
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(January - 6 February 16 31)כ"א - כ"ז שבט תשע"ו
שבוע פרשת משפטים

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

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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òîù úàéø÷
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  א' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

האברך נחום שי'

שלום וברכה!

...בשאלתו אודות מנהגי היארצייט יום ההילולא כשהקביעות היא כמו בשנה זו ביום הש"ק, 

מובן שעובדין דחול וכיו"ב אין לעשותם ביום הש"ק כי אם בערב שבת מתאים להכרעת האחרונים 

בכגון דא, וראה כף החיים על אורח חיים סי' תקס"ח, עיקרי הד"ט יו"ד סי' ל"ו אות ל"ה ועוד )ודלא 

כמש"כ בס' גשר החיים בזה(.

נעם לי לקרות בסיום מכתבו שמשתתף בהתועדויות דצעירי אגו"ח ואנ"ש בכלל ובודאי למותר 

לעוררו אשר העיקר הוא הבכן מזה שתפעול ההתעוררות בענינים של פועל במחשבה דבור ומעשה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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d"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡·iÂ'גֹו הענן ּבתֹו ענן 1מׁשה רׁש"י: ּופירׁש , «»…ְִֵֵֶֶַָָָָֹ

הּקּב"ה  לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין ְְִֶַָָָָָָזה

הּגמרא  מּדברי והּוא ּבתֹוכֹו. ׁשביל ְְְְְְִִִֵֶַָָֹלמׁשה

להּלן 2ּב'יֹומא' ונאמר ,"ּבתֹו" ּכאן נאמר , ְְְְֱֱֶֶַַַָָָ

ּבּיּבׁשה  הּים ּבתֹו יׂשראל ּבני וּיבאּו ,"3"ּבתֹו, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ

חֹומה  להם והּמים ּדכתיב ׁשביל, - להּלן ,3מה ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

והּנה  ׁשביל. - ּכאן זה 4אף (ׁש"ענן העׁשן ענין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לא  אבל האׁש, עלֿידי ּבא הּוא") עׁשן ְְֲִֵֵַָָָָָֹּכמין

ׂשֹורף  האׁש ּכאׁשר ּכיֿאם לבּדּה, האׁש ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמּצד

לפניֿזה  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדבר, איזה 5ּומכּלה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּנה  ההר, ּבראׁש אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹּומראה

יֹוצא  ּבאׁש, הּנׂשרף הּדבר וכליֹון ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמּׂשריפת

ּכתיב  ּבמּתןּֿתֹורה אמנם, עׁשן 6העׁשן. סיני והר ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

(אׁש גֹו' ּבאׁש הוי' עליו ירד אׁשר מּפני ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻּכלֹו

מו"ח  כ"ק ׁשמדּיק ּוכפי אֹוכלת), אׁש ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹסתם,

אף 7אדמֹו"ר  העׁשן, סּבת הּוא ּבעצמֹו ׁשהאׁש מׁשמע, הּכתּוב לׁשֹון ׁשּמּסגנֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשמבאר  (ּוכפי עצמֹו מהאׁש ולא הּנׂשרף מהּדבר העׁשן נעׂשה ,8ׁשּבאמת ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלמּטה  לאׁש ׁשּלמעלה אׁש ּבין חלּוק אין זה ּבהר 9ׁשּבענין הרי ולכאֹורה, ,( ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עׁש יהיה ׁשּמּׂשריפתן ועׂשבים ּדׁשאים אֹו אילנֹות היּו לא סיני סיני הר ּכי ן, ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

עׁשן  ׁשּיעלה ּבׂשריפה ּכלים אינם והאבנים אבנים, ׁשל הר ּומֹוסיף 10הּוא .8 ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשהטּביע  הּטבע עלּֿפי הלא ּבאׁש", ה' עליו ירד "אׁשר ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלדּיק

ּגׁשמי  ּדבר יׁשנֹו (אּלאֿאםּֿכן עלּיה הּוא האׁש טבע הּנה ּבּנבראים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

למּטה  ונׁשאר האׁש נאחז ּומבאר 11ׁשּבֹו טבעֹו. הפ ּכאן היה מה ּומּפני ,( ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנברא 12ּבזה  העֹולם ּדבריאת הּכּונה ּפנימיּות נתּגּלה ּבמּתןּֿתֹורה ּדהּנה , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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יח).1) (כד, פרשתנו ב.2)סוף כב.3)ד, יד, זה).4)בשלח (ממאמר ואילך 280 ע' חט"ז לקו"ש ראה - לקמן בהבא

יז.5) שם, יח.6)פרשתנו יט, תש"ח 7)יתרו (סה"מ תש"ח .(125 ע' תש"א (סה"מ תש"א כולו עשן סיני והר רד"ה ראה

ועוד. .(208 תש"ח.8)ע' הנ"ל שטז).9)ברד"ה ע' תרס"ב (סה"מ תרס"ב כולו עשן סיני והר מרד"ה גם 10)ולהעיר ראה

.9 הערה 224 ע' חט"ז לקו"ש וראה שם. יתרו פ' ובכ"מ.11)אלשיך ג. כה, אחרי לקו"ת (ע'12)ראה תש"ח הנ"ל סד"ה
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משפטים: פרשת השבוע, בפרשת נאמר תורה מתן מעמד בתיאור

'B‚ ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ1ÔÈÓk ‰Ê ÔÚ :È"L¯ L¯ÈÙe , «»……∆¿∆»»≈≈«ƒ»»∆¿ƒ
Â .BÎB˙a ÏÈ·L ‰LÓÏ ‰"aw‰ BÏ ‰NÚÂ ,‡e‰ ÔLÚ המקור »»¿»»«»»¿…∆¿ƒ¿¿

זה רש"י פירוש ÓBÈ'a‡'של ‡¯Ób‰ È¯·cÓ ‡e‰2Ô‡k ¯Ó‡ , ƒƒ¿≈«¿»»¿»∆¡«»
הענן", בתוך משה "ויבוא בפסוק

Ôl‰Ï ¯Ó‡Â ,"CB˙a" בפרשת ¿¿∆¡«¿«»
סוף  ים קריעת בתיאור בשלח,

Ï‡¯NÈ Èa e‡·iÂ ,"CB˙a"¿«»…¿≈ƒ¿»≈
‰Laia Ìi‰ CB˙a3Ôl‰Ï ‰Ó , ¿«»««»»«¿«»

נאמר  סוף ים בקריעת ששם, כשם

- היא והכוונה ÏÈ·L¿ƒ,"בתוך"
Ì‰Ï ÌÈn‰Â ·È˙Îc ישראל לבני ƒ¿ƒ¿««ƒ»∆

הים  בתוך מימינם ÓBÁ3‰העוברים »
Ô‡kומשמאלם, Û‡ ויבוא" בפסוק «»

"בתוך" נאמר הענן" בתוך משה

– למשה ÏÈ·Lוהכוונה שנעשה ¿ƒ
העשן. בתוך

‰p‰Â4ÔÚ"L) ÔLÚ‰ ÔÈÚ , ¿ƒ≈ƒ¿«∆»»∆»»
ŒÏÚ ‡a ("‡e‰ ÔLÚ ÔÈÓk ‰Ê∆¿ƒ»»»«

Ï·‡ ,L‡‰ È„È העשן‡Ï נעשה ¿≈»≈¬»…
Ì‡ŒÈk ,dc·Ï L‡‰ „vÓƒ«»≈¿«»ƒƒ
‰lÎÓe Û¯BN L‡‰ ¯L‡k«¬∆»≈≈¿«∆
·e˙kL BÓÎe ,¯·c ‰ÊÈ‡≈∆»»¿∆»

‰ÊŒÈÙÏ5 תורה מתן בתיאור ƒ¿≈∆
יתרו  ‰'בפרשת „B·k ‰‡¯Óe«¿≈¿

˙ÏÎ‡ L‡k שורפת כלומר, ¿≈…∆∆
˙ÙÈ¯OÓ ‰p‰ ,¯‰‰ L‡¯a¿…»»ƒ≈ƒ¿≈«
,L‡a Û¯Np‰ ¯·c‰ ÔBÈÏÎÂ¿ƒ¿«»»«ƒ¿»»≈

ÔLÚ‰ ‡ˆBÈ.עצמה מהאש ולא ≈∆»»
·È˙k ‰¯BzŒÔzÓa ,ÌÓ‡6 »¿»¿««»¿ƒ

¯L‡ ÈtÓ BÏk ÔLÚ ÈÈÒ ¯‰Â¿«ƒ«»«Àƒ¿≈¬∆
L‡) 'B‚ L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „¯È»«»»¬»»»≈≈

,(˙ÏÎB‡ L‡ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò וזה ¿»¿…≈∆∆
מהאש  עשן שעלה מיוחד חידוש

ויתכלה, יישרף שמשהו מבלי עצמה,

Á"ÂÓ ˜"Î ˜i„ÓL ÈÙÎe¿ƒ∆¿«≈
¯"BÓ„‡7הריי"צ ÔB‚qnLהרבי «¿∆ƒƒ¿

L‡‰L ,ÚÓLÓ ·e˙k‰ ÔBLÏ¿«»«¿«∆»≈
Û‡ ,ÔLÚ‰ ˙aÒ ‡e‰ BÓˆÚa¿«¿ƒ«∆»»«
¯·c‰Ó ÔLÚ‰ ‰NÚ ˙Ó‡aL∆∆¡∆«¬»∆»»≈«»»

¯‡·ÓL ÈÙÎe) BÓˆÚ L‡‰Ó ‡ÏÂ Û¯Np‰8, במאמר הריי"צ הרבי «ƒ¿»¿…≈»≈«¿¿ƒ∆¿»≈
hÓlL‰נוסף L‡Ï ‰ÏÚÓlL L‡ ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÔÈÚaL9 ∆¿ƒ¿»∆≈ƒ≈≈∆¿«¿»»≈∆¿«»

מהאש  ולא הנשרף מהדבר בא שהעשן הוא הרגיל הסדר העניינים ובשני

ÌÈ‡Lcעצמה  B‡ ˙BÏÈ‡ eÈ‰ ‡Ï ÈÈÒ ¯‰a È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ ,(¿ƒ¿»¬≈¿«ƒ«…»ƒ»¿»ƒ
‰È‰È Ô˙ÙÈ¯OnL ÌÈ·NÚÂ«¬»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿∆
ÏL ¯‰ ‡e‰ ÈÈÒ ¯‰ Èk ,ÔLÚ»»ƒ«ƒ««∆
ÌÈÏk ÌÈ‡ ÌÈ·‡‰Â ,ÌÈ·‡¬»ƒ¿»¬»ƒ≈»»ƒ

ÔLÚ ‰ÏÚiL ‰ÙÈ¯Na10 כן ואם ƒ¿≈»∆«¬∆»»
מתן  בעת סיני בהר עשן עלה כיצד

תורה?

ÛÈÒBÓe8הריי"צ Óa‰הרבי ˜i„Ï ƒ¿«≈¿«
·e˙kMהפסוק "‡L¯בהמשך ∆»¬∆

‡Ï‰ ,"L‡a '‰ ÂÈÏÚ „¯È»«»»»≈¬…
ÚÈaË‰L Ú·h‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
Ú·Ë ‰p‰ ,ÌÈ‡¯·pa ‰"aw‰«»»«ƒ¿»ƒƒ≈∆«

‰iÏÚ ‡e‰ L‡‰ למטה מלמעלה »≈¬ƒ»
האש  מטה כלפי נר כשמחזיקים ואפילו

למעלה BLÈעולה ÔkŒÌ‡Œ‡l‡)∆»ƒ≈∆¿
L‡‰ ÊÁ‡ BaL ÈÓLb ¯·c»»«¿ƒ∆∆¡»»≈

‰hÓÏ ¯‡LÂ ואינה בדבר אחוזה ¿ƒ¿»¿«»
למעלה  ‰11‰Èעולה ‰Ó ÈtÓe ,(ƒ¿≈«»»

,BÚ·Ë CÙ‰ Ô‡k כיצד היינו »≈∆ƒ¿
למעלה? עלתה ולא בהר האש נאחזה

‰Êa ¯‡·Óe הריי"צ הרבי ¿»≈¿∆
BzŒÔzÓa¯12‰במאמרו  ‰p‰c ,¿ƒ≈¿««»

‰ek‰ ˙eÈÓÈt ‰lb˙ המטרה ƒ¿«»¿ƒƒ««»»
‰ÌÏBÚוהתכלית  ˙‡È¯·cƒ¿ƒ«»»

Ú·h‰ ÈtŒÏÚ ‡¯·pL∆ƒ¿»«ƒ«∆«
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כללי מפתח  

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

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

   'ויבוא משה בתוך הענן גוה "מאמר ד  )ג

ה   .....  ה"תשכ'ה ראשון-ח אדר"מבה, משפטיםשבת פרשת 

  , משפטים שיחת שבת פרשת  )ד

בי  ....................  ה"תשכ'ה, ראשון-מברכים החודש אדר

  משפטיםפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

טז  ..............................................  זטכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ רהלוי יצחק על התו ילקוט  )ו

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

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

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

חנ  .......... משפטים פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

טנ  ................................  משפטים פרשתלשבוע  

ע  ...........משפטים פרשתלשבוע " היום יום"לוח   )יא

עג  .........................  ם"ומית לעיון ברמבהלכה י  )יב

ם"שיעורי רמב

עו  .........  משפטים פרשתלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

סק   .....  משפטים פרשתלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

פק  .........  משפטים פרשתלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

פבק ...................................  כזפרק  משלי, יטפרק  ישעיה

  זבים/מכשיריןמסכת  –משניות   )יז

פדק  .................................................  ביאור קהתי

צאק  .........................................  מסכת יומא עקביעין   )יח

  

  עם ביאורים  גיטיןמסכת   )יט

  צבק  ............................................  נה ד דףע טמף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

רכ  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

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

  תורהלקוטי   )כב

רכג  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כג

רכה  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

כור  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

כזר  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

כחר  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסים חלק במאמריספר ה  )כז

כטר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כח

כטר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

לר ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

לאר  ......  משפטים 'פקריאה לציבור לשבת חומש ל  )ל

לחר  .................  משפטים פרשתלשבוע לוח זמנים   )לא

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

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



ה

,mihtyn zyxt zay .c"qa
,oey`xÎxc` ycegd mikxan

d"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡·iÂ'גֹו הענן ּבתֹו ענן 1מׁשה רׁש"י: ּופירׁש , «»…ְִֵֵֶֶַָָָָֹ

הּקּב"ה  לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין ְְִֶַָָָָָָזה

הּגמרא  מּדברי והּוא ּבתֹוכֹו. ׁשביל ְְְְְְִִִֵֶַָָֹלמׁשה

להּלן 2ּב'יֹומא' ונאמר ,"ּבתֹו" ּכאן נאמר , ְְְְֱֱֶֶַַַָָָ

ּבּיּבׁשה  הּים ּבתֹו יׂשראל ּבני וּיבאּו ,"3"ּבתֹו, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ

חֹומה  להם והּמים ּדכתיב ׁשביל, - להּלן ,3מה ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

והּנה  ׁשביל. - ּכאן זה 4אף (ׁש"ענן העׁשן ענין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לא  אבל האׁש, עלֿידי ּבא הּוא") עׁשן ְְֲִֵֵַָָָָָֹּכמין

ׂשֹורף  האׁש ּכאׁשר ּכיֿאם לבּדּה, האׁש ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמּצד

לפניֿזה  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדבר, איזה 5ּומכּלה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּנה  ההר, ּבראׁש אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹּומראה

יֹוצא  ּבאׁש, הּנׂשרף הּדבר וכליֹון ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמּׂשריפת

ּכתיב  ּבמּתןּֿתֹורה אמנם, עׁשן 6העׁשן. סיני והר ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

(אׁש גֹו' ּבאׁש הוי' עליו ירד אׁשר מּפני ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻּכלֹו

מו"ח  כ"ק ׁשמדּיק ּוכפי אֹוכלת), אׁש ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹסתם,

אף 7אדמֹו"ר  העׁשן, סּבת הּוא ּבעצמֹו ׁשהאׁש מׁשמע, הּכתּוב לׁשֹון ׁשּמּסגנֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשמבאר  (ּוכפי עצמֹו מהאׁש ולא הּנׂשרף מהּדבר העׁשן נעׂשה ,8ׁשּבאמת ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלמּטה  לאׁש ׁשּלמעלה אׁש ּבין חלּוק אין זה ּבהר 9ׁשּבענין הרי ולכאֹורה, ,( ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עׁש יהיה ׁשּמּׂשריפתן ועׂשבים ּדׁשאים אֹו אילנֹות היּו לא סיני סיני הר ּכי ן, ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

עׁשן  ׁשּיעלה ּבׂשריפה ּכלים אינם והאבנים אבנים, ׁשל הר ּומֹוסיף 10הּוא .8 ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשהטּביע  הּטבע עלּֿפי הלא ּבאׁש", ה' עליו ירד "אׁשר ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלדּיק

ּגׁשמי  ּדבר יׁשנֹו (אּלאֿאםּֿכן עלּיה הּוא האׁש טבע הּנה ּבּנבראים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

למּטה  ונׁשאר האׁש נאחז ּומבאר 11ׁשּבֹו טבעֹו. הפ ּכאן היה מה ּומּפני ,( ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּנברא 12ּבזה  העֹולם ּדבריאת הּכּונה ּפנימיּות נתּגּלה ּבמּתןּֿתֹורה ּדהּנה , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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יח).1) (כד, פרשתנו ב.2)סוף כב.3)ד, יד, זה).4)בשלח (ממאמר ואילך 280 ע' חט"ז לקו"ש ראה - לקמן בהבא

יז.5) שם, יח.6)פרשתנו יט, תש"ח 7)יתרו (סה"מ תש"ח .(125 ע' תש"א (סה"מ תש"א כולו עשן סיני והר רד"ה ראה

ועוד. .(208 תש"ח.8)ע' הנ"ל שטז).9)ברד"ה ע' תרס"ב (סה"מ תרס"ב כולו עשן סיני והר מרד"ה גם 10)ולהעיר ראה

.9 הערה 224 ע' חט"ז לקו"ש וראה שם. יתרו פ' ובכ"מ.11)אלשיך ג. כה, אחרי לקו"ת (ע'12)ראה תש"ח הנ"ל סד"ה

.(216

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
משפטים: פרשת השבוע, בפרשת נאמר תורה מתן מעמד בתיאור

'B‚ ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ1ÔÈÓk ‰Ê ÔÚ :È"L¯ L¯ÈÙe , «»……∆¿∆»»≈≈«ƒ»»∆¿ƒ
Â .BÎB˙a ÏÈ·L ‰LÓÏ ‰"aw‰ BÏ ‰NÚÂ ,‡e‰ ÔLÚ המקור »»¿»»«»»¿…∆¿ƒ¿¿

זה רש"י פירוש ÓBÈ'a‡'של ‡¯Ób‰ È¯·cÓ ‡e‰2Ô‡k ¯Ó‡ , ƒƒ¿≈«¿»»¿»∆¡«»
הענן", בתוך משה "ויבוא בפסוק

Ôl‰Ï ¯Ó‡Â ,"CB˙a" בפרשת ¿¿∆¡«¿«»
סוף  ים קריעת בתיאור בשלח,

Ï‡¯NÈ Èa e‡·iÂ ,"CB˙a"¿«»…¿≈ƒ¿»≈
‰Laia Ìi‰ CB˙a3Ôl‰Ï ‰Ó , ¿«»««»»«¿«»

נאמר  סוף ים בקריעת ששם, כשם

- היא והכוונה ÏÈ·L¿ƒ,"בתוך"
Ì‰Ï ÌÈn‰Â ·È˙Îc ישראל לבני ƒ¿ƒ¿««ƒ»∆

הים  בתוך מימינם ÓBÁ3‰העוברים »
Ô‡kומשמאלם, Û‡ ויבוא" בפסוק «»

"בתוך" נאמר הענן" בתוך משה

– למשה ÏÈ·Lוהכוונה שנעשה ¿ƒ
העשן. בתוך

‰p‰Â4ÔÚ"L) ÔLÚ‰ ÔÈÚ , ¿ƒ≈ƒ¿«∆»»∆»»
ŒÏÚ ‡a ("‡e‰ ÔLÚ ÔÈÓk ‰Ê∆¿ƒ»»»«

Ï·‡ ,L‡‰ È„È העשן‡Ï נעשה ¿≈»≈¬»…
Ì‡ŒÈk ,dc·Ï L‡‰ „vÓƒ«»≈¿«»ƒƒ
‰lÎÓe Û¯BN L‡‰ ¯L‡k«¬∆»≈≈¿«∆
·e˙kL BÓÎe ,¯·c ‰ÊÈ‡≈∆»»¿∆»

‰ÊŒÈÙÏ5 תורה מתן בתיאור ƒ¿≈∆
יתרו  ‰'בפרשת „B·k ‰‡¯Óe«¿≈¿

˙ÏÎ‡ L‡k שורפת כלומר, ¿≈…∆∆
˙ÙÈ¯OÓ ‰p‰ ,¯‰‰ L‡¯a¿…»»ƒ≈ƒ¿≈«
,L‡a Û¯Np‰ ¯·c‰ ÔBÈÏÎÂ¿ƒ¿«»»«ƒ¿»»≈

ÔLÚ‰ ‡ˆBÈ.עצמה מהאש ולא ≈∆»»
·È˙k ‰¯BzŒÔzÓa ,ÌÓ‡6 »¿»¿««»¿ƒ

¯L‡ ÈtÓ BÏk ÔLÚ ÈÈÒ ¯‰Â¿«ƒ«»«Àƒ¿≈¬∆
L‡) 'B‚ L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „¯È»«»»¬»»»≈≈

,(˙ÏÎB‡ L‡ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò וזה ¿»¿…≈∆∆
מהאש  עשן שעלה מיוחד חידוש

ויתכלה, יישרף שמשהו מבלי עצמה,

Á"ÂÓ ˜"Î ˜i„ÓL ÈÙÎe¿ƒ∆¿«≈
¯"BÓ„‡7הריי"צ ÔB‚qnLהרבי «¿∆ƒƒ¿

L‡‰L ,ÚÓLÓ ·e˙k‰ ÔBLÏ¿«»«¿«∆»≈
Û‡ ,ÔLÚ‰ ˙aÒ ‡e‰ BÓˆÚa¿«¿ƒ«∆»»«
¯·c‰Ó ÔLÚ‰ ‰NÚ ˙Ó‡aL∆∆¡∆«¬»∆»»≈«»»

¯‡·ÓL ÈÙÎe) BÓˆÚ L‡‰Ó ‡ÏÂ Û¯Np‰8, במאמר הריי"צ הרבי «ƒ¿»¿…≈»≈«¿¿ƒ∆¿»≈
hÓlL‰נוסף L‡Ï ‰ÏÚÓlL L‡ ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÔÈÚaL9 ∆¿ƒ¿»∆≈ƒ≈≈∆¿«¿»»≈∆¿«»

מהאש  ולא הנשרף מהדבר בא שהעשן הוא הרגיל הסדר העניינים ובשני

ÌÈ‡Lcעצמה  B‡ ˙BÏÈ‡ eÈ‰ ‡Ï ÈÈÒ ¯‰a È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ ,(¿ƒ¿»¬≈¿«ƒ«…»ƒ»¿»ƒ
‰È‰È Ô˙ÙÈ¯OnL ÌÈ·NÚÂ«¬»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿∆
ÏL ¯‰ ‡e‰ ÈÈÒ ¯‰ Èk ,ÔLÚ»»ƒ«ƒ««∆
ÌÈÏk ÌÈ‡ ÌÈ·‡‰Â ,ÌÈ·‡¬»ƒ¿»¬»ƒ≈»»ƒ

ÔLÚ ‰ÏÚiL ‰ÙÈ¯Na10 כן ואם ƒ¿≈»∆«¬∆»»
מתן  בעת סיני בהר עשן עלה כיצד

תורה?

ÛÈÒBÓe8הריי"צ Óa‰הרבי ˜i„Ï ƒ¿«≈¿«
·e˙kMהפסוק "‡L¯בהמשך ∆»¬∆

‡Ï‰ ,"L‡a '‰ ÂÈÏÚ „¯È»«»»»≈¬…
ÚÈaË‰L Ú·h‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
Ú·Ë ‰p‰ ,ÌÈ‡¯·pa ‰"aw‰«»»«ƒ¿»ƒƒ≈∆«

‰iÏÚ ‡e‰ L‡‰ למטה מלמעלה »≈¬ƒ»
האש  מטה כלפי נר כשמחזיקים ואפילו

למעלה BLÈעולה ÔkŒÌ‡Œ‡l‡)∆»ƒ≈∆¿
L‡‰ ÊÁ‡ BaL ÈÓLb ¯·c»»«¿ƒ∆∆¡»»≈

‰hÓÏ ¯‡LÂ ואינה בדבר אחוזה ¿ƒ¿»¿«»
למעלה  ‰11‰Èעולה ‰Ó ÈtÓe ,(ƒ¿≈«»»

,BÚ·Ë CÙ‰ Ô‡k כיצד היינו »≈∆ƒ¿
למעלה? עלתה ולא בהר האש נאחזה

‰Êa ¯‡·Óe הריי"צ הרבי ¿»≈¿∆
BzŒÔzÓa¯12‰במאמרו  ‰p‰c ,¿ƒ≈¿««»

‰ek‰ ˙eÈÓÈt ‰lb˙ המטרה ƒ¿«»¿ƒƒ««»»
‰ÌÏBÚוהתכלית  ˙‡È¯·cƒ¿ƒ«»»

Ú·h‰ ÈtŒÏÚ ‡¯·pL∆ƒ¿»«ƒ«∆«
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d"kyz'dו ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

ּבארּבעה  הּקּב"ה ׁשהטּביע הּטבע ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָעלּֿפי

עלּֿפי  אׁשר ּובדֹומםֿצֹומחֿחי ֿמדּבר, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַהּיסֹודֹות

לׁשּנֹות  האדם עבֹודת היא זאת הּנה ְֲִִֵַַַָָָָֹהּתֹורה

לׁשבּתֹו מכֹון לעׂשֹותם העֹולם וטבע ְְְְֲִִֶַַָָָָטבעֹו

הּמתחיל  יתּבר והּוא ,ּבׁשינּוי 13יתּבר להֹורֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

היֹותֹו עם סיני, הר הּנה ולכן, הּבריאה. ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָטבע

להיֹות  ּבׂשריפה הּכּליֹון ּבֹו ׁשּי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאבנים,

מּפני  טבעֹו, הפ ּכלֹו" "עׁשן זאת ּבכל ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻעׁשן,

ּבטבע  טבעֹו היפ ּבאׁש", הוי' עליו ירד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"אׁשר

 ֿ ׁשּבמּתן הּטעם מהּו להבין צרי א ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָהעלּיה.

סתם, ּבאׁש" הוי' עליו ירד "אׁשר ּכתיב ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָּתֹורה

צרי וגם אכלת". "ּכאׁש נאמר ּבפרׁשתנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואילּו

נתּפרׁש לא ׁשּבפרׁשתנּו הּטעם מהּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלהבין,

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנתּפרׁש (ּכמֹו העׁשן ענין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּכתּוב

("וּיבא  הענן ענין ּכיֿאם ּכלֹו"), עׁשן סיני ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ"והר

ׁש"ענן  מפרׁש ׁשרׁש"י אּלא הענן"), ּבתֹו ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמׁשה

הּוא". עׁשן ּכמין ְִֶָָזה

העׁשן Ô·eÈÂב) ענין ּכללּות ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְְִִֵֶַַָָָ

ּבאׁש ּדבר מּׂשריפת ׁשּכאׁשר 14הּבא , ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּגׁשמי  ּדבר איזה עם מתאחד כּו' ּדק ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאׁש

מהּדבר  עׁשן נעׂשה אזי האׁש, ּכמֹו ּדק ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו

הּנ חלקי הּמּמׁשי מהפסידּות והּוא ּבאׁש, ׂשרף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּדברים  הּנה ׁשּלכן הּנׂשרף, ׁשּבּדבר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחמרּיּות

מהר, נׂשרפים הם הרי החֹומר קּלי ׁשהם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּגׁשמּיים

ּדברים  אבל ּדק. הּוא מהם הּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָוהעׁשן

ּבהם  ׁשּגם היֹות עם וגס, עב חֹומר ּבעלי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּגׁשמּיים

מהפסדם  הּיֹוצא העׁשן הּנה לכּלֹותם, האׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹוחז

עבה  מציאּות ּבעל הּוא ׁשּגם עב, עׁשן ְִֶַַַָָָָָהּוא

ּכּמה  עד (ּומתּבּטא) נּכר ׁשּבעׁשן ונמצא, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוגּסה.

ּגילּוי  לידי ּבא זה וענין ּגס, הּוא הּדבר ְְִִִֵֶֶַַָָָָחֹומר

ּגם  הּוא ׁשּכן מּובן ּומּזה הּדבר. ְְִִֵֶֶַַָָָּבכליֹון

ּדלמּטה  הּדברים  וכליֹון ּבביטּול ְְְְְְִִִִִַַָָָּברּוחנּיּות,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B„BÒi‰ ‰Úa¯‡a ‰"aw‰ ÚÈaË‰L הנבראים מורכבים מהם ∆ƒ¿ƒ««»»¿«¿»»«¿

אשֿרוחֿמיםֿעפר ŒÏÚהגשמיים ¯L‡ ,¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„·e¿≈≈««¿«≈¬∆«
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‡È‰ ˙‡Ê ‰p‰ ‰¯Bz‰ Èt היהודי של השליחות ƒ«»ƒ≈…ƒ¬«»»»

הזה  BÚ·Ëבעולם ˙BpLÏ עצמו האדם של האישיות והנטיות התכונות את ¿«ƒ¿
ÌÏBÚ‰ Ú·ËÂ ההנהגה אופי את ¿∆«»»

הטבע בדרך העולם «¬»Ì˙BNÚÏשל
,C¯a˙È Bz·LÏ ÔBÎÓ שהאדם »¿ƒ¿ƒ¿»≈

לגילוי  ראויים כלים יהיו והעולם

בגלוי השכינה והשראת ¿e‰Â‡אלוקות
C¯a˙È בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»≈

ÏÈÁ˙n‰13 עשיית של זה בעניין ««¿ƒ
מציאות  הוא עצמו שמצד העולם

האלוקי, האור על המסתירה גשמית

אלוקות לגילוי ראוי ¿B¯B‰Ï˙למקום
‰‡È¯a‰ Ú·Ë ÈeÈLa כך ידי על ¿ƒ∆««¿ƒ»

(מעת  בעולם פועל שהקדושֿברוךֿהוא

מהטבע  שלמעלה באופן .לעת)
ÌÚ ,ÈÈÒ ¯‰ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«ƒ«ƒ

ÌÈ·‡ B˙BÈ‰ שורפת האש שאין ¡¬»ƒ
אותם, Baומכלה CiL BÈ‡Â¿≈«»

ÔLÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÙÈ¯Na ÔBÈlk‰«ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
הייתה  סיני הר שעל האש הטבע ובדרך

עשן, ללא להיות Ê‡˙צריכה ÏÎa¿»…
סיני ‰CÙהר "BÏk ÔLÚ"»«À≈∆

ÂÈÏÚ „¯È ¯L‡" ÈtÓ ,BÚ·Ëƒ¿ƒ¿≈¬∆»«»»
,"L‡a 'ÈÂ‰,תורה במתן וכאן, ¬»»»≈

למעלה, מלמטה ירדה ∆≈‰CÙÈהאש
‰iÏÚ‰ Ú·Ëa ˘‡‰ Ï˘ BÚ·Ëƒ¿¿∆«»¬ƒ»
שהחל  להורות כדי למטה, מלמעלה

להשלים  הכוח לאדם ניתן תורה ממתן

לגילוי  ולגרום הבריאה כוונת את

בעולם. אלוקות

ÌÚh‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ««««
‰¯BzŒÔzÓaL מתואר שהוא כפי ∆¿««»

יתרו È¯„בפרשת ¯L‡" ·È˙k¿ƒ¬∆»«
Ì˙Ò "L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ מבלי »»¬»»»≈¿»

האש  של פעולתה היתה מה לפרט

e˙L¯Ùaשירדה, eÏÈ‡Â פרשת ¿ƒ¿»»»≈
‡ÏÎ˙"משפטים L‡k" ¯Ó‡∆¡«¿≈…∆∆

שורפת? שהאש ומפורש

ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ««««
e˙L¯ÙaLמשפטים Ï‡פרשת  ∆¿»»»≈…

·e˙ka L¯t˙ עצמה בתורה ƒ¿»≈«»

‰¯BzŒÔzÓa L¯t˙pL BÓk) ÔLÚ‰ ÔÈÚיתרו "Â‰¯בפרשת ƒ¿«∆»»¿∆ƒ¿»≈¿««»¿«
Ì‡ŒÈk ,("BÏk ÔLÚ ÈÈÒ הוא משפטים פרשת בפרשתנו, שמפורש מה ƒ«»«Àƒƒ

L¯ÙÓ È"L¯L ‡l‡ ,("ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ") ÔÚ‰ ÔÈÚƒ¿«∆»»«»……∆¿∆»»∆»∆«ƒ¿»≈
‰Ê ÔÚ"L בתורה ‰e‡"האמור ÔLÚ ÔÈÓk? ∆»»∆¿ƒ»»

¯e‡a ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿«¿ƒ≈
‡a‰ ÔLÚ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«∆»»«»

L‡a ¯·c ˙ÙÈ¯OÓ14, ƒ¿≈«»»»≈
'eÎ ˜c ‡e‰L L‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»≈∆«
האש  בעולם אחרים לדברים יחסית

וכאשר  ומגושם גס פחות דבר היא

יחסית העדינה ÌÚהאש „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ
ÈÓLb ¯·c ‰ÊÈ‡ למשל עצים כמו ≈∆»»«¿ƒ

ÈÊ‡ ,L‡‰ BÓk ˜c BÈ‡L∆≈«¿»≈¬«
ÈLnn‰ ¯·c‰Ó ÔLÚ ‰NÚ«¬∆»»≈«»»««»ƒ

המוחשי  L‡a,הגשמי Û¯Np‰«ƒ¿»»≈
˙e„ÈÒÙ‰Ó ‡e‰ÂאבדןÈ˜ÏÁ ¿≈∆¿≈∆¿≈

˙ei¯ÓÁ‰ גשמיים המרכיבים היותר «»¿ƒ
ÔÎlLורוחניים  ,Û¯Np‰ ¯·caL∆«»»«ƒ¿»∆»≈

Ì‰L ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c ‰p‰ƒ≈¿»ƒ«¿ƒƒ∆≈
¯ÓBÁ‰ Èl˜ כל וגסים עבים ואינם «≈«∆

Ù¯Nכך  Ì‰ È¯‰,¯‰Ó ÌÈ ¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈
.˜c ‡e‰ Ì‰Ó ‡ˆBi‰ ÔLÚ‰Â¿∆»»«≈≈∆«
ÈÏÚa ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚ ,Ò‚Â ·Ú ¯ÓBÁ∆»¿«ƒ¡∆«
Ì˙BlÎÏ L‡‰ ÊÁB‡ Ì‰a»∆≈»≈¿«»

נשרפים, הם גם דבר של ≈p‰ƒ‰ובסופו
‡e‰ Ì„ÒÙ‰Ó ‡ˆBi‰ ÔLÚ‰∆»»«≈≈∆¿≈»

·Ú ÔLÚ,יותר ‰e‡וסמיך ÌbL »»»∆«
עבים  חומרים מכיליון שנוצר העשן

Ú·‰וגסים, ˙e‡ÈˆÓ ÏÚa««¿ƒ»»
ÔLÚaL ,‡ˆÓÂ .‰q‚Â שיוצא ¿«»¿ƒ¿»∆∆»»
דבר  שריפת בעת «kƒ¯מהאש

¯ÓBÁ ‰nk „Ú (‡ha˙Óe)ƒ¿«≈««»∆
‡a ‰Ê ÔÈÚÂ ,Òb ‡e‰ ¯·c‰«»»«¿ƒ¿»∆»
¯·c‰ ÔBÈÏÎa ÈeÏÈb È„ÈÏƒ≈ƒ¿ƒ¿«»»
הפרטים  בשני מתגלה הוא שבה בצורה

שבה  המהירות מידת – האמורים

אם  העשן של וצורתו הכיליון מתרחש

עבה.הוא  או דק

Ìb ‡e‰ ÔkL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈«
ÔBÈÏÎÂ ÏeËÈ·a ,˙eiÁe¯a¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
באלוקות  ולהיכלל להתעלות השאיפה

של  המציאות ואבדן כיליון כדי עד
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'eb oprd jeza dyn `eaie

ׁשהּוא  עׁש"ן ּבפירּוׁש הּידּוע ּובהקּדים ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹלאלקּות.

ּבספרי  (ּכמבאר ונפׁש' ׁשנה 'עֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹראׁשיּֿתיבֹות

יצירה' ל'ספר הראב"ד ּובפירּוׁש ),15הּקּבלה, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשנה  ('עֹולם ההׁשּתלׁשלּות ּכללּות על ְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּמֹורה

עלּיה  ׁשל ּבאֹופן ׁשהּוא ּכפי עלֿידי 16ונפׁש') , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָ

הוי' עליו ירד אׁשר ("מּפני ׁשּלמעלה האׁש ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּגילּוי

העֹולם, יׁשּות ונכלה נאכל ׁשעלֿידיֿזה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבאׁש"),

(והינּו, לאלקּות והּכּליֹון הּביטּול ּבֹו ְְְְֱֲִִֶַַַַָָֹונעׂשה

למּטה, מּלמעלה הּגילּוי על מֹורה האׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשענין

העֹולמֹות  עלּית על מֹורה העׁשן ענין ְְֲִִִֶֶַַַָָָָואילּו

עלּיתם, לאחרי אפילּו ׁשּלכן למעלה, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמּלמּטה

ּבעׁשן  ּכמֹו ועכרּורית, עפרּורית ׁשל ענין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָנׁשאר

ענין  היה  ׁשּבמּתןּֿתֹורה הּטעם וזהּו ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָהּגׁשמי).

הר  הּוא סיני ׁשהר (ּכּנ"ל מּדֹומם (ּגם) עׁשן ִִֵֶֶַַַַַַָָׁשל

הּוא  ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּתכלית ּדכיון אבנים), ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשל

העלאה  הּנה ההׁשּתלׁשלּות, ּכללּות את ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָלהעלֹות

ׁשּזהּו ּתחּתֹונה, הכי מהּדרּגא להתחיל צריכה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזֹו

הּידּוע  ּכּמׁשל הּדֹומם, ּבית 17ענין ּכתלי מהגּבהת ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּצריכים  ליווע"ר, הּנקרא ההגּבהה ּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעלֿידי

להגּביּה ואז להתחיל ּדוקא, הּתחּתֹונה מהּקֹורה ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  מּמּנּו, העליֹונים ּגם יּוגּבהּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּמילא

מגּביּה היה לא הּכֹותל, מאמצע מתחיל היה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאם

הּתחּתֹונֹות. הּקֹורֹות ְֶַַַאת

הּפסּוקים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) ּבין החלּוק לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֵַַָ

סיני  "והר הּפסּוק ּדהּנה, ְְִִֵַַַַַָהּנ"ל.

וכיון  ּדמּתןּֿתֹורה, הּזמן אֹודֹות קאי ּכלֹו" ְְְֵֵַַַַַָָָָֻעׁשן

מּלמעלה  ּבדר אלקּות ּגילּוי היה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבמּתןּֿתֹורה

עליו  ירד אׁשר "מּפני הּפסּוק ּוכהמׁש) ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָלמּטה

למעלה  מּצד היה ׁשהּגילּוי הינּו, ּבאׁש", ),18הוי' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

מזּוּכ ׁשאינֹו וחמרי ּגׁשמי עדין היה ,19והעֹולם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
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תתטז).15) (ע' עשן סיני והר ד"ה יתרו תתכא 16)אוה"ת ע' ואילך. תתכג (ע' שלאח"ז בד"ה וכן שם. אוה"ת בארוכה ראה

ועוד. תרס"ב. הנ"ל ד"ה א.17)ואילך). ד, בראשית תו"א ההמשך )18ראה ובסוף שם. תרס"ב סיני והר ד"ה גם ראה

שם. ובכ"מ.19)(דתרס"ב) ואילך. תתקל ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e˜Ï‡Ï ‰hÓÏc ÌÈ¯·c‰ בדומה דרגות חילוקי יש זה בעניין שגם «¿»ƒƒ¿«»∆¡…

האמורות  הדרגות ומבאר לחילוקי שממשיך כפי העשן, לגבי .לעיל
ÌÏBÚ' ˙B·ÈzŒÈL‡¯ ‡e‰L Ô"LÚ Le¯ÈÙa Úe„i‰ ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ«»«¿≈»»∆»≈≈»

'LÙÂ ‰L הזמן המקום, – מציאות המגדירים הדברים שלושת שהם »»¿∆∆
È¯ÙÒaוהאדם  ¯‡·Ók)«¿…»¿ƒ¿≈

„"·‡¯‰ Le¯ÈÙ·e ,‰Ïaw‰««»»¿≈»«¬»
'‰¯ÈˆÈ ¯ÙÒ'Ï15ÏÚ ‰¯BnL ,( ¿≈∆¿ƒ»∆∆«

˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk האור של ¿»«ƒ¿«¿¿
ממדריגה  ונמשך היורד האלוקי

LÙÂ')למדריגה  ‰L ÌÏBÚ')»»»¿∆∆
‰iÏÚ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ÈÙk16 ¿ƒ∆¿∆∆¬ƒ»

למעלה, ÈeÏÈbמלמטה È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ
של  למטה מלמעלה ≈«‰‡Lוהמשכה

„¯È ¯L‡ ÈtÓ") ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈¬∆»«
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,("L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ»»¬»»»≈∆«¿≈

‰Ê האלוקות והמשכת מגילוי כתוצאה ∆
ÌÏBÚ‰ ˙eLÈ ‰ÏÎÂ ÏÎ‡∆¡«¿ƒ¿»≈»»
בפני  ומציאות 'יש' הוא שבהרגשתו

‰ÏeËÈaעצמה, Ba ‰NÚÂ¿«¬»«ƒ
ÔBÈlk‰Â להתבטל הרצון והשאיפה ¿«ƒ»

L‡‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â) ˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿«¿∆ƒ¿«»≈
ÈeÏÈb‰ ÏÚ ‰¯BÓ האור של ∆««ƒ

eÏÈ‡Âהאלוקי  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ
˙iÏÚ ÏÚ ‰¯BÓ ÔLÚ‰ ÔÈÚƒ¿«∆»»∆«¬ƒ«

hÓlÓ‰התעלות  ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿«»
ÔÎlL ,‰ÏÚÓÏ התעלות שזו כיון ¿«¿»∆»≈

והמגושמים  הנחותים העולמות של

עצמם  È¯Á‡Ïמצד eÏÈÙ‡¬ƒ¿«¬≈
ÏL ÔÈÚ ¯‡L ,Ì˙iÏÚ¬ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»∆

˙È¯e¯ÎÚÂ ˙È¯e¯ÙÚ זה ואין «¿ƒ¿«¿ƒ
מושלם, ‰ÈÓLbזיכוך ÔLÚa BÓk¿∆»»««¿ƒ

מהאש, ועולה ומיתמר בא אמנם שהוא

דבר  משריפת נוצרת שהאש כיוון אבל

היסודות  ארבעת מכל שמורכב

יש האמורים, העפר, יסוד זה ובכלל

ועכרורית' 'עפרורית הגשמי ).בעשן
ÌÚh‰ e‰ÊÂ העניינים פנימיות לפי ¿∆«««

ÏL ÔÈÚ ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓaL∆¿««»»»ƒ¿»∆
Ï"pk) ÌÓBcÓ (Ìb) ÔLÚ»»«ƒ≈««
ÏL ¯‰ ‡e‰ ÈÈÒ ¯‰L∆«ƒ««∆

(ÌÈ·‡ הנחות החלק שהוא ¬»ƒ

התעלה, הוא וגם ‰e‡שבבריאה ‰¯BzŒÔzÓc ˙ÈÏÎz‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¿ƒ¿««»
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï,נחותות הכי הדרגות גם כולל ¿«¬∆¿»«ƒ¿«¿¿

,‰BzÁz ÈÎ‰ ‡b¯c‰Ó ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ‰‡ÏÚ‰ ‰p‰ƒ≈«¬»»¿ƒ»¿«¿ƒ≈««¿»¬ƒ«¿»
ÌÓBc‰ ÔÈÚ e‰fL של טבע פי על שלא פעולה הייתה תורה במתן ולכן ∆∆ƒ¿««≈

לכך  ביטוי לתת אבנים, משריפת עשן

שבבריאה  תחתון הכי החלק שגם

‰Úe„iמתעלה, ÏLnk17 בתורת «»»«»«
˜Ó˙Â¯Èהחסידות  ÈÏ˙k ˙‰a‚‰≈«¿»«»¿≈

‰‰a‚‰‰ ÈÏk È„ÈŒÏÚ ˙Èa«ƒ«¿≈¿ƒ««¿»»
,¯"ÚÂÂÈÏ ‡¯˜p‰,מנוף «ƒ¿»ƒ∆

dÈa‚‰Ï ÏÈÁ˙‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰BzÁz‰ ‰¯Bw‰Ó הבית של ≈«»««¿»

Ìb e‰a‚eÈ ‡ÏÈnÓ Ê‡Â ,‡˜Âc«¿»¿»ƒ≈»¿¿«
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,epnÓ ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒƒ∆«∆≈
ÚˆÓ‡Ó ÏÈÁ˙Ó ‰È‰ Ì‡ Ôk≈ƒ»»«¿ƒ≈∆¿«
˙‡ dÈa‚Ó ‰È‰ ‡Ï ,Ï˙Bk‰«∆…»»«¿ƒ«∆

˙BBzÁz‰ ˙B¯Bw‰ אם וגם «««¿
לא  התחתון החלק מוגבה, היה האמצע

בנמשל, גם וכך בעקבותיו, עולה היה

נעלים  בחלקים הייתה ההתעלות אם

צומח), ואפילו חי (מדבר, הבריאה של

היה  לא (דומם) הנחות החלק אזי

התחילה  ההעלאה ולכן מתעלה,

(דומם). סיני הר של מהאבנים

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆≈¿»≈
˜eÏÁ‰ההבדלÌÈ˜eÒt‰ ÔÈa «ƒ≈«¿ƒ

¯‰Â" ˜eÒt‰ ,‰p‰c .Ï"p‰««¿ƒ≈«»¿«
È‡˜ "BÏk ÔLÚ ÈÈÒ מכוון ƒ«»«À»≈

,‰¯BzŒÔzÓc ÔÓf‰ ˙B„B‡«¿«¿««»
‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿««»»»
‰ÏÚÓlÓ C¯„a ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈbƒ¡…¿∆∆ƒ¿«¿»
˜eÒt‰ CLÓ‰Îe) ‰hÓÏ¿«»¿∆¿≈«»
'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „¯È ¯L‡ ÈtÓ"ƒ¿≈¬∆»«»»¬»»

,"L‡a אל ירד ֿ הוא הקדושֿברוך »≈
למטה מלמעלה ¿»‰eÈ,ההר

„vÓ ‰È‰ ÈeÏÈb‰L∆«ƒ»»ƒ«
‰ÏÚÓÏ18‰È‰ ÌÏBÚ‰Â ,( ¿«¿»¿»»»»

BÈ‡L È¯ÓÁÂ ÈÓLb ÔÈ„Ú¬«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ∆≈
CkeÊÓ19, בחסידות כמבואר ¿»

מלמעלה  אלוקות התגלות יש שכאשר

התגלות  של יתרון בכך יש למטה
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ז d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

ּבארּבעה  הּקּב"ה ׁשהטּביע הּטבע ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָעלּֿפי

עלּֿפי  אׁשר ּובדֹומםֿצֹומחֿחי ֿמדּבר, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַהּיסֹודֹות

לׁשּנֹות  האדם עבֹודת היא זאת הּנה ְֲִִֵַַַָָָָֹהּתֹורה

לׁשבּתֹו מכֹון לעׂשֹותם העֹולם וטבע ְְְְֲִִֶַַָָָָטבעֹו

הּמתחיל  יתּבר והּוא ,ּבׁשינּוי 13יתּבר להֹורֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ

היֹותֹו עם סיני, הר הּנה ולכן, הּבריאה. ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָטבע

להיֹות  ּבׂשריפה הּכּליֹון ּבֹו ׁשּי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאבנים,

מּפני  טבעֹו, הפ ּכלֹו" "עׁשן זאת ּבכל ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻעׁשן,

ּבטבע  טבעֹו היפ ּבאׁש", הוי' עליו ירד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"אׁשר

 ֿ ׁשּבמּתן הּטעם מהּו להבין צרי א ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָהעלּיה.

סתם, ּבאׁש" הוי' עליו ירד "אׁשר ּכתיב ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָּתֹורה

צרי וגם אכלת". "ּכאׁש נאמר ּבפרׁשתנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואילּו

נתּפרׁש לא ׁשּבפרׁשתנּו הּטעם מהּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלהבין,

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנתּפרׁש (ּכמֹו העׁשן ענין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּכתּוב

("וּיבא  הענן ענין ּכיֿאם ּכלֹו"), עׁשן סיני ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ"והר

ׁש"ענן  מפרׁש ׁשרׁש"י אּלא הענן"), ּבתֹו ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמׁשה

הּוא". עׁשן ּכמין ְִֶָָזה

העׁשן Ô·eÈÂב) ענין ּכללּות ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְְִִֵֶַַָָָ

ּבאׁש ּדבר מּׂשריפת ׁשּכאׁשר 14הּבא , ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּגׁשמי  ּדבר איזה עם מתאחד כּו' ּדק ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאׁש

מהּדבר  עׁשן נעׂשה אזי האׁש, ּכמֹו ּדק ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו

הּנ חלקי הּמּמׁשי מהפסידּות והּוא ּבאׁש, ׂשרף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּדברים  הּנה ׁשּלכן הּנׂשרף, ׁשּבּדבר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחמרּיּות

מהר, נׂשרפים הם הרי החֹומר קּלי ׁשהם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּגׁשמּיים

ּדברים  אבל ּדק. הּוא מהם הּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָוהעׁשן

ּבהם  ׁשּגם היֹות עם וגס, עב חֹומר ּבעלי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּגׁשמּיים

מהפסדם  הּיֹוצא העׁשן הּנה לכּלֹותם, האׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹוחז

עבה  מציאּות ּבעל הּוא ׁשּגם עב, עׁשן ְִֶַַַָָָָָהּוא

ּכּמה  עד (ּומתּבּטא) נּכר ׁשּבעׁשן ונמצא, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוגּסה.

ּגילּוי  לידי ּבא זה וענין ּגס, הּוא הּדבר ְְִִִֵֶֶַַָָָָחֹומר

ּגם  הּוא ׁשּכן מּובן ּומּזה הּדבר. ְְִִֵֶֶַַָָָּבכליֹון

ּדלמּטה  הּדברים  וכליֹון ּבביטּול ְְְְְְִִִִִַַָָָּברּוחנּיּות,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B„BÒi‰ ‰Úa¯‡a ‰"aw‰ ÚÈaË‰L הנבראים מורכבים מהם ∆ƒ¿ƒ««»»¿«¿»»«¿

אשֿרוחֿמיםֿעפר ŒÏÚהגשמיים ¯L‡ ,¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓB„·e¿≈≈««¿«≈¬∆«
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‡È‰ ˙‡Ê ‰p‰ ‰¯Bz‰ Èt היהודי של השליחות ƒ«»ƒ≈…ƒ¬«»»»

הזה  BÚ·Ëבעולם ˙BpLÏ עצמו האדם של האישיות והנטיות התכונות את ¿«ƒ¿
ÌÏBÚ‰ Ú·ËÂ ההנהגה אופי את ¿∆«»»

הטבע בדרך העולם «¬»Ì˙BNÚÏשל
,C¯a˙È Bz·LÏ ÔBÎÓ שהאדם »¿ƒ¿ƒ¿»≈

לגילוי  ראויים כלים יהיו והעולם

בגלוי השכינה והשראת ¿e‰Â‡אלוקות
C¯a˙È בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»≈

ÏÈÁ˙n‰13 עשיית של זה בעניין ««¿ƒ
מציאות  הוא עצמו שמצד העולם

האלוקי, האור על המסתירה גשמית

אלוקות לגילוי ראוי ¿B¯B‰Ï˙למקום
‰‡È¯a‰ Ú·Ë ÈeÈLa כך ידי על ¿ƒ∆««¿ƒ»

(מעת  בעולם פועל שהקדושֿברוךֿהוא

מהטבע  שלמעלה באופן .לעת)
ÌÚ ,ÈÈÒ ¯‰ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«ƒ«ƒ

ÌÈ·‡ B˙BÈ‰ שורפת האש שאין ¡¬»ƒ
אותם, Baומכלה CiL BÈ‡Â¿≈«»

ÔLÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÙÈ¯Na ÔBÈlk‰«ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
הייתה  סיני הר שעל האש הטבע ובדרך

עשן, ללא להיות Ê‡˙צריכה ÏÎa¿»…
סיני ‰CÙהר "BÏk ÔLÚ"»«À≈∆

ÂÈÏÚ „¯È ¯L‡" ÈtÓ ,BÚ·Ëƒ¿ƒ¿≈¬∆»«»»
,"L‡a 'ÈÂ‰,תורה במתן וכאן, ¬»»»≈

למעלה, מלמטה ירדה ∆≈‰CÙÈהאש
‰iÏÚ‰ Ú·Ëa ˘‡‰ Ï˘ BÚ·Ëƒ¿¿∆«»¬ƒ»
שהחל  להורות כדי למטה, מלמעלה

להשלים  הכוח לאדם ניתן תורה ממתן

לגילוי  ולגרום הבריאה כוונת את

בעולם. אלוקות

ÌÚh‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ««««
‰¯BzŒÔzÓaL מתואר שהוא כפי ∆¿««»

יתרו È¯„בפרשת ¯L‡" ·È˙k¿ƒ¬∆»«
Ì˙Ò "L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ מבלי »»¬»»»≈¿»

האש  של פעולתה היתה מה לפרט

e˙L¯Ùaשירדה, eÏÈ‡Â פרשת ¿ƒ¿»»»≈
‡ÏÎ˙"משפטים L‡k" ¯Ó‡∆¡«¿≈…∆∆

שורפת? שהאש ומפורש

ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ««««
e˙L¯ÙaLמשפטים Ï‡פרשת  ∆¿»»»≈…

·e˙ka L¯t˙ עצמה בתורה ƒ¿»≈«»

‰¯BzŒÔzÓa L¯t˙pL BÓk) ÔLÚ‰ ÔÈÚיתרו "Â‰¯בפרשת ƒ¿«∆»»¿∆ƒ¿»≈¿««»¿«
Ì‡ŒÈk ,("BÏk ÔLÚ ÈÈÒ הוא משפטים פרשת בפרשתנו, שמפורש מה ƒ«»«Àƒƒ

L¯ÙÓ È"L¯L ‡l‡ ,("ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ") ÔÚ‰ ÔÈÚƒ¿«∆»»«»……∆¿∆»»∆»∆«ƒ¿»≈
‰Ê ÔÚ"L בתורה ‰e‡"האמור ÔLÚ ÔÈÓk? ∆»»∆¿ƒ»»

¯e‡a ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿«¿ƒ≈
‡a‰ ÔLÚ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«∆»»«»

L‡a ¯·c ˙ÙÈ¯OÓ14, ƒ¿≈«»»»≈
'eÎ ˜c ‡e‰L L‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»≈∆«
האש  בעולם אחרים לדברים יחסית

וכאשר  ומגושם גס פחות דבר היא

יחסית העדינה ÌÚהאש „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ
ÈÓLb ¯·c ‰ÊÈ‡ למשל עצים כמו ≈∆»»«¿ƒ

ÈÊ‡ ,L‡‰ BÓk ˜c BÈ‡L∆≈«¿»≈¬«
ÈLnn‰ ¯·c‰Ó ÔLÚ ‰NÚ«¬∆»»≈«»»««»ƒ

המוחשי  L‡a,הגשמי Û¯Np‰«ƒ¿»»≈
˙e„ÈÒÙ‰Ó ‡e‰ÂאבדןÈ˜ÏÁ ¿≈∆¿≈∆¿≈

˙ei¯ÓÁ‰ גשמיים המרכיבים היותר «»¿ƒ
ÔÎlLורוחניים  ,Û¯Np‰ ¯·caL∆«»»«ƒ¿»∆»≈

Ì‰L ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c ‰p‰ƒ≈¿»ƒ«¿ƒƒ∆≈
¯ÓBÁ‰ Èl˜ כל וגסים עבים ואינם «≈«∆

Ù¯Nכך  Ì‰ È¯‰,¯‰Ó ÌÈ ¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈
.˜c ‡e‰ Ì‰Ó ‡ˆBi‰ ÔLÚ‰Â¿∆»»«≈≈∆«
ÈÏÚa ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚ ,Ò‚Â ·Ú ¯ÓBÁ∆»¿«ƒ¡∆«
Ì˙BlÎÏ L‡‰ ÊÁB‡ Ì‰a»∆≈»≈¿«»

נשרפים, הם גם דבר של ≈p‰ƒ‰ובסופו
‡e‰ Ì„ÒÙ‰Ó ‡ˆBi‰ ÔLÚ‰∆»»«≈≈∆¿≈»

·Ú ÔLÚ,יותר ‰e‡וסמיך ÌbL »»»∆«
עבים  חומרים מכיליון שנוצר העשן

Ú·‰וגסים, ˙e‡ÈˆÓ ÏÚa««¿ƒ»»
ÔLÚaL ,‡ˆÓÂ .‰q‚Â שיוצא ¿«»¿ƒ¿»∆∆»»
דבר  שריפת בעת «kƒ¯מהאש

¯ÓBÁ ‰nk „Ú (‡ha˙Óe)ƒ¿«≈««»∆
‡a ‰Ê ÔÈÚÂ ,Òb ‡e‰ ¯·c‰«»»«¿ƒ¿»∆»
¯·c‰ ÔBÈÏÎa ÈeÏÈb È„ÈÏƒ≈ƒ¿ƒ¿«»»
הפרטים  בשני מתגלה הוא שבה בצורה

שבה  המהירות מידת – האמורים

אם  העשן של וצורתו הכיליון מתרחש

עבה.הוא  או דק

Ìb ‡e‰ ÔkL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈«
ÔBÈÏÎÂ ÏeËÈ·a ,˙eiÁe¯a¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
באלוקות  ולהיכלל להתעלות השאיפה

של  המציאות ואבדן כיליון כדי עד
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ׁשהּוא  עׁש"ן ּבפירּוׁש הּידּוע ּובהקּדים ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹלאלקּות.

ּבספרי  (ּכמבאר ונפׁש' ׁשנה 'עֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹראׁשיּֿתיבֹות

יצירה' ל'ספר הראב"ד ּובפירּוׁש ),15הּקּבלה, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשנה  ('עֹולם ההׁשּתלׁשלּות ּכללּות על ְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּמֹורה

עלּיה  ׁשל ּבאֹופן ׁשהּוא ּכפי עלֿידי 16ונפׁש') , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָ

הוי' עליו ירד אׁשר ("מּפני ׁשּלמעלה האׁש ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּגילּוי

העֹולם, יׁשּות ונכלה נאכל ׁשעלֿידיֿזה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבאׁש"),

(והינּו, לאלקּות והּכּליֹון הּביטּול ּבֹו ְְְְֱֲִִֶַַַַָָֹונעׂשה

למּטה, מּלמעלה הּגילּוי על מֹורה האׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשענין

העֹולמֹות  עלּית על מֹורה העׁשן ענין ְְֲִִִֶֶַַַָָָָואילּו

עלּיתם, לאחרי אפילּו ׁשּלכן למעלה, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמּלמּטה

ּבעׁשן  ּכמֹו ועכרּורית, עפרּורית ׁשל ענין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָנׁשאר

ענין  היה  ׁשּבמּתןּֿתֹורה הּטעם וזהּו ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָהּגׁשמי).

הר  הּוא סיני ׁשהר (ּכּנ"ל מּדֹומם (ּגם) עׁשן ִִֵֶֶַַַַַַָָׁשל

הּוא  ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּתכלית ּדכיון אבנים), ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשל

העלאה  הּנה ההׁשּתלׁשלּות, ּכללּות את ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָלהעלֹות

ׁשּזהּו ּתחּתֹונה, הכי מהּדרּגא להתחיל צריכה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזֹו

הּידּוע  ּכּמׁשל הּדֹומם, ּבית 17ענין ּכתלי מהגּבהת ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּצריכים  ליווע"ר, הּנקרא ההגּבהה ּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעלֿידי

להגּביּה ואז להתחיל ּדוקא, הּתחּתֹונה מהּקֹורה ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  מּמּנּו, העליֹונים ּגם יּוגּבהּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּמילא

מגּביּה היה לא הּכֹותל, מאמצע מתחיל היה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאם

הּתחּתֹונֹות. הּקֹורֹות ְֶַַַאת

הּפסּוקים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) ּבין החלּוק לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֵַַָ

סיני  "והר הּפסּוק ּדהּנה, ְְִִֵַַַַַָהּנ"ל.

וכיון  ּדמּתןּֿתֹורה, הּזמן אֹודֹות קאי ּכלֹו" ְְְֵֵַַַַַָָָָֻעׁשן

מּלמעלה  ּבדר אלקּות ּגילּוי היה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבמּתןּֿתֹורה

עליו  ירד אׁשר "מּפני הּפסּוק ּוכהמׁש) ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָלמּטה

למעלה  מּצד היה ׁשהּגילּוי הינּו, ּבאׁש", ),18הוי' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

מזּוּכ ׁשאינֹו וחמרי ּגׁשמי עדין היה ,19והעֹולם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
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תתטז).15) (ע' עשן סיני והר ד"ה יתרו תתכא 16)אוה"ת ע' ואילך. תתכג (ע' שלאח"ז בד"ה וכן שם. אוה"ת בארוכה ראה

ועוד. תרס"ב. הנ"ל ד"ה א.17)ואילך). ד, בראשית תו"א ההמשך )18ראה ובסוף שם. תרס"ב סיני והר ד"ה גם ראה

שם. ובכ"מ.19)(דתרס"ב) ואילך. תתקל ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e˜Ï‡Ï ‰hÓÏc ÌÈ¯·c‰ בדומה דרגות חילוקי יש זה בעניין שגם «¿»ƒƒ¿«»∆¡…

האמורות  הדרגות ומבאר לחילוקי שממשיך כפי העשן, לגבי .לעיל
ÌÏBÚ' ˙B·ÈzŒÈL‡¯ ‡e‰L Ô"LÚ Le¯ÈÙa Úe„i‰ ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ«»«¿≈»»∆»≈≈»

'LÙÂ ‰L הזמן המקום, – מציאות המגדירים הדברים שלושת שהם »»¿∆∆
È¯ÙÒaוהאדם  ¯‡·Ók)«¿…»¿ƒ¿≈

„"·‡¯‰ Le¯ÈÙ·e ,‰Ïaw‰««»»¿≈»«¬»
'‰¯ÈˆÈ ¯ÙÒ'Ï15ÏÚ ‰¯BnL ,( ¿≈∆¿ƒ»∆∆«

˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk האור של ¿»«ƒ¿«¿¿
ממדריגה  ונמשך היורד האלוקי

LÙÂ')למדריגה  ‰L ÌÏBÚ')»»»¿∆∆
‰iÏÚ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ÈÙk16 ¿ƒ∆¿∆∆¬ƒ»

למעלה, ÈeÏÈbמלמטה È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ
של  למטה מלמעלה ≈«‰‡Lוהמשכה

„¯È ¯L‡ ÈtÓ") ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈¬∆»«
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,("L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ»»¬»»»≈∆«¿≈

‰Ê האלוקות והמשכת מגילוי כתוצאה ∆
ÌÏBÚ‰ ˙eLÈ ‰ÏÎÂ ÏÎ‡∆¡«¿ƒ¿»≈»»
בפני  ומציאות 'יש' הוא שבהרגשתו

‰ÏeËÈaעצמה, Ba ‰NÚÂ¿«¬»«ƒ
ÔBÈlk‰Â להתבטל הרצון והשאיפה ¿«ƒ»

L‡‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â) ˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿«¿∆ƒ¿«»≈
ÈeÏÈb‰ ÏÚ ‰¯BÓ האור של ∆««ƒ

eÏÈ‡Âהאלוקי  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ
˙iÏÚ ÏÚ ‰¯BÓ ÔLÚ‰ ÔÈÚƒ¿«∆»»∆«¬ƒ«

hÓlÓ‰התעלות  ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ¿«»
ÔÎlL ,‰ÏÚÓÏ התעלות שזו כיון ¿«¿»∆»≈

והמגושמים  הנחותים העולמות של

עצמם  È¯Á‡Ïמצד eÏÈÙ‡¬ƒ¿«¬≈
ÏL ÔÈÚ ¯‡L ,Ì˙iÏÚ¬ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»∆

˙È¯e¯ÎÚÂ ˙È¯e¯ÙÚ זה ואין «¿ƒ¿«¿ƒ
מושלם, ‰ÈÓLbזיכוך ÔLÚa BÓk¿∆»»««¿ƒ

מהאש, ועולה ומיתמר בא אמנם שהוא

דבר  משריפת נוצרת שהאש כיוון אבל

היסודות  ארבעת מכל שמורכב

יש האמורים, העפר, יסוד זה ובכלל

ועכרורית' 'עפרורית הגשמי ).בעשן
ÌÚh‰ e‰ÊÂ העניינים פנימיות לפי ¿∆«««

ÏL ÔÈÚ ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓaL∆¿««»»»ƒ¿»∆
Ï"pk) ÌÓBcÓ (Ìb) ÔLÚ»»«ƒ≈««
ÏL ¯‰ ‡e‰ ÈÈÒ ¯‰L∆«ƒ««∆

(ÌÈ·‡ הנחות החלק שהוא ¬»ƒ

התעלה, הוא וגם ‰e‡שבבריאה ‰¯BzŒÔzÓc ˙ÈÏÎz‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¿ƒ¿««»
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï,נחותות הכי הדרגות גם כולל ¿«¬∆¿»«ƒ¿«¿¿

,‰BzÁz ÈÎ‰ ‡b¯c‰Ó ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ‰‡ÏÚ‰ ‰p‰ƒ≈«¬»»¿ƒ»¿«¿ƒ≈««¿»¬ƒ«¿»
ÌÓBc‰ ÔÈÚ e‰fL של טבע פי על שלא פעולה הייתה תורה במתן ולכן ∆∆ƒ¿««≈

לכך  ביטוי לתת אבנים, משריפת עשן

שבבריאה  תחתון הכי החלק שגם

‰Úe„iמתעלה, ÏLnk17 בתורת «»»«»«
˜Ó˙Â¯Èהחסידות  ÈÏ˙k ˙‰a‚‰≈«¿»«»¿≈

‰‰a‚‰‰ ÈÏk È„ÈŒÏÚ ˙Èa«ƒ«¿≈¿ƒ««¿»»
,¯"ÚÂÂÈÏ ‡¯˜p‰,מנוף «ƒ¿»ƒ∆

dÈa‚‰Ï ÏÈÁ˙‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰BzÁz‰ ‰¯Bw‰Ó הבית של ≈«»««¿»

Ìb e‰a‚eÈ ‡ÏÈnÓ Ê‡Â ,‡˜Âc«¿»¿»ƒ≈»¿¿«
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,epnÓ ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒƒ∆«∆≈
ÚˆÓ‡Ó ÏÈÁ˙Ó ‰È‰ Ì‡ Ôk≈ƒ»»«¿ƒ≈∆¿«
˙‡ dÈa‚Ó ‰È‰ ‡Ï ,Ï˙Bk‰«∆…»»«¿ƒ«∆

˙BBzÁz‰ ˙B¯Bw‰ אם וגם «««¿
לא  התחתון החלק מוגבה, היה האמצע

בנמשל, גם וכך בעקבותיו, עולה היה

נעלים  בחלקים הייתה ההתעלות אם

צומח), ואפילו חי (מדבר, הבריאה של

היה  לא (דומם) הנחות החלק אזי

התחילה  ההעלאה ולכן מתעלה,

(דומם). סיני הר של מהאבנים

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆≈¿»≈
˜eÏÁ‰ההבדלÌÈ˜eÒt‰ ÔÈa «ƒ≈«¿ƒ

¯‰Â" ˜eÒt‰ ,‰p‰c .Ï"p‰««¿ƒ≈«»¿«
È‡˜ "BÏk ÔLÚ ÈÈÒ מכוון ƒ«»«À»≈

,‰¯BzŒÔzÓc ÔÓf‰ ˙B„B‡«¿«¿««»
‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿««»»»
‰ÏÚÓlÓ C¯„a ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈbƒ¡…¿∆∆ƒ¿«¿»
˜eÒt‰ CLÓ‰Îe) ‰hÓÏ¿«»¿∆¿≈«»
'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „¯È ¯L‡ ÈtÓ"ƒ¿≈¬∆»«»»¬»»

,"L‡a אל ירד ֿ הוא הקדושֿברוך »≈
למטה מלמעלה ¿»‰eÈ,ההר

„vÓ ‰È‰ ÈeÏÈb‰L∆«ƒ»»ƒ«
‰ÏÚÓÏ18‰È‰ ÌÏBÚ‰Â ,( ¿«¿»¿»»»»

BÈ‡L È¯ÓÁÂ ÈÓLb ÔÈ„Ú¬«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ∆≈
CkeÊÓ19, בחסידות כמבואר ¿»

מלמעלה  אלוקות התגלות יש שכאשר

התגלות  של יתרון בכך יש למטה
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d"kyz'dח ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

וכליֹון  ּביטּול אז ּפעל זה אלקּות ּגילּוי ְְֱִִִִֵֶַָָֹהּנה

ׁשריּבּוי  ּכלֹו", עׁשן סיני ׁש"הר ּבאֹופן ְִִֶֶֶַַַָָָֻהעֹולם

ּדק  היה לא הע ֹולם ׁשחמר ּיּות מֹורה העׁשן ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹוגֹודל

"מּפני  ּׁשּכתּוב מה ּגם ׁשּזהּו לֹומר ויׁש .ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּומזּוּכ

מפרט  ואינֹו (סתם, ּבאׁש" הוי' עליו ירד ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָָָאׁשר

נעׂשה  ׁשהעׁשן מׁשמע זה ׁשּמּלׁשֹון ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ"אכלת"),

(ּכּנ"ל  הּנׂשרף ּדבר מּכליֹון ולא עצמֹו, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹמהאׁש

היה  מּתןּֿתֹורה ּבזמן העֹולם מּצב ּכי א), ְְִִִַַַַַָָָָָסעיף

נׂשרף  להיֹות ּגם ראּוי ׁשאינֹו עד ּכלּֿכ ְְִִֵֶַַַַָָָּגס

ּכפׁשּוטֹו הּדֹומם (ּבדּוגמת אׁש עלֿידי ),20ונכלה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַ

ההר  לכליֹון ּכלּֿכ ׁשּי העׁשן אין .21ולכן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָ

גֹו' ּכאׁש ה' ּכבֹוד ּומראה הּפסּוק ְְְֵֵֵֵֶַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן

לאחרי  מּתןּֿתֹורה, ׁשּלאחרי הּזמן אֹודֹות ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָקאי

ּבעֹולם, ּפעל ׁשּמּתןּֿתֹורה וההזּדּככּות ְְְִִֶַַַַַַָָָָהּביטּול

.ּכלּֿכ ּבגּסּות העֹולם מציאּות היתה לא ְְְִֶַַָָָָָָֹׁשאז

ּכיון  אכלת", ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה נאמר ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹולכן

ונׂשרף  נאכל ׁשּיהא וראּוי יֹותר ּדק ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנעׂשה

ּבדּיּוק  להֹוסיף [ויׁש ׁשּלמעלה. האׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָעלֿידי

אכלת  ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה הּכתּוב ְְְְֵֵֶֶַַָֹלׁשֹון

והינּו, ההר", להיֹות ּבראׁש צריכה ׁשּתחלה ְְְְְְִִִֶַָָָָֹ

לראׁש ועד ּבהר, ועֹולה מתלּקט העפר ׁשּכללּות עצמם, מּצד הּנבראים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעלּית

מלמעלה, אֹור' ה'ּגילּוי ׁשעלֿידי וההעלאה הּביטּול נעׂשה ואחרּֿכ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָההר,
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לומר 20) שייך ולא האש, ממהות לגמרי הערך בריחוק הוא כי באש, בטבעו כלה אינו שדומם הפנימי טעם גם שזהו וי"ל

(ס"א  לעיל שנתבאר במה לומר יש אולי ועפ"ז וכו'. לצומח בנוגע שאומרים כמו לאש, טבעו והיפך בניגוד שהוא זה גם

הכליון  בו שייך ואינו אבנים, היותו עם סיני, ש"הר מ"ת, בעת שנעשה הבריאה טבע שינוי בענין תש"ח) סיני והר מסד"ה -

מזה, דמוכח העליה", בטבע טבעו היפך באש, הוי' עליו ירד אשר מפני טבעו, היפך כולו עשן בכ"ז עשן, להיות בשריפה

כי  - האש טבע שינוי הבריאה, טבע בשינוי ענין לעוד צריך כ"א האש, ירידת שיפעול מספיק הי' לא ההר טבע דשינוי

תו"ח  ראה - מדבר בחי' הוא דאש ומדבר, דומם (דוגמת האש ממהות הערך בריחוק הוא מהותו עצם מצד שהדומם מכיון

האש, טבע שינוי גם להיות צריך הכליון, ענין בו שנתחדש לאחר גם לכן, ועוד), קטו ע' ריש תרס"ו המשך ג. יט, בראשית

הנפש  לחבר לעשות המפליא כח צ"ל כו', הוי' שם בציור והם להנפש בטלים הגוף שאברי היות שעם והגוף, הנפש דוגמת

דירידת  ובכ"מ, (ס"ו) שם אחרי בד"ה המבואר (וע"ד) ע"פ י"ל או ובכ"מ). בתחלתו. תרמ"ט אחריֿמות (ד"ה הגוף עם

(ראה  בו נוסף דבר ה"ז טבעו, היפך הוא בו שנעשה הכליון ענין ש(בנדו"ד) ומכיון הכלים, שורש מעלת מצד היא האור

ביטול  זה אין כי הגבול), (כח הכלי שרש עי"ז מתגלה אין לכן נסים), סוגי ב' ע"ד - 242 ע' חי"ח ,89 ע' ח"ו לקו"ש

ואכ"מ. חידוש. היא האש ירידת ולכן הוא, ענינו מצד דומם 21)הכלי בחי' לענין שם, תרס"ב סיני והר מד"ה ולהעיר

האש. ע"י עולה שאינו שבדומם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ואילו  בבריאה שינוי תפעל לא שההתגלות יתכן אבל ונעלית, גבוהה ממדריגה

האדם  אמנם למעלה מלמטה התעלות בדרך היא לאלוקות ההתקרבות כאשר

ההתעלות  אבל באלוקות ביותר גבוהות לדרגות להגיע יכולים לא והעולם

ההתגלות  ידי על בהם הנפעל מהזיכוך יותר עוד אותם מזככת עצמם מצד

Ê‰מלמעלה, ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰p‰ƒ≈ƒ¡…∆
הר  על הוא ברוך הקדוש ירידת של

‡Êסיני ÏÚt תורה מתן בעת »«»
Â ÏeËÈaÔÙB‡a ÌÏBÚ‰ ÔBÈÏÎ ƒ¿ƒ¿»»¿∆

,"BÏk ÔLÚ ÈÈÒ ¯‰"L∆«ƒ«»«À
ÔLÚ‰ Ï„B‚Â ÈeaÈ¯L ככתוב ∆ƒ¿∆∆»»
כולו", "עשן היה ההר ∆BÓ¯‰שכל

˜c ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙ei¯ÓÁL∆»¿ƒ»»…»»«
CkeÊÓe'אכילתו' ולכן ועבה גס אלא ¿»

רב. בעשן כרוכים ו'שריפתו'

Ìb e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ לדיוק הטעם ¿≈«∆∆«
בתחילת  כנזכר האמור, בפסוק נוסף

"ÈtÓהמאמר, ·e˙kM ‰Ó«∆»ƒ¿≈
"L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „¯È ¯L‡¬∆»«»»¬»»»≈
"˙ÏÎ‡" Ë¯ÙÓ BÈ‡Â ,Ì˙Ò)¿»¿≈¿»≈…∆∆
הנזכר  האחר בפסוק שנאמר כמו

Ê‰לעיל  ÔBLlnL סתם ), "אש" ∆ƒ»∆
L‡‰Ó ‰NÚ ÔLÚ‰L ÚÓLÓ«¿«∆∆»»«¬»≈»≈
¯·c ÔBÈÏkÓ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ«¿¿…ƒƒ¿»»
,(‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) Û¯Np‰«ƒ¿»««¿ƒ
הוא  העניין פנימיות פי על לכך והטעם

ŒÔzÓ ÔÓÊa ÌÏBÚ‰ ·vÓ Èkƒ««»»ƒ¿«««
Òb ‰È‰ ‰¯Bz ומגושם חומרי »»»«

Ìb Èe‡¯ BÈ‡L „Ú CkŒÏk»««∆≈»«
È„ÈŒÏÚ ‰ÏÎÂ Û¯N ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆«¿≈
ÌÓBc‰ ˙Ó‚e„a) L‡≈¿¿««≈

BËeLÙk20 הנחות הסוג שהוא ƒ¿

בבריאה  ‰‰¯ביותר ÔBÈÏÎÏ CkŒÏk CiL ÔLÚ‰ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,(21 ¿»≈≈∆»»«»»»¿ƒ¿»»
האש. ידי על ומזכך מתברר הוא אין שעה באותה העולם חומריות בגלל כי

˜eÒt‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó''B‚ L‡k '‰ „B·k ‰‡¯Óe'È‡˜ מכוון «∆≈≈«»«¿≈¿¿≈»≈
ÏeËÈa‰ È¯Á‡Ï ,‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL ÔÓf‰ ˙B„B‡ לאלוקות «¿«∆¿«¬≈««»¿«¬≈«ƒ

˙eÎkcÊ‰‰Â העידוןŒÔznL ¿«ƒ¿«¿∆««
Ê‡L ,ÌÏBÚa ÏÚt ‰¯Bz כבר »»«»»∆»

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿ƒ»»
¯Ó‡ ÔÎÏÂ .CkŒÏk ˙eq‚a¿«»«¿»≈∆¡«
L‡k '‰ „B·k ‰‡¯Óe"«¿≈¿¿≈

‰NÚpL ÔÂÈk ,"˙ÏÎ‡ העולם …∆∆≈»∆«¬»
˜c מעודן‡‰iL Èe‡¯Â ¯˙BÈ «≈¿»∆¿≈

Û¯NÂ ÏÎ‡ ומזדכך מתעלה היינו ∆¡»¿ƒ¿»
.‰ÏÚÓlL L‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»≈∆¿«¿»

ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ¿ƒ¿
'‰ „B·k ‰‡¯Óe" ·e˙k‰«»«¿≈¿
,"¯‰‰ L‡¯a ˙ÏÎ‡ L‡k¿≈…∆∆¿…»»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÁzL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿

˙iÏÚוהתעלות ‰ÌÈ‡¯·pזיכוך ¬ƒ««ƒ¿»ƒ
¯ÙÚ‰ ˙eÏÏkL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆¿»∆»»

ËwÏ˙Ó נאסף¯‰a ‰ÏBÚÂ,עצמו ƒ¿«≈¿∆»»
CkŒ¯Á‡Â ,¯‰‰ L‡¯Ï „ÚÂ¿«¿…»»¿««»
ההר, לראש הגיע שהעפר אחרי

שנשלמה  לאחר – העניין ובפנימיות

מצד  התחתון העולם של ההתעלות

בו NÚ‰עצמו ונוסף נפעל «¬∆
ÏeËÈa‰לאלוקות‰‡ÏÚ‰‰Â «ƒ¿««¬»»

והזיכוך ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLההתעלות
e‰fL ,‰ÏÚÓÏÓ '¯B‡ ÈeÏÈb'‰«ƒƒ¿«¿»∆∆
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אכלת"], ּכאׁש ה' ּכבֹוד ּד"מראה ענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּזהּו

אּלא  מּמׁש, עׁשן ׁשל ענין ּגרם ׁשּלא זאת, ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֹועֹוד

ּכיֿאם  עׁשן ּבׁשם ּבּתֹורה נקרא לא ּדּקּותֹו ְְְִִִֵַַָָָָֹלרֹוב

ענן  ּבתֹו22ּבׁשם מׁשה "וּיבא נאמר זה ׁשעל , ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

מּמּטה  ועלּיה ּכּליֹון על מֹורה אינֹו ׁשענן ֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהענן",

.23למעלה  ְְַָ

ÌÓ‡ ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּוא" עׁשן "ּכמין זה ענן »¿»ְְִֶֶָָָָָ

רׁש"י  ׁשל 24ּבפירּוׁש יינּה ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַָ

ּגילּוי 25ּתֹורה  אינֹו זה ענן ׁשל ׁשענינֹו ּדכיון ,( ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבּפסּוקים  ׁשּנזּכר הענן (ּכמֹו מּלמעלה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹאלקּות

ּכבֹוד  מ"מראה ׁשּבא ענן הּוא אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלפניֿזה),

ּביטּול  ּפֹועל ׁשאלקּות ּכפי הינּו אכלת", ּכאׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶַֹֹה'

ּבֹו ׁשּגם הּוא" עׁשן "ּכמין לכן העֹולם, ְְִִִֵֶַָָָָָּבמציאּות

ׁשּבאה  ועכרּורית, עפרּורית עׁשן, ׁשל ענין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיׁש

ּדענין  ּדהמכון ּבזה, והענין החֹומר. ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמּכליֹון

יתּבר לֹו ּדירה מהעֹולם לעׂשֹות הּוא ְֲִִֵֵַַָָָָָהּתֹורה

מׁשה 26ּבתחּתֹונים  הּוצר ׁשּבֹו זה, ענן לכן , ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ולהביאם  (וּתֹורה) הּלּוחֹות את לקּבל ּכדי ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹלבא

מּלמעלה  ּגלּוי ׁשּזהּו הּוא", עׁשן "ּכמין ְְְְִִִֶֶַַָָָָלמּטה,

אּלא  ּדהּנבראים, החֹומר ּוביטּול ּכּליֹון ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּפֹועל

ׁשּפעל  ּדמּתןּֿתֹורה הּגילּוי לאחרי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשּלהיֹותֹו

לא  לכן העֹולם, ּבחֹומר ּכללי ּוביטּול ְְְְִִִֵֶַָָָָֹהזּדּככּות

 ֿ ּדמּתן הּגילּוי ּבתחלת ּכמֹו (ּכלֹו), עׁשן ְְְֲִִִַַַַַָָָֻנעׂשה

עׁשן". "ּכמין רק אּלא ְִֶַָָָָּתֹורה,

מי ÔÈÚ‰Âד) יׁש ּדהּנה, האדם, ּבעבֹודת ּבזה ¿»ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָָָָ

ולּדברים  לי מה ְְִִֵֶַַָׁשּטֹוען,

הרי  ּבירידה, צֹור יׁש אם וגם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָהּתחּתֹונים,

אֹו חי ּבמדרגת ׁשהם לענינים הירידה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמסּפיקה

עם  ּגם ּולהתעּסק לירד לא אבל צֹומח, ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹאפילּו

נראה  ׁשּלא ּביֹותר חמרית מציאּות ּדהינּו, הּדֹומם, ּבסּוג ׁשהם העֹולם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעניני

טבעֹו) (מּצד הּוא הּנה הוי', אׁש מאיר ּכאׁשר ׁשאפילּו ועד ּכלל, חּיּות  ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּה
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(22.14 שבהערה התו"א א.23)לשון טז, שרה חיי תו"א נתבאר 24)וראה - מקרא של פשוטו ע"פ בפירש"י הביאור

וש"נ. .(262 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת י סעיף שבהתוועדות בשיחה שבט.25)בארוכה כט יום" "היום ראה

פל"ו.26) תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"˙ÏÎ‡ L‡k '‰ „B·k ‰‡¯Ó"c ÔÈÚ על הנפעל והזיכוך הבירור ƒ¿»¿«¿≈¿¿≈…∆∆

אלוקות  גילוי ידי שעל הזיכוך – העניין ובפנימיות מלמעלה, הבאה האש ידי

למטה  Ì¯bמלמעלה ‡lL ,˙‡Ê „BÚÂ ÔLÚהאש], ÏL ÔÈÚ ¿…∆…»«ƒ¿»∆»»
B˙ewc ·B¯Ï ‡l‡ ,LnÓ כללות (ואת ההר את לברר נועד הוא שהרי «»∆»¿«

במתן  התעדן שכבר לאחר העולם)

ÌLaתורה ‰¯Bza ‡¯˜ ‡Ï…ƒ¿»«»¿≈
ÔÚ ÌLa Ì‡ŒÈk ÔLÚ22, »»ƒƒ¿≈»»

‰LÓ ‡·iÂ" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL∆«∆∆¡««»……∆
BÈ‡ ÔÚL ,"ÔÚ‰ CB˙a¿∆»»∆»»≈
‰hnÓ ‰iÏÚÂ ÔBÈlk ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ»«¬ƒ»ƒ«»

‰ÏÚÓÏ23 בבירור צורך אין כבר כי ¿«¿»
לעיל. כמבואר זו, בדרך וזיכוך

ÔLÚ ÔÈÓk" ‰Ê ÔÚ ÌÓ‡»¿»»»∆¿ƒ»»
Le¯ÈÙa ·e˙kL BÓk) "‡e‰¿∆»¿≈

È"L¯24ÏL dÈÈ ‡e‰L «ƒ∆≈»∆
‰¯Bz25 של עניינים בתוכו וכולל »

'נכנס  והרי יין בחינת התורה, פנימיות

סוד' יצא ÏLיין BÈÚL ÔÂÈÎc ,(¿≈»∆ƒ¿»∆
˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb BÈ‡ ‰Ê ÔÚ»»∆≈ƒ¡…

‰ÏÚÓlÓ חודר ואינו נעלה שנשאר ƒ¿«¿»
kÊpL¯למטה ÔÚ‰ BÓk)¿∆»»∆ƒ¿«

‡l‡ ,(‰ÊŒÈÙlL ÌÈ˜eÒta«¿ƒ∆ƒ¿≈∆∆»
„B·k ‰‡¯Ó"Ó ‡aL ÔÚ ‡e‰»»∆»ƒ«¿≈¿
ÈÙk eÈ‰ ,"˙ÏÎ‡ L‡k '‰¿≈…∆∆«¿¿ƒ

˙e˜Ï‡L למעלה מלמטה יורד ∆¡…
האלוקי ÏeËÈaוהאור ÏÚBt≈ƒ

ÔÈÓk" ÔÎÏ ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ»»»≈¿ƒ
Ba ÌbL "‡e‰ ÔLÚ היותו עם »»∆«

ÔLÚ,"ענן" ÏL ÔÈÚ LÈ≈ƒ¿»∆»»
‰‡aL ,˙È¯e¯ÎÚÂ ˙È¯e¯ÙÚ«¿ƒ¿«¿ƒ∆»»

¯ÓBÁ‰ ÔBÈÏkÓ דבר של לאמתו כי ƒƒ¿«∆
החומרי, העולם את מזכך זה "ענן" גם

ומבאר. שממשיך כפי

ÔÂÎÓ‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â המטרה ¿»ƒ¿»»∆¿«¿À»
‰Bz¯‰והתכלית ÔÈÚc מתן היינו ¿ƒ¿««»

הזה בעולם BNÚÏ˙תורה ‡e‰«¬
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ÌÏBÚ‰Ó≈»»ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a26, העולם את לעשות ¿«¿ƒ
'דירה' ראוי, למקום התחתון הזה

אלוקות, BaLלגילוי ,‰Ê ÔÚ ÔÎÏ»≈»»∆∆
Ïa˜Ï È„k ‡·Ï ‰LÓ C¯ˆe‰¿«…∆»…¿≈¿«≈
(‰¯BzÂ) ˙BÁel‰ ˙‡∆«¿»

Ì‡È·‰ÏÂ מלמעלהÈeÏb e‰fL ,"‡e‰ ÔLÚ ÔÈÓk" ,‰hÓÏ ¿«¬ƒ»¿«»¿ƒ»»∆∆ƒ
ÌÈ‡¯·p‰c ¯ÓBÁ‰ ÏeËÈ·e ÔBÈlk ÏÚBtL ‰ÏÚÓlÓ התורה כי ƒ¿«¿»∆≈ƒ»ƒ«∆¿«ƒ¿»ƒ

הבריאה , כוונת את להשלים כדי לעולם B˙BÈ‰lLירדה ‡l‡ שענן כיוון  ∆»∆ƒ¿
ומתגלה יורד הנבראים של התעלות הפועל ŒÔzÓcזה ÈeÏÈb‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«ƒ¿««

ÏeËÈ·e ˙eÎkcÊ‰ ÏÚtL ‰¯Bz»∆»«ƒ¿«¿ƒ
‡Ï ÔÎÏ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÓBÁa ÈÏÏk¿»ƒ¿∆»»»≈…

‰NÚ(העולם את (המסמל סיני הר «¬»
˙ÏÁ˙a BÓk ,(BÏk) ÔLÚ»»À¿ƒ¿ƒ«
˜¯ ‡l‡ ,‰¯BzŒÔzÓc ÈeÏÈb‰«ƒ¿««»∆»«

"ÔLÚ ÔÈÓk" זה ענן אחד מצד כי ¿ƒ»»
דומה  הוא גם ולכן וזיכוך ביטול פועל

ע  של בירור זהו שני ומצד ולם לעשן

הוא  ולכן כך כל חומרי אינו שכבר

לא  ה'עשן' וענין 'ענן' בתורה נקרא

בתורה  שהיה מפורש ממה (בשונה

תורה, מתן לעיל).קודם כמבואר

‰Êa ÔÈÚ‰Â לידי „) בא שהוא כפי ¿»ƒ¿»»∆
‰‡„Ìביטוי ˙„B·Úa אחד כל של «¬«»»»

בפרט, ÈÓואחד LÈ ,‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈ¯·cÏÂ ÈÏ ‰Ó ,ÔÚBhL∆≈«ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈBzÁz‰ לעסוק מעוניין הוא ואין ««¿ƒ
נחותים, דברים של וזיכוך בבירור

‰„È¯Èa C¯Bˆ LÈ Ì‡ Ì‚Â לבוא ¿«ƒ≈∆«¿ƒ»
של  הנחותים החלקים עם במגע

‰È¯È„‰הבריאה, ‰˜ÈtÒÓ È¯‰¬≈«¿ƒ»«¿ƒ»
B‡ ÈÁ ˙‚¯„Óa Ì‰L ÌÈÈÚÏ»ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿≈««

Ï·‡ ,ÁÓBˆ eÏÈÙ‡ הוא טוען ¬ƒ≈«¬»
הוא אבל זו בירידה לו רוצה Ï‡שדי …

ÈÈÚ ÌÚ Ìb ˜qÚ˙‰Ïe „¯ÈÏ≈≈¿ƒ¿«≈«ƒƒ¿¿≈
,ÌÓBc‰ ‚eÒa Ì‰L ÌÏBÚ‰»»∆≈¿«≈
¯˙BÈa ˙È¯ÓÁ ˙e‡ÈˆÓ ,eÈ‰c¿«¿¿ƒ»¿ƒ¿≈

,ÏÏk ˙eiÁ da ‰‡¯ ‡lL כמו ∆…ƒ¿∆»«¿»
מקטנות  צמיחה בו שיש בצומח

התנועה  כוח אפילו בו שיש וחי וגדלות

שבדומם  החיות אבל אחרים וכוחות

כל  כלל מועטת נראית שאינה עד כך

¯È‡Ó ¯L‡k eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ«¬∆≈ƒ
‡e‰ ‰p‰ ,'ÈÂ‰ L‡ הדומם ≈¬»»ƒ≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



ט d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

וכליֹון  ּביטּול אז ּפעל זה אלקּות ּגילּוי ְְֱִִִִֵֶַָָֹהּנה

ׁשריּבּוי  ּכלֹו", עׁשן סיני ׁש"הר ּבאֹופן ְִִֶֶֶַַַָָָֻהעֹולם

ּדק  היה לא הע ֹולם ׁשחמר ּיּות מֹורה העׁשן ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹוגֹודל

"מּפני  ּׁשּכתּוב מה ּגם ׁשּזהּו לֹומר ויׁש .ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּומזּוּכ

מפרט  ואינֹו (סתם, ּבאׁש" הוי' עליו ירד ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָָָאׁשר

נעׂשה  ׁשהעׁשן מׁשמע זה ׁשּמּלׁשֹון ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ"אכלת"),

(ּכּנ"ל  הּנׂשרף ּדבר מּכליֹון ולא עצמֹו, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹמהאׁש

היה  מּתןּֿתֹורה ּבזמן העֹולם מּצב ּכי א), ְְִִִַַַַַָָָָָסעיף

נׂשרף  להיֹות ּגם ראּוי ׁשאינֹו עד ּכלּֿכ ְְִִֵֶַַַַָָָּגס

ּכפׁשּוטֹו הּדֹומם (ּבדּוגמת אׁש עלֿידי ),20ונכלה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַ

ההר  לכליֹון ּכלּֿכ ׁשּי העׁשן אין .21ולכן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָ

גֹו' ּכאׁש ה' ּכבֹוד ּומראה הּפסּוק ְְְֵֵֵֵֶַַַָמהּֿׁשאיןּֿכן

לאחרי  מּתןּֿתֹורה, ׁשּלאחרי הּזמן אֹודֹות ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָקאי

ּבעֹולם, ּפעל ׁשּמּתןּֿתֹורה וההזּדּככּות ְְְִִֶַַַַַַָָָָהּביטּול

.ּכלּֿכ ּבגּסּות העֹולם מציאּות היתה לא ְְְִֶַַָָָָָָֹׁשאז

ּכיון  אכלת", ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה נאמר ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹולכן

ונׂשרף  נאכל ׁשּיהא וראּוי יֹותר ּדק ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנעׂשה

ּבדּיּוק  להֹוסיף [ויׁש ׁשּלמעלה. האׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָעלֿידי

אכלת  ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה הּכתּוב ְְְְֵֵֶֶַַָֹלׁשֹון

והינּו, ההר", להיֹות ּבראׁש צריכה ׁשּתחלה ְְְְְְִִִֶַָָָָֹ

לראׁש ועד ּבהר, ועֹולה מתלּקט העפר ׁשּכללּות עצמם, מּצד הּנבראים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעלּית

מלמעלה, אֹור' ה'ּגילּוי ׁשעלֿידי וההעלאה הּביטּול נעׂשה ואחרּֿכ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָההר,
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לומר 20) שייך ולא האש, ממהות לגמרי הערך בריחוק הוא כי באש, בטבעו כלה אינו שדומם הפנימי טעם גם שזהו וי"ל

(ס"א  לעיל שנתבאר במה לומר יש אולי ועפ"ז וכו'. לצומח בנוגע שאומרים כמו לאש, טבעו והיפך בניגוד שהוא זה גם

הכליון  בו שייך ואינו אבנים, היותו עם סיני, ש"הר מ"ת, בעת שנעשה הבריאה טבע שינוי בענין תש"ח) סיני והר מסד"ה -

מזה, דמוכח העליה", בטבע טבעו היפך באש, הוי' עליו ירד אשר מפני טבעו, היפך כולו עשן בכ"ז עשן, להיות בשריפה

כי  - האש טבע שינוי הבריאה, טבע בשינוי ענין לעוד צריך כ"א האש, ירידת שיפעול מספיק הי' לא ההר טבע דשינוי

תו"ח  ראה - מדבר בחי' הוא דאש ומדבר, דומם (דוגמת האש ממהות הערך בריחוק הוא מהותו עצם מצד שהדומם מכיון

האש, טבע שינוי גם להיות צריך הכליון, ענין בו שנתחדש לאחר גם לכן, ועוד), קטו ע' ריש תרס"ו המשך ג. יט, בראשית

הנפש  לחבר לעשות המפליא כח צ"ל כו', הוי' שם בציור והם להנפש בטלים הגוף שאברי היות שעם והגוף, הנפש דוגמת

דירידת  ובכ"מ, (ס"ו) שם אחרי בד"ה המבואר (וע"ד) ע"פ י"ל או ובכ"מ). בתחלתו. תרמ"ט אחריֿמות (ד"ה הגוף עם

(ראה  בו נוסף דבר ה"ז טבעו, היפך הוא בו שנעשה הכליון ענין ש(בנדו"ד) ומכיון הכלים, שורש מעלת מצד היא האור

ביטול  זה אין כי הגבול), (כח הכלי שרש עי"ז מתגלה אין לכן נסים), סוגי ב' ע"ד - 242 ע' חי"ח ,89 ע' ח"ו לקו"ש

ואכ"מ. חידוש. היא האש ירידת ולכן הוא, ענינו מצד דומם 21)הכלי בחי' לענין שם, תרס"ב סיני והר מד"ה ולהעיר

האש. ע"י עולה שאינו שבדומם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ואילו  בבריאה שינוי תפעל לא שההתגלות יתכן אבל ונעלית, גבוהה ממדריגה

האדם  אמנם למעלה מלמטה התעלות בדרך היא לאלוקות ההתקרבות כאשר

ההתעלות  אבל באלוקות ביותר גבוהות לדרגות להגיע יכולים לא והעולם

ההתגלות  ידי על בהם הנפעל מהזיכוך יותר עוד אותם מזככת עצמם מצד

Ê‰מלמעלה, ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰p‰ƒ≈ƒ¡…∆
הר  על הוא ברוך הקדוש ירידת של

‡Êסיני ÏÚt תורה מתן בעת »«»
Â ÏeËÈaÔÙB‡a ÌÏBÚ‰ ÔBÈÏÎ ƒ¿ƒ¿»»¿∆

,"BÏk ÔLÚ ÈÈÒ ¯‰"L∆«ƒ«»«À
ÔLÚ‰ Ï„B‚Â ÈeaÈ¯L ככתוב ∆ƒ¿∆∆»»
כולו", "עשן היה ההר ∆BÓ¯‰שכל

˜c ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙ei¯ÓÁL∆»¿ƒ»»…»»«
CkeÊÓe'אכילתו' ולכן ועבה גס אלא ¿»

רב. בעשן כרוכים ו'שריפתו'

Ìb e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ לדיוק הטעם ¿≈«∆∆«
בתחילת  כנזכר האמור, בפסוק נוסף

"ÈtÓהמאמר, ·e˙kM ‰Ó«∆»ƒ¿≈
"L‡a 'ÈÂ‰ ÂÈÏÚ „¯È ¯L‡¬∆»«»»¬»»»≈
"˙ÏÎ‡" Ë¯ÙÓ BÈ‡Â ,Ì˙Ò)¿»¿≈¿»≈…∆∆
הנזכר  האחר בפסוק שנאמר כמו

Ê‰לעיל  ÔBLlnL סתם ), "אש" ∆ƒ»∆
L‡‰Ó ‰NÚ ÔLÚ‰L ÚÓLÓ«¿«∆∆»»«¬»≈»≈
¯·c ÔBÈÏkÓ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ«¿¿…ƒƒ¿»»
,(‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) Û¯Np‰«ƒ¿»««¿ƒ
הוא  העניין פנימיות פי על לכך והטעם

ŒÔzÓ ÔÓÊa ÌÏBÚ‰ ·vÓ Èkƒ««»»ƒ¿«««
Òb ‰È‰ ‰¯Bz ומגושם חומרי »»»«

Ìb Èe‡¯ BÈ‡L „Ú CkŒÏk»««∆≈»«
È„ÈŒÏÚ ‰ÏÎÂ Û¯N ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆«¿≈
ÌÓBc‰ ˙Ó‚e„a) L‡≈¿¿««≈

BËeLÙk20 הנחות הסוג שהוא ƒ¿

בבריאה  ‰‰¯ביותר ÔBÈÏÎÏ CkŒÏk CiL ÔLÚ‰ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,(21 ¿»≈≈∆»»«»»»¿ƒ¿»»
האש. ידי על ומזכך מתברר הוא אין שעה באותה העולם חומריות בגלל כי

˜eÒt‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó''B‚ L‡k '‰ „B·k ‰‡¯Óe'È‡˜ מכוון «∆≈≈«»«¿≈¿¿≈»≈
ÏeËÈa‰ È¯Á‡Ï ,‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡lL ÔÓf‰ ˙B„B‡ לאלוקות «¿«∆¿«¬≈««»¿«¬≈«ƒ

˙eÎkcÊ‰‰Â העידוןŒÔznL ¿«ƒ¿«¿∆««
Ê‡L ,ÌÏBÚa ÏÚt ‰¯Bz כבר »»«»»∆»

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿ƒ»»
¯Ó‡ ÔÎÏÂ .CkŒÏk ˙eq‚a¿«»«¿»≈∆¡«
L‡k '‰ „B·k ‰‡¯Óe"«¿≈¿¿≈

‰NÚpL ÔÂÈk ,"˙ÏÎ‡ העולם …∆∆≈»∆«¬»
˜c מעודן‡‰iL Èe‡¯Â ¯˙BÈ «≈¿»∆¿≈

Û¯NÂ ÏÎ‡ ומזדכך מתעלה היינו ∆¡»¿ƒ¿»
.‰ÏÚÓlL L‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»≈∆¿«¿»

ÔBLÏ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ¿ƒ¿
'‰ „B·k ‰‡¯Óe" ·e˙k‰«»«¿≈¿
,"¯‰‰ L‡¯a ˙ÏÎ‡ L‡k¿≈…∆∆¿…»»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÁzL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿

˙iÏÚוהתעלות ‰ÌÈ‡¯·pזיכוך ¬ƒ««ƒ¿»ƒ
¯ÙÚ‰ ˙eÏÏkL ,ÌÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆¿»∆»»

ËwÏ˙Ó נאסף¯‰a ‰ÏBÚÂ,עצמו ƒ¿«≈¿∆»»
CkŒ¯Á‡Â ,¯‰‰ L‡¯Ï „ÚÂ¿«¿…»»¿««»
ההר, לראש הגיע שהעפר אחרי

שנשלמה  לאחר – העניין ובפנימיות

מצד  התחתון העולם של ההתעלות

בו NÚ‰עצמו ונוסף נפעל «¬∆
ÏeËÈa‰לאלוקות‰‡ÏÚ‰‰Â «ƒ¿««¬»»

והזיכוך ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLההתעלות
e‰fL ,‰ÏÚÓÏÓ '¯B‡ ÈeÏÈb'‰«ƒƒ¿«¿»∆∆
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אכלת"], ּכאׁש ה' ּכבֹוד ּד"מראה ענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּזהּו

אּלא  מּמׁש, עׁשן ׁשל ענין ּגרם ׁשּלא זאת, ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֹועֹוד

ּכיֿאם  עׁשן ּבׁשם ּבּתֹורה נקרא לא ּדּקּותֹו ְְְִִִֵַַָָָָֹלרֹוב

ענן  ּבתֹו22ּבׁשם מׁשה "וּיבא נאמר זה ׁשעל , ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

מּמּטה  ועלּיה ּכּליֹון על מֹורה אינֹו ׁשענן ֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהענן",

.23למעלה  ְְַָ

ÌÓ‡ ׁשּכתּוב (ּכמֹו הּוא" עׁשן "ּכמין זה ענן »¿»ְְִֶֶָָָָָ

רׁש"י  ׁשל 24ּבפירּוׁש יינּה ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַָ

ּגילּוי 25ּתֹורה  אינֹו זה ענן ׁשל ׁשענינֹו ּדכיון ,( ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּבּפסּוקים  ׁשּנזּכר הענן (ּכמֹו מּלמעלה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹאלקּות

ּכבֹוד  מ"מראה ׁשּבא ענן הּוא אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלפניֿזה),

ּביטּול  ּפֹועל ׁשאלקּות ּכפי הינּו אכלת", ּכאׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶַֹֹה'

ּבֹו ׁשּגם הּוא" עׁשן "ּכמין לכן העֹולם, ְְִִִֵֶַָָָָָּבמציאּות

ׁשּבאה  ועכרּורית, עפרּורית עׁשן, ׁשל ענין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיׁש

ּדענין  ּדהמכון ּבזה, והענין החֹומר. ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמּכליֹון

יתּבר לֹו ּדירה מהעֹולם לעׂשֹות הּוא ְֲִִֵֵַַָָָָָהּתֹורה

מׁשה 26ּבתחּתֹונים  הּוצר ׁשּבֹו זה, ענן לכן , ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ולהביאם  (וּתֹורה) הּלּוחֹות את לקּבל ּכדי ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹלבא

מּלמעלה  ּגלּוי ׁשּזהּו הּוא", עׁשן "ּכמין ְְְְִִִֶֶַַָָָָלמּטה,

אּלא  ּדהּנבראים, החֹומר ּוביטּול ּכּליֹון ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּפֹועל

ׁשּפעל  ּדמּתןּֿתֹורה הּגילּוי לאחרי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשּלהיֹותֹו

לא  לכן העֹולם, ּבחֹומר ּכללי ּוביטּול ְְְְִִִֵֶַָָָָֹהזּדּככּות

 ֿ ּדמּתן הּגילּוי ּבתחלת ּכמֹו (ּכלֹו), עׁשן ְְְֲִִִַַַַַָָָֻנעׂשה

עׁשן". "ּכמין רק אּלא ְִֶַָָָָּתֹורה,

מי ÔÈÚ‰Âד) יׁש ּדהּנה, האדם, ּבעבֹודת ּבזה ¿»ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָָָָ

ולּדברים  לי מה ְְִִֵֶַַָׁשּטֹוען,

הרי  ּבירידה, צֹור יׁש אם וגם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָהּתחּתֹונים,

אֹו חי ּבמדרגת ׁשהם לענינים הירידה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמסּפיקה

עם  ּגם ּולהתעּסק לירד לא אבל צֹומח, ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹאפילּו

נראה  ׁשּלא ּביֹותר חמרית מציאּות ּדהינּו, הּדֹומם, ּבסּוג ׁשהם העֹולם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעניני

טבעֹו) (מּצד הּוא הּנה הוי', אׁש מאיר ּכאׁשר ׁשאפילּו ועד ּכלל, חּיּות  ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּה
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(22.14 שבהערה התו"א א.23)לשון טז, שרה חיי תו"א נתבאר 24)וראה - מקרא של פשוטו ע"פ בפירש"י הביאור

וש"נ. .(262 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת י סעיף שבהתוועדות בשיחה שבט.25)בארוכה כט יום" "היום ראה

פל"ו.26) תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"˙ÏÎ‡ L‡k '‰ „B·k ‰‡¯Ó"c ÔÈÚ על הנפעל והזיכוך הבירור ƒ¿»¿«¿≈¿¿≈…∆∆

אלוקות  גילוי ידי שעל הזיכוך – העניין ובפנימיות מלמעלה, הבאה האש ידי

למטה  Ì¯bמלמעלה ‡lL ,˙‡Ê „BÚÂ ÔLÚהאש], ÏL ÔÈÚ ¿…∆…»«ƒ¿»∆»»
B˙ewc ·B¯Ï ‡l‡ ,LnÓ כללות (ואת ההר את לברר נועד הוא שהרי «»∆»¿«

במתן  התעדן שכבר לאחר העולם)

ÌLaתורה ‰¯Bza ‡¯˜ ‡Ï…ƒ¿»«»¿≈
ÔÚ ÌLa Ì‡ŒÈk ÔLÚ22, »»ƒƒ¿≈»»

‰LÓ ‡·iÂ" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL∆«∆∆¡««»……∆
BÈ‡ ÔÚL ,"ÔÚ‰ CB˙a¿∆»»∆»»≈
‰hnÓ ‰iÏÚÂ ÔBÈlk ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ»«¬ƒ»ƒ«»

‰ÏÚÓÏ23 בבירור צורך אין כבר כי ¿«¿»
לעיל. כמבואר זו, בדרך וזיכוך

ÔLÚ ÔÈÓk" ‰Ê ÔÚ ÌÓ‡»¿»»»∆¿ƒ»»
Le¯ÈÙa ·e˙kL BÓk) "‡e‰¿∆»¿≈

È"L¯24ÏL dÈÈ ‡e‰L «ƒ∆≈»∆
‰¯Bz25 של עניינים בתוכו וכולל »

'נכנס  והרי יין בחינת התורה, פנימיות

סוד' יצא ÏLיין BÈÚL ÔÂÈÎc ,(¿≈»∆ƒ¿»∆
˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb BÈ‡ ‰Ê ÔÚ»»∆≈ƒ¡…

‰ÏÚÓlÓ חודר ואינו נעלה שנשאר ƒ¿«¿»
kÊpL¯למטה ÔÚ‰ BÓk)¿∆»»∆ƒ¿«

‡l‡ ,(‰ÊŒÈÙlL ÌÈ˜eÒta«¿ƒ∆ƒ¿≈∆∆»
„B·k ‰‡¯Ó"Ó ‡aL ÔÚ ‡e‰»»∆»ƒ«¿≈¿
ÈÙk eÈ‰ ,"˙ÏÎ‡ L‡k '‰¿≈…∆∆«¿¿ƒ

˙e˜Ï‡L למעלה מלמטה יורד ∆¡…
האלוקי ÏeËÈaוהאור ÏÚBt≈ƒ

ÔÈÓk" ÔÎÏ ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ»»»≈¿ƒ
Ba ÌbL "‡e‰ ÔLÚ היותו עם »»∆«

ÔLÚ,"ענן" ÏL ÔÈÚ LÈ≈ƒ¿»∆»»
‰‡aL ,˙È¯e¯ÎÚÂ ˙È¯e¯ÙÚ«¿ƒ¿«¿ƒ∆»»

¯ÓBÁ‰ ÔBÈÏkÓ דבר של לאמתו כי ƒƒ¿«∆
החומרי, העולם את מזכך זה "ענן" גם

ומבאר. שממשיך כפי

ÔÂÎÓ‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â המטרה ¿»ƒ¿»»∆¿«¿À»
‰Bz¯‰והתכלית ÔÈÚc מתן היינו ¿ƒ¿««»

הזה בעולם BNÚÏ˙תורה ‡e‰«¬
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ÌÏBÚ‰Ó≈»»ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a26, העולם את לעשות ¿«¿ƒ
'דירה' ראוי, למקום התחתון הזה

אלוקות, BaLלגילוי ,‰Ê ÔÚ ÔÎÏ»≈»»∆∆
Ïa˜Ï È„k ‡·Ï ‰LÓ C¯ˆe‰¿«…∆»…¿≈¿«≈
(‰¯BzÂ) ˙BÁel‰ ˙‡∆«¿»

Ì‡È·‰ÏÂ מלמעלהÈeÏb e‰fL ,"‡e‰ ÔLÚ ÔÈÓk" ,‰hÓÏ ¿«¬ƒ»¿«»¿ƒ»»∆∆ƒ
ÌÈ‡¯·p‰c ¯ÓBÁ‰ ÏeËÈ·e ÔBÈlk ÏÚBtL ‰ÏÚÓlÓ התורה כי ƒ¿«¿»∆≈ƒ»ƒ«∆¿«ƒ¿»ƒ

הבריאה , כוונת את להשלים כדי לעולם B˙BÈ‰lLירדה ‡l‡ שענן כיוון  ∆»∆ƒ¿
ומתגלה יורד הנבראים של התעלות הפועל ŒÔzÓcזה ÈeÏÈb‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«ƒ¿««

ÏeËÈ·e ˙eÎkcÊ‰ ÏÚtL ‰¯Bz»∆»«ƒ¿«¿ƒ
‡Ï ÔÎÏ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÓBÁa ÈÏÏk¿»ƒ¿∆»»»≈…

‰NÚ(העולם את (המסמל סיני הר «¬»
˙ÏÁ˙a BÓk ,(BÏk) ÔLÚ»»À¿ƒ¿ƒ«
˜¯ ‡l‡ ,‰¯BzŒÔzÓc ÈeÏÈb‰«ƒ¿««»∆»«

"ÔLÚ ÔÈÓk" זה ענן אחד מצד כי ¿ƒ»»
דומה  הוא גם ולכן וזיכוך ביטול פועל

ע  של בירור זהו שני ומצד ולם לעשן

הוא  ולכן כך כל חומרי אינו שכבר

לא  ה'עשן' וענין 'ענן' בתורה נקרא

בתורה  שהיה מפורש ממה (בשונה

תורה, מתן לעיל).קודם כמבואר

‰Êa ÔÈÚ‰Â לידי „) בא שהוא כפי ¿»ƒ¿»»∆
‰‡„Ìביטוי ˙„B·Úa אחד כל של «¬«»»»

בפרט, ÈÓואחד LÈ ,‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈ¯·cÏÂ ÈÏ ‰Ó ,ÔÚBhL∆≈«ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈBzÁz‰ לעסוק מעוניין הוא ואין ««¿ƒ
נחותים, דברים של וזיכוך בבירור

‰„È¯Èa C¯Bˆ LÈ Ì‡ Ì‚Â לבוא ¿«ƒ≈∆«¿ƒ»
של  הנחותים החלקים עם במגע

‰È¯È„‰הבריאה, ‰˜ÈtÒÓ È¯‰¬≈«¿ƒ»«¿ƒ»
B‡ ÈÁ ˙‚¯„Óa Ì‰L ÌÈÈÚÏ»ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿≈««

Ï·‡ ,ÁÓBˆ eÏÈÙ‡ הוא טוען ¬ƒ≈«¬»
הוא אבל זו בירידה לו רוצה Ï‡שדי …

ÈÈÚ ÌÚ Ìb ˜qÚ˙‰Ïe „¯ÈÏ≈≈¿ƒ¿«≈«ƒƒ¿¿≈
,ÌÓBc‰ ‚eÒa Ì‰L ÌÏBÚ‰»»∆≈¿«≈
¯˙BÈa ˙È¯ÓÁ ˙e‡ÈˆÓ ,eÈ‰c¿«¿¿ƒ»¿ƒ¿≈

,ÏÏk ˙eiÁ da ‰‡¯ ‡lL כמו ∆…ƒ¿∆»«¿»
מקטנות  צמיחה בו שיש בצומח

התנועה  כוח אפילו בו שיש וחי וגדלות

שבדומם  החיות אבל אחרים וכוחות

כל  כלל מועטת נראית שאינה עד כך

¯È‡Ó ¯L‡k eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ«¬∆≈ƒ
‡e‰ ‰p‰ ,'ÈÂ‰ L‡ הדומם ≈¬»»ƒ≈
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d"kyz'dי ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

ּבֹו נאחז האׁש ואין לזה, ּכלי (וצרי27אינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָ

ליּה ּדֿמבּטׁשין הענין ּתחלה א28להיֹות .( ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

עׁשן  ׁשל ענין לפעֹול ׁשּצריכים הּוא, ְְְְִִִִִֶֶָָָָָהענין

ּתחּתֹון  הּיֹותר ׁשהּוא ּדֹומם ּבסּוג ּגם ְְְֲֵֵֶַַַַָָוהעלאה

ּדמּתןּֿתֹורה, הּתכלית ׁשּזהּו ּכיון ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבעֹולם,

יהיה  העֹולם, חֹומר ועלּית ּכליֹון העׁשן, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשענין

עדין  א ּבּדֹומם. ּגם אּלא ּבּצֹומח, רק לא ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹנפעל

מתנּול  מנּול  עם ׁשהּמתאּבק ּדכיון הּטענה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻיׁשנּה

ּבּדברים 29ּגםּֿכן  "עׁשן" לפעֹול העבֹודה הרי , ְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ

ואםּֿכן  כּו', להתלכל לֹו ּתגרֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַַהּתחּתֹונים

ׁשעׂשה  זה, על והּמענה ּבּה. לעסֹוק ׁשּלא ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּוטב

ׁשּבחינת  והינּו ּבתֹוכֹו, ׁשביל (למׁשה) הּקּב"ה ְְְְְְִִֶֶַַַָָֹלֹו

מּיׂשראל  אחד ּכל ׁשּבנׁשמת אינּה30מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשעֹוברת  ּכיון נקּיה, נׁשארת אּלא כּו', ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמתלכלכת

יתּבר אּתֹו באמנה ּתמיד והיא ׁשביל, 31ּבתֹו, ְְְְְְִִִִִֵָָָָ

הּזקן  רּבנּו יהיה 32ּוכמאמר מּיׂשראל, אחד ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נפרד  להיֹות יכֹול ואינֹו רֹוצה אינֹו ׁשּיהיה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָמי

הרמּב"ם  וכפסקּֿדין ֿ 33מאלקּות, ׁשּבית מי ׁשּגם ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבאמת  הּנה עּכּו"ם, עלֿידי לכֹופֹו צרי ְְֱִִִֵֵֶֶַַָּדין

ׁשּתקפֹורֹוצה אּלא כּו', הּמצֹות ּכל לעׂשֹות הּוא ְְֲִֶֶֶַַָָָ

הענינים  ׁשּבפנימּיּות מּזה, ויתרה כּו'. הרע ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָיצרֹו

מתלכלכים  אינם הּגלּויים הּכחֹות ּגם ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹהּנה

אּלא  עׁשן, זה אין ּדבר ׁשל לאמּתֹו ּכי ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמהעׁשן,

נראה  ׁשרק ענן ׁשּזהּו והינּו, עׁשן", "ּכמין ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָרק

ׁשל  וההסּתר ׁשההעלם ּבזה, והענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלעׁשן.

מציאּות', 'ּכמין רק הּוא האלקּות על ְְֱִִַַָָָֹהעֹולם

היּו אילּו ׁשהרי הּבחירה, ענין ּבׁשביל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשה

הּבחירה  לענין מקֹום היה לא האמת את ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹרֹואים

מּבארּדיטׁשֹוב  הּצּדיק הרב מאמר מה 34[וכּידּוע , ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָ
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(27.20 הערה לעיל רפכ"ט.28)ראה בתניא ונתבאר הובא - א קסח, זח"ג ב).29)ראה (לה, ספכ"ח פמ"ב.30)תניא שם

ספכ"ד.31) ב"היום 32)שם (הועתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש .117 ע' .115 ע' ה'שי"ת סה"מ ראה

סיון). כא יום" ב"היום (הועתק תקמז ע' שם תמוז). כה ספ"ב.33)יום" גירושין מוהריי"צ 34)הל' אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .139 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת גם וראה תכ. ע' ח"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ba ÊÁ‡ L‡‰ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ÈÏk BÈ‡ (BÚ·Ë „vÓ)27 כמבואר ƒ«ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿≈»≈∆¡»

סיני הר של האבנים ÔÈLh·Ócלגבי ÔÈÚ‰ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ)¿»ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿¿«¿ƒ
dÈÏ28 האש שאין עבה שדבר התניא) בספר ונתבאר (הובא הזוהר כמאמר ≈

קטנים). לחלקים אותו לבקע צורך יש בו, נאחזת

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ דבר של שלאמתו «»ƒ¿»
כ  נכונה, האמורה הטענה יוון אין

ÏL ÔÈÚ ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿ƒ¿»∆
‰‡ÏÚ‰Â ÔLÚוזיכוך Ìbביטול »»¿«¬»»«

‡e‰L ÌÓBc ‚eÒa הסוג¯˙Bi‰ ¿≈∆«≈
e‰fL ÔÂÈk ,ÌÏBÚaL ÔBzÁz«¿∆»»≈»∆∆

˙ÈÏÎz‰והמטרה ŒÔzÓcהכוונה ««¿ƒ¿««
ÔBÈÏk ,ÔLÚ‰ ÔÈÚL ,‰¯Bz»∆ƒ¿«∆»»ƒ¿

ÌÏBÚ‰ ¯ÓBÁ ˙iÏÚÂ שיזדכך «¬ƒ«∆»»
לאלוקות, ויתקרב לקדושה ויתעלה

,ÁÓBva ˜¯ ‡Ï ÏÚÙ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»…««≈«
ÌÓBca Ìb ‡l‡.הנחות ∆»««≈

,‰Úh‰ dLÈ ÔÈ„Ú C‡ טענה «¬«ƒ∆¿»««¬»
שעלולה  להימנע נוספת לאדם לגרום

בהעלאת  הדברים מלעסוק וזיכוך

a‡˙n‰L˜התחתונים, ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿«≈
ÔkŒÌb Ïe˙Ó ÏeÓ ÌÚ29, ƒ¿À»ƒ¿«≈«≈

ההתעסקות  לעניין התניא בספר כנאמר

להעלותן  כדי זרות מחשבות עם

דעתו  ולהסיח מכך להימנע שעדיף

(הרוחני) שהלכלוך כדי אלו ממחשבות

באדםלא  ‰B·Ú„‰ידבק È¯‰¬≈»¬»
"ÔLÚ" ÏBÚÙÏ והעלאה ביטול ƒ¿»»

BÏ ÌB¯‚z ÌÈBzÁz‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ««¿ƒƒ¿
בכך  העוסק eÎ',לאדם CÏÎÏ˙‰Ï¿ƒ¿«¿≈

˜BÒÚÏ ‡lL ·ËeÓ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»∆…«¬
da אינם זה וחשש זו טענה גם אך . »

מדוע. ומנמק שמשיך כפי מוצדקים,

BÏ ‰NÚL ,‰Ê ÏÚ ‰Ún‰Â¿««¬∆«∆∆»»
BÎB˙a ÏÈ·L (‰LÓÏ) ‰"aw‰«»»¿…∆¿ƒ¿

הענןֿהעשן, ÈÁaL˙בתוך eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ«
„Á‡ Ïk ˙ÓLaL ‰LÓ…∆∆¿ƒ¿«»∆»

Ï‡¯NiÓ30˙ÎÏÎÏ˙Ó dÈ‡ ƒƒ¿»≈≈»ƒ¿«¿∆∆
'eÎ דברים בבירור מתעסק הוא אם גם

i˜‰תחתונים, ˙¯‡L ‡l‡ בכל ∆»ƒ¿∆∆¿ƒ»
CB˙aמצב, ˙¯·BÚL ÔÂÈk≈»∆∆∆¿

ÏÈ·L הבירו כדי תוך שגם היינו האדם ובעבודת הענן, בתוך עבורו ר שנוצר ¿ƒ

חומות, מוקף נפרד שביל בתוך ההולך כמשל ומוגנת שמורה עצמה הנשמה

‡È‰Âעצמה ושלוםÈÓz„הנשמה חס עבירה בעת ·‡Ó‰אפילו ¿ƒ»ƒ¿»¿»
מלאה C¯a˙Èבנאמנות Bz‡31,,התניא בספר ¯eaכמבואר ¯Ó‡ÓÎe ƒƒ¿»≈¿«¬««≈

Ô˜f‰32‰ˆB¯ BÈ‡ ,‰È‰iL ÈÓ ‰È‰È ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL «»≈∆»∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿∆≈∆
„¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»ƒ¿ƒ¿»

,˙e˜Ï‡Ó ניסיון לידי כשבא ולכן ≈¡…
שבקלים' 'קל אפילו ה' קידוש על

נפשו  את ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ¿ƒ¿«ƒמוסר
Ì"aÓ¯‰33Œ˙ÈaL ÈÓ ÌbL »«¿«∆«ƒ∆≈

È„ÈŒÏÚ BÙBÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈcƒ»ƒ¿«¿≈
,Ì"ekÚ הדין בית הוראת את לקיים «

להיות  שחייב דבר לאשתו, גט (לתת

ומרצונו) ¯Bˆ‰מדעתו ˙Ó‡a ‰p‰ƒ≈∆¡∆∆
,'eÎ ˙Bˆn‰ Ïk ˙BNÚÏ ‡e‰«¬»«ƒ¿
'eÎ Ú¯‰ B¯ˆÈ BÙ˜zL ‡l‡∆»∆¿»ƒ¿»«
אני  רוצה אמר למעשה אם גם (ולכן

רצונו  כי כשר הגט הכפייה לאחר רק

הוראות  את לקיים הוא האמיתי

התורה).

˙eiÓÈÙaL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿ƒƒ
˙BÁk‰ Ìb ‰p‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ≈««…

ÌÈÈeÏb‰ משתמש האדם שבהם «¿ƒ
רק  ולא הנחותים, הדברים את לברר

הנשמה ÌÈÎÏÎÏ˙Óעצם ÌÈ‡≈»ƒ¿«¿¿ƒ
¯·c ÏL BzÓ‡Ï Èk ,ÔLÚ‰Ó≈∆»»ƒ«¬ƒ∆»»
ÔÈÓk" ˜¯ ‡l‡ ,ÔLÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆»»∆»«¿ƒ

ÔÚכעין  e‰fL ,eÈ‰Â ,"ÔLÚ»»¿«¿∆∆»»
ÔLÚÏ ‰‡¯ ˜¯L אין באמת אבל ∆«ƒ¿∆∆»»

את  ומבאר שממשיך כפי 'לכלוך', בו

האדם. בעבודת הדברים משמעות

ÌÏÚ‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆¿≈
ÏÚ ÌÏBÚ‰ ÏL ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆»»«

˙e˜Ï‡‰ חיותו מקור ‰e‡שהיא »¡…
ÔÈÓk' e‡ÈˆÓ˙',כעין ¯˜ «¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚ ÏÈ·La ‰NÚpL∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
,‰¯ÈÁa‰ בחירה לאדם שתהיה כדי «¿ƒ»

לרע טוב בין ‡eÏÈחופשית È¯‰L∆¬≈ƒ
eÈ‰הזה בעולם האדם ¯ÌÈ‡Bבני »ƒ

ÌB˜Ó ‰È‰ ‡Ï ˙Ó‡‰ ˙‡∆»¡∆…»»»
‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚÏ כולם היו ובוודאי ¿ƒ¿««¿ƒ»

בטוב ‰Ècv˜בוחרים ·¯‰ ¯Ó‡Ó Úe„iÎÂ] יצחק לוי רבי ¿«»««¬«»«««ƒ
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ׁשאת  ּבׁשעה ּבּה יׂשראל , מּבני הּקּב"ה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּדֹורׁש

את  ואילּו ּבּספרים, החּביא ּגןֿעדן ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָהּמציאּות

רק  ׁשּזהּו אּלא לעיניהם. העמיד העֹולם ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּתאוֹות

ּפנימית]. עבֹודה יׂשראל ּבני אצל לעֹורר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכדי

ּתכלית  ּבׁשביל ּבא ׁשההעלם ּכיון מּזה, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָויתרה

והינּו, (קדּוׁשה). ענן ּבאמת זה הרי קדּוׁשה, ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָׁשל

חמרי, ּדבר ּכמֹו עׁשן, ּכמֹו ׁשּנראה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשאףֿעלּֿפי 

עפרּורית, נׁשארת והעלּיה הּכּליֹון לאחרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּגם

ואילּו ּבׂשר, לעיני ּׁשּנראה מה רק זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

ׁשּכל  ּכיון קדּוׁשה, ׁשל ענן זה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבפנימּיּות

ּבקדּוׁשה. אֹור ּתֹוספת ּבׁשביל היא ְְְִִִִֶֶַַָּתכליתֹו

הענן e‰ÊÂה) ּבתֹו מׁשה ׁשּמׁשה 35וּיבא , ¿∆ְֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ואחד  אחד ּבכל ועלּֿדרֿזה ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָרּבנּו,

את  קּבל ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה לבחינת ּבנֹוגע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּיׂשראל

ּבתֹו מׁשה ּד"וּיבא ההקּדמה לאחרי ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָֹֹהּתֹורה

יׁש (ׁשּלכן הּוא" עׁשן ּכמין זה ׁש"ענן ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהענן",

לבא  ׁשּצריכים והינּו ּבתֹוכֹו), ׁשביל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹצֹור

את  מקּבלים עלֿידיֿזה  ודוקא הענן, את ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָולעבֹור

ענין  זה הרי ּובחיצֹונּיּות ׁשּלׁשעה ּדאף ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּתֹורה,

ל"ויהי ׁשל  ּבאים עלֿידיֿזה מּכלֿמקֹום העלם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

לילה" וארּבעים יֹום ארּבעים ּבהר ,1מׁשה ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

מׁשנה  על  קאי ו"לילה" מקרא, על קאי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁש"יֹום"

מסּפר  אין לעלמֹות ועד כּו' והינּו,36ּובריתא , ְְְְְְֲִֵַַַַָָָ

ואחרּֿכ ּבׁשלמּותּה. הּתֹורה את ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמקּבלים

ּכמֹו ּבעֹולם, וחלקֹו ּבגּופֹו אחד ּכל זאת ְְְְְִֶֶַָָָָֹממׁשי

מׁשּפטים) ּפרׁשת ּולאחרי ּבהמׁש) ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכתּוב

ּתרּומה  וׁשכנּתי 37ּבפרׁשת מקּדׁש לי "ועׂשּו ְְְְְְִִִַַָָָָָָ

מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשּבתֹו הּמקּדׁש הן ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבתֹוכם",

ז"ל  רּבֹותינּו אּלא 38ּכמאמר נאמר לא "ּבתֹוכֹו ְְֱֲֵֶֶַַַַַָֹ

וגֹו' וכסף זהב ּגׁשמּיים, ׁשּמּדברים הינּו ּכפׁשּוטֹו, הּמקּדׁש והן ואחד", אחד ּכל ּבתֹו עֹוׂשים 39ּבתֹוכם, , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבתחּתֹונים  ּדירה לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה הּכּונה נׁשלמת ׁשעלֿידיֿזה ,יתּבר לֹו .26מקּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
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בסופו.35) תרנ"ד משה ויבוא ד"ה גם משה.36)ראה ידי ובפי' ח פמ"ז, שמו"ר ח.37)ראה כה, אדמו"ר 38)תרומה לשון

עה"פ  אלשיך ואילך. ב שכה, תרומה של"ה פ"ו. האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא בלקו"ת הזקן

ובכ"מ. שם. ג.39)תרומה שם, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·BLËÈc¯‡aÓ34da ,Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‰"aw‰ L¯Bc ‰Ó , ƒ«¿ƒ¿«≈«»»ƒ¿≈ƒ¿»≈»

eÏÈ‡Â ,ÌÈ¯Ùqa ‡ÈaÁ‰ Ô„ÚŒÔb ÏL ˙e‡Èˆn‰ ˙‡L ‰ÚLa¿»»∆∆«¿ƒ∆«≈∆∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ì‰ÈÈÚÏ „ÈÓÚ‰ ÌÏBÚ‰ ˙BÂ‡z הפוך ‡˙ היה המצב שאם ומובן ∆«¬»»∆¡ƒ¿≈≈∆

בספרים, כתובות היו העולם ותאוות בעיניהם עדן הגן את רואים היו והאנשים

בטוב. בוחרים היו כולם «∆‡l‡בוודאי
e‰fL וההסתר ההעלם של עניינו כל ∆∆

אלא  אמיתית מציאות אינו אלוקות על

Èaנועד Ïˆ‡ ¯¯BÚÏ È„k ˜«̄¿≈¿≈≈∆¿≈
.[˙ÈÓÈt ‰„B·Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»¿ƒƒ

ÌÏÚ‰‰L ÔÂÈk ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆≈»∆«∆¿≈
ÏL ˙ÈÏÎz ÏÈ·La ‡a»ƒ¿ƒ«¿ƒ∆

‰Le„˜ האמיתית וכוונתו ומטרתו ¿»
בחירה, שתהיה כדי אלא להסתיר אינה

ÔÚכאמור, ˙Ó‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡∆»»
(‰Le„˜).עשן eÈ‰Â,ולא ¿»¿«¿

BÓk ‰‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿∆¿
ÌbL ,È¯ÓÁ ¯·c BÓk ,ÔLÚ»»¿»»»¿ƒ∆«
‰iÏÚ‰Â ÔBÈlk‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«ƒ»¿»¬ƒ»

˙È¯e¯ÙÚ ˙¯‡L העילוי ולכאורה ƒ¿∆∆«¿ƒ
מושלם, לא ¯˜והזיכוך ‰Ê È¯‰¬≈∆«

,¯Na ÈÈÚÏ ‰‡¯pM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿≈≈»»
˙eiÓÈÙa eÏÈ‡Â דבר של לאמתו ¿ƒƒ¿ƒƒ

ÔÂÈk ,‰Le„˜ ÏL ÔÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»∆¿»≈»
B˙ÈÏÎz ÏkL,זה 'ענן' של ∆»«¿ƒ

של  התכלית כל – האדם ובעובדת

העולם  על וההסתר È‰ƒ‡ההעלם
‰Le„˜a ¯B‡ ˙ÙÒBz ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆∆«¿»

עצמה.

CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ e‰ÊÂ (‰¿∆«»……∆¿
ÔÚ‰35ŒÏÚÂ ,ea¯ ‰LnL , ∆»»∆…∆«≈¿«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿»∆»¿∆»
Á·Ï Ú‚Ba Ï‡¯NiÓ‰LÓ ˙È ƒƒ¿»≈¿≈«ƒ¿ƒ«…∆

‰¯Bz‰ ˙‡ Ïa˜ ,BLÙaL∆¿«¿ƒ≈∆«»
פעלה  ובכך למטה מלמעלה שירדה

‰‰˜Óc‰בעולם זיכוך  È¯Á‡Ï¿«¬≈««¿»»
CB˙aוההכנה  ‰LÓ ‡·iÂ"c¿«»……∆¿

ÔLÚ ÔÈÓk ‰Ê ÔÚ"L ,"ÔÚ‰∆»»∆»»∆¿ƒ»»
‰È‰iL C¯Bˆ LÈ ÔÎlL) "‡e‰∆»≈≈∆∆ƒ¿∆

BÎB˙a ÏÈ·L לעיל כמבואר ה'לכלוך', מפני ÌÈÎÈ¯vLלהגנה eÈ‰Â ,( ¿ƒ¿¿«¿∆¿ƒƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,ÔÚ‰ ˙‡ ¯B·ÚÏÂ ‡·Ï ההכנה לאחר »…¿«¬∆∆»»¿«¿»«¿≈∆

הראשוני  הזיכוך של ÚLlL‰וההקדמה Û‡c ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ∆«»¿«∆¿»»
זמני הזה eiBˆÈÁ·e˙באופן בעולם לעין נראים שהדברים Ê‰כפי È¯‰ ¿ƒƒ¬≈∆

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆¿≈ƒ»»
È‰ÈÂ"Ï ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ¯‰a ‰LÓ…∆»»«¿»ƒ

"‰ÏÈÏ ÌÈÚa¯‡Â1"ׁש"יֹום , ¿«¿»ƒ»¿»ֶ
Ó˜¯‡,מכוון קאי ÏÚ ֵָ«ƒ¿»

È‡˜ "‰ÏÈÏ"Â מכוון‰LÓ ÏÚ ¿«¿»»≈«ƒ¿»
ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÏ „ÚÂ 'eÎ ‡˙È¯·e¿«¿»¿««¬»≈

¯tÒÓ36 כדברי התורה הלכות שהן ƒ¿»
ז"ל, ÌÈÏa˜nLחכמינו ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«¿ƒ

d˙eÓÏLa ‰¯Bz‰ כל ‡˙ עם ∆«»ƒ¿≈»
ותורה  שבכתב תורה של החלקים

פה. CÈLÓÓשבעל CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ
B˜ÏÁÂ BÙe‚a „Á‡ Ïk ˙‡Ê…»∆»¿¿∆¿

,ÌÏBÚa וזיכוך עילוי מה ופעל בכל »»
בפרט, לו e˙kL·שייך BÓk¿∆»

˙L¯t È¯Á‡Ïe CLÓ‰a)¿∆¿≈¿«¬≈»»«
‰Óe¯z ˙L¯Ùa (ÌÈËtLÓ37 ƒ¿»ƒ¿»»«¿»

ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
CB˙aL Lc˜n‰ Ô‰ ,"ÌÎB˙a¿»≈«ƒ¿»∆¿
¯Ó‡Ók ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒƒ¿»≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯38‡Ï BÎB˙a" «≈«¿…
¯Ó‡ ושכנתי" אומר לא הכתוב ∆¡«

מצד  לומר ראוי היה שכך אף בתוכו"

המקדש על מדובר שהרי «∆‡l‡הלשון
,ÌÎB˙a,רבים Ïkלשון CB˙a ¿»¿»

„Á‡Â „Á‡,"ישראל Ô‰Âמבני ∆»¿∆»¿≈
eÈ‰ ,BËeLÙk Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿«¿
·‰Ê ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·cnL∆ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»»

'B‚Â ÛÒÎÂ39Lc˜Ó ÌÈNBÚ , »∆∆¿ƒƒ¿»
C¯a˙È BÏ וגילוי השראת תהיה שבו ƒ¿»≈

ÓÏL˙השכינה, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆∆
‰ek‰ העולם נברא שבשבילה ««»»

‰aw"‰מלכתחילה  ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï26. ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ
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יי d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn zyxt zay

ּבֹו נאחז האׁש ואין לזה, ּכלי (וצרי27אינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָ

ליּה ּדֿמבּטׁשין הענין ּתחלה א28להיֹות .( ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

עׁשן  ׁשל ענין לפעֹול ׁשּצריכים הּוא, ְְְְִִִִִֶֶָָָָָהענין

ּתחּתֹון  הּיֹותר ׁשהּוא ּדֹומם ּבסּוג ּגם ְְְֲֵֵֶַַַַָָוהעלאה

ּדמּתןּֿתֹורה, הּתכלית ׁשּזהּו ּכיון ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבעֹולם,

יהיה  העֹולם, חֹומר ועלּית ּכליֹון העׁשן, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשענין

עדין  א ּבּדֹומם. ּגם אּלא ּבּצֹומח, רק לא ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹנפעל

מתנּול  מנּול  עם ׁשהּמתאּבק ּדכיון הּטענה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻיׁשנּה

ּבּדברים 29ּגםּֿכן  "עׁשן" לפעֹול העבֹודה הרי , ְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ

ואםּֿכן  כּו', להתלכל לֹו ּתגרֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַַהּתחּתֹונים

ׁשעׂשה  זה, על והּמענה ּבּה. לעסֹוק ׁשּלא ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּוטב

ׁשּבחינת  והינּו ּבתֹוכֹו, ׁשביל (למׁשה) הּקּב"ה ְְְְְְִִֶֶַַַָָֹלֹו

מּיׂשראל  אחד ּכל ׁשּבנׁשמת אינּה30מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשעֹוברת  ּכיון נקּיה, נׁשארת אּלא כּו', ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָמתלכלכת

יתּבר אּתֹו באמנה ּתמיד והיא ׁשביל, 31ּבתֹו, ְְְְְְִִִִִֵָָָָ

הּזקן  רּבנּו יהיה 32ּוכמאמר מּיׂשראל, אחד ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נפרד  להיֹות יכֹול ואינֹו רֹוצה אינֹו ׁשּיהיה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָמי

הרמּב"ם  וכפסקּֿדין ֿ 33מאלקּות, ׁשּבית מי ׁשּגם ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבאמת  הּנה עּכּו"ם, עלֿידי לכֹופֹו צרי ְְֱִִִֵֵֶֶַַָּדין

ׁשּתקפֹורֹוצה אּלא כּו', הּמצֹות ּכל לעׂשֹות הּוא ְְֲִֶֶֶַַָָָ

הענינים  ׁשּבפנימּיּות מּזה, ויתרה כּו'. הרע ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָיצרֹו

מתלכלכים  אינם הּגלּויים הּכחֹות ּגם ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹהּנה

אּלא  עׁשן, זה אין ּדבר ׁשל לאמּתֹו ּכי ֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמהעׁשן,

נראה  ׁשרק ענן ׁשּזהּו והינּו, עׁשן", "ּכמין ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָרק

ׁשל  וההסּתר ׁשההעלם ּבזה, והענין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלעׁשן.

מציאּות', 'ּכמין רק הּוא האלקּות על ְְֱִִַַָָָֹהעֹולם

היּו אילּו ׁשהרי הּבחירה, ענין ּבׁשביל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשה

הּבחירה  לענין מקֹום היה לא האמת את ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹרֹואים

מּבארּדיטׁשֹוב  הּצּדיק הרב מאמר מה 34[וכּידּוע , ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָ

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

(27.20 הערה לעיל רפכ"ט.28)ראה בתניא ונתבאר הובא - א קסח, זח"ג ב).29)ראה (לה, ספכ"ח פמ"ב.30)תניא שם

ספכ"ד.31) ב"היום 32)שם (הועתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש .117 ע' .115 ע' ה'שי"ת סה"מ ראה

סיון). כא יום" ב"היום (הועתק תקמז ע' שם תמוז). כה ספ"ב.33)יום" גירושין מוהריי"צ 34)הל' אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .139 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת גם וראה תכ. ע' ח"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ba ÊÁ‡ L‡‰ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ÈÏk BÈ‡ (BÚ·Ë „vÓ)27 כמבואר ƒ«ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿≈»≈∆¡»

סיני הר של האבנים ÔÈLh·Ócלגבי ÔÈÚ‰ ‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ)¿»ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿¿«¿ƒ
dÈÏ28 האש שאין עבה שדבר התניא) בספר ונתבאר (הובא הזוהר כמאמר ≈

קטנים). לחלקים אותו לבקע צורך יש בו, נאחזת

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ דבר של שלאמתו «»ƒ¿»
כ  נכונה, האמורה הטענה יוון אין

ÏL ÔÈÚ ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿ƒ¿»∆
‰‡ÏÚ‰Â ÔLÚוזיכוך Ìbביטול »»¿«¬»»«

‡e‰L ÌÓBc ‚eÒa הסוג¯˙Bi‰ ¿≈∆«≈
e‰fL ÔÂÈk ,ÌÏBÚaL ÔBzÁz«¿∆»»≈»∆∆

˙ÈÏÎz‰והמטרה ŒÔzÓcהכוונה ««¿ƒ¿««
ÔBÈÏk ,ÔLÚ‰ ÔÈÚL ,‰¯Bz»∆ƒ¿«∆»»ƒ¿

ÌÏBÚ‰ ¯ÓBÁ ˙iÏÚÂ שיזדכך «¬ƒ«∆»»
לאלוקות, ויתקרב לקדושה ויתעלה

,ÁÓBva ˜¯ ‡Ï ÏÚÙ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»…««≈«
ÌÓBca Ìb ‡l‡.הנחות ∆»««≈

,‰Úh‰ dLÈ ÔÈ„Ú C‡ טענה «¬«ƒ∆¿»««¬»
שעלולה  להימנע נוספת לאדם לגרום

בהעלאת  הדברים מלעסוק וזיכוך

a‡˙n‰L˜התחתונים, ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿«≈
ÔkŒÌb Ïe˙Ó ÏeÓ ÌÚ29, ƒ¿À»ƒ¿«≈«≈

ההתעסקות  לעניין התניא בספר כנאמר

להעלותן  כדי זרות מחשבות עם

דעתו  ולהסיח מכך להימנע שעדיף

(הרוחני) שהלכלוך כדי אלו ממחשבות

באדםלא  ‰B·Ú„‰ידבק È¯‰¬≈»¬»
"ÔLÚ" ÏBÚÙÏ והעלאה ביטול ƒ¿»»

BÏ ÌB¯‚z ÌÈBzÁz‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ««¿ƒƒ¿
בכך  העוסק eÎ',לאדם CÏÎÏ˙‰Ï¿ƒ¿«¿≈

˜BÒÚÏ ‡lL ·ËeÓ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»∆…«¬
da אינם זה וחשש זו טענה גם אך . »

מדוע. ומנמק שמשיך כפי מוצדקים,

BÏ ‰NÚL ,‰Ê ÏÚ ‰Ún‰Â¿««¬∆«∆∆»»
BÎB˙a ÏÈ·L (‰LÓÏ) ‰"aw‰«»»¿…∆¿ƒ¿

הענןֿהעשן, ÈÁaL˙בתוך eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ«
„Á‡ Ïk ˙ÓLaL ‰LÓ…∆∆¿ƒ¿«»∆»

Ï‡¯NiÓ30˙ÎÏÎÏ˙Ó dÈ‡ ƒƒ¿»≈≈»ƒ¿«¿∆∆
'eÎ דברים בבירור מתעסק הוא אם גם

i˜‰תחתונים, ˙¯‡L ‡l‡ בכל ∆»ƒ¿∆∆¿ƒ»
CB˙aמצב, ˙¯·BÚL ÔÂÈk≈»∆∆∆¿

ÏÈ·L הבירו כדי תוך שגם היינו האדם ובעבודת הענן, בתוך עבורו ר שנוצר ¿ƒ

חומות, מוקף נפרד שביל בתוך ההולך כמשל ומוגנת שמורה עצמה הנשמה

‡È‰Âעצמה ושלוםÈÓz„הנשמה חס עבירה בעת ·‡Ó‰אפילו ¿ƒ»ƒ¿»¿»
מלאה C¯a˙Èבנאמנות Bz‡31,,התניא בספר ¯eaכמבואר ¯Ó‡ÓÎe ƒƒ¿»≈¿«¬««≈

Ô˜f‰32‰ˆB¯ BÈ‡ ,‰È‰iL ÈÓ ‰È‰È ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL «»≈∆»∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿∆≈∆
„¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»ƒ¿ƒ¿»

,˙e˜Ï‡Ó ניסיון לידי כשבא ולכן ≈¡…
שבקלים' 'קל אפילו ה' קידוש על

נפשו  את ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ¿ƒ¿«ƒמוסר
Ì"aÓ¯‰33Œ˙ÈaL ÈÓ ÌbL »«¿«∆«ƒ∆≈

È„ÈŒÏÚ BÙBÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈcƒ»ƒ¿«¿≈
,Ì"ekÚ הדין בית הוראת את לקיים «

להיות  שחייב דבר לאשתו, גט (לתת

ומרצונו) ¯Bˆ‰מדעתו ˙Ó‡a ‰p‰ƒ≈∆¡∆∆
,'eÎ ˙Bˆn‰ Ïk ˙BNÚÏ ‡e‰«¬»«ƒ¿
'eÎ Ú¯‰ B¯ˆÈ BÙ˜zL ‡l‡∆»∆¿»ƒ¿»«
אני  רוצה אמר למעשה אם גם (ולכן

רצונו  כי כשר הגט הכפייה לאחר רק

הוראות  את לקיים הוא האמיתי

התורה).

˙eiÓÈÙaL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿ƒƒ
˙BÁk‰ Ìb ‰p‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ≈««…

ÌÈÈeÏb‰ משתמש האדם שבהם «¿ƒ
רק  ולא הנחותים, הדברים את לברר

הנשמה ÌÈÎÏÎÏ˙Óעצם ÌÈ‡≈»ƒ¿«¿¿ƒ
¯·c ÏL BzÓ‡Ï Èk ,ÔLÚ‰Ó≈∆»»ƒ«¬ƒ∆»»
ÔÈÓk" ˜¯ ‡l‡ ,ÔLÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆»»∆»«¿ƒ

ÔÚכעין  e‰fL ,eÈ‰Â ,"ÔLÚ»»¿«¿∆∆»»
ÔLÚÏ ‰‡¯ ˜¯L אין באמת אבל ∆«ƒ¿∆∆»»

את  ומבאר שממשיך כפי 'לכלוך', בו

האדם. בעבודת הדברים משמעות

ÌÏÚ‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆¿≈
ÏÚ ÌÏBÚ‰ ÏL ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆»»«

˙e˜Ï‡‰ חיותו מקור ‰e‡שהיא »¡…
ÔÈÓk' e‡ÈˆÓ˙',כעין ¯˜ «¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚ ÏÈ·La ‰NÚpL∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
,‰¯ÈÁa‰ בחירה לאדם שתהיה כדי «¿ƒ»

לרע טוב בין ‡eÏÈחופשית È¯‰L∆¬≈ƒ
eÈ‰הזה בעולם האדם ¯ÌÈ‡Bבני »ƒ

ÌB˜Ó ‰È‰ ‡Ï ˙Ó‡‰ ˙‡∆»¡∆…»»»
‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚÏ כולם היו ובוודאי ¿ƒ¿««¿ƒ»

בטוב ‰Ècv˜בוחרים ·¯‰ ¯Ó‡Ó Úe„iÎÂ] יצחק לוי רבי ¿«»««¬«»«««ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

'eb oprd jeza dyn `eaie

ׁשאת  ּבׁשעה ּבּה יׂשראל , מּבני הּקּב"ה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּדֹורׁש

את  ואילּו ּבּספרים, החּביא ּגןֿעדן ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָהּמציאּות

רק  ׁשּזהּו אּלא לעיניהם. העמיד העֹולם ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּתאוֹות

ּפנימית]. עבֹודה יׂשראל ּבני אצל לעֹורר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכדי

ּתכלית  ּבׁשביל ּבא ׁשההעלם ּכיון מּזה, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָויתרה

והינּו, (קדּוׁשה). ענן ּבאמת זה הרי קדּוׁשה, ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָׁשל

חמרי, ּדבר ּכמֹו עׁשן, ּכמֹו ׁשּנראה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשאףֿעלּֿפי 

עפרּורית, נׁשארת והעלּיה הּכּליֹון לאחרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּגם

ואילּו ּבׂשר, לעיני ּׁשּנראה מה רק זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

ׁשּכל  ּכיון קדּוׁשה, ׁשל ענן זה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבפנימּיּות

ּבקדּוׁשה. אֹור ּתֹוספת ּבׁשביל היא ְְְִִִִֶֶַַָּתכליתֹו

הענן e‰ÊÂה) ּבתֹו מׁשה ׁשּמׁשה 35וּיבא , ¿∆ְֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ואחד  אחד ּבכל ועלּֿדרֿזה ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָרּבנּו,

את  קּבל ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה לבחינת ּבנֹוגע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּיׂשראל

ּבתֹו מׁשה ּד"וּיבא ההקּדמה לאחרי ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָֹֹהּתֹורה

יׁש (ׁשּלכן הּוא" עׁשן ּכמין זה ׁש"ענן ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהענן",

לבא  ׁשּצריכים והינּו ּבתֹוכֹו), ׁשביל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹצֹור

את  מקּבלים עלֿידיֿזה  ודוקא הענן, את ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָולעבֹור

ענין  זה הרי ּובחיצֹונּיּות ׁשּלׁשעה ּדאף ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּתֹורה,

ל"ויהי ׁשל  ּבאים עלֿידיֿזה מּכלֿמקֹום העלם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

לילה" וארּבעים יֹום ארּבעים ּבהר ,1מׁשה ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

מׁשנה  על  קאי ו"לילה" מקרא, על קאי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁש"יֹום"

מסּפר  אין לעלמֹות ועד כּו' והינּו,36ּובריתא , ְְְְְְֲִֵַַַַָָָ

ואחרּֿכ ּבׁשלמּותּה. הּתֹורה את ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמקּבלים

ּכמֹו ּבעֹולם, וחלקֹו ּבגּופֹו אחד ּכל זאת ְְְְְִֶֶַָָָָֹממׁשי

מׁשּפטים) ּפרׁשת ּולאחרי ּבהמׁש) ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכתּוב

ּתרּומה  וׁשכנּתי 37ּבפרׁשת מקּדׁש לי "ועׂשּו ְְְְְְִִִַַָָָָָָ

מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשּבתֹו הּמקּדׁש הן ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבתֹוכם",

ז"ל  רּבֹותינּו אּלא 38ּכמאמר נאמר לא "ּבתֹוכֹו ְְֱֲֵֶֶַַַַַָֹ

וגֹו' וכסף זהב ּגׁשמּיים, ׁשּמּדברים הינּו ּכפׁשּוטֹו, הּמקּדׁש והן ואחד", אחד ּכל ּבתֹו עֹוׂשים 39ּבתֹוכם, , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבתחּתֹונים  ּדירה לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה הּכּונה נׁשלמת ׁשעלֿידיֿזה ,יתּבר לֹו .26מקּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
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בסופו.35) תרנ"ד משה ויבוא ד"ה גם משה.36)ראה ידי ובפי' ח פמ"ז, שמו"ר ח.37)ראה כה, אדמו"ר 38)תרומה לשון

עה"פ  אלשיך ואילך. ב שכה, תרומה של"ה פ"ו. האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא בלקו"ת הזקן

ובכ"מ. שם. ג.39)תרומה שם, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·BLËÈc¯‡aÓ34da ,Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‰"aw‰ L¯Bc ‰Ó , ƒ«¿ƒ¿«≈«»»ƒ¿≈ƒ¿»≈»

eÏÈ‡Â ,ÌÈ¯Ùqa ‡ÈaÁ‰ Ô„ÚŒÔb ÏL ˙e‡Èˆn‰ ˙‡L ‰ÚLa¿»»∆∆«¿ƒ∆«≈∆∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ì‰ÈÈÚÏ „ÈÓÚ‰ ÌÏBÚ‰ ˙BÂ‡z הפוך ‡˙ היה המצב שאם ומובן ∆«¬»»∆¡ƒ¿≈≈∆

בספרים, כתובות היו העולם ותאוות בעיניהם עדן הגן את רואים היו והאנשים

בטוב. בוחרים היו כולם «∆‡l‡בוודאי
e‰fL וההסתר ההעלם של עניינו כל ∆∆

אלא  אמיתית מציאות אינו אלוקות על

Èaנועד Ïˆ‡ ¯¯BÚÏ È„k ˜«̄¿≈¿≈≈∆¿≈
.[˙ÈÓÈt ‰„B·Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»¿ƒƒ

ÌÏÚ‰‰L ÔÂÈk ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆≈»∆«∆¿≈
ÏL ˙ÈÏÎz ÏÈ·La ‡a»ƒ¿ƒ«¿ƒ∆

‰Le„˜ האמיתית וכוונתו ומטרתו ¿»
בחירה, שתהיה כדי אלא להסתיר אינה

ÔÚכאמור, ˙Ó‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡∆»»
(‰Le„˜).עשן eÈ‰Â,ולא ¿»¿«¿

BÓk ‰‡¯pL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿∆¿
ÌbL ,È¯ÓÁ ¯·c BÓk ,ÔLÚ»»¿»»»¿ƒ∆«
‰iÏÚ‰Â ÔBÈlk‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«ƒ»¿»¬ƒ»

˙È¯e¯ÙÚ ˙¯‡L העילוי ולכאורה ƒ¿∆∆«¿ƒ
מושלם, לא ¯˜והזיכוך ‰Ê È¯‰¬≈∆«

,¯Na ÈÈÚÏ ‰‡¯pM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿≈≈»»
˙eiÓÈÙa eÏÈ‡Â דבר של לאמתו ¿ƒƒ¿ƒƒ

ÔÂÈk ,‰Le„˜ ÏL ÔÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»∆¿»≈»
B˙ÈÏÎz ÏkL,זה 'ענן' של ∆»«¿ƒ

של  התכלית כל – האדם ובעובדת

העולם  על וההסתר È‰ƒ‡ההעלם
‰Le„˜a ¯B‡ ˙ÙÒBz ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆∆«¿»

עצמה.

CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ e‰ÊÂ (‰¿∆«»……∆¿
ÔÚ‰35ŒÏÚÂ ,ea¯ ‰LnL , ∆»»∆…∆«≈¿«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿»∆»¿∆»
Á·Ï Ú‚Ba Ï‡¯NiÓ‰LÓ ˙È ƒƒ¿»≈¿≈«ƒ¿ƒ«…∆

‰¯Bz‰ ˙‡ Ïa˜ ,BLÙaL∆¿«¿ƒ≈∆«»
פעלה  ובכך למטה מלמעלה שירדה

‰‰˜Óc‰בעולם זיכוך  È¯Á‡Ï¿«¬≈««¿»»
CB˙aוההכנה  ‰LÓ ‡·iÂ"c¿«»……∆¿

ÔLÚ ÔÈÓk ‰Ê ÔÚ"L ,"ÔÚ‰∆»»∆»»∆¿ƒ»»
‰È‰iL C¯Bˆ LÈ ÔÎlL) "‡e‰∆»≈≈∆∆ƒ¿∆

BÎB˙a ÏÈ·L לעיל כמבואר ה'לכלוך', מפני ÌÈÎÈ¯vLלהגנה eÈ‰Â ,( ¿ƒ¿¿«¿∆¿ƒƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,ÔÚ‰ ˙‡ ¯B·ÚÏÂ ‡·Ï ההכנה לאחר »…¿«¬∆∆»»¿«¿»«¿≈∆

הראשוני  הזיכוך של ÚLlL‰וההקדמה Û‡c ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ∆«»¿«∆¿»»
זמני הזה eiBˆÈÁ·e˙באופן בעולם לעין נראים שהדברים Ê‰כפי È¯‰ ¿ƒƒ¬≈∆

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆∆¿≈ƒ»»
È‰ÈÂ"Ï ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ¯‰a ‰LÓ…∆»»«¿»ƒ

"‰ÏÈÏ ÌÈÚa¯‡Â1"ׁש"יֹום , ¿«¿»ƒ»¿»ֶ
Ó˜¯‡,מכוון קאי ÏÚ ֵָ«ƒ¿»

È‡˜ "‰ÏÈÏ"Â מכוון‰LÓ ÏÚ ¿«¿»»≈«ƒ¿»
ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÏ „ÚÂ 'eÎ ‡˙È¯·e¿«¿»¿««¬»≈

¯tÒÓ36 כדברי התורה הלכות שהן ƒ¿»
ז"ל, ÌÈÏa˜nLחכמינו ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«¿ƒ

d˙eÓÏLa ‰¯Bz‰ כל ‡˙ עם ∆«»ƒ¿≈»
ותורה  שבכתב תורה של החלקים

פה. CÈLÓÓשבעל CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ
B˜ÏÁÂ BÙe‚a „Á‡ Ïk ˙‡Ê…»∆»¿¿∆¿

,ÌÏBÚa וזיכוך עילוי מה ופעל בכל »»
בפרט, לו e˙kL·שייך BÓk¿∆»

˙L¯t È¯Á‡Ïe CLÓ‰a)¿∆¿≈¿«¬≈»»«
‰Óe¯z ˙L¯Ùa (ÌÈËtLÓ37 ƒ¿»ƒ¿»»«¿»

ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
CB˙aL Lc˜n‰ Ô‰ ,"ÌÎB˙a¿»≈«ƒ¿»∆¿
¯Ó‡Ók ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒƒ¿»≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯38‡Ï BÎB˙a" «≈«¿…
¯Ó‡ ושכנתי" אומר לא הכתוב ∆¡«

מצד  לומר ראוי היה שכך אף בתוכו"

המקדש על מדובר שהרי «∆‡l‡הלשון
,ÌÎB˙a,רבים Ïkלשון CB˙a ¿»¿»

„Á‡Â „Á‡,"ישראל Ô‰Âמבני ∆»¿∆»¿≈
eÈ‰ ,BËeLÙk Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿«¿
·‰Ê ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·cnL∆ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»»

'B‚Â ÛÒÎÂ39Lc˜Ó ÌÈNBÚ , »∆∆¿ƒƒ¿»
C¯a˙È BÏ וגילוי השראת תהיה שבו ƒ¿»≈

ÓÏL˙השכינה, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆∆
‰ek‰ העולם נברא שבשבילה ««»»

‰aw"‰מלכתחילה  ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï26. ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ
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.d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הראשונים,‡. את פסל "אלה" שנאמר מקום "כל רש"י: מפרש המשפטים", "ואלה הפסוק על
פרשת  נסמכה "ולמה ממשיך: [ורש"י מסיני" אלו אף מסיני, הראשונים מה הראשונים. על מוסיף "ואלה"

ד]. סעיף כדלקמן המקדש", אצל סנהדרין שתשים לך, לומר מזבח, לפרשת דינין

לפרש  רש"י של שענינו פעמים כמה כמדובר מקרא, של לפשוטו זה פירוש שייך מה להבין: וצריך
מקרא? של פשוטו

ובהקדמה:

נפלאים  ענינים רש"י בפירוש אמנם בספרים 1יש וכדאיתא שחיבר 2, לפני תעניות תרי"ג התענה שרש"י
הזקן  רבינו וכדברי נפלאים, ענינים יהיו שבפירושו וזכה פירושו, של 3את "יינה הוא רש"י שפירוש

רש"י. שמפרש מקרא של פשוטו בפירוש ונכלל נקבע זה כל אבל, התורה; פנימיות שזהו תורה",

הדורשים  ופסוקים תיבות מפרש רק אלא כולה, התורה את מתרגם שאינו - בפירושו רש"י של ודרכו
מאליו. מובן הפשוט שפירושם והפסוקים התיבות שאר מהֿשאיןֿכן הפשט, דרך על ביאור

תגרע" "לא - מחסיר אינו שרש"י [ועד 4וכשם הפשט דרך על ביאור הדורש בתורה ענין כל לפרש -
יודע" "איני ואומר הפשט, דרך על הפירוש יודע שאינו במקום גם מתעכב בפסוק שרש"י 5(ולדוגמא:

לומר  צריך היה לא יודע, אינו שרש"י כיון שלכאורה, אף - מלמדנו") מה יודע "איני ועשו", יעקב "אם
את לבאר הוא רש"י של שענינו דכיון - zeaizdמאומה? lkמוכרח ביאור, הדורשים akrzdlשבתורה

תוסף" "לא - מוסיף אינו גם כך אלו], פסוקים על מאליו.4גם מובן שפירושם התורה עניני לפרש -

הראשונים  "מה ולפרש וכו'" שנאמר מקום "כל הכלל להביא רש"י הוצרך למה תמוה: ועלֿפיֿזה
שכתוב  למה בהמשך בא המשפטים" ש"ואלה בפשטות מובן בלאוֿהכי גם הרי - מסיני" אלו אף מסיני,
אדמה  מזבח וגו' אתי תעשון לא גו' ישראל בני אל תאמר כה משה אל ה' "ויאמר הקודמת הפרשה בסוף
לפניהם"?! תשים אשר המשפטים "ואלה - למשה מהקדושֿברוךֿהוא נוסף ציווי בא לזה ובהמשך וגו'",

להבין:·. צריך גם
רבה  במדרש מקורו כו'", ואלה גו' אלה שנאמר מקום "כל רש"י, שמביא כמה 6הכלל הובאו ושם ,

והארץ  השמים תולדות "אלה כמו הראשונים", את ש"פסל "אלה" נאמר שבהם מפסוקים הן - דוגמאות
נח"7בהבראם" תולדות "אלה "ואלה 8, כמו הראשונים", על ש"מוסיף "ואלה" נאמר שבהם מפסוקים והן ,

ישראל" בני בזה.9שמות וכיוצא ,

הפסוק  על - שבתורה הראשונה בפרשה כבר להביאו לו היה זה, כלל להביא צריך רש"י אם ולכאורה,
בהבראם"? והארץ השמים תולדות "אלה

אודו  מדובר שלפניֿזה בפסוקים גם הרי מקרא: של בפשוטו קושי יש זה שבפסוק בריאת ובפרט ת
צריך  רש"י היה כן ואם והארץ". השמים תולדות "אלה ולומר לחזור הכתוב צריך ולמה וארץ, שמים

רבה. כבמדרש הראשונים", את פסל אלה שנאמר מקום "כל הכלל עלֿידי  זאת לתרץ

להביא  מבלי גם מובן בהבראם" והארץ השמים תולדות "אלה הפסוק שפירוש לומר תימצי אם ואפילו
ספר  שבתחלת ישראל" בני שמות "ואלה הפסוק על עלֿכלֿפנים להביאו רש"י צריך היה - זה כלל
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א).1) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
המור2) צרור רש "י. מע ' (להחיד"א) בתחלתו.שה"ג
שבט).3) כט יום" ב"היום (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז סה"ש
א.4) יג, ראה פ' - הכתוב לשון
ה.5) כח, תולדות

ג.6) פ"ל, פרשתנו
ד.7) ב, בראשית
נח.8) ר"פ
שמות.9) ר"פ

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

" מהו מובן אינו דלכאורה שזהו eשמות, בשעה בה זה, לפני שכתוב למה ההמשך על שמורה כו'", אלה
חדש? ספר התחלת

בא  גו'" שמות ש"ואלה מאליו שמובן כיון מאומה, לפרש רש"י צריך לא שמות ספר בתחלת ואם
בפסוק  הוא שכן בודאי הרי - בראשית לחומש בהמשך בא שמות חומש כי הקודמת, לפרשה בהמשך

הקודמת?! לפרשה בהמשך שבא מאליו שמובן חדש, ספר התחלת שאינו המשפטים", "ואלה

בזה:‚. והביאור
הפסוק  חוק10על לו שם "htyne"שם רש"י: פירש ,"dxna שבת תורה, של פרשיות מקצת להם נתן
אדומה "oipiceופרה בקרא מפורש  שהרי - "my ואת" הפסוק על רש"י פירש ועלֿדרךֿזה גו'". לו שם

פרשתנו mihtyndכל שבסוף אדומה11" ופרה ואם אב וכבוד ושבת נח, בני שנצטוו מצוות "ז' :oipice
להם הדברות"dxnaשניתנו עשרת קודם נאמרה זו ש"פרשה דכיון - שמה 12" לומר, צריך כרחך על ,

. לעם ויספר משה "ויבוא זה.שכתוב לפני שניתנו ענינים על קאי המשפטים" כל את .

במרה  נאמרה המשפטים" "ואלה שפרשת לכאורה לומר צריך סדר 13ועלֿפיֿזה גם יובן ועלֿפיֿזה .
- הפרשה ובסיום במרה, שניתנו - גו'" המשפטים "ואלה נאמר הפרשה בתחילת זו: בפרשה הענינים

הדברות". עשרת קודם נאמרה זו ש"פרשה ה'", אל עלה אמר משה "ואל

בתורה" ומאוחר מוקדם ש"אין לומר צריך כן ועל זה, לפני הדברות עשרת נאמרו שכבר -14[ואף
השל"ה  שכתב מה ידוע יותר 15הרי סדר יש בתורה אדרבה, חסֿושלום, סדר אין שבתורה הכוונה שאין

ולכן, הזמנים, כסדר שלא מסויימות פרשיות לכתוב שבתורה הסדר מכריח שלפעמים אלא בעולם, מאשר
עלה  אמר משה "ואל פרשת נכתבה הזמנים, כסדר שלא שנכתבו סיבה יש הדברות לעשרת שבנוגע אף

הזמנים]. כסדר ה'" אל

" נאמר למה מקרא: של בפשוטו השאלה נשאלת עלֿפיֿזה -eאך המוסיף בוא"ו המשפטים" אלה
מתןֿתורה?! לאחרי נאמרה הקודמת הפרשה ואילו במרה, נאמרה זו פרשה הרי

. שנאמר מקום "כל רש"י מפרש זו, קושיא לתרץ הראשונים וכדי מה הראשונים, על מוסיף ואלה, .
אלו אף ".ipiqnמסיני

ונישנו  חזרו וכאן בכללות, ניתנו במרה כי - במרה ניתנו ש"משפטים" להאמור סתירה זה [ואין
במרה  ניתנו שלא משפטים עוד ניתוספו שכאן או ].16בפרטיות,

סנהדרין „. שתשים לך, לומר מזבח, לפרשת דינין פרשת נסמכה "ולמה רש"י פירוש בהמשך הביאור
המקדש" לפרשת 17אצל לסמכה כדי (לא כאן שנכתבה לומר יש במרה, נאמרה דינין פרשת אילו כי ,

מסיני", אלו ש"אף בגלל ורק מתןֿתורה, שקודם הזמן אודות הפרשה לסיום להקדימה כדי אלא) מזבח,
. נסמכה "למה השאלה 30.נשאלת הערה 244 עמוד ט"ז חלק בלקוטיֿשיחות נדפס - מזבח" לפרשת .

אצל סנהדרין "שתשים רש"י בפירוש הלשון דיוק גם לבאר כבגמרא ycwndויש ולא "אצל 18", :
gafnd,למזבח מקום בסמיכות היתה לא הסנהדרין) של (מקומם הגזית" ש"לשכת היא שהמציאות כיון - "

המקדש" "אצל .19אלא

לפרשת דינין פרשת ש"נסמכה מזה הוא שהלימוד כיון להבין: צריך צריכים gafnאך הסנהדרין היו - "
המזבח"? "אצל אלא) המקדש", "אצל רק (לא להיות
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כה.10) טו, בשלח
ג.11) כד,
וש"נ.12) .140 ע' חכ"א לקו"ש גם וראה א. שם, פרש"י
ס"ה.13) לקמן גם ראה
וש"נ.14) ואילך. 62 ע' חכ"ג לקו"ש וראה ב. ו, פסחים
וש"נ.15) .154 ע' חכ"ו לקו"ש גם וראה ב. תב, א. שס,
רסח).16) (אות כה טו, עה"פ בשלח שלימה תורה ראה

סי"א. שם ובמילואים
המוסיף 17) בוא"ו ד"ה, באותו רש"י הביאו למה דלכאורה,

")e אף וכו'", אלה שנאמר מקום "כל הכלל ולאחרי כו'"), למה
לב' ששייך הפרשיות, סמיכות תחילה לבאר מקום יש שלכאורה

זו. לפרשה רק ששייך מה לבאר ואח"כ הפרשיות,
ה"ו.18) פ"ב מכות ירושלמי
עה"פ.19) חיים מים באר ראה



יג

.d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הראשונים,‡. את פסל "אלה" שנאמר מקום "כל רש"י: מפרש המשפטים", "ואלה הפסוק על
פרשת  נסמכה "ולמה ממשיך: [ורש"י מסיני" אלו אף מסיני, הראשונים מה הראשונים. על מוסיף "ואלה"

ד]. סעיף כדלקמן המקדש", אצל סנהדרין שתשים לך, לומר מזבח, לפרשת דינין

לפרש  רש"י של שענינו פעמים כמה כמדובר מקרא, של לפשוטו זה פירוש שייך מה להבין: וצריך
מקרא? של פשוטו

ובהקדמה:

נפלאים  ענינים רש"י בפירוש אמנם בספרים 1יש וכדאיתא שחיבר 2, לפני תעניות תרי"ג התענה שרש"י
הזקן  רבינו וכדברי נפלאים, ענינים יהיו שבפירושו וזכה פירושו, של 3את "יינה הוא רש"י שפירוש

רש"י. שמפרש מקרא של פשוטו בפירוש ונכלל נקבע זה כל אבל, התורה; פנימיות שזהו תורה",

הדורשים  ופסוקים תיבות מפרש רק אלא כולה, התורה את מתרגם שאינו - בפירושו רש"י של ודרכו
מאליו. מובן הפשוט שפירושם והפסוקים התיבות שאר מהֿשאיןֿכן הפשט, דרך על ביאור

תגרע" "לא - מחסיר אינו שרש"י [ועד 4וכשם הפשט דרך על ביאור הדורש בתורה ענין כל לפרש -
יודע" "איני ואומר הפשט, דרך על הפירוש יודע שאינו במקום גם מתעכב בפסוק שרש"י 5(ולדוגמא:

לומר  צריך היה לא יודע, אינו שרש"י כיון שלכאורה, אף - מלמדנו") מה יודע "איני ועשו", יעקב "אם
את לבאר הוא רש"י של שענינו דכיון - zeaizdמאומה? lkמוכרח ביאור, הדורשים akrzdlשבתורה

תוסף" "לא - מוסיף אינו גם כך אלו], פסוקים על מאליו.4גם מובן שפירושם התורה עניני לפרש -

הראשונים  "מה ולפרש וכו'" שנאמר מקום "כל הכלל להביא רש"י הוצרך למה תמוה: ועלֿפיֿזה
שכתוב  למה בהמשך בא המשפטים" ש"ואלה בפשטות מובן בלאוֿהכי גם הרי - מסיני" אלו אף מסיני,
אדמה  מזבח וגו' אתי תעשון לא גו' ישראל בני אל תאמר כה משה אל ה' "ויאמר הקודמת הפרשה בסוף
לפניהם"?! תשים אשר המשפטים "ואלה - למשה מהקדושֿברוךֿהוא נוסף ציווי בא לזה ובהמשך וגו'",

להבין:·. צריך גם
רבה  במדרש מקורו כו'", ואלה גו' אלה שנאמר מקום "כל רש"י, שמביא כמה 6הכלל הובאו ושם ,

והארץ  השמים תולדות "אלה כמו הראשונים", את ש"פסל "אלה" נאמר שבהם מפסוקים הן - דוגמאות
נח"7בהבראם" תולדות "אלה "ואלה 8, כמו הראשונים", על ש"מוסיף "ואלה" נאמר שבהם מפסוקים והן ,

ישראל" בני בזה.9שמות וכיוצא ,

הפסוק  על - שבתורה הראשונה בפרשה כבר להביאו לו היה זה, כלל להביא צריך רש"י אם ולכאורה,
בהבראם"? והארץ השמים תולדות "אלה

אודו  מדובר שלפניֿזה בפסוקים גם הרי מקרא: של בפשוטו קושי יש זה שבפסוק בריאת ובפרט ת
צריך  רש"י היה כן ואם והארץ". השמים תולדות "אלה ולומר לחזור הכתוב צריך ולמה וארץ, שמים

רבה. כבמדרש הראשונים", את פסל אלה שנאמר מקום "כל הכלל עלֿידי  זאת לתרץ

להביא  מבלי גם מובן בהבראם" והארץ השמים תולדות "אלה הפסוק שפירוש לומר תימצי אם ואפילו
ספר  שבתחלת ישראל" בני שמות "ואלה הפסוק על עלֿכלֿפנים להביאו רש"י צריך היה - זה כלל
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א).1) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
המור2) צרור רש "י. מע ' (להחיד"א) בתחלתו.שה"ג
שבט).3) כט יום" ב"היום (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז סה"ש
א.4) יג, ראה פ' - הכתוב לשון
ה.5) כח, תולדות

ג.6) פ"ל, פרשתנו
ד.7) ב, בראשית
נח.8) ר"פ
שמות.9) ר"פ

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

" מהו מובן אינו דלכאורה שזהו eשמות, בשעה בה זה, לפני שכתוב למה ההמשך על שמורה כו'", אלה
חדש? ספר התחלת

בא  גו'" שמות ש"ואלה מאליו שמובן כיון מאומה, לפרש רש"י צריך לא שמות ספר בתחלת ואם
בפסוק  הוא שכן בודאי הרי - בראשית לחומש בהמשך בא שמות חומש כי הקודמת, לפרשה בהמשך

הקודמת?! לפרשה בהמשך שבא מאליו שמובן חדש, ספר התחלת שאינו המשפטים", "ואלה

בזה:‚. והביאור
הפסוק  חוק10על לו שם "htyne"שם רש"י: פירש ,"dxna שבת תורה, של פרשיות מקצת להם נתן
אדומה "oipiceופרה בקרא מפורש  שהרי - "my ואת" הפסוק על רש"י פירש ועלֿדרךֿזה גו'". לו שם

פרשתנו mihtyndכל שבסוף אדומה11" ופרה ואם אב וכבוד ושבת נח, בני שנצטוו מצוות "ז' :oipice
להם הדברות"dxnaשניתנו עשרת קודם נאמרה זו ש"פרשה דכיון - שמה 12" לומר, צריך כרחך על ,

. לעם ויספר משה "ויבוא זה.שכתוב לפני שניתנו ענינים על קאי המשפטים" כל את .

במרה  נאמרה המשפטים" "ואלה שפרשת לכאורה לומר צריך סדר 13ועלֿפיֿזה גם יובן ועלֿפיֿזה .
- הפרשה ובסיום במרה, שניתנו - גו'" המשפטים "ואלה נאמר הפרשה בתחילת זו: בפרשה הענינים

הדברות". עשרת קודם נאמרה זו ש"פרשה ה'", אל עלה אמר משה "ואל

בתורה" ומאוחר מוקדם ש"אין לומר צריך כן ועל זה, לפני הדברות עשרת נאמרו שכבר -14[ואף
השל"ה  שכתב מה ידוע יותר 15הרי סדר יש בתורה אדרבה, חסֿושלום, סדר אין שבתורה הכוונה שאין

ולכן, הזמנים, כסדר שלא מסויימות פרשיות לכתוב שבתורה הסדר מכריח שלפעמים אלא בעולם, מאשר
עלה  אמר משה "ואל פרשת נכתבה הזמנים, כסדר שלא שנכתבו סיבה יש הדברות לעשרת שבנוגע אף

הזמנים]. כסדר ה'" אל

" נאמר למה מקרא: של בפשוטו השאלה נשאלת עלֿפיֿזה -eאך המוסיף בוא"ו המשפטים" אלה
מתןֿתורה?! לאחרי נאמרה הקודמת הפרשה ואילו במרה, נאמרה זו פרשה הרי

. שנאמר מקום "כל רש"י מפרש זו, קושיא לתרץ הראשונים וכדי מה הראשונים, על מוסיף ואלה, .
אלו אף ".ipiqnמסיני

ונישנו  חזרו וכאן בכללות, ניתנו במרה כי - במרה ניתנו ש"משפטים" להאמור סתירה זה [ואין
במרה  ניתנו שלא משפטים עוד ניתוספו שכאן או ].16בפרטיות,

סנהדרין „. שתשים לך, לומר מזבח, לפרשת דינין פרשת נסמכה "ולמה רש"י פירוש בהמשך הביאור
המקדש" לפרשת 17אצל לסמכה כדי (לא כאן שנכתבה לומר יש במרה, נאמרה דינין פרשת אילו כי ,

מסיני", אלו ש"אף בגלל ורק מתןֿתורה, שקודם הזמן אודות הפרשה לסיום להקדימה כדי אלא) מזבח,
. נסמכה "למה השאלה 30.נשאלת הערה 244 עמוד ט"ז חלק בלקוטיֿשיחות נדפס - מזבח" לפרשת .

אצל סנהדרין "שתשים רש"י בפירוש הלשון דיוק גם לבאר כבגמרא ycwndויש ולא "אצל 18", :
gafnd,למזבח מקום בסמיכות היתה לא הסנהדרין) של (מקומם הגזית" ש"לשכת היא שהמציאות כיון - "

המקדש" "אצל .19אלא

לפרשת דינין פרשת ש"נסמכה מזה הוא שהלימוד כיון להבין: צריך צריכים gafnאך הסנהדרין היו - "
המזבח"? "אצל אלא) המקדש", "אצל רק (לא להיות
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כה.10) טו, בשלח
ג.11) כד,
וש"נ.12) .140 ע' חכ"א לקו"ש גם וראה א. שם, פרש"י
ס"ה.13) לקמן גם ראה
וש"נ.14) ואילך. 62 ע' חכ"ג לקו"ש וראה ב. ו, פסחים
וש"נ.15) .154 ע' חכ"ו לקו"ש גם וראה ב. תב, א. שס,
רסח).16) (אות כה טו, עה"פ בשלח שלימה תורה ראה

סי"א. שם ובמילואים
המוסיף 17) בוא"ו ד"ה, באותו רש"י הביאו למה דלכאורה,

")e אף וכו'", אלה שנאמר מקום "כל הכלל ולאחרי כו'"), למה
לב' ששייך הפרשיות, סמיכות תחילה לבאר מקום יש שלכאורה

זו. לפרשה רק ששייך מה לבאר ואח"כ הפרשיות,
ה"ו.18) פ"ב מכות ירושלמי
עה"פ.19) חיים מים באר ראה



d"kyz'dיד ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

מזבחי  על במעלות תעלה "ולא הפסוק על יתרו, פרשת בסוף רש"י פירוש עלֿפי - בזה והביאור
. הללו "אבנים דינין"), "פרשת נסמכה שאליו הפסוק (שזהו ערותך" תגלה לא הואילאשר .jxev oda yie

קדושת בגלל זה שאין היינו, בזיון", מנהג בהם תנהג צורך gafndלא בהן יש הללו שאבנים בגלל אלא ,
llka ycwnlאצל סנהדרין "שתשים הוא הפרשיות מסמיכות הלימוד גם ולכן ,ycwnd."

גם ‰. (א) דלכאורה: - כו'" ואלה כו' אלה שנאמר מקום "כל רש"י שכתב מה ולבאר להוסיף ויש
הוא  כן הרי דוקא, "אלה" לתיבת בנוגע החידוש מהו (ב) להוסיף? בא וא"ו שאות יודעים הכלל לולי
שכתוב  למה ובהוספה בהמשך זה הרי וא"ו ובתוספת חדש, ענין זה הרי וא"ו שללא התיבות, בכל גם

זה? לפני
בזה: והביאור

יכולים  עצמם הענינים שני אבל שלפניו, לענין בהמשך בא זה שענין רק מורה וא"ו דאות ההוספה
איכות. באותה ואינם מזה, זה נפרדים להיות

"זהב בפסוק תרומה eולדוגמא: שבפרשת הוא 20כסף" המוסיף דוא"ו הפירוש - במנחה) (שקורין
זהב ליתן צריך המשכן עשיית זהבmbeשבשביל (ולא זה `eכסף שונים הם והכסף הזהב אבל כסף),

באיכותם. מזה

" mipey`xdמוסיףdl`eמהֿשאיןֿכן lrשהאחרונים באופן היא שההוספה פירושו, ,"mzeki`a mieey
mzlrne.הראשונים על

"אלה" שתיבת - הראשונות" את פסל "אלה לאידך, dcixtneועלֿדרךֿזה dwiqtn הקודם הענין את
שייך  היה לא המשפטים", "אלה כתוב היה אם שהרי פסולת, מלשון לא - ["פסל" שלאחריו מהענין

לך" "פסל מלשון אלא חסֿושלום, פסולת כמו הם שהראשונים האבנים 21לומר את לחתוך היינו, ,
כו'], ezlrneולהפרידם ezeki`a eil` dnec epi`y ש"פסל בהבראם", והארץ השמים תולדות  "אלה וכמו ,

לתוהו  מחזירן והיה עליו ערבים היו ולא בהם מסתכל והיה וארץ שמים בורא "שהיה - הראשונים" את
לפניו" ערבו אלו, וארץ שמים שראה כיון ליה 6ובוהו, הניין לא ודין ליה הניין ).22(דין

(ולא  מסיני" אלו אף מסיני הראשונים מה הראשונים, על מוסיף "ואלה המשפטים", "ואלה וזהו
כידוע  בסיני, שניתנו לראשונים ומעלתם באיכותם שווים משפטים, בפרשת שנאמרו שהענינים - במרה)

הרמב"ם  שכתב מתןֿתורה.23מה קודם שניתנו המצוות לגבי בסיני שניתנו המצוות למעלת בנוגע

***

.Â להקשות יש - מסיני" אלו אף וכו' שנאמר מקום כל המשפטים, "ואלה הנ"ל, רש"י :24בפירוש
הראשונים, על מוסיף "ואלה איתא: - בפירושו רש"י שמביא הכלל של מקורו ששם - רבה במדרש

ומשפט" חוק לו שם שם למעלה שכתוב נאמרה25מה המשפטים ואלה שפרשת והיינו, ,dxna ואילו .
אלו אף מסיני הראשונים "מה מפרש "?!ipiqnרש"י

בזה: והביאור

פעמים  כמה שבתורה 26דובר הדרוש בחלק לעניננו: ובנוגע מיוחדים. כללים לו יש בתורה חלק שכל
התורה  סודות רוב גנוזין שבהם שבש"ס האגדות כמו (לא 27(שהוא נדרש ש"מקרא לומר מקום יש ,(
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ג.20) כה,
א.21) לד, תשא
ועוד.22) ב. פ"ט, ז. פ"ג, ב"ר
ספ"ז.23) חולין פיהמ"ש
כאלו24) שיש אמר, שליט"א אדמו"ר להם כ"ק מפריעה שלא

תוספות  קשה, סוגיא בלימוד רק עוסק הוא רש"י; בפירוש קושיא
אצלו  הוא רש"י פירוש לימוד ואילו וכיו"ב, קשה רמב"ם או

(כ"ק itk'שלבאופן  נשיאנו רבינו תקנת לקיים שצריך בגלל ,
ולא חלי ולא בבתֿשחוק:) הוסיף שליט"א מרגישאדמו"ר

שבפירוש שהקושיא דשמיא" לו ה"סייעתא מפריעה אינה  רש"י 
ההתוועדות  בעת (גם ובהידור... במנוחה ולישון ולשתות לאכול

צרכו). די לישון הספיק לא אם -
דעת25) וכ"ה ג. פרשתנו בתנחומא יהודה ועד"ז ר'

פרשתנו. ריש במכילתא
(26- מנחם (תורת בתחלתה וישלח ש"פ שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 328 ע' חמ"א התוועדויות
רע"א).27) (קלז, סכ"ג אגה"ק תניא

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

פניו" לפני אלא) כבנדון 28"לפניו", בהם, נדרשת שהתורה מדות מי"ג אחד מצד לדבר הכרח יש אם -
"ואלה  המשפטים", "ואלה שכתוב מה לפרש צריך ו"משפט", ד"משפטים" שוה" ה"גזירה שמצד דידן,

" אלא) מסיני ", הראשונים "מה לפניו, (לא שנדרש באופן הראשונים", על eiptמוסיף iptl שכתוב "מה - "
אחרים. ענינים יש שבאמצע אף ומשפט", חוק לו שם שם פניו) (לפני למעלה

הפשט  דרך עלֿפי שמקרא 29אבל לומר מקום אין - בזה וכיוצא שוה' 'גזירה עם מתחשבים שלא -
המשפטים" ש"ואלה לומר ובהכרח מקרא, של פשוטו היפך - אחרים ענינים יש ובאמצע פניו, לפני נדרש

מסיני". אלו אף מסיני, הראשונים "מה - "לפניו" - הקודמת לפרשה בהמשך בא

.Ê(נאמרו (במרה הדרוש לדרך מסיני") אלו ("אף הפשט דרך בין החילוק נתבאר השיחה בהמשך
חיוב  יועיל לא סוף וסוף מספיק לא (פשט), העבודה בהתחלת נמצאים שכאשר - הענינים בפנימיות

המשפטים  לקיום הבהמית 30השכל נפשו ושולטת מושלת שעדיין כיון ש"אף 31, ולהרגיש לידע צריך ולכן ,
גו'" "ויחרד - והמציאות הישות לבטל כו', וברקים בקולות מסיני", ירגיז 32אלו "לעולם (ובעבודה:

להיות 33כו'" וצריך יכול ויראה, ואהבה בהתבוננות (דרוש), בעבודה נעלית בדרגא כשנמצאים אבל ;(
הפנימיי  בכחותיו (במרה), השכל חיוב מצד המשפטים הוא 34ם קיום הרי במציאותו שהוא כפי שגם ,

כו'" אפשי ("אי ברע בהקדמת 35מואס כמודגש עול', ה'קבלת ענין הוא גופא להשגה שהיסוד אלא ;(
משפטים  לפרשת יתרו שליט"א 36פרשת אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה שיחות 37- בלקוטי ונדפס ,

ואילך. 247 עמוד ט"ז חלק

***

.Á.הענן בתוך משה ויבוא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Ë למה ששייך - חסדים גמילות חברת לטובת מלכה" ה"מלוה אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
בפרשתנו  עם 38שכתוב קשורים הם גם אבל לחבירו, אדם שבין מהענינים שזהו גו'", תלוה כסף "אם

בהמכתב  גם ובקיצור בארוכה, לעיל שנתבאר כמו הקדושה, יוחנן 39ענין ר' הגמ"ח, של שהגבאי וצוה .
דברֿתורה  ויאמר "שטריימל" יחבוש גורדון, .40שי'
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וש"נ.28) ב. לב, שבת ראה
להיות 29) יכולים ודרוש שפשט שהאריך - נוספת ברשימה

כו'. אמת ושניהם זל"ז, בסתירה
לקבל 30) יותר קשה לחבירו אדם שבין שבענינים גם ומה

אדמו"ר  כ"ק - חבירו!... את לנצח שרוצה כיון ההלכה, פסק את
הצחות  ע"ד הוסיף בעניני *שליט"א בשאלה לרב פונים כאשר :

אודות  מדובר כאשר גם הנה לאיסור, פוסק והרב והיתר, איסור
כפסק  דבריו את מקבלים אלא הרב, על מתרעמים לא גדול, הפסד
כשמדובר  גם הנה ממונות, בדיני בדיןֿתורה משא"כ התורה;
ויטען  עולמות" "ירעיש בדין, שנתחייב מי הנה קטן, סכום אודות
כ"כ  (לא בעיקר נוגע שכאן כיון - הדבר וטעם וכו'. טעה שהרב

אלא) הכספי, exiagההפסד ly epegvp בישותו שפוגע ,
ומציאותו!

הענינים 31) ושאר ושתי' באכילה שמונחת בהמה, כמו שהיא
(ראה  אדם לבני אפילו אלא) למלאכים, רק (לא דומה אינו שבהם

א). טז, חגיגה
טזֿיח.32) יט, יתרו
ע"י33) אמנם כלומר: - א. ה, לפעול lkydברכות אפשר אי

(תניא  הזקן רבינו ובלשון - עליו צועקים כאשר אבל, עליו;
ורוגז  רעש בקול הרע יצרו שהיא הבהמית נפש על "לרגוז פכ"ט):
וכו'" ומנוול ומתועב ומשוקץ ורשע רע אתה לו לומר במחשבתו

את הנה -zewrvd...!שומע הוא

מאדך"34) ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל בענין הידוע וע"ד
אלא  מספיק, אינו לבד מאדך" "בכל שאפילו ה), ו, (ואתחנן
ענין  [שהרי נפשך" ובכל לבבך "בכל גם להיות צריכה העבודה
הוא  העבודה שסדר בגלל רק לא הוא בתורה שנאמרו האהבות ג'
אח"כ  ורק נפשך", ובכל לבבך ל"בכל להגיע צריכים שתחילה
ל"בכל  שמגיעים לאחרי אפילו אלא מאדך", ל"בכל להגיע יכולים
על  התורה (א) כי: נפשך"], ובכל לבבך "בכל גם צ"ל מאדך"
יכולים  אינם אדם בני ורוב פל"ד), ח"ג מו"נ (ראה תדבר הרוב
ש"שבע  ובפרט היום, כל במשך מאדך" "בכל במדרגת להשאר
אהבת  (ב) קטן). חינוך תניא וראה טז. כד, (משלי וקם" צדיק יפול
מדידה  של באופן שהם הפנימיים בכחות גם לחדור צריכה ה'

גבול). בלי מהגבלה, יציאה של באופן רק (ולא והגבלה
כו.35) כ, קדושים תו"כ
ענינים 36) שהם אחרונות דברות ה' שגם - בעשה"ד ועד"ז

ההקדמה  לאחרי בעשה"ד, נקבעו לחבירו, אדם שבין שכליים
ב). כ, (יתרו אלקיך" הוי' ד"אנכי

תשל"ו.37) משפטים ש"פ שיחת בשילוב
כד.38) כב,
גמ"ח39) לחברה - משפטים פ' א' כו'מיום שבת שומרי

ואילך). שלב ע' חכ"ג (אג"ק
כ"ק 40) אמר עצמו, את הכין שלא אמר הגבאי כאשר

יותר!... טוב זה הרי הכנה שללא (בבתֿשחוק), שליט"א אדמו"ר

*(jli`e 175 r"q a"lg zeiecreezd - mgpn zxez mb d`x.p"ye.
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מזבחי  על במעלות תעלה "ולא הפסוק על יתרו, פרשת בסוף רש"י פירוש עלֿפי - בזה והביאור
. הללו "אבנים דינין"), "פרשת נסמכה שאליו הפסוק (שזהו ערותך" תגלה לא הואילאשר .jxev oda yie

קדושת בגלל זה שאין היינו, בזיון", מנהג בהם תנהג צורך gafndלא בהן יש הללו שאבנים בגלל אלא ,
llka ycwnlאצל סנהדרין "שתשים הוא הפרשיות מסמיכות הלימוד גם ולכן ,ycwnd."

גם ‰. (א) דלכאורה: - כו'" ואלה כו' אלה שנאמר מקום "כל רש"י שכתב מה ולבאר להוסיף ויש
הוא  כן הרי דוקא, "אלה" לתיבת בנוגע החידוש מהו (ב) להוסיף? בא וא"ו שאות יודעים הכלל לולי
שכתוב  למה ובהוספה בהמשך זה הרי וא"ו ובתוספת חדש, ענין זה הרי וא"ו שללא התיבות, בכל גם

זה? לפני
בזה: והביאור

יכולים  עצמם הענינים שני אבל שלפניו, לענין בהמשך בא זה שענין רק מורה וא"ו דאות ההוספה
איכות. באותה ואינם מזה, זה נפרדים להיות

"זהב בפסוק תרומה eולדוגמא: שבפרשת הוא 20כסף" המוסיף דוא"ו הפירוש - במנחה) (שקורין
זהב ליתן צריך המשכן עשיית זהבmbeשבשביל (ולא זה `eכסף שונים הם והכסף הזהב אבל כסף),

באיכותם. מזה

" mipey`xdמוסיףdl`eמהֿשאיןֿכן lrשהאחרונים באופן היא שההוספה פירושו, ,"mzeki`a mieey
mzlrne.הראשונים על

"אלה" שתיבת - הראשונות" את פסל "אלה לאידך, dcixtneועלֿדרךֿזה dwiqtn הקודם הענין את
שייך  היה לא המשפטים", "אלה כתוב היה אם שהרי פסולת, מלשון לא - ["פסל" שלאחריו מהענין

לך" "פסל מלשון אלא חסֿושלום, פסולת כמו הם שהראשונים האבנים 21לומר את לחתוך היינו, ,
כו'], ezlrneולהפרידם ezeki`a eil` dnec epi`y ש"פסל בהבראם", והארץ השמים תולדות  "אלה וכמו ,

לתוהו  מחזירן והיה עליו ערבים היו ולא בהם מסתכל והיה וארץ שמים בורא "שהיה - הראשונים" את
לפניו" ערבו אלו, וארץ שמים שראה כיון ליה 6ובוהו, הניין לא ודין ליה הניין ).22(דין

(ולא  מסיני" אלו אף מסיני הראשונים מה הראשונים, על מוסיף "ואלה המשפטים", "ואלה וזהו
כידוע  בסיני, שניתנו לראשונים ומעלתם באיכותם שווים משפטים, בפרשת שנאמרו שהענינים - במרה)

הרמב"ם  שכתב מתןֿתורה.23מה קודם שניתנו המצוות לגבי בסיני שניתנו המצוות למעלת בנוגע

***

.Â להקשות יש - מסיני" אלו אף וכו' שנאמר מקום כל המשפטים, "ואלה הנ"ל, רש"י :24בפירוש
הראשונים, על מוסיף "ואלה איתא: - בפירושו רש"י שמביא הכלל של מקורו ששם - רבה במדרש

ומשפט" חוק לו שם שם למעלה שכתוב נאמרה25מה המשפטים ואלה שפרשת והיינו, ,dxna ואילו .
אלו אף מסיני הראשונים "מה מפרש "?!ipiqnרש"י

בזה: והביאור

פעמים  כמה שבתורה 26דובר הדרוש בחלק לעניננו: ובנוגע מיוחדים. כללים לו יש בתורה חלק שכל
התורה  סודות רוב גנוזין שבהם שבש"ס האגדות כמו (לא 27(שהוא נדרש ש"מקרא לומר מקום יש ,(
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ג.20) כה,
א.21) לד, תשא
ועוד.22) ב. פ"ט, ז. פ"ג, ב"ר
ספ"ז.23) חולין פיהמ"ש
כאלו24) שיש אמר, שליט"א אדמו"ר להם כ"ק מפריעה שלא

תוספות  קשה, סוגיא בלימוד רק עוסק הוא רש"י; בפירוש קושיא
אצלו  הוא רש"י פירוש לימוד ואילו וכיו"ב, קשה רמב"ם או

(כ"ק itk'שלבאופן  נשיאנו רבינו תקנת לקיים שצריך בגלל ,
ולא חלי ולא בבתֿשחוק:) הוסיף שליט"א מרגישאדמו"ר

שבפירוש שהקושיא דשמיא" לו ה"סייעתא מפריעה אינה  רש"י 
ההתוועדות  בעת (גם ובהידור... במנוחה ולישון ולשתות לאכול

צרכו). די לישון הספיק לא אם -
דעת25) וכ"ה ג. פרשתנו בתנחומא יהודה ועד"ז ר'

פרשתנו. ריש במכילתא
(26- מנחם (תורת בתחלתה וישלח ש"פ שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 328 ע' חמ"א התוועדויות
רע"א).27) (קלז, סכ"ג אגה"ק תניא

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

פניו" לפני אלא) כבנדון 28"לפניו", בהם, נדרשת שהתורה מדות מי"ג אחד מצד לדבר הכרח יש אם -
"ואלה  המשפטים", "ואלה שכתוב מה לפרש צריך ו"משפט", ד"משפטים" שוה" ה"גזירה שמצד דידן,

" אלא) מסיני ", הראשונים "מה לפניו, (לא שנדרש באופן הראשונים", על eiptמוסיף iptl שכתוב "מה - "
אחרים. ענינים יש שבאמצע אף ומשפט", חוק לו שם שם פניו) (לפני למעלה

הפשט  דרך עלֿפי שמקרא 29אבל לומר מקום אין - בזה וכיוצא שוה' 'גזירה עם מתחשבים שלא -
המשפטים" ש"ואלה לומר ובהכרח מקרא, של פשוטו היפך - אחרים ענינים יש ובאמצע פניו, לפני נדרש

מסיני". אלו אף מסיני, הראשונים "מה - "לפניו" - הקודמת לפרשה בהמשך בא

.Ê(נאמרו (במרה הדרוש לדרך מסיני") אלו ("אף הפשט דרך בין החילוק נתבאר השיחה בהמשך
חיוב  יועיל לא סוף וסוף מספיק לא (פשט), העבודה בהתחלת נמצאים שכאשר - הענינים בפנימיות

המשפטים  לקיום הבהמית 30השכל נפשו ושולטת מושלת שעדיין כיון ש"אף 31, ולהרגיש לידע צריך ולכן ,
גו'" "ויחרד - והמציאות הישות לבטל כו', וברקים בקולות מסיני", ירגיז 32אלו "לעולם (ובעבודה:

להיות 33כו'" וצריך יכול ויראה, ואהבה בהתבוננות (דרוש), בעבודה נעלית בדרגא כשנמצאים אבל ;(
הפנימיי  בכחותיו (במרה), השכל חיוב מצד המשפטים הוא 34ם קיום הרי במציאותו שהוא כפי שגם ,

כו'" אפשי ("אי ברע בהקדמת 35מואס כמודגש עול', ה'קבלת ענין הוא גופא להשגה שהיסוד אלא ;(
משפטים  לפרשת יתרו שליט"א 36פרשת אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה שיחות 37- בלקוטי ונדפס ,

ואילך. 247 עמוד ט"ז חלק

***

.Á.הענן בתוך משה ויבוא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Ë למה ששייך - חסדים גמילות חברת לטובת מלכה" ה"מלוה אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
בפרשתנו  עם 38שכתוב קשורים הם גם אבל לחבירו, אדם שבין מהענינים שזהו גו'", תלוה כסף "אם

בהמכתב  גם ובקיצור בארוכה, לעיל שנתבאר כמו הקדושה, יוחנן 39ענין ר' הגמ"ח, של שהגבאי וצוה .
דברֿתורה  ויאמר "שטריימל" יחבוש גורדון, .40שי'
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וש"נ.28) ב. לב, שבת ראה
להיות 29) יכולים ודרוש שפשט שהאריך - נוספת ברשימה

כו'. אמת ושניהם זל"ז, בסתירה
לקבל 30) יותר קשה לחבירו אדם שבין שבענינים גם ומה

אדמו"ר  כ"ק - חבירו!... את לנצח שרוצה כיון ההלכה, פסק את
הצחות  ע"ד הוסיף בעניני *שליט"א בשאלה לרב פונים כאשר :

אודות  מדובר כאשר גם הנה לאיסור, פוסק והרב והיתר, איסור
כפסק  דבריו את מקבלים אלא הרב, על מתרעמים לא גדול, הפסד
כשמדובר  גם הנה ממונות, בדיני בדיןֿתורה משא"כ התורה;
ויטען  עולמות" "ירעיש בדין, שנתחייב מי הנה קטן, סכום אודות
כ"כ  (לא בעיקר נוגע שכאן כיון - הדבר וטעם וכו'. טעה שהרב

אלא) הכספי, exiagההפסד ly epegvp בישותו שפוגע ,
ומציאותו!

הענינים 31) ושאר ושתי' באכילה שמונחת בהמה, כמו שהיא
(ראה  אדם לבני אפילו אלא) למלאכים, רק (לא דומה אינו שבהם

א). טז, חגיגה
טזֿיח.32) יט, יתרו
ע"י33) אמנם כלומר: - א. ה, לפעול lkydברכות אפשר אי

(תניא  הזקן רבינו ובלשון - עליו צועקים כאשר אבל, עליו;
ורוגז  רעש בקול הרע יצרו שהיא הבהמית נפש על "לרגוז פכ"ט):
וכו'" ומנוול ומתועב ומשוקץ ורשע רע אתה לו לומר במחשבתו

את הנה -zewrvd...!שומע הוא

מאדך"34) ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל בענין הידוע וע"ד
אלא  מספיק, אינו לבד מאדך" "בכל שאפילו ה), ו, (ואתחנן
ענין  [שהרי נפשך" ובכל לבבך "בכל גם להיות צריכה העבודה
הוא  העבודה שסדר בגלל רק לא הוא בתורה שנאמרו האהבות ג'
אח"כ  ורק נפשך", ובכל לבבך ל"בכל להגיע צריכים שתחילה
ל"בכל  שמגיעים לאחרי אפילו אלא מאדך", ל"בכל להגיע יכולים
על  התורה (א) כי: נפשך"], ובכל לבבך "בכל גם צ"ל מאדך"
יכולים  אינם אדם בני ורוב פל"ד), ח"ג מו"נ (ראה תדבר הרוב
ש"שבע  ובפרט היום, כל במשך מאדך" "בכל במדרגת להשאר
אהבת  (ב) קטן). חינוך תניא וראה טז. כד, (משלי וקם" צדיק יפול
מדידה  של באופן שהם הפנימיים בכחות גם לחדור צריכה ה'

גבול). בלי מהגבלה, יציאה של באופן רק (ולא והגבלה
כו.35) כ, קדושים תו"כ
ענינים 36) שהם אחרונות דברות ה' שגם - בעשה"ד ועד"ז

ההקדמה  לאחרי בעשה"ד, נקבעו לחבירו, אדם שבין שכליים
ב). כ, (יתרו אלקיך" הוי' ד"אנכי

תשל"ו.37) משפטים ש"פ שיחת בשילוב
כד.38) כב,
גמ"ח39) לחברה - משפטים פ' א' כו'מיום שבת שומרי

ואילך). שלב ע' חכ"ג (אג"ק
כ"ק 40) אמר עצמו, את הכין שלא אמר הגבאי כאשר

יותר!... טוב זה הרי הכנה שללא (בבתֿשחוק), שליט"א אדמו"ר

*(jli`e 175 r"q a"lg zeiecreezd - mgpn zxez mb d`x.p"ye.

המשך בעמוד קפא



טז
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הפסוק  על רש"י או 1בפירוש שור איש יגנוב "כי

השור  תחת ישלם בקר חמשה מכרו, או וטבחו שה
רש"י  מציין השה", תחת צאן סיבות 2וארבע שתי

גדולים  "שור" של ומכירה לטביחה שהתשלומין לכך

") "שה" של מאשר תחתdyngיותר ...rax`e xeyd...
על dyd"תחת המקום חס בןֿזכאי יוחנן רבן "אמר :(

בו  נתבזה ולא ברגליו שהולך שור בריות. של כבודן
על  שנושאו שה ה', משלם כתפו על לנושאו הגנב

בא  מאיר רבי אמר בו. ונתבזה הואיל ד' משלם כתפו

גדול  כמה שבטלו 3וראה שור מלאכה של כחה
ד'". ממלאכתו בטלו שלא שה ה', משלם ממלאכתו

להבין: יש

להביא רש"י צריך מדוע טעמים?ipyא)

האומר  שם את רש"י מציין רבות, פעמים כאמור ב)
מה  ובעניננו: לפירושו. הסבר מוסיף הדבר כאשר רק

אמרו  האלו הטעמים שאת מציין שרש"י בכך לנו נוסף

opgei oax ו xi`nבןֿזכאי iax?

" ולא מאיר" רבי "אמר רש"י מלשון xi`nג) iaxe
xne` מובן בין 4" מחלוקת שיש סובר אינו שרש"י ,

פליגי". ולא חדא אמר ומר חדא אמר "מר אלא שניהם,

כאשר מובאות 5המקומות aexa[במיוחד שבהם ,
רבן... "אמר נאמר אלו, דיעות אומר...",6שתי רבי...

בגירסא  דוקא בוחר ורש"י מחלוקת, על המורה ביטוי

"אמר 7השניה  נאמר הדיעות מן אחת כל שלפני
רבי..."].

מאיר  ורבי זכאי בן יוחנן רבן לכאורה, מובן: ואינו
במובנם  השונים בטעמים, זה על זה ?8חולקים

רואים  הטעמים, בשני מתבוננים כאשר יתרֿעלֿכן:
ממש רקmicbepnשהם ולא ,mipey9:

שהקנס  יוצא, בןֿזכאי יוחנן רבן של הטעם לפי
תשלומי  להיות צריך מכרו" או "וטבחו של במקרה
שפעם  אלא "שה", עבור והן "שור" עבור הן "חמשה"

בו",zzgtenאחת ונתבזה "הואיל "שה" של במקרה
פי  בעצם הוא שהקנס יוצא, מאיר רבי דעת לפי ואילו

השור אצל אבל מפני mitiqen"ארבע", נוספת פעם
ממלאכתו". ש"בטלו

זה  חולקים הם שאין לומר אפוא, אפשר, כיצד –
זה? על

.·
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מובאות  שבו הסדר על מתעוררת נוספת שאלה
מובאים  שבהם במקומות רש"י: בפירוש הדיעות שתי
מאיר, רבי ושל בןֿזכאי יוחנן רבן של הטעמים שני
יוחנן  רבן דעת ואחרֿכך מאיר רבי דעת קודם כתובה

הדעות? בין הסדר את רש"י משנה מדוע בןֿזכאי.

דלעיל, ההסבר לפי כך על לענות היה ניתן לכאורה
"חמשה" בעצם הוא הקנס זכאי בן יוחנן רבן שלפי

כתוב שבתורה כיוון "ארבע": – מאיר רבי mcewולפי
סביר  צאן...", "וארבע ואחרֿכך בקר..." "חמשה
– האמיתי הקנס את קודם מציינת שהתורה להניח
ה"שה", לגבי אומר, כך ואחר – בקר..." "חמשה

צאן...", "וארבע – מופחת קנס שמוטל

בןֿזכאי  יוחנן רבן ששיטת אפוא, יוצא זה לפי
מדוע  מובן ולכן הפסוקים, למשמעות יותר מתאימה

את המפרש דבריו eheytרש"י, את מקדים מקרא, של
מאיר. רבי לדברי

להשמיט  רש"י צריך היה כך, אם להבין : יש אבל
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לז.1) כא, פרשתנו
נח 2) תנחומא ה"ג. פ"ז שם תוספתא ב. עט, ב"ק עה"פ. ממכילתא

ד.
דפוסי 3) ברוב אבל שם). בב"ק (וכ"ה כת"י וברש"י שני בדפוס כ"ה

גדולה. שם): בתנחומא (וכן רש"י
אתעה)4) ע' וח"ז מט ע' (ח"א כללים שד"ח .p"yeראה
שם.5) ותנחומא תוספתא מכילתא
כו'.6) אומר ריב"ז כו' אומר ר"מ שם: ובתוספתא
שם.7) ב"ק

הטעמים 8) ב' בין לדינא נפק"מ דיש כאן, לדוד במשכיל מ"ש אבל
ליכא  (דהכא ולר"מ ה' משלם דלריב"ז דוקא, לטביחה עומד שהי' בשור
משלם  דלריב"ז מלאכה עושה שהי' בשה וכן ד', משלם מלאכה) ביטול
מכיון  פלוג, דלא הפשט) ע"ד (גם  דמובן מוכרח, אינו – ה' ולר"מ ד'

llkay.סל"ד פ"ז ב"ק יש"ש (ראה דוקא בשור הוא מלאכה ביטול
שם). ב"ק בע"י יעקב עיון שם. לב"ק חדא"ג

ושה בשור אלא נוהגת דאינה שכיון ברש"י)וביותר (כדלקמן בלבד
לב). כא, לעיל (רש"י הוא דגה"כ דעבד שקלים ל' ע"ד ה"ז –

כאן.9) דוד דברי גם ראה
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ולהביא מאיר, רבי דברי את של wxלגמרי הטעם את
בןֿזכאי  יוחנן ?10רבן

.‚
Y ¯È‡Ó È·¯ ,·‚‰ „ˆÓ Y È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯

·‚‰ „ˆÓ
הם  הקנס שתשלומי נאמר אם הוא: לכך ההסבר
רק  הגנב משלם "שה" של ובמקרה "חמשה", בעצם

אמנם, הסבר: נדרש בו", ונתבזה "הואיל apbd"ארבע"
יכול  כיצד אבל בו", ש"נתבזה בכך מענשו חלק קבל

הכסף סכום במקום לבוא הגנב של זה apbpdyבזיון
לקבל? 11צריך

ש"שור  מאיר, רבי דברי את רש"י מביא לפיכך

יוצא  זה הסבר לפי כי ממלאכתו...", שבטלו

"ארבע",שהתש  מלכתחילה להיות צריכים לנגנב לומין
היתה  כי בתשלומין, מוסיפים "שור" של במקרה ורק

ממלאכתו".daipba12תוספת "בטלו –

אינם  מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן miwlegכלומר,
df lr df13 כל אלא במקורו, הקנס של הכמות לגבי

אודות  מדובר כאשר אחרת: ראות מנקודת מסתכל אחד

של והקנסapbdחטאו ,`edy עונש זה הרי לשלם, צריך

מתחשבים  "שה" של במקרה ורק "חמשה", של
שנעשה  העוול מצד ואילו מענשו. ומפחיתים בבזיונו

apbpl שור לגבי ורק "ארבע", של קנס לקבל צריך הוא ,

של ההפסד תוספת בחשבון "שבטלו apbpd12נלקחת –
הקנס. את ומגדילים ממלאכתו",

מצד  הענין על מסתכל בןֿזכאי יוחנן רבן כלומר,
הנגנב. מצד – מאיר ורבי הגנב,
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יוחנן  רבן דעת את רש"י מקדים מדוע מובן זה לפי

לסדר  בהתאם זהו כי – מאיר רבי לדעת בןֿזכאי
שחייב התשלומים בתחילה לשלם,apbdהתשלומים:

מביא  לפיכך לו. המגיע את הנגנב מקבל מכך וכתוצאה

שלפיהם  בןֿזכאי, יוחנן רבן דברי את קודם רש"י

הגנב, על המוטלת בתשלומים החובה על מדובר
לנגנב. בקשר – מאיר רבי של טעמו את מכן ולאחר

הקנס  יותר מודגש בתורה  מדוע גם יובן בכך
כי  מקדימו, שהפסוק בכך "חמשה", של העיקרי

חייב כמה ראשית, קובעת, לשלם.apbdהתורה

.‰
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ÔÏÊ‚‰Â
של  שמותיהם את בפירושו רש"י מציין כאמור,
ובעניננו: הפירוש. יותר מובן בכך כאשר הדעות, בעלי

מצד  הקנס את בעיקר מדגיש בןֿזכאי יוחנן רבן
apbd מאיר ורבי "חמשה". הוא בעצם שהקנס ומחמיר ,

בקשר הקנס על הוא apbplמדבר הקנס שעיקר ומיקל, ,
במקום  לשיטותיהם בהתאם וזאת, בלבד. "ארבע"

אחר:

קמא  בבא ובתנחומא 14במסכת מובאות 15, ,
יוחנן רבן של הנ"ל מאיר דעותיהם ורבי בןֿזכאי

jynda,לגזלן גנב בין להבדל הסיבה לגבי לדבריהם
פי  ומכירה טביחה של ובמקרא כפל, משלם שגנב

קרן: רק תמיד משלם גזלן ואילו חמש, או ארבע

מה  מפני זכאי, בן יוחנן רבן את תלמידיו "שאלו
השוה  זה להם אמר מבגזלן. יותר בגנב תורה החמירה
לכבוד  עבד כבוד השוה לא וזה קונו לכבוד עבד כבד
רואה  אינה כאילו מטה של עין עשה כביכול קונו,
(ומצטט  שנאמר... שומעת אינה כאילו מטה של ואוזן

משל dyelyלכך משלו מאיר: רבי אמר פסוקים!).
אדם  בני לשני דומה, הדבר למה גמליאל רבן משום
ולא  העיר בני את זימן אחד משתה, ועשו בעיר שהיו
ולא  העיר בני את זימן לא ואחד המלך, בני את זימן
אומר  הוי מרובה, ענשו מהן איזה המלך, בני את זימן

המלך". בני את זימן ולא העיר בני את שזימן זה

להלן: כמובא אלו, בדברים דיוקים כמה להבין יש

של  הסברו לבין מאיר רבי של משלו בין ההבדל
בפשטות: מובן בןֿזכאי יוחנן רבן
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לא 10) דר"מ וטעמא דריב"ז, טעמא רק הובא דרש"י ראשון ובדפוס
בכלל. הובא

הוא11) וה' שד' אף מטעם qpwכי הגנב שמחייבים לאחרי מ"מ, –
שייך שהקנס תורה אמרה [המתורגם]apbpdlקנס, לקו"ש וראה דוקא.

.19 הערה 14 ע' ח"ז
סי"ג,12) לקמן מניעת ראה לא היא ממלאכתו" ב"בטלו דהכוונה

"geeixd בזה גם אבל ד"מלאכה". הענין לעצם כ"א מלאכה, דביטול
כלפי הגניבה בעון שמתוסף apbpd.39הכוונה הערה לקמן ראה –

וארבע 13) רדייה מן דבטלי בגלל כו' תורא חמשא כאן: תיב"ע וראה
כאן. וחזקוני בחיי גם וראה כו'. בגניבותי' דאקטי' בגלל כו' ענא

שם.14)
שם.15)
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הפסוק  על רש"י או 1בפירוש שור איש יגנוב "כי

השור  תחת ישלם בקר חמשה מכרו, או וטבחו שה
רש"י  מציין השה", תחת צאן סיבות 2וארבע שתי

גדולים  "שור" של ומכירה לטביחה שהתשלומין לכך

") "שה" של מאשר תחתdyngיותר ...rax`e xeyd...
על dyd"תחת המקום חס בןֿזכאי יוחנן רבן "אמר :(

בו  נתבזה ולא ברגליו שהולך שור בריות. של כבודן
על  שנושאו שה ה', משלם כתפו על לנושאו הגנב

בא  מאיר רבי אמר בו. ונתבזה הואיל ד' משלם כתפו

גדול  כמה שבטלו 3וראה שור מלאכה של כחה
ד'". ממלאכתו בטלו שלא שה ה', משלם ממלאכתו

להבין: יש

להביא רש"י צריך מדוע טעמים?ipyא)

האומר  שם את רש"י מציין רבות, פעמים כאמור ב)
מה  ובעניננו: לפירושו. הסבר מוסיף הדבר כאשר רק

אמרו  האלו הטעמים שאת מציין שרש"י בכך לנו נוסף

opgei oax ו xi`nבןֿזכאי iax?

" ולא מאיר" רבי "אמר רש"י מלשון xi`nג) iaxe
xne` מובן בין 4" מחלוקת שיש סובר אינו שרש"י ,

פליגי". ולא חדא אמר ומר חדא אמר "מר אלא שניהם,

כאשר מובאות 5המקומות aexa[במיוחד שבהם ,
רבן... "אמר נאמר אלו, דיעות אומר...",6שתי רבי...

בגירסא  דוקא בוחר ורש"י מחלוקת, על המורה ביטוי

"אמר 7השניה  נאמר הדיעות מן אחת כל שלפני
רבי..."].

מאיר  ורבי זכאי בן יוחנן רבן לכאורה, מובן: ואינו
במובנם  השונים בטעמים, זה על זה ?8חולקים

רואים  הטעמים, בשני מתבוננים כאשר יתרֿעלֿכן:
ממש רקmicbepnשהם ולא ,mipey9:

שהקנס  יוצא, בןֿזכאי יוחנן רבן של הטעם לפי
תשלומי  להיות צריך מכרו" או "וטבחו של במקרה
שפעם  אלא "שה", עבור והן "שור" עבור הן "חמשה"

בו",zzgtenאחת ונתבזה "הואיל "שה" של במקרה
פי  בעצם הוא שהקנס יוצא, מאיר רבי דעת לפי ואילו

השור אצל אבל מפני mitiqen"ארבע", נוספת פעם
ממלאכתו". ש"בטלו

זה  חולקים הם שאין לומר אפוא, אפשר, כיצד –
זה? על

.·
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מובאות  שבו הסדר על מתעוררת נוספת שאלה
מובאים  שבהם במקומות רש"י: בפירוש הדיעות שתי
מאיר, רבי ושל בןֿזכאי יוחנן רבן של הטעמים שני
יוחנן  רבן דעת ואחרֿכך מאיר רבי דעת קודם כתובה

הדעות? בין הסדר את רש"י משנה מדוע בןֿזכאי.

דלעיל, ההסבר לפי כך על לענות היה ניתן לכאורה
"חמשה" בעצם הוא הקנס זכאי בן יוחנן רבן שלפי

כתוב שבתורה כיוון "ארבע": – מאיר רבי mcewולפי
סביר  צאן...", "וארבע ואחרֿכך בקר..." "חמשה
– האמיתי הקנס את קודם מציינת שהתורה להניח
ה"שה", לגבי אומר, כך ואחר – בקר..." "חמשה

צאן...", "וארבע – מופחת קנס שמוטל

בןֿזכאי  יוחנן רבן ששיטת אפוא, יוצא זה לפי
מדוע  מובן ולכן הפסוקים, למשמעות יותר מתאימה

את המפרש דבריו eheytרש"י, את מקדים מקרא, של
מאיר. רבי לדברי

להשמיט  רש"י צריך היה כך, אם להבין : יש אבל
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לז.1) כא, פרשתנו
נח 2) תנחומא ה"ג. פ"ז שם תוספתא ב. עט, ב"ק עה"פ. ממכילתא

ד.
דפוסי 3) ברוב אבל שם). בב"ק (וכ"ה כת"י וברש"י שני בדפוס כ"ה

גדולה. שם): בתנחומא (וכן רש"י
אתעה)4) ע' וח"ז מט ע' (ח"א כללים שד"ח .p"yeראה
שם.5) ותנחומא תוספתא מכילתא
כו'.6) אומר ריב"ז כו' אומר ר"מ שם: ובתוספתא
שם.7) ב"ק

הטעמים 8) ב' בין לדינא נפק"מ דיש כאן, לדוד במשכיל מ"ש אבל
ליכא  (דהכא ולר"מ ה' משלם דלריב"ז דוקא, לטביחה עומד שהי' בשור
משלם  דלריב"ז מלאכה עושה שהי' בשה וכן ד', משלם מלאכה) ביטול
מכיון  פלוג, דלא הפשט) ע"ד (גם  דמובן מוכרח, אינו – ה' ולר"מ ד'

llkay.סל"ד פ"ז ב"ק יש"ש (ראה דוקא בשור הוא מלאכה ביטול
שם). ב"ק בע"י יעקב עיון שם. לב"ק חדא"ג

ושה בשור אלא נוהגת דאינה שכיון ברש"י)וביותר (כדלקמן בלבד
לב). כא, לעיל (רש"י הוא דגה"כ דעבד שקלים ל' ע"ד ה"ז –

כאן.9) דוד דברי גם ראה
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ולהביא מאיר, רבי דברי את של wxלגמרי הטעם את
בןֿזכאי  יוחנן ?10רבן

.‚
Y ¯È‡Ó È·¯ ,·‚‰ „ˆÓ Y È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯

·‚‰ „ˆÓ
הם  הקנס שתשלומי נאמר אם הוא: לכך ההסבר
רק  הגנב משלם "שה" של ובמקרה "חמשה", בעצם

אמנם, הסבר: נדרש בו", ונתבזה "הואיל apbd"ארבע"
יכול  כיצד אבל בו", ש"נתבזה בכך מענשו חלק קבל

הכסף סכום במקום לבוא הגנב של זה apbpdyבזיון
לקבל? 11צריך

ש"שור  מאיר, רבי דברי את רש"י מביא לפיכך

יוצא  זה הסבר לפי כי ממלאכתו...", שבטלו

"ארבע",שהתש  מלכתחילה להיות צריכים לנגנב לומין
היתה  כי בתשלומין, מוסיפים "שור" של במקרה ורק

ממלאכתו".daipba12תוספת "בטלו –

אינם  מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן miwlegכלומר,
df lr df13 כל אלא במקורו, הקנס של הכמות לגבי

אודות  מדובר כאשר אחרת: ראות מנקודת מסתכל אחד

של והקנסapbdחטאו ,`edy עונש זה הרי לשלם, צריך

מתחשבים  "שה" של במקרה ורק "חמשה", של
שנעשה  העוול מצד ואילו מענשו. ומפחיתים בבזיונו

apbpl שור לגבי ורק "ארבע", של קנס לקבל צריך הוא ,

של ההפסד תוספת בחשבון "שבטלו apbpd12נלקחת –
הקנס. את ומגדילים ממלאכתו",

מצד  הענין על מסתכל בןֿזכאי יוחנן רבן כלומר,
הנגנב. מצד – מאיר ורבי הגנב,
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יוחנן  רבן דעת את רש"י מקדים מדוע מובן זה לפי

לסדר  בהתאם זהו כי – מאיר רבי לדעת בןֿזכאי
שחייב התשלומים בתחילה לשלם,apbdהתשלומים:

מביא  לפיכך לו. המגיע את הנגנב מקבל מכך וכתוצאה

שלפיהם  בןֿזכאי, יוחנן רבן דברי את קודם רש"י

הגנב, על המוטלת בתשלומים החובה על מדובר
לנגנב. בקשר – מאיר רבי של טעמו את מכן ולאחר

הקנס  יותר מודגש בתורה  מדוע גם יובן בכך
כי  מקדימו, שהפסוק בכך "חמשה", של העיקרי

חייב כמה ראשית, קובעת, לשלם.apbdהתורה
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·‚‰ ÔÈÚ· ¯È‡Ó È·¯Â È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯ ˙Ú„

ÔÏÊ‚‰Â
של  שמותיהם את בפירושו רש"י מציין כאמור,
ובעניננו: הפירוש. יותר מובן בכך כאשר הדעות, בעלי

מצד  הקנס את בעיקר מדגיש בןֿזכאי יוחנן רבן
apbd מאיר ורבי "חמשה". הוא בעצם שהקנס ומחמיר ,

בקשר הקנס על הוא apbplמדבר הקנס שעיקר ומיקל, ,
במקום  לשיטותיהם בהתאם וזאת, בלבד. "ארבע"

אחר:

קמא  בבא ובתנחומא 14במסכת מובאות 15, ,
יוחנן רבן של הנ"ל מאיר דעותיהם ורבי בןֿזכאי

jynda,לגזלן גנב בין להבדל הסיבה לגבי לדבריהם
פי  ומכירה טביחה של ובמקרא כפל, משלם שגנב

קרן: רק תמיד משלם גזלן ואילו חמש, או ארבע

מה  מפני זכאי, בן יוחנן רבן את תלמידיו "שאלו
השוה  זה להם אמר מבגזלן. יותר בגנב תורה החמירה
לכבוד  עבד כבוד השוה לא וזה קונו לכבוד עבד כבד
רואה  אינה כאילו מטה של עין עשה כביכול קונו,
(ומצטט  שנאמר... שומעת אינה כאילו מטה של ואוזן

משל dyelyלכך משלו מאיר: רבי אמר פסוקים!).
אדם  בני לשני דומה, הדבר למה גמליאל רבן משום
ולא  העיר בני את זימן אחד משתה, ועשו בעיר שהיו
ולא  העיר בני את זימן לא ואחד המלך, בני את זימן
אומר  הוי מרובה, ענשו מהן איזה המלך, בני את זימן

המלך". בני את זימן ולא העיר בני את שזימן זה

להלן: כמובא אלו, בדברים דיוקים כמה להבין יש

של  הסברו לבין מאיר רבי של משלו בין ההבדל
בפשטות: מובן בןֿזכאי יוחנן רבן
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לא 10) דר"מ וטעמא דריב"ז, טעמא רק הובא דרש"י ראשון ובדפוס
בכלל. הובא

הוא11) וה' שד' אף מטעם qpwכי הגנב שמחייבים לאחרי מ"מ, –
שייך שהקנס תורה אמרה [המתורגם]apbpdlקנס, לקו"ש וראה דוקא.

.19 הערה 14 ע' ח"ז
סי"ג,12) לקמן מניעת ראה לא היא ממלאכתו" ב"בטלו דהכוונה

"geeixd בזה גם אבל ד"מלאכה". הענין לעצם כ"א מלאכה, דביטול
כלפי הגניבה בעון שמתוסף apbpd.39הכוונה הערה לקמן ראה –

וארבע 13) רדייה מן דבטלי בגלל כו' תורא חמשא כאן: תיב"ע וראה
כאן. וחזקוני בחיי גם וראה כו'. בגניבותי' דאקטי' בגלל כו' ענא

שם.14)
שם.15)
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שהגנב מודגש בןֿזכאי יוחנן רבן mbetבדברי
אצלו  פחות אשר הקדושֿברוךֿהוא, כלפי במורא

בניֿאדם  כלפי מיראתו חטאו 16אפילו מתבטא ולכן ,

אינה  כאילו מטה של עין עשה ש"כביכול בכך
שהגנב  מודגש מאיר רבי דברי לפי ואילו רואה...",

apbpd z` xzei cakn,הקדושֿברוךֿהוא את מאשר ,
ש" הוא העוול שבמשל בעוד onifכפי העיר" בני את

" onifאשר `l."המלך בני את

מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן אין כאן miwlegגם
הביטוי  מן שמוכח כפי זה, על מאיר"17זה רבי "אמר

מדגיש  מהם אחד כל אלא אומר", מאיר "ורבי ולא
אחרת: מבט נקודת

שמצד  החטא את בעיקר מתאר בןֿזכאי יוחנן רבן

apbd"ב"עבד) קונו" לכבוד עבד כבוד השווה "לא –
ל  להוכיחapbpהכוונה כדי הקדמה היא (apbdy כופר

העולם  על הקדושֿברוךֿהוא עין 18בהשגחת "עשה –
מצד  הענין את מדגיש מאיר רבי ואילו מטה...", של

apbpd.הנגנב את יותר מכבד שהגנב המסקנה ומכאן ,

בןֿזכאי  יוחנן רבן כאשר לעניננו, במקביל וזאת,

הנגנב. צד את – מאיר ורבי הגנב, צד את מדגיש

.Â
Â‡ "Ú·¯‡" - Ò˜‰ ¯˜ÈÚ ÏÚ ˙ÂÚ„Ï ¯·Ò‰‰

"‰˘ÓÁ"
על  מאיר לרבי בןֿזכאי יוחנן רבן שבין ההבדל לפי

להבין  אפשר מבגזלן", יותר בגנב תורה ש"החמירה כך

החובה  לגבי נגנב לבין גנב שבין להבדל הטעם את גם
(בנוסף  "חמשה" או "ארבע" – הקנס של העיקרית

צד  את מדגיש בןֿזכאי יוחנן רבן מדוע שמבינים לכך

הנגנב): צד את – מאיר ורבי הגנב,

הגנב  של חטאו שעיקר בןֿזכאי, יוחנן רבן לפי

– הקדושֿברוךֿהוא בהשגחת אמונתו בחוסר תלוי
שגם  יוצא, – רואה..." אינה כאילו מטה של עין "עשה

ולכן  הגנב, מצד החטא חומרת מכריעה הקנס לגבי

מאיר, רבי שיטת לפי ואילו "חמשה", הוא הקנס
כלפי  כבוד של יחס מבטא הגנב של שחטאו המדגיש

apbpd יוצא הקדושֿברוךֿהוא, כלפי מאשר יותר ,
הגנבapbpdשמצד בתשלומי להקל מקום .apbplיש

.Ê
È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰ ˙·ÈÒ

¯È‡Ó È·¯ Ï˘Â
שמותיהם  את מזכיר שרש"י יוצא, זה הסבר לפי
יותר, להסביר כדי רק מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן של
(ולכן  הגנב מצד הקנס את מדגיש מהם אחד מדוע
(ולכן  הנגנב מצד – והאחר "חמשה") הוא הקנס עיקר

"ארבע"), –

השמות  את מצטט שרש "י לומר, יותר נעים אבל
כלומר, עצמם. הדברים את יותר להסביר כדי בפירושו

אומר בןֿזכאי יוחנן שרבן העובדה mihrnnyאת
" השה eaבתשלומי dfazpe li`ed אומר מאיר ורבי ,"

mitiqeny לשיטותיהם בהתאם וזאת, השור. בתשלומי
אחר. במקום

.Á
È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

הבאות  השאלות את להקדים יש זאת להבין כדי
זכאי: בן יוחנן רבן דברי על

לשה  שור בין בתשלומין התורה מבדילה מדוע א)
הסיבה  לכאורה, – מכרו" או "טבחו של במקרה רק
בפעולת  מיד קיימת בו", ונתבזה "הואיל להבדל,

שה zaipba:19הגניבה  בגניבת ואילו בזיון, אין שור
צריך  היה לשה שור תשלומי בין וההבדל הגנב, מתבזה

עצמה  הגניבה על בתשלומין גם ואילו 20להיות ?
"משו  היא בלבד גניבה של במקרה עד ההלכה ר....

.21ישלם"miipyשה...

קיים כאשר רק אפשרי "בזיון" שבפניו zlefב) ,
לגבי22מתביישים  לומר אפוא ייתכן וכיצד .zaipb השה

dfazpe" אחד אף ואין בסתר נעשית הגניבה והרי בו",
השה? את נושא הגנב את רואה

על  המקום "חס ואומר רש"י מקדים מה לשם ג)
שהולך  "שור מיד באמרו היה די הן בריות", של כבודן

ברגליו..."?
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לא 16) מעלה של ומעין מבנ"א ירא שהוא שם: ב"ק פירש"י ראה
נזהר.

רפ"ז.17) ב"ק בתוספתא (משא"כ שם בתנחומא וכ"ה שם. ב"ק
דריב"ז). טעמא רק הובא ו) כב, (פרשתנו ובמכילתא

שם.18) לב"ק וחדא"ג מאירי ראה
(19– ממלאכתו" ד"ביטלו הטעם על גם כן להקשות אין אבל

פירושו ממלאכתו" ד"בטלו מכירה),ixnblדפשוט או טביחה (ע"י
שם). לע"י הרי"ף (וכמ"ש שעה לפי רק שהוא לחוד גניבה ע"י משא"כ

ועוד.20) שם לע"י הרי"ף שם. ב"ק בשטמ"ק שהקשה כמו
ג.21) כב, פרשתנו
שם:22) ב"ק מרש"י ולהעיר שם. ב"ק להמהר"ל חדא"ג גם ראה

envr z` lflfe.כאן יונתן) (ופי' תיב"ע כו'.
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מילים, מספר להקדים צורך יש זאת בכל ואם ד)
הנאמר  את להביא לכאורה, יותר, מתאים היה

על אפילו הקדושֿברוךֿהוא "שחס ,apb"בתנחומא:
"בריות" הביטוי ואילו גנב, על כאן מדובר `eppiשהרי

תואר  זהו אלא וכדומה, גנב – וחוטא פחות איש מתאר
בעלמא" "בריות מעלות: העדר על .23המורה

.Ë
‰¯ÈÎÓ Â‡ ‰ÁÈ·Ë Ï˘ ‰¯˜Ó· ˜¯ Y ÔÂÈÊ·‰

הוא: לכך ההסבר

הגניבה  כי מתבזה, הגנב אין הגניבה בשעת אמנם,
אותו  תופסים כאשר אבל כאמור. בסתר, נעשית
גנב  שהוא לרבים ונודע הדין, בית אל אותו ומביאים

– כתיפו" "על השה את מתבזה,`fונשא הוא

טביחה  של במקרה רק הבזיון אצלו קיים לכן
של  במקרה בלבד: גניבה של במקרה ולא ומכירה,
– הגניבה של שוויה אלא גנב, מה הבדל אין גניבה
מהו  רק אלא שור, או שה או כלי, זהו אם שואלים אין
מאוחר  אומר שרש"י כפי שנגנב, החפץ של השווי

xac"24יותר  lk רוח בו שיש בין כפל תשלומי בכלל
שאז, ומכירה, טביחה של במקרה רק בין...", חיים

רש"י  אלא 25כדברי נוהגת וה' ד' תשלומי מידת "אין ,
cala dye xeya הדין בית אל אותו מביאים כאשר – "

בדיוק  להתברר צריך אז מכרו", או ש"טבחו בטענה
גנב בו".dyשהוא "נתבזה – ולפיכך ,

.È
Ê"·È¯ È¯·„ Y "˙ÂÈ¯· Ï˘ Ô„Â·Î ÏÚ ...ÒÁ"

כאשר  נגרם אינו הבזיון אם קשה: זה לפי אך
שנודע  לאחר רק אלא השה את נושא הגנב את רואים
– ביתֿהדין אל הגנב כשמובא יותר, מאוחר כך על
שלם  שה יפחיתו כלֿכך קל בזיון שבגלל ייתכן כיצד

בהם? חייב שהוא התשלומים מן

רבן  דברי תחילת את ומצטט רש"י מקדים לפיכך

" בןֿזכאי mewndיוחנן qg:"בריות של כבודן על
כך  כל להפחית היה צריך לא הדין שורת לפי אמנם,

הקדושֿברוךֿהוא אבל התשלומים, מן על qgהרבה

מיקל  הוא רחמנותו ומפני הבריות בתשלומין 26כבוד
קל. בזיון עקב גם

תמיד לא הפשט, בדרך זה, ש"חס gkenלפי ,
apbהקב"ה lr משנה ולכן שבתנחומא, הגירסה כפי ,"

רק  נגרם שהבזיון כיוון כדלעיל: הסגנון, את רש"י

או  שטבחו (לאחר הגניבה לאחר רב זמן בביתֿהדין,
עדויות, אספו הדין, לבית הביאוהו ותפסוהו, מכרו,

אלא  הגניבה, מן הרויח שלא לו ברור ואז הלאה), וכך
ולשלם להפסיד עומד בודאי "`raxהוא והוא צאן...",

hxgzn לכן ממש. גנב הוא ואין הגניבה, על באמת

אפילו "חס... הפשט, בדרך כאן, לומר lrאיֿאפשר
apb."

.‡È
ÔÁÂÈ Ô·¯ Ïˆ‡ "˙ÂÈ¯· Ï˘ Ô„Â·Î" ˙Â·È˘Á

È‡ÎÊŒÔ·
כל  עם ממולח: תלמיד זאת, בכל ישאל, אם אך
כדי  עד משפיע בריות" של ש"כבודן ייתכן כיצד זאת,

של  שלם שווי מפחיתים כלֿכך קל בזיון שבגלל כך,

הגניבה?

שבעל  בציינו זו שאלה על לתשובה רומז רש"י

בגמרא  נאמר בןֿזכאי: יוחנן רבן הוא זה :27מאמר
אדם  הקדימו שלא בןֿזכאי יוחנן רבן על עליו "אמרו

שאצל  רואים, מכאן בשוק". נכרי ואפילו מעולם שלום

עד  חשוב בריות" של "כבודן היה בןֿזכאי יוחנן רבן
שלום אדם הקדימו ש"לא כך "ואפילו mlern"כדי –28

"weya (elit`e) ixkp29,וכמה כמה אחת שעל מובן, .
בתשובה?) (חזר התחרט בודאי שהגנב שלנו, במקרה

מאד  הרבה משפיע הרי הגניבה, קל 30על בזיון אפילו

.31ביותר 
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רע"ב.23) כ, מתענית ולהעיר פל"ב. תניא – אדה"ז ל'
במשנה).24) – רפ"ז (מב"ק שם פרשתנו
שם).25) (מב"ק שלאח"ז בד"ה – כאן
בתשלומין.26) עליו הקב"ה היקל :(22 (שבהערה ב"ק פרש"י ראה
א.27) יז, ברכות
וראה 28) ב. ו, ברכות בחדא"ג וכ"ה י. כ, (שופטים בעה"ת ברבותינו

ריב"ז  שהקדים דזה ס"י) סקמ"ח יו"ד שו"ע דגיטין. ספ"ה (ועוד) ר"ן
שלום  כופלין ואין שלום לו לכפול יצטרך שלא כדי הי' לעכו"ם שלום
גם  רש"י של דרכו שזהו – הפשט ע"ד אבל – שם) (גיטין לעכו"ם
אצלו, שהי' הבריות כבוד יוקר גודל על מורה – הש"ס על בפירושו

הקדימו "שלא מזה גם מבנ"י.`mcוכדמוכח הארץ עם כולל – כו'"
שם. יו"ד וברכ"י ט"ז וראה

בשוק.29) בהדי' דמשתעי סע"ב) (ט, יומא ראה
ירעב.30) כי נפשו למלא גו' לגנב יבוזו "לא לֿלא) (ו, ממשלי להעיר

גו'". שבעתים ישלם ונמצא
כבודן 31) על המקום "חס מקדים שרש"י בזה (וגם בזה יל"פ ועוד

דזה אפ"ל לכאו' בריות"): טעםשל הוא בו" הגנב,xingdl"שנתבזה על
א) רש"י: מקדים ולכן – בזיון עם קשור שהי' אף מלגנוב עמד "qgשלא

זה טעם נקטינן ולכן – כו'" ר'lewl`המקום – בעלֿהמימרא שם ב) ,
כבפנים. וגובר, עדיף הבריות" ד"כבוד אזיל, דלשיטתו – יוחנן
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שהגנב מודגש בןֿזכאי יוחנן רבן mbetבדברי
אצלו  פחות אשר הקדושֿברוךֿהוא, כלפי במורא

בניֿאדם  כלפי מיראתו חטאו 16אפילו מתבטא ולכן ,

אינה  כאילו מטה של עין עשה ש"כביכול בכך
שהגנב  מודגש מאיר רבי דברי לפי ואילו רואה...",

apbpd z` xzei cakn,הקדושֿברוךֿהוא את מאשר ,
ש" הוא העוול שבמשל בעוד onifכפי העיר" בני את

" onifאשר `l."המלך בני את

מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן אין כאן miwlegגם
הביטוי  מן שמוכח כפי זה, על מאיר"17זה רבי "אמר

מדגיש  מהם אחד כל אלא אומר", מאיר "ורבי ולא
אחרת: מבט נקודת

שמצד  החטא את בעיקר מתאר בןֿזכאי יוחנן רבן

apbd"ב"עבד) קונו" לכבוד עבד כבוד השווה "לא –
ל  להוכיחapbpהכוונה כדי הקדמה היא (apbdy כופר

העולם  על הקדושֿברוךֿהוא עין 18בהשגחת "עשה –
מצד  הענין את מדגיש מאיר רבי ואילו מטה...", של

apbpd.הנגנב את יותר מכבד שהגנב המסקנה ומכאן ,

בןֿזכאי  יוחנן רבן כאשר לעניננו, במקביל וזאת,

הנגנב. צד את – מאיר ורבי הגנב, צד את מדגיש

.Â
Â‡ "Ú·¯‡" - Ò˜‰ ¯˜ÈÚ ÏÚ ˙ÂÚ„Ï ¯·Ò‰‰

"‰˘ÓÁ"
על  מאיר לרבי בןֿזכאי יוחנן רבן שבין ההבדל לפי

להבין  אפשר מבגזלן", יותר בגנב תורה ש"החמירה כך

החובה  לגבי נגנב לבין גנב שבין להבדל הטעם את גם
(בנוסף  "חמשה" או "ארבע" – הקנס של העיקרית

צד  את מדגיש בןֿזכאי יוחנן רבן מדוע שמבינים לכך

הנגנב): צד את – מאיר ורבי הגנב,

הגנב  של חטאו שעיקר בןֿזכאי, יוחנן רבן לפי

– הקדושֿברוךֿהוא בהשגחת אמונתו בחוסר תלוי
שגם  יוצא, – רואה..." אינה כאילו מטה של עין "עשה

ולכן  הגנב, מצד החטא חומרת מכריעה הקנס לגבי

מאיר, רבי שיטת לפי ואילו "חמשה", הוא הקנס
כלפי  כבוד של יחס מבטא הגנב של שחטאו המדגיש

apbpd יוצא הקדושֿברוךֿהוא, כלפי מאשר יותר ,
הגנבapbpdשמצד בתשלומי להקל מקום .apbplיש

.Ê
È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰ ˙·ÈÒ

¯È‡Ó È·¯ Ï˘Â
שמותיהם  את מזכיר שרש"י יוצא, זה הסבר לפי
יותר, להסביר כדי רק מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן של
(ולכן  הגנב מצד הקנס את מדגיש מהם אחד מדוע
(ולכן  הנגנב מצד – והאחר "חמשה") הוא הקנס עיקר

"ארבע"), –

השמות  את מצטט שרש "י לומר, יותר נעים אבל
כלומר, עצמם. הדברים את יותר להסביר כדי בפירושו

אומר בןֿזכאי יוחנן שרבן העובדה mihrnnyאת
" השה eaבתשלומי dfazpe li`ed אומר מאיר ורבי ,"

mitiqeny לשיטותיהם בהתאם וזאת, השור. בתשלומי
אחר. במקום

.Á
È‡ÎÊŒÔ· ÔÁÂÈ Ô·¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

הבאות  השאלות את להקדים יש זאת להבין כדי
זכאי: בן יוחנן רבן דברי על

לשה  שור בין בתשלומין התורה מבדילה מדוע א)
הסיבה  לכאורה, – מכרו" או "טבחו של במקרה רק
בפעולת  מיד קיימת בו", ונתבזה "הואיל להבדל,

שה zaipba:19הגניבה  בגניבת ואילו בזיון, אין שור
צריך  היה לשה שור תשלומי בין וההבדל הגנב, מתבזה

עצמה  הגניבה על בתשלומין גם ואילו 20להיות ?
"משו  היא בלבד גניבה של במקרה עד ההלכה ר....

.21ישלם"miipyשה...

קיים כאשר רק אפשרי "בזיון" שבפניו zlefב) ,
לגבי22מתביישים  לומר אפוא ייתכן וכיצד .zaipb השה

dfazpe" אחד אף ואין בסתר נעשית הגניבה והרי בו",
השה? את נושא הגנב את רואה

על  המקום "חס ואומר רש"י מקדים מה לשם ג)
שהולך  "שור מיד באמרו היה די הן בריות", של כבודן

ברגליו..."?
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לא 16) מעלה של ומעין מבנ"א ירא שהוא שם: ב"ק פירש"י ראה
נזהר.

רפ"ז.17) ב"ק בתוספתא (משא"כ שם בתנחומא וכ"ה שם. ב"ק
דריב"ז). טעמא רק הובא ו) כב, (פרשתנו ובמכילתא

שם.18) לב"ק וחדא"ג מאירי ראה
(19– ממלאכתו" ד"ביטלו הטעם על גם כן להקשות אין אבל

פירושו ממלאכתו" ד"בטלו מכירה),ixnblדפשוט או טביחה (ע"י
שם). לע"י הרי"ף (וכמ"ש שעה לפי רק שהוא לחוד גניבה ע"י משא"כ

ועוד.20) שם לע"י הרי"ף שם. ב"ק בשטמ"ק שהקשה כמו
ג.21) כב, פרשתנו
שם:22) ב"ק מרש"י ולהעיר שם. ב"ק להמהר"ל חדא"ג גם ראה

envr z` lflfe.כאן יונתן) (ופי' תיב"ע כו'.
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מילים, מספר להקדים צורך יש זאת בכל ואם ד)
הנאמר  את להביא לכאורה, יותר, מתאים היה

על אפילו הקדושֿברוךֿהוא "שחס ,apb"בתנחומא:
"בריות" הביטוי ואילו גנב, על כאן מדובר `eppiשהרי

תואר  זהו אלא וכדומה, גנב – וחוטא פחות איש מתאר
בעלמא" "בריות מעלות: העדר על .23המורה

.Ë
‰¯ÈÎÓ Â‡ ‰ÁÈ·Ë Ï˘ ‰¯˜Ó· ˜¯ Y ÔÂÈÊ·‰

הוא: לכך ההסבר

הגניבה  כי מתבזה, הגנב אין הגניבה בשעת אמנם,
אותו  תופסים כאשר אבל כאמור. בסתר, נעשית
גנב  שהוא לרבים ונודע הדין, בית אל אותו ומביאים

– כתיפו" "על השה את מתבזה,`fונשא הוא

טביחה  של במקרה רק הבזיון אצלו קיים לכן
של  במקרה בלבד: גניבה של במקרה ולא ומכירה,
– הגניבה של שוויה אלא גנב, מה הבדל אין גניבה
מהו  רק אלא שור, או שה או כלי, זהו אם שואלים אין
מאוחר  אומר שרש"י כפי שנגנב, החפץ של השווי

xac"24יותר  lk רוח בו שיש בין כפל תשלומי בכלל
שאז, ומכירה, טביחה של במקרה רק בין...", חיים

רש"י  אלא 25כדברי נוהגת וה' ד' תשלומי מידת "אין ,
cala dye xeya הדין בית אל אותו מביאים כאשר – "

בדיוק  להתברר צריך אז מכרו", או ש"טבחו בטענה
גנב בו".dyשהוא "נתבזה – ולפיכך ,

.È
Ê"·È¯ È¯·„ Y "˙ÂÈ¯· Ï˘ Ô„Â·Î ÏÚ ...ÒÁ"

כאשר  נגרם אינו הבזיון אם קשה: זה לפי אך
שנודע  לאחר רק אלא השה את נושא הגנב את רואים
– ביתֿהדין אל הגנב כשמובא יותר, מאוחר כך על
שלם  שה יפחיתו כלֿכך קל בזיון שבגלל ייתכן כיצד

בהם? חייב שהוא התשלומים מן

רבן  דברי תחילת את ומצטט רש"י מקדים לפיכך

" בןֿזכאי mewndיוחנן qg:"בריות של כבודן על
כך  כל להפחית היה צריך לא הדין שורת לפי אמנם,

הקדושֿברוךֿהוא אבל התשלומים, מן על qgהרבה

מיקל  הוא רחמנותו ומפני הבריות בתשלומין 26כבוד
קל. בזיון עקב גם

תמיד לא הפשט, בדרך זה, ש"חס gkenלפי ,
apbהקב"ה lr משנה ולכן שבתנחומא, הגירסה כפי ,"

רק  נגרם שהבזיון כיוון כדלעיל: הסגנון, את רש"י

או  שטבחו (לאחר הגניבה לאחר רב זמן בביתֿהדין,
עדויות, אספו הדין, לבית הביאוהו ותפסוהו, מכרו,

אלא  הגניבה, מן הרויח שלא לו ברור ואז הלאה), וכך
ולשלם להפסיד עומד בודאי "`raxהוא והוא צאן...",

hxgzn לכן ממש. גנב הוא ואין הגניבה, על באמת

אפילו "חס... הפשט, בדרך כאן, לומר lrאיֿאפשר
apb."

.‡È
ÔÁÂÈ Ô·¯ Ïˆ‡ "˙ÂÈ¯· Ï˘ Ô„Â·Î" ˙Â·È˘Á

È‡ÎÊŒÔ·
כל  עם ממולח: תלמיד זאת, בכל ישאל, אם אך
כדי  עד משפיע בריות" של ש"כבודן ייתכן כיצד זאת,

של  שלם שווי מפחיתים כלֿכך קל בזיון שבגלל כך,

הגניבה?

שבעל  בציינו זו שאלה על לתשובה רומז רש"י

בגמרא  נאמר בןֿזכאי: יוחנן רבן הוא זה :27מאמר
אדם  הקדימו שלא בןֿזכאי יוחנן רבן על עליו "אמרו

שאצל  רואים, מכאן בשוק". נכרי ואפילו מעולם שלום

עד  חשוב בריות" של "כבודן היה בןֿזכאי יוחנן רבן
שלום אדם הקדימו ש"לא כך "ואפילו mlern"כדי –28

"weya (elit`e) ixkp29,וכמה כמה אחת שעל מובן, .
בתשובה?) (חזר התחרט בודאי שהגנב שלנו, במקרה

מאד  הרבה משפיע הרי הגניבה, קל 30על בזיון אפילו

.31ביותר 
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רע"ב.23) כ, מתענית ולהעיר פל"ב. תניא – אדה"ז ל'
במשנה).24) – רפ"ז (מב"ק שם פרשתנו
שם).25) (מב"ק שלאח"ז בד"ה – כאן
בתשלומין.26) עליו הקב"ה היקל :(22 (שבהערה ב"ק פרש"י ראה
א.27) יז, ברכות
וראה 28) ב. ו, ברכות בחדא"ג וכ"ה י. כ, (שופטים בעה"ת ברבותינו

ריב"ז  שהקדים דזה ס"י) סקמ"ח יו"ד שו"ע דגיטין. ספ"ה (ועוד) ר"ן
שלום  כופלין ואין שלום לו לכפול יצטרך שלא כדי הי' לעכו"ם שלום
גם  רש"י של דרכו שזהו – הפשט ע"ד אבל – שם) (גיטין לעכו"ם
אצלו, שהי' הבריות כבוד יוקר גודל על מורה – הש"ס על בפירושו

הקדימו "שלא מזה גם מבנ"י.`mcוכדמוכח הארץ עם כולל – כו'"
שם. יו"ד וברכ"י ט"ז וראה

בשוק.29) בהדי' דמשתעי סע"ב) (ט, יומא ראה
ירעב.30) כי נפשו למלא גו' לגנב יבוזו "לא לֿלא) (ו, ממשלי להעיר

גו'". שבעתים ישלם ונמצא
כבודן 31) על המקום "חס מקדים שרש"י בזה (וגם בזה יל"פ ועוד

דזה אפ"ל לכאו' בריות"): טעםשל הוא בו" הגנב,xingdl"שנתבזה על
א) רש"י: מקדים ולכן – בזיון עם קשור שהי' אף מלגנוב עמד "qgשלא

זה טעם נקטינן ולכן – כו'" ר'lewl`המקום – בעלֿהמימרא שם ב) ,
כבפנים. וגובר, עדיף הבריות" ד"כבוד אזיל, דלשיטתו – יוחנן
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"‰‡¯Â ‡·" ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

רבי  של שמו את רש"י מציין מדוע להבין כדי

להבין  יש ממלאכתו...") שבטלו "שור (שאמר מאיר
את  גם עצמו הטעם לפני רש"י מצטט מדוע  תחלה

מלאכה". של כחה גדול כמה וראה בא ..." המילים
לכאורה:

הפסוקים? פירוש להבנת זו הקדמה קשורה מה א)

בגמרא  יוחנן 32ב) רבן של הטעם לפני גם כתוב

מדוע  – הבריות)" (כבוד גדול כמה וראה "בא בןֿזכאי

רק  גדול..." כמה וראה "בא המילים את רש"י מצטט
מאיר? רבי של הטעם לפני

שרבי xwireג) עד החידוש, כך כל גדול במה :
כחה  גדול כמה וראה "בא כאלו במילים מתבטא מאיר

עבור  לשלם שצריך מובן, דבר זהו הרי – מלאכה" של

מלאכה  ?33ביטול

כבר כן: על בפרשהokÎiptlיתר "רק ef34למדנו

מחמת  מלאכתו "ביטול מפרש ורש"י יתן", שבתו
כמה  וראה "בא במילים מתבטא הוא אין ושם החולי",

מלאכה"? של כחה גדול

.‚È
ÔÈÚ ÏÂËÈ· ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙ Y ˘Â„ÈÁ‰ :¯È‡Ó È·¯

‰Î‡ÏÓ‰
דרך לפי הוא: לכך שביטול hytd35ההסבר מובן, ,

התשלומים  של בקרן נכללת השור ממלאכת הרווח

עבור  משלם שהמזיק יתן", "שבתו כמו הגניבה, עבור
ביטול  לגבי גם כך לאדם. נזק בגורמו מלאכה" "ביטול

לשוב  צריך אינו ורש"י וכדומה, נגנב אם אומנות, כלי

שאצלו  שור, של במקרה רק אינו זה הפסד זאת, ולציין
במקרה  גם אלא מ"מלאכה", בביטול ההפסד מתבטא

הרווח  מניעת עבור לשלם הגנב צריך שה, מן 36של
וכדומה  השה, על הגדל .37הצמר

חסר  השור בעל שאצל הוא כאן החידוש אלא,
oiprd השור עם "מלאכה רק38של לא ,geexd 39מכך,

השור של שוויו את לשלם הגנב צריך .elekולכן

"בא  מאיר רבי דברי את לצטט רש"י צריך לפיכך
את  להסביר כדי מלאכה", של כחה גדול כמה וראה

lecbd yecigd אחת פעם רק משלם אינו שהגנב בכך
תשל  לבעל את שילם כבר שהוא למרות כולו, השור ומי

עבור הרווח lkהבית מניעת עבור כולל ההפסד,
של  כחה גדול כמה וראה "בא אלא השור, ממלאכת

של חשיבות אודות מדובר כאן ,dk`lnמלאכה":
כך  כדי עד וחשובה גדולה שהחסיר 40שהיא שמפני ,

מלאכה  של הענין את הבית מבעל צריך 41הגנב הוא ,
כולו! השור תשלומי נוספת פעם לשלם
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העבודה  כך: על לשאול יכול ממולח תלמיד אבל
והן  בעליו לגבי הן ביותר, מועט זמן אורכת השור עם
ביותר  קצרה היא החרישה תקופת כי השור, חיי לגבי

וכו')? ביום, שעות מספר ורק בשנה, (כפעמיים

במקרה  גם הוא חמשה של הקנס נוספת: שאלה
אף (הכתוב "וטבחו" הגנב iptlשל ואם "ומכרו"),

ולמלאכה  "לרדיא" ראוי לא שהשור לומר סביר שחטו,
לצורך  מוכרו או מחזיקו היה כן, אם שהרי בכלל,

מלאכה?42מלאכה  ביטול כלל כאן אין כך ואם ,
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כמה 32) וראה "בא ב"ק: ובתוספתא במכילתא. (משא"כ שם ב"ק
שם). בתנחומא ועד"ז כו'". חס

כאן.33) דוד דברי גם ראה
יט.34) כא,
הערה 35) לקמן בהנסמן ב. צו, ב"ק ראה – ההלכה ע"ד משא"כ

.37
כללים 36) בשד"ח [ראה הפסד הוי הריווח מניעת אם השקו"ט ידוע

שם  לכללים השדה פאת ואילך). סע"ב  קיא, א' (כרך סט אות ה' מע'
הריווח  מניעת גם הפשט ע"ד אבל – ואילך)] א א'תרסא , ח' (כרך ב' אות
לקו"ש  בארוכה ראה – ממש להפסד דומה שאינה אף – הפסד של הו"ע

– באו"א – (11 בהערה (שנסמן ח"ז לקו"ש וראה .135 ע' לענין ח"ט
וה'. ד' תשלומי

(משנה 37) הגזילה כשעת משלמין הגזלנים דכל ההלכה ע"ד משא"כ
דב"ק). רפ"ט

–f"crראה38) ממלאכתו דבטלו כ' שם (אבל כאן עה"ת ש"ך

אבל  – מלאכה) ביטול ליכא דב"מכרו" כ' (ועפ"ז בעולם מלאכה שחסר
של מלאכתו בטול עבור משלם xeydלפרש"י lra.(זה בשור

לבעליו 39) הגנב יפרע (בפרש"י): זכרון ובס' כאן. וחזקוני כבראב"ע
ממלאכתו. שבטלו מה

מהלך 40) אברהם שהי' "בשעה ח): פל"ט, (ב"ר ממרז"ל ולהעיר
בארץ  חלקי יהא הלואי אמר כו' בעידור כו' בניכוש עסוקין אותן ראה כו'
אם  כו' יודע איני נברא.. לעמל אדם "כל רע"ב): (צט, ובסנהדרין הזאת".
101 ע' חט"ו [המתורגם] בלקו"ש בארוכה ונתבאר כו'". מלאכה לעמל

ואילך.
משום41) הוא בשה "ארבע" רק משלם שלריב"ז זה oeifadמשא"כ

envr" לא (וגם הבריות" כבוד גדול "כמה רש"י מביא לא ולכן –`a
dnk d`xe.(32 הערה כנ"ל כבתוספתא – כו'" חס

ב"ק 42) (ראה לנכסתא משור יותר הוא לרדיא הראוי שור דמי שהרי
א). מו,

mihtyn zyxt - zegiyÎihewl

כי  – מאיר רבי – האומר שם את רש"י מציין לכן
למיעוטא" ש"חיישינן שיטתו לפי כאן הולך ,43הוא

ששוחטים  שוורים למיעוט התורה חוששת ולפיכך
למלאכה  ראויים שהם למרות .44אותם,

.ÂË
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לגבי  מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן בדברי
לעיל  המובאים מבגזלן", יותר בגנב תורה "החמירה

התורה: פנימיות עלֿפי ענין ישנו ה') (בסעיף

כאילו  מטה של עין עשה "כביכול שגנב כך על
שלושה  בןֿזכאי יוחנן רבן מצטט רואה..." אינה
והיה  עצה לסתיר מה' המעמיקים "הוי פסוקים:

מעשיהם..." ֿ 46וכתיב 45במחשך י יראה לא ויאמרו ה :
וכתיב  יעקב, אלקי יבין את 47ולא ה' עזב אמרו כי :

מה  לשם א) השאלה: מתעוררת רואה". ה' ואין הארץ
" עין... "עשה של החומרה הרי – פסוקים מצטט הוא

הגיון xzeiaהיא heyt48– ובמיוחד ב) ?dyely
את  ומביא הסדר את משנה הוא מדוע ג) פסוקים?

מתהילים? הפסוק לאחר מיחזקאל הפסוק

המאמין  אדם על כאן מדובר הוא: בזה הענין
– כאילו..." "עשה... הוא אלא למעלה, "עין" שקיימת
משונה  טעות לידי יגיע מאמין שאדם אפוא ייתכן כיצד

רואה...? אינה כאילו מטה של "עין ויאמר כך, כל

פסוקים, שלושה בןֿזכאי יוחנן רבן מצטט לכך
הגנב  של ההידרדרות סדר את הפסוק 49המראים :

והיה  עצה לסתיר מה' המעמיקים "הוי הוא הראשון
jygna"עין" שיש יודע הוא כלומר, מעשיהם...".

d`exd רק רואה שהעין עצמו, את מרמה הוא אבל ,
(כיוון "מחשך" של במצב ולא אור, dlrnlnyכאשר

לראות). כדי האור את בראו

לבין  אור בין המבדילה זו לשטות הגיע הוא כיצד
מטעות  נובעת זו טעות – מעלה"? של "עין אצל חושך

zncew יראה לא "ויאמרו השני בפסוק המצויינת
רואה  אינו שהקדושֿברוךֿהוא סובר הוא יֿה...":
הוא  שאין עד כך כל נעלה הקדושֿברוךֿהוא למטה.

בגשמיות  להביט עצמו שכדי 50משפיל סבור זה אדם .
בעין צורך יש גשמיות ֿ zinybלראות הקדוש והרי ,

גוף" "אינו לראות 51ברוךֿהוא ח"ו, יכול, הוא ואין ,
הגשמי. הזה העולם את

בפסוק  כנאמר הרי זו? לטעות להגיע אפשר וכיצד
הלוא 52שם  עין יוצר אם ישמע הלא אוזן "הנוטע ,

יכול  ובודאי גשמיות, עינים לברוא יכול הקב"ה יביט":
גשמיות  את 53לראות בןֿזכאי יוחנן רבן מביא לכך !?

הארץ..." את ה' "עזב השלישי חושב 54הפסוק הוא :
גויים  כל על "רם שהוא ה' כלפי שפל מדי שהעולם

רואה".55ה'" ה' ואין הארץ את ה' "עזב ולכן ,

כמי  הוא שהגנב במשלו, גם מאיר רבי רומז לכך
את זימן lndש"לא ipaj"56 מתעסק שהוא חושב הוא :

ֿ "ipaעם שהקדושֿברוך עצמו, המלך עם ולא המלך"
העולם  הנהגת את גדולתו, מפני מסר, הוא

שונים  המלך"."ipa–57ל"ממוצעים"

.ÊË
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מפתה  שבהן מזו, למטה זו הדרכים, שלושת אלה
שמשכנעו  הוא, הראשון האופן בה': למרוד הרע היצר

הקדושֿברוךֿהוא – הארץ" את ה' מן mnexnש"עזב
" minydהעולם, lr"למטה,54כבודו נמצא ואיננו ,

רוחך, על העולה ככל לעשות אתה יכול ולכן

זו אין כי בכך, מסתפק הרע היצר אין dcixn58אך

הוא  לכן ה', במציאות מכיר הוא כי בה'. אמיתית
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וש"נ.43) ב. סא, יבמות
(אף 44) "חמשה" משלם לטביחה העומדים שוורים גם פשוט אבל

כיון – מלאכה) ביטול בהו בעיון aexcשליכא וכמ"ש לרדיא, שוורים
.(8 הערה (וכנ"ל שם לע"י יעקב

טו.45) כט, ישעי'
ז.46) צד, תהלים
יב.47) ח, יחזקאל גם וראה ט. ט, יחזקאל
וראה 48) סע"ב. כב, שבועות איבעית תוד"ה א. כב, כתובות ראה

סג כלל ס, כללים .p"yeשד"ח
עשי 49) יב: ח, ביחזקאל מהסדר גם רואה ולהעיר ה' אין גו' בחשך ם

הארץ. את ה' עזב גו'
דלא 50) קרא שם (ומביא פי"ט ח"ג במו"נ שהביא הפלסופים כשיטת

תרצ"ד  אלקי הטה וד"ה שמע ועתה בד"ה ונתבאר הובא – גו') יראה

25 ס"ע .15 ע' אידיש סה"מ ואילך). ב רעו, – ח"ב קונטרסים (סה"מ
ואילך.

פ"א 51) יסוה"ת הל' הג'). (היסוד פ"י סנהדרין להרמב"ם פיה"מ
ה"ח.

גו'.52) וכסילים גו' בערים בינו לפנ"ז: ושם ט. שם, תהלים
(53.49 בהערה שצויינו במקומות ראה
כו'.54) כוזבת דעה לעוד באים הם זו ומדעה שם: הטה ד"ה ראה
הערכיםֿחב"ד 55) בספר (נסמנו בכ"מ וכמבואר – ד קיג, תהלים

רעח). ע' ח"ב
"המלך".56) שם: בתוספתא אבל
בתחילתן.57) ע"ז הל' רמב"ם ראה
(58c"r,כו לבחוקותי מתו"כ – יג יג, לך ט. י, נח, (פרש"י חז"ל ל'

בו. למרוד ומתכוין רבונו את יודע יד):
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רבי  של שמו את רש"י מציין מדוע להבין כדי

להבין  יש ממלאכתו...") שבטלו "שור (שאמר מאיר
את  גם עצמו הטעם לפני רש"י מצטט מדוע  תחלה

מלאכה". של כחה גדול כמה וראה בא ..." המילים
לכאורה:

הפסוקים? פירוש להבנת זו הקדמה קשורה מה א)

בגמרא  יוחנן 32ב) רבן של הטעם לפני גם כתוב

מדוע  – הבריות)" (כבוד גדול כמה וראה "בא בןֿזכאי

רק  גדול..." כמה וראה "בא המילים את רש"י מצטט
מאיר? רבי של הטעם לפני

שרבי xwireג) עד החידוש, כך כל גדול במה :
כחה  גדול כמה וראה "בא כאלו במילים מתבטא מאיר

עבור  לשלם שצריך מובן, דבר זהו הרי – מלאכה" של

מלאכה  ?33ביטול

כבר כן: על בפרשהokÎiptlיתר "רק ef34למדנו

מחמת  מלאכתו "ביטול מפרש ורש"י יתן", שבתו
כמה  וראה "בא במילים מתבטא הוא אין ושם החולי",

מלאכה"? של כחה גדול

.‚È
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דרך לפי הוא: לכך שביטול hytd35ההסבר מובן, ,

התשלומים  של בקרן נכללת השור ממלאכת הרווח

עבור  משלם שהמזיק יתן", "שבתו כמו הגניבה, עבור
ביטול  לגבי גם כך לאדם. נזק בגורמו מלאכה" "ביטול

לשוב  צריך אינו ורש"י וכדומה, נגנב אם אומנות, כלי

שאצלו  שור, של במקרה רק אינו זה הפסד זאת, ולציין
במקרה  גם אלא מ"מלאכה", בביטול ההפסד מתבטא

הרווח  מניעת עבור לשלם הגנב צריך שה, מן 36של
וכדומה  השה, על הגדל .37הצמר

חסר  השור בעל שאצל הוא כאן החידוש אלא,
oiprd השור עם "מלאכה רק38של לא ,geexd 39מכך,

השור של שוויו את לשלם הגנב צריך .elekולכן

"בא  מאיר רבי דברי את לצטט רש"י צריך לפיכך
את  להסביר כדי מלאכה", של כחה גדול כמה וראה

lecbd yecigd אחת פעם רק משלם אינו שהגנב בכך
תשל  לבעל את שילם כבר שהוא למרות כולו, השור ומי

עבור הרווח lkהבית מניעת עבור כולל ההפסד,
של  כחה גדול כמה וראה "בא אלא השור, ממלאכת

של חשיבות אודות מדובר כאן ,dk`lnמלאכה":
כך  כדי עד וחשובה גדולה שהחסיר 40שהיא שמפני ,

מלאכה  של הענין את הבית מבעל צריך 41הגנב הוא ,
כולו! השור תשלומי נוספת פעם לשלם
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העבודה  כך: על לשאול יכול ממולח תלמיד אבל
והן  בעליו לגבי הן ביותר, מועט זמן אורכת השור עם
ביותר  קצרה היא החרישה תקופת כי השור, חיי לגבי

וכו')? ביום, שעות מספר ורק בשנה, (כפעמיים

במקרה  גם הוא חמשה של הקנס נוספת: שאלה
אף (הכתוב "וטבחו" הגנב iptlשל ואם "ומכרו"),

ולמלאכה  "לרדיא" ראוי לא שהשור לומר סביר שחטו,
לצורך  מוכרו או מחזיקו היה כן, אם שהרי בכלל,

מלאכה?42מלאכה  ביטול כלל כאן אין כך ואם ,
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כמה 32) וראה "בא ב"ק: ובתוספתא במכילתא. (משא"כ שם ב"ק
שם). בתנחומא ועד"ז כו'". חס

כאן.33) דוד דברי גם ראה
יט.34) כא,
הערה 35) לקמן בהנסמן ב. צו, ב"ק ראה – ההלכה ע"ד משא"כ

.37
כללים 36) בשד"ח [ראה הפסד הוי הריווח מניעת אם השקו"ט ידוע

שם  לכללים השדה פאת ואילך). סע"ב  קיא, א' (כרך סט אות ה' מע'
הריווח  מניעת גם הפשט ע"ד אבל – ואילך)] א א'תרסא , ח' (כרך ב' אות
לקו"ש  בארוכה ראה – ממש להפסד דומה שאינה אף – הפסד של הו"ע

– באו"א – (11 בהערה (שנסמן ח"ז לקו"ש וראה .135 ע' לענין ח"ט
וה'. ד' תשלומי

(משנה 37) הגזילה כשעת משלמין הגזלנים דכל ההלכה ע"ד משא"כ
דב"ק). רפ"ט

–f"crראה38) ממלאכתו דבטלו כ' שם (אבל כאן עה"ת ש"ך

אבל  – מלאכה) ביטול ליכא דב"מכרו" כ' (ועפ"ז בעולם מלאכה שחסר
של מלאכתו בטול עבור משלם xeydלפרש"י lra.(זה בשור

לבעליו 39) הגנב יפרע (בפרש"י): זכרון ובס' כאן. וחזקוני כבראב"ע
ממלאכתו. שבטלו מה

מהלך 40) אברהם שהי' "בשעה ח): פל"ט, (ב"ר ממרז"ל ולהעיר
בארץ  חלקי יהא הלואי אמר כו' בעידור כו' בניכוש עסוקין אותן ראה כו'
אם  כו' יודע איני נברא.. לעמל אדם "כל רע"ב): (צט, ובסנהדרין הזאת".
101 ע' חט"ו [המתורגם] בלקו"ש בארוכה ונתבאר כו'". מלאכה לעמל

ואילך.
משום41) הוא בשה "ארבע" רק משלם שלריב"ז זה oeifadמשא"כ

envr" לא (וגם הבריות" כבוד גדול "כמה רש"י מביא לא ולכן –`a
dnk d`xe.(32 הערה כנ"ל כבתוספתא – כו'" חס

ב"ק 42) (ראה לנכסתא משור יותר הוא לרדיא הראוי שור דמי שהרי
א). מו,
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כי  – מאיר רבי – האומר שם את רש"י מציין לכן
למיעוטא" ש"חיישינן שיטתו לפי כאן הולך ,43הוא

ששוחטים  שוורים למיעוט התורה חוששת ולפיכך
למלאכה  ראויים שהם למרות .44אותם,
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לגבי  מאיר ורבי בןֿזכאי יוחנן רבן בדברי
לעיל  המובאים מבגזלן", יותר בגנב תורה "החמירה

התורה: פנימיות עלֿפי ענין ישנו ה') (בסעיף

כאילו  מטה של עין עשה "כביכול שגנב כך על
שלושה  בןֿזכאי יוחנן רבן מצטט רואה..." אינה
והיה  עצה לסתיר מה' המעמיקים "הוי פסוקים:

מעשיהם..." ֿ 46וכתיב 45במחשך י יראה לא ויאמרו ה :
וכתיב  יעקב, אלקי יבין את 47ולא ה' עזב אמרו כי :

מה  לשם א) השאלה: מתעוררת רואה". ה' ואין הארץ
" עין... "עשה של החומרה הרי – פסוקים מצטט הוא

הגיון xzeiaהיא heyt48– ובמיוחד ב) ?dyely
את  ומביא הסדר את משנה הוא מדוע ג) פסוקים?

מתהילים? הפסוק לאחר מיחזקאל הפסוק

המאמין  אדם על כאן מדובר הוא: בזה הענין
– כאילו..." "עשה... הוא אלא למעלה, "עין" שקיימת
משונה  טעות לידי יגיע מאמין שאדם אפוא ייתכן כיצד

רואה...? אינה כאילו מטה של "עין ויאמר כך, כל

פסוקים, שלושה בןֿזכאי יוחנן רבן מצטט לכך
הגנב  של ההידרדרות סדר את הפסוק 49המראים :

והיה  עצה לסתיר מה' המעמיקים "הוי הוא הראשון
jygna"עין" שיש יודע הוא כלומר, מעשיהם...".

d`exd רק רואה שהעין עצמו, את מרמה הוא אבל ,
(כיוון "מחשך" של במצב ולא אור, dlrnlnyכאשר

לראות). כדי האור את בראו

לבין  אור בין המבדילה זו לשטות הגיע הוא כיצד
מטעות  נובעת זו טעות – מעלה"? של "עין אצל חושך

zncew יראה לא "ויאמרו השני בפסוק המצויינת
רואה  אינו שהקדושֿברוךֿהוא סובר הוא יֿה...":
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בגשמיות  להביט עצמו שכדי 50משפיל סבור זה אדם .
בעין צורך יש גשמיות ֿ zinybלראות הקדוש והרי ,

גוף" "אינו לראות 51ברוךֿהוא ח"ו, יכול, הוא ואין ,
הגשמי. הזה העולם את
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הלוא 52שם  עין יוצר אם ישמע הלא אוזן "הנוטע ,

יכול  ובודאי גשמיות, עינים לברוא יכול הקב"ה יביט":
גשמיות  את 53לראות בןֿזכאי יוחנן רבן מביא לכך !?

הארץ..." את ה' "עזב השלישי חושב 54הפסוק הוא :
גויים  כל על "רם שהוא ה' כלפי שפל מדי שהעולם

רואה".55ה'" ה' ואין הארץ את ה' "עזב ולכן ,

כמי  הוא שהגנב במשלו, גם מאיר רבי רומז לכך
את זימן lndש"לא ipaj"56 מתעסק שהוא חושב הוא :

ֿ "ipaעם שהקדושֿברוך עצמו, המלך עם ולא המלך"
העולם  הנהגת את גדולתו, מפני מסר, הוא

שונים  המלך"."ipa–57ל"ממוצעים"
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מפתה  שבהן מזו, למטה זו הדרכים, שלושת אלה
שמשכנעו  הוא, הראשון האופן בה': למרוד הרע היצר

הקדושֿברוךֿהוא – הארץ" את ה' מן mnexnש"עזב
" minydהעולם, lr"למטה,54כבודו נמצא ואיננו ,

רוחך, על העולה ככל לעשות אתה יכול ולכן

זו אין כי בכך, מסתפק הרע היצר אין dcixn58אך

הוא  לכן ה', במציאות מכיר הוא כי בה'. אמיתית
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וש"נ.43) ב. סא, יבמות
(אף 44) "חמשה" משלם לטביחה העומדים שוורים גם פשוט אבל

כיון – מלאכה) ביטול בהו בעיון aexcשליכא וכמ"ש לרדיא, שוורים
.(8 הערה (וכנ"ל שם לע"י יעקב

טו.45) כט, ישעי'
ז.46) צד, תהלים
יב.47) ח, יחזקאל גם וראה ט. ט, יחזקאל
וראה 48) סע"ב. כב, שבועות איבעית תוד"ה א. כב, כתובות ראה

סג כלל ס, כללים .p"yeשד"ח
עשי 49) יב: ח, ביחזקאל מהסדר גם רואה ולהעיר ה' אין גו' בחשך ם

הארץ. את ה' עזב גו'
דלא 50) קרא שם (ומביא פי"ט ח"ג במו"נ שהביא הפלסופים כשיטת

תרצ"ד  אלקי הטה וד"ה שמע ועתה בד"ה ונתבאר הובא – גו') יראה

25 ס"ע .15 ע' אידיש סה"מ ואילך). ב רעו, – ח"ב קונטרסים (סה"מ
ואילך.

פ"א 51) יסוה"ת הל' הג'). (היסוד פ"י סנהדרין להרמב"ם פיה"מ
ה"ח.

גו'.52) וכסילים גו' בערים בינו לפנ"ז: ושם ט. שם, תהלים
(53.49 בהערה שצויינו במקומות ראה
כו'.54) כוזבת דעה לעוד באים הם זו ומדעה שם: הטה ד"ה ראה
הערכיםֿחב"ד 55) בספר (נסמנו בכ"מ וכמבואר – ד קיג, תהלים

רעח). ע' ח"ב
"המלך".56) שם: בתוספתא אבל
בתחילתן.57) ע"ז הל' רמב"ם ראה
(58c"r,כו לבחוקותי מתו"כ – יג יג, לך ט. י, נח, (פרש"י חז"ל ל'

בו. למרוד ומתכוין רבונו את יודע יד):
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ש" ומשכנע dÎiממשיך d`xi `l הקדושֿברוךֿהוא ,"
הוא  אין – יראה" "לא אבל בעולם, נמצא אמנם

לגב  חשובים שאינם התחתונים, מעשי על .59יו משגיח

הוא  כי בה', מושלמת מרידה אינה עדיין זו גם אך
mnexn,כביכול שראייתו, טוען, הוא זו. במחשבה אותו

היצר  אותו מפתה לכן לגשמיות. לרדת מכדי נעלית
גם  הקדושֿברוךֿהוא רואה שבאמת יותר, הרע

"חושך" לבין "אור" בין הבדל יש אך :60גשמיות,
וקדושה, אור של ענינים רק "רואה" הקדושֿברוךֿהוא
"חושך" של ענינים יראה מדוע אך לו, החשובים

הקדושה? והיפך

במשמעותם  "חושך" לבין "אור" בין ההבדל ומן
לבין  "אור" בין הבדל לגבי הגנב "מסיק" הרוחנית
אינו  שהקדושֿברוךֿהוא – הגשמי במובן "חושך"

"במחשך". הנעשים דברים ח"ו, רואה,

.ÊÈ
·ÂËÏ Ú¯‰ ˙ÎÈÙ‰ Y "‰˙˘Ó"

הגניבה  ענין את מאיר רבי מדמה במשל
הוא: לכך ההסבר ל"משתה".

והובא  הגנב נתפס שכבר לאחר מדבר מאיר רבי
ענין  וזהו הגניבה, על מתחרט כבר הוא ואז לביתֿדין,
הופך  הענין כאשר אחרא", סטרא "אתכפיא של
כדברי  לקב"ה, כביכול, ("משתה"), ל"מטעמים"

בתניא  הזקן אופן61אדמו"ר באמצעות ודוקא ,df של ,
רעה  ליום רשע "וגם כאשר שישוב 62"מטעמים", ...

למעלה" ואור יום שלו הרע ויעשה נגרם 63מרשעו ,
lceb""יתברך לפניו רוח .64נחת

לה', עתה שמכינים ה"משתה" ובאמצעות
אחרא" סטרא "אתכפיא של העבודה זוכים 65באמצעות ,

לויתן" של ממש.66ל"סעודתו בקרוב לבוא, לעתיד
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התחתונים 59) בעלולים משגיח שאינו יראה לא שם: הטה ד"ה ראה
למעלה. ונחקק עולה אין התחתונים דמעשה יבין ולא

וואס 60) "אלץ ה"ז – גו'" יראה ד"לא (הקודמו) הטעות מצד ַָכי
שנבראים  מה (=כל כו'" זאכן שלעכטע הן און גוטע הן טוען, ַנבראים
.(30 ע' שם ועד"ז .26 ע' אידיש (סה"מ רעים...) והן טובים הן עושים,

רע"ב).61) (לד, פכ"ז
ד.62) טז, משלי הכתוב ל'
שם.63) תניא

א).64) (שם, שם תניא
דקליפה..65) לויתן "יש תו): (ע' כו קד, לתהלים אור יהל ראה

והתענוג  הצחוק נמשך וע"י שבו יצה"ר זה מאד טוב ע"ד י"ל בו ולשחק
ובלקו"ת  היש. ביטול ע"י נמשך זו והמשכה הע'): (סוף שם וראה כו'".
צחוק  עם ב) ג, (ע"ז לויתן עם משחק שהקב"ה זה מקשר ב) (יח, שמיני

עיי"ש. דיצחק, אלקים לי עשה
ועוד.66) פ"י. פדר"א ו. ראה תנחומא ב. עד, ב"ב ראה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc oihib(iriax meil)
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המשך ביאור למס' גיטין ליום רביעי עמ' א



כג mihtyn zyxt - zegiyÎihewl

ש" ומשכנע dÎiממשיך d`xi `l הקדושֿברוךֿהוא ,"
הוא  אין – יראה" "לא אבל בעולם, נמצא אמנם

לגב  חשובים שאינם התחתונים, מעשי על .59יו משגיח

הוא  כי בה', מושלמת מרידה אינה עדיין זו גם אך
mnexn,כביכול שראייתו, טוען, הוא זו. במחשבה אותו

היצר  אותו מפתה לכן לגשמיות. לרדת מכדי נעלית
גם  הקדושֿברוךֿהוא רואה שבאמת יותר, הרע

"חושך" לבין "אור" בין הבדל יש אך :60גשמיות,
וקדושה, אור של ענינים רק "רואה" הקדושֿברוךֿהוא
"חושך" של ענינים יראה מדוע אך לו, החשובים

הקדושה? והיפך

במשמעותם  "חושך" לבין "אור" בין ההבדל ומן
לבין  "אור" בין הבדל לגבי הגנב "מסיק" הרוחנית
אינו  שהקדושֿברוךֿהוא – הגשמי במובן "חושך"

"במחשך". הנעשים דברים ח"ו, רואה,

.ÊÈ
·ÂËÏ Ú¯‰ ˙ÎÈÙ‰ Y "‰˙˘Ó"

הגניבה  ענין את מאיר רבי מדמה במשל
הוא: לכך ההסבר ל"משתה".

והובא  הגנב נתפס שכבר לאחר מדבר מאיר רבי
ענין  וזהו הגניבה, על מתחרט כבר הוא ואז לביתֿדין,
הופך  הענין כאשר אחרא", סטרא "אתכפיא של
כדברי  לקב"ה, כביכול, ("משתה"), ל"מטעמים"

בתניא  הזקן אופן61אדמו"ר באמצעות ודוקא ,df של ,
רעה  ליום רשע "וגם כאשר שישוב 62"מטעמים", ...

למעלה" ואור יום שלו הרע ויעשה נגרם 63מרשעו ,
lceb""יתברך לפניו רוח .64נחת

לה', עתה שמכינים ה"משתה" ובאמצעות
אחרא" סטרא "אתכפיא של העבודה זוכים 65באמצעות ,

לויתן" של ממש.66ל"סעודתו בקרוב לבוא, לעתיד

(d"lyz ,`"lyz mihtyn t"y zgiyn)
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התחתונים 59) בעלולים משגיח שאינו יראה לא שם: הטה ד"ה ראה
למעלה. ונחקק עולה אין התחתונים דמעשה יבין ולא

וואס 60) "אלץ ה"ז – גו'" יראה ד"לא (הקודמו) הטעות מצד ַָכי
שנבראים  מה (=כל כו'" זאכן שלעכטע הן און גוטע הן טוען, ַנבראים
.(30 ע' שם ועד"ז .26 ע' אידיש (סה"מ רעים...) והן טובים הן עושים,

רע"ב).61) (לד, פכ"ז
ד.62) טז, משלי הכתוב ל'
שם.63) תניא

א).64) (שם, שם תניא
דקליפה..65) לויתן "יש תו): (ע' כו קד, לתהלים אור יהל ראה

והתענוג  הצחוק נמשך וע"י שבו יצה"ר זה מאד טוב ע"ד י"ל בו ולשחק
ובלקו"ת  היש. ביטול ע"י נמשך זו והמשכה הע'): (סוף שם וראה כו'".
צחוק  עם ב) ג, (ע"ז לויתן עם משחק שהקב"ה זה מקשר ב) (יח, שמיני

עיי"ש. דיצחק, אלקים לי עשה
ועוד.66) פ"י. פדר"א ו. ראה תנחומא ב. עד, ב"ב ראה
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בראשית כז, כז – ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו 
ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח1 שדה אשר ברכו 

ה'

רלז

טעם דיעקב הי' בן ס"ג שנה כשקיבל את הברכות 
מיצחק, לברר הניצוצין שנפלו בשבירה וכו'

ק"ב  שנפלו  בשבירה,  שנפלו  הניצוצין  בירור  ענין 
ע"ב,  שמות  דהד'  דהאחוריים  האותיות  כמספר  ניצוצין2 
חיים  בעץ  כמ"ש  אותיות  ק"ב3  שהם  ב"ן,  מ"ה,  ס"ג, 

י"א  עם  יעקב  ברך  דיצחק  הטעם  ביאור  רלט,  סימן  לקמן  ראה   )1
ברכות.

פירוש:  שמות.  דהד'  דאחוריים  האותיות  כמספר  ניצוצין  ק"ב   )2
דשם הוי' יש לו ד' אופני מילוי, ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן. והמספר דכל 

האותיות המילוי עם האחוריים הם מספר ק"ב, והוא:
שם ע"ב "המילוי והאחוריים", הוא: יו"ד, + יו"ד, ה"י, + יו"ד, ה"י, 
וא"ו, + יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י = 26 אותיות, 10 אותיות הפשוט )היינו 

אותיות המילוי דשם ע"ב עצמו( + 16 אותיות דאחוריים.
שם ס"ג "המילוי והאחוריים" הוא: יו"ד, + יו"ד, ה"י, + יו"ד, ה"י, 
וי"ו, + יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י = 26 אותיות, 10 אותיות הפשוט + 16 

אותיות האחוריים.
שם מ"ה "המילוי והאחוריים" הוא: יו"ד, + יו"ד, ה"א, + יו"ד ה"א, 
וא"ו, + יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א = 26 אותיות, 10 אותיות הפשוט + 

16 אותיות האחוריים.
שם ב"ן "המילוי והאחוריים" הוא: יו"ד, + יו"ד, ה"ה, + יו"ד, ה"ה, 
ו"ו, + יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה = 24 אותיות, 9 אותיות הפשוט + 15 

אותיות האחוריים.
סך הכל 26 + 26 + 26 + 24 = 102.

ואותיות  ל"ט,  מספר  הם  השמות  דכל  עצמן  המילוי  אותיות  נמצא 
האחוריים דהמילוי הם מספר ס"ג.

תוכל  איך  להבין  וז"ל:  רג  עמוד  השירים  שיר  התורה  אור  ראה   )3
החיצונים  אל  למטה  כ"כ  המדרגה  בירידת  לירד  דקדושה  השפע 
ממש..., איך תוכל השפע לירד כל כך למטה אליהם אשר אין לה כלי 
שיכיל אותה שתתלבש שאין השפע דקדושה ממקום גבוה מאד נעלה 

יכולה להתלבש בחיצוניות וקליפות אשר לא יגורך רע כתיב.
הענין הוא ע"ד דאיתא בעץ חיים שער אנ"ך פ"ג בפי' המשנה פ"ו 
הד'  האחוריים של  הם  שלו  בקב  שלו...,  בקב  יוצא  הקיטע  דשבת* 
חרובין  קב  ונק'  אותיות  ק"ב  בהם  שיש  ב"ן  מ"ה  ס"ג  ע"ב  שמות 
שנשארו חרובין ויבשין אבל מן השמות עצמן אינן יכולים להתפרנס 
דתהו  מלכין  מז'  הראשון  המלך  ענין  שזהו  באוצ"ח  מזה  ועיין  כו' 
בלע** גימט' קב כו', ועיין במאמר הפסיעות להרח"ו שנדפס בסוף 

ספר חסד לאברהם.
וביאור הענין הנה פי' קב הוא כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום 

רק  שהוא  מובן  שנפל  מה  ועיקר  ע"ש.  פ"ג  אנ"ך  שער 
האחוריים4 בלבד ולא הפשוט, א"כ צריך להסיר הפשוט 
וישאר  מזה,  אותיות  ל"ט  שהם  ב"ן,  מ"ה,  ס"ג,  דע"ב, 
מספר ס"ג אותיות דאחוריים בלבד, כי בהסר ל"ט מק"ב 

נשאר ס"ג. והיינו מ"ש5 כולו ס"ג יחדו נאלחו וכו'.
ולכן בן ס"ג שנה הי' יעקב6 כשקבל את הברכות מיצחק 

ולא מקודם וד"ל.
והיינו מ"ש ]כי7 למחיה שלחני אלקים לפניכם[, מחיה 
הוא מלשון מחה8 אמחה היינו מה שנמחו הניצוצין הללו 
שנפלו בשבירה, ומחי' הוא מלשון מזון וחיות כי למחי' 
שלחני אלקים לפניכם, היינו כשמתבררים הניצוצין הללו 
להחיות  ומזון  מחי'  נעשים  הם  חיים,  ונעשו  במיתתם 

האדם דתיקון.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רעט

יוצא בקב שלו דמנעל דידי' הוא,  בו ראש שוקו בתוכו ומשום הכי 
והנה ההפרש בין דריסת הרגל ממש לרגל עץ הלזו הוא שהרגל ממש 
הוא המנשאת ומעמידו ומוליכו ממקום למקום, משא"כ רגל זו של 
עץ אינה מנשאה את האדם מעצמה כי אם אדרבה הקיטע הוא מנשא 
ומגביה אותה בכוחו ואחר שאין בה חיות רוחני כלל כ"א הוא דומם 
ממש שאינה ממהות בחי' עצמיות רגל האדם כלל ואעפי"כ הקיטע 
ומנשאה  המגביה  הוא  רק  למקום  ממקום  עליה  והולך  עליה  עומד 

אותה ממקום למקום כו'.
דחירו  מעלמא  שלמעלה  השפע  לירד  כשמצטרך  למעלה  עד"מ  כך 
שהוא חירות לכל שמשם תרד השפע לכולם )בחינם בלא מצוות( אל 
החיצונים שרש עובדי כוכבים שלמטה שאין יכולה השפע להתלבש 
בכלים דקדושה ממש לירד אליהם מאחר שאין להם כלים כלל לכך 
וע"י  כלל  דקדושה  הכלים  בכלי אחרת שאינה ממהות  היא תתלבש 
הכלים ההיא תשפיע השפע עליהם, והיינו ענין הנזכר במשנה הקיטע 

יוצא בקב שלו כו'.
יד(  )ד,  דניאל  להאריז"ל  תורה  )ובלקוטי  שם  חיים  בעץ  מבואר   )4
נאחזין   – ודינים  וגבורות   – דהקליפות  ע"ש(,  עירין  גזירת  בפסוק 

מבחי' אחוריים.
וראה בפנים בלקוטי לוי יצחק טעם בזה למה הכיר אברהם את בוראו 
רק  שהוא  מובן  שנפל  מה  ועיקר  וז"ל:  דוקא.  שנה  מ"ח  בן  כשהי' 
האחוריים בלבד, והוא ג' פעמים י"ו אותיות מאחוריים דהשמות ע"ב, 
ס"ג, מ"ה, שעולה מ"ח, שהם בדכורא דז"א, כי שם ב"ן הוא במלכות, 
וי"ל לכן בן מ"ח דוקא הכיר אברהם את בוראו, כי מקודם לזה הוא 

שבירה דתוהו וד"ל. ע"ש.
5( תהלים נג, ד.

6( ראה מגילה יז. רש"י סוף פרשת תולדות, וש"נ.
7( בראשית מה, ה. "מחי'" בגי' 63 – ס"ג.

8( שמות יז, יד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

*( שבת דף סה, ב "הקיטע יוצא בקב שלו" )פירוש: אדם שנקטעה רגלו, עושה כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו בתוכו והוא נסמך 
עליו, ומש"ה יוצא בקב שלו בשבת, דמנעל דידי' הוא ע"ש(.

**( ראה פניני לוי יצחק עה"ת פרשת וישלח פרק לו פסוק לב.



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת משפטיםכד

לא  אשר  אדניה  בעיני  רעה  אם   – ח  כא, 
למכרה  ימשל  לא  נכרי  לעם  והפדה  יעדה 

בבגדו בה

אשר  המשפטים  "ואלה   – היא  הפרשה  התחלת  א. 
תשים לפניהם", ובוא"ו המוסיף, "ואלה המשפטים", "מה 
הראשונים מסיני אף אלו מסיני"1 – דקאי על כללות עניני 

התורהנ ומצוותי'.
וסיום הפרשה הוא – "ואל משה אמר עלה אל ה' וגו'"2, 
נתבארו  ובה  הדברות",  עשרת  קודם  נאמרה  זו  "פרשה 

פרטי הענינים דמתן תורה.
ובזה נכלל גם הענין דפנימיות התורה:

"מעשה  גילוי   – דמתן-תורה  הענין   – הפרשה  בסיום 
מלשון  תשים",  "אשר   – הפרשה  ובהתחלת  מרכבה"3. 
בפנימיותם  שנמשך  כפי  דתורה,  נסתר  ואוצר4,  סימה 
לפניהם"(, בחכמה בינה ודעת שבנפש, ע"י משה  )"תשים 
 .  . ישראל  בכנסת  דעת  בחי'  ומשפיע  "שממשיך  רבינו, 
וידעת5  להיות  באלקות  והרגשה  דעת  בחינת  בהם  שיהי' 

היום גו' דע6 את אלקי אביך" )כמבואר ב'תורה אור'7(.
"מיסמך   – הגאולה  עם  גם  קשור  זה  שענין  ולהוסיף, 
המשכת  שמצד  אור'  ב'תורה  כמבואר   – לגאולה"  גאולה 
וגואל  גואל ראשון  "לכך הוא  רבינו,  בחי' הדעת ע"י משה 
אחרון, פירוש גואל ראשון שהוא המשפיע להם בחי' הדעת 
כי  הוי8,  אני  כי  וידעתם  להם  אמר  שלו  הדבור  שבתחלת 
מקודם כתיב9 ויאמן העם, והוא יהי' ג"כ גואל אחרון, להיות 

בחינת ומלאה10 הארץ דעה כו', כי11 כולם ידעו אותי וכו'".
ראשון  לאדר  הקשר  מודגש  זה  בענין  שגם  לומר,  ויש 
דוקא – כאמור, שלידת משה רבינו, "גואל ראשון הוא גואל 

אחרון", היא באדר ראשון12.
אומות  על  ההשפעה  פעולת  גם  נכללת  שבזה  ומובן, 
גו'"(  "ורבים מעמי הארץ מתיהדים  ודוגמת  )מעין  העולם 
– כפס"ד הרמב"ם13 ש"צוה משה רבינו מפי הגבורה )במתן 

1( פירוש רש"י על הפסוק.

2( כד, א.

3( ראה לקוטי שיחות חלק א סוף עמוד 149 ואילך. ועוד.

4( ירושלמי ע"ז פ"ב סה"ש ובהפני משה שם.

5( ואתחנן ד, לט.

6( דברי הימים-א כח, ט.

7( פרשתנו עה, ב-ג.

8( וארא ו, ז.

9( שמות ד, לא.

10( ישעי' יא, ט.

11( ירמי' לא, לג.

12( להעיר גם מהוספת רש"י )בענין "משנכנס אדר מרבין בשמחה"( "ימי נסים היו 

לישראל פורים ופסח" – שגם הגאולה דפסח התחלתה וסיבתה ב)שבעה ב(אדר – 

נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק טז ז' אדר – תצוה עמוד 342.

13( הלכות מלכים פרק ח הלכה י.

בני  תורה( לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו 
אל  אהפוך  "אז  היעוד  קיום  את  ממהרים  עי"ז  אשר  נח", 
כך,  כדי  עד  אחד"14,  שכם  לעבדו  גו'  ברורה  שפה  עמים 
אלא  העולם(  אומות  )אפילו  העולם  כל  עסק  יהי'  ש"לא 
לדעת את ה' בלבד . . שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' 

כמים לים מכסים"15.
הגאולה  דענין  והשייכות  הקשר  בביאור  להוסיף  ויש  ו. 
התורה  בעניני  ועבודתינו  דמעשינו  השלימות  )תכלית 

ומצוותי'( לפרשת משפטים:
עבד  תקנה  ד"כי  בענין  היא  משפטים  פרשת  התחלת 
עברי"16, ובהמשך הענין – פרטי הדינים דאמה העברי', עד 

למצות יעוד, אשר "מצות יעוד קודמת למצות פדי'"17.
והנה, ידוע הדרוש של רבינו הזקן ]כפי שכותב אדמו"ר 
הגדול  מרבינו  הזה  שהדרוש  התורה18  באור  הצמח-צדק 
כו' הוא דרוש נכבד מאד כו'[ בביאור פרטי הדרגות דעבד 
 – לקונו  האדם  בעבודת  העברי'  ואמה  עברי  עבד  כנעני, 
ואח"כ  שהתחלת העבודה היא העבודה דבחי' עבד עברי, 
אמה  דבחי'  לעבודה  עד  עברי,  עבד  דבחי'  העבודה  באה 

העברי' )כמבואר בארוכה פרטי הענינים בזה(19.
ותכלית העילוי דאמה העברי' הוא – כאמור – שהאדון 
מייעדה לו, שנעשית מיוחדת עם האדון )הקב"ה( ככלה20.

לה  שיש  למי  אלא  נמכרת  העברי'  אמה  ש"אין  וכשם 
עליו . . קידושין, כדי שתהא ראוי' ליעוד"21, כן הוא בעבודה 
דעבודת  הדרגות  פרטי  )בכל  ועבודתינו  מעשינו  שכל   –
עבד, "אני נבראתי לשמש את קוני"22( בזמן הזה אינם אלא 
ישראל  דכנסת  הנישואין   – היעוד  ענין  שיהי'  וכדי  בתנאי 

עם הקב"ה.
כללות  ע"י  )שנפעלת  הגאולה  ענין  עם  הקשר  וזהו 
הזה  "העולם  במדרש23  כדאיתא   – ועבודתינו(  מעשינו 
אירוסין היו . . אבל לימות המשיח יהיו נישואין", וכמ"ש24 

"והי' ביום ההוא גו' תקראי אישי.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו ח"ב, משיחות ש"פ 

משפטים סעיפים ה, ו

14( רמב"ם שם ספי"א.

15( שם ספי"ב )סיום וחותם ספר הי"ד(. וראה לקוטי שיחות חכ"ז )הדרן על ספר 

משנה תורה להרמב"ם( ע' 246 ואילך.

16( כא, ב.

17( רמב"ם הלכות עבדים פרק ד הלכה ז.

18( עמוד א'קכז.

19( ראה גם ד"ה ואלה המשפטים תשל"ח פ"ד ואילך. וש"נ.

20( אור התורה שם עמוד א'קלה.

21( רמב"ם שם הלכה יא.

22( ומשנה וברייתא סוף מסכת קידושין.

23( שמו"ר ספט"ו.

24( הושע ב, יח. – הובא באור התורה שם.
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àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה על (שמות מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים. את ּפסל "אּלה", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

להראׁשֹונים, לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: (ספרים הּמקּדׁש. אצל סנהדרין Ì‰ÈÙÏ.ׁשּתׂשים ÌÈNz ¯L‡∑ אמר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ַָ

ּפעמים, ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ּתעלה לא למׁשה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלֹו
"אׁשר  נאמר: לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעד

האדם  לפני לאכל ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", פח)∑Ì‰ÈÙÏ.ּתׂשים ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻƒ¿≈∆ְְְִִֵֵָֹ
יׂשראל  ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָואפּלו
ׁשּנאמר: להחׁשיבם), אחרים: (ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלפני

לב) יראתם (דברים לעּלּוי עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, ּכצּורנּו לא ."ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
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ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים א)אאאאּלּלּלּלהההה (כא, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּסיני אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים ...מה הּמׁשּפטים: (רש"י)ואּלה ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבסיני, מהּקּב"ה לנּו ׁשּנּתנּו מּפני ורק א לקּים עלינּו - מחּיבן האנֹוׁשי ׁשהּׂשכל אּלה - 'מׁשּפטים' המכּנֹות הּמצֹות את ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻּגם
ׁשּבהן. והּׂשכל ההּגיֹון ּבגלל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹולא
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כה mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy

ß hay `"k oey`x mei ß

àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה על (שמות מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים. את ּפסל "אּלה", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

להראׁשֹונים, לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: (ספרים הּמקּדׁש. אצל סנהדרין Ì‰ÈÙÏ.ׁשּתׂשים ÌÈNz ¯L‡∑ אמר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ַָ

ּפעמים, ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ּתעלה לא למׁשה: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלֹו
"אׁשר  נאמר: לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעד

האדם  לפני לאכל ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", פח)∑Ì‰ÈÙÏ.ּתׂשים ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻƒ¿≈∆ְְְִִֵֵָֹ
יׂשראל  ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָואפּלו
ׁשּנאמר: להחׁשיבם), אחרים: (ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלפני

לב) יראתם (דברים לעּלּוי עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, ּכצּורנּו לא ."ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(899 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים א)אאאאּלּלּלּלהההה (כא, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּסיני אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים ...מה הּמׁשּפטים: (רש"י)ואּלה ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבסיני, מהּקּב"ה לנּו ׁשּנּתנּו מּפני ורק א לקּים עלינּו - מחּיבן האנֹוׁשי ׁשהּׂשכל אּלה - 'מׁשּפטים' המכּנֹות הּמצֹות את ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻּגם
ׁשּבהן. והּׂשכל ההּגיֹון ּבגלל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹולא
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והינּו, הּמקּדׁש". אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח, לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה "ולּמה רׁש"י: ׁשּכֹותב  מה ּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָזה

האנֹוׁשי. הּׂשכל על ולא הּבֹורא, וצּוּוי הּתֹורה קדּוׁשת על - הּמקּדׁש" "אצל (ּדינין) והּיׁשר הּצדק את לבּסס ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹׁשּצריכים
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?l`xUi ipicM miwqFR m"EMrW dfA oFxQgd dn©©¦¨¨¤¤©§¦§¦¥¦§¨¥

ידעּת ואפילּו עּכּו"ם, לפני ולא "לפניהם רׁש"י ּפרׁש לפניהם", ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים "ואּלה ּפרׁשתנּו ּבריׁש הּפסּוק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעל
ׁשּלהם". ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדין

ּכ ּגם הרי עּכּו"ם, יהיּו ּבפעל הּדין את ׁשּיפסקּו ׁשאּלּו ּבכ מה יׂשראל", ּכדיני אֹותֹו "ּדנין אם הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹולכאֹורה
הּתֹורה? ּדיני על־ּפי להיֹות ׁשּצרי ּכפי הּדין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָיצא

ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה על־ּפי הּדברים לבאר ב)ויׁש קה, אֹומר (שבת ּולמחר ,ּכ עׂשה לֹו אֹומר ׁש"הּיֹום הּיצר־הרע ּבדרכי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
נׁשמתֹו־עדן מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק ּופרׁש עבֹודה־זרה", עבד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ואילך)לֹו 124 עמ' תרפ"ט המאמרים ,(ספר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אפילּו מהּקּב"ה להתנּתק לֹו יקׁשיב ּפתי מי ּדהרי חס־וׁשלֹום, הּקּב"ה רצֹון על לעבר לאדם אֹומר הּיצר־הרע אין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּדבתחּלה
רצֹון  הּוא ׁשּכן מּפני לא א הּמצֹות, את לקּים ׁשּימׁשי והינּו, ,"ּכ "עׂשה הּיצר־הרע לֹו אֹומר ּבתחּלה אּלא אחד. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלרגע

ּכן. לעׂשֹות לֹו ואֹומר זֹו, לעׂשּיה ּומסּכים מבין הּיצר־הרע ׁשּגם מּפני אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,
הּוא  ׁשּכן מּפני ולא הּיצר ׁשל רצֹונֹו ּבגלל ּכן ׁשעֹוׂשה מּכיון מּכל־מקֹום הּמצֹות, ּבקּיּום ממׁשי הּוא הרי ׁשלפעל אף ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹואזי,
רצֹונֹו נגד מּמׁש ׁשהן ּדברים לעׂשֹות לֹו לֹומר לּיצר־הרע נקל ּוכבר רחמנא־ליצלן, מהּקּב"ה מתנּתק ּבזה הרי הּקּב"ה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָרצֹון

עבֹודה־זרה". ל"עבד ועד ,ְְְֲֲִֵַָָָָֹיתּבר
ּדמּכיון  לפניהם, הּדין את להביא אסּור יׂשראל, ּכדיני ּדנים עּכּו"ם ׁשל ּבערּכאֹות ּכאׁשר ׁשּגם לזה הּטעם יּובן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ואזי  מהּקּב"ה, הּדין את מנּתקים ּבכ הּנה ּבׂשכלם, מּובן ׁשּכ מּפני אּלא הּבֹורא רצֹון מּצד הּדין את ּפֹוסקים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשאינם

חס־וׁשלֹום. יתּבר הּבֹורא רצֹון נגד ׁשהם ּדברים על ּגם לעבר לאדם לֹומר לּיצר הּפתח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹנפּתח
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ּפּפּפּפעמיםעמיםעמיםעמים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה אאאאֹוֹוֹוֹו א)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כא, אמרּו(רׁש"י ב)רז"ל נג, ׁשּמצינּו(ערּובין ּוכפי  ּפעמים, ארּבע לתלמידיו ל ׁשנֹות אדם ׁשחּיב ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבפרּוׁשֹו זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני מאהרן, (מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו העם תּׂשא ׁשּכל (ּכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לב) מדּיקלד, לכן ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה. אאאאֹוֹוֹוֹו רׁש"י!ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּדברי מדּיקים ּכּמה עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדר ּכי ּפעמים, ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
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עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ּכּכּכּכיייי לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם:::: ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה
מּסיני אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים. על מֹוסיף ובפרש"י)ואּלה א־ב. .(כא, ְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

זה  ידי ועל להקּב"ה, עבדים יׂשראל ּבני נעׂשּו ּתֹורה ּבמּתן ּדהּנה ּתֹורה, למּתן עברי עבד ּדין ּבין הּׁשּיכּות לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
אחרת. עבדּות ׁשל סּוג מּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָ"נׁשּתחררּו"

לי  ּכי ׁשאמרּתי ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי נרצע, חפׁשי" אצא לא . . אדֹוני את "אהבּתי ׁשאֹומר מי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכן
ירצע" לעצמֹו אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא עבדים יׂשראל ב)ּבני כב, .(קידושין ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

להתעּנג  צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל אמּתי ׁשעבד ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולכן
הזה, עֹולם מעניני ׁשּמתעּנג ּבני", ואת אׁשּתי את אדֹוני את "אהבּתי להּגיד לאדם ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים מּדברים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָרק

לבּדֹו. לה' רק יהיּו ועניניו ּכחֹותיו ּכל ְְְְִִֶַַַָָָָָֹאּלא
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i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
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מקּים אני ּומה יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו כה)מּיׂשראל מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? יצא מּיׂשראל ּבלקּוח אבל טו)הּכנענים, אמרּתי (דברים לא העברי", אחי ל יּמכר "ּכי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
˙˜‰.ּבאחיאּלא  Èk∑,ּבגנבתֹו ׁשּמכרּוהּו ּביתּֿדין ּבגנבתֹו".מּיד ונמּכר לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְִֶָָƒƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ימּו "וכי אֹומר ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּביתּֿדין מכרּוהּו אבל ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּבביתּֿדין  ּבנמּכר תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי. ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ÈLÙÁÏ∑ לחרּות. «»¿ƒְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(970 'nr ,a jxk n"cyz zeiecreezd)

עבריעבריעבריעברי עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ב)ּכּכּכּכיייי (כא, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ
ּדבר  הּוא והלֹוא - ּבגנבתֹו ּבית־ּדין ׁשּמכרּוהּו יׂשראל איׁש - עברי עבד ּבדיני מׁשּפטים ּפרׁשת את הּתֹורה ּפתחה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָלּמה

רגיל? ְִִִָּבלּתי
הּפסּוק על הּתרּגּום ּוכפירּוׁש 'הליכה', מּלׁשֹון הּוא ׁשּמׁשּפטים החסידּות ּבתֹורת מבאר מ)אּלא הראׁשֹון"(בראשית "ּכּמׁשּפט ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשל  עבּדֹו עברי", "עבד ׁשהּוא ההּכרה - להיֹות צריכה יהּודי ׁשל הראׁשֹונה ההליכה קדמיתא". "ּכהלכתא -ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. ְְִֵֶֶַַַָָָמל־מלכי־הּמלכים
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אחד  מּצד להן. נכנע ואינֹו ּבקּבלת־עֹול עצמֹו את ּכֹופה ׁשהּוא אּלא העֹולם, לתאוֹות נטּיה ּבעל אדם מסּמל - ּכנעני ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעבד
ּבתקּפּה. היא הּבהמית נפׁשֹו ּכי ּכנעני, עבד נקרא הּוא ׁשני מּצד א (לה'), עבד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּוא

הּבהמית, נפׁשֹו על מׁשּפיעֹות ויראתֹו) ה' (אהבת האלקית נפׁשֹו ׁשל ׁשהּמּדֹות למּצב ׁשהּגיע אדם מסּמל - עברי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹעבד
והּוא  לגמרי, נהפכה טרם הּבהמית ׁשּנפׁשֹו מּכיון "עבד", נקרא הּוא עדין (ּובכל־זאת לאלקּות ּותׁשּוקה רצֹון ּבּה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּומעֹורר ֹות

עליה). להׁשּפיע ּכדי עבד" ל"עבֹודת זקּוק ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעדין
הּתֹורה. ּבאֹור - הּתחּתֹון הּזה העֹולם את להאיר היא מּתן־ּתֹורה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ּכי עברי, עבד ּבדיני הּתֹורה ּפתחה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלכן

הּבהמית. הּנפׁש על האלקית הּנפׁש הׁשּפעת את המסּמל עברי, עבד ּבדין ּבֹולטת ּבצּורה ּבטּוי לידי ּבא זה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּדבר
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עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶּכּכּכּכיייי
אינ  אֹו עברי. ׁשהּוא העברי,עבד אחי ל יּמכר ּכי לֹומר ּתלמּוד כּו' מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבאחי אּלא אמרּתי ובפרש"י)לא ב. (כא, ְְִִֶַָָָֹ
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כז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
והינּו, הּמקּדׁש". אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח, לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה "ולּמה רׁש"י: ׁשּכֹותב  מה ּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָזה

האנֹוׁשי. הּׂשכל על ולא הּבֹורא, וצּוּוי הּתֹורה קדּוׁשת על - הּמקּדׁש" "אצל (ּדינין) והּיׁשר הּצדק את לבּסס ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹׁשּצריכים
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ידעּת ואפילּו עּכּו"ם, לפני ולא "לפניהם רׁש"י ּפרׁש לפניהם", ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים "ואּלה ּפרׁשתנּו ּבריׁש הּפסּוק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעל
ׁשּלהם". ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבדין

ּכ ּגם הרי עּכּו"ם, יהיּו ּבפעל הּדין את ׁשּיפסקּו ׁשאּלּו ּבכ מה יׂשראל", ּכדיני אֹותֹו "ּדנין אם הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹולכאֹורה
הּתֹורה? ּדיני על־ּפי להיֹות ׁשּצרי ּכפי הּדין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָיצא

ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה על־ּפי הּדברים לבאר ב)ויׁש קה, אֹומר (שבת ּולמחר ,ּכ עׂשה לֹו אֹומר ׁש"הּיֹום הּיצר־הרע ּבדרכי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
נׁשמתֹו־עדן מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק ּופרׁש עבֹודה־זרה", עבד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ואילך)לֹו 124 עמ' תרפ"ט המאמרים ,(ספר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אפילּו מהּקּב"ה להתנּתק לֹו יקׁשיב ּפתי מי ּדהרי חס־וׁשלֹום, הּקּב"ה רצֹון על לעבר לאדם אֹומר הּיצר־הרע אין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּדבתחּלה
רצֹון  הּוא ׁשּכן מּפני לא א הּמצֹות, את לקּים ׁשּימׁשי והינּו, ,"ּכ "עׂשה הּיצר־הרע לֹו אֹומר ּבתחּלה אּלא אחד. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלרגע

ּכן. לעׂשֹות לֹו ואֹומר זֹו, לעׂשּיה ּומסּכים מבין הּיצר־הרע ׁשּגם מּפני אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,
הּוא  ׁשּכן מּפני ולא הּיצר ׁשל רצֹונֹו ּבגלל ּכן ׁשעֹוׂשה מּכיון מּכל־מקֹום הּמצֹות, ּבקּיּום ממׁשי הּוא הרי ׁשלפעל אף ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹואזי,
רצֹונֹו נגד מּמׁש ׁשהן ּדברים לעׂשֹות לֹו לֹומר לּיצר־הרע נקל ּוכבר רחמנא־ליצלן, מהּקּב"ה מתנּתק ּבזה הרי הּקּב"ה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָרצֹון

עבֹודה־זרה". ל"עבד ועד ,ְְְֲֲִֵַָָָָֹיתּבר
ּדמּכיון  לפניהם, הּדין את להביא אסּור יׂשראל, ּכדיני ּדנים עּכּו"ם ׁשל ּבערּכאֹות ּכאׁשר ׁשּגם לזה הּטעם יּובן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ואזי  מהּקּב"ה, הּדין את מנּתקים ּבכ הּנה ּבׂשכלם, מּובן ׁשּכ מּפני אּלא הּבֹורא רצֹון מּצד הּדין את ּפֹוסקים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשאינם

חס־וׁשלֹום. יתּבר הּבֹורא רצֹון נגד ׁשהם ּדברים על ּגם לעבר לאדם לֹומר לּיצר הּפתח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹנפּתח

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 'nr h zegiy ihewl)

ּפּפּפּפעמיםעמיםעמיםעמים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה אאאאֹוֹוֹוֹו א)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כא, אמרּו(רׁש"י ב)רז"ל נג, ׁשּמצינּו(ערּובין ּוכפי  ּפעמים, ארּבע לתלמידיו ל ׁשנֹות אדם ׁשחּיב ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבפרּוׁשֹו זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני מאהרן, (מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו העם תּׂשא ׁשּכל (ּכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לב) מדּיקלד, לכן ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה. אאאאֹוֹוֹוֹו רׁש"י!ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּדברי מדּיקים ּכּמה עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדר ּכי ּפעמים, ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã291 'nr `"ig y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

micarl micar `le md icar£¨©¥§Ÿ£¨¦©£¨¦

עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ּכּכּכּכיייי לפניהםלפניהםלפניהםלפניהם:::: ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה
מּסיני אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים. על מֹוסיף ובפרש"י)ואּלה א־ב. .(כא, ְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

זה  ידי ועל להקּב"ה, עבדים יׂשראל ּבני נעׂשּו ּתֹורה ּבמּתן ּדהּנה ּתֹורה, למּתן עברי עבד ּדין ּבין הּׁשּיכּות לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
אחרת. עבדּות ׁשל סּוג מּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָ"נׁשּתחררּו"

לי  ּכי ׁשאמרּתי ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי נרצע, חפׁשי" אצא לא . . אדֹוני את "אהבּתי ׁשאֹומר מי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכן
ירצע" לעצמֹו אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא עבדים יׂשראל ב)ּבני כב, .(קידושין ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

להתעּנג  צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל אמּתי ׁשעבד ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולכן
הזה, עֹולם מעניני ׁשּמתעּנג ּבני", ואת אׁשּתי את אדֹוני את "אהבּתי להּגיד לאדם ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים מּדברים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָרק

לבּדֹו. לה' רק יהיּו ועניניו ּכחֹותיו ּכל ְְְְִִֶַַַָָָָָֹאּלא

(á)úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöé¥¥¬©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

ÁÏÙÈב  ÔÈL zL Ï‡¯NÈ ¯· ‡c·Ú ÔaÊ˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
:ÔbÓ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈ·M·e«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»
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(a).éøáò ãáò äð÷ú ék,i"Wx WxiR ¦¦§¤¤¤¦§¦¥©©¦
,FzaipbA EdExkOW oiC ziA cIn¦©¥¦¤§¨¦§¥¨

aizkcM(a ak oldl)xMnpe Fl oi` m` §¦§¦¦¥§¦§©

Fnvr xkFnA `N` Fpi` F` ,FzapbA¦§¥¨¥¤¨§¥©§
oiC ziA EdExkn la` ,FwgC zngn¥£©¨§£¨§¨¥¦
ivn K`idC Dnize .WWA `vFi Fpi ¥̀¥§¥§¥©§¥¨¨¥

`vFi Fpi` oiC ziA EdExknC xninl§¥©¦§¨¥¦¥¥
d`x zWxtA aizM ixde ,WWAeh mixac) §¥©£¥§¦§¨¨©§¥

(aiF` ixard Lig` Ll xkOi iM¦¦¨¥§¨¦¨¦§¦

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
מקּים אני ּומה יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו כה)מּיׂשראל מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? יצא מּיׂשראל ּבלקּוח אבל טו)הּכנענים, אמרּתי (דברים לא העברי", אחי ל יּמכר "ּכי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
˙˜‰.ּבאחיאּלא  Èk∑,ּבגנבתֹו ׁשּמכרּוהּו ּביתּֿדין ּבגנבתֹו".מּיד ונמּכר לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְִֶָָƒƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ימּו "וכי אֹומר ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּביתּֿדין מכרּוהּו אבל ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּבביתּֿדין  ּבנמּכר תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי. ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ÈLÙÁÏ∑ לחרּות. «»¿ƒְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(970 'nr ,a jxk n"cyz zeiecreezd)

עבריעבריעבריעברי עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ב)ּכּכּכּכיייי (כא, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ
ּדבר  הּוא והלֹוא - ּבגנבתֹו ּבית־ּדין ׁשּמכרּוהּו יׂשראל איׁש - עברי עבד ּבדיני מׁשּפטים ּפרׁשת את הּתֹורה ּפתחה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָלּמה

רגיל? ְִִִָּבלּתי
הּפסּוק על הּתרּגּום ּוכפירּוׁש 'הליכה', מּלׁשֹון הּוא ׁשּמׁשּפטים החסידּות ּבתֹורת מבאר מ)אּלא הראׁשֹון"(בראשית "ּכּמׁשּפט ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשל  עבּדֹו עברי", "עבד ׁשהּוא ההּכרה - להיֹות צריכה יהּודי ׁשל הראׁשֹונה ההליכה קדמיתא". "ּכהלכתא -ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. ְְִֵֶֶַַַָָָמל־מלכי־הּמלכים

ã ycew zegiyn zecewp ã(256Î257 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

אחד  מּצד להן. נכנע ואינֹו ּבקּבלת־עֹול עצמֹו את ּכֹופה ׁשהּוא אּלא העֹולם, לתאוֹות נטּיה ּבעל אדם מסּמל - ּכנעני ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעבד
ּבתקּפּה. היא הּבהמית נפׁשֹו ּכי ּכנעני, עבד נקרא הּוא ׁשני מּצד א (לה'), עבד ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּוא

הּבהמית, נפׁשֹו על מׁשּפיעֹות ויראתֹו) ה' (אהבת האלקית נפׁשֹו ׁשל ׁשהּמּדֹות למּצב ׁשהּגיע אדם מסּמל - עברי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹעבד
והּוא  לגמרי, נהפכה טרם הּבהמית ׁשּנפׁשֹו מּכיון "עבד", נקרא הּוא עדין (ּובכל־זאת לאלקּות ּותׁשּוקה רצֹון ּבּה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּומעֹורר ֹות

עליה). להׁשּפיע ּכדי עבד" ל"עבֹודת זקּוק ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעדין
הּתֹורה. ּבאֹור - הּתחּתֹון הּזה העֹולם את להאיר היא מּתן־ּתֹורה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ּכי עברי, עבד ּבדיני הּתֹורה ּפתחה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלכן

הּבהמית. הּנפׁש על האלקית הּנפׁש הׁשּפעת את המסּמל עברי, עבד ּבדין ּבֹולטת ּבצּורה ּבטּוי לידי ּבא זה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּדבר

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 251 'nr fh jxk y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

ixar lW FCar `le ixar `EdW car¤¤¤¦§¦§Ÿ©§¤¦§¦

עברי עברי עברי עברי  עבדעבדעבדעבד תקנהתקנהתקנהתקנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶּכּכּכּכיייי
אינ  אֹו עברי. ׁשהּוא העברי,עבד אחי ל יּמכר ּכי לֹומר ּתלמּוד כּו' מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבאחי אּלא אמרּתי ובפרש"י)לא ב. (כא, ְְִִֶַָָָֹ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

xkOi iMe ,mipW WW Lcare dIxard̈¦§¦¨©£¨§¥¨¦§¦¦¨¥
i"Wx mbe ,rnWn mixg` ici lr©§¥£¥¦©§©§©©¦
yi) Kkl .oiC ziA zxiknA FWxiR¥§¦§¦©¥¦§¨
WxiR] (yxcn i"yx yxitc xnel¥©
,`YlikOd iR lr [y"`excn WFcTd©¨¦©¦©§¦§¨
[cFari mipW WW ixar car] dpwz iM¦¦§¤¤¤¦§¦¥¨¦©£
m`W ,g`d F` oAd z` cFarIW rnWn©§©¤©£¤©¥¨¨¤¦
z` cFarIW WW KFzA oFc`d zEnï¨¨§¥¤©£¤
cFari oA Fl oi` m`e ,FnFwnA oAd©¥¦§§¦¥¥©£
ziA EdExknaE ,FnFwnA WxFId g`d̈¨©¥¦§¦§¨¥
F` oiC ziA EdExknA xnF` dY` .oiC¦©¨¥¦§¨¥¦
FwgC ipRn Fnvr xkFnA `N` Fpi ¥̀¤¨§¥©§¦§¥¨§
,g`d F` oAd z` cFarIW opixn` dfÄ¤¨§¦©¤©£¤©¥¨¨
`l caFr Fpi` oiC ziA EdExknA la £̀¨¦§¨¥¦¥¥Ÿ

aizkcM ,g`d z` `le oAd z`(my)iM ¤©¥§Ÿ¤¨¨§¦§¦¦
ziA EdExknC rnWnC 'ebe Ll xkOi¦¨¥§§©§©¦§¨¥

aizkE ,oiC(my)mipW WW Lcare ¦§¦©£¨§¥¨¦

.WxFIl `le Lcare ,hErin rnWnC§©§©¦©£¨§§Ÿ©¥
xnF` `EdWM(hl dk `xwie)Lig` KEni ik §¤¥¦¨¨¦

mWe ,xEn` Fnvr xkFn ixd Kl xMnpe§¦§©¨£¥¥©§¨§¨
aizM(n weqt)KOr cari laId zpW cr §¦©§©©Ÿ¥©£Ÿ¦¨

`d ,g`d z`e oAd z` cFari rnWnC§©§©©£¤©¥§¤¨¨¨
miIwn ip` dn,dpwz iMziA EdExknA ¨£¦§©¥¦¦§¤¦§¨¥

`ed `xw i`d `N` aizM `l i`e .oiC¦§¦¨§¦¤¨©§¨£¨
z` cFari oiC ziA EdExknC `pin`̈¦¨¦§¨¥¦©£¤

rnWn inp ikdC g`d z`e oAd,cFari ©¥§¤¨¨§¨¦©¦©§©©£
oiC ziA EdExknA inp aizM Kklmixac) §¨§¦©¦¦§¨¥¦

(myaizkE ,'ebe Lig` Ll xkOi iM(my) ¦¦¨¥§¨¦§¦
.WxFIl `le rnWnC mipW WW Lcare©£¨§¥¨¦§©§©§Ÿ©¥
ziA EdExknA hErinE iEAix Ll `d¥§¦¦¦§¨¥
g`A hEriOde oAA iEAixd miwFpe ,oiC¦§¦¨¦©¥§©¦¨¨
oAd z` caFr oiC ziA EdExknA xn`pe§Ÿ©¦§¨¥¦¥¤©¥

oiWECiw zkQnaE .g`d z` `le(:fi) §Ÿ¤¨¨§©¤¤¦¦
oAd z` zFAxl zi`x dnE KixR̈¥¨¨¦¨§©¤©¥

ip` dAxn iPWnE ,g`d z` `ivFdlE§¦¤¨¨§©¥§©¤£¦
Dcril eia` zgY mw oMW oAd z ¤̀©¥¤¥¨©©¨¦§©£¨

:mzd `zi`cM ,dGEg` dcUle§¦§¥£¨¦§¦¨¨¨
ãBòåWxitC i"Wx WExitl DniY §¥©§¥©¦§¥©

oM m`e ,WW z`ivin `id `WECigC§¦¨¦¦¦©¥§¦¥
ixd Kl xMnpe Lig` KEni iM xn`w i`n©¨¨©¦¨¨¦§¦§©¨£¥
mFwnÎlMn KkA dnE ,xEn` Fnvr xkFn¥©§¨©§¨¦¨¨
xnFl Fnvr xkFnA `xw i`d Kixhvi ¦̀§§¦©§¨§¥©§©
ikeC `xw i`dn ENi`C ,WWA `vFIW¤¥§¥§¦¥©§¨¦§¦
,laFIA `vFIW `N` opirnW `l KEnï¨¨§¦©¤¨¤¥©¥
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mihtynכח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
ולֹומר  לעּקם ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ּבכל עברי עבד ּדסתם ּכיון  "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד' ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּב'דברי

ׁשֹונים ּבאֹופּנים ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכנעני". ּכאן)עבד לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
חמֹורים  הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין ּוקריעת־ים־סּוף, מצרים יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹצּוּוי

מצרים" ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם פטר)טעּונים ד"ה יג יג, בא מפלגה.(רש"י ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ואם־ּכן , ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ּגדל  ׁשּמּצד ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה ּתֹורה מּתן אחרי יׂשראל ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואם

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ּכלל ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו מכר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָענּיּותֹו
על  ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי ּתֹורה ׁשּכתבה אחרי ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוא־אמינא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָולכן

עברי". ׁשהּוא ְִִֶֶֶ"עבד

(â)àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéå§¨«§¨¬¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑ ּבא ׁשּלא ּבכנפֹו, "ּבגּפֹו", ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ּכתרּגּומֹו: אּׁשה, נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּכמֹות ּבגּדֹואּלא Èˆ‡.ּבכנף Bt‚a∑ אין מּתחּלה, נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְְְְְְִִִִֶֶַָ¿«≈≈ְִִִִֵֶַָָָָֹ

ּכנענית  ׁשפחה לֹו מֹוסר עבדיםרּבֹו מּמּנה כ)להֹוליד ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית. ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָƒ««ƒ»ְְִִֵ
BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ∑אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא ׁשּתצא? הכניסּה מי וכי ¿»¿»ƒ¿ƒְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

כב)ּובניו .(קידושין ָָ

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑.עבדים מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר רּבֹו ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה "האּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? אּלא אינֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹו

ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה טו)ׁשהרי "אחי(דברים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבׁשׁש יֹוצאה העברּיה ׁשאף מלּמד העברּיה", אֹו .העברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

(ä)-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
éLôç àöà àì éða-úàå ézLà: ¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה ∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

זה  ּכאדם הּגׁשמי, לרצֹונם לעבדים", "עבדים ׁשהם עד החל, ימי ׁשׁשת ּבמׁש הּגׁשמּיים ּבעסקיהם ּכל־ּכ הּטרּודים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש
ולנּוח  לׁשּבֹות חפׁשי, לצאת צרי ׁשּבֹו הׁשּבת־קדׁש יֹום "הּׁשביעי" יֹום ּבבא וגם ׁשנים, ׁשׁש למׁש לעצמֹו אדֹון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹונה
ּומטרדים  ּוטרּודים הּגׁשמּיים, לעניניהם וׁשעּבּודם מאהבתם עצמם ּולׁשחרר חפׁשי לצאת רֹוצים אינם - חל עניני ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּכל

העֹולם. ּבעניני ְְְִֵֵָָהם

‡Ìג  ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
הּתֹורה  ּבלּמּוד יתּבר ה' עבֹודת הּוא האדם ׁשל ענינֹו - עבדים" יׂשראל ּבני לי "ּכי צּוה הּקּב"ה ההֹוראה: ּבאה זה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָועל
ּומהּוה  המחּיה הּקּב"ה ציּוּוי ׁשּזהּו ּומּכיון ּבעֹולם, ּוׁשליחּותֹו נׁשמתֹו ירידת ּתכלית זֹוהי נֹוצרּת", לכ "ּכי הּמּצֹות), ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ(וקּיּום
ּבעניניו  ּבעסקֹו החל ּבימי ׁשּגם ּדהינּו ּבעֹולם, ׁשליחּותֹו למּלאת הּדרּוׁשים והּיכלת הּכח לֹו יּתן ּבוּדאי הרי הּכל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹאת
להיֹות  האמיּתי, לצרּכֹו - ּבהם מׁשּתּמׁש אּדרּבא אּלא לעבדים" "עבד ׁשל ּבאפן עסקֹו אין להם, מׁשעּבד אינֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּגׁשמּיים
לּמּוד  - הּוא ועסקֹו חל, מעניני לגמרי עצמֹו את ּומגּביה מבּדיל מקּדׁש, הּוא הׁשּבת־קדׁש יֹום ּוכׁשּבא להּקּב"ה. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעבד

.יתּבר ה' ועבֹודת ְֲִֵַַַָָהּתֹורה
מהּגלּות  הּיציאה את ּגם מקרב ועל־ידי־זה הּפרטי, מּגלּותֹו לחפׁשי האדם יֹוצא (והּמצֹות) הּתֹורה ּבעסק זֹו הנהגה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָועל־ידי
יבנה  את לֹו ׁשּיּתנּו ּבית־הּמקּדׁש מחריבי אצל ּפעל עצמֹו החרּבן ׁשּבׁשעת זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן ׁשּמצינּו ועל־ּדר - ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהּכללי
ּבית  ּולבנין הּמׁשיח לביאת נזּכה ּובמהרה ּבן־חֹורין, האדם נעׂשה ּבּתֹורה העסק ועל־ידי - ּגדֹולה סנהדרי ּתֹורת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוחכמיה,
ּבמילּואֹו. ּבית־הּמקּדׁש ּבנין את ויׁשלימּו יתּגּלּו ׁשעריה", ּבארץ ׁש"טּבעּו ּבמצרים) עדים (ׁשהיּו והּמזּוזה" ו"הּדלת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהּמקּדׁש

(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©

:íìòì Bãáòå©«£¨−§Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי לֹולביתּֿדין. ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ∆»¡…ƒְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ∆«∆∆∆«¿»

לֹומר: ּתלמּוד עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא טו)יכֹול ּובּד(דברים ּבאזנֹו ּבּמזּוזה."ונתּתה ולא ּבּדלת לת", ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מעּמד ּדלת אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת הּקיׁש הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה כב)הא .(קידושין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ

BÊ‡ ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑ נאמר לגזרהֿׁשוה. "אזן" "אזן" לֹומר: ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו אֹו הימנית. ¿»«¬…»∆»¿ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּמצרע: ונאמר אזנֹו", את אדניו "ורצע יד)ּכאן: ּכאן (ויקרא אף הימנית, ּלהּלן מה הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל להרצע אזן ראה ּומה ׁשּׁשמעה (מכילתא)הימנית. זאת 'אזן זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבן אמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבני  לי "ּכי סיני: הר על ׁשּׁשמעה 'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, והל ּתגנב", "לא סיני: הר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹעל
לֹומר: (רצה חמר ּכמין זה מקרא ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה והל עבדים" ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
אמר  ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין מבּׂשם, צרֹור ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻקׁשר
ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא:

כה) ירצע (ויקרא לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל ּבני לי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּכי
ÌÏÚÏ.ּבפניהם' B„·ÚÂ∑לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. טו)עד לֹומר:(קידושין ּתלמּוד כה)ּכמׁשמעֹו? "ואיׁש(ויקרא ְִֵֶ«¬»¿…»ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

עֹובדֹו אּלא ׁשנה, חמׁשים ּכל ע ֹובדֹו ׁשּיהא ולא עֹולם, קרּויים ׁשנה ׁשחמּׁשים מּגיד ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאל
מפלג  ּבין סמּו ּבין הּיֹובל, .עד ְֵֵֵַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

וגם  ּדחקֹו; מּצד ּגֹונב ׁשהרי תגנב", "לא ּכסתם חמּור אינֹו זֹו ּדגניבה העֹון הרי ,ּכל־ּכ חמ ּור ּבענׁש יענׁש לּמה ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹסֹוף־סֹוף
כנ"ל, ּבני", ואת אׁשּתי את גֹו' "אהבּתי ּכן ּגם טֹוען ׁשהרי ,ּכל־ּכ חמּור ענׁש לענׁשֹו קׁשה אדֹוני" את "אהבּתי אֹומרֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעל

זּכאי": ּבן יֹוחנן "רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם רׁש"י ֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמביא
ׁשהיה הגם הּתֹורה, לּמּוד היה  רּבן) ׁשּנקרא (לאחרי זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשל ענינֹו מּצב ּכל היה ׁשאז ּולאחריו החרּבן ּבעת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

לּמד", ׁשנה וארּבעים למד ׁשנה ארּבעים ּבפרקמטיא), עסק ׁשנה "(ארּבעים ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר וכּו', וענּיּות ּדחקּות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשל
ּובּקׁש ּביׂשראל ּתֹורה ׁשּתתקּים ּדאג החרּבן ּובׁשעת הּמדרׁש", ּבבית אדם קּדמֹו ולא כּו', ּתֹורה ּבלי אּמֹות ד' הל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻו"לא

וחכמיה". יבנה לי ְֲִֵֶֶַַָָ"ּתן

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(e).åéðBãà òöøådOlervxnitl , §¨©£¨§¨¨©§¥©§¦
WrvxO,zF`n rAx` `IxhnibA ¤©§¥©§¦©§¦¨©§©¥

iz`vFd ip` `EdÎKExAÎWFcTd xn`̈©©¨¨£¦¥¦
dpW zF`n rAx` cEArXn mkz ¤̀§¤¦¦§©§©¥¨¨

iYxn`e(dp dk `xwie)l`xUi ipa il iM §¨©§¦¦¦§¥¦§¨¥

,Fnvrl oFc` dpwe Klde micar£¨¦§¨©§¨¨¨§©§
:rvxnA dwli Kkitl.íìBòì Bãáòå §¦¨¦§¤§©§¥©©£¨§¨

laFi EpiidC iel lW FnlFr cr©¨¤¥¦§©§¥
l`EnW iAB aizkE .dpW miXng£¦¦¨¨§¦©¥§¥

iel didW(ak ` '` l`eny)cr mW aWie ¤¨¨¥¦§¨©¨©

miYWE miXng dig l`EnWE ,mlFr¨§¥¨¨£¦¦§©¦
FY`iadWM did mipW iYW oaE dpẄ¨¤§¥¨¦¨¨§¤¡¦©
FnlFr zaiWi oM m` ,'d ziA FO ¦̀¥¦¥§¦©¨

:dpW miXngf dxez £¦¦¨¨



כט mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
ולֹומר  לעּקם ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ּבכל עברי עבד ּדסתם ּכיון  "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד' ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּב'דברי

ׁשֹונים ּבאֹופּנים ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכנעני". ּכאן)עבד לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
חמֹורים  הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין ּוקריעת־ים־סּוף, מצרים יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹצּוּוי

מצרים" ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם פטר)טעּונים ד"ה יג יג, בא מפלגה.(רש"י ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ואם־ּכן , ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ּגדל  ׁשּמּצד ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה ּתֹורה מּתן אחרי יׂשראל ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואם

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ּכלל ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו מכר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָענּיּותֹו
על  ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי ּתֹורה ׁשּכתבה אחרי ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוא־אמינא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָולכן

עברי". ׁשהּוא ְִִֶֶֶ"עבד

(â)àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéå§¨«§¨¬¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑ ּבא ׁשּלא ּבכנפֹו, "ּבגּפֹו", ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ּכתרּגּומֹו: אּׁשה, נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּכמֹות ּבגּדֹואּלא Èˆ‡.ּבכנף Bt‚a∑ אין מּתחּלה, נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְְְְְְִִִִֶֶַָ¿«≈≈ְִִִִֵֶַָָָָֹ

ּכנענית  ׁשפחה לֹו מֹוסר עבדיםרּבֹו מּמּנה כ)להֹוליד ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית. ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָƒ««ƒ»ְְִִֵ
BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ∑אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא ׁשּתצא? הכניסּה מי וכי ¿»¿»ƒ¿ƒְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

כב)ּובניו .(קידושין ָָ

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑.עבדים מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר רּבֹו ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה "האּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? אּלא אינֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹו

ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה טו)ׁשהרי "אחי(דברים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבׁשׁש יֹוצאה העברּיה ׁשאף מלּמד העברּיה", אֹו .העברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

(ä)-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
éLôç àöà àì éða-úàå ézLà: ¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה ∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

זה  ּכאדם הּגׁשמי, לרצֹונם לעבדים", "עבדים ׁשהם עד החל, ימי ׁשׁשת ּבמׁש הּגׁשמּיים ּבעסקיהם ּכל־ּכ הּטרּודים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש
ולנּוח  לׁשּבֹות חפׁשי, לצאת צרי ׁשּבֹו הׁשּבת־קדׁש יֹום "הּׁשביעי" יֹום ּבבא וגם ׁשנים, ׁשׁש למׁש לעצמֹו אדֹון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּקֹונה
ּומטרדים  ּוטרּודים הּגׁשמּיים, לעניניהם וׁשעּבּודם מאהבתם עצמם ּולׁשחרר חפׁשי לצאת רֹוצים אינם - חל עניני ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּכל

העֹולם. ּבעניני ְְְִֵֵָָהם

‡Ìג  ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈

Ì‡ÔÈaד  dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ ÔzÈ dBa¯ ƒƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ‡‰Ba¯Ï È‰z ‡‰·e ‡˙z‡ Ô· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈƒƒ¿ƒ

¯ÈBaה  ˙È ‡ÓÈÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï Èa ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(b).Bnò BzLà äàöéåike i"Wx WxiR §¨§¨¦§¦¥©©¦§¦
FYW` wCwcl Kixve .'eke Dqipkd in¦¦§¦¨§¨¦§©§¥¦§
xkFn iAB xnFl Wie ,oiPn eipA Epivn̈¦¨¨¦©¦§¥©©¥¥

aizM Fnvr(`n dk `xwie)[KOrn] `vie ©§§¦§¨¨¥¦¨
oiC ziA EdExknaE ,FOr eipaE `Ed¨¨¦¦§¨¥¦
,xikU xikUC deW dxifbA Dil opitlï§¦©¥¦§¥¨¨¨§¨¦¨¦

iiFNB ,deW dxifB Kd Dil zilC o`nE©§¥¥¨§¥¨¨¨©¥
:`Ed `nlrA `zNinc dxez ¦§¨§¨§¨

(c).åéðBãà íàFAx ciA zEWxW ciBn ¦£¨©¦¤§§©©
cilFdl ziprpM dgtW Fl xFqnl¦§¦§¨§©£¦§¦
mcFTn zil`xUi iEUp `EdWM dPOn¦¤¨§¤¨¦§§¥¦¦¤
lFki Fpi` iEUp Fpi`WM la` ,okl̈¥£¨§¤¥¨¥¨

xn`PW ,Fl xFqnle FtFklFRbA m` §§¦§¤¤¡©¦§©
.`vi FRbA `ai`EdWMW `Ed mrHde ¨Ÿ§©¥¥§©©©¤§¤

xg` KWnp Fpi` zil`xUi iEUp̈¦§§¥¦¥¦§¨©©
didi iEUp Fpi`WM la` ,dgtXd©¦§¨£¨§¤¥¨¦§¤

:dixg` KWnpd dxez ¦§¨©£¤¨

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
הּתֹורה  ּבלּמּוד יתּבר ה' עבֹודת הּוא האדם ׁשל ענינֹו - עבדים" יׂשראל ּבני לי "ּכי צּוה הּקּב"ה ההֹוראה: ּבאה זה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָועל
ּומהּוה  המחּיה הּקּב"ה ציּוּוי ׁשּזהּו ּומּכיון ּבעֹולם, ּוׁשליחּותֹו נׁשמתֹו ירידת ּתכלית זֹוהי נֹוצרּת", לכ "ּכי הּמּצֹות), ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ(וקּיּום
ּבעניניו  ּבעסקֹו החל ּבימי ׁשּגם ּדהינּו ּבעֹולם, ׁשליחּותֹו למּלאת הּדרּוׁשים והּיכלת הּכח לֹו יּתן ּבוּדאי הרי הּכל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹאת
להיֹות  האמיּתי, לצרּכֹו - ּבהם מׁשּתּמׁש אּדרּבא אּלא לעבדים" "עבד ׁשל ּבאפן עסקֹו אין להם, מׁשעּבד אינֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּגׁשמּיים
לּמּוד  - הּוא ועסקֹו חל, מעניני לגמרי עצמֹו את ּומגּביה מבּדיל מקּדׁש, הּוא הׁשּבת־קדׁש יֹום ּוכׁשּבא להּקּב"ה. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעבד

.יתּבר ה' ועבֹודת ְֲִֵַַַָָהּתֹורה
מהּגלּות  הּיציאה את ּגם מקרב ועל־ידי־זה הּפרטי, מּגלּותֹו לחפׁשי האדם יֹוצא (והּמצֹות) הּתֹורה ּבעסק זֹו הנהגה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָועל־ידי
יבנה  את לֹו ׁשּיּתנּו ּבית־הּמקּדׁש מחריבי אצל ּפעל עצמֹו החרּבן ׁשּבׁשעת זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן ׁשּמצינּו ועל־ּדר - ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהּכללי
ּבית  ּולבנין הּמׁשיח לביאת נזּכה ּובמהרה ּבן־חֹורין, האדם נעׂשה ּבּתֹורה העסק ועל־ידי - ּגדֹולה סנהדרי ּתֹורת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוחכמיה,
ּבמילּואֹו. ּבית־הּמקּדׁש ּבנין את ויׁשלימּו יתּגּלּו ׁשעריה", ּבארץ ׁש"טּבעּו ּבמצרים) עדים (ׁשהיּו והּמזּוזה" ו"הּדלת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהּמקּדׁש

(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©

:íìòì Bãáòå©«£¨−§Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי לֹולביתּֿדין. ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ∆»¡…ƒְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ∆«∆∆∆«¿»

לֹומר: ּתלמּוד עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא טו)יכֹול ּובּד(דברים ּבאזנֹו ּבּמזּוזה."ונתּתה ולא ּבּדלת לת", ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מעּמד ּדלת אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת הּקיׁש הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה כב)הא .(קידושין ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ

BÊ‡ ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑ נאמר לגזרהֿׁשוה. "אזן" "אזן" לֹומר: ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו אֹו הימנית. ¿»«¬…»∆»¿ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּמצרע: ונאמר אזנֹו", את אדניו "ורצע יד)ּכאן: ּכאן (ויקרא אף הימנית, ּלהּלן מה הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל להרצע אזן ראה ּומה ׁשּׁשמעה (מכילתא)הימנית. זאת 'אזן זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבן אמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבני  לי "ּכי סיני: הר על ׁשּׁשמעה 'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, והל ּתגנב", "לא סיני: הר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹעל
לֹומר: (רצה חמר ּכמין זה מקרא ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה והל עבדים" ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
אמר  ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין מבּׂשם, צרֹור ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻקׁשר
ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא:

כה) ירצע (ויקרא לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל ּבני לי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּכי
ÌÏÚÏ.ּבפניהם' B„·ÚÂ∑לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. טו)עד לֹומר:(קידושין ּתלמּוד כה)ּכמׁשמעֹו? "ואיׁש(ויקרא ְִֵֶ«¬»¿…»ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

עֹובדֹו אּלא ׁשנה, חמׁשים ּכל ע ֹובדֹו ׁשּיהא ולא עֹולם, קרּויים ׁשנה ׁשחמּׁשים מּגיד ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאל
מפלג  ּבין סמּו ּבין הּיֹובל, .עד ְֵֵֵַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

וגם  ּדחקֹו; מּצד ּגֹונב ׁשהרי תגנב", "לא ּכסתם חמּור אינֹו זֹו ּדגניבה העֹון הרי ,ּכל־ּכ חמ ּור ּבענׁש יענׁש לּמה ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹסֹוף־סֹוף
כנ"ל, ּבני", ואת אׁשּתי את גֹו' "אהבּתי ּכן ּגם טֹוען ׁשהרי ,ּכל־ּכ חמּור ענׁש לענׁשֹו קׁשה אדֹוני" את "אהבּתי אֹומרֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעל

זּכאי": ּבן יֹוחנן "רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם רׁש"י ֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמביא
ׁשהיה הגם הּתֹורה, לּמּוד היה  רּבן) ׁשּנקרא (לאחרי זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשל ענינֹו מּצב ּכל היה ׁשאז ּולאחריו החרּבן ּבעת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

לּמד", ׁשנה וארּבעים למד ׁשנה ארּבעים ּבפרקמטיא), עסק ׁשנה "(ארּבעים ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר וכּו', וענּיּות ּדחקּות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשל
ּובּקׁש ּביׂשראל ּתֹורה ׁשּתתקּים ּדאג החרּבן ּובׁשעת הּמדרׁש", ּבבית אדם קּדמֹו ולא כּו', ּתֹורה ּבלי אּמֹות ד' הל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻו"לא

וחכמיה". יבנה לי ְֲִֵֶֶַַָָ"ּתן

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(e).åéðBãà òöøådOlervxnitl , §¨©£¨§¨¨©§¥©§¦
WrvxO,zF`n rAx` `IxhnibA ¤©§¥©§¦©§¦¨©§©¥

iz`vFd ip` `EdÎKExAÎWFcTd xn`̈©©¨¨£¦¥¦
dpW zF`n rAx` cEArXn mkz ¤̀§¤¦¦§©§©¥¨¨

iYxn`e(dp dk `xwie)l`xUi ipa il iM §¨©§¦¦¦§¥¦§¨¥

,Fnvrl oFc` dpwe Klde micar£¨¦§¨©§¨¨¨§©§
:rvxnA dwli Kkitl.íìBòì Bãáòå §¦¨¦§¤§©§¥©©£¨§¨

laFi EpiidC iel lW FnlFr cr©¨¤¥¦§©§¥
l`EnW iAB aizkE .dpW miXng£¦¦¨¨§¦©¥§¥

iel didW(ak ` '` l`eny)cr mW aWie ¤¨¨¥¦§¨©¨©

miYWE miXng dig l`EnWE ,mlFr¨§¥¨¨£¦¦§©¦
FY`iadWM did mipW iYW oaE dpẄ¨¤§¥¨¦¨¨§¤¡¦©
FnlFr zaiWi oM m` ,'d ziA FO ¦̀¥¦¥§¦©¨

:dpW miXngf dxez £¦¦¨¨



mihtynל zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
לעצמ טֹובה ּתחזיק אל הרּבה, ּתֹורה למדּת "אם ּב'אבֹות' ׁשּׁשנה ּוכמֹו ואחד, אחד לכל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן הֹורה זה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָודבר

ּבחּיים. ענינֹו ועיּקר עסק, ּבעל ׁשל ּגם אדם, ּכל ׁשל ּתכליתֹו ׁשּזהּו והינּו נֹוצרּת". לכ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכי
'הּוא  ואמרה אּׁשה, לׂשאת צּותה ּדהּתֹורה והינּו, אמרֹו. ּתֹורה) (ׁשענינֹו זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן זה ּדבר רׁש"י: ׁשּמדּגיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזהּו

לחפׁשי, יצא ׁשנים ׁשׁש ׁשאחר עליו צּותה ּומּכל־מקֹום ּכּנ"ל, כּו' האּׁשה אהבת זֹו - ויהי' ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָאמר
תגנב". "לא צּותה ּומּכל־מקֹום הארץ, מּקרב אביֹון יחּדל לא ּכי הֹודיעה הּתֹורה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹוכן

ותלמידֹו זּכאי ּבן יֹוחנן ׁשרּבן נתן' ּדרּבי ּב'אבֹות וכמסּפר חסדים, ּגמילּות ענין מאד ׁשהפליא זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן מצינּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻועֹוד
רּבן  ענהּו חרב", ׁשהּוא זה על לנּו "אֹוי יהֹוׁשע רּבי אמר ּבחרּבנֹו, הּמקּדׁש ּבית וראּו הּמקּדׁש מקֹום ליד עברּו יהֹוׁשע ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻרּבי
ּבית  לענין ּגמילּות־חסדים ענין הׁשוה - ּגמילּות־חסדים" זה ואיזה ּכמֹותּה אחת ּכּפרה לנּו יׁש ,ל ירע "אל זּכאי ּבן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָיֹוחנן

ְִַָהּמקּדׁש.
ׁשּנמצא  מי ּגם ׁשּנרצע: הּדבר טעם יֹותר מ ּובן על־ידי־ זה ּכי זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם ּבהביאֹו רׁש"י מרּמז ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוזה
היה  ּבוּדאי הרי חֹובה, ׁשּזה ּומּכיון חֹובה", - עּמי את ּתלוה ּכסף "אם וצּותה הּתֹורה לֹו ּדאגה וענּיּות, ּדחקּות ׁשל ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבמּצב

אּלּו. צּוּויים על לעבר ולא ּגמילּות־חסדים וללֹות להׁשּתּדל לֹו והיה ׁשּילּוּוהּו, וכּמה ּכּמה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמֹוצא

(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין סימנים?(מכילתא. הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבקטּנה ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבסימנין, יֹוצאה לכן קדם ּמכּורה ּומה קלֿוחמר. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאמרּת:

ּתּמכר? ׁשּלא ּדין אינֹו מכּורה, ׁשאינּה - נערּות לסימני אֹותֹו ‰ÌÈ„·Ú.ּדֹורׁשים ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒִִַ
ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עד עבדים אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ועין, ׁשן ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

תצא  "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ונֹותן לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּתביא
עברּיה  מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל יּמכר "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָּכצאת

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל ּכצאת לעברי תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה אף  ּוביֹובל, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ּתלמּוד  – אברים? ּבראׁשי יֹוצא העברי (אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהעבדים?
אינֹו הּוא אף אברים, ּבראׁשי י ֹוצאה אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָלֹומר:

איברים  ּבראׁשי .יֹוצא ְִֵֵֵָָ

(ç)dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð íòì§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה d„ÚÈ.(מכילתא)ׁשּלא ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ׁשאינּהּולהכניסּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

אחרים  קּדּוׁשין ּבפדיֹונּה.∑dcÙ‰Â.צריכה מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, להּפדֹות מקֹום לּה הּוא יּתן ּומה ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הרי  ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה הּׁשנים ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקֹום

˙Bt˜ז  ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa¯ ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(f).øBkîé éëådPhwA i"Wx WxiR §¦¦§¥©©¦¦§©¨
d`iad ENit` lFki ,xAcn aEzMd©¨§©¥¨£¦¥¦¨
lFki didW oiCd `Ede .'eke oipniq¦¨¦§©¦¤¨¨¨

oM m`C uxzldn`lDPin opiWxcC §¨¥§¦¥§¨¨§¨§¦©¦¨
(.fn zeaezk),dia`l dici dUrn dxrpC§©£¨©£¥¨¤¨§¨¦¨

dxrp s` DAxl dici dUrn dn` dnC§¨¨¨©£¥¨¤¨§©¨©©£¨
`YWd ,iN dOl(e) ,dia`l dici dUrn©£¥¨¤¨§¨¦¨¨¨¦¨§¨
,`irAin dici dUrn Dl oiAfn ipEAf©¥§©¥¨©£¥¨¤¨¦©§¨
Kixhvi`Cn DPin rnW e`l `N ¤̀¨¨§©¦¨¦§¦§§¦

,dn`l`lC oipniq d`iadC `kid §¨¨¥¨§¥¦¨¦¨¦§¨
.Dl oiAfn ivndid xnFgeÎlTd `N` ¨¥§©¥¨¤¨©©¨¤¨¨

df lr oiWwn Wie .xzFi Fl hEWR̈¥§¥©§¦©¤
oipniqA [`vi] (`vei) ixar carC§¤¤¦§¦¥¥§¦¨¦

aizkC ,dIxarl ixarC `WiTdnmixac) ¥¤¥¨§¦§¦§¦§¦¨¦§¦
(ai ehF` ixard Lig` Ll xkOi iM¦¦¨¥§¨¦¨¦§¦

mc` oi`C ,mciA `Ed zErhe .dIxard̈¦§¦¨§¨§¨¨§¥¨¨
i`e ,ohw ENit`e FpA xFMnl i`Xx©©¦§§©£¦¨¨§¦
,mElM ohw dUrn oi` Fnvr xkFnA§¥©§¥©£¥¨¨§

oiC ziA oi`W `Mil oiC ziA EdExknaE¦§¨¥¦¥¨¤¥¥¦
:FzF` oiWpFr.àöú àìiAx WxiR §¦Ÿ¥¥¥©©¦

oFc`d oi`W ,l"f `xfr oA` mdxa ©̀§¨¨¦§¤§¨©¤¥¨¨
dkixSd dk`ln zFUrl DtFkl lFkï§¨©£§¨¨©§¦¨

:ziAd KFzA `N` ,uEg z`vlg dxez ¨¥¤¨§©©¦
(g).dcôäåDpFicRn rxbOW cOln §¤§¨§©¥¤§¨¥©¦¦§¨

D`pw m`W xnFl i"Wx WxiR .`vze§¥¥¥©©¦©¤¦§¨¨
iYW dcare mipn dXWA mipW WWl§¥¨¦§¦¨¨¦§¨§¨§¥
.d`vFie mipn drAx` zpzFp ,mipẄ¦¤¤©§¨¨¨¦§§¨

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
ׁשנים, ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנית ׁשּקנאּה נמצא ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו אֹומרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמנה  ׁשליׁשּיֹות ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ועׂשתה הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹעבֹודת
מאצל d¯ÎÓÏ.ותצא ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ∑האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי (קידושין ׁשאינֹו ְְְֵֵֵֶ¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

לזה ∑d·ŒB„‚·a.יח) ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות ּבּה לקּים ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא .אם ¿ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑.לקּדׁשּההאדֹון צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו קם ּבנֹו ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אחרים, ּבדמי'!קּדּוׁשין אבי ׁשּקּבל ּבּכסף לי מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר ‰Ba˙.אּלא ËtLÓk∑,ׁשאר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿ƒ¿««»ְֵ
ועֹונה  .ּכסּות ְְָ

(é)àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ
:òøâé¦§¨«

i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk d¯‡L∑ האמה ּכבר מן לֹו .ׁשּיעד ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»¿»¿…»»…ƒ¿»ְִֶַָָָָָ
d¯‡L∑מז)מזֹונֹות .ּתׁשמיׁש∑d˙Ú.ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ…»»ְִַ

(àé)ìL-íàåïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
:óñk̈«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת הּׁשלׁש?אם הן ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה לֹומּׁשלׁש ייעדּנה ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
עצמּה את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, .אֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ∑ ּבסימנין ׁשּתצא ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה מּמה יֹותר לזֹו יציאה לּה רּבה ¿»¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
סימנין, ׁשּתביא עד עוד עּמֹו ׁשּנאמר:ותׁשהה ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו (דברים ואם ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לׁשׁשטו) סימנים קדמּו ׁשאם חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ׁשנים", ׁשׁש ועבד העברּיה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ"העברי
ּבהן. ּתצא מכילתא)ׁשנים, ד. לרּבֹות (קידושין ּכסף", "אין לֹומר: ּתלמּוד ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו אֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּלא  ׁשניהם, נאמרּו לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", "ויצאה אֹומר: הייתי ׁשניהם, נאמרּו לא ואם ּבגרּות. ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיציאת
לחלק  הּדין לבעל ּפה ּפתחֹון .ליּתן ְְֲִִִֵֶַַַַֹ

(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«

i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים .ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? כד)לּמה ׁשֹומע (ויקרא יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי "ואיׁש «≈ƒ»≈ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈
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לי mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
לעצמ טֹובה ּתחזיק אל הרּבה, ּתֹורה למדּת "אם ּב'אבֹות' ׁשּׁשנה ּוכמֹו ואחד, אחד לכל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן הֹורה זה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָודבר

ּבחּיים. ענינֹו ועיּקר עסק, ּבעל ׁשל ּגם אדם, ּכל ׁשל ּתכליתֹו ׁשּזהּו והינּו נֹוצרּת". לכ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכי
'הּוא  ואמרה אּׁשה, לׂשאת צּותה ּדהּתֹורה והינּו, אמרֹו. ּתֹורה) (ׁשענינֹו זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן זה ּדבר רׁש"י: ׁשּמדּגיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזהּו

לחפׁשי, יצא ׁשנים ׁשׁש ׁשאחר עליו צּותה ּומּכל־מקֹום ּכּנ"ל, כּו' האּׁשה אהבת זֹו - ויהי' ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָאמר
תגנב". "לא צּותה ּומּכל־מקֹום הארץ, מּקרב אביֹון יחּדל לא ּכי הֹודיעה הּתֹורה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹוכן

ותלמידֹו זּכאי ּבן יֹוחנן ׁשרּבן נתן' ּדרּבי ּב'אבֹות וכמסּפר חסדים, ּגמילּות ענין מאד ׁשהפליא זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן מצינּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻועֹוד
רּבן  ענהּו חרב", ׁשהּוא זה על לנּו "אֹוי יהֹוׁשע רּבי אמר ּבחרּבנֹו, הּמקּדׁש ּבית וראּו הּמקּדׁש מקֹום ליד עברּו יהֹוׁשע ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻרּבי
ּבית  לענין ּגמילּות־חסדים ענין הׁשוה - ּגמילּות־חסדים" זה ואיזה ּכמֹותּה אחת ּכּפרה לנּו יׁש ,ל ירע "אל זּכאי ּבן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָיֹוחנן

ְִַָהּמקּדׁש.
ׁשּנמצא  מי ּגם ׁשּנרצע: הּדבר טעם יֹותר מ ּובן על־ידי־ זה ּכי זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם ּבהביאֹו רׁש"י מרּמז ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוזה
היה  ּבוּדאי הרי חֹובה, ׁשּזה ּומּכיון חֹובה", - עּמי את ּתלוה ּכסף "אם וצּותה הּתֹורה לֹו ּדאגה וענּיּות, ּדחקּות ׁשל ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבמּצב

אּלּו. צּוּויים על לעבר ולא ּגמילּות־חסדים וללֹות להׁשּתּדל לֹו והיה ׁשּילּוּוהּו, וכּמה ּכּמה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹמֹוצא

(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין סימנים?(מכילתא. הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבקטּנה ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבסימנין, יֹוצאה לכן קדם ּמכּורה ּומה קלֿוחמר. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאמרּת:

ּתּמכר? ׁשּלא ּדין אינֹו מכּורה, ׁשאינּה - נערּות לסימני אֹותֹו ‰ÌÈ„·Ú.ּדֹורׁשים ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒִִַ
ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עד עבדים אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ועין, ׁשן ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

תצא  "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ונֹותן לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּתביא
עברּיה  מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל יּמכר "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָּכצאת

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל ּכצאת לעברי תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה אף  ּוביֹובל, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ּתלמּוד  – אברים? ּבראׁשי יֹוצא העברי (אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהעבדים?
אינֹו הּוא אף אברים, ּבראׁשי י ֹוצאה אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָלֹומר:

איברים  ּבראׁשי .יֹוצא ְִֵֵֵָָ

(ç)dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð íòì§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה d„ÚÈ.(מכילתא)ׁשּלא ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ׁשאינּהּולהכניסּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

אחרים  קּדּוׁשין ּבפדיֹונּה.∑dcÙ‰Â.צריכה מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, להּפדֹות מקֹום לּה הּוא יּתן ּומה ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הרי  ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה הּׁשנים ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמקֹום

˙Bt˜ז  ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa¯ ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(f).øBkîé éëådPhwA i"Wx WxiR §¦¦§¥©©¦¦§©¨
d`iad ENit` lFki ,xAcn aEzMd©¨§©¥¨£¦¥¦¨
lFki didW oiCd `Ede .'eke oipniq¦¨¦§©¦¤¨¨¨

oM m`C uxzldn`lDPin opiWxcC §¨¥§¦¥§¨¨§¨§¦©¦¨
(.fn zeaezk),dia`l dici dUrn dxrpC§©£¨©£¥¨¤¨§¨¦¨

dxrp s` DAxl dici dUrn dn` dnC§¨¨¨©£¥¨¤¨§©¨©©£¨
`YWd ,iN dOl(e) ,dia`l dici dUrn©£¥¨¤¨§¨¦¨¨¨¦¨§¨
,`irAin dici dUrn Dl oiAfn ipEAf©¥§©¥¨©£¥¨¤¨¦©§¨
Kixhvi`Cn DPin rnW e`l `N ¤̀¨¨§©¦¨¦§¦§§¦

,dn`l`lC oipniq d`iadC `kid §¨¨¥¨§¥¦¨¦¨¦§¨
.Dl oiAfn ivndid xnFgeÎlTd `N` ¨¥§©¥¨¤¨©©¨¤¨¨

df lr oiWwn Wie .xzFi Fl hEWR̈¥§¥©§¦©¤
oipniqA [`vi] (`vei) ixar carC§¤¤¦§¦¥¥§¦¨¦

aizkC ,dIxarl ixarC `WiTdnmixac) ¥¤¥¨§¦§¦§¦§¦¨¦§¦
(ai ehF` ixard Lig` Ll xkOi iM¦¦¨¥§¨¦¨¦§¦

mc` oi`C ,mciA `Ed zErhe .dIxard̈¦§¦¨§¨§¨¨§¥¨¨
i`e ,ohw ENit`e FpA xFMnl i`Xx©©¦§§©£¦¨¨§¦
,mElM ohw dUrn oi` Fnvr xkFnA§¥©§¥©£¥¨¨§

oiC ziA oi`W `Mil oiC ziA EdExknaE¦§¨¥¦¥¨¤¥¥¦
:FzF` oiWpFr.àöú àìiAx WxiR §¦Ÿ¥¥¥©©¦

oFc`d oi`W ,l"f `xfr oA` mdxa ©̀§¨¨¦§¤§¨©¤¥¨¨
dkixSd dk`ln zFUrl DtFkl lFkï§¨©£§¨¨©§¦¨

:ziAd KFzA `N` ,uEg z`vlg dxez ¨¥¤¨§©©¦
(g).dcôäåDpFicRn rxbOW cOln §¤§¨§©¥¤§¨¥©¦¦§¨

D`pw m`W xnFl i"Wx WxiR .`vze§¥¥¥©©¦©¤¦§¨¨
iYW dcare mipn dXWA mipW WWl§¥¨¦§¦¨¨¦§¨§¨§¥
.d`vFie mipn drAx` zpzFp ,mipẄ¦¤¤©§¨¨¨¦§§¨

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
ׁשנים, ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנית ׁשּקנאּה נמצא ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו אֹומרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמנה  ׁשליׁשּיֹות ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ועׂשתה הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹעבֹודת
מאצל d¯ÎÓÏ.ותצא ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î ÌÚÏ∑האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי (קידושין ׁשאינֹו ְְְֵֵֵֶ¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

לזה ∑d·ŒB„‚·a.יח) ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד. מצות ּבּה לקּים ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא .אם ¿ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑.לקּדׁשּההאדֹון צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו קם ּבנֹו ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אחרים, ּבדמי'!קּדּוׁשין אבי ׁשּקּבל ּבּכסף לי מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר ‰Ba˙.אּלא ËtLÓk∑,ׁשאר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿ƒ¿««»ְֵ
ועֹונה  .ּכסּות ְְָ

(é)àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ
:òøâé¦§¨«

i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk d¯‡L∑ האמה ּכבר מן לֹו .ׁשּיעד ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»¿»¿…»»…ƒ¿»ְִֶַָָָָָ
d¯‡L∑מז)מזֹונֹות .ּתׁשמיׁש∑d˙Ú.ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ…»»ְִַ

(àé)ìL-íàåïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
:óñk̈«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת הּׁשלׁש?אם הן ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה לֹומּׁשלׁש ייעדּנה ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
עצמּה את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, .אֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ∑ ּבסימנין ׁשּתצא ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה מּמה יֹותר לזֹו יציאה לּה רּבה ¿»¿»ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
סימנין, ׁשּתביא עד עוד עּמֹו ׁשּנאמר:ותׁשהה ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו (דברים ואם ְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לׁשׁשטו) סימנים קדמּו ׁשאם חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ׁשנים", ׁשׁש ועבד העברּיה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ"העברי
ּבהן. ּתצא מכילתא)ׁשנים, ד. לרּבֹות (קידושין ּכסף", "אין לֹומר: ּתלמּוד ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו אֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּלא  ׁשניהם, נאמרּו לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", "ויצאה אֹומר: הייתי ׁשניהם, נאמרּו לא ואם ּבגרּות. ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיציאת
לחלק  הּדין לבעל ּפה ּפתחֹון .ליּתן ְְֲִִִֵֶַַַַֹ

(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«

i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים .ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? כד)לּמה ׁשֹומע (ויקרא יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי "ואיׁש «≈ƒ»≈ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

xnFl Wi ,df ied rExB i`n `iWw i`e§¦©§¨©¥©¨¥¤¥©
dlFcB xzFi `id mi`Ad mipXdW itl§¦¤©¨¦©¨¦¦¥§¨
on dk`ln zFUrl dAExn Dgke§Ÿ¨§¤©£§¨¨¦
Dil ixw Kkl ,ExarW mipXd©¨¦¤¨§§¨¨¥¥

:oFrxBh dxez ¥§
(`i)ìL íàå.älà L,i"Wx WxiR §¦§¨¥¤¥©©¦

zFCtl DciA oi` `ide Fpale Fl cErId©¦§¦§§¦¥§¨¨¦§
Wxtl oi` la` .DnvrWlW m`e ©§¨£¨¥§¨¥§¦§¨

dN`,dpFre zEqM x`W ,Dl dUri `l ¥¤§¥§§¨Ÿ©£¤¨
,sqM oi` mPg d`viernWn didW itl §¨§¨¦¨¥¨¤§¦¤¨¨©§©

ElNd mixaC miIw `le Dcri ENit`W¤£¦§¨¨§Ÿ¦¥§¨¦©¨
`Ed hEWR xace ,oipniqA d`vFIW¤§¨§¦¨¦§¨¨¨
hbA `N` d`vFi Dpi`W DcriC oeikC§¥¨¦¨¨¤¥¨§¨¤¨§¥

:`id dxEnB FYW`C§¦§§¨¦
.ípç äàöéå,zExrp ini EN`sqM oi` §¨§¨¦¨¥§¥©£¥¤¤

aizM `l i`C ,ikixvE .zExbA ini EN ¥̀§¥©§§¦¦§¦¨§¦
Dil opinwFn ded ,`xw cg `N ¤̀¨©§¨£¨§¦©¥
,`iWw i`e .xzFi hEWR `EdW zExbA ©̀©§¤¨¥§¦©§¨
`irA i`n zExbaA zExrpA d`vFi m ¦̀§¨§©£§©§©¨£¨

oiWECiw WixaE .DiAB(.c)`lC wiQn ©¥§¥¦¦©¦§Ÿ

oi`W ,zipFlii`C xbal `N` dkxvp¦§§¨¤¨§¤¤§©§¦¤¥
iniA d`vFiC ,zExrp ipniq Dl̈¦¨¥©£§§¨¦¥

:zExbAai dxez ©§
(ai).úîå Léà äkîi"Wx WxiR ©¥¦¨¥¥©©¦

C `kd `xwCWi` dMniM Wi`C `xwE ¦§¨¨¨§©¥¦§¨§¦¦
dMi(fi ck `xwie)KEnqaC `xwE .[`kixv] ©¤§¦¨§¨¦§¨

cifi ike.llM (dkn) aYkinl Kixv `l §¦¨¦¨§¦§¦§©§¨
ipd `N` aizM `l i`C xnFl Wi EdinE¦¥©§¦¨§¦¤¨¨¥
Wi` `weeC `pin` ded i`xw ixY§¥§¨¥£¨¨¦¨©§¨¦
mEhnEhe dX` la` ,bxdW¤¨©£¨¦¨§§



mihtynלב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
נאמר: ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? ּבלא הּכאה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאני
ואת  האּׁשה את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר הייתי יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", ְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ"מּכה

ּתלמּוד מּנין? איׁש",הּקטן "מּכה נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני לֹומר:ׁשֹומע ּתלמּוד חּיב, ועֹוד (שם)יהא ׁשהּכה. קטן ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע? נפלים אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ"ּכי
איׁש להיֹות .(מכילתא)הראּוי ְִִָָ

(âé)Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ
:änL ñeðé øLà íB÷î̈½£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה נתּכּון. ולא לֹו ארב כד)לא א צֹודה (שמואל "ואּתה «¬∆…»»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' לֹומר יּתכן ולא לקחּתּה", נפׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאת
ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוׁשם

מ  אני ואין ציד', 'צד ּבחלק חּברֹו ּומנחם לּה. כמן לא ׁשל ודי מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. ֹודה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּבחלק נחּברּנּו סו)צד, ּתּנׂשאּו",(ישעיה צד כ)"על א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה אף (דניאל ימּלל". עּלאה לצד "ּומּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אֹורב  לׁשֹון מּכלֿמקֹום, עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, צד ׁשּום לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאן
B„ÈÏ.הּוא  ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑לׁשֹון לידֹו, צא)זּמן רעה",(תהלים אלי תאּנה יב)"לא לּצּדיק (משלי יאּנה "לא ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻ

און", ה)ּכל ב עּלה (מלכים לי למצא מזּדּמן לי", הּוא B„ÈÏ."מתאּנה ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ זאת ּתצא ולּמה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»ְֵֵָָֹ
ּדוד: ׁשאמר הּוא כד)מּלפניו? א הּקדמֹוני (שמואל ּומׁשל רׁשע", יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל יאמר "ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

יצא  "מרׁשעים ּתֹורה: אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מׁשל ׁשהיא הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ולא  מזיד, הרג ואחד ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ּבמה לידֹו". אּנה "והאלהים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹרׁשע"?

מזּמ והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּגלה. לא וזה נהרג לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים ׁשהרג היּו זה אחד: לפנּדק נן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
זה  על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב מעידים ּבמזיד ועדים והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ

נהרג  - ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, - ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים ÌB˜Ó.עליו EÏ ÈzÓNÂ∑ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿ƒ¿»
לוּיה מחנה זה קֹולטֹו? מקֹום זה ואי ׁשּמה. ׁשּינּוס ּבּמדּבר, יב)אף .(מכות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(ãé)íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
:úeîì epçwz éçaæî¦§§¦½¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑ ׁשהמית ּביתּֿדין ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע וגֹו'", איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ולא  יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו את הרֹודה והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּבמלקֹות
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ּביתּֿדין, ׁשליח ולא ּבערמה" "להרגֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹוגג,

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה למּות (סנהדרין ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה .אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(åè):úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד לֹומר (שם הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ּבהּכאה  אּלא חּיב ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא ּבאביו החֹובל חּבּורה על ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו זה .אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֶֶ
˙ÓeÈ ˙BÓ∑ ּבחנק. »ְֶֶ

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

iAB i"Wx WxiR ikde .`l qFpibFxCp`e§©§§¦Ÿ§¨¦¥©©¦©¥
Wi` apbe(fh weqt):bi dxez §Ÿ¥¦

(eh).åéáà äkîeDizxdf` xn`Y m`e ©¥¨¦§¦Ÿ©©§¨¨¥
oM m` `N` aEzMd Wpr `lC ,`kidn¥¥¨§Ÿ¨©©¨¤¨¦¥

ol `wtp lNwn `nlWaC ,xidfd¦§¦§¦§¨¨§©¥¨§¨¨
x`z `l LOra `iUpen(fk ak oldl), ¦§¨¦§©§Ÿ¨Ÿ

aizkE(ci hi `xwie)ixd ,Wxg lNwz `l §¦Ÿ§©¥¥¥£¥
ohw lre ,l`xUiAW lFcB lr xidfn©§¦©¨¤§¦§¨¥§©¨¨

dn lMW Ll xnFl l`xUiAW¤§¦§¨¥©§¤¨©
`N` ,lNwz `l llkA Eidi mdipiAX¤¥¥¤¦§¦§©Ÿ§©¥¤¨
xnFl Wie .`wtp `kidn dMnC dxdf ©̀§¨¨§©¤¥¥¨¨§¨§¥©

FzMdl siqi oRn(b dk mixac)`EdW , ¦¤Ÿ¦§©Ÿ¤

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy

(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה אין (דברים מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
"וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב איׁש אּלא ּומכרֹו".לי איׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר נפׁש".(שם)ּולפי "וגֹונב ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
זה  ּגּלה זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ.B„È· ‡ˆÓÂ∑ּבידֹו ּכבר ונמצא ּומכרֹו, ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ¿ƒ¿»¿»ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ

מכירה פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑:וכתב הענין והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ּבחנק. ְִֶָֹ»ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
"מ  ּבין איׁש" הּכאה "וגֹונב מּקׁשינן סבר ּדמר ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ואּמֹו" אביו ּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ

מּקׁשינן לא סבר ּומר שם)לקללה, .(סנהדרין ְְִִַַַָָָָָ

(æé):úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑:אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ¿«≈»ƒ¿ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

סתם, ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה, את ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלי
הּקטן  את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן, אם אּׁשה. ּובין איׁש ÓeÈ˙.ּבין ˙BÓ∑,ּבסקילה ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ»ְִִָ

לכּלם: אב ּובנין ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום כ)וכל ּובמקּלל (ויקרא ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו ל')אביו קידושין כהנים. .(תורת ְֱִִֶַָָָ

(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏË˜˙È:יז  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח  ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

,dhExR deXn zFgR FxiagA laFgA§¥©£¥¨¦¨¤§¨
,oFnnA Dil mw dhExR deWA ENi`C§¦§¨¤§¨¨¥§¨
lkC xn`C xi`n iAxM `zkldC§¦§§¨§©¦¥¦§¨©§¨
`pFnn ,zFwlnE `pFnn `Mi`C `kid¥¨§¦¨¨¨©§¨¨
zFgtA la` ,iwl `l `wlin mNWn§©¥¦§¨¨¨¥£¨§¨
mEXn iwl oFnn `MilC dhExR deXn¦¨¤§¨§¥¨¨¨¥¦

siqFi `l(:al zeaezk)rxB `l eia`e , Ÿ¦§¨¦¨¨©
.mixg`n¥£¥¦

íàådMnl dxdf` `EdW oeiM ,xn`Y §¦Ÿ©¥¨¤©§¨¨§©¥
ded `de ,df e`l lr oiwln K`id eia`̈¦¥¨©§¦©¨¤§¨¨¥
ziA zzin zxdf`l oYiPW e`l Dil¥¨¤¦©§©§¨©¦©¥

eilr oiwFl oi`e oiC(.cpw zay)xnFl Wie . ¦§¥¦¨¨§¥©
iaizM i`xw ixzC(b dk mixac)siqi `l ¦§¥§¨¥§¦¥ŸŸ¦

xTirC oeikC xnFl Wi cFre .siqi oRE¤Ÿ¦§¥©§¥¨§¦©
iExw df oi` ,iz`w FxiagA laFgl `xw§¨§¥©£¥¨¨¥¥¤¨
.oiC ziA zzin zxdf`l oYiPW e`l̈¤¦©§©§¨©¦©¥¦
df `lA df dMnC ol `pnE xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨§©¤¤§Ÿ¤
ol `wtp lNwn `nlWaC ,aiIg©¨§¦§¨¨§©¥¨§¨¨

`xw aizkCnFO`e eia`dllTd Knq ¦¦§¦§¨¨¦§¦¨©©§¨¨
aizM xg` mFwnaE ,a` iAB(h k `xwie) ©¥¨§¨©¥§¦

,m` iAB dllTd KnqC lNw FO`e eia`̈¦§¦¦¥§¨©©§¨¨©¥¥
ol `wtpC xnFl Wie .olpn dMn `N ¤̀¨©¤§¨¨§¥©§¨§¨¨
mipdMd l` xFn` zWxtA aizkCn¦¦§¦§¨¨©¡¤©Ÿ£¦

(`k ck my)i"Wx WxitE ,znEi mc` dMnE©¥¨¨¨¥©©¦

dnda dMnC `inEC mc` dMnA§©¥¨¨§¨§©¥§¥¨
dPnNWi(my)`NW dnda dMO dn , §©§¤¨©©¥§¥¨¤Ÿ

xn`we ,Fbxd `NW mc` dMn s` bxd̈©©©¥¨¨¤Ÿ£¨§¨¨©
eia` dMnaC DPin rnW ,znEi `pngx©£¨¨¨§©¦¨¦§©¥¨¦
ixiinC xninl `Mile .`xw ixiin©§¥§¨§¥¨§¥©§©§¦
oFnnA znEi i`nE ,miIgnE xg` dMnA§©¤©¥¥©¦©©§¨

znEi eilrA mbe FnM(hk weqt)ixdW , §§©§¨¨¨¤£¥
DiPin lirl aizM(k ck `xwie)oYi xW`M §¦§¥¦¥©£¤¦¥

,oFnn Epiide ,FA ozPi oM mc`A mEn¨¨¨¥¦¨¤§©§¨
xninl opiraE WOn znEi `nl ©̀§¨©©¨¨¥©§¥©

:eia` dMnAfh dxez §©¥¨¦
(fh).Léà áðâåoiA `d aizkC `d §Ÿ¥¦¨¦§¦¨¥

eia` lNwnE ,eia` dMnC mEXn ,dMn ©¥¨¦§©¥¨¦¦§©¥
eia`Wi` apFbe,wpgA deW ozzin ¨¦§¥¦¦¨¨¨¨§¤¤
la`eia` lNwn,dliwqA Fzzin £¨§©¥¨¦¦¨¦§¦¨

miWFcw zWxtA aizkC(h k `xwie)eia` ¦§¦§¨¨©§¦¨¦
aB lr s`e .FA einC lNw FO`e§¦¦¥¨¨§©©©
ixdW ,ith liw lNwnC dxF`klC§¦§¨¦§©¥¦§¥¤£¥
ciar dMnE dUrn ciar `l lNwn§©¥¨£¥©£¤©¤£¥
dliwqA lNwn ikd ENit` ,dUrn©£¤£¦¨¦§©¥¦§¦¨

wpgn dxEng `idW(:hn oixcdpq)miwC , ¤¦£¨¥¤¤§¦
ol(:l oiyeciw)cFakl FcFaM WTEdW ¨¤©§¦§

ixdW mXd iAB KiIW lNwnE ,mFwOd©¨§©¥©¨©¥©¥¤£¥
oFCip KkitlE ,mXd Kxal `Ed lFkï§¨¥©¥§¦¨¦

dMn la` ,mXd Kxan FnM dliwqA¦§¦¨§§¨¥©¥£¨©¤
Fzzin KkitlE mXd iAB KiIW `lŸ©¨©¥©¥§¦¨¦¨

.wpgA§¤¤
ãBòåla` ,aiIg dzin xg`l lNwnC §¦§©¥§©©¦¨©¨£¨

Fpi`W itl ,xEhR dzin xg`l dMn©¤§©©¦¨¨§¦¤¥
,dxEAg DA WIW d`Md lr `N` aiIg©¨¤¨©©¨¨¤¥¨©¨

`Mil dzin xg`l dxEAge(:dt oixcdpq). §©¨§©©¦¨¥¨
dMnC EpWxiRX dn itl ,il `iWwe§©§¨¦§¦©¤¥©§§©¥
mEXn dliwqA [Fpi`] FO`e eia`̈¦§¦¥¦§¦¨¦
,mXd iAB KiIW `l dMnC (ol `pnc)§©¥Ÿ©¨©¥©¥
KiIW `lC dzin xg`l lNwn oM m ¦̀¥§©¥§©©¦¨§Ÿ©¨
Wi `OWe .dliwq aiIgil `l mXd iAB©¥©¥Ÿ¦©¥§¦¨§¤¨¥
iAB Dizi` lNwn mWe li`Fd ,xnFl©¦§¥§©¥¦¥©¥
miIgn lNwn oiA wNgl oi` ,mW¥¥§©¥¥§©¥¥©¦

.dzin xg`l lNwnl¦§©¥§©©¦¨
ãBòåaizkC i`O` mrh oYil xnFl Wi §¥©¦¥©©©©¦§¦

Wi` apFbelrW itl ,lNwnE dMn oiA §¥¦¥©¤§©¥§¦¤©
eia` xiMn Fpi` FzExrpA apbPW ici§¥¤¦§©§©£¥©¦¨¦
K` .mzF` dMnE mzF` lNwnE ,FO`e§¦§©¥¨©¤¨©

`kd aizkC lr oEIr KixvWi`, ¨¦¦©¦§¦¨¨¦
`dC xnFl Wi ,ohw `le lFcB rnWnC§©§©¨§Ÿ¨¨¥©§¨

xg` mFwnA aizM(f ck mixac)`vOi iM §¦§¨©¥¦¦¨¥
:eig`n Wtp apB Wi`fi dxez ¦Ÿ¥¤¤¥¤¨



לג mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
נאמר: ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? ּבלא הּכאה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאני
ואת  האּׁשה את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר הייתי יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", ְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ"מּכה

ּתלמּוד מּנין? איׁש",הּקטן "מּכה נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני לֹומר:ׁשֹומע ּתלמּוד חּיב, ועֹוד (שם)יהא ׁשהּכה. קטן ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע? נפלים אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ"ּכי
איׁש להיֹות .(מכילתא)הראּוי ְִִָָ

(âé)Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ
:änL ñeðé øLà íB÷î̈½£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה נתּכּון. ולא לֹו ארב כד)לא א צֹודה (שמואל "ואּתה «¬∆…»»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' לֹומר יּתכן ולא לקחּתּה", נפׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאת
ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוׁשם

מ  אני ואין ציד', 'צד ּבחלק חּברֹו ּומנחם לּה. כמן לא ׁשל ודי מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. ֹודה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּבחלק נחּברּנּו סו)צד, ּתּנׂשאּו",(ישעיה צד כ)"על א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה אף (דניאל ימּלל". עּלאה לצד "ּומּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אֹורב  לׁשֹון מּכלֿמקֹום, עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, צד ׁשּום לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאן
B„ÈÏ.הּוא  ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑לׁשֹון לידֹו, צא)זּמן רעה",(תהלים אלי תאּנה יב)"לא לּצּדיק (משלי יאּנה "לא ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻ

און", ה)ּכל ב עּלה (מלכים לי למצא מזּדּמן לי", הּוא B„ÈÏ."מתאּנה ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ זאת ּתצא ולּמה ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»ְֵֵָָֹ
ּדוד: ׁשאמר הּוא כד)מּלפניו? א הּקדמֹוני (שמואל ּומׁשל רׁשע", יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל יאמר "ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

יצא  "מרׁשעים ּתֹורה: אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מׁשל ׁשהיא הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיא
ולא  מזיד, הרג ואחד ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ּבמה לידֹו". אּנה "והאלהים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹרׁשע"?

מזּמ והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּגלה. לא וזה נהרג לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים ׁשהרג היּו זה אחד: לפנּדק נן ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
זה  על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב מעידים ּבמזיד ועדים והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻ

נהרג  - ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, - ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים ÌB˜Ó.עליו EÏ ÈzÓNÂ∑ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿ƒ¿»
לוּיה מחנה זה קֹולטֹו? מקֹום זה ואי ׁשּמה. ׁשּינּוס ּבּמדּבר, יב)אף .(מכות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(ãé)íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
:úeîì epçwz éçaæî¦§§¦½¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑ ׁשהמית ּביתּֿדין ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע וגֹו'", איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ולא  יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו את הרֹודה והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּבמלקֹות
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ּביתּֿדין, ׁשליח ולא ּבערמה" "להרגֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹוגג,

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה למּות (סנהדרין ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה .אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(åè):úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד לֹומר (שם הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ּבהּכאה  אּלא חּיב ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא ּבאביו החֹובל חּבּורה על ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑ זה אֹו זה .אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֶֶ
˙ÓeÈ ˙BÓ∑ ּבחנק. »ְֶֶ

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

iAB i"Wx WxiR ikde .`l qFpibFxCp`e§©§§¦Ÿ§¨¦¥©©¦©¥
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oM m` `N` aEzMd Wpr `lC ,`kidn¥¥¨§Ÿ¨©©¨¤¨¦¥
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FzMdl siqi oRn(b dk mixac)`EdW , ¦¤Ÿ¦§©Ÿ¤

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy

(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה אין (דברים מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
"וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב איׁש אּלא ּומכרֹו".לי איׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר נפׁש".(שם)ּולפי "וגֹונב ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
זה  ּגּלה זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ.B„È· ‡ˆÓÂ∑ּבידֹו ּכבר ונמצא ּומכרֹו, ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ¿ƒ¿»¿»ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ

מכירה פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑:וכתב הענין והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ּבחנק. ְִֶָֹ»ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
"מ  ּבין איׁש" הּכאה "וגֹונב מּקׁשינן סבר ּדמר ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ואּמֹו" אביו ּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ

מּקׁשינן לא סבר ּומר שם)לקללה, .(סנהדרין ְְִִַַַָָָָָ

(æé):úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑:אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ¿«≈»ƒ¿ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

סתם, ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה, את ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלי
הּקטן  את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן, אם אּׁשה. ּובין איׁש ÓeÈ˙.ּבין ˙BÓ∑,ּבסקילה ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ»ְִִָ

לכּלם: אב ּובנין ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום כ)וכל ּובמקּלל (ויקרא ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו ל')אביו קידושין כהנים. .(תורת ְֱִִֶַָָָ

(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏË˜˙È:יז  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח  ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

,dhExR deXn zFgR FxiagA laFgA§¥©£¥¨¦¨¤§¨
,oFnnA Dil mw dhExR deWA ENi`C§¦§¨¤§¨¨¥§¨
lkC xn`C xi`n iAxM `zkldC§¦§§¨§©¦¥¦§¨©§¨
`pFnn ,zFwlnE `pFnn `Mi`C `kid¥¨§¦¨¨¨©§¨¨
zFgtA la` ,iwl `l `wlin mNWn§©¥¦§¨¨¨¥£¨§¨
mEXn iwl oFnn `MilC dhExR deXn¦¨¤§¨§¥¨¨¨¥¦

siqFi `l(:al zeaezk)rxB `l eia`e , Ÿ¦§¨¦¨¨©
.mixg`n¥£¥¦

íàådMnl dxdf` `EdW oeiM ,xn`Y §¦Ÿ©¥¨¤©§¨¨§©¥
ded `de ,df e`l lr oiwln K`id eia`̈¦¥¨©§¦©¨¤§¨¨¥
ziA zzin zxdf`l oYiPW e`l Dil¥¨¤¦©§©§¨©¦©¥

eilr oiwFl oi`e oiC(.cpw zay)xnFl Wie . ¦§¥¦¨¨§¥©
iaizM i`xw ixzC(b dk mixac)siqi `l ¦§¥§¨¥§¦¥ŸŸ¦

xTirC oeikC xnFl Wi cFre .siqi oRE¤Ÿ¦§¥©§¥¨§¦©
iExw df oi` ,iz`w FxiagA laFgl `xw§¨§¥©£¥¨¨¥¥¤¨
.oiC ziA zzin zxdf`l oYiPW e`l̈¤¦©§©§¨©¦©¥¦
df `lA df dMnC ol `pnE xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨§©¤¤§Ÿ¤
ol `wtp lNwn `nlWaC ,aiIg©¨§¦§¨¨§©¥¨§¨¨

`xw aizkCnFO`e eia`dllTd Knq ¦¦§¦§¨¨¦§¦¨©©§¨¨
aizM xg` mFwnaE ,a` iAB(h k `xwie) ©¥¨§¨©¥§¦

,m` iAB dllTd KnqC lNw FO`e eia`̈¦§¦¦¥§¨©©§¨¨©¥¥
ol `wtpC xnFl Wie .olpn dMn `N ¤̀¨©¤§¨¨§¥©§¨§¨¨
mipdMd l` xFn` zWxtA aizkCn¦¦§¦§¨¨©¡¤©Ÿ£¦

(`k ck my)i"Wx WxitE ,znEi mc` dMnE©¥¨¨¨¥©©¦

dnda dMnC `inEC mc` dMnA§©¥¨¨§¨§©¥§¥¨
dPnNWi(my)`NW dnda dMO dn , §©§¤¨©©¥§¥¨¤Ÿ

xn`we ,Fbxd `NW mc` dMn s` bxd̈©©©¥¨¨¤Ÿ£¨§¨¨©
eia` dMnaC DPin rnW ,znEi `pngx©£¨¨¨§©¦¨¦§©¥¨¦
ixiinC xninl `Mile .`xw ixiin©§¥§¨§¥¨§¥©§©§¦
oFnnA znEi i`nE ,miIgnE xg` dMnA§©¤©¥¥©¦©©§¨

znEi eilrA mbe FnM(hk weqt)ixdW , §§©§¨¨¨¤£¥
DiPin lirl aizM(k ck `xwie)oYi xW`M §¦§¥¦¥©£¤¦¥

,oFnn Epiide ,FA ozPi oM mc`A mEn¨¨¨¥¦¨¤§©§¨
xninl opiraE WOn znEi `nl ©̀§¨©©¨¨¥©§¥©

:eia` dMnAfh dxez §©¥¨¦
(fh).Léà áðâåoiA `d aizkC `d §Ÿ¥¦¨¦§¦¨¥

eia` lNwnE ,eia` dMnC mEXn ,dMn ©¥¨¦§©¥¨¦¦§©¥
eia`Wi` apFbe,wpgA deW ozzin ¨¦§¥¦¦¨¨¨¨§¤¤
la`eia` lNwn,dliwqA Fzzin £¨§©¥¨¦¦¨¦§¦¨

miWFcw zWxtA aizkC(h k `xwie)eia` ¦§¦§¨¨©§¦¨¦
aB lr s`e .FA einC lNw FO`e§¦¦¥¨¨§©©©
ixdW ,ith liw lNwnC dxF`klC§¦§¨¦§©¥¦§¥¤£¥
ciar dMnE dUrn ciar `l lNwn§©¥¨£¥©£¤©¤£¥
dliwqA lNwn ikd ENit` ,dUrn©£¤£¦¨¦§©¥¦§¦¨

wpgn dxEng `idW(:hn oixcdpq)miwC , ¤¦£¨¥¤¤§¦
ol(:l oiyeciw)cFakl FcFaM WTEdW ¨¤©§¦§

ixdW mXd iAB KiIW lNwnE ,mFwOd©¨§©¥©¨©¥©¥¤£¥
oFCip KkitlE ,mXd Kxal `Ed lFkï§¨¥©¥§¦¨¦

dMn la` ,mXd Kxan FnM dliwqA¦§¦¨§§¨¥©¥£¨©¤
Fzzin KkitlE mXd iAB KiIW `lŸ©¨©¥©¥§¦¨¦¨

.wpgA§¤¤
ãBòåla` ,aiIg dzin xg`l lNwnC §¦§©¥§©©¦¨©¨£¨

Fpi`W itl ,xEhR dzin xg`l dMn©¤§©©¦¨¨§¦¤¥
,dxEAg DA WIW d`Md lr `N` aiIg©¨¤¨©©¨¨¤¥¨©¨

`Mil dzin xg`l dxEAge(:dt oixcdpq). §©¨§©©¦¨¥¨
dMnC EpWxiRX dn itl ,il `iWwe§©§¨¦§¦©¤¥©§§©¥
mEXn dliwqA [Fpi`] FO`e eia`̈¦§¦¥¦§¦¨¦
,mXd iAB KiIW `l dMnC (ol `pnc)§©¥Ÿ©¨©¥©¥
KiIW `lC dzin xg`l lNwn oM m ¦̀¥§©¥§©©¦¨§Ÿ©¨
Wi `OWe .dliwq aiIgil `l mXd iAB©¥©¥Ÿ¦©¥§¦¨§¤¨¥
iAB Dizi` lNwn mWe li`Fd ,xnFl©¦§¥§©¥¦¥©¥
miIgn lNwn oiA wNgl oi` ,mW¥¥§©¥¥§©¥¥©¦

.dzin xg`l lNwnl¦§©¥§©©¦¨
ãBòåaizkC i`O` mrh oYil xnFl Wi §¥©¦¥©©©©¦§¦

Wi` apFbelrW itl ,lNwnE dMn oiA §¥¦¥©¤§©¥§¦¤©
eia` xiMn Fpi` FzExrpA apbPW ici§¥¤¦§©§©£¥©¦¨¦
K` .mzF` dMnE mzF` lNwnE ,FO`e§¦§©¥¨©¤¨©

`kd aizkC lr oEIr KixvWi`, ¨¦¦©¦§¦¨¨¦
`dC xnFl Wi ,ohw `le lFcB rnWnC§©§©¨§Ÿ¨¨¥©§¨

xg` mFwnA aizM(f ck mixac)`vOi iM §¦§¨©¥¦¦¨¥
:eig`n Wtp apB Wi`fi dxez ¦Ÿ¥¤¤¥¤¨



mihtynלד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑ ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למדנּו. לא נא ורּפּוי זֹולכ ּפרׁשה kLÓÏ·.(מכילתא)מרה ÏÙÂ∑ׁשּמבּטלֹו לחלי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו: ְְְְִֶֶַָָָָָָֹ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָ

.מּמלאכּתֹו ְְִַ

(èé)äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
:àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ּבריֹו ‰kn‰.(מכילתא)וכחֹועל ‰wÂ∑?הרג ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
מׁשענּתֹו, על והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ללּמד ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

הּמּכה  נּקה לא זה, יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה, ונּקה Bz·L.אז אם ∑¯˜ החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ«ƒ¿ְְֲֳִִִֵַַַ
החלי  לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו ְְְְְֲֲֳֳִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָקטע
רגל  יד, ּתחת "יד ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו נתן ּכבר והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאינֹו

רגל" t¯È‡.ּתחת ‡t¯Â∑הרֹופא ׂשכר יׁשּלם פה)ּכתרּגּומֹו: קמא .(בבא ֶַַָ¿«…¿«≈ְְְְֵֵַַַָ

ß hay a"k ipy mei ß

)(ëBà Bcáò-úà Léà äké-éëåèáMa Búîà-úà §¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּתלמּוד ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ּכנעני, ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו "ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלֹומר:

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא וׁשהה ומת"? ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין נּדֹון להיֹות לל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור  לעת, להמית?∑Ë·Ma.מעת ּכדי ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב להמית, ּכדי ּבֹו ּכׁשּיׁש ְֵֵֵָ«≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּביׂשראל: לֹומר לה)ּתלמּוד ּבּה(במדבר ימּות אׁשר יד ּבאבן רא"ם)"ואם גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי והלא (או הּכהּו". ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אבר  ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו אּלאֿאםּֿכן עליו חּיב אין חמּור, ּיׂשראל ּומה קלֿוחמר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדברים

ּכלֿׁשּכן  לא הּקל, עבד - זֹו ּבהּכאה למּות ּכדי Ì˜pÈ.ׁשהּוא Ì˜∑(עא אֹומר:(סנהדרין הּוא וכן סיף, מיתת ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ»…ƒ»≈ְִִֵֵַַ
כו) ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת .(מכילתא)"חרב ְְִֶֶֶֶַ

(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−
:àeä«

i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אּלא ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לעת מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא ‰e‡.מכילתא)(יֹום BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר אףֿעלּֿפי הא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ…À«ƒ«¿ִִֵֶַַַָָ

חּיב  ׁשּמת, קדם לעת מעת .ׁשּׁשהה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈
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(`k).íéîBé Bà íBé íà CàWxiR ©¦©¦¥©
i"Wx(k weqt)Wi` dMn llkA `Ed ixde ©¦©£¥¦§©©¥¦
zne(ai weqt)F`ivFde aEzMd `A `N` , ¨¥¤¨¨©¨§¦

oicA oFCip zFidl llMd on.minFii`e ¦©§¨¦§¦§¦©¦§¦
did dfC opixn` `l i`O` ,`iWw©§¨©©¨¨§¦©§¤¨¨
cOll `l ,cOll llMd on `vie llMA©§¨§¨¨¦©§¨§©¥Ÿ§©¥
llMd lr cOll `N` `vi Fnvr lr©©§¨¨¤¨§©¥©©§¨

`vi FNM(k"ez yix l`rnyi iaxc `ziixa), ª¨¨

oicA oFCip l`xUi ENit`W `nipemFi §¥¨¤£¦¦§¨¥¦§¦
.minFi F`xaC dAxc`C xnFl Wie ©¦§¥©§©§©¨¨¨

Wcg xacA oFCil `vie llMA didW¤¨¨©§¨§¨¨¦§¨¨¨¨
Fxifgdl lFki dY` i`W df `Ed¤¤¦©¨¨§©£¦

Fllkl(my): ¦§¨
íàåxn`C o`nl `gipd xn`Ymigaf) §¦Ÿ©¨¦¨§©§¨©

(.hnxacA oFCil `vie llMA didW xaC̈¨¤¨¨©§¨§¨¨¦§¨¨
`le DillMn xnB Edi` e`l Wcg̈¨¨¦¨©¦§¨¥§¨

xn`C o`nl `N` ,DiPin xnB DillM§¨¥¨©¦¥¤¨§©§¨©
,xninl `Mi` i`n DiPin xnB DillM§¨¥¨©¦¥©¦¨§¥©
oFCil l`xUi DiPin silip oM m` `dn¥¨¦¥¥¦¦¥¦§¨¥¦

.minFi F` mFi[idpC] (ipda) xnFl Wi ©¦¥©¦§¦
,DiPin DillM xnB mixaC x`XnC§¦§¨§¨¦¨©§¨¥¦¥
lMd Wcgd xaCd on mFwnÎlMn¦¨¨¦©¨¨¤¨¨©Ÿ
m`e .DiPin xnB `l DillM s`C micFn¦§©§¨¥¨¨©¦¥§¦
xnB Edi` `l xn`C o`nl ,xn`YŸ©§©§¨©¨¦¨©
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(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ

:íéììôa ïúðå äMàä ìòa©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשה זה את והּכה חברֹו את להּכֹות נגיפה ∑eÙ‚Â.ונתּכּון אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵָ

ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון צא)אּלא רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם (ישעיה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
נגף" ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה.LÚÈ LBÚ∑ היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר LÚÈ.ראּויה LBÚ∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, "וענׁשּו(דברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ»≈»≈ְְְְִִֶָָ
כסף" מאה B‚Â'.אֹותֹו ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ ¯L‡k∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּבביתּֿדין הּבעל ∑Ô˙Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ֵֶֶָ«¬∆»ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«

ולדֹות הּמּכה, הּדּינים ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי .עלּֿפי ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.LÙ ˙Áz LÙ ‰z˙Â∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵַַָָ

מּמיתה  ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹנפׁש
ּבּׁשּוק  נמּכר ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו .ּומׁשּלם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ולא ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
"החֹובל" ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר פד)נטילת קמא .(בבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
:äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּפחת ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ּבחּבלה ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc
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dY`W `vnp ,dzin ,aIg oFc`d bxdW¤¨©¨¨©¨¦¨¦§¨¤©¨
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:l"f o"aehitnak dxez ¦©
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`Ow `aaC `Ow wxR(.dl)xEhtC ¤¤©¨§¨¨©¨§¨
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,didi oFq`,Dnvr dX`l oeEMzpe ¨¦§¤§¦§©¥¨¦¨©§¨
.Wtp zgY Wtp Yzpedn ,Dnize §¨©¨¤¤©©¤¤§¥©©

dX`l oeEMzpC oeikC ,dfA Wi WECig¦¥¨¤§¥¨§¦§©¥¨¦¨
KYrC `wlqC d`xp ile .bxdpC§¤¡¨§¦¦§¤§¨§¨©§¨
`ciarz` `lC oeikC ,`pin`̈¦¨§¥¨§¨¦§£¦¨
dzid FzpeEM xTir ixdW ,FYaWgn©£©§¤£¥¦©©¨¨¨§¨
`w ,aiIgil `l ,Fxiag z` bFxdl©£¤£¥¨¦©¥¨

:ol rnWnck dxez ©§©¨



לה mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑ ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למדנּו. לא נא ורּפּוי זֹולכ ּפרׁשה kLÓÏ·.(מכילתא)מרה ÏÙÂ∑ׁשּמבּטלֹו לחלי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו: ְְְְִֶֶַָָָָָָֹ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָ

.מּמלאכּתֹו ְְִַ

(èé)äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
:àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ּבריֹו ‰kn‰.(מכילתא)וכחֹועל ‰wÂ∑?הרג ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
מׁשענּתֹו, על והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ללּמד ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא

הּמּכה  נּקה לא זה, יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה, ונּקה Bz·L.אז אם ∑¯˜ החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ«ƒ¿ְְֲֳִִִֵַַַ
החלי  לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו ְְְְְֲֲֳֳִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָקטע
רגל  יד, ּתחת "יד ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו נתן ּכבר והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאינֹו

רגל" t¯È‡.ּתחת ‡t¯Â∑הרֹופא ׂשכר יׁשּלם פה)ּכתרּגּומֹו: קמא .(בבא ֶַַָ¿«…¿«≈ְְְְֵֵַַַָ

ß hay a"k ipy mei ß

)(ëBà Bcáò-úà Léà äké-éëåèáMa Búîà-úà §¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּתלמּוד ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ּכנעני, ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו "ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָלֹומר:

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא וׁשהה ומת"? ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין נּדֹון להיֹות לל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור  לעת, להמית?∑Ë·Ma.מעת ּכדי ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב להמית, ּכדי ּבֹו ּכׁשּיׁש ְֵֵֵָ«≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּביׂשראל: לֹומר לה)ּתלמּוד ּבּה(במדבר ימּות אׁשר יד ּבאבן רא"ם)"ואם גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי והלא (או הּכהּו". ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אבר  ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו אּלאֿאםּֿכן עליו חּיב אין חמּור, ּיׂשראל ּומה קלֿוחמר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדברים

ּכלֿׁשּכן  לא הּקל, עבד - זֹו ּבהּכאה למּות ּכדי Ì˜pÈ.ׁשהּוא Ì˜∑(עא אֹומר:(סנהדרין הּוא וכן סיף, מיתת ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ»…ƒ»≈ְִִֵֵַַ
כו) ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת .(מכילתא)"חרב ְְִֶֶֶֶַ

(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−
:àeä«

i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אּלא ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לעת מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא ‰e‡.מכילתא)(יֹום BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר אףֿעלּֿפי הא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ…À«ƒ«¿ִִֵֶַַַָָ

חּיב  ׁשּמת, קדם לעת מעת .ׁשּׁשהה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc
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mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ

:íéììôa ïúðå äMàä ìòa©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשה זה את והּכה חברֹו את להּכֹות נגיפה ∑eÙ‚Â.ונתּכּון אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵָ

ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון צא)אּלא רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם (ישעיה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
נגף" ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ּבאּׁשה.LÚÈ LBÚ∑ היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר LÚÈ.ראּויה LBÚ∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, "וענׁשּו(דברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ»≈»≈ְְְְִִֶָָ
כסף" מאה B‚Â'.אֹותֹו ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ ¯L‡k∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּבביתּֿדין הּבעל ∑Ô˙Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ֵֶֶָ«¬∆»ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«

ולדֹות הּמּכה, הּדּינים ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי .עלּֿפי ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.LÙ ˙Áz LÙ ‰z˙Â∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵַַָָ

מּמיתה  ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹנפׁש
ּבּׁשּוק  נמּכר ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו .ּומׁשּלם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ולא ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
"החֹובל" ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר פד)נטילת קמא .(בבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
:äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּפחת ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ּבחּבלה ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈
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dY`W `vnp ,dzin ,aIg oFc`d bxdW¤¨©¨¨©¨¦¨¦§¨¤©¨
wgvi i"xdn .oiCd on FWiprnE FaiIgn§©§©£¦¦©¦¦§¨

:l"f o"aehitnak dxez ¦©

(bk).äéäé ïBñà íàåxn`C o`nl §¦¨¦§¤§©§¨©
(.hr oixcdpq)bxde df z` bFxdl oiEMzp¦§©¥©£¤¤§¨©

xnFl dvx aiIg df z`Wtp zgY Wtp ¤¤©¨¨¨©¤¤©©¤¤
dziOn xEhR xn`C o`nlE ,WOn©¨§©§¨©¨¦¦¨

ied oFnn aiIgeWtp zgY WtpoFnn §©¨¨¨¥¤¤©©¤¤¨
xaqC EdIwfg iaC `PzlE .FWtp oFicR¦§©§§©¨§¥¦§¦¨§¨©

`Ow `aaC `Ow wxR(.dl)xEhtC ¤¤©¨§¨¨©¨§¨
,ikd `xw WxRzn oFnOn ENit`m`e £¦¦¨¦§¨¥§¨¨¦§¦

,didi oFq`,Dnvr dX`l oeEMzpe ¨¦§¤§¦§©¥¨¦¨©§¨
.Wtp zgY Wtp Yzpedn ,Dnize §¨©¨¤¤©©¤¤§¥©©

dX`l oeEMzpC oeikC ,dfA Wi WECig¦¥¨¤§¥¨§¦§©¥¨¦¨
KYrC `wlqC d`xp ile .bxdpC§¤¡¨§¦¦§¤§¨§¨©§¨
`ciarz` `lC oeikC ,`pin`̈¦¨§¥¨§¨¦§£¦¨
dzid FzpeEM xTir ixdW ,FYaWgn©£©§¤£¥¦©©¨¨¨§¨
`w ,aiIgil `l ,Fxiag z` bFxdl©£¤£¥¨¦©¥¨

:ol rnWnck dxez ©§©¨



mihtynלו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy
מצטער  להיֹות לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּדמים

ּכ.Úˆt∑ּבֹו יׁש אם ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, את ׁשּפצע ּדם הּמֹוציאה מּכה היא ָ∆«ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּוב"החֹובל" הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, נֹותן למׁשּכב, נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפחת
מן  אֹותֹו ּפֹוטרין אין ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ׁשאף ֿעלּֿפי נזק, ּבמקֹום אפּלּו הּצער על לחּיב רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּדרׁשּוהּו
ּבסם, לחּתכּה לֹו יׁש אֹומרים: אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה עליו יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר: ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהּצער,

וצערֹו ּבברזל חּתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער אּלא ∑eaÁ¯‰.ׁשאינֹו יֹוצא, ואינֹו ּבּה נצרר ׁשהּדם מּכה היא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ«»ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א חּבּורה, לׁשֹון ּכנגּדֹו. הּבׂשר יג)ׁשּמאדים מׁשקֹופי,(ירמיה ותרּגּומֹו חברּברתיו". "ונמר ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

על  הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. חבּוטֹות קּדּום, ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, בטדור"א חבטה, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹלׁשֹון
עליו  נֹוקׁש ׁשהּדלת .ׁשם ֵֵֶֶֶַָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ אצל∑‡˙ ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּבׁשן יֹוצא אינֹו עברי אבל העבדים"ּכנעני, ּכצאת תצא ."לא ∆≈«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
BÈÚ ˙Áz∑(מכילתא):אברים ראׁשי ּבכ"ד הּגוּיה וכן וראׁש והחטם אזנים, ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ««≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנברא  עין מה אֹומר: הייתי ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? 'ׁשן נאמר ולּמה האּמה. ּגיד ְְְְֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
ׁשן  אפּלּו אֹומר הייתי עין, נאמר ולא ׁשן נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן והרי עּמֹו, ׁשּנברא ּכל אף ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעּמֹו,

עין  נאמר לכ חליפין, לּה ׁשּיׁש .ּתינֹוק ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָ

(æë)éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬
:BpL úçz epçlLé§©§¤−©¬©¦«

(çë)úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®
ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ̈¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©

:é÷ð øBMä©−¨¦«
i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ועֹוף,(בבא וחּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ּבהוה אחד הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ¿ƒƒ«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿…
‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא אסּורה (פסחים ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", יּסקל "סקֹול ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ּבׂשרֹו"?, את יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה אּלא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאכילה?
מא)ּבאכילה. קמא נקי (בבא ּפלֹוני יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבהנאה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָמּנכסיו
נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבּתם: לֹומר הצר .יּומת", ְִַַַַַַָָָֻ

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fk).epçlLé éLôçìWxcnhewli d`x) ©¨§¦§©§¤¦§¨
(hly fnxoWA iprpM car `vFi KklE ,§¨¥¤¤§©£¦§¥

d`x mg :`EdÎKExAÎWFcTd xn` ,oirë©¦¨©©¨¨¨¨¨
Kkitl eitA eig`l ciBde eia` zexr¤§©¨¦§¦¦§¤¨§¦§¦¨
dwl dfe ,eig`l car zFidl lNwzp¦§©¥¦§¤¤§¤¨§¤¨¨
Kkitl eiPWA F` eipirA lwlTW xacA§¨¨¤¦§¥§¥¨§¦¨§¦¨

:zExigl odA `vigk dxez ¥¥¨¤§¥

(gk).øBMä ì÷qé ìB÷ñ,i"Wx WxiR ¨¦¨¥©¥©©¦
xn`PW rnWOnxFXd lwQi lFwq ¦©§©¤¤¡©¨¦¨¥©

C rcFi ipi`,lk`i `l`id dliapC ¥¦¥©§Ÿ¥¨¥¦§¥¨¦
cOln `N` ,dlik`A dxEq` dliapE§¥¨£¨©£¦¨¤¨§©¥
xEq`W FpiC xnbPW xg`l FhgW m`W¤¦§¨§©©¤¦§©¦¤¨

C `ni` xn`Y m`e .dlik`Alk`i `l ©£¦¨§¦Ÿ©¥¨§Ÿ¥¨¥
FO` zhigWA xYipC drEwR oal `z £̀¨§¤§¨§¦¨¦§¦©¦

(.cr oileg)m`C xninl `xw i`d `z`e ,©£¨©§¨§¥©§¦
iR lr s`W lwqpe gbp drEwR oA FzF`¤§¨¨©§¦§©¤©©¦
xnFl Wie .xEq` `di dliap Fpi`W¤¥§¥¨§¥¨§¥©
m` ,dhigW `lA xYip drEwR oaC oeiM¥¨§¤§¨¦¨§Ÿ§¦¨¦
xnB mcFw hgWPW FnM Dil ded oM¥¨¥¥§¤¦§©¤§©
xYEnC ol miwC ,FpiC¦§¦¨§¨

:dhigWAhk dxez ¦§¦¨

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 141 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¥©¨

ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹור ר ר ר  ְְְְִִִִִִִִַַַַֽֽֽֽוכיוכיוכיוכי־־־־ייייּגּגּגּגחחחח
ּבהוה הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ובפרש"י)אחד כח. (כא, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּפעמים ּכּמה עֹוד ּבפרׁשתנּו רׁש"י (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ל)יׁש שם, כא. שם, יז. הּדרּוׁש(כב, ּבדר ( ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ְֶֶָוהרמז:

"מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי הרגיל, מּגדר ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאׁשר
ְַָחס־וׁשלֹום.

ּדרּכם  הּוא ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין לחׁשב האדם עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹא
ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָוטבעם

ּכי  ח"ו, מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ּדקאי ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל
ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל את ּומקּים הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאם

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàåãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³
øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå åéìòáa¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ

:úîeé åéìòa-íâå ì÷qé¦¨¥½§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש ÂÈÏÚ·a.(מכילתא)נגיחֹותהרי „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה (בראשית לׁשֹון ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ

האיׁש"מג) ּבנּו העיד B‚Â'."העד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â∑.ּבנגיחה ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ¿ְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ּבנׁשיכה, ÓeÈ˙."והמית"המיתֹו ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ יכֹול ׁשמים. ּבידי ְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַָָָ¿«¿»»»ִִֵַָָ

לֹומר: ּתלמּוד אדם? לה)ּבידי הֹורגֹו(במדבר אּתה ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, יּומת "מֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
ׁשֹורֹו רציחת לג)על .(סנהדרין ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 329 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?zFWtp ipiC ± xFXd zzin¦©©¦¥§¨

ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: וגםוגםוגםוגם־־־־ּבּבּבּבעליועליועליועליו ייייּסּסּסּסקלקלקלקל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשֹוֹוֹוֹורררר .... .... ּבּבּבּבבעליובעליובעליובעליו והוהוהוהּוּוּוּועדעדעדעד ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּתּתּתּתמלמלמלמל ההההּוּוּוּואאאא ננננּגּגּגּגחחחח ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹורררר כט)ואםואםואםואם (כא, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, ּבעליו וגם יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה, ּבעׂשרים הּנסקל, א)"ׁשֹור ב, .(סנהדרין ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין והרי הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוקׁשה
נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ּדיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָויׁש

ממֹונֹות  ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – יּומת" ּבעליו וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאחר
נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ואם־ּכן ׁשמים), (ּבידי יּומת" ּבעליו "וגם – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות, ּדיני ּגם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָּכי־אם

ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש
ּבנגיחת  לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם "הּׁשֹור ּדהּנה ואז ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ּדהּוא לפרׁש אפׁשר היה ׁשֹורֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּדברים  ׁשני הם הּבעלים ודין הּׁשֹור ּדין זה, ּולפי ׁשֹורֹו. ׁשמר ׁשּלא מּטעם הּוא יּומת ׁשהּבעלים וזה ׁשהּזיק, מּׁשּום ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיּסקל"
ְִִָנפרדים.

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hk).àeä çbð øBL íàå`Ow `aaA §¦©¨§¨¨©¨
lbxd cviM wxR(:bk),`axe iiA` ibilR ¤¤¥©¨¤¤§¦¦©©¥§¨¨

xn` iiA`lFnY,cglFnYn,ixY ©©¥¨©§©¦§§¥
mFWlW,zlYEPxnWi `le`z` ¦§§¨§Ÿ¦§§¤£¨

xn` `axe ,ziriax dgibpllFnY ¦§¦¨§¦¦§¨¨¨©§
lFnYn,cgmFWlW,ixYEPxnWi `le ¦§©¦§§¥§Ÿ¦§§¤

aiIg KgxM lre ,aiIg dgibp o`M ixd£¥¨§¦¨©¨§©¨§¨©¨
,ziriax dgibp gBIWM xnFlÎdvFx¤©§¤¦©§¦¨§¦¦

miYAd zwfg wxtA opixn`cM(.gk a"a) ¦§¨§¦©§¤¤¤§©©¨¦
dgibp cr crEOd xFX [dn i`] (`ni`)¦©©¨©§¦¨
iNEkC rnWn ,aiIgn `l ziriax§¦¦¨¦©©©§©§¥
iiA` ibilR `dA `N` ,DA icFn `nlr̈§¨¥¨¤¨§¨§¦¦©©¥
drAx`d lM wiRn iiA`C ,`axe§¨¨§©©¥©¥¨¨©§¨¨
wiRn `l `axe ,DitEB `xTn zFgibp§¦¦§¨¥§¨¨¨©¥
i`n `iWw i`e .WlW `N` `xTn¦§¨¤¨¨§¦©§¨©
`iaPd `xfr axd xnF`e ,DiPin `wtp̈§¨¦¥§¥¨©¤§¨©¨¦

rAx`C iiA`C ,DPin `wtpC l"f©§¨§¨¦¨§©©¥§©§©
`AiN` aiIgn `l ,DitEB `xTn zFgibp§¦¦§¨¥¨¦©©©¦¨
dgibPd dzid oM m` `N` dcEdi iAxC§©¦§¨¤¨¦¥¨§¨©§¦¨

DCal cg` mFiA ziriaxdWlW xg` ¨§¦¦§¤¨§©¨©©¨
dgibPd dzid ENit` `axlE ,zFgibp§¦§¨¨£¦¨§¨©§¦¨
ziWilXd dgbPW mFiA ziriax§¦¦§¤¨§¨©§¦¦

:aiIgnl dxez ¦©©



לז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy
מצטער  להיֹות לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּדמים

ּכ.Úˆt∑ּבֹו יׁש אם ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, את ׁשּפצע ּדם הּמֹוציאה מּכה היא ָ∆«ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּוב"החֹובל" הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, נֹותן למׁשּכב, נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפחת
מן  אֹותֹו ּפֹוטרין אין ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ׁשאף ֿעלּֿפי נזק, ּבמקֹום אפּלּו הּצער על לחּיב רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּדרׁשּוהּו
ּבסם, לחּתכּה לֹו יׁש אֹומרים: אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה עליו יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר: ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהּצער,

וצערֹו ּבברזל חּתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער אּלא ∑eaÁ¯‰.ׁשאינֹו יֹוצא, ואינֹו ּבּה נצרר ׁשהּדם מּכה היא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ«»ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א חּבּורה, לׁשֹון ּכנגּדֹו. הּבׂשר יג)ׁשּמאדים מׁשקֹופי,(ירמיה ותרּגּומֹו חברּברתיו". "ונמר ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

על  הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. חבּוטֹות קּדּום, ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, בטדור"א חבטה, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹלׁשֹון
עליו  נֹוקׁש ׁשהּדלת .ׁשם ֵֵֶֶֶַָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ אצל∑‡˙ ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּבׁשן יֹוצא אינֹו עברי אבל העבדים"ּכנעני, ּכצאת תצא ."לא ∆≈«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
BÈÚ ˙Áz∑(מכילתא):אברים ראׁשי ּבכ"ד הּגוּיה וכן וראׁש והחטם אזנים, ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ««≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנברא  עין מה אֹומר: הייתי ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? 'ׁשן נאמר ולּמה האּמה. ּגיד ְְְְֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
ׁשן  אפּלּו אֹומר הייתי עין, נאמר ולא ׁשן נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן והרי עּמֹו, ׁשּנברא ּכל אף ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעּמֹו,

עין  נאמר לכ חליפין, לּה ׁשּיׁש .ּתינֹוק ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָ

(æë)éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬
:BpL úçz epçlLé§©§¤−©¬©¦«

(çë)úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®
ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ̈¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©

:é÷ð øBMä©−¨¦«
i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ועֹוף,(בבא וחּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ּבהוה אחד הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ¿ƒƒ«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿…
‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא אסּורה (פסחים ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", יּסקל "סקֹול ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ּבׂשרֹו"?, את יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה אּלא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאכילה?
מא)ּבאכילה. קמא נקי (בבא ּפלֹוני יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבהנאה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָמּנכסיו
נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבּתם: לֹומר הצר .יּומת", ְִַַַַַַָָָֻ

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fk).epçlLé éLôçìWxcnhewli d`x) ©¨§¦§©§¤¦§¨
(hly fnxoWA iprpM car `vFi KklE ,§¨¥¤¤§©£¦§¥

d`x mg :`EdÎKExAÎWFcTd xn` ,oirë©¦¨©©¨¨¨¨¨
Kkitl eitA eig`l ciBde eia` zexr¤§©¨¦§¦¦§¤¨§¦§¦¨
dwl dfe ,eig`l car zFidl lNwzp¦§©¥¦§¤¤§¤¨§¤¨¨
Kkitl eiPWA F` eipirA lwlTW xacA§¨¨¤¦§¥§¥¨§¦¨§¦¨

:zExigl odA `vigk dxez ¥¥¨¤§¥

(gk).øBMä ì÷qé ìB÷ñ,i"Wx WxiR ¨¦¨¥©¥©©¦
xn`PW rnWOnxFXd lwQi lFwq ¦©§©¤¤¡©¨¦¨¥©

C rcFi ipi`,lk`i `l`id dliapC ¥¦¥©§Ÿ¥¨¥¦§¥¨¦
cOln `N` ,dlik`A dxEq` dliapE§¥¨£¨©£¦¨¤¨§©¥
xEq`W FpiC xnbPW xg`l FhgW m`W¤¦§¨§©©¤¦§©¦¤¨

C `ni` xn`Y m`e .dlik`Alk`i `l ©£¦¨§¦Ÿ©¥¨§Ÿ¥¨¥
FO` zhigWA xYipC drEwR oal `z £̀¨§¤§¨§¦¨¦§¦©¦

(.cr oileg)m`C xninl `xw i`d `z`e ,©£¨©§¨§¥©§¦
iR lr s`W lwqpe gbp drEwR oA FzF`¤§¨¨©§¦§©¤©©¦
xnFl Wie .xEq` `di dliap Fpi`W¤¥§¥¨§¥¨§¥©
m` ,dhigW `lA xYip drEwR oaC oeiM¥¨§¤§¨¦¨§Ÿ§¦¨¦
xnB mcFw hgWPW FnM Dil ded oM¥¨¥¥§¤¦§©¤§©
xYEnC ol miwC ,FpiC¦§¦¨§¨

:dhigWAhk dxez ¦§¦¨

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 141 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¥©¨

ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹור ר ר ר  ְְְְִִִִִִִִַַַַֽֽֽֽוכיוכיוכיוכי־־־־ייייּגּגּגּגחחחח
ּבהוה הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ועֹוף חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ובפרש"י)אחד כח. (כא, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּפעמים ּכּמה עֹוד ּבפרׁשתנּו רׁש"י (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ל)יׁש שם, כא. שם, יז. הּדרּוׁש(כב, ּבדר ( ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ְֶֶָוהרמז:

"מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי הרגיל, מּגדר ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכאׁשר
ְַָחס־וׁשלֹום.

ּדרּכם  הּוא ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין לחׁשב האדם עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹא
ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָוטבעם

ּכי  ח"ו, מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ּדקאי ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל
ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל את ּומקּים הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאם

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàåãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³
øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå åéìòáa¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ

:úîeé åéìòa-íâå ì÷qé¦¨¥½§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש ÂÈÏÚ·a.(מכילתא)נגיחֹותהרי „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה (בראשית לׁשֹון ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ

האיׁש"מג) ּבנּו העיד B‚Â'."העד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â∑.ּבנגיחה ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ¿ְְֱֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ּבנׁשיכה, ÓeÈ˙."והמית"המיתֹו ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ יכֹול ׁשמים. ּבידי ְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַָָָ¿«¿»»»ִִֵַָָ

לֹומר: ּתלמּוד אדם? לה)ּבידי הֹורגֹו(במדבר אּתה ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, יּומת "מֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
ׁשֹורֹו רציחת לג)על .(סנהדרין ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 329 'nr e"g y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?zFWtp ipiC ± xFXd zzin¦©©¦¥§¨

ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: וגםוגםוגםוגם־־־־ּבּבּבּבעליועליועליועליו ייייּסּסּסּסקלקלקלקל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשֹוֹוֹוֹורררר .... .... ּבּבּבּבבעליובעליובעליובעליו והוהוהוהּוּוּוּועדעדעדעד ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּתּתּתּתמלמלמלמל ההההּוּוּוּואאאא ננננּגּגּגּגחחחח ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹורררר כט)ואםואםואםואם (כא, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, ּבעליו וגם יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה, ּבעׂשרים הּנסקל, א)"ׁשֹור ב, .(סנהדרין ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין והרי הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוקׁשה
נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ּדיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָויׁש

ממֹונֹות  ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – יּומת" ּבעליו וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאחר
נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ואם־ּכן ׁשמים), (ּבידי יּומת" ּבעליו "וגם – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות, ּדיני ּגם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָּכי־אם

ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש
ּבנגיחת  לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם "הּׁשֹור ּדהּנה ואז ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ּדהּוא לפרׁש אפׁשר היה ׁשֹורֹו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּדברים  ׁשני הם הּבעלים ודין הּׁשֹור ּדין זה, ּולפי ׁשֹורֹו. ׁשמר ׁשּלא מּטעם הּוא יּומת ׁשהּבעלים וזה ׁשהּזיק, מּׁשּום ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיּסקל"
ְִִָנפרדים.

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hk).àeä çbð øBL íàå`Ow `aaA §¦©¨§¨¨©¨
lbxd cviM wxR(:bk),`axe iiA` ibilR ¤¤¥©¨¤¤§¦¦©©¥§¨¨

xn` iiA`lFnY,cglFnYn,ixY ©©¥¨©§©¦§§¥
mFWlW,zlYEPxnWi `le`z` ¦§§¨§Ÿ¦§§¤£¨

xn` `axe ,ziriax dgibpllFnY ¦§¦¨§¦¦§¨¨¨©§
lFnYn,cgmFWlW,ixYEPxnWi `le ¦§©¦§§¥§Ÿ¦§§¤

aiIg KgxM lre ,aiIg dgibp o`M ixd£¥¨§¦¨©¨§©¨§¨©¨
,ziriax dgibp gBIWM xnFlÎdvFx¤©§¤¦©§¦¨§¦¦

miYAd zwfg wxtA opixn`cM(.gk a"a) ¦§¨§¦©§¤¤¤§©©¨¦
dgibp cr crEOd xFX [dn i`] (`ni`)¦©©¨©§¦¨
iNEkC rnWn ,aiIgn `l ziriax§¦¦¨¦©©©§©§¥
iiA` ibilR `dA `N` ,DA icFn `nlr̈§¨¥¨¤¨§¨§¦¦©©¥
drAx`d lM wiRn iiA`C ,`axe§¨¨§©©¥©¥¨¨©§¨¨
wiRn `l `axe ,DitEB `xTn zFgibp§¦¦§¨¥§¨¨¨©¥
i`n `iWw i`e .WlW `N` `xTn¦§¨¤¨¨§¦©§¨©
`iaPd `xfr axd xnF`e ,DiPin `wtp̈§¨¦¥§¥¨©¤§¨©¨¦

rAx`C iiA`C ,DPin `wtpC l"f©§¨§¨¦¨§©©¥§©§©
`AiN` aiIgn `l ,DitEB `xTn zFgibp§¦¦§¨¥¨¦©©©¦¨
dgibPd dzid oM m` `N` dcEdi iAxC§©¦§¨¤¨¦¥¨§¨©§¦¨

DCal cg` mFiA ziriaxdWlW xg` ¨§¦¦§¤¨§©¨©©¨
dgibPd dzid ENit` `axlE ,zFgibp§¦§¨¨£¦¨§¨©§¦¨
ziWilXd dgbPW mFiA ziriax§¦¦§¤¨§¨©§¦¦

:aiIgnl dxez ¦©©



mihtynלח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy
אריכּתא  ּכידא ליּה הוה ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ּדמּכיון הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּדטעם לֹומר נראה יֹותר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאבל
ואין  ּפעּלה ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל הּׁשֹור ּבדין זה, ּולפי הּזיק. ּבעצמֹו ׁשהּבעלים ּוכאּלּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּדהּבעלים,

ׁשּלהם. ּבּדין להפריד ְְִִֶֶַַַָָׁשּי

(ì)ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
:åéìò úLeé-øLà£¤©−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑,מׁשּפטֹו זה אׁשר לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא והרי ּתלּוי, אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכפר  ּביתּֿדין עליו BLÙ.ׁשּיׁשיתּו ÔÈ„t Ô˙Â∑ ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, ּדמי ִִֵֶֶָָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

כז)מּזיק קמא .(בבא ִַ

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑ קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑ יכֹול אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי קטּנה. ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על אּלא חּיב .(מכילתא)אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´
:ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÔzÈ ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL∑ אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
קלֹוני"א  ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבין .זּוז, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(âì)àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå epqëé§©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ÎÈ¯‰.ׁשהיה Èk B‡∑ על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַַָָָָ
ׁשהּוא  ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אּלא ּכלֿׁשּכן? לא נא)חּיבהּכרּיה קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם הא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿…¿«∆ִִָָ

הרּבים ּברׁשּות ּובחֹופר הּכתּובּפטּור, נה)ּדּבר BÓÁ¯.(שם B‡ ¯BL∑ ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ְְִִִֵֶַַָָָ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ
,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, "ׁשֹור" "ׁשֹור" אֹותֹו למדין אנּו וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמקֹום

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ּכׁשֹור.מה ְְְְְְְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אדם, ולא "ׁשֹור" אּלא ו"חמֹור", "ׁשֹור" נאמר: ולא "ולא נב)ּכליםחמֹור" קמא .(בבא ְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא  B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב  ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â dBa¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚·¯לג  ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(al)ìL.íéì÷L íéLaEzMd zxifB §¦§¨¦§¥©©¨
aizkC fnx o`MnE ,`Ed(dk h ziy`xa) ¦¨¤¤¦§¦

'didi' ,eig`l didi micar car¤¤£¨¦¦§¤§¤¨¦§¤
:miWlW `IxhnibAbl dxez §¦©§¦¨§¦

(bl).øBL änL ìôðåi"Wx WxiR §¨©¨¨¥©©¦
ixdW ,dndA x`W lkl oiCd `Ed©¦§¨§¨§¥¨¤£¥
xFW opitli xFW xn`PW mFwn lkA§¨¨¤¤¡©¨§¦©

xn`p `le ,zAXn xFWxFng F` xFW ¦©¨§Ÿ¤¡©£
xFng ,mc` `le xFW Wxcnl `N ¤̀¨§¦§©§Ÿ¨¨£
`lde ,xn`Y m`e .milk `le§Ÿ¥¦§¦Ÿ©©£Ÿ
zAXn slinl EdiiPin cg Kixhvi ¦̀§§¦©¦©§§¥©¦©¨

Wie .milke mc` hirn` ikid oM m`e§¦¥¥¦¦§¦¨¨§¥¦§¥
ded milke mc` hirnn `l i`C xnFl©§¦¨©§¦¨¨§¥¦£¨

aYkinl Dilltpe`die ,`l Eze ¥§¦§©§¨©§¨¦¥
lM oiA mWl lFRIX dn lMW rnWn©§©¤¨©¤¦§¨¥¨
m`e ,aiIg `di milke mc` oiA dndA§¥¨¥¨¨§¥¦§¥©¨§¦

n oMltpe,zAWA FnM lM dAxn `Ed ¥¦§¨©§©¤Ÿ§§©¨
xFnge xFWDPin rnW ,il dOl ©£¨¨¦§©¦¨

dOlC `iWw EdinE .`Wxcl EdiieexY©§©§¦§¨¨¦©§¨§¨¨
aizkCn Dil wFRiY ,mc` `le xFW iN¦§Ÿ¨¨¥¥¦¦§¦

FN didi zOde`vi ,FNW zOdW in , §©¥¦§¤¦¤©¥¤¨¨
xEq` zOdC FNW zOd oi`W df¤¤¥©¥¤§©¥¨

carA ixiinC xnFl Wie .d`pdA©£¨¨§¥©§©§¦§¤¤
lah `le ln `NW l`xUi lW iprpM§©£¦¤¦§¨¥¤Ÿ¨§Ÿ¨©
inlWExiA opixn`cM ,d`pdA ixWC§¨¦©£¨¨¦§¨§¦©©§©§¦

(d"d i"t zay)xzRY izixg` `iiWT ©̀ª§¨©£¦¦¦¨¥
d`pdA xEq` znC ,`nrhe .zn iFbA§¥§©§¨§¥¨©£¨¨
aizkC dtExr dlbrn opitliC mEXn¦§¨§¦©¥¤§¨£¨¦§¦

(c `k mixac)aizkE ,mW Etxre(` k xacna) §¨§¨§¦
mixnC `inEC irA ,mixn mW znYe©¨¨¨¦§¨¨¥§¨§¦§¨

m"EMr iwER`l zil`xUi dzidWd`x) ¤¨§¨¦§§¥¦§©¥©
(:hk f"r:cl dxez

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
:Bl-äéäé¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑,ּבעליו הּכתּוב עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבנזקיו  ÂÈÏÚ·Ï.להתחּיב ·ÈLÈ ÛÒk∑'סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה לרּבֹות ז)יׁשיב' "מיטב (שם ּדכתיב (והא . ְְְִִֵַָָ∆∆»ƒƒ¿»»ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

יהֹוׁשע, ּדרב ּבריּה הּונא רב  קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ּתרץ העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׂשדהּו",
הכא) מזּדּבן הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל – מּטלטלי אבל קרקע, לג ּבֹות ּבא אם n‰Â˙.ּדזהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ¿«≈

BlŒ‰È‰È∑(ז ב''ק נזקֹולּנּזק,(מכילתא. ּתׁשלּומי עליה הּמּזיק לֹו ּומ ׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה הּנבלה את .ׁשמין ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ׁשאין הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ּברגליו, ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מּכה  לׁשֹון אּלא איׁשׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.נגיפה B‚Â'.ׁשל ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ ׁשֹור ּבׁשוים מדּבר, תּוב ְְִֶַָָָƒִֶ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ
חצי  זה ּכׁשּנֹוטל מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ׁשהּנבלה ּבין מאתים, ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית מאתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשוה
ׁשהּתם  למדנּו, הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל נמצא, הּמת, וחצי החי חצי וזה הּמת, וחצי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהחי
יֹותר. ולא ּפחֹות לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן למד אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשּלם
ּפעמים  ּכן, אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר חּיים ּכׁשהן ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאֹו
ׁשּיאמר  אפׁשר ואי הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ליּמכר ׁשוה ּכׁשהּנבלה הרּבה מׂשּתּכר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּמּזיק
הּמּזיק  ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ּפעמים אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּכתּוב
אּלא  הּכתּוב ּדּבר לא ,ּכרח על מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי מּכל יֹותר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשוין
את  לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ולּמד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשוין,
ולא  הּזה, ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ולּמה .והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ּׁשּפחתּו ּומה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּנבלה,
אּלא  נֹוטל הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, חציֹו"? "יׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאמר:
נֹוטל  אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת אינּה ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנבלה,

העלּיה מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא הּׁשֹור, את כו)אּלא קמא .(בבא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

:Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ נגיחֹות ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא .אֹו «ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

¯BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו .לּנּזק, «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(æì)Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®
úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©

:äOä©¤«
i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑ הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ּברגליו,אמר ׁשהֹול ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ¬ƒ»»»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו נתּבּזה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹולא

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»



לט mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy
אריכּתא  ּכידא ליּה הוה ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ּדמּכיון הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּדטעם לֹומר נראה יֹותר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאבל
ואין  ּפעּלה ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל הּׁשֹור ּבדין זה, ּולפי הּזיק. ּבעצמֹו ׁשהּבעלים ּוכאּלּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּדהּבעלים,

ׁשּלהם. ּבּדין להפריד ְְִִֶֶַַַָָׁשּי

(ì)ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
:åéìò úLeé-øLà£¤©−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑,מׁשּפטֹו זה אׁשר לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא והרי ּתלּוי, אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכפר  ּביתּֿדין עליו BLÙ.ׁשּיׁשיתּו ÔÈ„t Ô˙Â∑ ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, ּדמי ִִֵֶֶָָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

כז)מּזיק קמא .(בבא ִַ

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑ קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑ יכֹול אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי קטּנה. ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על אּלא חּיב .(מכילתא)אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´
:ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÔzÈ ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL∑ אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
קלֹוני"א  ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבין .זּוז, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(âì)àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå epqëé§©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ÎÈ¯‰.ׁשהיה Èk B‡∑ על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַַָָָָ
ׁשהּוא  ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אּלא ּכלֿׁשּכן? לא נא)חּיבהּכרּיה קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם הא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿…¿«∆ִִָָ

הרּבים ּברׁשּות ּובחֹופר הּכתּובּפטּור, נה)ּדּבר BÓÁ¯.(שם B‡ ¯BL∑ ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ְְִִִֵֶַַָָָ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ
,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, "ׁשֹור" "ׁשֹור" אֹותֹו למדין אנּו וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמקֹום

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ּכׁשֹור.מה ְְְְְְְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אדם, ולא "ׁשֹור" אּלא ו"חמֹור", "ׁשֹור" נאמר: ולא "ולא נב)ּכליםחמֹור" קמא .(בבא ְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא  B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב  ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â dBa¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚·¯לג  ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(al)ìL.íéì÷L íéLaEzMd zxifB §¦§¨¦§¥©©¨
aizkC fnx o`MnE ,`Ed(dk h ziy`xa) ¦¨¤¤¦§¦

'didi' ,eig`l didi micar car¤¤£¨¦¦§¤§¤¨¦§¤
:miWlW `IxhnibAbl dxez §¦©§¦¨§¦

(bl).øBL änL ìôðåi"Wx WxiR §¨©¨¨¥©©¦
ixdW ,dndA x`W lkl oiCd `Ed©¦§¨§¨§¥¨¤£¥
xFW opitli xFW xn`PW mFwn lkA§¨¨¤¤¡©¨§¦©

xn`p `le ,zAXn xFWxFng F` xFW ¦©¨§Ÿ¤¡©£
xFng ,mc` `le xFW Wxcnl `N ¤̀¨§¦§©§Ÿ¨¨£
`lde ,xn`Y m`e .milk `le§Ÿ¥¦§¦Ÿ©©£Ÿ
zAXn slinl EdiiPin cg Kixhvi ¦̀§§¦©¦©§§¥©¦©¨

Wie .milke mc` hirn` ikid oM m`e§¦¥¥¦¦§¦¨¨§¥¦§¥
ded milke mc` hirnn `l i`C xnFl©§¦¨©§¦¨¨§¥¦£¨

aYkinl Dilltpe`die ,`l Eze ¥§¦§©§¨©§¨¦¥
lM oiA mWl lFRIX dn lMW rnWn©§©¤¨©¤¦§¨¥¨
m`e ,aiIg `di milke mc` oiA dndA§¥¨¥¨¨§¥¦§¥©¨§¦

n oMltpe,zAWA FnM lM dAxn `Ed ¥¦§¨©§©¤Ÿ§§©¨
xFnge xFWDPin rnW ,il dOl ©£¨¨¦§©¦¨

dOlC `iWw EdinE .`Wxcl EdiieexY©§©§¦§¨¨¦©§¨§¨¨
aizkCn Dil wFRiY ,mc` `le xFW iN¦§Ÿ¨¨¥¥¦¦§¦

FN didi zOde`vi ,FNW zOdW in , §©¥¦§¤¦¤©¥¤¨¨
xEq` zOdC FNW zOd oi`W df¤¤¥©¥¤§©¥¨

carA ixiinC xnFl Wie .d`pdA©£¨¨§¥©§©§¦§¤¤
lah `le ln `NW l`xUi lW iprpM§©£¦¤¦§¨¥¤Ÿ¨§Ÿ¨©
inlWExiA opixn`cM ,d`pdA ixWC§¨¦©£¨¨¦§¨§¦©©§©§¦

(d"d i"t zay)xzRY izixg` `iiWT ©̀ª§¨©£¦¦¦¨¥
d`pdA xEq` znC ,`nrhe .zn iFbA§¥§©§¨§¥¨©£¨¨
aizkC dtExr dlbrn opitliC mEXn¦§¨§¦©¥¤§¨£¨¦§¦

(c `k mixac)aizkE ,mW Etxre(` k xacna) §¨§¨§¦
mixnC `inEC irA ,mixn mW znYe©¨¨¨¦§¨¨¥§¨§¦§¨

m"EMr iwER`l zil`xUi dzidWd`x) ¤¨§¨¦§§¥¦§©¥©
(:hk f"r:cl dxez

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
:Bl-äéäé¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑,ּבעליו הּכתּוב עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבנזקיו  ÂÈÏÚ·Ï.להתחּיב ·ÈLÈ ÛÒk∑'סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה לרּבֹות ז)יׁשיב' "מיטב (שם ּדכתיב (והא . ְְְִִֵַָָ∆∆»ƒƒ¿»»ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

יהֹוׁשע, ּדרב ּבריּה הּונא רב  קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ּתרץ העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׂשדהּו",
הכא) מזּדּבן הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל – מּטלטלי אבל קרקע, לג ּבֹות ּבא אם n‰Â˙.ּדזהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ¿«≈

BlŒ‰È‰È∑(ז ב''ק נזקֹולּנּזק,(מכילתא. ּתׁשלּומי עליה הּמּזיק לֹו ּומ ׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה הּנבלה את .ׁשמין ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ׁשאין הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ּברגליו, ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מּכה  לׁשֹון אּלא איׁשׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.נגיפה B‚Â'.ׁשל ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ ׁשֹור ּבׁשוים מדּבר, תּוב ְְִֶַָָָƒִֶ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ
חצי  זה ּכׁשּנֹוטל מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ׁשהּנבלה ּבין מאתים, ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית מאתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשוה
ׁשהּתם  למדנּו, הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל נמצא, הּמת, וחצי החי חצי וזה הּמת, וחצי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהחי
יֹותר. ולא ּפחֹות לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן למד אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשּלם
ּפעמים  ּכן, אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר חּיים ּכׁשהן ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאֹו
ׁשּיאמר  אפׁשר ואי הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ליּמכר ׁשוה ּכׁשהּנבלה הרּבה מׂשּתּכר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּמּזיק
הּמּזיק  ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ּפעמים אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּכתּוב
אּלא  הּכתּוב ּדּבר לא ,ּכרח על מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי מּכל יֹותר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשוין
את  לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ולּמד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשוין,
ולא  הּזה, ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ולּמה .והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ּׁשּפחתּו ּומה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּנבלה,
אּלא  נֹוטל הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, חציֹו"? "יׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאמר:
נֹוטל  אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת אינּה ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנבלה,

העלּיה מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא הּׁשֹור, את כו)אּלא קמא .(בבא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

:Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ נגיחֹות ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא .אֹו «ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

¯BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו .לּנּזק, «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(æì)Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®
úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©

:äOä©¤«
i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑ הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ּברגליו,אמר ׁשהֹול ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ¬ƒ»»»¿ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו נתּבּזה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹולא

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»



mihtynמ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy
ּגדֹולה  ּכּמה ּוראה ּבא מאיר: רּבי ׁשֹור,אמר מלאכה: ׁשל מּמלאכּתֹוּכחּה ּבּטלֹוׁשּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ד' ‰O‰.מּמלאכּתֹו, ˙Áz ¯BM‰ ˙Áz∑(סז קמא לֹומר (בבא הּכתּוב, נֹוהגת ׁשנאן וה' ד' ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְִַ««««««∆ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבלבד  וׂשה בׁשֹור .אּלא ְְְִֶֶַָ

áë(à)Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîc̈¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב חֹותר (סנהדרין הּבית ּכׁשהיה ÌÈÓc.את BÏ ÔÈ‡∑.מעּקרֹו ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָ
עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּכאן

יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, עלֿמנתּֿכן ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין .ורֹואה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

(á)ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין הּדבר (מכילתא ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא זה ׁשלֹום אין לֹו ׁשּיׁש ƒ»¿»«∆∆»»ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכגֹון  ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש ,ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹעּמ

נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, ממֹון לגנב החֹותר BÏ.אב ÌÈÓc∑ הּוא ּכחי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ»ƒְַ
הּבית  ּבעל יהרּגּנּו אם היא ּורציחה ÌlLÈ.חׁשּוב, ÌlL∑ ממֹון ואּונקלֹוס הּגּנב, מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְְִִִִֶַַַַַַָָ«≈¿«≈ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ּבעל  ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, נפלת דסהדיא עינא אם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּתרּגם:
לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּבית,

הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב .אין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(â)øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²
:ílLé íéðL íéiç äN-ãò©¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ מכר ולא טבח ׁשּלא BÓÁŒ„Ú¯.ּברׁשּותֹו, ¯BMÓ∑ ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ
ּכל  על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָּכפל,

לרעהּו" ׁשנים יׁשּלם וגֹו' ÌlLÈ.אבדה ÌÈL ÌÈiÁ∑ חּיים ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם .ולא ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ß hay b"k iyily mei ß

(ã)Léà-øòáé ékBøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN ¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa øòáe¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

:ílLé§©¥«
i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e."ּובעירנּו "אנחנּו ּכמֹו: ּבהמה, לׁשֹון Ú·È¯.ּכּלם Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְְְֲִֵֵַָָֻƒ«¿∆ְִֵָ

ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את ּבׁשּלּוח אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו וי ּזיק חברֹו ׁשל וכרם רּבֹותינּו:ּבׂשדה ּופרׁשּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי הּוא "ּובער", רגל. ּכף מדר נזקי הּוא ג)"וׁשּלח", קמא ‡Á¯.(בבא ‰„Na∑ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָƒ¿≈«≈

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).úøzçna íà`weC rnWn ¦©©§¤¤©§©©§¨
ziAA xzgW zxYgn KxC `AWM§¤¨¤¤©§¤¤¤¨©©©¦

gzR KxC qpkp la` ,qpMilFl minC, ¦¨¥£¨¦§©¤¤¤©¨¦
FAlA xnF`W ,bFxdl `A Fpi` i`CeC§©©¥¨©£¤¥§¦

iptl cFnrl ziAd lrA `Fai m ¦̀¨©©©©¦©£¦§¥
:gzRd KxC `Ed gxaIW FpFnna dxez ¨¤¦§©¤¤©¤©

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy
אחר ּבׂשדה  איׁש ÌlLÈ.ׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑,נזקֹו ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את יׁשּלם ׁשמין ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשמין  ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה לֹו יּתן סלע, נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: מּמיטב ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלֹו
ּבעּדית ז)להם .(ב''ק ְִִֶָ

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

:äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ּבלע"ז LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ

לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה ‰O„‰.עד B‡∑ ּפעם אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ«»∆ְֲִִִִֶֶַַָָָָ
‰Ú·n¯.ׁשנּיה  ÌlLÈ ÌlL∑,ׁשּמצאה קֹוצים עלֿידי מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק אףֿעלּֿפי ְִָ«≈¿«≈««¿ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ותּזיק  ּתצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, .חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל ולּׁשבע ∑Â˜¯·.ּוא זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח ׁשּלא .לֹו ְֶֶַָָֹ

(ç)äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä ãò©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

:eäòøì íéðL ílLé íéäìû¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑ אלהים וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

העדים  e‰Ú¯Ï.עלּֿפי ÌÈL ÌlLÈ∑ ׁשהּוא ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב לּמד ִִֵַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ואחרּֿכ ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי? ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעצמֹו
אינֹו אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". אל הּבית ּבעל "ונקרב ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹזכרֹונםֿלברכה:

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(d).ílLé ílL`Ow `aaA(:q),WixC ©¥§©¥§¨¨©¨¨¥
W` iYSd ip` `EdÎKExAÎWFcTd xn`̈©©¨¨£¦¦©¦¥

aizkcM oFivA(`i c dki`)W` zSIe §¦§¦§¦©©¤¥
,dxradd DzF` mNWl ilre ,oFIvA§¦§¨©§©¥¨©©§¨¨

aizkC `Ed `cd(h a dixkf)did` ip`e ¨¨¦§¦©£¦¤§¤
:aiaq W` znFg DNe dxez ¨©¥¨¦

(g).òLt øác ìk ìòWxcnd`x) ©¨§©¤©¦§¨
(g ixg` `negpz,rWR 'xaC lM' lr©¨§©¤©

.rWRW ,rWR .oxd` `IxhnibAlr §¦©§¦¨©£Ÿ¤©¤¨©©
xFW.dUrn FzF` lr ,,xFng lrEUrW ©©£¤©£¤¨

E`xwPW [mixvOd] (mixvna) ax axr¥¤©©¦§¦¤¦§§
aizkcM ,xFng(k bk l`wfgi)xUA xW` £§¦§¦£¤§©
.mxUA mixFng,dU lrE`ihgdW lr £¦§¨¨©¤©¤¤¡¦

E`xwPW l`xUi(fi p dinxi)dxEft dU ¦§¨¥¤¦§§¤§¨
.l`xUi,dnlU lrdcFar mlv lr ¦§¨¥©©§¨©¤¤£¨

.zFtNgzn i"cve o"iWe ,dxflM lr ¨¨§¦§¨¦¦§©§©¨

,dcia`xn`PW ,df lr inp(a ai mixac) £¥¨©¦©¤¤¤¡©
.oEcA`Y cA`,df `Ed iM xn`i xW` ©¥§©§£¤Ÿ©¦¤

Exn`W(c al oldl).l`xUi Lidl` dN` ¤¨§¥¤¡Ÿ¤¦§¨¥
,midl`d craizkC dWn df(` f lirl) ©¨¡Ÿ¦¤¤¦§¦

.drxtl midl` LiYzp d`xxaC `ai §¥§©¦¡Ÿ¦§©§Ÿ¨Ÿ§©
,mdipWlWe `EdÎKExAÎWFcTd lW §¥¤¤©¨¨§¤

.oxd`,oEriWxi xW`.dWn dfmNWi ©£Ÿ£¤©§¦¤¤§©¥
,mipW:EzOW oxd` ipA ipWh dxez §©¦§¥§¥©£Ÿ¤¥



מי mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy
ּגדֹולה  ּכּמה ּוראה ּבא מאיר: רּבי ׁשֹור,אמר מלאכה: ׁשל מּמלאכּתֹוּכחּה ּבּטלֹוׁשּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ד' ‰O‰.מּמלאכּתֹו, ˙Áz ¯BM‰ ˙Áz∑(סז קמא לֹומר (בבא הּכתּוב, נֹוהגת ׁשנאן וה' ד' ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְִַ««««««∆ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבלבד  וׂשה בׁשֹור .אּלא ְְְִֶֶַָ

áë(à)Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîc̈¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב חֹותר (סנהדרין הּבית ּכׁשהיה ÌÈÓc.את BÏ ÔÈ‡∑.מעּקרֹו ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָ
עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּכאן

יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, עלֿמנתּֿכן ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין .ורֹואה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

(á)ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין הּדבר (מכילתא ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא זה ׁשלֹום אין לֹו ׁשּיׁש ƒ»¿»«∆∆»»ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכגֹון  ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש ,ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹעּמ

נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, ממֹון לגנב החֹותר BÏ.אב ÌÈÓc∑ הּוא ּכחי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ»ƒְַ
הּבית  ּבעל יהרּגּנּו אם היא ּורציחה ÌlLÈ.חׁשּוב, ÌlL∑ ממֹון ואּונקלֹוס הּגּנב, מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְְִִִִֶַַַַַַָָ«≈¿«≈ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ּבעל  ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, נפלת דסהדיא עינא אם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּתרּגם:
לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּבית,

הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב .אין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(â)øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²
:ílLé íéðL íéiç äN-ãò©¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ מכר ולא טבח ׁשּלא BÓÁŒ„Ú¯.ּברׁשּותֹו, ¯BMÓ∑ ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ
ּכל  על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָּכפל,

לרעהּו" ׁשנים יׁשּלם וגֹו' ÌlLÈ.אבדה ÌÈL ÌÈiÁ∑ חּיים ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם .ולא ְְְְֲִֵֵֵֵַַָ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ß hay b"k iyily mei ß

(ã)Léà-øòáé ékBøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN ¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa øòáe¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

:ílLé§©¥«
i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e."ּובעירנּו "אנחנּו ּכמֹו: ּבהמה, לׁשֹון Ú·È¯.ּכּלם Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְְְֲִֵֵַָָֻƒ«¿∆ְִֵָ

ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את ּבׁשּלּוח אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו וי ּזיק חברֹו ׁשל וכרם רּבֹותינּו:ּבׂשדה ּופרׁשּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי הּוא "ּובער", רגל. ּכף מדר נזקי הּוא ג)"וׁשּלח", קמא ‡Á¯.(בבא ‰„Na∑ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָƒ¿≈«≈

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).úøzçna íà`weC rnWn ¦©©§¤¤©§©©§¨
ziAA xzgW zxYgn KxC `AWM§¤¨¤¤©§¤¤¤¨©©©¦

gzR KxC qpkp la` ,qpMilFl minC, ¦¨¥£¨¦§©¤¤¤©¨¦
FAlA xnF`W ,bFxdl `A Fpi` i`CeC§©©¥¨©£¤¥§¦

iptl cFnrl ziAd lrA `Fai m ¦̀¨©©©©¦©£¦§¥
:gzRd KxC `Ed gxaIW FpFnna dxez ¨¤¦§©¤¤©¤©

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy
אחר ּבׂשדה  איׁש ÌlLÈ.ׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑,נזקֹו ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את יׁשּלם ׁשמין ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשמין  ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה לֹו יּתן סלע, נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: מּמיטב ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלֹו
ּבעּדית ז)להם .(ב''ק ְִִֶָ

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

:äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ּבלע"ז LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ

לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה ‰O„‰.עד B‡∑ ּפעם אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ«»∆ְֲִִִִֶֶַַָָָָ
‰Ú·n¯.ׁשנּיה  ÌlLÈ ÌlL∑,ׁשּמצאה קֹוצים עלֿידי מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק אףֿעלּֿפי ְִָ«≈¿«≈««¿ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ותּזיק  ּתצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, .חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ ּדבריו לפי.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל ולּׁשבע ∑Â˜¯·.ּוא זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח ׁשּלא .לֹו ְֶֶַָָֹ

(ç)äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä ãò©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

:eäòøì íéðL ílLé íéäìû¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑ אלהים וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

העדים  e‰Ú¯Ï.עלּֿפי ÌÈL ÌlLÈ∑ ׁשהּוא ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב לּמד ִִֵַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ואחרּֿכ ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי? ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעצמֹו
אינֹו אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". אל הּבית ּבעל "ונקרב ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹזכרֹונםֿלברכה:

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈
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(d).ílLé ílL`Ow `aaA(:q),WixC ©¥§©¥§¨¨©¨¨¥
W` iYSd ip` `EdÎKExAÎWFcTd xn`̈©©¨¨£¦¦©¦¥

aizkcM oFivA(`i c dki`)W` zSIe §¦§¦§¦©©¤¥
,dxradd DzF` mNWl ilre ,oFIvA§¦§¨©§©¥¨©©§¨¨

aizkC `Ed `cd(h a dixkf)did` ip`e ¨¨¦§¦©£¦¤§¤
:aiaq W` znFg DNe dxez ¨©¥¨¦

(g).òLt øác ìk ìòWxcnd`x) ©¨§©¤©¦§¨
(g ixg` `negpz,rWR 'xaC lM' lr©¨§©¤©

.rWRW ,rWR .oxd` `IxhnibAlr §¦©§¦¨©£Ÿ¤©¤¨©©
xFW.dUrn FzF` lr ,,xFng lrEUrW ©©£¤©£¤¨

E`xwPW [mixvOd] (mixvna) ax axr¥¤©©¦§¦¤¦§§
aizkcM ,xFng(k bk l`wfgi)xUA xW` £§¦§¦£¤§©
.mxUA mixFng,dU lrE`ihgdW lr £¦§¨¨©¤©¤¤¡¦

E`xwPW l`xUi(fi p dinxi)dxEft dU ¦§¨¥¤¦§§¤§¨
.l`xUi,dnlU lrdcFar mlv lr ¦§¨¥©©§¨©¤¤£¨

.zFtNgzn i"cve o"iWe ,dxflM lr ¨¨§¦§¨¦¦§©§©¨

,dcia`xn`PW ,df lr inp(a ai mixac) £¥¨©¦©¤¤¤¡©
.oEcA`Y cA`,df `Ed iM xn`i xW` ©¥§©§£¤Ÿ©¦¤

Exn`W(c al oldl).l`xUi Lidl` dN` ¤¨§¥¤¡Ÿ¤¦§¨¥
,midl`d craizkC dWn df(` f lirl) ©¨¡Ÿ¦¤¤¦§¦

.drxtl midl` LiYzp d`xxaC `ai §¥§©¦¡Ÿ¦§©§Ÿ¨Ÿ§©
,mdipWlWe `EdÎKExAÎWFcTd lW §¥¤¤©¨¨§¤

.oxd`,oEriWxi xW`.dWn dfmNWi ©£Ÿ£¤©§¦¤¤§©¥
,mipW:EzOW oxd` ipA ipWh dxez §©¦§¥§¥©£Ÿ¤¥



mihtynמב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy
ּכאן  נאמר ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב מּיד נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשבּועה, ּלהּלן מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ה' "ׁשב ּועת יד, ׁשליחּות  למּטה ונאמר יד, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשליחּות

ׁשבּועה  ּכאן Ê‰.אף ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ הרי עליו, ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, לפי ְַָָ¬∆…«ƒ∆ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
יׁשּלם  זה, לׁשֹומר וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם העדּות. את ויחקרּו ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא
ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ׁשנים הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים את ירׁשיעּו ואם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשנים,

ּבמקצת, הֹודה אּלאֿאםּֿכן ׁשבּועה, אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד זה": הּוא ל"ּכי חּיב אני וכ ּכ לֹומר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מּמּני נגנב קו)והּמֹותר .(ב''ק ְְִִִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

זהזהזהזה ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכיייי יאמריאמריאמריאמר ח)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר (כב, ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּבמקצת הֹודה אּלא־אם־ּכן ׁשבּועה אֹותֹו מחיבין ׁשאין (רש"י)ללּמד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּוא: ּברּוחנּיּות, ּבמקצת' 'מֹודה ְְְְִִִֶַָָענין
נׁשארה  והיא חטאה לא הּנׁשמה עצם ׁשהרי ּבחטא, ׁשקּוע מהּותֹו ׁשּכל לֹומר יּתכן לא ּבחטא, נכׁשל ׁשאדם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבׁשעה

החטא. ּבׁשעת ּגם ּבה' ְְְִִֵֵַַַַָּבדבקּותּה
רז"ל ּוכמאמר טֹוב, ריּבּוי יׁש יהּודי ּבכל ׁשהרי חטאים, רק מלא זה ׁשּכח לֹומר יּתכן לא הּנׁשמה, ּכחֹות מּצד (עירובין ּגם ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּכרימֹון".יט) מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָ"אפילּו
רע'. 'ּכּלֹו יהיה - ׁשּבֹו אחד ּכח אפילּו אֹו - ׁשּיהּודי יּתכן לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻולכן

ּבמקצת': 'מֹודה טענת ּכנגּדֹו האדם טֹוען לרׁשּותֹו, ּכּלֹו אֹותֹו ולמסר החֹוטא את להפליל ותֹובע מקטרג הרע יצר ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻוכאׁשר
ּבלבד. ּב'מקצת' אּלא זה אין חטאּו. וכחי מהּותי ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא

יֹותר  יּפל ׁשּלא ּכח, לתֹוספת הּוא זקּוק הּיצר, לרׁשּות נכנס 'מקצתֹו' - ׁשּבחטאֹו אדם ׁשבּועה". חּיב - ּבמקצת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ"מֹודה
להחזיק  ויּוכל יֹותר, יּפל ׁשּלא מיחדים ּכחֹות לֹו נֹותנים ׂשֹובע, מּלׁשֹון ׁשבּועה - אֹותֹו ׁשּמׁשּביעים זהּו הּיצר. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻלרׁשּות

ֲַָמעמד.

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ייייׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם יבאיבאיבאיבא............ האלקיםהאלקיםהאלקיםהאלקים ח)עדעדעדעד (כב, ֱֱֱֱַַַַָָָָֹֹ ִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ
ׁשהּוא  ׁשּבּדֹור, הּצּדיק - ׁשּלאחריו ּובּדֹורֹות רּבנּו. מׁשה ׁשהּוא הראׁשֹון הּדין על וקאי הּדין, ּפירּוׁשֹו - ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ"האלקים"

ּדֹור. ׁשּבכל ּדמׁשה' ְְְְִֶֶַַָָֹה'אתּפׁשטּותא
לחזר  ּכח לֹו ויּתן לתׁשּובה הּדר את יֹורהּו והּוא ׁשּבּדֹור, הּצּדיק אל יל - יעׂשה? מה חטאֹו, לתּקן ּומבּקׁש ׁשחטא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹאדם
"רעהּו" - לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם הּכתּוב ׁשאמר זהּו לתּוׁשּיה. ּכפלים ּבבחינת ּבֹוראֹו את יעבד על־ידי־זה ׁשלמה. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבתׁשּובה

הּקּב"ה יתרו)זה פרשת ריש .(שמות־רבה ֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f jxk zegiy ihewl)

לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ח)ייייׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשהחפץ (כב, ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה ל ֹומר, ויׁש "לרעהּו". מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָֹ
ּוׁשבּועת  הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ּכפל ּתׁשלּומי ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר מּמּנּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָנגנב

ׁשנים יׁשּלם ׁשאף־על־ּפי־כן לפרׁש הּכתּוב הצר - לּמפקיד לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין חטא הּוא .לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּוׁשקר ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑(צד ּבֹו(ב''מ ּפטר לפיכ חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפרׁשה ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּפֹוטר  למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא אם האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאת
ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה "אםּֿגנב עצמֹו ּכתּוב: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֹ

לסטים  עלֿידי ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו ÔÈ‡Â.יּגנב ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ¿≈
ּבּדבר ∑¯‡‰ .ׁשּיעיד …∆ִֶַָָָ

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑ ׁשלח ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא והּוא ּכדבריו, הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
חּיב  נאנסה, ואחרּֿכ יד ÂÈÏÚa.ּבאנסין ּבּה Á˜ÏÂ∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ ּכלּום הּׁשֹומר .לֹו ְְֱֳִֶַַַָָָָָָָ¿»«¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«
(áé):ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה Ú„.עלֿידי e‰‡·È∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, Ï‡.ׁשּנטרפה ‰Ù¯h‰ ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»…
ÌlLÈ∑:מׁשּלם ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", אּלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר אינֹו ¿«≈ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, טרפת מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול ׁשהרי טרפת ּכן? לדּון ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין מיתה מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת .ּכתיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®
:ílLé ílL Bnò-ïéà åéìòa§¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑ ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֶָָ
ּבמלאכּתֹו הּׁשֹואל עם צד)אינֹו .(ב''מ ְְִִֵֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
:BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑,ׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות צרי שם)אינֹו ‰e‡.(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ׂשכּור,אם אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְְִִִִִִֵַָָָƒ»ƒִֵֶַָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר ליד ּבׂשכרֹו מׁשּפט ּבא לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו עלֿידי ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
חכמי  ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשֹואל

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר .יׂשראל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

(åè)áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑ ּכפּתּוי ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: וכן לֹו, ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ
עברי  p¯‰ÓÈ‰.ּבלׁשֹון ¯‰Ó∑לּה לּהיפסק ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ּכמׁשּפט ויּׂשאּנה מהר , .ּכתּבה ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(i)ä úòeáL.'åâå 'm`W i"Wx WxiR §©¥©©¦¤¦
aiIg dqp`p KMÎxg`e ci DA glẄ©¨¨§©©¨¤¤§¨©¨

WxiR xg` mFwnaE .oiqpF`A.`n n"a) §¨¦§¨©¥¥©
(jixv d"c,o`Mn xg`l Dxifgd ENit £̀¦¤¡¦¨§©©¦¨

aiIg zg` mrR ci DA glXW oeiM¥¨¤¨©¨¨©©©©©¨
EpiAxl DniY dfe .mlFrl diqpF`A§¨¤¨§¨§¤¥©§©¥
aizM lirlC dWxRA `dC ,l"f mŸ©§¨©¨¨¨¦§¥§¦

d`Fx oi` dAWp F` xAWp F`rnWnE , ¦§©¦§¨¥¤©§©
`iai dAWp F` xAWPW micr Wi `d̈¥¥¦¤¦§©¦§¨¨¦
ixaclE .drEaW `lA xhRie di`x§¨¨§¦¨¥§Ÿ§¨§¦§¥
,di`x Wi m` Fl lirFd dn i"Wx©¦©¦¦¥§¨¨
glW `OW ,raXil Kixv mFwnÎlMn¦¨¨¨¦¦¨©¤¨¨©
aiIgC DnFwnl Dxifgde ci DÄ¨§¤¡¦¨¦§¨§©¨
dqp`PW E`xW micr Wi ENit £̀¦¥¥¦¤¨¤¤¤§¨

oilFki micrd oi`e ,oFW`xd DnFwOn¦§¨¨¦§¥¨¥¦§¦
Dxifgde ci DA glW m` rcil¥©¦¨©¨¨§¤¡¦¨
EpiAx xn` Kkl .oFW`xd DnFwnl¦§¨¨¦§¨¨©©¥
oeiM ci DA glW ENit`C ,l"f mŸ©©£¦¨©¨¨¥¨
dqp`PW mcFw DnFwnl DxifgdW¤¤¡¦¨¦§¨¤¤¤¤§¨

:xEhR`i dxez ¨



מג mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy
ּכאן  נאמר ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב מּיד נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשבּועה, ּלהּלן מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ה' "ׁשב ּועת יד, ׁשליחּות  למּטה ונאמר יד, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשליחּות

ׁשבּועה  ּכאן Ê‰.אף ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ הרי עליו, ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, לפי ְַָָ¬∆…«ƒ∆ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
יׁשּלם  זה, לׁשֹומר וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם העדּות. את ויחקרּו ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא
ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ׁשנים הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים את ירׁשיעּו ואם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשנים,

ּבמקצת, הֹודה אּלאֿאםּֿכן ׁשבּועה, אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד זה": הּוא ל"ּכי חּיב אני וכ ּכ לֹומר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מּמּני נגנב קו)והּמֹותר .(ב''ק ְְִִִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

זהזהזהזה ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכיייי יאמריאמריאמריאמר ח)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר (כב, ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּבמקצת הֹודה אּלא־אם־ּכן ׁשבּועה אֹותֹו מחיבין ׁשאין (רש"י)ללּמד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּוא: ּברּוחנּיּות, ּבמקצת' 'מֹודה ְְְְִִִֶַָָענין
נׁשארה  והיא חטאה לא הּנׁשמה עצם ׁשהרי ּבחטא, ׁשקּוע מהּותֹו ׁשּכל לֹומר יּתכן לא ּבחטא, נכׁשל ׁשאדם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבׁשעה

החטא. ּבׁשעת ּגם ּבה' ְְְִִֵֵַַַַָּבדבקּותּה
רז"ל ּוכמאמר טֹוב, ריּבּוי יׁש יהּודי ּבכל ׁשהרי חטאים, רק מלא זה ׁשּכח לֹומר יּתכן לא הּנׁשמה, ּכחֹות מּצד (עירובין ּגם ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּכרימֹון".יט) מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָ"אפילּו
רע'. 'ּכּלֹו יהיה - ׁשּבֹו אחד ּכח אפילּו אֹו - ׁשּיהּודי יּתכן לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻולכן

ּבמקצת': 'מֹודה טענת ּכנגּדֹו האדם טֹוען לרׁשּותֹו, ּכּלֹו אֹותֹו ולמסר החֹוטא את להפליל ותֹובע מקטרג הרע יצר ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻוכאׁשר
ּבלבד. ּב'מקצת' אּלא זה אין חטאּו. וכחי מהּותי ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא

יֹותר  יּפל ׁשּלא ּכח, לתֹוספת הּוא זקּוק הּיצר, לרׁשּות נכנס 'מקצתֹו' - ׁשּבחטאֹו אדם ׁשבּועה". חּיב - ּבמקצת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ"מֹודה
להחזיק  ויּוכל יֹותר, יּפל ׁשּלא מיחדים ּכחֹות לֹו נֹותנים ׂשֹובע, מּלׁשֹון ׁשבּועה - אֹותֹו ׁשּמׁשּביעים זהּו הּיצר. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻלרׁשּות

ֲַָמעמד.

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ייייׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם יבאיבאיבאיבא............ האלקיםהאלקיםהאלקיםהאלקים ח)עדעדעדעד (כב, ֱֱֱֱַַַַָָָָֹֹ ִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ
ׁשהּוא  ׁשּבּדֹור, הּצּדיק - ׁשּלאחריו ּובּדֹורֹות רּבנּו. מׁשה ׁשהּוא הראׁשֹון הּדין על וקאי הּדין, ּפירּוׁשֹו - ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ"האלקים"

ּדֹור. ׁשּבכל ּדמׁשה' ְְְְִֶֶַַָָֹה'אתּפׁשטּותא
לחזר  ּכח לֹו ויּתן לתׁשּובה הּדר את יֹורהּו והּוא ׁשּבּדֹור, הּצּדיק אל יל - יעׂשה? מה חטאֹו, לתּקן ּומבּקׁש ׁשחטא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹאדם
"רעהּו" - לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם הּכתּוב ׁשאמר זהּו לתּוׁשּיה. ּכפלים ּבבחינת ּבֹוראֹו את יעבד על־ידי־זה ׁשלמה. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבתׁשּובה

הּקּב"ה יתרו)זה פרשת ריש .(שמות־רבה ֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f jxk zegiy ihewl)

לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ח)ייייׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשהחפץ (כב, ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה ל ֹומר, ויׁש "לרעהּו". מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָֹ
ּוׁשבּועת  הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ּכפל ּתׁשלּומי ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר מּמּנּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָנגנב

ׁשנים יׁשּלם ׁשאף־על־ּפי־כן לפרׁש הּכתּוב הצר - לּמפקיד לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין חטא הּוא .לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּוׁשקר ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑(צד ּבֹו(ב''מ ּפטר לפיכ חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפרׁשה ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָ

ׁשּפֹוטר  למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא אם האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאת
ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה "אםּֿגנב עצמֹו ּכתּוב: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֹ

לסטים  עלֿידי ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו ÔÈ‡Â.יּגנב ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ¿≈
ּבּדבר ∑¯‡‰ .ׁשּיעיד …∆ִֶַָָָ

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑ ׁשלח ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא והּוא ּכדבריו, הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
חּיב  נאנסה, ואחרּֿכ יד ÂÈÏÚa.ּבאנסין ּבּה Á˜ÏÂ∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ ּכלּום הּׁשֹומר .לֹו ְְֱֳִֶַַַָָָָָָָ¿»«¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«
(áé):ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה Ú„.עלֿידי e‰‡·È∑ עדים ּופטּור יביא ּבאנס, Ï‡.ׁשּנטרפה ‰Ù¯h‰ ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»…
ÌlLÈ∑:מׁשּלם ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", אּלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר אינֹו ¿«≈ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, טרפת מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול ׁשהרי טרפת ּכן? לדּון ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין מיתה מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת .ּכתיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âé)úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®
:ílLé ílL Bnò-ïéà åéìòa§¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑ ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֶָָ
ּבמלאכּתֹו הּׁשֹואל עם צד)אינֹו .(ב''מ ְְִִֵֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
:BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑,ׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות צרי שם)אינֹו ‰e‡.(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡∑ הּׁשֹור ׂשכּור,אם אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְְִִִִִִֵַָָָƒ»ƒִֵֶַָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר ליד ּבׂשכרֹו מׁשּפט ּבא לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו עלֿידי ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
חכמי  ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשֹואל

ׂשכר  ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר .יׂשראל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

(åè)áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑ ּכפּתּוי ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: וכן לֹו, ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ
עברי  p¯‰ÓÈ‰.ּבלׁשֹון ¯‰Ó∑לּה לּהיפסק ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ּכמׁשּפט ויּׂשאּנה מהר , .ּכתּבה ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(i)ä úòeáL.'åâå 'm`W i"Wx WxiR §©¥©©¦¤¦
aiIg dqp`p KMÎxg`e ci DA glẄ©¨¨§©©¨¤¤§¨©¨

WxiR xg` mFwnaE .oiqpF`A.`n n"a) §¨¦§¨©¥¥©
(jixv d"c,o`Mn xg`l Dxifgd ENit £̀¦¤¡¦¨§©©¦¨

aiIg zg` mrR ci DA glXW oeiM¥¨¤¨©¨¨©©©©©¨
EpiAxl DniY dfe .mlFrl diqpF`A§¨¤¨§¨§¤¥©§©¥
aizM lirlC dWxRA `dC ,l"f mŸ©§¨©¨¨¨¦§¥§¦

d`Fx oi` dAWp F` xAWp F`rnWnE , ¦§©¦§¨¥¤©§©
`iai dAWp F` xAWPW micr Wi `d̈¥¥¦¤¦§©¦§¨¨¦
ixaclE .drEaW `lA xhRie di`x§¨¨§¦¨¥§Ÿ§¨§¦§¥
,di`x Wi m` Fl lirFd dn i"Wx©¦©¦¦¥§¨¨
glW `OW ,raXil Kixv mFwnÎlMn¦¨¨¨¦¦¨©¤¨¨©
aiIgC DnFwnl Dxifgde ci DÄ¨§¤¡¦¨¦§¨§©¨
dqp`PW E`xW micr Wi ENit £̀¦¥¥¦¤¨¤¤¤§¨

oilFki micrd oi`e ,oFW`xd DnFwOn¦§¨¨¦§¥¨¥¦§¦
Dxifgde ci DA glW m` rcil¥©¦¨©¨¨§¤¡¦¨
EpiAx xn` Kkl .oFW`xd DnFwnl¦§¨¨¦§¨¨©©¥
oeiM ci DA glW ENit`C ,l"f mŸ©©£¦¨©¨¨¥¨
dqp`PW mcFw DnFwnl DxifgdW¤¤¡¦¨¦§¨¤¤¤¤§¨

:xEhR`i dxez ¨



mihtynמד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
:úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑:ׁשּנאמר ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס אצל ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
כב) ּכסף"(דברים חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ."ונתן ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּבביתּֿדין,(סנהדרין ּתּומת נקבֹות,אּלא ואחד זכרים הּכתּוב ואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

(çé):úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑,אחרים ולכּתב לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד לאלהים נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
אם  הּתבה, ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל אחרים, לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעכׁשו
למלכים  וכן עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש צרי לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנקּודה
ּכל  (ּבצירי) לאלהים וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ואם לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹולרגלים
אחד  ענין וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, נקּודה ּכׁשהיא אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאלהים
וכן  מדּבר. מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּוין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ׁשּכתּוב ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבענין

ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם לאֹותם לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע פו)לעיר, (תהלים ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפּתח  לינּקד הצר ּפרׁש, ׁשּלא לפי באלהים", ּכמֹו ּכבר ∑Ì¯ÁÈ."אין והלא "יחרם", נאמר ולּמה יּומת. ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ»√»ְְֱֲֳֶַַַָָָָָֹ

אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו יז)נאמרה לפי (דברים אּלא וגֹו'"? ההיא האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את "והֹוצאת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לאלהים  "זֹובח ּכאן ל ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא מיתה, חּיב עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשהם  ,והמנּס הּמקטיר מרּבה אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית עבֹודה ּזביחה, מה :ל לֹומר ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָיחרם",
.ּבכ לעבדּה ּדרּכּה ׁשאין ּבין ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת לכל עליהם וחּיבין ּבפנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעבֹודֹות

והמנּׁשק והמגּפף והמרּבץ המכּבד ּכגֹון: עבֹודֹות, ׁשאר ּבאזהרה -אבל אּלא ּבמיתה, .אינֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(ë)íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−
:íéøöî õøàa§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת מט)ּכמֹו:(קונטרליאר"ר ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ¿≈…∆ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ¿…
epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑להֹונֹות יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, אּתה אם "אף :ל ולֹומר ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְְְִֵַַַַָָ

מּמדינה  ּבא אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּגרים
ׁשם  לגּור .אחרת ֶֶַָָ

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fh).úìeúaä øäîkaizkC ,miz`n DzAEzM dlEzal fnx o`Mn ,ciqg dcEdi iAx xn`zFlEzAd xdnM`Ede ,xqg §Ÿ©©§Ÿ¨©©¦§¨¨¦¦¨¤¤¦§¨§¨¨¨©¦¦§¦§Ÿ©©§¨¥§
oFwixhFpMdOnxddzFlEzA'xiM xn` dWn iAx axde .xdFnM:`xwOl m` Wie ,cg` xzi 'mifEf 'x' dlFrfi dxez §¦©¨Ÿ©©§§¨©©¦¤¨©¦§©¤¦¨¥¤¨§¥¥©¦§¨

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑ ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לעּנֹותם  מצּוי ודבר .ּכח, ְְַַָָָָֹ

(áë)éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
:Bú÷òö òîLà òîL̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּב"א  אבל יצעק", ּכמֹו"אםֿצעק להבין) וקל ּפרׁש, לא יצעק", לא ד)ם ולא (בראשית ּגּזם קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

אםֿצעק  "ּכי לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה ּכאן: אף ענׁשֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּפרׁש
וגֹו'" אלי .יצעק ְְִֵַַ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑ ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיתֹומים?
יֹודעים  ׁשאין לפי אביהם, לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים להּנׂשא, אסּורֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹותהיינה

נׁשּבּו אם מתּו, .אם ְִִִֵ

(ãë)óñk-íà|Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑ וזה מׁשלׁש, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מהן  עא)∑‡˙ÈnÚŒ.אחד אחרת,(ב''מ עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. עּמי  ונכרי, עּמי ֵֶֶָ∆«ƒְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

את  מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. עיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹענּיי
עּמי  ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? ּולאיזה .העני , ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

CnÚ ÈÚ‰Œ˙‡∑(עני אּתה ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל Lk‰.הוי BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְְְִִֶָָָֹ
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּכאּלּו עליו ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע ּתכלימהּואּתה .לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

CL∑ עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה חּבּורה ׁשנֹוׁש נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ∆∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ .קדקדֹו. ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay)

ּתלוה, ּכסף אם הּקּב"ה אמר עּמי", "את ּבפירּוׁש ּבּמדרׁש איתא ּדהּנה ּבזה, והענין מיּוּתרֹות. עּמי" "את ּתיבֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָלכאֹורה
מחּיה  אמרּו (ׁשעל־זה חּיים מקֹור ּבחינת ׁשּגם חּיים, מקֹור עּמ ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא 'עּמי' ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת
העֹולם  נברא ׁשּלא עד ׁשּכתּוב מה  ועל־ּדר ,עּמ הּוא מּכל־מקֹום א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') חּיים ל יּתן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹחּיים
ּבחינת  ממׁשיכים וחסד הּצדקה ׁשעל־ידי עּמי, את ּתלוה ּכסף אם וזהּו ּבּמאֹור. נכלל האֹור ׁשהיה ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה

'עּמי'. ּבחינת ׁשהּוא חּיים ְְִִִִֶַַמקֹור

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ck).óñk íàoFWlA aYkp KklC ciqg dcEdi iAx axd xnF`,m`Fpi`e deNd oFbM zEWx `EdW minrRW itl ¦¤¤¥¨©©¦§¨¨¦¦§¨¦§©¦§¦§¦¤§¨¦¤§§©Ÿ¤§¥
:mNWndk dxez §©¥



מה mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
:úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑:ׁשּנאמר ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס אצל ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
כב) ּכסף"(דברים חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ."ונתן ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּבביתּֿדין,(סנהדרין ּתּומת נקבֹות,אּלא ואחד זכרים הּכתּוב ואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

(çé):úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑,אחרים ולכּתב לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד לאלהים נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
אם  הּתבה, ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל אחרים, לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹעכׁשו
למלכים  וכן עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש צרי לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנקּודה
ּכל  (ּבצירי) לאלהים וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ואם לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹולרגלים
אחד  ענין וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, נקּודה ּכׁשהיא אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאלהים
וכן  מדּבר. מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּוין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ׁשּכתּוב ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבענין

ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם לאֹותם לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע פו)לעיר, (תהלים ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפּתח  לינּקד הצר ּפרׁש, ׁשּלא לפי באלהים", ּכמֹו ּכבר ∑Ì¯ÁÈ."אין והלא "יחרם", נאמר ולּמה יּומת. ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ»√»ְְֱֲֳֶַַַָָָָָֹ

אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו יז)נאמרה לפי (דברים אּלא וגֹו'"? ההיא האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את "והֹוצאת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לאלהים  "זֹובח ּכאן ל ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא מיתה, חּיב עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
ׁשהם  ,והמנּס הּמקטיר מרּבה אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית עבֹודה ּזביחה, מה :ל לֹומר ְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָיחרם",
.ּבכ לעבדּה ּדרּכּה ׁשאין ּבין ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת לכל עליהם וחּיבין ּבפנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעבֹודֹות

והמנּׁשק והמגּפף והמרּבץ המכּבד ּכגֹון: עבֹודֹות, ׁשאר ּבאזהרה -אבל אּלא ּבמיתה, .אינֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(ë)íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−
:íéøöî õøàa§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת מט)ּכמֹו:(קונטרליאר"ר ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ¿≈…∆ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ¿…
epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑להֹונֹות יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, אּתה אם "אף :ל ולֹומר ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְְְִֵַַַַָָ

מּמדינה  ּבא אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּגרים
ׁשם  לגּור .אחרת ֶֶַָָ

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fh).úìeúaä øäîkaizkC ,miz`n DzAEzM dlEzal fnx o`Mn ,ciqg dcEdi iAx xn`zFlEzAd xdnM`Ede ,xqg §Ÿ©©§Ÿ¨©©¦§¨¨¦¦¨¤¤¦§¨§¨¨¨©¦¦§¦§Ÿ©©§¨¥§
oFwixhFpMdOnxddzFlEzA'xiM xn` dWn iAx axde .xdFnM:`xwOl m` Wie ,cg` xzi 'mifEf 'x' dlFrfi dxez §¦©¨Ÿ©©§§¨©©¦¤¨©¦§©¤¦¨¥¤¨§¥¥©¦§¨

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑ ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

לעּנֹותם  מצּוי ודבר .ּכח, ְְַַָָָָֹ

(áë)éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
:Bú÷òö òîLà òîL̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּב"א  אבל יצעק", ּכמֹו"אםֿצעק להבין) וקל ּפרׁש, לא יצעק", לא ד)ם ולא (בראשית ּגּזם קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

אםֿצעק  "ּכי לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה ּכאן: אף ענׁשֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּפרׁש
וגֹו'" אלי .יצעק ְְִֵַַ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑ ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיתֹומים?
יֹודעים  ׁשאין לפי אביהם, לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים להּנׂשא, אסּורֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹותהיינה

נׁשּבּו אם מתּו, .אם ְִִִֵ

(ãë)óñk-íà|Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑ וזה מׁשלׁש, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מהן  עא)∑‡˙ÈnÚŒ.אחד אחרת,(ב''מ עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. עּמי  ונכרי, עּמי ֵֶֶָ∆«ƒְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

את  מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. עיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹענּיי
עּמי  ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? ּולאיזה .העני , ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

CnÚ ÈÚ‰Œ˙‡∑(עני אּתה ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל Lk‰.הוי BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְְְִִֶָָָֹ
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּכאּלּו עליו ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע ּתכלימהּואּתה .לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

CL∑ עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה חּבּורה ׁשנֹוׁש נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ∆∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ .קדקדֹו. ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay)

ּתלוה, ּכסף אם הּקּב"ה אמר עּמי", "את ּבפירּוׁש ּבּמדרׁש איתא ּדהּנה ּבזה, והענין מיּוּתרֹות. עּמי" "את ּתיבֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָלכאֹורה
מחּיה  אמרּו (ׁשעל־זה חּיים מקֹור ּבחינת ׁשּגם חּיים, מקֹור עּמ ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא 'עּמי' ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת
העֹולם  נברא ׁשּלא עד ׁשּכתּוב מה  ועל־ּדר ,עּמ הּוא מּכל־מקֹום א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') חּיים ל יּתן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹחּיים
ּבחינת  ממׁשיכים וחסד הּצדקה ׁשעל־ידי עּמי, את ּתלוה ּכסף אם וזהּו ּבּמאֹור. נכלל האֹור ׁשהיה ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה

'עּמי'. ּבחינת ׁשהּוא חּיים ְְִִִִֶַַמקֹור

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ck).óñk íàoFWlA aYkp KklC ciqg dcEdi iAx axd xnF`,m`Fpi`e deNd oFbM zEWx `EdW minrRW itl ¦¤¤¥¨©©¦§¨¨¦¦§¨¦§©¦§¦§¦¤§¨¦¤§§©Ÿ¤§¥
:mNWndk dxez §©¥



mihtynמו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iriax meil inei xeriy

(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
חּיב הּזמן  אּתה ּכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּפעמים. ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ּדין ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלי,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLz LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום הּׁשמׁשּכל ּוכבא ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿי ֹום מחר, ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו .(מכילתא)ּתחזר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(åë)àåä ékäna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë ¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
:éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay c"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּתחֹובה ּבּכּורים ּכׁשּתתמּלא והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑ ואיני הּתרּומה, ¿≈»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿ƒ¿¬ְְִֵַָ
ּדמע  לׁשֹון מהּו ˙‡Á¯.יֹודע ‡Ï∑:המאחר את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה ׁשּלא לא ְֵֶַַַ…¿«≈ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

לתרּומה  ּומעׂשר לבּכּורים ּתרּומה ÈÏŒÔzz.יקּדים EÈa ¯BÎa∑.הּכהן מן סלעים ּבחמׁש ּכבר לפּדֹותֹו והלא ְְְְֲִִִִֵַַָָ¿»∆ƒ∆ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ
ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר אדם ּבכֹור מה :"לׁשֹור ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי אּלא אחר? ּבמקֹום עליו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹצּוה

יח)ׁשּנאמר: נֹותנֹו(במדבר ואחרּֿכ יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו מטּפל ּדּקה ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן "ּופדּויו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
.לּכהן  ֵַֹ

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ׁשמֹונה,זֹו קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן אזהרה ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן  מחּסר ׁשהּוא ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ונאמר "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה יהא יכֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָ

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

˙ËeÏ:כז  ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·Cכח  ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dk).ìaçz ìáç íàÎWFcTd xn` ¦¨Ÿ©§Ÿ¨©©¨
`Ede il aiIg dY` dOM :`EdÎKExÄ©¨©¨©¨¦§
oM ,obFdM Fl dUFr dY` m` ,Ll aiIg©¨§¦©¨¤©¤¥
oiC oYil axr lkA ilv` dlFrW LWtp©§§¤¨¤§¦§¨¤¤¦¥¦
Lpi` m`e .Kl dPxifg` iptl oFAWge§¤§§¨©©£¦¤¨¨§¦¥§
xifgn ipi` ip` s` ,FhFar xifgn©£¦£©£¦¥¦©£¦

:LNW hFard `idW LWtpek dxez ©§§¤¦¨£¤§
(ek).éìà ÷òöé ék äéäå`EdW itl §¨¨¦¦§©¥©§¦¤

ipz`xA `lde :xnF`e iptl xBY `xFw¥¦¨§¨©§¥©£Ÿ§¨©¦
,d`pdA FzHin lr akFW `Ede ,FzFnM§§¥©¦¨©£¨¨
`pXil EdinE .aMWl dOA il oi` ip`e©£¦¥¦©¤¦§©¦¦¨¨

Cip` oEPg iM iYrnWedfl aXEin Fpi` ¦§¨©§¦¦©¨¦¥§¨§¤
i`wC Wxtl d`xp okl ,WExiRd©¥¨¥¦§¤§¨¥§¨¥

lirlC`WnXd `A crdY` m`e ,'ebe ©¦§¥©Ÿ©¤¤§¦©¨
,oM dUFril` wrvi iM didelNRzie ¤¥§¨¨¦¦§©¥©§¦§©¥

,FN ziUrW daFHd lM lr Lilr̈¤©¨©¨¤¨¦¨

iYrnWeFzNtYip` oEPg iMFnM , §¨©§¦§¦¨¦©¨¦§
ixdW ,izFIxA lr mgxnE opFg dY`W¤©¨¥§©¥©§¦©¤£¥

oFMWn dpFw aFg lrA(:`l migqt)dY`e , ©©¤©§§©¨
`xwPW ip` ,df lr YngxoEPgmgx` ¦©§¨©¤£¦¤¦§¨©£©¥

(jkxa`e c"dde) ,Lkxa`e Lilr oFg`e§¨¨¤©£¨§§
aizkC `Ed `cde(i eh mixac)llbA iM §¨¨¦§¦¦¦§©

:Lidl` 'd Lkxai dGd xaCdfk dxez ©¨¨©¤§¨¤§¡Ÿ¤

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iriax meil inei xeriy
כב)להּלן אף (ויקרא ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן, האמּור .(מכילתא)"ׁשמיני" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑,ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי ּופרּוׁשים קדֹוׁשים אּתם ואם אם ׁשּלי, אּתם הרי ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ
ׁשּלי  אינכם Ù¯Ë‰.לאו, ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא)ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית אף ְִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכן ליּטרף, כב)ּבהמֹות וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה כג)"ּכי הּוא (שם – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא "אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּדין

ּבחּייה  ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, חּיה מן ארי אֹו זאב טרפת ‡˙B.עלֿידי ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא) אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ«∆∆«¿ƒ…ַ
לטרפה  קלֿוחמר לנכרי", מכר "אֹו ּבנבלה: לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? ּכלב אּלא אינֹו אֹו ּכּכלב. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהגֹוי
מקּפח  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין הּכתּוב לּמד 'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשמּוּתרת

ׁשּנאמר: ּברּיה, ּכל יא)ׂשכר ּתנּו(לעיל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לׁשֹונֹו". ּכלב יחרץ לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו .לֹו ְָ

âë(à)Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ
:ñîç ãò úéäì òLø-íò¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ ׁשּלא ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע תקּבל לא ּכתרּגּומֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי ÚL¯ŒÌÚ.יׁשמע E„È ˙LzŒÏ‡∑,ׁשקר ּתביעת חברֹו את הּטֹוען ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ«»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶֶֶַַ

חמס  עד לֹו להיֹות .ׁשהבטיחהּו ְְֲִִִֵֶָָ

(á)-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©
:úhäì íéaø éøçà úèðì áø¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב הּמקרא (סנהדרין לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ּבמקרא יׁש …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
"אחרי  ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻמיּׁשב

לה  נפׁשֹות רּבים ּובדיני לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
ׁשּבביתּֿדין, מפלא על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻהּכתּוב

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין מ)לפיכ ּולפי (סנהדרין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּמקרא  ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, Ú¯Ï˙.ּדברי ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה לחּיב ְְְִִִֵֵַַָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

המזּכין  על ŒÏÚ¯·.המחּיבין ‰Ú˙Œ‡ÏÂ∑ ּכן ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, ‡È¯Á.לנטֹות ְְְִִַַַַַ¿…«¬∆«ƒְְְְִִִֵֵֶָָָָ«¬≈
˙h‰Ï ÌÈa¯∑ מן יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש «ƒ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

מּכאן  לטֹובה'! עּמהם היה 'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהמזּכין,
'ו  ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחֹובה'. ׁשנים ועלּֿפי לזכּות, אחד עלּֿפי מּטין נפׁשֹות 'ּדיני תּתמנע אמרּו: לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

'דבעינ מה נדרׁשמּלאּלפא הּוא ּכ הּתרּגּום לפי העברי ולׁשֹון ,.˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï∑יׁשאל אם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָ…«¬∆«ƒƒ¿…ְְִִָ

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(l).'åâå äôøè äãOa øNáexg`n ¨¨©¨¤§¥¨¥©©
`AWM dtixHd lr FWtp xqn alMdW¤©¤¤¨©©§©©§¥¨§¤¨
daFh iEtM didY `l ,Dtxhl a`Gd©§¥§¨§¨Ÿ¦§¤§¨

dtixh Ll didIWMW ,FcbpM§¤§¤§¤¦§¤§§¥¨
cr DxnXW xkUA eil` EdkilWYW¤©§¦¥¥¨¦§©¤§¨¨©
cFr xnFW mbe ,dtxhp `NW dYr©¨¤Ÿ¦§§¨§©¥

cinrdl mlFrd KxC oM iM ,zFxg`d̈£¥¦¥¤¤¨¨§©£¦
on o`Sd xFnWl mialM§¨¦¦§©Ÿ¦

:mia`Gd` dxez ©§¥¦



מז mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iriax meil inei xeriy

(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
חּיב הּזמן  אּתה ּכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּפעמים. ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ּדין ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלי,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLz LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום הּׁשמׁשּכל ּוכבא ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿי ֹום מחר, ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו .(מכילתא)ּתחזר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(åë)àåä ékäna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë ¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
:éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay c"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין הרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּתחֹובה ּבּכּורים ּכׁשּתתמּלא והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑ ואיני הּתרּומה, ¿≈»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿ƒ¿¬ְְִֵַָ
ּדמע  לׁשֹון מהּו ˙‡Á¯.יֹודע ‡Ï∑:המאחר את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה ׁשּלא לא ְֵֶַַַ…¿«≈ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

לתרּומה  ּומעׂשר לבּכּורים ּתרּומה ÈÏŒÔzz.יקּדים EÈa ¯BÎa∑.הּכהן מן סלעים ּבחמׁש ּכבר לפּדֹותֹו והלא ְְְְֲִִִִֵַַָָ¿»∆ƒ∆ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ
ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר אדם ּבכֹור מה :"לׁשֹור ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי אּלא אחר? ּבמקֹום עליו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹצּוה

יח)ׁשּנאמר: נֹותנֹו(במדבר ואחרּֿכ יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו מטּפל ּדּקה ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן "ּופדּויו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
.לּכהן  ֵַֹ

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ׁשמֹונה,זֹו קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן אזהרה ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן  מחּסר ׁשהּוא ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ונאמר "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה יהא יכֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָ

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

˙ËeÏ:כז  ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·Cכח  ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dk).ìaçz ìáç íàÎWFcTd xn` ¦¨Ÿ©§Ÿ¨©©¨
`Ede il aiIg dY` dOM :`EdÎKExÄ©¨©¨©¨¦§
oM ,obFdM Fl dUFr dY` m` ,Ll aiIg©¨§¦©¨¤©¤¥
oiC oYil axr lkA ilv` dlFrW LWtp©§§¤¨¤§¦§¨¤¤¦¥¦
Lpi` m`e .Kl dPxifg` iptl oFAWge§¤§§¨©©£¦¤¨¨§¦¥§
xifgn ipi` ip` s` ,FhFar xifgn©£¦£©£¦¥¦©£¦

:LNW hFard `idW LWtpek dxez ©§§¤¦¨£¤§
(ek).éìà ÷òöé ék äéäå`EdW itl §¨¨¦¦§©¥©§¦¤

ipz`xA `lde :xnF`e iptl xBY `xFw¥¦¨§¨©§¥©£Ÿ§¨©¦
,d`pdA FzHin lr akFW `Ede ,FzFnM§§¥©¦¨©£¨¨
`pXil EdinE .aMWl dOA il oi` ip`e©£¦¥¦©¤¦§©¦¦¨¨

Cip` oEPg iM iYrnWedfl aXEin Fpi` ¦§¨©§¦¦©¨¦¥§¨§¤
i`wC Wxtl d`xp okl ,WExiRd©¥¨¥¦§¤§¨¥§¨¥

lirlC`WnXd `A crdY` m`e ,'ebe ©¦§¥©Ÿ©¤¤§¦©¨
,oM dUFril` wrvi iM didelNRzie ¤¥§¨¨¦¦§©¥©§¦§©¥

,FN ziUrW daFHd lM lr Lilr̈¤©¨©¨¤¨¦¨

iYrnWeFzNtYip` oEPg iMFnM , §¨©§¦§¦¨¦©¨¦§
ixdW ,izFIxA lr mgxnE opFg dY`W¤©¨¥§©¥©§¦©¤£¥

oFMWn dpFw aFg lrA(:`l migqt)dY`e , ©©¤©§§©¨
`xwPW ip` ,df lr YngxoEPgmgx` ¦©§¨©¤£¦¤¦§¨©£©¥

(jkxa`e c"dde) ,Lkxa`e Lilr oFg`e§¨¨¤©£¨§§
aizkC `Ed `cde(i eh mixac)llbA iM §¨¨¦§¦¦¦§©

:Lidl` 'd Lkxai dGd xaCdfk dxez ©¨¨©¤§¨¤§¡Ÿ¤

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iriax meil inei xeriy
כב)להּלן אף (ויקרא ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן, האמּור .(מכילתא)"ׁשמיני" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑,ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי ּופרּוׁשים קדֹוׁשים אּתם ואם אם ׁשּלי, אּתם הרי ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ
ׁשּלי  אינכם Ù¯Ë‰.לאו, ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא)ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית אף ְִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכן ליּטרף, כב)ּבהמֹות וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה כג)"ּכי הּוא (שם – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא "אׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּדין

ּבחּייה  ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, חּיה מן ארי אֹו זאב טרפת ‡˙B.עלֿידי ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא) אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ«∆∆«¿ƒ…ַ
לטרפה  קלֿוחמר לנכרי", מכר "אֹו ּבנבלה: לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? ּכלב אּלא אינֹו אֹו ּכּכלב. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהגֹוי
מקּפח  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין הּכתּוב לּמד 'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשמּוּתרת

ׁשּנאמר: ּברּיה, ּכל יא)ׂשכר ּתנּו(לעיל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לׁשֹונֹו". ּכלב יחרץ לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו .לֹו ְָ

âë(à)Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ
:ñîç ãò úéäì òLø-íò¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ ׁשּלא ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע תקּבל לא ּכתרּגּומֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי ÚL¯ŒÌÚ.יׁשמע E„È ˙LzŒÏ‡∑,ׁשקר ּתביעת חברֹו את הּטֹוען ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ«»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶֶֶַַ

חמס  עד לֹו להיֹות .ׁשהבטיחהּו ְְֲִִִֵֶָָ

(á)-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©
:úhäì íéaø éøçà úèðì áø¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב הּמקרא (סנהדרין לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ּבמקרא יׁש …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
"אחרי  ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻמיּׁשב

לה  נפׁשֹות רּבים ּובדיני לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
ׁשּבביתּֿדין, מפלא על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻהּכתּוב

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין מ)לפיכ ּולפי (סנהדרין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּמקרא  ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, Ú¯Ï˙.ּדברי ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה לחּיב ְְְִִִֵֵַַָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

המזּכין  על ŒÏÚ¯·.המחּיבין ‰Ú˙Œ‡ÏÂ∑ ּכן ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, ‡È¯Á.לנטֹות ְְְִִַַַַַ¿…«¬∆«ƒְְְְִִִֵֵֶָָָָ«¬≈
˙h‰Ï ÌÈa¯∑ מן יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש «ƒ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

מּכאן  לטֹובה'! עּמהם היה 'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהמזּכין,
'ו  ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחֹובה'. ׁשנים ועלּֿפי לזכּות, אחד עלּֿפי מּטין נפׁשֹות 'ּדיני תּתמנע אמרּו: לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

'דבעינ מה נדרׁשמּלאּלפא הּוא ּכ הּתרּגּום לפי העברי ולׁשֹון ,.˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï∑יׁשאל אם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָ…«¬∆«ƒƒ¿…ְְִִָ

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(l).'åâå äôøè äãOa øNáexg`n ¨¨©¨¤§¥¨¥©©
`AWM dtixHd lr FWtp xqn alMdW¤©¤¤¨©©§©©§¥¨§¤¨
daFh iEtM didY `l ,Dtxhl a`Gd©§¥§¨§¨Ÿ¦§¤§¨

dtixh Ll didIWMW ,FcbpM§¤§¤§¤¦§¤§§¥¨
cr DxnXW xkUA eil` EdkilWYW¤©§¦¥¥¨¦§©¤§¨¨©
cFr xnFW mbe ,dtxhp `NW dYr©¨¤Ÿ¦§§¨§©¥

cinrdl mlFrd KxC oM iM ,zFxg`d̈£¥¦¥¤¤¨¨§©£¦
on o`Sd xFnWl mialM§¨¦¦§©Ÿ¦

:mia`Gd` dxez ©§¥¦



mihtynמח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iriax meil inei xeriy
אֹומר  ואני לאמּתֹו. אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד לנטֹות ּתענה לא למׁשּפט, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּדבר

ּפתרֹונֹו וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על Ú¯Ï˙.ליּׁשבֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי מׁשּפט,אם מּטין רׁשעים ת ְְְְְְִִַַָָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִִִַָָָָ
אחריהם  נֹוטה הנני הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: B‚Â'.לא ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ הּנּדֹון יׁשאל ואם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹֹ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿ְְְִִִַָ

אּלא  מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את הרּבים אמר ּבצּואר ּתלּוי יהא .וקֹולר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 112 'nr `k zegiy ihewl)

להלהלהלהּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּביםיםיםים ב)אחריאחריאחריאחרי ׁשל (כג, הלכה ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת על־ּפי ּפֹוסק ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר ּבאחרֹונים, איתא ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּדין לכן ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹוּבית ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ הּמעּוט ּדּיני ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ּומקּבלים ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהם

(â):Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬
Bì epáéLz: §¦¤−«

(ä)BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî zìãçå§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑ ׁשּמּוׁשי ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מּׂשאֹו ּתחת רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה BÏ.'ּכי', ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.·ÊÚz ·ÊÚ ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…

BnÚ∑וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה א וכן(מלכים ועזּוב", ג)"עצּור החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ƒְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא החֹומה. חזק את ּולסיע לעזב עפר ז)מּלאּוה מּמּני (דברים האּלה הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר "ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפעמים  וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא 'לא ּבתמיהה: ּכן, ּתאמר ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹוגֹו'",
ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו "וחדלּת". ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשאּתה

"וחדלּת" יׂשראל, BnÚ.ׁשל ·ÊÚz ·ÊÚ∑מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' 'מּלמׁשקל הּמּׂשא, .לפרק ְְְִֵֶַָָָ»…«¬…ƒְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 130 'nr `"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

WtPd wExnE daEWY lW zFIprY©£¦¤§¨¥©¤¤

עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: ּתּתּתּתעזבעזבעזבעזב עזבעזבעזבעזב ללללֹוֹוֹוֹו מעזבמעזבמעזבמעזב וחדלוחדלוחדלוחדלּתּתּתּת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתחתחתחתחת רבץרבץרבץרבץ ׂשׂשׂשׂשנאנאנאנא חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־תראהתראהתראהתראה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֽֽֽֽ
יׂשראל  ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו "וחדלּת", ּכבֹודֹו לפי ואינֹו זקן ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשא ּתה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּפעמים

ובפרש"י)"וחדלּת" ה. (כג, ְְַָָ
זה ּפסּוק על הּבעׁש"ט ּפרּוׁש שבט)ידּוע כח יֹום" "הּיֹום ּבלּוח ׁשּׂשֹונא (הּובא הּגּוף חמר ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ׁש'ּכי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

,יתּבר הׁשם לֹו ׁשּנתן ּבעבֹודה ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת 'רֹובץ ׁשהּגּוף ותראה ורּוחנּיּות, לאלקּות הּמׁשּתֹוקקת הּנׁשמה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת
ּכי  ׁשליחּותֹו, לקּים לּגּוף ּתעזר ׁשּלא – לֹו' מעזב ׁש'וחדלּת לבב על ׁשּיעלה אפׁשר הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ידי על ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּיזּדּכ
את  לברר – עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב אלא הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה הּדר זֹו לא הּנה החמרּיּות, את לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹאם

הּבעׁש"ט. ּתֹורת ע"כ ּבסּגּופים. לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו ְְְְְְִִַַַַַַָֹהּגּוף
הרב' ערּו ּב'ׁשּולחן ּכתב ד)והּנה סעיף ונפש גוף נזקי הל' חו"מ ּתענּיֹות (חלק א. ּגּופֹו: ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ּדרק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֻ

ה'). לפני לרצֹון (ׁשּיהיה לה' נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ּתׁשּובה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". "אּתה ׁשּבהם האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו אֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻויׁש

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד  d¯ÓÁ B‡ C‡Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה  ÚÈ·¯ C‡Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ ÚÓz˙Â dÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iying meil inei xeriy
חטא  האדם ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאֹות ּתׁשּובה, ׁשל ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבהמת
א ח"ו. הּקלּפה לרׁשּות ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ּגּופֹו חמר ׁשהּוא ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר רצֹונֹו על ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹועבר

ּכרּמֹון" מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁש"אפילּו בסופה)מּכיון חגיגה א. יט, יׁש(עירובין ּכּנ"ל, נכרי" "ּבהמת ׁשהּוא הּגּוף הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהן. מלא הּפֹוׁשע ׁשּגם הּמצֹות – יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבֹו

לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן
ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ׁשּקנה זה – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻזקן
יכֹול  ּכן אם הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) מתעּסק ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ׁשּי ׁשאינֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּובוּדאי
ּבברּור  להתעּסק ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ּבׁשלמּות ּפֹוגם זה והרי וחמרּיּותו, ּבגּסּותֹו יּׁשאר ׁשּגּופֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהיֹות

ּגּופֹו. זּכּו את יׁשלים ועל־ידי־זה נפׁשֹו, למרק ּכדי להתעּנֹות הּתֹורה לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגּופֹו

ß hay d"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
:òLø ÷écöà-àì«Ÿ©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ ׁשּמחזירין זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
נקי  מּכלֿמקֹום ּבביתּֿדין, נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו?
חֹובה', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, מּביתּֿדין לּיֹוצא ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּוא

ּבביתּֿדין  ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד לביתּֿדין? אֹותֹו מחזירין Èk.ׁשאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹƒ
ÚL¯ ˜Ècˆ‡Œ‡Ï∑ הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ּכי להחזירֹו, עלי אין …«¿ƒ»»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה .להמיתֹו ְֲִִִֵֶַַַָָ

(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑,הּדין את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ׁשּתּטרף (ב''מ סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְְֱִֶֶַַַָֹ¿«≈ƒ¿ƒְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, ּומקלקל ∑ÛlÒÈÂ.ּדעּתֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ דברים ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ
אמת, מׁשּפטי יׁשרים המצּדקים, ּתריצין, ּפתגמין ּתרּגּומֹו: .וכן ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

(è)øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

dÈ„a:ו  CÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ



מט mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iriax meil inei xeriy
אֹומר  ואני לאמּתֹו. אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד לנטֹות ּתענה לא למׁשּפט, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּדבר

ּפתרֹונֹו וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על Ú¯Ï˙.ליּׁשבֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי מׁשּפט,אם מּטין רׁשעים ת ְְְְְְִִַַָָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִִִַָָָָ
אחריהם  נֹוטה הנני הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: B‚Â'.לא ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ הּנּדֹון יׁשאל ואם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹֹ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿ְְְִִִַָ

אּלא  מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את הרּבים אמר ּבצּואר ּתלּוי יהא .וקֹולר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 112 'nr `k zegiy ihewl)

להלהלהלהּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּביםיםיםים ב)אחריאחריאחריאחרי ׁשל (כג, הלכה ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת על־ּפי ּפֹוסק ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר ּבאחרֹונים, איתא ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּדין לכן ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹוּבית ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ הּמעּוט ּדּיני ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ּומקּבלים ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהם

(â):Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬
Bì epáéLz: §¦¤−«

(ä)BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî zìãçå§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑ ׁשּמּוׁשי ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מּׂשאֹו ּתחת רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה BÏ.'ּכי', ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.·ÊÚz ·ÊÚ ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…

BnÚ∑וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה א וכן(מלכים ועזּוב", ג)"עצּור החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ƒְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא החֹומה. חזק את ּולסיע לעזב עפר ז)מּלאּוה מּמּני (דברים האּלה הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר "ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפעמים  וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא 'לא ּבתמיהה: ּכן, ּתאמר ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹוגֹו'",
ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו "וחדלּת". ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשאּתה

"וחדלּת" יׂשראל, BnÚ.ׁשל ·ÊÚz ·ÊÚ∑מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' 'מּלמׁשקל הּמּׂשא, .לפרק ְְְִֵֶַָָָ»…«¬…ƒְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 130 'nr `"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

WtPd wExnE daEWY lW zFIprY©£¦¤§¨¥©¤¤

עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו:::: ּתּתּתּתעזבעזבעזבעזב עזבעזבעזבעזב ללללֹוֹוֹוֹו מעזבמעזבמעזבמעזב וחדלוחדלוחדלוחדלּתּתּתּת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשאאאאֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתחתחתחתחת רבץרבץרבץרבץ ׂשׂשׂשׂשנאנאנאנא חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹּֽֽֽֽכּכּכּכיייי־־־־תראהתראהתראהתראה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֹֹֽֽֽֽ
יׂשראל  ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו "וחדלּת", ּכבֹודֹו לפי ואינֹו זקן ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשא ּתה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּפעמים

ובפרש"י)"וחדלּת" ה. (כג, ְְַָָ
זה ּפסּוק על הּבעׁש"ט ּפרּוׁש שבט)ידּוע כח יֹום" "הּיֹום ּבלּוח ׁשּׂשֹונא (הּובא הּגּוף חמר ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ׁש'ּכי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

,יתּבר הׁשם לֹו ׁשּנתן ּבעבֹודה ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת 'רֹובץ ׁשהּגּוף ותראה ורּוחנּיּות, לאלקּות הּמׁשּתֹוקקת הּנׁשמה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת
ּכי  ׁשליחּותֹו, לקּים לּגּוף ּתעזר ׁשּלא – לֹו' מעזב ׁש'וחדלּת לבב על ׁשּיעלה אפׁשר הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ידי על ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּיזּדּכ
את  לברר – עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב אלא הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה הּדר זֹו לא הּנה החמרּיּות, את לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹאם

הּבעׁש"ט. ּתֹורת ע"כ ּבסּגּופים. לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו ְְְְְְִִַַַַַַָֹהּגּוף
הרב' ערּו ּב'ׁשּולחן ּכתב ד)והּנה סעיף ונפש גוף נזקי הל' חו"מ ּתענּיֹות (חלק א. ּגּופֹו: ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ּדרק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֻ

ה'). לפני לרצֹון (ׁשּיהיה לה' נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ּתׁשּובה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". "אּתה ׁשּבהם האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו אֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻויׁש

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד  d¯ÓÁ B‡ C‡Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה  ÚÈ·¯ C‡Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ ÚÓz˙Â dÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iying meil inei xeriy
חטא  האדם ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאֹות ּתׁשּובה, ׁשל ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבהמת
א ח"ו. הּקלּפה לרׁשּות ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ּגּופֹו חמר ׁשהּוא ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר רצֹונֹו על ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹועבר

ּכרּמֹון" מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁש"אפילּו בסופה)מּכיון חגיגה א. יט, יׁש(עירובין ּכּנ"ל, נכרי" "ּבהמת ׁשהּוא הּגּוף הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהן. מלא הּפֹוׁשע ׁשּגם הּמצֹות – יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבֹו

לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן
ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ׁשּקנה זה – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻזקן
יכֹול  ּכן אם הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) מתעּסק ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ׁשּי ׁשאינֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּובוּדאי
ּבברּור  להתעּסק ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ּבׁשלמּות ּפֹוגם זה והרי וחמרּיּותו, ּבגּסּותֹו יּׁשאר ׁשּגּופֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהיֹות

ּגּופֹו. זּכּו את יׁשלים ועל־ידי־זה נפׁשֹו, למרק ּכדי להתעּנֹות הּתֹורה לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגּופֹו

ß hay d"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
:òLø ÷écöà-àì«Ÿ©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ ׁשּמחזירין זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
נקי  מּכלֿמקֹום ּבביתּֿדין, נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאֹותֹו?
חֹובה', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, מּביתּֿדין לּיֹוצא ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּוא

ּבביתּֿדין  ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד לביתּֿדין? אֹותֹו מחזירין Èk.ׁשאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹƒ
ÚL¯ ˜Ècˆ‡Œ‡Ï∑ הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ּכי להחזירֹו, עלי אין …«¿ƒ»»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה .להמיתֹו ְֲִִִֵֶַַַָָ

(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑,הּדין את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ׁשּתּטרף (ב''מ סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְְֱִֶֶַַַָֹ¿«≈ƒ¿ƒְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, ּומקלקל ∑ÛlÒÈÂ.ּדעּתֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ דברים ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ
אמת, מׁשּפטי יׁשרים המצּדקים, ּתריצין, ּפתגמין ּתרּגּומֹו: .וכן ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

(è)øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

dÈ„a:ו  CÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ
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(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´
Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enò©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−

:Eúéæì§¥¤«
i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑,ּגמּורה מעבֹודה ּתׁשמטּנה אחר: ּדבר הּבעּור. זמן אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מּלזּבל  ּונטׁשּתּה ּוזריעה. חריׁשה ‰O„‰.ּומּלקׁשקׁשּכגֹון: ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא) אביֹון מאכל להּקיׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ¿ƒ¿»…««««»∆ְְֲִֶַַַ
מעׂשר  אין אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה מה חּיה: ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלמאכל

EÓ¯ÎÏ.ּבּׁשביעית  ‰NÚzŒÔk∑,הּלבן ּבׂשדה מדּבר הּמקרא את ּותחּלת "ּתזרע הימּנּו: למעלה ׁשאמר ּכמֹו ְִִַ≈«¬∆¿«¿¿ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
"ארצ. ְֶַ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

:øbäå§©¥«
i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא):ּתאמר ׁשּלא מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא הּׁשביעית ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּבּה ּתנהֹוג לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל E¯ÓÁÂ.הֹואיל E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑,ניח לֹו ּתן ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ¿««»«¿«¬…∆ְֵָ
אּלא  ניח, זה אין אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו הּקרקע. מן עׂשבים ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהּתיר

הערל,(מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.צער  מדּבר ּבעבד ּגר ∑b‰Â¯.הּכתּוב .ּתֹוׁשב זה ַַ∆¬»¿ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) ׁשּבּתֹורה ׁשמירה ׁשּכל ּבאזהרה, מצותֿעׂשה ּכל לעׂשֹות ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
לאו  ּבמקֹום היא ˙e¯ÈkÊ.אזהרה ‡Ï∑(ג אֹו(ע''ז ּפלֹונית, אלילים עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ׁשּלא ְְִִַָָָ…«¿ƒְְְֱֲִִִִֶַַַֹֹֹ

אחרים  אלהים וׁשם ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ּדבר ּפלֹונית'. אלילים עבֹודת ּביֹום עּמי ְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּתעמד
ּכּלן  את ּכׁשֹומר ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד אלילים עבֹודת ׁשּׁשקּולה ,ללּמד תזּכירּו". Ï‡.לא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ…

ÚÓMÈ∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ נמצאת ׁשּלֹו. אלילים ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ּתעׂשה ׁשּלא ƒ»«ְִִַָ«ƒְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם .ׁשאּתה ְִֵֵֶֶַַָָָ

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(i).'åâå òøæz íéðL LLåd`xpe .mFi lkA Dcarl aiIg FPB KFzA zg` daxEg `N` mc`l Fl oi` ENit`C ,WxcOA xnY` §¥¨¦¦§©¦§©©¦§¨©£¦¥¨¨¨¤¨§¨©©§©©¨§©§¨§¨§¦§¤
:zFxUrnE zFnExY zWxtd zFAxdl icM ,l`xUi ux`A `weC ,dWn iAx axdl`i dxez §¨©©¦¤©§¨§¤¤¦§¨¥§¥§©§©§¨©§©©§

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iying meil inei xeriy

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת ּפרֹות ∑‡·È·.ׁשהּתבּואה לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ»ƒְְְְִֵֵַָ

Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ּברגלים ּפני לראֹות עֹולֹותה ּכׁשּתבאּו לי ז)ביאּו .(חגיגה ¿…≈»»«≈»ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«
i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ חג EÈNÚÓ.ׁשבּועֹות הּוא È¯eka∑ הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי  ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא ¿««»ƒַָƒ≈«¬∆ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין היּו כח)ּבעצרת, וגֹו'"(במדבר הּבּכּורים ÁÂ‚."ּוביֹום ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿«
ÛÒ‡‰∑ הּסּכֹות חג ‡˙EÈNÚÓŒ.הּוא EtÒ‡a∑ ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות ׁשּכל »»ƒַַֻ¿»¿¿∆«¬∆ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּגׁשמים  מּפני הּבית אל אֹותּה .אֹוספים ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן לפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח את ּתׁשחט סג)לא פסחים .(מכילתא. …ƒ¿««»≈¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑:לֹומר ּתלמּוד  ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף יכֹול ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָ

ו) ּכל(ויקרא הּמזּבח על מֹוקדה, "עדּֿבקר",∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.הּלילה""על ׁשּנאמר: הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא לינה אין ְְְִֵַַַַַַָָָ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
לּמזּבח  הרצּפה מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל .אבל ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

(èé)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑?ּכיצד ."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ּבבּכּורים, חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
לסימן  ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס מּׁשבעת אדם אּלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּבּמקרא: האמּורין ח)הּמינין וגֹו'"(דברים ּוׂשעֹורה חּטה È„b."ארץ ÏM·˙ ‡Ï∑,ּגדי ּבכלל וכבׂש עגל אף ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ…¿«≈¿ƒְְְִִֵֶֶֶַַ
לפרׁש והצר "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ּׁשאּתה מּמה .ר ולד לׁשֹון אּלא ּגדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשאין

ּכגֹון: "עּזים", לח)אחריו: העּזים",(בראשית ּגדי "את עּזים", ּגדי אׁשּלח כז)"אנכי ללּמד,(שם עּזים", ּגדיי "ׁשני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לאּסּור  אחד ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובׁשלֹוׁשה ּבמׁשמע. וכבׂש עגל אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכל

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד הנאה, לאּסּור ואחד קטו)אכילה, חולין כז. .(פסחים ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָ

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»



ני mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iying meil inei xeriy

(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´
Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enò©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−

:Eúéæì§¥¤«
i"yx£‰pËÓLz∑ מעבֹודה.dzLËe∑,ּגמּורה מעבֹודה ּתׁשמטּנה אחר: ּדבר הּבעּור. זמן אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מּלזּבל  ּונטׁשּתּה ּוזריעה. חריׁשה ‰O„‰.ּומּלקׁשקׁשּכגֹון: ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא) אביֹון מאכל להּקיׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ¿ƒ¿»…««««»∆ְְֲִֶַַַ
מעׂשר  אין אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה מה חּיה: ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלמאכל

EÓ¯ÎÏ.ּבּׁשביעית  ‰NÚzŒÔk∑,הּלבן ּבׂשדה מדּבר הּמקרא את ּותחּלת "ּתזרע הימּנּו: למעלה ׁשאמר ּכמֹו ְִִַ≈«¬∆¿«¿¿ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
"ארצ. ְֶַ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

:øbäå§©¥«
i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא):ּתאמר ׁשּלא מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא הּׁשביעית ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּבּה ּתנהֹוג לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל E¯ÓÁÂ.הֹואיל E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑,ניח לֹו ּתן ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ¿««»«¿«¬…∆ְֵָ
אּלא  ניח, זה אין אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו הּקרקע. מן עׂשבים ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהּתיר

הערל,(מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.צער  מדּבר ּבעבד ּגר ∑b‰Â¯.הּכתּוב .ּתֹוׁשב זה ַַ∆¬»¿ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) ׁשּבּתֹורה ׁשמירה ׁשּכל ּבאזהרה, מצותֿעׂשה ּכל לעׂשֹות ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
לאו  ּבמקֹום היא ˙e¯ÈkÊ.אזהרה ‡Ï∑(ג אֹו(ע''ז ּפלֹונית, אלילים עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ׁשּלא ְְִִַָָָ…«¿ƒְְְֱֲִִִִֶַַַֹֹֹ

אחרים  אלהים וׁשם ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ּדבר ּפלֹונית'. אלילים עבֹודת ּביֹום עּמי ְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּתעמד
ּכּלן  את ּכׁשֹומר ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד אלילים עבֹודת ׁשּׁשקּולה ,ללּמד תזּכירּו". Ï‡.לא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ…

ÚÓMÈ∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ נמצאת ׁשּלֹו. אלילים ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ּתעׂשה ׁשּלא ƒ»«ְִִַָ«ƒְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם .ׁשאּתה ְִֵֵֶֶַַָָָ

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(i).'åâå òøæz íéðL LLåd`xpe .mFi lkA Dcarl aiIg FPB KFzA zg` daxEg `N` mc`l Fl oi` ENit`C ,WxcOA xnY` §¥¨¦¦§©¦§©©¦§¨©£¦¥¨¨¨¤¨§¨©©§©©¨§©§¨§¨§¦§¤
:zFxUrnE zFnExY zWxtd zFAxdl icM ,l`xUi ux`A `weC ,dWn iAx axdl`i dxez §¨©©¦¤©§¨§¤¤¦§¨¥§¥§©§©§¨©§©©§

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iying meil inei xeriy

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת ּפרֹות ∑‡·È·.ׁשהּתבּואה לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ»ƒְְְְִֵֵַָ

Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ּברגלים ּפני לראֹות עֹולֹותה ּכׁשּתבאּו לי ז)ביאּו .(חגיגה ¿…≈»»«≈»ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«
i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ חג EÈNÚÓ.ׁשבּועֹות הּוא È¯eka∑ הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי  ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא ¿««»ƒַָƒ≈«¬∆ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין היּו כח)ּבעצרת, וגֹו'"(במדבר הּבּכּורים ÁÂ‚."ּוביֹום ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿«
ÛÒ‡‰∑ הּסּכֹות חג ‡˙EÈNÚÓŒ.הּוא EtÒ‡a∑ ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות ׁשּכל »»ƒַַֻ¿»¿¿∆«¬∆ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּגׁשמים  מּפני הּבית אל אֹותּה .אֹוספים ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן לפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח את ּתׁשחט סג)לא פסחים .(מכילתא. …ƒ¿««»≈¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑לּמזּבח חּוץ.¯˜aŒ„Ú∑:לֹומר ּתלמּוד  ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף יכֹול ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָ

ו) ּכל(ויקרא הּמזּבח על מֹוקדה, "עדּֿבקר",∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.הּלילה""על ׁשּנאמר: הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא לינה אין ְְְִֵַַַַַַָָָ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
לּמזּבח  הרצּפה מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל .אבל ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

(èé)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑?ּכיצד ."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ּבבּכּורים, חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
לסימן  ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס מּׁשבעת אדם אּלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּבּמקרא: האמּורין ח)הּמינין וגֹו'"(דברים ּוׂשעֹורה חּטה È„b."ארץ ÏM·˙ ‡Ï∑,ּגדי ּבכלל וכבׂש עגל אף ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ…¿«≈¿ƒְְְִִֵֶֶֶַַ
לפרׁש והצר "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ּׁשאּתה מּמה .ר ולד לׁשֹון אּלא ּגדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻׁשאין

ּכגֹון: "עּזים", לח)אחריו: העּזים",(בראשית ּגדי "את עּזים", ּגדי אׁשּלח כז)"אנכי ללּמד,(שם עּזים", ּגדיי "ׁשני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לאּסּור  אחד ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובׁשלֹוׁשה ּבמׁשמע. וכבׂש עגל אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכל

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד הנאה, לאּסּור ואחד קטו)אכילה, חולין כז. .(פסחים ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָ

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»



mihtynנב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k iyiy meil inei xeriy

ß hay e"k iyiy mei ß

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑:להם אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, ׁשעתידין נתּבּׂשרּו לג)ּכאן אעלה (לקמן לא "ּכי ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
"ּבקרּב.È˙Î‰ ¯L‡∑ ּכבר הכנתי", אׁשר הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו לכם, לתת זּמנּתי אׁשר ְְְִ¬∆¬ƒ…ƒְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשל  ּביתֿהּמקּדׁש ּכנגד מכּון מעלה ׁשל ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשאֹומרים הּמקראֹות מן אחד וזה ּכנגּדֹו. נּכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמקֹומי
.מּטה  ַָ

(àë)àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון ּפי"(יהושע את ימרה ÌÎÚLÙÏ."אׁשר ‡OÈ ‡Ï Èk∑אינֹו ««≈ְְְְֲִֶֶֶַַָָƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ֵ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשליח ׁשהּוא ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ּבכ ÈÓL.מלּמד Èk ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻƒ¿ƒ

Ba¯˜a∑ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, מׁשּתף ׁשמי ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש מחּבר ¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּד"י  ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: .ּכׁשם ְְְִִֵַַַַָ

(áë)øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑,ואעיק ּכתרּגּומֹו. ¿«¿ƒְְְִַָ

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå ézçäå:åé §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא  d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

Ïkכב  „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡Ò ˙È ÈÒ‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

ÂÏ˙כג  CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
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mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(hp 'nr f"l ze` ,owfd x"enc` xecn ,mixac zniyx)

האמריהאמריהאמריהאמרי כג)אלאלאלאל (כג, ֱֱֱֱֶֶֶֶָָָָֹֹ ִִִִֹֹ
ּפעם: אמר הּזקן ֵֵַַַַַָָרּבנּו

הּנׁשמה  את מטּמא הּוא ּובזה וכּו' ׁשם הּבט לֹו: ואֹומר האדם אל ּבא הרע יצר זאגער"). ("ּדער אמירה מּלׁשֹון הּוא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ"אמֹורי "
ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(ãë)ìàì äåçzLú-àìýàìå íãáòú àìå íäé «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávî©¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰∑ אלהּות לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h jxk zegiy ihewl)

להםלהםלהםלהם להלהלהלהׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחוחוחוחוֹוֹוֹוֹותתתת ממממּצּצּצּציביןיביןיביןיבין ׁשׁשׁשׁשהםהםהםהם כד)אבניםאבניםאבניםאבנים כג, אֹו(רש"י ׁשּמנּסכין אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת מפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
"לאֹותם ּפרׁש ּתהרסם" "הרס על עּמֹו: ונּמּוקֹו לעבֹודה־זרה. עליה עצמּה;אלקאלקאלקאלקּוּוּוּות ת ת ת מקריבין לעבֹודה־זרה ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְְֱֱֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ ְְֲֶַַַַַָָָָָָֹֹ

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה ּבעבֹודה־זרה קאי מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומּובן

(äë)ìà ýåýé úà ízãáòåýEîçì-úà Cøáe íëé ©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
éîéî-úàåEaøwî äìçî éúøñäå E: §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ay f"k ycew zay ßß h

(åë)øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬
éîé:àlîà E ¨¤−£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתעׂשה מׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצֹוני אם קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלהלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו)לאלאלאלא (כג, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
.רצֹונ רצֹון, מּלׁשֹון - "ארצ"ְְְְִֶַָ

מציאּותֹו: את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹורה (ּדבר מעבֹודתֹו ׂשביעּות־רצֹון לאדם ּכׁשּיׁש ."ארצ" ּבגלל ועקרה" מׁשּכלה תהיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"לא
ׂשביעּות־הרצֹון  לפי מגּבלת עבֹודתֹו ּבתחּלה, ּכי מּדרּגתֹו. חס־וׁשלֹום ליּפֹול הּוא עלּול ויראה), אהבה לֹו יׁש ה', עֹובד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּוא
מּדחי  יֹורד הּוא וכ ּבהן, 'חּוׁש' לֹו ׁשּיׁש מצֹות סּוג רק לקּים מּוכן הּוא לּׁשנּיה: אחת עבֹודה ּבין ּבֹורר הּוא אחר־ּכ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּלֹו,

מּדרּגתֹו. לגמרי חס־וׁשלֹום ׁשּנֹופל עד ּדחי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאל
ׁשליחּותֹו את למּלא וׁשנים ימים ׁשל מסּים מסּפר לֹו ׁשּנּתן לדעת עליו :"ימי ּב"מסּפר להתּבֹונן עליו זה, רגׁש לבּטל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּכדי
מציאּות  ׁשל רגׁש ּכל מבּטלת זֹו ידיעה זה. ותפקיד ׁשליחּות מּלּוי לצר אֹותֹו מנּצלים ׁשאין רגע ּכל על חבל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם;

ׁשליחּותֹו. למּלּוי ּכל־ּכּלֹו ונתּון מסּור והאדם ְְְְְִִִַָָָָָָֻעצמית,
ּכפי  ׁשליחּותֹו ּבמּלּוי ּבהם עסק לא ׁשהאדם ימים היּו ּבעבר אם אפילּו אמּלא": ימי מסּפר "את - הּקּב"ה לֹו מבטיח ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאז

אּלה. ימים ּגם וימּלא יׁשלים ׁשהּקּב"ה לֹו מבטח להיֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהראּוי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלהלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו)לאלאלאלא ׁשּיהּודי (כג, מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה מגּבלת מּדּוע לׁשאל, יׁש ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ּבמי  ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: את  ּולהגּדיל להגּביר ּבאה "ׁש"ּבארצ לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעֹוׂשה
ועקרה  מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; יׂשראל ארץ על ּגם ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ה', רצֹון את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשעֹוׂשה

ה'). רצֹון את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּבר – ּבחּוץ־לארץ  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

ÏÂ‡כד  ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה  C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

ÔÈÓכו  ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ
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ß hay e"k iyiy mei ß

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑:להם אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, ׁשעתידין נתּבּׂשרּו לג)ּכאן אעלה (לקמן לא "ּכי ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
"ּבקרּב.È˙Î‰ ¯L‡∑ ּכבר הכנתי", אׁשר הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו לכם, לתת זּמנּתי אׁשר ְְְִ¬∆¬ƒ…ƒְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשל  ּביתֿהּמקּדׁש ּכנגד מכּון מעלה ׁשל ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשאֹומרים הּמקראֹות מן אחד וזה ּכנגּדֹו. נּכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמקֹומי
.מּטה  ַָ

(àë)àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון ּפי"(יהושע את ימרה ÌÎÚLÙÏ."אׁשר ‡OÈ ‡Ï Èk∑אינֹו ««≈ְְְְֲִֶֶֶַַָָƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ֵ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשליח ׁשהּוא ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ּבכ ÈÓL.מלּמד Èk ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻƒ¿ƒ

Ba¯˜a∑ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, מׁשּתף ׁשמי ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש מחּבר ¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשּד"י  ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: .ּכׁשם ְְְִִֵַַַַָ

(áë)øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑,ואעיק ּכתרּגּומֹו. ¿«¿ƒְְְִַָ

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå ézçäå:åé §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא  d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

Ïkכב  „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡Ò ˙È ÈÒ‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

ÂÏ˙כג  CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡ÚÎe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(k).éëðà äpäzFxACd zxUr zEkfA ¦¥¨Ÿ¦¦§£¤¤©¦§
ikp`A oiligzOW(a k lirl)ip` ,glFW ¤©§¦¦§¨Ÿ¦£¦¥©

LxnWl Liptl K`lnxn` ,xg` xaC . ©§¨§¨¤¦§¨§¨¨©¥¨©
`EdÎKExAÎWFcTd Flikp` dPd.'ebe ©¨¨¦¥¨Ÿ¦

Klil K`ln WTan ipi` dWn Fl xn`̈©¤¥¦§©¥©§¨¥¥
oi` m`e ,LcFakA dY` `N` EpOr¦¨¤¨©¨¦§§§¦¥
oiff Ep` oi` EpOr zklFd LzpikW§¦¨§¤¤¦¨¥¨¨¦
`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` .o`Mn¦¨¨©©¨¨
drxSd `N` glFW iPpi` K`ln ENit £̀¦©§¨¥¤¦¥©¤¨©¦§¨

aizkC(k f mixac).drxSd z` mbe ¦§¦§©¤©¦§¨
dGd mlFrl `wecela` ,drxv glFW §©§¨¨¨©¤¥©¦§¨£¨

z` mkl glW ikp` dPd `Fal cizrl¤¨¦¨¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©¨¤¥
`iaPd dIl`(bk b ik`ln)`Ed `cd , ¥¦¨©¨¦¨¨

aizkCK`ln glFW ikp` dPd`negpz) ¦§¦¦¥¨Ÿ¦¥©©§¨
(gi:`k dxez

(`k).íëòLôì àOé àì ékmFwn lM ¦Ÿ¦¨§¦§£¤¨¨
la` ,izEgilW dUFr gNYWn `EdW¤¦§©¥©¤§¦¦£¨

aizkcM ,LipR `Vil lFki Fpi`e xacna) ¥¨¦¨¨¤§¦§¦
(ek.K`ln `le ,'ebe eipR 'd `ViinW iM ¦¨¨¨§Ÿ©§¨¦§¦

,FAxwAdxnY `NW Lxidfn ip` Kkl §¦§§¨£¦©§¦§¤Ÿ©§¤
dY` ENi`M [FA dxnY m`W] ,FA¤¦©§¤§¦©¨

W itl iA dxnnFAxwA inW`l `Ede , ©§¤¦§¦¤§¦§¦§§Ÿ
d`xndd iM ,mkrWtl `Vil lkEi©¦¨§¦§£¤¦©©§¨¨
,xAfBd iR dxnnl lWn .iA diElY§¨¦¨¨§©§¤¦©¦§¨
(zexndd) iM ,xFhtl FciA oi`W¤¥§¨¦§¦

:KlOA [d]iElY [d`xndd]©©§¨¨§¨©¤¤

Løéôei"WxFAxwA inW iMdf ¥©©¦¦§¦§¦§¤
o"FxhHn iM ,FAx mWM FnXW o"FxhHn¦©§¤§§¥©¦¦©§

xaCl xkfe .i"CW `IxhnibA dlFriM ¤§¦©§¦¨©©§¥¤©¨¨¦
,FAxwA inWn c"EId xiqYinWx`Xie §¦§¦§¨¦©¦§¦§¦¨¥

lW s"Ew z"iaE ,[m"n] (z"lc) o"iW¦¥¥¤
FAxwAmr (c"ei) z"lC o"iW y"az`A §¦§§¦¨¤¦

lW c"Ei,inWzaiYn Ll x`Xie[inW] ¤§¦§¦¨¥§¦¥©§¦
FAxwAiAx axd xnF`e .'FAx iCW mW' §¦§¥©©©§¥¨©©¦

FnXW eilr xnF` ip` KkNW dWn¤¤§¨£¦¥¨¨¤§
`"tl`A FnW `xwPW itl ,FAx mWM§¥©§¦¤¦§¨§§©§¨

`aiwr iAxC `"ziAly zeny miray d"c) ¥¨§©¦£¦¨
(o"exhhnmiYWE miraW dpFn mWe ,§¨¤¦§¦§©¦

:Fl WIW zFnWak dxez ¥¤¥

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(hp 'nr f"l ze` ,owfd x"enc` xecn ,mixac zniyx)

האמריהאמריהאמריהאמרי כג)אלאלאלאל (כג, ֱֱֱֱֶֶֶֶָָָָֹֹ ִִִִֹֹ
ּפעם: אמר הּזקן ֵֵַַַַַָָרּבנּו

הּנׁשמה  את מטּמא הּוא ּובזה וכּו' ׁשם הּבט לֹו: ואֹומר האדם אל ּבא הרע יצר זאגער"). ("ּדער אמירה מּלׁשֹון הּוא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ"אמֹורי "
ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(ãë)ìàì äåçzLú-àìýàìå íãáòú àìå íäé «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávî©¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰∑ אלהּות לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h jxk zegiy ihewl)

להםלהםלהםלהם להלהלהלהׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחוחוחוחוֹוֹוֹוֹותתתת ממממּצּצּצּציביןיביןיביןיבין ׁשׁשׁשׁשהםהםהםהם כד)אבניםאבניםאבניםאבנים כג, אֹו(רש"י ׁשּמנּסכין אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת מפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
"לאֹותם ּפרׁש ּתהרסם" "הרס על עּמֹו: ונּמּוקֹו לעבֹודה־זרה. עליה עצמּה;אלקאלקאלקאלקּוּוּוּות ת ת ת מקריבין לעבֹודה־זרה ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְְֱֱֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ ְְֲֶַַַַַָָָָָָֹֹ

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה ּבעבֹודה־זרה קאי מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומּובן

(äë)ìà ýåýé úà ízãáòåýEîçì-úà Cøáe íëé ©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
éîéî-úàåEaøwî äìçî éúøñäå E: §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ay f"k ycew zay ßß h

(åë)øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬
éîé:àlîà E ¨¤−£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתעׂשה מׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצֹוני אם קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלהלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו)לאלאלאלא (כג, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
.רצֹונ רצֹון, מּלׁשֹון - "ארצ"ְְְְִֶַָ

מציאּותֹו: את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹורה (ּדבר מעבֹודתֹו ׂשביעּות־רצֹון לאדם ּכׁשּיׁש ."ארצ" ּבגלל ועקרה" מׁשּכלה תהיה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"לא
ׂשביעּות־הרצֹון  לפי מגּבלת עבֹודתֹו ּבתחּלה, ּכי מּדרּגתֹו. חס־וׁשלֹום ליּפֹול הּוא עלּול ויראה), אהבה לֹו יׁש ה', עֹובד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּוא
מּדחי  יֹורד הּוא וכ ּבהן, 'חּוׁש' לֹו ׁשּיׁש מצֹות סּוג רק לקּים מּוכן הּוא לּׁשנּיה: אחת עבֹודה ּבין ּבֹורר הּוא אחר־ּכ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּלֹו,

מּדרּגתֹו. לגמרי חס־וׁשלֹום ׁשּנֹופל עד ּדחי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאל
ׁשליחּותֹו את למּלא וׁשנים ימים ׁשל מסּים מסּפר לֹו ׁשּנּתן לדעת עליו :"ימי ּב"מסּפר להתּבֹונן עליו זה, רגׁש לבּטל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּכדי
מציאּות  ׁשל רגׁש ּכל מבּטלת זֹו ידיעה זה. ותפקיד ׁשליחּות מּלּוי לצר אֹותֹו מנּצלים ׁשאין רגע ּכל על חבל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם;

ׁשליחּותֹו. למּלּוי ּכל־ּכּלֹו ונתּון מסּור והאדם ְְְְְִִִַָָָָָָֻעצמית,
ּכפי  ׁשליחּותֹו ּבמּלּוי ּבהם עסק לא ׁשהאדם ימים היּו ּבעבר אם אפילּו אמּלא": ימי מסּפר "את - הּקּב"ה לֹו מבטיח ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאז

אּלה. ימים ּגם וימּלא יׁשלים ׁשהּקּב"ה לֹו מבטח להיֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהראּוי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארצארצארצארצ ועקרהועקרהועקרהועקרה ממממׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלהלהלהלה תהיהתהיהתהיהתהיה כו)לאלאלאלא ׁשּיהּודי (כג, מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה מגּבלת מּדּוע לׁשאל, יׁש ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
ּבמי  ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: את  ּולהגּדיל להגּביר ּבאה "ׁש"ּבארצ לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעֹוׂשה
ועקרה  מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; יׂשראל ארץ על ּגם ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ה', רצֹון את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשעֹוׂשה

ה'). רצֹון את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּבר – ּבחּוץ־לארץ  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

ÏÂ‡כד  ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה  C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

ÔÈÓכו  ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ



mihtynנד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàíòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLàéìà E:óøò E £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ּכל וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּכ ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון גֹון:לדּבר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּגזרת כח)"והּמֹותי", מּגזרת(ישעיה "וסּבֹותי", עגלתֹו". ּגלּגל ז)"והמם א "ּדּלֹותי",(שמואל אל". ּבית "וסבב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
יט)מּגזרת וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו מּגזרת(שם ,"חּקתי ּכּפים ה)"על לב".(שופטים יב)"חקקי א "אתֿמי (שמואל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

מּגזרת כ)רּצֹותי", מיתה (איוב מּגזרת ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ּדּלים". עזב "רּצץ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
ּכגֹון: "והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין יד)היתה, (במדבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

ּבלא  מיתה ׁשאין לפי נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, והּתי"ו הּזה" העם את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ"והמּתה
ּבאה  ׁשהיא מדּגׁשת, הּתי"ו "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", "אמרּתי", ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּתי"ו,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: ׁשלֹוׁשה צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, י)ּבמקֹום ה'",(יהושע ּתת ג)"ּביֹום "מּתת (קהלת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
לׁשּמּוׁש והּׁשליׁשית היא", ערּפם ∑Û¯Ú.אלהים ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו ְְְֱִִִִִַֹ…∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑,מתים והם ארס, ּבהם ּומטילה ּבעיניהם, אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ לו)מין והּצרעה (סוטה «ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
עברה  הּירּדן לא ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑ אּלא ּכאן מנה לא אּמֹות ׁשבע מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ הם ְְֵֶַַָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

וזרקה  עמדה הּירּדן ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, הּירּדן מעבר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי וחּוי, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלּו.
מרה' .ּבהם ֶָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìäéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³
éìò äaøå äîîL õøàä:äãOä úiç E ¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑ והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

‰p‰¯.לׁשּמּוׁש „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ ּותגרׁשם. ְִ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ìà-úàý:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäé ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑,אי לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן 'אׁשר', ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו ׁשהּוא הרי ƒ«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות מד' ב)אחד "ואם (ויקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

חֹובה  ׁשהּוא ּבּכּורים", מנחת .ּתקריב ְְִִִִֶַַָ

ãë(à)ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, עׂשרת קדם נאמרה זֹו .ּפרׁשה ¿∆…∆»«¬≈ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(á)íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
:Bnò eìòé àì¬Ÿ©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂ∑ ּבּיֹום ‰'.ּבֹו È¯·c Ïk ּפריׁשה ∑‡˙ ‰ÌÈËtLn.והגּבלה מצות Ïk ˙‡Â∑ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ּבמרה ז' להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב .וכּבּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב מּתןּֿתֹורה, ועד aa˜¯.מ'ּבראׁשית' ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆

ּבסיון  .ּבחמּׁשה ְֲִִַָָ

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו ּבא(זבחים מלא חּלקֹו? ּדם ∑b‡a˙.וחּלקֹומי לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְְְְִִִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַַָָֹ

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»



נה mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàíòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLàéìà E:óøò E £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ּכל וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּכ ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון גֹון:לדּבר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּגזרת כח)"והּמֹותי", מּגזרת(ישעיה "וסּבֹותי", עגלתֹו". ּגלּגל ז)"והמם א "ּדּלֹותי",(שמואל אל". ּבית "וסבב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
יט)מּגזרת וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו מּגזרת(שם ,"חּקתי ּכּפים ה)"על לב".(שופטים יב)"חקקי א "אתֿמי (שמואל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

מּגזרת כ)רּצֹותי", מיתה (איוב מּגזרת ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ּדּלים". עזב "רּצץ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
ּכגֹון: "והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין יד)היתה, (במדבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

ּבלא  מיתה ׁשאין לפי נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, והּתי"ו הּזה" העם את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ"והמּתה
ּבאה  ׁשהיא מדּגׁשת, הּתי"ו "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", "אמרּתי", ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּתי"ו,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: ׁשלֹוׁשה צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, י)ּבמקֹום ה'",(יהושע ּתת ג)"ּביֹום "מּתת (קהלת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
לׁשּמּוׁש והּׁשליׁשית היא", ערּפם ∑Û¯Ú.אלהים ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו ְְְֱִִִִִַֹ…∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑,מתים והם ארס, ּבהם ּומטילה ּבעיניהם, אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ לו)מין והּצרעה (סוטה «ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
עברה  הּירּדן לא ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑ אּלא ּכאן מנה לא אּמֹות ׁשבע מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ הם ְְֵֶַַָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

וזרקה  עמדה הּירּדן ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, הּירּדן מעבר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי וחּוי, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלּו.
מרה' .ּבהם ֶָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìäéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³
éìò äaøå äîîL õøàä:äãOä úiç E ¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑ והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

‰p‰¯.לׁשּמּוׁש „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ ּותגרׁשם. ְִ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ìà-úàý:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäé ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑,אי לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן 'אׁשר', ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו ׁשהּוא הרי ƒ«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות מד' ב)אחד "ואם (ויקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

חֹובה  ׁשהּוא ּבּכּורים", מנחת .ּתקריב ְְִִִִֶַַָ

ãë(à)ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, עׂשרת קדם נאמרה זֹו .ּפרׁשה ¿∆…∆»«¬≈ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(á)íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
:Bnò eìòé àì¬Ÿ©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂ∑ ּבּיֹום ‰'.ּבֹו È¯·c Ïk ּפריׁשה ∑‡˙ ‰ÌÈËtLn.והגּבלה מצות Ïk ˙‡Â∑ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ּבמרה ז' להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב .וכּבּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב מּתןּֿתֹורה, ועד aa˜¯.מ'ּבראׁשית' ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆

ּבסיון  .ּבחמּׁשה ְֲִִַָָ

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו ּבא(זבחים מלא חּלקֹו? ּדם ∑b‡a˙.וחּלקֹומי לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְְְְִִִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַַָָֹ

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«

:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»



mihtynנו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy
ּבמילה  לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן העם. על אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעֹולה,

והּזאת  טבילה ּוטבילה ּבלא הּזאה ׁשאין .ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ ועד ּבמרה מ'ּבראׁשית' ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות .מּתןּֿתֹורה, ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: הּזאה, עּמא'ענין על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)ìà úà eàøiåýäNòîk åéìâø úçúå ìàøNé é ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו לערּבב נסּתּכלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻׂשמחת

ׁשּבּמחנה  ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם ‰Ètq¯.וּתבער ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב היתה (סוטה היא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְִָָ
ׁש יׂשראל ׁשל צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לבנים לפניו ּבמעׂשה מׁשעּבדים ËÏ‰¯.היּו ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ¿∆∆«»«ƒ»…«

לפניו  וחדוה אֹור היה מראה ∑ÌˆÚÎe.מּׁשּנגאלּו, לׁשֹון וצלּול ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, ּברּור .לׁשֹון ְְְְֲִִֶֶָָָָָ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְְָָ

(àé)eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
:ezLiå eìëàiå íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו .מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑ לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים, לׁשֹון אצילי, ּכן. מא)ּתרּגם קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל (יחזקאל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אּצילה" אּמֹות ."ׁשׁש ִֵַַָ

(áé)-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLà£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑ יֹום ארּבעים.˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»ְִַָ∆À…

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`i).Bãé çìL àìaizkC ,xESd zxwpA dWnl FnM EdE`xi `NW icM eipt iptl DnEUl Fci hWR `l(ak bl oldl)iRk izMUe Ÿ¨©¨Ÿ¨©¨§¨¦§¥¨¨§¥¤Ÿ¦§§§¤§¦§©©¦§¦§©Ÿ¦©¦
KkitlE ,'ebe Lilrmihtyn zyxt zlqg :midl`d z` EfgIe ¨¤§¦¨©¤¡¤¨¡Ÿ¦

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy
Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â Ô·‡‰∑ מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הּדּברֹות ּכל עׂשרת ּבכלל »∆∆¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ורּבנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהן.

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
"אלֿהר  לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלרב

ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע יהֹוׁשע ארּבעים האלהים", "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, ְְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻ
עּמהם  יהֹוׁשע היה ׁשּלא למדנּו, ּברעה". העם קֹול .את ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑הּמחנה ּבצאתֹו ·Ê‰.מן eÏŒe·L∑ ּכאן ּבּמחנה,והתעּכבּו העם ׁשאר עם ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿»»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ

ריבֹו איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים היה,∑eÁ¯.להיֹות מרים ׁשל ׁשּנאמר:ּבנּה יפּנה, ּבן ּכלב א ואביו הימים (דברי ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּב'סֹוטה'ב) ּכדאיתא מרים, זֹו אפרת, חּור". את לֹו וּתלד אפרת את ּכלב לֹו ÌÈ¯·c."וּיּקח ÏÚ·ŒÈÓ∑ מי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָƒ««¿»ƒִ

ּדין  לֹו .ׁשּיׁש ִֵֶ

(åè):øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«
(æè)ïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈

CBzî éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬
:ïðòä¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד (עד (יומא חדׁש ׁשּמראׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם יׁש ּבּדבר. חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום ‰ÔÚ.עצרת, e‰qÎÈÂ∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑ לֹומר ֲִֶֶַַַָָָ«¿«≈∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒַ

הּדּברֹות, למׁשה.עׂשרת ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק אּלא עֹומדים, יׂשראל ּבני וכל שם)ּומׁשה אֹומרים:(יומא ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבתחּלת היּו והם הּדּברֹות, עׂשרת לאחר ימים ׁשׁשה למׁשה, – הענן" מׁשה ארּבעים "ויכּסהּו ׁשעלה יֹום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ימים  ׁשּׁשה ּפריׁשה טעּון ׁשכינה, למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד הּלּוחֹות. .לקּבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(æé)øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®
ìàøNé éða éðéòì: §¥¥−§¥¬¦§¨¥«

(çé)éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLî¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, קי"ח

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁÂ ‡¯eËÏ ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿»«¬»¬»»»
:‡¯eË»

È‰ÙÁÂטז  ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

eË¯‡יז  LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

Â‰Â‡יח  ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

Ù Ù Ù

äìø 'ò ïî÷ì äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì íéèôùî úùøôì äøèôä



נז mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy
ּבמילה  לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן העם. על אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעֹולה,

והּזאת  טבילה ּוטבילה ּבלא הּזאה ׁשאין .ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ ועד ּבמרה מ'ּבראׁשית' ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות .מּתןּֿתֹורה, ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: הּזאה, עּמא'ענין על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)ìà úà eàøiåýäNòîk åéìâø úçúå ìàøNé é ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו לערּבב נסּתּכלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻׂשמחת

ׁשּבּמחנה  ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם ‰Ètq¯.וּתבער ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב היתה (סוטה היא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְִָָ
ׁש יׂשראל ׁשל צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לבנים לפניו ּבמעׂשה מׁשעּבדים ËÏ‰¯.היּו ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ¿∆∆«»«ƒ»…«

לפניו  וחדוה אֹור היה מראה ∑ÌˆÚÎe.מּׁשּנגאלּו, לׁשֹון וצלּול ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, ּברּור .לׁשֹון ְְְְֲִִֶֶָָָָָ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְְָָ

(àé)eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
:ezLiå eìëàiå íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו .מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑ לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים, לׁשֹון אצילי, ּכן. מא)ּתרּגם קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל (יחזקאל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אּצילה" אּמֹות ."ׁשׁש ִֵַַָ

(áé)-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLà£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑ יֹום ארּבעים.˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»ְִַָ∆À…

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`i).Bãé çìL àìaizkC ,xESd zxwpA dWnl FnM EdE`xi `NW icM eipt iptl DnEUl Fci hWR `l(ak bl oldl)iRk izMUe Ÿ¨©¨Ÿ¨©¨§¨¦§¥¨¨§¥¤Ÿ¦§§§¤§¦§©©¦§¦§©Ÿ¦©¦
KkitlE ,'ebe Lilrmihtyn zyxt zlqg :midl`d z` EfgIe ¨¤§¦¨©¤¡¤¨¡Ÿ¦

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy
Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â Ô·‡‰∑ מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הּדּברֹות ּכל עׂשרת ּבכלל »∆∆¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ורּבנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהן.

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
"אלֿהר  לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלרב

ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע יהֹוׁשע ארּבעים האלהים", "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, ְְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻ
עּמהם  יהֹוׁשע היה ׁשּלא למדנּו, ּברעה". העם קֹול .את ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Â∑הּמחנה ּבצאתֹו ·Ê‰.מן eÏŒe·L∑ ּכאן ּבּמחנה,והתעּכבּו העם ׁשאר עם ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿»»∆ְְְְֲִִֶַַַָָָָ

ריבֹו איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים היה,∑eÁ¯.להיֹות מרים ׁשל ׁשּנאמר:ּבנּה יפּנה, ּבן ּכלב א ואביו הימים (דברי ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּב'סֹוטה'ב) ּכדאיתא מרים, זֹו אפרת, חּור". את לֹו וּתלד אפרת את ּכלב לֹו ÌÈ¯·c."וּיּקח ÏÚ·ŒÈÓ∑ מי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָƒ««¿»ƒִ

ּדין  לֹו .ׁשּיׁש ִֵֶ

(åè):øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«
(æè)ïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈

CBzî éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬
:ïðòä¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד (עד (יומא חדׁש ׁשּמראׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם יׁש ּבּדבר. חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום ‰ÔÚ.עצרת, e‰qÎÈÂ∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑ לֹומר ֲִֶֶַַַָָָ«¿«≈∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒַ

הּדּברֹות, למׁשה.עׂשרת ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק אּלא עֹומדים, יׂשראל ּבני וכל שם)ּומׁשה אֹומרים:(יומא ויׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבתחּלת היּו והם הּדּברֹות, עׂשרת לאחר ימים ׁשׁשה למׁשה, – הענן" מׁשה ארּבעים "ויכּסהּו ׁשעלה יֹום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ימים  ׁשּׁשה ּפריׁשה טעּון ׁשכינה, למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד הּלּוחֹות. .לקּבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(æé)øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®
ìàøNé éða éðéòì: §¥¥−§¥¬¦§¨¥«

(çé)éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLî¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, קי"ח

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁÂ ‡¯eËÏ ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿»«¬»¬»»»
:‡¯eË»

È‰ÙÁÂטז  ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

eË¯‡יז  LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

Â‰Â‡יח  ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

Ù Ù Ù

äìø 'ò ïî÷ì äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì íéèôùî úùøôì äøèôä



נח

יום ראשון - כ"א שבט
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד שבט
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב שבט
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה שבט
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג שבט
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו שבט
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז שבט
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

לשבוע פרשת משפטים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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.5‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚÓ "‰¯Ú‰"· הפנימיים הלבושים של שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
אדמו"ר  כ"ק מעיר והנפש. הגוף מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון עם

הםשליט"א: - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו משמעותה Î¯Ó·‰..."ואולי (כנ"ל)".
"ולא במלים היא: זו, עמוקה הערה הרצון Î¯Ó·‰של עם הפנימיים הלבושים (של זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"
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"מרכבה" הם תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים בהם והפה, המוח ביטול לעומת בתורה

שעצם לחדש, כאן באים -‰·˘ÁÓ‰,"גמור "ביחוד מיוחדים לדבר, והכוח ·Ï·„עצמה ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ.עצמם ובפה במוח שהדבר כמו -
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CLîpä úeiçå øBàî,raepy dnn -BðBöø àéäL ,äøBzäî ¥§©©¦§¨¥©¨¤¦§

,Cøaúé Búîëçå`ed dxezd "lky"y xen`k -eznkgly §¨§¨¦§¨¥
- "dkldd wqt"e ,d"awdepevx.d"awd lyáéúëãk7ílk" : §¦§¦ª¨

,"úéNò äîëçameiwe z`ixal xewnd `id "dnkg"y ,ixd - §¨§¨¨¦¨
.zenlerd lkäøBzä àéäL ¯ äîëçä ïk-íàå,`id - §¦¥©¨§¨¤¦©¨

,ílkî äìòîì.zenlerd lkl "xewn"d `idy xg`n -àéäå §©§¨¦ª¨§¦

àéä,dxezd -,"ïéîìò ìk ááBñ" àø÷pä Cøaúé BðBöø- ¦§¦§¨¥©¦§¨¥¨¨§¦
dlrnl `ed :xnelk ."dtiwn" dxeva zenlerd lka ritynd

a yalzdl leki `ed oi` okle ,zenlerd lknjez,zenlerd
itk - "siwn" zpigaa mdilr rityn `ed `l` ,zeinipta

:oldl xaqeiyàéäL¤¦
ìBëé BðéàM äî úðéça§¦©©¤¥¨

ïéîìò CBúa Laìúäì- §¦§©¥§¨§¦
,zenlerd zeinipta÷ø©

äìòîì øéàîe äiçî§©¤¥¦§©§¨
éwî úðéçáa,ó- ¦§¦©©¦

dlrnl ezeida ,mdilrn
zeyalzdnjeza

,zenlerdàéä àéäå- §¦¦
dlrnl `idy ef dpiga
,zenlerd lkn
Lôpa úLaìúnä©¦§©¤¤©¤¤
éelb úðéçáa äéLeáìe§¤¨¦§¦©¦

Lk Lnîéøáãa íé÷ñBò ©¨§¤§¦§¦§¥
áb-ìò-óàå" ,äøBz¨§©©©

"'eë éæç àì eäéàc8- §¦¨¨¥
`ed oi`y itÎlrÎs`e
drya ,icedi .z`f d`ex
epi` ,dxez cnel `edy
eytp zecg`zda yibxn
eznyp eli`e ,d"awd mr

,jka dyg -éëä íeMîe]¦¨¥
,okle -,ìañì ìBëé- ¨¦§Ÿ

dlrpd zecg`zdd z`
,d"awd mríeMî- ¦

,iptn,éæç àìcepi`y - §¨¨¥
.yibxn.[íéðBéìòa ïk-ïéàM-äîly mi`xapa xacd dpey - ©¤¥¥¨¤§¦

mde ,dfdÎmleray dxzqdd oi` mda ,mipeilrd zenlerd
"lawl" mzlkia oi` okle ,iwl` oipr lk miyibxne "mi`ex"
sebdy ori ,seba dnyp eli`e .d"awd mr dfk dlrp cegi
- df cegiay iwl`d xe`a yibxdln mixizqn ,dfdÎmlerde
mr dfk wfg cegia cg`zdl dnypd zlekil daiqd idef

.dxezd cenil zrya ,d"awdäæáecegiy ,xaqedy dna - ¨¤
dcna `id ,dxezd cenil zrya ,d"awd mr icedi ly eytp

,zeevnd meiw zrya xy`n dlrnle d`lndäìãb änì ïáeé¨¨¨¨§¨
elôàå ,úBönä ìkî øúBé äøBza ÷ñòä úìòî ãàî§Ÿ©£©¨¥¤©¨¥¦¨©¦§©£¦

íéðBéìò úBîìBò ãeçé àéäL älôzîdlcb z`f lkae - ¦§¦¨¤¦¦¨¤§¦
xyt` dxe`kly `l` - dltzn mb dxezd cenil zlrn
oi`y ,"ezpne` ezxez" oi`y iny ep` mircei ixd :le`yl
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íéøîà éèå÷éì
ïåéìòä ïåöøù øçàîåä"á ñ"àá ãçåéîä

íéðô øúñäá àìå éøîâì éåìéâá àåä ãåçéä úéìëúá
ùôðá ììëå ììëíäù íéîéðôä äéùåáìå úéäìàä

éøáãá ÷ñåò íãàäù äòù äúåàá äøåáãå äúáùçî
íâ éøä äøåúñ"àá ùîî íéãçåéî åìà äéùåáìå ùôðä

åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á
åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù

ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà
ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù

ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä
àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî

ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä
åúîëçå åðåöø àéäù äøåúäî êùîðä úåéçå øåàî
àéäù äîëçä ë"àå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
ááåñ '÷ðä 'úé åðåöø àéä àéäå íìåëî äìòîì äøåúä
êåúá ùáìúäì ìåëé åðéàù äî 'éçá àéäù ïéîìò ìë

äìòîì øéàîå äéçî ÷ø ïéîìòé÷î 'éçááàéä àéäå ó
ùîî éåìéâ 'éçáá äéùåáìå ùôðá úùáìúîä

â"òàå ú"ãá íé÷ñåòùëéëä 'åùîå] 'åë éæç àì åäéàã
äæáå .[íéðåéìòá ë"àùî éæç àìã íåùî ìåáñì ìåëé

ïáåéìëî øúåé äøåúá ÷ñòä úìòî ãàî äìãâ äîì
íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
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כא.6. כד.7.פרק קד, א.8.תהלים ג, מגילה ראה

hay b"k iyily mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ג שלישי יום
,hk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìéëùîä ìëåé äæîå,58 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

myl dxezd ceniln wiqtdl eilr ,icinzd eweqir dxezd
dlitzdy ixd - dlitz
- ?dxezn dlrnl `id
:oldl owfd epax xiaqn

àäå],dfe -ïéàL éîc §¨§¦¤¥
éøö Búðnà BúøBzC ¨ª¨§¨¦

,÷éñôäìdlrnl `id dltzdy dgked jka oi` ,dltzl - §©§¦

:`ed xac ly enrh `l` ,dxezn÷éñôîc øçàî eðéä©§¥©©§©§¦
.[éëä-åàìa ìháîe- §©¥§¨¨¥

wiqtn `edy xg`n
,dxez ceniln lhane
okl ,mixg` mixac llba
mb wiqtdl eilr

.dltzl

äfîe9,dxezay dlrnd epxaqdy dnn -ìékNnä ìëeé- ¦¤©©©§¦
,lecbd oiandéLîäì,äøBza B÷ñòa äìBãb äàøé åéìò C §©§¦¨¨¦§¨§¨§¨§©¨
éà ïðBaúiLkBçîaL äéLeáìe BLôpL C,daygnd -åéôáe §¤¦§¥¥¤©§§¤¨¤§Ÿ§¦

,eitay xeaicde -ïBöøa ãeçiä úéìëúa Lnî íéãçéî íä¥§ª¨¦©¨§©§¦©¦¦§
óBñ-ïéà øBàå ,ïBéìòä̈¤§§¥
Lnî àeä-Ceøä©¨

,íäa älbúnäytpa - ©¦§©¤¨¤
daygn ,diyealae
cenil zrya ,xeaice

;dxezdìkM äî©¤¨
íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦
éáéLç àìk íéðBzçúå§©§¦§¨£¦¥

dén÷,zenlerd lk - ©¥
,mipezgzde mipeilrd
iabl llk miaygp mpi`
Îoi` xe`e oeilrd oevxd

,`edÎjexa seqïéàëe§©¦
,Lnî ñôàåeli`k md - ¨¤¤©¨

,llk miniiw mpi`ãò©
íëBúa Laìúî BðéàL¤¥¦§©¥§¨

,Lnî,xen`k ,zeinipta mda yalzn oeilrd oevxd oi` - ©¨
,zeinipta oeilrd oevxd z` lawl zenlerd zlekia oi`y

àlàzpigaa mda rityn oeilrd oevxd -ïéîìò ìk ááBñ ¤¨¥¨¨§¦
éwî úðéçáaó,ick -,íúeiç øwò íúBéçäìxwir z` - ¦§¦©©¦§©£¨¦©©¨

lk z` aaeqd iwl`d xe`dn zenlerd milawn mzeig
.zenlerdäøàä Bæéà ÷ø,cala -,íëBúa úLaìúî- ©¥¤¨¨¦§©¤¤§¨
,zeiniptaúeàéöna eìhaúé àlL ,ìañì íéìBëiM äî©¤§¦¦§Ÿ¤Ÿ¦§©§¦§¦

.éøîâìmileki mpi` mipeilrd zenlerd mby ,ef zeppeazdn - §©§¥
z` "leaql"ick z`fe ,cala epnn dx`d wx ,oeilrd oevxd

`edy drya ,eytpa eli`e ,ixnbl mze`ivn z` eca`i `ly
oeilr oevx xi`n ,dxez cneldfeppeazda ixd - zelbzda

.dxeza eweqir zrya d"awdn dlecb d`xil ribi ,jkaeäæå§¤
áeúkL10úà äàøéì älàä íéwçä ìk úà 'ä eðeöéå" : ¤¨©§©¥¤¨©ª¦¨¥¤§¦§¨¤
"'Bâå 'ä.d"awdn d`xil miribn "miweg"d iciÎlry ixd - §

,jka oeekzn owfd epax:epeylae epiax w"k ly ezxrd itl
(aaeqnd `a - daiq) d`xid iptnc jtidl `ed dxe`klc"
iciÎlry ,rnyn df weqtn :xnelk ."miwegd z` miniiwn
dxe`kly drya - 'd z`xil ,okn xg`l ,ribn `ed ,miwegd
"d`xi"d :jetd xacd
meiwl eze` d`ian
`id "d`xi"d ;miwegd
znxebd "daiq"d ixd
`le ,miwegd meiwl

md miwegdyliaya
ezxaqd itl ,j` .d`xid
mixacd ,owfd epax ly
zniiw ,oky .mipaen
- d`xia efk dbixcn
wx d`ad - dlecb d`xi
`ide ,"miweg"d ixg`
mi`ad miwegd "zilkz"k

liayad`xid .d`xid
meiwl "daiq" `idy
d`xi `id ,miwegd
dfy myk .zeevnd meiwl `iadl dilry ,xzei dkenp dbxca
.dxez - dnkg iabl ,oldl ,owfd epax xiaqn jk ,miweg iabl

eøîà Bæ äìBãb äàøé ìòå]11:l"f epinkg - :,äîëç ïéà íà" §©¦§¨§¨¨§¦¥¨§¨
,"äàøé ïéàepiid ,d`xil `ean `id - dxez - dnkg - ¥¦§¨

z`fe .d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd ,"dlecb d`xi" dze`l
d`xi oi` m`" :dketd dxeva mixne` l"f epinkgy dn znerl
- dxez - dnkgl mcwen i`pz `id d`xidy - "dnkg oi`
,d`xid ly xzei dpezgzd dbixcnd iabl `id dpeekd o`ky

;dxez cenill zyxcpddìöà úàø÷ð äøBzäåiabl - §©¨¦§¥¤§¨
,d`xid ly xzei dpeilrd dbixcnd,"àzøãì àòøz"xry - ©§¨§©§¨

d`xidy ,ixd .zial qpkdl xyt` xryd jxc wxy ,zial
,dxez lr fnexd "xry"d iabl xwird `edy ,"zia"k zx`ezn
ìéáñ àçî ìk åàìc àlà ,[øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¨§¨¨Ÿ¨¨¦

.Bæk äàøé àcdpeilr dbixcn "leaql" leki gen lk `l - ¨¦§¨¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]
.[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàî

ìëåé äæîåìéëùîä
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá

äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù
ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë

íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó
íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå
àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì

ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà

1
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.9:˘Â„˜‰ ÂÂ˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ¯ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î המצוות על התורה שממעלת - ותוכנו (וחידושו) כאן הענין כל שייכות "אולי
כי - מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאים מעלה עוד מסובבת - היחוד ‰ÌÈ˜ÂÁבאופן ˙ÈÏÎ˙ ליראה זה הרי (היחוד)

לעשותו". ובלבבך בפיך יותר מקרבת - יותר גדולה ויראה כד.10.כו', ו, יז.11.דברים ג, אבות



סי hay a"k ipy mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ב שני יום
,hk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöøù øçàîå,hk 'nr cr.[ä"àìá

àeä-Ceøa óBñ-ïéàa ãçéîä ïBéìòä ïBöøL øçàîe¥©©¤§¨¤§©§ª¨§¥¨
ììk íéðt øzñäa àìå ,éøîâì éelâa àeä ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¦§©§¥§Ÿ§¤§¥¨¦§¨
dzáLçî íäL ,íéîéðtä äéLeáìe úéäìàä Lôða ,ììëe§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨©§¦¦¤¥©§©§¨

äøBz éøáãa ÷ñBò íãàäL äòL dúBàa ,døeaãådrya - §¦¨§¨¨¨¤¨¨¨¥§¦§¥¨
xacne xdxdn icediy
oevxd ixd `a ,dxez ixac
icil dxezay oeilrd
eytpa `ln ielib

.exeaice ezaygnaeéøä£¥
äéLeáìe Lôpä íb- ©©¤¤§¤¨

,xeaice daygnelà¥
óBñ-ïéàa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§¥
äòL dúBàa àeä-Ceøä§¨¨¨
ãeçék ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¦
ìL BzáLçîe Bøeac¦©£©§¤

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Búeîöòå Búeäîa§¨§©§

ìéòì økæpk6ïéà ék , ©¦§¨§¥¦¥
ãøôð øác íeL- ¨¨¦§¨

,d"awdnøzñäa íà-ék¦¦§¤§¥
.ìéòì økæpk íéðtwx - ¨¦©¦§¨§¥

zeinipty dfÎiciÎlr
,zxzqen oeilrd oevxd
yibxdl mi`xapl xyt`
,"ze`ivn"l mnvr z`
icediy dryay xg`ne
zxqen ,dxez cnel
zeinipte ,ef dxzqd
`id oeilrd oevxd
`linn - d`ln zelbzda

.`ln `ed "cegi"dàlà ãBò àìå,efn dxizi -íãeçiLly - §Ÿ¤¨¤¦¨
,dxez cnel icediy drya d"awd mr dizegeke ytpdàeä

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ãeçiî æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨¦¦¥¨
,íéðBéìò úBîìBòa.mipeilrd miipgexd zenlerd mr -øçàî §¨¤§¦¥©©

íé÷ñBòä äéLeáìe Lôpa Lnî éelâa àeä ïBéìòä ïBöøL¤§¨¤§§¦©¨©¤¤§¤¨¨§¦
,dîöò äøBzä àeä àeä éøäL ,äøBza;miwqer md da - ©¨¤£¥©¨©§¨

- mznerleíúeiç íéìa÷î íéðBéìòä úBîìBòä ìëå,wx - §¨¨¨¨¤§¦§©§¦©¨
CLîpä úeiçå øBàî,raepy dnn -BðBöø àéäL ,äøBzäî ¥§©©¦§¨¥©¨¤¦§

,Cøaúé Búîëçå`ed dxezd "lky"y xen`k -eznkgly §¨§¨¦§¨¥
- "dkldd wqt"e ,d"awdepevx.d"awd lyáéúëãk7ílk" : §¦§¦ª¨

,"úéNò äîëçameiwe z`ixal xewnd `id "dnkg"y ,ixd - §¨§¨¨¦¨
.zenlerd lkäøBzä àéäL ¯ äîëçä ïk-íàå,`id - §¦¥©¨§¨¤¦©¨

,ílkî äìòîì.zenlerd lkl "xewn"d `idy xg`n -àéäå §©§¨¦ª¨§¦

àéä,dxezd -,"ïéîìò ìk ááBñ" àø÷pä Cøaúé BðBöø- ¦§¦§¨¥©¦§¨¥¨¨§¦
dlrnl `ed :xnelk ."dtiwn" dxeva zenlerd lka ritynd

a yalzdl leki `ed oi` okle ,zenlerd lknjez,zenlerd
itk - "siwn" zpigaa mdilr rityn `ed `l` ,zeinipta

:oldl xaqeiyàéäL¤¦
ìBëé BðéàM äî úðéça§¦©©¤¥¨

ïéîìò CBúa Laìúäì- §¦§©¥§¨§¦
,zenlerd zeinipta÷ø©

äìòîì øéàîe äiçî§©¤¥¦§©§¨
éwî úðéçáa,ó- ¦§¦©©¦

dlrnl ezeida ,mdilrn
zeyalzdnjeza

,zenlerdàéä àéäå- §¦¦
dlrnl `idy ef dpiga
,zenlerd lkn
Lôpa úLaìúnä©¦§©¤¤©¤¤
éelb úðéçáa äéLeáìe§¤¨¦§¦©¦

Lk Lnîéøáãa íé÷ñBò ©¨§¤§¦§¦§¥
áb-ìò-óàå" ,äøBz¨§©©©

"'eë éæç àì eäéàc8- §¦¨¨¥
`ed oi`y itÎlrÎs`e
drya ,icedi .z`f d`ex
epi` ,dxez cnel `edy
eytp zecg`zda yibxn
eznyp eli`e ,d"awd mr

,jka dyg -éëä íeMîe]¦¨¥
,okle -,ìañì ìBëé- ¨¦§Ÿ

dlrpd zecg`zdd z`
,d"awd mríeMî- ¦

,iptn,éæç àìcepi`y - §¨¨¥
.yibxn.[íéðBéìòa ïk-ïéàM-äîly mi`xapa xacd dpey - ©¤¥¥¨¤§¦

mde ,dfdÎmleray dxzqdd oi` mda ,mipeilrd zenlerd
"lawl" mzlkia oi` okle ,iwl` oipr lk miyibxne "mi`ex"
sebdy ori ,seba dnyp eli`e .d"awd mr dfk dlrp cegi
- df cegiay iwl`d xe`a yibxdln mixizqn ,dfdÎmlerde
mr dfk wfg cegia cg`zdl dnypd zlekil daiqd idef

.dxezd cenil zrya ,d"awdäæáecegiy ,xaqedy dna - ¨¤
dcna `id ,dxezd cenil zrya ,d"awd mr icedi ly eytp

,zeevnd meiw zrya xy`n dlrnle d`lndäìãb änì ïáeé¨¨¨¨§¨
elôàå ,úBönä ìkî øúBé äøBza ÷ñòä úìòî ãàî§Ÿ©£©¨¥¤©¨¥¦¨©¦§©£¦

íéðBéìò úBîìBò ãeçé àéäL älôzîdlcb z`f lkae - ¦§¦¨¤¦¦¨¤§¦
xyt` dxe`kly `l` - dltzn mb dxezd cenil zlrn
oi`y ,"ezpne` ezxez" oi`y iny ep` mircei ixd :le`yl
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íéøîà éèå÷éì
ïåéìòä ïåöøù øçàîåä"á ñ"àá ãçåéîä

íéðô øúñäá àìå éøîâì éåìéâá àåä ãåçéä úéìëúá
ùôðá ììëå ììëíäù íéîéðôä äéùåáìå úéäìàä

éøáãá ÷ñåò íãàäù äòù äúåàá äøåáãå äúáùçî
íâ éøä äøåúñ"àá ùîî íéãçåéî åìà äéùåáìå ùôðä

åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á
åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù

ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà
ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù

ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä
àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî

ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä
åúîëçå åðåöø àéäù äøåúäî êùîðä úåéçå øåàî
àéäù äîëçä ë"àå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
ááåñ '÷ðä 'úé åðåöø àéä àéäå íìåëî äìòîì äøåúä
êåúá ùáìúäì ìåëé åðéàù äî 'éçá àéäù ïéîìò ìë

äìòîì øéàîå äéçî ÷ø ïéîìòé÷î 'éçááàéä àéäå ó
ùîî éåìéâ 'éçáá äéùåáìå ùôðá úùáìúîä

â"òàå ú"ãá íé÷ñåòùëéëä 'åùîå] 'åë éæç àì åäéàã
äæáå .[íéðåéìòá ë"àùî éæç àìã íåùî ìåáñì ìåëé

ïáåéìëî øúåé äøåúá ÷ñòä úìòî ãàî äìãâ äîì
íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
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כא.6. כד.7.פרק קד, א.8.תהלים ג, מגילה ראה

hay b"k iyily mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ג שלישי יום
,hk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìéëùîä ìëåé äæîå,58 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

myl dxezd ceniln wiqtdl eilr ,icinzd eweqir dxezd
dlitzdy ixd - dlitz
- ?dxezn dlrnl `id
:oldl owfd epax xiaqn

àäå],dfe -ïéàL éîc §¨§¦¤¥
éøö Búðnà BúøBzC ¨ª¨§¨¦

,÷éñôäìdlrnl `id dltzdy dgked jka oi` ,dltzl - §©§¦

:`ed xac ly enrh `l` ,dxezn÷éñôîc øçàî eðéä©§¥©©§©§¦
.[éëä-åàìa ìháîe- §©¥§¨¨¥

wiqtn `edy xg`n
,dxez ceniln lhane
okl ,mixg` mixac llba
mb wiqtdl eilr

.dltzl

äfîe9,dxezay dlrnd epxaqdy dnn -ìékNnä ìëeé- ¦¤©©©§¦
,lecbd oiandéLîäì,äøBza B÷ñòa äìBãb äàøé åéìò C §©§¦¨¨¦§¨§¨§¨§©¨
éà ïðBaúiLkBçîaL äéLeáìe BLôpL C,daygnd -åéôáe §¤¦§¥¥¤©§§¤¨¤§Ÿ§¦

,eitay xeaicde -ïBöøa ãeçiä úéìëúa Lnî íéãçéî íä¥§ª¨¦©¨§©§¦©¦¦§
óBñ-ïéà øBàå ,ïBéìòä̈¤§§¥
Lnî àeä-Ceøä©¨

,íäa älbúnäytpa - ©¦§©¤¨¤
daygn ,diyealae
cenil zrya ,xeaice

;dxezdìkM äî©¤¨
íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦
éáéLç àìk íéðBzçúå§©§¦§¨£¦¥

dén÷,zenlerd lk - ©¥
,mipezgzde mipeilrd
iabl llk miaygp mpi`
Îoi` xe`e oeilrd oevxd

,`edÎjexa seqïéàëe§©¦
,Lnî ñôàåeli`k md - ¨¤¤©¨

,llk miniiw mpi`ãò©
íëBúa Laìúî BðéàL¤¥¦§©¥§¨

,Lnî,xen`k ,zeinipta mda yalzn oeilrd oevxd oi` - ©¨
,zeinipta oeilrd oevxd z` lawl zenlerd zlekia oi`y

àlàzpigaa mda rityn oeilrd oevxd -ïéîìò ìk ááBñ ¤¨¥¨¨§¦
éwî úðéçáaó,ick -,íúeiç øwò íúBéçäìxwir z` - ¦§¦©©¦§©£¨¦©©¨

lk z` aaeqd iwl`d xe`dn zenlerd milawn mzeig
.zenlerdäøàä Bæéà ÷ø,cala -,íëBúa úLaìúî- ©¥¤¨¨¦§©¤¤§¨
,zeiniptaúeàéöna eìhaúé àlL ,ìañì íéìBëiM äî©¤§¦¦§Ÿ¤Ÿ¦§©§¦§¦

.éøîâìmileki mpi` mipeilrd zenlerd mby ,ef zeppeazdn - §©§¥
z` "leaql"ick z`fe ,cala epnn dx`d wx ,oeilrd oevxd

`edy drya ,eytpa eli`e ,ixnbl mze`ivn z` eca`i `ly
oeilr oevx xi`n ,dxez cneldfeppeazda ixd - zelbzda

.dxeza eweqir zrya d"awdn dlecb d`xil ribi ,jkaeäæå§¤
áeúkL10úà äàøéì älàä íéwçä ìk úà 'ä eðeöéå" : ¤¨©§©¥¤¨©ª¦¨¥¤§¦§¨¤
"'Bâå 'ä.d"awdn d`xil miribn "miweg"d iciÎlry ixd - §

,jka oeekzn owfd epax:epeylae epiax w"k ly ezxrd itl
(aaeqnd `a - daiq) d`xid iptnc jtidl `ed dxe`klc"
iciÎlry ,rnyn df weqtn :xnelk ."miwegd z` miniiwn
dxe`kly drya - 'd z`xil ,okn xg`l ,ribn `ed ,miwegd
"d`xi"d :jetd xacd
meiwl eze` d`ian
`id "d`xi"d ;miwegd
znxebd "daiq"d ixd
`le ,miwegd meiwl

md miwegdyliaya
ezxaqd itl ,j` .d`xid
mixacd ,owfd epax ly
zniiw ,oky .mipaen
- d`xia efk dbixcn
wx d`ad - dlecb d`xi
`ide ,"miweg"d ixg`
mi`ad miwegd "zilkz"k

liayad`xid .d`xid
meiwl "daiq" `idy
d`xi `id ,miwegd
dfy myk .zeevnd meiwl `iadl dilry ,xzei dkenp dbxca
.dxez - dnkg iabl ,oldl ,owfd epax xiaqn jk ,miweg iabl

eøîà Bæ äìBãb äàøé ìòå]11:l"f epinkg - :,äîëç ïéà íà" §©¦§¨§¨¨§¦¥¨§¨
,"äàøé ïéàepiid ,d`xil `ean `id - dxez - dnkg - ¥¦§¨

z`fe .d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd ,"dlecb d`xi" dze`l
d`xi oi` m`" :dketd dxeva mixne` l"f epinkgy dn znerl
- dxez - dnkgl mcwen i`pz `id d`xidy - "dnkg oi`
,d`xid ly xzei dpezgzd dbixcnd iabl `id dpeekd o`ky

;dxez cenill zyxcpddìöà úàø÷ð äøBzäåiabl - §©¨¦§¥¤§¨
,d`xid ly xzei dpeilrd dbixcnd,"àzøãì àòøz"xry - ©§¨§©§¨

d`xidy ,ixd .zial qpkdl xyt` xryd jxc wxy ,zial
,dxez lr fnexd "xry"d iabl xwird `edy ,"zia"k zx`ezn
ìéáñ àçî ìk åàìc àlà ,[øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¨§¨¨Ÿ¨¨¦

.Bæk äàøé àcdpeilr dbixcn "leaql" leki gen lk `l - ¨¦§¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]
.[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàî

ìëåé äæîåìéëùîä
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá

äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù
ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë

íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó
íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå
àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì

ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.9:˘Â„˜‰ ÂÂ˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ¯ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î המצוות על התורה שממעלת - ותוכנו (וחידושו) כאן הענין כל שייכות "אולי
כי - מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאים מעלה עוד מסובבת - היחוד ‰ÌÈ˜ÂÁבאופן ˙ÈÏÎ˙ ליראה זה הרי (היחוד)

לעשותו". ובלבבך בפיך יותר מקרבת - יותר גדולה ויראה כד.10.כו', ו, יז.11.דברים ג, אבות



hayסב c"k iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ד רביעי יום
zxaern dpyl xeriy dxen,58 'nrn :...äæå ãë ÷øô,`l 'nr cr.òãåðë

.'d z`xi ly efkíb Cà©©
Bçî ìéáñ àìc ïàî©§¨¨¦Ÿ

,Bæ äàøé ììkin mb - §¨¦§¨
"leaql" leki egen oi`y

,llk ef d`xidpî àì̈¦¨
,dúö÷î àìå`l mb - §¨¦§¨¨

,ef d`xin edynéðtî¦§¥
úBâøãîa døB÷îe dLøLa BLôð Cøò úeúéçt§¦¤¤©§§¨§¨§¨§©§¥

øNòc úBðBzçz©§§¤¤
äiNòc úBøéôñly - §¦©£¦¨

- diyrd mlerïéà¥
Bæ äàøé,el dxqgd - ¦§¨

,äNòîì Ba úákòî- §©¤¤©©£¤
zeevne dxez meiwl

,ynn lretaBîk§
:ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨

.ãë ÷øtmiiwl "c`n aexw" ji` ,owfd epax xiaqd ,mincewd miwxta ¤¤
dad`d zervn`a ,'d z`xie 'd zad` jezn ,"jaala" zeevne dxez

cvik ,oiadl ick ,j` .d"awdl l`xyin cg` lk jezay zxzeqnd

zexiarn rpnidle ,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d iciÎlr xyt`

ozekiiy owfd epax xiaqd -

ikp`"l dyrdÎzeevn lk ly

Îzeevn lk lye ,"jiwl` 'd

;"jl 'idi `l"l dyrzÎ`ld

"'d zecg`" ly dzernyn

`ed d"awdy wx `l `id

cigi `edy `l` ,cg` dwel`

,oky .qt`e oi` lkd ecrlae

.d"awd l` zilkza lha lkd

dcear"y xiaqd owfd epax

xetkl `wec dyexit oi` "dxf

mb `l` ,d"awda dlilg

envr z` aiygn mc`yk

ezyecwn cxtpe "ze`ivn"l

df mb ixd - d"awd ly

okn xg`l ."dxf dcear"

zeinipty ,owfd epax xiaqd

,zeevn miiwny drya icedie ,zeevna zelbzda dxi`n oeilrd oevxd

drya d"awd mr icedi ly ezecg`zd .d"awd mr cg`zn `ed mb

`edy drya ez` ezecg`zd xy`n dlrnl `ed ,dxez cnel `edy

icediyky ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,c"k wxta .zeevn miiwn

,d"awd ly epevxn jtid ,devnn jtidd `edy xac ,dxiar xaer

"dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei ,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp

."mixg` miwl`"e "dxf dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de

,äæ únòì äæåxac eznerl yi ,dyecw ly oipr lkly myk - §¤§ª©¤
meiwe dxezd cenil cbpk iktd xac mb yi jk - dtilwa iktd
ly "df znerl"d .d"awd mr micg`zn ociÎlry ,zeevnd

:`id ,zeevne dxezàúéøBàc äNòú-àì úBöî ä"ñL ïä- ¥§¨¦§Ÿ©£¤§©§¨
dxq` dxezdy ,"dyrz `l"d zeevn ynge miyy ze`n yly

,ozeyrl,ïðaøc éøeqà ìëå,minkgd exq`y mixeqi`d lk - §¨¦¥§©¨¨

Lnî íëôäå Cøaúé Búîëçå BðBöø ãâð ïäL øçàî- ¥©©¤¥¤¤§§¨§¨¦§¨¥§¤§¨©¨
mixac zeyrl xeq` mditl ,d"awd ly eznkge epevxn jtidd

,dl`íä,elld mixeq`d mixacd lk -Bãeçiî íéãøôð ¥¦§¨¦¦¦
-àøèqä Bîk ,Lnî ãeøtä úéìëúa Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥§©§¦©¥©¨§©¦§¨
ätìwäå àøçà̈¢¨§©§¦¨
"äøæ äãBáò" úàø÷pä©¦§¥£¨¨¨
,"íéøçà íéäìà"å¥Ÿ¦£¥¦
ìL íéðt øzñä úîçî¥£©¤§¥¨¦¤
økæpk ,ïBéìòä ïBöø§¨¤§©¦§¨

ìéòì1zelawn ody - . §¥
zpigan drtydmiixeg`

miwl` ze`xwp od okle -
mixg`.ïëådfy enk - §¥

mb jk ,onvr zexiara'â
Lôpä éLeáì,zindad - §¥©¤¤

dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©
íäL ,ìàøNéaL¤§¦§¨¥¤¥
,äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
-àì ä"ñLa íéLaìîä©§ª¨¦¦§¨Ÿ
àúéøBàc äNòú©£¤§©§¨

,ïðaøãexacl ,aeygl - §©¨¨
;mze` exq` minkgde dxezdy mixacd z` zeyrleïëå§¥

äéLeáìa úLaìîä dîöò Lôpä úeäîzindad ytpdy - ¨©¤¤©§¨©§ª¤¤¦§¤¨
xeaic ,daygn :diyeal zervn`a zexiard z` dyery ef `id

,dyrn e`Lnî íéãçéî ílk,Bæ ätì÷e àøçà-àøèña ª¨§ª¨¦©¨§¦§¨¨¢¨§¦¨
."äøæ äãBáò" úàø÷päzrya "zeig" milawn md dpnn - ©¦§¥£¨¨¨

.zexiard ziiyr,ãBò àìåmr micge`n diyeale ytpdy - §Ÿ
,dz` zg` dbxca md `linne "`xg` `xhq"dàlàdxizi - ¤¨

:efn,ãàî äpnî íéúeçôe íéòeøâe ,äéìà íéìôèe íéìèaL¤§¥¦§¥¦¥¤¨§¦§¦¦¤¨§Ÿ
àéä ék,"dtilw"de "`xg` `xhq"d -óeâa úLaìî dðéà ¦¦¥¨§ª¤¤§

dúlòt ìòôì ,Ba úãøBî dðéàå dðBaø úà úòãBéå ,éøîç̈§¦§©©¤¦¨§¥¨¤¤¦§Ÿ§ª¨¨
íB÷î ìL BúeçéìLa àlL dlL íéòø éëàìî úçìLîa§¦§©©©§£¥¨¦¤¨¤Ÿ¦§¦¤¨

,íBìLå-ñç àeä-Ceøa`ed ,dyer `idy lk ,`l` - ¨©§¨
,seba zeyeal opi`y zetilwdy ,ixd .d"awd ly ezegilya

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé
úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî

øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ
:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá

äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì
øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã

åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå
à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î
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כב.1. פרק

hay c"k iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,cala mc`d ytp ;d"awd ly epevx z` zexndl zeleki opi`
ly epevx cbp `edy xac zeyrl dleki - seba dyeal dzeida

`id jkae ,d"awddhnl,zetilwdníòìa øîàîëe2enk - : §©£©¦§¨
:mrla xn`y."Bâå 'ä ét úà øáòì ìëeà àì"mrlay s` - Ÿ©©£Ÿ¤¦§

seba zyaeln dtilw did
,z`f xn` `edy `l` -

dtilwd cvnzipgexd
cgeina ea dyalzdy
lawl jixv didy drya
z`e ely d`eapd z`
ely zellwdy gekd
zpigan .ozlert elrti
`l - ef zipgex dtilw
eieeiv zexndl leki did

.d"awd lyàø÷pL óàå§©¤¦§¨
,zexen`d zetilwd -

"äøæ äãBáò"ody jk - £¨¨¨
dxitkd z` zebviin

,d"awdadéì eø÷ àä- ¨¨¥
ze`xew ixd od j`

:d"awdlàäìà"¡¨¨
c,"àiäìàdwel` - ¤¡¨©¨

od oi`y ,xnelk ,miwel`d
,d"awda ixnbl zextek
ììk øáòì íéìBëé íðéàå§¥¨§¦©£Ÿ§¨

,Cøaúé BðBöø ìò- ©§¦§¨¥
epevx cbpky xac zeyrl
jk lke - d"awd ly

?dnlíéâéOîe íéòãBé ék¦§¦©¦¦
àeäLly epevx - ¤

,d"awd,íîei÷å íúeiç©¨§¦¨
ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL¤§¦¦§¦©£©¦©£©¦¤§¨¤§

éwnä àeä-Ceøaíú÷éðiL àlà ,íäéìò óíëBúaL íúeiçå ¨©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨§©¨¤§¨
íëBúa úeìb úðéçáa àéäelkeiy -ïîöò áéLçäì- ¦¦§¦©¨§¨§©£¦©§¨

ly "ze`ivn"l.Búecçàa äøéôk Bæ éøäå ,úeäìàly - ¡Ÿ©£¥§¦¨§©§
dxitk meyn da yi ,"ze`ivn"l zinvrd daygdd .d"awd

,d"awd ly ezecg`a,íB÷î-ìkî ìáàÎ`xhqde zetilwd - £¨¦¨¨
,`xg`,àeä àì øîBìå éøîâì 'äa eLçëå íéøôBk ïðéà¥¨§¦§¦£©§©§¥§©Ÿ

déì eø÷c àlà,d"awdl -íúeiç eðéäc ,"àiäìàc àäìà" ¤¨§¨¥¡¨¨¤¡¨©¨§©§©¨
,Cøaúé BðBöøî íäéìò ãøBéå CLîpä íîei÷åzetilwd - §¦¨©¦§¨§¥£¥¤¥§¦§¨¥

ly epevxn odl `a ,oneiwe ozeigy ,zexikn `xg`Î`xhqde
.d"awdïëìå,d"awd oevxn odl `a "ozeig"y ,ozrici zngn - §¨¥

,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöø ïéøáBò ïðéàzetilwd oi`y - ¥¨§¦§¦§¨¥§¨§¦¥
ixd ,d"awd ly epevx lr mrt s` zexaerìò øáBòä íãàä̈¨¨¨¥©

-àøèqäî ãàî äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥¨©¨©§¥§Ÿ¥©¦§¨
,"íéøçà íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ,ätì÷e àøçà̈¢¨§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦£¥¦

dtilwd eli`e ,d"awd ly epevx lr xaer `edy jka -
,d"awd ly epevx lr zexaer opi` `xg`Î`xhqdeàeäå-lra §

,dxiard-LBãwä ìL Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa§©§¦©¥¦¦§©§¤©¨
,äpnî øúBé àeä-Ceøa,dtilwdn -Búecçàa øôBk elàëe ¨¥¦¤¨§¦¥§©§

.íBìLå-ñç äpnî øúBé¥¦¤¨©§¨
õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥
÷øt óBñ áî øòL 'íéiç©¦©©¤¤
äfä íìBòaL òøäL ,ã¤¨©¤¨¨©¤
éøîL àeä éøîçä©¨§¦§¨¥

,'eë úBqbä úBtìwä- ©§¦©©
xnegd md - "mixny"
oiidn yxtend xzeia qbd
"rx"d :eppiprae -
qbd `ed dfdÎmleray
,onvr zetilwa xzeia
øeøaä úéìëz àeäå§©§¦©¥

,'eëåxexia ixg` - §
aehd zevevip z`lrde
- zetilwa mi`vnpd
xzeia rexbde qbd cxey
"rx"d `ede - zetilwdn

.ixnegd epnler lyïëìå§¨¥
äfä íìBò äNòî ìk̈©£¥¨©¤
íéòLøäå ,íéòøå íéL÷̈¦§¨¦§¨§¨¦

:'eëå Ba íéøáBboky - §¦§
icil ze`a dfdÎmlera
zelecbd zetilwd iehia

.xzeia zerexbdeïëìå§¨¥
ì"æø eøîà3:÷eñt ìò ¨§©©©¨

"BzLà äèNú ék"4- ¦¦§¤¦§
,"zehy" oeyln "dhyz"

:ik,"'eëå äøáò øáBò íãà ïéà"gex ea qpkp ok m` `l` - ¥¨¨¥£¥¨§
,"zehyäl÷ dzòcL úôàðîä äMà elôàc,z`f lka - ©£¦¦¨©§¨¤¤¤©§¨©¨

daL úeèL çeø éìeì ,dúåàz çeøa úìLBî äúéä̈§¨¤¤§©©£¨¨¥©§¤¨
dLôðaL úøzñî äáäàä úà íéìòîe øézñîe äqëîä©§©¤©§¦©§¦¤¨©£¨§ª¤¤¤§©§¨

,úéäìàäzt`ey ,zxzeqnd dad`d ,`idy -ä÷áãì ¨¡Ÿ¦§¨§¨
íBìLå-ñç ãøtì àìå ,Búecçàå Bãeçéå 'ä úðeîàa¤¡©§¦§©§§Ÿ¦¨¥©§¨
-äãBáò ãáòì äpnî dLôð úà íéìèBð elôà ,Búecçàî¥©§£¦§¦¤©§¨¦¤¨©£Ÿ£¨

,íBìLå-ñç äøæz` zxqen dzid ,d"awdl dzad` zngn - ¨¨©§¨
ik ,dxfÎdcear cearl ote` meya dnikqn dzid `le dytp

dfÎiciÎlrz` zxqen dzid oeiqp dfi` itlke ;d"awdn wzpzz
?dytpdcáì äàåçzLäa elôàå,dxf dcearl -íeL éìa ©£¦§¦§©£¨¨§©¨§¦

,ììk ála äðeîà,dxf dcear cearl ditkd m` mb :xnelk - ¡¨©¥§¨
dcearl zeegzydl - cala zipevig drepza z`hazn dzid
zrc zlw dy` dzid - llk jka dala oin`zy ilan mb ,dxf
dalay zxzeqnd dad`d zngn ,dytp z` zxqen ,ef
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íéøîà éèå÷éì
æ"ò àø÷ðù óàå 'åâå 'äàéäìàã àäìà äéì åø÷ àä

íéâéùîå 'éòãåé éë 'úé åðåöø ìò ììë øåáòì 'éìåëé íðéàå
'ééøåçàã íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íîåé÷å íúåéç àåäù

é÷îä ä"á ïåéìòä ïåöø ìùíäéìò óíú÷éðéù àìà
áéùçäì íëåúá úåìâ 'éçáá àéä íëåúáù íúåéçå

äøéôë åæ éøäå úåäìà ïîöòïðéà î"î ìáà åúåãçàá
äéì åø÷ã àìà àåä àì øîåìå éøîâì 'äá åùçëå íéøôåë

àäìàãøåéå êùîðä íîåé÷å íúåéç åðééäã àéäìàã
åðåöø ïéøáåò ïðéà ïëìå 'úé åðåöøî íäéìò.íìåòì 'úé

äáøä úåçôå òåøâ àåä 'úé åðåöø ìò øáåòä íãàä ë"àå
äôéì÷å à"ñäî ãàîàåäå íéøçà íéäìàå æ"ò úàø÷ðä

äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æ"äåòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä

ù÷ æ"äåò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå
íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå

äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå
äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä

äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå
àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì

æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç
éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

יח.2. כב, א.3.במדבר ג, יב.4.סוטה ח, במדבר



סג hay c"k iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ד רביעי יום
zxaern dpyl xeriy dxen,58 'nrn :...äæå ãë ÷øô,`l 'nr cr.òãåðë

.'d z`xi ly efkíb Cà©©
Bçî ìéáñ àìc ïàî©§¨¨¦Ÿ

,Bæ äàøé ììkin mb - §¨¦§¨
"leaql" leki egen oi`y

,llk ef d`xidpî àì̈¦¨
,dúö÷î àìå`l mb - §¨¦§¨¨

,ef d`xin edynéðtî¦§¥
úBâøãîa døB÷îe dLøLa BLôð Cøò úeúéçt§¦¤¤©§§¨§¨§¨§©§¥

øNòc úBðBzçz©§§¤¤
äiNòc úBøéôñly - §¦©£¦¨

- diyrd mlerïéà¥
Bæ äàøé,el dxqgd - ¦§¨

,äNòîì Ba úákòî- §©¤¤©©£¤
zeevne dxez meiwl

,ynn lretaBîk§
:ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨

.ãë ÷øtmiiwl "c`n aexw" ji` ,owfd epax xiaqd ,mincewd miwxta ¤¤
dad`d zervn`a ,'d z`xie 'd zad` jezn ,"jaala" zeevne dxez

cvik ,oiadl ick ,j` .d"awdl l`xyin cg` lk jezay zxzeqnd

zexiarn rpnidle ,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d iciÎlr xyt`

ozekiiy owfd epax xiaqd -

ikp`"l dyrdÎzeevn lk ly

Îzeevn lk lye ,"jiwl` 'd

;"jl 'idi `l"l dyrzÎ`ld

"'d zecg`" ly dzernyn

`ed d"awdy wx `l `id

cigi `edy `l` ,cg` dwel`

,oky .qt`e oi` lkd ecrlae

.d"awd l` zilkza lha lkd

dcear"y xiaqd owfd epax

xetkl `wec dyexit oi` "dxf

mb `l` ,d"awda dlilg

envr z` aiygn mc`yk

ezyecwn cxtpe "ze`ivn"l

df mb ixd - d"awd ly

okn xg`l ."dxf dcear"

zeinipty ,owfd epax xiaqd

,zeevn miiwny drya icedie ,zeevna zelbzda dxi`n oeilrd oevxd

drya d"awd mr icedi ly ezecg`zd .d"awd mr cg`zn `ed mb

`edy drya ez` ezecg`zd xy`n dlrnl `ed ,dxez cnel `edy

icediyky ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,c"k wxta .zeevn miiwn

,d"awd ly epevxn jtid ,devnn jtidd `edy xac ,dxiar xaer

"dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei ,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp

."mixg` miwl`"e "dxf dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de

,äæ únòì äæåxac eznerl yi ,dyecw ly oipr lkly myk - §¤§ª©¤
meiwe dxezd cenil cbpk iktd xac mb yi jk - dtilwa iktd
ly "df znerl"d .d"awd mr micg`zn ociÎlry ,zeevnd

:`id ,zeevne dxezàúéøBàc äNòú-àì úBöî ä"ñL ïä- ¥§¨¦§Ÿ©£¤§©§¨
dxq` dxezdy ,"dyrz `l"d zeevn ynge miyy ze`n yly

,ozeyrl,ïðaøc éøeqà ìëå,minkgd exq`y mixeqi`d lk - §¨¦¥§©¨¨

Lnî íëôäå Cøaúé Búîëçå BðBöø ãâð ïäL øçàî- ¥©©¤¥¤¤§§¨§¨¦§¨¥§¤§¨©¨
mixac zeyrl xeq` mditl ,d"awd ly eznkge epevxn jtidd

,dl`íä,elld mixeq`d mixacd lk -Bãeçiî íéãøôð ¥¦§¨¦¦¦
-àøèqä Bîk ,Lnî ãeøtä úéìëúa Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥§©§¦©¥©¨§©¦§¨
ätìwäå àøçà̈¢¨§©§¦¨
"äøæ äãBáò" úàø÷pä©¦§¥£¨¨¨
,"íéøçà íéäìà"å¥Ÿ¦£¥¦
ìL íéðt øzñä úîçî¥£©¤§¥¨¦¤
økæpk ,ïBéìòä ïBöø§¨¤§©¦§¨

ìéòì1zelawn ody - . §¥
zpigan drtydmiixeg`

miwl` ze`xwp od okle -
mixg`.ïëådfy enk - §¥

mb jk ,onvr zexiara'â
Lôpä éLeáì,zindad - §¥©¤¤

dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©
íäL ,ìàøNéaL¤§¦§¨¥¤¥
,äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
-àì ä"ñLa íéLaìîä©§ª¨¦¦§¨Ÿ
àúéøBàc äNòú©£¤§©§¨

,ïðaøãexacl ,aeygl - §©¨¨
;mze` exq` minkgde dxezdy mixacd z` zeyrleïëå§¥

äéLeáìa úLaìîä dîöò Lôpä úeäîzindad ytpdy - ¨©¤¤©§¨©§ª¤¤¦§¤¨
xeaic ,daygn :diyeal zervn`a zexiard z` dyery ef `id

,dyrn e`Lnî íéãçéî ílk,Bæ ätì÷e àøçà-àøèña ª¨§ª¨¦©¨§¦§¨¨¢¨§¦¨
."äøæ äãBáò" úàø÷päzrya "zeig" milawn md dpnn - ©¦§¥£¨¨¨

.zexiard ziiyr,ãBò àìåmr micge`n diyeale ytpdy - §Ÿ
,dz` zg` dbxca md `linne "`xg` `xhq"dàlàdxizi - ¤¨

:efn,ãàî äpnî íéúeçôe íéòeøâe ,äéìà íéìôèe íéìèaL¤§¥¦§¥¦¥¤¨§¦§¦¦¤¨§Ÿ
àéä ék,"dtilw"de "`xg` `xhq"d -óeâa úLaìî dðéà ¦¦¥¨§ª¤¤§

dúlòt ìòôì ,Ba úãøBî dðéàå dðBaø úà úòãBéå ,éøîç̈§¦§©©¤¦¨§¥¨¤¤¦§Ÿ§ª¨¨
íB÷î ìL BúeçéìLa àlL dlL íéòø éëàìî úçìLîa§¦§©©©§£¥¨¦¤¨¤Ÿ¦§¦¤¨

,íBìLå-ñç àeä-Ceøa`ed ,dyer `idy lk ,`l` - ¨©§¨
,seba zeyeal opi`y zetilwdy ,ixd .d"awd ly ezegilya
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé
úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî

øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ
:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá

äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì
øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã

åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå
à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î
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כב.1. פרק

hay c"k iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,cala mc`d ytp ;d"awd ly epevx z` zexndl zeleki opi`
ly epevx cbp `edy xac zeyrl dleki - seba dyeal dzeida

`id jkae ,d"awddhnl,zetilwdníòìa øîàîëe2enk - : §©£©¦§¨
:mrla xn`y."Bâå 'ä ét úà øáòì ìëeà àì"mrlay s` - Ÿ©©£Ÿ¤¦§

seba zyaeln dtilw did
,z`f xn` `edy `l` -

dtilwd cvnzipgexd
cgeina ea dyalzdy
lawl jixv didy drya
z`e ely d`eapd z`
ely zellwdy gekd
zpigan .ozlert elrti
`l - ef zipgex dtilw
eieeiv zexndl leki did

.d"awd lyàø÷pL óàå§©¤¦§¨
,zexen`d zetilwd -

"äøæ äãBáò"ody jk - £¨¨¨
dxitkd z` zebviin

,d"awdadéì eø÷ àä- ¨¨¥
ze`xew ixd od j`

:d"awdlàäìà"¡¨¨
c,"àiäìàdwel` - ¤¡¨©¨

od oi`y ,xnelk ,miwel`d
,d"awda ixnbl zextek
ììk øáòì íéìBëé íðéàå§¥¨§¦©£Ÿ§¨

,Cøaúé BðBöø ìò- ©§¦§¨¥
epevx cbpky xac zeyrl
jk lke - d"awd ly

?dnlíéâéOîe íéòãBé ék¦§¦©¦¦
àeäLly epevx - ¤

,d"awd,íîei÷å íúeiç©¨§¦¨
ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL¤§¦¦§¦©£©¦©£©¦¤§¨¤§

éwnä àeä-Ceøaíú÷éðiL àlà ,íäéìò óíëBúaL íúeiçå ¨©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨§©¨¤§¨
íëBúa úeìb úðéçáa àéäelkeiy -ïîöò áéLçäì- ¦¦§¦©¨§¨§©£¦©§¨

ly "ze`ivn"l.Búecçàa äøéôk Bæ éøäå ,úeäìàly - ¡Ÿ©£¥§¦¨§©§
dxitk meyn da yi ,"ze`ivn"l zinvrd daygdd .d"awd

,d"awd ly ezecg`a,íB÷î-ìkî ìáàÎ`xhqde zetilwd - £¨¦¨¨
,`xg`,àeä àì øîBìå éøîâì 'äa eLçëå íéøôBk ïðéà¥¨§¦§¦£©§©§¥§©Ÿ

déì eø÷c àlà,d"awdl -íúeiç eðéäc ,"àiäìàc àäìà" ¤¨§¨¥¡¨¨¤¡¨©¨§©§©¨
,Cøaúé BðBöøî íäéìò ãøBéå CLîpä íîei÷åzetilwd - §¦¨©¦§¨§¥£¥¤¥§¦§¨¥

ly epevxn odl `a ,oneiwe ozeigy ,zexikn `xg`Î`xhqde
.d"awdïëìå,d"awd oevxn odl `a "ozeig"y ,ozrici zngn - §¨¥

,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöø ïéøáBò ïðéàzetilwd oi`y - ¥¨§¦§¦§¨¥§¨§¦¥
ixd ,d"awd ly epevx lr mrt s` zexaerìò øáBòä íãàä̈¨¨¨¥©

-àøèqäî ãàî äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥¨©¨©§¥§Ÿ¥©¦§¨
,"íéøçà íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ,ätì÷e àøçà̈¢¨§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦£¥¦

dtilwd eli`e ,d"awd ly epevx lr xaer `edy jka -
,d"awd ly epevx lr zexaer opi` `xg`Î`xhqdeàeäå-lra §

,dxiard-LBãwä ìL Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa§©§¦©¥¦¦§©§¤©¨
,äpnî øúBé àeä-Ceøa,dtilwdn -Búecçàa øôBk elàëe ¨¥¦¤¨§¦¥§©§

.íBìLå-ñç äpnî øúBé¥¦¤¨©§¨
õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥
÷øt óBñ áî øòL 'íéiç©¦©©¤¤
äfä íìBòaL òøäL ,ã¤¨©¤¨¨©¤
éøîL àeä éøîçä©¨§¦§¨¥

,'eë úBqbä úBtìwä- ©§¦©©
xnegd md - "mixny"
oiidn yxtend xzeia qbd
"rx"d :eppiprae -
qbd `ed dfdÎmleray
,onvr zetilwa xzeia
øeøaä úéìëz àeäå§©§¦©¥

,'eëåxexia ixg` - §
aehd zevevip z`lrde
- zetilwa mi`vnpd
xzeia rexbde qbd cxey
"rx"d `ede - zetilwdn

.ixnegd epnler lyïëìå§¨¥
äfä íìBò äNòî ìk̈©£¥¨©¤
íéòLøäå ,íéòøå íéL÷̈¦§¨¦§¨§¨¦

:'eëå Ba íéøáBboky - §¦§
icil ze`a dfdÎmlera
zelecbd zetilwd iehia

.xzeia zerexbdeïëìå§¨¥
ì"æø eøîà3:÷eñt ìò ¨§©©©¨

"BzLà äèNú ék"4- ¦¦§¤¦§
,"zehy" oeyln "dhyz"

:ik,"'eëå äøáò øáBò íãà ïéà"gex ea qpkp ok m` `l` - ¥¨¨¥£¥¨§
,"zehyäl÷ dzòcL úôàðîä äMà elôàc,z`f lka - ©£¦¦¨©§¨¤¤¤©§¨©¨

daL úeèL çeø éìeì ,dúåàz çeøa úìLBî äúéä̈§¨¤¤§©©£¨¨¥©§¤¨
dLôðaL úøzñî äáäàä úà íéìòîe øézñîe äqëîä©§©¤©§¦©§¦¤¨©£¨§ª¤¤¤§©§¨

,úéäìàäzt`ey ,zxzeqnd dad`d ,`idy -ä÷áãì ¨¡Ÿ¦§¨§¨
íBìLå-ñç ãøtì àìå ,Búecçàå Bãeçéå 'ä úðeîàa¤¡©§¦§©§§Ÿ¦¨¥©§¨
-äãBáò ãáòì äpnî dLôð úà íéìèBð elôà ,Búecçàî¥©§£¦§¦¤©§¨¦¤¨©£Ÿ£¨

,íBìLå-ñç äøæz` zxqen dzid ,d"awdl dzad` zngn - ¨¨©§¨
ik ,dxfÎdcear cearl ote` meya dnikqn dzid `le dytp

dfÎiciÎlrz` zxqen dzid oeiqp dfi` itlke ;d"awdn wzpzz
?dytpdcáì äàåçzLäa elôàå,dxf dcearl -íeL éìa ©£¦§¦§©£¨¨§©¨§¦

,ììk ála äðeîà,dxf dcear cearl ditkd m` mb :xnelk - ¡¨©¥§¨
dcearl zeegzydl - cala zipevig drepza z`hazn dzid
zrc zlw dy` dzid - llk jka dala oin`zy ilan mb ,dxf
dalay zxzeqnd dad`d zngn ,dytp z` zxqen ,ef
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íéøîà éèå÷éì
æ"ò àø÷ðù óàå 'åâå 'äàéäìàã àäìà äéì åø÷ àä

íéâéùîå 'éòãåé éë 'úé åðåöø ìò ììë øåáòì 'éìåëé íðéàå
'ééøåçàã íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íîåé÷å íúåéç àåäù

é÷îä ä"á ïåéìòä ïåöø ìùíäéìò óíú÷éðéù àìà
áéùçäì íëåúá úåìâ 'éçáá àéä íëåúáù íúåéçå

äøéôë åæ éøäå úåäìà ïîöòïðéà î"î ìáà åúåãçàá
äéì åø÷ã àìà àåä àì øîåìå éøîâì 'äá åùçëå íéøôåë

àäìàãøåéå êùîðä íîåé÷å íúåéç åðééäã àéäìàã
åðåöø ïéøáåò ïðéà ïëìå 'úé åðåöøî íäéìò.íìåòì 'úé

äáøä úåçôå òåøâ àåä 'úé åðåöø ìò øáåòä íãàä ë"àå
äôéì÷å à"ñäî ãàîàåäå íéøçà íéäìàå æ"ò úàø÷ðä

äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æ"äåòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä

ù÷ æ"äåò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå
íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå

äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå
äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä

äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå
àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì

æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç
éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù
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יח.2. כב, א.3.במדבר ג, יב.4.סוטה ח, במדבר



hayסד c"k iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,d"awdl`lezeidl `l ick ,dxf dcearl degzyn dzid
;d"awdn zwzepn,óeàpä úåàúå øöiä Laëì ïkL-ìëå§¨¤¥¦§Ÿ©¥¤§©£©©¦

.eðøîLé 'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé íäLdzidy i`cea ixd - ¤¥¦¦©¦¦¦¨¦§§¥
,d"awdl zxzeqnd dzad` llba ,se`ipd xvia helyl dleki

,cala "zehy gex" `l`
dze` dztnd `id
,jxcd on dze` dhiqne
`hg iciÎlry ,aeygl
zwzpzn `id oi` ,zepfd
`id jk meyne ,d"awdn
j` .ef dxiara zlykp
miiwy ,xnel ixd ixyt`
zxnega lcad dlv`
zewzpidd zcnae oeerd
ly xeqi`d oia ,d"awdn
ly xeqi`d oial zepf
eze` llbae - dxf dcear
"dxf dcear"a ixd ,lcad
dytp z` zxqen `id
zrpnp `id oi`y zexnl
- zepf xeqi` lr xearln
mby ,owfd epax xiaqn
,dlv` miiwy df lcad
."zehy gex"a exewn

`id zepf iciÎlr mby dyibxne zrcei dzid ,zehyd gex `lel
rpnidl gek da zkqep dzid ef drici .d"awdn zcxtp

:oldl "`ipz"d xne` jke - zepf ly `hg `ehglnLøôääå§©¤§¥
,äøæ-äãBáòì äàåçzLä øeqàì óeàð øeqà ïéa dìöàL¤¤§¨¥¦¦§¦¦§©£¨¨©£¨¨¨
úéäìàä Lôpì úLaìnä ätì÷c úeèL çeø ïk-íb àeä©¥©§¦§¦¨©©§¤¤©¤¤¨¡Ÿ¦

wx ziwl`d ytpd z` dyialn zehyd gex ,`l` -úðéça ãò©§¦©
,daL äîëçdnkgd geky ,mincewd miwxta xaqedy itk - ¨§¨¤¨

,"dpen`d gek" `ed ,dnypay,ììëa ãò àìågek lr - §Ÿ©¦§¨
,dnypay dnkgd,dxizqne dqkn "zehy gex" oi`øBà éðtî¦§¥

ìéòì økæpk ,äîëça Laìîä 'ä5eidy drya ,jk llbae - . ©§ª¨©¨§¨©¦§¨§¥
,'d zpen`a zeyxetn zrbetd ,dxf dcear cearl dilr mitek
.dytp z` zxqen dzid ,zeqkl dleki zehyd gex oi` dilry
,zeqkl zehyd gex dleki eiably ,zepf xeqi`a xaecnyk ,j`
lcadd mb ixd ,mipt lk lr .zepfln dnvr z` zrpen `id oi`
exewn ,dxfÎdcear xeqi`l se`ip xeqi` oia dlican `idy

."zehy gex"aéøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦£¦£¥¨©¨£¥
døáBòä,dilr xaerd -,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò øáBò ¨§¨¥©§¨¤§¨

øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa àeäå§§©§¦©¥¦¦§©§¦§¨¥¥
äãBáò"å "íéøçà íéäìà" úàø÷pä ätì÷e àøçà-àøèqî¦¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦©£¨

,Lnî "äøædppi` dnvr dtilwdy ,lirl xaqedy itk - ¨¨©¨
ly epevx lr xaer - `ed eli`e ,d"awd ly epevx lr zxaer

,d"awd,äfä íìBòa äpnî íéòtLpä íéøácä ìkî øúBéå§¥¦¨©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨¨¨©¤

,dtilwdn mzeig milawne -úBàîè úBîäa íäLxeq`y - ¤¥§¥§¥
,oze` lek`l,íéNîøe íéö÷Le íéàîè úBôBòå úBiçålk - §©§§¥¦§¨¦§¨¦

ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig milawn ,elld mi`exad
ziiyr iciÎlr d"awd ly epevx lr xaerd ,mc`d eli`e -
,dciÎlr dyrp ,dxiar
dhnle xzei rexb
el` ze`nh zetilwn
mzeig milawny dl`ne

;odnøîàîëe6Lezé" : §©£©©
,"Eîã÷mc`y drya - §¨§

yezi" :el mixne` ,`heg
ly heytd epaen ."jncw
,df l"f epinkg xn`n
`xap "yezi"d mb :`ed
eli`e ;mc`d z`ixa iptl
ly mibyend ipgex oaena
md "xge`n"e "mcwen"
`l` ,onfl qgia wx `l
"mcwen" - dbixcnl qgia
xzei dlrp :eyexit
"xge`n"e ,ezbixcna
,dbixcna dhnl :eyexit
"jncw yezi" xn`nae
"yezi"d mby :dpeekd

.`hegd mc`d xy`n ezbixcna dlrpLezé óàc ,Leøt¥§©©
éöBî Bðéàå ñéðënL,àqipkn" `edy eilr zxne` `xnbdy - ¤©§¦§¥¦

,"`iven epi`ezekiiy opi`y zetilwd beqn `ed ,xnelk
,drtydlúðéçaî ä÷Bçøe ,äðBzçz øúBiä ätì÷ àéäL¤¦§¦¨©¥©§¨§¨¦§¦©

÷eçøä úéìëúa ,úòtLnä äMãwäyezin xenbd jtidd - ©§ª¨©©§©©§©§¦¨¦
miraep dpnn ,"lehia" `id "dyecw" ,oky .llk rityn epi`y
ly oipr `id "dtilw" eli`e ;zlefd lr drtydde cqgd iyrn
dtilw mb ,ixd - cala dnvrl wx dvex `id xac lky ,"zeyi"

,efúîãB÷,dbixcna dlrnl -ìzLäa ,àèBçä LéàìúeìL ¤¤¨¦©¥§¦§©§§
,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøî úeiçä úãéøéåz` zeigdl - ¦¦©©©¥§¨¤§¨

dzeig z` zlawn ,"yezi"k zx`eznd dtilwd .mi`xapd
,zelylzydd xcqa xzei dpeilr dbixcnn ,oeilrd oevxdn

,`hegd mc`d ly ezlaw xy`n`edyixg` wx ezeig lawn
xzei dkenp dbixcnl zcxei zeigdyïkL-ìëå .epnn milrp - §¨¤¥

,dbixcna,úBòø úBiç elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa øàL- §¨©£¥©¦©§¥¦©£¦©¨
- ?dnl jk lke,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkLmdl crepy - ¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

,dlrnlneäéàc áb-ìò-óàå ,íçeø äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨¨§©©©§¦
'eë éæç àì7zeigd :xnelk ,"d`ex epi`" envr `edy mbde - , ¨£¦

rceie d`ex odly "lfn"d la` ,jkn zercei opi` onvr zerxd
oi` ,d"awd oevxa dygde ,oze` dignd "zeig"d zngn .jkn

,d"awd ly eieeivl cebipa xac dyer digdáeúkL Bîëe8: §¤¨
ì"æø Leøôëe ,"õøàä úiç ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe"9 ©£¤§¦§¤¦§¤©¨©©¨¨¤§¥©©
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íéøîà éèå÷éì
íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå

åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå
äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì

úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì
ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá

úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæ"äòá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷

'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå
äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä

ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
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יט.5. א.6.פרק לח, א.7.סנהדרין ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, סנהדרין

hay c"k iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íãàa úìLBî äòø äiç ïéà"L,el rxdl -ïk-íà-àlà ¤¥©¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦¥
÷lzñî íéäìà íìö ïéàL íé÷écväå ;"äîäák dì äîãð¦§¤¨¦§¥¨§©©¦¦¤¥¤¤¡Ÿ¦¦§©¥

,eäén÷ ïééôkúà úBòø úBiç ìk ¯ íäéðt ìòîzeigd lk - ¥©§¥¤¨©¨¦§©§¨©©§
,mdl zetetk zerxdáBâa ìàiðc éab øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¥¨¦¥§

.úBéøàl`ipcl xywa - £¨
wx `ly ,zeix`d aeba
el ewifd `le epnn ecgty
z` eripkd mby `l`
ozripk zaiq .eiptl onvr
"miwl` mlv"d dzid
ly eipt lr jeqp didy
zeigay ,ixd .l`ipc
ly oiprd miiw ,zerxd
odly lfnd) "ifg ediilfn"
mlv"a xikdl - (d`ex
ly eipt lry "miwl`

wicvd10ixd ,mipt lk lr .
opi` ,zerxd zeigd mby
epevxl cebipa xac zeyer

.d"awd ly,ïk íàå- §¦¥
,ixdøáBòå àèBçälr - ©¥§¥

elôà Cøaúé BðBöø§¦§¨¥£¦
äl÷ äøáòa,cala - ©£¥¨©¨

,äðBéìòä äMãwî ÷eçøä úéìëúa àeä äNòî úòLa¦§©©£¤§©§¦¨¦¦§ª¨¨¤§¨
íéiç éìòa ìkî øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçé àéäL¤¦¦§©§¦§¨¥¥¦¨©£¥©¦
àøçà-àøèqî íéòtLnä íéNîøe íéö÷Le íéàîhä©§¥¦§¨¦§¨¦©ª§¨¦¦¦§¨¨¢¨

.äøæ-äãBáò útì÷ecvny ,dxaqd meyn yi xen`d lka - §¦©£¨¨¨
ezlkia ,d"awdl ,l`xyin cg` lkay ,zxzeqnd dad`d
`ed dfÎiciÎlry xg`n ,dlw dxiarn mb ,dxiar lkn rpnidl

.mi`nhd miigd ilra xy`n xzei d"awdn cxtpçewtM äîe©¤¦©
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zeixr ielib ,dxf dcear) zexiar ylya caln - miiga
:lynl ,"xeari l`e - bxdi" `ed oicd oday ,(minc zekitye
ly mei`a dxf dcear cearl eilr mitek m` - dxf dceara
,oky .dxf dcear cearl `le eytp z` xeqnl eilr .ezbixd

ytp gewitepi`,ixd .dxf dcear ly xeqi` dgecit lry
dxezeli`e ,dxf dcear oial zexiard x`y oia lcad miiw

xeqi` oia ,zt`pnd dy`d dyery lcaddy epcnl lirl
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¯dk`ln zeyrl mikixv ez`etx myle ,dleg mc`yk

myl - ellgiy ,jk lr dxezd zxne` - zaya dxeq`d
.zezay daxd okn xg`l xenyiy ick ,zg` zay - dlegd
,`vei df lkny
xg`y zeaxd zezaydy
ef zg` zay zegec ,jk
efe - dze` millgny
ytp gewitl daiqd
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¯ úBøáòä úel÷ly ©¨£¥
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xn`py ,dxf dcear
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,d"awdl`lezeidl `l ick ,dxf dcearl degzyn dzid
;d"awdn zwzepn,óeàpä úåàúå øöiä Laëì ïkL-ìëå§¨¤¥¦§Ÿ©¥¤§©£©©¦

.eðøîLé 'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé íäLdzidy i`cea ixd - ¤¥¦¦©¦¦¦¨¦§§¥
,d"awdl zxzeqnd dzad` llba ,se`ipd xvia helyl dleki

,cala "zehy gex" `l`
dze` dztnd `id
,jxcd on dze` dhiqne
`hg iciÎlry ,aeygl
zwzpzn `id oi` ,zepfd
`id jk meyne ,d"awdn
j` .ef dxiara zlykp
miiwy ,xnel ixd ixyt`
zxnega lcad dlv`
zewzpidd zcnae oeerd
ly xeqi`d oia ,d"awdn
ly xeqi`d oial zepf
eze` llbae - dxf dcear
"dxf dcear"a ixd ,lcad
dytp z` zxqen `id
zrpnp `id oi`y zexnl
- zepf xeqi` lr xearln
mby ,owfd epax xiaqn
,dlv` miiwy df lcad
."zehy gex"a exewn

`id zepf iciÎlr mby dyibxne zrcei dzid ,zehyd gex `lel
rpnidl gek da zkqep dzid ef drici .d"awdn zcxtp

:oldl "`ipz"d xne` jke - zepf ly `hg `ehglnLøôääå§©¤§¥
,äøæ-äãBáòì äàåçzLä øeqàì óeàð øeqà ïéa dìöàL¤¤§¨¥¦¦§¦¦§©£¨¨©£¨¨¨
úéäìàä Lôpì úLaìnä ätì÷c úeèL çeø ïk-íb àeä©¥©§¦§¦¨©©§¤¤©¤¤¨¡Ÿ¦

wx ziwl`d ytpd z` dyialn zehyd gex ,`l` -úðéça ãò©§¦©
,daL äîëçdnkgd geky ,mincewd miwxta xaqedy itk - ¨§¨¤¨

,"dpen`d gek" `ed ,dnypay,ììëa ãò àìågek lr - §Ÿ©¦§¨
,dnypay dnkgd,dxizqne dqkn "zehy gex" oi`øBà éðtî¦§¥

ìéòì økæpk ,äîëça Laìîä 'ä5eidy drya ,jk llbae - . ©§ª¨©¨§¨©¦§¨§¥
,'d zpen`a zeyxetn zrbetd ,dxf dcear cearl dilr mitek
.dytp z` zxqen dzid ,zeqkl dleki zehyd gex oi` dilry
,zeqkl zehyd gex dleki eiably ,zepf xeqi`a xaecnyk ,j`
lcadd mb ixd ,mipt lk lr .zepfln dnvr z` zrpen `id oi`
exewn ,dxfÎdcear xeqi`l se`ip xeqi` oia dlican `idy

."zehy gex"aéøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦£¦£¥¨©¨£¥
døáBòä,dilr xaerd -,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò øáBò ¨§¨¥©§¨¤§¨

øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa àeäå§§©§¦©¥¦¦§©§¦§¨¥¥
äãBáò"å "íéøçà íéäìà" úàø÷pä ätì÷e àøçà-àøèqî¦¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦©£¨

,Lnî "äøædppi` dnvr dtilwdy ,lirl xaqedy itk - ¨¨©¨
ly epevx lr xaer - `ed eli`e ,d"awd ly epevx lr zxaer

,d"awd,äfä íìBòa äpnî íéòtLpä íéøácä ìkî øúBéå§¥¦¨©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨¨¨©¤

,dtilwdn mzeig milawne -úBàîè úBîäa íäLxeq`y - ¤¥§¥§¥
,oze` lek`l,íéNîøe íéö÷Le íéàîè úBôBòå úBiçålk - §©§§¥¦§¨¦§¨¦

ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig milawn ,elld mi`exad
ziiyr iciÎlr d"awd ly epevx lr xaerd ,mc`d eli`e -
,dciÎlr dyrp ,dxiar
dhnle xzei rexb
el` ze`nh zetilwn
mzeig milawny dl`ne

;odnøîàîëe6Lezé" : §©£©©
,"Eîã÷mc`y drya - §¨§

yezi" :el mixne` ,`heg
ly heytd epaen ."jncw
,df l"f epinkg xn`n
`xap "yezi"d mb :`ed
eli`e ;mc`d z`ixa iptl
ly mibyend ipgex oaena
md "xge`n"e "mcwen"
`l` ,onfl qgia wx `l
"mcwen" - dbixcnl qgia
xzei dlrp :eyexit
"xge`n"e ,ezbixcna
,dbixcna dhnl :eyexit
"jncw yezi" xn`nae
"yezi"d mby :dpeekd

.`hegd mc`d xy`n ezbixcna dlrpLezé óàc ,Leøt¥§©©
éöBî Bðéàå ñéðënL,àqipkn" `edy eilr zxne` `xnbdy - ¤©§¦§¥¦

,"`iven epi`ezekiiy opi`y zetilwd beqn `ed ,xnelk
,drtydlúðéçaî ä÷Bçøe ,äðBzçz øúBiä ätì÷ àéäL¤¦§¦¨©¥©§¨§¨¦§¦©

÷eçøä úéìëúa ,úòtLnä äMãwäyezin xenbd jtidd - ©§ª¨©©§©©§©§¦¨¦
miraep dpnn ,"lehia" `id "dyecw" ,oky .llk rityn epi`y
ly oipr `id "dtilw" eli`e ;zlefd lr drtydde cqgd iyrn
dtilw mb ,ixd - cala dnvrl wx dvex `id xac lky ,"zeyi"

,efúîãB÷,dbixcna dlrnl -ìzLäa ,àèBçä LéàìúeìL ¤¤¨¦©¥§¦§©§§
,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøî úeiçä úãéøéåz` zeigdl - ¦¦©©©¥§¨¤§¨

dzeig z` zlawn ,"yezi"k zx`eznd dtilwd .mi`xapd
,zelylzydd xcqa xzei dpeilr dbixcnn ,oeilrd oevxdn

,`hegd mc`d ly ezlaw xy`n`edyixg` wx ezeig lawn
xzei dkenp dbixcnl zcxei zeigdyïkL-ìëå .epnn milrp - §¨¤¥

,dbixcna,úBòø úBiç elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa øàL- §¨©£¥©¦©§¥¦©£¦©¨
- ?dnl jk lke,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkLmdl crepy - ¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

,dlrnlneäéàc áb-ìò-óàå ,íçeø äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨¨§©©©§¦
'eë éæç àì7zeigd :xnelk ,"d`ex epi`" envr `edy mbde - , ¨£¦

rceie d`ex odly "lfn"d la` ,jkn zercei opi` onvr zerxd
oi` ,d"awd oevxa dygde ,oze` dignd "zeig"d zngn .jkn

,d"awd ly eieeivl cebipa xac dyer digdáeúkL Bîëe8: §¤¨
ì"æø Leøôëe ,"õøàä úiç ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe"9 ©£¤§¦§¤¦§¤©¨©©¨¨¤§¥©©
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íéøîà éèå÷éì
íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå

åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå
äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì

úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì
ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá

úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæ"äòá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷

'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå
äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä

ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
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יט.5. א.6.פרק לח, א.7.סנהדרין ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, סנהדרין
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íãàa úìLBî äòø äiç ïéà"L,el rxdl -ïk-íà-àlà ¤¥©¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦¥
÷lzñî íéäìà íìö ïéàL íé÷écväå ;"äîäák dì äîãð¦§¤¨¦§¥¨§©©¦¦¤¥¤¤¡Ÿ¦¦§©¥

,eäén÷ ïééôkúà úBòø úBiç ìk ¯ íäéðt ìòîzeigd lk - ¥©§¥¤¨©¨¦§©§¨©©§
,mdl zetetk zerxdáBâa ìàiðc éab øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¥¨¦¥§

.úBéøàl`ipcl xywa - £¨
wx `ly ,zeix`d aeba
el ewifd `le epnn ecgty
z` eripkd mby `l`
ozripk zaiq .eiptl onvr
"miwl` mlv"d dzid
ly eipt lr jeqp didy
zeigay ,ixd .l`ipc
ly oiprd miiw ,zerxd
odly lfnd) "ifg ediilfn"
mlv"a xikdl - (d`ex
ly eipt lry "miwl`

wicvd10ixd ,mipt lk lr .
opi` ,zerxd zeigd mby
epevxl cebipa xac zeyer

.d"awd ly,ïk íàå- §¦¥
,ixdøáBòå àèBçälr - ©¥§¥

elôà Cøaúé BðBöø§¦§¨¥£¦
äl÷ äøáòa,cala - ©£¥¨©¨

,äðBéìòä äMãwî ÷eçøä úéìëúa àeä äNòî úòLa¦§©©£¤§©§¦¨¦¦§ª¨¨¤§¨
íéiç éìòa ìkî øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçé àéäL¤¦¦§©§¦§¨¥¥¦¨©£¥©¦
àøçà-àøèqî íéòtLnä íéNîøe íéö÷Le íéàîhä©§¥¦§¨¦§¨¦©ª§¨¦¦¦§¨¨¢¨

.äøæ-äãBáò útì÷ecvny ,dxaqd meyn yi xen`d lka - §¦©£¨¨¨
ezlkia ,d"awdl ,l`xyin cg` lkay ,zxzeqnd dad`d
`ed dfÎiciÎlry xg`n ,dlw dxiarn mb ,dxiar lkn rpnidl

.mi`nhd miigd ilra xy`n xzei d"awdn cxtpçewtM äîe©¤¦©
¯ Lôð,ytp livdl¯ ,úBøáò øàL äçBcla`) dxezd ony ¤¤¤§¨£¥

,(dxf dcear `l¯ øáòé íâå,dxiard lr¯ âøäé ìàåm` §©©£Ÿ§©¥¨¥
x`yidle `ehgl eilr ,ezbixd ly mei`a ,`ehgl eilr mitek
zeixr ielib ,dxf dcear) zexiar ylya caln - miiga
:lynl ,"xeari l`e - bxdi" `ed oicd oday ,(minc zekitye
ly mei`a dxf dcear cearl eilr mitek m` - dxf dceara
,oky .dxf dcear cearl `le eytp z` xeqnl eilr .ezbixd

ytp gewitepi`,ixd .dxf dcear ly xeqi` dgecit lry
dxezeli`e ,dxf dcear oial zexiard x`y oia lcad miiw

xeqi` oia ,zt`pnd dy`d dyery lcaddy epcnl lirl
dxf dcearay - "zehy gex"dn raep ,dxf dcear oial se`ip
se`ip xeqi`ae zxzeqnd dad`d lr dqkn "zehy gex"d oi`
qgiizn df oi`y ,xaqdd dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id
zexiar x`y dgec ytp gewity dne ,zexiard zxnege zelwl

ì"æç Leøôk eðéä11¯ ::(zaya ytp gewitl qgia)äøîà" ©§§¥£©¨§¨

,"äaøä úBúaL øîLiL éãk ,úçà úaL åéìò ìlç ,äøBz¨©¥¨¨©¨©©§¥¤¦§Ÿ©¨©§¥
¯dk`ln zeyrl mikixv ez`etx myle ,dleg mc`yk

myl - ellgiy ,jk lr dxezd zxne` - zaya dxeq`d
.zezay daxd okn xg`l xenyiy ick ,zg` zay - dlegd
,`vei df lkny
xg`y zeaxd zezaydy
ef zg` zay zegec ,jk
efe - dze` millgny
ytp gewitl daiqd

,zay dgecyíeMî àìå§Ÿ¦
¯ úBøáòä úel÷ly ©¨£¥

,zay¯ ïøîçåenk §¨§¨
xn`py ,dxf dcear

g eli`klw zay leli
,dxf dcear xy`n,òãz]¥©

¯ielz xacd oi`y
ly ozxnega e` ozelwa

,zexiardúaL éøäL¤£¥©¨
äìe÷Le äøeîç£¨§¨
ïéðòì äøæ-äãBáòk©£¨¨¨§¦§©
øáãì øîeî úèéçL§¦©¨§¨¨

¯ ,ãçàin ,`ed oicdy ¤¨
z` llgl "xnen" `edy
dze`a dxeq` ezhigy - (zay leliga cinzn `ed) zayd

,dxf dcear cearl "xnen" did eli`k ,dcnïîéñ 'äòc äøBé'a§¤¥¨¦¨
¯ ,úBéøò éelâì øîeîa ïk-ïéàM-äî ,áenk epi` epicy ©¤¥¥§¨§¦£¨

ielibn zay lelig xeng jkay ,ixd ,dxfÎdcearl "xnen"
,zeixr¯ éëä elôàå,z`f lkaeàìå úaL äçBc Lôð çewt ©£¦¨¥¦©¤¤¤©¨§Ÿ

¯ ;úBéøò éelbdpi` ytp gewity dny ,xnel xyt`Îi`y ixd ¦£¨
ixdy ,xzei xeng zeixr ieliby zngn `ed ,zeixr ielib dgec
."cg` xacl xnen"n zay dxeng ,dhigyl qgiay mi`ex ep`
ozxnega miielz dl` mixac oi`y xnel gxkdd ony ixd

.zexiard ly ozelwe¯ .[àeä áeúkä úøæâc àlàqgiay ¤¨¦§¥©©¨
:zexiard ylya eli`e ,oze` dgec ytp gewit - zexiar x`yl
dgec ytp gewit oi` - minc zkitye zeixr ielib ,dxf dcear
lray ,zenxebd ,zexiard ly ozxnegl qgia j` .oze`
,dxiard z` dyer `edy drya d"awdn cxtp didi dxiard

iciÎlry xg`n ,lcad mey ,xen`k ,oi`lk`ed ,dxiar
"zehy gex"d ilel ,jk meyne .d"awdn wegix zilkz wgxzn
.dxiar xaer icedi did `l ,zxzeqnd dad`d lr dqknd
,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ok` m`y ,xaqei oldl ,mxa

`hazn df - ;d"awdn dxiard lra ly ecexit zcnaixg`
zxk oypery zexiard oia lcad miiw f` ,dxiard ziiyr

;df yper odilr oi`y zexiard oial miny icia dzineàlà¤¨
úøk ïäa ïéàL úBøáòî àéä íà ,àèçä äNòî øçàlL¤§©©©£¥©¥§¦¦¥£¥¤¥¨¤¨¥
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úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
ë"àå .úåéøà áåâá ìàéðã éáâ øäæá ù"îë åäééî÷

àèåçäúòùá äì÷ äøéáòá 'éôà 'úé åðåöø øáåòå
àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"òçå÷éôù äîå
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð

äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç
òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù

éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù
éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò

úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå
äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ולא בהמה רק לטרוף באופן שנבראו - תפקידם משנים שאין שבת ˙ÂÈ˜"וראי' שם עיין - אפי'
אשר מזה יותר ועוד - ב ענין‰ˆ„ÌÈ˜Èקנא, יש אשר מוכיח שמזה (וי"ל - כו')".ÈÊÁכו' בצלם גם שמבחינים עד קנא,11.- שבת

ב. פה, יומא ב.
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ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

éøîâì äúî úéäìàä BLôð ïéàL ,íéîL éãéa äúéîe¦¨¦¥¨©¦¤¥©§¨¡Ÿ¦¥¨§©§¥
dúe÷ác úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç íéäìàa dLøMî úúøëðå§¦§¤¤¦¨§¨¥Ÿ¦©¦©¤¦§©§¨§¥¨

¯ äæ àèça dLøLa dúæéçàåznyp ly dcegi`,icedi ly e ©£¦¨¨§¨§¨§¥§¤
ziwl`d ytpd oiay xywdy xg`ne ,mbtp - zewl`a dyxeya

,lilk wzep `l dyxeyl
yi ,oldl xaqeiy itk ixd
zindad ytpd zexyt`a
mzcixin zelrzdl sebde
aey axwzdle ,dtilwa
.ziwl`d ytpd zyecwl
oypery zexiar eli`e
,miny icia dzine zxk
oiay xywdy cala ef `l
,mbtp - dyxeyl ytpd
itk .lilk wzip `ed `l`
,xg` mewna xaqeny
icedi oiay xywdy
- "lag"l dnec ,d"awdl

"ezlgp lag awri"12,
ylye ze`n yy :xnelk
zexywnd zeevnd dxyr
mr icedi ly eznyp
od ,iwl`d dyxey
xefyd lag znbeca
mirxwpyk .minip b"ixzn
ylgp - minipdn dnk

dxiar iciÎlr ,lynl jk .ixnbl rxwp `ed oi` la` ,lagd
dnypd z` xywnd "lag"a zg` "dnip" zrxwp - zg`
ixd miny icia dzine zxk oda yiy zexiara eli`e .dyxeyl
xiaqn da ,ddbd d`a ,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df
lcebl m`zda `id - zexiar lr miyperd zxnegy ,owfd epax
`id ,miyperd zilkze zxhn ,oky .zenbet zexiardy mbtd
zenlera dyxeye ytpdy ,mzkdn ytpd z` jkfle zewpl ixd
lcebe zxnegy ,oaen `linn .dxiard ziiyra enzkp mipeilrd

:mbtde mzkd lceb itl md - yperdCøò éôìe)* ääâä§¦¤¤
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe Lôpa íâtä úðéça é÷elçåmbtd §¦¥§¦©©§¨©¤¤§¨§¨¨¤§¦

deedznd mbtdn dpey - zg` dxiar iciÎlr deedznd
,zxg` dxiarnípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ

¯ ,äfä íìBòa BàÎmlera e` mepdiba laeq mc`y mixeqid ¨¨©¤
,eytp z` zewpl micreind ,dfdãçéî Lðò àèçå ïBò ìëì§¨¨¨¥§Ÿ¤§ª¨

¯:`id ezxhny¯ ,íâtäå Ceìëlä øéáòäìe ÷øîìeyrpy §¨¥§©£¦©¦§§©§¨
.dyxeyae ytpaílk ïéîâBt ïéà úøëå äúéî éáiça ïëå§¥§©¨¥¦¨§¨¥¥§¦ª¨

¯ :(äåLam` - dxiard ziiyr ixg` ,mipt lk lr ,j` §¨¤
:f` - miny icia dzine zxk xeqi` eilr oi`y `hga xaecnd
,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä úéîäaä úéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦©§¥¦©§ª¤¤§§¥

¯ ,Bæ ätì÷e àøçà-àøèqäî íéìBòå íéøæBçecxi oda §¦§¦¥©¦§¨¨¢¨§¦¨
,`hgd ziiyr zryaúéäìàä Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦

¯ íäa úLaìîä,sebae zindad ytpaäðéîànä¯ytpd ©§ª¤¤¨¤©©£¦¨
cinz dpin`n ziwl`däúéä àèçä úòLa íâå .ãçà 'äa©¤¨§©¦§©©¥§¨§¨

¯ ,Cøaúé Bzà äðîàa§¨§¨¦¦§¨¥
,zindad ytpd ,oky
ef `id ,sebd zervn`a
,dxiard z` zxaery
ziwl`d ytpd eli`e
,d"awdl dpn`p zx`yp
;`hgd ziiyr zrya mb

¯ äúéäL ÷øytpd ©¤¨§¨
,ziwl`dúeìb úðéçáa¦§¦©¨

Lôð CBz Lnî©¨¤¤
-àøèqî úéîäaä©§¥¦¦¦§¨
¯ äàéèçnä ,àøçà̈¢¨©©£¦¨

zindad ytpdóebä úà¤©
é÷îòa dnò ezãéøBîe¦©¦¨§¦§¥
ähî ähîì ìBàL§§©¨©¨
-àøèqä úàîè úçz©©ª§©©¦§¨
-äãBáò útì÷e àøçà̈¢¨§¦©£¨

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæixd ¨¨¦§§¥
zindad ytpdy drya
- sebd z` d`ihgn
ziwl`d ytpd z`vnp
in enk ;zelba da
oi` mb jk ,epevxk eizelert f` lret epi`y ,zelba `vnpy
ritydl `ed dpevx ixdy ,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd
itk ,d"awd mr oxywle zeevne dxez ly dceara sebd lr
z`vnp ziwl`d ytpdy iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy
wenrd medza `hgd zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba

,`xg`Î`xhqde dtilwd ly xzeia,äfî ìBãb úeìb Eì ïéàå§¥§¨¨¦¤
¯,`heg mc`dy drya ziwl`d ytpd zelb xy`nàøâàî"¥¦§¨

¯ ,"'eë äîø,"xzeia wenr xeal - xzeia deab bbn" dcixid ¨¨
wenrd medzl - dnypd z`vnp da xzeia dlrpd dbixcndn

,`xg`Î`xhqd ly xzeiaìéòì øàaúpL Bîëe13LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤
àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§

úé¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøadbixcna `id dnypdy ixd ¦§¨¥§¨§¨¤¨§
zebixcna zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia dlrp
mc`dy drya ,`xg` `xhqe zetilw ly xzeia zezegpd

,`hegBãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦
¯ åéðt ïîBèå ähîì,jlnd lyàìî àqkä úéa CBúa §©¨§¥¨¨§¥©¦¥¨¥

éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö¨¤¥§¤§¨¦¤£¦¤¥§¦
¯ ,äòLdnypd z` gwel icedi xy`ky ,eppipra enk ¨¨

ly ey`x" d`lir dnkgny
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íéøîà éèå÷éì
ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî

éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå
äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç

åùôð íâ éøä *äæ àèçá
'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä

åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå
åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å

øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð
ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá

æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá
ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ט.12. לב, ב.13.דברים פרק
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שבט  כ"ה חמישי יום
,`l 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áåúëù åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.ë"çà

"d`ev `iw" z`xwpd ,`xg` `xhqa ,zelba dcixene - "jln
,oky .`hgd ziiyr zrya ,ipnf ote`a wx `id ef dcixi ixd -
`xhqde zelbdn ziwl`d ytpd z`vei - `hgd ziiyr ixg`

yi z`f lkae - `xg`lecb oealr meyn ef zipnf dcixia
,xzeiaúBtìwäL¤©§¦

úBàø÷ð àøçà-àøèñå§¦§¨¨¢¨¦§¨
¯ :òãBpk ,"äàBö àé÷"¦¨©©
dyrn ixg` wxy ,ixd
oia lcad miiw ,`hgd

micxtp - `hgd dyrn zrya eli`e ,dipyl zg` dxiar
zervn`a d"awdnlkicedi lkly xg`n ,`linn .dxiar

d"awd mr cg`zdl ripnd gekd `idy ,zxzeqn dad` yi
n rpnidl ezexyt`a yi - epnn cxtp zeidl `lelkdxiar

miiwlelk.zeevnd
`ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta
`iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxf dcear cearl
,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxd

"mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian cg`ay
mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi miliig -
mze` wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze` ewifgd zeax
zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de .zecdine micedin
mikixv ,dlilg dpen`d
m` mbe ,ytpd z` xeqnl
devn envr xqiwd
xeq` - z`f zeyrl
xeark .elewa renyl
d`xe ,eipeni`a `avd z` xwal iqexd xqiwd `a ,mipy dnk
xqiwd l`y .mipeni`a cgeina mipiihvn miliigdn micg`
iyilyde awri ipyd ,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl
Î`pngx mzc z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn

.olviliaxd mdl xn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr
m` mbe .ytpd z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d
cin evtwe ,elewa renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd

.myd yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l`

.äë ÷øtwxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z` ,g"ic`n- "ezeyrl jaalae jita

yc`ndylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe aexw

jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

- "jita") "ezeyrl jaalae

- "jaala" ,xeaica ,jly dta

- "ezeyrl"e ,daygn ,ala

mb `l` - (dyrn ,zeyrl

,"jaala" ly iniptd yexita

,ald zeybx mr :epiide

.d"awdl d`xiae dad`a

wxta owfd epax jk lr l`y

mc`l didzy lwe aexw jk lk oi`y ,ep` miyge miyibxn dxe`kl :f"i

d"awd zlecba mc`d zeppeazd iciÎlry ,owfd epax xiaqde ?'d zad`

wx `eal leki df xacy xg`n ,mxa .'d zad` ly ybxd ea xxerzn -

xnel xyt`Îi` `linn xaky ,ixd ,'d zlecba dwenr zeppeazd ixg`

aexw" dfyc`nmbe d"awd zlecba drici zyxcp ,zeppeazd myl ik ,"

zad` ekeza xxerl mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn eidi alde gendy

icedi lr cvik sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax xiaqd okl - 'd

dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa ,zeevne dxez miiwl

dad` .d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy ,"zxzeqnefjxevd on oi`

.icedie icedi lka irah ote`a z`vnp `id ik ,zeppeazd iciÎlr xevil

dkiynde dti`yd :ef dad` ly dpipre dzernyn xiaqd owfd epax

cxtp zeidl `le ,iwl`d dyxey mr cg`zdl zicedid dnypd ly

meiw iciÎlry ,xaec okn xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc m` mb ,epnn

:d"awdn cxtp `ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd mr icedi cg`zn devn

`leli` ,d"awd cbp `ehgln envr z` rpen icedi did ,jky oeikne

`ly znxebe ,ezad` lr dqknd zindad ytpd ly "zehy gex"d

ilg cxtp `ed cvik yibxi,d"k wxta .dxiard iciÎlr d"awdn dl

leki dry lkay ,ezxaqd owfd epax miiqi ,dzr cenll micner ep`y

z` envrn xiqdl icedi

ekeza xxerle ,"zehy gex"d

,jk ,zxzeqnd dad`d z`

- ecil dxiar d`aykyyegi

`ed dxiard iciÎlry ,cin

,d"awdn envr z` wzpn

;dzeyrln rpni `linne

xekfi - ecil devn d`ayke

`ed dciÎlr ik ,devnd z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y ,cin

.d"awd mr cg`zn

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Emiiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxezìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéa äòL̈¨§¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx z` ddwnd

¯ äçëMäåeilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea zniiwy §©¦§¨
gex" xiqdl leki `ed - d"awd mr cg`zdl ick ,zeevn miiwl

ef "zehyúøzñîä ,ãçà 'äì Búáäà øøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥©£¨©¤¨©§ª¤¤
¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåamey ila xacd xexa ixd §©©¦§¨§¦¨¥

lwe ryx mb ,xen`k ,oky .d"awdl dad` eala zniiwy ,wetwt
.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway:áeúkL eäæå§¤¤¨

¯ ."Eááìáe"ealay dad`a zeevne dxez miiwl leki icediy ¦§¨§
epyi zeevne dxez meiwa ,oky :'d zad`a wx `le - .d"awdl
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יד.1. לב, דברים



סז hay c"k iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

éøîâì äúî úéäìàä BLôð ïéàL ,íéîL éãéa äúéîe¦¨¦¥¨©¦¤¥©§¨¡Ÿ¦¥¨§©§¥
dúe÷ác úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç íéäìàa dLøMî úúøëðå§¦§¤¤¦¨§¨¥Ÿ¦©¦©¤¦§©§¨§¥¨

¯ äæ àèça dLøLa dúæéçàåznyp ly dcegi`,icedi ly e ©£¦¨¨§¨§¨§¥§¤
ziwl`d ytpd oiay xywdy xg`ne ,mbtp - zewl`a dyxeya

,lilk wzep `l dyxeyl
yi ,oldl xaqeiy itk ixd
zindad ytpd zexyt`a
mzcixin zelrzdl sebde
aey axwzdle ,dtilwa
.ziwl`d ytpd zyecwl
oypery zexiar eli`e
,miny icia dzine zxk
oiay xywdy cala ef `l
,mbtp - dyxeyl ytpd
itk .lilk wzip `ed `l`
,xg` mewna xaqeny
icedi oiay xywdy
- "lag"l dnec ,d"awdl

"ezlgp lag awri"12,
ylye ze`n yy :xnelk
zexywnd zeevnd dxyr
mr icedi ly eznyp
od ,iwl`d dyxey
xefyd lag znbeca
mirxwpyk .minip b"ixzn
ylgp - minipdn dnk

dxiar iciÎlr ,lynl jk .ixnbl rxwp `ed oi` la` ,lagd
dnypd z` xywnd "lag"a zg` "dnip" zrxwp - zg`
ixd miny icia dzine zxk oda yiy zexiara eli`e .dyxeyl
xiaqn da ,ddbd d`a ,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df
lcebl m`zda `id - zexiar lr miyperd zxnegy ,owfd epax
`id ,miyperd zilkze zxhn ,oky .zenbet zexiardy mbtd
zenlera dyxeye ytpdy ,mzkdn ytpd z` jkfle zewpl ixd
lcebe zxnegy ,oaen `linn .dxiard ziiyra enzkp mipeilrd

:mbtde mzkd lceb itl md - yperdCøò éôìe)* ääâä§¦¤¤
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe Lôpa íâtä úðéça é÷elçåmbtd §¦¥§¦©©§¨©¤¤§¨§¨¨¤§¦

deedznd mbtdn dpey - zg` dxiar iciÎlr deedznd
,zxg` dxiarnípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ

¯ ,äfä íìBòa BàÎmlera e` mepdiba laeq mc`y mixeqid ¨¨©¤
,eytp z` zewpl micreind ,dfdãçéî Lðò àèçå ïBò ìëì§¨¨¨¥§Ÿ¤§ª¨

¯:`id ezxhny¯ ,íâtäå Ceìëlä øéáòäìe ÷øîìeyrpy §¨¥§©£¦©¦§§©§¨
.dyxeyae ytpaílk ïéîâBt ïéà úøëå äúéî éáiça ïëå§¥§©¨¥¦¨§¨¥¥§¦ª¨

¯ :(äåLam` - dxiard ziiyr ixg` ,mipt lk lr ,j` §¨¤
:f` - miny icia dzine zxk xeqi` eilr oi`y `hga xaecnd
,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä úéîäaä úéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦©§¥¦©§ª¤¤§§¥

¯ ,Bæ ätì÷e àøçà-àøèqäî íéìBòå íéøæBçecxi oda §¦§¦¥©¦§¨¨¢¨§¦¨
,`hgd ziiyr zryaúéäìàä Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦

¯ íäa úLaìîä,sebae zindad ytpaäðéîànä¯ytpd ©§ª¤¤¨¤©©£¦¨
cinz dpin`n ziwl`däúéä àèçä úòLa íâå .ãçà 'äa©¤¨§©¦§©©¥§¨§¨

¯ ,Cøaúé Bzà äðîàa§¨§¨¦¦§¨¥
,zindad ytpd ,oky
ef `id ,sebd zervn`a
,dxiard z` zxaery
ziwl`d ytpd eli`e
,d"awdl dpn`p zx`yp
;`hgd ziiyr zrya mb

¯ äúéäL ÷øytpd ©¤¨§¨
,ziwl`dúeìb úðéçáa¦§¦©¨

Lôð CBz Lnî©¨¤¤
-àøèqî úéîäaä©§¥¦¦¦§¨
¯ äàéèçnä ,àøçà̈¢¨©©£¦¨

zindad ytpdóebä úà¤©
é÷îòa dnò ezãéøBîe¦©¦¨§¦§¥
ähî ähîì ìBàL§§©¨©¨
-àøèqä úàîè úçz©©ª§©©¦§¨
-äãBáò útì÷e àøçà̈¢¨§¦©£¨

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæixd ¨¨¦§§¥
zindad ytpdy drya
- sebd z` d`ihgn
ziwl`d ytpd z`vnp
in enk ;zelba da
oi` mb jk ,epevxk eizelert f` lret epi`y ,zelba `vnpy
ritydl `ed dpevx ixdy ,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd
itk ,d"awd mr oxywle zeevne dxez ly dceara sebd lr
z`vnp ziwl`d ytpdy iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy
wenrd medza `hgd zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba

,`xg`Î`xhqde dtilwd ly xzeia,äfî ìBãb úeìb Eì ïéàå§¥§¨¨¦¤
¯,`heg mc`dy drya ziwl`d ytpd zelb xy`nàøâàî"¥¦§¨

¯ ,"'eë äîø,"xzeia wenr xeal - xzeia deab bbn" dcixid ¨¨
wenrd medzl - dnypd z`vnp da xzeia dlrpd dbixcndn

,`xg`Î`xhqd ly xzeiaìéòì øàaúpL Bîëe13LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤
àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§

úé¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøadbixcna `id dnypdy ixd ¦§¨¥§¨§¨¤¨§
zebixcna zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia dlrp
mc`dy drya ,`xg` `xhqe zetilw ly xzeia zezegpd

,`hegBãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦
¯ åéðt ïîBèå ähîì,jlnd lyàìî àqkä úéa CBúa §©¨§¥¨¨§¥©¦¥¨¥

éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö¨¤¥§¤§¨¦¤£¦¤¥§¦
¯ ,äòLdnypd z` gwel icedi xy`ky ,eppipra enk ¨¨

ly ey`x" d`lir dnkgny
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ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî

éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå
äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç

åùôð íâ éøä *äæ àèçá
'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä

åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå
åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å

øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð
ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá

æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá
ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå
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ט.12. לב, ב.13.דברים פרק

hay d"k iying mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ה חמישי יום
,`l 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áåúëù åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.ë"çà

"d`ev `iw" z`xwpd ,`xg` `xhqa ,zelba dcixene - "jln
,oky .`hgd ziiyr zrya ,ipnf ote`a wx `id ef dcixi ixd -
`xhqde zelbdn ziwl`d ytpd z`vei - `hgd ziiyr ixg`

yi z`f lkae - `xg`lecb oealr meyn ef zipnf dcixia
,xzeiaúBtìwäL¤©§¦

úBàø÷ð àøçà-àøèñå§¦§¨¨¢¨¦§¨
¯ :òãBpk ,"äàBö àé÷"¦¨©©
dyrn ixg` wxy ,ixd
oia lcad miiw ,`hgd

micxtp - `hgd dyrn zrya eli`e ,dipyl zg` dxiar
zervn`a d"awdnlkicedi lkly xg`n ,`linn .dxiar

d"awd mr cg`zdl ripnd gekd `idy ,zxzeqn dad` yi
n rpnidl ezexyt`a yi - epnn cxtp zeidl `lelkdxiar

miiwlelk.zeevnd
`ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta
`iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxf dcear cearl
,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxd

"mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian cg`ay
mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi miliig -
mze` wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze` ewifgd zeax
zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de .zecdine micedin
mikixv ,dlilg dpen`d
m` mbe ,ytpd z` xeqnl
devn envr xqiwd
xeq` - z`f zeyrl
xeark .elewa renyl
d`xe ,eipeni`a `avd z` xwal iqexd xqiwd `a ,mipy dnk
xqiwd l`y .mipeni`a cgeina mipiihvn miliigdn micg`
iyilyde awri ipyd ,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl
Î`pngx mzc z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn

.olviliaxd mdl xn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr
m` mbe .ytpd z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d
cin evtwe ,elewa renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd

.myd yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l`

.äë ÷øtwxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z` ,g"ic`n- "ezeyrl jaalae jita

yc`ndylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe aexw

jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

- "jita") "ezeyrl jaalae

- "jaala" ,xeaica ,jly dta

- "ezeyrl"e ,daygn ,ala

mb `l` - (dyrn ,zeyrl

,"jaala" ly iniptd yexita

,ald zeybx mr :epiide

.d"awdl d`xiae dad`a

wxta owfd epax jk lr l`y

mc`l didzy lwe aexw jk lk oi`y ,ep` miyge miyibxn dxe`kl :f"i

d"awd zlecba mc`d zeppeazd iciÎlry ,owfd epax xiaqde ?'d zad`

wx `eal leki df xacy xg`n ,mxa .'d zad` ly ybxd ea xxerzn -

xnel xyt`Îi` `linn xaky ,ixd ,'d zlecba dwenr zeppeazd ixg`

aexw" dfyc`nmbe d"awd zlecba drici zyxcp ,zeppeazd myl ik ,"

zad` ekeza xxerl mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn eidi alde gendy

icedi lr cvik sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax xiaqd okl - 'd

dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa ,zeevne dxez miiwl

dad` .d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy ,"zxzeqnefjxevd on oi`

.icedie icedi lka irah ote`a z`vnp `id ik ,zeppeazd iciÎlr xevil

dkiynde dti`yd :ef dad` ly dpipre dzernyn xiaqd owfd epax

cxtp zeidl `le ,iwl`d dyxey mr cg`zdl zicedid dnypd ly

meiw iciÎlry ,xaec okn xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc m` mb ,epnn

:d"awdn cxtp `ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd mr icedi cg`zn devn

`leli` ,d"awd cbp `ehgln envr z` rpen icedi did ,jky oeikne

`ly znxebe ,ezad` lr dqknd zindad ytpd ly "zehy gex"d

ilg cxtp `ed cvik yibxi,d"k wxta .dxiard iciÎlr d"awdn dl

leki dry lkay ,ezxaqd owfd epax miiqi ,dzr cenll micner ep`y

z` envrn xiqdl icedi

ekeza xxerle ,"zehy gex"d

,jk ,zxzeqnd dad`d z`

- ecil dxiar d`aykyyegi

`ed dxiard iciÎlry ,cin

,d"awdn envr z` wzpn

;dzeyrln rpni `linne

xekfi - ecil devn d`ayke

`ed dciÎlr ik ,devnd z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y ,cin

.d"awd mr cg`zn

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Emiiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxezìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéa äòL̈¨§¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx z` ddwnd

¯ äçëMäåeilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea zniiwy §©¦§¨
gex" xiqdl leki `ed - d"awd mr cg`zdl ick ,zeevn miiwl

ef "zehyúøzñîä ,ãçà 'äì Búáäà øøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥©£¨©¤¨©§ª¤¤
¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåamey ila xacd xexa ixd §©©¦§¨§¦¨¥

lwe ryx mb ,xen`k ,oky .d"awdl dad` eala zniiwy ,wetwt
.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway:áeúkL eäæå§¤¤¨

¯ ."Eááìáe"ealay dad`a zeevne dxez miiwl leki icediy ¦§¨§
epyi zeevne dxez meiwa ,oky :'d zad`a wx `le - .d"awdl
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יד.1. לב, דברים



hayסח e"k iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ו שישי יום
,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øîåàäù óàå,62 'nr cr.òãåðë åéìò

,'d z`xi zyxcp jk lre ,zexiarn rpnidl ,"rxn xeq" mb
ef dad`y ,cin owfd epax oiivn ,okl .d"awdn cgtdzllek

.dxiar zeyrln rpnidl ecia ef d`xi cvne ,d`xi mb dkeza
¯ da ììëðå,ef dad`a¯ ,eìéçc íb,d`xi¯ eðéäc`xend §¦§¨¨©§¦§©§

,cgtdeãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥
Bãeçiî ïôà íeLa§Ÿ¤¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦
¯ ,Lnî Lôð úøéñîa¦§¦©¤¤©¨
z` xeqnl ul`ii m` mb
zeidl `ly ick eytp

,d"awdn cxtpíeL éìa§¦
¯ âOî ìëNå íòèrecn ©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl eilr
¯ .éäìà òáèa àlàitk ¤¨§¤©¡Ÿ¦

lyna ,h"i wxta xaqedy
dnypd zkynp jk - eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe`
"rah" meyn jka yi dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a
irah cgte dcxg mb zllek `id jk .dpadn dlrnly ,iwl`
mb ,wzepz `l - d"awd mr zecg`zd ly dkynd dze`y -

,eytp z` xeqnl jxhvi jk llba m`úøéáLa ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
¯ ,äúéî éøeqiî älwä ,úBåàzäxeqnl mb oken ixd `ede ©©£©©¨¦¦¥¦¨

,xacd i`ceey ixd - eytp z`øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥
¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa ïä ,øöiä Laëìziiyrn rpnidl ¦§Ÿ©¥¤¥¦§¦©¥©

,zexiar¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷ äøáòî elôà`idy £¦¥£¥¨©¨¤¦§¥§¦
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e ,olfbk dzxfgda aiigzpy oiprl d`pwéåä àì BLôða áéiçúî- ¦§©¥§©§Ÿ£¥
eilr lg oi` dzind aeigeCeqéð úòL ãòdcear caer `ed f`y ©§©¦

,ziagd zxfgda aiigzp xak dzin aiigzpy mcewy `vnpe ,dxf
.oinelyzn exhet okn xg`l eilr `ad dzin aeig oi`e

,`xnbd zl`eyéàî Cqðî øîàc ïàîìe.áøòî øîà àì àîòè §©§¨©§©¥©©§¨Ÿ¨©§¨¥
,`xnbd daiynEì øîà,axáøòî ¨©§§¨¥
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סט hay e"k iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ו שישי יום
,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øîåàäù óàå,62 'nr cr.òãåðë åéìò

,'d z`xi zyxcp jk lre ,zexiarn rpnidl ,"rxn xeq" mb
ef dad`y ,cin owfd epax oiivn ,okl .d"awdn cgtdzllek

.dxiar zeyrln rpnidl ecia ef d`xi cvne ,d`xi mb dkeza
¯ da ììëðå,ef dad`a¯ ,eìéçc íb,d`xi¯ eðéäc`xend §¦§¨¨©§¦§©§

,cgtdeãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥
Bãeçiî ïôà íeLa§Ÿ¤¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦
¯ ,Lnî Lôð úøéñîa¦§¦©¤¤©¨
z` xeqnl ul`ii m` mb
zeidl `ly ick eytp

,d"awdn cxtpíeL éìa§¦
¯ âOî ìëNå íòèrecn ©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl eilr
¯ .éäìà òáèa àlàitk ¤¨§¤©¡Ÿ¦

lyna ,h"i wxta xaqedy
dnypd zkynp jk - eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe`
"rah" meyn jka yi dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a
irah cgte dcxg mb zllek `id jk .dpadn dlrnly ,iwl`
mb ,wzepz `l - d"awd mr zecg`zd ly dkynd dze`y -

,eytp z` xeqnl jxhvi jk llba m`úøéáLa ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
¯ ,äúéî éøeqiî älwä ,úBåàzäxeqnl mb oken ixd `ede ©©£©©¨¦¦¥¦¨

,xacd i`ceey ixd - eytp z`øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥
¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa ïä ,øöiä Laëìziiyrn rpnidl ¦§Ÿ©¥¤¥¦§¦©¥©

,zexiar¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷ äøáòî elôà`idy £¦¥£¥¨©¨¤¦§¥§¦
ezlkia dfa mb - dxezd on xeqi` `le ,cala opaxcn xeqi`

,envra helyl¯ ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì àlL,`ehgl `le ¤Ÿ©£Ÿ©§¦§¨¥
¯ da ãøôpL øçàî,`hgi m`Bîk ,Búecçàå Bãeçiî ¥©©¤¦§¨¨¦¦§©§§

¯ .äNòî úòLa ,Lnî äøæ-äãBáòa,`heg `edy drya ©£¨¨¨©¨¦§©©£¤
cxtp `ed ,`heg `edy dryay ,mcewd wxta xaqedy itk
`edy drya ,epnn cxtp `edy itk dcn dze`a ,d"awdn
calae ,eytp z` xqen mb didy xg`ne ,dxf dcear caer
mb rpnidl eilr dcn dze`a - dxf dcear cearl `ly

dxiarnefzrya ,cxtp `ed ,ef dxiar iciÎlr mb ,oky ,
,dxf dcear oia lcad miiw z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn

y onfl qgia z`fe - xzei zelw zexiar oialixg`ziiyr
dxf dceara :dxiardmb d"awdn cxtp x`yp `ed ,ixg`l

,xzei zelwd zexiara eli`e ;ef dlecb dxiara lykpy

- cala dxiard revia onfl wx zlaben d"awdn zecxtidd
mb dvr zniiw xac ly ezin`ly ,cin xirn owfd epaxy `l`
iciÎlr :`ide - d"awdn cxtp x`yi `ly ,dxf dceara
ÎlrÎs` .dxf dcear ly dxiara mb ritydl dciay daeyz
`edy mi`ex ep` okÎit
`l` ,ef dvrl drey `l
calae ,eytp z` xqen
cxtp zeidl `ly
zrya mb d"awdn
Îdcearl d`egzydd
- lewiy eze`y ixd .dxf
rpnidl ick mb dti egek
zelw zexiar ziiyrn
,ociÎlr mby xg`n ,xzei
dyrn zrya cxtp `ed

:oldl owfd epax xne` jk lr .d"awdnäøæ-äãBáòa íb éøäå©£¥©©£¨¨¨
¯ Ck-øçà äáeLz úBNòì ìBëé,gihazyixg`yziiyr ¨©£§¨©©¨

l`yizy xyt` ,jk .d"awdn cxtp didi `l ,dxiard
cxtp zeidl `ly oexzt el yi dxf dceara mb ,mpn` :dl`yd
lr ,mxa ,daeyz iciÎlr - `hgd ziiyr ixg` d"awdn
exn` xak ,jk xg` dyriy "daeyz" lr efk zeknzqd
zeyrl ecia oiwitqn oi` - aey`e `hg` xne`d" :l"f epizeax

"daeyz2jenql leki `ed oi` ,dxf dcearl qgiay ixd ,
xqen `ed jk meyne ,jk xg` dyriy "daeyz"d lr y`xn

cxtp x`yii `ly ick ,eytp z`icinzeli`e .d"awdn
,x`yp `ed oi` dxiard ziiyr ixg` ixd ,zxg` dxiara
- "daeyz" lr jnzqdl ilan ,d"awdn cxtp ,`linn jxca
leki `edy myky ,zepwqta xnel xyt` ,`eti` ,cvik
dxiar lkn rpnidl leki `ed jk - dxf dcearn rpnidl
oi`" mixne` l"f epinkgy dn :daeyzd d`a jk lr ?zxg`
epnn milhepy dpeekd oi` ,"daeyz zeyrl ecia miwitqn
:cala z`f wx `id dpeekd .daeyz zeyrl zlekid z` ixnbl

oi`mixferzeyrl mi`znd rbxd z` el miwtqn oi` ,jka el
gece un`zn `ed m` j` .daeyzdaeyz dyere envr z` w

lr jnzqdl ecia yi ok`y ,jk .zlawzne dliren ezaeyz -
`ed z`f lkae - dxf dcear ceariy ixg` dyriy "daeyz"d

d"awdn cxtp didi `ly calae jkn rpnpdyrn zrya.

àèçà øîBàä"L óàå]§©¤¨¥¤¡¨
ïé÷étñî ïéà ¯ áeLàå§¨¥©§¦¦

¯ ,"'eëzeyrl ecia
,daeyzïéàL eðéä©§¤¥

Bì úBéäì Bãé íé÷éæçî©£¦¦¨¦§

úBNòì øLkä úòL§©©Ÿ¤©£
¯ ,äáeLz,llk jxcay §¨

mc`l mipzep ixd
z`e gekd z` dlrnln
xefgl ze`pd onfd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
.ë"çà äáåùú úåùòì

áåùàå àèçà øîåàäù óàå
ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî

÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä
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ב.2. פה, יומא

hay f"k ycew zay mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ז קודש שבת יום
,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äùòå 'éçáá ïäå,62 'nr cr.ä÷ãöä úãåáò

xefgi okn xg`ly jk lr `hgd zrya jneqy in j` ,daeyza
- daeyzamixfer `ljka dlrnln el`lez` el mipzep

.jkl zepncfddEì ïéà ¯ äáeLz äNòå äòMä ÷çc íà ìáà£¨¦¨©©¨¨§¨¨§¨¥§
¯ .[äáeLzä éðôa ãîBòL øácmby ixd .cinz zxfer daeyz ¨¨¤¥¦§¥©§¨

leki did dxfÎdceara
`hgd xg`ly jnzqdl
,d"awdn cxtp didi `l
"daeyz"d iciÎlr

.dyriy,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥
ïëeî ìàøNé Léà ìk̈¦¦§¨¥¨
ìò BLôð øñîì ïnæîe§ª¨¦§Ÿ©§©
àlL ,'ä úMã÷§ª©¤Ÿ
äøæ-äãBáòì úBåçzLäì§¦§©£©£¨¨¨

¯ ,Ck-øçà äáeLz úBNòìå äòL éôì ålôà`ed :xnelk £¦§¦¨¨§©£§¨©©¨
dcearl zeegzydl eze` ul`l evxiyk mb ,eytp z` xeqni
,daeyza xefgl lkei - ef dipy xg`le ,cala zg` dipyl dxf

dipy mb `l` ,d"awdn cxtp didi cinzy iptn df oi` ixd f`y
,d"awdn zecxtid ly ef zcceadyrn zryadwitqn - `hgd

?gek dfi`ae ?dnl jk lke .dxf dcearl zeegzydl `ly ,el
¯ eðéäå,df ixd¯ íLôða Laìîä 'ä øBà éðtîipa ly §©§¦§¥©§ª¨§©§¨

,l`xyiìéòì økæpk3, ©¦§¨§¥
¯ BðéàLepi` df 'd xe` ¤¥

,ììk äòLå ïîæ úðéçáa¦§¦©§©§¨¨§¨
,ïîfäî äìòîì àlà¤¨§©§¨¥©§©

¯ ,åéìò ìLBîe èélLålr §©¦¥¨¨
,onfdòãBpk4¯ .lk ©©

xywa `ed xen`d
zpzep ji` ,dl`yl
icedil zxzeqnd dad`d
- dxiar zeyrln rpnidle ely rxd xvia helyl gekd z`
zxzeqnd dad`d ly dzlert xaqez oldl ."rxn xeq"

:zeevnd meiw ly ziaeigd dxeva ,"aeh dyre"a

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäådgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`d lyõîàå äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥¨£¦¦§¨§Ÿ¤

¯ ,øöiä ãâð álä,rxd ©¥¤¤©¥¤
ìétîe Bôeb úà ãéaënä©©§¦¤©¦

¯ ,äìöò åéìò`idy ¨¨©§¨
(zelvrd)ãBñé úðéçaî¦§¦©§

,úéîäaä LôpaL øôòä¤¨¨¤©¤¤©§¥¦
¯wxta epcnly itk

,oey`xdBôeb çéøèälî¦§©§¦©
çøè éðéî ìëa úeæéøæa¦§¦§¨¦¥Ÿ©
úãBáòa àOî úãBáòå©£©©¨©£©
,ìîòå çøè da LiL ,'ä¤¥¨Ÿ©§¨¨
äøBza ìîòì :ïBâk§©£Ÿ©¨

¯ ätáe ïeiòaixac xacl §¦©¤
ly ote`a dxezàì̈

¯ ,àñøbî déîet ÷éñtyxecy xac ,cenlln wqet `l eit ¨¦¥¦¦§¨
.dnevr dribiì"æø øîàîëe5ìò Bîöò íãà íéNé íìBòì" : §©£©©©§¨¨¦¨¨©§©

ìòì øBLk äøBz éøác¦§¥¨§§Ÿ
ïëå ,"éBàNîì øBîçëå§©£§©§§¥

¯ äðeëa älôúìdidzy ¦§¦¨§©¨¨
,dribi jeznBçk ìëa§¨Ÿ

'ä úãBáòa ïëå ,Lnî©¨§¥©£©
,ïBîîaL øáãa àéäL¤¦§¨¨¤§¨
¯ ;ä÷ãvä úãBáò Bîk§£©©§¨¨
mixac dyly o`k miiepn
micenrd dyly -
:cner mlerd mdilry
dlitzy) dcear ,dxez"
,(zepaxw mewna `id

."micqg zelinb
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú
ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì

úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä
åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî

ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë
èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà
úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá

ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî
äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì

ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì
øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì

úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä
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יט.3. -4.פרק עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰'ב בזה שאומר "וי"ל :
נצחי  עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה מצד ענינים:

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) ארוך".ÂÈ˙¯הוא. דזמן ב.5.מזה ה, זרה עבודה

hay f"k ycew zay mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ז קודש שבת יום
,62 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äùòå 'éçáá ïäå,62 'nr cr.ä÷ãöä úãåáò

xefgi okn xg`ly jk lr `hgd zrya jneqy in j` ,daeyza
- daeyzamixfer `ljka dlrnln el`lez` el mipzep

.jkl zepncfddEì ïéà ¯ äáeLz äNòå äòMä ÷çc íà ìáà£¨¦¨©©¨¨§¨¨§¨¥§
¯ .[äáeLzä éðôa ãîBòL øácmby ixd .cinz zxfer daeyz ¨¨¤¥¦§¥©§¨

leki did dxfÎdceara
`hgd xg`ly jnzqdl
,d"awdn cxtp didi `l
"daeyz"d iciÎlr

.dyriy,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥
ïëeî ìàøNé Léà ìk̈¦¦§¨¥¨
ìò BLôð øñîì ïnæîe§ª¨¦§Ÿ©§©
àlL ,'ä úMã÷§ª©¤Ÿ
äøæ-äãBáòì úBåçzLäì§¦§©£©£¨¨¨

¯ ,Ck-øçà äáeLz úBNòìå äòL éôì ålôà`ed :xnelk £¦§¦¨¨§©£§¨©©¨
dcearl zeegzydl eze` ul`l evxiyk mb ,eytp z` xeqni
,daeyza xefgl lkei - ef dipy xg`le ,cala zg` dipyl dxf

dipy mb `l` ,d"awdn cxtp didi cinzy iptn df oi` ixd f`y
,d"awdn zecxtid ly ef zcceadyrn zryadwitqn - `hgd

?gek dfi`ae ?dnl jk lke .dxf dcearl zeegzydl `ly ,el
¯ eðéäå,df ixd¯ íLôða Laìîä 'ä øBà éðtîipa ly §©§¦§¥©§ª¨§©§¨

,l`xyiìéòì økæpk3, ©¦§¨§¥
¯ BðéàLepi` df 'd xe` ¤¥

,ììk äòLå ïîæ úðéçáa¦§¦©§©§¨¨§¨
,ïîfäî äìòîì àlà¤¨§©§¨¥©§©

¯ ,åéìò ìLBîe èélLålr §©¦¥¨¨
,onfdòãBpk4¯ .lk ©©

xywa `ed xen`d
zpzep ji` ,dl`yl
icedil zxzeqnd dad`d
- dxiar zeyrln rpnidle ely rxd xvia helyl gekd z`
zxzeqnd dad`d ly dzlert xaqez oldl ."rxn xeq"

:zeevnd meiw ly ziaeigd dxeva ,"aeh dyre"a

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäådgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`d lyõîàå äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥¨£¦¦§¨§Ÿ¤

¯ ,øöiä ãâð álä,rxd ©¥¤¤©¥¤
ìétîe Bôeb úà ãéaënä©©§¦¤©¦

¯ ,äìöò åéìò`idy ¨¨©§¨
(zelvrd)ãBñé úðéçaî¦§¦©§

,úéîäaä LôpaL øôòä¤¨¨¤©¤¤©§¥¦
¯wxta epcnly itk

,oey`xdBôeb çéøèälî¦§©§¦©
çøè éðéî ìëa úeæéøæa¦§¦§¨¦¥Ÿ©
úãBáòa àOî úãBáòå©£©©¨©£©
,ìîòå çøè da LiL ,'ä¤¥¨Ÿ©§¨¨
äøBza ìîòì :ïBâk§©£Ÿ©¨

¯ ätáe ïeiòaixac xacl §¦©¤
ly ote`a dxezàì̈

¯ ,àñøbî déîet ÷éñtyxecy xac ,cenlln wqet `l eit ¨¦¥¦¦§¨
.dnevr dribiì"æø øîàîëe5ìò Bîöò íãà íéNé íìBòì" : §©£©©©§¨¨¦¨¨©§©

ìòì øBLk äøBz éøác¦§¥¨§§Ÿ
ïëå ,"éBàNîì øBîçëå§©£§©§§¥

¯ äðeëa älôúìdidzy ¦§¦¨§©¨¨
,dribi jeznBçk ìëa§¨Ÿ

'ä úãBáòa ïëå ,Lnî©¨§¥©£©
,ïBîîaL øáãa àéäL¤¦§¨¨¤§¨
¯ ;ä÷ãvä úãBáò Bîk§£©©§¨¨
mixac dyly o`k miiepn
micenrd dyly -
:cner mlerd mdilry
dlitzy) dcear ,dxez"
,(zepaxw mewna `id

."micqg zelinb
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú
ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì

úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä
åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî

ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë
èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà
úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá

ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî
äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì

ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì
øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì

úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

יט.3. -4.פרק עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰'ב בזה שאומר "וי"ל :
נצחי  עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה מצד ענינים:

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) ארוך".ÂÈ˙¯הוא. דזמן ב.5.מזה ה, זרה עבודה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc oihib(iriax meil)

z` dpynd daiigy dny yxtl gxkda okle ,oenn ypern
,`xnbd zl`ey .axrnl dpeekd ,oinelyza cifna jqpndCãéàå§¦¨

eaiigl oi`e dzin aiig jqpnd ixde ,ynn jqpn ax yxit j`id -
xaq axy ,`xnbd daiyn .oinelyzaäéîøé éaøãkmrh ozpy ¦§©¦¦§§¨

,df ote`a oinelyzn exhetl oi` recnúòMî ,äéîøé éaø øîàc§¨©©¦¦§§¨¦§©
äð÷c àeä ääaâäxak ,dlfebl ick ziagd z` diabdy dryn - ©§¨¨§¨¨

e ,olfbk dzxfgda aiigzpy oiprl d`pwéåä àì BLôða áéiçúî- ¦§©¥§©§Ÿ£¥
eilr lg oi` dzind aeigeCeqéð úòL ãòdcear caer `ed f`y ©§©¦

,ziagd zxfgda aiigzp xak dzin aiigzpy mcewy `vnpe ,dxf
.oinelyzn exhet okn xg`l eilr `ad dzin aeig oi`e

,`xnbd zl`eyéàî Cqðî øîàc ïàîìe.áøòî øîà àì àîòè §©§¨©§©¥©©§¨Ÿ¨©§¨¥
,`xnbd daiynEì øîà,axáøòî ¨©§§¨¥
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היום יום . . . ע

ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ֲהדּות  ְוַהּיַ ת  ַהּדָ ִחּזּוק  ל  ׁשֶ ִמְפָעל  ָכל  ּבְ ִראׁשֹוָנה  ׁשּוָרה  ּבְ ַלֲעֹמד  ִיְחיּו  ַהֲחִסיִדים  ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ חֹוַבת 
ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ַהֲחִסיִדים  נֹות  ּבְ ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ַהֲחִסיִדים ּבְ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
פון  געשַאפען  זיינען  געזעצען  מענשליכע  לעבען.  פון  בַאשַאפען  ווערט  וועלכער 
לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לַאנד. 
תורת ה', איז דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת 

אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

ִמּתֹוְך  נֹוְצרּו  ֱאנֹוׁש  י  ֻחּקֵ ים.  ֵמַהַחּיִ ּנֹוָצר  ׁשֶ ֹחק  ים. ב(  ַחּיִ ּיֹוֵצר  ׁשֶ ֹחק  ים: א(  ֻחּקִ סּוֵגי  ֵני  ׁשְ ִמים  ַקּיָ
ים.  ּיֹוֵצר ַחּיִ ִדיָנה. ּתֹוַרת ה', ִהיא ַהֹחק ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ים, ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ ַהַחּיִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די 
רביצין זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון 
זיך און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד לבוא 

וועט זיין אשת חיל עטרת בעלה.

י  ּלִ "ׁשֶ ים:  ָנׁשִ ה  ְלַכּמָ אֹוֶמֶרת  ִנית  ָהַרּבָ יַצד  ּכֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַמע  ְוׁשָ ן  ּמֵ ִהְזּדַ ֵמַחְדרֹו,  ָיְצאֹו  ּבְ ַעם,  ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". ]=ּבַ

רּוְך־הּוא! ְוָנַפל ַעל  דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
ֵמַעְצמֹו  ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ  – ּוְרֶאיָנה"  "ְצֶאיָנה  ָאַמר:  ֵבקּות'  ֵמַה'ּדְ ִהְתעֹוְררֹו  ּבְ ֵבקּות.  ּדְ ּלֹו  ּכֻ ֶלת,  ַהּדֶ ְמזּוַזת 
דֹוׁשֹות  ּדֹות ַהּקְ ת ַהּמִ ׁשֶ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוִלְראֹות ֱאלֹקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ָהֶעְליֹונֹות[, ֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עי היום יום . . . 

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ . ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס איז 
געווָארען א תנועת חיים.

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאלֹקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

רּום,  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ָתם  ּוְפֻעּלָ ים  ִהּלִ ּתְ סּוֵקי  ּפְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם   – ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ָאַמר   – ם  ְיַדְעּתֶ ִאּלּו 
ִעּלּוי ַאַחר  ִחּצֹות, ְועֹוִלים ּבְ ל ַהּמְ ים ׁשֹוְבִרים ּכָ ִהּלִ ְזמֹוֵרי ּתְ ּמִ ְדעּו ׁשֶ ָכל ֵעת. ּתֵ ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ ִעּלּוי ּבְ

ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

ִני – ַעד  ִני", יֹום ׁשֵ "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
יד.  ְך ֵיׁש ְלַהְקּפִ ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ "ׁשְ

ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו.

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם 
מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. 
עס איז הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז 

העכער פון דער הגבלה פון מקום וזמן.

יָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ְוַהחּוט  ּבֵ ר ֲחִסיִדים  ֵ ַקּשׁ ַהּמְ ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות, ַהחּוט  ּבַ ים  ַהַחּיִ ַאֲהָבה ִהיא רּוַח 
ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ּבְ ְוֵהן  ר",  ָיׁשָ ֶדֶרְך "אֹור  ּבְ י. ֵהן  ָהַרּבִ ַוֲחִסיִדים ִעם  י ִעם ֲחִסיִדים  ַרּבִ ר  ֵ ַהְמַקּשׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ד ָהַרּבִ ִמּצַ
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רביעי
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יום 
שישי



היום יום . . . עב

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ם,  ַנְפׁשָ ם ּבְ ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ִביַרת  ה ׁשְ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – לֹא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ל ּדָ ּכָ ׁשֶ

ֲאָוה. ַהּתַ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc oihib(ycew zay meil)
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mle`àúééøúaz` mibxed eid `l aeyy dpexg`d dtewza - ©§©§¨
,l`xyiéøîà,mixne` micedid eid -ìB÷Léì àðãéàägwi zrk - ¨§¥¨¦§¨¦§

e ,rwxwd z` olfbdàðéãa déì àðòáz øçîìoica eze` raz` - §¨¨¨©§¨¥§¦¨
:rwxwd z` dxfga gw`e

áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà(ci gk ilyn),ãéîz ãçôî íãà éøLà' ¨©©¦¨¨©¦§¦©§¥¨¨§©¥¨¦
'äòøa ìBté Baì äL÷îe©§¤¦¦§¨¨

,ze`ad zecaerl fnxn df weqtéðù ììâá ¯ àöî÷ øáe àöîwà©©§¨©©§¨
àìBâðøzà .íéìLeøé áeøç àöî÷ øáå àöî÷ åàø÷ðù íéãåäé¨§¨©¦©©§§¨

ìBâðøúåàú.`Mln xEh aExg zlebpxze lebpxz llba -àwMà §©§§§¨¨©§¨©©¨
÷tñéøcmiyp zakxn ly otec llba -.øúéa áeøç §¦§©¨¥¨

déîçøc àøáb àeääc .íéìLeøé áeøç àöî÷ øáe àöîwàeade`y - ©©§¨©©§¨¨§¨©¦§©©§¨§©§¥
diddéáác ìòáe ,àöî÷did e`peye -àúãeòñ ãáò .àöî÷ øa- ©§¨©©§¨¥©©§¨¨©§§¨

e ,dcerq dyrì déì øîàdéòîLezxynl -àöî÷ éì éúééà ìéæ- ¨©¥§©§¥¦©§¥¦©§¨
,izcerql `vnw z` `iaz jlìæàe ,zxynd jld -¯ déì éúééà ¨©©§¥¥
,àöî÷ øa úà åúãåòñì àéáäxy`kàúà,dcerqd lra `a - ©©§¨¨¨

déçkLà`vnw xa z` `vn -áéúé äåäc,dcerqa ayei didy - ©§§¥©£¨¨¦
éãkî ,déì øîày xg`n -àøáb àeää,[dz` xnelk] df mc` - ¨©¥¦§¦©©§¨

àeä àøáb àeääc àáác ìòaxnelk] df mc` eze` ly eaie` - ©©§¨¨§©©§¨
,[iaie`àëä úéòa éàî.izcerqa o`k jpevx dn -íe÷jnewnn ©¨¥¨¨

÷et.izian `ve -déì øîà,`vnw xaéàúàå ìéàBäxake li`ed - ¨©¥¦©£©
,jzcerql iz`aï÷áL,jzcerqa x`ydl ipgipd -Cì àpáéäéå §¨¨¦©¦¨¨

àðéúLe àðìéëàc äî éîc.dzy`e lke`y dn z` jl mly`e - ¨¥©§©¦§¨§¦¨
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המשך ביאור למס' גיטין ליום שבת קודש עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  שבט כ"א ראשון יום מדרבנן  ורבו' 'פרו במצוות מחילה

˙L¯‰L ‰M‡‰ : ‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰»ƒ»∆ƒ¿»
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ Z d˙BÚ ÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏÚa ˙‡∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«»»¬≈∆À»
˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«
„Ú ‰BÚ ÏÎa ÏÚ·Ï ·iÁ Z Ìi˜ ‡Ï Ï·‡ ;‰i·¯e ‰i¯t¿ƒ»¿ƒ»¬»…ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«
,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈa BÏ eÈ‰iL∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»

.e·¯e e¯t :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿
לא  ועדיין בנים לו כשאין רק כי משמע הרמב"ם מדברי
עונתה, למחול יכולה האשה אין ורבו' 'פרו מצוות קיים
ה'בית  והקשה למחול. יכולה המצוה את קיים כבר אם אבל

א)שמואל' סי' ריש וקיים (אהע"ז בנים לו יש שכבר מי גם הרי ,
בפריה  לעסוק סופרים מדברי חייב התורה, מן המצוה את

כח בו שיש זמן כל הט"ז)ורביה לקמן תועיל (כמבואר ומדוע .
מחילתה?

גדר  מהו אופנים בשני ללמוד ניתן הרמב"ם ובשיטת
חיוב א. סופרים: מדברי ורבו' 'פרו envr-iptaמצות

ב. בנים; לו כשיש גם בו לעסוק חכמים jyndשחייבו
תמידי חיוב היינו התורה, מן ורבו' 'פרו (מדברי למצוות

הרמב"ם סופרים) ומלשון ורבו'. 'פרו מצוות מקיום ליבטל לא

הוא (הט"ז)לקמן הרי ורביה פריה מצות אדם שקיים "אע"פ
סופרים מדברי zeaxleמצווה zextln lhai `ly זמן כל

להמשיך הוא מדרבנן שהחיוב מוכח כח", בו ('שלא שיש

התורה.יבטל') מן המצווה קיום את
לו  כשיש מחילה תועיל כיצד להקשות: יש זה, ולפי

והרי מצווהoiicrבנים, מפריה (מדרבנן)הוא ליבטל שלא
ורביה?

החיד"א שם)ותירץ אהע"ז תשובה בפתחי מובא החיוב (ברכיֿיוסף, :
"לבעול הוא כאן)"lkadperמהתורה הרמב"ם שיהיו (לשון עד

בנים  לו יש כאשר אך התורה; מצות את ויקיים בנים לו
יניח  שלא רק רחוקות, לעתים "סגי מדרבנן הוא והחיוב
לחיוב  סותר זה אין כי מחילה תועיל זה ולענין לגמרי".

העתים". מן "בעת אלא שאינו מדרבנן
שכתבו כאן)ויש הרמב"ם על הגרי"ב נימוקי שם. אהע"ז בדעת (ט"ז

מדרבנן  הוא כשהחיוב גם מועלת מחילה שאין הרמב"ם
התורה, מן החיוב על רק מדבר הרמב"ם זו שבהלכה אלא

דומה בעניין משנה' ה'מגיד שכתב -כפי ה"ז) "דברי (לקמן
תורה". בדין הם בכאן רבינו

(jli`e 26 'nr ,l zegiy ihewl)

ה'תשע"ו  שבט כ"ב שני יום גוברת  חכמים תקנת

:‚È ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äðzîa åéñëð ìk ïúð̈©¨§¨¨§©¨¨
øçàì àlà äðB÷ dðéà òøî áéëL úðzîe ìéàBä Z íéøçàì©£¥¦¦©§©§¦§©¥¨¨¤¨§©©
elà ïéàðúa íéñëpä áeiçå äðznä éøä ,øàaúiL Bîk ,äúéî¦¨§¤¦§¨¥£¥©©¨¨§¦©§¨¦¦§¨¦¥

.åéñëpî úBðBfð åéúBðáe Búðîìà Cëéôìe ,ãçàk ïéàä¦§¤¨§¦¨©§§¨§¨¦¦§¨¨
היו  המיתה קודם היה המתנה חלות זמן אילו כלומר,

קוד  במתנה זוכים האשה המקבלים או הבנות שיזכו ם
קונה  מרע' שכיב ו'מתנת מאחר אך המזונות, לצורך בנכסים
רגע  באותו לחול אמורה שהמתנה נמצא מיתה לאחר רק

לחול. בכוחה אין ולכן בנכסים, זוכות והבנות שהאשה
כאחת, לחול אמורות הזכיות ושתי מאחר להבין: ויש
ואין  המתנה מקבלי כוח על והבנות האשה כוח גובר מדוע

'יחלוקו'? אומרים
החושן' ה'קצות א)ומבאר רנב, הגמרא (סי' דברי פי על ,

א) כה, קדוש (תמורה הוא היוולדו שמרגע בהמה בכור לגבי
שיתקדש  הלידה ברגע אדם אמר ואם בכורה, בקדושת
– התלמיד ודברי הרב 'דברי שכן חלים דבריו אין לעולה

מצות  מחמת היא בכורה שקדושת וכיון שומעים?' מי דברי
האדם  מנדבת היא עולה קדושת ואילו הרב'), ('דברי התורה

הקובעים. הם הרב דברי התלמיד'), ('דברי
האדם, של מרצונו חלה מרע שכיב מתנת בענייננו: וכן
ולכן  חכמים, תקנת פי על הם והבנות האשה מזון ואילו

גוברות. והבנות האשה וזכויות חלה לא המתנה
מילואים' יא)וב'אבני לדעת (קיא, אחר: באופן ביאר

והבנות האשה זכות onfaהרמב"ם, zncew מקבל לזכות
ומתנה זכיה בהלכות מדבריו כמובן ט)המתנה, הלכה שם (פ"ח

'שהרי וביאר זה, דין הנכסים ezzinaהביא נתחייבו
אלא יקנו לא להם שנתן ואלו ובמזונות, xg`lבכתובה

'dzin והיא עצמה המיתה בשעת חלה הכתובה שזכות הרי ,
לאחר  רק החלה המתנה מקבל לזכות אחד ברגע קודמת
הנכסים  וחיוב המתנה 'הרי כאן שכתב מה זה ולפי המיתה,

'cg`k oi`a שם שביאר כמו כוונתו עיקר אלא בדקדוק אינו
למתנה. קודם הנכסים שחיוב

ה'תשע"ו  שבט כ"ג שלישי יום חיים  מול צער

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìBëé ìòaä ïéàå§¥©©©¨
íéòø íéìëàî ìëàz Bà éàcî øúBé ìëàz íàL ,øîBìå ákòì§©¥§©¤¦Ÿ©¥¦©Ÿ©©£¨¦¨¦

.íãB÷ dôeb øòvL éðtî ,ãìeä úeîé Z¨©¨¨¦§¥¤©©¨¥
זולתו? חיי את להציל כדי צער לסבול אדם חייב האם
במניעת  האשה של שצערה מבואר כאן הרמב"ם בדברי
וכן  הוולד. לחיי החשש על גובר עליה העדיפים המאכלים

ערוך' ה'שלחן סקי"ב)כתב פ, סי' הר"ן (אהע"ז דעת הביא אך ,
עליה. לעכב יכול כן שהבעל וסובר החולק

מחוקק' יתכן (שם)וב'חלקת איך הרמב"ם: על הקשה
הוולד? חיי את תסכן בלבד צער שמחמת

שמואל' הגמרא (שם)וה'בית מדברי לרמב"ם מקור הביא
ב) פ, לצרכיהם (יבמות מספיק אינו שאם העיר, בני של במעיין

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oihib(oey`x meil)

minezidy enk zixeaifn mlyn `l` ,[`xhef xn itl] mlyn did
.minlyn eid,`ed aeg lrae oiwifp oial daezk oia lcadd mrhe

yáBç ìòáe ïé÷féðeáb íéiçîcwifnd iiga mb maeg z` miaeby - ¦¨¦©©§¥©¦¨
okl ,minezid lr dpi` mzriaz ok m` ,deeldeénð eäéàmb - ¦©¦

,delde wifnd mewna cnery axrdéaâî ék,epnn miaebyk - ¦©§¥
éaâî íéiçîk,zicirn xnelk ,ozep did wifndy enk zzl eilr - §¥©¦©§¥

la` .zipepian xnelk ,ozep did deeldy enkeäMà úaeúk§©¦¨
àéáb äúéî øçàìc,lrad zen xg`l wx ziabpy -äúéî øçàìe ¦§©©¦¨©§¨§©©¦¨

zn lradyke -àéáb ïànîz` zeabl dpnl`d d`a dzid inn - ¦©©§¨
xne` ied ,dzaezkéîúiîminezidn -zerwxwd z` eyxiy ¦©§¥

.daezkl micareyndjixv axrde miqkp minezil oi`y dzre
,minezid mewna cner `ed ixde ,mlyléaâî ék énð eäéà- ¦©¦¦©§¥

,daezkd z` epnn eabiykéaâî äúéî øçàìkenk ozi `ed - ¦§©©¦¨©§¥
.zixeaifn xnelk ,mipzep eid minezidylr dywn `xnbd

:awri xa `g` ax ly evexizdéì ÷etéúådpyndy okzi `l - §¥¥
`id dkld ixdy ,axra dxaicäaeúëc áøòcaxr dyrpy in - §¨¥¦§¨

`ed ,daezk melyzl,ãaòzLî àì,ezeaiigzdl swez oi` xnelk Ÿ¦§©§¥
.axrdn dzaezk z` dy`d daeb ji`e ,oldl x`eaiy itk

:àøîâä úöøúîzxacn epizpynyaaxrïìa÷dyrp a`dy - §©§¨
xzei dwfg olaw axr ly zeaiigzd .epa zaezkl olaw axr
deld z` dligz reazl ila mb axrdn miaeb ixdy ,mzq axrn
.swez dl yi daezka mb z`fk zeaiigzde ,[dncwda x`eank]

yn olaw axr ,dncwda x`azdy itkoz' delnl xne`yk carz
ozp lradyk ,okzi df daezkl olaw axra .'jl oz` ip`e dell
mze` dpzp dy`d .daezkd xear [jxr ixwi] oilhlhn dy`l
ip`e oilhlhnd z` jlral ipz dl xn` eia`e ,dxinyl eia`l

:`xnbd dywn .daezkd z` jl oz`àçéðäoaen -øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©
`xza `aa zkqna(:crw)axry ,éñëð déì úéìc áb ìò óà ,ïìa÷©§¨©©©§¥¥¦§¥

äålì,d`eldd zrya miqkp dell oi`yk mb -ãaòzLîaxrd ©Ÿ¤¦§©§¥
,zeaegd melyzløétLik ,awri xa `g` ax ly evexiz dti - ©¦

delnd ,miqkp el eid m` ik ,miqkp ,deld oal oi` ,eply dxwna
miqkp yiyk axrdn miaeb `l ik ,axrd a`d z` raez did `l

.delløîàc ïàîì àlà`xnba myydéì úéà éàyi m` -dell ¤¨§©§¨©¦¦¥
,d`eldd zrya miqkpãaòzLîmdilr jneq `edy oeik ,axrd ¦§©§¥

xnb okle ,zeabl okidn el didi mlyl jxhvi `edy dxwnay
la` .envr caryl ezrcadéì úéì éàmiqkp dell el oi` m` - ¦¥¥

,d`eldd zryaãaòzLî àì,axrdøîéîì àkéà éàîji` - Ÿ¦§©§¥©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn .miqkp oi` oal `ld ,a`d carzynúéòaéà¦¨¥

àîéàxaecn o`ky ,uxzl xyt` -déì eåäãamiqkp eid oaly - ¥¨¦§¨¥
,d`eldd zryaóeczLéàåote`a elwlwzd od d`eldd xg`le - §¦§©

.axrdn miaeb okle ,mdn zeabl zexyt` oi`yàîéà úéòaéàå- §¦¨¥¥¨
y ,uxzl xyt`edéøa éaâì ìkdéLôð ãaòLî éãeaòLa`yk - ¨§©¥§¥¦§¥§©§¥©§¥

,epa liaya axr dyrpoal oi`yk mb carzydl oken `ed
.miqkpäåìì ïéàù áøòá íéàøåîàä ú÷åìçî úà úøàáî àøîâä

øî ìù åðéãì àøîâä úøæåç êë øçàå ,ãáòúùî àåä íà ,íéñëð
øîzéà :àøèåædligz micwpe .axr oipra mi`xen`d ewlgp - ¦§©

yäaeúëc áøò`l lradyk daezk mlyl axr dyrpy in - ¨¥¦§¨
,dze` mlyi,ãaòzLî àì ìkä éøác.ezeaiigzdl swez oi` ¦§¥©ŸŸ¦§©§¥

yi`d i`eyipl riiqle devn zeyrl wx ezpeeky oeik ,mrhde
`xnba oldl x`eank ,dy`de(.p)dpzp `l dy`dy cere .

envrn aiigzd lrad `l` ,melk dxqg `le zern dlralzzl
.daezk dl
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עג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc oihib(ycew zay meil)

,micedid z`déñðeà ábàeytp z` livdl dvxy icedid lyøîb ©©§¥¨©
ezrca icedidéð÷îe.epipw lge ,mly ala erwxw z` oewixwiql ¦§¥

mle`àúééøúaz` mibxed eid `l aeyy dpexg`d dtewza - ©§©§¨
,l`xyiéøîà,mixne` micedid eid -ìB÷Léì àðãéàägwi zrk - ¨§¥¨¦§¨¦§

e ,rwxwd z` olfbdàðéãa déì àðòáz øçîìoica eze` raz` - §¨¨¨©§¨¥§¦¨
:rwxwd z` dxfga gw`e

áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà(ci gk ilyn),ãéîz ãçôî íãà éøLà' ¨©©¦¨¨©¦§¦©§¥¨¨§©¥¨¦
'äòøa ìBté Baì äL÷îe©§¤¦¦§¨¨

,ze`ad zecaerl fnxn df weqtéðù ììâá ¯ àöî÷ øáe àöîwà©©§¨©©§¨
àìBâðøzà .íéìLeøé áeøç àöî÷ øáå àöî÷ åàø÷ðù íéãåäé¨§¨©¦©©§§¨

ìBâðøúåàú.`Mln xEh aExg zlebpxze lebpxz llba -àwMà §©§§§¨¨©§¨©©¨
÷tñéøcmiyp zakxn ly otec llba -.øúéa áeøç §¦§©¨¥¨

déîçøc àøáb àeääc .íéìLeøé áeøç àöî÷ øáe àöîwàeade`y - ©©§¨©©§¨¨§¨©¦§©©§¨§©§¥
diddéáác ìòáe ,àöî÷did e`peye -àúãeòñ ãáò .àöî÷ øa- ©§¨©©§¨¥©©§¨¨©§§¨

e ,dcerq dyrì déì øîàdéòîLezxynl -àöî÷ éì éúééà ìéæ- ¨©¥§©§¥¦©§¥¦©§¨
,izcerql `vnw z` `iaz jlìæàe ,zxynd jld -¯ déì éúééà ¨©©§¥¥
,àöî÷ øa úà åúãåòñì àéáäxy`kàúà,dcerqd lra `a - ©©§¨¨¨

déçkLà`vnw xa z` `vn -áéúé äåäc,dcerqa ayei didy - ©§§¥©£¨¨¦
éãkî ,déì øîày xg`n -àøáb àeää,[dz` xnelk] df mc` - ¨©¥¦§¦©©§¨

àeä àøáb àeääc àáác ìòaxnelk] df mc` eze` ly eaie` - ©©§¨¨§©©§¨
,[iaie`àëä úéòa éàî.izcerqa o`k jpevx dn -íe÷jnewnn ©¨¥¨¨

÷et.izian `ve -déì øîà,`vnw xaéàúàå ìéàBäxake li`ed - ¨©¥¦©£©
,jzcerql iz`aï÷áL,jzcerqa x`ydl ipgipd -Cì àpáéäéå §¨¨¦©¦¨¨

àðéúLe àðìéëàc äî éîc.dzy`e lke`y dn z` jl mly`e - ¨¥©§©¦§¨§¦¨
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ה'תשע"ו  שבט כ"א ראשון יום מדרבנן  ורבו' 'פרו במצוות מחילה

˙L¯‰L ‰M‡‰ : ‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰»ƒ»∆ƒ¿»
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ Z d˙BÚ ÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏÚa ˙‡∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«»»¬≈∆À»
˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«
„Ú ‰BÚ ÏÎa ÏÚ·Ï ·iÁ Z Ìi˜ ‡Ï Ï·‡ ;‰i·¯e ‰i¯t¿ƒ»¿ƒ»¬»…ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«
,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈa BÏ eÈ‰iL∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»

.e·¯e e¯t :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿
לא  ועדיין בנים לו כשאין רק כי משמע הרמב"ם מדברי
עונתה, למחול יכולה האשה אין ורבו' 'פרו מצוות קיים
ה'בית  והקשה למחול. יכולה המצוה את קיים כבר אם אבל

א)שמואל' סי' ריש וקיים (אהע"ז בנים לו יש שכבר מי גם הרי ,
בפריה  לעסוק סופרים מדברי חייב התורה, מן המצוה את

כח בו שיש זמן כל הט"ז)ורביה לקמן תועיל (כמבואר ומדוע .
מחילתה?

גדר  מהו אופנים בשני ללמוד ניתן הרמב"ם ובשיטת
חיוב א. סופרים: מדברי ורבו' 'פרו envr-iptaמצות

ב. בנים; לו כשיש גם בו לעסוק חכמים jyndשחייבו
תמידי חיוב היינו התורה, מן ורבו' 'פרו (מדברי למצוות

הרמב"ם סופרים) ומלשון ורבו'. 'פרו מצוות מקיום ליבטל לא

הוא (הט"ז)לקמן הרי ורביה פריה מצות אדם שקיים "אע"פ
סופרים מדברי zeaxleמצווה zextln lhai `ly זמן כל

להמשיך הוא מדרבנן שהחיוב מוכח כח", בו ('שלא שיש

התורה.יבטל') מן המצווה קיום את
לו  כשיש מחילה תועיל כיצד להקשות: יש זה, ולפי

והרי מצווהoiicrבנים, מפריה (מדרבנן)הוא ליבטל שלא
ורביה?

החיד"א שם)ותירץ אהע"ז תשובה בפתחי מובא החיוב (ברכיֿיוסף, :
"לבעול הוא כאן)"lkadperמהתורה הרמב"ם שיהיו (לשון עד

בנים  לו יש כאשר אך התורה; מצות את ויקיים בנים לו
יניח  שלא רק רחוקות, לעתים "סגי מדרבנן הוא והחיוב
לחיוב  סותר זה אין כי מחילה תועיל זה ולענין לגמרי".

העתים". מן "בעת אלא שאינו מדרבנן
שכתבו כאן)ויש הרמב"ם על הגרי"ב נימוקי שם. אהע"ז בדעת (ט"ז

מדרבנן  הוא כשהחיוב גם מועלת מחילה שאין הרמב"ם
התורה, מן החיוב על רק מדבר הרמב"ם זו שבהלכה אלא

דומה בעניין משנה' ה'מגיד שכתב -כפי ה"ז) "דברי (לקמן
תורה". בדין הם בכאן רבינו

(jli`e 26 'nr ,l zegiy ihewl)

ה'תשע"ו  שבט כ"ב שני יום גוברת  חכמים תקנת

:‚È ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äðzîa åéñëð ìk ïúð̈©¨§¨¨§©¨¨
øçàì àlà äðB÷ dðéà òøî áéëL úðzîe ìéàBä Z íéøçàì©£¥¦¦©§©§¦§©¥¨¨¤¨§©©
elà ïéàðúa íéñëpä áeiçå äðznä éøä ,øàaúiL Bîk ,äúéî¦¨§¤¦§¨¥£¥©©¨¨§¦©§¨¦¦§¨¦¥

.åéñëpî úBðBfð åéúBðáe Búðîìà Cëéôìe ,ãçàk ïéàä¦§¤¨§¦¨©§§¨§¨¦¦§¨¨
היו  המיתה קודם היה המתנה חלות זמן אילו כלומר,

קוד  במתנה זוכים האשה המקבלים או הבנות שיזכו ם
קונה  מרע' שכיב ו'מתנת מאחר אך המזונות, לצורך בנכסים
רגע  באותו לחול אמורה שהמתנה נמצא מיתה לאחר רק

לחול. בכוחה אין ולכן בנכסים, זוכות והבנות שהאשה
כאחת, לחול אמורות הזכיות ושתי מאחר להבין: ויש
ואין  המתנה מקבלי כוח על והבנות האשה כוח גובר מדוע

'יחלוקו'? אומרים
החושן' ה'קצות א)ומבאר רנב, הגמרא (סי' דברי פי על ,

א) כה, קדוש (תמורה הוא היוולדו שמרגע בהמה בכור לגבי
שיתקדש  הלידה ברגע אדם אמר ואם בכורה, בקדושת
– התלמיד ודברי הרב 'דברי שכן חלים דבריו אין לעולה

מצות  מחמת היא בכורה שקדושת וכיון שומעים?' מי דברי
האדם  מנדבת היא עולה קדושת ואילו הרב'), ('דברי התורה

הקובעים. הם הרב דברי התלמיד'), ('דברי
האדם, של מרצונו חלה מרע שכיב מתנת בענייננו: וכן
ולכן  חכמים, תקנת פי על הם והבנות האשה מזון ואילו

גוברות. והבנות האשה וזכויות חלה לא המתנה
מילואים' יא)וב'אבני לדעת (קיא, אחר: באופן ביאר

והבנות האשה זכות onfaהרמב"ם, zncew מקבל לזכות
ומתנה זכיה בהלכות מדבריו כמובן ט)המתנה, הלכה שם (פ"ח

'שהרי וביאר זה, דין הנכסים ezzinaהביא נתחייבו
אלא יקנו לא להם שנתן ואלו ובמזונות, xg`lבכתובה

'dzin והיא עצמה המיתה בשעת חלה הכתובה שזכות הרי ,
לאחר  רק החלה המתנה מקבל לזכות אחד ברגע קודמת
הנכסים  וחיוב המתנה 'הרי כאן שכתב מה זה ולפי המיתה,

'cg`k oi`a שם שביאר כמו כוונתו עיקר אלא בדקדוק אינו
למתנה. קודם הנכסים שחיוב

ה'תשע"ו  שבט כ"ג שלישי יום חיים  מול צער

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìBëé ìòaä ïéàå§¥©©©¨
íéòø íéìëàî ìëàz Bà éàcî øúBé ìëàz íàL ,øîBìå ákòì§©¥§©¤¦Ÿ©¥¦©Ÿ©©£¨¦¨¦

.íãB÷ dôeb øòvL éðtî ,ãìeä úeîé Z¨©¨¨¦§¥¤©©¨¥
זולתו? חיי את להציל כדי צער לסבול אדם חייב האם
במניעת  האשה של שצערה מבואר כאן הרמב"ם בדברי
וכן  הוולד. לחיי החשש על גובר עליה העדיפים המאכלים

ערוך' ה'שלחן סקי"ב)כתב פ, סי' הר"ן (אהע"ז דעת הביא אך ,
עליה. לעכב יכול כן שהבעל וסובר החולק

מחוקק' יתכן (שם)וב'חלקת איך הרמב"ם: על הקשה
הוולד? חיי את תסכן בלבד צער שמחמת

שמואל' הגמרא (שם)וה'בית מדברי לרמב"ם מקור הביא
ב) פ, לצרכיהם (יבמות מספיק אינו שאם העיר, בני של במעיין

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oihib(oey`x meil)

minezidy enk zixeaifn mlyn `l` ,[`xhef xn itl] mlyn did
.minlyn eid,`ed aeg lrae oiwifp oial daezk oia lcadd mrhe

yáBç ìòáe ïé÷féðeáb íéiçîcwifnd iiga mb maeg z` miaeby - ¦¨¦©©§¥©¦¨
okl ,minezid lr dpi` mzriaz ok m` ,deeldeénð eäéàmb - ¦©¦

,delde wifnd mewna cnery axrdéaâî ék,epnn miaebyk - ¦©§¥
éaâî íéiçîk,zicirn xnelk ,ozep did wifndy enk zzl eilr - §¥©¦©§¥

la` .zipepian xnelk ,ozep did deeldy enkeäMà úaeúk§©¦¨
àéáb äúéî øçàìc,lrad zen xg`l wx ziabpy -äúéî øçàìe ¦§©©¦¨©§¨§©©¦¨

zn lradyke -àéáb ïànîz` zeabl dpnl`d d`a dzid inn - ¦©©§¨
xne` ied ,dzaezkéîúiîminezidn -zerwxwd z` eyxiy ¦©§¥

.daezkl micareyndjixv axrde miqkp minezil oi`y dzre
,minezid mewna cner `ed ixde ,mlyléaâî ék énð eäéà- ¦©¦¦©§¥

,daezkd z` epnn eabiykéaâî äúéî øçàìkenk ozi `ed - ¦§©©¦¨©§¥
.zixeaifn xnelk ,mipzep eid minezidylr dywn `xnbd

:awri xa `g` ax ly evexizdéì ÷etéúådpyndy okzi `l - §¥¥
`id dkld ixdy ,axra dxaicäaeúëc áøòcaxr dyrpy in - §¨¥¦§¨

`ed ,daezk melyzl,ãaòzLî àì,ezeaiigzdl swez oi` xnelk Ÿ¦§©§¥
.axrdn dzaezk z` dy`d daeb ji`e ,oldl x`eaiy itk

:àøîâä úöøúîzxacn epizpynyaaxrïìa÷dyrp a`dy - §©§¨
xzei dwfg olaw axr ly zeaiigzd .epa zaezkl olaw axr
deld z` dligz reazl ila mb axrdn miaeb ixdy ,mzq axrn
.swez dl yi daezka mb z`fk zeaiigzde ,[dncwda x`eank]

yn olaw axr ,dncwda x`azdy itkoz' delnl xne`yk carz
ozp lradyk ,okzi df daezkl olaw axra .'jl oz` ip`e dell
mze` dpzp dy`d .daezkd xear [jxr ixwi] oilhlhn dy`l
ip`e oilhlhnd z` jlral ipz dl xn` eia`e ,dxinyl eia`l

:`xnbd dywn .daezkd z` jl oz`àçéðäoaen -øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©
`xza `aa zkqna(:crw)axry ,éñëð déì úéìc áb ìò óà ,ïìa÷©§¨©©©§¥¥¦§¥

äålì,d`eldd zrya miqkp dell oi`yk mb -ãaòzLîaxrd ©Ÿ¤¦§©§¥
,zeaegd melyzløétLik ,awri xa `g` ax ly evexiz dti - ©¦

delnd ,miqkp el eid m` ik ,miqkp ,deld oal oi` ,eply dxwna
miqkp yiyk axrdn miaeb `l ik ,axrd a`d z` raez did `l

.delløîàc ïàîì àlà`xnba myydéì úéà éàyi m` -dell ¤¨§©§¨©¦¦¥
,d`eldd zrya miqkpãaòzLîmdilr jneq `edy oeik ,axrd ¦§©§¥

xnb okle ,zeabl okidn el didi mlyl jxhvi `edy dxwnay
la` .envr caryl ezrcadéì úéì éàmiqkp dell el oi` m` - ¦¥¥

,d`eldd zryaãaòzLî àì,axrdøîéîì àkéà éàîji` - Ÿ¦§©§¥©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn .miqkp oi` oal `ld ,a`d carzynúéòaéà¦¨¥

àîéàxaecn o`ky ,uxzl xyt` -déì eåäãamiqkp eid oaly - ¥¨¦§¨¥
,d`eldd zryaóeczLéàåote`a elwlwzd od d`eldd xg`le - §¦§©

.axrdn miaeb okle ,mdn zeabl zexyt` oi`yàîéà úéòaéàå- §¦¨¥¥¨
y ,uxzl xyt`edéøa éaâì ìkdéLôð ãaòLî éãeaòLa`yk - ¨§©¥§¥¦§¥§©§¥©§¥

,epa liaya axr dyrpoal oi`yk mb carzydl oken `ed
.miqkpäåìì ïéàù áøòá íéàøåîàä ú÷åìçî úà úøàáî àøîâä

øî ìù åðéãì àøîâä úøæåç êë øçàå ,ãáòúùî àåä íà ,íéñëð
øîzéà :àøèåædligz micwpe .axr oipra mi`xen`d ewlgp - ¦§©

yäaeúëc áøò`l lradyk daezk mlyl axr dyrpy in - ¨¥¦§¨
,dze` mlyi,ãaòzLî àì ìkä éøác.ezeaiigzdl swez oi` ¦§¥©ŸŸ¦§©§¥

yi`d i`eyipl riiqle devn zeyrl wx ezpeeky oeik ,mrhde
`xnba oldl x`eank ,dy`de(.p)dpzp `l dy`dy cere .

envrn aiigzd lrad `l` ,melk dxqg `le zern dlralzzl
.daezk dl
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לאחרים. קודמת העיר בני שתיית הסמוכות, הערים בני של
עיר  ובני לכביסה המעיין מי את צריכים העיר בני ואם
האחרים  חיי חכמים לדעת - לשתייה אותו צריכים אחרת
קודמת, העיר בני כביסת יוסי רבי לדעת ואילו קודמים,
כחיי  שקול זה והרי רב צער יש כביסה שבמניעת משום

נפש.
לקצוץ  לי הנח ליהודי: גוי אמר שאם מכאן שלמדו ויש
לאבד  חייב שאינו חברך את אמית – ולא מאיבריך, אחד
קודם  בלבד הגוף צער אפילו שהרי חברו, חיי עבור אבר

חברו כאן)לחיי הרמב"ם על איתן .(נחל
ה'הפלאה' שם)אך כתובות גופו (קונט"א צער שבוודאי כתב,

והראיה  חברו, של נפש פיקוח בפני עומד אינו אדם של

סוברים יש הירושלמי)שהרי בשם תכו סי' חו"מ אדם (סמ"ע שחייב
כן  ואם ממוות, חברו את להציל כדי לסכנה להיכנס אף

שע  ובמעיין קלֿוחומר חברו. הצלת לצורך צער לסבול ליו
יכולים  הסמוכה העיר בני כאשר מדובר העיר בני של
סכנת  כאן ואין אחר למקום ללכת או מרחוק מים להביא

נוחות. אי רק אלא חיים
אחרת  מינקת לוולד לשכור יכול האב כאן, גם וכך
את  להניק לבעלה האשה שעבוד מצד רק הוא והנידון
לחייבה  אין מכך צער לה יש שאם נאמר כך ועל הוולד,
מינקת  למצוא אפשרות אין אם אך לבעלה, זאת לעשות
מצטערת  שהיא אף בנה את להניק האם חייבת בוודאי אחרת

לצערה קודמים הוולד ענף וחיי ד סי' שמואל א)(משפטי ה,

ה'תשע"ו  שבט כ"ד רביעי יום אשתו? מירושת 'להסתלק' הבעל יכול מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìò úéðúäL äMàä̈¦¨¤¦§¥©
dì áúk íà :ìòaä ïäa äëBfL íéøácî úeëæ ìháì dìòa©§¨§©¥§¦§¨¦¤¤¨¤©©©¦¨©¨

éøö Bðéà Z ïéàeOpä íã÷ äñeøà dãBòåàlà ,Bãiî úBð÷ì C §¨£¨Ÿ¤©¦¦¥¨¦¦§¦¨¤¨
.íi÷ dì áúkM äî ìk̈©¤¨©¨©¨

למלך': ה'משנה כתב
אדם  יכול איך כן ואם כשתמות, אשתו את יורש הבעל
ותמות, לו כשתינשא אותה יירש שלא ארוסתו עם להתנות

לעולם בא שלא דבר מקנה אדם אין ה"א)הרי פכ"ב מכירה ?(הל'
התוספות כהנא)וביארו כדרב ד"ה א פג, הבעל (כתובות שירושת

מדרבנן ה"ט)היא פי"ב לעיל הרמב"ם, שיטת גם שתיקנוה (וזו
את  ולסלק זו בטובה אפשי אי לומר יכול  ולכן לטובתו,

בה. מלזכות עצמו
מקובצת' ורשב"א)וה'שיטה רמב"ן בשם שם שאף (כתובות ביאר

לסלק  יכול התורה מן הבעל שירושת הסוברים לשיטת
הקנאה  אינו סילוק כי לעולם, בא שלא מדבר עצמו
בו. זכה לא שעדיין ממון מכל זכותו את לסלק וביכולתו

הרמ"א פסק ח)וכן ס"ק ר"ט סי' ה'מרדכי'.(חו"מ בשם
יכול  הנישואין קודם ארוסה בעודה רק אמנם,
יכול  אינו הנישואין לאחר אבל אשתו, מירושת להסתלק
עיון  כי אשתו, בירושת זכותו את ולבטל להסתלק

יכול ie`xש  ואינו בה זכה כבר כאילו זה הרי ליורשה
קנין לזה צריך אלא בעלמא באמירה עצמו (משנה לסלק

.למלך)
מלואים' סק"ו)וה'אבני צב מבאר:(סי'

היינו  שייכות, קצת בו לו שיש בדבר רק מועיל הסילוק
שלא  האירוסין קודם מתנה אם אבל ארוסתו, כבר כשהיא
אין  שעדיין כיון מועיל, הסילוק אין - כשתנשא אותה יירש
האירוסין  לאחר עצמו מסלק הבעל וכאשר בדבר. שייכות לו

מה  הסילוק אין אשתו, את לעולם)miqkpמלרשת באו לא (שעדיין

dy`aאלא ewlgn זה ואין והירושה), הנכסים (שבבעלותה
כשהיא  שייכות לו יש באשה כי לעולם, בא שלא דבר

לו. ארוסה

ה'תשע"ו יום  שבט כ"ה חמישי העדים  ידי על הגט קריאת

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰úà ïúBpL ,íéãòä̈¥¦¤¥¤
dì Bðúð íàå .dì epðzé Ck øçàå BúBø÷ì ïéëéøö ,íäéðôa èbä©¥¦§¥¤§¦¦¦§§©©¨¦§¤¨§¦§¨¨

.dì BðúpL øçà BúBà ïéàøB÷å ïéøæBç Z älçz íäéðôa¦§¥¤§¦¨§¦§§¦©©¤§¨¨
ידי על הגט קריאת חובת לגבי זו, dxiqndבהלכה icr

לקרוא  יכולים המסירה קודם קראו לא שאם הרמב"ם כותב
להלן אך ידי(הכ"ג)אחריה, על הגט קריאת חובת icrלגבי

dnizgd להיותם צריכים הגט על שחותמין 'העדים כתב:
קודם  קראו לא שאם פירש ולא ולחתום', לקרות יודעים

אחריה. לקרוא יכולים הנתינה
להלן נוסף: עדי (הכ"א)והבדל שאם הרמב"ם כתב

האשה  המסירה), לאחר (אף הגט את כלל קראו לא המסירה
wtq לגבי אך כשר, גט זה שהיה הוכחה אין כי מגורשת,

לא  שאם מדבריו משמע החתימה עדי ידי על הגט קריאת
מגורשת.i`ceeקראו, אינה

החילוק: וביאור
הכתוב  על בחתימתם מעידים השטר על החתומים עדים

אינם  שהרי עדות הגדת כאן אין אותו קראו לא ואם בו,
הגט  כי גירושין, ספק אפילו כאן ואין מעידים, מה על יודעים
גם  זה ומטעם עדים. חתימת עליו שאין העובדה מעצם פסול
שהיא  החתימה בעת כי החתימה, לאחר קריאה מועילה אין

מעידים. הם מה על יודעים העדים אין העדות הגדת שעת
על  אלא הגט, תוכן על מעידים אינם מסירה עדי אך
את  לקרוא צריכים היו לא הדין ומעיקר לאשה, מסירתו
אם  עתידיות תקלות למנוע כדי שיקראו תקנו וחכמים תוכנו,
קודם  יקראו לכתחילה ולכן הגט, כשרות על ספק יתעורר
שיספיקו  קודם המסירה לאחר מיד ייעלם שמא המסירה
לפנינו  הגט ועדיין קראו לא אם בדיעבד אך אותו, לקרוא
מגורשת, ספק האשה כלל קראו לא ואם כעת, לקראו ניתן
מהכשר  חלק אינה העדים וקריאת כשר, שהגט יתכן כי
אינה  כשר היה לא הגט שמא החשש מפני ורק הגט,

מספק. אלא בוודאי מגורשת
(` ,fh 'iq oihib mixery ihewl)
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ה'תשע"ו  שבט כ"ו שישי יום הגט  שפת

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰èbä úö÷î äéä íà¦¨¨¦§¨©¥
ìa áeúkìa Búö÷îe úçà ïBL.ìeñt Z úøçà ïBL ¨§¨©©¦§¨§¨©¤¤¨
יא)להלן כולם (הל' ישראל נהגו "כבר הרמב"ם כתב

בכל  לכתבו שמותר פי על אף ארמי... בלשון הגט לכתוב
שכתבו  הגט מנוסח שינו מדוע ידוע ולא לכתחילה". לשון
בלשון  היה שוודאי ראשון, בית גלות עד משה מימות
והנהיגו  ארמית בלשון לכתוב התחילו מכן לאחר ורק הקדש

לדורות גם לד)כך סי' ג, אהע"ז משה .(אגרות
אחת  בלשון כתוב הגט מקצת שאם הרמב"ם דברי ואת
שהרמב"ם  משנה' ה'מגיד מבאר פסול, - באחרת ומקצתו

בתוספתא מהנאמר זאת ה"י)למד פ"ז בו (גיטין שחתמו גט ,
לפסול  שיש וודאי כן ואם פסול, שונים, בלשונות העדים

באחרת. ומקצתו אחת בלשון מקצתו הכתוב גט
הרמ"א דן זה, ואילך)ולפי קכ"ט הרמ"א ישראל (שו"ת במנהג

בלשון  אדם' לכל מותרת את 'הרי המשפט את לכתוב
ארמית בלשון הגט ושאר הי"ב)הקודש ומבאר:(להלן ,

הגט  מעיקר אינו אדם' לכל מותרת את 'הרי המשפט א.
שרשאית  בארמית נכתב כבר שהרי הכרחית, אינה וכתיבתו
בידיכי' ימחה לא ואינש דיתצביין גבר לכל 'להתנסבא

התוספות וצריך)וכתבו ד"ה א כו, הנהיג (גיטין תם שרבינו
בזמנו  הגט שבנוסח אף הקודש בלשון זה משפט להוסיף

כתוב. היה לא הוא
בלשון  כתוב ומקצתו הגט... "מקצת הרמב"ם מלשון ב.
שווים  הלשונות בשתי המשפטים כאשר שרק משמע אחרת"
אחת  בשפה נכתב רובו אם אבל פסול, הגט במספר,

כשר. אחרת, שפה ומיעוטו
כדברי  לשונות, משאר מיוחדת הארמית הלשון ג.

שמעוני ד)הילקוט ב, בעיניך,(דניאל קלה ארמי לשון תהי "אל
כבוד; הקב"ה לו שחלק מצינו ובכתובים ובנביאים שבתורה
וכעין  תימרון...". כדנא - בנביאים סהדותא, יגר - בתורה

רש"י כתב ד"ה זה א, מט, זה)(קידושין כשהוסיף הרי "אונקלוס
הוסיף, מדעתו ozipלא ipiqa ixdy וחזר שנשתכח אלא ,

-כשר. הקודש ובלשון בארמית הנכתב גט ולכן, ויסדו".
ערוך' ב'שלחן הרמ"א כתב ס"א)וכן קכו סי' "אפילו (אהע"ז :

דפוסל לשונות]למאן בשתי הגט לשון [כתיבת דמקצתו מודה
והוי  בסיני ניתנו דשניהם כשר, ארמי, לשון ומקצתו הקודש
לכתוב  עכשיו נוהגין ולכן דמי. אחד וכלשון בלשון קרובים

ארמית". לשון ורובו הקודש לשון מלות מקצת בגט

ה'תשע"ו  שבט כ"ז קודש שבת בגירושין  תנאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰éøä :dì øîà íà¦¨©¨£¥
íi÷úiLk ...Cëå Ck éàðz ìò íBiäî Bà åéLëòî úLøâî zà©§§Ÿ¤¤¥©§¨¥©©§©¨¨¨§¤¦§©¥
dì Léå ...dãéì èbä úðéúð úòMî úLøâî äéäz ,éàðzä©§©¦§¤§Ÿ¤¤¦§©§¦©©¥§¨¨§¥¨

.éàðzä íi÷úð àì ïéãòL ét ìò óà älçzëì àOpäì§¦¨¥§©§¦¨©©¦¤£©¦Ÿ¦§©¥©§©
הגמרא מדברי זו הלכה למד א)הרמב"ם פג, (גיטין

התנאי  יתקיים שאם באופן תנאי, על אשתו את שהמגרש
להינשא  האשה מותרת האשה הרי למפרע, מגורשת תהיה

התנאי  נתקיים לא שעדיין אף משנה).מיד (מגיד

רש"י לשיטת חוששין)אמנם אין ד"ה א פד, הבעל (גיטין אם
קודם  להינשא לה אסור בתנאי, אשתו את גירש
התנאי  יתקיים לא שמא חוששים כי התנאי, שנתקיים
נשאת  אם זו ולדעה ממזרים". ובניה בטל גט "ונמצא

התנאי שיתקיים עד ממנה לפרוש בעלה אהע"ז (ש"ע צריך

ס"ב) קמג .סי'
'קום  של תנאי בין לחלק יש ראשונים כמה ולדעת
את  התנה הבעל אם תעשה': ואל 'שב של לתנאי ועשה'
מאתים  לי שתתני מנת "על כגון מעשה, בעשיית הגירושין
חוששים  כי התנאי שיתקיים עד להינשא האשה אסורה זוז",

להימנע  הוא התנאי אם אבל התנאי, יתקיים לא שמא
או  לפלוני" תינשאי שלא מנת "על שאמר כגון ממעשה,
אין  כי מיד, להינשא מותרת - וכד' יין" תשתי "שלא

התנאי על שתעבור הרי"ף)לחשוש בדפי ב לה, גיטין .(ר"ן
והרמב"ן הרשב"א סק"ד)ולדעת קמג סי' אבהע"ז שמואל בית (ראה

תעשה' ואל ב'שב הוא התנאי כאשר רק להינשא מותרת
jkl sqepae אחרים בדעת תלויה היא אם אבל לקיימו, בידה

שהוא  אלא בידה שהדבר או תעשה', ואל ב'שב שהתנאי אף
את  לקיים תוכל לא למעשה שמא חוששים - ועשה' ב'קום

להינשא. ואסורה התנאי
אם  (אפילו לקיימו שבידה תנאי הוא שאם הסוברים ויש
מותרת  - יין" שתשתי מנת "על כגון ועשה') ב'קום הוא
הדבר  כאשר אך התנאי, על שתעבור חשש אין כי להנשא,
ואסורה  יתקיים לא שהתנאי לחשוש יש אחרים, ביד תלוי

אחרים להנשא בשם שם .המקיליו)(ר"ן
הר"ן לה (שם)וכתב המתיר הרמב"ם, דעת גם היא שזו

לקיימו, בידה אם רק שזהו - התנאי קיום קודם גם להנשא
להנשא. אסורה אחרים בדעת תלוי זה אם אבל
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לאחרים. קודמת העיר בני שתיית הסמוכות, הערים בני של
עיר  ובני לכביסה המעיין מי את צריכים העיר בני ואם
האחרים  חיי חכמים לדעת - לשתייה אותו צריכים אחרת
קודמת, העיר בני כביסת יוסי רבי לדעת ואילו קודמים,
כחיי  שקול זה והרי רב צער יש כביסה שבמניעת משום

נפש.
לקצוץ  לי הנח ליהודי: גוי אמר שאם מכאן שלמדו ויש
לאבד  חייב שאינו חברך את אמית – ולא מאיבריך, אחד
קודם  בלבד הגוף צער אפילו שהרי חברו, חיי עבור אבר

חברו כאן)לחיי הרמב"ם על איתן .(נחל
ה'הפלאה' שם)אך כתובות גופו (קונט"א צער שבוודאי כתב,

והראיה  חברו, של נפש פיקוח בפני עומד אינו אדם של

סוברים יש הירושלמי)שהרי בשם תכו סי' חו"מ אדם (סמ"ע שחייב
כן  ואם ממוות, חברו את להציל כדי לסכנה להיכנס אף

שע  ובמעיין קלֿוחומר חברו. הצלת לצורך צער לסבול ליו
יכולים  הסמוכה העיר בני כאשר מדובר העיר בני של
סכנת  כאן ואין אחר למקום ללכת או מרחוק מים להביא

נוחות. אי רק אלא חיים
אחרת  מינקת לוולד לשכור יכול האב כאן, גם וכך
את  להניק לבעלה האשה שעבוד מצד רק הוא והנידון
לחייבה  אין מכך צער לה יש שאם נאמר כך ועל הוולד,
מינקת  למצוא אפשרות אין אם אך לבעלה, זאת לעשות
מצטערת  שהיא אף בנה את להניק האם חייבת בוודאי אחרת

לצערה קודמים הוולד ענף וחיי ד סי' שמואל א)(משפטי ה,

ה'תשע"ו  שבט כ"ד רביעי יום אשתו? מירושת 'להסתלק' הבעל יכול מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìò úéðúäL äMàä̈¦¨¤¦§¥©
dì áúk íà :ìòaä ïäa äëBfL íéøácî úeëæ ìháì dìòa©§¨§©¥§¦§¨¦¤¤¨¤©©©¦¨©¨

éøö Bðéà Z ïéàeOpä íã÷ äñeøà dãBòåàlà ,Bãiî úBð÷ì C §¨£¨Ÿ¤©¦¦¥¨¦¦§¦¨¤¨
.íi÷ dì áúkM äî ìk̈©¤¨©¨©¨

למלך': ה'משנה כתב
אדם  יכול איך כן ואם כשתמות, אשתו את יורש הבעל
ותמות, לו כשתינשא אותה יירש שלא ארוסתו עם להתנות

לעולם בא שלא דבר מקנה אדם אין ה"א)הרי פכ"ב מכירה ?(הל'
התוספות כהנא)וביארו כדרב ד"ה א פג, הבעל (כתובות שירושת

מדרבנן ה"ט)היא פי"ב לעיל הרמב"ם, שיטת גם שתיקנוה (וזו
את  ולסלק זו בטובה אפשי אי לומר יכול  ולכן לטובתו,

בה. מלזכות עצמו
מקובצת' ורשב"א)וה'שיטה רמב"ן בשם שם שאף (כתובות ביאר

לסלק  יכול התורה מן הבעל שירושת הסוברים לשיטת
הקנאה  אינו סילוק כי לעולם, בא שלא מדבר עצמו
בו. זכה לא שעדיין ממון מכל זכותו את לסלק וביכולתו

הרמ"א פסק ח)וכן ס"ק ר"ט סי' ה'מרדכי'.(חו"מ בשם
יכול  הנישואין קודם ארוסה בעודה רק אמנם,
יכול  אינו הנישואין לאחר אבל אשתו, מירושת להסתלק
עיון  כי אשתו, בירושת זכותו את ולבטל להסתלק

יכול ie`xש  ואינו בה זכה כבר כאילו זה הרי ליורשה
קנין לזה צריך אלא בעלמא באמירה עצמו (משנה לסלק

.למלך)
מלואים' סק"ו)וה'אבני צב מבאר:(סי'

היינו  שייכות, קצת בו לו שיש בדבר רק מועיל הסילוק
שלא  האירוסין קודם מתנה אם אבל ארוסתו, כבר כשהיא
אין  שעדיין כיון מועיל, הסילוק אין - כשתנשא אותה יירש
האירוסין  לאחר עצמו מסלק הבעל וכאשר בדבר. שייכות לו

מה  הסילוק אין אשתו, את לעולם)miqkpמלרשת באו לא (שעדיין

dy`aאלא ewlgn זה ואין והירושה), הנכסים (שבבעלותה
כשהיא  שייכות לו יש באשה כי לעולם, בא שלא דבר

לו. ארוסה

ה'תשע"ו יום  שבט כ"ה חמישי העדים  ידי על הגט קריאת

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰úà ïúBpL ,íéãòä̈¥¦¤¥¤
dì Bðúð íàå .dì epðzé Ck øçàå BúBø÷ì ïéëéøö ,íäéðôa èbä©¥¦§¥¤§¦¦¦§§©©¨¦§¤¨§¦§¨¨

.dì BðúpL øçà BúBà ïéàøB÷å ïéøæBç Z älçz íäéðôa¦§¥¤§¦¨§¦§§¦©©¤§¨¨
ידי על הגט קריאת חובת לגבי זו, dxiqndבהלכה icr

לקרוא  יכולים המסירה קודם קראו לא שאם הרמב"ם כותב
להלן אך ידי(הכ"ג)אחריה, על הגט קריאת חובת icrלגבי

dnizgd להיותם צריכים הגט על שחותמין 'העדים כתב:
קודם  קראו לא שאם פירש ולא ולחתום', לקרות יודעים

אחריה. לקרוא יכולים הנתינה
להלן נוסף: עדי (הכ"א)והבדל שאם הרמב"ם כתב

האשה  המסירה), לאחר (אף הגט את כלל קראו לא המסירה
wtq לגבי אך כשר, גט זה שהיה הוכחה אין כי מגורשת,

לא  שאם מדבריו משמע החתימה עדי ידי על הגט קריאת
מגורשת.i`ceeקראו, אינה

החילוק: וביאור
הכתוב  על בחתימתם מעידים השטר על החתומים עדים

אינם  שהרי עדות הגדת כאן אין אותו קראו לא ואם בו,
הגט  כי גירושין, ספק אפילו כאן ואין מעידים, מה על יודעים
גם  זה ומטעם עדים. חתימת עליו שאין העובדה מעצם פסול
שהיא  החתימה בעת כי החתימה, לאחר קריאה מועילה אין

מעידים. הם מה על יודעים העדים אין העדות הגדת שעת
על  אלא הגט, תוכן על מעידים אינם מסירה עדי אך
את  לקרוא צריכים היו לא הדין ומעיקר לאשה, מסירתו
אם  עתידיות תקלות למנוע כדי שיקראו תקנו וחכמים תוכנו,
קודם  יקראו לכתחילה ולכן הגט, כשרות על ספק יתעורר
שיספיקו  קודם המסירה לאחר מיד ייעלם שמא המסירה
לפנינו  הגט ועדיין קראו לא אם בדיעבד אך אותו, לקרוא
מגורשת, ספק האשה כלל קראו לא ואם כעת, לקראו ניתן
מהכשר  חלק אינה העדים וקריאת כשר, שהגט יתכן כי
אינה  כשר היה לא הגט שמא החשש מפני ורק הגט,

מספק. אלא בוודאי מגורשת
(` ,fh 'iq oihib mixery ihewl)

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  שבט כ"ו שישי יום הגט  שפת

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰èbä úö÷î äéä íà¦¨¨¦§¨©¥
ìa áeúkìa Búö÷îe úçà ïBL.ìeñt Z úøçà ïBL ¨§¨©©¦§¨§¨©¤¤¨
יא)להלן כולם (הל' ישראל נהגו "כבר הרמב"ם כתב

בכל  לכתבו שמותר פי על אף ארמי... בלשון הגט לכתוב
שכתבו  הגט מנוסח שינו מדוע ידוע ולא לכתחילה". לשון
בלשון  היה שוודאי ראשון, בית גלות עד משה מימות
והנהיגו  ארמית בלשון לכתוב התחילו מכן לאחר ורק הקדש

לדורות גם לד)כך סי' ג, אהע"ז משה .(אגרות
אחת  בלשון כתוב הגט מקצת שאם הרמב"ם דברי ואת
שהרמב"ם  משנה' ה'מגיד מבאר פסול, - באחרת ומקצתו

בתוספתא מהנאמר זאת ה"י)למד פ"ז בו (גיטין שחתמו גט ,
לפסול  שיש וודאי כן ואם פסול, שונים, בלשונות העדים

באחרת. ומקצתו אחת בלשון מקצתו הכתוב גט
הרמ"א דן זה, ואילך)ולפי קכ"ט הרמ"א ישראל (שו"ת במנהג

בלשון  אדם' לכל מותרת את 'הרי המשפט את לכתוב
ארמית בלשון הגט ושאר הי"ב)הקודש ומבאר:(להלן ,

הגט  מעיקר אינו אדם' לכל מותרת את 'הרי המשפט א.
שרשאית  בארמית נכתב כבר שהרי הכרחית, אינה וכתיבתו
בידיכי' ימחה לא ואינש דיתצביין גבר לכל 'להתנסבא

התוספות וצריך)וכתבו ד"ה א כו, הנהיג (גיטין תם שרבינו
בזמנו  הגט שבנוסח אף הקודש בלשון זה משפט להוסיף

כתוב. היה לא הוא
בלשון  כתוב ומקצתו הגט... "מקצת הרמב"ם מלשון ב.
שווים  הלשונות בשתי המשפטים כאשר שרק משמע אחרת"
אחת  בשפה נכתב רובו אם אבל פסול, הגט במספר,

כשר. אחרת, שפה ומיעוטו
כדברי  לשונות, משאר מיוחדת הארמית הלשון ג.

שמעוני ד)הילקוט ב, בעיניך,(דניאל קלה ארמי לשון תהי "אל
כבוד; הקב"ה לו שחלק מצינו ובכתובים ובנביאים שבתורה
וכעין  תימרון...". כדנא - בנביאים סהדותא, יגר - בתורה

רש"י כתב ד"ה זה א, מט, זה)(קידושין כשהוסיף הרי "אונקלוס
הוסיף, מדעתו ozipלא ipiqa ixdy וחזר שנשתכח אלא ,

-כשר. הקודש ובלשון בארמית הנכתב גט ולכן, ויסדו".
ערוך' ב'שלחן הרמ"א כתב ס"א)וכן קכו סי' "אפילו (אהע"ז :

דפוסל לשונות]למאן בשתי הגט לשון [כתיבת דמקצתו מודה
והוי  בסיני ניתנו דשניהם כשר, ארמי, לשון ומקצתו הקודש
לכתוב  עכשיו נוהגין ולכן דמי. אחד וכלשון בלשון קרובים

ארמית". לשון ורובו הקודש לשון מלות מקצת בגט

ה'תשע"ו  שבט כ"ז קודש שבת בגירושין  תנאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰éøä :dì øîà íà¦¨©¨£¥
íi÷úiLk ...Cëå Ck éàðz ìò íBiäî Bà åéLëòî úLøâî zà©§§Ÿ¤¤¥©§¨¥©©§©¨¨¨§¤¦§©¥
dì Léå ...dãéì èbä úðéúð úòMî úLøâî äéäz ,éàðzä©§©¦§¤§Ÿ¤¤¦§©§¦©©¥§¨¨§¥¨

.éàðzä íi÷úð àì ïéãòL ét ìò óà älçzëì àOpäì§¦¨¥§©§¦¨©©¦¤£©¦Ÿ¦§©¥©§©
הגמרא מדברי זו הלכה למד א)הרמב"ם פג, (גיטין

התנאי  יתקיים שאם באופן תנאי, על אשתו את שהמגרש
להינשא  האשה מותרת האשה הרי למפרע, מגורשת תהיה

התנאי  נתקיים לא שעדיין אף משנה).מיד (מגיד

רש"י לשיטת חוששין)אמנם אין ד"ה א פד, הבעל (גיטין אם
קודם  להינשא לה אסור בתנאי, אשתו את גירש
התנאי  יתקיים לא שמא חוששים כי התנאי, שנתקיים
נשאת  אם זו ולדעה ממזרים". ובניה בטל גט "ונמצא

התנאי שיתקיים עד ממנה לפרוש בעלה אהע"ז (ש"ע צריך

ס"ב) קמג .סי'
'קום  של תנאי בין לחלק יש ראשונים כמה ולדעת
את  התנה הבעל אם תעשה': ואל 'שב של לתנאי ועשה'
מאתים  לי שתתני מנת "על כגון מעשה, בעשיית הגירושין
חוששים  כי התנאי שיתקיים עד להינשא האשה אסורה זוז",

להימנע  הוא התנאי אם אבל התנאי, יתקיים לא שמא
או  לפלוני" תינשאי שלא מנת "על שאמר כגון ממעשה,
אין  כי מיד, להינשא מותרת - וכד' יין" תשתי "שלא

התנאי על שתעבור הרי"ף)לחשוש בדפי ב לה, גיטין .(ר"ן
והרמב"ן הרשב"א סק"ד)ולדעת קמג סי' אבהע"ז שמואל בית (ראה

תעשה' ואל ב'שב הוא התנאי כאשר רק להינשא מותרת
jkl sqepae אחרים בדעת תלויה היא אם אבל לקיימו, בידה

שהוא  אלא בידה שהדבר או תעשה', ואל ב'שב שהתנאי אף
את  לקיים תוכל לא למעשה שמא חוששים - ועשה' ב'קום

להינשא. ואסורה התנאי
אם  (אפילו לקיימו שבידה תנאי הוא שאם הסוברים ויש
מותרת  - יין" שתשתי מנת "על כגון ועשה') ב'קום הוא
הדבר  כאשר אך התנאי, על שתעבור חשש אין כי להנשא,
ואסורה  יתקיים לא שהתנאי לחשוש יש אחרים, ביד תלוי

אחרים להנשא בשם שם .המקיליו)(ר"ן
הר"ן לה (שם)וכתב המתיר הרמב"ם, דעת גם היא שזו

לקיימו, בידה אם רק שזהו - התנאי קיום קודם גם להנשא
להנשא. אסורה אחרים בדעת תלוי זה אם אבל



`zeyiעו zekld - miyp xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyely m"anx ixeriye"ryz hay f"kÎ`"k -

ה'תשע"ו  שבט כ"א ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦
עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨

יעזוב 1) שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני בו כלולים
לעכב  האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין ביתו,
מארבע  יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה בעלה ישא שלא
מורד, או מורדת דיני משפחה, מחיי אשתו המדיר נשים,

וקבורתה. פדיונה

.à‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰BÚ2ÈÙk LÈ‡Â LÈ‡ ÏÎÏ - »»¬»«»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡È¯a‰ Ì„‡ Èa ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÈÙÎe BÁk…¿ƒ¿«¿≈«¿≈»»«¿ƒƒ

ÌÈbÚ‰Â ÌÈk¯‰Â3˙ÏLÎnL ‰Î‡ÏÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»¬Àƒ∆≈»∆¿»»∆«¿∆∆
Ô˙BÚ - Ô‰Èz·a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÔÁk…»∆»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈∆»»
ÔÈ‚¯B‡‰Â ÔÈËiÁ‰ ÔB‚k ,ÔÈÏÚBt‰ .‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»«¬ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ
- ¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBa‰Â¿«ƒ¿«≈»∆ƒ»¿»¿«¿»»ƒ
¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙aLa ÌÈÓÚt Ô˙BÚ»»«¬«ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿«¿»¿ƒ

ÌÈ¯nÁ‰ .˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ - ˙¯Á‡4ÌÚt - «∆∆»»««««¿«»««»ƒ««
ÌÈÏnb‰Â .˙aLa ˙Á‡5.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ - ««¿«»¿««»ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈÁln‰Â6- ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz .ÌÈL„Á ‰MLÏ ˙Á‡ - ¿««»ƒ««¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
LÈzÓ ‰¯Bz „eÓÏzL ÈtÓ ,˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ»»««««¿«»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ
ÈÏÈlÓ Ô˙hÓ LnLÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„Â .ÔÁk…»¿∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ≈≈

.˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL«»¿≈≈«»

אישות.2) על 4)מפונקים.3)חיי תבואה מוליכים
שבעיר. לשוק מכפרים על 5)חמורים סחורות מביאים

רחוק. ממקום ולקצווי 6)הגמלים הגדול לים פורשים
ארץ.

.áLÈ7‰¯BÁÒÏ ‡ˆÈ ‡lL dÏÚa ÏÚ ·kÚÏ ‰M‡Ï ≈¿ƒ»¿«≈««¿»∆…≈≈ƒ¿»
‡ˆÈ ‡ÏÂ d˙BÚÓ ÚÓÈ ‡lL ,·B¯˜ ÌB˜ÓÏ ‡l‡∆»¿»»∆…ƒ¿«≈»»¿…≈≈
‰Î‡ÏnÓ ˙‡ˆÏ BÚÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .d˙eL¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿≈≈»¿»¿»≈ƒ¿»»
ÔB‚k ,‰˜BÁ¯ d˙BÚL ‰Î‡ÏÓÏ ‰·B¯˜ d˙BÚL∆»»¿»ƒ¿»»∆»»¿»¿
ÁlÓ ˙BOÚ‰Ï Ïn‚ B‡ ,Ïnb ˙BOÚ‰Ï LwaL ¯nÁ8. «»∆ƒ≈¿≈»«»«»¿≈»«»

˙eL¯a ‡lL ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…ƒ¿
ÚÂ C¯ ÔÎÂ .ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL Ô‰È˙BL‰OÚpL ‚ ¿≈∆¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»…∆«¬»

.·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»≈ƒ¿¿»¿«≈

יותר,8)יכולה.7) מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף
מעשרה  עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב אשה "רוצה כי

ופרישות". קבים

.â˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈL ‰nk Ì„‡ ‡OB≈»»«»»ƒ¬ƒ≈»≈¿«««
·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊa ÔÈa9,‡e‰Â . ≈¿««¿≈ƒ¿¿»¿«≈¿

˙Á‡ ÏÎÏ Èe‡¯k ‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÔzÏ ÏBÎÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ≈¿≈¿¿»»»¿»««
‡l‡ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÔkLÏ Ô˙B‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙Á‡Â¿««¿≈»»…»ƒ¿…¿»≈««∆»

dÓˆÚÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk10. »««¿««¿«¿»

רשאי 9) אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
דרבינו  "חרם תקנת ואחרי אשתו" על אחרת אשה  לישא
הראשונה  אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום"

בזו.10)מסכימה. זו יתקנאו שלא כדי

.ãÔÈÓ ÈÙÏ ?Ô˙BÚ ‡È‰ ‰nÎÂ11ÏÚBt ?„ˆÈk .12 ¿«»ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«≈
LÈÂ ,˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ LÈ - ÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ≈»»««¿«»¿≈

˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ13‡ˆÓ - ÌÈL Úa¯‡ BÏ eÈ‰ . »»««¿«»»«¿«»ƒƒ¿»
˙B˙aL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ˙BÚ14ÔÎÂ . «»««≈∆««««ƒ¿≈«»¿≈

Ïk ˙BÚ ‰È‰z - ÌÈL Úa¯‡ BÏ LÈÂ ÁlÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«»¿≈«¿«»ƒƒ¿∆«»
CÎÈÙÏ .ÌÈL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡15eeˆ ««≈∆««««ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ

Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ16,ÌÈL Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ ¬»ƒ∆…ƒ»»»≈««¿«»ƒ
Ô‰Ï ÚÈbzL È„k ,‰a¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«¿≈¿≈∆«ƒ«»∆

L„Áa ˙Á‡ ÌÚt ‰BÚ17. »««««¿…∆

הנשים.11) מספר פעמים 12)לפי ועונתו בעיר שמלאכתו
והמנהג 13)בשבוע. הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף

ליקח  עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לישא במקום
נשים. אחת 14)עוד לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי

מהזמן  פחות ולרבות מלפרות יימנע לא שהאיש אלא
לו. מניינן.15)שקבעו לפי ועונתן המתנהג 16)הואיל

בשבוע. פעם שעונתו חכם הענוגים 17)כתלמיד אבל
יותר  לישא יכולים לילה בכל שעונתם ממלאכתם הבטלים

נשים. מארבע

.ä¯Ó‡M ‰Ó ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡zL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…««¬≈ƒ«∆»«
L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO È¯·cÓ BÏ ‰¯Ó‡M ‰Ó B‡ dÏ»«∆»¿»ƒƒ¿≈¿¿«…

ÌÚ Ì„‡ ¯a„nL‰Ê È¯‰ - LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ BzL‡ ∆¿«≈»»ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¬≈∆
¯ÓBÏÂ ‰Èt ÊÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ ÔÈ‡L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈƒ¿ƒ≈¿À»∆≈¿»¿»≈»∆»¿«
˙ÏÚBt ‰È‰zL d¯Èc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔBÏ˜ È¯·c ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ»∆ƒ¿∆∆∆
‰OÚzL d¯Èc‰L B‡ ,¯aÚ˙z ‡lL LÈÓLz ˙Úa¿≈«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒƒ»∆«¬∆
˙eËLk ‡l‡ LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ÌÈËBL ‰OÚÓ«¬≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»∆»ƒ¿

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»

.å˙Á‡ ˙aL :‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰18 ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»«»««
BÏ ÔÈÈzÓÓ -19B‡ ‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¿ƒƒ»≈«≈ƒ¿ƒ≈¿À»

;ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯„ ¯ÙÈ»≈ƒ¿¬ƒ»»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
?d¯ÈcÓ „ˆÈÎÂ .‰L‡È˙Â d¯Úˆ È¯‰ - ¯„pL ÔÂÈkL∆≈»∆»«¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¬»¿≈««ƒ»
‡lL ÚaLpL B‡ ,CÈÏÚ ¯eÒ‡ ÈLÈÓLz :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»«¿ƒƒ»»«ƒ∆ƒ¿«∆…
ÚaL - ÚaL Ì‡Â ,ÌeÏk ¯„ ‡Ï - B˙hÓ LnLÈ¿«≈ƒ»…»«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿«

dÏ „aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂMÏ20˙‡‰ :dÏ ¯Ó‡ . «»¿ƒ¿≈∆¿À¿»»»«»¬»«
ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz21¯eÒ‡Â ,¯„ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ≈¬»»«¬≈∆∆∆¿»

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡Ï ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ;LnLÏ22. ¿«≈∆≈«¬ƒƒ¿»»»»»»

נדרו.19)אחד.שבוע 18) את יתיר התורה.20)שמא מן
זה. שעבוד להפקיע יכולים אינם והשבועה כאן 21)והנדר

תשמישה  הנאת להיפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא
הוא.22)עליו. שאסור כיוון מאליו בטל ושעבודו
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.æÚÓe ¯·Ú Ì‡Â .d˙BÚÓ BzL‡ ÚÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…«ƒ¿≈»»¿ƒ»«»«
:¯Ó‡pL ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - d¯ÚˆÏ È„k¿≈¿«¬»»«¿…«¬∆∆«»∆∆¡«
LLz B‡ ‰ÏÁ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L¿≈»¿»¿»»…ƒ¿»¿ƒ»»»«
‡nL ÌÈL„Á ‰ML ÔÈzÓÈ - ÏÚ·Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â BÁk…¿≈»ƒ¿…«¿ƒƒ»√»ƒ∆»

BfÓ ‰ÏB„b ‰BÚ EÏ ÔÈ‡L ,‡È¯·È23B‡ Ck ¯Á‡Â , «¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿««»
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ ˙eL¯ ‰pnÓ ÏhÈƒ…ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

במלח.23) הנוהגת ביותר הרחוקה העונה זוהי

.ç‡È‰ ,‰hn‰ LÈÓLzÓ dÏÚa ‰ÚnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«¿»ƒ«¿ƒ«ƒ»ƒ
.‰„¯Ó ‰Ó ÈtÓ d˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ .˙„¯BÓ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿¬ƒ»ƒ¿≈»»¿»
BÏ ÏÚa‰Ï ‰ÏBÎÈ ÈÈ‡Â e‰ÈzÒ‡Ó :‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÈzÚcÓ24B˙ÚLÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -25dÈ‡L ÈÙÏ ,dL¯‚Ï ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿»¿»¿ƒ∆≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â .dÏ ‡eOÏ ÏÚazL ‰Èe·Lkƒ¿»∆ƒ»≈¿»»¿≈≈¿…¿À»

ÏÏk26‰È˙B‡Ïa Ïh˙Â .27ÌÈÒÎpÓ ÔÈa - ÔÈÓiw‰ ¿»¿ƒ…¿»∆»««»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙Â dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L28ÈÒÎpÓ ÔÈa , ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»»≈ƒƒ¿≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ ‡lL ‚BÏÓ29ÏLa ˙ÏËB dÈ‡Â . ¿∆…ƒ¿«≈¿«¬»»¿≈»∆∆¿∆
˙ÁtËÓe ‰ÈÏ‚¯aL ÏÚÓ elÙ‡Â .ÌeÏk ÏÚa««¿«¬ƒƒ¿»∆¿«¿∆»ƒ¿««
‰Ó ÏÎÂ .BÏ ˙˙BÂ ˙ËLBt ,dÏ ÔÁ˜lL dL‡¯aL∆¿…»∆¿»»»∆∆¿∆∆¿»«
˙Ó ÏÚ dÏ Ô˙ ‡lL ,B˙B‡ ˙¯ÊÁÓ ‰zÓ dÏ Ô˙pM∆»«»«»»«¬∆∆∆…»«»«¿»

.‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈

ודחיות.25)מרצוני.24) שהיות כל ללא כי 26)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי ביטלה זה במרדה

לשאר 27) הדין והוא שימוש. מרוב נשחקו או שבלו בגדים
שימוש. מרוב שנפחתו צאן 28)נכסים "נכסי ונקראים:

פחתו 29)ברזל". - פחתו אם האשה ברשות הם הרי אלא
אוכל  שהבעל שם על - מלוג לה. הותירו - הותירו אם לה,

התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות

.è:‰¯Ó‡Â ,B¯ÚˆÏ È„k dÏÚa ˙ÁzÓ ‰„¯Ó Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ«««¿»¿≈¿«¬¿»¿»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚL ÈtÓ CÎa B˙B‡ ˙¯ÚˆÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿≈∆»»ƒ»»»
,‰·È¯Ó ÈnÚ ‰OÚL ÈtÓ B‡ ,ÈÏÏwL ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿≈∆»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈaÓ dÏ ÌÈÁÏBL - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ
Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡L ,˙Ú„BÈ ÈÂ‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¬ƒ««∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈
Ck ¯Á‡Â .d˙B‡ z„ÒÙ‰ ,‰Ó ‰‡Ó C˙a˙k elÙ‡ -¬ƒ¿À»≈≈»»∆ƒ¿«¿¿»¿««»
ÏÎa ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ»∆»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»
˙ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B˙aL Úa¯‡ ,ÌBÈ«¿««»««¿¿ƒ¿ƒ

.dÏÚa ÏÚ ‰„¯Ó»¿»««¿»

.é‰iL ÌÚt ÔÈc ˙Èa dÏ ÔÈÁÏBL ‰Ê¯Î‰‰ ¯Á‡Â¿««««¿»»¿ƒ»≈ƒ««¿ƒ»
z„ÒÙ‰ ,Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿
,da ÔÈÎÏÓ - ‰¯ÊÁ ‡ÏÂ dc¯Óa ‰„ÓÚ Ì‡ .CÈ˙a˙k¿À»ƒƒ»¿»¿ƒ¿»¿…»¿»ƒ¿»ƒ»
ÔÈ‡Â .ÏÏk ‰a˙k dÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙a˙k „·‡˙Â¿…«¿À»»¿…ƒ¿∆»¿À»¿»¿≈
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú Ëb dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»≈«¿≈»»…∆¿≈»¿
dÏÚa - Ëb‰ Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ≈»…∆«≈«¿»

.dL¯BÈ¿»

.àé.B¯ÚˆÏ È„k ‰„¯Ó Ì‡ dÏ ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ»ƒ»¿»¿≈¿«¬
.LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ,‰ÏBÁ B‡ ‰c ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»ƒ»»∆≈»¿»¿«¿ƒ

.ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«¿»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
.˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«∆∆

.áéÈ„k ‰„¯Óe ,‡Op‰Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ‰Òe¯‡ ÔÎÂ¿≈¬»∆ƒƒ«¿«»¿ƒ»≈»¿»¿≈
ÔÎÂ .LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ BÊ È¯‰ - ˙‡O ‡ÏÂ B¯ÚˆÏ¿«¬¿…ƒ»¬≈∆∆ƒ«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯„qk ,B¯ÚˆÏ È„k ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»¿»¿ƒ¿«≈¿≈¿«¬«≈∆«∆

.dÏ ÔÈOBÚƒ»

.âé¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Lk ,˙‡f‰ ˙„¯Bn‰«∆∆«…¿∆ƒ≈««¿≈»»
.ÏÚa ÏL ‡e‰L ¯·c Ïk ¯ÈÊÁz ,‰a˙k ‡Ïa L„Á…∆¿…¿À»«¬ƒ»»»∆∆««
Ì‡ ,ÌÈÓi˜ Ô‰È˙B‡Ï·e BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ Ï·‡¬»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»≈∆«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÔÒÙz Ì‡Â ,d„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÒÙz»¿»≈ƒƒƒ»»¿ƒ¿»»«««≈
ÏawL ‰ÈÒÎpÓ „·‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»¿≈»«∆»«ƒ¿»∆»∆ƒ≈
‡e‰ ‰Ê .ÌeÏk dÏ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ Ô˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰««««¬»»»»≈¿«≈»¿∆

.˙„¯BÓa ‡¯Ób‰ ÔÈcƒ«¿»»¿∆∆

.ãé˙B‚‰Ó Ï··a Ì‰Ï LiL ,ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡Â¿»¿«¿ƒ∆≈»∆¿»∆ƒ¿»
·¯a ˙B‚‰n‰ Ô˙B‡ eËLt ‡ÏÂ .˙„¯BÓa ˙B¯Á‡¬≈¿∆∆¿…»¿»«ƒ¿»¿…
·¯a Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿…

.Ôe„ÏÂ Òt˙Ï Èe‡¯ ‡¯Ób‰ ÔÈ„Îe .˙BÓB˜n‰«¿¿ƒ«¿»»»ƒ¿…¿»

.åèÒ¯ÙÓe ÔÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â BzL‡ ÏÚ „¯Bn‰«≈«ƒ¿¿»«¬≈ƒ»¿«¿≈
- ‰È˙‡OL ÈtÓ ‰ÈÏÚ ‡a ÈÈ‡ Ï·‡ ,d˙B‡»¬»≈ƒ»»∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ»
ÌÈLÏLe LL Ï˜LÓ d˙a˙k ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ»«¿À»»ƒ¿«≈¿ƒ
LnLÈ ‡ÏÂ ·LÈÂ .˙aLÂ ˙aL ÏÎa ÛÒk ÏL ˙B¯BÚO¿∆∆∆¿»«»¿«»¿≈≈¿…¿«≈
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆ƒ≈≈¿««ƒ∆¿À»»
,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙ÙÒBÂ ˙ÎÏB‰∆∆¿∆∆¬≈≈¿…«¬∆

:¯Ó‡pLÏ·‡ ,dÁlLÈ - d‡O Ì‡L .Ú¯‚È ‡Ï ∆∆¡«…ƒ¿»∆ƒ¿≈»¿«¿»¬»
ÈtÓ ?‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ .¯eÒ‡ - ˙BpÚÏ¿«»¿»»…ƒ¿∆««∆ƒ¿≈

.‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L∆≈«¬∆

.æèBÊ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL BzL‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ≈
C¯„k ‡l‡ ,Èk ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ∆»¿∆∆
‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ ;BnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk»»»∆¬ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»¿»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,LÈÓLzÓ „¯BÓ ‡e‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿≈…ƒ∆»
ÈÓ ÏÚ ‰lÁza ÔÈÓÈ¯ÁÓ - dnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk C¯„k¿∆∆»»»∆¬ƒƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
‡Ï Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ‰„BÈ ‡ÏÂ „¯BÓ ‡e‰L∆≈¿…∆¿≈ƒ¿««»ƒ…

e„ÁÈ˙‰ :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ,e„B‰30,e„ÁÈ˙ .ÌÈ„Ú ÈÙa ¿ƒ»∆ƒ¿«¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«¬
ÔÈÚBË Ì‰ ÔÈ„ÚÂ31ÔÈOBÚÂ ÔÚËp‰ ÔÓ ÔÈL˜·Ó - «¬«ƒ≈¬ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ

ÔÈc‰ Ák ÈÙk ‰¯Lt32È‡ Ì„‡ Èa ÈÙa ÏÚ·Ï Ï·‡ . ¿»»¿ƒ…«««»¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿≈»»ƒ
.‰È¯a Ïk ÈÙa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»

ביאה.30) מתשמיש.31)לשם השני על מורד שאחד
ופירשו 32) בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים

מעל  רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי:
- בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ
וסובר  סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו
היא  סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה - בקשה" "דרך רבינו
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עז zeyi` zekld - miyp xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyely m"anx ixeriye"ryz hay f"kÎ`"k -

ה'תשע"ו  שבט כ"א ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦
עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨

יעזוב 1) שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני בו כלולים
לעכב  האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין ביתו,
מארבע  יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה בעלה ישא שלא
מורד, או מורדת דיני משפחה, מחיי אשתו המדיר נשים,

וקבורתה. פדיונה

.à‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰BÚ2ÈÙk LÈ‡Â LÈ‡ ÏÎÏ - »»¬»«»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡È¯a‰ Ì„‡ Èa ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÈÙÎe BÁk…¿ƒ¿«¿≈«¿≈»»«¿ƒƒ

ÌÈbÚ‰Â ÌÈk¯‰Â3˙ÏLÎnL ‰Î‡ÏÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»¬Àƒ∆≈»∆¿»»∆«¿∆∆
Ô˙BÚ - Ô‰Èz·a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÔÁk…»∆»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈∆»»
ÔÈ‚¯B‡‰Â ÔÈËiÁ‰ ÔB‚k ,ÔÈÏÚBt‰ .‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»«¬ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ
- ¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBa‰Â¿«ƒ¿«≈»∆ƒ»¿»¿«¿»»ƒ
¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙aLa ÌÈÓÚt Ô˙BÚ»»«¬«ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿«¿»¿ƒ

ÌÈ¯nÁ‰ .˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ - ˙¯Á‡4ÌÚt - «∆∆»»««««¿«»««»ƒ««
ÌÈÏnb‰Â .˙aLa ˙Á‡5.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ - ««¿«»¿««»ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈÁln‰Â6- ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz .ÌÈL„Á ‰MLÏ ˙Á‡ - ¿««»ƒ««¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
LÈzÓ ‰¯Bz „eÓÏzL ÈtÓ ,˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ»»««««¿«»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ
ÈÏÈlÓ Ô˙hÓ LnLÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„Â .ÔÁk…»¿∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ≈≈

.˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL«»¿≈≈«»

אישות.2) על 4)מפונקים.3)חיי תבואה מוליכים
שבעיר. לשוק מכפרים על 5)חמורים סחורות מביאים

רחוק. ממקום ולקצווי 6)הגמלים הגדול לים פורשים
ארץ.

.áLÈ7‰¯BÁÒÏ ‡ˆÈ ‡lL dÏÚa ÏÚ ·kÚÏ ‰M‡Ï ≈¿ƒ»¿«≈««¿»∆…≈≈ƒ¿»
‡ˆÈ ‡ÏÂ d˙BÚÓ ÚÓÈ ‡lL ,·B¯˜ ÌB˜ÓÏ ‡l‡∆»¿»»∆…ƒ¿«≈»»¿…≈≈
‰Î‡ÏnÓ ˙‡ˆÏ BÚÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .d˙eL¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿≈≈»¿»¿»≈ƒ¿»»
ÔB‚k ,‰˜BÁ¯ d˙BÚL ‰Î‡ÏÓÏ ‰·B¯˜ d˙BÚL∆»»¿»ƒ¿»»∆»»¿»¿
ÁlÓ ˙BOÚ‰Ï Ïn‚ B‡ ,Ïnb ˙BOÚ‰Ï LwaL ¯nÁ8. «»∆ƒ≈¿≈»«»«»¿≈»«»

˙eL¯a ‡lL ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…ƒ¿
ÚÂ C¯ ÔÎÂ .ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL Ô‰È˙BL‰OÚpL ‚ ¿≈∆¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»…∆«¬»

.·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»≈ƒ¿¿»¿«≈

יותר,8)יכולה.7) מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף
מעשרה  עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב אשה "רוצה כי

ופרישות". קבים

.â˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈL ‰nk Ì„‡ ‡OB≈»»«»»ƒ¬ƒ≈»≈¿«««
·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊa ÔÈa9,‡e‰Â . ≈¿««¿≈ƒ¿¿»¿«≈¿

˙Á‡ ÏÎÏ Èe‡¯k ‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÔzÏ ÏBÎÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ≈¿≈¿¿»»»¿»««
‡l‡ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÔkLÏ Ô˙B‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙Á‡Â¿««¿≈»»…»ƒ¿…¿»≈««∆»

dÓˆÚÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk10. »««¿««¿«¿»

רשאי 9) אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
דרבינו  "חרם תקנת ואחרי אשתו" על אחרת אשה  לישא
הראשונה  אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום"

בזו.10)מסכימה. זו יתקנאו שלא כדי

.ãÔÈÓ ÈÙÏ ?Ô˙BÚ ‡È‰ ‰nÎÂ11ÏÚBt ?„ˆÈk .12 ¿«»ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«≈
LÈÂ ,˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ LÈ - ÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ≈»»««¿«»¿≈

˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ13‡ˆÓ - ÌÈL Úa¯‡ BÏ eÈ‰ . »»««¿«»»«¿«»ƒƒ¿»
˙B˙aL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ˙BÚ14ÔÎÂ . «»««≈∆««««ƒ¿≈«»¿≈

Ïk ˙BÚ ‰È‰z - ÌÈL Úa¯‡ BÏ LÈÂ ÁlÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«»¿≈«¿«»ƒƒ¿∆«»
CÎÈÙÏ .ÌÈL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡15eeˆ ««≈∆««««ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ

Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ16,ÌÈL Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ ¬»ƒ∆…ƒ»»»≈««¿«»ƒ
Ô‰Ï ÚÈbzL È„k ,‰a¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«¿≈¿≈∆«ƒ«»∆

L„Áa ˙Á‡ ÌÚt ‰BÚ17. »««««¿…∆

הנשים.11) מספר פעמים 12)לפי ועונתו בעיר שמלאכתו
והמנהג 13)בשבוע. הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף

ליקח  עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לישא במקום
נשים. אחת 14)עוד לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי

מהזמן  פחות ולרבות מלפרות יימנע לא שהאיש אלא
לו. מניינן.15)שקבעו לפי ועונתן המתנהג 16)הואיל

בשבוע. פעם שעונתו חכם הענוגים 17)כתלמיד אבל
יותר  לישא יכולים לילה בכל שעונתם ממלאכתם הבטלים

נשים. מארבע

.ä¯Ó‡M ‰Ó ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡zL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…««¬≈ƒ«∆»«
L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO È¯·cÓ BÏ ‰¯Ó‡M ‰Ó B‡ dÏ»«∆»¿»ƒƒ¿≈¿¿«…

ÌÚ Ì„‡ ¯a„nL‰Ê È¯‰ - LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ BzL‡ ∆¿«≈»»ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¬≈∆
¯ÓBÏÂ ‰Èt ÊÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ ÔÈ‡L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈƒ¿ƒ≈¿À»∆≈¿»¿»≈»∆»¿«
˙ÏÚBt ‰È‰zL d¯Èc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔBÏ˜ È¯·c ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ»∆ƒ¿∆∆∆
‰OÚzL d¯Èc‰L B‡ ,¯aÚ˙z ‡lL LÈÓLz ˙Úa¿≈«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒƒ»∆«¬∆
˙eËLk ‡l‡ LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ÌÈËBL ‰OÚÓ«¬≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»∆»ƒ¿

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»

.å˙Á‡ ˙aL :‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰18 ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»«»««
BÏ ÔÈÈzÓÓ -19B‡ ‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¿ƒƒ»≈«≈ƒ¿ƒ≈¿À»

;ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯„ ¯ÙÈ»≈ƒ¿¬ƒ»»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
?d¯ÈcÓ „ˆÈÎÂ .‰L‡È˙Â d¯Úˆ È¯‰ - ¯„pL ÔÂÈkL∆≈»∆»«¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¬»¿≈««ƒ»
‡lL ÚaLpL B‡ ,CÈÏÚ ¯eÒ‡ ÈLÈÓLz :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»«¿ƒƒ»»«ƒ∆ƒ¿«∆…
ÚaL - ÚaL Ì‡Â ,ÌeÏk ¯„ ‡Ï - B˙hÓ LnLÈ¿«≈ƒ»…»«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿«

dÏ „aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂMÏ20˙‡‰ :dÏ ¯Ó‡ . «»¿ƒ¿≈∆¿À¿»»»«»¬»«
ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz21¯eÒ‡Â ,¯„ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ≈¬»»«¬≈∆∆∆¿»

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡Ï ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ;LnLÏ22. ¿«≈∆≈«¬ƒƒ¿»»»»»»

נדרו.19)אחד.שבוע 18) את יתיר התורה.20)שמא מן
זה. שעבוד להפקיע יכולים אינם והשבועה כאן 21)והנדר

תשמישה  הנאת להיפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא
הוא.22)עליו. שאסור כיוון מאליו בטל ושעבודו
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.æÚÓe ¯·Ú Ì‡Â .d˙BÚÓ BzL‡ ÚÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…«ƒ¿≈»»¿ƒ»«»«
:¯Ó‡pL ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - d¯ÚˆÏ È„k¿≈¿«¬»»«¿…«¬∆∆«»∆∆¡«
LLz B‡ ‰ÏÁ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L¿≈»¿»¿»»…ƒ¿»¿ƒ»»»«
‡nL ÌÈL„Á ‰ML ÔÈzÓÈ - ÏÚ·Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â BÁk…¿≈»ƒ¿…«¿ƒƒ»√»ƒ∆»

BfÓ ‰ÏB„b ‰BÚ EÏ ÔÈ‡L ,‡È¯·È23B‡ Ck ¯Á‡Â , «¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿««»
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ ˙eL¯ ‰pnÓ ÏhÈƒ…ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

במלח.23) הנוהגת ביותר הרחוקה העונה זוהי

.ç‡È‰ ,‰hn‰ LÈÓLzÓ dÏÚa ‰ÚnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«¿»ƒ«¿ƒ«ƒ»ƒ
.‰„¯Ó ‰Ó ÈtÓ d˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ .˙„¯BÓ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿¬ƒ»ƒ¿≈»»¿»
BÏ ÏÚa‰Ï ‰ÏBÎÈ ÈÈ‡Â e‰ÈzÒ‡Ó :‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÈzÚcÓ24B˙ÚLÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -25dÈ‡L ÈÙÏ ,dL¯‚Ï ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿»¿»¿ƒ∆≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â .dÏ ‡eOÏ ÏÚazL ‰Èe·Lkƒ¿»∆ƒ»≈¿»»¿≈≈¿…¿À»

ÏÏk26‰È˙B‡Ïa Ïh˙Â .27ÌÈÒÎpÓ ÔÈa - ÔÈÓiw‰ ¿»¿ƒ…¿»∆»««»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙Â dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L28ÈÒÎpÓ ÔÈa , ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»»≈ƒƒ¿≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ ‡lL ‚BÏÓ29ÏLa ˙ÏËB dÈ‡Â . ¿∆…ƒ¿«≈¿«¬»»¿≈»∆∆¿∆
˙ÁtËÓe ‰ÈÏ‚¯aL ÏÚÓ elÙ‡Â .ÌeÏk ÏÚa««¿«¬ƒƒ¿»∆¿«¿∆»ƒ¿««
‰Ó ÏÎÂ .BÏ ˙˙BÂ ˙ËLBt ,dÏ ÔÁ˜lL dL‡¯aL∆¿…»∆¿»»»∆∆¿∆∆¿»«
˙Ó ÏÚ dÏ Ô˙ ‡lL ,B˙B‡ ˙¯ÊÁÓ ‰zÓ dÏ Ô˙pM∆»«»«»»«¬∆∆∆…»«»«¿»

.‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈

ודחיות.25)מרצוני.24) שהיות כל ללא כי 26)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי ביטלה זה במרדה

לשאר 27) הדין והוא שימוש. מרוב נשחקו או שבלו בגדים
שימוש. מרוב שנפחתו צאן 28)נכסים "נכסי ונקראים:

פחתו 29)ברזל". - פחתו אם האשה ברשות הם הרי אלא
אוכל  שהבעל שם על - מלוג לה. הותירו - הותירו אם לה,

התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות

.è:‰¯Ó‡Â ,B¯ÚˆÏ È„k dÏÚa ˙ÁzÓ ‰„¯Ó Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ«««¿»¿≈¿«¬¿»¿»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚL ÈtÓ CÎa B˙B‡ ˙¯ÚˆÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿≈∆»»ƒ»»»
,‰·È¯Ó ÈnÚ ‰OÚL ÈtÓ B‡ ,ÈÏÏwL ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿≈∆»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈaÓ dÏ ÌÈÁÏBL - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ
Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡L ,˙Ú„BÈ ÈÂ‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¬ƒ««∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈
Ck ¯Á‡Â .d˙B‡ z„ÒÙ‰ ,‰Ó ‰‡Ó C˙a˙k elÙ‡ -¬ƒ¿À»≈≈»»∆ƒ¿«¿¿»¿««»
ÏÎa ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ»∆»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»
˙ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B˙aL Úa¯‡ ,ÌBÈ«¿««»««¿¿ƒ¿ƒ

.dÏÚa ÏÚ ‰„¯Ó»¿»««¿»

.é‰iL ÌÚt ÔÈc ˙Èa dÏ ÔÈÁÏBL ‰Ê¯Î‰‰ ¯Á‡Â¿««««¿»»¿ƒ»≈ƒ««¿ƒ»
z„ÒÙ‰ ,Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿
,da ÔÈÎÏÓ - ‰¯ÊÁ ‡ÏÂ dc¯Óa ‰„ÓÚ Ì‡ .CÈ˙a˙k¿À»ƒƒ»¿»¿ƒ¿»¿…»¿»ƒ¿»ƒ»
ÔÈ‡Â .ÏÏk ‰a˙k dÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙a˙k „·‡˙Â¿…«¿À»»¿…ƒ¿∆»¿À»¿»¿≈
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú Ëb dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»≈«¿≈»»…∆¿≈»¿
dÏÚa - Ëb‰ Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ≈»…∆«≈«¿»

.dL¯BÈ¿»

.àé.B¯ÚˆÏ È„k ‰„¯Ó Ì‡ dÏ ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ»ƒ»¿»¿≈¿«¬
.LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ,‰ÏBÁ B‡ ‰c ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»ƒ»»∆≈»¿»¿«¿ƒ

.ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«¿»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
.˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«∆∆

.áéÈ„k ‰„¯Óe ,‡Op‰Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ‰Òe¯‡ ÔÎÂ¿≈¬»∆ƒƒ«¿«»¿ƒ»≈»¿»¿≈
ÔÎÂ .LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ BÊ È¯‰ - ˙‡O ‡ÏÂ B¯ÚˆÏ¿«¬¿…ƒ»¬≈∆∆ƒ«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯„qk ,B¯ÚˆÏ È„k ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»¿»¿ƒ¿«≈¿≈¿«¬«≈∆«∆

.dÏ ÔÈOBÚƒ»

.âé¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Lk ,˙‡f‰ ˙„¯Bn‰«∆∆«…¿∆ƒ≈««¿≈»»
.ÏÚa ÏL ‡e‰L ¯·c Ïk ¯ÈÊÁz ,‰a˙k ‡Ïa L„Á…∆¿…¿À»«¬ƒ»»»∆∆««
Ì‡ ,ÌÈÓi˜ Ô‰È˙B‡Ï·e BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ Ï·‡¬»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»≈∆«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÔÒÙz Ì‡Â ,d„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÒÙz»¿»≈ƒƒƒ»»¿ƒ¿»»«««≈
ÏawL ‰ÈÒÎpÓ „·‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»¿≈»«∆»«ƒ¿»∆»∆ƒ≈
‡e‰ ‰Ê .ÌeÏk dÏ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ Ô˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰««««¬»»»»≈¿«≈»¿∆

.˙„¯BÓa ‡¯Ób‰ ÔÈcƒ«¿»»¿∆∆

.ãé˙B‚‰Ó Ï··a Ì‰Ï LiL ,ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡Â¿»¿«¿ƒ∆≈»∆¿»∆ƒ¿»
·¯a ˙B‚‰n‰ Ô˙B‡ eËLt ‡ÏÂ .˙„¯BÓa ˙B¯Á‡¬≈¿∆∆¿…»¿»«ƒ¿»¿…
·¯a Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿…

.Ôe„ÏÂ Òt˙Ï Èe‡¯ ‡¯Ób‰ ÔÈ„Îe .˙BÓB˜n‰«¿¿ƒ«¿»»»ƒ¿…¿»

.åèÒ¯ÙÓe ÔÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â BzL‡ ÏÚ „¯Bn‰«≈«ƒ¿¿»«¬≈ƒ»¿«¿≈
- ‰È˙‡OL ÈtÓ ‰ÈÏÚ ‡a ÈÈ‡ Ï·‡ ,d˙B‡»¬»≈ƒ»»∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ»
ÌÈLÏLe LL Ï˜LÓ d˙a˙k ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ»«¿À»»ƒ¿«≈¿ƒ
LnLÈ ‡ÏÂ ·LÈÂ .˙aLÂ ˙aL ÏÎa ÛÒk ÏL ˙B¯BÚO¿∆∆∆¿»«»¿«»¿≈≈¿…¿«≈
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆ƒ≈≈¿««ƒ∆¿À»»
,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙ÙÒBÂ ˙ÎÏB‰∆∆¿∆∆¬≈≈¿…«¬∆

:¯Ó‡pLÏ·‡ ,dÁlLÈ - d‡O Ì‡L .Ú¯‚È ‡Ï ∆∆¡«…ƒ¿»∆ƒ¿≈»¿«¿»¬»
ÈtÓ ?‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ .¯eÒ‡ - ˙BpÚÏ¿«»¿»»…ƒ¿∆««∆ƒ¿≈

.‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L∆≈«¬∆

.æèBÊ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL BzL‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ≈
C¯„k ‡l‡ ,Èk ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ∆»¿∆∆
‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ ;BnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk»»»∆¬ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»¿»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,LÈÓLzÓ „¯BÓ ‡e‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿≈…ƒ∆»
ÈÓ ÏÚ ‰lÁza ÔÈÓÈ¯ÁÓ - dnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk C¯„k¿∆∆»»»∆¬ƒƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
‡Ï Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ‰„BÈ ‡ÏÂ „¯BÓ ‡e‰L∆≈¿…∆¿≈ƒ¿««»ƒ…

e„ÁÈ˙‰ :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ,e„B‰30,e„ÁÈ˙ .ÌÈ„Ú ÈÙa ¿ƒ»∆ƒ¿«¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«¬
ÔÈÚBË Ì‰ ÔÈ„ÚÂ31ÔÈOBÚÂ ÔÚËp‰ ÔÓ ÔÈL˜·Ó - «¬«ƒ≈¬ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ

ÔÈc‰ Ák ÈÙk ‰¯Lt32È‡ Ì„‡ Èa ÈÙa ÏÚ·Ï Ï·‡ . ¿»»¿ƒ…«««»¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿≈»»ƒ
.‰È¯a Ïk ÈÙa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»

ביאה.30) מתשמיש.31)לשם השני על מורד שאחד
ופירשו 32) בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים

מעל  רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי:
- בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ
וסובר  סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו
היא  סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה - בקשה" "דרך רבינו
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`zeyiעח zekld - miyp xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דרך  אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת
מכריחין  אין וגם הגירושין על כופין אין שתתפייס, - בקשה
אלא  בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר
ואין  השלום, דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים

שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים

.æé„Ú d˙B‡ ˙‡t¯Ï ·iÁ - ‰˙ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«»¿«…»«
‰a¯‰ ÔBÓÓ „ÈÒÙÈÂ C¯‡ ÈÏÁ‰L ‰‡¯ .‡È¯·zL∆«¿ƒ»»∆«…ƒ»…¿«¿ƒ»«¿≈

CÈ˙a˙k È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰‡eÙ¯Ï33È‡t¯ B‡ ,˙ÁpÓ ƒ¿»¿»«»¬≈¿À»ƒÀ«««¿ƒ
‰a˙k Ô˙BÂ CL¯‚Ó ÈÈ¯‰ B‡ CÈ˙a˙kÓ CÓˆÚ«¿≈ƒ¿À»ƒ¬≈ƒ¿»¿≈¿≈¿À»

BÏ ÔÈÚÓBL - CÏB‰Â34ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¿≈¿ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿≈
ı¯‡ C¯c35. ∆∆∆∆

כתובתך.33) בעל 34)כסף מגרשים שאין הזה ובזמן
שמחוייב  וודאי גרשום, דרבינו חרם משום כורחה,
וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה

הי 35) "שאם - לנפשה" "ושלחתה יפת שנינּו: (אשת יתה ִָ
לבנות  וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר)

וטהורות". קדושות שהן ישראל

.çé˙ÈaL36¯·kL ,Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .d˙BcÙÏ ·iÁ - ƒ¿≈«»ƒ¿»¿ƒ»»…≈∆¿»
‡ÂÈÏÚ ‰¯Ò37d˙B‡ ‰„Bt -38.‰È·‡ ˙È·Ï d¯ÈÊÁÓe ∆∆¿»»»∆»«¬ƒ»¿≈»ƒ»

d¯ÈÊÁnL „Ú dÏ ÏthÓ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ«∆∆ƒ«≈»«∆«¬ƒ»
dÏÚa ‰È‰ .d˙a˙k Ïk dÏ Ô˙BÂ dL¯‚Óe .d˙È„ÓÏƒ¿ƒ»»¿»¿»¿≈»»¿À»»»»«¿»

BÏ ˙¯zÓ ‰Èe·M‰L ,Ï‡¯OÈ39‰M‡Ï BÏ d¯ÈÊÁÓ , ƒ¿»≈∆«¿»À∆∆«¬ƒ»¿ƒ»
dL¯‚Ó ,Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk40dÏ Ô˙BÂ ¿∆»¿»¿ƒ»»««»¿»¿»¿≈»

.d˙a˙k¿À»»

הגויים.36) אסורה 37)בין נאנסה אפילו כהן אשת כי
הגויים.38)לבעלה. בין תיטמע אפילו 39)שלא כי

לבעלה. מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי, נבעלה
שהיא 40) או ברצון, נבעלה אולי עצמו על להחמיר שרוצה

בעל  מגרשים שאין וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה
לגרשה. יכול אינו כורחה,

.èé¯˙BÈ BzL‡ ˙‡ ˙BcÙÏ ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«««ƒ¿∆ƒ¿≈
‰ÂL ‡È‰L ‰nk ‡l‡ ,‰ÈÓc ÏÚ41¯‡Lk «»∆»∆»«»∆ƒ»»ƒ¿»

˙BÈe·M‰42:¯Ó‡Â ,d˙a˙k È„k ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÈÓ„ eÈ‰ . «¿»»∆»≈«¿≈¿À»»¿»«
dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙ˙Â CÏ˙Â ,d˙a˙k BÊÂ ,dL¯‚Ó ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿»¿»¿¿À»»¿≈≈¿ƒ¿∆∆«¿»
.d˙B‡ ‰„BÙe B˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ∆»
BÏ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,d˙a˙Îa ‰¯OÚ „Ú ‰ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆»«¬»»ƒ¿À»»«¬ƒ≈
ÌÚÙa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dBÈ„t È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‰ˆ¯Â ,‰iL ÌÚt ˙ÈaLÂ d‡„t Ì‡ Ï·‡ ;‰BL‡ƒ̄»¬»ƒ¿»»¿ƒ¿≈««¿ƒ»¿»»
‰cÙz ‡È‰Â ,‰a˙k Ô˙BÂ dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - dL¯‚Ï¿»¿»¬≈∆¿»¿»¿≈¿À»¿ƒƒ¿∆

dÓˆÚ ˙‡43. ∆«¿»

בשוק.41) להימכר העומדת פודים 42)כשפחה שאין
יהיו  שלא העולם תיקון מפני שוויין מכדי יותר אותן

לשבותן. אחריהן רודפים תקנו 43)האויבים אחד פדיון
שניים. ולא חכמים לה

.ëÔÈc ˙Èa - Ìi‰ ˙È„Óa ‡e‰Â BzL‡ ˙ÈaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««»≈ƒ

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ44‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe45d˙B‡ ÔÈ„BÙe , ¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»»ƒ»
.‰„Bt ÏÚa‰L C¯„k¿∆∆∆«««∆

מוכרין.44) שבכתובתה דין בית תנאי כל על
המוסיפים.45) שיפסקו עד פומבית מכירה על שמכריזים

.àëdL¯‚Ï BÏÏ‚a ·iÁ ‡e‰L ¯„ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿»¿»¿»
·iÁ BÈ‡ - d¯Èc‰L ¯Á‡ ˙ÈaLÂ ,‰a˙k ÔzÏÂ¿ƒ≈¿À»¿ƒ¿≈««∆ƒƒ»≈«»
dÏ ÔzÏÂ dL¯‚Ï ·iÁ˙ d¯Èc‰L ‰ÚMnL ;d˙BcÙÏƒ¿»∆ƒ»»∆ƒƒ»ƒ¿«≈¿»¿»¿ƒ≈»

.‰a˙k¿À»

.áëÈ¯eq‡Ó dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¬»««¿»≈ƒ≈
ÔÈÂ‡Ï46dÏ Ô˙B ‡l‡ ,d˙BcÙÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈaLÂ , »ƒ¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿»∆»≈»

‰Èe·M‰ ‡Ï‰Â .dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙz ‡È‰Â d˙a˙k¿À»»¿ƒƒ¿∆∆«¿»«¬…«¿»
‡lL ÈtÓ ?d˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ È¯‰Â Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«¬≈∆»ƒ¿≈∆…
Ì¯bL ‡e‰ ‰È·M‰ ¯eq‡Â ,Ì„wÓ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ…∆¿ƒ«ƒ¿»∆»«

dÏ47. »

ממזרת 46) או הדיוט, לכהן גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן "כל 47)לישראל

אחר  דבר איסור לפדותה, חייב לה גורם שבייה שאיסור
חייב  אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו (כגון

לפדותה".

.âë„tÒÓ dÏ ˙BOÚÏÂ ,d˙¯e·˜a ·iÁ - BzL‡ ‰˙Ó≈»ƒ¿«»ƒ¿»»¿«¬»ƒ¿≈
ÌÈÈ˜Â48Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â .‰È„n‰ Ïk C¯„k ¿ƒƒ¿∆∆»«¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÏÈÏÁ ÈMÓ BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï49˙B˜Óe50‰È‰ Ì‡ . …ƒ¿¬ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆ƒ»»
¯˙BÈ d„B·k ‰È‰ Ì‡Â .B„B·k ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ»ƒ«…¿ƒ¿¿ƒ»»¿»≈
‰ÏBÚ ‰M‡‰L ;d„B·k ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - B„B·kÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»∆»ƒ»»

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa ÌÚƒ«¿»¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

מקוננת.48) ידי על ויגון אבל חלולים 49)שירי ניגון כלי
בכי. מעורר הספד.50)שקולם דברי בקול מקוננת אשה

.ãë˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚÂ ,BzL‡ ˙‡ ¯a˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï…»»ƒ¿…∆ƒ¿¿»«∆»ƒ««
ÔÈ˙BÂ BÁ¯k ÏÚ dÏÚaÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d¯·˜e BÓˆÚ«¿¿»»ƒƒƒ«¿»«»¿¿¿ƒ
‰È‰ .ÌÈ·ÏkÏ ˙ÎÏLÓ BÊ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰ÊÏ»∆¿≈∆…ƒ¿∆À¿∆∆«¿»ƒ»»
ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - BzL‡ ‰˙nLk ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¿∆≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ51ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â , ƒ¿»»¿ƒ¿…«¿»»¿¿ƒ»¿ƒ
d„B·k ÈÙÏ B‡ B„B·k ÈÙÏe ÏÚa‰ ÔBÓÓ52. »«««¿ƒ¿¿ƒ¿»

הלווה 51) מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי
בלא  מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי קבורה, לצורך

חסדים. גומלי בפני דלת תנעל שלא כדי אם 52)הכרזה
מכבודו. יותר הוא

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
עמד 1) ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

שאינו  בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם
איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב שלא להוליד, יכול
שתהא  מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב

זה. את זה שיכבדו לבעלה, ותשמע בביתה צנועה האשה

.àÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏÚa ˙‡ ˙L¯‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«
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¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d˙BÚ2?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¬≈∆À»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»

‰BÚ ÏÎa ÏÚ·Ï ·iÁ - Ìi˜ ‡Ï3ÌÈa BÏ eÈ‰iL „Ú4, …ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«∆ƒ¿»ƒ
e¯t :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»∆∆¡«¿

e·¯e5. ¿

(2. . . "שארה הכתוב: על עובר ואינו ב. סא, כתובות
ברשותה, שלא עונתה מנע אלאֿאםֿכן יגרע", לא ועונתה

ה"ז. פי"ד לעיל כוחו 3)כמבואר כפי לו הראויה
ה"א. פי"ד, לעיל כמבואר כי 4)ומלאכתו, ב. סא, יבמות

היא  זה ואת לאשתו, הבעל של התחייבות היא עונה מצות
לבטל. יכול אינו - ורביה פריה מצות אבל לו. למחול יכולה

המצוות'5) ב'ספר וכן סה:), (יבמות במשנה הובא זה פסוק
הובא  נט: בסנהדרין אבל רי"ב. 'עשה' הליר, מהדורת
הוא  וכן ורבו". פרו "ואתם ז) ט, (בראשית הפסוק

וקסה. ה סי' בשאילתות

.á‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰6. »ƒ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»…»ƒ»
‰¯OÚ Ú·L ÔaÓ ?BÊ ‰ÂˆÓa ·iÁ˙ LÈ‡‰ È˙ÓÈ‡Â7. ¿≈»«»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ∆¿«∆¿≈

‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚ e¯·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»¬≈∆
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Óe ¯·BÚ8‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿«≈ƒ¿«¬≈¿ƒ»»≈«»

‡lL È„k ,‰M‡ ‡OlÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰Â ,da „e¯ËÂ¿»»¿»»ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ BzL‡ ¯e·Úa ˙BBÊÓa Á¯ËÈƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ»≈ƒ«»¬≈

¯Á‡˙‰Ï ¯zÓ ‰Ê9ÔÓ ¯eËt ‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ‰L ; ∆À»¿ƒ¿«≈∆»≈¿ƒ¿»»ƒ
‰Âˆn‰10‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔkL ÏÎÂ ,11. «ƒ¿»¿»∆≈¿«¿»

ומלאו 6) ורבו "פרו כח): א, (בראשית שנאמר שם: יבמות,
ואין  הארץ], [את לכבוש דרכו "איש - וכבשוה" הארץ את

הארץ]". [את לכבוש דרכה שנה 7)אשה י"ז לו משמלאו
"בן  מכ"א): פ"ה (אבות ששנינו וכמו הי"ח. לשנתו ונכנס
הנוסחה  משנה' ה'מגיד ולדעת לחופה". שמונהֿעשרה
שמונהֿעשרה". "מבן ספרים בקצת הכתובה היא האמיתית

ומצפה 8) הקב"ה יושב שנה עשרים "עד ב: כט, קידושין
אומר: נשא, ולא עשרים שהגיע כיון אשה, ישא מתי לאדם

עצמותיו". א.10)שם.9)תיפח יא, ברכות
פ"ג 11) תורה תלמוד הל' וראה המצוות. כל כנגד השקולה

תורה  בתלמוד העוסק את פטרו שלא [ואףֿעלֿפי ה"ג.
ט.) קטן (מועד אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר ממצוה
שכל  משום המצוה". מ פטור במצוה "עוסק בזה: אמרו ולא
'מאירי' (וראה ולעשות" "לשמור הוא תורה תלמוד עיקר
שאיֿאפשר  אףֿעלֿפי ורביה פריה מצות - מז) עמוד שם
מצוה  אינה שהרי זה, בכלל אינה אחרים, ידי על לעשותה
ידידיה, רבינו בשיטת וראה כך. אחר לקיימה ואפשר עוברת

סח]. עמ' שם קטן למועד

.â‰‚BLÂ „ÈÓz ‰¯Bza BLÙ ‰˜LÁL ÈÓ12Ô·k da ƒ∆»¿»«¿«»»ƒ¿∆»¿∆
È‡fÚ13B„Èa ÔÈ‡ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ÂÈÓÈ Ïk da ˜·„Â , ««¿»«»»»»¿…»»ƒ»≈¿»

Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â .ÔBÚ»»∆…ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»»¬»ƒ
eÈ‰ elÙ‡Â ,‰M‡ ‡OÏ ·iÁ - ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«»ƒ»ƒ»«¬ƒ»

¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈa BÏ14. »ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿

יט):12) ה, (משלי הכתוב מלשון תמיד, בה עוסק

ברש"י  (הובא הדרשן משה ורבי תמיד". תשגה "באהבתה
ורבותינו  עסק. פירושה - שגייה שבערבית, אומר: שם)
הוא  התורה אהבת בעבור כמשמעו, משנה לשון פירשו,
(עירובין  שאמרו כמו מהם, דעתו ומסיח עסקיו בשאר שוגג
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה פדת בן אלעזר רבי על נד:)
בא  פעם העליון. בשוק מוטל וסדינו ציפורי, של התחתון
הראב"ד  וגם שם). (רש"י עליו כרוך נחש ומצא ליטלו אדם

כן. פירש ה"ו פ"י תשובה ופירש 13)בהל' אשה שנשא
שאינו  "כל לחבריו: ואמר סג:) ויבמות ד: (סוטה ממנה
. . הדמות וממעט דמים שופך כאילו ורביה, בפריה עוסק
שיתקיים  לעולם אפשר בתורה? חשקה שנפשי אעשה ומה .

אחרים". עצמה 14)ע"י מעבירה קשים עבירה והרהורי
כט.). (יומא

.ã?B„Èa BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜˙˙Â LÈ‡Ï eÈ‰È ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»
‰·˜e ¯ÎÊ15Ôa‰ ‰È‰ .Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ :¯Ó‡pL . »»¿≈»∆∆¡«»»¿≈»¿»»»»«≈

‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰L B‡ ,ÒÈ¯Ò»ƒ∆»¿»«««¿ƒ…ƒ≈ƒ¿»
BÊ16.

ב.15) סא, פ"ו 16)יבמות שם ו'ירושלמי' ב. סב, יבמות
(ישעיה  אומר והכתוב להוליד, ראויים אינם אלו שהרי ה"ו),
העולם. ליישב יצרה", לשבת בראה תוהו "לא יח): מה,

יבֿיג. והלכות ה"ז, פ"ב לעיל מפורשים - ואילונית סריס

.ä˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa eÁÈp‰Â e˙ÓÂ BÏ e„ÏB¿»≈¿ƒƒ»ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«
ÌÈ·k Ì‰ È¯‰ ÌÈa Èa .‰i·¯e ‰i¯t17ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈≈¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ‡a eÈ‰Â ,‰·˜e ¯ÎÊ ÌÈa‰ Èa eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈«»ƒ»»¿≈»¿»»ƒ
˙a ‰·˜p‰Â Bza Ôa ¯Îf‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰·˜e ¯ÎfÓƒ»»¿≈»««ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿≈»«

˜ È¯‰ ,ÌÈ‡a Ô‰ ÂÈa ÈMÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ - BaÌi ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»»≈»ƒ¬≈ƒ≈
,e˙ÓÂ ˙·e Ôa BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»≈«»≈
Ìi˜ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰·˜e ¯ÎÊ Ô‰Ó „Á‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»≈∆»»¿≈»¬«ƒ…ƒ≈

‰Âˆn‰18. «ƒ¿»

"בתך 17) גֿד): ז, (דברים אומר הכתוב וגם שם. יבמות,
בתו  שבן הרי מאחרי", בנך את יסיר כי . . . לבנו תתן לא

בנו. אינם 18)קרוי שמבנו, השנים אלה שם. יבמות,
כלום. נשאר לא - שמתה בתו ובמקום כאחד, אלא נחשבים

.å‰Ê È¯‰ - Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙Â ,B˙ei‚a ÌÈa BÏ eÈ‰»»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆
BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜19„·Ú ‡e‰Â ÌÈa BÏ eÈ‰ .20¯¯ÁzLÂ , ƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿≈

„ÈÏBiL „Ú ‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - Ì‰Â ‡e‰»≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«∆ƒ
ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·Ú‰L ;¯¯ÁzLpL ¯Á‡21. ««∆ƒ¿«¿≈∆»∆∆≈ƒ

אם 19) אבל יוחנן. רבי לדעת א מז, ובכורות ב סב, יבמות
אומר  שהכתוב המצוה, קיים לא עדיין עמו, בניו נתגיירו לא

ישוב. אינה גויים וישיבת יצרה" כנעני.20)"לשבת
אחריו,21) מתייחסים בעבודתו לו הנולדים בניו שאין

החמור", עם פה לכם "שבו ה): כב, (בראשית שנאמר
בעי"ן  (עם החמור" "עם סב.) (יבמות חכמים ַודרשו
היה. אברהם עבד ואליעזר לחמור, הדומה עם - פתוחה)
שנאמר  בגיותו, אחריו מתייחסין שבניו הגוי כן ולא
בן  בלאדן בראדך שלח ההיא "בעת יב): כ, (מלכיםֿב
ולמעלה  אביו. ושם שמו שהזכיר הרי בבל", מלך בלאדן
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עט zeyi` zekld - miyp xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דרך  אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת
מכריחין  אין וגם הגירושין על כופין אין שתתפייס, - בקשה
אלא  בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר
ואין  השלום, דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים

שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים

.æé„Ú d˙B‡ ˙‡t¯Ï ·iÁ - ‰˙ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«»¿«…»«
‰a¯‰ ÔBÓÓ „ÈÒÙÈÂ C¯‡ ÈÏÁ‰L ‰‡¯ .‡È¯·zL∆«¿ƒ»»∆«…ƒ»…¿«¿ƒ»«¿≈

CÈ˙a˙k È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰‡eÙ¯Ï33È‡t¯ B‡ ,˙ÁpÓ ƒ¿»¿»«»¬≈¿À»ƒÀ«««¿ƒ
‰a˙k Ô˙BÂ CL¯‚Ó ÈÈ¯‰ B‡ CÈ˙a˙kÓ CÓˆÚ«¿≈ƒ¿À»ƒ¬≈ƒ¿»¿≈¿≈¿À»

BÏ ÔÈÚÓBL - CÏB‰Â34ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¿≈¿ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿≈
ı¯‡ C¯c35. ∆∆∆∆

כתובתך.33) בעל 34)כסף מגרשים שאין הזה ובזמן
שמחוייב  וודאי גרשום, דרבינו חרם משום כורחה,
וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה

הי 35) "שאם - לנפשה" "ושלחתה יפת שנינּו: (אשת יתה ִָ
לבנות  וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר)

וטהורות". קדושות שהן ישראל

.çé˙ÈaL36¯·kL ,Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .d˙BcÙÏ ·iÁ - ƒ¿≈«»ƒ¿»¿ƒ»»…≈∆¿»
‡ÂÈÏÚ ‰¯Ò37d˙B‡ ‰„Bt -38.‰È·‡ ˙È·Ï d¯ÈÊÁÓe ∆∆¿»»»∆»«¬ƒ»¿≈»ƒ»

d¯ÈÊÁnL „Ú dÏ ÏthÓ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ«∆∆ƒ«≈»«∆«¬ƒ»
dÏÚa ‰È‰ .d˙a˙k Ïk dÏ Ô˙BÂ dL¯‚Óe .d˙È„ÓÏƒ¿ƒ»»¿»¿»¿≈»»¿À»»»»«¿»

BÏ ˙¯zÓ ‰Èe·M‰L ,Ï‡¯OÈ39‰M‡Ï BÏ d¯ÈÊÁÓ , ƒ¿»≈∆«¿»À∆∆«¬ƒ»¿ƒ»
dL¯‚Ó ,Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk40dÏ Ô˙BÂ ¿∆»¿»¿ƒ»»««»¿»¿»¿≈»

.d˙a˙k¿À»»

הגויים.36) אסורה 37)בין נאנסה אפילו כהן אשת כי
הגויים.38)לבעלה. בין תיטמע אפילו 39)שלא כי

לבעלה. מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי, נבעלה
שהיא 40) או ברצון, נבעלה אולי עצמו על להחמיר שרוצה

בעל  מגרשים שאין וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה
לגרשה. יכול אינו כורחה,

.èé¯˙BÈ BzL‡ ˙‡ ˙BcÙÏ ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«««ƒ¿∆ƒ¿≈
‰ÂL ‡È‰L ‰nk ‡l‡ ,‰ÈÓc ÏÚ41¯‡Lk «»∆»∆»«»∆ƒ»»ƒ¿»

˙BÈe·M‰42:¯Ó‡Â ,d˙a˙k È„k ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÈÓ„ eÈ‰ . «¿»»∆»≈«¿≈¿À»»¿»«
dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙ˙Â CÏ˙Â ,d˙a˙k BÊÂ ,dL¯‚Ó ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿»¿»¿¿À»»¿≈≈¿ƒ¿∆∆«¿»
.d˙B‡ ‰„BÙe B˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ∆»
BÏ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,d˙a˙Îa ‰¯OÚ „Ú ‰ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆»«¬»»ƒ¿À»»«¬ƒ≈
ÌÚÙa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dBÈ„t È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‰ˆ¯Â ,‰iL ÌÚt ˙ÈaLÂ d‡„t Ì‡ Ï·‡ ;‰BL‡ƒ̄»¬»ƒ¿»»¿ƒ¿≈««¿ƒ»¿»»
‰cÙz ‡È‰Â ,‰a˙k Ô˙BÂ dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - dL¯‚Ï¿»¿»¬≈∆¿»¿»¿≈¿À»¿ƒƒ¿∆

dÓˆÚ ˙‡43. ∆«¿»

בשוק.41) להימכר העומדת פודים 42)כשפחה שאין
יהיו  שלא העולם תיקון מפני שוויין מכדי יותר אותן

לשבותן. אחריהן רודפים תקנו 43)האויבים אחד פדיון
שניים. ולא חכמים לה

.ëÔÈc ˙Èa - Ìi‰ ˙È„Óa ‡e‰Â BzL‡ ˙ÈaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««»≈ƒ

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ44‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe45d˙B‡ ÔÈ„BÙe , ¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»»ƒ»
.‰„Bt ÏÚa‰L C¯„k¿∆∆∆«««∆

מוכרין.44) שבכתובתה דין בית תנאי כל על
המוסיפים.45) שיפסקו עד פומבית מכירה על שמכריזים

.àëdL¯‚Ï BÏÏ‚a ·iÁ ‡e‰L ¯„ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿»¿»¿»
·iÁ BÈ‡ - d¯Èc‰L ¯Á‡ ˙ÈaLÂ ,‰a˙k ÔzÏÂ¿ƒ≈¿À»¿ƒ¿≈««∆ƒƒ»≈«»
dÏ ÔzÏÂ dL¯‚Ï ·iÁ˙ d¯Èc‰L ‰ÚMnL ;d˙BcÙÏƒ¿»∆ƒ»»∆ƒƒ»ƒ¿«≈¿»¿»¿ƒ≈»

.‰a˙k¿À»

.áëÈ¯eq‡Ó dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¬»««¿»≈ƒ≈
ÔÈÂ‡Ï46dÏ Ô˙B ‡l‡ ,d˙BcÙÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈaLÂ , »ƒ¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿»∆»≈»

‰Èe·M‰ ‡Ï‰Â .dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙz ‡È‰Â d˙a˙k¿À»»¿ƒƒ¿∆∆«¿»«¬…«¿»
‡lL ÈtÓ ?d˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ È¯‰Â Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«¬≈∆»ƒ¿≈∆…
Ì¯bL ‡e‰ ‰È·M‰ ¯eq‡Â ,Ì„wÓ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ…∆¿ƒ«ƒ¿»∆»«

dÏ47. »

ממזרת 46) או הדיוט, לכהן גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן "כל 47)לישראל

אחר  דבר איסור לפדותה, חייב לה גורם שבייה שאיסור
חייב  אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו (כגון

לפדותה".

.âë„tÒÓ dÏ ˙BOÚÏÂ ,d˙¯e·˜a ·iÁ - BzL‡ ‰˙Ó≈»ƒ¿«»ƒ¿»»¿«¬»ƒ¿≈
ÌÈÈ˜Â48Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â .‰È„n‰ Ïk C¯„k ¿ƒƒ¿∆∆»«¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÏÈÏÁ ÈMÓ BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï49˙B˜Óe50‰È‰ Ì‡ . …ƒ¿¬ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆ƒ»»
¯˙BÈ d„B·k ‰È‰ Ì‡Â .B„B·k ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ»ƒ«…¿ƒ¿¿ƒ»»¿»≈
‰ÏBÚ ‰M‡‰L ;d„B·k ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - B„B·kÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»∆»ƒ»»

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa ÌÚƒ«¿»¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

מקוננת.48) ידי על ויגון אבל חלולים 49)שירי ניגון כלי
בכי. מעורר הספד.50)שקולם דברי בקול מקוננת אשה

.ãë˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚÂ ,BzL‡ ˙‡ ¯a˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï…»»ƒ¿…∆ƒ¿¿»«∆»ƒ««
ÔÈ˙BÂ BÁ¯k ÏÚ dÏÚaÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d¯·˜e BÓˆÚ«¿¿»»ƒƒƒ«¿»«»¿¿¿ƒ
‰È‰ .ÌÈ·ÏkÏ ˙ÎÏLÓ BÊ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰ÊÏ»∆¿≈∆…ƒ¿∆À¿∆∆«¿»ƒ»»
ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - BzL‡ ‰˙nLk ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¿∆≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ51ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â , ƒ¿»»¿ƒ¿…«¿»»¿¿ƒ»¿ƒ
d„B·k ÈÙÏ B‡ B„B·k ÈÙÏe ÏÚa‰ ÔBÓÓ52. »«««¿ƒ¿¿ƒ¿»

הלווה 51) מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי
בלא  מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי קבורה, לצורך

חסדים. גומלי בפני דלת תנעל שלא כדי אם 52)הכרזה
מכבודו. יותר הוא

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
עמד 1) ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

שאינו  בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם
איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב שלא להוליד, יכול
שתהא  מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב

זה. את זה שיכבדו לבעלה, ותשמע בביתה צנועה האשה

.àÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏÚa ˙‡ ˙L¯‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«
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¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d˙BÚ2?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¬≈∆À»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»

‰BÚ ÏÎa ÏÚ·Ï ·iÁ - Ìi˜ ‡Ï3ÌÈa BÏ eÈ‰iL „Ú4, …ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«∆ƒ¿»ƒ
e¯t :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»∆∆¡«¿

e·¯e5. ¿

(2. . . "שארה הכתוב: על עובר ואינו ב. סא, כתובות
ברשותה, שלא עונתה מנע אלאֿאםֿכן יגרע", לא ועונתה

ה"ז. פי"ד לעיל כוחו 3)כמבואר כפי לו הראויה
ה"א. פי"ד, לעיל כמבואר כי 4)ומלאכתו, ב. סא, יבמות

היא  זה ואת לאשתו, הבעל של התחייבות היא עונה מצות
לבטל. יכול אינו - ורביה פריה מצות אבל לו. למחול יכולה

המצוות'5) ב'ספר וכן סה:), (יבמות במשנה הובא זה פסוק
הובא  נט: בסנהדרין אבל רי"ב. 'עשה' הליר, מהדורת
הוא  וכן ורבו". פרו "ואתם ז) ט, (בראשית הפסוק

וקסה. ה סי' בשאילתות

.á‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰6. »ƒ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»…»ƒ»
‰¯OÚ Ú·L ÔaÓ ?BÊ ‰ÂˆÓa ·iÁ˙ LÈ‡‰ È˙ÓÈ‡Â7. ¿≈»«»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ∆¿«∆¿≈

‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚ e¯·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»¬≈∆
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Óe ¯·BÚ8‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿«≈ƒ¿«¬≈¿ƒ»»≈«»

‡lL È„k ,‰M‡ ‡OlÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰Â ,da „e¯ËÂ¿»»¿»»ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ BzL‡ ¯e·Úa ˙BBÊÓa Á¯ËÈƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ»≈ƒ«»¬≈

¯Á‡˙‰Ï ¯zÓ ‰Ê9ÔÓ ¯eËt ‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ‰L ; ∆À»¿ƒ¿«≈∆»≈¿ƒ¿»»ƒ
‰Âˆn‰10‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔkL ÏÎÂ ,11. «ƒ¿»¿»∆≈¿«¿»

ומלאו 6) ורבו "פרו כח): א, (בראשית שנאמר שם: יבמות,
ואין  הארץ], [את לכבוש דרכו "איש - וכבשוה" הארץ את

הארץ]". [את לכבוש דרכה שנה 7)אשה י"ז לו משמלאו
"בן  מכ"א): פ"ה (אבות ששנינו וכמו הי"ח. לשנתו ונכנס
הנוסחה  משנה' ה'מגיד ולדעת לחופה". שמונהֿעשרה
שמונהֿעשרה". "מבן ספרים בקצת הכתובה היא האמיתית

ומצפה 8) הקב"ה יושב שנה עשרים "עד ב: כט, קידושין
אומר: נשא, ולא עשרים שהגיע כיון אשה, ישא מתי לאדם

עצמותיו". א.10)שם.9)תיפח יא, ברכות
פ"ג 11) תורה תלמוד הל' וראה המצוות. כל כנגד השקולה

תורה  בתלמוד העוסק את פטרו שלא [ואףֿעלֿפי ה"ג.
ט.) קטן (מועד אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר ממצוה
שכל  משום המצוה". מ פטור במצוה "עוסק בזה: אמרו ולא
'מאירי' (וראה ולעשות" "לשמור הוא תורה תלמוד עיקר
שאיֿאפשר  אףֿעלֿפי ורביה פריה מצות - מז) עמוד שם
מצוה  אינה שהרי זה, בכלל אינה אחרים, ידי על לעשותה
ידידיה, רבינו בשיטת וראה כך. אחר לקיימה ואפשר עוברת

סח]. עמ' שם קטן למועד

.â‰‚BLÂ „ÈÓz ‰¯Bza BLÙ ‰˜LÁL ÈÓ12Ô·k da ƒ∆»¿»«¿«»»ƒ¿∆»¿∆
È‡fÚ13B„Èa ÔÈ‡ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ÂÈÓÈ Ïk da ˜·„Â , ««¿»«»»»»¿…»»ƒ»≈¿»

Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â .ÔBÚ»»∆…ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»»¬»ƒ
eÈ‰ elÙ‡Â ,‰M‡ ‡OÏ ·iÁ - ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«»ƒ»ƒ»«¬ƒ»

¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈa BÏ14. »ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿

יט):12) ה, (משלי הכתוב מלשון תמיד, בה עוסק

ברש"י  (הובא הדרשן משה ורבי תמיד". תשגה "באהבתה
ורבותינו  עסק. פירושה - שגייה שבערבית, אומר: שם)
הוא  התורה אהבת בעבור כמשמעו, משנה לשון פירשו,
(עירובין  שאמרו כמו מהם, דעתו ומסיח עסקיו בשאר שוגג
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה פדת בן אלעזר רבי על נד:)
בא  פעם העליון. בשוק מוטל וסדינו ציפורי, של התחתון
הראב"ד  וגם שם). (רש"י עליו כרוך נחש ומצא ליטלו אדם

כן. פירש ה"ו פ"י תשובה ופירש 13)בהל' אשה שנשא
שאינו  "כל לחבריו: ואמר סג:) ויבמות ד: (סוטה ממנה
. . הדמות וממעט דמים שופך כאילו ורביה, בפריה עוסק
שיתקיים  לעולם אפשר בתורה? חשקה שנפשי אעשה ומה .

אחרים". עצמה 14)ע"י מעבירה קשים עבירה והרהורי
כט.). (יומא

.ã?B„Èa BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜˙˙Â LÈ‡Ï eÈ‰È ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»
‰·˜e ¯ÎÊ15Ôa‰ ‰È‰ .Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ :¯Ó‡pL . »»¿≈»∆∆¡«»»¿≈»¿»»»»«≈

‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰L B‡ ,ÒÈ¯Ò»ƒ∆»¿»«««¿ƒ…ƒ≈ƒ¿»
BÊ16.

ב.15) סא, פ"ו 16)יבמות שם ו'ירושלמי' ב. סב, יבמות
(ישעיה  אומר והכתוב להוליד, ראויים אינם אלו שהרי ה"ו),
העולם. ליישב יצרה", לשבת בראה תוהו "לא יח): מה,

יבֿיג. והלכות ה"ז, פ"ב לעיל מפורשים - ואילונית סריס

.ä˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa eÁÈp‰Â e˙ÓÂ BÏ e„ÏB¿»≈¿ƒƒ»ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«
ÌÈ·k Ì‰ È¯‰ ÌÈa Èa .‰i·¯e ‰i¯t17ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈≈¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ‡a eÈ‰Â ,‰·˜e ¯ÎÊ ÌÈa‰ Èa eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈«»ƒ»»¿≈»¿»»ƒ
˙a ‰·˜p‰Â Bza Ôa ¯Îf‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰·˜e ¯ÎfÓƒ»»¿≈»««ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿≈»«

˜ È¯‰ ,ÌÈ‡a Ô‰ ÂÈa ÈMÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ - BaÌi ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»»≈»ƒ¬≈ƒ≈
,e˙ÓÂ ˙·e Ôa BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»≈«»≈
Ìi˜ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰·˜e ¯ÎÊ Ô‰Ó „Á‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»≈∆»»¿≈»¬«ƒ…ƒ≈

‰Âˆn‰18. «ƒ¿»

"בתך 17) גֿד): ז, (דברים אומר הכתוב וגם שם. יבמות,
בתו  שבן הרי מאחרי", בנך את יסיר כי . . . לבנו תתן לא

בנו. אינם 18)קרוי שמבנו, השנים אלה שם. יבמות,
כלום. נשאר לא - שמתה בתו ובמקום כאחד, אלא נחשבים

.å‰Ê È¯‰ - Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙Â ,B˙ei‚a ÌÈa BÏ eÈ‰»»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆
BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜19„·Ú ‡e‰Â ÌÈa BÏ eÈ‰ .20¯¯ÁzLÂ , ƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿≈

„ÈÏBiL „Ú ‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - Ì‰Â ‡e‰»≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«∆ƒ
ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·Ú‰L ;¯¯ÁzLpL ¯Á‡21. ««∆ƒ¿«¿≈∆»∆∆≈ƒ

אם 19) אבל יוחנן. רבי לדעת א מז, ובכורות ב סב, יבמות
אומר  שהכתוב המצוה, קיים לא עדיין עמו, בניו נתגיירו לא

ישוב. אינה גויים וישיבת יצרה" כנעני.20)"לשבת
אחריו,21) מתייחסים בעבודתו לו הנולדים בניו שאין

החמור", עם פה לכם "שבו ה): כב, (בראשית שנאמר
בעי"ן  (עם החמור" "עם סב.) (יבמות חכמים ַודרשו
היה. אברהם עבד ואליעזר לחמור, הדומה עם - פתוחה)
שנאמר  בגיותו, אחריו מתייחסין שבניו הגוי כן ולא
בן  בלאדן בראדך שלח ההיא "בעת יב): כ, (מלכיםֿב
ולמעלה  אביו. ושם שמו שהזכיר הרי בבל", מלך בלאדן
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בן  אל אסא המלך "וישלחם יח): טו, (מלכיםֿא מצאנו מזה
אבי  שם שאפילו הרי ארם", מלך חזיון בן טברימון בן הדד

(שם). בייחוסן הוזכר אביו

.æ˙ÈBÏÈ‡Â ‰˜Êe ‰¯˜Ú Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï22‰pË˜e23 …ƒ»»»¬»»¿≈»¿«¿ƒ¿«»
‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»≈≈∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰i·¯e¿ƒ»∆»¿»ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿
‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ‰M‡ ‡O .‰pnÓƒ∆»»»ƒ»¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»

‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -24‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ,‰a˙k ÔzÈÂ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ»ƒ»»¿»
ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .„ÏÈÏ≈≈¿ƒ…»»¿ƒƒ«ƒ

‡ÈˆBiL „Ú ËBLa B˙B‡25,dÏÚBa ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¬»
dnÚ „ÁÈ˙‡ ‡lL È„k ÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ ÔÎBL ÈÈ¯‰Â«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆…∆¿«≈ƒ»

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯Ó‡L ÔÈa ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ÔÈa -26, ≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈¿ƒ
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ‡ÈˆBÈ ‡l‡27. ∆»ƒƒ»ƒ»»¿»≈≈

אלאֿאםֿכן 22) איילונית ישא לא הדיוט "כהן א: סא, שם,
הגמרא  כפירוש לישראל, והואֿהדין ובנים", אשה לו יש
שם. יהודה דרבי פלוגתא משום בכהן משמיענו אלא שם,

פ"ח.23) שם בתוספתא מפורשים אלו לא 24)כל שמא
לשבת  שנים עשר ש"מקץ לדבר, זכר ממנה. להבנות זכה
להבנות  הגר את לקח ג) טז, (בראשית כנען" בארץ אברם
חוץֿלארץ  ישיבת אין כי - לכן קודם לקחה (ולא ממנה
אע"פ  אחד בן לו שילדה וכל סד.) יבמות המנין. מן עולה
אותם  כופין אין ורביה, פריה מצות בזה קיים לא שעדיין
"ושהה  סד.) (יבמות משנתנו אמרה בפירוש שהרי להתגרש,
הרשב"א). בשם שם (ר"ן ילדה" ולא שנים עשר עמה

ורביה.25) פריה מצות שיקיים כדי א. עז, כתובות
להן".26) שומעין "אין התימנים: כתובות,27)ובכת"י

שניה  אשה תתרצה לא אולי יגרשה, שלא עוד על כי שם.
את  להוציא חייב אינו שניה נשא אם אבל לו, להנשא

הראשונה.

.ç‰¯BÈ ‡e‰ È¯‰Â ,‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ‰˙‰L»¬»∆∆»ƒ¿…»¿»«¬≈∆
ıÁk28Ú¯Ê ˙·ÎL29‰pnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ -30‡ˆ˙Â , ¿≈ƒ¿«∆«∆¿««…ƒƒ∆»¿≈≈

‰˙eÁt BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÙÒBz dÏ LÈÂ .‰a˙Îa ‡lL∆…ƒ¿À»¿≈»∆∆…ƒ¿∆¿»
da ¯Èk‰ ‡lL ˙ÈBÏÈ‡Ó31BÓk ,˙ÙÒBz dÏ LiL , ≈«¿ƒ∆…ƒƒ»∆≈»∆∆¿

¯‡a˙iL32ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡ Ì‡Â .33epnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿≈∆¿««…ƒƒ∆
„·Ïa34˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,dlk ‰a˙k‰ ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,35. ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¿À»À»ƒ»¿∆∆

כחץ".28) זרע "שכבת התימנים: וראוי 29)ובכת"י
מכחישתו.30)להוליד. ואינה כשנשאה.31)הואיל

ויש 32) (כתובה) עיקר להם אין "ולמה ה"בֿג. פכ"ד לקמן
ולא  הואיל . . . חכמים תקנת שהוא העיקר, תוספת? להם
כל  בה, עצמו חייב שהוא תוספות אבל לה. אין בה הכיר
בתנאי  עמדה הרי (לשמשו) לפניו ותעמוד שתרצה זמן
עליו, אסרה התורה אבל . . . הנאתה לו הקנית  והרי שלה,
אומר: א קא, בכתובות ורש"י לעשות?". יכולה היא ומה

ביאה". בחיבת לה שנתן היא מתנה - "כל 33)"תוספת
טו.). (חגיגה מזרעת" אינו - כחץ יורה שאינו זרע שכבת

האשה.34) לטענת שותק או ומודה יבמות 35)הואיל
א. סה,

.è‰„ÏB‰ ÚÓ ‰pnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰36:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , ≈ƒ∆»ƒ¿«»»¿ƒ∆∆
˙Ó‡ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÚÓ epnÓ37LÈÂ . ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈∆¡∆∆¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ38dÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆∆∆»»∆≈»
:‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡cÂa Ba ˙Ú„BÈ««¿««¿««»ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»
,‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - epnÓ Ì‡ ÈpnÓ Ì‡ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ««ƒƒ∆ƒƒƒ∆≈»ƒ«¿À»

e¯Ó‡L BÓk39„Ú ,ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓÓ „ÓÚ‰ . ¿∆»«¿«¬≈»¿∆¿«¿»»«
‡È‰ ˙Ó‡ ‰nÏÂ .ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L È‡cÂa ÔÚËzL∆ƒ¿…¿««∆≈∆¿≈¿»»∆¡∆∆ƒ
Ì‡ ıÁk ‰¯BÈ Ì‡ ˙Lb¯Ó ‡È‰L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚËa¿«¬»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ∆¿≈ƒ

LÈb¯Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,ıÁk ‰¯BÈ ‡Ï40. …∆¿≈¿≈«¿ƒ

והוא 36) ילדה, ולא שנים עשר בשהתה ג"כ עוסק זה דין
כתובתה. להפסידה כדי הולדה נמנע שממנה טוען

בסמוך.37) ה"י.38)כמבואר פ"י, לעיל מפורש
שם.39) כמבואר לה, יש ותוספת ה"ח. יבמות 40)לעיל

א. סה,

.é¯OÚ ¯Á‡ dL¯‚Ï dÏÚaÓ Úa˙Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»ƒ¿…«ƒ«¿»¿»¿»««∆∆
‰„ÏÈ ‡lL ÈtÓ ÌÈL41‰¯BÈ BÈ‡L ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , »ƒƒ¿≈∆…»¿»¿ƒ∆∆∆≈∆

ıÁk42ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÏ ÔÈÚÓBL - ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈»¿À»«
d˙e˜ÊÏ ÌÈ·Ï ‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ ,‰i·¯e ‰i¯t43ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡44·˙k ‡lL ;„·Ïa ‰a˙k ¯wÚ ÔzÈÂ , ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»ƒ¿«∆…»«
.Ïh˙Â dBˆ¯Ï ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ ˙ÙÒBz‰ dÏ»«∆∆«¿»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ…

שאם 41) אחרת, מאשה ורביה פריה מצות קיים כבר והוא
וליתן  להוציא אותו כופין הרי ולטענתה, לנו מה - כן לא
קיים  לא הוא גם אפילו או ה"ז. לעיל כמבואר כתובה,
ואינו  עליה, אחרת אשה אשא טוען: שהוא אלא המצוה,
רוקח'). ('מעשה גירושין תובעת והיא לגרשה. רוצה

בנים 42) הוליד שפעם ואףֿעלֿפי ממנו. ילדה לא ולפיכך
ואינו  נתקלקל שוב - הקודמת) בהערה (כנ"ל אחרת מאשה

יטפלו 43)מוליד. מותה וביום זקנתה, לעת בה שיחזיקו
הר"ן 44)בקבורתה. וכתב שם). וב'אלפסי' ב סה, שם

לטעון  יכולה אינה אחת, בת ואפילו אחד בן ילדה אם שם,
להוציא. אותו כופין ואין ובת, בבן או בבן אני רוצה עוד:

.àé‰¯BÁÒa CÏ‰45‰È‰L B‡ ,ÌÈL ¯OÚ CB˙a »«ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆»»
‰ÏBÁ ‡È‰ ‰˙È‰L B‡ ,‰ÏBÁ ÏÚa‰46eÈ‰L B‡ , «««∆∆»¿»ƒ»∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ÔÈLe·Á47ÔÓÊ B˙B‡ Ô‰Ï ‰ÏBÚ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈»¬ƒ≈∆»∆¿«
n‰ ÔÓÔÈ48. ƒ«ƒ¿»

ה"ו.45) פ"ו, יבמות מנעם 46)'ירושלמי' לא ואפילו
אישות. מחיי בבית 47)החולי מיטותיהם שימשו ואפילו

הרא"ש 48)האסורים. ופירש סד.). (יבמות שנים עשר של
להחבש  או לחלות להם שגרם העוון כי תולים שאנו שם:
שמצאנו  כמו מלהוליד, גםֿכן מנעם האסורים, בבית
לחוצהֿלארץ, ישראל מארץ שיצא שבעוון אבינו באברהם

בחוץֿלארץ. ישיבתו את לו מנו ולא הוליד, ולא נענש

.áé‰BÓ - ‰ÏÈt‰49‰ÏÈt‰L ÌBiÓ50‰ÏÈt‰ Ì‡ . ƒƒ»∆ƒ∆ƒƒ»ƒƒƒ»
,ÌÈÏÙÏ ‰˜ÊÁ‰ - ÌÈÓÚt LÏL ‰ÏÈt‰Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿ƒƒ»»¿»ƒÀ¿¿»ƒ¿»ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,‰pnÓ ˙Ba‰Ï ‰ÎÊ ‡Ï ‡nLÂ51. ¿∆»…»»¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»
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שנים.49) שם.50)עשר עשר 51)יבמות, בתוך אפילו
סה:). (יבמות שנים

.âé‰‰LiL È„k ,¯OÚ CB˙a ‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆
dnÚ52ÈzÏt‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,53dÈ‡L ,˙Ó‡ - ƒ»¿ƒ∆∆…ƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈»

˙e¯˜Úa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ54‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ . «¬∆∆«¿»«¬»≈ƒƒ»
ÌÈL55‰LÏL ÈzÏt‰ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,56,˙Ó‡ - ¿«ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ¿»∆¡∆∆

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,˙ÏtÓa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ dÈ‡L∆≈»«¬∆∆«¿»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿À»
˙q‰ ˙Úe·L dÚÈaLÓ ‰Ê ÏÎ·e57B‡ ‰ÏÈt‰ ‡lL ¿»∆«¿ƒ»¿«∆≈∆…ƒƒ»

ÚËaL ,‰LÏL ‰ÏÈt‰L‰a˙k ÔzÏ ·iÁ˙È BÊ ‰58. ∆ƒƒ»¿»∆¿«¬»ƒ¿«≈ƒ≈¿À»

לא 52) שעדיין טוען הוא - להוציא לכופו באים כשאנו
שהפילה. מיום לה ומונים הואיל הזמן, ואין 53)הגיע

תבעה  לא היא שהרי באחר, עיניה נתנה שמא חשש כאן
אמרה  שהפילה, וטען לגרשה אותו כשכפו ורק להתגרש,

הפילה. שלא כתובה.54)היא ויתן ויוציא ב. סה, שם,
אוציא.55) כדלעיל 56)ולא להתגרש תבעה לא והיא

שם). הכ"א.57)(ר"ן פי"ב לעיל הוא 58)מפורש והרי
להוציאה, חייב שאינו ודאי טענת נגדה וטוען מכחישה
למוציא  דומה זה והרי כתובתה, ליתן חייב אינו וממילא
שנשבע  זמן", לי "קבעת הלוה: וטוען חבירו, על חוב שטר
מהל' בפי"ג רבינו שכתב כמו ונוטל, היסת שבועת המלוה
"ויש  רבינו: כתב ה"ט ולעיל משנה'). ('כסף ה"ז ולוה מלוה
טוען  אינו שם כי - "להשביע" כתב ולא סתם", להחרים לו
היסת  שבועת נשבעין ואין מרגיש אינו שהרי ודאי, טענת

משנה'). ('מגיד ספק טענת על

.ãé‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ÔBL‡¯Ï ˙‡Oƒ»»ƒ¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - d‡ÈˆB‰Â ‰„ÏÈ59ÌÚ ‰˙‰L . »¿»¿ƒ»À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒ»¬»ƒ

ÈLÈÏLÏ ‡Opz ‡Ï - ‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ÈM‰60. «≈ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»…ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‡ˆz - ÈLÈÏLÏ ˙‡O Ì‡Â61‰a˙Îa ‡lL62‡l‡ , ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ≈≈∆…ƒ¿À»∆»

‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL B‡ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡ƒ≈≈ƒ»«∆∆∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
‰i·¯e63. ¿ƒ»

זכה 59) לא הראשון שמא כי עקרה, זו הוחזקה לא שעדיין
סד.). (יבמות ממנה עקרה.60)להבנות הוחזקה שכבר

אם 62)לאלתר.61) אבל כשנשאה, בה הכיר שלא ודוקא
שהכיר  מאיילונית פחותה זו תהא לא - כשנשאה בה הכיר
כמבואר  בנכסיו, ליזוק שרצה מפני כתובה לה שיש בה

משנה'). ('מגיד ה"א פכ"ד א.63)לקמן סה, יבמות

.åèBÈ‡ ÈÏÚa :‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈
ı¯‡‰ Ïk C¯„k LnLÏ ÏBÎÈ64B‡ ,„ÈÏBnL LenL65 »¿«≈¿∆∆»»»∆ƒ∆ƒ

‰¯Lt ÔÈic‰ eOÚÈ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L66ÌÈ¯ÓB‡Â . ∆≈∆¿≈«¬««»ƒ¿»»¿¿ƒ
¯OÚ È‰LzL „Ú CÈÏÚa ÌÚ È‚‰zL CÈÏ Èe‡¯ :dÏ»»ƒ∆ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ«∆ƒ¿ƒ∆∆

ÈÚa˙z Ck ¯Á‡Â ,È„ÈÏBz ‡ÏÂ ÌÈL67ÔÈÏbÏ‚Óe .68 »ƒ¿…ƒƒ¿««»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈ„ ‡ÏÂ ,·LÈÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .‰Ê ¯·„a dnÚƒ»¿»»∆¿≈ƒ»≈≈¿…»ƒ

˙„¯Bn‰ ÔÈ„k d˙B‡69„Ú ‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ‡l‡ , »¿ƒ«∆∆∆»«¬ƒƒ¿»»∆«
‰¯Lt eOÚiL70. ∆«¬¿»»

מיד.64) להתגרש רוצה והיא אנשים, גבורת לו שאין
וב'מעשה 65) הגדולה' ב'כנסת שהובא קדום כת"י בנוסח

אחת. טענה אלא כאן אין ולפ"ז "או", תיבת חסירה רוקח'

לשון 66) - פשרה צד. מכל מסויים ויתור עלֿידי פיצוי
כתובות  למשנה, בפירושו (רבינו קר ולא חם לא פושרים,

מ"ו). ומתעסקים.68)גט.67)פ"י, מטפלים
ה"ח.69) פי"ד, לעיל במשנה:70)השנוי ב צ, נדרים

יעשו  שם) גמרא - כחץ יורה (שאינו לבינך ביני "השמים
מודה  הבעל אם אבל מכחיש, כשהוא זה וכל בקשה". דרך
('תוספות' מיד וכתובה גט יתן - אנשים גבורת לו שאין

הא"). "כי דיבורֿהמתחיל: סה: יבמות

.æèÈ¯‰ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ì„‡ ÌiwL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬≈
˙B¯ÙlÓ ÏËaÈ ‡lL ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰eˆÓ ‡e‰¿À∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈ƒƒ¿

Ák Ba LiL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯ÏÂ71LÙ ÛÈÒBn‰ ÏkL ; ¿ƒ¿»¿«∆≈…«∆»«ƒ∆∆
ÌÏBÚ ‰a el‡k - Ï‡¯OÈa ˙Á‡72˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿»≈¿ƒ»»»¿≈ƒ¿«

‰M‡ ‡Ïa Ì„‡ ·LÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ73‡lL , ¬»ƒƒ∆…≈≈»»¿…ƒ»∆…
¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È74‡lL ,LÈ‡ ‡Ïa ‰M‡ ·Lz ‡ÏÂ ; »ƒ≈ƒ¿¿…≈≈ƒ»¿…ƒ∆…

„LÁz75. ≈»≈

ו):71) יא, (קהלת שנאמר ממה כן למדו ב סב, ביבמות
ידך". תנח אל ולערב זרעך, את זרע זה 72)"בבוקר כעין

כאילו  - מישראל אחת נפש המקיים "כל א: לז, בסנהדרין
בפריה  עוסק שאינו "כל ב: סג, וביבמות מלא". עולם קיים

הדמות". וממעט דמים שופך כאילו סא,73)ורביה, שם,
האדם  היות טוב "לא יח): ב, (בראשית שנאמר משום ב.

בנינו,74)לבדו". את שמגדלות "דיינו א: סג, יבמות
החטא". מן אותנו א.75)ומצילות עא, בבאֿמציעא ראה

ביאה  איסורי (הל' איש בלא לשבת לה מותר הדין מצד אבל
הכ"ו). פכ"א,

.æé˙‡p˜Ï LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰·BÁÂ76e¯Ó‡ .BzL‡Ï ¿»«»ƒ¿«…¿ƒ¿»¿
‰ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ BzL‡Ï ‡p˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈»»¿«≈¿ƒ¿∆»ƒ≈ƒ¿¿»

‰¯‰Ë Áe¯ Ba77È‡cÓ ¯˙BÈa dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ .78‡ÏÂ . «»√»¿…¿«≈»¿≈ƒ«¿…
dÁ¯k ÏÚa ÏÚ·ÈÂ d˙B‡ Ò‡È79CBzÓe dzÚ„a ‡l‡ , ∆¡…»¿ƒ¿…¿«»¿»∆»¿«¿»ƒ

‰ÁÈO80‰ÁÓOÂ81. ƒ»¿ƒ¿»

אומר 76) והכתוב בפריצות. להתנהג שלא בה להתרות
(סוטה  חכמינו ואמרו אשתו", את "וקנא יד): ה, (במדבר
המשנה, בפירוש ורבינו התראה". לשון אלא קינוי "אין ג.):
מהדברים  המניעה היא - הקינוי אומר: מ"א, פ"א סוטה
קינוי  מפרש: שם, יו"ט' וב'תוספות החשד. להביא הדומים
כא): לב, (דברים כמו: ומקניטה, שמכעיסה כעס לשון -
קנאה  "כי לד): ו, (משלי וכן אל", בלא קנאוני "הם

(רש"י 77)חמתֿגבר". הפרוצות את ששונא א. ג, סוטה
הי"ח.78)שם). פ"ד, סוטה הל' בזה נכוחים דברים ראה

יט, הלכה בפני ושם ולקנאות לקפוץ ראוי "אין רבינו: כותב
ואזהרה  טהרה ובדרך בנחת לבינה בינו אלא תחילה, עדים

המכשול". ולהסיר ישרה בדרך להדריכה עירובין 79)כדי
שאינם  בנים לו יהיו מצוה, לדבר אשתו הכופה "כל ב: ק,
לא  נפש דעת בלא וגם ב): יט, (משלי שנאמר מהוגנים,
שהיה  האשה, דעת בלא הנעשים הבנים טובים "לא - טוב".

שם). (רש"י ברגלים" אץ ב.80)בעלה ה, חגיגה
בדבר 81) אשתו את לשמח אדם "חייב ב: עב, פסחים

ביאה  איסורי והל' ה"ד, פ"ה דעות הל' והשווה מצוה".
בני  . . . מדות תשע בני "אלו כ: נדרים וראה הי"ב, פכ"א
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בן  אל אסא המלך "וישלחם יח): טו, (מלכיםֿא מצאנו מזה
אבי  שם שאפילו הרי ארם", מלך חזיון בן טברימון בן הדד

(שם). בייחוסן הוזכר אביו

.æ˙ÈBÏÈ‡Â ‰˜Êe ‰¯˜Ú Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï22‰pË˜e23 …ƒ»»»¬»»¿≈»¿«¿ƒ¿«»
‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»≈≈∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰i·¯e¿ƒ»∆»¿»ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿
‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ‰M‡ ‡O .‰pnÓƒ∆»»»ƒ»¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»

‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -24‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ,‰a˙k ÔzÈÂ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ»ƒ»»¿»
ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .„ÏÈÏ≈≈¿ƒ…»»¿ƒƒ«ƒ

‡ÈˆBiL „Ú ËBLa B˙B‡25,dÏÚBa ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¬»
dnÚ „ÁÈ˙‡ ‡lL È„k ÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ ÔÎBL ÈÈ¯‰Â«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆…∆¿«≈ƒ»

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯Ó‡L ÔÈa ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ÔÈa -26, ≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈¿ƒ
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ‡ÈˆBÈ ‡l‡27. ∆»ƒƒ»ƒ»»¿»≈≈

אלאֿאםֿכן 22) איילונית ישא לא הדיוט "כהן א: סא, שם,
הגמרא  כפירוש לישראל, והואֿהדין ובנים", אשה לו יש
שם. יהודה דרבי פלוגתא משום בכהן משמיענו אלא שם,

פ"ח.23) שם בתוספתא מפורשים אלו לא 24)כל שמא
לשבת  שנים עשר ש"מקץ לדבר, זכר ממנה. להבנות זכה
להבנות  הגר את לקח ג) טז, (בראשית כנען" בארץ אברם
חוץֿלארץ  ישיבת אין כי - לכן קודם לקחה (ולא ממנה
אע"פ  אחד בן לו שילדה וכל סד.) יבמות המנין. מן עולה
אותם  כופין אין ורביה, פריה מצות בזה קיים לא שעדיין
"ושהה  סד.) (יבמות משנתנו אמרה בפירוש שהרי להתגרש,
הרשב"א). בשם שם (ר"ן ילדה" ולא שנים עשר עמה

ורביה.25) פריה מצות שיקיים כדי א. עז, כתובות
להן".26) שומעין "אין התימנים: כתובות,27)ובכת"י

שניה  אשה תתרצה לא אולי יגרשה, שלא עוד על כי שם.
את  להוציא חייב אינו שניה נשא אם אבל לו, להנשא

הראשונה.

.ç‰¯BÈ ‡e‰ È¯‰Â ,‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ‰˙‰L»¬»∆∆»ƒ¿…»¿»«¬≈∆
ıÁk28Ú¯Ê ˙·ÎL29‰pnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ -30‡ˆ˙Â , ¿≈ƒ¿«∆«∆¿««…ƒƒ∆»¿≈≈

‰˙eÁt BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÙÒBz dÏ LÈÂ .‰a˙Îa ‡lL∆…ƒ¿À»¿≈»∆∆…ƒ¿∆¿»
da ¯Èk‰ ‡lL ˙ÈBÏÈ‡Ó31BÓk ,˙ÙÒBz dÏ LiL , ≈«¿ƒ∆…ƒƒ»∆≈»∆∆¿

¯‡a˙iL32ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡ Ì‡Â .33epnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿≈∆¿««…ƒƒ∆
„·Ïa34˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,dlk ‰a˙k‰ ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,35. ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¿À»À»ƒ»¿∆∆

כחץ".28) זרע "שכבת התימנים: וראוי 29)ובכת"י
מכחישתו.30)להוליד. ואינה כשנשאה.31)הואיל

ויש 32) (כתובה) עיקר להם אין "ולמה ה"בֿג. פכ"ד לקמן
ולא  הואיל . . . חכמים תקנת שהוא העיקר, תוספת? להם
כל  בה, עצמו חייב שהוא תוספות אבל לה. אין בה הכיר
בתנאי  עמדה הרי (לשמשו) לפניו ותעמוד שתרצה זמן
עליו, אסרה התורה אבל . . . הנאתה לו הקנית  והרי שלה,
אומר: א קא, בכתובות ורש"י לעשות?". יכולה היא ומה

ביאה". בחיבת לה שנתן היא מתנה - "כל 33)"תוספת
טו.). (חגיגה מזרעת" אינו - כחץ יורה שאינו זרע שכבת

האשה.34) לטענת שותק או ומודה יבמות 35)הואיל
א. סה,

.è‰„ÏB‰ ÚÓ ‰pnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰36:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , ≈ƒ∆»ƒ¿«»»¿ƒ∆∆
˙Ó‡ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÚÓ epnÓ37LÈÂ . ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈∆¡∆∆¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ38dÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆∆∆»»∆≈»
:‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡cÂa Ba ˙Ú„BÈ««¿««¿««»ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»
,‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - epnÓ Ì‡ ÈpnÓ Ì‡ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ««ƒƒ∆ƒƒƒ∆≈»ƒ«¿À»

e¯Ó‡L BÓk39„Ú ,ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓÓ „ÓÚ‰ . ¿∆»«¿«¬≈»¿∆¿«¿»»«
‡È‰ ˙Ó‡ ‰nÏÂ .ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L È‡cÂa ÔÚËzL∆ƒ¿…¿««∆≈∆¿≈¿»»∆¡∆∆ƒ
Ì‡ ıÁk ‰¯BÈ Ì‡ ˙Lb¯Ó ‡È‰L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚËa¿«¬»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ∆¿≈ƒ

LÈb¯Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,ıÁk ‰¯BÈ ‡Ï40. …∆¿≈¿≈«¿ƒ

והוא 36) ילדה, ולא שנים עשר בשהתה ג"כ עוסק זה דין
כתובתה. להפסידה כדי הולדה נמנע שממנה טוען

בסמוך.37) ה"י.38)כמבואר פ"י, לעיל מפורש
שם.39) כמבואר לה, יש ותוספת ה"ח. יבמות 40)לעיל

א. סה,

.é¯OÚ ¯Á‡ dL¯‚Ï dÏÚaÓ Úa˙Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»ƒ¿…«ƒ«¿»¿»¿»««∆∆
‰„ÏÈ ‡lL ÈtÓ ÌÈL41‰¯BÈ BÈ‡L ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , »ƒƒ¿≈∆…»¿»¿ƒ∆∆∆≈∆

ıÁk42ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÏ ÔÈÚÓBL - ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈»¿À»«
d˙e˜ÊÏ ÌÈ·Ï ‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ ,‰i·¯e ‰i¯t43ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡44·˙k ‡lL ;„·Ïa ‰a˙k ¯wÚ ÔzÈÂ , ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»ƒ¿«∆…»«
.Ïh˙Â dBˆ¯Ï ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ ˙ÙÒBz‰ dÏ»«∆∆«¿»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ…

שאם 41) אחרת, מאשה ורביה פריה מצות קיים כבר והוא
וליתן  להוציא אותו כופין הרי ולטענתה, לנו מה - כן לא
קיים  לא הוא גם אפילו או ה"ז. לעיל כמבואר כתובה,
ואינו  עליה, אחרת אשה אשא טוען: שהוא אלא המצוה,
רוקח'). ('מעשה גירושין תובעת והיא לגרשה. רוצה

בנים 42) הוליד שפעם ואףֿעלֿפי ממנו. ילדה לא ולפיכך
ואינו  נתקלקל שוב - הקודמת) בהערה (כנ"ל אחרת מאשה

יטפלו 43)מוליד. מותה וביום זקנתה, לעת בה שיחזיקו
הר"ן 44)בקבורתה. וכתב שם). וב'אלפסי' ב סה, שם

לטעון  יכולה אינה אחת, בת ואפילו אחד בן ילדה אם שם,
להוציא. אותו כופין ואין ובת, בבן או בבן אני רוצה עוד:

.àé‰¯BÁÒa CÏ‰45‰È‰L B‡ ,ÌÈL ¯OÚ CB˙a »«ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆»»
‰ÏBÁ ‡È‰ ‰˙È‰L B‡ ,‰ÏBÁ ÏÚa‰46eÈ‰L B‡ , «««∆∆»¿»ƒ»∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ÔÈLe·Á47ÔÓÊ B˙B‡ Ô‰Ï ‰ÏBÚ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈»¬ƒ≈∆»∆¿«
n‰ ÔÓÔÈ48. ƒ«ƒ¿»

ה"ו.45) פ"ו, יבמות מנעם 46)'ירושלמי' לא ואפילו
אישות. מחיי בבית 47)החולי מיטותיהם שימשו ואפילו

הרא"ש 48)האסורים. ופירש סד.). (יבמות שנים עשר של
להחבש  או לחלות להם שגרם העוון כי תולים שאנו שם:
שמצאנו  כמו מלהוליד, גםֿכן מנעם האסורים, בבית
לחוצהֿלארץ, ישראל מארץ שיצא שבעוון אבינו באברהם

בחוץֿלארץ. ישיבתו את לו מנו ולא הוליד, ולא נענש

.áé‰BÓ - ‰ÏÈt‰49‰ÏÈt‰L ÌBiÓ50‰ÏÈt‰ Ì‡ . ƒƒ»∆ƒ∆ƒƒ»ƒƒƒ»
,ÌÈÏÙÏ ‰˜ÊÁ‰ - ÌÈÓÚt LÏL ‰ÏÈt‰Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿ƒƒ»»¿»ƒÀ¿¿»ƒ¿»ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,‰pnÓ ˙Ba‰Ï ‰ÎÊ ‡Ï ‡nLÂ51. ¿∆»…»»¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»
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שנים.49) שם.50)עשר עשר 51)יבמות, בתוך אפילו
סה:). (יבמות שנים

.âé‰‰LiL È„k ,¯OÚ CB˙a ‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆
dnÚ52ÈzÏt‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,53dÈ‡L ,˙Ó‡ - ƒ»¿ƒ∆∆…ƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈»

˙e¯˜Úa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ54‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ . «¬∆∆«¿»«¬»≈ƒƒ»
ÌÈL55‰LÏL ÈzÏt‰ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,56,˙Ó‡ - ¿«ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ¿»∆¡∆∆

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,˙ÏtÓa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ dÈ‡L∆≈»«¬∆∆«¿»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿À»
˙q‰ ˙Úe·L dÚÈaLÓ ‰Ê ÏÎ·e57B‡ ‰ÏÈt‰ ‡lL ¿»∆«¿ƒ»¿«∆≈∆…ƒƒ»

ÚËaL ,‰LÏL ‰ÏÈt‰L‰a˙k ÔzÏ ·iÁ˙È BÊ ‰58. ∆ƒƒ»¿»∆¿«¬»ƒ¿«≈ƒ≈¿À»

לא 52) שעדיין טוען הוא - להוציא לכופו באים כשאנו
שהפילה. מיום לה ומונים הואיל הזמן, ואין 53)הגיע

תבעה  לא היא שהרי באחר, עיניה נתנה שמא חשש כאן
אמרה  שהפילה, וטען לגרשה אותו כשכפו ורק להתגרש,

הפילה. שלא כתובה.54)היא ויתן ויוציא ב. סה, שם,
אוציא.55) כדלעיל 56)ולא להתגרש תבעה לא והיא

שם). הכ"א.57)(ר"ן פי"ב לעיל הוא 58)מפורש והרי
להוציאה, חייב שאינו ודאי טענת נגדה וטוען מכחישה
למוציא  דומה זה והרי כתובתה, ליתן חייב אינו וממילא
שנשבע  זמן", לי "קבעת הלוה: וטוען חבירו, על חוב שטר
מהל' בפי"ג רבינו שכתב כמו ונוטל, היסת שבועת המלוה
"ויש  רבינו: כתב ה"ט ולעיל משנה'). ('כסף ה"ז ולוה מלוה
טוען  אינו שם כי - "להשביע" כתב ולא סתם", להחרים לו
היסת  שבועת נשבעין ואין מרגיש אינו שהרי ודאי, טענת

משנה'). ('מגיד ספק טענת על

.ãé‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ÔBL‡¯Ï ˙‡Oƒ»»ƒ¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - d‡ÈˆB‰Â ‰„ÏÈ59ÌÚ ‰˙‰L . »¿»¿ƒ»À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒ»¬»ƒ

ÈLÈÏLÏ ‡Opz ‡Ï - ‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ÈM‰60. «≈ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»…ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‡ˆz - ÈLÈÏLÏ ˙‡O Ì‡Â61‰a˙Îa ‡lL62‡l‡ , ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ≈≈∆…ƒ¿À»∆»

‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL B‡ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡ƒ≈≈ƒ»«∆∆∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
‰i·¯e63. ¿ƒ»

זכה 59) לא הראשון שמא כי עקרה, זו הוחזקה לא שעדיין
סד.). (יבמות ממנה עקרה.60)להבנות הוחזקה שכבר

אם 62)לאלתר.61) אבל כשנשאה, בה הכיר שלא ודוקא
שהכיר  מאיילונית פחותה זו תהא לא - כשנשאה בה הכיר
כמבואר  בנכסיו, ליזוק שרצה מפני כתובה לה שיש בה

משנה'). ('מגיד ה"א פכ"ד א.63)לקמן סה, יבמות

.åèBÈ‡ ÈÏÚa :‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈
ı¯‡‰ Ïk C¯„k LnLÏ ÏBÎÈ64B‡ ,„ÈÏBnL LenL65 »¿«≈¿∆∆»»»∆ƒ∆ƒ

‰¯Lt ÔÈic‰ eOÚÈ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L66ÌÈ¯ÓB‡Â . ∆≈∆¿≈«¬««»ƒ¿»»¿¿ƒ
¯OÚ È‰LzL „Ú CÈÏÚa ÌÚ È‚‰zL CÈÏ Èe‡¯ :dÏ»»ƒ∆ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ«∆ƒ¿ƒ∆∆

ÈÚa˙z Ck ¯Á‡Â ,È„ÈÏBz ‡ÏÂ ÌÈL67ÔÈÏbÏ‚Óe .68 »ƒ¿…ƒƒ¿««»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈ„ ‡ÏÂ ,·LÈÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .‰Ê ¯·„a dnÚƒ»¿»»∆¿≈ƒ»≈≈¿…»ƒ

˙„¯Bn‰ ÔÈ„k d˙B‡69„Ú ‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ‡l‡ , »¿ƒ«∆∆∆»«¬ƒƒ¿»»∆«
‰¯Lt eOÚiL70. ∆«¬¿»»

מיד.64) להתגרש רוצה והיא אנשים, גבורת לו שאין
וב'מעשה 65) הגדולה' ב'כנסת שהובא קדום כת"י בנוסח

אחת. טענה אלא כאן אין ולפ"ז "או", תיבת חסירה רוקח'

לשון 66) - פשרה צד. מכל מסויים ויתור עלֿידי פיצוי
כתובות  למשנה, בפירושו (רבינו קר ולא חם לא פושרים,

מ"ו). ומתעסקים.68)גט.67)פ"י, מטפלים
ה"ח.69) פי"ד, לעיל במשנה:70)השנוי ב צ, נדרים

יעשו  שם) גמרא - כחץ יורה (שאינו לבינך ביני "השמים
מודה  הבעל אם אבל מכחיש, כשהוא זה וכל בקשה". דרך
('תוספות' מיד וכתובה גט יתן - אנשים גבורת לו שאין

הא"). "כי דיבורֿהמתחיל: סה: יבמות

.æèÈ¯‰ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ì„‡ ÌiwL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬≈
˙B¯ÙlÓ ÏËaÈ ‡lL ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰eˆÓ ‡e‰¿À∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈ƒƒ¿

Ák Ba LiL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯ÏÂ71LÙ ÛÈÒBn‰ ÏkL ; ¿ƒ¿»¿«∆≈…«∆»«ƒ∆∆
ÌÏBÚ ‰a el‡k - Ï‡¯OÈa ˙Á‡72˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿»≈¿ƒ»»»¿≈ƒ¿«

‰M‡ ‡Ïa Ì„‡ ·LÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ73‡lL , ¬»ƒƒ∆…≈≈»»¿…ƒ»∆…
¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È74‡lL ,LÈ‡ ‡Ïa ‰M‡ ·Lz ‡ÏÂ ; »ƒ≈ƒ¿¿…≈≈ƒ»¿…ƒ∆…

„LÁz75. ≈»≈

ו):71) יא, (קהלת שנאמר ממה כן למדו ב סב, ביבמות
ידך". תנח אל ולערב זרעך, את זרע זה 72)"בבוקר כעין

כאילו  - מישראל אחת נפש המקיים "כל א: לז, בסנהדרין
בפריה  עוסק שאינו "כל ב: סג, וביבמות מלא". עולם קיים

הדמות". וממעט דמים שופך כאילו סא,73)ורביה, שם,
האדם  היות טוב "לא יח): ב, (בראשית שנאמר משום ב.

בנינו,74)לבדו". את שמגדלות "דיינו א: סג, יבמות
החטא". מן אותנו א.75)ומצילות עא, בבאֿמציעא ראה

ביאה  איסורי (הל' איש בלא לשבת לה מותר הדין מצד אבל
הכ"ו). פכ"א,

.æé˙‡p˜Ï LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰·BÁÂ76e¯Ó‡ .BzL‡Ï ¿»«»ƒ¿«…¿ƒ¿»¿
‰ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ BzL‡Ï ‡p˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈»»¿«≈¿ƒ¿∆»ƒ≈ƒ¿¿»

‰¯‰Ë Áe¯ Ba77È‡cÓ ¯˙BÈa dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ .78‡ÏÂ . «»√»¿…¿«≈»¿≈ƒ«¿…
dÁ¯k ÏÚa ÏÚ·ÈÂ d˙B‡ Ò‡È79CBzÓe dzÚ„a ‡l‡ , ∆¡…»¿ƒ¿…¿«»¿»∆»¿«¿»ƒ

‰ÁÈO80‰ÁÓOÂ81. ƒ»¿ƒ¿»

אומר 76) והכתוב בפריצות. להתנהג שלא בה להתרות
(סוטה  חכמינו ואמרו אשתו", את "וקנא יד): ה, (במדבר
המשנה, בפירוש ורבינו התראה". לשון אלא קינוי "אין ג.):
מהדברים  המניעה היא - הקינוי אומר: מ"א, פ"א סוטה
קינוי  מפרש: שם, יו"ט' וב'תוספות החשד. להביא הדומים
כא): לב, (דברים כמו: ומקניטה, שמכעיסה כעס לשון -
קנאה  "כי לד): ו, (משלי וכן אל", בלא קנאוני "הם

(רש"י 77)חמתֿגבר". הפרוצות את ששונא א. ג, סוטה
הי"ח.78)שם). פ"ד, סוטה הל' בזה נכוחים דברים ראה

יט, הלכה בפני ושם ולקנאות לקפוץ ראוי "אין רבינו: כותב
ואזהרה  טהרה ובדרך בנחת לבינה בינו אלא תחילה, עדים

המכשול". ולהסיר ישרה בדרך להדריכה עירובין 79)כדי
שאינם  בנים לו יהיו מצוה, לדבר אשתו הכופה "כל ב: ק,
לא  נפש דעת בלא וגם ב): יט, (משלי שנאמר מהוגנים,
שהיה  האשה, דעת בלא הנעשים הבנים טובים "לא - טוב".

שם). (רש"י ברגלים" אץ ב.80)בעלה ה, חגיגה
בדבר 81) אשתו את לשמח אדם "חייב ב: עב, פסחים

ביאה  איסורי והל' ה"ד, פ"ה דעות הל' והשווה מצוה".
בני  . . . מדות תשע בני "אלו כ: נדרים וראה הי"ב, פכ"א
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אע"פ  מפרש: שם והר"ן (רש"י). במריבה שמשמש מריבה",
שעה. לפי ביניהם מריבה שהיתה אלא שונאה שאינו

.çéCB˙a ‰Úeˆ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ¬»ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿
d˙Èa82dÏÚa ÈÙa L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO ‰a¯z ‡ÏÂ ,83. ≈»¿…«¿∆¿¿«…ƒ¿≈«¿»

‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz Úa˙z ‡ÏÂ84‰È‰z ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙¯a„Ó85B¯ÚˆÏ È„k dÏÚaÓ ÚÓz ‡ÏÂ .‰Ê ˜ÒÚa86 ¿«∆∆¿≈∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿»¿≈¿«¬

˙Ú ÏÎa BÏ ˙ÚÓL ‡l‡ ,d˙·‰‡a ÛÈÒBiL „Ú«∆ƒ¿«¬»»∆»ƒ¿««¿»≈
¯·ÚÈ ‡lL È„k ,B˙Èa È·e ÂÈ·B¯wÓ ¯‰f˙Â .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿»¿≈≈¿≈∆…«¬…

¯eÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙˙Â .‰‡˜ Áe¯ ÂÈÏÚ87‰ÓBc‰ ÔÓe »»«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ«∆
¯eÚkÏ88. ¿ƒ

שערי".82) קלעי ביתי קורות ראו לא "מימי א: מז, יומא
"כל  יד): מה, (תהלים אמרו ה"י, פ"א מגילה וב'ירושלמי'

זהב". ממשבצות פנימה מלך בת "תחילת 83)כבודה
פ"ג). זוטא ארץ (דרך לניאוף" פתח - בנשים ראש קלות

חצופה".84) "בני ב: כ, "והוא 85)נדרים ב: ק, עירובין
מידה  זוהי . . . בלב תובעת שהאשה מלמד - בך" ימשול

בנשים. מורדת.86)טובה נקראת לצערו כדי המונעת
עדות 87) שם שאין אלא עבירה, שם שיש המראים דברים

הט"ו. פכ"ד, לקמן ראה זנותה, על מד,88)ברורה חולין
פ"ב). נתן' דרבי ו'אבות ב.

.èéÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ89BzL‡ ˙‡ „aÎÓ Ì„‡ ‡‰iL ,90 ¿≈ƒ¬»ƒ∆¿≈»»¿«≈∆ƒ¿
,ÔBÓÓ BÏ LÈ Ì‡Â .BÙe‚k d·‰B‡Â ,BÙebÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿¬»¿¿ƒ≈»
‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈËÈ ‡ÏÂ .BBÓÓ ÈÙk d˙·BËa ‰a¯Ó«¿∆¿»»¿ƒ»¿…»ƒ»∆»≈»

‰¯˙È91·ˆÚ ‰È‰È ‡ÏÂ .˙Áa dnÚ B¯ea„ ‰È‰ÈÂ . ¿≈»¿ƒ¿∆ƒƒ»¿««¿…ƒ¿∆»≈
ÔÊ‚¯ ‡ÏÂ92. ¿…«¿»

ב.89) סב, זלזול 90)יבמות כי ובתכשיטים, במלבושים
שם). (רש"י האיש מזלזול יותר קשה ו,91)האשה גיטין

יתירה, אימה בעלה עליה הטיל בגבעה פילגש "שהרי ב:
מישראל". רבבות כמה א:92)והפילה נט, בבאֿמציעא

דברים  (אונאת אשתו באונאת זהיר אדם יהא "לעולם
- קרובה" אונאתה מצויה, שדמעתה שמתוך רש"י) לצערה,

(רש"י). לבוא ממהרת אונאתה פורענות

.ëdÏÚa ˙‡ ˙„aÎÓ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»
epnÓ ‡¯BÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,È‡cÓ ¯˙BÈa93Ïk ‰OÚ˙Â , ¿≈ƒ«¿ƒ¿∆»∆»»ƒ∆¿«¬∆»

ÂÈt ÏÚ ‰ÈOÚÓ94CÏÓ B‡ ¯O BÓk ‰ÈÈÚa ‰È‰ÈÂ .95, «¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆¿≈∆»¿«∆∆
‡OiM ‰Ó Ïk ˙˜Á¯Óe BaÏ ˙Â‡˙a ˙Îl‰Ó96‰ÊÂ . ¿«∆∆¿«¬«ƒ¿«∆∆»«∆ƒ¿»¿∆

ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈ È·e Ï‡¯OÈ ˙Ba C¯c∆∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
.ÁaLÓe ‰‡ Ô·eMÈ ‰È‰È el‡ ÌÈÎ¯„·e .Ô‚eeÊa¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆ƒ»»∆¿À»

בכבוד 93) חייבים ואמך "אתה אמרו: א לא, [בקידושין
חייב  שהבן כשם כן, ואם לבן. האם השוו הרי - אביך"
חייבת  (=האשה) האם גם כן ובמוראו, אביו בכבוד

תשועה 94)בשניהם]. שבאת יעל של טיבה מה "וכי
בעלה  רצון ועושה היתה כשרה אשה אמרו, ידה? על גדולה
שהיא  אשה אלא בנשים כשרה אשה לך אין אמרו: מכאן -
וביתר  יא, פרק סוף אליהו' דבי ('תנא בעלה" רצון רוצה
מב). אות סוף ד, שופטים שמעוני' ב'ילקוט דיוק

הוא".95) ונגיד פקיד בביתו, קרח "אפילו ב: יב, מגילה

שורר  איש כל "להיות כב): א, (אסתר לפסוק שם מקביל
א 96)בביתו". סג, יבמות ראה רעה. באשה וחילופיהן

עדשים  תבשיל לי עשי לה כשאמר מצערתו; רב של שאשתו
עדשים. לו עשתה - קטנית קטנית, לו עשתה -

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברזל 1) צאן נכסי נדוניא, כתובה, הם מה רבינו בו ביאר

תקנת  הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי
וכיצד  שתשבע קודם ממטלטלין, כתובה שתגבה הגאונים
הפוגמת  בכתובתה, קרקע לה ייחד אותה, משביעין
מקום  כתובתה, הפוחתת או בפניו שלא הנפרעת כתובתה,
אומרת  היא כתובתה, גובה מתי עד כתובה, כותבין שאין
הקטן  נאמן אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי בתולה
ושתי  גיטין שני איפכא, או גט בלי כתובה בגודלו, להעיד

כתובות.

.à,Ú˜¯˜ ÔÈa - dÏÚ·Ï ‰M‡‰ ˙ÒÎnL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ»¿«¿»≈«¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa2ÔÈ·zÎ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ„·Ú ÔÈa , ≈¿«¿¿ƒ≈¬»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»ƒ

‡Èe„ ‡l‡ ,‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa3 ƒ¿««¿À»≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»¿¿»
ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰ Ïa˜ Ì‡Â .ÌÓL¿»¿ƒƒ≈««««¬»«¿¿»»»

‰˙Át Ì‡ - B˙eL¯a ˙ÈOÚÂ4BÏ ‰˙Át5Ì‡Â , ¿«¬≈ƒ¿ƒ»¬»»¬»¿ƒ
‰¯È˙B‰6BÏ ‰¯È˙B‰7Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - ƒ»ƒ»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈…

ÏÊ¯a8‡l‡ ,ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¿∆¿ƒ…ƒ≈«¬»«¿¿»»»∆»
È¯‰‰˙Át Ì‡ - ‰M‡‰ ˙eL¯a ‡È‰9,dÏ ‰˙Át ¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ»¬»»¬»»

ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - dÏ ‰¯È˙B‰ ‰¯È˙B‰ Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‚BÏÓ10. ¿

למקום,2) ממקום ולהעבירם לטלטלם שאפשר חפצים
ניידי'. דלא 'נכסי שהם: לקרקעות בניגוד דניידי', 'נכסי

נדניך".3) את נתת "ואת לג): טז, (יחזקאל הפסוק מלשון
תוזל.4) או לה 5)תפסד לשלם אחראי והוא לחובתו,

הכתובה. בשטר שהוערכה כפי התמורה כל את כשיגרשנה
הוקרה.6) את 7)השביחה, לה מחזיר ואינו לזכותו,

כברזל,8)השבח. קיימת שהקרן מ"א. פ"ז, יבמות
שהיו  ולפי לשלם, חייב - כולה נגנבה או כלתה שאפילו
חייב  הרועה והיה וכך, כך בשומת הצאן לשום רגילים
נקראו  לכך הצאן, כל מתו אם אפילו השומא כפי באחריותן
ברזל" צאן "נכסי אחריותם: עליו מקבל שהבעל הנכסים

שם). נגנבה.9)('ברטנורא' ב'בראשית 10)או אמרו
עבדי  "מהו ה"א): פ"ז, יבמות ב'ירושלמי' (וכן פמ"ה רבה'
מליגת  כענין מלוג". מלוג אומר: שאתה כמו מלוג?
כך  הראש, ועוזבים השיער שתולשים הראש, (מריטת)
('הערוך' בה רשות לו ואין הקרן ומניח הפירות אוכל הבעל

מלג). ערך

.áÔ˙B‡ ‰ÒÈÎ‰ ‡lL ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆≈»ƒ»∆…ƒ¿ƒ»»
‰a˙ka Ô˙B‡ e·˙k ‡ÏÂ dÏÚ·Ï11e¯‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò¯‡˙pL ¯Á‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡¯˜ Ïk‰ - ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eL¯a12,‰a˙k ¯wÚ ‡l‡ ‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â .Ô‰ ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»ƒ«¿À»
‰‡Ó ‡e‰L13ÌÈ˙‡Ó B‡14˙ÙÒBz‰ ÌÚ ,15.„·Ïa ∆≈»»«ƒƒ«∆∆ƒ¿«

הכתובה.11) בשטר אותן רשמו לא האירוסין בשעת
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לאכול 12) כיֿאם למכרם או לכלותם רשות לבעל ואין
ה"ז. פכ"ב לקמן שיתבאר כפי בלבד, זוז 13)פירותיהם

לאלמנה. לבתולה.14)- - לה 15)זוז מוסיף שהוא
רבינו  וסובר טז. הערה להלן וראה ה"ז), פ"י (למעלה משלו
ולוה. מלוה שבין חוב כל כדין כתובה, דין לנדוניא שאין
הכניסה  שלא כסף לאשה לתת חכמים שתיקנו מה כי
הכניסה  שהאשה מה אבל כתובה. להקרא ראוי זהו לבעלה,
והמקור  בעולם. חוב כשאר ודינו מ'כתובה' עדיף זה משלה,
יעשו  מה "מתה, פ:): (כתובות מהמשנה הוא רבינו לדעת
נכסי  (הם עמה?" והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
ולא  . . כתובה. להם "אין ק:): (שם וכן שם). רש"י - מלוג
בין  חילקו סג:) (כתובות דמורדת בסוגיא וכן בלאות".
במוספנו  וראה (מגידֿמשנה). נדוניתה לנכסי כתובה

רבינו'. 'תשובת

.âeÚ„B‰ ¯·k16ÔÈ„Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ewz ÌÈÓÎÁL , ¿»«¿∆¬»ƒƒ¿¿À»¿ƒ»¿ƒ
¯wÚ‰ ÔÈ„k ˙ÙÒBz‰17ÔÓÊ Ïk d˙Ba‚Ï ewz ‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿»»¿«

LiL ·BÁk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ˆ¯zL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dL¯b19˙B·BË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡·e ,˙BiBÈ·e ˙BÚ¯Â¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú¯‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙È¯eaÊ ˙‡¯˜p‰21. «ƒ¿≈ƒƒ

ה"ז.16) פ"י למקומות 17)לעיל (פרט הדברים לרוב
ראה  לתוספת. עיקר בין חילוק שיש מפורש בהם שנאמר
מפורש  וכן וה"ה). ה"ב פכ"ד ולקמן ה"ח, פט"ו לעיל
ככתובה". התוספת) (=היינו כתובה ש"תנאי ב נד, בכתובות

"שקבוע".18) התימנים: א:19)ובכת"י פא, כתובות
מחיים". לגבות כתובה ניתנה ואין 20)"לא ב. מח, גיטין

שאיש  ממה "יותר כי להנשא, כך משום שתימנע לחוש
וב'תוספות  נ.). (שם להנשא" רוצה האשה - לישא רוצה
כדי  תקניטנו שמא חכמים חשו כי מפרש: שם יו"ט'
בזיבורית. דינה לפיכך כתובתה, ותגבה שיגרשנה

('ערוך 21) אבנים מלאה שדה ופירושה: ערבית, מילה
ס"ה, קא סי' חו"מ לשו"ע בהגהותיו והרמ"א השלם').
זבורא  מלשון שבקרקע, הגרוע החלק - "זיבורית אומר

הע  מבעליֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב, ככל היא הרי

.ãB˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MzL „Ú ‰a‚z ‡Ï -22ÁÈp‰ ‡lL …ƒ¿∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«

‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ,d˙a˙k BÏ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌeÏk dÏˆ‡∆¿»¿¿…»¿»¿À»»¿…»¬»
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk dÏ ÔÈÓLÂ .d˙B‡23B˙B‡ ÔÈ˙ÁBÙe , »¿»ƒ»»«∆»∆»¬ƒ

d˙a˙kÓ24‡Ïa ‰·Bb - BBˆ¯Ï dL¯b Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰Úe·L25dÏ ÔÁ˜Ï È¯‰L ;‰ÈÏÚL ˙eÒk ÔÈÓL ÔÈ‡Â , ¿»¿≈»ƒ¿∆»∆»∆¬≈¿»»»

‡È‰ ‡Ï ,d‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Ô‰a ‰˙ÎÊÂ26. ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»…ƒ

ונשבע 22) עומד והוא בזרועו, ספרֿתורה אוחז "הנשבע
כי  ה"ח). פי"א שבועות הל' רבינו (לשון בכינוי" או בשם
אלא  יפרע לא יתומים, מנכסי להפרע "הבא הוא: כלל
נגבית  שאינה לנדוניא הדין והוא פז.). (כתובות בשבועה"

בהל' וכמבואר חוב, כל כדין בשבועה, אלא היתומים מן
בהלכותיו  אלפסי יצחק רבנו וכתב ה"א. פי"ד ולוה מלוה

חפץ. בנקיטת היא זו ששבועה שם, הבגדים 23)לכתובות
בחייו. לה שקנה גופה לא 24)שעל כי א. נד, כתובות

ממנו. ותלך שתקחם דעת על אלו דברים לה הקנה
ואם 25) כתובתה. לו מחלה או מכרה אם הוא יודע שהרי

"תשבע  טען: אם אולם, לו? יטען מי כלום, טוען אינו הוא
הי"ט. לקמן מפורש דינו - טענתי" על אין 26)לי ולפיכך

דכתובות). פ"ד סוף בהלכותיו (רי"ף גופה שעל כסות שמין

עז. כתובות (ראה להוציא אותם שכופים אלה כל אולם,
ואינו  הואיל שעליה, מה כל שמין - ה"ז) פט"ו, ולעיל

(מגידֿמשנה). לרצונו מגרשה

.äÎÂ‡l‡ d˙a˙k ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‡lL ,eÈ˜˙‰ Ô ¿≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆»«¿»»¿À»»∆»
Ú˜¯w‰ ÔÓ27ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ ‰·Bb dÈ‡Â . ƒ««¿«¿≈»»ƒ∆«∆»¿¿»ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï28˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙BBf ˙Ba‰ ÔÈ‡Â . ¿««ƒ««««¿≈«»ƒ¿««ƒ«
dÈ‡Â .B˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ Ô‰È·‡¬ƒ∆ƒ∆«∆»¿¿»ƒ¿««ƒ»¿≈»

˙Ù¯BË29Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L Á·La d˙a˙Îa30ŒÛ‡ , ∆∆ƒ¿À»»¿∆«∆ƒ¿ƒ««≈««
el‡ ÌÈ¯·„e .Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb ·BÁ ÏÚaL ÈtŒÏÚ«ƒ∆««∆∆«∆«¿»ƒ≈

Ì‰ ‰a˙k ÈlwÓ31. ƒÀ≈¿À»≈

נוסח 27) ולפי מאיר. דרבי כרבנן ב. פא, ודף א. נא, כתובות
מפני  גובה אינה אלמנה רק האלמנה", תגבה "שלא זה:
שאינה  כשם לה, משועבדים אינם היתומים של שמטלטלין
הי"א). ממון נזקי מהל' (פ"ח אחר לבעלֿחוב משועבדים
אפילו  היא גובה עצמו, מהבעל כתובתה שגובה גרושה אבל
נראה  וכן ה"י). (שם אחר בעלֿחוב כמו המטלטלין, מן
שתגבה  שתיקנו הגאונים בתקנת ה"ז להלן רבינו מלשון
וכמו  לתקנה, צורך אין שבחייו הרי - בעלה" מות "אחרי
('מעשה  המטלטלין" מן גובה האלמנה "ונמצא בה"ח: כן
רבינו: בדברי הביא בתשובה הרשב"א אבל רוקח').
- הקרקע" מן אלא כתובתה האשה תגבה שלא "התקינו
(נדרים  הר"ן וכתב גרושה. ובין אלמנה בין משמע "האשה"
זמן  שאין מפני אחר מבעלֿחוב בזה גרועה שכתובה סה:)
(כשתמות  לעולם אותה תגבה שלא גם ויתכן ידוע, פרעונה
גם  וראה הקרקע. על אלא סומכת אינה ולפיכך בעלה) לפני

כט. הערה היו 28)להלן לא הנכסים אם א. נב, בכורות
ואח"כ  כתובתה, שיעור כדי בעלה מיתת בשעת שוים
מיתת  בשעת שוים שהיו כמה אלא גובה אינה - השביחו

שם). (רש"י תופסת.29)הבעל שלקח 30)חוטפת,
כמבואר  לכתובתה, משועבדים שהם בחייו מבעלה קרקעות

ה"י. חכמים 31)בסמוך שהקילו הוא קל שם. בכורות,
אשה  - לישא רוצה משאיש ויותר הואיל כתובתה, בגביית
בעלֿחוב  אבל כ"כ, טובה עמו עשתה ולא להנשא, רוצה
ולא  השבח מן זכויותיו לאבד לו אין - ללוה טובה עשה
לשון  [ומסתימת קלב:). לבבאֿבתרא (רשב"ם בו מקילים
גם  מוסב שזה נראה כתובה", מקולי אלו "ודברים רבינו:
- הקרקע מן אלא כתובתה גובה שאינה הראשון, הדין על
הרשב"א  וכדעת אחר, בעלֿחוב מדין גרוע כתובה שדין הרי

כה]. הערה למעלה

.åÔÓ d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÏhzL ,‰a˙k ÈlwÓ ÔÎÂ¿≈ƒÀ≈¿À»∆ƒ…»ƒ»ƒ¿À»»ƒ
˙BÁt‰32ÌB˜Óa ‰M‡ ‡O ?„ˆÈk .˙BÚaËnaL «»∆««¿¿≈«»»ƒ»¿»
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פג zeyi` zekld - miyp xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אע"פ  מפרש: שם והר"ן (רש"י). במריבה שמשמש מריבה",
שעה. לפי ביניהם מריבה שהיתה אלא שונאה שאינו

.çéCB˙a ‰Úeˆ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ¬»ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿
d˙Èa82dÏÚa ÈÙa L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO ‰a¯z ‡ÏÂ ,83. ≈»¿…«¿∆¿¿«…ƒ¿≈«¿»

‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz Úa˙z ‡ÏÂ84‰È‰z ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙¯a„Ó85B¯ÚˆÏ È„k dÏÚaÓ ÚÓz ‡ÏÂ .‰Ê ˜ÒÚa86 ¿«∆∆¿≈∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿»¿≈¿«¬

˙Ú ÏÎa BÏ ˙ÚÓL ‡l‡ ,d˙·‰‡a ÛÈÒBiL „Ú«∆ƒ¿«¬»»∆»ƒ¿««¿»≈
¯·ÚÈ ‡lL È„k ,B˙Èa È·e ÂÈ·B¯wÓ ¯‰f˙Â .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿»¿≈≈¿≈∆…«¬…

¯eÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙˙Â .‰‡˜ Áe¯ ÂÈÏÚ87‰ÓBc‰ ÔÓe »»«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ«∆
¯eÚkÏ88. ¿ƒ

שערי".82) קלעי ביתי קורות ראו לא "מימי א: מז, יומא
"כל  יד): מה, (תהלים אמרו ה"י, פ"א מגילה וב'ירושלמי'

זהב". ממשבצות פנימה מלך בת "תחילת 83)כבודה
פ"ג). זוטא ארץ (דרך לניאוף" פתח - בנשים ראש קלות

חצופה".84) "בני ב: כ, "והוא 85)נדרים ב: ק, עירובין
מידה  זוהי . . . בלב תובעת שהאשה מלמד - בך" ימשול

בנשים. מורדת.86)טובה נקראת לצערו כדי המונעת
עדות 87) שם שאין אלא עבירה, שם שיש המראים דברים

הט"ו. פכ"ד, לקמן ראה זנותה, על מד,88)ברורה חולין
פ"ב). נתן' דרבי ו'אבות ב.

.èéÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ89BzL‡ ˙‡ „aÎÓ Ì„‡ ‡‰iL ,90 ¿≈ƒ¬»ƒ∆¿≈»»¿«≈∆ƒ¿
,ÔBÓÓ BÏ LÈ Ì‡Â .BÙe‚k d·‰B‡Â ,BÙebÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿¬»¿¿ƒ≈»
‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈËÈ ‡ÏÂ .BBÓÓ ÈÙk d˙·BËa ‰a¯Ó«¿∆¿»»¿ƒ»¿…»ƒ»∆»≈»

‰¯˙È91·ˆÚ ‰È‰È ‡ÏÂ .˙Áa dnÚ B¯ea„ ‰È‰ÈÂ . ¿≈»¿ƒ¿∆ƒƒ»¿««¿…ƒ¿∆»≈
ÔÊ‚¯ ‡ÏÂ92. ¿…«¿»

ב.89) סב, זלזול 90)יבמות כי ובתכשיטים, במלבושים
שם). (רש"י האיש מזלזול יותר קשה ו,91)האשה גיטין

יתירה, אימה בעלה עליה הטיל בגבעה פילגש "שהרי ב:
מישראל". רבבות כמה א:92)והפילה נט, בבאֿמציעא

דברים  (אונאת אשתו באונאת זהיר אדם יהא "לעולם
- קרובה" אונאתה מצויה, שדמעתה שמתוך רש"י) לצערה,

(רש"י). לבוא ממהרת אונאתה פורענות

.ëdÏÚa ˙‡ ˙„aÎÓ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»
epnÓ ‡¯BÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,È‡cÓ ¯˙BÈa93Ïk ‰OÚ˙Â , ¿≈ƒ«¿ƒ¿∆»∆»»ƒ∆¿«¬∆»

ÂÈt ÏÚ ‰ÈOÚÓ94CÏÓ B‡ ¯O BÓk ‰ÈÈÚa ‰È‰ÈÂ .95, «¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆¿≈∆»¿«∆∆
‡OiM ‰Ó Ïk ˙˜Á¯Óe BaÏ ˙Â‡˙a ˙Îl‰Ó96‰ÊÂ . ¿«∆∆¿«¬«ƒ¿«∆∆»«∆ƒ¿»¿∆

ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈ È·e Ï‡¯OÈ ˙Ba C¯c∆∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
.ÁaLÓe ‰‡ Ô·eMÈ ‰È‰È el‡ ÌÈÎ¯„·e .Ô‚eeÊa¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆ƒ»»∆¿À»

בכבוד 93) חייבים ואמך "אתה אמרו: א לא, [בקידושין
חייב  שהבן כשם כן, ואם לבן. האם השוו הרי - אביך"
חייבת  (=האשה) האם גם כן ובמוראו, אביו בכבוד

תשועה 94)בשניהם]. שבאת יעל של טיבה מה "וכי
בעלה  רצון ועושה היתה כשרה אשה אמרו, ידה? על גדולה
שהיא  אשה אלא בנשים כשרה אשה לך אין אמרו: מכאן -
וביתר  יא, פרק סוף אליהו' דבי ('תנא בעלה" רצון רוצה
מב). אות סוף ד, שופטים שמעוני' ב'ילקוט דיוק

הוא".95) ונגיד פקיד בביתו, קרח "אפילו ב: יב, מגילה

שורר  איש כל "להיות כב): א, (אסתר לפסוק שם מקביל
א 96)בביתו". סג, יבמות ראה רעה. באשה וחילופיהן

עדשים  תבשיל לי עשי לה כשאמר מצערתו; רב של שאשתו
עדשים. לו עשתה - קטנית קטנית, לו עשתה -

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברזל 1) צאן נכסי נדוניא, כתובה, הם מה רבינו בו ביאר

תקנת  הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי
וכיצד  שתשבע קודם ממטלטלין, כתובה שתגבה הגאונים
הפוגמת  בכתובתה, קרקע לה ייחד אותה, משביעין
מקום  כתובתה, הפוחתת או בפניו שלא הנפרעת כתובתה,
אומרת  היא כתובתה, גובה מתי עד כתובה, כותבין שאין
הקטן  נאמן אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי בתולה
ושתי  גיטין שני איפכא, או גט בלי כתובה בגודלו, להעיד

כתובות.

.à,Ú˜¯˜ ÔÈa - dÏÚ·Ï ‰M‡‰ ˙ÒÎnL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ»¿«¿»≈«¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa2ÔÈ·zÎ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ„·Ú ÔÈa , ≈¿«¿¿ƒ≈¬»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»ƒ

‡Èe„ ‡l‡ ,‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa3 ƒ¿««¿À»≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»¿¿»
ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰ Ïa˜ Ì‡Â .ÌÓL¿»¿ƒƒ≈««««¬»«¿¿»»»

‰˙Át Ì‡ - B˙eL¯a ˙ÈOÚÂ4BÏ ‰˙Át5Ì‡Â , ¿«¬≈ƒ¿ƒ»¬»»¬»¿ƒ
‰¯È˙B‰6BÏ ‰¯È˙B‰7Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - ƒ»ƒ»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈…

ÏÊ¯a8‡l‡ ,ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¿∆¿ƒ…ƒ≈«¬»«¿¿»»»∆»
È¯‰‰˙Át Ì‡ - ‰M‡‰ ˙eL¯a ‡È‰9,dÏ ‰˙Át ¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ»¬»»¬»»

ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - dÏ ‰¯È˙B‰ ‰¯È˙B‰ Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‚BÏÓ10. ¿

למקום,2) ממקום ולהעבירם לטלטלם שאפשר חפצים
ניידי'. דלא 'נכסי שהם: לקרקעות בניגוד דניידי', 'נכסי

נדניך".3) את נתת "ואת לג): טז, (יחזקאל הפסוק מלשון
תוזל.4) או לה 5)תפסד לשלם אחראי והוא לחובתו,

הכתובה. בשטר שהוערכה כפי התמורה כל את כשיגרשנה
הוקרה.6) את 7)השביחה, לה מחזיר ואינו לזכותו,

כברזל,8)השבח. קיימת שהקרן מ"א. פ"ז, יבמות
שהיו  ולפי לשלם, חייב - כולה נגנבה או כלתה שאפילו
חייב  הרועה והיה וכך, כך בשומת הצאן לשום רגילים
נקראו  לכך הצאן, כל מתו אם אפילו השומא כפי באחריותן
ברזל" צאן "נכסי אחריותם: עליו מקבל שהבעל הנכסים

שם). נגנבה.9)('ברטנורא' ב'בראשית 10)או אמרו
עבדי  "מהו ה"א): פ"ז, יבמות ב'ירושלמי' (וכן פמ"ה רבה'
מליגת  כענין מלוג". מלוג אומר: שאתה כמו מלוג?
כך  הראש, ועוזבים השיער שתולשים הראש, (מריטת)
('הערוך' בה רשות לו ואין הקרן ומניח הפירות אוכל הבעל

מלג). ערך

.áÔ˙B‡ ‰ÒÈÎ‰ ‡lL ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆≈»ƒ»∆…ƒ¿ƒ»»
‰a˙ka Ô˙B‡ e·˙k ‡ÏÂ dÏÚ·Ï11e¯‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò¯‡˙pL ¯Á‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡¯˜ Ïk‰ - ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eL¯a12,‰a˙k ¯wÚ ‡l‡ ‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â .Ô‰ ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»ƒ«¿À»
‰‡Ó ‡e‰L13ÌÈ˙‡Ó B‡14˙ÙÒBz‰ ÌÚ ,15.„·Ïa ∆≈»»«ƒƒ«∆∆ƒ¿«

הכתובה.11) בשטר אותן רשמו לא האירוסין בשעת
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לאכול 12) כיֿאם למכרם או לכלותם רשות לבעל ואין
ה"ז. פכ"ב לקמן שיתבאר כפי בלבד, זוז 13)פירותיהם

לאלמנה. לבתולה.14)- - לה 15)זוז מוסיף שהוא
רבינו  וסובר טז. הערה להלן וראה ה"ז), פ"י (למעלה משלו
ולוה. מלוה שבין חוב כל כדין כתובה, דין לנדוניא שאין
הכניסה  שלא כסף לאשה לתת חכמים שתיקנו מה כי
הכניסה  שהאשה מה אבל כתובה. להקרא ראוי זהו לבעלה,
והמקור  בעולם. חוב כשאר ודינו מ'כתובה' עדיף זה משלה,
יעשו  מה "מתה, פ:): (כתובות מהמשנה הוא רבינו לדעת
נכסי  (הם עמה?" והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
ולא  . . כתובה. להם "אין ק:): (שם וכן שם). רש"י - מלוג
בין  חילקו סג:) (כתובות דמורדת בסוגיא וכן בלאות".
במוספנו  וראה (מגידֿמשנה). נדוניתה לנכסי כתובה

רבינו'. 'תשובת

.âeÚ„B‰ ¯·k16ÔÈ„Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ewz ÌÈÓÎÁL , ¿»«¿∆¬»ƒƒ¿¿À»¿ƒ»¿ƒ
¯wÚ‰ ÔÈ„k ˙ÙÒBz‰17ÔÓÊ Ïk d˙Ba‚Ï ewz ‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿»»¿«

LiL ·BÁk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ˆ¯zL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dL¯b19˙B·BË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡·e ,˙BiBÈ·e ˙BÚ¯Â¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú¯‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙È¯eaÊ ˙‡¯˜p‰21. «ƒ¿≈ƒƒ

ה"ז.16) פ"י למקומות 17)לעיל (פרט הדברים לרוב
ראה  לתוספת. עיקר בין חילוק שיש מפורש בהם שנאמר
מפורש  וכן וה"ה). ה"ב פכ"ד ולקמן ה"ח, פט"ו לעיל
ככתובה". התוספת) (=היינו כתובה ש"תנאי ב נד, בכתובות

"שקבוע".18) התימנים: א:19)ובכת"י פא, כתובות
מחיים". לגבות כתובה ניתנה ואין 20)"לא ב. מח, גיטין

שאיש  ממה "יותר כי להנשא, כך משום שתימנע לחוש
וב'תוספות  נ.). (שם להנשא" רוצה האשה - לישא רוצה
כדי  תקניטנו שמא חכמים חשו כי מפרש: שם יו"ט'
בזיבורית. דינה לפיכך כתובתה, ותגבה שיגרשנה

('ערוך 21) אבנים מלאה שדה ופירושה: ערבית, מילה
ס"ה, קא סי' חו"מ לשו"ע בהגהותיו והרמ"א השלם').
זבורא  מלשון שבקרקע, הגרוע החלק - "זיבורית אומר

הע  מבעליֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב, ככל היא הרי

.ãB˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MzL „Ú ‰a‚z ‡Ï -22ÁÈp‰ ‡lL …ƒ¿∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«

‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ,d˙a˙k BÏ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌeÏk dÏˆ‡∆¿»¿¿…»¿»¿À»»¿…»¬»
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk dÏ ÔÈÓLÂ .d˙B‡23B˙B‡ ÔÈ˙ÁBÙe , »¿»ƒ»»«∆»∆»¬ƒ

d˙a˙kÓ24‡Ïa ‰·Bb - BBˆ¯Ï dL¯b Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰Úe·L25dÏ ÔÁ˜Ï È¯‰L ;‰ÈÏÚL ˙eÒk ÔÈÓL ÔÈ‡Â , ¿»¿≈»ƒ¿∆»∆»∆¬≈¿»»»

‡È‰ ‡Ï ,d‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Ô‰a ‰˙ÎÊÂ26. ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»…ƒ

ונשבע 22) עומד והוא בזרועו, ספרֿתורה אוחז "הנשבע
כי  ה"ח). פי"א שבועות הל' רבינו (לשון בכינוי" או בשם
אלא  יפרע לא יתומים, מנכסי להפרע "הבא הוא: כלל
נגבית  שאינה לנדוניא הדין והוא פז.). (כתובות בשבועה"

בהל' וכמבואר חוב, כל כדין בשבועה, אלא היתומים מן
בהלכותיו  אלפסי יצחק רבנו וכתב ה"א. פי"ד ולוה מלוה

חפץ. בנקיטת היא זו ששבועה שם, הבגדים 23)לכתובות
בחייו. לה שקנה גופה לא 24)שעל כי א. נד, כתובות

ממנו. ותלך שתקחם דעת על אלו דברים לה הקנה
ואם 25) כתובתה. לו מחלה או מכרה אם הוא יודע שהרי

"תשבע  טען: אם אולם, לו? יטען מי כלום, טוען אינו הוא
הי"ט. לקמן מפורש דינו - טענתי" על אין 26)לי ולפיכך

דכתובות). פ"ד סוף בהלכותיו (רי"ף גופה שעל כסות שמין

עז. כתובות (ראה להוציא אותם שכופים אלה כל אולם,
ואינו  הואיל שעליה, מה כל שמין - ה"ז) פט"ו, ולעיל

(מגידֿמשנה). לרצונו מגרשה

.äÎÂ‡l‡ d˙a˙k ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‡lL ,eÈ˜˙‰ Ô ¿≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆»«¿»»¿À»»∆»
Ú˜¯w‰ ÔÓ27ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ ‰·Bb dÈ‡Â . ƒ««¿«¿≈»»ƒ∆«∆»¿¿»ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï28˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙BBf ˙Ba‰ ÔÈ‡Â . ¿««ƒ««««¿≈«»ƒ¿««ƒ«
dÈ‡Â .B˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ Ô‰È·‡¬ƒ∆ƒ∆«∆»¿¿»ƒ¿««ƒ»¿≈»

˙Ù¯BË29Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L Á·La d˙a˙Îa30ŒÛ‡ , ∆∆ƒ¿À»»¿∆«∆ƒ¿ƒ««≈««
el‡ ÌÈ¯·„e .Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb ·BÁ ÏÚaL ÈtŒÏÚ«ƒ∆««∆∆«∆«¿»ƒ≈

Ì‰ ‰a˙k ÈlwÓ31. ƒÀ≈¿À»≈

נוסח 27) ולפי מאיר. דרבי כרבנן ב. פא, ודף א. נא, כתובות
מפני  גובה אינה אלמנה רק האלמנה", תגבה "שלא זה:
שאינה  כשם לה, משועבדים אינם היתומים של שמטלטלין
הי"א). ממון נזקי מהל' (פ"ח אחר לבעלֿחוב משועבדים
אפילו  היא גובה עצמו, מהבעל כתובתה שגובה גרושה אבל
נראה  וכן ה"י). (שם אחר בעלֿחוב כמו המטלטלין, מן
שתגבה  שתיקנו הגאונים בתקנת ה"ז להלן רבינו מלשון
וכמו  לתקנה, צורך אין שבחייו הרי - בעלה" מות "אחרי
('מעשה  המטלטלין" מן גובה האלמנה "ונמצא בה"ח: כן
רבינו: בדברי הביא בתשובה הרשב"א אבל רוקח').
- הקרקע" מן אלא כתובתה האשה תגבה שלא "התקינו
(נדרים  הר"ן וכתב גרושה. ובין אלמנה בין משמע "האשה"
זמן  שאין מפני אחר מבעלֿחוב בזה גרועה שכתובה סה:)
(כשתמות  לעולם אותה תגבה שלא גם ויתכן ידוע, פרעונה
גם  וראה הקרקע. על אלא סומכת אינה ולפיכך בעלה) לפני

כט. הערה היו 28)להלן לא הנכסים אם א. נב, בכורות
ואח"כ  כתובתה, שיעור כדי בעלה מיתת בשעת שוים
מיתת  בשעת שוים שהיו כמה אלא גובה אינה - השביחו

שם). (רש"י תופסת.29)הבעל שלקח 30)חוטפת,
כמבואר  לכתובתה, משועבדים שהם בחייו מבעלה קרקעות

ה"י. חכמים 31)בסמוך שהקילו הוא קל שם. בכורות,
אשה  - לישא רוצה משאיש ויותר הואיל כתובתה, בגביית
בעלֿחוב  אבל כ"כ, טובה עמו עשתה ולא להנשא, רוצה
ולא  השבח מן זכויותיו לאבד לו אין - ללוה טובה עשה
לשון  [ומסתימת קלב:). לבבאֿבתרא (רשב"ם בו מקילים
גם  מוסב שזה נראה כתובה", מקולי אלו "ודברים רבינו:
- הקרקע מן אלא כתובתה גובה שאינה הראשון, הדין על
הרשב"א  וכדעת אחר, בעלֿחוב מדין גרוע כתובה שדין הרי

כה]. הערה למעלה

.åÔÓ d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÏhzL ,‰a˙k ÈlwÓ ÔÎÂ¿≈ƒÀ≈¿À»∆ƒ…»ƒ»ƒ¿À»»ƒ
˙BÁt‰32ÌB˜Óa ‰M‡ ‡O ?„ˆÈk .˙BÚaËnaL «»∆««¿¿≈«»»ƒ»¿»
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ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÌB˜Óa dL¯‚Â ,„Á‡∆»¿≈¿»¿»«≈ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈ‡eOp‰«ƒƒƒƒ»¿«≈ƒ≈»
ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓƒ»¿«≈ƒ¿ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒƒ»¿«ƒƒ≈»

ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»¿«ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
da L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò ˙BÚÓ d˙a˙Îa ‰È‰La¿∆»»ƒ¿À»»»¿»¬»ƒ≈≈»

˙ÙÒBza ÔÈa ¯wÚa ÔÈa ,Úe„È ÚaËÓ34‡È‰ È¯‰ - «¿≈«»«≈»ƒ»≈«∆∆¬≈ƒ
‰nk BÏ Ô˙BpL ,Úe„È ÚaËÓ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÈ„k¿ƒ««¿∆∆¬≈«¿≈«»«∆≈«»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,e‰ÂÏ‰L35. ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

ובמשקלן.32) "מפני 33)בגדלן ב: קי, כתובות
מקום  לפי פעם שיפרע בה הקילו מדרבנן, היא שהכתובה
להקל  זה בכל וכוונתנו הגירושין, מקום לפי ופעם הנישואין
כשיש  זה וכל שם). לרבינו, המשנה (פירוש הפרעון" עליו
שהם  חכמים, לה שתיקנו ומנה מאתיים כדי המטבע בשווי
פ"י, לעיל כמבואר טהור, כסף של דינר ועשרים חמשה
אין  שהרי לפרוע, יכול הוא אין מזה פחות אבל ה"ח.
בעילת  בעילתו - הפוחת וכל . . ממאתיים. לבתולה פוחתין

ה"ט). (שם, משיעור 34)זנות פחות בו יהיה שלא ובלבד
כדלעיל. ומנה מאתיים ודין 35)החכמים, הי"א. פ"ד,

השטר, כתיבת מקום אחרי בו שהולכים החוב, כדין הנדוניא
ה"ט. פי"ז, ולוה מלוה בהל' וכמבואר

.æ˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa ÌÈB‡b‰ ewz36‰M‡‰ ‰È‰zL , ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ dÏÚa ˙BÓ È¯Á‡ d˙a˙k ‰·B‚37, »¿À»»«¬≈«¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

eÈ˜˙‰L C¯„k38ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ·BÁ ÏÚ·Ï39. ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ
Ï‡¯OÈ ·¯a BÊ ‰wz ‰ËLÙe40È‡z ¯‡L ÔÎÂ . »¿»«»»¿…ƒ¿»≈¿≈¿»¿»≈

‰a˙k41ÔÈÏËÏhÓa ÔLÈÂ ,Ô‰ ‰a˙kk Ôlk - ¿À»À»«¿À»≈¿∆¿»¿ƒ«¿¿ƒ
'ÔÈ¯Îc ÔÈa' ˙a˙kÓ ıeÁ .Ú˜¯˜·k42e‡ˆÓ ‡lL , ƒ¿«¿«ƒ¿À«¿ƒƒ¿ƒ∆…»»

ËeLt Ô˙M¯È ‚‰Ó43·ÈLÈ‰ ÏÎa˙B44È‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿À»»»¿»«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ,‡¯Ób‰ ÔÈc ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ :¯ÓB‡≈«¬ƒƒ»«ƒ«¿»»∆≈¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ Ôn‡ ˙a˙k¿À«ƒ»∆»ƒ««¿«

עמ'36) התשובות חלק לכתובות, הגאונים' ב'אוצר ראה
א. נא, כתובות ב'תוספות' פ"ו, לכתובות ברי"ף ואילך, 210

יד. סי' דקידושין פ"ג ורא"ש א. סז, מפני 37)ודף
בלבד, מטלטלין במסחר בעיקר עוסקים אנשים שהרבה
היו  כבר שבזמנם משום וגם עליהם. דעתה סומכת ואשה
ורש"י  (מגידֿמשנה, כלל קרקעות להם שאין אנשים
פ"ח  (בכורות לרבינו המשניות בפירוש וראה סז.). לכתובות
ועי' השבח. מן אף שגובה זו תקנה שבכלל שכתב מ"ט)

סקי"ב. ק סי' שמואל' של 39)הגאונים.38)'בית
(ראה  לבעלֿחוב משועבדים הם אין תורה שמדין היתומים.
קיים, הלוה "בעוד סז:): (ב"מ רש"י וכביאור לא.) פסחים
הלוה  לו שהרי בעלֿחוב, גובה כתפו שעל מגלימה אפילו
ביתֿדין  שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד, מעותיו
יא): כד, (דברים שנאמר משכונו, ויטול לביתו ויכנס
העבוט  את אליך יוציא בו, נושה אתה אשר "והאיש
לוו  לא הרי וליתומים? לו מה הלוה, כשמת אבל החוצה".
כדין  מחיים, הנכסים משועבדים קרקעות, ירשו ואילו ממנו,
עליהם  - לו וכשהלוה ערביו, הם אדם של נכסיו כי ערב,

עליהם  לא שהרי ערב, דין להם אין מטלטלים אבל סמך,
ותקנת  ולאבדם". להצניעם הלוה וביד הואיל המלוה, סמך
הי"ב. ממון נזקי מהל' בפ"ח כתבה בבעלֿחוב, הגאונים

הוא 40) וכן שם. ממון, נזקי בהל' גם רבינו כתב כן
.(211 עמ' שם, הגאונים (אוצר הגאונים' ב'תשובות

ראה 41) ה"ב). פי"ב, (לעיל ועוד רפואתה הבנות, מזונות
שם. וב'תוספות' ה"אֿב.42)ברי"ף פי"ט, לקמן מפורשת

הזכרים. בנים - דכרין ומקובל.43)בנין וקצת 44)נפוץ
ורא"ש  ,186 עמ' נ: לכתובות ('מאירי' ביטלוה גאונים

כד). סי' פ"ד, כתובות

.çeÚÓMLÂ eÚ„iL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa e‚‰ ¯·k¿»»¬¿»«¿∆»«¿¿∆»«¿
ÔÈa ÈÚ˜¯˜nÓ ÔÈa :‰a˙ka e·zÎiL ,ÔÚÓLƒ¿»∆ƒ¿¿«¿À»≈ƒ¿«¿¿≈≈

ÈÏËÏËnÓ45ÌÈL‡Â ,‡e‰ ÏB„b Ôewz ‰Ê ¯·„Â . ƒ¿«¿¿≈¿»»∆ƒ»«¬»ƒ
z ‰Ê È¯‰L ;‰Ê ¯·„ e‚È‰‰ ÌÈB·e ÌÈÏB„bÈ‡ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»∆∆¬≈∆¿«

ÔBÓÓaL46ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰·B‚ ‰ÓÏ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆¿»¿ƒ¿»»«¿»»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a ‡Ï ,‰Ê È‡˙a47. ƒ¿«∆…¿«»««¬ƒ

יורשי 45) ועל עלי קיבלתי . . . זו כתובה "אחריות שכותב:
מקרקעות  לקנות אני שעתיד מה ועל . . . אחרי
יבום  מהל' פ"ד לרבינו הכתובה נוסח ראה וממטלטלין".

שם. הגאונים' ב'אוצר הוא וכן שאפשר 46)הל"ג.
ה"ט. פ"ו, לעיל ראה בתורה, שכתוב מה על אפילו להתנותו

ה"ט.47) בסמוך מתבאר לזה, זה בין וההבדל

.è·˙k ‡lL È¯‰48‡O ‡l‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa Ck ¬≈∆…»«»ƒ¿««¿À»∆»»»
‰·Bb - ÌÈB‡b ÏL BÊ ‰w˙a Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙Ò49, ¿»ƒ»»≈«¿«»»∆¿ƒ»

¯·ca ÔÈ·MÈ˙Ó - ¯·c‰ eÏ ˜tzÒpL B‡ ,Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«∆ƒ¿«≈»«»»ƒ¿«¿ƒ«»»
ŒÏÚŒÛ‡ da Ôe„Ï ÌÈB‡b‰ ˙w˙a Ák ÔÈ‡L ;‰a¯‰«¿≈∆≈…«¿«»««¿ƒ»»««
˙wz Ì‰L ‰a˙k È‡z ÔÈ„k ,‰L¯t˙ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈¿À»∆≈«»«

ÔÈ¯„‰q‰50da ‡ÈˆBpL „Ú ,‰ÏB„b‰51ÔÓ ÔBÓÓ ««¿∆¿ƒ«¿»«∆ƒ»»ƒ
ÌÈL¯Bi‰52. «¿ƒ

ממטלטלי".48) בין ממקרקעי שידע 49)"בין שכיון
שישארו  המטלטלין אפילו נכסיו, כל לה שעבד - זו בתקנה

מותו. נכתבו 50)לאחר שלא אע"פ אומרים: אנו ובהם
ביתֿדין  תנאי שזהו נכתבו, כאילו - הכתובה בשטר

ה"ה). פי"ב, ולעיל נא., הגאונים.51)(כתובות תקנת בכח
הכתובה.52) בשטר כן כתב לא וגם זו, בתקנה ידע כשלא

שתגבה  ח', בהלכה רבינו שהזכיר הגדול" ה"תיקון וזהו
דברי  והשווה האחרונים'. 'תקנת מכח לא ה'תנאי' מכח
היו  במערב "אבל הי"א: פי"א, ולוה מלוה הל' רבינו
ומן  הקרקע מן לגבות שיש חובות בשטרי כותבים
תנאי  על גובה ונמצא מותו, אחר בין בחייו בין המטלטלין,
זו, בתקנה הלוה ידע לא שמא . . . התקנה מן יותר זה
בתקנת  כח שאין כדין, שלא יוצא יתומים ממון ונמצא

יתומים". בה לחייב האחרונים

.éÔÈ‡¯Á‡ ÏÚa‰ ÈÒÎ Ïk eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈««««¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ53‰Ó d˙a˙k elÙ‡ .‰a˙kÏ54BÏ LÈÂ , ¿«¿»ƒ«¿À»¬ƒ¿À»»»∆¿≈

„eaÚL ˙Áz Ïk‰ - ÌÈ·e‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜¯˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ B¯kÓnL Èt56‰ˆ¯È Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
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Û¯ËÏ dÏ LÈ -57B‡ ‰pL¯‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ

‰Úe·La ‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - Û¯ËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ıÙÁ60˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk ÔÈ„k ,61‡lL È„k ,BÊ ‰w˙Â . ≈∆¿ƒ»«¬≈¿«»»¿≈∆…

ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰a˙k ‰È‰z62. ƒ¿∆¿À»«»¿≈»

זוז.54)ערבים.53) ויכול.56)משכון.55)מאה
בחזקה.57) בניגוד 58)לקחת למישהו, נמכרו שלא

וכן  משועבדים". "נכסים הנקראים: ללקוח, שנמכרו לנכסים
מנכסים  נפרעים "אין מ"ב): פ"ה, (גיטין במשנה מצינו
הלוקח  שהרי חורין", בני נכסים שיש מקום משועבדים
הימנו". לגבות מקום לך "הנחתי למלוה: אומר

א.59) פז, למעלה 60)כתובות וראה מ"ט. לכתובות רי"ף
ה"א.61)ה"ד. פי"ד, ולוה מלוה ובהל' א. מה, שבועות
מאתיים 62) לבתולה כותבים היו בראשונה ב: פב, כתובות

ועדיין  . . הכתובה). לאחריות נכסיהם משעבדים היו (ולא
(לפי  וצאי כתובתך טלי לה אומר עליה, כועס כשהיה
ותיקן  שטח בן שמעון שבא עד לכך), מיוחדת שהיתה
לה  ייחד (ולא לכתובתה אחראין נכסי כל לה כותב שיהא
יהיה  שעתה נכסיו, כל על וסומכת במטלטלין, כתובתה

שם.). 'תוספות' – לה וליתן מעות להוציא עליו קשה

.àé‰ÓÏ‡‰ ˙‡ ÔÈL¯Bi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰Úe·Ma dÓˆÚ63- d¯Èc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ¯ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙¯„B64˙È·a d˙B‡ ÔÈ¯ÈcÓe , ∆∆»∆»«∆ƒ¿«ƒƒ»¿≈

.d˙a˙k ˙ÏËB Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»∆∆¿À»»

לעצמה 63) היתר תורה היתומים, לפני טורחת שהיא מפני
וסוברת  מועט, דבר שלקחה בעוד כלום, לקחה שלא לישבע
חוץ  כשהיא והשבועה לה.), (גיטין טרחתה בשכר שזה
בקללת  אלא בכינוי או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
שם). ו'תוספות' רש"י (ראה כך כל חמור עונשה ואין ארור,
('מעשה  לביתֿדין חוץ השביעוה הדיוטות שלשה ושמא

מיני 64)רוקח). עלי "יאסרו ביתֿדין: לפני שתאמר
על  תעבור ואפילו מכתובתי", כלום קיבלתי אם אלו, מזונות
('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור ענשה אין נדרה

שם).

.áé‰ÈL¯BÈ ÔÈ‡ - Ú·MzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈL¯BÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

Ú·MzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È¯‰ - Ú·MzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˙ÏËBÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ˙ÚaLƒ¿«««««ƒƒ¿∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÏÚa‰ dÏ ¯ÙÈ ‡nL ,˙ÏËBÂ ˙¯„B dÈ‡ Ï·‡68. ¬»≈»∆∆¿∆∆∆»»≈»«««

אחר.65) מבעל שבועה 66)בניה מוריש אדם "ואין
להשבע  יכולים הבנים שאין לפי מח.). (שבועות לבניו"
מלוה  הל' השווה שם). (רש"י אביהם שנתחייב זו שבועה

ה"ג. פי"ז, שני.67)ולוה על 68)לבעל סומכת והיא
אבל  וברש"י). לה: (גיטין שקר על וגובה ונודרת זה

ש"אין  להפר יכול השני בעלה אין - נישואיה לפני כשנדרה
(שם). בקודמין" מיפר הבעל

.âéÚ˜¯˜ dÏ „ÁÈ69dÏ „ÁiL ÔÈa - d˙a˙Îa ƒ≈»«¿«ƒ¿À»»≈∆ƒ≈»
ÌÈ¯ˆn‰ ˙Úa¯‡a70„Á‡ ¯ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰·Bb - ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰Úe·L ‡Ïa ‰pnÓ d˙a˙k72dÏ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»»ƒ∆»¿…¿»¿≈ƒ»«»
‡Ïa Ô˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÓi˜ ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»«»ƒ∆∆»¿…
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰a Á˜ÏÂ e¯kÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓcÓ ÌÈiM‰ el‡L Ú„BÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«∆≈«¿ƒƒƒ¿≈«ƒ«¿¿ƒ

ÔzÏËB - ÌÈBL‡¯‰73‰Úe·L ‡Ïa74. »ƒƒ«¿»¿…¿»

לכתובתך".69) תהא פלונית "שדה לה: שכתב
כל 71)הגבולים.70) את סימן שלא מתוך אומרים: ואין

עליה. דעתה סומכת ואינה צרכה, כל מיוחדת זו אין מצריה,
שמא 72) מחשש הוא השבועה עיקר כל כי א. נה, כתובות

- שדה לה שייחד זו אבל לכתובתה, כסף  צרור התפיסה
שם). (רש"י שהתפיסה הצרור היא ובכת"י 73)היא

נוטלת. שהראשונים 74)התימנים: הרי"ף, וכדעת שם.
זמן  כל נדונייתה בנכסי והואֿהדין נמכרו. אלא נאבדו לא
ועומדים  מיוחדים שהם שבועה בלא נוטלתם קיימים, שהם
הבעל  ואין נוטלת" אני "כלי לומר: יכולה שהרי לרשותה.
יבמות  ראה אביה. בית שבח משום - בדמיהם לסלקה יכול

הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה ב סו,

.ãé.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰«∆∆¿À»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÏÚa‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk≈«ƒ»¿«¿À»∆≈∆∆«««
ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :¯ÓB‡≈ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ

CÎÂ Ck ‡l‡75˙ˆ˜na ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ LÈ elÙ‡Â .76 ∆»»»»«¬ƒ≈»∆»≈ƒ«ƒ¿»
‰ÏËpM ‰Ó ÔBaLÁa dÓˆÚ ‰˜c˜„ elÙ‡Â ,‰ÏËpL∆»¿»«¬ƒƒ¿¿»«¿»¿∆¿«∆»¿»

‰Ëe¯t ÈˆÁa77‰Úe·La ‡l‡ ¯‡M‰ Ïhz ‡Ï -78. «¬ƒ¿»…ƒ…«¿»∆»ƒ¿»

לב 75) לשום מדקדק אינו מחבירו הנפרע ב. פז, כתובות
ונפרעה  הואיל וזו מדייק). (והפורע מחברו שקיבל מה לכל
כדי  שבועה עליה הטילו - הכל שנפרעה אפשר במקצת,

יותר,76)שתדייק. לה פורע היה אילו אומרים: אנו אין
הראשון. בפרעון שעשה כדרך עדים מזמין אין 77)היה

בשבועה. שלא כך משום ותיטול דייקנית שהיא מוכיח זה
ללשון  מקביל פרוטה", חצי בחצי הנוסח: התימנים ובכת"י
רש"י: ומפרש פרוטה", משוה פחות "פחות שם: התלמוד
פלוני, ביום לי נתת כך חשבון, עמו עושה שקיבלה במנה
משוה  פחות אפילו בחשבון ומצרפת פלוני, ביום וכך

הדין 78)פרוטה. חוב בשאר שגם בנדונייתה, הדין וכן
ה"א. פי"ד, ולוה מלוה בהל' כמבואר כך,

.åè‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…
‰Ïa˜˙pL ‰ÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ƒ¿««¿ƒ¿¿≈∆»≈ƒ»∆»∆ƒ¿«¿»
‡l‡ ‰a˙k‰ Ïk Ú¯tz ‡Ï - ˙ˆ˜Ó B‡ Ïk‰«…ƒ¿»…ƒ»«»«¿À»∆»

‰Úe·La79. ƒ¿»

של 79) דעתו להפיס כדי היא חכמים ותקנת שם. כתובות,
המכחיש  את מחייב אחד ש"עד התורה שבועת זו ואין בעל.

כל  שהרי שבועה", ולא - נשבעים שבתורה הנשבעים
כנ"ל. היא חכמים תקנת אלא ונוטלת, נשבעת וזו משלמין,
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ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÌB˜Óa dL¯‚Â ,„Á‡∆»¿≈¿»¿»«≈ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈ‡eOp‰«ƒƒƒƒ»¿«≈ƒ≈»
ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓƒ»¿«≈ƒ¿ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒƒ»¿«ƒƒ≈»

ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»¿«ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
da L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò ˙BÚÓ d˙a˙Îa ‰È‰La¿∆»»ƒ¿À»»»¿»¬»ƒ≈≈»

˙ÙÒBza ÔÈa ¯wÚa ÔÈa ,Úe„È ÚaËÓ34‡È‰ È¯‰ - «¿≈«»«≈»ƒ»≈«∆∆¬≈ƒ
‰nk BÏ Ô˙BpL ,Úe„È ÚaËÓ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÈ„k¿ƒ««¿∆∆¬≈«¿≈«»«∆≈«»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,e‰ÂÏ‰L35. ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

ובמשקלן.32) "מפני 33)בגדלן ב: קי, כתובות
מקום  לפי פעם שיפרע בה הקילו מדרבנן, היא שהכתובה
להקל  זה בכל וכוונתנו הגירושין, מקום לפי ופעם הנישואין
כשיש  זה וכל שם). לרבינו, המשנה (פירוש הפרעון" עליו
שהם  חכמים, לה שתיקנו ומנה מאתיים כדי המטבע בשווי
פ"י, לעיל כמבואר טהור, כסף של דינר ועשרים חמשה
אין  שהרי לפרוע, יכול הוא אין מזה פחות אבל ה"ח.
בעילת  בעילתו - הפוחת וכל . . ממאתיים. לבתולה פוחתין

ה"ט). (שם, משיעור 34)זנות פחות בו יהיה שלא ובלבד
כדלעיל. ומנה מאתיים ודין 35)החכמים, הי"א. פ"ד,

השטר, כתיבת מקום אחרי בו שהולכים החוב, כדין הנדוניא
ה"ט. פי"ז, ולוה מלוה בהל' וכמבואר

.æ˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa ÌÈB‡b‰ ewz36‰M‡‰ ‰È‰zL , ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ dÏÚa ˙BÓ È¯Á‡ d˙a˙k ‰·B‚37, »¿À»»«¬≈«¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

eÈ˜˙‰L C¯„k38ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ·BÁ ÏÚ·Ï39. ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ
Ï‡¯OÈ ·¯a BÊ ‰wz ‰ËLÙe40È‡z ¯‡L ÔÎÂ . »¿»«»»¿…ƒ¿»≈¿≈¿»¿»≈

‰a˙k41ÔÈÏËÏhÓa ÔLÈÂ ,Ô‰ ‰a˙kk Ôlk - ¿À»À»«¿À»≈¿∆¿»¿ƒ«¿¿ƒ
'ÔÈ¯Îc ÔÈa' ˙a˙kÓ ıeÁ .Ú˜¯˜·k42e‡ˆÓ ‡lL , ƒ¿«¿«ƒ¿À«¿ƒƒ¿ƒ∆…»»

ËeLt Ô˙M¯È ‚‰Ó43·ÈLÈ‰ ÏÎa˙B44È‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿À»»»¿»«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ,‡¯Ób‰ ÔÈc ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ :¯ÓB‡≈«¬ƒƒ»«ƒ«¿»»∆≈¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ Ôn‡ ˙a˙k¿À«ƒ»∆»ƒ««¿«

עמ'36) התשובות חלק לכתובות, הגאונים' ב'אוצר ראה
א. נא, כתובות ב'תוספות' פ"ו, לכתובות ברי"ף ואילך, 210

יד. סי' דקידושין פ"ג ורא"ש א. סז, מפני 37)ודף
בלבד, מטלטלין במסחר בעיקר עוסקים אנשים שהרבה
היו  כבר שבזמנם משום וגם עליהם. דעתה סומכת ואשה
ורש"י  (מגידֿמשנה, כלל קרקעות להם שאין אנשים
פ"ח  (בכורות לרבינו המשניות בפירוש וראה סז.). לכתובות
ועי' השבח. מן אף שגובה זו תקנה שבכלל שכתב מ"ט)

סקי"ב. ק סי' שמואל' של 39)הגאונים.38)'בית
(ראה  לבעלֿחוב משועבדים הם אין תורה שמדין היתומים.
קיים, הלוה "בעוד סז:): (ב"מ רש"י וכביאור לא.) פסחים
הלוה  לו שהרי בעלֿחוב, גובה כתפו שעל מגלימה אפילו
ביתֿדין  שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד, מעותיו
יא): כד, (דברים שנאמר משכונו, ויטול לביתו ויכנס
העבוט  את אליך יוציא בו, נושה אתה אשר "והאיש
לוו  לא הרי וליתומים? לו מה הלוה, כשמת אבל החוצה".
כדין  מחיים, הנכסים משועבדים קרקעות, ירשו ואילו ממנו,
עליהם  - לו וכשהלוה ערביו, הם אדם של נכסיו כי ערב,

עליהם  לא שהרי ערב, דין להם אין מטלטלים אבל סמך,
ותקנת  ולאבדם". להצניעם הלוה וביד הואיל המלוה, סמך
הי"ב. ממון נזקי מהל' בפ"ח כתבה בבעלֿחוב, הגאונים

הוא 40) וכן שם. ממון, נזקי בהל' גם רבינו כתב כן
.(211 עמ' שם, הגאונים (אוצר הגאונים' ב'תשובות

ראה 41) ה"ב). פי"ב, (לעיל ועוד רפואתה הבנות, מזונות
שם. וב'תוספות' ה"אֿב.42)ברי"ף פי"ט, לקמן מפורשת

הזכרים. בנים - דכרין ומקובל.43)בנין וקצת 44)נפוץ
ורא"ש  ,186 עמ' נ: לכתובות ('מאירי' ביטלוה גאונים

כד). סי' פ"ד, כתובות

.çeÚÓMLÂ eÚ„iL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa e‚‰ ¯·k¿»»¬¿»«¿∆»«¿¿∆»«¿
ÔÈa ÈÚ˜¯˜nÓ ÔÈa :‰a˙ka e·zÎiL ,ÔÚÓLƒ¿»∆ƒ¿¿«¿À»≈ƒ¿«¿¿≈≈

ÈÏËÏËnÓ45ÌÈL‡Â ,‡e‰ ÏB„b Ôewz ‰Ê ¯·„Â . ƒ¿«¿¿≈¿»»∆ƒ»«¬»ƒ
z ‰Ê È¯‰L ;‰Ê ¯·„ e‚È‰‰ ÌÈB·e ÌÈÏB„bÈ‡ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»∆∆¬≈∆¿«

ÔBÓÓaL46ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰·B‚ ‰ÓÏ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆¿»¿ƒ¿»»«¿»»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a ‡Ï ,‰Ê È‡˙a47. ƒ¿«∆…¿«»««¬ƒ

יורשי 45) ועל עלי קיבלתי . . . זו כתובה "אחריות שכותב:
מקרקעות  לקנות אני שעתיד מה ועל . . . אחרי
יבום  מהל' פ"ד לרבינו הכתובה נוסח ראה וממטלטלין".

שם. הגאונים' ב'אוצר הוא וכן שאפשר 46)הל"ג.
ה"ט. פ"ו, לעיל ראה בתורה, שכתוב מה על אפילו להתנותו

ה"ט.47) בסמוך מתבאר לזה, זה בין וההבדל

.è·˙k ‡lL È¯‰48‡O ‡l‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa Ck ¬≈∆…»«»ƒ¿««¿À»∆»»»
‰·Bb - ÌÈB‡b ÏL BÊ ‰w˙a Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙Ò49, ¿»ƒ»»≈«¿«»»∆¿ƒ»

¯·ca ÔÈ·MÈ˙Ó - ¯·c‰ eÏ ˜tzÒpL B‡ ,Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«∆ƒ¿«≈»«»»ƒ¿«¿ƒ«»»
ŒÏÚŒÛ‡ da Ôe„Ï ÌÈB‡b‰ ˙w˙a Ák ÔÈ‡L ;‰a¯‰«¿≈∆≈…«¿«»««¿ƒ»»««
˙wz Ì‰L ‰a˙k È‡z ÔÈ„k ,‰L¯t˙ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈¿À»∆≈«»«

ÔÈ¯„‰q‰50da ‡ÈˆBpL „Ú ,‰ÏB„b‰51ÔÓ ÔBÓÓ ««¿∆¿ƒ«¿»«∆ƒ»»ƒ
ÌÈL¯Bi‰52. «¿ƒ

ממטלטלי".48) בין ממקרקעי שידע 49)"בין שכיון
שישארו  המטלטלין אפילו נכסיו, כל לה שעבד - זו בתקנה

מותו. נכתבו 50)לאחר שלא אע"פ אומרים: אנו ובהם
ביתֿדין  תנאי שזהו נכתבו, כאילו - הכתובה בשטר

ה"ה). פי"ב, ולעיל נא., הגאונים.51)(כתובות תקנת בכח
הכתובה.52) בשטר כן כתב לא וגם זו, בתקנה ידע כשלא

שתגבה  ח', בהלכה רבינו שהזכיר הגדול" ה"תיקון וזהו
דברי  והשווה האחרונים'. 'תקנת מכח לא ה'תנאי' מכח
היו  במערב "אבל הי"א: פי"א, ולוה מלוה הל' רבינו
ומן  הקרקע מן לגבות שיש חובות בשטרי כותבים
תנאי  על גובה ונמצא מותו, אחר בין בחייו בין המטלטלין,
זו, בתקנה הלוה ידע לא שמא . . . התקנה מן יותר זה
בתקנת  כח שאין כדין, שלא יוצא יתומים ממון ונמצא

יתומים". בה לחייב האחרונים

.éÔÈ‡¯Á‡ ÏÚa‰ ÈÒÎ Ïk eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈««««¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ53‰Ó d˙a˙k elÙ‡ .‰a˙kÏ54BÏ LÈÂ , ¿«¿»ƒ«¿À»¬ƒ¿À»»»∆¿≈

„eaÚL ˙Áz Ïk‰ - ÌÈ·e‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜¯˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ B¯kÓnL Èt56‰ˆ¯È Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Û¯ËÏ dÏ LÈ -57B‡ ‰pL¯‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ

‰Úe·La ‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - Û¯ËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ıÙÁ60˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk ÔÈ„k ,61‡lL È„k ,BÊ ‰w˙Â . ≈∆¿ƒ»«¬≈¿«»»¿≈∆…

ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰a˙k ‰È‰z62. ƒ¿∆¿À»«»¿≈»

זוז.54)ערבים.53) ויכול.56)משכון.55)מאה
בחזקה.57) בניגוד 58)לקחת למישהו, נמכרו שלא

וכן  משועבדים". "נכסים הנקראים: ללקוח, שנמכרו לנכסים
מנכסים  נפרעים "אין מ"ב): פ"ה, (גיטין במשנה מצינו
הלוקח  שהרי חורין", בני נכסים שיש מקום משועבדים
הימנו". לגבות מקום לך "הנחתי למלוה: אומר

א.59) פז, למעלה 60)כתובות וראה מ"ט. לכתובות רי"ף
ה"א.61)ה"ד. פי"ד, ולוה מלוה ובהל' א. מה, שבועות
מאתיים 62) לבתולה כותבים היו בראשונה ב: פב, כתובות

ועדיין  . . הכתובה). לאחריות נכסיהם משעבדים היו (ולא
(לפי  וצאי כתובתך טלי לה אומר עליה, כועס כשהיה
ותיקן  שטח בן שמעון שבא עד לכך), מיוחדת שהיתה
לה  ייחד (ולא לכתובתה אחראין נכסי כל לה כותב שיהא
יהיה  שעתה נכסיו, כל על וסומכת במטלטלין, כתובתה

שם.). 'תוספות' – לה וליתן מעות להוציא עליו קשה

.àé‰ÓÏ‡‰ ˙‡ ÔÈL¯Bi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰Úe·Ma dÓˆÚ63- d¯Èc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ¯ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙¯„B64˙È·a d˙B‡ ÔÈ¯ÈcÓe , ∆∆»∆»«∆ƒ¿«ƒƒ»¿≈

.d˙a˙k ˙ÏËB Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»∆∆¿À»»

לעצמה 63) היתר תורה היתומים, לפני טורחת שהיא מפני
וסוברת  מועט, דבר שלקחה בעוד כלום, לקחה שלא לישבע
חוץ  כשהיא והשבועה לה.), (גיטין טרחתה בשכר שזה
בקללת  אלא בכינוי או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
שם). ו'תוספות' רש"י (ראה כך כל חמור עונשה ואין ארור,
('מעשה  לביתֿדין חוץ השביעוה הדיוטות שלשה ושמא

מיני 64)רוקח). עלי "יאסרו ביתֿדין: לפני שתאמר
על  תעבור ואפילו מכתובתי", כלום קיבלתי אם אלו, מזונות
('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור ענשה אין נדרה

שם).

.áé‰ÈL¯BÈ ÔÈ‡ - Ú·MzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈL¯BÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

Ú·MzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È¯‰ - Ú·MzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˙ÏËBÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ˙ÚaLƒ¿«««««ƒƒ¿∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÏÚa‰ dÏ ¯ÙÈ ‡nL ,˙ÏËBÂ ˙¯„B dÈ‡ Ï·‡68. ¬»≈»∆∆¿∆∆∆»»≈»«««

אחר.65) מבעל שבועה 66)בניה מוריש אדם "ואין
להשבע  יכולים הבנים שאין לפי מח.). (שבועות לבניו"
מלוה  הל' השווה שם). (רש"י אביהם שנתחייב זו שבועה

ה"ג. פי"ז, שני.67)ולוה על 68)לבעל סומכת והיא
אבל  וברש"י). לה: (גיטין שקר על וגובה ונודרת זה

ש"אין  להפר יכול השני בעלה אין - נישואיה לפני כשנדרה
(שם). בקודמין" מיפר הבעל

.âéÚ˜¯˜ dÏ „ÁÈ69dÏ „ÁiL ÔÈa - d˙a˙Îa ƒ≈»«¿«ƒ¿À»»≈∆ƒ≈»
ÌÈ¯ˆn‰ ˙Úa¯‡a70„Á‡ ¯ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰·Bb - ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰Úe·L ‡Ïa ‰pnÓ d˙a˙k72dÏ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»»ƒ∆»¿…¿»¿≈ƒ»«»
‡Ïa Ô˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÓi˜ ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»«»ƒ∆∆»¿…
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰a Á˜ÏÂ e¯kÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓcÓ ÌÈiM‰ el‡L Ú„BÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«∆≈«¿ƒƒƒ¿≈«ƒ«¿¿ƒ

ÔzÏËB - ÌÈBL‡¯‰73‰Úe·L ‡Ïa74. »ƒƒ«¿»¿…¿»

לכתובתך".69) תהא פלונית "שדה לה: שכתב
כל 71)הגבולים.70) את סימן שלא מתוך אומרים: ואין

עליה. דעתה סומכת ואינה צרכה, כל מיוחדת זו אין מצריה,
שמא 72) מחשש הוא השבועה עיקר כל כי א. נה, כתובות

- שדה לה שייחד זו אבל לכתובתה, כסף  צרור התפיסה
שם). (רש"י שהתפיסה הצרור היא ובכת"י 73)היא

נוטלת. שהראשונים 74)התימנים: הרי"ף, וכדעת שם.
זמן  כל נדונייתה בנכסי והואֿהדין נמכרו. אלא נאבדו לא
ועומדים  מיוחדים שהם שבועה בלא נוטלתם קיימים, שהם
הבעל  ואין נוטלת" אני "כלי לומר: יכולה שהרי לרשותה.
יבמות  ראה אביה. בית שבח משום - בדמיהם לסלקה יכול

הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה ב סו,

.ãé.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰«∆∆¿À»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÏÚa‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk≈«ƒ»¿«¿À»∆≈∆∆«««
ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :¯ÓB‡≈ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ

CÎÂ Ck ‡l‡75˙ˆ˜na ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ LÈ elÙ‡Â .76 ∆»»»»«¬ƒ≈»∆»≈ƒ«ƒ¿»
‰ÏËpM ‰Ó ÔBaLÁa dÓˆÚ ‰˜c˜„ elÙ‡Â ,‰ÏËpL∆»¿»«¬ƒƒ¿¿»«¿»¿∆¿«∆»¿»

‰Ëe¯t ÈˆÁa77‰Úe·La ‡l‡ ¯‡M‰ Ïhz ‡Ï -78. «¬ƒ¿»…ƒ…«¿»∆»ƒ¿»

לב 75) לשום מדקדק אינו מחבירו הנפרע ב. פז, כתובות
ונפרעה  הואיל וזו מדייק). (והפורע מחברו שקיבל מה לכל
כדי  שבועה עליה הטילו - הכל שנפרעה אפשר במקצת,

יותר,76)שתדייק. לה פורע היה אילו אומרים: אנו אין
הראשון. בפרעון שעשה כדרך עדים מזמין אין 77)היה

בשבועה. שלא כך משום ותיטול דייקנית שהיא מוכיח זה
ללשון  מקביל פרוטה", חצי בחצי הנוסח: התימנים ובכת"י
רש"י: ומפרש פרוטה", משוה פחות "פחות שם: התלמוד
פלוני, ביום לי נתת כך חשבון, עמו עושה שקיבלה במנה
משוה  פחות אפילו בחשבון ומצרפת פלוני, ביום וכך

הדין 78)פרוטה. חוב בשאר שגם בנדונייתה, הדין וכן
ה"א. פי"ד, ולוה מלוה בהל' כמבואר כך,

.åè‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…
‰Ïa˜˙pL ‰ÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ƒ¿««¿ƒ¿¿≈∆»≈ƒ»∆»∆ƒ¿«¿»
‡l‡ ‰a˙k‰ Ïk Ú¯tz ‡Ï - ˙ˆ˜Ó B‡ Ïk‰«…ƒ¿»…ƒ»«»«¿À»∆»

‰Úe·La79. ƒ¿»

של 79) דעתו להפיס כדי היא חכמים ותקנת שם. כתובות,
המכחיש  את מחייב אחד ש"עד התורה שבועת זו ואין בעל.

כל  שהרי שבועה", ולא - נשבעים שבתורה הנשבעים
כנ"ל. היא חכמים תקנת אלא ונוטלת, נשבעת וזו משלמין,
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.æè.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÂÈÙa ‡lL ˙Ú¯Ùp‰«ƒ¿««∆…¿»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÔÈc ˙Èa - BÏ CÏ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯bL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆≈≈∆ƒ¿¿»«≈ƒ

d˙a˙k d˙B‡ ÔÈa‚Óe Ú·MzL ¯Á‡ ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ80. ¿ƒƒ¿»»««∆ƒ»««¿ƒ»¿À»»
Á¯Ë Ô‰Ï LiL ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»»∆≈»∆…«
- BÚÈ„B‰Ï ·B¯˜ ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¬»ƒ»»¿»»¿ƒ

BLÔÈÚÈ„BÓe BÏ ÔÈÁÏ81Ú·Mz - ‡B·È ‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ¿ƒƒƒ¿ƒ…»ƒ»«
Ïh˙Â82. ¿ƒ…

א.80) פח, קעד,81)שם בבבאֿבתרא ומקורו שם. הרי"ף
יתבע  לא חבירו את והמלוה ערביו, הם אדם של שנכסיו א

תחילה. הערב "שלא 82)את כן, הדין בבעלֿחוב ואפילו
ויושב  והולך חבירו של מעותיו נוטל ואחד אחד כל יהא

פח.). (שם לווין" בפני דלת נועל ואתה הים, במדינת

.æé?„ˆÈk .‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù - d˙a˙k ˙˙ÁBt‰«∆∆¿À»»ƒ¿««∆…ƒ¿»≈«
zÏa˜˙ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡a ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ƒ»¿«¿À»¿∆∆≈ƒ¿««¿¿
ÈÏ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ¿¿≈ƒ
‰Ó‡ ,ÛÏ‡ ÈÏ ·˙kL ‰ÊÂ ;ÊeÊ ˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡83 ∆»¬≈≈¿∆∆»«ƒ∆∆¬»»
‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù BÊ È¯‰ - BÈ·Ï ÈÈa ‰˙È‰84. »¿»≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿««∆…ƒ¿»

˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡ È˙a˙k ¯ËLa ÔÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¬≈≈
,ÌeÏk ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰Ê ¯ËLa ˙Ú¯Ù dÈ‡ -≈»ƒ¿««ƒ¿»∆∆≈∆∆¿
CÎÈÙÏ .¯˜L ‡e‰L ˙„B‰ el‡Îe B˙B‡ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»∆∆∆¿ƒ»

¯ËÙÂ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL85. ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»

זוז.83) מאות חמש אלא אתבענו שלא בי האמין הוא
ב.84) פז, -85)כתובות זוז מאה חבירו את הטוען כדין

(ראה  מדרבנן היסת שבועת שנשבע בכל, כופר והלה
ה"ג). פ"א, ונטען טוען והל' מ: שבועות

.çé- ‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï :e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÌB˜Óe ;ÈÏËe ÈÚ·M‰ :ÔÈc ˙Èa dÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»
:ÏÚaÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Úe·La ‡lL Ú¯tz :e¯Ó‡L∆»«¿ƒ»«∆…ƒ¿»¿ƒ«««

dÏ Ô˙Â „ÓÚ86„Ú BÊ ‰ÚËa ÔÓ‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¬…¿≈»¿≈«»∆¡»¿«¬»«
.EÈ¯·„Ï ‰È‡¯ ‡È·zL∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆

בעלה.86) דעת להפיס כדי אותה משביעים אנו ואין

.èé- È˙ÚË ÏÚ ÈÏ Ú·Mz :BÓˆÚÓ ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««≈«¿ƒ»«ƒ««¬»ƒ
ÈÏËe ÈÚ·M‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡87.ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·M˙Â , ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆

‰Úe·La ‡lL d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙È˙‰88B‡ , ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆¿À»»∆…ƒ¿»
ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‡‰zL89‡Ïa epnÓ ‰·Bb - ∆¿≈∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…»ƒ∆¿…

- ÂÈL¯BiÓ ˙Ba‚Ï ‰‡a Ì‡ Ï·‡ .ÏÏk ‰Úe·L¿»¿»¬»ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
Ú·Mz90.Ïhz Ck ¯Á‡Â ƒ»«¿««»ƒ…

רבינו 87) בדברי הוא וכן שם, וברי"ף א. מא, שבועות
למד  ומשם חוב, שטר בענין ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

אשה. כתובת לענין לה:88)רבינו שיאמר אףֿעלֿפי
וטלי". שאינה 89)"השבעי ה"יד) (דלעיל פוגמת כגון

בשבועה. אלא אם 90)נפרעת ממנו, אלא פטרה שלא
פו:). (כתובות בחייו כתובתה תגבה

.ë‡Ïa ÂÈL¯BiÓ d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙˙‰ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»ƒ¿»¿…

‰Úe·L91ÏÚ ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‰È‰zL B‡ , ¿»∆ƒ¿∆∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…«
‰Úe·L ‡Ïa Ô‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ÂÈL¯BÈ92Ï·‡ .Ì‡ ¿»¬≈∆∆≈∆¿…¿»¬»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯ËÏ ‰‡a93‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - »»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ…ƒ¿…∆»
‰Úe·La94ÔÈ‡L ;ÏÚa‰ dÈÓ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡ƒ»«««∆≈

Ï·‡ ,ÂÈL¯BÈ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‡l‡ ÏÈÚBÓ ÏÚa‰ È‡z¿««««ƒ∆»»»¿«¿»¬»
ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ „ÈÒÙ‰Ï95. ¿«¿ƒ»¬≈ƒ≈ƒ

מנכסי 91) נפרעים שאין להשבע, עליה הדין שמן אףֿעלֿפי
פז.). (כתובות בשבועה אלא שם.92)יתומים

הם 93) והרי נישואיה, אחרי הבעל בחיי ללקוחות שנמכרו
נכסים  שם אין אם כתובתה, לפרעון ואחראים משועבדים

ה"י. כדלעיל חורין, נתקבלה 94)בני שלא ללקוחות,
ה"ד. כדלעיל עדיין, בפט"ו 95)כתובתה רבינו כתב כן

פ"ט. בכתובות הרי"ף דעת וכן ה"ז. ולוה מלוה מהל'
הלוקח, למקח הבעל נאמנות שקדמה שכל סובר והראב"ד
נכסים  לקנות לו היה לא שהלוקח בשבועה, שלא גובה היא

לעצמו). הפסיד (והוא אנפשיה אפסיד ואיהו אלה.

.àë- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰L ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿«¿À»≈ƒ««»»
‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ d˙a˙k ‰·B‚Â ˙ÚaLƒ¿««¿»¿À»»¿»¬ƒ««≈»

‰L96˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa . »»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»¿≈
‰È·‡97ÔÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡ Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ≈¿«¿À»≈ƒ««»»≈

‰a˙k ¯wÚ elÙ‡Â ,ÌeÏk dÏ98ÌBÈa ‰Ú·z elÙ‡Â , »¿«¬ƒƒ«¿À»«¬ƒ»¿»¿
dÏÚa ˙˙ÈÓ99ÔÈ‡ ‰a˙k ¯wÚ elÙ‡ ,‰Le¯b‰ ÔÎÂ . ƒ««¿»¿≈«¿»¬ƒƒ«¿À»≈
dÏ100‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú101. »«∆ƒ¿«¿À»

היתה 96) ליורשים, הכתובה מחלה אילו כי א. קד, כתובות
הכתובה. שטר להם הכ"ג.97)מוסרת בסמוך ראה

לאלמנה.98) זוז ומאה לבתולה, זוז שמא 99)מאתיים
שטרה. לו והחזירה מחלתה, או כתובתה נתקבלה

הוא 100) אם אבל לי, מחלה או פרעתי הבעל כשטוען
לפורעה. חייב - שם.101)מודה ברי"ף וכן א. פט, שם

.áë·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆«¿»ƒ¿…
‡l‡ ,‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ï·‡ ;‰a˙k¿À»¬»¿»∆≈«¿»ƒ¿…¿À»∆»
‰a˙k ¯wÚ ‰·B‚ BÊ È¯‰ - ÔÈc ˙Èa È‡z ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿«≈ƒ¬≈»ƒ«¿À»
‰L¯b˙ ÔÈa - ‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»»¿«¿À»≈ƒ¿»¿»
‰˙È‰L ÔÈa dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡˙ ÔÈa≈ƒ¿«¿¿»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»

‰È·‡ ˙È·a102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï·‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a103. ƒ¿»»¿»

אע"פ 103)שם.102) בה שנאמר ביתֿדין מתנאי שאינה
הוא  הטוב מרצונו אלא כנכתבה. היא הרי נכתבה שלא

נאמנת. אינה - בידה כתובתה ואין והואיל מתחייב,

.âëÔÈ‡L ÌB˜Óa ¯wÚ‰ ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‰nk „ÚÂ¿««»ƒ¿∆»«¿»»»ƒ»¿»∆≈
‰·Bb - dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈ¯OÚ „Ú - ‰È·‡ ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ Úa˙Ï ‰‡a Ì‡Â .‰L LÓÁÂ¿»≈»»¿ƒ»»ƒ¿…«««∆¿ƒ¿»≈
‰˜˙L ‡Ï - ‰ÏÁÓ ‡Ï el‡L ;ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰L»»≈»¿∆ƒ…»¬»…»¿»

‰Ê ÔÓÊ Ïk105:¯Ó‡zL È„k ÌÈL¯Bi‰ ÌÚ dÈ‡ È¯‰Â , »¿«∆«¬≈≈»ƒ«¿ƒ¿≈∆…«
.˙Èaa ÈnÚ Ô‰Â ÔÚ·˙lÓ ÈzÓÏÎƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿≈ƒƒ««ƒ
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אלא 104) כתובתה, להם שמחלה ראיה שתיקתה אין כי
היא  בושה פרנסתה, לה ונותנים אותה שמכבדים מפני

כתובתה. משלהם,105)לתבוע ניזונית שהיא אע"פ
מלתבוע  בושה אינה ביחוד, בה מטפלים ואינם הואיל
שם). למשנה יו"ט' ב'תוספות וראה קד. (כתובות כתובתה

.ãëCÎÈÙÏ106CÈÏBÓ BÓˆÚ L¯Bi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ - da ÏtËÓe ‰È·‡ ˙È·Ï ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆

LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Ú·z ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
L¯Bi‰107. «≈

על 106) ראיה שתיקתה אין בושה, שהיא ובשעה הואיל
קד:).107)מחילתה. (שם בה שנהג הגדול הכבוד מחמת

כדין  התוספת ודין לביתה, מזונותיה להוליך בעצמו בטרחו
אלא  התוספת, בסכום מודים היתומים שאפילו הכתובה,
והיא  שנה כ"ה עליה שעברו כל להם, שמחלה שטוענים
חוב  כדין נדונייתה ודין התוספת. גם הפסידה אביה, בבית
קד.). (שם בגמרא כמבואר מחילה, דין בו דנים לא שלעולם
בעלֿחוב  כדין שדינה לעולם, כתובתה גובה הגרושה וכן

(שם).

.äëÈ˙a˙k ¯wÚÂ È˙‡O ‰Ïe˙a :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈL¯BÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈ¯ÓB‡ »«ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ»

dÏ eOÚL e‡¯L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ - ‰‡Ó ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈»ƒ≈≈ƒ∆»∆»»
Ô˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬«¿≈»»ƒ«¬»

‰ÁÓO ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Ïe˙·Ï109B‡ ÌÈ¯˙k B‡ ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ
LeaÏÓ110Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ¯‡L B‡ ,Úe„È «¿»«¿»¿»ƒ∆≈ƒ»

‰Ïe˙·Ï ‡l‡111ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ≈
‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ‰Êa ÌÈ„Ú dÏ112‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ»∆¬≈∆∆»∆¿ƒ»»

È¯‰L ,‰¯Bz‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï dÏ LÈ - Ìi˜ ÏÚa‰««««»≈»¿«¿ƒ¿««»∆¬≈
‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰113BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔËw‰ ÔÓ‡Â . »¿ƒ¿»««¬»¿∆¡»«»»¿»ƒ¿»¿

˙ÈBÏÙÏ ‰OÚpL ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :¯ÓBÏÂ¿«»¬ƒ¿∆»ƒƒ»»∆«¬»ƒ¿ƒ
˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó114ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L115.e¯Ó‡L BÓk , ∆≈¿ƒ¿À»¿∆»«¿

נתאלמנה.108) לפניה,כתובות109)אם "רקדו ב: טז,
כלומר  תרומה, יין של כוס בשורה", של כוס לפניה העבירו

ראשית. כתרומת ראשית על 110)זו צעיף "הינומא"
מגולות, עיניה שאין ומתוך עיניה, על משורבב ראשה
יז: (שם תנומה שם על - הינומא בתוכו, לפעמים מנמנמת

טו:111)וברש"י). (שם לתינוקות קליות חילוק כגון
נישאות.112)במשנה). בתולות - נשים "רוב א: טז, שם

בהינומא), שיצאת (יודעים קול לה יש בתולה הנישאת וכל
רובה". נתערער - קול לה ואין הואיל במנה,113)וזו

ומב:). לח: (שבועות התורה מן שבועה חייב במקצת ומודה
- קרקעות? שעבוד כפירת על נשבעים שאין ואףֿעלֿפי
הוא  חייב המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
 ֿ ובלחם בראב"ד ,72 עמ' טז. לכתובות (ה'מאירי' בשבועה
החכמים, לשבועת התורה שבועת בין וההבדלים משנה).
התורה  בשבועות מהם: ואחד א. מא, בשבועות מנויים
משלם) ואיני נשבע איני אמר (אם הנתבע לנכסי יורדים

אלא  לנכסיו יורדים אין - דרבנן ובשבועה לתובע. ונותנים
נידויו, תבע ולא בא לא ואם יום, שלשים אותו מנדים
ונטען  טוען הל' רבינו (מלשון מרדות מכת אותו מלקים

ה"דֿה). נישאות,114)פ"א בתולות - נשים ורוב הואיל
שכתב  ומכיון כח.). (כתובות גמורה לעדות צריכים אנו אין
שאפילו  אלא שנים, שצריך נראה עדים" יש "אם למעלה
 ֿ כסף ועי' ,132 עמ' שם ('מאירי' נאמנים קטנים שניהם

הרי 115)משנה). שכותבים במקום כי ב. טז, כתובות
אם  כאלמנה, או כבתולה נשאת אם בכתובה לראות אפשר
שלא  מודים היורשים או והבעל הכתובה, שנאבדה לא

(מגידֿמשנה). נשאת" "בעולה שטוענים: אלא נפרעה,

.åë,˙Ó‡ - ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒ∆¡∆∆
dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ dÈ‡L116‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»

‰¯Ó‡Â ,Ëb dnÚ ÔÈ‡Â ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿«¿À»¿≈ƒ»≈¿»¿»
‡e‰Â ,È˙a˙k ÈÏ Ôz ,Èhb „·‡Â ÈzL¯b :dÏÚ·Ï¿«¿»≈«¿«ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿À»ƒ¿
Ï·‡ ;‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔzÏ ·iÁ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…≈«¿ƒ«»ƒ≈»ƒ«¿À»¬»
,dL¯bL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú ,˙ÙÒBz‰ dÏ Ô˙B BÈ‡≈≈»«∆∆«∆»ƒ¿»»∆≈¿»

d„È ˙ÁzÓ ‰a˙k‰ ÌÚ Ë‚ ‡ˆiL B‡117. ∆≈≈≈ƒ«¿À»ƒ««»»

א.116) קטז, רבינו,117)יבמות על משיג הראב"ד
הכתוב  (מלשון הם טלואות במות אלו דברים ואומר:
יוצא  גט וכאילו פניה, מעיזה אינה שאם טז) טז, יחזקאל
ועוד  התוספת. על גם נאמנת תהיה לא למה  ידה, מתחת
לגבות  נאמנת היא שאין וסובר, רבינו דברי על חולק הוא
אלא  לכתחילה לאחר להנשא נאמנת אינה וגם כתובתה,
"לא  לכתחילה תינשא תאמר שאם תצא. לא נשאת שאם
וה'מגיד  בעלה". תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת
במליצה: הראב"ד דברי על ומשיב רבינו, את מצדיק משנה'
מפרשים" הרבה קרבן עליהן הקריבו כבר אלו, "במות
ראיות  ומביאים לכתחילה, להנשא שנאמנת ג"כ הסוברים
להנשא  שמותרת ומכיון בש"ס, סוגיות מכמה לכך
בשטר  לה כתב שכך כתובתה, מקבלת ממילא לכתחילה,
(יבמות  לך" שכתוב מה תטלי לאחר, תנשאי "אם כתובתה:
תוספת  גם תקבל "א"כ הראב"ד: שהקשה ובמה קיז.).
מתגרשת  מצינו "לא עוז': ה'מגדל השיב יפה - כתובתה?"
עלֿמנת  לה כתב שלא תוספת, שתגבה ולרצונה כרחו בעל
פט"ו  לעיל (השווה אחר" עם ותאכל ותלך ממנו שתצא
לאברהם  בת הנחת לא כן אם הראב"ד: שהשיג ובמה ה"י).
"בת  ואמר: עוז', ה'מגדל תמה בעלה? תחת יושבת אבינו
אברהם  לזרע סימן והלא פניה, תעיז איך אבינו אברהם
רבינו, וכדעת עט.). ביבמות (כמבואר ביישנים?!" אבינו
אלא  ז"ל. והרשב"א התוספות בעלי רבותינו גם קיבלו
אלא  נאמנת שאינה העירו א קטז, ליבמות שב'תוספות'
אינה  - כתובתה תבעה אם אבל כתובתה, תובעת כשאינה
רבינו, לדעת ואילו לא. הלכה בסמוך וכמבואר נאמנת,
וראה  לפנינו. כמבואר כתובתה, כשתובעת אפילו נאמנת

ס"ב. יז סי' אהע"ז שו"ע

.æëÏk dÏ Èz˙Â ÈzL¯b ,‰È‰ Ck :ÏÚa‰ dÏ ¯Ó‡»«»«««»»»≈«¿ƒ¿»«ƒ»»
¯·BL ÈÏ ‰·˙ÎÂ ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,‰a˙k‰118„·‡Â , «¿À»ƒ»¿∆∆¿»¿»ƒ≈¿»«

·iÁ˙È ‡ÏÂ 'ÈzL¯‚ ‡Ï' ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ - È¯·BL¿ƒƒ∆»«…≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
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פז zeyi` zekld - miyp xtq - hay `"k oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.æè.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÂÈÙa ‡lL ˙Ú¯Ùp‰«ƒ¿««∆…¿»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÔÈc ˙Èa - BÏ CÏ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯bL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆≈≈∆ƒ¿¿»«≈ƒ

d˙a˙k d˙B‡ ÔÈa‚Óe Ú·MzL ¯Á‡ ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ80. ¿ƒƒ¿»»««∆ƒ»««¿ƒ»¿À»»
Á¯Ë Ô‰Ï LiL ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»»∆≈»∆…«
- BÚÈ„B‰Ï ·B¯˜ ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¬»ƒ»»¿»»¿ƒ

BLÔÈÚÈ„BÓe BÏ ÔÈÁÏ81Ú·Mz - ‡B·È ‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ¿ƒƒƒ¿ƒ…»ƒ»«
Ïh˙Â82. ¿ƒ…

א.80) פח, קעד,81)שם בבבאֿבתרא ומקורו שם. הרי"ף
יתבע  לא חבירו את והמלוה ערביו, הם אדם של שנכסיו א

תחילה. הערב "שלא 82)את כן, הדין בבעלֿחוב ואפילו
ויושב  והולך חבירו של מעותיו נוטל ואחד אחד כל יהא

פח.). (שם לווין" בפני דלת נועל ואתה הים, במדינת

.æé?„ˆÈk .‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù - d˙a˙k ˙˙ÁBt‰«∆∆¿À»»ƒ¿««∆…ƒ¿»≈«
zÏa˜˙ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡a ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ƒ»¿«¿À»¿∆∆≈ƒ¿««¿¿
ÈÏ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ¿¿≈ƒ
‰Ó‡ ,ÛÏ‡ ÈÏ ·˙kL ‰ÊÂ ;ÊeÊ ˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡83 ∆»¬≈≈¿∆∆»«ƒ∆∆¬»»
‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù BÊ È¯‰ - BÈ·Ï ÈÈa ‰˙È‰84. »¿»≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿««∆…ƒ¿»

˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡ È˙a˙k ¯ËLa ÔÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¬≈≈
,ÌeÏk ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰Ê ¯ËLa ˙Ú¯Ù dÈ‡ -≈»ƒ¿««ƒ¿»∆∆≈∆∆¿
CÎÈÙÏ .¯˜L ‡e‰L ˙„B‰ el‡Îe B˙B‡ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»∆∆∆¿ƒ»

¯ËÙÂ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL85. ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»

זוז.83) מאות חמש אלא אתבענו שלא בי האמין הוא
ב.84) פז, -85)כתובות זוז מאה חבירו את הטוען כדין

(ראה  מדרבנן היסת שבועת שנשבע בכל, כופר והלה
ה"ג). פ"א, ונטען טוען והל' מ: שבועות

.çé- ‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï :e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÌB˜Óe ;ÈÏËe ÈÚ·M‰ :ÔÈc ˙Èa dÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»
:ÏÚaÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Úe·La ‡lL Ú¯tz :e¯Ó‡L∆»«¿ƒ»«∆…ƒ¿»¿ƒ«««

dÏ Ô˙Â „ÓÚ86„Ú BÊ ‰ÚËa ÔÓ‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¬…¿≈»¿≈«»∆¡»¿«¬»«
.EÈ¯·„Ï ‰È‡¯ ‡È·zL∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆

בעלה.86) דעת להפיס כדי אותה משביעים אנו ואין

.èé- È˙ÚË ÏÚ ÈÏ Ú·Mz :BÓˆÚÓ ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««≈«¿ƒ»«ƒ««¬»ƒ
ÈÏËe ÈÚ·M‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡87.ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·M˙Â , ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆

‰Úe·La ‡lL d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙È˙‰88B‡ , ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆¿À»»∆…ƒ¿»
ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‡‰zL89‡Ïa epnÓ ‰·Bb - ∆¿≈∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…»ƒ∆¿…

- ÂÈL¯BiÓ ˙Ba‚Ï ‰‡a Ì‡ Ï·‡ .ÏÏk ‰Úe·L¿»¿»¬»ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
Ú·Mz90.Ïhz Ck ¯Á‡Â ƒ»«¿««»ƒ…

רבינו 87) בדברי הוא וכן שם, וברי"ף א. מא, שבועות
למד  ומשם חוב, שטר בענין ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

אשה. כתובת לענין לה:88)רבינו שיאמר אףֿעלֿפי
וטלי". שאינה 89)"השבעי ה"יד) (דלעיל פוגמת כגון

בשבועה. אלא אם 90)נפרעת ממנו, אלא פטרה שלא
פו:). (כתובות בחייו כתובתה תגבה

.ë‡Ïa ÂÈL¯BiÓ d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙˙‰ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»ƒ¿»¿…

‰Úe·L91ÏÚ ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‰È‰zL B‡ , ¿»∆ƒ¿∆∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…«
‰Úe·L ‡Ïa Ô‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ÂÈL¯BÈ92Ï·‡ .Ì‡ ¿»¬≈∆∆≈∆¿…¿»¬»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯ËÏ ‰‡a93‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - »»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ…ƒ¿…∆»
‰Úe·La94ÔÈ‡L ;ÏÚa‰ dÈÓ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡ƒ»«««∆≈

Ï·‡ ,ÂÈL¯BÈ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‡l‡ ÏÈÚBÓ ÏÚa‰ È‡z¿««««ƒ∆»»»¿«¿»¬»
ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ „ÈÒÙ‰Ï95. ¿«¿ƒ»¬≈ƒ≈ƒ

מנכסי 91) נפרעים שאין להשבע, עליה הדין שמן אףֿעלֿפי
פז.). (כתובות בשבועה אלא שם.92)יתומים

הם 93) והרי נישואיה, אחרי הבעל בחיי ללקוחות שנמכרו
נכסים  שם אין אם כתובתה, לפרעון ואחראים משועבדים

ה"י. כדלעיל חורין, נתקבלה 94)בני שלא ללקוחות,
ה"ד. כדלעיל עדיין, בפט"ו 95)כתובתה רבינו כתב כן

פ"ט. בכתובות הרי"ף דעת וכן ה"ז. ולוה מלוה מהל'
הלוקח, למקח הבעל נאמנות שקדמה שכל סובר והראב"ד
נכסים  לקנות לו היה לא שהלוקח בשבועה, שלא גובה היא

לעצמו). הפסיד (והוא אנפשיה אפסיד ואיהו אלה.

.àë- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰L ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿«¿À»≈ƒ««»»
‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ d˙a˙k ‰·B‚Â ˙ÚaLƒ¿««¿»¿À»»¿»¬ƒ««≈»

‰L96˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa . »»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»¿≈
‰È·‡97ÔÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡ Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ≈¿«¿À»≈ƒ««»»≈

‰a˙k ¯wÚ elÙ‡Â ,ÌeÏk dÏ98ÌBÈa ‰Ú·z elÙ‡Â , »¿«¬ƒƒ«¿À»«¬ƒ»¿»¿
dÏÚa ˙˙ÈÓ99ÔÈ‡ ‰a˙k ¯wÚ elÙ‡ ,‰Le¯b‰ ÔÎÂ . ƒ««¿»¿≈«¿»¬ƒƒ«¿À»≈
dÏ100‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú101. »«∆ƒ¿«¿À»

היתה 96) ליורשים, הכתובה מחלה אילו כי א. קד, כתובות
הכתובה. שטר להם הכ"ג.97)מוסרת בסמוך ראה

לאלמנה.98) זוז ומאה לבתולה, זוז שמא 99)מאתיים
שטרה. לו והחזירה מחלתה, או כתובתה נתקבלה

הוא 100) אם אבל לי, מחלה או פרעתי הבעל כשטוען
לפורעה. חייב - שם.101)מודה ברי"ף וכן א. פט, שם

.áë·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆«¿»ƒ¿…
‡l‡ ,‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ï·‡ ;‰a˙k¿À»¬»¿»∆≈«¿»ƒ¿…¿À»∆»
‰a˙k ¯wÚ ‰·B‚ BÊ È¯‰ - ÔÈc ˙Èa È‡z ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿«≈ƒ¬≈»ƒ«¿À»
‰L¯b˙ ÔÈa - ‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»»¿«¿À»≈ƒ¿»¿»
‰˙È‰L ÔÈa dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡˙ ÔÈa≈ƒ¿«¿¿»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»

‰È·‡ ˙È·a102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï·‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a103. ƒ¿»»¿»

אע"פ 103)שם.102) בה שנאמר ביתֿדין מתנאי שאינה
הוא  הטוב מרצונו אלא כנכתבה. היא הרי נכתבה שלא

נאמנת. אינה - בידה כתובתה ואין והואיל מתחייב,

.âëÔÈ‡L ÌB˜Óa ¯wÚ‰ ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‰nk „ÚÂ¿««»ƒ¿∆»«¿»»»ƒ»¿»∆≈
‰·Bb - dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈ¯OÚ „Ú - ‰È·‡ ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ Úa˙Ï ‰‡a Ì‡Â .‰L LÓÁÂ¿»≈»»¿ƒ»»ƒ¿…«««∆¿ƒ¿»≈
‰˜˙L ‡Ï - ‰ÏÁÓ ‡Ï el‡L ;ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰L»»≈»¿∆ƒ…»¬»…»¿»

‰Ê ÔÓÊ Ïk105:¯Ó‡zL È„k ÌÈL¯Bi‰ ÌÚ dÈ‡ È¯‰Â , »¿«∆«¬≈≈»ƒ«¿ƒ¿≈∆…«
.˙Èaa ÈnÚ Ô‰Â ÔÚ·˙lÓ ÈzÓÏÎƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿≈ƒƒ««ƒ
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אלא 104) כתובתה, להם שמחלה ראיה שתיקתה אין כי
היא  בושה פרנסתה, לה ונותנים אותה שמכבדים מפני

כתובתה. משלהם,105)לתבוע ניזונית שהיא אע"פ
מלתבוע  בושה אינה ביחוד, בה מטפלים ואינם הואיל
שם). למשנה יו"ט' ב'תוספות וראה קד. (כתובות כתובתה

.ãëCÎÈÙÏ106CÈÏBÓ BÓˆÚ L¯Bi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ - da ÏtËÓe ‰È·‡ ˙È·Ï ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆

LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Ú·z ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
L¯Bi‰107. «≈

על 106) ראיה שתיקתה אין בושה, שהיא ובשעה הואיל
קד:).107)מחילתה. (שם בה שנהג הגדול הכבוד מחמת

כדין  התוספת ודין לביתה, מזונותיה להוליך בעצמו בטרחו
אלא  התוספת, בסכום מודים היתומים שאפילו הכתובה,
והיא  שנה כ"ה עליה שעברו כל להם, שמחלה שטוענים
חוב  כדין נדונייתה ודין התוספת. גם הפסידה אביה, בבית
קד.). (שם בגמרא כמבואר מחילה, דין בו דנים לא שלעולם
בעלֿחוב  כדין שדינה לעולם, כתובתה גובה הגרושה וכן

(שם).

.äëÈ˙a˙k ¯wÚÂ È˙‡O ‰Ïe˙a :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈL¯BÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈ¯ÓB‡ »«ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ»

dÏ eOÚL e‡¯L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ - ‰‡Ó ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈»ƒ≈≈ƒ∆»∆»»
Ô˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬«¿≈»»ƒ«¬»

‰ÁÓO ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Ïe˙·Ï109B‡ ÌÈ¯˙k B‡ ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ
LeaÏÓ110Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ¯‡L B‡ ,Úe„È «¿»«¿»¿»ƒ∆≈ƒ»

‰Ïe˙·Ï ‡l‡111ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ≈
‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ‰Êa ÌÈ„Ú dÏ112‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ»∆¬≈∆∆»∆¿ƒ»»

È¯‰L ,‰¯Bz‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï dÏ LÈ - Ìi˜ ÏÚa‰««««»≈»¿«¿ƒ¿««»∆¬≈
‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰113BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔËw‰ ÔÓ‡Â . »¿ƒ¿»««¬»¿∆¡»«»»¿»ƒ¿»¿

˙ÈBÏÙÏ ‰OÚpL ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :¯ÓBÏÂ¿«»¬ƒ¿∆»ƒƒ»»∆«¬»ƒ¿ƒ
˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó114ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L115.e¯Ó‡L BÓk , ∆≈¿ƒ¿À»¿∆»«¿

נתאלמנה.108) לפניה,כתובות109)אם "רקדו ב: טז,
כלומר  תרומה, יין של כוס בשורה", של כוס לפניה העבירו

ראשית. כתרומת ראשית על 110)זו צעיף "הינומא"
מגולות, עיניה שאין ומתוך עיניה, על משורבב ראשה
יז: (שם תנומה שם על - הינומא בתוכו, לפעמים מנמנמת

טו:111)וברש"י). (שם לתינוקות קליות חילוק כגון
נישאות.112)במשנה). בתולות - נשים "רוב א: טז, שם

בהינומא), שיצאת (יודעים קול לה יש בתולה הנישאת וכל
רובה". נתערער - קול לה ואין הואיל במנה,113)וזו

ומב:). לח: (שבועות התורה מן שבועה חייב במקצת ומודה
- קרקעות? שעבוד כפירת על נשבעים שאין ואףֿעלֿפי
הוא  חייב המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
 ֿ ובלחם בראב"ד ,72 עמ' טז. לכתובות (ה'מאירי' בשבועה
החכמים, לשבועת התורה שבועת בין וההבדלים משנה).
התורה  בשבועות מהם: ואחד א. מא, בשבועות מנויים
משלם) ואיני נשבע איני אמר (אם הנתבע לנכסי יורדים

אלא  לנכסיו יורדים אין - דרבנן ובשבועה לתובע. ונותנים
נידויו, תבע ולא בא לא ואם יום, שלשים אותו מנדים
ונטען  טוען הל' רבינו (מלשון מרדות מכת אותו מלקים

ה"דֿה). נישאות,114)פ"א בתולות - נשים ורוב הואיל
שכתב  ומכיון כח.). (כתובות גמורה לעדות צריכים אנו אין
שאפילו  אלא שנים, שצריך נראה עדים" יש "אם למעלה
 ֿ כסף ועי' ,132 עמ' שם ('מאירי' נאמנים קטנים שניהם

הרי 115)משנה). שכותבים במקום כי ב. טז, כתובות
אם  כאלמנה, או כבתולה נשאת אם בכתובה לראות אפשר
שלא  מודים היורשים או והבעל הכתובה, שנאבדה לא

(מגידֿמשנה). נשאת" "בעולה שטוענים: אלא נפרעה,

.åë,˙Ó‡ - ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒ∆¡∆∆
dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ dÈ‡L116‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»

‰¯Ó‡Â ,Ëb dnÚ ÔÈ‡Â ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿«¿À»¿≈ƒ»≈¿»¿»
‡e‰Â ,È˙a˙k ÈÏ Ôz ,Èhb „·‡Â ÈzL¯b :dÏÚ·Ï¿«¿»≈«¿«ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿À»ƒ¿
Ï·‡ ;‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔzÏ ·iÁ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…≈«¿ƒ«»ƒ≈»ƒ«¿À»¬»
,dL¯bL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú ,˙ÙÒBz‰ dÏ Ô˙B BÈ‡≈≈»«∆∆«∆»ƒ¿»»∆≈¿»

d„È ˙ÁzÓ ‰a˙k‰ ÌÚ Ë‚ ‡ˆiL B‡117. ∆≈≈≈ƒ«¿À»ƒ««»»

א.116) קטז, רבינו,117)יבמות על משיג הראב"ד
הכתוב  (מלשון הם טלואות במות אלו דברים ואומר:
יוצא  גט וכאילו פניה, מעיזה אינה שאם טז) טז, יחזקאל
ועוד  התוספת. על גם נאמנת תהיה לא למה  ידה, מתחת
לגבות  נאמנת היא שאין וסובר, רבינו דברי על חולק הוא
אלא  לכתחילה לאחר להנשא נאמנת אינה וגם כתובתה,
"לא  לכתחילה תינשא תאמר שאם תצא. לא נשאת שאם
וה'מגיד  בעלה". תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת
במליצה: הראב"ד דברי על ומשיב רבינו, את מצדיק משנה'
מפרשים" הרבה קרבן עליהן הקריבו כבר אלו, "במות
ראיות  ומביאים לכתחילה, להנשא שנאמנת ג"כ הסוברים
להנשא  שמותרת ומכיון בש"ס, סוגיות מכמה לכך
בשטר  לה כתב שכך כתובתה, מקבלת ממילא לכתחילה,
(יבמות  לך" שכתוב מה תטלי לאחר, תנשאי "אם כתובתה:
תוספת  גם תקבל "א"כ הראב"ד: שהקשה ובמה קיז.).
מתגרשת  מצינו "לא עוז': ה'מגדל השיב יפה - כתובתה?"
עלֿמנת  לה כתב שלא תוספת, שתגבה ולרצונה כרחו בעל
פט"ו  לעיל (השווה אחר" עם ותאכל ותלך ממנו שתצא
לאברהם  בת הנחת לא כן אם הראב"ד: שהשיג ובמה ה"י).
"בת  ואמר: עוז', ה'מגדל תמה בעלה? תחת יושבת אבינו
אברהם  לזרע סימן והלא פניה, תעיז איך אבינו אברהם
רבינו, וכדעת עט.). ביבמות (כמבואר ביישנים?!" אבינו
אלא  ז"ל. והרשב"א התוספות בעלי רבותינו גם קיבלו
אלא  נאמנת שאינה העירו א קטז, ליבמות שב'תוספות'
אינה  - כתובתה תבעה אם אבל כתובתה, תובעת כשאינה
רבינו, לדעת ואילו לא. הלכה בסמוך וכמבואר נאמנת,
וראה  לפנינו. כמבואר כתובתה, כשתובעת אפילו נאמנת

ס"ב. יז סי' אהע"ז שו"ע

.æëÏk dÏ Èz˙Â ÈzL¯b ,‰È‰ Ck :ÏÚa‰ dÏ ¯Ó‡»«»«««»»»≈«¿ƒ¿»«ƒ»»
¯·BL ÈÏ ‰·˙ÎÂ ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,‰a˙k‰118„·‡Â , «¿À»ƒ»¿∆∆¿»¿»ƒ≈¿»«

·iÁ˙È ‡ÏÂ 'ÈzL¯‚ ‡Ï' ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ - È¯·BL¿ƒƒ∆»«…≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
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˙ÙÒBza119ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaLÓe .ÔÓ‡ ,120˙BÂ ,Ô «∆∆∆¡»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈
˙q‰ ˙Úe·L ‡e‰ ÚaLÂ ,¯wÚ‰ ˙‡ dÏ121ÏÚ »∆»ƒ»¿ƒ¿«¿«∆≈«

.˙ÙÒBz‰«∆∆

קבלה.118) כו.119)שטר הלכה למעלה כמבואר
כתובתה.120) עיקר טענת 121)על תובעתו היא שהרי

ויפטר. היסת שבועת להשבע עליו כופר, והוא ודאי

.çëC¯c Ì‡ ,‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡Â Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ƒ»≈¿≈¿»»¿«¿À»ƒ∆∆
d˙a˙k ¯wÚ ‰·Bb - ‰a˙k e·zÎÈ ‡lL ÌB˜Ó B˙B‡»∆…ƒ¿¿¿À»»ƒ«¿À»»

d„ÈaL Ëba122¯wÚ elÙ‡ - ‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c Ì‡Â ; «≈∆¿»»¿ƒ«¿»ƒ¿…¿À»¬ƒƒ»
‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú dÏ ÔÈ‡123e¯‡aL BÓk ,124. ≈»«∆ƒ¿«¿À»¿∆≈«¿

.¯ËÙÂ ,d˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Úe·L ÏÚa‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»«««¿«∆≈««¬»»¿ƒ¿»

לה 122) וכתבתי עירי בני מנהג שיניתי לומר נאמן ואינו
פט.). עכשיו,123)(כתובות לה אשלם אם לומר: שיכול

אלמנה, בתורת ותגבה כתובתה תוציא מותי אחרי שמא
עדים  יש ואם שם). (רש"י נפרעתי ולא נתגרשתי לא לומר
כותבים  שאין כמקום זה הרי - נשרפה או הכתובה שאבדה
ס"ו). ק סי' אהע"ז (רמ"א שבידה בגט וגובה כתובה,

הכ"א.124) לעיל

.èë˙Ba˙k ÈzLe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰125ÈzL ‰·Bb - ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿À»¿≈
˙Ba˙k126Ë‚Â ˙Ba˙k ÈzL ‰‡ÈˆB‰ .„Á‡127dÈ‡ - ¿Àƒ»¿≈¿À¿≈∆»≈»

Ì‡ ?‰·Bb Ô‰Ó BÊ È‡Â .˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡ ‰·Bb»∆»¿À»««¿≈≈∆»ƒ
˙BÂL Ô‰ÈzL128,‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰B¯Á‡‰ ‰Ïha - ¿≈∆»ƒ¿»»«¬»∆»ƒ»
˙Ù¯BË dÈ‡Â129‰B¯Á‡‰ ÔÓfÓ ‡l‡130‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»∆∆∆»ƒ¿«»«¬»¿ƒ»»

dz¯·Á ÏÚ ˙ÙÒBz Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a131‰ÊÈ‡a ‰·Bb - ¿««ƒ¿≈∆∆∆«¬∆¿»»¿≈∆
‰ˆ¯zL Ô‰Ó132.‰iM‰ ÏËa˙e , ≈∆∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»

גט 125) לזמן קודם ראשונה כתובה וזמן פעמיים. שגירשה
שני. לגט קודם שניה כתובה וזמן משני 126)ראשון,

פט:). (כתובות הרי 127)נישואיה לגט, קודם שתיהן וזמן
אחת. פעם אלא נתגרשה שתיהן.128)שלא סכום

המגרש.129) מבעלה נכסים שקנו מהלקוחות
על 130) לו שתמחול שניה כתובה לה כתב שלפיכך

בין  הלקוחות שקנו מה וכל ראשונה, כתובה של שעבודה
משועבד  אינו - השניה לכתיבת הראשונה הכתובה זמן

מסכום 131)לכתובתה. גדול יותר סכום לה כתב שבשניה

טורפת 132)הראשונה. אינה המרובה בכתובה רוצה אם
שבראשונה, מזמן לטרוף רוצה ואם האחרונה, מזמן אלא
אמר  כאילו והרי שבשניה. הסכום את לגבות זכות לה אין
גבי  - ראשונה על שעבוד למחול תתרצי "אם מתחילה: לה
הראשונה  גבי - לא ואם מרובה. שהיא שניה  כתובה
בהכרח  שוה, שתיהן כשסכום אבל וברש"י). (שם המועטת"

כתבה. למה כן לא שאם הראשונה, את שניה בטלה

.ì˙Á‡ ‰a˙Îe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰133‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒƒ¿À»««≈»∆»
Ì˙Ò d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰L ;˙Á‡ ‰a˙k134 ¿À»««∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»¿»

Ú -d¯ÈÊÁ‰ ‰BL‡¯‰ d˙a˙k Ï135Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . «¿À»»»ƒ»∆¡ƒ»ƒ»≈
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰a˙Îe136‰a˙kÏ Ì„B˜ Ëb Ì‡ :137 ¿À»««ƒ««««ƒ≈∆«¿À»

·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,‰a˙k ¯wÚ ‰Ê Ë‚a ‰·Bb -»¿≈∆ƒ«¿À»ƒ≈«¿»ƒ¿…
‰˙ÎÊ È¯‰L ,BÊ d˙a˙Îa LiM ‰Ó Ïk ‰·B‚Â ,‰a˙k¿À»¿»»«∆≈ƒ¿À»»∆¬≈»¿»

Ëb‰ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰a˙k Ì‡Â ;B˙˙ÈÓa da138dÏ ÔÈ‡ - »¿ƒ»¿ƒ¿À»»¿»∆«≈≈»
‰BL‡¯‰ d˙a˙k ÏÚL ,˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡∆»¿À»««∆«¿À»»»ƒ»

d¯ÈÊÁ‰139. ∆¡ƒ»

והיא 133) כתובה, לה כתב ולא שנית נשאה שגירשה, אחרי
גירשה  ואח"כ הראשונה, כתובתה מה משום גבתה לא

אחת. וכתובה גיטין שני בידה הרי כתב 134)שנית, ולא
הראשונה. כתובתה את גבתה לא והיא חדשה, כתובה לה

ומת.136)שם.135) ונשאה וחזר שכתב 137)שגירשה
השניים. נישואיו עם כתב 138)לה לא שנית, שכשנשאה

כתובה. א.139)לה צ, שם

.àì,‡OpzL È„k 'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk140- ‰a˙k‰ È‡zÓe . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿»≈«¿À»

·˙kM ‰Ó Ïk Ïhz ,B˙BÓ ¯Á‡ ¯Á‡Ï ‡Opz Ì‡L∆ƒƒ»≈¿«≈««ƒ…»«∆»«
d˙a˙Îa dÏ141:‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»»¿≈ƒ¿»¿»

‰a˙k ÌL ‰¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿ƒ»≈¿À»
d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ÌÏBÚa142 »»«ƒƒ»¿ƒ»≈«¿ƒƒ»

ez ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a .d˙a˙k dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿À»»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿
a˙k ˙‡ ÈÏ;d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ‡Op‰Ï Û‡ - È˙ ƒ∆¿À»ƒ«¿ƒ»≈≈«ƒƒ»

,˙Ó ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰‡a ‰a˙k‰ È˜ÒÚ ÏÚL∆«ƒ¿≈«¿À»»»«¬≈∆¿∆¿«∆…≈
ÌÈiÁÓ ‰a˙k ÏhÏ ‡l‡ ,‡Op‰Ï dzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈∆»ƒ…¿À»≈«ƒ

„·Ïa143‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a . ƒ¿«»»¿»¿»≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ˙BÂ ‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - È˙a˙k ˙‡ ÈÏ e˙e¿ƒ∆¿À»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»≈¿¿ƒ
ÔÈ‡eOp‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰È¯·c ¯wÚL ÈtÓ ,d˙a˙k dÏ»¿À»»ƒ¿≈∆ƒ«¿»∆»«ƒ¿≈«ƒƒ
È˙a˙k ˙‡ ÈÏ ez :‰¯Ó‡Â ‰‡a Ì‡ Ï·‡ ;‰‡a»»¬»ƒ»»¿»¿»¿ƒ∆¿À»ƒ
dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ‡Op‰Ï Èe¯Èz‰Â¿«ƒƒ¿ƒ»≈«ƒƒ»¿≈¿ƒ»

d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰OÙz Ì‡Â .‰a˙k144. ¿À»¿ƒ»¿»≈ƒƒƒ»»

הט"ו.140) אלא 141)פי"ב נגבה ממון שאין אע"פ
תיטול  זאת בכל בלעדה, עדות שום אין וכאן שנים, בעדות
לאחר, תנשאי "אם הכתובה: בשטר לה כתב שכך כתובתה,
קיז.). (יבמות להנשא הותרה והרי לך" שכתוב מה תטלי

מחלה 142) ולא כלום אצלה הניח שלא האלמנה, שבועת
ה"ד. לעיל כמבואר כתובתה, שם.143)לו

ולפיכך 144) באה, הכתובה עסקי על אם אנו, מסופקים
באה  נישואין עסקי על או כתובתי", "תנו לומר: הקדימה
שבממון  ספק וכל כראוי, דבריה לנסח יודעת שאינה  אלא
לך  ואין בממונו זכה שמא כי מידו, מוציאין אין תפש אם -
כתובתה, לה נותנים שאין ואע"פ מידו. להוציאו רשות
לומר  נאמנת אשה הדין ומצד הואיל להנשא אותה מתירים
ותאסור  עצמה מקלקלת שאינה "חזקה מחמת בעלי, מת
סופו  חי, הוא שאם . . . השני ועל הראשון בעלה על עצמה
גירושין  הל' לקמן רבינו (לשון חי" שהוא ייודע או לבוא
ספק  אלא אינו בדבריה שנתעורר הספק וכל הט"ז), פי"ב
יז, סי' (אהע"ז ובשו"ע (כסףֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ"ד):
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ה'תשע"ו  שבט כ"ב שני יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
לגבות 1) קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר

לו  ואין רבות נשים הניח ברזל, צאן בנכסי טענות כתובתה,
בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת ערב הכתובות, כל כדי
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת

.à˙‡OpL Ïk - ˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»ƒ«»≈»∆ƒ»
‰lÁza2˙ÏËB Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â .d˙a˙k ÏhÏ ˙Ó„B˜ «¿ƒ»∆∆ƒ…¿À»»¿≈««≈∆∆∆

‰Úe·La ‡l‡3‰¯iMM ‰Ó ‡l‡ ‰B¯Á‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»
‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÙlL4˙ÚaL5Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ˙ÏËBÂ ∆¿»∆»¿«ƒƒ¿««¿∆∆«¿»¿≈ƒ

‰·Bb - Ì„B˜ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‰È‰»»»»¿«ƒ»»«≈∆
‰Ó„˜ ‰a˙k‰ Ì‡Â ;‰lÁz ·BÁ ÏÚa6‰M‡‰ ‰·Bb - ««¿ƒ»¿ƒ«¿À»»¿»»»ƒ»

‰lÁza7.·BÁ ÏÚ·Ï ¯‡Lp‰Â , «¿ƒ»¿«ƒ¿»¿««

השנייה.2) כתובת לזמן קודם כתובתה אף 3)שזמן
הראשונה  נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן
משל  גבית שלא לי "השבעי טוענת: השנייה כי לשנייה,
וכן  כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום  בעלי
שמא  הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר האחרונה.4)לא
שלוש 5) שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי

וסוף  גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים
ותוציא  שתחזור פי על ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו
מאוחר  חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את האחרונה מידי
האחרונה  זאת כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם
ממנה  יטלו סוף סוף כי היא ויודעת כתובתה קבלה כבר
כראוי  ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה
כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע ולכן ותיפסד,

לווה.6) כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה כי 7)שנשא
חוב. בעל לשעבוד קדם הקרקע על שעבודה

.áe‡aL Ú˜¯w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚL·e ÌÈ‡eO ˙ÚLa BÏ ‰Èe˜ ‰pnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»»∆»»

Ì„Bw‰ ÏkL ,Ô˙B ÔÈc‰L ;‡e‰‰ÎÊ ‰lÁz ¯ËLa ∆«ƒ≈∆»«≈ƒ¿»¿ƒ»»»
ÔÈa ,‰ÂÏÂ BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈL ‡O Ì‡ Ï·‡ .‰lÁz¿ƒ»¬»ƒ»»»ƒ««¿»»≈
‰ÂÏÂ ‡OpL ¯Á‡Â ,ÔÈ‡eO ¯Á‡ ÔÈa ÔÈ‡eO Ì„…̃∆ƒƒ≈««ƒƒ¿««∆»»¿»»
Ôlk „eaÚML ;„Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ôlk - Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«À»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿À»

ÏkÏ „aÚLÓ ‰È‰ ‰wL ‰ÚLaL ,‡a „Á‡k8ÔÈ‡Â , ¿∆»»∆¿»»∆»»»»¿À¿»«…¿≈
‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‡k9. »ƒ¿ƒ»

ונשתעבדה 8) לשניהם, חייב היה כבר הקרקע שקנה בשעה
כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל

נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל
לגמרי.

.â„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙B¯ËM‰Â ˙Ba˙k‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿À¿«¿»À»∆»
˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa ,˙Á‡ ‰ÚL B‡10ÔÈ˜ÏBÁ - »»««¿»∆¿ƒ»¿ƒ

‰ÎÊÂ Ì„wL Ïk ,ÌÏBÚÏe .Ì„B˜ ÌL ÔÈ‡L ,„Á‡k¿∆»∆≈»≈¿»»∆»«¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k È„k B‡ B·BÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

פלוני 10) ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון
פלונית. לבעל 11)בשעה משועבדים המטלטלין שאין

מטלטלים  שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי חוב.
אין  שהרי המוכר, של חוב בעלי ממנו יטרפו שמא מחבירו

בקנייתם. להיזהר הלקוחות שידעו קול, להם

.ãÏÚa ‡·e ,·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚÂ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓƒ∆≈≈∆ƒ¿¿»»¿«»««
·BÁ‰ È„k Ú˜¯˜Â ˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,˙Ba‚Ï ‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»ƒ¿¿»»¿«¿«¿≈«

˙BÚÓ ÏËB ·BÁ ÏÚa - ‰a˙k‰Â12˙ÏËB ‰M‡‰Â , ¿«¿À»««≈»¿»ƒ»∆∆
Ú˜¯w‰ ÔÓ d˙a˙k13ÔÈ‡L Ú˜¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿À»»ƒ««¿«¿ƒ≈∆»«¿«∆≈

‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL ˙Ba‚Ï È„k da14- »¿≈ƒ¿¿≈∆¿…»»»ƒ¿ƒ»
- ÌeÏk ‰M‡Ï ¯‡L Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï B˙B‡ ÔÈ˙B¿ƒ¿««¿ƒƒ¿«»ƒ»¿
ÏÚa È¯‰L .·BÁ ÏÚa ÈtÓ ‰Ácz - Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhzƒ…¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈««∆¬≈««
‰¯ÒÁ ‡Ï ‰M‡‰Â ,ÂÈ˙BÚÓ ‡ÈˆB‰Â „ÈÒÙ‰ ·BÁƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»…»¿»
‰ˆB¯ ‰M‡ ,‡OÏ ‰ˆB¯ LÈ‡‰MÓ ¯˙BiL ;¯·„»»∆≈ƒ∆»ƒ∆ƒ»ƒ»»

.‡Op‰Ï¿ƒ»≈

מעות.12) לו הלווה כלום,13)שהרי לו נתנה לא שהרי
הקרקע. שיעבוד על רק זמן 14)וסמכה שהיה כגון

כן  ואחרי ולווה שנשא או אחד. מיום חוב והשטר הכתובה
קרקע. קנה

.ä˙nL ÈÓ ÔÎÂ15Ú˜¯˜Â ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡ ÁÈp‰Â ¿≈ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ»««¿«¿«
ÏÚa ÈtÓ ˙ÈÁ„ ‰M‡‰ - ‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈««

.‰lÁz B·BÁ ‰·B‚ ‡e‰Â ,·BÁ¿∆¿ƒ»

את 15) לייפות צריכים היינו לא זה שבמקרה פי על אף
לווין, בפני דלת לנעילת לחוש אין כי חוב, בעל של כוחו
דעתו  על המלווה יעלה ולא שכיחה, אינה ומיתה הואיל
משמיענו  - בנכסים עימו תחלוק ואשתו הלווה ימות שמא

כנ"ל. והפסיד הואיל האלמנה, נדחית בזה שגם רבינו

.åa‚zL ,ÌÈB‡b‰ ewzL ÔÂÈÎÂ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰ ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»««
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ16‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰Â , ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«»»»«∆≈ƒ¿ƒ»

ÔzÏ È„k ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ≈
‰lÁz B·BÁ Ïk ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B - Ì‰ÈLÏ17Ì‡Â ; ƒ¿≈∆¿ƒ¿««»¿ƒ»¿ƒ

Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhz - d˙a˙Îa ÏhzM ‰Ó ‰M‡Ï ¯‡Lƒ¿«»ƒ»«∆ƒ…ƒ¿À»»ƒ…¿ƒ«
‰Ácz -18. ƒ»∆

היתומים.16) מעותיו.17)של והוציא הפסיד הוא כי
"אחריות 18) בכתובתה בעלה לה כתב אם הטור: וכתב

לה  שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה
כך  הקרקע על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין
קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על הוא חל

יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם

.æ‰ÚËÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ d˙a˙Îa ÔÈ·e˙k eÈ‰»¿ƒƒ¿À»»ƒ¿≈…«¿∆¿»¬»
ÏÚa‰ ÌÁ˜lL B‡ e„·‡L19Ô‡ˆ ÈÒÎa ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿∆¿»»«««¬≈ƒ¿ƒ¿≈…

‰Á˜Ï ‡lL ˙ÚaLÂ ,˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk dlL ÏÊ¯a«¿∆∆»ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿««∆…»¿»
ÈÏÚa ÌÚ ˙˜ÏBÁÂ ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡ÏÂ Ô˙B‡»¿…»¿»¿…»¬»¿∆∆ƒ«¬≈

˙B·BÁ20.
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˙ÙÒBza119ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaLÓe .ÔÓ‡ ,120˙BÂ ,Ô «∆∆∆¡»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈
˙q‰ ˙Úe·L ‡e‰ ÚaLÂ ,¯wÚ‰ ˙‡ dÏ121ÏÚ »∆»ƒ»¿ƒ¿«¿«∆≈«

.˙ÙÒBz‰«∆∆

קבלה.118) כו.119)שטר הלכה למעלה כמבואר
כתובתה.120) עיקר טענת 121)על תובעתו היא שהרי

ויפטר. היסת שבועת להשבע עליו כופר, והוא ודאי

.çëC¯c Ì‡ ,‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡Â Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ƒ»≈¿≈¿»»¿«¿À»ƒ∆∆
d˙a˙k ¯wÚ ‰·Bb - ‰a˙k e·zÎÈ ‡lL ÌB˜Ó B˙B‡»∆…ƒ¿¿¿À»»ƒ«¿À»»

d„ÈaL Ëba122¯wÚ elÙ‡ - ‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c Ì‡Â ; «≈∆¿»»¿ƒ«¿»ƒ¿…¿À»¬ƒƒ»
‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú dÏ ÔÈ‡123e¯‡aL BÓk ,124. ≈»«∆ƒ¿«¿À»¿∆≈«¿

.¯ËÙÂ ,d˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Úe·L ÏÚa‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»«««¿«∆≈««¬»»¿ƒ¿»

לה 122) וכתבתי עירי בני מנהג שיניתי לומר נאמן ואינו
פט.). עכשיו,123)(כתובות לה אשלם אם לומר: שיכול

אלמנה, בתורת ותגבה כתובתה תוציא מותי אחרי שמא
עדים  יש ואם שם). (רש"י נפרעתי ולא נתגרשתי לא לומר
כותבים  שאין כמקום זה הרי - נשרפה או הכתובה שאבדה
ס"ו). ק סי' אהע"ז (רמ"א שבידה בגט וגובה כתובה,

הכ"א.124) לעיל

.èë˙Ba˙k ÈzLe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰125ÈzL ‰·Bb - ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿À»¿≈
˙Ba˙k126Ë‚Â ˙Ba˙k ÈzL ‰‡ÈˆB‰ .„Á‡127dÈ‡ - ¿Àƒ»¿≈¿À¿≈∆»≈»

Ì‡ ?‰·Bb Ô‰Ó BÊ È‡Â .˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡ ‰·Bb»∆»¿À»««¿≈≈∆»ƒ
˙BÂL Ô‰ÈzL128,‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰B¯Á‡‰ ‰Ïha - ¿≈∆»ƒ¿»»«¬»∆»ƒ»
˙Ù¯BË dÈ‡Â129‰B¯Á‡‰ ÔÓfÓ ‡l‡130‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»∆∆∆»ƒ¿«»«¬»¿ƒ»»

dz¯·Á ÏÚ ˙ÙÒBz Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a131‰ÊÈ‡a ‰·Bb - ¿««ƒ¿≈∆∆∆«¬∆¿»»¿≈∆
‰ˆ¯zL Ô‰Ó132.‰iM‰ ÏËa˙e , ≈∆∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»

גט 125) לזמן קודם ראשונה כתובה וזמן פעמיים. שגירשה
שני. לגט קודם שניה כתובה וזמן משני 126)ראשון,

פט:). (כתובות הרי 127)נישואיה לגט, קודם שתיהן וזמן
אחת. פעם אלא נתגרשה שתיהן.128)שלא סכום

המגרש.129) מבעלה נכסים שקנו מהלקוחות
על 130) לו שתמחול שניה כתובה לה כתב שלפיכך

בין  הלקוחות שקנו מה וכל ראשונה, כתובה של שעבודה
משועבד  אינו - השניה לכתיבת הראשונה הכתובה זמן

מסכום 131)לכתובתה. גדול יותר סכום לה כתב שבשניה

טורפת 132)הראשונה. אינה המרובה בכתובה רוצה אם
שבראשונה, מזמן לטרוף רוצה ואם האחרונה, מזמן אלא
אמר  כאילו והרי שבשניה. הסכום את לגבות זכות לה אין
גבי  - ראשונה על שעבוד למחול תתרצי "אם מתחילה: לה
הראשונה  גבי - לא ואם מרובה. שהיא שניה  כתובה
בהכרח  שוה, שתיהן כשסכום אבל וברש"י). (שם המועטת"

כתבה. למה כן לא שאם הראשונה, את שניה בטלה

.ì˙Á‡ ‰a˙Îe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰133‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒƒ¿À»««≈»∆»
Ì˙Ò d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰L ;˙Á‡ ‰a˙k134 ¿À»««∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»¿»

Ú -d¯ÈÊÁ‰ ‰BL‡¯‰ d˙a˙k Ï135Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . «¿À»»»ƒ»∆¡ƒ»ƒ»≈
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰a˙Îe136‰a˙kÏ Ì„B˜ Ëb Ì‡ :137 ¿À»««ƒ««««ƒ≈∆«¿À»

·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,‰a˙k ¯wÚ ‰Ê Ë‚a ‰·Bb -»¿≈∆ƒ«¿À»ƒ≈«¿»ƒ¿…
‰˙ÎÊ È¯‰L ,BÊ d˙a˙Îa LiM ‰Ó Ïk ‰·B‚Â ,‰a˙k¿À»¿»»«∆≈ƒ¿À»»∆¬≈»¿»

Ëb‰ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰a˙k Ì‡Â ;B˙˙ÈÓa da138dÏ ÔÈ‡ - »¿ƒ»¿ƒ¿À»»¿»∆«≈≈»
‰BL‡¯‰ d˙a˙k ÏÚL ,˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡∆»¿À»««∆«¿À»»»ƒ»

d¯ÈÊÁ‰139. ∆¡ƒ»

והיא 133) כתובה, לה כתב ולא שנית נשאה שגירשה, אחרי
גירשה  ואח"כ הראשונה, כתובתה מה משום גבתה לא

אחת. וכתובה גיטין שני בידה הרי כתב 134)שנית, ולא
הראשונה. כתובתה את גבתה לא והיא חדשה, כתובה לה

ומת.136)שם.135) ונשאה וחזר שכתב 137)שגירשה
השניים. נישואיו עם כתב 138)לה לא שנית, שכשנשאה

כתובה. א.139)לה צ, שם

.àì,‡OpzL È„k 'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk140- ‰a˙k‰ È‡zÓe . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿»≈«¿À»

·˙kM ‰Ó Ïk Ïhz ,B˙BÓ ¯Á‡ ¯Á‡Ï ‡Opz Ì‡L∆ƒƒ»≈¿«≈««ƒ…»«∆»«
d˙a˙Îa dÏ141:‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»»¿≈ƒ¿»¿»

‰a˙k ÌL ‰¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿ƒ»≈¿À»
d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ÌÏBÚa142 »»«ƒƒ»¿ƒ»≈«¿ƒƒ»

ez ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a .d˙a˙k dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿À»»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿
a˙k ˙‡ ÈÏ;d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ‡Op‰Ï Û‡ - È˙ ƒ∆¿À»ƒ«¿ƒ»≈≈«ƒƒ»

,˙Ó ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰‡a ‰a˙k‰ È˜ÒÚ ÏÚL∆«ƒ¿≈«¿À»»»«¬≈∆¿∆¿«∆…≈
ÌÈiÁÓ ‰a˙k ÏhÏ ‡l‡ ,‡Op‰Ï dzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈∆»ƒ…¿À»≈«ƒ

„·Ïa143‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a . ƒ¿«»»¿»¿»≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ˙BÂ ‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - È˙a˙k ˙‡ ÈÏ e˙e¿ƒ∆¿À»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»≈¿¿ƒ
ÔÈ‡eOp‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰È¯·c ¯wÚL ÈtÓ ,d˙a˙k dÏ»¿À»»ƒ¿≈∆ƒ«¿»∆»«ƒ¿≈«ƒƒ
È˙a˙k ˙‡ ÈÏ ez :‰¯Ó‡Â ‰‡a Ì‡ Ï·‡ ;‰‡a»»¬»ƒ»»¿»¿»¿ƒ∆¿À»ƒ
dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ‡Op‰Ï Èe¯Èz‰Â¿«ƒƒ¿ƒ»≈«ƒƒ»¿≈¿ƒ»

d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰OÙz Ì‡Â .‰a˙k144. ¿À»¿ƒ»¿»≈ƒƒƒ»»

הט"ו.140) אלא 141)פי"ב נגבה ממון שאין אע"פ
תיטול  זאת בכל בלעדה, עדות שום אין וכאן שנים, בעדות
לאחר, תנשאי "אם הכתובה: בשטר לה כתב שכך כתובתה,
קיז.). (יבמות להנשא הותרה והרי לך" שכתוב מה תטלי

מחלה 142) ולא כלום אצלה הניח שלא האלמנה, שבועת
ה"ד. לעיל כמבואר כתובתה, שם.143)לו

ולפיכך 144) באה, הכתובה עסקי על אם אנו, מסופקים
באה  נישואין עסקי על או כתובתי", "תנו לומר: הקדימה
שבממון  ספק וכל כראוי, דבריה לנסח יודעת שאינה  אלא
לך  ואין בממונו זכה שמא כי מידו, מוציאין אין תפש אם -
כתובתה, לה נותנים שאין ואע"פ מידו. להוציאו רשות
לומר  נאמנת אשה הדין ומצד הואיל להנשא אותה מתירים
ותאסור  עצמה מקלקלת שאינה "חזקה מחמת בעלי, מת
סופו  חי, הוא שאם . . . השני ועל הראשון בעלה על עצמה
גירושין  הל' לקמן רבינו (לשון חי" שהוא ייודע או לבוא
ספק  אלא אינו בדבריה שנתעורר הספק וכל הט"ז), פי"ב
יז, סי' (אהע"ז ובשו"ע (כסףֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ"ד):
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay a"k ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ו  שבט כ"ב שני יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
לגבות 1) קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר

לו  ואין רבות נשים הניח ברזל, צאן בנכסי טענות כתובתה,
בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת ערב הכתובות, כל כדי
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת

.à˙‡OpL Ïk - ˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»ƒ«»≈»∆ƒ»
‰lÁza2˙ÏËB Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â .d˙a˙k ÏhÏ ˙Ó„B˜ «¿ƒ»∆∆ƒ…¿À»»¿≈««≈∆∆∆

‰Úe·La ‡l‡3‰¯iMM ‰Ó ‡l‡ ‰B¯Á‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»
‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÙlL4˙ÚaL5Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ˙ÏËBÂ ∆¿»∆»¿«ƒƒ¿««¿∆∆«¿»¿≈ƒ

‰·Bb - Ì„B˜ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‰È‰»»»»¿«ƒ»»«≈∆
‰Ó„˜ ‰a˙k‰ Ì‡Â ;‰lÁz ·BÁ ÏÚa6‰M‡‰ ‰·Bb - ««¿ƒ»¿ƒ«¿À»»¿»»»ƒ»

‰lÁza7.·BÁ ÏÚ·Ï ¯‡Lp‰Â , «¿ƒ»¿«ƒ¿»¿««

השנייה.2) כתובת לזמן קודם כתובתה אף 3)שזמן
הראשונה  נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן
משל  גבית שלא לי "השבעי טוענת: השנייה כי לשנייה,
וכן  כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום  בעלי
שמא  הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר האחרונה.4)לא
שלוש 5) שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי

וסוף  גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים
ותוציא  שתחזור פי על ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו
מאוחר  חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את האחרונה מידי
האחרונה  זאת כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם
ממנה  יטלו סוף סוף כי היא ויודעת כתובתה קבלה כבר
כראוי  ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה
כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע ולכן ותיפסד,

לווה.6) כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה כי 7)שנשא
חוב. בעל לשעבוד קדם הקרקע על שעבודה

.áe‡aL Ú˜¯w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚL·e ÌÈ‡eO ˙ÚLa BÏ ‰Èe˜ ‰pnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»»∆»»

Ì„Bw‰ ÏkL ,Ô˙B ÔÈc‰L ;‡e‰‰ÎÊ ‰lÁz ¯ËLa ∆«ƒ≈∆»«≈ƒ¿»¿ƒ»»»
ÔÈa ,‰ÂÏÂ BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈL ‡O Ì‡ Ï·‡ .‰lÁz¿ƒ»¬»ƒ»»»ƒ««¿»»≈
‰ÂÏÂ ‡OpL ¯Á‡Â ,ÔÈ‡eO ¯Á‡ ÔÈa ÔÈ‡eO Ì„…̃∆ƒƒ≈««ƒƒ¿««∆»»¿»»
Ôlk „eaÚML ;„Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ôlk - Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«À»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿À»

ÏkÏ „aÚLÓ ‰È‰ ‰wL ‰ÚLaL ,‡a „Á‡k8ÔÈ‡Â , ¿∆»»∆¿»»∆»»»»¿À¿»«…¿≈
‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‡k9. »ƒ¿ƒ»

ונשתעבדה 8) לשניהם, חייב היה כבר הקרקע שקנה בשעה
כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל

נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל
לגמרי.

.â„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙B¯ËM‰Â ˙Ba˙k‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿À¿«¿»À»∆»
˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa ,˙Á‡ ‰ÚL B‡10ÔÈ˜ÏBÁ - »»««¿»∆¿ƒ»¿ƒ

‰ÎÊÂ Ì„wL Ïk ,ÌÏBÚÏe .Ì„B˜ ÌL ÔÈ‡L ,„Á‡k¿∆»∆≈»≈¿»»∆»«¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k È„k B‡ B·BÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

פלוני 10) ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון
פלונית. לבעל 11)בשעה משועבדים המטלטלין שאין

מטלטלים  שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי חוב.
אין  שהרי המוכר, של חוב בעלי ממנו יטרפו שמא מחבירו

בקנייתם. להיזהר הלקוחות שידעו קול, להם

.ãÏÚa ‡·e ,·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚÂ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓƒ∆≈≈∆ƒ¿¿»»¿«»««
·BÁ‰ È„k Ú˜¯˜Â ˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,˙Ba‚Ï ‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»ƒ¿¿»»¿«¿«¿≈«

˙BÚÓ ÏËB ·BÁ ÏÚa - ‰a˙k‰Â12˙ÏËB ‰M‡‰Â , ¿«¿À»««≈»¿»ƒ»∆∆
Ú˜¯w‰ ÔÓ d˙a˙k13ÔÈ‡L Ú˜¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿À»»ƒ««¿«¿ƒ≈∆»«¿«∆≈

‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL ˙Ba‚Ï È„k da14- »¿≈ƒ¿¿≈∆¿…»»»ƒ¿ƒ»
- ÌeÏk ‰M‡Ï ¯‡L Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï B˙B‡ ÔÈ˙B¿ƒ¿««¿ƒƒ¿«»ƒ»¿
ÏÚa È¯‰L .·BÁ ÏÚa ÈtÓ ‰Ácz - Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhzƒ…¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈««∆¬≈««
‰¯ÒÁ ‡Ï ‰M‡‰Â ,ÂÈ˙BÚÓ ‡ÈˆB‰Â „ÈÒÙ‰ ·BÁƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»…»¿»
‰ˆB¯ ‰M‡ ,‡OÏ ‰ˆB¯ LÈ‡‰MÓ ¯˙BiL ;¯·„»»∆≈ƒ∆»ƒ∆ƒ»ƒ»»

.‡Op‰Ï¿ƒ»≈

מעות.12) לו הלווה כלום,13)שהרי לו נתנה לא שהרי
הקרקע. שיעבוד על רק זמן 14)וסמכה שהיה כגון

כן  ואחרי ולווה שנשא או אחד. מיום חוב והשטר הכתובה
קרקע. קנה

.ä˙nL ÈÓ ÔÎÂ15Ú˜¯˜Â ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡ ÁÈp‰Â ¿≈ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ»««¿«¿«
ÏÚa ÈtÓ ˙ÈÁ„ ‰M‡‰ - ‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈««

.‰lÁz B·BÁ ‰·B‚ ‡e‰Â ,·BÁ¿∆¿ƒ»

את 15) לייפות צריכים היינו לא זה שבמקרה פי על אף
לווין, בפני דלת לנעילת לחוש אין כי חוב, בעל של כוחו
דעתו  על המלווה יעלה ולא שכיחה, אינה ומיתה הואיל
משמיענו  - בנכסים עימו תחלוק ואשתו הלווה ימות שמא

כנ"ל. והפסיד הואיל האלמנה, נדחית בזה שגם רבינו

.åa‚zL ,ÌÈB‡b‰ ewzL ÔÂÈÎÂ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰ ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»««
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ16‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰Â , ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«»»»«∆≈ƒ¿ƒ»

ÔzÏ È„k ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ≈
‰lÁz B·BÁ Ïk ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B - Ì‰ÈLÏ17Ì‡Â ; ƒ¿≈∆¿ƒ¿««»¿ƒ»¿ƒ

Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhz - d˙a˙Îa ÏhzM ‰Ó ‰M‡Ï ¯‡Lƒ¿«»ƒ»«∆ƒ…ƒ¿À»»ƒ…¿ƒ«
‰Ácz -18. ƒ»∆

היתומים.16) מעותיו.17)של והוציא הפסיד הוא כי
"אחריות 18) בכתובתה בעלה לה כתב אם הטור: וכתב

לה  שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה
כך  הקרקע על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין
קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על הוא חל

יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם

.æ‰ÚËÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ d˙a˙Îa ÔÈ·e˙k eÈ‰»¿ƒƒ¿À»»ƒ¿≈…«¿∆¿»¬»
ÏÚa‰ ÌÁ˜lL B‡ e„·‡L19Ô‡ˆ ÈÒÎa ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿∆¿»»«««¬≈ƒ¿ƒ¿≈…

‰Á˜Ï ‡lL ˙ÚaLÂ ,˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk dlL ÏÊ¯a«¿∆∆»ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿««∆…»¿»
ÈÏÚa ÌÚ ˙˜ÏBÁÂ ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡ÏÂ Ô˙B‡»¿…»¿»¿…»¬»¿∆∆ƒ«¬≈

˙B·BÁ20.
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אלא 20)לעצמו.19) ככתובה, אינם ברזל צאן שנכסי
מעותיה. הפסידה שהרי אחר, כחוב

.çÌL ÔÈ‡Â ,˙Ba¯ ÌÈL BÏ LÈÂ ,L¯‚ B‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈≈¿≈»ƒ«¿≈»
‰ÓÈ„˜ ÔÈc21Ô‰ „ˆÈk - ˙Ba˙k‰ Ïk È„k BÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¿≈¿≈»«¿À≈«≈

ÔÈÓ ÏÚ ÔBÓn‰ ˜ÏÁiLk Ì‡ :ÌÈ‡B¯ ?˙B˜ÏBÁ¿ƒƒ¿∆≈»≈«»«ƒ¿«
Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈLp‰22˙BÁt B‡ d˙a˙k È„k «»ƒ«ƒ««¿»∆»∆¿≈¿À»»»

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ -23- ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÓn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿¿»∆¿ƒ»»«»≈«∆
¯eÚLk Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k epnÓ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ∆¿≈∆«ƒ««¿»∆»∆¿ƒ
˙B¯˙Bp‰ ÔÈa ¯˙Bn‰ ˙‡ ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,d˙a˙k¿À»»¿¿¿¿∆«»≈«»
Úa¯‡ ÈeO ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .ÔBL‡¯‰ C¯c ÏÚ«∆∆»ƒ≈«ƒ∆»»»«¿«
‰iL ÏLÂ ,˙B‡Ó Úa¯‡ ‰BL‡¯ ÏL d˙a˙k ,ÌÈL»ƒ¿À»»∆ƒ»«¿«≈¿∆¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯ ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏL ÏLÂ ,˙B‡Ó LÏL¿≈¿∆¿ƒƒ»«ƒ¿∆¿ƒƒ

Ï‡ Ïk‰ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÁÈp‰ Ì‡ :˙Ó B‡ Ôlk L¯‚Â ,Û ≈»ƒ¿»«…∆∆¿≈«À»≈ƒƒƒ«
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈»¿¿»∆¿»««

˙BÁt B‡ ‰‡Ó ˙ÏËB24Ì‡ - ˙B‡Ó ‰BÓL ÁÈp‰ . ∆∆≈»»ƒƒ«¿∆≈ƒ
˙ÏËB ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ ,‰ÂLa Ôlk ÔÈa ˜lÁz¿«≈≈À»¿»∆ƒ¿≈»¿ƒƒ∆∆
„ˆÈk ‡l‡ .‰‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ¿À»»∆»≈»∆»≈«
Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÔÈÁ˜BÏ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«¿«≈¿¿ƒ»

‰‡Ó ‰‡Ó ‰ÂLa Ô‰ÈÈa25‰ÏË ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ , ≈≈∆¿»∆≈»≈»ƒ¿≈»¿ƒƒ»¿»
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â d˙a˙k È„k¿≈¿À»»¿»¿»»ƒ¿«»«¿«≈
Ì‡ .ÊeÊ ‰‡Ó ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk „ÈaL ,ÌÈL LÏLÂ¿»»ƒ∆¿«»««ƒ¿»¿»≈»ƒ
‡ˆÓ ,‰ÂLa ÔzLÏL ÔÈa ˙B‡Ó Úa¯‡‰ ˜ÏÁz«¬…»«¿«≈≈¿»¿»¿»∆ƒ¿»
,LÈÏLe LÏLÂ ÌÈLÏLe ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆∆»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÁ˜BÏ CÎÈÙÏ .ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿À»»∆»»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÔzLÏL ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,˙B‡Ó LÏL ˙B‡n‰ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿≈¿¿ƒ≈¿»¿»
‰lL ÌÈ˙‡Ó ‰ÏËpL ˙ÈLÈÏM‰ ˙‡ˆÓpL ,‰ÂLa26 ¿»∆∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿»»«ƒ∆»

˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ .ÌÈL ÈzLe ‰‡Ó Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»»ƒ¿«»≈»¿≈»ƒ¿ƒ∆
„Èa ‡ˆÓ .‰iLe ‰BL‡¯ ÔÈa ‰ÂLa ‰‡n‰«≈»¿»∆≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿«
‡ˆÓÂ ,‰iM‰ „Èa ÔÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó ‰BL‡¯‰»ƒ»»«ƒ«¬ƒƒ¿≈¿««¿ƒ»¿ƒ¿»
ÏÚÂ .‰‡Ó ˙ÈÚÈ·¯‰ „È·e ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏM‰ „Èa¿««¿ƒƒ»«ƒ¿«»¿ƒƒ≈»¿«

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ˙B˜ÏBÁ BÊ C¯c∆∆¿¿»¬ƒ≈≈»

או 21) שווה. כתובותיהן וזמן אחד ביום כולן נישאו כי
קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא

הפחותה.22) הכתובה משועבד 23)בעלת  הכסף שכל
חברותיה. לשאר שמשועבד כדרך המאה אם 24)לבעלת

זוז. מאות מארבע פחות אחת 25)הניח כל שלזכות
זוז. ממאה פחות לא של סכום מגיע יחד 26)משלושתן

הראשונה. בחלוקה שלקחה המאה עם

.èd˙a˙Îa ‰M‡Ï ·¯Ú‰27ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ∆»≈¿ƒ»ƒ¿À»»««ƒ∆»
B„iÓ28‰OÚ ‰ÂˆnL ;ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,29‡Ï È¯‰Â , ƒ»≈«»¿«≈∆ƒ¿»»»«¬≈…

ÌeÏk ‰¯ÒÁ30e˜Â ,‡e‰ Ba ˙a˙k ÏL ·¯Ú Ì‡Â . »¿»¿¿ƒ»≈∆¿À«¿¿»
BÓˆÚ „aÚLÓ Ba ÏÏ‚a ·‡‰L ;ÌlLÏ ·iÁ - B„iÓƒ»«»¿«≈∆»»ƒ¿«¿¿«¿≈«¿

‰˜Óe ¯ÓB‚Â31,ÌlLÏ ·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â . ¿≈«¿∆¿«¿»∆¿À»«»¿«≈
‰Ê ?ÔÏa˜ ‡e‰ ‰Ê È‡Â .B„iÓ e˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»ƒ»¿≈∆«¿»∆

Ô˙B È‡Â ,‰ÊÏ È‡Op‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L32a˙k.BÊ ‰ ∆»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ»∆«¬ƒ≈¿À»
Ú¯Bt È‡ ,BÊ ‰a˙k ·¯Ú ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈ƒ»≈¿À»¬ƒ≈«

‡l‡ ,¯eËt - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,da ·iÁ È‡ ,BÊ ‰a˙k¿À»¬ƒ«»»¿«≈»∆»∆»
‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ .ÂÈ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»ƒ«¿»≈∆ƒ¿«ƒ∆»

‰‡‰33B‡ ÔÏaw‰ ÔÓ d˙a˙k Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ¬»»¿««»ƒ»«¿À»»ƒ««¿»
ÔÈOBÚ e‡ˆÓÂ ,‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;·¯Ú ‰È‰ Ì‡ ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒƒ»»»≈∆»«¬ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ

‡Èe˜34.‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ ¿¿»«¿»»∆∆

תשלומי 27) בעד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: שאמר
לך". ישלם לא בעלך אם על 28)כתובתך קניין קבלו

מתכוון 29)התחייבותו. אבל ערבותו לפרוע דעתו אין
מתרצין. ערבותו ידי שעל הוציאה 30)לזווגן שלא

הוא  הרי לבעלה, שהכניסה לנדוניה ערב אם ואמנם, משלה.
ערב. כשאר בליבו 31)חייב גמר בנו חיתוני לחיבת

בהתחייבותו. לעמוד עצמו ערב"32)ומקנה "ואני לא
מאיזה  - בקבלן כי מערב, קבלן ועדיף נותן" "ואני אלא
הערב  את יתבע לא ב"ערב" ואילו תחילה, ייפרע שירצה
הערב  אצל חוזר נפרע ולא הלווה את כשתבע אלא תחילה,
שליחותו  עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו. ונפרע

תחילה. לתבעו הוא יכול ולפיכך הקבלן דעת 33)של על
כזה. לנדר מועילה הפרה שאין שלא 34)רבים, הערמה,

הקבלן. מידי הכתובה את להוציא אלא להתגרש התכוונה
עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבעל כשנדר אבל

.éÂÈÒÎ LÈc˜n‰ ÔÎÂ35‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Â ¿≈««¿ƒ¿»»¿≈≈∆ƒ¿«ƒ∆»
Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰ ÔÓ Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ‰‡‰36; ¬»»¿««»ƒ»«ƒ«∆ƒ««∆¿≈

˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL∆»«¬¿¿»««∆¿≈¬»«¿»≈∆
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙BÁB˜l‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‰‡·e BzL‡ƒ¿»»ƒ¿…ƒ«»≈¿«¿ƒ
¯ÊÁz ,‰˙ˆ¯ Ì‡Â .˙Ù¯BËÂ ˙ÚaL ‡l‡ ,d¯Èc‰Ï¿«ƒ»∆»ƒ¿««¿∆∆¿ƒ»¿»«¬…
˙a˙k ÂÈÏÚ LiL ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ¯·kL .dÏÚ·Ï¿«¿»∆¿»»¿«»∆≈»»¿À«
˙ÁzL ÌÈÒÎ eÁ˜lL ÌÓˆÚ ÏÚ e„ÈÒÙ‰ Ì‰Â ,‰M‡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ««¿»∆»¿¿»ƒ∆««

.d„eaÚLƒ¿»

הבית.35) בדק עצמו 36)לתיקון מההקדש גובה היא אין
כאשר  אלא שקדם, השעבוד מפקיע "הקדש היא שהלכה
לגבות  לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע ההקדש גזבר ימכור

זו. קרקע על עומד שעבודה שהרי הפודה מן

.àéÂÈÒÎ ¯ÎnL ÏÚa‰37BzL‡ ‰·˙k Ck ¯Á‡Â , «««∆»«¿»»¿««»»¿»ƒ¿
‰ÓÈkÒ‰Â ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÂÈOÚÓÏ38‰pnÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -39BÊ È¯‰ , ¿«¬»««ƒ∆»ƒ∆»¬≈
˙Ù¯BË40ÔÈ·Ï dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰·˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚ·Ï41dÏ ÔÈ‡L ‰lÁz ‰M‡‰ „iÓ e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ¬»ƒ»ƒ«»ƒ»¿ƒ»∆≈»

Â ,‰Ê ÌB˜Ó ÏÚ „eaÚL- ÏÚa‰ B˙B‡ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡ ƒ¿«»∆¿««»»««««
B˙B‡ ˙Ù¯BË dÈ‡42¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»∆∆¿≈ƒ»««««¿»«

‡ÏÂ ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ ·zÎÏ BzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿…«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»¿…
¯În‰ „ÒÙÂ ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ‡ÏÂ ‰·˙k43¯ÊÁÂ , »¿»¿…ƒ¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿««∆∆¿»«

‰„O ÔÈa ‰„O d˙B‡ ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï ¯ÎÓe ÏÚa‰«««»«¿ƒ«≈≈»»∆≈»∆
e˜Â ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ÏÚa‰ ¯ÎnL ¯Á‡Â ,˙¯Á‡«∆∆¿««∆»««««ƒ¿ƒ»¿«¬»¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L d„iÓƒ»»∆≈»ƒ¿«»∆≈»¿»
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ;Û¯ËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
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‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ¯ ‡lLk ,‰BL‡¯a È¯‰L ,'ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»
dÏÚa ÔBˆ¯a44. ƒ¿«¿»

לו 37) ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים
הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע

המכירה.38) כתיבתה 39)למעשה על ממנה קניין קבלו
נכסים 40)זו. לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי חורין בני
נכסים 41) ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל

אשתו  לו שהכניסה "קרקע והם: לאלתר בטלה שמכירתם
קרקע  משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס קרקע בכתובתה,
האשה  מיד שקנו פי על אף בכתובתה, (לגבות) לה שייחד
שהיא  מפני בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר

לבעלי". עשיתי רוח נחת לומר 42)אומרת: יכולה שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי לבעלי עשיתי רוח נחת

לכתוב.43) סירובה בגלל המכר אומרים 44)נתבטל ואין
על  בעלה עמה התקוטט ודאי בראשונה, המכר ונפסד הואיל
אנוסה, זו והרי השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך

ש  מתוך קיימת.אלא המכירה בשנייה, הסכימה

.áéÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L ÈÓ45e˜Â ,e‰„O ˙‡ ¯ÎÓe , ƒ∆»¿≈»ƒ»«∆»≈¿»
dÈ‡Â BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L ‰BL‡¯‰ „iÓƒ«»ƒ»∆≈»ƒ¿«»∆¿≈»
ÏÈÚBn‰ ÔÈw‰ ‰È‰Â ,Á˜Bl‰ ÔÓ B˙B‡ ˙Ù¯BË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ

,'ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' Ba ÔÚËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿…«««»ƒƒ¿«¿ƒ
‰iM‰ - Ô‰ÈzL L¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«««≈≈¿≈∆«¿ƒ»
,Á˜BlÏ d„iÓ e˜ ‡Ï È¯‰L ,Á˜Bl‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓƒ»ƒ««≈«∆¬≈…»ƒ»»«≈«
,‰Ó„˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰iM‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓ ‰BL‡¯‰Â¿»ƒ»ƒ»ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿»
¯ÊÁzLÎe .Á˜Bl‰ ÏÚÓ ‡l‡ d„eaÚL ‰¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»ƒ¿»∆»≈««≈«¿∆«¬…
,d„iÓ d‡ÈˆBÓe Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ ,‰BL‡¯Ï ‰„O‰«»∆»ƒ»≈«≈«ƒ»ƒ»»

‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ .BÏ e˜ È¯‰L47‰¯Lt eOÚiL „Ú , ∆¬≈»¿¿¬ƒ»«∆«¬¿»»
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

לשנייה.45) הראשונה נישואי שקנו 46)וקדמו כגון
לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי תחילה ממנה

חול 47) מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
וסיבוב. היקף ועניינו "מחול") זה (משורש

.âé,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙Ú¯ÙÂ dÏÚa.Ú˜¯wÓ ˙¯ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¯În‰ ˙eÈ¯Á‡Â .Ú˜¯w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï ‰Le¯b‰ Ï·‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰Ê¯Î‰a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï - ÔÈc ˙È·a ˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰·e53ÔÈc ˙Èa ˙¯ÈÎÓ ËtLÓ ¯‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡ - ÔÈc ˙È·a ‡lL ˙¯ÎBn‰ Ï·‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»«¿»»¿««ƒ≈»ƒ¿»∆≈
.‡ÓeLa ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»

לכתובתה.48) כלום בעלה לה הניח אדם 49)שלא שאין
קל  כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי אם 50)וחומר

הלוקח  חוזר מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת
היתומים. שליח הייתה שהאלמנה בעלה יורשי היתומים על

דין.51) בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי
היא 52) בכמה למכירה, העומדת זו שדה על שמכריזים

למכרה. רוצים מה ומפני ח'.53)שומה, הלכה יב, פרק
נעשה  בהכרזה שלא שמכר דין "בית מבואר: י' הלכה ושם

בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כי 54)כמי
קיים  המקח - המקח משישית בפחות דין בית טעה אם
כאשר  אבל ובמכירה, בשומה לדקדק הכרזה צריך לפיכך
ודינר, מנה שווה מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה

ידה. על מפסידים היתומים ואין בטל, מכרה - במנה

.ãéd˙a˙Îa Ú˜¯˜ ‰¯ÎnL ‰ÓÏ‡55ÔÈ·Ï dÈa «¿»»∆»¿»«¿«ƒ¿À»»≈»¿≈
dÓˆÚ56‰ÂLa ‰ÂL ‰¯ÎÓ Ì‡ ,57,Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»ƒ»¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»

,‡e‰Â .‰¯ÎnL ¯Á‡ ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ˙ÚaLÂ¿ƒ¿««¿««¿»»««∆»¿»¿
dÓˆÚÏ ‰ÓL Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡Ï ‰¯ÎnL58‡Ï - ∆»¿»¿«≈¬»ƒ»»¿«¿»…

‰ÊÈ¯Î‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk ‰˙OÚ59. »¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»

כתובתה.55) גביית שלושה 56)לצורך אפילו נכחו שלא
הקודמת. בהלכה האמורים טעתה 57)הדיוטות שלא

בשומת 58)במכירה. לעצמה היתומים שדה לקחת
בשומתה,59)כתובתה. טעתה ולא פומבית מכירה על

זמן  לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל
הר  מפרש והטעם, ממנה. השדה ונוטלים כי חוזרים שב"א,

שנתמנה  שליח וכל לאחרים, למכור שליח אלא נעשתה לא
שאין  מכר, באותו ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור
ולגבי  אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת אלא המכר
במקום  עומד הוא כי מרשות, הוצאה כאן אין השליח

לעצמו". מקנה אדם ו"אין הבעלים,

.åè‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»»«ƒ»¿»»∆≈»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿À»»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡Â60.‰ÓÏ‡ ˙Úe·L Ú·MzL „·Ï·e , ¿≈»¿ƒ¿«∆ƒ»«¿««¿»»
‰‡Óa ¯È„Â ‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,‰‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»≈»»¿»»∆≈»¿ƒ»¿≈»

ÏËa d¯ÎÓ -61¯Èc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‡ È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â , ƒ¿»»≈«¬ƒ»¿»¬ƒ«¬ƒ∆«ƒ»
.ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ

ואין 60) לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי
לקרקעות. אונאה דין אין כי המכר, ייבטל אומרים
אני  לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה וכשמכרה
לשוק  שליח השולח היא: הלכה כי שלי, והריווח הרווחתי
לו  שאין בדבר - המעות לבעל הכול בזול, ולקח לסחורה
ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע כמו קצבה,

המכר 61) שכל נמצא למכור, רשות לה אין דינר שאותו
היה. אחת בבת שהרי טעות,

.æè‰ÊÏ ‰¯ÎÓe ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»«¿«≈»¿»»∆
‰‡Ó ‰ÂL ÔB¯Á‡ÏÂ ,‰ÂLa ‰ÂL ‰Óa ‰ÊÏÂ ‰Óa¿»∆¿»∆¿»∆»∆¿»∆¿»«¬»∆≈»

Ìi˜ Ìlk ÏLÂ ,ÏËa ÔB¯Á‡ ÏL - ‰‡Óa ¯È„Â62. ¿ƒ»¿≈»∆«¬»≈¿∆À»«»

המכר 62) אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם
חשבונה. על ההפסד אלא בטל,

.æéLÈ63d˙a˙k ¯kÓÏ ‰M‡Ï64.‰zÓa dzÏ B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿…¿À»»ƒ¿»¿«»»
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צי zeyi` zekld - miyp xtq - hay a"k ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אלא 20)לעצמו.19) ככתובה, אינם ברזל צאן שנכסי
מעותיה. הפסידה שהרי אחר, כחוב

.çÌL ÔÈ‡Â ,˙Ba¯ ÌÈL BÏ LÈÂ ,L¯‚ B‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈≈¿≈»ƒ«¿≈»
‰ÓÈ„˜ ÔÈc21Ô‰ „ˆÈk - ˙Ba˙k‰ Ïk È„k BÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¿≈¿≈»«¿À≈«≈

ÔÈÓ ÏÚ ÔBÓn‰ ˜ÏÁiLk Ì‡ :ÌÈ‡B¯ ?˙B˜ÏBÁ¿ƒƒ¿∆≈»≈«»«ƒ¿«
Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈLp‰22˙BÁt B‡ d˙a˙k È„k «»ƒ«ƒ««¿»∆»∆¿≈¿À»»»

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ -23- ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÓn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿¿»∆¿ƒ»»«»≈«∆
¯eÚLk Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k epnÓ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ∆¿≈∆«ƒ««¿»∆»∆¿ƒ
˙B¯˙Bp‰ ÔÈa ¯˙Bn‰ ˙‡ ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,d˙a˙k¿À»»¿¿¿¿∆«»≈«»
Úa¯‡ ÈeO ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .ÔBL‡¯‰ C¯c ÏÚ«∆∆»ƒ≈«ƒ∆»»»«¿«
‰iL ÏLÂ ,˙B‡Ó Úa¯‡ ‰BL‡¯ ÏL d˙a˙k ,ÌÈL»ƒ¿À»»∆ƒ»«¿«≈¿∆¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯ ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏL ÏLÂ ,˙B‡Ó LÏL¿≈¿∆¿ƒƒ»«ƒ¿∆¿ƒƒ

Ï‡ Ïk‰ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÁÈp‰ Ì‡ :˙Ó B‡ Ôlk L¯‚Â ,Û ≈»ƒ¿»«…∆∆¿≈«À»≈ƒƒƒ«
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈»¿¿»∆¿»««

˙BÁt B‡ ‰‡Ó ˙ÏËB24Ì‡ - ˙B‡Ó ‰BÓL ÁÈp‰ . ∆∆≈»»ƒƒ«¿∆≈ƒ
˙ÏËB ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ ,‰ÂLa Ôlk ÔÈa ˜lÁz¿«≈≈À»¿»∆ƒ¿≈»¿ƒƒ∆∆
„ˆÈk ‡l‡ .‰‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ¿À»»∆»≈»∆»≈«
Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÔÈÁ˜BÏ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«¿«≈¿¿ƒ»

‰‡Ó ‰‡Ó ‰ÂLa Ô‰ÈÈa25‰ÏË ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ , ≈≈∆¿»∆≈»≈»ƒ¿≈»¿ƒƒ»¿»
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â d˙a˙k È„k¿≈¿À»»¿»¿»»ƒ¿«»«¿«≈
Ì‡ .ÊeÊ ‰‡Ó ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk „ÈaL ,ÌÈL LÏLÂ¿»»ƒ∆¿«»««ƒ¿»¿»≈»ƒ
‡ˆÓ ,‰ÂLa ÔzLÏL ÔÈa ˙B‡Ó Úa¯‡‰ ˜ÏÁz«¬…»«¿«≈≈¿»¿»¿»∆ƒ¿»
,LÈÏLe LÏLÂ ÌÈLÏLe ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆∆»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÁ˜BÏ CÎÈÙÏ .ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿À»»∆»»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÔzLÏL ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,˙B‡Ó LÏL ˙B‡n‰ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿≈¿¿ƒ≈¿»¿»
‰lL ÌÈ˙‡Ó ‰ÏËpL ˙ÈLÈÏM‰ ˙‡ˆÓpL ,‰ÂLa26 ¿»∆∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿»»«ƒ∆»

˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ .ÌÈL ÈzLe ‰‡Ó Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»»ƒ¿«»≈»¿≈»ƒ¿ƒ∆
„Èa ‡ˆÓ .‰iLe ‰BL‡¯ ÔÈa ‰ÂLa ‰‡n‰«≈»¿»∆≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿«
‡ˆÓÂ ,‰iM‰ „Èa ÔÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó ‰BL‡¯‰»ƒ»»«ƒ«¬ƒƒ¿≈¿««¿ƒ»¿ƒ¿»
ÏÚÂ .‰‡Ó ˙ÈÚÈ·¯‰ „È·e ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏM‰ „Èa¿««¿ƒƒ»«ƒ¿«»¿ƒƒ≈»¿«

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ˙B˜ÏBÁ BÊ C¯c∆∆¿¿»¬ƒ≈≈»

או 21) שווה. כתובותיהן וזמן אחד ביום כולן נישאו כי
קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא

הפחותה.22) הכתובה משועבד 23)בעלת  הכסף שכל
חברותיה. לשאר שמשועבד כדרך המאה אם 24)לבעלת

זוז. מאות מארבע פחות אחת 25)הניח כל שלזכות
זוז. ממאה פחות לא של סכום מגיע יחד 26)משלושתן

הראשונה. בחלוקה שלקחה המאה עם

.èd˙a˙Îa ‰M‡Ï ·¯Ú‰27ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ∆»≈¿ƒ»ƒ¿À»»««ƒ∆»
B„iÓ28‰OÚ ‰ÂˆnL ;ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,29‡Ï È¯‰Â , ƒ»≈«»¿«≈∆ƒ¿»»»«¬≈…

ÌeÏk ‰¯ÒÁ30e˜Â ,‡e‰ Ba ˙a˙k ÏL ·¯Ú Ì‡Â . »¿»¿¿ƒ»≈∆¿À«¿¿»
BÓˆÚ „aÚLÓ Ba ÏÏ‚a ·‡‰L ;ÌlLÏ ·iÁ - B„iÓƒ»«»¿«≈∆»»ƒ¿«¿¿«¿≈«¿

‰˜Óe ¯ÓB‚Â31,ÌlLÏ ·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â . ¿≈«¿∆¿«¿»∆¿À»«»¿«≈
‰Ê ?ÔÏa˜ ‡e‰ ‰Ê È‡Â .B„iÓ e˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»ƒ»¿≈∆«¿»∆

Ô˙B È‡Â ,‰ÊÏ È‡Op‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L32a˙k.BÊ ‰ ∆»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ»∆«¬ƒ≈¿À»
Ú¯Bt È‡ ,BÊ ‰a˙k ·¯Ú ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈ƒ»≈¿À»¬ƒ≈«

‡l‡ ,¯eËt - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,da ·iÁ È‡ ,BÊ ‰a˙k¿À»¬ƒ«»»¿«≈»∆»∆»
‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ .ÂÈ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»ƒ«¿»≈∆ƒ¿«ƒ∆»

‰‡‰33B‡ ÔÏaw‰ ÔÓ d˙a˙k Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ¬»»¿««»ƒ»«¿À»»ƒ««¿»
ÔÈOBÚ e‡ˆÓÂ ,‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;·¯Ú ‰È‰ Ì‡ ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒƒ»»»≈∆»«¬ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ

‡Èe˜34.‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ ¿¿»«¿»»∆∆

תשלומי 27) בעד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: שאמר
לך". ישלם לא בעלך אם על 28)כתובתך קניין קבלו

מתכוון 29)התחייבותו. אבל ערבותו לפרוע דעתו אין
מתרצין. ערבותו ידי שעל הוציאה 30)לזווגן שלא

הוא  הרי לבעלה, שהכניסה לנדוניה ערב אם ואמנם, משלה.
ערב. כשאר בליבו 31)חייב גמר בנו חיתוני לחיבת

בהתחייבותו. לעמוד עצמו ערב"32)ומקנה "ואני לא
מאיזה  - בקבלן כי מערב, קבלן ועדיף נותן" "ואני אלא
הערב  את יתבע לא ב"ערב" ואילו תחילה, ייפרע שירצה
הערב  אצל חוזר נפרע ולא הלווה את כשתבע אלא תחילה,
שליחותו  עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו. ונפרע

תחילה. לתבעו הוא יכול ולפיכך הקבלן דעת 33)של על
כזה. לנדר מועילה הפרה שאין שלא 34)רבים, הערמה,

הקבלן. מידי הכתובה את להוציא אלא להתגרש התכוונה
עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבעל כשנדר אבל

.éÂÈÒÎ LÈc˜n‰ ÔÎÂ35‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Â ¿≈««¿ƒ¿»»¿≈≈∆ƒ¿«ƒ∆»
Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰ ÔÓ Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ‰‡‰36; ¬»»¿««»ƒ»«ƒ«∆ƒ««∆¿≈

˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL∆»«¬¿¿»««∆¿≈¬»«¿»≈∆
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙BÁB˜l‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‰‡·e BzL‡ƒ¿»»ƒ¿…ƒ«»≈¿«¿ƒ
¯ÊÁz ,‰˙ˆ¯ Ì‡Â .˙Ù¯BËÂ ˙ÚaL ‡l‡ ,d¯Èc‰Ï¿«ƒ»∆»ƒ¿««¿∆∆¿ƒ»¿»«¬…
˙a˙k ÂÈÏÚ LiL ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ¯·kL .dÏÚ·Ï¿«¿»∆¿»»¿«»∆≈»»¿À«
˙ÁzL ÌÈÒÎ eÁ˜lL ÌÓˆÚ ÏÚ e„ÈÒÙ‰ Ì‰Â ,‰M‡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ««¿»∆»¿¿»ƒ∆««

.d„eaÚLƒ¿»

הבית.35) בדק עצמו 36)לתיקון מההקדש גובה היא אין
כאשר  אלא שקדם, השעבוד מפקיע "הקדש היא שהלכה
לגבות  לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע ההקדש גזבר ימכור

זו. קרקע על עומד שעבודה שהרי הפודה מן

.àéÂÈÒÎ ¯ÎnL ÏÚa‰37BzL‡ ‰·˙k Ck ¯Á‡Â , «««∆»«¿»»¿««»»¿»ƒ¿
‰ÓÈkÒ‰Â ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÂÈOÚÓÏ38‰pnÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -39BÊ È¯‰ , ¿«¬»««ƒ∆»ƒ∆»¬≈
˙Ù¯BË40ÔÈ·Ï dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰·˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚ·Ï41dÏ ÔÈ‡L ‰lÁz ‰M‡‰ „iÓ e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ¬»ƒ»ƒ«»ƒ»¿ƒ»∆≈»

Â ,‰Ê ÌB˜Ó ÏÚ „eaÚL- ÏÚa‰ B˙B‡ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡ ƒ¿«»∆¿««»»««««
B˙B‡ ˙Ù¯BË dÈ‡42¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»∆∆¿≈ƒ»««««¿»«

‡ÏÂ ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ ·zÎÏ BzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿…«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»¿…
¯În‰ „ÒÙÂ ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ‡ÏÂ ‰·˙k43¯ÊÁÂ , »¿»¿…ƒ¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿««∆∆¿»«

‰„O ÔÈa ‰„O d˙B‡ ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï ¯ÎÓe ÏÚa‰«««»«¿ƒ«≈≈»»∆≈»∆
e˜Â ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ÏÚa‰ ¯ÎnL ¯Á‡Â ,˙¯Á‡«∆∆¿««∆»««««ƒ¿ƒ»¿«¬»¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L d„iÓƒ»»∆≈»ƒ¿«»∆≈»¿»
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ;Û¯ËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
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‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ¯ ‡lLk ,‰BL‡¯a È¯‰L ,'ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»
dÏÚa ÔBˆ¯a44. ƒ¿«¿»

לו 37) ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים
הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע

המכירה.38) כתיבתה 39)למעשה על ממנה קניין קבלו
נכסים 40)זו. לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי חורין בני
נכסים 41) ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל

אשתו  לו שהכניסה "קרקע והם: לאלתר בטלה שמכירתם
קרקע  משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס קרקע בכתובתה,
האשה  מיד שקנו פי על אף בכתובתה, (לגבות) לה שייחד
שהיא  מפני בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר

לבעלי". עשיתי רוח נחת לומר 42)אומרת: יכולה שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי לבעלי עשיתי רוח נחת

לכתוב.43) סירובה בגלל המכר אומרים 44)נתבטל ואין
על  בעלה עמה התקוטט ודאי בראשונה, המכר ונפסד הואיל
אנוסה, זו והרי השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך

ש  מתוך קיימת.אלא המכירה בשנייה, הסכימה

.áéÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L ÈÓ45e˜Â ,e‰„O ˙‡ ¯ÎÓe , ƒ∆»¿≈»ƒ»«∆»≈¿»
dÈ‡Â BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L ‰BL‡¯‰ „iÓƒ«»ƒ»∆≈»ƒ¿«»∆¿≈»
ÏÈÚBn‰ ÔÈw‰ ‰È‰Â ,Á˜Bl‰ ÔÓ B˙B‡ ˙Ù¯BË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ

,'ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' Ba ÔÚËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿…«««»ƒƒ¿«¿ƒ
‰iM‰ - Ô‰ÈzL L¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«««≈≈¿≈∆«¿ƒ»
,Á˜BlÏ d„iÓ e˜ ‡Ï È¯‰L ,Á˜Bl‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓƒ»ƒ««≈«∆¬≈…»ƒ»»«≈«
,‰Ó„˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰iM‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓ ‰BL‡¯‰Â¿»ƒ»ƒ»ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿»
¯ÊÁzLÎe .Á˜Bl‰ ÏÚÓ ‡l‡ d„eaÚL ‰¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»ƒ¿»∆»≈««≈«¿∆«¬…
,d„iÓ d‡ÈˆBÓe Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ ,‰BL‡¯Ï ‰„O‰«»∆»ƒ»≈«≈«ƒ»ƒ»»

‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ .BÏ e˜ È¯‰L47‰¯Lt eOÚiL „Ú , ∆¬≈»¿¿¬ƒ»«∆«¬¿»»
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

לשנייה.45) הראשונה נישואי שקנו 46)וקדמו כגון
לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי תחילה ממנה

חול 47) מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
וסיבוב. היקף ועניינו "מחול") זה (משורש

.âé,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙Ú¯ÙÂ dÏÚa.Ú˜¯wÓ ˙¯ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¯În‰ ˙eÈ¯Á‡Â .Ú˜¯w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï ‰Le¯b‰ Ï·‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰Ê¯Î‰a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï - ÔÈc ˙È·a ˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰·e53ÔÈc ˙Èa ˙¯ÈÎÓ ËtLÓ ¯‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡ - ÔÈc ˙È·a ‡lL ˙¯ÎBn‰ Ï·‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»«¿»»¿««ƒ≈»ƒ¿»∆≈
.‡ÓeLa ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»

לכתובתה.48) כלום בעלה לה הניח אדם 49)שלא שאין
קל  כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי אם 50)וחומר

הלוקח  חוזר מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת
היתומים. שליח הייתה שהאלמנה בעלה יורשי היתומים על

דין.51) בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי
היא 52) בכמה למכירה, העומדת זו שדה על שמכריזים

למכרה. רוצים מה ומפני ח'.53)שומה, הלכה יב, פרק
נעשה  בהכרזה שלא שמכר דין "בית מבואר: י' הלכה ושם

בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כי 54)כמי
קיים  המקח - המקח משישית בפחות דין בית טעה אם
כאשר  אבל ובמכירה, בשומה לדקדק הכרזה צריך לפיכך
ודינר, מנה שווה מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה

ידה. על מפסידים היתומים ואין בטל, מכרה - במנה

.ãéd˙a˙Îa Ú˜¯˜ ‰¯ÎnL ‰ÓÏ‡55ÔÈ·Ï dÈa «¿»»∆»¿»«¿«ƒ¿À»»≈»¿≈
dÓˆÚ56‰ÂLa ‰ÂL ‰¯ÎÓ Ì‡ ,57,Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»ƒ»¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»

,‡e‰Â .‰¯ÎnL ¯Á‡ ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ˙ÚaLÂ¿ƒ¿««¿««¿»»««∆»¿»¿
dÓˆÚÏ ‰ÓL Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡Ï ‰¯ÎnL58‡Ï - ∆»¿»¿«≈¬»ƒ»»¿«¿»…

‰ÊÈ¯Î‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk ‰˙OÚ59. »¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»

כתובתה.55) גביית שלושה 56)לצורך אפילו נכחו שלא
הקודמת. בהלכה האמורים טעתה 57)הדיוטות שלא

בשומת 58)במכירה. לעצמה היתומים שדה לקחת
בשומתה,59)כתובתה. טעתה ולא פומבית מכירה על

זמן  לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל
הר  מפרש והטעם, ממנה. השדה ונוטלים כי חוזרים שב"א,

שנתמנה  שליח וכל לאחרים, למכור שליח אלא נעשתה לא
שאין  מכר, באותו ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור
ולגבי  אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת אלא המכר
במקום  עומד הוא כי מרשות, הוצאה כאן אין השליח

לעצמו". מקנה אדם ו"אין הבעלים,

.åè‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»»«ƒ»¿»»∆≈»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿À»»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡Â60.‰ÓÏ‡ ˙Úe·L Ú·MzL „·Ï·e , ¿≈»¿ƒ¿«∆ƒ»«¿««¿»»
‰‡Óa ¯È„Â ‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,‰‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»≈»»¿»»∆≈»¿ƒ»¿≈»

ÏËa d¯ÎÓ -61¯Èc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‡ È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â , ƒ¿»»≈«¬ƒ»¿»¬ƒ«¬ƒ∆«ƒ»
.ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ

ואין 60) לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי
לקרקעות. אונאה דין אין כי המכר, ייבטל אומרים
אני  לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה וכשמכרה
לשוק  שליח השולח היא: הלכה כי שלי, והריווח הרווחתי
לו  שאין בדבר - המעות לבעל הכול בזול, ולקח לסחורה
ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע כמו קצבה,

המכר 61) שכל נמצא למכור, רשות לה אין דינר שאותו
היה. אחת בבת שהרי טעות,

.æè‰ÊÏ ‰¯ÎÓe ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»«¿«≈»¿»»∆
‰‡Ó ‰ÂL ÔB¯Á‡ÏÂ ,‰ÂLa ‰ÂL ‰Óa ‰ÊÏÂ ‰Óa¿»∆¿»∆¿»∆»∆¿»∆¿»«¬»∆≈»

Ìi˜ Ìlk ÏLÂ ,ÏËa ÔB¯Á‡ ÏL - ‰‡Óa ¯È„Â62. ¿ƒ»¿≈»∆«¬»≈¿∆À»«»

המכר 62) אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם
חשבונה. על ההפסד אלא בטל,

.æéLÈ63d˙a˙k ¯kÓÏ ‰M‡Ï64.‰zÓa dzÏ B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿…¿À»»ƒ¿»¿«»»
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ÏhÈÂ ‰l‰ ‡B·È - dL¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡65Ì‡Â ; ƒ≈«««≈¿»»«»¿ƒ…¿ƒ
dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó66‰ÚaLpL Ì„˜ B‡67ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿«≈«¿»…∆∆ƒ¿¿»≈

ÌeÏk BÏ68. ¿

רשאית.63) והתוספת.64)יכולה, הלוקח 65)העיקר
גרושה. או אלמנה בתור לאשה להינתן הראוי את יטול

ליגבות 66) כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא לידי באה לא
מוריש 67)מחיים. אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין

ליורשיו. הלוקח 68)שבועה נותן ולפיכך מעותיו. והפסיד
מועט. דבר זה מכר בעד

.çé˙ˆ˜Ó ‰kLÓ B‡ ,d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ‰¯ÎnL È¯‰¬≈∆»¿»ƒ¿»¿À»»ƒ¿¿»ƒ¿»
˙¯ÎBÓ - d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ¯Á‡Ï ‰˙ B‡ ,d˙a˙k¿À»»»¿»¿«≈ƒ¿»¿À»»∆∆

dÏÚa Ú˜¯wÓ69ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ÔÈa ¯‡M‰ ‰a‚˙Â ƒ«¿««¿»¿ƒ¿∆«¿»≈¿≈ƒÀ¿ƒ
ÌÈÓÚt elÙ‡ d˙a˙ÎÏ ˙¯ÎBÓe .ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa≈ƒ¿»∆¡»ƒ∆∆ƒ¿À»»¬ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa ÔÈc ˙È·a ÔÈa ˙Ba«̄≈¿≈ƒ≈ƒ¿»∆¡»ƒ¿¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ˙ÓeL«««¿«

כתובתה.69) לגבוי קרקע מוכרת

.èéd˙a˙k ˙¯ÎBn‰70dÏÚ·Ï ÔÈa ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa ,71, «∆∆¿À»»≈«¬≈ƒ≈¿«¿»
‰a˙k È‡z ¯‡L ‰„a‡ ‡Ï72¯ÎÊ Ôa dÏ ‰È‰ Ì‡Â . …ƒ¿»¿»¿»≈¿À»¿ƒ»»»≈»»

ÂÈ·‡ ÈÒÎpÓ ‰¯kÓpL ˙‡f‰ ‰a˙k‰ „‚k L¯BÈ -73 ≈¿∆∆«¿À»«…∆ƒ¿¿»ƒƒ¿≈»ƒ
‰Ê È‡z ÔÈ„k ,B˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ74˙ÏÁBn‰ Ï·‡ . ≈«∆¿¿ƒ¿«∆¬»«∆∆

elÙ‡Â ,d˙a˙k È‡z Ïk ‰„a‡ - dÏÚ·Ï d˙a˙k¿À»»¿«¿»ƒ¿»»¿»≈¿À»»«¬ƒ
ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡ ˙BBÊÓ75‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ d˙a˙k ˙ÏÁBÓe . ¿≈»»»∆∆¿À»»≈»¿ƒ»

ÔÈ˜76ÌÈ„Ú ‡ÏÂ77ÔÈ‡L ,ÌÈÏÁBn‰ Ïk ¯‡Lk ; ƒ¿»¿…≈ƒƒ¿»»«¬ƒ∆≈»
„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡ ,ÔÈ˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ78. ¿ƒƒ…≈ƒ¿…ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒƒ¿«

Ô‰ÈÏÚ ˙ÎÓBÒ ˙Úc‰L ÌÈ¯·„ eÈ‰iL ,‡e‰Â79‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿¿»ƒ∆«««∆∆¬≈∆¿…
dÓz È¯·„ B‡ Ïez‰Â ˜BÁO È¯·„ eÈ‰È80˙Ú„a ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈≈«∆»¿««

.‰BÎ¿»

כתובתה.70) כל לא 71)כלומר יגרשנה או ימות שאם
כתובתה. התנאים 72)תגבה ושאר ופדיונה רפואתה כגון

שמכרה  כיוון מזונותיה אבדה וכשתתאלמן לעיל. המנויים
כתובתה. הזכרים 74)כשימות.73)כל הבנים "שיהיו

צאן  נכסי בתורת שהכניסה ונדונייתה אמם כתובת יורשים
נשים  (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל,

בשווה". בחייו ו 75)אחרות) שאפילו רבינו מדברי נראה
ממנו. ניזונת או 76)אינה במכירה הדרושה קניין קבלת

"כי 77)במתנה. מחילה, מחילתה - מודה היא אם אלא
לכופר". אלא ממונות בדיני עדים התורה הצריכה לא

טעם 78) לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש
או  . . . אשתו את והמגרש עבדו את המשחרר כגון בהם,
רוב  נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל
אינו  זה קניין . . . הדברים אלו למקצת להקנות המקומות
כמשחק  אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל
אמר  אם לפיכך אמר, כן ואחרי בליבו שגמר אלא ומהתל,
דבר  צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב

כלל". המוחלת 79)אחר רוח ואין "נחת לטעון: יכולה
יש  הנשים כל שהרי כתובתי", לו שמחלתי לבעלי עשיתי
היא  ואדרבה לו, תמחול לא אם איבה כאן ואין כתובה להן

ממני  מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך לו: לומר יכולה
כתובתי". לך לאו 80)שאמחול ויש כלאו שהוא הן ש"יש

לאו. זה הרי תמיהה, בלשון "הן" אמר שאם כהן", שהוא

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וזכויותיהם 1) היורשים כלפי האלמנה זכויות רבינו בו ביאר

לפני  שנפלה אלמנה תפיסה, דיני נשבעה, ולא מתה אצלה,
שבאה  אלמנה במזונותיה, קרקע ייחד ניזונת, ממי היבם
עשירה  או עניה ידיה, מעשה מזונות, לתבוע דין לבית
מזונות  שתבעה אלמנה מזונות, תבעו ולא זמן ששהו

מהיורשים.

.àÔÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙Bf ‰ÓÏ‡2d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk3 «¿»»ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿««¿¿»
d˙a˙k ÏhzL „Ú4,ÔÈc ˙È·a d˙a˙k Úa˙zMÓe . «∆ƒ…¿À»»ƒ∆ƒ¿«¿À»»¿≈ƒ

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡5d˙a˙k ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .6B‡ ,dlk ≈»¿¿≈ƒ»¿»¿À»»À»
d˙a˙k ‰˙OÚ B‡ ,d˙a˙k ‰kLÓ7È˜È˙Bt‡8 ƒ¿¿»¿À»»»¿»¿À»»«≈≈

E·BÁ ‰a‚z ‰t :BÏ ¯Ó‡zL ‡e‰Â ,¯Á‡Ï9ÔÈa - ¿«≈¿∆…«…ƒ¿∆¿≈
˙È·a ‡lL ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a el‡ ÌÈ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»¿»ƒ≈¿≈ƒÀ¿ƒ≈∆…¿≈
¯Á‡Ï ‰˙OÚL ÔÈa dÏÚa ÈiÁa ‰˙OÚL ÔÈa ,ÔÈcƒ≈∆»¿»¿«≈«¿»≈∆»¿»¿««

ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙˙ÈÓ10Ï·‡ . ƒ««¿»≈»¿ƒ«¿ƒ¬»
˙BBÊÓ dÏ LÈ - d˙ˆ˜Ó ‰¯ÎÓ Ì‡11Ò¯‡˙zMÓe . ƒ»¿»ƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
‰È˙BBÊÓ ‰„a‡ ‰ÓÏ‡‰12. »«¿»»ƒ¿»¿∆»

מבעלה.2) בכתובתה,3)שירשו לה התחייב שכן
שלא  שאע"פ הוא ביתֿדין ותנאי ה"ב. פי"ב לעיל כמבואר

נב:). (כתובות נכתב כאילו זה הרי בכתובה, אבל 4)נכתב
מן  ולסלקה כתובתה לה לפרוע יכולים היורשים אין

נד.). (שם להינשא,5)המזונות שרוצה דעתה שגילתה
ותתזני  בביתי יושבת תהי "את אלא: לה כתב לא והוא
כבודו  בשביל אלמנה שהיא אלמנותיך" משך ימי כל מנכסי

לה.). גיטין הכ"ח.6)(רש"י לקמן ראה והתוספת, העיקר
נד.).7) כתובות (רש"י לכתובתה המיוחדת קרקע
בנין 8) או קרקע שעבוד משכנתא, היפותיקו, יוונית: מילה

מזה". אלא פרעון לך יהא "לא לבעלֿחובה: שאמרה -
תהא  אפה - "אפותיקי יא:): (בבאֿקמא רש"י ובפירוש

גבתה 9)קאי". כאילו היא הרי אלה שבכל א. נד, כתובות
מזונות  לה ואין בעלה מבית הסתלקה שגבתה וכל כתובתה,

פי"א). כתובות מזונות,10)(ר"ן לה יש בעלה בחיי אבל
ה"ב). פי"ב (למעלה התורה מן הוא מזונות חיוב שהרי
בעלה  בחיי אף מזונות לה אין - בכתובתה שזלזלה ומוחלת
צג  סי' שמואל' 'בית וראה פג). והערה הי"ט פי"ז (למעלה

פורעים 11)סקי"ח. היורשים, רצו "ואם ב: צז, כתובות
אשה  כל כן לא שאם . . . אותה ומסלקים כתובתה מותר לה
בחסכון  ימיה כל ותתפרנס דינר תשלום עד כתובתה תמכור

ס"י). צג סי' באהע"ז וכן שם, (הרא"ש כיון 12)הדינר"
והוא  אלמנה, מלהיות ופסקה היא, איש" "אשת שנתארסה,

כתב  (מגידֿמשנה).לא אלמנותיך" משך ימי "כל אלא: לה
רק  אם שהואֿהדין צג, סי' אהע"ז יוסף' ה'בית וכתב
מעליה  הפקיעה לאחר, עצמה ששידכה "אבל נשתדכה,
מנכסיו, ניזונית שתהא יתכן ואיך הראשון, בעלה כבוד
נקרא  הראשון בעלה ששם זמן כל משמע אלמנותיך" ד"ימי
ומשנשתדכה  פלוני", של אלמנתו "זו שאומרים עליה,
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(כתובות  אמרו בזה וכיוצא פלוני". של "משודכת נקראת
כיצד? מזונות, לה יש נתפייסה ולא להנשא תבעוה נד.):
לה  יש - מלהנשא) (מתעכבת בעלי פלוני "מחמת אמרה:
לה  אין - לי מהוגנים שאינם אדם בני מחמת מזונות.
היה  שלא אלא בעלה כבוד מחמת זה אין כי מזונות",
(רש"י  אלמנותיך" "משך בה קורא אני ואין לה. הגון תובעה

שם).

.ádÏ ÔÈ˙B Ck ,ÂÈÒÎpÓ B˙BÓ ¯Á‡ ˙BfpL ÌLk¿≈∆ƒ∆««ƒ¿»»»¿ƒ»
¯B„na ˙·LBÈ B‡) ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe ˙eÒk13( ¿¿≈«¿ƒ»∆∆«»

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯ka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»
ÙM·e ÌÈ„·ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰· ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»

B˙B·Ï ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ¯B„n‰ ÏÙ15Ì‡Â . »««»≈«¿ƒ«»ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlMÓ ep·‡ È‡Â ÈÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡»¿»«ƒƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ∆ƒ≈¿ƒ

dÏ16B˜„a ˜fÁz ‡Ï ÔÎÂ .17B˙B‡ ‰ÁËz ‡ÏÂ18‡l‡ , »¿≈…¿«≈ƒ¿¿…ƒ¿∆∆»
¯B„Ó e¯ÎnL ÔÈL¯BÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba ·Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿

ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï - ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י 13) מוקפות. אלו תיבות אין קדומים, בדפוסים
וכו'". במדור יושבת "ומדור, הנוסח: התימנים

כדרך 14) זהב וכלי כסף בכלי הוסיפו: ושם א. קג, כתובות
בעלה. בחיי לפי 15)שמשתמשת מדור לה שוכרים אלא

ג. הלכה כדלהלן נסתלקה 16)כבודה, שנפל, שמכיון
שם). (כתובות, ממנו ובקיעו.17)זכותה סדקו תתקן

בדק  את יחזקו "והם ו): יב, (מלכיםֿב הכתוב מלשון
וכדומה.18)הבית". וסיד טיט של בטיח תטוחנו

(כתובות,19) בעלה מחיי עוד לאלמנה משועבד שהמדור
מותו. לפני בו ישבה שהרי שם)

.â¯ÎOa ‡l‡ ˙Èa dÏÚ·Ï ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»
dÏ ÔÈ˙B -21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„B·k ÈÙÏ ¯B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»

d„B·k ÈÙÏ - d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „B·k ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»
,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„B·k ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B - d„B·kÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי'21)שגר לה שוכרים
שנפל, המדור לה מתקנים שאין והטעם הי"ג). פ"ד, כתובות
הראשון, בבית תדור אם כי מלבנותו, עליה מעכבים וגם
לפי  אפילו בית לה כששוכרים אבל ממנו. תצא לא לעולם
(רש"ל, אביה לבית ותצא לה נוח יהיה לא שמא כבודה,

צד). סי' אהע"ז בט"ז גרה 22)הובא שהיתה כשם
פי"ב, כתובות ('ירושלמי' הים במדינת ובעלה וניזונית

א.23)ה"ג). מח, כתובות

.ã˙BBÊÓ ‰È‰L ‰MÓÁ ?„ˆÈk .‰a¯Ó ˙Èa‰ ˙k¯aƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
·˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,Bc·Ï ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa¯‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ - ·e¯Úa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÔÈa«̃ƒ¿«ƒƒ¿»»¿≈««ƒ¿ƒ»«¿»»
e˙e ˙BBÊÓ ÈÏ e˜Òt ,È·‡ ˙ÈaÓ ‰ÊÊ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈∆ƒ»»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿¿
eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ¯ÓBÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈÏBÎÈ - ÌL ÈÏƒ»¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈
CÏ ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙BBÊÓ CÏ LÈ -≈»¿¿ƒ«≈»¿ƒ»
ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡Â .˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B - ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â dc·Ï dÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰26¯˙BÓe . ««¿ƒƒ»¿«»¿ƒ¿≈»ƒ»«

ÔÈL¯BiÏ - ˙eÒk‰ ¯˙BÓe ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊÓ27. ¿»«¿»»««¿«¿ƒ

הס 24) ששית והוא היבש, כה.מדת ו, במלכיםֿב ונזכר אה,
עמהם.25) תדור אם רע, שם עליה יצא ושמא צעירה.
א.26) קג, חולק.27)כתובות והראב"ד ב. סה, שם

.ädÏ ÔÈ‡L ‰‡eÙ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ :‰˙ÏÁL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈»
‰·ˆ˜28˙BBÊÓk BÊ È¯‰ -29Ì‡Â ;da ÔÈ·iÁ ÔÈL¯BÈÂ ƒ¿»¬≈ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ»¿ƒ

BÊ È¯‰ - ‰·ˆ˜ dÏ LiL ‰‡eÙ¯ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»∆≈»ƒ¿»¬≈
d˙a˙kÓ ‰‡t¯˙Ó30ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ˙ÈaL . ƒ¿«¿»ƒ¿À»»ƒ¿≈≈«¿ƒ«»ƒ

d˙BcÙÏ31‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ .32ÈiÁa ˙ÈaL elÙ‡Â , ƒ¿»¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒƒ¿≈¿«≈
d˙BcÙÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰È·Ma ‡È‰Â ˙Óe dÏÚa«¿»≈¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»

ÂÈÒÎpÓ33d˙a˙k Ïhz B‡ ,dÓˆÚ ÏMÓ ˙ÈcÙ ‡l‡ ; ƒ¿»»∆»ƒ¿≈ƒ∆«¿»ƒ…¿À»»
.dÓˆÚ ‰cÙ˙Â¿ƒ¿∆«¿»

רפואי.28) לטיפול תמיד וזקוקה תדיר, חולה שהיא
קצבה.29) אין להן הרא"ש 30)שגם וכתב ב. נב, כתובות

בבת  הבא לפדיונה דומה קצבה לה שיש רפואה (שם):
פטורים  הם כך מלפדותה, פטורים שהיורשים וכשם אחת,

הי"ז. פי"ד, לעיל וראה א:31)מרפואתה. נב, כתובות
לאשה". לי ואחזירך בה קורא אני הזקוקה 32)"שאין

אינם  זאת בכל - לאשה אותה שייבמו האחים מן לאחד
לפי  וזהו אותה. ייבמו שלא זמן כל לפדותה חייבים
בספר  (הרמב"ן שם כתובות בגמרא מדוייקות נוסחאות
ברי"ף  הוא וכן מתניתין), ועוד ד"ה פ"ד, יבמות ה'מלחמות'

אינם 33)שם. לפדותה, חייבים שאין ולפי שם. כתובות,
משום  אלא "פירותיה תיקנו שלא נכסיה. פירות אוכלים

ה"ח. ובסמוך ה"ד. פי"ב, לעיל ראה פדיונה".

.å‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó34d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ -35. ≈»»«¿»»¿≈««««»ƒƒ¿»»
- ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ‰ÚaL Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»¿««¿»»¿««»≈»

d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ36Ï·‡ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ Ô‰Â ¿∆»¿ƒ¿À»»¿≈«»ƒƒ¿»»¬»
ÔÈL¯BiÏ - ‰ÓÏ‡‰ È„È ‰OÚÓ .ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ‡Ï37. …¿≈««««¬≈¿≈»«¿»»«¿ƒ

CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ ÈÏË :‰ÓÏ‡Ï ¯Ó‡L L¯BÈÂ¿≈∆»«¿«¿»»¿ƒ«¬≈»«ƒƒ¿«ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -38- ‰Êa ‰˙ˆ¯L ‡È‰ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¬»ƒ∆»¿»»∆

dÏ ÔÈÚÓBL39. ¿ƒ»

להשבע 34) הספיקה לא וגם מהיורשים, כתובה גבתה ולא
אלמנה. (יב,35)שבועת לעיל שנינו וכן ב. צה, כתובות

לכתובתה". ירושתו תחת "וקבורתה לעיל 36)ד) כמבואר
הבעל. מיורשי אותה וגובים מח.). ובשבועות הי"ב. (פט"ז,
- האלמנה נשבעה כשלא אפילו ולדעתו חולק, והראב"ד
שלא  היא שבועתה כי בקבורתה, חייבים בעלה יורשי אין
שלא  עוד וכל בחייו, כסף צרור התפיסה ולא מבעלה נפרעה
והורישה  נפרעה כבר שמא הבעל יורשי אומרים נשבעה
נוטלים  שהם גם ומה לקוברה, ועליהם - ליורשיה הכסף

ה"ט. בסמוך כמבואר שבועה, בלא כתובות,37)נדונייתה
-38)שם. יתומים" מנכסי ניזונת "אלמנה שם: במשנה,

מבלי  עלֿכלֿפנים, מהם ניזונת שהיא ניזונת ענין וזהו
לומר  יכול אינו שהבעל כשם שם) ('מאירי' להפטר שיוכלו
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ÏhÈÂ ‰l‰ ‡B·È - dL¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡65Ì‡Â ; ƒ≈«««≈¿»»«»¿ƒ…¿ƒ
dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó66‰ÚaLpL Ì„˜ B‡67ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿«≈«¿»…∆∆ƒ¿¿»≈

ÌeÏk BÏ68. ¿

רשאית.63) והתוספת.64)יכולה, הלוקח 65)העיקר
גרושה. או אלמנה בתור לאשה להינתן הראוי את יטול

ליגבות 66) כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא לידי באה לא
מוריש 67)מחיים. אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין

ליורשיו. הלוקח 68)שבועה נותן ולפיכך מעותיו. והפסיד
מועט. דבר זה מכר בעד

.çé˙ˆ˜Ó ‰kLÓ B‡ ,d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ‰¯ÎnL È¯‰¬≈∆»¿»ƒ¿»¿À»»ƒ¿¿»ƒ¿»
˙¯ÎBÓ - d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ¯Á‡Ï ‰˙ B‡ ,d˙a˙k¿À»»»¿»¿«≈ƒ¿»¿À»»∆∆

dÏÚa Ú˜¯wÓ69ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ÔÈa ¯‡M‰ ‰a‚˙Â ƒ«¿««¿»¿ƒ¿∆«¿»≈¿≈ƒÀ¿ƒ
ÌÈÓÚt elÙ‡ d˙a˙ÎÏ ˙¯ÎBÓe .ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa≈ƒ¿»∆¡»ƒ∆∆ƒ¿À»»¬ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa ÔÈc ˙È·a ÔÈa ˙Ba«̄≈¿≈ƒ≈ƒ¿»∆¡»ƒ¿¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ˙ÓeL«««¿«

כתובתה.69) לגבוי קרקע מוכרת

.èéd˙a˙k ˙¯ÎBn‰70dÏÚ·Ï ÔÈa ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa ,71, «∆∆¿À»»≈«¬≈ƒ≈¿«¿»
‰a˙k È‡z ¯‡L ‰„a‡ ‡Ï72¯ÎÊ Ôa dÏ ‰È‰ Ì‡Â . …ƒ¿»¿»¿»≈¿À»¿ƒ»»»≈»»

ÂÈ·‡ ÈÒÎpÓ ‰¯kÓpL ˙‡f‰ ‰a˙k‰ „‚k L¯BÈ -73 ≈¿∆∆«¿À»«…∆ƒ¿¿»ƒƒ¿≈»ƒ
‰Ê È‡z ÔÈ„k ,B˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ74˙ÏÁBn‰ Ï·‡ . ≈«∆¿¿ƒ¿«∆¬»«∆∆

elÙ‡Â ,d˙a˙k È‡z Ïk ‰„a‡ - dÏÚ·Ï d˙a˙k¿À»»¿«¿»ƒ¿»»¿»≈¿À»»«¬ƒ
ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡ ˙BBÊÓ75‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ d˙a˙k ˙ÏÁBÓe . ¿≈»»»∆∆¿À»»≈»¿ƒ»

ÔÈ˜76ÌÈ„Ú ‡ÏÂ77ÔÈ‡L ,ÌÈÏÁBn‰ Ïk ¯‡Lk ; ƒ¿»¿…≈ƒƒ¿»»«¬ƒ∆≈»
„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡ ,ÔÈ˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ78. ¿ƒƒ…≈ƒ¿…ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒƒ¿«

Ô‰ÈÏÚ ˙ÎÓBÒ ˙Úc‰L ÌÈ¯·„ eÈ‰iL ,‡e‰Â79‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿¿»ƒ∆«««∆∆¬≈∆¿…
dÓz È¯·„ B‡ Ïez‰Â ˜BÁO È¯·„ eÈ‰È80˙Ú„a ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈≈«∆»¿««

.‰BÎ¿»

כתובתה.70) כל לא 71)כלומר יגרשנה או ימות שאם
כתובתה. התנאים 72)תגבה ושאר ופדיונה רפואתה כגון

שמכרה  כיוון מזונותיה אבדה וכשתתאלמן לעיל. המנויים
כתובתה. הזכרים 74)כשימות.73)כל הבנים "שיהיו

צאן  נכסי בתורת שהכניסה ונדונייתה אמם כתובת יורשים
נשים  (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל,

בשווה". בחייו ו 75)אחרות) שאפילו רבינו מדברי נראה
ממנו. ניזונת או 76)אינה במכירה הדרושה קניין קבלת

"כי 77)במתנה. מחילה, מחילתה - מודה היא אם אלא
לכופר". אלא ממונות בדיני עדים התורה הצריכה לא

טעם 78) לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש
או  . . . אשתו את והמגרש עבדו את המשחרר כגון בהם,
רוב  נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל
אינו  זה קניין . . . הדברים אלו למקצת להקנות המקומות
כמשחק  אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל
אמר  אם לפיכך אמר, כן ואחרי בליבו שגמר אלא ומהתל,
דבר  צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב

כלל". המוחלת 79)אחר רוח ואין "נחת לטעון: יכולה
יש  הנשים כל שהרי כתובתי", לו שמחלתי לבעלי עשיתי
היא  ואדרבה לו, תמחול לא אם איבה כאן ואין כתובה להן

ממני  מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך לו: לומר יכולה
כתובתי". לך לאו 80)שאמחול ויש כלאו שהוא הן ש"יש

לאו. זה הרי תמיהה, בלשון "הן" אמר שאם כהן", שהוא

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וזכויותיהם 1) היורשים כלפי האלמנה זכויות רבינו בו ביאר

לפני  שנפלה אלמנה תפיסה, דיני נשבעה, ולא מתה אצלה,
שבאה  אלמנה במזונותיה, קרקע ייחד ניזונת, ממי היבם
עשירה  או עניה ידיה, מעשה מזונות, לתבוע דין לבית
מזונות  שתבעה אלמנה מזונות, תבעו ולא זמן ששהו

מהיורשים.

.àÔÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙Bf ‰ÓÏ‡2d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk3 «¿»»ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿««¿¿»
d˙a˙k ÏhzL „Ú4,ÔÈc ˙È·a d˙a˙k Úa˙zMÓe . «∆ƒ…¿À»»ƒ∆ƒ¿«¿À»»¿≈ƒ

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡5d˙a˙k ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .6B‡ ,dlk ≈»¿¿≈ƒ»¿»¿À»»À»
d˙a˙k ‰˙OÚ B‡ ,d˙a˙k ‰kLÓ7È˜È˙Bt‡8 ƒ¿¿»¿À»»»¿»¿À»»«≈≈

E·BÁ ‰a‚z ‰t :BÏ ¯Ó‡zL ‡e‰Â ,¯Á‡Ï9ÔÈa - ¿«≈¿∆…«…ƒ¿∆¿≈
˙È·a ‡lL ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a el‡ ÌÈ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»¿»ƒ≈¿≈ƒÀ¿ƒ≈∆…¿≈
¯Á‡Ï ‰˙OÚL ÔÈa dÏÚa ÈiÁa ‰˙OÚL ÔÈa ,ÔÈcƒ≈∆»¿»¿«≈«¿»≈∆»¿»¿««

ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙˙ÈÓ10Ï·‡ . ƒ««¿»≈»¿ƒ«¿ƒ¬»
˙BBÊÓ dÏ LÈ - d˙ˆ˜Ó ‰¯ÎÓ Ì‡11Ò¯‡˙zMÓe . ƒ»¿»ƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
‰È˙BBÊÓ ‰„a‡ ‰ÓÏ‡‰12. »«¿»»ƒ¿»¿∆»

מבעלה.2) בכתובתה,3)שירשו לה התחייב שכן
שלא  שאע"פ הוא ביתֿדין ותנאי ה"ב. פי"ב לעיל כמבואר

נב:). (כתובות נכתב כאילו זה הרי בכתובה, אבל 4)נכתב
מן  ולסלקה כתובתה לה לפרוע יכולים היורשים אין

נד.). (שם להינשא,5)המזונות שרוצה דעתה שגילתה
ותתזני  בביתי יושבת תהי "את אלא: לה כתב לא והוא
כבודו  בשביל אלמנה שהיא אלמנותיך" משך ימי כל מנכסי

לה.). גיטין הכ"ח.6)(רש"י לקמן ראה והתוספת, העיקר
נד.).7) כתובות (רש"י לכתובתה המיוחדת קרקע
בנין 8) או קרקע שעבוד משכנתא, היפותיקו, יוונית: מילה

מזה". אלא פרעון לך יהא "לא לבעלֿחובה: שאמרה -
תהא  אפה - "אפותיקי יא:): (בבאֿקמא רש"י ובפירוש

גבתה 9)קאי". כאילו היא הרי אלה שבכל א. נד, כתובות
מזונות  לה ואין בעלה מבית הסתלקה שגבתה וכל כתובתה,

פי"א). כתובות מזונות,10)(ר"ן לה יש בעלה בחיי אבל
ה"ב). פי"ב (למעלה התורה מן הוא מזונות חיוב שהרי
בעלה  בחיי אף מזונות לה אין - בכתובתה שזלזלה ומוחלת
צג  סי' שמואל' 'בית וראה פג). והערה הי"ט פי"ז (למעלה

פורעים 11)סקי"ח. היורשים, רצו "ואם ב: צז, כתובות
אשה  כל כן לא שאם . . . אותה ומסלקים כתובתה מותר לה
בחסכון  ימיה כל ותתפרנס דינר תשלום עד כתובתה תמכור

ס"י). צג סי' באהע"ז וכן שם, (הרא"ש כיון 12)הדינר"
והוא  אלמנה, מלהיות ופסקה היא, איש" "אשת שנתארסה,

כתב  (מגידֿמשנה).לא אלמנותיך" משך ימי "כל אלא: לה
רק  אם שהואֿהדין צג, סי' אהע"ז יוסף' ה'בית וכתב
מעליה  הפקיעה לאחר, עצמה ששידכה "אבל נשתדכה,
מנכסיו, ניזונית שתהא יתכן ואיך הראשון, בעלה כבוד
נקרא  הראשון בעלה ששם זמן כל משמע אלמנותיך" ד"ימי
ומשנשתדכה  פלוני", של אלמנתו "זו שאומרים עליה,
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(כתובות  אמרו בזה וכיוצא פלוני". של "משודכת נקראת
כיצד? מזונות, לה יש נתפייסה ולא להנשא תבעוה נד.):
לה  יש - מלהנשא) (מתעכבת בעלי פלוני "מחמת אמרה:
לה  אין - לי מהוגנים שאינם אדם בני מחמת מזונות.
היה  שלא אלא בעלה כבוד מחמת זה אין כי מזונות",
(רש"י  אלמנותיך" "משך בה קורא אני ואין לה. הגון תובעה

שם).

.ádÏ ÔÈ˙B Ck ,ÂÈÒÎpÓ B˙BÓ ¯Á‡ ˙BfpL ÌLk¿≈∆ƒ∆««ƒ¿»»»¿ƒ»
¯B„na ˙·LBÈ B‡) ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe ˙eÒk13( ¿¿≈«¿ƒ»∆∆«»

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯ka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»
ÙM·e ÌÈ„·ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰· ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»

B˙B·Ï ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ¯B„n‰ ÏÙ15Ì‡Â . »««»≈«¿ƒ«»ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlMÓ ep·‡ È‡Â ÈÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡»¿»«ƒƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ∆ƒ≈¿ƒ

dÏ16B˜„a ˜fÁz ‡Ï ÔÎÂ .17B˙B‡ ‰ÁËz ‡ÏÂ18‡l‡ , »¿≈…¿«≈ƒ¿¿…ƒ¿∆∆»
¯B„Ó e¯ÎnL ÔÈL¯BÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba ·Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿

ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï - ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י 13) מוקפות. אלו תיבות אין קדומים, בדפוסים
וכו'". במדור יושבת "ומדור, הנוסח: התימנים

כדרך 14) זהב וכלי כסף בכלי הוסיפו: ושם א. קג, כתובות
בעלה. בחיי לפי 15)שמשתמשת מדור לה שוכרים אלא

ג. הלכה כדלהלן נסתלקה 16)כבודה, שנפל, שמכיון
שם). (כתובות, ממנו ובקיעו.17)זכותה סדקו תתקן

בדק  את יחזקו "והם ו): יב, (מלכיםֿב הכתוב מלשון
וכדומה.18)הבית". וסיד טיט של בטיח תטוחנו

(כתובות,19) בעלה מחיי עוד לאלמנה משועבד שהמדור
מותו. לפני בו ישבה שהרי שם)

.â¯ÎOa ‡l‡ ˙Èa dÏÚ·Ï ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»
dÏ ÔÈ˙B -21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„B·k ÈÙÏ ¯B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»

d„B·k ÈÙÏ - d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „B·k ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»
,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„B·k ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B - d„B·kÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי'21)שגר לה שוכרים
שנפל, המדור לה מתקנים שאין והטעם הי"ג). פ"ד, כתובות
הראשון, בבית תדור אם כי מלבנותו, עליה מעכבים וגם
לפי  אפילו בית לה כששוכרים אבל ממנו. תצא לא לעולם
(רש"ל, אביה לבית ותצא לה נוח יהיה לא שמא כבודה,

צד). סי' אהע"ז בט"ז גרה 22)הובא שהיתה כשם
פי"ב, כתובות ('ירושלמי' הים במדינת ובעלה וניזונית

א.23)ה"ג). מח, כתובות

.ã˙BBÊÓ ‰È‰L ‰MÓÁ ?„ˆÈk .‰a¯Ó ˙Èa‰ ˙k¯aƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
·˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,Bc·Ï ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa¯‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ - ·e¯Úa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÔÈa«̃ƒ¿«ƒƒ¿»»¿≈««ƒ¿ƒ»«¿»»
e˙e ˙BBÊÓ ÈÏ e˜Òt ,È·‡ ˙ÈaÓ ‰ÊÊ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈∆ƒ»»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿¿
eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ¯ÓBÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈÏBÎÈ - ÌL ÈÏƒ»¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈
CÏ ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙BBÊÓ CÏ LÈ -≈»¿¿ƒ«≈»¿ƒ»
ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡Â .˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B - ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â dc·Ï dÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰26¯˙BÓe . ««¿ƒƒ»¿«»¿ƒ¿≈»ƒ»«

ÔÈL¯BiÏ - ˙eÒk‰ ¯˙BÓe ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊÓ27. ¿»«¿»»««¿«¿ƒ

הס 24) ששית והוא היבש, כה.מדת ו, במלכיםֿב ונזכר אה,
עמהם.25) תדור אם רע, שם עליה יצא ושמא צעירה.
א.26) קג, חולק.27)כתובות והראב"ד ב. סה, שם

.ädÏ ÔÈ‡L ‰‡eÙ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ :‰˙ÏÁL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈»
‰·ˆ˜28˙BBÊÓk BÊ È¯‰ -29Ì‡Â ;da ÔÈ·iÁ ÔÈL¯BÈÂ ƒ¿»¬≈ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ»¿ƒ

BÊ È¯‰ - ‰·ˆ˜ dÏ LiL ‰‡eÙ¯ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»∆≈»ƒ¿»¬≈
d˙a˙kÓ ‰‡t¯˙Ó30ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ˙ÈaL . ƒ¿«¿»ƒ¿À»»ƒ¿≈≈«¿ƒ«»ƒ

d˙BcÙÏ31‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ .32ÈiÁa ˙ÈaL elÙ‡Â , ƒ¿»¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒƒ¿≈¿«≈
d˙BcÙÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰È·Ma ‡È‰Â ˙Óe dÏÚa«¿»≈¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»

ÂÈÒÎpÓ33d˙a˙k Ïhz B‡ ,dÓˆÚ ÏMÓ ˙ÈcÙ ‡l‡ ; ƒ¿»»∆»ƒ¿≈ƒ∆«¿»ƒ…¿À»»
.dÓˆÚ ‰cÙ˙Â¿ƒ¿∆«¿»

רפואי.28) לטיפול תמיד וזקוקה תדיר, חולה שהיא
קצבה.29) אין להן הרא"ש 30)שגם וכתב ב. נב, כתובות

בבת  הבא לפדיונה דומה קצבה לה שיש רפואה (שם):
פטורים  הם כך מלפדותה, פטורים שהיורשים וכשם אחת,

הי"ז. פי"ד, לעיל וראה א:31)מרפואתה. נב, כתובות
לאשה". לי ואחזירך בה קורא אני הזקוקה 32)"שאין

אינם  זאת בכל - לאשה אותה שייבמו האחים מן לאחד
לפי  וזהו אותה. ייבמו שלא זמן כל לפדותה חייבים
בספר  (הרמב"ן שם כתובות בגמרא מדוייקות נוסחאות
ברי"ף  הוא וכן מתניתין), ועוד ד"ה פ"ד, יבמות ה'מלחמות'

אינם 33)שם. לפדותה, חייבים שאין ולפי שם. כתובות,
משום  אלא "פירותיה תיקנו שלא נכסיה. פירות אוכלים

ה"ח. ובסמוך ה"ד. פי"ב, לעיל ראה פדיונה".

.å‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó34d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ -35. ≈»»«¿»»¿≈««««»ƒƒ¿»»
- ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ‰ÚaL Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»¿««¿»»¿««»≈»

d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ36Ï·‡ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ Ô‰Â ¿∆»¿ƒ¿À»»¿≈«»ƒƒ¿»»¬»
ÔÈL¯BiÏ - ‰ÓÏ‡‰ È„È ‰OÚÓ .ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ‡Ï37. …¿≈««««¬≈¿≈»«¿»»«¿ƒ

CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ ÈÏË :‰ÓÏ‡Ï ¯Ó‡L L¯BÈÂ¿≈∆»«¿«¿»»¿ƒ«¬≈»«ƒƒ¿«ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -38- ‰Êa ‰˙ˆ¯L ‡È‰ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¬»ƒ∆»¿»»∆

dÏ ÔÈÚÓBL39. ¿ƒ»

להשבע 34) הספיקה לא וגם מהיורשים, כתובה גבתה ולא
אלמנה. (יב,35)שבועת לעיל שנינו וכן ב. צה, כתובות

לכתובתה". ירושתו תחת "וקבורתה לעיל 36)ד) כמבואר
הבעל. מיורשי אותה וגובים מח.). ובשבועות הי"ב. (פט"ז,
- האלמנה נשבעה כשלא אפילו ולדעתו חולק, והראב"ד
שלא  היא שבועתה כי בקבורתה, חייבים בעלה יורשי אין
שלא  עוד וכל בחייו, כסף צרור התפיסה ולא מבעלה נפרעה
והורישה  נפרעה כבר שמא הבעל יורשי אומרים נשבעה
נוטלים  שהם גם ומה לקוברה, ועליהם - ליורשיה הכסף

ה"ט. בסמוך כמבואר שבועה, בלא כתובות,37)נדונייתה
-38)שם. יתומים" מנכסי ניזונת "אלמנה שם: במשנה,

מבלי  עלֿכלֿפנים, מהם ניזונת שהיא ניזונת ענין וזהו
לומר  יכול אינו שהבעל כשם שם) ('מאירי' להפטר שיוכלו
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כמבואר  למזונותיה, ידיה מעשי יספיקו לא שמא לאשתו, כן
ה"ד. פי"ב כנגד 39)למעלה תוקנו לטובתה המזונות כי

לה  שומעים חכמים תקנת על מוותרת היא ואם ידיה, מעשי
ה"א). פי"א, כתובות ('ירושלמי'

.ædÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ ÏÎÂ40‰ÓÏ‡ , ¿»¿»∆»ƒ»»¿«¿»«¿»»
‰hn‰ ˙Úv‰Â ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ‰OBÚ»«¿ƒƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Â41. ¿«¿»«»»»»¿«¿»

ה"ז.40) פכ"א, לקמן שהן 41)המנויות א. צו, כתובות
לקמן  וראה (רש"י) דבר והרגל חיבה המקרבות מלאכות

ה"ח. פכ"א,

.ç- ÏÚaÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ˙B¯Ùe ‰ÓÏ‡‰ ˙‡ÈˆÓ¿ƒ«»«¿»»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»«««
Ì‰a L¯BiÏ ÔÈ‡Â ,dÓˆÚÏ42.ÌeÏk ¿«¿»¿≈«≈»∆¿

כדי 42) הוא לבעלה אשה מציאת שתיקנו הטעם כל שהרי
בנוגע  שייך לא וזה בעלה, לבין בינה איבה תהא שלא
צו.). (כתובות מזונותיה לה נותנים הם כרחם שעל ליורשים,
להם  אין בפדיונה חייבים ואינם הואיל נכסיה, לפירות ואשר
כתובות  (רי"ף פדיונה" כנגד פירותיה "תיקנו שהרי פירות,

לב. הערה למעלה וראה פ"ד),

.èd˙Èe„ Ì‰L ÌÓˆÚ ÌÈÒÎp‰Â43Ô˙B‡ ˙ÏËB - ¿«¿»ƒ«¿»∆≈¿¿»»∆∆»
ÌÏBÚÏ ÔÈc Ì‰a ÌÈL¯BiÏ ÔÈ‡Â ,‰Úe·L ‡Ïa44‡l‡ , ¿…¿»¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

e¯È˙B‰ Ôk Ì‡45ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ eÈ‰Â ÏÚa‰ ÈiÁa ƒ≈ƒ¿«≈«««¿»ƒ¿≈…«¿∆
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰L46‰Úe·L ‡Ïa ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó Ì‡Â . ∆«»«««¿ƒ≈»»«¿»»¿…¿»

ÈÒÎ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d˙Èe„ ÌÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ -¿∆»¿ƒ¿¿»»««ƒ∆ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ47ÈL¯BÈÏ ¯˙Bn‰ - ¯˙BÓ Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . …«¿∆¿ƒ»»»∆»«»¿¿≈

.ÏÚa‰«««

קיימים.43) הם.44)ועדיין שלה או 45)שהרי נתייקרו
יש 46)נשתבחו. וממילא ה"א. פט"ז, לעיל כמבואר

ובאה  פחתה או הנדוניא אבדה שאם ומובן בו. דין ליורשים
שאינה  להשבע, צריכה שפחתה מה היורשין מן לגבות
שדינו  יתומים, מנכסי להפרע הבא בעלֿחוב משאר עדיפה

(מגידֿמשנה). כסף,47)להשבע בסכום אותם ושמו
חשובים  אינם זאת בכל - סכום אותו על אחריות עליו וקיבל
האלמנה  בחזקת אלא - ליתומים להשבע שיצטרכו כנכסיו,
בעלה  לה ייחד ואם ליורשיה. מורישתם היא וממילא הם,
נוטלתם  - קיימים הם ועדיין מטלטלין או לכתובתה קרקע
פט"ז, לעיל כמבואר לבניה, מורישתם וממילא שבועה, בלא

הי"ג.

.éÔ‰Ó ÔBfzL È„k ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙzL ‰ÓÏ‡48ÔÈa - «¿»»∆»¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈∆ƒ≈∆≈
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙzL ÔÈa ÌÈiÁÓ ‰ÒÙzL49elÙ‡ , ∆»¿»≈«ƒ≈∆»¿»««¬ƒ

¯kk ‰ÒÙz50ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ;d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê »¿»ƒ«»»≈ƒƒƒ»»∆»¿ƒ
,˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe ,‰ÒÙzM ‰Ó ÔÈc ˙Èa ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ«∆»¿»¿ƒ»¿

ÔÈ·MÁÓe˙eÓzL „Ú d„ÈaM ‰nÓ ˙Bf ‡È‰Â ,dnÚ ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ∆ƒ«∆¿»»«∆»
˙BBÊÓ dÏ eÈ‰È ‡lL „Ú B‡51˙‡ ÔÈL¯Bi‰ eÁ˜ÈÂ , «∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒ∆
¯‡M‰52. «¿»

המטלטלין 48) מן נגבים המזונות אין הדין שמצד אע"פ
צו.). (שם לה מועילה תפיסתה סט:) שכבר 49)(כתובות

משועבדים  אינם יתומים של ומטלטלין היתומים, בהם זכו
חוב. יתר 50)לשום שהוא ואע"פ ה"ז. פ"י, לעיל מפורש

בכל  לה להנתן הראויים מזונותיה מכדי או כתובתה מכדי
הכ"א. להלן כמבואר יום, תגבה 51)שלשים אם כגון

ה"א. לעיל כמבואר תתארס, אם או וכן 52)כתובתה
להראות  שעליה ה"א): פי"א, (כתובות ב'ירושלמי' אמרו

כנ"ל. עמה לחשב שנדע כדי תפסה, מה ליתומים

.àédÏÚa ÈiÁa d˙a˙Îa ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙz Ì‡ ÔÎÂ53, ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿À»»¿«≈«¿»
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ó ‰·Bb - ˙Óe≈»≈∆¬»ƒ»¿»««

Ô‰Ó ‰·Bb dÈ‡ - d˙a˙ÎÏ54·‚ŒÏÚŒÛ‡ ,55ewzL ƒ¿À»»≈»»≈∆«««∆ƒ¿
ÌÈB‡b‰56ÔÓ ‰a˙k‰ È‡˙e ‰a˙k‰ ‰a‚zL «¿ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»≈«¿À»ƒ

CÎÈÙÏ .ÔÈÏËÏhn‰57ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡‰ ÔBfz «ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
.‰ÒÙz ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»

יורשים.53) בהם זכו לא בהם 54)שעדיין זכו שכבר
אמרנו  שכבר היורשים, כלפי מועילה תפיסתה ואין יורשים,
כמבואר  לבעלֿחוב, משועבדים יתומים של מטלטלין אין
משום  תפיסתה, מועילה שלמזונות והטעם א. לא, בפסחים
שנמכרו) (נכסים משועבדים מנכסים נגבים אינם שהמזונות
כתובה  אבל תפיסה, לה תיקנו לפיכך הי"ג, להלן כמבואר
הי"ד, פט"ז לעיל כמבואר משועבדים, מנכסים נגבית
לא  מהיתומים תפיסתה ולפיכך הלקוחות, מן לטרוף ויכולה
שתפסה). אלמנה ד"ה: צו. כתובות ('תוספות' לה מועילה

דעת אחרי כאן נמשך בהבנת ורבינו פי"א בכתובות הרי"ף
אלו, בדינים אחרות שיטות ויש שם, בכתובות הש"ס סוגיית

צו. שם וב'תוספות' ברי"ף כאן 55)ראה התימנים, בכת"י
עם  מחובר זה משפט שלפנינו, ובדפוסים הלכה. התחלת
סי' הגדולה" וב"כנסת מובן. כל לו ואין הקודמת, ההלכה
לכת"י  וכיוון חדש, משפט שזהו מדעתו שיער ט, אות צג

ה"ז.56)התימנים. פט"ז, התימנים:57)לעיל בכת"י
שלמעלה. למה מחובר וזה "ולפיכך",

.áéÌ‡Â58- Ô˙B‡ ‰ÒÙz ‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ dÏÚa ÁÈp‰ ¿ƒƒƒ««¿»ƒ«¿¿ƒ¿…»¿»»
Ô˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈL¯Bi‰59,˙BBÊÓ dÏ ÔÈÏÚÓ Ô‰Â «¿ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»¿

ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰È :¯ÓBÏÂ Ô‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â¿≈»¿»¿«≈¬≈∆¿«ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ
‡ÏÂ e„·‡È ‡nL ,Ô‰Ó ÔBf‡L „Ú ÔÈc ˙È·a ÔÈÁpÓÀ»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ≈∆∆»…¿¿…

˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60Le¯Ùa ÂÈÏÚ ‰˙˙‰ elÙ‡Â .61 ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»»»¿≈
ÔÈ„ ‰ÊÎÂ .˙·kÚÓ dÈ‡ - ÔÈÏËÏËn‰ ÔÓ ÔBfzL∆ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ≈»¿«∆∆¿»∆»ƒ

.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»»≈ƒƒ

כאן 58) ואין רומי. בדפוס וכן "אם" התימנים: בכת"י
שתיקנו  "אע"ג שלמעלה: למה מחובר והכל הלכה, התחלת

כו'. הניח" אם כו' תזון ולפיכך לעצמם.59)כו'
מכרוה 60) אם - התלמוד מדין ממנה שניזונת בקרקע שאם

שאינה  במטלטלין - הי"ג) להלן (ראה טורפת אינה היתומים
מכירתם  לעכב יכולה אינה ודאי - הגאונים תקנת אלא

כתובתה.61)(מגידֿמשנה). כתיבת בשעת

.âéÔ‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ««¿«¿»ƒ¿«≈¬≈∆
e¯kÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡ - e¯ÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Á Èa63. ¿≈…ƒ
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'העיטור').62) בספר (הובאה הגאונים תשובת
באופן 63) מידו קנו אם הרשב"א: וכתב א. סט, כתובות

מיד  טורפת היא מותו, לאחר האשה מזונות על מיוחד
אינה  שלנו כתובה בשטר הנזכרת קנין וקבלת הלקוחות.
הבעל  בחיי למזונותיה מכוונת היא כי לכך, מועילה

(מגידֿמשנה).

.ãéBÊ ¯Á‡ BÊ Ô‡OpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba¯ ÌÈL ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ«««ƒ∆¿»»««
‰ÂLa ˙BBf -64ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,65. ƒ¿»∆∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

('ירושלמי'64) במזונות קודמת בזמן הקודמת אומרים: ואין
ה"א). מידי 65)פ"י, ולהפקיעם למכרם יכול שהלווה לפי

יכול  הוא שהרי במזונות, קדימה דין אין כך המלוה, שעבוד
(מגידֿמשנה), מזונותיה משעבוד ולהפקיעה נכסיו למכור
ותיבת  במזונות", קדימה דין "שאין הנוסח: רומי, ובדפוס
צג  סי' אבןֿהעזר יוסף' ה'בית הביא וכן שם. חסרה "כמו"

בידו. שהיו הרמב"ם מספרי

.åèÌÈL„Á ‰LÏLa ,Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙpL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»√»ƒ
ÌÈBL‡¯‰66ÏÚa ÏMÓ ˙Bf -67¯aÚ‰ ¯k‰ Ì‡Â .68, »ƒƒƒ∆ƒ∆««¿ƒÀ«»À»

˙¯aÚÓ dÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ69„Ú ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ¿≈ƒƒƒ»¿À∆∆ƒ∆¿∆∆«
„ÏzL70‡Ói˜ ÏL Ôa ‰„ÏÈ .71Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ∆≈≈»¿»≈∆«»»ƒ∆¿∆∆»

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙eÓÏ‡ ÈÓÈ72˙‡ˆÓ ‡Ï . ¿≈«¿¿»ƒ¿»»«»ƒ…ƒ¿≈
‰ÏÈt‰L B‡ ,ÌÈL„Á ‰LÏL ¯Á‡ ˙¯aÚÓ73dÈ‡ - ¿À∆∆««¿»√»ƒ∆ƒƒ»≈»

ÏMÓ ‡Ï ˙BfÏÚa74Ì·È ÏMÓ ‡ÏÂ75˙Ú·Bz ‡l‡ , ƒ∆…ƒ∆««¿…ƒ∆»»∆»««
.ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È¿»»ƒ¿…«¬…

בהל'66) כמבואר לחליצה, ולא ליבום אז ראויה שאינה
להנשא  יכולה שאינה וממילא הי"ט, פ"א וחליצה יבום

להנשא 67)לאחרים. היא מעוכבת שהרי ב. מא, יבמות
(יבמות 68)בגללו. הראשונים החדשים שלושת אחרי

ובכת"י 69)לז.). מעוברת. שהיא ידעו כבר שבמותו
ואם  העובר, הוכר לא אם בעל, "משל הנוסח: אברבנאל,

לחליצה 70)הניחה". ולא ליבום לא ראויה אינה אז שעד
לאחר, להנשא יכולה שאינה וקלֿוחומר לו.). שם (כמבואר

ממנו. ניזונת - מבעלה היא ומעוכבת ראוי 71)והואיל
נפל. שאינו היא 72)לחיות, והרי ליבום, זקוקה זו שאין

אחרת. ליבם,73)כאלמנה זקוקה שהיא ודאי ומעתה
בן. אחריו הניח לא המת שבעלה נתברר שכבר 74)שהרי

ביבם  היא שאגודה מחמת אלא ממנו, להנשא מעוכבת אינה
אלמנה  לשאר דומה ואינה כלום, בעלה נכסי על לה ואין
בעלי  פלוני "מחמת ואומרת: לאחר נשאת שלא זמן שכל
הוא  העיכוב כל וכאן מנכסיו, ניזונת - עלי" גדול שכבודו

וברש"י). מא: (יבמות היבם מצד לא 75)רק שעדיין
לו. נתייבמה

.æè,ÔÈc ˙È·a „ÓÚÂ ,ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È ‰Ú·z»¿»¿»»ƒ¿…«¬…¿»«¿≈ƒ
Á¯·e76Ìi‰ ˙È„Óa Ì·i‰ ‰È‰L B‡ ,‰ÏÁL B‡77- »«∆»»∆»»«»»ƒ¿ƒ««»

ÏÏk ‰Úe·L ‡Ïa Ì·È ÏMÓ ˙Bf BÊ È¯‰78. ¬≈ƒ∆ƒ∆»»¿…¿»¿»

ה"ד).76) פ"ה, כתובות ('ירושלמי' בביתֿדין שעמד אחר
חייב 77) מיד שליחה, ע"י או מעצמה לדין תבעתו ושם

אחרת  במדינה והוא הואיל ברח, לא ואפילו במזונותיה
כסף,78)(כסףֿמשנה). צרור לה שהניח לחוש אין כי

אינם  ידיה מעשי וגם לו, מקורבת היא אין שעדיין
קז:). (כתובות לו משועבדים

.æéÔË˜ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ79„Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - »¿»ƒ¿≈»»»»≈»¿«
ÔÈÓ·È‰ ¯‡Lk ‰È‰ÈÂ Ïc‚iL80. ∆ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ

שלשֿעשרה 79) בן שיהיה עד לחלוץ או לייבם ראוי ואינו
שערות. שתי אין 80)ויביא מבעלה וגם א. שם, יבמות

משלה, נדוניא הכניסה ואם (שם). קנסוה" משמים "כי לה,
ואני  לידי, הנכסים ינתנו אומרת שהיא או שליש, ביד והיא
הכסף  נותנים הריוח, מן ואזון הנער שיגדל עד הקרן אקיים

הרי"ף). בשם ס"ג קס, סי' (אהע"ז לידה

.çé˙ÚLa ‰È˙BBÊÓa BzL‡Ï Ú˜¯˜ „ÁiL ÈÓƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«
‰˙ÈÓ81È¯‰ - ˙BBÊnÏ ÈBÏt ÌB˜Ó ‰È‰È :¯Ó‡Â , ƒ»¿»«ƒ¿∆»¿ƒ«¿¬≈

B¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â .˙BBÊÓ dÏ ‰a¯82˙BBÊnÓ ˙BÁt ƒ»»¿¿ƒ»»¿»»ƒ¿
Ì‡Â ;ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ¯‡M‰ ˙ÏËB - dÏ ˙BÈe‡¯‰»¿»∆∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ

Ïk‰ ˙ÏËB - dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ B¯ÎO ‰È‰83Ï·‡ . »»¿»≈ƒ»»»∆∆«…¬»
ÌB˜Óa ‰È‰È :dÏ ¯Ó‡ Ì‡84‰È˙BBÊÓa ÈBÏt85, ƒ»«»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿∆»

‰˜˙LÂ86,„·Ïa ÌB˜Ó B˙B‡ ˙B¯t ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¿»¿»≈»∆»≈»ƒ¿«
ıˆ˜ È¯‰L87.˙BBÊÓ dÏ ∆¬≈»«»¿

למיתתו)81) סמוך (חולה שכיבֿמרע מתנת כדין ובעדים,
שדבריו  בכתב, תעודה ולא קנין קבלת צריכה שאינה
תטרף  שלא כדי חכמים מתקנת הם, וכמסורים ככתובים
הל' רבינו (מלשון קיימים דבריו שאין כשידע עליו דעתו

ה"ב). פ"ח, המקום.82)זכיה זה 83)ריוח נתכוין לא
ההוא. מהמקום בריוח מזונות לה ליתן ובכת"י 84)אלא

רומי. בדפוס וכן "מקום". בחוב 85)התימנים: משמעה:
לכך. פרעון זו תהא עלי, לך שיש מיחתה,86)מזונות ולא

לגרוע  יכול אינו - ומיחתה נכחה או שם, עמדה לא אילו כי
בהסכמתה. שלא נד:).87)ממזונותיה (כתובות קצב

.èéÈÓ LÈ - ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿≈ƒ
ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L∆»∆¿ƒ»¿¿≈«¿ƒƒ

d˙B‡88ÈtÓ ,BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . »¿≈»ƒ¿…«»»ƒ¿≈
˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡a ¯·c‰ BÏ ÛlÁ˙pL∆ƒ¿«≈«»»¿ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ«

Ìi‰89„Ú ÔÈc ˙ÈaÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â . «»¿««∆≈»¿ƒ≈ƒ«
ÏÎÂ ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰‡a BÊ È¯‰L ;Ú·MzL∆ƒ»«∆¬≈»»¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯Ùp‰90. «ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ¿»
Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ91. ¿»∆«¿ƒ»¿≈»»

כלום.88) בעלה משל עיכבה (כתובות 89)שלא שאמרו
כשיבוא  או כתובתה גביית (בשעת בסוף "תשבע קה.):
כי  לאלמנה, ראיה מכאן ואין בתחילה". תשבע ולא בעלה)
תתבזה  שלא כדי מותו לאחר צרור לה שהניח לחוש יש
התורה, מן הם בעלה בחיי אשה מזונות וגם היתומים, אצל
פי"ב, לעיל (ראה חכמים תקנת אלא אינם אלמנה ומזונות

א.90)הי"ח). פז, צח.):91)כתובות (שם אמרו וכן
במזונות  שם עוסקת הסוגיא וכל שבועה". צריכא "והלכתא,

לא). ס"ק צג סי' אהע"ז (הגר"א

.ë- ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿
‰lÁza d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ92‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ,93, «¿ƒƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿…«¿»»
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כמבואר  למזונותיה, ידיה מעשי יספיקו לא שמא לאשתו, כן
ה"ד. פי"ב כנגד 39)למעלה תוקנו לטובתה המזונות כי

לה  שומעים חכמים תקנת על מוותרת היא ואם ידיה, מעשי
ה"א). פי"א, כתובות ('ירושלמי'

.ædÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ ÏÎÂ40‰ÓÏ‡ , ¿»¿»∆»ƒ»»¿«¿»«¿»»
‰hn‰ ˙Úv‰Â ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ‰OBÚ»«¿ƒƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Â41. ¿«¿»«»»»»¿«¿»

ה"ז.40) פכ"א, לקמן שהן 41)המנויות א. צו, כתובות
לקמן  וראה (רש"י) דבר והרגל חיבה המקרבות מלאכות

ה"ח. פכ"א,

.ç- ÏÚaÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ˙B¯Ùe ‰ÓÏ‡‰ ˙‡ÈˆÓ¿ƒ«»«¿»»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»«««
Ì‰a L¯BiÏ ÔÈ‡Â ,dÓˆÚÏ42.ÌeÏk ¿«¿»¿≈«≈»∆¿

כדי 42) הוא לבעלה אשה מציאת שתיקנו הטעם כל שהרי
בנוגע  שייך לא וזה בעלה, לבין בינה איבה תהא שלא
צו.). (כתובות מזונותיה לה נותנים הם כרחם שעל ליורשים,
להם  אין בפדיונה חייבים ואינם הואיל נכסיה, לפירות ואשר
כתובות  (רי"ף פדיונה" כנגד פירותיה "תיקנו שהרי פירות,

לב. הערה למעלה וראה פ"ד),

.èd˙Èe„ Ì‰L ÌÓˆÚ ÌÈÒÎp‰Â43Ô˙B‡ ˙ÏËB - ¿«¿»ƒ«¿»∆≈¿¿»»∆∆»
ÌÏBÚÏ ÔÈc Ì‰a ÌÈL¯BiÏ ÔÈ‡Â ,‰Úe·L ‡Ïa44‡l‡ , ¿…¿»¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

e¯È˙B‰ Ôk Ì‡45ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ eÈ‰Â ÏÚa‰ ÈiÁa ƒ≈ƒ¿«≈«««¿»ƒ¿≈…«¿∆
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰L46‰Úe·L ‡Ïa ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó Ì‡Â . ∆«»«««¿ƒ≈»»«¿»»¿…¿»

ÈÒÎ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d˙Èe„ ÌÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ -¿∆»¿ƒ¿¿»»««ƒ∆ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ47ÈL¯BÈÏ ¯˙Bn‰ - ¯˙BÓ Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . …«¿∆¿ƒ»»»∆»«»¿¿≈

.ÏÚa‰«««

קיימים.43) הם.44)ועדיין שלה או 45)שהרי נתייקרו
יש 46)נשתבחו. וממילא ה"א. פט"ז, לעיל כמבואר

ובאה  פחתה או הנדוניא אבדה שאם ומובן בו. דין ליורשים
שאינה  להשבע, צריכה שפחתה מה היורשין מן לגבות
שדינו  יתומים, מנכסי להפרע הבא בעלֿחוב משאר עדיפה

(מגידֿמשנה). כסף,47)להשבע בסכום אותם ושמו
חשובים  אינם זאת בכל - סכום אותו על אחריות עליו וקיבל
האלמנה  בחזקת אלא - ליתומים להשבע שיצטרכו כנכסיו,
בעלה  לה ייחד ואם ליורשיה. מורישתם היא וממילא הם,
נוטלתם  - קיימים הם ועדיין מטלטלין או לכתובתה קרקע
פט"ז, לעיל כמבואר לבניה, מורישתם וממילא שבועה, בלא

הי"ג.

.éÔ‰Ó ÔBfzL È„k ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙzL ‰ÓÏ‡48ÔÈa - «¿»»∆»¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈∆ƒ≈∆≈
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙzL ÔÈa ÌÈiÁÓ ‰ÒÙzL49elÙ‡ , ∆»¿»≈«ƒ≈∆»¿»««¬ƒ

¯kk ‰ÒÙz50ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ;d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê »¿»ƒ«»»≈ƒƒƒ»»∆»¿ƒ
,˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe ,‰ÒÙzM ‰Ó ÔÈc ˙Èa ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ«∆»¿»¿ƒ»¿

ÔÈ·MÁÓe˙eÓzL „Ú d„ÈaM ‰nÓ ˙Bf ‡È‰Â ,dnÚ ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ∆ƒ«∆¿»»«∆»
˙BBÊÓ dÏ eÈ‰È ‡lL „Ú B‡51˙‡ ÔÈL¯Bi‰ eÁ˜ÈÂ , «∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒ∆
¯‡M‰52. «¿»

המטלטלין 48) מן נגבים המזונות אין הדין שמצד אע"פ
צו.). (שם לה מועילה תפיסתה סט:) שכבר 49)(כתובות

משועבדים  אינם יתומים של ומטלטלין היתומים, בהם זכו
חוב. יתר 50)לשום שהוא ואע"פ ה"ז. פ"י, לעיל מפורש

בכל  לה להנתן הראויים מזונותיה מכדי או כתובתה מכדי
הכ"א. להלן כמבואר יום, תגבה 51)שלשים אם כגון

ה"א. לעיל כמבואר תתארס, אם או וכן 52)כתובתה
להראות  שעליה ה"א): פי"א, (כתובות ב'ירושלמי' אמרו

כנ"ל. עמה לחשב שנדע כדי תפסה, מה ליתומים

.àédÏÚa ÈiÁa d˙a˙Îa ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙz Ì‡ ÔÎÂ53, ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿À»»¿«≈«¿»
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ó ‰·Bb - ˙Óe≈»≈∆¬»ƒ»¿»««

Ô‰Ó ‰·Bb dÈ‡ - d˙a˙ÎÏ54·‚ŒÏÚŒÛ‡ ,55ewzL ƒ¿À»»≈»»≈∆«««∆ƒ¿
ÌÈB‡b‰56ÔÓ ‰a˙k‰ È‡˙e ‰a˙k‰ ‰a‚zL «¿ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»≈«¿À»ƒ

CÎÈÙÏ .ÔÈÏËÏhn‰57ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡‰ ÔBfz «ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
.‰ÒÙz ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»

יורשים.53) בהם זכו לא בהם 54)שעדיין זכו שכבר
אמרנו  שכבר היורשים, כלפי מועילה תפיסתה ואין יורשים,
כמבואר  לבעלֿחוב, משועבדים יתומים של מטלטלין אין
משום  תפיסתה, מועילה שלמזונות והטעם א. לא, בפסחים
שנמכרו) (נכסים משועבדים מנכסים נגבים אינם שהמזונות
כתובה  אבל תפיסה, לה תיקנו לפיכך הי"ג, להלן כמבואר
הי"ד, פט"ז לעיל כמבואר משועבדים, מנכסים נגבית
לא  מהיתומים תפיסתה ולפיכך הלקוחות, מן לטרוף ויכולה
שתפסה). אלמנה ד"ה: צו. כתובות ('תוספות' לה מועילה

דעת אחרי כאן נמשך בהבנת ורבינו פי"א בכתובות הרי"ף
אלו, בדינים אחרות שיטות ויש שם, בכתובות הש"ס סוגיית

צו. שם וב'תוספות' ברי"ף כאן 55)ראה התימנים, בכת"י
עם  מחובר זה משפט שלפנינו, ובדפוסים הלכה. התחלת
סי' הגדולה" וב"כנסת מובן. כל לו ואין הקודמת, ההלכה
לכת"י  וכיוון חדש, משפט שזהו מדעתו שיער ט, אות צג

ה"ז.56)התימנים. פט"ז, התימנים:57)לעיל בכת"י
שלמעלה. למה מחובר וזה "ולפיכך",

.áéÌ‡Â58- Ô˙B‡ ‰ÒÙz ‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ dÏÚa ÁÈp‰ ¿ƒƒƒ««¿»ƒ«¿¿ƒ¿…»¿»»
Ô˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈL¯Bi‰59,˙BBÊÓ dÏ ÔÈÏÚÓ Ô‰Â «¿ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»¿

ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰È :¯ÓBÏÂ Ô‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â¿≈»¿»¿«≈¬≈∆¿«ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ
‡ÏÂ e„·‡È ‡nL ,Ô‰Ó ÔBf‡L „Ú ÔÈc ˙È·a ÔÈÁpÓÀ»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ≈∆∆»…¿¿…

˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60Le¯Ùa ÂÈÏÚ ‰˙˙‰ elÙ‡Â .61 ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»»»¿≈
ÔÈ„ ‰ÊÎÂ .˙·kÚÓ dÈ‡ - ÔÈÏËÏËn‰ ÔÓ ÔBfzL∆ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ≈»¿«∆∆¿»∆»ƒ

.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»»≈ƒƒ

כאן 58) ואין רומי. בדפוס וכן "אם" התימנים: בכת"י
שתיקנו  "אע"ג שלמעלה: למה מחובר והכל הלכה, התחלת

כו'. הניח" אם כו' תזון ולפיכך לעצמם.59)כו'
מכרוה 60) אם - התלמוד מדין ממנה שניזונת בקרקע שאם

שאינה  במטלטלין - הי"ג) להלן (ראה טורפת אינה היתומים
מכירתם  לעכב יכולה אינה ודאי - הגאונים תקנת אלא

כתובתה.61)(מגידֿמשנה). כתיבת בשעת

.âéÔ‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ««¿«¿»ƒ¿«≈¬≈∆
e¯kÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡ - e¯ÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Á Èa63. ¿≈…ƒ
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'העיטור').62) בספר (הובאה הגאונים תשובת
באופן 63) מידו קנו אם הרשב"א: וכתב א. סט, כתובות

מיד  טורפת היא מותו, לאחר האשה מזונות על מיוחד
אינה  שלנו כתובה בשטר הנזכרת קנין וקבלת הלקוחות.
הבעל  בחיי למזונותיה מכוונת היא כי לכך, מועילה

(מגידֿמשנה).

.ãéBÊ ¯Á‡ BÊ Ô‡OpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba¯ ÌÈL ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ«««ƒ∆¿»»««
‰ÂLa ˙BBf -64ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,65. ƒ¿»∆∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

('ירושלמי'64) במזונות קודמת בזמן הקודמת אומרים: ואין
ה"א). מידי 65)פ"י, ולהפקיעם למכרם יכול שהלווה לפי

יכול  הוא שהרי במזונות, קדימה דין אין כך המלוה, שעבוד
(מגידֿמשנה), מזונותיה משעבוד ולהפקיעה נכסיו למכור
ותיבת  במזונות", קדימה דין "שאין הנוסח: רומי, ובדפוס
צג  סי' אבןֿהעזר יוסף' ה'בית הביא וכן שם. חסרה "כמו"

בידו. שהיו הרמב"ם מספרי

.åèÌÈL„Á ‰LÏLa ,Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙpL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»√»ƒ
ÌÈBL‡¯‰66ÏÚa ÏMÓ ˙Bf -67¯aÚ‰ ¯k‰ Ì‡Â .68, »ƒƒƒ∆ƒ∆««¿ƒÀ«»À»

˙¯aÚÓ dÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ69„Ú ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ¿≈ƒƒƒ»¿À∆∆ƒ∆¿∆∆«
„ÏzL70‡Ói˜ ÏL Ôa ‰„ÏÈ .71Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ∆≈≈»¿»≈∆«»»ƒ∆¿∆∆»

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙eÓÏ‡ ÈÓÈ72˙‡ˆÓ ‡Ï . ¿≈«¿¿»ƒ¿»»«»ƒ…ƒ¿≈
‰ÏÈt‰L B‡ ,ÌÈL„Á ‰LÏL ¯Á‡ ˙¯aÚÓ73dÈ‡ - ¿À∆∆««¿»√»ƒ∆ƒƒ»≈»

ÏMÓ ‡Ï ˙BfÏÚa74Ì·È ÏMÓ ‡ÏÂ75˙Ú·Bz ‡l‡ , ƒ∆…ƒ∆««¿…ƒ∆»»∆»««
.ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È¿»»ƒ¿…«¬…

בהל'66) כמבואר לחליצה, ולא ליבום אז ראויה שאינה
להנשא  יכולה שאינה וממילא הי"ט, פ"א וחליצה יבום

להנשא 67)לאחרים. היא מעוכבת שהרי ב. מא, יבמות
(יבמות 68)בגללו. הראשונים החדשים שלושת אחרי

ובכת"י 69)לז.). מעוברת. שהיא ידעו כבר שבמותו
ואם  העובר, הוכר לא אם בעל, "משל הנוסח: אברבנאל,

לחליצה 70)הניחה". ולא ליבום לא ראויה אינה אז שעד
לאחר, להנשא יכולה שאינה וקלֿוחומר לו.). שם (כמבואר

ממנו. ניזונת - מבעלה היא ומעוכבת ראוי 71)והואיל
נפל. שאינו היא 72)לחיות, והרי ליבום, זקוקה זו שאין

אחרת. ליבם,73)כאלמנה זקוקה שהיא ודאי ומעתה
בן. אחריו הניח לא המת שבעלה נתברר שכבר 74)שהרי

ביבם  היא שאגודה מחמת אלא ממנו, להנשא מעוכבת אינה
אלמנה  לשאר דומה ואינה כלום, בעלה נכסי על לה ואין
בעלי  פלוני "מחמת ואומרת: לאחר נשאת שלא זמן שכל
הוא  העיכוב כל וכאן מנכסיו, ניזונת - עלי" גדול שכבודו

וברש"י). מא: (יבמות היבם מצד לא 75)רק שעדיין
לו. נתייבמה

.æè,ÔÈc ˙È·a „ÓÚÂ ,ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È ‰Ú·z»¿»¿»»ƒ¿…«¬…¿»«¿≈ƒ
Á¯·e76Ìi‰ ˙È„Óa Ì·i‰ ‰È‰L B‡ ,‰ÏÁL B‡77- »«∆»»∆»»«»»ƒ¿ƒ««»

ÏÏk ‰Úe·L ‡Ïa Ì·È ÏMÓ ˙Bf BÊ È¯‰78. ¬≈ƒ∆ƒ∆»»¿…¿»¿»

ה"ד).76) פ"ה, כתובות ('ירושלמי' בביתֿדין שעמד אחר
חייב 77) מיד שליחה, ע"י או מעצמה לדין תבעתו ושם

אחרת  במדינה והוא הואיל ברח, לא ואפילו במזונותיה
כסף,78)(כסףֿמשנה). צרור לה שהניח לחוש אין כי

אינם  ידיה מעשי וגם לו, מקורבת היא אין שעדיין
קז:). (כתובות לו משועבדים

.æéÔË˜ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ79„Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - »¿»ƒ¿≈»»»»≈»¿«
ÔÈÓ·È‰ ¯‡Lk ‰È‰ÈÂ Ïc‚iL80. ∆ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ

שלשֿעשרה 79) בן שיהיה עד לחלוץ או לייבם ראוי ואינו
שערות. שתי אין 80)ויביא מבעלה וגם א. שם, יבמות

משלה, נדוניא הכניסה ואם (שם). קנסוה" משמים "כי לה,
ואני  לידי, הנכסים ינתנו אומרת שהיא או שליש, ביד והיא
הכסף  נותנים הריוח, מן ואזון הנער שיגדל עד הקרן אקיים

הרי"ף). בשם ס"ג קס, סי' (אהע"ז לידה

.çé˙ÚLa ‰È˙BBÊÓa BzL‡Ï Ú˜¯˜ „ÁiL ÈÓƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«
‰˙ÈÓ81È¯‰ - ˙BBÊnÏ ÈBÏt ÌB˜Ó ‰È‰È :¯Ó‡Â , ƒ»¿»«ƒ¿∆»¿ƒ«¿¬≈

B¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â .˙BBÊÓ dÏ ‰a¯82˙BBÊnÓ ˙BÁt ƒ»»¿¿ƒ»»¿»»ƒ¿
Ì‡Â ;ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ¯‡M‰ ˙ÏËB - dÏ ˙BÈe‡¯‰»¿»∆∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ

Ïk‰ ˙ÏËB - dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ B¯ÎO ‰È‰83Ï·‡ . »»¿»≈ƒ»»»∆∆«…¬»
ÌB˜Óa ‰È‰È :dÏ ¯Ó‡ Ì‡84‰È˙BBÊÓa ÈBÏt85, ƒ»«»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿∆»

‰˜˙LÂ86,„·Ïa ÌB˜Ó B˙B‡ ˙B¯t ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¿»¿»≈»∆»≈»ƒ¿«
ıˆ˜ È¯‰L87.˙BBÊÓ dÏ ∆¬≈»«»¿

למיתתו)81) סמוך (חולה שכיבֿמרע מתנת כדין ובעדים,
שדבריו  בכתב, תעודה ולא קנין קבלת צריכה שאינה
תטרף  שלא כדי חכמים מתקנת הם, וכמסורים ככתובים
הל' רבינו (מלשון קיימים דבריו שאין כשידע עליו דעתו

ה"ב). פ"ח, המקום.82)זכיה זה 83)ריוח נתכוין לא
ההוא. מהמקום בריוח מזונות לה ליתן ובכת"י 84)אלא

רומי. בדפוס וכן "מקום". בחוב 85)התימנים: משמעה:
לכך. פרעון זו תהא עלי, לך שיש מיחתה,86)מזונות ולא

לגרוע  יכול אינו - ומיחתה נכחה או שם, עמדה לא אילו כי
בהסכמתה. שלא נד:).87)ממזונותיה (כתובות קצב

.èéÈÓ LÈ - ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿≈ƒ
ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L∆»∆¿ƒ»¿¿≈«¿ƒƒ

d˙B‡88ÈtÓ ,BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . »¿≈»ƒ¿…«»»ƒ¿≈
˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡a ¯·c‰ BÏ ÛlÁ˙pL∆ƒ¿«≈«»»¿ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ«

Ìi‰89„Ú ÔÈc ˙ÈaÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â . «»¿««∆≈»¿ƒ≈ƒ«
ÏÎÂ ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰‡a BÊ È¯‰L ;Ú·MzL∆ƒ»«∆¬≈»»¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯Ùp‰90. «ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ¿»
Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ91. ¿»∆«¿ƒ»¿≈»»

כלום.88) בעלה משל עיכבה (כתובות 89)שלא שאמרו
כשיבוא  או כתובתה גביית (בשעת בסוף "תשבע קה.):
כי  לאלמנה, ראיה מכאן ואין בתחילה". תשבע ולא בעלה)
תתבזה  שלא כדי מותו לאחר צרור לה שהניח לחוש יש
התורה, מן הם בעלה בחיי אשה מזונות וגם היתומים, אצל
פי"ב, לעיל (ראה חכמים תקנת אלא אינם אלמנה ומזונות

א.90)הי"ח). פז, צח.):91)כתובות (שם אמרו וכן
במזונות  שם עוסקת הסוגיא וכל שבועה". צריכא "והלכתא,

לא). ס"ק צג סי' אהע"ז (הגר"א

.ë- ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿
‰lÁza d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ92‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ,93, «¿ƒƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿…«¿»»
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‡lL ˙BBÊÓÏ ¯kÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿¿≈≈»ƒ¿…ƒ¿∆…
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a94,ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‰LÏLa ‡l‡ , ¿≈ƒÀ¿ƒ∆»ƒ¿»¬»ƒ∆¡»ƒ

ÔÈ·Ï dÈa ˙BBÊÓÏ ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê¯Î‰ ‡Ïa¿…«¿»»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»¿≈
‰ÂLa ‰ÂL dÓˆÚ95e‡B·iLÎe .Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»¿∆»

˙ÚaL - d˙B‡ ÚÈaL‰Ï ÔÈL¯Bi‰96. «¿ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿««

בשעת 92) "בסוף" שתשבע הסוברים אחרים כדעת ולא
כתובתה. פי"ז 93)גביית לעיל כמבואר פומבית, מכירה

במזונות  להכרזה צורך שאין ק:): (כתובות אמרו וכן הי"ג.
ההכרזה. ימי תום עד מזונותיה לעכב שאיֿאפשר האלמנה,

ב.94) צז, יד.95)שם פי"ז, לעיל שבועת 96)השווה
נשבעה  ולא הואיל כלום, בעלה משל עיכבה שלא אלמנה

המכירה. לפני

.àë‰ML Ì‰Ó ÔeÊÏ È„k ?˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ‰nÎÂ¿«»¿ƒƒ¿¿≈»≈∆ƒ»
‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ‡Ï ,ÌÈL„Á97‰È‰iL ˙Ó ÏÚ ÔÈ¯ÎBÓe . √»ƒ…≈«∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿∆

ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ dÏ Ô˙B Á˜Bl‰98˙¯ÎBÓe ˙¯ÊBÁÂ . «≈«≈»¿¿ƒ¿∆∆∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙¯ÎBÓ ÔÎÂ .ÌÈL„Á ‰MLÏ ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿ƒ»√»ƒ¿≈∆∆¿∆∆
‰·Bb ,d˙a˙k È„k ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈¿À»»»

d˙a˙k99.dÏ ˙ÎÏB‰Â ¯‡M‰ ÔÓ ¿À»»ƒ«¿»¿∆∆»

ותפסיד 97) כתובתה תתבע או תתארס שמא א. צז, כתובות
שבידו 98)מזונותיה. מה יחזיר לאחר, תינשא שאם

שם). (רש"י יותר 99)ליורשים עולה כתובתה ואפילו
(שם). ביחד השאר מוכרת - חדשים ששה כדי ממזון

.áëÔÈ‡ - ˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒtL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»≈ƒ¿≈
dnÚ ÔÈ·MÁÓ100e‡B·iL „Ú ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

- ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e‡ˆÓ Ì‡ .‰eÚa˙ÈÂ ÌÈL¯Bi‰«¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»«¬≈»∆»
B˙B‡ ÔÈÏËB101Ìk¯„Ï ÔÈÎÏB‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,102È‡Â . ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»«¬ƒ

ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa - ÌÈpË˜ ÌÈL¯Bi‰ eÈ‰ Ì‡L ,¯ÓB‡≈∆ƒ»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
dnÚ103‰È„È ‰OÚÓ ÔÈ˜ÒBÙe ,104dÏ ÔÈ˜ÒBtL C¯„k , ƒ»¿ƒ«¬≈»∆»¿∆∆∆¿ƒ»

.˙BBÊÓ¿

למזונותיה.100) מספיקים ידיה מעשי אם לבדוק
הֿו.101) לעיל כמבואר מזונותיה, תחת שלהם שהוא
לעיל 102) הים, למדינת בעלה שהלך באשה ששנינו כדרך

מודים  הכל שבאלמנה קז.) (כתובות נראה וכן הט"ז. פי"ב
ידיה. מעשה על לדקדק מבלי מזונותיה לה שפוסקים

לעשות,103) עליה המוטל עושה היא אם אחריה בודקים
ליורשים. אותו נותנת היא "ביתֿדין 104)ואם הוא: כלל

על  לשקוד וצריך לז.) (גיטין הוא" יתומים של אביהם
וראיה  לטעון. יודעים ואינם קטנים כשהם וביחוד טובתם.
אין  שם: שאמרו כב:) (ערכין התלמוד מסוגיית רבינו לדברי
לכתובת  . . . אלא למכרם (קטנים) יתומים לנכסי נזקקים
תפסידם  היא כתובתה תגבה לא שאם מזונות משום אשה,
ידיה  מעשי הלא שם, ושאלו מממונם. מזונותיה באכילת
ידיה  מעשי אין לפעמים ותירצו: מפסידתם, ואינה שלהם
מחשבין  שאין נאמר ואם במזונותיה. הפסד ויש מספיקים,
יש  תמיד אםֿכן כלום, עליה ליתומים ואין ידיה מעשי על
ידיה  מעשה על מחשב שביתֿדין מכאן, הפסד. להם

ג). ס"ק ע סי' מילואים' ('אבני מזונות לה כשפוסק

.âë- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡L ‰ÓÏ‡«¿»»∆≈¿«¿À»≈ƒ««»»
B‡ ‰¯ÎÓ B‡ ,d˙a˙k ‰ÏÁÓ ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡≈»¿∆»»¬»¿À»»»¿»

d˙B‡ ‰kLÓ105- L¯BÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È·‰ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚ·M‰Â106·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»

הכ"ח.105) להלן כמבואר מזונות, לה אין אלה ובכל
להפרע 106) הבא כדין כלום, בעלך משל עיכבת שלא

פי"ב, למעלה וראה הי"ט. לעיל כמבואר יתומים, מנכסי
ליורש". טוענים "ולעולם הי"ח:

.ãë‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»»»
Ïk ÔÈ„k ˙Bf - ‰˙ˆ¯ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â¿»¿»≈«¿ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ»

‰a˙k ˙ÏËB - ‰˙ˆ¯ ,˙BÓÏ‡‰107ÈL¯b :‰¯Ó‡ . »«¿»»¿»∆∆¿À»»¿»≈¿«ƒ
˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa108ÎpÓ ˙BfÂ ,È„k „Ú ÂÈÒ «¿ƒ≈»∆¡∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»«¿≈

dÏ LÈ - BzL‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Ì‡L :ÌÈt ÏkÓ d˙a˙k¿À»»ƒ»»ƒ∆ƒ¬«ƒƒƒ¿≈»
,‰a˙k dÏ LÈ - ‰¯Ó‡L BÓk dL¯b Ì‡Â ,˙BBÊÓ¿¿ƒ≈¿»¿∆»¿»≈»¿À»
È„k „Ú ˙BBÊÓ ˙ÏËB CÎÈÙÏ .d„Èa d˙a˙k È¯‰L∆¬≈¿À»»¿»»¿ƒ»∆∆¿«¿≈

dÏ ˙ÎÏB‰Â d˙a˙k109. ¿À»»¿∆∆»

להנשא,107) בעלי מת לומר נאמנת שהאשה ב. קז, כתובות
גירושין  מהל' פי"ב (להלן להגלות הדבר עשוי חי הוא שאם
כתובתה  ליטול גם נאמנת - להנשא שנאמנת ומכיון הט"ו),

הל"א). פט"ז לשקר,108)(למעלה יכולה היא שבזה
שלמעלה. בעלי" ב"מת כמו להגלות עשוי הדבר שאין

שם.109) כתובות,

.äëÔÈLe¯b ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110- dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
L¯Bi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈

˙BBÊÓ dÏ LÈ - dÏÚa ÈiÁa Ï·‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«
.ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b L¯b˙zL∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ

ספק 110) מגורשת) (ואינה לו קרוב ספק גיטה לה זרק כגון
(ומגורשת). לה להנשא 111)קרוב אסורה שעדיין

להנשא  שמעוכבת וכל מגורשת, אינה שמא - לאחרים
ברשב"ם  וכן וברש"י, צז: (כתובות מזונות לה יש - מחמתו

מז:). לב"ב

.åë‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰¯ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰¯zÂ -112‡l‡ ,e¯·ÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰Ú·zL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙Ú·Bz ‡l‡ ,‰¯zÂ ‡Ï - „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.e¯·ÚL∆»¿

פי"א,112) (שם וב'ירושלמי' וברש"י) צו. (כתובות מחלה
לוותה  אבל לוותה, כשלא אמורים דברים במה אמרו: ה"ב)
שנים) שלש בתוך (שתפסתו משכון בידה יש אם וכן גובה,
תפיסת  אין שנים שלש לאחר תפסה אם אבל למפרע. גובה
הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה מחלה כבר כי כלום, משכונה
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay a"k ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.æëÌ‰ ,ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰Ú·zL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk - ÈzÏË ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
Ú·Mz B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ - ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«

˙q‰ ˙Úe·L113‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ˙‡OpMÓ ;Ïh˙Â ¿«∆≈¿ƒ…ƒ∆ƒ»»∆»¿»ƒ
e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÌÈL¯Bi‰ eÚ·MÈ B‡ ,‰È‡¿̄»»ƒ»¿«¿ƒ¿«∆≈∆»¿

dÏ114. »

מוחזקת 113) היא שהרי נטלה, שכבר ראיה הביאו לא אם
את  כטוען זה והרי ממנה, להוציא באים והם בנכסים
הנתבע  נשבע בכל, כופר והלה בידך", לי "מנה חבירו:
כאן  אף ה"ג) פ"א, ונטען טוען (הל' ונפטר היסת שבועת
שבועת  בחזקתה. נשארים והנכסים נטלה שלא נשבעת היא

הי"ג. פט"ו לעיל מפורשת - עברו 114)היסת משנישאת
ישבעו  מידם, להוציא באה והיא היתומים לרשות הנכסים

ובמגידֿמשנה). צו: (כתובות ויפטרו היסת שבועת

.çë¯wÚ‰ ÔÈ„k ‰a˙k ˙ÙÒBz ÔÈc115,CÎÈÙÏ . ƒ∆∆¿À»¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
‰Ú·zL ‰ÓÏ‡116‰kLÓ B‡ ‰ÏÁÓ B‡ ‰¯ÎÓ B‡ «¿»»∆»¿»»¿»»¬»ƒ¿¿»
d˙a˙k ˙ÙÒBz117˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ¯wÚ‰ ÌÚ118. ∆∆¿À»»ƒ»ƒ»≈»¿

˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ˙ˆ˜Ó ‰Ú·z Ì‡Â119ÈÓk BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿ƒ
˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ .B˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ¯wÚ‰ ˙ˆ˜Ó ‰Ú·zL∆»¿»ƒ¿»»ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿»¿»«∆∆
ÌÚ ˙ÙÒBz‰ ‰ÏÁÓe ‰¯ÎÓ - Ì˙Ò ˙ÏÁBn‰ B‡«∆∆¿»»¿»»¬»«∆∆ƒ

¯wÚ‰120˙k Ì‰ÈML ;.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÓL ‰a »ƒ»∆¿≈∆¿À»¿»¿»»

נד:).115) (כתובות לבתולה ומאתיים לאלמנה, מנה
ה"א.116) לעיל כמבואר בעלה 117)בביתֿדין בחיי בין

שם. כמבואר מותו, לאחר ואם 118)בין באלמנותה,
פי"ז  לעיל כמבואר מזונות, לה אין בחייו אפילו - מחלה

('לחם 119)הי"ט. התוספת והניחה העיקר תבעה
ד"ה  נד: (כתובות ה'תוספות' פירשו וכן משנה'),

ה"ב:120)"ולתובעת"). פט"ז לעיל השווה ב. נד, שם
או  מאה שהוא כתובה עיקר אלא כתובה נקראים "ואין

בלבד". התוספת עם מאתיים

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הבנות 1) זכויות דיכרין", בנין "כתובת דין רבינו בו ביאר

בת  הממאנת. בת הכתובה, תנאי לעקור שאין אביהן, מנכסי
הבנים  מזונות, לענין השנייה ובת הארוסה, בת היבמה,

מזונות. לענין והבנות

.àÌÈL¯BÈ ÌÈ¯Îf‰ ÌÈa eÈ‰iL ,‰a˙k‰ È‡zÓƒ¿»≈«¿À»∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ôn‡ ˙a˙k2Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙¯B˙· ‰ÒÈÎ‰L d˙Èe„e ¿À«ƒ»¿¿»»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈…

ÏÊ¯·3‰M¯È‰ ¯‡L ÔÈ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â ,4Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ5 «¿∆¿««»¿ƒ¿»«¿À»ƒ¬≈∆
‰ÂLa6. ¿»∆

אביהם.2) לה שכתב והתוספת לעיל 3)העיקר מפורש
כדין  אביהם אותה וירש אביהם בחיי מתה והיא ה"א, פט"ז

האב. גם מת ואח"כ אשתו, את היורש שנשארה 4)בעל
האב. אחרות.5)מעזבון מנשים לאביהם שנולדו

הנקראת:6) וזוהי ה"ב, פי"ב לעיל ראה ב. נב, כתובות
ה"ז. פט"ז, לעיל הזכרים) (הבנים דכרין" בנין "כתובת

.ád˙a˙k ,‰M‡ ‡O „ˆÈk7d˙Èe„e8‰„ÏÈÂ ,ÛÏ‡ ≈«»»ƒ»¿À»»¿¿»»∆∆¿»¿»

ÂÈiÁ· ‰˙Óe Ô·9˙¯Á‡ ‰M‡ ‡O Ck ¯Á‡Â .10 ≈≈»¿«»¿««»»»ƒ»«∆∆
.ÂÈiÁa ‰˙Óe ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙Èe„e d˙a˙k¿À»»¿¿»»»«ƒ¿»¿»≈≈»¿«»
‰BL‡¯‰ ÔÓ Ba .ÌÈtÏ‡ ÁÈp‰Â ,‡e‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒƒ««¿«ƒ¿ƒ»ƒ»

Bn‡ ˙a˙ÎaL ÛÏ‡ L¯BÈ11L¯BÈ ‰iM‰ ÔÓ B·e , ≈∆∆∆ƒ¿À«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
¯‡M‰Â ,Bn‡ ˙a˙ÎaL ÌÈ˙‡Ó12B˙B‡ ÌÈL¯BÈ »«ƒ∆ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ

‰ÂLa13Úa¯‡Â ÛÏ‡ ‰BL‡¯‰ Ôa „Èa ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿»¿«∆»ƒ»∆∆¿«¿«
˙B‡Ó14˙B‡Ó LL ‰iM‰ Ôa „È·e ,15. ≈¿«∆«¿ƒ»≈≈

משלו.7) לה משלה.8)שכתב לו הרי 9)שהכניסה
גבייה. לידי באה לא וכתובתה נדונייתה, את בעלה ירש

שתיהן 10) נשא אפילו אלא הראשונה, מות אחרי דוקא לאו
ה"ד. בסמוך כמבואר כן, הדין - 'בנין 11)כאחת בתורת

זוז.12)דכרין'. מאות היורשים 13)שמונה בנים כדין
אביהם. מירושת 14)את מאות וארבע האם, מכתובת אלף

בירושה 15)האב. מאות וארבע האם, מכתובת מאתיים
דכרי  בנין 'כתובת תקנת וטעם צא.), (כתובות "כדי מהאב ן'

האב  ידע שאם נב:) (שם כבנו" לבתו ויתן אדם שיקפוץ
נדוניא  לתת ירבה הוא נדונייתו, מתנת את יירשו בתו שבני
- הבעל כתובת שגם תיקנו וממילא נישואיה. לקראת לבתו
זה  אם האב יאמר שלא כדי בניה, יירשוה - ותוספת עיקר
ידי  אמשוך אני אף בתי, לבני מלהוריש שלו, על מקפיד

שם). (רש"י נדוניא לו מלהרבות

.âÈzL È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«≈«¿≈¿≈
¯‡M‰ e˜ÏÁiL È„k ¯˙BÈ B‡ „Á‡ ¯Èc ˙Ba˙k16 ¿Àƒ»∆»≈¿≈∆«¿¿«¿»

‰ÂLa17ÌÈ˜ÏBÁ - ¯Èc ¯˙BÈ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆¬»ƒ…ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ
˙a˙k el‡Â Ôn‡ ˙a˙k el‡ eL¯ÈÈ Ì‡L .‰ÂLa Ïk‰«…¿»∆∆ƒƒ¿≈¿À«ƒ»¿≈¿À«
ÔÈa B˙B‡ ˜ÏÁÏ „Á‡ ¯Èc ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,Ôn‡ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»∆»«¬…≈
ÔÈa ‰M¯È ˜elÁ Ïh·Ó ‰Ê È‡z ‡ˆÓ ,ÌÈL¯Bi‰«¿ƒƒ¿»¿«∆¿«≈ƒ¿À»≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÂLa ÌÈa‰18. «»ƒ¿»∆∆ƒ«»

הנשאר.16) הדינר מקיימים 17)את ובו הגולגולת, לפי
חֿיא). כז, (במדבר בתורה האמורה ירושה ולא 18)דין

נחלה  שנעקרת במקום דכרין' 'בנין כתובת חכמים תיקנו
נב:). (כתובות עלֿידם שבתורה

.ã¯Á‡ BÊa ÔÈa ,˙Ba¯ ÌÈL ‡OpL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆»»»ƒ«≈¿««
ÌÈa Ô‰Ó BÏÂ ,ÂÈiÁa Ôlk e˙Óe ,˙Á‡ ˙·a ÔÈa BÊ≈¿«««≈À»¿«»¿≈∆»ƒ
¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒƒ»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»

Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk -19ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿∆»≈¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ
‰ÂLa20. ¿»∆

הבנים 19) רוצים כזה, זה שוה הכתובות סכום ואפילו
אחת  אשה שבני כגון בשוה, לחלוק ולא אמם כתובת ליטול
ליטול  למועטים וטוב מרובים, בניה והשניה מועטים,
לפי  בשוה אחיהם עם לחלוק ולא אמם כתובת לעצמם

שם). (רש"י והעיד 20)הגולגולת תורה. של ירושה כדין
'בנין  (של ירושתן מנהג מצאנו "שלא ה"ז פט"ז לעיל רבינו
סימן  פ"ד לכתובות והרא"ש הישיבות". בכל פשוט דכרין')
בזמן  דכרין בנין כתובת דנין "שאין הגאונים: בשם כתב כד,
כבנו, לבתו ויתן אדם שיקפוץ אלא הטעם שאין  כיון הזה,
לבנו  אדם שיתן הלוואי . . ויותר. יותר ליתן נהגו ועכשיו
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‡lL ˙BBÊÓÏ ¯kÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿¿≈≈»ƒ¿…ƒ¿∆…
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a94,ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‰LÏLa ‡l‡ , ¿≈ƒÀ¿ƒ∆»ƒ¿»¬»ƒ∆¡»ƒ

ÔÈ·Ï dÈa ˙BBÊÓÏ ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê¯Î‰ ‡Ïa¿…«¿»»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»¿≈
‰ÂLa ‰ÂL dÓˆÚ95e‡B·iLÎe .Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»¿∆»

˙ÚaL - d˙B‡ ÚÈaL‰Ï ÔÈL¯Bi‰96. «¿ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿««

בשעת 92) "בסוף" שתשבע הסוברים אחרים כדעת ולא
כתובתה. פי"ז 93)גביית לעיל כמבואר פומבית, מכירה

במזונות  להכרזה צורך שאין ק:): (כתובות אמרו וכן הי"ג.
ההכרזה. ימי תום עד מזונותיה לעכב שאיֿאפשר האלמנה,

ב.94) צז, יד.95)שם פי"ז, לעיל שבועת 96)השווה
נשבעה  ולא הואיל כלום, בעלה משל עיכבה שלא אלמנה

המכירה. לפני

.àë‰ML Ì‰Ó ÔeÊÏ È„k ?˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ‰nÎÂ¿«»¿ƒƒ¿¿≈»≈∆ƒ»
‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ‡Ï ,ÌÈL„Á97‰È‰iL ˙Ó ÏÚ ÔÈ¯ÎBÓe . √»ƒ…≈«∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿∆

ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ dÏ Ô˙B Á˜Bl‰98˙¯ÎBÓe ˙¯ÊBÁÂ . «≈«≈»¿¿ƒ¿∆∆∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙¯ÎBÓ ÔÎÂ .ÌÈL„Á ‰MLÏ ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿ƒ»√»ƒ¿≈∆∆¿∆∆
‰·Bb ,d˙a˙k È„k ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈¿À»»»

d˙a˙k99.dÏ ˙ÎÏB‰Â ¯‡M‰ ÔÓ ¿À»»ƒ«¿»¿∆∆»

ותפסיד 97) כתובתה תתבע או תתארס שמא א. צז, כתובות
שבידו 98)מזונותיה. מה יחזיר לאחר, תינשא שאם

שם). (רש"י יותר 99)ליורשים עולה כתובתה ואפילו
(שם). ביחד השאר מוכרת - חדשים ששה כדי ממזון

.áëÔÈ‡ - ˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒtL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»≈ƒ¿≈
dnÚ ÔÈ·MÁÓ100e‡B·iL „Ú ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

- ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e‡ˆÓ Ì‡ .‰eÚa˙ÈÂ ÌÈL¯Bi‰«¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»«¬≈»∆»
B˙B‡ ÔÈÏËB101Ìk¯„Ï ÔÈÎÏB‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,102È‡Â . ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»«¬ƒ

ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa - ÌÈpË˜ ÌÈL¯Bi‰ eÈ‰ Ì‡L ,¯ÓB‡≈∆ƒ»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
dnÚ103‰È„È ‰OÚÓ ÔÈ˜ÒBÙe ,104dÏ ÔÈ˜ÒBtL C¯„k , ƒ»¿ƒ«¬≈»∆»¿∆∆∆¿ƒ»

.˙BBÊÓ¿

למזונותיה.100) מספיקים ידיה מעשי אם לבדוק
הֿו.101) לעיל כמבואר מזונותיה, תחת שלהם שהוא
לעיל 102) הים, למדינת בעלה שהלך באשה ששנינו כדרך

מודים  הכל שבאלמנה קז.) (כתובות נראה וכן הט"ז. פי"ב
ידיה. מעשה על לדקדק מבלי מזונותיה לה שפוסקים

לעשות,103) עליה המוטל עושה היא אם אחריה בודקים
ליורשים. אותו נותנת היא "ביתֿדין 104)ואם הוא: כלל

על  לשקוד וצריך לז.) (גיטין הוא" יתומים של אביהם
וראיה  לטעון. יודעים ואינם קטנים כשהם וביחוד טובתם.
אין  שם: שאמרו כב:) (ערכין התלמוד מסוגיית רבינו לדברי
לכתובת  . . . אלא למכרם (קטנים) יתומים לנכסי נזקקים
תפסידם  היא כתובתה תגבה לא שאם מזונות משום אשה,
ידיה  מעשי הלא שם, ושאלו מממונם. מזונותיה באכילת
ידיה  מעשי אין לפעמים ותירצו: מפסידתם, ואינה שלהם
מחשבין  שאין נאמר ואם במזונותיה. הפסד ויש מספיקים,
יש  תמיד אםֿכן כלום, עליה ליתומים ואין ידיה מעשי על
ידיה  מעשה על מחשב שביתֿדין מכאן, הפסד. להם

ג). ס"ק ע סי' מילואים' ('אבני מזונות לה כשפוסק

.âë- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡L ‰ÓÏ‡«¿»»∆≈¿«¿À»≈ƒ««»»
B‡ ‰¯ÎÓ B‡ ,d˙a˙k ‰ÏÁÓ ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡≈»¿∆»»¬»¿À»»»¿»

d˙B‡ ‰kLÓ105- L¯BÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È·‰ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚ·M‰Â106·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»

הכ"ח.105) להלן כמבואר מזונות, לה אין אלה ובכל
להפרע 106) הבא כדין כלום, בעלך משל עיכבת שלא

פי"ב, למעלה וראה הי"ט. לעיל כמבואר יתומים, מנכסי
ליורש". טוענים "ולעולם הי"ח:

.ãë‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»»»
Ïk ÔÈ„k ˙Bf - ‰˙ˆ¯ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â¿»¿»≈«¿ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ»

‰a˙k ˙ÏËB - ‰˙ˆ¯ ,˙BÓÏ‡‰107ÈL¯b :‰¯Ó‡ . »«¿»»¿»∆∆¿À»»¿»≈¿«ƒ
˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa108ÎpÓ ˙BfÂ ,È„k „Ú ÂÈÒ «¿ƒ≈»∆¡∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»«¿≈

dÏ LÈ - BzL‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Ì‡L :ÌÈt ÏkÓ d˙a˙k¿À»»ƒ»»ƒ∆ƒ¬«ƒƒƒ¿≈»
,‰a˙k dÏ LÈ - ‰¯Ó‡L BÓk dL¯b Ì‡Â ,˙BBÊÓ¿¿ƒ≈¿»¿∆»¿»≈»¿À»
È„k „Ú ˙BBÊÓ ˙ÏËB CÎÈÙÏ .d„Èa d˙a˙k È¯‰L∆¬≈¿À»»¿»»¿ƒ»∆∆¿«¿≈

dÏ ˙ÎÏB‰Â d˙a˙k109. ¿À»»¿∆∆»

להנשא,107) בעלי מת לומר נאמנת שהאשה ב. קז, כתובות
גירושין  מהל' פי"ב (להלן להגלות הדבר עשוי חי הוא שאם
כתובתה  ליטול גם נאמנת - להנשא שנאמנת ומכיון הט"ו),

הל"א). פט"ז לשקר,108)(למעלה יכולה היא שבזה
שלמעלה. בעלי" ב"מת כמו להגלות עשוי הדבר שאין

שם.109) כתובות,

.äëÔÈLe¯b ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110- dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
L¯Bi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈

˙BBÊÓ dÏ LÈ - dÏÚa ÈiÁa Ï·‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«
.ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b L¯b˙zL∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ

ספק 110) מגורשת) (ואינה לו קרוב ספק גיטה לה זרק כגון
(ומגורשת). לה להנשא 111)קרוב אסורה שעדיין

להנשא  שמעוכבת וכל מגורשת, אינה שמא - לאחרים
ברשב"ם  וכן וברש"י, צז: (כתובות מזונות לה יש - מחמתו

מז:). לב"ב

.åë‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰¯ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰¯zÂ -112‡l‡ ,e¯·ÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰Ú·zL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙Ú·Bz ‡l‡ ,‰¯zÂ ‡Ï - „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.e¯·ÚL∆»¿

פי"א,112) (שם וב'ירושלמי' וברש"י) צו. (כתובות מחלה
לוותה  אבל לוותה, כשלא אמורים דברים במה אמרו: ה"ב)
שנים) שלש בתוך (שתפסתו משכון בידה יש אם וכן גובה,
תפיסת  אין שנים שלש לאחר תפסה אם אבל למפרע. גובה
הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה מחלה כבר כי כלום, משכונה
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.æëÌ‰ ,ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰Ú·zL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk - ÈzÏË ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
Ú·Mz B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ - ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«

˙q‰ ˙Úe·L113‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ˙‡OpMÓ ;Ïh˙Â ¿«∆≈¿ƒ…ƒ∆ƒ»»∆»¿»ƒ
e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÌÈL¯Bi‰ eÚ·MÈ B‡ ,‰È‡¿̄»»ƒ»¿«¿ƒ¿«∆≈∆»¿

dÏ114. »

מוחזקת 113) היא שהרי נטלה, שכבר ראיה הביאו לא אם
את  כטוען זה והרי ממנה, להוציא באים והם בנכסים
הנתבע  נשבע בכל, כופר והלה בידך", לי "מנה חבירו:
כאן  אף ה"ג) פ"א, ונטען טוען (הל' ונפטר היסת שבועת
שבועת  בחזקתה. נשארים והנכסים נטלה שלא נשבעת היא

הי"ג. פט"ו לעיל מפורשת - עברו 114)היסת משנישאת
ישבעו  מידם, להוציא באה והיא היתומים לרשות הנכסים

ובמגידֿמשנה). צו: (כתובות ויפטרו היסת שבועת

.çë¯wÚ‰ ÔÈ„k ‰a˙k ˙ÙÒBz ÔÈc115,CÎÈÙÏ . ƒ∆∆¿À»¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
‰Ú·zL ‰ÓÏ‡116‰kLÓ B‡ ‰ÏÁÓ B‡ ‰¯ÎÓ B‡ «¿»»∆»¿»»¿»»¬»ƒ¿¿»
d˙a˙k ˙ÙÒBz117˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ¯wÚ‰ ÌÚ118. ∆∆¿À»»ƒ»ƒ»≈»¿

˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ˙ˆ˜Ó ‰Ú·z Ì‡Â119ÈÓk BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿ƒ
˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ .B˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ¯wÚ‰ ˙ˆ˜Ó ‰Ú·zL∆»¿»ƒ¿»»ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿»¿»«∆∆
ÌÚ ˙ÙÒBz‰ ‰ÏÁÓe ‰¯ÎÓ - Ì˙Ò ˙ÏÁBn‰ B‡«∆∆¿»»¿»»¬»«∆∆ƒ

¯wÚ‰120˙k Ì‰ÈML ;.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÓL ‰a »ƒ»∆¿≈∆¿À»¿»¿»»

נד:).115) (כתובות לבתולה ומאתיים לאלמנה, מנה
ה"א.116) לעיל כמבואר בעלה 117)בביתֿדין בחיי בין

שם. כמבואר מותו, לאחר ואם 118)בין באלמנותה,
פי"ז  לעיל כמבואר מזונות, לה אין בחייו אפילו - מחלה

('לחם 119)הי"ט. התוספת והניחה העיקר תבעה
ד"ה  נד: (כתובות ה'תוספות' פירשו וכן משנה'),

ה"ב:120)"ולתובעת"). פט"ז לעיל השווה ב. נד, שם
או  מאה שהוא כתובה עיקר אלא כתובה נקראים "ואין

בלבד". התוספת עם מאתיים

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הבנות 1) זכויות דיכרין", בנין "כתובת דין רבינו בו ביאר

בת  הממאנת. בת הכתובה, תנאי לעקור שאין אביהן, מנכסי
הבנים  מזונות, לענין השנייה ובת הארוסה, בת היבמה,

מזונות. לענין והבנות

.àÌÈL¯BÈ ÌÈ¯Îf‰ ÌÈa eÈ‰iL ,‰a˙k‰ È‡zÓƒ¿»≈«¿À»∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ôn‡ ˙a˙k2Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙¯B˙· ‰ÒÈÎ‰L d˙Èe„e ¿À«ƒ»¿¿»»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈…

ÏÊ¯·3‰M¯È‰ ¯‡L ÔÈ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â ,4Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ5 «¿∆¿««»¿ƒ¿»«¿À»ƒ¬≈∆
‰ÂLa6. ¿»∆

אביהם.2) לה שכתב והתוספת לעיל 3)העיקר מפורש
כדין  אביהם אותה וירש אביהם בחיי מתה והיא ה"א, פט"ז

האב. גם מת ואח"כ אשתו, את היורש שנשארה 4)בעל
האב. אחרות.5)מעזבון מנשים לאביהם שנולדו

הנקראת:6) וזוהי ה"ב, פי"ב לעיל ראה ב. נב, כתובות
ה"ז. פט"ז, לעיל הזכרים) (הבנים דכרין" בנין "כתובת

.ád˙a˙k ,‰M‡ ‡O „ˆÈk7d˙Èe„e8‰„ÏÈÂ ,ÛÏ‡ ≈«»»ƒ»¿À»»¿¿»»∆∆¿»¿»

ÂÈiÁ· ‰˙Óe Ô·9˙¯Á‡ ‰M‡ ‡O Ck ¯Á‡Â .10 ≈≈»¿«»¿««»»»ƒ»«∆∆
.ÂÈiÁa ‰˙Óe ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙Èe„e d˙a˙k¿À»»¿¿»»»«ƒ¿»¿»≈≈»¿«»
‰BL‡¯‰ ÔÓ Ba .ÌÈtÏ‡ ÁÈp‰Â ,‡e‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒƒ««¿«ƒ¿ƒ»ƒ»

Bn‡ ˙a˙ÎaL ÛÏ‡ L¯BÈ11L¯BÈ ‰iM‰ ÔÓ B·e , ≈∆∆∆ƒ¿À«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
¯‡M‰Â ,Bn‡ ˙a˙ÎaL ÌÈ˙‡Ó12B˙B‡ ÌÈL¯BÈ »«ƒ∆ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ

‰ÂLa13Úa¯‡Â ÛÏ‡ ‰BL‡¯‰ Ôa „Èa ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿»¿«∆»ƒ»∆∆¿«¿«
˙B‡Ó14˙B‡Ó LL ‰iM‰ Ôa „È·e ,15. ≈¿«∆«¿ƒ»≈≈

משלו.7) לה משלה.8)שכתב לו הרי 9)שהכניסה
גבייה. לידי באה לא וכתובתה נדונייתה, את בעלה ירש

שתיהן 10) נשא אפילו אלא הראשונה, מות אחרי דוקא לאו
ה"ד. בסמוך כמבואר כן, הדין - 'בנין 11)כאחת בתורת

זוז.12)דכרין'. מאות היורשים 13)שמונה בנים כדין
אביהם. מירושת 14)את מאות וארבע האם, מכתובת אלף

בירושה 15)האב. מאות וארבע האם, מכתובת מאתיים
דכרי  בנין 'כתובת תקנת וטעם צא.), (כתובות "כדי מהאב ן'

האב  ידע שאם נב:) (שם כבנו" לבתו ויתן אדם שיקפוץ
נדוניא  לתת ירבה הוא נדונייתו, מתנת את יירשו בתו שבני
- הבעל כתובת שגם תיקנו וממילא נישואיה. לקראת לבתו
זה  אם האב יאמר שלא כדי בניה, יירשוה - ותוספת עיקר
ידי  אמשוך אני אף בתי, לבני מלהוריש שלו, על מקפיד

שם). (רש"י נדוניא לו מלהרבות

.âÈzL È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«≈«¿≈¿≈
¯‡M‰ e˜ÏÁiL È„k ¯˙BÈ B‡ „Á‡ ¯Èc ˙Ba˙k16 ¿Àƒ»∆»≈¿≈∆«¿¿«¿»

‰ÂLa17ÌÈ˜ÏBÁ - ¯Èc ¯˙BÈ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆¬»ƒ…ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ
˙a˙k el‡Â Ôn‡ ˙a˙k el‡ eL¯ÈÈ Ì‡L .‰ÂLa Ïk‰«…¿»∆∆ƒƒ¿≈¿À«ƒ»¿≈¿À«
ÔÈa B˙B‡ ˜ÏÁÏ „Á‡ ¯Èc ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,Ôn‡ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»∆»«¬…≈
ÔÈa ‰M¯È ˜elÁ Ïh·Ó ‰Ê È‡z ‡ˆÓ ,ÌÈL¯Bi‰«¿ƒƒ¿»¿«∆¿«≈ƒ¿À»≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÂLa ÌÈa‰18. «»ƒ¿»∆∆ƒ«»

הנשאר.16) הדינר מקיימים 17)את ובו הגולגולת, לפי
חֿיא). כז, (במדבר בתורה האמורה ירושה ולא 18)דין

נחלה  שנעקרת במקום דכרין' 'בנין כתובת חכמים תיקנו
נב:). (כתובות עלֿידם שבתורה

.ã¯Á‡ BÊa ÔÈa ,˙Ba¯ ÌÈL ‡OpL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆»»»ƒ«≈¿««
ÌÈa Ô‰Ó BÏÂ ,ÂÈiÁa Ôlk e˙Óe ,˙Á‡ ˙·a ÔÈa BÊ≈¿«««≈À»¿«»¿≈∆»ƒ
¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒƒ»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»

Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk -19ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿∆»≈¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ
‰ÂLa20. ¿»∆

הבנים 19) רוצים כזה, זה שוה הכתובות סכום ואפילו
אחת  אשה שבני כגון בשוה, לחלוק ולא אמם כתובת ליטול
ליטול  למועטים וטוב מרובים, בניה והשניה מועטים,
לפי  בשוה אחיהם עם לחלוק ולא אמם כתובת לעצמם

שם). (רש"י והעיד 20)הגולגולת תורה. של ירושה כדין
'בנין  (של ירושתן מנהג מצאנו "שלא ה"ז פט"ז לעיל רבינו
סימן  פ"ד לכתובות והרא"ש הישיבות". בכל פשוט דכרין')
בזמן  דכרין בנין כתובת דנין "שאין הגאונים: בשם כתב כד,
כבנו, לבתו ויתן אדם שיקפוץ אלא הטעם שאין  כיון הזה,
לבנו  אדם שיתן הלוואי . . ויותר. יותר ליתן נהגו ועכשיו

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



`zeyiצח zekld - miyp xtq - hay a"k ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

במתנת  שירבה מי כל לנדות הדבר הוצרך וכמה כבתו,
שאין  כתב: סט"ז קיא, סי' באהע"ז הרמ"א וגם בתו".

אלו. במדינות נוהגת דכרין' 'בנין כתובת

.äÌÈÓB˙È‰ e¯Ó‡21 ÏÚ ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ :eÈ·‡ ÈÒÎ »¿«¿ƒ¬≈»«¬ƒ«ƒ¿≈»ƒ
¯Èc ¯˙BÈ22ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ôn‡ ˙a˙k eÏhiL È„k , ≈ƒ»¿≈∆ƒ¿¿À«ƒ»≈¿ƒ

eÈ‰L ‰nk ÔÈc ˙È·a ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡ ,Ì‰Ï»∆∆»»ƒ∆«¿»ƒ¿≈ƒ«»∆»
B‡ ea¯˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÔÈÂL»ƒƒ¿«ƒ«¬ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«

eËÚÓ˙23- ˜ÏÁÏ e‡B·iL Ì„˜ Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ È¯Á‡ ƒ¿«¬«¬≈ƒ«¬ƒ∆…∆∆»«¬…
Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÓL ÔÈ‡24. ≈»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ∆

הגדולה.21) הכתובה לקבלם 22)בני דמיהם מעלים
בשוה. לחלוק דינר שישאר ביוקר, או 23)עלינו שהוקרו

א.24)שהוזלו. צא, כתובות

.å,¯˙BÈ B‡ ¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»≈
ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡25BÈ‡ - ¯˙Bi‰ „‚k ·BÁ ¯ËL ««ƒ∆≈»»¿«¿∆∆«≈≈

ËÚÓÓ26.Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ , ¿«≈∆»»∆»≈∆≈¿À«ƒ

למלוה.25) יותר או דינר שחייב אביהם, לך 26)על אין
יורשים  לפני נכסים נפלו שכשמת מזו, גדולה ירושה
לפרוע  מצוה עושים ואלו אלו אביהם, על חוב שטר וכשיצא

וברש"י). צ: (שם ירושתם היא והיא אביהם, חוב

.æÂÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»¿≈»ƒ≈»««≈∆¿«»
B˙BÓ ¯Á‡ ˙Á‡Â27ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰È˙MÓ ÌÈa BÏÂ , ¿««««¿»ƒƒ¿≈∆««ƒ

‰iM‰ ‰ÚaL Ì‡ :˙Ba˙k‰ ÈzL ÏÚ ¯˙È ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ«»≈«¿≈«¿Àƒƒ¿¿»«¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙Úe·L28ÌÈÓ„B˜ ‰Èa - ˙eÓzL Ì„˜ ¿««¿»»…∆∆»»∆»¿ƒ

˙M¯ÈÏ29d˙a˙k30Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ÈtÓ , ƒÀ«¿À»»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿À«ƒ»
‰Ê È‡˙a31ÔÈL¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,‰¯Bz ÏL ‰M¯È ‡l‡ , ƒ¿«∆∆»¿À»∆»¿««»¿ƒ

‰Ê È‡˙a Ôn‡ ˙a˙k ‰BL‡¯‰ Èa32ÌL ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»ƒ»¿À«ƒ»ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«»
Ú·MzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ÌeÏk33 ¿¿ƒ¿»∆¿ƒ≈»…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ôn‡ ˙a˙k ÌÈL¯BÈ ‰BL‡¯‰ Èa -34¯‡M‰Â , ¿≈»ƒ»¿ƒ¿À«ƒ»ƒ¿«¿«¿»
.‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»∆

שמתה.27) עד כתובתה לגבות הספיקה שלא 28)ולא
לעיל  כמבואר כתובתה, לו מכרה ולא כלום, אצלה הניח

ה"ד. "לירש".29)פט"ז התימנים: המגיעה 30)ובכת"י
אביהם. מנכסי ל'מותר 31)לאמם הזקוק דכרין' 'בנין של

צא.). (שם על 32)דינר' דינר' 'מותר כאן שאין ואע"פ
עצמה  היא השניה לבני הנפרעת הכתובה - הכתובות שתי
לך  אין - כחוב ונגבית הואיל לחברתה', 'מותר נעשית
הכתובה  לפרוע הבנים כל על שהרי מזו, גדולה ירושה
בענין  לעיל כמבואר ירושתם. היא והיא אביהם חובת שהיא

צ:). (שם חוב אמם,33)שטר כתובת השניה לבני שאין
לבניו, - שבועה עליו שחייב ממון מוריש אדם אין כי

הי"ב. פט"ז לעיל -34)כמבואר הרבה' 'מותר כאן ויש
עליה. נשבעה שלא השניה האשה של הכתובה סכום

.ç˙ÓÂ ,Ô‰Ó ÌÈa BÏ eÈ‰Â ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰35, »»»¿≈»ƒ¿»»ƒ≈∆»≈
- e˙Ó Ck ¯Á‡Â eÚaL Ì‡ :ÌÈLp‰ e˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«»ƒƒƒ¿¿¿««»≈

‰¯Bz ÏL ‰M¯Èa Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»
ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»

ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡¯‰ ÈL¯BÈÂ .ÌL ÔÈ‡ B‡ ¯˙BÓ»≈»¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈
‰iM‰37Ïk‰ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÏBÁ - eÚaL ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ«…
;‰ÂLa‰ÓÏ‡Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰a˙k ˙M¯È ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

Ú·MzL „Ú ‰a˙k38. ¿À»«∆ƒ»«

שלהן.35) הבעל מיורשי כתובתן לגבות שתיהן ועל
לבנים.36) מהאם ישר קדם 37)העוברת חובה שהרי

ה"א. פי"ז, לעיל וכמבואר השניה, לחוב וגם 38)בזמן
הבעל  בחיי הנשים מתו לא כי כאן, אין דכרין' 'בנין כתובת

כלום. לבניו הוריש לא וממילא כלום. מהן ירש ולא

.è‰ÚaLpL BÊ - ‰ÚaL ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÚaL ˙Á‡««ƒ¿¿»¿««…ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»
‰lÁz d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ

- ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k L¯Bi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BË BÈ‡40,ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÏÎk41. ¿»«¿ƒ

הבנים.39) לירושת קודם שהוא חוב, בעל כדין
האב.40) בחיי לאחר זוכה 41)שנמכרו היורש שאין כשם

מבני  אלא אינה דכרין' 'בנין כתובת כך אביו, שמכר במה
אלא  ממשועבדים הטורף 'חוב' דין לה אין זו, כתובה חורין.
ממני, לך שיולדו זכרים "בנים לה: כתב שכך כירושה, היא
שאר  עם בירושה חלקם על יותר כתובתך, כסף יירשו הם

נב:). (כתובות אחיהם"

.éÈÒÎpÓ ˙BBf ˙Ba‰ ‰ÈÈ‰zL ,‰a˙k È‡zÓeƒ¿»≈¿À»∆ƒ¿∆»«»ƒƒƒ¿≈
B˙BÓ ¯Á‡ Ô‰È·‡42eÒ¯‡˙iL „Ú43.e¯b·iL „Ú B‡ ¬ƒ∆«««∆ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿

‰Ò¯‡˙ B‡ ,‰Ò¯‡˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««««ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
˙Bfp‰ ˙·e .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚a ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»≈»¿««ƒ∆
d˙‡ÈˆÓe ‰È„È ‰OÚÓ - B˙BÓ ¯Á‡Ï ‰È·‡ ÈÒÎpÓƒƒ¿≈»ƒ»¿«««¬≈»∆»¿ƒ»»

ÌÈÁ‡Ï ‡Ï ,dÓˆÚÏ44. ¿«¿»…»«ƒ

שיהיו 42) עד אלא לזונן חייב הוא אין האב שבחיי אע"פ
ניזונות  - משמת הי"ד), פי"ב (למעלה שנים שש  בנות
פ"ב  (למעלה לה כתב שלא פי על אף ביתֿדין מכח מנכסיו

עודה 43)ה"ה). אפילו - ומשנתארסה ב. נג, כתובות
הט"ו. להלן כמבואר אביה, מנכסי ניזונת אינה קטנה,

לעצמה.44) ידיה מעשה שתרויח לאב לו נוח א. מג, שם,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא שם דרשו וכן
בנותיכם  ולא לבניכם כנענים) (עבדים אותם - אחריכם"

שאין מגיד וכן לבניכם, לבנו. בתו זכות מוריש אדם
אלא  בה זכה לא אביה בחיי שאפילו לעצמה, מציאתה
מלזונה, ימנע מציאתה לו תתן לא שאם 'איבה', משום
בעל  אותה זנים האחים אבל אותה, לזון חייב אינו שהרי
לחוש  ואין למזונותיה המשועבדים אביהם מנכסי כרחם

וברש"י). (שם לאיבה

.àé˙eÒÎe ˙BBÊÓ ˙aÏ ÔÈ˜ÒBt45ÈÒÎpÓ ¯B„Óe ¿ƒ««¿¿»ƒƒ¿≈
‰ÓÏ‡Ï ÔÈ˜ÒBtL C¯„k ,‰È·‡46ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBnL C¯„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „B·Îe d„B·k48¯·c Ô‰Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BaÏÂ , ¿»¿«««¿«»¿ƒ»∆»»
„·Ïa Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰49˙BÚaL ˙Ba‰ ÔÈ‡Â .50. ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿»
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מזונות.45) בכלל שהכל ה"א, פי"ב כתובות 'ירושלמי'
ה"ב.46) פי"ח שאיֿאפשר 47)למעלה א. פז, כתובות

מכירה  - הכרזה ההכרזה. ימי תום עד מזונותיהן לעכב
פי"ב  לעיל ראה מקומות, בהרבה למעלה ומבוארת פומבית,

לפי 48)הט"ז. וניזונת עמו עולה היא עשיר בעלה שאם
ה"ג. פי"ח, למעלה כמבואר 'ירושלמי'49)כבודו,

יורדת". ולא עולה לא "הבת ה"א: פי"ב, כתובות
פי"ח 50) (למעלה מזונותיה על נשבעת שאלמנה אףֿעלֿפי

כסף, צרור להן התפיס שאביהן לחוש אין בבנות - הי"ט)
סי' שמואל' 'בית - קז: (כתובות לקטנה כסף מתפיסין שאין
ומדברי  להשבע, צריכה נערה זה לפי אבל טו), ס"ק קיב
ה'מגיד  ולדעת להשבע. צריכה אינה נערה שגם נראה רבינו
שיש  שאמרו: א. סט, בכתובות רבינו דברי מקור משנה'
כדרך  להם נשבעת ואינה האחים, של חוב בעלת דין לבת,
להפרע  "הבא אמרו: ולא ללווה. נשבע בעלֿחוב שאין
להפרע  בבא אלא - בשבועה" אלא יפרע לא יתומים, מנכסי
הבת  פרנסת לענין שם, נאמר זה אולם אביהם. חוב
נא, גיטין ב'תוספות' (וראה מזונותיה לענין ולא (נדונייתה)

אתפסה). צררי אימור דיבורֿהמתחיל: א.

.áé˙BBf ˙Ba‰ ‡ÏÂ Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿ƒ¿À«ƒ»¿…«»ƒ
.Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰iL „Ú ,el‡ ÌÈ‡˙aƒ¿»ƒ≈«∆ƒ¿∆¿«¿À»≈ƒ««»»
‡nL ,ÌeÏk Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈»¿«¿À»≈»∆¿∆»

d˙a˙k Ôn‡ ‰ÏÁÓ51- ‰a˙k ·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »¬»ƒ»¿À»»¿ƒ≈«¿»ƒ¿…¿À»
.ÌÈ‡z‰ ÈÙk Ô‰Ï LÈ≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

(לעיל 51) כתובתה" תנאי כל איבדה כתובתה, ו"המוחלת
בפרעון  תלוי הבנות מזון וכי מתפלא: והראב"ד יט). יז,
הבעל  פרע ואם כפרעון, אלא אינה המחילה והלא כתובתה,
אולם  מזונותיהן? בנותיו יטלו לא (כשגירשה) אשתו כתובת
ואמרה  כתובתה, מחלה שמא לחוש שיש סובר רבינו
מחלה  לא בפירעון אבל הבנות מזון על שמוחלת בפירוש
הואיל  רבינו, על מגין עוז' וה'מגדל (לחםֿמשנה). כלום
והלא  מזונות, לה אין כתובתה מוחלת נג.): (כתובות ואמרו
הניח  מג.): (שם אמרו שכן מבתו, לו עדיפה שאלמנתו ידוע
תשאל  והבת ניזונת האלמנה מועטים) (ונכסים ובת אלמנה
מעתה  ביותר, לו קשה אלמנתו שזלזול הפתחים, על
ניזונות. הבנות שאין כלֿשכן מזונותיה, שאיבדה - במוחלת

.âéÈ‡zÓ „Á‡ ¯˜ÚÏ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¬…∆»ƒ¿»≈
Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÂÈ˙Ba eBfÈ Ï‡ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰a˙k¿À»¿∆»««ƒ¿»ƒ¿»»«
˙a˙k ÂÈa eL¯ÈÈ Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ B˙ÓÏ‡ ÔBfzƒ«¿¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»¿À«

Ôn‡52ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -BÏ53‰zÓa ÂÈÒÎ Ïk Ô˙ . ƒ»≈¿ƒ»«»¿»»¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï54Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓe ÏÈ‡B‰ -55‰B˜ dÈ‡ «¬≈ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈»»

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡56¯‡a˙iL BÓk ,57‰zn‰ È¯‰ ,58 ∆»¿««ƒ»¿∆ƒ¿»≈¬≈««»»
CÎÈÙÏe ,„Á‡k ÔÈ‡a el‡ ÔÈ‡˙a ÌÈÒÎp‰ ·eiÁÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»¿ƒ»
˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÂÈ·e ,ÂÈÒÎpÓ ˙BBf ÂÈ˙B·e B˙ÓÏ‡«¿¿»¿»ƒƒ¿»»»»¿ƒ¿À«

dÏÚa ÈiÁa ‰˙nL Ôn‡59. ƒ»∆≈»¿«≈«¿»

ה"א).52) (למעלה דכרין' בנין 'כתובת והיא בחייו, שמתה
ביתֿדין 53) בתנאי הוא משועבד שהרי ב . סח, כתובות

שנשאה. נכסיו 54)משעה ליתן אמר מיתתו בשעת

שהיא  בריא כמתנת תוקף לה ואין מידו, קנו  ולא לאחרים,
הגוף,55)בקנין. כל כח שתשש "חולה חולה, שכוב

רגליו  על להלך יכול שאינו עד החולי מחמת כוחו וכשל
מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה על נופל הוא והרי בשוק,

א). פ"ח, זכיה הל' רבינו ליתן 56)(לשון זה נתכוין לא כי
מותו. לאחר ה"ח.57)אלא פ"ח, זכיה הל'

מדברי 59)לאחרים.58) אלא אינה מרע שכיב מתנת
כי  - קמז:) (בבאֿבתרא עליו דעתו תטרף שלא כדי חכמים,
או  הנותן מיד קנו לא אם תוקף למתנה אין תורה מדין
אלא  קונה ואינה - למקבל וימסור מתנה שטר שיכתוב
והואיל  היא חכמים תקנת ג"כ כתובה ותנאי מיתה, לאחר
חברתה  את דוחה האחת אין מיתה לאחר אחת בבת וחלים
של  בירושה אם קלג.): (ב"ב אמרו וכן פ"ח). לב"ב (רי"ף
מסכם: ה"ט, פ"ח נחלות בהל' ורבינו ניזונת. אלמנה תורה
אלו  מיד הבנות ומזון . . האשה. לכתובת מוציאים "לפיכך
בכתובה  הנכסים נתחייבו במיתתו שהרי להם, לתת שצוה
כוונתו  מיתה", לאחר אלא יקנו לא להם שנתן ואלו ומזונות,
שכיב  למתנת קדמה ומזונות לכתובה הבעל שהתחייבות
כאן  שכתב כמו כאחד, באה החיוב חלות אבל מרע,

שם). (לחםֿמשנה

.ãé˙‡ÓÓ‰ ˙a60dÏ LÈÂ ˙Ba‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ««¿»∆∆¬≈ƒƒ¿»«»¿≈»
˙BBÊÓ61‰Ó·È‰ ˙a Ï·‡ .62‰iM‰ ˙·e63˙·e ¿¬»««¿»»««¿ƒ»«

‰Òe¯‡‰64‰Òe‡‰ ˙·e65¯Á‡ ˙BBÊÓ Ô‰Ï ÔÈ‡ - »¬»«»¬»≈»∆¿««
‰Ê È‡˙a Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ66‡e‰ - Ô‰È·‡ ÈiÁa Ï·‡ . ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«∆¬»¿«≈¬ƒ∆

ÈiÁa ˙Ba‰Â ÌÈa‰ ¯‡L ÔÈ„k ,Ô˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»¿ƒ¿»«»ƒ¿«»¿«≈
Ô‰È·‡67. ¬ƒ∆

הבאה)60) בהערה (ראה ונתעברה יתומה קטנה הנושא
בת. ילדה ואחרֿכך בבעל האב.61)ומיאנה מות לאחר

ה"ה, פכ"ד לקמן כמבואר כתובה, לה אין שהממאנת ואע"פ
הבת? מזונות המחייבים כתובה תנאי גם לה אין כן ואם
ולפיכך  כתובה, לה שאין שניה לענין נד. בכתובות (כמבואר
כתובה  קיבלה זו שממאנת לדון, אפשר מזונות) לבתה אין
גרמה  שאח"כ אלא כתובה, תנאי כל עם קידושיה בעת
לא  בתה אולם כתובתה, ואבדה מיאונה ע"י הפסד לעצמה
כתובתה  והפסידה שזנתה אשה אם כי זכותה, הפסידה
מזונותיה? זכות את בתה תפסיד האם ה"ו), פכ"ד (לקמן
כל  הראב"ד ולדעת יא). ס"ק קיב סי' אהע"ז שמואל' ('בית
יכולה  אינה הממאנת קטנה שהרי מציאותית, אינה זו הלכה
רבינו  אולם יב:). יבמות (ראה לה? מנין ובת ללדת עדיין
תלד  ואח"כ ולמאן, בקטנותה להתעבר לה שאפשר סובר
ה"ט, פ"ב לעיל וראה (מגידֿמשנה). קיימא של ולד
זה. לדין נאמן מקור נמצא לא ועדיין שם. ובביאורנו

ומת.62) בת, לו וילדה יבמתו לעריות,63)שכנס שניה
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר סופרים, מדברי לו להנשא ואסורה

ומת.6)4 - בת לו וילדה ארוסתו, על  את 65)בא אנס
ומת. - בת לו וילדה אח"כ, ונשאה אלה 66)הנערה כל

ומספק  נד.) נג: (כתובות בתלמוד נפשטו שלא בעיות הן
- ביבמה הספק, וטעם הבת. אחי מנכסי ממון להוציא אין
תנאי  גם כן אם הראשון, בעלה נכסי על וכתובתה הואיל
כתובה  לה שאין כיון - בשניה היבם. נכסי על אינם כתובתה
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צט zeyi` zekld - miyp xtq - hay a"k ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

במתנת  שירבה מי כל לנדות הדבר הוצרך וכמה כבתו,
שאין  כתב: סט"ז קיא, סי' באהע"ז הרמ"א וגם בתו".

אלו. במדינות נוהגת דכרין' 'בנין כתובת

.äÌÈÓB˙È‰ e¯Ó‡21 ÏÚ ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ :eÈ·‡ ÈÒÎ »¿«¿ƒ¬≈»«¬ƒ«ƒ¿≈»ƒ
¯Èc ¯˙BÈ22ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ôn‡ ˙a˙k eÏhiL È„k , ≈ƒ»¿≈∆ƒ¿¿À«ƒ»≈¿ƒ

eÈ‰L ‰nk ÔÈc ˙È·a ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡ ,Ì‰Ï»∆∆»»ƒ∆«¿»ƒ¿≈ƒ«»∆»
B‡ ea¯˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÔÈÂL»ƒƒ¿«ƒ«¬ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«

eËÚÓ˙23- ˜ÏÁÏ e‡B·iL Ì„˜ Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ È¯Á‡ ƒ¿«¬«¬≈ƒ«¬ƒ∆…∆∆»«¬…
Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÓL ÔÈ‡24. ≈»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ∆

הגדולה.21) הכתובה לקבלם 22)בני דמיהם מעלים
בשוה. לחלוק דינר שישאר ביוקר, או 23)עלינו שהוקרו

א.24)שהוזלו. צא, כתובות

.å,¯˙BÈ B‡ ¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»≈
ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡25BÈ‡ - ¯˙Bi‰ „‚k ·BÁ ¯ËL ««ƒ∆≈»»¿«¿∆∆«≈≈

ËÚÓÓ26.Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ , ¿«≈∆»»∆»≈∆≈¿À«ƒ

למלוה.25) יותר או דינר שחייב אביהם, לך 26)על אין
יורשים  לפני נכסים נפלו שכשמת מזו, גדולה ירושה
לפרוע  מצוה עושים ואלו אלו אביהם, על חוב שטר וכשיצא

וברש"י). צ: (שם ירושתם היא והיא אביהם, חוב

.æÂÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»¿≈»ƒ≈»««≈∆¿«»
B˙BÓ ¯Á‡ ˙Á‡Â27ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰È˙MÓ ÌÈa BÏÂ , ¿««««¿»ƒƒ¿≈∆««ƒ

‰iM‰ ‰ÚaL Ì‡ :˙Ba˙k‰ ÈzL ÏÚ ¯˙È ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ«»≈«¿≈«¿Àƒƒ¿¿»«¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙Úe·L28ÌÈÓ„B˜ ‰Èa - ˙eÓzL Ì„˜ ¿««¿»»…∆∆»»∆»¿ƒ

˙M¯ÈÏ29d˙a˙k30Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ÈtÓ , ƒÀ«¿À»»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿À«ƒ»
‰Ê È‡˙a31ÔÈL¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,‰¯Bz ÏL ‰M¯È ‡l‡ , ƒ¿«∆∆»¿À»∆»¿««»¿ƒ

‰Ê È‡˙a Ôn‡ ˙a˙k ‰BL‡¯‰ Èa32ÌL ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»ƒ»¿À«ƒ»ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«»
Ú·MzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ÌeÏk33 ¿¿ƒ¿»∆¿ƒ≈»…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ôn‡ ˙a˙k ÌÈL¯BÈ ‰BL‡¯‰ Èa -34¯‡M‰Â , ¿≈»ƒ»¿ƒ¿À«ƒ»ƒ¿«¿«¿»
.‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»∆

שמתה.27) עד כתובתה לגבות הספיקה שלא 28)ולא
לעיל  כמבואר כתובתה, לו מכרה ולא כלום, אצלה הניח

ה"ד. "לירש".29)פט"ז התימנים: המגיעה 30)ובכת"י
אביהם. מנכסי ל'מותר 31)לאמם הזקוק דכרין' 'בנין של

צא.). (שם על 32)דינר' דינר' 'מותר כאן שאין ואע"פ
עצמה  היא השניה לבני הנפרעת הכתובה - הכתובות שתי
לך  אין - כחוב ונגבית הואיל לחברתה', 'מותר נעשית
הכתובה  לפרוע הבנים כל על שהרי מזו, גדולה ירושה
בענין  לעיל כמבואר ירושתם. היא והיא אביהם חובת שהיא

צ:). (שם חוב אמם,33)שטר כתובת השניה לבני שאין
לבניו, - שבועה עליו שחייב ממון מוריש אדם אין כי

הי"ב. פט"ז לעיל -34)כמבואר הרבה' 'מותר כאן ויש
עליה. נשבעה שלא השניה האשה של הכתובה סכום

.ç˙ÓÂ ,Ô‰Ó ÌÈa BÏ eÈ‰Â ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰35, »»»¿≈»ƒ¿»»ƒ≈∆»≈
- e˙Ó Ck ¯Á‡Â eÚaL Ì‡ :ÌÈLp‰ e˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«»ƒƒƒ¿¿¿««»≈

‰¯Bz ÏL ‰M¯Èa Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»
ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»

ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡¯‰ ÈL¯BÈÂ .ÌL ÔÈ‡ B‡ ¯˙BÓ»≈»¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈
‰iM‰37Ïk‰ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÏBÁ - eÚaL ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ«…
;‰ÂLa‰ÓÏ‡Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰a˙k ˙M¯È ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

Ú·MzL „Ú ‰a˙k38. ¿À»«∆ƒ»«

שלהן.35) הבעל מיורשי כתובתן לגבות שתיהן ועל
לבנים.36) מהאם ישר קדם 37)העוברת חובה שהרי

ה"א. פי"ז, לעיל וכמבואר השניה, לחוב וגם 38)בזמן
הבעל  בחיי הנשים מתו לא כי כאן, אין דכרין' 'בנין כתובת

כלום. לבניו הוריש לא וממילא כלום. מהן ירש ולא

.è‰ÚaLpL BÊ - ‰ÚaL ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÚaL ˙Á‡««ƒ¿¿»¿««…ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»
‰lÁz d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ

- ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k L¯Bi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BË BÈ‡40,ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÏÎk41. ¿»«¿ƒ

הבנים.39) לירושת קודם שהוא חוב, בעל כדין
האב.40) בחיי לאחר זוכה 41)שנמכרו היורש שאין כשם

מבני  אלא אינה דכרין' 'בנין כתובת כך אביו, שמכר במה
אלא  ממשועבדים הטורף 'חוב' דין לה אין זו, כתובה חורין.
ממני, לך שיולדו זכרים "בנים לה: כתב שכך כירושה, היא
שאר  עם בירושה חלקם על יותר כתובתך, כסף יירשו הם

נב:). (כתובות אחיהם"

.éÈÒÎpÓ ˙BBf ˙Ba‰ ‰ÈÈ‰zL ,‰a˙k È‡zÓeƒ¿»≈¿À»∆ƒ¿∆»«»ƒƒƒ¿≈
B˙BÓ ¯Á‡ Ô‰È·‡42eÒ¯‡˙iL „Ú43.e¯b·iL „Ú B‡ ¬ƒ∆«««∆ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿

‰Ò¯‡˙ B‡ ,‰Ò¯‡˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««««ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
˙Bfp‰ ˙·e .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚a ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»≈»¿««ƒ∆
d˙‡ÈˆÓe ‰È„È ‰OÚÓ - B˙BÓ ¯Á‡Ï ‰È·‡ ÈÒÎpÓƒƒ¿≈»ƒ»¿«««¬≈»∆»¿ƒ»»

ÌÈÁ‡Ï ‡Ï ,dÓˆÚÏ44. ¿«¿»…»«ƒ

שיהיו 42) עד אלא לזונן חייב הוא אין האב שבחיי אע"פ
ניזונות  - משמת הי"ד), פי"ב (למעלה שנים שש  בנות
פ"ב  (למעלה לה כתב שלא פי על אף ביתֿדין מכח מנכסיו

עודה 43)ה"ה). אפילו - ומשנתארסה ב. נג, כתובות
הט"ו. להלן כמבואר אביה, מנכסי ניזונת אינה קטנה,

לעצמה.44) ידיה מעשה שתרויח לאב לו נוח א. מג, שם,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא שם דרשו וכן
בנותיכם  ולא לבניכם כנענים) (עבדים אותם - אחריכם"

שאין מגיד וכן לבניכם, לבנו. בתו זכות מוריש אדם
אלא  בה זכה לא אביה בחיי שאפילו לעצמה, מציאתה
מלזונה, ימנע מציאתה לו תתן לא שאם 'איבה', משום
בעל  אותה זנים האחים אבל אותה, לזון חייב אינו שהרי
לחוש  ואין למזונותיה המשועבדים אביהם מנכסי כרחם

וברש"י). (שם לאיבה

.àé˙eÒÎe ˙BBÊÓ ˙aÏ ÔÈ˜ÒBt45ÈÒÎpÓ ¯B„Óe ¿ƒ««¿¿»ƒƒ¿≈
‰ÓÏ‡Ï ÔÈ˜ÒBtL C¯„k ,‰È·‡46ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBnL C¯„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „B·Îe d„B·k48¯·c Ô‰Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BaÏÂ , ¿»¿«««¿«»¿ƒ»∆»»
„·Ïa Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰49˙BÚaL ˙Ba‰ ÔÈ‡Â .50. ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿»
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מזונות.45) בכלל שהכל ה"א, פי"ב כתובות 'ירושלמי'
ה"ב.46) פי"ח שאיֿאפשר 47)למעלה א. פז, כתובות

מכירה  - הכרזה ההכרזה. ימי תום עד מזונותיהן לעכב
פי"ב  לעיל ראה מקומות, בהרבה למעלה ומבוארת פומבית,

לפי 48)הט"ז. וניזונת עמו עולה היא עשיר בעלה שאם
ה"ג. פי"ח, למעלה כמבואר 'ירושלמי'49)כבודו,

יורדת". ולא עולה לא "הבת ה"א: פי"ב, כתובות
פי"ח 50) (למעלה מזונותיה על נשבעת שאלמנה אףֿעלֿפי

כסף, צרור להן התפיס שאביהן לחוש אין בבנות - הי"ט)
סי' שמואל' 'בית - קז: (כתובות לקטנה כסף מתפיסין שאין
ומדברי  להשבע, צריכה נערה זה לפי אבל טו), ס"ק קיב
ה'מגיד  ולדעת להשבע. צריכה אינה נערה שגם נראה רבינו
שיש  שאמרו: א. סט, בכתובות רבינו דברי מקור משנה'
כדרך  להם נשבעת ואינה האחים, של חוב בעלת דין לבת,
להפרע  "הבא אמרו: ולא ללווה. נשבע בעלֿחוב שאין
להפרע  בבא אלא - בשבועה" אלא יפרע לא יתומים, מנכסי
הבת  פרנסת לענין שם, נאמר זה אולם אביהם. חוב
נא, גיטין ב'תוספות' (וראה מזונותיה לענין ולא (נדונייתה)

אתפסה). צררי אימור דיבורֿהמתחיל: א.

.áé˙BBf ˙Ba‰ ‡ÏÂ Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿ƒ¿À«ƒ»¿…«»ƒ
.Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰iL „Ú ,el‡ ÌÈ‡˙aƒ¿»ƒ≈«∆ƒ¿∆¿«¿À»≈ƒ««»»
‡nL ,ÌeÏk Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈»¿«¿À»≈»∆¿∆»

d˙a˙k Ôn‡ ‰ÏÁÓ51- ‰a˙k ·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »¬»ƒ»¿À»»¿ƒ≈«¿»ƒ¿…¿À»
.ÌÈ‡z‰ ÈÙk Ô‰Ï LÈ≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

(לעיל 51) כתובתה" תנאי כל איבדה כתובתה, ו"המוחלת
בפרעון  תלוי הבנות מזון וכי מתפלא: והראב"ד יט). יז,
הבעל  פרע ואם כפרעון, אלא אינה המחילה והלא כתובתה,
אולם  מזונותיהן? בנותיו יטלו לא (כשגירשה) אשתו כתובת
ואמרה  כתובתה, מחלה שמא לחוש שיש סובר רבינו
מחלה  לא בפירעון אבל הבנות מזון על שמוחלת בפירוש
הואיל  רבינו, על מגין עוז' וה'מגדל (לחםֿמשנה). כלום
והלא  מזונות, לה אין כתובתה מוחלת נג.): (כתובות ואמרו
הניח  מג.): (שם אמרו שכן מבתו, לו עדיפה שאלמנתו ידוע
תשאל  והבת ניזונת האלמנה מועטים) (ונכסים ובת אלמנה
מעתה  ביותר, לו קשה אלמנתו שזלזול הפתחים, על
ניזונות. הבנות שאין כלֿשכן מזונותיה, שאיבדה - במוחלת

.âéÈ‡zÓ „Á‡ ¯˜ÚÏ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¬…∆»ƒ¿»≈
Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÂÈ˙Ba eBfÈ Ï‡ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰a˙k¿À»¿∆»««ƒ¿»ƒ¿»»«
˙a˙k ÂÈa eL¯ÈÈ Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ B˙ÓÏ‡ ÔBfzƒ«¿¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»¿À«

Ôn‡52ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -BÏ53‰zÓa ÂÈÒÎ Ïk Ô˙ . ƒ»≈¿ƒ»«»¿»»¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï54Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓe ÏÈ‡B‰ -55‰B˜ dÈ‡ «¬≈ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈»»

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡56¯‡a˙iL BÓk ,57‰zn‰ È¯‰ ,58 ∆»¿««ƒ»¿∆ƒ¿»≈¬≈««»»
CÎÈÙÏe ,„Á‡k ÔÈ‡a el‡ ÔÈ‡˙a ÌÈÒÎp‰ ·eiÁÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»¿ƒ»
˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÂÈ·e ,ÂÈÒÎpÓ ˙BBf ÂÈ˙B·e B˙ÓÏ‡«¿¿»¿»ƒƒ¿»»»»¿ƒ¿À«

dÏÚa ÈiÁa ‰˙nL Ôn‡59. ƒ»∆≈»¿«≈«¿»

ה"א).52) (למעלה דכרין' בנין 'כתובת והיא בחייו, שמתה
ביתֿדין 53) בתנאי הוא משועבד שהרי ב . סח, כתובות

שנשאה. נכסיו 54)משעה ליתן אמר מיתתו בשעת

שהיא  בריא כמתנת תוקף לה ואין מידו, קנו  ולא לאחרים,
הגוף,55)בקנין. כל כח שתשש "חולה חולה, שכוב

רגליו  על להלך יכול שאינו עד החולי מחמת כוחו וכשל
מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה על נופל הוא והרי בשוק,

א). פ"ח, זכיה הל' רבינו ליתן 56)(לשון זה נתכוין לא כי
מותו. לאחר ה"ח.57)אלא פ"ח, זכיה הל'

מדברי 59)לאחרים.58) אלא אינה מרע שכיב מתנת
כי  - קמז:) (בבאֿבתרא עליו דעתו תטרף שלא כדי חכמים,
או  הנותן מיד קנו לא אם תוקף למתנה אין תורה מדין
אלא  קונה ואינה - למקבל וימסור מתנה שטר שיכתוב
והואיל  היא חכמים תקנת ג"כ כתובה ותנאי מיתה, לאחר
חברתה  את דוחה האחת אין מיתה לאחר אחת בבת וחלים
של  בירושה אם קלג.): (ב"ב אמרו וכן פ"ח). לב"ב (רי"ף
מסכם: ה"ט, פ"ח נחלות בהל' ורבינו ניזונת. אלמנה תורה
אלו  מיד הבנות ומזון . . האשה. לכתובת מוציאים "לפיכך
בכתובה  הנכסים נתחייבו במיתתו שהרי להם, לתת שצוה
כוונתו  מיתה", לאחר אלא יקנו לא להם שנתן ואלו ומזונות,
שכיב  למתנת קדמה ומזונות לכתובה הבעל שהתחייבות
כאן  שכתב כמו כאחד, באה החיוב חלות אבל מרע,

שם). (לחםֿמשנה

.ãé˙‡ÓÓ‰ ˙a60dÏ LÈÂ ˙Ba‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ««¿»∆∆¬≈ƒƒ¿»«»¿≈»
˙BBÊÓ61‰Ó·È‰ ˙a Ï·‡ .62‰iM‰ ˙·e63˙·e ¿¬»««¿»»««¿ƒ»«

‰Òe¯‡‰64‰Òe‡‰ ˙·e65¯Á‡ ˙BBÊÓ Ô‰Ï ÔÈ‡ - »¬»«»¬»≈»∆¿««
‰Ê È‡˙a Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ66‡e‰ - Ô‰È·‡ ÈiÁa Ï·‡ . ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«∆¬»¿«≈¬ƒ∆

ÈiÁa ˙Ba‰Â ÌÈa‰ ¯‡L ÔÈ„k ,Ô˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»¿ƒ¿»«»ƒ¿«»¿«≈
Ô‰È·‡67. ¬ƒ∆

הבאה)60) בהערה (ראה ונתעברה יתומה קטנה הנושא
בת. ילדה ואחרֿכך בבעל האב.61)ומיאנה מות לאחר

ה"ה, פכ"ד לקמן כמבואר כתובה, לה אין שהממאנת ואע"פ
הבת? מזונות המחייבים כתובה תנאי גם לה אין כן ואם
ולפיכך  כתובה, לה שאין שניה לענין נד. בכתובות (כמבואר
כתובה  קיבלה זו שממאנת לדון, אפשר מזונות) לבתה אין
גרמה  שאח"כ אלא כתובה, תנאי כל עם קידושיה בעת
לא  בתה אולם כתובתה, ואבדה מיאונה ע"י הפסד לעצמה
כתובתה  והפסידה שזנתה אשה אם כי זכותה, הפסידה
מזונותיה? זכות את בתה תפסיד האם ה"ו), פכ"ד (לקמן
כל  הראב"ד ולדעת יא). ס"ק קיב סי' אהע"ז שמואל' ('בית
יכולה  אינה הממאנת קטנה שהרי מציאותית, אינה זו הלכה
רבינו  אולם יב:). יבמות (ראה לה? מנין ובת ללדת עדיין
תלד  ואח"כ ולמאן, בקטנותה להתעבר לה שאפשר סובר
ה"ט, פ"ב לעיל וראה (מגידֿמשנה). קיימא של ולד
זה. לדין נאמן מקור נמצא לא ועדיין שם. ובביאורנו

ומת.62) בת, לו וילדה יבמתו לעריות,63)שכנס שניה
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר סופרים, מדברי לו להנשא ואסורה

ומת.6)4 - בת לו וילדה ארוסתו, על  את 65)בא אנס
ומת. - בת לו וילדה אח"כ, ונשאה אלה 66)הנערה כל

ומספק  נד.) נג: (כתובות בתלמוד נפשטו שלא בעיות הן
- ביבמה הספק, וטעם הבת. אחי מנכסי ממון להוציא אין
תנאי  גם כן אם הראשון, בעלה נכסי על וכתובתה הואיל
כתובה  לה שאין כיון - בשניה היבם. נכסי על אינם כתובתה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



`zeyiק zekld - miyp xtq - hay a"k ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כתובה. תנאי לה אין ממילא ה"ב) פכ"ד, לקמן (ראה
שעת  עד כתובה חכמים לה תיקנו שלא כיון - בארוסה
ואין  הואיל - באנוסה כתובה. תנאי לה אין ממילא נישואין,
הל' לקמן (ראה - בכתובתה קנסה כסף יצא כי - כתובה לה
כתובה, תנאי דיני ממנה נפקעו ממילא ה"ד) פ"א, נערה
אח"כ  שנשאה באישות, בת (האנוסה) לו ילדה אם ואפילו

כן. הדין הי"ד.67)- פי"ב, לעיל כמבואר שש, גיל עד

.åè‰È˙BBÊÓa ·iÁ - ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙Bfp‰ ˙a Ò¯‡Ó‰«¿»≈««ƒ∆ƒ»«ƒ«»ƒ¿∆»
‰ÈÁ‡Ó ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÔÈÒe¯‡‰ ˙ÚMÓƒ¿«»≈ƒ∆¬≈≈»¿≈«∆»
˙¯‚Ba dÈ‡ (BÊÂ ,¯b·zL „Ú B‡ Ò¯‡˙zL „Ú ‡l‡)∆»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿«¿≈»∆∆

‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÔeÊzL È„k68Ì„‡ ÔÈ‡Â , ¿≈∆»«¿»∆»¿«»«¬»¿≈»»
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡L˙Â CÏ˙Â B˙Òe¯‡ ‰fa˙zL ‰ˆB¯69. ∆∆ƒ¿«∆¬»¿≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ

(ר"ן 68) באירוסיו מזונותיה להפסיד לה גרם שהוא נמצא
פ"ד). כן 69)כתובות דעת על ובוודאי ב. נג, כתובות

מתחילה. אירסה

.æè‰‡Óe ˙a‰ ˙‡O70‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ B‡71, ƒ»««≈¬»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»
˙¯ÓBL ‡È‰ elÙ‡72‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ - Ì·È ¬ƒƒ∆∆»»ƒ¿»¿»¿≈»ƒ»

„Ú ‰È·‡ ÈÒÎpÓ ˙Bf BÊ È¯‰ ,‰¯‚a ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»¿»¬≈ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ»«
Ò¯‡˙zL „Ú B‡ ¯b·zL73. ∆ƒ¿««∆ƒ¿»≈

למפרע.70) קידושיה ה'מאירי'71)שעקרה לדעת
המדובר  נתאלמנה, או בנתגרשה גם (201 עמ' שם, (כתובות
ניזונת  היא ולפיכך מדרבנן, אלא שאינם קטנה בקידושי
או  נתגרשה ושוב שנתקדשה נערה אבל אביה, מנכסי
כסףֿמשנה). (ועי' אביה מנכסי ניזונת אינה - נתאלמנה

שייבמה.72) ליבם וממתנת (כתובות 73)מצפה שנית
נג:).

.æéÏk ÌÈa‰ eL¯ÈÈ - ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»ƒ¿«»ƒ»
ÌÈÒÎp‰74Ì‰È˙BÈÁ‡ ˙‡ ÔÈÊ Ì‰Â ,75B‡ e¯b·iL „Ú «¿»ƒ¿≈»ƒ∆«¿≈∆«∆ƒ¿¿

¯·c ‰na .eÒ¯‡˙iL „ÚÌÈÒÎ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ «∆ƒ¿»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«¿»ƒ
„Ú ˙Á‡k ˙Ba‰Â ÌÈa‰ Ì‰Ó eBfiL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ≈∆«»ƒ¿«»¿«««
.ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .˙Ba‰ e¯b·iL∆ƒ¿¿«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿Àƒ
- ‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ ÁÈp‰L ÌÈÒÎpa ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»ƒ∆ƒƒ«∆»»ƒ∆

e¯b·iL „Ú ˙BaÏ ˙BBÊÓ Ì‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ76ÔÈ˙BÂ , ƒƒ≈∆¿«»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ
˙Ba‰ ÔBÊÓ È„k ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈaÏ ¯‡M‰«¿»«»ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¿«»
„Ú B‡ e¯b·iL „Ú Ô‰Ó ˙BBf ˙Ba‰ - „·Ïaƒ¿««»ƒ≈∆«∆ƒ¿¿«

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏ‡LÈ ÌÈa‰Â ,eÒ¯‡˙iL77. ∆ƒ¿»¿¿«»ƒƒ¿¬««¿»ƒ

כרצונם.74) בהם ונותנים ביומו,75)ונושאים יום מזונות
מעתה  מזונותיהן כל עבור אחת בבת להקציב חייבים ואינם

שיבגרו. הדרוש 76)עד הסכום כל אחת בבת מפרישים
ביד  או ביתֿדין ביד אותו ומניחים שיבגרו, עד למזונותיהן

בכתובות 77)אפוטרופוס. אמרו וכן ב. קלט, בבאֿבתרא
צדקה) של (מזונות להתפרנס שבאו ויתומה שיתום א סז,
מפני  היתום, את מפרנסים ואח"כ היתומה את מפרנסים
לחזור  דרכה האשה ואין הפתחים על לחזור דרכו שהאיש

הפתחים. על

.çéÌ‡ Ï·‡ ;Ú˜¯˜ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ««¿«¬»ƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙·e ÏÈ‡B‰ - ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡ ÁÈp‰ ‡Ï…ƒƒ«∆»ƒ«¿¿ƒƒ¿«»««¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‰ eBfiL ‡e‰78ÌÈa‰ È¯‰ , ∆ƒ«»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬≈«»ƒ
,ÔÈËÚen‰ el‡‰ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ „Á‡k ˙BBf ˙Ba‰Â¿«»ƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ»≈«»ƒ
‰ÊÎÂ .ÌÈak eÈ‰iL ‡l‡ ÔÈÏËÏhÓa Ì‰Ï ewz ‡lL∆…ƒ¿»∆¿ƒ«¿¿ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿»∆

ÌÈB‡b‰ e¯B‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט"ז, לעיל ברי"ף 79)ראה דעתם הובאה
ט'. פרק תחילת לבבאֿבתרא

.èéÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜¯˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk ¯Á‡81ÌÈL¯BÈ Ô‰a eÎÊ ¯·k -82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - Ck ¯Á‡ ea¯˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83e¯ÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea¯˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»

מיתה.80) לביתֿדין.81)בשעת שבאו קודם אפילו
לשניהם 82) הנכסים שיכלו עד אחיותיהם את זנים והם

וזכותם 83)יחד. בנכסים, ותפיסתֿיד חלק לבנים יש כי
עומדת. לעולם אין 84)בהם כי א. קמ, בבאֿבתרא

רש"י  ולדעת משועבדים, מנכסים הבנות למזון מוציאים
קודם  ומכרו שקדמו הכוונה כא:) וסוטה קג. (כתובות
את  ביתֿדין וזיכה שבאו לאחר אבל לביתֿדין, שיבואו
ה'תוספות' ולדעת כלום, ביתֿדין מעשה לאחר אין - הבנות
מכרו  אם ביתֿדין, לפני באו כשכבר אפילו סז:) (יבמות

קיים. מכרם - הבנות שיאכלו קודם

.ëÂÈÏÚ LÈÂ ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,·BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ ·BÁ‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eL¯ÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,B·BÁ ·BÁ ÏÚ·Ï ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
e¯b·iL „Ú Ô‰È˙BÈÁ‡ eeÊÈÂ ,˜ÒtL ÔÓÊ „Ú Ô‰È·‡¬ƒ∆«¿«∆»«¿»«¿≈∆«∆ƒ¿¿

eÒ¯‡˙iL „Ú B‡89.Ì‰È„È ˙ÁzÓ e‡ˆÈÂ «∆ƒ¿»¿¿≈¿ƒ««¿≈∆

שמת.85) האב נישואיה.86)על מאיש 87)בשעת
יז. פכ"ג, לקמן ראה מזונות 88)אחר, מהם להוציא

הפתחים. על ישאלו והבנים שיבגרו, עד וגם 89)הבנות
זה  כל כאחד. לשניהם הנכסים שיכלו עד יזונו הבנים
בתיקו, ונשארו נפשטו שלא בעיות א קמ, בבבאֿבתרא
הנתבעים  הם והבנים לנתבע, וקולא לתובע חומרא ודינן:

שם). (רי"ף ירושה מדין עומדים בחזקתם הנכסים כי

.àë,˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ ,˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰ƒƒ««¿»»«ƒ∆»≈ƒ»«∆∆
,˙Bf ‰ÓÏ‡‰ - Ô‰ÈzL eBfiL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»«¿»»ƒ∆

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿
Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙M¯ÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»

·‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»
‰¯Bz ÏL ‰M¯È ˙Ác Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»

˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙M¯È ‰Ácz ‡Ï , ƒ¿≈¿««…ƒ»∆¿À««¿À»∆ƒ
?˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒƒ¿≈¿««

שם,90) (ב"ב בנותיו מכבוד לו עדיף אלמנתו כבוד
שראויה  זמן עד מזונות לאלמנה ומוציאים מג.) ובכתובות
את  ומעמידים ביתֿדין, אומד וכפי שנותיה לפי הכל לחיות,
יום, לשלושים אחד מפרנסה והוא שליש, ביד הנכסים
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay b"k iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
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ממעטת  אלמנה כל זה, ולפי הכ"א. פי"ח, לעיל כמבואר
 ֿ (מגיד בתחילה מזונותיה לה שמוציאים מאחר בנכסים

לעיל 91)משנה). הנזכרת דכרין' 'בנין כתובת היא

הזכרים.92)ה"אֿב. לבנים ניזונת,93)הראויה שהיא
הי"ז. כדלעיל הפתחים, על ישאלו והבנים

.áëÁÈp‰ ‡ÏÂ ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ˙Ba ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»¿¿«¿…ƒƒ«
e˜ÏÁÈÂ e¯b·iL „Ú ˙BpËw‰ eBfÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ôa≈≈¿ƒƒ«¿««∆ƒ¿¿¿«¿¿

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ Ôlk ‡l‡ ,‰ÂLa ÌÈÒÎp‰ ¯‡L94. ¿»«¿»ƒ¿»∆∆»À»¿¿»∆

לא 94) כאחד, הנכסים כל יורשות הבנות שכל במקום כי
בזמן  אלא שאינו למזונות, מיוחד תנאי ביתֿדין להן תיקן
קלט.). (בבאֿבתרא ניזונות והבנות היורשים, הם בנים, שיש

ה'תשע"ו  שבט כ"ג שלישי יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
האב 1) מת להנשא, לבתו מעות לתת האב שחייב בו נתבאר

בנותיו  יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח
קטנה  יתומה למזונות, קודמת זו אי ובת אלמנה מנכסיו,

מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה

.àÈ„k Bz·Ï ËÚÓ ÂÈÒÎpÓ Ì„‡ ÔziL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿≈
‰Ò¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ba ‡OpzL2˙‡ ‡ÈOn‰ . ∆ƒ»≈¿∆«ƒ¿»«¿»»««ƒ∆

˙L‡Ï ÔÈ˜ÒBtL ˙eÒkÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡Ï - Ì˙Ò Bzaƒ¿»…ƒ¿…»ƒ¿∆¿ƒ¿≈∆
Ï‡¯OÈaL ÈÚ3ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk , »ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆≈«¿«∆¿»ƒ

- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚ ·‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ
B¯LÚ ÈÙk dÏ ÔzÏ Èe‡¯ ‰Ê È¯‰4. ¬≈∆»ƒ≈»¿ƒ»¿

נדוניה.2) זוז".3)והיא מחמשים לה יפחות "לא
זה 4) "הרי וכתב רבנו דקדק ולכן אותו. כופים אין אבל

ליתן". ראוי

.á‰n¯Ú ‰pÒÈÎiLÂ ÌeÏk dÏ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ÏÚ L¯t≈≈««««∆≈»¿¿∆«¿ƒ∆»¬À»
È˙È·Ï ‡B·zLk :ÏÚa‰ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ -≈»¿¿……««««¿∆»¿≈ƒ

.‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰pqÎÓ ‡l‡ ,‰pqÎ‡¬«∆»∆»¿«∆»¿ƒ¿≈»ƒ»

.â‰È‰ ‰nk BzÚc ÔÈ„ÓB‡ - ˙a ÁÈp‰Â ˙nL ·‡‰»»∆≈¿ƒƒ««¿ƒ«¿«»»»
dÏ ÔÈ˙BÂ ‰Ò¯ÙÏ dÏ ÔzÏ BaÏa5ÔÈÚ„BÈ ÔÈpÓe . ¿ƒƒ≈»¿«¿»»¿¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ

.B„B·Îe BzÓe B‡OÓe ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯Ó ?BzÚc ÔcÓ‡À¿««¿≈≈»¿À»»«»«»¿
da ÔÈ„ÓB‡ - ÂÈiÁa ˙a ‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ6‡Ï Ì‡Â . ¿≈ƒƒƒ«¿«»¿ƒ»¿ƒ…

˙Úc ÔcÓ‡ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ„È7ÂÈÒÎpÓ dÏ ÔÈ˙B - »¿≈ƒÀ¿«««¿ƒ»ƒ¿»»
¯eOÚ8.d˙Ò¯ÙÏ ƒ¿«¿»»»

נכסיו.5) מעישור יותר  היה אם לשנייה 6)אפילו יינתן
בחייו. לראשונה שנתן עמדנו 7)כדרך ולא בינינו גר שלא

היה. קמצן או וותרן אם דעתו סוף עשירי.8)על חלק

.ã‡Op‰Ï ‡B·zL Ïk - ˙Ba¯ ˙Ba ÁÈp‰9ÔÈ˙B , ƒƒ«»«…∆»¿ƒ»≈¿ƒ
‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡lLÂ .ÌÈÒÎp‰ ¯eOÚ dÏ»ƒ«¿»ƒ¿∆¿«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»
.‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡ ÏLÂ .‰BL‡ƒ̄»¿∆«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»
˙ÏËB ‰BL‡¯ - ˙Á‡k ‡Op‰Ï Ôlk e‡a Ì‡Â¿ƒ»À»¿ƒ»≈¿««ƒ»∆∆
,‰BL‡¯ ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰iM‰Â ,¯eOÚƒ¿«¿ƒ»ƒ«∆ƒ¿»ƒ»

Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ ,‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬ƒ≈
‰ÂLa ÌÈ¯eOÚ‰ Ïk ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,¯OÚ10, ∆∆¿¿¿¿»»ƒƒ¿»∆

.ÌÈÁ‡Ï ÌÈÒÎp‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ»«ƒ

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין כי
כדין 10) ירושה להם ולהניח הבנים חלק לברר כדי זה וכל

נכסים  עישור אחת כל נוטלות הבנות היו אילו כי תורה,
תורה  של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש

חכמים. תקנת אלא שאינה הבנות פרנסת מפני נדחית

.ä.‰a˙k È‡zÓ BÈ‡ ‰Ò¯ÙÏ ‡e‰L ‰Ê ¯eOÚƒ∆∆¿«¿»»≈ƒ¿»≈¿À»
(ÌÈBL‡¯‰) ÌÈÓÎÁ ˙wz ÈÙÏ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ«»«¬»ƒ»ƒƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ ˙ÏËB dÈ‡ ,ÌÈB¯Á‡Â11dÏ LÈÂ .12 ¿«¬ƒ≈»∆∆∆»ƒ««¿«¿≈»
Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎOÓ ‰Ê ¯eOÚ ˙Ba‚Ï13eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ««¿«¿ƒ»

ÔÈ˙B - Ú˜¯w‰ ¯eOÚ „‚k ˙BÚÓ dÏ ÔzÏ ÔÈÁ‡‰14. »«ƒƒ≈»»¿∆∆ƒ««¿«¿ƒ

להגבות 11) תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
שאינו  זה, עישור - המטלטלין, מן גם תנאיה ושאר הכתובה
אלא  אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי
היא  גובה - האב דעת כשאומדין אבל נכסים", ב"עישור

המטלטלין. מן להגבות 13)יכולה.12)אפילו העומדת
עברה  שכבר פי על ואף מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה
נגבה  לא שעדיין כיון - האב שהשכיר מיום שנה חצי
בסוף  אלא משתלמת שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר,

מהלווה 14)השנה. חובו את הגובה חוב בעל כל כדין
נוטלת  הייתה אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו.
יתומים. מנכסי להיפרע הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק

.åCÎÈÙÏ ,‡È‰ ÔÈÁ‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·k ‰Ê ¯eOÚa ˙a‰««¿ƒ∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ»
e˙Ó Ì‡Â .‰Úe·L ‡Ïa ˙ÈBÈa‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB∆∆ƒ«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈
˙È¯eafÓ Ì‰Èa ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒƒƒ

‰Úe·L·e15,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Ú¯Ù ‡È‰ È¯‰L ; ƒ¿»∆¬≈ƒƒ¿««ƒƒ¿≈¿ƒ
˙È¯eafÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰Â¿«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒƒƒ

iL BÓk ,‰Úe·L·e.‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

כלום.15) הנכסים מן נטלה שלא

.æ˙a‰ - Ì‰È·‡ Ú˜¯˜ ekLÓ B‡ e¯ÎnL ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒ∆»¿ƒ¿¿«¿«¬ƒ∆««
d˙Ò¯t ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙Ù¯BË16Ïk ÌÈÙ¯BhL C¯„k , ∆∆ƒ«»«¿»»»¿∆∆∆¿ƒ»

˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙B·BÁ ÈÏÚa17˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «¬≈ƒ«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
.‰‡ÂÏ‰«¿»»

היה 17)ובשבועה.16) הוא, קצוב דבר ופרנסה הואיל
פרנסתה  כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם
אין  קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל

העולם). תיקון מפני משועבדים מנכסים להם מוציאים

.ç˙Óe ˙BpË˜ e¯‡LÂ ˙BÏB„b ˙Ba ‡ÈO‰L ÈÓƒ∆ƒƒ»¿¿ƒ¿¬¿«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BpËwÏ ‰Ò¯t ÔÈÏËB ÔÈ‡ - Ôa ‡Ïa¿…≈≈¿ƒ«¿»»«¿«¿««»

‰ÂLa Ôlk ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈÒÎp‰ ˙B˜ÏBÁ18. ¿«¿»ƒ∆»¿À»¿»∆

בנים,18) שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי
כולן  - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות

שוות.
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כתובה. תנאי לה אין ממילא ה"ב) פכ"ד, לקמן (ראה
שעת  עד כתובה חכמים לה תיקנו שלא כיון - בארוסה
ואין  הואיל - באנוסה כתובה. תנאי לה אין ממילא נישואין,
הל' לקמן (ראה - בכתובתה קנסה כסף יצא כי - כתובה לה
כתובה, תנאי דיני ממנה נפקעו ממילא ה"ד) פ"א, נערה
אח"כ  שנשאה באישות, בת (האנוסה) לו ילדה אם ואפילו

כן. הדין הי"ד.67)- פי"ב, לעיל כמבואר שש, גיל עד

.åè‰È˙BBÊÓa ·iÁ - ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙Bfp‰ ˙a Ò¯‡Ó‰«¿»≈««ƒ∆ƒ»«ƒ«»ƒ¿∆»
‰ÈÁ‡Ó ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÔÈÒe¯‡‰ ˙ÚMÓƒ¿«»≈ƒ∆¬≈≈»¿≈«∆»
˙¯‚Ba dÈ‡ (BÊÂ ,¯b·zL „Ú B‡ Ò¯‡˙zL „Ú ‡l‡)∆»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿«¿≈»∆∆

‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÔeÊzL È„k68Ì„‡ ÔÈ‡Â , ¿≈∆»«¿»∆»¿«»«¬»¿≈»»
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡L˙Â CÏ˙Â B˙Òe¯‡ ‰fa˙zL ‰ˆB¯69. ∆∆ƒ¿«∆¬»¿≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ

(ר"ן 68) באירוסיו מזונותיה להפסיד לה גרם שהוא נמצא
פ"ד). כן 69)כתובות דעת על ובוודאי ב. נג, כתובות

מתחילה. אירסה

.æè‰‡Óe ˙a‰ ˙‡O70‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ B‡71, ƒ»««≈¬»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»
˙¯ÓBL ‡È‰ elÙ‡72‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ - Ì·È ¬ƒƒ∆∆»»ƒ¿»¿»¿≈»ƒ»

„Ú ‰È·‡ ÈÒÎpÓ ˙Bf BÊ È¯‰ ,‰¯‚a ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»¿»¬≈ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ»«
Ò¯‡˙zL „Ú B‡ ¯b·zL73. ∆ƒ¿««∆ƒ¿»≈

למפרע.70) קידושיה ה'מאירי'71)שעקרה לדעת
המדובר  נתאלמנה, או בנתגרשה גם (201 עמ' שם, (כתובות
ניזונת  היא ולפיכך מדרבנן, אלא שאינם קטנה בקידושי
או  נתגרשה ושוב שנתקדשה נערה אבל אביה, מנכסי
כסףֿמשנה). (ועי' אביה מנכסי ניזונת אינה - נתאלמנה

שייבמה.72) ליבם וממתנת (כתובות 73)מצפה שנית
נג:).

.æéÏk ÌÈa‰ eL¯ÈÈ - ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»ƒ¿«»ƒ»
ÌÈÒÎp‰74Ì‰È˙BÈÁ‡ ˙‡ ÔÈÊ Ì‰Â ,75B‡ e¯b·iL „Ú «¿»ƒ¿≈»ƒ∆«¿≈∆«∆ƒ¿¿

¯·c ‰na .eÒ¯‡˙iL „ÚÌÈÒÎ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ «∆ƒ¿»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«¿»ƒ
„Ú ˙Á‡k ˙Ba‰Â ÌÈa‰ Ì‰Ó eBfiL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ≈∆«»ƒ¿«»¿«««
.ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .˙Ba‰ e¯b·iL∆ƒ¿¿«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿Àƒ
- ‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ ÁÈp‰L ÌÈÒÎpa ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»ƒ∆ƒƒ«∆»»ƒ∆

e¯b·iL „Ú ˙BaÏ ˙BBÊÓ Ì‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ76ÔÈ˙BÂ , ƒƒ≈∆¿«»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ
˙Ba‰ ÔBÊÓ È„k ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈaÏ ¯‡M‰«¿»«»ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¿«»
„Ú B‡ e¯b·iL „Ú Ô‰Ó ˙BBf ˙Ba‰ - „·Ïaƒ¿««»ƒ≈∆«∆ƒ¿¿«

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏ‡LÈ ÌÈa‰Â ,eÒ¯‡˙iL77. ∆ƒ¿»¿¿«»ƒƒ¿¬««¿»ƒ

כרצונם.74) בהם ונותנים ביומו,75)ונושאים יום מזונות
מעתה  מזונותיהן כל עבור אחת בבת להקציב חייבים ואינם

שיבגרו. הדרוש 76)עד הסכום כל אחת בבת מפרישים
ביד  או ביתֿדין ביד אותו ומניחים שיבגרו, עד למזונותיהן

בכתובות 77)אפוטרופוס. אמרו וכן ב. קלט, בבאֿבתרא
צדקה) של (מזונות להתפרנס שבאו ויתומה שיתום א סז,
מפני  היתום, את מפרנסים ואח"כ היתומה את מפרנסים
לחזור  דרכה האשה ואין הפתחים על לחזור דרכו שהאיש

הפתחים. על

.çéÌ‡ Ï·‡ ;Ú˜¯˜ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ««¿«¬»ƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙·e ÏÈ‡B‰ - ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡ ÁÈp‰ ‡Ï…ƒƒ«∆»ƒ«¿¿ƒƒ¿«»««¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‰ eBfiL ‡e‰78ÌÈa‰ È¯‰ , ∆ƒ«»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬≈«»ƒ
,ÔÈËÚen‰ el‡‰ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ „Á‡k ˙BBf ˙Ba‰Â¿«»ƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ»≈«»ƒ
‰ÊÎÂ .ÌÈak eÈ‰iL ‡l‡ ÔÈÏËÏhÓa Ì‰Ï ewz ‡lL∆…ƒ¿»∆¿ƒ«¿¿ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿»∆

ÌÈB‡b‰ e¯B‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט"ז, לעיל ברי"ף 79)ראה דעתם הובאה
ט'. פרק תחילת לבבאֿבתרא

.èéÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜¯˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk ¯Á‡81ÌÈL¯BÈ Ô‰a eÎÊ ¯·k -82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - Ck ¯Á‡ ea¯˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83e¯ÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea¯˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»

מיתה.80) לביתֿדין.81)בשעת שבאו קודם אפילו
לשניהם 82) הנכסים שיכלו עד אחיותיהם את זנים והם

וזכותם 83)יחד. בנכסים, ותפיסתֿיד חלק לבנים יש כי
עומדת. לעולם אין 84)בהם כי א. קמ, בבאֿבתרא

רש"י  ולדעת משועבדים, מנכסים הבנות למזון מוציאים
קודם  ומכרו שקדמו הכוונה כא:) וסוטה קג. (כתובות
את  ביתֿדין וזיכה שבאו לאחר אבל לביתֿדין, שיבואו
ה'תוספות' ולדעת כלום, ביתֿדין מעשה לאחר אין - הבנות
מכרו  אם ביתֿדין, לפני באו כשכבר אפילו סז:) (יבמות

קיים. מכרם - הבנות שיאכלו קודם

.ëÂÈÏÚ LÈÂ ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,·BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ ·BÁ‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eL¯ÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,B·BÁ ·BÁ ÏÚ·Ï ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
e¯b·iL „Ú Ô‰È˙BÈÁ‡ eeÊÈÂ ,˜ÒtL ÔÓÊ „Ú Ô‰È·‡¬ƒ∆«¿«∆»«¿»«¿≈∆«∆ƒ¿¿

eÒ¯‡˙iL „Ú B‡89.Ì‰È„È ˙ÁzÓ e‡ˆÈÂ «∆ƒ¿»¿¿≈¿ƒ««¿≈∆

שמת.85) האב נישואיה.86)על מאיש 87)בשעת
יז. פכ"ג, לקמן ראה מזונות 88)אחר, מהם להוציא

הפתחים. על ישאלו והבנים שיבגרו, עד וגם 89)הבנות
זה  כל כאחד. לשניהם הנכסים שיכלו עד יזונו הבנים
בתיקו, ונשארו נפשטו שלא בעיות א קמ, בבבאֿבתרא
הנתבעים  הם והבנים לנתבע, וקולא לתובע חומרא ודינן:

שם). (רי"ף ירושה מדין עומדים בחזקתם הנכסים כי

.àë,˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ ,˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰ƒƒ««¿»»«ƒ∆»≈ƒ»«∆∆
,˙Bf ‰ÓÏ‡‰ - Ô‰ÈzL eBfiL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»«¿»»ƒ∆

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿
Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙M¯ÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»

·‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»
‰¯Bz ÏL ‰M¯È ˙Ác Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»

˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙M¯È ‰Ácz ‡Ï , ƒ¿≈¿««…ƒ»∆¿À««¿À»∆ƒ
?˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒƒ¿≈¿««

שם,90) (ב"ב בנותיו מכבוד לו עדיף אלמנתו כבוד
שראויה  זמן עד מזונות לאלמנה ומוציאים מג.) ובכתובות
את  ומעמידים ביתֿדין, אומד וכפי שנותיה לפי הכל לחיות,
יום, לשלושים אחד מפרנסה והוא שליש, ביד הנכסים
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ממעטת  אלמנה כל זה, ולפי הכ"א. פי"ח, לעיל כמבואר
 ֿ (מגיד בתחילה מזונותיה לה שמוציאים מאחר בנכסים

לעיל 91)משנה). הנזכרת דכרין' 'בנין כתובת היא

הזכרים.92)ה"אֿב. לבנים ניזונת,93)הראויה שהיא
הי"ז. כדלעיל הפתחים, על ישאלו והבנים

.áëÁÈp‰ ‡ÏÂ ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ˙Ba ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»¿¿«¿…ƒƒ«
e˜ÏÁÈÂ e¯b·iL „Ú ˙BpËw‰ eBfÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ôa≈≈¿ƒƒ«¿««∆ƒ¿¿¿«¿¿

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ Ôlk ‡l‡ ,‰ÂLa ÌÈÒÎp‰ ¯‡L94. ¿»«¿»ƒ¿»∆∆»À»¿¿»∆

לא 94) כאחד, הנכסים כל יורשות הבנות שכל במקום כי
בזמן  אלא שאינו למזונות, מיוחד תנאי ביתֿדין להן תיקן
קלט.). (בבאֿבתרא ניזונות והבנות היורשים, הם בנים, שיש

ה'תשע"ו  שבט כ"ג שלישי יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
האב 1) מת להנשא, לבתו מעות לתת האב שחייב בו נתבאר

בנותיו  יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח
קטנה  יתומה למזונות, קודמת זו אי ובת אלמנה מנכסיו,

מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה

.àÈ„k Bz·Ï ËÚÓ ÂÈÒÎpÓ Ì„‡ ÔziL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿≈
‰Ò¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ba ‡OpzL2˙‡ ‡ÈOn‰ . ∆ƒ»≈¿∆«ƒ¿»«¿»»««ƒ∆

˙L‡Ï ÔÈ˜ÒBtL ˙eÒkÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡Ï - Ì˙Ò Bzaƒ¿»…ƒ¿…»ƒ¿∆¿ƒ¿≈∆
Ï‡¯OÈaL ÈÚ3ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk , »ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆≈«¿«∆¿»ƒ

- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚ ·‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ
B¯LÚ ÈÙk dÏ ÔzÏ Èe‡¯ ‰Ê È¯‰4. ¬≈∆»ƒ≈»¿ƒ»¿

נדוניה.2) זוז".3)והיא מחמשים לה יפחות "לא
זה 4) "הרי וכתב רבנו דקדק ולכן אותו. כופים אין אבל

ליתן". ראוי

.á‰n¯Ú ‰pÒÈÎiLÂ ÌeÏk dÏ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ÏÚ L¯t≈≈««««∆≈»¿¿∆«¿ƒ∆»¬À»
È˙È·Ï ‡B·zLk :ÏÚa‰ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ -≈»¿¿……««««¿∆»¿≈ƒ

.‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰pqÎÓ ‡l‡ ,‰pqÎ‡¬«∆»∆»¿«∆»¿ƒ¿≈»ƒ»

.â‰È‰ ‰nk BzÚc ÔÈ„ÓB‡ - ˙a ÁÈp‰Â ˙nL ·‡‰»»∆≈¿ƒƒ««¿ƒ«¿«»»»
dÏ ÔÈ˙BÂ ‰Ò¯ÙÏ dÏ ÔzÏ BaÏa5ÔÈÚ„BÈ ÔÈpÓe . ¿ƒƒ≈»¿«¿»»¿¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ

.B„B·Îe BzÓe B‡OÓe ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯Ó ?BzÚc ÔcÓ‡À¿««¿≈≈»¿À»»«»«»¿
da ÔÈ„ÓB‡ - ÂÈiÁa ˙a ‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ6‡Ï Ì‡Â . ¿≈ƒƒƒ«¿«»¿ƒ»¿ƒ…

˙Úc ÔcÓ‡ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ„È7ÂÈÒÎpÓ dÏ ÔÈ˙B - »¿≈ƒÀ¿«««¿ƒ»ƒ¿»»
¯eOÚ8.d˙Ò¯ÙÏ ƒ¿«¿»»»

נכסיו.5) מעישור יותר  היה אם לשנייה 6)אפילו יינתן
בחייו. לראשונה שנתן עמדנו 7)כדרך ולא בינינו גר שלא

היה. קמצן או וותרן אם דעתו סוף עשירי.8)על חלק

.ã‡Op‰Ï ‡B·zL Ïk - ˙Ba¯ ˙Ba ÁÈp‰9ÔÈ˙B , ƒƒ«»«…∆»¿ƒ»≈¿ƒ
‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡lLÂ .ÌÈÒÎp‰ ¯eOÚ dÏ»ƒ«¿»ƒ¿∆¿«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»
.‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡ ÏLÂ .‰BL‡ƒ̄»¿∆«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»
˙ÏËB ‰BL‡¯ - ˙Á‡k ‡Op‰Ï Ôlk e‡a Ì‡Â¿ƒ»À»¿ƒ»≈¿««ƒ»∆∆
,‰BL‡¯ ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰iM‰Â ,¯eOÚƒ¿«¿ƒ»ƒ«∆ƒ¿»ƒ»

Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ ,‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬ƒ≈
‰ÂLa ÌÈ¯eOÚ‰ Ïk ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,¯OÚ10, ∆∆¿¿¿¿»»ƒƒ¿»∆

.ÌÈÁ‡Ï ÌÈÒÎp‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ»«ƒ

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין כי
כדין 10) ירושה להם ולהניח הבנים חלק לברר כדי זה וכל

נכסים  עישור אחת כל נוטלות הבנות היו אילו כי תורה,
תורה  של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש

חכמים. תקנת אלא שאינה הבנות פרנסת מפני נדחית

.ä.‰a˙k È‡zÓ BÈ‡ ‰Ò¯ÙÏ ‡e‰L ‰Ê ¯eOÚƒ∆∆¿«¿»»≈ƒ¿»≈¿À»
(ÌÈBL‡¯‰) ÌÈÓÎÁ ˙wz ÈÙÏ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ«»«¬»ƒ»ƒƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ ˙ÏËB dÈ‡ ,ÌÈB¯Á‡Â11dÏ LÈÂ .12 ¿«¬ƒ≈»∆∆∆»ƒ««¿«¿≈»
Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎOÓ ‰Ê ¯eOÚ ˙Ba‚Ï13eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ««¿«¿ƒ»

ÔÈ˙B - Ú˜¯w‰ ¯eOÚ „‚k ˙BÚÓ dÏ ÔzÏ ÔÈÁ‡‰14. »«ƒƒ≈»»¿∆∆ƒ««¿«¿ƒ

להגבות 11) תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
שאינו  זה, עישור - המטלטלין, מן גם תנאיה ושאר הכתובה
אלא  אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי
היא  גובה - האב דעת כשאומדין אבל נכסים", ב"עישור

המטלטלין. מן להגבות 13)יכולה.12)אפילו העומדת
עברה  שכבר פי על ואף מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה
נגבה  לא שעדיין כיון - האב שהשכיר מיום שנה חצי
בסוף  אלא משתלמת שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר,

מהלווה 14)השנה. חובו את הגובה חוב בעל כל כדין
נוטלת  הייתה אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו.
יתומים. מנכסי להיפרע הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק

.åCÎÈÙÏ ,‡È‰ ÔÈÁ‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·k ‰Ê ¯eOÚa ˙a‰««¿ƒ∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ»
e˙Ó Ì‡Â .‰Úe·L ‡Ïa ˙ÈBÈa‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB∆∆ƒ«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈
˙È¯eafÓ Ì‰Èa ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒƒƒ

‰Úe·L·e15,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Ú¯Ù ‡È‰ È¯‰L ; ƒ¿»∆¬≈ƒƒ¿««ƒƒ¿≈¿ƒ
˙È¯eafÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰Â¿«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒƒƒ

iL BÓk ,‰Úe·L·e.‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

כלום.15) הנכסים מן נטלה שלא

.æ˙a‰ - Ì‰È·‡ Ú˜¯˜ ekLÓ B‡ e¯ÎnL ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒ∆»¿ƒ¿¿«¿«¬ƒ∆««
d˙Ò¯t ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙Ù¯BË16Ïk ÌÈÙ¯BhL C¯„k , ∆∆ƒ«»«¿»»»¿∆∆∆¿ƒ»

˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙B·BÁ ÈÏÚa17˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «¬≈ƒ«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
.‰‡ÂÏ‰«¿»»

היה 17)ובשבועה.16) הוא, קצוב דבר ופרנסה הואיל
פרנסתה  כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם
אין  קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל

העולם). תיקון מפני משועבדים מנכסים להם מוציאים

.ç˙Óe ˙BpË˜ e¯‡LÂ ˙BÏB„b ˙Ba ‡ÈO‰L ÈÓƒ∆ƒƒ»¿¿ƒ¿¬¿«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BpËwÏ ‰Ò¯t ÔÈÏËB ÔÈ‡ - Ôa ‡Ïa¿…≈≈¿ƒ«¿»»«¿«¿««»

‰ÂLa Ôlk ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈÒÎp‰ ˙B˜ÏBÁ18. ¿«¿»ƒ∆»¿À»¿»∆

בנים,18) שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי
כולן  - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות

שוות.
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.è‰BL‡¯ ‰Ó„˜Â ,Ô·Â ˙Ba ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿≈»»≈¿»¿»ƒ»
ÌÈÒÎ ¯eOÚ ‰ÏËÂ19˙Ba‚Ï ˙ÈM‰ ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ»«≈ƒƒ¿

Ô‰ÈzLÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÏÙÂ Ôa‰ ˙nL „Ú20ÔÈ‡ - «∆≈«≈¿»¿»«¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,¯eOÚ ˙ÏËB ‰iM‰21‰˙ÎÊÂ , «¿ƒ»∆∆ƒ∆»¿¿»∆¿»¿»

.dlL ¯eOÚa ‰BL‡¯‰»ƒ»»ƒ∆»

הכול.19) יורש הבן שהרי יורשות 20)כדינה, ושתיהן
נכסים 21)בשווה. עישור השנייה תיטול אומרים ואין

ראשונה  אלא יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה
שוות  שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה,

בירושה.

.éÈÒÎpÓ È˙Ba eÒ¯Ùz Ï‡ :‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¿«¿¿¿«ƒ¿»«
‰a˙k È‡zÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,BÏ ÌÈÚÓBL -22. ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»≈¿À»

שלא 22) האב ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב אלא
כלל. חוב עליהם אין לפרנסן

.àée¯‡a ¯·k - ˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««¿»»«¿»≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ ˙BBÊÓÏ ÔÈÓ„B˜ ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊnL∆¿»«¿»»¿ƒƒ¿««¿≈ƒ

ÏËB dÈ‡ - ˙a‰ ˙‡O˙BBÊÓ ÈtÓ ÌÈÒÎ ¯eOÚ ˙ ƒ≈««≈»∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿
‰ÓÏ‡‰23ÔÈ‡ - ˙‡OpL ¯Á‡ ˙a‰ ‰˙Ó elÙ‡Â . »«¿»»«¬ƒ≈»««««∆ƒ»≈

dÏ Ô˙p‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t L¯BÈ ÏÚa‰24È¯‰L ; «««≈«¿»»»¿»¿ƒ»≈»∆¬≈
.Ô‰Ó ˙Bf ‡‰zL ‰ÓÏ‡‰ ˙˜ÊÁa Ôlk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒÀ»¿∆¿«»«¿»»∆¿≈ƒ∆≈∆

מתנאי 23) שהן במזונותיה שאם הנ"ל, מזונות מדין נלמד
תקנת  אלא שאינו נכסים לעישור וחומר קל כן, אמרו כתובה

ה  וטעם של חכמים. חוב בעלת היא שהאלמנה מפני דבר:
האחים. של חוב בעלת היא הבת ואילו ואין 24)האב

של  אלא אב של יורש ואינו זה, הוא נכרי איש אומרים
האלמנה  למזון מוציאים ואין לוקח, דין לו ויש אשתו,
כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, מנכסים

האלמנה. למזון מוציאים ומיורש

.áé‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L ‰ÓB˙È ‰pË¿̃«»¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»
dzÚ„Ï25‰ÏBÎÈ - ÊeÊ ÌÈMÓÁ B‡ ‰‡Ó dÏ e˙Â , ¿«¿»¿»¿»≈»¬ƒƒ¿»

,dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÈc‚zMÓ ‡È‰ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ»»«¿»»»¿»»
˙Úc ÔcÓ‡a B‡26˙BÚ˜¯w‰ ¯eOÚa B‡ ·‡‰27. ¿À¿«««»»¿ƒ««¿»

d˙B‡ ÔÈÊ ÔÈÁ‡‰ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡Â28‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ…»»«ƒ»ƒ»¿««ƒ∆…
‰˙ÁÓ29˙a dÈ‡ ‰pËw‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa »¬»ƒ¿«ƒƒƒ¿≈∆«¿«»≈»«

‰‡ÁÓ30. ∆»»

לפרנסה.26)בהסכמתה.25) לה ליתן בדעתו היה כמה
דעת.27) אומדן דין בית לו ידע לא לה 28)אם היה ולא

ולמחות. (דניאל29)להתבייש הכתוב מלשון ד,התנגדה,
בידּה". ימחא די איתי "ולא למחות 30)לב): יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ

תבעה  ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין
בשעת  אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף,

למחות. צריכה אינה שוב נשואיה

.âé,˙¯‚Ba ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰Ï„bL ¯Á‡ ˙a‰ ˙‡Oƒ»««««∆»¿»≈«¬»≈∆∆
d˙Ò¯t ‰„a‡ - d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È¯‰ - ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰¯‚aL ÔÈa ,‰È·‡ ˙È·a d„BÚÂ ‰¯‚a .‰ˆ¯zL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆»¿»¿»¿≈»ƒ»≈∆»¿»

ÔÈÁ‡‰ e˜Òt Ì‡ ,˙¯‚Ba dÁÈp‰L ÔÈa B˙BÓ ¯Á‡««≈∆ƒƒ»∆∆ƒ»¿»«ƒ
BÓk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰È˙BBÊÓ ˙˙lÓƒ»≈¿∆»∆¬≈≈»¿¿
‰„·‡ d˙Ò¯t ‰Ú·˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Ò¯t«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

¯‚aa33d˙Ò¯t ‰„a‡ ‡Ï ,‰˙ÁÓ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «∆∆««ƒ∆…ƒ¬»…ƒ¿»«¿»»»
Ô‰L ÈtÓ :ÔÚËÏ dÏ LiL ;d˙B‡ ÔÈÊ Ô‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈»ƒ»∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈

,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ‡Ï ÔÈ„Ú ‡È‰Â »ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…
˙‡O34d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡Ï ‰Ê ÈtÓ ,35. ƒ»ƒ¿≈∆…»¿»«¿»»»

מחילתה.31) זוהי מרצונם 33)בנערותה.32)שתיקתה
חיוב. מחמת ולא צריכה 34)הטוב, ונשאה בגרה אם אבל

אותה. זנים שהם פי על אף הבושה.35)למחות מפני

.ãéd˙Ò¯ÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck Bz·Ï ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
‰È‰L ÔÈa Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜¯˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»

LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È¯‰Â ,˙ÓÂ ,‡È¯a36‰¯Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»
Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚ·Ï Ì˙B‡ ez :˙a‰««¿»¿«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

d„Èa ˙eL¯‰ - ˙‡OÂ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ -37Ì‡Â , ƒ»¿»¿»¿ƒ»»¿¿»»¿ƒ
LÏL‰M ‰Ó LÈÏL ‰OÚÈ - ‡È‰ ˙Ò¯‡Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…∆∆ƒ«¬∆»ƒ«∆À¿«

B„Èa38ÔÈ‡ ,˙‡O elÙ‡ - ‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú Ì‡Â , ¿»¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ¬ƒƒ»≈
dÏ ÔÈÚÓBL39·‡‰ ‰evL BÓk LÈÏL ‰OÚÈ ‡l‡ ,40. ¿ƒ»∆»«¬∆»ƒ¿∆ƒ»»»

הצדדים.36) שני על הנאמן שלישי האב 37)אדם "שאף
שתינשא  עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא

זכאי  הבעל פירות".שמשנשאת השדה,38)לאכול יקנה
המצוה  אם בין המת דברי לקיים שמצוה לה, שומעים ְֶַואין

בריא. הוא אם ובין מרע קטנה 39)שכיב מעשה "אין
שלא 40)כלום". נתכוון לטובתה כי קרקע. בהן ליקח

נאמן  אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה עלי יוציא בעלי
כאשר  שדה לי יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא

לה. שומעין אין - ארצה,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
שעושה 1) מלאכות ידיה, ומעשה האשה מציאת דיני כולל

השימוש  מלאכה, תעשה שלא אשתו המדיר לבעלה,
עושה  שהנדה מלאכות לבעלה, בעצמה עושה שהאשה
אשה  מלאכתה, בשעת כלים ששברה האשה לבעלה,
הנקה, וחיובי מינקת דיני המלאכות, מכל עצמה שמנעה

שגמלתו. אחרי עמה בתה או בנה התובעת

.àdÏÚ·Ï ‰È„È ‰OÚÓe ‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ2‡È‰ ‰Óe . ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¿»«ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ ?BÏ ‰OBÚ3Ôk¯cL ÌB˜Ó . »«…¿ƒ¿««¿ƒ»»∆«¿»

Ì˜¯Ï ,˙‚¯B‡ - ‚¯‡Ï4B‡ ¯Óˆ ˙BÂËÏ ,˙Ó˜B¯ - ∆¡…∆∆ƒ¿…∆∆ƒ¿∆∆
˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ ÈL C¯„ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰ÂBË - ÌÈzLtƒ¿ƒ»¿ƒ…»»∆∆¿≈»ƒ«¬

˙BÂËÏ ‡l‡ dÙBk BÈ‡ - el‡‰ ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk5¯Óv‰ »«¿»»≈≈»∆»ƒ¿«∆∆
„·Ïa6ÌÈ˙ÙO‰ ˙‡Â ‰t‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ÔzLt‰L ,7. ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ∆«∆¿∆«¿»«ƒ

ÌÈLÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰Î‡Ïn‰ ‡È‰ ‰iÂh‰Â8:¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»«¿À∆∆¿»ƒ∆∆¡«
.eÂË ‰È„Èa ·Ï ˙ÓÎÁ ‰M‡ ÏÎÂ¿»ƒ»«¿«≈¿»∆»»

שהרי 2) איבה, משום - מציאה ב. סה, כתובות משנה,
יבואו  לעצמה מציאתה תעכב ואם מזונות, לה נותן בעלה
וב'ירושלמי' יב:). ובבאֿמציעא צו. (כתובות קטטה לידי
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בעלה, משל מברחת תהא "שלא אמרו: ה"א) פ"ו (כתובות
מזונותיה  תחת - ידיה מעשה מצאתי". מציאה ואומרת

ה"ד. פי"ב לעיל וכמבואר נח:), תוספתא 3)(כתובות
ה"ג. פ"ה האריג 4)כתובות על שונות צורות תפירת

וקישוט. נוי לשם צבעוניים הערה 5)בחוטים להלן ראה
שם.6)ז. את 7)תוספתא, "מסריח ב: סא, כתובות

כמין  פושטן - משרבט השפתיים", את ומשרבט הפה
החוט  לשרות שצריכה ע"י גדולות שנעשות עד שרביט

שם). (רש"י ברוק על 8)תמיד אלא כופה אינו ולפיכך
מלאכות  שהן אע"פ והרקמה, האריגה על לא אבל הטויה,
ב: סו, ביומא אמרו [וכן רוקח'). ('מעשה וקלות חשובות
אשה  וכל אומר הוא וכן בפלך, אלא לאשה חכמה "אין
סד:) (כתובות במשנה נראה וכן טוו". בידיה לב חכמת
שתי  סלעים חמשה משקל לו, עושה היא "ומה שאמרו:
סלעים  עשרה משקל או בגליל. סלעים עשרה שהם ביהודה,
שכל  הרי - בגליל" סלעים עשרים שהן ביהודה, ערב
אלו, שיעורים השמיט ורבינו החוטים]. בטוויית המדובר
כמנהג  הכל אלא המקומות בכל זו קצבה שאין שסובר מפני

(מגידֿמשנה). המדינה

.á‰˜Ác9- dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˙OÚÂ dÓˆÚ »¬»«¿»¿»¿»≈ƒ»»»
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰10BÏ ‰È‰ .11‰È‰ elÙ‡ ,‰a¯‰ ÔBÓÓ «»«««»»»«¿≈¬ƒ»»

dÏ12‡Ïa ‰Ïh·Ï ˙·LBÈ dÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk »«»¿»≈»∆∆¿«»»¿…
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰Î‡ÏÓ13ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¬»≈

ÈÙÏ ‡l‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBkƒ»«¬¿»»»«À∆»¿ƒ
‰Î‡ÏÓa ˙ËÚÓÓ ÔBÓn‰ ·¯14. …«»¿«∆∆ƒ¿»»

א.10)התאמצה.9) סו, התימנים:11)כתובות ובכת"י
להם".12)"לה". "היו התימנים: משנה 13)ובכת"י

סא:). (שם כמותו והלכה אליעזר, כרבי ב. נט, בכתובות
זנות. פריצות, - ה"ו.14)זמה בסמוך וכמבואר שם,

.â¯Ècn‰15ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰OÚz ‡lL BzL‡ ˙‡16- ««ƒ∆ƒ¿∆…«¬∆¿»»¿»
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ17ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈¿À»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿≈

˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt dÏÚ·Ï ˙ˆÁB¯ ‰M‡ Ïk»ƒ»∆∆¿«¿»»»»»¿«¿»∆∆
ÒBk‰ ˙‡ BÏ18‰hn‰ ˙‡ BÏ ˙ÚvÓe ,19˙„ÓBÚÂ , ∆««««∆«ƒ»¿∆∆

ÈÏÎ B‡ ÌÈÓ BÏ ÔzzL ÔB‚k ,dÏÚa ÈÙa ˙LnLÓe¿«∆∆ƒ¿≈«¿»¿∆ƒ≈«ƒ¿ƒ
dÈ‡ Ï·‡ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙlÓ Ïhz B‡ƒ…ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»≈»

Ba ÈÙa B‡ ÂÈ·‡ ÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚ20. ∆∆¿«∆∆ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿

ה"ב.15) לסוף מקושר והוא "והמדיר", התימנים: בכת"י
וכו'. אשה כל וכן מתחילה: הבאה, שאסר 16)והלכה

אוסר  הריני אמר: אם אבל מלאכה, תעשה אם עליה הנאתו
בביאורנו  וכמבואר כלום, בדבריו אין מלאכה, לעשות עליך
בכלבים, לשחק עליה אסר לא ואפילו הכ"ד. פי"ב לעיל
לידי  שתבוא חשש יש - שעמום לידי שתבוא חשש שאין

(שם,17)זימה. אליעזר וכרבי ב. נט, בכתובות משנה
יב. הערה למעלה ראה -18)סא:). מוזגת א. סא, שם

כדי 19)יוצקת. טורח שאינו דבר ולבדין, סדין פורסת
(כתובות  המשנה בפירוש ורבינו שם). (רש"י עליו שתתחבב
לאדם  לו מותר אינו הענינים "שאלו אומר: מ"ו) פ"ה
באשה  משתמשים שאין . . . לפי מאשתו, אלא לו שישתמש
קטנה". בין גדולה בין זולתה, או שפחה בין הפרש ואין

שם. ב'ירושלמי' מובאים הטעמים סא,20)ושני כתובות
ב.

.ãelÙ‡Â .dÓˆÚa ‡È‰ Ô˙B‡ ‰OBÚ el‡ ˙BÎ‡ÏÓe¿»≈»»ƒ¿«¿»«¬ƒ
el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk dÏ eÈ‰»»«»¿»≈ƒ¿»≈

BzL‡ ‡l‡ ÏÚaÏ21. «««∆»ƒ¿

שאין 21) הנ"ל, למשנה בפירושו רבינו ביאר כבר
א  סא, בכתובות ורש"י באשתו. אלא באשה משתמשים
בישראל" זאת להנהיג טובה עצה השיאוה "חכמים מפרש:

עליו. שתתחבב כדי

.äÔÓÊa dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙B¯Á‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ≈¿»¬≈∆»ƒ»»¿«¿»ƒ¿«
¯epza ˙t‰ ‰ÙB‡ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈiÚ Ô‰L22‡¯ÊÚÂ . ∆≈¬ƒƒ¿≈≈»««««¿∆¿»

‰È‰zL È„k ,‰ÙB‡Â ˙ÓkLÓ ‰M‡ ‰È‰zL ,Ôwzƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»«¿∆∆¿»¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈiÚÏ ‰ÈeˆÓ ˙t‰23.ÔÈÏÈL·z‰ ˙‡ ˙ÏM·Óe . ««¿»«¬ƒƒ¿«∆∆∆««¿ƒƒ

da ˙‡ ‰˜ÈÓe .ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ˙ÒaÎÓe24Ô·z ˙˙BÂ . ¿«∆∆∆«¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆∆∆
B¯˜a ÈÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,BzÓ‰a ÈÙÏ25„ˆÈk .˙ÁËÓe . ƒ¿≈¿∆¿¬»…ƒ¿≈¿»«¿∆∆≈«

ÌÈÁ¯a ˙·LBÈ ?˙ÁËÓ26˙¯nLÓe27dÈ‡Â ,ÁÓw‰ «¿∆∆∆∆»≈«ƒ¿«∆∆«∆«¿≈»
˙ÁBË28‰Ó‰a‰ ¯Á‡ ˙¯nÁÓ B‡ .29‡lL È„k , ∆∆¿«∆∆«««¿≈»¿≈∆…

„È ÏL ÌÈÁ¯a ÔÁËÏ Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÁ¯‰ eÏË·Èƒ¿¿»≈«ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ¿…¿≈«ƒ∆»
˙ÁBË -30. ∆∆

מנהג 22) זה שאין גחלים, גבי על או באלפס לא אבל
רוקח'). ('מעשה א.23)העולם פב, בבאֿקמא

ב.24) נט, ספרד,25)כתובות ספרי וכגירסת ב. סא, שם,
מיוחדת  שבהמה לפי הוא: בזה והטעם שם. ברי"ף הוא וכן
גופו  לצורך שזהו לפניה, תבן היא נותנת ולכן לרכיבה, לו
לצורך  שאינו לחרוש העומד בקרו לפני אבל הבעל, של
שם). מקובצת' ('שיטה תבן נותנת אינה - הבעל של גופו

הטחנה.26) סי'27)בבית (אהע"ז ה'טור' ולדעת מנפה.
ממש. לשמירה הכוונה טוחנת 28)ס) בעצמה היא אין

אלא  גדול, טורח שזה - בהמה במקום גדולים בריחיים
הנוסח: התימנים, ובכת"י טחינה. צרכי מכינה "מטחנת"

בטוחנת". את 29)"ואצה המסובבת הבהמה את מנהיגה
ב.30)הריחיים. נט, כתובות

.å‰ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈiÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿ƒ»
‰ÁÙL Ô‰Ó ˙B˜Ï Èe‡¯L ÌÈÒÎ B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏƒ¿»««¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔBÓÓ BÏ ‰È‰L B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏ ‰˙È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»¿»ƒ¿»««∆»»»

Á‡ ‰ÁÙL epnÓ ˙B˜Ï È„k˙31‡ÏÂ ,˙ÁËÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««≈»«¿∆∆¿…
˙ÒaÎÓ ‡ÏÂ ,‰ÙB‡32ÈÙÏ Ô·z ˙˙B ‡ÏÂ , »¿…¿«∆∆¿…∆∆∆∆ƒ¿≈

BzÓ‰a33ÌÈÒÎ B‡ ˙BÁÙL ÈzL BÏ ‰ÒÈÎ‰ . ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿»ƒ
ÈzL BÏ eÈ‰L B‡ ,˙BÁÙL ÈzL Ô‰Ó ˙B˜Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆»¿≈
dÈ‡ - ˙BÁÙL ÈzL ˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰L B‡ ˙BÁÙL¿»∆»»»ƒ¿¿≈¿»≈»

da ˙‡ ‰˜ÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏM·Ó34B˙B‡ ˙˙B ‡l‡ , ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿»∆»∆∆
.˜È‰Ï ‰ÁÙMÏ«ƒ¿»¿»ƒ

שמצאה 31) ואחד משלה, לו שהכניסה "אחד א: סא, שם,
שצמצמה  "ואחד וגרסתנו: הרי"ף, גירסת לפי - משלו" לו

שם. ב'תוספות' וראה משלה", ב.32)לו נט, שם
תבן 33) מנתינת פטורה שאינה מבואר ב פא, לנדרים ובר"ן
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קג zeyi` zekld - miyp xtq - hay b"k iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.è‰BL‡¯ ‰Ó„˜Â ,Ô·Â ˙Ba ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿≈»»≈¿»¿»ƒ»
ÌÈÒÎ ¯eOÚ ‰ÏËÂ19˙Ba‚Ï ˙ÈM‰ ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ»«≈ƒƒ¿

Ô‰ÈzLÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÏÙÂ Ôa‰ ˙nL „Ú20ÔÈ‡ - «∆≈«≈¿»¿»«¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,¯eOÚ ˙ÏËB ‰iM‰21‰˙ÎÊÂ , «¿ƒ»∆∆ƒ∆»¿¿»∆¿»¿»

.dlL ¯eOÚa ‰BL‡¯‰»ƒ»»ƒ∆»

הכול.19) יורש הבן שהרי יורשות 20)כדינה, ושתיהן
נכסים 21)בשווה. עישור השנייה תיטול אומרים ואין

ראשונה  אלא יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה
שוות  שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה,

בירושה.

.éÈÒÎpÓ È˙Ba eÒ¯Ùz Ï‡ :‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¿«¿¿¿«ƒ¿»«
‰a˙k È‡zÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,BÏ ÌÈÚÓBL -22. ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»≈¿À»

שלא 22) האב ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב אלא
כלל. חוב עליהם אין לפרנסן

.àée¯‡a ¯·k - ˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««¿»»«¿»≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ ˙BBÊÓÏ ÔÈÓ„B˜ ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊnL∆¿»«¿»»¿ƒƒ¿««¿≈ƒ

ÏËB dÈ‡ - ˙a‰ ˙‡O˙BBÊÓ ÈtÓ ÌÈÒÎ ¯eOÚ ˙ ƒ≈««≈»∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿
‰ÓÏ‡‰23ÔÈ‡ - ˙‡OpL ¯Á‡ ˙a‰ ‰˙Ó elÙ‡Â . »«¿»»«¬ƒ≈»««««∆ƒ»≈

dÏ Ô˙p‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t L¯BÈ ÏÚa‰24È¯‰L ; «««≈«¿»»»¿»¿ƒ»≈»∆¬≈
.Ô‰Ó ˙Bf ‡‰zL ‰ÓÏ‡‰ ˙˜ÊÁa Ôlk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒÀ»¿∆¿«»«¿»»∆¿≈ƒ∆≈∆

מתנאי 23) שהן במזונותיה שאם הנ"ל, מזונות מדין נלמד
תקנת  אלא שאינו נכסים לעישור וחומר קל כן, אמרו כתובה

ה  וטעם של חכמים. חוב בעלת היא שהאלמנה מפני דבר:
האחים. של חוב בעלת היא הבת ואילו ואין 24)האב

של  אלא אב של יורש ואינו זה, הוא נכרי איש אומרים
האלמנה  למזון מוציאים ואין לוקח, דין לו ויש אשתו,
כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, מנכסים

האלמנה. למזון מוציאים ומיורש

.áé‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L ‰ÓB˙È ‰pË¿̃«»¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»
dzÚ„Ï25‰ÏBÎÈ - ÊeÊ ÌÈMÓÁ B‡ ‰‡Ó dÏ e˙Â , ¿«¿»¿»¿»≈»¬ƒƒ¿»

,dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÈc‚zMÓ ‡È‰ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ»»«¿»»»¿»»
˙Úc ÔcÓ‡a B‡26˙BÚ˜¯w‰ ¯eOÚa B‡ ·‡‰27. ¿À¿«««»»¿ƒ««¿»

d˙B‡ ÔÈÊ ÔÈÁ‡‰ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡Â28‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ…»»«ƒ»ƒ»¿««ƒ∆…
‰˙ÁÓ29˙a dÈ‡ ‰pËw‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa »¬»ƒ¿«ƒƒƒ¿≈∆«¿«»≈»«

‰‡ÁÓ30. ∆»»

לפרנסה.26)בהסכמתה.25) לה ליתן בדעתו היה כמה
דעת.27) אומדן דין בית לו ידע לא לה 28)אם היה ולא

ולמחות. (דניאל29)להתבייש הכתוב מלשון ד,התנגדה,
בידּה". ימחא די איתי "ולא למחות 30)לב): יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ

תבעה  ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין
בשעת  אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף,

למחות. צריכה אינה שוב נשואיה

.âé,˙¯‚Ba ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰Ï„bL ¯Á‡ ˙a‰ ˙‡Oƒ»««««∆»¿»≈«¬»≈∆∆
d˙Ò¯t ‰„a‡ - d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È¯‰ - ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰¯‚aL ÔÈa ,‰È·‡ ˙È·a d„BÚÂ ‰¯‚a .‰ˆ¯zL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆»¿»¿»¿≈»ƒ»≈∆»¿»

ÔÈÁ‡‰ e˜Òt Ì‡ ,˙¯‚Ba dÁÈp‰L ÔÈa B˙BÓ ¯Á‡««≈∆ƒƒ»∆∆ƒ»¿»«ƒ
BÓk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰È˙BBÊÓ ˙˙lÓƒ»≈¿∆»∆¬≈≈»¿¿
‰„·‡ d˙Ò¯t ‰Ú·˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Ò¯t«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

¯‚aa33d˙Ò¯t ‰„a‡ ‡Ï ,‰˙ÁÓ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «∆∆««ƒ∆…ƒ¬»…ƒ¿»«¿»»»
Ô‰L ÈtÓ :ÔÚËÏ dÏ LiL ;d˙B‡ ÔÈÊ Ô‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈»ƒ»∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈

,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ‡Ï ÔÈ„Ú ‡È‰Â »ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…
˙‡O34d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡Ï ‰Ê ÈtÓ ,35. ƒ»ƒ¿≈∆…»¿»«¿»»»

מחילתה.31) זוהי מרצונם 33)בנערותה.32)שתיקתה
חיוב. מחמת ולא צריכה 34)הטוב, ונשאה בגרה אם אבל

אותה. זנים שהם פי על אף הבושה.35)למחות מפני

.ãéd˙Ò¯ÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck Bz·Ï ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
‰È‰L ÔÈa Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜¯˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»

LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È¯‰Â ,˙ÓÂ ,‡È¯a36‰¯Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»
Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚ·Ï Ì˙B‡ ez :˙a‰««¿»¿«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

d„Èa ˙eL¯‰ - ˙‡OÂ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ -37Ì‡Â , ƒ»¿»¿»¿ƒ»»¿¿»»¿ƒ
LÏL‰M ‰Ó LÈÏL ‰OÚÈ - ‡È‰ ˙Ò¯‡Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…∆∆ƒ«¬∆»ƒ«∆À¿«

B„Èa38ÔÈ‡ ,˙‡O elÙ‡ - ‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú Ì‡Â , ¿»¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ¬ƒƒ»≈
dÏ ÔÈÚÓBL39·‡‰ ‰evL BÓk LÈÏL ‰OÚÈ ‡l‡ ,40. ¿ƒ»∆»«¬∆»ƒ¿∆ƒ»»»

הצדדים.36) שני על הנאמן שלישי האב 37)אדם "שאף
שתינשא  עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא

זכאי  הבעל פירות".שמשנשאת השדה,38)לאכול יקנה
המצוה  אם בין המת דברי לקיים שמצוה לה, שומעים ְֶַואין

בריא. הוא אם ובין מרע קטנה 39)שכיב מעשה "אין
שלא 40)כלום". נתכוון לטובתה כי קרקע. בהן ליקח

נאמן  אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה עלי יוציא בעלי
כאשר  שדה לי יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא

לה. שומעין אין - ארצה,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
שעושה 1) מלאכות ידיה, ומעשה האשה מציאת דיני כולל

השימוש  מלאכה, תעשה שלא אשתו המדיר לבעלה,
עושה  שהנדה מלאכות לבעלה, בעצמה עושה שהאשה
אשה  מלאכתה, בשעת כלים ששברה האשה לבעלה,
הנקה, וחיובי מינקת דיני המלאכות, מכל עצמה שמנעה

שגמלתו. אחרי עמה בתה או בנה התובעת

.àdÏÚ·Ï ‰È„È ‰OÚÓe ‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ2‡È‰ ‰Óe . ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¿»«ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ ?BÏ ‰OBÚ3Ôk¯cL ÌB˜Ó . »«…¿ƒ¿««¿ƒ»»∆«¿»

Ì˜¯Ï ,˙‚¯B‡ - ‚¯‡Ï4B‡ ¯Óˆ ˙BÂËÏ ,˙Ó˜B¯ - ∆¡…∆∆ƒ¿…∆∆ƒ¿∆∆
˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ ÈL C¯„ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰ÂBË - ÌÈzLtƒ¿ƒ»¿ƒ…»»∆∆¿≈»ƒ«¬

˙BÂËÏ ‡l‡ dÙBk BÈ‡ - el‡‰ ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk5¯Óv‰ »«¿»»≈≈»∆»ƒ¿«∆∆
„·Ïa6ÌÈ˙ÙO‰ ˙‡Â ‰t‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ÔzLt‰L ,7. ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ∆«∆¿∆«¿»«ƒ

ÌÈLÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰Î‡Ïn‰ ‡È‰ ‰iÂh‰Â8:¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»«¿À∆∆¿»ƒ∆∆¡«
.eÂË ‰È„Èa ·Ï ˙ÓÎÁ ‰M‡ ÏÎÂ¿»ƒ»«¿«≈¿»∆»»

שהרי 2) איבה, משום - מציאה ב. סה, כתובות משנה,
יבואו  לעצמה מציאתה תעכב ואם מזונות, לה נותן בעלה
וב'ירושלמי' יב:). ובבאֿמציעא צו. (כתובות קטטה לידי
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בעלה, משל מברחת תהא "שלא אמרו: ה"א) פ"ו (כתובות
מזונותיה  תחת - ידיה מעשה מצאתי". מציאה ואומרת

ה"ד. פי"ב לעיל וכמבואר נח:), תוספתא 3)(כתובות
ה"ג. פ"ה האריג 4)כתובות על שונות צורות תפירת

וקישוט. נוי לשם צבעוניים הערה 5)בחוטים להלן ראה
שם.6)ז. את 7)תוספתא, "מסריח ב: סא, כתובות

כמין  פושטן - משרבט השפתיים", את ומשרבט הפה
החוט  לשרות שצריכה ע"י גדולות שנעשות עד שרביט

שם). (רש"י ברוק על 8)תמיד אלא כופה אינו ולפיכך
מלאכות  שהן אע"פ והרקמה, האריגה על לא אבל הטויה,
ב: סו, ביומא אמרו [וכן רוקח'). ('מעשה וקלות חשובות
אשה  וכל אומר הוא וכן בפלך, אלא לאשה חכמה "אין
סד:) (כתובות במשנה נראה וכן טוו". בידיה לב חכמת
שתי  סלעים חמשה משקל לו, עושה היא "ומה שאמרו:
סלעים  עשרה משקל או בגליל. סלעים עשרה שהם ביהודה,
שכל  הרי - בגליל" סלעים עשרים שהן ביהודה, ערב
אלו, שיעורים השמיט ורבינו החוטים]. בטוויית המדובר
כמנהג  הכל אלא המקומות בכל זו קצבה שאין שסובר מפני

(מגידֿמשנה). המדינה

.á‰˜Ác9- dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˙OÚÂ dÓˆÚ »¬»«¿»¿»¿»≈ƒ»»»
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰10BÏ ‰È‰ .11‰È‰ elÙ‡ ,‰a¯‰ ÔBÓÓ «»«««»»»«¿≈¬ƒ»»

dÏ12‡Ïa ‰Ïh·Ï ˙·LBÈ dÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk »«»¿»≈»∆∆¿«»»¿…
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰Î‡ÏÓ13ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¬»≈

ÈÙÏ ‡l‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBkƒ»«¬¿»»»«À∆»¿ƒ
‰Î‡ÏÓa ˙ËÚÓÓ ÔBÓn‰ ·¯14. …«»¿«∆∆ƒ¿»»

א.10)התאמצה.9) סו, התימנים:11)כתובות ובכת"י
להם".12)"לה". "היו התימנים: משנה 13)ובכת"י

סא:). (שם כמותו והלכה אליעזר, כרבי ב. נט, בכתובות
זנות. פריצות, - ה"ו.14)זמה בסמוך וכמבואר שם,

.â¯Ècn‰15ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰OÚz ‡lL BzL‡ ˙‡16- ««ƒ∆ƒ¿∆…«¬∆¿»»¿»
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ17ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈¿À»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿≈

˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt dÏÚ·Ï ˙ˆÁB¯ ‰M‡ Ïk»ƒ»∆∆¿«¿»»»»»¿«¿»∆∆
ÒBk‰ ˙‡ BÏ18‰hn‰ ˙‡ BÏ ˙ÚvÓe ,19˙„ÓBÚÂ , ∆««««∆«ƒ»¿∆∆

ÈÏÎ B‡ ÌÈÓ BÏ ÔzzL ÔB‚k ,dÏÚa ÈÙa ˙LnLÓe¿«∆∆ƒ¿≈«¿»¿∆ƒ≈«ƒ¿ƒ
dÈ‡ Ï·‡ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙlÓ Ïhz B‡ƒ…ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»≈»

Ba ÈÙa B‡ ÂÈ·‡ ÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚ20. ∆∆¿«∆∆ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿

ה"ב.15) לסוף מקושר והוא "והמדיר", התימנים: בכת"י
וכו'. אשה כל וכן מתחילה: הבאה, שאסר 16)והלכה

אוסר  הריני אמר: אם אבל מלאכה, תעשה אם עליה הנאתו
בביאורנו  וכמבואר כלום, בדבריו אין מלאכה, לעשות עליך
בכלבים, לשחק עליה אסר לא ואפילו הכ"ד. פי"ב לעיל
לידי  שתבוא חשש יש - שעמום לידי שתבוא חשש שאין

(שם,17)זימה. אליעזר וכרבי ב. נט, בכתובות משנה
יב. הערה למעלה ראה -18)סא:). מוזגת א. סא, שם

כדי 19)יוצקת. טורח שאינו דבר ולבדין, סדין פורסת
(כתובות  המשנה בפירוש ורבינו שם). (רש"י עליו שתתחבב
לאדם  לו מותר אינו הענינים "שאלו אומר: מ"ו) פ"ה
באשה  משתמשים שאין . . . לפי מאשתו, אלא לו שישתמש
קטנה". בין גדולה בין זולתה, או שפחה בין הפרש ואין

שם. ב'ירושלמי' מובאים הטעמים סא,20)ושני כתובות
ב.

.ãelÙ‡Â .dÓˆÚa ‡È‰ Ô˙B‡ ‰OBÚ el‡ ˙BÎ‡ÏÓe¿»≈»»ƒ¿«¿»«¬ƒ
el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk dÏ eÈ‰»»«»¿»≈ƒ¿»≈

BzL‡ ‡l‡ ÏÚaÏ21. «««∆»ƒ¿

שאין 21) הנ"ל, למשנה בפירושו רבינו ביאר כבר
א  סא, בכתובות ורש"י באשתו. אלא באשה משתמשים
בישראל" זאת להנהיג טובה עצה השיאוה "חכמים מפרש:

עליו. שתתחבב כדי

.äÔÓÊa dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙B¯Á‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ≈¿»¬≈∆»ƒ»»¿«¿»ƒ¿«
¯epza ˙t‰ ‰ÙB‡ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈiÚ Ô‰L22‡¯ÊÚÂ . ∆≈¬ƒƒ¿≈≈»««««¿∆¿»

‰È‰zL È„k ,‰ÙB‡Â ˙ÓkLÓ ‰M‡ ‰È‰zL ,Ôwzƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»«¿∆∆¿»¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈiÚÏ ‰ÈeˆÓ ˙t‰23.ÔÈÏÈL·z‰ ˙‡ ˙ÏM·Óe . ««¿»«¬ƒƒ¿«∆∆∆««¿ƒƒ

da ˙‡ ‰˜ÈÓe .ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ˙ÒaÎÓe24Ô·z ˙˙BÂ . ¿«∆∆∆«¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆∆∆
B¯˜a ÈÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,BzÓ‰a ÈÙÏ25„ˆÈk .˙ÁËÓe . ƒ¿≈¿∆¿¬»…ƒ¿≈¿»«¿∆∆≈«

ÌÈÁ¯a ˙·LBÈ ?˙ÁËÓ26˙¯nLÓe27dÈ‡Â ,ÁÓw‰ «¿∆∆∆∆»≈«ƒ¿«∆∆«∆«¿≈»
˙ÁBË28‰Ó‰a‰ ¯Á‡ ˙¯nÁÓ B‡ .29‡lL È„k , ∆∆¿«∆∆«««¿≈»¿≈∆…

„È ÏL ÌÈÁ¯a ÔÁËÏ Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÁ¯‰ eÏË·Èƒ¿¿»≈«ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ¿…¿≈«ƒ∆»
˙ÁBË -30. ∆∆

מנהג 22) זה שאין גחלים, גבי על או באלפס לא אבל
רוקח'). ('מעשה א.23)העולם פב, בבאֿקמא

ב.24) נט, ספרד,25)כתובות ספרי וכגירסת ב. סא, שם,
מיוחדת  שבהמה לפי הוא: בזה והטעם שם. ברי"ף הוא וכן
גופו  לצורך שזהו לפניה, תבן היא נותנת ולכן לרכיבה, לו
לצורך  שאינו לחרוש העומד בקרו לפני אבל הבעל, של
שם). מקובצת' ('שיטה תבן נותנת אינה - הבעל של גופו

הטחנה.26) סי'27)בבית (אהע"ז ה'טור' ולדעת מנפה.
ממש. לשמירה הכוונה טוחנת 28)ס) בעצמה היא אין

אלא  גדול, טורח שזה - בהמה במקום גדולים בריחיים
הנוסח: התימנים, ובכת"י טחינה. צרכי מכינה "מטחנת"

בטוחנת". את 29)"ואצה המסובבת הבהמה את מנהיגה
ב.30)הריחיים. נט, כתובות

.å‰ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈiÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿ƒ»
‰ÁÙL Ô‰Ó ˙B˜Ï Èe‡¯L ÌÈÒÎ B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏƒ¿»««¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔBÓÓ BÏ ‰È‰L B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏ ‰˙È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»¿»ƒ¿»««∆»»»

Á‡ ‰ÁÙL epnÓ ˙B˜Ï È„k˙31‡ÏÂ ,˙ÁËÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««≈»«¿∆∆¿…
˙ÒaÎÓ ‡ÏÂ ,‰ÙB‡32ÈÙÏ Ô·z ˙˙B ‡ÏÂ , »¿…¿«∆∆¿…∆∆∆∆ƒ¿≈

BzÓ‰a33ÌÈÒÎ B‡ ˙BÁÙL ÈzL BÏ ‰ÒÈÎ‰ . ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿»ƒ
ÈzL BÏ eÈ‰L B‡ ,˙BÁÙL ÈzL Ô‰Ó ˙B˜Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆»¿≈
dÈ‡ - ˙BÁÙL ÈzL ˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰L B‡ ˙BÁÙL¿»∆»»»ƒ¿¿≈¿»≈»

da ˙‡ ‰˜ÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏM·Ó34B˙B‡ ˙˙B ‡l‡ , ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿»∆»∆∆
.˜È‰Ï ‰ÁÙMÏ«ƒ¿»¿»ƒ

שמצאה 31) ואחד משלה, לו שהכניסה "אחד א: סא, שם,
שצמצמה  "ואחד וגרסתנו: הרי"ף, גירסת לפי - משלו" לו

שם. ב'תוספות' וראה משלה", ב.32)לו נט, שם
תבן 33) מנתינת פטורה שאינה מבואר ב פא, לנדרים ובר"ן
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שם. ברא"ש וכן שפחות, ארבע לה שיהיו עד
שם.34) כתובות,

.æ‰M‡ ÏkL ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk e‡ˆÓ35Ô˙B‡ ‰OBÚ ƒ¿¿»«¿»∆»ƒ»»»
ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁB¯Â ,‰ÂBË :˙BÎ‡ÏÓ LÓÁ - dÏÚ·Ï¿«¿»»≈¿»»¿∆∆»»»»
,‰hn‰ ˙‡ ˙ÚvÓe ,ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆∆∆««««∆«ƒ»
˙ˆ˜nL ˙BÎ‡Ïn‰Â .ÂÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚÂ¿∆∆¿«∆∆¿»»¿«¿»∆ƒ¿»

˙BOBÚ ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ô˙B‡ ˙BOBÚ ÌÈLp‰36LL - «»ƒ»ƒ¿»»≈»≈
,˙ÒaÎÓe ,‰ÙB‡Â ,˙ÏM·Óe ,˙ÁËÓ :˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿«∆∆

.B˙Ó‰a ÈÙÏ Ô·z ˙˙BÂ ,‰˜ÈÓe¿ƒ»¿∆∆∆∆ƒ¿≈¿∆¿

עשירה.35) בין עניה שפחה.36)בין להן כשיש

.ç‰OBÚ ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»»
˙ˆÁ¯‰Â ,‰hn‰ ˙Úv‰Â ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ .dÏÚ·Ï¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿«¿»«

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt37‡·È ‡nL ¯e‰¯‰ ÌeMÓ ‰¯Ê‚ . »»»»¿«¿»¿≈»ƒƒ¿∆»»…
ÂÈÙa ‡lL ‰c ‡È‰Lk B˙hÓ ˙ÚvÓ CÎÈÙÏ .ÏÚ·Ïƒ¿…¿ƒ»«««ƒ»¿∆ƒƒ»∆…¿»»
dk¯„k B„Èa B˙B‡ ˙˙B dÈ‡Â ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe∆∆∆«¿≈»∆∆¿»¿«¿»
B‡ ÈÏk‰ ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ B˙B‡ ˙ÁpÓ ‡l‡ „ÈÓz»ƒ∆»««««»»∆««¿ƒ

BÏËB ‡e‰Â ÔÁÏM‰ ÏÚ38. ««À¿»¿¿

וחיבה.37) קירוב של דברים הם אלו כי א. סא, כתובות
שאינה  המים יוצקת והיא רוחץ הוא אפילו - פניו הרחצת
אסורה, פניו רחיצת בלא אפילו גופו נגיעת כי בגופו, נוגעת
הי"ט). שם (והשווה הי"ח פי"א ביאה איסורי בהל' כמבואר
נקיים, ימים שבעה ספירת בעת אפילו אסורים אלו ודברים

(מגידֿמשנה). שם שם.38)כמבואר כתובות,

.è‰È˙BÎ‡ÏÓ ‰˙OÚL ˙Úa ÌÈÏk ‰¯·ML ‰M‡‰39 »ƒ»∆»¿»≈ƒ¿≈∆»¿»«¿¬∆»
.‰wz ‡l‡ ,ÔÈc‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡Â .‰¯eËt - d˙Èa CB˙a¿≈»¿»¿≈∆ƒ«ƒ∆»«»»
˙Èa‰ CB˙a ÌBÏL ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡L∆ƒ≈«»≈≈≈»¿««ƒ
,˙BÎ‡Ïn‰ ·¯Ó ˙ÚÓÂ ˙¯‰Ê ˙‡ˆÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿««≈…«¿»

Ì‰ÈÈa ‰ËË˜ ˙‡ˆÓÂ40. ¿ƒ¿≈¿»»≈≈∆

ששברה 39) מפורש לא ה"ד) פ"ט (כתובות [ב'ירושלמי'
שכוונת  ונראה כט). ס"ק פ סי' מחוקק' ('חלקת מלאכה בעת
משנהֿלמלך]. ועי' כוונה, בלי היתה שהשבירה היא רבינו

שם.40) כתובות, 'ירושלמי'

.é˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚlÓ ÚnzL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ»«ƒ«¬¿»»ƒ«¿»
d˙B‡ ÔÈÙBk - Ô˙BOÚÏ ˙·iÁ ‡È‰L41elÙ‡ ,‰OBÚÂ ∆ƒ«∆∆«¬»ƒ»¿»¬ƒ

ËBL·42˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰OBÚ dÈ‡L ‡e‰ ÔÚË . «»«∆≈»»¿ƒ∆∆
Ô‰ÈÈa ‰M‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ˙BOÚlÓ ˙ÚÓ dÈ‡L43 ∆≈»ƒ¿««ƒ«¬ƒƒƒ»≈≈∆

¯LÙ‡L Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰Ê ¯·„Â .ÌÈÎL B‡¿≈ƒ¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆¿»
.¯·ca«»»

כופים 41) שאין עושה" ואיני ניזונת "איני אומרת: ואפילו
אלא  פטורה אינה ה"ד, פי"ב לעיל כמבואר לעשות, אותה
לבעלה  עושה שאשה מלאכות שאר אבל הצמר, מטוויית
שם  לעיל משנה' 'מגיד שכתב כמו בהן, חייבת הבית לצרכי
פי"ד  (למעלה כמורדת אותה דנים ואין כאן). (כסףֿמשנה
מתשמיש  מרדה אם אלא מורדת נקראת שאינה ה"ח)

סג:). הר"ן 42)(כתובות כתב וכן ה"ז. פט"ו למעלה ראה

"מעולם  כותב: והראב"ד גאון. בשם סג:) (כתובות ברי"ף
לנשים". שוטים ייסור שמעתי שאשה 43)לא ואףֿעלֿפי

בית, שלום משום לאשה כאן האמינו - לעדות פסולה
ס"ק  פ סי' מחוקק' ('חלקת להשבע חייבוה לא זה ומטעם

כח).

.àéÔÈ˙ÁBt - da ˙‡ ‰˜ÈÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰M‡‰»ƒ»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¬ƒ
ÔÈÈ ‰È˙BBÊÓ ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓe ,‰È„È ‰OÚnÓ dÏ»ƒ«¬≈»∆»ƒƒ»«¿∆»«ƒ

·ÏÁÏ ÔÈÙiL ÌÈ¯·„e44˙BÈe‡¯‰ ˙BBÊÓ dÏ e˜Òt . ¿»ƒ∆»ƒ∆»»»¿»¿»¿
dÏ45ÏÎ‡Ï B‡ ¯˙BÈ ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒƒ¿«»∆¡…≈∆¡…

dË·a dÏ LiL ‰Â‡z‰ ÈÏÁ ÈtÓ ˙B¯Á‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬≈ƒ¿≈√ƒ««¬»∆≈»¿ƒ¿»
dlMÓ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ -46ÔÈ‡Â .‰ˆ¯zM ‰Ó Ïk ¬≈∆∆ƒ∆»»«∆ƒ¿∆¿≈

B‡ È‡cÓ ¯˙BÈ ÏÎ‡z Ì‡L ,¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰«««»¿«≈¿«∆ƒ…«≈ƒ«
„Ïe‰ ˙eÓÈ - ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡z47¯ÚvL ÈtÓ , …««¬»ƒ»ƒ»«»»ƒ¿≈∆««

Ì„B˜ dÙeb48. »≈

ב.44) סה, ודף ב. סד, פי"ב 45)כתובות למעלה [ראה
כלחולה  ולא בינוני, כלאדם מזונות לאשה שפוסקים ה"י

בברייתא 46)וגרגרן]. שאמרו מה רבינו מפרש כן
ועיי"ש  משלה", - הרבה אוכלת קמעא "פסקה ס:) (כתובות

יב. בהלכה רבינו בדברי ולהלן שם,47)ברש"י בברייתא
ואולי  לחלב". הרעים דברים עמו תאכל "לא להיפך: מפורש

שם. אחרת נוסחא לרבינו יוסי 48)היתה רבי אמר כן
לכביסת  מספיק שאינו העיר בני של במעין - ב פ, בנדרים
בני  של שכביסתם אחרת, עיר לבני לשתיה וגם העיר בני
גופם  שצער האחרת, העיר בני של לשתייתם קודמת העיר

טו). ס"ק פ סי' שמואל' ('בית אחרים לחיי קודם

.áé,Ì‰ÈL ˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ≈ƒ»¿»ƒ¿≈∆
ÈMÏ ‰˜ÈÓ ÏÚa‰ ¯ÎBOÂ „Á‡ ‰˜ÈÓ ‡l‡49È¯‰ . ∆»¿ƒ»∆»¿≈«««¿ƒ»«≈ƒ¬≈

ÏÚa‰ - da ÌÚ dz¯·Á Ôa ˜È‰Ï ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯L∆»¿»»ƒ»¿»ƒ∆¬∆¿»ƒ¿»«««
„·Ïa Ba ˜È‰Ï ‡l‡ dÁÈpÓ BÈ‡Â ,·kÚÓ50. ¿«≈¿≈«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿«

ה"ו.49) פ"ה כתובות לשון 50)'ירושלמי' מדקדוק שם,
בן  ולא - בנה שנים, ולא - בנה בנה", את "ומניקה המשנה

חברתה.

.âéd˙B‡ ‰ÙBk - da ˙‡ ˜È‰Ï ‡lL ‰¯„51 »¿»∆…¿»ƒ∆¿»∆»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ôa ‰È‰iL „Ú B˙˜ÈÓe52„Á‡ , ¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆«¿»»¿∆¿ƒ…∆∆»

,Èa ˙‡ ˜È‡ È‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ .‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰«»»¿∆»«¿≈»ƒ∆∆¬ƒ»ƒ∆¿ƒ
- Ïe˙z ‡lL È„k BzL‡ ˜ÈzL ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆∆»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿«≈
;dÏ ÔÈÚÓBL ,˙BÁÙL ‰nk dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«»¿»¿ƒ»

daÓ L¯ÙÏ dÏ ‡e‰ ¯ÚvL53. ∆««»ƒ¿ƒ¿»

ואי 51) להניק, משועבדת (כתובות שהיא כלל חל הנדר ן
ס.).52)נט:). (שם ההנקה זמן סוף סא,53)שהוא שם

להניק  אחר תינוק לה יתן בעלה אם אפילו זה, ולפי א.
פרישותה  צער משום לה שומעים ג"כ חלב) צער לה (שאין
פירש: ורש"י ס"ב). פב, סי' אהע"ז שמואל' ('בית מבנה

ומצערה. בדדיה רב החלב

.ãéÈ¯‰Â ,da ˙‡ ˜È‰Ï ˙·iÁ ‡È‰L ‰iÚ ‰˙È‰»¿»¬ƒ»∆ƒ«∆∆¿»ƒ∆¿»«¬≈
BzL‡ ˜È˙ ‡lL BÏ Èe‡¯L ¯ÈLÚ ‡e‰54ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »ƒ∆»∆…»ƒƒ¿««ƒ
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¯ÎBO - ˜È‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ,˙BÁÙL BÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ…»¿»¿»ƒ≈
L ‰B˜ B‡ ‰˜ÈÓÌÚ ‰ÏBÚ ‰M‡‰L ÈtÓ ;‰ÁÙ ¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»ƒ

˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa55. «¿»¿≈»∆∆

שפחות,54) שתי מהם לקנות הראויים נכסים לו שיש כגון
ה"ו. לעיל (בראשית 55)כמבואר שנאמר א. סא, כתובות

לצער  ולא ניתנה לחיים - חי כל אם היתה היא "כי כ): ג,
ניתנה".

.åè,‰ÁÙL ˙B˜Ï B‡ ¯kOÏ ‡e‰ Èe‡¯ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - Èe‡¯ BÈ‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈≈»»∆»¿»ƒ¿»»¿≈

‰Úe·LÏ ÌB˜Ó Ô‡k56. »»ƒ¿»

חייב 56) אינו שהוא ותפטר, היסת שבועת השבע לו לומר
שהיא  וכל בנה, את להניק משועבדת היא אלא כלום, לה
ראיה  להביא עליה - משעבודה עצמה להפקיע רוצה

(מגידֿמשנה).

.æè˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ‰M‡‰57. »ƒ»∆ƒ¿»¿»≈ƒ»¿»ƒ
‡Ï Ì‡Â ,B˙˜ÈÓe d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈»¿»»¿ƒ»¿ƒ…
‰na .Ba ÏtËÓ ‡e‰Â Ba ˙‡ BÏ ˙˙B - ‰˙ˆ»̄¿»∆∆∆¿¿¿«≈«∆
;d¯Èk‰L „Ú B˙B‡ ‰˜È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…≈ƒ»«∆ƒƒ»
ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ‡ÓBÒ ‡e‰ elÙ‡Â ,d¯Èk‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¬ƒ≈≈«¿ƒƒ

„Ïe‰ ˙kÒ ÈtÓ ,Bn‡Ó B˙B‡58d˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ , ≈ƒƒ¿≈«»««»»∆»ƒ»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ „Ú ¯ÎOa B˙B‡ ‰˜ÈÓe59. ¿ƒ»¿»»««¿»»¿∆¿ƒ…∆

נט:).57) (כתובות יותר לו משועבדת אע"פ 58)שאינה
ואינו  ס.), (שם ובריח בטעם מכירה בראיה, מכירה שאינו
לזמן  שיעור רבינו נתן ולא אחרת. מאשה לינוק רוצה
לפי  אחד כל אלא בזה, שוים התינוקות כל שאין ההכרה,
אמר  שמואל (שם): ב'ירושלמי' שאמרו וכמו חריפותו,
אמי, מרחם בצאתי בה שהבחנתי מילדתי, את אני מכיר

מכירה. אני ומניקתו"59)ומאז אותה כופים לו, אין "ואם
במצות  חייבת אשה גם שהרי והטעם, ס"ה). פב סי' (אהע"ז
צדקה, מחמת בנה את לזון חייבת שעשירה וכשם צדקה,
שבדדיה, בחלב עשירה שהיא זו כך הצדקה, על וכופין

אהובה). (בני צדקה משום בנה את להניק אותה כופים

.æé˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ ‰Le¯b‰60‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ «¿»≈»¿««ƒ∆ƒ
ÌÈ¯·c d¯ÎO ÏÚ ¯˙BÈ dÏ Ô˙B Ï·‡ ,da ˙‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆¿»¬»≈»≈«¿»»¿»ƒ
‰ÎÈÒÂ ‰˜LÓe ÏÎ‡Óe ˙eÒkÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÔËw‰L∆«»»»ƒ»∆ƒ¿«¬»«¿∆¿ƒ»

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ61ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ‰ Ï·‡ .62. ¿«≈»∆¬»«¿À∆∆≈»¿
ÂÈL„Á eÓÏL63‰È‰iL ˙L¯‚Ó‰ ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ezÏÓ‚e »¿√»»¿»«ƒ»¿»«¿…∆∆∆ƒ¿∆

‰È‰iL „Ú ‰pnÓ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - dÏˆ‡ da¿»∆¿»≈«¿ƒƒƒ∆»«∆ƒ¿∆
˙B¯eÓb ÌÈL LL Ôa64Ô˙BÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ÔÈÙBÎ ‡l‡ , ≈≈»ƒ¿∆»ƒ∆»ƒ¿≈

LÈ ,ÌÈL LL ¯Á‡Â .Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰Â ˙BBÊÓ BÏ¿¿≈∆ƒ¿««≈»ƒ≈
Ì‡Â ,˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ - ÈÏˆ‡ ‡e‰ Ì‡ :¯ÓBÏ ·‡Ï»»«ƒ∆¿ƒ∆≈¿¿ƒ

˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ ‡Ï - Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰65Ïˆ‡ ˙a‰Â . ≈∆ƒ…∆≈¿¿««≈∆
ÌÏBÚÏ dn‡66.LL ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ƒ»¿»«¬ƒ¿««≈

ב.60) טו, עד 61)כתובות בניו במזונות הוא שחייב
יד.ש  יב, למעלה כמבואר שש, בני ולכשתלד,62)יהיו

והולכת  בנו לו נותנת רצתה, ואם הנקה. שכר בעלה לה יתן
ההנקה.63)לה. חדשי שעד 64)כ"ד ב. סה, כתובות

(עירובין  אמרו וכן לה, וצריך אמו אחרי כרוך הוא זה גיל
נ  אמו בצוות שש "בן "אין פב:): חולק: והראב"ד לו". וח

שיהא  עד ממנו בנו להפריש האב את שנכוף סובלת הדעת
חמש, ובן ארבע בן בתורה לחנכו חייב הוא והלא שש, בן
בהלכות  רבינו אולם הנשים". בין גדל והוא יחנכנו ואיך
להתלמד  התינוקות את "מכניסים כותב: ב) (ב, תורה תלמוד
כוונת  ואם אותו". מכניסים אין שש מבן ופחות . . שש. כבן
אביו  לדבר, היודע "קטן מב.): (סוכה שאמרו למה הראב"ד
תורה  תלמוד בהל' ג"כ ומבואר שמע", וקריאת תורה מלמדו
לחנכו  הוא יכול זה דבר בודדים, פסוקים שמלמדו ו) (א,
(מגידֿמשנה). לפעמים אצלו כשיבוא אמו אצל

תורה.65) וללמדו לחנכו עליו והלאה, כתובות 66)שמאז
ובתמרוקי  בגידוליה בה לטפל לאמה צריכה שהיא ב. קב,
תורה, מתלמוד פטורה וגם בהם, מצוי האב שאין הבנות,
הבת  טובת ולפיכך יג), (א, תורה תלמוד בהל' כמבואר
והשווה  ס"ח). פב סי' אהע"ז ('פרישה', אמה אצל להתגדל
- בבת הבחירה "לה מ"א): פי"ב (כתובות המשנה פירוש

בבן". הבחירה ולאב

.çéepnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˜„ˆÏ Èe‡¯ ·‡‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»»»»ƒ¿»»ƒƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa BÏ Èe‡¯‰67d˙B‡ ÔÈÊÂ68Ïˆ‡ ‡È‰Â »»¿«»¿¿»ƒ»¿ƒ≈∆

dn‡69,dÏˆ‡ dza - ¯Á‡Ï Ì‡‰ ˙‡O elÙ‡Â . ƒ»«¬ƒƒ»»≈¿«≈ƒ»∆¿»
Ê ‰È·‡ÂÔBf˙Â .·‡‰ ˙eÓiL „Ú ‰˜„ˆ ÌeMÓ d˙B‡ Ô ¿»ƒ»»»ƒ¿»»«∆»»»¿ƒ

.dn‡ Ïˆ‡ ‡È‰Â ‰a˙k È‡˙a B˙BÓ ¯Á‡ ÂÈÒÎpÓƒ¿»»««ƒ¿»≈¿À»¿ƒ≈∆ƒ»
¯Á‡ dÏˆ‡ ‰Èa eÈ‰iL Ì‡‰ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»»≈∆ƒ¿»∆»∆¿»««
.d„Èa ˙eL¯‰ - ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ô˙ÏÓbL∆¿»»«∆»¿»ƒ¿∆»¿≈»¿¿»»

Ô‰È·‡Ï Ô˙B‡ ˙˙BÂ70- Ï‰wÏ Ô˙B‡ ˙ÎÏLÓ B‡ , ¿∆∆»«¬ƒ∆«¿∆∆»«»»
ÔÈÏtËÓ Ô‰Â - ·‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡71.Ô‰a ƒ≈»∆»¿≈¿«¿ƒ»∆

הט"ו).67) (פי"ב, לעיל כמבואר צדקה. עד 68)בתורת
הט"ו. פי"ב למעלה כמבואר ב.69)שתבגר, קב, כתובות

אביה, בית עם לישב יותר לה שטוב לביתֿדין נראה "ואם
פב  סי' אהע"ז (שו"ע עמה" שתשב לכוף יכולה האם אין

ב.70)ס"ז). מב, ביבמות כמבואר האב, ליורשי או
בעל 71) ולדעת (מגידֿמשנה). בניה לגדל לאשה חיוב שאין

כי  צדקה, משום בניה לפרנס היא מחוייבת רוקח' 'מעשה
הואיל  אלא ח:), קידושין (ראה בצדקה חייבת האשה גם
מכח  מלישאנה ימנעו שאנשים ידוע והדבר להנשא, ורוצה
בנים  לגדל נוטה אדם אין עשירה היא ואפילו הבן, משא
לקהל, להשליכו או לאביו למסרו רוצה היא לפיכך אחרים,
וממונה. עשרה כפי בהחזקתו, חייבת שהיא ודאי זה אבל

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ואשה 1) אשתו בנכסי הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר

ונכסי  מלוג נכסי דיני זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה
ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת לענין ברזל צאן
פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת
ולד  עבור הגנב שמשלם כפל הנאה, בטובת כתובתה מוכרת
פקדונות  למי. ובושת וצער נזק באשתו, החובל מלוג. בהמת

קטנים. עבדים, מנשים,
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שם. ברא"ש וכן שפחות, ארבע לה שיהיו עד
שם.34) כתובות,

.æ‰M‡ ÏkL ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk e‡ˆÓ35Ô˙B‡ ‰OBÚ ƒ¿¿»«¿»∆»ƒ»»»
ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁB¯Â ,‰ÂBË :˙BÎ‡ÏÓ LÓÁ - dÏÚ·Ï¿«¿»»≈¿»»¿∆∆»»»»
,‰hn‰ ˙‡ ˙ÚvÓe ,ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆∆∆««««∆«ƒ»
˙ˆ˜nL ˙BÎ‡Ïn‰Â .ÂÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚÂ¿∆∆¿«∆∆¿»»¿«¿»∆ƒ¿»

˙BOBÚ ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ô˙B‡ ˙BOBÚ ÌÈLp‰36LL - «»ƒ»ƒ¿»»≈»≈
,˙ÒaÎÓe ,‰ÙB‡Â ,˙ÏM·Óe ,˙ÁËÓ :˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿«∆∆

.B˙Ó‰a ÈÙÏ Ô·z ˙˙BÂ ,‰˜ÈÓe¿ƒ»¿∆∆∆∆ƒ¿≈¿∆¿

עשירה.35) בין עניה שפחה.36)בין להן כשיש

.ç‰OBÚ ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»»
˙ˆÁ¯‰Â ,‰hn‰ ˙Úv‰Â ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ .dÏÚ·Ï¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿«¿»«

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt37‡·È ‡nL ¯e‰¯‰ ÌeMÓ ‰¯Ê‚ . »»»»¿«¿»¿≈»ƒƒ¿∆»»…
ÂÈÙa ‡lL ‰c ‡È‰Lk B˙hÓ ˙ÚvÓ CÎÈÙÏ .ÏÚ·Ïƒ¿…¿ƒ»«««ƒ»¿∆ƒƒ»∆…¿»»
dk¯„k B„Èa B˙B‡ ˙˙B dÈ‡Â ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe∆∆∆«¿≈»∆∆¿»¿«¿»
B‡ ÈÏk‰ ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ B˙B‡ ˙ÁpÓ ‡l‡ „ÈÓz»ƒ∆»««««»»∆««¿ƒ

BÏËB ‡e‰Â ÔÁÏM‰ ÏÚ38. ««À¿»¿¿

וחיבה.37) קירוב של דברים הם אלו כי א. סא, כתובות
שאינה  המים יוצקת והיא רוחץ הוא אפילו - פניו הרחצת
אסורה, פניו רחיצת בלא אפילו גופו נגיעת כי בגופו, נוגעת
הי"ט). שם (והשווה הי"ח פי"א ביאה איסורי בהל' כמבואר
נקיים, ימים שבעה ספירת בעת אפילו אסורים אלו ודברים

(מגידֿמשנה). שם שם.38)כמבואר כתובות,

.è‰È˙BÎ‡ÏÓ ‰˙OÚL ˙Úa ÌÈÏk ‰¯·ML ‰M‡‰39 »ƒ»∆»¿»≈ƒ¿≈∆»¿»«¿¬∆»
.‰wz ‡l‡ ,ÔÈc‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡Â .‰¯eËt - d˙Èa CB˙a¿≈»¿»¿≈∆ƒ«ƒ∆»«»»
˙Èa‰ CB˙a ÌBÏL ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡L∆ƒ≈«»≈≈≈»¿««ƒ
,˙BÎ‡Ïn‰ ·¯Ó ˙ÚÓÂ ˙¯‰Ê ˙‡ˆÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿««≈…«¿»

Ì‰ÈÈa ‰ËË˜ ˙‡ˆÓÂ40. ¿ƒ¿≈¿»»≈≈∆

ששברה 39) מפורש לא ה"ד) פ"ט (כתובות [ב'ירושלמי'
שכוונת  ונראה כט). ס"ק פ סי' מחוקק' ('חלקת מלאכה בעת
משנהֿלמלך]. ועי' כוונה, בלי היתה שהשבירה היא רבינו

שם.40) כתובות, 'ירושלמי'

.é˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚlÓ ÚnzL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ»«ƒ«¬¿»»ƒ«¿»
d˙B‡ ÔÈÙBk - Ô˙BOÚÏ ˙·iÁ ‡È‰L41elÙ‡ ,‰OBÚÂ ∆ƒ«∆∆«¬»ƒ»¿»¬ƒ

ËBL·42˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰OBÚ dÈ‡L ‡e‰ ÔÚË . «»«∆≈»»¿ƒ∆∆
Ô‰ÈÈa ‰M‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ˙BOÚlÓ ˙ÚÓ dÈ‡L43 ∆≈»ƒ¿««ƒ«¬ƒƒƒ»≈≈∆

¯LÙ‡L Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰Ê ¯·„Â .ÌÈÎL B‡¿≈ƒ¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆¿»
.¯·ca«»»

כופים 41) שאין עושה" ואיני ניזונת "איני אומרת: ואפילו
אלא  פטורה אינה ה"ד, פי"ב לעיל כמבואר לעשות, אותה
לבעלה  עושה שאשה מלאכות שאר אבל הצמר, מטוויית
שם  לעיל משנה' 'מגיד שכתב כמו בהן, חייבת הבית לצרכי
פי"ד  (למעלה כמורדת אותה דנים ואין כאן). (כסףֿמשנה
מתשמיש  מרדה אם אלא מורדת נקראת שאינה ה"ח)

סג:). הר"ן 42)(כתובות כתב וכן ה"ז. פט"ו למעלה ראה

"מעולם  כותב: והראב"ד גאון. בשם סג:) (כתובות ברי"ף
לנשים". שוטים ייסור שמעתי שאשה 43)לא ואףֿעלֿפי

בית, שלום משום לאשה כאן האמינו - לעדות פסולה
ס"ק  פ סי' מחוקק' ('חלקת להשבע חייבוה לא זה ומטעם

כח).

.àéÔÈ˙ÁBt - da ˙‡ ‰˜ÈÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰M‡‰»ƒ»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¬ƒ
ÔÈÈ ‰È˙BBÊÓ ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓe ,‰È„È ‰OÚnÓ dÏ»ƒ«¬≈»∆»ƒƒ»«¿∆»«ƒ

·ÏÁÏ ÔÈÙiL ÌÈ¯·„e44˙BÈe‡¯‰ ˙BBÊÓ dÏ e˜Òt . ¿»ƒ∆»ƒ∆»»»¿»¿»¿
dÏ45ÏÎ‡Ï B‡ ¯˙BÈ ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒƒ¿«»∆¡…≈∆¡…

dË·a dÏ LiL ‰Â‡z‰ ÈÏÁ ÈtÓ ˙B¯Á‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬≈ƒ¿≈√ƒ««¬»∆≈»¿ƒ¿»
dlMÓ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ -46ÔÈ‡Â .‰ˆ¯zM ‰Ó Ïk ¬≈∆∆ƒ∆»»«∆ƒ¿∆¿≈

B‡ È‡cÓ ¯˙BÈ ÏÎ‡z Ì‡L ,¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰«««»¿«≈¿«∆ƒ…«≈ƒ«
„Ïe‰ ˙eÓÈ - ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡z47¯ÚvL ÈtÓ , …««¬»ƒ»ƒ»«»»ƒ¿≈∆««

Ì„B˜ dÙeb48. »≈

ב.44) סה, ודף ב. סד, פי"ב 45)כתובות למעלה [ראה
כלחולה  ולא בינוני, כלאדם מזונות לאשה שפוסקים ה"י

בברייתא 46)וגרגרן]. שאמרו מה רבינו מפרש כן
ועיי"ש  משלה", - הרבה אוכלת קמעא "פסקה ס:) (כתובות

יב. בהלכה רבינו בדברי ולהלן שם,47)ברש"י בברייתא
ואולי  לחלב". הרעים דברים עמו תאכל "לא להיפך: מפורש

שם. אחרת נוסחא לרבינו יוסי 48)היתה רבי אמר כן
לכביסת  מספיק שאינו העיר בני של במעין - ב פ, בנדרים
בני  של שכביסתם אחרת, עיר לבני לשתיה וגם העיר בני
גופם  שצער האחרת, העיר בני של לשתייתם קודמת העיר

טו). ס"ק פ סי' שמואל' ('בית אחרים לחיי קודם

.áé,Ì‰ÈL ˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ≈ƒ»¿»ƒ¿≈∆
ÈMÏ ‰˜ÈÓ ÏÚa‰ ¯ÎBOÂ „Á‡ ‰˜ÈÓ ‡l‡49È¯‰ . ∆»¿ƒ»∆»¿≈«««¿ƒ»«≈ƒ¬≈

ÏÚa‰ - da ÌÚ dz¯·Á Ôa ˜È‰Ï ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯L∆»¿»»ƒ»¿»ƒ∆¬∆¿»ƒ¿»«««
„·Ïa Ba ˜È‰Ï ‡l‡ dÁÈpÓ BÈ‡Â ,·kÚÓ50. ¿«≈¿≈«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿«

ה"ו.49) פ"ה כתובות לשון 50)'ירושלמי' מדקדוק שם,
בן  ולא - בנה שנים, ולא - בנה בנה", את "ומניקה המשנה

חברתה.

.âéd˙B‡ ‰ÙBk - da ˙‡ ˜È‰Ï ‡lL ‰¯„51 »¿»∆…¿»ƒ∆¿»∆»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ôa ‰È‰iL „Ú B˙˜ÈÓe52„Á‡ , ¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆«¿»»¿∆¿ƒ…∆∆»

,Èa ˙‡ ˜È‡ È‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ .‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰«»»¿∆»«¿≈»ƒ∆∆¬ƒ»ƒ∆¿ƒ
- Ïe˙z ‡lL È„k BzL‡ ˜ÈzL ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆∆»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿«≈
;dÏ ÔÈÚÓBL ,˙BÁÙL ‰nk dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«»¿»¿ƒ»

daÓ L¯ÙÏ dÏ ‡e‰ ¯ÚvL53. ∆««»ƒ¿ƒ¿»

ואי 51) להניק, משועבדת (כתובות שהיא כלל חל הנדר ן
ס.).52)נט:). (שם ההנקה זמן סוף סא,53)שהוא שם

להניק  אחר תינוק לה יתן בעלה אם אפילו זה, ולפי א.
פרישותה  צער משום לה שומעים ג"כ חלב) צער לה (שאין
פירש: ורש"י ס"ב). פב, סי' אהע"ז שמואל' ('בית מבנה

ומצערה. בדדיה רב החלב

.ãéÈ¯‰Â ,da ˙‡ ˜È‰Ï ˙·iÁ ‡È‰L ‰iÚ ‰˙È‰»¿»¬ƒ»∆ƒ«∆∆¿»ƒ∆¿»«¬≈
BzL‡ ˜È˙ ‡lL BÏ Èe‡¯L ¯ÈLÚ ‡e‰54ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »ƒ∆»∆…»ƒƒ¿««ƒ
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¯ÎBO - ˜È‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ,˙BÁÙL BÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ…»¿»¿»ƒ≈
L ‰B˜ B‡ ‰˜ÈÓÌÚ ‰ÏBÚ ‰M‡‰L ÈtÓ ;‰ÁÙ ¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»ƒ

˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa55. «¿»¿≈»∆∆

שפחות,54) שתי מהם לקנות הראויים נכסים לו שיש כגון
ה"ו. לעיל (בראשית 55)כמבואר שנאמר א. סא, כתובות

לצער  ולא ניתנה לחיים - חי כל אם היתה היא "כי כ): ג,
ניתנה".

.åè,‰ÁÙL ˙B˜Ï B‡ ¯kOÏ ‡e‰ Èe‡¯ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - Èe‡¯ BÈ‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈≈»»∆»¿»ƒ¿»»¿≈

‰Úe·LÏ ÌB˜Ó Ô‡k56. »»ƒ¿»

חייב 56) אינו שהוא ותפטר, היסת שבועת השבע לו לומר
שהיא  וכל בנה, את להניק משועבדת היא אלא כלום, לה
ראיה  להביא עליה - משעבודה עצמה להפקיע רוצה

(מגידֿמשנה).

.æè˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ‰M‡‰57. »ƒ»∆ƒ¿»¿»≈ƒ»¿»ƒ
‡Ï Ì‡Â ,B˙˜ÈÓe d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈»¿»»¿ƒ»¿ƒ…
‰na .Ba ÏtËÓ ‡e‰Â Ba ˙‡ BÏ ˙˙B - ‰˙ˆ»̄¿»∆∆∆¿¿¿«≈«∆
;d¯Èk‰L „Ú B˙B‡ ‰˜È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…≈ƒ»«∆ƒƒ»
ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ‡ÓBÒ ‡e‰ elÙ‡Â ,d¯Èk‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¬ƒ≈≈«¿ƒƒ

„Ïe‰ ˙kÒ ÈtÓ ,Bn‡Ó B˙B‡58d˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ , ≈ƒƒ¿≈«»««»»∆»ƒ»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ „Ú ¯ÎOa B˙B‡ ‰˜ÈÓe59. ¿ƒ»¿»»««¿»»¿∆¿ƒ…∆

נט:).57) (כתובות יותר לו משועבדת אע"פ 58)שאינה
ואינו  ס.), (שם ובריח בטעם מכירה בראיה, מכירה שאינו
לזמן  שיעור רבינו נתן ולא אחרת. מאשה לינוק רוצה
לפי  אחד כל אלא בזה, שוים התינוקות כל שאין ההכרה,
אמר  שמואל (שם): ב'ירושלמי' שאמרו וכמו חריפותו,
אמי, מרחם בצאתי בה שהבחנתי מילדתי, את אני מכיר

מכירה. אני ומניקתו"59)ומאז אותה כופים לו, אין "ואם
במצות  חייבת אשה גם שהרי והטעם, ס"ה). פב סי' (אהע"ז
צדקה, מחמת בנה את לזון חייבת שעשירה וכשם צדקה,
שבדדיה, בחלב עשירה שהיא זו כך הצדקה, על וכופין

אהובה). (בני צדקה משום בנה את להניק אותה כופים

.æé˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ ‰Le¯b‰60‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ «¿»≈»¿««ƒ∆ƒ
ÌÈ¯·c d¯ÎO ÏÚ ¯˙BÈ dÏ Ô˙B Ï·‡ ,da ˙‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆¿»¬»≈»≈«¿»»¿»ƒ
‰ÎÈÒÂ ‰˜LÓe ÏÎ‡Óe ˙eÒkÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÔËw‰L∆«»»»ƒ»∆ƒ¿«¬»«¿∆¿ƒ»

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ61ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ‰ Ï·‡ .62. ¿«≈»∆¬»«¿À∆∆≈»¿
ÂÈL„Á eÓÏL63‰È‰iL ˙L¯‚Ó‰ ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ezÏÓ‚e »¿√»»¿»«ƒ»¿»«¿…∆∆∆ƒ¿∆

‰È‰iL „Ú ‰pnÓ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - dÏˆ‡ da¿»∆¿»≈«¿ƒƒƒ∆»«∆ƒ¿∆
˙B¯eÓb ÌÈL LL Ôa64Ô˙BÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ÔÈÙBÎ ‡l‡ , ≈≈»ƒ¿∆»ƒ∆»ƒ¿≈

LÈ ,ÌÈL LL ¯Á‡Â .Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰Â ˙BBÊÓ BÏ¿¿≈∆ƒ¿««≈»ƒ≈
Ì‡Â ,˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ - ÈÏˆ‡ ‡e‰ Ì‡ :¯ÓBÏ ·‡Ï»»«ƒ∆¿ƒ∆≈¿¿ƒ

˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ ‡Ï - Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰65Ïˆ‡ ˙a‰Â . ≈∆ƒ…∆≈¿¿««≈∆
ÌÏBÚÏ dn‡66.LL ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ƒ»¿»«¬ƒ¿««≈

ב.60) טו, עד 61)כתובות בניו במזונות הוא שחייב
יד.ש  יב, למעלה כמבואר שש, בני ולכשתלד,62)יהיו

והולכת  בנו לו נותנת רצתה, ואם הנקה. שכר בעלה לה יתן
ההנקה.63)לה. חדשי שעד 64)כ"ד ב. סה, כתובות

(עירובין  אמרו וכן לה, וצריך אמו אחרי כרוך הוא זה גיל
נ  אמו בצוות שש "בן "אין פב:): חולק: והראב"ד לו". וח

שיהא  עד ממנו בנו להפריש האב את שנכוף סובלת הדעת
חמש, ובן ארבע בן בתורה לחנכו חייב הוא והלא שש, בן
בהלכות  רבינו אולם הנשים". בין גדל והוא יחנכנו ואיך
להתלמד  התינוקות את "מכניסים כותב: ב) (ב, תורה תלמוד
כוונת  ואם אותו". מכניסים אין שש מבן ופחות . . שש. כבן
אביו  לדבר, היודע "קטן מב.): (סוכה שאמרו למה הראב"ד
תורה  תלמוד בהל' ג"כ ומבואר שמע", וקריאת תורה מלמדו
לחנכו  הוא יכול זה דבר בודדים, פסוקים שמלמדו ו) (א,
(מגידֿמשנה). לפעמים אצלו כשיבוא אמו אצל

תורה.65) וללמדו לחנכו עליו והלאה, כתובות 66)שמאז
ובתמרוקי  בגידוליה בה לטפל לאמה צריכה שהיא ב. קב,
תורה, מתלמוד פטורה וגם בהם, מצוי האב שאין הבנות,
הבת  טובת ולפיכך יג), (א, תורה תלמוד בהל' כמבואר
והשווה  ס"ח). פב סי' אהע"ז ('פרישה', אמה אצל להתגדל
- בבת הבחירה "לה מ"א): פי"ב (כתובות המשנה פירוש

בבן". הבחירה ולאב

.çéepnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˜„ˆÏ Èe‡¯ ·‡‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»»»»ƒ¿»»ƒƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa BÏ Èe‡¯‰67d˙B‡ ÔÈÊÂ68Ïˆ‡ ‡È‰Â »»¿«»¿¿»ƒ»¿ƒ≈∆

dn‡69,dÏˆ‡ dza - ¯Á‡Ï Ì‡‰ ˙‡O elÙ‡Â . ƒ»«¬ƒƒ»»≈¿«≈ƒ»∆¿»
Ê ‰È·‡ÂÔBf˙Â .·‡‰ ˙eÓiL „Ú ‰˜„ˆ ÌeMÓ d˙B‡ Ô ¿»ƒ»»»ƒ¿»»«∆»»»¿ƒ

.dn‡ Ïˆ‡ ‡È‰Â ‰a˙k È‡˙a B˙BÓ ¯Á‡ ÂÈÒÎpÓƒ¿»»««ƒ¿»≈¿À»¿ƒ≈∆ƒ»
¯Á‡ dÏˆ‡ ‰Èa eÈ‰iL Ì‡‰ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»»≈∆ƒ¿»∆»∆¿»««
.d„Èa ˙eL¯‰ - ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ô˙ÏÓbL∆¿»»«∆»¿»ƒ¿∆»¿≈»¿¿»»

Ô‰È·‡Ï Ô˙B‡ ˙˙BÂ70- Ï‰wÏ Ô˙B‡ ˙ÎÏLÓ B‡ , ¿∆∆»«¬ƒ∆«¿∆∆»«»»
ÔÈÏtËÓ Ô‰Â - ·‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡71.Ô‰a ƒ≈»∆»¿≈¿«¿ƒ»∆

הט"ו).67) (פי"ב, לעיל כמבואר צדקה. עד 68)בתורת
הט"ו. פי"ב למעלה כמבואר ב.69)שתבגר, קב, כתובות

אביה, בית עם לישב יותר לה שטוב לביתֿדין נראה "ואם
פב  סי' אהע"ז (שו"ע עמה" שתשב לכוף יכולה האם אין

ב.70)ס"ז). מב, ביבמות כמבואר האב, ליורשי או
בעל 71) ולדעת (מגידֿמשנה). בניה לגדל לאשה חיוב שאין

כי  צדקה, משום בניה לפרנס היא מחוייבת רוקח' 'מעשה
הואיל  אלא ח:), קידושין (ראה בצדקה חייבת האשה גם
מכח  מלישאנה ימנעו שאנשים ידוע והדבר להנשא, ורוצה
בנים  לגדל נוטה אדם אין עשירה היא ואפילו הבן, משא
לקהל, להשליכו או לאביו למסרו רוצה היא לפיכך אחרים,
וממונה. עשרה כפי בהחזקתו, חייבת שהיא ודאי זה אבל

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ואשה 1) אשתו בנכסי הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר

ונכסי  מלוג נכסי דיני זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה
ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת לענין ברזל צאן
פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת
ולד  עבור הגנב שמשלם כפל הנאה, בטובת כתובתה מוכרת
פקדונות  למי. ובושת וצער נזק באשתו, החובל מלוג. בהמת

קטנים. עבדים, מנשים,
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.àBzL‡ ˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ÏÚa‰2È˙ÓÈ‡Óe . «««≈¿»»»ƒÀ«ƒ¿≈≈»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·‡‰ ˙eL¯Ó ‡ˆzMÓ ?d˙M¯Èa ‰kÊÈƒ¿∆ƒÀ»»ƒ∆≈≈≈¿»»¿««ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL3˙eL¯a ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ . ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿À»ƒ¿«¬≈ƒ¿
.‰pL¯ÈÈ - dÏÚa«¿»ƒ»∆»

נחלות 2) מהל' ובפ"א ה"ג, פי"ב למעלה רבינו כתב כן
א. קנח, ובבאֿבתרא ב. פט, יבמות וראה היא 3)ה"ח.
ה"א). פ"י (למעלה עמה והייחוד לביתו ההבאה

.ádÏÚ·Ï ‰È·‡ d¯ÒÓe ,‰Ò¯‡˙pL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆ƒ¿»¿»¿»»»ƒ»¿«¿»
dÏÚ·Ï ·‡‰ ÈÁeÏL ‰e¯ÒÓ B‡ ,dÏÚa ÈÁeÏLÏ B‡ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈»»¿«¿»

ÂÈÁeÏLÏ B‡4- ‰tÁÏ ÒkzL Ì„˜ C¯ca ‰˙Óe , ƒ¿»≈»«∆∆…∆∆ƒ»≈¿À»
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡5dÏÚa ,‰È·‡ ˙È·a ÔÈ„Ú ««ƒ∆¿À»»¬«ƒ¿≈»ƒ»«¿»

dL¯BÈ6ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL B‡ ·‡‰ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿≈ƒ»«»»¿≈»»ƒ
dnÚ „ÁÈ˙Â ¯ˆÁÏ C¯ca dÏÚa dnÚ ÒÎÂ ,ÏÚa‰«««¿ƒ¿«ƒ»«¿»«∆∆¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ»
dÏÚa ‰pL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ‰˙Óe ,ÔÈ‡eO ÌLÏ ÌL7. »¿≈ƒƒ≈»¬≈∆ƒ»∆»«¿»

,dÏÚa ˙È·Ï dÎÈÏB‰Ï ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¬«ƒ»»ƒ«««¿ƒ»¿≈«¿»
ÌÚ B‡ ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡∆»¿¿≈»»ƒ¿≈«««ƒ
C¯„k ÔeÏÏ ¯ˆÁÏ dnÚ ÏÚa‰ ÒÎ elÙ‡ ,ÏÚa‰«««¬ƒƒ¿««««ƒ»¿»≈»¿∆∆
B‡ ·‡‰Â ÏÈ‡B‰ - „Á‡ ˜cÙa ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÔÈlL∆»ƒ¿≈¿»ƒ¿À¿»∆»ƒ¿»»
,ÔÈ‡eO ÌLÏ dnÚ „ÁÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,dnÚ ÂÈÁeÏL¿»ƒ»«¬«ƒ…ƒ¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ

‰È·‡ ‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡8d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»ƒ»∆»»ƒ»««ƒ∆¿À»»
.dÏÚa ˙È·a¿≈«¿»

הבעל 4) בשלוחי ופגעו שלוחיו, ע"י לו משלחה האב שהיה
להם. לנדונייתה.5)ומסרוה אביה שייחד מטלטלין

ב.6) מח, נישואין,7)כתובות לשם עמו שמשנתייחדה
בעלה. ברשות היא כל 8)הרי הגדירו, שם ובתלמוד שם.

וכל  נישואין, לשם היא עמה כניסתו סתם שלו, היא שהחצר
שפירשו  לא אם ללון, היא כניסתם סתם שלה, היא שהחצר
שנמשך  מפני זה כל השמיט ורבינו נישואין. לשם שהיא
שנכנסה  כל ובוודאי בזה. לחלק ירד שלא הרי"ף, אחרי
כנשואה, היא הרי בסתם אפילו עמו ונתייחדה שלו לחצר
ונעשית  "הואיל (ה"א): למעלה שכתב במה נכלל וזה
שאינה  חצר בסתם רבינו עוסק וכאן יירשנה", בעלה ברשות
עמה  שיתייחד עד ללון, - סתמה ולפיכך שלו. ולא שלה

נישואין. לשם

.â˙¯‚Ba ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ9‰ÓÏ‡ B‡ ‰ÓB˙È B‡10, ¿≈ƒ»¿»∆∆¿»«¿»»
ÔÈ‡Â ,dÏÚa ˙È·Ï ‰È·‡ ˙ÈaÓ dÓˆÚa ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»¿≈«¿»¿≈
ÔÈ‡ - C¯ca ‰˙Óe ,ÂÈÁeÏL ‡ÏÂ dÏÚa ‡Ï dnÚƒ»…«¿»¿…¿»≈»«∆∆≈

d˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰11. «««≈»

בה.9) רשות לאביה כל 10)שאין קטנה, שהיא אע"פ
למעלה  כמבואר בה, רשות לאביה אין משנשאת שנתאלמנה

הי"ב). יורשה,11)(פ"ג, בעלה אין שנתארסה אע"פ
בדרך  עמה שלוחיו או בעלה ואם א. נג, בכתובות כמבואר
לא  שעדיין אע"פ ירושה לענין ברשותו נעשית בעלה, לבית

הכ"ב). (פי"א, נדרים הל' והשווה לחופה. נכנסה

.ãBÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰M‡ ‡OBp‰12BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - «≈ƒ»∆ƒ¬»ƒ¿≈
ÔÈLec˜ da13‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,14ÔÎÂ . »ƒƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¿≈

‰pËw‰ ˙‡ ‡OBp‰15‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «≈∆«¿«»««ƒ∆≈ƒ∆»
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜16‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,17Ï·‡ . ƒƒ¿ƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¬»

.‰pL¯ÈÈ ‡Ï - ‰˙Ó Ì‡ ,˙L¯Á ‡OpL Áwt‰«ƒ≈«∆»»≈∆∆ƒ≈»…ƒ»∆»
‰pL¯ÈÈ - ‰˙Óe ˙Áwt ‡OpL L¯Á‰Â18‡È‰ È¯‰L ; ¿«≈≈∆»»ƒ««≈»ƒ»∆»∆¬≈ƒ

dBÓÓ BÏ ‰˙kÊÂ ,˙‡O dzÚ„Ïe ,˙Úc ˙a19. «««¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»»»

המנויות 12) ה'שניות' וכן עשה, איסור או לאו איסור
ה"ו). (פ"א, תופסין,13)למעלה קידושין אלה בכל

ביאתן  על שחייב לעריות פרט הי"ד), (פ"ד למעלה כמבואר
הי"ב. שם כמבואר בהן, תופסין קידושין שאין כרת  עונש

פ"ב.14) יבמות מרשות 15)תוספתא שיצאת או יתומה
ה"ז). (פ"ד, למעלה כמבואר אלא 16)אביה, התורה, מן

שם  כמבואר גט, בלא ויוצאה למאן ויכולה סופרים, מדברי
שאינה 17)ה"ח. הקטנה את "הנושא אבל א. קח, יבמות

למעלה  ראה שש, מבת פחותה שהיא (כגון מיאון צריכה
(לשון  אישות" שום כאן אין שהרי יורשה, אינו ה"ז) פ"ד,

ה"י). פ"א נחלות בהל' כתובה 18)רבינו לה שאין כשם
דעת  בת אינה והיא יורשה. אינו כך ה"ד), פי"א (למעלה
למעלה  מפורשים - וחרשת חרש בנכסיה. לזכותו שתוכל

הכ"ו). כגון 19)(פ"ב ממנו, כתובה לה יש ולפעמים
ומקור  ה"ו). (פי"א למעלה כמבואר ביתֿדין, שהשיאה

ה"ב). (פ"א כתובות ב'ירושלמי' הדברים

.ä‰È·‡ ˙Ú„Ï ‰Lc˜˙pL ‰pË˜20‡lL ˙‡OÂ , ¿«»∆ƒ¿«¿»¿««»ƒ»¿ƒ»∆…
ÂÈÙa ÔÈa ,‰È·‡ ˙Ú„Ï21ÂÈÙa ‡lL ÔÈa22ÏBÎÈ - ¿««»ƒ»≈¿»»≈∆…¿»»»

e¯‡aL BÓk ,˙BÁÓÏ ·‡‰23Ì‡ ,·‡‰ ˜˙L elÙ‡Â . »»ƒ¿¿∆≈«¿«¬ƒ»«»»ƒ
dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙Ó24·‡‰ ‰ˆ¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ≈»≈«««¿»∆»ƒ≈»»»»

‰È‡eOa25. ¿ƒ∆»

הודיעתו.20) כאן.21)שלא לעיר 22)שהוא שהלך
הי"ג.23)רחוקה. פ"ג, שתיקתו 24)לעיל שאין

מה:). (קידושין ושותק עליה הוא כועס כי כלום, מוכיחה
תרומות 25) הל' והשווה בפירוש. להם שהסכים בחייה,

הט"ז). (פ"ח,

.ådÏÚaÓ ‰L˜·e ‰˙ÏÁL ‰M‡‰L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰«¿ƒ∆»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÔÈ‡ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ‰pL¯‚iL∆¿»¿∆»¿≈≈¿…¿À»¿≈∆…ƒ»∆»≈
ÈÈ‡Â B˙B‡ ‰‡BO È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»«¬ƒ»¿»¬ƒ¿»¿≈ƒ
d˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - BnÚ „ÓÚÏ ‰ˆB¯»«¬…ƒ≈¿ƒ»¿≈»ƒ»

˙„¯BÓ ÔÈ„k26‰Ê ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈ„Â .27. ¿ƒ∆∆¿ƒ»∆∆

מיד.26) לגרשה אותה שכופין ה"ח, פי"ד למעלה המבואר
(רי"ף 27) מבעליה נכסיה להבריח אלא זו נכתוונה שלא

גירשה  לא ועדיין לגרשה, עיניו נתן אם וכן פ"ה). כתובות
ס"ה). צ סי' (אהע"ז יורשה -

.æÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÔÈa ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk28ÔÈa »¿»ƒ∆≈»ƒ»≈ƒ¿≈…«¿∆≈
‚BÏÓ ÈÒÎ29Ì‡Â .‰ÈiÁa Ô‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ÏÚa‰ - ƒ¿≈¿«««≈»≈≈∆¿«∆»¿ƒ

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïk‰ dÏÚa L¯BÈ - dÏÚa ÈiÁa ‰˙Ó≈»¿«≈«¿»≈«¿»«…¿ƒ»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰M‡‰ ‰¯ÎÓ»¿»»ƒ»ƒ¿≈¿««∆ƒ»««ƒ

Ò¯‡˙zL Ì„˜ dÏ eÏÙ ÌÈÒÎp‰ Ô˙B‡L30ÏÚa‰ - ∆»«¿»ƒ»¿»…∆∆ƒ¿»≈«««
˙BÁB˜l‰ „iÓ ˙B¯t‰ ‡ÈˆBÓ31Ï·‡ ,‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ƒ«≈ƒ««»»¿≈«∆»¬»

„Ú ‚BÏÓ ÈÒÎ Ûe‚a ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡Ï…««¿«∆≈¿¿ƒ¿≈¿«
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˙eÓzL32a ‰˙Ó .˙BÁB˜l‰ „iÓ Ûeb‰ ‡ÈˆBÓ - ÂÈiÁ ∆»≈»¿«»ƒ«ƒ««»
ÌÈÓ„ ‡Ïa33˙BÁB˜l‰ „iÓ ‰Á˜lL ÌÈÓc‰ Ì‡Â . ¿…»ƒ¿ƒ«»ƒ∆»¿»ƒ««»

:¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙BÁB˜lÏ Ô¯ÈÊÁÓ - ÔÓˆÚa ÔÈÓi«̃»ƒ¿«¿»«¬ƒ»«»¿≈»«
Ô‰ ‰‡ÈˆÓ ‡nL34. ∆»¿ƒ»≈

עליו.28) הנכסים אחריות הבעל קיבל 29)שקיבל שלא
(פט"ז  למעלה כמבואר לה, פחתו פחתו ואם אחריותם, עליו

בה.30)ה"א). זכה לא שעדיין נפלו, ובזכותה
זכאית 31) ואינה לו משועבדים שהפירות ב. עח, כתובות

בכל.32)למכרם. הלקוחות זכו בחייה, הבעל ימות ואם
(שם 33) ראשון לוקח הוא והרי כלוקח, חכמים שעשאוהו

לקמן  ראה ברזל, צאן בנכסי מכירתה ולענין וברש"י ). נ.
טו. אפרים,34)הלכה רבינו וכתב פ"ד. כתובות רי"ף

רוצה  הלוקח ואם קיימת, מכירתה בעלה ברשות מכרה שאם
זו, במכירה הערים לא אם הבעל את להחרים הוא יכול
הלוקח  את להפסיד ולהנאתו, לדעתו היה הכל ושמא

(מגידֿמשנה).

.çÏÚaÏ ÔÈÚe„È‰ ÌÈÒÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«««
Ú„È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈÒÎ dÏ eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«

Ìi˜ d¯ÎÓ - Ô˙B‡ ‰¯ÎÓe ,ÏÚa‰ Ô‰a36‰Òe¯‡ ÔÎÂ . »∆«««»¿»»ƒ¿»«»¿≈¬»
Ìi˜ d¯ÎÓ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜ ‰¯ÎnL37ÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ∆»¿»…∆«ƒƒƒ¿»«»∆≈«««

.ÒÎiL „Ú ÌeÏk B˙Òe¯‡ ÈÒÎa¿ƒ¿≈¬»¿«∆ƒ¿…

לירושה.35) לה שיפלו מצפה שהיה נשאה , כן מנת שעל
ב.36) עח, שם.37)כתובות

.è·B¯˜ ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙kL ‰M‡‰38ÔÈa »ƒ»∆»¿»»¿»∆»¿«≈≈»≈
‡OpzL Ì„˜ ,˜BÁ¯39‰L¯b˙ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »…∆∆ƒ»≈««ƒ∆ƒƒ¿»¿»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰zn‰ ÏËaz ‰ÓÏ‡˙ B‡ƒ¿«¿¿»ƒ»≈««»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
‰zÓ40ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ , «»»≈«««≈≈≈∆¿ƒ≈»¿«»

‡OpzL Ì„˜ Ô˙B‡ ‰˙ È¯‰L ;ÔL¯BÈ BÈ‡ -41. ≈¿»∆¬≈»¿»»…∆∆ƒ»≈
B˙zÓ ‰zn‰ Ïa˜Ó ‰˜È ,dÏÚa ÈiÁa ˙eÓzLÎe¿∆»¿«≈«¿»ƒ¿∆¿«≈««»»«¿»

¯eÓb ÔÈ˜42˙ˆ˜Ó ‰˙ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»»¿…∆»¬ƒ»¿»ƒ¿»
‰˜ :Ïa˜ÓÏ ‰·˙ÎÂ ,‰È‡eO Ì„˜ Ìlk B‡ ‰ÈÒÎ¿»∆»À»…∆ƒ∆»¿»¿»«¿«≈¿≈

‰ˆ¯‡LÎÏÂ ÌBi‰Ó43„Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ ‡Ï È¯‰L , ≈«¿ƒ¿∆∆¿∆∆¬≈…»»ƒ¿»»«
Ì‡Â ,‰zn‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆≈«««≈≈»««»»¿ƒ

dL¯BÈ BÈ‡ - ‰˙Ó44. ≈»≈¿»

משפחה.38) מבעלה,39)קרבת נכסיה להבריח נתכוונה
ובפירותיהם. בהם יזכה מברחת 40)שלא "שזו הי"ב, פ"ו

שלא  מבעלה להבריח אלא נכסיה כל כתבה ולא היא,
התלמוד  וכביאור לה". יחזרו להם צריכה וכשתהיה יירשנה,
לאחרים. ממונו ונותן עצמו את עוזב אדם אין עט.) (כתובות

היה 41) סבור שהרי לבעל, ידועים שאינם כנכסים הם והרי
(שם  נשאה נכסים לה שאין ועלֿמנת גמורה, שהמתנה

לכל.42)וברש"י). קודם הוא מתנה, שטר לו ויש הואיל
זוכה  המקבל היה נכסיה, מקצת רק לו כותבת היתה ואם
המתנה  אין - נתאלמנה או נתגרשה ואפילו מיד, בהם
גמרה  נכסים, מקצת לעצמה ושיירה הואיל כי חוזרת.

(שם). שלם בלב נכסיה ואומר 43)להקנות ארצה, אם
לזכות, יבוא שאם מבעלה, הברחה כאן ויש הן. אח"כ:

המקבל  ואם למפרע, קיימת ונמצאת במתנה רוצה אני תאמר
וברש"י). (שם, רוצה איני תאמר להחזיק, שם:44)יבוא

דעתו  סמכה שלא לבעל", ידועים שאינם כנכסים "עשאום
עליהם.

.éÌ·È ˙¯ÓBL45dÏ LÈ46ÌÈÒÎ ‰zÓa ÔzÏÂ ¯kÓÏ ∆∆»»≈»ƒ¿…¿ƒ≈¿«»»¿»ƒ
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk dÏ eÏÙpL47,˙B¯t Ì·iÏ ÔÈ‡Â . ∆»¿»¿∆ƒ∆∆»»¿≈«»»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa elÙ‡48„Ú ,ÂÈÁ‡Ï ‰ÒÈÎ‰L ¬ƒ¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ«
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ‰˙Ó .ÒÎiL49‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈ - ∆ƒ¿…≈»¿∆ƒ∆∆»»¿∆»≈»ƒ»

dlL ‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ50ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ51, ¿ƒ¿ƒ¿≈¿∆»«¬ƒƒ¿≈…«¿∆
d˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ52Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ ¿¿≈«««¿ƒ¿À»»«¬ƒƒ¿≈…

ÏÊ¯a53d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .54. «¿∆¿¿≈««««»ƒƒ¿»»

או 45) שייבמה, ליבם ממתנת והיא בנים, בלא מת שבעלה
לה. לה 47)יכולה.46)שיחלוץ שנפלו שארוסה אע"פ

ארוסה  שסתם מפני לכתחילה, מוכרתם אינה נכסים
כמו  לחליצה עומדת יבם, שומרת אבל עומדת, לנישואין
כתובות  ('תוספות' בנכסיה היא עצמאית ולפיכך לייבום,

נכסי 48)עח.). בפירות כלום לו שאין לומר צורך ואין
שאם  לגמרי לרשותה עומדים שהם לאחיו, שהכניסה מלוג
לפנינו. כמבואר אותם, יורשים אביה יורשי מתה,

היא 49) הרי לו, זקוקה שהיתה מכיון ליורשה, רוצה והיבם
זו', ו'זיקה הואיל בטענה, באים אביה יורשי וגם כנשואתו.
חולצת) שהיתה אפשר (שהרי נשואה כספק אלא אינה
לח:). (יבמות החוקיים יורשיה הם הרי נשואה, אינה ושמא

ואם 50) לה, פחתו - פחתו שאם המוחלטת, ברשותה שהם
מבעלה, יוצאת כשהיא עמה ויוצאים לה, הוסיפו - הוסיפו

ה"א). (פט"ז לעיל אינה 51)כמבואר שמא מספק,
ועלינו 52)כנשואה. הבעל, בחזקת שהם ותוספת, עיקר

בחזקתו. ממון כנשואה,53)להעמיד היא שמא מספק,
אחראי  והוא לו, פיחתו - פיחתו שאם הבעל בחזקת הם הרי
האשה  יורשי בחזקת הם הרי כנשואה, אינה ושמא להם,
באים  והללו ו"הואיל אביה, מבית אלו נכסים שהביאה
ובבאֿבתרא  פ: (כתובות יחלוקו" - לירש באים והללו לירש
ה"ו). ופ"ה ה"ט. (פ"ג, נחלות הל' והשווה קנח:).

מז:),54) (כתובות כתובתה תחת קבורתה תיקנו שהרי
- והתוספת העיקר - כתובתה יורשים הבעל ויורשי והואיל

פא.). (שם לקברה עליהם

.àédÏÚa ÈÒÎ Ïk ÏÚ d˙a˙k - Ì·È ˙¯ÓBL55. ∆∆»»¿À»»«»ƒ¿≈«¿»
a ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì·i‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÌ„˜ ÔÈa ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎ ¿ƒ»≈«»»»ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ≈…∆

˜ÏÁ B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â .ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈƒ≈««ƒ¿ƒ»«»««»»»«
ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈ Ì„˜ ÔÈa ,˙n‰ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ¿≈«≈≈…∆ƒ≈««ƒ
el‡ ÌÈÒÎ e·iÁ˙ ¯·kL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿∆¿»ƒ¿«¿¿»ƒ≈

d˙a˙k Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰ÓÏ‡Ï56. »«¿»»ƒ¿≈∆¿À»»

אינו 55) והיבם לכתובה, אחראים נכסיו שכל הראשון,
כתובה. לה כתובתה 56)כותב ואפילו ב. פא, כתובות

כדי  (שם), למכור יכול אינו - מנה במאה נכסים והניח מנה,
ואפילו  הלקוחות, מן ולטרוף ולטרוח לחזור תצטרך שלא
או  יאבדו שמא אנו חוששים כתובה, כנגד לה ישאיר
ד"ה  א, עמוד שם ('תוספות' שישאיר השדות ישתדפו
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קז zeyi` zekld - miyp xtq - hay b"k iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.àBzL‡ ˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ÏÚa‰2È˙ÓÈ‡Óe . «««≈¿»»»ƒÀ«ƒ¿≈≈»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·‡‰ ˙eL¯Ó ‡ˆzMÓ ?d˙M¯Èa ‰kÊÈƒ¿∆ƒÀ»»ƒ∆≈≈≈¿»»¿««ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL3˙eL¯a ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ . ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿À»ƒ¿«¬≈ƒ¿
.‰pL¯ÈÈ - dÏÚa«¿»ƒ»∆»

נחלות 2) מהל' ובפ"א ה"ג, פי"ב למעלה רבינו כתב כן
א. קנח, ובבאֿבתרא ב. פט, יבמות וראה היא 3)ה"ח.
ה"א). פ"י (למעלה עמה והייחוד לביתו ההבאה

.ádÏÚ·Ï ‰È·‡ d¯ÒÓe ,‰Ò¯‡˙pL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆ƒ¿»¿»¿»»»ƒ»¿«¿»
dÏÚ·Ï ·‡‰ ÈÁeÏL ‰e¯ÒÓ B‡ ,dÏÚa ÈÁeÏLÏ B‡ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈»»¿«¿»

ÂÈÁeÏLÏ B‡4- ‰tÁÏ ÒkzL Ì„˜ C¯ca ‰˙Óe , ƒ¿»≈»«∆∆…∆∆ƒ»≈¿À»
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡5dÏÚa ,‰È·‡ ˙È·a ÔÈ„Ú ««ƒ∆¿À»»¬«ƒ¿≈»ƒ»«¿»

dL¯BÈ6ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL B‡ ·‡‰ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿≈ƒ»«»»¿≈»»ƒ
dnÚ „ÁÈ˙Â ¯ˆÁÏ C¯ca dÏÚa dnÚ ÒÎÂ ,ÏÚa‰«««¿ƒ¿«ƒ»«¿»«∆∆¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ»
dÏÚa ‰pL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ‰˙Óe ,ÔÈ‡eO ÌLÏ ÌL7. »¿≈ƒƒ≈»¬≈∆ƒ»∆»«¿»

,dÏÚa ˙È·Ï dÎÈÏB‰Ï ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¬«ƒ»»ƒ«««¿ƒ»¿≈«¿»
ÌÚ B‡ ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡∆»¿¿≈»»ƒ¿≈«««ƒ
C¯„k ÔeÏÏ ¯ˆÁÏ dnÚ ÏÚa‰ ÒÎ elÙ‡ ,ÏÚa‰«««¬ƒƒ¿««««ƒ»¿»≈»¿∆∆
B‡ ·‡‰Â ÏÈ‡B‰ - „Á‡ ˜cÙa ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÔÈlL∆»ƒ¿≈¿»ƒ¿À¿»∆»ƒ¿»»
,ÔÈ‡eO ÌLÏ dnÚ „ÁÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,dnÚ ÂÈÁeÏL¿»ƒ»«¬«ƒ…ƒ¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ

‰È·‡ ‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡8d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»ƒ»∆»»ƒ»««ƒ∆¿À»»
.dÏÚa ˙È·a¿≈«¿»

הבעל 4) בשלוחי ופגעו שלוחיו, ע"י לו משלחה האב שהיה
להם. לנדונייתה.5)ומסרוה אביה שייחד מטלטלין

ב.6) מח, נישואין,7)כתובות לשם עמו שמשנתייחדה
בעלה. ברשות היא כל 8)הרי הגדירו, שם ובתלמוד שם.

וכל  נישואין, לשם היא עמה כניסתו סתם שלו, היא שהחצר
שפירשו  לא אם ללון, היא כניסתם סתם שלה, היא שהחצר
שנמשך  מפני זה כל השמיט ורבינו נישואין. לשם שהיא
שנכנסה  כל ובוודאי בזה. לחלק ירד שלא הרי"ף, אחרי
כנשואה, היא הרי בסתם אפילו עמו ונתייחדה שלו לחצר
ונעשית  "הואיל (ה"א): למעלה שכתב במה נכלל וזה
שאינה  חצר בסתם רבינו עוסק וכאן יירשנה", בעלה ברשות
עמה  שיתייחד עד ללון, - סתמה ולפיכך שלו. ולא שלה

נישואין. לשם

.â˙¯‚Ba ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ9‰ÓÏ‡ B‡ ‰ÓB˙È B‡10, ¿≈ƒ»¿»∆∆¿»«¿»»
ÔÈ‡Â ,dÏÚa ˙È·Ï ‰È·‡ ˙ÈaÓ dÓˆÚa ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»¿≈«¿»¿≈
ÔÈ‡ - C¯ca ‰˙Óe ,ÂÈÁeÏL ‡ÏÂ dÏÚa ‡Ï dnÚƒ»…«¿»¿…¿»≈»«∆∆≈

d˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰11. «««≈»

בה.9) רשות לאביה כל 10)שאין קטנה, שהיא אע"פ
למעלה  כמבואר בה, רשות לאביה אין משנשאת שנתאלמנה

הי"ב). יורשה,11)(פ"ג, בעלה אין שנתארסה אע"פ
בדרך  עמה שלוחיו או בעלה ואם א. נג, בכתובות כמבואר
לא  שעדיין אע"פ ירושה לענין ברשותו נעשית בעלה, לבית

הכ"ב). (פי"א, נדרים הל' והשווה לחופה. נכנסה

.ãBÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰M‡ ‡OBp‰12BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - «≈ƒ»∆ƒ¬»ƒ¿≈
ÔÈLec˜ da13‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,14ÔÎÂ . »ƒƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¿≈

‰pËw‰ ˙‡ ‡OBp‰15‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «≈∆«¿«»««ƒ∆≈ƒ∆»
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜16‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,17Ï·‡ . ƒƒ¿ƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¬»

.‰pL¯ÈÈ ‡Ï - ‰˙Ó Ì‡ ,˙L¯Á ‡OpL Áwt‰«ƒ≈«∆»»≈∆∆ƒ≈»…ƒ»∆»
‰pL¯ÈÈ - ‰˙Óe ˙Áwt ‡OpL L¯Á‰Â18‡È‰ È¯‰L ; ¿«≈≈∆»»ƒ««≈»ƒ»∆»∆¬≈ƒ

dBÓÓ BÏ ‰˙kÊÂ ,˙‡O dzÚ„Ïe ,˙Úc ˙a19. «««¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»»»

המנויות 12) ה'שניות' וכן עשה, איסור או לאו איסור
ה"ו). (פ"א, תופסין,13)למעלה קידושין אלה בכל

ביאתן  על שחייב לעריות פרט הי"ד), (פ"ד למעלה כמבואר
הי"ב. שם כמבואר בהן, תופסין קידושין שאין כרת  עונש

פ"ב.14) יבמות מרשות 15)תוספתא שיצאת או יתומה
ה"ז). (פ"ד, למעלה כמבואר אלא 16)אביה, התורה, מן

שם  כמבואר גט, בלא ויוצאה למאן ויכולה סופרים, מדברי
שאינה 17)ה"ח. הקטנה את "הנושא אבל א. קח, יבמות

למעלה  ראה שש, מבת פחותה שהיא (כגון מיאון צריכה
(לשון  אישות" שום כאן אין שהרי יורשה, אינו ה"ז) פ"ד,

ה"י). פ"א נחלות בהל' כתובה 18)רבינו לה שאין כשם
דעת  בת אינה והיא יורשה. אינו כך ה"ד), פי"א (למעלה
למעלה  מפורשים - וחרשת חרש בנכסיה. לזכותו שתוכל

הכ"ו). כגון 19)(פ"ב ממנו, כתובה לה יש ולפעמים
ומקור  ה"ו). (פי"א למעלה כמבואר ביתֿדין, שהשיאה

ה"ב). (פ"א כתובות ב'ירושלמי' הדברים

.ä‰È·‡ ˙Ú„Ï ‰Lc˜˙pL ‰pË˜20‡lL ˙‡OÂ , ¿«»∆ƒ¿«¿»¿««»ƒ»¿ƒ»∆…
ÂÈÙa ÔÈa ,‰È·‡ ˙Ú„Ï21ÂÈÙa ‡lL ÔÈa22ÏBÎÈ - ¿««»ƒ»≈¿»»≈∆…¿»»»

e¯‡aL BÓk ,˙BÁÓÏ ·‡‰23Ì‡ ,·‡‰ ˜˙L elÙ‡Â . »»ƒ¿¿∆≈«¿«¬ƒ»«»»ƒ
dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙Ó24·‡‰ ‰ˆ¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ≈»≈«««¿»∆»ƒ≈»»»»

‰È‡eOa25. ¿ƒ∆»

הודיעתו.20) כאן.21)שלא לעיר 22)שהוא שהלך
הי"ג.23)רחוקה. פ"ג, שתיקתו 24)לעיל שאין

מה:). (קידושין ושותק עליה הוא כועס כי כלום, מוכיחה
תרומות 25) הל' והשווה בפירוש. להם שהסכים בחייה,

הט"ז). (פ"ח,

.ådÏÚaÓ ‰L˜·e ‰˙ÏÁL ‰M‡‰L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰«¿ƒ∆»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÔÈ‡ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ‰pL¯‚iL∆¿»¿∆»¿≈≈¿…¿À»¿≈∆…ƒ»∆»≈
ÈÈ‡Â B˙B‡ ‰‡BO È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»«¬ƒ»¿»¬ƒ¿»¿≈ƒ
d˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - BnÚ „ÓÚÏ ‰ˆB¯»«¬…ƒ≈¿ƒ»¿≈»ƒ»

˙„¯BÓ ÔÈ„k26‰Ê ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈ„Â .27. ¿ƒ∆∆¿ƒ»∆∆

מיד.26) לגרשה אותה שכופין ה"ח, פי"ד למעלה המבואר
(רי"ף 27) מבעליה נכסיה להבריח אלא זו נכתוונה שלא

גירשה  לא ועדיין לגרשה, עיניו נתן אם וכן פ"ה). כתובות
ס"ה). צ סי' (אהע"ז יורשה -

.æÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÔÈa ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk28ÔÈa »¿»ƒ∆≈»ƒ»≈ƒ¿≈…«¿∆≈
‚BÏÓ ÈÒÎ29Ì‡Â .‰ÈiÁa Ô‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ÏÚa‰ - ƒ¿≈¿«««≈»≈≈∆¿«∆»¿ƒ

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïk‰ dÏÚa L¯BÈ - dÏÚa ÈiÁa ‰˙Ó≈»¿«≈«¿»≈«¿»«…¿ƒ»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰M‡‰ ‰¯ÎÓ»¿»»ƒ»ƒ¿≈¿««∆ƒ»««ƒ

Ò¯‡˙zL Ì„˜ dÏ eÏÙ ÌÈÒÎp‰ Ô˙B‡L30ÏÚa‰ - ∆»«¿»ƒ»¿»…∆∆ƒ¿»≈«««
˙BÁB˜l‰ „iÓ ˙B¯t‰ ‡ÈˆBÓ31Ï·‡ ,‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ƒ«≈ƒ««»»¿≈«∆»¬»

„Ú ‚BÏÓ ÈÒÎ Ûe‚a ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡Ï…««¿«∆≈¿¿ƒ¿≈¿«
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˙eÓzL32a ‰˙Ó .˙BÁB˜l‰ „iÓ Ûeb‰ ‡ÈˆBÓ - ÂÈiÁ ∆»≈»¿«»ƒ«ƒ««»
ÌÈÓ„ ‡Ïa33˙BÁB˜l‰ „iÓ ‰Á˜lL ÌÈÓc‰ Ì‡Â . ¿…»ƒ¿ƒ«»ƒ∆»¿»ƒ««»

:¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙BÁB˜lÏ Ô¯ÈÊÁÓ - ÔÓˆÚa ÔÈÓi«̃»ƒ¿«¿»«¬ƒ»«»¿≈»«
Ô‰ ‰‡ÈˆÓ ‡nL34. ∆»¿ƒ»≈

עליו.28) הנכסים אחריות הבעל קיבל 29)שקיבל שלא
(פט"ז  למעלה כמבואר לה, פחתו פחתו ואם אחריותם, עליו

בה.30)ה"א). זכה לא שעדיין נפלו, ובזכותה
זכאית 31) ואינה לו משועבדים שהפירות ב. עח, כתובות

בכל.32)למכרם. הלקוחות זכו בחייה, הבעל ימות ואם
(שם 33) ראשון לוקח הוא והרי כלוקח, חכמים שעשאוהו

לקמן  ראה ברזל, צאן בנכסי מכירתה ולענין וברש"י ). נ.
טו. אפרים,34)הלכה רבינו וכתב פ"ד. כתובות רי"ף

רוצה  הלוקח ואם קיימת, מכירתה בעלה ברשות מכרה שאם
זו, במכירה הערים לא אם הבעל את להחרים הוא יכול
הלוקח  את להפסיד ולהנאתו, לדעתו היה הכל ושמא

(מגידֿמשנה).

.çÏÚaÏ ÔÈÚe„È‰ ÌÈÒÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«««
Ú„È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈÒÎ dÏ eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«

Ìi˜ d¯ÎÓ - Ô˙B‡ ‰¯ÎÓe ,ÏÚa‰ Ô‰a36‰Òe¯‡ ÔÎÂ . »∆«««»¿»»ƒ¿»«»¿≈¬»
Ìi˜ d¯ÎÓ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜ ‰¯ÎnL37ÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ∆»¿»…∆«ƒƒƒ¿»«»∆≈«««

.ÒÎiL „Ú ÌeÏk B˙Òe¯‡ ÈÒÎa¿ƒ¿≈¬»¿«∆ƒ¿…

לירושה.35) לה שיפלו מצפה שהיה נשאה , כן מנת שעל
ב.36) עח, שם.37)כתובות

.è·B¯˜ ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙kL ‰M‡‰38ÔÈa »ƒ»∆»¿»»¿»∆»¿«≈≈»≈
‡OpzL Ì„˜ ,˜BÁ¯39‰L¯b˙ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »…∆∆ƒ»≈««ƒ∆ƒƒ¿»¿»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰zn‰ ÏËaz ‰ÓÏ‡˙ B‡ƒ¿«¿¿»ƒ»≈««»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
‰zÓ40ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ , «»»≈«««≈≈≈∆¿ƒ≈»¿«»

‡OpzL Ì„˜ Ô˙B‡ ‰˙ È¯‰L ;ÔL¯BÈ BÈ‡ -41. ≈¿»∆¬≈»¿»»…∆∆ƒ»≈
B˙zÓ ‰zn‰ Ïa˜Ó ‰˜È ,dÏÚa ÈiÁa ˙eÓzLÎe¿∆»¿«≈«¿»ƒ¿∆¿«≈««»»«¿»

¯eÓb ÔÈ˜42˙ˆ˜Ó ‰˙ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»»¿…∆»¬ƒ»¿»ƒ¿»
‰˜ :Ïa˜ÓÏ ‰·˙ÎÂ ,‰È‡eO Ì„˜ Ìlk B‡ ‰ÈÒÎ¿»∆»À»…∆ƒ∆»¿»¿»«¿«≈¿≈

‰ˆ¯‡LÎÏÂ ÌBi‰Ó43„Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ ‡Ï È¯‰L , ≈«¿ƒ¿∆∆¿∆∆¬≈…»»ƒ¿»»«
Ì‡Â ,‰zn‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆≈«««≈≈»««»»¿ƒ

dL¯BÈ BÈ‡ - ‰˙Ó44. ≈»≈¿»

משפחה.38) מבעלה,39)קרבת נכסיה להבריח נתכוונה
ובפירותיהם. בהם יזכה מברחת 40)שלא "שזו הי"ב, פ"ו

שלא  מבעלה להבריח אלא נכסיה כל כתבה ולא היא,
התלמוד  וכביאור לה". יחזרו להם צריכה וכשתהיה יירשנה,
לאחרים. ממונו ונותן עצמו את עוזב אדם אין עט.) (כתובות

היה 41) סבור שהרי לבעל, ידועים שאינם כנכסים הם והרי
(שם  נשאה נכסים לה שאין ועלֿמנת גמורה, שהמתנה

לכל.42)וברש"י). קודם הוא מתנה, שטר לו ויש הואיל
זוכה  המקבל היה נכסיה, מקצת רק לו כותבת היתה ואם
המתנה  אין - נתאלמנה או נתגרשה ואפילו מיד, בהם
גמרה  נכסים, מקצת לעצמה ושיירה הואיל כי חוזרת.

(שם). שלם בלב נכסיה ואומר 43)להקנות ארצה, אם
לזכות, יבוא שאם מבעלה, הברחה כאן ויש הן. אח"כ:

המקבל  ואם למפרע, קיימת ונמצאת במתנה רוצה אני תאמר
וברש"י). (שם, רוצה איני תאמר להחזיק, שם:44)יבוא

דעתו  סמכה שלא לבעל", ידועים שאינם כנכסים "עשאום
עליהם.

.éÌ·È ˙¯ÓBL45dÏ LÈ46ÌÈÒÎ ‰zÓa ÔzÏÂ ¯kÓÏ ∆∆»»≈»ƒ¿…¿ƒ≈¿«»»¿»ƒ
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk dÏ eÏÙpL47,˙B¯t Ì·iÏ ÔÈ‡Â . ∆»¿»¿∆ƒ∆∆»»¿≈«»»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa elÙ‡48„Ú ,ÂÈÁ‡Ï ‰ÒÈÎ‰L ¬ƒ¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ«
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ‰˙Ó .ÒÎiL49‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈ - ∆ƒ¿…≈»¿∆ƒ∆∆»»¿∆»≈»ƒ»

dlL ‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ50ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ51, ¿ƒ¿ƒ¿≈¿∆»«¬ƒƒ¿≈…«¿∆
d˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ52Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ ¿¿≈«««¿ƒ¿À»»«¬ƒƒ¿≈…

ÏÊ¯a53d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .54. «¿∆¿¿≈««««»ƒƒ¿»»

או 45) שייבמה, ליבם ממתנת והיא בנים, בלא מת שבעלה
לה. לה 47)יכולה.46)שיחלוץ שנפלו שארוסה אע"פ

ארוסה  שסתם מפני לכתחילה, מוכרתם אינה נכסים
כמו  לחליצה עומדת יבם, שומרת אבל עומדת, לנישואין
כתובות  ('תוספות' בנכסיה היא עצמאית ולפיכך לייבום,

נכסי 48)עח.). בפירות כלום לו שאין לומר צורך ואין
שאם  לגמרי לרשותה עומדים שהם לאחיו, שהכניסה מלוג
לפנינו. כמבואר אותם, יורשים אביה יורשי מתה,

היא 49) הרי לו, זקוקה שהיתה מכיון ליורשה, רוצה והיבם
זו', ו'זיקה הואיל בטענה, באים אביה יורשי וגם כנשואתו.
חולצת) שהיתה אפשר (שהרי נשואה כספק אלא אינה
לח:). (יבמות החוקיים יורשיה הם הרי נשואה, אינה ושמא

ואם 50) לה, פחתו - פחתו שאם המוחלטת, ברשותה שהם
מבעלה, יוצאת כשהיא עמה ויוצאים לה, הוסיפו - הוסיפו

ה"א). (פט"ז לעיל אינה 51)כמבואר שמא מספק,
ועלינו 52)כנשואה. הבעל, בחזקת שהם ותוספת, עיקר

בחזקתו. ממון כנשואה,53)להעמיד היא שמא מספק,
אחראי  והוא לו, פיחתו - פיחתו שאם הבעל בחזקת הם הרי
האשה  יורשי בחזקת הם הרי כנשואה, אינה ושמא להם,
באים  והללו ו"הואיל אביה, מבית אלו נכסים שהביאה
ובבאֿבתרא  פ: (כתובות יחלוקו" - לירש באים והללו לירש
ה"ו). ופ"ה ה"ט. (פ"ג, נחלות הל' והשווה קנח:).

מז:),54) (כתובות כתובתה תחת קבורתה תיקנו שהרי
- והתוספת העיקר - כתובתה יורשים הבעל ויורשי והואיל

פא.). (שם לקברה עליהם

.àédÏÚa ÈÒÎ Ïk ÏÚ d˙a˙k - Ì·È ˙¯ÓBL55. ∆∆»»¿À»»«»ƒ¿≈«¿»
a ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì·i‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÌ„˜ ÔÈa ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎ ¿ƒ»≈«»»»ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ≈…∆

˜ÏÁ B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â .ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈƒ≈««ƒ¿ƒ»«»««»»»«
ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈ Ì„˜ ÔÈa ,˙n‰ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ¿≈«≈≈…∆ƒ≈««ƒ
el‡ ÌÈÒÎ e·iÁ˙ ¯·kL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿∆¿»ƒ¿«¿¿»ƒ≈

d˙a˙k Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰ÓÏ‡Ï56. »«¿»»ƒ¿≈∆¿À»»

אינו 55) והיבם לכתובה, אחראים נכסיו שכל הראשון,
כתובה. לה כתובתה 56)כותב ואפילו ב. פא, כתובות

כדי  (שם), למכור יכול אינו - מנה במאה נכסים והניח מנה,
ואפילו  הלקוחות, מן ולטרוף ולטרוח לחזור תצטרך שלא
או  יאבדו שמא אנו חוששים כתובה, כנגד לה ישאיר
ד"ה  א, עמוד שם ('תוספות' שישאיר השדות ישתדפו
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ומתחייב  לאשתו כתובה הכותב אחר בעל כל אבל הרוצה).
אשתו  אין לקנות, ושעתיד שקנה מהנכסים לה לפרוע
נכסיו  כל ועל עליו שעבודה שהרי נכסיו, מלמכור מעכבתו

א. לט, יבמות ב'תוספות' וראה שם). (רש"י

.áéÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÂÈÁ‡ ÁÈp‰Â BzÓ·È ˙‡ Òk»«∆¿ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ57ÏÎB‡ Ì·i‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ - ««¿«ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿«»»≈

Ô‰È˙B¯t58. ≈≈∆

שם 57) (משנה, לכתובתה משועבדים הם ואף כקרקע, דינם
פב.). שם לקיש וכריש שלה 58)פ: הקרקע שאפילו

בפירות. זוכה בעלה הרי ממש,

.âéÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ˙B¯t ÁÈp‰ƒƒ«≈¿ƒƒ««¿«¿≈ƒƒƒ«
BÓk Ô‰a LnzLÓe ,Ì·È ÏL Ïk‰ - ÔÈÏËÏhÓe ˙BÚÓ»ƒ«¿¿ƒ«…∆»»ƒ¿«≈»∆¿

‰ˆ¯iLÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰L .·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈»¿»¿«≈∆«ƒ«¿¿ƒ≈
Ô‰Ó ˙Èa‚ ‰a˙k‰59ÌÈB‡b‰ ˙w˙a ‡l‡60ÔÈ‡Â , «¿À»ƒ¿≈≈∆∆»¿«»««¿ƒ¿≈

ÂÈÏÚ Ô¯Ò‡Ïe ÂÈÁ‡ ÈÒÎpÓ BÚÓÏ BÊ ‰w˙a Ák…«¿«»»¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿»»»
.Ì‰a ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÊ ˙eÈ¯Á‡a¿«¬»∆…ƒ»¿ƒ≈»∆

בעלה 59) מות לאחר תפסה אם וגם שם, במשנה כחכמים
הי"א). פי"ח (למעלה מועילה התפיסה אין - הראשון

בכתובתה:60) כתוב היה ואם ה"ז). (פט"ז למעלה כמבואר
מהמטלטלין  גובה שאז ממטלטלין", בין מקרקעות "בין
משועבדים  הם אף ה"ח) שם למעלה (כמבואר הדין מצד
 ֿ (מגיד קרקע בדמיהם ולוקחים אותם ומוכרים לכתובתה

משנה).

.ãé‰a˙k dÏ ‰˙È‰ ‡lL ‰Ó·È61‰ÏÁnL B‡ , ¿»»∆…»¿»»¿À»∆»¬»
.BˆÙÁk Ô˙BÂ ¯ÎBÓe ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎa ‰ÎÊ - d˙a˙k¿À»»»»¿ƒ¿≈»ƒ≈¿≈¿∆¿
Ïk eÈ‰ÈÂ ,‰‡Ó ‰a˙k dÏ ·zÎÈ ,BzÓ·È ˙‡ ÒÎiLÎe¿∆ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿…»¿À»≈»¿ƒ¿»
Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙a˙ÎÏ ÔÈ‡¯Á‡ ÂÈÒÎ¿»»«¬»ƒƒ¿À»»ƒ¿»»«»ƒ∆≈»∆

‰a˙k62. ¿À»

שאינה 61) כתובה, בעלה לה כתב ולא ארוסה שהיתה כגון
הי"א). פ"י (למעלה כלום קלה 62)גובה תהא שלא כדי
פב:). (כתובות להוציאה בעיניו

.åèÈÒÎa ˙‡OpL ¯Á‡ ‰˙pL B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»∆»¿»««∆ƒ»¿ƒ¿≈
‰˙OÚ ‡Ï - ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa dÏÚ·Ï ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈¿«¿»≈«¬≈ƒ…»¿»

ÌeÏk63ÔÈa ,BzL‡ ÈÒÎa Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa ÔÎÂ . ¿¿≈««∆»««¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈa ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ64. ƒ¿≈…«¿∆≈ƒ¿≈¿…»»¿

לבעלי,63) עשיתי רוח נחת לטעון: יכול לבעלה, כשנתנה
שם). הרי"ף וכפירוש נ. (בבאֿבתרא שלם בלב ולא
בלי  כלום מעשיה שאין ודאי לאחרים, מכרה או וכשנתנה
וראה  נה:). (גיטין ובאחריותו שלו הם שהרי הבעל, רשות
או  מכירתה הבעל קיים שאם ה"ג, מכירה מהל' בפ"ל

קיים. הכל - ֿ 64)מתנתה אףֿעל לאלתר, מכירתו ובטלה
ברזל  צאן מנכסי כתובתה גביית לידי הגיעה לא שעדיין פי
בתי  אחר לחזר אשה של דרכה שאין לפי - ראב"ד) (ועי'
לגבות  כשתבוא גירושין בשעת או מותו לאחר דינים,
 ֿ ומגיד ה"א, פ"ז יבמות ('ירושלמי' הלקוחות מידי כתובתה
ואינו  הם שלה מלוג ונכסי ה"ג). מכירה מהל' פ"ל משנה

"בעל  בענין פ. בכתובות וראה נ. (בבאֿבתרא למכרם יכול
לפירות"). קרקע שמכר

.æèÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎÓ»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
È‡M¯ BÈ‡L65¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎÓ Ì‡ ,66e¯ÎÓ . ∆≈««ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿

‰lÁz LÈ‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎa Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿≈¿≈∆»«ƒ»ƒ¿ƒ»
¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa ,‰M‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ»ƒ»≈∆»«ƒ»ƒ»¿»«

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - LÈ‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ67. ¿»«ƒ»ƒƒ¿»«»

לעצמה.65) תטלם יגרשנה אם דומים 66)שהרי שאינם
ולפיכך  עליה, סומכת ודעתה ונפסדת כלה שאינה לקרקע
ולהפסידם  לכלותם שיכול מטלטלין אבל בטל, מקחו
שאמרו  וזהו כך, כל עליהם סומכת דעתה אין לגמרי,

למכור  רשאי אדם שאין ה"ג), פ"ו (כתובות כלי ב'ירושלמי'
מהל' פ"ל (מגידֿמשנה כלום עשה לא אמרו: ולא אשתו,

ה"ה). יכולה 67)מכירה היא ואין א. נ, בבאֿבתרא
בסמוך. כמבואר לבעלי, עשיתי רוח נחת לטעון:

.æédÏÚ·Ï ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈¿¿«¿»
ÈÒÎa ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ d˙zÓe d¯kÓÓ -ƒ¿»»«¿»»«»ƒ¿≈»¿»«¿ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :‚BÏÓ68ÌÈÒÎ ¯‡La Ï·‡ . ¿«««»ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»¿»ƒ
.¯ÓBÏ dÏ LÈ -≈»«

תמכרם 68) לא אם איבה לו תהיה לא ממש, שלה שהם כיון
בכל  ואם בו, למחות מבעלה יריאה ואינה לאחרים, או לו
שם). (בבאֿבתרא קיים ממכרה לאחרים או לו מכרה זאת

.çéÈÒÎpÓ dÏÚ·Ï ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆»¿»»¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
„ÁiL ‰„O B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ»∆∆ƒ≈

d˙a˙Îa dÏ69d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O B‡ ,70B‡ , »ƒ¿À»»»∆∆»«»ƒ¿À»»
BlMÓ ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L ‰„O71.dÏÚa ‰˜ ‡Ï - »∆∆ƒ¿ƒ»ƒ∆…»»«¿»

ÏÎa ˙¯ÊBÁ - ‰Bˆ¯a ‰M‡‰ „iÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»ƒ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¿»
‰ˆ¯zL ˙Ú72ÈtÓ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL . ≈∆ƒ¿∆∆…»¿»¿…»¿»∆»ƒ¿≈

‰È‡¯ ÏÚaÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .d˙Èa ÌBÏL73BzL‡ ÈÒÎa ¿≈»¿ƒ»≈«««¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿
e¯‡aL BÓk ,‚BÏÓ ÈÒÎpÓ ıeÁ ÏÏk74. ¿»ƒƒ¿≈¿¿∆≈«¿

ופרעון 69) אפותיקי שתשמש שדה לה ייחד נישואין לאחר
כתובתה. ושמוה 70)לגביית נדוניא, שדה לו שהכניסה

בכתובתה. שדה 71)ורשמוה לה הכניס נדונייתה כנגד
והשווה  הי"א. פכ"ג לקמן כמבואר בכתובתה, ורשמה משלו

ה"ג. מכירה מהל' בלבה 72)פ"ל גמרה לא ודאי כי
לו  שחתמה ומה לכתובתה, המשועבדות שדות לו להקנות
או  במיתה נתת עיניך יטעון: שמא ממנו, שיראה מפני -
נ.). מט: (בבאֿבתרא לחתום מסרבת את לפיכך בגירושין,

אין 73) נכסים אותם לו מחלה ואפילו בשטר, או בעדים
לעיקר  אלא מועילה מחילתה אין כי לו, מועילה מחילתה
לא  שבאלה הכ"ח), פי"ח למעלה (כמבואר ותוספת כתובה
לו: לומר יכולה שהיא לו, תמחלם לא אם איבה לו תהיה
ואם  - לך למחול מבקש אתה ולפיכך בגירושין, נתת עיניך
(מגידֿמשנה). מחילה מחילתה מחלה, זאת בכל

הי"ז.74) למעלה

.èé‰ÏÁÓe ,e·‚pL B‡ e„·‡L ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆∆»¿∆ƒ¿¿»¬»
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay b"k iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰pnÓ e˜Â ,dÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰M‡‰75‰‡¯È - ÌÈ„Úa »ƒ»»¿«¿»¿»ƒ∆»»≈ƒ≈»∆
.ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ,ÈÏƒ∆≈»¿»««««»ƒƒ¿«¿ƒ
dÏ ÔÈ‡L d„iÓ ewL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆¿ƒ∆»ƒ»»∆≈»

d¯ÈÊÁ‰L ,˙eÈ¯Á‡76‚BÏÓ ÈÒÎ el‡ ÌÈÒÎ77È¯‰L . «¬»∆∆¡ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿≈¿∆¬≈
˜ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ ÌeÏk ÏhÏ ‰È‡¯ ‡È·Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««≈ƒ¿»»ƒ…¿¿…¿«¬ƒ

ÌlLlÓ d˙ÚÈ·zÓ ¯Ët‰Ï ‡l‡ ,ÌÈÒÎpa78Ì‡ Ï·‡ . «¿»ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈¬»ƒ
‡Ï - ÔÈÓiw‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÏËÏhÓ ‰zÓ BÏ ‰˙»¿»«»»ƒ«¿¿≈…«¿∆««»ƒ…
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LiL ÈtÓ ,‰»̃»ƒ¿≈∆≈»««««»ƒƒ

ÈÏÚ·Ï79. ¿«¿ƒ

ה"ט).75) פ"י למעלה (כמבואר סודר שהפכה.76)בקנין
ה"א).77) פט"ז למעלה (כמבואר עליו אחריותם שאין
שעבוד.78) מחילת אלא מתנה כאן מבואר 79)אין

הקודמת. בהלכה

.ë˙B¯ÙÏ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa80;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ««∆»««¿«¿≈…»»¿
eÈ˜˙‰ ‡lL ÈtÓÁÈÂ¯‰Ï È„k ‡l‡ LÈ‡Ï ˙B¯t ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ≈»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«

˙Èa‰ ˙‡ˆB‰a81Á˜ÏÂ ˙B¯ÙÏ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ»««≈¿»«
‰¯BÁÒÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡82BÏ ÔÈÚÓBL -83. »«»ƒ¿»¿ƒ

הקרקע 80) וגוף פירותיהם, הלוקח שיאכל מלוג נכסי מכר
לאשה. לה 81)ישאר וייטיב מצוי הבית מזון שיהא

וברש"י). פ: יהיה 82)(כתובות והריוח בהן, וליתן לישא
הבית. שם.83)להוצאת

.àëÔ‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ Ì‡ :ÌÈÙÒk ‰M‡Ï eÈ‰84- »»ƒ»¿»ƒƒƒ¿≈…«¿∆≈
Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰Ê È¯‰85Ô‰ ‚BÏÓ ÈÒÎ Ì‡Â ;86- ¬≈∆≈¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿≈
BÏ Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈa87B‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙpL ÔÈa , ≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»ƒÀ»

dÏ e˙ B‡ ÔÈÏËÏhÓ dÏ eÏÙ B‡ ,‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»»¿»ƒ«¿¿ƒ»¿»
ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿≈

Ô‰È˙B¯t88. ≈≈∆

עליו.84) אחריותם בעלה להרויח 85)שקיבל כדי
ה"ג). פ"ו כתובות הבעל 86)('ירושלמי' קיבל שלא

וכו' לה פחתו פחתו, אם האשה ברשות והם עליו, אחריותם
ה"א). פט"ז למעלה הנישואין.87)(כמבואר בעת

את 88) מכלה הוא הרי המטלטלין, או הכספים יוציא אם כי
שתשאר  קרקע בהם יקח לפיכך כלום, לה ישאר ולא הקרן

עט.). (כתובות האשה לרשות קיימת קרן

.áëeÏ·ÁL ‰M‡‰ ÔÎÂ89˙BÚn‰ Ïk - ÌÈ¯Á‡ da ¿≈»ƒ»∆»¿»¬≈ƒ»«»
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰90ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ »¿»≈»ƒ»«»∆«¿«¿«««≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ÈL BÓk Ô‰È˙B¯t91. ≈≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

והזיקוה.89) אותה כגון:90)שהיכו נזקה, כתשלומי
סה:). בכתובות (כמבואר ופגם בושת פ"ד 91)צער,

כח. הלכה להלן וראה הט"ו.

.âëÌÈ˜Ê Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„·Ú dÏ eÏÙ92‡Ï , »¿»¬»ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ…
‰È·‡ ˙Èa Á·L ÈtÓ e¯ÎnÈ93ÌÈ˙ÈÊ dÏ eÏÙ . ƒ»¿ƒ¿≈∆«≈»ƒ»»¿»≈ƒ

ÌeÏk da ˙BÏÈ‡‰L Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÙ‚e94 ¿»ƒ¿…»»¿««¿«∆»ƒ»»¿
ÌÏetË È„k ÔÈOBÚ Ì‡ -95Á·L ÈtÓ ,e¯ÎnÈ ‡Ï - ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ»¿ƒ¿≈∆«

‰È·‡ ˙Èa96,ÌÈˆÚÏ e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ≈»ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ»¿¿≈ƒ
˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ97. ¿ƒ»«»∆«¿«¿≈≈

מהר.92) כלה שהקרן קיימים 93)ונמצא שהם זמן כל כי
ולפיכך  אביה, ולבית לה ולתפארת לשם הם הרי - אצלה

עט:). (כתובות לעכב יכולה זיתים 94)היא קנה שאביה
פירות  יאכל והוא המוכר, בקרקע שיהיו עלֿמנת קרקע בלא

וברש"י). (שם שייבשו הוצאתם.95)עד דמי שמכניסים
('ירושלמי'96) לשבח לה הם הרי יבשו, שלא עוד שכל

ברי"ף). וכן ה"ו, פ"ח עושים 97)כתובות ואינם הואיל
ומוטב  אביה', בית 'שבח עם להתחשב אין טיפולם, כדי
ואם  האשה. לרשות תשאר שהקרן קרקע, בהם לקנות
משום  ימכרו, לא - זקנים והם שלה בקרקע היו האילנות
לה  תשמש והיא כלה אינה הקרקע שהרי אביה , בית שבח

עט:). (כתובות קרן

.ãëÏL el‡ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÏÙ»¿»≈¿À»ƒ««¿«¬≈≈∆
ÏÚa98Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,dlL - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ; ««¿ƒƒ««¿«∆»¿ƒ»¿¿ƒ»«

Ú˜¯˜ Ô‰a99˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â , »∆«¿«¿≈≈¬»«¿»≈∆
ÔÈLe¯b ˙ÚLa Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÈ‰Â BzL‡ƒ¿¿»»≈¿À»ƒ««¿«ƒ¿«≈ƒ

dlL el‡ È¯‰ -100el‡ È¯‰ - ÔÈLeÏz eÈ‰ Ì‡Â ; ¬≈≈∆»¿ƒ»¿ƒ¬≈≈
BlL101. ∆

ויאכלם,98) להם 'פירות' תורת ברשותו, גדלו שלא אע"פ
לה. קיימת והקרקע הקרן 99)הואיל הרי יאכלם, שאם

עט.). (כתובות לאשה? ישאר ומה ולא 100)כלה, הואיל
בהם. זכה לא תחתיו, בעודה שם,101)תשלם

מלוג. נכסי פירות מדין בהם זכה שמשתלשם

ë.äÏÚa‰ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙Ó‰·e ‚BÏÓ ÈÒÎ È„·Ú«¿≈ƒ¿≈¿∆¡«ƒ¿≈¿«««
Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ·e Ô‰lL ˙BBÊÓa ·iÁ102,BÏ ÔÈOBÚ Ô‰Â , «»ƒ¿∆»∆¿»»¿≈∆¿≈ƒ

- ‚BÏÓ ˙ÁÙL „ÏÂ :CÎÈÙÏ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â¿≈≈≈∆¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÏÚaÏ103,dL¯b Ì‡Â .ÏÚaÏ - ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ , «««¿«∆¡«¿«««¿ƒ≈¿»

ÈtÓ ‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏhÏÂ ÌÈÓc ÔzÏ ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯Â¿»¿»»ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ…¿««ƒ¿»ƒ¿≈
dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L104. ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

לא 102) שאם אותם, הכניס כן מנת "שעל א: סו, יבמות
באחריותם" חייב אינו והרי - ויברחו ימותו אותם, יזון

ה"ז). עבדים מהל' פ"ט רבינו, פירות.103)(לשון מדין
ב.104) עט, כתובות

.åë˙¯B˙a ˙BÁÙL ÈzL B‡ ÌÈÏk ÈL BÏ ‰ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ¿≈¿»¿«
,ÊeÊ ÛÏ‡a ÂÈÏÚ Ô˙B‡ eÓLÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆¿»»»»¿∆∆

e¯˜e‰Â105„Á‡ ˙ÏËB - dL¯‚Â ,ÌÈtÏ‡a e„ÓÚÂ ¿¿¿»¿¿«¿«ƒ¿≈¿»∆∆∆»
Ïh˙Â ÂÈÓc ÔzzL ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ÈM‰Â .dlL ÛÏ‡a»∆∆∆»¿«≈ƒƒ»¿»∆ƒ≈»»¿ƒ…

dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L ÌeMÓ106. ƒ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

א.106)ונתייקרו.105) סז, יבמות

.æëÔÈa Ú˜¯˜ dÏ Ô˙pL ÔÈa ,BzL‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿ƒ¿≈∆»«»«¿«≈
ÏÚaÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ,˙BÚÓ dÏ Ô˙pL∆»«»»¿»¿»»∆«¿«≈«««

BÊ ‰zÓa ˙B¯t107˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ . ≈¿«»»¿≈«≈«»»¿ƒ»«¿»
‰È˙B¯t eÈ‰È ‡l‡ ,‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«««≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆»
‰zÓ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ ‰M‡Ï»ƒ»¿«∆ƒ¿∆≈«««≈≈«»»

BÊ108‰‡‰ ˙·BËa d˙a˙k ˙¯ÎBn‰ ÔÎÂ .109Ô˙B‡ - ¿≈«∆∆¿À»»¿«¬»»»
Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰M‡Ï ÌÈÓc‰110. «»ƒ»ƒ»¿≈«««≈≈≈∆
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ומתחייב  לאשתו כתובה הכותב אחר בעל כל אבל הרוצה).
אשתו  אין לקנות, ושעתיד שקנה מהנכסים לה לפרוע
נכסיו  כל ועל עליו שעבודה שהרי נכסיו, מלמכור מעכבתו

א. לט, יבמות ב'תוספות' וראה שם). (רש"י

.áéÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÂÈÁ‡ ÁÈp‰Â BzÓ·È ˙‡ Òk»«∆¿ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ57ÏÎB‡ Ì·i‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ - ««¿«ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿«»»≈

Ô‰È˙B¯t58. ≈≈∆

שם 57) (משנה, לכתובתה משועבדים הם ואף כקרקע, דינם
פב.). שם לקיש וכריש שלה 58)פ: הקרקע שאפילו

בפירות. זוכה בעלה הרי ממש,

.âéÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ˙B¯t ÁÈp‰ƒƒ«≈¿ƒƒ««¿«¿≈ƒƒƒ«
BÓk Ô‰a LnzLÓe ,Ì·È ÏL Ïk‰ - ÔÈÏËÏhÓe ˙BÚÓ»ƒ«¿¿ƒ«…∆»»ƒ¿«≈»∆¿

‰ˆ¯iLÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰L .·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈»¿»¿«≈∆«ƒ«¿¿ƒ≈
Ô‰Ó ˙Èa‚ ‰a˙k‰59ÌÈB‡b‰ ˙w˙a ‡l‡60ÔÈ‡Â , «¿À»ƒ¿≈≈∆∆»¿«»««¿ƒ¿≈

ÂÈÏÚ Ô¯Ò‡Ïe ÂÈÁ‡ ÈÒÎpÓ BÚÓÏ BÊ ‰w˙a Ák…«¿«»»¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿»»»
.Ì‰a ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÊ ˙eÈ¯Á‡a¿«¬»∆…ƒ»¿ƒ≈»∆

בעלה 59) מות לאחר תפסה אם וגם שם, במשנה כחכמים
הי"א). פי"ח (למעלה מועילה התפיסה אין - הראשון

בכתובתה:60) כתוב היה ואם ה"ז). (פט"ז למעלה כמבואר
מהמטלטלין  גובה שאז ממטלטלין", בין מקרקעות "בין
משועבדים  הם אף ה"ח) שם למעלה (כמבואר הדין מצד
 ֿ (מגיד קרקע בדמיהם ולוקחים אותם ומוכרים לכתובתה

משנה).

.ãé‰a˙k dÏ ‰˙È‰ ‡lL ‰Ó·È61‰ÏÁnL B‡ , ¿»»∆…»¿»»¿À»∆»¬»
.BˆÙÁk Ô˙BÂ ¯ÎBÓe ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎa ‰ÎÊ - d˙a˙k¿À»»»»¿ƒ¿≈»ƒ≈¿≈¿∆¿
Ïk eÈ‰ÈÂ ,‰‡Ó ‰a˙k dÏ ·zÎÈ ,BzÓ·È ˙‡ ÒÎiLÎe¿∆ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿…»¿À»≈»¿ƒ¿»
Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙a˙ÎÏ ÔÈ‡¯Á‡ ÂÈÒÎ¿»»«¬»ƒƒ¿À»»ƒ¿»»«»ƒ∆≈»∆

‰a˙k62. ¿À»

שאינה 61) כתובה, בעלה לה כתב ולא ארוסה שהיתה כגון
הי"א). פ"י (למעלה כלום קלה 62)גובה תהא שלא כדי
פב:). (כתובות להוציאה בעיניו

.åèÈÒÎa ˙‡OpL ¯Á‡ ‰˙pL B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»∆»¿»««∆ƒ»¿ƒ¿≈
‰˙OÚ ‡Ï - ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa dÏÚ·Ï ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈¿«¿»≈«¬≈ƒ…»¿»

ÌeÏk63ÔÈa ,BzL‡ ÈÒÎa Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa ÔÎÂ . ¿¿≈««∆»««¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈa ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ64. ƒ¿≈…«¿∆≈ƒ¿≈¿…»»¿

לבעלי,63) עשיתי רוח נחת לטעון: יכול לבעלה, כשנתנה
שם). הרי"ף וכפירוש נ. (בבאֿבתרא שלם בלב ולא
בלי  כלום מעשיה שאין ודאי לאחרים, מכרה או וכשנתנה
וראה  נה:). (גיטין ובאחריותו שלו הם שהרי הבעל, רשות
או  מכירתה הבעל קיים שאם ה"ג, מכירה מהל' בפ"ל

קיים. הכל - ֿ 64)מתנתה אףֿעל לאלתר, מכירתו ובטלה
ברזל  צאן מנכסי כתובתה גביית לידי הגיעה לא שעדיין פי
בתי  אחר לחזר אשה של דרכה שאין לפי - ראב"ד) (ועי'
לגבות  כשתבוא גירושין בשעת או מותו לאחר דינים,
 ֿ ומגיד ה"א, פ"ז יבמות ('ירושלמי' הלקוחות מידי כתובתה
ואינו  הם שלה מלוג ונכסי ה"ג). מכירה מהל' פ"ל משנה

"בעל  בענין פ. בכתובות וראה נ. (בבאֿבתרא למכרם יכול
לפירות"). קרקע שמכר

.æèÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎÓ»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
È‡M¯ BÈ‡L65¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎÓ Ì‡ ,66e¯ÎÓ . ∆≈««ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿

‰lÁz LÈ‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎa Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿≈¿≈∆»«ƒ»ƒ¿ƒ»
¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa ,‰M‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ»ƒ»≈∆»«ƒ»ƒ»¿»«

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - LÈ‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ67. ¿»«ƒ»ƒƒ¿»«»

לעצמה.65) תטלם יגרשנה אם דומים 66)שהרי שאינם
ולפיכך  עליה, סומכת ודעתה ונפסדת כלה שאינה לקרקע
ולהפסידם  לכלותם שיכול מטלטלין אבל בטל, מקחו
שאמרו  וזהו כך, כל עליהם סומכת דעתה אין לגמרי,

למכור  רשאי אדם שאין ה"ג), פ"ו (כתובות כלי ב'ירושלמי'
מהל' פ"ל (מגידֿמשנה כלום עשה לא אמרו: ולא אשתו,

ה"ה). יכולה 67)מכירה היא ואין א. נ, בבאֿבתרא
בסמוך. כמבואר לבעלי, עשיתי רוח נחת לטעון:

.æédÏÚ·Ï ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈¿¿«¿»
ÈÒÎa ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ d˙zÓe d¯kÓÓ -ƒ¿»»«¿»»«»ƒ¿≈»¿»«¿ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :‚BÏÓ68ÌÈÒÎ ¯‡La Ï·‡ . ¿«««»ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»¿»ƒ
.¯ÓBÏ dÏ LÈ -≈»«

תמכרם 68) לא אם איבה לו תהיה לא ממש, שלה שהם כיון
בכל  ואם בו, למחות מבעלה יריאה ואינה לאחרים, או לו
שם). (בבאֿבתרא קיים ממכרה לאחרים או לו מכרה זאת

.çéÈÒÎpÓ dÏÚ·Ï ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆»¿»»¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
„ÁiL ‰„O B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ»∆∆ƒ≈

d˙a˙Îa dÏ69d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O B‡ ,70B‡ , »ƒ¿À»»»∆∆»«»ƒ¿À»»
BlMÓ ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L ‰„O71.dÏÚa ‰˜ ‡Ï - »∆∆ƒ¿ƒ»ƒ∆…»»«¿»

ÏÎa ˙¯ÊBÁ - ‰Bˆ¯a ‰M‡‰ „iÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»ƒ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¿»
‰ˆ¯zL ˙Ú72ÈtÓ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL . ≈∆ƒ¿∆∆…»¿»¿…»¿»∆»ƒ¿≈

‰È‡¯ ÏÚaÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .d˙Èa ÌBÏL73BzL‡ ÈÒÎa ¿≈»¿ƒ»≈«««¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿
e¯‡aL BÓk ,‚BÏÓ ÈÒÎpÓ ıeÁ ÏÏk74. ¿»ƒƒ¿≈¿¿∆≈«¿

ופרעון 69) אפותיקי שתשמש שדה לה ייחד נישואין לאחר
כתובתה. ושמוה 70)לגביית נדוניא, שדה לו שהכניסה

בכתובתה. שדה 71)ורשמוה לה הכניס נדונייתה כנגד
והשווה  הי"א. פכ"ג לקמן כמבואר בכתובתה, ורשמה משלו

ה"ג. מכירה מהל' בלבה 72)פ"ל גמרה לא ודאי כי
לו  שחתמה ומה לכתובתה, המשועבדות שדות לו להקנות
או  במיתה נתת עיניך יטעון: שמא ממנו, שיראה מפני -
נ.). מט: (בבאֿבתרא לחתום מסרבת את לפיכך בגירושין,

אין 73) נכסים אותם לו מחלה ואפילו בשטר, או בעדים
לעיקר  אלא מועילה מחילתה אין כי לו, מועילה מחילתה
לא  שבאלה הכ"ח), פי"ח למעלה (כמבואר ותוספת כתובה
לו: לומר יכולה שהיא לו, תמחלם לא אם איבה לו תהיה
ואם  - לך למחול מבקש אתה ולפיכך בגירושין, נתת עיניך
(מגידֿמשנה). מחילה מחילתה מחלה, זאת בכל

הי"ז.74) למעלה

.èé‰ÏÁÓe ,e·‚pL B‡ e„·‡L ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆∆»¿∆ƒ¿¿»¬»
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‰pnÓ e˜Â ,dÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰M‡‰75‰‡¯È - ÌÈ„Úa »ƒ»»¿«¿»¿»ƒ∆»»≈ƒ≈»∆
.ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ,ÈÏƒ∆≈»¿»««««»ƒƒ¿«¿ƒ
dÏ ÔÈ‡L d„iÓ ewL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆¿ƒ∆»ƒ»»∆≈»

d¯ÈÊÁ‰L ,˙eÈ¯Á‡76‚BÏÓ ÈÒÎ el‡ ÌÈÒÎ77È¯‰L . «¬»∆∆¡ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿≈¿∆¬≈
˜ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ ÌeÏk ÏhÏ ‰È‡¯ ‡È·Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««≈ƒ¿»»ƒ…¿¿…¿«¬ƒ

ÌlLlÓ d˙ÚÈ·zÓ ¯Ët‰Ï ‡l‡ ,ÌÈÒÎpa78Ì‡ Ï·‡ . «¿»ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈¬»ƒ
‡Ï - ÔÈÓiw‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÏËÏhÓ ‰zÓ BÏ ‰˙»¿»«»»ƒ«¿¿≈…«¿∆««»ƒ…
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LiL ÈtÓ ,‰»̃»ƒ¿≈∆≈»««««»ƒƒ

ÈÏÚ·Ï79. ¿«¿ƒ

ה"ט).75) פ"י למעלה (כמבואר סודר שהפכה.76)בקנין
ה"א).77) פט"ז למעלה (כמבואר עליו אחריותם שאין
שעבוד.78) מחילת אלא מתנה כאן מבואר 79)אין

הקודמת. בהלכה

.ë˙B¯ÙÏ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa80;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ««∆»««¿«¿≈…»»¿
eÈ˜˙‰ ‡lL ÈtÓÁÈÂ¯‰Ï È„k ‡l‡ LÈ‡Ï ˙B¯t ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ≈»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«

˙Èa‰ ˙‡ˆB‰a81Á˜ÏÂ ˙B¯ÙÏ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ»««≈¿»«
‰¯BÁÒÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡82BÏ ÔÈÚÓBL -83. »«»ƒ¿»¿ƒ

הקרקע 80) וגוף פירותיהם, הלוקח שיאכל מלוג נכסי מכר
לאשה. לה 81)ישאר וייטיב מצוי הבית מזון שיהא

וברש"י). פ: יהיה 82)(כתובות והריוח בהן, וליתן לישא
הבית. שם.83)להוצאת

.àëÔ‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ Ì‡ :ÌÈÙÒk ‰M‡Ï eÈ‰84- »»ƒ»¿»ƒƒƒ¿≈…«¿∆≈
Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰Ê È¯‰85Ô‰ ‚BÏÓ ÈÒÎ Ì‡Â ;86- ¬≈∆≈¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿≈
BÏ Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈa87B‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙpL ÔÈa , ≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»ƒÀ»

dÏ e˙ B‡ ÔÈÏËÏhÓ dÏ eÏÙ B‡ ,‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»»¿»ƒ«¿¿ƒ»¿»
ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿≈

Ô‰È˙B¯t88. ≈≈∆

עליו.84) אחריותם בעלה להרויח 85)שקיבל כדי
ה"ג). פ"ו כתובות הבעל 86)('ירושלמי' קיבל שלא

וכו' לה פחתו פחתו, אם האשה ברשות והם עליו, אחריותם
ה"א). פט"ז למעלה הנישואין.87)(כמבואר בעת

את 88) מכלה הוא הרי המטלטלין, או הכספים יוציא אם כי
שתשאר  קרקע בהם יקח לפיכך כלום, לה ישאר ולא הקרן

עט.). (כתובות האשה לרשות קיימת קרן

.áëeÏ·ÁL ‰M‡‰ ÔÎÂ89˙BÚn‰ Ïk - ÌÈ¯Á‡ da ¿≈»ƒ»∆»¿»¬≈ƒ»«»
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰90ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ »¿»≈»ƒ»«»∆«¿«¿«««≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ÈL BÓk Ô‰È˙B¯t91. ≈≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

והזיקוה.89) אותה כגון:90)שהיכו נזקה, כתשלומי
סה:). בכתובות (כמבואר ופגם בושת פ"ד 91)צער,

כח. הלכה להלן וראה הט"ו.

.âëÌÈ˜Ê Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„·Ú dÏ eÏÙ92‡Ï , »¿»¬»ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ…
‰È·‡ ˙Èa Á·L ÈtÓ e¯ÎnÈ93ÌÈ˙ÈÊ dÏ eÏÙ . ƒ»¿ƒ¿≈∆«≈»ƒ»»¿»≈ƒ

ÌeÏk da ˙BÏÈ‡‰L Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÙ‚e94 ¿»ƒ¿…»»¿««¿«∆»ƒ»»¿
ÌÏetË È„k ÔÈOBÚ Ì‡ -95Á·L ÈtÓ ,e¯ÎnÈ ‡Ï - ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ»¿ƒ¿≈∆«

‰È·‡ ˙Èa96,ÌÈˆÚÏ e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ≈»ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ»¿¿≈ƒ
˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ97. ¿ƒ»«»∆«¿«¿≈≈

מהר.92) כלה שהקרן קיימים 93)ונמצא שהם זמן כל כי
ולפיכך  אביה, ולבית לה ולתפארת לשם הם הרי - אצלה

עט:). (כתובות לעכב יכולה זיתים 94)היא קנה שאביה
פירות  יאכל והוא המוכר, בקרקע שיהיו עלֿמנת קרקע בלא

וברש"י). (שם שייבשו הוצאתם.95)עד דמי שמכניסים
('ירושלמי'96) לשבח לה הם הרי יבשו, שלא עוד שכל

ברי"ף). וכן ה"ו, פ"ח עושים 97)כתובות ואינם הואיל
ומוטב  אביה', בית 'שבח עם להתחשב אין טיפולם, כדי
ואם  האשה. לרשות תשאר שהקרן קרקע, בהם לקנות
משום  ימכרו, לא - זקנים והם שלה בקרקע היו האילנות
לה  תשמש והיא כלה אינה הקרקע שהרי אביה , בית שבח

עט:). (כתובות קרן

.ãëÏL el‡ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÏÙ»¿»≈¿À»ƒ««¿«¬≈≈∆
ÏÚa98Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,dlL - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ; ««¿ƒƒ««¿«∆»¿ƒ»¿¿ƒ»«

Ú˜¯˜ Ô‰a99˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â , »∆«¿«¿≈≈¬»«¿»≈∆
ÔÈLe¯b ˙ÚLa Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÈ‰Â BzL‡ƒ¿¿»»≈¿À»ƒ««¿«ƒ¿«≈ƒ

dlL el‡ È¯‰ -100el‡ È¯‰ - ÔÈLeÏz eÈ‰ Ì‡Â ; ¬≈≈∆»¿ƒ»¿ƒ¬≈≈
BlL101. ∆

ויאכלם,98) להם 'פירות' תורת ברשותו, גדלו שלא אע"פ
לה. קיימת והקרקע הקרן 99)הואיל הרי יאכלם, שאם

עט.). (כתובות לאשה? ישאר ומה ולא 100)כלה, הואיל
בהם. זכה לא תחתיו, בעודה שם,101)תשלם

מלוג. נכסי פירות מדין בהם זכה שמשתלשם

ë.äÏÚa‰ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙Ó‰·e ‚BÏÓ ÈÒÎ È„·Ú«¿≈ƒ¿≈¿∆¡«ƒ¿≈¿«««
Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ·e Ô‰lL ˙BBÊÓa ·iÁ102,BÏ ÔÈOBÚ Ô‰Â , «»ƒ¿∆»∆¿»»¿≈∆¿≈ƒ

- ‚BÏÓ ˙ÁÙL „ÏÂ :CÎÈÙÏ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â¿≈≈≈∆¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÏÚaÏ103,dL¯b Ì‡Â .ÏÚaÏ - ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ , «««¿«∆¡«¿«««¿ƒ≈¿»

ÈtÓ ‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏhÏÂ ÌÈÓc ÔzÏ ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯Â¿»¿»»ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ…¿««ƒ¿»ƒ¿≈
dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L104. ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

לא 102) שאם אותם, הכניס כן מנת "שעל א: סו, יבמות
באחריותם" חייב אינו והרי - ויברחו ימותו אותם, יזון

ה"ז). עבדים מהל' פ"ט רבינו, פירות.103)(לשון מדין
ב.104) עט, כתובות

.åë˙¯B˙a ˙BÁÙL ÈzL B‡ ÌÈÏk ÈL BÏ ‰ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ¿≈¿»¿«
,ÊeÊ ÛÏ‡a ÂÈÏÚ Ô˙B‡ eÓLÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆¿»»»»¿∆∆

e¯˜e‰Â105„Á‡ ˙ÏËB - dL¯‚Â ,ÌÈtÏ‡a e„ÓÚÂ ¿¿¿»¿¿«¿«ƒ¿≈¿»∆∆∆»
Ïh˙Â ÂÈÓc ÔzzL ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ÈM‰Â .dlL ÛÏ‡a»∆∆∆»¿«≈ƒƒ»¿»∆ƒ≈»»¿ƒ…

dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L ÌeMÓ106. ƒ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

א.106)ונתייקרו.105) סז, יבמות

.æëÔÈa Ú˜¯˜ dÏ Ô˙pL ÔÈa ,BzL‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿ƒ¿≈∆»«»«¿«≈
ÏÚaÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ,˙BÚÓ dÏ Ô˙pL∆»«»»¿»¿»»∆«¿«≈«««

BÊ ‰zÓa ˙B¯t107˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ . ≈¿«»»¿≈«≈«»»¿ƒ»«¿»
‰È˙B¯t eÈ‰È ‡l‡ ,‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«««≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆»
‰zÓ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ ‰M‡Ï»ƒ»¿«∆ƒ¿∆≈«««≈≈«»»

BÊ108‰‡‰ ˙·BËa d˙a˙k ˙¯ÎBn‰ ÔÎÂ .109Ô˙B‡ - ¿≈«∆∆¿À»»¿«¬»»»
Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰M‡Ï ÌÈÓc‰110. «»ƒ»ƒ»¿≈«««≈≈≈∆
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`zeyiקי zekld - miyp xtq - hay b"k iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(רשב"ם 107) נותן" יפה בעין "נותן, ב: נא, בבאֿבתרא
לאב  דומה זה שהרי יורשה, הבעל מתה, אם אולם שם).
הבן  מת ואם פירות, אכילת בה לאב שאין מתנה לבנו שנתן

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, יורשו האב נדרים 108)-
הי"ג. זכיה מהל' פ"ג והשווה ב. כד, ונזיר א. פח,

ללוקח,109) כתובתה כסף יהיה בחייה, בעלה ימות שאם
לא  שהרי כלום, ללוקח אין - בעלה בחיי תמות היא ואם
פי"ז  למעלה (כמבואר יורשה ובעלה גבייה לידי באה

ל 110)הי"ד). תקנו "פירות א: פט, חכמים,בבאֿקמא ו
אלא  חכמים לו תקנו שלא לו", תקנו לא פירות פירי
לא  - אחר ממקום הבאים אבל מגופם, היוצאים פיריֿפירות
למה  הטעם והוא פירא). ד"ה שם ('תוספות' חכמים תקנו

כח. הלכה להלן שכתב

.çëÌlLÂ ·pb‰ ‡ˆÓÂ ,·‚pL ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ¿«∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»««»¿ƒ≈
BÏ ewzL È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ;‰M‡Ï ÏÙk‰ - ÌÈL¿«ƒ«≈∆»ƒ»∆≈∆¿ƒ∆ƒ¿

ÌÈÓÎÁ111˜Êp‰ Ïk - BzL‡a Ï·BÁ‰ .112¯Úv‰Â ¬»ƒ«≈¿ƒ¿»«∆∆¿«««
¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,dlL ˙La‰Â¿«∆∆»¿≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a113. ¿ƒ¿≈

שבאים 111) פירות פירי הוא כפל שגם ב. עט, כתובות
הקודמת). הלכה (ראה אחר שנפחתה 112)ממקום הפחת

ה"ב). חובל, מהל' פ"א (ראה גופה חבלת בגלל משוויה
הגאוני 113) הוראת ע"פ הט"ז, הדין פ"ד מצד כי והטעם, ם.

חבל  כשאחר אפילו שלה, יהיו ופגמה שבושתה ראוי היה
בפגמה, ומצטער בבשתה מתבייש הוא שגם מתוך אלא בה,
ציער  באשתו, שחבל זה אבל שלו. מעותיה פירות לפיכך
(הרשב"א, פירותיה יטול ולמה עצמו את ובייש עצמו את
הוא  אין (שם) הראב"ד ולדעת שם). במגידֿמשנה הובא
עשה  הוא קנס, משום לה, ליתן שראוי ממה פירות אוכל

נשכר. חוטא יהא שלא הוא דין - כהוגן שלא

.èë‰Á˜lL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ :BzL‡Ï Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰«≈«¿«¿ƒ¿ƒ»«»∆»¿»
- ÏÚaÏ ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÈeÏb dÏÚaÓ Ú˜¯w‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆««¿«ƒ««»¿ƒƒƒ«««

Ú˜¯w‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,‰˙˜114eÈ‰ Ì‡Â ; »¿»¿«««≈≈»««¿«¿ƒ»
Èz¯ÎÓ ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰L ,‰˙˜ ‡Ï - ÔÈeÓË ˙BÚÓ»¿ƒ…»¿»∆«««≈…»«¿ƒ

‰ÓhL ˙BÚn‰ ˙B‡¯‰Ï È„k ‡l‡˙BÚn‰ Ô˙B‡Â . ∆»¿≈¿«¿«»∆»¿»¿»«»
˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - e‡¯pL115. ∆ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«««≈≈

שהן 114) שלה ממעות שנקנתה כיון ב. נא, בבאֿבתרא
מלוג. שלה,115)נכסי שהמעות לומר היא ונאמנת שם.

בשבילה. קרקע בהן יקחו ולפיכך בסמוך. כמבואר

.ì,‰M‡‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL È¯‰¬≈∆ƒ¿¿»ƒ«¿¿ƒ¿«»ƒ»
‰OÚnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ ez ‰zÓa :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿«»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬≈

ÈlL Ì‰L Ì‰ CÈ„È116˙Ó‡ BÊ È¯‰ -117BÏ LÈÂ . »«ƒ≈∆≈∆ƒ¬≈∆¡∆∆¿≈
ÌÈ¯Á‰Ï118Á˜lÈÂ .Ôk BÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ«ƒ∆∆∆»»∆≈≈¿ƒ»«

˙Ó ÏÚ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a»∆«¿«¿≈≈¿ƒ»¿»«¿»
,Ô‰a ˙eL¯ ÈÏÚ·Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ,ÈÏ e˙ Ôk≈»¿ƒ«¿»∆…ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ‰ˆ¯‡M ‰Ó Ïk Ô‰a ‰OÚ‡ ‡l‡∆»∆¡∆»∆»«∆∆¿∆»∆»¿»ƒ

‰È‡¯119˙˜ÊÁa - ‰M‡‰ „Èa ‡ˆÓpL ÔBÓÓ ÏkL ; ¿»»∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»¿∆¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL ‡e‰ ÏÚa‰120.‰È‡¯ ‡È·zL „Ú , «««∆…«≈»«∆»ƒ¿»»

ה"א.116) פכ"א למעלה 'ירושלמי'117)כמבואר
לשקר, יראה כלומר למתנה", יוצא "קול ה"א: פ"ו ְֵָכתובות
וכן  נאמנת. ולפיכך חקירה, ע"י השקר על לעמוד שיש לפי
בתוך  ונותנת נושאת שהיא "האשה נב:): (בבאֿבתרא אמרו
. . . הם, שלי ואמרה שמה על יוצאים שטרות והיו הבית,

מז  משמע ראיה". להביא נושאת עליה היתה לא שאילו ה
 ֿ (כסף לי נתנו במתנה לומר נאמנת - הבית בתוך ונותנת

יכול 118)משנה). אינו אבל ה"י. פי"א לעיל מבואר
ברי  טענת טוען ואינו הואיל היסת, שבועת להשביעה
ספק, תביעת על היסת שבועת נשבעים ואין (ודאי),

הי"ג. פט"ו לעיל יוצא 119)וכמבואר שקול אע"פ כי
לבעלה  שאין מנת על מתנה שזו יוצא קול אין למתנה,
נאמנת  ואינה ולשקר להעיז היא יכולה ולפיכך בה, רשות

רוקח'). יורשה,120)('מעשה שבעלה לומר צורך ואין
ה'תרומות'). בעל בשם (כסףֿמשנה בהל"ב בסמוך וכמבואר

.àì˙ÚaL - ‰zÓa ÈÏ z˙ ‰z‡ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»«»»«»ƒ¿«»»ƒ¿««
ÏÚa‰ dÏ Ô˙pL ˙q‰ ˙Úe·L121ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿«∆≈∆»«»«««¿≈≈

Ô‰È˙B¯t122. ≈≈∆

אלו.121) מעות לה נתן שלא ודאי טענת טוען בעלה שהרי
הי"ז. פט"ז בביאורנו לעיל מפורשת - היסת שבועת

דבר 122) בכל בעלה בפני פניה מעיזה אשה ואין הואיל
ואין  הן, מתנה לומר היא נאמנת כמוה, האמת יודע שהוא
מצינו, מזו וגדולה הכ"ז. למעלה כמבואר פירות, לו
אינה  חזקה גרשתני, בפניו, לבעלה לומר נאמנת שהאשה

הי"ג). פ"ד (למעלה בעלה בפני פניה מעיזה

.áìÔÓ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰123ÔÓ Ïa˜Â ¯·Ú Ì‡Â . »¬»ƒ¿…ƒ«¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰M‡‰124dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó .125. »ƒ»«¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»
¯ÈÊÁÈ - ˙Ó Ì‡Â .„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ - „·Ú‰ ÔÓ Ïaƒ̃≈ƒ»∆∆«¬ƒ»∆∆¿ƒ≈«¬ƒ

Ba¯Ï261‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - ÔËw‰ ÔÓ Ïa˜ .127 ¿«ƒ≈ƒ«»»ƒ¿∆≈∆»
˙ÚLa e¯Ó‡L ÌlÎÂ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡L ¯·„ B‡»»∆≈≈≈∆¿À»∆»¿ƒ¿«
˙˜ÊÁa eÈ‰ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÔB„wt :Ô˙˙ÈÓƒ»»ƒ»∆∆¿ƒƒ»¿∆¿«
,eevL BÓk ‰OÚÈ - BÏˆ‡ ÔB„wt‰L ‰Ê Ïˆ‡ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈∆∆∆«ƒ»∆¿«¬∆¿∆ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÔzÈ - Â‡Ï Ì‡Â128. ¿ƒ«ƒ≈¿¿≈∆

מאדוניהם,123) או מבעליהם גנבום שמא לחוש שיש
יחזירו  מהם יקבלו וכשלא עבירה. עוברי ידי לסייע ואסור

נא:). (בבאֿבתרא שם שגנבו להחזיקה 124)למקום שאין
יורשה.125)כגנבה. בעלה שלה, הכסף שאפילו
(שם).126) רבו קנה עבד, שקנה מה יחזיר 127)שכל לא

אלא  לאיבוד, כמשליך זה והרי לשמור, יודע שאינו לקטן
קיימת  והקרן פירות, הרי - בו ללמוד ספרֿתורה לו יקנה

נב.). רבינו 128)(שם שכתב למה ראיה מכאן שם.
במתנה  לי ניתן לומר נאמנת האשה שאין ל, בהלכה למעלה
היתה  בחייה אם כי בו, רשות לבעל יהיה שלא מנת על
אף  פירותיו, יאכל שלא מבעלה ממונה להפקיע נאמנת
היה  שהרי מירושתה, להפקיעו נאמנת תהא מיתה לאחר
מהל' פ"ז והשווה (מגידֿמשנה). בחייה להפקיעו בידה

ה"י. ופקדון שאלה
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.âì˙BÈe‡¯‰ ÌÈÙÒk dÏ eÈ‰L ‰M‡‰129ÏÎ‡Ï ÏÚaÏ »ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«««∆¡…
‡È‰Â ,Ì‰a Á˜lÈ CÎÂ Ck :¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ì‰È˙B¯t≈≈∆≈»»»ƒ»«»∆¿ƒ
ÌÈÁ˜BÏ - CÎÂ Ck ‡l‡ Ô‰a ˙Á˜BÏ ÈÈ‡ :˙¯ÓB‡∆∆≈ƒ««»∆∆»»»»¿ƒ

¯tL ¯·c‰ËeÚÓ B˙‡ÈˆÈÂ ÌÈa¯Ó ÂÈ˙B130‰È‰L ÔÈa , »»∆≈»¿Àƒƒƒ»¿»≈∆»»
‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .dBˆ¯k ‰È‰L B‡ BBˆ¯k ¯·c‰«»»ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»

ÛÈÏÁÓ BÚÊbL ¯·„131Ô¯w‰ ‡ˆÓÂ Ïk‰ ÏÎ‡È ‡nL , »»∆ƒ¿«¬ƒ∆»…««…¿ƒ¿»«∆∆
.„·‡»«

"הראויות".129) ובדפוסים רוצה 130)כצ"ל. שהוא כגון
קרקע  קונים בתים, לקנות רוצה והיא לזריעה קרקע לקנות
וברש"י). עט. (כתובות מתקיימת והיא מרובה ששכרה

ובא 131) מתחלף אלא כלה אינו והגזע נאכלים, שפירותיו
(שם). וכדומה יער כגון הבאה, לשנה

.ãìd·ÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁ¯Â »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙B¯ÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ .„·Ïa el‡ ˙B¯Ù≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯w‰133˙¯B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe L·BÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È¯‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«
·iÁ BÈ‡ - L¯‚iLÎe .Ô¯w‰ ‰ÏÎiL „Ú ‰qÎÓe¿«∆«∆ƒ¿∆«∆∆¿∆¿»≈≈«»

˙B‡Ïa‰ ÌlLÏ134.‚BÏÓ ÈÒÎ ÏL ¿«≈«¿»∆ƒ¿≈¿

כולם.132) וכן שלה, היה החלב אלא שלה היתה העז שלא
ללבוש.133) בגד שהקרן 134)כגון אע"פ השחקים,

לו  חוששים אין שעה, כל ניכר בילויו שאין כיון כלה,
שם). ור"ן אלפס רבינו ע"פ עט: (כתובות

.äìÌÈB‡b‰ e¯B‰135ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpL , «¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
ÏÚa‰ ÏÚ Ô˙˙ÈÁtL136eÈ‰Â ÔÈÓi˜ ˙B‡Ïa‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ»»««««ƒ»«¿»«»ƒ¿»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ137Ô‰L ‰Ók ‰ÈÏk ˙ÏËB -138; ƒ≈≈¿«¿»∆∆≈∆»¿»∆≈

BÓk Ô‰ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»ƒ≈≈¿«¿»¬≈≈¿
eÓML Ì‰ÈÓ„a ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,e„·‡ B‡ e·‚pL∆ƒ¿¿»¿∆«»¿«≈ƒ¿≈∆∆»

‚‰Óe .ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÂÈÏÚ Ô˙B‡139,‰Ê ‡e‰ ËeLt »»»ƒ¿«ƒƒƒ¿»»∆
˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‰Ê ‚‰Ó ÏÚ - ‡OBp‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ¿»∆ƒ≈»»«¬»
ÏËB BÈ‡ Ck ,˙Át‰ ÌlLÓ BÈ‡L ÌLÎe .‡Èe„p‰«¿¿»¿≈∆≈¿«≈«¿»»≈≈
LÈ .‰Ê ‚‰Ó ÈÙÏ ,Ô‰ÈÓ„ e¯È˙B‰ Ì‡ ,Á·M‰ ˙‡∆«∆«ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿»∆≈
eÈ‰iL ‰È˙B‰Ó‡Â BzL‡ È„·Ú ˙ˆ˜Ó ÛÎÏ ÏÚaÏ«««»…ƒ¿»«¿≈ƒ¿¿«¿∆»∆ƒ¿

˙¯Á‡ ‰M‡ ˙È·a B˙B‡ ÔÈLnLÓ140ÔÈa ,‡OpL ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆∆»»≈
Ï·‡ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú eÈ‰L ÔÈa ‚BÏÓ È„·Ú eÈ‰L∆»«¿≈¿≈∆»«¿≈…«¿∆¬»
˙ÚcÓ ‡lL ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ÔÎÈÏB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»¿ƒ«∆∆∆…ƒ««

BzL‡141. ƒ¿

פ"ז.135) ריש יבמות ברי"ף דעתם כגון 136)הובאה
מלאכתם. עושים שאין באופן פחתו או שמתו,

למלאכתם.137) ההפרש.138)דומה את משלם ואינו
ראוי 139) היה התלמוד, דין שמצד שאע"פ ומקובל. נפוץ

נהגו  - ה"א פט"ז למעלה רבינו שכתב כמו הפחת, לשלם
ש"אין  משנה' ה'מגיד וכתב הנ"ל. הגאונים כשיטת העולם
הגמרא, כדין אלא הרמב"ם) של (כמנהגו כן ארצותינו מנהג

הבעל". על גמור כחוב הם הרי ברזל צאן כי 140)ונכסי
כי  בבית, ריוח לה יש אחר בבית אותו שמשמשים בשעה

או  בביתה ישמשוהו אם לה ומה אז, לשמשו צריכה אינה
אשתו  את אלא אותו, משמשים אינם אם ואמנם אחר, בבית
(כתובות  לעכב העבדים בעלת יכולה ודאי בלבד, השניה

"ריוח 141)פ:). שום כאן אין אחרת, בעיר הוא אם כי
(כסףֿמשנה). עליה מוטל שימושו שאין בית"

ה'תשע"ו  שבט כ"ד רביעי יום

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
באשתו,1) האיש זכויות להפקעת תנאי דיני בו נתבאר

פיסוק  הנדונייא, מנהגי שלה, מלוג בנכסי הבעל זכויות
אשתו. בת מזון בשידוכין, המעות

.àÌÈ¯·cÓ ˙eÎÊ Ïh·Ï dÏÚa ÏÚ ˙È˙‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿≈««¿»¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÏÚa‰ Ô‰a ‰ÎBfL2dÏ ·˙k Ì‡ :3‡ d„BÚÂ‰Òe¯ ∆∆»∆«««ƒ»«»¿»¬»

B„iÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜4Ïk ‡l‡ , …∆«ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ»∆»»
Ìi˜ dÏ ·˙kM ‰Ó5- ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏ ·˙k Ì‡Â ; «∆»«»«»¿ƒ»«»«««ƒƒ

B„iÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ6. »ƒƒ¿ƒ»

בהן.2) זוכה שהוא ירושתה או נכסיה פירות אכילת כגון
זכויותיו.3) על ויתור קבלת 4)כתב ועם סודר, לו להקנות

זכותו, את לאשתו מקנה הוא עדיין 5)הסודר ואז הואיל
בהם  יזכה שלא להתנות הוא יכול בנכסים זכה לא

כשותף 6)לכשישאנה. הוא והרי בנכסים זכה כבר אז כי
שותף  כל כדין קניין, בלי מהם להסתלק יכול ואינו עמה,
יקנו  כאשר אלא מועיל סילוקו שאין משותפותו המסתלק

מידו.

.ádnÚ ‰˙‰7‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL8, ƒ¿»ƒ»∆…ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»∆»
ÏÎB‡ Ï·‡ ,Ìi˜ d˙zÓe d¯ÎÓ - ‰˙Â ‰¯ÎÓ Ì‡ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿»«¿»»«»¬»≈

d˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰È˙B¯t9B„iÓ e˜ Ì‡Â . ≈≈∆»¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
È¯‰ - ‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡L ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»∆≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»¬≈
˙B¯t ‰ÈÒÎa BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯w‰ ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒƒ≈«¿ƒ««¿«¿≈ƒ¿»∆»≈
‰ÏÚ ‡Ï :¯Ó‡Â BÈ˜ ÏÚ ¯Ú¯Ú elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿»«…»»
Ì‡L ‡l‡ ,‰Ê ÔÈ˜ ÈtÓ ˙B¯t ÈÏ ÔÈ‡L ÈzÚ„a¿«¿ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»∆∆»∆ƒ
‡Ïa ‰M‡ ‡OB Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜ d¯ÎÓ - ‰¯ÎÓ»¿»ƒ¿»«»∆≈»»≈ƒ»¿…
ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒ ¯·k ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÈÒÎ¿»ƒ≈¿ƒ∆»¿»ƒ≈«¿ƒ

.Ú˜¯w‰««¿«

מידו.7) וקנו הנישואין אחרי או קניין, בלא הארוסה עם
זוכה 8) דברים בשלושה שהרי הסתלק, ממה פירש ולא

מכרה  תמכור ושאם הפירות, אכילת אשתו, בנכסי הבעל
יירשנה. תמות ואם הפחות 9)בטל, על אלא ויתר שלא

תמכור  לא שמא חשב כי מכירתה, תוקף והיא: שבזכיותיו,
בעל  "יד הוא: וכלל נכסיה. שתמכור מצוי זה אין כי כלל
בדבר  המוחזק על שטר המוציא כל - התחתונה" על השטר
השטר. שבמשמעות לפחות אותו מורידים סתום השטר אם

יורשה. - מתה אם וכן

.âdnÚ ‰˙‰10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È ‡lL ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¬≈∆
˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ BÈ‡11, ≈≈≈≈∆¬»¿ƒ∆«≈

ÔÈÁ˜BÏÂ12‡lL ;‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a ¿¿ƒ»∆«¿«¿≈≈∆»∆…
„·Ïa el‡ ÌÈÒÎ ˙B¯tÓ ‡l‡ BÓˆÚ ˜lÒ13. ƒ≈«¿∆»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿«
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קיי zeyi` zekld - miyp xtq - hay b"k iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(רשב"ם 107) נותן" יפה בעין "נותן, ב: נא, בבאֿבתרא
לאב  דומה זה שהרי יורשה, הבעל מתה, אם אולם שם).
הבן  מת ואם פירות, אכילת בה לאב שאין מתנה לבנו שנתן

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, יורשו האב נדרים 108)-
הי"ג. זכיה מהל' פ"ג והשווה ב. כד, ונזיר א. פח,

ללוקח,109) כתובתה כסף יהיה בחייה, בעלה ימות שאם
לא  שהרי כלום, ללוקח אין - בעלה בחיי תמות היא ואם
פי"ז  למעלה (כמבואר יורשה ובעלה גבייה לידי באה

ל 110)הי"ד). תקנו "פירות א: פט, חכמים,בבאֿקמא ו
אלא  חכמים לו תקנו שלא לו", תקנו לא פירות פירי
לא  - אחר ממקום הבאים אבל מגופם, היוצאים פיריֿפירות
למה  הטעם והוא פירא). ד"ה שם ('תוספות' חכמים תקנו

כח. הלכה להלן שכתב

.çëÌlLÂ ·pb‰ ‡ˆÓÂ ,·‚pL ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ¿«∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»««»¿ƒ≈
BÏ ewzL È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ;‰M‡Ï ÏÙk‰ - ÌÈL¿«ƒ«≈∆»ƒ»∆≈∆¿ƒ∆ƒ¿

ÌÈÓÎÁ111˜Êp‰ Ïk - BzL‡a Ï·BÁ‰ .112¯Úv‰Â ¬»ƒ«≈¿ƒ¿»«∆∆¿«««
¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,dlL ˙La‰Â¿«∆∆»¿≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a113. ¿ƒ¿≈

שבאים 111) פירות פירי הוא כפל שגם ב. עט, כתובות
הקודמת). הלכה (ראה אחר שנפחתה 112)ממקום הפחת

ה"ב). חובל, מהל' פ"א (ראה גופה חבלת בגלל משוויה
הגאוני 113) הוראת ע"פ הט"ז, הדין פ"ד מצד כי והטעם, ם.

חבל  כשאחר אפילו שלה, יהיו ופגמה שבושתה ראוי היה
בפגמה, ומצטער בבשתה מתבייש הוא שגם מתוך אלא בה,
ציער  באשתו, שחבל זה אבל שלו. מעותיה פירות לפיכך
(הרשב"א, פירותיה יטול ולמה עצמו את ובייש עצמו את
הוא  אין (שם) הראב"ד ולדעת שם). במגידֿמשנה הובא
עשה  הוא קנס, משום לה, ליתן שראוי ממה פירות אוכל

נשכר. חוטא יהא שלא הוא דין - כהוגן שלא

.èë‰Á˜lL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ :BzL‡Ï Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰«≈«¿«¿ƒ¿ƒ»«»∆»¿»
- ÏÚaÏ ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÈeÏb dÏÚaÓ Ú˜¯w‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆««¿«ƒ««»¿ƒƒƒ«««

Ú˜¯w‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,‰˙˜114eÈ‰ Ì‡Â ; »¿»¿«««≈≈»««¿«¿ƒ»
Èz¯ÎÓ ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰L ,‰˙˜ ‡Ï - ÔÈeÓË ˙BÚÓ»¿ƒ…»¿»∆«««≈…»«¿ƒ

‰ÓhL ˙BÚn‰ ˙B‡¯‰Ï È„k ‡l‡˙BÚn‰ Ô˙B‡Â . ∆»¿≈¿«¿«»∆»¿»¿»«»
˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - e‡¯pL115. ∆ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«««≈≈

שהן 114) שלה ממעות שנקנתה כיון ב. נא, בבאֿבתרא
מלוג. שלה,115)נכסי שהמעות לומר היא ונאמנת שם.

בשבילה. קרקע בהן יקחו ולפיכך בסמוך. כמבואר

.ì,‰M‡‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL È¯‰¬≈∆ƒ¿¿»ƒ«¿¿ƒ¿«»ƒ»
‰OÚnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ ez ‰zÓa :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿«»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬≈

ÈlL Ì‰L Ì‰ CÈ„È116˙Ó‡ BÊ È¯‰ -117BÏ LÈÂ . »«ƒ≈∆≈∆ƒ¬≈∆¡∆∆¿≈
ÌÈ¯Á‰Ï118Á˜lÈÂ .Ôk BÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ«ƒ∆∆∆»»∆≈≈¿ƒ»«

˙Ó ÏÚ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a»∆«¿«¿≈≈¿ƒ»¿»«¿»
,Ô‰a ˙eL¯ ÈÏÚ·Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ,ÈÏ e˙ Ôk≈»¿ƒ«¿»∆…ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ‰ˆ¯‡M ‰Ó Ïk Ô‰a ‰OÚ‡ ‡l‡∆»∆¡∆»∆»«∆∆¿∆»∆»¿»ƒ

‰È‡¯119˙˜ÊÁa - ‰M‡‰ „Èa ‡ˆÓpL ÔBÓÓ ÏkL ; ¿»»∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»¿∆¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL ‡e‰ ÏÚa‰120.‰È‡¯ ‡È·zL „Ú , «««∆…«≈»«∆»ƒ¿»»

ה"א.116) פכ"א למעלה 'ירושלמי'117)כמבואר
לשקר, יראה כלומר למתנה", יוצא "קול ה"א: פ"ו ְֵָכתובות
וכן  נאמנת. ולפיכך חקירה, ע"י השקר על לעמוד שיש לפי
בתוך  ונותנת נושאת שהיא "האשה נב:): (בבאֿבתרא אמרו
. . . הם, שלי ואמרה שמה על יוצאים שטרות והיו הבית,

מז  משמע ראיה". להביא נושאת עליה היתה לא שאילו ה
 ֿ (כסף לי נתנו במתנה לומר נאמנת - הבית בתוך ונותנת

יכול 118)משנה). אינו אבל ה"י. פי"א לעיל מבואר
ברי  טענת טוען ואינו הואיל היסת, שבועת להשביעה
ספק, תביעת על היסת שבועת נשבעים ואין (ודאי),

הי"ג. פט"ו לעיל יוצא 119)וכמבואר שקול אע"פ כי
לבעלה  שאין מנת על מתנה שזו יוצא קול אין למתנה,
נאמנת  ואינה ולשקר להעיז היא יכולה ולפיכך בה, רשות

רוקח'). יורשה,120)('מעשה שבעלה לומר צורך ואין
ה'תרומות'). בעל בשם (כסףֿמשנה בהל"ב בסמוך וכמבואר

.àì˙ÚaL - ‰zÓa ÈÏ z˙ ‰z‡ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»«»»«»ƒ¿«»»ƒ¿««
ÏÚa‰ dÏ Ô˙pL ˙q‰ ˙Úe·L121ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿«∆≈∆»«»«««¿≈≈

Ô‰È˙B¯t122. ≈≈∆

אלו.121) מעות לה נתן שלא ודאי טענת טוען בעלה שהרי
הי"ז. פט"ז בביאורנו לעיל מפורשת - היסת שבועת

דבר 122) בכל בעלה בפני פניה מעיזה אשה ואין הואיל
ואין  הן, מתנה לומר היא נאמנת כמוה, האמת יודע שהוא
מצינו, מזו וגדולה הכ"ז. למעלה כמבואר פירות, לו
אינה  חזקה גרשתני, בפניו, לבעלה לומר נאמנת שהאשה

הי"ג). פ"ד (למעלה בעלה בפני פניה מעיזה

.áìÔÓ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰123ÔÓ Ïa˜Â ¯·Ú Ì‡Â . »¬»ƒ¿…ƒ«¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰M‡‰124dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó .125. »ƒ»«¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»
¯ÈÊÁÈ - ˙Ó Ì‡Â .„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ - „·Ú‰ ÔÓ Ïaƒ̃≈ƒ»∆∆«¬ƒ»∆∆¿ƒ≈«¬ƒ

Ba¯Ï261‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - ÔËw‰ ÔÓ Ïa˜ .127 ¿«ƒ≈ƒ«»»ƒ¿∆≈∆»
˙ÚLa e¯Ó‡L ÌlÎÂ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡L ¯·„ B‡»»∆≈≈≈∆¿À»∆»¿ƒ¿«
˙˜ÊÁa eÈ‰ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÔB„wt :Ô˙˙ÈÓƒ»»ƒ»∆∆¿ƒƒ»¿∆¿«
,eevL BÓk ‰OÚÈ - BÏˆ‡ ÔB„wt‰L ‰Ê Ïˆ‡ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈∆∆∆«ƒ»∆¿«¬∆¿∆ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÔzÈ - Â‡Ï Ì‡Â128. ¿ƒ«ƒ≈¿¿≈∆

מאדוניהם,123) או מבעליהם גנבום שמא לחוש שיש
יחזירו  מהם יקבלו וכשלא עבירה. עוברי ידי לסייע ואסור

נא:). (בבאֿבתרא שם שגנבו להחזיקה 124)למקום שאין
יורשה.125)כגנבה. בעלה שלה, הכסף שאפילו
(שם).126) רבו קנה עבד, שקנה מה יחזיר 127)שכל לא

אלא  לאיבוד, כמשליך זה והרי לשמור, יודע שאינו לקטן
קיימת  והקרן פירות, הרי - בו ללמוד ספרֿתורה לו יקנה

נב.). רבינו 128)(שם שכתב למה ראיה מכאן שם.
במתנה  לי ניתן לומר נאמנת האשה שאין ל, בהלכה למעלה
היתה  בחייה אם כי בו, רשות לבעל יהיה שלא מנת על
אף  פירותיו, יאכל שלא מבעלה ממונה להפקיע נאמנת
היה  שהרי מירושתה, להפקיעו נאמנת תהא מיתה לאחר
מהל' פ"ז והשווה (מגידֿמשנה). בחייה להפקיעו בידה

ה"י. ופקדון שאלה

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

zeyi` zekld - miyp xtq - hay c"k iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.âì˙BÈe‡¯‰ ÌÈÙÒk dÏ eÈ‰L ‰M‡‰129ÏÎ‡Ï ÏÚaÏ »ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«««∆¡…
‡È‰Â ,Ì‰a Á˜lÈ CÎÂ Ck :¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ì‰È˙B¯t≈≈∆≈»»»ƒ»«»∆¿ƒ
ÌÈÁ˜BÏ - CÎÂ Ck ‡l‡ Ô‰a ˙Á˜BÏ ÈÈ‡ :˙¯ÓB‡∆∆≈ƒ««»∆∆»»»»¿ƒ

¯tL ¯·c‰ËeÚÓ B˙‡ÈˆÈÂ ÌÈa¯Ó ÂÈ˙B130‰È‰L ÔÈa , »»∆≈»¿Àƒƒƒ»¿»≈∆»»
‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .dBˆ¯k ‰È‰L B‡ BBˆ¯k ¯·c‰«»»ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»

ÛÈÏÁÓ BÚÊbL ¯·„131Ô¯w‰ ‡ˆÓÂ Ïk‰ ÏÎ‡È ‡nL , »»∆ƒ¿«¬ƒ∆»…««…¿ƒ¿»«∆∆
.„·‡»«

"הראויות".129) ובדפוסים רוצה 130)כצ"ל. שהוא כגון
קרקע  קונים בתים, לקנות רוצה והיא לזריעה קרקע לקנות
וברש"י). עט. (כתובות מתקיימת והיא מרובה ששכרה

ובא 131) מתחלף אלא כלה אינו והגזע נאכלים, שפירותיו
(שם). וכדומה יער כגון הבאה, לשנה

.ãìd·ÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁ¯Â »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙B¯ÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ .„·Ïa el‡ ˙B¯Ù≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯w‰133˙¯B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe L·BÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È¯‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«
·iÁ BÈ‡ - L¯‚iLÎe .Ô¯w‰ ‰ÏÎiL „Ú ‰qÎÓe¿«∆«∆ƒ¿∆«∆∆¿∆¿»≈≈«»

˙B‡Ïa‰ ÌlLÏ134.‚BÏÓ ÈÒÎ ÏL ¿«≈«¿»∆ƒ¿≈¿

כולם.132) וכן שלה, היה החלב אלא שלה היתה העז שלא
ללבוש.133) בגד שהקרן 134)כגון אע"פ השחקים,

לו  חוששים אין שעה, כל ניכר בילויו שאין כיון כלה,
שם). ור"ן אלפס רבינו ע"פ עט: (כתובות

.äìÌÈB‡b‰ e¯B‰135ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpL , «¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
ÏÚa‰ ÏÚ Ô˙˙ÈÁtL136eÈ‰Â ÔÈÓi˜ ˙B‡Ïa‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ»»««««ƒ»«¿»«»ƒ¿»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ137Ô‰L ‰Ók ‰ÈÏk ˙ÏËB -138; ƒ≈≈¿«¿»∆∆≈∆»¿»∆≈

BÓk Ô‰ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»ƒ≈≈¿«¿»¬≈≈¿
eÓML Ì‰ÈÓ„a ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,e„·‡ B‡ e·‚pL∆ƒ¿¿»¿∆«»¿«≈ƒ¿≈∆∆»

‚‰Óe .ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÂÈÏÚ Ô˙B‡139,‰Ê ‡e‰ ËeLt »»»ƒ¿«ƒƒƒ¿»»∆
˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‰Ê ‚‰Ó ÏÚ - ‡OBp‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ¿»∆ƒ≈»»«¬»
ÏËB BÈ‡ Ck ,˙Át‰ ÌlLÓ BÈ‡L ÌLÎe .‡Èe„p‰«¿¿»¿≈∆≈¿«≈«¿»»≈≈
LÈ .‰Ê ‚‰Ó ÈÙÏ ,Ô‰ÈÓ„ e¯È˙B‰ Ì‡ ,Á·M‰ ˙‡∆«∆«ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿»∆≈
eÈ‰iL ‰È˙B‰Ó‡Â BzL‡ È„·Ú ˙ˆ˜Ó ÛÎÏ ÏÚaÏ«««»…ƒ¿»«¿≈ƒ¿¿«¿∆»∆ƒ¿

˙¯Á‡ ‰M‡ ˙È·a B˙B‡ ÔÈLnLÓ140ÔÈa ,‡OpL ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆∆»»≈
Ï·‡ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú eÈ‰L ÔÈa ‚BÏÓ È„·Ú eÈ‰L∆»«¿≈¿≈∆»«¿≈…«¿∆¬»
˙ÚcÓ ‡lL ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ÔÎÈÏB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»¿ƒ«∆∆∆…ƒ««

BzL‡141. ƒ¿

פ"ז.135) ריש יבמות ברי"ף דעתם כגון 136)הובאה
מלאכתם. עושים שאין באופן פחתו או שמתו,

למלאכתם.137) ההפרש.138)דומה את משלם ואינו
ראוי 139) היה התלמוד, דין שמצד שאע"פ ומקובל. נפוץ

נהגו  - ה"א פט"ז למעלה רבינו שכתב כמו הפחת, לשלם
ש"אין  משנה' ה'מגיד וכתב הנ"ל. הגאונים כשיטת העולם
הגמרא, כדין אלא הרמב"ם) של (כמנהגו כן ארצותינו מנהג

הבעל". על גמור כחוב הם הרי ברזל צאן כי 140)ונכסי
כי  בבית, ריוח לה יש אחר בבית אותו שמשמשים בשעה

או  בביתה ישמשוהו אם לה ומה אז, לשמשו צריכה אינה
אשתו  את אלא אותו, משמשים אינם אם ואמנם אחר, בבית
(כתובות  לעכב העבדים בעלת יכולה ודאי בלבד, השניה

"ריוח 141)פ:). שום כאן אין אחרת, בעיר הוא אם כי
(כסףֿמשנה). עליה מוטל שימושו שאין בית"

ה'תשע"ו  שבט כ"ד רביעי יום

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
באשתו,1) האיש זכויות להפקעת תנאי דיני בו נתבאר

פיסוק  הנדונייא, מנהגי שלה, מלוג בנכסי הבעל זכויות
אשתו. בת מזון בשידוכין, המעות

.àÌÈ¯·cÓ ˙eÎÊ Ïh·Ï dÏÚa ÏÚ ˙È˙‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿≈««¿»¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÏÚa‰ Ô‰a ‰ÎBfL2dÏ ·˙k Ì‡ :3‡ d„BÚÂ‰Òe¯ ∆∆»∆«««ƒ»«»¿»¬»

B„iÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜4Ïk ‡l‡ , …∆«ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ»∆»»
Ìi˜ dÏ ·˙kM ‰Ó5- ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏ ·˙k Ì‡Â ; «∆»«»«»¿ƒ»«»«««ƒƒ

B„iÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ6. »ƒƒ¿ƒ»

בהן.2) זוכה שהוא ירושתה או נכסיה פירות אכילת כגון
זכויותיו.3) על ויתור קבלת 4)כתב ועם סודר, לו להקנות

זכותו, את לאשתו מקנה הוא עדיין 5)הסודר ואז הואיל
בהם  יזכה שלא להתנות הוא יכול בנכסים זכה לא

כשותף 6)לכשישאנה. הוא והרי בנכסים זכה כבר אז כי
שותף  כל כדין קניין, בלי מהם להסתלק יכול ואינו עמה,
יקנו  כאשר אלא מועיל סילוקו שאין משותפותו המסתלק

מידו.

.ádnÚ ‰˙‰7‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL8, ƒ¿»ƒ»∆…ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»∆»
ÏÎB‡ Ï·‡ ,Ìi˜ d˙zÓe d¯ÎÓ - ‰˙Â ‰¯ÎÓ Ì‡ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿»«¿»»«»¬»≈

d˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰È˙B¯t9B„iÓ e˜ Ì‡Â . ≈≈∆»¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
È¯‰ - ‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡L ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»∆≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»¬≈
˙B¯t ‰ÈÒÎa BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯w‰ ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒƒ≈«¿ƒ««¿«¿≈ƒ¿»∆»≈
‰ÏÚ ‡Ï :¯Ó‡Â BÈ˜ ÏÚ ¯Ú¯Ú elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿»«…»»
Ì‡L ‡l‡ ,‰Ê ÔÈ˜ ÈtÓ ˙B¯t ÈÏ ÔÈ‡L ÈzÚ„a¿«¿ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»∆∆»∆ƒ
‡Ïa ‰M‡ ‡OB Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜ d¯ÎÓ - ‰¯ÎÓ»¿»ƒ¿»«»∆≈»»≈ƒ»¿…
ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒ ¯·k ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÈÒÎ¿»ƒ≈¿ƒ∆»¿»ƒ≈«¿ƒ

.Ú˜¯w‰««¿«

מידו.7) וקנו הנישואין אחרי או קניין, בלא הארוסה עם
זוכה 8) דברים בשלושה שהרי הסתלק, ממה פירש ולא

מכרה  תמכור ושאם הפירות, אכילת אשתו, בנכסי הבעל
יירשנה. תמות ואם הפחות 9)בטל, על אלא ויתר שלא

תמכור  לא שמא חשב כי מכירתה, תוקף והיא: שבזכיותיו,
בעל  "יד הוא: וכלל נכסיה. שתמכור מצוי זה אין כי כלל
בדבר  המוחזק על שטר המוציא כל - התחתונה" על השטר
השטר. שבמשמעות לפחות אותו מורידים סתום השטר אם

יורשה. - מתה אם וכן

.âdnÚ ‰˙‰10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È ‡lL ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¬≈∆
˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ BÈ‡11, ≈≈≈≈∆¬»¿ƒ∆«≈

ÔÈÁ˜BÏÂ12‡lL ;‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a ¿¿ƒ»∆«¿«¿≈≈∆»∆…
„·Ïa el‡ ÌÈÒÎ ˙B¯tÓ ‡l‡ BÓˆÚ ˜lÒ13. ƒ≈«¿∆»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿«
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קניין.10) בלא ואפילו הארוסה כורחה.11)עם בעל
פירותיהם.13)וקונים.12) מפירי ולא

.ãÈ¯t ‡ÏÂ ‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¿…≈≈
,Ú˜¯˜ Ì‰a ÔÈB˜Â ˙B¯t‰ ÔÈÁ˜BÏ - Ô‰È˙B¯t≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ»∆«¿«
,‰iL Ú˜¯˜ Ì‰a ÔÈB˜Â BÊ Ú˜¯˜ ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏÂ¿¿ƒ≈«¿«¿ƒ»∆«¿«¿ƒ»

˙B¯t È¯t È¯t Ô‰L el‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â14ÔÎÂ . ¿≈≈≈∆≈≈≈≈≈≈¿≈
˙B¯t ‡Ï BÏ eÈ‰È ‡lL dnÚ ‰˙iL „Ú ,„ÈÓz ¯·c‰«»»»ƒ«∆«¿∆ƒ»∆…ƒ¿…≈
BÏ eÈ‰È ‡Ï Ck ¯Á‡Â .ÌÏBÚÏ „Ú Ô‰È˙B¯Ù È¯t ‡ÏÂ¿…≈≈≈≈∆«¿»¿««»…ƒ¿

.Ïk‰ L¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ ,‰ÈiÁa ˙B¯t≈¿«∆»¬»ƒ≈»ƒ««…

בלבד,14) פירות מפירי סילוקו אלא בויתורו הזכיר לא כי
קיימת. זכותו - הזכיר שלא מה ועל

.ä,‰pL¯ÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»∆»¬≈∆…ƒ»∆»
L¯ÈiL dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÈiÁa ˙B¯t ÏÎB‡ Ï·‡¬»≈≈¿«∆»¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ«
‡Ïa ‰˙Ó Ì‡L dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ≈»¿…

.Ìi˜ Ïk‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ÔÈÒÎ e¯ÊÁÈ ÌÈa»ƒ«¿¿¿»ƒ¿≈»ƒ»«…«»

.åÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na15Ì„˜ dnÚ ‰˙‰L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»ƒ»…∆
‡lL Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰ÏÁp‰L ,‡OpzL∆ƒ»≈∆««¬»«»»¿»»∆…

BzÁtLnÓ16‡‰zL Ì„˜ ‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙Ó ƒƒ¿«¿«¿∆»∆»∆…ƒ»∆»…∆∆¿≈
BÏ ‰Èe‡¯17- ˙‡OpL ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»¬»ƒƒ¿»ƒ»««∆ƒ»

ÏËa B‡z18e¯‡aL BÓk ,‰pL¯ÈÈÂ19. ¿»»≈¿ƒ»∆»¿∆≈«¿

יורשה.15) ידי 16)שאינו על אלא אבותיו, מירושת
נישואיו. ידי על לו הבאה אשתו נחלת כגון מעשיו,

אינו 17) מתה אם אפילו הנישואין עד כי הנישואין, לפני
חלק  לי יהיה לא לה: לומר הוא יכול ולפיכך ליורשה. ראוי
כורחו. בעל לאדם מזכים שאין לו. לבוא העתיד ממון באותו

יכול 18) אינו עכשיו, מתה אילו לו ראוייה שהירושה כיוון
עליה. שהוא 19)לוותר פי על אף בטל שבירושה תנאי "כל

משפט". "לחוקת בה: שנאמר ממון,

.æÔÈ‡eO ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰20ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL ƒ¿»ƒ»««ƒƒ∆…ƒ¿ƒ
‰ÈiÁa ,ÌÏBÚ „Ú ‰È˙B¯t È¯Ùa ‡ÏÂ ,‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e¿»ƒƒ¿»∆»¿…¿≈≈≈∆»«»¿«∆»
Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ˙B¯t ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - d˙BÓ·e¿»¬≈∆≈≈≈¿»¬»ƒ

‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó21.e¯‡aL BÓk , ≈»ƒ»∆»¿∆≈«¿

מידו.20) קנו מכרה 21)וגם נתנה, או מכרה אם וכן
קיימים. ומתנתה

.çÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰L ÏÚa‰«««∆ƒ»«ƒ¿≈¿≈
ˆB‰L‰a¯‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B¯t ÏÎ‡Â ËÚÓ ‡È ∆ƒ¿«¿»«≈«¿≈≈∆ƒ«¿≈

˙¯‚B¯b ÏÎ‡ elÙ‡Â ,ËÚÓ ˙B¯t ÏÎ‡Â22C¯c ˙Á‡ ¿»«≈¿««¬ƒ»«¿∆∆««∆∆
„B·k23„Á‡ ¯Èc ÏÎ‡L B‡ ,24C¯„ ‡lL elÙ‡ »∆»«ƒ»∆»¬ƒ∆…∆∆

‡l‡ ‡ÈˆB‰M ‰nÓ ˙B¯ta Á˜Ï ‡Ï elÙ‡Â ,„B·k»«¬ƒ…»««≈ƒ«∆ƒ∆»
˙B¯BÓÊ ÏL ˙Á‡ ‰ÏÈ·Á25,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó - ¬ƒ»««∆¿«∆ƒƒ

ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe26. «∆»«»«

יבשה.22) או 23)תאנה בשוק ולא שולחנו, על בביתו
עראי. דרך דינר.24)בשדה שהם 25)שווה הגפן, ענפי

צריך  מקום ומכל בהמתו. את מהם והאכיל לפילים, מאכל

אכילת  אינה בהמה אכילת כי דינר, שווה החבילה שתהא
הוצאותיו.26)כבוד. את לתבוע יכול אינו מגרשה וכשהוא

.è‡ÈˆB‰Â ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ÌÈÙÒk dÏ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ
ÈÓ „iÓ Ô‡ÈˆB‰L „Ú B‡ Ô‡È·‰L „Ú ˙B‡ˆB‰ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«∆¡ƒ»«∆ƒ»ƒ«ƒ
¯eÚMk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜ÏÂ ,BÏˆ‡ eÈ‰L∆»∆¿¿»«»∆«¿«¿»«≈∆»«ƒ
‡ÏÂ ‡ÈˆB‰ .ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe ,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó -«∆ƒƒ«∆»«»«ƒ¿…
‰nk ÔÈÓL - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡»«∆»«»ƒ«ƒ»ƒ«»
Á·M‰ Ì‡ .‡ÈˆB‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,eÁÈaL‰L∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ«»ƒƒ«∆«

ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈ - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È27‰nk »≈««»»ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»
ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ;‰‡ˆB‰‰ ÏËBÂ ,‡ÈˆB‰ƒ¿≈«»»¿ƒ«»»¿≈»«
,Á·M‰ ¯eÚLk ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - Á·M‰«∆«≈ƒ«»»∆»¿ƒ«∆«

.‰Úe·L·eƒ¿»

ונשבע".27) ועומד בזרועו תורה ספר אוחז "הנשבע

.éÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28‰M‡‰ Ï·‡ ;L¯‚Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»≈¬»»ƒ»
dÏÚa ÏÚ ‰„¯nL29BÏ ÔÈÓL ,‰a¯‰ ÏÎ‡ elÙ‡ - ∆»¿»««¿»¬ƒ»««¿≈»ƒ

ÔÓ BÏ ÔzÏ Èe‡¯M ‰nÓ B˙B‡ ˙ÁBÙe ,ÏÎ‡ ‰nk«»»«≈ƒ«∆»ƒ≈ƒ
È„k dÏ ‰˜‰ ‡lL ;BÏËBÂ Ú·MiL ¯Á‡ ‰‡ˆB‰‰«»»««∆ƒ»«¿¿∆…ƒ¿»»¿≈
ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .dÓˆÚÓ ‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈≈«¿»¿≈«ƒ»«ƒ¿≈
‰nÎÂ ÏÎ‡ ‰nk ÔÈ‡B¯ - Ba ‰‡Óe ,‰pË˜ BzL‡ƒ¿¿«»≈¬»ƒ«»»«¿«»

aL‰ ‰nÎÂ ‡ÈˆB‰È¯‰L ;ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓLÂ ,ÁÈ ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈
.„¯È ˙eL¯aƒ¿»«

אכל.28) שאכל ומה הוציא שהוציא מה אומרים: שאנו
גט.29) דורשת והיא

.àé,e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ .‡Èe„a LÈ ˙Ba¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«≈ƒ¿¿»≈¿∆»¬
B‡ LÈÏLa ‰ÈÓc ÏÚ ¯˙È ‡Èe„p‰ ˙Ba˙ka e·zÎiL∆ƒ¿¿«¿À«¿¿»»≈«»∆»ƒ¿ƒ
‰‡Ó ‡Èe„p‰ ‰È‰zL ÔB‚k ,‰ˆÁÓa B‡ LÓÁa¿…∆¿∆¡»¿∆ƒ¿∆«¿¿»≈»
˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»«¬ƒƒ¿≈¿«¿
‡l‡ ‰a‚z ‡Ï - ˙Ba‚Ï ‡B·zLÎe .ÌÚ‰ ÈÙaƒ¿≈»»¿∆»ƒ¿…ƒ¿∆∆»
‰˜Òt Ì‡Â ,˙BÁt ·zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰‡n‰«≈»¿≈¿∆»¬ƒ¿…»¿ƒ»¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰ÂL ˙˙B - ÌÈÏk ‰‡Óa BÏ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿≈»≈ƒ∆∆»∆≈»¿∆¿ƒ
LÈÂ .‰‡Ó BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó B‡≈»«¬ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»¿≈
˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬ƒ¿…»∆»∆¿»∆¿≈¿
,·eˆ˜ ¯·c ‡Èe„p‰ ÈÙÏ ˙BÚÓ LÈ‡‰ ÔziL ,e‚‰pL∆»¬∆ƒ≈»ƒ»¿ƒ«¿¿»»»»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓOa Ba ‰˜˙Â ‰lk‰ Ba ËM˜˙zL∆ƒ¿«≈««»¿ƒ¿∆¿»ƒ¿«≈»∆
‰M‡Ï BlMÓ ÌeL LÈ‡‰ ÒÈÎiL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆«¿ƒ»ƒƒ∆»ƒ»

.Ba ˙B‡˙‰Ï d˙Èe„Ï Û¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

.áéÔÎÂ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ô˙BÂ ·˙Bk - Ì˙Ò ‡OBp‰«≈¿»≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿≈
.‰È„n‰ ‚‰Ók ˙˙B - ÒÈÎ‰Ï ‰˜ÒtL ‡È‰ƒ∆»¿»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»
d˙a˙ÎaM ‰Ó dÏ ÔÈa‚Ó - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLÎe¿∆»ƒ¿¿À»»«¿ƒ»«∆ƒ¿À»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e .‰È„n‰ ‚‰Ók¿ƒ¿««¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆
,‡e‰Â .ÔÈc ÂÈt ÏÚÂ ‡e‰ ÏB„b ¯wÚ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»ƒ»»¿«ƒ»ƒ»

.‰È„n‰ ÏÎa ËeLt ‚‰Ó B˙B‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿»«¿ƒ»

.âé:dÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÎecL Ì‰ÈÈa eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»≈≈∆ƒƒ¿»«»
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay c"k iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰nÎÂ :BÏ ‰¯Ó‡Â !CÎÂ Ck ?ÈÏ ˙ÒÎÓ z‡ ‰nk«»«¿«¿∆∆ƒ»»»¿»¿»¿«»
˜ÒtL ·‡‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck ?ÈÏ ·˙Bk B‡ ÈÏ Ô˙B ‰z‡«»≈ƒ≈ƒ»»»¿≈»»∆»«
!CÎÂ Ck ?E·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nk :Bz·e Ba È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«»«»≈¿ƒ¿»»»
- eLc˜Â e„ÓÚ !CÎÂ Ck ?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ¿«»«»≈¿ƒ¿»»»»¿¿ƒ¿
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e»̃»«¿»ƒ¿««ƒ∆…»»≈≈∆

.‰¯ÈÓ‡a ÌÈ˜p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .ÔÈƒ̃¿»¿≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

.ãéÔÈa ,Bz·Ï ·‡‰ ˜ÒtLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»»¿ƒ≈
ÔÈ‡eO·e ,B·Ï ·‡‰ ˜ÒÙe ,‰ÏB„b ÔÈ·e ‰pË¿̃«»≈¿»»«»»ƒ¿¿ƒƒ
·¯Óe ,Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ;ÌÈBL‡ƒ̄ƒ∆«¿∆»»¿»≈∆¿≈…
BÏ ‰˜Óe ¯Ób ÌÈBL‡¯‰ ÔÈ‡eOpa B˙ÁÓOƒ¿»«ƒƒ»ƒƒ»««¿∆
‰˜ÒtL ‰M‡ B‡ B˙BÁ‡Ï ˜ÒtL Á‡ Ï·‡ .‰¯ÈÓ‡a«¬ƒ»¬»»∆»««¬ƒ»∆»¿»
B‡ B·Ï ˜ÒtL ·‡‰ ÔÎÂ ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÔÎÂ dz·Ï¿ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿≈»»∆»«ƒ¿
„Ú ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e˜ ‡Ï - ÌÈiL ÔÈ‡eOa Bz·Ï¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ…»»«¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ÔziL ˜ÒBt‰ È„ÈÓ e˜iL∆ƒ¿ƒ≈«≈∆ƒ≈»»»

.åèd˙B‡ ˙a‰ ‰˙˜ ‡Ï - Bza „È ÏÚ ˜ÒtL ·‡‰»»∆»«««ƒ…»¿»««»
‰˜ ‡Ï Ôa‰ ÔÎÂ .dÏÚa d˙B‡ ÒÎiL „Ú ‰zn‰««»»«∆ƒ¿…»«¿»¿≈«≈…»»
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ˜ÒBt BÈ‡ ˜ÒBt‰ ÏkL .ÒÎiL „Ú«∆ƒ¿…∆»«≈≈≈∆»«¿»
Ì„˜ ˙Óe ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÒÎÏƒ¿…¿ƒ»«≈»«¬»≈…∆
¯ÓBÏ ·‡‰ ÏBÎÈ - ÌeaÈÏ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»»»«
.ÔzÏ ‰ˆB¯ ÈÈ‡ EÏe ,ÔzÏ ‰ˆB¯ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :Ì·iÏ«»»¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ≈
ŒÛ‡Â ,ÌÎÁ ÈM‰Â ı¯‡‰ ÌÚ ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ«»»∆¿«≈ƒ»»¿«

.Ba ‰ˆB¯ ˙a‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆««»

.æè‰È„ÓÏ ·‡‰ CÏ‰Â ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰«≈»«¬»¿»«»»ƒ¿ƒ»
˙¯Á‡30Èz˜Òt ‡Ï È‡ :ÏÚaÏ ¯ÓBÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - «∆∆¿»ƒ««««¬ƒ…»«¿ƒ

‡Ïa Òk B‡ ?˙BOÚÏ ‰ÏBÎÈ È‡ ‰Ó ,ÈÓˆÚ ÏÚ««¿ƒ»¬ƒ¿»«¬¿…¿…
ÏÚ ‡È‰ ‰˜Òt Ì‡ Ï·‡ .Ë‚a È¯Ët B‡ ‡Èe„¿¿»»¿≈ƒ¿≈¬»ƒ»¿»ƒ«
‡ˆÓzL „Ú ˙·LBÈ BÊ È¯‰ - d„È ‰ÚÈb‰ ‡ÏÂ dÓˆÚ«¿»¿…ƒƒ»»»¬≈∆∆«∆ƒ¿»

˙eÓzL „Ú B‡ ‰˜ÒtM ‰Ó31¯ËÙz ‡Ï ‰nÏÂ . «∆»¿»«∆»¿»»…ƒ¿…
˙ec¯Óa dÓˆÚ32ÏÚa‰ - ‰Òe¯‡ ‡È‰Â ˙„¯Bn‰L ? «¿»¿«¿∆«∆∆¿ƒ¬»«««

È‡ ‡È‰Â dÒÎÏ ‰ˆB¯ÏÚa‰ ÔÈ‡ - BÊ Ï·‡ ;‰ˆB¯ d ∆¿»¿»¿ƒ≈»»¬»≈«««
‰ˆB¯ ‡È‰Â ,‰˜ÒtL ‡Èe„p‰ ÔzzL „Ú da ‰ˆB¯∆»«∆ƒ≈«¿¿»∆»¿»¿ƒ»

¯Ët B‡ Òk B‡ :BÏ ˙¯ÓB‡ È¯‰L ,Ba33ÌÈ¯·c ‰na . ∆¬≈∆∆¿…¿…«∆¿»ƒ
dÓˆÚ ÏÚ ‰˜ÒtL ‰pË˜a Ï·‡ ;‰ÏB„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿«»∆»¿»««¿»

‡Èe„ ‡Ïa ÒÎÈ B‡ ,Ëb ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -34. ƒƒ≈≈ƒ¿…¿…¿¿»

בית 30) נכסים, כאן לו יש אם אבל נכסים, כאן הניח ולא
לו. ונותן לנכסיו יורד ראשה".31)דין שילבין עד "תשב

(32. . . מאסתיהו ואומרת בבעלה המורדת אשה שכל
מייד. לגרשה אותו שדינה 33)כופים שם הרי"ף ודעת

כלום.34)כמורדת. תנאה שאין

.æédza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL BnÚ ‰˜ÒÙe ‰M‡ ‡OBp‰35 «≈ƒ»»¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒ»
ÏÚ ÏawL ÌÈL Ì˙B‡ ÔeÊÏ ·iÁ - ÌÈL CÎÂ Ck»¿»»ƒ«»»»»ƒ∆ƒ≈«

ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‰Ê ¯·c ÏÚ e˙iL ,‡e‰Â .BÓˆÚ36; «¿¿∆«¿«»»∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡37B‡ B„iÓ e˜iL „Ú - ¬»∆…ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿ƒ»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ËLa ·zÎiL „Ú«∆ƒ¿…ƒ¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
BÓˆÚ ÏÚ ÏawL ÌÈM‰ CB˙a ‰L¯b˙ .¯kÓÓe ÁwÓƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿«»ƒ∆ƒ≈««¿
‰È‰iL BnÚ Ì‚ ‰˜ÒÙe ¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,dza ˙‡ ÔeÊÏ»∆ƒ»¿ƒ»¿«≈»¿»«ƒ∆ƒ¿∆
Ì‡ :ÔBL‡¯ ¯Ó‡È ‡Ï - ÌÈL CÎÂ Ck ˙a‰ d˙B‡ ÔÊ»»««»¿»»ƒ……«ƒƒ

deÊ‡ È˙È·Ï ‡B·z38ÌB˜nÏ ‰È˙BBÊÓ CÈÏBÓ ‡l‡ , »¿≈ƒ¬»∆»ƒ¿∆»«»
dn‡ ÌL ‡È‰L39e‡ È¯‰ :Ì‰ÈL e¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ . ∆ƒ»ƒ»¿≈……¿¿≈∆¬≈»

ÈÓc dÏ Ô˙B „Á‡Â dÊ „Á‡ ‡l‡ ,˙Á‡k d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»¿««∆»∆»»»¿∆»≈»¿≈
.˙BBÊÓ¿

אחר.35) ומקנה.36)מאיש גמר חתונתם שמחת שמתוך
הקניין.37) מועיל ואז הנישואין אם 38)ולפני כלומר,

אותה. זן הייתי אמה את מקיים במקום 39)הייתי כלומר,
שלה. האמא ששם

.çé·iÁ ÏÚa‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««¿¿«∆««««»
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‰ÈL dn‡ ÈÏÚ·e ,‰È˙BBÊÓaƒ¿∆»«¬≈ƒ»¿≈∆»∆»¿∆»≈
Ì‡ :d˙B‡ ÔeÊÏ e˜ÒtL el‡ e˙Ó .˙BBÊÓ ÈÓc dÏ»¿≈¿≈≈∆»¿»»ƒ
·BÁ ÏÚ·k BÊ È¯‰ - ¯ËLa BÓˆÚ ·iÁL B‡ Ô„iÓ e»̃ƒ»»∆ƒ≈«¿ƒ¿»¬≈¿««

ÌÈ„aÚLÓ‰ Ô‰ÈÒÎpÓ ‰È˙BBÊÓ ˙Ù¯BËÂ ,¯ËLa40„Ú ƒ¿»¿∆∆¿∆»ƒƒ¿≈∆«¿À¿»ƒ«
‡ÏÂ ÔÈLecw‰ ˙ÚLa e˜Òt Ì‡Â ;e˜ÒtL ÔÓf‰ ÛBÒ«¿«∆»¿¿ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ¿…
,·˙kÏ ez ‡lL ÌÈ¯·c Ì‰ È¯‰ - ÔÈ˜ ÌL ‰È‰»»»ƒ¿»¬≈≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈

‰È˙BBÊÓa ˙Ù¯BË dÈ‡Â41. ¿≈»∆∆ƒ¿∆»

אמה.40) בעלי ידי על ללקוחות מנכסים 41)שנמכרו
בעל  מלווה כדין היורשים מן היא גובה אבל משועבדים,

פה.

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
(1- עליו האסורות ונשים ממאנת, אילונית, דין בו כולל

אם  דת על העוברת רע, שם משום היוצאת כתובה. לענין
שזנתה  לבעלה שאמרה האשה להוציאה, בעלה כופין
או  בשגגה בעלה תחת שזנתה ישראל אשת ברצון, תחתיו
כהן  ואשת באונס, או בשוגג שנבעלה כהן אשת באונס,

נאנסתי. לבעלה שאמרה

.à˙ÈBÏÈ‡‰ ˙‡ ‡OBp‰2‡ÏÂ ÌÈa BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ , «≈∆»«¿ƒ¿…»»ƒ¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»««ƒ

‡ÈˆBÓe B˙B‡ ÔÈÙBkL3LÈÂ ,ÌÈLp‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ , ∆ƒƒ¬≈ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰a˙k dÏ4‰a˙k È‡z ¯‡Le5‰Óa ÏÚa‰ ‰ÎBÊ ÔÎÂ . »¿À»¿»¿»≈¿À»¿≈∆«««¿«

ÌÈLp‰ ¯‡La ‰ÎfM6. ∆»»ƒ¿»«»ƒ

מפורשים 2) וסימניה ללדת, מסוגלת שאינה עקרה אשה
ה"ו. פ"ב, לילד,3)לעיל הראויה אשה שישא כדי

ה"ז. פט"ו לעיל מתחילה,4)כמבואר בה והכיר הואיל
במשנה). ק: (כתובות טעות מקח כאן כגון 5)ואין

ה"ב. פי"ב לעיל המנויים ופדיונה, רפואתה מזונותיה,
ה"ג.6) פי"ב לעיל וכו' וירושתה ידיה מעשה

.á˙‡ˆÓÂ ,da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡¬»«≈ƒ»¿…ƒƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡7‰iL ‡OBp‰ ÔÎÂ ,8ÔÈa , «¿ƒ≈«»≈»ƒ¿≈«≈¿ƒ»≈

‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - da ¯Èk‰ ‡Ï ÔÈa da ¯Èk‰9 ƒƒ»≈…ƒƒ»≈»ƒ«¿À»
dÏ LÈ ˙ÙÒBz Ï·‡ ,‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ10ÔÈ‡Â . ¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¬»∆∆≈»¿≈
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קיג zeyi` zekld - miyp xtq - hay c"k iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קניין.10) בלא ואפילו הארוסה כורחה.11)עם בעל
פירותיהם.13)וקונים.12) מפירי ולא

.ãÈ¯t ‡ÏÂ ‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¿…≈≈
,Ú˜¯˜ Ì‰a ÔÈB˜Â ˙B¯t‰ ÔÈÁ˜BÏ - Ô‰È˙B¯t≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ»∆«¿«
,‰iL Ú˜¯˜ Ì‰a ÔÈB˜Â BÊ Ú˜¯˜ ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏÂ¿¿ƒ≈«¿«¿ƒ»∆«¿«¿ƒ»

˙B¯t È¯t È¯t Ô‰L el‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â14ÔÎÂ . ¿≈≈≈∆≈≈≈≈≈≈¿≈
˙B¯t ‡Ï BÏ eÈ‰È ‡lL dnÚ ‰˙iL „Ú ,„ÈÓz ¯·c‰«»»»ƒ«∆«¿∆ƒ»∆…ƒ¿…≈
BÏ eÈ‰È ‡Ï Ck ¯Á‡Â .ÌÏBÚÏ „Ú Ô‰È˙B¯Ù È¯t ‡ÏÂ¿…≈≈≈≈∆«¿»¿««»…ƒ¿

.Ïk‰ L¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ ,‰ÈiÁa ˙B¯t≈¿«∆»¬»ƒ≈»ƒ««…

בלבד,14) פירות מפירי סילוקו אלא בויתורו הזכיר לא כי
קיימת. זכותו - הזכיר שלא מה ועל

.ä,‰pL¯ÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»∆»¬≈∆…ƒ»∆»
L¯ÈiL dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÈiÁa ˙B¯t ÏÎB‡ Ï·‡¬»≈≈¿«∆»¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ«
‡Ïa ‰˙Ó Ì‡L dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ≈»¿…

.Ìi˜ Ïk‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ÔÈÒÎ e¯ÊÁÈ ÌÈa»ƒ«¿¿¿»ƒ¿≈»ƒ»«…«»

.åÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na15Ì„˜ dnÚ ‰˙‰L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»ƒ»…∆
‡lL Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰ÏÁp‰L ,‡OpzL∆ƒ»≈∆««¬»«»»¿»»∆…

BzÁtLnÓ16‡‰zL Ì„˜ ‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙Ó ƒƒ¿«¿«¿∆»∆»∆…ƒ»∆»…∆∆¿≈
BÏ ‰Èe‡¯17- ˙‡OpL ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»¬»ƒƒ¿»ƒ»««∆ƒ»

ÏËa B‡z18e¯‡aL BÓk ,‰pL¯ÈÈÂ19. ¿»»≈¿ƒ»∆»¿∆≈«¿

יורשה.15) ידי 16)שאינו על אלא אבותיו, מירושת
נישואיו. ידי על לו הבאה אשתו נחלת כגון מעשיו,

אינו 17) מתה אם אפילו הנישואין עד כי הנישואין, לפני
חלק  לי יהיה לא לה: לומר הוא יכול ולפיכך ליורשה. ראוי
כורחו. בעל לאדם מזכים שאין לו. לבוא העתיד ממון באותו

יכול 18) אינו עכשיו, מתה אילו לו ראוייה שהירושה כיוון
עליה. שהוא 19)לוותר פי על אף בטל שבירושה תנאי "כל

משפט". "לחוקת בה: שנאמר ממון,

.æÔÈ‡eO ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰20ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL ƒ¿»ƒ»««ƒƒ∆…ƒ¿ƒ
‰ÈiÁa ,ÌÏBÚ „Ú ‰È˙B¯t È¯Ùa ‡ÏÂ ,‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e¿»ƒƒ¿»∆»¿…¿≈≈≈∆»«»¿«∆»
Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ˙B¯t ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - d˙BÓ·e¿»¬≈∆≈≈≈¿»¬»ƒ

‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó21.e¯‡aL BÓk , ≈»ƒ»∆»¿∆≈«¿

מידו.20) קנו מכרה 21)וגם נתנה, או מכרה אם וכן
קיימים. ומתנתה

.çÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰L ÏÚa‰«««∆ƒ»«ƒ¿≈¿≈
ˆB‰L‰a¯‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B¯t ÏÎ‡Â ËÚÓ ‡È ∆ƒ¿«¿»«≈«¿≈≈∆ƒ«¿≈

˙¯‚B¯b ÏÎ‡ elÙ‡Â ,ËÚÓ ˙B¯t ÏÎ‡Â22C¯c ˙Á‡ ¿»«≈¿««¬ƒ»«¿∆∆««∆∆
„B·k23„Á‡ ¯Èc ÏÎ‡L B‡ ,24C¯„ ‡lL elÙ‡ »∆»«ƒ»∆»¬ƒ∆…∆∆

‡l‡ ‡ÈˆB‰M ‰nÓ ˙B¯ta Á˜Ï ‡Ï elÙ‡Â ,„B·k»«¬ƒ…»««≈ƒ«∆ƒ∆»
˙B¯BÓÊ ÏL ˙Á‡ ‰ÏÈ·Á25,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó - ¬ƒ»««∆¿«∆ƒƒ

ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe26. «∆»«»«

יבשה.22) או 23)תאנה בשוק ולא שולחנו, על בביתו
עראי. דרך דינר.24)בשדה שהם 25)שווה הגפן, ענפי

צריך  מקום ומכל בהמתו. את מהם והאכיל לפילים, מאכל

אכילת  אינה בהמה אכילת כי דינר, שווה החבילה שתהא
הוצאותיו.26)כבוד. את לתבוע יכול אינו מגרשה וכשהוא

.è‡ÈˆB‰Â ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ÌÈÙÒk dÏ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ
ÈÓ „iÓ Ô‡ÈˆB‰L „Ú B‡ Ô‡È·‰L „Ú ˙B‡ˆB‰ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«∆¡ƒ»«∆ƒ»ƒ«ƒ
¯eÚMk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜ÏÂ ,BÏˆ‡ eÈ‰L∆»∆¿¿»«»∆«¿«¿»«≈∆»«ƒ
‡ÏÂ ‡ÈˆB‰ .ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe ,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó -«∆ƒƒ«∆»«»«ƒ¿…
‰nk ÔÈÓL - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡»«∆»«»ƒ«ƒ»ƒ«»
Á·M‰ Ì‡ .‡ÈˆB‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,eÁÈaL‰L∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ«»ƒƒ«∆«

ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈ - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È27‰nk »≈««»»ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»
ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ;‰‡ˆB‰‰ ÏËBÂ ,‡ÈˆB‰ƒ¿≈«»»¿ƒ«»»¿≈»«
,Á·M‰ ¯eÚLk ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - Á·M‰«∆«≈ƒ«»»∆»¿ƒ«∆«

.‰Úe·L·eƒ¿»

ונשבע".27) ועומד בזרועו תורה ספר אוחז "הנשבע

.éÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28‰M‡‰ Ï·‡ ;L¯‚Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»≈¬»»ƒ»
dÏÚa ÏÚ ‰„¯nL29BÏ ÔÈÓL ,‰a¯‰ ÏÎ‡ elÙ‡ - ∆»¿»««¿»¬ƒ»««¿≈»ƒ

ÔÓ BÏ ÔzÏ Èe‡¯M ‰nÓ B˙B‡ ˙ÁBÙe ,ÏÎ‡ ‰nk«»»«≈ƒ«∆»ƒ≈ƒ
È„k dÏ ‰˜‰ ‡lL ;BÏËBÂ Ú·MiL ¯Á‡ ‰‡ˆB‰‰«»»««∆ƒ»«¿¿∆…ƒ¿»»¿≈
ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .dÓˆÚÓ ‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈≈«¿»¿≈«ƒ»«ƒ¿≈
‰nÎÂ ÏÎ‡ ‰nk ÔÈ‡B¯ - Ba ‰‡Óe ,‰pË˜ BzL‡ƒ¿¿«»≈¬»ƒ«»»«¿«»

aL‰ ‰nÎÂ ‡ÈˆB‰È¯‰L ;ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓLÂ ,ÁÈ ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈
.„¯È ˙eL¯aƒ¿»«

אכל.28) שאכל ומה הוציא שהוציא מה אומרים: שאנו
גט.29) דורשת והיא

.àé,e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ .‡Èe„a LÈ ˙Ba¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«≈ƒ¿¿»≈¿∆»¬
B‡ LÈÏLa ‰ÈÓc ÏÚ ¯˙È ‡Èe„p‰ ˙Ba˙ka e·zÎiL∆ƒ¿¿«¿À«¿¿»»≈«»∆»ƒ¿ƒ
‰‡Ó ‡Èe„p‰ ‰È‰zL ÔB‚k ,‰ˆÁÓa B‡ LÓÁa¿…∆¿∆¡»¿∆ƒ¿∆«¿¿»≈»
˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»«¬ƒƒ¿≈¿«¿
‡l‡ ‰a‚z ‡Ï - ˙Ba‚Ï ‡B·zLÎe .ÌÚ‰ ÈÙaƒ¿≈»»¿∆»ƒ¿…ƒ¿∆∆»
‰˜Òt Ì‡Â ,˙BÁt ·zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰‡n‰«≈»¿≈¿∆»¬ƒ¿…»¿ƒ»¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰ÂL ˙˙B - ÌÈÏk ‰‡Óa BÏ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿≈»≈ƒ∆∆»∆≈»¿∆¿ƒ
LÈÂ .‰‡Ó BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó B‡≈»«¬ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»¿≈
˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬ƒ¿…»∆»∆¿»∆¿≈¿
,·eˆ˜ ¯·c ‡Èe„p‰ ÈÙÏ ˙BÚÓ LÈ‡‰ ÔziL ,e‚‰pL∆»¬∆ƒ≈»ƒ»¿ƒ«¿¿»»»»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓOa Ba ‰˜˙Â ‰lk‰ Ba ËM˜˙zL∆ƒ¿«≈««»¿ƒ¿∆¿»ƒ¿«≈»∆
‰M‡Ï BlMÓ ÌeL LÈ‡‰ ÒÈÎiL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆«¿ƒ»ƒƒ∆»ƒ»

.Ba ˙B‡˙‰Ï d˙Èe„Ï Û¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

.áéÔÎÂ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ô˙BÂ ·˙Bk - Ì˙Ò ‡OBp‰«≈¿»≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿≈
.‰È„n‰ ‚‰Ók ˙˙B - ÒÈÎ‰Ï ‰˜ÒtL ‡È‰ƒ∆»¿»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»
d˙a˙ÎaM ‰Ó dÏ ÔÈa‚Ó - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLÎe¿∆»ƒ¿¿À»»«¿ƒ»«∆ƒ¿À»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e .‰È„n‰ ‚‰Ók¿ƒ¿««¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆
,‡e‰Â .ÔÈc ÂÈt ÏÚÂ ‡e‰ ÏB„b ¯wÚ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»ƒ»»¿«ƒ»ƒ»

.‰È„n‰ ÏÎa ËeLt ‚‰Ó B˙B‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿»«¿ƒ»

.âé:dÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÎecL Ì‰ÈÈa eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»≈≈∆ƒƒ¿»«»
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‰nÎÂ :BÏ ‰¯Ó‡Â !CÎÂ Ck ?ÈÏ ˙ÒÎÓ z‡ ‰nk«»«¿«¿∆∆ƒ»»»¿»¿»¿«»
˜ÒtL ·‡‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck ?ÈÏ ·˙Bk B‡ ÈÏ Ô˙B ‰z‡«»≈ƒ≈ƒ»»»¿≈»»∆»«
!CÎÂ Ck ?E·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nk :Bz·e Ba È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«»«»≈¿ƒ¿»»»
- eLc˜Â e„ÓÚ !CÎÂ Ck ?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ¿«»«»≈¿ƒ¿»»»»¿¿ƒ¿
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e»̃»«¿»ƒ¿««ƒ∆…»»≈≈∆

.‰¯ÈÓ‡a ÌÈ˜p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .ÔÈƒ̃¿»¿≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

.ãéÔÈa ,Bz·Ï ·‡‰ ˜ÒtLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»»¿ƒ≈
ÔÈ‡eO·e ,B·Ï ·‡‰ ˜ÒÙe ,‰ÏB„b ÔÈ·e ‰pË¿̃«»≈¿»»«»»ƒ¿¿ƒƒ
·¯Óe ,Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ;ÌÈBL‡ƒ̄ƒ∆«¿∆»»¿»≈∆¿≈…
BÏ ‰˜Óe ¯Ób ÌÈBL‡¯‰ ÔÈ‡eOpa B˙ÁÓOƒ¿»«ƒƒ»ƒƒ»««¿∆
‰˜ÒtL ‰M‡ B‡ B˙BÁ‡Ï ˜ÒtL Á‡ Ï·‡ .‰¯ÈÓ‡a«¬ƒ»¬»»∆»««¬ƒ»∆»¿»
B‡ B·Ï ˜ÒtL ·‡‰ ÔÎÂ ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÔÎÂ dz·Ï¿ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿≈»»∆»«ƒ¿
„Ú ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e˜ ‡Ï - ÌÈiL ÔÈ‡eOa Bz·Ï¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ…»»«¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ÔziL ˜ÒBt‰ È„ÈÓ e˜iL∆ƒ¿ƒ≈«≈∆ƒ≈»»»

.åèd˙B‡ ˙a‰ ‰˙˜ ‡Ï - Bza „È ÏÚ ˜ÒtL ·‡‰»»∆»«««ƒ…»¿»««»
‰˜ ‡Ï Ôa‰ ÔÎÂ .dÏÚa d˙B‡ ÒÎiL „Ú ‰zn‰««»»«∆ƒ¿…»«¿»¿≈«≈…»»
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ˜ÒBt BÈ‡ ˜ÒBt‰ ÏkL .ÒÎiL „Ú«∆ƒ¿…∆»«≈≈≈∆»«¿»
Ì„˜ ˙Óe ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÒÎÏƒ¿…¿ƒ»«≈»«¬»≈…∆
¯ÓBÏ ·‡‰ ÏBÎÈ - ÌeaÈÏ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»»»«
.ÔzÏ ‰ˆB¯ ÈÈ‡ EÏe ,ÔzÏ ‰ˆB¯ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :Ì·iÏ«»»¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ≈
ŒÛ‡Â ,ÌÎÁ ÈM‰Â ı¯‡‰ ÌÚ ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ«»»∆¿«≈ƒ»»¿«

.Ba ‰ˆB¯ ˙a‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆««»

.æè‰È„ÓÏ ·‡‰ CÏ‰Â ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰«≈»«¬»¿»«»»ƒ¿ƒ»
˙¯Á‡30Èz˜Òt ‡Ï È‡ :ÏÚaÏ ¯ÓBÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - «∆∆¿»ƒ««««¬ƒ…»«¿ƒ

‡Ïa Òk B‡ ?˙BOÚÏ ‰ÏBÎÈ È‡ ‰Ó ,ÈÓˆÚ ÏÚ««¿ƒ»¬ƒ¿»«¬¿…¿…
ÏÚ ‡È‰ ‰˜Òt Ì‡ Ï·‡ .Ë‚a È¯Ët B‡ ‡Èe„¿¿»»¿≈ƒ¿≈¬»ƒ»¿»ƒ«
‡ˆÓzL „Ú ˙·LBÈ BÊ È¯‰ - d„È ‰ÚÈb‰ ‡ÏÂ dÓˆÚ«¿»¿…ƒƒ»»»¬≈∆∆«∆ƒ¿»

˙eÓzL „Ú B‡ ‰˜ÒtM ‰Ó31¯ËÙz ‡Ï ‰nÏÂ . «∆»¿»«∆»¿»»…ƒ¿…
˙ec¯Óa dÓˆÚ32ÏÚa‰ - ‰Òe¯‡ ‡È‰Â ˙„¯Bn‰L ? «¿»¿«¿∆«∆∆¿ƒ¬»«««

È‡ ‡È‰Â dÒÎÏ ‰ˆB¯ÏÚa‰ ÔÈ‡ - BÊ Ï·‡ ;‰ˆB¯ d ∆¿»¿»¿ƒ≈»»¬»≈«««
‰ˆB¯ ‡È‰Â ,‰˜ÒtL ‡Èe„p‰ ÔzzL „Ú da ‰ˆB¯∆»«∆ƒ≈«¿¿»∆»¿»¿ƒ»

¯Ët B‡ Òk B‡ :BÏ ˙¯ÓB‡ È¯‰L ,Ba33ÌÈ¯·c ‰na . ∆¬≈∆∆¿…¿…«∆¿»ƒ
dÓˆÚ ÏÚ ‰˜ÒtL ‰pË˜a Ï·‡ ;‰ÏB„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿«»∆»¿»««¿»

‡Èe„ ‡Ïa ÒÎÈ B‡ ,Ëb ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -34. ƒƒ≈≈ƒ¿…¿…¿¿»

בית 30) נכסים, כאן לו יש אם אבל נכסים, כאן הניח ולא
לו. ונותן לנכסיו יורד ראשה".31)דין שילבין עד "תשב

(32. . . מאסתיהו ואומרת בבעלה המורדת אשה שכל
מייד. לגרשה אותו שדינה 33)כופים שם הרי"ף ודעת

כלום.34)כמורדת. תנאה שאין

.æédza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL BnÚ ‰˜ÒÙe ‰M‡ ‡OBp‰35 «≈ƒ»»¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒ»
ÏÚ ÏawL ÌÈL Ì˙B‡ ÔeÊÏ ·iÁ - ÌÈL CÎÂ Ck»¿»»ƒ«»»»»ƒ∆ƒ≈«

ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‰Ê ¯·c ÏÚ e˙iL ,‡e‰Â .BÓˆÚ36; «¿¿∆«¿«»»∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡37B‡ B„iÓ e˜iL „Ú - ¬»∆…ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿ƒ»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ËLa ·zÎiL „Ú«∆ƒ¿…ƒ¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
BÓˆÚ ÏÚ ÏawL ÌÈM‰ CB˙a ‰L¯b˙ .¯kÓÓe ÁwÓƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿«»ƒ∆ƒ≈««¿
‰È‰iL BnÚ Ì‚ ‰˜ÒÙe ¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,dza ˙‡ ÔeÊÏ»∆ƒ»¿ƒ»¿«≈»¿»«ƒ∆ƒ¿∆
Ì‡ :ÔBL‡¯ ¯Ó‡È ‡Ï - ÌÈL CÎÂ Ck ˙a‰ d˙B‡ ÔÊ»»««»¿»»ƒ……«ƒƒ

deÊ‡ È˙È·Ï ‡B·z38ÌB˜nÏ ‰È˙BBÊÓ CÈÏBÓ ‡l‡ , »¿≈ƒ¬»∆»ƒ¿∆»«»
dn‡ ÌL ‡È‰L39e‡ È¯‰ :Ì‰ÈL e¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ . ∆ƒ»ƒ»¿≈……¿¿≈∆¬≈»

ÈÓc dÏ Ô˙B „Á‡Â dÊ „Á‡ ‡l‡ ,˙Á‡k d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»¿««∆»∆»»»¿∆»≈»¿≈
.˙BBÊÓ¿

אחר.35) ומקנה.36)מאיש גמר חתונתם שמחת שמתוך
הקניין.37) מועיל ואז הנישואין אם 38)ולפני כלומר,

אותה. זן הייתי אמה את מקיים במקום 39)הייתי כלומר,
שלה. האמא ששם

.çé·iÁ ÏÚa‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««¿¿«∆««««»
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‰ÈL dn‡ ÈÏÚ·e ,‰È˙BBÊÓaƒ¿∆»«¬≈ƒ»¿≈∆»∆»¿∆»≈
Ì‡ :d˙B‡ ÔeÊÏ e˜ÒtL el‡ e˙Ó .˙BBÊÓ ÈÓc dÏ»¿≈¿≈≈∆»¿»»ƒ
·BÁ ÏÚ·k BÊ È¯‰ - ¯ËLa BÓˆÚ ·iÁL B‡ Ô„iÓ e»̃ƒ»»∆ƒ≈«¿ƒ¿»¬≈¿««

ÌÈ„aÚLÓ‰ Ô‰ÈÒÎpÓ ‰È˙BBÊÓ ˙Ù¯BËÂ ,¯ËLa40„Ú ƒ¿»¿∆∆¿∆»ƒƒ¿≈∆«¿À¿»ƒ«
‡ÏÂ ÔÈLecw‰ ˙ÚLa e˜Òt Ì‡Â ;e˜ÒtL ÔÓf‰ ÛBÒ«¿«∆»¿¿ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ¿…
,·˙kÏ ez ‡lL ÌÈ¯·c Ì‰ È¯‰ - ÔÈ˜ ÌL ‰È‰»»»ƒ¿»¬≈≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈

‰È˙BBÊÓa ˙Ù¯BË dÈ‡Â41. ¿≈»∆∆ƒ¿∆»

אמה.40) בעלי ידי על ללקוחות מנכסים 41)שנמכרו
בעל  מלווה כדין היורשים מן היא גובה אבל משועבדים,

פה.

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
(1- עליו האסורות ונשים ממאנת, אילונית, דין בו כולל

אם  דת על העוברת רע, שם משום היוצאת כתובה. לענין
שזנתה  לבעלה שאמרה האשה להוציאה, בעלה כופין
או  בשגגה בעלה תחת שזנתה ישראל אשת ברצון, תחתיו
כהן  ואשת באונס, או בשוגג שנבעלה כהן אשת באונס,

נאנסתי. לבעלה שאמרה

.à˙ÈBÏÈ‡‰ ˙‡ ‡OBp‰2‡ÏÂ ÌÈa BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ , «≈∆»«¿ƒ¿…»»ƒ¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»««ƒ

‡ÈˆBÓe B˙B‡ ÔÈÙBkL3LÈÂ ,ÌÈLp‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ , ∆ƒƒ¬≈ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰a˙k dÏ4‰a˙k È‡z ¯‡Le5‰Óa ÏÚa‰ ‰ÎBÊ ÔÎÂ . »¿À»¿»¿»≈¿À»¿≈∆«««¿«

ÌÈLp‰ ¯‡La ‰ÎfM6. ∆»»ƒ¿»«»ƒ

מפורשים 2) וסימניה ללדת, מסוגלת שאינה עקרה אשה
ה"ו. פ"ב, לילד,3)לעיל הראויה אשה שישא כדי

ה"ז. פט"ו לעיל מתחילה,4)כמבואר בה והכיר הואיל
במשנה). ק: (כתובות טעות מקח כאן כגון 5)ואין

ה"ב. פי"ב לעיל המנויים ופדיונה, רפואתה מזונותיה,
ה"ג.6) פי"ב לעיל וכו' וירושתה ידיה מעשה

.á˙‡ˆÓÂ ,da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡¬»«≈ƒ»¿…ƒƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡7‰iL ‡OBp‰ ÔÎÂ ,8ÔÈa , «¿ƒ≈«»≈»ƒ¿≈«≈¿ƒ»≈

‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - da ¯Èk‰ ‡Ï ÔÈa da ¯Èk‰9 ƒƒ»≈…ƒƒ»≈»ƒ«¿À»
dÏ LÈ ˙ÙÒBz Ï·‡ ,‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ10ÔÈ‡Â . ¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¬»∆∆≈»¿≈
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`zeyiקיד zekld - miyp xtq - hay c"k iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙BBÊÓ dÏ11B˙B‡ ÔÈÙBkLÎe . »¿«¬ƒ¿««¿∆ƒ
˙B¯t ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa ÔÈLÈ¯ÙÓe«¿ƒƒ≈≈∆≈ƒƒƒ«««≈

ÏÎ‡L12. ∆»«

כשנשאה.7) בה הכיר ולא לכהן, גרושה שניה 8)כגון
כמבואר  הן, נשים ועשרים סופרים. מדברי האסורה לעריות,

ה"ו. פ"א מפני 9)לעיל חכמים, אותה קנסו ב. ק, כתובות
מפסדת  שאינה לישאנה, האיש את ומשדלת מרגילה שהיא
כשר, ממנו ולדה וגם נפסלת שאינה בנישואיה, כלום
וחייבי  אלמנה אבל הכל, הפסידה בה הכיר אפילו ולפיכך
אלא  אותו, מרגילות ואינן פסול וולדן נפסלות, שהן לאוין
הכיר  כשלא אלא כתובתן הפסידו לא - אותה מרגיל הוא

טעות. מקח משום מתחילה, שמתנה 10)בהן א. קא, שם
שם). (רש"י ביאה בחיבת לה שנתן צורך 11)היא ואין

בעבירה  יושבות שהרי מזונות, להן אין בעליהן בחיי לומר
בעליהן  בבית יתעכבו מזונות יקבלו ואם לצאת, וחייבות

פה.). תקנו 12)(יבמות ולא - לפדותה חייב שאינו ואע"פ
משלם  אינו זאת בכל - פדיונה משום אלא לבעל פירות

קנס. משום - שאכל פירות

.â¯wÚ Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰nÏÂ13,¯wÚ‰ ?˙ÙÒBz Ô‰Ï LÈÂ ¿»»≈»∆ƒ»¿≈»∆∆∆»ƒ»
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ÌÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰L∆ƒ«»«¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»

d‡ÈˆB‰Ï14¯wÚ dÏ ÔÈ‡ ,da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ -15; ¿ƒ»ƒ¿…ƒƒ»≈»ƒ»
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk da BÓˆÚ ·iÁ ‡e‰L ,˙ÙÒBz Ï·‡¬»∆∆∆ƒ≈«¿»»¿«∆ƒ¿∆

ÂÈÙÏ „ÓÚ˙Â16È¯‰Â ,dlL È‡˙· ‰„ÓÚ È¯‰ - ¿«¬…¿»»¬≈»¿»ƒ¿«∆»«¬≈
Ï·‡ ,[ÂÈÙÏ] ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â ,d˙‡‰ BÏ ˙È˜‰ƒ¿≈¬»»»«¬≈ƒ∆∆¿»»¬»

d˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰17‰ÏBÎÈ ‡È‰ ‰Óe ,ÂÈÏÚ «»»¿»»»»«ƒ¿»
˙ÙÒBz dÏ LÈ CÎÈÙÏ ?˙BOÚÏ18Ô‰ ‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L , «¬¿ƒ»≈»∆∆∆≈«¬∆»≈

dÏ ÔÈÓ¯Bb‰19‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯Ò‡‰Ï «¿ƒ»¿≈»≈«««ƒƒ∆»¬»
.Ì„wÓ ‰˙È‰»¿»ƒ…∆

לבתולה.13) ומאתיים לאלמנה, לעיל 14)מנה כמבואר
ה"ו. רוצים 15)פ"י הם שגם חכמים, תקנת כאן ואין

מהר. לה 16)שתצא שאין ודאי לצאת, רוצה היא אילו כי
את  ותיטול לרצונה שתצא דעת על לה הקנה לא כי תוספת,

עליו.17)שלו. אסרוה החכמים ואפילו 18)ובשניה,
לה  שהוסיף כיון תוספת, לה יש בה הכיר שלא איילונית
בנכסיו  ליזוק רצה איילונית תמצא שמא חשש ולא מדעתו

יא). פרק כתובות, לידי 19)(ר"ן הביאוה מעשיה שלא =
כך.

.ã‰L ÔÈa ‰iL· e˜ÏÁ ‡Ï ‰nÏÂ‡lL ÔÈa da ¯Èk ¿»»…»¿«¿ƒ»≈∆ƒƒ»≈∆…
ÏÎa ‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ :e¯Ó‡ ‡l‡ ,da ¯Èk‰ƒƒ»∆»»¿≈»ƒ«¿À»¿»

?ÌB˜Ó20da eOÚ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ »ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ»»
˜efÁ21,da ¯Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ‡O Ì‡ Ï·‡ . ƒ¬»ƒ»»««≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»

¯Èk‰ ‡lL ÔÈa da ¯Èk‰ ÔÈa ,‰OÚ È·iÁÓ ˙Á‡ B‡««≈«»≈¬≈≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ
‰ˆ¯ - da ¯Èk‰L ÔÈÂ‡Ï È·iÁL ;‰a˙k dÏ LÈ - da»≈»¿À»∆«»≈»ƒ∆ƒƒ»»»

ÔeÊÏ22‰OÚ È·iÁÂ ,ÂÈÒÎa23LÈÂ .Ï˜ Ô¯eq‡ - »ƒ¿»»¿«»≈¬≈ƒ»«¿≈
B˙BÓ ¯Á‡Ï ˙BBÊÓ Ô‰ÈzLÏ24‰˙ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆¿¿««¿≈ƒ»¿»

‰ÏÎ‡Â25- ‡ÈˆB‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÙBkLÎe .ÌlLÏ ·iÁ - ¿»¿»«»¿«≈¿∆ƒ»¿ƒ
‰ÈÒÎ ÏkÓ ÏÎ‡L ˙B¯t Ïk ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ«««»≈∆»«ƒ»¿»∆»

בה.20) הכיר תורה 21)ואפילו דברי אבל ב. פה, יבמות
חיזוק. צריכים ובכת"י 22)אינם מנכסיו, אותה לזון

שונצינו. בדפוס וכן ליזוק. בעולה 23)התימנים: כגון
כתובה  להן יש לפיכך ה"ח), פ"א לעיל (ראה גדול לכהן
התורה  מן שהרי חיזוק צריכות ואינן בהן, הכיר לא אפילו
שהרי  כתובה, לה אין הדיוט לכהן חלוצה זה, ולפי הן.
ועשו  ה"ז) פי"ז, ביאה איסורי (הל' סופרים מדברי איסורה

(כסףֿמשנה). חיזוק אין 24)בה בחייו אבל א. פה, יבמות
עבירה. משום מבעליהן, לצאת עליהן כי מזונות להן

מזונות.25) לה הניח ולא הים למדינת בעלה שהלך
בהן 26) לו שאין אכלם, כדין לא שהרי א. פה, יבמות

ל  ראוי וכן הרגילו נישואין, שהם - בהן כשהכירו - קנסם
עבירה. לנישואי הנשים את ושידלו

.ä˙‡ÓÓ‰27‰a˙k dÏ ÔÈ‡ -28LÈ ˙ÙÒBz Ï·‡ , «¿»∆∆≈»¿À»¬»∆∆≈
dÏ29Ì‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »¿≈ƒƒƒ«««≈∆»«¿ƒ

ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎ‡Â ÂÈzÁz ‰˙È‰Lk ‰˙ÂÏ»¿»¿∆»¿»«¿»¿»¿»¿««»≈¬»≈
ÏÚa‰ ÔÓ ˙BBÊÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ30. ƒƒ»¿ƒ«««

למאן 27) ויכולה אחיה, או אמה שהשיאוה יתומה קטנה
ה"ח. פ"ד לעיל כמבואר גט, בלא שמעצמה 28)ולצאת

רצונו. נגד שנתן 29)יוצאת הוא מתנה א. קא, כתובות
קטנה  שהיא מראש ידע והרי שם) (רש"י ביאה בחיבת לה

למאן. כך 30)ויכולה כתובה, לה שאין כשם ב. קז, שם
כתובה. תנאי שהם מזונות לה אין

.å‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Áz ‰˙fL ÈÓ31¯wÚ ‡Ï , ƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ32‰ÈOÚÓ È¯‰L ;‰a˙k È‡zÓ „Á‡ ‡ÏÂ ¿…∆∆¿…∆»ƒ¿»≈¿À»∆¬≈«¬∆»

.dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡‰Ï dÏ eÓ¯‚»¿»¿≈»≈««¿»

ב.31) פז, ויבמות א. קא, עמדה 32)כתובות לא שהרי
ה"ג. לעיל כמבואר לו, נאמנת שתהיה שלה בתנאי

.æel‡ ÌÈL ÔÈc C‡È‰Â33?Ì‰lL ‡Èe„pa34Ïk ¿≈«ƒ»ƒ≈«¿¿»∆»∆»
dlL ˙ÏËB ,‰˙pÊ elÙ‡ - ˙Ói˜ d˙Èe„pL ‰M‡ƒ»∆¿¿»»«∆∆¬ƒƒ¿»∆∆∆»

˙ÎÏB‰Â35,‰OÚ È·iÁÓ „Á‡ B‡ ‰iL ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»≈«»≈¬≈
˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰L B‡ ,da ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa da ¯Èk‰ ÔÈa≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ»∆»¿»«¿ƒ
ÏÎk d˙Èe„a ‡È‰ È¯‰ - da ¯Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»¬≈ƒƒ¿¿»»¿»

.ÌÈLp‰«»ƒ

לעצמה.33) אחת כל זה בפרק שהכניסו 34)הנידונות
א.35)לבעליהן. קא, כתובות

.çÔ˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ36,‚BÏÓ ÈÒÎÂ ; ƒ¿≈…«¿∆«»¿«¬»»¿ƒ¿≈¿
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ,dÏ „·‡ - „·‡L B‡ ·‚pM ‰Ó37. «∆ƒ¿«∆»«»«»¿≈«»¿«≈

Ïk :da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ≈«»≈»ƒ¿…ƒƒ»»
Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ˜ÁLpL B‡ ‰Ïa B‡ ·‚ B‡ „·‡M ‰Ó«∆»«ƒ¿«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿≈…
BÏ ‰˙ ‡È‰ È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ÏÊ¯a«¿∆≈««««»¿«≈∆¬≈ƒ»¿»

BÏˆ‡ Ô˙BÈ‰Ï ˙eL¯38·‚ B‡ „·‡M ‰Ó ÏÎÂ ; ¿ƒ¿»∆¿¿»«∆»«ƒ¿«
iÁ - ‚BÏÓ ÈÒÎpÓÈtÓ .ÌÈLp‰ ÏkÓ CÙ‰ .ÌlLÏ · ƒƒ¿≈¿«»¿«≈≈∆ƒ»«»ƒƒ¿≈

‚BÏÓ ÈÒÎa ‰ÎÊ ‡Ï ,‰¯eÓb ˙eLÈ‡ ÌL ÔÈ‡L39. ∆≈»ƒ¿»…»»¿ƒ¿≈¿

לשלם.36) חייב אבדו, או נגנבו סוף 37)שאם הוא כאן
ובדפוסים  קדומים. ודפוסים התימנים כת"י לפי ההלכה,
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ברזל  צאן "נכסי במילים: ח' הלכה מתחלת המאוחרים,
אלה, בכל והטעם משובש. סדר וזהו באחריותם", חייב
ה"ד, לעיל כמבואר הנשים, כשאר כתובה להן ויש הואיל
אע"פ  – והשניה הנשים. כשאר נדונייתן דין גם ממילא
לשלם  חכמים קנסוהו - ה"ב) לעיל (ראה כתובה  לה שאין
תורת  מהם לעקור כדי ברזל, צאן מנכסי שנגנב מה לה
ומותר  עומדים, הם ברשותו הדין שמצד אףֿעלֿפי נישואין,
אם  אלא יפרע שלא קבלם, כן מנת ועל להוציאם, לו
הדין  שמצד מלוג ונכסי שם). כתובות, (ר"ן מדעתו יגרשנה
בהם  תטול שלא חכמים קנסוה הם, וברשותה שלה הם
אבדו  - אבדו שאם נשים, כשאר ועשאוה נאבדו, אם כלום
קא. (כתובות בשלה ואותה בשלו, אותו קנסו נמצא לה.
מ"ג). פ"ט יבמות לרבינו, המשנה פירוש והשווה

ואע"פ 38) מתחילה. לו מחלתם כן אם לו, שאסורה וידעה
שה  הקידושין ביטול עם אחריותם, בטלה שקיבל - בטעות יו

אחריותו. להנאתו 39)ממילא אחר קיבלם כאילו זה והרי
לכהן  אלמנה דין והשוו קא.). (כתובות באחריותם שחייב
בה  הכיר שלא איילונית לדין - לאוין מחייבי שהיא - גדול
סי' לאהע"ז ט"ז וראה שם, ברי"ף מבואר וכן קא:), (שם

ס"ה. קטז

.è˙BÈÏa dÏ ÔÈ‡ - ˙‡ÓÓ‰Â40ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .ÏÏk ¿«¿»∆∆≈»¿»¿»∆≈ƒƒ
ÔÈa ,‰ÈÒÎpÓ ·‚ B‡ „·‡M ‰nÓ ¯·c ÏÚa‰ ÔÓƒ«««»»ƒ«∆»«ƒ¿«ƒ¿»∆»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ÔÈa ‚BÏÓ ÈÒÎpÓ41˙ÏËB ‡l‡ , ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈…«¿∆∆»∆∆
.‰‡ˆBÈÂ dÏ ‡ˆÓp‰«ƒ¿»»¿¿»

לגמרי.40) ואפסו שבלו שהרי 41)נכסיה שם. כתובות,
הוא  יכול נכסיה את וכשהוציא נשאה, ביתֿדין ברשות
עלי  שקיבלתי מה לה אחזיר מדעתי כשאגרשנה לומר:
הוא  יכול הוציאם, ברשות שלא אע"פ מלוג ונכסי באחריות.
בחיי  תמות שמא שאגרשנה, עד להחזירם עלי אין לומר:

שם). (רש"י ואירשנה

.é¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ÈÓƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ42‰nÓ ¯·c ÏÚa‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿≈ƒƒ≈«««»»ƒ«

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ·‚ B‡ „·‡M∆»«ƒ¿«ƒƒ¿≈…«¿∆∆»¿≈»ƒ
‚BÏÓ ÈÒÎ ¯ÓBÏ43Û‡ ‡l‡ ,„·Ïa ‰pÊÓ‰ ‡ÏÂ . «ƒ¿≈¿¿…«¿«»ƒ¿«∆»«

‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ‰44˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡45B‡ , »∆∆««∆««¿ƒ
Ú¯ ÌL ÌeMÓ ˙‡ˆBi‰46¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - «≈ƒ≈»≈»¿À»…ƒ»

‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡ÏÂ47Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ¿…∆∆¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¿»««≈∆
ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰‡ˆBÈÂ d˙Èe„pÓ dÏ ‡ˆÓp‰ ˙ÏËB∆∆«ƒ¿»»ƒ¿¿»»¿¿»¿≈«««
.„·‡M ‰Ó ‡ÏÂ ˙ÁtM ‰Ó ‡Ï ,ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿…«∆ƒ≈¿…«∆»«

כאן 42) כתבו ולא בה"ו, למעלה זה כל רבינו ביאר כבר
וחברותיה. דת על עוברת ענין אליו לסמוך אלא

א.43) קא, [וראה 44)כתובות משה בתורת הכתובה
סד]. בהערה להלן בנות 45)מש"כ שנהגו הצניעות מנהג

הי"ב. להלן ראה מכוערים 46)ישראל, דברים שעשתה
בסמוך  כמבואר בזנות. ברורה עדות שאין אלא ביותר,

ה"ו.47)הט"ו. פ"ז כתובות וב'ירושלמי' שם, כתובות

.àé‰¯·Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙OÚ Ì‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»««≈∆»¿»
ÈeÏb dL‡¯ ¯ÚOe ˜eMa ‰‡ˆBÈ :‰LÓ ˙c ÏÚ48B‡ . ««∆¿»«¿«…»»

˙Ói˜Ó dÈ‡Â ˙ÚaLpL B‡ ˙¯„BpL49‰LnML B‡ . ∆∆∆∆ƒ¿««¿≈»¿«∆∆∆ƒ¿»
‰c ‡È‰Â d˙hÓ50‰ˆB˜ dÈ‡L B‡ .51‰lÁ dÏ52. ƒ»»¿ƒƒ»∆≈»»»«»

CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c dÏÚa ˙‡ ‰ÏÈÎ‡‰L B‡∆∆¡ƒ»∆«¿»¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ
˙BÏ·e ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯ÓBÏ53ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ‡l‡ , «¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ∆≈»

ÔÈ¯OÚÓ54:BÏ ‰¯Ó‡L ÔB‚k ?‰Ê ¯·c Ú„eÈ C‡È‰Â . ¿À»ƒ¿≈«ƒ»«»»∆¿∆»¿»
Ô‰k ÈBÏt el‡ ˙B¯t55˙ÈBÏt BÊ ‰qÚÂ ,ÈÏ Ìwz ≈≈¿ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ

˙‡ ÈÏ ¯‰Ë ÌÎÁ‰ ÈBÏÙe ,d˙ÏÁ ÈÏ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»ƒ¬»»¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ∆
Ì˙k‰56B˙B‡ Ï‡L ‰ÈÏÚ ‡a B‡ ÏÎ‡L ¯Á‡Â ; «∆∆¿««∆»«»»∆»»«

Ó‡Â ,ÈBÏtÌ‡ ÔÎÂ .ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ ¿ƒ¿»«…»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
‰È˙BÎLa ‰c ‰˜ÊÁ‰57‰¯B‰Ë :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡Â À¿¿»ƒ»ƒ¿≈∆»¿»¿»¿«¿»¿»

.‰ÈÏÚ ‡·e ,È‡¬ƒ»»∆»

האשה",48) ראש את "ופרע יח): ה, (במדבר אומר והכתוב
למד  אתה מכאן - פרועה עמדה לא שעה שבאותה מכלל
עב. (כתובות ראש פרועות לצאת ישראל לבנות שאסור

יחל 49)וברש"י). "לא ג): ל, (במדבר אמרה והתורה
(כתובות, מתים בנים - נדרים שבעוון אלא עוד ולא דברו".

אני.50)שם). טהורה לבעלה: חותכת 51)ואמרה
ג). ב, (חלה המשנה מלשון מעיסתה.52)ומפרשת,

התורה.53) מן אלא 54)שאיסורם הזה בזמן איסורו שאין
משנה'. 'מגיד – הכ"ו) תרומות מהל' (פ"א מדרבנן

הפירות 55) את לתקן הכהן שדרך אלא דוקא, לאו כהן
הוצ' קמא במהדורה ורש"י ('מאירי' לו הראוי את וליטול

.(45 עמ' אפשטיין, על 56)רי"נ או בשרה על שנמצא
שנתגעלה  מכה מדם שזה שקבע אחרי החכם וטיהרו בגדה,
פ"ט  ביאה איסורי בהל' כמבואר בזה, וכיוצא דם והוציאה
הדם". את לי "טיהר הנוסחא: לפנינו ובגמרא הכ"ב.
איסורי  מהל' בפ"ט וראה ברי"ף. גם כ"ה רבינו, וכנוסחת
ועי' הרגשה, בלי שהם כיון מדרבנן שכתמים ה"ב, ביאה

סד. הערה ולבעלה 57)להלן נידות, בגדי לובשת שראוה
וברש"י). שם, (כתובות אני טהורה אמרה

.áé˙eÚÈv‰ ‚‰Ó ‡e‰ ?˙È„e‰È ˙c ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒ
‰˙OÚ Ì‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ï‡¯OÈ ˙Ba e‚‰pL∆»¬¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»
B‡ ˜eMÏ ‰‡ˆBÈ :˙È„e‰È ˙c ÏÚ ‰¯·Ú Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆»¿»««¿ƒ¿»«

ÈB·ÓÏ58LlÙÓ59„È„¯ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Úe¯t dL‡¯Â60 ¿»¿À»¿…»»«¿≈»∆»¿ƒ
.˙ÁtËÓa ‰qÎÓ d¯ÚOL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈLp‰ ÏÎk¿»«»ƒ««ƒ∆¿»»¿À∆¿ƒ¿««
,‰Èt „‚k Ba ‡ˆBiÎÂ „¯Âe ˜eMa ‰ÂBË ‰˙È‰L B‡∆»¿»»«∆∆¿«≈¿∆∆»∆»

dzÁct ÏÚ61Ì"ekÚ‰ ˙BOBÚL C¯„k ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ B‡ «««¿»«∆»∆»¿∆∆∆»«
˙Bˆe¯t‰62È·Ï ‰È˙BÚB¯Ê ˙‡¯Óe ˜eMa ‰ÂBhL B‡ . «¿∆»««¿»¿∆»ƒ¿≈

‰˙È‰L B‡ .ÌÈ¯eÁa‰ ÌÚ ˙˜ÁOÓ ‰˙È‰L B‡ .Ì„‡»»∆»¿»¿«∆∆ƒ««ƒ∆»¿»
‰È˙BÎML „Ú ,dÏÚaÓ Ì¯ ÏB˜a LÈÓLz‰ ˙Ú·Bz««««¿ƒ¿»ƒ«¿»«∆¿≈∆»
B‡ .LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ ˙¯a„Ó d˙B‡ ˙BÚÓBL¿»¿«∆∆«ƒ¿≈«¿ƒ

.dÏÚa ÈÙa dÏÚa È·‡ ˙Ïl˜Ó ‰˙È‰L∆»¿»¿«∆∆¬ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»

צר.58) הרבים.59)רחוב לרשות צעיף,60)פתוח
והרדידים". "והצניפות כג): ג, (ישעיה הכתוב מלשון

הביאו 62)מצחה.61) שם וב'תוספות' ב. עב, כתובות
שיפול  טווה היא אדום צמר ורד, "טווה חננאל: רבינו בשם

ופריצות". מצח עזות וזוהי מזהרוריתו, פניה על
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B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙BBÊÓ dÏ11B˙B‡ ÔÈÙBkLÎe . »¿«¬ƒ¿««¿∆ƒ
˙B¯t ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa ÔÈLÈ¯ÙÓe«¿ƒƒ≈≈∆≈ƒƒƒ«««≈

ÏÎ‡L12. ∆»«

כשנשאה.7) בה הכיר ולא לכהן, גרושה שניה 8)כגון
כמבואר  הן, נשים ועשרים סופרים. מדברי האסורה לעריות,

ה"ו. פ"א מפני 9)לעיל חכמים, אותה קנסו ב. ק, כתובות
מפסדת  שאינה לישאנה, האיש את ומשדלת מרגילה שהיא
כשר, ממנו ולדה וגם נפסלת שאינה בנישואיה, כלום
וחייבי  אלמנה אבל הכל, הפסידה בה הכיר אפילו ולפיכך
אלא  אותו, מרגילות ואינן פסול וולדן נפסלות, שהן לאוין
הכיר  כשלא אלא כתובתן הפסידו לא - אותה מרגיל הוא

טעות. מקח משום מתחילה, שמתנה 10)בהן א. קא, שם
שם). (רש"י ביאה בחיבת לה שנתן צורך 11)היא ואין

בעבירה  יושבות שהרי מזונות, להן אין בעליהן בחיי לומר
בעליהן  בבית יתעכבו מזונות יקבלו ואם לצאת, וחייבות

פה.). תקנו 12)(יבמות ולא - לפדותה חייב שאינו ואע"פ
משלם  אינו זאת בכל - פדיונה משום אלא לבעל פירות

קנס. משום - שאכל פירות

.â¯wÚ Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰nÏÂ13,¯wÚ‰ ?˙ÙÒBz Ô‰Ï LÈÂ ¿»»≈»∆ƒ»¿≈»∆∆∆»ƒ»
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ÌÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰L∆ƒ«»«¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»

d‡ÈˆB‰Ï14¯wÚ dÏ ÔÈ‡ ,da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ -15; ¿ƒ»ƒ¿…ƒƒ»≈»ƒ»
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk da BÓˆÚ ·iÁ ‡e‰L ,˙ÙÒBz Ï·‡¬»∆∆∆ƒ≈«¿»»¿«∆ƒ¿∆

ÂÈÙÏ „ÓÚ˙Â16È¯‰Â ,dlL È‡˙· ‰„ÓÚ È¯‰ - ¿«¬…¿»»¬≈»¿»ƒ¿«∆»«¬≈
Ï·‡ ,[ÂÈÙÏ] ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â ,d˙‡‰ BÏ ˙È˜‰ƒ¿≈¬»»»«¬≈ƒ∆∆¿»»¬»

d˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰17‰ÏBÎÈ ‡È‰ ‰Óe ,ÂÈÏÚ «»»¿»»»»«ƒ¿»
˙ÙÒBz dÏ LÈ CÎÈÙÏ ?˙BOÚÏ18Ô‰ ‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L , «¬¿ƒ»≈»∆∆∆≈«¬∆»≈

dÏ ÔÈÓ¯Bb‰19‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯Ò‡‰Ï «¿ƒ»¿≈»≈«««ƒƒ∆»¬»
.Ì„wÓ ‰˙È‰»¿»ƒ…∆

לבתולה.13) ומאתיים לאלמנה, לעיל 14)מנה כמבואר
ה"ו. רוצים 15)פ"י הם שגם חכמים, תקנת כאן ואין

מהר. לה 16)שתצא שאין ודאי לצאת, רוצה היא אילו כי
את  ותיטול לרצונה שתצא דעת על לה הקנה לא כי תוספת,

עליו.17)שלו. אסרוה החכמים ואפילו 18)ובשניה,
לה  שהוסיף כיון תוספת, לה יש בה הכיר שלא איילונית
בנכסיו  ליזוק רצה איילונית תמצא שמא חשש ולא מדעתו

יא). פרק כתובות, לידי 19)(ר"ן הביאוה מעשיה שלא =
כך.

.ã‰L ÔÈa ‰iL· e˜ÏÁ ‡Ï ‰nÏÂ‡lL ÔÈa da ¯Èk ¿»»…»¿«¿ƒ»≈∆ƒƒ»≈∆…
ÏÎa ‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ :e¯Ó‡ ‡l‡ ,da ¯Èk‰ƒƒ»∆»»¿≈»ƒ«¿À»¿»

?ÌB˜Ó20da eOÚ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ »ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ»»
˜efÁ21,da ¯Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ‡O Ì‡ Ï·‡ . ƒ¬»ƒ»»««≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»

¯Èk‰ ‡lL ÔÈa da ¯Èk‰ ÔÈa ,‰OÚ È·iÁÓ ˙Á‡ B‡««≈«»≈¬≈≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ
‰ˆ¯ - da ¯Èk‰L ÔÈÂ‡Ï È·iÁL ;‰a˙k dÏ LÈ - da»≈»¿À»∆«»≈»ƒ∆ƒƒ»»»

ÔeÊÏ22‰OÚ È·iÁÂ ,ÂÈÒÎa23LÈÂ .Ï˜ Ô¯eq‡ - »ƒ¿»»¿«»≈¬≈ƒ»«¿≈
B˙BÓ ¯Á‡Ï ˙BBÊÓ Ô‰ÈzLÏ24‰˙ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆¿¿««¿≈ƒ»¿»

‰ÏÎ‡Â25- ‡ÈˆB‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÙBkLÎe .ÌlLÏ ·iÁ - ¿»¿»«»¿«≈¿∆ƒ»¿ƒ
‰ÈÒÎ ÏkÓ ÏÎ‡L ˙B¯t Ïk ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ«««»≈∆»«ƒ»¿»∆»

בה.20) הכיר תורה 21)ואפילו דברי אבל ב. פה, יבמות
חיזוק. צריכים ובכת"י 22)אינם מנכסיו, אותה לזון

שונצינו. בדפוס וכן ליזוק. בעולה 23)התימנים: כגון
כתובה  להן יש לפיכך ה"ח), פ"א לעיל (ראה גדול לכהן
התורה  מן שהרי חיזוק צריכות ואינן בהן, הכיר לא אפילו
שהרי  כתובה, לה אין הדיוט לכהן חלוצה זה, ולפי הן.
ועשו  ה"ז) פי"ז, ביאה איסורי (הל' סופרים מדברי איסורה

(כסףֿמשנה). חיזוק אין 24)בה בחייו אבל א. פה, יבמות
עבירה. משום מבעליהן, לצאת עליהן כי מזונות להן

מזונות.25) לה הניח ולא הים למדינת בעלה שהלך
בהן 26) לו שאין אכלם, כדין לא שהרי א. פה, יבמות

ל  ראוי וכן הרגילו נישואין, שהם - בהן כשהכירו - קנסם
עבירה. לנישואי הנשים את ושידלו

.ä˙‡ÓÓ‰27‰a˙k dÏ ÔÈ‡ -28LÈ ˙ÙÒBz Ï·‡ , «¿»∆∆≈»¿À»¬»∆∆≈
dÏ29Ì‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »¿≈ƒƒƒ«««≈∆»«¿ƒ

ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎ‡Â ÂÈzÁz ‰˙È‰Lk ‰˙ÂÏ»¿»¿∆»¿»«¿»¿»¿»¿««»≈¬»≈
ÏÚa‰ ÔÓ ˙BBÊÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ30. ƒƒ»¿ƒ«««

למאן 27) ויכולה אחיה, או אמה שהשיאוה יתומה קטנה
ה"ח. פ"ד לעיל כמבואר גט, בלא שמעצמה 28)ולצאת

רצונו. נגד שנתן 29)יוצאת הוא מתנה א. קא, כתובות
קטנה  שהיא מראש ידע והרי שם) (רש"י ביאה בחיבת לה

למאן. כך 30)ויכולה כתובה, לה שאין כשם ב. קז, שם
כתובה. תנאי שהם מזונות לה אין

.å‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Áz ‰˙fL ÈÓ31¯wÚ ‡Ï , ƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ32‰ÈOÚÓ È¯‰L ;‰a˙k È‡zÓ „Á‡ ‡ÏÂ ¿…∆∆¿…∆»ƒ¿»≈¿À»∆¬≈«¬∆»

.dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡‰Ï dÏ eÓ¯‚»¿»¿≈»≈««¿»

ב.31) פז, ויבמות א. קא, עמדה 32)כתובות לא שהרי
ה"ג. לעיל כמבואר לו, נאמנת שתהיה שלה בתנאי

.æel‡ ÌÈL ÔÈc C‡È‰Â33?Ì‰lL ‡Èe„pa34Ïk ¿≈«ƒ»ƒ≈«¿¿»∆»∆»
dlL ˙ÏËB ,‰˙pÊ elÙ‡ - ˙Ói˜ d˙Èe„pL ‰M‡ƒ»∆¿¿»»«∆∆¬ƒƒ¿»∆∆∆»

˙ÎÏB‰Â35,‰OÚ È·iÁÓ „Á‡ B‡ ‰iL ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»≈«»≈¬≈
˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰L B‡ ,da ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa da ¯Èk‰ ÔÈa≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ»∆»¿»«¿ƒ
ÏÎk d˙Èe„a ‡È‰ È¯‰ - da ¯Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»¬≈ƒƒ¿¿»»¿»

.ÌÈLp‰«»ƒ

לעצמה.33) אחת כל זה בפרק שהכניסו 34)הנידונות
א.35)לבעליהן. קא, כתובות

.çÔ˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ36,‚BÏÓ ÈÒÎÂ ; ƒ¿≈…«¿∆«»¿«¬»»¿ƒ¿≈¿
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ,dÏ „·‡ - „·‡L B‡ ·‚pM ‰Ó37. «∆ƒ¿«∆»«»«»¿≈«»¿«≈

Ïk :da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ≈«»≈»ƒ¿…ƒƒ»»
Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ˜ÁLpL B‡ ‰Ïa B‡ ·‚ B‡ „·‡M ‰Ó«∆»«ƒ¿«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿≈…
BÏ ‰˙ ‡È‰ È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ÏÊ¯a«¿∆≈««««»¿«≈∆¬≈ƒ»¿»

BÏˆ‡ Ô˙BÈ‰Ï ˙eL¯38·‚ B‡ „·‡M ‰Ó ÏÎÂ ; ¿ƒ¿»∆¿¿»«∆»«ƒ¿«
iÁ - ‚BÏÓ ÈÒÎpÓÈtÓ .ÌÈLp‰ ÏkÓ CÙ‰ .ÌlLÏ · ƒƒ¿≈¿«»¿«≈≈∆ƒ»«»ƒƒ¿≈

‚BÏÓ ÈÒÎa ‰ÎÊ ‡Ï ,‰¯eÓb ˙eLÈ‡ ÌL ÔÈ‡L39. ∆≈»ƒ¿»…»»¿ƒ¿≈¿

לשלם.36) חייב אבדו, או נגנבו סוף 37)שאם הוא כאן
ובדפוסים  קדומים. ודפוסים התימנים כת"י לפי ההלכה,
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay c"k iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
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ברזל  צאן "נכסי במילים: ח' הלכה מתחלת המאוחרים,
אלה, בכל והטעם משובש. סדר וזהו באחריותם", חייב
ה"ד, לעיל כמבואר הנשים, כשאר כתובה להן ויש הואיל
אע"פ  – והשניה הנשים. כשאר נדונייתן דין גם ממילא
לשלם  חכמים קנסוהו - ה"ב) לעיל (ראה כתובה  לה שאין
תורת  מהם לעקור כדי ברזל, צאן מנכסי שנגנב מה לה
ומותר  עומדים, הם ברשותו הדין שמצד אףֿעלֿפי נישואין,
אם  אלא יפרע שלא קבלם, כן מנת ועל להוציאם, לו
הדין  שמצד מלוג ונכסי שם). כתובות, (ר"ן מדעתו יגרשנה
בהם  תטול שלא חכמים קנסוה הם, וברשותה שלה הם
אבדו  - אבדו שאם נשים, כשאר ועשאוה נאבדו, אם כלום
קא. (כתובות בשלה ואותה בשלו, אותו קנסו נמצא לה.
מ"ג). פ"ט יבמות לרבינו, המשנה פירוש והשווה

ואע"פ 38) מתחילה. לו מחלתם כן אם לו, שאסורה וידעה
שה  הקידושין ביטול עם אחריותם, בטלה שקיבל - בטעות יו

אחריותו. להנאתו 39)ממילא אחר קיבלם כאילו זה והרי
לכהן  אלמנה דין והשוו קא.). (כתובות באחריותם שחייב
בה  הכיר שלא איילונית לדין - לאוין מחייבי שהיא - גדול
סי' לאהע"ז ט"ז וראה שם, ברי"ף מבואר וכן קא:), (שם

ס"ה. קטז

.è˙BÈÏa dÏ ÔÈ‡ - ˙‡ÓÓ‰Â40ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .ÏÏk ¿«¿»∆∆≈»¿»¿»∆≈ƒƒ
ÔÈa ,‰ÈÒÎpÓ ·‚ B‡ „·‡M ‰nÓ ¯·c ÏÚa‰ ÔÓƒ«««»»ƒ«∆»«ƒ¿«ƒ¿»∆»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ÔÈa ‚BÏÓ ÈÒÎpÓ41˙ÏËB ‡l‡ , ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈…«¿∆∆»∆∆
.‰‡ˆBÈÂ dÏ ‡ˆÓp‰«ƒ¿»»¿¿»

לגמרי.40) ואפסו שבלו שהרי 41)נכסיה שם. כתובות,
הוא  יכול נכסיה את וכשהוציא נשאה, ביתֿדין ברשות
עלי  שקיבלתי מה לה אחזיר מדעתי כשאגרשנה לומר:
הוא  יכול הוציאם, ברשות שלא אע"פ מלוג ונכסי באחריות.
בחיי  תמות שמא שאגרשנה, עד להחזירם עלי אין לומר:

שם). (רש"י ואירשנה

.é¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ÈÓƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ42‰nÓ ¯·c ÏÚa‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿≈ƒƒ≈«««»»ƒ«

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ·‚ B‡ „·‡M∆»«ƒ¿«ƒƒ¿≈…«¿∆∆»¿≈»ƒ
‚BÏÓ ÈÒÎ ¯ÓBÏ43Û‡ ‡l‡ ,„·Ïa ‰pÊÓ‰ ‡ÏÂ . «ƒ¿≈¿¿…«¿«»ƒ¿«∆»«

‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ‰44˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡45B‡ , »∆∆««∆««¿ƒ
Ú¯ ÌL ÌeMÓ ˙‡ˆBi‰46¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - «≈ƒ≈»≈»¿À»…ƒ»

‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡ÏÂ47Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ¿…∆∆¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¿»««≈∆
ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰‡ˆBÈÂ d˙Èe„pÓ dÏ ‡ˆÓp‰ ˙ÏËB∆∆«ƒ¿»»ƒ¿¿»»¿¿»¿≈«««
.„·‡M ‰Ó ‡ÏÂ ˙ÁtM ‰Ó ‡Ï ,ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿…«∆ƒ≈¿…«∆»«

כאן 42) כתבו ולא בה"ו, למעלה זה כל רבינו ביאר כבר
וחברותיה. דת על עוברת ענין אליו לסמוך אלא

א.43) קא, [וראה 44)כתובות משה בתורת הכתובה
סד]. בהערה להלן בנות 45)מש"כ שנהגו הצניעות מנהג

הי"ב. להלן ראה מכוערים 46)ישראל, דברים שעשתה
בסמוך  כמבואר בזנות. ברורה עדות שאין אלא ביותר,

ה"ו.47)הט"ו. פ"ז כתובות וב'ירושלמי' שם, כתובות

.àé‰¯·Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙OÚ Ì‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»««≈∆»¿»
ÈeÏb dL‡¯ ¯ÚOe ˜eMa ‰‡ˆBÈ :‰LÓ ˙c ÏÚ48B‡ . ««∆¿»«¿«…»»

˙Ói˜Ó dÈ‡Â ˙ÚaLpL B‡ ˙¯„BpL49‰LnML B‡ . ∆∆∆∆ƒ¿««¿≈»¿«∆∆∆ƒ¿»
‰c ‡È‰Â d˙hÓ50‰ˆB˜ dÈ‡L B‡ .51‰lÁ dÏ52. ƒ»»¿ƒƒ»∆≈»»»«»

CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c dÏÚa ˙‡ ‰ÏÈÎ‡‰L B‡∆∆¡ƒ»∆«¿»¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ
˙BÏ·e ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯ÓBÏ53ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ‡l‡ , «¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ∆≈»

ÔÈ¯OÚÓ54:BÏ ‰¯Ó‡L ÔB‚k ?‰Ê ¯·c Ú„eÈ C‡È‰Â . ¿À»ƒ¿≈«ƒ»«»»∆¿∆»¿»
Ô‰k ÈBÏt el‡ ˙B¯t55˙ÈBÏt BÊ ‰qÚÂ ,ÈÏ Ìwz ≈≈¿ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ

˙‡ ÈÏ ¯‰Ë ÌÎÁ‰ ÈBÏÙe ,d˙ÏÁ ÈÏ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»ƒ¬»»¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ∆
Ì˙k‰56B˙B‡ Ï‡L ‰ÈÏÚ ‡a B‡ ÏÎ‡L ¯Á‡Â ; «∆∆¿««∆»«»»∆»»«

Ó‡Â ,ÈBÏtÌ‡ ÔÎÂ .ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ ¿ƒ¿»«…»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
‰È˙BÎLa ‰c ‰˜ÊÁ‰57‰¯B‰Ë :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡Â À¿¿»ƒ»ƒ¿≈∆»¿»¿»¿«¿»¿»

.‰ÈÏÚ ‡·e ,È‡¬ƒ»»∆»

האשה",48) ראש את "ופרע יח): ה, (במדבר אומר והכתוב
למד  אתה מכאן - פרועה עמדה לא שעה שבאותה מכלל
עב. (כתובות ראש פרועות לצאת ישראל לבנות שאסור

יחל 49)וברש"י). "לא ג): ל, (במדבר אמרה והתורה
(כתובות, מתים בנים - נדרים שבעוון אלא עוד ולא דברו".

אני.50)שם). טהורה לבעלה: חותכת 51)ואמרה
ג). ב, (חלה המשנה מלשון מעיסתה.52)ומפרשת,

התורה.53) מן אלא 54)שאיסורם הזה בזמן איסורו שאין
משנה'. 'מגיד – הכ"ו) תרומות מהל' (פ"א מדרבנן

הפירות 55) את לתקן הכהן שדרך אלא דוקא, לאו כהן
הוצ' קמא במהדורה ורש"י ('מאירי' לו הראוי את וליטול

.(45 עמ' אפשטיין, על 56)רי"נ או בשרה על שנמצא
שנתגעלה  מכה מדם שזה שקבע אחרי החכם וטיהרו בגדה,
פ"ט  ביאה איסורי בהל' כמבואר בזה, וכיוצא דם והוציאה
הדם". את לי "טיהר הנוסחא: לפנינו ובגמרא הכ"ב.
איסורי  מהל' בפ"ט וראה ברי"ף. גם כ"ה רבינו, וכנוסחת
ועי' הרגשה, בלי שהם כיון מדרבנן שכתמים ה"ב, ביאה

סד. הערה ולבעלה 57)להלן נידות, בגדי לובשת שראוה
וברש"י). שם, (כתובות אני טהורה אמרה

.áé˙eÚÈv‰ ‚‰Ó ‡e‰ ?˙È„e‰È ˙c ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒ
‰˙OÚ Ì‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ï‡¯OÈ ˙Ba e‚‰pL∆»¬¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»
B‡ ˜eMÏ ‰‡ˆBÈ :˙È„e‰È ˙c ÏÚ ‰¯·Ú Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆»¿»««¿ƒ¿»«

ÈB·ÓÏ58LlÙÓ59„È„¯ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Úe¯t dL‡¯Â60 ¿»¿À»¿…»»«¿≈»∆»¿ƒ
.˙ÁtËÓa ‰qÎÓ d¯ÚOL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈLp‰ ÏÎk¿»«»ƒ««ƒ∆¿»»¿À∆¿ƒ¿««
,‰Èt „‚k Ba ‡ˆBiÎÂ „¯Âe ˜eMa ‰ÂBË ‰˙È‰L B‡∆»¿»»«∆∆¿«≈¿∆∆»∆»

dzÁct ÏÚ61Ì"ekÚ‰ ˙BOBÚL C¯„k ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ B‡ «««¿»«∆»∆»¿∆∆∆»«
˙Bˆe¯t‰62È·Ï ‰È˙BÚB¯Ê ˙‡¯Óe ˜eMa ‰ÂBhL B‡ . «¿∆»««¿»¿∆»ƒ¿≈

‰˙È‰L B‡ .ÌÈ¯eÁa‰ ÌÚ ˙˜ÁOÓ ‰˙È‰L B‡ .Ì„‡»»∆»¿»¿«∆∆ƒ««ƒ∆»¿»
‰È˙BÎML „Ú ,dÏÚaÓ Ì¯ ÏB˜a LÈÓLz‰ ˙Ú·Bz««««¿ƒ¿»ƒ«¿»«∆¿≈∆»
B‡ .LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ ˙¯a„Ó d˙B‡ ˙BÚÓBL¿»¿«∆∆«ƒ¿≈«¿ƒ

.dÏÚa ÈÙa dÏÚa È·‡ ˙Ïl˜Ó ‰˙È‰L∆»¿»¿«∆∆¬ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»

צר.58) הרבים.59)רחוב לרשות צעיף,60)פתוח
והרדידים". "והצניפות כג): ג, (ישעיה הכתוב מלשון

הביאו 62)מצחה.61) שם וב'תוספות' ב. עב, כתובות
שיפול  טווה היא אדום צמר ורד, "טווה חננאל: רבינו בשם

ופריצות". מצח עזות וזוהי מזהרוריתו, פניה על
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.âéÁ ‰M‡ ‰È‰zL Ôwz ‡¯ÊÚ¯pÈqa ˙¯‚B63„ÈÓz ∆¿»ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»∆∆¿ƒ»»ƒ
˙eÚÈˆ ÌeMÓ ,d˙Èa CB˙a64dÈ‡ - ‰¯‚Á ‡Ï Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ…»¿»≈»

‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ65Ì‡ ÔÎÂ .d˙a˙k ‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ , ∆∆««∆¿…ƒ¿ƒ»¿À»»¿≈ƒ
- ÈB·n‰ CB˙a ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ Úe¯t dL‡¯a ‰˙ˆÈ»¿»¿…»»«≈»≈¿»≈¿«»
ÏÚ ˙¯·BÚ dÈ‡ ,˙ÁtËÓa ‰qÎÓ d¯ÚOe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿À∆¿ƒ¿««≈»∆∆«

˙c66. »

שבת 63) לרבינו, המשנה (פירוש חגורה או (רש"י). מכנסים
מ"ד). פ"ד 64)פ"י וב'ירושלמי' א. פב, בבאֿקמא

מכדרכה  קוף שבעלה שאירע מעשה "מפני ה"א: דמגילה
בביתה  אפילו סינר לחגור צריכה זה ומטעם כדרכה". ושלא

שם). בב"ק חיות הגרצ"ה התימנים,65)(הגהות בכת"י
משנה' וב'מגיד משנה'. ב'כסף הוא וכן אינה. זו תיבה
[ולפי  רוקח' ב'מעשה הגיה וכן יהודית", "דת הביא:
נצטוינו  שהרי משה" "דת הן חכמים שתקנות נראה נוסחתנו
שורש  המצוות (ספר תקנותיהם ככל ולעשות לשמור בתורה
בזמן  שהם ומעשרות חלה נכללו ושלפיכך קעד) ומ"ע א',
- מדרבנן הוא שאף וכתם במגידֿמשנה) (ראה מדרבנן הזה
מנהג  היא יהודית ודת הי"א). (למעלה משה דת בכלל

תק  ולא ישראל בנות חכמים].שנהגו עב,66)נוהו כתובות
ב.

.ãé‰‡¯˙‰ ‰ÎÈ¯ˆ - ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ‰67ÌÈ„ÚÂ68, »∆∆«»¿ƒ»«¿»»¿≈ƒ
d˙a˙k „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â69dÈ·Ï BÈa ‰¯·Ú .70Ú„ÈÂ , ¿««»«¿ƒ¿À»»»¿»≈¿≈»¿»«

‰¯ÊÁÂ ,ÌÈ„Ú ‡Ïa da ‰¯˙‰Â ,˙c ÏÚ ˙¯·BÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆«»¿ƒ¿»»¿…≈ƒ¿»¿»
‡È‰Â ,‰¯·Ú ‰‡¯˙‰ ¯Á‡ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰ ,‰¯·ÚÂ¿»¿»≈¿≈«««¿»»»¿»¿ƒ

Ì‡ ,Èa ‰¯˙‰ ‡Ï :B‡ ,ÏÏk Èz¯·Ú ‡Ï :˙¯ÓB‡‰ˆ¯ ∆∆…»«¿ƒ¿»…ƒ¿»ƒƒ»»
‡lL Ú·MzL ¯Á‡ ‰a˙k Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¬≈∆≈¿À»««∆ƒ»«∆…

‰¯·Ú71ÔÈ‡ - BÊ ‰‡¯˙‰ ¯Á‡ ‰¯·ÚL ‰„Bz Ì‡L ; »¿»∆ƒ∆∆»¿»«««¿»»≈
.ÌeÏk dÏ»¿

כתובתה.67) תפסיד לא תחזור ואם בה. תחזור שמא
העבירה.68) ועל ההתראה א.69)על כה, סוטה

.(269 ,12 עמ' צוקמ. הוצאת פ"ז. כתובות ותוספתא
בדבר.70) עדים היו ֿ 71)שלא (מגיד ההתראה אחר

והלה  חבירו, על חוב שטר למוציא דומה זה והרי משנה).
יוסף' ('בית שבועה צריך השטר שבעל הוא, פרוע טוען
"נותן  רבינו שכתב שמה לומר, [רוצה קטו). סי' אהע"ז
שתשבע  ממנה תובע שהבעל היינו שתשבע" אחר כתובה
להשבע, צריכה שאז ה"ב, ולוה מלוה מהל' בפי"ד כמפורש

פא]. הערה להלן וראה

.åèeÈ‰L ÔB‚k ?Ú¯ ÌL ÌeMÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ≈«¿∆»
ÌÈ¯·c‰L ,¯˙BÈa ¯ÚÎÓ ¯·„ ‰˙OÚL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆»¿»»»¿…»¿≈∆«¿»ƒ
ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯·Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ∆»¿»»¬≈»««ƒ∆≈»
¯ˆÁa ‰˙È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙eÊa ‰¯e¯a ˙e„Ú≈¿»ƒ¿≈«¿∆»¿»¿»≈

‡ˆBÈ ÏÎB¯ e‡¯Â ,dc·Ï72˙ÚLa „iÓ eÒÎÂ , ¿«»¿»≈≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
‡È‰Â ‰hn‰ ÏÚÓ ˙„ÓBÚ d˙B‡ e‡ˆÓe ,B˙‡ÈˆÈ¿ƒ»»¿»∆∆≈««ƒ»¿ƒ
˜¯ e‡ˆnL B‡ ,d¯BÊ‡ ˙¯‚BÁ B‡ ÌÈÒÎn‰ ˙L·BÏ∆∆«ƒ¿»«ƒ∆∆¬»∆»¿…

‰ÏÈk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÁÏ73ÌB˜nÓ ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰L B‡ . «¿«¿»ƒ«ƒ»∆»¿ƒƒ»
B‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÚÓ B‡ ,ÏÙ‡»≈«¬ƒ∆∆∆ƒ«¿«≈

Ô˙B‡ e‡¯L B‡ ,d˜eÏÁ Èt ÏÚ ˜MÓ e‰e‡¯L∆»¿«≈«ƒ¬»∆»»
ÔÈÙt‚Ó B‡ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ˜MÓ74B‡ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿ƒ∆∆∆
eÙÈ‚‰Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÒÎpL75‡ˆBiÎÂ .˙B˙Ï„ ∆ƒ¿¿∆««∆¿≈ƒ¿»¿«≈

‡Ïa ‡ˆz - d‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈ƒ»»«««¿ƒ»≈≈¿…
‰‡¯˙‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ÔÈ‡Â .‰a˙k76. ¿À»¿≈¿ƒ»«¿»»

מתוך 72) יוצא רוכל הגירסא: ה"ו, פ"ז כתובות ב'ירושלמי'
בהם. להתקשט לנשים בשמים מוכר - רוכל ביתה.

מיתושים 73) בה הישן על להגן המיטה על שפורשים רשת,
למעלה, ופניו השוכב אם כי למעלה? הרוק זרק מי וזבובים.
וברש"י). כד: (יבמות תשמיש בשעת ורקקה זו זינתה הלכך

ב.75)מחבקים.74) כד, ביבמות מוזכר זה וכל סגרו.
ה"ו. פ"ז כתובות כבר 76)וב'ירושלמי' שעברה, כיון

(כסףֿמשנה). בהתראה צורך עוד ואין בעלה, על נאסרה

.æè˙‡Ê ÔÎÂ ,˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡ ‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ∆∆««∆««¿ƒ¿≈…
,‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ¯ÚÎÓ ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»»»¿…»≈ƒ∆«««¿ƒ

‡ÈˆBÈ ‡Ï - ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡77‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ∆»ƒ»»…ƒ¿««ƒ∆…ƒ
‰a˙k Ô‰Ï ÔÈ‡ -78È„k ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰a˙k‰L . ≈»∆¿À»∆«¿À»«»«¬»ƒƒ¿≈

‡l‡ e„Èt˜‰ ‡ÏÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ˙Bˆe¯t‰ el‡ Ï·‡ ;˙BÚev‰ Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏÚ«¿ƒ¿»≈«¿¬»≈«¿≈

d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡l‡ ,[BÊ] ‰wz Ô‰Ï79. »∆«»»∆»¿≈«»¿≈»¿ƒ»

ויוצאה 77) א. כה, בסוטה מבואר דינה - דת על עוברת
ומכוער  הואיל כד:) (יבמות רבי שאמר אע"פ רע, שם משום
אבל  הנטען, הבועל מן אלא הכוונה אין - תצא הדבר,
וכמו  ממש, טומאה בעדי אלא אותה מוציאים אין מבעלה
(רי"ף  כמנאפים" משיראו - "במנאפים ז.): (מכות שאמרו

דיבמות). אחרֿכך.78)פ"ב חזרה 79)לכשיוציאון ואם
צניעות, בדרכי ואילך מכאן ומתנהגת הראשונים ממעשיה
בטלה, הראשונה שהכתובה אחרת, כתובה לה לכתוב צריך
קטו, סי' אהע"ז מחוקק' ('חלקת התראתו על כשעברה

סי"ח).

.æé˙Á‡ BÏ ‰¯Ó‡L B‡ ,‰˙pfL BzL‡ ‰‡¯L ÈÓƒ∆»»ƒ¿∆ƒ¿»∆»¿»««
˙ÎÓBÒÂ ÌÈÓ‡Ó ‡e‰L ,‰È˙B·B¯wÓ B‡ ÂÈ˙B·B¯wÓƒ¿»ƒ¿∆»∆«¬ƒ»¿∆∆
LÈ‡ ¯ÓB‡‰ ‰È‰L ÔÈa ,BzL‡ ‰˙pfL ,Ì‰ÈÏÚ BzÚc«¿¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ
‰Ê ¯·„Ï BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ - ‰M‡ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»»∆
‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â ,‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙Ó‡ ‡e‰L∆¡∆¬≈∆«»¿ƒ¿»»

‰ÈÏÚ80‰a˙k ÔzÈÂ ,81‡ˆz - ‰˙pfL BÏ ˙„B‰ Ì‡Â . »∆»¿ƒ≈¿À»¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈
dÚÈaLÓ CÎÈÙÏ .‰a˙k ‡Ïa82ıÙÁ ˙ËÈ˜a83‡lL ¿…¿À»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆∆…

k ¯Á‡Â ,BÓˆÚa d˙B‡ ‰‡¯ Ì‡ ,ÂÈzÁz ‰˙pf‰a‚z C ƒ¿»«¿»ƒ»»»¿«¿¿««»ƒ¿∆
¯·„a Ï·‡ .d˙a˙k84dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯Á‡85 ¿À»»¬»¿»»«≈≈»¿«¿ƒ»

ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡86. ∆»«¿≈ƒ¿

א.80) סו, העד,81)קידושין לדברי מאמין שהוא אע"פ
עדים. משני בפחות ממון להפסידה יכול הוא אין

כמפורש 82) להשבע, חייבת שאז שתשבע ממנה תובע
הערה  לעיל ועי' (כסףֿמשנה, ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

ה"ט.83)ע). פכ"ג למעלה בכת"י 84)מפורש
ראה, לא בעצמו הוא אם והכוונה אחר", "בדברי התימנים:

אחר. עד דברי על סומך הוא טוען 85)אלא אינו שהרי
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ספק. טענת על נשבעים ואין ודאי, נתחייבה 86)טענת אם
גם  עליה ומוסיף מגלגל הוא אחר, ממקום שבועה לו

תחתיו. זנתה שלא זו שבועה

.çéÔÈ‡ - dBˆ¯a ÂÈzÁz ‰˙pfL BzL‡ BÏ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»≈
¯Á‡a ‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È¯·„Ï ÔÈÁÈbLÓ87Ï·‡ . «¿ƒƒƒ¿»∆»∆»≈∆»»¿»¿«≈¬»

˙B‡Ïa‰ ‰„a‡Â ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,d˙a˙k ‰„a‡88; ƒ¿»¿À»»ƒ»¿∆∆¿ƒ¿»«¿»
˙efa ˙„B‰ È¯‰L89BzÚc CÓBÒÂ dÈÓ‡Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆¬≈»«¿¿ƒ»»«¬ƒ»¿≈«¿

ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·c ÏÚ«¿»∆»¬≈∆«»¿ƒ»¿≈≈ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·„a BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï LÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

ÌÈ„Ú ÈL e‡B·iL „Ú ,el‡90BzL‡ ‰˙pfL e„ÈÚÈÂ ≈«∆»¿≈≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿
B‡ ÔÈÙBk Ck ¯Á‡Â ,dBˆ¯a Ì‰ÈÙa ˙‡Ê.‡ÈˆB‰Ï B˙ …ƒ¿≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ

יכול 87) שאינו גרשום, רבינו תקנת ואחרי ב. צ, נדרים
שאשתו  לומר נאמן אינו הבעל גם כרחה, בעל אשתו לגרש
מיימוניות'). ('הגהות באחרת נתן עיניו שמא - זנתה

לעיל 88) כמבואר נדונייתה, מנכסי נגנב או שאבד מה
י. צא.).89)הלכה (נדרים עדים כמאה דומה והודאתה

מוציא".90) הוא בעדים - דין "בית ב: כד, ביבמות

.èé‰‚‚La dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡‰91- Ò‡a B‡ »ƒ»∆ƒ¿»«««¿»ƒ¿»»¿…∆
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

Ì"ekÚ dÒ‡L ÔÈa .˙¯zÓ - ‰Ot˙ ‡‰92ÔÈa »ƒ¿¿»À∆∆≈∆¬»»«≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ÏÎÂ .Ï‡¯OÈ dÒ‡L∆¬»»ƒ¿»≈¿…∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆««
,BÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,ÔBˆ¯a dÙBqL Ètƒ∆»¿»«¬ƒ»¿»«ƒ
BÊ È¯‰ - Bz¯ÎBO È˙ÈÈ‰ È˙B‡ Ò‡ ‡Ï ÈÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈…»«ƒ»ƒƒ«¿¬≈

Ò‡a [‰˙È‰] ‰lÁzÓe ,dL·Ï ¯ˆi‰L ;˙¯zÓ93. À∆∆∆«≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»¿…∆

לאשתו 91) ונתכוון בבית, עמו איש ואשת אשתו כגון
(סוטה  בעלה שהוא כסבורה שגגה היא ואף זו, לו ונזדמנה
ובשעת  נשים, שתי שקידשו "שנים מצינו: וכן וברש"י). כח,
של  ואת לזה, זה של את (הוחלפו) החליפו לחופה כניסתם
שסברתי  מפני זניתי האומרת אבל לג:), (יבמות לזה" זה
(שו"ע  ישראל לבעלה ואסורה כמזידה זו הרי לזנות, מותר

ס"ג). קעח, סי' ב.92)אהע"ז ג, כתובות 93)כתובות
ב. נא,

.ëÌÈËÒÏ Ô˙B‡ e·bL ÌÈL94˙BÈe·Lk Ô‰ È¯‰ -95, »ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌeÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓe ,˙BÒe‡ Ô‰L96, ∆≈¬À»¿«¬≈∆¿ƒƒƒ

˙B¯eÒ‡Â ,ÔBˆ¯a el‡ È¯‰ - ÔÓˆÚÓ ÌÈËÒlÏ eÎÏ‰Â¿»¿«ƒ¿ƒ≈«¿»¬≈≈¿»«¬
Ô‰ÈÏÚ·Ï97,‡e‰ „Á‡ ˙Ò‡p‰ ÔÈ„Â ˙‚‚BM‰ ÔÈ„Â . ¿«¿≈∆¿ƒ«∆∆¿ƒ«∆¡∆∆∆»

.da LÈ Ò‡ „ˆ ‰‚‚M‰L∆«¿»»«…∆≈»

בעליהן.94) מתחת ע"י 95)שודדים, במלחמה שנשבו
האויב. לבעליהן.96)חיל שם.97)ללכת כתובות,

.àë;Ï‡¯OÈ dÏÚa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿»ƒ¿»≈
‰¯eÒ‡ - ‰Ò‡pL B‡ ‰‚‚ML Ô‰k ˙L‡ Ï·‡¬»≈∆…≈∆»¿»∆∆∆¿»¬»

‰BÊ ˙OÚ È¯‰L ,dÏÚ·Ï98¯eÒ‡ ‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ¿«¿»∆¬≈«¬»»ƒ»»¿»
‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰BÊa99. ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ב.98) נו, בה"ז 99)יבמות ושם ה"א. ופי"ח ה"א, פי"ז
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן אשת רבינו: כותב

הראשון. בעלה יוכל "לא ד): כד, (דברים שנאמר טומאה,
בכלל, הכל הוטמאה", אשר אחרי . . . לקחתה. לשוב . . .
באשת  הכתוב לך פירט בעליהן, על אסורות נבעלו שאם
לא  "והיא שנאמר: לבעלה, מותרת שהיא שנאנסה ישראל
זונה". היא שהרי עומדת, באיסורה כהן אשת אבל נתפשה",

.áë- ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ „Á‡∆»≈∆ƒ¿»≈≈∆…≈∆∆∆¿»
‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,˙ÙÒBz‰Â ¯wÚ‰ ,˙Ói˜ d˙a˙k¿À»»«∆∆»ƒ»¿«∆∆¿…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk d˙a˙kÓ100Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ .101dÏ ÔzÏ ƒ¿À»»¿¿ƒ∆«…≈ƒ≈»
.dL¯‚Ïe d˙a˙k¿À»»¿»¿»

א.100) צא, והתורה 101)נדרים בזונה, אסור שהרי
לך", יהיה קדוש . . . "וקדשתו ח): כא, (ויקרא אמרה
יבמות  - (הכהו) דפנו רצה לא שאם כרחו, בעל - וקדשתו

ב. פה,

.âëÈz‚‚L B‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ
‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È¯·„Ï LLBÁ BÈ‡ - ¯Á‡Ï ÈzÏÚ·Â¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈≈ƒ¿»∆»∆»≈∆»

¯Á‡a ‰˙102BÏ ¯Ó‡L B‡ ,BÏ ˙Ó‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈¿ƒ»¿»∆¡∆∆∆»«
‡ÈˆBÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L Ì„‡103.‰a˙k ÔzÈÂ »»∆≈«¿»»ƒ¿ƒ≈¿À»

א.102) צא, ב. צ, כרצון 103)נדרים לכהן, ביחס אונס
לעיל  כמבואר יוציא, - ישראל ובאשת ישראל, לאשת ביחס

הי"זֿיח.

.ãëLÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :ÌÈL ÈÙa BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ«ƒ»¿ƒƒƒ
‰˙‰LÂ ,ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ¯˙ÒÏ BnÚ ‰ÒÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈≈∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»¬»

‰‡ÓË È„k104„Ú dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿≈À¿»¬≈¬»««¿»«
‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰p˜LiL105. ∆«¿∆»≈«»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»

‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - ‰p˜LiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â106ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ≈…∆∆«¿∆»≈»¿À»¿««
¯ÚÎÓ ¯˙BÈ ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ,¯ÚÎÓ ¯·„ e‡ˆÓ ‡lL Ètƒ∆…»¿»»¿…»∆≈¿»»≈¿…»

‰fÓ107ÌL ÔÈ‡L ÌBi‰Â .108‰ËBÒ ÈÓ109‰¯Ò‡ - ƒ∆¿«∆≈»≈»∆∆¿»
ÌÏBÚ ¯eq‡ ÂÈÏÚ110‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . »»ƒ»¿≈≈¿…¿À»…ƒ»¿…

ÒBz.¯Ò‡‰Ï dÏ eÓ¯b ÌÈÚ¯‰ ‰ÈOÚÓ È¯‰L ,˙Ù∆∆∆¬≈«¬∆»»»ƒ»¿»¿≈»≈

ה"ב).104) פ"א סוטה (הל' וגמיעתה ביצה צליית כדי
ולהשקותה 106)שם.105) עליו, ונאסרה נטמאה שמא

האיש  "והביא טו): ה, (במדבר אומר שהכתוב איֿאפשר,
בפ"ב  רבינו פסק וכן כה. (סוטה מת הוא והרי אשתו". את

ה"ז). סוטה אחרי 107)מהל' החשוד עם שנסתתרה
בה. התרה בפ"א 108)שבעלה זו מילה בביאור ראה

ה"ז, אישות מהל' בפ"ד עוד ועי' ה"א, התורה יסודי מהל'
מג. היא.109)הערה טהורה אם ב,110)לבדקה סוטה

ב.

.äëLÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÈ·Ï BÈa dÏ ¯Ó‡»«»≈¿≈»«ƒ»¿ƒƒƒ
‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰¯zÒpL d˙B‡ ‰‡¯Â ,ÈBÏt¿ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈À¿»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -111ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ‰f‰ ÔÓfa ¬≈¬»»»«¿««∆∆≈»≈
‰a˙k ÔzÈÂ ,‡ÈˆB‰Ï ·iÁÂ .‰ËBÒ112˙È„B‰ Ì‡Â . »¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ≈

‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - da ‰¯˙‰L ¯Á‡ ‰¯zÒpL113. ∆ƒ¿¿»««∆ƒ¿»»≈≈¿…¿À»
dÚÈaLÓ CÎÈÙÏe114.‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÏÚ ¿ƒ»«¿ƒ»«∆¿««»ƒ≈¿À»

הסובר 111) יהודה ברבי יוסי רבי לדעת לחוש יש כי
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קיז zeyi` zekld - miyp xtq - hay c"k iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.âéÁ ‰M‡ ‰È‰zL Ôwz ‡¯ÊÚ¯pÈqa ˙¯‚B63„ÈÓz ∆¿»ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»∆∆¿ƒ»»ƒ
˙eÚÈˆ ÌeMÓ ,d˙Èa CB˙a64dÈ‡ - ‰¯‚Á ‡Ï Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ…»¿»≈»

‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ65Ì‡ ÔÎÂ .d˙a˙k ‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ , ∆∆««∆¿…ƒ¿ƒ»¿À»»¿≈ƒ
- ÈB·n‰ CB˙a ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ Úe¯t dL‡¯a ‰˙ˆÈ»¿»¿…»»«≈»≈¿»≈¿«»
ÏÚ ˙¯·BÚ dÈ‡ ,˙ÁtËÓa ‰qÎÓ d¯ÚOe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿À∆¿ƒ¿««≈»∆∆«

˙c66. »

שבת 63) לרבינו, המשנה (פירוש חגורה או (רש"י). מכנסים
מ"ד). פ"ד 64)פ"י וב'ירושלמי' א. פב, בבאֿקמא

מכדרכה  קוף שבעלה שאירע מעשה "מפני ה"א: דמגילה
בביתה  אפילו סינר לחגור צריכה זה ומטעם כדרכה". ושלא

שם). בב"ק חיות הגרצ"ה התימנים,65)(הגהות בכת"י
משנה' וב'מגיד משנה'. ב'כסף הוא וכן אינה. זו תיבה
[ולפי  רוקח' ב'מעשה הגיה וכן יהודית", "דת הביא:
נצטוינו  שהרי משה" "דת הן חכמים שתקנות נראה נוסחתנו
שורש  המצוות (ספר תקנותיהם ככל ולעשות לשמור בתורה
בזמן  שהם ומעשרות חלה נכללו ושלפיכך קעד) ומ"ע א',
- מדרבנן הוא שאף וכתם במגידֿמשנה) (ראה מדרבנן הזה
מנהג  היא יהודית ודת הי"א). (למעלה משה דת בכלל

תק  ולא ישראל בנות חכמים].שנהגו עב,66)נוהו כתובות
ב.

.ãé‰‡¯˙‰ ‰ÎÈ¯ˆ - ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ‰67ÌÈ„ÚÂ68, »∆∆«»¿ƒ»«¿»»¿≈ƒ
d˙a˙k „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â69dÈ·Ï BÈa ‰¯·Ú .70Ú„ÈÂ , ¿««»«¿ƒ¿À»»»¿»≈¿≈»¿»«

‰¯ÊÁÂ ,ÌÈ„Ú ‡Ïa da ‰¯˙‰Â ,˙c ÏÚ ˙¯·BÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆«»¿ƒ¿»»¿…≈ƒ¿»¿»
‡È‰Â ,‰¯·Ú ‰‡¯˙‰ ¯Á‡ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰ ,‰¯·ÚÂ¿»¿»≈¿≈«««¿»»»¿»¿ƒ

Ì‡ ,Èa ‰¯˙‰ ‡Ï :B‡ ,ÏÏk Èz¯·Ú ‡Ï :˙¯ÓB‡‰ˆ¯ ∆∆…»«¿ƒ¿»…ƒ¿»ƒƒ»»
‡lL Ú·MzL ¯Á‡ ‰a˙k Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¬≈∆≈¿À»««∆ƒ»«∆…

‰¯·Ú71ÔÈ‡ - BÊ ‰‡¯˙‰ ¯Á‡ ‰¯·ÚL ‰„Bz Ì‡L ; »¿»∆ƒ∆∆»¿»«««¿»»≈
.ÌeÏk dÏ»¿

כתובתה.67) תפסיד לא תחזור ואם בה. תחזור שמא
העבירה.68) ועל ההתראה א.69)על כה, סוטה

.(269 ,12 עמ' צוקמ. הוצאת פ"ז. כתובות ותוספתא
בדבר.70) עדים היו ֿ 71)שלא (מגיד ההתראה אחר

והלה  חבירו, על חוב שטר למוציא דומה זה והרי משנה).
יוסף' ('בית שבועה צריך השטר שבעל הוא, פרוע טוען
"נותן  רבינו שכתב שמה לומר, [רוצה קטו). סי' אהע"ז
שתשבע  ממנה תובע שהבעל היינו שתשבע" אחר כתובה
להשבע, צריכה שאז ה"ב, ולוה מלוה מהל' בפי"ד כמפורש

פא]. הערה להלן וראה

.åèeÈ‰L ÔB‚k ?Ú¯ ÌL ÌeMÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ≈«¿∆»
ÌÈ¯·c‰L ,¯˙BÈa ¯ÚÎÓ ¯·„ ‰˙OÚL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆»¿»»»¿…»¿≈∆«¿»ƒ
ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯·Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ∆»¿»»¬≈»««ƒ∆≈»
¯ˆÁa ‰˙È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙eÊa ‰¯e¯a ˙e„Ú≈¿»ƒ¿≈«¿∆»¿»¿»≈

‡ˆBÈ ÏÎB¯ e‡¯Â ,dc·Ï72˙ÚLa „iÓ eÒÎÂ , ¿«»¿»≈≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
‡È‰Â ‰hn‰ ÏÚÓ ˙„ÓBÚ d˙B‡ e‡ˆÓe ,B˙‡ÈˆÈ¿ƒ»»¿»∆∆≈««ƒ»¿ƒ
˜¯ e‡ˆnL B‡ ,d¯BÊ‡ ˙¯‚BÁ B‡ ÌÈÒÎn‰ ˙L·BÏ∆∆«ƒ¿»«ƒ∆∆¬»∆»¿…

‰ÏÈk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÁÏ73ÌB˜nÓ ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰L B‡ . «¿«¿»ƒ«ƒ»∆»¿ƒƒ»
B‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÚÓ B‡ ,ÏÙ‡»≈«¬ƒ∆∆∆ƒ«¿«≈

Ô˙B‡ e‡¯L B‡ ,d˜eÏÁ Èt ÏÚ ˜MÓ e‰e‡¯L∆»¿«≈«ƒ¬»∆»»
ÔÈÙt‚Ó B‡ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ˜MÓ74B‡ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿ƒ∆∆∆
eÙÈ‚‰Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÒÎpL75‡ˆBiÎÂ .˙B˙Ï„ ∆ƒ¿¿∆««∆¿≈ƒ¿»¿«≈

‡Ïa ‡ˆz - d‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈ƒ»»«««¿ƒ»≈≈¿…
‰‡¯˙‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ÔÈ‡Â .‰a˙k76. ¿À»¿≈¿ƒ»«¿»»

מתוך 72) יוצא רוכל הגירסא: ה"ו, פ"ז כתובות ב'ירושלמי'
בהם. להתקשט לנשים בשמים מוכר - רוכל ביתה.

מיתושים 73) בה הישן על להגן המיטה על שפורשים רשת,
למעלה, ופניו השוכב אם כי למעלה? הרוק זרק מי וזבובים.
וברש"י). כד: (יבמות תשמיש בשעת ורקקה זו זינתה הלכך

ב.75)מחבקים.74) כד, ביבמות מוזכר זה וכל סגרו.
ה"ו. פ"ז כתובות כבר 76)וב'ירושלמי' שעברה, כיון

(כסףֿמשנה). בהתראה צורך עוד ואין בעלה, על נאסרה

.æè˙‡Ê ÔÎÂ ,˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡ ‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ∆∆««∆««¿ƒ¿≈…
,‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ¯ÚÎÓ ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»»»¿…»≈ƒ∆«««¿ƒ

‡ÈˆBÈ ‡Ï - ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡77‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ∆»ƒ»»…ƒ¿««ƒ∆…ƒ
‰a˙k Ô‰Ï ÔÈ‡ -78È„k ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰a˙k‰L . ≈»∆¿À»∆«¿À»«»«¬»ƒƒ¿≈

‡l‡ e„Èt˜‰ ‡ÏÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ˙Bˆe¯t‰ el‡ Ï·‡ ;˙BÚev‰ Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏÚ«¿ƒ¿»≈«¿¬»≈«¿≈

d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡l‡ ,[BÊ] ‰wz Ô‰Ï79. »∆«»»∆»¿≈«»¿≈»¿ƒ»

ויוצאה 77) א. כה, בסוטה מבואר דינה - דת על עוברת
ומכוער  הואיל כד:) (יבמות רבי שאמר אע"פ רע, שם משום
אבל  הנטען, הבועל מן אלא הכוונה אין - תצא הדבר,
וכמו  ממש, טומאה בעדי אלא אותה מוציאים אין מבעלה
(רי"ף  כמנאפים" משיראו - "במנאפים ז.): (מכות שאמרו

דיבמות). אחרֿכך.78)פ"ב חזרה 79)לכשיוציאון ואם
צניעות, בדרכי ואילך מכאן ומתנהגת הראשונים ממעשיה
בטלה, הראשונה שהכתובה אחרת, כתובה לה לכתוב צריך
קטו, סי' אהע"ז מחוקק' ('חלקת התראתו על כשעברה

סי"ח).

.æé˙Á‡ BÏ ‰¯Ó‡L B‡ ,‰˙pfL BzL‡ ‰‡¯L ÈÓƒ∆»»ƒ¿∆ƒ¿»∆»¿»««
˙ÎÓBÒÂ ÌÈÓ‡Ó ‡e‰L ,‰È˙B·B¯wÓ B‡ ÂÈ˙B·B¯wÓƒ¿»ƒ¿∆»∆«¬ƒ»¿∆∆
LÈ‡ ¯ÓB‡‰ ‰È‰L ÔÈa ,BzL‡ ‰˙pfL ,Ì‰ÈÏÚ BzÚc«¿¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ
‰Ê ¯·„Ï BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ - ‰M‡ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»»∆
‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â ,‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙Ó‡ ‡e‰L∆¡∆¬≈∆«»¿ƒ¿»»

‰ÈÏÚ80‰a˙k ÔzÈÂ ,81‡ˆz - ‰˙pfL BÏ ˙„B‰ Ì‡Â . »∆»¿ƒ≈¿À»¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈
dÚÈaLÓ CÎÈÙÏ .‰a˙k ‡Ïa82ıÙÁ ˙ËÈ˜a83‡lL ¿…¿À»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆∆…

k ¯Á‡Â ,BÓˆÚa d˙B‡ ‰‡¯ Ì‡ ,ÂÈzÁz ‰˙pf‰a‚z C ƒ¿»«¿»ƒ»»»¿«¿¿««»ƒ¿∆
¯·„a Ï·‡ .d˙a˙k84dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯Á‡85 ¿À»»¬»¿»»«≈≈»¿«¿ƒ»

ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡86. ∆»«¿≈ƒ¿

א.80) סו, העד,81)קידושין לדברי מאמין שהוא אע"פ
עדים. משני בפחות ממון להפסידה יכול הוא אין

כמפורש 82) להשבע, חייבת שאז שתשבע ממנה תובע
הערה  לעיל ועי' (כסףֿמשנה, ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

ה"ט.83)ע). פכ"ג למעלה בכת"י 84)מפורש
ראה, לא בעצמו הוא אם והכוונה אחר", "בדברי התימנים:

אחר. עד דברי על סומך הוא טוען 85)אלא אינו שהרי
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ספק. טענת על נשבעים ואין ודאי, נתחייבה 86)טענת אם
גם  עליה ומוסיף מגלגל הוא אחר, ממקום שבועה לו

תחתיו. זנתה שלא זו שבועה

.çéÔÈ‡ - dBˆ¯a ÂÈzÁz ‰˙pfL BzL‡ BÏ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»≈
¯Á‡a ‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È¯·„Ï ÔÈÁÈbLÓ87Ï·‡ . «¿ƒƒƒ¿»∆»∆»≈∆»»¿»¿«≈¬»

˙B‡Ïa‰ ‰„a‡Â ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,d˙a˙k ‰„a‡88; ƒ¿»¿À»»ƒ»¿∆∆¿ƒ¿»«¿»
˙efa ˙„B‰ È¯‰L89BzÚc CÓBÒÂ dÈÓ‡Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆¬≈»«¿¿ƒ»»«¬ƒ»¿≈«¿

ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·c ÏÚ«¿»∆»¬≈∆«»¿ƒ»¿≈≈ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·„a BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï LÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

ÌÈ„Ú ÈL e‡B·iL „Ú ,el‡90BzL‡ ‰˙pfL e„ÈÚÈÂ ≈«∆»¿≈≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿
B‡ ÔÈÙBk Ck ¯Á‡Â ,dBˆ¯a Ì‰ÈÙa ˙‡Ê.‡ÈˆB‰Ï B˙ …ƒ¿≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ

יכול 87) שאינו גרשום, רבינו תקנת ואחרי ב. צ, נדרים
שאשתו  לומר נאמן אינו הבעל גם כרחה, בעל אשתו לגרש
מיימוניות'). ('הגהות באחרת נתן עיניו שמא - זנתה

לעיל 88) כמבואר נדונייתה, מנכסי נגנב או שאבד מה
י. צא.).89)הלכה (נדרים עדים כמאה דומה והודאתה

מוציא".90) הוא בעדים - דין "בית ב: כד, ביבמות

.èé‰‚‚La dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡‰91- Ò‡a B‡ »ƒ»∆ƒ¿»«««¿»ƒ¿»»¿…∆
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

Ì"ekÚ dÒ‡L ÔÈa .˙¯zÓ - ‰Ot˙ ‡‰92ÔÈa »ƒ¿¿»À∆∆≈∆¬»»«≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ÏÎÂ .Ï‡¯OÈ dÒ‡L∆¬»»ƒ¿»≈¿…∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆««
,BÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,ÔBˆ¯a dÙBqL Ètƒ∆»¿»«¬ƒ»¿»«ƒ
BÊ È¯‰ - Bz¯ÎBO È˙ÈÈ‰ È˙B‡ Ò‡ ‡Ï ÈÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈…»«ƒ»ƒƒ«¿¬≈

Ò‡a [‰˙È‰] ‰lÁzÓe ,dL·Ï ¯ˆi‰L ;˙¯zÓ93. À∆∆∆«≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»¿…∆

לאשתו 91) ונתכוון בבית, עמו איש ואשת אשתו כגון
(סוטה  בעלה שהוא כסבורה שגגה היא ואף זו, לו ונזדמנה
ובשעת  נשים, שתי שקידשו "שנים מצינו: וכן וברש"י). כח,
של  ואת לזה, זה של את (הוחלפו) החליפו לחופה כניסתם
שסברתי  מפני זניתי האומרת אבל לג:), (יבמות לזה" זה
(שו"ע  ישראל לבעלה ואסורה כמזידה זו הרי לזנות, מותר

ס"ג). קעח, סי' ב.92)אהע"ז ג, כתובות 93)כתובות
ב. נא,

.ëÌÈËÒÏ Ô˙B‡ e·bL ÌÈL94˙BÈe·Lk Ô‰ È¯‰ -95, »ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌeÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓe ,˙BÒe‡ Ô‰L96, ∆≈¬À»¿«¬≈∆¿ƒƒƒ

˙B¯eÒ‡Â ,ÔBˆ¯a el‡ È¯‰ - ÔÓˆÚÓ ÌÈËÒlÏ eÎÏ‰Â¿»¿«ƒ¿ƒ≈«¿»¬≈≈¿»«¬
Ô‰ÈÏÚ·Ï97,‡e‰ „Á‡ ˙Ò‡p‰ ÔÈ„Â ˙‚‚BM‰ ÔÈ„Â . ¿«¿≈∆¿ƒ«∆∆¿ƒ«∆¡∆∆∆»

.da LÈ Ò‡ „ˆ ‰‚‚M‰L∆«¿»»«…∆≈»

בעליהן.94) מתחת ע"י 95)שודדים, במלחמה שנשבו
האויב. לבעליהן.96)חיל שם.97)ללכת כתובות,

.àë;Ï‡¯OÈ dÏÚa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿»ƒ¿»≈
‰¯eÒ‡ - ‰Ò‡pL B‡ ‰‚‚ML Ô‰k ˙L‡ Ï·‡¬»≈∆…≈∆»¿»∆∆∆¿»¬»

‰BÊ ˙OÚ È¯‰L ,dÏÚ·Ï98¯eÒ‡ ‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ¿«¿»∆¬≈«¬»»ƒ»»¿»
‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰BÊa99. ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ב.98) נו, בה"ז 99)יבמות ושם ה"א. ופי"ח ה"א, פי"ז
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן אשת רבינו: כותב

הראשון. בעלה יוכל "לא ד): כד, (דברים שנאמר טומאה,
בכלל, הכל הוטמאה", אשר אחרי . . . לקחתה. לשוב . . .
באשת  הכתוב לך פירט בעליהן, על אסורות נבעלו שאם
לא  "והיא שנאמר: לבעלה, מותרת שהיא שנאנסה ישראל
זונה". היא שהרי עומדת, באיסורה כהן אשת אבל נתפשה",

.áë- ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ „Á‡∆»≈∆ƒ¿»≈≈∆…≈∆∆∆¿»
‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,˙ÙÒBz‰Â ¯wÚ‰ ,˙Ói˜ d˙a˙k¿À»»«∆∆»ƒ»¿«∆∆¿…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk d˙a˙kÓ100Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ .101dÏ ÔzÏ ƒ¿À»»¿¿ƒ∆«…≈ƒ≈»
.dL¯‚Ïe d˙a˙k¿À»»¿»¿»

א.100) צא, והתורה 101)נדרים בזונה, אסור שהרי
לך", יהיה קדוש . . . "וקדשתו ח): כא, (ויקרא אמרה
יבמות  - (הכהו) דפנו רצה לא שאם כרחו, בעל - וקדשתו

ב. פה,

.âëÈz‚‚L B‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ
‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È¯·„Ï LLBÁ BÈ‡ - ¯Á‡Ï ÈzÏÚ·Â¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈≈ƒ¿»∆»∆»≈∆»

¯Á‡a ‰˙102BÏ ¯Ó‡L B‡ ,BÏ ˙Ó‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈¿ƒ»¿»∆¡∆∆∆»«
‡ÈˆBÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L Ì„‡103.‰a˙k ÔzÈÂ »»∆≈«¿»»ƒ¿ƒ≈¿À»

א.102) צא, ב. צ, כרצון 103)נדרים לכהן, ביחס אונס
לעיל  כמבואר יוציא, - ישראל ובאשת ישראל, לאשת ביחס

הי"זֿיח.

.ãëLÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :ÌÈL ÈÙa BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ«ƒ»¿ƒƒƒ
‰˙‰LÂ ,ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ¯˙ÒÏ BnÚ ‰ÒÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈≈∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»¬»

‰‡ÓË È„k104„Ú dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿≈À¿»¬≈¬»««¿»«
‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰p˜LiL105. ∆«¿∆»≈«»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»

‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - ‰p˜LiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â106ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ≈…∆∆«¿∆»≈»¿À»¿««
¯ÚÎÓ ¯˙BÈ ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ,¯ÚÎÓ ¯·„ e‡ˆÓ ‡lL Ètƒ∆…»¿»»¿…»∆≈¿»»≈¿…»

‰fÓ107ÌL ÔÈ‡L ÌBi‰Â .108‰ËBÒ ÈÓ109‰¯Ò‡ - ƒ∆¿«∆≈»≈»∆∆¿»
ÌÏBÚ ¯eq‡ ÂÈÏÚ110‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . »»ƒ»¿≈≈¿…¿À»…ƒ»¿…

ÒBz.¯Ò‡‰Ï dÏ eÓ¯b ÌÈÚ¯‰ ‰ÈOÚÓ È¯‰L ,˙Ù∆∆∆¬≈«¬∆»»»ƒ»¿»¿≈»≈

ה"ב).104) פ"א סוטה (הל' וגמיעתה ביצה צליית כדי
ולהשקותה 106)שם.105) עליו, ונאסרה נטמאה שמא

האיש  "והביא טו): ה, (במדבר אומר שהכתוב איֿאפשר,
בפ"ב  רבינו פסק וכן כה. (סוטה מת הוא והרי אשתו". את

ה"ז). סוטה אחרי 107)מהל' החשוד עם שנסתתרה
בה. התרה בפ"א 108)שבעלה זו מילה בביאור ראה

ה"ז, אישות מהל' בפ"ד עוד ועי' ה"א, התורה יסודי מהל'
מג. היא.109)הערה טהורה אם ב,110)לבדקה סוטה

ב.

.äëLÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÈ·Ï BÈa dÏ ¯Ó‡»«»≈¿≈»«ƒ»¿ƒƒƒ
‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰¯zÒpL d˙B‡ ‰‡¯Â ,ÈBÏt¿ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈À¿»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -111ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ‰f‰ ÔÓfa ¬≈¬»»»«¿««∆∆≈»≈
‰a˙k ÔzÈÂ ,‡ÈˆB‰Ï ·iÁÂ .‰ËBÒ112˙È„B‰ Ì‡Â . »¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ≈

‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - da ‰¯˙‰L ¯Á‡ ‰¯zÒpL113. ∆ƒ¿¿»««∆ƒ¿»»≈≈¿…¿À»
dÚÈaLÓ CÎÈÙÏe114.‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÏÚ ¿ƒ»«¿ƒ»«∆¿««»ƒ≈¿À»

הסובר 111) יהודה ברבי יוסי רבי לדעת לחוש יש כי
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והתראה  קינוי זה הרי לבינה, בינו בעלה לה קנא שאפילו
ב:). פי 112)(סוטה על כתובתה להפסידה נאמן אינו כי

עדים.113)עצמו. כמאה דין בעל ראה 114)הודאת
פא. והערה יז, הלכה למעלה

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
נדרים,1) עליה ונמצאו סתם אשה הנושא דין רבינו בו ביאר

מומים  בה שנולדו או תשמיש, בשעת דם הרואה מומים. או
היבם  הנישואין, אחרי מומין בו שנולדו האיש אחרים,

לבעלה. שהיה המום אותו בו שנמצא

.à‡ˆz - ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ‡OBp‰«≈ƒ»¿»¿ƒ¿¿»∆»¿»ƒ≈≈
‰a˙k ‡Ïa2˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,3ÌÈ¯„ el‡a . ¿…¿À»…ƒ»¿…∆∆¿≈¿»ƒ

B‡ ,ÔÈÈ ‰zL˙ ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL ?e¯Ó‡»¿∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ
ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL4¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â , ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

Ô‰a ËM˜˙‰Ï ÌB˜n‰ ÈL Ïk C¯cL ÌÈÈn‰5Ï·‡ ; «ƒƒ∆∆∆»¿≈«»¿ƒ¿«≈»∆¬»
‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - el‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆«≈≈≈…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk6. ¿

עג,2) בגמרא שם שמואל וכפירוש במשנה, ב עב, כתובות
שאין  עלֿמנת עמה התנה (שלא סתם בקידשה שאפילו ב
הואיל  צריכה, גט אבל כתובה, בלא תצא נדרים) עליך

סתם. חכמים 3)וקידשה שאמרו "נשים א: קא, שם
וכלֿשכן  תוספות, להן אין . . בכתובה. שלא יוצאות

נדריה. על לבעלה לגלות לה היה כי שם 4)מנהֿמאתים",
(רש"י). עליו ומתגנה נפש עינוי בהן שיש ב. וכמו 5)עב,

דקים  פשתן "כלי ה"ז: פ"ז, כתובות ב'ירושלמי' שאמרו
הם". צבעונים ככלי שאן, מבית בו 6)הבאים שאין כל

ה"ו. פ"ז לעיל והשווה מקפיד, אינו נפש עינוי

.áÈÓenÓ ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ÒBk‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»ƒ≈
Ìe¯‡a ¯·kL ÌÈLp‰7‰Ê ÌeÓa ÏÚa‰ Ú„È ‡ÏÂ , «»ƒ∆¿»≈«¿¿…»««««¿∆

‰ˆ¯Â Ba ÚÓL ‡ÏÂ8‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz BÊ È¯‰ - ¿…»«¿»»¬≈≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ9BÏ eÈ‰Â ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ‰È‰ ?„ˆÈk . ƒ»¿…∆∆≈«»»∆¿»»ƒ¿»

,el‡ ÔÈÓeÓ ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ·B¯¿̃ƒ≈»«…»«¿ƒƒ≈
˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ ;¯˙qaL ÔÈÓeÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿≈∆≈

‰ˆ¯Â ÚÓML ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈ˙B·B¯˜a10ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»«¬»»∆»«¿»»¿ƒ≈»
ÔÈÓeÓa ÔÚBË - ÌÈ·B¯˜ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ıÁ¯Ó∆¿»∆…»¿ƒ≈¿ƒ

‰tÎÂ .¯˙qaL11ÌÈÚe„È ÌÈzÚa12‡e‰ È¯‰ - ∆«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¬≈
ÈÓenÓ13ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Ï·‡ .¯˙Ò ƒ≈≈∆¬»¿ƒ∆«»≈»

B˙˜ÊÁÂ ,BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L ;ÔBÚËÏƒ¿∆¬≈«…ƒ»¿¿ƒ¿∆¿»
Òit˙Â ÚÓML14‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ Úe„È ¯·c . ∆»«¿ƒ¿«≈»»»«∆≈ƒ∆∆»

Cl‰Ï ÌL ÌÈLp‰ ‚‰Ó ‰È‰L ˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a¿»«¿∆»»ƒ¿««»ƒ»¿«≈
:ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ,˙BÈeÏb Ô‰ÈÙe ˜eMa«¿≈∆¿¿«…¿ƒ»¿¿ƒ
,ÈBÏt ÏL B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊÂ ,ÈBÏt ÏL Bza ‡È‰ BÊƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¬∆¿ƒ
C¯c ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .‰f‰ ÔÓfa ÌB„‡ È¯Ú BÓk¿»≈¡«¿««∆¬»¿∆≈∆∆
ıÁ¯nÏ ˙a‰ ‡ˆz Ì‡Â ,ÏÏk ˜eMÏ ˙‡ˆÏ ÌL ˙Ba‰«»»»≈«¿»¿ƒ≈≈«««∆¿»

‰¯k˙Ó ,‡ˆz ÛLpa -15ıeÁ Ì„‡ d˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ , «∆∆≈≈ƒ¿«≈»¿…ƒ¿∆»»»
.ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡ ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B·B¯wÓƒ¿∆»¬≈∆≈«¿ƒ∆«»
‰·B¯˜ BÏ ‰˙È‰ ‡lLÂ ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»»∆¿»¿∆…»¿»¿»
C¯c ÔÈ‡L BÊ ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ Ï·‡ ;da ˜c·Ïƒ¿…»¬»»»»∆¿»¿ƒ∆≈∆∆

‰·B¯˜ BÏ LÈ Ì‡ ,˙Bl‚Ó Ì‰ÈÙe da ˙‡ˆÏ ÌÈLp‰«»ƒ»≈»¿≈∆¿Àƒ≈¿»
‰n¯Ú d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L ,ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»ƒ¿…∆¬≈«…ƒ»¬À»
,ıÁ¯na Û‡ ‡aÁ˙‰Ïe ¯k˙‰Ï Ôk¯c Ì‡Â .ıÁ¯na«∆¿»¿ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈««∆¿»

‰ÏÈla ˙ˆÁB¯ ˙a‰ ‰È‰zLÂ16Ë˜ ˙È·a B‡ıÁ¯na Ô ¿∆ƒ¿∆««∆∆««¿»¿«ƒ»»«∆¿»
ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - Ú„ez ‡ÏÂ ‰‡¯z ‡lL „Ú ,dc·Ï¿«»«∆…≈»∆¿…ƒ»«¬≈∆≈
ÌÚË ÏL ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·c‰Â .ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡«¿ƒ∆«»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ∆««

·e˙k‰ ˙¯Êb ÌÈ‡Â ,Ì‰17. ≈¿≈»¿≈««»

ה"ז.7) פ"ז עליו,8)למעלה שמע שלא (כלומר, והסכים
הסכים). א'.9)ולא הערה וכנ"ל ב. עב, כתובות

ב.10) עה, לארץ 11)שם נופלת שממנו חולי
קבועים,12)(אפילפסיה). בזמנים תוקפתה שהמחלה

עז.). כתובות (רש"י הבריות בין מלצאת אז ונזהרת
"כמומי".13) כת"י: ב.14)ובנוסח עה, כתובות
ה):15) יד, (מלכיםֿא הכתוב מלשון זהותה, את מעלימה

מתנכרה". אלו 16)"והיא דברים ומקור אור. שם ואין
טו. סי' פ"ז כתובות ברא"ש שהובאו הגאונים בדברי

מקום 17) בין מחלקים היינו לא הכתוב, גזירת היו אילו
(כסףֿמשנה). תורה גזרה שכך כיון למקום,

.âÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰18ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL , ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ
BÈ‡ ,'ÂÈ˙B·B¯˜a ˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ'19ÂÈ˙B·B¯˜ ƒ¿≈∆≈ƒ¿»≈¿»

¯ÈÚa ¯‚ ‰È‰ elÙ‡Â .ÂÈÚcÈÓ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿À»»«¬ƒ»»»»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ıÁ¯Ó ÌL LÈ Ì‡ ,ÏÏk ·B¯˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈»¿»ƒ≈»∆¿»≈»
¯ÓB‡Â ,ÌÈÚ¯ BÏ eÈ‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ;ÔÚËÏƒ¿…∆ƒ∆¿»∆…ƒ¿≈ƒ¿≈
ÏÚ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ BÏ ˜c·zL ÂÈÚ¯Ó „Á‡Ï¿∆»≈≈»∆ƒ¿…ƒ¿¬«
‰‡¯È ‡ÏÂ .Òit˙Â ÚÓML B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏe ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ»∆¿»∆»«¿ƒ¿«≈¿…≈»∆
BaÏa LiM ‰Ó Ïk ‡ÈˆBÓ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L .‰Ê ÔÈc ÈÏƒƒ∆∆≈»»»ƒ»«∆≈¿ƒ
BzÚc ÔÈ‡L ,„BÚÂ .ÂÈ·B¯˜Ï ‡l‡ ,ÏkÏ el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈«…∆»ƒ¿»¿∆≈«¿

.¯˙BÈa ÂÈ·B¯˜ È¯·„Ï ‡l‡ ˙ÎÓBÒ∆∆∆»¿ƒ¿≈¿»¿≈

שם.18) כתובות ברא"ש, דבריהם ובכת"י 19)הובאו
אינן. התימנים:

.ãÔÈÓen‰ eÈ‰ Ì‡ ?ÔÈÓen‰ ˙ÚË ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¬««ƒƒ»«ƒ
,Ò¯‡˙zL Ì„˜ da eÈ‰ È‡ceL ÔÈÓeÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»ƒ∆««»»…∆∆ƒ¿»≈

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ ÔB‚k20‡È·‰Ï ·‡‰ ÏÚ - ¿∆¿«¿≈»¿«≈«»»¿»ƒ
Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,‰ˆ¯Â ÏÚa‰ Ô‰a Ú„iL ‰È‡¯21; ¿»»∆»«»∆«««¿»»∆∆¿»∆»«

eÈ‰ .ÏÏk ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»≈≈¿…¿À»¿»»
Ì‡ :ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ da e„ÏBpL ¯LÙ‡L ÌÈÓeÓƒ∆∆¿»∆¿»««»≈ƒƒ
ÏÚa‰ ÏÚ - ÏÚa‰ ˙È·Ï ‰ÒÎpL ¯Á‡ da e‡ˆÓƒ¿¿»««∆ƒ¿¿»¿≈«««««««
‰È‰Â ,da eÈ‰ ‰Ò¯‡˙ ‡lL „ÚL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆«∆…ƒ¿»¿»»»¿»»
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â da e‡ˆÓ Ì‡Â ;˙eÚË ÁwÓ BÁwÓƒ»ƒ«»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒ»

e„ÏB ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ·‡‰ ÏÚ -22, «»»¿»ƒ¿»»∆««»≈ƒ¿
e‰„O ‰ÙÁzÒÂ23. ¿ƒ¿«¬»»≈

בה.20) וכיוצא התימנים: ובכת"י עמה. כגון 21)שנולדו
ונתרצה, הבעל בו שידע היא חזקה בפניה, המום שהיה
באותו  הכיר ולא השפילן או עיניו שעצם לומר נאמן ואינו

לט). סי' לאהע"ז יוסף' ('בית עתה עד עלינו 22)מום כי
האירוסין, קודם היו כאן - היו" וכאן נמצאנו "כאן לומר:
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zeyi` zekld - miyp xtq - hay c"k iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
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עה:). (כתובות ראיה להביא עליו של 23)ולפיכך מזלו
כח, (משלי סוחף מטר לשון - נסתחפה שתומם. גרם בעל

ב.). לכתובות (רש"י שדהו נשטפה ג),

.ä,da eÈ‰ Ò¯‡˙z ‡lL „ÚL ‰È‡¯ ÏÚa‰ ‡È·‰≈ƒ«««¿»»∆«∆…ƒ¿»≈»»
CÎa BÏ ‰„B‰L B‡˜˙LÂ ‰‡¯L ‰È‡¯ ·‡‰ ‡È·‰Â , ∆»¿»¿≈ƒ»»¿»»∆»»¿»«

Òit˙Â24Òit˙Â Ô‰a Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,25‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«≈∆∆¿»∆»«»∆¿ƒ¿«≈¬≈∆
‰a˙ka ·iÁ26. «»«¿À»

שידע 25)ונתרצה.24) חזקה בפניה, המום שהיה כגון
ה"ב. לעיל וכמבואר מרחץ, שם שיש או כתובות 26)בו,

א. עו,

.å‰‰LÂ ,BzL‡ ÏÚ ‡a27ÌenL ÔÚËÂ ,ÌÈÓÈ ‰nk »«ƒ¿¿»»«»»ƒ¿»«∆
ÌÈËÓw‰ CB˙a ‰È‰ elÙ‡ - ‰zÚ „Ú ÈÏ ‰‡¯ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿»ƒ««»¬ƒ»»¿«¿»ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,Ï‚¯‰ ÛÎa B‡¿«»∆∆≈¿ƒ¬»»∆≈»»
Ú„iL B˙˜ÊÁÂ ,‰ÙÈ B˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ ÒBÎ· ‰˙BL∆«∆»ƒ≈¿»∆¿∆¿»∆»«

‰ˆ¯Â28. ¿»»

אז 27) ורק שהה, וגם שבעל הכוונה משנה' ה'מגיד לדעת
לט  סי' אהע"ז בשו"ע ה'פרישה' ולדעת לו, שומעים אין
לא  אם אפילו שהה אם כי מספיק, משניהם באחד סכ"ח,

לו. שומעים אין - שבעל רבינו 28)יודעים למד זה דבר
כמבואר  זמן, לאחר לטעון יכול שאינו בתולים, טענת מדין
כל  כאן אף ב. קיא, יבמות מהש"ס והוא הט"ו. פי"א, לעיל
עליה  כועס ועכשיו ונתרצה, ידע חזקה טען, ולא ששהה
שם). יבמות רש"י (ראה תואנה לו ומבקש אחר דבר בגלל

.æÚe·˜ ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ ‰M‡ ‡OBp‰29,d˙cÏ «≈ƒ»¿ƒ¿»∆≈»∆∆»«¿ƒ»»
È¯‰ - ‰c Ìc „¯zL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«ƒ»¬≈

ÌÈcÚ ÈLa ‡l‡ LnLz ‡Ï BÊ30Ô‰a ˙˜„BaL , …¿«≈∆»ƒ¿≈ƒƒ∆∆∆»∆
LÈÓLz ÈÙÏ „Á‡ :dÓˆÚ31¯Á‡Ï „Á‡Â , «¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ¿∆»¿««

LÈÓLz32Ba Áp˜nL ,LÈ‡ ÏL „Ú‰ ÔÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»≈∆ƒ∆¿«≈«
BÓˆÚ33‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,34. «¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ובדפוסים 29) נדה, דם של עונתית הפרשה נשים, אורח
קבועה". "וסת מקנחת 30)קדומים: שהאשה מטליות

מלשון  הי"ד, פ"ד ביאה איסורי בהל' כמבואר בהן, עצמה
ומפרש  צדקותינו", כל עדים "וכבגד ה) סד, (ישעיה הכתוב

מאוס". "כבגד שם: דם 31)רש"י ראתה אם בו לבדוק
מבעלה. ותפרוש תשמיש 32)נדה בשעת דם ראתה שמא

יב:). תשמיש.33)(נדה "אבל 34)אחר הט"ז: פ"ד
לה". ואחד לו אחד עדים, שני צריכים הכל תשמיש, אחר

.ç‰Ê ‡e‰ ÏB„b ÌenL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â35‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - ¿««ƒ∆»∆…ƒ¿ƒ»
ÌeÏk36È¯‰ .˙LnLÓe ‰lÁz dÓˆÚ ˙˜„Ba È¯‰L , ¿∆¬≈∆∆«¿»¿ƒ»¿«∆∆¬≈

‡È‰ dÓˆÚ ‰ÁpwL ˙Ú·e ,‰ÏÚ·Â dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿ƒ¿¬»¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
Ú¯‡ Ì‡ ,BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ ‡e‰Â»ƒ¿»»«≈∆»«≈∆ƒ≈«
È¯‰ - BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ ÌÈÓÚt LÏL ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ‰Ê∆««««««»¿»ƒ¿»¬≈

dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ ‰¯eÒ‡ BÊ37‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . ¬»≈≈ƒ«¿»¿≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ38;‰a˙k È‡zÓ È‡z dÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿…∆∆¿≈»¿«ƒ¿»≈¿À»

¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ‡ÈˆBÈÂ .LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«¬ƒ

ÌÏBÚÏ39dL¯‚Ï ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ ,‡t¯˙z ‡nL ;40 ¿»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«¿»¿»
¯Á‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓe .ÔÈLe¯b ˙ÚLa41BÓk , ƒ¿«≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿

‰cp‰ ÔÈÚa ¯‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿««ƒ»

בעד.35) שתבדוק עד לשמש מכתובתה 36)שאסורה
זכויותיה. בשעת 37)ומשאר דם לראות הוחזקה שהרי

נדה. ומשמשתו מזה.38)תשמיש, גדול מום לך שאין
ב.39) יב, לערער 40)נדה ויבוא לאחר, תנשא ובינתיים

מגרשה, הייתי לא . . . היה שכך יודע הייתי "אילו ולומר:
לפיכך  ממזרים", השני) (מבעלה ובניה בטל גט ונמצא

חוזרת  זו שאין לגרשה בלבך גמור לו: לעולם אומרים לך
הי"בֿיג). פ"י, גירושין הל' והשווה שם, שאין 41)(נדה

השני  בעלה אצל תראה לא ושמא שוות, ה'אצבעות' כל
פו.). הכ"א.42)(נדה פ"ד, ביאה איסורי הל'

.è˙lÁzÓ Ck ‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ«
Ì‡ Ï·‡ ;Ì„ ‰˙‡¯ ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚaÓe ,‰È‡eOƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ»»¬»»¬»ƒ

e‰„O ‰ÙÁzÒ - ˙‡OpL ¯Á‡ ‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡43. ≈«»…ƒ∆««∆ƒ»ƒ¿«¬»»≈
Ck ¯Á‡Â ,Ì„ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Á‡ ÌÚt ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«««««¿…ƒ¿»»¿««»

ÈˆBÈ - LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁ‡44 »¿»ƒ¿»»¿»≈«¿ƒƒ
dlk ‰a˙k ÔzÈÂ45BÓk ,˙ÈÓÏBÚ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈¿À»À»¿…«¬ƒ»ƒ¿

e¯‡aL46. ∆≈«¿

כב.43) הערה למעלה וראה לו, גרם הרע שהרי 44)מזלו
נדה. איסור מחמת תחתיו לעמוד ראויה כמבואר 45)אינה

י. הלכה הקודמת.46)בסמוך בהלכה

.éelÙ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ da e„ÏBpL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆¿»ƒ««∆ƒ»¬ƒ
ÔÈÁL ˙kÓ ˙ÈOÚ47Ì‡Â ,Ìi˜È - Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ : «¬≈À«¿ƒƒ»»¿«≈¿«≈¿ƒ

‰a˙k ÔzÈ - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯48. »»¿ƒƒ≈¿À»

וכן 48)מצורעת.47) עה.). (כתובות שדהו שנסתחפה
גיטה  הרי אמר לרפאותה. חייב "לקתה נא.): (שם שנינו
פי"ד  לעיל והשווה רשאי", - עצמה את תרפא וכתובתה,

הי"ז.

.àéelÙ‡ ,‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ Ba e„ÏBpL LÈ‡‰»ƒ∆¿ƒ««∆»»¬ƒ
˙ÈÓÒ B‡ BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÚË˜49‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ,BÈÚ ƒ¿¿»»«¿ƒ¿≈≈¿…»¿»

ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - BnÚ ·LÈÏ BzL‡ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈
‡ˆz - ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡ .‰a˙k¿À»∆»ƒ»¿»≈≈¿ƒ…»¿»≈≈

˙„¯BÓ Ïk ÔÈ„k ,‰a˙k ‡Ïa50ÁÈ¯ BÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ . ¿…¿À»¿ƒ»∆∆¬»ƒ«≈«
¯ÊÁL B‡ ,ÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡ ‰t‰51ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ Ë˜ÏÏ52 «∆≈««…∆∆»«ƒ¿…«¿»ƒ

B¯wÚÓ ˙LÁ ·ˆÁÏ B‡53ÔÈÙBk - ˙B¯BÚ „aÚÏ B‡ «¿…¿∆≈ƒ»¿«≈ƒ
‰a˙k ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡54ÌÚ ·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»≈≈ƒ

.dÏÚa«¿»

מתרגם 49) יח) כא, (ויקרא עור" "איש נתעוורה.
סמי. גבר ה"ח 50)ה'ירושלמי': פי"ד לעיל המבואר

עז.). לפני 52)הפך.51)(כתובות הבגדים בה ששורים
- א כה, ובברכות שם). (רש"י יומיים או יום כיבוסם

ל  "שדרכן עורות".פירש"י: בעיבוד ממקום 53)תתן
ומסריחות,54)מוצאו. מאוסות מלאכות - אלה כל
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קיט zeyi` zekld - miyp xtq - hay c"k iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והתראה  קינוי זה הרי לבינה, בינו בעלה לה קנא שאפילו
ב:). פי 112)(סוטה על כתובתה להפסידה נאמן אינו כי

עדים.113)עצמו. כמאה דין בעל ראה 114)הודאת
פא. והערה יז, הלכה למעלה

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
נדרים,1) עליה ונמצאו סתם אשה הנושא דין רבינו בו ביאר

מומים  בה שנולדו או תשמיש, בשעת דם הרואה מומים. או
היבם  הנישואין, אחרי מומין בו שנולדו האיש אחרים,

לבעלה. שהיה המום אותו בו שנמצא

.à‡ˆz - ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ‡OBp‰«≈ƒ»¿»¿ƒ¿¿»∆»¿»ƒ≈≈
‰a˙k ‡Ïa2˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,3ÌÈ¯„ el‡a . ¿…¿À»…ƒ»¿…∆∆¿≈¿»ƒ

B‡ ,ÔÈÈ ‰zL˙ ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL ?e¯Ó‡»¿∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ
ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL4¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â , ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

Ô‰a ËM˜˙‰Ï ÌB˜n‰ ÈL Ïk C¯cL ÌÈÈn‰5Ï·‡ ; «ƒƒ∆∆∆»¿≈«»¿ƒ¿«≈»∆¬»
‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - el‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆«≈≈≈…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk6. ¿

עג,2) בגמרא שם שמואל וכפירוש במשנה, ב עב, כתובות
שאין  עלֿמנת עמה התנה (שלא סתם בקידשה שאפילו ב
הואיל  צריכה, גט אבל כתובה, בלא תצא נדרים) עליך

סתם. חכמים 3)וקידשה שאמרו "נשים א: קא, שם
וכלֿשכן  תוספות, להן אין . . בכתובה. שלא יוצאות

נדריה. על לבעלה לגלות לה היה כי שם 4)מנהֿמאתים",
(רש"י). עליו ומתגנה נפש עינוי בהן שיש ב. וכמו 5)עב,

דקים  פשתן "כלי ה"ז: פ"ז, כתובות ב'ירושלמי' שאמרו
הם". צבעונים ככלי שאן, מבית בו 6)הבאים שאין כל

ה"ו. פ"ז לעיל והשווה מקפיד, אינו נפש עינוי

.áÈÓenÓ ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ÒBk‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»ƒ≈
Ìe¯‡a ¯·kL ÌÈLp‰7‰Ê ÌeÓa ÏÚa‰ Ú„È ‡ÏÂ , «»ƒ∆¿»≈«¿¿…»««««¿∆

‰ˆ¯Â Ba ÚÓL ‡ÏÂ8‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz BÊ È¯‰ - ¿…»«¿»»¬≈≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ9BÏ eÈ‰Â ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ‰È‰ ?„ˆÈk . ƒ»¿…∆∆≈«»»∆¿»»ƒ¿»

,el‡ ÔÈÓeÓ ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ·B¯¿̃ƒ≈»«…»«¿ƒƒ≈
˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ ;¯˙qaL ÔÈÓeÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿≈∆≈

‰ˆ¯Â ÚÓML ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈ˙B·B¯˜a10ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»«¬»»∆»«¿»»¿ƒ≈»
ÔÈÓeÓa ÔÚBË - ÌÈ·B¯˜ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ıÁ¯Ó∆¿»∆…»¿ƒ≈¿ƒ

‰tÎÂ .¯˙qaL11ÌÈÚe„È ÌÈzÚa12‡e‰ È¯‰ - ∆«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¬≈
ÈÓenÓ13ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Ï·‡ .¯˙Ò ƒ≈≈∆¬»¿ƒ∆«»≈»

B˙˜ÊÁÂ ,BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L ;ÔBÚËÏƒ¿∆¬≈«…ƒ»¿¿ƒ¿∆¿»
Òit˙Â ÚÓML14‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ Úe„È ¯·c . ∆»«¿ƒ¿«≈»»»«∆≈ƒ∆∆»

Cl‰Ï ÌL ÌÈLp‰ ‚‰Ó ‰È‰L ˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a¿»«¿∆»»ƒ¿««»ƒ»¿«≈
:ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ,˙BÈeÏb Ô‰ÈÙe ˜eMa«¿≈∆¿¿«…¿ƒ»¿¿ƒ
,ÈBÏt ÏL B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊÂ ,ÈBÏt ÏL Bza ‡È‰ BÊƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¬∆¿ƒ
C¯c ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .‰f‰ ÔÓfa ÌB„‡ È¯Ú BÓk¿»≈¡«¿««∆¬»¿∆≈∆∆
ıÁ¯nÏ ˙a‰ ‡ˆz Ì‡Â ,ÏÏk ˜eMÏ ˙‡ˆÏ ÌL ˙Ba‰«»»»≈«¿»¿ƒ≈≈«««∆¿»

‰¯k˙Ó ,‡ˆz ÛLpa -15ıeÁ Ì„‡ d˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ , «∆∆≈≈ƒ¿«≈»¿…ƒ¿∆»»»
.ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡ ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B·B¯wÓƒ¿∆»¬≈∆≈«¿ƒ∆«»
‰·B¯˜ BÏ ‰˙È‰ ‡lLÂ ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»»∆¿»¿∆…»¿»¿»
C¯c ÔÈ‡L BÊ ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ Ï·‡ ;da ˜c·Ïƒ¿…»¬»»»»∆¿»¿ƒ∆≈∆∆

‰·B¯˜ BÏ LÈ Ì‡ ,˙Bl‚Ó Ì‰ÈÙe da ˙‡ˆÏ ÌÈLp‰«»ƒ»≈»¿≈∆¿Àƒ≈¿»
‰n¯Ú d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L ,ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»ƒ¿…∆¬≈«…ƒ»¬À»
,ıÁ¯na Û‡ ‡aÁ˙‰Ïe ¯k˙‰Ï Ôk¯c Ì‡Â .ıÁ¯na«∆¿»¿ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈««∆¿»

‰ÏÈla ˙ˆÁB¯ ˙a‰ ‰È‰zLÂ16Ë˜ ˙È·a B‡ıÁ¯na Ô ¿∆ƒ¿∆««∆∆««¿»¿«ƒ»»«∆¿»
ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - Ú„ez ‡ÏÂ ‰‡¯z ‡lL „Ú ,dc·Ï¿«»«∆…≈»∆¿…ƒ»«¬≈∆≈
ÌÚË ÏL ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·c‰Â .ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡«¿ƒ∆«»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ∆««

·e˙k‰ ˙¯Êb ÌÈ‡Â ,Ì‰17. ≈¿≈»¿≈««»

ה"ז.7) פ"ז עליו,8)למעלה שמע שלא (כלומר, והסכים
הסכים). א'.9)ולא הערה וכנ"ל ב. עב, כתובות

ב.10) עה, לארץ 11)שם נופלת שממנו חולי
קבועים,12)(אפילפסיה). בזמנים תוקפתה שהמחלה

עז.). כתובות (רש"י הבריות בין מלצאת אז ונזהרת
"כמומי".13) כת"י: ב.14)ובנוסח עה, כתובות
ה):15) יד, (מלכיםֿא הכתוב מלשון זהותה, את מעלימה

מתנכרה". אלו 16)"והיא דברים ומקור אור. שם ואין
טו. סי' פ"ז כתובות ברא"ש שהובאו הגאונים בדברי

מקום 17) בין מחלקים היינו לא הכתוב, גזירת היו אילו
(כסףֿמשנה). תורה גזרה שכך כיון למקום,

.âÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰18ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL , ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ
BÈ‡ ,'ÂÈ˙B·B¯˜a ˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ'19ÂÈ˙B·B¯˜ ƒ¿≈∆≈ƒ¿»≈¿»

¯ÈÚa ¯‚ ‰È‰ elÙ‡Â .ÂÈÚcÈÓ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿À»»«¬ƒ»»»»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ıÁ¯Ó ÌL LÈ Ì‡ ,ÏÏk ·B¯˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈»¿»ƒ≈»∆¿»≈»
¯ÓB‡Â ,ÌÈÚ¯ BÏ eÈ‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ;ÔÚËÏƒ¿…∆ƒ∆¿»∆…ƒ¿≈ƒ¿≈
ÏÚ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ BÏ ˜c·zL ÂÈÚ¯Ó „Á‡Ï¿∆»≈≈»∆ƒ¿…ƒ¿¬«
‰‡¯È ‡ÏÂ .Òit˙Â ÚÓML B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏe ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ»∆¿»∆»«¿ƒ¿«≈¿…≈»∆
BaÏa LiM ‰Ó Ïk ‡ÈˆBÓ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L .‰Ê ÔÈc ÈÏƒƒ∆∆≈»»»ƒ»«∆≈¿ƒ
BzÚc ÔÈ‡L ,„BÚÂ .ÂÈ·B¯˜Ï ‡l‡ ,ÏkÏ el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈«…∆»ƒ¿»¿∆≈«¿

.¯˙BÈa ÂÈ·B¯˜ È¯·„Ï ‡l‡ ˙ÎÓBÒ∆∆∆»¿ƒ¿≈¿»¿≈

שם.18) כתובות ברא"ש, דבריהם ובכת"י 19)הובאו
אינן. התימנים:

.ãÔÈÓen‰ eÈ‰ Ì‡ ?ÔÈÓen‰ ˙ÚË ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¬««ƒƒ»«ƒ
,Ò¯‡˙zL Ì„˜ da eÈ‰ È‡ceL ÔÈÓeÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»ƒ∆««»»…∆∆ƒ¿»≈

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ ÔB‚k20‡È·‰Ï ·‡‰ ÏÚ - ¿∆¿«¿≈»¿«≈«»»¿»ƒ
Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,‰ˆ¯Â ÏÚa‰ Ô‰a Ú„iL ‰È‡¯21; ¿»»∆»«»∆«««¿»»∆∆¿»∆»«

eÈ‰ .ÏÏk ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»≈≈¿…¿À»¿»»
Ì‡ :ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ da e„ÏBpL ¯LÙ‡L ÌÈÓeÓƒ∆∆¿»∆¿»««»≈ƒƒ
ÏÚa‰ ÏÚ - ÏÚa‰ ˙È·Ï ‰ÒÎpL ¯Á‡ da e‡ˆÓƒ¿¿»««∆ƒ¿¿»¿≈«««««««
‰È‰Â ,da eÈ‰ ‰Ò¯‡˙ ‡lL „ÚL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆«∆…ƒ¿»¿»»»¿»»
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â da e‡ˆÓ Ì‡Â ;˙eÚË ÁwÓ BÁwÓƒ»ƒ«»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒ»

e„ÏB ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ·‡‰ ÏÚ -22, «»»¿»ƒ¿»»∆««»≈ƒ¿
e‰„O ‰ÙÁzÒÂ23. ¿ƒ¿«¬»»≈

בה.20) וכיוצא התימנים: ובכת"י עמה. כגון 21)שנולדו
ונתרצה, הבעל בו שידע היא חזקה בפניה, המום שהיה
באותו  הכיר ולא השפילן או עיניו שעצם לומר נאמן ואינו

לט). סי' לאהע"ז יוסף' ('בית עתה עד עלינו 22)מום כי
האירוסין, קודם היו כאן - היו" וכאן נמצאנו "כאן לומר:
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עה:). (כתובות ראיה להביא עליו של 23)ולפיכך מזלו
כח, (משלי סוחף מטר לשון - נסתחפה שתומם. גרם בעל

ב.). לכתובות (רש"י שדהו נשטפה ג),

.ä,da eÈ‰ Ò¯‡˙z ‡lL „ÚL ‰È‡¯ ÏÚa‰ ‡È·‰≈ƒ«««¿»»∆«∆…ƒ¿»≈»»
CÎa BÏ ‰„B‰L B‡˜˙LÂ ‰‡¯L ‰È‡¯ ·‡‰ ‡È·‰Â , ∆»¿»¿≈ƒ»»¿»»∆»»¿»«

Òit˙Â24Òit˙Â Ô‰a Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,25‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«≈∆∆¿»∆»«»∆¿ƒ¿«≈¬≈∆
‰a˙ka ·iÁ26. «»«¿À»

שידע 25)ונתרצה.24) חזקה בפניה, המום שהיה כגון
ה"ב. לעיל וכמבואר מרחץ, שם שיש או כתובות 26)בו,

א. עו,

.å‰‰LÂ ,BzL‡ ÏÚ ‡a27ÌenL ÔÚËÂ ,ÌÈÓÈ ‰nk »«ƒ¿¿»»«»»ƒ¿»«∆
ÌÈËÓw‰ CB˙a ‰È‰ elÙ‡ - ‰zÚ „Ú ÈÏ ‰‡¯ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿»ƒ««»¬ƒ»»¿«¿»ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,Ï‚¯‰ ÛÎa B‡¿«»∆∆≈¿ƒ¬»»∆≈»»
Ú„iL B˙˜ÊÁÂ ,‰ÙÈ B˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ ÒBÎ· ‰˙BL∆«∆»ƒ≈¿»∆¿∆¿»∆»«

‰ˆ¯Â28. ¿»»

אז 27) ורק שהה, וגם שבעל הכוונה משנה' ה'מגיד לדעת
לט  סי' אהע"ז בשו"ע ה'פרישה' ולדעת לו, שומעים אין
לא  אם אפילו שהה אם כי מספיק, משניהם באחד סכ"ח,

לו. שומעים אין - שבעל רבינו 28)יודעים למד זה דבר
כמבואר  זמן, לאחר לטעון יכול שאינו בתולים, טענת מדין
כל  כאן אף ב. קיא, יבמות מהש"ס והוא הט"ו. פי"א, לעיל
עליה  כועס ועכשיו ונתרצה, ידע חזקה טען, ולא ששהה
שם). יבמות רש"י (ראה תואנה לו ומבקש אחר דבר בגלל

.æÚe·˜ ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ ‰M‡ ‡OBp‰29,d˙cÏ «≈ƒ»¿ƒ¿»∆≈»∆∆»«¿ƒ»»
È¯‰ - ‰c Ìc „¯zL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«ƒ»¬≈

ÌÈcÚ ÈLa ‡l‡ LnLz ‡Ï BÊ30Ô‰a ˙˜„BaL , …¿«≈∆»ƒ¿≈ƒƒ∆∆∆»∆
LÈÓLz ÈÙÏ „Á‡ :dÓˆÚ31¯Á‡Ï „Á‡Â , «¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ¿∆»¿««

LÈÓLz32Ba Áp˜nL ,LÈ‡ ÏL „Ú‰ ÔÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»≈∆ƒ∆¿«≈«
BÓˆÚ33‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,34. «¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ובדפוסים 29) נדה, דם של עונתית הפרשה נשים, אורח
קבועה". "וסת מקנחת 30)קדומים: שהאשה מטליות

מלשון  הי"ד, פ"ד ביאה איסורי בהל' כמבואר בהן, עצמה
ומפרש  צדקותינו", כל עדים "וכבגד ה) סד, (ישעיה הכתוב

מאוס". "כבגד שם: דם 31)רש"י ראתה אם בו לבדוק
מבעלה. ותפרוש תשמיש 32)נדה בשעת דם ראתה שמא

יב:). תשמיש.33)(נדה "אבל 34)אחר הט"ז: פ"ד
לה". ואחד לו אחד עדים, שני צריכים הכל תשמיש, אחר

.ç‰Ê ‡e‰ ÏB„b ÌenL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â35‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - ¿««ƒ∆»∆…ƒ¿ƒ»
ÌeÏk36È¯‰ .˙LnLÓe ‰lÁz dÓˆÚ ˙˜„Ba È¯‰L , ¿∆¬≈∆∆«¿»¿ƒ»¿«∆∆¬≈

‡È‰ dÓˆÚ ‰ÁpwL ˙Ú·e ,‰ÏÚ·Â dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿ƒ¿¬»¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
Ú¯‡ Ì‡ ,BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ ‡e‰Â»ƒ¿»»«≈∆»«≈∆ƒ≈«
È¯‰ - BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ ÌÈÓÚt LÏL ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ‰Ê∆««««««»¿»ƒ¿»¬≈

dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ ‰¯eÒ‡ BÊ37‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . ¬»≈≈ƒ«¿»¿≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ38;‰a˙k È‡zÓ È‡z dÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿…∆∆¿≈»¿«ƒ¿»≈¿À»

¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ‡ÈˆBÈÂ .LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«¬ƒ

ÌÏBÚÏ39dL¯‚Ï ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ ,‡t¯˙z ‡nL ;40 ¿»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«¿»¿»
¯Á‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓe .ÔÈLe¯b ˙ÚLa41BÓk , ƒ¿«≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿

‰cp‰ ÔÈÚa ¯‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿««ƒ»

בעד.35) שתבדוק עד לשמש מכתובתה 36)שאסורה
זכויותיה. בשעת 37)ומשאר דם לראות הוחזקה שהרי

נדה. ומשמשתו מזה.38)תשמיש, גדול מום לך שאין
ב.39) יב, לערער 40)נדה ויבוא לאחר, תנשא ובינתיים

מגרשה, הייתי לא . . . היה שכך יודע הייתי "אילו ולומר:
לפיכך  ממזרים", השני) (מבעלה ובניה בטל גט ונמצא

חוזרת  זו שאין לגרשה בלבך גמור לו: לעולם אומרים לך
הי"בֿיג). פ"י, גירושין הל' והשווה שם, שאין 41)(נדה

השני  בעלה אצל תראה לא ושמא שוות, ה'אצבעות' כל
פו.). הכ"א.42)(נדה פ"ד, ביאה איסורי הל'

.è˙lÁzÓ Ck ‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ«
Ì‡ Ï·‡ ;Ì„ ‰˙‡¯ ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚaÓe ,‰È‡eOƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ»»¬»»¬»ƒ

e‰„O ‰ÙÁzÒ - ˙‡OpL ¯Á‡ ‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡43. ≈«»…ƒ∆««∆ƒ»ƒ¿«¬»»≈
Ck ¯Á‡Â ,Ì„ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Á‡ ÌÚt ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«««««¿…ƒ¿»»¿««»

ÈˆBÈ - LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁ‡44 »¿»ƒ¿»»¿»≈«¿ƒƒ
dlk ‰a˙k ÔzÈÂ45BÓk ,˙ÈÓÏBÚ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈¿À»À»¿…«¬ƒ»ƒ¿

e¯‡aL46. ∆≈«¿

כב.43) הערה למעלה וראה לו, גרם הרע שהרי 44)מזלו
נדה. איסור מחמת תחתיו לעמוד ראויה כמבואר 45)אינה

י. הלכה הקודמת.46)בסמוך בהלכה

.éelÙ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ da e„ÏBpL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆¿»ƒ««∆ƒ»¬ƒ
ÔÈÁL ˙kÓ ˙ÈOÚ47Ì‡Â ,Ìi˜È - Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ : «¬≈À«¿ƒƒ»»¿«≈¿«≈¿ƒ

‰a˙k ÔzÈ - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯48. »»¿ƒƒ≈¿À»

וכן 48)מצורעת.47) עה.). (כתובות שדהו שנסתחפה
גיטה  הרי אמר לרפאותה. חייב "לקתה נא.): (שם שנינו
פי"ד  לעיל והשווה רשאי", - עצמה את תרפא וכתובתה,

הי"ז.

.àéelÙ‡ ,‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ Ba e„ÏBpL LÈ‡‰»ƒ∆¿ƒ««∆»»¬ƒ
˙ÈÓÒ B‡ BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÚË˜49‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ,BÈÚ ƒ¿¿»»«¿ƒ¿≈≈¿…»¿»

ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - BnÚ ·LÈÏ BzL‡ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈
‡ˆz - ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡ .‰a˙k¿À»∆»ƒ»¿»≈≈¿ƒ…»¿»≈≈

˙„¯BÓ Ïk ÔÈ„k ,‰a˙k ‡Ïa50ÁÈ¯ BÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ . ¿…¿À»¿ƒ»∆∆¬»ƒ«≈«
¯ÊÁL B‡ ,ÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡ ‰t‰51ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ Ë˜ÏÏ52 «∆≈««…∆∆»«ƒ¿…«¿»ƒ

B¯wÚÓ ˙LÁ ·ˆÁÏ B‡53ÔÈÙBk - ˙B¯BÚ „aÚÏ B‡ «¿…¿∆≈ƒ»¿«≈ƒ
‰a˙k ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡54ÌÚ ·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»≈≈ƒ

.dÏÚa«¿»

מתרגם 49) יח) כא, (ויקרא עור" "איש נתעוורה.
סמי. גבר ה"ח 50)ה'ירושלמי': פי"ד לעיל המבואר

עז.). לפני 52)הפך.51)(כתובות הבגדים בה ששורים
- א כה, ובברכות שם). (רש"י יומיים או יום כיבוסם

ל  "שדרכן עורות".פירש"י: בעיבוד ממקום 53)תתן
ומסריחות,54)מוצאו. מאוסות מלאכות - אלה כל
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מדברי  ומשמע (שם). רע ריח לקבל יכולה איני לומר ויכולה
- לו ונישאה הנישואין לפני אלה בכל ידעה שאם רבינו,
אמרה: ואפילו וקיבלה. סברה שהרי לטעון, יכולה אינה
לקבל  יכולה איני ועכשיו לקבל, יכולה שאני הייתי כסבורה

(מגידֿמשנה). לה שומעים אין -

.áé‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈÁL ‰kÓ LÈ‡‰ ‰OÚ«¬»»ƒÀ≈¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡ - ·LÈÏ ‰ˆB¯ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰a˙k ÔzÏÂ¿ƒ≈¿À»¿««ƒ∆ƒ»≈≈≈
ÈtÓ ,ÔÁ¯k ÏÚa Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ‡l‡ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆»∆«¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ¿≈

B˙wÓÓ ‡È‰L55È„k ÌÈ„Úa BnÚ ·L‡ :‰¯Ó‡ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡B·È ‡lL56.dÏ ÔÈÚÓBL - ∆…»»∆»¿ƒ»

עמו.55) תשמש אם חתיכות חתיכות נופל בשרו ממסמסתו,
בשרו" "המק יב): יד, (זכריה הכתוב מלשון - "ממיקתו"

במשנה). עז. (כתובות 56)(כתובות חכמים שאמרו כמו
אמרו  - וכולם הם, שחין מוכי וארבעה "עשרים עז:):

להם". קשה תשמיש - חכמים

.âéÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡ ‰t‰ ÁÈ¯ ÏÚa dÏÚa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«¿»««≈««∆≈««…∆
‰ÏÙÂ ,˙ÓÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ ËwÏÓ B‡¿«≈«¿»ƒ¿«≈»∆»≈¿»¿»
‰ÏBÎÈ - dÏÚ·a ‰È‰L ÌeÓ B˙B‡ Ba LÈÂ ,ÂÈÁ‡ ÈÙÏƒ¿≈»ƒ¿≈∆»»¿«¿»¿»
ÈÈ‡ EÏe ,Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :¯ÓBÏ ‡È‰ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿»¿«≈¿≈ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ıÏÁÈÂ .Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ57‰‡¯e .58ÌÈ· ¿»¿«≈¿«¬…¿ƒ≈¿À»¿≈»ƒ
.Ï‡¯OÈ ÏÚ ÌBÏL ,EÈ·Ï¿»∆»«ƒ¿»≈

(שם).57) כתובתה להפסיד או להתייבם לכופה יכול ואינו
הזו 58) הפיסקה כל קדומים, ובדפוסים התימנים, בכת"י

ההלכה  לסיים בכדי מאוחרת תוספת שזוהי וכנראה אינה.
שבנים  "כיון נ.): (כתובות שאמרו למה לרמז טוב, בדבר
ויבום". חליצה לידי יבואו שלא ישראל, על שלום - לבניך
וחליצה, ליבום זקוקה האלמנה אין בן, בנך הניח אם כי

ישראל. על ושלום

איׁשּות.סלקּו הלכֹות ְְִִִ

ה'תשע"ו  שבט כ"ה חמישי יום

oiWExB zFkld¦§¥¦
:‡È‰Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ - ˙Á‡ .˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ - ˙Á‡Â .¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL∆¿»≈«¿»≈¿≈∆¿««ƒ¿«…«¬∆

.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ ‡lL :‡È‰Â
-miypxtqהלכותגירושין

¿ƒ∆…«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ושמדברי 1) התורה שמן הגירושין עיקרי בו נתבארו

במחובר, כתיבה גט, של גופו לשמה, כתיבה רצון, סופרים,
הגט. זמן הגט, קריאת עדים,

.à·˙k· ‡l‡ ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2.dÏ ÚÈbiL ≈»ƒ»ƒ¿»∆∆∆»«¿»∆«ƒ«»
Ë‚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ·˙Îe3¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚÂ . ¿»∆«ƒ¿»≈«¬»»¿»ƒ≈ƒ«

LÈ‡‰ L¯‚È ‡lL (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ«»¿≈≈∆…¿»≈»ƒ
BBˆ¯a ‡l‡4¯Á‡ ¯·„a ‡ÏÂ ·˙Îa L¯‚iLÂ (· .5. ∆»ƒ¿¿∆¿»≈ƒ¿»¿…¿»»«≈

BÈwÓ d¯ÈÒ‰Â dL¯bL ·˙k‰ ÔÈÚ ‰È‰iLÂ (‚6(„ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»∆≈¿»∆¡ƒ»ƒƒ¿»

dÈ·Ï BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iLÂ7‰È‰iLÂ (‰ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈¿≈»¿∆ƒ¿∆
dÓLÏ ·zÎ8¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lLÂ (Â . ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««

B˙·È˙k9dÏ e‰ziLÂ (Ê .[„·Ïa] dÏ B˙È˙ ‡l‡10. ¿ƒ»∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»
˙¯B˙a dÏ e‰ziLÂ (Ë .ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ e‰ziL (Á∆ƒ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿≈»¿«

ÔÈLe¯b11B˙BpL ‡e‰ BÁeÏL B‡ ÏÚa‰ ‰È‰iLÂ (È . ≈ƒ¿∆ƒ¿∆«««¿∆¿
dÏ12ÔÓf‰ ÔB‚k ,ËbaL ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le .13˙ÓÈ˙ÁÂ »¿»«¿»ƒ∆«≈¿«¿««¬ƒ«

ÌÈ„Ú‰14ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15. »≈ƒ¿«≈»∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ

האשה 2) הייתה בלבד, בדיבור הגירושין היו "שאילו
ועל  מקודם, גרושה הייתה כי - איש עמה כשיזנה אומרת
כמו  לה מעיד בכתב אלא גירושין ישלמו שלא נצטווינו כן

כריתות". ספר לה וכתב כל 3)שנאמר על נופל גט שם
"ספר  ותרגום גט), ערך בערוך כתב (וכן שהיא ותעודה שטר
סתם. "גט" אשה לגט לקרוא ורגילים פטורין" "גט כריתות"

לגרשה.4) בעלה את לכוף יכולה האשה כגון 5)שאין
בכסף  מתקדשת שהאשה לקידושין בניגוד וכדומה, כסף

ממנה.6)ובשטר. עצמו את ישלח תהא 7)ולא שלא
הגירושין. לאחר בו ותלוייה זו 8)קשורה אשה לשם

הכתיבה.9)המתגרשת. אחר קציצה שמחוסר לדבר פרט
רשותה.10) לתוך או שלוחה ליד בתורת 11)או ולא

מזוזה. או חוב מעצמה.12)שטר היא שתיקח ולא
הגט.13) כתיבת הגט.14)תאריך תקנת 15)על

חכמים.

.á:¯Ó‡pL ?‰¯Bz‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬»»¿»ƒ≈ƒ«»∆∆¡«
˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ ,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒ…ƒ¿»≈¿≈»¿»«»≈∆¿ƒÀ
ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡' .B˙ÈaÓ dÁlLÂ d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ…ƒ¿»≈

BBˆ¯a ‡l‡ L¯‚Ó BÈ‡L ,„nÏÓ - 'ÂÈÈÚa16Ì‡Â . ¿≈»¿«≈∆≈¿»≈∆»ƒ¿¿ƒ
BBˆ¯a ‡lL ‰L¯b˙17˙L¯‚Ó dÈ‡ -18Ï·‡ . ƒ¿»¿»∆…ƒ¿≈»¿…∆∆¬»

dBˆ¯a ‡lLÂ dBˆ¯a ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰19. »ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

משמע".16) מדעתו - כורחו.17)"ונתן ומי 18)על
לגרש, רצה ולא אשתו את לגרש אותו שכופים נותן שהדין
והטעם  כשר, והגט אני רוצה שיאמר עד אותו מכה דין בית
האמיתי. רצונו זהו כי - "מרצונו" נקראת זו שכפייה

החרים 19) הגולה מאור גרשום "רבינו אולם כורחה. על
דת". על שעברה לא אם מדעתה שלא אשה לגרש שלא

.â·˙Îa ‡l‡ ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - '·˙ÎÂ'20. ¿»«¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿»
dÓLÏ - 'dÏ'21BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c - '˙e˙È¯k ¯ÙÒ' . »ƒ¿»≈∆¿ƒ»»«≈≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡MÈ ‡lL ,dÈ·Ï¿≈»∆…ƒ»≈»∆»¿¿ƒ¬«ƒ…
dÈ·Ï BÈa ˙¯Î22.¯‡a˙iL BÓk ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ƒ¿«≈¿≈»≈»¿…∆∆¿∆ƒ¿»≈

Ô˙piL „Ú ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - 'd„Èa Ô˙Â'¿»«¿»»¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆«∆ƒ»≈
,d¯ˆÁÏ B‡ ,d„Èk ‡e‰L ,dÁeÏL „Èa B‡ d„Èa Ëb‰«≈¿»»¿«¿»∆¿»»«¬≈»
ÔÈÚ ‰È‰iL - 'dÁlLÂ' .¯‡a˙iL BÓk d„Èk Ïk‰L∆«…¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ÁlLiL ‡Ï ,d˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡e‰L Ëb‰«≈∆«¿«≈«»…∆¿«««¿

.‰pnÓƒ∆»

בכסף.20) המתגרשת.21)ולא האשה כגון 22)לשם
- לעולם יין תשתי שלא מנת על גיטך זה "הרי לה: שאמר
תנאי  לקיים אליו קשורה היא ימיה שכל כריתות", זו אין

מחמתו. זה
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.ãz‡ È¯‰ ,˙ÁlLÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k ?„ˆÈk≈«»«»¬≈«¿¿À««¬≈«¿
,Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ ,CÓˆÚÏ z‡ È¯‰ ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¬≈«¿¿«¿≈¬≈«¿À∆∆¿»»»

BÙe‚Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔÈÚ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ23:Ëb ÏL ¿«≈¿∆»ƒ¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈
ÈÈ‡ :dÏ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿»»»¬»ƒ»«»≈ƒ

CLÈ‡ ÈÈ‡ ,CÒe¯‡ ÈÈ‡ ,CÏÚa.Ëb ‰Ê ÔÈ‡ - «¿≈≈ƒ¬≈≈ƒƒ≈≈∆≈
BÓˆÚ ˙‡ ÁlLiL ‡ÏÂ - dÁlLÂ :¯Ó‡pL24ÔÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ¿»¿…∆¿««∆«¿¿≈

Ë‚ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ·˙Bk‰25. «≈¿ƒ¿¬≈«¿«ƒ≈≈

בו.23) יכתבו כך הגט כתב שאין 25)ממנה.24)עיקר
מעבדות. שחרור לשון אלא גירושין, לשון זו

.äBÈÚ ÔÈ‡ - 'B˙ÈaÓ dÁlLÂ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿»
‡l‡ ;B˙ÈaÓ ‡ˆzL „Ú ‰ÈLe¯‚ e¯Ó‚È ‡lL∆…ƒ¿¿≈∆»«∆≈≈ƒ≈∆»

‰ÈLe¯‚ e¯Ób d„ÈÏ Ëb ÚÈbnLk26ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ¿∆«ƒ«≈¿»»»¿≈∆»¿««ƒ∆¬«ƒ
,'dÁlLÂ' ¯Ó‡ ‡lL .¯‡a˙iL BÓk ,B˙È·a ‡È‰ƒ¿≈¿∆ƒ¿»≈∆…∆¡«¿ƒ¿»

B˙ÈaÓ d‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ L¯b Ì‡L ‡l‡27ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ∆»∆ƒ≈≈¿…ƒ»ƒ≈¬≈∆¿ƒ
B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰Â L¯bL28Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ;29, ∆≈≈¿∆¡ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ∆≈

¯‡a˙iL BÓk30. ¿∆ƒ¿»≈

אחר.26) אדם קידושי בה וחלים פנוייה היא והרי
עמה.27) שלא 28)ונתייחד פי על ואף ביאה, בקידושי

ביאה. עדי הםֿהם היחוד עדי שנבעלה, ראוה
שני.29) גט התימנים: רבינו 30)ובכתבֿיד דברי ושיעור

אם  אלא לידה, הגט הגעת עם נגמרו הגירושין עצם הם: כך
בביאה, שנית שקידשה לחוש יש יחוד, כדי בביתו שהתה
שני  גט צריכה וממילא קידושיה, עדי הם היחוד ועדי

השניים. לקידושיה

.å?B˙·È˙k ¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««¿ƒ»
‰·È˙k ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«ƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»
‰ˆÈˆ˜ ¯qÁnL ¯·„ ‡ˆÈ .¯Lk‰ Ëb‰ ‡e‰ ‰È˙e¿ƒ»«≈«»≈»»»»∆¿À»¿ƒ»
- ‰¯t‰ Ô¯˜ ÏÚ Ëb ·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰·È˙k‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¿ƒ»ƒ»«≈«∆∆«»»

‰¯t‰ dÏ Ô˙B31,B·˙kL ¯Á‡ Ô¯w‰ C˙Á Ì‡Â . ≈»«»»¿ƒ»««∆∆««∆¿»
¯aÁÓa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e32ÏÚ Û‡ , ¿»»≈≈¿≈ƒ»«ƒ¿À»««

BÈ‡ - dÏ B˙e ,BLÏzL ¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ Ba eÓ˙ÁL Ètƒ∆»¿»≈ƒ««∆¿»¿»»≈
Ë‚33. ≈

מחוברת.31) כשהיא קרנה עם על 32)יחד כגון לקרקע,
לעץ. מחובר הוא כאשר נכתב 33)עלה הגט ותורף הואיל

צריך  הגאונים, בשם מיימוניות" ב"הגהות וכתוב במחובר.
יכתוב  כן ואחרי היריעה מן הגט כשיעור הקלף שיחתוך
כן  ואחרי היריעה על תחילה כתבו שאם הגט, נוסח עליו
וכן  קציצה". "מחוסר מטעם פסול, הגט כשיעור ממנה חתך
ורוצה  בכתיבה טעות אירעה מקצתו שנכתב לאחר אם
את  תחילה יחתוך קלף באותו אחר גט ולהתחיל לחזור

המוטעה. הראשון

.æ¯aÁÓa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡34Ëb‰ ÒÙË elÙ‡35·˙k . ≈¿ƒƒ¿À»¬ƒ…∆«≈»«
LÈ‡‰ ÌL ·˙k Ck ¯Á‡Â ,BLÏ˙e ,¯aÁÓa ÒÙh‰«…∆«¿À»¿»¿««»»«≈»ƒ

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰'Â ÔÓf‰Â ‰M‡‰ ÌLÂ36, ¿≈»ƒ»¿«¿««¬≈«¿À∆∆¿»»»
¯Lk - dÏ B˙e ,BÓ˙ÁÂ37. «¬»¿»»»≈

לה 34) לתת רצה ואפילו קציצה. שמחוסר משום לקרקע,

דבר  בידה" "ונתן שנאמר משום גט, אינו המחובר אותו
ליד. מיד ניתן אינו ומחובר ליד מיד הגט 35)הניתן טופס

פנויים  מקומות ובו הגיטין לכל האחיד הכללי הנוסח הוא
זמן  והאשה, האיש שם כגון הגט, עיקר שהם פרטים למילוי

וכו'. ונקראים 36)הכתיבה הגט עיקר הם אלה שכל
הגט". במחובר 37)"תורף לכתוב אסור לכתחילה כלומר,

התורף  את יכתוב שמא גזירה הגט, טופס את אפילו
הטופס  כתב כבר אם אבל לגמרי, בטל הוא  ואז במחובר
גט  זה הרי התורף עליו כתב כן ואחרי ותלשו, במחובר

כשר.

.ç·e˜ ıÈˆÚa Úe¯f‰ ‰ÏÚ‰ ÏÚ Ëb‰ Ïk ·˙k38, »«»«≈«∆»∆«»«¿»ƒ»
‰¯Êb ,ÏeÒt Ëb‰ - Blk ıÈˆÚ‰ dÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»∆»ƒÀ«≈»¿≈»

ÌË˜È ‡nL39ıÈˆÚ ÏL BÒ¯Á ÏÚ ‡e‰ ·˙Bk Ï·‡ . ∆»ƒ¿…¬»≈««¿∆»ƒ
dÏ Ô˙BÂ40. ¿≈»

כמחובר.38) ודינו הקרקע מן יונק והריהו בתחתיתו,
קציצה 39) זו והרי לה ויתן מהעציץ העלה יתלוש

שמא 40)מהמחובר. לחוש ואין שהוא, כמו העציץ את
את  יפסיד לא שבוודאי חרס, חתיכת לה וייתן העציץ ישבור

העציץ.

.è?ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‡l‡ dÏ B˙B BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿»∆»¿«≈ƒ
˙¯B˙a B˙B‡ ÔziL - d„Èa Ô˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿ƒÀ¿»«¿»»∆ƒ≈¿«
¯ËL ‡e‰L ˙¯B˙a dÏ B˙ Ì‡ Ï·‡ .˙e˙È¯k ¯ÙÒ≈∆¿ƒ¬»ƒ¿»»¿«∆¿«

·BÁ41‰LÈ ‡È‰Â d„Èa B˙pL B‡ ;‰ÊeÊÓ B‡42, ¿»∆¿»¿»»¿ƒ¿≈»
dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ - d„Èa ‡e‰ È¯‰Â ‰¯BÚÂ¿≈»«¬≈¿»»≈≈¿ƒ»«»

Ëb ‰Ê È¯‰ - Chb ‡e‰ È¯‰ :Ck ¯Á‡43. ««»¬≈ƒ≈¬≈∆≈

זה.41) חוב שטר כנסי לה: משתמר 42)שאמר הגט ואין
בשעת 43)בידה. בידה והגט הואיל חדשה כנתינה זו הרי

אמירתו.

.é¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,dÏ Ô˙B È‡L Ë‚ e‡¯ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡»«¿≈ƒ¿≈∆¬ƒ≈»¿»«¿»«
ÚÈ„B‰ È¯‰L ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ ¯ËL ÈÒk :dÏ»ƒ¿ƒ¿«∆¬≈∆»≈∆¬≈ƒ«

ÔÈLe¯b ˙¯B˙a B˙pL ÌÈ„Ú‰ ˙‡44dÏ ¯Ó‡L ‰ÊÂ . ∆»≈ƒ∆¿»¿«≈ƒ¿∆∆»«»
‰pnÓ ÌÏÎpL ÈtÓ ,'·BÁ ¯ËL'45. ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»

אביה,44) שהשיאה חרשת גם שהרי צורך, אין ובידיעתה
בה  שאין פי על אף מתגרשת, גמורים, קידושין שקידושיה

הגט.45)דעת. את לבטל התכוון לא אבל

.àéËb‰ dÏ ÔziLk dÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ L¯‚Ó‰46È¯‰ : «¿»≈»ƒ∆…«»¿∆ƒ≈»«≈¬≈
d„Èa Ô˙ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Chb ‡e‰ :B‡ ,Chb ‰Ê∆ƒ≈ƒ≈¿«≈»∆¿ƒ»«¿»»

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ47ÌÈ¯·c ‰na . ¿…»«¿¬≈∆≈»«∆¿»ƒ
;dh‚ È˜ÒÚ ÏÚ dnÚ ¯a„Ó ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…»»¿«≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ»
Ô˙Â Ëb‰ ÏËÂ ,dh‚ È˜ÒÚ ÏÚ ¯a„Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿«≈«ƒ¿≈ƒ»¿»««≈¿»«

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa48. ¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»≈

אלא 46) גט זה הרי - הנתינה אחר לה אמר אם גם
נתינה. בשעת לה שיאמר יותר טוב ולעיל 47)שלכתחילה

בתורת  לה נתנו שם כי גט" "אינו רבינו: כתב ט' בהלכה
הריהו  ולפיכך ושתק, בסתם הגט נתן כאן אבל חוב, שטר
"אינו  או בטל גט לבין פסול, גט בין יש והבדל פסול". "גט
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מדברי  ומשמע (שם). רע ריח לקבל יכולה איני לומר ויכולה
- לו ונישאה הנישואין לפני אלה בכל ידעה שאם רבינו,
אמרה: ואפילו וקיבלה. סברה שהרי לטעון, יכולה אינה
לקבל  יכולה איני ועכשיו לקבל, יכולה שאני הייתי כסבורה

(מגידֿמשנה). לה שומעים אין -

.áé‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈÁL ‰kÓ LÈ‡‰ ‰OÚ«¬»»ƒÀ≈¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡ - ·LÈÏ ‰ˆB¯ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰a˙k ÔzÏÂ¿ƒ≈¿À»¿««ƒ∆ƒ»≈≈≈
ÈtÓ ,ÔÁ¯k ÏÚa Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ‡l‡ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆»∆«¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ¿≈

B˙wÓÓ ‡È‰L55È„k ÌÈ„Úa BnÚ ·L‡ :‰¯Ó‡ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡B·È ‡lL56.dÏ ÔÈÚÓBL - ∆…»»∆»¿ƒ»

עמו.55) תשמש אם חתיכות חתיכות נופל בשרו ממסמסתו,
בשרו" "המק יב): יד, (זכריה הכתוב מלשון - "ממיקתו"

במשנה). עז. (כתובות 56)(כתובות חכמים שאמרו כמו
אמרו  - וכולם הם, שחין מוכי וארבעה "עשרים עז:):

להם". קשה תשמיש - חכמים

.âéÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡ ‰t‰ ÁÈ¯ ÏÚa dÏÚa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«¿»««≈««∆≈««…∆
‰ÏÙÂ ,˙ÓÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ ËwÏÓ B‡¿«≈«¿»ƒ¿«≈»∆»≈¿»¿»
‰ÏBÎÈ - dÏÚ·a ‰È‰L ÌeÓ B˙B‡ Ba LÈÂ ,ÂÈÁ‡ ÈÙÏƒ¿≈»ƒ¿≈∆»»¿«¿»¿»
ÈÈ‡ EÏe ,Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :¯ÓBÏ ‡È‰ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿»¿«≈¿≈ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ıÏÁÈÂ .Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ57‰‡¯e .58ÌÈ· ¿»¿«≈¿«¬…¿ƒ≈¿À»¿≈»ƒ
.Ï‡¯OÈ ÏÚ ÌBÏL ,EÈ·Ï¿»∆»«ƒ¿»≈

(שם).57) כתובתה להפסיד או להתייבם לכופה יכול ואינו
הזו 58) הפיסקה כל קדומים, ובדפוסים התימנים, בכת"י

ההלכה  לסיים בכדי מאוחרת תוספת שזוהי וכנראה אינה.
שבנים  "כיון נ.): (כתובות שאמרו למה לרמז טוב, בדבר
ויבום". חליצה לידי יבואו שלא ישראל, על שלום - לבניך
וחליצה, ליבום זקוקה האלמנה אין בן, בנך הניח אם כי

ישראל. על ושלום

איׁשּות.סלקּו הלכֹות ְְִִִ

ה'תשע"ו  שבט כ"ה חמישי יום

oiWExB zFkld¦§¥¦
:‡È‰Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ - ˙Á‡ .˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ - ˙Á‡Â .¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL∆¿»≈«¿»≈¿≈∆¿««ƒ¿«…«¬∆

.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ ‡lL :‡È‰Â
-miypxtqהלכותגירושין

¿ƒ∆…«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ושמדברי 1) התורה שמן הגירושין עיקרי בו נתבארו

במחובר, כתיבה גט, של גופו לשמה, כתיבה רצון, סופרים,
הגט. זמן הגט, קריאת עדים,

.à·˙k· ‡l‡ ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2.dÏ ÚÈbiL ≈»ƒ»ƒ¿»∆∆∆»«¿»∆«ƒ«»
Ë‚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ·˙Îe3¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚÂ . ¿»∆«ƒ¿»≈«¬»»¿»ƒ≈ƒ«

LÈ‡‰ L¯‚È ‡lL (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ«»¿≈≈∆…¿»≈»ƒ
BBˆ¯a ‡l‡4¯Á‡ ¯·„a ‡ÏÂ ·˙Îa L¯‚iLÂ (· .5. ∆»ƒ¿¿∆¿»≈ƒ¿»¿…¿»»«≈

BÈwÓ d¯ÈÒ‰Â dL¯bL ·˙k‰ ÔÈÚ ‰È‰iLÂ (‚6(„ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»∆≈¿»∆¡ƒ»ƒƒ¿»

dÈ·Ï BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iLÂ7‰È‰iLÂ (‰ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈¿≈»¿∆ƒ¿∆
dÓLÏ ·zÎ8¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lLÂ (Â . ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««

B˙·È˙k9dÏ e‰ziLÂ (Ê .[„·Ïa] dÏ B˙È˙ ‡l‡10. ¿ƒ»∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»
˙¯B˙a dÏ e‰ziLÂ (Ë .ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ e‰ziL (Á∆ƒ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿≈»¿«

ÔÈLe¯b11B˙BpL ‡e‰ BÁeÏL B‡ ÏÚa‰ ‰È‰iLÂ (È . ≈ƒ¿∆ƒ¿∆«««¿∆¿
dÏ12ÔÓf‰ ÔB‚k ,ËbaL ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le .13˙ÓÈ˙ÁÂ »¿»«¿»ƒ∆«≈¿«¿««¬ƒ«

ÌÈ„Ú‰14ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15. »≈ƒ¿«≈»∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ

האשה 2) הייתה בלבד, בדיבור הגירושין היו "שאילו
ועל  מקודם, גרושה הייתה כי - איש עמה כשיזנה אומרת
כמו  לה מעיד בכתב אלא גירושין ישלמו שלא נצטווינו כן

כריתות". ספר לה וכתב כל 3)שנאמר על נופל גט שם
"ספר  ותרגום גט), ערך בערוך כתב (וכן שהיא ותעודה שטר
סתם. "גט" אשה לגט לקרוא ורגילים פטורין" "גט כריתות"

לגרשה.4) בעלה את לכוף יכולה האשה כגון 5)שאין
בכסף  מתקדשת שהאשה לקידושין בניגוד וכדומה, כסף

ממנה.6)ובשטר. עצמו את ישלח תהא 7)ולא שלא
הגירושין. לאחר בו ותלוייה זו 8)קשורה אשה לשם

הכתיבה.9)המתגרשת. אחר קציצה שמחוסר לדבר פרט
רשותה.10) לתוך או שלוחה ליד בתורת 11)או ולא

מזוזה. או חוב מעצמה.12)שטר היא שתיקח ולא
הגט.13) כתיבת הגט.14)תאריך תקנת 15)על

חכמים.

.á:¯Ó‡pL ?‰¯Bz‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬»»¿»ƒ≈ƒ«»∆∆¡«
˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ ,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒ…ƒ¿»≈¿≈»¿»«»≈∆¿ƒÀ
ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡' .B˙ÈaÓ dÁlLÂ d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ…ƒ¿»≈

BBˆ¯a ‡l‡ L¯‚Ó BÈ‡L ,„nÏÓ - 'ÂÈÈÚa16Ì‡Â . ¿≈»¿«≈∆≈¿»≈∆»ƒ¿¿ƒ
BBˆ¯a ‡lL ‰L¯b˙17˙L¯‚Ó dÈ‡ -18Ï·‡ . ƒ¿»¿»∆…ƒ¿≈»¿…∆∆¬»

dBˆ¯a ‡lLÂ dBˆ¯a ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰19. »ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

משמע".16) מדעתו - כורחו.17)"ונתן ומי 18)על
לגרש, רצה ולא אשתו את לגרש אותו שכופים נותן שהדין
והטעם  כשר, והגט אני רוצה שיאמר עד אותו מכה דין בית
האמיתי. רצונו זהו כי - "מרצונו" נקראת זו שכפייה

החרים 19) הגולה מאור גרשום "רבינו אולם כורחה. על
דת". על שעברה לא אם מדעתה שלא אשה לגרש שלא

.â·˙Îa ‡l‡ ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - '·˙ÎÂ'20. ¿»«¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿»
dÓLÏ - 'dÏ'21BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c - '˙e˙È¯k ¯ÙÒ' . »ƒ¿»≈∆¿ƒ»»«≈≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡MÈ ‡lL ,dÈ·Ï¿≈»∆…ƒ»≈»∆»¿¿ƒ¬«ƒ…
dÈ·Ï BÈa ˙¯Î22.¯‡a˙iL BÓk ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ƒ¿«≈¿≈»≈»¿…∆∆¿∆ƒ¿»≈

Ô˙piL „Ú ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - 'd„Èa Ô˙Â'¿»«¿»»¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆«∆ƒ»≈
,d¯ˆÁÏ B‡ ,d„Èk ‡e‰L ,dÁeÏL „Èa B‡ d„Èa Ëb‰«≈¿»»¿«¿»∆¿»»«¬≈»
ÔÈÚ ‰È‰iL - 'dÁlLÂ' .¯‡a˙iL BÓk d„Èk Ïk‰L∆«…¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ÁlLiL ‡Ï ,d˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡e‰L Ëb‰«≈∆«¿«≈«»…∆¿«««¿

.‰pnÓƒ∆»

בכסף.20) המתגרשת.21)ולא האשה כגון 22)לשם
- לעולם יין תשתי שלא מנת על גיטך זה "הרי לה: שאמר
תנאי  לקיים אליו קשורה היא ימיה שכל כריתות", זו אין

מחמתו. זה
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.ãz‡ È¯‰ ,˙ÁlLÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k ?„ˆÈk≈«»«»¬≈«¿¿À««¬≈«¿
,Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ ,CÓˆÚÏ z‡ È¯‰ ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¬≈«¿¿«¿≈¬≈«¿À∆∆¿»»»

BÙe‚Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔÈÚ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ23:Ëb ÏL ¿«≈¿∆»ƒ¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈
ÈÈ‡ :dÏ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿»»»¬»ƒ»«»≈ƒ

CLÈ‡ ÈÈ‡ ,CÒe¯‡ ÈÈ‡ ,CÏÚa.Ëb ‰Ê ÔÈ‡ - «¿≈≈ƒ¬≈≈ƒƒ≈≈∆≈
BÓˆÚ ˙‡ ÁlLiL ‡ÏÂ - dÁlLÂ :¯Ó‡pL24ÔÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ¿»¿…∆¿««∆«¿¿≈

Ë‚ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ·˙Bk‰25. «≈¿ƒ¿¬≈«¿«ƒ≈≈

בו.23) יכתבו כך הגט כתב שאין 25)ממנה.24)עיקר
מעבדות. שחרור לשון אלא גירושין, לשון זו

.äBÈÚ ÔÈ‡ - 'B˙ÈaÓ dÁlLÂ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿»
‡l‡ ;B˙ÈaÓ ‡ˆzL „Ú ‰ÈLe¯‚ e¯Ó‚È ‡lL∆…ƒ¿¿≈∆»«∆≈≈ƒ≈∆»

‰ÈLe¯‚ e¯Ób d„ÈÏ Ëb ÚÈbnLk26ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ¿∆«ƒ«≈¿»»»¿≈∆»¿««ƒ∆¬«ƒ
,'dÁlLÂ' ¯Ó‡ ‡lL .¯‡a˙iL BÓk ,B˙È·a ‡È‰ƒ¿≈¿∆ƒ¿»≈∆…∆¡«¿ƒ¿»

B˙ÈaÓ d‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ L¯b Ì‡L ‡l‡27ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ∆»∆ƒ≈≈¿…ƒ»ƒ≈¬≈∆¿ƒ
B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰Â L¯bL28Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ;29, ∆≈≈¿∆¡ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ∆≈

¯‡a˙iL BÓk30. ¿∆ƒ¿»≈

אחר.26) אדם קידושי בה וחלים פנוייה היא והרי
עמה.27) שלא 28)ונתייחד פי על ואף ביאה, בקידושי

ביאה. עדי הםֿהם היחוד עדי שנבעלה, ראוה
שני.29) גט התימנים: רבינו 30)ובכתבֿיד דברי ושיעור

אם  אלא לידה, הגט הגעת עם נגמרו הגירושין עצם הם: כך
בביאה, שנית שקידשה לחוש יש יחוד, כדי בביתו שהתה
שני  גט צריכה וממילא קידושיה, עדי הם היחוד ועדי

השניים. לקידושיה

.å?B˙·È˙k ¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««¿ƒ»
‰·È˙k ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«ƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»
‰ˆÈˆ˜ ¯qÁnL ¯·„ ‡ˆÈ .¯Lk‰ Ëb‰ ‡e‰ ‰È˙e¿ƒ»«≈«»≈»»»»∆¿À»¿ƒ»
- ‰¯t‰ Ô¯˜ ÏÚ Ëb ·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰·È˙k‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¿ƒ»ƒ»«≈«∆∆«»»

‰¯t‰ dÏ Ô˙B31,B·˙kL ¯Á‡ Ô¯w‰ C˙Á Ì‡Â . ≈»«»»¿ƒ»««∆∆««∆¿»
¯aÁÓa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e32ÏÚ Û‡ , ¿»»≈≈¿≈ƒ»«ƒ¿À»««

BÈ‡ - dÏ B˙e ,BLÏzL ¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ Ba eÓ˙ÁL Ètƒ∆»¿»≈ƒ««∆¿»¿»»≈
Ë‚33. ≈

מחוברת.31) כשהיא קרנה עם על 32)יחד כגון לקרקע,
לעץ. מחובר הוא כאשר נכתב 33)עלה הגט ותורף הואיל

צריך  הגאונים, בשם מיימוניות" ב"הגהות וכתוב במחובר.
יכתוב  כן ואחרי היריעה מן הגט כשיעור הקלף שיחתוך
כן  ואחרי היריעה על תחילה כתבו שאם הגט, נוסח עליו
וכן  קציצה". "מחוסר מטעם פסול, הגט כשיעור ממנה חתך
ורוצה  בכתיבה טעות אירעה מקצתו שנכתב לאחר אם
את  תחילה יחתוך קלף באותו אחר גט ולהתחיל לחזור

המוטעה. הראשון

.æ¯aÁÓa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡34Ëb‰ ÒÙË elÙ‡35·˙k . ≈¿ƒƒ¿À»¬ƒ…∆«≈»«
LÈ‡‰ ÌL ·˙k Ck ¯Á‡Â ,BLÏ˙e ,¯aÁÓa ÒÙh‰«…∆«¿À»¿»¿««»»«≈»ƒ

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰'Â ÔÓf‰Â ‰M‡‰ ÌLÂ36, ¿≈»ƒ»¿«¿««¬≈«¿À∆∆¿»»»
¯Lk - dÏ B˙e ,BÓ˙ÁÂ37. «¬»¿»»»≈

לה 34) לתת רצה ואפילו קציצה. שמחוסר משום לקרקע,

דבר  בידה" "ונתן שנאמר משום גט, אינו המחובר אותו
ליד. מיד ניתן אינו ומחובר ליד מיד הגט 35)הניתן טופס

פנויים  מקומות ובו הגיטין לכל האחיד הכללי הנוסח הוא
זמן  והאשה, האיש שם כגון הגט, עיקר שהם פרטים למילוי

וכו'. ונקראים 36)הכתיבה הגט עיקר הם אלה שכל
הגט". במחובר 37)"תורף לכתוב אסור לכתחילה כלומר,

התורף  את יכתוב שמא גזירה הגט, טופס את אפילו
הטופס  כתב כבר אם אבל לגמרי, בטל הוא  ואז במחובר
גט  זה הרי התורף עליו כתב כן ואחרי ותלשו, במחובר

כשר.

.ç·e˜ ıÈˆÚa Úe¯f‰ ‰ÏÚ‰ ÏÚ Ëb‰ Ïk ·˙k38, »«»«≈«∆»∆«»«¿»ƒ»
‰¯Êb ,ÏeÒt Ëb‰ - Blk ıÈˆÚ‰ dÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»∆»ƒÀ«≈»¿≈»

ÌË˜È ‡nL39ıÈˆÚ ÏL BÒ¯Á ÏÚ ‡e‰ ·˙Bk Ï·‡ . ∆»ƒ¿…¬»≈««¿∆»ƒ
dÏ Ô˙BÂ40. ¿≈»

כמחובר.38) ודינו הקרקע מן יונק והריהו בתחתיתו,
קציצה 39) זו והרי לה ויתן מהעציץ העלה יתלוש

שמא 40)מהמחובר. לחוש ואין שהוא, כמו העציץ את
את  יפסיד לא שבוודאי חרס, חתיכת לה וייתן העציץ ישבור

העציץ.

.è?ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‡l‡ dÏ B˙B BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿»∆»¿«≈ƒ
˙¯B˙a B˙B‡ ÔziL - d„Èa Ô˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿ƒÀ¿»«¿»»∆ƒ≈¿«
¯ËL ‡e‰L ˙¯B˙a dÏ B˙ Ì‡ Ï·‡ .˙e˙È¯k ¯ÙÒ≈∆¿ƒ¬»ƒ¿»»¿«∆¿«

·BÁ41‰LÈ ‡È‰Â d„Èa B˙pL B‡ ;‰ÊeÊÓ B‡42, ¿»∆¿»¿»»¿ƒ¿≈»
dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ - d„Èa ‡e‰ È¯‰Â ‰¯BÚÂ¿≈»«¬≈¿»»≈≈¿ƒ»«»

Ëb ‰Ê È¯‰ - Chb ‡e‰ È¯‰ :Ck ¯Á‡43. ««»¬≈ƒ≈¬≈∆≈

זה.41) חוב שטר כנסי לה: משתמר 42)שאמר הגט ואין
בשעת 43)בידה. בידה והגט הואיל חדשה כנתינה זו הרי

אמירתו.

.é¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,dÏ Ô˙B È‡L Ë‚ e‡¯ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡»«¿≈ƒ¿≈∆¬ƒ≈»¿»«¿»«
ÚÈ„B‰ È¯‰L ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ ¯ËL ÈÒk :dÏ»ƒ¿ƒ¿«∆¬≈∆»≈∆¬≈ƒ«

ÔÈLe¯b ˙¯B˙a B˙pL ÌÈ„Ú‰ ˙‡44dÏ ¯Ó‡L ‰ÊÂ . ∆»≈ƒ∆¿»¿«≈ƒ¿∆∆»«»
‰pnÓ ÌÏÎpL ÈtÓ ,'·BÁ ¯ËL'45. ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»

אביה,44) שהשיאה חרשת גם שהרי צורך, אין ובידיעתה
בה  שאין פי על אף מתגרשת, גמורים, קידושין שקידושיה

הגט.45)דעת. את לבטל התכוון לא אבל

.àéËb‰ dÏ ÔziLk dÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ L¯‚Ó‰46È¯‰ : «¿»≈»ƒ∆…«»¿∆ƒ≈»«≈¬≈
d„Èa Ô˙ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Chb ‡e‰ :B‡ ,Chb ‰Ê∆ƒ≈ƒ≈¿«≈»∆¿ƒ»«¿»»

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ47ÌÈ¯·c ‰na . ¿…»«¿¬≈∆≈»«∆¿»ƒ
;dh‚ È˜ÒÚ ÏÚ dnÚ ¯a„Ó ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…»»¿«≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ»
Ô˙Â Ëb‰ ÏËÂ ,dh‚ È˜ÒÚ ÏÚ ¯a„Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿«≈«ƒ¿≈ƒ»¿»««≈¿»«

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa48. ¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»≈

אלא 46) גט זה הרי - הנתינה אחר לה אמר אם גם
נתינה. בשעת לה שיאמר יותר טוב ולעיל 47)שלכתחילה

בתורת  לה נתנו שם כי גט" "אינו רבינו: כתב ט' בהלכה
הריהו  ולפיכך ושתק, בסתם הגט נתן כאן אבל חוב, שטר
"אינו  או בטל גט לבין פסול, גט בין יש והבדל פסול". "גט

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



oiyexibקכב zekld - miyp xtq - hay d"k iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תינשא  ולא חכמים, מדברי פסול אלא אינו שבראשון גט",
ב"גט  ואילו השני, מבעלה תצא לא נשאת ואם לכתחילה בו
היא  ועדיין התורה, מן בטל גט זה הרי גט" "אינו או בטל"
על  עמה דיבר לא אם שבקידושין פי על ואף איש אשת
מקודשת  את "הרי לה אמר ולא כסף לה ונתן קידושין עסקי
ענייני  שכתובים כאן, - לקידושיו כלל חוששין אין - לי"
פסול. גט אלא זה אין בבעל תלוי והכול בגט הגירושין

כן.48) לעשות יכול לכתחילה וגם

.áéCh‚ ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L Ëb≈∆»»À»«»»∆¿»«»¿ƒƒ≈
B„È ÏÚ ¯eL˜ ‰È‰L B‡ ;ezÏËe ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚÓ≈««≈«¿«¿»«∆»»»«»
dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ;epnÓ ezÙÏLe ,BÎ¯È ÏÚ B‡«¿≈¿»«ƒ∆««ƒ∆»«»
:¯Ó‡pL ;Ë‚ BÈ‡ - Chb ‰Ê È¯‰ :d„ÈÏ ‡aL ¯Á‡««∆»¿»»¬≈∆ƒ≈≈≈∆∆¡«
Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,dÓˆÚÓ ‡È‰ ÁwzL ‡Ï - d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»…∆ƒ«ƒ≈«¿»«¬≈…»«

ÔÈk¯‰ Ì‡ Ï·‡ .BÁeÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï dÏ49BÙe‚a dÏ »…¿…¿¬»ƒƒ¿ƒ»¿
:dÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚÓ Ëb‰ ‰ÙÏML „Ú B„È ‰h‰ B‡ƒ»»«∆»¿»«≈≈»»¿»«»

.Ë‚ ‰Ê È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¬≈∆≈

היטה.49)

.âé:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ?ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ epziL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈
È‡Â ,¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ»»»¿ƒ
˙˙ÈÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ‰Â¯Ú ÌBi‰ BÊ ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆«∆¿»¿«»»∆»¿ƒ«

¯ÁÓÏe ÔÈc ˙Èa50ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙¯zÓ ‰È‰z51,CÎÈÙÏ . ≈ƒ¿»»ƒ¿∆À∆∆¿…≈ƒ¿ƒ»
BÈ‡ - „Á‡ „Úa elÙ‡Â ,dÈ·Ï BÈa Ëb dÏ Ô˙ Ì‡ƒ»«»≈≈¿≈»«¬ƒ¿≈∆»≈

.ÏÏk Ë‚≈¿»

הגט.50) מסירת בגט)51)אחרי (=כאן, "הכא אמרו: וכן
דבר  ואין שבערוה דבר הוי איש דאשת איסורא דאיתחזק

משניים". פחות שבערוה

.ãé„È ·˙Îa Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»«
¯ÙBÒ52B„È ·˙Îa Ëb‰ ÏÚa‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;53Ì˙ÁÂ , ≈¬»ƒ»«««««≈ƒ¿»»¿»«

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ B˙e ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ54 »»≈∆»¿»»¬≈∆≈»
‰p‰ÎÏ ÏÒBÙe]55.[ ≈ƒ¿À»

עליו.52) הסופר חתם כמאה 53)ולא דומה ידו וכתב
מהבעל 54)עדים. והוולד תצא לא נישאת ואם מדבריהם,

אינו  כן גם כלל עדים עליו אין אפילו הדין והוא כשר, השני
שאפילו  חידוש, משמיע שרבינו אלא מדבריהם, אלא פסול
לכתחילה. בו להינשא כשר אינו אחד עד עליו חתום

כתיבת 55) בספר וכן אינן, אלו תיבות התימנים יד בכתב
אתה  אם שהרי נכון, וכן הכסףֿמשנה. בעל בידי שהיה יד
שהוא  וודאי תצא, לא נישאת ואם מדבריהם, פסול אומר
לכהונה. פוסל הגט ריח שאפילו לכהן, להינשא לפוסלה גט

.åèÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz«»«¬»ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
Ëb‰56e˙eÓÈÂ ÌÈL ÈÙa Ëb dÏ ÔzÈ ‡nL .57‡ˆÓÂ , «≈∆»ƒ≈»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿»

Ba ÔÈ‡ È¯‰L ,‰Ó„‡ ÈÒ¯ÁÓ Ò¯Ák d„ÈaL Ëb‰«≈∆¿»»¿∆∆≈«¿≈¬»»∆¬≈≈
BÎBzÓ e„ÈÚiL ewz CÎÈÙÏ ,ÌÈ„Ú58Èt ÏÚ Û‡Â . ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆»ƒƒ¿««ƒ

ÈÙa ÔÈa ,ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B ,BÎB˙a ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ≈ƒ¿≈
,ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa ÔÈa ÂÈÏÚ ÔÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡»»≈ƒ«¬ƒ»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰ ¯wÚL59. ∆ƒ««≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

הבעל 56) מידי הגט מסירת עדי תורה שמדין פי על אף
בחתימות  כלל צורך ואין הגירושין עדי עיקר הם לאשה

והבעל 57)העדים. [=לחו"ל], הים למדינת ילכו או
גרשתיה. לא ויאמר עדי 58)יערער ימותו ואפילו

ידם. חתימת ולזהות להכיר אפשר הרואים 59)החתימה
האשה. לידי הבעל מידי ונתינתו הגט מסירת את

.æèdÈ·Ï BÈa dÏ B˙e ¯·ÚÂ ÌÈL Ba eÓ˙Á60B‡ , »¿¿«ƒ¿»«¿»»≈¿≈»
ÔÈÏeÒt ‰¯ÈÒÓ È„Ú e‡ˆÓpL61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ¬≈∆»≈

BaL ÌÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰62˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯Lk ƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ«¬≈«≈≈ƒ««
‰È„È63ÏeÒt ‡e‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ ‰¯B‰L LÈÂ .64. »∆»¿≈∆»ƒ«¿ƒ∆»

מסירה.60) עדי כל זה 61)ללא משפחה קרבת קרובים
תורה. מדברי עבירה שעברו או בתוכו.62)לזה החתומים

לערער 63) יכול הבעל ואין העדים יד חתימת לזהות ואפשר
העדים. חתימת להכחיש נאמן שאינו גרשתיה, לא לומר

מדבריהם.64)

.æéBÎBzÓ ÂÈ„Ú eÈ‰65ÏeÒt „Á‡ elÙ‡ ,ÔÈÏeÒt »≈»ƒ¿ƒ¬ƒ∆»»
È¯‰ - ÔÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dÏ B˙e ,¯Lk „Á‡Â¿∆»»≈¿»»ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈

ÛiÊÓk ‡ˆÓpL ,ÏeÒt ‰Ê66.BÎBzÓ ∆»∆ƒ¿»ƒ¿À»ƒ

בו.65) והואיל 66)החתומים וודאי, מזוייף לא "כמזוייף,
מדבריהם". פסול זה הרי כשרים מסירה בעדי ונמסר

.çé·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰67ÔÈËÈL ÈL ‡ÏÓ68 ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»¿…¿≈ƒƒ
·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ .ÏeÒt -69˙BÁt ? »¿«»«¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»»

BnÚ ÔÈ‡¯˜ eÈ‰iL È„k ,ÔÈËÈL ÈL È„kÓ70‰na . ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«∆
‡ÏÂ ‰È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««»∆»¿…
Û‡ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL eÈ‰»»≈≈¿ƒ»¬»ƒ¿»»¿≈ƒ«
ÏÚ Û‡Â BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â ‰a¯‰ ÔÈ˜Á¯Ó Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿À»ƒ«¿≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿««
¯wÚL ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÏÏk „Ú ÂÈÏÚ Ìe˙Á ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«

.‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰«≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

נוסח 67) של האחרונה מהשורה העדים חתימת את הרחיק
שורות.68)הגט. שתי כשר 69)מלוא הגט ויהא

כדי 70)לכתחילה. לשטר העדים בין הפסק יהא שלא
השטר. על חתומים שהם לכל ניכר שיהא

.èéÔÈÎÈ¯ˆ ,Ì‰ÈÙa Ëb‰ ˙‡ Ô˙BpL ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆≈∆«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ
B˙B¯˜Ï71Ì‰ÈÙa dÏ B˙ Ì‡Â .dÏ epzÈ Ck ¯Á‡Â ƒ¿¿««»ƒ¿∆»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆

.dÏ B˙pL ¯Á‡ B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ««∆¿»»
e‰e¯ÈÊÁ‰Â ,BÁeÏL „Èa B‡ ÏÚa‰ „Èa ‡e‰Â e‰e‡¯¿̃»¿¿««««¿«¿¿∆¡ƒ
ÔÈ¯ÊBÁ - dÏ B˙e ,B„È CB˙Ï BÒÈÎ‰Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ ,BÏ¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â72. ¿¿ƒ

הוא,71) אחר שטר או הוא כשר גט אם בו כתוב מה לראות
לקרותו. הם צריכים מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר שכיוון

אחר.72) בשטר החליפו שמא

.ë- L‡Ï B‡ ÌiÏ ez˜¯Êe ezÏË ‡l‡ ,e‰e‡¯˜ ‡Ï…¿»∆»¿»«¿»««»»≈
ÔÈ‡ ,‰lÁz e‰e‡¯˜e ÏÈ‡B‰ .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰¬≈¿…∆∆ƒ¿»¿ƒ»≈
¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .BÙÈÏÁ‰L BÏ ÌÈLLBÁ¿ƒ∆∆¡ƒ¿…∆»¬ƒ»«
- Ì˙‡¯wL Ëb‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰È‰ ¯Á‡ ¯ËL :ÏÚa‰«««¿»«≈»»¿…»»«≈∆¿»∆

.˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰Â ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«¬≈ƒ¿…∆∆
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.àëËb‰ dÏ Ô˙Â ,‰lÁza Ëb‰ e‡¯˜ ‡lL È¯‰¬≈∆…»¿«≈«¿ƒ»¿»«»«≈
ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ - ÌiÏ B‡ ¯e‡Ï ez˜¯Ê ,Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«»«»««ƒ∆«««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ ,‰È‰ ¯Lk Ëb :¯ÓB‡73. ≈≈»≈»»¬≈»≈¿…∆∆

והרי 73) להתירה, נאמן אינו כך לאוסרה, נאמן שאינו כשם
מגורשת. ספק כל כדין תצא, נישאת ואם תינשא, לא זו

.áëÈÙa ˙Bi·Á‰ ÔÈ·Ï d¯ˆÁÏ Ëb‰ dÏ ˜¯Ê»«»«≈«¬≈»¿≈∆»ƒƒ¿≈
ÌÈ„Ú74ÔÈ‡ - ¯Á‡ ¯ËL B‡ ‰ÊeÊÓ e‡ˆÓe eL˜·e , ≈ƒƒ¿»¿¿»¿»«≈≈

dÏ ÔÈLLBÁ75˜¯fL ‡e‰ ‡ˆÓpL ‰fL ;76e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»∆»«ƒ¿¿
˙B¯ËL B‡ ˙BÊeÊÓ LÏL ÌÈzL ÌL77ÔÈLLBÁ - »¿«ƒ»¿¿»¿ƒ

˜ÙÒ BÊ È¯‰Â ÌÈ¯aÎÚ e‰e¯¯b ˜¯fL Ë‚ ‡nL∆»≈∆»«¿»«¿»ƒ«¬≈»≈
.˙L¯‚Ó¿…∆∆

תחילה.74) קראוהו מגורשת.75)ולא ספק שתהיה
אחרים 76) שטרות כן וכמו מצויה, אינה חביות בין מזוזה

כעת. זרקה הוא ובוודאי שם מצויים הוא 77)אינם והרי
ושטרות  מזוזות שם היו כורחך ועל אחד, שטר אלא זרק לא

מקודם.

.âëÌ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆¿ƒ««≈¿ƒƒƒ¿»
˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â .ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ¿¿«¿…¿ƒ≈»¿ƒƒ¿
ÔBLÏ e¯ÈkiL ‡e‰Â .ÌÈÓ˙BÁÂ Ì‰ÈÙa ÌÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿∆«ƒ¿

Ëb‰78¯Èp‰ Ì‰Ï ÔÈÓLB¯ - ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â . «≈¿ƒ≈»¿ƒ«¿…¿ƒ»∆«¿»
Ìi˜˙Ó BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˜¯a79Ô‰Â , ¿…¿«≈ƒ»»∆≈ƒƒ¿«≈¿≈

.˙B¯ËL ¯‡La Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌL¯‰ ÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ«»∆¿≈ƒ»ƒ¿»¿»
˙Ba eÈ‰È ‡lL È„k ,ÌÈL Èh‚a el˜‰L ‡e‰ Ï…̃∆≈≈¿ƒ≈»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿

˙Be‚Ú Ï‡¯OÈ80Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁÂ ÏÈ‡B‰ ; ƒ¿»≈¬ƒ«¬ƒ«»≈ƒ«≈
.e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שיתרגמו 78) מועיל אינו הגט לשון מכירים אינם אם אבל
עד. מפי כעד זה שהרי  ללשונם, רישומו 79)אותו אם כי

כתב. גבי על כתב שאין לחתום, להם אסור מתקיים
לחתום,80) הבקיאים עדים אחרי לחזר יצטרכו שלא הקלו

ליבם. ותיזקק ימות או לים בעלה יפליג כך בתוך ְָָשמא

.ãëÌ‰È¯·cÓ Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡81, ««ƒ∆¬ƒ«»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
Ëba Ô‰È˙BÓL ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL eÈ˜˙‰82ÔÎÂ . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«≈¿≈
ÈÙa ‰Ê ‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L Ëb‰ È„Úa eÈ˜˙‰‰Ê83. ƒ¿ƒ¿≈≈«≈∆≈¿ƒ∆»∆ƒ¿≈∆

.ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê eÓ˙Á Ì‡Â¿ƒ»¿∆∆…ƒ¿≈∆¬≈∆≈»
,B˙·È˙k ÌB˜Óe Ëba ÔÓÊ ·zÎiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ¿…¿««≈¿¿ƒ»
‰Ê˙Â ,B˙·B¯˜ BzL‡ ‰È‰z ‡nL .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿ƒ¿∆

ÂÈzÁz ‡È‰Lk84ÔzÈÂ ˙ef‰ ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÈÂ , ¿∆ƒ«¿»¿ƒ¿…»≈«««¿¿ƒ≈
dÏ85Ì„˜ :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ ,ÔÓÊ Ba ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…ƒ¿∆¿«¿»«…∆

ÈzL¯b˙ ˙ef‰86.ÔÈh‚a ÔÓÊ ewz CÎÈÙÏe , «¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿««ƒƒ

חיזקו 81) זאת בכל - לגזירה גזירה גוזרין אין היא [והלכה
כדלהלן]. דברים בכמה זו תקנה או 82)כאן ראובן

ולא  עד, חתמתי פלוני אני כותב: היה שמתחילה שמעון,
אותו  המכירים עדים לבקש יודעים היו ולא שמו, נוקב היה
אחרים  שטרות אחר לחזר צריכים והיו חתימתו, על להעיד
והתקינו  עמדו חתימתם, לקיים בכדי לזו דומה שחתימתם

אחרי  לחזר אפשר יהיה ובזה שמותיהם את שיפרשו
ידם. כתב על שיעידו משום 83)מכיריהם גזירה

לאשתי, גט כולכם כתבו לעשרה: יאמר שמא "כולכם",
יחסר  מהם אחד ואם יחתמוהו, וכולם יכתוב שאחד ודינו
יחתמו  שמא זה בפני שלא זה יחתמוהו ואם פסול, זה הרי
לא  ועדיין מגורשת, שהיא ותחשוב הגט ותיטול שניים רק
בשעת  נוכחים העדים כל שיהו התקינו לפיכך תנאו, נתקיים

"כולכם". התנה לא כאשר אפילו כלומר:84)החתימה
אשתו. מוות.85)בעודה עונש תיענש שלא עליה לחפות

הייתי.86) ופנוייה

.äë‰È‰L B‡ ,ÔÓÊ Ba ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL Ëb≈∆≈»»≈ƒ¿≈¿«∆»»
Ìc˜Ó87¯Á‡Ó B‡88‰ÏÈla ÌzÁÂ ÌBia ·zÎpL B‡ , À¿»¿À»∆ƒ¿««¿∆¿«««¿»

ÂÈ¯Á‡lL89ÔÈÚ‰ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL Èt ÏÚ Û‡ ,90B‡ , ∆¿«¬»««ƒ∆¬ƒ¿»ƒ¿»
‰ÚËÂ ÌÈÏLe¯Èa Ëb‰ ˙‡ ·˙k91Ïk - '„BÏa' ·˙ÎÂ »«∆«≈ƒ»«ƒ¿»»¿»«¿»

ÔÈÏeÒt el‡92B˙·È˙k ÔÓÊa B· eÓzÁiL „Ú ,93 ≈¿ƒ«∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
B˙·È˙k ÌB˜Ó·e94. ƒ¿¿ƒ»

תשרי 87) של זמן בו וכתבו במרחשון ונחתם שנכתב
זנותה. על לחפות שהקדימוהו לחוש יש והרי שלפניו,

מרחשון 88) של זמן בו וכתבו בתשרי ונחתם שנכתב
יבואו  מאוחר שטר נתיר אם כי פסול, זה וגם שלאחריו,
את  להפסיד כדי שאחרוהו אפשר וגם המוקדם, גם להתיר
עד  הגט נתינת משעת הבעל שמכרם נכסיה פירות האשה
של  הם הגט זמן ולפי שלה הם שלמעשה בו, הכתוב הזמן

היום 89)הבעל. זמן בו שכתוב מוקדם, גט זה הרי
שטרי 90)שלפניו. שבשאר החתימה, שעת ועד מהכתיבה

כשר. זה הרי ולא 92)הסופר.91)חוב מדבריהם,
"בטל". אינו אבל לכתחילה, בו לכתבו 93)תינשא דקדק

"ביום  - ולא בגט, הכתוב בזמן כלומר כתיבתו", "בזמן
כתבוהו  אם זה ולפי הגט, שנכתב ביום כלומר כתיבתו",
העדים  חתימת ונתעכבה למרחשון זמנו את ואחרו בתשרי
חתמו  שהרי כשר הריהו - בגט הכתוב כזמן למרחשון עד
הכתיבה. ביום נחתם שלא פי על אף בו, הכתוב בזמן

במקום 94) שתהיה העדים חתימת על הוא ההקפדה עיקר
בו  וכתב בירושלים הסופר כתבו אם אבל בגט, המסומן
זה  הרי העדים עליו חתמו ושם ללוד והעבירו בלוד שנכתב

בגט. המוזכר מקום באותו העדים וחתמו הואיל כשר,

.åëÔÓf‰ epnÓ C˙Á95ÌL ·˙k ‡lL B‡ ;dÏ B˙e »«ƒ∆«¿«¿»»∆…»«≈
˙aLa :‡l‡ ,ÌBi‰96L„ÁÓ ‰iL B‡ ‰BL‡¯ «∆»¿«»ƒ»¿ƒ»≈…∆

‡ÏÂ ,˙ÈBÏt ‰La :B‡ ,ÈBÏt L„Áa :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿»»¿ƒ¿…
Úe·La :·˙k elÙ‡ ,L„Á‰ ¯ÈkÊ‰97¯Lk - ÈBÏt98. ƒ¿ƒ«…∆¬ƒ»«¿»«¿ƒ»≈

:BÚÓLnL ;¯Lk - ‰ÈzL¯b ÌBi‰ :Ba ·˙k Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««≈«¿ƒ»»≈∆«¿»
.Ëb‰ Ba ‡ˆiL ‰f‰ ÌBi‰««∆∆»»«≈

עדים.95) בו וחתמו בגט הזמן שכתב שבוע.96)לאחר
יובל.97) של פלונית לכתחילה.98)שמיטה בו להינשא

ידעו  וכולם רמאות, מעשה היא מהגט זמן חתיכת כי
אשתו  פירות למכור כדי או קרובתו על לחפות כדי שחתכו
ברורות. בראיות אחריו לבדוק ויבואו להפסידה הגט אחרי

.æëB˙B‡ ˙eÎÏÓÏ ÔÈhba ÔÈBÓ e‰iL ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆¿ƒ«ƒƒ¿«¿
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תינשא  ולא חכמים, מדברי פסול אלא אינו שבראשון גט",
ב"גט  ואילו השני, מבעלה תצא לא נשאת ואם לכתחילה בו
היא  ועדיין התורה, מן בטל גט זה הרי גט" "אינו או בטל"
על  עמה דיבר לא אם שבקידושין פי על ואף איש אשת
מקודשת  את "הרי לה אמר ולא כסף לה ונתן קידושין עסקי
ענייני  שכתובים כאן, - לקידושיו כלל חוששין אין - לי"
פסול. גט אלא זה אין בבעל תלוי והכול בגט הגירושין

כן.48) לעשות יכול לכתחילה וגם

.áéCh‚ ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L Ëb≈∆»»À»«»»∆¿»«»¿ƒƒ≈
B„È ÏÚ ¯eL˜ ‰È‰L B‡ ;ezÏËe ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚÓ≈««≈«¿«¿»«∆»»»«»
dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ;epnÓ ezÙÏLe ,BÎ¯È ÏÚ B‡«¿≈¿»«ƒ∆««ƒ∆»«»
:¯Ó‡pL ;Ë‚ BÈ‡ - Chb ‰Ê È¯‰ :d„ÈÏ ‡aL ¯Á‡««∆»¿»»¬≈∆ƒ≈≈≈∆∆¡«
Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,dÓˆÚÓ ‡È‰ ÁwzL ‡Ï - d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»…∆ƒ«ƒ≈«¿»«¬≈…»«

ÔÈk¯‰ Ì‡ Ï·‡ .BÁeÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï dÏ49BÙe‚a dÏ »…¿…¿¬»ƒƒ¿ƒ»¿
:dÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚÓ Ëb‰ ‰ÙÏML „Ú B„È ‰h‰ B‡ƒ»»«∆»¿»«≈≈»»¿»«»

.Ë‚ ‰Ê È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¬≈∆≈

היטה.49)

.âé:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ?ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ epziL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈
È‡Â ,¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ»»»¿ƒ
˙˙ÈÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ‰Â¯Ú ÌBi‰ BÊ ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆«∆¿»¿«»»∆»¿ƒ«

¯ÁÓÏe ÔÈc ˙Èa50ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙¯zÓ ‰È‰z51,CÎÈÙÏ . ≈ƒ¿»»ƒ¿∆À∆∆¿…≈ƒ¿ƒ»
BÈ‡ - „Á‡ „Úa elÙ‡Â ,dÈ·Ï BÈa Ëb dÏ Ô˙ Ì‡ƒ»«»≈≈¿≈»«¬ƒ¿≈∆»≈

.ÏÏk Ë‚≈¿»

הגט.50) מסירת בגט)51)אחרי (=כאן, "הכא אמרו: וכן
דבר  ואין שבערוה דבר הוי איש דאשת איסורא דאיתחזק

משניים". פחות שבערוה

.ãé„È ·˙Îa Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»«
¯ÙBÒ52B„È ·˙Îa Ëb‰ ÏÚa‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;53Ì˙ÁÂ , ≈¬»ƒ»«««««≈ƒ¿»»¿»«

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ B˙e ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ54 »»≈∆»¿»»¬≈∆≈»
‰p‰ÎÏ ÏÒBÙe]55.[ ≈ƒ¿À»

עליו.52) הסופר חתם כמאה 53)ולא דומה ידו וכתב
מהבעל 54)עדים. והוולד תצא לא נישאת ואם מדבריהם,

אינו  כן גם כלל עדים עליו אין אפילו הדין והוא כשר, השני
שאפילו  חידוש, משמיע שרבינו אלא מדבריהם, אלא פסול
לכתחילה. בו להינשא כשר אינו אחד עד עליו חתום

כתיבת 55) בספר וכן אינן, אלו תיבות התימנים יד בכתב
אתה  אם שהרי נכון, וכן הכסףֿמשנה. בעל בידי שהיה יד
שהוא  וודאי תצא, לא נישאת ואם מדבריהם, פסול אומר
לכהונה. פוסל הגט ריח שאפילו לכהן, להינשא לפוסלה גט

.åèÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz«»«¬»ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
Ëb‰56e˙eÓÈÂ ÌÈL ÈÙa Ëb dÏ ÔzÈ ‡nL .57‡ˆÓÂ , «≈∆»ƒ≈»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿»

Ba ÔÈ‡ È¯‰L ,‰Ó„‡ ÈÒ¯ÁÓ Ò¯Ák d„ÈaL Ëb‰«≈∆¿»»¿∆∆≈«¿≈¬»»∆¬≈≈
BÎBzÓ e„ÈÚiL ewz CÎÈÙÏ ,ÌÈ„Ú58Èt ÏÚ Û‡Â . ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆»ƒƒ¿««ƒ

ÈÙa ÔÈa ,ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B ,BÎB˙a ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ≈ƒ¿≈
,ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa ÔÈa ÂÈÏÚ ÔÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡»»≈ƒ«¬ƒ»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰ ¯wÚL59. ∆ƒ««≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

הבעל 56) מידי הגט מסירת עדי תורה שמדין פי על אף
בחתימות  כלל צורך ואין הגירושין עדי עיקר הם לאשה

והבעל 57)העדים. [=לחו"ל], הים למדינת ילכו או
גרשתיה. לא ויאמר עדי 58)יערער ימותו ואפילו

ידם. חתימת ולזהות להכיר אפשר הרואים 59)החתימה
האשה. לידי הבעל מידי ונתינתו הגט מסירת את

.æèdÈ·Ï BÈa dÏ B˙e ¯·ÚÂ ÌÈL Ba eÓ˙Á60B‡ , »¿¿«ƒ¿»«¿»»≈¿≈»
ÔÈÏeÒt ‰¯ÈÒÓ È„Ú e‡ˆÓpL61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ¬≈∆»≈

BaL ÌÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰62˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯Lk ƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ«¬≈«≈≈ƒ««
‰È„È63ÏeÒt ‡e‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ ‰¯B‰L LÈÂ .64. »∆»¿≈∆»ƒ«¿ƒ∆»

מסירה.60) עדי כל זה 61)ללא משפחה קרבת קרובים
תורה. מדברי עבירה שעברו או בתוכו.62)לזה החתומים

לערער 63) יכול הבעל ואין העדים יד חתימת לזהות ואפשר
העדים. חתימת להכחיש נאמן שאינו גרשתיה, לא לומר

מדבריהם.64)

.æéBÎBzÓ ÂÈ„Ú eÈ‰65ÏeÒt „Á‡ elÙ‡ ,ÔÈÏeÒt »≈»ƒ¿ƒ¬ƒ∆»»
È¯‰ - ÔÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dÏ B˙e ,¯Lk „Á‡Â¿∆»»≈¿»»ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈

ÛiÊÓk ‡ˆÓpL ,ÏeÒt ‰Ê66.BÎBzÓ ∆»∆ƒ¿»ƒ¿À»ƒ

בו.65) והואיל 66)החתומים וודאי, מזוייף לא "כמזוייף,
מדבריהם". פסול זה הרי כשרים מסירה בעדי ונמסר

.çé·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰67ÔÈËÈL ÈL ‡ÏÓ68 ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»¿…¿≈ƒƒ
·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ .ÏeÒt -69˙BÁt ? »¿«»«¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»»

BnÚ ÔÈ‡¯˜ eÈ‰iL È„k ,ÔÈËÈL ÈL È„kÓ70‰na . ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«∆
‡ÏÂ ‰È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««»∆»¿…
Û‡ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL eÈ‰»»≈≈¿ƒ»¬»ƒ¿»»¿≈ƒ«
ÏÚ Û‡Â BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â ‰a¯‰ ÔÈ˜Á¯Ó Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿À»ƒ«¿≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿««
¯wÚL ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÏÏk „Ú ÂÈÏÚ Ìe˙Á ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«

.‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰«≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

נוסח 67) של האחרונה מהשורה העדים חתימת את הרחיק
שורות.68)הגט. שתי כשר 69)מלוא הגט ויהא

כדי 70)לכתחילה. לשטר העדים בין הפסק יהא שלא
השטר. על חתומים שהם לכל ניכר שיהא

.èéÔÈÎÈ¯ˆ ,Ì‰ÈÙa Ëb‰ ˙‡ Ô˙BpL ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆≈∆«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ
B˙B¯˜Ï71Ì‰ÈÙa dÏ B˙ Ì‡Â .dÏ epzÈ Ck ¯Á‡Â ƒ¿¿««»ƒ¿∆»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆

.dÏ B˙pL ¯Á‡ B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ««∆¿»»
e‰e¯ÈÊÁ‰Â ,BÁeÏL „Èa B‡ ÏÚa‰ „Èa ‡e‰Â e‰e‡¯¿̃»¿¿««««¿«¿¿∆¡ƒ
ÔÈ¯ÊBÁ - dÏ B˙e ,B„È CB˙Ï BÒÈÎ‰Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ ,BÏ¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â72. ¿¿ƒ

הוא,71) אחר שטר או הוא כשר גט אם בו כתוב מה לראות
לקרותו. הם צריכים מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר שכיוון

אחר.72) בשטר החליפו שמא

.ë- L‡Ï B‡ ÌiÏ ez˜¯Êe ezÏË ‡l‡ ,e‰e‡¯˜ ‡Ï…¿»∆»¿»«¿»««»»≈
ÔÈ‡ ,‰lÁz e‰e‡¯˜e ÏÈ‡B‰ .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰¬≈¿…∆∆ƒ¿»¿ƒ»≈
¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .BÙÈÏÁ‰L BÏ ÌÈLLBÁ¿ƒ∆∆¡ƒ¿…∆»¬ƒ»«
- Ì˙‡¯wL Ëb‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰È‰ ¯Á‡ ¯ËL :ÏÚa‰«««¿»«≈»»¿…»»«≈∆¿»∆
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.àëËb‰ dÏ Ô˙Â ,‰lÁza Ëb‰ e‡¯˜ ‡lL È¯‰¬≈∆…»¿«≈«¿ƒ»¿»«»«≈
ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ - ÌiÏ B‡ ¯e‡Ï ez˜¯Ê ,Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«»«»««ƒ∆«««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ ,‰È‰ ¯Lk Ëb :¯ÓB‡73. ≈≈»≈»»¬≈»≈¿…∆∆

והרי 73) להתירה, נאמן אינו כך לאוסרה, נאמן שאינו כשם
מגורשת. ספק כל כדין תצא, נישאת ואם תינשא, לא זו

.áëÈÙa ˙Bi·Á‰ ÔÈ·Ï d¯ˆÁÏ Ëb‰ dÏ ˜¯Ê»«»«≈«¬≈»¿≈∆»ƒƒ¿≈
ÌÈ„Ú74ÔÈ‡ - ¯Á‡ ¯ËL B‡ ‰ÊeÊÓ e‡ˆÓe eL˜·e , ≈ƒƒ¿»¿¿»¿»«≈≈

dÏ ÔÈLLBÁ75˜¯fL ‡e‰ ‡ˆÓpL ‰fL ;76e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»∆»«ƒ¿¿
˙B¯ËL B‡ ˙BÊeÊÓ LÏL ÌÈzL ÌL77ÔÈLLBÁ - »¿«ƒ»¿¿»¿ƒ

˜ÙÒ BÊ È¯‰Â ÌÈ¯aÎÚ e‰e¯¯b ˜¯fL Ë‚ ‡nL∆»≈∆»«¿»«¿»ƒ«¬≈»≈
.˙L¯‚Ó¿…∆∆

תחילה.74) קראוהו מגורשת.75)ולא ספק שתהיה
אחרים 76) שטרות כן וכמו מצויה, אינה חביות בין מזוזה

כעת. זרקה הוא ובוודאי שם מצויים הוא 77)אינם והרי
ושטרות  מזוזות שם היו כורחך ועל אחד, שטר אלא זרק לא

מקודם.

.âëÌ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆¿ƒ««≈¿ƒƒƒ¿»
˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â .ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ¿¿«¿…¿ƒ≈»¿ƒƒ¿
ÔBLÏ e¯ÈkiL ‡e‰Â .ÌÈÓ˙BÁÂ Ì‰ÈÙa ÌÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿∆«ƒ¿

Ëb‰78¯Èp‰ Ì‰Ï ÔÈÓLB¯ - ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â . «≈¿ƒ≈»¿ƒ«¿…¿ƒ»∆«¿»
Ìi˜˙Ó BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˜¯a79Ô‰Â , ¿…¿«≈ƒ»»∆≈ƒƒ¿«≈¿≈

.˙B¯ËL ¯‡La Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌL¯‰ ÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ«»∆¿≈ƒ»ƒ¿»¿»
˙Ba eÈ‰È ‡lL È„k ,ÌÈL Èh‚a el˜‰L ‡e‰ Ï…̃∆≈≈¿ƒ≈»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿

˙Be‚Ú Ï‡¯OÈ80Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁÂ ÏÈ‡B‰ ; ƒ¿»≈¬ƒ«¬ƒ«»≈ƒ«≈
.e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שיתרגמו 78) מועיל אינו הגט לשון מכירים אינם אם אבל
עד. מפי כעד זה שהרי  ללשונם, רישומו 79)אותו אם כי

כתב. גבי על כתב שאין לחתום, להם אסור מתקיים
לחתום,80) הבקיאים עדים אחרי לחזר יצטרכו שלא הקלו

ליבם. ותיזקק ימות או לים בעלה יפליג כך בתוך ְָָשמא

.ãëÌ‰È¯·cÓ Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡81, ««ƒ∆¬ƒ«»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
Ëba Ô‰È˙BÓL ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL eÈ˜˙‰82ÔÎÂ . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«≈¿≈
ÈÙa ‰Ê ‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L Ëb‰ È„Úa eÈ˜˙‰‰Ê83. ƒ¿ƒ¿≈≈«≈∆≈¿ƒ∆»∆ƒ¿≈∆

.ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê eÓ˙Á Ì‡Â¿ƒ»¿∆∆…ƒ¿≈∆¬≈∆≈»
,B˙·È˙k ÌB˜Óe Ëba ÔÓÊ ·zÎiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ¿…¿««≈¿¿ƒ»
‰Ê˙Â ,B˙·B¯˜ BzL‡ ‰È‰z ‡nL .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿ƒ¿∆

ÂÈzÁz ‡È‰Lk84ÔzÈÂ ˙ef‰ ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÈÂ , ¿∆ƒ«¿»¿ƒ¿…»≈«««¿¿ƒ≈
dÏ85Ì„˜ :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ ,ÔÓÊ Ba ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…ƒ¿∆¿«¿»«…∆

ÈzL¯b˙ ˙ef‰86.ÔÈh‚a ÔÓÊ ewz CÎÈÙÏe , «¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿««ƒƒ

חיזקו 81) זאת בכל - לגזירה גזירה גוזרין אין היא [והלכה
כדלהלן]. דברים בכמה זו תקנה או 82)כאן ראובן

ולא  עד, חתמתי פלוני אני כותב: היה שמתחילה שמעון,
אותו  המכירים עדים לבקש יודעים היו ולא שמו, נוקב היה
אחרים  שטרות אחר לחזר צריכים והיו חתימתו, על להעיד
והתקינו  עמדו חתימתם, לקיים בכדי לזו דומה שחתימתם

אחרי  לחזר אפשר יהיה ובזה שמותיהם את שיפרשו
ידם. כתב על שיעידו משום 83)מכיריהם גזירה

לאשתי, גט כולכם כתבו לעשרה: יאמר שמא "כולכם",
יחסר  מהם אחד ואם יחתמוהו, וכולם יכתוב שאחד ודינו
יחתמו  שמא זה בפני שלא זה יחתמוהו ואם פסול, זה הרי
לא  ועדיין מגורשת, שהיא ותחשוב הגט ותיטול שניים רק
בשעת  נוכחים העדים כל שיהו התקינו לפיכך תנאו, נתקיים

"כולכם". התנה לא כאשר אפילו כלומר:84)החתימה
אשתו. מוות.85)בעודה עונש תיענש שלא עליה לחפות

הייתי.86) ופנוייה

.äë‰È‰L B‡ ,ÔÓÊ Ba ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL Ëb≈∆≈»»≈ƒ¿≈¿«∆»»
Ìc˜Ó87¯Á‡Ó B‡88‰ÏÈla ÌzÁÂ ÌBia ·zÎpL B‡ , À¿»¿À»∆ƒ¿««¿∆¿«««¿»

ÂÈ¯Á‡lL89ÔÈÚ‰ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL Èt ÏÚ Û‡ ,90B‡ , ∆¿«¬»««ƒ∆¬ƒ¿»ƒ¿»
‰ÚËÂ ÌÈÏLe¯Èa Ëb‰ ˙‡ ·˙k91Ïk - '„BÏa' ·˙ÎÂ »«∆«≈ƒ»«ƒ¿»»¿»«¿»

ÔÈÏeÒt el‡92B˙·È˙k ÔÓÊa B· eÓzÁiL „Ú ,93 ≈¿ƒ«∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
B˙·È˙k ÌB˜Ó·e94. ƒ¿¿ƒ»

תשרי 87) של זמן בו וכתבו במרחשון ונחתם שנכתב
זנותה. על לחפות שהקדימוהו לחוש יש והרי שלפניו,

מרחשון 88) של זמן בו וכתבו בתשרי ונחתם שנכתב
יבואו  מאוחר שטר נתיר אם כי פסול, זה וגם שלאחריו,
את  להפסיד כדי שאחרוהו אפשר וגם המוקדם, גם להתיר
עד  הגט נתינת משעת הבעל שמכרם נכסיה פירות האשה
של  הם הגט זמן ולפי שלה הם שלמעשה בו, הכתוב הזמן

היום 89)הבעל. זמן בו שכתוב מוקדם, גט זה הרי
שטרי 90)שלפניו. שבשאר החתימה, שעת ועד מהכתיבה

כשר. זה הרי ולא 92)הסופר.91)חוב מדבריהם,
"בטל". אינו אבל לכתחילה, בו לכתבו 93)תינשא דקדק

"ביום  - ולא בגט, הכתוב בזמן כלומר כתיבתו", "בזמן
כתבוהו  אם זה ולפי הגט, שנכתב ביום כלומר כתיבתו",
העדים  חתימת ונתעכבה למרחשון זמנו את ואחרו בתשרי
חתמו  שהרי כשר הריהו - בגט הכתוב כזמן למרחשון עד
הכתיבה. ביום נחתם שלא פי על אף בו, הכתוב בזמן

במקום 94) שתהיה העדים חתימת על הוא ההקפדה עיקר
בו  וכתב בירושלים הסופר כתבו אם אבל בגט, המסומן
זה  הרי העדים עליו חתמו ושם ללוד והעבירו בלוד שנכתב

בגט. המוזכר מקום באותו העדים וחתמו הואיל כשר,

.åëÔÓf‰ epnÓ C˙Á95ÌL ·˙k ‡lL B‡ ;dÏ B˙e »«ƒ∆«¿«¿»»∆…»«≈
˙aLa :‡l‡ ,ÌBi‰96L„ÁÓ ‰iL B‡ ‰BL‡¯ «∆»¿«»ƒ»¿ƒ»≈…∆

‡ÏÂ ,˙ÈBÏt ‰La :B‡ ,ÈBÏt L„Áa :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿»»¿ƒ¿…
Úe·La :·˙k elÙ‡ ,L„Á‰ ¯ÈkÊ‰97¯Lk - ÈBÏt98. ƒ¿ƒ«…∆¬ƒ»«¿»«¿ƒ»≈

:BÚÓLnL ;¯Lk - ‰ÈzL¯b ÌBi‰ :Ba ·˙k Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««≈«¿ƒ»»≈∆«¿»
.Ëb‰ Ba ‡ˆiL ‰f‰ ÌBi‰««∆∆»»«≈

עדים.95) בו וחתמו בגט הזמן שכתב שבוע.96)לאחר
יובל.97) של פלונית לכתחילה.98)שמיטה בו להינשא

ידעו  וכולם רמאות, מעשה היא מהגט זמן חתיכת כי
אשתו  פירות למכור כדי או קרובתו על לחפות כדי שחתכו
ברורות. בראיות אחריו לבדוק ויבואו להפסידה הגט אחרי

.æëB˙B‡ ˙eÎÏÓÏ ÔÈhba ÔÈBÓ e‰iL ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆¿ƒ«ƒƒ¿«¿
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ÔÓf‰99˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,100˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k . «¿«ƒ¿«¿»«¿≈«¿
˙Èa‰ ÔÈ·Ï B‡ ,‰È„n‰ d˙B‡ ˙eÎÏÓ dÈ‡L101B‡ , ∆≈»«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ

Ba ˙BÓÏ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ C¯c Ì‡ :˙Èa‰ Ôa¯ÁÏ¿À¿«««ƒƒ∆∆«¿≈»ƒ¿
¯Lk ‰Ê È¯‰ -102È¯‰ - Ba ˙BÓÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿¬≈

ÏeÒt ‰Ê103B‡ ÔÈhba ˙BÓÏ Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe . ∆»¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ
‰¯ÈˆÈÏ104‡e‰L ÔBc˜Ó ÒB¯cÒkÏ‡ ˙eÎÏÓÏ B‡ «¿ƒ»¿«¿¬∆¿«¿¿À¿∆

ÔÓÊ B˙B‡ ˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k Ì‡Â .˙B¯ËL ÔÈÓƒ¿«¿»¿ƒ»«¿≈«¿¿«
‰Ê È¯‰ - ˙eÎÏÓ d˙B‡ ˙eL¯ da LiL ‰È„Óa«¿ƒ»∆≈»¿»«¿¬≈∆

¯Lk105. »≈

הגט.99) סידור בזמן השולט [=המלך] המלכות
אנו 100) חשובים שיאמרו עמהם, שלום לנו "שיהא

בשמנו". שטרותיהם שכותבים וכך 101)בעיניהם כך
המקדש. בית על 102)לבניין מקפידה המלכות אין שהרי

בה 103)כך. שמרדו וחושדת כך, על מקפידה המלכות כי
ממנה. יותר אחרת מלכות לבריאת 104)ומחשיבים

אם 105)העולם. ליצירה, לכתוב שנהגו אחרי כלומר,
כשר. זה הרי מדינה אותה מלכות לשם היום כתב

.çë,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL B‡ ;ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ¯·c‰ ¯Á‡˙Â¿ƒ¿«≈«»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»«≈»≈
,ÌÈL ‰nk ¯Á‡ ¯Lk ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÏ eÎ¯ˆ‰Â¿À¿¿ƒ¿…»≈«≈»≈«««»»ƒ
ÌB˜Óe ‰·È˙k‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿
‡ÏÂ 'e·˙k' Ba ÏÚa‰ Ô‰Ï ¯Ó‡L ÔÓf‰ ‡Ï ,‰·È˙k‰«¿ƒ»…«¿«∆»«»∆«««ƒ¿¿…
Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ?„ˆÈk .ÌB˜n‰ B˙B‡«»≈«»ƒ»«ƒ¿∆»«»∆
Ô‰ È¯‰Â ÔÒÈ „Ú e¯Á‡˙Â ,È¯L˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰Â¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬«ƒ»«¬≈≈
·zÎ ÌML „BÏ·e ÔÒÈpÓ Ëb‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk - „BÏa¿¿ƒ¿««≈ƒƒ»¿∆»ƒ¿»

˙B¯ËL ¯‡Lk ,Ëb‰106. «≈ƒ¿»¿»

יש 106) - העדים שכן "כל מיימוניות": ב"הגהות וכתוב
אף  וחתימתו הגט כתיבת בשעת שם שעומדים מקום לכתוב
יבואו  עדים, שם יהיו לא אם כי דירתם, עיקר שאינו פי על

שם". היו לא שהרי ומזוייף, כשמם חתמו אחרים לומר:

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פסול 1) גט בין מה הסופר, שכר בגט, שליחות דין בו ביאר

שבעתתו  מי או שיכור הבעל, של "תנו" אמירת בטל, לגט
ונתחרש  שנשא פקח הגט, כתיבת לענין נשתתק או רעה רוח

בגט. כפיה דיני חרש, כשהיה שנשא או

.àÔ˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«»≈∆¿ƒÀ¿»«
,BÏ ·zÎÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa ·˙Bk‰ „Á‡ - d„Èa¿»»∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ¿…

dÏ ÔzÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa Ô˙Bp‰ „Á‡Â2‡Ï . ¿∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ≈»…
‡l‡ ˙L¯b˙Ó ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ '·˙ÎÂ' ¯Ó‡∆¡«¿»«∆»¿ƒ«∆≈ƒ¿»∆∆∆»

·˙Îa3dÓˆÚÓ Áwz ‡lL - 'Ô˙Â' ,4. ƒ¿»¿»«∆…ƒ«≈«¿»

פ"ה 2) (ברכות כמותו" אדם של "שלוחו היא: הלכה כי
ב). מא, וקידושין בקידושין,3)מ"ה, כמו בכסף ולא

ה"ג. פ"א, לעיל הי"ב.4)וכמבואר פ"א, לעיל כמבואר

.áÈ¯‰ - ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¬≈

ÔÈ·˙Bk el‡5ÔÈÓ˙BÁÂ6ÂÈÁeÏL Ô‰ Ô‰Â ,dÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿≈≈¿»
ÂÈ„Ú Ô‰ Ô‰Â7Ë‚ ÈÏ ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈≈≈»¿≈ƒ»««≈¿…ƒ≈

ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡Â ,ÈzL‡Ï8ÌÈÓ˙BÁÂ ÌÈ·˙Bk - ¿ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ«¿…¿ƒ¿¿ƒ
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ba L¯‚Ó ‡e‰Â ,BÏ ÌÈ˙BÂ9. ¿¿ƒ¿¿»≈¿»≈∆ƒ¿∆

כותבו.5) מהם אחד ואע"פ 6)כלומר, א. סה, גיטין
לקמן  כמבואר הגט, על לחתום לסופר אסור שלכתחילה
לסופר  רבינו כאן התיר זאת בכל שם, ובביאורנו הכ"ז, פ"ט
את  נותנים השני והעד שהוא מפני לכתחילה, בו לחתום
עדי  שישנם וכל מסירה, עדי כאן יש הרי לאשה, הגט
חתמו  הסופר אם אפילו לכתחילה הגט כשר מסירה,
נתכוין  לא כאן גם רוקח' ה'מעשה ולדעת (לחםֿמשנה).
שהלך  כגון הדחק, בשעת אלא לכתחילה זה להכשיר רבינו
שלא  ובכדי אחר, עיכוב איזה אירע או הים למדינת הבעל
וכן  ולחתמו, לכתבו העדים יכולים עגונה האשה תשאר
מתניתין  בדיבורֿהמתחיל ב סו, בגיטין ה'תוספות' כתבו
סי' לאהע"ז יוסף' 'בית דברי והשווה הרביעי. בתירוצם מני,
אלא  הכשיר שלא כאן רבינו דברי מפרש הוא שגם קל,

בקידושין 7)בדיעבד. כמבואר עד, להיות כשר שליח כי
הט"ז. פ"ג, אישות הל' לעיל והשווה א. אמר 8)מג, ולא

לה. ליתנו כתיבת 9)להם אחרי עמה יתייחד שלא והוא
יאמרו  "שלא פסול, גט זה הרי - עמה נתייחד שאם הגט,
להקשות, ואין ה"ה. פ"ג לקמן כמבואר לבנה", קודם גיטה
פ"א  לעיל ומבואר 'מוקדם', הוא והרי כזה, גט כשר איך
באותו  ונחתם שנכתב כל כי - פסול, מוקדם שגט הכ"ה,
רבינו  הקפיד ולא נתינתו, שאיחרו אע"פ מוקדם זה אין היום
לעיל  כמבואר חתימתו, לפני כתיבתו הקדים שלא אלא
מתכוין  והוא זינתה כבר שמא לחוש יש כי שם, בביאורנו
לפני  כתיבתו תאריך מקדים הוא ולפיכך עליה, לחפות
שלפיכך  לומר אין בזמנו, וחתמו כשכתבו כאן אבל זנותה,
ידע  מנין כי עליה, ויחפה תזנה שמא לנתינה, הקדימו

רוקח'). ('מעשה בעתיד שתזנה

.âBnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ëb ÔÈ·˙BÎÂ10. ¿¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ
Ba eÓ˙ÁÂ e·˙kL ¯ÙBq‰Â ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆»¿¿»¿
‡È‰ BzL‡Â ÈBÏt ‡e‰ ‰fL ÌÈÚ„BÈÂ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙ÈBÏt11Ì‰È˙BÓML ÌÈL ÌB˜Ó B˙B‡a eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ∆¿≈∆
Ì‰Ó „Á‡ L¯‚Ó ÔÈ‡ - ÌÈÂL Ì‰È˙BL ˙BÓLe ÌÈÂL»ƒ¿¿≈∆»ƒ≈¿»≈∆»≈∆
˙L‡Ï BÎÈÏBÈÂ Ëb ·zÎÈ ‡nL ;B¯·Á „ÓÚÓa ‡l‡∆»¿«¬«¬≈∆»ƒ¿…≈¿ƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ‰p¯Ò‡ÈÂ B¯·Á12. ¬≈¿««¿∆»»»

קסז.10) (בבאֿבתרא והסכמתה לדעתה צריכים אנו שאין
שם). האיש 11)וברשב"ם ימציא שמא לחוש יש כי שם.

ה'כסף  ולדעת כדין. שלא בו ותינשא אחר, לאשת זה גט
אלא  והאשה, האיש את הסופר שיכיר צורך אין משנה'
חותם, כשאינו אבל הגט, על החתומים העדים אחד כשהוא
הל' רבינו מדברי נראה וכן אותם. להכיר חייב הסופר אין
בלבד. העדים אלא שם הזכיר שלא ה"ג, פכ"ד ולוה מלוה

בעלה 12) על תיאסר וממילא כדין, שלא לאחר בו שתינשא
בעיר  שמו שהוחזק "וכל ב'). עמוד שם (ב"ב  הראשון
והוא  אחר, שם לו יש שמא לו חוששים אין יום, שלשים
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סוף" לדבר אין כן שאם קנוניא, ולעשות לרמות כדי שינהו
ה"ד). פכ"ד, ולוה מלוה הל' רבינו (מלשון

.ã‰kq‰ ˙ÚL·e13ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk ƒ¿«««»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆≈
ÌÈ¯ÈkÓ14¯ÙBq‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .15.ÌB˜Ó ÏÎa «ƒƒ¿»ƒ»∆∆¿««≈¿»»

עכשיו,13) יכתבוהו לא ואם למות, מסוכן שהבעל כגון
א.14)אימתי? סו, על 15)גיטין תורה, שמדין אע"פ

ונתן  . . . "וכתב כתוב: שהרי הסופר, שכר לתת הבעל
חכמים  תקנו - הכתיבה שכר לתת שעליו נמצא בידה",
השכר  בגלל גיטה את להשהות שלא כדי השכר תתן שהיא
שם). וברשב"ם קסח. (בבאֿבתרא ותתעגן לתת, ירצה שלא
נתן  הוא כאילו משלמת, שהאשה הזוז את חכמים לו והקנו
כ. (גיטין הפקר ביתֿדין הפקר הכלל: ע"פ משלו, לסופר

שם). וברש"י

.ä,·˙k :¯ÙBqÏ BÓˆÚ ÏÚa‰ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…«««««¿«≈¿…
eÓ˙Á :ÌÈ„ÚÏÂ16ÔÈc ˙Èa BÏ e¯Ó‡L È¯‰ .17B‡ ¿»≈ƒ¬…¬≈∆»¿≈ƒ

Le·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,EzL‡Ï Ëb ·zÎ :ÌÈ18, ¿«ƒƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿»«»∆ƒ¿
ÔÓˆÚ Ô‰ e·˙ÎÂ19¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ba eÓ˙ÁÂ20Ï·‡ . ¿»¿≈«¿»¿»¿¬≈∆»≈¬»

ÏÚ Û‡ ,eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏÂ ·˙ÎÂ ¯ÙBqÏ Ì‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈¿≈¿»«¿¿≈ƒ¿»¿««
BzL‡Ï ‰Ê Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ÏÚaÏ e‰e˙e e¯ÊÁL Ètƒ∆»¿¿»«««¿»«¿»«≈∆¿ƒ¿
‡lL ÈÓ B·˙k È¯‰L ;ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙaƒ¿≈≈ƒ¬≈∆≈»≈∆¬≈¿»ƒ∆…

B·˙ÎÏ ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡21. »««««¿»¿

בסמוך.16) יתבאר והטעם א. עב, שלשה 17)גיטין של
שיחתמו.18)חכמים. להם אמר מהם.19)וגם אחד

ב.20) סו, לעשות 21)גיטין יכולים הם שאין ב. עא, שם
אלא  להם מסר לא כי במקומם, שלוחים והעדים הסופר את
כוח  בדברים אין כי לשליח" נמסרים אינם ו"דברים דברים,
ע"י  שנשלח לגט (בניגוד לאחר ונמסרים חוזרים להיות
שהדגיש  וזהו שני), שליח לידי למסרו השליח שיכול שליח,
לא  הם, שביתֿדין אע"פ ביתֿדין", לו שאמרו "הרי רבינו:
הם  אלא במקומם שלוחים שימנו כוחם ליפות התכוין
ולא  "כתבו", להם: אמר בפירוש שהרי יכתבוהו. בעצמם
בפירוש  ואם סו:). (גיטין בטל הגט ולפיכך תנו. להם: אמר
לכתוב  לאחרים לומר במקומו שלוחים שיהיו להם יאמר

הבאה. בהלכה בסמוך יתבאר ולחתום,

.åËb ·zÎÈÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ B‡ ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿¿≈¿ƒ¿…≈
·˙ÎÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡Â ,eÓzÁÈÂ ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…¿»¿¿≈¿»«
¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L B‡ ;eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏe»≈ƒ¿»¿∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á Ìz‡Â ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈÂ22. ¿ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿«∆¬…¬≈∆≈»
ÔÈ·MÈ˙Óe23·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ ,‰a¯‰ ‰Ê ¯·„a ƒ¿«¿ƒ¿»»∆«¿≈ƒ¿≈∆»

ÏËa Ëb ˙BÈ‰Ï24. ƒ¿≈»≈

שלוחים 22) עשאם בפירוש שהרי הוא, כשר גט התורה מן
תשכור  שמא חשש משום פסלוהו, שהחכמים אלא לכך,
לחתום, ולעדים לכתוב לסופר בעלה בשם שיאמרו עדים
בעצמם  שהם השני, בדין ואפילו ציוה. שהבעל יסברו והם
בגלל  לפסלו חכמים גזרו הבעל, מפי שמעו והם החותמים,

סז.). (שם הראשון שתתיישב 23)הדין עד בדבר מעיינים
ברש"י). סג: (שם בסוגיא 24)הדעת שהרי התורה, מן

קולו  שישמעו עד בטל הגט "הרי אמרו: עב.) (שם אחרת
אם  רבינו ומסופק חתומו", ולעדים כתוב לסופר שיאמר
כיון  מדבריהם' 'פסול אלא אינו אולי או התורה, מן בטל
שלוחים  לעשות יבואו שמא 'גזירה' משום אלא פסולו שאין
אין  זה, בגט נשאת אם ולפיכך לכך. נתמנו שלא במקום
אלא  כרחו, בעל השני מבעלה להוציאה יכול ביתֿדין
מעצמו. יגרש והוא בטל, להיות קרוב שהגט לבעל מודיעים
אין  וגם לגמרי, כשרים אינם כה, עד להם שנולדו והבנים
למעלה  וראה (כסףֿמשנה). ממזר ספק של דין להם

ה. להלכה בביאורנו

.æ¯eaÁa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏkL ?ÏË·Ï ÏeÒt ÔÈa ‰Óe«≈»¿»≈∆»»∆∆¡«¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa ‡e‰ ,ÏËa ‡e‰L Ëba ‰Ê25ÏÎ·e ; ∆«≈∆»≈»≈ƒ«»¿»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‡e‰ ,ÏeÒt ¯Ó‡pL ÌB˜Ó26. »∆∆¡«»»ƒƒ¿≈¿ƒ

ממזר"25) והולד תצא נשאת ואם איש, אשת היא "ועדיין
עיי"ש). ה"א, פ"י ואם 26)(לקמן לכתחילה, תנשא "ולא

כשר  אחר גט לה וכותבים כשר, והולד תצא לא נשאת
עיי"ש). ה"ב, (שם בעלה" תחת והיא לה ונותנים

.ç‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡Â ,Ìe˙Á B„Èa Ë‚ ‡È·‰L ÏÚa‰«««∆≈ƒ≈¿»»¿»«¿≈∆
dÏ ezÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï27·zÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡ . ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿»»««¬≈ƒƒ¿…

e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,BzL‡Ï BzÏÂ Ba ÌzÁÏÂ Ëb≈¿«¿…¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿¿»¿¿»¿
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dÏ28ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÏeÒt B‡ »¿ƒ¿»«≈»≈»¬≈≈¿ƒ
‰‡Ó elÙ‡ ,¯Á‡ Ëb29¯Lk Ëb d„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ,30. ≈«≈¬ƒ≈»«∆«ƒ«¿»»≈»≈

שתינשא 27) לקלקלה, כדי בפסול כתבו שמא חוששים ואין
אינו  כי פסולו, שיודע אחרי ממנו, לצאת ותצטרך לאחר
הביא  עצמו הבעל שאם א ה, בגיטין [וראה כך על חשוד
פ"ז  להלן (עי' נחתם ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו גיטו,
שכיון  ה"ח) (עיי"ש ויערער יבוא שמא חשש ואין ה"ה.

עליו]. יערער לא בוודאי הביאו, עצמו שנכתב 28)שהוא
וכדומה. והאשה האיש בשמות שטעו כגון בטעות,

מורשים 29) ואינם שליחותם עדים עשו כבר אומרים ואין
חרס  לה וליתן לכתוב זה נתכוין לא כי שני, גט לכתוב עוד

כשר. גט אלא נאבד 30)סתם אם וכלֿשכן ב. סג, גיטין
שהרי  אחר, גט לכתוב שיכולים לה, שנתנוהו קודם הגט
שליחותם  עשו לא כן ואם לאשתו, לתת להם אמר

(כסףֿמשנה).

.èÁÈÏLÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÏÚa‰ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«««ƒ¿¿ƒ¿¿¿»ƒ«
‡ˆÓÂ ,ÁÈÏLÏ e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,dÏ CÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»¿¿»¿¿»¿«»ƒ«¿ƒ¿»
eÎÏniL „Ú ¯Á‡ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÏeÒt B‡ ÏËa Ëb‰«≈»≈»≈¿ƒ«≈«∆ƒ»¿

ÔÈLe¯‚Ï ÌÈÁeÏL Ô˙B‡ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ;ÏÚaa31, «««∆¬≈…»»»¿ƒ¿≈ƒ
,„·Ïa ÁÈÏMÏ ezÈÂ e·zÎiL ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡Ï ‡nLÂ¿∆»…»»∆»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿«

e˙Â e·˙Î È¯‰Â ,¯Á‡ ‰OÚÓ Ba Ì‰Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ32, ¿…ƒ»≈»∆«¬∆«≈«¬≈»¿¿»¿
,¯Lk ¯Á‡ Ë‚ e·˙k Ì‡Â .¯Á‡ e·zÎÈ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…ƒ¿¿«≈¿ƒ»¿≈«≈»≈

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - (dÏ B˙e) ÁÈÏLÏ e‰e˙e33. ¿»«»ƒ«¿»»¬≈»≈¿…∆∆

יגרשנה.31) והוא לשליח למסרו כל 32)אלא עשו וכבר
גט 33)שליחותם. שיגיע עד שלוחים עשאם שמא כי שם.

היא  ובעיא הרבה. להטריחם רצה שלא אלא ותתגרש, לידה
ספק  היא ולפיכך ב"תיקו". ונשארה שם, גיטין בגמרא
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ÔÓf‰99˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,100˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k . «¿«ƒ¿«¿»«¿≈«¿
˙Èa‰ ÔÈ·Ï B‡ ,‰È„n‰ d˙B‡ ˙eÎÏÓ dÈ‡L101B‡ , ∆≈»«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ

Ba ˙BÓÏ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ C¯c Ì‡ :˙Èa‰ Ôa¯ÁÏ¿À¿«««ƒƒ∆∆«¿≈»ƒ¿
¯Lk ‰Ê È¯‰ -102È¯‰ - Ba ˙BÓÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿¬≈

ÏeÒt ‰Ê103B‡ ÔÈhba ˙BÓÏ Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe . ∆»¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ
‰¯ÈˆÈÏ104‡e‰L ÔBc˜Ó ÒB¯cÒkÏ‡ ˙eÎÏÓÏ B‡ «¿ƒ»¿«¿¬∆¿«¿¿À¿∆

ÔÓÊ B˙B‡ ˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k Ì‡Â .˙B¯ËL ÔÈÓƒ¿«¿»¿ƒ»«¿≈«¿¿«
‰Ê È¯‰ - ˙eÎÏÓ d˙B‡ ˙eL¯ da LiL ‰È„Óa«¿ƒ»∆≈»¿»«¿¬≈∆

¯Lk105. »≈

הגט.99) סידור בזמן השולט [=המלך] המלכות
אנו 100) חשובים שיאמרו עמהם, שלום לנו "שיהא

בשמנו". שטרותיהם שכותבים וכך 101)בעיניהם כך
המקדש. בית על 102)לבניין מקפידה המלכות אין שהרי

בה 103)כך. שמרדו וחושדת כך, על מקפידה המלכות כי
ממנה. יותר אחרת מלכות לבריאת 104)ומחשיבים

אם 105)העולם. ליצירה, לכתוב שנהגו אחרי כלומר,
כשר. זה הרי מדינה אותה מלכות לשם היום כתב

.çë,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL B‡ ;ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ¯·c‰ ¯Á‡˙Â¿ƒ¿«≈«»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»«≈»≈
,ÌÈL ‰nk ¯Á‡ ¯Lk ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÏ eÎ¯ˆ‰Â¿À¿¿ƒ¿…»≈«≈»≈«««»»ƒ
ÌB˜Óe ‰·È˙k‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿
‡ÏÂ 'e·˙k' Ba ÏÚa‰ Ô‰Ï ¯Ó‡L ÔÓf‰ ‡Ï ,‰·È˙k‰«¿ƒ»…«¿«∆»«»∆«««ƒ¿¿…
Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ?„ˆÈk .ÌB˜n‰ B˙B‡«»≈«»ƒ»«ƒ¿∆»«»∆
Ô‰ È¯‰Â ÔÒÈ „Ú e¯Á‡˙Â ,È¯L˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰Â¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬«ƒ»«¬≈≈
·zÎ ÌML „BÏ·e ÔÒÈpÓ Ëb‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk - „BÏa¿¿ƒ¿««≈ƒƒ»¿∆»ƒ¿»

˙B¯ËL ¯‡Lk ,Ëb‰106. «≈ƒ¿»¿»

יש 106) - העדים שכן "כל מיימוניות": ב"הגהות וכתוב
אף  וחתימתו הגט כתיבת בשעת שם שעומדים מקום לכתוב
יבואו  עדים, שם יהיו לא אם כי דירתם, עיקר שאינו פי על

שם". היו לא שהרי ומזוייף, כשמם חתמו אחרים לומר:

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פסול 1) גט בין מה הסופר, שכר בגט, שליחות דין בו ביאר

שבעתתו  מי או שיכור הבעל, של "תנו" אמירת בטל, לגט
ונתחרש  שנשא פקח הגט, כתיבת לענין נשתתק או רעה רוח

בגט. כפיה דיני חרש, כשהיה שנשא או

.àÔ˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«»≈∆¿ƒÀ¿»«
,BÏ ·zÎÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa ·˙Bk‰ „Á‡ - d„Èa¿»»∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ¿…

dÏ ÔzÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa Ô˙Bp‰ „Á‡Â2‡Ï . ¿∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ≈»…
‡l‡ ˙L¯b˙Ó ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ '·˙ÎÂ' ¯Ó‡∆¡«¿»«∆»¿ƒ«∆≈ƒ¿»∆∆∆»

·˙Îa3dÓˆÚÓ Áwz ‡lL - 'Ô˙Â' ,4. ƒ¿»¿»«∆…ƒ«≈«¿»

פ"ה 2) (ברכות כמותו" אדם של "שלוחו היא: הלכה כי
ב). מא, וקידושין בקידושין,3)מ"ה, כמו בכסף ולא

ה"ג. פ"א, לעיל הי"ב.4)וכמבואר פ"א, לעיל כמבואר

.áÈ¯‰ - ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¬≈

ÔÈ·˙Bk el‡5ÔÈÓ˙BÁÂ6ÂÈÁeÏL Ô‰ Ô‰Â ,dÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿≈≈¿»
ÂÈ„Ú Ô‰ Ô‰Â7Ë‚ ÈÏ ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈≈≈»¿≈ƒ»««≈¿…ƒ≈

ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡Â ,ÈzL‡Ï8ÌÈÓ˙BÁÂ ÌÈ·˙Bk - ¿ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ«¿…¿ƒ¿¿ƒ
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ba L¯‚Ó ‡e‰Â ,BÏ ÌÈ˙BÂ9. ¿¿ƒ¿¿»≈¿»≈∆ƒ¿∆

כותבו.5) מהם אחד ואע"פ 6)כלומר, א. סה, גיטין
לקמן  כמבואר הגט, על לחתום לסופר אסור שלכתחילה
לסופר  רבינו כאן התיר זאת בכל שם, ובביאורנו הכ"ז, פ"ט
את  נותנים השני והעד שהוא מפני לכתחילה, בו לחתום
עדי  שישנם וכל מסירה, עדי כאן יש הרי לאשה, הגט
חתמו  הסופר אם אפילו לכתחילה הגט כשר מסירה,
נתכוין  לא כאן גם רוקח' ה'מעשה ולדעת (לחםֿמשנה).
שהלך  כגון הדחק, בשעת אלא לכתחילה זה להכשיר רבינו
שלא  ובכדי אחר, עיכוב איזה אירע או הים למדינת הבעל
וכן  ולחתמו, לכתבו העדים יכולים עגונה האשה תשאר
מתניתין  בדיבורֿהמתחיל ב סו, בגיטין ה'תוספות' כתבו
סי' לאהע"ז יוסף' 'בית דברי והשווה הרביעי. בתירוצם מני,
אלא  הכשיר שלא כאן רבינו דברי מפרש הוא שגם קל,

בקידושין 7)בדיעבד. כמבואר עד, להיות כשר שליח כי
הט"ז. פ"ג, אישות הל' לעיל והשווה א. אמר 8)מג, ולא

לה. ליתנו כתיבת 9)להם אחרי עמה יתייחד שלא והוא
יאמרו  "שלא פסול, גט זה הרי - עמה נתייחד שאם הגט,
להקשות, ואין ה"ה. פ"ג לקמן כמבואר לבנה", קודם גיטה
פ"א  לעיל ומבואר 'מוקדם', הוא והרי כזה, גט כשר איך
באותו  ונחתם שנכתב כל כי - פסול, מוקדם שגט הכ"ה,
רבינו  הקפיד ולא נתינתו, שאיחרו אע"פ מוקדם זה אין היום
לעיל  כמבואר חתימתו, לפני כתיבתו הקדים שלא אלא
מתכוין  והוא זינתה כבר שמא לחוש יש כי שם, בביאורנו
לפני  כתיבתו תאריך מקדים הוא ולפיכך עליה, לחפות
שלפיכך  לומר אין בזמנו, וחתמו כשכתבו כאן אבל זנותה,
ידע  מנין כי עליה, ויחפה תזנה שמא לנתינה, הקדימו

רוקח'). ('מעשה בעתיד שתזנה

.âBnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ëb ÔÈ·˙BÎÂ10. ¿¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ
Ba eÓ˙ÁÂ e·˙kL ¯ÙBq‰Â ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆»¿¿»¿
‡È‰ BzL‡Â ÈBÏt ‡e‰ ‰fL ÌÈÚ„BÈÂ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙ÈBÏt11Ì‰È˙BÓML ÌÈL ÌB˜Ó B˙B‡a eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ∆¿≈∆
Ì‰Ó „Á‡ L¯‚Ó ÔÈ‡ - ÌÈÂL Ì‰È˙BL ˙BÓLe ÌÈÂL»ƒ¿¿≈∆»ƒ≈¿»≈∆»≈∆
˙L‡Ï BÎÈÏBÈÂ Ëb ·zÎÈ ‡nL ;B¯·Á „ÓÚÓa ‡l‡∆»¿«¬«¬≈∆»ƒ¿…≈¿ƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ‰p¯Ò‡ÈÂ B¯·Á12. ¬≈¿««¿∆»»»

קסז.10) (בבאֿבתרא והסכמתה לדעתה צריכים אנו שאין
שם). האיש 11)וברשב"ם ימציא שמא לחוש יש כי שם.

ה'כסף  ולדעת כדין. שלא בו ותינשא אחר, לאשת זה גט
אלא  והאשה, האיש את הסופר שיכיר צורך אין משנה'
חותם, כשאינו אבל הגט, על החתומים העדים אחד כשהוא
הל' רבינו מדברי נראה וכן אותם. להכיר חייב הסופר אין
בלבד. העדים אלא שם הזכיר שלא ה"ג, פכ"ד ולוה מלוה

בעלה 12) על תיאסר וממילא כדין, שלא לאחר בו שתינשא
בעיר  שמו שהוחזק "וכל ב'). עמוד שם (ב"ב  הראשון
והוא  אחר, שם לו יש שמא לו חוששים אין יום, שלשים
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סוף" לדבר אין כן שאם קנוניא, ולעשות לרמות כדי שינהו
ה"ד). פכ"ד, ולוה מלוה הל' רבינו (מלשון

.ã‰kq‰ ˙ÚL·e13ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk ƒ¿«««»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆≈
ÌÈ¯ÈkÓ14¯ÙBq‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .15.ÌB˜Ó ÏÎa «ƒƒ¿»ƒ»∆∆¿««≈¿»»

עכשיו,13) יכתבוהו לא ואם למות, מסוכן שהבעל כגון
א.14)אימתי? סו, על 15)גיטין תורה, שמדין אע"פ

ונתן  . . . "וכתב כתוב: שהרי הסופר, שכר לתת הבעל
חכמים  תקנו - הכתיבה שכר לתת שעליו נמצא בידה",
השכר  בגלל גיטה את להשהות שלא כדי השכר תתן שהיא
שם). וברשב"ם קסח. (בבאֿבתרא ותתעגן לתת, ירצה שלא
נתן  הוא כאילו משלמת, שהאשה הזוז את חכמים לו והקנו
כ. (גיטין הפקר ביתֿדין הפקר הכלל: ע"פ משלו, לסופר

שם). וברש"י

.ä,·˙k :¯ÙBqÏ BÓˆÚ ÏÚa‰ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…«««««¿«≈¿…
eÓ˙Á :ÌÈ„ÚÏÂ16ÔÈc ˙Èa BÏ e¯Ó‡L È¯‰ .17B‡ ¿»≈ƒ¬…¬≈∆»¿≈ƒ

Le·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,EzL‡Ï Ëb ·zÎ :ÌÈ18, ¿«ƒƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿»«»∆ƒ¿
ÔÓˆÚ Ô‰ e·˙ÎÂ19¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ba eÓ˙ÁÂ20Ï·‡ . ¿»¿≈«¿»¿»¿¬≈∆»≈¬»

ÏÚ Û‡ ,eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏÂ ·˙ÎÂ ¯ÙBqÏ Ì‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈¿≈¿»«¿¿≈ƒ¿»¿««
BzL‡Ï ‰Ê Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ÏÚaÏ e‰e˙e e¯ÊÁL Ètƒ∆»¿¿»«««¿»«¿»«≈∆¿ƒ¿
‡lL ÈÓ B·˙k È¯‰L ;ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙaƒ¿≈≈ƒ¬≈∆≈»≈∆¬≈¿»ƒ∆…

B·˙ÎÏ ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡21. »««««¿»¿

בסמוך.16) יתבאר והטעם א. עב, שלשה 17)גיטין של
שיחתמו.18)חכמים. להם אמר מהם.19)וגם אחד

ב.20) סו, לעשות 21)גיטין יכולים הם שאין ב. עא, שם
אלא  להם מסר לא כי במקומם, שלוחים והעדים הסופר את
כוח  בדברים אין כי לשליח" נמסרים אינם ו"דברים דברים,
ע"י  שנשלח לגט (בניגוד לאחר ונמסרים חוזרים להיות
שהדגיש  וזהו שני), שליח לידי למסרו השליח שיכול שליח,
לא  הם, שביתֿדין אע"פ ביתֿדין", לו שאמרו "הרי רבינו:
הם  אלא במקומם שלוחים שימנו כוחם ליפות התכוין
ולא  "כתבו", להם: אמר בפירוש שהרי יכתבוהו. בעצמם
בפירוש  ואם סו:). (גיטין בטל הגט ולפיכך תנו. להם: אמר
לכתוב  לאחרים לומר במקומו שלוחים שיהיו להם יאמר

הבאה. בהלכה בסמוך יתבאר ולחתום,

.åËb ·zÎÈÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ B‡ ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿¿≈¿ƒ¿…≈
·˙ÎÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡Â ,eÓzÁÈÂ ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…¿»¿¿≈¿»«
¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L B‡ ;eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏe»≈ƒ¿»¿∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á Ìz‡Â ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈÂ22. ¿ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿«∆¬…¬≈∆≈»
ÔÈ·MÈ˙Óe23·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ ,‰a¯‰ ‰Ê ¯·„a ƒ¿«¿ƒ¿»»∆«¿≈ƒ¿≈∆»

ÏËa Ëb ˙BÈ‰Ï24. ƒ¿≈»≈

שלוחים 22) עשאם בפירוש שהרי הוא, כשר גט התורה מן
תשכור  שמא חשש משום פסלוהו, שהחכמים אלא לכך,
לחתום, ולעדים לכתוב לסופר בעלה בשם שיאמרו עדים
בעצמם  שהם השני, בדין ואפילו ציוה. שהבעל יסברו והם
בגלל  לפסלו חכמים גזרו הבעל, מפי שמעו והם החותמים,

סז.). (שם הראשון שתתיישב 23)הדין עד בדבר מעיינים
ברש"י). סג: (שם בסוגיא 24)הדעת שהרי התורה, מן

קולו  שישמעו עד בטל הגט "הרי אמרו: עב.) (שם אחרת
אם  רבינו ומסופק חתומו", ולעדים כתוב לסופר שיאמר
כיון  מדבריהם' 'פסול אלא אינו אולי או התורה, מן בטל
שלוחים  לעשות יבואו שמא 'גזירה' משום אלא פסולו שאין
אין  זה, בגט נשאת אם ולפיכך לכך. נתמנו שלא במקום
אלא  כרחו, בעל השני מבעלה להוציאה יכול ביתֿדין
מעצמו. יגרש והוא בטל, להיות קרוב שהגט לבעל מודיעים
אין  וגם לגמרי, כשרים אינם כה, עד להם שנולדו והבנים
למעלה  וראה (כסףֿמשנה). ממזר ספק של דין להם

ה. להלכה בביאורנו

.æ¯eaÁa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏkL ?ÏË·Ï ÏeÒt ÔÈa ‰Óe«≈»¿»≈∆»»∆∆¡«¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa ‡e‰ ,ÏËa ‡e‰L Ëba ‰Ê25ÏÎ·e ; ∆«≈∆»≈»≈ƒ«»¿»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‡e‰ ,ÏeÒt ¯Ó‡pL ÌB˜Ó26. »∆∆¡«»»ƒƒ¿≈¿ƒ

ממזר"25) והולד תצא נשאת ואם איש, אשת היא "ועדיין
עיי"ש). ה"א, פ"י ואם 26)(לקמן לכתחילה, תנשא "ולא

כשר  אחר גט לה וכותבים כשר, והולד תצא לא נשאת
עיי"ש). ה"ב, (שם בעלה" תחת והיא לה ונותנים

.ç‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡Â ,Ìe˙Á B„Èa Ë‚ ‡È·‰L ÏÚa‰«««∆≈ƒ≈¿»»¿»«¿≈∆
dÏ ezÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï27·zÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡ . ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿»»««¬≈ƒƒ¿…

e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,BzL‡Ï BzÏÂ Ba ÌzÁÏÂ Ëb≈¿«¿…¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿¿»¿¿»¿
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dÏ28ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÏeÒt B‡ »¿ƒ¿»«≈»≈»¬≈≈¿ƒ
‰‡Ó elÙ‡ ,¯Á‡ Ëb29¯Lk Ëb d„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ,30. ≈«≈¬ƒ≈»«∆«ƒ«¿»»≈»≈

שתינשא 27) לקלקלה, כדי בפסול כתבו שמא חוששים ואין
אינו  כי פסולו, שיודע אחרי ממנו, לצאת ותצטרך לאחר
הביא  עצמו הבעל שאם א ה, בגיטין [וראה כך על חשוד
פ"ז  להלן (עי' נחתם ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו גיטו,
שכיון  ה"ח) (עיי"ש ויערער יבוא שמא חשש ואין ה"ה.

עליו]. יערער לא בוודאי הביאו, עצמו שנכתב 28)שהוא
וכדומה. והאשה האיש בשמות שטעו כגון בטעות,

מורשים 29) ואינם שליחותם עדים עשו כבר אומרים ואין
חרס  לה וליתן לכתוב זה נתכוין לא כי שני, גט לכתוב עוד

כשר. גט אלא נאבד 30)סתם אם וכלֿשכן ב. סג, גיטין
שהרי  אחר, גט לכתוב שיכולים לה, שנתנוהו קודם הגט
שליחותם  עשו לא כן ואם לאשתו, לתת להם אמר

(כסףֿמשנה).

.èÁÈÏLÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÏÚa‰ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«««ƒ¿¿ƒ¿¿¿»ƒ«
‡ˆÓÂ ,ÁÈÏLÏ e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,dÏ CÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»¿¿»¿¿»¿«»ƒ«¿ƒ¿»
eÎÏniL „Ú ¯Á‡ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÏeÒt B‡ ÏËa Ëb‰«≈»≈»≈¿ƒ«≈«∆ƒ»¿

ÔÈLe¯‚Ï ÌÈÁeÏL Ô˙B‡ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ;ÏÚaa31, «««∆¬≈…»»»¿ƒ¿≈ƒ
,„·Ïa ÁÈÏMÏ ezÈÂ e·zÎiL ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡Ï ‡nLÂ¿∆»…»»∆»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿«

e˙Â e·˙Î È¯‰Â ,¯Á‡ ‰OÚÓ Ba Ì‰Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ32, ¿…ƒ»≈»∆«¬∆«≈«¬≈»¿¿»¿
,¯Lk ¯Á‡ Ë‚ e·˙k Ì‡Â .¯Á‡ e·zÎÈ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…ƒ¿¿«≈¿ƒ»¿≈«≈»≈

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - (dÏ B˙e) ÁÈÏLÏ e‰e˙e33. ¿»«»ƒ«¿»»¬≈»≈¿…∆∆

יגרשנה.31) והוא לשליח למסרו כל 32)אלא עשו וכבר
גט 33)שליחותם. שיגיע עד שלוחים עשאם שמא כי שם.

היא  ובעיא הרבה. להטריחם רצה שלא אלא ותתגרש, לידה
ספק  היא ולפיכך ב"תיקו". ונשארה שם, גיטין בגמרא
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ממזר  ספק והולד תצא נשאת ואם תנשא, ו"לא מגורשת,
ויש  ה"ג. פ"י לקמן רבינו כלשון ערוה", ספק שהיא מפני
מיד  הגט אבד אם אלא בגמרא הסתפקו שלא אומרים
גט  וכותבים חוזרים פסול, או בטל נמצא אם אבל השליח,

('מאירי'). שליחותם קיימו לא שוודאי אחר

.ée˙e Ë‚ e·˙k :ÌÈMÓ ¯˙ÈÏ B‡ ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ¿≈¿
‰eÁlL ,‰eL¯b ,ÈzL‡Ï34de˜·L ,35deÎ¯z ,36, ¿ƒ¿ƒ»¿»«¿»«¿«»¿«

˙¯b‡ e·˙k37¯Lk Ë‚ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - dÏ e˙e ƒ¿ƒ∆∆¿»¬≈≈ƒ¿¿≈»≈
dÏ ezÈÂ38dÏ eOÚ ,‰eÒ¯t ,‰e¯ht :Ì‰Ï ¯Ó‡ . ¿ƒ¿»»«»∆«¿»«¿¿»¬»

¯Ó‡ ‡Ï - Èe‡¯k dÏ eOÚ ,ÒeÓÈpk dÏ eOÚ ,˙ck«»¬»«ƒ¬»»»…»«
ÌeÏk39.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚ e·˙k Ì‡Â . ¿¿ƒ»¿≈¿»¿»¬≈∆≈»≈

מביתו".34) "ושלחה א): כד, (דברים הכתוב כלשון
פ"ד 35) לקמן הגט בנוסח הכתוב שבוקין", "אגרת לשון

(בראשית 36)הי"ב. האדם" את "ויגרש גרשוה, כלומר:
אדם. ית ותרך אונקלוס: מתרגם כד) "אגרת 37)ג, לשון
הגט. בנוסח לקמן המוזכרת ב.38)שבוקין" סה, גיטין

"פטרוה"39) גירושין. לשון במשמען אין אלה, שכל שם.
פטור לשון שחייבת.- חובות מעליה להקל וחובה,

גט, צרכי אם ידוע ואין צרכיה, עשיית לשון - "פרנסוה"
כחוק. - "כנימוס" מלבוש. צרכי או ליבם זקוקה תהא שלא
"כראוי" וכן וכסות, מזון חוק או חוקֿגט אם ידוע ואין

"כדת". וכן שם) (רש"י

.àé,‰eÁÈp‰ ,‰e¯Èz‰ ,‰e·ÊÚ ,‰e‡ÈˆB‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ»ƒ¿»«ƒ»«ƒ»
el‡ ˙BlÓ ÚÓLÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰eÏÈÚB‰ƒ»¬≈∆»≈ƒ«¿«ƒ≈

¯Á‡ ÔÈÚ B‡ ÔÈLe¯b40Ì‡Â .dÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒƒ¿»«≈¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚ e·˙k41. »¿≈¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

הכתוב 40) כלשון "גרשוה", לפרש אפשר "הוציאה" כי
לשון  זה אין אולי או מביתו", "ויצאה ב): כד, (דברים
היא  - "ויצאה" אלא "והוציאה" בו כתוב שלא הכתוב
אין  שמא או שבוקין", "אגרת לשון "עזבוה" וכן מעצמה.
וכן  הגט. בנוסח נזכרת אינה שהרי גירושין, לשון זו
לשון  אולי או היא, אדם" לכל "מותרת לשון: "התירוה",
וכן  וברש"י). סה: (גיטין חגורה התרת או נדרים, התרת
מגורשת  שתהיה לנפשה, לה הניחו לפרש: אפשר - הניחוה
- "הועילוה" וכן עליה. תכבידו ואל לה הניחו או ממני,
תועלת  או גירושין תועלת אם ידוע ואין תועלת, לה עשו

בספק.41)אחרת. ונשארה נפשטה, שלא בעיא שם, גיטין

.áéÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ
„Ú BzL‡Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,B„Èa ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«««¿»¿≈¿ƒ¿ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙ Ì‡Â .dÏ ÔzÏ Ì‰Ï ¯Ó‡iL42. ∆…«»∆ƒ≈»¿ƒ»¿»≈≈
‡e‰Â ,ÔkÒÓa Ï·‡ ;‡È¯·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿À»¿
BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â ‰¯‰Óa ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL Ì„‡»»∆»«»»∆√ƒƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»»»¿

„iÓ43¯ÏB˜· ‡ˆBi‰Â ,44ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ elÙ‡45, ƒ»¿«≈«»¬ƒ«ƒ¿≈»
Ìia L¯ÙÓ‰Â46‡¯iLa ‡ˆBi‰Â ,47Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿»«ƒ¿≈

¯·c‰L ;dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿«¿¿¿ƒ¿»∆«»»
dÏ ÔzÏÂ ·zÎÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL Úe„È48. »«∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…¿ƒ≈»

"רצה 42) - לה" "תנו אמר: שלא שכיון במשנה. א סו, שם

בה". ה"ה,43)לשחק פ"ו גיטין וב'ירושלמי' ב. סה, שם
כל  כדרך - חולה חולה? בין מה מסוכן בין "מה אמרו:
קרובים  - הארץ דרך החולי, עליו שקפץ כל - ומסוכן הארץ,
(שלא  ימים שלושה לאחר והרחוקים מיד, אצלו נכנסים
ואלו  אלו - החולי עליו קפץ ואם חולה). שם עליו להטיל
אמורים  דברים "במה שכתב מה ולפי"ז מיד". אצלו נכנסים
מסוכן  שאינו חולה והואֿהדין דוקא, לאו בריא - בבריא"

לחםֿמשנה). מאת 44)(עי' לידון הסוהר מבית "שיוצא
קולר  מ"ה). פ"ו, גיטין למשנה בפירושו רבינו (לשון המלך"

אסיר. בצואר ברזל שלשלת בה 45)- שאין עבירה על
סכנה" בחזקת קולר "שכל ממון, עונש אלא מות עונש

שם). לים.46)('ירושלמי' היבשה מן יוצא 47)מפליג
חבורה. עם לא 48)למדבריות ובהלתו, טרדתו ומתוך

זכיה  בהל' וראה שם). (גיטין, לה" "תנו לומר: הספיק
הכ"ד. פ"ח ומתנה

.âéeÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡L ‡È¯a»ƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿¿»¿
„iÓ BÓˆÚ ‚¯‰Â ,dÏ e˙Â49BÓˆÚ CÈÏL‰L ÔB‚k , ¿»¿»¿»««¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒ«¿

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌiÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ B‡ ‚b‰ ÔÓ50. ƒ«»ƒƒ«¿«»¬≈∆≈»≈
Ë‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ÏÙÂ Áe¯‰ ezÙÁ„e ‚bÏ ‰ÏÚ51˜ÙÒ . »»««¿»«»«¿»«»≈≈≈»≈

t‰Ëb ‰Ê È¯‰ - Áe¯‰ ezÙÁc ˜ÙÒ BÓˆÚ ÏÈ52„Ú , ƒƒ«¿»≈¿»«»«¬≈∆≈«
‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ .ezÙÁc Áe¯‰L È‡cÂa EÏ Ú„eiL∆ƒ»«¿¿««∆»«¿»«¿≈ƒ∆»»
Ëb ·zÎÈ ÈÏB˜ ÚÓBM‰ Ïk :¯Ó‡Â ,¯Baa CÏLÓÀ¿»«¿»«»«≈«ƒƒ¿…≈

ÈzL‡Ï53eÚ„iL ,‡e‰Â .dÏ ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿»¿∆»¿
B˙B‡54È¯‰ - e‰e¯Èk‰ ‡ÏÂ e‰eÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¿««ƒ∆∆¡¿…ƒƒ¬≈

ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙BkL ,‡e‰ ‰kq‰ ˙ÚLk ‰fL ;¯Lk ‰Ê∆»≈∆∆ƒ¿«««»»∆¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡55˙BkÓ Ba eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈»«ƒƒ¿≈ƒ∆»¿«

˙BÚ¯56Ba eËÁL elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L »∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆≈∆¬ƒƒ¿¬
ÔÈÓÈÒ ·¯57È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â ÊÓ¯Â , …ƒ»ƒ¿»«¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ÈÁ ‰zÚ È¯‰L ;ezÈÂ e·zÎÈ el‡≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆¬≈«»«««ƒ
˙eÓÏ BÙBqL58. ∆»

סה:)49) שם הרשב"א נוסחת (לפי פ"ד גיטין [בתוספתא
ספק  נפל, מעצמו ב"ספק זהו "מיד", שצריך שמה נראה,
משמע  ה"ו פ"ו גיטין ב'ירושלמי' אבל דחפתו", הרוח
בן  שמעון "רבן שם: אמרו שכן "מיד", צריכים שלעולם
שטעם  ונראה גט". זה הרי נפל, אתר על אם אומר, גמליאל
שעכשיו  שכשם תחילתו, על סופו הוכיח לומר שאין הדבר:
זמן]. לאחר ולא מיד אלא בתחילה, גם היה כן מבוהל, הוא

סופו 50) שהוכיח מפני "תנו". להם אמר שלא אףֿעלֿפי
החלטתו  מחמת בהול והיה לה, ליתנו שנתכוין תחילתו על
סו. (גיטין "ותנו" המילה ממנו נשמטה ולכן להתאבד,

והריהו 51)במשנה). להתאבד, שרצה הוכחה כאן שאין
(שם). בריא שציוה 52)כשאר אחרי מיד שנפל כגון

סברא  יש כלומר לכאן, ופנים לכאן פנים ויש הגט, לכתוב
גיטין  ('ירושלמי' הרוח שדחפתו סברא ויש עצמו, שהפיל
ויש  לחםֿמשנה). ועי' הכסףֿמשנה. וכפירוש ה"ו, פ"ו
בשם  (כסףֿמשנה גט" ספק זה "הרי רבינו בדברי מביאים
(ועי' זמן לאחר כשנפל מדובר זה, ולפי וה'טור'). הרא"ש

אשתו.53)לחםֿמשנה). ושם שמו שפלוני 54)ופירש
פלונית. לאשתו בעל הוא ה"ד 55)זה לעיל כמבואר פניו,
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לקמן  והשווה סו.). הכ"ג.(גיטין מחותך 56)פי"ג, שהיה
וכדומה. חרב ע"י בגופו הרבה והוושט 57)חתכים הקנה

אלא  דוקא, לאו הוא "רוב" רבינו שכתב ומה שבצואר.
(לחםֿמשנה). גמירא עד לנשחטו זה 58)הואֿהדין אין

שדעתו  גוסס, וכלֿשכן ע:). (גיטין מיתה לאחר כגט
סימנים  רוב בו מנשחטו ועדיף לגרש, שיכול עליו מיושבת
לחיים  ומיעוטם למיתה רובם גוססים ואילו למות, שמוכרח

ס"ז). קכא, סי' אהע"ז שו"ע וראה מיימוניות', ('הגהות

.ãé¯Ó‡Â ,B˙B‡ ˙˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»»¿«∆∆¿»«
¯Ó‡ ‡Ï - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :ÈÏÁ‰ Ba ÏÈÁ˙‰Lk¿∆ƒ¿ƒ∆√ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…»«

˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌeÏk59¯BkL ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈∆≈«¿¿»¿À∆∆¿≈ƒ
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰L60È¯‰ - ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒƒ«¬≈

˜ÙÒ ‰Ê61. ∆»≈

סז:).59) (גיטין כשוטה שעה באותה שאינו 60)והריהו
"ולא  לג): יט, (בראשית בו שנאמר כלוט עושה, מה יודע
פכ"ט  מכירה בהל' רבינו וכלשון ובקומה", בשכבה ידע
ומקור  עושה". מה יודע ואינו שעושה השיכור "והוא הי"ח:
א. סה, בעירובין כלום, שיכור מעשה שאין רבינו דברי

של 61) לשכרותו הגיע לא שעדיין לנו ברור אפילו משמע
שם  בעירובין אמרו שהלא תמוה, וזה ספק. זה הרי לוט,
בשם  מביא קכא, בסי' ה'טור' אולם דבר. לכל כפיקח שהוא
הרי  - לוט של לשכרותו הגיע אם ספק הדבר "היה רבינו:
בו  מסופקים ואנו הרבה כשנשתכר דוקא משמע ספק". זה
דברי  והשווה ספק. זה הרי לוט, של לשכרותו הגיע אם
זה". בדבר "ומתיישבים הי"ח: פ"ד, אישות הל' לעיל רבינו

.åè,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡»«¿∆»ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·˙BÎÂ ‡È¯·iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ˙Ú· Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿««¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿¿ƒ

dÏ ÔÈ˙BÂ62¯Á‡ Ba CÏn‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿ƒ»≈««
‰Ê È¯‰ - ‡È¯·iL Ì„˜ e˙Â e·˙k Ì‡Â .‡È¯·‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»¿…∆∆«¿ƒ¬≈∆

ÏeÒt63. »

הרי 62) שאז לכתבו אפשר אי שיבריא ולפני ב. ע, גיטין
ללמוד, יש ומכאן מיושבת. דעתו ואין הואיל כשוטה, הוא
שפוי  שיהא בו לדקדק צריך מרע' 'שכיב של גט שהכותב
הריהו  - דעתו תטרף שאם ונתינתו, כתיבתו בשעת בדעתו

קכא,כשו  סי' אהע"ז בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות טה
הואיל 63)ס"ד). הוא, כשר התורה מן אבל מדבריהם,

לאהע"ז  (הגר"א בדעתו ושפוי בריא היה אמירתו ובשעת
רוקח'). ב'מעשה וכן ד, ס"ק קכא, סי'

.æè˜zzLpL ÈÓ64‰BÎ BzÚ„ È¯‰Â65:BÏ e¯Ó‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈«¿¿»¿»¿
ÔÈk¯‰Â ,EzL‡Ï Ëb ·zÎ66B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ

ÔÈ‚e¯Òa ÌÈÓÚt LÏL67Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ; »¿»ƒ¿≈ƒƒ»«»∆«««
Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ68B˜„·Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ¿«≈≈¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿
‰ÙÈ ‰ÙÈ69:B„Èa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .BzÚ„ ‰Ù¯Ë ‡nL , »∆»∆∆»ƒ¿¿»«¿¿≈ƒ»«¿»

ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙kƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ
dÏ70ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰˙È‰ Ì‡ ,71ÈÓ ÔÈc ÔÈ‡L ; »ƒ»¿»«¿¿À∆∆»»∆≈ƒƒ

L¯Á‰ ÔÈ„k ˜zzLpL72. ∆ƒ¿«≈¿ƒ«≈≈

(משנה 64) הדיבור כח ממנו ניטל מחלה, מאיזו כתוצאה

סז:). שהוא 65)בגיטין אלם, אלא שאינו כיון [כלומר,
בניגוד  נכונה, דעתו שתהא אפשר מדבר, ואינו השומע חרש
דעתו  ואין כשוטה שהוא מדבר, ואינו שומע שאינו לחרש
הי"א]. עדות מהל' בפ"ט רבינו שכתב כמו נכונה,

ו.66) הערה פ"א למעלה וראה בהפסקות.67)הטה.
וחוזרים  מסויימת, שעה לשאילה הרכנה בין ממתינים
הי"ב. שמע קריאת מהל' בפ"ב וראה אותו. ושואלים

שראוי 68) דבר ועל לאו, - לאו עליו לענות שראוי דבר על
אלא  לענות צריך שאין רבינו מדברי ונראה הן. - הן לענות
ושתי  אחד לאו או לאוין, ושני אחד הן בלבד: שאלות שלש
בלשון  הבאה בהערה וראה (כסףֿמשנה). הן פעמים

פירות 69)ה'ירושלמי'. על החמה בימות אותו שואלים
הגשמים  בימות אותו שואלים וכן הגשמים, בימות המצויים
ה"א, פ"ז גיטין וב'ירושלמי' (שם). החמה ימות פירות על
אומר  והוא לאמך הן, אומר והוא לאשתך גט נכתוב אמרו:
- לבתך הן, - לאשתך לאו, - לאחותך הן, - לאשתך לאו,
"ויפליג  : אומר שם) (גיטין, למשנה בפירושו ורבינו לאו.
למעלה  (וראה שאפשר" מה בכל הנסיון צדדי בכל בה

סו). א.70)הערה עא, דעתו 71)גיטין שאין כלומר,
כמו  פעמים שלש בדיקה צריך אינו אבל עליו. מטורפת
"מי  ה"ג: מכירה מהל' בפכ"ט רבינו כתב וכן ראש. בהרכנת
שבודקים  כדרך שיבדק והוא וכו' מקח מקחו שנשתתק
מהל' בפ"ד אבל (כסףֿמשנה), ידו" בכתב יכתוב או לגיטין,
ידו  בכתב וכתב נשתתק "אפילו רבינו: כתב ה"א, נחלות
הרי  לגיטין", שבודקים כדרך אותו בודקים יורשו, שזה
וצ"ע. אותו, בודקים - ידו בכתב כתב אם שאפילו

רמיזותיו 72) על סומכים שאין מדבר, ואינו שומע שאינו
הבאה. בהלכה כמבואר שם), (גיטין כתבו על ולא

.æéL¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk ‡OpL ÈÓ73‡Â ,CÈ¯ˆ ÔÈ ƒ∆»»¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
‡È¯·iL „Ú ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ‰hzL ¯ÓBÏ74. «ƒ¿«»≈ƒ¿»«∆«¿ƒ

Û‡ ,B·˙k ÏÚ ‡ÏÂ L¯Á‰ ˙ÊÈÓ¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ«¿ƒ««≈≈¿…«¿»«
ÂÈÏÚ ˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚcL Èt ÏÚ75‡O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆«¿¿»¿À∆∆»»¬»ƒ»»

ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ;‰ÊÈÓ¯a L¯‚Ó - L¯Á ‡e‰Lk ‰M‡ƒ»¿∆≈≈¿»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLec˜76ÒBkL ÌLÎe , ƒƒƒ«»¿∆≈«¿¿≈∆≈

‰ÊÈÓ¯a ‡ÈˆBÓ Ck ‰ÊÈÓ¯a77. ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»

הקודמת.73) בהערה כנ"ל גמורה, גיטין,74)חרשות
חכמה" קידושי להפקיע חרשות בגירושי כח "שאין שם:

שם). רש"י מפני 75)(לשון לגרש יכול אינו ושוטה שם.
אינו  "נשתטה קיב:) (יבמות שנינו וכן דעת, בן שאינו
"ולא  רבינו: אומר ה"ט, פ"ט עדות ובהל' עולמית". מוציאה
בלבד, אבנים וזורק כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא
וכן  . . . יחשב שוטים ובכלל . . . הדברים מן בדבר
הם  הרי ביותר והמשתגעים בדעתם והנחפזים המבוהלים

השוטים". ה"ט.76)בכלל פ"ד, אישות הל' לעיל
שם.77) יבמות,

.çé‰pË˜ Lc˜Ó‰78‰È·‡ È„È ÏÚ79‡È‰Lk dL¯‚Â , «¿«≈¿«»«¿≈»ƒ»¿≈¿»¿∆ƒ
dhb Ïa˜Ó ‰È·‡ - ‰pË˜80·‡‰ „ÈÏ Ëb ÚÈbiMÓe , ¿«»»ƒ»¿«≈ƒ»ƒ∆«ƒ«≈¿«»»

‰L¯b˙81‰¯Ú ‡È‰Lk dL¯b .82Ëb‰ ÚÈb‰ Ì‡ , ƒ¿»¿»≈¿»¿∆ƒ«¬»ƒƒƒ««≈
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ממזר  ספק והולד תצא נשאת ואם תנשא, ו"לא מגורשת,
ויש  ה"ג. פ"י לקמן רבינו כלשון ערוה", ספק שהיא מפני
מיד  הגט אבד אם אלא בגמרא הסתפקו שלא אומרים
גט  וכותבים חוזרים פסול, או בטל נמצא אם אבל השליח,

('מאירי'). שליחותם קיימו לא שוודאי אחר

.ée˙e Ë‚ e·˙k :ÌÈMÓ ¯˙ÈÏ B‡ ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ¿≈¿
‰eÁlL ,‰eL¯b ,ÈzL‡Ï34de˜·L ,35deÎ¯z ,36, ¿ƒ¿ƒ»¿»«¿»«¿«»¿«

˙¯b‡ e·˙k37¯Lk Ë‚ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - dÏ e˙e ƒ¿ƒ∆∆¿»¬≈≈ƒ¿¿≈»≈
dÏ ezÈÂ38dÏ eOÚ ,‰eÒ¯t ,‰e¯ht :Ì‰Ï ¯Ó‡ . ¿ƒ¿»»«»∆«¿»«¿¿»¬»

¯Ó‡ ‡Ï - Èe‡¯k dÏ eOÚ ,ÒeÓÈpk dÏ eOÚ ,˙ck«»¬»«ƒ¬»»»…»«
ÌeÏk39.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚ e·˙k Ì‡Â . ¿¿ƒ»¿≈¿»¿»¬≈∆≈»≈

מביתו".34) "ושלחה א): כד, (דברים הכתוב כלשון
פ"ד 35) לקמן הגט בנוסח הכתוב שבוקין", "אגרת לשון

(בראשית 36)הי"ב. האדם" את "ויגרש גרשוה, כלומר:
אדם. ית ותרך אונקלוס: מתרגם כד) "אגרת 37)ג, לשון
הגט. בנוסח לקמן המוזכרת ב.38)שבוקין" סה, גיטין

"פטרוה"39) גירושין. לשון במשמען אין אלה, שכל שם.
פטור לשון שחייבת.- חובות מעליה להקל וחובה,

גט, צרכי אם ידוע ואין צרכיה, עשיית לשון - "פרנסוה"
כחוק. - "כנימוס" מלבוש. צרכי או ליבם זקוקה תהא שלא
"כראוי" וכן וכסות, מזון חוק או חוקֿגט אם ידוע ואין

"כדת". וכן שם) (רש"י

.àé,‰eÁÈp‰ ,‰e¯Èz‰ ,‰e·ÊÚ ,‰e‡ÈˆB‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ»ƒ¿»«ƒ»«ƒ»
el‡ ˙BlÓ ÚÓLÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰eÏÈÚB‰ƒ»¬≈∆»≈ƒ«¿«ƒ≈

¯Á‡ ÔÈÚ B‡ ÔÈLe¯b40Ì‡Â .dÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒƒ¿»«≈¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚ e·˙k41. »¿≈¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

הכתוב 40) כלשון "גרשוה", לפרש אפשר "הוציאה" כי
לשון  זה אין אולי או מביתו", "ויצאה ב): כד, (דברים
היא  - "ויצאה" אלא "והוציאה" בו כתוב שלא הכתוב
אין  שמא או שבוקין", "אגרת לשון "עזבוה" וכן מעצמה.
וכן  הגט. בנוסח נזכרת אינה שהרי גירושין, לשון זו
לשון  אולי או היא, אדם" לכל "מותרת לשון: "התירוה",
וכן  וברש"י). סה: (גיטין חגורה התרת או נדרים, התרת
מגורשת  שתהיה לנפשה, לה הניחו לפרש: אפשר - הניחוה
- "הועילוה" וכן עליה. תכבידו ואל לה הניחו או ממני,
תועלת  או גירושין תועלת אם ידוע ואין תועלת, לה עשו

בספק.41)אחרת. ונשארה נפשטה, שלא בעיא שם, גיטין

.áéÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ
„Ú BzL‡Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,B„Èa ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«««¿»¿≈¿ƒ¿ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙ Ì‡Â .dÏ ÔzÏ Ì‰Ï ¯Ó‡iL42. ∆…«»∆ƒ≈»¿ƒ»¿»≈≈
‡e‰Â ,ÔkÒÓa Ï·‡ ;‡È¯·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿À»¿
BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â ‰¯‰Óa ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL Ì„‡»»∆»«»»∆√ƒƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»»»¿

„iÓ43¯ÏB˜· ‡ˆBi‰Â ,44ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ elÙ‡45, ƒ»¿«≈«»¬ƒ«ƒ¿≈»
Ìia L¯ÙÓ‰Â46‡¯iLa ‡ˆBi‰Â ,47Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿»«ƒ¿≈

¯·c‰L ;dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿«¿¿¿ƒ¿»∆«»»
dÏ ÔzÏÂ ·zÎÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL Úe„È48. »«∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…¿ƒ≈»

"רצה 42) - לה" "תנו אמר: שלא שכיון במשנה. א סו, שם

בה". ה"ה,43)לשחק פ"ו גיטין וב'ירושלמי' ב. סה, שם
כל  כדרך - חולה חולה? בין מה מסוכן בין "מה אמרו:
קרובים  - הארץ דרך החולי, עליו שקפץ כל - ומסוכן הארץ,
(שלא  ימים שלושה לאחר והרחוקים מיד, אצלו נכנסים
ואלו  אלו - החולי עליו קפץ ואם חולה). שם עליו להטיל
אמורים  דברים "במה שכתב מה ולפי"ז מיד". אצלו נכנסים
מסוכן  שאינו חולה והואֿהדין דוקא, לאו בריא - בבריא"

לחםֿמשנה). מאת 44)(עי' לידון הסוהר מבית "שיוצא
קולר  מ"ה). פ"ו, גיטין למשנה בפירושו רבינו (לשון המלך"

אסיר. בצואר ברזל שלשלת בה 45)- שאין עבירה על
סכנה" בחזקת קולר "שכל ממון, עונש אלא מות עונש

שם). לים.46)('ירושלמי' היבשה מן יוצא 47)מפליג
חבורה. עם לא 48)למדבריות ובהלתו, טרדתו ומתוך

זכיה  בהל' וראה שם). (גיטין, לה" "תנו לומר: הספיק
הכ"ד. פ"ח ומתנה

.âéeÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡L ‡È¯a»ƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿¿»¿
„iÓ BÓˆÚ ‚¯‰Â ,dÏ e˙Â49BÓˆÚ CÈÏL‰L ÔB‚k , ¿»¿»¿»««¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒ«¿

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌiÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ B‡ ‚b‰ ÔÓ50. ƒ«»ƒƒ«¿«»¬≈∆≈»≈
Ë‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ÏÙÂ Áe¯‰ ezÙÁ„e ‚bÏ ‰ÏÚ51˜ÙÒ . »»««¿»«»«¿»«»≈≈≈»≈

t‰Ëb ‰Ê È¯‰ - Áe¯‰ ezÙÁc ˜ÙÒ BÓˆÚ ÏÈ52„Ú , ƒƒ«¿»≈¿»«»«¬≈∆≈«
‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ .ezÙÁc Áe¯‰L È‡cÂa EÏ Ú„eiL∆ƒ»«¿¿««∆»«¿»«¿≈ƒ∆»»
Ëb ·zÎÈ ÈÏB˜ ÚÓBM‰ Ïk :¯Ó‡Â ,¯Baa CÏLÓÀ¿»«¿»«»«≈«ƒƒ¿…≈

ÈzL‡Ï53eÚ„iL ,‡e‰Â .dÏ ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿»¿∆»¿
B˙B‡54È¯‰ - e‰e¯Èk‰ ‡ÏÂ e‰eÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¿««ƒ∆∆¡¿…ƒƒ¬≈

ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙BkL ,‡e‰ ‰kq‰ ˙ÚLk ‰fL ;¯Lk ‰Ê∆»≈∆∆ƒ¿«««»»∆¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡55˙BkÓ Ba eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈»«ƒƒ¿≈ƒ∆»¿«

˙BÚ¯56Ba eËÁL elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L »∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆≈∆¬ƒƒ¿¬
ÔÈÓÈÒ ·¯57È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â ÊÓ¯Â , …ƒ»ƒ¿»«¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ÈÁ ‰zÚ È¯‰L ;ezÈÂ e·zÎÈ el‡≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆¬≈«»«««ƒ
˙eÓÏ BÙBqL58. ∆»

סה:)49) שם הרשב"א נוסחת (לפי פ"ד גיטין [בתוספתא
ספק  נפל, מעצמו ב"ספק זהו "מיד", שצריך שמה נראה,
משמע  ה"ו פ"ו גיטין ב'ירושלמי' אבל דחפתו", הרוח
בן  שמעון "רבן שם: אמרו שכן "מיד", צריכים שלעולם
שטעם  ונראה גט". זה הרי נפל, אתר על אם אומר, גמליאל
שעכשיו  שכשם תחילתו, על סופו הוכיח לומר שאין הדבר:
זמן]. לאחר ולא מיד אלא בתחילה, גם היה כן מבוהל, הוא

סופו 50) שהוכיח מפני "תנו". להם אמר שלא אףֿעלֿפי
החלטתו  מחמת בהול והיה לה, ליתנו שנתכוין תחילתו על
סו. (גיטין "ותנו" המילה ממנו נשמטה ולכן להתאבד,

והריהו 51)במשנה). להתאבד, שרצה הוכחה כאן שאין
(שם). בריא שציוה 52)כשאר אחרי מיד שנפל כגון

סברא  יש כלומר לכאן, ופנים לכאן פנים ויש הגט, לכתוב
גיטין  ('ירושלמי' הרוח שדחפתו סברא ויש עצמו, שהפיל
ויש  לחםֿמשנה). ועי' הכסףֿמשנה. וכפירוש ה"ו, פ"ו
בשם  (כסףֿמשנה גט" ספק זה "הרי רבינו בדברי מביאים
(ועי' זמן לאחר כשנפל מדובר זה, ולפי וה'טור'). הרא"ש

אשתו.53)לחםֿמשנה). ושם שמו שפלוני 54)ופירש
פלונית. לאשתו בעל הוא ה"ד 55)זה לעיל כמבואר פניו,
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לקמן  והשווה סו.). הכ"ג.(גיטין מחותך 56)פי"ג, שהיה
וכדומה. חרב ע"י בגופו הרבה והוושט 57)חתכים הקנה

אלא  דוקא, לאו הוא "רוב" רבינו שכתב ומה שבצואר.
(לחםֿמשנה). גמירא עד לנשחטו זה 58)הואֿהדין אין

שדעתו  גוסס, וכלֿשכן ע:). (גיטין מיתה לאחר כגט
סימנים  רוב בו מנשחטו ועדיף לגרש, שיכול עליו מיושבת
לחיים  ומיעוטם למיתה רובם גוססים ואילו למות, שמוכרח

ס"ז). קכא, סי' אהע"ז שו"ע וראה מיימוניות', ('הגהות

.ãé¯Ó‡Â ,B˙B‡ ˙˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»»¿«∆∆¿»«
¯Ó‡ ‡Ï - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :ÈÏÁ‰ Ba ÏÈÁ˙‰Lk¿∆ƒ¿ƒ∆√ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…»«

˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌeÏk59¯BkL ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈∆≈«¿¿»¿À∆∆¿≈ƒ
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰L60È¯‰ - ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒƒ«¬≈

˜ÙÒ ‰Ê61. ∆»≈

סז:).59) (גיטין כשוטה שעה באותה שאינו 60)והריהו
"ולא  לג): יט, (בראשית בו שנאמר כלוט עושה, מה יודע
פכ"ט  מכירה בהל' רבינו וכלשון ובקומה", בשכבה ידע
ומקור  עושה". מה יודע ואינו שעושה השיכור "והוא הי"ח:
א. סה, בעירובין כלום, שיכור מעשה שאין רבינו דברי

של 61) לשכרותו הגיע לא שעדיין לנו ברור אפילו משמע
שם  בעירובין אמרו שהלא תמוה, וזה ספק. זה הרי לוט,
בשם  מביא קכא, בסי' ה'טור' אולם דבר. לכל כפיקח שהוא
הרי  - לוט של לשכרותו הגיע אם ספק הדבר "היה רבינו:
בו  מסופקים ואנו הרבה כשנשתכר דוקא משמע ספק". זה
דברי  והשווה ספק. זה הרי לוט, של לשכרותו הגיע אם
זה". בדבר "ומתיישבים הי"ח: פ"ד, אישות הל' לעיל רבינו

.åè,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡»«¿∆»ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·˙BÎÂ ‡È¯·iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ˙Ú· Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿««¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿¿ƒ

dÏ ÔÈ˙BÂ62¯Á‡ Ba CÏn‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿ƒ»≈««
‰Ê È¯‰ - ‡È¯·iL Ì„˜ e˙Â e·˙k Ì‡Â .‡È¯·‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»¿…∆∆«¿ƒ¬≈∆

ÏeÒt63. »

הרי 62) שאז לכתבו אפשר אי שיבריא ולפני ב. ע, גיטין
ללמוד, יש ומכאן מיושבת. דעתו ואין הואיל כשוטה, הוא
שפוי  שיהא בו לדקדק צריך מרע' 'שכיב של גט שהכותב
הריהו  - דעתו תטרף שאם ונתינתו, כתיבתו בשעת בדעתו

קכא,כשו  סי' אהע"ז בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות טה
הואיל 63)ס"ד). הוא, כשר התורה מן אבל מדבריהם,

לאהע"ז  (הגר"א בדעתו ושפוי בריא היה אמירתו ובשעת
רוקח'). ב'מעשה וכן ד, ס"ק קכא, סי'

.æè˜zzLpL ÈÓ64‰BÎ BzÚ„ È¯‰Â65:BÏ e¯Ó‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈«¿¿»¿»¿
ÔÈk¯‰Â ,EzL‡Ï Ëb ·zÎ66B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ

ÔÈ‚e¯Òa ÌÈÓÚt LÏL67Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ; »¿»ƒ¿≈ƒƒ»«»∆«««
Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ68B˜„·Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ¿«≈≈¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿
‰ÙÈ ‰ÙÈ69:B„Èa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .BzÚ„ ‰Ù¯Ë ‡nL , »∆»∆∆»ƒ¿¿»«¿¿≈ƒ»«¿»

ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙kƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ
dÏ70ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰˙È‰ Ì‡ ,71ÈÓ ÔÈc ÔÈ‡L ; »ƒ»¿»«¿¿À∆∆»»∆≈ƒƒ

L¯Á‰ ÔÈ„k ˜zzLpL72. ∆ƒ¿«≈¿ƒ«≈≈

(משנה 64) הדיבור כח ממנו ניטל מחלה, מאיזו כתוצאה

סז:). שהוא 65)בגיטין אלם, אלא שאינו כיון [כלומר,
בניגוד  נכונה, דעתו שתהא אפשר מדבר, ואינו השומע חרש
דעתו  ואין כשוטה שהוא מדבר, ואינו שומע שאינו לחרש
הי"א]. עדות מהל' בפ"ט רבינו שכתב כמו נכונה,

ו.66) הערה פ"א למעלה וראה בהפסקות.67)הטה.
וחוזרים  מסויימת, שעה לשאילה הרכנה בין ממתינים
הי"ב. שמע קריאת מהל' בפ"ב וראה אותו. ושואלים

שראוי 68) דבר ועל לאו, - לאו עליו לענות שראוי דבר על
אלא  לענות צריך שאין רבינו מדברי ונראה הן. - הן לענות
ושתי  אחד לאו או לאוין, ושני אחד הן בלבד: שאלות שלש
בלשון  הבאה בהערה וראה (כסףֿמשנה). הן פעמים

פירות 69)ה'ירושלמי'. על החמה בימות אותו שואלים
הגשמים  בימות אותו שואלים וכן הגשמים, בימות המצויים
ה"א, פ"ז גיטין וב'ירושלמי' (שם). החמה ימות פירות על
אומר  והוא לאמך הן, אומר והוא לאשתך גט נכתוב אמרו:
- לבתך הן, - לאשתך לאו, - לאחותך הן, - לאשתך לאו,
"ויפליג  : אומר שם) (גיטין, למשנה בפירושו ורבינו לאו.
למעלה  (וראה שאפשר" מה בכל הנסיון צדדי בכל בה

סו). א.70)הערה עא, דעתו 71)גיטין שאין כלומר,
כמו  פעמים שלש בדיקה צריך אינו אבל עליו. מטורפת
"מי  ה"ג: מכירה מהל' בפכ"ט רבינו כתב וכן ראש. בהרכנת
שבודקים  כדרך שיבדק והוא וכו' מקח מקחו שנשתתק
מהל' בפ"ד אבל (כסףֿמשנה), ידו" בכתב יכתוב או לגיטין,
ידו  בכתב וכתב נשתתק "אפילו רבינו: כתב ה"א, נחלות
הרי  לגיטין", שבודקים כדרך אותו בודקים יורשו, שזה
וצ"ע. אותו, בודקים - ידו בכתב כתב אם שאפילו

רמיזותיו 72) על סומכים שאין מדבר, ואינו שומע שאינו
הבאה. בהלכה כמבואר שם), (גיטין כתבו על ולא

.æéL¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk ‡OpL ÈÓ73‡Â ,CÈ¯ˆ ÔÈ ƒ∆»»¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
‡È¯·iL „Ú ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ‰hzL ¯ÓBÏ74. «ƒ¿«»≈ƒ¿»«∆«¿ƒ

Û‡ ,B·˙k ÏÚ ‡ÏÂ L¯Á‰ ˙ÊÈÓ¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ«¿ƒ««≈≈¿…«¿»«
ÂÈÏÚ ˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚcL Èt ÏÚ75‡O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆«¿¿»¿À∆∆»»¬»ƒ»»

ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ;‰ÊÈÓ¯a L¯‚Ó - L¯Á ‡e‰Lk ‰M‡ƒ»¿∆≈≈¿»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLec˜76ÒBkL ÌLÎe , ƒƒƒ«»¿∆≈«¿¿≈∆≈

‰ÊÈÓ¯a ‡ÈˆBÓ Ck ‰ÊÈÓ¯a77. ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»

הקודמת.73) בהערה כנ"ל גמורה, גיטין,74)חרשות
חכמה" קידושי להפקיע חרשות בגירושי כח "שאין שם:

שם). רש"י מפני 75)(לשון לגרש יכול אינו ושוטה שם.
אינו  "נשתטה קיב:) (יבמות שנינו וכן דעת, בן שאינו
"ולא  רבינו: אומר ה"ט, פ"ט עדות ובהל' עולמית". מוציאה
בלבד, אבנים וזורק כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא
וכן  . . . יחשב שוטים ובכלל . . . הדברים מן בדבר
הם  הרי ביותר והמשתגעים בדעתם והנחפזים המבוהלים

השוטים". ה"ט.76)בכלל פ"ד, אישות הל' לעיל
שם.77) יבמות,

.çé‰pË˜ Lc˜Ó‰78‰È·‡ È„È ÏÚ79‡È‰Lk dL¯‚Â , «¿«≈¿«»«¿≈»ƒ»¿≈¿»¿∆ƒ
dhb Ïa˜Ó ‰È·‡ - ‰pË˜80·‡‰ „ÈÏ Ëb ÚÈbiMÓe , ¿«»»ƒ»¿«≈ƒ»ƒ∆«ƒ«≈¿«»»

‰L¯b˙81‰¯Ú ‡È‰Lk dL¯b .82Ëb‰ ÚÈb‰ Ì‡ , ƒ¿»¿»≈¿»¿∆ƒ«¬»ƒƒƒ««≈
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‰L¯b˙ - ‰È·‡ „ÈÏ B‡ d„ÈÏ83‰¯Ú ‰OBÚ ÔÈ‡Â . ¿»»¿«»ƒ»ƒ¿»¿»¿≈»«¬»
‰È·‡ ÈiÁa dÏÚa „iÓ dhb Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ò¯‡Ó‰84; «¿…»»»ƒ«¿«≈ƒ»ƒ««¿»¿«≈»ƒ»

‰Ò¯‡Ó‰ Bz·Ï Ëb‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆»ƒ«¿«≈«≈¿ƒ«¿…»»
‰¯Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa85. ≈¿«»≈«¬»

אחד.78) ויום שנה י"ב מבת אביה 79)פחותה שקיבל
שנאמר 80)קידושיה. קידושיה, לקבל זכאי שהוא כשם

מקבל  הוא כך הזה", לאיש נתתי בתי "את טז): כב, (דברים
השוה  והיתה", . . . "ויצאה ב): כד, (שם שנאמר גיטה, את
א. מז, בכתובות כמבואר (קידושין), להויה (גירושין) יציאה

גיטה"81) את מקבלין ואביה היא המאורסה "נערה שדוקא
האי  רב דעת וכן שם, (רש"י קטנה ולא במשנה) סד: (גיטין
ד"ה  ב'תוספות' (ועיי"ש שם והרי"ף שם), (ב'מלחמות' גאון

שערות,82)נערה). שתי והביאה שנה לי"ב כשהגיעה
ה"ב. פ"ב, אישות הל' לעיל שם,83)כמבואר גיטין

תנאֿקמא. כדעת לא 84)במשנה, כי ב מד, קידושין
וכשמת  אביה, במקום שליח לעשות ידה את התורה חיזקה
כאחת  שליח לעשות ויכולה עצמאית, היא הרי אביה
ה"א. פ"ו, לקמן מבואר קבלה שליח ודין הגדולות.

היא 85) הרי גיטה את השליח ומשקיבל א. סה, גיטין
יכול  הבעל ואין האב, ליד הגט הגיע שלא אע"פ מגורשת
לאביה  אין משנשאת אבל המאורסה, בתו ודוקא בו. לחזור
הל' לעיל כמבואר קטנה, עדיין כשהיא ואפילו בה רשות

הי"ב. פ"ג, אישות

.èé‰pË˜ ‡È‰Lk ‰È·‡ dLc˜86˙Á·Ó Ì‡ :˙Óe , ƒ¿»»ƒ»¿∆ƒ¿«»≈ƒ«¿∆∆
¯Á‡ ¯·„Ï dhb ÔÈa87Ëb‰ ÚÈbiMÓ ˙L¯b˙Ó BÊ È¯‰ - ≈ƒ»¿»»«≈¬≈ƒ¿»∆∆ƒ∆«ƒ««≈

dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d„ÈÏÌ‡Â .ÔÈÁ·zL „Ú ˙L¯b˙Ó ¿»»¿ƒ«≈»ƒ¿»∆∆«∆«¿ƒ¿ƒ
˙L¯‚Ó dÈ‡ - dL¯b88. ≈¿»≈»¿…∆∆

תורה.86) קידושי מקודשת היא לה 87)והרי שנותנים
את  לשמור גם יודעת וממילא ונוטלתו, אגוז וזורקתו, צרור
יוסף' 'בית וראה שם, הרי"ף וכגירסת סה. (גיטין גיטה

קמא). סי' גיטה 88)לאהע"ז את מקבל חי, כשאביה אבל
במקומה  גיטה את שומר הוא שהרי מבחנת, כשאינה אפילו
אהע"ז  בשו"ע וכן ה'ירושלמי', ע"פ סד: גיטין ('תוספות'

ס"ו). קמא, סי'

.ëBzL‡ ˙‡ L¯‚Ï B˙B‡ ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰L ÈÓ89 ƒ∆«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿
ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa - L¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ90 ¿…»»¿»≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»»

ÔÓÊ ÏÎ·e91·zÎÈÂ ,È‡ ‰ˆB¯ :¯Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈkÓ ¿»¿««ƒ«∆…«∆¬ƒ¿ƒ¿…
¯Lk Ë‚ ‡e‰Â .Ëb‰92e¯Ó‡Â Ì"ekÚ e‰ek‰ Ì‡ ÔÎÂ . «≈¿≈»≈¿≈ƒƒ«¿»¿

B˙B‡ eˆÁÏÂ ,CÏ ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡¯OiM ‰Ó ‰OÚ :BÏ¬≈«∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿»¬
Ï‡¯OÈ93.¯Lk ‰Ê È¯‰ - L¯‚iL „Ú Ì"ekÚ‰ „Èa ƒ¿»≈¿«»««∆¿»≈¬≈∆»≈

ÔÓˆÚÓ Ì"ekÚ‰ Ì‡Â94ÏÈ‡B‰ - ·˙kL „Ú e‰eÒ‡ ¿ƒ»«≈«¿»¬»«∆»«ƒ
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ ,·zÎiL Ô˙B ÔÈc‰Â95‡Ï ‰nÏÂ . ¿«ƒ≈∆ƒ¿…¬≈∆≈»¿»»…

‰Ê Ëb ÏË·96ÔÈa Ì"ekÚ „Èa ÔÈa Òe‡ ‡e‰ È¯‰L , »≈≈∆∆¬≈»≈¿««≈
ıÁÏpL ÈÓÏ ‡l‡ Òe‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ?Ï‡¯OÈ „Èa¿«ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÔB‚k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ba ·iÁÓ BÈ‡L ¯·c ˙BOÚÏ ˜Á„Â¿ƒ¿»«¬»»∆≈¿À»ƒ«»¿

¯ÎnL „Ú ‰k‰L ÈÓ97Ï·‡ ;Ô˙pL „Ú B‡BÙ˜zL ÈÓ ƒ∆À»«∆»««∆»«¬»ƒ∆¿»
„Ú ‰k‰Â ,‰¯·Ú ˙BOÚÏ B‡ ‰ÂˆÓ Ïh·Ï Ú¯‰ B¯ˆÈƒ¿»«¿«≈ƒ¿»«¬¬≈»¿À»«

¯·cÓ ˜Á¯˙pL „Ú B‡ B˙BOÚÏ ·iÁL ¯·c ‰OÚL∆»»»»∆«»«¬«∆ƒ¿«≈ƒ»»
Ò‡ ‡e‰ ‡l‡ ,epnÓ Òe‡ ‰Ê ÔÈ‡ - B˙BOÚÏ ¯eÒ‡‰»»«¬≈∆»ƒ∆∆»»«
,L¯‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L ‰Ê CÎÈÙÏ .‰Ú¯‰ BzÚ„a BÓˆÚ«¿¿«¿»»»¿ƒ»∆∆≈∆¿»≈
‡e‰ ‰ˆB¯Â Ï‡¯OiÓ ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ¯Á‡Ó≈««∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿∆
‡e‰ B¯ˆÈÂ ,˙B¯·Ú‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ïe ˙Bˆn‰ Ïk ˙BOÚÏ«¬»«ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿
‰ˆB¯ :¯Ó‡Â ,B¯ˆÈ LLzL „Ú ‰k‰L ÔÂÈÎÂ ,BÙ˜zL∆¿»¿≈»∆À»«∆»«ƒ¿¿»«∆

BBˆ¯Ï L¯b ¯·k - È‡98ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ ‡Ï . ¬ƒ¿»≈≈ƒ¿…»»«ƒ≈∆ƒ
eÈ‰L B‡ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa eÚËÂ ,L¯‚Ï B˙B‡¿»≈¿»≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - L¯bL „Ú e‰eÒ‡Â ˙BËBÈ„‰99. ∆¿«¬»«∆≈≈¬≈∆≈»
L¯‚ÈÂ ¯Ó‚È ,e‰eÒ‡ Ï‡¯OÈÂ ÏÈ‡B‰100Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ

ÏÚ Û‡ .Ë‚ BÈ‡ - ÔÈck ‡lL L¯‚Ï e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰»«¬»¿»≈∆…«ƒ≈≈««
e·˙k :Ï‡¯OÈÏ ¯Ó‡Â ,È‡ ‰ˆB¯ :Ì"ekÚa ¯Ó‡L Ètƒ∆»«¿«∆¬ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿
Ì"ekÚ‰Â ‡ÈˆB‰Ï B·iÁÓ ÔÈc‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«

Ë‚ BÈ‡ ,e‰eÒ‡101. ¬»≈≈

ילדה,89) ולא שנים עשר עמו ושהתה אשה נשא כגון
שנמנו  אלה כל וכן ה"ז, פט"ו אישות הל' לעיל כמבואר
איסורי  בהל' כמבואר לכהן, גרושה או הי"א, פכ"ה שם

ה"ז. פי"ז לארץ.90)ביאה בחוץ בין בארץ בין
וסמוכים.91) מומחים דיינים לנו שאין הזה, בזמן אפילו
רבותינו 92) בשליחות זה עושים אנחנו כי ב. פח, גיטין

שם. ה'תוספות' וכביאור שלפנינו, בדורות המומחים
של 93) כמקל אלא אינם והגוים ישראל. של ביתֿדין

שם). (ר"ן שלהם וכרצועה הוראת 94)ביתֿדין ע"פ שלא
ישראל. של נשאת 95)ביתֿדין ואם בו, תנשא לא שם.

הוא, כשר גויים ע"י כדין כפוי גט התורה, מן כי תצא. לא
ותולה  הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא חכמים גזרו אלא
ובאה  לגרשה בעלה את לכוף אנס גוי (שוכרת בנכרי עצמה
(בבאֿבתרא  בעלה" מידי עצמה ומפקעת בעקיפין) עליו
זביניה  וזבין דתליוהו הונא כרב דסבר משרשיא, כרב מח.

כוותיה). והלכתא כפיה.96)זבינא, עלֿידי שניתן
ישראל  ביד למעלה: שכתב האופנים שלשת לכל והכוונה
כשר. הוא שאף ישראל ב"ד ע"י גוים ביד כשר. גט שהוא

הוא זה ועל פסול. שהגט גוים הגט ביד אין למה שואל,
ממה  נראה וכן בטל?! - הנ"ל) האופנים שלשת (בכל הזה
ישראל". ביד בין גוים ביד בין אנוס, הוא "שהרי שכתב

גמר 97) שאעפי"כ אלא אנוס, הוא המכירה עצם שעל
ה"א). מכירה מהל' (פ"י הכסף שרוצה ֿ 98)ומקנה, בבא

וחכמים  הואיל חכמים", דברי לשמוע "מצוה א: מח, בתרא
ואינו  קרבן להביא בנודר שם אמרו וכן להוציא. חייבוהו
יכול  אותו, שכופים מלמד - אותו "יקריב נדרו: לקיים רוצה
אותו  כופים כיצד? הא לרצונו, לומר: תלמוד כרחו? בעל
שתהיה  לו שנוח שם, הגמרא וכהסבר אני" רוצה שיאמר עד
רב  על שחולק למי כן אמרו ששם [ואף ֿעלֿפי כפרה לו
למכור  (הכריחוהו זבינא" זביניה וזבין "תליוהו שאמר הונא
צריך  אין כמותו שהלכה הונא לרב אבל מכירה), מכירתו -
שמה  המקשן, של דעתו על שעלה מה לפי רק זהו לזה,
אלא  "זבין" דוקא לאו וזבין" "תליוהו הונא רב שאמר
גמר  אונסו אגב אמרו כן גם מתנה), (=נתן "יהיב" אפילו
במכירה, רק שהמדובר שם הגמרא למסקנת אבל ומקנה,
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עבור  כספים מקבל שאינו כיון ומקנה, גמר לא במתנה אבל
רשב"ם  (ועי' כספים מקבל הבעל אין שבגט כיון זה,
לשמוע  ש"מצוה זו לסברא אנו צריכים - שם) ו'תוספות'

הונא]. רב לדעת גם חכמים" ומן 99)דברי מדרבנן.
לשמוע  מצוה עליו, מצוה וביתֿדין הואיל הוא, כשר התורה
אם  אבל להם, ביתֿדין דין הדיוטות שלשה ואפילו דבריו,
מצוה  שום כאן ואין ביתֿדין, זה אין מישראל אחד יאנסו

(לחםֿמשנה). בטל שנכפוהו 100)והגט "לא
וכיום  ('מאירי'). בכך" עצה שיתנו אלא בכך, (=שנכריחהו)
ליתן  אותו כופים כדין, לגרש הבעל את להכריח צורך כשיש
לקיים  אלא גט על כפיה זו ואין ברירה), (דרך גט או מזונות
ס"ח) קנד, סי' אהע"ז תשובה' ('פתחי ועונתה שארה מצות:
מעשה  עושים שאין "כל ס"ז: שם, הגר"א הגדרת וכפי
ה'בית  כתב מזו וגדולה (כפוי), מעושה" גט נקרא לא בגופו,
אונסו  שהוא שאע"פ הרשב"ץ, בשם קלד) סי' (אהע"ז יוסף'
(כגון  אחר דבר לעשות שלא לגרש אונסו אינו אם בגופו,
מעצמו  מגרש הוא אונס מאותו להנצל וכדי כתובתה) לפרוע

כדין. שיכפוהו ובלבד כפוי, גט זה אין כאן 101)- שאין
דברי  לשמוע "מצוה מחמת ולא הדין, עצם מצד לא מצוה
מן  אפילו בטל הגט ולפיכך הם, גויים שהרי חכמים",
הגט, ריח אפילו כאן שאין לכהונה פוסלה ואינו התורה,
משנה' ה'לחם וכהסבר פח: (גיטין ה"א פ"י לקמן וכמבואר

רוקח'). ו'מעשה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כתיבת 1) ישן, גט לשמה, שלא כתיבה דין רבינו בו כלל

גט  הגט, לכתוב הכשרים לשמה, כתיבה גיטין, טופסי
ויו"ט. בשבת שנכתב

.àÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎ ‡lL Ëb Ïk»≈∆…ƒ¿«¿≈»ƒ«¿»≈¿≈
·˙kL ¯ÙBÒ ?„ˆÈk .Ë‚ BÈ‡ - ˙L¯b˙n‰ ‰M‡‰»ƒ»«ƒ¿»∆∆≈≈≈«≈∆»«

„nÏÏ Ëb2ÌL ‡ˆÓe ÏÚa‰ ‡·e ,„nÏ˙‰Ï B‡ ≈¿«≈¿ƒ¿«≈»«««»»≈
,BzL‡ ÌLk ‰M‡‰ ÌLÂ ,BÓLk ‰Ê Ë‚a ·zÎpL∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿≈»ƒ»¿≈ƒ¿
Ë‚ BÈ‡ - Ba L¯‚Â BÏËe ,B¯ÈÚ ÌLk ¯ÈÚ‰ ÌLÂ3. ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈≈≈≈

הגט.2) כתיבת נוסח לשם 3)לתלמידיו, נכתב שלא כיון
כד:). (גיטין גירושין

.áCÏÓÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï ·˙k :‰Ê ÏÚ ¯˙È4‡ˆÓe ,5 »≈«∆»«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»»
ÌLk ÈzL‡ ÌLÂ EÓLk ÈÓL :BÏ ¯Ó‡Â B¯ÈÚ Ôa∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈
·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ - Ba L¯‚Â epnÓ BÏËe ,EzL‡ƒ¿¿¿»ƒ∆¿≈≈««ƒ∆ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ ,ÔÈLe¯b ÌLÏ6. ¿≈≈ƒ≈≈

מלגרש.4) בו ודפוס 5)חזר רומי ובדפוס התימנים בכת"י
"ומצאו". זוג 6)שונצינו: גירושי לשם נכתב ולא הואיל

(שם). זה

.âÔ‰È˙BÓML ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓ :‰Ê ÏÚ ¯˙È»≈«∆ƒ∆≈¿≈»ƒ∆¿≈∆
,˙BÂL˙‡ Ba L¯‚Â CÏÓÂ ,‰ÏB„b‰ ˙‡ L¯‚Ï ·˙ÎÂ »¿»«¿»≈∆«¿»¿ƒ¿«¿≈≈∆

Ë‚ BÈ‡ - ‰pËw‰7LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «¿«»≈≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈»ƒ
.Ba ‰L¯b˙pL BÊ ÌLÏ ·zÎ ‡Ï ,L¯‚Ó‰«¿»≈…ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»¿»

(7- גט" ש"אינו רבנו שכתב אלו הלכות שלש ובכל שם,
עליו  נאסרה לא - כהן בעלה היה ואם לכהונה, פוסלה אינו

ה"א. פ"י לקמן וכמבואר גרושה, משום

.ã‰ˆ¯‡L BÊ È‡Â ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ :Ôk ÏÚ ¯˙È8 »≈«≈»«¿≈¿…¿≈∆∆¿∆
˙Á‡ Ba L¯‚Â ,BÊ ˙Úc ÏÚ ¯ÙBq‰ ·˙ÎÂ ,Ba L¯‚‡¬»≈¿»««≈«««¿≈≈««

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó9‡lL B·˙kL Ëb ÏÎÂ . ≈∆¬≈¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»∆…
ÒBÓÏe˜ ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÓLÏ10dÓLÏ ƒ¿»««ƒ∆∆¡ƒ»»¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ -11. ≈≈

שוים.8) ששמותיהן ברירה 9)מאלה אין אם הוא, ספק
היתה  כתיבה שבשעת למפרע) הדבר הוברר אומרים (=אין
(=הוברר  ברירה שיש או, כה.) (שם לשמה ונכתב לזו דעתו
בא  ואם גירושין, ספק זה הרי ולפיכך נכתב), שלזו למפרע
ועלינו  ברירה, יש שמא לקידושיו, חוששים וקידשה אחר
גירושין" ספק זו "הרי רבינו: שכתב וזהו מספק, להחמיר

גירושין. ספק בדין ה"ג פ"י לקמן וראה שם) =10)(ר"ן,
ואות. אות כל וכתב שחזר כתיבה. א.11)קנה כ, גיטין

(יט.) שם אמרו וכן כתב. אינו - כתב גבי על שכתב
כותב) (משום פטור" - בשבת דיו גבי על דיו "המעביר

הט"ז. פי"א, שבת הל' והשווה כתב, עליון כתב שאין

.ä‡ÏÂ CÏÓÂ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï [Ëb] ·˙kL ÈÓƒ∆»«≈¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿…
‰pL¯‚È ‡Ï - B·˙kL ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙Â ,dL¯‚≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ»««∆¿»…¿»¿∆»
dL¯b Ì‡Â .dL¯‚Ï ‰ˆ¯iLk ˙¯Á‡ ÌÚt Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«««∆∆¿∆ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ≈¿»
Ba ‡Op˙Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔLi‰ Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«»»¬≈¿…∆∆¿ƒ»≈
‰zÚ dÏ Ô˙ È¯‰Â ,dÓLÏ ·zÎ È¯‰L ;‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒ¿«ƒ¿»«¬≈»«»«»
?‰lÁzÎÏ Ba ‰pL¯‚È ‡Ï ‰nÏÂ .B˙ÎÏ‰k ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»»…¿»¿∆»¿«¿ƒ»

d·Ï Ì„B˜ dhb :e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb12. ¿≈»∆»…¿ƒ»≈ƒ¿»

"שמא 12) והטעם: הלל. בית וכדעת ב עט, גיטין משנה,
לה  ויהיו לנתינה, כתיבה בין ושלש שנתיים הגט את ישהה
ולימים  בו, יגרשנה ואחרֿכך הזמן בתוך ממנו בנים

יראו הדבר ויהיו כשישתכח הבן ללידת קודם הגט זמן
נולד  הפנויה מן ויאמרו כתיבה, משעת לה שניתן סבורים
לקמן  רבינו דברי (וראה שם רש"י - פגם" והוי משגרשה
דומה  זה שאין ה"ב, פ"ב לעיל ביארנו וכבר הכ"ה). פ"ט

פסול. שהוא מוקדם' ל'גט

.å,ÈnÚ ‰È‰ÈÂ ˙ÈBÏÙÏ Ëb ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡»«¿≈¿…≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ
Ba dL¯‚Â d‡Oe ·zÎÂ ,Ba ‰pL¯‚‡ ‰p‡O‡LÎÏƒ¿∆∆»∆»¬»¿∆»¿ƒ¿«¿»»¿≈¿»
epnÓ ÔÈLe¯b ˙a ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ;Ë‚ BÈ‡ -≈≈ƒ¿≈∆…»¿»«≈ƒƒ∆

ÔÈLe¯b ÌLÏ ‡lL ·zÎpL ‡ˆÓÂ ,‰Ê Ëb ·zÎpLk13. ¿∆ƒ¿«≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆…¿≈≈ƒ
‰p‡O‡LÎÏ ,È˙Òe¯‡Ï B˙B‡ ·˙k :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡¬»»«¿…«¬»ƒƒ¿∆∆»∆»

¯Lk - Ba dL¯‚Â dÒÎe ,‰pL¯‚‡14B·˙k . ¬»¿∆»¿»»¿≈¿»»≈¿»
BzÓ·ÈÏ15˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba dL¯b dÓaiL ¯Á‡Â , ƒƒ¿¿««∆ƒ¿»≈¿»¬≈¿≈

B·˙kLk ‰¯eÓ‚ BzL‡ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯b16. ≈ƒƒ¿≈»ƒ¿¿»¿∆¿»

ב.13) נב, ובידו 14)יבמות הואיל לכתחילה, בו להנשא
גירושין  לשם נכתב זה שגט נמצא ארוסה, כשהיא לגרשה
בהלכה  כמבואר בו, יגרשנה לא ודאי לכתחילה אבל (שם),
ו'תוספות' ראב"ד ועי' נב.). (שם רש"י פירש וכן הקודמת.

לכשאכנסנה. ד"ה לפניו 15)שם שנפלה אחיו אשת

כנסה. לא ועדיין הזקוקה 16)ליבום, יבמתו אם הוא ספק
במאמר  קידשה לא עוד כל שמא או ארוסה, דין לה יש לו
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‰L¯b˙ - ‰È·‡ „ÈÏ B‡ d„ÈÏ83‰¯Ú ‰OBÚ ÔÈ‡Â . ¿»»¿«»ƒ»ƒ¿»¿»¿≈»«¬»
‰È·‡ ÈiÁa dÏÚa „iÓ dhb Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ò¯‡Ó‰84; «¿…»»»ƒ«¿«≈ƒ»ƒ««¿»¿«≈»ƒ»

‰Ò¯‡Ó‰ Bz·Ï Ëb‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆»ƒ«¿«≈«≈¿ƒ«¿…»»
‰¯Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa85. ≈¿«»≈«¬»

אחד.78) ויום שנה י"ב מבת אביה 79)פחותה שקיבל
שנאמר 80)קידושיה. קידושיה, לקבל זכאי שהוא כשם

מקבל  הוא כך הזה", לאיש נתתי בתי "את טז): כב, (דברים
השוה  והיתה", . . . "ויצאה ב): כד, (שם שנאמר גיטה, את
א. מז, בכתובות כמבואר (קידושין), להויה (גירושין) יציאה

גיטה"81) את מקבלין ואביה היא המאורסה "נערה שדוקא
האי  רב דעת וכן שם, (רש"י קטנה ולא במשנה) סד: (גיטין
ד"ה  ב'תוספות' (ועיי"ש שם והרי"ף שם), (ב'מלחמות' גאון

שערות,82)נערה). שתי והביאה שנה לי"ב כשהגיעה
ה"ב. פ"ב, אישות הל' לעיל שם,83)כמבואר גיטין

תנאֿקמא. כדעת לא 84)במשנה, כי ב מד, קידושין
וכשמת  אביה, במקום שליח לעשות ידה את התורה חיזקה
כאחת  שליח לעשות ויכולה עצמאית, היא הרי אביה
ה"א. פ"ו, לקמן מבואר קבלה שליח ודין הגדולות.

היא 85) הרי גיטה את השליח ומשקיבל א. סה, גיטין
יכול  הבעל ואין האב, ליד הגט הגיע שלא אע"פ מגורשת
לאביה  אין משנשאת אבל המאורסה, בתו ודוקא בו. לחזור
הל' לעיל כמבואר קטנה, עדיין כשהיא ואפילו בה רשות

הי"ב. פ"ג, אישות

.èé‰pË˜ ‡È‰Lk ‰È·‡ dLc˜86˙Á·Ó Ì‡ :˙Óe , ƒ¿»»ƒ»¿∆ƒ¿«»≈ƒ«¿∆∆
¯Á‡ ¯·„Ï dhb ÔÈa87Ëb‰ ÚÈbiMÓ ˙L¯b˙Ó BÊ È¯‰ - ≈ƒ»¿»»«≈¬≈ƒ¿»∆∆ƒ∆«ƒ««≈

dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d„ÈÏÌ‡Â .ÔÈÁ·zL „Ú ˙L¯b˙Ó ¿»»¿ƒ«≈»ƒ¿»∆∆«∆«¿ƒ¿ƒ
˙L¯‚Ó dÈ‡ - dL¯b88. ≈¿»≈»¿…∆∆

תורה.86) קידושי מקודשת היא לה 87)והרי שנותנים
את  לשמור גם יודעת וממילא ונוטלתו, אגוז וזורקתו, צרור
יוסף' 'בית וראה שם, הרי"ף וכגירסת סה. (גיטין גיטה

קמא). סי' גיטה 88)לאהע"ז את מקבל חי, כשאביה אבל
במקומה  גיטה את שומר הוא שהרי מבחנת, כשאינה אפילו
אהע"ז  בשו"ע וכן ה'ירושלמי', ע"פ סד: גיטין ('תוספות'

ס"ו). קמא, סי'

.ëBzL‡ ˙‡ L¯‚Ï B˙B‡ ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰L ÈÓ89 ƒ∆«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿
ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa - L¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ90 ¿…»»¿»≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»»

ÔÓÊ ÏÎ·e91·zÎÈÂ ,È‡ ‰ˆB¯ :¯Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈkÓ ¿»¿««ƒ«∆…«∆¬ƒ¿ƒ¿…
¯Lk Ë‚ ‡e‰Â .Ëb‰92e¯Ó‡Â Ì"ekÚ e‰ek‰ Ì‡ ÔÎÂ . «≈¿≈»≈¿≈ƒƒ«¿»¿

B˙B‡ eˆÁÏÂ ,CÏ ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡¯OiM ‰Ó ‰OÚ :BÏ¬≈«∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿»¬
Ï‡¯OÈ93.¯Lk ‰Ê È¯‰ - L¯‚iL „Ú Ì"ekÚ‰ „Èa ƒ¿»≈¿«»««∆¿»≈¬≈∆»≈

ÔÓˆÚÓ Ì"ekÚ‰ Ì‡Â94ÏÈ‡B‰ - ·˙kL „Ú e‰eÒ‡ ¿ƒ»«≈«¿»¬»«∆»«ƒ
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ ,·zÎiL Ô˙B ÔÈc‰Â95‡Ï ‰nÏÂ . ¿«ƒ≈∆ƒ¿…¬≈∆≈»¿»»…

‰Ê Ëb ÏË·96ÔÈa Ì"ekÚ „Èa ÔÈa Òe‡ ‡e‰ È¯‰L , »≈≈∆∆¬≈»≈¿««≈
ıÁÏpL ÈÓÏ ‡l‡ Òe‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ?Ï‡¯OÈ „Èa¿«ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÔB‚k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ba ·iÁÓ BÈ‡L ¯·c ˙BOÚÏ ˜Á„Â¿ƒ¿»«¬»»∆≈¿À»ƒ«»¿

¯ÎnL „Ú ‰k‰L ÈÓ97Ï·‡ ;Ô˙pL „Ú B‡BÙ˜zL ÈÓ ƒ∆À»«∆»««∆»«¬»ƒ∆¿»
„Ú ‰k‰Â ,‰¯·Ú ˙BOÚÏ B‡ ‰ÂˆÓ Ïh·Ï Ú¯‰ B¯ˆÈƒ¿»«¿«≈ƒ¿»«¬¬≈»¿À»«

¯·cÓ ˜Á¯˙pL „Ú B‡ B˙BOÚÏ ·iÁL ¯·c ‰OÚL∆»»»»∆«»«¬«∆ƒ¿«≈ƒ»»
Ò‡ ‡e‰ ‡l‡ ,epnÓ Òe‡ ‰Ê ÔÈ‡ - B˙BOÚÏ ¯eÒ‡‰»»«¬≈∆»ƒ∆∆»»«
,L¯‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L ‰Ê CÎÈÙÏ .‰Ú¯‰ BzÚ„a BÓˆÚ«¿¿«¿»»»¿ƒ»∆∆≈∆¿»≈
‡e‰ ‰ˆB¯Â Ï‡¯OiÓ ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ¯Á‡Ó≈««∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿∆
‡e‰ B¯ˆÈÂ ,˙B¯·Ú‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ïe ˙Bˆn‰ Ïk ˙BOÚÏ«¬»«ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿
‰ˆB¯ :¯Ó‡Â ,B¯ˆÈ LLzL „Ú ‰k‰L ÔÂÈÎÂ ,BÙ˜zL∆¿»¿≈»∆À»«∆»«ƒ¿¿»«∆

BBˆ¯Ï L¯b ¯·k - È‡98ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ ‡Ï . ¬ƒ¿»≈≈ƒ¿…»»«ƒ≈∆ƒ
eÈ‰L B‡ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa eÚËÂ ,L¯‚Ï B˙B‡¿»≈¿»≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - L¯bL „Ú e‰eÒ‡Â ˙BËBÈ„‰99. ∆¿«¬»«∆≈≈¬≈∆≈»
L¯‚ÈÂ ¯Ó‚È ,e‰eÒ‡ Ï‡¯OÈÂ ÏÈ‡B‰100Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ

ÏÚ Û‡ .Ë‚ BÈ‡ - ÔÈck ‡lL L¯‚Ï e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰»«¬»¿»≈∆…«ƒ≈≈««
e·˙k :Ï‡¯OÈÏ ¯Ó‡Â ,È‡ ‰ˆB¯ :Ì"ekÚa ¯Ó‡L Ètƒ∆»«¿«∆¬ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿
Ì"ekÚ‰Â ‡ÈˆB‰Ï B·iÁÓ ÔÈc‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«

Ë‚ BÈ‡ ,e‰eÒ‡101. ¬»≈≈

ילדה,89) ולא שנים עשר עמו ושהתה אשה נשא כגון
שנמנו  אלה כל וכן ה"ז, פט"ו אישות הל' לעיל כמבואר
איסורי  בהל' כמבואר לכהן, גרושה או הי"א, פכ"ה שם

ה"ז. פי"ז לארץ.90)ביאה בחוץ בין בארץ בין
וסמוכים.91) מומחים דיינים לנו שאין הזה, בזמן אפילו
רבותינו 92) בשליחות זה עושים אנחנו כי ב. פח, גיטין

שם. ה'תוספות' וכביאור שלפנינו, בדורות המומחים
של 93) כמקל אלא אינם והגוים ישראל. של ביתֿדין

שם). (ר"ן שלהם וכרצועה הוראת 94)ביתֿדין ע"פ שלא
ישראל. של נשאת 95)ביתֿדין ואם בו, תנשא לא שם.

הוא, כשר גויים ע"י כדין כפוי גט התורה, מן כי תצא. לא
ותולה  הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא חכמים גזרו אלא
ובאה  לגרשה בעלה את לכוף אנס גוי (שוכרת בנכרי עצמה
(בבאֿבתרא  בעלה" מידי עצמה ומפקעת בעקיפין) עליו
זביניה  וזבין דתליוהו הונא כרב דסבר משרשיא, כרב מח.

כוותיה). והלכתא כפיה.96)זבינא, עלֿידי שניתן
ישראל  ביד למעלה: שכתב האופנים שלשת לכל והכוונה
כשר. הוא שאף ישראל ב"ד ע"י גוים ביד כשר. גט שהוא

הוא זה ועל פסול. שהגט גוים הגט ביד אין למה שואל,
ממה  נראה וכן בטל?! - הנ"ל) האופנים שלשת (בכל הזה
ישראל". ביד בין גוים ביד בין אנוס, הוא "שהרי שכתב

גמר 97) שאעפי"כ אלא אנוס, הוא המכירה עצם שעל
ה"א). מכירה מהל' (פ"י הכסף שרוצה ֿ 98)ומקנה, בבא

וחכמים  הואיל חכמים", דברי לשמוע "מצוה א: מח, בתרא
ואינו  קרבן להביא בנודר שם אמרו וכן להוציא. חייבוהו
יכול  אותו, שכופים מלמד - אותו "יקריב נדרו: לקיים רוצה
אותו  כופים כיצד? הא לרצונו, לומר: תלמוד כרחו? בעל
שתהיה  לו שנוח שם, הגמרא וכהסבר אני" רוצה שיאמר עד
רב  על שחולק למי כן אמרו ששם [ואף ֿעלֿפי כפרה לו
למכור  (הכריחוהו זבינא" זביניה וזבין "תליוהו שאמר הונא
צריך  אין כמותו שהלכה הונא לרב אבל מכירה), מכירתו -
שמה  המקשן, של דעתו על שעלה מה לפי רק זהו לזה,
אלא  "זבין" דוקא לאו וזבין" "תליוהו הונא רב שאמר
גמר  אונסו אגב אמרו כן גם מתנה), (=נתן "יהיב" אפילו
במכירה, רק שהמדובר שם הגמרא למסקנת אבל ומקנה,
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עבור  כספים מקבל שאינו כיון ומקנה, גמר לא במתנה אבל
רשב"ם  (ועי' כספים מקבל הבעל אין שבגט כיון זה,
לשמוע  ש"מצוה זו לסברא אנו צריכים - שם) ו'תוספות'

הונא]. רב לדעת גם חכמים" ומן 99)דברי מדרבנן.
לשמוע  מצוה עליו, מצוה וביתֿדין הואיל הוא, כשר התורה
אם  אבל להם, ביתֿדין דין הדיוטות שלשה ואפילו דבריו,
מצוה  שום כאן ואין ביתֿדין, זה אין מישראל אחד יאנסו

(לחםֿמשנה). בטל שנכפוהו 100)והגט "לא
וכיום  ('מאירי'). בכך" עצה שיתנו אלא בכך, (=שנכריחהו)
ליתן  אותו כופים כדין, לגרש הבעל את להכריח צורך כשיש
לקיים  אלא גט על כפיה זו ואין ברירה), (דרך גט או מזונות
ס"ח) קנד, סי' אהע"ז תשובה' ('פתחי ועונתה שארה מצות:
מעשה  עושים שאין "כל ס"ז: שם, הגר"א הגדרת וכפי
ה'בית  כתב מזו וגדולה (כפוי), מעושה" גט נקרא לא בגופו,
אונסו  שהוא שאע"פ הרשב"ץ, בשם קלד) סי' (אהע"ז יוסף'
(כגון  אחר דבר לעשות שלא לגרש אונסו אינו אם בגופו,
מעצמו  מגרש הוא אונס מאותו להנצל וכדי כתובתה) לפרוע

כדין. שיכפוהו ובלבד כפוי, גט זה אין כאן 101)- שאין
דברי  לשמוע "מצוה מחמת ולא הדין, עצם מצד לא מצוה
מן  אפילו בטל הגט ולפיכך הם, גויים שהרי חכמים",
הגט, ריח אפילו כאן שאין לכהונה פוסלה ואינו התורה,
משנה' ה'לחם וכהסבר פח: (גיטין ה"א פ"י לקמן וכמבואר

רוקח'). ו'מעשה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כתיבת 1) ישן, גט לשמה, שלא כתיבה דין רבינו בו כלל

גט  הגט, לכתוב הכשרים לשמה, כתיבה גיטין, טופסי
ויו"ט. בשבת שנכתב

.àÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎ ‡lL Ëb Ïk»≈∆…ƒ¿«¿≈»ƒ«¿»≈¿≈
·˙kL ¯ÙBÒ ?„ˆÈk .Ë‚ BÈ‡ - ˙L¯b˙n‰ ‰M‡‰»ƒ»«ƒ¿»∆∆≈≈≈«≈∆»«

„nÏÏ Ëb2ÌL ‡ˆÓe ÏÚa‰ ‡·e ,„nÏ˙‰Ï B‡ ≈¿«≈¿ƒ¿«≈»«««»»≈
,BzL‡ ÌLk ‰M‡‰ ÌLÂ ,BÓLk ‰Ê Ë‚a ·zÎpL∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿≈»ƒ»¿≈ƒ¿
Ë‚ BÈ‡ - Ba L¯‚Â BÏËe ,B¯ÈÚ ÌLk ¯ÈÚ‰ ÌLÂ3. ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈≈≈≈

הגט.2) כתיבת נוסח לשם 3)לתלמידיו, נכתב שלא כיון
כד:). (גיטין גירושין

.áCÏÓÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï ·˙k :‰Ê ÏÚ ¯˙È4‡ˆÓe ,5 »≈«∆»«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»»
ÌLk ÈzL‡ ÌLÂ EÓLk ÈÓL :BÏ ¯Ó‡Â B¯ÈÚ Ôa∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈
·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ - Ba L¯‚Â epnÓ BÏËe ,EzL‡ƒ¿¿¿»ƒ∆¿≈≈««ƒ∆ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ ,ÔÈLe¯b ÌLÏ6. ¿≈≈ƒ≈≈

מלגרש.4) בו ודפוס 5)חזר רומי ובדפוס התימנים בכת"י
"ומצאו". זוג 6)שונצינו: גירושי לשם נכתב ולא הואיל

(שם). זה

.âÔ‰È˙BÓML ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓ :‰Ê ÏÚ ¯˙È»≈«∆ƒ∆≈¿≈»ƒ∆¿≈∆
,˙BÂL˙‡ Ba L¯‚Â CÏÓÂ ,‰ÏB„b‰ ˙‡ L¯‚Ï ·˙ÎÂ »¿»«¿»≈∆«¿»¿ƒ¿«¿≈≈∆

Ë‚ BÈ‡ - ‰pËw‰7LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «¿«»≈≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈»ƒ
.Ba ‰L¯b˙pL BÊ ÌLÏ ·zÎ ‡Ï ,L¯‚Ó‰«¿»≈…ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»¿»

(7- גט" ש"אינו רבנו שכתב אלו הלכות שלש ובכל שם,
עליו  נאסרה לא - כהן בעלה היה ואם לכהונה, פוסלה אינו

ה"א. פ"י לקמן וכמבואר גרושה, משום

.ã‰ˆ¯‡L BÊ È‡Â ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ :Ôk ÏÚ ¯˙È8 »≈«≈»«¿≈¿…¿≈∆∆¿∆
˙Á‡ Ba L¯‚Â ,BÊ ˙Úc ÏÚ ¯ÙBq‰ ·˙ÎÂ ,Ba L¯‚‡¬»≈¿»««≈«««¿≈≈««

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó9‡lL B·˙kL Ëb ÏÎÂ . ≈∆¬≈¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»∆…
ÒBÓÏe˜ ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÓLÏ10dÓLÏ ƒ¿»««ƒ∆∆¡ƒ»»¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ -11. ≈≈

שוים.8) ששמותיהן ברירה 9)מאלה אין אם הוא, ספק
היתה  כתיבה שבשעת למפרע) הדבר הוברר אומרים (=אין
(=הוברר  ברירה שיש או, כה.) (שם לשמה ונכתב לזו דעתו
בא  ואם גירושין, ספק זה הרי ולפיכך נכתב), שלזו למפרע
ועלינו  ברירה, יש שמא לקידושיו, חוששים וקידשה אחר
גירושין" ספק זו "הרי רבינו: שכתב וזהו מספק, להחמיר

גירושין. ספק בדין ה"ג פ"י לקמן וראה שם) =10)(ר"ן,
ואות. אות כל וכתב שחזר כתיבה. א.11)קנה כ, גיטין

(יט.) שם אמרו וכן כתב. אינו - כתב גבי על שכתב
כותב) (משום פטור" - בשבת דיו גבי על דיו "המעביר

הט"ז. פי"א, שבת הל' והשווה כתב, עליון כתב שאין

.ä‡ÏÂ CÏÓÂ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï [Ëb] ·˙kL ÈÓƒ∆»«≈¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿…
‰pL¯‚È ‡Ï - B·˙kL ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙Â ,dL¯‚≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ»««∆¿»…¿»¿∆»
dL¯b Ì‡Â .dL¯‚Ï ‰ˆ¯iLk ˙¯Á‡ ÌÚt Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«««∆∆¿∆ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ≈¿»
Ba ‡Op˙Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔLi‰ Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«»»¬≈¿…∆∆¿ƒ»≈
‰zÚ dÏ Ô˙ È¯‰Â ,dÓLÏ ·zÎ È¯‰L ;‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒ¿«ƒ¿»«¬≈»«»«»
?‰lÁzÎÏ Ba ‰pL¯‚È ‡Ï ‰nÏÂ .B˙ÎÏ‰k ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»»…¿»¿∆»¿«¿ƒ»

d·Ï Ì„B˜ dhb :e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb12. ¿≈»∆»…¿ƒ»≈ƒ¿»

"שמא 12) והטעם: הלל. בית וכדעת ב עט, גיטין משנה,
לה  ויהיו לנתינה, כתיבה בין ושלש שנתיים הגט את ישהה
ולימים  בו, יגרשנה ואחרֿכך הזמן בתוך ממנו בנים

יראו הדבר ויהיו כשישתכח הבן ללידת קודם הגט זמן
נולד  הפנויה מן ויאמרו כתיבה, משעת לה שניתן סבורים
לקמן  רבינו דברי (וראה שם רש"י - פגם" והוי משגרשה
דומה  זה שאין ה"ב, פ"ב לעיל ביארנו וכבר הכ"ה). פ"ט

פסול. שהוא מוקדם' ל'גט

.å,ÈnÚ ‰È‰ÈÂ ˙ÈBÏÙÏ Ëb ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡»«¿≈¿…≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ
Ba dL¯‚Â d‡Oe ·zÎÂ ,Ba ‰pL¯‚‡ ‰p‡O‡LÎÏƒ¿∆∆»∆»¬»¿∆»¿ƒ¿«¿»»¿≈¿»
epnÓ ÔÈLe¯b ˙a ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ;Ë‚ BÈ‡ -≈≈ƒ¿≈∆…»¿»«≈ƒƒ∆

ÔÈLe¯b ÌLÏ ‡lL ·zÎpL ‡ˆÓÂ ,‰Ê Ëb ·zÎpLk13. ¿∆ƒ¿«≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆…¿≈≈ƒ
‰p‡O‡LÎÏ ,È˙Òe¯‡Ï B˙B‡ ·˙k :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡¬»»«¿…«¬»ƒƒ¿∆∆»∆»

¯Lk - Ba dL¯‚Â dÒÎe ,‰pL¯‚‡14B·˙k . ¬»¿∆»¿»»¿≈¿»»≈¿»
BzÓ·ÈÏ15˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba dL¯b dÓaiL ¯Á‡Â , ƒƒ¿¿««∆ƒ¿»≈¿»¬≈¿≈

B·˙kLk ‰¯eÓ‚ BzL‡ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯b16. ≈ƒƒ¿≈»ƒ¿¿»¿∆¿»

ב.13) נב, ובידו 14)יבמות הואיל לכתחילה, בו להנשא
גירושין  לשם נכתב זה שגט נמצא ארוסה, כשהיא לגרשה
בהלכה  כמבואר בו, יגרשנה לא ודאי לכתחילה אבל (שם),
ו'תוספות' ראב"ד ועי' נב.). (שם רש"י פירש וכן הקודמת.

לכשאכנסנה. ד"ה לפניו 15)שם שנפלה אחיו אשת

כנסה. לא ועדיין הזקוקה 16)ליבום, יבמתו אם הוא ספק
במאמר  קידשה לא עוד כל שמא או ארוסה, דין לה יש לו
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שיקדש  עד יבמתו על היבם יבוא שלא סופרים ("מדברי
הל' מאמר". הנקרא וזהו בפרוטה, עדים שני בפני אותה

שם). (יבמות, כארוסתו אינה ה"א) פ"ב, יבום

.æ¯ÙBÒ ˙wz ÈtÓ17·zÎiL ¯ÙBqÏ ÌÈÓÎÁ e¯Èz‰ ƒ¿≈«»«≈ƒƒ¬»ƒ«≈∆ƒ¿…
ÈÒÙË18ÁÈpÈÂ ,ÔÈh‚19LÈ‡‰ ÌB˜Ó20‰M‡‰ ÌB˜Óe »¿≈ƒƒ¿«ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰ ÌB˜Óe21È„k ¿«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿≈
L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ Ì·zÎiL22‰M‡‰ ÌLÏe ∆ƒ¿¿≈¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

dÓLÏÂ BÓLÏ ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙L¯b˙n‰23. «ƒ¿»∆∆¿««»«¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ¿»

אדם 17) אליו כשיבוא גיטין שטרי אצלו מזומנים שיהיו
וברש"י). כו. (גיטין ובו 18)לשכרו כללי, אחיד נוסח

לכתוב  היה הדין ומן ידועים. פרטים למילוי פנויים מקומות
=) התורף את גם יכתוב שמא גזירה לשמה, הטופס את גם
זה  שאין ולפי לשמה, שלא וכו') האשה ושם האיש שם
וכת"ק  שם, (גיטין הסופר תקנת משום הקילו מדרבנן, אלא
ספרי  ובקצת תורף). אטו טופס הגוזר אליעזר, כרבי ולא
האיש  מקום והניח גיטין, טופסי שכתב "סופר כתוב: רבינו
לפני  שהיה נראה וכן ('מאירי'. פסול" זה הרי וכו' והאשה
ההלכה  פסק ולפי"ז משנה') 'כסף ועי' משנה', ה'מגיד בעל
בפירוש  כתב (וכן תורף אטו טופס שגזר אליעזר כרבי
 ֿ (כסף כנוסחתנו נראה הי"ח להלן אבל שם). המשנה

חלק.19)משנה). האיש.20)וישאיר כל 21)שם כי
הגט  - לשמם נכתבו לא ואם ותרפו, הגט עיקר הם אלה

אליו.22)בטל. הלכות 23)כשיצטרך לקמן וראה
יזֿיח.

.çeÓ˙ÁÂ ,B˙ÎÏ‰k dÓLÏÂ BÓLÏ Ëb‰ ·˙kL ¯ÙBÒ≈∆»««≈ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿
È¯‰ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓe ÏÈ‡B‰ - dÓLÏ ‡lL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¬≈

ÏeÒt ‡e‰L ‡l‡) .Ëb ‰Ê24(?ÏËa BÈ‡ ‰nÏÂ .25ÈÙÏ ∆≈∆»∆»¿»»≈»≈¿ƒ
Ôewz ÈtÓ ‡l‡ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ¿ƒ««≈∆»ƒ¿≈ƒ

ÌÏBÚ‰26¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .27‡lL ÌÈ„Ú‰ eÓ˙Á Ì‡L , »»¿≈ƒ∆≈∆ƒ»¿»≈ƒ∆…
.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - dÓLÏƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ¬≈∆≈»≈

ÏeÒt ÂÈ„ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ28„Ú Ba ‰È‰L B‡ , ¿≈ƒ»»∆»≈≈»»∆»»≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Úa ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿«»≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¬≈∆

ÏËa Ëb29‡Ï ,ÛiÊÓk ‡l‡ .‰Ê ¯·c ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ . ≈»≈¿…≈»∆ƒ»»∆∆»ƒ¿À»…
È¯‰ ,ÔÈ¯Lk ‰¯ÈÒÓ È„Úa ¯ÒÓÂ ÏÈ‡B‰Â .È‡cÂ ÛiÊÓ¿À»««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈≈¿ƒ»¿≈ƒ¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê30. ∆»ƒƒ¿≈∆

זה 24) "הרי הנוסח: התימנים, ובכת"י סופרים. מדברי
וכו'. חותמים" העדים שאין ראה 25)פסול, התורה, מן

ה"ז. פ"ב, שני 26)לעיל בפני לה יתן שמא האשה, תקנת
עדים  בו אין שהרי כחרס, שבידה הגט ונמצא וימותו, עדים
אינה  בגט העדים חתימת וכל והואיל הט"ו), פ"א, (לעיל
בטל. אינה לשמה שלא בו כשחתמו אפילו מדבריהם, אלא

פ"ט.27) גיטין ברי"ף הובאת גאון, לעדות,28)דעת
לאשה. או לבעל קרוב שהיה או עבירה ואם 29)משום

ממזר. והולד תצא עדי 30)נשאת, על לסמוך יבוא שמא
אבל  הגט. בתוך פסולם ניכר לא שהרי בלבד, חתימה
הכתב  מן העדים חתימת כשהרחיק כגון ניכר, כשפסולם
כשר  זה הרי עדים, בפני מסרו אם הי"ח) פ"א, (לעיל
עדי  על לסמוך יבואו ולא מסירה", בעדי הגירושין "שעיקר

והשווה  (כסףֿמשנה, לעין ניכר פסולם שהרי החתימה,
הי"ז). פ"א, לעיל

.è‡È·n‰31B‡ˆÓe epnÓ „·‡Â Ë‚32epnÓ „·‡ Ì‡ : «≈ƒ≈¿»«ƒ∆¿»ƒ»«ƒ∆
˙B¯iM‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa33¯Á‡Ï B‡ˆÓ elÙ‡ ,˙BÈeˆÓ ¿»∆≈««»¿¬ƒ¿»¿««

‡e‰ epnÓ „·‡L Ëb‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆¬≈∆¿∆¿«∆«≈∆»«ƒ∆
Ba L¯b˙˙Â ‡ˆÓpL Ëb‰34˙B¯iM‰L ÌB˜Óa „·‡ ; «≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»«¿»∆««»

˙BÈeˆÓ35Ì„‡ ‰‰L ‡Ï ÔÈ„ÚÂ „iÓ B‡ˆÓ Ì‡ ,36ÌL ¿ƒ¿»ƒ»«¬«ƒ…»»»»»
BÏ LÈÂ Ba BÁÈp‰L ÈÏka B‡ˆnL B‡ ,ÌÈ¯·BÚ‰ ÔÓƒ»¿ƒ∆¿»«¿ƒ∆ƒƒ¿≈

ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë37Ce¯k ‰È‰L Ëb ÏL BaÁ¯Â Bk¯‡a38- ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»¿∆≈∆»»»
B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰39.Ba L¯b˙˙Â ¬≈¿∆¿»¿ƒ¿»≈

הבעל.31) השליח.32)שליח אנשים 33)אותו חבורת
(בראשית  ישמעאלים" אורחת "והנה ברכב, או רגל הולכי

ערבאי. שיירת והא אונקלוס: מתרגם כה) גיטין 34)לז,
א. נפל,35)כז, אחרים ושבים מעוברים שמא לחוש ויש

אלה. כשם ששמם אחרים ואשה לאיש אע"פ 36)ונכתב
כז:). (שם שם עוברים אנשים הדבר 37)שראינו הכרת

סימנים. נתינת ללא בלבד העין הסתכלות קשור,38)ע"י
בכלי. מקופל ממנו.39)או שאבד הגט שזהו

.éÌB˜n‰ B˙B‡a ˜ÊÁ‰40„Á‡ LÈ‡41BÓLk BÓML À¿«¿«»ƒ∆»∆¿ƒ¿
ËbaL42B˙B‡ ÏL ‡ˆÓp‰ ‰Ê Ë‚ ‡nL ÌÈLLBÁ - ∆«≈¿ƒ∆»≈∆«ƒ¿»∆

Èt ÏÚ Û‡Â ÌL Ì„‡ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ ¯Á‡‰ LÈ‡‰»ƒ»«≈ƒ¿»«»»»¿««ƒ
‰‰L ‡lL43.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba ‰L¯b˙ Ì‡Â . ∆…»»¿ƒƒ¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

ÏÚ Û‡ ,B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌL Ì„‡ ¯·Ú ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«»»»¬≈∆¿∆¿»««
ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰L Èt44. ƒ∆À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

פלוני.40) שממקום פלוני בן פלוני בגט, הכתוב
אחר.41) איש ווניציאה: שונצינו שיירות 42)ובדפוס וגם

שאבד. במקום שני 43)מצויות ולפנינו הואיל כאן
שבגט, כשם אחר שם והוחזק מצויות, שיירות ליקויים,
בלבד, עבר רק אלא אדם שהה לא שאפילו רבינו החמיר
נראה, רבינו ומדברי אחר. מאיש הגט נפל שמא לחוש יש
הוחזק  אפילו מצויות, שיירות שאין במקום אבד שאם
זמן  לאחר מצאו אפילו כשמו, ששמו איש מקום באותו
אנשי  של מעבר שם שאין כל כי בחזקתו, זו הרי מרובה
דעת  היא וכן שני, מאדם הגט לנפילת לחוש אין שיירות,
(מגידֿמשנה). פ"א ובבבאֿמציעא פ"ג, בגיטין הרי"ף

שם.44) ברי"ף וכן ב. כז, גיטין

.àé˜‰·Ó ÔÓÈÒ Ëba ÌÈ„ÚÏ eÈ‰45:e¯Ó‡L ÔB‚k , »»≈ƒ«≈ƒ»À¿»¿∆»¿
‡Ï ÌÏBÚÓ :e¯Ó‡L B‡ ,ÈBÏt ˙B‡ „ˆa Ba LÈ ·˜∆∆≈¿«¿ƒ∆»¿≈»…
˙BÓLk ˙BÓL Ba LiL „Á‡ Ëb ÏÚ ‡l‡ eÓ˙Á»«¿∆»«≈∆»∆≈≈¿≈

el‡46˙Â B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba L¯b˙ ≈¬≈∆¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿««ƒ
˙BÈeˆÓ ˙B¯iM‰L ÌB˜Ó·e ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ˆnL∆¿»««¿«¿À∆¿»∆««»¿

ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰Â47. ¿À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

רגיל.45) לסימן בניגוד ביותר, ומצוין ולא 46)טוב
שהם  או כשמם. ששמם אחרים עדים מקום באותו הוחזקו
ס"ד). קלב סי' אהע"ז (שו"ע חתימותיהם מכירים

מובהק 47) סימן לו יש עצמו השליח אם והואֿהדין שם.
דברי  והשווה ראב"ד). ועי' (מגידֿמשנה, נאמן שהוא בגט,
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המובהקים  "הסימנים ה"ה: פי"ג, ואבידה גזילה בהל' רבינו
תורה". דין מקום בכל פיהם על ודנים עליהם סומכים

.áéÌÈL48ÔÈ˙B - e·¯Ú˙Â ÔÈh‚ ÈL eÁÏML ¿«ƒ∆»¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ
‰¯ÈÒÓ È„Úa BÊÏ Ô‰ÈLe BÊÏ Ô‰ÈL49Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆¿¿≈∆¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ

ÏËa ÈM‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ „·‡50. »«∆»≈∆¬≈«≈ƒ»≈

בשמותיהם.48) שוים שני 49)שהם נותנים השליחים
שנכתב  גיטה את קיבלה אחת כל וממילא ולזו, זו הגיטין
(גיטין  לשמה מבוררת מסירה שתהיה צורך ואין לשמה,

שאם 50)פו:). מאליו, ומובן הוא. מי של ידוע שאינו
מגורשת. ספק שהיא ודאי מהן, לאחת ונתנו השליח עבר
מגורשות  ספק שתיהן הרי לשתיהן, השליח נתנו ואם
בטל  אינו בטל", "השני רבינו: שכתב ואע"פ (מגידֿמשנה).
הואיל  ממש, בו שאין כוונתו, אלא התורה, מן ממש
לשון  אחר בזה נמשך ורבינו כלל. בו לגרש אין ולכתחילה

בטל". השני "הרי האומרת: (שם) המשנה

.âéÈL dÏ LiL ‰M‡ ÔÎÂ ,˙BÓL ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»¿≈
Ba ÔÈÏÈ‚¯ Ô‰L dÓLe BÓL ·˙Bk L¯‚nLk - ˙BÓL≈¿∆¿»≈≈¿¿»∆≈¿ƒƒ

ÔÈÚ„BÈÂ51¯ÓB‡Â ,¯˙BÈa Ba52ÌL ÏÎÂ ÈBÏt LÈ‡ : ¿¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
dÏ LiL ÌL ÏÎÂ ˙ÈBÏt ‰M‡ L¯b BÏ LiL53Ì‡Â . ∆≈≈≈ƒ»¿ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ

d˙ÎÈÁÂ B˙ÎÈÁ ·˙k54¯Lk -55. »«¬ƒ»«¬ƒ»»»≈

וידועים.51) התימנים: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
בנוסח 52) הי"ב, פ"ד לקמן כמפורש וכותב. לומר: רצונו

לרבינו. מוציא 53)הגט אתה כן, לא שאם ב. לד, גיטין
זה  שאין בעלה. גירשה לו שיאמרו השני, מן בניה על לעז
הי"ב. פ"ד, לקמן בביאורנו וראה שם). (רש"י שמו

"כגון 54) פז:). גיטין (רש"י כולה משפחה של לווי שם
הזכיר  ולא ווייל. ממשפחת והיא ברג רוטן ממשפחת שהוא
רוטן  מגזע שכתב: ממשפחה משפחתו ראש שם רק בגט
פ"ט  נתנאל' ('קרבן ווייל" ממשפחת אשתו מגרש ברג
לא  שאם מסירה, בעדי הגט וכשנתן ז). אות ט סי' דגיטין
נתנאל' ('קרבן מגרש המשפחה מן איזה יודעים אנו מה כן
או  עצמו, האיש של לווי שם - חניכה מפרשים ויש שם).
פח.). שם ב'תוספות' ורבינוֿתם חננאל (רבינו האשה של
אהע"ז  יוסף' ('בית הפירושים לשני מקום יש רבינו ובדברי
ראב"ד). (עי' מפורסמת כשהחניכה כאן והמדובר קכט). סי'
שאם  בסמוך להלן שכתב כמו פסול, הגט - כן לא שאם
הרי  - לו שיש שם כל וכתב ביותר, ידוע שאינו שם כתב
שאינה  חניכה כתב שאם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה, פסול. זה
קכט  סי' אהע"ז (ט"ז פסול הגט שוודאי ביותר, ידועה

ז). ס"ק שם הגר"א בביאורי וראה אףֿעלֿפי 55)סק"ב,
שהוא  שם כתב שאם וכלֿשכן שיש", שם "וכל כתב: שלא
כשר  שוודאי שיש" שם "וכל כתב ולא בו, וידוע רגיל
פז:): (גיטין במשנה הוא זה דין מקור והנה (מגידֿמשנה).
בדיעבד  שדווקא ומשמע כשר", - וחניכתה חניכתו "כתב
גורסים  והם לכתחילה, אפילו שכשר אומרים יש אבל כשר.
עושין" שבירושלים הדעת נקיי היו "וכך אחרֿכך במשנה

ועוד). וכך, ד"ה פח. גיטין ('תוספות'

.ãéÏk :·˙ÎÂ ,¯˙BÈa Ba ÌÈÚe„È ÌÈ‡L ÌM‰ ·˙k»««≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»«»
BÏ LiL ÌL56ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -57dÓL B‡ BÓL ‰pL . ≈∆≈¬≈∆»ƒ»¿¿»

ÌL Ïk :·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯ÈÚ ÌL B‡ B¯ÈÚ ÌLÂ¿≈ƒ≈ƒ»««ƒ∆»«»≈
Ë‚ BÈ‡ - dÏ LiL ÌL ÏÎÂ BÏ LiL58. ∆≈¿»≈∆≈»≈≈

אבל 56) פירשו. ולא ּכלל העיקר השם ואת הטפל. ַָשהזכיר
כשר  - לעיקר הטפל שהקדים אלא בפירוש הזכירו אם

לד:). גיטין ע"פ מג, סי' ובכת"י 57)(ריב"ש שם. גיטין,
גירושין. ספק זה הרי הנוסח: א 58)התימנים, פ, שם

עיר  שם להזכיר צריך אם יבואר הי"ב פ"ד ולקמן במשנה.
וחתימתו. הגט כתיבת מקום של עיר או הבעל, מגורי

.åèÏk‰:‰MÓÁÓ ıeÁ ,Ëb‰ ˙‡ ·zÎÏ ÔÈ¯Lk «…¿≈ƒƒ¿…∆«≈≈¬ƒ»
dÓˆÚ ‰M‡ elÙ‡ .ÔË˜Â ‰ËBLÂ L¯ÁÂ „·ÚÂ Ì"ekÚ«¿∆∆¿≈≈¿∆¿»»¬ƒƒ»«¿»

dhb ˙‡ ˙·˙Bk59Ì"ekÚÏ ¯ÈÓ‰L Ï‡¯OÈ .60B‡ ∆∆∆ƒ»ƒ¿»≈∆≈ƒ¿«
˙B˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L61Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ∆¿«≈«»¿«¿∆¿»¬≈¿«

ÂÈ¯·c ÏÎÏ62. ¿»¿»»

כב:59) (גיטין לגירושין לה ומוסרו וחוזר לבעל, ומקנתו
התימנים:60)וברש"י). בכת"י וכן קדומים, בדפוסים

שונה  שלנו, ובדפוסים לעבודהֿזרה". שנשתמד "ישראל
הצנזורה. [ראה 61)ע"פ שבת. מחלל התימנים: בכת"י

בחילול  שאפילו משם שנראה יד. לחולין המשניות בפירוש
השוחט]. ד"ה ב'תוספות' ועיי"ש מומר, הוא אחד

והמחלל 62) בהקב"ה, כופר ע"ז "שהעובד א: ה, חולין
במעשה  הקב"ה שבת שלא שקר ומעיד במעשיו כופר שבת
שבת  הל' רבינו דברי והשווה שם). רש"י (לשון בראשית"
שקולות  משתיהן אחת כל ועבודהֿזרה, "השבת הט"ו: פ"ל,
שבת  המחלל אבל . . . התורה מצוות כל שאר כנגן
פרשת  ו'ספרי' א. ח, הוריות וראה כגוי", הוא הרי בפרהסיא
בעבודהֿזרה  המודה שכל הכתוב, "מגיד קיא: אות שלח
שנצטוו  ובמה משה שנצטווה ובמה הדברות, בעשרת כופר
שנשתמד, טרם אפילו אשה קידש אם זאת ובכל האבות".
תופסים, מומר שקידושי כשם שהמיר, לאחר הוא מגרש
גמור  גט גיטו אף הט"ו) פ"ד, אישות (הל' לעיל כמבואר

(מגידֿמשנה).

.æèCÈ¯vL ÈtÓ ?‰MÓÁ‰ el‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
‰M‡‰ ÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎÏ ·˙Bk‰«≈ƒ¿…¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

˙Úc ÏÚ Ì"ekÚ‰Â ,˙L¯b˙n‰·˙Bk ‡e‰ BÓˆÚ63, «ƒ¿»∆∆¿»«««««¿≈
‰Ú„ Èa ÔÈ‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÂ64BÈ‡ „·Ú‰Â , ¿≈≈∆¿»»≈»¿≈≈»¿»∆∆≈

ÔÈLec˜Â ÔÈhb ˙¯B˙a65Ì"ekÚk ÏeÒt ‡e‰ CÎÈÙÏ , ¿«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»»¿«
BÈ‡ - el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ëb‰ ·˙k Ì‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ¿»¿»»¿ƒ»««≈∆»≈¬ƒ»≈≈
dÏ ¯ÒÓÂ ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú Ba eÓ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚≈««ƒ∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«»

.ÌÈ¯LÎaƒ¿≈ƒ

עובד 63) ד"ה כג. גיטין ('תוספות' לשמה כותב ואינו
לכתוב  ומצווהו גביו, על עומד ישראל ואפילו כוכבים),
דעת  על אלא הישראל דעת על כותב אינו הזוג, גירושי לשם
וראה  הי"א. פ"א, תפלין הל' והשווה שם) (גיטין עצמו

סג. הערה לשמה.64)להלן לכתוב ידעו ולא שם.
פ"ד 65) אישות הל' לעיל כמבואר תופסים, קידושיו שאין

בנתינה  שישנו מי ונתן" - "וכתב אמרה: והתורה הט"ו,
מאיר, דרבי אליבא י: גיטין רש"י (לשון בכתיבה ישנו
לדידן  והואֿהדין העדים, חתימת היינו ד"וכתב" דאמר
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שיקדש  עד יבמתו על היבם יבוא שלא סופרים ("מדברי
הל' מאמר". הנקרא וזהו בפרוטה, עדים שני בפני אותה

שם). (יבמות, כארוסתו אינה ה"א) פ"ב, יבום

.æ¯ÙBÒ ˙wz ÈtÓ17·zÎiL ¯ÙBqÏ ÌÈÓÎÁ e¯Èz‰ ƒ¿≈«»«≈ƒƒ¬»ƒ«≈∆ƒ¿…
ÈÒÙË18ÁÈpÈÂ ,ÔÈh‚19LÈ‡‰ ÌB˜Ó20‰M‡‰ ÌB˜Óe »¿≈ƒƒ¿«ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰ ÌB˜Óe21È„k ¿«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿≈
L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ Ì·zÎiL22‰M‡‰ ÌLÏe ∆ƒ¿¿≈¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

dÓLÏÂ BÓLÏ ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙L¯b˙n‰23. «ƒ¿»∆∆¿««»«¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ¿»

אדם 17) אליו כשיבוא גיטין שטרי אצלו מזומנים שיהיו
וברש"י). כו. (גיטין ובו 18)לשכרו כללי, אחיד נוסח

לכתוב  היה הדין ומן ידועים. פרטים למילוי פנויים מקומות
=) התורף את גם יכתוב שמא גזירה לשמה, הטופס את גם
זה  שאין ולפי לשמה, שלא וכו') האשה ושם האיש שם
וכת"ק  שם, (גיטין הסופר תקנת משום הקילו מדרבנן, אלא
ספרי  ובקצת תורף). אטו טופס הגוזר אליעזר, כרבי ולא
האיש  מקום והניח גיטין, טופסי שכתב "סופר כתוב: רבינו
לפני  שהיה נראה וכן ('מאירי'. פסול" זה הרי וכו' והאשה
ההלכה  פסק ולפי"ז משנה') 'כסף ועי' משנה', ה'מגיד בעל
בפירוש  כתב (וכן תורף אטו טופס שגזר אליעזר כרבי
 ֿ (כסף כנוסחתנו נראה הי"ח להלן אבל שם). המשנה

חלק.19)משנה). האיש.20)וישאיר כל 21)שם כי
הגט  - לשמם נכתבו לא ואם ותרפו, הגט עיקר הם אלה

אליו.22)בטל. הלכות 23)כשיצטרך לקמן וראה
יזֿיח.

.çeÓ˙ÁÂ ,B˙ÎÏ‰k dÓLÏÂ BÓLÏ Ëb‰ ·˙kL ¯ÙBÒ≈∆»««≈ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿
È¯‰ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓe ÏÈ‡B‰ - dÓLÏ ‡lL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¬≈

ÏeÒt ‡e‰L ‡l‡) .Ëb ‰Ê24(?ÏËa BÈ‡ ‰nÏÂ .25ÈÙÏ ∆≈∆»∆»¿»»≈»≈¿ƒ
Ôewz ÈtÓ ‡l‡ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ¿ƒ««≈∆»ƒ¿≈ƒ

ÌÏBÚ‰26¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .27‡lL ÌÈ„Ú‰ eÓ˙Á Ì‡L , »»¿≈ƒ∆≈∆ƒ»¿»≈ƒ∆…
.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - dÓLÏƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ¬≈∆≈»≈

ÏeÒt ÂÈ„ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ28„Ú Ba ‰È‰L B‡ , ¿≈ƒ»»∆»≈≈»»∆»»≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Úa ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿«»≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¬≈∆

ÏËa Ëb29‡Ï ,ÛiÊÓk ‡l‡ .‰Ê ¯·c ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ . ≈»≈¿…≈»∆ƒ»»∆∆»ƒ¿À»…
È¯‰ ,ÔÈ¯Lk ‰¯ÈÒÓ È„Úa ¯ÒÓÂ ÏÈ‡B‰Â .È‡cÂ ÛiÊÓ¿À»««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈≈¿ƒ»¿≈ƒ¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê30. ∆»ƒƒ¿≈∆

זה 24) "הרי הנוסח: התימנים, ובכת"י סופרים. מדברי
וכו'. חותמים" העדים שאין ראה 25)פסול, התורה, מן

ה"ז. פ"ב, שני 26)לעיל בפני לה יתן שמא האשה, תקנת
עדים  בו אין שהרי כחרס, שבידה הגט ונמצא וימותו, עדים
אינה  בגט העדים חתימת וכל והואיל הט"ו), פ"א, (לעיל
בטל. אינה לשמה שלא בו כשחתמו אפילו מדבריהם, אלא

פ"ט.27) גיטין ברי"ף הובאת גאון, לעדות,28)דעת
לאשה. או לבעל קרוב שהיה או עבירה ואם 29)משום

ממזר. והולד תצא עדי 30)נשאת, על לסמוך יבוא שמא
אבל  הגט. בתוך פסולם ניכר לא שהרי בלבד, חתימה
הכתב  מן העדים חתימת כשהרחיק כגון ניכר, כשפסולם
כשר  זה הרי עדים, בפני מסרו אם הי"ח) פ"א, (לעיל
עדי  על לסמוך יבואו ולא מסירה", בעדי הגירושין "שעיקר

והשווה  (כסףֿמשנה, לעין ניכר פסולם שהרי החתימה,
הי"ז). פ"א, לעיל

.è‡È·n‰31B‡ˆÓe epnÓ „·‡Â Ë‚32epnÓ „·‡ Ì‡ : «≈ƒ≈¿»«ƒ∆¿»ƒ»«ƒ∆
˙B¯iM‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa33¯Á‡Ï B‡ˆÓ elÙ‡ ,˙BÈeˆÓ ¿»∆≈««»¿¬ƒ¿»¿««

‡e‰ epnÓ „·‡L Ëb‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆¬≈∆¿∆¿«∆«≈∆»«ƒ∆
Ba L¯b˙˙Â ‡ˆÓpL Ëb‰34˙B¯iM‰L ÌB˜Óa „·‡ ; «≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»«¿»∆««»

˙BÈeˆÓ35Ì„‡ ‰‰L ‡Ï ÔÈ„ÚÂ „iÓ B‡ˆÓ Ì‡ ,36ÌL ¿ƒ¿»ƒ»«¬«ƒ…»»»»»
BÏ LÈÂ Ba BÁÈp‰L ÈÏka B‡ˆnL B‡ ,ÌÈ¯·BÚ‰ ÔÓƒ»¿ƒ∆¿»«¿ƒ∆ƒƒ¿≈

ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë37Ce¯k ‰È‰L Ëb ÏL BaÁ¯Â Bk¯‡a38- ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»¿∆≈∆»»»
B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰39.Ba L¯b˙˙Â ¬≈¿∆¿»¿ƒ¿»≈

הבעל.31) השליח.32)שליח אנשים 33)אותו חבורת
(בראשית  ישמעאלים" אורחת "והנה ברכב, או רגל הולכי

ערבאי. שיירת והא אונקלוס: מתרגם כה) גיטין 34)לז,
א. נפל,35)כז, אחרים ושבים מעוברים שמא לחוש ויש

אלה. כשם ששמם אחרים ואשה לאיש אע"פ 36)ונכתב
כז:). (שם שם עוברים אנשים הדבר 37)שראינו הכרת

סימנים. נתינת ללא בלבד העין הסתכלות קשור,38)ע"י
בכלי. מקופל ממנו.39)או שאבד הגט שזהו

.éÌB˜n‰ B˙B‡a ˜ÊÁ‰40„Á‡ LÈ‡41BÓLk BÓML À¿«¿«»ƒ∆»∆¿ƒ¿
ËbaL42B˙B‡ ÏL ‡ˆÓp‰ ‰Ê Ë‚ ‡nL ÌÈLLBÁ - ∆«≈¿ƒ∆»≈∆«ƒ¿»∆

Èt ÏÚ Û‡Â ÌL Ì„‡ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ ¯Á‡‰ LÈ‡‰»ƒ»«≈ƒ¿»«»»»¿««ƒ
‰‰L ‡lL43.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba ‰L¯b˙ Ì‡Â . ∆…»»¿ƒƒ¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

ÏÚ Û‡ ,B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌL Ì„‡ ¯·Ú ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«»»»¬≈∆¿∆¿»««
ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰L Èt44. ƒ∆À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

פלוני.40) שממקום פלוני בן פלוני בגט, הכתוב
אחר.41) איש ווניציאה: שונצינו שיירות 42)ובדפוס וגם

שאבד. במקום שני 43)מצויות ולפנינו הואיל כאן
שבגט, כשם אחר שם והוחזק מצויות, שיירות ליקויים,
בלבד, עבר רק אלא אדם שהה לא שאפילו רבינו החמיר
נראה, רבינו ומדברי אחר. מאיש הגט נפל שמא לחוש יש
הוחזק  אפילו מצויות, שיירות שאין במקום אבד שאם
זמן  לאחר מצאו אפילו כשמו, ששמו איש מקום באותו
אנשי  של מעבר שם שאין כל כי בחזקתו, זו הרי מרובה
דעת  היא וכן שני, מאדם הגט לנפילת לחוש אין שיירות,
(מגידֿמשנה). פ"א ובבבאֿמציעא פ"ג, בגיטין הרי"ף

שם.44) ברי"ף וכן ב. כז, גיטין

.àé˜‰·Ó ÔÓÈÒ Ëba ÌÈ„ÚÏ eÈ‰45:e¯Ó‡L ÔB‚k , »»≈ƒ«≈ƒ»À¿»¿∆»¿
‡Ï ÌÏBÚÓ :e¯Ó‡L B‡ ,ÈBÏt ˙B‡ „ˆa Ba LÈ ·˜∆∆≈¿«¿ƒ∆»¿≈»…
˙BÓLk ˙BÓL Ba LiL „Á‡ Ëb ÏÚ ‡l‡ eÓ˙Á»«¿∆»«≈∆»∆≈≈¿≈

el‡46˙Â B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba L¯b˙ ≈¬≈∆¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿««ƒ
˙BÈeˆÓ ˙B¯iM‰L ÌB˜Ó·e ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ˆnL∆¿»««¿«¿À∆¿»∆««»¿

ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰Â47. ¿À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

רגיל.45) לסימן בניגוד ביותר, ומצוין ולא 46)טוב
שהם  או כשמם. ששמם אחרים עדים מקום באותו הוחזקו
ס"ד). קלב סי' אהע"ז (שו"ע חתימותיהם מכירים

מובהק 47) סימן לו יש עצמו השליח אם והואֿהדין שם.
דברי  והשווה ראב"ד). ועי' (מגידֿמשנה, נאמן שהוא בגט,
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המובהקים  "הסימנים ה"ה: פי"ג, ואבידה גזילה בהל' רבינו
תורה". דין מקום בכל פיהם על ודנים עליהם סומכים

.áéÌÈL48ÔÈ˙B - e·¯Ú˙Â ÔÈh‚ ÈL eÁÏML ¿«ƒ∆»¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ
‰¯ÈÒÓ È„Úa BÊÏ Ô‰ÈLe BÊÏ Ô‰ÈL49Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆¿¿≈∆¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ

ÏËa ÈM‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ „·‡50. »«∆»≈∆¬≈«≈ƒ»≈

בשמותיהם.48) שוים שני 49)שהם נותנים השליחים
שנכתב  גיטה את קיבלה אחת כל וממילא ולזו, זו הגיטין
(גיטין  לשמה מבוררת מסירה שתהיה צורך ואין לשמה,

שאם 50)פו:). מאליו, ומובן הוא. מי של ידוע שאינו
מגורשת. ספק שהיא ודאי מהן, לאחת ונתנו השליח עבר
מגורשות  ספק שתיהן הרי לשתיהן, השליח נתנו ואם
בטל  אינו בטל", "השני רבינו: שכתב ואע"פ (מגידֿמשנה).
הואיל  ממש, בו שאין כוונתו, אלא התורה, מן ממש
לשון  אחר בזה נמשך ורבינו כלל. בו לגרש אין ולכתחילה

בטל". השני "הרי האומרת: (שם) המשנה

.âéÈL dÏ LiL ‰M‡ ÔÎÂ ,˙BÓL ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»¿≈
Ba ÔÈÏÈ‚¯ Ô‰L dÓLe BÓL ·˙Bk L¯‚nLk - ˙BÓL≈¿∆¿»≈≈¿¿»∆≈¿ƒƒ

ÔÈÚ„BÈÂ51¯ÓB‡Â ,¯˙BÈa Ba52ÌL ÏÎÂ ÈBÏt LÈ‡ : ¿¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
dÏ LiL ÌL ÏÎÂ ˙ÈBÏt ‰M‡ L¯b BÏ LiL53Ì‡Â . ∆≈≈≈ƒ»¿ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ

d˙ÎÈÁÂ B˙ÎÈÁ ·˙k54¯Lk -55. »«¬ƒ»«¬ƒ»»»≈

וידועים.51) התימנים: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
בנוסח 52) הי"ב, פ"ד לקמן כמפורש וכותב. לומר: רצונו

לרבינו. מוציא 53)הגט אתה כן, לא שאם ב. לד, גיטין
זה  שאין בעלה. גירשה לו שיאמרו השני, מן בניה על לעז
הי"ב. פ"ד, לקמן בביאורנו וראה שם). (רש"י שמו

"כגון 54) פז:). גיטין (רש"י כולה משפחה של לווי שם
הזכיר  ולא ווייל. ממשפחת והיא ברג רוטן ממשפחת שהוא
רוטן  מגזע שכתב: ממשפחה משפחתו ראש שם רק בגט
פ"ט  נתנאל' ('קרבן ווייל" ממשפחת אשתו מגרש ברג
לא  שאם מסירה, בעדי הגט וכשנתן ז). אות ט סי' דגיטין
נתנאל' ('קרבן מגרש המשפחה מן איזה יודעים אנו מה כן
או  עצמו, האיש של לווי שם - חניכה מפרשים ויש שם).
פח.). שם ב'תוספות' ורבינוֿתם חננאל (רבינו האשה של
אהע"ז  יוסף' ('בית הפירושים לשני מקום יש רבינו ובדברי
ראב"ד). (עי' מפורסמת כשהחניכה כאן והמדובר קכט). סי'
שאם  בסמוך להלן שכתב כמו פסול, הגט - כן לא שאם
הרי  - לו שיש שם כל וכתב ביותר, ידוע שאינו שם כתב
שאינה  חניכה כתב שאם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה, פסול. זה
קכט  סי' אהע"ז (ט"ז פסול הגט שוודאי ביותר, ידועה

ז). ס"ק שם הגר"א בביאורי וראה אףֿעלֿפי 55)סק"ב,
שהוא  שם כתב שאם וכלֿשכן שיש", שם "וכל כתב: שלא
כשר  שוודאי שיש" שם "וכל כתב ולא בו, וידוע רגיל
פז:): (גיטין במשנה הוא זה דין מקור והנה (מגידֿמשנה).
בדיעבד  שדווקא ומשמע כשר", - וחניכתה חניכתו "כתב
גורסים  והם לכתחילה, אפילו שכשר אומרים יש אבל כשר.
עושין" שבירושלים הדעת נקיי היו "וכך אחרֿכך במשנה

ועוד). וכך, ד"ה פח. גיטין ('תוספות'

.ãéÏk :·˙ÎÂ ,¯˙BÈa Ba ÌÈÚe„È ÌÈ‡L ÌM‰ ·˙k»««≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»«»
BÏ LiL ÌL56ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -57dÓL B‡ BÓL ‰pL . ≈∆≈¬≈∆»ƒ»¿¿»

ÌL Ïk :·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯ÈÚ ÌL B‡ B¯ÈÚ ÌLÂ¿≈ƒ≈ƒ»««ƒ∆»«»≈
Ë‚ BÈ‡ - dÏ LiL ÌL ÏÎÂ BÏ LiL58. ∆≈¿»≈∆≈»≈≈

אבל 56) פירשו. ולא ּכלל העיקר השם ואת הטפל. ַָשהזכיר
כשר  - לעיקר הטפל שהקדים אלא בפירוש הזכירו אם

לד:). גיטין ע"פ מג, סי' ובכת"י 57)(ריב"ש שם. גיטין,
גירושין. ספק זה הרי הנוסח: א 58)התימנים, פ, שם

עיר  שם להזכיר צריך אם יבואר הי"ב פ"ד ולקמן במשנה.
וחתימתו. הגט כתיבת מקום של עיר או הבעל, מגורי

.åèÏk‰:‰MÓÁÓ ıeÁ ,Ëb‰ ˙‡ ·zÎÏ ÔÈ¯Lk «…¿≈ƒƒ¿…∆«≈≈¬ƒ»
dÓˆÚ ‰M‡ elÙ‡ .ÔË˜Â ‰ËBLÂ L¯ÁÂ „·ÚÂ Ì"ekÚ«¿∆∆¿≈≈¿∆¿»»¬ƒƒ»«¿»

dhb ˙‡ ˙·˙Bk59Ì"ekÚÏ ¯ÈÓ‰L Ï‡¯OÈ .60B‡ ∆∆∆ƒ»ƒ¿»≈∆≈ƒ¿«
˙B˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L61Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ∆¿«≈«»¿«¿∆¿»¬≈¿«

ÂÈ¯·c ÏÎÏ62. ¿»¿»»

כב:59) (גיטין לגירושין לה ומוסרו וחוזר לבעל, ומקנתו
התימנים:60)וברש"י). בכת"י וכן קדומים, בדפוסים

שונה  שלנו, ובדפוסים לעבודהֿזרה". שנשתמד "ישראל
הצנזורה. [ראה 61)ע"פ שבת. מחלל התימנים: בכת"י

בחילול  שאפילו משם שנראה יד. לחולין המשניות בפירוש
השוחט]. ד"ה ב'תוספות' ועיי"ש מומר, הוא אחד

והמחלל 62) בהקב"ה, כופר ע"ז "שהעובד א: ה, חולין
במעשה  הקב"ה שבת שלא שקר ומעיד במעשיו כופר שבת
שבת  הל' רבינו דברי והשווה שם). רש"י (לשון בראשית"
שקולות  משתיהן אחת כל ועבודהֿזרה, "השבת הט"ו: פ"ל,
שבת  המחלל אבל . . . התורה מצוות כל שאר כנגן
פרשת  ו'ספרי' א. ח, הוריות וראה כגוי", הוא הרי בפרהסיא
בעבודהֿזרה  המודה שכל הכתוב, "מגיד קיא: אות שלח
שנצטוו  ובמה משה שנצטווה ובמה הדברות, בעשרת כופר
שנשתמד, טרם אפילו אשה קידש אם זאת ובכל האבות".
תופסים, מומר שקידושי כשם שהמיר, לאחר הוא מגרש
גמור  גט גיטו אף הט"ו) פ"ד, אישות (הל' לעיל כמבואר

(מגידֿמשנה).

.æèCÈ¯vL ÈtÓ ?‰MÓÁ‰ el‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
‰M‡‰ ÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎÏ ·˙Bk‰«≈ƒ¿…¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

˙Úc ÏÚ Ì"ekÚ‰Â ,˙L¯b˙n‰·˙Bk ‡e‰ BÓˆÚ63, «ƒ¿»∆∆¿»«««««¿≈
‰Ú„ Èa ÔÈ‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÂ64BÈ‡ „·Ú‰Â , ¿≈≈∆¿»»≈»¿≈≈»¿»∆∆≈

ÔÈLec˜Â ÔÈhb ˙¯B˙a65Ì"ekÚk ÏeÒt ‡e‰ CÎÈÙÏ , ¿«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»»¿«
BÈ‡ - el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ëb‰ ·˙k Ì‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ¿»¿»»¿ƒ»««≈∆»≈¬ƒ»≈≈
dÏ ¯ÒÓÂ ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú Ba eÓ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚≈««ƒ∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«»

.ÌÈ¯LÎaƒ¿≈ƒ

עובד 63) ד"ה כג. גיטין ('תוספות' לשמה כותב ואינו
לכתוב  ומצווהו גביו, על עומד ישראל ואפילו כוכבים),
דעת  על אלא הישראל דעת על כותב אינו הזוג, גירושי לשם
וראה  הי"א. פ"א, תפלין הל' והשווה שם) (גיטין עצמו

סג. הערה לשמה.64)להלן לכתוב ידעו ולא שם.
פ"ד 65) אישות הל' לעיל כמבואר תופסים, קידושיו שאין

בנתינה  שישנו מי ונתן" - "וכתב אמרה: והתורה הט"ו,
מאיר, דרבי אליבא י: גיטין רש"י (לשון בכתיבה ישנו
לדידן  והואֿהדין העדים, חתימת היינו ד"וכתב" דאמר
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ובגוי  הגט). כתיבת היינו ד"וכתב" אלעזר, כרבי דפסקינן
מפני  וקידושין" גיטין בתורת "שאינו רבינו הטעים לא
בתורת  שהוא הט"ו), (כנ"ל שהמיר ישראל גם כולל ש"גוי"
סק"ה). קכג סי' שמואל' ('בית ס הערה כנ"ל וקידושין גיטין

.æéÒÙË el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ ·˙k66ÌB˜Ó ÁÈp‰Â Ëb‰ »«∆»≈¬ƒ»≈…∆«≈¿ƒƒ«¿
Û¯z‰67ÌB˜Óe ‰M‡‰ ÌB˜Óe LÈ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰L , «…∆∆¿»ƒ¿»ƒ»¿

Ô·˙Îe ,'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿»»
¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - BÓLÏ ÈÏ‡¯Oi‰ ÏB„b‰ Áwt‰68. «ƒ≈««»«ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈∆≈»≈

ה"ז.66) לעיל ותמציתו.67)מבואר השטח עיקר 
תורה:68) הקפידה שעליו הגט, ועיקר הואיל א. כג, גיטין

לשמה  שיהא לה", בכשרות."וכתב נכתב -

.çéËb‰ ÒÙË ·zÎÏ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÁÈp‰Ï ¯zÓÀ»¿«ƒ«≈≈∆¿»»ƒ¿……∆«≈
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Áwt‰ ÏB„‚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .‰lÁzÎÏ69. ¿«¿ƒ»»∆ƒ¿∆»«ƒ≈«≈««»

‰lÁzÎÏ ÒÙh‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ „·Ú‰Â Ì"ekÚ‰ Ï·‡¬»»«¿»∆∆≈¿ƒ«…∆¿«¿ƒ»
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â70·zÎÏ e¯Èz‰ ‡lL ; «¬ƒƒ¿»≈≈««»∆…ƒƒƒ¿…

˙wz ÈtÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ dÓLÏ ‡lL ÔÈh‚ ÈÒÙË»¿≈ƒƒ∆…ƒ¿»¿«¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
¯ÙBÒ71e¯‡aL BÓk ,72. ≈¿∆≈«¿

וברש"י).69) כג. (גיטין ופלונית פלוני לשם כתוב לו ואומר
טופס  לכתוב להניחם אין גבם, על עומד גדול כשאין אבל
שאז  התורף, גם לכתוב יבוא שלא 'תורף' משום גזירה הגט,

התורה. מן בטל גט עצמם,70)הוא דעת על עושים שהם
ושוטה, כחרש הם והרי לשמה, שלא נכתב שהטופס נמצא
לכתחילה. הטופס כותבים שאין גבם, על עומד גדול שאין

לעת 71) מזומנים טפסים לו שיהיו ורוצה בכתיבתו, הטרוד
ה"ז.72)הצורך. לעיל

.èé·˙Bk‰73‰‚‚La ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B‡ ˙aLa Ëb74 «≈≈¿«»¿«ƒƒƒ¿»»
dÏ B˙e75˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -76B·˙k .77Ba eÓ˙ÁÂ ¿»»¬≈¿…∆∆¿»¿»¿

ÌBia78dÏ B˙e ÔB„Êa79È¯‰L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - «¿»¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰80B·˙k .81·BË ÌBÈa »≈ƒ¿ƒƒ«»¿»¿

ÔB„Êa82ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯ÒÓÂ83·BË ÌBÈa84 ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆≈»

העדים,73) חתימת גם זה ובכלל הגט, כתיבת גמר [היינו
עט]. הערה להלן יום 74)וראה או היום ששבת ששכחו

אלו. בימים אסורה שכתיבה ידעו שלא או היום, כיפור
חתמו 75) שאם הט"ז בפ"א למעלה וראה עדים. בפני [שלא

כשר  הגט - מסירה עדי בפני שלא לה ונתנו ועבר עדים בו
רבינו]. העדים 76)לדעת וגם הכותב גם ושגגו [הואיל

בדיעבד, אלא מגורשת אינה זאת ובכל פסולים. אינם
פ"א  (למעלה מסירה עדי בפני לה לתת צריך שלכתחילה
מגרשים  שאין לגרשה, אסור מסירה עדי בפני ואפילו הט"ו)
מהל' בפכ"ג משנה' ה'מגיד שכתב כמו טוב, ויום בשבת
אהע"ז  בט"ז וראה דיו"ט. בפ"ד התוספתא בשם הי"ד שבת

סק"ז]. קכג כתב 77)סי' שאילו ברישא, כמו בשוגג,
הוא  שהרי כשרים, העדים אם אפילו בטל הגט - בזדון
להלן  וראה הט"ו). למעלה (ראה שבתות לחלל מומר

ה'טור']. בדברי 78)בנוסחת הביא קכג) (סי' [ה'טור'
תימן  בכת"י וכ"ה ביו"ט". בזדון וחתמו "כתבו רבינו:

הכתיבה  שגם לפרש יש זה, ולפי פב). הערה להלן (וראה
שהמחלל  פסולה, הכתיבה אין ואףֿעלֿפיֿכן בזדון, היתה

כגוי]. דינו אין מסרו 79)יוםֿטוב ואם עדים. בפני [שלא
וביוםֿטוב  בשוגג, כתבו אם (בשבת, כשרים עדים בפני לה
כדלהלן  מדרבנן, פסול גט זה הרי - במזיד) כתבו אם אפילו

פג]. התורה 80)הערה מן לעדות פסול יוםֿטוב שהמחלל
ה"ג). עדות מהל' גם 81)(פ"י זה ובכלל גמרו. [כלומר,

הביא: (שם) וה'טור' עא). הערה (כנ"ל העדים חתימת
וחתמו"]. החתימה 82)"כתבו וגם הכתיבה גם [כלומר,

בזדון]. אינה 83)היו - עדים בפני שלא נתנוהו שאילו
התורה. מן לעדות פסולים העדים שהרי מגורשת,

איזה 84) כי [ויתכן "ביו"ט". תיבת הביא לא (שם) ה'טור'
"בו  במקום "ביו"ט" לתקן בגליון למעלה זאת הוסיף מגיה
המעתיק]. בטעות לכאן ונכנסה עו) הערה (ראה ביום"

עדים 85) חתימת עלֿידי מתוכו כמזויף שהוא מדרבנן.
פ"א  למעלה רבינו שכתב וכמו עח), הערה (ראה פסולים
מפני  בטל, הגט הכיפורים ביום או בשבת כן עשו ואם הי"ז.
יום  [ולחלל הט"ו) (למעלה שבתות לחלל מומר שכתבו
הכיפורים  ויום שבת שהרי כשבת, זה לענין שדינו הכיפורים
עירובין  מהל' בפ"ח רבינו שכתב כמו אחת, קדושה הם
שבתות, לחלל כמומר אינו יוםֿטוב המחלל אבל ה"י].
מסירה  עדי בפני לה ונתנו העדים בו חתמו לא אם  ולפיכך
קכג  סי' שמואל' ו'בית מחוקק' ('חלקת כשר גט זה הרי -

ס"ה).

ה'תשע"ו  שבט כ"ו שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) הגט, נוסח מה, ועל הגט כותבין כמה בו נתבאר

כתיבתו.

.à„ÓBÚ BÓeM¯L ¯·„a ‡l‡ Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«≈∆»¿»»∆ƒ≈
Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBz˜˜Â ÒBÓe˜Â ‡¯˜ÒÂ BÈc ÔB‚k¿¿¿ƒ¿»¿¿«¿«¿¿«≈»∆¬»

„a B·˙k Ì‡˙B¯t ÈÓe ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,„ÓBÚ BÈ‡L ¯· ƒ¿»¿»»∆≈≈¿«¿ƒ≈≈
¯BÁLa ¯·‡a B·˙k .Ë‚ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈≈¿»«¬»ƒ¿

‰lÁzÎÏ Ô‰a ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,¯Lk - ¯BÁÈL·e3. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ»∆¿«¿ƒ»

דיו 3)מתקיים.2) כמו כך כל מתקיימים שאינם כנראה
בהן. וכיוצא וכו' וסיקרא

.á¯BÚ‰Â ¯Èp‰ ·b ÏÚ ‰lÁzÎÏ ‡ˆÙÚ ÈÓa ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»«««¿»¿»
ÈtÓ ,‰ˆeÙÚ ‰l‚Ó Èab ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»…««≈¿ƒ»¬»ƒ¿≈

¯k BÈ‡L4.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - ·˙k Ì‡Â . ∆≈ƒ»¿ƒ»«≈≈¿≈…«≈
‰‡‰ È¯eq‡ ÏÚ elÙ‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk Ïk‰ ÏÚ5. ««…¿ƒ∆«≈«¬ƒ«ƒ≈¬»»

dÏ BziL ,‡e‰Â .ÛicÊ‰Ï ÏBÎiL ¯·c ÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ«»»∆»¿ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»
.‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»

הכתב.4) כמראה הקלף עגל 5)שמראה עור כגון
שכתב  ומה בהנאה. אסור שכולו זרה, לעבודה שהקריבו
לכתוב  שמותר הכוונה אין הגט" את "כותבין רבינו:
עליו  שמסדר בזה זרה מעבודה נהנה הוא שהרי לכתחילה,
הגט  גיטין הלכות שמצד הכוונה אלא נייר, וחוסך גיטו את
זרה  עבודה הלכות מצד אבל עליו, לכתוב ואפשר כשר
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שאסור  בגיטין: התוספות דעת וכן איסור. בזה יש בוודאי
הנאה. איסורי על גט לכתוב לכתחילה

.â˜eÁn‰ ¯Èp‰ ÏÚ (B˙B‡) ·˙Bk ?„ˆÈk6ÏÚ , ≈«≈««¿»«»«
‡¯zÙc‰7„·Ú ÏL B„È ÏÚÂ ,ÔÈÏÚ‰ ÏÚÂ Ò¯Á‰ ÏÚÂ «ƒ¿¿»¿««∆∆¿«∆»ƒ¿«»∆∆∆

‰¯t‰Â „·Ú‰ dÏ ¯ÒBÓe ,‰¯t ÏL Ô¯˜ ÏÚÂ8¯Èp‰ B‡ ¿«∆∆∆»»≈»»∆∆¿«»»«¿»
ÌÈ„Ú ÈÙa Ba ‡ˆBiÎÂ ‡¯zÙc‰Â ˜eÁn‰9. «»¿«ƒ¿¿»¿«≈ƒ¿≈≈ƒ

ונמחק.6) כתב איזה עליו מעובד 7)שנכתב שאינו עור
ניכר. שלו המחק ואין עפוץ, ואינו וקמוח מלוח צרכו, כל

הכתיבה.8) לאחר הקרן את חותך "עדי 9)ואינו הם אלה
מסירה".

.ãÚ˜Ú˜ ˙·˙Îa „·Ú ÏL B„È ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰10, »»«≈»«»∆∆∆ƒ¿…∆«¬«
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â11ÏÚ ÌÈ˜e˜Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰Â , ¿»»≈ƒ««»»¿»»≈ƒ¬ƒ«

È„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - B„È»¬≈¿…∆∆««ƒ∆≈»≈≈
ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯ÈÒÓ12ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰ elÙ‡ . ¿ƒ»∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈¬ƒ»À¿»ƒ

‡ˆBÈ ‡e‰Â ,B„È ÏÚ ˜e˜Á Ë‚Â ,BlL ‡e‰L „·Úa»∆∆∆∆¿≈»«»¿≈
ÈÏ ¯ÒÓ ÌÈ„Úa :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ13È¯‰ - ƒ««»»¿ƒ∆∆¿≈ƒƒ¿«ƒ¬≈

˙B¯„Bb‰L ,dÏ ÒÎ BÓˆÚÓ ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ»≈¿…∆∆∆»≈«¿ƒ¿«»∆«¿
‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡14. ≈»∆¬»»

נמחק.10) שאינו בצבע בעור שהביאתו 11)חרותה
בו. גרשני בעלי ואומרת אינה 12)לפנינו קעקע כתובת כי

לפנינו.13)נמחקת. חי 14)ואינם בעל וכל בהמות
ואדם  למקננו" נקנה צאן "גדרות שם על "גודרות" נקראים
לו  אין (אם לי מכרתן לבעליהן: לטעון יכול אינו שתפשן

אליו. באו שמעצמן לומר יש כי מכירה), שטר

.ä‡Ï·h‰ ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰15‡e‰Â ,ÂÈÏÚ ÌÈ„Ú‰Â »»«≈»«««¿»¿»≈ƒ»»¿
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ16‡Ï·ha ÔÈ˜ÊÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««»»««ƒ∆≈À¿»ƒ««¿»

dÓˆÚ ‰M‡‰L ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dlL ‡e‰L∆∆»¬≈¿…∆∆∆»ƒ»«¿»
dhb ˙‡ ˙·˙Bk17ÂÈÓ˙BÁa ‡l‡ Ëb‰ Ìei˜ ÔÈ‡L ;18, ∆∆∆ƒ»∆≈ƒ«≈∆»¿¿»

‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡19. ƒ≈»≈≈¿ƒ»

בזה.16)לוח.15) גרשני בעלי מקנתו 17)וטוענת והיא
אילו  כי משלו, - בידה" "ונתן בו: לקיים שלו שיהא לבעלה
לה  נתן לא הרי להתגרש, יכולה היא איך לו הקנתה לא

שתקנה 18)כלום. הקפידו ובוודאי בו החתומים בעדים
הכתיבה. לפני הקלף את עדי 19)לו לפנינו היו אילו כי

לא. או לו הקנתה אם יודעים היו הרי מסירה,

.åÏL ÒË ÏÚ B‡ Ô·‡‰ ÏÚ B‡ Áel‰ ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««««»∆∆««∆
ÈÎ¯È ¯ÙÁ Ì‡ ,˙ÎzÓ20·˙k ‰fL ,¯Lk - ˙Bi˙B‡‰ «∆∆ƒ»««¿≈»ƒ»≈∆∆¿»

,¯ÓBÏk .ÏÊ¯a ËÚa ‰·e˙k :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‡e‰¬≈≈¿»¿≈«¿∆¿«
B¯ÙÁ ‡e‰L21Òh‰ È¯BÁ‡Ó ˙BÎ¯È‰ ˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ .22 ∆¬»¿≈ƒ»««¿≈≈¬≈««

˙B‡‰ CBz ¯ÙÁ Ì‡ Ï·‡ .Òh‰ ÈÙa eËÏaL „Ú23 «∆»¿ƒ¿≈««¬»ƒ»«»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B‰B·b ˙BÎ¯È‰ e‡¯iL „Ú24·˙Îk , «∆≈»«¿≈¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ËÏBa ·˙k‰L ·‰Ê ¯Èc25‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ«»»∆«¿»≈≈≈∆≈∆
·˙k26. ¿»

כתיבה.21)גופי.20) שמה שוקעת שכתיבה הרי
נעשית 22) הטס) (מאחורי האותיות שחקיקת פי על אף

הטס. בפני כסדרן נראות הרי - הפוך החלק 23)באופן
שלו. החלל האות, של האותיות 24)הפנימי מצידי שגם

מאליה. עשוייה האות ונמצאת חקק, ידי 25)שמבחוץ על
הדינר. על בקורנס המטבע חותם עשה 26)הכאת לא כי

האות. בגוף מעשה

.æ·˙k ˙È·z ¯BÚ‰ ÏÚ Ú¯˜Ó‰27¯L B‡ ,¯BÚ‰ ÏÚ ÌL «¿»≈««»«¿ƒ¿»∆»««»
·˙k ˙È·z28¯Lk ‰Ê È¯‰ -29ÏÎa Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk . «¿ƒ¿»¬≈∆»≈¿ƒ∆«≈¿»

,˙BBLl‰ ÔÓ ·˙Îa ·zÎpL Ëb .ÔBLÏ ÏÎ·e ·˙k¿»¿»»≈∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿
ÌÈ„Ú‰ e‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ¯Á‡ ·˙Îa ÔÈÓe˙Á ÂÈ„ÚÂ¿≈»¬ƒƒ¿»«≈»≈¿∆¿»≈ƒ

‰·È˙k‰Â ·˙k‰ ÔBLÏ ÔÈ¯ÈkÓ30. «ƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

סריטתו 27) אלא בדיו ממלאו ואינו בעור ומסרט שחורץ
כתיבתו. אינו 28)זוהי עור על שרישום פי על אף

מהר. ולהסירו לנגבו אפשר כי הואיל 29)מתקיים,
מתקיים  אינו וכאן אחר, דבר על מתקיים [=כזה] ורישום
גמור. כתב זה הרי עצמו] הרישום [=ולא העור גריעות מצד

יודעים 30) אינם "ואם רבינו: כתב שלעיל פי על ואף
הגט", לשון שיכירו והוא וחותמים בפניהם קוראים לקרות
הכתיבה, את ולא הלשון את אלא להכיר צריכים שאינם הרי
ההקראה  אין אחר בכתב חתמו והעדים הואיל כאן, אך -

הלשון. כתיבת יכירו עצמם שהם צריכים אלא מספקת,

.ç„Ú‰Â (,˙Á‡ ÔBLÏ) ·˙Îa Ì˙Á ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»≈ƒ»«ƒ¿»»««¿»≈
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Lk - ˙¯Á‡ ÔBLÏ ·˙Îa ÈM‰«≈ƒƒ¿»»«∆∆»≈¬»ƒ»»
˙¯Á‡ ÔBLÏa B˙ˆ˜Óe ˙Á‡ ÔBLÏa ·e˙k Ëb‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«≈»¿»««ƒ¿»¿»«∆∆

ÏeÒt -31. »

עדים 31) חמשה עליו וחתמו לשונות בחמש שכתבו "גט
בלשון  חתום שאפילו רבינו וסובר פסול". לשונות בחמש
הוא  והגט הואיל פסול, אחת בלשון נכתב שלא כל אחת,
לשוניים, ושינויים חילופים בו יהיו שלא צריך לעצמו עניין
חתום  כל כי לשונות בשתי להיות יכולה העדים חתימת אבל
ומקצתו  הקודש לשון מקצתו אבל עצמו. בפני עניין הוא
ולכן  הן, אחת וכלשון בסיני ניתנו שתיהן כי כשר, ארמית
ורובו  הקודש בלשון מקצתו גט לכתוב עכשיו נוהגים

ארמית.

.è¯ÙBq‰ ¯‰fiL CÈ¯ˆ ,Ëb‰ da ·˙kiL ÔBLÏ Ïk»»∆ƒ»≈»«≈»ƒ∆ƒ»≈«≈
„Ú ,ÌÈÈÚ ÈL ÔÚÓLÓ ‡‰È ‡lL Ëb‰ È¯·„a¿ƒ¿≈«≈∆…¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»ƒ«
ÔÈ‡L Ôek˙ CÎÏe CÎÏ ‡nL :¯ÓB‡ ‡¯Bw‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«≈≈∆»¿»¿»ƒ¿«≈∆≈
Ôek˙ ‰Ê ÔÈÚÏ ‡nL B‡ ,ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLÓ«¿»¿≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰È ‡l‡ ;ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLnL∆«¿»¿≈ƒ∆»ƒ¿«¿»ƒ∆≈
,„Á‡ ÔÈÚ ÔÚÓLÓ ‡l‡ ,ÔBLl‰ B˙B‡a ˜ÙÒ Ô‰a»∆»≈¿«»∆»«¿»»ƒ¿»∆»

.˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt ÁlLÂ L¯bL∆≈≈¿ƒ«¿ƒ∆¿ƒ

.éB˙B‡a ·ËÈ‰ ¯‡·Ó ·˙k‰ B˙B‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆ƒ¿∆«¿»¿…»≈≈¿
B˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ eÚ„iL „Ú ,Ba ·zÎiL ·˙k‰«¿»∆ƒ¿…«∆≈¿«¿«ƒƒ¿
ÌÈÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÈB· ‡Ï ÔÈ‡L ·˙k B˙B‡ ÌÈ¯ÈknL∆«ƒƒ¿»∆≈»…¿ƒ¿…¿»ƒ
ÌwÚÓ ·˙k ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈBÈa ‡l‡ (ÌÈpË˜a ‡ÏÂ)¿…ƒ¿«ƒ∆»≈ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿À»
ÔÈÚ‰ ‡ˆÓÂ ˙B‡Ï ˙B‡ ‰Ó„z ‡nL ,ÏaÏ·Óe¿À¿»∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿»
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ובגוי  הגט). כתיבת היינו ד"וכתב" אלעזר, כרבי דפסקינן
מפני  וקידושין" גיטין בתורת "שאינו רבינו הטעים לא
בתורת  שהוא הט"ו), (כנ"ל שהמיר ישראל גם כולל ש"גוי"
סק"ה). קכג סי' שמואל' ('בית ס הערה כנ"ל וקידושין גיטין

.æéÒÙË el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ ·˙k66ÌB˜Ó ÁÈp‰Â Ëb‰ »«∆»≈¬ƒ»≈…∆«≈¿ƒƒ«¿
Û¯z‰67ÌB˜Óe ‰M‡‰ ÌB˜Óe LÈ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰L , «…∆∆¿»ƒ¿»ƒ»¿

Ô·˙Îe ,'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿»»
¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - BÓLÏ ÈÏ‡¯Oi‰ ÏB„b‰ Áwt‰68. «ƒ≈««»«ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈∆≈»≈

ה"ז.66) לעיל ותמציתו.67)מבואר השטח עיקר 
תורה:68) הקפידה שעליו הגט, ועיקר הואיל א. כג, גיטין

לשמה  שיהא לה", בכשרות."וכתב נכתב -

.çéËb‰ ÒÙË ·zÎÏ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÁÈp‰Ï ¯zÓÀ»¿«ƒ«≈≈∆¿»»ƒ¿……∆«≈
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Áwt‰ ÏB„‚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .‰lÁzÎÏ69. ¿«¿ƒ»»∆ƒ¿∆»«ƒ≈«≈««»

‰lÁzÎÏ ÒÙh‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ „·Ú‰Â Ì"ekÚ‰ Ï·‡¬»»«¿»∆∆≈¿ƒ«…∆¿«¿ƒ»
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â70·zÎÏ e¯Èz‰ ‡lL ; «¬ƒƒ¿»≈≈««»∆…ƒƒƒ¿…

˙wz ÈtÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ dÓLÏ ‡lL ÔÈh‚ ÈÒÙË»¿≈ƒƒ∆…ƒ¿»¿«¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
¯ÙBÒ71e¯‡aL BÓk ,72. ≈¿∆≈«¿

וברש"י).69) כג. (גיטין ופלונית פלוני לשם כתוב לו ואומר
טופס  לכתוב להניחם אין גבם, על עומד גדול כשאין אבל
שאז  התורף, גם לכתוב יבוא שלא 'תורף' משום גזירה הגט,

התורה. מן בטל גט עצמם,70)הוא דעת על עושים שהם
ושוטה, כחרש הם והרי לשמה, שלא נכתב שהטופס נמצא
לכתחילה. הטופס כותבים שאין גבם, על עומד גדול שאין

לעת 71) מזומנים טפסים לו שיהיו ורוצה בכתיבתו, הטרוד
ה"ז.72)הצורך. לעיל

.èé·˙Bk‰73‰‚‚La ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B‡ ˙aLa Ëb74 «≈≈¿«»¿«ƒƒƒ¿»»
dÏ B˙e75˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -76B·˙k .77Ba eÓ˙ÁÂ ¿»»¬≈¿…∆∆¿»¿»¿

ÌBia78dÏ B˙e ÔB„Êa79È¯‰L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - «¿»¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰80B·˙k .81·BË ÌBÈa »≈ƒ¿ƒƒ«»¿»¿

ÔB„Êa82ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯ÒÓÂ83·BË ÌBÈa84 ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆≈»

העדים,73) חתימת גם זה ובכלל הגט, כתיבת גמר [היינו
עט]. הערה להלן יום 74)וראה או היום ששבת ששכחו

אלו. בימים אסורה שכתיבה ידעו שלא או היום, כיפור
חתמו 75) שאם הט"ז בפ"א למעלה וראה עדים. בפני [שלא

כשר  הגט - מסירה עדי בפני שלא לה ונתנו ועבר עדים בו
רבינו]. העדים 76)לדעת וגם הכותב גם ושגגו [הואיל

בדיעבד, אלא מגורשת אינה זאת ובכל פסולים. אינם
פ"א  (למעלה מסירה עדי בפני לה לתת צריך שלכתחילה
מגרשים  שאין לגרשה, אסור מסירה עדי בפני ואפילו הט"ו)
מהל' בפכ"ג משנה' ה'מגיד שכתב כמו טוב, ויום בשבת
אהע"ז  בט"ז וראה דיו"ט. בפ"ד התוספתא בשם הי"ד שבת

סק"ז]. קכג כתב 77)סי' שאילו ברישא, כמו בשוגג,
הוא  שהרי כשרים, העדים אם אפילו בטל הגט - בזדון
להלן  וראה הט"ו). למעלה (ראה שבתות לחלל מומר

ה'טור']. בדברי 78)בנוסחת הביא קכג) (סי' [ה'טור'
תימן  בכת"י וכ"ה ביו"ט". בזדון וחתמו "כתבו רבינו:

הכתיבה  שגם לפרש יש זה, ולפי פב). הערה להלן (וראה
שהמחלל  פסולה, הכתיבה אין ואףֿעלֿפיֿכן בזדון, היתה

כגוי]. דינו אין מסרו 79)יוםֿטוב ואם עדים. בפני [שלא
וביוםֿטוב  בשוגג, כתבו אם (בשבת, כשרים עדים בפני לה
כדלהלן  מדרבנן, פסול גט זה הרי - במזיד) כתבו אם אפילו

פג]. התורה 80)הערה מן לעדות פסול יוםֿטוב שהמחלל
ה"ג). עדות מהל' גם 81)(פ"י זה ובכלל גמרו. [כלומר,

הביא: (שם) וה'טור' עא). הערה (כנ"ל העדים חתימת
וחתמו"]. החתימה 82)"כתבו וגם הכתיבה גם [כלומר,

בזדון]. אינה 83)היו - עדים בפני שלא נתנוהו שאילו
התורה. מן לעדות פסולים העדים שהרי מגורשת,

איזה 84) כי [ויתכן "ביו"ט". תיבת הביא לא (שם) ה'טור'
"בו  במקום "ביו"ט" לתקן בגליון למעלה זאת הוסיף מגיה
המעתיק]. בטעות לכאן ונכנסה עו) הערה (ראה ביום"

עדים 85) חתימת עלֿידי מתוכו כמזויף שהוא מדרבנן.
פ"א  למעלה רבינו שכתב וכמו עח), הערה (ראה פסולים
מפני  בטל, הגט הכיפורים ביום או בשבת כן עשו ואם הי"ז.
יום  [ולחלל הט"ו) (למעלה שבתות לחלל מומר שכתבו
הכיפורים  ויום שבת שהרי כשבת, זה לענין שדינו הכיפורים
עירובין  מהל' בפ"ח רבינו שכתב כמו אחת, קדושה הם
שבתות, לחלל כמומר אינו יוםֿטוב המחלל אבל ה"י].
מסירה  עדי בפני לה ונתנו העדים בו חתמו לא אם  ולפיכך
קכג  סי' שמואל' ו'בית מחוקק' ('חלקת כשר גט זה הרי -

ס"ה).

ה'תשע"ו  שבט כ"ו שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) הגט, נוסח מה, ועל הגט כותבין כמה בו נתבאר

כתיבתו.

.à„ÓBÚ BÓeM¯L ¯·„a ‡l‡ Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«≈∆»¿»»∆ƒ≈
Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBz˜˜Â ÒBÓe˜Â ‡¯˜ÒÂ BÈc ÔB‚k¿¿¿ƒ¿»¿¿«¿«¿¿«≈»∆¬»

„a B·˙k Ì‡˙B¯t ÈÓe ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,„ÓBÚ BÈ‡L ¯· ƒ¿»¿»»∆≈≈¿«¿ƒ≈≈
¯BÁLa ¯·‡a B·˙k .Ë‚ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈≈¿»«¬»ƒ¿

‰lÁzÎÏ Ô‰a ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,¯Lk - ¯BÁÈL·e3. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ»∆¿«¿ƒ»

דיו 3)מתקיים.2) כמו כך כל מתקיימים שאינם כנראה
בהן. וכיוצא וכו' וסיקרא

.á¯BÚ‰Â ¯Èp‰ ·b ÏÚ ‰lÁzÎÏ ‡ˆÙÚ ÈÓa ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»«««¿»¿»
ÈtÓ ,‰ˆeÙÚ ‰l‚Ó Èab ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»…««≈¿ƒ»¬»ƒ¿≈

¯k BÈ‡L4.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - ·˙k Ì‡Â . ∆≈ƒ»¿ƒ»«≈≈¿≈…«≈
‰‡‰ È¯eq‡ ÏÚ elÙ‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk Ïk‰ ÏÚ5. ««…¿ƒ∆«≈«¬ƒ«ƒ≈¬»»

dÏ BziL ,‡e‰Â .ÛicÊ‰Ï ÏBÎiL ¯·c ÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ«»»∆»¿ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»
.‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»

הכתב.4) כמראה הקלף עגל 5)שמראה עור כגון
שכתב  ומה בהנאה. אסור שכולו זרה, לעבודה שהקריבו
לכתוב  שמותר הכוונה אין הגט" את "כותבין רבינו:
עליו  שמסדר בזה זרה מעבודה נהנה הוא שהרי לכתחילה,
הגט  גיטין הלכות שמצד הכוונה אלא נייר, וחוסך גיטו את
זרה  עבודה הלכות מצד אבל עליו, לכתוב ואפשר כשר
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שאסור  בגיטין: התוספות דעת וכן איסור. בזה יש בוודאי
הנאה. איסורי על גט לכתוב לכתחילה

.â˜eÁn‰ ¯Èp‰ ÏÚ (B˙B‡) ·˙Bk ?„ˆÈk6ÏÚ , ≈«≈««¿»«»«
‡¯zÙc‰7„·Ú ÏL B„È ÏÚÂ ,ÔÈÏÚ‰ ÏÚÂ Ò¯Á‰ ÏÚÂ «ƒ¿¿»¿««∆∆¿«∆»ƒ¿«»∆∆∆

‰¯t‰Â „·Ú‰ dÏ ¯ÒBÓe ,‰¯t ÏL Ô¯˜ ÏÚÂ8¯Èp‰ B‡ ¿«∆∆∆»»≈»»∆∆¿«»»«¿»
ÌÈ„Ú ÈÙa Ba ‡ˆBiÎÂ ‡¯zÙc‰Â ˜eÁn‰9. «»¿«ƒ¿¿»¿«≈ƒ¿≈≈ƒ

ונמחק.6) כתב איזה עליו מעובד 7)שנכתב שאינו עור
ניכר. שלו המחק ואין עפוץ, ואינו וקמוח מלוח צרכו, כל

הכתיבה.8) לאחר הקרן את חותך "עדי 9)ואינו הם אלה
מסירה".

.ãÚ˜Ú˜ ˙·˙Îa „·Ú ÏL B„È ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰10, »»«≈»«»∆∆∆ƒ¿…∆«¬«
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â11ÏÚ ÌÈ˜e˜Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰Â , ¿»»≈ƒ««»»¿»»≈ƒ¬ƒ«

È„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - B„È»¬≈¿…∆∆««ƒ∆≈»≈≈
ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯ÈÒÓ12ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰ elÙ‡ . ¿ƒ»∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈¬ƒ»À¿»ƒ

‡ˆBÈ ‡e‰Â ,B„È ÏÚ ˜e˜Á Ë‚Â ,BlL ‡e‰L „·Úa»∆∆∆∆¿≈»«»¿≈
ÈÏ ¯ÒÓ ÌÈ„Úa :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ13È¯‰ - ƒ««»»¿ƒ∆∆¿≈ƒƒ¿«ƒ¬≈

˙B¯„Bb‰L ,dÏ ÒÎ BÓˆÚÓ ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ»≈¿…∆∆∆»≈«¿ƒ¿«»∆«¿
‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡14. ≈»∆¬»»

נמחק.10) שאינו בצבע בעור שהביאתו 11)חרותה
בו. גרשני בעלי ואומרת אינה 12)לפנינו קעקע כתובת כי

לפנינו.13)נמחקת. חי 14)ואינם בעל וכל בהמות
ואדם  למקננו" נקנה צאן "גדרות שם על "גודרות" נקראים
לו  אין (אם לי מכרתן לבעליהן: לטעון יכול אינו שתפשן

אליו. באו שמעצמן לומר יש כי מכירה), שטר

.ä‡Ï·h‰ ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰15‡e‰Â ,ÂÈÏÚ ÌÈ„Ú‰Â »»«≈»«««¿»¿»≈ƒ»»¿
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ16‡Ï·ha ÔÈ˜ÊÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««»»««ƒ∆≈À¿»ƒ««¿»

dÓˆÚ ‰M‡‰L ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dlL ‡e‰L∆∆»¬≈¿…∆∆∆»ƒ»«¿»
dhb ˙‡ ˙·˙Bk17ÂÈÓ˙BÁa ‡l‡ Ëb‰ Ìei˜ ÔÈ‡L ;18, ∆∆∆ƒ»∆≈ƒ«≈∆»¿¿»

‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡19. ƒ≈»≈≈¿ƒ»

בזה.16)לוח.15) גרשני בעלי מקנתו 17)וטוענת והיא
אילו  כי משלו, - בידה" "ונתן בו: לקיים שלו שיהא לבעלה
לה  נתן לא הרי להתגרש, יכולה היא איך לו הקנתה לא

שתקנה 18)כלום. הקפידו ובוודאי בו החתומים בעדים
הכתיבה. לפני הקלף את עדי 19)לו לפנינו היו אילו כי

לא. או לו הקנתה אם יודעים היו הרי מסירה,

.åÏL ÒË ÏÚ B‡ Ô·‡‰ ÏÚ B‡ Áel‰ ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««««»∆∆««∆
ÈÎ¯È ¯ÙÁ Ì‡ ,˙ÎzÓ20·˙k ‰fL ,¯Lk - ˙Bi˙B‡‰ «∆∆ƒ»««¿≈»ƒ»≈∆∆¿»

,¯ÓBÏk .ÏÊ¯a ËÚa ‰·e˙k :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‡e‰¬≈≈¿»¿≈«¿∆¿«
B¯ÙÁ ‡e‰L21Òh‰ È¯BÁ‡Ó ˙BÎ¯È‰ ˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ .22 ∆¬»¿≈ƒ»««¿≈≈¬≈««

˙B‡‰ CBz ¯ÙÁ Ì‡ Ï·‡ .Òh‰ ÈÙa eËÏaL „Ú23 «∆»¿ƒ¿≈««¬»ƒ»«»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B‰B·b ˙BÎ¯È‰ e‡¯iL „Ú24·˙Îk , «∆≈»«¿≈¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ËÏBa ·˙k‰L ·‰Ê ¯Èc25‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ«»»∆«¿»≈≈≈∆≈∆
·˙k26. ¿»

כתיבה.21)גופי.20) שמה שוקעת שכתיבה הרי
נעשית 22) הטס) (מאחורי האותיות שחקיקת פי על אף

הטס. בפני כסדרן נראות הרי - הפוך החלק 23)באופן
שלו. החלל האות, של האותיות 24)הפנימי מצידי שגם

מאליה. עשוייה האות ונמצאת חקק, ידי 25)שמבחוץ על
הדינר. על בקורנס המטבע חותם עשה 26)הכאת לא כי

האות. בגוף מעשה

.æ·˙k ˙È·z ¯BÚ‰ ÏÚ Ú¯˜Ó‰27¯L B‡ ,¯BÚ‰ ÏÚ ÌL «¿»≈««»«¿ƒ¿»∆»««»
·˙k ˙È·z28¯Lk ‰Ê È¯‰ -29ÏÎa Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk . «¿ƒ¿»¬≈∆»≈¿ƒ∆«≈¿»

,˙BBLl‰ ÔÓ ·˙Îa ·zÎpL Ëb .ÔBLÏ ÏÎ·e ·˙k¿»¿»»≈∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿
ÌÈ„Ú‰ e‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ¯Á‡ ·˙Îa ÔÈÓe˙Á ÂÈ„ÚÂ¿≈»¬ƒƒ¿»«≈»≈¿∆¿»≈ƒ

‰·È˙k‰Â ·˙k‰ ÔBLÏ ÔÈ¯ÈkÓ30. «ƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

סריטתו 27) אלא בדיו ממלאו ואינו בעור ומסרט שחורץ
כתיבתו. אינו 28)זוהי עור על שרישום פי על אף

מהר. ולהסירו לנגבו אפשר כי הואיל 29)מתקיים,
מתקיים  אינו וכאן אחר, דבר על מתקיים [=כזה] ורישום
גמור. כתב זה הרי עצמו] הרישום [=ולא העור גריעות מצד

יודעים 30) אינם "ואם רבינו: כתב שלעיל פי על ואף
הגט", לשון שיכירו והוא וחותמים בפניהם קוראים לקרות
הכתיבה, את ולא הלשון את אלא להכיר צריכים שאינם הרי
ההקראה  אין אחר בכתב חתמו והעדים הואיל כאן, אך -

הלשון. כתיבת יכירו עצמם שהם צריכים אלא מספקת,

.ç„Ú‰Â (,˙Á‡ ÔBLÏ) ·˙Îa Ì˙Á ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»≈ƒ»«ƒ¿»»««¿»≈
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Lk - ˙¯Á‡ ÔBLÏ ·˙Îa ÈM‰«≈ƒƒ¿»»«∆∆»≈¬»ƒ»»
˙¯Á‡ ÔBLÏa B˙ˆ˜Óe ˙Á‡ ÔBLÏa ·e˙k Ëb‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«≈»¿»««ƒ¿»¿»«∆∆

ÏeÒt -31. »

עדים 31) חמשה עליו וחתמו לשונות בחמש שכתבו "גט
בלשון  חתום שאפילו רבינו וסובר פסול". לשונות בחמש
הוא  והגט הואיל פסול, אחת בלשון נכתב שלא כל אחת,
לשוניים, ושינויים חילופים בו יהיו שלא צריך לעצמו עניין
חתום  כל כי לשונות בשתי להיות יכולה העדים חתימת אבל
ומקצתו  הקודש לשון מקצתו אבל עצמו. בפני עניין הוא
ולכן  הן, אחת וכלשון בסיני ניתנו שתיהן כי כשר, ארמית
ורובו  הקודש בלשון מקצתו גט לכתוב עכשיו נוהגים

ארמית.

.è¯ÙBq‰ ¯‰fiL CÈ¯ˆ ,Ëb‰ da ·˙kiL ÔBLÏ Ïk»»∆ƒ»≈»«≈»ƒ∆ƒ»≈«≈
„Ú ,ÌÈÈÚ ÈL ÔÚÓLÓ ‡‰È ‡lL Ëb‰ È¯·„a¿ƒ¿≈«≈∆…¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»ƒ«
ÔÈ‡L Ôek˙ CÎÏe CÎÏ ‡nL :¯ÓB‡ ‡¯Bw‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«≈≈∆»¿»¿»ƒ¿«≈∆≈
Ôek˙ ‰Ê ÔÈÚÏ ‡nL B‡ ,ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLÓ«¿»¿≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰È ‡l‡ ;ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLnL∆«¿»¿≈ƒ∆»ƒ¿«¿»ƒ∆≈
,„Á‡ ÔÈÚ ÔÚÓLÓ ‡l‡ ,ÔBLl‰ B˙B‡a ˜ÙÒ Ô‰a»∆»≈¿«»∆»«¿»»ƒ¿»∆»

.˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt ÁlLÂ L¯bL∆≈≈¿ƒ«¿ƒ∆¿ƒ

.éB˙B‡a ·ËÈ‰ ¯‡·Ó ·˙k‰ B˙B‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆ƒ¿∆«¿»¿…»≈≈¿
B˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ eÚ„iL „Ú ,Ba ·zÎiL ·˙k‰«¿»∆ƒ¿…«∆≈¿«¿«ƒƒ¿
ÌÈÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÈB· ‡Ï ÔÈ‡L ·˙k B˙B‡ ÌÈ¯ÈknL∆«ƒƒ¿»∆≈»…¿ƒ¿…¿»ƒ
ÌwÚÓ ·˙k ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈBÈa ‡l‡ (ÌÈpË˜a ‡ÏÂ)¿…ƒ¿«ƒ∆»≈ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿À»
ÔÈÚ‰ ‡ˆÓÂ ˙B‡Ï ˙B‡ ‰Ó„z ‡nL ,ÏaÏ·Óe¿À¿»∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿»
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.àéB·˙Îa ‰È‰L B‡ ,ÌÈÈÚ ÈL ˙eÚÓLÓ Ba ‰È‰»»«¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÚ epnÓ ‡¯wiL ¯LÙ‡L „Ú ÏeaÏa B‡ ÌewÚƒƒ¿«∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»«≈
ÚÓLÓ Ba LÈÂ ÔÈLe¯b‰ ÔÈÚÏ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ -ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ¿≈«¿«

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ ,ÔÈLe¯b32Ï‡¯OÈ ÌÚ Ïk e‚‰ ¯·k . ≈ƒ¬≈∆»¿»»¬»«ƒ¿»≈
Èn¯‡ ÔBLÏ Ëb‰ ·zÎÏ33Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÁÒÎe ƒ¿…«≈»¬«ƒ¿…«∆««ƒ

.‰lÁzÎÏ ÔBLÏ ÏÎa B·˙ÎÏ ¯znL∆À»¿»¿¿»»¿«¿ƒ»

התורה.32) מן בטל ואינו מדבריהם. במשנה 33)רק וגם
בארמית. מנוסח הוא

.áé:Ëb‰ ÁÒ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««≈

CÎÂ Ck ˙La ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ CÎa ,˙aLa CÎa¿»¿«»¿»»»¿∆«¿ƒƒ¿«»»»
da ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,˙B¯ËMÏ B‡ ‰¯ÈˆÈÏ«¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈«
ÈBÏt ¯· ÈBÏt ‡‡ (CÈ‡) .ÈBÏt ÌB˜Óa ‡Î‰»»¿»¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ
ÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL ÏÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜nÓc¿ƒ»¿ƒ¿»»√»«¬ƒ»¿ƒƒ
˙eÚ¯a È˙È·ˆ ,È˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe È¯˙‡Ïe È˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¬»»ƒ¿ƒƒƒ¿
ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯ËÙe ‡ÒÈ‡ ‡Ï„a ÈLÙ«¿ƒƒ¿»¬ƒ¿»¿«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒ
ÏÎÂ ,˙ÈBÏt ‡˙nÓc ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt z‡ ÈÎÈÏƒƒ«¿¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»
ÈÎÈ¯˙‡Ïe ÈÎÈ˙‰·‡ÏÂ ÈÎÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL»√»«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿«¬»»ƒƒ¿«¿ƒƒ
˙Ó„˜ ÔÓ È˙z‡ ˙ÈÂ‰ Èc ,ÈÎÈ˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe¿«¿≈«¬»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿¿ƒƒ«¿«
,ÈÎÈÏ ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯Ët ecÎÂ ,‡c¿»¿««¿ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒƒƒ
C‰ÓÏ ÈÎÈLÙa ‰‡ËÏLÂ ‰‡M¯ ÔÈÈÈÂ‰˙Ècƒƒ¿¿ƒ«»»¿«¿»»¿«¿ƒƒƒ¿»
‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,ÔÈÈÈaˆ˙Èc ¯·b ÏÎÏ ‡·Ò˙‰Ï¿ƒ¿¿»»¿»¿«ƒƒ¿¿ƒ∆≈»»¿«∆
z‡ È¯‰Â .ÌÏÚÏe Ô„ ‡ÓBÈ ÔÓ ÈÓL ÔÓ ÈÎÈ„Èaƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿«¿»««¬≈«¿
¯ÙÒ È‡pÓ ÈÎÈÏ ÈÂ‰È Èc Ô„Â .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zeÓ∆∆¿»»»¿≈ƒƒ¿≈ƒƒƒ«≈∆
‰LÓ ˙„k ÔÈ˜e·L ˙¯b‡Â ÔÈ¯eht Ë‚Â ÔÈÎB¯z»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒƒ¿»∆

.Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈

Ô· ÈBÏt :e¯‡aL BÓk ‰hÓÏ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿«»¿∆≈«¿¿ƒ∆
.„Ú ÈBÏt Ô· ÈBÏt .„Ú ÈBÏt¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ≈

.âé·e ‰f‰ ÔBLla Ëb‰ ·zÎiLk·zÎÈ ‡Ï ,‰Ê ÁÒ ¿∆ƒ¿…«≈«»«∆¿…«∆…ƒ¿…
,¯ÓBÏk .'ÔÈ„Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'ÔÈ„Â'¿≈¿∆»ƒ¿»«≈¿ƒ¿«
,„"eÈa '˙¯‚È‡Â' ·zÎÈ ‡ÏÂ .CÈÈ·e ÈÈa ‰È‰È ËtLÓƒ¿»ƒ¿∆≈ƒ≈«¿…ƒ¿…¿ƒ¿«¿
‡Ï .˙ÈÊ Ì‡ ,¯ÓBÏk .'z¯b È‡Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL∆»ƒ¿»«≈¿ƒ«¿¿¿«ƒ»ƒ…
.'C‰Ó ÈÏ' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'C‰ÓÈÏ' ·zÎÈƒ¿…ƒ¿»¿∆»ƒ¿»«≈ƒ≈»
.['CÁÓÏ' ‡¯˜È ‡nL ,dbbÓ ‡"‰‰ Ï‚¯ ˜ÈÁ¯È ÔÎÂ]¿≈«¿ƒ∆∆«≈ƒ«»∆»ƒ¿»¿¿»
ÈLa 'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ·zÎÈ ‡ÏÂ .˜BÁOÏ ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿¿…ƒ¿…ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈
.'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,Ô"È„eÈƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
BÈ‡L ‡ˆÓÂ .ÌÈL ÈzL ÌÚ ¯a„Ó ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆¿«≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»∆≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .˙B¯Á‡ ÌÈzLÏ ‡l‡ ,BÊÏ L¯‚Ó¿»≈¿∆»ƒ¿«ƒ¬≈¿≈«¬ƒ¿»
.'È„Îe' BÚÓLÓ ‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„z ‡nL ,'ecÎÂ'„ƒ¿«∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .C˙B‡ ¯BËÙ‡ ‰Ê È‡˙a ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿«∆∆¿»¿≈«¬ƒ¿»
‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„˙ ‡nL ,'ÔÈ˜eaL'Â 'ÔÈÎB¯˙'c¿»ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆
dÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ,¯ÓBÏk .'ÔÈ˜È·L'e 'ÔÈÎÈ¯z' ÚÓLÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«∆≈»
CÈ¯ˆ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .B˙B‡ ‰L¯‚Â ‰˜·L ‡È‰L∆ƒ»¿»¿≈¿»¿«∆∆∆»ƒ
B· ‰È‰È ‡lL ,·zÎiL ·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»¿»¿»∆ƒ¿…∆…ƒ¿∆

.˙BÈÚ ÈzL ÚÓLÓƒ¿«¿≈ƒ¿»

.ãéB‡ ,el‡ Ô"ÈÂÂ CÈ¯‡‰ ‡ÏÂ ‰Ê ÁÒa ·˙kL È¯‰¬≈∆»«¿…«∆¿…∆¡ƒ»ƒ≈
Ô"È„ei‰ ·˙kL B‡ ,˙B¯˙È‰ Ô"È„ei‰ ·˙k ‡Ï…»««ƒ«¿≈∆»««ƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - e·˙kÈ ‡lL e¯Ó‡L34Ïk ÔÎÂ . ∆»«¿∆…ƒ»¿¬≈∆≈»¿≈…
ÏeÒt - ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik35. «≈»∆¿»»»

הרי 34) ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו כיון
לכתחילה. בו תינשא ולא פסול הראב"ד 35)זה וכתב

ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל גאון: בשם
מפיו  לסופר הכתיב או הגט כתב בעצמו כשהבעל כלומר,
לפסלו  כדי כך כתבו שבכוונה וטוען ערער כן ואחרי
הבעל  אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי ולקלקלה,
מאלה  באחד הסופר וטעה סתם, הגט לכתוב לסופר
כשהבעל  ואפילו כשר, הגט - מערער הבעל ואין הדקדוקים,
ערעורו  אין סופר טעות שזוהי מעידים עדים אבל מערער

כשר. והגט ערעור,

.åè‰·z B‡ ˙B‡ Ba ˜ÁnL Ëb36ÔÈa ‰ÏzL B‡ , ≈∆»«≈»∆»»≈
ÔÈËM‰37ÒÙhÓ Ì‡ :38ÔÓ Ì‡Â ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ëb‰ «ƒƒƒƒ…∆«≈¬≈∆»≈¿ƒƒ
Û¯z‰39Ë‚ BÈ‡ -40Ëb‰ ÛBÒa L¯Ùe ¯ÊÁ Ì‡Â .41 «…∆≈≈¿ƒ»«≈≈¿«≈

Ëb‰ Û¯zÓ elÙ‡ - ˜ÁÓ ÏÚ B‡ ‰ÈeÏz ˙ÈBÏt ˙B‡L∆¿ƒ¿»«¿»¬ƒƒ…∆«≈
È˙L Úe¯˜ ‡ˆÓpL Ëb ÔÎÂ .˙B¯ËL ¯‡Lk ,¯Lk»≈ƒ¿»¿»¿≈≈∆ƒ¿»»«¿ƒ

·¯ÚÂ42,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÏL Ú¯˜ ‡e‰L , »≈∆∆∆«∆≈ƒ¬≈∆≈»≈
˙Èa ÏL Ú¯˜ BÈ‡Â Ú¯˜ Ì‡ Ï·‡ .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»¬»ƒƒ¿«¿≈∆«∆≈

.¯Lk - ÔÈcƒ»≈

מחק.36) על שכתב או חלק, מקום במקומן ונשאר
השורות.37) וכללי 38)בין אחיד נוסח שהם מהמלים

הגיטין. שם 39)בכל כגון: זה, לגט המיוחדים מהמלים
"הרי  והמלים וכו'. הזמן וכן מגוריהם ומקום והאשה האיש

אדם". לכל מותרת איזה 40)את היה המחק במקום שמא
מחקו. והוא העדים.41)תנאי חתימת  לאורכו 42)לפני

ולרחבו.

.æè.¯Lk - ‰¯·Îk ‰OÚpL B‡ ·È˜¯‰L B‡ ˜Bnƒ∆ƒ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»»»≈
ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ói˜ BlL ‰‡ea·e LËLh B‡ ˜ÁÓƒ¿«ƒ«¿≈«»∆«∆∆ƒ»

.Ë‚ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk - ˙B¯˜Ïƒ»»≈¿ƒ«≈≈

.æé˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««
Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡Â ‰ÓÈ˙Á È„Úa d„È»»¿≈≈¬ƒ»¿≈»≈≈¿ƒ»¬»ƒ
¯Lk ‰È‰Â Ì‰ÈÙa Ëb‰ dÏ ¯ÒÓpL ÌÈ„Ú ÌL LÈ43 ≈»≈ƒ∆ƒ¿«»«≈ƒ¿≈∆¿»»»≈

ÏÚ Ëb‰ Û¯z ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈««ƒ∆»»…∆«≈«
·¯ÚÂ È˙L Úe¯˜ ‰È‰L B‡ ÔÈËÈM‰ ÔÈa B‡ ˜Án‰«««≈«ƒƒ∆»»»«¿ƒ»≈∆

Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pLk44. ¿∆»«»ƒ¿≈∆

מטושטש.43) היה כולו 44)שלא כתבו אם אפילו שהרי
מסירה. בעידי לה כשנתנו כשר מחוק נייר על

.çéÌ‡ :Ô‰È˙BL LÓÁÏ „Á‡ Ë‚ e·˙kL ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿≈∆»¿»≈¿≈∆ƒ
ÏÏÎa e‰e·˙k45L¯b ˙aLa CÎa :e·˙kL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿∆»¿¿»¿«»≈≈

„Á‡ Ïk ¯Ó‡ ÔÎÂ ,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏÙe ˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈»«»∆»
ÈLe ,Ëb‰ ÒÙË ÏÎÂ ,'ÔÈÈÂ‰˙ Èc ÈÎÈÏ' BzL‡Ï Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿ƒƒƒƒ¿¿ƒ¿»…∆«≈¿≈
ÏÎÏ Ô˙pÈÂ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ¿«»¬≈∆≈»≈¿ƒ»≈¿»
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oiyexib zekld - miyp xtq - hay e"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈¿ƒ»
.˙L¯‚Ó d„È ˙ÁzÓ BÊ ‰l‚Ó ‡ˆzL ÈÓ Ïk - ÏÏk¿»»ƒ∆≈≈¿ƒ»ƒ««»»¿…∆∆
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa :·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ

B‡a ¯Á‡ Ëb ÂÈzÁz ÏÈÁ˙‰Â ,Ëb‰ ÌÈÏL‰Â‰l‚Ó d˙ ¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ«¿»≈«≈¿»¿ƒ»
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa B‡ ‰Ê ÌBÈ·e :·˙ÎÂ¿»«¿∆¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ
,ÔÈhb‰ Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ÔÎÂ ,ÈM‰ Ëb‰ ÌÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«≈«≈ƒ¿≈«∆ƒ¿ƒ»«ƒƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ BÊ ‰l‚Ó ‰z Ì‡ :‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ»¿»««≈∆
È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL¯‚Ó Ôlk È¯‰ - ‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»¬≈À»¿…»¿ƒ≈»≈≈
:Ô‰Ó ˙Á‡ „È ˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ BÊ ‰l‚Ó ‰˙È‰Â ,‰¯ÈÒÓ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ»¿»ƒ«««««≈∆
BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L ‰B¯Á‡a dhbL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»∆ƒ»»«¬»∆»≈ƒƒ¿»ƒƒ
˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ ‰l‚n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿…∆∆¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿»ƒ««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÔÓ ˙Á‡ „È46. «««ƒ»ƒ¬≈»≈¿…∆∆

לכולן.45) אחיד ובנוסח כוללת לחוש 46)בצורה שיש
האחרון. הגט על אלא אינה העדים שחתימת

.èé˙ÈBÏt eÈ˙BL eL¯b ÈBÏÙe ÈBÏt e‡ :·˙k»«»¿ƒ¿ƒ≈«¿¿≈¿ƒ
ÏÎÏ ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ - Ëb‰ ÌÈÏL‰Â ,˙ÈBÏÙe¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««ƒ∆ƒ¿«¿»
ÌÈL ÈzL ÔÈ‡L .Ë‚ BÈ‡ ,‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»≈≈∆≈¿≈»ƒ
dÏ ‡ÏÂ - dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ,„Á‡ Ë‚a ˙BL¯b˙Óƒ¿»¿¿≈∆»∆∆¡«¿»«»¿…»
L¯‚ ÈBÏt :·˙ÎÂ ,Ëb‰ CB˙a ÔË¯Ùe ¯ÊÁ .dz¯·ÁÏÂ¿«¬∆¿»»«¿»»¿«≈¿»«¿ƒ≈≈

ÈBÏt ÔÓÊa ˙ÈBÏt L¯‚ ÈBÏÙe ˙ÈBÏt47el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÌÈ¯Lk48. ¿≈ƒ

לכולן.47) האחיד הזמן מודגש 48)באותו שהזוג כל
אחד. בגט מתגרשות נשים שתי של דין לו אין בנפרד

.ëÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k49„ˆa ‰Ê ˙Á‡ ‰l‚Óa »«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»««∆¿«
ÈLe ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú ÈL ÌL LÈ Ì‡ :‰Ê∆ƒ≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈
‰l‚Ó ‡ˆzL ÏÎÂ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆¬≈∆»≈¿…∆≈≈¿ƒ»

˙L¯‚Ó - d„È ˙ÁzÓ BÊ50. ƒ««»»¿…∆∆

עדי 50)טורים.49) שתביא עד מתגרשת השנייה ואין
מסירה.

.àë‰Ê Ëb ˙ÁzÓ ÌÈ‡a „·Ïa ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰»»¿≈≈ƒƒ¿«»ƒƒ««≈∆
‰Ê Ëb ˙Á˙Ï51ÌÈ„Ú‰L BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ Ì‡ : ¿««≈∆ƒ»»ƒ«««∆»≈ƒ

dhb ÌÚ ÌÈ‡¯˜52‡ˆÈ Ì‡Â ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒƒƒ»¬≈¿…∆∆¿ƒ»»
BÈ‡ - BnÚ ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ‰iL „È ˙ÁzÓƒ«««¿ƒ»∆≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ≈

.ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓiL „Ú Ë‚≈«∆ƒ¿…»¿≈ƒ

הגט 51) ותחת בן, ראובן הראשון: תחת שחתום כגון
עד. יעקב בן 52)השני: ראובן בו: שחתום הראשון זה

הקודמת), החתימה של המשך אלא אינו עד" "יעקב (כי
בן  השני: ותחת ראובן, הראשון תחת חתום היה אילו אבל
נפרדים, עדים שני הם אלו כי כשרים, שניהם עד, יעקב

עד. יעקב בן עצמו: חותם והשני ראובן חותם: הראשון

.áë,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k»«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ÛBÒa e‡ˆÓpL ,ÔÈhb‰ ÈL ÔÈa ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ≈¿≈«ƒƒ∆ƒ¿¿¿»ƒ
BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰ Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«≈ƒƒ»»≈ƒ«««
BÊÂ ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dhb ÛBÒa ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¬≈¿…∆∆¿

dÈ‡ ‰ÏÚÓÏÓ dhb L‡¯a ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿…ƒ»ƒ¿«¿»≈»
˙L¯‚Ó53B‡ Ëb ÏL Ûc‰ L‡¯a eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ . ¿…∆∆»≈ƒ∆»¿¿…««∆≈

ÂÈ¯Á‡Ó B‡ BcvÓ54ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â ;Ë‚ BÈ‡ - ƒƒ≈«¬»≈≈¿ƒƒ¿«»¿≈ƒ
¯Lk -55. »≈

כדרך 53) הכתב רגלי כלפי מכוון החתימה גג שיהיה שצריך
לדף.54)החותמים. מגט 55)מעבר גרוע זה שאין

כשר. שהוא בעדים, ונמסר כלל עליו חתמו שלא

.âëÛÈw‰56ÌÈ„Ú‰Â ‰Ê Ûc L‡¯Ï ‰Ê Ûc‰ L‡¯ ƒƒ…««∆¿…«∆¿»≈ƒ
ÚˆÓ‡a57- ÔÈhb‰ ÈL L‡¯a ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓpL , »∆¿«∆ƒ¿¿»≈ƒ¿…¿≈«ƒƒ

ÔÈÏËa Ì‰ÈL58Ì‰ÈL - ÌÈ„Úa Ô‰Ï e¯ÒÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿»∆¿≈ƒ¿≈∆
.ÌÈ¯Lk¿≈ƒ

ועד 57)חיבר.56) הקלף מאמצע גט לכתוב שהתחיל
השני. סופו ועד הקלף מאמצע אחר גט וכתב וחזר סופו,

זה.58) עם ולא זה עם לא נקראת החתימה שאין

.ãëÌÈ„Ú‰Â ,ÈM‰ Ûca B·˙Îe Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ¯iLƒ≈ƒ¿»«≈¿»«««≈ƒ¿»≈ƒ
¯k ‰È‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ÈM‰ Ûc‰ ÛBÒa ‰hÓlÓƒ¿«»¿«««≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆ƒ»

CzÁ ‡lL ‰l‚na59ÌÈÏLiL ¯ÙBq‰ Ôek˙ CÎlLÂ «¿ƒ»∆…∆¿«¿∆¿»ƒ¿«≈«≈∆«¿ƒ
¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯k BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÈM‰ Ûca«««≈ƒ¬»ƒ≈ƒ»««ƒ∆ƒ¿«
eÈ‰ ÔÈh‚ ÈL ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆∆»¿≈ƒƒ»

Ûc‰ ÛBqÓ ‰Ê ˙ˆ˜Ó CzÁÂ60L‡¯Ó ÈM‰ ˙ˆ˜Óe ¿∆¿«ƒ¿»∆ƒ««ƒ¿»«≈ƒ≈…
Ûc‰61. ««

מלמטה.59) ולא מלמעלה בו.60)לא שהיה תנאי מפני
חתמו 61) לא העדים וגם שלו, שאינו בגט מגרשה ונמצא

וגם  אחר אדם של גט שהוא השני על אם כי שלו גט על
לגמרי  נכתב לא השני הגט שהרי כאן, יועילו לא מסירה עדי

מתחילתו. היה אחד שגט שיעידו, לא אם זה, בשביל

.äëeÏ‡L :·˙k ¯ÓbL ¯Á‡Â ,Ëb‰ ·˙kL È¯‰¬≈∆»««≈¿««∆»«»««¬
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ ÈBÏt EÈÏÚ ÌBÏL :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLaƒ¿¿ƒ»»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈
‡ˆBÈ ‰Ê Ë‚ È¯‰Â ,‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰ eÓ˙ÁÂ ,‰Êa»∆¿»¿»≈ƒƒ¿«»«¬≈≈∆≈
eÓ˙Á ‡Ï ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„È ˙ÁzÓƒ««»»¬≈»≈¿…∆∆∆»…»¿
:·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÌBÏL ˙ÏÈ‡L ÏÚ ‡l‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿ƒ«»¬»ƒ»«
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ EÈÏÚ ÌBÏLÂ :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLa eÏ‡LÂ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

Ëb‰ È¯·c ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰eÏ È¯‰L ,‰Ê·62ÏÚÂ »∆∆¬≈ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿≈«≈¿«
dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - eÓ˙Á Ì‰ÈL¿≈∆»¿¬≈¿…∆∆¿ƒƒ¿«»

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÌÈ„Úa63. ¿≈ƒ≈»≈»¬≈∆≈»≈

ראשון.62) עניין על מוספת החיבור שאפילו 63)וא"ו
יש  הרי בלבד, שלום שאילת על אלא העדים חתמו לא

העיקר. והם מסירה עדי לפנינו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והחוט 1) לידה הגט זרק לידה, נתינה דיני רבינו בו כלל

בו. הקשור

.à·e˙k‰ ÔÈÚ ÔÈ‡ ,'d„Èa Ô˙Â' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«¿»»≈ƒ¿««»
d˜ÈÁ B‡ d„È „Á‡Â ,dÏ Ëb‰ ÚÈbiL ‡l‡2d¯ˆÁ B‡ ∆»∆«ƒ««≈»¿∆»»»≈»¬≈»

‡e‰ „Á‡ Ïk‰ - d„Èk B„È ‰˙OÚL dÁeÏL B‡3. ¿»∆»¿»»¿»»«…∆»
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קלה oiyexib zekld - miyp xtq - hay e"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.àéB·˙Îa ‰È‰L B‡ ,ÌÈÈÚ ÈL ˙eÚÓLÓ Ba ‰È‰»»«¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÚ epnÓ ‡¯wiL ¯LÙ‡L „Ú ÏeaÏa B‡ ÌewÚƒƒ¿«∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»«≈
ÚÓLÓ Ba LÈÂ ÔÈLe¯b‰ ÔÈÚÏ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ -ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ¿≈«¿«

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ ,ÔÈLe¯b32Ï‡¯OÈ ÌÚ Ïk e‚‰ ¯·k . ≈ƒ¬≈∆»¿»»¬»«ƒ¿»≈
Èn¯‡ ÔBLÏ Ëb‰ ·zÎÏ33Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÁÒÎe ƒ¿…«≈»¬«ƒ¿…«∆««ƒ

.‰lÁzÎÏ ÔBLÏ ÏÎa B·˙ÎÏ ¯znL∆À»¿»¿¿»»¿«¿ƒ»

התורה.32) מן בטל ואינו מדבריהם. במשנה 33)רק וגם
בארמית. מנוסח הוא

.áé:Ëb‰ ÁÒ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««≈

CÎÂ Ck ˙La ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ CÎa ,˙aLa CÎa¿»¿«»¿»»»¿∆«¿ƒƒ¿«»»»
da ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,˙B¯ËMÏ B‡ ‰¯ÈˆÈÏ«¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈«
ÈBÏt ¯· ÈBÏt ‡‡ (CÈ‡) .ÈBÏt ÌB˜Óa ‡Î‰»»¿»¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ
ÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL ÏÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜nÓc¿ƒ»¿ƒ¿»»√»«¬ƒ»¿ƒƒ
˙eÚ¯a È˙È·ˆ ,È˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe È¯˙‡Ïe È˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¬»»ƒ¿ƒƒƒ¿
ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯ËÙe ‡ÒÈ‡ ‡Ï„a ÈLÙ«¿ƒƒ¿»¬ƒ¿»¿«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒ
ÏÎÂ ,˙ÈBÏt ‡˙nÓc ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt z‡ ÈÎÈÏƒƒ«¿¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»
ÈÎÈ¯˙‡Ïe ÈÎÈ˙‰·‡ÏÂ ÈÎÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL»√»«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿«¬»»ƒƒ¿«¿ƒƒ
˙Ó„˜ ÔÓ È˙z‡ ˙ÈÂ‰ Èc ,ÈÎÈ˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe¿«¿≈«¬»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿¿ƒƒ«¿«
,ÈÎÈÏ ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯Ët ecÎÂ ,‡c¿»¿««¿ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒƒƒ
C‰ÓÏ ÈÎÈLÙa ‰‡ËÏLÂ ‰‡M¯ ÔÈÈÈÂ‰˙Ècƒƒ¿¿ƒ«»»¿«¿»»¿«¿ƒƒƒ¿»
‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,ÔÈÈÈaˆ˙Èc ¯·b ÏÎÏ ‡·Ò˙‰Ï¿ƒ¿¿»»¿»¿«ƒƒ¿¿ƒ∆≈»»¿«∆
z‡ È¯‰Â .ÌÏÚÏe Ô„ ‡ÓBÈ ÔÓ ÈÓL ÔÓ ÈÎÈ„Èaƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿«¿»««¬≈«¿
¯ÙÒ È‡pÓ ÈÎÈÏ ÈÂ‰È Èc Ô„Â .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zeÓ∆∆¿»»»¿≈ƒƒ¿≈ƒƒƒ«≈∆
‰LÓ ˙„k ÔÈ˜e·L ˙¯b‡Â ÔÈ¯eht Ë‚Â ÔÈÎB¯z»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒƒ¿»∆

.Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈

Ô· ÈBÏt :e¯‡aL BÓk ‰hÓÏ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿«»¿∆≈«¿¿ƒ∆
.„Ú ÈBÏt Ô· ÈBÏt .„Ú ÈBÏt¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ≈

.âé·e ‰f‰ ÔBLla Ëb‰ ·zÎiLk·zÎÈ ‡Ï ,‰Ê ÁÒ ¿∆ƒ¿…«≈«»«∆¿…«∆…ƒ¿…
,¯ÓBÏk .'ÔÈ„Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'ÔÈ„Â'¿≈¿∆»ƒ¿»«≈¿ƒ¿«
,„"eÈa '˙¯‚È‡Â' ·zÎÈ ‡ÏÂ .CÈÈ·e ÈÈa ‰È‰È ËtLÓƒ¿»ƒ¿∆≈ƒ≈«¿…ƒ¿…¿ƒ¿«¿
‡Ï .˙ÈÊ Ì‡ ,¯ÓBÏk .'z¯b È‡Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL∆»ƒ¿»«≈¿ƒ«¿¿¿«ƒ»ƒ…
.'C‰Ó ÈÏ' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'C‰ÓÈÏ' ·zÎÈƒ¿…ƒ¿»¿∆»ƒ¿»«≈ƒ≈»
.['CÁÓÏ' ‡¯˜È ‡nL ,dbbÓ ‡"‰‰ Ï‚¯ ˜ÈÁ¯È ÔÎÂ]¿≈«¿ƒ∆∆«≈ƒ«»∆»ƒ¿»¿¿»
ÈLa 'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ·zÎÈ ‡ÏÂ .˜BÁOÏ ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿¿…ƒ¿…ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈
.'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,Ô"È„eÈƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
BÈ‡L ‡ˆÓÂ .ÌÈL ÈzL ÌÚ ¯a„Ó ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆¿«≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»∆≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .˙B¯Á‡ ÌÈzLÏ ‡l‡ ,BÊÏ L¯‚Ó¿»≈¿∆»ƒ¿«ƒ¬≈¿≈«¬ƒ¿»
.'È„Îe' BÚÓLÓ ‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„z ‡nL ,'ecÎÂ'„ƒ¿«∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .C˙B‡ ¯BËÙ‡ ‰Ê È‡˙a ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿«∆∆¿»¿≈«¬ƒ¿»
‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„˙ ‡nL ,'ÔÈ˜eaL'Â 'ÔÈÎB¯˙'c¿»ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆
dÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ,¯ÓBÏk .'ÔÈ˜È·L'e 'ÔÈÎÈ¯z' ÚÓLÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«∆≈»
CÈ¯ˆ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .B˙B‡ ‰L¯‚Â ‰˜·L ‡È‰L∆ƒ»¿»¿≈¿»¿«∆∆∆»ƒ
B· ‰È‰È ‡lL ,·zÎiL ·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»¿»¿»∆ƒ¿…∆…ƒ¿∆

.˙BÈÚ ÈzL ÚÓLÓƒ¿«¿≈ƒ¿»

.ãéB‡ ,el‡ Ô"ÈÂÂ CÈ¯‡‰ ‡ÏÂ ‰Ê ÁÒa ·˙kL È¯‰¬≈∆»«¿…«∆¿…∆¡ƒ»ƒ≈
Ô"È„ei‰ ·˙kL B‡ ,˙B¯˙È‰ Ô"È„ei‰ ·˙k ‡Ï…»««ƒ«¿≈∆»««ƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - e·˙kÈ ‡lL e¯Ó‡L34Ïk ÔÎÂ . ∆»«¿∆…ƒ»¿¬≈∆≈»¿≈…
ÏeÒt - ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik35. «≈»∆¿»»»

הרי 34) ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו כיון
לכתחילה. בו תינשא ולא פסול הראב"ד 35)זה וכתב

ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל גאון: בשם
מפיו  לסופר הכתיב או הגט כתב בעצמו כשהבעל כלומר,
לפסלו  כדי כך כתבו שבכוונה וטוען ערער כן ואחרי
הבעל  אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי ולקלקלה,
מאלה  באחד הסופר וטעה סתם, הגט לכתוב לסופר
כשהבעל  ואפילו כשר, הגט - מערער הבעל ואין הדקדוקים,
ערעורו  אין סופר טעות שזוהי מעידים עדים אבל מערער

כשר. והגט ערעור,

.åè‰·z B‡ ˙B‡ Ba ˜ÁnL Ëb36ÔÈa ‰ÏzL B‡ , ≈∆»«≈»∆»»≈
ÔÈËM‰37ÒÙhÓ Ì‡ :38ÔÓ Ì‡Â ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ëb‰ «ƒƒƒƒ…∆«≈¬≈∆»≈¿ƒƒ
Û¯z‰39Ë‚ BÈ‡ -40Ëb‰ ÛBÒa L¯Ùe ¯ÊÁ Ì‡Â .41 «…∆≈≈¿ƒ»«≈≈¿«≈

Ëb‰ Û¯zÓ elÙ‡ - ˜ÁÓ ÏÚ B‡ ‰ÈeÏz ˙ÈBÏt ˙B‡L∆¿ƒ¿»«¿»¬ƒƒ…∆«≈
È˙L Úe¯˜ ‡ˆÓpL Ëb ÔÎÂ .˙B¯ËL ¯‡Lk ,¯Lk»≈ƒ¿»¿»¿≈≈∆ƒ¿»»«¿ƒ

·¯ÚÂ42,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÏL Ú¯˜ ‡e‰L , »≈∆∆∆«∆≈ƒ¬≈∆≈»≈
˙Èa ÏL Ú¯˜ BÈ‡Â Ú¯˜ Ì‡ Ï·‡ .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»¬»ƒƒ¿«¿≈∆«∆≈

.¯Lk - ÔÈcƒ»≈

מחק.36) על שכתב או חלק, מקום במקומן ונשאר
השורות.37) וכללי 38)בין אחיד נוסח שהם מהמלים

הגיטין. שם 39)בכל כגון: זה, לגט המיוחדים מהמלים
"הרי  והמלים וכו'. הזמן וכן מגוריהם ומקום והאשה האיש

אדם". לכל מותרת איזה 40)את היה המחק במקום שמא
מחקו. והוא העדים.41)תנאי חתימת  לאורכו 42)לפני

ולרחבו.

.æè.¯Lk - ‰¯·Îk ‰OÚpL B‡ ·È˜¯‰L B‡ ˜Bnƒ∆ƒ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»»»≈
ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ói˜ BlL ‰‡ea·e LËLh B‡ ˜ÁÓƒ¿«ƒ«¿≈«»∆«∆∆ƒ»

.Ë‚ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk - ˙B¯˜Ïƒ»»≈¿ƒ«≈≈

.æé˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««
Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡Â ‰ÓÈ˙Á È„Úa d„È»»¿≈≈¬ƒ»¿≈»≈≈¿ƒ»¬»ƒ
¯Lk ‰È‰Â Ì‰ÈÙa Ëb‰ dÏ ¯ÒÓpL ÌÈ„Ú ÌL LÈ43 ≈»≈ƒ∆ƒ¿«»«≈ƒ¿≈∆¿»»»≈

ÏÚ Ëb‰ Û¯z ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈««ƒ∆»»…∆«≈«
·¯ÚÂ È˙L Úe¯˜ ‰È‰L B‡ ÔÈËÈM‰ ÔÈa B‡ ˜Án‰«««≈«ƒƒ∆»»»«¿ƒ»≈∆

Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pLk44. ¿∆»«»ƒ¿≈∆

מטושטש.43) היה כולו 44)שלא כתבו אם אפילו שהרי
מסירה. בעידי לה כשנתנו כשר מחוק נייר על

.çéÌ‡ :Ô‰È˙BL LÓÁÏ „Á‡ Ë‚ e·˙kL ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿≈∆»¿»≈¿≈∆ƒ
ÏÏÎa e‰e·˙k45L¯b ˙aLa CÎa :e·˙kL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿∆»¿¿»¿«»≈≈

„Á‡ Ïk ¯Ó‡ ÔÎÂ ,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏÙe ˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈»«»∆»
ÈLe ,Ëb‰ ÒÙË ÏÎÂ ,'ÔÈÈÂ‰˙ Èc ÈÎÈÏ' BzL‡Ï Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿ƒƒƒƒ¿¿ƒ¿»…∆«≈¿≈
ÏÎÏ Ô˙pÈÂ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ¿«»¬≈∆≈»≈¿ƒ»≈¿»
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‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈¿ƒ»
.˙L¯‚Ó d„È ˙ÁzÓ BÊ ‰l‚Ó ‡ˆzL ÈÓ Ïk - ÏÏk¿»»ƒ∆≈≈¿ƒ»ƒ««»»¿…∆∆
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa :·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ

B‡a ¯Á‡ Ëb ÂÈzÁz ÏÈÁ˙‰Â ,Ëb‰ ÌÈÏL‰Â‰l‚Ó d˙ ¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ«¿»≈«≈¿»¿ƒ»
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa B‡ ‰Ê ÌBÈ·e :·˙ÎÂ¿»«¿∆¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ
,ÔÈhb‰ Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ÔÎÂ ,ÈM‰ Ëb‰ ÌÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«≈«≈ƒ¿≈«∆ƒ¿ƒ»«ƒƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ BÊ ‰l‚Ó ‰z Ì‡ :‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ»¿»««≈∆
È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL¯‚Ó Ôlk È¯‰ - ‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»¬≈À»¿…»¿ƒ≈»≈≈
:Ô‰Ó ˙Á‡ „È ˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ BÊ ‰l‚Ó ‰˙È‰Â ,‰¯ÈÒÓ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ»¿»ƒ«««««≈∆
BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L ‰B¯Á‡a dhbL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»∆ƒ»»«¬»∆»≈ƒƒ¿»ƒƒ
˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ ‰l‚n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿…∆∆¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿»ƒ««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÔÓ ˙Á‡ „È46. «««ƒ»ƒ¬≈»≈¿…∆∆

לכולן.45) אחיד ובנוסח כוללת לחוש 46)בצורה שיש
האחרון. הגט על אלא אינה העדים שחתימת

.èé˙ÈBÏt eÈ˙BL eL¯b ÈBÏÙe ÈBÏt e‡ :·˙k»«»¿ƒ¿ƒ≈«¿¿≈¿ƒ
ÏÎÏ ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ - Ëb‰ ÌÈÏL‰Â ,˙ÈBÏÙe¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««ƒ∆ƒ¿«¿»
ÌÈL ÈzL ÔÈ‡L .Ë‚ BÈ‡ ,‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»≈≈∆≈¿≈»ƒ
dÏ ‡ÏÂ - dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ,„Á‡ Ë‚a ˙BL¯b˙Óƒ¿»¿¿≈∆»∆∆¡«¿»«»¿…»
L¯‚ ÈBÏt :·˙ÎÂ ,Ëb‰ CB˙a ÔË¯Ùe ¯ÊÁ .dz¯·ÁÏÂ¿«¬∆¿»»«¿»»¿«≈¿»«¿ƒ≈≈

ÈBÏt ÔÓÊa ˙ÈBÏt L¯‚ ÈBÏÙe ˙ÈBÏt47el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÌÈ¯Lk48. ¿≈ƒ

לכולן.47) האחיד הזמן מודגש 48)באותו שהזוג כל
אחד. בגט מתגרשות נשים שתי של דין לו אין בנפרד

.ëÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k49„ˆa ‰Ê ˙Á‡ ‰l‚Óa »«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»««∆¿«
ÈLe ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú ÈL ÌL LÈ Ì‡ :‰Ê∆ƒ≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈
‰l‚Ó ‡ˆzL ÏÎÂ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆¬≈∆»≈¿…∆≈≈¿ƒ»

˙L¯‚Ó - d„È ˙ÁzÓ BÊ50. ƒ««»»¿…∆∆

עדי 50)טורים.49) שתביא עד מתגרשת השנייה ואין
מסירה.

.àë‰Ê Ëb ˙ÁzÓ ÌÈ‡a „·Ïa ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰»»¿≈≈ƒƒ¿«»ƒƒ««≈∆
‰Ê Ëb ˙Á˙Ï51ÌÈ„Ú‰L BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ Ì‡ : ¿««≈∆ƒ»»ƒ«««∆»≈ƒ

dhb ÌÚ ÌÈ‡¯˜52‡ˆÈ Ì‡Â ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒƒƒ»¬≈¿…∆∆¿ƒ»»
BÈ‡ - BnÚ ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ‰iL „È ˙ÁzÓƒ«««¿ƒ»∆≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ≈

.ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓiL „Ú Ë‚≈«∆ƒ¿…»¿≈ƒ

הגט 51) ותחת בן, ראובן הראשון: תחת שחתום כגון
עד. יעקב בן 52)השני: ראובן בו: שחתום הראשון זה

הקודמת), החתימה של המשך אלא אינו עד" "יעקב (כי
בן  השני: ותחת ראובן, הראשון תחת חתום היה אילו אבל
נפרדים, עדים שני הם אלו כי כשרים, שניהם עד, יעקב

עד. יעקב בן עצמו: חותם והשני ראובן חותם: הראשון

.áë,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k»«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ÛBÒa e‡ˆÓpL ,ÔÈhb‰ ÈL ÔÈa ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ≈¿≈«ƒƒ∆ƒ¿¿¿»ƒ
BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰ Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«≈ƒƒ»»≈ƒ«««
BÊÂ ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dhb ÛBÒa ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¬≈¿…∆∆¿

dÈ‡ ‰ÏÚÓÏÓ dhb L‡¯a ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿…ƒ»ƒ¿«¿»≈»
˙L¯‚Ó53B‡ Ëb ÏL Ûc‰ L‡¯a eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ . ¿…∆∆»≈ƒ∆»¿¿…««∆≈

ÂÈ¯Á‡Ó B‡ BcvÓ54ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â ;Ë‚ BÈ‡ - ƒƒ≈«¬»≈≈¿ƒƒ¿«»¿≈ƒ
¯Lk -55. »≈

כדרך 53) הכתב רגלי כלפי מכוון החתימה גג שיהיה שצריך
לדף.54)החותמים. מגט 55)מעבר גרוע זה שאין

כשר. שהוא בעדים, ונמסר כלל עליו חתמו שלא

.âëÛÈw‰56ÌÈ„Ú‰Â ‰Ê Ûc L‡¯Ï ‰Ê Ûc‰ L‡¯ ƒƒ…««∆¿…«∆¿»≈ƒ
ÚˆÓ‡a57- ÔÈhb‰ ÈL L‡¯a ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓpL , »∆¿«∆ƒ¿¿»≈ƒ¿…¿≈«ƒƒ

ÔÈÏËa Ì‰ÈL58Ì‰ÈL - ÌÈ„Úa Ô‰Ï e¯ÒÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿»∆¿≈ƒ¿≈∆
.ÌÈ¯Lk¿≈ƒ

ועד 57)חיבר.56) הקלף מאמצע גט לכתוב שהתחיל
השני. סופו ועד הקלף מאמצע אחר גט וכתב וחזר סופו,

זה.58) עם ולא זה עם לא נקראת החתימה שאין

.ãëÌÈ„Ú‰Â ,ÈM‰ Ûca B·˙Îe Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ¯iLƒ≈ƒ¿»«≈¿»«««≈ƒ¿»≈ƒ
¯k ‰È‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ÈM‰ Ûc‰ ÛBÒa ‰hÓlÓƒ¿«»¿«««≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆ƒ»

CzÁ ‡lL ‰l‚na59ÌÈÏLiL ¯ÙBq‰ Ôek˙ CÎlLÂ «¿ƒ»∆…∆¿«¿∆¿»ƒ¿«≈«≈∆«¿ƒ
¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯k BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÈM‰ Ûca«««≈ƒ¬»ƒ≈ƒ»««ƒ∆ƒ¿«
eÈ‰ ÔÈh‚ ÈL ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆∆»¿≈ƒƒ»

Ûc‰ ÛBqÓ ‰Ê ˙ˆ˜Ó CzÁÂ60L‡¯Ó ÈM‰ ˙ˆ˜Óe ¿∆¿«ƒ¿»∆ƒ««ƒ¿»«≈ƒ≈…
Ûc‰61. ««

מלמטה.59) ולא מלמעלה בו.60)לא שהיה תנאי מפני
חתמו 61) לא העדים וגם שלו, שאינו בגט מגרשה ונמצא

וגם  אחר אדם של גט שהוא השני על אם כי שלו גט על
לגמרי  נכתב לא השני הגט שהרי כאן, יועילו לא מסירה עדי

מתחילתו. היה אחד שגט שיעידו, לא אם זה, בשביל

.äëeÏ‡L :·˙k ¯ÓbL ¯Á‡Â ,Ëb‰ ·˙kL È¯‰¬≈∆»««≈¿««∆»«»««¬
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ ÈBÏt EÈÏÚ ÌBÏL :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLaƒ¿¿ƒ»»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈
‡ˆBÈ ‰Ê Ë‚ È¯‰Â ,‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰ eÓ˙ÁÂ ,‰Êa»∆¿»¿»≈ƒƒ¿«»«¬≈≈∆≈
eÓ˙Á ‡Ï ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„È ˙ÁzÓƒ««»»¬≈»≈¿…∆∆∆»…»¿
:·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÌBÏL ˙ÏÈ‡L ÏÚ ‡l‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿ƒ«»¬»ƒ»«
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ EÈÏÚ ÌBÏLÂ :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLa eÏ‡LÂ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

Ëb‰ È¯·c ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰eÏ È¯‰L ,‰Ê·62ÏÚÂ »∆∆¬≈ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿≈«≈¿«
dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - eÓ˙Á Ì‰ÈL¿≈∆»¿¬≈¿…∆∆¿ƒƒ¿«»

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÌÈ„Úa63. ¿≈ƒ≈»≈»¬≈∆≈»≈

ראשון.62) עניין על מוספת החיבור שאפילו 63)וא"ו
יש  הרי בלבד, שלום שאילת על אלא העדים חתמו לא

העיקר. והם מסירה עדי לפנינו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והחוט 1) לידה הגט זרק לידה, נתינה דיני רבינו בו כלל

בו. הקשור

.à·e˙k‰ ÔÈÚ ÔÈ‡ ,'d„Èa Ô˙Â' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«¿»»≈ƒ¿««»
d˜ÈÁ B‡ d„È „Á‡Â ,dÏ Ëb‰ ÚÈbiL ‡l‡2d¯ˆÁ B‡ ∆»∆«ƒ««≈»¿∆»»»≈»¬≈»

‡e‰ „Á‡ Ïk‰ - d„Èk B„È ‰˙OÚL dÁeÏL B‡3. ¿»∆»¿»»¿»»«…∆»
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oiyexibקלו zekld - miyp xtq - hay e"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÏ ‰Èew‰ d¯ˆÁ „Á‡Â4˙¯kOn‰ d¯ˆÁ B‡5B‡ ¿∆»¬≈»«¿»»¬≈»«À¿∆∆
dÏ ‰Ïe‡L6Ëb ÚÈbiMÓe ,‡e‰ d˙eL¯ Ïk‰ - ¿»»«…¿»ƒ∆«ƒ«≈

.‰L¯b˙ d˙eL¯Ïƒ¿»ƒ¿»¿»

ככתוב 2) החזה, ובין הבגד בין לחגורה שממעל הריוח
ה'תוספות' ולדעת בחיקך". ידך נא "הבא ו): ד , (שמות
וזרק  קרקע גבי על נגררים כשבגדיה - זה חיק עח.) (גיטין

עליהם. "ובידה 3)הגט נאמר: היה שאילו א. עז, גיטין
"ונתן  שנאמר עכשיו אבל דוקא, בידה משמע היה יתננו",
ועל  דוקא. לאו וידה במשמע, שהיא כל נתינה - בידה"
כו): כא, (במדבר ככתוב רשותה, - פירושה "ידה" כרחך
נו:) בבבאֿמציעא וכן שם, (רש"י מידו" ארצו כל את "ויקח
משתמרת  תהיה רשות שכל ללמדנו "ידה", התורה וכתבה
שאינו  ניעור, והוא עבדה ביד לנתנו פרט ידה, כמו לדעתה
שבידו, מה ואת עצמו את משמר שהוא לדעתה, משתמר

הי"ז. להלן שגם 5)לצמיתות.4)כמבואר קצוב, לזמן
פ"ה, שני (מעשר במשנה כמבואר כקנין, היא הרי שכירות

שקנתה 6)מ"ט). "מה בחצרה: אומרים ואין ב. עז, גיטין
הבעל, מרשות הגט יצא לא עדיין כן ואם בעלה" קנה אשה,
עלֿידי  כלומר, כאחת". באים וחצרה "גיטה אומרים: אנו כי
זכות  פסקה משנתגרשה שהרי לעצמה, חצרה לה באה הגט,

(שם). בקניניה הבעל

.á˙„ÓBÚ ‰˙È‰ Ì‡ :d¯ˆÁ CB˙Ï BzL‡Ï Ëb ˜¯Bf‰«≈≈¿ƒ¿¿¬≈»ƒ»¿»∆∆
,‰L¯b˙ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‰L¯b˙ - d¯ˆÁ „ˆa ÌL»¿«¬≈»ƒ¿»¿»¿ƒ«…ƒ¿»¿»

d¯ˆÁ „ˆa „ÓÚzL „Ú7¯ˆÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «∆«¬…¿«¬≈»¿««ƒ∆ƒ»≈
dÎB˙a Ëb‰ ¯nzLiL8·BÁL .9,ÔÈLe¯b‰ dÏ ‡È‰ ∆ƒ¿«≈«≈¿»∆ƒ»«≈ƒ

ÂÈÙa ‡l‡ Ì„‡Ï ÔÈ·Á ÔÈ‡Â10. ¿≈»ƒ¿»»∆»¿»»

הסמוכה 7) חצרה אף לה, סמוכה ידה מה כידה. שחצרה
(שם). נעולה.8)לה שחובה.9)שהיא קושטא: ובדפוס

מדין 10) מידה גיטה את חצרה לה תקנה תאמר: שלא
הגט  שנתן כמו יהיה בחצרה, הגט שמשנתן שליחות,
הואיל  רבינו: מסביר לפיכך כמותה, ושלוחה לשלוחה,
שלא  שליח למנות לנו אפשר אי לחובתה, הוא והגט
 ֿ (בבא מגורשת אינה ולפיכך בפניה, ושלא בהסכמתה
אם  זה, ולפי ה"ב). פ"ד, ומתנה זכיה הל' וראה יב. מציעא
וזרקו  חצרי, לי ותזכה בחצרי גיטי לי זרוק לו תאמר היא
שהרי  בצדה, עמדה שלא אע"פ מגורשת תהיה - בחצרה
ב'ירושלמי' אמרו בזה וכיוצא לקבלה, שליח חצרה עשתה
לי  תזכה אמרה ואח"כ גיטה לה "נתן ה"א): פ"א, (גיטין
יוסף' ('בית ארוכה" ידה שהיתה כמי נעשית שבעכו, חצרי

הרשב"א). בשם קלט סי' אהע"ז

.â‰hÓlÓ ‡e‰Â dlL ‚b‰ L‡¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰»¿»∆∆¿…««∆»¿ƒ¿«»
¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ‰ÏÚÓÏ dÏ B˜¯Êe ,B¯ˆÁa«¬≈¿»»¿«¿»≈»∆ƒƒ««¬ƒ

‰˜Ún‰ ˙BˆÈÁÓ11ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ B‡12 ¿ƒ««¬∆¿»ƒ¿»¿»ƒ
‚bÏ CeÓÒ13‰L¯b˙14ÁeiL „·Ï·e .15Ì‡ Ï·‡ . »««ƒ¿»¿»ƒ¿«∆»«¬»ƒ

˜ÁÓ16˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ ƒ¿«ƒ¿«…∆∆«ƒ«»««ƒ∆ƒ¿«
ÚÈb‰L ¯Á‡ B‡ ˙BˆÈÁÓ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ¯Á‡Ï¿««∆ƒƒ««¬ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«

‚bÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ17‰·LpL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿»ƒ»««¿∆»¿»

BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - Û¯O B‡ ˜ÁÓÂ e‰˙ÏÚ‰Â Áe¯‰»«¿∆¡«¿¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈
‰L¯b˙ ‡ÏÂ Ë‚ BÈ‡ ,ÁeÏ CÏB‰18. ≈»«≈≈¿…ƒ¿»¿»

הרוח 11) מפני המשתמר מקום שהוא לגג, שמסביב
הרי 12)וכדומה. לארץ, סמוך טפחים משלשה פחות כל

לארץ. (כמחובר) כלבוד שם 13)הוא כשאין אפילו
א.14)מעקה. עט, הרי 15)גיטין ואז ממש, הגג על

או  הנחתו, לפני הבעל מת שאפילו למפרע, מגורשת היא
המעקה) מחיצות לאויר (משהגיע בינתיים אחר קידשה אם
(מגידֿמשנה). לשני ומקודשת מראשון מגורשת היא הרי

לנוח". יורד שלא "ובלבד וקושטא: רומי ע"י 16)ובדפוס
כיון.17)גשמים. וקושטא: רומי זה 18)ובדפוס שהרי

שם: בגיטין וכ"ה כמונח. ואינו לנוח, סופו שאין אויר
היה  שהבעל כל רבינו, ומפרש לא", - עליה דרך "נמחק
(שהיא  הטבעית תנועתו כדרך שלא הגט, להעלות צריך
בהנחתו  ולא בעלייתו לא הבעל כח אין למטה) מלמעלה
וראה  (מגידֿמשנה). הגג על ממש שינוח עד ירידתו, דרך

ה"ה. בסמוך

.ãBa ‰ÏÚÓÏÓ ‡e‰Â ,BlL ‚b‰ ‰È‰19‡È‰Â , »»««∆¿ƒ¿«¿»¿ƒ
‡ˆiL ÔÂÈk - dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,dlL ¯ˆÁa ‰hÓlÓƒ¿«»∆»≈∆»¿»«»ƒ»≈»∆»»

˙BˆÈÁÓÏ ÚÈb‰Â ‚b‰ ˙BˆÈÁnÓ Ëb‰20‡È‰L dÓB˜Ó «≈ƒ¿ƒ««¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ
‰L¯b˙ Ba ˙„ÓBÚ21. ∆∆ƒ¿»¿»

איננה.19) "בו" תיבת התימנים, החצר,20)ובכת"י
משתמר. מקום של דין לה יש המחיצות שעלֿידי

שכל 21) נח, ולא לארץ הגיע לא שעדיין אע"פ שם. גיטין,
הולך  זה הרי למטה) (מלמעלה הטבעית תנועתו דרך שזרקו
דרך  "שנמחק שם: שאמרו וזהו ממש, כמונח ודינו לנוח

(מגידֿמשנה). ירידה"

.äL‡‰ CB˙Ï d˙eL¯Ï B˜¯Ê22CB˙Ï B‡ Û¯OÂ ¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿«¿
Ë‚ BÈ‡ - „·‡ [B‡ ˜ÁÓÂ] ÌÈn‰23ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡ . ««ƒ¿ƒ¿«∆¡«≈≈¬»ƒƒƒ«

[ÁÂ] d˙eL¯Ï24È¯‰ - e‰˙Ù¯Oe L‡‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿»¿««»»»≈¿»«¿¬≈
Ëb ‰Ê25. ∆≈

הגט.22) לזריקת דליקה שם.23)שקדמה גיטין,
שאין  "אויר וזהו: לנוח, ירד ולא הלך" לשריפה "שמתחילה
יב.). בבאֿמציעא וכן , כה: זבחים (ראה לנוח" סופו

ממש.24) נח לא ואפילו כנח, זה הרי לרשותה שהגיע כיון
איננה. "ונח" תיבת התימנים, שם.25)ובכת"י גיטין,

.åd˙eL¯a ÌÈˆeÚp‰ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ Èab ÏÚ B˜¯Ê26- ¿»««≈»∆…««¿ƒƒ¿»
Ba ¯nzLn‰ ÌB˜Óa ÁeiL „Ú ,Ë‚ BÈ‡27ÈzL . ≈≈«∆»«¿»«ƒ¿«≈¿≈

‰BˆÈÁ‰Â dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«ƒ»
ÔÂÈk - ˙ÈÓÈt‰ ÏÚ ˙B‰B·b ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙ÎÂ ,BlL∆¿»¿≈«ƒ»¿««¿ƒƒ≈»

‰BˆÈÁ‰ ¯ÈÂ‡ CB˙Ï Ëb‰ ˜¯fL28;‰L¯b˙ ∆»««≈¿¬ƒ«ƒ»ƒ¿»¿»
˙¯nzLÓ ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙Îa ˙ÈÓÈt‰L29ÔÈ‡M ‰Ó . ∆«¿ƒƒ¿»¿≈«ƒ»ƒ¿«∆∆«∆≈

.˙Bt˜a Ôk≈¿À

חצרה.26) ממחיצות גבוהים אינם 27)והם ואלו
החצר  למחיצות חוץ ותטילם תנשבם שרוח משתמרים,

וברש"י). שם מקפת 28)(גיטין שהחיצונה "כגון
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הפנימית, מחיצות על גבוהות החיצונה ומחיצות הפנימית,
מחיצות  לאויר הגיע שלא אע"פ הפנימית נגד לה זרקו והוא
החיצונה" מחיצות אויר ותוך כנגדה, שהיא כיון הפנימית,
(מגידֿמשנה). לחוץ] להוציאו תוכל לא שהרוח [באופן
החיצונה" אויר כנגד כשהגיע אף אותה, מפרשים "ויש

בר"ן). ועי' רבינו, לדעת שם.29)('מאירי' גיטין,

.æ˙Bt˜ ÈzL ?„ˆÈk30dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ≈«¿≈Àƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»
BlL ‰BˆÈÁ‰Â31ÔÎB˙a dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,32ÚÈb‰ elÙ‡ , ¿«ƒ»∆¿»«»ƒ»¿»¬ƒƒƒ«

„ˆ ÏÚ ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ˙ÈÓÈt‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«¿ƒƒ≈»¿…∆∆«∆»«««
˙ÈÓÈt‰ ‰tw‰33‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «À»«¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏeL dÏ ÔÈ‡Â dcˆ ÏÚ ‰hÓ34dÏ LÈ Ï·‡ ; À»«ƒ»¿≈»«ƒ¬»≈»
˙L¯‚Ó dÈ‡ - d˙ÈÚ˜¯˜a Á elÙ‡ ,ÌÈÏeL35. «ƒ¬ƒ»¿«¿»ƒ»≈»¿…∆∆

‰ ÈÏkL‡l‡ Ëb‰ dÏ ‰B˜ BÈ‡ ÏÚa‰ ˙eL¯a ‰M‡ ∆¿ƒ»ƒ»ƒ¿«««≈∆»«≈∆»
.BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ôk Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ«¿

חביות.30) או ֿ 31)סלים (מגיד הבעל ברשות ושתיהן
לתוכה.32)משנה). התימנים: ב:33)ובכת"י עט, שם

עשוי  כלי שאין לשמור, לאוירן עשויות כלי מחיצות "שאין
שתי  בין ההבדל וזהו שם). (רש"י בתוכו" להניח אלא
שלפנינו. בנידון קופות לשתי הקודמת, שבהלכה חצרות

ואינה 34) הואיל מקומה, על מקפיד הבעל אין כך ומתוך
לשימוש. והבעל 35)ראויה לשימוש, ראויה היא הרי

(מגידֿמשנה). מקומה על מקפיד

.ç- B¯ˆÁ CB˙a B‡ B˙Èa CB˙a ‡È‰Â dhb dÏ ˜¯Ê»«»ƒ»¿ƒ¿≈¿¬≈
ÈÏÎÏ B‡ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡36ÔÓ ≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿ƒƒ

ÔB‚k ,BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡L dlL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈««««¿ƒ«¿¿
‰ÙÈÙk B‡ ˙ÈÁBÏˆ37Ô‰a ‡ˆBik B‡ ‰pË˜38Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿ƒ»¿«»«≈»∆¿≈ƒ

‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L dlL ‰hnÏ ÚÈb‰39‰˙È‰Â , ƒƒ««ƒ»∆»∆ƒ∆∆»∆»¿»¿»
È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¬≈¿…∆∆∆¬≈

dÓˆÚÏ ˙eL¯ ‰˜ÏÁ40ÌB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡Â , »¿»¿¿«¿»¿≈««««¿ƒ«¿
‰hn‰ ÈÚ¯k41. «¿≈«ƒ»

או 36) נוסף: התימנים, ובכת"י וקושטא, רומי ובדפוס
אשתו 38)סל.37)לחיקה. "שהמכניס א: עח, שם

- עמה קטנים תשמישיה כלי להיות עלֿמנת ביתו, לתוך
(רש"י). מכניסה" דוקא 39)הוא רוקח' ה'מעשה לדעת

הבעל  דרך ואין מיטתה, על שישבה בשעה גיטה לה שזרק
ממנה. להקימה טפחים 40)להקפיד עשרה גובה כל

קריאת  והל' ב. כה, בברכות כמבואר לעצמו, רשות מהווה
רשות  את מבטלת הבעל רשות אין ומעתה ה"ט. פ"ג, שמע

מעשרה 41)מיטתה. למטה שהם אע"פ מיטתה, רגלי
עצמה  והמיטה הואיל מקומם, על מקפיד הוא אין - טפחים
וברש"י). שם, (גיטין תחתיה להשתמש ונוחה עשרה, גבוהה
כליו  אבל הבעל, ברשות האשה בכלי אלא זה שאין ויתכן
גבוה  כשהכלי אפילו לו יקנו לא מוכר, ברשות לוקח של
בבאֿבתרא  וראה (מגידֿמשנה). תחתיו ואויר טפחים עשרה

ה"א. פ"ד, מכירה והל' ב. פה,

.èB„ÁÈ ‡ÏÂ B¯ˆÁa ÌB˜Ó ÏÚa‰ dÏ ÏÈ‡L‰42 ƒ¿ƒ»«««»«¬≈¿…ƒ¬
‡È‰L dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ÚÈb‰Â Ëb dÏ ˜¯ÊÂ ,[dÏ]»¿»«»≈¿ƒƒ«¿«¿««∆»∆ƒ

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ô‰a ˙„ÓBÚ43ÏbÏb˙ .44ÏÚ ÏÙÂ ∆∆»∆¬≈¿…∆∆ƒ¿«¿≈¿»««

ÌB˜n‰ Ì‡ :‰pnÓ ˜BÁ¯ ÚÏÒ Èab ÏÚ B‡ ‰¯B˜ Èab«≈»««≈∆«»ƒ∆»ƒ«»
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ ÂÈÏÚ ÏÙpL∆»«»»≈«¿««««¿««
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡Â ‰¯OÚ dB·‚ BÈ‡Â¿≈»«¬»»¿≈≈¿«¬≈∆…
;„Á‡ ÌB˜Óa ‡È‰Â ‡e‰ el‡Îe ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ»«¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿»∆»
˙eL¯ ˜ÏÁ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»«¿

BÓˆÚÏ45‡Ï ˙BÓB˜Ó ÈL ,dÏ ÏÈ‡L‰ „Á‡ ÌB˜Óe , ¿«¿»∆»ƒ¿ƒ»¿≈¿…
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â ,dÏ ÏÈ‡L‰46. ƒ¿ƒ»¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»

המקום.42) גבולות את סימן חוץ 43)לא הגיע אבל
שלה  בחצר אפילו שהרי מגורשת, אינה אמותיה לארבע
למקום  קלֿוחומר בצדו, שתעמוד עד מתגרשת אינה
בצדו  שתעמוד עד מתגרשת שאינה בחצרו לה המושאל

לו. אמותיה 44)קרוב בארבע מתחילה נח שכבר אחרי
קט. החצר.45)רגע שאר לגבי בטל עז,46)ואינו גיטין

נפל  אפילו אמותיה, לארבע הגט שהגיע כל מזה ומשמע ב.
אחד  כמקום נחשב זה הרי טפחים, עשרה גבוה מקום על

(מגידֿמשנה). ומגורשת

.éCB˙a ¯·ÚÂ ,d˙eL¯Ï dhb dÏ ˜¯Ê47d˙eL¯ »«»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,d˙eL¯Ï ıeÁ ÏÙÂ da ˙„ÓBÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆»¿»«ƒ¿»««ƒ

‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·ÚL48dÈ‡ - ı¯‡Ï CeÓÒ ∆»«¿»ƒ¿»»»»∆≈»
d˙eL¯a ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó49. ¿…∆∆«∆»«ƒ¿»

מתוך.47) וויניציאה: שכל 49)טפחים.48)ובדפוס
ב. כה, בזבחים כמבואר כמונח, אינו לנוח סופו שאין אויר
בבבאֿמציעא  וראה ה"ט. פ"ד, הקרבנות מעשה הל' והשווה

א. יב,

.àé‰˙È‰‚‚a ÏÙÂ dÏ B˜¯Êe (BÊ) dbb ÏÚ ˙„ÓBÚ »¿»∆∆««»¿»»¿»«¿«
¯Á‡50È¯‰ - BÏhÏÂ d„È ËLÙÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡ ,BÏ CeÓÒ «≈»ƒ¿»ƒ¿…»»¿ƒ¿¬≈

ÔÈ¯BÈcL Èt ÏÚ Û‡L .˙L¯‚Ó BÊ51‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜eÏÁ ¿…∆∆∆««ƒ∆ƒƒ¬ƒ¿«¿»
‰hÓÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰L ÌLk52ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa ÔÈ‡ , ¿≈∆≈¬ƒ¿«»≈¿≈»»«¿ƒƒ

‰Êa ‡ˆBik ÌB˜Ó ÏÚ53. «»«≈»∆

בזה,50) חולקים שיש משנה' ב'מגיד וראה אחר. איש של
- ב עט, בגיטין שמקורה - זו הלכה מתפרשת ולדעתם
אחד. גג לה והשאיל הבעל, של הם הגגות ששני באופן

שם. ב'מאירי' גם שכנים.51)וראה רשות דירה, שיכוני
להוציא 52) אסור שבת ולענין נפרדות, רשויות שתי הן והרי

לזה. זה מגג להעביר עומדת 53)או עצמה והיא הואיל
על  לה הנזרק גיטה לקבל ידה שפושטת אלא שלה, גג על

עט:). (גיטין אחר גג

.áéÒ¯ÙË˜ d„È ‰˙È‰54ÏÙÂ d„È ÏÚ Ëb‰ ˜¯ÊÂ , »¿»»»»«¿≈¿»««≈«»»¿»«
ı¯‡Ï55dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏÙ Ì‡ :56- ÁÂ »»∆ƒ»«¿«¿««∆»»»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰57- L‡‰ CB˙Ï B‡ Ìi‰ CB˙Ï ÏÙ ; ¬≈¿…∆∆»«¿«»¿»≈
ÌÈn‰ Èab ÏÚ ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ,‡e‰Â .˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿∆»¿»∆∆««≈««ƒ
‰È‰ „ea‡Ï B˙ÏÈÙ ˙lÁznL ,L‡Ï CeÓÒ B‡»»≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»»

„ÓBÚ58. ≈

כלפי 54) מוטות אצבעותיה שראשי ביוונית), (מורד, מדרו
ידה.55)קרקע. כי 56)מתוך שלה, שאינה ברשות

הגיע  לא ואפילו מגורשת היא הרי לה, השייכת ברשות
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dÏ ‰Èew‰ d¯ˆÁ „Á‡Â4˙¯kOn‰ d¯ˆÁ B‡5B‡ ¿∆»¬≈»«¿»»¬≈»«À¿∆∆
dÏ ‰Ïe‡L6Ëb ÚÈbiMÓe ,‡e‰ d˙eL¯ Ïk‰ - ¿»»«…¿»ƒ∆«ƒ«≈

.‰L¯b˙ d˙eL¯Ïƒ¿»ƒ¿»¿»

ככתוב 2) החזה, ובין הבגד בין לחגורה שממעל הריוח
ה'תוספות' ולדעת בחיקך". ידך נא "הבא ו): ד , (שמות
וזרק  קרקע גבי על נגררים כשבגדיה - זה חיק עח.) (גיטין

עליהם. "ובידה 3)הגט נאמר: היה שאילו א. עז, גיטין
"ונתן  שנאמר עכשיו אבל דוקא, בידה משמע היה יתננו",
ועל  דוקא. לאו וידה במשמע, שהיא כל נתינה - בידה"
כו): כא, (במדבר ככתוב רשותה, - פירושה "ידה" כרחך
נו:) בבבאֿמציעא וכן שם, (רש"י מידו" ארצו כל את "ויקח
משתמרת  תהיה רשות שכל ללמדנו "ידה", התורה וכתבה
שאינו  ניעור, והוא עבדה ביד לנתנו פרט ידה, כמו לדעתה
שבידו, מה ואת עצמו את משמר שהוא לדעתה, משתמר

הי"ז. להלן שגם 5)לצמיתות.4)כמבואר קצוב, לזמן
פ"ה, שני (מעשר במשנה כמבואר כקנין, היא הרי שכירות

שקנתה 6)מ"ט). "מה בחצרה: אומרים ואין ב. עז, גיטין
הבעל, מרשות הגט יצא לא עדיין כן ואם בעלה" קנה אשה,
עלֿידי  כלומר, כאחת". באים וחצרה "גיטה אומרים: אנו כי
זכות  פסקה משנתגרשה שהרי לעצמה, חצרה לה באה הגט,

(שם). בקניניה הבעל

.á˙„ÓBÚ ‰˙È‰ Ì‡ :d¯ˆÁ CB˙Ï BzL‡Ï Ëb ˜¯Bf‰«≈≈¿ƒ¿¿¬≈»ƒ»¿»∆∆
,‰L¯b˙ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‰L¯b˙ - d¯ˆÁ „ˆa ÌL»¿«¬≈»ƒ¿»¿»¿ƒ«…ƒ¿»¿»

d¯ˆÁ „ˆa „ÓÚzL „Ú7¯ˆÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «∆«¬…¿«¬≈»¿««ƒ∆ƒ»≈
dÎB˙a Ëb‰ ¯nzLiL8·BÁL .9,ÔÈLe¯b‰ dÏ ‡È‰ ∆ƒ¿«≈«≈¿»∆ƒ»«≈ƒ

ÂÈÙa ‡l‡ Ì„‡Ï ÔÈ·Á ÔÈ‡Â10. ¿≈»ƒ¿»»∆»¿»»

הסמוכה 7) חצרה אף לה, סמוכה ידה מה כידה. שחצרה
(שם). נעולה.8)לה שחובה.9)שהיא קושטא: ובדפוס

מדין 10) מידה גיטה את חצרה לה תקנה תאמר: שלא
הגט  שנתן כמו יהיה בחצרה, הגט שמשנתן שליחות,
הואיל  רבינו: מסביר לפיכך כמותה, ושלוחה לשלוחה,
שלא  שליח למנות לנו אפשר אי לחובתה, הוא והגט
 ֿ (בבא מגורשת אינה ולפיכך בפניה, ושלא בהסכמתה
אם  זה, ולפי ה"ב). פ"ד, ומתנה זכיה הל' וראה יב. מציעא
וזרקו  חצרי, לי ותזכה בחצרי גיטי לי זרוק לו תאמר היא
שהרי  בצדה, עמדה שלא אע"פ מגורשת תהיה - בחצרה
ב'ירושלמי' אמרו בזה וכיוצא לקבלה, שליח חצרה עשתה
לי  תזכה אמרה ואח"כ גיטה לה "נתן ה"א): פ"א, (גיטין
יוסף' ('בית ארוכה" ידה שהיתה כמי נעשית שבעכו, חצרי

הרשב"א). בשם קלט סי' אהע"ז

.â‰hÓlÓ ‡e‰Â dlL ‚b‰ L‡¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰»¿»∆∆¿…««∆»¿ƒ¿«»
¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ‰ÏÚÓÏ dÏ B˜¯Êe ,B¯ˆÁa«¬≈¿»»¿«¿»≈»∆ƒƒ««¬ƒ

‰˜Ún‰ ˙BˆÈÁÓ11ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ B‡12 ¿ƒ««¬∆¿»ƒ¿»¿»ƒ
‚bÏ CeÓÒ13‰L¯b˙14ÁeiL „·Ï·e .15Ì‡ Ï·‡ . »««ƒ¿»¿»ƒ¿«∆»«¬»ƒ

˜ÁÓ16˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ ƒ¿«ƒ¿«…∆∆«ƒ«»««ƒ∆ƒ¿«
ÚÈb‰L ¯Á‡ B‡ ˙BˆÈÁÓ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ¯Á‡Ï¿««∆ƒƒ««¬ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«

‚bÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ17‰·LpL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿»ƒ»««¿∆»¿»

BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - Û¯O B‡ ˜ÁÓÂ e‰˙ÏÚ‰Â Áe¯‰»«¿∆¡«¿¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈
‰L¯b˙ ‡ÏÂ Ë‚ BÈ‡ ,ÁeÏ CÏB‰18. ≈»«≈≈¿…ƒ¿»¿»

הרוח 11) מפני המשתמר מקום שהוא לגג, שמסביב
הרי 12)וכדומה. לארץ, סמוך טפחים משלשה פחות כל

לארץ. (כמחובר) כלבוד שם 13)הוא כשאין אפילו
א.14)מעקה. עט, הרי 15)גיטין ואז ממש, הגג על

או  הנחתו, לפני הבעל מת שאפילו למפרע, מגורשת היא
המעקה) מחיצות לאויר (משהגיע בינתיים אחר קידשה אם
(מגידֿמשנה). לשני ומקודשת מראשון מגורשת היא הרי

לנוח". יורד שלא "ובלבד וקושטא: רומי ע"י 16)ובדפוס
כיון.17)גשמים. וקושטא: רומי זה 18)ובדפוס שהרי

שם: בגיטין וכ"ה כמונח. ואינו לנוח, סופו שאין אויר
היה  שהבעל כל רבינו, ומפרש לא", - עליה דרך "נמחק
(שהיא  הטבעית תנועתו כדרך שלא הגט, להעלות צריך
בהנחתו  ולא בעלייתו לא הבעל כח אין למטה) מלמעלה
וראה  (מגידֿמשנה). הגג על ממש שינוח עד ירידתו, דרך

ה"ה. בסמוך

.ãBa ‰ÏÚÓÏÓ ‡e‰Â ,BlL ‚b‰ ‰È‰19‡È‰Â , »»««∆¿ƒ¿«¿»¿ƒ
‡ˆiL ÔÂÈk - dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,dlL ¯ˆÁa ‰hÓlÓƒ¿«»∆»≈∆»¿»«»ƒ»≈»∆»»

˙BˆÈÁÓÏ ÚÈb‰Â ‚b‰ ˙BˆÈÁnÓ Ëb‰20‡È‰L dÓB˜Ó «≈ƒ¿ƒ««¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ
‰L¯b˙ Ba ˙„ÓBÚ21. ∆∆ƒ¿»¿»

איננה.19) "בו" תיבת התימנים, החצר,20)ובכת"י
משתמר. מקום של דין לה יש המחיצות שעלֿידי

שכל 21) נח, ולא לארץ הגיע לא שעדיין אע"פ שם. גיטין,
הולך  זה הרי למטה) (מלמעלה הטבעית תנועתו דרך שזרקו
דרך  "שנמחק שם: שאמרו וזהו ממש, כמונח ודינו לנוח

(מגידֿמשנה). ירידה"

.äL‡‰ CB˙Ï d˙eL¯Ï B˜¯Ê22CB˙Ï B‡ Û¯OÂ ¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿«¿
Ë‚ BÈ‡ - „·‡ [B‡ ˜ÁÓÂ] ÌÈn‰23ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡ . ««ƒ¿ƒ¿«∆¡«≈≈¬»ƒƒƒ«

[ÁÂ] d˙eL¯Ï24È¯‰ - e‰˙Ù¯Oe L‡‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿»¿««»»»≈¿»«¿¬≈
Ëb ‰Ê25. ∆≈

הגט.22) לזריקת דליקה שם.23)שקדמה גיטין,
שאין  "אויר וזהו: לנוח, ירד ולא הלך" לשריפה "שמתחילה
יב.). בבאֿמציעא וכן , כה: זבחים (ראה לנוח" סופו

ממש.24) נח לא ואפילו כנח, זה הרי לרשותה שהגיע כיון
איננה. "ונח" תיבת התימנים, שם.25)ובכת"י גיטין,

.åd˙eL¯a ÌÈˆeÚp‰ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ Èab ÏÚ B˜¯Ê26- ¿»««≈»∆…««¿ƒƒ¿»
Ba ¯nzLn‰ ÌB˜Óa ÁeiL „Ú ,Ë‚ BÈ‡27ÈzL . ≈≈«∆»«¿»«ƒ¿«≈¿≈

‰BˆÈÁ‰Â dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«ƒ»
ÔÂÈk - ˙ÈÓÈt‰ ÏÚ ˙B‰B·b ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙ÎÂ ,BlL∆¿»¿≈«ƒ»¿««¿ƒƒ≈»

‰BˆÈÁ‰ ¯ÈÂ‡ CB˙Ï Ëb‰ ˜¯fL28;‰L¯b˙ ∆»««≈¿¬ƒ«ƒ»ƒ¿»¿»
˙¯nzLÓ ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙Îa ˙ÈÓÈt‰L29ÔÈ‡M ‰Ó . ∆«¿ƒƒ¿»¿≈«ƒ»ƒ¿«∆∆«∆≈

.˙Bt˜a Ôk≈¿À

חצרה.26) ממחיצות גבוהים אינם 27)והם ואלו
החצר  למחיצות חוץ ותטילם תנשבם שרוח משתמרים,

וברש"י). שם מקפת 28)(גיטין שהחיצונה "כגון
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הפנימית, מחיצות על גבוהות החיצונה ומחיצות הפנימית,
מחיצות  לאויר הגיע שלא אע"פ הפנימית נגד לה זרקו והוא
החיצונה" מחיצות אויר ותוך כנגדה, שהיא כיון הפנימית,
(מגידֿמשנה). לחוץ] להוציאו תוכל לא שהרוח [באופן
החיצונה" אויר כנגד כשהגיע אף אותה, מפרשים "ויש

בר"ן). ועי' רבינו, לדעת שם.29)('מאירי' גיטין,

.æ˙Bt˜ ÈzL ?„ˆÈk30dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ≈«¿≈Àƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»
BlL ‰BˆÈÁ‰Â31ÔÎB˙a dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,32ÚÈb‰ elÙ‡ , ¿«ƒ»∆¿»«»ƒ»¿»¬ƒƒƒ«

„ˆ ÏÚ ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ˙ÈÓÈt‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«¿ƒƒ≈»¿…∆∆«∆»«««
˙ÈÓÈt‰ ‰tw‰33‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «À»«¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏeL dÏ ÔÈ‡Â dcˆ ÏÚ ‰hÓ34dÏ LÈ Ï·‡ ; À»«ƒ»¿≈»«ƒ¬»≈»
˙L¯‚Ó dÈ‡ - d˙ÈÚ˜¯˜a Á elÙ‡ ,ÌÈÏeL35. «ƒ¬ƒ»¿«¿»ƒ»≈»¿…∆∆

‰ ÈÏkL‡l‡ Ëb‰ dÏ ‰B˜ BÈ‡ ÏÚa‰ ˙eL¯a ‰M‡ ∆¿ƒ»ƒ»ƒ¿«««≈∆»«≈∆»
.BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ôk Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ«¿

חביות.30) או ֿ 31)סלים (מגיד הבעל ברשות ושתיהן
לתוכה.32)משנה). התימנים: ב:33)ובכת"י עט, שם

עשוי  כלי שאין לשמור, לאוירן עשויות כלי מחיצות "שאין
שתי  בין ההבדל וזהו שם). (רש"י בתוכו" להניח אלא
שלפנינו. בנידון קופות לשתי הקודמת, שבהלכה חצרות

ואינה 34) הואיל מקומה, על מקפיד הבעל אין כך ומתוך
לשימוש. והבעל 35)ראויה לשימוש, ראויה היא הרי

(מגידֿמשנה). מקומה על מקפיד

.ç- B¯ˆÁ CB˙a B‡ B˙Èa CB˙a ‡È‰Â dhb dÏ ˜¯Ê»«»ƒ»¿ƒ¿≈¿¬≈
ÈÏÎÏ B‡ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡36ÔÓ ≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿ƒƒ

ÔB‚k ,BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡L dlL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈««««¿ƒ«¿¿
‰ÙÈÙk B‡ ˙ÈÁBÏˆ37Ô‰a ‡ˆBik B‡ ‰pË˜38Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿ƒ»¿«»«≈»∆¿≈ƒ

‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L dlL ‰hnÏ ÚÈb‰39‰˙È‰Â , ƒƒ««ƒ»∆»∆ƒ∆∆»∆»¿»¿»
È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¬≈¿…∆∆∆¬≈

dÓˆÚÏ ˙eL¯ ‰˜ÏÁ40ÌB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡Â , »¿»¿¿«¿»¿≈««««¿ƒ«¿
‰hn‰ ÈÚ¯k41. «¿≈«ƒ»

או 36) נוסף: התימנים, ובכת"י וקושטא, רומי ובדפוס
אשתו 38)סל.37)לחיקה. "שהמכניס א: עח, שם

- עמה קטנים תשמישיה כלי להיות עלֿמנת ביתו, לתוך
(רש"י). מכניסה" דוקא 39)הוא רוקח' ה'מעשה לדעת

הבעל  דרך ואין מיטתה, על שישבה בשעה גיטה לה שזרק
ממנה. להקימה טפחים 40)להקפיד עשרה גובה כל

קריאת  והל' ב. כה, בברכות כמבואר לעצמו, רשות מהווה
רשות  את מבטלת הבעל רשות אין ומעתה ה"ט. פ"ג, שמע

מעשרה 41)מיטתה. למטה שהם אע"פ מיטתה, רגלי
עצמה  והמיטה הואיל מקומם, על מקפיד הוא אין - טפחים
וברש"י). שם, (גיטין תחתיה להשתמש ונוחה עשרה, גבוהה
כליו  אבל הבעל, ברשות האשה בכלי אלא זה שאין ויתכן
גבוה  כשהכלי אפילו לו יקנו לא מוכר, ברשות לוקח של
בבאֿבתרא  וראה (מגידֿמשנה). תחתיו ואויר טפחים עשרה

ה"א. פ"ד, מכירה והל' ב. פה,

.èB„ÁÈ ‡ÏÂ B¯ˆÁa ÌB˜Ó ÏÚa‰ dÏ ÏÈ‡L‰42 ƒ¿ƒ»«««»«¬≈¿…ƒ¬
‡È‰L dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ÚÈb‰Â Ëb dÏ ˜¯ÊÂ ,[dÏ]»¿»«»≈¿ƒƒ«¿«¿««∆»∆ƒ

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ô‰a ˙„ÓBÚ43ÏbÏb˙ .44ÏÚ ÏÙÂ ∆∆»∆¬≈¿…∆∆ƒ¿«¿≈¿»««

ÌB˜n‰ Ì‡ :‰pnÓ ˜BÁ¯ ÚÏÒ Èab ÏÚ B‡ ‰¯B˜ Èab«≈»««≈∆«»ƒ∆»ƒ«»
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ ÂÈÏÚ ÏÙpL∆»«»»≈«¿««««¿««
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡Â ‰¯OÚ dB·‚ BÈ‡Â¿≈»«¬»»¿≈≈¿«¬≈∆…
;„Á‡ ÌB˜Óa ‡È‰Â ‡e‰ el‡Îe ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ»«¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿»∆»
˙eL¯ ˜ÏÁ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»«¿

BÓˆÚÏ45‡Ï ˙BÓB˜Ó ÈL ,dÏ ÏÈ‡L‰ „Á‡ ÌB˜Óe , ¿«¿»∆»ƒ¿ƒ»¿≈¿…
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â ,dÏ ÏÈ‡L‰46. ƒ¿ƒ»¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»

המקום.42) גבולות את סימן חוץ 43)לא הגיע אבל
שלה  בחצר אפילו שהרי מגורשת, אינה אמותיה לארבע
למקום  קלֿוחומר בצדו, שתעמוד עד מתגרשת אינה
בצדו  שתעמוד עד מתגרשת שאינה בחצרו לה המושאל

לו. אמותיה 44)קרוב בארבע מתחילה נח שכבר אחרי
קט. החצר.45)רגע שאר לגבי בטל עז,46)ואינו גיטין

נפל  אפילו אמותיה, לארבע הגט שהגיע כל מזה ומשמע ב.
אחד  כמקום נחשב זה הרי טפחים, עשרה גבוה מקום על

(מגידֿמשנה). ומגורשת

.éCB˙a ¯·ÚÂ ,d˙eL¯Ï dhb dÏ ˜¯Ê47d˙eL¯ »«»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,d˙eL¯Ï ıeÁ ÏÙÂ da ˙„ÓBÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆»¿»«ƒ¿»««ƒ

‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·ÚL48dÈ‡ - ı¯‡Ï CeÓÒ ∆»«¿»ƒ¿»»»»∆≈»
d˙eL¯a ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó49. ¿…∆∆«∆»«ƒ¿»

מתוך.47) וויניציאה: שכל 49)טפחים.48)ובדפוס
ב. כה, בזבחים כמבואר כמונח, אינו לנוח סופו שאין אויר
בבבאֿמציעא  וראה ה"ט. פ"ד, הקרבנות מעשה הל' והשווה

א. יב,

.àé‰˙È‰‚‚a ÏÙÂ dÏ B˜¯Êe (BÊ) dbb ÏÚ ˙„ÓBÚ »¿»∆∆««»¿»»¿»«¿«
¯Á‡50È¯‰ - BÏhÏÂ d„È ËLÙÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡ ,BÏ CeÓÒ «≈»ƒ¿»ƒ¿…»»¿ƒ¿¬≈

ÔÈ¯BÈcL Èt ÏÚ Û‡L .˙L¯‚Ó BÊ51‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜eÏÁ ¿…∆∆∆««ƒ∆ƒƒ¬ƒ¿«¿»
‰hÓÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰L ÌLk52ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa ÔÈ‡ , ¿≈∆≈¬ƒ¿«»≈¿≈»»«¿ƒƒ

‰Êa ‡ˆBik ÌB˜Ó ÏÚ53. «»«≈»∆

בזה,50) חולקים שיש משנה' ב'מגיד וראה אחר. איש של
- ב עט, בגיטין שמקורה - זו הלכה מתפרשת ולדעתם
אחד. גג לה והשאיל הבעל, של הם הגגות ששני באופן

שם. ב'מאירי' גם שכנים.51)וראה רשות דירה, שיכוני
להוציא 52) אסור שבת ולענין נפרדות, רשויות שתי הן והרי

לזה. זה מגג להעביר עומדת 53)או עצמה והיא הואיל
על  לה הנזרק גיטה לקבל ידה שפושטת אלא שלה, גג על

עט:). (גיטין אחר גג

.áéÒ¯ÙË˜ d„È ‰˙È‰54ÏÙÂ d„È ÏÚ Ëb‰ ˜¯ÊÂ , »¿»»»»«¿≈¿»««≈«»»¿»«
ı¯‡Ï55dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏÙ Ì‡ :56- ÁÂ »»∆ƒ»«¿«¿««∆»»»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰57- L‡‰ CB˙Ï B‡ Ìi‰ CB˙Ï ÏÙ ; ¬≈¿…∆∆»«¿«»¿»≈
ÌÈn‰ Èab ÏÚ ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ,‡e‰Â .˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿∆»¿»∆∆««≈««ƒ
‰È‰ „ea‡Ï B˙ÏÈÙ ˙lÁznL ,L‡Ï CeÓÒ B‡»»≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»»

„ÓBÚ58. ≈

כלפי 54) מוטות אצבעותיה שראשי ביוונית), (מורד, מדרו
ידה.55)קרקע. כי 56)מתוך שלה, שאינה ברשות

הגיע  לא ואפילו מגורשת היא הרי לה, השייכת ברשות
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קלט, סי' (אהע"ז אמותיה לארבע חוץ ואפילו כלל, לידה
"בסמטא 57)סט"ו). לו קונות אדם של אמות ארבע כי

כמבואר  בעלים", לה שאין בחצר או הרבים רשות בצדי או
ה"ט. פ"ד, ומתנה זכיה המים 58)בהל' קדמו שהרי

(גיטין  לנוח ראוי שאינו אויר זה והרי הגט, לזריקת והאש
שהגיע  ולפני מים, גבי על עמדה לא ואם וברש"י). עח:
שמא  כי מגורשת, ספק זו הרי ומחקוהו, מים באו לארץ הגט
(מגידֿמשנה  באוירן תקנו לא חכמים, שתקנו אמות ארבע

הנ"ל). הגמרא סוגיית ע"פ

.âéÏL dÈ‡L ˙eL¯a B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dÏ B˜¯Ê¿»»ƒ¿»«ƒƒ¿∆≈»∆
BÏ ·B¯˜ :Ì‰ÈL59‰ˆÁÓ Ëb‰ ‰È‰ ;˙L¯‚Ó dÈ‡ - ¿≈∆»≈»¿…∆∆»»«≈∆¡»

È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ‰È‰iL „Ú ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁnÓe ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»ƒ∆¡»¿∆¡»«∆ƒ¿∆»»¬≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ60epÏh˙Â ÁLzL È„k dÏ ·B¯˜ ‰È‰ ; »≈¿…∆∆»»»»¿≈∆»…«¿ƒ¿∆

‰Ê È¯‰ -61ÏeÒt62Ck ¯Á‡Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú , ¬≈∆»«∆«ƒ«≈¿»»¿««»
.‰lÁzÎÏ Ba ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»

הבאה.59) בהלכה פ"י,60)מבואר לקמן מבואר ודינה
תצא". נשאת ואם תנשא, "לא בכת"י 61)ה"ג: כ"ה

רומי. תצא,62)ובדפוס לא נשאת ואם מדבריהם,
קרוב  שהוא רחוק על יאמרו שמא ה"ב, פ"י לקמן כמבואר

וברש"י). עח: (גיטין

.ãé,B¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰ ‰È‰ ?BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«»»»»¿»¿
BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â63; ¿ƒ≈»¿»¿»¿∆»

ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈML B‡ B¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»¿∆¿≈∆≈¿ƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ64. ¿»¿∆∆¡»¿∆¡»

אמה.63) מאה של במרחק ספק 64)ואפילו היא והרי
יכולה  "היא דין רבינו ביאר ולא שם). (גיטין, מגורשת
שתשוח  כדי אליה קרוב ואינו יכול" אינו והוא לשמרו,
קידושין  שלענין ואע"פ מגורשת, ספק שהיא ונראה ותטלנו,
פ"ד  אישות בהל' כמבואר מקודשת, שהיא רבינו פסק
אשת  איסור חומר מחמת להחמיר יש שבגט אפשר הכ"ב,
ותטלנו" שתשוח "כדי עד ודאי כמגורשת לדונה שלא איש,
בהלכה  לעיל שנאמר למה סותר אינו זה וכל (מגידֿמשנה).
. . אמות ארבע לתוך נפל אם . . . קטפרס ידה "היתה יב:
לידה  הגט הגיע כשכבר ידובר שם כי מגורשת". זו הרי .
כנח  הוא הרי אמותיה ד' תוך כשנח ולפיכך ממנה, ונפל

בידה.

.åè‰lÁz ‡e‰ ‡a65‡È‰ ‰„ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,„ÓÚÂ »¿ƒ»¿»«¿««»»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏ B˜¯Êe ,Bc‚k¿∆¿¿»»ƒ»»«≈¿«¿««

epÏhz ÁLz Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - BlL66. ∆≈»¿…∆∆««ƒ∆ƒ»…«ƒ¿∆
B˜¯Êe ,dc‚k „ÓÚÂ ‡e‰ ‡·e ,‰lÁz ‡È‰ ‰„ÓÚ»¿»ƒ¿ƒ»»¿»«¿∆¿»¿»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ67‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , »««ƒ∆∆¡»¿∆¡»ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï68„Ú , ¿«¿««∆»¬≈∆≈»«

d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL69. ∆«ƒ««≈¿»»

שניהם.65) של שאינה לרשות או הרבים לרשות
בהן,66) זכה כבר לו, קונות אדם של אמות וארבע הואיל

(גיטין  באה לא כאילו היא והרי לתחומו נכנסת זכותה ואין
לשמרו.67)עח.). יכולים שניהם הדין 68)שהרי מצד

גזירה, משום מדבריהם הוא פסול אלא גמור, גט הוא
הי"ג. בסוף לעיל האלו 69)כמבואר הדברים וכל שם.

שניהם, של שאינה ברשות או הרבים ברשות רק אמורים
לא  אם אפילו מגורשת זו הרי חצרה לתוך גיטה זרק אבל
לרשותה  גט "ומשיגיע ה"א: לעיל כמבואר לידה, הגיע
רבותינו  בשם קבלה מביא "גט", ערך וב'ערוך' נתגרשה".
שיגיע  עד מגורשת אינה חצרה לתוך גיטה זרק שאפילו
"המחוור  ה"ב): פ"ח, (גיטין ה'ירושלמי' על ומסתמך לידה,
עח:) גיטין ב'תוספות' (ראה ידה" לתוך שיתננו עד שבכולן
לגרש  "שאין סי"ד), קלט סי' (אהע"ז הרמ"א פסק וכבר
מלבושיה  לתוך או חצרה לתוך הגט לזרוק אפילו לכתחילה

ממש". ידה לתוך אלא

.æè¯eL˜ ‰È‰Â ,d„ÈÏ Ëb‰ ˜¯Ê‰ÁÈLÓa70˙ˆ˜e , »««≈¿»»¿»»»ƒ¿ƒ»¿»
- BÏˆ‡ B‡È·‰ÏÂ B˜zÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B„Èa ‰ÁÈLn‰«¿ƒ»¿»ƒ»¿«¿¿«¬ƒ∆¿

˙L¯‚Ó dÈ‡71˜ÒtzL „Ú ,72‰ÁÈLn‰73BÈ‡ Ì‡Â ; ≈»¿…∆∆«∆ƒ»≈«¿ƒ»¿ƒ≈
B˜zÏ ÏBÎÈ74˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -75. »¿«¿¬≈¿…∆∆

דק.70) חבל ג):71)חוט, כד, (דברים אמרה שהתורה
כריתה  היינו ו"כריתות" בידה", ונתן כריתות ספר לה "וכתב
זה  אין אצלו ולהביאו לנתקו שיכול וכיון והבדלה,

עח:). (גיטין לגיטין,72)"כריתות" ב'מאירי' הוא [כן
העתיק  וכן שתפסוק". "עד (ר"מ) רומי בדפוס אבל שם.
אם  שאפילו קצת משמע שמזה וכתב שם, יוסף' ה'בית
כיון  מגורשת, - המשיחה נפסקה ועלֿידיֿזה ידה קפצה
יוסף' (ה'בית הבעל עלֿידי היתה לידה הנתינה שעיקר
גרמה  שאם סוברים ויש פסקה). שהיא "שתפסוק" מפרש

יוסף']. ב'בית עיי"ש מגורשת, אינה לפסיקה ואם 73)היא
לנתקו  יכול אינו ששוב כיון המשיחה, אחרֿכך נפסקה
שבעת  שכיון אומרים ויש מגורשת. זו הרי אצלו, ולהביאו
מגורשת  אינה אצלו ולהביאו לנתקו היא יכול לידה הנתינה
נותן  אינו הפסיקה בעת שהרי המשיחה, שנפסקה אףֿעלֿפי

ד). ס"ק קלח סי' שמואל' ('בית כבד 74)לה שהגט כגון
החוט. ינתק אליו הגט ימשוך ואם דק, גיטין,75)והחוט

שם.

.æé:Bz¯nLÓ ‡È‰Â ¯BÚ ‡e‰Â dc·Ú „Èa Ëb‰ Ô˙»««≈¿««¿»¿≈¿ƒ¿««¿
˙eÙk ‰È‰ Ì‡76Ëb ‰Ê È¯‰ -77d¯ˆÁÏ ÚÈb‰ el‡Îe , ƒ»»»¬≈∆≈¿ƒƒƒ««¬≈»

Ë‚ BÈ‡ - ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â ;dcˆa ˙„ÓBÚ ‡È‰L78. ∆ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈
‰Ê È¯‰ - Bz¯nLÓ ‡È‰Â ÔLÈ ‡e‰Â „·Ú‰ „Èa B˙¿»¿«»∆∆¿»≈¿ƒ¿««¿¬≈∆

ÏeÒt79˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ˙eÙk ‰È‰ Ì‡Â .80. »¿ƒ»»»¬≈¿…∆∆

להלך.76) יכול ואינו ברגליו או בידיו בגמרא 77)קשור
ישן  עבדה ביד ונתנו גט לה כתב רבא, "אמר עח.): (גיטין
אמרו  ובמסקנא גט". אינו - ניעור גט, זה הרי - ומשמרתו
- הרמב"ם) לדעת ניעור משום (גזירה מספיק אינו שישן
"ישן" שבמקום שהכוונה רבינו ומפרש בכפות", "והלכתא
סקי"ט), קלט סי' (הגר"א "כפות" לומר צריך רבא, שאמר

לדעתה. משתמר וגם מהלך אינו כחצר 78)שכפות שהוא
מה  ואת עצמו את משמר שהעבד לדעתה, שלא המשתמרת
קונה  אינה מהלכת שחצר משום ועוד, עח.). (שם שבידו
- וקרפיפה חצרה גגה אלא התורה ריבתה לא כי לבעליה,
לנוד  העשויים דברים לא אבל ממקומם, נדים שאינם
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דברי  הביא (שם) וה'טור' שם). וברש"י ט: (בבאֿמציעא
והיא  ניעור והוא עבדה ביד הגט "נתן זו: בלשון רבינו
ה'מאירי' הביא וכן גט", אינו כפות היה אפילו משמרתו,
שישתמר  ישן, גם שיהא צריך זה, ולפי רבינו. בדברי שם
שיש  אלא המהלכת. כחצר יהא שלא כפות, וגם לדעתה,
כפות, הוא אם אפילו התורה, מן פסול ניעור ביניהם: הבדל
ואינו  ישן ואילו לדעתו; הוא משתמר ניעור שהוא שכיון
שהרי  מדרבנן, אלא פסול אינו לדעתה, שמשתמר כפות,
הי"ח  להלן וראה ניעור. משום גזרו אלא מהלך, אינו

שם. הוא,79)ובהערה כשר תורה מדין אבל מדבריהם.
ניעור, משום בישן גזרו אלא לדעתה, משתמר הוא שהרי

בניעו  להכשיר יבואו גזרו שלא לא אבל מצויים, שניהם כי ר
דבר  וכל כפות, שיהיה מצוי שאינו כפות, אינו משום כפות
התלמוד, סוגיית ע"פ (מגידֿמשנה בו גזרו לא מצוי שאינו

כא.). ה'טור'80)גיטין לנוסחת מתאימים אלו דברים
נוסחת  לפי אבל עו). הערה (למעלה רבינו בדברי וה'מאירי'
גט, זה הרי וניעור כפות שאם מיותר, זה שלנו הספרים

(כסףֿמשנה). וישן כפות כלֿשכן

.çé‰zÓ ¯ËL dÏ ·˙ÎÂ ,Bc·Ú „Èa B˙e Ëb‰ ·˙k»««≈¿»¿««¿¿»«»¿««»»
‰L¯b˙Â Ëba ‰˙ÎÊ „·Úa ‰˙ÎfL ÔÂÈk - ÂÈÏÚ81, »»≈»∆»¿»»∆∆»¿»«≈¿ƒ¿»¿»

˙eÙk ‰È‰ Ì‡82‰˙˜ - ¯BÚÂ ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â . ƒ»»»¿ƒ≈»¿≈»¿»
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â ,„·Ú‰83ÔÎÂ . »∆∆¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»¿≈

- dÏ B˙ B‡ ¯ˆÁ‰ dÏ ¯ÎÓe ,B¯ˆÁa Ëb‰ Ô˙ Ì‡ƒ»««≈«¬≈»«»∆»≈¿»»
‰˜ÊÁa B‡ ÛÒÎa B‡ ¯ËLa ¯ˆÁ‰ ‰˙wL ÔÂÈk84 ≈»∆»¿»∆»≈ƒ¿»¿∆∆«¬»»

‰L¯b˙85. ƒ¿»¿»

כאחד 81) לה באים וחצרה וגיטה כחצרה, העבד נעשה
כא.). שלפנינו 82)(גיטין הספרים לנוסחת מתאים זה

שיהא  צריך וה'מאירי' ה'טור' לנוסחת אבל בהי"ז, למעלה
בהערה). (שם כפות וגם ישן שנעלה 84)שם.83)גם

ה"ח. פ"א, מכירה בהל' כמבואר החצר, את גדרה או
שם.85) גיטין,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ולהובאה,1) להולכה לקבלה, שלוחים דיני רבינו בו כלל

מיד  גטה לקבל שליח עושה האשה אם לשליחות, הכשרים
ששינה  והבעל לקבלה, שליח עושה אם קטנה בעלה, שליח
שליח  להיות להולכה שליח יכול אם להולכה, קבלה שליח

הגט, ביטול גוסס.לקבלה, או חולה הבעל והניח גט המביא

.à„iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰M‡‰ ‰OBÚL ÁÈÏM‰«»ƒ«∆»»ƒ»¿«≈»ƒ»ƒ«
„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,‰Ïa˜ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,dÏÚa«¿»«ƒ¿»¿ƒ««»»ƒ∆«ƒ««≈¿«

d„ÈÏ ÚÈb‰ el‡k L¯b˙z dÁeÏL2B˙BOÚÏ ‰ÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»«¬
ÌÈ„Ú ÈLa3Ëb‰ ÚÈb‰L e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL ‰ÎÈ¯ˆe . ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ∆»ƒ∆ƒƒ««≈

ÌÈBL‡¯‰ Ì‰ elÙ‡Â .dÁeÏL „ÈÏ4ÔÓ „Á‡ B‡ ¿«¿»«¬ƒ≈»ƒƒ∆»ƒ
ÌÈBL‡¯‰5‰¯eÓb ˙e„Ú BÊ È¯‰ -6. »ƒƒ¬≈≈¿»

יכול,2) אינו - בו לחזור הבעל רצה ואפילו ב. סב, גיטין
הולכה, לשליח בניגוד השליח, בקבלת נתגרשה כבר כי

ה"ה. לקמן מבואר ה"ד.3)שדינו לקמן וראה ב. סג, שם
האמירה.4) עדי הם הקבלה האחרונים 5)שעדי מן ואחד

ובדפוס  (שם), עמהם מצטרף ובזו בזו שראה שלישי ועד

האחרונים". מן "ואחד נוסף: (ר"מ) אומרים 6)רומי ואין
ושמא  שתיהן, את שיראו מצוי שאינו זו, היא שקרנית כת
יחידי  הוא כשהשלישי ואפילו שקר, להעיד שכרתם האשה
שם), ('תוספות' שכרתו שמא חוששים אין שתיהן, שראה
(לבעל  קרוב כשהשליח אמרו: ה"ב, פ"ו גיטין וב'ירושלמי'
עם  להצטרף הוא אף יכול - קרוב כשאינו אבל לאשה), או

ס"ט. קמא, סי' אהע"ז שו"ע וראה ולהעיד, אחר עד

.áÏ·‡ ;Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««≈ƒ¿«¬»
Ì‡CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰Ïa˜ ÁÈÏL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈¿ƒ««»»≈»ƒ

ÌÈ„Ú7BÏ ¯ÒÓpL ÔÈa BÈ·Ï BÈa ÏÚa‰ BÏ B˙pL ÔÈa . ≈ƒ≈∆¿»«««≈¿≈≈∆ƒ¿«
È„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈk B„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ»ƒ««»ƒƒ»ƒ««¿≈

‰M‡‰8‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ëb‰ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ≈…ƒ≈«≈¿«¿ƒ»∆»
‰¯ÈÒÓ È„Úa9.dÓˆÚ ‰M‡‰ BÓk , ¿≈≈¿ƒ»¿»ƒ»«¿»

צריך 7) הוא השליח מינוי על עדים אבל קבלה, עדי
ועבר 8)(כסףֿמשנה). שנים בו "חתמו שאם א. סד, גיטין

הט"ז). פ"א, (לעיל כשר" זה הרי - לבינה בינו ונתנו
הי"ח).9) שם (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר

.âËb Ïa˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰«««≈»«¬»ƒ«¿«≈≈
BzL‡Ï10Ëb‰ CÈÏB‰Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ Ï·‡ , ¿ƒ¿¬»»«¬»ƒ«¿ƒ«≈

‰ÎÏB‰ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .BzL‡Ï11. ¿ƒ¿¿∆«ƒ¿»¿ƒ«»»

הוא 10) חוב שהגט בידו, קבלתו עם מגורשת שתהא
(גיטין  מדעתו ושלא בפניו שלא לאדם חבים ואין לאשה,

וברש"י). לידה,11)סב: הגט כשיגיע אלא תתגרש ולא
בסמוך. כמבואר

.ã‰Ï ÁÈÏL ˙ÁÏBL ‰M‡‰ ÔÎÂ„iÓ Ëb dÏ ‡È· ¿≈»ƒ»««»ƒ«¿»ƒ»≈ƒ«
dÏÚa12ÁÈÏL ÔÈ‡Â .‰‡·‰ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈¿ƒ«

ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰13. »»«¬»»»ƒ≈ƒ

א.12) סה, ודף א. סג, שליחותם,13)גיטין מינוי על
לעדים  מקום "שאין הט"ו: פ"ג, אישות בהל' רבינו כדברי
ולדעת  הדבר", אמיתת להודיע אלא האיש בשליחות
ידו, מתחת יוצא וגיטו הואיל בעדים צורך אין שם, הראב"ד
פ"ג. לקידושין בר"ן וכן שליחו, שנעשה מוכיח גיטו
האשה  צריכה לקבלה ששליח הטעם, מאד מובן ולדבריו
בידו, שבכתב הוכחה שום ואין הואיל עדים, בשני לעשותו
להסביר  אפשר רבינו ולדעת שלוחה. שהוא נאמינו ולמה
אין  שבראשון קבלה, לשליח הולכה שליח בין החילוק
מידי  הגט מסירת בשעת אלא מתחיל הגירושין מעשה
צריך  אינו להולכה השליחות מינוי ולפיכך לאשה, השליח
לקבלה  בשליח כן לא הגט, למעשה הכנה אלא שאינו עדים,
מיד  אלא הגט לה למסור לאשה שנית יחזור לא שהוא
הקודם, מינויו סמך על תתגרש הבעל מידי הגט בקבלת
התמנותו  משעת כבר מתחיל הגירושין שמעשה נמצא
כבר  הגט לקבל תרצה לא אם שאפילו שלה, כשליח
שאין  מינויו, על עדים הוא צריך ולפיכך היא, מגורשת
קמא, סי' אהע"ז הט"ז (ע"פ משנים פחות ניתר ערוה איסור
כתב  להצריך נוהגים וכיום הל"ב. פ"ט, לקמן וראה ס"ט)
הולכה  שליח מינוי על המעידים בעדים חתומה הרשאה
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קלט, סי' (אהע"ז אמותיה לארבע חוץ ואפילו כלל, לידה
"בסמטא 57)סט"ו). לו קונות אדם של אמות ארבע כי

כמבואר  בעלים", לה שאין בחצר או הרבים רשות בצדי או
ה"ט. פ"ד, ומתנה זכיה המים 58)בהל' קדמו שהרי

(גיטין  לנוח ראוי שאינו אויר זה והרי הגט, לזריקת והאש
שהגיע  ולפני מים, גבי על עמדה לא ואם וברש"י). עח:
שמא  כי מגורשת, ספק זו הרי ומחקוהו, מים באו לארץ הגט
(מגידֿמשנה  באוירן תקנו לא חכמים, שתקנו אמות ארבע

הנ"ל). הגמרא סוגיית ע"פ

.âéÏL dÈ‡L ˙eL¯a B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dÏ B˜¯Ê¿»»ƒ¿»«ƒƒ¿∆≈»∆
BÏ ·B¯˜ :Ì‰ÈL59‰ˆÁÓ Ëb‰ ‰È‰ ;˙L¯‚Ó dÈ‡ - ¿≈∆»≈»¿…∆∆»»«≈∆¡»

È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ‰È‰iL „Ú ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁnÓe ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»ƒ∆¡»¿∆¡»«∆ƒ¿∆»»¬≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ60epÏh˙Â ÁLzL È„k dÏ ·B¯˜ ‰È‰ ; »≈¿…∆∆»»»»¿≈∆»…«¿ƒ¿∆

‰Ê È¯‰ -61ÏeÒt62Ck ¯Á‡Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú , ¬≈∆»«∆«ƒ«≈¿»»¿««»
.‰lÁzÎÏ Ba ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»

הבאה.59) בהלכה פ"י,60)מבואר לקמן מבואר ודינה
תצא". נשאת ואם תנשא, "לא בכת"י 61)ה"ג: כ"ה

רומי. תצא,62)ובדפוס לא נשאת ואם מדבריהם,
קרוב  שהוא רחוק על יאמרו שמא ה"ב, פ"י לקמן כמבואר

וברש"י). עח: (גיטין

.ãé,B¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰ ‰È‰ ?BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«»»»»¿»¿
BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â63; ¿ƒ≈»¿»¿»¿∆»

ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈML B‡ B¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»¿∆¿≈∆≈¿ƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ64. ¿»¿∆∆¡»¿∆¡»

אמה.63) מאה של במרחק ספק 64)ואפילו היא והרי
יכולה  "היא דין רבינו ביאר ולא שם). (גיטין, מגורשת
שתשוח  כדי אליה קרוב ואינו יכול" אינו והוא לשמרו,
קידושין  שלענין ואע"פ מגורשת, ספק שהיא ונראה ותטלנו,
פ"ד  אישות בהל' כמבואר מקודשת, שהיא רבינו פסק
אשת  איסור חומר מחמת להחמיר יש שבגט אפשר הכ"ב,
ותטלנו" שתשוח "כדי עד ודאי כמגורשת לדונה שלא איש,
בהלכה  לעיל שנאמר למה סותר אינו זה וכל (מגידֿמשנה).
. . אמות ארבע לתוך נפל אם . . . קטפרס ידה "היתה יב:
לידה  הגט הגיע כשכבר ידובר שם כי מגורשת". זו הרי .
כנח  הוא הרי אמותיה ד' תוך כשנח ולפיכך ממנה, ונפל

בידה.

.åè‰lÁz ‡e‰ ‡a65‡È‰ ‰„ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,„ÓÚÂ »¿ƒ»¿»«¿««»»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏ B˜¯Êe ,Bc‚k¿∆¿¿»»ƒ»»«≈¿«¿««

epÏhz ÁLz Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - BlL66. ∆≈»¿…∆∆««ƒ∆ƒ»…«ƒ¿∆
B˜¯Êe ,dc‚k „ÓÚÂ ‡e‰ ‡·e ,‰lÁz ‡È‰ ‰„ÓÚ»¿»ƒ¿ƒ»»¿»«¿∆¿»¿»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ67‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , »««ƒ∆∆¡»¿∆¡»ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï68„Ú , ¿«¿««∆»¬≈∆≈»«

d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL69. ∆«ƒ««≈¿»»

שניהם.65) של שאינה לרשות או הרבים לרשות
בהן,66) זכה כבר לו, קונות אדם של אמות וארבע הואיל

(גיטין  באה לא כאילו היא והרי לתחומו נכנסת זכותה ואין
לשמרו.67)עח.). יכולים שניהם הדין 68)שהרי מצד

גזירה, משום מדבריהם הוא פסול אלא גמור, גט הוא
הי"ג. בסוף לעיל האלו 69)כמבואר הדברים וכל שם.

שניהם, של שאינה ברשות או הרבים ברשות רק אמורים
לא  אם אפילו מגורשת זו הרי חצרה לתוך גיטה זרק אבל
לרשותה  גט "ומשיגיע ה"א: לעיל כמבואר לידה, הגיע
רבותינו  בשם קבלה מביא "גט", ערך וב'ערוך' נתגרשה".
שיגיע  עד מגורשת אינה חצרה לתוך גיטה זרק שאפילו
"המחוור  ה"ב): פ"ח, (גיטין ה'ירושלמי' על ומסתמך לידה,
עח:) גיטין ב'תוספות' (ראה ידה" לתוך שיתננו עד שבכולן
לגרש  "שאין סי"ד), קלט סי' (אהע"ז הרמ"א פסק וכבר
מלבושיה  לתוך או חצרה לתוך הגט לזרוק אפילו לכתחילה

ממש". ידה לתוך אלא

.æè¯eL˜ ‰È‰Â ,d„ÈÏ Ëb‰ ˜¯Ê‰ÁÈLÓa70˙ˆ˜e , »««≈¿»»¿»»»ƒ¿ƒ»¿»
- BÏˆ‡ B‡È·‰ÏÂ B˜zÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B„Èa ‰ÁÈLn‰«¿ƒ»¿»ƒ»¿«¿¿«¬ƒ∆¿

˙L¯‚Ó dÈ‡71˜ÒtzL „Ú ,72‰ÁÈLn‰73BÈ‡ Ì‡Â ; ≈»¿…∆∆«∆ƒ»≈«¿ƒ»¿ƒ≈
B˜zÏ ÏBÎÈ74˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -75. »¿«¿¬≈¿…∆∆

דק.70) חבל ג):71)חוט, כד, (דברים אמרה שהתורה
כריתה  היינו ו"כריתות" בידה", ונתן כריתות ספר לה "וכתב
זה  אין אצלו ולהביאו לנתקו שיכול וכיון והבדלה,

עח:). (גיטין לגיטין,72)"כריתות" ב'מאירי' הוא [כן
העתיק  וכן שתפסוק". "עד (ר"מ) רומי בדפוס אבל שם.
אם  שאפילו קצת משמע שמזה וכתב שם, יוסף' ה'בית
כיון  מגורשת, - המשיחה נפסקה ועלֿידיֿזה ידה קפצה
יוסף' (ה'בית הבעל עלֿידי היתה לידה הנתינה שעיקר
גרמה  שאם סוברים ויש פסקה). שהיא "שתפסוק" מפרש

יוסף']. ב'בית עיי"ש מגורשת, אינה לפסיקה ואם 73)היא
לנתקו  יכול אינו ששוב כיון המשיחה, אחרֿכך נפסקה
שבעת  שכיון אומרים ויש מגורשת. זו הרי אצלו, ולהביאו
מגורשת  אינה אצלו ולהביאו לנתקו היא יכול לידה הנתינה
נותן  אינו הפסיקה בעת שהרי המשיחה, שנפסקה אףֿעלֿפי

ד). ס"ק קלח סי' שמואל' ('בית כבד 74)לה שהגט כגון
החוט. ינתק אליו הגט ימשוך ואם דק, גיטין,75)והחוט

שם.

.æé:Bz¯nLÓ ‡È‰Â ¯BÚ ‡e‰Â dc·Ú „Èa Ëb‰ Ô˙»««≈¿««¿»¿≈¿ƒ¿««¿
˙eÙk ‰È‰ Ì‡76Ëb ‰Ê È¯‰ -77d¯ˆÁÏ ÚÈb‰ el‡Îe , ƒ»»»¬≈∆≈¿ƒƒƒ««¬≈»

Ë‚ BÈ‡ - ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â ;dcˆa ˙„ÓBÚ ‡È‰L78. ∆ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈
‰Ê È¯‰ - Bz¯nLÓ ‡È‰Â ÔLÈ ‡e‰Â „·Ú‰ „Èa B˙¿»¿«»∆∆¿»≈¿ƒ¿««¿¬≈∆

ÏeÒt79˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ˙eÙk ‰È‰ Ì‡Â .80. »¿ƒ»»»¬≈¿…∆∆

להלך.76) יכול ואינו ברגליו או בידיו בגמרא 77)קשור
ישן  עבדה ביד ונתנו גט לה כתב רבא, "אמר עח.): (גיטין
אמרו  ובמסקנא גט". אינו - ניעור גט, זה הרי - ומשמרתו
- הרמב"ם) לדעת ניעור משום (גזירה מספיק אינו שישן
"ישן" שבמקום שהכוונה רבינו ומפרש בכפות", "והלכתא
סקי"ט), קלט סי' (הגר"א "כפות" לומר צריך רבא, שאמר

לדעתה. משתמר וגם מהלך אינו כחצר 78)שכפות שהוא
מה  ואת עצמו את משמר שהעבד לדעתה, שלא המשתמרת
קונה  אינה מהלכת שחצר משום ועוד, עח.). (שם שבידו
- וקרפיפה חצרה גגה אלא התורה ריבתה לא כי לבעליה,
לנוד  העשויים דברים לא אבל ממקומם, נדים שאינם
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דברי  הביא (שם) וה'טור' שם). וברש"י ט: (בבאֿמציעא
והיא  ניעור והוא עבדה ביד הגט "נתן זו: בלשון רבינו
ה'מאירי' הביא וכן גט", אינו כפות היה אפילו משמרתו,
שישתמר  ישן, גם שיהא צריך זה, ולפי רבינו. בדברי שם
שיש  אלא המהלכת. כחצר יהא שלא כפות, וגם לדעתה,
כפות, הוא אם אפילו התורה, מן פסול ניעור ביניהם: הבדל
ואינו  ישן ואילו לדעתו; הוא משתמר ניעור שהוא שכיון
שהרי  מדרבנן, אלא פסול אינו לדעתה, שמשתמר כפות,
הי"ח  להלן וראה ניעור. משום גזרו אלא מהלך, אינו

שם. הוא,79)ובהערה כשר תורה מדין אבל מדבריהם.
ניעור, משום בישן גזרו אלא לדעתה, משתמר הוא שהרי

בניעו  להכשיר יבואו גזרו שלא לא אבל מצויים, שניהם כי ר
דבר  וכל כפות, שיהיה מצוי שאינו כפות, אינו משום כפות
התלמוד, סוגיית ע"פ (מגידֿמשנה בו גזרו לא מצוי שאינו

כא.). ה'טור'80)גיטין לנוסחת מתאימים אלו דברים
נוסחת  לפי אבל עו). הערה (למעלה רבינו בדברי וה'מאירי'
גט, זה הרי וניעור כפות שאם מיותר, זה שלנו הספרים

(כסףֿמשנה). וישן כפות כלֿשכן

.çé‰zÓ ¯ËL dÏ ·˙ÎÂ ,Bc·Ú „Èa B˙e Ëb‰ ·˙k»««≈¿»¿««¿¿»«»¿««»»
‰L¯b˙Â Ëba ‰˙ÎÊ „·Úa ‰˙ÎfL ÔÂÈk - ÂÈÏÚ81, »»≈»∆»¿»»∆∆»¿»«≈¿ƒ¿»¿»

˙eÙk ‰È‰ Ì‡82‰˙˜ - ¯BÚÂ ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â . ƒ»»»¿ƒ≈»¿≈»¿»
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â ,„·Ú‰83ÔÎÂ . »∆∆¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»¿≈

- dÏ B˙ B‡ ¯ˆÁ‰ dÏ ¯ÎÓe ,B¯ˆÁa Ëb‰ Ô˙ Ì‡ƒ»««≈«¬≈»«»∆»≈¿»»
‰˜ÊÁa B‡ ÛÒÎa B‡ ¯ËLa ¯ˆÁ‰ ‰˙wL ÔÂÈk84 ≈»∆»¿»∆»≈ƒ¿»¿∆∆«¬»»

‰L¯b˙85. ƒ¿»¿»

כאחד 81) לה באים וחצרה וגיטה כחצרה, העבד נעשה
כא.). שלפנינו 82)(גיטין הספרים לנוסחת מתאים זה

שיהא  צריך וה'מאירי' ה'טור' לנוסחת אבל בהי"ז, למעלה
בהערה). (שם כפות וגם ישן שנעלה 84)שם.83)גם

ה"ח. פ"א, מכירה בהל' כמבואר החצר, את גדרה או
שם.85) גיטין,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ולהובאה,1) להולכה לקבלה, שלוחים דיני רבינו בו כלל

מיד  גטה לקבל שליח עושה האשה אם לשליחות, הכשרים
ששינה  והבעל לקבלה, שליח עושה אם קטנה בעלה, שליח
שליח  להיות להולכה שליח יכול אם להולכה, קבלה שליח

הגט, ביטול גוסס.לקבלה, או חולה הבעל והניח גט המביא

.à„iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰M‡‰ ‰OBÚL ÁÈÏM‰«»ƒ«∆»»ƒ»¿«≈»ƒ»ƒ«
„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,‰Ïa˜ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,dÏÚa«¿»«ƒ¿»¿ƒ««»»ƒ∆«ƒ««≈¿«

d„ÈÏ ÚÈb‰ el‡k L¯b˙z dÁeÏL2B˙BOÚÏ ‰ÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»«¬
ÌÈ„Ú ÈLa3Ëb‰ ÚÈb‰L e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL ‰ÎÈ¯ˆe . ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ∆»ƒ∆ƒƒ««≈

ÌÈBL‡¯‰ Ì‰ elÙ‡Â .dÁeÏL „ÈÏ4ÔÓ „Á‡ B‡ ¿«¿»«¬ƒ≈»ƒƒ∆»ƒ
ÌÈBL‡¯‰5‰¯eÓb ˙e„Ú BÊ È¯‰ -6. »ƒƒ¬≈≈¿»

יכול,2) אינו - בו לחזור הבעל רצה ואפילו ב. סב, גיטין
הולכה, לשליח בניגוד השליח, בקבלת נתגרשה כבר כי

ה"ה. לקמן מבואר ה"ד.3)שדינו לקמן וראה ב. סג, שם
האמירה.4) עדי הם הקבלה האחרונים 5)שעדי מן ואחד

ובדפוס  (שם), עמהם מצטרף ובזו בזו שראה שלישי ועד

האחרונים". מן "ואחד נוסף: (ר"מ) אומרים 6)רומי ואין
ושמא  שתיהן, את שיראו מצוי שאינו זו, היא שקרנית כת
יחידי  הוא כשהשלישי ואפילו שקר, להעיד שכרתם האשה
שם), ('תוספות' שכרתו שמא חוששים אין שתיהן, שראה
(לבעל  קרוב כשהשליח אמרו: ה"ב, פ"ו גיטין וב'ירושלמי'
עם  להצטרף הוא אף יכול - קרוב כשאינו אבל לאשה), או

ס"ט. קמא, סי' אהע"ז שו"ע וראה ולהעיד, אחר עד

.áÏ·‡ ;Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««≈ƒ¿«¬»
Ì‡CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰Ïa˜ ÁÈÏL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈¿ƒ««»»≈»ƒ

ÌÈ„Ú7BÏ ¯ÒÓpL ÔÈa BÈ·Ï BÈa ÏÚa‰ BÏ B˙pL ÔÈa . ≈ƒ≈∆¿»«««≈¿≈≈∆ƒ¿«
È„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈk B„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ»ƒ««»ƒƒ»ƒ««¿≈

‰M‡‰8‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ëb‰ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ≈…ƒ≈«≈¿«¿ƒ»∆»
‰¯ÈÒÓ È„Úa9.dÓˆÚ ‰M‡‰ BÓk , ¿≈≈¿ƒ»¿»ƒ»«¿»

צריך 7) הוא השליח מינוי על עדים אבל קבלה, עדי
ועבר 8)(כסףֿמשנה). שנים בו "חתמו שאם א. סד, גיטין

הט"ז). פ"א, (לעיל כשר" זה הרי - לבינה בינו ונתנו
הי"ח).9) שם (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר

.âËb Ïa˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰«««≈»«¬»ƒ«¿«≈≈
BzL‡Ï10Ëb‰ CÈÏB‰Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ Ï·‡ , ¿ƒ¿¬»»«¬»ƒ«¿ƒ«≈

‰ÎÏB‰ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .BzL‡Ï11. ¿ƒ¿¿∆«ƒ¿»¿ƒ«»»

הוא 10) חוב שהגט בידו, קבלתו עם מגורשת שתהא
(גיטין  מדעתו ושלא בפניו שלא לאדם חבים ואין לאשה,

וברש"י). לידה,11)סב: הגט כשיגיע אלא תתגרש ולא
בסמוך. כמבואר

.ã‰Ï ÁÈÏL ˙ÁÏBL ‰M‡‰ ÔÎÂ„iÓ Ëb dÏ ‡È· ¿≈»ƒ»««»ƒ«¿»ƒ»≈ƒ«
dÏÚa12ÁÈÏL ÔÈ‡Â .‰‡·‰ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈¿ƒ«

ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰13. »»«¬»»»ƒ≈ƒ

א.12) סה, ודף א. סג, שליחותם,13)גיטין מינוי על
לעדים  מקום "שאין הט"ו: פ"ג, אישות בהל' רבינו כדברי
ולדעת  הדבר", אמיתת להודיע אלא האיש בשליחות
ידו, מתחת יוצא וגיטו הואיל בעדים צורך אין שם, הראב"ד
פ"ג. לקידושין בר"ן וכן שליחו, שנעשה מוכיח גיטו
האשה  צריכה לקבלה ששליח הטעם, מאד מובן ולדבריו
בידו, שבכתב הוכחה שום ואין הואיל עדים, בשני לעשותו
להסביר  אפשר רבינו ולדעת שלוחה. שהוא נאמינו ולמה
אין  שבראשון קבלה, לשליח הולכה שליח בין החילוק
מידי  הגט מסירת בשעת אלא מתחיל הגירושין מעשה
צריך  אינו להולכה השליחות מינוי ולפיכך לאשה, השליח
לקבלה  בשליח כן לא הגט, למעשה הכנה אלא שאינו עדים,
מיד  אלא הגט לה למסור לאשה שנית יחזור לא שהוא
הקודם, מינויו סמך על תתגרש הבעל מידי הגט בקבלת
התמנותו  משעת כבר מתחיל הגירושין שמעשה נמצא
כבר  הגט לקבל תרצה לא אם שאפילו שלה, כשליח
שאין  מינויו, על עדים הוא צריך ולפיכך היא, מגורשת
קמא, סי' אהע"ז הט"ז (ע"פ משנים פחות ניתר ערוה איסור
כתב  להצריך נוהגים וכיום הל"ב. פ"ט, לקמן וראה ס"ט)
הולכה  שליח מינוי על המעידים בעדים חתומה הרשאה
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oiyexibקמ zekld - miyp xtq - hay e"k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

סעיף  שם נמצא ההרשאה ונוסח סי"א, קמא, סי' (אהע"ז
ל).

.äB‡ ÏÚa‰ ÁÏML Ë‚a ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»ƒ¿»∆∆¿≈∆»««««
d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ‰‡·‰ ÁÈÏL dÏ ‡È·‰L14ÏÎÂ . ∆≈ƒ»¿ƒ«¬»»«∆«ƒ«≈¿»»¿»

ÁÈÏL ‡e‰ ,Ì˙Ò ÁÈÏL ÔÈhb ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ«¿»¿ƒ«
.‰‡·‰ ÁÈÏL B‡ ‰ÎÏB‰»»¿ƒ«¬»»

הוא 14) הרי להולכה בשליח כי א. סה, ודף ב. סב, גיטין
כאילו  זה הרי האשה ליד מסרו שלא וכל הבעל, במקום
שאינה  בידה, הגט נתן לא ועדיין לגרשה עומד בעלה
אע"פ  הבאה ובשליח משולחו. עדיף השליח ואין מגורשת
גיטי, לי הבא שהדגישה: מתוך אבל אותו, מינתה שהיא
גט  כשיגיע אלא להתגרש רוצה שאינה התנתה כאילו זו הרי

סב:). לגיטין (ר"ן לידה

.åÔÈa ‰Ïa˜ ÁÈÏLÏ ÔÈa ,Ëb‰ ˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ«≈≈ƒ¿ƒ««»»≈
,Ì"ekÚ‰ :‰MÓÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ÁÈÏLÏƒ¿ƒ«»»«¬»»ƒ«¬ƒ»»«

ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â ,L¯Á‰Â ,„·Ú‰Â15B‡ Ïa˜ Ì‡Â . ¿»∆∆¿«≈≈¿«∆¿«»»¿ƒƒ≈
Ë‚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ‡È·‰16. ≈ƒ∆»≈∆≈≈

דיעה,15) בני שאינם משום - וקטן שוטה חרש א. כג, גיטין
להם  ויקחו "איש": בה שנאמר לשליחות, ראויים ואינם
בקידושין  כמבואר לכולם. לוקח אחד - אבות לבית שה איש
וקידושין, גיטין בתורת אינם ועבד ונכרי (רש"י), א מב,
דבר  וכל בהם, נוהג גט ואין קידושין תפיסת להם שאין
פעולת  בו למלא יכול אינו לעצמו, לאדם לו ראוי שאין

שם). (רש"י חילק 16)שליח שלא שם, הרי"ף כדעת
משמע  וכן שם) בר"ן (עי' לקבלה הולכה בין בעבד
בטל, הגט בהולכה שאפילו ה"ו, פ"ב גיטין ב'ירושלמי'
אבל  פסול, לקבלה שרק מגאש, אבן הלוי יוסף רבי ודעת
אינו  הולכה שליח כי שליח. להיות העבד כשר להולכה
אבל  שליח. להיות כשר והעבד סתם, שליח כשאר אלא
לו  אין ועבד מגורשת, לידו הגט שהגיע משעה קבלה שליח
שם). (ר"ן גיטין בתורת ואינו הואיל גירושין לקבל "יד"
הבעל  ומינה ישראל, לפלוני שיתננו גוי ביד הגט שלח ואם
לאשתו  גיטו להוליך שליחו שיהיה פלוני לאותו בכתבו
בלבד  קוף" "מעשה אלא כאן עושה אינו שהגוי כשר,
קמא, סי' אהע"ז בשו"ע וראה כז. אות ב', סי' גיטין (רא"ש

סל"ה).

.æÌÈ¯Lk - ÌÈ·B¯w‰Â ÌÈLp‰ Ï·‡17elÙ‡Â . ¬»«»ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒ
‰¯·Úa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰18ÔÈ¯Lk - «¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ«¬≈»¿≈ƒ

Ëb ˙eÁÈÏLÏ19‰¯Bz È¯·cÓ ‰¯·Úa ÔÈÏeÒt‰ Ï·‡ .20 ƒ¿ƒ≈¬»«¿ƒ«¬≈»ƒƒ¿≈»
Ëb‰ ˙‡·‰Ï ÔÈÏeÒt -21‰Ê È¯‰ - e‡È·‰ Ì‡Â ; ¿ƒ«¬»««≈¿ƒ≈ƒ¬≈∆

ÏeÒt22eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ëb‰ Ìi˜˙pLk ?ÌÈ¯ »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«≈
ÂÈÓ˙BÁa23È¯·c ÏÚ ‡l‡ Ba CÓÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»¬»ƒ…ƒ¿«∆»«ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa ÏeÒt24Ë‚ BÈ‡ -25. »«¬≈»ƒ«»≈≈

ב.17) כג, בגיטין כמבואר הגט, כגון 18)לשליחות
המנויים  יונים, ומפריחי בריבית, מלווים בקוביא, משחקים
מדבריהם. גזלנים שהם מ"ח) פ"א, השנה (ראש במשנה

להתירה 19) בעלה שמת באשה להעיד שכשרים כשם

הי"ז. פי"ב, ולקמן כב. השנה (ראש גזלן 20)להנשא כגון
נבילות  האוכל או ראשון, יוםֿטוב שחילל או ממש,
פ"י, עדות בהל' כמבואר להכעיס, בין לתאבון בין ושקצים
הן, בתורה לאֿתעשה מצוות ושמונה וששים ומאה ה"ג.
בלבד, מלקות עונש אלא ביתֿדין מיתת ולא כרת בהן שאין

ה"ד. פי"ט, סנהדרין בהל' מנויין חשודים 21)וכולן שהם
להוליך  שליח עשאם שהבעל לומר נאמנים ואינם לשקר
קמא, סי' אהע"ז הגר"א' ב'הגהות וכן (משנהֿלמלך, הגט

ה"ב.22)עא). פ"י, לקמן כמבואר תצא, לא נשאת ואם
ואינה 23) נכונה שהיא הגט עדי חתימת על עדים שהעידו

בחותמיו.24)מזוייפת. הגט נתקיים בטל 25)שלא
עדים  יבואו לא עוד כל תצא, נשאת אם ואפילו לגמרי
התורה  מן בעבירה שפסול מי שכל הגט. עדי חתימת לאשר
אמנם  ב. כה, ביבמות כמבואר כלל, אשה בעדות נאמן אינו
לשני, ספק קידושי מקודשת תהיה ויקדשנה אחר יבוא אם
נמצא  הגט, עדי חתימת ויקיימו עדים מחר יבואו שמא

(כסףֿמשנה). השני קידושי בה שתפסו

.ç,B‡È·‰Lk Ï„‚Â Ëb‰ BÏ Ô˙pLk ÔË˜ ÁÈÏM‰ ‰È‰»»«»ƒ«»»¿∆»««≈¿»«¿∆¡ƒ
Áwt˙Â L¯Á26‰tzLÂ ‰ËBL ,27,¯ib˙Â Ì"ekÚ , ≈≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«≈

ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¯¯ÁzLÂ „·Ú28BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¬»ƒ»«
‰È‰ ;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ L¯Á˙Â ,Áwt ‡e‰Â Ëb‰«≈¿ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««»»

ÈeÙL29‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ‰hzLÂ ,Ëb‰ BÏ Ô˙pLk »¿∆»««≈¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»
ÈtÓ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ „ÈÏ Ëb‰ ‡È·‰Lk¿∆≈ƒ«≈¿«ƒ»¬≈∆≈»≈ƒ¿≈

˙Ú„a BÙBÒÂ B˙lÁzL30. ∆¿ƒ»¿¿««

לדבר.26) ופיו לשמוע אזניו דעתו 27)נפקחו אליו חזרה
ולא 28)ונצטללה. היתה, בפסול הנתינה שתחילת

גט. שליחי להיות בדעתו.29)הוכשרו מיושב
א.30) כג, גיטין

.èÏË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»…
‡‰ÈÂ Èh‚ ÈÏ31,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - E„Èa ÈÏ ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿¬≈∆»ƒ«¿«»»

ÈÏa˜˙‰' BÏ ‰¯Ó‡ el‡Îe32LÈÂ .'Èhb33‰M‡Ï ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈»ƒ»
ÏL BÁeÏL „iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰Ïa˜ ÁÈÏL ˙BOÚÏ«¬¿ƒ««»»¿«≈»ƒ»ƒ«¿∆

dÏÚa34ÏÚ Û‡ ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ dÈ‡ ‰pË˜e . «¿»¿«»≈»»»ƒ«¿«»»««
‰ÏB„‚k dhb dÏ ‰B˜ d¯ˆÁL Èt35ÁÈÏML ÈtÓ . ƒ∆¬≈»»»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ«

Ôa BÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‰Ïa«̃»»»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒƒ««»»∆≈∆
‰¯eÓ‚ ‰Úc36. ≈»¿»

התימנים,31) ובכת"י בידך". לי "יהא לו: שאמרה או
לי. יהא גיטי לי טול ובכת"י 32)הנוסח: ב. סג, גיטין

"התקב' רומי: בדפוס וכן לי". "התקבל התימנים:
לי". הולכה.34)יכולה.33)(=התקבל) שליח שהוא

מקבלתו  שאינה בעיניה קלותי לומר: הבעל בזיון בזה ואין
שם). (גיטין, זו 35)בעצמה הרי לחצרה, הגט ינתן שאם

י, בבבאֿמציעא כמבואר ממש, לידה נמסר כאילו מגורשת
גזילה  בהל' וכמבואר מ"ידה", נלמדת קטנה של שחצרה ב

ה"י. טעם 36)פי"ז, "לא הזה לטעם אין הראב"ד, לדעת
כך  דעת, בן להיות צריך שהשליח כשם אלא ריח" ולא
סה.): (גיטין שאמרו וכמו דעת, בן שיהיה צריך השולח
אינה  הבאה שליח גם ולפיֿזה שליח", עושה קטן "אין
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רואים, ואנו הואיל היא, רבינו דעת אולם לעשות. יכולה
שלא  מתגרשת והיא קבלה שליח עושה גדולה שאשה
דעתה  גילתה שכן - לה היא שזכות משום כרחך על בפניה,
בפניה. שלא השליח לה זוכה ולפיכך - שליחה מינוי עלֿידי
עלֿידי  דעתה וגילתה הואיל נאמר: בקטנה גם כן אם
או  הבעל לה שיזכה נאמר להתגרש, רוצה שהיא שליחה
שאינו  אע"פ אחר", ידי על ה"מזכה כדין גיטה, את ביתֿדין
מתרץ  לפיכך מיד, ותתגרש כחצרה זה שליחה ויהא שליחה,
צריך  וגם הקטן, על מעידים ואין עדים צריך שהמינוי רבינו,
הגט, מסירת בשעת עכשיו גם לה היא שזכות ידעו שהעדים
דעת  בת ואינה והואיל הקודמת, מדעתה בה חזרה ולא
לה  הוא וחוב עכשיו, בה חזרה שמא גם חוששים - גמורה

המשנה'). ('מרכבת

.é:ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«»»¿»««««
CÏB‰ dhb ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,dhb dÏ Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÈ‡≈¿ƒ∆¿«≈»ƒ»∆»¬≈∆ƒ»≈
ÁÈÏL ‰Ê ‰OÚÂ ,ÏÚa‰ „Èa ˙eL¯‰ - dÏ B˙B‡»»¿¿««««¿«¬»∆»ƒ«

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰Ï37:BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¿…»ƒ«¿«»»¬»ƒ»«
‡Ï - dÏ ‰ÎÊ :B‡ ,[EÏ ‡‰ :B‡] ,dhb dÏ Ïa˜˙‰ƒ¿«≈»ƒ»≈¿¿≈»…
- dÏ CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú»«¿ƒ««»»¬»ƒ»«≈»
Ì‡ CÎÂ .ÏÚa‰ ÁÈÏL ‰OÚÂ ,‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú»«¿ƒ««»»¿«¬»¿ƒ««««¿»ƒ

‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú - dÏ Ô˙Â CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡38. »«≈¿≈»»«¿ƒ««»»

הגיע 37) שלא עוד כל חוזר, - לחזור הבעל רצה אם ולפיכך
סב: (גיטין לידה לשון 38)).הגט והזכיר הואיל שם.

הולכה. שליח למנותו אלא רצונו שאין דעתו, גילה "הולך"
"זכה  כאומר: זה הרי בלבד, לה" "תן אלא אמר לא אם אבל
פ"ד  זכיה בהל' כמבואר הקבלה, שליחות עקר ולא לה",
סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור זכה כאומר: תן, שהאומר: ה"ד,

ט). ס"ק שמואל' ב'בית שם וראה סי"ח. קמ,

.àé¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ÔÓ Ëb Ïa˜Ï ‡aL ‰M‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ»∆»¿«≈≈ƒ«««¿»«
Ëb CÏB‰ :ÏÚa‰ BÏ ¯ÓB‡Â ,È‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL :BÏ¿ƒ««»»¬ƒ¿≈«««≈≈
‡l‡ ,E˙eÁÈÏL ¯˜BÚ ÈÈ‡ :¯ÓBÏk ,‰¯Ó‡L BÓk ‰Ê∆¿∆»¿»¿«≈ƒ≈¿ƒ¿∆»

L E˙B‡ ‰˙OÚL ÔÈaÈ¯‰ ‰‡·‰ ÁÈÏL B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏ ≈∆»¿»¿¿ƒ««»»¿ƒ«¬»»¬≈
‡Ï :BÏ ‰¯Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È·‰Â ,‰¯Ó‡L BÓk ‰z‡«»¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»…

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL]39elÙ‡ - ‰‡·‰ ÁÈÏL ‡l‡ EÈzÓO [ »ƒ«¿«»»«¿ƒ∆»¿ƒ«¬»»¬ƒ
ÁÈÏM‰ ¯˜Ú È¯‰L ;˙L¯‚Ó dÈ‡ ,d„ÈÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈»««»ƒ«
‡Ï ÌÏBÚÓ :ÏÚaÏ ¯Ó‡Â ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ˙eÁÈÏL¿ƒ∆»¿»ƒ¿»««««≈»…

dÏ ‰‡·‰ ÁÈÏL È˙ÈOÚ40. «¬≈ƒ¿ƒ«¬»»»

אינן.39) אלו תיבות קושטא, בדפוס וכן התימנים, בכת"י
זה 40) והרי מרובה, טרחתו שאין לקבלה, שליח אלא

אפש  אי להולכה שליח - אפשי לקבלה שליח י,כאומר:
גט, זה אין לאשה הגט והוליך אח"כ נמלך ואפילו
אמר  אבל סג.), (גיטין הולכה כשליח קבלו לא שמתחילה
הרי  שאמרה, כמו אמר: ולא לה, ותן הולך לשליח: הבעל
הגט  וקיבל ידו שכשפשט לידה, גט כשיגיע מגורשת זו
להולכה  שליח ונעשה קיבל הבעל דברי דעת על - מהבעל

(מגידֿמשנה).

.áéBÏ ¯Ó‡Â ,È‡ ‰‡·‰ ÁÈÏL :ÏÚaÏ ÁÈÏL ¯Ó‡»«»ƒ««««¿ƒ«¬»»¬ƒ¿»«

‰¯Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È·‰Â ,‰¯Ó‡L BÓk CÏB‰ :ÏÚa‰«««≈¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ÔÂÈk - EÈzÓO ‰Ïa˜Ï ÁÈÏL :BÏ»ƒ«¿«»»«¿ƒ≈»∆ƒƒ«≈¿»»

˙L¯‚Ó41‡l‡ ,‰¯Ó‡L ˙eÁÈÏL ¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ; ¿…∆∆∆¬≈…»«¿ƒ∆»¿»∆»
d˙B‡ Ú¯‚42¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ïa˜Ï ˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰L . »«»∆¬≈ƒ∆∆¿«»»¿≈

„·Ïa ‰‡·‰Ï ÏÚaÏ43. ««««¬»»ƒ¿«

שהבעל 41) השליח, לידי הגט מסירת עם מגורשת ואינה
הולכה. שליח אלא עשאו ולא השליח, דברי על סמך

לידה.42) הגט ולהמציא לטרוח עליה ואין 43)הכביד
כלֿשכן  הבאה, בשליחות הוא מתרצה שאם עקירה, כאן
לענין  הבאה בכלל שהקבלה קבלה, בשליחות שמתרצה

וברש"י). עו: בבבאֿמציעא וכן שם, (גיטין טורח

.âédÏ BzÏ ÁÈÏL ‡a ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
(ÈÏ) ‰È‰È :ÌÈ„Ú ÈÙa BÏ ‰¯Ó‡ ‡l‡ ,ezÏË ‡ÏÂ¿…¿»«∆»»¿»ƒ¿≈≈ƒƒ¿∆ƒ

EÏˆ‡ ÔB„wt ‰Ê Ë‚44z‡ È¯‰ :BÏ ‰¯Ó‡L B‡ , ≈∆ƒ»∆¿¿∆»¿»¬≈«¿
ÈÏ BÏa˜Ï ÁÈÏL45˜ÙÒa ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -46„Ú »ƒ«¿«¿ƒ¬≈¿…∆∆¿»≈«

L¯b˙z d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL∆«ƒ«≈¿»»ƒ∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿»≈
È‡cÂ47. ««

הדברים 44) מקור לקבלה. שלוחה שיהיה לומר ונתכוונה
פ"ו. גיטין הרי"ף גירסת לפי הוא אין 45)אלה ו"בפקדון"

הבעל שהרי "לי", שתאמר: הפקידו צורך פקדון בתורת לא
לומר, נתכוונה ובוודאי לו, נתנו גירושין לשם אלא אצלו

סג:). גיטין (ר"ן לקבלה שלוחה שם.46)שיהא גיטין,
לקבלה, מהולכה להיעתק השליח יכול אם לחכמים נסתפק

להולכה. שמינהו הבעל שליחות שגמר שהרי 47)טרם
הוא  בשליחותו ועדיין האיש, שליח מהיות השליח חזר לא

עומד.

.ãédÏ B˙B dÏ B˙B ‡e‰Lk ,Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆¿»¿»
ÌÈL ÈÙa48¯Á‡Â ,B˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿≈¿«ƒ¿»«¿«ƒ¿ƒƒƒ¿¿««

ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ ÁÈÏM‰ ÔÈcL .Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pÈ Ck»ƒ»≈»ƒ¿≈∆∆ƒ«»ƒ«ƒ»ƒ»¿ƒ
dnÚ ÏÚa‰49B˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ì˜ ‡e‰ ÂÈzÁzL , «««ƒ»∆«¿»»¿ƒ»ƒ¿»

ez˜¯Êe ezÏËe ,‰¯ÈÒÓ È„Ú e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ dÏ ÁÈÏM‰«»ƒ«»¿…¿»≈≈¿ƒ»¿»«¿»«
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌiÏ50. «»¬≈»≈¿…∆∆

פ"א,48) לעיל כמבואר מסירה", בעדי הגירושין "שעיקר
לקרותו,49)הט"ו. העדים צריכים הגט נתינת שבשעת

הי"ט. פ"א, לעיל כלל,50)כמבואר גט זה היה לא שמא
הבעל  נתנו ואפילו לים. שנזרק אחרי לבדקו איֿאפשר והרי
כמבואר  היה, כשר גט לומר נאמן אינו לים, וזרקתו לידה

הכ"א. פ"א, לעיל

.åèepÏhÈ - dÈ·Ï BÈa Ëb‰ Ô˙Â ÁÈÏM‰ ¯·Ú»««»ƒ«¿»««≈≈¿≈»ƒ¿∆
‰pnÓ51ÌÈL ÈÙa dÏ BzÈÂ ¯ÊÁÈÂ52- ˙Ó Ì‡Â . ƒ∆»¿«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ≈

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜Ó d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53È¯‰ , ƒ¿«≈≈ƒ««»»¿À»¿»»¬≈
¯Lk Ëb ‰Ê54. ∆≈»≈

הי"ז.51) פ"ז, לקמן וכמבואר שנשאת, לאחר אפילו
הגט 52) נמסר שלא שכל שהורה, הגאונים מן יש שהרי
(ראה בפ  פסול גט זה הרי שנים, בו שחתמו אע"פ שנים ני

זה  ולתקן לדבריו לחוש צריך לפיכך הט"ז), פ"א, לעיל
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סעיף  שם נמצא ההרשאה ונוסח סי"א, קמא, סי' (אהע"ז
ל).

.äB‡ ÏÚa‰ ÁÏML Ë‚a ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»ƒ¿»∆∆¿≈∆»««««
d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ‰‡·‰ ÁÈÏL dÏ ‡È·‰L14ÏÎÂ . ∆≈ƒ»¿ƒ«¬»»«∆«ƒ«≈¿»»¿»

ÁÈÏL ‡e‰ ,Ì˙Ò ÁÈÏL ÔÈhb ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ«¿»¿ƒ«
.‰‡·‰ ÁÈÏL B‡ ‰ÎÏB‰»»¿ƒ«¬»»

הוא 14) הרי להולכה בשליח כי א. סה, ודף ב. סב, גיטין
כאילו  זה הרי האשה ליד מסרו שלא וכל הבעל, במקום
שאינה  בידה, הגט נתן לא ועדיין לגרשה עומד בעלה
אע"פ  הבאה ובשליח משולחו. עדיף השליח ואין מגורשת
גיטי, לי הבא שהדגישה: מתוך אבל אותו, מינתה שהיא
גט  כשיגיע אלא להתגרש רוצה שאינה התנתה כאילו זו הרי

סב:). לגיטין (ר"ן לידה

.åÔÈa ‰Ïa˜ ÁÈÏLÏ ÔÈa ,Ëb‰ ˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ«≈≈ƒ¿ƒ««»»≈
,Ì"ekÚ‰ :‰MÓÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ÁÈÏLÏƒ¿ƒ«»»«¬»»ƒ«¬ƒ»»«

ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â ,L¯Á‰Â ,„·Ú‰Â15B‡ Ïa˜ Ì‡Â . ¿»∆∆¿«≈≈¿«∆¿«»»¿ƒƒ≈
Ë‚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ‡È·‰16. ≈ƒ∆»≈∆≈≈

דיעה,15) בני שאינם משום - וקטן שוטה חרש א. כג, גיטין
להם  ויקחו "איש": בה שנאמר לשליחות, ראויים ואינם
בקידושין  כמבואר לכולם. לוקח אחד - אבות לבית שה איש
וקידושין, גיטין בתורת אינם ועבד ונכרי (רש"י), א מב,
דבר  וכל בהם, נוהג גט ואין קידושין תפיסת להם שאין
פעולת  בו למלא יכול אינו לעצמו, לאדם לו ראוי שאין

שם). (רש"י חילק 16)שליח שלא שם, הרי"ף כדעת
משמע  וכן שם) בר"ן (עי' לקבלה הולכה בין בעבד
בטל, הגט בהולכה שאפילו ה"ו, פ"ב גיטין ב'ירושלמי'
אבל  פסול, לקבלה שרק מגאש, אבן הלוי יוסף רבי ודעת
אינו  הולכה שליח כי שליח. להיות העבד כשר להולכה
אבל  שליח. להיות כשר והעבד סתם, שליח כשאר אלא
לו  אין ועבד מגורשת, לידו הגט שהגיע משעה קבלה שליח
שם). (ר"ן גיטין בתורת ואינו הואיל גירושין לקבל "יד"
הבעל  ומינה ישראל, לפלוני שיתננו גוי ביד הגט שלח ואם
לאשתו  גיטו להוליך שליחו שיהיה פלוני לאותו בכתבו
בלבד  קוף" "מעשה אלא כאן עושה אינו שהגוי כשר,
קמא, סי' אהע"ז בשו"ע וראה כז. אות ב', סי' גיטין (רא"ש

סל"ה).

.æÌÈ¯Lk - ÌÈ·B¯w‰Â ÌÈLp‰ Ï·‡17elÙ‡Â . ¬»«»ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒ
‰¯·Úa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰18ÔÈ¯Lk - «¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ«¬≈»¿≈ƒ

Ëb ˙eÁÈÏLÏ19‰¯Bz È¯·cÓ ‰¯·Úa ÔÈÏeÒt‰ Ï·‡ .20 ƒ¿ƒ≈¬»«¿ƒ«¬≈»ƒƒ¿≈»
Ëb‰ ˙‡·‰Ï ÔÈÏeÒt -21‰Ê È¯‰ - e‡È·‰ Ì‡Â ; ¿ƒ«¬»««≈¿ƒ≈ƒ¬≈∆

ÏeÒt22eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ëb‰ Ìi˜˙pLk ?ÌÈ¯ »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«≈
ÂÈÓ˙BÁa23È¯·c ÏÚ ‡l‡ Ba CÓÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»¬»ƒ…ƒ¿«∆»«ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa ÏeÒt24Ë‚ BÈ‡ -25. »«¬≈»ƒ«»≈≈

ב.17) כג, בגיטין כמבואר הגט, כגון 18)לשליחות
המנויים  יונים, ומפריחי בריבית, מלווים בקוביא, משחקים
מדבריהם. גזלנים שהם מ"ח) פ"א, השנה (ראש במשנה

להתירה 19) בעלה שמת באשה להעיד שכשרים כשם

הי"ז. פי"ב, ולקמן כב. השנה (ראש גזלן 20)להנשא כגון
נבילות  האוכל או ראשון, יוםֿטוב שחילל או ממש,
פ"י, עדות בהל' כמבואר להכעיס, בין לתאבון בין ושקצים
הן, בתורה לאֿתעשה מצוות ושמונה וששים ומאה ה"ג.
בלבד, מלקות עונש אלא ביתֿדין מיתת ולא כרת בהן שאין

ה"ד. פי"ט, סנהדרין בהל' מנויין חשודים 21)וכולן שהם
להוליך  שליח עשאם שהבעל לומר נאמנים ואינם לשקר
קמא, סי' אהע"ז הגר"א' ב'הגהות וכן (משנהֿלמלך, הגט

ה"ב.22)עא). פ"י, לקמן כמבואר תצא, לא נשאת ואם
ואינה 23) נכונה שהיא הגט עדי חתימת על עדים שהעידו

בחותמיו.24)מזוייפת. הגט נתקיים בטל 25)שלא
עדים  יבואו לא עוד כל תצא, נשאת אם ואפילו לגמרי
התורה  מן בעבירה שפסול מי שכל הגט. עדי חתימת לאשר
אמנם  ב. כה, ביבמות כמבואר כלל, אשה בעדות נאמן אינו
לשני, ספק קידושי מקודשת תהיה ויקדשנה אחר יבוא אם
נמצא  הגט, עדי חתימת ויקיימו עדים מחר יבואו שמא

(כסףֿמשנה). השני קידושי בה שתפסו

.ç,B‡È·‰Lk Ï„‚Â Ëb‰ BÏ Ô˙pLk ÔË˜ ÁÈÏM‰ ‰È‰»»«»ƒ«»»¿∆»««≈¿»«¿∆¡ƒ
Áwt˙Â L¯Á26‰tzLÂ ‰ËBL ,27,¯ib˙Â Ì"ekÚ , ≈≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«≈

ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¯¯ÁzLÂ „·Ú28BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¬»ƒ»«
‰È‰ ;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ L¯Á˙Â ,Áwt ‡e‰Â Ëb‰«≈¿ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««»»

ÈeÙL29‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ‰hzLÂ ,Ëb‰ BÏ Ô˙pLk »¿∆»««≈¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»
ÈtÓ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ „ÈÏ Ëb‰ ‡È·‰Lk¿∆≈ƒ«≈¿«ƒ»¬≈∆≈»≈ƒ¿≈

˙Ú„a BÙBÒÂ B˙lÁzL30. ∆¿ƒ»¿¿««

לדבר.26) ופיו לשמוע אזניו דעתו 27)נפקחו אליו חזרה
ולא 28)ונצטללה. היתה, בפסול הנתינה שתחילת

גט. שליחי להיות בדעתו.29)הוכשרו מיושב
א.30) כג, גיטין

.èÏË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»…
‡‰ÈÂ Èh‚ ÈÏ31,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - E„Èa ÈÏ ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿¬≈∆»ƒ«¿«»»

ÈÏa˜˙‰' BÏ ‰¯Ó‡ el‡Îe32LÈÂ .'Èhb33‰M‡Ï ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈»ƒ»
ÏL BÁeÏL „iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰Ïa˜ ÁÈÏL ˙BOÚÏ«¬¿ƒ««»»¿«≈»ƒ»ƒ«¿∆

dÏÚa34ÏÚ Û‡ ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ dÈ‡ ‰pË˜e . «¿»¿«»≈»»»ƒ«¿«»»««
‰ÏB„‚k dhb dÏ ‰B˜ d¯ˆÁL Èt35ÁÈÏML ÈtÓ . ƒ∆¬≈»»»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ«

Ôa BÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‰Ïa«̃»»»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒƒ««»»∆≈∆
‰¯eÓ‚ ‰Úc36. ≈»¿»

התימנים,31) ובכת"י בידך". לי "יהא לו: שאמרה או
לי. יהא גיטי לי טול ובכת"י 32)הנוסח: ב. סג, גיטין

"התקב' רומי: בדפוס וכן לי". "התקבל התימנים:
לי". הולכה.34)יכולה.33)(=התקבל) שליח שהוא

מקבלתו  שאינה בעיניה קלותי לומר: הבעל בזיון בזה ואין
שם). (גיטין, זו 35)בעצמה הרי לחצרה, הגט ינתן שאם

י, בבבאֿמציעא כמבואר ממש, לידה נמסר כאילו מגורשת
גזילה  בהל' וכמבואר מ"ידה", נלמדת קטנה של שחצרה ב

ה"י. טעם 36)פי"ז, "לא הזה לטעם אין הראב"ד, לדעת
כך  דעת, בן להיות צריך שהשליח כשם אלא ריח" ולא
סה.): (גיטין שאמרו וכמו דעת, בן שיהיה צריך השולח
אינה  הבאה שליח גם ולפיֿזה שליח", עושה קטן "אין
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רואים, ואנו הואיל היא, רבינו דעת אולם לעשות. יכולה
שלא  מתגרשת והיא קבלה שליח עושה גדולה שאשה
דעתה  גילתה שכן - לה היא שזכות משום כרחך על בפניה,
בפניה. שלא השליח לה זוכה ולפיכך - שליחה מינוי עלֿידי
עלֿידי  דעתה וגילתה הואיל נאמר: בקטנה גם כן אם
או  הבעל לה שיזכה נאמר להתגרש, רוצה שהיא שליחה
שאינו  אע"פ אחר", ידי על ה"מזכה כדין גיטה, את ביתֿדין
מתרץ  לפיכך מיד, ותתגרש כחצרה זה שליחה ויהא שליחה,
צריך  וגם הקטן, על מעידים ואין עדים צריך שהמינוי רבינו,
הגט, מסירת בשעת עכשיו גם לה היא שזכות ידעו שהעדים
דעת  בת ואינה והואיל הקודמת, מדעתה בה חזרה ולא
לה  הוא וחוב עכשיו, בה חזרה שמא גם חוששים - גמורה

המשנה'). ('מרכבת

.é:ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«»»¿»««««
CÏB‰ dhb ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,dhb dÏ Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÈ‡≈¿ƒ∆¿«≈»ƒ»∆»¬≈∆ƒ»≈
ÁÈÏL ‰Ê ‰OÚÂ ,ÏÚa‰ „Èa ˙eL¯‰ - dÏ B˙B‡»»¿¿««««¿«¬»∆»ƒ«

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰Ï37:BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¿…»ƒ«¿«»»¬»ƒ»«
‡Ï - dÏ ‰ÎÊ :B‡ ,[EÏ ‡‰ :B‡] ,dhb dÏ Ïa˜˙‰ƒ¿«≈»ƒ»≈¿¿≈»…
- dÏ CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú»«¿ƒ««»»¬»ƒ»«≈»
Ì‡ CÎÂ .ÏÚa‰ ÁÈÏL ‰OÚÂ ,‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú»«¿ƒ««»»¿«¬»¿ƒ««««¿»ƒ

‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú - dÏ Ô˙Â CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡38. »«≈¿≈»»«¿ƒ««»»

הגיע 37) שלא עוד כל חוזר, - לחזור הבעל רצה אם ולפיכך
סב: (גיטין לידה לשון 38)).הגט והזכיר הואיל שם.

הולכה. שליח למנותו אלא רצונו שאין דעתו, גילה "הולך"
"זכה  כאומר: זה הרי בלבד, לה" "תן אלא אמר לא אם אבל
פ"ד  זכיה בהל' כמבואר הקבלה, שליחות עקר ולא לה",
סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור זכה כאומר: תן, שהאומר: ה"ד,

ט). ס"ק שמואל' ב'בית שם וראה סי"ח. קמ,

.àé¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ÔÓ Ëb Ïa˜Ï ‡aL ‰M‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ»∆»¿«≈≈ƒ«««¿»«
Ëb CÏB‰ :ÏÚa‰ BÏ ¯ÓB‡Â ,È‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL :BÏ¿ƒ««»»¬ƒ¿≈«««≈≈
‡l‡ ,E˙eÁÈÏL ¯˜BÚ ÈÈ‡ :¯ÓBÏk ,‰¯Ó‡L BÓk ‰Ê∆¿∆»¿»¿«≈ƒ≈¿ƒ¿∆»

L E˙B‡ ‰˙OÚL ÔÈaÈ¯‰ ‰‡·‰ ÁÈÏL B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏ ≈∆»¿»¿¿ƒ««»»¿ƒ«¬»»¬≈
‡Ï :BÏ ‰¯Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È·‰Â ,‰¯Ó‡L BÓk ‰z‡«»¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»…

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL]39elÙ‡ - ‰‡·‰ ÁÈÏL ‡l‡ EÈzÓO [ »ƒ«¿«»»«¿ƒ∆»¿ƒ«¬»»¬ƒ
ÁÈÏM‰ ¯˜Ú È¯‰L ;˙L¯‚Ó dÈ‡ ,d„ÈÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈»««»ƒ«
‡Ï ÌÏBÚÓ :ÏÚaÏ ¯Ó‡Â ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ˙eÁÈÏL¿ƒ∆»¿»ƒ¿»««««≈»…

dÏ ‰‡·‰ ÁÈÏL È˙ÈOÚ40. «¬≈ƒ¿ƒ«¬»»»

אינן.39) אלו תיבות קושטא, בדפוס וכן התימנים, בכת"י
זה 40) והרי מרובה, טרחתו שאין לקבלה, שליח אלא

אפש  אי להולכה שליח - אפשי לקבלה שליח י,כאומר:
גט, זה אין לאשה הגט והוליך אח"כ נמלך ואפילו
אמר  אבל סג.), (גיטין הולכה כשליח קבלו לא שמתחילה
הרי  שאמרה, כמו אמר: ולא לה, ותן הולך לשליח: הבעל
הגט  וקיבל ידו שכשפשט לידה, גט כשיגיע מגורשת זו
להולכה  שליח ונעשה קיבל הבעל דברי דעת על - מהבעל

(מגידֿמשנה).

.áéBÏ ¯Ó‡Â ,È‡ ‰‡·‰ ÁÈÏL :ÏÚaÏ ÁÈÏL ¯Ó‡»«»ƒ««««¿ƒ«¬»»¬ƒ¿»«

‰¯Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È·‰Â ,‰¯Ó‡L BÓk CÏB‰ :ÏÚa‰«««≈¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ÔÂÈk - EÈzÓO ‰Ïa˜Ï ÁÈÏL :BÏ»ƒ«¿«»»«¿ƒ≈»∆ƒƒ«≈¿»»

˙L¯‚Ó41‡l‡ ,‰¯Ó‡L ˙eÁÈÏL ¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ; ¿…∆∆∆¬≈…»«¿ƒ∆»¿»∆»
d˙B‡ Ú¯‚42¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ïa˜Ï ˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰L . »«»∆¬≈ƒ∆∆¿«»»¿≈

„·Ïa ‰‡·‰Ï ÏÚaÏ43. ««««¬»»ƒ¿«

שהבעל 41) השליח, לידי הגט מסירת עם מגורשת ואינה
הולכה. שליח אלא עשאו ולא השליח, דברי על סמך

לידה.42) הגט ולהמציא לטרוח עליה ואין 43)הכביד
כלֿשכן  הבאה, בשליחות הוא מתרצה שאם עקירה, כאן
לענין  הבאה בכלל שהקבלה קבלה, בשליחות שמתרצה

וברש"י). עו: בבבאֿמציעא וכן שם, (גיטין טורח

.âédÏ BzÏ ÁÈÏL ‡a ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
(ÈÏ) ‰È‰È :ÌÈ„Ú ÈÙa BÏ ‰¯Ó‡ ‡l‡ ,ezÏË ‡ÏÂ¿…¿»«∆»»¿»ƒ¿≈≈ƒƒ¿∆ƒ

EÏˆ‡ ÔB„wt ‰Ê Ë‚44z‡ È¯‰ :BÏ ‰¯Ó‡L B‡ , ≈∆ƒ»∆¿¿∆»¿»¬≈«¿
ÈÏ BÏa˜Ï ÁÈÏL45˜ÙÒa ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -46„Ú »ƒ«¿«¿ƒ¬≈¿…∆∆¿»≈«

L¯b˙z d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL∆«ƒ«≈¿»»ƒ∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿»≈
È‡cÂ47. ««

הדברים 44) מקור לקבלה. שלוחה שיהיה לומר ונתכוונה
פ"ו. גיטין הרי"ף גירסת לפי הוא אין 45)אלה ו"בפקדון"

הבעל שהרי "לי", שתאמר: הפקידו צורך פקדון בתורת לא
לומר, נתכוונה ובוודאי לו, נתנו גירושין לשם אלא אצלו

סג:). גיטין (ר"ן לקבלה שלוחה שם.46)שיהא גיטין,
לקבלה, מהולכה להיעתק השליח יכול אם לחכמים נסתפק

להולכה. שמינהו הבעל שליחות שגמר שהרי 47)טרם
הוא  בשליחותו ועדיין האיש, שליח מהיות השליח חזר לא

עומד.

.ãédÏ B˙B dÏ B˙B ‡e‰Lk ,Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆¿»¿»
ÌÈL ÈÙa48¯Á‡Â ,B˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿≈¿«ƒ¿»«¿«ƒ¿ƒƒƒ¿¿««

ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ ÁÈÏM‰ ÔÈcL .Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pÈ Ck»ƒ»≈»ƒ¿≈∆∆ƒ«»ƒ«ƒ»ƒ»¿ƒ
dnÚ ÏÚa‰49B˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ì˜ ‡e‰ ÂÈzÁzL , «««ƒ»∆«¿»»¿ƒ»ƒ¿»

ez˜¯Êe ezÏËe ,‰¯ÈÒÓ È„Ú e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ dÏ ÁÈÏM‰«»ƒ«»¿…¿»≈≈¿ƒ»¿»«¿»«
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌiÏ50. «»¬≈»≈¿…∆∆

פ"א,48) לעיל כמבואר מסירה", בעדי הגירושין "שעיקר
לקרותו,49)הט"ו. העדים צריכים הגט נתינת שבשעת

הי"ט. פ"א, לעיל כלל,50)כמבואר גט זה היה לא שמא
הבעל  נתנו ואפילו לים. שנזרק אחרי לבדקו איֿאפשר והרי
כמבואר  היה, כשר גט לומר נאמן אינו לים, וזרקתו לידה

הכ"א. פ"א, לעיל

.åèepÏhÈ - dÈ·Ï BÈa Ëb‰ Ô˙Â ÁÈÏM‰ ¯·Ú»««»ƒ«¿»««≈≈¿≈»ƒ¿∆
‰pnÓ51ÌÈL ÈÙa dÏ BzÈÂ ¯ÊÁÈÂ52- ˙Ó Ì‡Â . ƒ∆»¿«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ≈

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜Ó d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53È¯‰ , ƒ¿«≈≈ƒ««»»¿À»¿»»¬≈
¯Lk Ëb ‰Ê54. ∆≈»≈

הי"ז.51) פ"ז, לקמן וכמבואר שנשאת, לאחר אפילו
הגט 52) נמסר שלא שכל שהורה, הגאונים מן יש שהרי
(ראה בפ  פסול גט זה הרי שנים, בו שחתמו אע"פ שנים ני

זה  ולתקן לדבריו לחוש צריך לפיכך הט"ז), פ"א, לעיל
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יפה  כוחו שאין מסר, כשהשליח וביחוד האפשר במקום
(מגידֿמשנה). הבעל העדים 53)כמסירת ע"י מאושר

יעידו  אחרים שעדים או חתימותיהם, הן כי בגט החתומים
כך. שבדיעבד 54)על הט"ז, פ"א לעיל רבינו כשיטת

בלבד. חתימה בעדי הגט כשר

.æè¯ÊÁ ‰M‡‰ „ÈÏ ÚÈbiL Ì„˜Â ,Ëb‰ ÏËpL ÁÈÏL»ƒ«∆»««≈¿…∆∆«ƒ«¿«»ƒ»»«
B‡ ,‡e‰ ÏËa EnÚ ÈzÁÏML Ëb :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«≈∆»«¿ƒƒ¿»≈
B‡ ,‡e‰ ÏËa CÈÏ ÈzÁÏML Ëb :‰M‡Ï ¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»ƒ»≈∆»«¿ƒƒ»≈
Ëb :ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ ,BÏh·Ï ¯Á‡ ÁÈÏL ÁÏML∆»«»ƒ««≈¿«¿∆»««¬≈ƒ≈

ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÏËa ÈzL‡Ï ÈzÁÏML55ÏÚ Û‡Â , ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈∆»≈¿««
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L Èt56CÈ¯ˆ ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ïh·Ó‰ ÏÎÂ . ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿»«¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»ƒ
ÌÈL ÈÙa Ïh·iL57B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ¯Á‡ Ì‡Â . ∆¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«≈¿»»
‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ58Èt ÏÚ Û‡Â .BÏh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«¿ƒ««»»≈»¿«¿¿««ƒ

¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL59ÚÈb‰L ¯Á‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏh·e ∆»«¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿««∆ƒƒ«
BÈ‡ - BÏha d¯ˆÁÏ B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ d„ÈÏ¿»»¿«¿ƒ««»»«¬≈»ƒ¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰Â ,ÏËa60. »≈«¬≈∆≈»≈

א.55) לב, הביטול.56)גיטין כמו 57)אחרי שהם
"מוסרני  ד): י, (שביעית פרוזבול בשטר מצינו וכן ביתֿדין,
'בית  נקראים שנים שגם הרי הדיינים", ופלוני פלוני לפניכם
דבר  יוודע שלא לחוש יש משנים, ובפחות לב:). (גיטין דין'
בניה  ונמצאו לאחר האשה תינשא ובינתיים ברבים, הביטול

כו. הלכה לקמן וראה שם). ('תוספות' שידו 58)ממזרים
ה"א. לעיל כמבואר לרב:59)כידה, תלמיד שיאמר "כדי

הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי" עליך לב,60)שלום גיטין
עושה  האדם אין כזה, ורציני חמור שענין א. סז, ונדרים א.
שיוכל  דעתו היתה ולא גמורה, הסכמה מתוך אלא אותו
אישות  הל' והשווה שם). (ר"ן דיבור כדי בתוך בו לחזור

שם. ובביאורנו ה"ט, פ"ב זרה עבודה והל' הכ"ב, פ"ז

.æéÁÈÏL Lw·Óe ¯fÁÓ ‰È‰61‰È‰L B‡ ,BÏh·Ï È„k »»¿«≈¿«≈»ƒ«¿≈¿«¿∆»»
¯fÁÓ ‡e‰L ÔÈ·e ,Ì‰ÈÙa epÏh·iL ÌÈL Lw·Ó¿«≈¿«ƒ∆¿«¿∆ƒ¿≈∆≈∆¿«≈
,ÏËa BÈ‡ - BÏha Ck ¯Á‡Â ,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ Û„B¯Â¿≈ƒƒ«≈¿»»¿««»ƒ¿≈»≈
Ëb‰ ÚÈb‰L Ì„˜ BÏh·Ï ¯fÁÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿«≈¿«¿…∆∆ƒƒ««≈

d„ÈÏ62. ¿»»

שהגט 61) להודיעו הראשון השליח את שישיג שני שליח
הנוסח: התימנים ובכת"י האשה, לידי ימסרנו ולא מבוטל
הראשון  השליח את מבקש שהבעל והכוונה השליח, מבקש

בפניו. הגט את שבלב 62)לבטל דברים כי א. לב, גיטין
שם). ('תוספות' דברים אינם

.çéÈzL‡Ï e˙e Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡63ÏBÎÈ - »««¬»»ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ»
‰ÊÏ Ïh·Ï64‰Ê ÈÙa ‡lL65ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â . ¿«≈¿∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡66Ïh·Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL „Èa Ëb‰ ÁÏL . ¬≈ƒ»««≈¿«¿«ƒ¬≈∆»¿«≈
‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê67BÏhaMÓ ,‰¯OÚ eÈ‰ elÙ‡Â . ∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒ»¬»»ƒ∆ƒ¿

Ëb‰ ÏËa Ì‰Ó „Á‡ ÈÙa68. ƒ¿≈∆»≈∆»≈«≈

נותנו 63) מהם ואחד חותמים מהם ושנים כותב מהם אחד
הכ"ז. פ"ט, לקמן כמבואר וקושטא,64)לה, רומי ובדפוס

זה. בפני שלא זה גט לבטל מהם 65)הנוסח: לאחד לומר
ואפילו  הגט. בטל וממילא תתנהו, אל או תכתבהו אל

שעדות  ליתנו, או לכתבו יכולים אינם האחרים התשעה
פ"ה, עדות בהל' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה שבטלה

שלכתחילה 66)ה"ג. אלא טז, בהלכה לעיל כמבואר
ממזרים, להיות שגורם מפני אחרים שנים בפני לבטל אסור
בניה  ונמצאו תינשא והיא לאשה וימסרנו ידע לא שהשליח
אמר  אם שגם ומובן כו. הלכה בסמוך כמבואר ממזרים,
אותו  קיים - זה בפני שלא זה יבטל ואח"כ כתבו לעשרה
בפני  שלא זה לבטל לו אסור שלכתחילה ובוודאי החשש,

רוקח'). וב'מעשה לג: (גיטין בטל,67)זה הגט וממילא
שם). (גיטין, כולה בטלה - מקצתה שבטלה ששליחות

כתבו".68) לעשרה "אמר על גם חוזר זה

.èé·˙Bk È‡L Ëb :ÌÈLÏ ¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ69ÈzL‡Ï ¿≈ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈∆¬ƒ≈¿ƒ¿ƒ
‡e‰ ÏËa70ÌÈL ÈÙa dÏ B˙e Ëb Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ , »≈¿»«««»≈¿»»ƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡71‡Ú„Bn‰ ˙¯ÈÒÓ ‡È‰ BÊÂ .ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¬≈ƒ¬≈∆»≈¿ƒ¿ƒ««»»
‰ ÏÚËb72ÈÏ ·zÎiL Ëb Ïk :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««≈¿≈ƒ»«»∆»≈∆ƒ¿…ƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa ÈBÏt¿ƒ»≈»≈∆∆¿…¿≈ƒ∆¿ƒ
„ÚÂ Ô‡kÓ ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»≈»≈∆∆¿…ƒ»¿«

È¯‰ - ÏËa ‰L ÌÈ¯OÚ73¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏËa Ëb ∆¿ƒ»»»≈¬≈≈»≈¿≈ƒ»«
ÏËa ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ·zÎ‡L Ëb Ïk :ÌÈL ÈÙaƒ¿≈¿«ƒ»≈∆∆¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
‡e‰ È¯‰ ˙‡Ê ‡Ú„BÓ Ba Ïh·‡L ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰¿»»»∆¬«≈»»…¬≈
ÏhaL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ B˙e Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ ,ÏËa»≈¿»«««»¿»»««ƒ∆ƒ≈

ÏËa Ëb‰ È¯‰ - Ëb‰ ·zÎiL Ì„˜ ‡Ú„Bn‰74. «»»…∆∆ƒ¿…«≈¬≈«≈»≈

לכתוב.69) לזה,70)עומד ומסכמת נכונה דעתי שאין
לכך. אותי המניעה מסויימת סיבה מחמת אלא כותבו ואיני

הגט 71) היה הראשונים שנים בפני נותנו היה אילו משמע,
מודעתו  את ביטל ודאי לפניהם ומוסרו הואיל כשר,
ה"ו, פ"י מכירה בהל' רבינו דברי מתוך אולם הקודמת,
באותו  עצמם הם לחתום להם יש המודעה "עדי האומר:
- כלום" בכך ואין עליו, המודעה להם שנמסרה הממכר
מודעתו  הראשונים שנים בפני הגט נתן שאפילו משמע

אנו 72)קיימת. אין ואפילו ב. כא, בערכין המבוארת
קיימת. מודעתו זה, גט למתן אונס שום לו כן 73)יודעים

רומי. המודעה,74)בדפוס ביטול את מראש ביטל שהרי
דמודעה. המודעה ביטל לא - שביטלה ואע"פ

.ëÌÈ„Ú‰ BÏ e¯Ó‡iL ?‰Ê ¯·c ˙wz e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈««»«»»∆∆…¿»≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏkL eÈÙa ¯Ó‡ :Ëb‰ ˙·È˙k Ì„…̃∆¿ƒ««≈¡…¿»≈∆»«¿»ƒ
Ïh·Ï ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ eÓi˜˙iLk ÔÈÓ¯BbL ,z¯ÒnL∆»«¿»∆¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿«≈

Ëb75Ô‰ :¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÌÈÏËa Ô‰ È¯‰ ,76Ck ¯Á‡Â . ≈¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈¿««»
e‰eÁÈpÈ ‡ÏÂ .dÏ ÔzÏÂ ÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆ƒ¿…¿«¿…¿ƒ≈»¿…«ƒ

BÏh·ÈÂ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú CÏÈÏ77. ≈≈«∆«ƒ««≈¿»»¿≈∆…≈≈ƒ«¿
CÈ¯ˆ ‡Ú„BÓ Ïh·Ó‰ ‡ÏÂ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»»¿…«¿«≈»»»ƒ

ÔÈ˜78. ƒ¿»

זה.75) גט לבטל התימנים: האחרון 76)ובכת"י שדברו
דברו  ואחרי זה. גט נגד והודיע שמסר מה כל לבטל כולל
והכל  לו שקדם מה לכל כולל שהוא הולכים, אנו האחרון
שמסר  שיעיד עד כל שיפסול צריך הרשב"א ולדעת בטל.
בלב  הוא שלו שהביטול מוכיח הוא שבזה בפניו, מודעה

כ  עד שפעל מה כל את שעוקר הגט שלם לביטול ה
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- הגט" ב"סדר קנד סי' אהע"ז ובשו"ע (מגידֿמשנה).
מבטל  "הנני הגט: חתימת עדי בפני הבעל שיאמר מצריך
זה  גט על שמסרתי . . . דמודעי ומודעי מודעי כל לפניכם
שיפסל  דבר שום מסרתי שלא עצמי על מעיד אני וכן . . .
שמסרתי  שיעידו עדים או עד כל פוסל והריני מחמתו, הגט
מחמתו". כוחו שיורע או זה גט שיבטל דבר שום אמרתי או

האחרונים.77) דבריו אחרי הולך הכל כי הגט, יבוטל ואז
אישות 78) מהל' פ"י לעיל בביאורנו (המבואר סודר קנין

אנו  אין בלבד, דעת גילוי אלא זה שאין ומכיון, ה"ט).
ביטול  וגם א. מ, בבבאֿבתרא מבואר וכן לקנין. צריכים
כא, בערכין כמבואר בלבד, דעת גילוי אלא אינו המודעה
קלד  סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור מספיקה בלבד שאמירתו ב
דינו  אנוס, הוא אם אבל אנוס, כשאינו זה וכל ח). ג, ס"ק

רוקח'). ('מעשה ה"כ פ"ב, לעיל מבואר

.àë¯ÊBÁ È¯‰ - Ëb‰ Ïh·e ÁÈÏM‰ „Èa Ëb ÁÏBM‰«≈«≈¿««»ƒ«ƒ≈«≈¬≈≈
‡l‡ Ëb ˙¯BzÓ BÏha ‡lL ;‰ˆ¯iLk Ba L¯‚Óe¿»≈¿∆ƒ¿∆∆…ƒ¿ƒ«≈∆»

˙eÁÈÏL ˙¯BzÓ79ÏÚa‰ „Èa Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈¿««««
L¯‚Ó BÈ‡ - ‡e‰ ÏËa ‰Ê Ëb :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÏh·eƒ¿¿∆»«≈∆»≈≈¿»≈
- Ba L¯b Ì‡Â .¯aLp‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÏBÚÏ Ba¿»«¬≈«∆∆«ƒ¿»¿ƒ≈≈
„Èa ‡e‰Â BÏhaL ˙Úa L¯t Ì‡ ÔÎÂ .˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿≈ƒ≈≈¿≈∆ƒ¿¿¿«
˙BÈ‰lÓ ÏËa ‡e‰ È¯‰ ÈzÁÏML Ëb :¯Ó‡Â ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»«≈∆»«¿ƒ¬≈»≈ƒƒ¿

.ÌÏBÚÏ Ba L¯‚Ó ÔÈ‡ - Ëb≈≈¿»≈¿»

לא 79) גט "מתורת שם: חננאל רבינו וכגירסת ב. לב, גיטין
"גט  שם: אחרת גירסא ויש ב. נט, בקידושין וכן בטליה".
בטל  שהוא יפרש אם אפילו כלומר בטיל", קא מי גופיה
איֿאפשר  בהכשר הנכתב גט שכל בטל, אינו - גט מלהיות
הגט, כתיבת מעשה ויבטל דיבורו יבוא איך כי לבטלו.
כך  בהכשר, הנכתב ספרֿתורה לפסול שאיֿאפשר וכשם

שם). (ר"ן כשר גט לפסול איֿאפשר

.áë,‡e‰ ÏËa :¯Ó‡ ?Ëb‰ Ïh·Ó ˙BBLÏ ‰Ê È‡a¿≈∆¿¿«≈«≈»«»≈
,·ÊÚÈ ‡ÏÂ ,¯ÈzÈ ‡Ï ,ÏÈÚBÈ ‡Ï ‰Ê Ëb ,Ba ÈLÙ‡ È‡ƒ∆¿ƒ≈∆…ƒ…«ƒ¿…«¬…
È¯‰ ,Ò¯Á È‰È ,Ò¯Ák È‰È ,L¯‚È ‡ÏÂ ,ÁlLÈ ‡ÏÂ¿…¿««¿…¿»≈¿ƒ«∆∆¿ƒ∆∆¬≈

Ì‡Â .Ò¯Ák ‡e‰80Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡Ó „Á‡ ¯Ó‡ «∆∆¿ƒ»«∆»≈≈¿»«∆»∆
BÏha ‰Ê È¯‰ -81. ¬≈∆ƒ¿

אמר.80) אם התימנים: שבכל 81)ובכת"י שם. גיטין,
ולהבא. מכאן מבטלו הוא האלו הלשונות

.âëBÈ‡ ,‡e‰ ÏeÒt ,Ëb BÈ‡ ‰Ê Ëb :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆≈≈»≈
Ò¯Á ,L¯‚Ó BÈ‡ ,ÁlLÓ BÈ‡ ,¯ÈzÓ BÈ‡ ,ÏÈÚBÓƒ≈«ƒ≈¿«≈«≈¿»≈∆∆
‡l‡ ,Ïh·Ó ÔBLÏ ‰Ê ÔÈ‡L .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‡e‰…»«¿∆≈∆¿¿«≈∆»
¯·c eÏ ÚÈ„B‰ È¯‰Â ,¯·c‰ ˙zÓ‡ ÚÈ„BÓ ÔBLÏ¿ƒ«¬ƒ««»»«¬≈ƒ«»»»

Ôk BÈ‡L82¯zÓ ‡e‰L ¯eÒ‡ ¯·c ÏÚ ¯ÓB‡L ÈÓk , ∆≈≈¿ƒ∆≈«»»»∆À»
.¯B‰Ë ‡e‰L ‡Óh‰ ¯·c ÏÚ B‡«»»«»≈∆»

כשר,82) שהוא בו יודעים ואנו פסול, שהגט לנו מודיע הוא
וברש"י). (שם פסול שום בו רואים אנו אין שהרי

.ãë:ÔB‚k ,¯·ÚL ÏÚt BÚÓLnL ,ÏËa ‰Ê Ëb :¯Ó‡»«≈∆»«∆«¿»…«∆»«¿
¯·Ú ˜ÓÁ83˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -84‰L¯b˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »«»«¬≈∆»≈¿ƒ»ƒƒ¿»¿»

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ È¯‰ - ‰Ê Ë‚a85. ¿≈∆¬≈»≈¿…∆∆

בפת"ח.83) רוצה 84)שהן שהוא לעתיד משמעו אם
או  בטל, הוא ואזי בצירי בטל כמו ולהבא, מכאן לבטלו
כן  שאינו דבר מודיע אלא מבטל זה ואין לשעבר משמע
רש"י  ולדעת (שם). הקודמת בהלכה כאמור מבוטל, ואינו
בלבד, "בטל" אלא הוא, אמר: ולא הואיל הוא הספק שם,

כלום. בדבריו ואין לשעבר משמעו ודינה 85)שמא
ה"ג. פ"י, לקמן מבואר

.äë:BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏL ‡·e ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«¿»«
:ÏÚa‰ ¯Ó‡Â ,ÁwÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï :B‡ ,‰È˙‡ˆÓ ‡Ï…¿»ƒ»…»¿»ƒ«¿»««««

·ÈËn‰Â ·Bh‰ Ce¯a86el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik B‡ , »«¿«≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈
ÁÓO È¯‰L ,dL¯‚Ï BzÚ„a ÔÈ‡L ÔÈÚÈÓLnL∆«¿ƒƒ∆≈¿«¿¿»¿»∆¬≈»≈«

Ëb‰ ÏË· ‡Ï - Ëb‰ ·ekÚa87‰È‰˙Â ÔzÈ ‡l‡ , ¿ƒ«≈…»≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ¿∆
B‡ ,dÏ Ôzz ‡Ï :Le¯Ùa BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙L¯‚Ó¿…∆∆«∆…«¿≈…ƒ≈»

.Le¯Ùa Ïh·È¿«≈¿≈

לה.86) מסרתו שאינו 87)שלא דעת גילוי אלא זה אין
שדברים  יז הלכה לעיל אמרנו וכבר בשליחות, עוד חפץ

לד.). (גיטין גט לענין דברים אינם שבלב

.åëÌÈL ÈÙa BÏh·e ¯ÊÁÂ BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ - Ëb‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒnL ÈÓ ÔÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«»»««≈«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ88È¯‰L .ÌÈ¯ÊÓÓ ˙BÈ‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿≈ƒ∆¬≈
ÌÈ„Ú e‡ˆÈ ÔÓÊ ¯Á‡Â ,Ba ‡Op˙Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbÈ«ƒ«≈¿»»¿ƒ»≈¿««¿«≈¿≈ƒ
Ì„˜ Ì‰ÈÙa ‡Ú„BÓ ¯ÒnL B‡ Ì‰ÈÙa ÏhaL∆ƒ≈ƒ¿≈∆∆»«»»ƒ¿≈∆…∆

¯ÊÓÓ „Ïe‰ ‡ˆÓÂ ,Ëb‰ ·zÎiL89. ∆ƒ¿…«≈¿ƒ¿»«»»«¿≈

ראות 88) לפי אלא מסויים מספר בלי שהן מדבריהם, מכות
שלושים  שהיא התורה מן למלקות בניגוד ביתֿדין, עיני
- מרדות שם). המשנה ובפירוש ג ד, (נזיר הלקאות ותשע
שם  יוםֿטוב' ב'תוספות וראה סופרים, דברי על שמרד
קמא:) (חולין ורש"י ה"ג. פ"ו, התורה יסודי הל' ובביאורנו
בזה". ירגיל שלא בתוכחת "רידוי - מרדות מפרש:

על 89) מרדות) מכת (=מכה מנגיד רב ב: יב, קידושין
הל' לעיל והשווה אגיטא". מודעה דמסר ועל גיטא, דמבטל
מודעה  ביטול להצריך היום ונוהגים הכ"ב. פ"ג, אישות
שמגרש  ומי ס"ג). קלד, סי' (אהע"ז מרצונו למגרש אפילו
שלא  התורה בשבועת הבעל את שישביעו טוב שליח, ע"י
הגט" "סדר קנד, סי' (שם הגט יבטל ולא מודעה ימסור

כו). סעיף

.æëÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰M‡Ï B˙e Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»ƒ»≈¿ƒ
˙˜ÊÁa dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ‡l‡ ,ÏÚa‰ BÏha ‡nL∆»ƒ¿«««∆»¿ƒ»¿∆¿«
BÏhaL Ôk ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .Ba ‡Op˙Â ¯Lk ‡e‰L∆»≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿»««≈∆ƒ¿
- BzL‡Ï B˙e Ëb ·˙Bk‰ ÔÎÂ .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz -≈≈¿«»»«¿≈¿≈«≈≈¿»¿ƒ¿
È¯‰ ‡l‡ ,‰Ê Ëb ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«»»«≈∆∆»¬≈

Ba ‡Op˙Â ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ‡e‰90. ¿∆¿««¿¿ƒ»≈

מכת 90) שמכין למעלה שאמרנו ממה זו הלכה מקור
מודעה  שמוסר מי ואת הגט, שמבטל שמוסר מי את מרדות
צריכה  האשה שאין הרי ממזרים". להיות שגורם "מפני עליו
עליו. מודעה מסר שמא או הגט הבעל ביטל שמא לחשוש
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יפה  כוחו שאין מסר, כשהשליח וביחוד האפשר במקום
(מגידֿמשנה). הבעל העדים 53)כמסירת ע"י מאושר

יעידו  אחרים שעדים או חתימותיהם, הן כי בגט החתומים
כך. שבדיעבד 54)על הט"ז, פ"א לעיל רבינו כשיטת

בלבד. חתימה בעדי הגט כשר

.æè¯ÊÁ ‰M‡‰ „ÈÏ ÚÈbiL Ì„˜Â ,Ëb‰ ÏËpL ÁÈÏL»ƒ«∆»««≈¿…∆∆«ƒ«¿«»ƒ»»«
B‡ ,‡e‰ ÏËa EnÚ ÈzÁÏML Ëb :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«≈∆»«¿ƒƒ¿»≈
B‡ ,‡e‰ ÏËa CÈÏ ÈzÁÏML Ëb :‰M‡Ï ¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»ƒ»≈∆»«¿ƒƒ»≈
Ëb :ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ ,BÏh·Ï ¯Á‡ ÁÈÏL ÁÏML∆»«»ƒ««≈¿«¿∆»««¬≈ƒ≈

ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÏËa ÈzL‡Ï ÈzÁÏML55ÏÚ Û‡Â , ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈∆»≈¿««
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L Èt56CÈ¯ˆ ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ïh·Ó‰ ÏÎÂ . ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿»«¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»ƒ
ÌÈL ÈÙa Ïh·iL57B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ¯Á‡ Ì‡Â . ∆¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«≈¿»»
‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ58Èt ÏÚ Û‡Â .BÏh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«¿ƒ««»»≈»¿«¿¿««ƒ

¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL59ÚÈb‰L ¯Á‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏh·e ∆»«¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿««∆ƒƒ«
BÈ‡ - BÏha d¯ˆÁÏ B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ d„ÈÏ¿»»¿«¿ƒ««»»«¬≈»ƒ¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰Â ,ÏËa60. »≈«¬≈∆≈»≈

א.55) לב, הביטול.56)גיטין כמו 57)אחרי שהם
"מוסרני  ד): י, (שביעית פרוזבול בשטר מצינו וכן ביתֿדין,
'בית  נקראים שנים שגם הרי הדיינים", ופלוני פלוני לפניכם
דבר  יוודע שלא לחוש יש משנים, ובפחות לב:). (גיטין דין'
בניה  ונמצאו לאחר האשה תינשא ובינתיים ברבים, הביטול

כו. הלכה לקמן וראה שם). ('תוספות' שידו 58)ממזרים
ה"א. לעיל כמבואר לרב:59)כידה, תלמיד שיאמר "כדי

הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי" עליך לב,60)שלום גיטין
עושה  האדם אין כזה, ורציני חמור שענין א. סז, ונדרים א.
שיוכל  דעתו היתה ולא גמורה, הסכמה מתוך אלא אותו
אישות  הל' והשווה שם). (ר"ן דיבור כדי בתוך בו לחזור

שם. ובביאורנו ה"ט, פ"ב זרה עבודה והל' הכ"ב, פ"ז

.æéÁÈÏL Lw·Óe ¯fÁÓ ‰È‰61‰È‰L B‡ ,BÏh·Ï È„k »»¿«≈¿«≈»ƒ«¿≈¿«¿∆»»
¯fÁÓ ‡e‰L ÔÈ·e ,Ì‰ÈÙa epÏh·iL ÌÈL Lw·Ó¿«≈¿«ƒ∆¿«¿∆ƒ¿≈∆≈∆¿«≈
,ÏËa BÈ‡ - BÏha Ck ¯Á‡Â ,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ Û„B¯Â¿≈ƒƒ«≈¿»»¿««»ƒ¿≈»≈
Ëb‰ ÚÈb‰L Ì„˜ BÏh·Ï ¯fÁÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿«≈¿«¿…∆∆ƒƒ««≈

d„ÈÏ62. ¿»»

שהגט 61) להודיעו הראשון השליח את שישיג שני שליח
הנוסח: התימנים ובכת"י האשה, לידי ימסרנו ולא מבוטל
הראשון  השליח את מבקש שהבעל והכוונה השליח, מבקש

בפניו. הגט את שבלב 62)לבטל דברים כי א. לב, גיטין
שם). ('תוספות' דברים אינם

.çéÈzL‡Ï e˙e Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡63ÏBÎÈ - »««¬»»ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ»
‰ÊÏ Ïh·Ï64‰Ê ÈÙa ‡lL65ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â . ¿«≈¿∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡66Ïh·Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL „Èa Ëb‰ ÁÏL . ¬≈ƒ»««≈¿«¿«ƒ¬≈∆»¿«≈
‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê67BÏhaMÓ ,‰¯OÚ eÈ‰ elÙ‡Â . ∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒ»¬»»ƒ∆ƒ¿

Ëb‰ ÏËa Ì‰Ó „Á‡ ÈÙa68. ƒ¿≈∆»≈∆»≈«≈

נותנו 63) מהם ואחד חותמים מהם ושנים כותב מהם אחד
הכ"ז. פ"ט, לקמן כמבואר וקושטא,64)לה, רומי ובדפוס

זה. בפני שלא זה גט לבטל מהם 65)הנוסח: לאחד לומר
ואפילו  הגט. בטל וממילא תתנהו, אל או תכתבהו אל

שעדות  ליתנו, או לכתבו יכולים אינם האחרים התשעה
פ"ה, עדות בהל' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה שבטלה

שלכתחילה 66)ה"ג. אלא טז, בהלכה לעיל כמבואר
ממזרים, להיות שגורם מפני אחרים שנים בפני לבטל אסור
בניה  ונמצאו תינשא והיא לאשה וימסרנו ידע לא שהשליח
אמר  אם שגם ומובן כו. הלכה בסמוך כמבואר ממזרים,
אותו  קיים - זה בפני שלא זה יבטל ואח"כ כתבו לעשרה
בפני  שלא זה לבטל לו אסור שלכתחילה ובוודאי החשש,

רוקח'). וב'מעשה לג: (גיטין בטל,67)זה הגט וממילא
שם). (גיטין, כולה בטלה - מקצתה שבטלה ששליחות

כתבו".68) לעשרה "אמר על גם חוזר זה

.èé·˙Bk È‡L Ëb :ÌÈLÏ ¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ69ÈzL‡Ï ¿≈ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈∆¬ƒ≈¿ƒ¿ƒ
‡e‰ ÏËa70ÌÈL ÈÙa dÏ B˙e Ëb Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ , »≈¿»«««»≈¿»»ƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡71‡Ú„Bn‰ ˙¯ÈÒÓ ‡È‰ BÊÂ .ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¬≈ƒ¬≈∆»≈¿ƒ¿ƒ««»»
‰ ÏÚËb72ÈÏ ·zÎiL Ëb Ïk :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««≈¿≈ƒ»«»∆»≈∆ƒ¿…ƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa ÈBÏt¿ƒ»≈»≈∆∆¿…¿≈ƒ∆¿ƒ
„ÚÂ Ô‡kÓ ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»≈»≈∆∆¿…ƒ»¿«

È¯‰ - ÏËa ‰L ÌÈ¯OÚ73¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏËa Ëb ∆¿ƒ»»»≈¬≈≈»≈¿≈ƒ»«
ÏËa ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ·zÎ‡L Ëb Ïk :ÌÈL ÈÙaƒ¿≈¿«ƒ»≈∆∆¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
‡e‰ È¯‰ ˙‡Ê ‡Ú„BÓ Ba Ïh·‡L ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰¿»»»∆¬«≈»»…¬≈
ÏhaL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ B˙e Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ ,ÏËa»≈¿»«««»¿»»««ƒ∆ƒ≈

ÏËa Ëb‰ È¯‰ - Ëb‰ ·zÎiL Ì„˜ ‡Ú„Bn‰74. «»»…∆∆ƒ¿…«≈¬≈«≈»≈

לכתוב.69) לזה,70)עומד ומסכמת נכונה דעתי שאין
לכך. אותי המניעה מסויימת סיבה מחמת אלא כותבו ואיני

הגט 71) היה הראשונים שנים בפני נותנו היה אילו משמע,
מודעתו  את ביטל ודאי לפניהם ומוסרו הואיל כשר,
ה"ו, פ"י מכירה בהל' רבינו דברי מתוך אולם הקודמת,
באותו  עצמם הם לחתום להם יש המודעה "עדי האומר:
- כלום" בכך ואין עליו, המודעה להם שנמסרה הממכר
מודעתו  הראשונים שנים בפני הגט נתן שאפילו משמע

אנו 72)קיימת. אין ואפילו ב. כא, בערכין המבוארת
קיימת. מודעתו זה, גט למתן אונס שום לו כן 73)יודעים

רומי. המודעה,74)בדפוס ביטול את מראש ביטל שהרי
דמודעה. המודעה ביטל לא - שביטלה ואע"פ

.ëÌÈ„Ú‰ BÏ e¯Ó‡iL ?‰Ê ¯·c ˙wz e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈««»«»»∆∆…¿»≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏkL eÈÙa ¯Ó‡ :Ëb‰ ˙·È˙k Ì„…̃∆¿ƒ««≈¡…¿»≈∆»«¿»ƒ
Ïh·Ï ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ eÓi˜˙iLk ÔÈÓ¯BbL ,z¯ÒnL∆»«¿»∆¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿«≈

Ëb75Ô‰ :¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÌÈÏËa Ô‰ È¯‰ ,76Ck ¯Á‡Â . ≈¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈¿««»
e‰eÁÈpÈ ‡ÏÂ .dÏ ÔzÏÂ ÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆ƒ¿…¿«¿…¿ƒ≈»¿…«ƒ

BÏh·ÈÂ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú CÏÈÏ77. ≈≈«∆«ƒ««≈¿»»¿≈∆…≈≈ƒ«¿
CÈ¯ˆ ‡Ú„BÓ Ïh·Ó‰ ‡ÏÂ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»»¿…«¿«≈»»»ƒ

ÔÈ˜78. ƒ¿»

זה.75) גט לבטל התימנים: האחרון 76)ובכת"י שדברו
דברו  ואחרי זה. גט נגד והודיע שמסר מה כל לבטל כולל
והכל  לו שקדם מה לכל כולל שהוא הולכים, אנו האחרון
שמסר  שיעיד עד כל שיפסול צריך הרשב"א ולדעת בטל.
בלב  הוא שלו שהביטול מוכיח הוא שבזה בפניו, מודעה

כ  עד שפעל מה כל את שעוקר הגט שלם לביטול ה
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- הגט" ב"סדר קנד סי' אהע"ז ובשו"ע (מגידֿמשנה).
מבטל  "הנני הגט: חתימת עדי בפני הבעל שיאמר מצריך
זה  גט על שמסרתי . . . דמודעי ומודעי מודעי כל לפניכם
שיפסל  דבר שום מסרתי שלא עצמי על מעיד אני וכן . . .
שמסרתי  שיעידו עדים או עד כל פוסל והריני מחמתו, הגט
מחמתו". כוחו שיורע או זה גט שיבטל דבר שום אמרתי או

האחרונים.77) דבריו אחרי הולך הכל כי הגט, יבוטל ואז
אישות 78) מהל' פ"י לעיל בביאורנו (המבואר סודר קנין

אנו  אין בלבד, דעת גילוי אלא זה שאין ומכיון, ה"ט).
ביטול  וגם א. מ, בבבאֿבתרא מבואר וכן לקנין. צריכים
כא, בערכין כמבואר בלבד, דעת גילוי אלא אינו המודעה
קלד  סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור מספיקה בלבד שאמירתו ב
דינו  אנוס, הוא אם אבל אנוס, כשאינו זה וכל ח). ג, ס"ק

רוקח'). ('מעשה ה"כ פ"ב, לעיל מבואר

.àë¯ÊBÁ È¯‰ - Ëb‰ Ïh·e ÁÈÏM‰ „Èa Ëb ÁÏBM‰«≈«≈¿««»ƒ«ƒ≈«≈¬≈≈
‡l‡ Ëb ˙¯BzÓ BÏha ‡lL ;‰ˆ¯iLk Ba L¯‚Óe¿»≈¿∆ƒ¿∆∆…ƒ¿ƒ«≈∆»

˙eÁÈÏL ˙¯BzÓ79ÏÚa‰ „Èa Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈¿««««
L¯‚Ó BÈ‡ - ‡e‰ ÏËa ‰Ê Ëb :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÏh·eƒ¿¿∆»«≈∆»≈≈¿»≈
- Ba L¯b Ì‡Â .¯aLp‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÏBÚÏ Ba¿»«¬≈«∆∆«ƒ¿»¿ƒ≈≈
„Èa ‡e‰Â BÏhaL ˙Úa L¯t Ì‡ ÔÎÂ .˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿≈ƒ≈≈¿≈∆ƒ¿¿¿«
˙BÈ‰lÓ ÏËa ‡e‰ È¯‰ ÈzÁÏML Ëb :¯Ó‡Â ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»«≈∆»«¿ƒ¬≈»≈ƒƒ¿

.ÌÏBÚÏ Ba L¯‚Ó ÔÈ‡ - Ëb≈≈¿»≈¿»

לא 79) גט "מתורת שם: חננאל רבינו וכגירסת ב. לב, גיטין
"גט  שם: אחרת גירסא ויש ב. נט, בקידושין וכן בטליה".
בטל  שהוא יפרש אם אפילו כלומר בטיל", קא מי גופיה
איֿאפשר  בהכשר הנכתב גט שכל בטל, אינו - גט מלהיות
הגט, כתיבת מעשה ויבטל דיבורו יבוא איך כי לבטלו.
כך  בהכשר, הנכתב ספרֿתורה לפסול שאיֿאפשר וכשם

שם). (ר"ן כשר גט לפסול איֿאפשר

.áë,‡e‰ ÏËa :¯Ó‡ ?Ëb‰ Ïh·Ó ˙BBLÏ ‰Ê È‡a¿≈∆¿¿«≈«≈»«»≈
,·ÊÚÈ ‡ÏÂ ,¯ÈzÈ ‡Ï ,ÏÈÚBÈ ‡Ï ‰Ê Ëb ,Ba ÈLÙ‡ È‡ƒ∆¿ƒ≈∆…ƒ…«ƒ¿…«¬…
È¯‰ ,Ò¯Á È‰È ,Ò¯Ák È‰È ,L¯‚È ‡ÏÂ ,ÁlLÈ ‡ÏÂ¿…¿««¿…¿»≈¿ƒ«∆∆¿ƒ∆∆¬≈

Ì‡Â .Ò¯Ák ‡e‰80Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡Ó „Á‡ ¯Ó‡ «∆∆¿ƒ»«∆»≈≈¿»«∆»∆
BÏha ‰Ê È¯‰ -81. ¬≈∆ƒ¿

אמר.80) אם התימנים: שבכל 81)ובכת"י שם. גיטין,
ולהבא. מכאן מבטלו הוא האלו הלשונות

.âëBÈ‡ ,‡e‰ ÏeÒt ,Ëb BÈ‡ ‰Ê Ëb :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆≈≈»≈
Ò¯Á ,L¯‚Ó BÈ‡ ,ÁlLÓ BÈ‡ ,¯ÈzÓ BÈ‡ ,ÏÈÚBÓƒ≈«ƒ≈¿«≈«≈¿»≈∆∆
‡l‡ ,Ïh·Ó ÔBLÏ ‰Ê ÔÈ‡L .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‡e‰…»«¿∆≈∆¿¿«≈∆»
¯·c eÏ ÚÈ„B‰ È¯‰Â ,¯·c‰ ˙zÓ‡ ÚÈ„BÓ ÔBLÏ¿ƒ«¬ƒ««»»«¬≈ƒ«»»»

Ôk BÈ‡L82¯zÓ ‡e‰L ¯eÒ‡ ¯·c ÏÚ ¯ÓB‡L ÈÓk , ∆≈≈¿ƒ∆≈«»»»∆À»
.¯B‰Ë ‡e‰L ‡Óh‰ ¯·c ÏÚ B‡«»»«»≈∆»

כשר,82) שהוא בו יודעים ואנו פסול, שהגט לנו מודיע הוא
וברש"י). (שם פסול שום בו רואים אנו אין שהרי

.ãë:ÔB‚k ,¯·ÚL ÏÚt BÚÓLnL ,ÏËa ‰Ê Ëb :¯Ó‡»«≈∆»«∆«¿»…«∆»«¿
¯·Ú ˜ÓÁ83˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -84‰L¯b˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »«»«¬≈∆»≈¿ƒ»ƒƒ¿»¿»

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ È¯‰ - ‰Ê Ë‚a85. ¿≈∆¬≈»≈¿…∆∆

בפת"ח.83) רוצה 84)שהן שהוא לעתיד משמעו אם
או  בטל, הוא ואזי בצירי בטל כמו ולהבא, מכאן לבטלו
כן  שאינו דבר מודיע אלא מבטל זה ואין לשעבר משמע
רש"י  ולדעת (שם). הקודמת בהלכה כאמור מבוטל, ואינו
בלבד, "בטל" אלא הוא, אמר: ולא הואיל הוא הספק שם,

כלום. בדבריו ואין לשעבר משמעו ודינה 85)שמא
ה"ג. פ"י, לקמן מבואר

.äë:BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏL ‡·e ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«¿»«
:ÏÚa‰ ¯Ó‡Â ,ÁwÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï :B‡ ,‰È˙‡ˆÓ ‡Ï…¿»ƒ»…»¿»ƒ«¿»««««

·ÈËn‰Â ·Bh‰ Ce¯a86el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik B‡ , »«¿«≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈
ÁÓO È¯‰L ,dL¯‚Ï BzÚ„a ÔÈ‡L ÔÈÚÈÓLnL∆«¿ƒƒ∆≈¿«¿¿»¿»∆¬≈»≈«

Ëb‰ ÏË· ‡Ï - Ëb‰ ·ekÚa87‰È‰˙Â ÔzÈ ‡l‡ , ¿ƒ«≈…»≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ¿∆
B‡ ,dÏ Ôzz ‡Ï :Le¯Ùa BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙L¯‚Ó¿…∆∆«∆…«¿≈…ƒ≈»

.Le¯Ùa Ïh·È¿«≈¿≈

לה.86) מסרתו שאינו 87)שלא דעת גילוי אלא זה אין
שדברים  יז הלכה לעיל אמרנו וכבר בשליחות, עוד חפץ

לד.). (גיטין גט לענין דברים אינם שבלב

.åëÌÈL ÈÙa BÏh·e ¯ÊÁÂ BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ - Ëb‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒnL ÈÓ ÔÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«»»««≈«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ88È¯‰L .ÌÈ¯ÊÓÓ ˙BÈ‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿≈ƒ∆¬≈
ÌÈ„Ú e‡ˆÈ ÔÓÊ ¯Á‡Â ,Ba ‡Op˙Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbÈ«ƒ«≈¿»»¿ƒ»≈¿««¿«≈¿≈ƒ
Ì„˜ Ì‰ÈÙa ‡Ú„BÓ ¯ÒnL B‡ Ì‰ÈÙa ÏhaL∆ƒ≈ƒ¿≈∆∆»«»»ƒ¿≈∆…∆

¯ÊÓÓ „Ïe‰ ‡ˆÓÂ ,Ëb‰ ·zÎiL89. ∆ƒ¿…«≈¿ƒ¿»«»»«¿≈

ראות 88) לפי אלא מסויים מספר בלי שהן מדבריהם, מכות
שלושים  שהיא התורה מן למלקות בניגוד ביתֿדין, עיני
- מרדות שם). המשנה ובפירוש ג ד, (נזיר הלקאות ותשע
שם  יוםֿטוב' ב'תוספות וראה סופרים, דברי על שמרד
קמא:) (חולין ורש"י ה"ג. פ"ו, התורה יסודי הל' ובביאורנו
בזה". ירגיל שלא בתוכחת "רידוי - מרדות מפרש:

על 89) מרדות) מכת (=מכה מנגיד רב ב: יב, קידושין
הל' לעיל והשווה אגיטא". מודעה דמסר ועל גיטא, דמבטל
מודעה  ביטול להצריך היום ונוהגים הכ"ב. פ"ג, אישות
שמגרש  ומי ס"ג). קלד, סי' (אהע"ז מרצונו למגרש אפילו
שלא  התורה בשבועת הבעל את שישביעו טוב שליח, ע"י
הגט" "סדר קנד, סי' (שם הגט יבטל ולא מודעה ימסור

כו). סעיף

.æëÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰M‡Ï B˙e Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»ƒ»≈¿ƒ
˙˜ÊÁa dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ‡l‡ ,ÏÚa‰ BÏha ‡nL∆»ƒ¿«««∆»¿ƒ»¿∆¿«
BÏhaL Ôk ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .Ba ‡Op˙Â ¯Lk ‡e‰L∆»≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿»««≈∆ƒ¿
- BzL‡Ï B˙e Ëb ·˙Bk‰ ÔÎÂ .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz -≈≈¿«»»«¿≈¿≈«≈≈¿»¿ƒ¿
È¯‰ ‡l‡ ,‰Ê Ëb ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«»»«≈∆∆»¬≈

Ba ‡Op˙Â ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ‡e‰90. ¿∆¿««¿¿ƒ»≈

מכת 90) שמכין למעלה שאמרנו ממה זו הלכה מקור
מודעה  שמוסר מי ואת הגט, שמבטל שמוסר מי את מרדות
צריכה  האשה שאין הרי ממזרים". להיות שגורם "מפני עליו
עליו. מודעה מסר שמא או הגט הבעל ביטל שמא לחשוש
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שקיבלה  בגט לאחר נשאת שהיתה א לג, בגיטין משמע וכן
הבעל. ע"י הגט נתבטל לא אם שנתברר מבלי שליח עלֿידי

.çëÁÈp‰Â Ë‚ ‡È·n‰ ÔÎÂ91‰È‰L B‡ ‰ÏBÁ ÏÚa‰ ¿≈«≈ƒ≈¿ƒƒ««««∆∆»»
Ô˜Ê92Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa dÏ B˙B -93Ì‡ Ï·‡ . »≈¿»¿∆¿«∆«»¬»ƒ

ÒÒB‚ BÁÈp‰94Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb ·¯L , ƒƒ≈∆…¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ
¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡L ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL∆¿»»¬≈∆¿≈≈ƒ∆≈≈¿««

‰˙ÈÓ95,¯Bˆn· ‡È‰Â ÏÈÁ‰ dÙÈw‰L ¯ÈÚ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ∆ƒƒ»««ƒ¿ƒ«»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒe96ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,Ìia97el‡ È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¿«≈ƒ¬≈≈

- ÁÈÏM‰ „Èa Ô‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈiÁ ˙˜ÊÁa¿∆¿««ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«
˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‰È‰˙Â BzL‡Ï B˙B98. ¿¿ƒ¿¿ƒ¿∆¿∆¿«¿…∆∆

שנה).92)השליח.91) (שמונים לגבורות הגיע ואפילו
העמד 93) אלא שליחותו, ובטלה מת שמא חוששים ואין

חיים. בחזקת עם 94)השולח הנאבק למיתתו סמוך חולה
ובפירוש  ומלחמה, קרב פרסית בלשון ופירושו המות.
שקול  והוא ידוע גוסס אומר: ג) א, (ערכין לרבינו המשנה
ס"ז, קכא סי' באהע"ז והרמ"א המיתה. בשעת נשמע גרונו
"על  ד): ס, (ישעיה תאמנה" צד "על "תרגום מפרש:
מעלה  למיתה שהקרוב . . . שלהן חזה על כלומר גססין",

מפני בגרונו יוםֿטוב'ליחה ב'תוספות וראה החזה". צרות
מתהפכת  שהליחה בקדירה, מגיסה "מלשון שם: לערכין

בקדירה". המגיס כמו ואע"פ 95)בגרונו, מת, כבר ושמא
או  הגט מחמת או להנשא, מותרת היא כך ובין כך שבין
היא  שאם יבום, לענין לדעת לנו חשוב הבעל, מיתת מחמת
זקוקה  הרי היא אלמנה ואם ליבום, זקוקה אינה מגורשת
לכהן  להנשא וכן מתייבמת. ואינה חולצת ומספק ליבום,
ובמגידֿמשנה). כח, (גיטין היא גרושה שמא אסורה

טבעה.96) לא ועדיין בסער, הגלים בין בדיני 97)נשלכה
גויים. של בערכאות אפילו ב.98)נפשות, כח, שם

.èë‰ÈÙÒe ,‰Ú˜·‰Â ÒÈb‰ dL·kL ¯ÈÚ Ï·‡¬»ƒ∆¿»»««ƒ¿»¿¿»¿ƒ»
‰„·‡L99ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ∆»¿»«»¿«≈≈»≈ƒ≈ƒ∆
Ì"ekÚ100‰ÏÙ B‡ ¯‰ BÙËL B‡ ‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe , «ƒ∆¿»««»¿»»»»¿»

˙ÏtÓ ÂÈÏÚ101È¯ÓÁÂ ÌÈiÁ È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˙B - »»«…∆¿ƒ¬≈∆À¿≈«ƒ¿À¿≈
ÌÈ˙Ó102BÈ‡ - ÁÈÏM‰ „Èa Ì‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«≈

BzL‡Ï B˙B103˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ B˙ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»»¬≈»≈
˙L¯‚Ó104Ëb‰ ÚÈbiL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙nL Ú„B Ì‡Â . ¿…∆∆¿ƒ«∆≈«««…∆∆«ƒ««≈

Ë‚ BÈ‡ - d„ÈÏ105. ¿»»≈≈

אומר:99) ד) ג, (גיטין למשנה בפרושו ורבינו טבעה,
אינם  והמלחים לשברה, ורוצה הים עליה שסוער - "מטרפת
נשארו. והכלים העצים אבל . . . רצונם כפי להנהיגה יכולים
ונאבד  שלה והעצים הכלים כשנשברו - שאבדה והספינה
ולא  המים להנהגת המים פני על הספינה ונשארה הכל,

משוטות". ולא עוגן ונשאר 100)נשאר שוחד, קיבל שמא
שם). (גיטין, חי תל 101)הנידון או קיר התמוטטות

פ"ג, גיטין ב'ירושלמי' מנויים השלשה, אלו כל בזה. וכיוצא
(חומרי 102)ה"ד. בתרומה תאכל לא לכהן ישראל בת

(חומרי  אביה בתרומה תאכל לא לישראל כהן ובת מתים),
רבינו  לנו גילה ולא ד). ג, (גיטין במשנה כמפורש חיים),

יש  של מביתֿדין ליהרג היוצא כט,דין בגיטין שאמרו ראל,

מצאו  שמא חוששים ואין אותו, הורגים ליהרג שיצא כיון א.
כותב  ה"ב, פ"ט תרומות בהל' אולם אותו, והחזירו זכות לו
לו  נותנים . . . גויים דיני מבתי ליהרג "והיוצא רבינו:
דינו  שנגמר מי אבל . . . חיים וחומרי מתים חומרי
מת  בחזקת זה הרי ליהרג, הסקילה בבית והניחוהו בביתֿדין
אינו  בלבד דין שגמר מדבריו, נראה אשתו". תאכל ולא
בדרך  בהיותו זכות עליו למדו שמא כמת, להחזיקו מספיק
דבר  הסקילה, בבית משהניחוהו אולם ופטרוהו, והחזירוהו
ה'כסף  כביאור זכות, עליו שילמד מי שימצא הוא רחוק

הי"ג. פ"א, ערכין הל' והשווה שם. שלא 103)משנה'
מת  (שבעלה יבום ובמקום הספק, על כגרושה להחזיקה
לאחרים  ותינשא לעצמה תקל שמא אח), והניח בנים  בלא
לישראל  להנשא ורוצה יבום, במקום שלא אבל חליצה. בלא
או  להנשא, מותרת שממהֿנפשך חשש, שום כאן אין -
אם  יבום במקום ואפילו אלמנה, בתורת או גרושה בתורת
חליצה  בלא לאחרים תינשא שלא הגט קבלת קודם תשבע
שמואל' ('בית ימיה כל עגונה תשאר ולא גיטה לה נותן -
סי' אהע"ז תנינא ביהודה' וב'נודע קו, קמא, סי' לאהע"ז

מתייבמת.104)קלד). ואינה חולצת יבום, ובמקום
ושלא 105) ומתייבמת, יג.) (גיטין מיתה לאחר גט שאין

לכהן. אפילו מותרת יבום במקום

.ì·iÁ ‡e‰ È¯‰ - BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿¬≈«»
‰a˙k È‡z ÏÎ·e ‰È˙BBÊÓa106Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ƒ¿∆»¿»¿»≈¿À»«∆«ƒ««≈

d„ÈÏ107.‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ ¿»»¿«¿ƒ««»»

אישות 106) הל' לעיל המנויים פדיונה, או רפואתה כגון
ה"ב. מזונות 107)פי"ב, לה יש מגורשת בספק שאפילו

פי"ח, אישות הל' ולעיל ב. צז, בכתובות כמבואר מבעלה,
ברי"ף  וכ"ה כלל. לידה גט הגיע שלא בזו קלֿוחומר הכ"ה.
 ֿ "וקיימא בלילה: ונחתם ביום דנכתב בסוגיא ב, פרק גיטין
('אור  לידה" גט שיגיע עד ממנו פדיונה פקע שלא לן

שמח').

ה'תשע"ו  שבט כ"ז ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הבעל,1) ערעור למקום, ממקום הגט הבאת דיני בו נתבארו

להולכה. שליח נעשית שהאשה

.à,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
Ì‰ ÈÓ Ú„È ‡ÏÂ Ëb‰ ˙·È˙k ‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿ƒ««≈¿…»«ƒ≈

ÂÈ„Ú2‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â Ëb ÏÚa‰ BÏ Ô˙ ‡l‡ , ≈»∆»»««««≈¿»«≈≈∆
ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ÈzL‡Ï3Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ

ÂÈ„Ú ÔÈ‡L4‡Op˙Â ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈¿ƒ¿∆¿…∆∆¿ƒ»≈
Ba5.

בו.2) מסירה".3)החתומים בעדי הגירושין "שעיקר
החתימה.4) הגט 5)עדי על ויערער הבעל יבוא אפילו כי

אחרים  אנשים או החתימה עדי יבואו הוא, מזוייף לומר
ויקיימוהו. החתימה זהות על ויעידו ידם חתימת המכירים
(לאשרו), לקיימו מצויים שעדים ישראל בארץ ודווקא
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וחמישי  שני יום בכל שם קבועים דינים ובתי הואיל
הדין. בבית לדון שהולכות שיירות ומצויות

.á,ÌÏBÚÓ ‰ÈzL¯‚ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿»«…≈«¿ƒ»≈»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ dÏ ‡·e‰L Ë‚Â6Ì‡Â . ¿≈∆»»¿À»ƒ¿«≈¿»»¿ƒ

,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz - ÏÏk ÂÈ„Ú eÚ„B ‡ÏÂ Ìi˜˙ ‡Ï…ƒ¿«≈¿…¿≈»¿»≈≈¿«»»«¿≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ È¯‰L7˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰ „·‡ . ∆¬≈≈»¿…∆∆»««≈¬≈»≈

˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈL ,CÎÈÙÏ .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ»»ƒ∆∆¿»»∆≈¿∆
;BÊÏ BÊ Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡ - BÊ≈∆¡»¿»ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿
‡OpzL È„k d˙B‡ Ï˜Ï˜Ï Ôek˙˙Â ,‡e‰ ÛiÊÓ ‡nL∆»¿À»¿ƒ¿«≈¿«¿≈»¿≈∆ƒ»≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â8. ¿≈»≈««¿»

הבעל 6) דברי מקבלים ואין החתימה, עדי ידי על יאושר
שניים. שהם העדים במקום יחיד, היא 7)שהוא ועדיין

וחתימת  הגט נכונות על מערער והבעל הואיל איש אשת
דבר  שום בזה יודעת אינה עצמה והאשה אושרה, לא העדים
גמורה  איש אשת היא והרי חזקתה על אשה העמד להשיב,

הראשון. ומזה.8)מן מזה ותצא

.â:BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô˙˜ÊÁL ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆∆¿»»¿∆
·e ,d˙BÓÁd˙¯ˆÂ ,d˙BÓÁ ˙9d˙¯ˆ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¬»«¬»¿»»»¬ƒ»¿»»»»

‰‡eO10dzÓ·ÈÂ ,¯Á‡Ï11˙·e d˙BÁ‡ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¿»¿«≈ƒƒ¿»¬ƒ»¿»¬»«
dÏÚa12.˙B¯Lk ÌÈLp‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ . «¿»¬»¿»»«»ƒ¿≈

אחד.9) לבעל הנשואות נשים לשתי עכשיו.10)כינוי
צרתה 11) להיות סופה שמא יראה בעלה, אחי אשת

יבום). ואוכלת 12)(במקום אמי במקום באה זו שאומרת:
נאמנת  הכלה שאין הדין שהוא אמרו: ובגמרא עמלה. כל
לפנים  הפנים ש"כמים הבעל, לבת האב אשת ולא לחמותה
כך  אלה, את שונאות שאלה וכשם לאדם" האדם לב כן

לשונאות. חוזרות השנואות

.ã‰ÏÁÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·n‰«≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»
Ò‡ B‡13¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -14‰ÏÁ Ì‡ ÈM‰ ÔÎÂ . ∆¡«¿«¿¿««≈¿≈«≈ƒƒ»»

ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰‡Ó elÙ‡Â .¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -¿«¿¿««≈«¬ƒ≈»¿≈»ƒ≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÁÈÏL ˙BOÚÏÂ ¯ÊÁÏ15ÚÈb‰L ÔB¯Á‡‰Â . «¬…¿«¬»ƒ«ƒ¿≈∆¿»«¬∆ƒƒ«

ÏÚ Û‡ ,Ba L¯b˙˙Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B B„ÈÏ Ëb‰«≈¿»¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿»≈««
ÔBL‡¯‰ ˙nL Èt16. ƒ∆≈»ƒ

בשליחותו.13) להמשיך יכול לא 14)שאינו אם אבל
מקפיד. שהבעל שליח, עושה שליח אין נאנס או חלה

בלבד.15) דעת גילוי אלא זה הראשון,16)שאין השליח
כל  ולפיכך הבעל, מכוח אלא באים אינם השליחים שכל
הבעל  מת אם אבל שליחותו, בטלה לא חי שהבעל עוד

כולם. שליחות בטלה

.ä‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿»
ı¯‡Ï17‰ˆeÁÓ B‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ , »»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆≈»

˙·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ ÁÈÏM‰ ‰È‰ Ì‡ :ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆»»∆ƒ»»«»ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«
ÈÙa :ÌÈL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - B˙ÓÈ˙ÁÂ Ëb‰«≈«¬ƒ»¬≈∆≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»«

ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ18Ì‰ÈÙa dÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿«¿»«∆¿«¿««»ƒ≈»ƒ¿≈∆
.eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ÂÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .Ba L¯b˙˙Â¿ƒ¿»≈¿««ƒ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈

ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰ ˙BÓLk ÂÈ„Ú ˙BÓL eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿≈»ƒ¿»«≈
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»∆

עדים 17) לה יזדמנו לא וממילא מצויות שיירות שם שאין
הגט. עדי חתימת שטר 18)לקיים קיום שאין פי על ואף

מן  כי כשניים, השליח נאמן זאת בכל עדים, משני בפחות
שנחקרה  כמי נעשו השטר על החתומים "עדים התורה
הם  וחכמים לזייף) חצוף אדם (שאין דין" בבית עדותם
הקילו  עגונה תקנת ומשום קיום", "עדי להצריך שהחמירו
יחליפו  שלא וכדי עדים, כשני השליח להאמין חכמים
הצריכוהו  - אחד. עד בהם גם להאמין שטרות שאר בקיום
לצורך  נדרש זה שאין פי על (אף נכתב" "בפני גם לומר
תישאר  שלא בגט, מיוחד דין שזהו להודיע הגט) קיום

ישראל 19)עגונה. שרוב "מפני בו, חתמו גויים שמא
אלו  גם ובוודאי גויים" כשמות שמותיהם לארץ שבחוץ
בשמות  נקראים רובם לארץ ובחוץ והואיל הם, ישראל
הם, גויים שמא לחשוש אין ישראל בארץ אף לפיכך גויים,

גויים. בשמות ישראל לקרוא המנהג כן כי

.åBa ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÂ „ÓÚÂ ÏÚa‰ ‡a20. »«««¿»«¿ƒ¿≈≈«¿ƒƒ
CÎÈÙÏ21˙BÓ‡ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈLp‰ Û‡ ¿ƒ»««»ƒ∆¿∆∆¡»

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏÂ ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï22. ¿»ƒ≈∆¿«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿»

במקום 20) אחד של דבריו ואין כשניים נאמן השליח כי
לפוסלה.21)שניים. נאמן הבעל ואין שאינן 22)הואיל

אחרי  לערער יוכל לא שהבעל בידען לקלקלה מתכוונות
עדותן.

.æÈÙa' ¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL ÔÎÂ¿≈»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»«¿»«
‡·È Ì‡ ,CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆≈»ƒƒ»…
ÁÈÏM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰«««ƒ«¿≈≈«¿ƒƒ¿ƒ≈«»ƒ«

‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ23‡l‡ dÏ Ô˙pÈ ‡Ï - ≈ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ»≈»∆»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ Ôk Ì‡24LÈÂ .25˙BÈ‰Ï ÁÈÏMÏ ƒ≈ƒ¿«≈¿»»¿≈«»ƒ«ƒ¿

iwL ‰LÏM‰ ÏÏkÓÂÈÓ˙BÁa Ô˙B‡ eÓ26‡Ï Ì‡Â . ƒ¿««¿»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ…
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - dÏ Ô˙Â Ìi˜˙27Ì‡Â .Ìi˜˙iL „Ú ƒ¿«≈¿»«»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿ƒ

„·‡ .˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡ÏÂ ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿…ƒ¿«≈≈»¿…∆∆»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰«≈¬≈»≈¿…∆∆

נחתם.23) ובפני נכתב בפני לומר: יכול על 24)שאינו
הגט. עדי חתימת המכירים עדים ויכול.25)ידי

הוא 26) שהשליח ואף דיינים. בשלושה שטרות שקיום
דבר  כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו
וקיום  דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי מדבריהם אלא שאינו

בלבד. מדבריהם אלא אינו אבל 27)שטרות מדבריהם,
מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו
כמי  נעשו השטר על החתומים עדים התורה, מן אבל

דין. בבית עדותם שנחקרה

.çÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
‰M‡‰ ‰È‰˙ ‡lL È„k ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa 'ÌzÁ∆¿«¿»»»∆¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ»

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ28ÔÈ‡L ÈtÓ .¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰ ‡B·È Ì‡ ¿ƒ»¿«¿ƒ»«««ƒ«¿≈ƒ¿≈∆≈
‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÓi˜Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ı¯‡Ï29. »»∆
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שקיבלה  בגט לאחר נשאת שהיתה א לג, בגיטין משמע וכן
הבעל. ע"י הגט נתבטל לא אם שנתברר מבלי שליח עלֿידי

.çëÁÈp‰Â Ë‚ ‡È·n‰ ÔÎÂ91‰È‰L B‡ ‰ÏBÁ ÏÚa‰ ¿≈«≈ƒ≈¿ƒƒ««««∆∆»»
Ô˜Ê92Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa dÏ B˙B -93Ì‡ Ï·‡ . »≈¿»¿∆¿«∆«»¬»ƒ

ÒÒB‚ BÁÈp‰94Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb ·¯L , ƒƒ≈∆…¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ
¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡L ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL∆¿»»¬≈∆¿≈≈ƒ∆≈≈¿««

‰˙ÈÓ95,¯Bˆn· ‡È‰Â ÏÈÁ‰ dÙÈw‰L ¯ÈÚ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ∆ƒƒ»««ƒ¿ƒ«»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒe96ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,Ìia97el‡ È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¿«≈ƒ¬≈≈

- ÁÈÏM‰ „Èa Ô‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈiÁ ˙˜ÊÁa¿∆¿««ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«
˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‰È‰˙Â BzL‡Ï B˙B98. ¿¿ƒ¿¿ƒ¿∆¿∆¿«¿…∆∆

שנה).92)השליח.91) (שמונים לגבורות הגיע ואפילו
העמד 93) אלא שליחותו, ובטלה מת שמא חוששים ואין

חיים. בחזקת עם 94)השולח הנאבק למיתתו סמוך חולה
ובפירוש  ומלחמה, קרב פרסית בלשון ופירושו המות.
שקול  והוא ידוע גוסס אומר: ג) א, (ערכין לרבינו המשנה
ס"ז, קכא סי' באהע"ז והרמ"א המיתה. בשעת נשמע גרונו
"על  ד): ס, (ישעיה תאמנה" צד "על "תרגום מפרש:
מעלה  למיתה שהקרוב . . . שלהן חזה על כלומר גססין",

מפני בגרונו יוםֿטוב'ליחה ב'תוספות וראה החזה". צרות
מתהפכת  שהליחה בקדירה, מגיסה "מלשון שם: לערכין

בקדירה". המגיס כמו ואע"פ 95)בגרונו, מת, כבר ושמא
או  הגט מחמת או להנשא, מותרת היא כך ובין כך שבין
היא  שאם יבום, לענין לדעת לנו חשוב הבעל, מיתת מחמת
זקוקה  הרי היא אלמנה ואם ליבום, זקוקה אינה מגורשת
לכהן  להנשא וכן מתייבמת. ואינה חולצת ומספק ליבום,
ובמגידֿמשנה). כח, (גיטין היא גרושה שמא אסורה

טבעה.96) לא ועדיין בסער, הגלים בין בדיני 97)נשלכה
גויים. של בערכאות אפילו ב.98)נפשות, כח, שם

.èë‰ÈÙÒe ,‰Ú˜·‰Â ÒÈb‰ dL·kL ¯ÈÚ Ï·‡¬»ƒ∆¿»»««ƒ¿»¿¿»¿ƒ»
‰„·‡L99ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ∆»¿»«»¿«≈≈»≈ƒ≈ƒ∆
Ì"ekÚ100‰ÏÙ B‡ ¯‰ BÙËL B‡ ‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe , «ƒ∆¿»««»¿»»»»¿»

˙ÏtÓ ÂÈÏÚ101È¯ÓÁÂ ÌÈiÁ È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˙B - »»«…∆¿ƒ¬≈∆À¿≈«ƒ¿À¿≈
ÌÈ˙Ó102BÈ‡ - ÁÈÏM‰ „Èa Ì‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«≈

BzL‡Ï B˙B103˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ B˙ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»»¬≈»≈
˙L¯‚Ó104Ëb‰ ÚÈbiL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙nL Ú„B Ì‡Â . ¿…∆∆¿ƒ«∆≈«««…∆∆«ƒ««≈

Ë‚ BÈ‡ - d„ÈÏ105. ¿»»≈≈

אומר:99) ד) ג, (גיטין למשנה בפרושו ורבינו טבעה,
אינם  והמלחים לשברה, ורוצה הים עליה שסוער - "מטרפת
נשארו. והכלים העצים אבל . . . רצונם כפי להנהיגה יכולים
ונאבד  שלה והעצים הכלים כשנשברו - שאבדה והספינה
ולא  המים להנהגת המים פני על הספינה ונשארה הכל,

משוטות". ולא עוגן ונשאר 100)נשאר שוחד, קיבל שמא
שם). (גיטין, חי תל 101)הנידון או קיר התמוטטות

פ"ג, גיטין ב'ירושלמי' מנויים השלשה, אלו כל בזה. וכיוצא
(חומרי 102)ה"ד. בתרומה תאכל לא לכהן ישראל בת

(חומרי  אביה בתרומה תאכל לא לישראל כהן ובת מתים),
רבינו  לנו גילה ולא ד). ג, (גיטין במשנה כמפורש חיים),

יש  של מביתֿדין ליהרג היוצא כט,דין בגיטין שאמרו ראל,

מצאו  שמא חוששים ואין אותו, הורגים ליהרג שיצא כיון א.
כותב  ה"ב, פ"ט תרומות בהל' אולם אותו, והחזירו זכות לו
לו  נותנים . . . גויים דיני מבתי ליהרג "והיוצא רבינו:
דינו  שנגמר מי אבל . . . חיים וחומרי מתים חומרי
מת  בחזקת זה הרי ליהרג, הסקילה בבית והניחוהו בביתֿדין
אינו  בלבד דין שגמר מדבריו, נראה אשתו". תאכל ולא
בדרך  בהיותו זכות עליו למדו שמא כמת, להחזיקו מספיק
דבר  הסקילה, בבית משהניחוהו אולם ופטרוהו, והחזירוהו
ה'כסף  כביאור זכות, עליו שילמד מי שימצא הוא רחוק

הי"ג. פ"א, ערכין הל' והשווה שם. שלא 103)משנה'
מת  (שבעלה יבום ובמקום הספק, על כגרושה להחזיקה
לאחרים  ותינשא לעצמה תקל שמא אח), והניח בנים  בלא
לישראל  להנשא ורוצה יבום, במקום שלא אבל חליצה. בלא
או  להנשא, מותרת שממהֿנפשך חשש, שום כאן אין -
אם  יבום במקום ואפילו אלמנה, בתורת או גרושה בתורת
חליצה  בלא לאחרים תינשא שלא הגט קבלת קודם תשבע
שמואל' ('בית ימיה כל עגונה תשאר ולא גיטה לה נותן -
סי' אהע"ז תנינא ביהודה' וב'נודע קו, קמא, סי' לאהע"ז

מתייבמת.104)קלד). ואינה חולצת יבום, ובמקום
ושלא 105) ומתייבמת, יג.) (גיטין מיתה לאחר גט שאין

לכהן. אפילו מותרת יבום במקום

.ì·iÁ ‡e‰ È¯‰ - BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿¬≈«»
‰a˙k È‡z ÏÎ·e ‰È˙BBÊÓa106Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ƒ¿∆»¿»¿»≈¿À»«∆«ƒ««≈

d„ÈÏ107.‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ ¿»»¿«¿ƒ««»»

אישות 106) הל' לעיל המנויים פדיונה, או רפואתה כגון
ה"ב. מזונות 107)פי"ב, לה יש מגורשת בספק שאפילו

פי"ח, אישות הל' ולעיל ב. צז, בכתובות כמבואר מבעלה,
ברי"ף  וכ"ה כלל. לידה גט הגיע שלא בזו קלֿוחומר הכ"ה.
 ֿ "וקיימא בלילה: ונחתם ביום דנכתב בסוגיא ב, פרק גיטין
('אור  לידה" גט שיגיע עד ממנו פדיונה פקע שלא לן

שמח').

ה'תשע"ו  שבט כ"ז ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הבעל,1) ערעור למקום, ממקום הגט הבאת דיני בו נתבארו

להולכה. שליח נעשית שהאשה

.à,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
Ì‰ ÈÓ Ú„È ‡ÏÂ Ëb‰ ˙·È˙k ‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿ƒ««≈¿…»«ƒ≈

ÂÈ„Ú2‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â Ëb ÏÚa‰ BÏ Ô˙ ‡l‡ , ≈»∆»»««««≈¿»«≈≈∆
ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ÈzL‡Ï3Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ

ÂÈ„Ú ÔÈ‡L4‡Op˙Â ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈¿ƒ¿∆¿…∆∆¿ƒ»≈
Ba5.

בו.2) מסירה".3)החתומים בעדי הגירושין "שעיקר
החתימה.4) הגט 5)עדי על ויערער הבעל יבוא אפילו כי

אחרים  אנשים או החתימה עדי יבואו הוא, מזוייף לומר
ויקיימוהו. החתימה זהות על ויעידו ידם חתימת המכירים
(לאשרו), לקיימו מצויים שעדים ישראל בארץ ודווקא
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וחמישי  שני יום בכל שם קבועים דינים ובתי הואיל
הדין. בבית לדון שהולכות שיירות ומצויות

.á,ÌÏBÚÓ ‰ÈzL¯‚ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿»«…≈«¿ƒ»≈»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ dÏ ‡·e‰L Ë‚Â6Ì‡Â . ¿≈∆»»¿À»ƒ¿«≈¿»»¿ƒ

,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz - ÏÏk ÂÈ„Ú eÚ„B ‡ÏÂ Ìi˜˙ ‡Ï…ƒ¿«≈¿…¿≈»¿»≈≈¿«»»«¿≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ È¯‰L7˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰ „·‡ . ∆¬≈≈»¿…∆∆»««≈¬≈»≈

˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈL ,CÎÈÙÏ .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ»»ƒ∆∆¿»»∆≈¿∆
;BÊÏ BÊ Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡ - BÊ≈∆¡»¿»ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿
‡OpzL È„k d˙B‡ Ï˜Ï˜Ï Ôek˙˙Â ,‡e‰ ÛiÊÓ ‡nL∆»¿À»¿ƒ¿«≈¿«¿≈»¿≈∆ƒ»≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â8. ¿≈»≈««¿»

הבעל 6) דברי מקבלים ואין החתימה, עדי ידי על יאושר
שניים. שהם העדים במקום יחיד, היא 7)שהוא ועדיין

וחתימת  הגט נכונות על מערער והבעל הואיל איש אשת
דבר  שום בזה יודעת אינה עצמה והאשה אושרה, לא העדים
גמורה  איש אשת היא והרי חזקתה על אשה העמד להשיב,

הראשון. ומזה.8)מן מזה ותצא

.â:BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô˙˜ÊÁL ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆∆¿»»¿∆
·e ,d˙BÓÁd˙¯ˆÂ ,d˙BÓÁ ˙9d˙¯ˆ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¬»«¬»¿»»»¬ƒ»¿»»»»

‰‡eO10dzÓ·ÈÂ ,¯Á‡Ï11˙·e d˙BÁ‡ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¿»¿«≈ƒƒ¿»¬ƒ»¿»¬»«
dÏÚa12.˙B¯Lk ÌÈLp‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ . «¿»¬»¿»»«»ƒ¿≈

אחד.9) לבעל הנשואות נשים לשתי עכשיו.10)כינוי
צרתה 11) להיות סופה שמא יראה בעלה, אחי אשת

יבום). ואוכלת 12)(במקום אמי במקום באה זו שאומרת:
נאמנת  הכלה שאין הדין שהוא אמרו: ובגמרא עמלה. כל
לפנים  הפנים ש"כמים הבעל, לבת האב אשת ולא לחמותה
כך  אלה, את שונאות שאלה וכשם לאדם" האדם לב כן

לשונאות. חוזרות השנואות

.ã‰ÏÁÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·n‰«≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»
Ò‡ B‡13¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -14‰ÏÁ Ì‡ ÈM‰ ÔÎÂ . ∆¡«¿«¿¿««≈¿≈«≈ƒƒ»»

ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰‡Ó elÙ‡Â .¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -¿«¿¿««≈«¬ƒ≈»¿≈»ƒ≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÁÈÏL ˙BOÚÏÂ ¯ÊÁÏ15ÚÈb‰L ÔB¯Á‡‰Â . «¬…¿«¬»ƒ«ƒ¿≈∆¿»«¬∆ƒƒ«

ÏÚ Û‡ ,Ba L¯b˙˙Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B B„ÈÏ Ëb‰«≈¿»¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿»≈««
ÔBL‡¯‰ ˙nL Èt16. ƒ∆≈»ƒ

בשליחותו.13) להמשיך יכול לא 14)שאינו אם אבל
מקפיד. שהבעל שליח, עושה שליח אין נאנס או חלה

בלבד.15) דעת גילוי אלא זה הראשון,16)שאין השליח
כל  ולפיכך הבעל, מכוח אלא באים אינם השליחים שכל
הבעל  מת אם אבל שליחותו, בטלה לא חי שהבעל עוד

כולם. שליחות בטלה

.ä‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿»
ı¯‡Ï17‰ˆeÁÓ B‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ , »»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆≈»

˙·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ ÁÈÏM‰ ‰È‰ Ì‡ :ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆»»∆ƒ»»«»ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«
ÈÙa :ÌÈL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - B˙ÓÈ˙ÁÂ Ëb‰«≈«¬ƒ»¬≈∆≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»«

ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ18Ì‰ÈÙa dÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿«¿»«∆¿«¿««»ƒ≈»ƒ¿≈∆
.eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ÂÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .Ba L¯b˙˙Â¿ƒ¿»≈¿««ƒ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈

ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰ ˙BÓLk ÂÈ„Ú ˙BÓL eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿≈»ƒ¿»«≈
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»∆

עדים 17) לה יזדמנו לא וממילא מצויות שיירות שם שאין
הגט. עדי חתימת שטר 18)לקיים קיום שאין פי על ואף

מן  כי כשניים, השליח נאמן זאת בכל עדים, משני בפחות
שנחקרה  כמי נעשו השטר על החתומים "עדים התורה
הם  וחכמים לזייף) חצוף אדם (שאין דין" בבית עדותם
הקילו  עגונה תקנת ומשום קיום", "עדי להצריך שהחמירו
יחליפו  שלא וכדי עדים, כשני השליח להאמין חכמים
הצריכוהו  - אחד. עד בהם גם להאמין שטרות שאר בקיום
לצורך  נדרש זה שאין פי על (אף נכתב" "בפני גם לומר
תישאר  שלא בגט, מיוחד דין שזהו להודיע הגט) קיום

ישראל 19)עגונה. שרוב "מפני בו, חתמו גויים שמא
אלו  גם ובוודאי גויים" כשמות שמותיהם לארץ שבחוץ
בשמות  נקראים רובם לארץ ובחוץ והואיל הם, ישראל
הם, גויים שמא לחשוש אין ישראל בארץ אף לפיכך גויים,

גויים. בשמות ישראל לקרוא המנהג כן כי

.åBa ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÂ „ÓÚÂ ÏÚa‰ ‡a20. »«««¿»«¿ƒ¿≈≈«¿ƒƒ
CÎÈÙÏ21˙BÓ‡ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈLp‰ Û‡ ¿ƒ»««»ƒ∆¿∆∆¡»

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏÂ ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï22. ¿»ƒ≈∆¿«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿»

במקום 20) אחד של דבריו ואין כשניים נאמן השליח כי
לפוסלה.21)שניים. נאמן הבעל ואין שאינן 22)הואיל

אחרי  לערער יוכל לא שהבעל בידען לקלקלה מתכוונות
עדותן.

.æÈÙa' ¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL ÔÎÂ¿≈»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»«¿»«
‡·È Ì‡ ,CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆≈»ƒƒ»…
ÁÈÏM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰«««ƒ«¿≈≈«¿ƒƒ¿ƒ≈«»ƒ«

‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ23‡l‡ dÏ Ô˙pÈ ‡Ï - ≈ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ»≈»∆»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ Ôk Ì‡24LÈÂ .25˙BÈ‰Ï ÁÈÏMÏ ƒ≈ƒ¿«≈¿»»¿≈«»ƒ«ƒ¿

iwL ‰LÏM‰ ÏÏkÓÂÈÓ˙BÁa Ô˙B‡ eÓ26‡Ï Ì‡Â . ƒ¿««¿»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ…
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - dÏ Ô˙Â Ìi˜˙27Ì‡Â .Ìi˜˙iL „Ú ƒ¿«≈¿»«»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿ƒ

„·‡ .˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡ÏÂ ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿…ƒ¿«≈≈»¿…∆∆»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰«≈¬≈»≈¿…∆∆

נחתם.23) ובפני נכתב בפני לומר: יכול על 24)שאינו
הגט. עדי חתימת המכירים עדים ויכול.25)ידי

הוא 26) שהשליח ואף דיינים. בשלושה שטרות שקיום
דבר  כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו
וקיום  דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי מדבריהם אלא שאינו

בלבד. מדבריהם אלא אינו אבל 27)שטרות מדבריהם,
מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו
כמי  נעשו השטר על החתומים עדים התורה, מן אבל

דין. בבית עדותם שנחקרה

.çÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
‰M‡‰ ‰È‰˙ ‡lL È„k ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa 'ÌzÁ∆¿«¿»»»∆¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ»

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ28ÔÈ‡L ÈtÓ .¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰ ‡B·È Ì‡ ¿ƒ»¿«¿ƒ»«««ƒ«¿≈ƒ¿≈∆≈
‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÓi˜Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ı¯‡Ï29. »»∆
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הגט.28) עדי חתימת מצויות 29)לאשר שיירות שאין
שיירות  שמצויות מדינה, באותה למקום ממקום ואפילו שם.
בבתיהם  רב זמן מתעכבים האנשים ואין הואיל - ביניהם
מכירים  אינם בסחורתם, וטרודים לשם מפה נודדים אלא

שביניהם. חתימות

.èBa ¯Ó‡pL ‰Ê ËbL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·‰L ÏÚa««∆≈ƒ¿»»¿»∆≈∆∆∆¡«
ÛiÊÓ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'30.ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿À»¬≈∆»≈

·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡L „Á‡ ÏL ÂÈ¯·„ eÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ¿»»∆∆»∆»«¿»«ƒ¿«
BnÚ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ¯eÚ¯Ú ˙BÁ„Ï ‡l‡ 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«∆»ƒ¿ƒ¿«««∆≈ƒ
‡Ï B˙B‡ ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌB˜Óa Ï·‡ ,‰È‡¿̄»»¬»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒƒ…

e‰eÈÓ‡‰31. ∆¡ƒ

היה 30) לא בגט הכתוב יום שבאותו עדים שהביא כגון
העדים  חתימת ראה לא וממילא מקום באותו כלל השליח

העיד. לשליח.31)ושקר

.éÔÈqp‰Â Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯‰p‰32ÏB„b‰ ÌiaL33: «¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈ƒ∆«»«»
ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÌeÁz‰ CB˙aL∆¿«¿∆∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¿∆∆

Ï‡¯OÈ34˙BÎÏ‰·e .ı¯‡Ï ‰ˆeÁk - ÌeÁzÏ ıeÁLÂ , ƒ¿»≈¿∆«¿¿»»»∆¿ƒ¿
‡ ÈÓeÁz e¯‡a˙È ˙BÓe¯zı¯‡k Ï··e .Ï‡¯OÈ ı¯ ¿ƒ¿»¬¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆¿∆∆

ÔÈh‚Ï Ï‡¯OÈ35. ƒ¿»≈«ƒƒ

ארץ 33)האיים.32) של שבמערבה התיכון הים הוא
הרי 34)ישראל. הנ"ל במים בספינה שנכתב גט והמביא

תורת  הנ"ל למים יש כי ישראל, ארץ ביבשת כמביא הוא
גיטין. לעניין ישראל למקום 35)ארץ ממקום גט והמביא

הואיל  נחתם, ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו בבבל
שם. קבועות וישיבות

.àéı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓ˙ÁÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a B·˙kL Ëb36 ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈«¬»¿»»»∆
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ -37B·˙k . »ƒ∆…«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÓ˙ÁÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa38CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿»»»∆«¬»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ39. «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

ישראל.36) בארץ ונתנו בחוץ 37)וחזר נחתם שהרי
ישראל.38)לארץ. בארץ  נתנו הולך 39)וגם שהכול

החתימה. מקום אחר

.áéBlk ÌzÁÂ ,ÂÈÙa Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ·zÎ40- ÂÈÙa ƒ¿«ƒ¿»«≈¿»»¿∆¿«À¿»»
·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰ ÔBL‡¯‰ B˙ˆ˜Ó Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¬≈∆≈¿»«ƒ¿«
˙Á‡ ‰hL ‡l‡ Ba ·zÎ ‡Ï elÙ‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e41 ¿»«∆¿«¬ƒ…ƒ¿«∆»ƒ»««

ÒBÓÏew‰ ÏB˜ ÚÓL elÙ‡Â ,ÂÈÙa42eÓ˙ÁÂ ,·˙Bk ¿»»«¬ƒ»««¿≈¿»¿
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»»¬≈∆≈¿»«ƒ¿«¿»«
˙‡ ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ˜eMÏ ¯ÙBq‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .'ÌzÁ∆¿«¿≈ƒ»»«≈«¿»«¿ƒ¿ƒ∆
ÌLÏe ,BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ¯Á‡ ‡nL LLBÁ BÈ‡ - Ëb‰«≈≈≈∆»«≈¿»¿»«¿≈
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‡l‡ ,B·˙k ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆¿»∆»≈¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ43. ∆¿«

העדים.40) שני רש"י 41)כלומר: ולדעת אחת, שורה
והתאריך, האשה האיש, שם שבה שורה לאותה הכוונה
לשורה  הכוונה התוספות ולדעת ועיקרו. הגט תורף שזהו
לשמה, לכתבו שהתחיל שמכיון הגט, שבנוסח הראשונה

לשמה. לכתבו סיימו אינו 43)העט.42)בוודאי זה וכל
את  השליח שיראה צריך בחתימתו אבל הגט, בכתיבת אלא
ועדות  העיקר היא החתימה שעדות כולה, העדים חתימת

גזירה. משום אלא אינה הכתיבה

.âéÌzÁ ÈÙa ,ÌzÁ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡»«¿»«ƒ¿«¬»…¿»«∆¿«¿»«∆¿«
„Á‡ „Ú Ì˙ÁÂ Blk ·zÎ ÈÙa ,·zÎ ÈÙa ‡Ï Ï·‡¬»…¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«À¿»«≈∆»
È¯‰ - ÈM‰ „Ú‰ ‡e‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈM‰ „Ú‰ ‡Ï Ï·‡¬»…»≈«≈ƒ¬ƒ»»»≈«≈ƒ¬≈
„ÈÚ‰ Ì‡Â .dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê∆ƒ¿«≈¿»»¿««»ƒ»≈»¿ƒ≈ƒ

ÂÈÙa Ì˙Á ‡lL ÈM‰ „Ú‰ ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰44È¯‰ - ¿«≈«»≈«≈ƒ∆…»«¿»»¬≈
ÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .dÏ Ô˙pÈÂ ¯Lk ‰Ê∆»≈¿ƒ»≈»¿≈»ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒ

Lk ‰fL ÈM‰ „Ú‰ ·˙k ÏÚ ÌÈ¯Á‡¯45. ¬≈ƒ«¿«»≈«≈ƒ∆∆»≈

חתימתו.44) מכירים הראשון 45)שהם חתימת על שהרי
חתימת  ועל כשניים, נאמן והוא חותם שראהו השליח העיד

עדים. שני ישנם השני

.ãé‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ e‡È·‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ≈¿»»»∆««ƒ∆…
ÏÚa‰ Ì‰Ï B˙e ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎƒ¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆«««
.˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â dÏ ÔÈ˙B el‡ È¯‰ ,BzL‡Ï BzÏƒ¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿…∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ‰Ê Ë‚a ¯Ú¯ÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈«««»¿«¿≈¿≈∆««ƒ

ÂÈ„Ú Ì‰ ÂÈÁeÏL È¯‰L ,Ìi˜Ó BÈ‡L46e¯Ó‡ el‡L . ∆≈¿À»∆¬≈¿»≈≈»∆ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‰L¯b˙ eÈÙa :ÌÈM‰«¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿»¬≈¿…∆∆««ƒ

.Ëb ÌL ÔÈ‡L∆≈»≈

נגד 46) נאמן אינו שלחתים לא ויאמר יערער ואפילו
שניהם.

.åè˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«≈≈ƒ««
Ì‰ÈL È„È47È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿≈∆¬»ƒ≈«≈≈ƒ««¿≈

Ì‰ÈL48eÈÙ·e ·zÎ eÈÙa :¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ - ¿≈∆¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿«¿»≈
¯Á‡‰Â '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒ»«∆»¿»«ƒ¿«¿»«≈
eÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL elÙ‡Â ,'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡≈¿»«∆¿««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‡ˆBÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - 'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡ „Á‡Â '·zÎƒ¿«¿∆»≈¿»«∆¿«ƒ¿≈≈
Ìi˜˙iL „Ú dÏ Ô˙pÈ ‡Ï ,Ì‰ÈL È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈¿≈∆…ƒ»≈»«∆ƒ¿«≈

.ÂÈÓ˙BÁa¿»»

הבעל.47) ידי על שלוחים שניהם נעשו 48)שנעשו שלא
שלוחים. שניהם

.æèeÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡»«∆»¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿»≈
Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk - 'ÌzÁ49, ∆¿«»≈««ƒ∆≈≈ƒ««»»

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ È¯‰L50. ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»

שלוחים.49) נעשו על 50)שלא הגט עדי חתימת אושרה
עדים. שני ידי

.æéBÈa dÏ B˙e ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»»∆¿»»≈
dÈ·Ï51dÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈL ÈÙa dÏ B˙pL B‡ , ¿≈»∆¿»»ƒ¿≈¿«ƒ¿…»«»

- ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆ƒ»
¯ÓB‡Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ BÏËB¿ƒ∆»¿≈¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa52BÏË ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿ƒ…¿»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙iL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ53. ƒ∆»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿»»
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oiyexib zekld - miyp xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נחתם,51) ובפני נכתב בפני לאמירתו: ערך אין וממילא
שקיימוהו. שלושה לפנינו אין אינו 52)שהרי אם אבל

וכו', נכתב בפני שניים בפני לומר יכול אינו ממנה נוטל
מרובה. זמן לאחר ולא לנתינה, סמוך שיאמר שצריך

ממנה 53) ליטלו צריך עדיין בחותמיו, נתקיים ואפילו
בעדי  הגירושין שעיקר שניים, בפני לה וליתן ולחזור

מסירה.

.çéÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ dÏ B˙¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
˜zzLpL „Ú 'ÌzÁ54ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈¿»»

dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â55. ¿««»ƒ»≈»

דיבורו.54) כוח ממנו ניטל מדברי 55)נאלם, ומשמע
ואף  מועיל, אינו וכו', נכתב בפני כותב: אם שאפילו רבינו
האשה  להתיר כתבו מועיל הבעל מיתת שבעדות פי על
... אותו ובדקו שנשתתק "מה לקמן: כמבואר להינשא
על  סומכים ... פלוני שמת וכתב מכוונת דעתו ונמצאה
כאן  אבל עגונה, התרת משום הקילו שם - ותינשא" כתיבתו
שני, שליח ידי על גט לשלוח להודיעו אפשר חי שבעלה
חתימת  לקיים שאפשר מתוך וגם נכתב, בפני לומר שיוכל

ידו. כתב על לסמוך הקילו לא העדים

.èé‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡Óeq‰«»≈»¿»ƒ≈∆∆»
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿»«ƒ¿«¿»«
‡e‰Lk ÂÈÙa ÌzÁÂ ·zÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .'ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒƒ¿«¿∆¿«¿»»¿∆

Áe˙t56ÈÙa' ‰LÏL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡nzÒÂ »«¿ƒ¿«»¬≈∆≈ƒ¿≈¿»¿»«
dÏ B˙BÂ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ57‰‡È·‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿»«∆¿«¿¿»¿≈»ƒ»∆≈ƒ»

¯ÓBÏ ‰LÏL ‰ÎÈ¯ˆ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚≈∆∆»»»∆¿ƒ»¿»«
ÈÙa e¯Ó‡ ‡lL .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆…»¿ƒ¿≈
‡e‰ È¯‰L ,˙e„ÚÏ ¯Lk ÁÈÏM‰L ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿«∆«»ƒ«»≈¿≈∆¬≈
eÓiwL ÈLÈÏM‰ ÏÏkÓ ‡ˆÓÂ ÌÈM‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ∆ƒ¿
‡e‰L ¯·„a Ôi„ ‰OÚ „Ú‰L ,ÂÈ¯·„a ‰Ê Ë‚≈∆ƒ¿»»∆»≈«¬∆«»¿»»∆

.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆

וחתימתו.56) הגט כתיבת וראה פקוחות עיניו עוד כשהיו
לא 57) מכירה אינו ואם קול, בטביעת האשה שמכיר והוא

זאת. שהיא לו יאמרו אחרים אם מועיל

.ëÒ‡ B‡ ÁÈÏM‰ ‰ÏÁ58¯ÓB‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡a - »»«»ƒ«∆¡«»¿≈ƒ¿≈
ÔÈÁlLÓ Ô‰Â ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa ‰Ê Ëb :Ì‰Ï»∆≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿≈¿«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔB¯Á‡‰ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .¯Á‡ ÁÈÏL „Èa B˙B‡¿«»ƒ««≈¿≈«»ƒ«»«¬»ƒ

a' ¯ÓBÏÁÈÏL :¯ÓB‡ ‡l‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙ «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆»≈¿ƒ«
.ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,È‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

האשה.58) למקום להגיע יכול ואינו

.àë˙È·a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ - Ò‡ B‡ ÈM‰ ‰ÏÁ»»«≈ƒ∆¡«∆»ƒ««≈¿≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL :¯ÓB‡ ÔB¯Á‡‰Â .‰‡Ó elÙ‡ .ÔÈcƒ¬ƒ≈»¿»«¬≈¿ƒ«≈ƒ
.ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ .dÏ B˙BÂ ,È‡¬ƒ¿¿»««ƒ∆≈«»ƒ«»ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ?ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ≈ƒƒ¿≈∆»ƒ«
Ëb‰ Ìi˜˙ Ì‡ Ï·‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¬»ƒƒ¿«≈«≈
elÙ‡ ÁÈÏLÏ ÁÈÏL B˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÓ˙BÁa¿»»««ƒ∆¿»»ƒ«¿»ƒ«¬ƒ

È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰L „Ú ÌÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa ‰‡Ó≈»≈»¿≈«¿»«∆ƒƒ««≈¿»»¬≈
¯Lk ‰Ê59¯Ó‡ ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»≈¿««ƒ∆…≈≈«««¿…»«

- Ò‡ B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ,Ò‡z Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlL :BÏ«¿¿««≈ƒ≈»≈ƒ»»∆¡«
BÁlLÓ ‰Ê È¯‰60. ¬≈∆¿«¿

ישראל.59) בארץ גט כמביא זה הרי בחותמיו שנתקיים כל
לאחר.60) שליחותו מוסר אם מקפיד הבעל אין שבוודאי

.áëÁÈÏM‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«≈»ƒ∆¿≈«»ƒ«
,ÈÁeÏL ÈBÏt È¯‰ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÔÈc ˙È·a BnÚƒ¿≈ƒ∆»≈»∆¬≈¿ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…¿»»¿≈«»ƒ«∆»ƒ««≈

‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÂÈÙa ‡lL61. ∆…¿»»¬ƒ≈≈»

הגט 61) לקבלת קבלה שליח לעשות יכולה האשה וכן
לביתֿדין: מודיעה אלא השליח, בפני שלא אפילו דין בבית
לשליח  הים במדינת פלוני את ממנה שאני עדים עלי הוו
עושה  קבלה שליח שאין אלא בעלי. מיד גיטי לקבל קבלה
אינם  ודברים "דברים" אלא לו מסרה שלא כיון שליח,
חוזרים  להיות כוח בדברים אין כלומר, לשליח, נמסרים
שיש  גט לידיו שקיבל הולכה שליח אבל לאחר, ונמסרים

לשליח. משליח ונמסר חוזר גט אותו ממש, בו

.âë,‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎÂ ,BzL‡Ï Ëb Ô˙pL LÈ‡‰»ƒ∆»«≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿«¿»∆»
ÔÈc ˙Èa „Ú ‰ÎÏB‰Ï È˙ÁeÏL z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿»ƒ¿»»«≈ƒ
ÈL¯b˙˙Â ‰Ê Ëb CÈÏ ezÈÂ ÁÈÏL e„ÈÓÚÈ Ì‰Â ,ÈBÏt¿ƒ¿≈«¬ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ¿»¿ƒ
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa ¯ÓBÏ ˙Ó‡ BÊ È¯‰ - Ba¬≈∆¡∆∆«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ62ÁÈÏLÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏËB Ì‰Â , ∆¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«
.ÏÚa‰ ¯Ó‡Ók dÏ BzÏƒ¿»¿«¬««««

וכו'.62) נכתב בפני שתאמר: עד מתגרשת אינה אבל

.ãëÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‰˙‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»»∆»«««
‰Ê È‡z64dÏ Ô˙ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿«∆¬»ƒ…ƒ¿»»∆»∆»»«»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,dhbƒ»«¬≈«≈≈ƒ««»»≈»¿ƒ»
Ë‚Â ÏÈ‡B‰ ,˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ¯ÓBÏ«¿«¬≈ƒ¿∆¿«¿…∆∆ƒ¿≈

B˙ÎÏ‰k ·e˙k d„ÈaL65Û‡Â .ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰Â ∆¿»»»¿ƒ¿»¿»≈ƒ¬ƒ»»¿«
‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿…
È¯‰L ,B˙B‡ ‰ÙiÊ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ìi˜˙ƒ¿«≈≈¿ƒ»∆»ƒ¿»∆¬≈

dÓˆÚ ÏÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡66ÌÈ„Ú‰L ,„BÚÂ . ≈»¿«¿∆∆««¿»»∆»≈ƒ
Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ Ëb‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰«¬ƒ««≈¬≈≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»

¯Ú¯ÚÓ ÌL ‡‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a67„ÈÓÚ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ«∆¿≈»¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ
‡ˆnÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡Op˙Â B˙˜ÊÁa Ëb‰«≈¿∆¿»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈
B˙B‡ ‡È·iLk ¯Lk ˙˜ÊÁa Ëb‰ „ÈÓÚpL BÓk ;ÛiÊÓ¿À»¿∆«¬ƒ«≈¿∆¿«»≈¿∆»ƒ

ÁÈÏM‰68‰È‡¯ ‡È·iL „Ú B‡ ÏÚa‰ ¯Ú¯ÚiL „Ú , «»ƒ««∆¿«¿≈««««∆»ƒ¿»»
ÏËa B‡ ÛiÊÓ ‡e‰L69el‡ ÌÈ¯·„Ï LeÁ Ì‡L . ∆¿À»»≈∆ƒ»ƒ¿»ƒ≈

ÏÚa‰ ÔziL Ë‚Ï LeÁÏ eÏ ‰È‰ Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»»»»»¿≈∆ƒ≈«««
ÌÈ„Ú ‡nL B‡ ,B˙ Ck ¯Á‡Â BÏha ‡nL eÈÙa¿»≈∆»ƒ¿¿««»¿»∆»≈ƒ
‡nL B‡ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰ È¯‰Â Ba eÓ˙Á ÔÈÏeÒt¿ƒ»¿«¬≈ƒ¿À»ƒ∆»
‰ÊÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe .·zÎ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆≈¿ƒ»∆
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ ÏÚ ep„ÈÓÚ ‡l‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆»«¬ƒ∆«∆¿»«∆ƒ»«

ÁÈÏLÏ ‡Ï LeÁ ‡Ï Ck ,ÏËa ‡e‰L70‰M‡Ï ‡ÏÂ ∆»≈»…»…¿»ƒ«¿…»ƒ»
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קמז oiyexib zekld - miyp xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הגט.28) עדי חתימת מצויות 29)לאשר שיירות שאין
שיירות  שמצויות מדינה, באותה למקום ממקום ואפילו שם.
בבתיהם  רב זמן מתעכבים האנשים ואין הואיל - ביניהם
מכירים  אינם בסחורתם, וטרודים לשם מפה נודדים אלא

שביניהם. חתימות

.èBa ¯Ó‡pL ‰Ê ËbL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·‰L ÏÚa««∆≈ƒ¿»»¿»∆≈∆∆∆¡«
ÛiÊÓ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'30.ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿À»¬≈∆»≈

·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡L „Á‡ ÏL ÂÈ¯·„ eÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ¿»»∆∆»∆»«¿»«ƒ¿«
BnÚ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ¯eÚ¯Ú ˙BÁ„Ï ‡l‡ 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«∆»ƒ¿ƒ¿«««∆≈ƒ
‡Ï B˙B‡ ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌB˜Óa Ï·‡ ,‰È‡¿̄»»¬»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒƒ…

e‰eÈÓ‡‰31. ∆¡ƒ

היה 30) לא בגט הכתוב יום שבאותו עדים שהביא כגון
העדים  חתימת ראה לא וממילא מקום באותו כלל השליח

העיד. לשליח.31)ושקר

.éÔÈqp‰Â Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯‰p‰32ÏB„b‰ ÌiaL33: «¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈ƒ∆«»«»
ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÌeÁz‰ CB˙aL∆¿«¿∆∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¿∆∆

Ï‡¯OÈ34˙BÎÏ‰·e .ı¯‡Ï ‰ˆeÁk - ÌeÁzÏ ıeÁLÂ , ƒ¿»≈¿∆«¿¿»»»∆¿ƒ¿
‡ ÈÓeÁz e¯‡a˙È ˙BÓe¯zı¯‡k Ï··e .Ï‡¯OÈ ı¯ ¿ƒ¿»¬¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆¿∆∆

ÔÈh‚Ï Ï‡¯OÈ35. ƒ¿»≈«ƒƒ

ארץ 33)האיים.32) של שבמערבה התיכון הים הוא
הרי 34)ישראל. הנ"ל במים בספינה שנכתב גט והמביא

תורת  הנ"ל למים יש כי ישראל, ארץ ביבשת כמביא הוא
גיטין. לעניין ישראל למקום 35)ארץ ממקום גט והמביא

הואיל  נחתם, ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו בבבל
שם. קבועות וישיבות

.àéı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓ˙ÁÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a B·˙kL Ëb36 ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈«¬»¿»»»∆
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ -37B·˙k . »ƒ∆…«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÓ˙ÁÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa38CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿»»»∆«¬»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ39. «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

ישראל.36) בארץ ונתנו בחוץ 37)וחזר נחתם שהרי
ישראל.38)לארץ. בארץ  נתנו הולך 39)וגם שהכול

החתימה. מקום אחר

.áéBlk ÌzÁÂ ,ÂÈÙa Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ·zÎ40- ÂÈÙa ƒ¿«ƒ¿»«≈¿»»¿∆¿«À¿»»
·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰ ÔBL‡¯‰ B˙ˆ˜Ó Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¬≈∆≈¿»«ƒ¿«
˙Á‡ ‰hL ‡l‡ Ba ·zÎ ‡Ï elÙ‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e41 ¿»«∆¿«¬ƒ…ƒ¿«∆»ƒ»««

ÒBÓÏew‰ ÏB˜ ÚÓL elÙ‡Â ,ÂÈÙa42eÓ˙ÁÂ ,·˙Bk ¿»»«¬ƒ»««¿≈¿»¿
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»»¬≈∆≈¿»«ƒ¿«¿»«
˙‡ ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ˜eMÏ ¯ÙBq‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .'ÌzÁ∆¿«¿≈ƒ»»«≈«¿»«¿ƒ¿ƒ∆
ÌLÏe ,BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ¯Á‡ ‡nL LLBÁ BÈ‡ - Ëb‰«≈≈≈∆»«≈¿»¿»«¿≈
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‡l‡ ,B·˙k ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆¿»∆»≈¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ43. ∆¿«

העדים.40) שני רש"י 41)כלומר: ולדעת אחת, שורה
והתאריך, האשה האיש, שם שבה שורה לאותה הכוונה
לשורה  הכוונה התוספות ולדעת ועיקרו. הגט תורף שזהו
לשמה, לכתבו שהתחיל שמכיון הגט, שבנוסח הראשונה

לשמה. לכתבו סיימו אינו 43)העט.42)בוודאי זה וכל
את  השליח שיראה צריך בחתימתו אבל הגט, בכתיבת אלא
ועדות  העיקר היא החתימה שעדות כולה, העדים חתימת

גזירה. משום אלא אינה הכתיבה

.âéÌzÁ ÈÙa ,ÌzÁ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡»«¿»«ƒ¿«¬»…¿»«∆¿«¿»«∆¿«
„Á‡ „Ú Ì˙ÁÂ Blk ·zÎ ÈÙa ,·zÎ ÈÙa ‡Ï Ï·‡¬»…¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«À¿»«≈∆»
È¯‰ - ÈM‰ „Ú‰ ‡e‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈM‰ „Ú‰ ‡Ï Ï·‡¬»…»≈«≈ƒ¬ƒ»»»≈«≈ƒ¬≈
„ÈÚ‰ Ì‡Â .dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê∆ƒ¿«≈¿»»¿««»ƒ»≈»¿ƒ≈ƒ

ÂÈÙa Ì˙Á ‡lL ÈM‰ „Ú‰ ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰44È¯‰ - ¿«≈«»≈«≈ƒ∆…»«¿»»¬≈
ÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .dÏ Ô˙pÈÂ ¯Lk ‰Ê∆»≈¿ƒ»≈»¿≈»ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒ

Lk ‰fL ÈM‰ „Ú‰ ·˙k ÏÚ ÌÈ¯Á‡¯45. ¬≈ƒ«¿«»≈«≈ƒ∆∆»≈

חתימתו.44) מכירים הראשון 45)שהם חתימת על שהרי
חתימת  ועל כשניים, נאמן והוא חותם שראהו השליח העיד

עדים. שני ישנם השני

.ãé‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ e‡È·‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ≈¿»»»∆««ƒ∆…
ÏÚa‰ Ì‰Ï B˙e ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎƒ¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆«««
.˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â dÏ ÔÈ˙B el‡ È¯‰ ,BzL‡Ï BzÏƒ¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿…∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ‰Ê Ë‚a ¯Ú¯ÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈«««»¿«¿≈¿≈∆««ƒ

ÂÈ„Ú Ì‰ ÂÈÁeÏL È¯‰L ,Ìi˜Ó BÈ‡L46e¯Ó‡ el‡L . ∆≈¿À»∆¬≈¿»≈≈»∆ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‰L¯b˙ eÈÙa :ÌÈM‰«¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿»¬≈¿…∆∆««ƒ

.Ëb ÌL ÔÈ‡L∆≈»≈

נגד 46) נאמן אינו שלחתים לא ויאמר יערער ואפילו
שניהם.

.åè˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«≈≈ƒ««
Ì‰ÈL È„È47È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿≈∆¬»ƒ≈«≈≈ƒ««¿≈

Ì‰ÈL48eÈÙ·e ·zÎ eÈÙa :¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ - ¿≈∆¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿«¿»≈
¯Á‡‰Â '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒ»«∆»¿»«ƒ¿«¿»«≈
eÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL elÙ‡Â ,'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡≈¿»«∆¿««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‡ˆBÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - 'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡ „Á‡Â '·zÎƒ¿«¿∆»≈¿»«∆¿«ƒ¿≈≈
Ìi˜˙iL „Ú dÏ Ô˙pÈ ‡Ï ,Ì‰ÈL È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈¿≈∆…ƒ»≈»«∆ƒ¿«≈

.ÂÈÓ˙BÁa¿»»

הבעל.47) ידי על שלוחים שניהם נעשו 48)שנעשו שלא
שלוחים. שניהם

.æèeÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡»«∆»¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿»≈
Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk - 'ÌzÁ49, ∆¿«»≈««ƒ∆≈≈ƒ««»»

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ È¯‰L50. ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»

שלוחים.49) נעשו על 50)שלא הגט עדי חתימת אושרה
עדים. שני ידי

.æéBÈa dÏ B˙e ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»»∆¿»»≈
dÈ·Ï51dÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈL ÈÙa dÏ B˙pL B‡ , ¿≈»∆¿»»ƒ¿≈¿«ƒ¿…»«»

- ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆ƒ»
¯ÓB‡Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ BÏËB¿ƒ∆»¿≈¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa52BÏË ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿ƒ…¿»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙iL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ53. ƒ∆»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿»»
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נחתם,51) ובפני נכתב בפני לאמירתו: ערך אין וממילא
שקיימוהו. שלושה לפנינו אין אינו 52)שהרי אם אבל

וכו', נכתב בפני שניים בפני לומר יכול אינו ממנה נוטל
מרובה. זמן לאחר ולא לנתינה, סמוך שיאמר שצריך

ממנה 53) ליטלו צריך עדיין בחותמיו, נתקיים ואפילו
בעדי  הגירושין שעיקר שניים, בפני לה וליתן ולחזור

מסירה.

.çéÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ dÏ B˙¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
˜zzLpL „Ú 'ÌzÁ54ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈¿»»

dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â55. ¿««»ƒ»≈»

דיבורו.54) כוח ממנו ניטל מדברי 55)נאלם, ומשמע
ואף  מועיל, אינו וכו', נכתב בפני כותב: אם שאפילו רבינו
האשה  להתיר כתבו מועיל הבעל מיתת שבעדות פי על
... אותו ובדקו שנשתתק "מה לקמן: כמבואר להינשא
על  סומכים ... פלוני שמת וכתב מכוונת דעתו ונמצאה
כאן  אבל עגונה, התרת משום הקילו שם - ותינשא" כתיבתו
שני, שליח ידי על גט לשלוח להודיעו אפשר חי שבעלה
חתימת  לקיים שאפשר מתוך וגם נכתב, בפני לומר שיוכל

ידו. כתב על לסמוך הקילו לא העדים

.èé‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡Óeq‰«»≈»¿»ƒ≈∆∆»
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿»«ƒ¿«¿»«
‡e‰Lk ÂÈÙa ÌzÁÂ ·zÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .'ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒƒ¿«¿∆¿«¿»»¿∆

Áe˙t56ÈÙa' ‰LÏL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡nzÒÂ »«¿ƒ¿«»¬≈∆≈ƒ¿≈¿»¿»«
dÏ B˙BÂ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ57‰‡È·‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿»«∆¿«¿¿»¿≈»ƒ»∆≈ƒ»

¯ÓBÏ ‰LÏL ‰ÎÈ¯ˆ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚≈∆∆»»»∆¿ƒ»¿»«
ÈÙa e¯Ó‡ ‡lL .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆…»¿ƒ¿≈
‡e‰ È¯‰L ,˙e„ÚÏ ¯Lk ÁÈÏM‰L ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿«∆«»ƒ«»≈¿≈∆¬≈
eÓiwL ÈLÈÏM‰ ÏÏkÓ ‡ˆÓÂ ÌÈM‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ∆ƒ¿
‡e‰L ¯·„a Ôi„ ‰OÚ „Ú‰L ,ÂÈ¯·„a ‰Ê Ë‚≈∆ƒ¿»»∆»≈«¬∆«»¿»»∆

.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆

וחתימתו.56) הגט כתיבת וראה פקוחות עיניו עוד כשהיו
לא 57) מכירה אינו ואם קול, בטביעת האשה שמכיר והוא

זאת. שהיא לו יאמרו אחרים אם מועיל

.ëÒ‡ B‡ ÁÈÏM‰ ‰ÏÁ58¯ÓB‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡a - »»«»ƒ«∆¡«»¿≈ƒ¿≈
ÔÈÁlLÓ Ô‰Â ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa ‰Ê Ëb :Ì‰Ï»∆≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿≈¿«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔB¯Á‡‰ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .¯Á‡ ÁÈÏL „Èa B˙B‡¿«»ƒ««≈¿≈«»ƒ«»«¬»ƒ

a' ¯ÓBÏÁÈÏL :¯ÓB‡ ‡l‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙ «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆»≈¿ƒ«
.ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,È‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

האשה.58) למקום להגיע יכול ואינו

.àë˙È·a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ - Ò‡ B‡ ÈM‰ ‰ÏÁ»»«≈ƒ∆¡«∆»ƒ««≈¿≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL :¯ÓB‡ ÔB¯Á‡‰Â .‰‡Ó elÙ‡ .ÔÈcƒ¬ƒ≈»¿»«¬≈¿ƒ«≈ƒ
.ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ .dÏ B˙BÂ ,È‡¬ƒ¿¿»««ƒ∆≈«»ƒ«»ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ?ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ≈ƒƒ¿≈∆»ƒ«
Ëb‰ Ìi˜˙ Ì‡ Ï·‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¬»ƒƒ¿«≈«≈
elÙ‡ ÁÈÏLÏ ÁÈÏL B˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÓ˙BÁa¿»»««ƒ∆¿»»ƒ«¿»ƒ«¬ƒ

È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰L „Ú ÌÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa ‰‡Ó≈»≈»¿≈«¿»«∆ƒƒ««≈¿»»¬≈
¯Lk ‰Ê59¯Ó‡ ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»≈¿««ƒ∆…≈≈«««¿…»«

- Ò‡ B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ,Ò‡z Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlL :BÏ«¿¿««≈ƒ≈»≈ƒ»»∆¡«
BÁlLÓ ‰Ê È¯‰60. ¬≈∆¿«¿

ישראל.59) בארץ גט כמביא זה הרי בחותמיו שנתקיים כל
לאחר.60) שליחותו מוסר אם מקפיד הבעל אין שבוודאי

.áëÁÈÏM‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«≈»ƒ∆¿≈«»ƒ«
,ÈÁeÏL ÈBÏt È¯‰ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÔÈc ˙È·a BnÚƒ¿≈ƒ∆»≈»∆¬≈¿ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…¿»»¿≈«»ƒ«∆»ƒ««≈

‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÂÈÙa ‡lL61. ∆…¿»»¬ƒ≈≈»

הגט 61) לקבלת קבלה שליח לעשות יכולה האשה וכן
לביתֿדין: מודיעה אלא השליח, בפני שלא אפילו דין בבית
לשליח  הים במדינת פלוני את ממנה שאני עדים עלי הוו
עושה  קבלה שליח שאין אלא בעלי. מיד גיטי לקבל קבלה
אינם  ודברים "דברים" אלא לו מסרה שלא כיון שליח,
חוזרים  להיות כוח בדברים אין כלומר, לשליח, נמסרים
שיש  גט לידיו שקיבל הולכה שליח אבל לאחר, ונמסרים

לשליח. משליח ונמסר חוזר גט אותו ממש, בו

.âë,‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎÂ ,BzL‡Ï Ëb Ô˙pL LÈ‡‰»ƒ∆»«≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿«¿»∆»
ÔÈc ˙Èa „Ú ‰ÎÏB‰Ï È˙ÁeÏL z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿»ƒ¿»»«≈ƒ
ÈL¯b˙˙Â ‰Ê Ëb CÈÏ ezÈÂ ÁÈÏL e„ÈÓÚÈ Ì‰Â ,ÈBÏt¿ƒ¿≈«¬ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ¿»¿ƒ
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa ¯ÓBÏ ˙Ó‡ BÊ È¯‰ - Ba¬≈∆¡∆∆«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ62ÁÈÏLÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏËB Ì‰Â , ∆¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«
.ÏÚa‰ ¯Ó‡Ók dÏ BzÏƒ¿»¿«¬««««

וכו'.62) נכתב בפני שתאמר: עד מתגרשת אינה אבל

.ãëÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‰˙‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»»∆»«««
‰Ê È‡z64dÏ Ô˙ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿«∆¬»ƒ…ƒ¿»»∆»∆»»«»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,dhbƒ»«¬≈«≈≈ƒ««»»≈»¿ƒ»
Ë‚Â ÏÈ‡B‰ ,˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ¯ÓBÏ«¿«¬≈ƒ¿∆¿«¿…∆∆ƒ¿≈

B˙ÎÏ‰k ·e˙k d„ÈaL65Û‡Â .ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰Â ∆¿»»»¿ƒ¿»¿»≈ƒ¬ƒ»»¿«
‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿…
È¯‰L ,B˙B‡ ‰ÙiÊ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ìi˜˙ƒ¿«≈≈¿ƒ»∆»ƒ¿»∆¬≈

dÓˆÚ ÏÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡66ÌÈ„Ú‰L ,„BÚÂ . ≈»¿«¿∆∆««¿»»∆»≈ƒ
Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ Ëb‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰«¬ƒ««≈¬≈≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»

¯Ú¯ÚÓ ÌL ‡‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a67„ÈÓÚ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ«∆¿≈»¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ
‡ˆnÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡Op˙Â B˙˜ÊÁa Ëb‰«≈¿∆¿»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈
B˙B‡ ‡È·iLk ¯Lk ˙˜ÊÁa Ëb‰ „ÈÓÚpL BÓk ;ÛiÊÓ¿À»¿∆«¬ƒ«≈¿∆¿«»≈¿∆»ƒ

ÁÈÏM‰68‰È‡¯ ‡È·iL „Ú B‡ ÏÚa‰ ¯Ú¯ÚiL „Ú , «»ƒ««∆¿«¿≈««««∆»ƒ¿»»
ÏËa B‡ ÛiÊÓ ‡e‰L69el‡ ÌÈ¯·„Ï LeÁ Ì‡L . ∆¿À»»≈∆ƒ»ƒ¿»ƒ≈

ÏÚa‰ ÔziL Ë‚Ï LeÁÏ eÏ ‰È‰ Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»»»»»¿≈∆ƒ≈«««
ÌÈ„Ú ‡nL B‡ ,B˙ Ck ¯Á‡Â BÏha ‡nL eÈÙa¿»≈∆»ƒ¿¿««»¿»∆»≈ƒ
‡nL B‡ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰ È¯‰Â Ba eÓ˙Á ÔÈÏeÒt¿ƒ»¿«¬≈ƒ¿À»ƒ∆»
‰ÊÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe .·zÎ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆≈¿ƒ»∆
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ ÏÚ ep„ÈÓÚ ‡l‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆»«¬ƒ∆«∆¿»«∆ƒ»«

ÁÈÏLÏ ‡Ï LeÁ ‡Ï Ck ,ÏËa ‡e‰L70‰M‡Ï ‡ÏÂ ∆»≈»…»…¿»ƒ«¿…»ƒ»
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oiyexibקמח zekld - miyp xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L dÓˆÚ71ÈÈc ÔÈ‡L . «¿»∆«≈≈ƒ««»»∆≈ƒ≈
˙BBÓn‰ ÈÈ„k ÔÈ¯eq‡‰72. »ƒƒ¿ƒ≈«»

נכתב.63) בפני לומר צריכה שליח 64)שהיא רק שתהיה
תנאי  ככל זה תנאי לקיים ועליה דין, בית לפני להולכה

בינו 65)אחר. אלא מסירה בעדי לה נתן לא ואפילו
בו. חתומים ועדים הואיל הוא, כשר גט כן גם לבינה,

שניהם.66) על אסורה הרי אותו שזייפה יתברר אם כי
לזייף.67) חצוף אדם שאינו 68)שאין ישראל, בארץ

ונחתם. נכתב בפני לומר השליח 69)צריך אמר אפילו ואז
בטל. הגט - נכתב שאינו 70)בפני ישראל בארץ המביאו

כלום. לומר הגט 71)צריך משיגיע "אשה אמרו: וכן
הייתה  ואילו בקבלתו, נתגרשה שכבר מתגרשת". לידה
בפני  תאמר אם אפילו אזי בחותמיו, הגט לקיים צריכה

בדבר. נוגעת היא שהרי לה, נאמין לא שבממון 72)נכתב
וכן  לדבריו, ראייה שיביא עד עצמו על נאמן אדם אין
לך  קנויים ונכסי עצמך בו וכתוב גיטו שהביא "עבד אמרו:
שצריך  קנה", לא נכסים שחרורו) על הוא (נאמן קנה עצמו -

שטרות. כשאר לקיימו עדים

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אדם 1) לכל התירה תנאי, על גירושין דין רבינו בו ביאר

גיטה  לה נתן תנאים, בכמה אותה קשר ופלוני, מפלוני חוץ
לפני  לאחר ונישאת תנאי על גירש שלו, שהנייר והתנה

התנאי. שנתקיים

.àBÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰«¿»≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈
.˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·Îe2ÈËtLÓ ¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿≈
Ìlk ÔÈ‡z‰3ÌLÂ .4- È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L ,¯‡a˙ «¿»ƒÀ»¿»ƒ¿»≈∆«¿»≈«¿«

‡Ï ,Ìi˜˙iL ‰ÚLa ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆¿»»∆ƒ¿«≈…
d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙ ˙ÚLa5ÏÚaÏ LÈ CÎÈÙÏ .6Ïh·Ï ƒ¿«¿ƒ««≈¿»»¿ƒ»≈«««¿«≈

Ëb‰7¯Á‡ È‡z ÏÚ ˙B˙‰Ï B‡ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï B‡ «≈¿ƒ«¿»¿«¿«¿««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«»ƒ««ƒ
B‡ Ëb‰ „·‡ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ≈«««»««≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ Û¯O8. ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

‡Opz ‡Ï ‰lÁzÎÏe9˙‡O Ì‡Â .È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ¿«¿ƒ»…ƒ»≈«∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒƒ»
‡ˆz ‡Ï -10BÓi˜Ï d„Èa ¯‡L ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ;11, …≈≈∆»ƒ≈…ƒ¿«¿»»¿«¿

ÌLÂ .È‡z‰ ÏËa È¯‰L12:dÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,¯‡a˙ ∆¬≈»≈«¿«¿»ƒ¿»≈∆ƒ»«»
Ck È‡z ÏÚ ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆≈«¿»≈««¿«»

CÎÂ13Ck ˙Ó ÏÚ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L B‡ , »»∆»«»¬≈«¿¿…∆∆«¿»»
˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - CÎÂ»»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ«
‡ÏÂ Ëb‰ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ CÎÈÙÏ .d„ÈÏ Ëb‰«≈¿»»¿ƒ»≈»¿«≈«≈¿…
B‡ „·‡ Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰MÓ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿»ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ»«
È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó elÙ‡ ,Û¯Oƒ¿«¬ƒ≈«««…∆∆ƒ¿«≈«¿«¬≈
˙ÚMÓ ‰L¯b˙ ¯·Îe ,B˙BÓ ¯Á‡ È‡z‰ ˙Ói˜Ó BÊ¿«∆∆«¿«««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«

d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙14ÏÚ Û‡ ‰lÁzÎÏ ‡Op‰Ï dÏ LÈÂ . ¿ƒ««≈¿»»¿≈»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»««
È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt15‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«¿≈¿ƒ∆»

ÏÚa B‡ ÂLÎÚÓa È‡z‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜˙È ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ¿»»«¿«¿≈«¿»¿«
˙Ó16. ¿»

ב.2) ובין 3)הלכה . . . בגירושין ובין בקידושין שבין
ואלו  דברים, ארבעה בתנאי להיות צריך ממון, דיני בשאר
ושיהיה  ללאו, קודם שלו הן ושיהיה כפול, "שיהיה הם:
לקיימו". שאפשר דבר התנאי ושיהיה למעשה, קודם התנאי

הי"ג. שם  טו.4)והשווה זו 5)הלכה הלכה מקור
א. עד, הוא.6)בגיטין לאחרים 7)יכול או לאשה לומר

הט"ז. פ"ו לעיל וכמבואר הוא, בטל לאשתי שנתתי גט
מת 8) כבר ואז תנאו, כשיתקיים אלא נגמר הגט ואין הואיל

או  הגט כשאבד וכלֿשכן מיתה, לאחר גט ואין הבעל,
תתגרש? ובמה בעולם, הגט אין התנאי קיום שבשעת נשרף,

שם). ישרף,9)(גיטין, או הגט יבטל או הבעל ימות שמא
למפרע. איש אשת כתב 10)ונמצאת ה"ה, פ"ט לקמן

עד  גומרין ואינן גירושין שם יש תנאי על "שהמגרש רבינו:
בתורת  תחילה לידה הגיע שהרי . . . התנאי שיתקיים
כמו  תצא, לא - התנאי שיתקיים קודם נשאת ואם גירושין,
וסוברים  בזה, רבינו על חולקים רבים אולם שביארנו".
הרי  תנאה קיום לפני ונשאת הואיל תצא, נשאת אם שאפילו
ועי' עליו, נאסרה - בזנות עליה שבא והשני איש, אשת היא

וכסףֿמשנה. זה 11)מגידֿמשנה הרי עמה: שהתנה כגון
לקמן  כמבואר הכלי, ואבד פלוני, כלי לי תתני אם גיטך

טז.12)הכ"ג. גט,13)הלכה יהיה מעכשיו שכוונתו:
דברי  והשווה וברש"י) עד. (גיטין התנאי שתקיימי עלֿמנת

ה"ח. פ"ג זכיה בהל' שם.14)רבינו פג,15)גיטין, שם,
לקיימו  שבידה תנאי וכל עצמה, לקלקל חשודה אינה כי א.
אחרים  ביד תלוי שהוא תנאי אולם שתקיימנו. בטוחים אנו -
ואסורה  יתקיים לא שמא חוששים לקיימו, בידה ואין

בברייתא. א עד, ועיי"ש לכתחילה. ואפילו 16)להנשא
מסירתו, משעת היא מגורשת הבעל, מת או הגט אבד
אמר  (שלא סתם תנאי על למגרש בניגוד לעיל, כאמור
או  הבעל יבטלנו שמא לכתחילה, נשאת שאינה - מעכשיו)
איש  אשת ונמצאת ישרף או הגט יאבד שמא או ימות,

למפרע.

.áÔÈa ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L ÔÈa ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«≈∆»«≈«¿»≈
‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡ ¯Ó‡L17„ÁÈ˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk BzL‡ ÌÚ18ÈÙa ‡l‡ ƒƒ¿»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ¿≈
L elÙ‡Â „·Ú elÙ‡Â .„ÚB‡ d˙ÁÙMÓ ıeÁ ,‰ÁÙ ≈«¬ƒ∆∆«¬ƒƒ¿»ƒƒ¿»»

ÔË˜ da19.Ì‰ÈÙa LnLlÓ ‰LBa dÈ‡L ÈtÓ , ¿»»»ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙ Ì‡L ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿≈≈ƒ

„Á‡k20Ck ¯Á‡ È‡z‰ Ìi˜˙ elÙ‡ ,21˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿∆»¬ƒƒ¿«≈«¿«««»¬≈»≈
dÏÚa ‡nL ,˙L¯‚Ó22Ëb‰ ÏË·e23¯‡a˙iL BÓk , ¿…∆∆∆»¿»»»≈«≈¿∆ƒ¿»≈

.el‡ ˙BÎÏ‰a24 «¬»≈

לא 17) ואם מגורשת, תהיי זוז מאתיים לי תתני אם כגון
תתגרשי. לא הפנויה,18)תתני עם להתייחד שאסור

וברש"י). עג. (גיטין ב כא, בסנהדרין שם,19)כמבואר
ה"ד. פ"ה, שם כאחד 20)ובתוספתא עדים שני שראוהו

ובכת"י  החדרה. עמו נכנסו לא והם אשתו, עם שמתייחד
עדים. שני בפני לבדה עמה נתייחד ובכת"י 21)התימנים:

"אפילו  הנוסח: של"ד, וויניציאה בדפוס וכן התימנים,
התנאי". שנתקיים קידושין.22)לאחר לשם

גט 23) צריכה ולפיכך זו, בביאה וקידשה כשחזר הראשון,
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עג:). (גיטין מספק הם 24)שני "הם הי"ח: פ"י, לקמן
צריך  אינו בביאה המקדש שכל ביאה, עדי הם הם יחוד, עדי
והשווה  ויבעול", בפניהם יתייחד אלא עדים בפני לבעול

הכ"ה. פ"ט, לקמן

.âe·˙k :¯Ó‡iL ‡Ï ?È‡z ÏÚ Ì„‡ L¯‚Ó „ˆÈk≈«¿»≈»»«¿«…∆…«ƒ¿
zL‡Ï Ë‚ÏÚ dÏ e˙e e·˙k :B‡ ,‰Ê È‡z ÏÚ È ≈¿ƒ¿ƒ«¿«∆ƒ¿¿»«

ÏÚ :Ëb‰ CB˙a ·zÎÈ ‡lL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;È‡z¿«¿≈»ƒ«∆…ƒ¿…¿«≈«
˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt L¯b ‰Ê È‡z25„ˆÈk ‡l‡ . ¿«∆≈≈¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«

ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ ¯ÓB‡ ?‰OBÚ∆≈«≈ƒ¿…¿»≈ƒ«¿…¿¿ƒ
ÌÏBÚa È‡z ÌeL ‡Ïa ¯Lk Ëb26Ô˙B Ck ¯Á‡Â , ≈»≈¿…¿«»»¿««»≈

˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ B‡ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Â Ëb‰ dÏ»«≈¿≈»¬≈∆ƒ≈¬≈«¿¿…∆∆
:ÁÈÏLÏ B‡ Ì‰Ï ¯Ó‡È B‡ .CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Êa»∆«¿»»»»…«»∆¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Ê Ëb dÏ ez¿»≈∆«¿»»»»

אמרה:25) והתורה גט, של בגופו זכות לו נשארה כן, שאם
ישאר  ולא לבינה, בינו ומבדיל הכורת כריתות" "ספר

ופג.). כא: (גיטין שהוא אגד איזה נמצא 26)ביניהם
פד:). (שם לבינה בינו שיור כל ללא בכשרות, נכתב שהגט

.ãÛ¯z ·zÎÏ ¯ÓbL ¯Á‡ Ëba È‡z‰ ·˙k27- Ëb‰ »««¿««≈««∆»«ƒ¿……∆«≈
,ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜ B·˙kL ÔÈa .¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»≈≈∆¿»…∆¬ƒ«»≈ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï B·˙kL ÔÈa28B·˙k Ì‡ Ï·‡ . ≈∆¿»¿««¬ƒ«»≈ƒ¬»ƒ¿»
CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ :·˙k elÙ‡ ,Ëb‰ Û¯z Ì„˜29È¯‰ - …∆…∆«≈¬ƒ»««¿»»»»¬≈

ÏL BÙe‚a ˙eÎÊ BÏ ¯‡L È¯‰L ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê∆¿≈≈ƒ∆¬≈ƒ¿«¿¿∆
Ëb30È¯‰ - Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ‰t ÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿≈ƒƒ¿»«∆…∆¿ƒ««…∆¬≈

‰Ê31ÔÈLe¯b ˜ÙÒ32. ∆¿≈≈ƒ

והזמן,27) האשה, האיש, מקום העיקריים, הגט פרטי
הי"ז. פ"ג לעיל שהוא 28)כמבואר הגט, ועיקר הואיל

(שם). תנאי כל ללא בכשרות נכתב שהוא 29)התורף,
אם  אפילו הגט פוסל שהוא "חוץ" לתנאי בניגוד כשר, תנאי
הבאה. בהלכה כמבואר בפנים, כתבו ולא בפה אמרו

בכתב 30) בין התורף, כתיבת לפני התנאי שהוזכר כל כי
שם, (גיטין מלאה כריתות לשם הגט נכתב לא בעלֿפה, בין

זו.31)וברש"י). וויניציאה: רומי אמנם 32)בדפוס
רבינו  אבל "פסול", גט שזהו אמרו פד:) (גיטין בגמרא
לפי  בלבד, מדבריהם או התורה מן פסול הוא אם מסופק
באמרה: התורה, מן יסוד לו יש בתנאי התלוי זה שפסול
ביניהם  ישאר ולא לבינה בינו הכורת דבר כריתות", "ספר

או שום גט", "אינו חכמים: בו שאמרו "קשר" וכל קשר,
מה  וכל התורה, מן בטל שהוא ודאי בטל" גט זה "הרי
אינו  או התורה מן הוא אם הוא ספק "פסול", בו: שיאמרו
גט" "אינו בפירוש: בו אמרו ולא הואיל מדבריהם, אלא
'תשובות  ובמוספנו ה"א, פ"י לקמן ראה בטל". "גט או:

שם. רבינו'

.ä¯Á‡ ·˙Îa ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰˙‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈ƒ¿»««
Û¯z‰33Û¯z‰ ¯Á‡ ‰t ÏÚ ÔÈa34È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â , «…∆≈«∆«««…∆¿»«»¬≈

‡l‡ :B‡ ,ÈBÏt LÈ‡Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡35 «¿À∆∆¿»»»≈ƒ¿ƒ∆»
‰È‰ Ì‡ :‰Ê È‡z ÏÚ Ëb‰ dÏ Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï¿ƒ¿ƒ¿»«»«≈«¿«∆ƒ»»

„·Ú B‡ Ì"ekÚ LÈ‡‰ B˙B‡36ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ B‡ »ƒ«∆∆»»∆»ƒ

ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ·‡ B‡ ‰ÈÁ‡Â ‰È·‡ ÔB‚k ,‰Â¯Ú37È¯‰ - ∆¿»¿»ƒ»¿»ƒ»»ƒ»ƒ¬≈
BÏ LiL LÈ‡‰ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk Ëb ‰Ê38da ∆≈»≈¿ƒ»»»ƒ∆≈»

ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜39ÏÚ Û‡Â ƒƒ««ƒ∆≈«»≈»ƒ¿««
ÔË˜ ‡e‰L Èt40‰Ê ÔÈ‡Â Ëba ¯iL È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ∆»»≈≈∆¬≈ƒ≈«≈¿≈∆

˙e˙È¯k41‰È‰ .42˙BÁ‡ ÏÚa‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,d ¿ƒ»»««¬»∆««ƒ∆
d˙BÁ‡ ˙eÓz Ì‡ ,‰Â¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ÌBi‰«»»∆»ƒ∆¿»ƒ»¬»

dÏ ¯zÓ ‰È‰È43˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -44. ƒ¿∆À»»¬≈»≈¿…∆∆

הגט.33) נתינת בשעת הזכירו לא אינו 34)ואפילו בזה
הלכה  לקמן וכמבואר נתינה, בשעת כן לה שיאמר עד פוסל

לעיל 36)חוץ.35)טז. כמבואר קידושין, בני שאינם
הט"ו. פ"ד אישות עליהם 37)הל' לה אין אלה כל

נמצא  יב) ד, (שם בערוה" תופסין קידושין ש"אין קידושין,
להם. ראויה אינה פנויה היא שאפילו בגט, שייר שלא

לו".38) "יש התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
קידושין,39) להם ויש ה"ו. פ"א, אישות הל' לעיל המנויים

הי"ד. פ"ד שם שיגדל,40)כמבואר עד קידושין בר ואינו
ה"ז. שם חוץ"41)כמבואר "תנאי וזה א. פה, גיטין

לכל  זה גם התירה שלא הגט, בגוף שייר שהרי בגט, הפוסל
עצמו  בגט אין מנת" "על בלשון: המנוסח תנאי כן לא אדם,
על  עמה שהתנה אלא אדם, לכל התירה שהרי שיור, שום
שהם  תנאים כשאר אלא זה ואין לפלוני, תנשאי שלא מנת

וברש"י). פב. לו.42)(שם התירה לא שהגט פלוני אותו
זה 43) ואין לו, מלהנשא מעכבתה המגרש של שיורו נמצא

נפשט.44)כריתות. שלא ספק א. פה, שם

.åÈnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»ƒƒ
,CÈ˙efÓ ıeÁ :B‡ ;ÌÏBÚa ‰zÚ BÈ‡L ,„ÏeiL∆ƒ»≈∆≈«»»»ƒ¿«ƒ
˙eÊÏ Ï·‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z :¯ÓBÏk¿«ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»»¬»ƒ¿
ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ ˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ≈∆ƒ¬≈«¿À∆∆¿»
Ck¯„k ‡lL Ï·‡ ,ı¯‡‰ Ïk C¯„k CÈÏÚ ‡B·iL ÈÓƒ∆»»«ƒ¿∆∆»»»∆¬»∆…¿«¿≈
ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;CÈ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ«ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»
Lc˜˙‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L ,¯ÓBÏk ,¯ËLa Lc˜nÓƒ¿«≈ƒ¿»¿«∆ƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈
˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰ ¯ËLa Ï·‡ ,‰‡È··e ÛÒÎa¿∆∆¿ƒ»¬»ƒ¿»¬≈«¿¿ƒ≈∆
˙¯Ù‰Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¬»«

CÈ¯„45˙eLÈ‡ ÌeL CÈÏÚ ÈÏ ¯‡L ‡Ï :¯ÓBÏk , ¿»«ƒ¿«…ƒ¿«ƒ»«ƒƒ
;ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈÚÏ ÈzL‡ z‡L ,CÈ¯„ ˙¯Ù‰Ó ıeÁ≈¬»«¿»«ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»«¿»ƒ

‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ B‡46Ì‡L ,‰M¯È ÔÈÚÏ B‡ ; ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ¿«¿À»∆ƒ
˜ÙÒ BÊ È¯‰ el‡Ó „Á‡ ÏÎa - ‰pL¯ÈÈ ‰˙Ó≈»ƒ»∆»¿»∆»≈≈¬≈»≈

˙L¯‚Ó47. ¿…∆∆

ואישה 45) יקימנו "אישה יד): ל, (במדבר בה שנאמר
שלא 46)יפרנו". מזה, חוץ דבר לכל ומגרשה כהן, שהוא

יא): כב, (ויקרא אמרה והתורה תרומה, באכילת תיאסר
נמצא  אוכלת, היא קידושיו וע"י בו" יאכל הוא כספו "קנין

וב'תוספות'). שם, (גיטין בגיטו שייר נסתפק 47)זה שם.
להם. נפשט ולא לחכמים

.æÔ·e‡¯Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¿≈
dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÂ48Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : ¿ƒ¿¿»«¿»«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈
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d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L dÓˆÚ71ÈÈc ÔÈ‡L . «¿»∆«≈≈ƒ««»»∆≈ƒ≈
˙BBÓn‰ ÈÈ„k ÔÈ¯eq‡‰72. »ƒƒ¿ƒ≈«»

נכתב.63) בפני לומר צריכה שליח 64)שהיא רק שתהיה
תנאי  ככל זה תנאי לקיים ועליה דין, בית לפני להולכה

בינו 65)אחר. אלא מסירה בעדי לה נתן לא ואפילו
בו. חתומים ועדים הואיל הוא, כשר גט כן גם לבינה,

שניהם.66) על אסורה הרי אותו שזייפה יתברר אם כי
לזייף.67) חצוף אדם שאינו 68)שאין ישראל, בארץ

ונחתם. נכתב בפני לומר השליח 69)צריך אמר אפילו ואז
בטל. הגט - נכתב שאינו 70)בפני ישראל בארץ המביאו

כלום. לומר הגט 71)צריך משיגיע "אשה אמרו: וכן
הייתה  ואילו בקבלתו, נתגרשה שכבר מתגרשת". לידה
בפני  תאמר אם אפילו אזי בחותמיו, הגט לקיים צריכה

בדבר. נוגעת היא שהרי לה, נאמין לא שבממון 72)נכתב
וכן  לדבריו, ראייה שיביא עד עצמו על נאמן אדם אין
לך  קנויים ונכסי עצמך בו וכתוב גיטו שהביא "עבד אמרו:
שצריך  קנה", לא נכסים שחרורו) על הוא (נאמן קנה עצמו -

שטרות. כשאר לקיימו עדים

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אדם 1) לכל התירה תנאי, על גירושין דין רבינו בו ביאר

גיטה  לה נתן תנאים, בכמה אותה קשר ופלוני, מפלוני חוץ
לפני  לאחר ונישאת תנאי על גירש שלו, שהנייר והתנה

התנאי. שנתקיים

.àBÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰«¿»≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈
.˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·Îe2ÈËtLÓ ¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿≈
Ìlk ÔÈ‡z‰3ÌLÂ .4- È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L ,¯‡a˙ «¿»ƒÀ»¿»ƒ¿»≈∆«¿»≈«¿«

‡Ï ,Ìi˜˙iL ‰ÚLa ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆¿»»∆ƒ¿«≈…
d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙ ˙ÚLa5ÏÚaÏ LÈ CÎÈÙÏ .6Ïh·Ï ƒ¿«¿ƒ««≈¿»»¿ƒ»≈«««¿«≈

Ëb‰7¯Á‡ È‡z ÏÚ ˙B˙‰Ï B‡ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï B‡ «≈¿ƒ«¿»¿«¿«¿««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«»ƒ««ƒ
B‡ Ëb‰ „·‡ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ≈«««»««≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ Û¯O8. ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

‡Opz ‡Ï ‰lÁzÎÏe9˙‡O Ì‡Â .È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ¿«¿ƒ»…ƒ»≈«∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒƒ»
‡ˆz ‡Ï -10BÓi˜Ï d„Èa ¯‡L ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ;11, …≈≈∆»ƒ≈…ƒ¿«¿»»¿«¿

ÌLÂ .È‡z‰ ÏËa È¯‰L12:dÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,¯‡a˙ ∆¬≈»≈«¿«¿»ƒ¿»≈∆ƒ»«»
Ck È‡z ÏÚ ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆≈«¿»≈««¿«»

CÎÂ13Ck ˙Ó ÏÚ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L B‡ , »»∆»«»¬≈«¿¿…∆∆«¿»»
˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - CÎÂ»»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ«
‡ÏÂ Ëb‰ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ CÎÈÙÏ .d„ÈÏ Ëb‰«≈¿»»¿ƒ»≈»¿«≈«≈¿…
B‡ „·‡ Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰MÓ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿»ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ»«
È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó elÙ‡ ,Û¯Oƒ¿«¬ƒ≈«««…∆∆ƒ¿«≈«¿«¬≈
˙ÚMÓ ‰L¯b˙ ¯·Îe ,B˙BÓ ¯Á‡ È‡z‰ ˙Ói˜Ó BÊ¿«∆∆«¿«««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«

d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙14ÏÚ Û‡ ‰lÁzÎÏ ‡Op‰Ï dÏ LÈÂ . ¿ƒ««≈¿»»¿≈»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»««
È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt15‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«¿≈¿ƒ∆»

ÏÚa B‡ ÂLÎÚÓa È‡z‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜˙È ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ¿»»«¿«¿≈«¿»¿«
˙Ó16. ¿»

ב.2) ובין 3)הלכה . . . בגירושין ובין בקידושין שבין
ואלו  דברים, ארבעה בתנאי להיות צריך ממון, דיני בשאר
ושיהיה  ללאו, קודם שלו הן ושיהיה כפול, "שיהיה הם:
לקיימו". שאפשר דבר התנאי ושיהיה למעשה, קודם התנאי

הי"ג. שם  טו.4)והשווה זו 5)הלכה הלכה מקור
א. עד, הוא.6)בגיטין לאחרים 7)יכול או לאשה לומר

הט"ז. פ"ו לעיל וכמבואר הוא, בטל לאשתי שנתתי גט
מת 8) כבר ואז תנאו, כשיתקיים אלא נגמר הגט ואין הואיל

או  הגט כשאבד וכלֿשכן מיתה, לאחר גט ואין הבעל,
תתגרש? ובמה בעולם, הגט אין התנאי קיום שבשעת נשרף,

שם). ישרף,9)(גיטין, או הגט יבטל או הבעל ימות שמא
למפרע. איש אשת כתב 10)ונמצאת ה"ה, פ"ט לקמן

עד  גומרין ואינן גירושין שם יש תנאי על "שהמגרש רבינו:
בתורת  תחילה לידה הגיע שהרי . . . התנאי שיתקיים
כמו  תצא, לא - התנאי שיתקיים קודם נשאת ואם גירושין,
וסוברים  בזה, רבינו על חולקים רבים אולם שביארנו".
הרי  תנאה קיום לפני ונשאת הואיל תצא, נשאת אם שאפילו
ועי' עליו, נאסרה - בזנות עליה שבא והשני איש, אשת היא

וכסףֿמשנה. זה 11)מגידֿמשנה הרי עמה: שהתנה כגון
לקמן  כמבואר הכלי, ואבד פלוני, כלי לי תתני אם גיטך

טז.12)הכ"ג. גט,13)הלכה יהיה מעכשיו שכוונתו:
דברי  והשווה וברש"י) עד. (גיטין התנאי שתקיימי עלֿמנת

ה"ח. פ"ג זכיה בהל' שם.14)רבינו פג,15)גיטין, שם,
לקיימו  שבידה תנאי וכל עצמה, לקלקל חשודה אינה כי א.
אחרים  ביד תלוי שהוא תנאי אולם שתקיימנו. בטוחים אנו -
ואסורה  יתקיים לא שמא חוששים לקיימו, בידה ואין

בברייתא. א עד, ועיי"ש לכתחילה. ואפילו 16)להנשא
מסירתו, משעת היא מגורשת הבעל, מת או הגט אבד
אמר  (שלא סתם תנאי על למגרש בניגוד לעיל, כאמור
או  הבעל יבטלנו שמא לכתחילה, נשאת שאינה - מעכשיו)
איש  אשת ונמצאת ישרף או הגט יאבד שמא או ימות,

למפרע.

.áÔÈa ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L ÔÈa ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«≈∆»«≈«¿»≈
‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡ ¯Ó‡L17„ÁÈ˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk BzL‡ ÌÚ18ÈÙa ‡l‡ ƒƒ¿»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ¿≈
L elÙ‡Â „·Ú elÙ‡Â .„ÚB‡ d˙ÁÙMÓ ıeÁ ,‰ÁÙ ≈«¬ƒ∆∆«¬ƒƒ¿»ƒƒ¿»»

ÔË˜ da19.Ì‰ÈÙa LnLlÓ ‰LBa dÈ‡L ÈtÓ , ¿»»»ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙ Ì‡L ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿≈≈ƒ

„Á‡k20Ck ¯Á‡ È‡z‰ Ìi˜˙ elÙ‡ ,21˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿∆»¬ƒƒ¿«≈«¿«««»¬≈»≈
dÏÚa ‡nL ,˙L¯‚Ó22Ëb‰ ÏË·e23¯‡a˙iL BÓk , ¿…∆∆∆»¿»»»≈«≈¿∆ƒ¿»≈

.el‡ ˙BÎÏ‰a24 «¬»≈

לא 17) ואם מגורשת, תהיי זוז מאתיים לי תתני אם כגון
תתגרשי. לא הפנויה,18)תתני עם להתייחד שאסור

וברש"י). עג. (גיטין ב כא, בסנהדרין שם,19)כמבואר
ה"ד. פ"ה, שם כאחד 20)ובתוספתא עדים שני שראוהו

ובכת"י  החדרה. עמו נכנסו לא והם אשתו, עם שמתייחד
עדים. שני בפני לבדה עמה נתייחד ובכת"י 21)התימנים:

"אפילו  הנוסח: של"ד, וויניציאה בדפוס וכן התימנים,
התנאי". שנתקיים קידושין.22)לאחר לשם

גט 23) צריכה ולפיכך זו, בביאה וקידשה כשחזר הראשון,
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oiyexib zekld - miyp xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עג:). (גיטין מספק הם 24)שני "הם הי"ח: פ"י, לקמן
צריך  אינו בביאה המקדש שכל ביאה, עדי הם הם יחוד, עדי
והשווה  ויבעול", בפניהם יתייחד אלא עדים בפני לבעול

הכ"ה. פ"ט, לקמן

.âe·˙k :¯Ó‡iL ‡Ï ?È‡z ÏÚ Ì„‡ L¯‚Ó „ˆÈk≈«¿»≈»»«¿«…∆…«ƒ¿
zL‡Ï Ë‚ÏÚ dÏ e˙e e·˙k :B‡ ,‰Ê È‡z ÏÚ È ≈¿ƒ¿ƒ«¿«∆ƒ¿¿»«

ÏÚ :Ëb‰ CB˙a ·zÎÈ ‡lL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;È‡z¿«¿≈»ƒ«∆…ƒ¿…¿«≈«
˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt L¯b ‰Ê È‡z25„ˆÈk ‡l‡ . ¿«∆≈≈¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«

ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ ¯ÓB‡ ?‰OBÚ∆≈«≈ƒ¿…¿»≈ƒ«¿…¿¿ƒ
ÌÏBÚa È‡z ÌeL ‡Ïa ¯Lk Ëb26Ô˙B Ck ¯Á‡Â , ≈»≈¿…¿«»»¿««»≈

˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ B‡ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Â Ëb‰ dÏ»«≈¿≈»¬≈∆ƒ≈¬≈«¿¿…∆∆
:ÁÈÏLÏ B‡ Ì‰Ï ¯Ó‡È B‡ .CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Êa»∆«¿»»»»…«»∆¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Ê Ëb dÏ ez¿»≈∆«¿»»»»

אמרה:25) והתורה גט, של בגופו זכות לו נשארה כן, שאם
ישאר  ולא לבינה, בינו ומבדיל הכורת כריתות" "ספר

ופג.). כא: (גיטין שהוא אגד איזה נמצא 26)ביניהם
פד:). (שם לבינה בינו שיור כל ללא בכשרות, נכתב שהגט

.ãÛ¯z ·zÎÏ ¯ÓbL ¯Á‡ Ëba È‡z‰ ·˙k27- Ëb‰ »««¿««≈««∆»«ƒ¿……∆«≈
,ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜ B·˙kL ÔÈa .¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»≈≈∆¿»…∆¬ƒ«»≈ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï B·˙kL ÔÈa28B·˙k Ì‡ Ï·‡ . ≈∆¿»¿««¬ƒ«»≈ƒ¬»ƒ¿»
CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ :·˙k elÙ‡ ,Ëb‰ Û¯z Ì„˜29È¯‰ - …∆…∆«≈¬ƒ»««¿»»»»¬≈

ÏL BÙe‚a ˙eÎÊ BÏ ¯‡L È¯‰L ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê∆¿≈≈ƒ∆¬≈ƒ¿«¿¿∆
Ëb30È¯‰ - Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ‰t ÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿≈ƒƒ¿»«∆…∆¿ƒ««…∆¬≈

‰Ê31ÔÈLe¯b ˜ÙÒ32. ∆¿≈≈ƒ

והזמן,27) האשה, האיש, מקום העיקריים, הגט פרטי
הי"ז. פ"ג לעיל שהוא 28)כמבואר הגט, ועיקר הואיל

(שם). תנאי כל ללא בכשרות נכתב שהוא 29)התורף,
אם  אפילו הגט פוסל שהוא "חוץ" לתנאי בניגוד כשר, תנאי
הבאה. בהלכה כמבואר בפנים, כתבו ולא בפה אמרו

בכתב 30) בין התורף, כתיבת לפני התנאי שהוזכר כל כי
שם, (גיטין מלאה כריתות לשם הגט נכתב לא בעלֿפה, בין

זו.31)וברש"י). וויניציאה: רומי אמנם 32)בדפוס
רבינו  אבל "פסול", גט שזהו אמרו פד:) (גיטין בגמרא
לפי  בלבד, מדבריהם או התורה מן פסול הוא אם מסופק
באמרה: התורה, מן יסוד לו יש בתנאי התלוי זה שפסול
ביניהם  ישאר ולא לבינה בינו הכורת דבר כריתות", "ספר

או שום גט", "אינו חכמים: בו שאמרו "קשר" וכל קשר,
מה  וכל התורה, מן בטל שהוא ודאי בטל" גט זה "הרי
אינו  או התורה מן הוא אם הוא ספק "פסול", בו: שיאמרו
גט" "אינו בפירוש: בו אמרו ולא הואיל מדבריהם, אלא
'תשובות  ובמוספנו ה"א, פ"י לקמן ראה בטל". "גט או:

שם. רבינו'

.ä¯Á‡ ·˙Îa ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰˙‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈ƒ¿»««
Û¯z‰33Û¯z‰ ¯Á‡ ‰t ÏÚ ÔÈa34È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â , «…∆≈«∆«««…∆¿»«»¬≈

‡l‡ :B‡ ,ÈBÏt LÈ‡Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡35 «¿À∆∆¿»»»≈ƒ¿ƒ∆»
‰È‰ Ì‡ :‰Ê È‡z ÏÚ Ëb‰ dÏ Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï¿ƒ¿ƒ¿»«»«≈«¿«∆ƒ»»

„·Ú B‡ Ì"ekÚ LÈ‡‰ B˙B‡36ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ B‡ »ƒ«∆∆»»∆»ƒ

ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ·‡ B‡ ‰ÈÁ‡Â ‰È·‡ ÔB‚k ,‰Â¯Ú37È¯‰ - ∆¿»¿»ƒ»¿»ƒ»»ƒ»ƒ¬≈
BÏ LiL LÈ‡‰ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk Ëb ‰Ê38da ∆≈»≈¿ƒ»»»ƒ∆≈»

ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜39ÏÚ Û‡Â ƒƒ««ƒ∆≈«»≈»ƒ¿««
ÔË˜ ‡e‰L Èt40‰Ê ÔÈ‡Â Ëba ¯iL È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ∆»»≈≈∆¬≈ƒ≈«≈¿≈∆

˙e˙È¯k41‰È‰ .42˙BÁ‡ ÏÚa‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,d ¿ƒ»»««¬»∆««ƒ∆
d˙BÁ‡ ˙eÓz Ì‡ ,‰Â¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ÌBi‰«»»∆»ƒ∆¿»ƒ»¬»

dÏ ¯zÓ ‰È‰È43˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -44. ƒ¿∆À»»¬≈»≈¿…∆∆

הגט.33) נתינת בשעת הזכירו לא אינו 34)ואפילו בזה
הלכה  לקמן וכמבואר נתינה, בשעת כן לה שיאמר עד פוסל

לעיל 36)חוץ.35)טז. כמבואר קידושין, בני שאינם
הט"ו. פ"ד אישות עליהם 37)הל' לה אין אלה כל

נמצא  יב) ד, (שם בערוה" תופסין קידושין ש"אין קידושין,
להם. ראויה אינה פנויה היא שאפילו בגט, שייר שלא

לו".38) "יש התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
קידושין,39) להם ויש ה"ו. פ"א, אישות הל' לעיל המנויים

הי"ד. פ"ד שם שיגדל,40)כמבואר עד קידושין בר ואינו
ה"ז. שם חוץ"41)כמבואר "תנאי וזה א. פה, גיטין

לכל  זה גם התירה שלא הגט, בגוף שייר שהרי בגט, הפוסל
עצמו  בגט אין מנת" "על בלשון: המנוסח תנאי כן לא אדם,
על  עמה שהתנה אלא אדם, לכל התירה שהרי שיור, שום
שהם  תנאים כשאר אלא זה ואין לפלוני, תנשאי שלא מנת

וברש"י). פב. לו.42)(שם התירה לא שהגט פלוני אותו
זה 43) ואין לו, מלהנשא מעכבתה המגרש של שיורו נמצא

נפשט.44)כריתות. שלא ספק א. פה, שם

.åÈnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»ƒƒ
,CÈ˙efÓ ıeÁ :B‡ ;ÌÏBÚa ‰zÚ BÈ‡L ,„ÏeiL∆ƒ»≈∆≈«»»»ƒ¿«ƒ
˙eÊÏ Ï·‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z :¯ÓBÏk¿«ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»»¬»ƒ¿
ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ ˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ≈∆ƒ¬≈«¿À∆∆¿»
Ck¯„k ‡lL Ï·‡ ,ı¯‡‰ Ïk C¯„k CÈÏÚ ‡B·iL ÈÓƒ∆»»«ƒ¿∆∆»»»∆¬»∆…¿«¿≈
ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;CÈ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ«ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»
Lc˜˙‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L ,¯ÓBÏk ,¯ËLa Lc˜nÓƒ¿«≈ƒ¿»¿«∆ƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈
˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰ ¯ËLa Ï·‡ ,‰‡È··e ÛÒÎa¿∆∆¿ƒ»¬»ƒ¿»¬≈«¿¿ƒ≈∆
˙¯Ù‰Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¬»«

CÈ¯„45˙eLÈ‡ ÌeL CÈÏÚ ÈÏ ¯‡L ‡Ï :¯ÓBÏk , ¿»«ƒ¿«…ƒ¿«ƒ»«ƒƒ
;ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈÚÏ ÈzL‡ z‡L ,CÈ¯„ ˙¯Ù‰Ó ıeÁ≈¬»«¿»«ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»«¿»ƒ

‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ B‡46Ì‡L ,‰M¯È ÔÈÚÏ B‡ ; ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ¿«¿À»∆ƒ
˜ÙÒ BÊ È¯‰ el‡Ó „Á‡ ÏÎa - ‰pL¯ÈÈ ‰˙Ó≈»ƒ»∆»¿»∆»≈≈¬≈»≈

˙L¯‚Ó47. ¿…∆∆

ואישה 45) יקימנו "אישה יד): ל, (במדבר בה שנאמר
שלא 46)יפרנו". מזה, חוץ דבר לכל ומגרשה כהן, שהוא

יא): כב, (ויקרא אמרה והתורה תרומה, באכילת תיאסר
נמצא  אוכלת, היא קידושיו וע"י בו" יאכל הוא כספו "קנין

וב'תוספות'). שם, (גיטין בגיטו שייר נסתפק 47)זה שם.
להם. נפשט ולא לחכמים

.æÔ·e‡¯Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¿≈
dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÂ48Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : ¿ƒ¿¿»«¿»«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈
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,È‡z‰ Ïh· È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿¬≈¿…∆∆∆¬≈ƒ≈«¿«
dÏ Ô¯Èz‰ Ô‰a ‰˙‰L ÌÈL‡‰L49. ∆»¬»ƒ∆ƒ¿»»∆ƒƒ»»

(מגידֿמשנה).48) ואמר שנית, לה ונתנו ממנה ונטלו שחזר
על 49) ואסרה לאלו התירה השניה שבאמירתו אומרים ואין

תמצי  'אם בדרך שנפשטה בעיא פב: (שם העולם כל
לומר').

.çdÏ ¯Ó‡50dÈ‡ BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : »«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈¬≈≈»
:dÏ ¯Ó‡ .ÔBÚÓL ÏL B‡z Ïha ‡Ï È¯‰L ;˙L¯‚Ó¿…∆∆∆¬≈…ƒ≈¿»∆ƒ¿»«»
Û‡ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÔBÚÓLÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿ƒ¿¬≈«¿À∆∆«

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ51d¯Èz‰ ‡Ï ‡nL . ¿ƒ¿¬≈∆¿≈≈ƒ∆»…ƒƒ»
‡L ‰ÊÂ ;„ÓBÚ B¯eq‡a Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓLÏ ‡l‡¯Ó ∆»¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈¿∆∆»«

B‡ .ÔBÚÓLÏ Û‡ Ì„‡ ÏÎÏ :¯ÓBÏk ,'ÔBÚÓLÏ Û‡'«¿ƒ¿¿«¿»»»«¿ƒ¿
‡e‰Â - 'ÔBÚÓLÏ Û‡' ¯Ó‡L ‰ÊÂ ;ÏkÏ d¯Èz‰ ‡nL∆»ƒƒ»«…¿∆∆»««¿ƒ¿¿
.B‡˙a Ô·e‡¯Ï ‰È‰ CeÓÒ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯Ï ÔÈc‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»

ושמעון.50) מראובן חוץ תחילה לה שאמר ספק 51)זה
פ"י  לקמן מבואר מגורשת, ספק ודין פג.). (שם נפשט שלא

ה"ג.

.è¯ÁÓÏe ÈzL‡ z‡ ÔÈ‡ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»¿»««≈«¿ƒ¿ƒ¿»»
BÈa ˙¯kL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈzL‡ z‡«¿ƒ¿ƒ≈»¿…∆∆¿««ƒ∆»«≈

ÌBi‰ dÈ·Ï52‰f‰ ÌBi‰ ÔÓ :ÔÈhba ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏ . ¿≈»«¿ƒ»¿ƒ«ƒƒƒ««∆
ÌÏBÚÏe53. ¿»

כרותה 52) היא הרי היום, ממנו שכרתה כיון אומרים ואין
בזה). אחרת דיעה שם ולרש"י פו. (שם לעולם ממנו

תקנה,53) מחמת אלא זה ואין הי"ב, פ"ד לעיל כמבואר
הזה  היום מן כמפרש: הוא הרי שסתם כל - הדין מצד אבל

ובמגידֿמשנה). פו. (שם ולעולם

.éÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈««¿ƒ
˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ -54Ïk B‡ ÈiÁ ÈÓÈ Ïk . ≈≈∆≈∆¿ƒ»¿≈««»

BÈa ˙¯k È¯‰L ;Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt [ÈiÁ] ÈÓÈ¿≈«≈¿ƒ¬≈∆≈∆¬≈»«≈
B˙B‡ ˙eÓiLk ˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡Mz ‡ÏÂ ,dÈ·Ï¿≈»¿…ƒ»≈»∆»¿¿∆»

ÈBÏt55. ¿ƒ

בו.54) קשורה היא חייה ימי הוא.55)שכל כשימות או
מיד  להנשא ומותרת בו, קשורה תהא שלא זמן שיהא נמצא

שם). רי"ד ותוס' (רש"י תנאו תקיים והיא

.àé„Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ«
Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL56CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL . ¿ƒ¬≈∆≈∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ

˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ57CÎÈÙÏ .58, ¿»≈≈∆¬≈≈∆¿ƒ¿ƒ»
¯Oa ÈÏÎ‡z ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈∆ƒ≈«¿»∆……¿ƒ»»
,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ (‰Ê) ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ,ÌÏBÚÏ (‰Ê)∆¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ∆¿»≈≈

Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ;˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L59. ∆≈∆¿ƒ«¿ƒ¬≈∆≈

וגם 56) רשות, עליה לו תשאר לא יום שלשים לאחר שהרי
לא  שמא חוששים אין ולפיכך תנאו, לקיים לה אפשר

בו. זה 57)תעמוד תנאי לקיים בו קשורה היא ימיה שכל
תהיה  אביה ימות שאם ואע"פ וברש"י) ה. (קידושין מחמתו

אביה", "בית עוד נקרא שאינו זה, לבית להכנס מותרת
"כל  לדין דומה זה אין - הי"א נדרים מהל' בפ"ח כמבואר
שהרי  הקודמת, בהלכה הנזכר גט" זה הרי פלוני, חיי ימי
אף  בו להכנס תותר לא עולמית בו להכנס שנאסרה זה בית
מפני  בו להכנס תותר לא אביה ימות אם ואפילו פעם,
(שאינו  נשתנה כשלעצמו שהבית מפני אלא הותר, שהאיסור
תותר  לא עמה שהתנה מה שעל נמצא אביה"), "בית עוד
על  לדין: דומה זה והרי היתר, שום לאיסורה ואין לעולם
 ֿ (מגיד הבאה בהלכה המבואר לפלוני, תנשאי שלא מנת

האומר".58)משנה). "וכן ר"מ: רומי גיטין 59)בדפוס
ב. פג,

.áéBÈ‡ - ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ë‚≈»¿»∆∆¿≈»¬≈∆ƒ≈
˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆…≈¿ƒ¿≈

ÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,ÌÏBÚÏ CÈ·‡60:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¿»»¿≈««¿ƒ¬»ƒ»«»
È¯‰ - ‰L ÌÈMÓÁ „Ú ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ»»¬≈

Ëb ‰Ê61‰˙‰L ÔÓÊ Ïk BÏ ‡Opz ‡ÏÂ .62Ì‡Â . ∆≈¿…ƒ»≈»¿«∆ƒ¿»¿ƒ
Ú¯ÙÓÏ Ëb‰ ÏËa - ˙‡O63¯Lk „Ïe‰ - BnÚ ‰˙Ê . ƒ≈»≈«≈¿«¿≈«»¿»ƒ«»»»≈

ÔÈ‡eOp‰ ÏÚ ‡l‡ ‰˙‰ ‡lL ,¯Lk Ëb‰Â64. ¿«≈»≈∆…ƒ¿»∆»««ƒƒ

אין 60) פלוני, חיי ימי כל אלא נמשך התנאי שאין ואע"פ
הרי  פלוני, ימי כל יין תשתי שלא "עלֿמנת לדין: דומה זה
לשתות  מותרת תהיה שם כי י, הלכה לעיל המבואר גט" זה
אסור  היין שאין נמצא פלוני, בחיי בו שנאסרה יין אותו
ואף  לעולם, בנישואיו נאסרה זו אבל עולם, איסור עליה
לבית  תלכי "שלא בדין: לעיל וכביאורנו לו, תותר לא פעם
 ֿ ל"על דומה זה והרשב"א הרמב"ן ולדעת לעולם". אביך
מגורשת  שהיא - פלוני" חיי ימי כל יין תשתי שלא מנת

סכ"ב). קמג, סי' בשו"ע וכן יש 61)(מגידֿמשנה, שהרי
לאיסורה. מיד,62)היתר להנשא מותרת לאחרים אבל

אלא  נישואין אין שהרי לפלוני, תינשא שמא חוששים ואין
פב:). גיטין ('תוספות' עצמה תקלקל לא ובודאי מדעתה,

ממזרים,63) - זה "פלוני" שלפני הקודם מהבעל ובניה
לפלוני  נשאת ואפילו סט"ז). קמג, (סי' בשו"ע כמבואר
בטל  הגט זה, תנאי על שגרשה הראשון בעלה שמת לאחר
נמצא  כן, לא שאם ממזרים. הקודם מהבעל ובניה - למפרע
הרי  חייה ימי כל אלא עולמית פלוני אותו על נאסרה שלא
סוברים  ויש (מגידֿמשנה). לבינה" בינו כרת שהרי גט, זה
גדולות'). ('הלכות תנאו בטל בעלה, שמת שכיון

אין 64) לפלוני לו נישאת אם שגם ואףֿעלֿפי א. פג, גיטין
שלא  התנה, כן דעת על - בטל הגט שהרי כזנות, אלא זה

(מגידֿמשנה). נישואין בדרך תעשה

.âé˙‡O Ì‡ ,ÈBÏÙÏ È‡OpzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒƒ≈
e¯Ó‡ Ï·‡ .ÌÈ‡z‰ Ïk ¯‡Lk ,Ëb ‰Ê È¯‰ - BÏ¬≈∆≈ƒ¿»»«¿»ƒ¬»»¿

ÌÈÓÎÁ65.¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÈBÏt B˙B‡Ï ‡Ï ‡Opz ‡Ï : ¬»ƒ…ƒ»≈…¿¿ƒ¿…¿«≈
ÔÈ˙B Ô‰ÈL :e¯Ó‡È ‡nL ,‡Opz ‡Ï ÈBÏÙ B˙B‡Ï¿¿ƒ…ƒ»≈∆»…¿¿≈∆¿ƒ

‰ÊÏ ‰Ê ‰zÓa66‡l‡ Ë‚ BÈ‡L ,‡Opz ‡Ï ¯Á‡Ïe ; ¿«»»∆»∆¿«≈…ƒ»≈∆≈≈∆»
‡Ï - ÈBÏt B˙B‡Ï ˙‡OÂ ‰¯·Ú .È‡z‰ Ìei˜a¿ƒ«¿«»¿»¿ƒ»¿¿ƒ…

‡ˆz67- ÈBÏt B˙B‡Ï ‡OpzL Ì„˜ ¯Á‡Ï ˙‡O . ≈≈ƒ»¿«≈…∆∆ƒ»≈¿¿ƒ
ÈMÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆ˙Â ,Ëb‰ ÏËa68. »≈«≈¿≈≈¿«»»«¿≈¿ƒ»≈ƒ≈ƒ
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א.65) פד, שם,66)שם (רש"י מזה גדול לעז לך ואין
סב:). שבת חשש 67)וראה ומשום התנאי, נתקיים שהרי

תצא. לא אשת 68)לעז יאמרו שלא עין. מראית משום
הראב"ד  ולדעת ה"ד. פ"י לקמן השווה גט, בלא יוצאה איש
את  להכשיר תקנה יש ה"א) פ"ו, גיטין ה'ירושלמי' (ע"פ
בעלה  שיגרשנה (אחרי פלוני לאותו שתינשא ע"י הוולד
לבעלה  לחזור שאסורה אלא למפרע, הגט ויתקיים השני)
נפסק  וכך הנישואין' מן גרושתו 'מחזיר משום השני,
לפלוני  שתינשא היתה המגרש שכוונת סובר, ורבינו בשו"ע.
לה  ואין הגט בטל - תחילה לאחר כשנשאת ולפיכך תחילה,
רבינו, לדעת מסייעת פד.) (גיטין הש"ס וסוגיית תקנה.

זו. תקנה בה הוזכרה לא שהרי

.ãéÔÈ‡L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈlL ¯Èp‰Â Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¿«¿»∆ƒ≈»¿…∆∆∆≈
˙e˙È¯k ‰Ê69‰Ê È¯‰ - ¯Èp‰ ˙‡ ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ; ∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ∆«¿»¬≈∆

Ôz˙Â ,Ëb70. ≈¿ƒ≈

וראה 69) הגט. של הנייר לעצמו שהשאיר [כיון ב. כ, גיטין
ולפי  הט"ז. פ"ה למעלה זה וכעין שם. הרשב"א בחידושי
- שמעון של והנייר גיטך זה הרי לה אמר אם זה, טעם
כריתות. זה והרי כלום, השאיר לא לעצמו שהרי מגורשת,
כלום  לה נתן לא שלו, שהנייר "כיון פירש: שם רש"י אבל

באויר"]. פורחות אותיות בשעת 70)שנמצאו כי שם.
ומתנה  מחזירתו, היא זמן ולאחר שלה, הנייר היה הגירושין

עה:). שם (רש"י מתנה שמה להחזיר עלֿמנת

.åè:dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ·‰Ê ÏL ÒË ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««∆»»¿»»¿»«»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙Â .¯Lk - C˙a˙Îe Ch‚ ‰Ê È¯‰71, ¬≈∆ƒ≈¿À»≈»≈¿ƒ¿«¿»¿À»»

ÌÈÏLÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙a˙k È„k Òha LÈ Ì‡ƒ≈««¿≈¿À»»¿ƒ««¿ƒ
d˙a˙k72. ¿À»»

פרעון,71) לשם היתה שהנתינה אומרים, ואין ב. כ, שם
אלא  בידה", "ונתן בו: שנאמר הגט נתינת חסרה ועדיין
סי' לאהע"ז ופר"ח ט"ז ראה לשניהם, עולה אחת נתינה
זה  שהרי כ:) (שם בחידושיו הרשב"א וכתב ס"ח. קכד,
נתקבלה  שאם כתובתך, ומחלי גיטך התקבלי כאומר:
ואינה  באויר פורח הגט כתב נמצא זה, בטס כתובתה
צורך  אין כי יתכן - (הי"ד) למעלה רבינו [ולדעת מגורשת

גמורה]. כריתות זוהי שהרי מכיסו.72)לכך,

.æè‰˙‰L ÔB‚k ,Ëb‰ Ïh·nL È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«∆¿«≈«≈¿∆ƒ¿»
‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ‰zLz ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL dÏ73, »∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ»¿≈«∆»

ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ ‰È‰zL B‡74B‡ , ∆ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡z ¯‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰L75Ì‡ :Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ∆ƒ¿»»∆»¿»¿»ƒ…∆¿ƒ««…∆ƒ

È¯‰ - dÏ B˙e B˜ÁÓe ¯ÊÁÂ Ëba ·e˙k B‡z ‰È‰»»¿»»«≈¿»«¿»¿»»¬≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ76È‡z‰ ‰È‰ Ì‡Â ;77‰t ÏÚ78È¯‰ - »≈¿…∆∆¿ƒ»»«¿««∆¬≈

ÏÏk È‡z ‡Ïa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ Ëb‰ ÏËB ‰Ê∆≈«≈ƒ∆»¿≈¿¿»¿…¿«¿»
.¯Lk È‡˙a B‡ƒ¿«»≈

יא.73) הלכה לעיל כמבואר גט, אינו 74)שאינו זה שאף
הגט  את פוסלים התנאים אלה וכל ה"ה, לעיל כמבואר גט,
שם. כמבואר התורף, לאחר בו נכתבו אם אפילו

אלא 75) פוסלים אינם והם הגט, מבטלים שאינם הכשרים,

ה"ד. לעיל כמבואר התורף, כתיבת קודם כשהזכירם
התורף,76) הוא הגט, עיקר שהרי א. פה, ודף ב. פד, גיטין

כריתות. זו ואין הגט בגוף זכות לו שנשארה בפסול, נכתב
הבאה.77) בהלכה כמבואר מפלוני", "חוץ של
התורף 78) לאחר זה תנאי התנה אבל לידה, נתינתו בשעת

כמבואר  כשר, גט זה הרי נתינה, בשעת הזכירו ולא בעלֿפה
ב. פד, בגיטין ומקורו ה"ה. לעיל

.æéÏ ¯Ó‡Â BzL‡Ï Ëb Ô˙pL È¯‰ ?„ˆÈkz‡ È¯‰ :d ≈«¬≈∆»«≈¿ƒ¿¿»«»¬≈«¿
Ì‡ ,ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓe ‰Êa ˙L¯‚Ó¿…∆∆»∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒƒ
˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ¯ÊÁÂ ‰pnÓ BÏË¿»ƒ∆»¿»«¿»»¿»«»¬≈«¿À∆∆

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰ :B‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ79ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆ƒ≈¬≈¿…∆∆¿≈
.Ba ‡ˆBik Ïk…«≈

את 79) הרי ויאמר: יחזור אלא ממנה יטלנו לא אם אבל
זכתה מותרת  שכבר הגט, להכשיר יועיל לא אדם, לכל

ומאחר  ה"א. פ"י לקמן כמבואר הכהונה, מן להפסל בגיטה
לה  ויתננו שיטלנו עד לתקנו יכול אינו אותו , קנתה שכבר
ודקדק  פד:). (גיטין ה"ט פ"א לעיל וראה כשרה. נתינה
התנאים  שבשאר ו, ס"ק קמז סי' לאהע"ז שמואל' ה'בית
הזכירם  אם ימיה, כל בשר תאכל שלא כגון הגט, המבטלים
שהרי  לכהונה, אותה פוסלים ואינם הואיל נתינה, בשעת
צורך  אין ה"א, פ"י לקמן וכמבואר התורה, מן בטל הגט
תנאו  שמבטל ויאמר יחזור אלא ממנה, זה גט וליטול לחזור
כאן, רבינו שדייק וזהו כג, הלכה לקמן כמבואר כשר, והגט

בלבד. "תנאיֿחוץ" אלא מנה ולא

.çé,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ ÔzzL È‡z ÏÚ BzL‡Ï Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ≈»«ƒ
¯ÊÁÂ80ÌÈ„Ú ÈÙa ¯Á‡ È‡z ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â81 ¿»«¿ƒ¿»»∆»¿««≈ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈ¯·„ eÏha ‡Ï - ÌÈL ÈzL ÂÈ·‡ LnLzL∆¿«≈»ƒ¿≈»ƒ…ƒ¿¿»»
:dÏ ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ∆»ƒƒ∆»¬≈∆¿≈»
- ˙ˆ¯ ,˙LnLÓ - ˙ˆ¯ .ÌÈ‡z‰ ÈMÓ „Á‡ ÈOÚ¬ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»¿«∆∆»»

˙˙B82ÔÓ „Á‡Â ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈∆»ƒ»ƒƒ¿∆»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈB¯Á‡‰83ÔzzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ . »«¬ƒƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈

BÏ ÔzzL ÌÈL ÈÙa ‰˙‰Â ¯ÊÁÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ»«ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ∆ƒ≈
ÌÈ˙‡Ó ÏL È‡z‰ Ïha ¯·k - ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿»ƒ≈«¿«∆»«ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆe84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ≈¿≈¿≈…«≈»∆

הראשון.80) תנאו שקיימה מסר 81)לפני שכבר אחרי
או  להוסיף יכול זאת ובכל הראשון, תנאו עם לידה הגט

מנת" "על התנה לא כי תנאו, יהיה",לשנות "אם אלא
זמן  כל אחר, תנאי על להתנות "שיכול ה"א לעיל כמבואר
לידה". הגט שהגיע אע"פ הראשון התנאי נתקיים שלא

א.82) עו, שבתנאי 83)גיטין העדים מן אחד כלומר,
מצטרפים  אינם השני, שבתנאי העדים מן ואחד הראשון,

זה. בגט תנאי שהיה בתנאו 84)להעיד נתכוין ודאי כאן
הם  אחד בענין שניהם שהרי הראשון, תנאו את לעקור השני

שם). (גיטין,

.èé‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰Ê ¯·„ ‰OÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»∆¿»¬≈∆
.‰OÚz ÔÓÊ ‰nk L¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈ L¯ÙÓkƒ¿»≈∆»ƒ¿…≈≈«»¿««¬∆
ÈnÚ ÈOÚzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆«¬ƒƒƒ
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קני oiyexib zekld - miyp xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,È‡z‰ Ïh· È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿¬≈¿…∆∆∆¬≈ƒ≈«¿«
dÏ Ô¯Èz‰ Ô‰a ‰˙‰L ÌÈL‡‰L49. ∆»¬»ƒ∆ƒ¿»»∆ƒƒ»»

(מגידֿמשנה).48) ואמר שנית, לה ונתנו ממנה ונטלו שחזר
על 49) ואסרה לאלו התירה השניה שבאמירתו אומרים ואין

תמצי  'אם בדרך שנפשטה בעיא פב: (שם העולם כל
לומר').

.çdÏ ¯Ó‡50dÈ‡ BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : »«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈¬≈≈»
:dÏ ¯Ó‡ .ÔBÚÓL ÏL B‡z Ïha ‡Ï È¯‰L ;˙L¯‚Ó¿…∆∆∆¬≈…ƒ≈¿»∆ƒ¿»«»
Û‡ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÔBÚÓLÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿ƒ¿¬≈«¿À∆∆«

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ51d¯Èz‰ ‡Ï ‡nL . ¿ƒ¿¬≈∆¿≈≈ƒ∆»…ƒƒ»
‡L ‰ÊÂ ;„ÓBÚ B¯eq‡a Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓLÏ ‡l‡¯Ó ∆»¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈¿∆∆»«

B‡ .ÔBÚÓLÏ Û‡ Ì„‡ ÏÎÏ :¯ÓBÏk ,'ÔBÚÓLÏ Û‡'«¿ƒ¿¿«¿»»»«¿ƒ¿
‡e‰Â - 'ÔBÚÓLÏ Û‡' ¯Ó‡L ‰ÊÂ ;ÏkÏ d¯Èz‰ ‡nL∆»ƒƒ»«…¿∆∆»««¿ƒ¿¿
.B‡˙a Ô·e‡¯Ï ‰È‰ CeÓÒ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯Ï ÔÈc‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»

ושמעון.50) מראובן חוץ תחילה לה שאמר ספק 51)זה
פ"י  לקמן מבואר מגורשת, ספק ודין פג.). (שם נפשט שלא

ה"ג.

.è¯ÁÓÏe ÈzL‡ z‡ ÔÈ‡ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»¿»««≈«¿ƒ¿ƒ¿»»
BÈa ˙¯kL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈzL‡ z‡«¿ƒ¿ƒ≈»¿…∆∆¿««ƒ∆»«≈

ÌBi‰ dÈ·Ï52‰f‰ ÌBi‰ ÔÓ :ÔÈhba ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏ . ¿≈»«¿ƒ»¿ƒ«ƒƒƒ««∆
ÌÏBÚÏe53. ¿»

כרותה 52) היא הרי היום, ממנו שכרתה כיון אומרים ואין
בזה). אחרת דיעה שם ולרש"י פו. (שם לעולם ממנו

תקנה,53) מחמת אלא זה ואין הי"ב, פ"ד לעיל כמבואר
הזה  היום מן כמפרש: הוא הרי שסתם כל - הדין מצד אבל

ובמגידֿמשנה). פו. (שם ולעולם

.éÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈««¿ƒ
˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ -54Ïk B‡ ÈiÁ ÈÓÈ Ïk . ≈≈∆≈∆¿ƒ»¿≈««»

BÈa ˙¯k È¯‰L ;Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt [ÈiÁ] ÈÓÈ¿≈«≈¿ƒ¬≈∆≈∆¬≈»«≈
B˙B‡ ˙eÓiLk ˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡Mz ‡ÏÂ ,dÈ·Ï¿≈»¿…ƒ»≈»∆»¿¿∆»

ÈBÏt55. ¿ƒ

בו.54) קשורה היא חייה ימי הוא.55)שכל כשימות או
מיד  להנשא ומותרת בו, קשורה תהא שלא זמן שיהא נמצא

שם). רי"ד ותוס' (רש"י תנאו תקיים והיא

.àé„Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ«
Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL56CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL . ¿ƒ¬≈∆≈∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ

˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ57CÎÈÙÏ .58, ¿»≈≈∆¬≈≈∆¿ƒ¿ƒ»
¯Oa ÈÏÎ‡z ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈∆ƒ≈«¿»∆……¿ƒ»»
,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ (‰Ê) ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ,ÌÏBÚÏ (‰Ê)∆¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ∆¿»≈≈

Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ;˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L59. ∆≈∆¿ƒ«¿ƒ¬≈∆≈

וגם 56) רשות, עליה לו תשאר לא יום שלשים לאחר שהרי
לא  שמא חוששים אין ולפיכך תנאו, לקיים לה אפשר

בו. זה 57)תעמוד תנאי לקיים בו קשורה היא ימיה שכל
תהיה  אביה ימות שאם ואע"פ וברש"י) ה. (קידושין מחמתו

אביה", "בית עוד נקרא שאינו זה, לבית להכנס מותרת
"כל  לדין דומה זה אין - הי"א נדרים מהל' בפ"ח כמבואר
שהרי  הקודמת, בהלכה הנזכר גט" זה הרי פלוני, חיי ימי
אף  בו להכנס תותר לא עולמית בו להכנס שנאסרה זה בית
מפני  בו להכנס תותר לא אביה ימות אם ואפילו פעם,
(שאינו  נשתנה כשלעצמו שהבית מפני אלא הותר, שהאיסור
תותר  לא עמה שהתנה מה שעל נמצא אביה"), "בית עוד
על  לדין: דומה זה והרי היתר, שום לאיסורה ואין לעולם
 ֿ (מגיד הבאה בהלכה המבואר לפלוני, תנשאי שלא מנת

האומר".58)משנה). "וכן ר"מ: רומי גיטין 59)בדפוס
ב. פג,

.áéBÈ‡ - ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ë‚≈»¿»∆∆¿≈»¬≈∆ƒ≈
˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆…≈¿ƒ¿≈

ÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,ÌÏBÚÏ CÈ·‡60:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¿»»¿≈««¿ƒ¬»ƒ»«»
È¯‰ - ‰L ÌÈMÓÁ „Ú ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ»»¬≈

Ëb ‰Ê61‰˙‰L ÔÓÊ Ïk BÏ ‡Opz ‡ÏÂ .62Ì‡Â . ∆≈¿…ƒ»≈»¿«∆ƒ¿»¿ƒ
Ú¯ÙÓÏ Ëb‰ ÏËa - ˙‡O63¯Lk „Ïe‰ - BnÚ ‰˙Ê . ƒ≈»≈«≈¿«¿≈«»¿»ƒ«»»»≈

ÔÈ‡eOp‰ ÏÚ ‡l‡ ‰˙‰ ‡lL ,¯Lk Ëb‰Â64. ¿«≈»≈∆…ƒ¿»∆»««ƒƒ

אין 60) פלוני, חיי ימי כל אלא נמשך התנאי שאין ואע"פ
הרי  פלוני, ימי כל יין תשתי שלא "עלֿמנת לדין: דומה זה
לשתות  מותרת תהיה שם כי י, הלכה לעיל המבואר גט" זה
אסור  היין שאין נמצא פלוני, בחיי בו שנאסרה יין אותו
ואף  לעולם, בנישואיו נאסרה זו אבל עולם, איסור עליה
לבית  תלכי "שלא בדין: לעיל וכביאורנו לו, תותר לא פעם
 ֿ ל"על דומה זה והרשב"א הרמב"ן ולדעת לעולם". אביך
מגורשת  שהיא - פלוני" חיי ימי כל יין תשתי שלא מנת

סכ"ב). קמג, סי' בשו"ע וכן יש 61)(מגידֿמשנה, שהרי
לאיסורה. מיד,62)היתר להנשא מותרת לאחרים אבל

אלא  נישואין אין שהרי לפלוני, תינשא שמא חוששים ואין
פב:). גיטין ('תוספות' עצמה תקלקל לא ובודאי מדעתה,

ממזרים,63) - זה "פלוני" שלפני הקודם מהבעל ובניה
לפלוני  נשאת ואפילו סט"ז). קמג, (סי' בשו"ע כמבואר
בטל  הגט זה, תנאי על שגרשה הראשון בעלה שמת לאחר
נמצא  כן, לא שאם ממזרים. הקודם מהבעל ובניה - למפרע
הרי  חייה ימי כל אלא עולמית פלוני אותו על נאסרה שלא
סוברים  ויש (מגידֿמשנה). לבינה" בינו כרת שהרי גט, זה
גדולות'). ('הלכות תנאו בטל בעלה, שמת שכיון

אין 64) לפלוני לו נישאת אם שגם ואףֿעלֿפי א. פג, גיטין
שלא  התנה, כן דעת על - בטל הגט שהרי כזנות, אלא זה

(מגידֿמשנה). נישואין בדרך תעשה

.âé˙‡O Ì‡ ,ÈBÏÙÏ È‡OpzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒƒ≈
e¯Ó‡ Ï·‡ .ÌÈ‡z‰ Ïk ¯‡Lk ,Ëb ‰Ê È¯‰ - BÏ¬≈∆≈ƒ¿»»«¿»ƒ¬»»¿

ÌÈÓÎÁ65.¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÈBÏt B˙B‡Ï ‡Ï ‡Opz ‡Ï : ¬»ƒ…ƒ»≈…¿¿ƒ¿…¿«≈
ÔÈ˙B Ô‰ÈL :e¯Ó‡È ‡nL ,‡Opz ‡Ï ÈBÏÙ B˙B‡Ï¿¿ƒ…ƒ»≈∆»…¿¿≈∆¿ƒ

‰ÊÏ ‰Ê ‰zÓa66‡l‡ Ë‚ BÈ‡L ,‡Opz ‡Ï ¯Á‡Ïe ; ¿«»»∆»∆¿«≈…ƒ»≈∆≈≈∆»
‡Ï - ÈBÏt B˙B‡Ï ˙‡OÂ ‰¯·Ú .È‡z‰ Ìei˜a¿ƒ«¿«»¿»¿ƒ»¿¿ƒ…

‡ˆz67- ÈBÏt B˙B‡Ï ‡OpzL Ì„˜ ¯Á‡Ï ˙‡O . ≈≈ƒ»¿«≈…∆∆ƒ»≈¿¿ƒ
ÈMÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆ˙Â ,Ëb‰ ÏËa68. »≈«≈¿≈≈¿«»»«¿≈¿ƒ»≈ƒ≈ƒ
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א.65) פד, שם,66)שם (רש"י מזה גדול לעז לך ואין
סב:). שבת חשש 67)וראה ומשום התנאי, נתקיים שהרי

תצא. לא אשת 68)לעז יאמרו שלא עין. מראית משום
הראב"ד  ולדעת ה"ד. פ"י לקמן השווה גט, בלא יוצאה איש
את  להכשיר תקנה יש ה"א) פ"ו, גיטין ה'ירושלמי' (ע"פ
בעלה  שיגרשנה (אחרי פלוני לאותו שתינשא ע"י הוולד
לבעלה  לחזור שאסורה אלא למפרע, הגט ויתקיים השני)
נפסק  וכך הנישואין' מן גרושתו 'מחזיר משום השני,
לפלוני  שתינשא היתה המגרש שכוונת סובר, ורבינו בשו"ע.
לה  ואין הגט בטל - תחילה לאחר כשנשאת ולפיכך תחילה,
רבינו, לדעת מסייעת פד.) (גיטין הש"ס וסוגיית תקנה.

זו. תקנה בה הוזכרה לא שהרי

.ãéÔÈ‡L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈlL ¯Èp‰Â Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¿«¿»∆ƒ≈»¿…∆∆∆≈
˙e˙È¯k ‰Ê69‰Ê È¯‰ - ¯Èp‰ ˙‡ ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ; ∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ∆«¿»¬≈∆

Ôz˙Â ,Ëb70. ≈¿ƒ≈

וראה 69) הגט. של הנייר לעצמו שהשאיר [כיון ב. כ, גיטין
ולפי  הט"ז. פ"ה למעלה זה וכעין שם. הרשב"א בחידושי
- שמעון של והנייר גיטך זה הרי לה אמר אם זה, טעם
כריתות. זה והרי כלום, השאיר לא לעצמו שהרי מגורשת,
כלום  לה נתן לא שלו, שהנייר "כיון פירש: שם רש"י אבל

באויר"]. פורחות אותיות בשעת 70)שנמצאו כי שם.
ומתנה  מחזירתו, היא זמן ולאחר שלה, הנייר היה הגירושין

עה:). שם (רש"י מתנה שמה להחזיר עלֿמנת

.åè:dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ·‰Ê ÏL ÒË ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««∆»»¿»»¿»«»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙Â .¯Lk - C˙a˙Îe Ch‚ ‰Ê È¯‰71, ¬≈∆ƒ≈¿À»≈»≈¿ƒ¿«¿»¿À»»

ÌÈÏLÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙a˙k È„k Òha LÈ Ì‡ƒ≈««¿≈¿À»»¿ƒ««¿ƒ
d˙a˙k72. ¿À»»

פרעון,71) לשם היתה שהנתינה אומרים, ואין ב. כ, שם
אלא  בידה", "ונתן בו: שנאמר הגט נתינת חסרה ועדיין
סי' לאהע"ז ופר"ח ט"ז ראה לשניהם, עולה אחת נתינה
זה  שהרי כ:) (שם בחידושיו הרשב"א וכתב ס"ח. קכד,
נתקבלה  שאם כתובתך, ומחלי גיטך התקבלי כאומר:
ואינה  באויר פורח הגט כתב נמצא זה, בטס כתובתה
צורך  אין כי יתכן - (הי"ד) למעלה רבינו [ולדעת מגורשת

גמורה]. כריתות זוהי שהרי מכיסו.72)לכך,

.æè‰˙‰L ÔB‚k ,Ëb‰ Ïh·nL È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«∆¿«≈«≈¿∆ƒ¿»
‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ‰zLz ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL dÏ73, »∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ»¿≈«∆»

ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ ‰È‰zL B‡74B‡ , ∆ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡z ¯‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰L75Ì‡ :Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ∆ƒ¿»»∆»¿»¿»ƒ…∆¿ƒ««…∆ƒ

È¯‰ - dÏ B˙e B˜ÁÓe ¯ÊÁÂ Ëba ·e˙k B‡z ‰È‰»»¿»»«≈¿»«¿»¿»»¬≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ76È‡z‰ ‰È‰ Ì‡Â ;77‰t ÏÚ78È¯‰ - »≈¿…∆∆¿ƒ»»«¿««∆¬≈

ÏÏk È‡z ‡Ïa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ Ëb‰ ÏËB ‰Ê∆≈«≈ƒ∆»¿≈¿¿»¿…¿«¿»
.¯Lk È‡˙a B‡ƒ¿«»≈

יא.73) הלכה לעיל כמבואר גט, אינו 74)שאינו זה שאף
הגט  את פוסלים התנאים אלה וכל ה"ה, לעיל כמבואר גט,
שם. כמבואר התורף, לאחר בו נכתבו אם אפילו

אלא 75) פוסלים אינם והם הגט, מבטלים שאינם הכשרים,

ה"ד. לעיל כמבואר התורף, כתיבת קודם כשהזכירם
התורף,76) הוא הגט, עיקר שהרי א. פה, ודף ב. פד, גיטין

כריתות. זו ואין הגט בגוף זכות לו שנשארה בפסול, נכתב
הבאה.77) בהלכה כמבואר מפלוני", "חוץ של
התורף 78) לאחר זה תנאי התנה אבל לידה, נתינתו בשעת

כמבואר  כשר, גט זה הרי נתינה, בשעת הזכירו ולא בעלֿפה
ב. פד, בגיטין ומקורו ה"ה. לעיל

.æéÏ ¯Ó‡Â BzL‡Ï Ëb Ô˙pL È¯‰ ?„ˆÈkz‡ È¯‰ :d ≈«¬≈∆»«≈¿ƒ¿¿»«»¬≈«¿
Ì‡ ,ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓe ‰Êa ˙L¯‚Ó¿…∆∆»∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒƒ
˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ¯ÊÁÂ ‰pnÓ BÏË¿»ƒ∆»¿»«¿»»¿»«»¬≈«¿À∆∆

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰ :B‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ79ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆ƒ≈¬≈¿…∆∆¿≈
.Ba ‡ˆBik Ïk…«≈

את 79) הרי ויאמר: יחזור אלא ממנה יטלנו לא אם אבל
זכתה מותרת  שכבר הגט, להכשיר יועיל לא אדם, לכל

ומאחר  ה"א. פ"י לקמן כמבואר הכהונה, מן להפסל בגיטה
לה  ויתננו שיטלנו עד לתקנו יכול אינו אותו , קנתה שכבר
ודקדק  פד:). (גיטין ה"ט פ"א לעיל וראה כשרה. נתינה
התנאים  שבשאר ו, ס"ק קמז סי' לאהע"ז שמואל' ה'בית
הזכירם  אם ימיה, כל בשר תאכל שלא כגון הגט, המבטלים
שהרי  לכהונה, אותה פוסלים ואינם הואיל נתינה, בשעת
צורך  אין ה"א, פ"י לקמן וכמבואר התורה, מן בטל הגט
תנאו  שמבטל ויאמר יחזור אלא ממנה, זה גט וליטול לחזור
כאן, רבינו שדייק וזהו כג, הלכה לקמן כמבואר כשר, והגט

בלבד. "תנאיֿחוץ" אלא מנה ולא

.çé,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ ÔzzL È‡z ÏÚ BzL‡Ï Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ≈»«ƒ
¯ÊÁÂ80ÌÈ„Ú ÈÙa ¯Á‡ È‡z ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â81 ¿»«¿ƒ¿»»∆»¿««≈ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈ¯·„ eÏha ‡Ï - ÌÈL ÈzL ÂÈ·‡ LnLzL∆¿«≈»ƒ¿≈»ƒ…ƒ¿¿»»
:dÏ ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ∆»ƒƒ∆»¬≈∆¿≈»
- ˙ˆ¯ ,˙LnLÓ - ˙ˆ¯ .ÌÈ‡z‰ ÈMÓ „Á‡ ÈOÚ¬ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»¿«∆∆»»

˙˙B82ÔÓ „Á‡Â ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈∆»ƒ»ƒƒ¿∆»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈB¯Á‡‰83ÔzzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ . »«¬ƒƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈

BÏ ÔzzL ÌÈL ÈÙa ‰˙‰Â ¯ÊÁÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ»«ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ∆ƒ≈
ÌÈ˙‡Ó ÏL È‡z‰ Ïha ¯·k - ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿»ƒ≈«¿«∆»«ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆe84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ≈¿≈¿≈…«≈»∆

הראשון.80) תנאו שקיימה מסר 81)לפני שכבר אחרי
או  להוסיף יכול זאת ובכל הראשון, תנאו עם לידה הגט

מנת" "על התנה לא כי תנאו, יהיה",לשנות "אם אלא
זמן  כל אחר, תנאי על להתנות "שיכול ה"א לעיל כמבואר
לידה". הגט שהגיע אע"פ הראשון התנאי נתקיים שלא

א.82) עו, שבתנאי 83)גיטין העדים מן אחד כלומר,
מצטרפים  אינם השני, שבתנאי העדים מן ואחד הראשון,

זה. בגט תנאי שהיה בתנאו 84)להעיד נתכוין ודאי כאן
הם  אחד בענין שניהם שהרי הראשון, תנאו את לעקור השני

שם). (גיטין,

.èé‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰Ê ¯·„ ‰OÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»∆¿»¬≈∆
.‰OÚz ÔÓÊ ‰nk L¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈ L¯ÙÓkƒ¿»≈∆»ƒ¿…≈≈«»¿««¬∆
ÈnÚ ÈOÚzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆«¬ƒƒƒ
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˙Ó ÏÚ ,‡a‡ ˙‡ ÈLnLzL ˙Ó ÏÚ ,‰Î‡ÏÓ¿»»«¿»∆¿«¿ƒ∆«»«¿»
Ì‡ B‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰˙OÚ Ì‡ ;Èa ˙‡ È˜ÈzL∆»ƒƒ∆¿ƒƒ»¿»ƒ¿»»ƒ
„Á‡ ÌBÈ Ba ‰˜È‰L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰LnLƒ¿»∆»ƒ∆»∆≈ƒ»¿∆»
‰Úa¯‡ CB˙a ‡e‰Â ,Ba ˜BÈ Ôa‰L ÔÓf‰ CB˙a¿«¿«∆«≈≈¿¿«¿»»

L„Á ÌÈ¯OÚÂ85ÂÈ·‡ ˙Ó B‡ Ôa‰ ˙Ó .Ëb ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ…∆¬≈∆≈≈«≈≈»ƒ
Ë‚ BÈ‡ - LnLzL B‡ ˜ÈzL Ì„˜86. …∆∆»ƒ∆¿«≈≈≈

מאכלות 85) הל' וראה הכ"ו. פי"א לקמן כמבואר ללידתו,
ה"ה. פ"ג ואינה 86)אסורות התנאי, נתקיים לא שהרי

וראה  עה:), (גיטין ואניקהו הבן לי תן לומר: יכולה
זה  הרי שלדעתם הבן, מת דיבורֿהמתחיל שם ב'תוספות'
והרי  צרכו, כדי להרויח אלא לצערה זה נתכוין שלא גט,

לכך. הוצרך לא

.ëÈLnLz B‡ Èa ˙‡ È˜ÈzL ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡»«»«¿»∆»ƒƒ∆¿ƒ¿«¿ƒ
.L¯tL ÔÓf‰ ˙ÓÏLÓ BÊ È¯‰ - ÌÈL ÈzL È·‡ ˙‡∆»ƒ¿≈»ƒ¬≈«¿∆∆«¿«∆≈≈
ÔÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡L B‡ ,ÔÓf‰ CB˙a ·‡‰ B‡ Ôa‰ ˙Ó≈«≈»»¿«¿«∆»«»»≈
Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÈLnLzL ÈBˆ¿̄ƒ∆¿«¿≈ƒ≈≈∆¬≈…ƒ¿«≈

È‡z‰87.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿«¿≈…«≈»∆

לא 87) והרי לצערה, זה נתכוין מסויים, זמן ופירש הואיל
ובר"ן). שם, (גיטין תנאו נתקיים ולא נצטערה

.àëÓ ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙ ¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰˙ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ»¿»¿¿ƒ

BzÚcÓ88dÈ‡ - ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ«¿¬≈¿…∆∆¿««¿ƒ≈»
˙L¯‚Ó89Ïa˜Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â BÁ¯k ÏÚa BÏ ‰˙ . ¿…∆∆»¿»¿«»¿¿≈∆¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -90BzÚcÓ ÔzzL „Ú ,91¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈∆≈»«∆ƒ≈ƒ«¿»«¿»«
dÈ‡ - CÏ ÔÈÏeÁÓ Ô‰ È¯‰ :ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a dÏ»¿«¿ƒ¬≈≈¿ƒ»≈»

È‡z‰ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙L¯‚Ó92ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó . ¿…∆∆∆¬≈…«¬»«¿«≈¿¿ƒ
ÏÈ‡B‰ - ÌBÈ93‰˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ eÓÏLÂ94, ƒ¿»¿«¿ƒ¿…»¿»

.˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆

אומרים 89)בהסכמתו.88) ואין התנאי, נתקיים לא שהרי
עד:). (גיטין בלבד לזרזה אלא זה נתכוין לא

תצא.90) לא נשאת ואם תנשא, לא ולכתחילה מדבריהם.
הסוברת 91) דיעה לאותה לחוש יש איש אשת באיסור כי

ולפיכך  נתינה. אינה - כרחו בעל נתינה שם) (גיטין,
השניה  כדיעה לפסוק יש הדין מן אבל תינשא, לא לכתחילה
ולפיכך  נתינה, שמה בעלֿכרחו נתינה הסוברת: עה.) (שם
ה"ז. פי"ב, ויובל שמיטה הל' והשווה תצא, לא נשאת אם

אם 92) אבל עד:). (שם נצטערה ולא לצערה נתכוין שהרי
הלכה  בסמוך כמבואר מגורשת, זה הרי לגמרי התנאי ביטל

(מגידֿמשנה). אינן.93)כג אלו תיבות התימנים, בכת"י
בהלכה 94) כמבואר ליתן, יכולה אינה וליורשיו בחייו,

הבאה.

.áëÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ
dÈ‡ - ÔzzL Ì„˜ ˙Óe ,ÔÓÊ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿…»«¿«≈…∆∆ƒ≈≈»
ÔzzL ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡lL ,ÂÈL¯BÈÏ ÔzÏ ‰ÏBÎÈ¿»ƒ≈¿¿»∆…ƒ¿»»∆»∆»∆ƒ≈

BÏ95ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L ,Ëb‰ ÏË· ‡ÏÂ .96,CÎÈÙÏ . ¿…»≈«≈∆¬≈…»«¿«¿ƒ»
È¯‰ - ˙eÓiL Ì„˜ Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««≈ƒ¿«…∆∆»¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ97¯ÊÏ98ıÏÁzL „Ú99. …ƒ»≈¿»«∆«¬…

א.95) עד, התנאי 96)גיטין שיתקיים שאיֿאפשר אע"פ
הכסף  לנתינת זמן קבע ולא הואיל אולם הבעל, מת שהרי
זמן", לה ל"קבע בניגוד בפועל, יבוטל שהתנאי איֿאפשר
רבינו  ולמד בפועל. התנאי נתבטל בזמן נתנה לא אם שאז
זה  "הרי הי"א): פ"ט ולקמן עו: (גיטין שאמרו ממה זה דין
חודש, עשר שנים ועד מכאן באתי לא אם מעכשיו גיטך
לא  . . . שיבוא שאיֿאפשר אע"פ חודש. י"ב בתוך ומת
- התנאי" כשיתקיים חודש י"ב אחר עד יבם במקום תנשא
מגורשת  אינה להתבטל, לתנאי ואיֿאפשר שמת שאע"פ הרי
"כשיתקיים  חודש י"ב אחר עד יבם במקום גמורים גירושין

(מגידֿמשנה). בפועל" שהרי 97)התנאי דחוק, הלשון
לא  לפיכך שימות, קודם הגט ואבד הואיל הנותנת' 'היא
סי' (אהע"ז ה'טור' וגירסת שתחלוץ, עד יבם במקום תנשא
תינשא" ולא מספק מגורשת זו "הרי רבינו: בדברי קמג)
ליתא. "מספק" ותיבת תימן, בכת"י גוונא וכהאי

אח.98) הבעל התנאי 99)כשהניח נתקיים לא שהרי
"לא  שהרי יכולה, אינה ולהתייבם ליבום, היא זקוקה ועדיין
מתייבמת, ולא וחולצת מגורשת כספק היא והרי הגט", בטל

ה"ז. פ"ו וחליצה יבום הל' השווה

.âëB‡ ÈBÏt ÈÏk ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
,·‚ B‡ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ „·‡Â ,ÈBÏt „‚a∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆ƒ¿«
„Ú ,Ë‚ BÈ‡ - ÂÈÓ„a ÊeÊ ÛÏ‡ BÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿»∆∆¿»»≈≈«

BÓˆÚ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ ÔzzL100B‡ ,101„Ú ∆ƒ≈¿ƒ∆∆«¿«
È‡z‰ Ïh·iL102. ∆¿«≈«¿«

בהחזרת 100) לצערה אלא זה נתכוין שלא ב. עד, גיטין
סי' בשו"ע גם (הובאה שם הרא"ש ולדעת עצמו. הבגד
גט. זה הרי דמיו בקבלת מתרצה הבעל אם ס"ו), קמג,

אינה.101) זו תיבה (ר"מ), רומי שיאמר:102)בדפוס
וליטלו  לחזור צריך ואינו תנאי. שום בלא גיטך זה הרי

יז. הלכה לעיל בביאורנו כמבואר ממנה,

.ãëÌ„˜ ¯Á‡ dLc˜Â È‡z ÏÚ ‰L¯b˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿»«¿«¿ƒ¿»«≈…∆
,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL∆ƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈¿À∆∆

Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â103‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈≈»¿ƒ»
da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈMÓ Ë‚104Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ≈ƒ∆¬≈≈ƒƒ¿ƒ»¬»ƒ

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ˙‡Oƒ»¿…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈¿ƒ»≈
ÈMÓ105e¯‡aL BÓk ,106. ƒ≈ƒ¿∆≈«¿

לא 103) עליה שהתנה כגון בפועל, התנאי ביטול ע"י
קצוב  זמן תוך זה דבר שתעשה או ועשאתו, זה דבר לעשות
לקיימו, בידה שעדיין תנאי אבל עשאתו. ולא הזמן ועבר
למפרע, מגורשת היא הרי התנאי תקיים ואם תלוי, הדבר

השני. קידושי בה תפסו היא 104)וממילא איש שאשת
שמותרת  ומובן איש. באשת תופסין קידושין ואין מראשון,
אשת  יאמרו שמא חוששים "ואין הראשון לבעלה לחזור
היה  תנאי יאמרו - נשאת שלא כיון גט, בלא יוצאה איש
ה"ו). פ"י לקמן רבינו (מדברי נתקיים" ולא בקידושין

גט,105) בלא יוצאה איש אשת יאמרו שלא מדבריהם,
לענין  ב פח, ביבמות כמבואר שניהם, על נאסרה וממילא
הש"ס  משוה ב צא, ושם ונשאת, בעלך מת לה שאמרו אשה
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השווה  ונשאת", בעלה "מת לדין בטל", בגט "נשאת דין
ה"ד. פ"י יג.106)לקמן הלכה לעיל

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע,1) שכיב גט בגירושין, תנאי דיני המשך רבינו בו ביאר

שליחות. בגט, העדים חתימת

.àÚe·˜ ÔÓÊ ¯Á‡Ï BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰2BÊ È¯‰ - «¿»≈∆ƒ¿¿««¿«»«¬≈
È‡˙Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰Â .Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiLk ˙L¯‚Ó¿…∆∆¿∆«ƒ««¿«∆»««¬≈∆∆ƒ¿«
ÚÈbiLk ˙L¯b˙Ó ‡È‰L - È‡˙Ï ‰ÓBc .È‡z BÈ‡Â¿≈¿«∆ƒ¿«∆ƒƒ¿»∆∆¿∆«ƒ«
È¯‰ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L - È‡z BÈ‡Â ;Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»«¿≈¿«∆«¿»≈«¿«¬≈

L¯‚3ÔÓf‰ B˙B‡ ÚÈbiL „Ú L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,4. ≈≈¿∆¬«ƒ…≈≈«∆«ƒ««¿«
B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ,CÎÈÙÏ5‰ÊÂ , ¿ƒ»«¿»≈«¿«»ƒƒ¿…¿»¿∆

B¯·c ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡6ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏ ‡ÏÂ , ≈»ƒƒ¿…¿»¿…ƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ
e¯‡aL7. ∆≈«¿

שלשים 2) לאחר אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה לה: שאמר
שאינם 3)יום. אלא גירושין, בתורת לידה גט שהגיע

התנאי. שיתקיים עד לידה 4)נגמרים גט הגיע שלא
כהגדרת  שקבע, הזמן עד פקדון בתורת אלא גירושין בתורת

ה"ה. בסמוך קיים 5)רבינו הגירושין ומעשה הואיל
עד  לבטלו, יכול בלבד דיבור שהוא התנאי אין בפועל,
אין  כי כחוק, התנאי משפטי בכל וממולא כפול שיהיה

מעשה. מבטל על 6)דיבור דיבור אלא כאן ואין הואיל
התנאי  דבר שיהא הוא בדין לחול, העתידים גירושין
דיבור. מבטל דיבור כי כפול, שאינו אףֿעלֿפי מבטלו,
מודים, "הכל ה"ג: פ"ג קידושין ב'ירושלמי' הדברים ומקור
ירדו  מקודשת), (תהיי גשמים שירדו לאחר אמר: שאם
שלא  ואע"פ מקודשת", אינה לאו ואם מקודשת, גשמים
לאחר  מגורשת את הרי לה: אמר אם והואֿהדין תנאו. כפל

ה"אֿב.7)זמן. פ"ו אישות הל' לעיל

.áÈL¯b˙z ‡ÏÂ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈¿…ƒ¿»¿ƒ
‡l‡ ˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‡l‡ Ba∆»¿««¿ƒ≈»¿…∆∆∆»

ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï8B‡ Ëb‰ „·‡ B‡ ¿««¿ƒ¿ƒ≈«««»««≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌÈLÏL CB˙a Û¯O9. ƒ¿«¿¿ƒ≈»¿…∆∆

חמה 8) לכשתצא גיטך זה עו:): (גיטין שאמרו כמו
מיתה. לאחר גט שאין גט, אינו בלילה, ומת מנרתיקה

שיהיה 9) צריך יום, שלשים לאחר אלא חל הגט ואין הואיל
א. עד, גיטין והשווה זמן. באותו קיים

.âÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa ezÁÈp‰Â ‰ÎÏ‰10B‡ ·‚Â , »¿»¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»«ƒ¿ƒ¿«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÌMÓ „·‡11,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - »«ƒ»¿««¿ƒ¬≈¿…∆∆

‰„ÁÈÂ Ba ˙L¯b˙nL ÌBia Ìi˜ Ëb‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰12 ƒ¿»»«≈«»«∆ƒ¿»∆∆¿ƒ¬»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ BÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡13˙eL¯ ÈcvL , ¿»∆≈¿»«ƒ∆ƒ≈¿

ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÔÈ‡ ÌÈa¯‰14. »«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

ולהתחכך 10) שם לעבור אדם בני דרך שאין לכתלים, סמוך
וברש"י). פו: (כתובות סי'11)בכתלים (אהע"ז ה'טור'

יום, ל' בסוף הרבים רשות בצדי הגט "הניחה הביא: קמו)
יום". ל' לאחר משם קבעה.12)ונגנב הקצתה,

והריהו 13) המקנה, מידי חפץ בו לקנות הוא ראוי זה ומקום
בר  מונח לקנין 14)שותה.כאילו הראוי מקום שאינה

הגט  אפילו ולפיכך ה"ה. פ"ב מכירה בהל' כמבואר משיכה,
אינו  שהרי מגורשת, אינה - בו שמתגרשת ביום קיים

ה"ט. מכירה מהל' בפ"ב וראה שם). (כתובות, ברשותה

.ãL¯‚Ó ÔÈ„k BÈc - ‰OÚÓa ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«≈ƒ¿«¬∆ƒ¿ƒ¿»≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡««¿«≈«¿∆»«»ƒ»¬≈∆ƒ≈
BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL „Ú Ba ÈL¯b˙z ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
‡ÏÂ ,B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔzzL ¯Á‡ ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆««∆ƒ≈¿≈»ƒƒ¿…¿»¿…
ÏÚ L¯‚ ‡Ï È¯‰L .e¯‡aL ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ∆≈«¿∆¬≈…≈≈«
ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz ‡l‡ ,‰Ê L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,È‡z¿«∆»¬«ƒ…≈≈∆∆»»»«≈ƒ

L¯b˙z Ck ¯Á‡Â CÎÂ Ck ˙iOÚa15. «¬ƒ«»»»¿««»ƒ¿»≈

"לאחר 15) ה"ג): פ"ג (קידושין הנ"ל ה'ירושלמי' כדברי
ואם  מקודשת, גשמים ירדו - מקודשת) (תהיי גשמים שירדו

תנאו. לכפול צריך שאינו הרי מקודשת". אינה לאו

.äÔÓÊ Ú·wL ‰ÊÏ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ÔÈa ‰Óe«≈«¿»≈«¿«¿∆∆»«¿«
ÏÚ L¯‚Ó‰L ?‰OÚÓa Ô‡Ïz B‡ ÔÈLe¯bÏ- È‡z «≈ƒ¿»»¿«¬∆∆«¿»≈«¿«

.È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡Â ,ÔÈLe¯b ÌL LÈ≈»≈ƒ¿≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈«¿«
Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰L¯b˙ - È‡z‰ Ìi˜˙iLk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿»¿»ƒ»»«≈
¯ÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,d˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ìi«̃»««ƒ∆≈ƒ¿»¿≈»¿ƒ»«¬…
,È‡z‰ Ìi˜˙pL ¯Á‡ d˙eL¯a B˙BÈ‰Ï B‡ BÏhÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««∆ƒ¿«≈«¿«
˙‡O Ì‡Â .ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‰lÁz d„ÈÏ ÚÈb‰ È¯‰L∆¬≈ƒƒ«¿»»¿ƒ»¿«≈ƒ¿ƒƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‡ˆz ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜16. …∆∆ƒ¿«≈«¿«…≈≈¿∆≈«¿
ÚÈb‰ ‡Ï - ‰OÚÓa B‡ ÔÓÊa ÔÈLe¯‚ ‰ÏBz‰ Ï·‡¬»«∆≈ƒƒ¿«¿«¬∆…ƒƒ«
„Ú ÔB„wt ˙¯B˙a ‡l‡ ,ÔÈLe¯b ˙¯B˙a d„ÈÏ Ëb≈¿»»¿«≈ƒ∆»¿«ƒ»«
,CÎÈÙÏ .‰OÚn‰ ‰OÚzL „Ú B‡ Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»««∆«¬∆««¬∆¿ƒ»

d˙eL¯a Ëb‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk17B‡ , ¿∆ƒƒ««¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»
Ba B˙B‡ ‰„ÁiL ÌB˜na ‰È‰iL B‡ ,epÏh˙Â ¯ÊÁz«¬…¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆«»∆ƒ¬»

d˙eL¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡18Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk , ««ƒ∆≈¿»¿∆≈«¿¿««»
B‡ Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˙‡O Ì‡Â .Ba L¯b˙zƒ¿»≈¿ƒƒ≈…∆∆«ƒ««¿«∆»«
‡ˆz - ÔÈLe¯b‰ Ba ‰ÏzL ‰OÚn‰ ‰OÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆««¬∆∆»»«≈ƒ≈≈
ÔÈ‡Â ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈∆¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈

ÌL Ô‡k19ÔÈLe¯b20. »≈≈ƒ

שם.16) בביאורנו וראה ה"א. פ"ח, נחשבת 17)לעיל ואז
הזמן. הגעת לאחר עכשיו נתקיימה כאילו הקודמת הנתינה

ועדיין 18) הרבים, כרשות שאינם הרבים, רשות בצדי כגון
ברשות  להניחתו בניגוד הקודמת, מרשותה הגט יצא לא
ופסקה  מרשותה, בה יוצא שלה גמור ממון שאפילו הרבים,
לא  - בידה" "ונתן אמרה: והתורה הקודמת, נתינתו ממילא

הי"ב. פ"א לעיל כמבואר מעצמה, היא בדפוס 19)שתקח
ה"ז  אישות מהל' בפ"ד וראה זו. תיבה חסרה וויניציאה,

מג. הי"א,20)והערה פ"ז אישות הל' לעיל השווה
גירושין, לענין רבינו למד ומשם ב. נט, בקידושין שמקורו

כמבואר לזה, זה הושוו א.ששניהם ה, בקידושין

.åÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ „Èa Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿«ƒ¿¿»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ
Ëb ‰Ê ÔÈ‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó21‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó z‡ ÔÈ‡ B‡ »«ƒ≈∆≈≈«¿¿…∆∆¬≈∆

ÏÏk L¯‚ ‡Ï22ÈeÏz ‡ÏÂ È‡z ÏÚ ‡Ï ,Ëb Ô‡k ÔÈ‡Â , …≈≈¿»¿≈»≈…«¿«¿…»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰OÚÓa¿«¬∆¿≈…«≈»∆
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˙Ó ÏÚ ,‡a‡ ˙‡ ÈLnLzL ˙Ó ÏÚ ,‰Î‡ÏÓ¿»»«¿»∆¿«¿ƒ∆«»«¿»
Ì‡ B‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰˙OÚ Ì‡ ;Èa ˙‡ È˜ÈzL∆»ƒƒ∆¿ƒƒ»¿»ƒ¿»»ƒ
„Á‡ ÌBÈ Ba ‰˜È‰L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰LnLƒ¿»∆»ƒ∆»∆≈ƒ»¿∆»
‰Úa¯‡ CB˙a ‡e‰Â ,Ba ˜BÈ Ôa‰L ÔÓf‰ CB˙a¿«¿«∆«≈≈¿¿«¿»»

L„Á ÌÈ¯OÚÂ85ÂÈ·‡ ˙Ó B‡ Ôa‰ ˙Ó .Ëb ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ…∆¬≈∆≈≈«≈≈»ƒ
Ë‚ BÈ‡ - LnLzL B‡ ˜ÈzL Ì„˜86. …∆∆»ƒ∆¿«≈≈≈

מאכלות 85) הל' וראה הכ"ו. פי"א לקמן כמבואר ללידתו,
ה"ה. פ"ג ואינה 86)אסורות התנאי, נתקיים לא שהרי

וראה  עה:), (גיטין ואניקהו הבן לי תן לומר: יכולה
זה  הרי שלדעתם הבן, מת דיבורֿהמתחיל שם ב'תוספות'
והרי  צרכו, כדי להרויח אלא לצערה זה נתכוין שלא גט,

לכך. הוצרך לא

.ëÈLnLz B‡ Èa ˙‡ È˜ÈzL ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡»«»«¿»∆»ƒƒ∆¿ƒ¿«¿ƒ
.L¯tL ÔÓf‰ ˙ÓÏLÓ BÊ È¯‰ - ÌÈL ÈzL È·‡ ˙‡∆»ƒ¿≈»ƒ¬≈«¿∆∆«¿«∆≈≈
ÔÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡L B‡ ,ÔÓf‰ CB˙a ·‡‰ B‡ Ôa‰ ˙Ó≈«≈»»¿«¿«∆»«»»≈
Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÈLnLzL ÈBˆ¿̄ƒ∆¿«¿≈ƒ≈≈∆¬≈…ƒ¿«≈

È‡z‰87.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿«¿≈…«≈»∆

לא 87) והרי לצערה, זה נתכוין מסויים, זמן ופירש הואיל
ובר"ן). שם, (גיטין תנאו נתקיים ולא נצטערה

.àëÓ ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙ ¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰˙ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ»¿»¿¿ƒ

BzÚcÓ88dÈ‡ - ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ«¿¬≈¿…∆∆¿««¿ƒ≈»
˙L¯‚Ó89Ïa˜Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â BÁ¯k ÏÚa BÏ ‰˙ . ¿…∆∆»¿»¿«»¿¿≈∆¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -90BzÚcÓ ÔzzL „Ú ,91¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈∆≈»«∆ƒ≈ƒ«¿»«¿»«
dÈ‡ - CÏ ÔÈÏeÁÓ Ô‰ È¯‰ :ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a dÏ»¿«¿ƒ¬≈≈¿ƒ»≈»

È‡z‰ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙L¯‚Ó92ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó . ¿…∆∆∆¬≈…«¬»«¿«≈¿¿ƒ
ÏÈ‡B‰ - ÌBÈ93‰˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ eÓÏLÂ94, ƒ¿»¿«¿ƒ¿…»¿»

.˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆

אומרים 89)בהסכמתו.88) ואין התנאי, נתקיים לא שהרי
עד:). (גיטין בלבד לזרזה אלא זה נתכוין לא

תצא.90) לא נשאת ואם תנשא, לא ולכתחילה מדבריהם.
הסוברת 91) דיעה לאותה לחוש יש איש אשת באיסור כי

ולפיכך  נתינה. אינה - כרחו בעל נתינה שם) (גיטין,
השניה  כדיעה לפסוק יש הדין מן אבל תינשא, לא לכתחילה
ולפיכך  נתינה, שמה בעלֿכרחו נתינה הסוברת: עה.) (שם
ה"ז. פי"ב, ויובל שמיטה הל' והשווה תצא, לא נשאת אם

אם 92) אבל עד:). (שם נצטערה ולא לצערה נתכוין שהרי
הלכה  בסמוך כמבואר מגורשת, זה הרי לגמרי התנאי ביטל

(מגידֿמשנה). אינן.93)כג אלו תיבות התימנים, בכת"י
בהלכה 94) כמבואר ליתן, יכולה אינה וליורשיו בחייו,

הבאה.

.áëÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ
dÈ‡ - ÔzzL Ì„˜ ˙Óe ,ÔÓÊ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿…»«¿«≈…∆∆ƒ≈≈»
ÔzzL ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡lL ,ÂÈL¯BÈÏ ÔzÏ ‰ÏBÎÈ¿»ƒ≈¿¿»∆…ƒ¿»»∆»∆»∆ƒ≈

BÏ95ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L ,Ëb‰ ÏË· ‡ÏÂ .96,CÎÈÙÏ . ¿…»≈«≈∆¬≈…»«¿«¿ƒ»
È¯‰ - ˙eÓiL Ì„˜ Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««≈ƒ¿«…∆∆»¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ97¯ÊÏ98ıÏÁzL „Ú99. …ƒ»≈¿»«∆«¬…

א.95) עד, התנאי 96)גיטין שיתקיים שאיֿאפשר אע"פ
הכסף  לנתינת זמן קבע ולא הואיל אולם הבעל, מת שהרי
זמן", לה ל"קבע בניגוד בפועל, יבוטל שהתנאי איֿאפשר
רבינו  ולמד בפועל. התנאי נתבטל בזמן נתנה לא אם שאז
זה  "הרי הי"א): פ"ט ולקמן עו: (גיטין שאמרו ממה זה דין
חודש, עשר שנים ועד מכאן באתי לא אם מעכשיו גיטך
לא  . . . שיבוא שאיֿאפשר אע"פ חודש. י"ב בתוך ומת
- התנאי" כשיתקיים חודש י"ב אחר עד יבם במקום תנשא
מגורשת  אינה להתבטל, לתנאי ואיֿאפשר שמת שאע"פ הרי
"כשיתקיים  חודש י"ב אחר עד יבם במקום גמורים גירושין

(מגידֿמשנה). בפועל" שהרי 97)התנאי דחוק, הלשון
לא  לפיכך שימות, קודם הגט ואבד הואיל הנותנת' 'היא
סי' (אהע"ז ה'טור' וגירסת שתחלוץ, עד יבם במקום תנשא
תינשא" ולא מספק מגורשת זו "הרי רבינו: בדברי קמג)
ליתא. "מספק" ותיבת תימן, בכת"י גוונא וכהאי

אח.98) הבעל התנאי 99)כשהניח נתקיים לא שהרי
"לא  שהרי יכולה, אינה ולהתייבם ליבום, היא זקוקה ועדיין
מתייבמת, ולא וחולצת מגורשת כספק היא והרי הגט", בטל

ה"ז. פ"ו וחליצה יבום הל' השווה

.âëB‡ ÈBÏt ÈÏk ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
,·‚ B‡ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ „·‡Â ,ÈBÏt „‚a∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆ƒ¿«
„Ú ,Ë‚ BÈ‡ - ÂÈÓ„a ÊeÊ ÛÏ‡ BÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿»∆∆¿»»≈≈«

BÓˆÚ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ ÔzzL100B‡ ,101„Ú ∆ƒ≈¿ƒ∆∆«¿«
È‡z‰ Ïh·iL102. ∆¿«≈«¿«

בהחזרת 100) לצערה אלא זה נתכוין שלא ב. עד, גיטין
סי' בשו"ע גם (הובאה שם הרא"ש ולדעת עצמו. הבגד
גט. זה הרי דמיו בקבלת מתרצה הבעל אם ס"ו), קמג,

אינה.101) זו תיבה (ר"מ), רומי שיאמר:102)בדפוס
וליטלו  לחזור צריך ואינו תנאי. שום בלא גיטך זה הרי

יז. הלכה לעיל בביאורנו כמבואר ממנה,

.ãëÌ„˜ ¯Á‡ dLc˜Â È‡z ÏÚ ‰L¯b˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿»«¿«¿ƒ¿»«≈…∆
,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL∆ƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈¿À∆∆

Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â103‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈≈»¿ƒ»
da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈMÓ Ë‚104Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ≈ƒ∆¬≈≈ƒƒ¿ƒ»¬»ƒ

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ˙‡Oƒ»¿…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈¿ƒ»≈
ÈMÓ105e¯‡aL BÓk ,106. ƒ≈ƒ¿∆≈«¿

לא 103) עליה שהתנה כגון בפועל, התנאי ביטול ע"י
קצוב  זמן תוך זה דבר שתעשה או ועשאתו, זה דבר לעשות
לקיימו, בידה שעדיין תנאי אבל עשאתו. ולא הזמן ועבר
למפרע, מגורשת היא הרי התנאי תקיים ואם תלוי, הדבר

השני. קידושי בה תפסו היא 104)וממילא איש שאשת
שמותרת  ומובן איש. באשת תופסין קידושין ואין מראשון,
אשת  יאמרו שמא חוששים "ואין הראשון לבעלה לחזור
היה  תנאי יאמרו - נשאת שלא כיון גט, בלא יוצאה איש
ה"ו). פ"י לקמן רבינו (מדברי נתקיים" ולא בקידושין

גט,105) בלא יוצאה איש אשת יאמרו שלא מדבריהם,
לענין  ב פח, ביבמות כמבואר שניהם, על נאסרה וממילא
הש"ס  משוה ב צא, ושם ונשאת, בעלך מת לה שאמרו אשה
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השווה  ונשאת", בעלה "מת לדין בטל", בגט "נשאת דין
ה"ד. פ"י יג.106)לקמן הלכה לעיל

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע,1) שכיב גט בגירושין, תנאי דיני המשך רבינו בו ביאר

שליחות. בגט, העדים חתימת

.àÚe·˜ ÔÓÊ ¯Á‡Ï BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰2BÊ È¯‰ - «¿»≈∆ƒ¿¿««¿«»«¬≈
È‡˙Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰Â .Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiLk ˙L¯‚Ó¿…∆∆¿∆«ƒ««¿«∆»««¬≈∆∆ƒ¿«
ÚÈbiLk ˙L¯b˙Ó ‡È‰L - È‡˙Ï ‰ÓBc .È‡z BÈ‡Â¿≈¿«∆ƒ¿«∆ƒƒ¿»∆∆¿∆«ƒ«
È¯‰ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L - È‡z BÈ‡Â ;Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»«¿≈¿«∆«¿»≈«¿«¬≈

L¯‚3ÔÓf‰ B˙B‡ ÚÈbiL „Ú L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,4. ≈≈¿∆¬«ƒ…≈≈«∆«ƒ««¿«
B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ,CÎÈÙÏ5‰ÊÂ , ¿ƒ»«¿»≈«¿«»ƒƒ¿…¿»¿∆

B¯·c ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡6ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏ ‡ÏÂ , ≈»ƒƒ¿…¿»¿…ƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ
e¯‡aL7. ∆≈«¿

שלשים 2) לאחר אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה לה: שאמר
שאינם 3)יום. אלא גירושין, בתורת לידה גט שהגיע

התנאי. שיתקיים עד לידה 4)נגמרים גט הגיע שלא
כהגדרת  שקבע, הזמן עד פקדון בתורת אלא גירושין בתורת

ה"ה. בסמוך קיים 5)רבינו הגירושין ומעשה הואיל
עד  לבטלו, יכול בלבד דיבור שהוא התנאי אין בפועל,
אין  כי כחוק, התנאי משפטי בכל וממולא כפול שיהיה

מעשה. מבטל על 6)דיבור דיבור אלא כאן ואין הואיל
התנאי  דבר שיהא הוא בדין לחול, העתידים גירושין
דיבור. מבטל דיבור כי כפול, שאינו אףֿעלֿפי מבטלו,
מודים, "הכל ה"ג: פ"ג קידושין ב'ירושלמי' הדברים ומקור
ירדו  מקודשת), (תהיי גשמים שירדו לאחר אמר: שאם
שלא  ואע"פ מקודשת", אינה לאו ואם מקודשת, גשמים
לאחר  מגורשת את הרי לה: אמר אם והואֿהדין תנאו. כפל

ה"אֿב.7)זמן. פ"ו אישות הל' לעיל

.áÈL¯b˙z ‡ÏÂ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈¿…ƒ¿»¿ƒ
‡l‡ ˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‡l‡ Ba∆»¿««¿ƒ≈»¿…∆∆∆»

ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï8B‡ Ëb‰ „·‡ B‡ ¿««¿ƒ¿ƒ≈«««»««≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌÈLÏL CB˙a Û¯O9. ƒ¿«¿¿ƒ≈»¿…∆∆

חמה 8) לכשתצא גיטך זה עו:): (גיטין שאמרו כמו
מיתה. לאחר גט שאין גט, אינו בלילה, ומת מנרתיקה

שיהיה 9) צריך יום, שלשים לאחר אלא חל הגט ואין הואיל
א. עד, גיטין והשווה זמן. באותו קיים

.âÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa ezÁÈp‰Â ‰ÎÏ‰10B‡ ·‚Â , »¿»¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»«ƒ¿ƒ¿«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÌMÓ „·‡11,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - »«ƒ»¿««¿ƒ¬≈¿…∆∆

‰„ÁÈÂ Ba ˙L¯b˙nL ÌBia Ìi˜ Ëb‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰12 ƒ¿»»«≈«»«∆ƒ¿»∆∆¿ƒ¬»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ BÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡13˙eL¯ ÈcvL , ¿»∆≈¿»«ƒ∆ƒ≈¿

ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÔÈ‡ ÌÈa¯‰14. »«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

ולהתחכך 10) שם לעבור אדם בני דרך שאין לכתלים, סמוך
וברש"י). פו: (כתובות סי'11)בכתלים (אהע"ז ה'טור'

יום, ל' בסוף הרבים רשות בצדי הגט "הניחה הביא: קמו)
יום". ל' לאחר משם קבעה.12)ונגנב הקצתה,

והריהו 13) המקנה, מידי חפץ בו לקנות הוא ראוי זה ומקום
בר  מונח לקנין 14)שותה.כאילו הראוי מקום שאינה

הגט  אפילו ולפיכך ה"ה. פ"ב מכירה בהל' כמבואר משיכה,
אינו  שהרי מגורשת, אינה - בו שמתגרשת ביום קיים

ה"ט. מכירה מהל' בפ"ב וראה שם). (כתובות, ברשותה

.ãL¯‚Ó ÔÈ„k BÈc - ‰OÚÓa ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«≈ƒ¿«¬∆ƒ¿ƒ¿»≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡««¿«≈«¿∆»«»ƒ»¬≈∆ƒ≈
BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL „Ú Ba ÈL¯b˙z ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
‡ÏÂ ,B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔzzL ¯Á‡ ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆««∆ƒ≈¿≈»ƒƒ¿…¿»¿…
ÏÚ L¯‚ ‡Ï È¯‰L .e¯‡aL ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ∆≈«¿∆¬≈…≈≈«
ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz ‡l‡ ,‰Ê L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,È‡z¿«∆»¬«ƒ…≈≈∆∆»»»«≈ƒ

L¯b˙z Ck ¯Á‡Â CÎÂ Ck ˙iOÚa15. «¬ƒ«»»»¿««»ƒ¿»≈

"לאחר 15) ה"ג): פ"ג (קידושין הנ"ל ה'ירושלמי' כדברי
ואם  מקודשת, גשמים ירדו - מקודשת) (תהיי גשמים שירדו

תנאו. לכפול צריך שאינו הרי מקודשת". אינה לאו

.äÔÓÊ Ú·wL ‰ÊÏ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ÔÈa ‰Óe«≈«¿»≈«¿«¿∆∆»«¿«
ÏÚ L¯‚Ó‰L ?‰OÚÓa Ô‡Ïz B‡ ÔÈLe¯bÏ- È‡z «≈ƒ¿»»¿«¬∆∆«¿»≈«¿«

.È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡Â ,ÔÈLe¯b ÌL LÈ≈»≈ƒ¿≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈«¿«
Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰L¯b˙ - È‡z‰ Ìi˜˙iLk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿»¿»ƒ»»«≈
¯ÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,d˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ìi«̃»««ƒ∆≈ƒ¿»¿≈»¿ƒ»«¬…
,È‡z‰ Ìi˜˙pL ¯Á‡ d˙eL¯a B˙BÈ‰Ï B‡ BÏhÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««∆ƒ¿«≈«¿«
˙‡O Ì‡Â .ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‰lÁz d„ÈÏ ÚÈb‰ È¯‰L∆¬≈ƒƒ«¿»»¿ƒ»¿«≈ƒ¿ƒƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‡ˆz ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜16. …∆∆ƒ¿«≈«¿«…≈≈¿∆≈«¿
ÚÈb‰ ‡Ï - ‰OÚÓa B‡ ÔÓÊa ÔÈLe¯‚ ‰ÏBz‰ Ï·‡¬»«∆≈ƒƒ¿«¿«¬∆…ƒƒ«
„Ú ÔB„wt ˙¯B˙a ‡l‡ ,ÔÈLe¯b ˙¯B˙a d„ÈÏ Ëb≈¿»»¿«≈ƒ∆»¿«ƒ»«
,CÎÈÙÏ .‰OÚn‰ ‰OÚzL „Ú B‡ Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»««∆«¬∆««¬∆¿ƒ»

d˙eL¯a Ëb‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk17B‡ , ¿∆ƒƒ««¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»
Ba B˙B‡ ‰„ÁiL ÌB˜na ‰È‰iL B‡ ,epÏh˙Â ¯ÊÁz«¬…¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆«»∆ƒ¬»

d˙eL¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡18Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk , ««ƒ∆≈¿»¿∆≈«¿¿««»
B‡ Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˙‡O Ì‡Â .Ba L¯b˙zƒ¿»≈¿ƒƒ≈…∆∆«ƒ««¿«∆»«
‡ˆz - ÔÈLe¯b‰ Ba ‰ÏzL ‰OÚn‰ ‰OÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆««¬∆∆»»«≈ƒ≈≈
ÔÈ‡Â ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈∆¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈

ÌL Ô‡k19ÔÈLe¯b20. »≈≈ƒ

שם.16) בביאורנו וראה ה"א. פ"ח, נחשבת 17)לעיל ואז
הזמן. הגעת לאחר עכשיו נתקיימה כאילו הקודמת הנתינה

ועדיין 18) הרבים, כרשות שאינם הרבים, רשות בצדי כגון
ברשות  להניחתו בניגוד הקודמת, מרשותה הגט יצא לא
ופסקה  מרשותה, בה יוצא שלה גמור ממון שאפילו הרבים,
לא  - בידה" "ונתן אמרה: והתורה הקודמת, נתינתו ממילא

הי"ב. פ"א לעיל כמבואר מעצמה, היא בדפוס 19)שתקח
ה"ז  אישות מהל' בפ"ד וראה זו. תיבה חסרה וויניציאה,

מג. הי"א,20)והערה פ"ז אישות הל' לעיל השווה
גירושין, לענין רבינו למד ומשם ב. נט, בקידושין שמקורו

כמבואר לזה, זה הושוו א.ששניהם ה, בקידושין

.åÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ „Èa Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿«ƒ¿¿»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ
Ëb ‰Ê ÔÈ‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó21‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó z‡ ÔÈ‡ B‡ »«ƒ≈∆≈≈«¿¿…∆∆¬≈∆

ÏÏk L¯‚ ‡Ï22ÈeÏz ‡ÏÂ È‡z ÏÚ ‡Ï ,Ëb Ô‡k ÔÈ‡Â , …≈≈¿»¿≈»≈…«¿«¿…»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰OÚÓa¿«¬∆¿≈…«≈»∆
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גיטך.21) זה הרי לה: אמר אם 22)ולא שמשמעו אע"פ
(ראה  הן" שומע אתה לאו ש"מכלל מגורשת, תהיה תתן
מגורשת" את "הרי בפירוש אמר שלא כל - א) לו, שבועות
אמרו  וכן איש, אשת איסור חומר משום מגורשת, אינה -
לרבי  אית מקום "בכל ה"ג): פ"ג, (קידושין ב'ירושלמי'
חומר  . . . ליה לית וכאן הן, שומע אתה לאו ממשמע מאיר

בעריות". הוא

.æ‡lL B‡z ÔÈÚ ‰È‰ÈÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ï ‰ˆB¯‰»∆¿»≈«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»∆…
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú L¯b˙z23‰Ê ÔÈÚ ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¬≈∆ƒƒ¿»∆

‰Ï˙ÈÂ ,È‡z ÔBLÏa24B‡ Úe·˜ ÔÓÊa B˙‡È·a È‡z‰ ƒ¿¿«¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ»ƒ¿«»«
È˙‡a ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?„ˆÈk .B˙ÎÈÏ‰a«¬ƒ»≈«¿∆…«»ƒ…»ƒ

Ô‡kÓ25È˙‡a Ì‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¬≈∆≈¿ƒ»ƒ
Ë‚ ‰È‰È ‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a26Ëb‰ Ô˙BÂ ; ¿¿ƒ…ƒ¿∆≈¿≈«≈

Èa‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡È B‡ .d„ ¿»»…«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÊ ‰È„ÓÏ ‡B·‡27‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈…«≈

‰Êa28. »∆

שיצטרך 23) זמן" לאחר "המגרש דין לו שיהיה רוצה ואינו
ה"ה. לעיל כמבואר הזמן, כשיגיע ברשותה הגט להיות

"ויתנה".24) התימנים: מעכשיו.25)ובכת"י =
קיים,26) תנאו אין יכפלנו לא שאם תנאו, לכפול צריך כאן

יום, שלשים בתוך יבוא אם אפילו מגורשת היא והרי
והי"ג. ה"ה אישות מהל' פ"ו לעיל אינו 27)כמבואר כאן

ובביאורנו). הי"ז (שם, לעיל כמבואר תנאו, לכפול צריך
א.28) עז, גיטין

.çÌÈLÏL „Ú ‡a ‡Ï Ì‡ Ë‚ ‰È‰iL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿∆≈ƒ…»«¿ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a C¯ca ‡a ‰È‰Â ,BÊ ‰È„ÓÏ ÌBÈƒ¿ƒ»¿»»»«∆∆¿¿ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ‡a ‡ÏÂ ¯‰ B·kÚ B‡ ‰ÏÁÂ¿»»ƒ¿»»¿…»«««¿ƒ

Ë‚ ‰Ê È¯‰29.Òe‡ È‡ È¯‰ :ÁÂBˆÂ „ÓBÚ elÙ‡ . ¬≈∆≈¬ƒ≈¿≈«¬≈¬ƒ»
ÔÈhÈba Ò‡ ÔÈ‡L30ÔÈ‡L BzÚ„ ‰lbL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆≈…∆«ƒƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿∆≈

L¯‚Ï BBˆ¯31. ¿¿»≈

בא.29) לא (כתובות 30)שהרי גט לבטל אונס טענת אין
ולא  יאנס לא שלעפמים צנועות, נשים משום והטעם, ב:)
לא  ולפיכך נאנס שמא תחשוש והיא גט), זה (והרי יבוא

(שם). עגונה ותשב מלהנשא ותדאג גילוי 31)בא, אין
ודעת  הכ"ה. פ"ו לעיל כמבואר בגיטין, מועיל דעת
באונס  אלא אמורים הדברים שאין א ג, בכתובות ה'תוספות'
חולי, כגון במקצת, המצוי אונס או נהר, עכבו כגון המצוי,
יאנס  שאם בפירוש, ולהתנות דעתו על להעלות לו שהיה

א  הגט. עליו יתבטל נפל כגון כלל, מצוי שאינו אונס בל
מכירה  ובהל' בטל. והגט בגיטין אונס טענת יש בזה הבית,
עמו  והתנה לחבירו, קרקע "המוכר רבינו: כותב ה"ה, פי"ט
לשלם, חייב (המוכר) יהיה זה בקרקע שיוולד אונס שכל
אם  אבל לשלם, חייב - המוכר מחמת וגזלה גוי בא אפילו
זועה  שבאה או . . . אותה משקה שהיה הנהר נפסק
ולא  הוא מצוי שאינו שאונס פטור, . . . אותה והשחיתה
אונס  וכל שהתנה, בעת הפלא זה דבר המוכר לב על עלה
אם  שאפילו הרי, הזה". התנאי בכלל אינו - מצוי שאינו
מצוי  שאינו אונס אין אונס, כל עליו לקבל בפירוש התנה

האונס  דבר הזכיר שלא בגיטין לתנאי קלֿוחומר בכלל,
(מגידֿמשנה). אנסו מחמת בטל שהגט בתנאו,

.è‰Èt „‚pÓ ¯·ÚiLk L¯b˙zL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿»≈¿∆«¬…ƒ∆∆»∆»
ÌBÈ ÌÈLÏL32‡·Â CÏB‰ ‡·Â CÏB‰ ‰È‰Â ,33‡ÏÂ ¿ƒ¿»»≈»»≈»»¿…

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LÈÂ CÏiLk - dnÚ „ÁÈ˙34‰È‰z ƒ¿«≈ƒ»¿∆≈≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ‡·Â CÏB‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿««ƒ∆»»≈»»¿¿ƒ

ÌBÈ35¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ ,dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,36. ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»¬≈∆≈»≈
¯Ó‡Â ‰˙‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37‡È‰ È¯‰ : «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿»«¬≈ƒ

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈzÒit ‡lL ¯ÓBÏ ÈÏÚ ˙Ó‡∆¡∆∆»««∆…ƒ«¿ƒ»¬»ƒ…
,‡·e CÏB‰ ‰È‰Lk dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - dÈÓ‡‰∆¡ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»¿∆»»≈»

BÏ ‰ÏÁÓe38Ëb‰ Ïh·e ¯ÊÁÂ ,39ÈtÓe .dÒitLk »¬»¿»«ƒ≈«≈¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
ÏeÒt Ëb‰ ‰È‰È ‰Ê LLÁ40ÔÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ¬«∆ƒ¿∆«≈»««¿ƒ¿≈

,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈»ƒ»¬≈∆ƒ≈¿««¿≈»»…∆
dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ ‰È‰Â41„Ú , ¿»»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»«
.ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

כשאמר 32) והמדובר פניה. יראה ולא יום שלשים שישהה
עלֿמנת  ממני מגורשת את "הרי מנת": "על בלשון לה
לח. הערה להלן וראה יום", שלשים פניך מנגד שאעבור

אותה.33) כיון 35)רצופים.34)וראה גיטו, לנתינת
- אותה ראה שלא רצופים יום שלשים אחרֿכך שעברו

תנאו. לגרשה 36)נתקיים אסור עמה, נתייחד אילו כי
פ"ג, לעיל כמבואר לבנה, קודם גיטה יאמרו שמא זה, בגט

עדים.37)ה"ה. לפני הנתינה, תנאו 38)בשעת את
עיקרו  שכל תתגרש). - יום שלשים פניה יראה לא (שאם
ממנה, יתרחק ולא אצלה שיהיה שרוצה ולהנאתה, לטובתה
פניה  יראה לא אם אף - תנאו על לו שמוחלת ומכיון
אם  לה איכפת שלא כיון התנאי, קיום זה אין יום, שלשים
ה"י. להלן וראה ידה. על מתבטל שהגט ונמצא בא, אינו

וכבר 39) מנת', 'על או מעכשיו, לה: שאמר שאףֿעלֿפי
יכול  אינו לידה הגט שמשהגיע ה"א, פ"ח לעיל נתבאר
התנאי  שנתקיים לפני בטלוהו שניהם אם זאת בכל - לבטלו
במשנה  מגירסתו זה דין לרבינו לו ויצא מבוטל. הוא הרי -
על  ואמרו וכו'", פניך מכנגד שאעבור "עלֿמנת עו.) (גיטין
הרי  - באתי", שלא עלי נאמנת "באומר בגמרא: שם זה
כשאמר  אפילו הגט, לביטול מקום יש האמינה, לא שאם
הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה מנת" "על לה

ואין 40) חזקתו, על דבר העמד תורה מדין כי מדבריהם,
פייסה. שמא בעיר 41)לחוש עמה הוא שהרי הגט, וביטל

עו:). (שם

.édBˆ¯a ÔÈÈeÏz Ô‰L ÔÈ‡z‰ Ïk ÔÎÂ42˙ˆ¯ Ì‡Â , ¿≈»«¿»ƒ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ»»
dÏÚ·Ï Ô˙B‡ ‰ÏÁÓe43dÏ ÔÈLLBÁ - Ëb‰ ÏËa »¬»»¿«¿»»≈«≈¿ƒ»

Òit ‡nL44ÌÈ¯·c ‰na .ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL „Ú , ∆»ƒ≈«∆…«∆¡∆∆»««∆¿»ƒ
Òb BalL ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa ?ÌÈ¯eÓ‡45;da ¬ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ∆ƒ«»

‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa Ï·‡¬»¿ƒ¿»∆∆ƒ»≈ƒ≈¿ƒ»∆»
Òit46. ƒ≈

להנאתי,43)ולהנאתה.42) אלא אמרתי כלום כאומרת:
שם). (ר"ן אתגרש שלא הנאתי בתנאי 44)זוהי זה וכל

(לכשיתקיים  הגט נתינת משעת מגורשת שהיא מנת" "על
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בתנאי  אבל הסכמתה, בלא לבטלו יכול אינו לפיכך התנאי),
יכול  - התנאי כשיתקיים אלא מתגרשת שאינה יהיה" "אם
לעיל  כמבואר במחילתה, צורך ואין הגט לבטל בעצמו הוא
זמן  כל מנת" "על בתנאי אפילו הראב"ד ולדעת ה"א. פ"ח
במחילתה, צורך ואין הגט לבטל יכול התנאי, נתקיים שלא
שאם  היא, מה זו מחילה יודע איני ראשי, "חיי צווח: והוא
זמן  כל שבידה הגט לבטל יכול לגרשה, שלא עמה נתפייס

התנאי". נתקיים ואינו 45)שלא אליה, ומקורב רגיל
בפניה. שם:46)מתבייש מפרש ורש"י ב. כט, גיטין

לקמן  והשווה לפייסה". ומחזר עליו חביבה "בנשואה,
מא. הלכה

.àéÔ‡kÓ È˙‡a ‡Ï Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰47„ÚÂ ¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ…»ƒƒ»¿«
,‡a ¯˙qa ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆≈¿ƒ∆»«≈∆»

Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L‰Úˆa ‡B·48ÔÓf‰ Ìz Ì‡Â . ∆≈∆∆¿≈»»»¿ƒ¿»¿ƒ««¿«
ÌÈL CB˙a ˙Ó .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ Ú·wL∆»«¿…»¬≈¿…∆∆≈¿¿≈
‡È‰ È¯‰Â ‡B·iL ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ¯OÚ»»…∆««ƒ∆ƒ∆¿»∆»«¬≈ƒ
¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ „Ú Ì·È ÌB˜Óa ‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó¿…∆∆…ƒ»≈ƒ¿»»«««¿≈»»

È‡z‰ Ìi˜˙iLk L„Á49. …∆¿∆ƒ¿«≈«¿«

בזה.48)מהיום.47) המקילה השניה וכלשון ב. עו, שם
כמבואר  מדבריהם, אלא אינו הזה החשש וכל הואיל

המקיל. אחרי הלך - ס הלכה לעיל בפועל,49)בביאורנו
מגורשת  היא ואז הכ"ב. פ"ח לעיל בביאורנו כמבואר
בתוך  להנשא תרצה אם אבל ליבום, זקוקה ואינה למפרע

שם). (גיטין, מיבמה לחלוץ תצטרך - חודש י"ב

.áéÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L ‡È¯a50‰ÏBÁ B‡ , »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ∆
¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ≈…ƒ∆…»«

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï - 'ÈzÓ Ì‡' ˙eÚÓLnL .ÌeÏk51, ¿∆«¿»ƒ«ƒ¿««ƒ»
‰zÚÓ BÚÓLÓe52È¯‰ - 'ÈzÓ Ì‡' ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿»≈«»¿ƒ»ƒ»«ƒ«ƒ¬≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,'È˙BÓ ¯Á‡Ï' ¯ÓB‡k ‰Ê53. ∆¿≈¿««ƒ¿≈≈¿««ƒ»

יבם.50) לפני ליפול תצטרך אז.51)ולא יחול שהגט
למפרע.52) הגט יחול שאמות, זה תנאי יתקיים אם
בעלה 53) בנכסי האלמנה זכויות וכל ליבום. היא וזקוקה

יוסי  כרבי שהלכה הראב"ד ודעת עב.). (שם בה נוהגות
עליו". מוכיח שטר של "זמנו קלו.): (בבאֿבתרא האומר
אמר  כאילו זה הרי נתינתו, יום תאריך כתוב שבגט ומאחר
כמבואר  כשימות, מגורשת שהיא מתי, אם מהיום גיטך זה

הט"ו. זכיה מהל' בפי"ב וראה הבאה. בהלכה

.âéB‡ ,ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ
‰È‰z ˙eÓiLÎe ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó≈«ƒ«ƒ¬≈∆≈¿∆»ƒ¿∆

˙L¯‚Ó54. ¿…∆∆

ב'הגהות 54) דבריו (הובאו רבינוֿתם וכתב (שם). למפרע
משיאמר  "מעכשיו" שיאמר: טוב שיותר מיימוניות')
יש  - יום באותו ומת "מהיום" אמר שאם "מהיום",
לאחר  גט ואין מת וכבר התכוין היום מסוף שמא להסתפק,
היום  בסוף ומת "מהיום" אמר אפילו הרמב"ן ולדעת מיתה.

מגורשת. זו הרי -

.ãé¯Á‡Ï ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆ƒ≈≈«¿»≈«¿««

È˙˙ÈÓ55¯Á‡ ‡nL ;˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙Óe , ƒ»ƒ≈¬≈»≈¿…∆∆∆»««
‰ÎÓÒÂ ÂÈLÎÚÓ ÔBLlÓ Ba ¯ÊÁ ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L∆»«≈«¿»»«ƒ¿≈«¿»¿»¿»

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÏÚ BzÚ„56. «¿«¿««ƒ»¿≈≈¿««ƒ»

או 55) מיתתי" לאחר מעכשיו גיטך זה "הרי אמר כלומר:
מיתתי". לאחר מהיום גיטך זה "הרי ולפיכך 56)אמר

מגורשת  היא שמא מתייבמת, ולא גט), אינו (שמא חולצת
מנכסי  ניזונת שאינה ומובן (שם). ליבם אסורה אחיו וגרושת
כמבואר  מספק", היורש מיד מוציאים "שאין המת בעלה

הכ"ה. אישות מהל' פי"ח לעיל

.åè˙Óe ,d˜Èz¯pÓ ‰nÁ ‡ˆzLÎÏ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈ƒ¿∆≈≈«»ƒ«¿≈»≈
Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla57˙Óe ,‰nÁ Á¯ÊzL ˙Ó ÏÚ . ««¿»≈≈«¿»∆ƒ¿««»≈

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla58Ìi˜˙È ‰nÁ Á¯ÊzLÎe , ««¿»¬≈¿…∆∆¿∆ƒ¿««»ƒ¿«≈
È‡z‰59‰Á¯Ê Ì‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰ .60Ë‚ ‰È‰È ‰nÁ «¿«ƒ¿»»∆»∆ƒ»¿»«»ƒ¿∆≈

;Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla ˙Óe ,Ë‚ ‰È‰È ‡Ï ‰Á¯Ê ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»…ƒ¿∆≈≈««¿»≈≈
˙nL „Ú È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L61¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«≈«¿««∆≈¿≈≈¿««

‰˙ÈÓ62. ƒ»

(57=) מנרתקה חמה לכשתצא אלא לגרשה זה נתכוין שלא
ברש"י  ראה וחמימותה, זהרה במלוא כלומר שלה, התיק מן
מיתה. לאחר גט ואין מקודם מת והרי פו:). לבבאֿמציעא

'מעכשיו'.58) כאומר 'עלֿמנת' האומר זו 59)שכל והרי
למפרע. וזהרורי 60)מגורשת מעונן, יום מחר שיהיה

ייראו. לא "אם 61)השמש בלשון: המנוסח תנאי שכל
התנאי, לכשיתקיים אלא חל הגט אין יהיה" לא ואם יהיה

ה"א. פ"ח לעיל א.62)כמבואר עז, גיטין

.æèÚ¯Ó ·ÈÎL63L¯‚Â BzL‡Ï Ëb ·˙kL64- „ÓÚÂ ¿ƒ¿«∆»«≈¿ƒ¿¿≈≈¿»«
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡65B˙zÓk Bhb ÔÈ‡L ,66Ì‡L . ≈»«¬…∆≈ƒ¿«¿»∆ƒ

L¯‚È ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Bhb :e¯Ó‡È ,Ba ¯ÊÁÈ ¯Ó‡z67, …««¬……¿ƒ¿««ƒ»¿»≈
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡L B˙zÓ BÓk68. ¿«¿»∆≈»»∆»¿««ƒ»

נופל 63) והריהו בשוק רגליו על להלך יכול שאינו "חולה
בפ"ח  רבינו (מלשון מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה, על

ה"ב). ומתנה זכיה מיתתו 64)מהל' דבר הזכיר ולא סתם,
אם 65)במסירתו. אלא לגרשה גמרתי לא לומר מגיטו,

אני. חי והרי יבום), מזיקת (לפטרה כתב 66)אמות שאם
לתת  נתכוין שלא בו, חוזר - מחליו ועמד סתם נכסיו כל
מחמת  מצוה שהוא פירש לא ואפילו מותו, לאחר אלא כלום

ב. קנא, בבבאֿבתרא כמבואר ימות 67)מיתה, אם שהרי
זה  בפירוש: יאמר אם אפילו להכשיר ויבואו גט, זה הרי
שכיב  בגט מגורשת שלפיכך ידעו לא והם מותי, לאחר גיטך
לגרשה  שדעתו מותו), דבר הזכיר (לא סתם כשנתן מרע
(גיטין  הי"ג לעיל המבואר כדין שימות, עלֿמנת מעכשיו

וברש"י). מתנתו 68)עג. שתועיל היא, חכמים תקנת
שלא  כדי וכמסורים, ככתובים יהיו ודבריו מיתה, לאחר
(רשב"ם  קיימים דבריו שאין כשידע עליו, דעתו תיטרף

קמז:). שם, רבא דברי ע"פ קלג. בבאֿבתרא

.æéÂÈÏÚ ÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈≈«ƒ«ƒ≈√ƒ∆¿»«»»
˙Óe ‰Êa ‡ˆBiÎÂ È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¿«≈»∆≈

Ë‚ BÈ‡ -69. ≈≈
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גיטך.21) זה הרי לה: אמר אם 22)ולא שמשמעו אע"פ
(ראה  הן" שומע אתה לאו ש"מכלל מגורשת, תהיה תתן
מגורשת" את "הרי בפירוש אמר שלא כל - א) לו, שבועות
אמרו  וכן איש, אשת איסור חומר משום מגורשת, אינה -
לרבי  אית מקום "בכל ה"ג): פ"ג, (קידושין ב'ירושלמי'
חומר  . . . ליה לית וכאן הן, שומע אתה לאו ממשמע מאיר

בעריות". הוא

.æ‡lL B‡z ÔÈÚ ‰È‰ÈÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ï ‰ˆB¯‰»∆¿»≈«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»∆…
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú L¯b˙z23‰Ê ÔÈÚ ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¬≈∆ƒƒ¿»∆

‰Ï˙ÈÂ ,È‡z ÔBLÏa24B‡ Úe·˜ ÔÓÊa B˙‡È·a È‡z‰ ƒ¿¿«¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ»ƒ¿«»«
È˙‡a ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?„ˆÈk .B˙ÎÈÏ‰a«¬ƒ»≈«¿∆…«»ƒ…»ƒ

Ô‡kÓ25È˙‡a Ì‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¬≈∆≈¿ƒ»ƒ
Ë‚ ‰È‰È ‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a26Ëb‰ Ô˙BÂ ; ¿¿ƒ…ƒ¿∆≈¿≈«≈

Èa‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡È B‡ .d„ ¿»»…«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÊ ‰È„ÓÏ ‡B·‡27‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈…«≈

‰Êa28. »∆

שיצטרך 23) זמן" לאחר "המגרש דין לו שיהיה רוצה ואינו
ה"ה. לעיל כמבואר הזמן, כשיגיע ברשותה הגט להיות

"ויתנה".24) התימנים: מעכשיו.25)ובכת"י =
קיים,26) תנאו אין יכפלנו לא שאם תנאו, לכפול צריך כאן

יום, שלשים בתוך יבוא אם אפילו מגורשת היא והרי
והי"ג. ה"ה אישות מהל' פ"ו לעיל אינו 27)כמבואר כאן

ובביאורנו). הי"ז (שם, לעיל כמבואר תנאו, לכפול צריך
א.28) עז, גיטין

.çÌÈLÏL „Ú ‡a ‡Ï Ì‡ Ë‚ ‰È‰iL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿∆≈ƒ…»«¿ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a C¯ca ‡a ‰È‰Â ,BÊ ‰È„ÓÏ ÌBÈƒ¿ƒ»¿»»»«∆∆¿¿ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ‡a ‡ÏÂ ¯‰ B·kÚ B‡ ‰ÏÁÂ¿»»ƒ¿»»¿…»«««¿ƒ

Ë‚ ‰Ê È¯‰29.Òe‡ È‡ È¯‰ :ÁÂBˆÂ „ÓBÚ elÙ‡ . ¬≈∆≈¬ƒ≈¿≈«¬≈¬ƒ»
ÔÈhÈba Ò‡ ÔÈ‡L30ÔÈ‡L BzÚ„ ‰lbL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆≈…∆«ƒƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿∆≈

L¯‚Ï BBˆ¯31. ¿¿»≈

בא.29) לא (כתובות 30)שהרי גט לבטל אונס טענת אין
ולא  יאנס לא שלעפמים צנועות, נשים משום והטעם, ב:)
לא  ולפיכך נאנס שמא תחשוש והיא גט), זה (והרי יבוא

(שם). עגונה ותשב מלהנשא ותדאג גילוי 31)בא, אין
ודעת  הכ"ה. פ"ו לעיל כמבואר בגיטין, מועיל דעת
באונס  אלא אמורים הדברים שאין א ג, בכתובות ה'תוספות'
חולי, כגון במקצת, המצוי אונס או נהר, עכבו כגון המצוי,
יאנס  שאם בפירוש, ולהתנות דעתו על להעלות לו שהיה

א  הגט. עליו יתבטל נפל כגון כלל, מצוי שאינו אונס בל
מכירה  ובהל' בטל. והגט בגיטין אונס טענת יש בזה הבית,
עמו  והתנה לחבירו, קרקע "המוכר רבינו: כותב ה"ה, פי"ט
לשלם, חייב (המוכר) יהיה זה בקרקע שיוולד אונס שכל
אם  אבל לשלם, חייב - המוכר מחמת וגזלה גוי בא אפילו
זועה  שבאה או . . . אותה משקה שהיה הנהר נפסק
ולא  הוא מצוי שאינו שאונס פטור, . . . אותה והשחיתה
אונס  וכל שהתנה, בעת הפלא זה דבר המוכר לב על עלה
אם  שאפילו הרי, הזה". התנאי בכלל אינו - מצוי שאינו
מצוי  שאינו אונס אין אונס, כל עליו לקבל בפירוש התנה

האונס  דבר הזכיר שלא בגיטין לתנאי קלֿוחומר בכלל,
(מגידֿמשנה). אנסו מחמת בטל שהגט בתנאו,

.è‰Èt „‚pÓ ¯·ÚiLk L¯b˙zL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿»≈¿∆«¬…ƒ∆∆»∆»
ÌBÈ ÌÈLÏL32‡·Â CÏB‰ ‡·Â CÏB‰ ‰È‰Â ,33‡ÏÂ ¿ƒ¿»»≈»»≈»»¿…

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LÈÂ CÏiLk - dnÚ „ÁÈ˙34‰È‰z ƒ¿«≈ƒ»¿∆≈≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ‡·Â CÏB‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿««ƒ∆»»≈»»¿¿ƒ

ÌBÈ35¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ ,dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,36. ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»¬≈∆≈»≈
¯Ó‡Â ‰˙‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37‡È‰ È¯‰ : «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿»«¬≈ƒ

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈzÒit ‡lL ¯ÓBÏ ÈÏÚ ˙Ó‡∆¡∆∆»««∆…ƒ«¿ƒ»¬»ƒ…
,‡·e CÏB‰ ‰È‰Lk dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - dÈÓ‡‰∆¡ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»¿∆»»≈»

BÏ ‰ÏÁÓe38Ëb‰ Ïh·e ¯ÊÁÂ ,39ÈtÓe .dÒitLk »¬»¿»«ƒ≈«≈¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
ÏeÒt Ëb‰ ‰È‰È ‰Ê LLÁ40ÔÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ¬«∆ƒ¿∆«≈»««¿ƒ¿≈

,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈»ƒ»¬≈∆ƒ≈¿««¿≈»»…∆
dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ ‰È‰Â41„Ú , ¿»»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»«
.ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

כשאמר 32) והמדובר פניה. יראה ולא יום שלשים שישהה
עלֿמנת  ממני מגורשת את "הרי מנת": "על בלשון לה
לח. הערה להלן וראה יום", שלשים פניך מנגד שאעבור

אותה.33) כיון 35)רצופים.34)וראה גיטו, לנתינת
- אותה ראה שלא רצופים יום שלשים אחרֿכך שעברו

תנאו. לגרשה 36)נתקיים אסור עמה, נתייחד אילו כי
פ"ג, לעיל כמבואר לבנה, קודם גיטה יאמרו שמא זה, בגט

עדים.37)ה"ה. לפני הנתינה, תנאו 38)בשעת את
עיקרו  שכל תתגרש). - יום שלשים פניה יראה לא (שאם
ממנה, יתרחק ולא אצלה שיהיה שרוצה ולהנאתה, לטובתה
פניה  יראה לא אם אף - תנאו על לו שמוחלת ומכיון
אם  לה איכפת שלא כיון התנאי, קיום זה אין יום, שלשים
ה"י. להלן וראה ידה. על מתבטל שהגט ונמצא בא, אינו

וכבר 39) מנת', 'על או מעכשיו, לה: שאמר שאףֿעלֿפי
יכול  אינו לידה הגט שמשהגיע ה"א, פ"ח לעיל נתבאר
התנאי  שנתקיים לפני בטלוהו שניהם אם זאת בכל - לבטלו
במשנה  מגירסתו זה דין לרבינו לו ויצא מבוטל. הוא הרי -
על  ואמרו וכו'", פניך מכנגד שאעבור "עלֿמנת עו.) (גיטין
הרי  - באתי", שלא עלי נאמנת "באומר בגמרא: שם זה
כשאמר  אפילו הגט, לביטול מקום יש האמינה, לא שאם
הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה מנת" "על לה

ואין 40) חזקתו, על דבר העמד תורה מדין כי מדבריהם,
פייסה. שמא בעיר 41)לחוש עמה הוא שהרי הגט, וביטל

עו:). (שם

.édBˆ¯a ÔÈÈeÏz Ô‰L ÔÈ‡z‰ Ïk ÔÎÂ42˙ˆ¯ Ì‡Â , ¿≈»«¿»ƒ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ»»
dÏÚ·Ï Ô˙B‡ ‰ÏÁÓe43dÏ ÔÈLLBÁ - Ëb‰ ÏËa »¬»»¿«¿»»≈«≈¿ƒ»

Òit ‡nL44ÌÈ¯·c ‰na .ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL „Ú , ∆»ƒ≈«∆…«∆¡∆∆»««∆¿»ƒ
Òb BalL ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa ?ÌÈ¯eÓ‡45;da ¬ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ∆ƒ«»

‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa Ï·‡¬»¿ƒ¿»∆∆ƒ»≈ƒ≈¿ƒ»∆»
Òit46. ƒ≈

להנאתי,43)ולהנאתה.42) אלא אמרתי כלום כאומרת:
שם). (ר"ן אתגרש שלא הנאתי בתנאי 44)זוהי זה וכל

(לכשיתקיים  הגט נתינת משעת מגורשת שהיא מנת" "על
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בתנאי  אבל הסכמתה, בלא לבטלו יכול אינו לפיכך התנאי),
יכול  - התנאי כשיתקיים אלא מתגרשת שאינה יהיה" "אם
לעיל  כמבואר במחילתה, צורך ואין הגט לבטל בעצמו הוא
זמן  כל מנת" "על בתנאי אפילו הראב"ד ולדעת ה"א. פ"ח
במחילתה, צורך ואין הגט לבטל יכול התנאי, נתקיים שלא
שאם  היא, מה זו מחילה יודע איני ראשי, "חיי צווח: והוא
זמן  כל שבידה הגט לבטל יכול לגרשה, שלא עמה נתפייס

התנאי". נתקיים ואינו 45)שלא אליה, ומקורב רגיל
בפניה. שם:46)מתבייש מפרש ורש"י ב. כט, גיטין

לקמן  והשווה לפייסה". ומחזר עליו חביבה "בנשואה,
מא. הלכה

.àéÔ‡kÓ È˙‡a ‡Ï Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰47„ÚÂ ¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ…»ƒƒ»¿«
,‡a ¯˙qa ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆≈¿ƒ∆»«≈∆»

Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L‰Úˆa ‡B·48ÔÓf‰ Ìz Ì‡Â . ∆≈∆∆¿≈»»»¿ƒ¿»¿ƒ««¿«
ÌÈL CB˙a ˙Ó .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ Ú·wL∆»«¿…»¬≈¿…∆∆≈¿¿≈
‡È‰ È¯‰Â ‡B·iL ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ¯OÚ»»…∆««ƒ∆ƒ∆¿»∆»«¬≈ƒ
¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ „Ú Ì·È ÌB˜Óa ‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó¿…∆∆…ƒ»≈ƒ¿»»«««¿≈»»

È‡z‰ Ìi˜˙iLk L„Á49. …∆¿∆ƒ¿«≈«¿«

בזה.48)מהיום.47) המקילה השניה וכלשון ב. עו, שם
כמבואר  מדבריהם, אלא אינו הזה החשש וכל הואיל

המקיל. אחרי הלך - ס הלכה לעיל בפועל,49)בביאורנו
מגורשת  היא ואז הכ"ב. פ"ח לעיל בביאורנו כמבואר
בתוך  להנשא תרצה אם אבל ליבום, זקוקה ואינה למפרע

שם). (גיטין, מיבמה לחלוץ תצטרך - חודש י"ב

.áéÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L ‡È¯a50‰ÏBÁ B‡ , »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ∆
¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ≈…ƒ∆…»«

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï - 'ÈzÓ Ì‡' ˙eÚÓLnL .ÌeÏk51, ¿∆«¿»ƒ«ƒ¿««ƒ»
‰zÚÓ BÚÓLÓe52È¯‰ - 'ÈzÓ Ì‡' ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿»≈«»¿ƒ»ƒ»«ƒ«ƒ¬≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,'È˙BÓ ¯Á‡Ï' ¯ÓB‡k ‰Ê53. ∆¿≈¿««ƒ¿≈≈¿««ƒ»

יבם.50) לפני ליפול תצטרך אז.51)ולא יחול שהגט
למפרע.52) הגט יחול שאמות, זה תנאי יתקיים אם
בעלה 53) בנכסי האלמנה זכויות וכל ליבום. היא וזקוקה

יוסי  כרבי שהלכה הראב"ד ודעת עב.). (שם בה נוהגות
עליו". מוכיח שטר של "זמנו קלו.): (בבאֿבתרא האומר
אמר  כאילו זה הרי נתינתו, יום תאריך כתוב שבגט ומאחר
כמבואר  כשימות, מגורשת שהיא מתי, אם מהיום גיטך זה

הט"ו. זכיה מהל' בפי"ב וראה הבאה. בהלכה

.âéB‡ ,ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ
‰È‰z ˙eÓiLÎe ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó≈«ƒ«ƒ¬≈∆≈¿∆»ƒ¿∆

˙L¯‚Ó54. ¿…∆∆

ב'הגהות 54) דבריו (הובאו רבינוֿתם וכתב (שם). למפרע
משיאמר  "מעכשיו" שיאמר: טוב שיותר מיימוניות')
יש  - יום באותו ומת "מהיום" אמר שאם "מהיום",
לאחר  גט ואין מת וכבר התכוין היום מסוף שמא להסתפק,
היום  בסוף ומת "מהיום" אמר אפילו הרמב"ן ולדעת מיתה.

מגורשת. זו הרי -

.ãé¯Á‡Ï ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆ƒ≈≈«¿»≈«¿««

È˙˙ÈÓ55¯Á‡ ‡nL ;˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙Óe , ƒ»ƒ≈¬≈»≈¿…∆∆∆»««
‰ÎÓÒÂ ÂÈLÎÚÓ ÔBLlÓ Ba ¯ÊÁ ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L∆»«≈«¿»»«ƒ¿≈«¿»¿»¿»

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÏÚ BzÚ„56. «¿«¿««ƒ»¿≈≈¿««ƒ»

או 55) מיתתי" לאחר מעכשיו גיטך זה "הרי אמר כלומר:
מיתתי". לאחר מהיום גיטך זה "הרי ולפיכך 56)אמר

מגורשת  היא שמא מתייבמת, ולא גט), אינו (שמא חולצת
מנכסי  ניזונת שאינה ומובן (שם). ליבם אסורה אחיו וגרושת
כמבואר  מספק", היורש מיד מוציאים "שאין המת בעלה

הכ"ה. אישות מהל' פי"ח לעיל

.åè˙Óe ,d˜Èz¯pÓ ‰nÁ ‡ˆzLÎÏ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈ƒ¿∆≈≈«»ƒ«¿≈»≈
Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla57˙Óe ,‰nÁ Á¯ÊzL ˙Ó ÏÚ . ««¿»≈≈«¿»∆ƒ¿««»≈

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla58Ìi˜˙È ‰nÁ Á¯ÊzLÎe , ««¿»¬≈¿…∆∆¿∆ƒ¿««»ƒ¿«≈
È‡z‰59‰Á¯Ê Ì‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰ .60Ë‚ ‰È‰È ‰nÁ «¿«ƒ¿»»∆»∆ƒ»¿»«»ƒ¿∆≈

;Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla ˙Óe ,Ë‚ ‰È‰È ‡Ï ‰Á¯Ê ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»…ƒ¿∆≈≈««¿»≈≈
˙nL „Ú È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L61¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«≈«¿««∆≈¿≈≈¿««

‰˙ÈÓ62. ƒ»

(57=) מנרתקה חמה לכשתצא אלא לגרשה זה נתכוין שלא
ברש"י  ראה וחמימותה, זהרה במלוא כלומר שלה, התיק מן
מיתה. לאחר גט ואין מקודם מת והרי פו:). לבבאֿמציעא

'מעכשיו'.58) כאומר 'עלֿמנת' האומר זו 59)שכל והרי
למפרע. וזהרורי 60)מגורשת מעונן, יום מחר שיהיה

ייראו. לא "אם 61)השמש בלשון: המנוסח תנאי שכל
התנאי, לכשיתקיים אלא חל הגט אין יהיה" לא ואם יהיה

ה"א. פ"ח לעיל א.62)כמבואר עז, גיטין

.æèÚ¯Ó ·ÈÎL63L¯‚Â BzL‡Ï Ëb ·˙kL64- „ÓÚÂ ¿ƒ¿«∆»«≈¿ƒ¿¿≈≈¿»«
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡65B˙zÓk Bhb ÔÈ‡L ,66Ì‡L . ≈»«¬…∆≈ƒ¿«¿»∆ƒ

L¯‚È ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Bhb :e¯Ó‡È ,Ba ¯ÊÁÈ ¯Ó‡z67, …««¬……¿ƒ¿««ƒ»¿»≈
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡L B˙zÓ BÓk68. ¿«¿»∆≈»»∆»¿««ƒ»

נופל 63) והריהו בשוק רגליו על להלך יכול שאינו "חולה
בפ"ח  רבינו (מלשון מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה, על

ה"ב). ומתנה זכיה מיתתו 64)מהל' דבר הזכיר ולא סתם,
אם 65)במסירתו. אלא לגרשה גמרתי לא לומר מגיטו,

אני. חי והרי יבום), מזיקת (לפטרה כתב 66)אמות שאם
לתת  נתכוין שלא בו, חוזר - מחליו ועמד סתם נכסיו כל
מחמת  מצוה שהוא פירש לא ואפילו מותו, לאחר אלא כלום

ב. קנא, בבבאֿבתרא כמבואר ימות 67)מיתה, אם שהרי
זה  בפירוש: יאמר אם אפילו להכשיר ויבואו גט, זה הרי
שכיב  בגט מגורשת שלפיכך ידעו לא והם מותי, לאחר גיטך
לגרשה  שדעתו מותו), דבר הזכיר (לא סתם כשנתן מרע
(גיטין  הי"ג לעיל המבואר כדין שימות, עלֿמנת מעכשיו

וברש"י). מתנתו 68)עג. שתועיל היא, חכמים תקנת
שלא  כדי וכמסורים, ככתובים יהיו ודבריו מיתה, לאחר
(רשב"ם  קיימים דבריו שאין כשידע עליו, דעתו תיטרף

קמז:). שם, רבא דברי ע"פ קלג. בבאֿבתרא

.æéÂÈÏÚ ÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈≈«ƒ«ƒ≈√ƒ∆¿»«»»
˙Óe ‰Êa ‡ˆBiÎÂ È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¿«≈»∆≈

Ë‚ BÈ‡ -69. ≈≈
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שם 69) ו'ירושלמי' עג. (גיטין זה חולי מחמת מת לא שהרי
ה"ד). פ"ז

.çéÂÈÏÚ ÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ „ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ…«¬…≈√ƒ∆¿»«»»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¬≈»≈

˙L¯‚Ó70,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ . ¿…∆∆¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ≈√ƒ∆
˜eMa CÏ‰Â „ÓÚÂ71Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ˙Óe ‰ÏÁÂ ¿»«¿»««¿»»≈¿ƒƒ

Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ72Â‡Ï Ì‡Â , ≈¬«∆√ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿ƒ»
˜z Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ -73„ÓÚ ‡ÏÂ ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ74˜eMa ≈≈¿ƒƒ«≈√ƒ»√ƒ¿…»««

„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆≈¿≈»ƒ…∆

אם 70) - זה" מחולי יעמוד לא "אם באמרו: הכוונה שמא
ומגורשת. ממנו עמד לא והרי זה, חולי מתוך יעמוד לא
מת  לא והרי זה, חולי מחמת - זה " "מחולי הכוונה ושמא
מתייבמת  ולא וחולצת מספק מגורשת ולפיכך מחמתו.
וכן  שם, ל'ירושלמי' קרבן' ב'שירי וראה שם, (גיטין

אפרים'). 'מחנה משענת.71)בהגהות על שלא אפילו
הכ"ו. זכיה מהל' בפ"ח שבוודאי 72)וראה א. עב, גיטין

חולי. מאותו מת שהרי מחליו, כשעמד לגמרי נתרפא לא
(מלשון 74)נעתק.73) בשוק" משענתו על הלך "ולא

הכ"ה). שם -75)רבינו לחולי חולי בין הלך ולא הואיל
שם). וברש"י עב: (שם הראשון מחולי בו יש ודאי

.èé„Ú Ëb‰ ˙È˙pnL ÌÈÓi‰ Ïk ,ÔÈ‡z‰ el‡ ÏÎ·e¿»≈«¿»ƒ»«»ƒ∆ƒ¿ƒ««≈«
˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ÈÂ ˙eÓiL76ÏÎÏ ∆»¿ƒ¿«≈«¿«¬≈ƒ¿…∆∆¿»

¯·c77BnÚ „ÁÈ˙z ‡lL „·Ï·e .78e¯‡aL BÓk ,79. »»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿

וכגירסת 76) ה"ד, פ"ה גיטין בתוספתא החכמים כדעת
(גיטין  שלנו בש"ס אבל דבר". לכל ש"מגורשת שם הרי"ף
מגורשת". ואינה מגורשת אומרים, "וחכמים הגירסה: עד.)

נדריה 77) ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה זכאי שאינו
יורשה כהן).ואינו הוא (אם לה מיטמא "שאם 78)ואינו

שמא  מגורשת, ספק זו הרי . . . עדים שני בפני עמה נתייחד
הגט". ובטל פ"י 79)בעלה לקמן וראה ה"ב. פ"ח לעיל

הי"ח.

.ëÈ„k ,˙eÓiLk È‡z ÏÚ BzL‡ L¯‚Ï ‰ˆ¯L ‰ÏBÁ∆∆»»¿»≈ƒ¿«¿«¿∆»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰z ‡Ï „ÓÚ Ì‡Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL80, ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿ƒ»«…ƒ¿∆¿…∆∆

ÂÈLÎÚÓ dL¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ81Û¯hz ‡lL È„k82BzÚc ¿…»»¿»¿»≈«¿»¿≈∆…ƒ»≈«¿
Û¯z‰ ·˙BkL ¯Á‡ Ëba ·˙Bk ‡e‰ Ck -83¯ÓB‡ B‡ , »≈«≈««∆≈«…∆≈

Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡ :Ëb‰ Ô˙BpLk dÏ»¿∆≈«≈ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿ƒ
È„k .Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È - ÈzÓ«ƒƒ¿∆≈¿ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿≈

‰È‰iL84ÏeÙk È‡z85Â‡ÏÏ Ì„B˜ Ô‰Â ,86ÁzÙÈ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈¿«¿…ƒ¿«
˙eÚ¯ÙÏ ‰lÁz ÂÈt87˙L¯‚Ó ‰È‰z - ˙Ó Ì‡Â . ƒ¿ƒ»¿À¿»¿ƒ≈ƒ¿∆¿…∆∆

˙eÓiLk88‰˙ÈÓ Ì„˜ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL ,‡e‰Â .89. ¿∆»¿∆«ƒ««≈¿»»…∆ƒ»

יוכל 80) לא סתם, יגרש שאם להתנות, מוכרח כרחו ועל
טז. הלכה לעיל כמבואר מחליו, כשיעמוד אפילו בו לחזור

לעיל 81) כמבואר מתי, אם מעכשיו גיטך זה הרי לומר:
יג. שהיא 82)הלכה בחשבו דעתו עליו תחלש תתבלבל,

להחזירה. יוכל לא כהן הוא ואם ממנו, מגורשת כבר
לעיל 83) כמבואר תנאי, שום כותבים אין התורף לפני כי

ה"ד. שיהיה.84)פ"ח, תימן: לא 85)בכת"י שאם

תנאו. יתקיים כשלא אפילו היא מגורשת יכפול,
מהל'86) פ"ו לעיל וכמבואר ראובן, ובני גד בני כתנאי

ה"וֿיד. לא 87)אישות אם לומר: מקדים הוא לפיכך
התנאי  ועיקר יט.), (ברכות לשטן פיו יפתח שלא כדי מתי,

עה:). (גיטין ללאו" קודם ב"הן פותח שגיטו 88)הוא
שהתנאי  שכל הי"ח. פ"ו, לעיל השווה כאחד, באים ומיתתו
מיתה, לאחר גט זה אין עצמה, במיתה אלא אחר בדבר אינו
ואין  כאחד. באים ושניהם התנאי נתקיים המיתה בעת אלא
לאחר  כאומר זה הרי מתי, אם גיטך "זה לדין דומה זה
כפל  לא שם כי הי"ב) (לעיל מיתה" לאחר גט ואין מותי,
יחול  שהגט רצה אלא להתנות, בכלל התכוין ולא תנאו את
תנאי  אינו קבוע", זמן "לאחר האומר: כל כי מיתה. לאחר
התכוין  לא - תנאו את כשכפל כאן אבל ה"א), לעיל (ראה
במיתתו, גיטו תלה אלא מיתה, לאחר יחול שהגט לומר
 ֿ (לחם כאחד חלים ומיתתו וגיטו תנאו, נתקיים וכשימות

עד 89)משנה). ואם מיתתו, בשעת אלא מגורשת אינה כי
לאחר  גיטה קיבלה ואם תתגרש? במה - גיטה קיבלה לא אז

ה"ה. לעיל ראה לה? מועיל מה - מותו

.àëÈ„k ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚a ‰ÎÊ :„Á‡Ï ¯Ó‡L ÏÚa««∆»«¿∆»¿≈¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈
B„ÈÏ Ëb‰ Ô˙Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL90ÏÚa‰ ˙Óe , ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿»««≈¿»≈«««

·¯L .˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL Ì„…̃∆∆«ƒ««≈¿»»¬≈»≈¿…∆∆∆…
CÎÈÙÏe ,Ì·È ÈÙÏ eÏtÈ ‡lL Ô‰Ï ‡e‰ ˙eÎÊ ÌÈLp‰«»ƒ¿»∆∆…ƒ¿ƒ¿≈»»¿ƒ»
,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰zƒ¿∆»≈¿…∆∆««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»»

¯Á‡ Ba dÏ ‰ÎÊÂ ÏÈ‡B‰91. ƒ¿»»»«≈

מעכשיו.90) זה בגט שתתגרש לקבלה, שליח עשאו
ע"י 91) קיבלתו כאילו זה והרי בפניו, שלא לאדם זכין כי

יבמה  את אוהבת היא ולפעמים הואיל אבל זה. שליח
שלא  לאדם חבין ואין לחובתה הוא זה שגט נמצא (גיסה),
וחולצת  מגורשת ספק זו הרי ולפיכך מגורשת, ואינה בפניו

קיח:). (יבמות מתייבמת ואינה

.áëË‚ e·˙k L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡92 »«»≈ƒ¿««¿≈»»…∆ƒ¿≈
¯Á‡Ï ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ∆»«»∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿««

ÔÈ·˙BÎ el‡ È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL93dÏ ÔÈ˙BÂ94 ¿≈»»…∆¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ»
ÏÚ Û‡ ,ÔÓf‰ CB˙a e‰e·˙k Ì‡Â .Ú·wL ÔÓf‰ ¯Á‡«««¿«∆»«¿ƒ¿»¿«¿«««

Ë‚ BÈ‡ - ¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ï dÏ e‰e˙pL Èt95. ƒ∆¿»»¿««¿«∆»«≈≈
BÈ‡ - dÏ Ô˙piL Ì„˜ ˙Óe ,¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡ e‰e·˙k¿»««¿«∆»«≈…∆∆ƒ»≈»≈

Ë‚96B‡ Ëb‰ ˙È˙Ï ‰Ó„˜ ‰˙ÈÓ Ì‡ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…«ƒƒ»»¿»ƒ¿ƒ««≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓÏ ‰Ó„˜ Ëb‰ ˙È˙97. ¿ƒ««≈»¿»¿ƒ»¬≈»≈¿…∆∆

לאשתי.92) ותנו גט כתבו התימנים: ואין 93)בכת"י
לאחר  לה ויתנו חודש י"ב בתוך שיכתבו שכוונתו אומרים

שקבע 94)מכאן. הזמן אחר כותבים התימנים: ובכת"י
לה. לכתבו 95)ונותנים שלוחיו נעשו שלא ב. עו, גיטין

זמנו. וכשמת 96)לפני הבעל, מכוח בא שהשליח שם.
כט:). (שם שליחותו בטלה ואין 97)הבעל ב. עו, שם

שעכשיו  שכיון נתינה, בשעת חי בחזקת נעמידנו אומרים
מת  הנתינה לפני שמא אנו ומסופקים חזקתו, הורעה מת

שם). (ר"ן

.âëÚe·M‰ ¯Á‡ Ë‚ ÈzL‡Ï e˙e e·˙k :Ô‰Ï ¯Ó‡98 »«»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ≈«««»«
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oiyexib zekld - miyp xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Úe·M‰ ¯Á‡ ‰L „Ú ‡l‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ -99¯Ó‡ . ≈¿ƒ∆»«»»«««»«»«
¯Á‡Ï „Ú [‡l‡] ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰L ¯Á‡Ï :Ô‰Ï»∆¿««»»≈¿ƒ∆»«¿««

‰iL ‰MÓ L„Á100- L„Á‰ ¯Á‡Ï :Ô‰Ï ¯Ó‡ . …∆ƒ»»¿ƒ»»«»∆¿«««…∆
:¯Ó‡ .ÈL L„ÁÓ ˙aM‰ ¯Á‡Ï „Ú ÔÈ·˙Bk (ÔÈ‡)≈¿ƒ«¿««««»≈…∆≈ƒ»«
ÌBÈ ÛBÒ „Ú ˙aM‰ ¯Á‡Ï ÔÈ·˙Bk (ÔÈ‡) - ˙aL ¯Á‡Ï¿«««»≈¿ƒ¿««««»«

ÈLÈÏL101- ˙aM‰ Ì„˜ dÏ e˙e e·˙k :Ô‰Ï ¯Ó‡ . ¿ƒƒ»«»∆ƒ¿¿»…∆««»
dÏ ÔÈ˙BÂ ÈML ÌBÈ ÛBÒ „ÚÂ ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈ·˙Bk102. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ»

זו.98) שמיטה אחר כותבים,99)= השמינית השנה כל
'אחר' שכל כותבים, אין זו שנה שעוברת אחרי אבל

מופלג. ולא 'סמוך', ר"מ:100)פירושו: רומי בדפוס
שניה. משנה חודש לאחר עד כותבים שנה, לאחר

השבת 101) לאחר עד כותבים החודש, לאחר הנ"ל: בדפוס
סוף  עד השבת לאחר כותבים שבת, לאחר אמר שני. מחודש

שלישי. נקראים 102)יום ג, ב, א, שהימים : א. עז, גיטין
נקראים  וששי חמישי רביעי אבל שעברה, השבת שם על

שם). (רש"י הבאה שבת שם על

.ãëe·˙k Ck ¯Á‡Â ¯Ó‡L ÔÓf‰ ¯Á‡ e¯Á‡L È¯‰¬≈∆≈¬«««¿«∆»«¿««»»¿
Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,dÏ e˙Âe·˙ÎÂ L„Á‰ ¯Á‡Ï Ô‰ ¿»¿»¿∆»«»∆¿«««…∆¿»¿

ÈL L„ÁÓ ˙B˙aL ÈzL ¯Á‡Ï dÏ e˙Â103È¯‰ - ¿»¿»¿««¿≈«»≈…∆≈ƒ¬≈
ÏeÒt ‰Ê104. ∆»

(כסףֿמשנה).103) שני חודש של שניה בשבת כלומר,
שהוא 104) כל הדין, שמצד תצא, לא נשאת ואם מדבריהם.

אלא  'לאחר', נקרא מופלג אפילו שאמר, הזמן אחר
לו, סמוך ממש 'אחר' שהוא בזמן לכתוב תיקנו שהחכמים

(כסףֿמשנה). מדרבנן פסול אלא כאן ואין

.äëÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ô‰Ï ¯Ó‡L ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙ƒ¿«≈ƒ»««∆»«»∆ƒ¿…¿«¿…
:ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .e·zÎÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¬≈≈…ƒ¿¿¿«»…∆«¿»ƒ

ÏÒÙ dnÚ „ÁÈ˙pLk ,d„ÈÏ dÏ ÔzpL Ëb‰ Ì‡105 ƒ«≈∆ƒ«»¿»»¿∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«
ÏÚ· ‡nL Ëb‰106·zÎ ‡lL ‰ÊÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,107Ì‡Â . «≈∆»»««»…∆»∆∆…ƒ¿«¿ƒ

Ë‚ BÈ‡ - dnÚ „ÁÈ˙pL ¯Á‡ dÏ e˙Â e·˙k108. »¿¿»¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»≈≈

נפסד.105) התימנים: בכת"י וכן ר"מ, בדפוס
הי"ח.106) פ"י לקמן כמבואר בביאה, וקידשה
לפני 107) הגט וביטל פייסה, שמא לחוש יש שבוודאי

שנתייחד 108)כתיבתו. כל כי התורה, מן לגמרי ובטל
לגמרי. שליחותם וביטל בו חזר ודאי - אמירתו אחרי עמה
לעיל  (ראה תינשא בו נתגרשה שאם ישן, לגט דומה זה ואין
אחרי  הנתינה מעשה בעצמו עשה שם כי - ה"ה) פ"ג
מעשה  שום עשה לא כאן אבל הגט, שחיזק נמצא שנתייחד,
ואין  שליחותם ביטל ודאי שנתייחד, אחרי הגט לחיזוק

(מגידֿמשנה). כלום במעשיהם

.åëÏÚ ·˙Bk „Á‡ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«
Ìlk È„È109Ì‰Ó „Á‡ ·˙Bk - e·˙k ÌÎlk ; ¿≈À»À¿∆ƒ¿≈∆»≈∆
„ÓÚÓa110BÎÈÏBÓ - ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ .Ìlk ¿«¬«À»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒƒ

ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ ÌÎlk ;Ìlk È„È ÏÚ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«¿≈À»À¿∆ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìlk „ÓÚÓa Ô‰Ó „Á‡ BÎÈÏBÓ -111. ƒ∆»≈∆¿«¬«À»

כולם.109) הקפיד 111)בנוכחות.110)בעבור שהרי

וראה  סז: (גיטין לביישה כדי שיוליכוהו כולם על והתנה
יח:). שם ברש"י

.æë- ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓ˙BÁ Ô‰Ó ÌÈLe ,·˙Bk Ô‰Ó „Á‡112Ô‰Ó „Á‡Â , ∆»≈∆≈¿«ƒ≈∆¿ƒ¿∆»≈∆

ÌÈ„Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ·˙Bk‰ ‰È‰ elÙ‡Â .dÏ B˙B¿»«¬ƒ»»«≈∆»ƒ¿≈»≈ƒ
Ba eÓ˙ÁL113‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL ÁÈÏM‰ ‡e‰Â , ∆»¿¿«»ƒ«∆¿»»¬≈∆

Ì‡Â .ÔÈÓ˙BÁ Ìlk - eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯Ó‡ .¯Lk»≈»«»∆À¿∆¬…À»¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡Â ,Ô˙ˆ˜Ó ‰nL ÔÈa Ìlk ‰nL ÔÈa ,Ô‡Ó¿»»≈∆»»À»≈∆»»ƒ¿»»¿»«

eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á :Ô‰Ï114. »∆¬…¬≈∆¿≈»∆À¿∆¬…
¯‡M‰Â ,ÌÈ„Ú ÌeMÓ Ô‰ ‰lÁza ÔÈÓ˙BÁL ÌÈLe¿«ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«¿»

È‡z ÌeMÓ115ÔÈÏeÒt ¯‡M‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .116B‡ , ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«¿»¿ƒ
¯ÁÓÏ ‰ÊÂ ÌBi‰ ‰Ê eÓ˙Á117- ‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ , »¿∆«¿∆¿»»¬ƒ¿»ƒ«¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰118- ‰ÓÈ˙Á Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¬≈∆≈»≈≈∆»≈∆…∆¬ƒ»
ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰119ÌÈBL‡¯‰ ÌÈMÓ „Á‡ ‰È‰ . ¬≈∆≈»≈»»∆»ƒ¿«ƒ»ƒƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÏeÒt120ÏeÒt „Ú e¯Ó‡È ‡nL , »¬≈∆≈»∆»…¿≈»
ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ˙Úa ˙B¯ËL ¯‡L ˙e„Úa ¯Lk»≈¿≈¿»¿»¿≈∆ƒ¿»≈ƒ

ÌÈa¯121e‰e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ .122‡l‡ ÌÈa¯ ÂÈ„ÚL Ë‚a «ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈∆≈»«ƒ∆»
¯wÚ‰ Ô‰ ‰¯ÈÒÓ È„ÚL ÈtÓ123. ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ»≈»ƒ»

ב.112) סו, כשר".113)שם ועד סופר "חתם א. פח, שם
אלא  הסופר, שיחתום הבעל ציוה לא שמא חוששים ואין
ופלוני  ולפלוני ויכתוב, פלוני לסופר אמרו לשנים אמר
שאין  הסופר, יתבייש שמא השליחים וחששו ויחתמו,
נמצא  הבעל, דעת בלא והחתימוהו בעד, אותו מקבלים
ה"ו, פ"ב לעיל רבינו פסק שכבר כדין, שלא חתם זה סופר
ואם  חתומו, ולעדים כתוב לסופר לומר צריך עצמו שהבעל
סז, בגיטין אמרו וכן פסול, גט זה הרי - אחרים ע"י אמר
ולא  חשש. כל אין וממילא בישראל" כן תיעשה "לא א:
אם  אלא לחתום, לסופר לכתחילה להכשיר רבינו נתכווין
(כסףֿמשנה). לה וינתן בדיעבד, הגט כשר - הסופר חתם

סז:).114) (גיטין חותמים המנויים אלה יח,115)וכל שם
יהיה  שלא - לביישה כדי - זה בגט תנאי הטיל כאילו ב.

כולם. שיחתמו עד כשר או )116גט לזה, זה קרובים
ה"ו). אישות מהל' פ"ד לעיל (ראה לעדות פסולים

לעיל 117) (ראה כדין כתיבתו ביום חתמו הראשונים שנים
נתינתו  ולפני למחר, וזה היום זה חתמו והיתר הכ"ה) פ"א

כולם. חתמו עדים 118)לאשה בתורת חתמו לא כי שם.
הגט  היה עדים משום השאר היו ואילו תנאו, לקיים אלא
אחד  נמצא אם וכן הכ"ה). פ"א (לעיל 'מוקדם' משום פסול,
כל  כדין הי"ז) פ"א למעלה (ראה הגט נפסל פסול, מהם
במס' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה בטלה שאם עדות

א. ו, תנאו.119)מכות נתקיים לא שהרי ב. סו, שם
שאז 121)מדבריהם.120) כעדים, לחתום כולם את וזימן

מהל' בפ"ה כמבואר כולה, בטלה - העדות מקצת בטלה אם
נמצא  הראשונים מהשנים אחד כשעד ודווקא ה"ו. עדות
בשאר  גם להכשיר יבואו שלא פסול, הגט אז - פסול
אם  אבל החתימה, כעיקר נראים הראשונים שהעדים שטרות
יאמרו  כי כשר, הגט - פסול נמצא העדים משאר אחד
ולא  בלבד, למילוי והשאר עיקר, הם הראשונים השנים
שם). עדות, הל' (כסףֿמשנה בשטרות להחליף יבואו
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שם 69) ו'ירושלמי' עג. (גיטין זה חולי מחמת מת לא שהרי
ה"ד). פ"ז

.çéÂÈÏÚ ÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ „ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ…«¬…≈√ƒ∆¿»«»»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¬≈»≈

˙L¯‚Ó70,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ . ¿…∆∆¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ≈√ƒ∆
˜eMa CÏ‰Â „ÓÚÂ71Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ˙Óe ‰ÏÁÂ ¿»«¿»««¿»»≈¿ƒƒ

Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ72Â‡Ï Ì‡Â , ≈¬«∆√ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿ƒ»
˜z Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ -73„ÓÚ ‡ÏÂ ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ74˜eMa ≈≈¿ƒƒ«≈√ƒ»√ƒ¿…»««

„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆≈¿≈»ƒ…∆

אם 70) - זה" מחולי יעמוד לא "אם באמרו: הכוונה שמא
ומגורשת. ממנו עמד לא והרי זה, חולי מתוך יעמוד לא
מת  לא והרי זה, חולי מחמת - זה " "מחולי הכוונה ושמא
מתייבמת  ולא וחולצת מספק מגורשת ולפיכך מחמתו.
וכן  שם, ל'ירושלמי' קרבן' ב'שירי וראה שם, (גיטין

אפרים'). 'מחנה משענת.71)בהגהות על שלא אפילו
הכ"ו. זכיה מהל' בפ"ח שבוודאי 72)וראה א. עב, גיטין

חולי. מאותו מת שהרי מחליו, כשעמד לגמרי נתרפא לא
(מלשון 74)נעתק.73) בשוק" משענתו על הלך "ולא

הכ"ה). שם -75)רבינו לחולי חולי בין הלך ולא הואיל
שם). וברש"י עב: (שם הראשון מחולי בו יש ודאי

.èé„Ú Ëb‰ ˙È˙pnL ÌÈÓi‰ Ïk ,ÔÈ‡z‰ el‡ ÏÎ·e¿»≈«¿»ƒ»«»ƒ∆ƒ¿ƒ««≈«
˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ÈÂ ˙eÓiL76ÏÎÏ ∆»¿ƒ¿«≈«¿«¬≈ƒ¿…∆∆¿»

¯·c77BnÚ „ÁÈ˙z ‡lL „·Ï·e .78e¯‡aL BÓk ,79. »»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿

וכגירסת 76) ה"ד, פ"ה גיטין בתוספתא החכמים כדעת
(גיטין  שלנו בש"ס אבל דבר". לכל ש"מגורשת שם הרי"ף
מגורשת". ואינה מגורשת אומרים, "וחכמים הגירסה: עד.)

נדריה 77) ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה זכאי שאינו
יורשה כהן).ואינו הוא (אם לה מיטמא "שאם 78)ואינו

שמא  מגורשת, ספק זו הרי . . . עדים שני בפני עמה נתייחד
הגט". ובטל פ"י 79)בעלה לקמן וראה ה"ב. פ"ח לעיל

הי"ח.

.ëÈ„k ,˙eÓiLk È‡z ÏÚ BzL‡ L¯‚Ï ‰ˆ¯L ‰ÏBÁ∆∆»»¿»≈ƒ¿«¿«¿∆»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰z ‡Ï „ÓÚ Ì‡Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL80, ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿ƒ»«…ƒ¿∆¿…∆∆

ÂÈLÎÚÓ dL¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ81Û¯hz ‡lL È„k82BzÚc ¿…»»¿»¿»≈«¿»¿≈∆…ƒ»≈«¿
Û¯z‰ ·˙BkL ¯Á‡ Ëba ·˙Bk ‡e‰ Ck -83¯ÓB‡ B‡ , »≈«≈««∆≈«…∆≈

Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡ :Ëb‰ Ô˙BpLk dÏ»¿∆≈«≈ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿ƒ
È„k .Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È - ÈzÓ«ƒƒ¿∆≈¿ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿≈

‰È‰iL84ÏeÙk È‡z85Â‡ÏÏ Ì„B˜ Ô‰Â ,86ÁzÙÈ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈¿«¿…ƒ¿«
˙eÚ¯ÙÏ ‰lÁz ÂÈt87˙L¯‚Ó ‰È‰z - ˙Ó Ì‡Â . ƒ¿ƒ»¿À¿»¿ƒ≈ƒ¿∆¿…∆∆

˙eÓiLk88‰˙ÈÓ Ì„˜ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL ,‡e‰Â .89. ¿∆»¿∆«ƒ««≈¿»»…∆ƒ»

יוכל 80) לא סתם, יגרש שאם להתנות, מוכרח כרחו ועל
טז. הלכה לעיל כמבואר מחליו, כשיעמוד אפילו בו לחזור

לעיל 81) כמבואר מתי, אם מעכשיו גיטך זה הרי לומר:
יג. שהיא 82)הלכה בחשבו דעתו עליו תחלש תתבלבל,

להחזירה. יוכל לא כהן הוא ואם ממנו, מגורשת כבר
לעיל 83) כמבואר תנאי, שום כותבים אין התורף לפני כי

ה"ד. שיהיה.84)פ"ח, תימן: לא 85)בכת"י שאם

תנאו. יתקיים כשלא אפילו היא מגורשת יכפול,
מהל'86) פ"ו לעיל וכמבואר ראובן, ובני גד בני כתנאי

ה"וֿיד. לא 87)אישות אם לומר: מקדים הוא לפיכך
התנאי  ועיקר יט.), (ברכות לשטן פיו יפתח שלא כדי מתי,

עה:). (גיטין ללאו" קודם ב"הן פותח שגיטו 88)הוא
שהתנאי  שכל הי"ח. פ"ו, לעיל השווה כאחד, באים ומיתתו
מיתה, לאחר גט זה אין עצמה, במיתה אלא אחר בדבר אינו
ואין  כאחד. באים ושניהם התנאי נתקיים המיתה בעת אלא
לאחר  כאומר זה הרי מתי, אם גיטך "זה לדין דומה זה
כפל  לא שם כי הי"ב) (לעיל מיתה" לאחר גט ואין מותי,
יחול  שהגט רצה אלא להתנות, בכלל התכוין ולא תנאו את
תנאי  אינו קבוע", זמן "לאחר האומר: כל כי מיתה. לאחר
התכוין  לא - תנאו את כשכפל כאן אבל ה"א), לעיל (ראה
במיתתו, גיטו תלה אלא מיתה, לאחר יחול שהגט לומר
 ֿ (לחם כאחד חלים ומיתתו וגיטו תנאו, נתקיים וכשימות

עד 89)משנה). ואם מיתתו, בשעת אלא מגורשת אינה כי
לאחר  גיטה קיבלה ואם תתגרש? במה - גיטה קיבלה לא אז

ה"ה. לעיל ראה לה? מועיל מה - מותו

.àëÈ„k ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚a ‰ÎÊ :„Á‡Ï ¯Ó‡L ÏÚa««∆»«¿∆»¿≈¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈
B„ÈÏ Ëb‰ Ô˙Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL90ÏÚa‰ ˙Óe , ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿»««≈¿»≈«««

·¯L .˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL Ì„…̃∆∆«ƒ««≈¿»»¬≈»≈¿…∆∆∆…
CÎÈÙÏe ,Ì·È ÈÙÏ eÏtÈ ‡lL Ô‰Ï ‡e‰ ˙eÎÊ ÌÈLp‰«»ƒ¿»∆∆…ƒ¿ƒ¿≈»»¿ƒ»
,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰zƒ¿∆»≈¿…∆∆««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»»

¯Á‡ Ba dÏ ‰ÎÊÂ ÏÈ‡B‰91. ƒ¿»»»«≈

מעכשיו.90) זה בגט שתתגרש לקבלה, שליח עשאו
ע"י 91) קיבלתו כאילו זה והרי בפניו, שלא לאדם זכין כי

יבמה  את אוהבת היא ולפעמים הואיל אבל זה. שליח
שלא  לאדם חבין ואין לחובתה הוא זה שגט נמצא (גיסה),
וחולצת  מגורשת ספק זו הרי ולפיכך מגורשת, ואינה בפניו

קיח:). (יבמות מתייבמת ואינה

.áëË‚ e·˙k L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡92 »«»≈ƒ¿««¿≈»»…∆ƒ¿≈
¯Á‡Ï ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ∆»«»∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿««

ÔÈ·˙BÎ el‡ È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL93dÏ ÔÈ˙BÂ94 ¿≈»»…∆¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ»
ÏÚ Û‡ ,ÔÓf‰ CB˙a e‰e·˙k Ì‡Â .Ú·wL ÔÓf‰ ¯Á‡«««¿«∆»«¿ƒ¿»¿«¿«««

Ë‚ BÈ‡ - ¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ï dÏ e‰e˙pL Èt95. ƒ∆¿»»¿««¿«∆»«≈≈
BÈ‡ - dÏ Ô˙piL Ì„˜ ˙Óe ,¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡ e‰e·˙k¿»««¿«∆»«≈…∆∆ƒ»≈»≈

Ë‚96B‡ Ëb‰ ˙È˙Ï ‰Ó„˜ ‰˙ÈÓ Ì‡ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…«ƒƒ»»¿»ƒ¿ƒ««≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓÏ ‰Ó„˜ Ëb‰ ˙È˙97. ¿ƒ««≈»¿»¿ƒ»¬≈»≈¿…∆∆

לאשתי.92) ותנו גט כתבו התימנים: ואין 93)בכת"י
לאחר  לה ויתנו חודש י"ב בתוך שיכתבו שכוונתו אומרים

שקבע 94)מכאן. הזמן אחר כותבים התימנים: ובכת"י
לה. לכתבו 95)ונותנים שלוחיו נעשו שלא ב. עו, גיטין

זמנו. וכשמת 96)לפני הבעל, מכוח בא שהשליח שם.
כט:). (שם שליחותו בטלה ואין 97)הבעל ב. עו, שם

שעכשיו  שכיון נתינה, בשעת חי בחזקת נעמידנו אומרים
מת  הנתינה לפני שמא אנו ומסופקים חזקתו, הורעה מת

שם). (ר"ן

.âëÚe·M‰ ¯Á‡ Ë‚ ÈzL‡Ï e˙e e·˙k :Ô‰Ï ¯Ó‡98 »«»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ≈«««»«
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Úe·M‰ ¯Á‡ ‰L „Ú ‡l‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ -99¯Ó‡ . ≈¿ƒ∆»«»»«««»«»«
¯Á‡Ï „Ú [‡l‡] ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰L ¯Á‡Ï :Ô‰Ï»∆¿««»»≈¿ƒ∆»«¿««

‰iL ‰MÓ L„Á100- L„Á‰ ¯Á‡Ï :Ô‰Ï ¯Ó‡ . …∆ƒ»»¿ƒ»»«»∆¿«««…∆
:¯Ó‡ .ÈL L„ÁÓ ˙aM‰ ¯Á‡Ï „Ú ÔÈ·˙Bk (ÔÈ‡)≈¿ƒ«¿««««»≈…∆≈ƒ»«
ÌBÈ ÛBÒ „Ú ˙aM‰ ¯Á‡Ï ÔÈ·˙Bk (ÔÈ‡) - ˙aL ¯Á‡Ï¿«««»≈¿ƒ¿««««»«

ÈLÈÏL101- ˙aM‰ Ì„˜ dÏ e˙e e·˙k :Ô‰Ï ¯Ó‡ . ¿ƒƒ»«»∆ƒ¿¿»…∆««»
dÏ ÔÈ˙BÂ ÈML ÌBÈ ÛBÒ „ÚÂ ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈ·˙Bk102. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ»

זו.98) שמיטה אחר כותבים,99)= השמינית השנה כל
'אחר' שכל כותבים, אין זו שנה שעוברת אחרי אבל

מופלג. ולא 'סמוך', ר"מ:100)פירושו: רומי בדפוס
שניה. משנה חודש לאחר עד כותבים שנה, לאחר

השבת 101) לאחר עד כותבים החודש, לאחר הנ"ל: בדפוס
סוף  עד השבת לאחר כותבים שבת, לאחר אמר שני. מחודש

שלישי. נקראים 102)יום ג, ב, א, שהימים : א. עז, גיטין
נקראים  וששי חמישי רביעי אבל שעברה, השבת שם על

שם). (רש"י הבאה שבת שם על

.ãëe·˙k Ck ¯Á‡Â ¯Ó‡L ÔÓf‰ ¯Á‡ e¯Á‡L È¯‰¬≈∆≈¬«««¿«∆»«¿««»»¿
Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,dÏ e˙Âe·˙ÎÂ L„Á‰ ¯Á‡Ï Ô‰ ¿»¿»¿∆»«»∆¿«««…∆¿»¿

ÈL L„ÁÓ ˙B˙aL ÈzL ¯Á‡Ï dÏ e˙Â103È¯‰ - ¿»¿»¿««¿≈«»≈…∆≈ƒ¬≈
ÏeÒt ‰Ê104. ∆»

(כסףֿמשנה).103) שני חודש של שניה בשבת כלומר,
שהוא 104) כל הדין, שמצד תצא, לא נשאת ואם מדבריהם.

אלא  'לאחר', נקרא מופלג אפילו שאמר, הזמן אחר
לו, סמוך ממש 'אחר' שהוא בזמן לכתוב תיקנו שהחכמים

(כסףֿמשנה). מדרבנן פסול אלא כאן ואין

.äëÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ô‰Ï ¯Ó‡L ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙ƒ¿«≈ƒ»««∆»«»∆ƒ¿…¿«¿…
:ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .e·zÎÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¬≈≈…ƒ¿¿¿«»…∆«¿»ƒ

ÏÒÙ dnÚ „ÁÈ˙pLk ,d„ÈÏ dÏ ÔzpL Ëb‰ Ì‡105 ƒ«≈∆ƒ«»¿»»¿∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«
ÏÚ· ‡nL Ëb‰106·zÎ ‡lL ‰ÊÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,107Ì‡Â . «≈∆»»««»…∆»∆∆…ƒ¿«¿ƒ

Ë‚ BÈ‡ - dnÚ „ÁÈ˙pL ¯Á‡ dÏ e˙Â e·˙k108. »¿¿»¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»≈≈

נפסד.105) התימנים: בכת"י וכן ר"מ, בדפוס
הי"ח.106) פ"י לקמן כמבואר בביאה, וקידשה
לפני 107) הגט וביטל פייסה, שמא לחוש יש שבוודאי

שנתייחד 108)כתיבתו. כל כי התורה, מן לגמרי ובטל
לגמרי. שליחותם וביטל בו חזר ודאי - אמירתו אחרי עמה
לעיל  (ראה תינשא בו נתגרשה שאם ישן, לגט דומה זה ואין
אחרי  הנתינה מעשה בעצמו עשה שם כי - ה"ה) פ"ג
מעשה  שום עשה לא כאן אבל הגט, שחיזק נמצא שנתייחד,
ואין  שליחותם ביטל ודאי שנתייחד, אחרי הגט לחיזוק

(מגידֿמשנה). כלום במעשיהם

.åëÏÚ ·˙Bk „Á‡ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«
Ìlk È„È109Ì‰Ó „Á‡ ·˙Bk - e·˙k ÌÎlk ; ¿≈À»À¿∆ƒ¿≈∆»≈∆
„ÓÚÓa110BÎÈÏBÓ - ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ .Ìlk ¿«¬«À»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒƒ

ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ ÌÎlk ;Ìlk È„È ÏÚ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«¿≈À»À¿∆ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìlk „ÓÚÓa Ô‰Ó „Á‡ BÎÈÏBÓ -111. ƒ∆»≈∆¿«¬«À»

כולם.109) הקפיד 111)בנוכחות.110)בעבור שהרי

וראה  סז: (גיטין לביישה כדי שיוליכוהו כולם על והתנה
יח:). שם ברש"י

.æë- ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓ˙BÁ Ô‰Ó ÌÈLe ,·˙Bk Ô‰Ó „Á‡112Ô‰Ó „Á‡Â , ∆»≈∆≈¿«ƒ≈∆¿ƒ¿∆»≈∆

ÌÈ„Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ·˙Bk‰ ‰È‰ elÙ‡Â .dÏ B˙B¿»«¬ƒ»»«≈∆»ƒ¿≈»≈ƒ
Ba eÓ˙ÁL113‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL ÁÈÏM‰ ‡e‰Â , ∆»¿¿«»ƒ«∆¿»»¬≈∆

Ì‡Â .ÔÈÓ˙BÁ Ìlk - eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯Ó‡ .¯Lk»≈»«»∆À¿∆¬…À»¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡Â ,Ô˙ˆ˜Ó ‰nL ÔÈa Ìlk ‰nL ÔÈa ,Ô‡Ó¿»»≈∆»»À»≈∆»»ƒ¿»»¿»«

eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á :Ô‰Ï114. »∆¬…¬≈∆¿≈»∆À¿∆¬…
¯‡M‰Â ,ÌÈ„Ú ÌeMÓ Ô‰ ‰lÁza ÔÈÓ˙BÁL ÌÈLe¿«ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«¿»

È‡z ÌeMÓ115ÔÈÏeÒt ¯‡M‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .116B‡ , ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«¿»¿ƒ
¯ÁÓÏ ‰ÊÂ ÌBi‰ ‰Ê eÓ˙Á117- ‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ , »¿∆«¿∆¿»»¬ƒ¿»ƒ«¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰118- ‰ÓÈ˙Á Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¬≈∆≈»≈≈∆»≈∆…∆¬ƒ»
ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰119ÌÈBL‡¯‰ ÌÈMÓ „Á‡ ‰È‰ . ¬≈∆≈»≈»»∆»ƒ¿«ƒ»ƒƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÏeÒt120ÏeÒt „Ú e¯Ó‡È ‡nL , »¬≈∆≈»∆»…¿≈»
ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ˙Úa ˙B¯ËL ¯‡L ˙e„Úa ¯Lk»≈¿≈¿»¿»¿≈∆ƒ¿»≈ƒ

ÌÈa¯121e‰e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ .122‡l‡ ÌÈa¯ ÂÈ„ÚL Ë‚a «ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈∆≈»«ƒ∆»
¯wÚ‰ Ô‰ ‰¯ÈÒÓ È„ÚL ÈtÓ123. ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ»≈»ƒ»

ב.112) סו, כשר".113)שם ועד סופר "חתם א. פח, שם
אלא  הסופר, שיחתום הבעל ציוה לא שמא חוששים ואין
ופלוני  ולפלוני ויכתוב, פלוני לסופר אמרו לשנים אמר
שאין  הסופר, יתבייש שמא השליחים וחששו ויחתמו,
נמצא  הבעל, דעת בלא והחתימוהו בעד, אותו מקבלים
ה"ו, פ"ב לעיל רבינו פסק שכבר כדין, שלא חתם זה סופר
ואם  חתומו, ולעדים כתוב לסופר לומר צריך עצמו שהבעל
סז, בגיטין אמרו וכן פסול, גט זה הרי - אחרים ע"י אמר
ולא  חשש. כל אין וממילא בישראל" כן תיעשה "לא א:
אם  אלא לחתום, לסופר לכתחילה להכשיר רבינו נתכווין
(כסףֿמשנה). לה וינתן בדיעבד, הגט כשר - הסופר חתם

סז:).114) (גיטין חותמים המנויים אלה יח,115)וכל שם
יהיה  שלא - לביישה כדי - זה בגט תנאי הטיל כאילו ב.

כולם. שיחתמו עד כשר או )116גט לזה, זה קרובים
ה"ו). אישות מהל' פ"ד לעיל (ראה לעדות פסולים

לעיל 117) (ראה כדין כתיבתו ביום חתמו הראשונים שנים
נתינתו  ולפני למחר, וזה היום זה חתמו והיתר הכ"ה) פ"א

כולם. חתמו עדים 118)לאשה בתורת חתמו לא כי שם.
הגט  היה עדים משום השאר היו ואילו תנאו, לקיים אלא
אחד  נמצא אם וכן הכ"ה). פ"א (לעיל 'מוקדם' משום פסול,
כל  כדין הי"ז) פ"א למעלה (ראה הגט נפסל פסול, מהם
במס' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה בטלה שאם עדות

א. ו, תנאו.119)מכות נתקיים לא שהרי ב. סו, שם
שאז 121)מדבריהם.120) כעדים, לחתום כולם את וזימן

מהל' בפ"ה כמבואר כולה, בטלה - העדות מקצת בטלה אם
נמצא  הראשונים מהשנים אחד כשעד ודווקא ה"ו. עדות
בשאר  גם להכשיר יבואו שלא פסול, הגט אז - פסול
אם  אבל החתימה, כעיקר נראים הראשונים שהעדים שטרות
יאמרו  כי כשר, הגט - פסול נמצא העדים משאר אחד
ולא  בלבד, למילוי והשאר עיקר, הם הראשונים השנים
שם). עדות, הל' (כסףֿמשנה בשטרות להחליף יבואו
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מדבריהם,122) פסול אלא בטל, הגט אין שהרי התורה, מן
(לחםֿמשנה). שטרות כבשאר ממש בטל יהיה לא ולמה

שנים 123) בפני נותנו עדים, בו שחתומים שאע"פ בגט,
ולפיכך  הט"ו), פ"א (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר
בגט  החתומים הראשונים העדים מן אחד אם לחוש אין
אין  שטרות בשאר ואילו התורה, מן כשר והגט פסול, נמצא
עוד  אין חתימה עדי בהם יש אם כי  עיקר, המסירה עדי
חתימתם  מעדי אחד נמצא אם ולפיכך מסירה, בעדי צורך
ולוה  מלוה מהל' פי"א השווה התורה. מן הוא בטל - פסול

(מגידֿמשנה). ה"ו עדות מהל' ופ"ה ה"ב,

.çëÌÈa¯Ï ¯ÓB‡‰L ,ÌÈÓÎÁ ewz124B‡ Ëb ·zÎÏ ƒ¿¬»ƒ∆»≈¿«ƒƒ¿…≈
ÌzÁÏ¯ÓB‡ - ‰·È˙ÎÏ Ì‡ :BzL‡Ï Ëb CÈÏB‰Ï B‡ «¿…¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈

:‰ÎÏB‰Ï ÔÎÂ ,ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk :Ô‰Ï»∆»∆»ƒ∆ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
Ïk :Ô‰Ï ¯Ó‡È - ‰ÓÈ˙ÁÏ Ì‡Â ,CÈÏBÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»…«»∆»

‰Ê Ë‚· eÓzÁÈ ÌkÓ ÌÈL125.ÈzL‡Ï ezÈÂ ¿«ƒƒ∆«¿¿¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

רבים.124) יטעו 125)במעמד שמא כן, ידגיש לא שאם
נמצא  - כולם חתמו ולא והואיל התכוין, שלכולם לחשוב
אמר  שלא כל הדין, שלפי אףֿעלֿפי סז:). (גיטין בטל גט
(כדלעיל  מוליך ואחד חותמים ושנים כותב אחד - "כולכם"

הכ"ז).

.èëÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ126ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ Ëb‰ È„Ú : ¿»»»¿¬»ƒ≈≈«≈≈¿ƒ
ÌÎlk :ÌÈa¯Ï ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ?‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆¿≈»∆»…«¿«ƒÀ¿∆
‡nL - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÔÈÓ˙BÁ ¯Ó‡z Ì‡ .eÓ˙Á¬…ƒ…«¿ƒ∆∆…ƒ¿≈∆∆»
e„ÈÚ‰ ¯·kL ·LÁ˙Â ,d„Èa Ëb‰ Ïh˙Â ,ÌÈL e„ÈÚÈ»ƒ¿«ƒ¿ƒ…«≈¿»»¿«¿…∆¿»≈ƒ

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba127. «¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«

הכ"ד.126) פ"א לעיל וראה ב. י, הוא 127)גיטין כי
גזרו  ולפיכך בטל, הגט ונמצא כולם חתימת על הקפיד
כמבואר  פסול, הגט שיהא "כולכם" אמר: כשלא אפילו

(שם). לעיל

.ìÈzL‡Ï Ë‚ e·zÎÈ ÌkÓ ÌÈL :‰LÏLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
Ì˙ÁL ÔÈa - B·e ·‡ Ô‰a ‰È‰Â ,dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ¿«¿¿¿ƒ¿»¿»»»∆»¿≈∆»«

„Á‡‰ ÌÚ ·‡‰ Ì˙ÁL ÔÈa „Á‡‰ ÌÚ Ôa‰128È¯‰ , «≈ƒ»∆»≈∆»«»»ƒ»∆»¬≈
ÌB˜Óa ÁÈÏL Ôa‰ ‰OBÚ Ì„‡‰L ;¯Lk Ëb ‰Ê∆≈»≈∆»»»∆«≈»ƒ«ƒ¿

·‡‰129. »»

האחר.128) (ר"מ): רומי א.129)בדפוס סו, גיטין

.àìCÈÏBiL ÈBÏÙÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ
Ô‰Ó „Á‡ - dÏ CÈÏBiL ÁÈÏLÏ ez B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«∆ƒ»∆»≈∆

ÔÈÓ˙BÁ Ì‰ÈLe ,·˙Bk130Ì‡Â .ÁÈÏLÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‰OÚ ‡lL ,Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙Â ÔÓˆÚa Ô‰ eÎÈÏB‰ƒ≈¿«¿»¿»¿»≈≈∆…»»

ÔÈLe¯‚Ï ÔÈÁeÏL Ô˙B‡131B˙B‡ eÏhÈ ?eOÚÈ „ˆÈk . »¿ƒ«≈ƒ≈««¬ƒ¿
B‡ Ô‰ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ,ÁÈÏLÏ e‰ezÈÂ ‰pnÓƒ∆»¿ƒ¿¿»ƒ«¿≈¿¿»ƒ¿≈∆

ÌÈ¯Á‡ ÈÙa132È˙Ba¯Â .133BÈ‡L ¯·c ‰Ê Ë‚a e¯B‰ ƒ¿≈¬≈ƒ¿««¿≈∆»»∆≈
Ô‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰L LeaL ÈtÓ ,‰‡¯134. ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ∆»»«À¿»∆»∆

כז.130) הלכה לעיל לעיל 131)ראה וראה ב. כט, גיטין
לט. הלכה ולקמן ה"ט, הי"ז;132)פ"ב פ"ז, לעיל השווה

הי"ז. סג:),133)פ"ח, (לדף פ"ו גיטין לרי"ף הכוונה
עמוד  (שם ה'מאירי' כתב וכן מגורשת, ספק זו הרי שלדבריו

רבינו. דברי בכוונת שלפניהם,134)281), התלמוד בנוסח
מהו. לשליח ותנו "כתבו מביא: (שם) הרי"ף שם. בגיטין
סלקם  סילוק =) חייש לטרחייהו דילמא או סלקינהו סליקי
בגמרא. לפנינו הנוסחא וכן חשש)", לטרחתם שמא או
מהיות  סילקם אם כדלהלן: זו שבעיא שפיר, מדבריו ונראה
לשליח, למסרו אלא אינו ותפקידם הגט, להולכת שלוחים
(ורש"י  הגט בהולכת טרחה להם לחסוך התכוין שמא או
לה  ולהוליך לטרוח ירצו אם אבל אחר), באופן פירש שם
שם  עלתה שהבעיה ומתוך הם. רשאים בעצמם, גיטה
זו  הרי - לידה ונתנוהו הוליכוהו בעצמם הם אם ב'תיקו',
ומפרש  הנ"ל, כגירסא גורס אינו רבינו אבל מגורשת. ספק
אם  לשליח, שנמסר אחרי בדרך, הגט שאבד באופן הבעיא
אולי  או לגרש, לשליח ולמסרו שני גט לכתוב להם מותר
(וכפירש"י  שני גט לכתוב רשאים ואינם שליחותם עשו כבר
ב'תיקו' הגמרא נשארה בזה ורק הרי"ף), נוסחת לפי גם שם
ספק  כל אין שלפנינו בדין אבל מגורשת, ספק היא והרי
גט  אינו הוליכוהו ואם בעצמם, להוליכוהו יכולים שאינם
ובמגידֿמשנה  ה"ט, פ"ב לעיל וראה המשנה', ('מרכבת

שם).

.áìB˙e B·˙k ,ÈzL‡Ï Ëb ÈÏ ·˙k :¯ÙBqÏ ¯Ó‡»««≈¿…ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÏÚaÏ135ÏËe ,ÁÈÏMÏ B˙e ÏÚa‰ B136 «««¿…≈ƒ¿»«««¿»«»ƒ«

ÌÈ„Ú ÈÙa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â137CÏ‰Â , ¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙e ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Â¯Ú‰ ¯Èz‰Ï ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ«∆¡»¿«ƒ»∆¿»««ƒ∆
,Ëb‰ ÏÚ eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ ·˙k ÈtÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú≈∆»∆»ƒ¿≈¿«»≈ƒ∆»¿««≈

Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰L138‰È‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a ∆≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯Ú¯ÚÓ ÌL139ÌL140ÌL eÈ‰ Ì‡Â . »¿«¿≈¿∆≈«¿»¿ƒ»»

ÁÈÏMÏ B˙ ÏÚa‰ ‰Ê ËbL e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ∆»ƒ∆≈∆«««¿»«»ƒ«
˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ba dL¯‚Ï141. ¿»¿»¬≈¿…∆∆

חתימה.135) הולכה 136)עדי שליח שהרי לבינו, בינו
ה"ד. פ"ו לעיל כמבואר עדים. צריך עדי 137)אינו

"שעיקר  כשר, זה הרי עליו חתום עד שאין ואע"פ מסירה.
הי"ח). פ"א (לעיל מסירה" בעדי ג,138)הגירושין גיטין

על 139)א. חתומים עדים ואין והואיל הכ"ד. פ"ז לעיל
ולא  הוא מזוייף זה גט שמא מגורשת, ספק היא הרי זה, גט

לגרשה. לשליח הבעל וקושטא,140)נתנו רומי בדפוס
זו. תיבה השליחות,141)חסירה מינוי על עדים שיש כיון

אע"פ  מסירה בעדי מגורשת והיא עצמו, כבעל השליח הרי
הי"ח). פ"א (כנ"ל בגט חתימה עדי שאין

.âìÌB˜Óa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :ÁÈÏMÏ ¯ÓB‡‰»≈«»ƒ«≈≈∆¿ƒ¿ƒ¿»
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt142‡È‰ È¯‰ . ¿ƒ¿»»¿»«≈≈≈¬≈ƒ

ÈtÓ ,¯Lk - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»»¿»«≈»≈ƒ¿≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL143‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ :¯Ó‡ . ∆«¿∆»»««ƒ¿≈»∆»

,ÔÈÓÈa ‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ ;‰iÏÚa dÏ B˙e ,˙Èa·««ƒ¿»»«¬ƒ»«ƒ¿≈»∆»¿»ƒ
Ï‡ÓOa dÏ B˙e144B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa dÏ e‰z ; ¿»»«¿…¿≈»¿¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ - ÔÓf‰ CB˙a dÏ145‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ . »¿«¿«≈≈«ƒ¿≈»∆»
BÈ‡ - ÂÈ¯Á‡Ó B‡ ÂÈÙlÓ dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈«¬»≈
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‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ ÏL BÓˆÚ ÏÚ „Èt˜‰ È¯‰L ,Ë‚≈∆¬≈ƒ¿ƒ««¿∆¿≈…«≈
‰Êa146. »∆

ואין 142) הוא, מקפיד בוודאי פלוני, מקום לו שציין כיון
ההוא. במקום עליו שילעיזו תמצאנה,143)רצונו שם

אחר  במקום ולא דוקא זה במקום לגרשה מקפיד אינו אבל
סה.). אלא 144)(גיטין שליח עשאו שלא א. כט, שם

בדיוק. פקודתו מקדים 145)כשימלא אדם "שאין
לגרשה  רשות לשליח אין לכן יח.), (שם לנפשו" פורענות
הגאונים' ('תשובות רשאי - מכאן לאחר אבל הזמן, בתוך
האחרונים). גדולי בשם ומשנהֿלמלך יח, סי' צדק שערי

ושו"ת 146) (מגידֿמשנה, בתוספתא האלו הדברים מקור
תשלום  - שלפנינו בתוספתא ואינה קצא, סי' ח"א מבי"ט

.(53 עמוד ליברמן להגר"ש תוספתא

.ãìÈh‚ ÈÏ Ïa˜˙‰ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ147 ¿≈»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ¿«≈ƒƒƒ
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ BÏa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa148. ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿»«≈≈≈

ÌB˜Óa dÏ B‡È·‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ ‡·‰»≈ƒƒƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ»¿»
¯Á‡149¯Lk -150. «≈»≈

ולשון 147) קבל, כמו - "התקבל" ה"א. פ"ו לעיל מפורש
פ"ז  ושבועות מ"ז; פ"ח נדרים מ"א; פ"ו גיטין היא. משנה

בקבלת 148)מ"א. מתגרשת והיא הואיל א. סה, גיטין
במקום  עליה ילעיזו שלא היא מקפדת בוודאי - השליח

למקום 149)ההוא. - פלוני "למקום התימנים: בכת"י
ממקום  - פלוני "ממקום שם) (גיטין המשנה ולשון אחר".

לידה 150)אחר". הגט שיבוא עד מתגרשת אינה שהרי
הקפידה, לא הרי שקיבלתו ומכיון ה"דֿה). פ"ו לעיל (ראה

בווד  מתחילה מקום,וגם לו להראות אלא נתכוונה לא אי
שם). (ר"ן ימצאנה איפה

.äìÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰151ÔÈa , »≈ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿ƒ≈
‰ÏÁÂ ,'CÏB‰ z‡' BÏ ¯Ó‡L ÔÈa 'CÏB‰' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈≈∆»««¿≈¿»»

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ - Ò‡ B‡152ÏË :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡«¿«¿¿««≈¿ƒ»«…
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb dÏ Ô˙Â ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓƒ∆»≈∆¿ƒ¿≈»≈∆¬≈∆…

¯Á‡ „Èa epÁlLÈ153˙‡ˆÈÂ ,¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â . ¿«¿∆¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¿»»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙Â ÁÈÏM‰ ˙‡¯˜Ï ‰M‡‰»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿»¿»«≈∆¿ƒ»¿««»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ëb‰ dÏ Ô˙154. »«»«≈¬≈¿…∆∆

נכתב 151) בפני לומר צריך השליח שאין ישראל, בארץ
למעלה  וראה שם. וברש"י במשנה כט. (גיטין נחתם ובפני

ה"ד). וכ"ה 152)פ"ז שם, (גיטין גמליאל בן שמעון כרבן
שימסרנו  מקפיד הבעל אין שכשחלה שם). בפ"ז למעלה
אחר, ביד משלחו אינו חלה לא אם אבל אחר, שליח ע"י

שם). גיטין, (ר"ן זה על המקפידים אנשים ֿ 153)שיש אף
פקדונו  שיהא בעל של רצונו שאין השליח, שחלה עלֿפי

שם). גיטין (משנה, אחר לשלחו 154)ביד שאין אע"פ
- אחר לידי יבוא שלא החפץ על שמקפיד מפני אחר, ביד
אינו  הגט ועל הואיל זה, ע"י מתבטלת הגט שליחות אין
הבעל  מדעת שינה לא והוא כנ"ל, השליח, כשחלה מקפיד
(גיטין  כדרישתו - הגט נתן ואחרֿכך תחילה החפץ וקיבל

שם).

.åìelÙ‡ ,ıÙÁ‰ ‰˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ëb‰ dÏ Ô˙»«»«≈¿ƒ»¿««»»¿»«≈∆¬ƒ

È¯·c ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ÁÈÏL „iÓƒ«»ƒ«ƒ≈≈∆¬≈»««ƒ¿≈
È¯‰L ;ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa Ì˙qL ¯·„a ÏÚa‰«««¿»»∆¿»¿≈»»«¿ƒƒ»»∆¬≈

Ëb‰ dÏ Ô˙Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ÏË :BÏ ¯Ó‡ ÏÚa‰155, «««»«…«≈∆¿ƒ»¿≈»«≈
.ÏË Ck ¯Á‡Â Ô˙ ‡e‰Â¿»«¿««»»«

יוחנן.155) כרבי - ב כא, שם

.æì- ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓ ÏËÂ Ëb‰ dÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡»«≈»«≈¿…ƒ∆»≈∆¿ƒ
‰È‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡L ,¯Á‡ „Èa epÁlLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…¿«¿∆¿««≈∆≈¿∆ƒ¿∆
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â .¯Á‡ „Èa BB„˜tƒ¿¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¬≈∆
‡l‡ ‰˙ ‡lL ÔÈa ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙pL ÔÈa ,Ëb≈≈∆»¿»«≈∆¿ƒ»≈∆…»¿»∆»

ÛBqa156. «

על 156) הקפיד לא והבעל הואיל כנ"ל. השליח, כשחלה
להקפיד. צריך אינו השליח גם - תחילה החפץ לקיחת
בין  שליח, ידי על למלוה מעות החזרת שלענין ואףֿעלֿפי
השטר  קח לו שאמר בין השטר, וקח המעות תן לו שאמר
המעות  לו לתת ואחרֿכך השטר לקחת חייב המעות, ותן
ולא  המעות יקח שמא חושש שם - ה"ו) שלוחין מהל' (פ"א
לו  שתתן עד מתגרשת שאינה כאן אבל השטר, לו יחזיר

(מגידֿמשנה). לו תתן לא שמא לחוש לו אין החפץ,

.çì‡l‡ dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ ÁÈÏLÏ Ô˙»«¿»ƒ««≈¿»«…ƒ¿≈»∆»
Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e ¯Á‡Ï B˙e ,‰z‡157Ì‡ ÔÎÂ . «»¿»¿«≈¿»»≈≈¿≈ƒ

‡e‰Â ÈBÏÙÏ e‰z ,‰z‡ dÏ e‰zz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡»««ƒ¿≈»«»¿≈ƒ¿ƒ¿
,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ dÏ B˙e ,dÏ e‰zÈƒ¿≈»¿»»«»ƒ«»ƒ≈≈

ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL e‰OÚ ‡lL ÈÙÏ158. ¿ƒ∆…»»»ƒ««≈ƒ

לה 157) תתנהו "אל כאומר זה הרי השליח. חלה אפילו
הל"ג. לעיל כמבואר בשמאל", לה ונתנו בימין, אלא

הבאה.158) בהלכה הסמוך מדין נלמד

.èì,ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ BÏ Ô˙»««≈¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒ
e‰z :ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡ ,d¯ÈkÓ ÈÈ‡ :ÁÈÏM‰ BÏ ¯Ó‡»««»ƒ«≈ƒ«ƒ»»««««¿≈
Ôz ‡lL ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - d¯ÈkÓ ‡e‰ ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆»ƒ«∆…ƒ«

ÔÈLe¯‚Ï159¯Ó‡L ÈBÏÙÏ ‡l‡ Ëb‰ Ô˙B BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈≈«≈∆»ƒ¿ƒ∆»«
‡e‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL ‡e‰ ÈBÏt‰ B˙B‡Â ;ÏÚa‰«««¿«¿ƒ»ƒ««≈ƒ
B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlLÓ B‡ dÏ BÎÈÏBnL∆ƒ»¿«¿¿««≈ƒ»»

.Ò‡∆¡«

שאם 159) הנ"ל, הדין את רבינו למד ומכאן ב. כט, שם
שאין  לפלוני", תנהו - אתה לה תתנהו "אל לו: אמר
לגרשה  נתמנה לא ומתחילה הואיל לגרשה, יכול הראשון
והוא  כלל, לגירושין שליח זה אין אחר, ביד לשלחו אלא

שלפנינו. שבהלכה מהשליח גרוע

.î„Ú dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏLÏ Ëb‰ Ô˙»««≈¿»ƒ«¿»«…ƒ¿≈»«
- ÌÈLÏM‰ CB˙a Ò‡ B‡ ‰ÏÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿»»∆¡«¿«¿ƒ

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ160ÂÈLÎÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ¿«¿¿««≈∆««ƒ∆≈«¿»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL»ƒ«¿≈ƒƒ¿««¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ,ÔÈLe¯b ÁÈÏL¿ƒ«≈ƒ∆»ƒ««≈¿¿ƒ

ÌBÈ161.

יום.160) שלשים לאחר לה ימסרנו גיטין,161)שהוא
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קנט oiyexib zekld - miyp xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מדבריהם,122) פסול אלא בטל, הגט אין שהרי התורה, מן
(לחםֿמשנה). שטרות כבשאר ממש בטל יהיה לא ולמה

שנים 123) בפני נותנו עדים, בו שחתומים שאע"פ בגט,
ולפיכך  הט"ו), פ"א (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר
בגט  החתומים הראשונים העדים מן אחד אם לחוש אין
אין  שטרות בשאר ואילו התורה, מן כשר והגט פסול, נמצא
עוד  אין חתימה עדי בהם יש אם כי  עיקר, המסירה עדי
חתימתם  מעדי אחד נמצא אם ולפיכך מסירה, בעדי צורך
ולוה  מלוה מהל' פי"א השווה התורה. מן הוא בטל - פסול

(מגידֿמשנה). ה"ו עדות מהל' ופ"ה ה"ב,

.çëÌÈa¯Ï ¯ÓB‡‰L ,ÌÈÓÎÁ ewz124B‡ Ëb ·zÎÏ ƒ¿¬»ƒ∆»≈¿«ƒƒ¿…≈
ÌzÁÏ¯ÓB‡ - ‰·È˙ÎÏ Ì‡ :BzL‡Ï Ëb CÈÏB‰Ï B‡ «¿…¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈

:‰ÎÏB‰Ï ÔÎÂ ,ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk :Ô‰Ï»∆»∆»ƒ∆ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
Ïk :Ô‰Ï ¯Ó‡È - ‰ÓÈ˙ÁÏ Ì‡Â ,CÈÏBÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»…«»∆»

‰Ê Ë‚· eÓzÁÈ ÌkÓ ÌÈL125.ÈzL‡Ï ezÈÂ ¿«ƒƒ∆«¿¿¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

רבים.124) יטעו 125)במעמד שמא כן, ידגיש לא שאם
נמצא  - כולם חתמו ולא והואיל התכוין, שלכולם לחשוב
אמר  שלא כל הדין, שלפי אףֿעלֿפי סז:). (גיטין בטל גט
(כדלעיל  מוליך ואחד חותמים ושנים כותב אחד - "כולכם"

הכ"ז).

.èëÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ126ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ Ëb‰ È„Ú : ¿»»»¿¬»ƒ≈≈«≈≈¿ƒ
ÌÎlk :ÌÈa¯Ï ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ?‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆¿≈»∆»…«¿«ƒÀ¿∆
‡nL - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÔÈÓ˙BÁ ¯Ó‡z Ì‡ .eÓ˙Á¬…ƒ…«¿ƒ∆∆…ƒ¿≈∆∆»
e„ÈÚ‰ ¯·kL ·LÁ˙Â ,d„Èa Ëb‰ Ïh˙Â ,ÌÈL e„ÈÚÈ»ƒ¿«ƒ¿ƒ…«≈¿»»¿«¿…∆¿»≈ƒ

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba127. «¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«

הכ"ד.126) פ"א לעיל וראה ב. י, הוא 127)גיטין כי
גזרו  ולפיכך בטל, הגט ונמצא כולם חתימת על הקפיד
כמבואר  פסול, הגט שיהא "כולכם" אמר: כשלא אפילו

(שם). לעיל

.ìÈzL‡Ï Ë‚ e·zÎÈ ÌkÓ ÌÈL :‰LÏLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
Ì˙ÁL ÔÈa - B·e ·‡ Ô‰a ‰È‰Â ,dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ¿«¿¿¿ƒ¿»¿»»»∆»¿≈∆»«

„Á‡‰ ÌÚ ·‡‰ Ì˙ÁL ÔÈa „Á‡‰ ÌÚ Ôa‰128È¯‰ , «≈ƒ»∆»≈∆»«»»ƒ»∆»¬≈
ÌB˜Óa ÁÈÏL Ôa‰ ‰OBÚ Ì„‡‰L ;¯Lk Ëb ‰Ê∆≈»≈∆»»»∆«≈»ƒ«ƒ¿

·‡‰129. »»

האחר.128) (ר"מ): רומי א.129)בדפוס סו, גיטין

.àìCÈÏBiL ÈBÏÙÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ
Ô‰Ó „Á‡ - dÏ CÈÏBiL ÁÈÏLÏ ez B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«∆ƒ»∆»≈∆

ÔÈÓ˙BÁ Ì‰ÈLe ,·˙Bk130Ì‡Â .ÁÈÏLÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‰OÚ ‡lL ,Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙Â ÔÓˆÚa Ô‰ eÎÈÏB‰ƒ≈¿«¿»¿»¿»≈≈∆…»»

ÔÈLe¯‚Ï ÔÈÁeÏL Ô˙B‡131B˙B‡ eÏhÈ ?eOÚÈ „ˆÈk . »¿ƒ«≈ƒ≈««¬ƒ¿
B‡ Ô‰ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ,ÁÈÏLÏ e‰ezÈÂ ‰pnÓƒ∆»¿ƒ¿¿»ƒ«¿≈¿¿»ƒ¿≈∆

ÌÈ¯Á‡ ÈÙa132È˙Ba¯Â .133BÈ‡L ¯·c ‰Ê Ë‚a e¯B‰ ƒ¿≈¬≈ƒ¿««¿≈∆»»∆≈
Ô‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰L LeaL ÈtÓ ,‰‡¯134. ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ∆»»«À¿»∆»∆

כז.130) הלכה לעיל לעיל 131)ראה וראה ב. כט, גיטין
לט. הלכה ולקמן ה"ט, הי"ז;132)פ"ב פ"ז, לעיל השווה

הי"ז. סג:),133)פ"ח, (לדף פ"ו גיטין לרי"ף הכוונה
עמוד  (שם ה'מאירי' כתב וכן מגורשת, ספק זו הרי שלדבריו

רבינו. דברי בכוונת שלפניהם,134)281), התלמוד בנוסח
מהו. לשליח ותנו "כתבו מביא: (שם) הרי"ף שם. בגיטין
סלקם  סילוק =) חייש לטרחייהו דילמא או סלקינהו סליקי
בגמרא. לפנינו הנוסחא וכן חשש)", לטרחתם שמא או
מהיות  סילקם אם כדלהלן: זו שבעיא שפיר, מדבריו ונראה
לשליח, למסרו אלא אינו ותפקידם הגט, להולכת שלוחים
(ורש"י  הגט בהולכת טרחה להם לחסוך התכוין שמא או
לה  ולהוליך לטרוח ירצו אם אבל אחר), באופן פירש שם
שם  עלתה שהבעיה ומתוך הם. רשאים בעצמם, גיטה
זו  הרי - לידה ונתנוהו הוליכוהו בעצמם הם אם ב'תיקו',
ומפרש  הנ"ל, כגירסא גורס אינו רבינו אבל מגורשת. ספק
אם  לשליח, שנמסר אחרי בדרך, הגט שאבד באופן הבעיא
אולי  או לגרש, לשליח ולמסרו שני גט לכתוב להם מותר
(וכפירש"י  שני גט לכתוב רשאים ואינם שליחותם עשו כבר
ב'תיקו' הגמרא נשארה בזה ורק הרי"ף), נוסחת לפי גם שם
ספק  כל אין שלפנינו בדין אבל מגורשת, ספק היא והרי
גט  אינו הוליכוהו ואם בעצמם, להוליכוהו יכולים שאינם
ובמגידֿמשנה  ה"ט, פ"ב לעיל וראה המשנה', ('מרכבת

שם).

.áìB˙e B·˙k ,ÈzL‡Ï Ëb ÈÏ ·˙k :¯ÙBqÏ ¯Ó‡»««≈¿…ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÏÚaÏ135ÏËe ,ÁÈÏMÏ B˙e ÏÚa‰ B136 «««¿…≈ƒ¿»«««¿»«»ƒ«

ÌÈ„Ú ÈÙa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â137CÏ‰Â , ¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙e ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Â¯Ú‰ ¯Èz‰Ï ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ«∆¡»¿«ƒ»∆¿»««ƒ∆
,Ëb‰ ÏÚ eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ ·˙k ÈtÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú≈∆»∆»ƒ¿≈¿«»≈ƒ∆»¿««≈

Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰L138‰È‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a ∆≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯Ú¯ÚÓ ÌL139ÌL140ÌL eÈ‰ Ì‡Â . »¿«¿≈¿∆≈«¿»¿ƒ»»

ÁÈÏMÏ B˙ ÏÚa‰ ‰Ê ËbL e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ∆»ƒ∆≈∆«««¿»«»ƒ«
˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ba dL¯‚Ï141. ¿»¿»¬≈¿…∆∆

חתימה.135) הולכה 136)עדי שליח שהרי לבינו, בינו
ה"ד. פ"ו לעיל כמבואר עדים. צריך עדי 137)אינו

"שעיקר  כשר, זה הרי עליו חתום עד שאין ואע"פ מסירה.
הי"ח). פ"א (לעיל מסירה" בעדי ג,138)הגירושין גיטין

על 139)א. חתומים עדים ואין והואיל הכ"ד. פ"ז לעיל
ולא  הוא מזוייף זה גט שמא מגורשת, ספק היא הרי זה, גט

לגרשה. לשליח הבעל וקושטא,140)נתנו רומי בדפוס
זו. תיבה השליחות,141)חסירה מינוי על עדים שיש כיון

אע"פ  מסירה בעדי מגורשת והיא עצמו, כבעל השליח הרי
הי"ח). פ"א (כנ"ל בגט חתימה עדי שאין

.âìÌB˜Óa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :ÁÈÏMÏ ¯ÓB‡‰»≈«»ƒ«≈≈∆¿ƒ¿ƒ¿»
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt142‡È‰ È¯‰ . ¿ƒ¿»»¿»«≈≈≈¬≈ƒ

ÈtÓ ,¯Lk - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»»¿»«≈»≈ƒ¿≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL143‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ :¯Ó‡ . ∆«¿∆»»««ƒ¿≈»∆»

,ÔÈÓÈa ‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ ;‰iÏÚa dÏ B˙e ,˙Èa·««ƒ¿»»«¬ƒ»«ƒ¿≈»∆»¿»ƒ
Ï‡ÓOa dÏ B˙e144B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa dÏ e‰z ; ¿»»«¿…¿≈»¿¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ - ÔÓf‰ CB˙a dÏ145‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ . »¿«¿«≈≈«ƒ¿≈»∆»
BÈ‡ - ÂÈ¯Á‡Ó B‡ ÂÈÙlÓ dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈«¬»≈
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oiyexib zekld - miyp xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ ÏL BÓˆÚ ÏÚ „Èt˜‰ È¯‰L ,Ë‚≈∆¬≈ƒ¿ƒ««¿∆¿≈…«≈
‰Êa146. »∆

ואין 142) הוא, מקפיד בוודאי פלוני, מקום לו שציין כיון
ההוא. במקום עליו שילעיזו תמצאנה,143)רצונו שם

אחר  במקום ולא דוקא זה במקום לגרשה מקפיד אינו אבל
סה.). אלא 144)(גיטין שליח עשאו שלא א. כט, שם

בדיוק. פקודתו מקדים 145)כשימלא אדם "שאין
לגרשה  רשות לשליח אין לכן יח.), (שם לנפשו" פורענות
הגאונים' ('תשובות רשאי - מכאן לאחר אבל הזמן, בתוך
האחרונים). גדולי בשם ומשנהֿלמלך יח, סי' צדק שערי

ושו"ת 146) (מגידֿמשנה, בתוספתא האלו הדברים מקור
תשלום  - שלפנינו בתוספתא ואינה קצא, סי' ח"א מבי"ט

.(53 עמוד ליברמן להגר"ש תוספתא

.ãìÈh‚ ÈÏ Ïa˜˙‰ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ147 ¿≈»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ¿«≈ƒƒƒ
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ BÏa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa148. ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿»«≈≈≈

ÌB˜Óa dÏ B‡È·‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ ‡·‰»≈ƒƒƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ»¿»
¯Á‡149¯Lk -150. «≈»≈

ולשון 147) קבל, כמו - "התקבל" ה"א. פ"ו לעיל מפורש
פ"ז  ושבועות מ"ז; פ"ח נדרים מ"א; פ"ו גיטין היא. משנה

בקבלת 148)מ"א. מתגרשת והיא הואיל א. סה, גיטין
במקום  עליה ילעיזו שלא היא מקפדת בוודאי - השליח

למקום 149)ההוא. - פלוני "למקום התימנים: בכת"י
ממקום  - פלוני "ממקום שם) (גיטין המשנה ולשון אחר".

לידה 150)אחר". הגט שיבוא עד מתגרשת אינה שהרי
הקפידה, לא הרי שקיבלתו ומכיון ה"דֿה). פ"ו לעיל (ראה

בווד  מתחילה מקום,וגם לו להראות אלא נתכוונה לא אי
שם). (ר"ן ימצאנה איפה

.äìÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰151ÔÈa , »≈ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿ƒ≈
‰ÏÁÂ ,'CÏB‰ z‡' BÏ ¯Ó‡L ÔÈa 'CÏB‰' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈≈∆»««¿≈¿»»

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ - Ò‡ B‡152ÏË :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡«¿«¿¿««≈¿ƒ»«…
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb dÏ Ô˙Â ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓƒ∆»≈∆¿ƒ¿≈»≈∆¬≈∆…

¯Á‡ „Èa epÁlLÈ153˙‡ˆÈÂ ,¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â . ¿«¿∆¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¿»»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙Â ÁÈÏM‰ ˙‡¯˜Ï ‰M‡‰»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿»¿»«≈∆¿ƒ»¿««»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ëb‰ dÏ Ô˙154. »«»«≈¬≈¿…∆∆

נכתב 151) בפני לומר צריך השליח שאין ישראל, בארץ
למעלה  וראה שם. וברש"י במשנה כט. (גיטין נחתם ובפני

ה"ד). וכ"ה 152)פ"ז שם, (גיטין גמליאל בן שמעון כרבן
שימסרנו  מקפיד הבעל אין שכשחלה שם). בפ"ז למעלה
אחר, ביד משלחו אינו חלה לא אם אבל אחר, שליח ע"י

שם). גיטין, (ר"ן זה על המקפידים אנשים ֿ 153)שיש אף
פקדונו  שיהא בעל של רצונו שאין השליח, שחלה עלֿפי

שם). גיטין (משנה, אחר לשלחו 154)ביד שאין אע"פ
- אחר לידי יבוא שלא החפץ על שמקפיד מפני אחר, ביד
אינו  הגט ועל הואיל זה, ע"י מתבטלת הגט שליחות אין
הבעל  מדעת שינה לא והוא כנ"ל, השליח, כשחלה מקפיד
(גיטין  כדרישתו - הגט נתן ואחרֿכך תחילה החפץ וקיבל

שם).

.åìelÙ‡ ,ıÙÁ‰ ‰˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ëb‰ dÏ Ô˙»«»«≈¿ƒ»¿««»»¿»«≈∆¬ƒ

È¯·c ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ÁÈÏL „iÓƒ«»ƒ«ƒ≈≈∆¬≈»««ƒ¿≈
È¯‰L ;ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa Ì˙qL ¯·„a ÏÚa‰«««¿»»∆¿»¿≈»»«¿ƒƒ»»∆¬≈

Ëb‰ dÏ Ô˙Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ÏË :BÏ ¯Ó‡ ÏÚa‰155, «««»«…«≈∆¿ƒ»¿≈»«≈
.ÏË Ck ¯Á‡Â Ô˙ ‡e‰Â¿»«¿««»»«

יוחנן.155) כרבי - ב כא, שם

.æì- ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓ ÏËÂ Ëb‰ dÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡»«≈»«≈¿…ƒ∆»≈∆¿ƒ
‰È‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡L ,¯Á‡ „Èa epÁlLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…¿«¿∆¿««≈∆≈¿∆ƒ¿∆
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â .¯Á‡ „Èa BB„˜tƒ¿¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¬≈∆
‡l‡ ‰˙ ‡lL ÔÈa ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙pL ÔÈa ,Ëb≈≈∆»¿»«≈∆¿ƒ»≈∆…»¿»∆»

ÛBqa156. «

על 156) הקפיד לא והבעל הואיל כנ"ל. השליח, כשחלה
להקפיד. צריך אינו השליח גם - תחילה החפץ לקיחת
בין  שליח, ידי על למלוה מעות החזרת שלענין ואףֿעלֿפי
השטר  קח לו שאמר בין השטר, וקח המעות תן לו שאמר
המעות  לו לתת ואחרֿכך השטר לקחת חייב המעות, ותן
ולא  המעות יקח שמא חושש שם - ה"ו) שלוחין מהל' (פ"א
לו  שתתן עד מתגרשת שאינה כאן אבל השטר, לו יחזיר

(מגידֿמשנה). לו תתן לא שמא לחוש לו אין החפץ,

.çì‡l‡ dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ ÁÈÏLÏ Ô˙»«¿»ƒ««≈¿»«…ƒ¿≈»∆»
Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e ¯Á‡Ï B˙e ,‰z‡157Ì‡ ÔÎÂ . «»¿»¿«≈¿»»≈≈¿≈ƒ

‡e‰Â ÈBÏÙÏ e‰z ,‰z‡ dÏ e‰zz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡»««ƒ¿≈»«»¿≈ƒ¿ƒ¿
,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ dÏ B˙e ,dÏ e‰zÈƒ¿≈»¿»»«»ƒ«»ƒ≈≈

ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL e‰OÚ ‡lL ÈÙÏ158. ¿ƒ∆…»»»ƒ««≈ƒ

לה 157) תתנהו "אל כאומר זה הרי השליח. חלה אפילו
הל"ג. לעיל כמבואר בשמאל", לה ונתנו בימין, אלא

הבאה.158) בהלכה הסמוך מדין נלמד

.èì,ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ BÏ Ô˙»««≈¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒ
e‰z :ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡ ,d¯ÈkÓ ÈÈ‡ :ÁÈÏM‰ BÏ ¯Ó‡»««»ƒ«≈ƒ«ƒ»»««««¿≈
Ôz ‡lL ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - d¯ÈkÓ ‡e‰ ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆»ƒ«∆…ƒ«

ÔÈLe¯‚Ï159¯Ó‡L ÈBÏÙÏ ‡l‡ Ëb‰ Ô˙B BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈≈«≈∆»ƒ¿ƒ∆»«
‡e‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL ‡e‰ ÈBÏt‰ B˙B‡Â ;ÏÚa‰«««¿«¿ƒ»ƒ««≈ƒ
B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlLÓ B‡ dÏ BÎÈÏBnL∆ƒ»¿«¿¿««≈ƒ»»

.Ò‡∆¡«

שאם 159) הנ"ל, הדין את רבינו למד ומכאן ב. כט, שם
שאין  לפלוני", תנהו - אתה לה תתנהו "אל לו: אמר
לגרשה  נתמנה לא ומתחילה הואיל לגרשה, יכול הראשון
והוא  כלל, לגירושין שליח זה אין אחר, ביד לשלחו אלא

שלפנינו. שבהלכה מהשליח גרוע

.î„Ú dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏLÏ Ëb‰ Ô˙»««≈¿»ƒ«¿»«…ƒ¿≈»«
- ÌÈLÏM‰ CB˙a Ò‡ B‡ ‰ÏÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿»»∆¡«¿«¿ƒ

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ160ÂÈLÎÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ¿«¿¿««≈∆««ƒ∆≈«¿»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL»ƒ«¿≈ƒƒ¿««¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ,ÔÈLe¯b ÁÈÏL¿ƒ«≈ƒ∆»ƒ««≈¿¿ƒ

ÌBÈ161.

יום.160) שלשים לאחר לה ימסרנו גיטין,161)שהוא
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ipyקס xyrn zekld - mirxf xtq - hay `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אלא  שני לשליח מיד ימסור שלא שאומר, מי "ויש שם.
עד  שליח לשני יעשו לא והם לביתֿדין, שליחותו ימסור
לחוש, יש כי סל"ז). קמא, סי' (אהע"ז יום" שלשים אחר
וכן  יום, שלשים תוך לה ויתננו בשליחותו ידקדק לא שמא

שם. הגמרא בסוגיית משמע

î.à?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na162dÏÚa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»«¿»
‰È„na dnÚ163ÔÓ ˙L¯b˙Ó ‰˙È‰L B‡ , ƒ»«¿ƒ»∆»¿»ƒ¿»∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰164dÏÚ·e ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; »≈ƒ¬»ƒƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ«¿»
Òit ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ165BÈ‡Â , ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ≈¿≈

‰OBÚ166:¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈLÏM‰ CB˙a ÁÈÏL ∆»ƒ«¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡167Ô˙B Ï·‡ .168dÏ Ëb‰ ∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ¬»≈«≈»

ÌÈLÏL ¯Á‡Ï169e¯‡aL BÓk dÏ ÔÈLLBÁÂ ,170„Ú ¿««¿ƒ¿¿ƒ»¿∆≈«¿«

ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL171. ∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

יום.162) שלשים אחר לגרשה שני שליח עכשיו שעושה
אדם 163) בני דרך שאין ופייס, בא שמא חוששין שאין

(מגידֿמשנה). יא הלכה למעלה בצנעא, שאין 164)לבוא
י). הלכה (למעלה בה גס הלכה 165)לבו למעלה ראה

שני.166)ט. שליח עושה אינו הראשון השליח
יפייסנה,167) שמא לחוש יש עלי, נאמנת יאמר לא שאם

יעשה  ואיך כלל, לגירושין שליח אינו זה ששליח נמצא
יום. שלשים בתוך שני הראשון 168)שליח השליח

שפייס.169)בעצמו. שמענו ולא לעיל 170)הואיל
ואם ה  בו, תינשא לא לכתחילה פסול, יהיה והגט ט, לכה

תצא. לא שני 171)נשאת שליח לעשות הוא יכול ואז
המשנה'). 'מרכבת וכפירוש כט: (גיטין יום שלשים בתוך



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz hay f"kÎ`"k -

ה'תשע"ו  שבט כ"א ראשון יום

rhpe ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦§¤©
irax
הלכותמעשרשניספרזרעים-

§¨¦
ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

ואם 1) להאכל, דינו והיכן קדש, הוא  רבעי שנטע יבאר
ואם  מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים
כרם  מעלים יום שמהלך ומעשרות. תרומה ממנו מפרישין
רבעי  נטע לו שהיה מי אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי
לערלה  ר"ה הוא אימתי הערלה. בשני או השמיטה בשנת
אם  והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי ולרבעי,

וברבעי. בערלה מותרין

.àÈÚ·¯ ÚË2‰M·e :¯Ó‡pL ;L„˜ ‡e‰ È¯‰ - ∆«¿»ƒ¬≈…∆∆∆¡««»»
BÈ„Â .ÈÈÏ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È ˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«»¿ƒ

ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï3ÂÈÏÚ·Ï4ÈL ¯OÚÓk ,5ÌLÎe . ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿≈
‡È¯eÒa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ‡L6ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ‡ Ck , ∆≈«¬≈≈ƒ¿¿»»≈∆«¿»ƒ

‡È¯eÒa7ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÈÚ·¯ ÚË·e . ¿¿»¿∆«¿»ƒ≈¿ƒ∆√»»
‰¯Bza BÈc L¯t˙ ‡lL L„˜ EÏ ÔÈ‡L ;eÈ‰È BÏƒ¿∆≈¿…∆∆…ƒ¿»≈ƒ«»

‡e‰L ÈÓÏ8ÈÚ·¯ ÚËpÓ ıeÁ9. ¿ƒ∆ƒ∆«¿»ƒ

לה.2) ובברכות א). משנה פ"א (פרה שנים ארבע בת נטיעה
וחד  רבעי, כרם תני חד ברבי: שמעון ורבי חייא "רבי אמרו:
ופסק  רש"י) - רבעי בתורת האילן פירות (כל רבעי נטע תני
הפנים  במראה וראה רבעי". "נטע כמאןֿדאמר רבינו

חייא. רבי ד"ה פ"ו ראש בספרי 3)לברכות, הוא כן
משנה  פ"ה שני במעשר וראה י), ה, (לבמדבר נשא פרשת

פרשה 4)ב. קדושים פרשת ובספרא שם, בספרי הוא כן
קיט. עשה המצוות, בספר וראה ט. הלכה למעלה 5)ג

שם. בספרי הוא כן א. הלכה פ"א 6)פ"ב למעלה ראה

יד. פ"ז 7)הלכה פאה (ירושלמי שני למעשר הוקש שהרי
ב). הלכה פ"ה שני ומעשר ה, למי 8)הלכה כלומר,

להנתן. צריך רבינו:9)שהוא כתב שם, המצוות בספר
כל  הכתוב משך יהיו, לו קדשיו את ואיש ספרי, "ולשון
ושלמים  תודה אלא מהם שייר ולא לכהן, ונתנם הקדשים
שיהיו  רבעי, ונטע שני ומעשר בהמה ומעשר ופסח

לבעלים".

.á¯OÚÓk ,e‰„Bt - ÈÚ·¯ ÚË ˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿«¬≈
ÈL10LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ e‰„t Ì‡Â .11ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ…∆¿≈

ÔÈ„Bt12:¯Ó‡pL ;¯OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ƒ«∆«ƒ«¿«««¬≈∆∆¡«
ÔÈ‡Â .‰‡e·z ‰OÚiL „Ú - B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»«∆≈»∆¿»¿≈

¯aÁÓa B˙B‡ ÔÈ„Bt13ÈL ¯OÚÓk ,14‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿À»¿«¬≈≈ƒ«¬≈
dB·b ÔBÓÓ15¯OÚÓk ,16CÎÈÙÏ .17‰˜ BÈ‡ »»«¿«¬≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

‰zÓa18¯Òa B˙ Ì‡ ‡l‡ ,19ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BÈ„Â . ¿«»»∆»ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿»«¿»ƒ
¯OÚÓk - ‰i„Ùe ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ -20. ¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿«¬≈

שם.10) כביתֿהלל 11)ספרי ג, משנה פ"ה שני מעשר
א. הלכה בפ"ה למעלה וראה כביתֿשמאי. ספרא 12)ולא

תבואה. אלא נפדין שאין מלמד "תבואתו, י: הלכה שם
לעונת  שיבוא עד הרבעי את פודין אין אמרו מכאן
גֿה. הלכות מעשר מהלכות פ"ב למעלה וראה המעשרות".
ואין  פודה, אתה פרי "תני, א: פרק סוף ערלה ובירושלמי
שאין  ענבים הם ובוסר פגים". ולא בוסר לא פודה אתה
'תוספות  - שם (למעלה מבחוץ נראה שלהם החרצן
זמן  כל או דבריו). בסוף ה משנה שם, שני מעשר יוםֿטוב'
בפ"ה  וראה דבריו, בתחילת (שם הלבן לכפול הגיעו שלא

יד). הלכה כלאים פ"ה 13)מהלכות שני מעשר תוספתא
שאין  וביתֿהלל), (ביתֿשמאי מודים "הכל יט: הלכה סוף
בירושלמי  משמע וכן לקרקע". במחובר רבעי) (נטע פודין

ב. הלכה פ"א 14)שם בתרומות כמפורש במחובר, שאינו
בדיעבד  אפילו כן, ואם ד. משנה פ"ב ובביכורים ה, משנה
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ה. משנה שם שני במעשר הר"ש כדעת ולא פדוי, אינו
כביתֿהלל.15) שם, הלכה 16)מע"ש פ"ג למעלה ראה
גבוה.17)יז. ממון שהוא לפי למעלה 18)כלומר, ראה

שלו 19)שם. רבעי נטע הפודה שמע, "תא נד: בקידושין
ע  מני,מוסיף במתנה. לו שניתן בין משלו בין חמישיתו, ליו

מי  הוא), גבוה ממון שני מעשר (הסובר, מאיר רבי אילימא
ממעשר, קודש קודש גמרי והא (במתנה), ליה יהיה מצי
דיהיב  כגון עסקינן, במאי והכא מאיר, רבי לעולם וכו'.
- הפרח שנפל לאחר ניכרים, (כשהענבים סמדר כשהוא
גדול  שהוא בוסר אבל פרי, אינו סמדר שרק הרי רש"י)".
והספרא  הירושלמי על סמך ורבינו פרי. הוא הרי מסמדר
מאירי  ועיין וצ"ע. יג הלכה להלן וראה למעלה. שהובאו
וחזוןֿאיש. ובכסףֿמשנה (862 (עמ' שם לקידושין

כנ"ל.20) לזה, זה הוקשו שהרי

.â‰„Bt‰Â21ÌÈ·Ú e‰„Bt ‰ˆ¯ - ÈÚ·¯ Ì¯k22‰ˆ¯ , ¿«∆∆∆¿»ƒ»»≈¬»ƒ»»
ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .ÔÈÈ e‰„Bt23Ï·‡ .24ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ¯‡L ≈«ƒ¿≈«≈ƒ¬»¿»«≈≈

Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ25. ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»»

שם.21) שני מעשר ֿ 22)תוספתא כבית ולא כביתֿהלל,
שומת  שגם יין, אלא ענבים אותו פודים שאין שמאי,
וראה  שלהם. בשומא לזלזל יבואו ולא ידועה, הענבים

כפשוטה. מזיתים,23)בתוספתא לעשות מותר שהרי
ג. משנה פי"א בתרומות כמפורש שם.24)שמן, תרומות

של 25) אוכל כשהאוכל משקה, האוכל להחזיר לו "שאסור
שני, מעשר של או ב) הלכה תרומות מהלכות (פי"א תרומה
חלב  כל יתברך, השם למאמר בלבד, והענבים הזיתים אלא
השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ויצהר. תירוש דגן
וחייב  ראשית הביכורים שקרא כמו ראשית, הכתוב וקראו
בין  משקה מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה
ולמדו  שם). המשנה (פירוש שני" מעשר או תרומה שיהיו

כנ"ל. בגזירהֿשוה, שני ממעשר רבעי נטע

.ãÈÚ·¯ Ì¯k26‰ÁÎL ‡Ï BÏ ÔÈ‡ -27‰‡t ‡ÏÂ28 ∆∆¿»ƒ≈…ƒ¿»¿…≈»
Ë¯t ‡ÏÂ29˙BÏÏBÚ ‡ÏÂ30epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿…≈¿≈«¿ƒƒƒ∆

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z31¯OÚnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»««¿¿≈∆≈«¿ƒƒƒ«¬≈
ÈL32eÏÚÈÂ ‰cÙ B‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰ÏBÚ Blk ‡l‡ ; ≈ƒ∆»À∆ƒ»«ƒƒ¿∆¿«¬

.¯OÚÓk ,ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ÌÈÓc‰«»ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈

ולא 26) כביתֿהלל ו, משנה פ"ז ופאה שם, שני מעשר
עניים.27)כביתֿשמאי. מתנות מהלכות בפ"ה ראה

פ"א.28) שם טו.29)ראה הלכה פ"ד שם 30)שם
ארבע  ישנן שבכרם מפני רבעי", "כרם רבינו ונקט יז. הלכה

ז. הלכה פ"א שם ראה לעניים, אלו שהוא 31)מתנות "לפי
הלכה  סוף שם בירושלמי וראה המשנה). (פירוש גבוה" ממון
פרט  רבעי) (לכרם לו יש אומרים "ביתֿשמאי ובמשנה: ב,
אומרים, הלל ובית לעצמן. פודין והעניים עוללות, לו ויש
רבעי  שכרם אלא במשנה נזכר שלא ואףֿעלֿפי לגת". כולו
לגת", "כולו ביתֿהלל: שאמרו כיון ועוללות, מפרט פטור
שם, אנשי (תוספות שני כמעשר המתנות מכל שפטור משמע

שם). התרומות 32)לפאה מן שפטור בשבלים שהקדימו
ה. משנה פ"א לתרומות בר"ש ראה המעשרות, ומן

.äÌÈ·Ú33·¯ Ì¯k ÏLÈÚ34ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ -35, ¬»ƒ∆∆∆¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ

ÔÈÏBÚ eÈ‰iL36È„k ,„ˆ ÏÎÏ ÌBÈ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ«¬«¿»«¿≈
¯hÚÏ37˙B¯Ùa ÌÈÏLe¯È È˜eL38˙Èa ·¯ÁMÓe . ¿«≈≈¿»«ƒ¿≈ƒ∆»«≈

Lc˜n‰39Ïk ¯‡Le .‰ÓBÁÏ CeÓÒ elÙ‡ ‰cÙ - «ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒ»«»¿»»
˙B¯t‰40CeÓÒ ÔÈcÙ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÓÊa elÙ‡ - «≈¬ƒƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.‰ÓBÁÏ«»

רבינו 33) והדגיש יד, הלכה שם ותוספתא ב, משנה שם
בסוף  להלן ראה תקנו, לא הפירות שביתר מפני "ענבים",

שני,34)ההלכה. במעשר ולא ברבעי אלא התקינו לא
ההלכה. בסוף להלן רבעי 35)ראה כרם "והא ה: בביצה

רש"י)". - עצמן הפירות להעלות שהוצרך (זה דרבנן
במעות.36) יפדם ולא עצמם, ותוספתא 37)הפירות שם.

שם. שני החנויות 38)מעשר לבעלי אותם ימכרו כלומר,
אסור  שני שמעשר ואףֿעלֿפי בשוק. אותם ימכרו והם
(וכן  לרבעי והואֿהדין יז) הלכה פ"ג (למעלה במכירה
במשנה  וראה אסור, במתנה שאפילו נד: בקידושין מפורש
אבל  בקדושתם, למכרם אלא אינו זה כל - שם) ראשונה
ראה  מדרבנן. איסור אלא אינו חולין ולעשותם לפדותם
עיטור  ומשום דרבנן". - לקלוט ש"מחיצה נג: מציעא בבבא
כפשוטה). (תוספתא חכמים התירו בפירות, ירושלים שוקי

שם. רע"ב לא 39)ועיין - האויבים ביד ניתנה והעיר
במשנה: והנה המשנה). (פירוש בפירות לעטרה חששו
סמוך  נפדה שיהא התקינו (בירושלים) הפירות "ומשרבו

החזירו (כלומר, צורך לחומה שאין לקדמותו, הדין את
אומר, יוסי רבי וכו'. לירושלים) עצמם הפירות להעלות
רבינו  והביא וכו'". הזה התנאי היה המקדש בית משחרב
יוםֿטוב  תוספות ועיין תנאֿקמא, דברי והשמיט יוסי כרבי
כרם. ד"ה ב הלכה שם לירושלמי הפנים ומראה שם,

האילן,40) כל "ושאר ידֿטו): הלכות פ"ה (שם בתוספתא
רבעי  נטע האילן כל ושאר - לחומה סמוך נפדה זה הרי
לענבים, הפירות שאר בין החילוק וטעם שני". כמעשר
עושין  היו בראשונה הילא, רב "אמר שם: בירושלמי מצאנו
שיהו  התקינו מצויות, ענבים היו ולא לנסכים, בטהרה יין
הרי  וכו'". צד לכל יום מהלך לירושלים (הענבים) עולין
כן, ואם הנסכים. מחמת היה בירושלים, הפירות שמיעוט
התקינו  שלא ומה הפירות. בשאר ולא בענבים אלא זה אין
עומדים  שסתמם שענבים מפני הוא, שני, במעשר גם כן
אלא  לכתחילה, ומעשרות, תרומות מהם מפרישים אין ליין,
פ"ה  למעלה (ראה מלאכתם ותיגמר יין שייעשו לאחר
שוקי  עיטור ואין יח). ו, ד, הלכות תרומות, מהלכות

שם. לביצה צל"ח ראה ביין, ולא בפירות, אלא ירושלים

.å„ˆÈk41Ïq‰ ˙‡ ÁÈpÓ ?ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ„Bt42Èt ÏÚ ≈«ƒ∆«¿»ƒ«ƒ«∆«««ƒ
‰LÏL43ÔÈ„ÓB‡Â ,44‰nk45BÏ ˙BcÙÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ¿»¿¿ƒ«»»»∆ƒ¿
ÚÏÒa46ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B‡ÈˆÈ ‡ÈˆBiL ˙Ó ÏÚ ¿∆««¿»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

˙‡ ÔÈ·ˆBwL ¯Á‡Â .B˙ÈaÓ ÌÈÏÚBt‰Â ÌÈ¯nÁ‰Â¿««»ƒ¿«¬ƒƒ≈¿««∆¿ƒ∆
¯ÚM‰47Ë˜Ïp‰ Ïk :¯ÓB‡Â ˙BÚn‰ ˙‡ ÁÈpÓ , ««««ƒ«∆«»¿≈»«ƒ¿»
‰fÓ48el‡ ˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ49ÌÈlÒ CÎÂ Ck ¯ÚMÓ ƒ∆¿À»««»≈ƒ««»»»«ƒ

ÚÏÒa50˙ÈÚÈ·M·e .51e‰„Bt52BÈÂLa53ÌL ÔÈ‡L , ¿∆««¿ƒƒ≈¿»¿∆≈»
ÌÈÏÚBt ‡ÏÂ ÌÈ¯ÓBL ‡Ï54Ì‡Â .55¯˜Ù‰ ‰È‰56- …¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ»»∆¿≈

.„·Ïa ‰ËÈ˜Ï ¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡≈∆»¿«¿ƒ»ƒ¿«
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אלא  שני לשליח מיד ימסור שלא שאומר, מי "ויש שם.
עד  שליח לשני יעשו לא והם לביתֿדין, שליחותו ימסור
לחוש, יש כי סל"ז). קמא, סי' (אהע"ז יום" שלשים אחר
וכן  יום, שלשים תוך לה ויתננו בשליחותו ידקדק לא שמא

שם. הגמרא בסוגיית משמע

î.à?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na162dÏÚa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»«¿»
‰È„na dnÚ163ÔÓ ˙L¯b˙Ó ‰˙È‰L B‡ , ƒ»«¿ƒ»∆»¿»ƒ¿»∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰164dÏÚ·e ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; »≈ƒ¬»ƒƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ«¿»
Òit ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ165BÈ‡Â , ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ≈¿≈

‰OBÚ166:¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈLÏM‰ CB˙a ÁÈÏL ∆»ƒ«¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡167Ô˙B Ï·‡ .168dÏ Ëb‰ ∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ¬»≈«≈»

ÌÈLÏL ¯Á‡Ï169e¯‡aL BÓk dÏ ÔÈLLBÁÂ ,170„Ú ¿««¿ƒ¿¿ƒ»¿∆≈«¿«

ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL171. ∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

יום.162) שלשים אחר לגרשה שני שליח עכשיו שעושה
אדם 163) בני דרך שאין ופייס, בא שמא חוששין שאין

(מגידֿמשנה). יא הלכה למעלה בצנעא, שאין 164)לבוא
י). הלכה (למעלה בה גס הלכה 165)לבו למעלה ראה

שני.166)ט. שליח עושה אינו הראשון השליח
יפייסנה,167) שמא לחוש יש עלי, נאמנת יאמר לא שאם

יעשה  ואיך כלל, לגירושין שליח אינו זה ששליח נמצא
יום. שלשים בתוך שני הראשון 168)שליח השליח

שפייס.169)בעצמו. שמענו ולא לעיל 170)הואיל
ואם ה  בו, תינשא לא לכתחילה פסול, יהיה והגט ט, לכה

תצא. לא שני 171)נשאת שליח לעשות הוא יכול ואז
המשנה'). 'מרכבת וכפירוש כט: (גיטין יום שלשים בתוך
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ואם 1) להאכל, דינו והיכן קדש, הוא  רבעי שנטע יבאר
ואם  מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים
כרם  מעלים יום שמהלך ומעשרות. תרומה ממנו מפרישין
רבעי  נטע לו שהיה מי אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי
לערלה  ר"ה הוא אימתי הערלה. בשני או השמיטה בשנת
אם  והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי ולרבעי,

וברבעי. בערלה מותרין

.àÈÚ·¯ ÚË2‰M·e :¯Ó‡pL ;L„˜ ‡e‰ È¯‰ - ∆«¿»ƒ¬≈…∆∆∆¡««»»
BÈ„Â .ÈÈÏ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È ˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«»¿ƒ

ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï3ÂÈÏÚ·Ï4ÈL ¯OÚÓk ,5ÌLÎe . ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿≈
‡È¯eÒa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ‡L6ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ‡ Ck , ∆≈«¬≈≈ƒ¿¿»»≈∆«¿»ƒ

‡È¯eÒa7ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÈÚ·¯ ÚË·e . ¿¿»¿∆«¿»ƒ≈¿ƒ∆√»»
‰¯Bza BÈc L¯t˙ ‡lL L„˜ EÏ ÔÈ‡L ;eÈ‰È BÏƒ¿∆≈¿…∆∆…ƒ¿»≈ƒ«»

‡e‰L ÈÓÏ8ÈÚ·¯ ÚËpÓ ıeÁ9. ¿ƒ∆ƒ∆«¿»ƒ

לה.2) ובברכות א). משנה פ"א (פרה שנים ארבע בת נטיעה
וחד  רבעי, כרם תני חד ברבי: שמעון ורבי חייא "רבי אמרו:
ופסק  רש"י) - רבעי בתורת האילן פירות (כל רבעי נטע תני
הפנים  במראה וראה רבעי". "נטע כמאןֿדאמר רבינו

חייא. רבי ד"ה פ"ו ראש בספרי 3)לברכות, הוא כן
משנה  פ"ה שני במעשר וראה י), ה, (לבמדבר נשא פרשת

פרשה 4)ב. קדושים פרשת ובספרא שם, בספרי הוא כן
קיט. עשה המצוות, בספר וראה ט. הלכה למעלה 5)ג

שם. בספרי הוא כן א. הלכה פ"א 6)פ"ב למעלה ראה

יד. פ"ז 7)הלכה פאה (ירושלמי שני למעשר הוקש שהרי
ב). הלכה פ"ה שני ומעשר ה, למי 8)הלכה כלומר,

להנתן. צריך רבינו:9)שהוא כתב שם, המצוות בספר
כל  הכתוב משך יהיו, לו קדשיו את ואיש ספרי, "ולשון
ושלמים  תודה אלא מהם שייר ולא לכהן, ונתנם הקדשים
שיהיו  רבעי, ונטע שני ומעשר בהמה ומעשר ופסח

לבעלים".

.á¯OÚÓk ,e‰„Bt - ÈÚ·¯ ÚË ˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿«¬≈
ÈL10LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ e‰„t Ì‡Â .11ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ…∆¿≈

ÔÈ„Bt12:¯Ó‡pL ;¯OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ƒ«∆«ƒ«¿«««¬≈∆∆¡«
ÔÈ‡Â .‰‡e·z ‰OÚiL „Ú - B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»«∆≈»∆¿»¿≈

¯aÁÓa B˙B‡ ÔÈ„Bt13ÈL ¯OÚÓk ,14‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿À»¿«¬≈≈ƒ«¬≈
dB·b ÔBÓÓ15¯OÚÓk ,16CÎÈÙÏ .17‰˜ BÈ‡ »»«¿«¬≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

‰zÓa18¯Òa B˙ Ì‡ ‡l‡ ,19ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BÈ„Â . ¿«»»∆»ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿»«¿»ƒ
¯OÚÓk - ‰i„Ùe ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ -20. ¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿«¬≈

שם.10) כביתֿהלל 11)ספרי ג, משנה פ"ה שני מעשר
א. הלכה בפ"ה למעלה וראה כביתֿשמאי. ספרא 12)ולא

תבואה. אלא נפדין שאין מלמד "תבואתו, י: הלכה שם
לעונת  שיבוא עד הרבעי את פודין אין אמרו מכאן
גֿה. הלכות מעשר מהלכות פ"ב למעלה וראה המעשרות".
ואין  פודה, אתה פרי "תני, א: פרק סוף ערלה ובירושלמי
שאין  ענבים הם ובוסר פגים". ולא בוסר לא פודה אתה
'תוספות  - שם (למעלה מבחוץ נראה שלהם החרצן
זמן  כל או דבריו). בסוף ה משנה שם, שני מעשר יוםֿטוב'
בפ"ה  וראה דבריו, בתחילת (שם הלבן לכפול הגיעו שלא

יד). הלכה כלאים פ"ה 13)מהלכות שני מעשר תוספתא
שאין  וביתֿהלל), (ביתֿשמאי מודים "הכל יט: הלכה סוף
בירושלמי  משמע וכן לקרקע". במחובר רבעי) (נטע פודין

ב. הלכה פ"א 14)שם בתרומות כמפורש במחובר, שאינו
בדיעבד  אפילו כן, ואם ד. משנה פ"ב ובביכורים ה, משנה
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ה. משנה שם שני במעשר הר"ש כדעת ולא פדוי, אינו
כביתֿהלל.15) שם, הלכה 16)מע"ש פ"ג למעלה ראה
גבוה.17)יז. ממון שהוא לפי למעלה 18)כלומר, ראה

שלו 19)שם. רבעי נטע הפודה שמע, "תא נד: בקידושין
ע  מני,מוסיף במתנה. לו שניתן בין משלו בין חמישיתו, ליו

מי  הוא), גבוה ממון שני מעשר (הסובר, מאיר רבי אילימא
ממעשר, קודש קודש גמרי והא (במתנה), ליה יהיה מצי
דיהיב  כגון עסקינן, במאי והכא מאיר, רבי לעולם וכו'.
- הפרח שנפל לאחר ניכרים, (כשהענבים סמדר כשהוא
גדול  שהוא בוסר אבל פרי, אינו סמדר שרק הרי רש"י)".
והספרא  הירושלמי על סמך ורבינו פרי. הוא הרי מסמדר
מאירי  ועיין וצ"ע. יג הלכה להלן וראה למעלה. שהובאו
וחזוןֿאיש. ובכסףֿמשנה (862 (עמ' שם לקידושין

כנ"ל.20) לזה, זה הוקשו שהרי

.â‰„Bt‰Â21ÌÈ·Ú e‰„Bt ‰ˆ¯ - ÈÚ·¯ Ì¯k22‰ˆ¯ , ¿«∆∆∆¿»ƒ»»≈¬»ƒ»»
ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .ÔÈÈ e‰„Bt23Ï·‡ .24ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ¯‡L ≈«ƒ¿≈«≈ƒ¬»¿»«≈≈

Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ25. ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»»

שם.21) שני מעשר ֿ 22)תוספתא כבית ולא כביתֿהלל,
שומת  שגם יין, אלא ענבים אותו פודים שאין שמאי,
וראה  שלהם. בשומא לזלזל יבואו ולא ידועה, הענבים

כפשוטה. מזיתים,23)בתוספתא לעשות מותר שהרי
ג. משנה פי"א בתרומות כמפורש שם.24)שמן, תרומות

של 25) אוכל כשהאוכל משקה, האוכל להחזיר לו "שאסור
שני, מעשר של או ב) הלכה תרומות מהלכות (פי"א תרומה
חלב  כל יתברך, השם למאמר בלבד, והענבים הזיתים אלא
השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ויצהר. תירוש דגן
וחייב  ראשית הביכורים שקרא כמו ראשית, הכתוב וקראו
בין  משקה מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה
ולמדו  שם). המשנה (פירוש שני" מעשר או תרומה שיהיו

כנ"ל. בגזירהֿשוה, שני ממעשר רבעי נטע

.ãÈÚ·¯ Ì¯k26‰ÁÎL ‡Ï BÏ ÔÈ‡ -27‰‡t ‡ÏÂ28 ∆∆¿»ƒ≈…ƒ¿»¿…≈»
Ë¯t ‡ÏÂ29˙BÏÏBÚ ‡ÏÂ30epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿…≈¿≈«¿ƒƒƒ∆

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z31¯OÚnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»««¿¿≈∆≈«¿ƒƒƒ«¬≈
ÈL32eÏÚÈÂ ‰cÙ B‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰ÏBÚ Blk ‡l‡ ; ≈ƒ∆»À∆ƒ»«ƒƒ¿∆¿«¬

.¯OÚÓk ,ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ÌÈÓc‰«»ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈

ולא 26) כביתֿהלל ו, משנה פ"ז ופאה שם, שני מעשר
עניים.27)כביתֿשמאי. מתנות מהלכות בפ"ה ראה

פ"א.28) שם טו.29)ראה הלכה פ"ד שם 30)שם
ארבע  ישנן שבכרם מפני רבעי", "כרם רבינו ונקט יז. הלכה

ז. הלכה פ"א שם ראה לעניים, אלו שהוא 31)מתנות "לפי
הלכה  סוף שם בירושלמי וראה המשנה). (פירוש גבוה" ממון
פרט  רבעי) (לכרם לו יש אומרים "ביתֿשמאי ובמשנה: ב,
אומרים, הלל ובית לעצמן. פודין והעניים עוללות, לו ויש
רבעי  שכרם אלא במשנה נזכר שלא ואףֿעלֿפי לגת". כולו
לגת", "כולו ביתֿהלל: שאמרו כיון ועוללות, מפרט פטור
שם, אנשי (תוספות שני כמעשר המתנות מכל שפטור משמע

שם). התרומות 32)לפאה מן שפטור בשבלים שהקדימו
ה. משנה פ"א לתרומות בר"ש ראה המעשרות, ומן

.äÌÈ·Ú33·¯ Ì¯k ÏLÈÚ34ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ -35, ¬»ƒ∆∆∆¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ

ÔÈÏBÚ eÈ‰iL36È„k ,„ˆ ÏÎÏ ÌBÈ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ«¬«¿»«¿≈
¯hÚÏ37˙B¯Ùa ÌÈÏLe¯È È˜eL38˙Èa ·¯ÁMÓe . ¿«≈≈¿»«ƒ¿≈ƒ∆»«≈

Lc˜n‰39Ïk ¯‡Le .‰ÓBÁÏ CeÓÒ elÙ‡ ‰cÙ - «ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒ»«»¿»»
˙B¯t‰40CeÓÒ ÔÈcÙ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÓÊa elÙ‡ - «≈¬ƒƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.‰ÓBÁÏ«»

רבינו 33) והדגיש יד, הלכה שם ותוספתא ב, משנה שם
בסוף  להלן ראה תקנו, לא הפירות שביתר מפני "ענבים",

שני,34)ההלכה. במעשר ולא ברבעי אלא התקינו לא
ההלכה. בסוף להלן רבעי 35)ראה כרם "והא ה: בביצה

רש"י)". - עצמן הפירות להעלות שהוצרך (זה דרבנן
במעות.36) יפדם ולא עצמם, ותוספתא 37)הפירות שם.

שם. שני החנויות 38)מעשר לבעלי אותם ימכרו כלומר,
אסור  שני שמעשר ואףֿעלֿפי בשוק. אותם ימכרו והם
(וכן  לרבעי והואֿהדין יז) הלכה פ"ג (למעלה במכירה
במשנה  וראה אסור, במתנה שאפילו נד: בקידושין מפורש
אבל  בקדושתם, למכרם אלא אינו זה כל - שם) ראשונה
ראה  מדרבנן. איסור אלא אינו חולין ולעשותם לפדותם
עיטור  ומשום דרבנן". - לקלוט ש"מחיצה נג: מציעא בבבא
כפשוטה). (תוספתא חכמים התירו בפירות, ירושלים שוקי

שם. רע"ב לא 39)ועיין - האויבים ביד ניתנה והעיר
במשנה: והנה המשנה). (פירוש בפירות לעטרה חששו
סמוך  נפדה שיהא התקינו (בירושלים) הפירות "ומשרבו

החזירו (כלומר, צורך לחומה שאין לקדמותו, הדין את
אומר, יוסי רבי וכו'. לירושלים) עצמם הפירות להעלות
רבינו  והביא וכו'". הזה התנאי היה המקדש בית משחרב
יוםֿטוב  תוספות ועיין תנאֿקמא, דברי והשמיט יוסי כרבי
כרם. ד"ה ב הלכה שם לירושלמי הפנים ומראה שם,

האילן,40) כל "ושאר ידֿטו): הלכות פ"ה (שם בתוספתא
רבעי  נטע האילן כל ושאר - לחומה סמוך נפדה זה הרי
לענבים, הפירות שאר בין החילוק וטעם שני". כמעשר
עושין  היו בראשונה הילא, רב "אמר שם: בירושלמי מצאנו
שיהו  התקינו מצויות, ענבים היו ולא לנסכים, בטהרה יין
הרי  וכו'". צד לכל יום מהלך לירושלים (הענבים) עולין
כן, ואם הנסכים. מחמת היה בירושלים, הפירות שמיעוט
התקינו  שלא ומה הפירות. בשאר ולא בענבים אלא זה אין
עומדים  שסתמם שענבים מפני הוא, שני, במעשר גם כן
אלא  לכתחילה, ומעשרות, תרומות מהם מפרישים אין ליין,
פ"ה  למעלה (ראה מלאכתם ותיגמר יין שייעשו לאחר
שוקי  עיטור ואין יח). ו, ד, הלכות תרומות, מהלכות

שם. לביצה צל"ח ראה ביין, ולא בפירות, אלא ירושלים

.å„ˆÈk41Ïq‰ ˙‡ ÁÈpÓ ?ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ„Bt42Èt ÏÚ ≈«ƒ∆«¿»ƒ«ƒ«∆«««ƒ
‰LÏL43ÔÈ„ÓB‡Â ,44‰nk45BÏ ˙BcÙÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ¿»¿¿ƒ«»»»∆ƒ¿
ÚÏÒa46ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B‡ÈˆÈ ‡ÈˆBiL ˙Ó ÏÚ ¿∆««¿»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

˙‡ ÔÈ·ˆBwL ¯Á‡Â .B˙ÈaÓ ÌÈÏÚBt‰Â ÌÈ¯nÁ‰Â¿««»ƒ¿«¬ƒƒ≈¿««∆¿ƒ∆
¯ÚM‰47Ë˜Ïp‰ Ïk :¯ÓB‡Â ˙BÚn‰ ˙‡ ÁÈpÓ , ««««ƒ«∆«»¿≈»«ƒ¿»
‰fÓ48el‡ ˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ49ÌÈlÒ CÎÂ Ck ¯ÚMÓ ƒ∆¿À»««»≈ƒ««»»»«ƒ

ÚÏÒa50˙ÈÚÈ·M·e .51e‰„Bt52BÈÂLa53ÌL ÔÈ‡L , ¿∆««¿ƒƒ≈¿»¿∆≈»
ÌÈÏÚBt ‡ÏÂ ÌÈ¯ÓBL ‡Ï54Ì‡Â .55¯˜Ù‰ ‰È‰56- …¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ»»∆¿≈
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ד.41) משנה כדלהלן.42)שם בו, לשער רבעי, פירות עם
אם  שוה, הוא כמה פי על ומשערים ריק, סל מפרשים ויש

ישראל). (תפארת מלא הבקיאים 43)הוא אנשים,
שלשה  על סומכים אין זה שבענין אומרים ויש בשומא.
למעלה  ראה שני, במעשר שאמרו כמו וכו', גוי ואחד תגרים
דמי  אם בין רבינו חלק ולא קורקוס). (ר"י כ הלכה פ"ד
שם  למעלה שחילק כמו ידועים, אינם או ידועים הפירות
שאין  כיון שני שמעשר הוא, הדבר וטעם שני. מעשר לענין
 ֿ אלא חל חיובו אין בתלוש ואף במחובר, אותו מפרישין
השומרים, על ההוצאות כל ולכן הבית, פני ראה אםֿכן
כב, הלכה שם המעשר, חשבון על אינם והפועלים, החמרים
באילן  מחוברים בעודם שקדושים רבעי, נטע פירות אבל
הפירות, חשבון על אלא המלקט, חשבון על ההוצאות  אין
ומשנה  יוםֿטוב תוספות קורקוס, בר"י (ראה כדלהלן
רבעי  "נטע ב.): (סנהדרין במשנה שאמרו ומה ראשונה).
"אין  =) הזה התנאי אין - ידועים" דמיו שאין שני ומעשר
(ועיין  רבעי בנטע ולא שני, במעשר אלא ידועים") דמיו
המשנה  לשון מוכיח וכן נטע). ד"ה יד: שם תוספות
דמיהם". "שאין ולא: יחיד), (בלשון דמיו" "שאין שאמרו:

דמיהן". "שאין גרס ב. שם רומי:44)ורש"י בדפוס
ראשונה" ב"משנה ראה "ואומר". שם ובמשנה "ואומרין",

פירות.45)שם. עם סלים כמה אלו 46)כלומר, כלומר,
שהוציאו  לפני מחוברים, כשהם הפירות את פודה אדם היה
פודה, היה פירות כמה דלהלן, ההוצאות את עליהם

(שם). להוציא שעליו ההוצאות עם כלומר,47)בהתחשב
אחד. סלע עבור הפירות זו.48)כמות משדה

"האלו".49) שם: לסלע 50)במשנה מתחילה שאמדו כפי
שישנם. הסלים כמספר וסלע, סלע לכל כן שם 51)אחד,

נעב  אינה שהארץ ה, (פירוש משנה נשמרת ואינה דת
שם). השנה 52)המשנה חלה אם הרבעי, נטע את

בשביעית. הפירות, של ניכוי 53)הרביעית בלי כלומר,
הנ"ל. כדרך 54)ההוצאות בשביעית קוצרין אין שהרי

ואוכל  וחובט מעט מעט קוצר אלא השנים, כל שקוצרין
כאן, אין לקיטה שכר וגם א). הלכה שמיטה מהלכות (פ"ד
וראה  שם). המשנה (פירוש לעצמו מלקט אחד שכל לפי
של  בפירות נוהגת ששביעית [ומכאן שם. ראשונה במשנה
ב) הלכה (למעלה גבוה ממון הוא רבעי נטע שהרי הקדש,
ז  הלכה פ"ז שם ובירושלמי פ"ג, פאה בתוספתא הוא וכן
פד. מנחות בתוספות וראה בשביעית. חייב להקדש שהנוטע

שומרי]. שבשאר 56)שם.55)ד"ה רבעי פירות כלומר:
הפקר. שהיו השמיטה) בשנת (לא השנים
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א.57) משנה פסק 58)שם, ורבינו רבעי", "כרם במשנה:
רבעי". "נטע כמאןֿדאמר א) הלכה שם,59)(למעלה

גמליאל. בן שמעון אבל 60)כרבן הפקר. הפירות שכל
צורך  אין גזלן, הוא הפירות מן שהנוטל השנים, בשאר
סט.), קמא (בבא וימות" לרשע "הלעיטהו אלא לציין,
לידי  יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו "אין כלומר:
המשנה). (פירוש גדול" יותר הגזלנות שעוון לפי מכשול,

האדמה"62)לסמנו.61) מן עפר] של [גושים "תלותיות
המשנה). ֿ 63)(פירוש אף באכילה, הוא אסור אז שעד

הלכה  פ"ב למעלה ראה לירושלים, נכנס לא שעוד עלֿפי
גם  שעבר אומרים ושיש מרדות, מכת זה על שלוקה ו,

הראשונות 65)שם.64)בעשה. השנים בשלש
המשנה).66)לנטיעות. (פירוש השרוף" הטיט "הוא

הערלה.67) נטע מן בירושלמי 68)כלומר, [מקורו
בקזוזות  אותו מציינים רבע "כרם א) הלכה פ"ה שני (מעשר
לשעה, אלא אינו שהציון רבינו (ומפרש לשעה שהוא אדמה
שהוא  בחיוורא בחרסית ערלה ושל להתפרר), עשוי שהוא
וראה  יותר), מחזיק הזה הציון (כלומר, מיכן" יותר
רבעי  "כרם בזה: אמרו סט. קמא בבא ובבבלי במפרשים].
מה  אדמה, כי סימנא אדמה. בקזוזות אותו מציינין היו
שרי  מפרקא כי נמי האי אף מינה, הנאה איכא אדמה
הגמרא, מגוף זה אין כי אומרים יש אבל מינה". לאיתהנויי
שאלה  (העמק גדולות הלכות מבעל היא הוספה אלא
טז). אות ק שאילתא קדושים פרשת לשאילתות

הערלה.69) מאכלות 70)כלומר, מהלכות פ"י למעלה
למעט  ורוצה כ. הלכה פ"י ולהלן י, הלכה איסור אסורות

ולא  באכילה אלא אסור שאינו ממנו, קל שהוא רבעי נטע
- ח משנה פ"א לערלה המשנה בפירוש (כמפורש בהנאה
[ומה  טז). הלכה שם אסורות מאכלות להלכות המלך שער
שרבעי  והואֿהדין) ד"ה לח. (קידושין התוספות שכתבו
אסור  שאינו חדש, לאיסור ביחס אלא אינו - בהנאה אסור
ואילו  שבעולם. ההנאות בכל הוא מותר אבל באכילה אלא
להוציאו  אסור א), הלכה (למעלה שני כמעשר שדינו רבעי,
כשם  ועבדים, ובגדים כלים בו ליקח כגון צרכיו, בשאר
בזה  הבדל ואין י), הלכה פ"ג (למעלה שני במעשר שאסור
בשער  וראה לה. חוצה הוא אם ובין בירושלים נמצא אם בין

שם). שאלה ובהעמק שם, והם 71)המלך שם. משנה
המשנה). (פירוש בדת" עצמם על מדקדקים שהם אדם "בני

אדמה 72) בקזוזות מסתפקין היו ולא חולין. מעות כלומר,
יתפררו. שמא שבוע 73)- שני בשאר אבל שוה, הכל שיד

שם  קמא בבבא וראה כנ"ל, וימות", לרשע "הלעיטהו -
והצנועין. ד"ה גם 74)בתוס' מתפרש שהוא נפעל, בינוני

כל  כלומר, עתיד. הפירוש, וכאן עבר. וגם עתיד גם הווה
אפשטיין  להרי"נ המשנה לנוסח במבוא וראה שיילקט. מה

.145 לדין 75)עמוד ענין שום לזה אין ולפיכך כשיתלקט.
(רדב"ז). למפרע הדבר לברר אלא שאינו "ברירה",

גזל 76) יוחנן, רבי "אמר אמרו: שם קמא ובבבא ב. בהלכה
לפי  זה להקדיש, יכולים אינם שניהם הבעלים, נתייאשו ולא
יוחנן  רבי אמר ומי ברשותו. שאינו לפי וזה שלו, שאינו
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רבעי  כרם ותנן, משנה, כסתם הלכה יוחנן רבי והאמר הכי,
הפירות  את מחללים הצנועין והרי משנתנו. (כלומר, וכו'
אחרינא  סתמא יוחנן ורבי ברשותם), אינם אז לכשילקטו,
רבינו  שסמך ונראה משנתנו)". נגד עליה, (וסמך וכו' אשכח
יוחנן  רבי דאמר לאו אי רבא, "אמר שם: שאמרו מה על
אמר  לאו היא, מאיר רבי צנועין תנא מאן אמינא, הוא וכו'
פדייה  לעניין הכי ואפילו הוא, גבוה ממון מעשר מאיר רבי

ל  אדם (שיכול ברשותיה רחמנא שני אוקמיה מעשר פדות
אע"ג  וכו', ממעשר קדש קדש גמר נמי רבעי כרם וכו', שלו)
שאינו  דבר (לחלל אחולי לענין הוא דידיה ממון דלאו
דהא  ברשותיה, רחמנא אוקמיה הנ"ל) בצנועין כמו ברשותו,
ממון  (שהרי הוא דידיה לאו הא נמי ברשותיה, איתיה כי
אחיל  מצי הכי משום אחיל, מצי והא כמעשר) הוא, גבוה
אלמלא  אלא רבא כן אמר שלא ואף ברשותו)". כשאינו (אף
ר' של לכבודו אלא כן אמר לא כי יתכן יוחנן, רבי דברי
וראיה  יוחנן. ר' על הוא חולק דבר של לאמיתו אבל יוחנן,
של  כסברא אמרו שם שגם שם, שני מעשר מירושלמי לכך
לחילול  הבעלים, נתייאשו שלא גזל בין לחלק שיש רבא,
"אמר  א: הלכה סוף שם הירושלמי לשון וזה רבעי. כרם
(כלומר, בשחרית דאמר למאן לי, מקשי דאת עד ירמיה, רבי
שהפירות  אף בשחרית, מיד חל הצנועין של שחילולם
(לכשילקטו, ערב לעיתותי דאמר למאן קשייתה מחוברים)
ליה  דאית מאן ליה, אמר ברשותם). הפירות אין הרי
הפירות  אין שהרי קשייתא" לאילין ליה לית ערב, לעיתותי
להאומר, אבל כנ"ל. לגזל, חילול בין לחלק ויש מחוברים,
פודין  אין הרי להקשות יש בשחרית, מיד חל שהחילול

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, וראה משה). פני - במחובר
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וכו'77) השנה ראש בתשרי "באחד ב. השנה בראש משנה
לרבעי, והואֿהדין (רש"י). ערלה" שני "למנין - לנטיעה"
הוא  בשבט "טו שאמרו: ומה הערלה. שנות לאחר מיד שבא
אלא  זה אין - ב) הלכה פ"א (למעלה לאילנות" השנה ראש
י.). שם (רש"י נטיעות אלא אינן ואלו באילנות,

השנה 78) מראש אותן שמונים הערלה, שנות לשלש
יֿיא. בהלכות כדלהלן מסוימים, לשנה 79)במקרים

לאחריהן. הבאה כשנוהגים 80)רביעית הערלה, לשנות
יב. בהלכה כדלהלן שלמות, שנים תוספתא 81)שלש

בתוספתא  ראה ווין, כ"י (לפי ערלה מסכת בתחילת
ללמד  ובא ג. הלכה ג פרשה קדושים פ' וספרא כפשוטה)
(רבינו  פירות שמוציא משעה ולא נטיעה משעת שמונין
אב  נתן רב כתב וכן קלז, סימן פריימן הוצאת בתשובה,

כב). עמ' בשביעית אומרים 82)הישיבה אין כלומר,
מראש  שלמות שנים שלש ימנה השנה, מאמצע שהנוטע

הבא. הנוטע 83)השנה אחד רבנן, "תנו ט: השנה ראש
(למנין  שנה לו עלתה השנה, ראש לפני יום שלשים וכו'

רש"י)". - ערלה לה,84)שני עולין אין הקליטה "וימי
בבית), הנטיעה מונחת (כאילו דמיא בביתא דמנח דכמאן
שלשים). ד"ה י: שם (רש"י קלטה" שלא זמן כל

רוקח).85) (מעשה "זמן" שבועות 86)בכ"י: שני כלומר,
שאינה  הרכבה כל אומר, "ר"י י: שם יום. עשר ארבעה =
שמעון  ורבי יוסי רבי קולטת. אינה שוב ימים, בג' קולטת
לדברי  וכו', אבוה בר נחמן רב ואמר שבתות. שתי אומרים,
שנה, לנטיעה שתעלה (כדי צריך שבתות, שתי האומר
פג. וביבמות יום". ושלשים (לקליטה) שבתות שתי כנ"ל),
באנדרוגינוס  יוסי כרבי הלכה דרב, משמיה רב בי "אמרי
היינו  ובהרכבה ובהרכבה". כד) הלכה אישות מהלכות (פ"ב
ובראש  לדברי, ד"ה שם (תוספות שלפנינו הרכבה לענין
ר' דברי שלכאורה ואףֿעלֿפי שלשים). ד"ה שם השנה
שאין  רבינו, סובר - בהרכבה שם, יהודה ר' כדברי יוסי,
להגרמי"ל  "זמנים" בספר וראה לנטיעה, הרכבה בין לחלק

ואילך. קט מע' זק"ש
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כשנה.87) חשובים בשנה יום ששלשים הנ"ל, מההלכה
של 88) ושלשים קליטה של שבתות שתי היינו: לעת. מעת

יום  מד עד בשבט מטו כשנטע והואֿהדין ראשונה. שנה
בביאור  רצד, סימן יו"ד בשו"ע וראה השנה. ראש קודם

יג. אות זו 89)הגר"א נטיעה "ופירות שם. השנה ראש
ערלה, ערלה) שני (בתוך לערלה אם בשבט, טו עד אסורין
אבא  בא חייא ר' אמר מילי, הני מנא רבעי. - לרבעי אם
מוסיף  (וי"ו הרביעית ובשנה קרא, אמר וכו', יוחנן, ר' אמר
- רביעית שנה בתוך אף ערלים, לכם יהיה ראשון, ענין על
ענין  על מוסיף וי"ו כאן (אף החמישית ובשנה רש"י)
משום  אסורה ועדיין שברביעית פעמים שם), ראה ראשון,
רבעי". משום אסורה ועדיין בחמישית ופעמים ערלה,

מיד,90) המותרת אחרת נטיעה שישנה לפי זאת, דווקא
יא. הלכה כדלהלן השנה, ערלה.91)בראש מאיסור

וטעות 92) ברבעי". "אלא רומי: ובדפוס ברביעית. בשנה
(ראה  ברבעי" לאלא) נשתבשה זו (תיבה "או וצ"ל: היא,
"וברבעי" ובכתבֿיד: אחרים). ספרים בשם הרמב"ם בגליון
מדברי  נראה וכן שם, בברייתא הוא וכן רוקח). (מעשה

להלן. בהלכה 93)רבינו (ראה נחנטו אם כלומר,
ואילך. בכלל) בשבט (וטו בשבט מטו הסמוכה)

נטיעתו 94) שבתחילת ואףֿעלֿפי ב. הלכה פ"א למעלה
כאילן  הוא הרי שגדל כיון בתשרי, אחד אחר בו הלכו
הלכה  פ"א השנה ראש ובירושלמי שם). השנה בראש (רש"י
רב  אמר בשבט). טו עד אסרו למה (כלומר, כדון "מאי ב
מטו  (שהיא אילן של שנתו בתוך עומד שהוא מכיון מנא,

שנתו". משלים בשבט), לטו בשבט
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ד.41) משנה כדלהלן.42)שם בו, לשער רבעי, פירות עם
אם  שוה, הוא כמה פי על ומשערים ריק, סל מפרשים ויש

ישראל). (תפארת מלא הבקיאים 43)הוא אנשים,
שלשה  על סומכים אין זה שבענין אומרים ויש בשומא.
למעלה  ראה שני, במעשר שאמרו כמו וכו', גוי ואחד תגרים
דמי  אם בין רבינו חלק ולא קורקוס). (ר"י כ הלכה פ"ד
שם  למעלה שחילק כמו ידועים, אינם או ידועים הפירות
שאין  כיון שני שמעשר הוא, הדבר וטעם שני. מעשר לענין
 ֿ אלא חל חיובו אין בתלוש ואף במחובר, אותו מפרישין
השומרים, על ההוצאות כל ולכן הבית, פני ראה אםֿכן
כב, הלכה שם המעשר, חשבון על אינם והפועלים, החמרים
באילן  מחוברים בעודם שקדושים רבעי, נטע פירות אבל
הפירות, חשבון על אלא המלקט, חשבון על ההוצאות  אין
ומשנה  יוםֿטוב תוספות קורקוס, בר"י (ראה כדלהלן
רבעי  "נטע ב.): (סנהדרין במשנה שאמרו ומה ראשונה).
"אין  =) הזה התנאי אין - ידועים" דמיו שאין שני ומעשר
(ועיין  רבעי בנטע ולא שני, במעשר אלא ידועים") דמיו
המשנה  לשון מוכיח וכן נטע). ד"ה יד: שם תוספות
דמיהם". "שאין ולא: יחיד), (בלשון דמיו" "שאין שאמרו:

דמיהן". "שאין גרס ב. שם רומי:44)ורש"י בדפוס
ראשונה" ב"משנה ראה "ואומר". שם ובמשנה "ואומרין",

פירות.45)שם. עם סלים כמה אלו 46)כלומר, כלומר,
שהוציאו  לפני מחוברים, כשהם הפירות את פודה אדם היה
פודה, היה פירות כמה דלהלן, ההוצאות את עליהם

(שם). להוציא שעליו ההוצאות עם כלומר,47)בהתחשב
אחד. סלע עבור הפירות זו.48)כמות משדה

"האלו".49) שם: לסלע 50)במשנה מתחילה שאמדו כפי
שישנם. הסלים כמספר וסלע, סלע לכל כן שם 51)אחד,

נעב  אינה שהארץ ה, (פירוש משנה נשמרת ואינה דת
שם). השנה 52)המשנה חלה אם הרבעי, נטע את

בשביעית. הפירות, של ניכוי 53)הרביעית בלי כלומר,
הנ"ל. כדרך 54)ההוצאות בשביעית קוצרין אין שהרי

ואוכל  וחובט מעט מעט קוצר אלא השנים, כל שקוצרין
כאן, אין לקיטה שכר וגם א). הלכה שמיטה מהלכות (פ"ד
וראה  שם). המשנה (פירוש לעצמו מלקט אחד שכל לפי
של  בפירות נוהגת ששביעית [ומכאן שם. ראשונה במשנה
ב) הלכה (למעלה גבוה ממון הוא רבעי נטע שהרי הקדש,
ז  הלכה פ"ז שם ובירושלמי פ"ג, פאה בתוספתא הוא וכן
פד. מנחות בתוספות וראה בשביעית. חייב להקדש שהנוטע

שומרי]. שבשאר 56)שם.55)ד"ה רבעי פירות כלומר:
הפקר. שהיו השמיטה) בשנת (לא השנים
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א.57) משנה פסק 58)שם, ורבינו רבעי", "כרם במשנה:
רבעי". "נטע כמאןֿדאמר א) הלכה שם,59)(למעלה

גמליאל. בן שמעון אבל 60)כרבן הפקר. הפירות שכל
צורך  אין גזלן, הוא הפירות מן שהנוטל השנים, בשאר
סט.), קמא (בבא וימות" לרשע "הלעיטהו אלא לציין,
לידי  יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו "אין כלומר:
המשנה). (פירוש גדול" יותר הגזלנות שעוון לפי מכשול,

האדמה"62)לסמנו.61) מן עפר] של [גושים "תלותיות
המשנה). ֿ 63)(פירוש אף באכילה, הוא אסור אז שעד

הלכה  פ"ב למעלה ראה לירושלים, נכנס לא שעוד עלֿפי
גם  שעבר אומרים ושיש מרדות, מכת זה על שלוקה ו,

הראשונות 65)שם.64)בעשה. השנים בשלש
המשנה).66)לנטיעות. (פירוש השרוף" הטיט "הוא

הערלה.67) נטע מן בירושלמי 68)כלומר, [מקורו
בקזוזות  אותו מציינים רבע "כרם א) הלכה פ"ה שני (מעשר
לשעה, אלא אינו שהציון רבינו (ומפרש לשעה שהוא אדמה
שהוא  בחיוורא בחרסית ערלה ושל להתפרר), עשוי שהוא
וראה  יותר), מחזיק הזה הציון (כלומר, מיכן" יותר
רבעי  "כרם בזה: אמרו סט. קמא בבא ובבבלי במפרשים].
מה  אדמה, כי סימנא אדמה. בקזוזות אותו מציינין היו
שרי  מפרקא כי נמי האי אף מינה, הנאה איכא אדמה
הגמרא, מגוף זה אין כי אומרים יש אבל מינה". לאיתהנויי
שאלה  (העמק גדולות הלכות מבעל היא הוספה אלא
טז). אות ק שאילתא קדושים פרשת לשאילתות

הערלה.69) מאכלות 70)כלומר, מהלכות פ"י למעלה
למעט  ורוצה כ. הלכה פ"י ולהלן י, הלכה איסור אסורות

ולא  באכילה אלא אסור שאינו ממנו, קל שהוא רבעי נטע
- ח משנה פ"א לערלה המשנה בפירוש (כמפורש בהנאה
[ומה  טז). הלכה שם אסורות מאכלות להלכות המלך שער
שרבעי  והואֿהדין) ד"ה לח. (קידושין התוספות שכתבו
אסור  שאינו חדש, לאיסור ביחס אלא אינו - בהנאה אסור
ואילו  שבעולם. ההנאות בכל הוא מותר אבל באכילה אלא
להוציאו  אסור א), הלכה (למעלה שני כמעשר שדינו רבעי,
כשם  ועבדים, ובגדים כלים בו ליקח כגון צרכיו, בשאר
בזה  הבדל ואין י), הלכה פ"ג (למעלה שני במעשר שאסור
בשער  וראה לה. חוצה הוא אם ובין בירושלים נמצא אם בין

שם). שאלה ובהעמק שם, והם 71)המלך שם. משנה
המשנה). (פירוש בדת" עצמם על מדקדקים שהם אדם "בני

אדמה 72) בקזוזות מסתפקין היו ולא חולין. מעות כלומר,
יתפררו. שמא שבוע 73)- שני בשאר אבל שוה, הכל שיד

שם  קמא בבבא וראה כנ"ל, וימות", לרשע "הלעיטהו -
והצנועין. ד"ה גם 74)בתוס' מתפרש שהוא נפעל, בינוני

כל  כלומר, עתיד. הפירוש, וכאן עבר. וגם עתיד גם הווה
אפשטיין  להרי"נ המשנה לנוסח במבוא וראה שיילקט. מה

.145 לדין 75)עמוד ענין שום לזה אין ולפיכך כשיתלקט.
(רדב"ז). למפרע הדבר לברר אלא שאינו "ברירה",

גזל 76) יוחנן, רבי "אמר אמרו: שם קמא ובבבא ב. בהלכה
לפי  זה להקדיש, יכולים אינם שניהם הבעלים, נתייאשו ולא
יוחנן  רבי אמר ומי ברשותו. שאינו לפי וזה שלו, שאינו
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רבעי  כרם ותנן, משנה, כסתם הלכה יוחנן רבי והאמר הכי,
הפירות  את מחללים הצנועין והרי משנתנו. (כלומר, וכו'
אחרינא  סתמא יוחנן ורבי ברשותם), אינם אז לכשילקטו,
רבינו  שסמך ונראה משנתנו)". נגד עליה, (וסמך וכו' אשכח
יוחנן  רבי דאמר לאו אי רבא, "אמר שם: שאמרו מה על
אמר  לאו היא, מאיר רבי צנועין תנא מאן אמינא, הוא וכו'
פדייה  לעניין הכי ואפילו הוא, גבוה ממון מעשר מאיר רבי

ל  אדם (שיכול ברשותיה רחמנא שני אוקמיה מעשר פדות
אע"ג  וכו', ממעשר קדש קדש גמר נמי רבעי כרם וכו', שלו)
שאינו  דבר (לחלל אחולי לענין הוא דידיה ממון דלאו
דהא  ברשותיה, רחמנא אוקמיה הנ"ל) בצנועין כמו ברשותו,
ממון  (שהרי הוא דידיה לאו הא נמי ברשותיה, איתיה כי
אחיל  מצי הכי משום אחיל, מצי והא כמעשר) הוא, גבוה
אלמלא  אלא רבא כן אמר שלא ואף ברשותו)". כשאינו (אף
ר' של לכבודו אלא כן אמר לא כי יתכן יוחנן, רבי דברי
וראיה  יוחנן. ר' על הוא חולק דבר של לאמיתו אבל יוחנן,
של  כסברא אמרו שם שגם שם, שני מעשר מירושלמי לכך
לחילול  הבעלים, נתייאשו שלא גזל בין לחלק שיש רבא,
"אמר  א: הלכה סוף שם הירושלמי לשון וזה רבעי. כרם
(כלומר, בשחרית דאמר למאן לי, מקשי דאת עד ירמיה, רבי
שהפירות  אף בשחרית, מיד חל הצנועין של שחילולם
(לכשילקטו, ערב לעיתותי דאמר למאן קשייתה מחוברים)
ליה  דאית מאן ליה, אמר ברשותם). הפירות אין הרי
הפירות  אין שהרי קשייתא" לאילין ליה לית ערב, לעיתותי
להאומר, אבל כנ"ל. לגזל, חילול בין לחלק ויש מחוברים,
פודין  אין הרי להקשות יש בשחרית, מיד חל שהחילול

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, וראה משה). פני - במחובר
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וכו'77) השנה ראש בתשרי "באחד ב. השנה בראש משנה
לרבעי, והואֿהדין (רש"י). ערלה" שני "למנין - לנטיעה"
הוא  בשבט "טו שאמרו: ומה הערלה. שנות לאחר מיד שבא
אלא  זה אין - ב) הלכה פ"א (למעלה לאילנות" השנה ראש
י.). שם (רש"י נטיעות אלא אינן ואלו באילנות,

השנה 78) מראש אותן שמונים הערלה, שנות לשלש
יֿיא. בהלכות כדלהלן מסוימים, לשנה 79)במקרים

לאחריהן. הבאה כשנוהגים 80)רביעית הערלה, לשנות
יב. בהלכה כדלהלן שלמות, שנים תוספתא 81)שלש

בתוספתא  ראה ווין, כ"י (לפי ערלה מסכת בתחילת
ללמד  ובא ג. הלכה ג פרשה קדושים פ' וספרא כפשוטה)
(רבינו  פירות שמוציא משעה ולא נטיעה משעת שמונין
אב  נתן רב כתב וכן קלז, סימן פריימן הוצאת בתשובה,

כב). עמ' בשביעית אומרים 82)הישיבה אין כלומר,
מראש  שלמות שנים שלש ימנה השנה, מאמצע שהנוטע

הבא. הנוטע 83)השנה אחד רבנן, "תנו ט: השנה ראש
(למנין  שנה לו עלתה השנה, ראש לפני יום שלשים וכו'

רש"י)". - ערלה לה,84)שני עולין אין הקליטה "וימי
בבית), הנטיעה מונחת (כאילו דמיא בביתא דמנח דכמאן
שלשים). ד"ה י: שם (רש"י קלטה" שלא זמן כל

רוקח).85) (מעשה "זמן" שבועות 86)בכ"י: שני כלומר,
שאינה  הרכבה כל אומר, "ר"י י: שם יום. עשר ארבעה =
שמעון  ורבי יוסי רבי קולטת. אינה שוב ימים, בג' קולטת
לדברי  וכו', אבוה בר נחמן רב ואמר שבתות. שתי אומרים,
שנה, לנטיעה שתעלה (כדי צריך שבתות, שתי האומר
פג. וביבמות יום". ושלשים (לקליטה) שבתות שתי כנ"ל),
באנדרוגינוס  יוסי כרבי הלכה דרב, משמיה רב בי "אמרי
היינו  ובהרכבה ובהרכבה". כד) הלכה אישות מהלכות (פ"ב
ובראש  לדברי, ד"ה שם (תוספות שלפנינו הרכבה לענין
ר' דברי שלכאורה ואףֿעלֿפי שלשים). ד"ה שם השנה
שאין  רבינו, סובר - בהרכבה שם, יהודה ר' כדברי יוסי,
להגרמי"ל  "זמנים" בספר וראה לנטיעה, הרכבה בין לחלק

ואילך. קט מע' זק"ש

.è„ÓÏ ˙‡ˆÓ87ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡ ÚËBp‰L ,88 ƒ¿≈»»≈∆«≈««¿»»¿«¿»ƒ
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰L BÏ ‰˙ÏÚ - ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»»¿»»»¿««ƒ≈

ÔÈ‡89˙‡f‰ ‰ÚÈËp‰ ˙B¯t90‰Ï¯Úa ˙B¯zÓ91‡l‡ ≈≈«¿ƒ»«…À»¿»¿»∆»
˙ÈÚÈ·¯·92Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú93L‡¯ ‡e‰L , ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»»»ƒ¿»∆…

˙BÏÈ‡Ï ‰M‰94. «»»»ƒ»

כשנה.87) חשובים בשנה יום ששלשים הנ"ל, מההלכה
של 88) ושלשים קליטה של שבתות שתי היינו: לעת. מעת

יום  מד עד בשבט מטו כשנטע והואֿהדין ראשונה. שנה
בביאור  רצד, סימן יו"ד בשו"ע וראה השנה. ראש קודם

יג. אות זו 89)הגר"א נטיעה "ופירות שם. השנה ראש
ערלה, ערלה) שני (בתוך לערלה אם בשבט, טו עד אסורין
אבא  בא חייא ר' אמר מילי, הני מנא רבעי. - לרבעי אם
מוסיף  (וי"ו הרביעית ובשנה קרא, אמר וכו', יוחנן, ר' אמר
- רביעית שנה בתוך אף ערלים, לכם יהיה ראשון, ענין על
ענין  על מוסיף וי"ו כאן (אף החמישית ובשנה רש"י)
משום  אסורה ועדיין שברביעית פעמים שם), ראה ראשון,
רבעי". משום אסורה ועדיין בחמישית ופעמים ערלה,

מיד,90) המותרת אחרת נטיעה שישנה לפי זאת, דווקא
יא. הלכה כדלהלן השנה, ערלה.91)בראש מאיסור

וטעות 92) ברבעי". "אלא רומי: ובדפוס ברביעית. בשנה
(ראה  ברבעי" לאלא) נשתבשה זו (תיבה "או וצ"ל: היא,
"וברבעי" ובכתבֿיד: אחרים). ספרים בשם הרמב"ם בגליון
מדברי  נראה וכן שם, בברייתא הוא וכן רוקח). (מעשה

להלן. בהלכה 93)רבינו (ראה נחנטו אם כלומר,
ואילך. בכלל) בשבט (וטו בשבט מטו הסמוכה)

נטיעתו 94) שבתחילת ואףֿעלֿפי ב. הלכה פ"א למעלה
כאילן  הוא הרי שגדל כיון בתשרי, אחד אחר בו הלכו
הלכה  פ"א השנה ראש ובירושלמי שם). השנה בראש (רש"י
רב  אמר בשבט). טו עד אסרו למה (כלומר, כדון "מאי ב
מטו  (שהיא אילן של שנתו בתוך עומד שהוא מכיון מנא,

שנתו". משלים בשבט), לטו בשבט

.é„ˆÈk95ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ ?96¯OÚ ‰MÓÁa ≈««≈«ƒ««¬»«¬ƒ»»»
·‡a97‡e‰ È¯‰ - Ï·Bia ˙È¯ÈOÚ ‰MÓ98ÈL CB˙a ¿»ƒ»»¬ƒƒ«≈¬≈¿¿≈

,‰¯OÚ LÏL ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú ‰Ï¯Ú»¿»«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈
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‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ99‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÔÏÈ‡‰ ¿»«∆ƒ»ƒ»¿¿«∆¬≈
‰Ï¯Ú100e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,101ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï102. »¿»««ƒ∆ƒ¿¿¿«««»»ƒ

Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁÓe103Ï·Bia ‰¯OÚ LÏL ˙MÓ ≈¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈«≈
‡e‰ - ‰¯OÚ Úa¯‡ ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿««¿«∆¿≈

ÈÚ·¯ ÚË104‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ ,105È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ∆«¿»ƒ¿»«∆ƒ¿¿«∆¬≈
Ì‡Â .ÔBÈ„t CÈ¯ˆÂ ÈÚ·¯ ‡e‰106- ‰M‰ ‰¯aÚ˙ ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿«¿»«»»

‰Ï¯ÚÏ ‰¯aÚ˙107.ÈÚ·¯Ï B‡ ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ

כנ"ל.95) בשבט, טו עד הן אסורות אופן באיזה כלומר,
מאכל 96) עץ כל "ונטעתם כג): יט, (ויקרא שנאמר כמו

הרביעית  ובשנה וגו' שנים שלש פריו, את ערלתו וערלתם
ב). הלכה פ"י (להלן למאכל שייטע גם וצריך קודש". וגו'
ט. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה

וארבעה 97) ארבעים שישנם היום, בסוף אפילו כלומר,
יום  ושלשים לקליטה, יום עשר ארבעה =) לעת מעת ימים
טו  מסוף היינו בתשרי, האחד לפני כנ"ל) שנה, שיחשבו
וכן  ימים, שני - יז סוף עד אחד, יום בו, טז סוף עד באב
סוף  עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, הלאה:
אב  (שחודש באב ל סוף עד לקליטה. עשר ארבעה הרי כט,
ד, ג, ב, באלול, א אחד, הרי יום) שלשים = מלא לעולם
כא, כ, יט, יח, יז, טז, טו, יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה,
אלול  חודש (שהרי כט סוף עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב,
הרי  ימים), ותשעה עשרים אלא בו ואין חסר, לעולם
סימן  ליורהֿדעה ש"ך (ועיין השנה ראש לפני יום שלושים

ח). קטן סעיף הפירות 99)האילן.98)רצד, שהגיעו
מעשר  (לענין ב הלכה בפ"א למעלה וכן המעשרות. לעונת
(לענין  ט הלכה שמיטה בהלכות בפ"ד ולהלן שני),

ל  הפירות כשהגיעו היא, שחנטה רבינו פירש עונת שביעית),
צ"ע. כאן החזוןֿאיש ודברי להלן. וראה המעשרות,

שם).100) אסורות מאכלות (הלכות לעולם בהנאה ואסור
המעשרות.101) לעונת טו 102)שהגיעו לאחר כלומר,

בשבט.103)בשבט. מטו האילן שיוציא מה כלומר,
צא.104) הערה למעלה לעונת 105)ראה שיגיעו כלומר,

ובמעשר  שני, למעשר הוקש רבעי נטע שהרי המעשרות,
כנ"ל. המעשרות עונת פירושה, חנטה ירושלמי 106)שני,

שלשים  נטעו ואפילו כיני, ואין ליה "אמר שם: השנה ראש
ראש  לפני יום שלשים עד אסור יהא השנה, ראש לפני יום
שלש  אין והרי שלמות, שנים שלש לאחר (כלומר, השנה
פ"ב  ביכורים ובירושלמי ביניהן)". מעוברת שנה שאין שנים
(כפי  שנים של כסדרן יונתן, לרבי שאל יוחנן "רבי ה"ד:
של  כסדרן ליה אמר תקופות. של כסדרן או מונים) שאנו
בפניֿמשה. וראה מעוברת". שנה ואפילו שנים,

חדש 107) כולל שלמות, שנים משלש נגרע אין כלומר,
העיבור.

.àéBÚË108¯OÚ ˙MÓ ·‡a ¯OÚ ‰MLa109‡Ï - ¿»¿ƒ»»»¿»ƒ¿«∆∆…
¯OÚ ˙L BÏ ‰˙ÏÚ110˙L ‰Ï¯Ú ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , »¿»¿«∆∆∆»¬≈»¿»¿«

dlk ‰¯OÚ LÏLe ‰¯OÚ ÌÈzLe ‰¯OÚ ˙Á‡111; ««∆¿≈¿≈∆¿≈¿∆¿≈À»
Úa¯‡ ˙L ÏL ‰M‰ L‡¯Ó ÈÚ·¯ ÚË ‡e‰ È¯‰Â«¬≈∆«¿»ƒ≈…«»»∆¿««¿«

.dÙBÒ „Ú ‰¯OÚ∆¿≈«»

המאכל.108) אילן כנ"ל.109)את שהרי 110)ביובל,

גידול  של יום שלשים ישארו לא קליטה, של יום יד לאחר
זו. השנה 111)בשנה ראש מירושלמי רבינו זאת למד

זעירא, רבי לפני) =) קומי ממל בר בא רבי "אמר שם:
בשנטע  בשבט), טו עד אסורים (שהפירות דברים נראים
משלשים  פחות נטע אם אבל השנה, ראש לפני יום שלשים
(כגירסת  לו" מונין שלימה שנה השנה, ראש לפני יום
אין  שלמות, שנים שלש שכשמונה זה, לפי ונמצא הראב"ד.
סימן  ביו"ד הגר"א בביאור וראה שם. - יותר לו מוסיפין

רבינו. לדברי נוספות ראיות בראב"ד וראה יג). אות רצד

.áé¯OÚ ‰MÓÁ „Ú È¯Lz L„Á L‡¯Ó ‰ÚÈËp‰ ÚË»««¿ƒ»≈……∆ƒ¿≈«¬ƒ»»»
ÌBÈÏ ÌBiÓ ÌÈL LÏL dÏ ‰BÓ - Ë·La112,‰Ï¯ÚÏ ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿¿»¿»
ÌÈB‡‚Ï È˙È‡¯Â .ÈÚ·¯Ï ÌBÈÏ ÌBiÓe113ÌÈ¯·c ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ

·ÈL‰Ïe CÈ¯‡‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,ÈÚ·¯e ‰Ï¯Ú ÔBaLÁa¿∆¿»¿»¿»ƒ≈»¿«¬ƒ¿»ƒ
¯·k ˙Ó‡‰Â ,Ì‰ ÌÈ¯ÙBÒ ˙eÚË È‡cÂ·e ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿««»¿ƒ≈¿»¡∆¿»

.dk¯„ e¯‡a≈«¿«¿»

למעלה 112) וראה הקליטה. קודם אף ממש, הנטיעה משעת
הוא  "מאימתי כהנים: בתורת הוא וכן ובהערות. ח בהלכה
פ"א  ערלה בירושלמי הוא וכן נטיעתו", משעת לו, מונה
אלא  קליטה ימי מחסרין ואין יג). א, אות שם הגר"א (ביאור
שבהלכה  וצ"ע, י. בהלכה כנ"ל לשנה, יום ל כשחושבין
שנים  ג' מונים אבל לשנה, יום חושבין כשאין הקודמת,
בחזוןֿאיש. וראה ליום. מיום מונים אין מדוע שלמות,

בה"ג 113) בשם ופירות, ד"ה י. השנה ראש בתוס' ראה
הלכות  אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה (כסףֿמשנה).

יח. טו,

.âéÔÈÏÚ‰114ÔÈ·Ïel‰Â115ÌÈÙ‚ ÈÓe116¯„Óq‰Â117- ∆»ƒ¿«»ƒ≈¿»ƒ¿«¿»«
ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa ÔÈ¯zÓ118ÌÈ·Ú‰Â .119ÌÙ¯OL À»ƒ¿»¿»»¿»ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»

ÌÈ„w‰120Ô„ÈÒÙ‰Â121ÌÈpˆ¯Á‰Â ,122ÔÈbf‰Â123„Óz‰Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««¿«ƒ¿««ƒ¿«∆∆
Ô‰lL124ÔBn¯ ÈtÏ˜e ,125ıp‰Â126ÈtÏ˜e ,BlL ∆»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈
ÌÈÊB‚‡127ÌÈÈÚ¯b‰Â128‰Ï¯Úa ÔÈ¯eÒ‡ -129ÔÈ¯zÓe , ¡ƒ¿««¿ƒƒ¬ƒ¿»¿»À»ƒ

ÈÚ·¯a130˙BÏ·Bp‰Â .131˙B¯eÒ‡ Ôlk -132. ƒ¿»ƒ¿«¿À»¬

ז.114) משנה פ"א הרכים 115)ערלה הענפים "הם
(פירוש  מאד" רכים והם הקשים, הבדים בראשי היוצאים

שם). כשפוצעין 116)המשנה הגפנים מן היוצאים "המים
(שם). ניסן" בימי הזמורות או הגפן "הוא 117)וחותכין

כרבי  ולא כתנאֿקמא רבינו (ופסק הפרי יהיה שממנו הפרח
אמר  יתברך והשם אסור, שהוא חולק אין בבוסר אבל יוסי),
בספרא: ואמר פריו, את ערלתו וערלתם כג) יט, (ויקרא
פרי" ("שאינם וסמדר גפנים ומי ולולבים לעלים פרט פריו,
מפירושו  רבינו בו שחזר ונראה שם). המשנה פירוש -
וכתב  ב), בהלכה (כנ"ל פרי אינו בוסר שאף ודעתו למשנה,
המשנה. לשון שנקט משום "בוסר", ולא "סמדר", כאן:
אבל  פרי, קרוי סמדר אף יוסי שלרבי לחדש רצו ובמשנה
כנ"ל. פרי, אינו בוסר אף שלתנאֿקמא, נמי הכי אין

בלא 118) רבעי מנטע הדברים אלו כל לאכול "שמותר
קודש  פריו כל יהיה (שם): בו אמר שהשם לפי פדיון,

(שם). פרי" אינם ואלו לה', א:119)הולולים משנה שם
ענבים  רב, בשם וכו' זעירא "רבי ובירושלמי: "ענקוקלות".
אמר  שם) רבינו פירש (וכן שליש הביאו שלא עד שלקו,
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שליש". משהביאו לקו אפילו בון, רבי בי יוסי רבי
האילנות.120) את המפסדת מזרחית קודם 121)רוח בין

בירושלמי  יוסי כרבי מכן, לאחר ובין שליש שהביאו
להלן 122)(רדב"ז). וראה הענבים, (של הגרעינים" "הם

המשנה). פירוש גרגירי 123)- על שהם "הקליפות
וראה  א. משנה פ"ו בנזיר יוסי כרבי ופסק (שם). הענבים"
שם. ובהערות ב, הלכה נזירות מהלכות בפ"ה

(שם).124) במים" והזגים החרצנים "השריית
(שם).125) החיצונה" "קליפתו אפילו כלומר,
(שם).126) לפי 127)"הפרח" שלהם", "והנץ כתב: ולא

ובביאור  א, סעיף שם יו"ד בשו"ע וראה פרח. להם שאין
ג. אות וש"ך ד, אות מכל 128)הגר"א הפרי, "שבתוך

והאפרסקים  והזיתים התמרים כגון גרעינים, לו שיש דבר
את  רבינו הזכיר ולמעלה שם). המשנה (פירוש ודומיהן"
הגרעינים, כל בכלל כללם ולא עצמם. בפני הענבים גרעיני

בכלל. והתמד הזגים אף שבענבים "וטעם 129)כיון
שהם  מפני לא וכו', בערלה וכו', הדברים אלו כל איסור
ראויים  שאינם (ואלו לצבוע ראויים שהם לפי אלא פרי,
ואמר  בערלה, לצבוע ואסור אחרת), להנאה ראויים לצביעה,
יצבע  שלא מנין יאכל, שלא אלא לי אין יאכל, "לא בספרי:
את  לרבות ערלים, ערלתו וערלתם לומר, תלמוד יהנה, ולא
שנאמר: הנ"ל, הקליפות כל של איסורם וטעם (שם). כולם"
הטפל  לרבות "את, ודרשו: פריו", את ערלתו "וערלתם

הקליפות. כלומר, אינו 130)לפרי", רבעי שנטע "לפי
וכו', לבעליו, ונאכל שני כמעשר הוא אבל בהנאה, אסור
(שם). לאכילה" הראוי פרי אלא בו יתקדש ולא

שיגמר 131) קודם הפרי, מן האילנות "מן הנופלות כלומר,
המלה  בביאור ז, משנה סוף שם וראה (שם). בישולו"

ח. הלכה ברכות מהלכות ובפ"ח "אסורות 132)"פגין",
המשנה  (פירוש וכו'" וברבעי בערלה לומר, רצונו בכל,
לא  שעדיין אף פרי, נקראים שהם לפי הדבר, וטעם שם).
אות  ובש"ך ט, אות שם הגר"א בביאור וראה בישולם. נגמר

ה.

ה'תשע"ו  שבט כ"ב שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אילן 1) הנוטע רבעי. לו יש בערלה חייב שהוא שכל יבאר

הנוטע  למאכל. עליו וחשב לסייג נטעו או לסייג מאכל
שנטעו. גזלן או ונכרי בר"ה. והנוטע שדהו, בתוך לרבים
גוי  איפכא. או נטעו, ואח"כ הקדישו או למצוה, הנוטע
או  גרעינה הנוטע סרק. אילן גבי על מאכל אילן שהרכיב
מטפח. פחותה ילדה ערלה. לעניין ממקומו האילן מן ייחור
ונטע  עבר ודין ערלה. אגוז ולא ערלה של ייחור נוטעין ודין

ערלה. של אגוז

.àÏÎÂ ,ÈÚ·¯ BÏ LÈ - ‰Ï¯Úa ·iÁ ‡e‰L Ïk…∆«»¿»¿»≈¿»ƒ¿…
:¯Ó‡pL ;ÈÚ·¯a ·iÁ BÈ‡ - ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËtL∆»ƒ»»¿»≈«»ƒ¿»ƒ∆∆¡«
‰M·e ,¯ÓB‚Â ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL LÏL»»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿≈«»»

.˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒ

.á‚ÈÒ ‰È‰iL ÂÈÏÚ BzÚ„Â ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰«≈«ƒ««¬»¿«¿»»∆ƒ¿∆¿»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÙÏ ‡Ï ˙B¯B˜Ï BÚËpL B‡ ,‰È‚Ï¿ƒ»∆¿»¿…¿≈¬≈∆»
,ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ‚ÈÒÏ BÚË .‰Ï¯Ú‰ ÔÓƒ»»¿»¿»ƒ¿»¿»«¿»«»»¿«¬»
ÔÂÈk - ‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ÏÎ‡ÓÏ BÚËpL B‡∆¿»¿«¬»¿»«¿»«»»ƒ¿»≈»
ÌÈL LÏL BÚË .·iÁ ·eiÁ ˙·LÁÓ Ba ·¯ÚL∆≈≈«¬∆∆ƒ«»¿»»»ƒ
ÏkL ;ÈÚ·¯ BÏ ÔÈ‡ - ÏÎ‡ÓÏ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,‚ÈÒÏƒ¿»ƒ»¿≈≈¿«¬»≈¿»ƒ∆…

.ÈÚ·¯ BÏ ÔÈ‡ - ‰Ï¯Ú BÏ ÔÈ‡L∆≈»¿»≈¿»ƒ

.âÏÎ‡ÓÏ BlL ÈÓÈt‰ „v‰ ‰È‰iL ·LÁÂ ÔÏÈ‡ ÚË»«ƒ»¿»«∆ƒ¿∆«««¿ƒƒ∆¿«¬»
ÏÎ‡ÓÏ ÔBzÁz‰ „v‰ ‰È‰iL B‡ ,‚ÈÒÏ ÔBˆÈÁ‰Â¿«ƒƒ¿»∆ƒ¿∆««««¿¿«¬»
·iÁ ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·LÁL ‰Ê - ‚ÈÒÏ ÔBÈÏÚ‰Â¿»∆¿ƒ¿»∆∆»«»»¿«¬»«»
;¯eËt ÌÈˆÚÏ B‡ ‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁL ‰ÊÂ ,‰Ï¯Úa¿»¿»¿∆∆»«»»ƒ¿»¿≈ƒ»
‰Ï¯Úa ·iÁ - ÛÏv‰Â .ÚËB ÏL BzÚ„a ÈeÏz ¯·c‰L∆«»»»¿«¿∆≈«¿«»»«»¿»¿»

.˙B¯zÓ - ÔÈÒÈ¯Ùw‰ Ï·‡ ,„·Ïa ˙BBi·‡‰»¬ƒƒ¿«¬»««¿ƒƒÀ»

.ã;‰Ï¯Úa ·iÁ - e‰„O CB˙a ÌÈa¯Ï ÚËBp‰«≈«¿«ƒ¿»≈«»¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈa¯Ï elÙ‡ - ÌzÚËe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆¬ƒ»«ƒ«∆¿»ƒ
.¯eËt - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»»»∆»

.ä‰ÏBÚ‰Â ,‰ÈÙÒa B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÚËBp‰«≈«ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»¿»∆
ÔÈa ,ÚËpL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÂÈÏ‡Ó≈≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆»«≈
‰Ï¯Úa ÔÈ·iÁ - ÚËpL ÔÏÊb‰Â ,BÓˆÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈≈¿«¿¿««¿»∆»««»ƒ¿»¿»

.ÈÚ·¯·eƒ¿»ƒ

.åelÙ‡ .¯eËt - ÌÈL¯Ë ÌB˜Óa ÂÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ‰»∆≈≈»ƒ¿¿»ƒ»¬ƒ
‡lL ‡e‰Â .¯eËt - ·eMÈ BÈ‡L ÌB˜Óa ÚËBp‰«≈«¿»∆≈ƒ»¿∆…
Ô‡È·nL „Ú ÂÈ˙B¯Ùa ÏtËnL ÏetË È„k ‰OBÚ ‰È‰Èƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿«≈¿≈»«∆¿ƒ»
·iÁ - BÏetË È„k ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;·eMÈÏ¿ƒ¬»ƒ»»∆¿≈ƒ«»

.‰Ï¯Úa¿»¿»

.æ˙ÈÊ B‡ ·ÏeÏÏ ‚B¯˙‡ ÚËpL ÔB‚k ,‰ÂˆÓÏ ÚËBp‰«≈«¿ƒ¿»¿∆»«∆¿¿»«ƒ
- ÚË Ck ¯Á‡Â LÈc˜‰ .‰Ï¯Úa ·iÁ - ‰¯BnÏ«¿»«»¿»¿»ƒ¿ƒ¿««»»«
·iÁ - LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÚË ;‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ»»¿»»«¿««»ƒ¿ƒ«»

.‰Ï¯Úa¿»¿»

.çÏÚ Û‡ .‰Ï¯Úa ·iÁ - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa ÚËBp‰«≈«¿»ƒ∆≈»«»¿»¿»««
.˙BÏÈ‡Ï ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ ,ÌÈÚ¯ÊÏ ı¯‡k BÈ‡L Ètƒ∆≈»»∆ƒ¿»ƒ¬≈»»∆¿ƒ»

.è‰Ê .‰Ï¯Úa ·iÁ - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL ÔÏÈ‡ƒ»∆¿»¿««ƒ«»¿»¿»∆
ı¯‡Ï eÈ˙B·‡ e‡a ‡lL „Ú ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÚËpL∆»¿¿≈»ƒ«∆…»¬≈»»∆
È„·BÚ eÚËpM ‰Ó Û‡ ,ı¯‡Ï e‡aMÓ Ï·‡ ;¯eËt -»¬»ƒ∆»»»∆««∆»¿¿≈
ÌzÚËe ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ;·iÁ - ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿«¿∆

.‰‡Èa ˙ÚMÓ -ƒ¿«ƒ»

.éÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ·Èk¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ««¬»««≈ƒ«
.ÈÚ·¯ ÚË ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ LÈÂ .‰Ï¯Úa ·iÁ - ˜¯Ò¿»«»¿»¿»¿≈¿≈»ƒ∆«¿»ƒ
ÚËk L„˜ ‡e‰ È¯‰ - BÊ ‰ÂˆÓa ‚‰Ï ‡a Ì‡L∆ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿»¬≈…∆¿∆«
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44



קסה ipy xyrn zekld - mirxf xtq - hay `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ99‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÔÏÈ‡‰ ¿»«∆ƒ»ƒ»¿¿«∆¬≈
‰Ï¯Ú100e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,101ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï102. »¿»««ƒ∆ƒ¿¿¿«««»»ƒ

Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁÓe103Ï·Bia ‰¯OÚ LÏL ˙MÓ ≈¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈«≈
‡e‰ - ‰¯OÚ Úa¯‡ ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿««¿«∆¿≈

ÈÚ·¯ ÚË104‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ ,105È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ∆«¿»ƒ¿»«∆ƒ¿¿«∆¬≈
Ì‡Â .ÔBÈ„t CÈ¯ˆÂ ÈÚ·¯ ‡e‰106- ‰M‰ ‰¯aÚ˙ ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿«¿»«»»

‰Ï¯ÚÏ ‰¯aÚ˙107.ÈÚ·¯Ï B‡ ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ

כנ"ל.95) בשבט, טו עד הן אסורות אופן באיזה כלומר,
מאכל 96) עץ כל "ונטעתם כג): יט, (ויקרא שנאמר כמו

הרביעית  ובשנה וגו' שנים שלש פריו, את ערלתו וערלתם
ב). הלכה פ"י (להלן למאכל שייטע גם וצריך קודש". וגו'
ט. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה

וארבעה 97) ארבעים שישנם היום, בסוף אפילו כלומר,
יום  ושלשים לקליטה, יום עשר ארבעה =) לעת מעת ימים
טו  מסוף היינו בתשרי, האחד לפני כנ"ל) שנה, שיחשבו
וכן  ימים, שני - יז סוף עד אחד, יום בו, טז סוף עד באב
סוף  עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, הלאה:
אב  (שחודש באב ל סוף עד לקליטה. עשר ארבעה הרי כט,
ד, ג, ב, באלול, א אחד, הרי יום) שלשים = מלא לעולם
כא, כ, יט, יח, יז, טז, טו, יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה,
אלול  חודש (שהרי כט סוף עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב,
הרי  ימים), ותשעה עשרים אלא בו ואין חסר, לעולם
סימן  ליורהֿדעה ש"ך (ועיין השנה ראש לפני יום שלושים

ח). קטן סעיף הפירות 99)האילן.98)רצד, שהגיעו
מעשר  (לענין ב הלכה בפ"א למעלה וכן המעשרות. לעונת
(לענין  ט הלכה שמיטה בהלכות בפ"ד ולהלן שני),

ל  הפירות כשהגיעו היא, שחנטה רבינו פירש עונת שביעית),
צ"ע. כאן החזוןֿאיש ודברי להלן. וראה המעשרות,

שם).100) אסורות מאכלות (הלכות לעולם בהנאה ואסור
המעשרות.101) לעונת טו 102)שהגיעו לאחר כלומר,

בשבט.103)בשבט. מטו האילן שיוציא מה כלומר,
צא.104) הערה למעלה לעונת 105)ראה שיגיעו כלומר,

ובמעשר  שני, למעשר הוקש רבעי נטע שהרי המעשרות,
כנ"ל. המעשרות עונת פירושה, חנטה ירושלמי 106)שני,

שלשים  נטעו ואפילו כיני, ואין ליה "אמר שם: השנה ראש
ראש  לפני יום שלשים עד אסור יהא השנה, ראש לפני יום
שלש  אין והרי שלמות, שנים שלש לאחר (כלומר, השנה
פ"ב  ביכורים ובירושלמי ביניהן)". מעוברת שנה שאין שנים
(כפי  שנים של כסדרן יונתן, לרבי שאל יוחנן "רבי ה"ד:
של  כסדרן ליה אמר תקופות. של כסדרן או מונים) שאנו
בפניֿמשה. וראה מעוברת". שנה ואפילו שנים,

חדש 107) כולל שלמות, שנים משלש נגרע אין כלומר,
העיבור.

.àéBÚË108¯OÚ ˙MÓ ·‡a ¯OÚ ‰MLa109‡Ï - ¿»¿ƒ»»»¿»ƒ¿«∆∆…
¯OÚ ˙L BÏ ‰˙ÏÚ110˙L ‰Ï¯Ú ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , »¿»¿«∆∆∆»¬≈»¿»¿«

dlk ‰¯OÚ LÏLe ‰¯OÚ ÌÈzLe ‰¯OÚ ˙Á‡111; ««∆¿≈¿≈∆¿≈¿∆¿≈À»
Úa¯‡ ˙L ÏL ‰M‰ L‡¯Ó ÈÚ·¯ ÚË ‡e‰ È¯‰Â«¬≈∆«¿»ƒ≈…«»»∆¿««¿«

.dÙBÒ „Ú ‰¯OÚ∆¿≈«»

המאכל.108) אילן כנ"ל.109)את שהרי 110)ביובל,

גידול  של יום שלשים ישארו לא קליטה, של יום יד לאחר
זו. השנה 111)בשנה ראש מירושלמי רבינו זאת למד

זעירא, רבי לפני) =) קומי ממל בר בא רבי "אמר שם:
בשנטע  בשבט), טו עד אסורים (שהפירות דברים נראים
משלשים  פחות נטע אם אבל השנה, ראש לפני יום שלשים
(כגירסת  לו" מונין שלימה שנה השנה, ראש לפני יום
אין  שלמות, שנים שלש שכשמונה זה, לפי ונמצא הראב"ד.
סימן  ביו"ד הגר"א בביאור וראה שם. - יותר לו מוסיפין

רבינו. לדברי נוספות ראיות בראב"ד וראה יג). אות רצד

.áé¯OÚ ‰MÓÁ „Ú È¯Lz L„Á L‡¯Ó ‰ÚÈËp‰ ÚË»««¿ƒ»≈……∆ƒ¿≈«¬ƒ»»»
ÌBÈÏ ÌBiÓ ÌÈL LÏL dÏ ‰BÓ - Ë·La112,‰Ï¯ÚÏ ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿¿»¿»
ÌÈB‡‚Ï È˙È‡¯Â .ÈÚ·¯Ï ÌBÈÏ ÌBiÓe113ÌÈ¯·c ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ

·ÈL‰Ïe CÈ¯‡‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,ÈÚ·¯e ‰Ï¯Ú ÔBaLÁa¿∆¿»¿»¿»ƒ≈»¿«¬ƒ¿»ƒ
¯·k ˙Ó‡‰Â ,Ì‰ ÌÈ¯ÙBÒ ˙eÚË È‡cÂ·e ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿««»¿ƒ≈¿»¡∆¿»

.dk¯„ e¯‡a≈«¿«¿»

למעלה 112) וראה הקליטה. קודם אף ממש, הנטיעה משעת
הוא  "מאימתי כהנים: בתורת הוא וכן ובהערות. ח בהלכה
פ"א  ערלה בירושלמי הוא וכן נטיעתו", משעת לו, מונה
אלא  קליטה ימי מחסרין ואין יג). א, אות שם הגר"א (ביאור
שבהלכה  וצ"ע, י. בהלכה כנ"ל לשנה, יום ל כשחושבין
שנים  ג' מונים אבל לשנה, יום חושבין כשאין הקודמת,
בחזוןֿאיש. וראה ליום. מיום מונים אין מדוע שלמות,

בה"ג 113) בשם ופירות, ד"ה י. השנה ראש בתוס' ראה
הלכות  אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה (כסףֿמשנה).

יח. טו,

.âéÔÈÏÚ‰114ÔÈ·Ïel‰Â115ÌÈÙ‚ ÈÓe116¯„Óq‰Â117- ∆»ƒ¿«»ƒ≈¿»ƒ¿«¿»«
ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa ÔÈ¯zÓ118ÌÈ·Ú‰Â .119ÌÙ¯OL À»ƒ¿»¿»»¿»ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»

ÌÈ„w‰120Ô„ÈÒÙ‰Â121ÌÈpˆ¯Á‰Â ,122ÔÈbf‰Â123„Óz‰Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««¿«ƒ¿««ƒ¿«∆∆
Ô‰lL124ÔBn¯ ÈtÏ˜e ,125ıp‰Â126ÈtÏ˜e ,BlL ∆»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈
ÌÈÊB‚‡127ÌÈÈÚ¯b‰Â128‰Ï¯Úa ÔÈ¯eÒ‡ -129ÔÈ¯zÓe , ¡ƒ¿««¿ƒƒ¬ƒ¿»¿»À»ƒ

ÈÚ·¯a130˙BÏ·Bp‰Â .131˙B¯eÒ‡ Ôlk -132. ƒ¿»ƒ¿«¿À»¬

ז.114) משנה פ"א הרכים 115)ערלה הענפים "הם
(פירוש  מאד" רכים והם הקשים, הבדים בראשי היוצאים

שם). כשפוצעין 116)המשנה הגפנים מן היוצאים "המים
(שם). ניסן" בימי הזמורות או הגפן "הוא 117)וחותכין

כרבי  ולא כתנאֿקמא רבינו (ופסק הפרי יהיה שממנו הפרח
אמר  יתברך והשם אסור, שהוא חולק אין בבוסר אבל יוסי),
בספרא: ואמר פריו, את ערלתו וערלתם כג) יט, (ויקרא
פרי" ("שאינם וסמדר גפנים ומי ולולבים לעלים פרט פריו,
מפירושו  רבינו בו שחזר ונראה שם). המשנה פירוש -
וכתב  ב), בהלכה (כנ"ל פרי אינו בוסר שאף ודעתו למשנה,
המשנה. לשון שנקט משום "בוסר", ולא "סמדר", כאן:
אבל  פרי, קרוי סמדר אף יוסי שלרבי לחדש רצו ובמשנה
כנ"ל. פרי, אינו בוסר אף שלתנאֿקמא, נמי הכי אין

בלא 118) רבעי מנטע הדברים אלו כל לאכול "שמותר
קודש  פריו כל יהיה (שם): בו אמר שהשם לפי פדיון,

(שם). פרי" אינם ואלו לה', א:119)הולולים משנה שם
ענבים  רב, בשם וכו' זעירא "רבי ובירושלמי: "ענקוקלות".
אמר  שם) רבינו פירש (וכן שליש הביאו שלא עד שלקו,
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שליש". משהביאו לקו אפילו בון, רבי בי יוסי רבי
האילנות.120) את המפסדת מזרחית קודם 121)רוח בין

בירושלמי  יוסי כרבי מכן, לאחר ובין שליש שהביאו
להלן 122)(רדב"ז). וראה הענבים, (של הגרעינים" "הם

המשנה). פירוש גרגירי 123)- על שהם "הקליפות
וראה  א. משנה פ"ו בנזיר יוסי כרבי ופסק (שם). הענבים"
שם. ובהערות ב, הלכה נזירות מהלכות בפ"ה

(שם).124) במים" והזגים החרצנים "השריית
(שם).125) החיצונה" "קליפתו אפילו כלומר,
(שם).126) לפי 127)"הפרח" שלהם", "והנץ כתב: ולא

ובביאור  א, סעיף שם יו"ד בשו"ע וראה פרח. להם שאין
ג. אות וש"ך ד, אות מכל 128)הגר"א הפרי, "שבתוך

והאפרסקים  והזיתים התמרים כגון גרעינים, לו שיש דבר
את  רבינו הזכיר ולמעלה שם). המשנה (פירוש ודומיהן"
הגרעינים, כל בכלל כללם ולא עצמם. בפני הענבים גרעיני

בכלל. והתמד הזגים אף שבענבים "וטעם 129)כיון
שהם  מפני לא וכו', בערלה וכו', הדברים אלו כל איסור
ראויים  שאינם (ואלו לצבוע ראויים שהם לפי אלא פרי,
ואמר  בערלה, לצבוע ואסור אחרת), להנאה ראויים לצביעה,
יצבע  שלא מנין יאכל, שלא אלא לי אין יאכל, "לא בספרי:
את  לרבות ערלים, ערלתו וערלתם לומר, תלמוד יהנה, ולא
שנאמר: הנ"ל, הקליפות כל של איסורם וטעם (שם). כולם"
הטפל  לרבות "את, ודרשו: פריו", את ערלתו "וערלתם

הקליפות. כלומר, אינו 130)לפרי", רבעי שנטע "לפי
וכו', לבעליו, ונאכל שני כמעשר הוא אבל בהנאה, אסור
(שם). לאכילה" הראוי פרי אלא בו יתקדש ולא

שיגמר 131) קודם הפרי, מן האילנות "מן הנופלות כלומר,
המלה  בביאור ז, משנה סוף שם וראה (שם). בישולו"

ח. הלכה ברכות מהלכות ובפ"ח "אסורות 132)"פגין",
המשנה  (פירוש וכו'" וברבעי בערלה לומר, רצונו בכל,
לא  שעדיין אף פרי, נקראים שהם לפי הדבר, וטעם שם).
אות  ובש"ך ט, אות שם הגר"א בביאור וראה בישולם. נגמר

ה.

ה'תשע"ו  שבט כ"ב שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אילן 1) הנוטע רבעי. לו יש בערלה חייב שהוא שכל יבאר

הנוטע  למאכל. עליו וחשב לסייג נטעו או לסייג מאכל
שנטעו. גזלן או ונכרי בר"ה. והנוטע שדהו, בתוך לרבים
גוי  איפכא. או נטעו, ואח"כ הקדישו או למצוה, הנוטע
או  גרעינה הנוטע סרק. אילן גבי על מאכל אילן שהרכיב
מטפח. פחותה ילדה ערלה. לעניין ממקומו האילן מן ייחור
ונטע  עבר ודין ערלה. אגוז ולא ערלה של ייחור נוטעין ודין

ערלה. של אגוז

.àÏÎÂ ,ÈÚ·¯ BÏ LÈ - ‰Ï¯Úa ·iÁ ‡e‰L Ïk…∆«»¿»¿»≈¿»ƒ¿…
:¯Ó‡pL ;ÈÚ·¯a ·iÁ BÈ‡ - ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËtL∆»ƒ»»¿»≈«»ƒ¿»ƒ∆∆¡«
‰M·e ,¯ÓB‚Â ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL LÏL»»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿≈«»»

.˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒ

.á‚ÈÒ ‰È‰iL ÂÈÏÚ BzÚ„Â ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰«≈«ƒ««¬»¿«¿»»∆ƒ¿∆¿»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÙÏ ‡Ï ˙B¯B˜Ï BÚËpL B‡ ,‰È‚Ï¿ƒ»∆¿»¿…¿≈¬≈∆»
,ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ‚ÈÒÏ BÚË .‰Ï¯Ú‰ ÔÓƒ»»¿»¿»ƒ¿»¿»«¿»«»»¿«¬»
ÔÂÈk - ‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ÏÎ‡ÓÏ BÚËpL B‡∆¿»¿«¬»¿»«¿»«»»ƒ¿»≈»
ÌÈL LÏL BÚË .·iÁ ·eiÁ ˙·LÁÓ Ba ·¯ÚL∆≈≈«¬∆∆ƒ«»¿»»»ƒ
ÏkL ;ÈÚ·¯ BÏ ÔÈ‡ - ÏÎ‡ÓÏ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,‚ÈÒÏƒ¿»ƒ»¿≈≈¿«¬»≈¿»ƒ∆…

.ÈÚ·¯ BÏ ÔÈ‡ - ‰Ï¯Ú BÏ ÔÈ‡L∆≈»¿»≈¿»ƒ

.âÏÎ‡ÓÏ BlL ÈÓÈt‰ „v‰ ‰È‰iL ·LÁÂ ÔÏÈ‡ ÚË»«ƒ»¿»«∆ƒ¿∆«««¿ƒƒ∆¿«¬»
ÏÎ‡ÓÏ ÔBzÁz‰ „v‰ ‰È‰iL B‡ ,‚ÈÒÏ ÔBˆÈÁ‰Â¿«ƒƒ¿»∆ƒ¿∆««««¿¿«¬»
·iÁ ÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·LÁL ‰Ê - ‚ÈÒÏ ÔBÈÏÚ‰Â¿»∆¿ƒ¿»∆∆»«»»¿«¬»«»
;¯eËt ÌÈˆÚÏ B‡ ‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁL ‰ÊÂ ,‰Ï¯Úa¿»¿»¿∆∆»«»»ƒ¿»¿≈ƒ»
‰Ï¯Úa ·iÁ - ÛÏv‰Â .ÚËB ÏL BzÚ„a ÈeÏz ¯·c‰L∆«»»»¿«¿∆≈«¿«»»«»¿»¿»

.˙B¯zÓ - ÔÈÒÈ¯Ùw‰ Ï·‡ ,„·Ïa ˙BBi·‡‰»¬ƒƒ¿«¬»««¿ƒƒÀ»

.ã;‰Ï¯Úa ·iÁ - e‰„O CB˙a ÌÈa¯Ï ÚËBp‰«≈«¿«ƒ¿»≈«»¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈa¯Ï elÙ‡ - ÌzÚËe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆¬ƒ»«ƒ«∆¿»ƒ
.¯eËt - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»»»∆»

.ä‰ÏBÚ‰Â ,‰ÈÙÒa B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÚËBp‰«≈«ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»¿»∆
ÔÈa ,ÚËpL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÂÈÏ‡Ó≈≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆»«≈
‰Ï¯Úa ÔÈ·iÁ - ÚËpL ÔÏÊb‰Â ,BÓˆÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈≈¿«¿¿««¿»∆»««»ƒ¿»¿»

.ÈÚ·¯·eƒ¿»ƒ

.åelÙ‡ .¯eËt - ÌÈL¯Ë ÌB˜Óa ÂÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ‰»∆≈≈»ƒ¿¿»ƒ»¬ƒ
‡lL ‡e‰Â .¯eËt - ·eMÈ BÈ‡L ÌB˜Óa ÚËBp‰«≈«¿»∆≈ƒ»¿∆…
Ô‡È·nL „Ú ÂÈ˙B¯Ùa ÏtËnL ÏetË È„k ‰OBÚ ‰È‰Èƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿«≈¿≈»«∆¿ƒ»
·iÁ - BÏetË È„k ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;·eMÈÏ¿ƒ¬»ƒ»»∆¿≈ƒ«»

.‰Ï¯Úa¿»¿»

.æ˙ÈÊ B‡ ·ÏeÏÏ ‚B¯˙‡ ÚËpL ÔB‚k ,‰ÂˆÓÏ ÚËBp‰«≈«¿ƒ¿»¿∆»«∆¿¿»«ƒ
- ÚË Ck ¯Á‡Â LÈc˜‰ .‰Ï¯Úa ·iÁ - ‰¯BnÏ«¿»«»¿»¿»ƒ¿ƒ¿««»»«
·iÁ - LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÚË ;‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ»»¿»»«¿««»ƒ¿ƒ«»

.‰Ï¯Úa¿»¿»

.çÏÚ Û‡ .‰Ï¯Úa ·iÁ - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa ÚËBp‰«≈«¿»ƒ∆≈»«»¿»¿»««
.˙BÏÈ‡Ï ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ ,ÌÈÚ¯ÊÏ ı¯‡k BÈ‡L Ètƒ∆≈»»∆ƒ¿»ƒ¬≈»»∆¿ƒ»

.è‰Ê .‰Ï¯Úa ·iÁ - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL ÔÏÈ‡ƒ»∆¿»¿««ƒ«»¿»¿»∆
ı¯‡Ï eÈ˙B·‡ e‡a ‡lL „Ú ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÚËpL∆»¿¿≈»ƒ«∆…»¬≈»»∆
È„·BÚ eÚËpM ‰Ó Û‡ ,ı¯‡Ï e‡aMÓ Ï·‡ ;¯eËt -»¬»ƒ∆»»»∆««∆»¿¿≈
ÌzÚËe ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ;·iÁ - ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿«¿∆

.‰‡Èa ˙ÚMÓ -ƒ¿«ƒ»

.éÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ·Èk¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ««¬»««≈ƒ«
.ÈÚ·¯ ÚË ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ LÈÂ .‰Ï¯Úa ·iÁ - ˜¯Ò¿»«»¿»¿»¿≈¿≈»ƒ∆«¿»ƒ
ÚËk L„˜ ‡e‰ È¯‰ - BÊ ‰ÂˆÓa ‚‰Ï ‡a Ì‡L∆ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿»¬≈…∆¿∆«
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.àéB‡ ,ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ¯eÁÈ B‡ ‰ÈÚ¯b ÚËBp‰ „Á‡∆»«≈««¿ƒ»ƒƒ»ƒ»
- ¯Á‡ ÌB˜Óa BÚËe BÓB˜nÓ ÔÏÈ‡‰ Ïk ˙‡ ¯˜ÚL∆»«∆»»ƒ»ƒ¿¿»¿»«≈
BÚÊÚÊ .B˙ÚÈË ˙ÚMÓ ‰BÓe .‰Ï¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»¿»¿»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿¿
ÏBÎÈ Ì‡ :¯ÙÚ ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ Ck ¯Á‡Â B¯˜Ú ‡ÏÂ¿…¬»¿««»ƒ≈¿ƒ»»»ƒ»
Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ ‡Ï el‡ ˙BÈÁÏƒ¿ƒ…ƒ≈¿ƒ»¬≈∆»¿ƒ

.·iÁÂ ,ÚËÂ ¯˜ÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï«¬≈∆¿∆»«¿»«¿«»

.áéelÙ‡ ,„Á‡ L¯L epnÓ ¯‡LÂ ¯˜ÚpL ÔÏÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆…∆∆»¬ƒ
B¯ÈÊÁ‰Â ,ÈM‰ ˙‡ ÔÈÓ˜B¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ËÁÓk¿««∆¿«¿ƒ»»»¿ƒ∆«»ƒ¿∆¡ƒ
¯˜Ú .˙BÈÁÏ ÏBÎiL ÈtÓ ,¯eËt - BÚËe BÓB˜ÓÏƒ¿¿»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¡«
BÚËe ¯ÊÁÂ ,BnÚ da ÂÈL¯ML ÚÏq‰ ‰¯˜ÚÂ BlkÀ¿∆∆¿»«∆«∆»»»»ƒ¿»«¿»
‰È‰ Ì‡ :ÂÈL¯L ˙B·È·qL ‰Ó„‡‰ ÏÎa ‡e‰L ‰Ók¿»∆¿»»¬»»∆¿ƒ»»»ƒ»»
‡e‰ È¯‰ - ÚË ‡Ï el‡ ‰Ó„‡ d˙B‡Ó ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ»ƒ¿≈»¬»»ƒ…»«¬≈

.·iÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;¯˜Ú ‡lL ÈÓk¿ƒ∆…∆¡«¿ƒ»«»

.âé.‰Ï¯Úa ·iÁ - ÛÈÏÁ‰Â ı¯‡‰ ÌÚÓ BˆvwL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»»∆¿∆¡ƒ«»¿»¿»
.‰ˆÈˆ˜ ˙ÚMÓ BÏ ÔÈBÓeƒƒ¿«¿ƒ»

.ãé- ·Èk¯n‰ „Á‡Â CÈ¯·n‰ „Á‡Â ÚËBp‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ
ÔÓ „Á‡ „a C˙ÁLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ«»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««∆»ƒ
Ï·‡ ;¯Á‡ ÔÏÈ‡· B·Èk¯‰ B‡ ı¯‡a BÎÈ¯·‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¬»
B‡ ı¯‡a CÈ¯·‰Â Ô˜f‰ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ „a Á˙Ó Ì‡ƒ»««∆»ƒ»ƒ»«»≈¿ƒ¿ƒ»»∆
Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ „a‰ ¯wÚÂ ,¯Á‡ ÔÏÈ‡a B·Èk¯‰ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ«««¿…∆»ƒ»«»≈

.¯eËt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»

.åèCk ¯Á‡Â ,˙B¯t ‰OÚÂ CÈ¯·‰L „Ïi‰ ‰Ê Ï„b»«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿««»
‰ÚMÓ ‰BÓ - Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ ‡e‰L B¯wÚ ˜Òt»«ƒ»∆¿…∆»ƒ»«»≈∆ƒ»»
.¯z‰a eÏ„bL ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ - ˙B¯t‰ Ô˙B‡Â .˜ÒÙpL∆ƒ¿«¿»«≈À»ƒƒ¿≈∆»¿¿∆≈
eÙÈÒB‰L „Ú ¯wÚ‰ ˜ÒÙpL ¯Á‡ ÔÁÈp‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ»««∆ƒ¿«»ƒ»«∆ƒ

.ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ

.æèelÙ‡ ,‰cÏia ˙B¯t eÈ‰Â ,‰˜Êa dÎaqL ‰cÏÈ«¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈»¿»≈««¿»¬ƒ
,ÔÈ¯eÒ‡ ‰cÏÈ ÏL ˙B¯t‰ el‡ È¯‰ - ÌÈ˙‡Ó eÙÈÒB‰ƒ»«ƒ¬≈≈«≈∆«¿»¬ƒ

.¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆»ƒ»»»

.æé¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡a „a epnÓ CÈ¯·‰L ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿ƒƒ∆«»»∆¿««»∆¡«
- ı¯‡a CÈ¯·‰L „a‰ ÔÓ ÈÁ ‡e‰ È¯‰Â Blk ÔÏÈ‡‰»ƒ»À«¬≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»»∆
.‰Ï¯Úa ·iÁÂ ,Úh ‰zÚ el‡k ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OÚ«¬»ƒ»¿ƒ«»ƒ«¿«»¿»¿»
‰ÚMÓ ‰Î¯·‰‰ ÔÓ ÁÓvM ‰ÓÏe ÔÏÈ‡Ï ‰BÓe∆»ƒ»¿«∆»«ƒ««¿»»ƒ»»

.¯˜ÚpL∆∆¡«

.çé„Á‡ „a CÈ¯·‰Â ,ÁÓˆÂ ı¯‡a „a CÈ¯·‰L È¯‰¬≈∆ƒ¿ƒ«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«∆»
ÔÓ CÈ¯·‰Â ¯ÊÁÂ ,ÁÓˆÂ ı¯‡a ÁÓvM ‰nÓƒ«∆»«»»∆¿»«¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‰Ê ÔÈ¯ÚÓ [‰‡Ó] Ô‰ elÙ‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¬ƒ≈≈»¿…ƒ∆»∆ƒ
Ì‡Â .¯zÓ Ïk‰ - ÔBL‡¯‰ ¯wÚ‰ ÔÓ e˜ÒÙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ«…À»¿ƒ
.˜ÒÙpL ‰ÚMÓ ÏkÏ ‰BÓ - ÔBL‡¯‰ ¯wÚ ˜ÒÙƒ¿«ƒ«»ƒ∆«…ƒ»»∆ƒ¿«

.èéÔÓ ;‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt - ÚÊb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ÔÏÈ‡ƒ»«≈ƒ«∆«»ƒ»»¿»ƒ

˙·iÁ - ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‰cÏÈ .·iÁ - ÌÈL¯M‰«»»ƒ«»«¿»¿»ƒ∆««∆∆
˙· ‰ÚÈËk ˙È‡¯pL ÈtÓ ,‰È˙BL Ïk ‰Ï¯Úa¿»¿»»¿∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«
B‡ ,˙Á‡ ‰ÚÈËa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .d˙L¿»»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»««
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;·Ê ‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««¿»»»¬»ƒ»»
ÔÈBÓe ,ÏB˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÁÙhÓ ˙BÁt Blk Ì¯k‰«∆∆À»ƒ∆«¬≈∆≈ƒ

.˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏ ÔÈBnL C¯„k¿∆∆∆ƒƒ¿»»ƒ»

.ëÏL ÊB‚‡ ÔÈÚËB ÔÈ‡Â ,‰Ï¯Ú ÏL ¯eÁÈ ÔÈÚËB¿ƒƒ∆»¿»¿≈¿ƒ¡∆
tÓ ,‰Ï¯ÚÔÈ¯eÒ‡ ‰Ï¯Ú ˙B¯Ùe ,È¯t ‡e‰L È »¿»ƒ¿≈∆¿ƒ≈»¿»¬ƒ

Ì‡Â .˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰‡‰a«¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»¿ƒ
¯‡Lk ¯zÓ ÁÓBv‰ È¯‰ - ‰Ï¯Ú ÏL ÊB‚‡ ÚËÂ ¯·Ú»«¿»«¡∆»¿»¬≈«≈«À»ƒ¿»

.˙BÏÈ‡‰»ƒ»

.àë,ÌÈÏ˜„a ‰Ï¯Ú ÏL ˙BiÙk ÔÈ·Èk¯Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ«¿ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒ
¯·c ÏkL .¯zÓ - ·Èk¯‰Â ¯·Ú .È¯Ùk Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒÀ»∆»»»
È¯‰ - ¯zÓ „Á‡Â ¯eÒ‡ „Á‡ ,ÔÈÓ¯B‚ ÈL BÏ LiL∆≈¿≈¿ƒ∆»»¿∆»À»¬≈
˙B¯tÓ ÁÓBv‰ ,CÎÈÙÏ .¯zÓ Ì‰ÈMÓ Ì¯‚p‰ ‰Ê∆«ƒ¿»ƒ¿≈∆À»¿ƒ»«≈«ƒ≈
¯eÒ‡‰ È¯t‰ ÁenvÏ Ì¯‚ È¯‰L ,¯zÓ - ‰Ï¯Ú»¿»À»∆¬≈»««ƒ««¿ƒ»»

.˙¯zn‰ ı¯‡‰Â¿»»∆«À∆∆

ה'תשע"ו  שבט כ"ג שלישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) הוידוי. הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי מהו יבאר

ישאר  שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה
שצריך  נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות. אחת אצלו
טבלו  נשרף יתודה. ואח"כ הסדר, על המתנות כל להפריש
אלא  לו שאין מי מתודה. אם לכהן ראשון מעשר נתן אם או
פסוקי  מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או בכורים

הוידוי.

.à˙BcÂ˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈ‡ÈˆBnL ¯Á‡ ÈÈ ÈÙÏ3 ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»««∆ƒƒ
˙Bzn‰ Ïk4ı¯‡‰ Ú¯ÊaL5‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .6ÈecÂ »««»∆¿∆«»»∆¿∆«ƒ¿»ƒ

¯OÚÓ7. «¬≈

חטא 2) אשר "והתוודה כמו החטא על הם הוידויים כל
כאן  ואף ישראל", בני עוונות כל את עליו "והתוודה עליה",
הוסרה  אבותינו ובעוונות בחטאינו כי על מתוודה הוא
ומעשרות  תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה
רחם" פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא כאמרו
לקרוא  הוא: והוידוי ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי וזהו
וגו' הבית מן הקודש "בערתי בדברים: התורה פסוקי את
אומר  ואינו ודבש". חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר

שני. שבמעשר מרשותו:3)הדרשות מוציאין כלומר,
ללויים, לכהנים, - ופאה שכחה ולקט ומעשרות, תרומות
זריקה  ידי על מבער הוא רבעי ונטע שני ומעשר ולעניים,

באש. שריפה או ולוייה 4)לים כהונה מתנות היינו
שנאמר  לה' מתנה שהוא זה, בכלל שני מעשר ואף ועניים.
קודש  הוא לה' העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר "וכל

גבוה. ממון והוא ומעשרות 5)לה'", תרומות היינו
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ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי עניים, ומתנות
הוידוי. עם קשר כל להן חכמים.6)שאין אף 7)בלשון

הארץ, שבזרע המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי פי על
במעשר  הוא הוידוי שעיקר מפני מעשר", "וידוי קראוהו

שני.

.áÔÈLÈ¯ÙnL ‰M‰ ¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê ÈecÂ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿«ƒƒ∆∆»«««»»∆«¿ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ da8¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL ;9z¯Ó‡Â10 »«¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆«¿≈¿»«¿»

.˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ

השלישית 8) השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית כלומר,
עני. מעשר שנות שהן כל 9)והשישית, "את וגומר:

עני. מעשר אף היינו וכו', תבואתך" היא 10)מעשר וזו
מעשר. וידוי מצוות

.â‰ÁÓa ?ÔÈcÂ˙Ó È˙ÓÈ‡11ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈa ≈»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¬∆
ÁÒt12‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL .˙ÈÚÈ·L ÏLÂ ˙ÈÚÈ·¯ ÏL ∆«∆¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ∆∆¡«ƒ¿«∆

Ba ÌÈÏk ˙B¯OÚn‰ ÏkL Ï‚¯a - ¯OÚÏ13ÔÈ‡Â ; «¿≈»∆∆∆»«««¿»ƒ¿≈
ÁÒt‰14Ïk ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰MÓ ÚÈbÓ15˙B¯t «∆««ƒ«ƒ»»¿ƒƒ∆»»≈

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÈa ,e¯OÚ˙ ˙ÈLÈÏL16˙B¯t ÔÈa ¿ƒƒƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈≈
.ı¯‡‰»»∆

לוידוי 11) איחרוהו - לוידוי" כשר היום ש"כל פי על ואף
אלא  טוב ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל

כדי 12)מנחה. - פסח של ראשון טוב ביום "ויתוודה
ונטע  שני מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה
מערב  ביער שכבר פי על שאף לבעלים, נאכלים שהם רבעי
טוב, יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב, יום
ויתוודה  הבית") מן הקודש "ביערתי לומר יכול ואינו
של  שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית
טוב, ביום אינה שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב יום

במנחה)". מתוודה כשהרג 13)ולכן כבר כלומר, בא ל
הקודמת. השנה של הפירות כל את לעשר הספיק

כל 14) את לעשר מכלה הוא "אימתי ג: הלכה שם ירושלמי
שישית  של הדין והוא רביעית", של בפסח הפירות,

כשכל.15)בשביעית. גם 16)כלומר, רבינו לדעת
התורה. מן מתעשרים האילן פירות

.ãÌBia ‡l‡ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡17ÌBi‰ ÏÎÂ ,18ÈecÂÏ ¯Lk ≈ƒ¿«ƒ∆»«¿»«»≈¿ƒ
- ˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈ·e ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈ·e .¯OÚn‰««¬≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

˙BcÂ˙‰Ïe ¯Ú·Ï ·iÁ19. «»¿«≈¿ƒ¿«

בלילה.17) שמצוותו 18)ולא דבר הכלל, שם:"זה משנה
היום". כל כשר מצוה 19)ביום, הבית שבפני אלא

בפני  שאף וכיוון ה', לפני שנאמר: במקדש, להתוודות
מתוודה  לכן בדיעבד, יצא, מקום בכל התוודה אם הבית,
זה  הרי מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני שלא אף
נש  בר "חד ד: הלכה א פרק תענית ובירושלמי כדיעבד.
מעשרותיו  (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק הווה
מן  הקודש ביערתי אמור: קום מנא, רבי ליה אמר כתיקונן),
חולק  והראב"ד הבית. בפני שלא אף שמתוודין הרי הבית".

במקדש. אלא מעשר וידוי שאין וסובר

.ä‰Ê ÈecÂ20ÔBLÏ ÏÎa ¯Ó‡21;z¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿»»∆∆¡«¿»«¿»

„Á‡ ÏÎÂ .¯ÓB‡ ‰z‡L ÔBLÏ ÏÎa - EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆¿»»∆«»≈¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa B¯ÓB‡ „Á‡Â22˙BcÂ˙‰Ï ÌÈa¯ eˆ¯ Ì‡Â , ¿∆»¿ƒ¿≈«¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«
„Á‡k23.ÔÈcÂ˙Ó - ¿∆»ƒ¿«ƒ

הקודש.20) בלשון אלא אינו בכורים וידוי אבל
וידוי 21) וכו', לשון בכל נאמרין "אלו לב. סוטה במשנה

ד' לפני "ואמרת דכתיב, "מנלן, שם: ובגמרא מעשר".
אמירה  (=לומד) ויליף הבית", מן הקודש ביערתי אלוקיך

אומר". שהוא לשון בכל שניים 22)מסוטה, שיתוודו ולא
יחיד, בלשון הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת

ז"ל. חכמינו בדברי רבינו כן מצא אחד 23)ואולי כלומר,
שומעים. וכולם אומר

.åB˙ÂˆÓe24‰cÂ˙‰ Ì‡Â ;ÈÈ ÈÙÏ :¯Ó‡pL ,Lc˜na ƒ¿»«ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«»
ÌB˜Ó ÏÎa25‡ˆÈ -26. ¿»»»»

לכתחילה.24) הוידוי, הבית.25)של בזמן אפילו
מעשר 26) שוידוי בירושלמי, שאמרו ממה רבינו, כן למד

יצא  הבית בזמן שאף משמע הבית, בפני שלא אף נוהג
למקדש. חוץ התוודה אם בדיעבד

.æMÈ ‡lL „Ú ‰cÂ˙Ó BÈ‡ÔÓ ˙Á‡ BÏˆ‡ ¯‡ ≈ƒ¿«∆«∆…ƒ»≈∆¿««ƒ
ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :Èecea ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔkL ,˙Bzn‰««»∆≈≈«ƒƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰27ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ .28¯eÚa‰ ‰È‰29, ««ƒ¿∆∆»«¬»»«ƒ
.ÔÈcÂ˙Ó ¯ÁÓÏe¿»»ƒ¿«ƒ

משקר.27) הוא הרי מתנות, בידו נשתיירו של 28)ואם
לא 29)פסח. עדיין שאם עצמו, טוב ביום מבער ואינו

בחג. להפריש אסור הפריש

.ç˙Óe¯˙e ‰Óe¯z BÏˆ‡ ¯‡L Ì‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk≈«∆ƒƒ¿«∆¿¿»¿«
ÈÂlÏ B˙B - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ;Ô‰kÏ d˙B - ¯OÚÓ30; «¬≈¿»«…≈«¬≈ƒ¿«≈ƒ

¯OÚÓ ˙B¯t BÏˆ‡ e¯‡L .ÌÈiÚÏ B˙B - ÈÚ ¯OÚÓ«¿«»ƒ¿»¬ƒƒƒ¿¬∆¿≈«¬≈
Ô˙i„t ˙BÚÓ B‡ ÈÚ·¯ ÚË B‡ È‡cÂ ÏL ÈL31È¯‰ - ≈ƒ∆««∆«¿»ƒ»¿ƒ»»¬≈

¯OÚÓ BÏˆ‡ ¯‡L .Û¯BO B‡ ÌiÏ CÈÏLÓe Ô¯Ú·Ó ‰Ê∆¿«¬»«¿ƒ«»≈ƒ¿«∆¿«¬≈
B¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL32BÏˆ‡ ¯‡L . ≈ƒ∆¿«≈«»¿«¬ƒ¿«∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯Úa˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯eka33. ƒƒ¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿»»

אלא 30) ראשון, מעשר ללויים יתנו שלא עזרא, קנס שלא
נטע 31)בזמנו. או שני מעשר עליהן שחילל מעת כלומר,
לו 32)רבעי. ואין וכו' "הדמאי ב: משנה א פרק דמאי

דמאי  של מעשר ותרומת שני, במעשר שם והמדובר ביעור.
ומעשר  לכהן, נותנו הביעור בשעת גם - לכהן שנותנו
נותנם  אינו בתחילה שאף דמאי, של עני ומעשר ראשון

נותנם. אינו הביעור בשעת גם אף 33)לכהן, כלומר,
בכל  לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה שמצוות

הביעור. זמן כשמגיע מקום

.è¯Ú·Óe Û¯BOL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na34e¯‡LpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈¿∆ƒ¿¬
˙B¯t BÏˆ‡35ÌBÈ ÒkiL Ì„˜ Ôlk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ∆¿≈∆≈»∆¡…À»…∆∆ƒ»≈

ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ÏÈL·z ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒƒ¿««¿ƒ∆«¬≈≈ƒ¿∆«
¯Ú·Ók ÏÈL·z‰L ,B¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ·¯36ÔÎÂ .37 ¿»ƒ≈»ƒ¿«¬∆««¿ƒƒ¿…»¿≈

ÔÈ¯Ú·Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏ·˙Â ÔÈÈ38. «ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ
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.àéB‡ ,ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ¯eÁÈ B‡ ‰ÈÚ¯b ÚËBp‰ „Á‡∆»«≈««¿ƒ»ƒƒ»ƒ»
- ¯Á‡ ÌB˜Óa BÚËe BÓB˜nÓ ÔÏÈ‡‰ Ïk ˙‡ ¯˜ÚL∆»«∆»»ƒ»ƒ¿¿»¿»«≈
BÚÊÚÊ .B˙ÚÈË ˙ÚMÓ ‰BÓe .‰Ï¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»¿»¿»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿¿
ÏBÎÈ Ì‡ :¯ÙÚ ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ Ck ¯Á‡Â B¯˜Ú ‡ÏÂ¿…¬»¿««»ƒ≈¿ƒ»»»ƒ»
Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ ‡Ï el‡ ˙BÈÁÏƒ¿ƒ…ƒ≈¿ƒ»¬≈∆»¿ƒ

.·iÁÂ ,ÚËÂ ¯˜ÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï«¬≈∆¿∆»«¿»«¿«»

.áéelÙ‡ ,„Á‡ L¯L epnÓ ¯‡LÂ ¯˜ÚpL ÔÏÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆…∆∆»¬ƒ
B¯ÈÊÁ‰Â ,ÈM‰ ˙‡ ÔÈÓ˜B¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ËÁÓk¿««∆¿«¿ƒ»»»¿ƒ∆«»ƒ¿∆¡ƒ
¯˜Ú .˙BÈÁÏ ÏBÎiL ÈtÓ ,¯eËt - BÚËe BÓB˜ÓÏƒ¿¿»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¡«
BÚËe ¯ÊÁÂ ,BnÚ da ÂÈL¯ML ÚÏq‰ ‰¯˜ÚÂ BlkÀ¿∆∆¿»«∆«∆»»»»ƒ¿»«¿»
‰È‰ Ì‡ :ÂÈL¯L ˙B·È·qL ‰Ó„‡‰ ÏÎa ‡e‰L ‰Ók¿»∆¿»»¬»»∆¿ƒ»»»ƒ»»
‡e‰ È¯‰ - ÚË ‡Ï el‡ ‰Ó„‡ d˙B‡Ó ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ»ƒ¿≈»¬»»ƒ…»«¬≈

.·iÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;¯˜Ú ‡lL ÈÓk¿ƒ∆…∆¡«¿ƒ»«»

.âé.‰Ï¯Úa ·iÁ - ÛÈÏÁ‰Â ı¯‡‰ ÌÚÓ BˆvwL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»»∆¿∆¡ƒ«»¿»¿»
.‰ˆÈˆ˜ ˙ÚMÓ BÏ ÔÈBÓeƒƒ¿«¿ƒ»

.ãé- ·Èk¯n‰ „Á‡Â CÈ¯·n‰ „Á‡Â ÚËBp‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ
ÔÓ „Á‡ „a C˙ÁLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ«»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««∆»ƒ
Ï·‡ ;¯Á‡ ÔÏÈ‡· B·Èk¯‰ B‡ ı¯‡a BÎÈ¯·‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¬»
B‡ ı¯‡a CÈ¯·‰Â Ô˜f‰ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ „a Á˙Ó Ì‡ƒ»««∆»ƒ»ƒ»«»≈¿ƒ¿ƒ»»∆
Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ „a‰ ¯wÚÂ ,¯Á‡ ÔÏÈ‡a B·Èk¯‰ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ«««¿…∆»ƒ»«»≈

.¯eËt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»

.åèCk ¯Á‡Â ,˙B¯t ‰OÚÂ CÈ¯·‰L „Ïi‰ ‰Ê Ï„b»«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿««»
‰ÚMÓ ‰BÓ - Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ ‡e‰L B¯wÚ ˜Òt»«ƒ»∆¿…∆»ƒ»«»≈∆ƒ»»
.¯z‰a eÏ„bL ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ - ˙B¯t‰ Ô˙B‡Â .˜ÒÙpL∆ƒ¿«¿»«≈À»ƒƒ¿≈∆»¿¿∆≈
eÙÈÒB‰L „Ú ¯wÚ‰ ˜ÒÙpL ¯Á‡ ÔÁÈp‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ»««∆ƒ¿«»ƒ»«∆ƒ

.ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ

.æèelÙ‡ ,‰cÏia ˙B¯t eÈ‰Â ,‰˜Êa dÎaqL ‰cÏÈ«¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈»¿»≈««¿»¬ƒ
,ÔÈ¯eÒ‡ ‰cÏÈ ÏL ˙B¯t‰ el‡ È¯‰ - ÌÈ˙‡Ó eÙÈÒB‰ƒ»«ƒ¬≈≈«≈∆«¿»¬ƒ

.¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆»ƒ»»»

.æé¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡a „a epnÓ CÈ¯·‰L ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿ƒƒ∆«»»∆¿««»∆¡«
- ı¯‡a CÈ¯·‰L „a‰ ÔÓ ÈÁ ‡e‰ È¯‰Â Blk ÔÏÈ‡‰»ƒ»À«¬≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»»∆
.‰Ï¯Úa ·iÁÂ ,Úh ‰zÚ el‡k ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OÚ«¬»ƒ»¿ƒ«»ƒ«¿«»¿»¿»
‰ÚMÓ ‰Î¯·‰‰ ÔÓ ÁÓvM ‰ÓÏe ÔÏÈ‡Ï ‰BÓe∆»ƒ»¿«∆»«ƒ««¿»»ƒ»»

.¯˜ÚpL∆∆¡«

.çé„Á‡ „a CÈ¯·‰Â ,ÁÓˆÂ ı¯‡a „a CÈ¯·‰L È¯‰¬≈∆ƒ¿ƒ«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«∆»
ÔÓ CÈ¯·‰Â ¯ÊÁÂ ,ÁÓˆÂ ı¯‡a ÁÓvM ‰nÓƒ«∆»«»»∆¿»«¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‰Ê ÔÈ¯ÚÓ [‰‡Ó] Ô‰ elÙ‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¬ƒ≈≈»¿…ƒ∆»∆ƒ
Ì‡Â .¯zÓ Ïk‰ - ÔBL‡¯‰ ¯wÚ‰ ÔÓ e˜ÒÙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ«…À»¿ƒ
.˜ÒÙpL ‰ÚMÓ ÏkÏ ‰BÓ - ÔBL‡¯‰ ¯wÚ ˜ÒÙƒ¿«ƒ«»ƒ∆«…ƒ»»∆ƒ¿«

.èéÔÓ ;‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt - ÚÊb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ÔÏÈ‡ƒ»«≈ƒ«∆«»ƒ»»¿»ƒ

˙·iÁ - ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‰cÏÈ .·iÁ - ÌÈL¯M‰«»»ƒ«»«¿»¿»ƒ∆««∆∆
˙· ‰ÚÈËk ˙È‡¯pL ÈtÓ ,‰È˙BL Ïk ‰Ï¯Úa¿»¿»»¿∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«
B‡ ,˙Á‡ ‰ÚÈËa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .d˙L¿»»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»««
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;·Ê ‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««¿»»»¬»ƒ»»
ÔÈBÓe ,ÏB˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÁÙhÓ ˙BÁt Blk Ì¯k‰«∆∆À»ƒ∆«¬≈∆≈ƒ

.˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏ ÔÈBnL C¯„k¿∆∆∆ƒƒ¿»»ƒ»

.ëÏL ÊB‚‡ ÔÈÚËB ÔÈ‡Â ,‰Ï¯Ú ÏL ¯eÁÈ ÔÈÚËB¿ƒƒ∆»¿»¿≈¿ƒ¡∆
tÓ ,‰Ï¯ÚÔÈ¯eÒ‡ ‰Ï¯Ú ˙B¯Ùe ,È¯t ‡e‰L È »¿»ƒ¿≈∆¿ƒ≈»¿»¬ƒ

Ì‡Â .˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰‡‰a«¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»¿ƒ
¯‡Lk ¯zÓ ÁÓBv‰ È¯‰ - ‰Ï¯Ú ÏL ÊB‚‡ ÚËÂ ¯·Ú»«¿»«¡∆»¿»¬≈«≈«À»ƒ¿»

.˙BÏÈ‡‰»ƒ»

.àë,ÌÈÏ˜„a ‰Ï¯Ú ÏL ˙BiÙk ÔÈ·Èk¯Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ«¿ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒ
¯·c ÏkL .¯zÓ - ·Èk¯‰Â ¯·Ú .È¯Ùk Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒÀ»∆»»»
È¯‰ - ¯zÓ „Á‡Â ¯eÒ‡ „Á‡ ,ÔÈÓ¯B‚ ÈL BÏ LiL∆≈¿≈¿ƒ∆»»¿∆»À»¬≈
˙B¯tÓ ÁÓBv‰ ,CÎÈÙÏ .¯zÓ Ì‰ÈMÓ Ì¯‚p‰ ‰Ê∆«ƒ¿»ƒ¿≈∆À»¿ƒ»«≈«ƒ≈
¯eÒ‡‰ È¯t‰ ÁenvÏ Ì¯‚ È¯‰L ,¯zÓ - ‰Ï¯Ú»¿»À»∆¬≈»««ƒ««¿ƒ»»

.˙¯zn‰ ı¯‡‰Â¿»»∆«À∆∆

ה'תשע"ו  שבט כ"ג שלישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) הוידוי. הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי מהו יבאר

ישאר  שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה
שצריך  נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות. אחת אצלו
טבלו  נשרף יתודה. ואח"כ הסדר, על המתנות כל להפריש
אלא  לו שאין מי מתודה. אם לכהן ראשון מעשר נתן אם או
פסוקי  מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או בכורים

הוידוי.

.à˙BcÂ˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈ‡ÈˆBnL ¯Á‡ ÈÈ ÈÙÏ3 ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»««∆ƒƒ
˙Bzn‰ Ïk4ı¯‡‰ Ú¯ÊaL5‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .6ÈecÂ »««»∆¿∆«»»∆¿∆«ƒ¿»ƒ

¯OÚÓ7. «¬≈

חטא 2) אשר "והתוודה כמו החטא על הם הוידויים כל
כאן  ואף ישראל", בני עוונות כל את עליו "והתוודה עליה",
הוסרה  אבותינו ובעוונות בחטאינו כי על מתוודה הוא
ומעשרות  תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה
רחם" פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא כאמרו
לקרוא  הוא: והוידוי ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי וזהו
וגו' הבית מן הקודש "בערתי בדברים: התורה פסוקי את
אומר  ואינו ודבש". חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר

שני. שבמעשר מרשותו:3)הדרשות מוציאין כלומר,
ללויים, לכהנים, - ופאה שכחה ולקט ומעשרות, תרומות
זריקה  ידי על מבער הוא רבעי ונטע שני ומעשר ולעניים,

באש. שריפה או ולוייה 4)לים כהונה מתנות היינו
שנאמר  לה' מתנה שהוא זה, בכלל שני מעשר ואף ועניים.
קודש  הוא לה' העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר "וכל

גבוה. ממון והוא ומעשרות 5)לה'", תרומות היינו
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ipy xyrn zekld - mirxf xtq - hay b"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי עניים, ומתנות
הוידוי. עם קשר כל להן חכמים.6)שאין אף 7)בלשון

הארץ, שבזרע המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי פי על
במעשר  הוא הוידוי שעיקר מפני מעשר", "וידוי קראוהו

שני.

.áÔÈLÈ¯ÙnL ‰M‰ ¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê ÈecÂ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿«ƒƒ∆∆»«««»»∆«¿ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ da8¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL ;9z¯Ó‡Â10 »«¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆«¿≈¿»«¿»

.˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ

השלישית 8) השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית כלומר,
עני. מעשר שנות שהן כל 9)והשישית, "את וגומר:

עני. מעשר אף היינו וכו', תבואתך" היא 10)מעשר וזו
מעשר. וידוי מצוות

.â‰ÁÓa ?ÔÈcÂ˙Ó È˙ÓÈ‡11ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈa ≈»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¬∆
ÁÒt12‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL .˙ÈÚÈ·L ÏLÂ ˙ÈÚÈ·¯ ÏL ∆«∆¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ∆∆¡«ƒ¿«∆

Ba ÌÈÏk ˙B¯OÚn‰ ÏkL Ï‚¯a - ¯OÚÏ13ÔÈ‡Â ; «¿≈»∆∆∆»«««¿»ƒ¿≈
ÁÒt‰14Ïk ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰MÓ ÚÈbÓ15˙B¯t «∆««ƒ«ƒ»»¿ƒƒ∆»»≈

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÈa ,e¯OÚ˙ ˙ÈLÈÏL16˙B¯t ÔÈa ¿ƒƒƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈≈
.ı¯‡‰»»∆

לוידוי 11) איחרוהו - לוידוי" כשר היום ש"כל פי על ואף
אלא  טוב ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל

כדי 12)מנחה. - פסח של ראשון טוב ביום "ויתוודה
ונטע  שני מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה
מערב  ביער שכבר פי על שאף לבעלים, נאכלים שהם רבעי
טוב, יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב, יום
ויתוודה  הבית") מן הקודש "ביערתי לומר יכול ואינו
של  שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית
טוב, ביום אינה שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב יום

במנחה)". מתוודה כשהרג 13)ולכן כבר כלומר, בא ל
הקודמת. השנה של הפירות כל את לעשר הספיק

כל 14) את לעשר מכלה הוא "אימתי ג: הלכה שם ירושלמי
שישית  של הדין והוא רביעית", של בפסח הפירות,

כשכל.15)בשביעית. גם 16)כלומר, רבינו לדעת
התורה. מן מתעשרים האילן פירות

.ãÌBia ‡l‡ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡17ÌBi‰ ÏÎÂ ,18ÈecÂÏ ¯Lk ≈ƒ¿«ƒ∆»«¿»«»≈¿ƒ
- ˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈ·e ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈ·e .¯OÚn‰««¬≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

˙BcÂ˙‰Ïe ¯Ú·Ï ·iÁ19. «»¿«≈¿ƒ¿«

בלילה.17) שמצוותו 18)ולא דבר הכלל, שם:"זה משנה
היום". כל כשר מצוה 19)ביום, הבית שבפני אלא

בפני  שאף וכיוון ה', לפני שנאמר: במקדש, להתוודות
מתוודה  לכן בדיעבד, יצא, מקום בכל התוודה אם הבית,
זה  הרי מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני שלא אף
נש  בר "חד ד: הלכה א פרק תענית ובירושלמי כדיעבד.
מעשרותיו  (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק הווה
מן  הקודש ביערתי אמור: קום מנא, רבי ליה אמר כתיקונן),
חולק  והראב"ד הבית. בפני שלא אף שמתוודין הרי הבית".

במקדש. אלא מעשר וידוי שאין וסובר

.ä‰Ê ÈecÂ20ÔBLÏ ÏÎa ¯Ó‡21;z¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿»»∆∆¡«¿»«¿»

„Á‡ ÏÎÂ .¯ÓB‡ ‰z‡L ÔBLÏ ÏÎa - EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆¿»»∆«»≈¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa B¯ÓB‡ „Á‡Â22˙BcÂ˙‰Ï ÌÈa¯ eˆ¯ Ì‡Â , ¿∆»¿ƒ¿≈«¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«
„Á‡k23.ÔÈcÂ˙Ó - ¿∆»ƒ¿«ƒ

הקודש.20) בלשון אלא אינו בכורים וידוי אבל
וידוי 21) וכו', לשון בכל נאמרין "אלו לב. סוטה במשנה

ד' לפני "ואמרת דכתיב, "מנלן, שם: ובגמרא מעשר".
אמירה  (=לומד) ויליף הבית", מן הקודש ביערתי אלוקיך

אומר". שהוא לשון בכל שניים 22)מסוטה, שיתוודו ולא
יחיד, בלשון הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת

ז"ל. חכמינו בדברי רבינו כן מצא אחד 23)ואולי כלומר,
שומעים. וכולם אומר

.åB˙ÂˆÓe24‰cÂ˙‰ Ì‡Â ;ÈÈ ÈÙÏ :¯Ó‡pL ,Lc˜na ƒ¿»«ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«»
ÌB˜Ó ÏÎa25‡ˆÈ -26. ¿»»»»

לכתחילה.24) הוידוי, הבית.25)של בזמן אפילו
מעשר 26) שוידוי בירושלמי, שאמרו ממה רבינו, כן למד

יצא  הבית בזמן שאף משמע הבית, בפני שלא אף נוהג
למקדש. חוץ התוודה אם בדיעבד

.æMÈ ‡lL „Ú ‰cÂ˙Ó BÈ‡ÔÓ ˙Á‡ BÏˆ‡ ¯‡ ≈ƒ¿«∆«∆…ƒ»≈∆¿««ƒ
ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :Èecea ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔkL ,˙Bzn‰««»∆≈≈«ƒƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰27ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ .28¯eÚa‰ ‰È‰29, ««ƒ¿∆∆»«¬»»«ƒ
.ÔÈcÂ˙Ó ¯ÁÓÏe¿»»ƒ¿«ƒ

משקר.27) הוא הרי מתנות, בידו נשתיירו של 28)ואם
לא 29)פסח. עדיין שאם עצמו, טוב ביום מבער ואינו

בחג. להפריש אסור הפריש

.ç˙Óe¯˙e ‰Óe¯z BÏˆ‡ ¯‡L Ì‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk≈«∆ƒƒ¿«∆¿¿»¿«
ÈÂlÏ B˙B - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ;Ô‰kÏ d˙B - ¯OÚÓ30; «¬≈¿»«…≈«¬≈ƒ¿«≈ƒ

¯OÚÓ ˙B¯t BÏˆ‡ e¯‡L .ÌÈiÚÏ B˙B - ÈÚ ¯OÚÓ«¿«»ƒ¿»¬ƒƒƒ¿¬∆¿≈«¬≈
Ô˙i„t ˙BÚÓ B‡ ÈÚ·¯ ÚË B‡ È‡cÂ ÏL ÈL31È¯‰ - ≈ƒ∆««∆«¿»ƒ»¿ƒ»»¬≈

¯OÚÓ BÏˆ‡ ¯‡L .Û¯BO B‡ ÌiÏ CÈÏLÓe Ô¯Ú·Ó ‰Ê∆¿«¬»«¿ƒ«»≈ƒ¿«∆¿«¬≈
B¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL32BÏˆ‡ ¯‡L . ≈ƒ∆¿«≈«»¿«¬ƒ¿«∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯Úa˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯eka33. ƒƒ¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿»»

אלא 30) ראשון, מעשר ללויים יתנו שלא עזרא, קנס שלא
נטע 31)בזמנו. או שני מעשר עליהן שחילל מעת כלומר,
לו 32)רבעי. ואין וכו' "הדמאי ב: משנה א פרק דמאי

דמאי  של מעשר ותרומת שני, במעשר שם והמדובר ביעור.
ומעשר  לכהן, נותנו הביעור בשעת גם - לכהן שנותנו
נותנם  אינו בתחילה שאף דמאי, של עני ומעשר ראשון

נותנם. אינו הביעור בשעת גם אף 33)לכהן, כלומר,
בכל  לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה שמצוות

הביעור. זמן כשמגיע מקום

.è¯Ú·Óe Û¯BOL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na34e¯‡LpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈¿∆ƒ¿¬
˙B¯t BÏˆ‡35ÌBÈ ÒkiL Ì„˜ Ôlk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ∆¿≈∆≈»∆¡…À»…∆∆ƒ»≈

ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ÏÈL·z ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒƒ¿««¿ƒ∆«¬≈≈ƒ¿∆«
¯Ú·Ók ÏÈL·z‰L ,B¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ·¯36ÔÎÂ .37 ¿»ƒ≈»ƒ¿«¬∆««¿ƒƒ¿…»¿≈

ÔÈ¯Ú·Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏ·˙Â ÔÈÈ38. «ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



ipyקסח xyrn zekld - mirxf xtq - hay b"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לבער.34) שחייב מבושלים.35)כלומר, ולא חיים כשהם
יפסיד".36) התבשיל), (את וישהה יישאר שאם "לפי
צריך 37) שהוא ושמן בפת מודים "הכל שם: ירושלמי

במים  לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער
[=במה  פליגין מה כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא

בתבשיל". והתבלין,38)נחלקו] יחמיץ ישהה אם שהיין
טעמו. יפוג

.é‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ ‡lL ˙B¯t˙ÚLa ˙B¯OÚn ≈∆…ƒƒ¿««««¿ƒ¿«
¯eÚa‰39·iÁ BÈ‡Â ,˙BcÂ˙‰Ï B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ - «ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»

.Ô¯Ú·Ï¿«¬»

פסח.39) של אחרון טוב יום בערב כלומר,

.àéÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ40ÌBÈ ÚÈb‰Â epnÓ ÔÈ˜BÁ¯ ƒ∆»≈»¿ƒƒ∆¿ƒƒ«
ÌL ‡¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚa‰41Ô‰Ï ‰kÊÓe ,˙BznÏ «ƒ¬≈∆≈≈««»¿«∆»∆

Ú˜¯˜ ·b ÏÚ Ô‰ÈÏÚ·Ï42Ô‰Ï ‰ÎBfL ÈÓÏ B‡43 ¿«¿≈∆«««¿«¿ƒ∆∆»∆
ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ˙È˙pL .¯ÁÓÏ ‰cÂ˙Óe ,Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿»»∆¿ƒ««ƒ«¿¿ƒ«

˜efÁ da LiL ‰zÓ ‡l‡ dÈ‡ Ú˜¯˜ Èab44Ï·‡ . «≈«¿«≈»∆»«»»∆≈»ƒ¬»
ÈtÓ ,ÔÈÙÈÏÁa ¯OÚn‰ Ì‰Ï ˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿»∆««¬≈«¬ƒƒƒ¿≈

˙B¯OÚn‰Â ,‰¯ÈÎÓk ‰‡¯pL45˙Bzn‰Â ˙BÓe¯z‰Â46 ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«««¿¿«¿¿««»
‰È˙ Ô‰a ¯Ó‡ -47.‰¯ÈÎÓ ‡Ï , ∆¡«»∆¿ƒ»…¿ƒ»

טבל.40) בכרי:41)שהם המתנות מקום לציין וצריך
כלום. אמר לא מקום ציון בלי אבל בדרומו". או "בצפונו

רבן 42) מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא בבבא
להם". הקנה קרקע אגב מטלטלי שזיכה 43)גמליאל, כמו
יוסף. בן עקיבא ביד לעניים, גמליאל אף 44)רבן כלומר,

אינן  המתנות, כמכר זה והרי בכסף, נקנית עצמה שהקרקע
תמורת  הקרקע עם יחד נקנו ולא הקרקע, אגב מתנה אלא

מעשר.45)הכסף. ותרומת גדולה תרומה ראשון, מעשר
עניים.46) "זה 47)מתנות ללוי" "נתתיו במעשרות:

ותרומת  תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי". מעשר
"זה  ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות מעשר".

והפאה". והשכחה הלקט עני, מעשר

.áéÏk ‡ÈˆBiL „Ú ˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ¿««∆ƒ»
L„w‰ .˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ?˙Bzn‰««»∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ«…∆
˙Èa‰ ÔÓ .L„˜ Èe¯w‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ‰Ê -∆«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ«»…∆ƒ««ƒ
ÂÈz˙ .˙Èaa ÌÈ‰k ÏL ‰zn‰ ‡È‰L ,‰lÁ BÊ -«»∆ƒ««»»∆…¬ƒ««ƒ¿«ƒ
ÏÏkÓ - ÂÈz˙ Ì‚Â .ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰Ê - ÈÂlÏ«≈ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»

˙¯Á‡ ‰zÓ ezÓ„wL48‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‡È‰Â , ∆¿»««»»«∆∆¿ƒ¿»¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e49¯OÚÓ ‰Ê - ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ . ¿««¬≈«≈«»¿»«¿»»∆«¿«

ÈÚ50‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜ÏÂ51Ë˜Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»««ƒ∆≈∆∆
Èece‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰‡Ùe ‰ÁÎL52. ƒ¿»≈»¿«¿ƒ∆«ƒ

קדמה 48) שניה מעלה על יורה ללוי, נתתיו וגם "ואמרו:
כמו  תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי ראשון], [למעשר לו

עליו". מדבר 49)הנוסף נתתיו" ש"וגם לומר הכוונה אין
הפרשת  חלה שבדיעבד פי על אף שהרי מעשר, תרומת על
הרי  אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני מעשר תרומת
תרומת  שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה

גדולה. מתרומה אבל 50)מעשר הבית. בתוך [המתחלק

זה. פסוק בכלל אינו בגורן המתחלק עני [אף 51)מעשר
בהם  נאמר "עזיבה" שהרי נתינה, מצוות בהם שאין פי על
יתוודה  שלא לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה -
המתחלק  עני מעשר גם כן ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד
בכלל  הוא אף עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן,

מדרבנן]. אלא 52)זה, "נתינה", נאמרה שלא כיוון
בפרשת  האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה"

הוידוי.

.âéCk ¯Á‡Â ¯„q‰ ÏÚ ˙Bzn‰ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««»««≈∆¿««»
Ì‡ ‡‰ ;È˙Èeˆ ¯L‡ E˙ÂˆÓ ÏÎk :¯Ó‡pL .‰cÂ˙Èƒ¿«∆∆∆¡«¿»ƒ¿»¿¬∆ƒƒ»ƒ»ƒ

ÔBL‡¯Ï ÈL ¯OÚÓ ÌÈc˜‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ≈»
˙BcÂ˙‰Ï54,˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ·Ë Û¯O . ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿«

ÔÓf·e .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô˙ ‡ÏÂ ˙BzÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«»¿…¿»»¿«¿≈∆«¿«
ÌÈ‰kÏ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈ˙B eÈ‰L55eÈ‰ ‡Ï - ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«…¬ƒ…»

ÈÂlÏ ÂÈz˙ Ì‚Â :¯Ó‡pL ;ÔÈcÂ˙Ó56. ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿«¿«ƒ«≈ƒ

תעשה.53) לא על "עשיתי 54)שעבר לומר: יכול שאינו
צויתני". אשר עזרא.55)ככל של בזמנו היינו

לכהן.56) נותנו הוא שהרי

.ãé;‰cÂ˙Ó - „·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆»«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«∆
‡e‰ ¯OÚÓa Èece‰ ¯wÚL57BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ¿«¬≈¿≈ƒ…»»

‰cÂ˙Ó - „·Ïa ÌÈ¯eka ‡l‡58Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆»ƒƒƒ¿«ƒ¿«∆∆∆¡«ƒ«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ L„w‰ - L„w‰59ÈÓ Ï·‡ .ÌÈ¯eka‰ ‡e‰L , «…∆«…∆»ƒ∆«ƒƒ¬»ƒ

;‰cÂ˙Ó BÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa ‰Óe¯z ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»¿»ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿«∆
¯‡L ÏÏÎa ‡l‡ ÈecÂ ‰eÚË ‰Óe¯z‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»¿»ƒ∆»ƒ¿«¿»

˙Bzn‰60. ««»

מכולן.57) יותר בו שייך "ביערתי", ולשון אותו, ששורפין
מתבערים.58) ביכורים מפרישים 59)שאף שהביכורים

לכל. תחילה מעשר 60)אותם לו היה אם שאף ונראה
נותנן  המתנות שכל הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון
"ביערתי  עליהן לומר יכול ואינו מבערם, ואינו לבעליהם

הבית". מן הקודש

.åèÏÚ ÔÈnÓ LÈ¯Ù‰ ‡lL - EÈ˙BˆnÓ Èz¯·Ú ‡Ï…»«¿ƒƒƒ¿∆∆…ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÓ ‡ÏÂ ,¯aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,BÈÓ BÈ‡L∆≈ƒ¿…ƒ«»««¿À»¿…ƒ
‡ÏÂ ,ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ ¯aÁÓ‰«¿À»««»¿…ƒ∆»»««»»¿…
ÁÎL ‡lL - ÈzÁÎL ‡ÏÂ .L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ61 ƒ«»»«∆»»¿…»»¿ƒ∆…»«

BÎ¯·lÓ62BÓL ¯ÈkÊ‰lÓe63ÂÈÏÚ64È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï . ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿»»…»«¿ƒ¿…ƒ
‰cÂ˙Ó BÈ‡ - ‰È‡a BÏÎ‡ Ì‡ ‡‰ .epnÓ65‡ÏÂ . ƒ∆»ƒ¬»«¬ƒ»≈ƒ¿«∆¿…

‰‡ÓËa BLÈ¯Ù‰ Ì‡ ‡‰ .‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·66- ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿À¿»
Á˜Ï ‡lL - ˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ .‰cÂ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆¿…»«ƒƒ∆¿≈∆…»«

ÌÈ¯Á‡ ÌÈB‡Ï B˙ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ67. ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿…¿»¿¿ƒ¬≈ƒ
‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï B‡È·‰L - È‰Ï‡ ÈÈ ÏB˜a ÈzÚÓL68. »«¿ƒ¿¿»¡…»∆¡ƒ¿≈«¿ƒ»

ÁÓOL - È˙Èeˆ ¯L‡ ÏÎk È˙ÈOÚ69Ba ÁnOÂ70; »ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒ∆»«¿ƒ«
.·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»«

פושע.61) להיות הוא קרוב ולפיכך לשכוח, לו היה ולא
המזון,62) שלאחר המזון לברכת הכוונה כי אומרים יש

התורה. מן ברכה 63)שהיא שכל הקב"ה, של מלכותו וכן
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ברכה. אינה ומלכות, השם הזכרת בה על 64)שאין
לבעלים. שהם רבעי ונטע שני מעשר כגון שאכל, הפירות
מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן נאמר שלא ומכיוון
אין  אלה שבכל לפי הוידוי, את מעכבים שאינם נראה
קלקל  לא כן ואם מעשר, מעשרותיו ואין תרומה תרומתו

כלום. עצמם עצמה,65)במתנות במתנה שקלקל כיוון
כדין. שלא "דבר 66)שאכלה כד: הלכה שם, [בתוספתא

הבית  מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי אחר
הבית  מן שהפרשתו התוספתא, וכוונת לו", זקוק אתה אין

ביעורו. הבית זו מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו
שני  מעשר שנתן או לתיתן, שחייב למי המתנות ונתן
שהיו  או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן קודם לחבירו
בטומאה  המתנות שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות

לזה]. שגרם הוא הבית מן להם,67)והמפרישן נתן שאם
נאמ  ולא באנינות. באכילה הכשילם מה הרי עבר אם כאן ר

לא. או מתוודה אם אבל 68)דינו: הביכורים. כלומר,
החומה. מן לפנים הביאו אם דיו שני, בין 69)מעשר

ובין  וביתך" אתה "ושמחת בו שנאמר שני במעשר
הטוב". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים

אתה 70) וגו' הטוב בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים
בקרבך". אשר והגר והלוי

.æè¯L‡k „Ú ,ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ««¬∆
‰Lwa BÊ - L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ eÈ˙·‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬…≈∆∆»«»»¿»«»»

ÔziL71˙B¯ta ÌÚË72. ∆ƒ≈«««≈

הטעם.72)הקב"ה.71) וטובות שמנות שיהיו "עניינו,
מלה  הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה
יודיענו  אבל הוידוי, בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין במלה
בשעת  אבל הפרשה, זאת ענייני הפירוש דרך על בכאן
על  שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה
רבינו  השמיט למה עיון וצריך רבינו]". [משה הנביא ידי
ישראל  עמך את "וברך שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר
(רדב"ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בטל וכו' ובבנות בבנים

.æéÌÈ¯ÊÓÓe Ï‡¯OÈ73ÌÈ¯‚ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈcÂ˙Ó - ƒ¿»≈«¿≈ƒƒ¿«ƒ¬»…≈ƒ
,ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆≈∆»»∆
ÌÈ‰k .eÏ z˙ ¯L‡ ‰Ó„‡‰ ˙‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈¿≈»¬»»¬∆»«»»…¬ƒ
˜ÏÁ eÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈcÂ˙Ó - ÌÈiÂÏe¿ƒƒƒ¿«ƒ∆««ƒ∆…»¿≈∆

.L¯‚Ó È¯Ú Ì‰Ï LÈ ,ı¯‡a»»∆≈»∆»≈ƒ¿»

זרע 73) הוא שאין כיון נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה,
את  אחריך ולזרעך לך "ונתתי הכתוב: בכלל הוא איך כשר,
הרי  אלא אחריך", המיוחס "זרע בו: שגרשו מגוריך", ארץ

שם). אנשי (תוס' דבר לכל כבנו הוא

ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ

ה'תשע"ו  שבט כ"ד רביעי יום

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn
mixekiazekld-mirxfxtq
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ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
.àÌÈ¯OÚ2ÔlÎÂ ,ÌÈ‰kÏ ez ˙BzÓ Úa¯‡Â ∆¿ƒ¿«¿««»ƒ¿«…¬ƒ¿À»

‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ3Ô¯‰‡Ï ˙È¯a ‰˙¯Î Ôlk ÏÚÂ ,4ÏÎÂ . ¿…»ƒ«»¿«À»ƒ¿¿»¿ƒ¿«¬…¿»
Ô‰k5ÌÈ‰ka ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰a ‰„BÓ BÈ‡L6ÔÈ‡Â , …≈∆≈∆»∆≈≈∆«…¬ƒ¿≈

Ô‰Ó ‰zÓ BÏ ÔÈ˙B7. ¿ƒ«»»≈∆

מודה 1) שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד יבאר
מברך. מאי מהן והאוכל הלכה 2)בהן. פ"ב חלה תוספתא

פרק  רבינו והקדים קי:. קמא ובבבא קלג: בחולין הובאה ח,
ומתנות  וחלה ביכורים הלכות כתב מדוע טעם ליתן כדי זה,
(רדב"ז). כאחד חמור, ופטר הבן ופדיון הגז וראשית

לאהרן 3) כהונה מתנות וארבע "עשרים שם: בתוספתא
שנתפרשו  היינו "בכלל" מלח". ובברית ובפרט בכלל ובניו
בני  קדשי "לכל ח) יח, (במדבר שנאמר בכללן, בתורה
ומתנה  מתנה שכל היינו "ובפרט", נתתים". לך ישראל,
חנינאי  רב בשם שם, כפשוטה (תוספתא בתורה נתפרשה

וגו'4)גאון). הקדשים תרומות "כל יט) (שם, שנאמר כמו
היא". עולם מלח חסדא,5)ברית רב "ואמר קלב: בחולין

לו  נותנין אין בהן, בקי שאינו כהן כל כהונה, מתנות כ"ד
מודה  שאינו כהן וכל וכו' דתניא, היא. מילתא ולאו מתנה.
בה, מודה דאינו טעמא, בכהונה. חלק לו אין (בעבודה), בה
חסדא  לרב (וקשה בהן בקי דאינו אףֿעלֿגב בה מודה הא
נראה, הגמרא ומדברי במתנות)". בבקיאות הדבר שתלה
הדבר  שתלה משום אלא חסדא לרב קשה היה שלא
מתנות  כ"ד אומר, חסדא רב היה אם אבל כנ"ל, בבקיאות,
קשה  היה לא מתנה, לו נותנין אין בהן מודה שאינו כל
חלק  לו אין בעבודה, מודה שאינו מי רק שלא הרי כלום.
 ֿ בכסף וראה במתנות. מודה שאינו מי אף אלא בכהונה,

ובמעשהֿרוקח. לעבוד 6)משנה לו נותנים אין כלומר,
על  ממנה שהקשו הנ"ל, מהברייתא הדבר, ומקור עבודה.

חסדא. הנ"ל.7)רב חסדא כרב

.á‰M„˜ da LiL ‰zÓ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ8:C¯·Ó - ¿»»≈«»»∆≈»¿À»¿»≈
Ck ÏÎ‡Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜a eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»ƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»∆¡…»

.CÎÂ»»

תרומות 8) מהלכות (פ"ז קודש שהן וחלה תרומה כמו
בה, וכיוצא הגז ראשית לא אבל ו). הלכה ולהלן א, הלכה
מצוה, שאכילתן וֿז), הלכות (להלן קודש קרויים שאינם
מהלכות  ובפ"י כב, הלכה תרומות מהלכות בפט"ו ראה

ואילך. א הלכה הקרבנות מעשה

.â‰ÓL9Ì‰Ó ˙BzÓ10ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ¿…∆«»≈∆≈¿ƒ»«…¬ƒ
Lc˜na ‡l‡11‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ12LÓÁÂ .13 ∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»¬»»¿»≈
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לבער.34) שחייב מבושלים.35)כלומר, ולא חיים כשהם
יפסיד".36) התבשיל), (את וישהה יישאר שאם "לפי
צריך 37) שהוא ושמן בפת מודים "הכל שם: ירושלמי

במים  לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער
[=במה  פליגין מה כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא

בתבשיל". והתבלין,38)נחלקו] יחמיץ ישהה אם שהיין
טעמו. יפוג

.é‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ ‡lL ˙B¯t˙ÚLa ˙B¯OÚn ≈∆…ƒƒ¿««««¿ƒ¿«
¯eÚa‰39·iÁ BÈ‡Â ,˙BcÂ˙‰Ï B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ - «ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»

.Ô¯Ú·Ï¿«¬»

פסח.39) של אחרון טוב יום בערב כלומר,

.àéÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ40ÌBÈ ÚÈb‰Â epnÓ ÔÈ˜BÁ¯ ƒ∆»≈»¿ƒƒ∆¿ƒƒ«
ÌL ‡¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚa‰41Ô‰Ï ‰kÊÓe ,˙BznÏ «ƒ¬≈∆≈≈««»¿«∆»∆

Ú˜¯˜ ·b ÏÚ Ô‰ÈÏÚ·Ï42Ô‰Ï ‰ÎBfL ÈÓÏ B‡43 ¿«¿≈∆«««¿«¿ƒ∆∆»∆
ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ˙È˙pL .¯ÁÓÏ ‰cÂ˙Óe ,Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿»»∆¿ƒ««ƒ«¿¿ƒ«

˜efÁ da LiL ‰zÓ ‡l‡ dÈ‡ Ú˜¯˜ Èab44Ï·‡ . «≈«¿«≈»∆»«»»∆≈»ƒ¬»
ÈtÓ ,ÔÈÙÈÏÁa ¯OÚn‰ Ì‰Ï ˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿»∆««¬≈«¬ƒƒƒ¿≈

˙B¯OÚn‰Â ,‰¯ÈÎÓk ‰‡¯pL45˙Bzn‰Â ˙BÓe¯z‰Â46 ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«««¿¿«¿¿««»
‰È˙ Ô‰a ¯Ó‡ -47.‰¯ÈÎÓ ‡Ï , ∆¡«»∆¿ƒ»…¿ƒ»

טבל.40) בכרי:41)שהם המתנות מקום לציין וצריך
כלום. אמר לא מקום ציון בלי אבל בדרומו". או "בצפונו

רבן 42) מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא בבבא
להם". הקנה קרקע אגב מטלטלי שזיכה 43)גמליאל, כמו
יוסף. בן עקיבא ביד לעניים, גמליאל אף 44)רבן כלומר,

אינן  המתנות, כמכר זה והרי בכסף, נקנית עצמה שהקרקע
תמורת  הקרקע עם יחד נקנו ולא הקרקע, אגב מתנה אלא

מעשר.45)הכסף. ותרומת גדולה תרומה ראשון, מעשר
עניים.46) "זה 47)מתנות ללוי" "נתתיו במעשרות:

ותרומת  תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי". מעשר
"זה  ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות מעשר".

והפאה". והשכחה הלקט עני, מעשר

.áéÏk ‡ÈˆBiL „Ú ˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ¿««∆ƒ»
L„w‰ .˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ?˙Bzn‰««»∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ«…∆
˙Èa‰ ÔÓ .L„˜ Èe¯w‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ‰Ê -∆«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ«»…∆ƒ««ƒ
ÂÈz˙ .˙Èaa ÌÈ‰k ÏL ‰zn‰ ‡È‰L ,‰lÁ BÊ -«»∆ƒ««»»∆…¬ƒ««ƒ¿«ƒ
ÏÏkÓ - ÂÈz˙ Ì‚Â .ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰Ê - ÈÂlÏ«≈ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»

˙¯Á‡ ‰zÓ ezÓ„wL48‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‡È‰Â , ∆¿»««»»«∆∆¿ƒ¿»¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e49¯OÚÓ ‰Ê - ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ . ¿««¬≈«≈«»¿»«¿»»∆«¿«

ÈÚ50‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜ÏÂ51Ë˜Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»««ƒ∆≈∆∆
Èece‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰‡Ùe ‰ÁÎL52. ƒ¿»≈»¿«¿ƒ∆«ƒ

קדמה 48) שניה מעלה על יורה ללוי, נתתיו וגם "ואמרו:
כמו  תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי ראשון], [למעשר לו

עליו". מדבר 49)הנוסף נתתיו" ש"וגם לומר הכוונה אין
הפרשת  חלה שבדיעבד פי על אף שהרי מעשר, תרומת על
הרי  אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני מעשר תרומת
תרומת  שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה

גדולה. מתרומה אבל 50)מעשר הבית. בתוך [המתחלק

זה. פסוק בכלל אינו בגורן המתחלק עני [אף 51)מעשר
בהם  נאמר "עזיבה" שהרי נתינה, מצוות בהם שאין פי על
יתוודה  שלא לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה -
המתחלק  עני מעשר גם כן ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד
בכלל  הוא אף עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן,

מדרבנן]. אלא 52)זה, "נתינה", נאמרה שלא כיוון
בפרשת  האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה"

הוידוי.

.âéCk ¯Á‡Â ¯„q‰ ÏÚ ˙Bzn‰ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««»««≈∆¿««»
Ì‡ ‡‰ ;È˙Èeˆ ¯L‡ E˙ÂˆÓ ÏÎk :¯Ó‡pL .‰cÂ˙Èƒ¿«∆∆∆¡«¿»ƒ¿»¿¬∆ƒƒ»ƒ»ƒ

ÔBL‡¯Ï ÈL ¯OÚÓ ÌÈc˜‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ≈»
˙BcÂ˙‰Ï54,˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ·Ë Û¯O . ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿«

ÔÓf·e .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô˙ ‡ÏÂ ˙BzÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«»¿…¿»»¿«¿≈∆«¿«
ÌÈ‰kÏ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈ˙B eÈ‰L55eÈ‰ ‡Ï - ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«…¬ƒ…»

ÈÂlÏ ÂÈz˙ Ì‚Â :¯Ó‡pL ;ÔÈcÂ˙Ó56. ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿«¿«ƒ«≈ƒ

תעשה.53) לא על "עשיתי 54)שעבר לומר: יכול שאינו
צויתני". אשר עזרא.55)ככל של בזמנו היינו

לכהן.56) נותנו הוא שהרי

.ãé;‰cÂ˙Ó - „·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆»«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«∆
‡e‰ ¯OÚÓa Èece‰ ¯wÚL57BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ¿«¬≈¿≈ƒ…»»

‰cÂ˙Ó - „·Ïa ÌÈ¯eka ‡l‡58Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆»ƒƒƒ¿«ƒ¿«∆∆∆¡«ƒ«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ L„w‰ - L„w‰59ÈÓ Ï·‡ .ÌÈ¯eka‰ ‡e‰L , «…∆«…∆»ƒ∆«ƒƒ¬»ƒ

;‰cÂ˙Ó BÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa ‰Óe¯z ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»¿»ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿«∆
¯‡L ÏÏÎa ‡l‡ ÈecÂ ‰eÚË ‰Óe¯z‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»¿»ƒ∆»ƒ¿«¿»

˙Bzn‰60. ««»

מכולן.57) יותר בו שייך "ביערתי", ולשון אותו, ששורפין
מתבערים.58) ביכורים מפרישים 59)שאף שהביכורים

לכל. תחילה מעשר 60)אותם לו היה אם שאף ונראה
נותנן  המתנות שכל הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון
"ביערתי  עליהן לומר יכול ואינו מבערם, ואינו לבעליהם

הבית". מן הקודש

.åèÏÚ ÔÈnÓ LÈ¯Ù‰ ‡lL - EÈ˙BˆnÓ Èz¯·Ú ‡Ï…»«¿ƒƒƒ¿∆∆…ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÓ ‡ÏÂ ,¯aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,BÈÓ BÈ‡L∆≈ƒ¿…ƒ«»««¿À»¿…ƒ
‡ÏÂ ,ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ ¯aÁÓ‰«¿À»««»¿…ƒ∆»»««»»¿…
ÁÎL ‡lL - ÈzÁÎL ‡ÏÂ .L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ61 ƒ«»»«∆»»¿…»»¿ƒ∆…»«

BÎ¯·lÓ62BÓL ¯ÈkÊ‰lÓe63ÂÈÏÚ64È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï . ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿»»…»«¿ƒ¿…ƒ
‰cÂ˙Ó BÈ‡ - ‰È‡a BÏÎ‡ Ì‡ ‡‰ .epnÓ65‡ÏÂ . ƒ∆»ƒ¬»«¬ƒ»≈ƒ¿«∆¿…

‰‡ÓËa BLÈ¯Ù‰ Ì‡ ‡‰ .‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·66- ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿À¿»
Á˜Ï ‡lL - ˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ .‰cÂ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆¿…»«ƒƒ∆¿≈∆…»«

ÌÈ¯Á‡ ÌÈB‡Ï B˙ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ67. ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿…¿»¿¿ƒ¬≈ƒ
‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï B‡È·‰L - È‰Ï‡ ÈÈ ÏB˜a ÈzÚÓL68. »«¿ƒ¿¿»¡…»∆¡ƒ¿≈«¿ƒ»

ÁÓOL - È˙Èeˆ ¯L‡ ÏÎk È˙ÈOÚ69Ba ÁnOÂ70; »ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒ∆»«¿ƒ«
.·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»«

פושע.61) להיות הוא קרוב ולפיכך לשכוח, לו היה ולא
המזון,62) שלאחר המזון לברכת הכוונה כי אומרים יש

התורה. מן ברכה 63)שהיא שכל הקב"ה, של מלכותו וכן
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ברכה. אינה ומלכות, השם הזכרת בה על 64)שאין
לבעלים. שהם רבעי ונטע שני מעשר כגון שאכל, הפירות
מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן נאמר שלא ומכיוון
אין  אלה שבכל לפי הוידוי, את מעכבים שאינם נראה
קלקל  לא כן ואם מעשר, מעשרותיו ואין תרומה תרומתו

כלום. עצמם עצמה,65)במתנות במתנה שקלקל כיוון
כדין. שלא "דבר 66)שאכלה כד: הלכה שם, [בתוספתא

הבית  מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי אחר
הבית  מן שהפרשתו התוספתא, וכוונת לו", זקוק אתה אין

ביעורו. הבית זו מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו
שני  מעשר שנתן או לתיתן, שחייב למי המתנות ונתן
שהיו  או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן קודם לחבירו
בטומאה  המתנות שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות

לזה]. שגרם הוא הבית מן להם,67)והמפרישן נתן שאם
נאמ  ולא באנינות. באכילה הכשילם מה הרי עבר אם כאן ר

לא. או מתוודה אם אבל 68)דינו: הביכורים. כלומר,
החומה. מן לפנים הביאו אם דיו שני, בין 69)מעשר

ובין  וביתך" אתה "ושמחת בו שנאמר שני במעשר
הטוב". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים

אתה 70) וגו' הטוב בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים
בקרבך". אשר והגר והלוי

.æè¯L‡k „Ú ,ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ««¬∆
‰Lwa BÊ - L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ eÈ˙·‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬…≈∆∆»«»»¿»«»»

ÔziL71˙B¯ta ÌÚË72. ∆ƒ≈«««≈

הטעם.72)הקב"ה.71) וטובות שמנות שיהיו "עניינו,
מלה  הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה
יודיענו  אבל הוידוי, בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין במלה
בשעת  אבל הפרשה, זאת ענייני הפירוש דרך על בכאן
על  שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה
רבינו  השמיט למה עיון וצריך רבינו]". [משה הנביא ידי
ישראל  עמך את "וברך שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר
(רדב"ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בטל וכו' ובבנות בבנים

.æéÌÈ¯ÊÓÓe Ï‡¯OÈ73ÌÈ¯‚ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈcÂ˙Ó - ƒ¿»≈«¿≈ƒƒ¿«ƒ¬»…≈ƒ
,ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆≈∆»»∆
ÌÈ‰k .eÏ z˙ ¯L‡ ‰Ó„‡‰ ˙‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈¿≈»¬»»¬∆»«»»…¬ƒ
˜ÏÁ eÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈcÂ˙Ó - ÌÈiÂÏe¿ƒƒƒ¿«ƒ∆««ƒ∆…»¿≈∆

.L¯‚Ó È¯Ú Ì‰Ï LÈ ,ı¯‡a»»∆≈»∆»≈ƒ¿»

זרע 73) הוא שאין כיון נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה,
את  אחריך ולזרעך לך "ונתתי הכתוב: בכלל הוא איך כשר,
הרי  אלא אחריך", המיוחס "זרע בו: שגרשו מגוריך", ארץ

שם). אנשי (תוס' דבר לכל כבנו הוא

ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ

ה'תשע"ו  שבט כ"ד רביעי יום

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn
mixekiazekld-mirxfxtq
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ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
.àÌÈ¯OÚ2ÔlÎÂ ,ÌÈ‰kÏ ez ˙BzÓ Úa¯‡Â ∆¿ƒ¿«¿««»ƒ¿«…¬ƒ¿À»

‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ3Ô¯‰‡Ï ˙È¯a ‰˙¯Î Ôlk ÏÚÂ ,4ÏÎÂ . ¿…»ƒ«»¿«À»ƒ¿¿»¿ƒ¿«¬…¿»
Ô‰k5ÌÈ‰ka ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰a ‰„BÓ BÈ‡L6ÔÈ‡Â , …≈∆≈∆»∆≈≈∆«…¬ƒ¿≈

Ô‰Ó ‰zÓ BÏ ÔÈ˙B7. ¿ƒ«»»≈∆

מודה 1) שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד יבאר
מברך. מאי מהן והאוכל הלכה 2)בהן. פ"ב חלה תוספתא

פרק  רבינו והקדים קי:. קמא ובבבא קלג: בחולין הובאה ח,
ומתנות  וחלה ביכורים הלכות כתב מדוע טעם ליתן כדי זה,
(רדב"ז). כאחד חמור, ופטר הבן ופדיון הגז וראשית

לאהרן 3) כהונה מתנות וארבע "עשרים שם: בתוספתא
שנתפרשו  היינו "בכלל" מלח". ובברית ובפרט בכלל ובניו
בני  קדשי "לכל ח) יח, (במדבר שנאמר בכללן, בתורה
ומתנה  מתנה שכל היינו "ובפרט", נתתים". לך ישראל,
חנינאי  רב בשם שם, כפשוטה (תוספתא בתורה נתפרשה

וגו'4)גאון). הקדשים תרומות "כל יט) (שם, שנאמר כמו
היא". עולם מלח חסדא,5)ברית רב "ואמר קלב: בחולין

לו  נותנין אין בהן, בקי שאינו כהן כל כהונה, מתנות כ"ד
מודה  שאינו כהן וכל וכו' דתניא, היא. מילתא ולאו מתנה.
בה, מודה דאינו טעמא, בכהונה. חלק לו אין (בעבודה), בה
חסדא  לרב (וקשה בהן בקי דאינו אףֿעלֿגב בה מודה הא
נראה, הגמרא ומדברי במתנות)". בבקיאות הדבר שתלה
הדבר  שתלה משום אלא חסדא לרב קשה היה שלא
מתנות  כ"ד אומר, חסדא רב היה אם אבל כנ"ל, בבקיאות,
קשה  היה לא מתנה, לו נותנין אין בהן מודה שאינו כל
חלק  לו אין בעבודה, מודה שאינו מי רק שלא הרי כלום.
 ֿ בכסף וראה במתנות. מודה שאינו מי אף אלא בכהונה,

ובמעשהֿרוקח. לעבוד 6)משנה לו נותנים אין כלומר,
על  ממנה שהקשו הנ"ל, מהברייתא הדבר, ומקור עבודה.

חסדא. הנ"ל.7)רב חסדא כרב

.á‰M„˜ da LiL ‰zÓ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ8:C¯·Ó - ¿»»≈«»»∆≈»¿À»¿»≈
Ck ÏÎ‡Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜a eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»ƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»∆¡…»

.CÎÂ»»

תרומות 8) מהלכות (פ"ז קודש שהן וחלה תרומה כמו
בה, וכיוצא הגז ראשית לא אבל ו). הלכה ולהלן א, הלכה
מצוה, שאכילתן וֿז), הלכות (להלן קודש קרויים שאינם
מהלכות  ובפ"י כב, הלכה תרומות מהלכות בפט"ו ראה

ואילך. א הלכה הקרבנות מעשה

.â‰ÓL9Ì‰Ó ˙BzÓ10ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ¿…∆«»≈∆≈¿ƒ»«…¬ƒ
Lc˜na ‡l‡11‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ12LÓÁÂ .13 ∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»¬»»¿»≈
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ÌÈÙÏ ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙BzÓ«»≈¿ƒ»∆»ƒ»«ƒƒ¿ƒ
¯ÈÚ‰ ˙ÓBÁÓ14LÓÁÂ .15Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ˙BzÓ16 ≈«»ƒ¿»≈«»≈ƒ»∆

‰¯Bz‰ ÔÓ17LÓÁÂ .„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡18 ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿»≈
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa Ô‰a ÔÈÎBÊ - ˙BzÓ«»ƒ»∆≈»»∆≈¿»»»∆

˙Á‡ ‰zÓe19.Lc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBÊ - «»»««ƒ»ƒ«ƒ¿»

וכתבו 9) אחר, באופן המתנות את חלקו שם, בתוספתא
יב. בהלכה להלן הנ"ל.10)רבינו המתנות מכ"ד

העיר.11) בכל נשים.12)ולא עזרת ולא ישראל עזרת
לאכול  אין שלכתחילה שם, הקרבנות מעשה בהלכות וראה

ה.13)בהיכל. בהלכה להלן ועובי 14)ראה והחלונות
הלכה  סוף שם הקרבנות מעשה (הלכות כלפנים - החומה

ו.15)ה). הלכה להלן דקדק 17)הכהנים.16)ראה
וחלה, מעשר ותרומת תרומה משום התורה", "מן לכתוב
אף  מדרבנן ונוהגות שם), (להלן הנ"ל המתנות מחמש שהן
הלכות  תרומות מהלכות פ"א למעלה ראה לארץ, בחוצה

ז.18)דֿו. הלכה להלן ח.19)ראה הלכה להלן ראה

.ã?Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰ÓM‰ Ô‰ ‰Ó»≈«¿…∆∆≈∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
˙‡hÁ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ „Á‡ ,˙‡hÁ‰ ¯Oa¿«««»∆»««»¿∆»««

‰Ó‰a‰20È‡cÂ ÔÈa ÈeÏz ÔÈa ,ÌL‡‰ ¯O·e ;21; «¿≈»¿«»»»≈»≈««
Â¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·Ê22¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe ;23È¯ÈLe ; ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«»…∆¿»≈

˙BÁÓ24Ï‡¯OÈ25ÌÁl‰ ÈzLe ;26ÌÁÏÂ ; ƒ¿ƒ¿»≈¿≈«∆∆¿∆∆
ÌÈt‰27ÔÓL ‚ÏÂ ;28ÔÈ‡ el‡ .Ú¯ˆÓ ÏL «»ƒ¿…∆∆∆¿…»≈≈»

.Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»

(לבמדבר 20) קרח לפרשת ובספרי שם, בתוספתא הוא כן
בשתים. מנאן יג בהלכה להלן אבל כ). כנ"ל.21)יח,

ובפ"י 22) ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א ראה
ג. הלכה סוף הקמיצה 23)שם לאחר הנשאר כלומר,

יב. הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז וראה וההקטרה,
כנ"ל.24) וההקטרה, הקמיצה אחר אבל 25)הנשאר

(פי"ב  כולה נשרפת אלא נקמצת, אינה כהנים מנחת
ט). הלכה הקרבנות מעשה בפ"ח 26)מהלכות ראה

הי"א. ומוספין תמידין ט.27)מהלכות הלכה פ"ד שם
ג.28) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"ד ראה

.ä?ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ29;‰„Bz‰ ÔÓ Ì¯en‰Â ; »∆»∆¿»ƒ¿«»ƒ«»

¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰Â30‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·e ;31; ¿«»≈≈»ƒ¿¿≈»¿»
ÌÈ¯eka‰Â32.ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡ . ¿«ƒƒ≈≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ

דֿה.29) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות בפ"י ראה
שם.30) הקרבנות מעשה מהלכות 31)הלכות בפ"א ראה

ב. הלכה ג.32)בכורות הלכה פ"ג להלן

.å,‰Óe¯z‰ ?Ï‡¯OÈ ı¯‡aL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
‰lÁ‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e33L„˜ ÔzLÏLe .34. ¿««¬≈¿««»¿»¿»…∆

Êb‰ ˙ÈL‡¯Â35‰fÁ‡ ‰„Oe ,36ÔÈlÁ Ô‰ÈLe .37. ¿≈ƒ«≈¿≈¬À»¿≈∆Àƒ
ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ el‡≈≈»ƒ»∆ƒ«»∆»¿∆∆

Ï‡¯OÈ38ı¯‡ ÏL ˙BlÁÂ ˙BÓe¯z ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿¿«∆∆∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ Ï‡¯OÈ39. ƒ¿»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈

יג.33) הלכה בפ"ה כדלהלן תרומה, ראה 34)שנקראת

כ. הלכה שם ופט"ו א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ז
א.35) הלכה פ"י ערכין,36)להלן מהלכות בפ"ד ראה

יט. אֿב, שהרי 37)הלכות הוא, חולין אחוזה שדה
הגז, ראשית ולענין יט). הלכה (שם אותו פודין הכהנים

יז. הלכה פ"י להלן ג.38)ראה בהלכה למעלה ראה
(פ"ב 39) מיד נטמאו - לשם שכשיצאו בחוצהֿלארץ, ולא

יז). הלכה תרומות מהלכות

.æÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‰k‰ Ô‰a ÔÈÎBfL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe40? »≈∆»≈∆ƒ»∆«…¬ƒ¿»»
˙Bzn‰41Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,42¯BÓÁ ¯ËÙe ,43¯b‰ ÏÊ‚Â ,44, ««»ƒ¿«≈∆∆¬¿∆∆«≈

Ó¯Á‰ÂÌÈ45¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÔzLÓÁÂ .46. ¿«¬»ƒ«¬ƒ¿»Àƒ¿»»»

בחוץֿלארץ.40) בין בארץ וקיבה 41)בין לחיים זרוע
מקום  בכל הנקראות והן טהורה. בהמה זובח כל שנותן

א). הלכה פ"ט (להלן ומצות 42)מתנות פי"א. להלן
א). הלכה פי"ב (להלן בחוץֿלארץ אף נוהגת הבן פדיון

שם.43) מההלכה 44)להלן גזילה, מהלכות בפ"ח ראה
ואילך. מהלכות 45)ה בפ"ו וראה כהנים. חרמי כלומר,

ואילך. ד מהלכה כ,46)ערכין, הלכה פ"ט להלן ראה
שם  ערכין ובהלכות ח, הלכה ראש שם גזילה ובהלכות

ה. הלכה

.çLc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBfL ‰zn‰Â47˙B¯BÚ ‡e‰ ¿««»»∆ƒ»ƒ«ƒ¿»
˙BÏBÚ‰48ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »¿«ƒƒ¿»»¿≈«√»ƒ

ÌÈ‰kÏ Ôlk -49. À»«…¬ƒ

חלקם 47) נוטלין אלא לכהן, נותן הישראל שאין כלומר,
המקדש. קדשים.48)מן קדשי בפ"ה 49)שהן ראה

יט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

.è˙BzÓ ‰ÓM‰50- Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L «¿…∆«»∆≈»∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
È¯ÎÊÏ ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔlkÀ»»¿≈»»ƒ≈¿≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ¿≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰p‰k51¯ÎÊ Ïk :¯Ó‡ Ô‰·e . ¿À»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆¡«»»»
B˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka52.¯ÓB‚Â «…¬ƒ…«…¿≈

ד.50) בהלכה שם 51)הנ"ל הקרבנות מעשה הלכות ראה
ה"ג. ופי"ב ה"ג, פ"י ה"א, פ"ט ג. אותה.52)הלכה צ"ל:

.éÌÈÏLe¯ÈaL LÓÁ‰53ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ - ∆»≈∆ƒ»«ƒ≈»»ƒ«ƒ¿∆¡»ƒ
˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ54Ïe ÌÈz˙ EÏ :¯Ó‡ Ô‰·e .EÈ· ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»∆∆¡«¿¿«ƒ¿»∆

ÌÏBÚ ˜ÁÏ Ez‡ EÈ˙·ÏÂ55ÔÈz ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿…∆ƒ¿¿»»¿««ƒ≈≈ƒ»ƒ
Ô‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï È¯‰L ,‰p‰k È¯ÎÊÏ ‡l‡56. ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆¬≈¿«¿≈ƒ¿»≈

¯BÎa‰Â57‡l‡ B·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,BÓ„Â BaÏÁ ÔÈ·È¯˜Ó - ¿«¿«¿ƒƒ∆¿¿»¿≈«¿ƒ∆»
LÈ‡58ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ÔÎÂ .59‰fÁ‡ ‰„Oe ,60, ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¿≈¬À»

ÌÈÓ¯Á‰Â61¯b‰ ÏÊ‚Â ,62ÈL‡ ‡l‡ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ¿«¬»ƒ¿∆∆«≈≈ƒ»∆∆»«¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,¯ÓLÓ63È¯ÎÊÏ - Ôa‰ ÔBÈ„t ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ÛÒk‰ z˙Â :Ba ¯Ó‡ ÔkL ;‰p‰k64. ¿À»∆≈∆¡«¿»«»«∆∆¿«¬…¿»»
Ôlk ˙B¯BÎa‰ ÔÈcL ;‰p‰k È¯ÎÊÏ - ¯BÓÁ ¯ËÙe∆∆¬¿ƒ¿≈¿À»∆ƒ«¿À»

‰ÂL65.˙B·˜Ï ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ : »∆ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿≈

ה.53) בהלכה דֿה.54)הנ"ל הלכות שם בפ"י ראה
ד).55) הלכה (שם שלמים של ושוק בחזה נאמר זה פסוק

"כל  יט) יח, (במדבר נאמר נזיר ואיל מתודה ובמורם
לך  נתתי לה' ישראל בני ירימו אשר הקדשים תרומות
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יזֿיח) (שם, נאמר ובבכור ד). הלכה (שם ולבנותיך" ולבניך
וכשוק  התנופה כחזה לך, יהיה ובשרם וגו' שור בכור "אך
"ביכורי  יג) (שם, נאמר ובביכורים ה). הלכה (שם הימין"
טהור" ו"כל יאכלנו" בביתך טהור כל וגו' בארצם אשר כל

פד: מנחות ראה אשתו, פ"ג 56)לרבות להלן כמפורש
אותם  "נותנין ביכורים: סוף במשנה הוא וכן א, הלכה
והם  המקדש", כקדשי ביניהם מחלקין והם משמר, לאנשי

בחזוןֿאיש. וראה לנשים. גם אותם שאינו 57)נותנים
וראה  טו). הלכה בכורות מהלכות (פ"א משמר לאנשי ניתן

ט. משנה פ"ד לחלה המשנה את 58)בפירוש נותנים ולכן
לכהנות  יתנוהו ירצו אם והללו בלבד, כהונה לזכרי הבכור

(רדב"ז). הקרבנות 59)לאכלו מעשה מהלכות בפ"ה ראה
יטֿכ. בפ"ד 60)הלכות וראה ד. הלכה פ"ד חלה ירושלמי

כד. הלכה ערכין והלכות 61)מהלכות שם, ירושלמי
שם. ה.62)ערכין הלכה גזילה מהלכות בפ"ב ראה

הנ"ל.63) רבי:64)במקומות ליה "אמר קלב. ובחולין
כהן  מנחת רק (ולכן בפרשה כתובין ובניו אהרן מטונך,
כן  רבינו וכדעת נאכלת)". כהנת מנחת אבל כולה, קרבה
התוספות  אבל (משנהֿלמלך), והרשב"א הרא"ש דעת
וסוברים  חולקים מקומות, ובעוד אמר ד"ה מט: בפסחים

לכהנות. אף ניתן הבן ד.65)שפדיום בבכורות הוא כן
אדם. לבכור הוקשה טמאה בהמה שבכור

.àéÌÈ¯ÎÊk ˙B·˜Ï ÔÈzpL ˙Bzn‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆««»∆ƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :˙BzÓ LÓÁ -66‰lÁÂ ,67, »≈«»¿»¿««¬≈¿«»

‰Ó‰a ˙BzÓe68Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,69¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈpÓe . «¿¿≈»¿≈ƒ«≈ƒ«ƒ«»≈
E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ?˙B‰ÎÏ ˙z Êb‰ ˙ÈL‡¯L∆≈ƒ«≈ƒ∆∆¿…¬∆∆¡«≈ƒ¿»¿
‰Ó ;BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â C¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈ƒ≈…¿ƒ∆»

ÌÈ¯ÎÊk ˙B·˜Ï ˙z Ô‚c ˙ÈL‡¯70˙ÈL‡¯ Û‡ , ≈ƒ»»ƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈ƒ
Êb‰71. «≈

א.66) הלכה תרומות מהלכות בפ"ו היא 67)ראה
יג. הלכה בפ"ה כדלהלן הלכה 68)כתרומה, פ"ט להלן

יז.69)כ. הלכה פ"י תרומות 70)להלן בהלכות כנ"ל
כחולין,71)שם. שהיא הגז שראשית שם, פ"י להלן ראה

ואילו  לישראל, נשואה שהיא אףֿעלֿפי לכהנת ניתנת
לישראל  הנשואה לכהנת אסורה קדושה, בה שיש תרומה
משנהֿלמלך. וראה ז). הלכה שם תרומות (הלכות באכילה

.áéÌÈÓÎÁ eÓ72:e¯Ó‡Â ˙¯Á‡ C¯c ÏÚ el‡ ˙BzÓ »¬»ƒ«»≈«∆∆«∆∆¿»¿
:Ô‰ el‡Â ,Ô¯‰‡Ï ez ‰p‰k ˙BzÓ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿««¿¿À»ƒ¿¿«¬…¿≈≈

Lc˜na ¯OÚ73ÔÈÏe·ba ¯OÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa Úa¯‡ ,74. ∆∆«ƒ¿»«¿«ƒ»«ƒ¿∆∆«¿ƒ

ז.72) הלכה פ"ב חלה שאין 73)בתוספתא כלומר,
ד. בהלכה כנ"ל במקדש, אלא מחוץ 74)נאכלים

לה. מחוצה אף ומהן ישראל, ארץ בתוך מהן לירושלים.

.âéÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ,‰Ó‰a ˙‡hÁ :Lc˜na ¯OÚ75, ∆∆«ƒ¿»««¿≈»¿««»
ÈeÏz ÌL‡Â ,ÌL‡76ÔÓL ‚ÏÂ ,¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·Ê , »»¿»»»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿…∆∆

,˙BÁÓ È¯ÈL ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ,ÌÁl‰ ÈzL ,Ú¯ˆÓ ÏL∆¿…»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿»≈¿»
.¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe«»…∆

שתי 75) רבינו מנה שם, ולמעלה בתוספתא. הוא כן

כאחת. מנאן 76)החטאות שם ולמעלה בתוספתא, הוא כן
כאחת. רבינו

.ãéÌ¯eÓe ,ÌÈ¯eka‰Â ,¯BÎa‰ :ÌÈÏLe¯Èa Úa¯‡77 «¿«ƒ»«ƒ«¿¿«ƒƒ»
ÌÈL„˜ ˙B¯BÚÂ ,¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„BzÓ78. ƒ»¿≈»ƒ¿»»ƒ

טו.77) הלכה להלן בעורות 78)ראה זוכין שכהנים אף
מקום  בכל דמיהן את ואוכלים ח), בהלכה (כנ"ל המקדש מן
שדרך  כיון שבירושלים, המתנות בין רבינו מנאן שירצו,
בירושלים  דמיהם ולאכול העורות למכור היתה הכהנים
ד"ה  קלג: חולין בתוספות וראה ג). בהלכה למעלה (רדב"ז

קי: קמא לבבא וברש"י ועורות,

.åè,‰lÁÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :ÔÈÏe·ba ¯OÚ∆∆«¿ƒ¿»¿««¬≈¿«»
¯Ët ÔBÈ„Ùe ,Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,˙Bzn‰Â ,Êb‰ ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ«≈¿««»ƒ¿«≈ƒ¿∆∆
ÈÙÏe .¯b‰ ÏÊ‚Â ,‰fÁ‡ ‰„Oe ,ÌÈÓ¯Á ‰„O ,¯BÓÁ¬¿≈¬»ƒ¿≈¬À»¿∆∆«≈¿ƒ
‰zÓ ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ Ì¯en‰ Ïk ·LÁ ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»«»«»ƒ»»ƒ«ƒ«»»
ÌÚ ,ÌÈÓÏL Á·Ê ÏkÓ Ì¯en‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ :Ô‰Â .˙Á‡««»≈»∆»«»ƒ»∆«¿»ƒƒ

Ì‰nÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰79‰È‰ Ì‡]80ÚB¯f‰ ÌÚ ,‰„Bz «∆∆«»ƒ»∆ƒ»»»ƒ«¿«
[dnÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰ ÌÚ ¯ÈÊ ÏÈ‡Ó ˙Ó¯en‰81ÌÚ «∆∆≈≈»ƒƒ«∆∆«»ƒ»ƒ

˜BLÂ ‰ÊÁ82ÏÈ‡B‰ .83ÔzLÏLe84·eLÁ ,Ô‰ ÌÈÓÏL »∆»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»
Ì‰Ó Ì¯en‰85.˙Á‡ ‰zÓ «»≈∆«»»««

והשוק.79) החזה עם ופיסקא 80)כלומר, השלמים. זבח
ראשונים. בדפוסים ישנה אבל רומי, בדפוס איננה זו

הזרוע.81) הנזיר.82)עם מאיל הזרוע, עם המורמים
להו 83) חשיב להדדי, דדמיין "כיון שם: בחולין הוא כן

נזיר.84)כחדא". ואיל תודה משלמים,85)שלמים,
נזיר. ואיל ותודה,

.æèÏk ¯‡a˙z - ˙Ba¯˜a ˙BÈeÏz Ô‰L ˙Bzn‰ Ïk»««»∆≈¿¿»¿»ƒ¿»≈»
˙Ba¯˜ ˙BÎÏ‰a dÓB˜Óa ˙Á‡Â ˙Á‡86ÏÊb ÔÎÂ . ««¿««ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿≈∆∆

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙È ¯b‰87‰„O ÔÈc e¯‡a ¯·Îe . «≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿»≈«¿ƒ¿≈
Á‡‰Óe¯z ÔÈ„Â ,ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰a ÌÈÓ¯Á‰ ÔÈ„Â ‰f ¬À»¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿»

el‡ ˙BÎÏ‰·e .˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a - ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e¿««¬≈¿ƒ¿¿«¬»≈
:Ô‰Â ,˙Ba¯˜a ÔÈÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bzn‰ ÈËtLÓ ¯‡·‡¬»≈ƒ¿¿≈««»∆≈¿ƒ¿»¿»¿≈

‰lÁ‰Â ,ÌÈ¯eka‰88˙Bzn‰Â ,89Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,90, «ƒƒ¿««»¿««»¿≈ƒ«≈
Ôa‰ ÔBÈ„Ùe91¯BÓÁ ¯ËÙe ,92. ƒ¿«≈∆∆¬

גֿה.86) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ח 87)פ"י פרק
ואילך. ה ואילך.88)הלכה ה פרק פרק 89)להלן להלן

י.90)ט. פרק יא.91)להלן פרק להלן 92)להלן
יב. פרק

ה'תשע"ו  שבט כ"ה חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיכן 1) למקדש, ביכורים להביא שמצותֿעשה יבאר

ואם  המינין. משבעת אלא ביכורים מביאין אין נוהגין.
מביאין  ואם הביכורים. מביאין אימתי משקין. אותה מביאין
והנוטע  נקוב בעציץ הגדל להיפך. או החדש על הישן מן
ובעלי  האריסין חבירו. שדה לתוך והבריכו שדהו לתוך אילן
בתוך  אילן הקונה בפחות. הארצות ולוקחין שאונסין זרוע
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ÌÈÙÏ ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙BzÓ«»≈¿ƒ»∆»ƒ»«ƒƒ¿ƒ
¯ÈÚ‰ ˙ÓBÁÓ14LÓÁÂ .15Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ˙BzÓ16 ≈«»ƒ¿»≈«»≈ƒ»∆

‰¯Bz‰ ÔÓ17LÓÁÂ .„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡18 ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿»≈
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa Ô‰a ÔÈÎBÊ - ˙BzÓ«»ƒ»∆≈»»∆≈¿»»»∆

˙Á‡ ‰zÓe19.Lc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBÊ - «»»««ƒ»ƒ«ƒ¿»

וכתבו 9) אחר, באופן המתנות את חלקו שם, בתוספתא
יב. בהלכה להלן הנ"ל.10)רבינו המתנות מכ"ד

העיר.11) בכל נשים.12)ולא עזרת ולא ישראל עזרת
לאכול  אין שלכתחילה שם, הקרבנות מעשה בהלכות וראה

ה.13)בהיכל. בהלכה להלן ועובי 14)ראה והחלונות
הלכה  סוף שם הקרבנות מעשה (הלכות כלפנים - החומה

ו.15)ה). הלכה להלן דקדק 17)הכהנים.16)ראה
וחלה, מעשר ותרומת תרומה משום התורה", "מן לכתוב
אף  מדרבנן ונוהגות שם), (להלן הנ"ל המתנות מחמש שהן
הלכות  תרומות מהלכות פ"א למעלה ראה לארץ, בחוצה

ז.18)דֿו. הלכה להלן ח.19)ראה הלכה להלן ראה

.ã?Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰ÓM‰ Ô‰ ‰Ó»≈«¿…∆∆≈∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
˙‡hÁ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ „Á‡ ,˙‡hÁ‰ ¯Oa¿«««»∆»««»¿∆»««

‰Ó‰a‰20È‡cÂ ÔÈa ÈeÏz ÔÈa ,ÌL‡‰ ¯O·e ;21; «¿≈»¿«»»»≈»≈««
Â¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·Ê22¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe ;23È¯ÈLe ; ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«»…∆¿»≈

˙BÁÓ24Ï‡¯OÈ25ÌÁl‰ ÈzLe ;26ÌÁÏÂ ; ƒ¿ƒ¿»≈¿≈«∆∆¿∆∆
ÌÈt‰27ÔÓL ‚ÏÂ ;28ÔÈ‡ el‡ .Ú¯ˆÓ ÏL «»ƒ¿…∆∆∆¿…»≈≈»

.Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»

(לבמדבר 20) קרח לפרשת ובספרי שם, בתוספתא הוא כן
בשתים. מנאן יג בהלכה להלן אבל כ). כנ"ל.21)יח,

ובפ"י 22) ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א ראה
ג. הלכה סוף הקמיצה 23)שם לאחר הנשאר כלומר,

יב. הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז וראה וההקטרה,
כנ"ל.24) וההקטרה, הקמיצה אחר אבל 25)הנשאר

(פי"ב  כולה נשרפת אלא נקמצת, אינה כהנים מנחת
ט). הלכה הקרבנות מעשה בפ"ח 26)מהלכות ראה

הי"א. ומוספין תמידין ט.27)מהלכות הלכה פ"ד שם
ג.28) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"ד ראה

.ä?ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ29;‰„Bz‰ ÔÓ Ì¯en‰Â ; »∆»∆¿»ƒ¿«»ƒ«»

¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰Â30‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·e ;31; ¿«»≈≈»ƒ¿¿≈»¿»
ÌÈ¯eka‰Â32.ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡ . ¿«ƒƒ≈≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ

דֿה.29) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות בפ"י ראה
שם.30) הקרבנות מעשה מהלכות 31)הלכות בפ"א ראה

ב. הלכה ג.32)בכורות הלכה פ"ג להלן

.å,‰Óe¯z‰ ?Ï‡¯OÈ ı¯‡aL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
‰lÁ‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e33L„˜ ÔzLÏLe .34. ¿««¬≈¿««»¿»¿»…∆

Êb‰ ˙ÈL‡¯Â35‰fÁ‡ ‰„Oe ,36ÔÈlÁ Ô‰ÈLe .37. ¿≈ƒ«≈¿≈¬À»¿≈∆Àƒ
ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ el‡≈≈»ƒ»∆ƒ«»∆»¿∆∆

Ï‡¯OÈ38ı¯‡ ÏL ˙BlÁÂ ˙BÓe¯z ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿¿«∆∆∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ Ï‡¯OÈ39. ƒ¿»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈

יג.33) הלכה בפ"ה כדלהלן תרומה, ראה 34)שנקראת

כ. הלכה שם ופט"ו א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ז
א.35) הלכה פ"י ערכין,36)להלן מהלכות בפ"ד ראה

יט. אֿב, שהרי 37)הלכות הוא, חולין אחוזה שדה
הגז, ראשית ולענין יט). הלכה (שם אותו פודין הכהנים

יז. הלכה פ"י להלן ג.38)ראה בהלכה למעלה ראה
(פ"ב 39) מיד נטמאו - לשם שכשיצאו בחוצהֿלארץ, ולא

יז). הלכה תרומות מהלכות

.æÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‰k‰ Ô‰a ÔÈÎBfL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe40? »≈∆»≈∆ƒ»∆«…¬ƒ¿»»
˙Bzn‰41Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,42¯BÓÁ ¯ËÙe ,43¯b‰ ÏÊ‚Â ,44, ««»ƒ¿«≈∆∆¬¿∆∆«≈

Ó¯Á‰ÂÌÈ45¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÔzLÓÁÂ .46. ¿«¬»ƒ«¬ƒ¿»Àƒ¿»»»

בחוץֿלארץ.40) בין בארץ וקיבה 41)בין לחיים זרוע
מקום  בכל הנקראות והן טהורה. בהמה זובח כל שנותן

א). הלכה פ"ט (להלן ומצות 42)מתנות פי"א. להלן
א). הלכה פי"ב (להלן בחוץֿלארץ אף נוהגת הבן פדיון

שם.43) מההלכה 44)להלן גזילה, מהלכות בפ"ח ראה
ואילך. מהלכות 45)ה בפ"ו וראה כהנים. חרמי כלומר,

ואילך. ד מהלכה כ,46)ערכין, הלכה פ"ט להלן ראה
שם  ערכין ובהלכות ח, הלכה ראש שם גזילה ובהלכות

ה. הלכה

.çLc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBfL ‰zn‰Â47˙B¯BÚ ‡e‰ ¿««»»∆ƒ»ƒ«ƒ¿»
˙BÏBÚ‰48ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »¿«ƒƒ¿»»¿≈«√»ƒ

ÌÈ‰kÏ Ôlk -49. À»«…¬ƒ

חלקם 47) נוטלין אלא לכהן, נותן הישראל שאין כלומר,
המקדש. קדשים.48)מן קדשי בפ"ה 49)שהן ראה

יט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

.è˙BzÓ ‰ÓM‰50- Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L «¿…∆«»∆≈»∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
È¯ÎÊÏ ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔlkÀ»»¿≈»»ƒ≈¿≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ¿≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰p‰k51¯ÎÊ Ïk :¯Ó‡ Ô‰·e . ¿À»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆¡«»»»
B˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka52.¯ÓB‚Â «…¬ƒ…«…¿≈

ד.50) בהלכה שם 51)הנ"ל הקרבנות מעשה הלכות ראה
ה"ג. ופי"ב ה"ג, פ"י ה"א, פ"ט ג. אותה.52)הלכה צ"ל:

.éÌÈÏLe¯ÈaL LÓÁ‰53ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ - ∆»≈∆ƒ»«ƒ≈»»ƒ«ƒ¿∆¡»ƒ
˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ54Ïe ÌÈz˙ EÏ :¯Ó‡ Ô‰·e .EÈ· ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»∆∆¡«¿¿«ƒ¿»∆

ÌÏBÚ ˜ÁÏ Ez‡ EÈ˙·ÏÂ55ÔÈz ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿…∆ƒ¿¿»»¿««ƒ≈≈ƒ»ƒ
Ô‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï È¯‰L ,‰p‰k È¯ÎÊÏ ‡l‡56. ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆¬≈¿«¿≈ƒ¿»≈

¯BÎa‰Â57‡l‡ B·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,BÓ„Â BaÏÁ ÔÈ·È¯˜Ó - ¿«¿«¿ƒƒ∆¿¿»¿≈«¿ƒ∆»
LÈ‡58ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ÔÎÂ .59‰fÁ‡ ‰„Oe ,60, ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¿≈¬À»

ÌÈÓ¯Á‰Â61¯b‰ ÏÊ‚Â ,62ÈL‡ ‡l‡ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ¿«¬»ƒ¿∆∆«≈≈ƒ»∆∆»«¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,¯ÓLÓ63È¯ÎÊÏ - Ôa‰ ÔBÈ„t ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ÛÒk‰ z˙Â :Ba ¯Ó‡ ÔkL ;‰p‰k64. ¿À»∆≈∆¡«¿»«»«∆∆¿«¬…¿»»
Ôlk ˙B¯BÎa‰ ÔÈcL ;‰p‰k È¯ÎÊÏ - ¯BÓÁ ¯ËÙe∆∆¬¿ƒ¿≈¿À»∆ƒ«¿À»

‰ÂL65.˙B·˜Ï ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ : »∆ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿≈

ה.53) בהלכה דֿה.54)הנ"ל הלכות שם בפ"י ראה
ד).55) הלכה (שם שלמים של ושוק בחזה נאמר זה פסוק

"כל  יט) יח, (במדבר נאמר נזיר ואיל מתודה ובמורם
לך  נתתי לה' ישראל בני ירימו אשר הקדשים תרומות
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יזֿיח) (שם, נאמר ובבכור ד). הלכה (שם ולבנותיך" ולבניך
וכשוק  התנופה כחזה לך, יהיה ובשרם וגו' שור בכור "אך
"ביכורי  יג) (שם, נאמר ובביכורים ה). הלכה (שם הימין"
טהור" ו"כל יאכלנו" בביתך טהור כל וגו' בארצם אשר כל

פד: מנחות ראה אשתו, פ"ג 56)לרבות להלן כמפורש
אותם  "נותנין ביכורים: סוף במשנה הוא וכן א, הלכה
והם  המקדש", כקדשי ביניהם מחלקין והם משמר, לאנשי

בחזוןֿאיש. וראה לנשים. גם אותם שאינו 57)נותנים
וראה  טו). הלכה בכורות מהלכות (פ"א משמר לאנשי ניתן

ט. משנה פ"ד לחלה המשנה את 58)בפירוש נותנים ולכן
לכהנות  יתנוהו ירצו אם והללו בלבד, כהונה לזכרי הבכור

(רדב"ז). הקרבנות 59)לאכלו מעשה מהלכות בפ"ה ראה
יטֿכ. בפ"ד 60)הלכות וראה ד. הלכה פ"ד חלה ירושלמי

כד. הלכה ערכין והלכות 61)מהלכות שם, ירושלמי
שם. ה.62)ערכין הלכה גזילה מהלכות בפ"ב ראה

הנ"ל.63) רבי:64)במקומות ליה "אמר קלב. ובחולין
כהן  מנחת רק (ולכן בפרשה כתובין ובניו אהרן מטונך,
כן  רבינו וכדעת נאכלת)". כהנת מנחת אבל כולה, קרבה
התוספות  אבל (משנהֿלמלך), והרשב"א הרא"ש דעת
וסוברים  חולקים מקומות, ובעוד אמר ד"ה מט: בפסחים

לכהנות. אף ניתן הבן ד.65)שפדיום בבכורות הוא כן
אדם. לבכור הוקשה טמאה בהמה שבכור

.àéÌÈ¯ÎÊk ˙B·˜Ï ÔÈzpL ˙Bzn‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆««»∆ƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :˙BzÓ LÓÁ -66‰lÁÂ ,67, »≈«»¿»¿««¬≈¿«»

‰Ó‰a ˙BzÓe68Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,69¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈpÓe . «¿¿≈»¿≈ƒ«≈ƒ«ƒ«»≈
E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ?˙B‰ÎÏ ˙z Êb‰ ˙ÈL‡¯L∆≈ƒ«≈ƒ∆∆¿…¬∆∆¡«≈ƒ¿»¿
‰Ó ;BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â C¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈ƒ≈…¿ƒ∆»

ÌÈ¯ÎÊk ˙B·˜Ï ˙z Ô‚c ˙ÈL‡¯70˙ÈL‡¯ Û‡ , ≈ƒ»»ƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈ƒ
Êb‰71. «≈

א.66) הלכה תרומות מהלכות בפ"ו היא 67)ראה
יג. הלכה בפ"ה כדלהלן הלכה 68)כתרומה, פ"ט להלן

יז.69)כ. הלכה פ"י תרומות 70)להלן בהלכות כנ"ל
כחולין,71)שם. שהיא הגז שראשית שם, פ"י להלן ראה

ואילו  לישראל, נשואה שהיא אףֿעלֿפי לכהנת ניתנת
לישראל  הנשואה לכהנת אסורה קדושה, בה שיש תרומה
משנהֿלמלך. וראה ז). הלכה שם תרומות (הלכות באכילה

.áéÌÈÓÎÁ eÓ72:e¯Ó‡Â ˙¯Á‡ C¯c ÏÚ el‡ ˙BzÓ »¬»ƒ«»≈«∆∆«∆∆¿»¿
:Ô‰ el‡Â ,Ô¯‰‡Ï ez ‰p‰k ˙BzÓ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿««¿¿À»ƒ¿¿«¬…¿≈≈

Lc˜na ¯OÚ73ÔÈÏe·ba ¯OÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa Úa¯‡ ,74. ∆∆«ƒ¿»«¿«ƒ»«ƒ¿∆∆«¿ƒ

ז.72) הלכה פ"ב חלה שאין 73)בתוספתא כלומר,
ד. בהלכה כנ"ל במקדש, אלא מחוץ 74)נאכלים

לה. מחוצה אף ומהן ישראל, ארץ בתוך מהן לירושלים.

.âéÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ,‰Ó‰a ˙‡hÁ :Lc˜na ¯OÚ75, ∆∆«ƒ¿»««¿≈»¿««»
ÈeÏz ÌL‡Â ,ÌL‡76ÔÓL ‚ÏÂ ,¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·Ê , »»¿»»»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿…∆∆

,˙BÁÓ È¯ÈL ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ,ÌÁl‰ ÈzL ,Ú¯ˆÓ ÏL∆¿…»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿»≈¿»
.¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe«»…∆

שתי 75) רבינו מנה שם, ולמעלה בתוספתא. הוא כן

כאחת. מנאן 76)החטאות שם ולמעלה בתוספתא, הוא כן
כאחת. רבינו

.ãéÌ¯eÓe ,ÌÈ¯eka‰Â ,¯BÎa‰ :ÌÈÏLe¯Èa Úa¯‡77 «¿«ƒ»«ƒ«¿¿«ƒƒ»
ÌÈL„˜ ˙B¯BÚÂ ,¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„BzÓ78. ƒ»¿≈»ƒ¿»»ƒ

טו.77) הלכה להלן בעורות 78)ראה זוכין שכהנים אף
מקום  בכל דמיהן את ואוכלים ח), בהלכה (כנ"ל המקדש מן
שדרך  כיון שבירושלים, המתנות בין רבינו מנאן שירצו,
בירושלים  דמיהם ולאכול העורות למכור היתה הכהנים
ד"ה  קלג: חולין בתוספות וראה ג). בהלכה למעלה (רדב"ז

קי: קמא לבבא וברש"י ועורות,

.åè,‰lÁÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :ÔÈÏe·ba ¯OÚ∆∆«¿ƒ¿»¿««¬≈¿«»
¯Ët ÔBÈ„Ùe ,Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,˙Bzn‰Â ,Êb‰ ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ«≈¿««»ƒ¿«≈ƒ¿∆∆
ÈÙÏe .¯b‰ ÏÊ‚Â ,‰fÁ‡ ‰„Oe ,ÌÈÓ¯Á ‰„O ,¯BÓÁ¬¿≈¬»ƒ¿≈¬À»¿∆∆«≈¿ƒ
‰zÓ ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ Ì¯en‰ Ïk ·LÁ ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»«»«»ƒ»»ƒ«ƒ«»»
ÌÚ ,ÌÈÓÏL Á·Ê ÏkÓ Ì¯en‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ :Ô‰Â .˙Á‡««»≈»∆»«»ƒ»∆«¿»ƒƒ

Ì‰nÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰79‰È‰ Ì‡]80ÚB¯f‰ ÌÚ ,‰„Bz «∆∆«»ƒ»∆ƒ»»»ƒ«¿«
[dnÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰ ÌÚ ¯ÈÊ ÏÈ‡Ó ˙Ó¯en‰81ÌÚ «∆∆≈≈»ƒƒ«∆∆«»ƒ»ƒ

˜BLÂ ‰ÊÁ82ÏÈ‡B‰ .83ÔzLÏLe84·eLÁ ,Ô‰ ÌÈÓÏL »∆»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»
Ì‰Ó Ì¯en‰85.˙Á‡ ‰zÓ «»≈∆«»»««

והשוק.79) החזה עם ופיסקא 80)כלומר, השלמים. זבח
ראשונים. בדפוסים ישנה אבל רומי, בדפוס איננה זו

הזרוע.81) הנזיר.82)עם מאיל הזרוע, עם המורמים
להו 83) חשיב להדדי, דדמיין "כיון שם: בחולין הוא כן

נזיר.84)כחדא". ואיל תודה משלמים,85)שלמים,
נזיר. ואיל ותודה,

.æèÏk ¯‡a˙z - ˙Ba¯˜a ˙BÈeÏz Ô‰L ˙Bzn‰ Ïk»««»∆≈¿¿»¿»ƒ¿»≈»
˙Ba¯˜ ˙BÎÏ‰a dÓB˜Óa ˙Á‡Â ˙Á‡86ÏÊb ÔÎÂ . ««¿««ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿≈∆∆

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙È ¯b‰87‰„O ÔÈc e¯‡a ¯·Îe . «≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿»≈«¿ƒ¿≈
Á‡‰Óe¯z ÔÈ„Â ,ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰a ÌÈÓ¯Á‰ ÔÈ„Â ‰f ¬À»¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿»

el‡ ˙BÎÏ‰·e .˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a - ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e¿««¬≈¿ƒ¿¿«¬»≈
:Ô‰Â ,˙Ba¯˜a ÔÈÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bzn‰ ÈËtLÓ ¯‡·‡¬»≈ƒ¿¿≈««»∆≈¿ƒ¿»¿»¿≈

‰lÁ‰Â ,ÌÈ¯eka‰88˙Bzn‰Â ,89Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,90, «ƒƒ¿««»¿««»¿≈ƒ«≈
Ôa‰ ÔBÈ„Ùe91¯BÓÁ ¯ËÙe ,92. ƒ¿«≈∆∆¬

גֿה.86) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ח 87)פ"י פרק
ואילך. ה ואילך.88)הלכה ה פרק פרק 89)להלן להלן

י.90)ט. פרק יא.91)להלן פרק להלן 92)להלן
יב. פרק

ה'תשע"ו  שבט כ"ה חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיכן 1) למקדש, ביכורים להביא שמצותֿעשה יבאר

ואם  המינין. משבעת אלא ביכורים מביאין אין נוהגין.
מביאין  ואם הביכורים. מביאין אימתי משקין. אותה מביאין
והנוטע  נקוב בעציץ הגדל להיפך. או החדש על הישן מן
ובעלי  האריסין חבירו. שדה לתוך והבריכו שדהו לתוך אילן
בתוך  אילן הקונה בפחות. הארצות ולוקחין שאונסין זרוע
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המוכר  הקרקע. ולקח תלושין פירות הלוקח או חבירו שדה
הביכורים  שביטלה. ואשרה ממנו. ולקחה וחזר לגוי שדהו
והוסיף  ביכוריו הפריש התורה. מן שיעור להן יש אם
כולם. הפירות נטמאו אם הביכורים מפרישין וכיצד עליהן.
ביכוריו  המפריש נבוזו. או ונמוחו ביכוריו הפריש ואם

לירושלים. בידו להעלותן

.àÌÈ‡Â ,Lc˜nÏ ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈»
;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡·e ˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡È·z E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒƒ≈«¿»¿»ƒ≈¿»¡…∆
‚BÚÂ ÔBÁÈÒ È¯ÚÓ Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Óe¿ƒƒƒƒ∆ƒ¿≈∆≈»≈ƒ»
.ÌÈÏLe¯Èa ‰B˜k - ‡È¯eÒa ‰Bw‰L ;‡È¯eqÓeƒ¿»∆«∆¿¿»¿∆ƒ»«ƒ
ÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,[Ï··e ·‡BÓe ÔBnÚ Ï·‡]¬»«»»∆««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰Ó ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙aƒ¿»¿««¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ≈∆
ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ıeÁÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰ Ì‡Â .ÌÈ¯ekaƒƒ¿ƒ≈ƒƒƒƒ»»∆≈»

.ÌÈ¯ekaƒƒ

.áÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈¿ƒƒƒƒ∆»ƒƒ¿««ƒƒ
‡‰,ÌÈ¯BÚO‰Â ,ÌÈhÁ‰ :Ì‰Â ,ı¯‡‰ Á·La ÌÈ¯eÓ »¬ƒ¿∆«»»∆»≈«ƒƒ¿«¿ƒ

.ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈ˙Èf‰Â ,ÌÈBn¯‰Â ,ÌÈ‡z‰Â ,ÌÈ·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ
.eLc˜˙ ‡Ï - ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ıeÁ ‡È·‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒƒƒ¿««ƒƒ…ƒ¿«¿

.â˙B¯tÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯ÓzÓ ‡Ï ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈¿ƒƒ…ƒ¿»ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ≈
‡l‡ ;¯Á·n‰ ÔÓ ÔÈ‡L ÔÓL È˙ÈfÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜ÓÚaL∆»¬»ƒ¿…ƒ≈≈∆∆∆≈»ƒ«À¿»∆»
ÔÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰aL ˙B¯tÓe ÌÈ˜ÓÚaL ÌÈ¯ÓzÓƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ≈∆∆»ƒ¿ƒ∆≈ƒ
ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,[¯Á·n‰ ÔÓ ‡lL ‡È·‰ Ì‡Â] .¯Á·n‰«À¿»¿ƒ≈ƒ∆…ƒ«À¿»¿¿»ƒ
˙B˜a‡Ó ÌÈ·ÚÂ ,˙B·w¯Óe ˙B¯eÒ ÌÈ‡˙e ,ÌÈ¯‰aL∆∆»ƒ¿≈ƒ¿À»«¬»ƒ¿À»

.eLc˜˙ ‡Ï - ˙BMÚÓe¿À»…ƒ¿«¿

.ãÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,ÔÈ˜LÓ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈¿ƒƒƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ«¬»ƒ
Ì‡Â .[‰˜LÓ ‡ÏÂ] - ‰Ó„‡‰ È¯t :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»»¿…«¿∆¿ƒ

.epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ˜LÓ ‡È·‰≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆

.äÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ÌÈ·B¯w‰«¿ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
.ÔÈ˜enˆÂ ˙B¯‚B¯b Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ˜BÁ¯‰Â ,ÌÈÁÏ«ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ»¿»¿ƒƒ

.å‚ÁÂ :¯Ó‡pL ;˙¯ˆÚÏ Ì„˜ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈¿ƒƒƒƒ…∆«¬∆∆∆∆¡«¿«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‡È·‰ Ì‡Â .EÈOÚÓ È¯eka ¯Èˆw‰«»ƒƒ≈«¬∆¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒ
‡¯˜ÈÂ ˙¯ˆÚ ‡B·zL „Ú ÌL ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,epnÓƒ∆∆»«ƒ≈»«∆»¬∆∆¿ƒ¿»
,‰kÁ ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈≈¿ƒƒƒƒ««¬À»
‰MÓ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ‰kÁ ¯Á‡ e¯kaL ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ∆ƒ¿««¬À»≈¬ƒƒ»»

.˙¯ˆÚ ¯Á‡ „Ú ÌÁÈpÈÂ ,‰‡a‰«»»¿«ƒ≈«««¬∆∆

.æ‡ÏÂ ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈¿ƒƒƒƒ…ƒ∆»»««»»¿…
‰ ÔÓeËÁL ˙B¯tÓ ‡È·È ‡Ï ?„ˆÈk .L„Á‰ ÏÚ ÔLi ƒ«»»«∆»»≈«…»ƒƒ≈∆»¿

¯Á‡ eËÁL ˙B¯t ÏÚ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„…̃∆¬ƒ»»»ƒ¿»«≈∆»¿««
;ÂÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ‰ „Á‡Â ÚeËp‰ „Á‡ .Ba ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆»«»«¿∆»»∆≈≈»

.Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯eka :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»¬∆¿«¿»

.ç:¯Ó‡pL ;ÌÈ¯ek·a ÔÈ·iÁ - ÔÈÙzL ÏL ˙B¯Ùe≈∆À»ƒ«»ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
.[e‡È·È ¯L‡] Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯ekaƒ≈»¬∆¿«¿»¬∆»ƒ

.èÏ„b‰Â ,·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÈˆÚa Ï„b‰«»≈¿»ƒ««ƒ∆»¿«»≈
:¯Ó‡pL ;¯wÚ Ïk epnÓ ‡È·Ó BÈ‡ - ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»≈≈ƒƒ∆»ƒ»∆∆¡«

.‰a¯Áa B‡ ‚‚a Ï„b‰ ÔÓ ‡È·Ó Ï·‡ .Ìˆ¯‡a¿«¿»¬»≈ƒƒ«»≈¿«¿»¿»

.é‰„O CB˙Ï BÎÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a ÔÏÈ‡ ÚËBp‰«≈«ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈
‰„Oa ÚËB ‰È‰L B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ B¯·Á¬≈ƒ¿»«ƒ∆»»≈«ƒ¿≈
B‡ ,e‰„O CB˙a BÎÈ¯·‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ B¯·Á¬≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
e‰„O CB˙a B˙ˆ˜ CÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a B¯wÚ ‰È‰L∆»»ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈
ÔÈa ÚˆÓ‡a ˙˜ÒÙÓ „ÈÁi‰ C¯„ B‡ ÌÈa¯‰ C¯„Â¿∆∆»«ƒ∆∆«»ƒ«¿∆∆»∆¿«≈
‰nÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ‡È·Ó BÈ‡ - C¯·n‰ „v‰Â ¯wÚ‰»ƒ»¿«««À¿»≈≈ƒƒƒ…ƒ«
;ÔB¯Á‡‰ ˙eL¯aL „v‰ ÔÓ ‡ÏÂ BÊ ˙eL¯a ‡ÈˆB‰M∆ƒƒ¿¿…ƒ««∆ƒ¿»«¬
ÔÈÏecb‰ Ïk eÈ‰iL „Ú - E˙Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈«¿»¿«∆ƒ¿»«ƒƒ

.E˙Ó„‡Ó≈«¿»¿

.àéelÙ‡ ,BlL CB˙a CÈ¯·‰Ï ˙eL¯ B¯·Á BÏ Ô˙»«¬≈¿¿«¿ƒ¿∆¬ƒ
ÔÏÈ‡‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‰ÚLÏ¿»»¬≈∆≈ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ‰„OÏ ‰ËB B‡ B¯·Á ¯ˆÓÏ CeÓÒ»¿∆∆¬≈∆ƒ¿≈¬≈««ƒ
ÏÚL ;‡¯B˜Â epnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁL∆«»¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒƒ∆¿≈∆«

.ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È ÏÈÁ‰ Ôk ˙Ó¿»≈ƒ¿ƒ¿À«∆»»∆

.áé˙‡ ÔÈÒB‡L ÚB¯Ê ÈÏÚ·e ,ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈¿«∆¿ƒ∆
- ÔÈÏÊb‰Â ,˙BÁÙa Ì˙Bˆ¯‡ Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿¿ƒ≈∆«¿»¿»¿««¿»ƒ
;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈»¿ƒƒƒƒ«¬ƒƒ¿»¬«¿»ƒ

Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pL.E˙ ∆∆¡«ƒ≈«¿»¿

.âéÈÙÏ ,‡È·Ó BÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ÔÏÈ‡ ‰Bw‰«∆ƒ»¿¿≈¬≈≈≈ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â .Ú˜¯˜ BÏ LÈ - ‰LÏL .Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈«¿«¿»≈«¿«¿««ƒ
‰wL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ ,„·Ïa ˙BÏÈ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»ƒ»ƒ¿«¬≈¿ƒ∆»»
.‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÚ˜¯˜Â „Á‡ ÔÏÈ‡ ‰˜ .Ú˜¯«̃¿«»»ƒ»∆»¿«¿»¬≈∆≈ƒ

.ãé‰Ê È¯‰ - Ú˜¯w‰ Á˜ÏÂ ÔÈLeÏz ˙B¯t Á˜Bl‰«≈«≈¿ƒ¿»«««¿«¬≈∆
BÏ ¯ÎÓ .‰È˙B¯Ùe Ú˜¯˜ BÏ LÈ È¯‰L ,ÌÈ¯eka ‡È·Ó≈ƒƒƒ∆¬≈≈«¿«≈∆»»«
BÈ‡ ¯ÎBÓ - ÌÈ¯aÁÓ elÙ‡ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t≈ƒ««¿«¬ƒ¿À»ƒ≈≈
È¯‰L ,‡È·Ó BÈ‡ Á˜BÏÂ ;˙B¯t BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‡È·Ó≈ƒ∆¬≈≈≈¿≈«≈≈ƒ∆¬≈
Á˜Bl‰ ÔÓ ˙B¯t‰ Á˜ÏÂ ¯ÎBn‰ ¯ÊÁ .Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡≈«¿«»««≈¿»««≈ƒ«≈«

.‰È˙B¯Ùe Ú˜¯˜ BÏ LÈ È¯‰L ,‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ∆¬≈≈«¿«≈∆»

.åèepnÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ e‰„O ¯ÎBn‰«≈»≈¿≈»ƒ¿»«¿»»ƒ∆
dÈ‡L ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯eka ‰pnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒƒ∆»ƒƒƒ«»∆≈»
BÓk ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ˜a ‰Âˆn‰ ÔÓ ˙Ú˜Ùƒ¿««ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«»≈»ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

.æè;ÌÈ¯eka ‰pnÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - dÏhaL ‰¯L‡¬≈»∆ƒ¿»≈¿ƒƒƒ∆»ƒƒ
.Ô‰ Lc˜Ó ÈL„˜k ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈
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mixekia zekld - mirxf xtq - hay e"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.æéÏ·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯eka‰«ƒƒ≈»∆ƒƒ«»¬»
‰ˆB¯‰Â .ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒƒƒ¿»∆

.e‰OBÚ - ÌÈ¯eka e‰„O Ïk ˙BOÚÏ«¬»»≈ƒƒ≈

.çé- Ô¯hÚ B‡ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ ÂÈ¯eka LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ek·k ˙ÙÒBz‰ È¯‰¬≈«∆∆¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ‡È·‰LkÔc¯i‰ ¯·ÚÓ ‡È·‰ Ì‡ Ï ¿∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ≈ƒ≈≈∆««¿≈
dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈ¯ek·k dÈ‡ - ‡È¯eqÓ B‡ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿««ƒ∆≈»
ÔÈ¯hÚÓ ÔÈ‡Â .‰¯‰Ëa ‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡ ,ÌÈ¯ek·k¿ƒƒ≈»∆¡∆∆∆»¿»√»¿≈¿«¿ƒ
.ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eka‰ ˙‡∆«ƒƒ¿»»∆»ƒƒ¿««ƒƒ

.èéCB˙Ï Ì„‡ „¯BÈ ?ÌÈ¯eka‰ ÔÈLÈ¯ÙÓ „ˆÈk≈««¿ƒƒ«ƒƒ≈»»¿
,e¯kaL ÌÈ·Ú ÏBkL‡ ,‰¯kaL ‰‡z ‰‡B¯Â e‰„O»≈¿∆¿≈»∆ƒ¿»∆¿¬»ƒ∆ƒ¿
.ÌÈ¯eka el‡ È¯‰ :¯ÓB‡Â ÈÓ‚a Ô¯LB˜ - ¯kaL ÔBnƒ̄∆ƒ≈¿»¿∆ƒ¿≈¬≈≈ƒƒ
Û‡Â ,ÌL Ô‰Ï ‡¯wMÓ ¯aÁÓa ÌÈ¯eka ÌÈOÚ Ì‰Â¿≈«¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ∆»»»∆≈¿«
e¯ÓbiMÓe .Ôk¯ˆ Ïk eÏL· ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ…»¿»»¿»ƒ∆ƒ»¿
Ì‰Ï ˙B¯˜ÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÌLÏ˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ««¿«≈»ƒ«¬…¿ƒ¿»∆
ÌLÏ˙e ÌL Ì‰Ï ‡¯˜ ‡ÏÂ ¯aÁÓa ÔLÈ¯Ù‰ ‡Ï .ÌL≈…ƒ¿ƒ»ƒ¿À»¿…»»»∆≈¿»»
e‡ÓË Ì‡Â .eLÏ˙pL ¯Á‡ ÌLÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«¿ƒ»««∆ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿
‡l‡ ,‰‡ÓËa ÌÈ¯eka LÈ¯ÙÓ BÈ‡ - Ôlk ˙B¯t‰«≈À»≈«¿ƒƒƒ¿À¿»∆»
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«»««»≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈
BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ˙B¯Á‡ ˙B¯t≈¬≈¿«¿ƒ≈∆≈»∆ƒ∆≈
‰‡¯È ÔÎÂ .„ea‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¿À¿»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»∆
¯epz‰ Ô‰a ˜ÈqÓ BÈ‡ - e‡ÓËpL ÌÈ¯eka‰L ,ÈÏƒ∆«ƒƒ∆ƒ¿¿≈«ƒ»∆««

.Lc˜Ó ÈL„˜k Ô‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ‰Óe¯˙kƒ¿»¿≈»ƒ¿≈∆≈¿»¿≈ƒ¿»

.ëB‡ e„·‡ B‡ eÊÊ· B‡ ewÓÂ ÂÈ¯eka LÈ¯Ùn‰««¿ƒƒ»¿»«ƒ¿¿»¿
ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - e‡ÓËpL B‡ e·‚pL∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿«»¿«¿ƒ¬≈ƒ
,„nÏÓ - EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡È·z :¯Ó‡pL ;Ì‰ÈzÁz«¿≈∆∆∆¡«»ƒ≈¿»¡…∆¿«≈

.˙Èa‰ ¯‰Ï Ì‡È·iL „Ú Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L∆«»¿«¬»»«∆¿ƒ≈¿«««ƒ

.àë‡Ï - ÌÈÏLe¯ÈÏ B„Èa Ô˙BÏÚ‰Ï ÂÈ¯eka LÈ¯Ùn‰««¿ƒƒ»¿«¬»¿»ƒ»«ƒ…
˙Ó ÏÚ ‰lÁzÓ ÔËwÏ Ì‡Â .ÁÈÏL „Èa ÌÁÏLÈ¿¿»≈¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿»

.ÌÁlLÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏL „Èa ÌÁlLÏ¿«¿»¿«»ƒ«¬≈∆À»¿«¿»

ה'תשע"ו  שבט כ"ו שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושהם 1) משמר, לאנשי אותם נותנין שהבכורים יבאר

אחרי  לירושלים, חוץ בכורים שאכל כהן תרומה. קרויין
מעכבת  הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי לחומה. שנכנסו
בין  ומה וחזרו. למחיצתן חוץ שיצאו בכורים אכילתן.
ושלא  כלי, טעונין שהבכורים לתרומה. בכורים אכילת
יונה  ובני תורים לכהן. הוא הכלי ואם בערבוביא. יביאם
לאדם  יש אם עליהם. ושיתודה הבכורים. עם שמביאין
אם  התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הבכורים ליתן רשות

לינה. טעונים הבכורים

.à¯ÓLÓ ÈL‡Ï [Ô˙B‡] ÔÈ˙B ÌÈ¯eka‰2Ô‰Â «ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»¿≈

Lc˜n‰ ÈL„˜k ,Ô‰ÈÈa Ô˙B‡ ÌÈ˜lÁÓ3¯·Îe . ¿«¿ƒ»≈≈∆¿»¿≈«ƒ¿»¿»
¯Ê ,CÎÈÙÏe .‰Óe¯z ÔÈÈe¯˜ Ô‰L e¯‡a4ÏÎ‡L ≈«¿∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»∆»«

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eka5ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -6‡e‰Â . ƒƒ¿»»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿
.ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ eÒÎpL ¯Á‡Ó ÌÏÎ‡iL∆…¿≈≈««∆ƒ¿¿¿«¿»«ƒ

שעה.2) באותה העובד המשמר של לכהנים כלומר,
בפני 3) ואחד אחד כל של ביכורים לחלק באו אם כלומר,

אין  - שני של ביכורים כנגד אחד של ביכורים אבל עצמם,
כהן.4)מחלקים. שאינו בעזרה,5)מי כלומר:

להן. וחוצה כתרומה.6)בירושלים

.áÔ˙ˆ˜Ó eÈ‰7ÌÈÙa8ÌÈÙaL ‰Ê :ıeÁa Ô˙ˆ˜Óe »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»«∆∆ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -9Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ10;ÂÈ¯·c ÏÎÏ «»ƒ»»ƒ»«¬≈∆¿≈¿»¿»»

.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁaL ‰ÊÂ¿∆∆«¬≈Àƒ¿»¿»»

הביכורים.7) פירות החומה.8)של זרים 9)בתוך
מלקות. אלא עליו חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים

שהרי 10) ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם שהרי
המקדש. כקדשי הם

.âÔ‰k11¯Á‡Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L …≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ≈««
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ eÒÎpL12.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»∆ƒ«»

˙Óe¯˙e ¯ÓB‚Â EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆¿≈¿«
.‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯eka‰ Ì‰Â ;E„È»∆¿≈«ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ÔÎÂ13‰¯ÊÚa ‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa Ô‰k‰ ÔÏÎ‡ Ì‡ ¿≈ƒ¬»»«…≈ƒ»«ƒ…∆«»»»¬»»
Ô‰L ÈÙÏ ;ıeÁa ÔÏÎ‡L ÈÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿ƒ∆¬»»«¿ƒ∆≈
ÁaÊÓ ÈÙÏ BzÁp‰Â :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚa ‰Áp‰ ÔÈeÚË¿ƒ«»»»¬»»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«

.EÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…∆

אין 11) וחומר) קל (=מדין הדין מן עונשין שאין ולפי
המפורש  מן אלא שני, ממעשר וחומר מקל מלקות לחייבו

כחולין.12)בפסוק. הם לכן קודם משנה 13)שהרי
וכו' עליהם קרא שלא עד ביכורים "האוכל שם: במכות
רבי  דברי זו יוחנן רבי "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה
הנחה  ביכורים אומרים, חכמים אבל סתימתאה, עקיבא
רבינו  שינה ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, מעכבת

בעזרה". הנחה "קודם וכתב המשנה מלשון

.ãÏÚ Û‡Â Ô‰kÏ e¯z‰ ‰¯ÊÚa Ì‡È·n‰ ÌÁÈpiMÓeƒ∆«ƒ≈«¿ƒ»»¬»»À¿«…≈¿««
˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«»¬≈∆∆≈«¿ƒ»¿«∆∆

Ô˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ÌÈ¯ek·e .Ô˙ÏÈÎ‡14e¯ÊÁÂ15- ¬ƒ»»ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»¿»¿
‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ16. À»ƒ«¬ƒ»

אכילתם.14) מקום שהיא לירושלים, בחוץ 15)חוץ אבל
הם,16)אסורים. מקדש כקדשי שביכורים פי על ואף

התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם
דלא  הוא "בשעריך משמע: בשעריך" לאכול תוכל "לא

מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול,

.ä.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡k - ÌÈ¯eka ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«ƒƒ«¬ƒ«¿»¿»¿»»
ÌÈ¯ekaa ¯˙È17Ô‰L :18ÔÈeÚËe ,ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ »≈«ƒƒ∆≈¬ƒ¿≈¿ƒ
ÌB˜Ó ˙‡·‰19Ô‰ÎÂ ,20ÌÈ‡ÓË ÌÈ¯eka ÏÎ‡L ¯B‰Ë ¬»«»¿…≈»∆»«ƒƒ¿≈ƒ

ÌLk ,‰˜BÏ -21¯OÚÓ ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ‰˜BlL ∆¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆»««¬≈
‰Óe¯za Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‡ÓËpL ÈL22. ≈ƒ∆ƒ¿»«∆≈≈«¿»
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קעג mixekia zekld - mirxf xtq - hay d"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המוכר  הקרקע. ולקח תלושין פירות הלוקח או חבירו שדה
הביכורים  שביטלה. ואשרה ממנו. ולקחה וחזר לגוי שדהו
והוסיף  ביכוריו הפריש התורה. מן שיעור להן יש אם
כולם. הפירות נטמאו אם הביכורים מפרישין וכיצד עליהן.
ביכוריו  המפריש נבוזו. או ונמוחו ביכוריו הפריש ואם

לירושלים. בידו להעלותן

.àÌÈ‡Â ,Lc˜nÏ ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈»
;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡·e ˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡È·z E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒƒ≈«¿»¿»ƒ≈¿»¡…∆
‚BÚÂ ÔBÁÈÒ È¯ÚÓ Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Óe¿ƒƒƒƒ∆ƒ¿≈∆≈»≈ƒ»
.ÌÈÏLe¯Èa ‰B˜k - ‡È¯eÒa ‰Bw‰L ;‡È¯eqÓeƒ¿»∆«∆¿¿»¿∆ƒ»«ƒ
ÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,[Ï··e ·‡BÓe ÔBnÚ Ï·‡]¬»«»»∆««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰Ó ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙aƒ¿»¿««¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ≈∆
ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ıeÁÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰ Ì‡Â .ÌÈ¯ekaƒƒ¿ƒ≈ƒƒƒƒ»»∆≈»

.ÌÈ¯ekaƒƒ

.áÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈¿ƒƒƒƒ∆»ƒƒ¿««ƒƒ
‡‰,ÌÈ¯BÚO‰Â ,ÌÈhÁ‰ :Ì‰Â ,ı¯‡‰ Á·La ÌÈ¯eÓ »¬ƒ¿∆«»»∆»≈«ƒƒ¿«¿ƒ

.ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈ˙Èf‰Â ,ÌÈBn¯‰Â ,ÌÈ‡z‰Â ,ÌÈ·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ
.eLc˜˙ ‡Ï - ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ıeÁ ‡È·‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒƒƒ¿««ƒƒ…ƒ¿«¿

.â˙B¯tÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯ÓzÓ ‡Ï ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈¿ƒƒ…ƒ¿»ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ≈
‡l‡ ;¯Á·n‰ ÔÓ ÔÈ‡L ÔÓL È˙ÈfÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜ÓÚaL∆»¬»ƒ¿…ƒ≈≈∆∆∆≈»ƒ«À¿»∆»
ÔÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰aL ˙B¯tÓe ÌÈ˜ÓÚaL ÌÈ¯ÓzÓƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ≈∆∆»ƒ¿ƒ∆≈ƒ
ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,[¯Á·n‰ ÔÓ ‡lL ‡È·‰ Ì‡Â] .¯Á·n‰«À¿»¿ƒ≈ƒ∆…ƒ«À¿»¿¿»ƒ
˙B˜a‡Ó ÌÈ·ÚÂ ,˙B·w¯Óe ˙B¯eÒ ÌÈ‡˙e ,ÌÈ¯‰aL∆∆»ƒ¿≈ƒ¿À»«¬»ƒ¿À»

.eLc˜˙ ‡Ï - ˙BMÚÓe¿À»…ƒ¿«¿

.ãÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,ÔÈ˜LÓ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈¿ƒƒƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ«¬»ƒ
Ì‡Â .[‰˜LÓ ‡ÏÂ] - ‰Ó„‡‰ È¯t :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»»¿…«¿∆¿ƒ

.epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ˜LÓ ‡È·‰≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆

.äÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ÌÈ·B¯w‰«¿ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
.ÔÈ˜enˆÂ ˙B¯‚B¯b Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ˜BÁ¯‰Â ,ÌÈÁÏ«ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ»¿»¿ƒƒ

.å‚ÁÂ :¯Ó‡pL ;˙¯ˆÚÏ Ì„˜ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈¿ƒƒƒƒ…∆«¬∆∆∆∆¡«¿«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‡È·‰ Ì‡Â .EÈOÚÓ È¯eka ¯Èˆw‰«»ƒƒ≈«¬∆¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒ
‡¯˜ÈÂ ˙¯ˆÚ ‡B·zL „Ú ÌL ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,epnÓƒ∆∆»«ƒ≈»«∆»¬∆∆¿ƒ¿»
,‰kÁ ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈≈¿ƒƒƒƒ««¬À»
‰MÓ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ‰kÁ ¯Á‡ e¯kaL ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ∆ƒ¿««¬À»≈¬ƒƒ»»

.˙¯ˆÚ ¯Á‡ „Ú ÌÁÈpÈÂ ,‰‡a‰«»»¿«ƒ≈«««¬∆∆

.æ‡ÏÂ ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈¿ƒƒƒƒ…ƒ∆»»««»»¿…
‰ ÔÓeËÁL ˙B¯tÓ ‡È·È ‡Ï ?„ˆÈk .L„Á‰ ÏÚ ÔLi ƒ«»»«∆»»≈«…»ƒƒ≈∆»¿

¯Á‡ eËÁL ˙B¯t ÏÚ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„…̃∆¬ƒ»»»ƒ¿»«≈∆»¿««
;ÂÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ‰ „Á‡Â ÚeËp‰ „Á‡ .Ba ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆»«»«¿∆»»∆≈≈»

.Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯eka :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»¬∆¿«¿»

.ç:¯Ó‡pL ;ÌÈ¯ek·a ÔÈ·iÁ - ÔÈÙzL ÏL ˙B¯Ùe≈∆À»ƒ«»ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
.[e‡È·È ¯L‡] Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯ekaƒ≈»¬∆¿«¿»¬∆»ƒ

.èÏ„b‰Â ,·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÈˆÚa Ï„b‰«»≈¿»ƒ««ƒ∆»¿«»≈
:¯Ó‡pL ;¯wÚ Ïk epnÓ ‡È·Ó BÈ‡ - ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»≈≈ƒƒ∆»ƒ»∆∆¡«

.‰a¯Áa B‡ ‚‚a Ï„b‰ ÔÓ ‡È·Ó Ï·‡ .Ìˆ¯‡a¿«¿»¬»≈ƒƒ«»≈¿«¿»¿»

.é‰„O CB˙Ï BÎÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a ÔÏÈ‡ ÚËBp‰«≈«ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈
‰„Oa ÚËB ‰È‰L B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ B¯·Á¬≈ƒ¿»«ƒ∆»»≈«ƒ¿≈
B‡ ,e‰„O CB˙a BÎÈ¯·‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ B¯·Á¬≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
e‰„O CB˙a B˙ˆ˜ CÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a B¯wÚ ‰È‰L∆»»ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈
ÔÈa ÚˆÓ‡a ˙˜ÒÙÓ „ÈÁi‰ C¯„ B‡ ÌÈa¯‰ C¯„Â¿∆∆»«ƒ∆∆«»ƒ«¿∆∆»∆¿«≈
‰nÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ‡È·Ó BÈ‡ - C¯·n‰ „v‰Â ¯wÚ‰»ƒ»¿«««À¿»≈≈ƒƒƒ…ƒ«
;ÔB¯Á‡‰ ˙eL¯aL „v‰ ÔÓ ‡ÏÂ BÊ ˙eL¯a ‡ÈˆB‰M∆ƒƒ¿¿…ƒ««∆ƒ¿»«¬
ÔÈÏecb‰ Ïk eÈ‰iL „Ú - E˙Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈«¿»¿«∆ƒ¿»«ƒƒ

.E˙Ó„‡Ó≈«¿»¿

.àéelÙ‡ ,BlL CB˙a CÈ¯·‰Ï ˙eL¯ B¯·Á BÏ Ô˙»«¬≈¿¿«¿ƒ¿∆¬ƒ
ÔÏÈ‡‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‰ÚLÏ¿»»¬≈∆≈ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ‰„OÏ ‰ËB B‡ B¯·Á ¯ˆÓÏ CeÓÒ»¿∆∆¬≈∆ƒ¿≈¬≈««ƒ
ÏÚL ;‡¯B˜Â epnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁL∆«»¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒƒ∆¿≈∆«

.ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È ÏÈÁ‰ Ôk ˙Ó¿»≈ƒ¿ƒ¿À«∆»»∆

.áé˙‡ ÔÈÒB‡L ÚB¯Ê ÈÏÚ·e ,ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈¿«∆¿ƒ∆
- ÔÈÏÊb‰Â ,˙BÁÙa Ì˙Bˆ¯‡ Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿¿ƒ≈∆«¿»¿»¿««¿»ƒ
;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡≈»¿ƒƒƒƒ«¬ƒƒ¿»¬«¿»ƒ

Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pL.E˙ ∆∆¡«ƒ≈«¿»¿

.âéÈÙÏ ,‡È·Ó BÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ÔÏÈ‡ ‰Bw‰«∆ƒ»¿¿≈¬≈≈≈ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â .Ú˜¯˜ BÏ LÈ - ‰LÏL .Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈«¿«¿»≈«¿«¿««ƒ
‰wL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ ,„·Ïa ˙BÏÈ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»ƒ»ƒ¿«¬≈¿ƒ∆»»
.‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÚ˜¯˜Â „Á‡ ÔÏÈ‡ ‰˜ .Ú˜¯«̃¿«»»ƒ»∆»¿«¿»¬≈∆≈ƒ

.ãé‰Ê È¯‰ - Ú˜¯w‰ Á˜ÏÂ ÔÈLeÏz ˙B¯t Á˜Bl‰«≈«≈¿ƒ¿»«««¿«¬≈∆
BÏ ¯ÎÓ .‰È˙B¯Ùe Ú˜¯˜ BÏ LÈ È¯‰L ,ÌÈ¯eka ‡È·Ó≈ƒƒƒ∆¬≈≈«¿«≈∆»»«
BÈ‡ ¯ÎBÓ - ÌÈ¯aÁÓ elÙ‡ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t≈ƒ««¿«¬ƒ¿À»ƒ≈≈
È¯‰L ,‡È·Ó BÈ‡ Á˜BÏÂ ;˙B¯t BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‡È·Ó≈ƒ∆¬≈≈≈¿≈«≈≈ƒ∆¬≈
Á˜Bl‰ ÔÓ ˙B¯t‰ Á˜ÏÂ ¯ÎBn‰ ¯ÊÁ .Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡≈«¿«»««≈¿»««≈ƒ«≈«

.‰È˙B¯Ùe Ú˜¯˜ BÏ LÈ È¯‰L ,‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ∆¬≈≈«¿«≈∆»

.åèepnÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ e‰„O ¯ÎBn‰«≈»≈¿≈»ƒ¿»«¿»»ƒ∆
dÈ‡L ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯eka ‰pnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒƒ∆»ƒƒƒ«»∆≈»
BÓk ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ˜a ‰Âˆn‰ ÔÓ ˙Ú˜Ùƒ¿««ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«»≈»ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

.æè;ÌÈ¯eka ‰pnÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - dÏhaL ‰¯L‡¬≈»∆ƒ¿»≈¿ƒƒƒ∆»ƒƒ
.Ô‰ Lc˜Ó ÈL„˜k ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈
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.æéÏ·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯eka‰«ƒƒ≈»∆ƒƒ«»¬»
‰ˆB¯‰Â .ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒƒƒ¿»∆

.e‰OBÚ - ÌÈ¯eka e‰„O Ïk ˙BOÚÏ«¬»»≈ƒƒ≈

.çé- Ô¯hÚ B‡ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ ÂÈ¯eka LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ek·k ˙ÙÒBz‰ È¯‰¬≈«∆∆¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ‡È·‰LkÔc¯i‰ ¯·ÚÓ ‡È·‰ Ì‡ Ï ¿∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ≈ƒ≈≈∆««¿≈
dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈ¯ek·k dÈ‡ - ‡È¯eqÓ B‡ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿««ƒ∆≈»
ÔÈ¯hÚÓ ÔÈ‡Â .‰¯‰Ëa ‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡ ,ÌÈ¯ek·k¿ƒƒ≈»∆¡∆∆∆»¿»√»¿≈¿«¿ƒ
.ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eka‰ ˙‡∆«ƒƒ¿»»∆»ƒƒ¿««ƒƒ

.èéCB˙Ï Ì„‡ „¯BÈ ?ÌÈ¯eka‰ ÔÈLÈ¯ÙÓ „ˆÈk≈««¿ƒƒ«ƒƒ≈»»¿
,e¯kaL ÌÈ·Ú ÏBkL‡ ,‰¯kaL ‰‡z ‰‡B¯Â e‰„O»≈¿∆¿≈»∆ƒ¿»∆¿¬»ƒ∆ƒ¿
.ÌÈ¯eka el‡ È¯‰ :¯ÓB‡Â ÈÓ‚a Ô¯LB˜ - ¯kaL ÔBnƒ̄∆ƒ≈¿»¿∆ƒ¿≈¬≈≈ƒƒ
Û‡Â ,ÌL Ô‰Ï ‡¯wMÓ ¯aÁÓa ÌÈ¯eka ÌÈOÚ Ì‰Â¿≈«¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ∆»»»∆≈¿«
e¯ÓbiMÓe .Ôk¯ˆ Ïk eÏL· ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ…»¿»»¿»ƒ∆ƒ»¿
Ì‰Ï ˙B¯˜ÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÌLÏ˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ««¿«≈»ƒ«¬…¿ƒ¿»∆
ÌLÏ˙e ÌL Ì‰Ï ‡¯˜ ‡ÏÂ ¯aÁÓa ÔLÈ¯Ù‰ ‡Ï .ÌL≈…ƒ¿ƒ»ƒ¿À»¿…»»»∆≈¿»»
e‡ÓË Ì‡Â .eLÏ˙pL ¯Á‡ ÌLÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«¿ƒ»««∆ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿
‡l‡ ,‰‡ÓËa ÌÈ¯eka LÈ¯ÙÓ BÈ‡ - Ôlk ˙B¯t‰«≈À»≈«¿ƒƒƒ¿À¿»∆»
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«»««»≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈
BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ˙B¯Á‡ ˙B¯t≈¬≈¿«¿ƒ≈∆≈»∆ƒ∆≈
‰‡¯È ÔÎÂ .„ea‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¿À¿»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»∆
¯epz‰ Ô‰a ˜ÈqÓ BÈ‡ - e‡ÓËpL ÌÈ¯eka‰L ,ÈÏƒ∆«ƒƒ∆ƒ¿¿≈«ƒ»∆««

.Lc˜Ó ÈL„˜k Ô‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ‰Óe¯˙kƒ¿»¿≈»ƒ¿≈∆≈¿»¿≈ƒ¿»

.ëB‡ e„·‡ B‡ eÊÊ· B‡ ewÓÂ ÂÈ¯eka LÈ¯Ùn‰««¿ƒƒ»¿»«ƒ¿¿»¿
ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - e‡ÓËpL B‡ e·‚pL∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿«»¿«¿ƒ¬≈ƒ
,„nÏÓ - EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡È·z :¯Ó‡pL ;Ì‰ÈzÁz«¿≈∆∆∆¡«»ƒ≈¿»¡…∆¿«≈

.˙Èa‰ ¯‰Ï Ì‡È·iL „Ú Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L∆«»¿«¬»»«∆¿ƒ≈¿«««ƒ

.àë‡Ï - ÌÈÏLe¯ÈÏ B„Èa Ô˙BÏÚ‰Ï ÂÈ¯eka LÈ¯Ùn‰««¿ƒƒ»¿«¬»¿»ƒ»«ƒ…
˙Ó ÏÚ ‰lÁzÓ ÔËwÏ Ì‡Â .ÁÈÏL „Èa ÌÁÏLÈ¿¿»≈¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿»

.ÌÁlLÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏL „Èa ÌÁlLÏ¿«¿»¿«»ƒ«¬≈∆À»¿«¿»

ה'תשע"ו  שבט כ"ו שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושהם 1) משמר, לאנשי אותם נותנין שהבכורים יבאר

אחרי  לירושלים, חוץ בכורים שאכל כהן תרומה. קרויין
מעכבת  הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי לחומה. שנכנסו
בין  ומה וחזרו. למחיצתן חוץ שיצאו בכורים אכילתן.
ושלא  כלי, טעונין שהבכורים לתרומה. בכורים אכילת
יונה  ובני תורים לכהן. הוא הכלי ואם בערבוביא. יביאם
לאדם  יש אם עליהם. ושיתודה הבכורים. עם שמביאין
אם  התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הבכורים ליתן רשות

לינה. טעונים הבכורים

.à¯ÓLÓ ÈL‡Ï [Ô˙B‡] ÔÈ˙B ÌÈ¯eka‰2Ô‰Â «ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»¿≈

Lc˜n‰ ÈL„˜k ,Ô‰ÈÈa Ô˙B‡ ÌÈ˜lÁÓ3¯·Îe . ¿«¿ƒ»≈≈∆¿»¿≈«ƒ¿»¿»
¯Ê ,CÎÈÙÏe .‰Óe¯z ÔÈÈe¯˜ Ô‰L e¯‡a4ÏÎ‡L ≈«¿∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»∆»«

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eka5ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -6‡e‰Â . ƒƒ¿»»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿
.ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ eÒÎpL ¯Á‡Ó ÌÏÎ‡iL∆…¿≈≈««∆ƒ¿¿¿«¿»«ƒ

שעה.2) באותה העובד המשמר של לכהנים כלומר,
בפני 3) ואחד אחד כל של ביכורים לחלק באו אם כלומר,

אין  - שני של ביכורים כנגד אחד של ביכורים אבל עצמם,
כהן.4)מחלקים. שאינו בעזרה,5)מי כלומר:

להן. וחוצה כתרומה.6)בירושלים

.áÔ˙ˆ˜Ó eÈ‰7ÌÈÙa8ÌÈÙaL ‰Ê :ıeÁa Ô˙ˆ˜Óe »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»«∆∆ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -9Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ10;ÂÈ¯·c ÏÎÏ «»ƒ»»ƒ»«¬≈∆¿≈¿»¿»»

.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁaL ‰ÊÂ¿∆∆«¬≈Àƒ¿»¿»»

הביכורים.7) פירות החומה.8)של זרים 9)בתוך
מלקות. אלא עליו חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים

שהרי 10) ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם שהרי
המקדש. כקדשי הם

.âÔ‰k11¯Á‡Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L …≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ≈««
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ eÒÎpL12.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»∆ƒ«»

˙Óe¯˙e ¯ÓB‚Â EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆¿≈¿«
.‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯eka‰ Ì‰Â ;E„È»∆¿≈«ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ÔÎÂ13‰¯ÊÚa ‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa Ô‰k‰ ÔÏÎ‡ Ì‡ ¿≈ƒ¬»»«…≈ƒ»«ƒ…∆«»»»¬»»
Ô‰L ÈÙÏ ;ıeÁa ÔÏÎ‡L ÈÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿ƒ∆¬»»«¿ƒ∆≈
ÁaÊÓ ÈÙÏ BzÁp‰Â :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚa ‰Áp‰ ÔÈeÚË¿ƒ«»»»¬»»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«

.EÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…∆

אין 11) וחומר) קל (=מדין הדין מן עונשין שאין ולפי
המפורש  מן אלא שני, ממעשר וחומר מקל מלקות לחייבו

כחולין.12)בפסוק. הם לכן קודם משנה 13)שהרי
וכו' עליהם קרא שלא עד ביכורים "האוכל שם: במכות
רבי  דברי זו יוחנן רבי "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה
הנחה  ביכורים אומרים, חכמים אבל סתימתאה, עקיבא
רבינו  שינה ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, מעכבת

בעזרה". הנחה "קודם וכתב המשנה מלשון

.ãÏÚ Û‡Â Ô‰kÏ e¯z‰ ‰¯ÊÚa Ì‡È·n‰ ÌÁÈpiMÓeƒ∆«ƒ≈«¿ƒ»»¬»»À¿«…≈¿««
˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«»¬≈∆∆≈«¿ƒ»¿«∆∆

Ô˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ÌÈ¯ek·e .Ô˙ÏÈÎ‡14e¯ÊÁÂ15- ¬ƒ»»ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»¿»¿
‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ16. À»ƒ«¬ƒ»

אכילתם.14) מקום שהיא לירושלים, בחוץ 15)חוץ אבל
הם,16)אסורים. מקדש כקדשי שביכורים פי על ואף

התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם
דלא  הוא "בשעריך משמע: בשעריך" לאכול תוכל "לא

מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול,

.ä.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡k - ÌÈ¯eka ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«ƒƒ«¬ƒ«¿»¿»¿»»
ÌÈ¯ekaa ¯˙È17Ô‰L :18ÔÈeÚËe ,ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ »≈«ƒƒ∆≈¬ƒ¿≈¿ƒ
ÌB˜Ó ˙‡·‰19Ô‰ÎÂ ,20ÌÈ‡ÓË ÌÈ¯eka ÏÎ‡L ¯B‰Ë ¬»«»¿…≈»∆»«ƒƒ¿≈ƒ

ÌLk ,‰˜BÏ -21¯OÚÓ ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ‰˜BlL ∆¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆»««¬≈
‰Óe¯za Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‡ÓËpL ÈL22. ≈ƒ∆ƒ¿»«∆≈≈«¿»
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התרומה.17) "ושמת 19)הביכורים.18)על שנאמר
ה'". יבחר אשר המקום אל והלכת עג:20)בטנא ביבמות

ואילו  וכו', בתרומה כן שאין מה וביכורים במעשר "יש
(שהאדם  עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור
קתני, לא בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור
ביכורים  האוכל שזר לפי "כהן" וכתב ושייר". תני אלמא
טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי מיתה חייב טמאים

שני.21) למעשר ביכורים הוקשו שאינה 22)שהרי
תרומה  שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן אסורה
שאוכל  טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא אינו טמאה,
לוקה. הוא בתרומה גם שהרי לוקה, שהוא טהורים, ביכורים

.å¯Ó‡ È¯‰L ?ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯eka‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«ƒƒ¬ƒ¿≈∆¬≈∆¡«
ÔÏÎ‡Ï ·iÁ ‡e‰L ÏÏkÓ ;·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :Ô‰a»∆¿»«¿»¿»«ƒ¿»∆«»¿»¿»

‰ÁÓOa23˙eÈ‡a ‡Ï ,24ÔÈkÓ - ˙eÈ‡a ÔÏÎB‡‰Â . ¿ƒ¿»…«¬ƒ¿»¿»«¬ƒ«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡25. «««¿

בהיקש 23) כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים הוא כן
התורה, מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני. ממעשר

שני. במעשר תורה.24)כמו של אנינות אפילו
שדינו 25) עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין כיוון

כעשה.

.æ.‡h· zÓOÂ :¯Ó‡pL ,ÈÏk ÔÈeÚË ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿«¿»«∆∆
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‡È·‰Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe26ÈÙa ÈÏÎa ƒ¿»ƒ«À¿»¿»ƒ»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ27Ì‡È·È ‡ÏÂ .‡ˆÈ - „Á‡ ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â ; «¿¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»»»¿…¿ƒ≈
·ea¯Úa28,‰hÓlÓ ÌÈ¯BÚO ‡l‡29ÏÚ ÌÈhÁÂ , ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«

,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ¯Ó˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ˙ÈÊÂ ,Ô‰Èab«≈∆¿≈ƒ««≈∆¿»ƒ««≈∆
‰È‰ÈÂ .Ïk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈBn¯Â¿ƒƒ««≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ»…¿ƒ¿∆

ÔÈˆe‰ ÔB‚k ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ „Á‡ ¯·„30ÛÏÁÂ31 »»∆»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏL ˙BÏBkL‡ ÌÈ‡zÏ ÛÈwÓe .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏÚ B‡»ƒ¿«≈»∆«ƒ«¿≈ƒ∆¿∆

ıeÁaÓ ÌÈ·Ú32. ¬»ƒƒ«

בביכורים.26) שחייבים המינים בתוספתא 27)משבעת
לו  כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם:

המינים. שבעת מכל יחד.28)ביכורים המינים כל
(=אינו 29) הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

למעלה. ניתן נשמר שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל)
דקל.30) מחצלאות.31)עלי ממנו עושים שהיו בר, עשב
מנה 32) לא עדיין (שהרי מהמינים אחד בתורת כלומר,

ענבים).

.çÌ‡È·‰33ÌÈ¯eka‰ Ô‰k‰ ÏËB - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¡ƒ»ƒ¿ƒ«»≈«…≈«ƒƒ
ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÊBÁÂ34‰·¯Ú ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â . ¿≈«¿ƒƒ¿»»¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ¬»»

ÌÈlq‰Â ÌÈ¯eka‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÛÏÁÂ¿≈∆¿«≈»∆¬≈«ƒƒ¿««ƒ
ÌÈ‰kÏ35e‡ÓË Ì‡Â .36ÌÈ¯eka‰37ÌÈlq‰ ÔÈ‡ -38 «…¬ƒ¿ƒƒ¿¿«ƒƒ≈««ƒ

ÌÈ‰kÏ39. «…¬ƒ

ביכוריהם 33) מביאים "העשירים ח: משנה שם בביכורים
בסלי  אותם מביאים והעניים וכו', כסף של (סלים) בקלתות
ובבבא  לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', נצרים
אזלא  ענייא בתר אינשי, דאמרי מילתא הא "מנא צב. קמא
וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה אמר עניותא,

לכהן  קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י
ולא  אותם מחזירים היו והכהנים להם נותנין היו (כלומר,
וזהב  כסף שסלי דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים
אגב  בטלים נצרים סלי אבל לביכורים, טפלים אינם
הטנא  הכהן "ולקח הפסוק מן כן שלמדו ויש הביכורים.
את  גם נוטל הכהן הרי נצרים, של סל הוא וטנא מידך",
לא  כסף ובכלי זהב בכלי ואילו הטנא את וגם הביכורים
הטנא  הכהן "ולקח שם: בספרי שאמרו מה וזהו כן. נאמר
ניתנים  וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך,

מחמת 34)לכהנים". הביכורים, אגב בטל שאינו כיוון
ד 35)יקרו. שבפרק ואף הביכורים. אגב בטלים שהסלים

עשירים  חכמים שהשוו רבינו, כתב א הלכה אבל מהלכות
תקנו  לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים
יפים). בסלים יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני כן,
הוא  כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד,

"נטמאו 36)לעניים. ז: הלכה א פרק ביכורים בירושלמי
הטנא  הכהן ולקח דכתיב: לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים,
לכהנים". ניתנים הסלים "אין גרס שרבינו ונראה מידך".

נופצם.37) שהם 38)שהוא וחלף, מערבה העשויים
נתינת 39)לכהנים. אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון

כן: הוא הירושלמי דברי וביאור לביכורים. טפל שהם סלים,
ה', לפני כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח
הכהן  אין מניף, שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, הוא לוקח אז

הטנא. לוקח

.èÌ„Èa ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ,ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰Lk¿∆»¿ƒƒ∆«ƒƒ»¿ƒƒ¿»»
‰BÈ È·e ÔÈ¯Bz40ÌÈlq‰ ÈcvÓ ÔÈÏBz eÈ‰ ÔÎÂ .41 ƒ¿≈»¿≈»ƒƒƒ≈««ƒ

ÌÚL el‡ .ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ¯hÚÏ È„k ,‰BÈ È·e ÔÈ¯Bzƒ¿≈»¿≈¿«≈∆«ƒƒ≈∆ƒ
˙BÏBÚ ÌÈ·¯˜ eÈ‰ ÌÈlq‰42ÔÈz eÈ‰ Ô‰È„ÈaL el‡Â , ««ƒ»¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈∆»ƒ»ƒ

ÌÈ‰kÏ43. «…¬ƒ

מצוה.40) גבי 41)להידור על אותן נותנין היו ולא
הביכורים. ינבלו שלא אינה 42)הסלין, עוף נדבת שהרי

עולה. אלא בעזרה,43)באה חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין כיוון

.é‰OÚ ˙ÂˆÓ44˙BcÂ˙‰Ï45ÌÈ¯eka‰ ÏÚ Lc˜na ƒ¿«¬≈¿ƒ¿««ƒ¿»««ƒƒ
Èz„b‰ :‡¯B˜Â ÏÈÁ˙Ó .Ì‡È·nL ‰ÚLa46ÈÈÏ ÌBi‰ ¿»»∆¿ƒ»«¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ««»
Èn¯‡ .¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ È˙‡· Èk EÈ‰Ï‡47.È·‡ „·‡ ¡…∆ƒ»ƒ∆»»∆¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ „Ú ‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú48ÔÈ‡Â .49 «∆ƒ¿…»«»»»«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÂ :¯Ó‡pL ;L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»∆»ƒ¿«…∆∆∆¡«¿»ƒ»

˙‡f‰ ÔBLla - z¯Ó‡Â50. ¿»«¿»«»«…

וענית 44) וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר
אלוקיך". ה' לפני לה'.45)ואמרת להודות היינו

שכתוב 46) שמה מתחילתו, ולא הפסוק מאמצע מתחיל
אלא  אינו ההם", בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם:

לפני 47)ציווי. ואמרת "וענית הכתוב: על שמדלג דהיינו,
ציווי. אלא אינו הוא שאף אלוקיך", מסיים 48)ה' ואינו

אלא  אינו הוא שאף וגו'", אלוקיך ה' לפני "והנחתו הפסוק:
בלשון 49)ציווי. נאמרים "ואלו לב. בסוטה משנה

לומדים  היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים מקרא הקודש,
וענו  אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני ואמרת וענית זאת),
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אף  הקודש, בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים
הקודש". בלשון זאת 50)כאן למדו לג. שם בגמרא

בברכות  ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה
שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות
ידבר  "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר
כאן  אף הקודש בלשון להלן מה בקול" יעננו והאלוקים

הקודש". בלשון

.àé˙B¯˜Ï Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a51,‡¯B˜ - »ƒ»»ƒ∆»»≈«ƒ¿≈
˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ52eÚÓ .B˙B‡ ÔÈ¯˜Ó - ¿»ƒ∆≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿¿

‡È·‰lÓ ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L el‡53‡lL È„k , ≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆…
‡e‰L ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯˜Ó eÈ‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ .eÓÏkÈƒ»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆

.Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓk Ú„BÈ≈«¿ƒ∆≈≈«

הקודש.51) בלשון ביכורים בני 52)פרשת שכל "מפני
יודעים) היו אדם בני כל לא (כלומר: יודעים היו לא אדם

הקודש. ביכורים.53)לשון

.áéBc·ÚÏ ÌzÏ ˙eL¯ BÏ LÈ - ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ‡È·n‰«≈ƒ∆«ƒƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿
C¯c‰ ÏÎa B·B¯˜e54ÚÈb‰ .˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbnL „Ú ¿¿»«∆∆«∆«ƒ«¿«««ƒƒƒ«

BÓˆÚ· ‡e‰ BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ ÏËB - ˙Èa‰ ¯‰Ï55, ¿«««ƒ≈«««¿≈¿«¿
Ï‡¯OÈaL ÏB„b CÏÓ ‰È‰ elÙ‡Â56ÒÎÂ ,57„Ú «¬ƒ»»∆∆»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»«

:BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ e‰„BÚÂ ‡¯B˜Â ,‰¯ÊÚÏ ÚÈbnL∆«ƒ«»¬»»¿≈¿≈«««¿≈
¯ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÌBi‰ Èz„b‰58ÏÚÓ Ïq‰ „È¯BÓe , ƒ«¿ƒ««»¡…∆¿≈ƒ««≈«

ÂÈzÁz B„È ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÂÈ˙ÙO· BÊÁB‡Â BÙ˙k¿≈¿¬ƒ¿»»¿«…≈«ƒ«»«¿»
‡¯B˜Â ,ÛÈÓe59‰ÓÈ¯ˆÓ „¯iÂ È·‡ „·‡ Èn¯‡ : ≈ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆ƒ¿«¿»

ÁaÊn‰ „ˆa BÁÈpÓe ,‰L¯t‰ Ïk ¯ÓBbL „Ú ,¯ÓB‚Â¿≈«∆≈»«»»»«ƒ¿««ƒ¿≈«
,Ô¯˜ ÏL dÓB¯„a ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a‰ÂÁzLÈÂ60 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆∆¿ƒ¿«¬∆

Ô‰L ÔÈpÓe .‡ˆÈÂ61Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL ?‰Ùez ÔÈeÚË ¿≈≈ƒ«ƒ∆≈¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«
E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰62ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - «…≈«∆∆ƒ»∆¿«∆«ƒƒ

Ôa¯˜ ÔÈeÚË Ck ,‰Ùez ÔÈeÚhL ÌLÎe .‰Ùe˙Ïƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿»»¿ƒ»¿«
,·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :Ô‰a ¯Ó‡pL .[¯ÈLÂ] ÌÈÓÏL¿»ƒ»ƒ∆∆¡«»∆¿»«¿»¿»«
‚Á‰ ˙ÁÓO ‰Ó ;EbÁa zÁÓOÂ :¯ÓB‡ ÌÈÏ‚¯·e»¿»ƒ≈¿»«¿»¿«∆«ƒ¿«∆»

ÌÈÓÏLa -63Ôa¯w‰ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏLa - Ô‡k Û‡ , ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈«»¿»
.·kÚÓ¿«≈

פרשת 54) מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על להקל
אין שאם אמרו שלא והבאתם ביכורים. הביכורים לקיחת

על  לשליח כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי על
יביאם  אם אפילו שאז השליח, ומת לעזרה, שיביאם מנת
ידי  על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי קורא, אינו בעצמו,
משאו, על להקל כדי לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד.
באחד. והבאה לקיחה זו והרי כלל, לקיחה זו אין

הביכורים 55) נושא בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
הטנא  הכהן ולקח יתברך: השם אמר הכהן, ביד ונותנן

אגריפס 56)מידך". רבינו: ופירש המלך, אגריפס אפילו
רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני, בית ממלכי המלך

הבית.57) לנו".58)להר "לתת הפסוק: סוף עד
אלוקיך".60)הבעלים.59) ה' לפני "והשתחוית שנאמר:
"ידֿיד"62)הביכורים.61) שווה בגזירה (שם) ולמדו

הטוב,63)משלמים. בכל כאן, "נאמר שם: למדו ושיר
נגן". ומיטיב וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר

.âéeÚÈbiMÓ ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÈLa ÔÈ¯B˜ È˙ÓÈ‡Â64‰¯ÊÚÏ ¿≈»«ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ∆«ƒ»¬»»
eÈ‰ ÌiÂÏ‰65Èk ÈÈ EÓÓB¯‡ :ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏÈÁ˙Ó «¿ƒƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒ

È˙Èl„66. ƒƒ»ƒ

הביכורים.64) זה 66)הלויים.65)מביאי מזמור
כדרך  חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים אמרוהו

תודה. של בשיר שאמרוהו

.ãéÂÈ¯eka ‡È·‰ ?„ˆÈk .‰ÈÏ ÌÈeÚË ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒƒ»≈«≈ƒƒ»
ÂÈÓÏL ·È¯˜‰Â ‡¯˜Â Lc˜nÏ67B˙B‡a ‡ˆÈ ‡Ï - «ƒ¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»…≈≈¿

¯ÊÁÈÂ ÌL ÔÈÏÈ ‡l‡ ,BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ ÌBi‰«ƒ»«ƒ«¬…ƒ¿∆»»ƒ»¿«¬…
EÈÏ‰‡Ï zÎÏ‰Â ¯˜a· ˙ÈÙe :¯Ó‡pL ;B¯ÈÚÏ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ∆∆¡«»ƒ»«…∆¿»«¿»¿…»∆
BÏ ‡B·zLÎÏ Lc˜n‰ ÔÓ ‰Bt ‰z‡L ˙BBt Ïk -68 »∆«»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»

¯˜aa ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï69ÌÈ¯eka‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . …ƒ¿∆»«…∆ƒ¿≈»≈∆«ƒƒ
,‰‡È¯˜e ,ÈÏÎe ,ÌB˜Ó ˙‡·‰ :ÌÈ¯·„ ‰Ú·L ÔÈeÚË¿ƒƒ¿»¿»ƒ¬»«»¿ƒ¿ƒ»

.‰ÈÏÂ ,‰Ùe˙e ,¯ÈLÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿ƒ¿»¿ƒ»

אם 67) אלא בלינה חייב שאינו לומר, רבינו כוונת אין
קרבן, הביא לא שאם בירושלמי מפורש שהרי קרבנו, הקריב
של  הדברים סדר כתב אלא הביכורים, משום לינה טעון
שאינם  לפי ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא
ותנופה  בלויים, שיר אלא הביכורים, מביא של חובותיו
שאינם  לפי העולה, קרבנות רבינו הזכיר לא וכן בכהן.

הביכורים. את לעטר כדי מנהג אלא אליו.68)חובה,
לינה.69) שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב וזהו

ה'תשע"ו  שבט כ"ז ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קורא,1) ואינו מביא ושיש בכל, שוה אינו שהוידוי יבאר

המוכר  או חבירו, שדה בתוך אילנות שני הקונה הוא. ומי
הבאת  וזמן כאחת. והבאה לקיחה צריך אם לפירות. שדהו
כהן  נכסי הם אם והבכורים והחלה התרומות ודין הבכורים.
אותם  מעלין וכיצד שהן. בכל אוסרין אם הבכורים ממש.

לירושלים.

.à‡È·n‰ Ïk2eka¯ÈLÂ Ôa¯˜ ÔeÚË ÌÈ¯3‰Ùe˙e4 »«≈ƒƒƒ»»¿»¿ƒ¿»
‰ÈÏÂ5LiL ÈÙÏ ,Ïka ‰ÂL BÈ‡ Èece‰ Ï·‡ ,6 ¿ƒ»¬»«ƒ≈»∆«…¿ƒ∆≈

.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»ƒ¬≈∆

על 2) עוד לדבר אין כן ואם בעזרה, הביא כשכבר המדובר
כלי" "טעונין ועל ה) הלכה פ"ג (למעלה מקום" "הבאת

קיימן. כבר שהרי ז), הלכה יבֿיד.3)(שם הלכות שם
ביכורים,4) ואנדרוגינוס טומטום אשה, של ביכוריהם ואף

מעשה  מהלכות בפ"ט ראה להניף, יכולות אינן עצמן שהן
כהן  עלֿידי תנופה טעון קרבנן – טז הלכה הקרבנות

שם). הקרבנות מעשה והלכות סא: כן 5)(מנחות למד
ששנינו  ממה הנ"ל), הדברים טעונים הביכורים (שכל רבינו
מביאין  (ויש) וקורין, מביאים "יש א): משנה פ"א (ביכורים
קריאה  לענין שרק הרי וכו'". מביאין שאינן ויש קורין, ולא
לא  – טעונים שהביכורים דברים בשאר אבל חילוק , יש

שם.6)חלקו. משנה

.á‰M‡‰ :ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó el‡Â7ÌeËÓh‰Â8 ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ»ƒ»¿«À¿
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התרומה.17) "ושמת 19)הביכורים.18)על שנאמר
ה'". יבחר אשר המקום אל והלכת עג:20)בטנא ביבמות

ואילו  וכו', בתרומה כן שאין מה וביכורים במעשר "יש
(שהאדם  עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור
קתני, לא בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור
ביכורים  האוכל שזר לפי "כהן" וכתב ושייר". תני אלמא
טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי מיתה חייב טמאים

שני.21) למעשר ביכורים הוקשו שאינה 22)שהרי
תרומה  שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן אסורה
שאוכל  טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא אינו טמאה,
לוקה. הוא בתרומה גם שהרי לוקה, שהוא טהורים, ביכורים

.å¯Ó‡ È¯‰L ?ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯eka‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«ƒƒ¬ƒ¿≈∆¬≈∆¡«
ÔÏÎ‡Ï ·iÁ ‡e‰L ÏÏkÓ ;·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :Ô‰a»∆¿»«¿»¿»«ƒ¿»∆«»¿»¿»

‰ÁÓOa23˙eÈ‡a ‡Ï ,24ÔÈkÓ - ˙eÈ‡a ÔÏÎB‡‰Â . ¿ƒ¿»…«¬ƒ¿»¿»«¬ƒ«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡25. «««¿

בהיקש 23) כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים הוא כן
התורה, מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני. ממעשר

שני. במעשר תורה.24)כמו של אנינות אפילו
שדינו 25) עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין כיוון

כעשה.

.æ.‡h· zÓOÂ :¯Ó‡pL ,ÈÏk ÔÈeÚË ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿«¿»«∆∆
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‡È·‰Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe26ÈÙa ÈÏÎa ƒ¿»ƒ«À¿»¿»ƒ»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ27Ì‡È·È ‡ÏÂ .‡ˆÈ - „Á‡ ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â ; «¿¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»»»¿…¿ƒ≈
·ea¯Úa28,‰hÓlÓ ÌÈ¯BÚO ‡l‡29ÏÚ ÌÈhÁÂ , ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«

,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ¯Ó˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ˙ÈÊÂ ,Ô‰Èab«≈∆¿≈ƒ««≈∆¿»ƒ««≈∆
‰È‰ÈÂ .Ïk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈBn¯Â¿ƒƒ««≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ»…¿ƒ¿∆

ÔÈˆe‰ ÔB‚k ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ „Á‡ ¯·„30ÛÏÁÂ31 »»∆»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏL ˙BÏBkL‡ ÌÈ‡zÏ ÛÈwÓe .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏÚ B‡»ƒ¿«≈»∆«ƒ«¿≈ƒ∆¿∆

ıeÁaÓ ÌÈ·Ú32. ¬»ƒƒ«

בביכורים.26) שחייבים המינים בתוספתא 27)משבעת
לו  כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם:

המינים. שבעת מכל יחד.28)ביכורים המינים כל
(=אינו 29) הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

למעלה. ניתן נשמר שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל)
דקל.30) מחצלאות.31)עלי ממנו עושים שהיו בר, עשב
מנה 32) לא עדיין (שהרי מהמינים אחד בתורת כלומר,

ענבים).

.çÌ‡È·‰33ÌÈ¯eka‰ Ô‰k‰ ÏËB - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¡ƒ»ƒ¿ƒ«»≈«…≈«ƒƒ
ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÊBÁÂ34‰·¯Ú ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â . ¿≈«¿ƒƒ¿»»¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ¬»»

ÌÈlq‰Â ÌÈ¯eka‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÛÏÁÂ¿≈∆¿«≈»∆¬≈«ƒƒ¿««ƒ
ÌÈ‰kÏ35e‡ÓË Ì‡Â .36ÌÈ¯eka‰37ÌÈlq‰ ÔÈ‡ -38 «…¬ƒ¿ƒƒ¿¿«ƒƒ≈««ƒ

ÌÈ‰kÏ39. «…¬ƒ

ביכוריהם 33) מביאים "העשירים ח: משנה שם בביכורים
בסלי  אותם מביאים והעניים וכו', כסף של (סלים) בקלתות
ובבבא  לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', נצרים
אזלא  ענייא בתר אינשי, דאמרי מילתא הא "מנא צב. קמא
וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה אמר עניותא,

לכהן  קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י
ולא  אותם מחזירים היו והכהנים להם נותנין היו (כלומר,
וזהב  כסף שסלי דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים
אגב  בטלים נצרים סלי אבל לביכורים, טפלים אינם
הטנא  הכהן "ולקח הפסוק מן כן שלמדו ויש הביכורים.
את  גם נוטל הכהן הרי נצרים, של סל הוא וטנא מידך",
לא  כסף ובכלי זהב בכלי ואילו הטנא את וגם הביכורים
הטנא  הכהן "ולקח שם: בספרי שאמרו מה וזהו כן. נאמר
ניתנים  וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך,

מחמת 34)לכהנים". הביכורים, אגב בטל שאינו כיוון
ד 35)יקרו. שבפרק ואף הביכורים. אגב בטלים שהסלים

עשירים  חכמים שהשוו רבינו, כתב א הלכה אבל מהלכות
תקנו  לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים
יפים). בסלים יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני כן,
הוא  כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד,

"נטמאו 36)לעניים. ז: הלכה א פרק ביכורים בירושלמי
הטנא  הכהן ולקח דכתיב: לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים,
לכהנים". ניתנים הסלים "אין גרס שרבינו ונראה מידך".

נופצם.37) שהם 38)שהוא וחלף, מערבה העשויים
נתינת 39)לכהנים. אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון

כן: הוא הירושלמי דברי וביאור לביכורים. טפל שהם סלים,
ה', לפני כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח
הכהן  אין מניף, שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, הוא לוקח אז

הטנא. לוקח

.èÌ„Èa ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ,ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰Lk¿∆»¿ƒƒ∆«ƒƒ»¿ƒƒ¿»»
‰BÈ È·e ÔÈ¯Bz40ÌÈlq‰ ÈcvÓ ÔÈÏBz eÈ‰ ÔÎÂ .41 ƒ¿≈»¿≈»ƒƒƒ≈««ƒ

ÌÚL el‡ .ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ¯hÚÏ È„k ,‰BÈ È·e ÔÈ¯Bzƒ¿≈»¿≈¿«≈∆«ƒƒ≈∆ƒ
˙BÏBÚ ÌÈ·¯˜ eÈ‰ ÌÈlq‰42ÔÈz eÈ‰ Ô‰È„ÈaL el‡Â , ««ƒ»¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈∆»ƒ»ƒ

ÌÈ‰kÏ43. «…¬ƒ

מצוה.40) גבי 41)להידור על אותן נותנין היו ולא
הביכורים. ינבלו שלא אינה 42)הסלין, עוף נדבת שהרי

עולה. אלא בעזרה,43)באה חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין כיוון

.é‰OÚ ˙ÂˆÓ44˙BcÂ˙‰Ï45ÌÈ¯eka‰ ÏÚ Lc˜na ƒ¿«¬≈¿ƒ¿««ƒ¿»««ƒƒ
Èz„b‰ :‡¯B˜Â ÏÈÁ˙Ó .Ì‡È·nL ‰ÚLa46ÈÈÏ ÌBi‰ ¿»»∆¿ƒ»«¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ««»
Èn¯‡ .¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ È˙‡· Èk EÈ‰Ï‡47.È·‡ „·‡ ¡…∆ƒ»ƒ∆»»∆¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ „Ú ‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú48ÔÈ‡Â .49 «∆ƒ¿…»«»»»«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÂ :¯Ó‡pL ;L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»∆»ƒ¿«…∆∆∆¡«¿»ƒ»

˙‡f‰ ÔBLla - z¯Ó‡Â50. ¿»«¿»«»«…

וענית 44) וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר
אלוקיך". ה' לפני לה'.45)ואמרת להודות היינו

שכתוב 46) שמה מתחילתו, ולא הפסוק מאמצע מתחיל
אלא  אינו ההם", בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם:

לפני 47)ציווי. ואמרת "וענית הכתוב: על שמדלג דהיינו,
ציווי. אלא אינו הוא שאף אלוקיך", מסיים 48)ה' ואינו

אלא  אינו הוא שאף וגו'", אלוקיך ה' לפני "והנחתו הפסוק:
בלשון 49)ציווי. נאמרים "ואלו לב. בסוטה משנה

לומדים  היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים מקרא הקודש,
וענו  אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני ואמרת וענית זאת),
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אף  הקודש, בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים
הקודש". בלשון זאת 50)כאן למדו לג. שם בגמרא

בברכות  ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה
שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות
ידבר  "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר
כאן  אף הקודש בלשון להלן מה בקול" יעננו והאלוקים

הקודש". בלשון

.àé˙B¯˜Ï Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a51,‡¯B˜ - »ƒ»»ƒ∆»»≈«ƒ¿≈
˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ52eÚÓ .B˙B‡ ÔÈ¯˜Ó - ¿»ƒ∆≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿¿

‡È·‰lÓ ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L el‡53‡lL È„k , ≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆…
‡e‰L ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯˜Ó eÈ‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ .eÓÏkÈƒ»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆

.Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓk Ú„BÈ≈«¿ƒ∆≈≈«

הקודש.51) בלשון ביכורים בני 52)פרשת שכל "מפני
יודעים) היו אדם בני כל לא (כלומר: יודעים היו לא אדם

הקודש. ביכורים.53)לשון

.áéBc·ÚÏ ÌzÏ ˙eL¯ BÏ LÈ - ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ‡È·n‰«≈ƒ∆«ƒƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿
C¯c‰ ÏÎa B·B¯˜e54ÚÈb‰ .˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbnL „Ú ¿¿»«∆∆«∆«ƒ«¿«««ƒƒƒ«

BÓˆÚ· ‡e‰ BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ ÏËB - ˙Èa‰ ¯‰Ï55, ¿«««ƒ≈«««¿≈¿«¿
Ï‡¯OÈaL ÏB„b CÏÓ ‰È‰ elÙ‡Â56ÒÎÂ ,57„Ú «¬ƒ»»∆∆»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»«

:BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ e‰„BÚÂ ‡¯B˜Â ,‰¯ÊÚÏ ÚÈbnL∆«ƒ«»¬»»¿≈¿≈«««¿≈
¯ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÌBi‰ Èz„b‰58ÏÚÓ Ïq‰ „È¯BÓe , ƒ«¿ƒ««»¡…∆¿≈ƒ««≈«

ÂÈzÁz B„È ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÂÈ˙ÙO· BÊÁB‡Â BÙ˙k¿≈¿¬ƒ¿»»¿«…≈«ƒ«»«¿»
‡¯B˜Â ,ÛÈÓe59‰ÓÈ¯ˆÓ „¯iÂ È·‡ „·‡ Èn¯‡ : ≈ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆ƒ¿«¿»

ÁaÊn‰ „ˆa BÁÈpÓe ,‰L¯t‰ Ïk ¯ÓBbL „Ú ,¯ÓB‚Â¿≈«∆≈»«»»»«ƒ¿««ƒ¿≈«
,Ô¯˜ ÏL dÓB¯„a ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a‰ÂÁzLÈÂ60 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆∆¿ƒ¿«¬∆

Ô‰L ÔÈpÓe .‡ˆÈÂ61Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL ?‰Ùez ÔÈeÚË ¿≈≈ƒ«ƒ∆≈¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«
E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰62ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - «…≈«∆∆ƒ»∆¿«∆«ƒƒ

Ôa¯˜ ÔÈeÚË Ck ,‰Ùez ÔÈeÚhL ÌLÎe .‰Ùe˙Ïƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿»»¿ƒ»¿«
,·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :Ô‰a ¯Ó‡pL .[¯ÈLÂ] ÌÈÓÏL¿»ƒ»ƒ∆∆¡«»∆¿»«¿»¿»«
‚Á‰ ˙ÁÓO ‰Ó ;EbÁa zÁÓOÂ :¯ÓB‡ ÌÈÏ‚¯·e»¿»ƒ≈¿»«¿»¿«∆«ƒ¿«∆»

ÌÈÓÏLa -63Ôa¯w‰ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏLa - Ô‡k Û‡ , ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈«»¿»
.·kÚÓ¿«≈

פרשת 54) מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על להקל
אין שאם אמרו שלא והבאתם ביכורים. הביכורים לקיחת

על  לשליח כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי על
יביאם  אם אפילו שאז השליח, ומת לעזרה, שיביאם מנת
ידי  על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי קורא, אינו בעצמו,
משאו, על להקל כדי לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד.
באחד. והבאה לקיחה זו והרי כלל, לקיחה זו אין

הביכורים 55) נושא בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
הטנא  הכהן ולקח יתברך: השם אמר הכהן, ביד ונותנן

אגריפס 56)מידך". רבינו: ופירש המלך, אגריפס אפילו
רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני, בית ממלכי המלך

הבית.57) לנו".58)להר "לתת הפסוק: סוף עד
אלוקיך".60)הבעלים.59) ה' לפני "והשתחוית שנאמר:
"ידֿיד"62)הביכורים.61) שווה בגזירה (שם) ולמדו

הטוב,63)משלמים. בכל כאן, "נאמר שם: למדו ושיר
נגן". ומיטיב וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר

.âéeÚÈbiMÓ ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÈLa ÔÈ¯B˜ È˙ÓÈ‡Â64‰¯ÊÚÏ ¿≈»«ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ∆«ƒ»¬»»
eÈ‰ ÌiÂÏ‰65Èk ÈÈ EÓÓB¯‡ :ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏÈÁ˙Ó «¿ƒƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒ

È˙Èl„66. ƒƒ»ƒ

הביכורים.64) זה 66)הלויים.65)מביאי מזמור
כדרך  חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים אמרוהו

תודה. של בשיר שאמרוהו

.ãéÂÈ¯eka ‡È·‰ ?„ˆÈk .‰ÈÏ ÌÈeÚË ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒƒ»≈«≈ƒƒ»
ÂÈÓÏL ·È¯˜‰Â ‡¯˜Â Lc˜nÏ67B˙B‡a ‡ˆÈ ‡Ï - «ƒ¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»…≈≈¿

¯ÊÁÈÂ ÌL ÔÈÏÈ ‡l‡ ,BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ ÌBi‰«ƒ»«ƒ«¬…ƒ¿∆»»ƒ»¿«¬…
EÈÏ‰‡Ï zÎÏ‰Â ¯˜a· ˙ÈÙe :¯Ó‡pL ;B¯ÈÚÏ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ∆∆¡«»ƒ»«…∆¿»«¿»¿…»∆
BÏ ‡B·zLÎÏ Lc˜n‰ ÔÓ ‰Bt ‰z‡L ˙BBt Ïk -68 »∆«»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»

¯˜aa ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï69ÌÈ¯eka‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . …ƒ¿∆»«…∆ƒ¿≈»≈∆«ƒƒ
,‰‡È¯˜e ,ÈÏÎe ,ÌB˜Ó ˙‡·‰ :ÌÈ¯·„ ‰Ú·L ÔÈeÚË¿ƒƒ¿»¿»ƒ¬»«»¿ƒ¿ƒ»

.‰ÈÏÂ ,‰Ùe˙e ,¯ÈLÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿ƒ¿»¿ƒ»

אם 67) אלא בלינה חייב שאינו לומר, רבינו כוונת אין
קרבן, הביא לא שאם בירושלמי מפורש שהרי קרבנו, הקריב
של  הדברים סדר כתב אלא הביכורים, משום לינה טעון
שאינם  לפי ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא
ותנופה  בלויים, שיר אלא הביכורים, מביא של חובותיו
שאינם  לפי העולה, קרבנות רבינו הזכיר לא וכן בכהן.

הביכורים. את לעטר כדי מנהג אלא אליו.68)חובה,
לינה.69) שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב וזהו

ה'תשע"ו  שבט כ"ז ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קורא,1) ואינו מביא ושיש בכל, שוה אינו שהוידוי יבאר

המוכר  או חבירו, שדה בתוך אילנות שני הקונה הוא. ומי
הבאת  וזמן כאחת. והבאה לקיחה צריך אם לפירות. שדהו
כהן  נכסי הם אם והבכורים והחלה התרומות ודין הבכורים.
אותם  מעלין וכיצד שהן. בכל אוסרין אם הבכורים ממש.

לירושלים.

.à‡È·n‰ Ïk2eka¯ÈLÂ Ôa¯˜ ÔeÚË ÌÈ¯3‰Ùe˙e4 »«≈ƒƒƒ»»¿»¿ƒ¿»
‰ÈÏÂ5LiL ÈÙÏ ,Ïka ‰ÂL BÈ‡ Èece‰ Ï·‡ ,6 ¿ƒ»¬»«ƒ≈»∆«…¿ƒ∆≈

.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»ƒ¬≈∆

על 2) עוד לדבר אין כן ואם בעזרה, הביא כשכבר המדובר
כלי" "טעונין ועל ה) הלכה פ"ג (למעלה מקום" "הבאת

קיימן. כבר שהרי ז), הלכה יבֿיד.3)(שם הלכות שם
ביכורים,4) ואנדרוגינוס טומטום אשה, של ביכוריהם ואף

מעשה  מהלכות בפ"ט ראה להניף, יכולות אינן עצמן שהן
כהן  עלֿידי תנופה טעון קרבנן – טז הלכה הקרבנות

שם). הקרבנות מעשה והלכות סא: כן 5)(מנחות למד
ששנינו  ממה הנ"ל), הדברים טעונים הביכורים (שכל רבינו
מביאין  (ויש) וקורין, מביאים "יש א): משנה פ"א (ביכורים
קריאה  לענין שרק הרי וכו'". מביאין שאינן ויש קורין, ולא
לא  – טעונים שהביכורים דברים בשאר אבל חילוק , יש

שם.6)חלקו. משנה

.á‰M‡‰ :ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó el‡Â7ÌeËÓh‰Â8 ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ»ƒ»¿«À¿
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ÒBÈ‚B¯c‡‰Â9‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ ,10ÔÈ‡Â , ¿»«¿¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ»¿≈»
ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ11ÔÎÂ . ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»¿≈

ÔÈÙB¯ËBt‡‰12„·Ú‰Â13ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈÏM‰Â »«¿ƒ¿»∆∆¿«»ƒ«¿ƒ∆≈»
ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ14. ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»

וקורא,7) אשתו מנכסי הבעל מביא אבל ה. משנה שם
ו. הלכה (פירוש 8)כדלהלן נקבה" או זכר אם ניכר "אינו

לזכר 9)המשנה). הידועים הזרע אברי לו שיש "מי
(שם). מסופק" והוא וכו' מהלכות 10)ולנקבה בפ"ב ראה

שם. הראב"ד ובהשגות ב, הלכה שארץ 11)שופר "לפי
השם  שאמר והוא וכו' לזכרים אלא נתחלקה לא ישראל
(פירוש  ינחלו" אבותם מטות לשמות נה) כו, (במדבר יתברך
לא  הבאה שלענין מביאות, הן [ואףֿעלֿפיֿכן המשנה).
בכורי  "ראשית יט) כג, (שמות אלא ה'" נתן "אשר נאמר
בבא  ותוספות רשב"ם (ועיין אלקיך" ה' בית תביא אדמתך
ה'", לי נתת אשר "האדמה והפסוק מביא), ד"ה קלו: בתרא
אם  מספיק שבזה הפירות, הביא שממנה לקרקע מכוון אינו
מקום  בכל ישראל בארץ לחלקו הכוונה אלא אותה, קנה
שזוהי  ביכורים מביאה קרקע, שקנתה האשה ולפיכך שהוא.

ש  קוראה ואינה ה'"."אדמתך", לי נתת "אשר כאן אין
קנה  אם ספק שהדבר חבירו, של בתוך אילנות שני והקונה
מביא  ישראל, בארץ חלק לו שיש אףֿעלֿפי לא, או קרקע
לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול שאינו קורא, ואינו
כמשקר, נראה כלומר, פב.) בתרא (בבא כשיקרא" "דמיחזי
ישראל  יצאו שממנה האדמה, על אומר כאילו שנראה
למה  טוריֿאבן בשם שהביא הגרע"א בתוספות וראה כנ"ל].
גרמא, שהזמן מצותֿעשה משום מהבאה, גם פטורה אינה

שם. על 12)עיין שממנים "הממונים והם שם. משנה
ביתֿדין" או היתומים אבי אותם שמינה בין היתומים,
טומטום  אשה חוברו שם במשנה [והנה המשנה). (פירוש
ורבינו  ושליח, עבד אפוטרופסין עם אחת בבבא ואנדרוגינוס
נתמעטו  הראשונות שלוש שוה: טעמם שאין לפי חילקם,
בארץ. חלק להם שאין לפי ה'", לי נתת אשר "האדמה מן
לא  – בארץ חלק להם שיש והשליח, האפוטרופסים ואילו
אינו  שהפרי ה'", לי נתת אשר האדמה מ"פרי אלא נתמעטו
עבד  וגם אחרים, בשביל שלוחים אלא אינם שהרי שלהם,
ויהיה  גר יהיה כשישתחרר שהרי מ"פרי", אלא נתמעט  לא

הסמוכה]. בהלכה ראה בארץ, חלק כנעני 13)לו [עבד
למעלה). (ראה מ"פרי" ונתמעט רבו, של ביכורים המביא
קנה  עבד שקנה מה שהרי יתכן, לא שלו, מקרקע ולהביא
ולדעת  יג. הלכה ומתנה זכיה מהלכות בפ"ג ראה רבו,
מביא  – כג:) (קידושין רבו קנה שלא מציאות שיש הסובר
הסמוכה]. בהלכה גר, כמו וקורא, ביכורים הוא

למעלה.14) כמבואר שלהם, אינם הפירות כלומר,

.â¯b‰15ÔBÓ‰ ·‡ :Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡pL .‡¯B˜Â ‡È·Ó - «≈≈ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»»«¬
ÔÈÒÎpL Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ·‡ ‡e‰ È¯‰ - EÈz˙ ÌÈBbƒ¿«ƒ¬≈«»»»À∆ƒ¿»ƒ

‰ÈÎL ÈÙk ˙Áz16‰Úe·M‰ ‰˙È‰ Ì‰¯·‡Ïe ; «««¿≈¿ƒ»¿«¿»»»¿»«¿»
‰lÁz17ÔÎÂ .ı¯‡‰ ˙‡ ÂÈa eL¯ÈiL18ÌiÂÏe ÌÈ‰k ¿ƒ»∆ƒ¿»»∆»»∆¿≈…¬ƒ¿ƒƒ

L¯‚Ó È¯Ú Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,ÔÈ¯B˜Â ÔÈ‡È·Ó -19. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»≈ƒ¿»

ולא 15) מביא הגר קורין, ולא מביאין "אלו ד: משנה שם

לנו". לתת לאבותינו ה' נשבע אשר לומר יכול שאינו קורא,
מביא  עצמו גר יהודה, רבי בשם "תני שם: ובירושלמי
אב  היית לשעבר נתתיך, גויים המון אב כי טעם, מה וקורא.
רבי  גויים. להמון אב אתה ואילך מכאן ועכשיו לארם,
רבינו  פסק וכן יהודה". כרבי הלכה אמר, לוי בן יהושע
למשפט  בעיניים וראה מב). סימן פריימן (הוצאת בתשובה

ובמשנהֿלמלך. יט. למכות אריאלי יכול 16)להגר"י ולכן
"לתת  לומר: ויכול לאבותינו", ה' נשבע "אשר לומר: הוא
כמפורש  בארץ, חלק הגרים יקבלו שלעתידֿלבוא לנו",
תמרים). כפות בשם במשנהֿלמלך (הגהה כב מז, ביחזקאל
שהבטיח  כיון לי", נתת אשר "האדמה אומר: שהוא [ומה

כבר  כאילו זה הרי הבטיח הקב"ה, שלא נשים אבל נתן,
זה]. בכלל אינן ליצחק 17)להן, שנשבע לפני כלומר,

לאברהם, הכוונה לאבותינו" "נשבעת כן ואם וליעקב.
סימן  אריה (שאגת וליעקב ליצחק ולא לגרים, אב שהוא

יוסי.18)מט). כרבי ב, הלכה פ"א ביכורים תוספתא
שנתנו 19) כיון המגרש, ערי את לכהנים נתנו שישראל ואף

(רדב"ז). ה'" לי נתת "אשר בכלל: זה הרי ה', צווי עלֿפי
שם. כפשוטה בתוספתא וראה

.ã‰Bw‰20- B¯·Á ÏL [‰„O] CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿»∆∆¬≈
ÈÙÏ ,‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó21BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L ≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»»≈ƒ≈

BÏ ÔÈ‡ B‡ Ú˜¯˜22LÈc˜Ó ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .23Ì˙B‡ «¿«≈¿≈«∆«¿ƒ»
‰lÁz24˙Èa‰ ˜„·Ï25ÔÈ‡Â ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒ»¿∆∆««ƒƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈

‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ÔÈÒÈÎÓ26„iÓ Ô˙B‡ ‰„Bt Ô‰k‰Â , «¿ƒƒÀƒ»¬»»¿«…≈∆»ƒ«
LÈ¯ÙÓe .ÔÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰27‰Óe¯z Ô‰Ó «∆¿≈¿««»¿»«¿ƒ≈∆¿»

ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,¯OÚÓe28˙B¯OÚn‰ Ô˙BÂ .29 «¬≈ƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈«««¿
ÌÈ‰kÏ Ô‰lL30ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡Â Ì‰ ÌÈ¯eka ‡nL ,31. ∆»∆«…¬ƒ∆»ƒƒ≈«¬ƒ¿»ƒ

ÁÈÏL „Èa ÔÁlLÓ ‡l‡ ,BÓˆÚa Ô˙B‡ ‡È·Ó BÈ‡Â32, ¿≈≈ƒ»¿«¿∆»¿«¿»¿«»ƒ«
Ô˙B‡ ·kÚz ‡lL È„k33ÏkL ;ÔÏÎ‡lÓ ‰‡È¯w‰34 ¿≈∆…¿«≈»«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆…

L˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ - ˜Ùq‰ ÈtÓ ‰‡È¯wÏ Èe‡¯ BÈ‡∆≈»«¿ƒ»ƒ¿≈«»≈«¿ƒ»¿«∆∆
.Ba

מאיר.20) כרבי ולא כחכמים ו, משנה פ"א ביכורים
פא:21) בתרא אין 22)בבא אם שהרי קורא, אינו ולכן

"מכדי  פב. שם ושאלו כלל. בביכורים חייב אינו קרקע, לו
הפסוקים  את יקרא אם בכך מה (כלומר, ליקרי נינהו, פסוקי
=) כשיקרא דמיחזי משום ליה, אמר ביכורים). פרשת של
(וראה  לי") נתת אשר "האדמה שאומר כמשקר נראה
דלמא  אמר, חייא דרב בריה משרשיא רב א). הלכה למעלה
הם  שהביכורים (יחשוב ומעשר מתרומה לאפקועי אתי
כדלהלן). כן, הדבר ואין ומעשר, מתרומה ופטורים ודאי,
פא. שם (משנה קרקע קנה לא למעשה הרי עיון: צריך אבל
אמרו: ספק, שהדבר שכיון ו), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ד
אין  הרי להביא, חייב ולמה הראיה" עליו מחבירו "המוציא
שם, ראשונה במשנה ראה אדמתך", ביכורי "ראשית כאן

יג. הלכה לפ"ב שמביא 24)שם.23)ובאורֿשמח קודם
אם 25)למקדש. אבל הם. חולין שמא מספק, וקדושתם

אדם  ואין כהן, ממון הם שהרי קודש, אינם הם, ביכורים
הלכה  וחרמין ערכין מהלכות (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש

שם). ורדב"ז הלכה 26)טז שחיטה מהלכות בפ"ב ראה
דילמא. ד"ה שם: בתרא בבא וברשב"ם כלומר,27)ג,
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(שם). הפירות מתרומות 28)מביא פטורים ביכורים אבל
שהפרשת  כג, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג ראה ומעשרות,
חיובי  מכל פטורים הם כן, ואם לכל. קודמת ביכורים

שאחריהם. והמעשרות אפילו 29)התרומות כלומר,
ללוי. שהוא ראשון ומעשר לבעלים, תמיד שהוא שני מעשר

לכהנים. שניתנות הוא פשוט תרומות, בבא 30)אבל
ניתן  ראשון שמעשר עזריה, בן אלעזר כרבי שם, בתרא
הלכה  מעשר, מהלכות בפ"א וראה לכהן. אף הדין, מעיקר

א.31)ד. הלכה בפ"ג קורא,32)כנ"ל אינו והשליח
ב. בהלכה הביכורים.33)כנ"ל בתרא 34)את בבא

כל  זירא ר' והאמר (בתמיה), ולא מעכבת. לא "קריאה שם:
לבילה  ראוי ושאינו בו. מעכבת בילה אין לבילה, הראוי

בו". מעכבת בילה הספק), מחמת קורא שאיו כאן, (כמו

.äLÈ¯Ù‰35‡È·Ó - e‰„O ¯ÎÓe ÂÈ¯eka36BÈ‡Â ƒ¿ƒƒ»»«»≈≈ƒ¿≈
ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;‡¯B˜37È¯‰L , ≈∆≈»«¬∆»«»ƒ¿»∆¬≈

BÏ ÔÈ‡38Á˜Bl‰Â .39ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡ ≈¿«≈«≈«»¿«¿ƒƒƒ
;¯ÎBn‰ epnÓ LÈ¯Ù‰ ¯·kL ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈«ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ∆«≈

‡È·Ó - LÈ¯Ù‰ Ì‡Â40‡¯B˜ BÈ‡Â41¯Á‡ ÔÈnÓ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«≈
‡¯B˜Â ‡È·Óe LÈ¯ÙÓ -42. «¿ƒ≈ƒ¿≈

ובירושלמי 35) ג. הלכה ותוספתא ז, משנה שם, ביכורים
למכור  דעת על כשהפריש משנתנו העמידו ה הלכה שם
מתחילה  אם אבל בקריאה. נתחייבו לא שמתחילה שדהו,
אחרי  מקריאה אחרֿכך שנדחו כיון – בקריאה נתחייבו
יגֿיד. בהלכות להלן וראה שיירקבו. דינם שדהו, שמכר

וראה 37)המוכר.36) בידי. ישנה ועדיין לי, נתת כלומר,
על  אלא זו, קרקע על לא זה פסוק שעיקר ב, הלכה למעלה
שהוא  הכוונה כאן גם כי לפרש צריך ואםֿכן בארץ, חלקו

הקודמת. בהלכה וראה כמשקר. ואףֿעלֿפיֿכן 38)נראה
נפטר. אינו שוב נתחייב שכיון מביא, שם,39)הוא

דרבינן  טעמון "מה ובירושלמי: יהודה. כרבי ולא כחכמים
ואינו  מגיד הוא אחת פעם היום, הגדתי מביא), השני (שאין
ואינו  מביא הוא אחת פעם הבאתי, הנה שניה. פעם מגיד
ופירושו, הגר"א). גירסת היא (כן שנית" פעם מביא
מהם  שהביאו לאחר שניה, מהבאה נפטרו עצמם שהפירות

אחת. למעלה)40)פעם (ראה בירושלמי כן למדו שהרי
למ  זה ומתוך היום", "הגדתי שנאמר שלא ממה רבינו ד

כן  וכמו אנשיֿשם). (תוספות ההגדה אלא ההבאה, נתמעטה
ביכוריו  – אחר ממין עצמו הוא והביא וחזר ביכורים המביא
יא  הלכה להלן כמפורש קורא, שאינו אלא ביכורים,
ובתוספות  המשנה בפירוש וראה כפשוטה). (תוספתא

כן 41)הגרע"א. ואם כנ"ל, קרא, לא שהמוכר אףֿעלֿפי
קורא  אינו מכלֿמקום כלל, זו שזה פירות על קראו לא עדיין
האדמה", פרי ראשית את הבאתי "הנה לומר: יכול שאינו
ברדב"ז. וראה ט. בהלכה כדלהלן ראשית, שאינם לפי

את 42) פוטרים אינם המוכר, שהביא אחד, מין שביכורי
ביכורים. מהפרשת השני המין

.å¯ÎBn‰43˙B¯ÙÏ e‰„O44BÈ‡Â ‡È·Ó Á˜Bl‰ - «≈»≈¿≈«≈«≈ƒ¿≈
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈwL ;‡¯B˜45Ï·‡ .46‡È·Ó ≈∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««¬»≈ƒ

BzL‡ ÈÒÎpÓ Ì„‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡¯B˜Â ÌÈ¯eka »»ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈««ƒ∆≈

EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÏ Ô˙ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ BÏ««¿«∆∆¡«¬∆»«¿¿»¡…∆
E˙È·Ïe48‰˙nL Èt ÏÚ Û‡ .49LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ BzL‡ ¿≈∆««ƒ∆≈»ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

C¯ca ‡e‰Â50‡¯B˜Â ‡È·Ó -51. ¿«∆∆≈ƒ¿≈

אומר 43) שרבא כיון יוחנן, כרבי ולא לקיש כריש מז: גיטין
וכו'" לקיש לריש ליה מסייעי ומתניתא "קרא מח. שם

מוכר 44)(רדב"ז). שאינו ופירש נוהג. היובל שאין בזמן
השדה. לגוף גם כוונתו סתם, מכר אם אבל לפירות, אלא

הסמוכה. בהלכה שאינו 45)וראה קורא, אינו ולפיכך
גם  נתן הקב"ה [שהרי לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול
"ביכורי  אלא נאמר שלא הבאה, לענין אבל הגוף, קנין
ועיין  מביא. הוא הרי פירות קנין לו שיש כיון אדמתך",
הפסוק  הרי שצ"ע אלא מביא. ד"ה קלו: בתרא בבא תוספות
זו  לקרקע מכוון אינו ה'") לי נתת אשר האדמה =) הזה
ראה  ישראל, בארץ לחלקו אלא הפירות, יצאו שממנה

ב]. הלכה שם.46)למעלה מלוג,47)ברייתא נכסי
אישות  מהלכות בפי"ב וראה פירות. אלא בהם לו שאין

ג. שאוכל 48)הלכה הפירות אכילת שאין ואףֿעלֿפי
שכך  כיון מכלֿמקום שם), (כנ"ל מדבריהם אלא הבעל
(בראשית  ומתן מהר לתת הראשונים, דורות של דרכם היתה
(מאירי  וקורא שמביא התורה חידשה לכן פ), פרשה רבה
ולביתך. ד"ה שם תוספות ועיין .(205 עמ' לגיטין

שם.49) לעלות 50)ברייתא כדי מביתו יצא שכבר
כדלהלן.לירושלים, בדרך, שהוא בכהאיֿגוונא ודוקא

אמרו 51) בזה, והחידוש הקרקע. גוף גם לו יש שהרי
יוסי  דרבי משום ליגזור אמינא, דעתך "סלקא שם: בגיטין
שליח  ומת שליח ביד ושגרן בדרך וכו', דאמר חנינא בר
ואינו  מביא בדרך") "והוא למעלה: רבינו נקט (ולכן בדרך
כלומר: לן". משמע קא וכו', ח) הלכה להלן (ראה קורא
ולאחר  פירות, רק לו היו הבית מן לקיחה שבשעת כיון
שאין  לטעות מקום היה הקרקע, גוף גם לו יש אשתו מיתת
רבינו, שדעת ואףֿעלֿפי כאחת". והבאה "לקיחה זה
נחלות  מהלכות (פ"ו מדבריהם אלא אינה הבעל שירושת
שכיון  קורא, מכלֿמקום שם), אישות והלכות ח, הלכה
ביתֿדין  "הפקר מדין לבעל, האשה ירושת חכמים שתיקנו
הפקר", ביתֿדין ש"הפקר התורה. מן שלו היא הרי הפקר",
סימן  קידושין להלכות באבניֿמילואים וראה תורה. דין הוא

לג. את כח

.æ¯ÎBn‰52e‰„O53¯ÎnL B‡54ÔÚ˜¯˜Â ˙BÏÈ‡55 «≈»≈∆»«ƒ»¿«¿»»
Ï·BÈa ‡¯B˜Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«≈≈¬≈∆≈ƒ¿≈¿≈

„·Ïa ÔBL‡¯56¯ÎBÓ ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ƒƒ¿«∆¬«ƒ…»¿»«¿∆≈
Ú˜¯w‰ BÏ ¯ÊÁzL57Ï·BÈa d¯ÎÓe ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆«¬…««¿«¬»ƒ»«¿»»¿≈

ÈL58‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -59‰ÎÓÒ È¯‰L ; ≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿≈≈∆¬≈»¿»
BzÚ„60ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈ˜Â ,˙B¯t‰ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L «¿∆≈∆»«≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿«

Ûeb‰61. «

שם.52) ובין 53)גיטין לקרקע בין הכוונה שאז סתם,
הקודמת. בהלכה וראה מח.54)לפירות. שם

שהוא 55) ופירש אילנות, שני או אחר אילן מכר כלומר,
עמהם. הקרקע גם חסדא.56)מוכר כרב כיון 57)שם,

גם  לו מכר ולכן ביובל, השדות להחזיר עדיין הורגלו שלא
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ÒBÈ‚B¯c‡‰Â9‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ ,10ÔÈ‡Â , ¿»«¿¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ»¿≈»
ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ11ÔÎÂ . ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»¿≈

ÔÈÙB¯ËBt‡‰12„·Ú‰Â13ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈÏM‰Â »«¿ƒ¿»∆∆¿«»ƒ«¿ƒ∆≈»
ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ14. ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»

וקורא,7) אשתו מנכסי הבעל מביא אבל ה. משנה שם
ו. הלכה (פירוש 8)כדלהלן נקבה" או זכר אם ניכר "אינו

לזכר 9)המשנה). הידועים הזרע אברי לו שיש "מי
(שם). מסופק" והוא וכו' מהלכות 10)ולנקבה בפ"ב ראה

שם. הראב"ד ובהשגות ב, הלכה שארץ 11)שופר "לפי
השם  שאמר והוא וכו' לזכרים אלא נתחלקה לא ישראל
(פירוש  ינחלו" אבותם מטות לשמות נה) כו, (במדבר יתברך
לא  הבאה שלענין מביאות, הן [ואףֿעלֿפיֿכן המשנה).
בכורי  "ראשית יט) כג, (שמות אלא ה'" נתן "אשר נאמר
בבא  ותוספות רשב"ם (ועיין אלקיך" ה' בית תביא אדמתך
ה'", לי נתת אשר "האדמה והפסוק מביא), ד"ה קלו: בתרא
אם  מספיק שבזה הפירות, הביא שממנה לקרקע מכוון אינו
מקום  בכל ישראל בארץ לחלקו הכוונה אלא אותה, קנה
שזוהי  ביכורים מביאה קרקע, שקנתה האשה ולפיכך שהוא.

ש  קוראה ואינה ה'"."אדמתך", לי נתת "אשר כאן אין
קנה  אם ספק שהדבר חבירו, של בתוך אילנות שני והקונה
מביא  ישראל, בארץ חלק לו שיש אףֿעלֿפי לא, או קרקע
לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול שאינו קורא, ואינו
כמשקר, נראה כלומר, פב.) בתרא (בבא כשיקרא" "דמיחזי
ישראל  יצאו שממנה האדמה, על אומר כאילו שנראה
למה  טוריֿאבן בשם שהביא הגרע"א בתוספות וראה כנ"ל].
גרמא, שהזמן מצותֿעשה משום מהבאה, גם פטורה אינה

שם. על 12)עיין שממנים "הממונים והם שם. משנה
ביתֿדין" או היתומים אבי אותם שמינה בין היתומים,
טומטום  אשה חוברו שם במשנה [והנה המשנה). (פירוש
ורבינו  ושליח, עבד אפוטרופסין עם אחת בבבא ואנדרוגינוס
נתמעטו  הראשונות שלוש שוה: טעמם שאין לפי חילקם,
בארץ. חלק להם שאין לפי ה'", לי נתת אשר "האדמה מן
לא  – בארץ חלק להם שיש והשליח, האפוטרופסים ואילו
אינו  שהפרי ה'", לי נתת אשר האדמה מ"פרי אלא נתמעטו
עבד  וגם אחרים, בשביל שלוחים אלא אינם שהרי שלהם,
ויהיה  גר יהיה כשישתחרר שהרי מ"פרי", אלא נתמעט  לא

הסמוכה]. בהלכה ראה בארץ, חלק כנעני 13)לו [עבד
למעלה). (ראה מ"פרי" ונתמעט רבו, של ביכורים המביא
קנה  עבד שקנה מה שהרי יתכן, לא שלו, מקרקע ולהביא
ולדעת  יג. הלכה ומתנה זכיה מהלכות בפ"ג ראה רבו,
מביא  – כג:) (קידושין רבו קנה שלא מציאות שיש הסובר
הסמוכה]. בהלכה גר, כמו וקורא, ביכורים הוא

למעלה.14) כמבואר שלהם, אינם הפירות כלומר,

.â¯b‰15ÔBÓ‰ ·‡ :Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡pL .‡¯B˜Â ‡È·Ó - «≈≈ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»»«¬
ÔÈÒÎpL Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ·‡ ‡e‰ È¯‰ - EÈz˙ ÌÈBbƒ¿«ƒ¬≈«»»»À∆ƒ¿»ƒ

‰ÈÎL ÈÙk ˙Áz16‰Úe·M‰ ‰˙È‰ Ì‰¯·‡Ïe ; «««¿≈¿ƒ»¿«¿»»»¿»«¿»
‰lÁz17ÔÎÂ .ı¯‡‰ ˙‡ ÂÈa eL¯ÈiL18ÌiÂÏe ÌÈ‰k ¿ƒ»∆ƒ¿»»∆»»∆¿≈…¬ƒ¿ƒƒ

L¯‚Ó È¯Ú Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,ÔÈ¯B˜Â ÔÈ‡È·Ó -19. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»≈ƒ¿»

ולא 15) מביא הגר קורין, ולא מביאין "אלו ד: משנה שם

לנו". לתת לאבותינו ה' נשבע אשר לומר יכול שאינו קורא,
מביא  עצמו גר יהודה, רבי בשם "תני שם: ובירושלמי
אב  היית לשעבר נתתיך, גויים המון אב כי טעם, מה וקורא.
רבי  גויים. להמון אב אתה ואילך מכאן ועכשיו לארם,
רבינו  פסק וכן יהודה". כרבי הלכה אמר, לוי בן יהושע
למשפט  בעיניים וראה מב). סימן פריימן (הוצאת בתשובה

ובמשנהֿלמלך. יט. למכות אריאלי יכול 16)להגר"י ולכן
"לתת  לומר: ויכול לאבותינו", ה' נשבע "אשר לומר: הוא
כמפורש  בארץ, חלק הגרים יקבלו שלעתידֿלבוא לנו",
תמרים). כפות בשם במשנהֿלמלך (הגהה כב מז, ביחזקאל
שהבטיח  כיון לי", נתת אשר "האדמה אומר: שהוא [ומה

כבר  כאילו זה הרי הבטיח הקב"ה, שלא נשים אבל נתן,
זה]. בכלל אינן ליצחק 17)להן, שנשבע לפני כלומר,

לאברהם, הכוונה לאבותינו" "נשבעת כן ואם וליעקב.
סימן  אריה (שאגת וליעקב ליצחק ולא לגרים, אב שהוא

יוסי.18)מט). כרבי ב, הלכה פ"א ביכורים תוספתא
שנתנו 19) כיון המגרש, ערי את לכהנים נתנו שישראל ואף

(רדב"ז). ה'" לי נתת "אשר בכלל: זה הרי ה', צווי עלֿפי
שם. כפשוטה בתוספתא וראה

.ã‰Bw‰20- B¯·Á ÏL [‰„O] CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿»∆∆¬≈
ÈÙÏ ,‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó21BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L ≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»»≈ƒ≈

BÏ ÔÈ‡ B‡ Ú˜¯˜22LÈc˜Ó ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .23Ì˙B‡ «¿«≈¿≈«∆«¿ƒ»
‰lÁz24˙Èa‰ ˜„·Ï25ÔÈ‡Â ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒ»¿∆∆««ƒƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈

‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ÔÈÒÈÎÓ26„iÓ Ô˙B‡ ‰„Bt Ô‰k‰Â , «¿ƒƒÀƒ»¬»»¿«…≈∆»ƒ«
LÈ¯ÙÓe .ÔÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰27‰Óe¯z Ô‰Ó «∆¿≈¿««»¿»«¿ƒ≈∆¿»

ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,¯OÚÓe28˙B¯OÚn‰ Ô˙BÂ .29 «¬≈ƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈«««¿
ÌÈ‰kÏ Ô‰lL30ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡Â Ì‰ ÌÈ¯eka ‡nL ,31. ∆»∆«…¬ƒ∆»ƒƒ≈«¬ƒ¿»ƒ

ÁÈÏL „Èa ÔÁlLÓ ‡l‡ ,BÓˆÚa Ô˙B‡ ‡È·Ó BÈ‡Â32, ¿≈≈ƒ»¿«¿∆»¿«¿»¿«»ƒ«
Ô˙B‡ ·kÚz ‡lL È„k33ÏkL ;ÔÏÎ‡lÓ ‰‡È¯w‰34 ¿≈∆…¿«≈»«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆…

L˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ - ˜Ùq‰ ÈtÓ ‰‡È¯wÏ Èe‡¯ BÈ‡∆≈»«¿ƒ»ƒ¿≈«»≈«¿ƒ»¿«∆∆
.Ba

מאיר.20) כרבי ולא כחכמים ו, משנה פ"א ביכורים
פא:21) בתרא אין 22)בבא אם שהרי קורא, אינו ולכן

"מכדי  פב. שם ושאלו כלל. בביכורים חייב אינו קרקע, לו
הפסוקים  את יקרא אם בכך מה (כלומר, ליקרי נינהו, פסוקי
=) כשיקרא דמיחזי משום ליה, אמר ביכורים). פרשת של
(וראה  לי") נתת אשר "האדמה שאומר כמשקר נראה
דלמא  אמר, חייא דרב בריה משרשיא רב א). הלכה למעלה
הם  שהביכורים (יחשוב ומעשר מתרומה לאפקועי אתי
כדלהלן). כן, הדבר ואין ומעשר, מתרומה ופטורים ודאי,
פא. שם (משנה קרקע קנה לא למעשה הרי עיון: צריך אבל
אמרו: ספק, שהדבר שכיון ו), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ד
אין  הרי להביא, חייב ולמה הראיה" עליו מחבירו "המוציא
שם, ראשונה במשנה ראה אדמתך", ביכורי "ראשית כאן

יג. הלכה לפ"ב שמביא 24)שם.23)ובאורֿשמח קודם
אם 25)למקדש. אבל הם. חולין שמא מספק, וקדושתם

אדם  ואין כהן, ממון הם שהרי קודש, אינם הם, ביכורים
הלכה  וחרמין ערכין מהלכות (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש

שם). ורדב"ז הלכה 26)טז שחיטה מהלכות בפ"ב ראה
דילמא. ד"ה שם: בתרא בבא וברשב"ם כלומר,27)ג,
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(שם). הפירות מתרומות 28)מביא פטורים ביכורים אבל
שהפרשת  כג, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג ראה ומעשרות,
חיובי  מכל פטורים הם כן, ואם לכל. קודמת ביכורים

שאחריהם. והמעשרות אפילו 29)התרומות כלומר,
ללוי. שהוא ראשון ומעשר לבעלים, תמיד שהוא שני מעשר

לכהנים. שניתנות הוא פשוט תרומות, בבא 30)אבל
ניתן  ראשון שמעשר עזריה, בן אלעזר כרבי שם, בתרא
הלכה  מעשר, מהלכות בפ"א וראה לכהן. אף הדין, מעיקר

א.31)ד. הלכה בפ"ג קורא,32)כנ"ל אינו והשליח
ב. בהלכה הביכורים.33)כנ"ל בתרא 34)את בבא

כל  זירא ר' והאמר (בתמיה), ולא מעכבת. לא "קריאה שם:
לבילה  ראוי ושאינו בו. מעכבת בילה אין לבילה, הראוי

בו". מעכבת בילה הספק), מחמת קורא שאיו כאן, (כמו

.äLÈ¯Ù‰35‡È·Ó - e‰„O ¯ÎÓe ÂÈ¯eka36BÈ‡Â ƒ¿ƒƒ»»«»≈≈ƒ¿≈
ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;‡¯B˜37È¯‰L , ≈∆≈»«¬∆»«»ƒ¿»∆¬≈

BÏ ÔÈ‡38Á˜Bl‰Â .39ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡ ≈¿«≈«≈«»¿«¿ƒƒƒ
;¯ÎBn‰ epnÓ LÈ¯Ù‰ ¯·kL ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈«ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ∆«≈

‡È·Ó - LÈ¯Ù‰ Ì‡Â40‡¯B˜ BÈ‡Â41¯Á‡ ÔÈnÓ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«≈
‡¯B˜Â ‡È·Óe LÈ¯ÙÓ -42. «¿ƒ≈ƒ¿≈

ובירושלמי 35) ג. הלכה ותוספתא ז, משנה שם, ביכורים
למכור  דעת על כשהפריש משנתנו העמידו ה הלכה שם
מתחילה  אם אבל בקריאה. נתחייבו לא שמתחילה שדהו,
אחרי  מקריאה אחרֿכך שנדחו כיון – בקריאה נתחייבו
יגֿיד. בהלכות להלן וראה שיירקבו. דינם שדהו, שמכר

וראה 37)המוכר.36) בידי. ישנה ועדיין לי, נתת כלומר,
על  אלא זו, קרקע על לא זה פסוק שעיקר ב, הלכה למעלה
שהוא  הכוונה כאן גם כי לפרש צריך ואםֿכן בארץ, חלקו

הקודמת. בהלכה וראה כמשקר. ואףֿעלֿפיֿכן 38)נראה
נפטר. אינו שוב נתחייב שכיון מביא, שם,39)הוא

דרבינן  טעמון "מה ובירושלמי: יהודה. כרבי ולא כחכמים
ואינו  מגיד הוא אחת פעם היום, הגדתי מביא), השני (שאין
ואינו  מביא הוא אחת פעם הבאתי, הנה שניה. פעם מגיד
ופירושו, הגר"א). גירסת היא (כן שנית" פעם מביא
מהם  שהביאו לאחר שניה, מהבאה נפטרו עצמם שהפירות

אחת. למעלה)40)פעם (ראה בירושלמי כן למדו שהרי
למ  זה ומתוך היום", "הגדתי שנאמר שלא ממה רבינו ד

כן  וכמו אנשיֿשם). (תוספות ההגדה אלא ההבאה, נתמעטה
ביכוריו  – אחר ממין עצמו הוא והביא וחזר ביכורים המביא
יא  הלכה להלן כמפורש קורא, שאינו אלא ביכורים,
ובתוספות  המשנה בפירוש וראה כפשוטה). (תוספתא

כן 41)הגרע"א. ואם כנ"ל, קרא, לא שהמוכר אףֿעלֿפי
קורא  אינו מכלֿמקום כלל, זו שזה פירות על קראו לא עדיין
האדמה", פרי ראשית את הבאתי "הנה לומר: יכול שאינו
ברדב"ז. וראה ט. בהלכה כדלהלן ראשית, שאינם לפי

את 42) פוטרים אינם המוכר, שהביא אחד, מין שביכורי
ביכורים. מהפרשת השני המין

.å¯ÎBn‰43˙B¯ÙÏ e‰„O44BÈ‡Â ‡È·Ó Á˜Bl‰ - «≈»≈¿≈«≈«≈ƒ¿≈
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈwL ;‡¯B˜45Ï·‡ .46‡È·Ó ≈∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««¬»≈ƒ

BzL‡ ÈÒÎpÓ Ì„‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡¯B˜Â ÌÈ¯eka »»ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈««ƒ∆≈

EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÏ Ô˙ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ BÏ««¿«∆∆¡«¬∆»«¿¿»¡…∆
E˙È·Ïe48‰˙nL Èt ÏÚ Û‡ .49LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ BzL‡ ¿≈∆««ƒ∆≈»ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

C¯ca ‡e‰Â50‡¯B˜Â ‡È·Ó -51. ¿«∆∆≈ƒ¿≈

אומר 43) שרבא כיון יוחנן, כרבי ולא לקיש כריש מז: גיטין
וכו'" לקיש לריש ליה מסייעי ומתניתא "קרא מח. שם

מוכר 44)(רדב"ז). שאינו ופירש נוהג. היובל שאין בזמן
השדה. לגוף גם כוונתו סתם, מכר אם אבל לפירות, אלא

הסמוכה. בהלכה שאינו 45)וראה קורא, אינו ולפיכך
גם  נתן הקב"ה [שהרי לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול
"ביכורי  אלא נאמר שלא הבאה, לענין אבל הגוף, קנין
ועיין  מביא. הוא הרי פירות קנין לו שיש כיון אדמתך",
הפסוק  הרי שצ"ע אלא מביא. ד"ה קלו: בתרא בבא תוספות
זו  לקרקע מכוון אינו ה'") לי נתת אשר האדמה =) הזה
ראה  ישראל, בארץ לחלקו אלא הפירות, יצאו שממנה

ב]. הלכה שם.46)למעלה מלוג,47)ברייתא נכסי
אישות  מהלכות בפי"ב וראה פירות. אלא בהם לו שאין

ג. שאוכל 48)הלכה הפירות אכילת שאין ואףֿעלֿפי
שכך  כיון מכלֿמקום שם), (כנ"ל מדבריהם אלא הבעל
(בראשית  ומתן מהר לתת הראשונים, דורות של דרכם היתה
(מאירי  וקורא שמביא התורה חידשה לכן פ), פרשה רבה
ולביתך. ד"ה שם תוספות ועיין .(205 עמ' לגיטין

שם.49) לעלות 50)ברייתא כדי מביתו יצא שכבר
כדלהלן.לירושלים, בדרך, שהוא בכהאיֿגוונא ודוקא

אמרו 51) בזה, והחידוש הקרקע. גוף גם לו יש שהרי
יוסי  דרבי משום ליגזור אמינא, דעתך "סלקא שם: בגיטין
שליח  ומת שליח ביד ושגרן בדרך וכו', דאמר חנינא בר
ואינו  מביא בדרך") "והוא למעלה: רבינו נקט (ולכן בדרך
כלומר: לן". משמע קא וכו', ח) הלכה להלן (ראה קורא
ולאחר  פירות, רק לו היו הבית מן לקיחה שבשעת כיון
שאין  לטעות מקום היה הקרקע, גוף גם לו יש אשתו מיתת
רבינו, שדעת ואףֿעלֿפי כאחת". והבאה "לקיחה זה
נחלות  מהלכות (פ"ו מדבריהם אלא אינה הבעל שירושת
שכיון  קורא, מכלֿמקום שם), אישות והלכות ח, הלכה
ביתֿדין  "הפקר מדין לבעל, האשה ירושת חכמים שתיקנו
הפקר", ביתֿדין ש"הפקר התורה. מן שלו היא הרי הפקר",
סימן  קידושין להלכות באבניֿמילואים וראה תורה. דין הוא

לג. את כח

.æ¯ÎBn‰52e‰„O53¯ÎnL B‡54ÔÚ˜¯˜Â ˙BÏÈ‡55 «≈»≈∆»«ƒ»¿«¿»»
Ï·BÈa ‡¯B˜Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«≈≈¬≈∆≈ƒ¿≈¿≈

„·Ïa ÔBL‡¯56¯ÎBÓ ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ƒƒ¿«∆¬«ƒ…»¿»«¿∆≈
Ú˜¯w‰ BÏ ¯ÊÁzL57Ï·BÈa d¯ÎÓe ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆«¬…««¿«¬»ƒ»«¿»»¿≈

ÈL58‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -59‰ÎÓÒ È¯‰L ; ≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿≈≈∆¬≈»¿»
BzÚ„60ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈ˜Â ,˙B¯t‰ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L «¿∆≈∆»«≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿«

Ûeb‰61. «

שם.52) ובין 53)גיטין לקרקע בין הכוונה שאז סתם,
הקודמת. בהלכה וראה מח.54)לפירות. שם

שהוא 55) ופירש אילנות, שני או אחר אילן מכר כלומר,
עמהם. הקרקע גם חסדא.56)מוכר כרב כיון 57)שם,

גם  לו מכר ולכן ביובל, השדות להחזיר עדיין הורגלו שלא
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מן  השדה את הפקיעה שהתורה אלא הקרקע, גוף את
שמיטה  מהלכות בפי"א וראה למוכר. והחזירתו הלוקח

א. הלכה שדותיהם 58)ויובל להחזיר הורגלו שכבר
הראשון. יוחנן.59)ביובל כרבי ולא לקיש כריש שם,

המוכר.60) הקודמת.61)של כבהלכה

.çLÈ¯Ù‰62ÔkÒÓ ‡e‰ È¯‰Â ‰ÏÁÂ ÂÈ¯eka63‰Ê - ƒ¿ƒƒ»¿»»«¬≈¿À»∆
‡È·Ó BL¯ÈÏ Èe‡¯L64‡¯B˜ BÈ‡Â65LÈ¯Ù‰ .66 ∆»¿»¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ

ÏÚ Û‡ ,C¯ca ÁÈÏM‰ ˙Óe ,¯Á‡ „Èa ÔÁlLÂ ÂÈ¯ekaƒ»¿ƒ¿»¿««≈≈«»ƒ««∆∆««
‡e‰ ¯ÊÁL Èt67:¯Ó‡pL ;‡¯B˜ BÈ‡ - Ô‡È·‰Â ƒ∆»«∆¡ƒ»≈≈∆∆¡«

‰ÁÈ˜Ï ‰È‰zL „Ú - ˙‡·e zÁ˜ÏÂ68.˙Á‡k ‰‡·‰Â ¿»«¿»»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬»»¿««

יוחנן.62) רבי בשם ה, הלכה פ"א ביכורים ירושלמי
גרס:63) ורבינו מסוכן". או "חולה בירושלמי: לפנינו

(כסףֿמשנה). ומסוכן" רצונו 64)"חולה הסתם שמן
ולכן  הביכורים. להבאת שלוחו ליורשו, הראוי הקרוב שיהא
והוא  חלה אם אבל דלהלן. שליח לדין זה דין רבינו סמך
במפורש. שליח שיעשה עד ביכוריו להביא אין מסוכן, אינו

בזה 65) והשמיענו ב. בהלכה למעלה הנזכר שליח כדין
היורש  מביא ההפרשה, אחר המשלח מת שאם שאףֿעלֿפי
שהוא  אףֿעלֿפי מת, שלא זמן כל – שלו שהם וקורא,
החולה  מת ואם שם). (ירושלמי כשליח אלא אינו מסוכן,
היא  הלקיחה שהרי קורא, אינו כן גם השליח, שיצא אחר
יורשו, הוא שהרי בעלים בתורת וההבאה שליח, בתורת

כדלהלן. כאחת", והבאה "לקיחה זה של 66)ואין מימרא
מז: בגיטין חנינא בר יוסי בעל 67)ר' המשלח, כלומר,

שם,68)הפירות. תם כרבינו הבית. מן לקיחה כלומר,
כרשב"ם. ולא בצרן ד"ה בתוס'

.èLÈ¯Ù‰69e„·‡Â ÂÈ¯eka70,˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbiL Ì„˜ ƒ¿ƒƒ»¿»¿…∆∆«ƒ«¿«««ƒ
Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â71BÈ‡Â ÌÈiM‰ ‡È·Ó - ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈ƒ«¿ƒƒ¿≈

È¯t Ïk ˙ÈL‡¯ ˙‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ;‡¯B˜≈¿ƒ∆≈»«∆≈ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈiM‰ el‡Â .˙ÈL‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ≈

ÌÈ¯ek·k LÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ72. «»ƒ¬≈∆…∆¿ƒƒ

ח.69) משנה פ"א וכיוצא 70)ביכורים נבזזו או נמקו או
על  (המגיה כאן רבינו וקיצר כ, הלכה פ"ב למעלה בזה,

שם. יוםֿטוב' ב'תוספות וראה רבינו). כיון 71)גליון
שם. כנ"ל באחריותם, חייב כתרומה 72)שהוא שדינם

חומש  מוסיף בשוגג תרומה והאוכל ה), הלכה פ"ג (למעלה
ועיין  שם, במשנה הוא כן ו). הלכה תרומות מהלכות (פ"ו

ברע"ב. שם

.é‡È·‰73‰¯ÊÚa e‡ÓËÂ ÂÈ¯eka74ÌˆÙB -75ÌL ≈ƒƒ»¿ƒ¿¿»¬»»¿»»
‡¯B˜ BÈ‡Â76. ¿≈≈

שם.73) באחריותם,74)ביכורים חייב אינו ששוב
שם. עיין שם, ב פרק הסל,75)למעלה מן מריקם [כלומר

ג  פרק (למעלה לכהנים הסל אין – שנטמאו זה שבאופן
תרומה  כדין נשרפים, הם כן שלאחר ונראה ח). הלכה
מהם  ליהנות שאסור אלא כה.) (שבת שנטמאו וקדשים
למעלה  כמפורש שמים, כקדשי שדינם לפי שריפה, בשעת
סובר  שם), (למעלה והראב"ד ראשונה). (משנה ג הלכה שם
כאן  לפרש הוכרח ולכן לכהנים, ניתן הכל זה באופן שאף

ועיין  שיתמסמסו". עד או שירקבו עד "יניחו – "נופצם"
קורקוס]. (להלן 76)ר"י שמחה בשעת אלא קריאה שאין

שם). (הר"ש שמחה כאן אין שנטמאו וכיון יג), הלכה

.àé‡È·‰77ÌÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ó ÂÈ¯eka78¯ÊÁÂ ,‡¯˜Â ≈ƒƒ»≈∆»ƒ«ƒƒ¿»»¿»«
;Ô‰ÈÏÚ ‡¯B˜ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈnÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰Â¿≈ƒƒƒƒƒ«≈≈≈¬≈∆
,„ÈbÓ ‡e‰ ‰Ma ˙Á‡ ÌÚt - ÌBi‰ Èz„b‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««««««»»«ƒ

ÌÈzL ‡ÏÂ79. ¿…¿«ƒ

ט.77) משנה סוף המינים.78)שם משבעת כלומר,
ובתוספתא 79) ה"ד פ"א בתוספתא וראה ה"ז. שם ירושלמי

שם. כפשוטה

.áéLÈ¯Ù‰80ÂÈ¯eka81ÔÈÚn‰ L·ÈÂ82ıˆ˜pL B‡ ƒ¿ƒƒ»¿»≈««¿»∆ƒ¿«
ÔÏÈ‡‰83‡È·Ó -84ÔÈ‡L ÈÓk ‰fL ÈÙÏ ;‡¯B˜ BÈ‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆∆¿ƒ∆≈

Ú˜¯˜ BÏ85‰„·‡ È¯‰L ,86. «¿«∆¬≈»¿»

שבברכות 80) ואע"פ יהודה. כרבי ולא כחכמים מ"ו, שם
משנתנו  על רבינו סמך – יהודה כרבי משנה סתם העמיד מ.
כסתם  זה (והרי רבים. כנגד הוא יחיד יהודה שרבי כאן,
ר"י  בתוספות וראה כסתם). הלכה שאין מחלוקת, ואחרֿכך
שם, לברכות ובשיטהֿמקובצת הרא"ש ובתוספות שירליאו

יהודה. כרבי העמידו 81)שפסקו ה, הלכה שם בירושלמי
כן, לא שאם ביכוריו, שהפריש קודם המעיין שיבש משנתנו
(ראה  וירקבו נדחו שכן, וכיון לקריאה. נראו כבר הרי
הסמוכה. בהלכה וראה שם). ראשונה" ב"משנה

המשנה).82) (פירוש שדהו" משקה היה "שממנו
ביכוריו.83) הביא ההפרשה,84)שממנו שבשעת כיון

יד. הלכה ובפ"ב ה הלכה למעלה וראה קרקע. לו היתה
על 85) ברך אם ברכות, שלענין שם בברכות אמרו זה לפי

מתאים  וזה יצא. לא – האדמה" פרי "בורא העץ פרי
שם  ועיין ה"י, ברכות מהלכות פ"ח רבינו בדברי לנוסחא

קרקע 86)בכסףֿמשנה. קרויה שאינה הקרקע. כלומר,
ולכן  בה. גדלים ואילנות המשקה מעיין לה יש אלאֿאםֿכן
בה"ה, למעלה כמבואר ה'", לי נתת "אשר לומר: יכול אינו

שם. לברכות ברש"י ועיין שם. עי'

.âé‡È·n‰87‰kÁ „ÚÂ ˙Bkq‰ ‚Á ¯Á‡Ó ÌÈ¯eka88, «≈ƒƒƒ≈««««À¿«¬À»
‚Á‰ Ì„˜ ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡89‡È·Ó -90BÈ‡Â ««ƒ∆ƒ¿ƒ»…∆∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ;·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :¯Ó‡pL .‡¯B˜91‰‡È¯˜ ≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿≈¿ƒ»
˙BÚe·M‰ ‚ÁÓ - ‰ÁÓO ˙ÚLa ‡l‡92ÛBÒ „Ú ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈««»«

‚Á‰93el‡Ó ıeÁ ÔÈ‡È·n‰ ¯‡Le .94ÔÈ‡È·Ó - ∆»¿»«¿ƒƒ≈≈¿ƒƒ
.ÔÈ¯B˜Â¿ƒ

בתירא.87) בן יהודה כרבי ולא כחכמים שם, משנה
כנ"ל.88) ביכורים, מביאין אין חנוכה לאחר שהרי
קריאה.89) זמן הוא שאז הסוכות ואףֿעלֿפי 90)חג

הושעיא, רבי אמר אלעזר רבי אמר יח: הפריש שבמכות
שהיו  כיון ירקבו, החג, עליהן ועבר לחג קודם ביכורים
לבילה, ראוי שאינו שכל זירא, וכרבי ונדחו, לקריאה ראויים
שמביא. כאן רבינו כתב מדוע כן, ואם בו. מעכבת בילה
רבינו  (כתבו מז: בגיטין שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה,
אחר  ביד ושלחן ביכורים הפריש שאם ח), בהלכה למעלה
הפריש  בין חילקו ולא קורא, שאינו והביאן, הוא וחזר ומת
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שאז  לשלחן, דעת על שלא הפריש לבין לשלחן, דעת על
סוברת  אינה שם שהגמרא הרי לקריאה, הביכורים נראו כבר
ה  הלכה למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם במכות כהגמרא

הקודמת. הוא 91)וההלכה וכן כיֿתבוא. לפרשת ספרי
"אמר  ז: הלכה סוף פ"א ביכורים ובירושלמי לו: בפסחים
"ושמחת", "ואמרת", כן, יוחאי בן שמעון רבי תני יונתן רבי
באורֿשמח. וראה השמחה". על ביכורים) (וידוי אומר הוי

"ושמחת 92) בהם: ונאמר ביכורים, בו להביא שמתחילין
הטוב". לפני 93)בכל "ושמחתם בו: שנאמר הסוכות, חג

המשנה. בפירוש וראה אלהיכם". בפרק 94)ה' שהזכרנו
יג. הלכה סוף פ"ב למעלה וראה זה.

.ãéÌÈ¯eka‰95˙BÓe¯z‰Â96‰lÁ‰Â97Ô¯w‰Â «ƒƒ¿«¿¿««»¿«∆∆
LÓÁ‰Â98‰Ó‰a ˙BzÓe99BÏ LÈ .Ô‰k ÈÒÎ Ì‰100 ¿«…∆«¿¿≈»≈ƒ¿≈…≈≈

‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú Ô‰Ó ˙B˜Ï101ÏÚ·e , ƒ¿≈∆¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»««
Ô‰a ‰B˜Â ,d˙a˙Îa ‰M‡‰Â ,B·BÁa ÔÏËB ·BÁ¿»¿¿»ƒ»ƒ¿À»»¿∆»∆

‰¯Bz ¯ÙÒ102. ≈∆»

א.95) משנה פ"ב ותרומת 96)ביכורים גדולה תרומה
ט.97)מעשר. משנה פ"א האוכל 98)חלה זר שמשלם

תרומות  מהלכות (פ"י כתרומה שדינם בשגגה, תרומות
קלא. חולין – טו) וקיבה 99)הלכה ולחיים זרוע הם

יב.100)(שם). משנה פ"ג מהֿשאיןֿכן 101)ביכורים
מעשר  מהלכות בפ"ג כנ"ל גבוה, ממון שהוא שני, במעשר

יֿיז. הלכות וקרקעות 102)שני עבדים רק לא כלומר:
צרכי  בדמיהם ולקנות שוב למכרם שאפשר טמאה, ובהמה
שאסור  תורה ספר אפילו אלא בהם, לקנות מותר אכילה,
זאת  בכל ב), הלכה תורה ספר מהלכות (פ"י אותו למכור

רוקח). (מעשה לקנותו מותר

.åèÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡¯eÒ‡ ˙BÓe¯z‰Â Ì103 ««ƒ∆«ƒƒ¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ÏÎ‡‰Ï104ÔÈÏBÚ ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈»≈¿»ƒ¿««ƒ∆«ƒƒƒ
‰‡Óe „Á‡a105‰Óe¯˙k106e·¯Ú˙ Ì‡ ,107ÔÈlÁa ¿∆»≈»ƒ¿»ƒƒ¿»¿¿Àƒ

Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯Èa108ÌÈÓa109¯OÚÓk , ƒ»«ƒ¬ƒ¿»∆≈¿ƒ»¿«¬≈
ÈL110ÈtÓ .111Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó ‡e‰L112Ìe‡OÚ ,113 ≈ƒƒ¿≈∆¿¬ƒ»»¬»

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k114ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿««ƒ∆«ƒƒ
ÌÈÏLe¯Èa Û‡ ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡115ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ¿»ƒ«ƒ»«ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰L ÏÎa116ÌÈ¯eka‰ Ú¯Ê elÙ‡ .117eÒÎpL ¯Á‡ ¿»∆≈¬ƒ»««ƒƒ««∆ƒ¿¿
Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¬≈«ƒƒ¬ƒ¿¿ƒ¿»∆≈

e·¯Ú˙ Ì‡118ÌÈÏLe¯Èa119ÌÈ¯eka Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬»«≈«ƒƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL Ì„˜120. …∆∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒƒÀƒ

אסורים.103) וראה 104)צ"ל: א, משנה פ"ב ביכורים
הלכות 105)להלן. תרומות מהלכות בפט"ו וראה שם.
מתרומה,106)כֿכא. נלמד ומאה" "אחד דין [שעיקר

למדו  ומזה ממנו", מקדשו "את כט) יח, (במדבר בה שנאמר
מרים  שאתה "דבר ו) הלכה פ"ד תרומות (ירושלמי חז"ל

מקדשו"]. לתוכו נפל אם ב,107)ממנו, משנה שם,
שמעון. כרבי ולא אסורים 108)כחכמים לזרים כלומר:

בקדושה  לאכלם חייבים וכהנים כביכורים, באכילה,
אם 109)(רדב"ז). אפילו בטל, מינו בשאינו מין שהרי

מהלכות  בפט"ו שכתב כמו מתירין, לו שיש דבר הוא

(כסףֿמשנה). י הלכה אסורות בפ"ו 110)מאכלות ראה
ובהערות. ידֿטו, הלכות שני מעשר מהלכות

שם.111) לכהנים.112)ירושלמי חכמים.113)כלומר,
(הלכות 114) בטל" אינו אלפים בכמה אחד "שאפילו

שיכולים  כהנים, שלגבי כיון י). הלכה שם, אסורות מאכלות
מתירין. לו שיש דבר הם בקדושה, כנ"ל 115)לאכלם

לו  שאין דבר הם הרי כן ואם כלומר, א. הלכה בפ"ב
בתערובת. להתבטל להם והיה שהם 116)מתירין, כיון

שם. המשנה בפירוש וראה כנ"ל. לכהן, מותרים
המעשר 117) (של וגידוליהן שם: ביכורים במשנת

פ"ט  ובתרומות וכו'. בירושלים מלאכול אסורים והביכורים)
בירושלמי  והקשו חולין". גידוליהן "והביכורים ד משנה
ותירצו: הנ"ל, ביכורים משנת על זו ממשנה שם ביכורים
איסור  אסורים, גידוליהן שאמרו) מה = ) דתימר "הן
דתימר  והן ירושלים), מחיצת בתוך (שזרעם מחיצה
לחומה). מחוץ (שזרעם זרות" היתר מותרים, גידוליהן

בירושלים 118) מלאכול אסורים "וגידוליהן שם: במשנה
בתרומה". מהֿשאיןֿכן וביכורים, במעשר אלו הרי וכו'
גידוליה  תרומה גם שהרי יוםֿטוב', ה'תוספות זה על (ותמה
בתוספות  וראה כא). הלכה תרומות מהלכות (פי"א אסורים
והרע"ב  (הר"מ) פירשוה זו תמיהה שליישב שכתב, חדשים
מותרים  תרומה גידולי זה שבאופן תערובתם, בזרע שם
גידוליהן  וכו' "והמדומע הכ"ב שם תרומות (הלכות
שנתערבו. בגידולין להיפך: רבינו פירשה וכאן מותרין").
(הלכות  גידולין גידולי אסרו שלא שכשם רבינו וסובר
תרומה, תערובת גידולי אסרו שלא וכשם שם) תרומות

גידולים). תערובת אסרו לא כנ"ל.119)כמו"כ
חכמים 120) גזרו שבתרומה שאע"פ שם. בתרומות משנה

לזרעה, אותה ישהה שמא כהן, ביד טמאה תרומה משום
בביכורים  – הכ"א) שם תרומות (הלכות לאכלה ויבוא
בשבעת  אלא נוהגים אינם שהרי כך, כל שכיחים שאינם
מהלכות  בפ"ו וראה שם). בתרומות (רע"ב גזרו לא המינים,

טו. הלכה שני מעשר

.æè„ˆÈk121˙B¯ÈÚ‰ Ïk ?ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ≈««¬ƒ∆«ƒƒ»»¬»
„ÓÚnaL122È„k ,„ÓÚÓ ÏL B¯ÈÚÏ ˙BÒpk˙Ó123 ∆««¬»ƒ¿«¿¿ƒ∆«¬»¿≈

.CÏÓ ˙¯„‰ ÌÚ ·¯a :¯Ó‡pL ;ÌÈ„ÈÁÈ eÏÚÈ ‡lL∆…«¬¿ƒƒ∆∆¡«¿»»«¿«∆∆
eÒkÈ ‡ÏÂ .¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e124,ÌÈzaÏ »ƒ¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿…ƒ»¿«»ƒ

‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ125eÓe˜ :¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ¯ÁM·e . ƒ¿≈…∆«À¿»««««¿À∆≈
eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ÔBiˆ ‰ÏÚÂ126¯BM‰Â .127CÏB‰ ¿«¬∆ƒ∆¿»¡…≈¿«≈

,BL‡¯a ˙ÈÊ ÏL ‰¯ËÚÂ ,·‰Ê ÔÈtˆÓ ÂÈ¯˜Â ,Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿»¿Àƒ»»«¬»»∆«ƒ¿…
ÚÈ„B‰Ï128ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ÌÈ¯eka‰L129ÏÈÏÁ‰Â . ¿ƒ«∆«ƒƒƒƒ¿««ƒƒ¿∆»ƒ

.ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ ÔÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ»ƒ»«ƒ
ÈÏ ÌÈ¯Ó‡a ÈzÁÓO :ÔÈ¯B˜Â C¯c‰ ÏÎa ÔÈÎÏB‰ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿»«∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿…¿ƒƒ

CÏ ÈÈ ˙Èa130eÈ‰ ‡ÏÂ .131ÌBia ÔÈÎl‰Ó132ÈzL ‡l‡ ≈¿»≈≈¿…»¿«¿ƒ«∆»¿≈
˙B„È133eÁÏL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ eÚÈb‰ .„·Ïa »ƒ¿«ƒƒ»ƒ»«ƒ»¿

e¯hÚÂ ,ÌÈÏLe¯È ÈL‡Ï ÚÈ„B‰Ï ÔÈÁeÏL Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ«¿«¿≈¿»«ƒ¿ƒ¿
eÒk¯Ùe Ì‰È¯eka ˙‡134ÁÏ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ô˙B‡ ∆ƒ≈∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»∆«

Ál‰ ˙‡ ÔÈ‡¯Ó - L·ÈÂ135˙BÁt‰Â .‰ÏÚÓÏÓ136 ¿»≈«¿ƒ∆««ƒ¿«¿»¿««
ÌÈ‚q‰Â137ÌÈ¯aÊb‰Â138.ÌÈÏLe¯ÈÓ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ»«ƒ

ÌÈ‡a‰ ÈÙÏ139- ‰a¯‰ ÌÈL‡ e‡a Ì‡ .ÔÈ‡ˆBÈ Ì‰ ¿ƒ«»ƒ≈¿ƒƒ»¬»ƒ«¿≈
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מן  השדה את הפקיעה שהתורה אלא הקרקע, גוף את
שמיטה  מהלכות בפי"א וראה למוכר. והחזירתו הלוקח

א. הלכה שדותיהם 58)ויובל להחזיר הורגלו שכבר
הראשון. יוחנן.59)ביובל כרבי ולא לקיש כריש שם,

המוכר.60) הקודמת.61)של כבהלכה

.çLÈ¯Ù‰62ÔkÒÓ ‡e‰ È¯‰Â ‰ÏÁÂ ÂÈ¯eka63‰Ê - ƒ¿ƒƒ»¿»»«¬≈¿À»∆
‡È·Ó BL¯ÈÏ Èe‡¯L64‡¯B˜ BÈ‡Â65LÈ¯Ù‰ .66 ∆»¿»¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ

ÏÚ Û‡ ,C¯ca ÁÈÏM‰ ˙Óe ,¯Á‡ „Èa ÔÁlLÂ ÂÈ¯ekaƒ»¿ƒ¿»¿««≈≈«»ƒ««∆∆««
‡e‰ ¯ÊÁL Èt67:¯Ó‡pL ;‡¯B˜ BÈ‡ - Ô‡È·‰Â ƒ∆»«∆¡ƒ»≈≈∆∆¡«

‰ÁÈ˜Ï ‰È‰zL „Ú - ˙‡·e zÁ˜ÏÂ68.˙Á‡k ‰‡·‰Â ¿»«¿»»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬»»¿««

יוחנן.62) רבי בשם ה, הלכה פ"א ביכורים ירושלמי
גרס:63) ורבינו מסוכן". או "חולה בירושלמי: לפנינו

(כסףֿמשנה). ומסוכן" רצונו 64)"חולה הסתם שמן
ולכן  הביכורים. להבאת שלוחו ליורשו, הראוי הקרוב שיהא
והוא  חלה אם אבל דלהלן. שליח לדין זה דין רבינו סמך
במפורש. שליח שיעשה עד ביכוריו להביא אין מסוכן, אינו

בזה 65) והשמיענו ב. בהלכה למעלה הנזכר שליח כדין
היורש  מביא ההפרשה, אחר המשלח מת שאם שאףֿעלֿפי
שהוא  אףֿעלֿפי מת, שלא זמן כל – שלו שהם וקורא,
החולה  מת ואם שם). (ירושלמי כשליח אלא אינו מסוכן,
היא  הלקיחה שהרי קורא, אינו כן גם השליח, שיצא אחר
יורשו, הוא שהרי בעלים בתורת וההבאה שליח, בתורת

כדלהלן. כאחת", והבאה "לקיחה זה של 66)ואין מימרא
מז: בגיטין חנינא בר יוסי בעל 67)ר' המשלח, כלומר,

שם,68)הפירות. תם כרבינו הבית. מן לקיחה כלומר,
כרשב"ם. ולא בצרן ד"ה בתוס'

.èLÈ¯Ù‰69e„·‡Â ÂÈ¯eka70,˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbiL Ì„˜ ƒ¿ƒƒ»¿»¿…∆∆«ƒ«¿«««ƒ
Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â71BÈ‡Â ÌÈiM‰ ‡È·Ó - ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈ƒ«¿ƒƒ¿≈

È¯t Ïk ˙ÈL‡¯ ˙‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ;‡¯B˜≈¿ƒ∆≈»«∆≈ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈiM‰ el‡Â .˙ÈL‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ≈

ÌÈ¯ek·k LÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ72. «»ƒ¬≈∆…∆¿ƒƒ

ח.69) משנה פ"א וכיוצא 70)ביכורים נבזזו או נמקו או
על  (המגיה כאן רבינו וקיצר כ, הלכה פ"ב למעלה בזה,

שם. יוםֿטוב' ב'תוספות וראה רבינו). כיון 71)גליון
שם. כנ"ל באחריותם, חייב כתרומה 72)שהוא שדינם

חומש  מוסיף בשוגג תרומה והאוכל ה), הלכה פ"ג (למעלה
ועיין  שם, במשנה הוא כן ו). הלכה תרומות מהלכות (פ"ו

ברע"ב. שם

.é‡È·‰73‰¯ÊÚa e‡ÓËÂ ÂÈ¯eka74ÌˆÙB -75ÌL ≈ƒƒ»¿ƒ¿¿»¬»»¿»»
‡¯B˜ BÈ‡Â76. ¿≈≈

שם.73) באחריותם,74)ביכורים חייב אינו ששוב
שם. עיין שם, ב פרק הסל,75)למעלה מן מריקם [כלומר

ג  פרק (למעלה לכהנים הסל אין – שנטמאו זה שבאופן
תרומה  כדין נשרפים, הם כן שלאחר ונראה ח). הלכה
מהם  ליהנות שאסור אלא כה.) (שבת שנטמאו וקדשים
למעלה  כמפורש שמים, כקדשי שדינם לפי שריפה, בשעת
סובר  שם), (למעלה והראב"ד ראשונה). (משנה ג הלכה שם
כאן  לפרש הוכרח ולכן לכהנים, ניתן הכל זה באופן שאף

ועיין  שיתמסמסו". עד או שירקבו עד "יניחו – "נופצם"
קורקוס]. (להלן 76)ר"י שמחה בשעת אלא קריאה שאין

שם). (הר"ש שמחה כאן אין שנטמאו וכיון יג), הלכה

.àé‡È·‰77ÌÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ó ÂÈ¯eka78¯ÊÁÂ ,‡¯˜Â ≈ƒƒ»≈∆»ƒ«ƒƒ¿»»¿»«
;Ô‰ÈÏÚ ‡¯B˜ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈnÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰Â¿≈ƒƒƒƒƒ«≈≈≈¬≈∆
,„ÈbÓ ‡e‰ ‰Ma ˙Á‡ ÌÚt - ÌBi‰ Èz„b‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««««««»»«ƒ

ÌÈzL ‡ÏÂ79. ¿…¿«ƒ

ט.77) משנה סוף המינים.78)שם משבעת כלומר,
ובתוספתא 79) ה"ד פ"א בתוספתא וראה ה"ז. שם ירושלמי

שם. כפשוטה

.áéLÈ¯Ù‰80ÂÈ¯eka81ÔÈÚn‰ L·ÈÂ82ıˆ˜pL B‡ ƒ¿ƒƒ»¿»≈««¿»∆ƒ¿«
ÔÏÈ‡‰83‡È·Ó -84ÔÈ‡L ÈÓk ‰fL ÈÙÏ ;‡¯B˜ BÈ‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆∆¿ƒ∆≈

Ú˜¯˜ BÏ85‰„·‡ È¯‰L ,86. «¿«∆¬≈»¿»

שבברכות 80) ואע"פ יהודה. כרבי ולא כחכמים מ"ו, שם
משנתנו  על רבינו סמך – יהודה כרבי משנה סתם העמיד מ.
כסתם  זה (והרי רבים. כנגד הוא יחיד יהודה שרבי כאן,
ר"י  בתוספות וראה כסתם). הלכה שאין מחלוקת, ואחרֿכך
שם, לברכות ובשיטהֿמקובצת הרא"ש ובתוספות שירליאו

יהודה. כרבי העמידו 81)שפסקו ה, הלכה שם בירושלמי
כן, לא שאם ביכוריו, שהפריש קודם המעיין שיבש משנתנו
(ראה  וירקבו נדחו שכן, וכיון לקריאה. נראו כבר הרי
הסמוכה. בהלכה וראה שם). ראשונה" ב"משנה

המשנה).82) (פירוש שדהו" משקה היה "שממנו
ביכוריו.83) הביא ההפרשה,84)שממנו שבשעת כיון

יד. הלכה ובפ"ב ה הלכה למעלה וראה קרקע. לו היתה
על 85) ברך אם ברכות, שלענין שם בברכות אמרו זה לפי

מתאים  וזה יצא. לא – האדמה" פרי "בורא העץ פרי
שם  ועיין ה"י, ברכות מהלכות פ"ח רבינו בדברי לנוסחא

קרקע 86)בכסףֿמשנה. קרויה שאינה הקרקע. כלומר,
ולכן  בה. גדלים ואילנות המשקה מעיין לה יש אלאֿאםֿכן
בה"ה, למעלה כמבואר ה'", לי נתת "אשר לומר: יכול אינו

שם. לברכות ברש"י ועיין שם. עי'

.âé‡È·n‰87‰kÁ „ÚÂ ˙Bkq‰ ‚Á ¯Á‡Ó ÌÈ¯eka88, «≈ƒƒƒ≈««««À¿«¬À»
‚Á‰ Ì„˜ ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡89‡È·Ó -90BÈ‡Â ««ƒ∆ƒ¿ƒ»…∆∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ;·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :¯Ó‡pL .‡¯B˜91‰‡È¯˜ ≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿≈¿ƒ»
˙BÚe·M‰ ‚ÁÓ - ‰ÁÓO ˙ÚLa ‡l‡92ÛBÒ „Ú ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈««»«

‚Á‰93el‡Ó ıeÁ ÔÈ‡È·n‰ ¯‡Le .94ÔÈ‡È·Ó - ∆»¿»«¿ƒƒ≈≈¿ƒƒ
.ÔÈ¯B˜Â¿ƒ

בתירא.87) בן יהודה כרבי ולא כחכמים שם, משנה
כנ"ל.88) ביכורים, מביאין אין חנוכה לאחר שהרי
קריאה.89) זמן הוא שאז הסוכות ואףֿעלֿפי 90)חג

הושעיא, רבי אמר אלעזר רבי אמר יח: הפריש שבמכות
שהיו  כיון ירקבו, החג, עליהן ועבר לחג קודם ביכורים
לבילה, ראוי שאינו שכל זירא, וכרבי ונדחו, לקריאה ראויים
שמביא. כאן רבינו כתב מדוע כן, ואם בו. מעכבת בילה
רבינו  (כתבו מז: בגיטין שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה,
אחר  ביד ושלחן ביכורים הפריש שאם ח), בהלכה למעלה
הפריש  בין חילקו ולא קורא, שאינו והביאן, הוא וחזר ומת
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שאז  לשלחן, דעת על שלא הפריש לבין לשלחן, דעת על
סוברת  אינה שם שהגמרא הרי לקריאה, הביכורים נראו כבר
ה  הלכה למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם במכות כהגמרא

הקודמת. הוא 91)וההלכה וכן כיֿתבוא. לפרשת ספרי
"אמר  ז: הלכה סוף פ"א ביכורים ובירושלמי לו: בפסחים
"ושמחת", "ואמרת", כן, יוחאי בן שמעון רבי תני יונתן רבי
באורֿשמח. וראה השמחה". על ביכורים) (וידוי אומר הוי

"ושמחת 92) בהם: ונאמר ביכורים, בו להביא שמתחילין
הטוב". לפני 93)בכל "ושמחתם בו: שנאמר הסוכות, חג

המשנה. בפירוש וראה אלהיכם". בפרק 94)ה' שהזכרנו
יג. הלכה סוף פ"ב למעלה וראה זה.

.ãéÌÈ¯eka‰95˙BÓe¯z‰Â96‰lÁ‰Â97Ô¯w‰Â «ƒƒ¿«¿¿««»¿«∆∆
LÓÁ‰Â98‰Ó‰a ˙BzÓe99BÏ LÈ .Ô‰k ÈÒÎ Ì‰100 ¿«…∆«¿¿≈»≈ƒ¿≈…≈≈

‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú Ô‰Ó ˙B˜Ï101ÏÚ·e , ƒ¿≈∆¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»««
Ô‰a ‰B˜Â ,d˙a˙Îa ‰M‡‰Â ,B·BÁa ÔÏËB ·BÁ¿»¿¿»ƒ»ƒ¿À»»¿∆»∆

‰¯Bz ¯ÙÒ102. ≈∆»

א.95) משנה פ"ב ותרומת 96)ביכורים גדולה תרומה
ט.97)מעשר. משנה פ"א האוכל 98)חלה זר שמשלם

תרומות  מהלכות (פ"י כתרומה שדינם בשגגה, תרומות
קלא. חולין – טו) וקיבה 99)הלכה ולחיים זרוע הם

יב.100)(שם). משנה פ"ג מהֿשאיןֿכן 101)ביכורים
מעשר  מהלכות בפ"ג כנ"ל גבוה, ממון שהוא שני, במעשר

יֿיז. הלכות וקרקעות 102)שני עבדים רק לא כלומר:
צרכי  בדמיהם ולקנות שוב למכרם שאפשר טמאה, ובהמה
שאסור  תורה ספר אפילו אלא בהם, לקנות מותר אכילה,
זאת  בכל ב), הלכה תורה ספר מהלכות (פ"י אותו למכור

רוקח). (מעשה לקנותו מותר

.åèÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡¯eÒ‡ ˙BÓe¯z‰Â Ì103 ««ƒ∆«ƒƒ¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ÏÎ‡‰Ï104ÔÈÏBÚ ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈»≈¿»ƒ¿««ƒ∆«ƒƒƒ
‰‡Óe „Á‡a105‰Óe¯˙k106e·¯Ú˙ Ì‡ ,107ÔÈlÁa ¿∆»≈»ƒ¿»ƒƒ¿»¿¿Àƒ

Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯Èa108ÌÈÓa109¯OÚÓk , ƒ»«ƒ¬ƒ¿»∆≈¿ƒ»¿«¬≈
ÈL110ÈtÓ .111Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó ‡e‰L112Ìe‡OÚ ,113 ≈ƒƒ¿≈∆¿¬ƒ»»¬»

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k114ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿««ƒ∆«ƒƒ
ÌÈÏLe¯Èa Û‡ ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡115ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ¿»ƒ«ƒ»«ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰L ÏÎa116ÌÈ¯eka‰ Ú¯Ê elÙ‡ .117eÒÎpL ¯Á‡ ¿»∆≈¬ƒ»««ƒƒ««∆ƒ¿¿
Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¬≈«ƒƒ¬ƒ¿¿ƒ¿»∆≈

e·¯Ú˙ Ì‡118ÌÈÏLe¯Èa119ÌÈ¯eka Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬»«≈«ƒƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL Ì„˜120. …∆∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒƒÀƒ

אסורים.103) וראה 104)צ"ל: א, משנה פ"ב ביכורים
הלכות 105)להלן. תרומות מהלכות בפט"ו וראה שם.
מתרומה,106)כֿכא. נלמד ומאה" "אחד דין [שעיקר

למדו  ומזה ממנו", מקדשו "את כט) יח, (במדבר בה שנאמר
מרים  שאתה "דבר ו) הלכה פ"ד תרומות (ירושלמי חז"ל

מקדשו"]. לתוכו נפל אם ב,107)ממנו, משנה שם,
שמעון. כרבי ולא אסורים 108)כחכמים לזרים כלומר:

בקדושה  לאכלם חייבים וכהנים כביכורים, באכילה,
אם 109)(רדב"ז). אפילו בטל, מינו בשאינו מין שהרי

מהלכות  בפט"ו שכתב כמו מתירין, לו שיש דבר הוא

(כסףֿמשנה). י הלכה אסורות בפ"ו 110)מאכלות ראה
ובהערות. ידֿטו, הלכות שני מעשר מהלכות

שם.111) לכהנים.112)ירושלמי חכמים.113)כלומר,
(הלכות 114) בטל" אינו אלפים בכמה אחד "שאפילו

שיכולים  כהנים, שלגבי כיון י). הלכה שם, אסורות מאכלות
מתירין. לו שיש דבר הם בקדושה, כנ"ל 115)לאכלם

לו  שאין דבר הם הרי כן ואם כלומר, א. הלכה בפ"ב
בתערובת. להתבטל להם והיה שהם 116)מתירין, כיון

שם. המשנה בפירוש וראה כנ"ל. לכהן, מותרים
המעשר 117) (של וגידוליהן שם: ביכורים במשנת

פ"ט  ובתרומות וכו'. בירושלים מלאכול אסורים והביכורים)
בירושלמי  והקשו חולין". גידוליהן "והביכורים ד משנה
ותירצו: הנ"ל, ביכורים משנת על זו ממשנה שם ביכורים
איסור  אסורים, גידוליהן שאמרו) מה = ) דתימר "הן
דתימר  והן ירושלים), מחיצת בתוך (שזרעם מחיצה
לחומה). מחוץ (שזרעם זרות" היתר מותרים, גידוליהן

בירושלים 118) מלאכול אסורים "וגידוליהן שם: במשנה
בתרומה". מהֿשאיןֿכן וביכורים, במעשר אלו הרי וכו'
גידוליה  תרומה גם שהרי יוםֿטוב', ה'תוספות זה על (ותמה
בתוספות  וראה כא). הלכה תרומות מהלכות (פי"א אסורים
והרע"ב  (הר"מ) פירשוה זו תמיהה שליישב שכתב, חדשים
מותרים  תרומה גידולי זה שבאופן תערובתם, בזרע שם
גידוליהן  וכו' "והמדומע הכ"ב שם תרומות (הלכות
שנתערבו. בגידולין להיפך: רבינו פירשה וכאן מותרין").
(הלכות  גידולין גידולי אסרו שלא שכשם רבינו וסובר
תרומה, תערובת גידולי אסרו שלא וכשם שם) תרומות

גידולים). תערובת אסרו לא כנ"ל.119)כמו"כ
חכמים 120) גזרו שבתרומה שאע"פ שם. בתרומות משנה

לזרעה, אותה ישהה שמא כהן, ביד טמאה תרומה משום
בביכורים  – הכ"א) שם תרומות (הלכות לאכלה ויבוא
בשבעת  אלא נוהגים אינם שהרי כך, כל שכיחים שאינם
מהלכות  בפ"ו וראה שם). בתרומות (רע"ב גזרו לא המינים,

טו. הלכה שני מעשר

.æè„ˆÈk121˙B¯ÈÚ‰ Ïk ?ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ≈««¬ƒ∆«ƒƒ»»¬»
„ÓÚnaL122È„k ,„ÓÚÓ ÏL B¯ÈÚÏ ˙BÒpk˙Ó123 ∆««¬»ƒ¿«¿¿ƒ∆«¬»¿≈

.CÏÓ ˙¯„‰ ÌÚ ·¯a :¯Ó‡pL ;ÌÈ„ÈÁÈ eÏÚÈ ‡lL∆…«¬¿ƒƒ∆∆¡«¿»»«¿«∆∆
eÒkÈ ‡ÏÂ .¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e124,ÌÈzaÏ »ƒ¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿…ƒ»¿«»ƒ

‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ125eÓe˜ :¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ¯ÁM·e . ƒ¿≈…∆«À¿»««««¿À∆≈
eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ÔBiˆ ‰ÏÚÂ126¯BM‰Â .127CÏB‰ ¿«¬∆ƒ∆¿»¡…≈¿«≈

,BL‡¯a ˙ÈÊ ÏL ‰¯ËÚÂ ,·‰Ê ÔÈtˆÓ ÂÈ¯˜Â ,Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿»¿Àƒ»»«¬»»∆«ƒ¿…
ÚÈ„B‰Ï128ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ÌÈ¯eka‰L129ÏÈÏÁ‰Â . ¿ƒ«∆«ƒƒƒƒ¿««ƒƒ¿∆»ƒ

.ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ ÔÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ»ƒ»«ƒ
ÈÏ ÌÈ¯Ó‡a ÈzÁÓO :ÔÈ¯B˜Â C¯c‰ ÏÎa ÔÈÎÏB‰ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿»«∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿…¿ƒƒ

CÏ ÈÈ ˙Èa130eÈ‰ ‡ÏÂ .131ÌBia ÔÈÎl‰Ó132ÈzL ‡l‡ ≈¿»≈≈¿…»¿«¿ƒ«∆»¿≈
˙B„È133eÁÏL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ eÚÈb‰ .„·Ïa »ƒ¿«ƒƒ»ƒ»«ƒ»¿

e¯hÚÂ ,ÌÈÏLe¯È ÈL‡Ï ÚÈ„B‰Ï ÔÈÁeÏL Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ«¿«¿≈¿»«ƒ¿ƒ¿
eÒk¯Ùe Ì‰È¯eka ˙‡134ÁÏ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ô˙B‡ ∆ƒ≈∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»∆«

Ál‰ ˙‡ ÔÈ‡¯Ó - L·ÈÂ135˙BÁt‰Â .‰ÏÚÓÏÓ136 ¿»≈«¿ƒ∆««ƒ¿«¿»¿««
ÌÈ‚q‰Â137ÌÈ¯aÊb‰Â138.ÌÈÏLe¯ÈÓ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ»«ƒ

ÌÈ‡a‰ ÈÙÏ139- ‰a¯‰ ÌÈL‡ e‡a Ì‡ .ÔÈ‡ˆBÈ Ì‰ ¿ƒ«»ƒ≈¿ƒƒ»¬»ƒ«¿≈
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.ËÚÓ - ËÚÓ Ì‡Â ,ÌÈa¯ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿«
eÒkiMÓe140:˙B¯˜Ï eÏÈÁ˙È ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa Ôlk ƒ∆ƒ»¿À»¿«¬≈¿»«ƒ«¿ƒƒ¿

.ÌÈÏLe¯È CÈ¯ÚLa eÈÏ‚¯ eÈ‰ ˙B„ÓÚ…¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ

ח.121) הלכה פ"ב שם ותוספתא ב, משנה פ"ג ביכורים
ה"א.122) המקדש כלי מהלכות בפ"ו להלן ראה
שם.123) שם.124)תוספתא ירושלמי 125)משנה

מת  עם שיהיו עלֿידי יטמאו שלא כלומר, שם . ותוספתא
שיטמאו  ועוד, לעזרה. להכנס יוכלו ולא אחד, אהל תחת

בית 126)הביכורים. "אל במשנה: ה. לא, בירמיה כ"ה
המקרא. לפי תיקן שם, ובמלא"ש אלהינו". שם 127)ה'

שם.128)מ"ג. באילנות 129)ירושלמי שאין "ולפי
ל  הזית מענפי העטרה עושין היו הזית, כמו (פירוש נאה בד"

ב.130)המשנה). הלכה שם תוספתא 131)ירושלמי
היום".132)שם. "כל שם שני 133)בתוספתא כלומר,

כפשוטה. בתוספתא וראה היום. ראה 134)שלישי
ט. הלכה בפ"ג שהיו 135)למעלה מי תני, ובירושלמי:

היה  וצמוקים, תאנים. מעטרו היה גרוגרות, ביכורים לו
מן  יותר ומהודר נאה שהלח דבר, של וטעמו ענבים. מעטרן

ה. הלכה בפ"ב למעלה וראה הכהנים.136)היבש. סגני
כג. נא, בירמיהו יו"ט).137)וראה (תוס' הלויים סגני

(פירוש 138) נכסיו ועל ההקדש עסקי על הממונים הם
יוצאים".139)המשנה). היו הנכנסים כבוד "לפי במשנה:

הגר"א), גורס (כן בישראל גדול קטן יש "וכי ובירושלמי:

יוצאין". היו הנכנסים, רוב לפי וכו' ירושלמי 140)אלא
ב. הלכה שם

.æéÈÏÚa Ïk141ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Bin‡ »«¬≈À»ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ
Ì‰ÈtÓ142ÌB˜Ó ÈL‡ ,eÈÁ‡ :ÔÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ƒ¿≈∆¿¬ƒƒ¿»«≈«¿≈¿

ÌÈÏLe¯È CB˙a ÔÈÎl‰Ó Ì‰Â .ÌBÏLa ÌÎ‡Ba ,ÈBÏt¿ƒ¬∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿¿»«ƒ
ÏÈÏÁ‰Â143¯‰Ï ÌÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ ¿∆»ƒ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ¿«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏËB ,˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰144BlÒ ««ƒƒƒ¿«««ƒ≈»∆»¿∆»«
ÔÈ¯ÓB‡Â BÙ˙k ÏÚ145'eÎÂ BL„˜a Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : «¿≈¿¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿¿
‰ÓLp‰ Ïk „Ú146ÌÈÎl‰Ó Ì‰Â .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «…«¿»»¿«≈»«¿»¿≈¿«¿ƒ

eÚÈb‰ .‰¯ÊÚÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ,ÔÈ‡¯B˜Â ˙Èa‰ ¯‰a¿«««ƒ¿¿ƒ«∆«ƒƒ»¬»»ƒƒ
ÌiÂÏ‰ e¯ac ,‰¯ÊÚÏ147È˙Èl„ Èk ÈÈ EÓÓB¯‡ :¯ÈLa »¬»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒƒƒ»ƒ

.¯ÓB‚Â¿≈

שם.141) כמה 142)משנה וראה "בא לג. בקידושין
מפניהם  שהרי בשעתה, ביכורים) הבאת (של מצוה חביבה
אינם  חכמים תלמידי מפני עומדים, הביכורים) מביאי (של
מהלכות  פ"ו – במלאכתם עוסקין שהם (בשעה עומדים"

ב). הלכה תורה ד.143)תלמוד משנה אפילו 144)שם,
יב. הלכה בפ"ג למעלה מלך, שם.145)היה ירושלמי

שם 146) בירושלמי אבל בכלל. וכו'" הנשמה ו"כל כלומר,
הנשמה". כל אומרים היו "בעזרה ראה 147)אמרו:

יג. הלכה שם למעלה



zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz hay f"kÎ`"k -

ה'תשע"ו  שבט כ"א ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי כ "א ֿ כ "ג שבט 

.·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָָָָעברּיה
מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָעֹונתּה

יגרע" לא וענתּה ּכסּותּה i)"ׁשארּה ,`k zeny)זה ולאו . ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹ
ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ּכל ּכֹולל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו,
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשלׁשת
ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתעּלה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, h)ּכסּותּה ,my)מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמדנּו

ּבּמכלּתא אמרם mihtyn)והּוא zyxt)ּלמדנּו ֿ מה "וכי : ְְְְְְִִַַַָָָָ
למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמׁשּפט
― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: ְְְְְֵֵֶָָָָָוׁשם

ארץ" ּדר זֹו ― עֹונתּה .(`zeyi)ּכמׁשמעֹו; ְְֶֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ו  שבט כ"ב שני יום

― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָָָָעברּיה
מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָעֹונתּה

יגרע" לא וענתּה ּכסּותּה i)"ׁשארּה ,`k zeny)זה ולאו . ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹ
ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ּכל ּכֹולל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו,
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשלׁשת
ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתעּלה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, h)ּכסּותּה ,my)מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמדנּו

ּבּמכלּתא אמרם mihtyn)והּוא zyxt)ּלמדנּו ֿ מה "וכי : ְְְְְְִִַַַָָָָ
למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמׁשּפט
― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: ְְְְְֵֵֶָָָָָוׁשם

ארץ" ּדר זֹו ― עֹונתּה .(`zeyi)ּכמׁשמעֹו; ְְֶֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ו  שבט כ"ג שלישי יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ
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hay f"kÎc"k ycewÎzayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"ו  שבט כ"ד רביעי יום
יום רביעי ֿ שבת ֿ קודש כ "ד ֿ כ "ז שבט 

― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ
והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון

ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ
fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,
מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ
האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"ו  שבט כ"ה חמישי יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

ה'תשע"ו  שבט כ"ו שישי יום

― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא

ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ
ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו

ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

ה'תשע"ו  שבט כ"ז קודש שבת יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב ֿ ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה
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d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

.È לו ועשה הוא, עשן כמין זה "ענן הענן", "בתוך פרשתנו, בסוף רש"י פירוש נתבאר
ש"ענן - בתוכו" שביל למשה שבו dfהקדושֿברוךֿהוא (ענן זה שלפני בפסוקים שנזכר הענן אינו "

"וה' כמו ה', כבוד הדרך"41נתלבש לנחותם ענן בעמוד יומם לפניהם נאמר 42הולך שבו נגש 43, "ומשה
אוכלת" "כאש שלפניו בפסוק שכתוב ממה כדמוכח הוא", עשן "כמין אלא הענן"), "עב הערפל" 44אל

" רק בהר oink[אבל הדומם משריפת שנעשה שהעשן היינו, "ענן"), אלא "עשן", נאמר לא (שהרי עשן"
היה כו'enkסיני משחיר שהעשן וכיון הצומח]; משריפת שנעשה לרחוץ 45עשן צריך (שלכן הכבוד היפך ,

התפלה  קודם ורגליו ידיו עלֿידי 46פניו הוגה - בתוכו" שביל למשה הקדושֿברוךֿהוא לו "עשה לכן ,(
ואילך. 275 עמוד ט"ז חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד
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כא.41) יג, בשלח
לכך42) שנוסף  מצעדיcinzyוהיינו , כוננו""מה' גבר

שכבוד  עי"ז לפניהם" הולך ש"ה' במוחש ראו - כג) לז, (תהלים
אור  את למצרים שהחשיך (עד גשמי ענן של בציור נתלבש ה'

הראי').
יח.43) כ, יתרו
ש"אינה 44) באופן גם להיות יכולה שלמעלה" "אש שהרי

מאש  גם ולהעיר - ה). פ"ב, שמו"ר ב. כא, יומא (ראה אוכלת"
כד), ט, שמיני (ראה הקרבנות את אוכלת שהיתה המזבח,
אלא  עליו "שאין דאף המזבח, את אוכלת היתה לא ואעפ"כ,
חגיגה  (סוף בו" שולטת האור אין שנים כמה זהב, דינר כעובי

שאין). ובתוד"ה
השחרורית 45) להסיר שצריך - להלכה שמצינו וכפי

גביו  על שעולה והשלהבת העשן מחמת הכלי ע"ג שנעשית
הרע"ב). ובפי' מ"ב פ"ט (מקוואות

לנשמה,46) בעיקר שייך התפלה שענין אע"פ כלומר:
של  שכבודו רואים הרי - הגוף של מצבו נפק"מ למאי ולכאורה,
נקיון  גם דורש מתפללים, שאליו הקב"ה, המלכים מלכי מלך

הגוף,
אג"ק  (ראה במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראת גם [וכידוע
להקפיד  שצריך הישיבה, לתלמידי בפרט ואילך), צא ע' ח"ד שלו
בכל  השיניים ולצחצח לנקות ובמיוחד כולל הגוף, נקיון על ביותר
המפורשות, ההוראות בכל כמו (אלא, ויו"ט בשבת מלבד יום,

היצה"ר...)], של ההתנגדות ישנה
(תצוה  ולתפארת" "לכבוד להיות הוצרכו כהונה שבגדי וכשם

הקב"ה. של לכבודו בֿמ), כח,
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אג"ק  (ראה במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראת גם [וכידוע
להקפיד  שצריך הישיבה, לתלמידי בפרט ואילך), צא ע' ח"ד שלו
בכל  השיניים ולצחצח לנקות ובמיוחד כולל הגוף, נקיון על ביותר
המפורשות, ההוראות בכל כמו (אלא, ויו"ט בשבת מלבד יום,

היצה"ר...)], של ההתנגדות ישנה
(תצוה  ולתפארת" "לכבוד להיות הוצרכו כהונה שבגדי וכשם

הקב"ה. של לכבודו בֿמ), כח,
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.ËÚÓ - ËÚÓ Ì‡Â ,ÌÈa¯ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿«
eÒkiMÓe140:˙B¯˜Ï eÏÈÁ˙È ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa Ôlk ƒ∆ƒ»¿À»¿«¬≈¿»«ƒ«¿ƒƒ¿

.ÌÈÏLe¯È CÈ¯ÚLa eÈÏ‚¯ eÈ‰ ˙B„ÓÚ…¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ

ח.121) הלכה פ"ב שם ותוספתא ב, משנה פ"ג ביכורים
ה"א.122) המקדש כלי מהלכות בפ"ו להלן ראה
שם.123) שם.124)תוספתא ירושלמי 125)משנה

מת  עם שיהיו עלֿידי יטמאו שלא כלומר, שם . ותוספתא
שיטמאו  ועוד, לעזרה. להכנס יוכלו ולא אחד, אהל תחת

בית 126)הביכורים. "אל במשנה: ה. לא, בירמיה כ"ה
המקרא. לפי תיקן שם, ובמלא"ש אלהינו". שם 127)ה'

שם.128)מ"ג. באילנות 129)ירושלמי שאין "ולפי
ל  הזית מענפי העטרה עושין היו הזית, כמו (פירוש נאה בד"

ב.130)המשנה). הלכה שם תוספתא 131)ירושלמי
היום".132)שם. "כל שם שני 133)בתוספתא כלומר,

כפשוטה. בתוספתא וראה היום. ראה 134)שלישי
ט. הלכה בפ"ג שהיו 135)למעלה מי תני, ובירושלמי:

היה  וצמוקים, תאנים. מעטרו היה גרוגרות, ביכורים לו
מן  יותר ומהודר נאה שהלח דבר, של וטעמו ענבים. מעטרן

ה. הלכה בפ"ב למעלה וראה הכהנים.136)היבש. סגני
כג. נא, בירמיהו יו"ט).137)וראה (תוס' הלויים סגני

(פירוש 138) נכסיו ועל ההקדש עסקי על הממונים הם
יוצאים".139)המשנה). היו הנכנסים כבוד "לפי במשנה:

הגר"א), גורס (כן בישראל גדול קטן יש "וכי ובירושלמי:

יוצאין". היו הנכנסים, רוב לפי וכו' ירושלמי 140)אלא
ב. הלכה שם

.æéÈÏÚa Ïk141ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Bin‡ »«¬≈À»ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ
Ì‰ÈtÓ142ÌB˜Ó ÈL‡ ,eÈÁ‡ :ÔÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ƒ¿≈∆¿¬ƒƒ¿»«≈«¿≈¿

ÌÈÏLe¯È CB˙a ÔÈÎl‰Ó Ì‰Â .ÌBÏLa ÌÎ‡Ba ,ÈBÏt¿ƒ¬∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿¿»«ƒ
ÏÈÏÁ‰Â143¯‰Ï ÌÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ ¿∆»ƒ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ¿«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏËB ,˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰144BlÒ ««ƒƒƒ¿«««ƒ≈»∆»¿∆»«
ÔÈ¯ÓB‡Â BÙ˙k ÏÚ145'eÎÂ BL„˜a Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : «¿≈¿¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿¿
‰ÓLp‰ Ïk „Ú146ÌÈÎl‰Ó Ì‰Â .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «…«¿»»¿«≈»«¿»¿≈¿«¿ƒ

eÚÈb‰ .‰¯ÊÚÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ,ÔÈ‡¯B˜Â ˙Èa‰ ¯‰a¿«««ƒ¿¿ƒ«∆«ƒƒ»¬»»ƒƒ
ÌiÂÏ‰ e¯ac ,‰¯ÊÚÏ147È˙Èl„ Èk ÈÈ EÓÓB¯‡ :¯ÈLa »¬»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒƒƒ»ƒ

.¯ÓB‚Â¿≈

שם.141) כמה 142)משנה וראה "בא לג. בקידושין
מפניהם  שהרי בשעתה, ביכורים) הבאת (של מצוה חביבה
אינם  חכמים תלמידי מפני עומדים, הביכורים) מביאי (של
מהלכות  פ"ו – במלאכתם עוסקין שהם (בשעה עומדים"

ב). הלכה תורה ד.143)תלמוד משנה אפילו 144)שם,
יב. הלכה בפ"ג למעלה מלך, שם.145)היה ירושלמי

שם 146) בירושלמי אבל בכלל. וכו'" הנשמה ו"כל כלומר,
הנשמה". כל אומרים היו "בעזרה ראה 147)אמרו:

יג. הלכה שם למעלה



zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz hay f"kÎ`"k -

ה'תשע"ו  שבט כ"א ראשון יום
יום ראשון ֿ שלישי כ "א ֿ כ "ג שבט 

.·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָָָָעברּיה
מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָעֹונתּה

יגרע" לא וענתּה ּכסּותּה i)"ׁשארּה ,`k zeny)זה ולאו . ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹ
ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ּכל ּכֹולל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו,
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשלׁשת
ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתעּלה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, h)ּכסּותּה ,my)מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמדנּו

ּבּמכלּתא אמרם mihtyn)והּוא zyxt)ּלמדנּו ֿ מה "וכי : ְְְְְְִִַַַָָָָ
למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמׁשּפט
― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: ְְְְְֵֵֶָָָָָוׁשם

ארץ" ּדר זֹו ― עֹונתּה .(`zeyi)ּכמׁשמעֹו; ְְֶֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ו  שבט כ"ב שני יום

― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָָָָעברּיה
מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָעֹונתּה

יגרע" לא וענתּה ּכסּותּה i)"ׁשארּה ,`k zeny)זה ולאו . ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹ
ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ּכל ּכֹולל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו,
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשלׁשת
ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתעּלה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, h)ּכסּותּה ,my)מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמדנּו

ּבּמכלּתא אמרם mihtyn)והּוא zyxt)ּלמדנּו ֿ מה "וכי : ְְְְְְִִַַַָָָָ
למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמׁשּפט
― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: ְְְְְֵֵֶָָָָָוׁשם

ארץ" ּדר זֹו ― עֹונתּה .(`zeyi)ּכמׁשמעֹו; ְְֶֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ו  שבט כ"ג שלישי יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ
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hay f"kÎc"k ycewÎzayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"ו  שבט כ"ד רביעי יום
יום רביעי ֿ שבת ֿ קודש כ "ד ֿ כ "ז שבט 

― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ
והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון

ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ
fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,
מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ
האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"ו  שבט כ"ה חמישי יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

ה'תשע"ו  שבט כ"ו שישי יום

― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא

ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ
ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו

ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

ה'תשע"ו  שבט כ"ז קודש שבת יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב ֿ ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה
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d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

.È לו ועשה הוא, עשן כמין זה "ענן הענן", "בתוך פרשתנו, בסוף רש"י פירוש נתבאר
ש"ענן - בתוכו" שביל למשה שבו dfהקדושֿברוךֿהוא (ענן זה שלפני בפסוקים שנזכר הענן אינו "

"וה' כמו ה', כבוד הדרך"41נתלבש לנחותם ענן בעמוד יומם לפניהם נאמר 42הולך שבו נגש 43, "ומשה
אוכלת" "כאש שלפניו בפסוק שכתוב ממה כדמוכח הוא", עשן "כמין אלא הענן"), "עב הערפל" 44אל

" רק בהר oink[אבל הדומם משריפת שנעשה שהעשן היינו, "ענן"), אלא "עשן", נאמר לא (שהרי עשן"
היה כו'enkסיני משחיר שהעשן וכיון הצומח]; משריפת שנעשה לרחוץ 45עשן צריך (שלכן הכבוד היפך ,

התפלה  קודם ורגליו ידיו עלֿידי 46פניו הוגה - בתוכו" שביל למשה הקדושֿברוךֿהוא לו "עשה לכן ,(
ואילך. 275 עמוד ט"ז חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד
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כא.41) יג, בשלח
לכך42) שנוסף  מצעדיcinzyוהיינו , כוננו""מה' גבר

שכבוד  עי"ז לפניהם" הולך ש"ה' במוחש ראו - כג) לז, (תהלים
אור  את למצרים שהחשיך (עד גשמי ענן של בציור נתלבש ה'

הראי').
יח.43) כ, יתרו
ש"אינה 44) באופן גם להיות יכולה שלמעלה" "אש שהרי

מאש  גם ולהעיר - ה). פ"ב, שמו"ר ב. כא, יומא (ראה אוכלת"
כד), ט, שמיני (ראה הקרבנות את אוכלת שהיתה המזבח,
אלא  עליו "שאין דאף המזבח, את אוכלת היתה לא ואעפ"כ,
חגיגה  (סוף בו" שולטת האור אין שנים כמה זהב, דינר כעובי

שאין). ובתוד"ה
השחרורית 45) להסיר שצריך - להלכה שמצינו וכפי

גביו  על שעולה והשלהבת העשן מחמת הכלי ע"ג שנעשית
הרע"ב). ובפי' מ"ב פ"ט (מקוואות

לנשמה,46) בעיקר שייך התפלה שענין אע"פ כלומר:
של  שכבודו רואים הרי - הגוף של מצבו נפק"מ למאי ולכאורה,
נקיון  גם דורש מתפללים, שאליו הקב"ה, המלכים מלכי מלך

הגוף,
אג"ק  (ראה במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראת גם [וכידוע
להקפיד  שצריך הישיבה, לתלמידי בפרט ואילך), צא ע' ח"ד שלו
בכל  השיניים ולצחצח לנקות ובמיוחד כולל הגוף, נקיון על ביותר
המפורשות, ההוראות בכל כמו (אלא, ויו"ט בשבת מלבד יום,

היצה"ר...)], של ההתנגדות ישנה
(תצוה  ולתפארת" "לכבוד להיות הוצרכו כהונה שבגדי וכשם

הקב"ה. של לכבודו בֿמ), כח,

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"dan ,mihtyn t"y zgiy

.È לו ועשה הוא, עשן כמין זה "ענן הענן", "בתוך פרשתנו, בסוף רש"י פירוש נתבאר
ש"ענן - בתוכו" שביל למשה שבו dfהקדושֿברוךֿהוא (ענן זה שלפני בפסוקים שנזכר הענן אינו "

"וה' כמו ה', כבוד הדרך"41נתלבש לנחותם ענן בעמוד יומם לפניהם נאמר 42הולך שבו נגש 43, "ומשה
אוכלת" "כאש שלפניו בפסוק שכתוב ממה כדמוכח הוא", עשן "כמין אלא הענן"), "עב הערפל" 44אל

" רק בהר oink[אבל הדומם משריפת שנעשה שהעשן היינו, "ענן"), אלא "עשן", נאמר לא (שהרי עשן"
היה כו'enkסיני משחיר שהעשן וכיון הצומח]; משריפת שנעשה לרחוץ 45עשן צריך (שלכן הכבוד היפך ,

התפלה  קודם ורגליו ידיו עלֿידי 46פניו הוגה - בתוכו" שביל למשה הקדושֿברוךֿהוא לו "עשה לכן ,(
ואילך. 275 עמוד ט"ז חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד
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כא.41) יג, בשלח
לכך42) שנוסף  מצעדיcinzyוהיינו , כוננו""מה' גבר

שכבוד  עי"ז לפניהם" הולך ש"ה' במוחש ראו - כג) לז, (תהלים
אור  את למצרים שהחשיך (עד גשמי ענן של בציור נתלבש ה'

הראי').
יח.43) כ, יתרו
ש"אינה 44) באופן גם להיות יכולה שלמעלה" "אש שהרי

מאש  גם ולהעיר - ה). פ"ב, שמו"ר ב. כא, יומא (ראה אוכלת"
כד), ט, שמיני (ראה הקרבנות את אוכלת שהיתה המזבח,
אלא  עליו "שאין דאף המזבח, את אוכלת היתה לא ואעפ"כ,
חגיגה  (סוף בו" שולטת האור אין שנים כמה זהב, דינר כעובי

שאין). ובתוד"ה
השחרורית 45) להסיר שצריך - להלכה שמצינו וכפי

גביו  על שעולה והשלהבת העשן מחמת הכלי ע"ג שנעשית
הרע"ב). ובפי' מ"ב פ"ט (מקוואות

לנשמה,46) בעיקר שייך התפלה שענין אע"פ כלומר:
של  שכבודו רואים הרי - הגוף של מצבו נפק"מ למאי ולכאורה,
נקיון  גם דורש מתפללים, שאליו הקב"ה, המלכים מלכי מלך

הגוף,
אג"ק  (ראה במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראת גם [וכידוע
להקפיד  שצריך הישיבה, לתלמידי בפרט ואילך), צא ע' ח"ד שלו
בכל  השיניים ולצחצח לנקות ובמיוחד כולל הגוף, נקיון על ביותר
המפורשות, ההוראות בכל כמו (אלא, ויו"ט בשבת מלבד יום,

היצה"ר...)], של ההתנגדות ישנה
(תצוה  ולתפארת" "לכבוד להיות הוצרכו כהונה שבגדי וכשם

הקב"ה. של לכבודו בֿמ), כח,

המשך מעמוד טו
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:eîlLå äåäéì øãð-eøãðå äçðîe çáæ eãáòåáëâðåâð íéøöî-úà äåäé óäåäé-ãò eáLå àBôøå ó §¨«§Æ¤©́¦§½̈§¨§¥¬¤©«−̈§¦¥«§¨©̄§¨²¤¦§©−¦¨´Ÿ§¨®§Æ̈Æ©§½̈

(ñ) :íàôøe íäì øzòðåâëíéøöîe íéøöîa øeMà-àáe äøeMà íéøönî älñî äéäz àeää íBia §¤§©¬¨¤−§¨¨«©´©À¦§¤̧§¦¨³¦¦§©Æ¦Æ©½¨¨«©¬§¦§©−¦¦§©´¦
(ñ) :øeMà-úà íéøöî eãáòå øeMàa§©®§¨§¬¦§©−¦¤©«

i"yx
.‡‚ÁÏ ÌÈ¯ˆÓÏ ‰„Â‰È ˙Ó„‡ ‰˙È‰Â (ÊÈ) כשישמעו

שיפול  מפלתו את סנחרב משבי במצרים הנותרים
יש  כי ידעו בשר זרוע מלחמות שום בלא יהודה בארץ
מפני  ויפחדו וייראו חזק ומושיעם בישראל שכינה

יהודה: לשון Á‚‡.אדמת ופחד ואימה שבר לשון
(שיר  הסלע חגוי וכן קז) (תהלים כשכור וינועו יחוגו

ÂÈÏÚ.ב): ıÚÂÈ ‡Â‰ ¯˘‡ ˙Â‡·ˆ '‰ ˙ˆÚ ÈÙÓ
מידו: ימלט ויהודה סנחרב ביד ·ÌÂÈלהפילו (ÁÈ)

.'Â‚Â ÌÈ¯Ú ˘ÓÁ ÂÈ‰È ‡Â‰‰ אחר עולם בסדר שנינו
האוכלוסין  את ופטר חזקיהו עמד סנחרב של מפלתו
ירושלים  לפני בקולרין ומכוש ממצרים עמו שהביא
ביום  שנאמר למקומן וחזרו שמים מלכות עליהם וקבלו
בארץ  לה' מזבח ובנו והלכו וגו' ערים חמש יהיו ההוא
שנאמר  מה לקיים לשמים קרבן עליו ומקריבין מצרים
מרבותינו  ויש מצרים, בארץ לה' מזבח יהיה ההוא ביום
של  בנו חוניו בית מזבח על מנחות במסכת שדרשוהו
מזבח: שם ועשה למצרים לו שברח הצדיק שמעון

.ÔÚÎ ˙Ù˘ ˙Â¯·„Ó:כנען שבארץ ÈÚ¯כישראל
.˙Á‡Ï ¯Ó‡È Ò¯‰‰ דעתידא שמש דבית קרתא (ת''י

פנים  לשני ת''י ההרס מנהון) חדא היא יתאמר למיחרב
הריסה  ולשון ט) (איוב יזרח ולא לחרס האומר לשון
שנבא  ירמיה של מנבואתו יונתן למדה ומהיכן וחורבן
בארץ  אשר השמש בית מצבות את ושבר בתחפנחס
מצרים  שבארץ שמש שבית למדנו מג) (ירמיה מצרים
מצבה  היא שם האמורות ומצבות ליחרב עתידה ומצבה
בית  שהיתה לומר ויש כאן האמורה לה' גבולה אצל
אצלה  נאמר לכך הספר על מצרים בגבול יושבת שמש

È‰Â‰.גבולה: (Î) ובין בינם ולעד לאות המזבח
Â¯·.המקום: ÚÈ˘ÂÓ:ושר ‰'.מושיע Ú„ÂÂ (‡Î)

להם: ניכר גבורתו כח Û‚Â.יהיה (·Î) מכה לשון
ÂÙ¯Â‡.הוא: ÛÂ‚:רפואה להם יביא המכה ואחר

.Ì‰Ï ¯˙ÚÂ:להם ÏÒÓ‰.ירצה ‰È‰˙ (‚Î) דרך תהיה
לאשור: ממצרי' תמיד בה שיהלכו ‡˘Â¯כבושה ‡·Â

.ÌÈ¯ˆÓ·:למצראי אתוראי ויגיחון ת''י

cec zcevn
(ÊÈ).‰„Â‰È ˙Ó„‡תהיה יהודה באדמת השורה  השכינה ר ''ל 

לבב: ופחד רוח  לשבר ‡˘¯.למצרים ÏÎאשר זמן כל  ר''ל 
יפחד: אליו  אותה יזכיר Úˆ˙.המזכיר ÈÙÓשכבש בעת כי

שנפל  כשיראה אבל באה שבמקרה חשב מצרים  את סנחריב
לדעת ישכיל  בהם  המכה המלאך  ע ''י ירושלים סביב סנחריב

סנחריב: ביד  להפילו עליו יעץ  אשר  ה' בעצת  (ÁÈ)שהיתה
.ÔÚÎ ˙Ù˘: הקדש ÂÎÂ'.לשון ˙ÂÚ·˘Â'בה יאמינו מעתה כי

לאלוה : ‰‰¯Ò.ויקבלוהו ¯ÈÚאחת שאם  ביניהם  יסכימו ר''ל 
עלי שיאמר המקום  מאחרי תשוב ההם ויהרסוה :מהערים עליה שיעמדו ר ''ל  ההרם  עיר  ÂÎÂ'.(ËÈ)ה Á·ÊÓיקריבו מצרים כי

לשמים: אחת:ÓÂˆ·‰.קרבנות מאבן  ÚÏÂ„.(Î)מזבח  ˙Â‡Ïואם לה ' עובדים שהמה מצרים בארץ  ולעד  לאות יהיה המזבח 
הלוחצים: מיד יצילם  והוא ונכבד  גדול  יהיה והמושיע  מושיע להם  ישלח  וכו' לה ' למצרים:Ú„ÂÂ.(Î‡)יצעקו ניכר יהיה

.ÂÚ„ÈÂ: לדעת לב יתנו ÁÓÂ‰.והמה  Á·Ê: ובמנחה נדרם :ÂÓÏ˘Â.בזבח אבל Û‚Â.(Î·)את אותם ינגוף לו  יחטאו כאשר
מהם יפרע לטובתם כי תקומה מבלי וינגפו סאתם שתתמלא  עד  להם  יאריך  לא  ר ''ל ירפאם הנגיפה אחר מיד כי תתמיד  לא

מעט : וירפאם:Â·˘Â.מעט  תפלתם עתר ויקבל  להם  יתרצה תשובה  יעשו ÏÈÒÓ‰.(Î‚)כאשר  ‰È‰˙מזה תהיה כבושה דרך 
באלה : אלה לבוא  ירבו  ואחוה אהבה  מרוב כי ‡˘Â¯.לזה יותר‡˙ עוד יכירו המה כי אשור עם המקום  עבודת יעבדו מצרים 

ה': מלאך בהם כשהכה ה ' מפלאות

oeiv zcevn
(ÊÈ).‡‚ÁÏ:(ב (ש''ה הסל ' בחגוי יונתי כמו  ושבר בקוע ענין
(ÁÈ).Ò¯‰‰:ונתיצה הריס' ÌÈˆÁÂÏ.לסימן:Â‡Ï˙.(Î)מל'

כג): (שמות  תלחץ לא וגר כמו דחק גדול Â¯·.ענין ענינו 
מא): (ירמי' המלך ורבי  כמו הכאהÛ‚Â.(Î·)וחשוב ענין

כא): (שמות הרה אשה ונגפו כמוÚÂ˙¯.כמו רבוי ענין הוא
תפלתם מרבית  יקבל  ור''ל  ח) (יחזקאל  הקטורת ענן ועתר

ה): (דה ''א  להם  ונעתור  וכן להם ויתרצה

fk wxt ilyn - miaezk

æë ÷øô éìùîbiÎc

ã:äàð÷ éðôì ãîòé éîe óà óèLå äîç úeiøæëàä:úøzñî äáäàî älâî úçëBz äáBèåíéðîàð ©§§¦´¥ −¨§¤´¤¨®¦¬©¹£Ÿ¦§¥¬¦§¨«−¨©´©§ª¨®¥«©£¨¬§ª¨«¤¤−¡¨¦
:àðBN úB÷éLð úBøzòðå áäBà éòötæ:÷Búî øî-ìk äáòø Lôðå úôð ñeáz äòáN LôðçøBtök ¦§¥´¥®§¹©§¨À§¦¬¥«¤´¤§ −¥¨¨´®Ÿ¤§¤¬¤§¹¥À̈¨©¬¨«§ −¦
:BîB÷nî ããBð Léà-ïk dp÷-ïî úããBðè:Lôð-úöòî eäòø ÷úîe áì-çnNé úøè÷e ïîLé(äòøå) Eòø ¤´¤¦¦¨®¥«¦¹À¥¬¦§«¤´¤−§Ÿ¤§©©«¥®¤¬¤¥¹¥À¥«£©¨«¤¥«£Æ

éáà òøåéçà úéáe áæòz-ìà E:÷Bçø çàî áBø÷ ïëL áBè Eãéà íBéa àBáz-ìà EàéçnNå éða íëç §¥¶©¨¦¿©«©£ÀŸ¥¬¨¦À©¨ −§´¥¤®¬¨¥¬¹̈À¥¨¬¨«£©´§ −¦§©©´
:øáã éôøç äáéLàå éaìáé:eLðòð eøáò íéàút øzñð äòø äàø íeøòâéãòáe øæ áøò-ék Bãâa-ç÷ ¦¦®§¨¦−¨Ÿ§¦´¨¨«¨³¨¨´¨¨´¦§¨®§¹¨¦À¨§¬¤¡¨«©¦ −§¦¨´©¨®§©−

:eäìáç äiøëð̈§¦¨´©§¥«
i"yx

(„).„ÂÓÚÈ ÈÓÂ ,Û‡ ÛË˘Â קנא של קנאתו לפני
עליÂ¯˙ÚÂ˙.(Â)ונקם: העתרת' כמו גודל (יחזקאל ל'

ÙÂ˙.(Ê):לה) ÒÂ·˙ קמינו יבוס כמו ברגל תרמוס
נד) Â˙Ó˜.:(תהלים ¯Ó ÏÎ ויש לה, מתוק מר דבר כל

שאינו  כשבע א''ע המראה תורה בתלמוד לפותרו
נפש: לתאות תורה לדברי ÙÂ˙.מתאוה ÒÂ·˙ אף

עליו  חשובים אינם הלב על המיושבים הטעמים
וביגיעה  במרירות לו הבאים דברים אפי' לה והמתאוה

לו: מתוקים ˜‰.(Á)הם ÔÓ ˙„„Â שהולכת
מן  הנודד ת''ח ממקומו הנודד האיש כן ומטלטלת

גרסתו: על מלחזור Ë˜Â¯˙.(Ë)הלמוד ÔÓ˘ שמן ריח
לב: משמחין קטרת וריח ÚÓˆ˙אפרסמון Â‰Ú¯ ˜˙ÓÂ

.˘Ù טוב הוא בדבריו לו וממתק מקרבו שחברו מי
מעשיו  המכשיר רעהו ומתק ד''א יועצתו, שנפשו ממה
תאות  ממלא שהוא ממה לו טוב להקב''ה מתוקין שהן

‡·ÍÈ.(È)לבו: Ú¯Â .ÍÚ¯ לישראל רע שנקרא הקב''ה
אבותיך: את שחיבב אביך ˙ÊÚ·.ורע Ï‡ עזבת אם

פורענות: עליך ‡ÍÈÁ.יבא ˙È·Â עשו בבני תבטח אל
היו  לבבל ישראל כשגלו מצינו שיקרבוך וישמעאל
הוליכונו  מכם בבקשה בקולר למוליכיהם אומרים
ישמעאל  בני והיו וישמעאל, עשו בני אחינו בדרך
ונודות  מלוחים במיני אותם ומקדמין לקראתם יוצאים

¯ÂÁ˜.נפוחים: Á‡Ó הקרוב ביניכם שישכון טוב
ימי  יקרבו לאמור שנתרחק אח אצל משתבואו לקוראיו

וגו': אבי ·È.(È‡)אבל ÌÎÁ:בני ÁÓ˘Âהתחכם
.È·Ï:בך שמח לבי ¯Ú‰.(È·)ותהא ‰‡¯ ÌÂ¯Ú רואה

מן  ידו שמשך הימנה ונסתר הארץ על הבאה פורענות
רעה: בדרך עברו אלא נסתרו לא ופתאים העבירה

.Â˘ÚÂ:ונפסדו(‚È).¯Ê ·¯Ú ÈÎ ערב שנעשה אדם
בגדו: קח למלוה הדיין שאמר גורם

cec zcevn
(„).˙ÂÈ¯ÊÎ‡לשטוף יסית  והאף אכזריות לידי מביא  החמה 

קשה כי  ולהתקיים לעמוד  יוכל מי קנאה  בעל ולפני ולאבד
ברע יבחר  הקנאה  בעל  כי והאף  מהחמה  יותר  עוד היא

ולזולתו: לו  הטוב משיבחר לזולתו גם ˙ÁÎÂ˙(‰)כשתהיה
.‰ÏÂ‚Óמכל ֿמקום למוכח, ומכלים בפרסום המוכיח  אף 

וכוונתו המוכיח  בלב מסותרת  מאהבה באה אם  היא  טובה
לקנתר: ולא  המוכח דרכי הפוצעÌÈÓ‡.(Â)ליישר  האוהב 

כי המה נאמנים הם הפצעים הנה לכת יישר למען לאהובו
מן אבל דרכו ייטיב  בעבורם כי לזה והועילו שליחותם  עשו
ואין הואיל  למשא  והנם המה  מרובות הנשיקות אפי' השונא 

תועלת: צופים:˙·ÒÂ.(Ê)בהם נופת אף  תרמוס שבעה Ó¯.בעבור ÏÎ:למתוק להם נחשב  מר דבר כמוÂÙˆÎ¯.(Á)כל 
ממקומו: הנדידה לאיש יקשה כן  מקנה שנודדת  מה  לצפור הלב:ÁÓ˘È.(Ë)שיקשה את משמח  אמריÓÂ˙˜.כ ''א  ישמח  וכן

ולרמות: להחניף  ולא נפש מעצת הבאים  מחבירו האהבהה¯ÍÚ.(È)מתק  שנשרשה  ומהנראה  אהב אביך  את וגם  אותך  אוהב 
שכן טוב  יותר  כי עזרה מעמו לשאול  אחי בית  אל  אבוא איד  יום עלי בבוא הנה לומר תבטח  ואל  אהבתו  תעזוב אל  ולזה 

עמך : יתחבר  ולא  ממך הרחוק מהאח  אהובים  כרעים  עת  בכל עמך ·È.(È‡)הקרוב ÌÎÁבני התחכם  לבנו שלמה אמר כן
מומך : יגלה שלא אפחד  כי  לפה  יד  אשים כרחי בעל סכל  תהיה אם כי יחרפני לאשר חרפה בדבר להשיב  ואוכל לבבי  ושמח 

(·È).ÌÂ¯Ú דרך עברו הפתאים אבל בואה טרם הרעה מן עצמו שמר ר''ל ממנה נסתר לבוא המעותדת הרעה הערום כשראה
וההפסד : העונש  להם ובא הרעה  אותם והשיגה נשמרו  ולא ·‚„Â.(È‚)הרעה  Á˜כי בזה תאשם ולא למשכון הערב  בגד  קח

בזה: עצמו והכניס הזר בעבור ערב נעשה È¯Î‰.מעצמו „Ú·Âאשה בעבור בין איש בעבור ערב בין ולומר במ ''ש הדבר כפל
סוערה: עניה 

oeiv zcevn
(Â).ÈÚˆÙ: דם המוציאות  מכות  כמוÂ¯˙ÚÂ˙.הם  רבוי ענין 

הקטורת ענן ח):ועתר יבוס˙·ÒÂ.(Ê)(יחזקאל כמו רמיסה  ענין
ס):צרינו צופיםÙÂ˙.(תהלים ונופת  וכן והתכה הזלה (שם ענין

מעצמו :יט) מובן והוא צופים  מלת  ˜‰.(Á)ותחסר ÔÓמן
בשמים:ÂË˜Â¯˙.(Ë)מדורה: איד ‡Í„È.(È)עשן מל'

רע: וכןÂ˘Ú.(È·)ומקרה עונש  נקרא ממון הפסד גם
כסף מאה  אותו כב):וענשו משכוןÂ‰Ï·Á.(È‚)(דברים ענין 

תחבול  חבול אם כב):כמו  (שמות



קפג hi wxt diryi - mi`iap

èé ÷øô äéòùébkÎfi

æéúBàáö äåäé úöò éðtî ãçôé åéìà dúà øékæé øLà ìk àbçì íéøöîì äãeäé úîãà äúéäå§Â¨§¨©§©̧§¨³§¦§©Æ¦Æ§¨½̈ŸÁ£¤̧©§¦¬Ÿ¨²¥−̈¦§¨®¦§¥À£©Æ§¨´§¨½
(ñ) :åéìò õòBé àeä-øLàçéúBòaLðå ïòðk úôN úBøaãî íéøöî õøàa íéøò Lîç eéäé àeää íBia £¤−¥¬¨¨«©´©¿¦§Á¨¥̧¨¦¹§¤´¤¦§©À¦§©§Æ§©´§©½©§¦§¨−

(ñ) :úçàì øîàé ñøää øéò úBàáö äåäéìèéíéøöî õøà CBúa äåäéì çaæî äéäé àeää íBia ©¨´§¨®¦´©¤½¤¥¨¥−§¤¨«©´©À¦«§¤³¦§¥Æ©Æ©«½̈§−¤´¤¦§¨®¦
:äåäéì dìeáb-ìöà äávîeëéðtî äåäé-ìà e÷òöé-ék íéøöî õøàa úBàáö äåäéì ãòìe úBàì äéäå ©¥¨¬¥«¤§−̈©«¨«§¨¨̧§¬§¥²©«¨¬§¨−§¤´¤¦§¨®¦¦«¦§£³¤§¨Æ¦§¥´

:íìéväå áøå òéLBî íäì çìLéå íéöçìàëàeää íBia äåäé-úà íéøöî eòãéå íéøöîì äåäé òãBðå «Ÿ£¦½§¦§©¬¨¤²¦¬©¨−̈§¦¦¨«§©³§¨Æ§¦§©½¦§¨§¬¦§©²¦¤§−̈©´©®
:eîlLå äåäéì øãð-eøãðå äçðîe çáæ eãáòåáëâðåâð íéøöî-úà äåäé óäåäé-ãò eáLå àBôøå ó §¨«§Æ¤©́¦§½̈§¨§¥¬¤©«−̈§¦¥«§¨©̄§¨²¤¦§©−¦¨´Ÿ§¨®§Æ̈Æ©§½̈

(ñ) :íàôøe íäì øzòðåâëíéøöîe íéøöîa øeMà-àáe äøeMà íéøönî älñî äéäz àeää íBia §¤§©¬¨¤−§¨¨«©´©À¦§¤̧§¦¨³¦¦§©Æ¦Æ©½¨¨«©¬§¦§©−¦¦§©´¦
(ñ) :øeMà-úà íéøöî eãáòå øeMàa§©®§¨§¬¦§©−¦¤©«

i"yx
.‡‚ÁÏ ÌÈ¯ˆÓÏ ‰„Â‰È ˙Ó„‡ ‰˙È‰Â (ÊÈ) כשישמעו

שיפול  מפלתו את סנחרב משבי במצרים הנותרים
יש  כי ידעו בשר זרוע מלחמות שום בלא יהודה בארץ
מפני  ויפחדו וייראו חזק ומושיעם בישראל שכינה

יהודה: לשון Á‚‡.אדמת ופחד ואימה שבר לשון
(שיר  הסלע חגוי וכן קז) (תהלים כשכור וינועו יחוגו

ÂÈÏÚ.ב): ıÚÂÈ ‡Â‰ ¯˘‡ ˙Â‡·ˆ '‰ ˙ˆÚ ÈÙÓ
מידו: ימלט ויהודה סנחרב ביד ·ÌÂÈלהפילו (ÁÈ)

.'Â‚Â ÌÈ¯Ú ˘ÓÁ ÂÈ‰È ‡Â‰‰ אחר עולם בסדר שנינו
האוכלוסין  את ופטר חזקיהו עמד סנחרב של מפלתו
ירושלים  לפני בקולרין ומכוש ממצרים עמו שהביא
ביום  שנאמר למקומן וחזרו שמים מלכות עליהם וקבלו
בארץ  לה' מזבח ובנו והלכו וגו' ערים חמש יהיו ההוא
שנאמר  מה לקיים לשמים קרבן עליו ומקריבין מצרים
מרבותינו  ויש מצרים, בארץ לה' מזבח יהיה ההוא ביום
של  בנו חוניו בית מזבח על מנחות במסכת שדרשוהו
מזבח: שם ועשה למצרים לו שברח הצדיק שמעון

.ÔÚÎ ˙Ù˘ ˙Â¯·„Ó:כנען שבארץ ÈÚ¯כישראל
.˙Á‡Ï ¯Ó‡È Ò¯‰‰ דעתידא שמש דבית קרתא (ת''י

פנים  לשני ת''י ההרס מנהון) חדא היא יתאמר למיחרב
הריסה  ולשון ט) (איוב יזרח ולא לחרס האומר לשון
שנבא  ירמיה של מנבואתו יונתן למדה ומהיכן וחורבן
בארץ  אשר השמש בית מצבות את ושבר בתחפנחס
מצרים  שבארץ שמש שבית למדנו מג) (ירמיה מצרים
מצבה  היא שם האמורות ומצבות ליחרב עתידה ומצבה
בית  שהיתה לומר ויש כאן האמורה לה' גבולה אצל
אצלה  נאמר לכך הספר על מצרים בגבול יושבת שמש

È‰Â‰.גבולה: (Î) ובין בינם ולעד לאות המזבח
Â¯·.המקום: ÚÈ˘ÂÓ:ושר ‰'.מושיע Ú„ÂÂ (‡Î)

להם: ניכר גבורתו כח Û‚Â.יהיה (·Î) מכה לשון
ÂÙ¯Â‡.הוא: ÛÂ‚:רפואה להם יביא המכה ואחר

.Ì‰Ï ¯˙ÚÂ:להם ÏÒÓ‰.ירצה ‰È‰˙ (‚Î) דרך תהיה
לאשור: ממצרי' תמיד בה שיהלכו ‡˘Â¯כבושה ‡·Â

.ÌÈ¯ˆÓ·:למצראי אתוראי ויגיחון ת''י

cec zcevn
(ÊÈ).‰„Â‰È ˙Ó„‡תהיה יהודה באדמת השורה  השכינה ר ''ל 

לבב: ופחד רוח  לשבר ‡˘¯.למצרים ÏÎאשר זמן כל  ר''ל 
יפחד: אליו  אותה יזכיר Úˆ˙.המזכיר ÈÙÓשכבש בעת כי

שנפל  כשיראה אבל באה שבמקרה חשב מצרים  את סנחריב
לדעת ישכיל  בהם  המכה המלאך  ע ''י ירושלים סביב סנחריב

סנחריב: ביד  להפילו עליו יעץ  אשר  ה' בעצת  (ÁÈ)שהיתה
.ÔÚÎ ˙Ù˘: הקדש ÂÎÂ'.לשון ˙ÂÚ·˘Â'בה יאמינו מעתה כי

לאלוה : ‰‰¯Ò.ויקבלוהו ¯ÈÚאחת שאם  ביניהם  יסכימו ר''ל 
עלי שיאמר המקום  מאחרי תשוב ההם ויהרסוה :מהערים עליה שיעמדו ר ''ל  ההרם  עיר  ÂÎÂ'.(ËÈ)ה Á·ÊÓיקריבו מצרים כי

לשמים: אחת:ÓÂˆ·‰.קרבנות מאבן  ÚÏÂ„.(Î)מזבח  ˙Â‡Ïואם לה ' עובדים שהמה מצרים בארץ  ולעד  לאות יהיה המזבח 
הלוחצים: מיד יצילם  והוא ונכבד  גדול  יהיה והמושיע  מושיע להם  ישלח  וכו' לה ' למצרים:Ú„ÂÂ.(Î‡)יצעקו ניכר יהיה

.ÂÚ„ÈÂ: לדעת לב יתנו ÁÓÂ‰.והמה  Á·Ê: ובמנחה נדרם :ÂÓÏ˘Â.בזבח אבל Û‚Â.(Î·)את אותם ינגוף לו  יחטאו כאשר
מהם יפרע לטובתם כי תקומה מבלי וינגפו סאתם שתתמלא  עד  להם  יאריך  לא  ר ''ל ירפאם הנגיפה אחר מיד כי תתמיד  לא

מעט : וירפאם:Â·˘Â.מעט  תפלתם עתר ויקבל  להם  יתרצה תשובה  יעשו ÏÈÒÓ‰.(Î‚)כאשר  ‰È‰˙מזה תהיה כבושה דרך 
באלה : אלה לבוא  ירבו  ואחוה אהבה  מרוב כי ‡˘Â¯.לזה יותר‡˙ עוד יכירו המה כי אשור עם המקום  עבודת יעבדו מצרים 

ה': מלאך בהם כשהכה ה ' מפלאות

oeiv zcevn
(ÊÈ).‡‚ÁÏ:(ב (ש''ה הסל ' בחגוי יונתי כמו  ושבר בקוע ענין
(ÁÈ).Ò¯‰‰:ונתיצה הריס' ÌÈˆÁÂÏ.לסימן:Â‡Ï˙.(Î)מל'

כג): (שמות  תלחץ לא וגר כמו דחק גדול Â¯·.ענין ענינו 
מא): (ירמי' המלך ורבי  כמו הכאהÛ‚Â.(Î·)וחשוב ענין

כא): (שמות הרה אשה ונגפו כמוÚÂ˙¯.כמו רבוי ענין הוא
תפלתם מרבית  יקבל  ור''ל  ח) (יחזקאל  הקטורת ענן ועתר

ה): (דה ''א  להם  ונעתור  וכן להם ויתרצה

fk wxt ilyn - miaezk
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(„).„ÂÓÚÈ ÈÓÂ ,Û‡ ÛË˘Â קנא של קנאתו לפני
עליÂ¯˙ÚÂ˙.(Â)ונקם: העתרת' כמו גודל (יחזקאל ל'

ÙÂ˙.(Ê):לה) ÒÂ·˙ קמינו יבוס כמו ברגל תרמוס
נד) Â˙Ó˜.:(תהלים ¯Ó ÏÎ ויש לה, מתוק מר דבר כל

שאינו  כשבע א''ע המראה תורה בתלמוד לפותרו
נפש: לתאות תורה לדברי ÙÂ˙.מתאוה ÒÂ·˙ אף

עליו  חשובים אינם הלב על המיושבים הטעמים
וביגיעה  במרירות לו הבאים דברים אפי' לה והמתאוה

לו: מתוקים ˜‰.(Á)הם ÔÓ ˙„„Â שהולכת
מן  הנודד ת''ח ממקומו הנודד האיש כן ומטלטלת

גרסתו: על מלחזור Ë˜Â¯˙.(Ë)הלמוד ÔÓ˘ שמן ריח
לב: משמחין קטרת וריח ÚÓˆ˙אפרסמון Â‰Ú¯ ˜˙ÓÂ

.˘Ù טוב הוא בדבריו לו וממתק מקרבו שחברו מי
מעשיו  המכשיר רעהו ומתק ד''א יועצתו, שנפשו ממה
תאות  ממלא שהוא ממה לו טוב להקב''ה מתוקין שהן

‡·ÍÈ.(È)לבו: Ú¯Â .ÍÚ¯ לישראל רע שנקרא הקב''ה
אבותיך: את שחיבב אביך ˙ÊÚ·.ורע Ï‡ עזבת אם

פורענות: עליך ‡ÍÈÁ.יבא ˙È·Â עשו בבני תבטח אל
היו  לבבל ישראל כשגלו מצינו שיקרבוך וישמעאל
הוליכונו  מכם בבקשה בקולר למוליכיהם אומרים
ישמעאל  בני והיו וישמעאל, עשו בני אחינו בדרך
ונודות  מלוחים במיני אותם ומקדמין לקראתם יוצאים

¯ÂÁ˜.נפוחים: Á‡Ó הקרוב ביניכם שישכון טוב
ימי  יקרבו לאמור שנתרחק אח אצל משתבואו לקוראיו

וגו': אבי ·È.(È‡)אבל ÌÎÁ:בני ÁÓ˘Âהתחכם
.È·Ï:בך שמח לבי ¯Ú‰.(È·)ותהא ‰‡¯ ÌÂ¯Ú רואה

מן  ידו שמשך הימנה ונסתר הארץ על הבאה פורענות
רעה: בדרך עברו אלא נסתרו לא ופתאים העבירה

.Â˘ÚÂ:ונפסדו(‚È).¯Ê ·¯Ú ÈÎ ערב שנעשה אדם
בגדו: קח למלוה הדיין שאמר גורם

cec zcevn
(„).˙ÂÈ¯ÊÎ‡לשטוף יסית  והאף אכזריות לידי מביא  החמה 

קשה כי  ולהתקיים לעמוד  יוכל מי קנאה  בעל ולפני ולאבד
ברע יבחר  הקנאה  בעל  כי והאף  מהחמה  יותר  עוד היא

ולזולתו: לו  הטוב משיבחר לזולתו גם ˙ÁÎÂ˙(‰)כשתהיה
.‰ÏÂ‚Óמכל ֿמקום למוכח, ומכלים בפרסום המוכיח  אף 

וכוונתו המוכיח  בלב מסותרת  מאהבה באה אם  היא  טובה
לקנתר: ולא  המוכח דרכי הפוצעÌÈÓ‡.(Â)ליישר  האוהב 

כי המה נאמנים הם הפצעים הנה לכת יישר למען לאהובו
מן אבל דרכו ייטיב  בעבורם כי לזה והועילו שליחותם  עשו
ואין הואיל  למשא  והנם המה  מרובות הנשיקות אפי' השונא 

תועלת: צופים:˙·ÒÂ.(Ê)בהם נופת אף  תרמוס שבעה Ó¯.בעבור ÏÎ:למתוק להם נחשב  מר דבר כמוÂÙˆÎ¯.(Á)כל 
ממקומו: הנדידה לאיש יקשה כן  מקנה שנודדת  מה  לצפור הלב:ÁÓ˘È.(Ë)שיקשה את משמח  אמריÓÂ˙˜.כ ''א  ישמח  וכן

ולרמות: להחניף  ולא נפש מעצת הבאים  מחבירו האהבהה¯ÍÚ.(È)מתק  שנשרשה  ומהנראה  אהב אביך  את וגם  אותך  אוהב 
שכן טוב  יותר  כי עזרה מעמו לשאול  אחי בית  אל  אבוא איד  יום עלי בבוא הנה לומר תבטח  ואל  אהבתו  תעזוב אל  ולזה 

עמך : יתחבר  ולא  ממך הרחוק מהאח  אהובים  כרעים  עת  בכל עמך ·È.(È‡)הקרוב ÌÎÁבני התחכם  לבנו שלמה אמר כן
מומך : יגלה שלא אפחד  כי  לפה  יד  אשים כרחי בעל סכל  תהיה אם כי יחרפני לאשר חרפה בדבר להשיב  ואוכל לבבי  ושמח 

(·È).ÌÂ¯Ú דרך עברו הפתאים אבל בואה טרם הרעה מן עצמו שמר ר''ל ממנה נסתר לבוא המעותדת הרעה הערום כשראה
וההפסד : העונש  להם ובא הרעה  אותם והשיגה נשמרו  ולא ·‚„Â.(È‚)הרעה  Á˜כי בזה תאשם ולא למשכון הערב  בגד  קח

בזה: עצמו והכניס הזר בעבור ערב נעשה È¯Î‰.מעצמו „Ú·Âאשה בעבור בין איש בעבור ערב בין ולומר במ ''ש הדבר כפל
סוערה: עניה 

oeiv zcevn
(Â).ÈÚˆÙ: דם המוציאות  מכות  כמוÂ¯˙ÚÂ˙.הם  רבוי ענין 

הקטורת ענן ח):ועתר יבוס˙·ÒÂ.(Ê)(יחזקאל כמו רמיסה  ענין
ס):צרינו צופיםÙÂ˙.(תהלים ונופת  וכן והתכה הזלה (שם ענין

מעצמו :יט) מובן והוא צופים  מלת  ˜‰.(Á)ותחסר ÔÓמן
בשמים:ÂË˜Â¯˙.(Ë)מדורה: איד ‡Í„È.(È)עשן מל'

רע: וכןÂ˘Ú.(È·)ומקרה עונש  נקרא ממון הפסד גם
כסף מאה  אותו כב):וענשו משכוןÂ‰Ï·Á.(È‚)(דברים ענין 

תחבול  חבול אם כב):כמו  (שמות
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
מכולם: עדיפה שמואל של שדרשתו מבארת הגמרא ב: עמוד פה àáø,דף øîà̈©¨¨

eäleëì,שבת דוחה נפש שפיקוח התנאים דרשות לכל -àëøét eäì úéà אפשר - §§¦§¦§¨
ìàeîLcîלדחותם, øaשמואל מדרשת לבד -.àëøét déì úéìc:הגמרא ומבארת ©¦¦§¥§¥¥¦§¨

ìàòîLé éaøcלדחות אפשר במחתרת, מבא היאàîìécשלמד àáøãk.הסיבה §©¦¦§¨¥¦§¨¦§¨¨
øîàcc àîòè éàî ,àáø ב ש úøzçîהבא לפי להרגו. íãàשמותר ïéà ä÷æç §¨©¨¨©©£¨§©§¤¤£¨¨¥¨¨

BðBîî ìò Bîöò ãéîòî.ממונו את מלהציל עצמו את עוצר אינו -éàäå,הגנב - ©£¦©§©¨§©
détàì éà÷c òãé òãéî,הבית בעל עמו שילחם -øîàåבלבוéàtàì éà÷ éà ¥©¨©§¨¥§©¥§¨©¦¨¥§©©

déì àðìéè÷.אותו אהרוג עמי ילחם אם -,äøîà äøBzäå הíkLä Eâøäì àa ¨¦§¨¥§©¨¨§¨¨§¨§§©§¥
,Bâøäì.ולהרגו להקדים הבית לבעל התירה נפש ïçkLàåלפיכך שפיקוח כן, אם §¨§§©§§¨

שהוא במקום רק המצוות את שהואéàcåדוחה במקום אבל נפש, ïìðî.פיקוח ,÷ôñ ©©¨¥§¨¨
àáé÷òו  éaøc'מזבחי 'מעם מהפסוק שכןénðשלמד לדחות, הכהן àîìécאפשר אין §©¦£¦¨©¦¦§¨

באופן אלא למוות נידון על זכות ללמד מעבודתו éiaà,מפסיק øîàc .éiaàãk על ¦§©©¥§¨©©©¥
ששנינו מג.)מה מחזירים (סנהדרין זכות עצמו על ללמד לו שיש ואמר להיסקל שהיוצא

ד  פעמים, וחמש ארבע אפילו ïðaøcאותו àâeæ déì ïðéøñî,חכמים תלמידי זוג - ©§¦¨¥¨§©¨¨
íà òãéìיש åéøáãa,אכן Lnîבהם שיש שימצא לאחר אותו.ורק מחזירים ממש ¥©¦©¨¦§¨¨

יפסיק  מכן לאחר ורק הכהן, של בעדותו ממש יש אם בודקים חכמים זוג כאן, ואף

כן åמעבודתו. נפשïçkLàאם  בפיקוח מדובר éàcåרק שהרי המצוות, את שדוחה §©§§¨©©
אבל להציל, יכול שודאי נפשôñ÷בכהן åפיקוח .ïì àðîכןeäleë דרשות בשאר - ¨¥§¨¨§§

נפשïçkLàהתנאים, שפיקוח ב éàcåרק  אבל שבת, נפשôñ÷דוחה àðîפיקוח ©§§¨©©¨¥§¨
å .ïì אולם,ìàeîLã ב,àëøét déì úéì éàcå'בהם 'וחי תורה שאמרה שכיון ¨§¦§¥©©¥¥¦§¨

פיקוח  ספק בו שיש במקום ולא יחיה, כשבודאי אלא אמור המצוות קיום שאין משמע

נפש.

àîéúéàå ,àðéáø øîàזאת שאמר אומרים ויש -àãç àáè ,÷çöé øa ïîçð áø ¨©¨¦¨§¦¥¨©©§¨©¦§¨¨¨£¨
àôéøç àzìtìtחריף פלפל של אחד גרעין עדיף -éø÷c àpö àìnî מלא מסל - ¦§¤§¨£¦¨¦§Ÿ©¨§¨¥

התנאים. מדרשות עדיפה האמורא שמואל של דרשתו כלומר, דלועין.

äðùîקרבן והתשובה: הכפרה אופני את מונה éàcåקרבןúàhçåהמשנה  íLà, ©¨§¨¨©©
ïéøtëî.התשובה åה עם ,äúéî כןäáeLzä íò ïéøtëî ,íéøetkä íBé. §©§¦¦¨§©¦¦§©§¦¦©§¨

ליום  גם וצריך לכפר כדי לבדה תשובה מועילה לא עבירות אלו על מבארת המשנה

ה  ÷úBl,לבדה,äáeLzהכפורים: úBøéáò ìò úøtëîוהיינוìòמצוות,äNò §¨§©¤¤©£¥©©£¥
ìòåמצוותå .äNòú àì אולםìòהעבירות,úBøeîçä או מיתה עליהם שחייבים §©Ÿ©£¤§©©£

התשובהàeäכרת, -äìBzהיסורים מן øtëéå.להגן íéøetkä íBé àáiL ãò ¨©¤¨Ÿ©¦¦¦©¥

i"yx

ãéîòî íãà ïéà :á ãåîò äô óã
åîöò úàcin epenn z` livdln .

rcin zxzgna iz`c apb i`de apb
dit`a ziad lra i`wc rci
xn` xninc `z` ikdc `zrc`e
df oi`e dil `plihw i`t`l i`w ik
zeytp i`ce `l` zeytp wtq
`ay ixg` o`k el dxn` dxezde

:ebxedl mkyd jbxedløîàã
ééáàlr (.bn sc) oixcdpqa .

zekf il yi xn`e lwqil `veid
mzd ipzwc invr lr cnll
ynge rax` elit` eze` oixifgn
eixaca ynn `diy calae minrt
iia` xn`e irci `pn da opiede
oielny opaxc `bef dil opixqn
xn` m`e dliwqd zia cr eze`
ernyi invr lr zekf cnll il yi
e`l m` eixaca ynn yi m` el`
`ki` caerd odk iab inp ikde

c inp xninl:dil icar ikd
ïçëùàågewit i`ce`c `kdn .

opirny `l wtq la` oillgn ytp
wlg j` oebk inp edleke dpin
`w ytp gewit i`cec xninl `ki`
mz` `le oke wtq `le hrnn
llg oke i`ce zenl dcia oixeqn
zezay i`ce xenyiy ick eilr

:daxdàëøéô äéì úéì ìàåîùã.
digiy zevnd mc`d dyri xy`
dziiyra `aiy `le i`ce mda
lr oillgn `nl` dzin wtq icil

:wtqdàúìôìô àãç:cg` oirxb .
éàãå íùàå úàèç 'éðúîmy` md .

:`aizk dxtk inp dia `de jixt 'nbae zxk wtq zbby lr `ad ielz `edy my` yie zelirne zelifbíùàå úàèç
ïéøôëî éàãå:oaxw `ian did `l hxgzn did `l m`y `ki` daeyz `nzqne .

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc oihib(ipy meil)

äåìîc àzòcà ÷éqîdelnd ly ezrc lr dler `ly -äåì úéîc ©¦©©§¨§©§¤§¦Ÿ¤
,zeni deeldy -éîúé én÷ éñëð éìôðåiptl elti miqkpde - §¨§¥¦§¥©¥©§¥

,zixeaifn enlyi mde ,minezidúìc ìòBð déì äåäcdf llbay - ©£¨¥¥¤¤
.mieeld ipta zlcd z` lrpi delndeléôà Ckìämiaebyk ¦§¨£¦

minezinénð ,íéìBãb.zixeaifn wx miaeb mb - §¦©¦
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd,àùéL÷ éiaà éðúc òîL àz̈§©§¨¥©©¥§¦¨

eøîàL ïéîBúéminezi dpeekd ,epizpyna minkgéøö ïéàå ,íéìBãbC §¦¤¨§§¦§¥¨¦
øîBìminezia mbyíépè÷diiab iably ,jk m` yxetn .ok oicd ©§©¦

.milecbl miphw oia lcad oi` ,minezin zixeaifn
,`xnbd dgecä àîìãåäòeáL ïéðòì éléî éð`ziixad ile` - §¦§¨¨¥¦¥§¦§©§¨

iqkpn rxtpd jixvy dreayd oipra zwqer `yiyw iia` dpyy
mb df oiprle ,aegd z` rxt `l `a`dy raydl minezi
oeik ,raydl jixvy ,jk `ed oicd milecb minezin mirxtpyk

éîc ïè÷k deáàc éléîa ìBãâceia` iwqr oipra lecbd mezidy - §¨§¦¥©£©§¨¨¨¥
.`l e` aegd z` rxt eia` m` rcei epi`y itl ,ohwk `ed ixd

ïéðòì ìáàn diiab,úéøeaéæ`l jk m`e ,`ziixad dxaic `l df lr £¨§¦§©¦¦Ÿ
mb dxn`p zixeaifn diabd m` ieacg` ax ly ewitq hytp

.milecb minezia
àúëìäå§¦§§¨
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
מכולם: עדיפה שמואל של שדרשתו מבארת הגמרא ב: עמוד פה àáø,דף øîà̈©¨¨

eäleëì,שבת דוחה נפש שפיקוח התנאים דרשות לכל -àëøét eäì úéà אפשר - §§¦§¦§¨
ìàeîLcîלדחותם, øaשמואל מדרשת לבד -.àëøét déì úéìc:הגמרא ומבארת ©¦¦§¥§¥¥¦§¨

ìàòîLé éaøcלדחות אפשר במחתרת, מבא היאàîìécשלמד àáøãk.הסיבה §©¦¦§¨¥¦§¨¦§¨¨
øîàcc àîòè éàî ,àáø ב ש úøzçîהבא לפי להרגו. íãàשמותר ïéà ä÷æç §¨©¨¨©©£¨§©§¤¤£¨¨¥¨¨

BðBîî ìò Bîöò ãéîòî.ממונו את מלהציל עצמו את עוצר אינו -éàäå,הגנב - ©£¦©§©¨§©
détàì éà÷c òãé òãéî,הבית בעל עמו שילחם -øîàåבלבוéàtàì éà÷ éà ¥©¨©§¨¥§©¥§¨©¦¨¥§©©

déì àðìéè÷.אותו אהרוג עמי ילחם אם -,äøîà äøBzäå הíkLä Eâøäì àa ¨¦§¨¥§©¨¨§¨¨§¨§§©§¥
,Bâøäì.ולהרגו להקדים הבית לבעל התירה נפש ïçkLàåלפיכך שפיקוח כן, אם §¨§§©§§¨

שהוא במקום רק המצוות את שהואéàcåדוחה במקום אבל נפש, ïìðî.פיקוח ,÷ôñ ©©¨¥§¨¨
àáé÷òו  éaøc'מזבחי 'מעם מהפסוק שכןénðשלמד לדחות, הכהן àîìécאפשר אין §©¦£¦¨©¦¦§¨

באופן אלא למוות נידון על זכות ללמד מעבודתו éiaà,מפסיק øîàc .éiaàãk על ¦§©©¥§¨©©©¥
ששנינו מג.)מה מחזירים (סנהדרין זכות עצמו על ללמד לו שיש ואמר להיסקל שהיוצא

ד  פעמים, וחמש ארבע אפילו ïðaøcאותו àâeæ déì ïðéøñî,חכמים תלמידי זוג - ©§¦¨¥¨§©¨¨
íà òãéìיש åéøáãa,אכן Lnîבהם שיש שימצא לאחר אותו.ורק מחזירים ממש ¥©¦©¨¦§¨¨

יפסיק  מכן לאחר ורק הכהן, של בעדותו ממש יש אם בודקים חכמים זוג כאן, ואף

כן åמעבודתו. נפשïçkLàאם  בפיקוח מדובר éàcåרק שהרי המצוות, את שדוחה §©§§¨©©
אבל להציל, יכול שודאי נפשôñ÷בכהן åפיקוח .ïì àðîכןeäleë דרשות בשאר - ¨¥§¨¨§§

נפשïçkLàהתנאים, שפיקוח ב éàcåרק  אבל שבת, נפשôñ÷דוחה àðîפיקוח ©§§¨©©¨¥§¨
å .ïì אולם,ìàeîLã ב,àëøét déì úéì éàcå'בהם 'וחי תורה שאמרה שכיון ¨§¦§¥©©¥¥¦§¨

פיקוח  ספק בו שיש במקום ולא יחיה, כשבודאי אלא אמור המצוות קיום שאין משמע

נפש.

àîéúéàå ,àðéáø øîàזאת שאמר אומרים ויש -àãç àáè ,÷çöé øa ïîçð áø ¨©¨¦¨§¦¥¨©©§¨©¦§¨¨¨£¨
àôéøç àzìtìtחריף פלפל של אחד גרעין עדיף -éø÷c àpö àìnî מלא מסל - ¦§¤§¨£¦¨¦§Ÿ©¨§¨¥

התנאים. מדרשות עדיפה האמורא שמואל של דרשתו כלומר, דלועין.

äðùîקרבן והתשובה: הכפרה אופני את מונה éàcåקרבןúàhçåהמשנה  íLà, ©¨§¨¨©©
ïéøtëî.התשובה åה עם ,äúéî כןäáeLzä íò ïéøtëî ,íéøetkä íBé. §©§¦¦¨§©¦¦§©§¦¦©§¨

ליום  גם וצריך לכפר כדי לבדה תשובה מועילה לא עבירות אלו על מבארת המשנה

ה  ÷úBl,לבדה,äáeLzהכפורים: úBøéáò ìò úøtëîוהיינוìòמצוות,äNò §¨§©¤¤©£¥©©£¥
ìòåמצוותå .äNòú àì אולםìòהעבירות,úBøeîçä או מיתה עליהם שחייבים §©Ÿ©£¤§©©£

התשובהàeäכרת, -äìBzהיסורים מן øtëéå.להגן íéøetkä íBé àáiL ãò ¨©¤¨Ÿ©¦¦¦©¥

i"yx

ãéîòî íãà ïéà :á ãåîò äô óã
åîöò úàcin epenn z` livdln .

rcin zxzgna iz`c apb i`de apb
dit`a ziad lra i`wc rci
xn` xninc `z` ikdc `zrc`e
df oi`e dil `plihw i`t`l i`w ik
zeytp i`ce `l` zeytp wtq
`ay ixg` o`k el dxn` dxezde

:ebxedl mkyd jbxedløîàã
ééáàlr (.bn sc) oixcdpqa .

zekf il yi xn`e lwqil `veid
mzd ipzwc invr lr cnll
ynge rax` elit` eze` oixifgn
eixaca ynn `diy calae minrt
iia` xn`e irci `pn da opiede
oielny opaxc `bef dil opixqn
xn` m`e dliwqd zia cr eze`
ernyi invr lr zekf cnll il yi
e`l m` eixaca ynn yi m` el`
`ki` caerd odk iab inp ikde

c inp xninl:dil icar ikd
ïçëùàågewit i`ce`c `kdn .

opirny `l wtq la` oillgn ytp
wlg j` oebk inp edleke dpin
`w ytp gewit i`cec xninl `ki`
mz` `le oke wtq `le hrnn
llg oke i`ce zenl dcia oixeqn
zezay i`ce xenyiy ick eilr

:daxdàëøéô äéì úéì ìàåîùã.
digiy zevnd mc`d dyri xy`
dziiyra `aiy `le i`ce mda
lr oillgn `nl` dzin wtq icil

:wtqdàúìôìô àãç:cg` oirxb .
éàãå íùàå úàèç 'éðúîmy` md .

:`aizk dxtk inp dia `de jixt 'nbae zxk wtq zbby lr `ad ielz `edy my` yie zelirne zelifbíùàå úàèç
ïéøôëî éàãå:oaxw `ian did `l hxgzn did `l m`y `ki` daeyz `nzqne .

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc oihib(ipy meil)

äåìîc àzòcà ÷éqîdelnd ly ezrc lr dler `ly -äåì úéîc ©¦©©§¨§©§¤§¦Ÿ¤
,zeni deeldy -éîúé én÷ éñëð éìôðåiptl elti miqkpde - §¨§¥¦§¥©¥©§¥

,zixeaifn enlyi mde ,minezidúìc ìòBð déì äåäcdf llbay - ©£¨¥¥¤¤
.mieeld ipta zlcd z` lrpi delndeléôà Ckìämiaebyk ¦§¨£¦

minezinénð ,íéìBãb.zixeaifn wx miaeb mb - §¦©¦
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd,àùéL÷ éiaà éðúc òîL àz̈§©§¨¥©©¥§¦¨

eøîàL ïéîBúéminezi dpeekd ,epizpyna minkgéøö ïéàå ,íéìBãbC §¦¤¨§§¦§¥¨¦
øîBìminezia mbyíépè÷diiab iably ,jk m` yxetn .ok oicd ©§©¦

.milecbl miphw oia lcad oi` ,minezin zixeaifn
,`xnbd dgecä àîìãåäòeáL ïéðòì éléî éð`ziixad ile` - §¦§¨¨¥¦¥§¦§©§¨

iqkpn rxtpd jixvy dreayd oipra zwqer `yiyw iia` dpyy
mb df oiprle ,aegd z` rxt `l `a`dy raydl minezi
oeik ,raydl jixvy ,jk `ed oicd milecb minezin mirxtpyk

éîc ïè÷k deáàc éléîa ìBãâceia` iwqr oipra lecbd mezidy - §¨§¦¥©£©§¨¨¨¥
.`l e` aegd z` rxt eia` m` rcei epi`y itl ,ohwk `ed ixd

ïéðòì ìáàn diiab,úéøeaéæ`l jk m`e ,`ziixad dxaic `l df lr £¨§¦§©¦¦Ÿ
mb dxn`p zixeaifn diabd m` ieacg` ax ly ewitq hytp

.milecb minezia
àúëìäå§¦§§¨
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc oihib(oey`x meil)

ïðé÷ñò éàîa àëäxacn weqtd -äúéäL ïBâkd rwxwdúécéò- ¨¨§©©§¦¨§¤¨§¨¦¦
dlernd,÷féðcdeeyúéøeaéækdrexbd rwxwd enk -.÷éfîcéaø §¦¨©¦¦§©¦©¦

ïðéîééL ÷féðãa øáñ ìàòîLéedn miraew ,wfipd zerwxw itl - ¦§¨¥¨©¦§¦¨¨§¦©
ly zicirl deeyy zixeaifd rwxwdn mlyi wifnde ,'ahin'

.wfipdïðéîééL ÷éfîãa øáñ àáé÷ò éaøåwifnd zerwxw itl - §©¦£¦¨¨©¦§©¦¨§¦©
.ely daehd rwxwd z` wfipl mlyl eilre ,'ahin' edn miraew

,`xnbd zl`eyàîòè éàîepic xewn dn -,ìàòîLé éaøc ©©§¨§©¦¦§¨¥
,`xnbd daiyn .'ahin' edn zeraew wfipd ly eizerwxwyäøîàð¤¤§¨

zaizähîì 'äãN''ebe EdcU ahin' ,melyzd oipra ,weqtd seqa ¨¤§©¨¥©¨¥
,'mNWiäøîàðåzaizäìòîì 'äãN'xraE' ,wfpd dyrn oipra §©¥§¤¤§¨¨¤§©§¨¦¥

,'xg` dcUA÷féðc äìòîì äøeîàä äãO äîdlindy myk - ¦§¥©¥©¨¤¨£¨§©§¨§¦¨
ef ixdy ,wfipd ly dcya zwqer ,wfpd oipra dazkpy dcy

.xg` dcya ,lk` - 'xrA' wifnd ly exeyy weqtd zernynóà ¦¥©
dlind,ähîì äøeîàä äãNdcya zwqer ,melyzd oipra÷féðc. ¨¤¨£¨§©¨§¦¨

ñ àáé÷ò éaøå,øázixeaifn mlyl wifnd lr lwdl weqtd `a `l §©¦£¦¨¨©
weqtd zpeek `l` ,wfipd ly zicirl dey ely'ílLé eäãN áèéî'¥©¨¥§©¥

,epiide ,eheytkéàäcílLî à÷c C,mlyny df ly edcy - §¨¥§¨§©¥
.ely zicirn mlyi wifnd ,xnelk
l`rnyi iax lr `xnbl dywed`aiwr iax wcev `ldhyty

,`xnbd zx`an .wifnd ly edcya xaecny cnln weqtdéaøå§©¦
ìàòîLé,xaeqéðäà-d zyxca jxev yi¯ éðäàå ,äåL äøæbyie ¦§¨¥©£¥§¥¨¨¨§©£¥

d hyta jxevàø÷.weqtd -äåL äøæb éðäàdey dxifbd - §¨©£¥§¥¨¨¨
zcnlnïøîàãëìwifnd ly zixeaifdy ,lirl epxn`y dxwnl - ¦§§£¨¨

.zixeaifdn mlyny ,wfipd ly zicirl deyeàø÷ éðäàweqtde - ©£¥§¨
cnln eheytkdéì úéà éàcel yi m`y -÷éfnìibeq ipy wx §¦¦¥©©¦

,zerwxwdéãéc úéøeaéæå ,úéøeaéæå úécéòwifnd ly zixeaifde - ¦¦§¦¦§¦¦¦¥
÷féðc úécéòk àéåL àìzicirde ,wfipd ly zicirdn zegt deey - Ÿ©§¨§¦¦§¦¨

,wfipd ly zicirdn xzei deey wifnd lydéì ílLîcwifnd ¦§©¥¥
áèénî.wfipd ly zicirdn zgaeyn `idy s` ely zicirdn - ¦¥©

wifnl yi m`y `ed oicd l`rnyi iax itly epcnle oexwrd
rwxw wifnl yi m` .dpnn mlyi ,wfipd ly zicirl deeyd rwxw
z` zx`an `xnbd .daehdn mlyn dpnn drexb e` dpnn daeh

,`ziixaa xn`p :`aiwr iax ixac jyndàa àì øîBà àáé÷ò éaø'©¦£¦¨¥Ÿ¨
.'Lc÷äì øîBçå ì÷å ,úécéòä ïî ïé÷féðì úBaâì àlà áeúkädxaq ©¨¤¨¦§©¦¨¦¦¨¦¦§©¨¤§¤§¥

axern ycwdy dxwnay `aiwr iax zpeeky ,x`al `xnbd
,`xnbd zl`ey .zicira didi melyzdy xnege lw ,wfp dfi`a

Lc÷äì øîBçå ì÷ éàî.`aiwr iax xacn wfp ly dxwn dfi` lr - ©©¨¤§¤§¥
àîéìéàxn`p m` -Lc÷äc àøBúì ïãéc àøBz déçâðcxey gbpy - ¦¥¨§©§¥¨¦¨§¨§¤§¥

wifnd mlyiy `aiwr iax xn` df lre ,ycwd ly xey ,heicd ly
xn`p ixdy ,okzz `l efk zexyt` ,eizerwxw zicirn ycwdl

(dl `k zeny)',minkg eyxce 'zne Edrx xFW z` Wi` xFW sBi ike§¦¦¦¤¥¥¨¥
gbp exey m` `wecyøBL'ly,'eäòødfaàðîçø øîàjixvy ¥¥¨©©£¨¨

,mlylàìågbp exeyyk,Lc÷ä ìL øBL.xeht `ed f`y §Ÿ¤¤§¥
àlà`aiwr iax zpeeky xnel jixvìmc`y dxwnéìò éøä øîBà ¤¨§¥£¥¨©

,úéaä ÷ãáì äðîsqk el oi`ecaln ,zeaiigzdd z` mlyl ¨¤§¤¤©©¦
,heicdn xnege lw micnele ,zerwxwúécéòî ìé÷Lå øaæb éúàc- §¨¥¦§¨§¨¦¥¦¦

zicirdn dpnd z` daebe ,ycwdd lr dpenny xafbd `ay
z` wifdy heicd m`y ,`ed xnege lwde .aiigznd zerwxway
aiig heicd m`y xnege lw ,zicirn eaeg z` mlyn ,exiag

.zicirn mlyiy ycwdl
,`xnbd zl`eyáBç ìòa àlà àäé àìzzl zeaiigzdd ixd - Ÿ§¥¤¨©©

,aeg lral ycwdd z` dyer ,ycwdl dpn,áBç ìòáe`ed m` ©©
y epizpyna epipy heicdúéðBðéáa Bðéc,aeg lra ipic cenll oi`e ¦§¥¦

.mixengd oiwifp ipicnàîéz éëåy ,xn`z ile`e -éaø øáñ÷ §¦¥¨¨¨©©¦
,àáé÷òyáBç ìòa,exiagl sqk deldy heicdúécéòa ìé÷L £¦¨©©¨¦§¦¦
ïé÷féðkz` daeb wfipdy enk ,deld ly zicirn delnd daeb - §¦¨¦

m`y ,xnege lwa `aiwr iax cnl jk lre ,wifnd ly zicirn ewfp
xnege lw ,zicirn mlyl eilr ,sqk heicdl aiigd mc`

.zicirn mlyl jixvy ,ycwdl sqk aiigykyCøôéîì àkéà- ¦¨§¦§©
,xnege lwd z` xezql xyt`áBç ìòáì äîaeg lray mrhd - ©§©©

,zicirn eaeg z` daeb heicdïé÷féða Bçk äté ïkLoeik - ¤¥¦¨Ÿ§¦¨¦
exiag z` wifny di`xde ,heicdd ly egek z` dwfig dxezdy

,zicirdn mlyny `l` cer `le ,mlyl aiigjk ikeøîàzmb Ÿ©
,Lc÷äaïé÷féða Bçk òøeä ïkLycwdd gk z` dyilgd dxezd - §¤§¥¤¥©Ÿ§¦¨¦

ycwdd gk z` dxezd dyilgd ile`e ,mixeht eze` ewifd m`y
.zicirn dabi `le ,aeg lra `edy dxwna mb

`xnbd zvxzníìBòì,oey`xd xaqdl xefgp -àøBz déçâðc §¨§©§¥¨
Lc÷äc àøBúì ïãécdne ,ycwd ly xey gbp heicd ly xeyy - ¦¨§¨§¤§¥

ly xey `le edrx xey' dyxcdn xehty `ed oicdy ,epiywdy
xg`n ,`iyew ef oi` ,'ycwdïa ïBòîL éaøk dì øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¨§©¦¦§¤

àéñðîd`a `l ,ycwd ly xey `le edrx xey dyxcd ezrcly §©§¨
mlerly egek z` zelrdl jtidl `l` ycwd ly egekn rexbl

.heicd lr sicre dpey `ed,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø àéðúcøBL §©§¨©¦¦§¤§©§¨¥
pL Lc÷ä ìLì çâå ,øeèt èBéãä ìL øBLxeyì çâpL èBéãä ìLøBL ¤¤§¥¤¨©§¤¤§¨§¤¤§¤¨©§

,íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéáe íz ïéa ,Lc÷ä ìL`aiwr iax cnle ¤¤§¥¥¨¥¨§©¥¤¤¨¥
.zicirn mlyn ,ycwd wifnd heicdy xnege lwa

,`xnbd dywn,éëä éà,`iqpn oa oerny iaxk xaeq `aiwr iaxy ¦¨¦
,zicirn mlyn ycwd wifny heicdy÷féðc úécéòác éànî¦©¦§¦¦§¦¨

éâéìt ÷éfîc úéøeaéækiax lr wleg `aiwr iaxy epl oipn - §¦¦§©¦§¦¥
,wfipd ly zicirl dey wifnd ly zixeaifdy dxwna ,l`rnyi
`aiwr iax itle ,zixeaifdn wifnd mlyn l`rnyi iax itly

,ely zicirdnàîìciax lr wleg `l llk `aiwr iax ile` - ¦§¨
,jka l`rnyiïðéîééL ÷féðãa àîìò éleëcmlyn ,mlek zrcle - §¥¨§¨¦§¦¨¨§¦©

,l`rnyi iax xaeqy enk zixeaifdn wifndl`rnyi iaxy `l`
,xikfd ok `aiwr iaxe ycwdd oic z` eixaca xikfd `l,jk m`e

éâìôéî÷ ïðaøå àéñðî ïa ïBòîL éaøc àzâeìôa àëäåiax - §¨¨¦§§¨§©¦¦§¤§©§¨§©¨¨¨¦§§¥
`iqpn oa oerny iax zwelgna ewlgp `aiwr iaxe l`rnyi

.minkgeàéñðî ïa ïBòîL éaøk dì øáñ àáé÷ò éaøcz` wifny §©¦£¦¨¨©¨§©¦¦§¤§©§¨
,zicirn mlyny xnege lwa cnl okle ,aiig ycwdìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥

,ïðaøk dì øáñycwd xikfd `l okle xeht ycwdd z` wifndy ¨©¨§©¨¨
.eixaca

,`xnbd zvxznïk íàly zixeaifd m`y dcen `aiwr iaxy ¦¥
,zixeaifdn mlyny ,wfipd ly zicirl dey wifndéàîcvik - ©

`aiwr iax ixac eyxtzi,'áeúkä àa àì'`l ,`id zernyndy Ÿ¨©¨
cnll `a `l` ,xn` l`rnyi iaxy oicd z` cnll aezkd `a
xaeqe ,l`rnyi iax lr wleg `aiwr iaxy jgxk lre ,xg` oic

.dxwn lka xn`p wifn ly edcy ahiny
ãBòå,ely zicirdn zeabl wifnd lr xingn `aiwr iaxy dgked §

m`y ,wfipd zicirl deyy ely zixeaifn zeabl eilr lwin `le
,lwdl ezrcéàîeixac eyxtzi cvik -,Lc÷äì øîBçå ì÷ike ©©¨¤§¤§¥

miliwny i`cea ,heicd wifdy wifn lr miliwn m`y xnel okzi
xzei xingdl yi ycwd wifn lr `ld ,ycwd wifny wifn lr

.heicd wifnn
ãBòåmiwleg l`rnyi iaxe `aiwr iaxy zyxetn `ziixa yiy §

,wfind ly e` wfipd ly zerwxwd itl `ed 'ahin' m`døîà àä̈¨©
,éMà áø©©¦
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la` .`nyéããäî éçzðî àì ,ïéñék,dfn df ewzpziy jxcd oi` - ¦¦Ÿ§©§¥¥£¨¥
lre ,ixa zprh `id ,miqik ipy `vn exiagy ca`nd zprh okle

.dreay zlhen `vend
,ca`nd orh m` ,wgvi iax xn` sqep oicïéøeL÷ ïéøååL éðL§¥§¨¦§¦

øîBà äläå ,úàöîmpn`éúàöî,mixeey ipyãçà Eì ézøæçäå ¨¨¨§©¨¥¨¨¦§¤§©§¦§¤¨
òaLð äæ éøä ,ïäî.zvwna dcen zreay ¥¤£¥¤¦§¨

,`xnbd dywnåikdéì úéì ÷çöé éaødpynd oic z` xaeq epi` - §©¦¦§¨¥¥
y,íìBòä ïewéz éðtî òáMé àì äàéöî àöBnä©¥§¦¨Ÿ¦¨©¦§¥¦¨¨
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miwxt dyelya` cenr hn sc ± iriax wxtxifp
÷éæîã úéøåáéæë ÷æéðã úéãéò äúéäù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëäoi` inp l`rnyi iaxle Ð

.dyegk Ð dyegk m` ,dpiny Ð dpiny m` ,dzidy dn itl `l` dbexr zlik` oiny

.ewfp zern inca rwxw lehi Ð erxetl zern il oi` :xn`e ,oic ziaa dneyipy xg`le

jly zicirn :xne` dlde .wfip ly zicirk daeh `ide ,ely zixeaifn ezeabdl `ae

ahin" dxez dxn` oky ,iwfp inc itl ,ipiabd

.'ebe "edcyïðéîééù ÷æéðãá øáñ ìàòîùé éáøÐ

ezeabdl `a m`y ,dxez dxn`y "ahin"e

ezeabdl el yie ,wfip ly ezicirn rexb rwxw

edabi egxk lr Ð wfip ly ahina dbexr

epl oi` Ð wfip ly ezicirn daeh la` .ahinn

.el yi elit`e ,rextl wifnd z` sekl÷éæîãá
ïðéîééù.epabiy dxez dxn` eizecy ahinn Ð

äìòîì äãù äøîàðdcya xrae" :wfp oiprl Ð

."xg`äèîì äãù äøîàðå:oinelyz oiprl Ð

.'ebe "edcy ahin"àáé÷ò éáøå"mlyi edcy" Ð

ikde .wifn epiidc ,xacn aezkd mlyna ,aizk

lr lwdl aezkd `a `l :`aiwr iax xn`w

zicirk `id m` ,ely zixeaifa xhtdl wifnd

ly zicird on oiwfipl zeabdl `l` ,wfip ly

.wifnìàòîùé éáøå.jl xn` Ðäåù äøéæâ éðäà
.opiniiy wfipac "dcy" "dcy"c Ðàø÷ éðäàå

.opiniiy wifnac rnync "mlyi edcy"c Ð

÷æéðã úéãéòë àéåù àì äéãéã úéøåáéæåipd` Ð

Ð `xw e`l i`c .dicic zicirn inelyl `xw

ahinn ith `pngx diaiig `l `pin` ded

.wifnc zicir` wfipc dipic inx `le ,wfipc

dil ded `l eli`k ,diab gkync i`n lewyile

.zicirùã÷äì øîåçå ì÷åjzrc `wlq `we Ð

i`w inp oiwfipa.áåç ìòá àìà àäé àìÐ

,aegn sicr in ,dilr liawc `nlra `xeaca

`l oiwfipa dxez dxingd m`c ?zipepiaa opzc

.dipin aeg opitliêøôéîì àëéà,xnelk Ð

ycwd opitli `l Ð ikd dil `xiaq elit`

`edy Ð aeg lral dn :jxtinl `ki`c ,dipin

.zicira lewyilc `ed `pic ,heicdäôé ïëù
ïé÷æéðá åçë áåúëä.ewfpa aiig exagy Ðíìùî

íìù ÷æð`ed edrx :ikd "edrx" yixce Ð

.mly wfp Ð ycwdl la` ,wfp ivg mlync

`ed "edrxl" :ikd yixc ycwd wifd iable

.xeht Ð dwifdy ycwd la` ,aiigncéëä éà
i`n ,dil znwe` oerny iaxk `aiwr iaxc Ð

wfipc `neya `yixc `zbelt znwe`c jiwgec

iax xn`wc zicird on zeabl `nlc ?wifne

`idc ,xn`w wfipc zicirn inp Ð `aiwr

iaxc ,ycwdl xnege lwa `l` dilr bilt `l :`pin`e ,l`rnyi iaxk wifnc zixeaif

.`iqpn oa oerny iaxc dil `xiaq `l l`rnyiïë íài`n ,`yixc dilr bilt `lc Ð

.jkl `l` jkl `a `l :rnync ?xn`wc "aezkd `a `l"ãåòå`lew `aiwr iax i` Ð

.l`rnyi iaxk wifn iabl xn`wùã÷äì øîåçå ì÷ éàî`id `lewe li`ed ?xn`wc Ð

?ycwd iab inp opiliwnc ,"xnege lwe" xninl ivn ikid Ð
àéðú
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ïåâëecen `nlr ilekc ,xninl ivn `l `kti`e - wifnc zixeaifk wfipc zicir dzidy

`nw `aac `nw wxta opixn`ck .zepwl aiig epi`e ,el yiy zicirn `l` ozep epi`c

iaxl - oiny od mler lya i` ,edine .zixeaifd on oiaeb olek - zixeaif `l` el oi` :(a,f)

dicic zixeaife ,zixeaife zipepia zicir wifnl dil zi`c oebk :xninl ivn ded `aiwr

.wfipc zicirk dicic zicire ,`nlrc zicirk

ivn ded - oiny od elya xn`c o`nl elit`e

wifnc zicirc oebk ediipia `ki`c xninl

- ahin e` sqk e` xn`c o`nlc ,wfipc zixeaifk

mlyn `aiwr iaxle ,l`rnyi iaxl sqk mlyn

.ely ahin

øåù- ycwd ly xey `le `pngx xn` edrx

wifdy lbxe oya dl iwen `l i`n` :dniz

`kil oxwne !"edrx" aizk `l mzdc ,ycwdd z`

dey dxifbe ,dzligzn zcren dpi` oky ,slinl

dlawzp `l - "sqk" "mlyi" "dpizp" "zgz"c

i`c ,oinelyz oiprl `le ,`wec ahin oiprl `l`

,miaxd zeyxa edlek exhtp ok m` - ilin lkl

:xnel yie !oenhe ,miycwend ileqt xeye ,milke

oya ahin slinl `kil ez - "edrx" aizkc oeik

,heicdc xnege lwn ycwdd z` wifdy lbxe

oiprl egk dti oky - heicdl dn :jxtinl `ki`c

egk dti oky :jenqa jixt `peeb i`dke .oxw

,'eke dpn ilr ixd xne`a `l` :xn`w ike .oiwfipa

oiwfpnc meyn - lbxe oya `nwe`l ira `l

oky jxtinl `ki`c xity dizrc` wiq` oiwfp`

`wlq ded `l - deln` oiwfpn la` .egk dti

oa oerny iaxk dl iwen ik `dc ,jxtinl dizrc

oiprl egk dti oky heicdl dn opikxt `l `iqpn

oiwfp edlekc :xnel yi cere .oiwfp` d`pe`e ziaix

,`wxt yixa inlyexia gkenck ,ycwda oixeht

wfp xykda i` ?oiniiw op` dna :xn`c`d - oi

i`e ,ycwd ly xey `le - "edrx xey" :`pipz

oi`e heicdl oiwfp :`iig iax ipz `d - eteb iwfpa

.'ek "dpn ilr ixd" xne`a `l` .deabl oiwfp

lbxe oya `l ycwdl oiwfp gkyn `lc rnyn

(a,h) `nw `aac `nw wxtae .wifnd mc`a `le

edlek`e ,dlirn oda oi`y miqkp :opz inp

c"nl mc` iwfp` elit`e ,i`w zea` drax`

"l`eyd" wxta rnync `de .mc` df dran

ycwdd z` wifnd mc`c (a,hv `rivn `aa)

`de :xn`z m`e .opaxcn epiid - oxw mlyl aiig

ik" (ak `xwie) da aizkc ,dnexzn sili ycwd

mlyl aiig dnexza mzde .wifnl hxt - "lk`i

ab lr s`c :xnel yie !`ed odk oenn wifnc ,oxw

lfebk iedc ,`pixg` `xwn `l` ,witn `xw i`dn `l mewn lkn - mlyl aiig dnexzac

mc` aiigl ie`x xzeic ,mc`n opitli - ycwda ea ixihtc oiwfp edlek `zyde .ewifne exiag

azkc "edrx" ok m` :xn`z m`e .exira gley e` ,xea ziixk ici lr wifnn micia wifnd

ycwda heicdl `pngx xhtc `zkec cga ogky`c e`l i`c :xnel yie ?il dnl `pngx

.dicegl ynegn xehtl `l` ,wifnl hxt "lk`i ik" opiyxc ded `l - ixnbl

éáøå(`,d) `nw `aac `nw wxta :xn`z m`e - `iqpn oa oerny iaxk dl xaq `aiwr

:el iywiz izk` .dififbl `aiwr iax dixaz `d :ipyne !xey ipeeb ixz ipzile :opikxtc

xn`z ,xeae mc` iwfpa egk dti oky - heicdl dn :jxtinl `ki` izk` :xn`z m`e .ixiinw `l ycwdac :xnel yie !diail` oiwelg ediipicc ,ycwd wif`c xeye ,heicd wif`c xey ipzilc

epi` mzc - liwc heicd oxw dn :ikd e"w carinl `ki`c :xnel yie !ely zndy - "el didi znde" (`k zeny) aizkc xeae ,wifnl hxt - "lk`i ik"c ,wifnd mc`a egk rxedy ycwda

.oky lk `l - xingc ycwd oxw ,zicird on crena daeb - wfp ivg `l` mlynãåòåilew`le ,i`w wfip` `aiwr iax xn`wc zicird one li`ed :qxhpewa yxit - ycwdl xnege lw i`n

i`n :eyexit ikdc d`xpe !wfipc zixeaifn `le ,wfipc ahinn mlync xnege lw jixhvi` mewn lknc :dywe !`ed `zerixb ?ycwdl xnege lw i`n ok m` - zixeaifn wifn dil aidic ,`z`
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ïðé÷ñò éàîa àëäxacn weqtd -äúéäL ïBâkd rwxwdúécéò- ¨¨§©©§¦¨§¤¨§¨¦¦
dlernd,÷féðcdeeyúéøeaéækdrexbd rwxwd enk -.÷éfîcéaø §¦¨©¦¦§©¦©¦

ïðéîééL ÷féðãa øáñ ìàòîLéedn miraew ,wfipd zerwxw itl - ¦§¨¥¨©¦§¦¨¨§¦©
ly zicirl deeyy zixeaifd rwxwdn mlyi wifnde ,'ahin'

.wfipdïðéîééL ÷éfîãa øáñ àáé÷ò éaøåwifnd zerwxw itl - §©¦£¦¨¨©¦§©¦¨§¦©
.ely daehd rwxwd z` wfipl mlyl eilre ,'ahin' edn miraew

,`xnbd zl`eyàîòè éàîepic xewn dn -,ìàòîLé éaøc ©©§¨§©¦¦§¨¥
,`xnbd daiyn .'ahin' edn zeraew wfipd ly eizerwxwyäøîàð¤¤§¨

zaizähîì 'äãN''ebe EdcU ahin' ,melyzd oipra ,weqtd seqa ¨¤§©¨¥©¨¥
,'mNWiäøîàðåzaizäìòîì 'äãN'xraE' ,wfpd dyrn oipra §©¥§¤¤§¨¨¤§©§¨¦¥

,'xg` dcUA÷féðc äìòîì äøeîàä äãO äîdlindy myk - ¦§¥©¥©¨¤¨£¨§©§¨§¦¨
ef ixdy ,wfipd ly dcya zwqer ,wfpd oipra dazkpy dcy

.xg` dcya ,lk` - 'xrA' wifnd ly exeyy weqtd zernynóà ¦¥©
dlind,ähîì äøeîàä äãNdcya zwqer ,melyzd oipra÷féðc. ¨¤¨£¨§©¨§¦¨

ñ àáé÷ò éaøå,øázixeaifn mlyl wifnd lr lwdl weqtd `a `l §©¦£¦¨¨©
weqtd zpeek `l` ,wfipd ly zicirl dey ely'ílLé eäãN áèéî'¥©¨¥§©¥

,epiide ,eheytkéàäcílLî à÷c C,mlyny df ly edcy - §¨¥§¨§©¥
.ely zicirn mlyi wifnd ,xnelk
l`rnyi iax lr `xnbl dywed`aiwr iax wcev `ldhyty

,`xnbd zx`an .wifnd ly edcya xaecny cnln weqtdéaøå§©¦
ìàòîLé,xaeqéðäà-d zyxca jxev yi¯ éðäàå ,äåL äøæbyie ¦§¨¥©£¥§¥¨¨¨§©£¥

d hyta jxevàø÷.weqtd -äåL äøæb éðäàdey dxifbd - §¨©£¥§¥¨¨¨
zcnlnïøîàãëìwifnd ly zixeaifdy ,lirl epxn`y dxwnl - ¦§§£¨¨

.zixeaifdn mlyny ,wfipd ly zicirl deyeàø÷ éðäàweqtde - ©£¥§¨
cnln eheytkdéì úéà éàcel yi m`y -÷éfnìibeq ipy wx §¦¦¥©©¦

,zerwxwdéãéc úéøeaéæå ,úéøeaéæå úécéòwifnd ly zixeaifde - ¦¦§¦¦§¦¦¦¥
÷féðc úécéòk àéåL àìzicirde ,wfipd ly zicirdn zegt deey - Ÿ©§¨§¦¦§¦¨

,wfipd ly zicirdn xzei deey wifnd lydéì ílLîcwifnd ¦§©¥¥
áèénî.wfipd ly zicirdn zgaeyn `idy s` ely zicirdn - ¦¥©

wifnl yi m`y `ed oicd l`rnyi iax itly epcnle oexwrd
rwxw wifnl yi m` .dpnn mlyi ,wfipd ly zicirl deeyd rwxw
z` zx`an `xnbd .daehdn mlyn dpnn drexb e` dpnn daeh

,`ziixaa xn`p :`aiwr iax ixac jyndàa àì øîBà àáé÷ò éaø'©¦£¦¨¥Ÿ¨
.'Lc÷äì øîBçå ì÷å ,úécéòä ïî ïé÷féðì úBaâì àlà áeúkädxaq ©¨¤¨¦§©¦¨¦¦¨¦¦§©¨¤§¤§¥

axern ycwdy dxwnay `aiwr iax zpeeky ,x`al `xnbd
,`xnbd zl`ey .zicira didi melyzdy xnege lw ,wfp dfi`a

Lc÷äì øîBçå ì÷ éàî.`aiwr iax xacn wfp ly dxwn dfi` lr - ©©¨¤§¤§¥
àîéìéàxn`p m` -Lc÷äc àøBúì ïãéc àøBz déçâðcxey gbpy - ¦¥¨§©§¥¨¦¨§¨§¤§¥

wifnd mlyiy `aiwr iax xn` df lre ,ycwd ly xey ,heicd ly
xn`p ixdy ,okzz `l efk zexyt` ,eizerwxw zicirn ycwdl

(dl `k zeny)',minkg eyxce 'zne Edrx xFW z` Wi` xFW sBi ike§¦¦¦¤¥¥¨¥
gbp exey m` `wecyøBL'ly,'eäòødfaàðîçø øîàjixvy ¥¥¨©©£¨¨

,mlylàìågbp exeyyk,Lc÷ä ìL øBL.xeht `ed f`y §Ÿ¤¤§¥
àlà`aiwr iax zpeeky xnel jixvìmc`y dxwnéìò éøä øîBà ¤¨§¥£¥¨©

,úéaä ÷ãáì äðîsqk el oi`ecaln ,zeaiigzdd z` mlyl ¨¤§¤¤©©¦
,heicdn xnege lw micnele ,zerwxwúécéòî ìé÷Lå øaæb éúàc- §¨¥¦§¨§¨¦¥¦¦

zicirdn dpnd z` daebe ,ycwdd lr dpenny xafbd `ay
z` wifdy heicd m`y ,`ed xnege lwde .aiigznd zerwxway
aiig heicd m`y xnege lw ,zicirn eaeg z` mlyn ,exiag

.zicirn mlyiy ycwdl
,`xnbd zl`eyáBç ìòa àlà àäé àìzzl zeaiigzdd ixd - Ÿ§¥¤¨©©

,aeg lral ycwdd z` dyer ,ycwdl dpn,áBç ìòáe`ed m` ©©
y epizpyna epipy heicdúéðBðéáa Bðéc,aeg lra ipic cenll oi`e ¦§¥¦

.mixengd oiwifp ipicnàîéz éëåy ,xn`z ile`e -éaø øáñ÷ §¦¥¨¨¨©©¦
,àáé÷òyáBç ìòa,exiagl sqk deldy heicdúécéòa ìé÷L £¦¨©©¨¦§¦¦
ïé÷féðkz` daeb wfipdy enk ,deld ly zicirn delnd daeb - §¦¨¦

m`y ,xnege lwa `aiwr iax cnl jk lre ,wifnd ly zicirn ewfp
xnege lw ,zicirn mlyl eilr ,sqk heicdl aiigd mc`

.zicirn mlyl jixvy ,ycwdl sqk aiigykyCøôéîì àkéà- ¦¨§¦§©
,xnege lwd z` xezql xyt`áBç ìòáì äîaeg lray mrhd - ©§©©

,zicirn eaeg z` daeb heicdïé÷féða Bçk äté ïkLoeik - ¤¥¦¨Ÿ§¦¨¦
exiag z` wifny di`xde ,heicdd ly egek z` dwfig dxezdy

,zicirdn mlyny `l` cer `le ,mlyl aiigjk ikeøîàzmb Ÿ©
,Lc÷äaïé÷féða Bçk òøeä ïkLycwdd gk z` dyilgd dxezd - §¤§¥¤¥©Ÿ§¦¨¦

ycwdd gk z` dxezd dyilgd ile`e ,mixeht eze` ewifd m`y
.zicirn dabi `le ,aeg lra `edy dxwna mb

`xnbd zvxzníìBòì,oey`xd xaqdl xefgp -àøBz déçâðc §¨§©§¥¨
Lc÷äc àøBúì ïãécdne ,ycwd ly xey gbp heicd ly xeyy - ¦¨§¨§¤§¥

ly xey `le edrx xey' dyxcdn xehty `ed oicdy ,epiywdy
xg`n ,`iyew ef oi` ,'ycwdïa ïBòîL éaøk dì øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¨§©¦¦§¤

àéñðîd`a `l ,ycwd ly xey `le edrx xey dyxcd ezrcly §©§¨
mlerly egek z` zelrdl jtidl `l` ycwd ly egekn rexbl

.heicd lr sicre dpey `ed,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø àéðúcøBL §©§¨©¦¦§¤§©§¨¥
pL Lc÷ä ìLì çâå ,øeèt èBéãä ìL øBLxeyì çâpL èBéãä ìLøBL ¤¤§¥¤¨©§¤¤§¨§¤¤§¤¨©§

,íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéáe íz ïéa ,Lc÷ä ìL`aiwr iax cnle ¤¤§¥¥¨¥¨§©¥¤¤¨¥
.zicirn mlyn ,ycwd wifnd heicdy xnege lwa

,`xnbd dywn,éëä éà,`iqpn oa oerny iaxk xaeq `aiwr iaxy ¦¨¦
,zicirn mlyn ycwd wifny heicdy÷féðc úécéòác éànî¦©¦§¦¦§¦¨

éâéìt ÷éfîc úéøeaéækiax lr wleg `aiwr iaxy epl oipn - §¦¦§©¦§¦¥
,wfipd ly zicirl dey wifnd ly zixeaifdy dxwna ,l`rnyi
`aiwr iax itle ,zixeaifdn wifnd mlyn l`rnyi iax itly

,ely zicirdnàîìciax lr wleg `l llk `aiwr iax ile` - ¦§¨
,jka l`rnyiïðéîééL ÷féðãa àîìò éleëcmlyn ,mlek zrcle - §¥¨§¨¦§¦¨¨§¦©

,l`rnyi iax xaeqy enk zixeaifdn wifndl`rnyi iaxy `l`
,xikfd ok `aiwr iaxe ycwdd oic z` eixaca xikfd `l,jk m`e

éâìôéî÷ ïðaøå àéñðî ïa ïBòîL éaøc àzâeìôa àëäåiax - §¨¨¦§§¨§©¦¦§¤§©§¨§©¨¨¨¦§§¥
`iqpn oa oerny iax zwelgna ewlgp `aiwr iaxe l`rnyi

.minkgeàéñðî ïa ïBòîL éaøk dì øáñ àáé÷ò éaøcz` wifny §©¦£¦¨¨©¨§©¦¦§¤§©§¨
,zicirn mlyny xnege lwa cnl okle ,aiig ycwdìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥

,ïðaøk dì øáñycwd xikfd `l okle xeht ycwdd z` wifndy ¨©¨§©¨¨
.eixaca

,`xnbd zvxznïk íàly zixeaifd m`y dcen `aiwr iaxy ¦¥
,zixeaifdn mlyny ,wfipd ly zicirl dey wifndéàîcvik - ©

`aiwr iax ixac eyxtzi,'áeúkä àa àì'`l ,`id zernyndy Ÿ¨©¨
cnll `a `l` ,xn` l`rnyi iaxy oicd z` cnll aezkd `a
xaeqe ,l`rnyi iax lr wleg `aiwr iaxy jgxk lre ,xg` oic

.dxwn lka xn`p wifn ly edcy ahiny
ãBòå,ely zicirdn zeabl wifnd lr xingn `aiwr iaxy dgked §

m`y ,wfipd zicirl deyy ely zixeaifn zeabl eilr lwin `le
,lwdl ezrcéàîeixac eyxtzi cvik -,Lc÷äì øîBçå ì÷ike ©©¨¤§¤§¥

miliwny i`cea ,heicd wifdy wifn lr miliwn m`y xnel okzi
xzei xingdl yi ycwd wifn lr `ld ,ycwd wifny wifn lr

.heicd wifnn
ãBòåmiwleg l`rnyi iaxe `aiwr iaxy zyxetn `ziixa yiy §

,wfind ly e` wfipd ly zerwxwd itl `ed 'ahin' m`døîà àä̈¨©
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la` .`nyéããäî éçzðî àì ,ïéñék,dfn df ewzpziy jxcd oi` - ¦¦Ÿ§©§¥¥£¨¥
lre ,ixa zprh `id ,miqik ipy `vn exiagy ca`nd zprh okle

.dreay zlhen `vend
,ca`nd orh m` ,wgvi iax xn` sqep oicïéøeL÷ ïéøååL éðL§¥§¨¦§¦

øîBà äläå ,úàöîmpn`éúàöî,mixeey ipyãçà Eì ézøæçäå ¨¨¨§©¨¥¨¨¦§¤§©§¦§¤¨
òaLð äæ éøä ,ïäî.zvwna dcen zreay ¥¤£¥¤¦§¨
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miwxt dyelya` cenr hn sc ± iriax wxtxifp
÷éæîã úéøåáéæë ÷æéðã úéãéò äúéäù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëäoi` inp l`rnyi iaxle Ð

.dyegk Ð dyegk m` ,dpiny Ð dpiny m` ,dzidy dn itl `l` dbexr zlik` oiny

.ewfp zern inca rwxw lehi Ð erxetl zern il oi` :xn`e ,oic ziaa dneyipy xg`le

jly zicirn :xne` dlde .wfip ly zicirk daeh `ide ,ely zixeaifn ezeabdl `ae

ahin" dxez dxn` oky ,iwfp inc itl ,ipiabd

.'ebe "edcyïðéîééù ÷æéðãá øáñ ìàòîùé éáøÐ

ezeabdl `a m`y ,dxez dxn`y "ahin"e

ezeabdl el yie ,wfip ly ezicirn rexb rwxw

edabi egxk lr Ð wfip ly ahina dbexr

epl oi` Ð wfip ly ezicirn daeh la` .ahinn

.el yi elit`e ,rextl wifnd z` sekl÷éæîãá
ïðéîééù.epabiy dxez dxn` eizecy ahinn Ð

äìòîì äãù äøîàðdcya xrae" :wfp oiprl Ð

."xg`äèîì äãù äøîàðå:oinelyz oiprl Ð

.'ebe "edcy ahin"àáé÷ò éáøå"mlyi edcy" Ð

ikde .wifn epiidc ,xacn aezkd mlyna ,aizk

lr lwdl aezkd `a `l :`aiwr iax xn`w

zicirk `id m` ,ely zixeaifa xhtdl wifnd

ly zicird on oiwfipl zeabdl `l` ,wfip ly

.wifnìàòîùé éáøå.jl xn` Ðäåù äøéæâ éðäà
.opiniiy wfipac "dcy" "dcy"c Ðàø÷ éðäàå

.opiniiy wifnac rnync "mlyi edcy"c Ð

÷æéðã úéãéòë àéåù àì äéãéã úéøåáéæåipd` Ð

Ð `xw e`l i`c .dicic zicirn inelyl `xw

ahinn ith `pngx diaiig `l `pin` ded

.wifnc zicir` wfipc dipic inx `le ,wfipc

dil ded `l eli`k ,diab gkync i`n lewyile

.zicirùã÷äì øîåçå ì÷åjzrc `wlq `we Ð

i`w inp oiwfipa.áåç ìòá àìà àäé àìÐ

,aegn sicr in ,dilr liawc `nlra `xeaca

`l oiwfipa dxez dxingd m`c ?zipepiaa opzc

.dipin aeg opitliêøôéîì àëéà,xnelk Ð

ycwd opitli `l Ð ikd dil `xiaq elit`

`edy Ð aeg lral dn :jxtinl `ki`c ,dipin

.zicira lewyilc `ed `pic ,heicdäôé ïëù
ïé÷æéðá åçë áåúëä.ewfpa aiig exagy Ðíìùî

íìù ÷æð`ed edrx :ikd "edrx" yixce Ð

.mly wfp Ð ycwdl la` ,wfp ivg mlync

`ed "edrxl" :ikd yixc ycwd wifd iable

.xeht Ð dwifdy ycwd la` ,aiigncéëä éà
i`n ,dil znwe` oerny iaxk `aiwr iaxc Ð

wfipc `neya `yixc `zbelt znwe`c jiwgec

iax xn`wc zicird on zeabl `nlc ?wifne

`idc ,xn`w wfipc zicirn inp Ð `aiwr

iaxc ,ycwdl xnege lwa `l` dilr bilt `l :`pin`e ,l`rnyi iaxk wifnc zixeaif

.`iqpn oa oerny iaxc dil `xiaq `l l`rnyiïë íài`n ,`yixc dilr bilt `lc Ð

.jkl `l` jkl `a `l :rnync ?xn`wc "aezkd `a `l"ãåòå`lew `aiwr iax i` Ð

.l`rnyi iaxk wifn iabl xn`wùã÷äì øîåçå ì÷ éàî`id `lewe li`ed ?xn`wc Ð

?ycwd iab inp opiliwnc ,"xnege lwe" xninl ivn ikid Ð
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ïåâëecen `nlr ilekc ,xninl ivn `l `kti`e - wifnc zixeaifk wfipc zicir dzidy

`nw `aac `nw wxta opixn`ck .zepwl aiig epi`e ,el yiy zicirn `l` ozep epi`c

iaxl - oiny od mler lya i` ,edine .zixeaifd on oiaeb olek - zixeaif `l` el oi` :(a,f)

dicic zixeaife ,zixeaife zipepia zicir wifnl dil zi`c oebk :xninl ivn ded `aiwr

.wfipc zicirk dicic zicire ,`nlrc zicirk

ivn ded - oiny od elya xn`c o`nl elit`e

wifnc zicirc oebk ediipia `ki`c xninl

- ahin e` sqk e` xn`c o`nlc ,wfipc zixeaifk

mlyn `aiwr iaxle ,l`rnyi iaxl sqk mlyn

.ely ahin

øåù- ycwd ly xey `le `pngx xn` edrx

wifdy lbxe oya dl iwen `l i`n` :dniz

`kil oxwne !"edrx" aizk `l mzdc ,ycwdd z`

dey dxifbe ,dzligzn zcren dpi` oky ,slinl

dlawzp `l - "sqk" "mlyi" "dpizp" "zgz"c

i`c ,oinelyz oiprl `le ,`wec ahin oiprl `l`

,miaxd zeyxa edlek exhtp ok m` - ilin lkl

:xnel yie !oenhe ,miycwend ileqt xeye ,milke

oya ahin slinl `kil ez - "edrx" aizkc oeik

,heicdc xnege lwn ycwdd z` wifdy lbxe

oiprl egk dti oky - heicdl dn :jxtinl `ki`c

egk dti oky :jenqa jixt `peeb i`dke .oxw

,'eke dpn ilr ixd xne`a `l` :xn`w ike .oiwfipa

oiwfpnc meyn - lbxe oya `nwe`l ira `l

oky jxtinl `ki`c xity dizrc` wiq` oiwfp`

`wlq ded `l - deln` oiwfpn la` .egk dti

oa oerny iaxk dl iwen ik `dc ,jxtinl dizrc

oiprl egk dti oky heicdl dn opikxt `l `iqpn

oiwfp edlekc :xnel yi cere .oiwfp` d`pe`e ziaix

,`wxt yixa inlyexia gkenck ,ycwda oixeht

wfp xykda i` ?oiniiw op` dna :xn`c`d - oi

i`e ,ycwd ly xey `le - "edrx xey" :`pipz

oi`e heicdl oiwfp :`iig iax ipz `d - eteb iwfpa

.'ek "dpn ilr ixd" xne`a `l` .deabl oiwfp

lbxe oya `l ycwdl oiwfp gkyn `lc rnyn

(a,h) `nw `aac `nw wxtae .wifnd mc`a `le

edlek`e ,dlirn oda oi`y miqkp :opz inp

c"nl mc` iwfp` elit`e ,i`w zea` drax`

"l`eyd" wxta rnync `de .mc` df dran

ycwdd z` wifnd mc`c (a,hv `rivn `aa)

`de :xn`z m`e .opaxcn epiid - oxw mlyl aiig

ik" (ak `xwie) da aizkc ,dnexzn sili ycwd

mlyl aiig dnexza mzde .wifnl hxt - "lk`i

ab lr s`c :xnel yie !`ed odk oenn wifnc ,oxw

lfebk iedc ,`pixg` `xwn `l` ,witn `xw i`dn `l mewn lkn - mlyl aiig dnexzac

mc` aiigl ie`x xzeic ,mc`n opitli - ycwda ea ixihtc oiwfp edlek `zyde .ewifne exiag

azkc "edrx" ok m` :xn`z m`e .exira gley e` ,xea ziixk ici lr wifnn micia wifnd

ycwda heicdl `pngx xhtc `zkec cga ogky`c e`l i`c :xnel yie ?il dnl `pngx

.dicegl ynegn xehtl `l` ,wifnl hxt "lk`i ik" opiyxc ded `l - ixnbl

éáøå(`,d) `nw `aac `nw wxta :xn`z m`e - `iqpn oa oerny iaxk dl xaq `aiwr

:el iywiz izk` .dififbl `aiwr iax dixaz `d :ipyne !xey ipeeb ixz ipzile :opikxtc

xn`z ,xeae mc` iwfpa egk dti oky - heicdl dn :jxtinl `ki` izk` :xn`z m`e .ixiinw `l ycwdac :xnel yie !diail` oiwelg ediipicc ,ycwd wif`c xeye ,heicd wif`c xey ipzilc

epi` mzc - liwc heicd oxw dn :ikd e"w carinl `ki`c :xnel yie !ely zndy - "el didi znde" (`k zeny) aizkc xeae ,wifnl hxt - "lk`i ik"c ,wifnd mc`a egk rxedy ycwda

.oky lk `l - xingc ycwd oxw ,zicird on crena daeb - wfp ivg `l` mlynãåòåilew`le ,i`w wfip` `aiwr iax xn`wc zicird one li`ed :qxhpewa yxit - ycwdl xnege lw i`n

i`n :eyexit ikdc d`xpe !wfipc zixeaifn `le ,wfipc ahinn mlync xnege lw jixhvi` mewn lknc :dywe !`ed `zerixb ?ycwdl xnege lw i`n ok m` - zixeaifn wifn dil aidic ,`z`

l`rnyi iaxl ixecd`l `aiwr iaxl dil ded `le .xn`w ahin oiprl `l` ,`iqpn oa oerny iax yixcck ,`wtp "edrx"n `dc ,xn`w `l - ycwda wifn iaeigl oiprlc ,ycwdl xnege lw

`le wfipc zicira opiniiyc ,ycwdl xnege lw i`n :eyexit ikdc :uxiz yecexn dnly epiax axde .ixnbl dil xhtc meyn e`l i` jka dcen did envr l`rnyi iaxy oeik ,xnege lw

ca jigxk lre !denk oi`y daeh mlerd seqa zicir ycwdl yi `ny ?ycwdc zicir opirci in .wifnca.wfipca myinl llk jiiy `lc ,opiniiy wifn
iaxe
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קצד
miwxt dyelyaa cenr hn sc ± iriax wxtoihib

àéãäá àéðú.opiniiy wifnca `aiwr iaxlc Ðàéä ïåòîù éáøåicina ipzwc ,oizipzn Ð

.dxn` ,`aiwr iax ly cinlz didy ,oerny iax Ð mlerd oewiz iptn `ziixe`cùéøãã
) "dpnl` cba leagz `l" iab (`,ehw) `rivn `aaa ,`xwc `nrh `nlra inp Ðmixac

.dze` oipkynn dxiyr :xn`wc (ckíìåòä ïå÷éú éðôîxn`iy :`ziixaa ipzwck Ð

,inc aidi `l Ð olfb .'ek lfeb ip` dnl mc`

.inc aidi Ð oqng'åë äðåöøì äàöåélr Ð

.dyxbn lra dgxkøçà øáã éàî`ied ikid Ð

?zixeaifa lwyinl daezkl `nrhàîéú éëåÐ

`nrh `le ,xn`w izixg` `zlin ,xnelk

.`ed zixeaifläì éäùîã øùôàaidi `le Ð

.dyxib dizrcn Ð idy` `lc oeike ,`hib dl

éîúéî àìà.dpnl` zaezk oebk Ðàðéç íåùî
e`ypie miypd ipira og oi`yep miyp` ediy Ð

.mdlïàîî.oizipznc ipd lk xn`w Ðàîéìéà
éîúéîin ,inzin iabe wifn zinc `kid ,oiwfp Ð

minezi iqkpn mirxtp oi` :opz `d ?zicirn iab

!zixeaifn `l`'åë áøò äùòðù ïåâëmlerl Ð

oizipzn dleke ,zipepiaa dicic dipin daezk

,ewfpl epal axr dyrpy ,ixiinw axra

eliaya drxetl ,ezy` zaezkle ez`eldle

on eabe ez`e ,zne ,drxt `le .drxti `l m`

`iab inzin e`lc ab lr s` ,i`ce `kde .axrd

dipic ik i`dc ,zixeaifn `l` dl opiabn `l Ð

.dipic ik i`deáåçå ïé÷æðinp rxtil ediipicc Ð

lr miwrevk d`a dpi` ozriaz ,oa ly miign

Ð axrd on mirxtpyk jkitl .minezid

did m` oad on mirxtp eidy oick epnn mirxtp

.miqkp el eide miigaàéáâ ïàîîel eid m` Ð

.miqkp oaléîð åäéà.axr Ðãáòúùî àìÐ

.jenqa onwl `zkld opiwqt ikdc ,rextl

ïìá÷áepa dqitzdy ,olaw dilr dyrpy Ð

zxeza ecil ozxqn `ide ,dzaezkl oilhlhn

.epal ozxifgde ,zeplawøîàã ïàîì àçéðäÐ

."heyt hb"a `xza `aaaéñëð äéì úéàäåìì
jinq ediilr :xninl `ki`c ,d`eld zrya Ð

.diytp carye xnbe ,dfd axrdãáòúùîÐ

.axrd on oirxtp Ð ok ixg` xdp ethy m`e

øîéîì àëéà éàîmiqkp dil zil i`ce `d Ð

eid `l Ð miqkp dil eed i`c ,oad eze`l

lr exiag z` delnd :opzc ,axrd on mirxet

,(dligz) axrd on rxti `l Ð axr ici

.dligz axrd on razi `l opinweneååäãáÐ

.deln zrya oal miqkpóåãúùàå.`zyd Ð

äéøá éáâì.epa liaya Ðàì ìëä éøáã
ãáòúùîe`l :cere ,`ed `nlra axrc :`cg Ð

.dlyn melk d`ived `ly ,dxqg icin
ïìá÷
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éáøåiab oebk ,`zewtp `ki`c `kid `l` ibilt `l - `xwc `nrh yixcc `id oerny

opiniiy `nrh i`d meyn inp `kde ."miyp el daxi `l" iabe dpnl` cba laeg

.wifncaéëå,xn`w izixg` `zlin meyn :qxhpewa yxit - 'ek witn ikc ikid ik `niz

xzeic `nrh jgxk lr :`niz `lc :xn`w ikdc yxtl d`xpe .`ed zixeaifl `nrh `le

opiyiigc ,`zil - `yil dvex yi`dy dnn

m` dpin daezk opax dil epiwz `lcn .`pigl

.dyxiby cr ezhipwd

íåùîmiyp`d eidiy :qxhpewa yxit - `pig

.mdl e`ypie ,miypd ipira og mi`yep

iax ,opz (`,ct zeaezk) "azekd" wxtac :dywe

yxtnc `ki`e .mday lyekl epzpi :xne` `aiwr

yexitle .`pig meyn ,dy` zaezkl :`xnba

daxc`c ,"lyek" dixwinl dil ded `l qxhpewd

!dy`d ipira og `evnl jixvy ,lyek yi`d

oiyecwc `nw wxtae (a,ap my) "dxrp" wxtae

epzz mkizepa z`e miyp mkipal egw" :(a,l)

i`n eza `l` ,ecia - epa `nlya ,"miyp`l

dy` `yil `ven lrad xzei ,`nl` ?dl ciar

xzei :inp lirle .lra `vnz dy`dy dnn

d`xpe !`ypil dvex dy` `yil dvex yi`dyn

oivtew lkd ediy - `pig meyn yxitc ,g"xtk

inlyexia `icda `zi` ikde ,dp`yil dilr

.oiwxitc

ïàîî`kd - 'ek `ixi` i`n inzin `nili`

dy` zaezk :lirlck iiepyl jiiy `l

:ipzw `dc .ilin lk oicd `ede ,dil `kixhvi`

`nili` :ikd iqxbc mixtq zi`e .zicira oiwfp

lrae oiwfp` jixte ,'ek oirxtp oi` :opzde - inzin

.aeg

ïìá÷áepa dqitzdy :qxhpewa yxit -

ecil ozxqn `ide ,dzaezka oilhlhn

opixn`c :dywe .epal ozxifgde ,zeplaw zxeza

`ypc `kidc (`,crw `xza `aa) "heyt hb"a

`nye !melk deld lr delnl el oi` - cia ozpe

lr s` .dell ozpe delnd cin zernd gwly epiid

`ny - `zlin `ilz oeylac mzd rnync ab

.opira ediiexz

àìà- 'ek carzyn dil zi` i` xn`c o`nl

- dil zi` i`c ,dil zilca ixiin `kde

.oinezil oenn yiy oeik ,zicira i`n` oiwfp

iierzyi`l axr ivn `lc ,miphwa ixiin elit`c

zeabl mdl did `l mewn lkn - ediicda `pic

.inzil iqkp dil zi`c oeik ,zixeaifd on m` ik

l zilca `kdc yxit qxhpewaedil zi` i`c ,di

delnd (`,brw my) "heyt hb"a ol `niiw `d -

.dligz axrd on mirxtp oi` axr ici lr exiag

.olawa ixii` `kdc :dywe
devn
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גיטין. הניזקין - פרק חמישי דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oihib(oey`x meil)
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,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,÷féðl dpeekdìL eäãN áèéî ¦¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥©¨¥¤
dìL Bîøk áèéîe ÷éfîd.÷éfîl`rnyi iaxe `aiwr iaxy ixd ©¦¥©©§¤©¦

ly e` wfipd ly zerwxwd itl rawp 'ahin'd m`d miwleg
.wifnddaeb wfipdy dpyna xn`p recn `iyewl zxfeg `xnbd

jk lr d`iane dxez oic df `ld ,mlerd oewiz iptn zicirn
:xg` uexizíìBòì ,øîà àðéáøïéúéðúîk epizpyn -àáé÷ò éaø ¨¦¨¨©§¨©§¦¦©¦£¦¨

ïðéîééL ÷éfîãa àúééøBàcî øîàc ,àéäwifnd lr dxezdn - ¦§¨©¦§©§¨¦§©¦¨§¦©
,eizerwxway zicirdn mlylåoic lr dazky dpynd §

,mlerd oewiz iptn `ziixe`càéä ïBòîL éaødidy oerny iax - ©¦¦§¦
,dxn` `aiwr iax ly ecinlzàø÷c àîòè Léøãcozep didy - §¨¦©§¨¦§¨

.`picl dpin `wtp jkn dler xy`k mb ,dxezd ipicl minrhäîe©
à÷ íòhøîoewiz iptn zicirn daeb wfipy dxn`y epizpyne - ©©¨¨©

,dxezd ly oicd mrh z` x`al dzpeek ,mlerdíòh äîdxn` ©©©
y dxez,íìBòä ïewéz éðtî ,úécéòa ïäì ïéîL ïé÷æépäx`eand itk ©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦¦§¥¦¨¨
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,`xnbd daiyn .zipepiad z` epnn zeabl ick epelieäzà ,ïk íà¦¥©¨
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,àNpéìziabp daezky erci m` `ypdln miyp erpni `le ¦¨¥

.zixeaifnøçà øáciptn ,zixeaifa dpic daezk recn xg` mrh - ¨¨©¥
yäMàe zyxbznäàöBéhb ici lr dlra zeyxnàlLå dðBöøì ¦¨§¨¦§¨§¤Ÿ

dðBöøì,dgxk lra oiae dznkqda oia -Bðéà Léàäådyxbn ¦§¨§¨¦¥
edàéöBîezeyxnc éàî :àøîâä úìàåù .BðBöøì àlàøçà øá- ¦¨¤¨¦§©¨¨©¥

lra dy`d iyexib oial zixeaifn daezk ziiab oia zekiiyd dn
:`xnbd daiyn .dgxkmrh cer zzl d`a `l `ziixady

.xg` oipra zwqer `l` ,zixeaifn daezk ziiablàîéz éëå- §¦¥¨
,xn`z `nyeäéà dì ÷étî éëc éëéä ékyxbny lray myky - ¦¥¦§¦©¦¨¦

,ezy` z`dépéî äaeúk ïðaø dì eðéwzdl oziy minkg epwiz - ©¦¨©¨¨§¨¦¥
,daezkmb jkéäéà à÷ôð ékici lr dyxbl el znxeb `idyk - ¦©§¨¦¦

,eze` dhipwn `idydpéî äaeúk ïðaø déì éðwúéì énðmy mb - ©¦¦©§¥¥©¨¨§¨¦¨
.daezk el ozz `idy epwzi

:`ziixad dper df lr,òîL àzoky ,dy`l yi` zencl oi`äMà ¨§©¦¨
,dðBöøì àlLå dðBöøì äàöBé`ly ick daezk dl epwiz okle §¨¦§¨§¤Ÿ¦§¨

,d`ivedl eipira dlw `dzåeli`BðBöøì àlà àéöBî Bðéà Léàä §¨¦¥¦¤¨¦§
`idyk mb,ezhipwndyxbny di`xde .daezk el epwiz `l okle

ixdy ,epevxnøLôàelàhéâa dì éäLîcz` zzln oizndl - ¤§¨§©§¥¨§¦¨
:epevxl df ixd ,dzr dyxbn `ed m`e ,hbd

dpyna epipyyäMà úaeúkdpicäòã úàáåî àøîâá :úéøeaéæa §©¦¨§¦¦
áøc déøa àøèeæ øî øîà :úéðåðéáá äðéã ìòáäî úéáâðù äáåúëù¨©©§¨§¥§©

ïøîà àì ,ïîçð,zixeaifa dpic daezky epxn` `l -éîúiî àlà ©§¨Ÿ£¨¨¤¨¦©§¥
,minezin daezkd z` daeb xy`k wx -ìáàdaeby dyexb £¨

dzaezkdéãéc dépéîdpic ,envr lradn -.úéðBðéáadywn ¦¥¦¥§¥¦

:`xhef xn lr `xnbdéîúiîdiiaba zwqer dpyndy zxn` - ¦©§¥
,minezinàéøéà éàîiabl `weec hwp recn -äMà úaeúkdaeby ©¦§¨§©¦¨
,zixeaifnénð éléî ìk eléôàminezin miabp mixg` zeaeg mb - £¦¨¦¥©¦

,zixeaifn wx.úéøeaéfä ïî àlà íéîBúé éñëpî íéòøôð ïéà ïðz àäc§¨§©¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦©¦¦
åàì àlàjgxk lr -dépéîs`e ,lradn diiaba zwqer dpynd - ¤¨¨¦¥

.`xhef xn ixac exzqpe ,zixeaifn ziabp daezk ok it lrzvxzn
:`xnbdíìBòìdiiaba zwqer dpyndéîúiîxn ixacke,`xhef §¨¦©§¥

dhwp recne ,zixeaifn miabip zeaeg x`y mby dywedy dne
,dy` zaezk `weec dpynddéì àëéøèöéà äMà úaeúëe- §©¦¨¦§§¦¨¥

,daezka yi cgein yecigeìé÷à àpéç íeMî àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨¦¦¨£¦
dab ïðaømiypd ipira og miyp`d e`vniy icky mixaeq epiid - ©¨¨©¨

`dz dzaezky minkg dilr eliwd ,mdl `ypdl dpnkqze
,minezin mb zipepian ziabpïì òîLî à÷ziabp daezk mby ¨©§©¨

.zixeaifn wx minezin`xhef xn ixac z` xezql dqpn `xnbd
:`ziixan,òîL àz ,àáø øîà`ziixaa epipy,øîBà øéàî éaø ¨©¨¨¨§©©¦¥¦¥

äMà úaeúkziabp.úéðBðéáa,dl`yd zl`ypïànîziabp inn - §©¦¨§¥¦¦©
,zipepiaaéîúiî àîéìéà,minezidn xn`p m` -éaøì déì úéì ¦¥¨¦©§¥¥¥§©¦

øéàîxaeq `l xi`n iax ike -íéîBúé éñëpî íéòøôð ïéà ïðúc àä ¥¦¨¦§©¥¦§¨¦¦¦§¥§¦
åàì àlà .úéøeaéfä ïî àlàlr -diiabl oiekzd xi`n iaxy jgxk ¤¨¦©¦¦¤¨¨

dépéî,lradn -úéøeaéæa éøáñ ïðaøc ììëîjkn rnype - ¦¥¦§©§©¨¨¨§¥§¦¦
daezk miaeb lradn mby mixaeq eilr miwlegy minkgy

.`xhef xn ixac exzqpe ,zixeaifn:`xnbd zvxznàìlr dyw Ÿ
,`xhef xnéîúiî íìBòìdaezk ziiaba xaic xi`n iax zn`a - §¨¦©§¥
,minezidnéðàLåoic dpeye -äMà úaeúkzeaeg x`yn,`idy §©¦§©¦¨

,minezin mb zipepian ziabipàpéç íeMî`ypdl dpnkqzy ick - ¦¦¨
,zeaeg x`yl daezk oia miwlgn `le miwleg minkge ,miyp`l
xn ixacke ,zipepian daezkd ziabip zercd lkl lradn la`

.`xhef:`xhef xn cbp dpyndn di`x d`ian `xnbd,éiaà øîà̈©©©¥
òîL àz,dpyna epipyy dnnáBç ìòáe ,úécéòa ïäì ïéîL ïé÷æépä ¨§©©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦©©

,úéøeaéæa äMà úaeúëe ,úéðBðéáa,dl`yd zl`ypïànîinn - §¥¦§©¦¨§¦¦¦©
,epic z` el`n cg` lkl miaeb,éîúiî àîéìéàxn`p m` ¦¥¨¦©§¥

,minezidn diiabl dpeekdyàéøéà éàîiabl `weec dnl -úaeúk ©¦§¨§©
äMà,zixeaifn daeby epipyixdeéðä ìk eléôà,aeg lrae wfip - ¦¨£¦¨¨¥
énðon `l` minezidn miaeb oi`y itl ,zixeaifn miaeb mb - ©¦

.zixeaifddépéî åàì àlàdiiaba zwqer dpyndy jgxk lre - ¤¨¨¦¥
,zixeaifn ziabip `id wxy x`ydn dpey daezke ,envr aiigdn
.zipepian daezk ziabip lradny xn`y `xhef xn ixac exzqpe

:àøèåæ øî ãâð äéàøä úééçãì äîã÷ä`xnba x`ean(.crw a"a)

,mzq axr .olaw axre mzq axr ,miaxr ibeq ipy mpyiy
aiige ,'rxet ip`e sqk ipeltl deld' delnl ezxin`a carzyn©§¥
delnd oi` j` ,mlyi `l deld m` aegd z` delnl mlyl didi
,olaw axr .deld z` raziy mcew ,dfd axrd z` reazl i`yx
z` aiign `ede ,'jl oz` ip`e el oz' delnl ezxin`a carzyn
z` dligz razi delndy ilan mb ,d`eldd z` rextl envr
rextl envr lr lawn `edy oeik ,olaw axr `xwp df axr .deld

:`xnbd dgec :deld `ed eli`k d`eldd z`øa àçà áø øîà̈©©©¨©
,á÷òé`l` ,lradn e` minezin diiaba zwqer `l epizpynàëä ©£Ÿ¨¨
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àéãäá àéðú.opiniiy wifnca `aiwr iaxlc Ðàéä ïåòîù éáøåicina ipzwc ,oizipzn Ð

.dxn` ,`aiwr iax ly cinlz didy ,oerny iax Ð mlerd oewiz iptn `ziixe`cùéøãã
) "dpnl` cba leagz `l" iab (`,ehw) `rivn `aaa ,`xwc `nrh `nlra inp Ðmixac

.dze` oipkynn dxiyr :xn`wc (ckíìåòä ïå÷éú éðôîxn`iy :`ziixaa ipzwck Ð

,inc aidi `l Ð olfb .'ek lfeb ip` dnl mc`

.inc aidi Ð oqng'åë äðåöøì äàöåélr Ð

.dyxbn lra dgxkøçà øáã éàî`ied ikid Ð

?zixeaifa lwyinl daezkl `nrhàîéú éëåÐ

`nrh `le ,xn`w izixg` `zlin ,xnelk

.`ed zixeaifläì éäùîã øùôàaidi `le Ð

.dyxib dizrcn Ð idy` `lc oeike ,`hib dl

éîúéî àìà.dpnl` zaezk oebk Ðàðéç íåùî
e`ypie miypd ipira og oi`yep miyp` ediy Ð

.mdlïàîî.oizipznc ipd lk xn`w Ðàîéìéà
éîúéîin ,inzin iabe wifn zinc `kid ,oiwfp Ð

minezi iqkpn mirxtp oi` :opz `d ?zicirn iab

!zixeaifn `l`'åë áøò äùòðù ïåâëmlerl Ð

oizipzn dleke ,zipepiaa dicic dipin daezk

,ewfpl epal axr dyrpy ,ixiinw axra

eliaya drxetl ,ezy` zaezkle ez`eldle

on eabe ez`e ,zne ,drxt `le .drxti `l m`

`iab inzin e`lc ab lr s` ,i`ce `kde .axrd

dipic ik i`dc ,zixeaifn `l` dl opiabn `l Ð

.dipic ik i`deáåçå ïé÷æðinp rxtil ediipicc Ð

lr miwrevk d`a dpi` ozriaz ,oa ly miign

Ð axrd on mirxtpyk jkitl .minezid

did m` oad on mirxtp eidy oick epnn mirxtp

.miqkp el eide miigaàéáâ ïàîîel eid m` Ð

.miqkp oaléîð åäéà.axr Ðãáòúùî àìÐ

.jenqa onwl `zkld opiwqt ikdc ,rextl

ïìá÷áepa dqitzdy ,olaw dilr dyrpy Ð

zxeza ecil ozxqn `ide ,dzaezkl oilhlhn

.epal ozxifgde ,zeplawøîàã ïàîì àçéðäÐ

."heyt hb"a `xza `aaaéñëð äéì úéàäåìì
jinq ediilr :xninl `ki`c ,d`eld zrya Ð

.diytp carye xnbe ,dfd axrdãáòúùîÐ

.axrd on oirxtp Ð ok ixg` xdp ethy m`e

øîéîì àëéà éàîmiqkp dil zil i`ce `d Ð

eid `l Ð miqkp dil eed i`c ,oad eze`l

lr exiag z` delnd :opzc ,axrd on mirxet

,(dligz) axrd on rxti `l Ð axr ici

.dligz axrd on razi `l opinweneååäãáÐ

.deln zrya oal miqkpóåãúùàå.`zyd Ð

äéøá éáâì.epa liaya Ðàì ìëä éøáã
ãáòúùîe`l :cere ,`ed `nlra axrc :`cg Ð

.dlyn melk d`ived `ly ,dxqg icin
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opiniiy `nrh i`d meyn inp `kde ."miyp el daxi `l" iabe dpnl` cba laeg

.wifncaéëå,xn`w izixg` `zlin meyn :qxhpewa yxit - 'ek witn ikc ikid ik `niz
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m` dpin daezk opax dil epiwz `lcn .`pigl

.dyxiby cr ezhipwd

íåùîmiyp`d eidiy :qxhpewa yxit - `pig

.mdl e`ypie ,miypd ipira og mi`yep

iax ,opz (`,ct zeaezk) "azekd" wxtac :dywe

yxtnc `ki`e .mday lyekl epzpi :xne` `aiwr

yexitle .`pig meyn ,dy` zaezkl :`xnba

daxc`c ,"lyek" dixwinl dil ded `l qxhpewd

!dy`d ipira og `evnl jixvy ,lyek yi`d

oiyecwc `nw wxtae (a,ap my) "dxrp" wxtae

epzz mkizepa z`e miyp mkipal egw" :(a,l)

i`n eza `l` ,ecia - epa `nlya ,"miyp`l

dy` `yil `ven lrad xzei ,`nl` ?dl ciar

xzei :inp lirle .lra `vnz dy`dy dnn

d`xpe !`ypil dvex dy` `yil dvex yi`dyn

oivtew lkd ediy - `pig meyn yxitc ,g"xtk

inlyexia `icda `zi` ikde ,dp`yil dilr

.oiwxitc

ïàîî`kd - 'ek `ixi` i`n inzin `nili`

dy` zaezk :lirlck iiepyl jiiy `l

:ipzw `dc .ilin lk oicd `ede ,dil `kixhvi`
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lrae oiwfp` jixte ,'ek oirxtp oi` :opzde - inzin

.aeg

ïìá÷áepa dqitzdy :qxhpewa yxit -
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.olawa ixii` `kdc :dywe
devn

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

"ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî" :àéãäa àéðz¯ ©§¨§¤§¨¥©¨¥¥©©§§©¥
éøác ,÷féð ìL Bîøk áèéîe ÷féð ìL eäãN áèéî¥©¨¥¤¦¨¥©©§¤¦¨¦§¥
ìL eäãN áèéî :øîBà àáé÷ò éaø ;ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥©¨¥¤
íìBòì :øîà àðéáø !÷éfî ìL Bîøk áèéîe ÷éfî©¦¥©©§¤©¦¨¦¨£©§¨
÷éfîãa àúééøBàcî :øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ïéúéðúî©§¦¦©¦£¦¨¦§¨©¦§©§¨¦§©¦
äîe ,àø÷c àîòè Léøãc ,àéä ïBòîL éaøå ,ïðéîééL̈§¦©§©¦¦§¦§¨¥©§¨¦§¨©
?úécéòa ïäì ïéîL ïé÷fépä íòh äî ,øîà÷ íòh©©¨¨©©©©©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦
éðtî :ïBòîL éaø øîà ,àéðúc .íìBòä ïewéz éðtî¦§¥¦¨¨§©§¨¨©©¦¦§¦§¥
íéðìæbä éðtî ?úécéòa ïäì ïéîL ïé÷fépä eøîà äî̈¨§©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦¦§¥©©§¨¦
ìæBb éðà änì :íãà øîàiL éãk ,ïéðñîçä éðtîe¦§¥©©§¨¦§¥¤Ÿ©¨¨¨¨£¦¥
ïéìèBðå éñëðì ïéãøBé ïéc úéa øçîì ?ñîBç éðà änìå§¨¨£¦¥§¨¨¥¦§¦¦§¨©§§¦
äøBza áeúkM äî ìò íéëîBñå ,élL äàð äãN̈¤¨¨¤¦§§¦©©¤¨©¨
eøîà Cëéôì ,"ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî"¥©¨¥¥©©§§©¥§¦¨¨§
áBç ìòa eøîà äî éðtî ;úécéòa ïäì ïéîL ïé÷fépä©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦¦§¥¨¨§©©
äàð äãN Bøéáçì íãà äàøé àlL éãk ?úéðBðéáa§¥¦§¥¤Ÿ¦§¤¨¨©£¥¨¤¨¨
,éáBça epaâàL éãk epåìàå õBt÷à :øîàéå ,äàð äøéãå§¦¨¨¨§Ÿ©¤§§©§¤§¥¤¤§¤§¦

.úéðBðéáa áBç ìòa eøîà Cëéôì¯àäé ,äzòî àlà §¦¨¨§©©§¥¦¤¨¥©¨§¥
!úéøeaéæa¯.ïéåBì éðôa úìc ìòBð äzà ,ïk íà §¦¦¦¥©¨¥¤¤¦§¥¦

äMà úaeúk¯øéàî éaø ,äãeäé éaø éøác ,úéøeaéæa §©¦¨§¦¦¦§¥©¦§¨©¦¥¦
eøîà äî éðtî :ïBòîL éaø øîà .úéðBðéáa :øîBà¥§¥¦¨©©¦¦§¦§¥¨¨§
äöBø LéàäM änî øúBiL ?úéøeaéæa äMà úaeúk§©¦¨§¦¦¤¥¦©¤¨¦¤
äàöBé äMà :øçà øác .àNpéì äöBø äMàä ,àOéì¦¨¨¦¨¨¦¨¥¨¨©¥¦¨§¨
àlà dàéöBî Bðéà Léàäå ,dðBöøì àlLå dðBöøì¦§¨§¤Ÿ¦§¨§¨¦¥¦¨¤¨
éëc éëéä ék :àîéz éëå ?øçà øác éàî .BðBöøì¦§©¨¨©¥§¦¥¨¦¥¦§¦
ék ,dépéî äaeúk ïðaø dì eðéwz eäéà dì ÷étî©¥¨¦©¦¨©¨©§¨¦¥¦

dpéî äaeúk ïðaø déì éðwúéì éîð éäéà à÷ôð¯àz ¨§¨¦¦©¦¦©§¥¥©¨©§¨¦¨¨
dðBöøì äàöBé äMà :òîLLéàäå ,dðBöøì àlLå §©¦¨§¨¦§¨§¤Ÿ¦§¨§¨¦

.àhéâa dì éäLîc øLôà ,BðBöøì àlà àéöBî Bðéà¥¦¤¨¦§¤§¨§©§¥¨§¦¨
áøc déøa àøèeæ øî øîà ."úéøeaéæa äMà úaeúk"§©¦¨§¦¦£©¨§¨§¥§©

déãéc dépéî ìáà ,éîúiî àlà ïøîà àì :ïîçð¯ ©§¨¨£¨©¤¨¦¨§¥£¨¦¥¦¥
.úéðBðéáa¯eléôà ?äMà úaeúk àéøéà éàî ,éîúiî §¥¦¦¨§¥©¦§¨§©¦¨£¦

íéîBúé éñëpî íéòøôð ïéà :ïðz àäc ,éîð éléî ìk̈¦¥©¦§¨§©¥¦§¨¦¦¦§¥§¦
!dépéî ,åàì àlà !úéøeaéfä ïî àlà¯,éîúiî íìBòì ¤¨¦©¦¦¤¨¨¦¥§¨¦¨§¥

àðéîà Czòc à÷ìñ ,déì àëéøèöéà äMà úaeúëe§©¦¨¦§§¦¨¥¨§¨©§¨¨¦¨
:øîBà øéàî éaø ,òîL àz :àáø øîà .ïì òîLî à÷ ,dab ïðaø eìéwà àpéç íeMî¦¦¨©¥©¨©©¨¨©§©¨£©¨¨¨§©©¦¥¦¥

äMà úaeúk¯?úéøeaéfä ïî àlà íéîBúé éñëpî íéòøôð ïéà :ïðúc àä øéàî éaøì déì úéì ,éîúiî àîéìéà ?ïànî ;úéðBðéáa §©¦¨§¥¦¦©¦¥¨¦¨§¥¥¥§©¦¥¦¨¦§©¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦©¦¦
:òîL àz ,ééaà øîà .àpéç íeMî ,äMà úaeúk éðàLå ,éîúiî íìBòì ,àì !úéøeaéæa :éøáñ ïðaøc ììkî ,dépéî ,åàì àlà¤¨¨¦¥¦§¨§©¨©¨§¦§¦¦¨§¨¦¨§¥§¨¥§©¦¨¦¦¨£©©©¥¨§©

áBç ìòáe ,úécéòa ïäì ïéîL ïé÷fépä¯äMà úaeúëe ,úéðBðéáa¯?äMà úaeúk àéøéà éàî ,éîúiî àîéìéà ?ïànî ;úéøeaéæa ©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦©©§¥¦§©¦¨§¦¦¦©¦¥¨¦¨§¥©¦§¨§©¦¨
ïðé÷ñò éàîa àëä :á÷òé øa àçà áø øîà !dépéî åàì àlà !éîð éðä ìk eléôà¯ìòáì ,Bðá é÷æðì áøò äNòpL ïBâk £¦¨¨¥©¦¤¨¨¦¥£©©©¨©©£Ÿ¨¨§©¨§¦©§¤©£¨¨¥§¦§¥§§©©

éaâî ék éîð eäéà ,eáb íéiçîc áBç ìòáe ïé÷féð ;déðéc ék éàäå déðéc ék éàäå ,Búlk úaeúëìå ,Bða áBç¯.éaâî íéiçîk §§¦§©©¨§©¦¦¥§©¦¦¥¦¨¦©©§¥©¦¨¦©¦¦©§¥¦§©¦©§¥
éaâî ék éîð eäéà ,éîúiî ?àéáb ïànî äúéî øçàìe ,àéáb äúéî øçàìc äMà úaeúk¯.éaâî äúéî øçàìk¯÷Btéúå §©¦¨¦§©©¦¨¨§¨§©©¦¨¦©¨§¨¦¨§¥¦©¦¦©§¥¦§©©¦¨©§¥§¥

!ãaòzLî àì äaeúëc áøòc déì¯.ïìa÷a¯ãaòzLî äålì éñëð déì úéìc áb ìò óà ïìa÷ :øîàc ïàîì àçéðä¯ ¥§¨¥¦§¨¨¦§§§¥§©§¨¨¦¨§©§¨©©§¨©©©§¥¥¦§¥©Ÿ¤¦§§§¥
?øîéîì àkéà éàî ,ãaòzLî àì déì úéì éà ,ãaòzLî déì úéà éà :øîàc ïàîì àlà ,øétL¯eåäãa :àîéà úéòaéà ©¦¤¨§©§¨©¦¦¥¦§§§¥¦¥¥¨¦§§§¥©¦¨§¥©¦¨¥¥¨¦§¨

äaeúëc áøò :øîzéà .déLôð ãaòLî éãeaòL déøa éaâì ìk :àîéà úéòaéàå ;óeczLéàå déì¯,ãaòzLî àì ìkä éøác ¥§¦§©§¦¨¥¥¨¨§©¥§¥¦§¥§©§¥©§¥¦§©¨¥¦§¨¦§¥©ŸŸ¦§§§¥
ïìá÷

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oihib(oey`x meil)

àéãäa àéðzdxeza xn`p ,yexita `ziixaa epipy -eäãN áèéî' ©§¨§¤§¨¥©¨¥
,'ílLé Bîøk áèéîel dpeekdeìL Bîøk áèéîe ÷féð ìL eäãN áèéî ¥©©§§©¥¥©¨¥¤¦¨¥©©§¤

,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,÷féðl dpeekdìL eäãN áèéî ¦¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥©¨¥¤
dìL Bîøk áèéîe ÷éfîd.÷éfîl`rnyi iaxe `aiwr iaxy ixd ©¦¥©©§¤©¦

ly e` wfipd ly zerwxwd itl rawp 'ahin'd m`d miwleg
.wifnddaeb wfipdy dpyna xn`p recn `iyewl zxfeg `xnbd

jk lr d`iane dxez oic df `ld ,mlerd oewiz iptn zicirn
:xg` uexizíìBòì ,øîà àðéáøïéúéðúîk epizpyn -àáé÷ò éaø ¨¦¨¨©§¨©§¦¦©¦£¦¨

ïðéîééL ÷éfîãa àúééøBàcî øîàc ,àéäwifnd lr dxezdn - ¦§¨©¦§©§¨¦§©¦¨§¦©
,eizerwxway zicirdn mlylåoic lr dazky dpynd §

,mlerd oewiz iptn `ziixe`càéä ïBòîL éaødidy oerny iax - ©¦¦§¦
,dxn` `aiwr iax ly ecinlzàø÷c àîòè Léøãcozep didy - §¨¦©§¨¦§¨

.`picl dpin `wtp jkn dler xy`k mb ,dxezd ipicl minrhäîe©
à÷ íòhøîoewiz iptn zicirn daeb wfipy dxn`y epizpyne - ©©¨¨©

,dxezd ly oicd mrh z` x`al dzpeek ,mlerdíòh äîdxn` ©©©
y dxez,íìBòä ïewéz éðtî ,úécéòa ïäì ïéîL ïé÷æépäx`eand itk ©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦¦§¥¦¨¨

.oldl `ziixaaeøîà äî éðtî ,ïBòîL éaø øîà àéðúcrecn - §©§¨¨©©¦¦§¦§¥¨¨§
dxeza xn`pyéðtîe íéðìæbä éðtî ,úécéòa ïäì ïéîL ïé÷æépä©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦¦§¥©©§¨¦¦§¥

íãà øîàiL éãk .ïéðñîçä,eala,ñîBç éðà änìå ìæBb éðà änì ©©§¨¦§¥¤Ÿ©¨¨¨¨£¦¥§¨¨£¦¥
íéëîBñå ,élL äàð äãN ïéìèBðå éñëðì ïéãøBé ïéc úéa øçîìoic zia §¨¨¥¦§¦¦§¨©§§¦¨¤¨¨¤¦§§¦

eøîà Cëéôì ,'ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî' äøBza áeúkM äî ìò©©¤¨©¨¥©¨¥¥©©§§©¥§¦¨¨§
åðéã áåç ìòá äîì úøàáî àúééøáä .úécéòa ïäì ïéîL ïé÷fépä©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦

eøîà äî éðtî :úéðåðéááy minkgáBç ìòaepicúéðBðéáa`le ¦§¥¨¨§©©§¥¦
,zicirn dabiy epwizíãà äàøé àlL éãkiyyäàð äãN Bøéáçì §¥¤Ÿ¦§¤¨¨©£¥¨¤¨¨

øîàéå ,äàð äøéãå,eailaepåìàå õBt÷àipnn zeell edzt` - §¦¨¨¨§Ÿ©¤§§©§¤
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.xg` oipra zwqer `l` ,zixeaifn daezk ziiablàîéz éëå- §¦¥¨
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:`xnbdíìBòìdiiaba zwqer dpyndéîúiîxn ixacke,`xhef §¨¦©§¥
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z` aiign `ede ,'jl oz` ip`e el oz' delnl ezxin`a carzyn
z` dligz razi delndy ilan mb ,d`eldd z` rextl envr
rextl envr lr lawn `edy oeik ,olaw axr `xwp df axr .deld
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,onl`zzy e` dze` yxbi epa m` dzaezk z` epa zy`l mlyl
.zne dy`d z` `yp oadeoi`e zn aiigdy ,el` mixwna

.elld zeaegd z` axrdn miaeb ,eiqkpn mlyl minezilék éàäå§©¦
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axr ,ipyd oica mb,áBç ìòác ïìa÷aiigznyz` delnl mlyl ©§¨§©©
mi`xen`d ewlgp `l ,deld z` dligz reazl ilan aegd

leãaòzLî ìkä éøác.onfd `aa aegd z` mlyl eilre ,axrd ¦§¥©Ÿ¦§©§¥
`l `ede ,aegd z` rextl ezrca xneb `edy iptn mrhde
jnq lr oenn `ived delndy ,cere .rxti deldy jk lr jnzqn

.jkn d`pd el yie ezeaxr
a la`áøòmzqáBç ìòác`l deld m` wx rextl aiigzny , ¨¥§©©

,rxtiåaxräaeúëc ïìa÷ila daezkd z` rextl aiigzny §©§¨¦§¨
,lrad z` reazldfaéâéìt,ewlgp -øîàc ïàîì àkéàyi - §¦¥¦¨§©§¨©

y xn`yäåìì éñëð déì úéìc áb ìò óàmiqkp oi` m` s`y - ©©©§¥¥¦§¥§Ÿ¤
dell,lral okeãaòzLî.mlyl axrdøîàc ïàîì àkéàåyie - ¦§©§¥§¦¨§©§¨©

wxy xn`ydéì úéà éàxneb axrd ,miqkp lrale dell yi m` - ¦¦¥
e ezrca,ãaòzLîjxhvi `ed m`y jk lr jneq `edy itl ¦§©§¥

la` .zeabl okidn el didi ,mlyldéì úéì éàdell miqkp ¦¥¥
ezrca xneb axrd oi` ,lrale`ede rextl.ãaòzLî àìŸ¦§©§¥

eäleëa àúëìéäå,epxkfdy miaxrd lka -ìc áb ìò óàdéì úé- §¦§§¨§§©©©§¥¥
el oi`y,lrale dell miqkpãaòzLî,axrdøaueg -áøòî ¦§©§¥©¥¨¥

mzqdéì úéàc áb ìò óàc ,äaeúëcel yiy -,lral miqkpàì ¦§¨§©©©§¦¥Ÿ
ãaòzLî.axrd ¦§©§¥

`xnbd zl`eyàîòè éàî.zaiign dpi` z`fk zeaxr recn - ©©§¨
`xnbd dperãáòc àeä äåöîriiql devn ziiyrl wx ezpeek - ¦§¨§¨©

,daezkd z` rextl ezrca xnb `le ,oi`eyipaåy ceréãéî àì §Ÿ¦¦
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jnq lr sqk `ived exiagy lr axrl d`pd oi`e ,daezkd
.carzyn epi` okle ,ezeaxr

òîL àz ,àðéáø øîà`xhef xn cbp di`x `iadl yiòîàøwé ¨©¨¦¨¨§©¥¦¨¨
ïézðwúcdabiz daezky dllba epwz minkgy daiqdn - §©©§¦

lirl `ziixaa xn`p .zixeaifn(:hn)y iptn did mnrhy ,øúBé¥
,àOéì äöBø LéàäM änîdCzòc à÷ìñ éàå ,àNpéì äöBø äMà- ¦©¤¨¦¤¦¨¦¨¨¦¨¥§¦¨§¨©§¨

dpi` zixeaifn diiabdy `xhef xn ixack jzrca dlrz m`e
`l`,éîúiî,ok m`àeä éîúéc íeMî éàällba `id dpwzd - ¦©§¥©¦§©§¥

.`ypdl dvex dy`dy llba `le ,mzaehle minezid
àøèeæ øîc àzáeéz`xhef xn ixac lr daeyzd -àzáeéz`id - §§¨§©§¨§§¨

ziabipyk mb zixeaifa dpic daezke ,`kxit dilr oi`y daeyz
.lradn

àöBiä áBç øèL ,ïîçð áøc déîMî ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà̈©©§¨§¥§©©§¨¦§¥§©©§¨§©©¥
ïéîBúiä ìò-eipa z` raez delnde ,zne xhya sqk del mc` ©©§¦

y ,`ed oicd .eaeg z` el rextlBa áeúkL ét ìò óà,xhya - ©©¦¤¨
dn aegd z` rextl aiigzn deeldyçáL,zicir rwxwn -Bðéà ¤©¥

äáBbminezidn.úéøeaéfä ïî àlà ¤¤¨¦©¦¦
òãz éiaà øîà,eixacl di`xe -áBç ìòácdeeldn daebydéðéc ¨©©©¥¥©§©©¦¥

,úéðBðéáaéîúiîeepic minezin daeb `edyk ok it lr s`e - §¥¦¦©§¥
,úéøeaéæa,zicirn rextl aiigzd deeld m` mb ,jkitle §¦¦

.zixeaifdn `l` daeb epi` ,minezidn daeb delndyk
àáø déì øîà,iia`làzLä éëäixd ,mixwnd ipy oia oeinc oi` - ¨©¥¨¨¨¦©§¨

mzqàìeòãk ,úéøeaéæa àúééøBàcî déðéc áBç ìòa`lery enke - ©©¦¥¦§©§¨§¦¦¦§¨
,weqtn df oic dlrd,úéøeaéæa áBç ìòa äøBz øác ,àìeò øîàc§¨©¨§©¨©©§¦¦

øîàpL,deeldn gwel delndy oekyn oipraLéàäå ãîòz õeça' ¤¤¡©©©£Ÿ§¨¦
'Bâå'dvEgd hFard z` Lil` `ivFi Fa dWp dY` xW`ck mixac) §£¤©¨¤¦¥¤¤¨£©¨
(`ideelde ,deeld ly ezial uegn cenrz delnd dz` ,eyexity ,

ixde .oekynd z` jil` `ivei ,ea dyep dz`yLéà ìL Bkøc äî©©§¤¦
zern delyàéöBäìd z` ,xne` ied ,oerxtlúBçtrexbde §¦¨

íéìëaLel ozep `ed ,rwxw rextl dvex deeldyk mb jke ,ely ¤§¥¦
ly epic dxezdny ,ok m` epcnl ,ely zixeaifd rwxwd z`

.zixeaifa delndeøîà íòh äîey minkgáBç ìòaepic,úéðBðéáa ©©©¨§©©§¥¦
,ïéBì éðôa úìc ìBòðz àlL éãkrxti deeldy rci delnd m`y §¥¤Ÿ¦§¤¤¦§¥¦

.miyp`l sqk zeeldln rpni `ed zixeaifa eaeg z`åokléaâ §©¥
éîúé,minezid z` raez delnde deeld znyk -ïðaø deî÷Bà ©§¥§¨©¨¨

àúééøBàcà.zixeaifn daeby dxez oic lr epic z` opax ecinrd - ©§¨§¨
àëä àlàya yxetna aiigzd deeldy o`k la` -mlyl xh ¤¨¨¨

rextl delnl axr dzyrp rwxwde ,ely zicir rwxwn delnl
,aegd dpnndéðéãc ïåékdf dxwna card lyàúééøBàcîrextl ¥¨§¦¥¦§©§¨

,úécéòaokl ,dxezdn carzyny axr lk enkeléôàdelndyk §¦¦£¦
daebénð ,éîúiîzeabl epic f` mb -.úécéòa ¦©§¥©¦§¦¦

,`xnbd dywnàáøìeraezd ly epic dxezdn m`y xaeqd §¨¨
,minezin mb daeb `ed jk ,zicirn zeabläàæBç íøáà éðúäåïéà , §¨¨¥©§¨¨¨¥

ïéòøôða`d ly zeaegeléôàå ,úéøeaéfä ïî àlà ,ïéîBúé éñëpîm` ¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦©¦¦©£¦
mirxtpdïé÷féð ïä,zicirn zeabl mpice mdia` ici lr ewefipy ¥¦¨¦

.zixeaifn miaeb md minezidn mewn lknïðéc ïé÷féð àäå§¨¦¨¦¦¨
úécéòa àúééøBàcîm`e ,zixeaif miaeb md minezin ,ok it lr s`e , ¦§©§¨§¦¦

.zixeaif minezin dabi ,zicir el ribn dxezdny deln mb ok
,`xnbd zvxznàëä`ziixaaïðé÷ñò éàîaxaecn -äúéäL ïBâk ¨¨§©©§¦¨§¤¨§¨

d rwxwd÷féðc úécéòdeeykend rwxwd.÷éfîc úéøeaéæåezhiya ¦¦§¦¨§¦¦§©¦§
lyàéä ìàòîLé éaø,diepyBàcî øîàcïðéîééL ÷féðãa àúééø- ©¦¦§¨¥¦§¨©¦§©§¨¦§¦¨¨§¦©

leki wifnde ,wfipd ly eizerwxw itl zicird zrawp dxezdny
,ely zixeaifd z` mlyleðéwz íìBòä ïewéz éðtîeepwiz -ïðaø ¦§¥¦¨¨©¦©¨¨

`ed zicird melyzy÷éfîãadf lk la` .wifnd ly zicirdn - ¦§©¦
,envr wifndn daebykéîúé éaâådaeb wfipde ,zn wifnd m` - §©¥©§¥

,minezid eipanàúééøBàcà ïðaø deî÷Bàz` minkg ecinrd - §¨©¨¨©§©§¨
.wifnd ly zixeaifdn dabiy dxez oic lr epic

,`xnbd dywnéðéà,jk xacd oi` `lde -åy di`xdéaø éðúä ¥¦§¨¨¥©¦
äàzåéð øæòéìàïéòøôð ïéà ,a`d ly zeaegïî àlà íéîBúé éñëpî ¡¦¤¤¦§¨¨¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦

.úécéò ïä eléôàå ,úéøeaéfä,`xnbd zl`eyéàîdpeekd dn - ©¦¦©£¦¥¦¦©
áb ìò óà åàì ,'úécéò ïä eléôà'elit`y dpeekd oi` m`d -áéúëc £¦¥¦¦¨©©©¦§¦

àøèLa úécéòlr s`e ,zicirn rextl xhya aiigzd deeldy - ¦¦¦§¨¨
.zixeaifn minezidn daeb ok it

,`xnbd zvxznàì,`ziixad zpeek ef oi`úécéò éàîdn - Ÿ©¦¦
y dpeekd ,'zicir od elit`' `ziixaa aezkyúécéò éàôL- §¨¥¦¦

el dzid ,zicir delnl rextl xhya aiigzd deeldy onfay
el ex`ype ,dlwlwzdy e` epnn dlfbp `ide ,zicir icir rwxw
dlhazd df dxwna .zixeaife zipepia zicir zexg` zerwxw
zicir icirdy oeik ely zicirdn rextl deeld ly ezeaiigzd

.zixeaifn rextl dxezdn epic xfge ,dlwlwzd
àáøãk.`ax xn`y dfl dnec xg` oic enk -,àáø øîàcmc` ¦§¨¨§¨©¨¨

y÷éfädcyúéøeaéæwfipdäáBbwfpd z`úécéòä ïîiqkpay ¦¦¦¦¤¦¨¦¦
,wifndwfidd xg`l m`e .zicir icir `id m` elit`eúécéò éàôL§¨¥¦¦

,zixeaife zipepia zicir wfipl yi oiicre ,epnn dwlzqp zicird -
jl zcareynd dcydy mxb jlfn wfipl xnel wifnd leki
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ïéøåç éðá ùéù íå÷îá.mewn jl yi ixdy ,iab dipin :xninle ,iievpi`l zegewl ez`c Ð

êàéä äðúîádpzna mpzpy `l` ,xkn zngn epi` elld micareyn ly ceariy m` Ð

zipepian e` ,oixeg ipa zixeaifn ,iabin j`id ,eiptl zixeaif xiiye ,dfn dely xg`l

?micareynøèùá íãå÷ä ìë íéøîåà ïéàmipexg` elhi `ly ,mcwil dkf ,d`ev Ð

`ly ,xqgi m`y ,oey`xd xiiyy dn `l`

.oey`xd cqtp didi `l Ð jk lk my e`vni

"ipeltl eixg`" xn` `lc oeikc ,opixn` `l `d

`ivedl xyt` i`y `l` ,dincw` `wec e`l Ð

.cg`k mixac ipyáåç øèù åéìò àöélr Ð

.el` eaby xg`l ,zndíìåëî äáåâ,xnelk Ð

lra .ewlg itl yi` yi` ,xaca micqtp olek

xefgl oicdy ,olekn xzei cqtp ze`n rax`

cg` ly ewlgn dfl erxtiy xg`l wlgle

oiwleg Ð dpn ly aeg mdilr `vi m`y ,mdn

dfe ,miwlg ipy df mlyie ,miwlg dryzl eze`

.drax` dfe ,dylyïåøçàä ïî äáåâelit`y Ð

z` aeg lra dabe ,od eaby mcew aeg xhy `vi

z` zeabl mcew d`evl oey`xd ded Ð eaeg

,ipy lehi eixg`e ,eaeg lk dabiy cr `vnpd

.`py `l inp `zyde .ciqti iyilydeåì ïéàÐ

.xhyd aeig ick oexg` lya oi`éáâ úéøåáéæî
:dil xn`e micw `nwc ,oxn`ck ,`xzan Ð

eixg`e" xn`y mcew dligz il ecarzypyk

ipa x`yde ,micareyn ily eid Ð "ipeltl

jpic lhede ,oixeglwy `xza jkld .odilr

oirxtp oi` :opixn` inp dpzna ,`nl` .jpic

.oixeg ipa yiy mewna micareyn miqkpnìòáá
áåçÐ jke jk mdl epz mdilr xn`y oze` Ð

.eid mielnàøèù éæçéìåo`nc ,d`eldc Ð

?d`evc xge`ne micwc xza opilf` i`n` !micw

i`n` Ð eixg`e xn` `l ik ,`yixa :inp i`

?mlekn daebàøèù àëéìãdelnc d`eldc Ð

.i`ed dt lràúã÷ô.d`eev Ðàîéà úéòá éàå
Ð zixeaif `xzae zipepia `nw i` mlerl Ð

oi` dpzna xn` `le ,dipic liwyc ,iab `nwn

ipa yiy mewna micareyn miqkpn oirxtp

`l` cqtp epi` Ð oexg`d on daeb i`ne .oixeg

oexg`d lr xfeg Ð `nwn iab inp ikc ,oexg`

lwynl jl zil :dil xn`c ,epnn daebe

.i`nwnàîéà úéòá éàåon daeb `wec Ð

dpin heytz `l ikd elit`e ,xn`w oexg`d

eeyc Ð opiwqr i`na `kde .'ek oirxtp oi`c

olek e` ,zipepia olek e` ,zerwxw edlek

.zicir olek e` ,zixeaifïéáåúë ïéàù éôìÐ

rwxwd zxikn xhy azkpyk .elld zexitd

:`l` xhya azk `le ,eid `l oiicr Ð dlefbd

,jkld .zeixg`a ipeltl ipelt rwxw xkn ipelt

ezeixg` xifgdl xhya delnk eed rwxwd inc

,dt lr delnk ied Ð zexitd inc la` ,eilr

:dil azkc ab lr s`e .icarynn itxh `le

oedilnre oepi` oil` `piaf ity`e mewi` `p`

diaiig`l ipd` Ð oedcic ixite oedigaye

`txh xhya delnc `nrhc .`l Ð icarynn la` ,ixg ipan iabile 'zeixg`a

rwxwd lr `nlyac .`lw dl zil daizk jdle ,`lw dil zi`c meyn Ð icarynn

zrya oiicr opi`y zexitd lr la` .zeixg` eilr laiwe ipeltl xkn ipelt :`lw witp

.`vei lew oi` Ð dxiknéîã éáéúëã ïàîë`vei lew el zqipyne .`ed oic zia i`pzc Ð

`azi `dz z`e" 'ek "i`pin ikil eedic oiawep opa" dl azk `l :opzc ,dl careyn `edy

.(a,ap) "dxrp" wxta zeaezka .oic zia i`pz `edy ,aiig Ð 'ek "iziaaéëäì àø÷éòî
ï÷úéàmiaezkk miaeyg edi `le ,oixeg ipa lv` miaezk ediy ,did jk oic zia i`pz Ð

mixfeg eipae ezy` oefn m` exiagn dcy gwil dvex mc` jl oi`y itl .micareyn lv`
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iqkpl oiwwfp oi` :(`,ak oikxr) "minezid mey" wxta xn`c iq` axl ,miphwa

axl ,zne dcedyk ,dl zgkyn zixeaif `nlyae ?mda zlke` ziax ok m` `l` minezi

exn` zetzey `wecc yxtnc ,mz epiaxle !`kil dreay la` ,ixxv meync xn`c `ped

,iebd mr zeyrl xeq`c (a,bq oixcdpq) minkg

- aiigzp xak m` la` ,dreay el aiigzi `ny

iziinc `xwe ,ecin livdl ick ,epnid lawl xzen

,`nlra `zknq` (bk zeny) "jit lr rnyi `l"

`ki`c ,xity iz` - ixii` l`xyia `xwc

eilr laiwy iebae ,ziax ea yiy xhya inwe`l

epiax 'ity dn itl la` .l`xyi ipica oecl

xnege lwn dreay epnid lawl xeq`c l`eny

,ayez xba ixiinc :xnel yie !dyw - zetzeyc

:inp i` .dxf dcear cearl `ly eilr laiwy

axryk xztiz :"azekd"a inlyexia dl iwenck

.dligz aiigd on rxtdl iebd laiwe ,iebd on el

,xeq`e ,lif` `axr xza iebd ikd e`l i`c

i` .(a,`r `rivn `aa) "jyp edfi`"a opixn`ck

.daezkl oiwwfp :xn`c ,opgei iaxk inp

åðúepi`y `peeb i`d ika `wec - 'ek fef miz`n

mdl ozep did m` la` .deya mdl ozep

xhya mcewd lk :inp zeixg` `la elit` - deya

ipelte ipeltl ze`n yy epz" xn` `lcn .dkf

.oeekzp mnicwdlc dpin rny - "ipelte

äáåâ,ewlg itl ozi cg` lkc d`xp - mlekn

.mipy it ozepc ,xeka iab ogky`ck

didy in" wxtc oizipznl dnic l`ppg epiaxe

.wlgl yiy d`xpe ,(`,bv zeaezk) "ieyp

óà`w i`nc :zvw dyw - zipepia `nwc ab lr

cqtp oi`c yxtn `lc dywnc oizrc `wlq

lr "mlekn daeb" ipzwc `yix `de ,oexg` `l`

`hiyt mzdc ,mlek micqtpc yxtl jixv jgxk

.zipepia liwyc

òîù- `zpwz opax cear inp dpzna dpin

aiky zpzn oia wlgl yic ab lr s`c

zinc dizrc` wiqn `lc ,zepzn x`yl rxn

wiqn `lc lirl opixn`ck ,eiqkp lk aidie

- zlc zlirp o`k oi`e ,del zinc deln dizrc`

dpzna `kd :inp i` .wlgl dil xazqn `l

.`ixa zpznk `iedc ,zvwnaàëäi`na

aeg lrac rnyn `kdne - aeg lraa opiwqr

`l daby dn - dabe mcwy xge`n:ipzwc ,dab

.irwxwna dkld oke ,'ek aeg xhy eilr `vi

àäådpzna i` - xn`w xhya mcewd lk

,`zcwt xhya ixii`c `hiytc ,`gip - ixii`

.`pixg` `xhya iwetql `kilcïéàoi`iven

(a,`p zeaezk) "dxrp" wxta - zexit zlik`l

xiiye `pze ,oixxgeynd on oiaeb dyng :`ipz

.dyng ipz mzdc ab lr s`e ,mzde `kd

éôìab lr s` :qxhpewa yxit - oiaezk oi`y

oky opixn` (`,eh) `rivn `aac `nw wxtac

oepi` oil` `piaf ity`e mewi` `p` :gwell azek

- gay mey oiicr ied `l daizk zryac oeik mewn lkn ,edcic ixite oedigaye oedilnre

e`l - inc iaizkc o`nk zepade dy`d oefn `de :jixtc `d df itl .daizk dze`l lew oi`

oebk ,mlera eedc opiwqr `l in inp zepac :inp i` .mlera `idy dy`n `l` ,jixt zepan

.dxcd`e dyxibc

ïéáåúëopixn`ck ,dqtz` ixxv xeni` :ipyn `l i`n` :xn`z m`e - oixeg ipa lv` od

ecin epwa dl iwenc onwl :inp i` .`iepiy i`d dil zil `zydc :xnel yie !onwl

.ixxvl yginl `kile ,ecin epwa ixiin `l `kde ,ixxvl yginl `ki` -éáø`pipg

.e`l e` ira oiaezke oiaevw i` dil `irain `l yiwl yix` - ira oiaezke oiaevw
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קצט
miwxt dyelyaa cenr p sc ± iriax wxtoihib

ïéøåç éðá ùéù íå÷îá.mewn jl yi ixdy ,iab dipin :xninle ,iievpi`l zegewl ez`c Ð

êàéä äðúîádpzna mpzpy `l` ,xkn zngn epi` elld micareyn ly ceariy m` Ð

zipepian e` ,oixeg ipa zixeaifn ,iabin j`id ,eiptl zixeaif xiiye ,dfn dely xg`l

?micareynøèùá íãå÷ä ìë íéøîåà ïéàmipexg` elhi `ly ,mcwil dkf ,d`ev Ð

`ly ,xqgi m`y ,oey`xd xiiyy dn `l`

.oey`xd cqtp didi `l Ð jk lk my e`vni

"ipeltl eixg`" xn` `lc oeikc ,opixn` `l `d

`ivedl xyt` i`y `l` ,dincw` `wec e`l Ð

.cg`k mixac ipyáåç øèù åéìò àöélr Ð

.el` eaby xg`l ,zndíìåëî äáåâ,xnelk Ð

lra .ewlg itl yi` yi` ,xaca micqtp olek

xefgl oicdy ,olekn xzei cqtp ze`n rax`

cg` ly ewlgn dfl erxtiy xg`l wlgle

oiwleg Ð dpn ly aeg mdilr `vi m`y ,mdn

dfe ,miwlg ipy df mlyie ,miwlg dryzl eze`

.drax` dfe ,dylyïåøçàä ïî äáåâelit`y Ð

z` aeg lra dabe ,od eaby mcew aeg xhy `vi

z` zeabl mcew d`evl oey`xd ded Ð eaeg

,ipy lehi eixg`e ,eaeg lk dabiy cr `vnpd

.`py `l inp `zyde .ciqti iyilydeåì ïéàÐ

.xhyd aeig ick oexg` lya oi`éáâ úéøåáéæî
:dil xn`e micw `nwc ,oxn`ck ,`xzan Ð

eixg`e" xn`y mcew dligz il ecarzypyk

ipa x`yde ,micareyn ily eid Ð "ipeltl

jpic lhede ,oixeglwy `xza jkld .odilr

oirxtp oi` :opixn` inp dpzna ,`nl` .jpic

.oixeg ipa yiy mewna micareyn miqkpnìòáá
áåçÐ jke jk mdl epz mdilr xn`y oze` Ð

.eid mielnàøèù éæçéìåo`nc ,d`eldc Ð

?d`evc xge`ne micwc xza opilf` i`n` !micw

i`n` Ð eixg`e xn` `l ik ,`yixa :inp i`

?mlekn daebàøèù àëéìãdelnc d`eldc Ð

.i`ed dt lràúã÷ô.d`eev Ðàîéà úéòá éàå
Ð zixeaif `xzae zipepia `nw i` mlerl Ð

oi` dpzna xn` `le ,dipic liwyc ,iab `nwn

ipa yiy mewna micareyn miqkpn oirxtp

`l` cqtp epi` Ð oexg`d on daeb i`ne .oixeg

oexg`d lr xfeg Ð `nwn iab inp ikc ,oexg`

lwynl jl zil :dil xn`c ,epnn daebe

.i`nwnàîéà úéòá éàåon daeb `wec Ð

dpin heytz `l ikd elit`e ,xn`w oexg`d

eeyc Ð opiwqr i`na `kde .'ek oirxtp oi`c

olek e` ,zipepia olek e` ,zerwxw edlek

.zicir olek e` ,zixeaifïéáåúë ïéàù éôìÐ

rwxwd zxikn xhy azkpyk .elld zexitd

:`l` xhya azk `le ,eid `l oiicr Ð dlefbd

,jkld .zeixg`a ipeltl ipelt rwxw xkn ipelt

ezeixg` xifgdl xhya delnk eed rwxwd inc

,dt lr delnk ied Ð zexitd inc la` ,eilr

:dil azkc ab lr s`e .icarynn itxh `le

oedilnre oepi` oil` `piaf ity`e mewi` `p`

diaiig`l ipd` Ð oedcic ixite oedigaye

`txh xhya delnc `nrhc .`l Ð icarynn la` ,ixg ipan iabile 'zeixg`a

rwxwd lr `nlyac .`lw dl zil daizk jdle ,`lw dil zi`c meyn Ð icarynn

zrya oiicr opi`y zexitd lr la` .zeixg` eilr laiwe ipeltl xkn ipelt :`lw witp

.`vei lew oi` Ð dxiknéîã éáéúëã ïàîë`vei lew el zqipyne .`ed oic zia i`pzc Ð

`azi `dz z`e" 'ek "i`pin ikil eedic oiawep opa" dl azk `l :opzc ,dl careyn `edy

.(a,ap) "dxrp" wxta zeaezka .oic zia i`pz `edy ,aiig Ð 'ek "iziaaéëäì àø÷éòî
ï÷úéàmiaezkk miaeyg edi `le ,oixeg ipa lv` miaezk ediy ,did jk oic zia i`pz Ð

mixfeg eipae ezy` oefn m` exiagn dcy gwil dvex mc` jl oi`y itl .micareyn lv`

.zinler eilr
ïéáåö÷
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ïéîåúédl zgkyn ikid dreayl :xn`z m`e - zixeaifl oia dreayl oia 'ek exn`y

iqkpl oiwwfp oi` :(`,ak oikxr) "minezid mey" wxta xn`c iq` axl ,miphwa

axl ,zne dcedyk ,dl zgkyn zixeaif `nlyae ?mda zlke` ziax ok m` `l` minezi

exn` zetzey `wecc yxtnc ,mz epiaxle !`kil dreay la` ,ixxv meync xn`c `ped

,iebd mr zeyrl xeq`c (a,bq oixcdpq) minkg

- aiigzp xak m` la` ,dreay el aiigzi `ny

iziinc `xwe ,ecin livdl ick ,epnid lawl xzen

,`nlra `zknq` (bk zeny) "jit lr rnyi `l"

`ki`c ,xity iz` - ixii` l`xyia `xwc

eilr laiwy iebae ,ziax ea yiy xhya inwe`l

epiax 'ity dn itl la` .l`xyi ipica oecl

xnege lwn dreay epnid lawl xeq`c l`eny

,ayez xba ixiinc :xnel yie !dyw - zetzeyc

:inp i` .dxf dcear cearl `ly eilr laiwy

axryk xztiz :"azekd"a inlyexia dl iwenck

.dligz aiigd on rxtdl iebd laiwe ,iebd on el

,xeq`e ,lif` `axr xza iebd ikd e`l i`c

i` .(a,`r `rivn `aa) "jyp edfi`"a opixn`ck

.daezkl oiwwfp :xn`c ,opgei iaxk inp

åðúepi`y `peeb i`d ika `wec - 'ek fef miz`n

mdl ozep did m` la` .deya mdl ozep

xhya mcewd lk :inp zeixg` `la elit` - deya

ipelte ipeltl ze`n yy epz" xn` `lcn .dkf

.oeekzp mnicwdlc dpin rny - "ipelte

äáåâ,ewlg itl ozi cg` lkc d`xp - mlekn

.mipy it ozepc ,xeka iab ogky`ck

didy in" wxtc oizipznl dnic l`ppg epiaxe

.wlgl yiy d`xpe ,(`,bv zeaezk) "ieyp

óà`w i`nc :zvw dyw - zipepia `nwc ab lr

cqtp oi`c yxtn `lc dywnc oizrc `wlq

lr "mlekn daeb" ipzwc `yix `de ,oexg` `l`

`hiyt mzdc ,mlek micqtpc yxtl jixv jgxk

.zipepia liwyc

òîù- `zpwz opax cear inp dpzna dpin

aiky zpzn oia wlgl yic ab lr s`c

zinc dizrc` wiqn `lc ,zepzn x`yl rxn

wiqn `lc lirl opixn`ck ,eiqkp lk aidie

- zlc zlirp o`k oi`e ,del zinc deln dizrc`

dpzna `kd :inp i` .wlgl dil xazqn `l

.`ixa zpznk `iedc ,zvwnaàëäi`na

aeg lrac rnyn `kdne - aeg lraa opiwqr

`l daby dn - dabe mcwy xge`n:ipzwc ,dab

.irwxwna dkld oke ,'ek aeg xhy eilr `vi

àäådpzna i` - xn`w xhya mcewd lk

,`zcwt xhya ixii`c `hiytc ,`gip - ixii`

.`pixg` `xhya iwetql `kilcïéàoi`iven

(a,`p zeaezk) "dxrp" wxta - zexit zlik`l

xiiye `pze ,oixxgeynd on oiaeb dyng :`ipz

.dyng ipz mzdc ab lr s`e ,mzde `kd

éôìab lr s` :qxhpewa yxit - oiaezk oi`y

oky opixn` (`,eh) `rivn `aac `nw wxtac

oepi` oil` `piaf ity`e mewi` `p` :gwell azek

- gay mey oiicr ied `l daizk zryac oeik mewn lkn ,edcic ixite oedigaye oedilnre

e`l - inc iaizkc o`nk zepade dy`d oefn `de :jixtc `d df itl .daizk dze`l lew oi`

oebk ,mlera eedc opiwqr `l in inp zepac :inp i` .mlera `idy dy`n `l` ,jixt zepan

.dxcd`e dyxibc

ïéáåúëopixn`ck ,dqtz` ixxv xeni` :ipyn `l i`n` :xn`z m`e - oixeg ipa lv` od

ecin epwa dl iwenc onwl :inp i` .`iepiy i`d dil zil `zydc :xnel yie !onwl

.ixxvl yginl `kile ,ecin epwa ixiin `l `kde ,ixxvl yginl `ki` -éáø`pipg

.e`l e` ira oiaezke oiaevw i` dil `irain `l yiwl yix` - ira oiaezke oiaevw
e`
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eøîàL ïéîBúéminezia elit` exn`p ,minezia epipyy mipicd - §¦¤¨§
éøö ïéàå íéìBãbøîBì Cheyte -minezia mb exn`py,íépè÷ïéa §¦§¥¨¦©§©¦¥

ìäòeáLe ,mdia` erxt `ly rayidl jixv mdn rxtpd lkyïéa ¦§¨¥
ìdaeby epic mdia` aeg z` mdn zeabl `ay delndy oipr §
n.úéøeaéæ¦¦

y ,dpyna epipyéða LiL íB÷îa íéãaòeLî íéñëpî ïéòøôð ïéà¥¦§¨¦¦§¨¦§§¨¦§¨¤¥§¥
Càéä äðzîa ,énà øa éBaãçà áø éòa :ïéøBçi`yx deln m`d - ¦¨¥©£©§©©¦§©¨¨¥¨

cera ,delnl zcareynd zipepia rwxw dpzn lawy inn sexhl
oi`y llkd miiw dpzna mby e` ,zixeaif rwxw dell yiy

.oixeg ipa yiy mewna micareyn miqkpn mirxtp
,md wtqd iccvïðaø ãeáòc àeä àzðwzeyry dpwzd m`d - ©©§¨§¨©¨¨

d`a ,minkgúBçe÷ìc àãéñt íeMîenliyy zegewldy ick - ¦§¥¨§§
.mtqk z` eciqti `l rwxwd xear sqkìáàaàkéìc ,äðzî £¨©¨¨§¥¨

úBçe÷ìc àãéñtxear sqk mliy `l ixdy ,lawnl cqtd oi`y - §¥¨§§
zipepiad z` epnn zeabl delnd lkei ok m`e .dpzndàìepwz Ÿ

.oixeg ipa mewna micareynn miaeb oi`yénð äðzî ,àîìc Bà- ¦§¨©¨¨©¦
dpzna mb `ny e`àdépéî äàðä déì úéàc åàì édidy `l m` - ¦¨§¦¥£¨¨¦¥

,lawndn d`pd ozepläðzî déì áéäé àì,dpzn el ozep did `l - Ÿ¨¦¥©¨¨
,dpznd xear mliyy aygpeéîc úBçe÷ìc àãéñt ék Ckìäå- §¦§¨¦§¥¨§§¨¥

.zegewld cqtdl dnece
òîL àz ,éMà áøì àcñç áøc déøa àLéL÷ øî déì øîàheytp - ¨©¥©§¦¨§¥§©¦§¨§©©¦¨§©

,`ziixan wtqd z`òøî áéëLzenl cnry mc` -øîàL- §¦§©¤¨©
,mc` ipa dylyl rwxw d`eevd xhya wligyazkeíéúàî eðz§¨©¦

úBàî 'âå ,éðBìôì æeæfefúBàî 'ãå éðBìôìfefìk íéøîBà ïéà .éðBìôì ¦§¦§¥¦§¦§¥¦§¦¥§¦¨
øèLa íãBwäd`eevd,äëæzerwxw witqn oi` m`y mixne` oi` ©¤¦§¨¨¨

x`ypy dnn lehi eixg`y dfe ewlg lka dkfi oey`xdy ,mlekl
aikyd zpeeky iptn ,mwlg itl milawn mlek `l` ,d`ld jke
zexyt` el dzid `ly `l` ,zg` zaa mlekl wlgl dzid rxn

.mlek z` zg` zaa xnelCëéôìm`åéìò àöérxn aikyd lr - §¦¨¨¨¨¨
áBç øèL,mwlg z` zepznd ilawn elaiw xake ezen xg`l §©

,mdn eaeg z` zeabl `a delndeïlekî äáBbdaeb delnd - ¤¦¨
.ewlg itl d`eldd melyzl ozi cg` lke ,deeya mlekn

øîà íà ìáà,d`eevd xhya azk rxn aikyd m` la` -eðz £¨¦¨©§
ieeya rwxwåéøçàå ,éðBìôì æeæ íéúàîyly ieeya rwxw epz ¨©¦¦§¦§©£¨

ze`nåéøçàå ,éðBìôìze`n rax` ieeya rwxw epz,éðBìôìoeik ¦§¦§©£¨¦§¦
z` wlgl ezpeeky gken ,'ipeltl eixg`e' xn` rxn aikydy

okle ,ipyl eixg`e oey`xl dligz ,xcq itl miqkpdíéøîBàyìk §¦¨
äëæ øèLa íãBwäz` lawi ,dpznd z` laiwy oey`xd ,xnelk - ©¤¦§¨¨¨

cer ex`yp m`e ipyd mb lawi miqkp cer ex`yp m`e ewlg lk
.iyilyd lawi miqkp,Cëéôìm`åéìò àöérxn aikyd lr -øèL §¦¨¨¨¨¨§©

,áBç,dpznd ilawnn eaeg z` zeabl delnd `aeäáBbdn lk ¤
lkeiy,ïBøçàä ïîm`eBì ïéà,aegd lk xear witqn -äáBbz` ¦¨©£¥¤
x`ydîdf,åéðôlMm`eBì ïéà,aegd melyz xear miqkp witqn ¦¤§¨¨¥

äáBbx`yd z`.åéðô éðôlMî ¤¦¤¦§¥¨¨
,mipte`d lka dxaic `ziixad ,dpdeàn÷c áb ìò óàåm` mb - §©©©§©¨

rwxw laiw oey`xdàøúáe ,úéðBðéarwxw laiw oexg`de - ¥¦©§¨
,úéøeaéæy `ziixaa aezkeúéøeaéfîoexg`d ly,éábla` ¦¦¦¦¦¨¥
úéðBðéaî,eiptly df lv` z`vnpy,éáb àìdelnd ly epicy s` ¦¥¦Ÿ¨¥

,zipepian zeabl¯ àzðwz ïðaø ãeáò énð äðzîa dpéî òîLgken §©¦¨§©¨¨©¦¨©¨¨©©§¨
zeabl `l dpwz minkg eyr dpzn lawna mby o`kn

.oixeg ipa yiy mewna micareynn
,di`xd z` `xnbd dgecïðé÷ñò éàîa àëäz`fd `ziixad - ¨¨§©©§¦¨

zwqeráBç ìòáacg`l ,mdl zzl xn`y dl` lk ,xnelk - §©©
aegd xhye .eid ely zeaeg ilra ,ze`n yly ipyle miz`n

.elld zeaegd ilra lkl mcw ,jk xg` eilr `viy
,zeaeg ilra el` lky xnel xyt` ji` ,`xnbd dywneðz àäå§¨§

¯ øîà÷el dide ,dpzn oeyl `ede 'epz' xn` rxn aikyd `ld ¨¨©
did rxn aikyd zpeek ,`xnbd zvxzn .'erxtz' e` 'enly' xnel

éáBça eðz.iaeg oerxtl epz - §§¦

recn ,zeaeg ilra eid mlek milawnd m` ,`xnbd zl`ey cer
,dligz epnn miaeb ,d`eevd xhy ly xcqd itl oexg`d lawnd

íéã÷ ïàîc àøèL éæçéìåin ly exhy d`eldd ixhya d`xp - §¦§¥§¨¨§©¨¦
dyw oke .epnn zeabl oexg`d didi d`eldd xhya mcewde ,mcw
daeb ,'ipeltl jixg`e' xn` `l m`y ,`ziixad ly `yixd lr

.d`eeldd ixhy ly mpnf itl diiabd didz `l dnle ,olekn
,`xnbd zvxznàøèL àkéìcdid `le dt lra eeld el` lky - §¥¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .xhy mdløîà÷ 'øèLa íãBwä ìk' àäå§¨¨©¤¦§¨¨¨©
,`xnbd zvxzn .xhy mieelnl oi`y zxn` ji`e ,`ziixaaøèLa¦§¨

àzã÷txhya mcewd lky d`eevd xhyl zpeekzn `ziixad - §©§¨
.dt lra eid ze`eeldd la` ,exagl mcew d`evd

`ly ote`a `ziixad z` x`al `zniwe` cer d`ian `xnbd
.ieacg` ax ly wtqa oicd dn `ziixadn gikedl lkep

énð äðzî eléôà ,àîéà úéòa éàå`ziixady xnel xyt` - §¦¨¥¥¨£¦©¨¨©¦
.zeaeg ilraa l`e dpzna zxacnàéL÷ àìåepl dywi `le - §Ÿ©§¨

daeb' `ziixaa aezk recn ,mzpwz minkg epwz `l dpzna m`y
,'oexg`d on,'ïBøçàä ïî äáBb' éàîoexg`d on daeb dpeekd dn - ©¤¦¨©£

.ïBøçà àlà ãñôð ïéàz` oey`xdn sxh delnd m`y ,xnelk ¥¦§¨¤¨©£
,zipepiadzixeaif dcyd z` epnn gwele oexg`l oey`xd xfeg

df oi` 'ipeltl jixg`e' xn` rxn aikydy oeikny .laiw `edy
df didi oexg`d okle ,lawi `l mcwende lawi xge`ndy oekp

.ciqtiy
,ztqep digc,àîéà úéòa éàåzxacn `ziixadyeälek eåLc §¦¨¥¥¨§¨§

éããäì.ozeki`a zeey ,dpzna ozp rxn aikydy zerwxwd lk - ©£¨¥
.oexg`d lv` z`vnpy zipepiad rwxwdn dabi delnd df ote`a
rwxw efi` delnl zzl leki dpznd ozepy myky ,mrhde
mb okle ,ef zekf mb epnn laiw dpznd lawn ,dvex `edy zipepia
zipepial e` deld lv`y zipepial delnd z` zegcl leki `ed

:xge`nd gewld lv`y
dpyna epipyúìéëàì ïéàéöBî ïéàúBøétdcy gwell xkn mc` - ¥¦¦§£¦©¥

xfeg ,dizexit mr dcyd z` epnn gwl lfbpde ,zeixg`a dlefb
la` micareyn miqkpn rwxwd xign z` olfbdn daebe gweld

:xkend iqkpn wx daeb epnn egwlpy zexitd inc z`dywn
,`xnbdàîòè éàî.dizexit oial rwxwd oia lcadd dn - ©©§¨

,`xnbd zvxznïéàL éôì ,Lé÷ì Léø øîà àìeò øîàzexitd ¨©¨¨©¥¨¦§¦¤¥
ïéáeúklr `id xkend ly zeixg`d xwir .dxiknd xhya §¦

dfne ,xhyd xwira xn`pd lr wx lew mi`iven micrde ,rwxwd
mpi` giayi gweldy gayde zexitd .xdfdl zegewld mircei
,lew mi`iven micrd oi` df lre ,xhyd zaizk zrya mlera

.dt lr delnl zaygp gayde zexitd lr zeixg`d okle
,àìeòì àaà éaø déì øîàjixaclúBðaäå äMàä ïBæî àäålrady ¨©¥©¦©¨§¨§¨§¨¦¨§©¨

,eiqkpn epefi eizepae `id onl`zz `id xy`ky ,ezy`l aiigzn
eîc éáéúëc ïàîëc`ed maeigy oeik ,xhya miaezkk mpicy - ¦§©¦§¦¥¨

aiigzn lrady lew `vei z`yip dy`dy zrne ,oic zia i`pz
zepefnaïéàéöBî ïéà éðz÷å`ly dpyna aezk ok it lr s`e - §¨¨¥¥¦¦

`ly daiqdy xnel xyt` i` ok m`e ,micareynn miaeb
mdilr oi`e oiaezk mpi`y llba `id zexit zlik`l mi`iven
miaeb `l mb aezk oky oic zia i`pz elit`y mi`ex ik ,lew

.micareynn
déì øîà`ler,zepade dy`d oefnn zeywdl oi` ,`a` iaxl ¨©¥

y iptn,ïe÷zà éëä àøwéòî íúä,dpwzd dzid jk dligzkl - ¨¨¥¦¨¨¨¦¦§
zepefndyïä ïéáeúkzeabl ick wx ,daezkd xhyaéða ìöà §¦¥¥¤§¥

ïä ïéáeúk ïéàå ,ïéøBçzeabl ick ,daezkd xhya.ïéãaòeLî ìöà ¦§¥§¦¥¥¤§§¨¦
yyg yiy oeik ,mrhdem` rwxw zepwl mlerl dvxi `l mc`y

dfy zepefn epnn zeabl mlerl e`eai xkend ly eizepae ezpnl`
.davw el oi`y xac

,ïðçBé áø øîà éqà éaø øîà ïëåzexit zlik`l miaeb oi`y §¥¨©©¦©¦¨©©¨¨
,micareynnïéáeúk ïéàL éôì.lew dfl oi`e ,dxiknd xhyaøîà §¦¤¥§¦¨©

úBðaäå äMàä ïBæî àäå ,éqà éaøì àøéæ éaø déìaiigzn lrady ¥©¦¥¨§©¦©¦§¨§¨¦¨§©¨
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àîìc Bà`ny e` -wx micareynn miaeby ,`pipg iax zpeek ¦§¨
zeaegíéáeúk ïðéàL ét ìò óàå ïéáeö÷.xhyaly aegzlik` §¦§©©¦¤¥¨§¦

miqkpn zexit zlik`l oi`iven oi` okle aevw epi` zexit
.micareyn

äðBLàøä äîã÷å .ïáe úBða ézL çépäå únL éî øîzéàc ,òîL àz̈§©§¦§©¦¤¥§¦¦©§¥¨¥§¨§¨¨¦¨
íéñëð øeOéò äìèðå,oi`eyip zqpxt xearäiðL ä÷étñä àìå §¨§¨¦§¨¦§Ÿ¦§¦¨§¦¨

úBaâì,miqkpdn zixiyrd z`,ïaä únL ãòiptl dyexid dltpe ¦§©¤¥©¥
.zepad izyäøzéå äiðL ïðçBé éaø øîàxeyir z` zlawn dpi` - ¨©©¦¨¨§¦¨¦§¨

.odizy oia dyexid z` miwlgne ,miqkpdàðéðç éaø déì øîàå§¨©¥©¦£¦¨
miqkp xeyir zgwl dpey`xd dncwy iptn ike ,opgei iaxl

`lde ,dipyd ciqtzeøîà Bfî äìBãbodly g`d m`y ,minkg §¨¦¨§
,miqkpd z` xknïéàéöBîmiqkpd xeyir z` zegewldnäñðøôì ¦¦§©§¨¨

,dipecpd jxevl -ïéàéöBî ïéàåzegewldnúBðBæîìdy`d §¥¦¦¦§
,zegewldn elit` dqpxtl miaeby ixd .zepadezàåopgei iax - §©§

,zøîàdy,äøzéå äiðLmicareyne epiptl mi`vnp miqkpd `lde ¨§©§§¦¨¦§¨
dn gwiz `ly recne ,jklmcew miqkpd zixiyr z` dyexi

.dwelgd
,micareynn miqkpd xeyir mi`iveny `pipg iax ixaca x`ean

àöéé÷ õ÷éîc äñðøt àäåzixiyr epiide ,aevw mekq `idy - §¨©§¨¨§¥©©§¨
,miqkpdnàáéúk àì ázëéîef `l` xhya daezk dpi` `ide - ¦§©Ÿ§¦¨

,minkg zpwzäàéöBî à÷å,`pipg iax itly gken .micareynn §¨¦¨
aezk `diy jixv `le micareynn zeabl ick aevw mekqa ic

.xhya
,`xnbd zvxznäñðøt éðàL,dqpxtd oic dpey -dì úéàc ïåék ©¦©§¨¨¥¨§¦¨

éîc àáéúëc ïàîk àì÷ribny xacd mqxtzn zn a`dy rbxa - ¨¨§©¦§¦¨¨¥
,eply wtqd xfeg ok m`e ,xhya aezk eli`k df ixde ,dqpxt dl

.aezk mbe aevw mb jixv `pipg iaxl m`d
zeaezk zkqna dpynn `xnbd dywn oldl(:`w)`ler lr ,

.xhya aezk didi aegdy jixv micareynn zeabl icky xaeqd
mi`eyipn za dl dzidy dy` `ypy mc`a zwqer dpynd
.mipy yng ezy` za z` oefl dt lra aiigzd `ede ,mincew
`ed mby xg` mc`l z`yip `ide ezy` z` yxib mc` eze`
mze` jeza ezn mdipye ,mipy yng dze` oefl ,dt lra aiigzd

:mipy yng,çBðî øa àðeä áø áéúî,dpyna epipyeúî,milrad ¨¦©¨©¨©¥
,d`ypy ipyde dyxiby oey`xdïäéúBða,milrad lyúBðBfð §¥¤¦

,ïéøBç éða íéñëpîoefnl oi`iven oi`'y epizpyna x`eany itke ¦§¨¦§¥¦
.'micareyn miqkpn zepade dy`d,àéäåipyy ,dy`d ly zad §¦

,mipy yng dpefl eaiigzd milradúðBfðzepefnd z` daeb - ¦¤
,dl eghaedy.áBç úìòák àéäL éðtî ,íéãaòeLî íéñëpîok m`e ¦§¨¦§§¨¦¦§¥¤¦§©£©

daeb ,xhya aezk `ly s` aevw aegd m`y ,dpyna mi`ex
aezk didi aegdy jixvy xaeqd `ler lr dywe ,micareynn

.xhya
,`xnbd zvxznBãiî eðwLa ïðé÷ñò éàîa àëäxaecn my - ¨¨§©©§¦¨§¤¨¦¨

oipw mzqe ,mipy yng zad z` oefl oipwa eaiigzd milrady
.xhya z`f eazk mzqd one ,cner daizkl

,`xnbd dywnéëä éàoefnl mby ok m` ,oipw eyry xaecn m` - ¦¨¦
z` ze`xdl d`a dpynd ixdy ,oipw eyr milrad ly zepad

ok m`e ,dy`d zepal mdizepa oia weligdénð úBðazepad mb - ¨©¦
daizkl oipw mzq ixdy ,micareynn zeabl elkei milrad ly

.cner
zxacn my dpynd ,`xnbd zvxznBæì eð÷ àìå Bæì eðwLa- §¤¨¨§Ÿ¨¨

eyr `l mdizepal la` dy`d zal wx oipw eyr mdy ote`a
,`xnbd zl`ey .oipwà÷ñt éàîhwpe `pzd wqt recn - ©©§¨

`l eizepal zeaiigzdde ,oipwa dzyrp ezy` zal zeaiigzddy
.oipwa dzyrp
,`xnbd dperBzLà úa,mincew oi`eyipnïéð÷ úòLa éàåäc- ©¦§©£©¦§©¦§¨

,oipwd z` eyry drya zniiw dzid `idyïéð÷ dì épäîliren - §©¥¨¦§¨
.dl eaiigzdy oipwd dlla`ïéð÷ úòLa éàåä àìc Bzaoiicry - ¦§Ÿ£©¦§©¦§¨

,oipw eyry drya dclep `lïéð÷ dì épäî àìdl liren `l - Ÿ§©¥¨¦§¨

.oipwd
,`xnbd zl`eyïðé÷ñò àì éî,ote`a mb xaecn `l m`d -eåäc ¦Ÿ©§¦¨©£

ïéð÷ úòLa eäééåøzzeniiw eid [ezy` za mbe eza mb] odizyy - ©§©§¦§©¦§¨
,oipwd zryaéîc éëéäåzrya didz ezay xacd okzi ji`e - §¥¦¨¦

,oebk ,oi`eyipd onfa dyrpy i`pzddøcäàå dLøâceid mdy - §¥§¨§£©§¨
jk xg`e ezy` z` yxib lrade ,za ezy` el dclie mi`eyp
zal mbe ezal mb aiigzd miipyd oi`eyipd zryae .dxifgd
mlera dzid ixde ezal mb oipwd lirei `ly recn ok m`e ,ezy`

.oipwd zrya
,zxg` daeyz `xnbd dperäìëà÷ ïéc úéa éàðúác Bza àlà- ¤¨¦§¦§©¥¦¨¨§¨

,oic zia i`pzn zepefn dl ribny ezaïéð÷ dì épäî àìBzLà úa , Ÿ§©¥¨¦§¨©¦§
äìëà÷ ïéc úéa éàðúa åàìcoic zia i`pzn zpefip dpi` `idy - §¨¦§©¥¦¨¨§¨

,dn` lra ly zeaiigzdd gkn `l`.ïéð÷ dì épäî§©¥¨¦§¨
,`xnbd zl`eyäòøb òøâéî éëåzepefn ezal yiy llba ike - §¦¦§©¨§¨

.oipw liren `le dgek z` rxbn df ,oic zia i`pz gkn
,zxg` daeyz `xnbd dperäìëà÷ ïéc úéa éàðúác ïåék Bza àlà¤¨¦¥¨§¦§©¥¦¨¨§¨

mb `ed dfl sqepe ,oic zia i`pz gkn zepefn zlawn `idy oeik -
e ,dl ribnd z` dl zzl xzeia lczyn lrad ,oipw dyrøîéà¥©

dñtúà éøøöxexv dcia ozp ezen iptl lrady miyyeg ep`e - §¨¥©§¨¨
ipan la` .micareynn daeb dpi` okle zepefnd xear zern
zqtzdl miyyeg `le zepefn daeb eza ,miyxeidn xnelk ,oixeg
s` ,ely zeaiigzdd gkn zepefn daeby ezy` za ,jci`n .ixxv
.micareynn daeb okle ,ixxv zqtzdl miyyeg oi` oipw dyry

:`pipg iax lr mbe `ler lr mb `ziixan dywn `xnbd,òîL àz̈§©
éúîéà ïúð éaø øîàzexitl mi`iven oi`y dkldd dxn`p ¨©©¦¨¨¥¨©

wx ,micareyn miqkpnì éðL ìL Bç÷î íãwL ïîæaìL BçáL ¦§©¤¨©¦§¤¥¦§¦§¤
ïBLàøoey`xd dpewdy iptl dcyd z` dpw ipyd dpewdy - ¦

,dlefbd dcyd z` giaydìL Bç÷îì ïBLàø ìL BçáL íã÷ ìáà£¨¨©¦§¤¦§¦§¤
éðLdlefbd dcyd z` oey`xd dpewd giayd mcew m` la` - ¥¦

,xkendn rwxwd z` ipyd dpw jk xg` wxeíéñëpî äáBb¤¦§¨¦
íéãaòeLîàîìà .miaeb `ly mrhdy ,ef `ziixan gken - §§¨¦©§¨

wx ,micareynnàeä íéã÷ àìc íeMîxge`n did aegdy - ¦§Ÿ¨¦
,aevw e` aezk zeidl jixv aegdy llba `le ,rwxwd zgiwll

.`pipg iax lr mbe `ler lr mb dywe
,`xnbd zvxznàéä éàpzxak ,`pipg iaxe `ler zwelgna - ©¨¥¦

.`ziixaa mi`pz ewlgpìå úBøét úìéëàì ïéàéöBî ïéà àéðúcçáL §©§¨¥¦¦©£¦©¥§¦§©
íìBòä ïewéz éðtî íéãaòeLî íéñëpî úBðaäå äMà ïBæîìå úBò÷ø÷©§¨§¦§¦¨§©¨¦§¨¦§§¨¦¦§¥¦¨¨

ïéáeúk ïéàL éôìr delnl minece,lew dl oi`y dt ldeln m`e §¦¤¥§¦
`eai `ny dcy mlerl mc` dpwi `l micareynn dabi dt lr
enk xaeq `lere `nw `pz zhiy `id ef .epnn z`f sexhie delnd

.`nw `pzBæa Lé íìBòä ïewéz äî éëå éñBé éaø øîàm` mb - ¨©©¦¥§¦©¦¨¨¥§
xhya miaezk eidi x`yd lke zepefn ly zeaegdïéà àìäå©£Ÿ¥

,ïéáeö÷,aegd lceb z` rcei epi`y oeik xdfidl rcei epi` gwelde §¦
zeabl `l ick ,mlerd oewiz jxevl zcgein dpwza jxev oi`e

.iqei iax enk xaeq `pipg iaxe ,micareynn mze`
dpyna epipyòáMé àì äàéöî àöBnäå,zvwna dcen zreay §©¥§¦¨Ÿ¦¨©

:mlerd oewiz iptnúàöî ïéøeL÷ ïéñék éðL ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§¥¦¦§¦¨¨¨
mikiiyyéì,dfa df mixeyw zern ly miqik ipy cai` mc` - ¦

ca`nd .cg` qik iz`vn ip` xn`e exiag `a ,ezcia` lr fixkde
il ixa ,cg`d qikd z` z`vny dcen dz`e xg`ny ,oreh

.dfa df mixeyw eid mdy oeik mipy z`vnyäläå`vende - §©¨
òaLð ,ãçà àlà éúàöî àì øîBà.zvwna dcen zreay `vend ¥Ÿ¨¨¦¤¨¤¨¦§¨

oreh ca`nde ,mixeey ipya dyrnd did m` la`íéøååL éðL§¥§¨¦
úàöî ïéøeL÷mikiiyyäläå éì`vende -àlà äéä àì øîBà §¦¨¨¨¦§©¨¥Ÿ¨¨¤¨

,ãçà`vendòaLð Bðéàen zreay.zvwna dc ¤¨¥¦§¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî.mixeey oial miqik oia lcadd dn - ©©§¨

,`xnbd dperéããäî éçzðî ïéøååLdf wzpzdl mixeeyd jxc - §¨¦§©§¥¥£¨¥
mipy `vn `vendy zi`ce dprh oerhl leki `l ca`nde ,dfn
zprh lr mirayp oi`e ,`ny zprh ezprh z`vnp ,cg` `le
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המשך בעמוד קצב

miwxt dyelya` cenr `p sc ± iriax wxtxifp
ïéáåúë ïéàù éô ìò óàå ïéáåö÷dtxh ,daevw `idy ,dt lr delnc dil zi`e Ð

.icarynníéñëð øåùéò äìèðålehil oi`eyip e` zexba zrya zepad htyn dfy Ð

.dry dze` cr zepefn epefipy dn cal ,oziipecp zqpxt zqpkda ,miqkp xeyiràìå
úåáâì äéðù ä÷éôñä.zqip `ly ,dzqpxt Ðïáä úîù ãòiptl dyexid lk dltpe Ð

.odizyäøúéå äéðùmiqkp xeyir dcai` Ð

,`yixa miqkp xeyir iabiz opixn` `le ,dly

xeyir epiwzc `nrhc .deya ewlgi x`yde

`dzy ick Ð miqkpzepal,oi`eyip zqpxt

.ith `ki` `deàðéðç éáø åì øîàåiptn ike Ð

?ef dcai` ef dncwyåøîà åæî äìåãâÐ

.miqkpd z` g`d xkn elit`yïéàéöåîcin Ð

oi`y it lr s`e ,dqpxtl xeyird zegewld

.icarynn zepefnl oi`ivenäéðù úøîà úàå
äøúéåcearya `lde ?dwitqd `ly iptn Ð

exn` `l ,efn dlecb `idy ,mixg` ly

`nl` ?ciqtz epipta ody eiykre ,ciqtzy

,icarynn itxh miaevw :`pipg iaxl opirny

.ef oebk oiaezk oi`y it lr s`àöéé÷ õ÷éîÐ

.xeyiràì÷ äì úéàãlkd a`d zny dryn Ð

.miqkp xeyir zlhep zady oirceiïäéúåðá åúî
'åë úåðåæéðenr dwqte dy`d z` `yepd Ð

yng jeza dyxibe ,mipy yng dza z` oefl

ok enk enr dwqte xg`l z`ype ,mipyaiig Ð

inc dl ozep cg`e dpf cg` ,mipy yng dpefl

ezn .zepefnÐipa miqkpn zepefip odizepa

oefnl oi`iven oi` :oizipzn ipzwck ,oixeg

.micareyn miqkpn zepade dy`dàéäåÐ

.ezy` za dze`'åë íéãáòåùî íéñëðî úðåæéð
ab lr s` ,mipy yng iviiwc oeik :`nl` Ð

,`pipg iaxk icarynn `iab Ð `aizk `lc

.`lerl `iyweåãéî åð÷ùáoipw mzqe Ð

.cner daizkléîð úåðá éëä éàdl `iedc Ð

`w ecin epwae li`ed ,icarynn epfzil ,dipin

!ixiinà÷ñô éàîike ,`pzc dizrc i`n Ð

ecin epw ikd wiqtc o`n mzqc dizlinl `wqt

?ezal epw `le ezy` zaléàåä àìãoiicry Ð

.dclep `l'åë ïðé÷ñò àì éî`l ine ,xnelk Ð

zrya dizpa eedc oebk oizipznn inp rnyn

?oipwéîã éëéäåeclepy xg`l dyxibc oebk Ð

.zepa dpnn eläøãäàåmi`pz enr dwqte Ð

.opz `nzq oizipzn `dc ,elldäòøâ òøâî éëå
.dinza Ðäìëà÷ ïéã úéá éàðúáã ïåéë`ede Ð

.dweg milydl al ozep Ð ecin epw inpàîéà
éøøödcia zeidl ,ezena dqitzd zern ly Ð

.mdn oefléúîéàzlik`l oi`iven oi` exn` Ð

.micareyn miqkpn zexitåç÷î íã÷ù ïîæáÐ

dcy gwly oey`xdy df ,ipy gwel ly

.eilr xefgl `a dlefbdïåùàø ç÷åì ìù åçáùì
`l oiicr xkend on ipyd df gwlyky Ð

dlefbd rwxwd z` oey`xd gweld giayd.

åçáù íã÷ ìáà'åë ïåùàø ìù,dgiaydync Ð

lr dizexite egay mr rwxwd zeixg` lk `vi Ð el dxkn zeixg`ay mircei lkde

.olfbd iqkpàåä íéã÷ àìã íåùî àîìà.oiaezke oiaevw meyn e`le Ðïå÷éú éðôî
ïéáåúë ïéàù éôì íìåòämc` jl oi` Ð dt lr delna s` zegewl sexhl z`a m`e Ð

.deln eilr yi `ny `xiy itl ,exiagn dcy gwelïéáåö÷ ïéà àìäåyi dnae Ð

.sexhl oicd oi` inp mlerd oewiz e`lae ?xdfdl zegewllàìà éúàöî àì øîåà äìäå
òáùð ãçà,ixa zprh df ly ezprh dil dede ,iccdn igzpn `lc :`nrh yxtnck Ð

.zvwna el dced ixde ,df cia mdn cg`y ixg`éããäî éçúðî ïéøååù`ny zprhe Ð

.`edäæ éøä ïäî ãçà êì éúøæçäå éúàöî øîåà äìäå éì úàöî íéøåù÷ íéøååù éðù
òáùðinp `tiq jde .dxexa dprh zvwna dcen j`id dil dede ,ok xne` df mb ixdy ,m`vnyk d`x `ly it lr s`e ,zi`ce dprh inp dil `iedc ,cg`d el xifgdy `ed oky Ð

.ikd inp `ipz :da opiqxb `le ,dxn` wgvi iax
àåä
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åàdaeb dt lr delnc dil zi`e :qxhpewa yxit - oiaezk oi`y it lr s` oiaevw `nlic

daebc (`,drw `xza `aa) "heyt hb" wxta opz `icdac ,d`xp oi`e .icarynn

oebk ,davwc ilin x`ya `l` ,delna ixii` `l `kdc :mz epiax yxtne .oixeg ipa miqkpn

sific o`nc meyn - icarynn iab `l dt lr delna `wecc .mipy yng dza z` oefl wqt

opixn`c ,xknk eed - ilin x`y la` ,sifi `rpva

daeb - micra edcy xkend :(a,`n `xza `aa)

`iqdxta - oafnc o`nc ,micareyn miqkpn

.oafnøîài`nl - 'ek efn dlecb `pipg iax

(`,hq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxta wiqnc

jxtinl ivn ded ,(`pipg) iaxn dlaiw opgei iaxc

- ipdn dicegl oiaevwc wcinl irac `zyd -

,edine .oiaezk oi`y itl lirl xn`c opgei iax`

.`gip `kdc `pwqnae ,`ed `nlra `iegc mzd

åð÷ùá,oiaezkk eedc :qxhpewa yxit - ecin

m`c :dywe .cner daizkl oipw mzqc

ipdn `l `d ?inp zepa ikd i` :jixt i`n` ok

oipwc :d`xp jkl !lirl xn`ck ,zepac daizk

idp ,inp zepa :jixt jkl ,daizkn ith mil`

!ipdzil oipw - ipdn `l daizkcøîéàixxv

la` ,opiyiig micareyn iabl `wec - dqtz`

ipiic ipy" wxta opixn`c ,`l - ixg ipa iab

.qitzn `l dphwl ixxv :(a,fw zeaezk) "zexifb

ith zepefna opiyiig icaryn oiprlc ,oeir jixve

dreaya zrxtp daezkc ,daezkan ixxvl

elit` llk iab `l zepefne ,micareyn miqkpn

oiprlc ,`kti` ied ixg ipa oiprle .dreaya

,dreay ira daezkle ,dreay `la iab - zepefn

in :(a,cw my) "zexifb ipiic ipy" wxta opzck

opg ,zepefn zraez ezy`e mid zpicnl jldy

.dligza rayz `le seqa rayz :xne`

àîìàyxit - `ed micw `lc meyn

:dywe .oiaezke oiaevwc meyn e`le :qxhpewa

ozp iax ied `l - "`id i`pz" ipyn ik ,ok m`c

,`wec jixt `lerlc :d`xpe !xnk `le xnk `l

oi`y it lr s` oiaevw `pipg iaxc inp hytnle

epiid - oey`x ly egay mcwy onfac ,oiaezk

ab lr s` ,`ipdn `l daizkc ,oiaezk oi`e oiaevw

`l izk` daizkd zryac oeik ,gayd `a xaky

.ded

éëå- oiaevw oi` `lde dfa yi mlerd oewz dn

mlerd oewiz `la oicd one :qxhpewa yxit

:dywe .oiaevw oi`c oeik ,icarynn zeabl oi`

i`w oiaevw oi`y itl :xn`c `pipg iax `dc

d`xp jkl !oizipznc mlerd oewiz iptn iyextl

ilz `w :eyexit ikdcmlerd oewiz iptn `nrh z

eed elit`c ?dfa yi mlerd oewiz dn - daizka

ielz mlerd oewiz oi`c ,icarynn iab `l oiaezk

.daivwa `l` daizkaïéñéëigzpin `l

dviac `nw wxta (xi`n) iax elit`e .iccdn

- ediixhiw lkrzinc oipnif oiqik iab xn`c (a,i)

`le miz`n gipdy ,`gked `ki`c meyn epiid

?cg` `l` `vn `lc xnii in - `kd la` ,dpn `l` `vn

àéðúwgvi iax inp `tiq jde ,"ikd inp `ipz" opiqxb `lc :qxhpewa yxit - ikd inp

iz`vn" xne` dlde "il z`vn mixeyw mixeey ipy" :jdc `tiqa qxbe ,dxn`

iz`vn `l" xn` ira i`c ,ebna dipndilc :dywe .rayp df ixd - "mdn cg` jl izxfgde

ipy" :ikd inp `ipz :opiqxb ikd `l` ?o`nk xn`c wgvi iax `pwqnd itl :cere !"cg` `l`

z`vn oixeyw oiqik ipy" ,rayp epi` - "cg``l` iz`vn`l" xne` dlde "il z`vnmixeey
"il
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àz ?íéáeúk ïðéàL ét ìò óàå ïéáeö÷ àîìc Bà¦§¨§¦©©¦¤¥¨§¦¨
,ïáe úBðá ézL çépäå únL éî :øîzéàc ,òîL§©§¦§©¦¤¥§¦¦©§¥¨¥
ä÷étñä àìå ,íéñëð øeOéò äìèðå äðBLàøä äîã÷å§¨§¨¨¦¨§¨§¨¦§¨¦§Ÿ¦§¦¨
äiðL :ïðçBé éaø øîà ,ïaä únL ãò úBaâì äiðL§¦¨¦§©¤¥©¥¨©©¦¨¨§¦¨
,eøîà Bfî äìBãb :àðéðç éaø Bì øîàå ;äøzéå¦§¨§¨©©¦£¦¨§¨¦¨§
zøîà zàå ,úBðBæîì ïéàéöBî ïéàå äñðøôì ïéàéöBî¦¦§©§¨¨§¥¦¦¦§§©§¨§©§
àì ázëéî ,àöéé÷ õ÷éîc äñðøt àäå !?äøzéå äiðL§¦¨¦§¨§¨©§¨¨§¦©©§¨¦§©¨

!äàéöBî à÷å ,àáéúk¯dì úéàc ïåék ,äñðøt éðàL §¦¨§¨¦¨¨¥©§¨¨¥¨§¦¨
:çBðî øa àðeä áø áéúî .éîc àáéúëc ïàîk ,àì÷̈¨§©¦§¦¨¨¥§¦©¨©¨©

eúî¯úðBfð àéäå ,ïéøBç éða íéñëpî úBðBfð ïäéúBða ¥§¥¤¦¦§¨¦§¥¦§¦¦¤
!áBç úìòák àéäL éðtî ,íéãaòeLî íéñëpî¯àëä ¦§¨¦§§¨¦¦§¥¤¦§©£©¨¨

ïðé÷ñò éàîa¯.Bãiî eðwLa¯!éîð úBða ,éëä éà¯ §©¨§¦©§¤¨¦¨¦¨¦¨©¦
.Bæì eð÷ àìå Bæì eðwLa¯?à÷ñt éàî¯BzLà úa §¤¨¨§Ÿ¨¨©¨§¨©¦§

ïéð÷ úòLa éàåäc¯éàåä àìc Bza ,ïéð÷ dì épäî ©£©¦§©¦§¨§©¥¨¦§¨¦§¨£©
ïéð÷ úòLa¯.ïéð÷ dì épäî àì¯eåäc ïðé÷ñò àì éî ¦§©¦§¨¨§©¥¨¦§¨¦¨¨§¦©§¨

éîc éëéäå ,ïéð÷ úòLa eäééåøz¯?døãäàå dLøâc ©§©§¦§©¦§¨§¥¦¨¥§¥§¨§©©§¨
äìëà÷ ïéc úéa éàðúác Bza ,àlà¯épäî àì ¤¨¦§¦§©¥¦¨¨§¨¨§©¥

äìëà÷ ïéc úéa éàðúa åàìc BzLà úa ,ïéð÷ dì̈¦§¨©¦§§¨¦§©¥¦¨¨§¨
¯päî.ïéð÷ dì é¯Bza ,àlà ?dòøb òøâéî éëå §©¥¨¦§¨§¦¦§©¨§¨¤¨¦

.dñtúà éøøö øîéà ,äìëà÷ ïéc úéa éàðúác ïåék¥¨§¦§©¥¦¨¨§¨¥©§¨¥©§¨¨
Bçwî íãwL ïîæa ?éúîéà :ïúð éaø øîà ,òîL àz̈§©¨©©¦¨¨¥¨©¦§©¤¨©¦¨

ì éðL ìLìL BçáL íã÷ ìáà ,ïBLàø ìL BçáL ¤¥¦§¦§¤¦£¨¨©¦§¤
éðL ìL Bçwîì ïBLàø¯;íéãaòeLî íéñëpî äáBb ¦§¦¨¤¥¦¤¦§¨¦§§¨¦

!àeä íéã÷ àìc íeMî àîìà¯:àéðúc ,àéä éàpz ©§¨¦§¨¨¥©¨¥¦§©§¨
ìe úBøét úìéëàì ïéàéöBî ïéàïBæîìå úBò÷ø÷ çáL ¥¦¦©£¦©¥§¤©©§¨§¦§

,íìBòä ïewéz éðtî ,íéãaòeLî íéñëpî úBðaäå äMà¦¨§©¨¦§¨¦§§¨¦¦§¥¦¨¨
ïewéz äî éëå :éñBé éaø øîà ;ïéáeúk ïéàL éôì§¦¤¥§¦¨©©¦¥§¦©¦
äàéöî àöBnäå" !ïéáeö÷ ïéà àìäå ?Bæa Lé íìBòä̈¨¥§©£Ÿ¥§¦§©¥§¦¨
ïéøeL÷ ïéñék éðL" :÷çöé éaø øîà ."òáMé àìŸ¦¨©¨©©¦¦§¨§¥¦¦§¦

"ãçà àlà éúàöî àì" øîBà äläå ,"éì úàöî¯ ¨¨¨¦§©¨¥Ÿ¨¨¦¤¨¤¨
øîBà äläå ,"éì úàöî ïéøeL÷ íéøååL éðL" ;òaLð¦§¨§¥§¨¦§¦¨¨¨¦§©¨¥

"ãçà àlà äéä àì"¯?àîòè éàî ;òaLð Bðéà Ÿ¨¨¤¨¤¨¥¦§¨©©£¨
éðL" ;éããäî éçzpî àì ïéñék ,éããäî éçzpî ïéøååL§¨¦¦©§¦¥£¨¥¦¦¨¦©§¦¥£¨¥§¥
ézøæçäå éúàöî" øîBà äläå ,"úàöî ïéøeL÷ ïéøååL§¨¦§¦¨¨¨§©¨¥¨¨¦§¤¡©§¦

"ïäî ãçà Eì¯úéì ÷çöé éaøå .òaLð äæ éøä §¤¨¥¤£¥¤¦§¨§©¦¦§¨¥
?íìBòä ïewéz éðtî òáMé àì äàéöî àöBnä déì¥©¥§¦¨Ÿ¦¨©¦§¥¦¨¨
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc oihib(iyily meil)

àîìc Bà`ny e` -wx micareynn miaeby ,`pipg iax zpeek ¦§¨
zeaegíéáeúk ïðéàL ét ìò óàå ïéáeö÷.xhyaly aegzlik` §¦§©©¦¤¥¨§¦

miqkpn zexit zlik`l oi`iven oi` okle aevw epi` zexit
.micareyn

äðBLàøä äîã÷å .ïáe úBða ézL çépäå únL éî øîzéàc ,òîL àz̈§©§¦§©¦¤¥§¦¦©§¥¨¥§¨§¨¨¦¨
íéñëð øeOéò äìèðå,oi`eyip zqpxt xearäiðL ä÷étñä àìå §¨§¨¦§¨¦§Ÿ¦§¦¨§¦¨

úBaâì,miqkpdn zixiyrd z`,ïaä únL ãòiptl dyexid dltpe ¦§©¤¥©¥
.zepad izyäøzéå äiðL ïðçBé éaø øîàxeyir z` zlawn dpi` - ¨©©¦¨¨§¦¨¦§¨

.odizy oia dyexid z` miwlgne ,miqkpdàðéðç éaø déì øîàå§¨©¥©¦£¦¨
miqkp xeyir zgwl dpey`xd dncwy iptn ike ,opgei iaxl

`lde ,dipyd ciqtzeøîà Bfî äìBãbodly g`d m`y ,minkg §¨¦¨§
,miqkpd z` xknïéàéöBîmiqkpd xeyir z` zegewldnäñðøôì ¦¦§©§¨¨

,dipecpd jxevl -ïéàéöBî ïéàåzegewldnúBðBæîìdy`d §¥¦¦¦§
,zegewldn elit` dqpxtl miaeby ixd .zepadezàåopgei iax - §©§

,zøîàdy,äøzéå äiðLmicareyne epiptl mi`vnp miqkpd `lde ¨§©§§¦¨¦§¨
dn gwiz `ly recne ,jklmcew miqkpd zixiyr z` dyexi

.dwelgd
,micareynn miqkpd xeyir mi`iveny `pipg iax ixaca x`ean

àöéé÷ õ÷éîc äñðøt àäåzixiyr epiide ,aevw mekq `idy - §¨©§¨¨§¥©©§¨
,miqkpdnàáéúk àì ázëéîef `l` xhya daezk dpi` `ide - ¦§©Ÿ§¦¨

,minkg zpwzäàéöBî à÷å,`pipg iax itly gken .micareynn §¨¦¨
aezk `diy jixv `le micareynn zeabl ick aevw mekqa ic

.xhya
,`xnbd zvxznäñðøt éðàL,dqpxtd oic dpey -dì úéàc ïåék ©¦©§¨¨¥¨§¦¨

éîc àáéúëc ïàîk àì÷ribny xacd mqxtzn zn a`dy rbxa - ¨¨§©¦§¦¨¨¥
,eply wtqd xfeg ok m`e ,xhya aezk eli`k df ixde ,dqpxt dl

.aezk mbe aevw mb jixv `pipg iaxl m`d
zeaezk zkqna dpynn `xnbd dywn oldl(:`w)`ler lr ,

.xhya aezk didi aegdy jixv micareynn zeabl icky xaeqd
mi`eyipn za dl dzidy dy` `ypy mc`a zwqer dpynd
.mipy yng ezy` za z` oefl dt lra aiigzd `ede ,mincew
`ed mby xg` mc`l z`yip `ide ezy` z` yxib mc` eze`
mze` jeza ezn mdipye ,mipy yng dze` oefl ,dt lra aiigzd

:mipy yng,çBðî øa àðeä áø áéúî,dpyna epipyeúî,milrad ¨¦©¨©¨©¥
,d`ypy ipyde dyxiby oey`xdïäéúBða,milrad lyúBðBfð §¥¤¦

,ïéøBç éða íéñëpîoefnl oi`iven oi`'y epizpyna x`eany itke ¦§¨¦§¥¦
.'micareyn miqkpn zepade dy`d,àéäåipyy ,dy`d ly zad §¦

,mipy yng dpefl eaiigzd milradúðBfðzepefnd z` daeb - ¦¤
,dl eghaedy.áBç úìòák àéäL éðtî ,íéãaòeLî íéñëpîok m`e ¦§¨¦§§¨¦¦§¥¤¦§©£©

daeb ,xhya aezk `ly s` aevw aegd m`y ,dpyna mi`ex
aezk didi aegdy jixvy xaeqd `ler lr dywe ,micareynn

.xhya
,`xnbd zvxznBãiî eðwLa ïðé÷ñò éàîa àëäxaecn my - ¨¨§©©§¦¨§¤¨¦¨

oipw mzqe ,mipy yng zad z` oefl oipwa eaiigzd milrady
.xhya z`f eazk mzqd one ,cner daizkl

,`xnbd dywnéëä éàoefnl mby ok m` ,oipw eyry xaecn m` - ¦¨¦
z` ze`xdl d`a dpynd ixdy ,oipw eyr milrad ly zepad

ok m`e ,dy`d zepal mdizepa oia weligdénð úBðazepad mb - ¨©¦
daizkl oipw mzq ixdy ,micareynn zeabl elkei milrad ly

.cner
zxacn my dpynd ,`xnbd zvxznBæì eð÷ àìå Bæì eðwLa- §¤¨¨§Ÿ¨¨

eyr `l mdizepal la` dy`d zal wx oipw eyr mdy ote`a
,`xnbd zl`ey .oipwà÷ñt éàîhwpe `pzd wqt recn - ©©§¨

`l eizepal zeaiigzdde ,oipwa dzyrp ezy` zal zeaiigzddy
.oipwa dzyrp
,`xnbd dperBzLà úa,mincew oi`eyipnïéð÷ úòLa éàåäc- ©¦§©£©¦§©¦§¨

,oipwd z` eyry drya zniiw dzid `idyïéð÷ dì épäîliren - §©¥¨¦§¨
.dl eaiigzdy oipwd dlla`ïéð÷ úòLa éàåä àìc Bzaoiicry - ¦§Ÿ£©¦§©¦§¨

,oipw eyry drya dclep `lïéð÷ dì épäî àìdl liren `l - Ÿ§©¥¨¦§¨

.oipwd
,`xnbd zl`eyïðé÷ñò àì éî,ote`a mb xaecn `l m`d -eåäc ¦Ÿ©§¦¨©£

ïéð÷ úòLa eäééåøzzeniiw eid [ezy` za mbe eza mb] odizyy - ©§©§¦§©¦§¨
,oipwd zryaéîc éëéäåzrya didz ezay xacd okzi ji`e - §¥¦¨¦

,oebk ,oi`eyipd onfa dyrpy i`pzddøcäàå dLøâceid mdy - §¥§¨§£©§¨
jk xg`e ezy` z` yxib lrade ,za ezy` el dclie mi`eyp
zal mbe ezal mb aiigzd miipyd oi`eyipd zryae .dxifgd
mlera dzid ixde ezal mb oipwd lirei `ly recn ok m`e ,ezy`

.oipwd zrya
,zxg` daeyz `xnbd dperäìëà÷ ïéc úéa éàðúác Bza àlà- ¤¨¦§¦§©¥¦¨¨§¨

,oic zia i`pzn zepefn dl ribny ezaïéð÷ dì épäî àìBzLà úa , Ÿ§©¥¨¦§¨©¦§
äìëà÷ ïéc úéa éàðúa åàìcoic zia i`pzn zpefip dpi` `idy - §¨¦§©¥¦¨¨§¨

,dn` lra ly zeaiigzdd gkn `l`.ïéð÷ dì épäî§©¥¨¦§¨
,`xnbd zl`eyäòøb òøâéî éëåzepefn ezal yiy llba ike - §¦¦§©¨§¨

.oipw liren `le dgek z` rxbn df ,oic zia i`pz gkn
,zxg` daeyz `xnbd dperäìëà÷ ïéc úéa éàðúác ïåék Bza àlà¤¨¦¥¨§¦§©¥¦¨¨§¨

mb `ed dfl sqepe ,oic zia i`pz gkn zepefn zlawn `idy oeik -
e ,dl ribnd z` dl zzl xzeia lczyn lrad ,oipw dyrøîéà¥©

dñtúà éøøöxexv dcia ozp ezen iptl lrady miyyeg ep`e - §¨¥©§¨¨
ipan la` .micareynn daeb dpi` okle zepefnd xear zern
zqtzdl miyyeg `le zepefn daeb eza ,miyxeidn xnelk ,oixeg
s` ,ely zeaiigzdd gkn zepefn daeby ezy` za ,jci`n .ixxv
.micareynn daeb okle ,ixxv zqtzdl miyyeg oi` oipw dyry

:`pipg iax lr mbe `ler lr mb `ziixan dywn `xnbd,òîL àz̈§©
éúîéà ïúð éaø øîàzexitl mi`iven oi`y dkldd dxn`p ¨©©¦¨¨¥¨©

wx ,micareyn miqkpnì éðL ìL Bç÷î íãwL ïîæaìL BçáL ¦§©¤¨©¦§¤¥¦§¦§¤
ïBLàøoey`xd dpewdy iptl dcyd z` dpw ipyd dpewdy - ¦

,dlefbd dcyd z` giaydìL Bç÷îì ïBLàø ìL BçáL íã÷ ìáà£¨¨©¦§¤¦§¦§¤
éðLdlefbd dcyd z` oey`xd dpewd giayd mcew m` la` - ¥¦

,xkendn rwxwd z` ipyd dpw jk xg` wxeíéñëpî äáBb¤¦§¨¦
íéãaòeLîàîìà .miaeb `ly mrhdy ,ef `ziixan gken - §§¨¦©§¨

wx ,micareynnàeä íéã÷ àìc íeMîxge`n did aegdy - ¦§Ÿ¨¦
,aevw e` aezk zeidl jixv aegdy llba `le ,rwxwd zgiwll

.`pipg iax lr mbe `ler lr mb dywe
,`xnbd zvxznàéä éàpzxak ,`pipg iaxe `ler zwelgna - ©¨¥¦

.`ziixaa mi`pz ewlgpìå úBøét úìéëàì ïéàéöBî ïéà àéðúcçáL §©§¨¥¦¦©£¦©¥§¦§©
íìBòä ïewéz éðtî íéãaòeLî íéñëpî úBðaäå äMà ïBæîìå úBò÷ø÷©§¨§¦§¦¨§©¨¦§¨¦§§¨¦¦§¥¦¨¨

ïéáeúk ïéàL éôìr delnl minece,lew dl oi`y dt ldeln m`e §¦¤¥§¦
`eai `ny dcy mlerl mc` dpwi `l micareynn dabi dt lr
enk xaeq `lere `nw `pz zhiy `id ef .epnn z`f sexhie delnd

.`nw `pzBæa Lé íìBòä ïewéz äî éëå éñBé éaø øîàm` mb - ¨©©¦¥§¦©¦¨¨¥§
xhya miaezk eidi x`yd lke zepefn ly zeaegdïéà àìäå©£Ÿ¥

,ïéáeö÷,aegd lceb z` rcei epi`y oeik xdfidl rcei epi` gwelde §¦
zeabl `l ick ,mlerd oewiz jxevl zcgein dpwza jxev oi`e

.iqei iax enk xaeq `pipg iaxe ,micareynn mze`
dpyna epipyòáMé àì äàéöî àöBnäå,zvwna dcen zreay §©¥§¦¨Ÿ¦¨©

:mlerd oewiz iptnúàöî ïéøeL÷ ïéñék éðL ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§¥¦¦§¦¨¨¨
mikiiyyéì,dfa df mixeyw zern ly miqik ipy cai` mc` - ¦

ca`nd .cg` qik iz`vn ip` xn`e exiag `a ,ezcia` lr fixkde
il ixa ,cg`d qikd z` z`vny dcen dz`e xg`ny ,oreh

.dfa df mixeyw eid mdy oeik mipy z`vnyäläå`vende - §©¨
òaLð ,ãçà àlà éúàöî àì øîBà.zvwna dcen zreay `vend ¥Ÿ¨¨¦¤¨¤¨¦§¨

oreh ca`nde ,mixeey ipya dyrnd did m` la`íéøååL éðL§¥§¨¦
úàöî ïéøeL÷mikiiyyäläå éì`vende -àlà äéä àì øîBà §¦¨¨¨¦§©¨¥Ÿ¨¨¤¨

,ãçà`vendòaLð Bðéàen zreay.zvwna dc ¤¨¥¦§¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî.mixeey oial miqik oia lcadd dn - ©©§¨

,`xnbd dperéããäî éçzðî ïéøååLdf wzpzdl mixeeyd jxc - §¨¦§©§¥¥£¨¥
mipy `vn `vendy zi`ce dprh oerhl leki `l ca`nde ,dfn
zprh lr mirayp oi`e ,`ny zprh ezprh z`vnp ,cg` `le
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miwxt dyelya` cenr `p sc ± iriax wxtxifp
ïéáåúë ïéàù éô ìò óàå ïéáåö÷dtxh ,daevw `idy ,dt lr delnc dil zi`e Ð

.icarynníéñëð øåùéò äìèðålehil oi`eyip e` zexba zrya zepad htyn dfy Ð

.dry dze` cr zepefn epefipy dn cal ,oziipecp zqpxt zqpkda ,miqkp xeyiràìå
úåáâì äéðù ä÷éôñä.zqip `ly ,dzqpxt Ðïáä úîù ãòiptl dyexid lk dltpe Ð

.odizyäøúéå äéðùmiqkp xeyir dcai` Ð

,`yixa miqkp xeyir iabiz opixn` `le ,dly

xeyir epiwzc `nrhc .deya ewlgi x`yde

`dzy ick Ð miqkpzepal,oi`eyip zqpxt

.ith `ki` `deàðéðç éáø åì øîàåiptn ike Ð

?ef dcai` ef dncwyåøîà åæî äìåãâÐ

.miqkpd z` g`d xkn elit`yïéàéöåîcin Ð

oi`y it lr s`e ,dqpxtl xeyird zegewld

.icarynn zepefnl oi`ivenäéðù úøîà úàå
äøúéåcearya `lde ?dwitqd `ly iptn Ð

exn` `l ,efn dlecb `idy ,mixg` ly

`nl` ?ciqtz epipta ody eiykre ,ciqtzy

,icarynn itxh miaevw :`pipg iaxl opirny

.ef oebk oiaezk oi`y it lr s`àöéé÷ õ÷éîÐ

.xeyiràì÷ äì úéàãlkd a`d zny dryn Ð

.miqkp xeyir zlhep zady oirceiïäéúåðá åúî
'åë úåðåæéðenr dwqte dy`d z` `yepd Ð

yng jeza dyxibe ,mipy yng dza z` oefl

ok enk enr dwqte xg`l z`ype ,mipyaiig Ð

inc dl ozep cg`e dpf cg` ,mipy yng dpefl

ezn .zepefnÐipa miqkpn zepefip odizepa

oefnl oi`iven oi` :oizipzn ipzwck ,oixeg

.micareyn miqkpn zepade dy`dàéäåÐ

.ezy` za dze`'åë íéãáòåùî íéñëðî úðåæéð
ab lr s` ,mipy yng iviiwc oeik :`nl` Ð

,`pipg iaxk icarynn `iab Ð `aizk `lc

.`lerl `iyweåãéî åð÷ùáoipw mzqe Ð

.cner daizkléîð úåðá éëä éàdl `iedc Ð

`w ecin epwae li`ed ,icarynn epfzil ,dipin

!ixiinà÷ñô éàîike ,`pzc dizrc i`n Ð

ecin epw ikd wiqtc o`n mzqc dizlinl `wqt

?ezal epw `le ezy` zaléàåä àìãoiicry Ð

.dclep `l'åë ïðé÷ñò àì éî`l ine ,xnelk Ð

zrya dizpa eedc oebk oizipznn inp rnyn

?oipwéîã éëéäåeclepy xg`l dyxibc oebk Ð

.zepa dpnn eläøãäàåmi`pz enr dwqte Ð

.opz `nzq oizipzn `dc ,elldäòøâ òøâî éëå
.dinza Ðäìëà÷ ïéã úéá éàðúáã ïåéë`ede Ð

.dweg milydl al ozep Ð ecin epw inpàîéà
éøøödcia zeidl ,ezena dqitzd zern ly Ð

.mdn oefléúîéàzlik`l oi`iven oi` exn` Ð

.micareyn miqkpn zexitåç÷î íã÷ù ïîæáÐ

dcy gwly oey`xdy df ,ipy gwel ly

.eilr xefgl `a dlefbdïåùàø ç÷åì ìù åçáùì
`l oiicr xkend on ipyd df gwlyky Ð

dlefbd rwxwd z` oey`xd gweld giayd.

åçáù íã÷ ìáà'åë ïåùàø ìù,dgiaydync Ð

lr dizexite egay mr rwxwd zeixg` lk `vi Ð el dxkn zeixg`ay mircei lkde

.olfbd iqkpàåä íéã÷ àìã íåùî àîìà.oiaezke oiaevw meyn e`le Ðïå÷éú éðôî
ïéáåúë ïéàù éôì íìåòämc` jl oi` Ð dt lr delna s` zegewl sexhl z`a m`e Ð

.deln eilr yi `ny `xiy itl ,exiagn dcy gwelïéáåö÷ ïéà àìäåyi dnae Ð

.sexhl oicd oi` inp mlerd oewiz e`lae ?xdfdl zegewllàìà éúàöî àì øîåà äìäå
òáùð ãçà,ixa zprh df ly ezprh dil dede ,iccdn igzpn `lc :`nrh yxtnck Ð

.zvwna el dced ixde ,df cia mdn cg`y ixg`éããäî éçúðî ïéøååù`ny zprhe Ð

.`edäæ éøä ïäî ãçà êì éúøæçäå éúàöî øîåà äìäå éì úàöî íéøåù÷ íéøååù éðù
òáùðinp `tiq jde .dxexa dprh zvwna dcen j`id dil dede ,ok xne` df mb ixdy ,m`vnyk d`x `ly it lr s`e ,zi`ce dprh inp dil `iedc ,cg`d el xifgdy `ed oky Ð

.ikd inp `ipz :da opiqxb `le ,dxn` wgvi iax
àåä
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åàdaeb dt lr delnc dil zi`e :qxhpewa yxit - oiaezk oi`y it lr s` oiaevw `nlic

daebc (`,drw `xza `aa) "heyt hb" wxta opz `icdac ,d`xp oi`e .icarynn

oebk ,davwc ilin x`ya `l` ,delna ixii` `l `kdc :mz epiax yxtne .oixeg ipa miqkpn

sific o`nc meyn - icarynn iab `l dt lr delna `wecc .mipy yng dza z` oefl wqt

opixn`c ,xknk eed - ilin x`y la` ,sifi `rpva

daeb - micra edcy xkend :(a,`n `xza `aa)

`iqdxta - oafnc o`nc ,micareyn miqkpn

.oafnøîài`nl - 'ek efn dlecb `pipg iax

(`,hq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxta wiqnc

jxtinl ivn ded ,(`pipg) iaxn dlaiw opgei iaxc

- ipdn dicegl oiaevwc wcinl irac `zyd -

,edine .oiaezk oi`y itl lirl xn`c opgei iax`

.`gip `kdc `pwqnae ,`ed `nlra `iegc mzd

åð÷ùá,oiaezkk eedc :qxhpewa yxit - ecin

m`c :dywe .cner daizkl oipw mzqc

ipdn `l `d ?inp zepa ikd i` :jixt i`n` ok

oipwc :d`xp jkl !lirl xn`ck ,zepac daizk

idp ,inp zepa :jixt jkl ,daizkn ith mil`

!ipdzil oipw - ipdn `l daizkcøîéàixxv

la` ,opiyiig micareyn iabl `wec - dqtz`

ipiic ipy" wxta opixn`c ,`l - ixg ipa iab

.qitzn `l dphwl ixxv :(a,fw zeaezk) "zexifb

ith zepefna opiyiig icaryn oiprlc ,oeir jixve

dreaya zrxtp daezkc ,daezkan ixxvl

elit` llk iab `l zepefne ,micareyn miqkpn

oiprlc ,`kti` ied ixg ipa oiprle .dreaya

,dreay ira daezkle ,dreay `la iab - zepefn

in :(a,cw my) "zexifb ipiic ipy" wxta opzck

opg ,zepefn zraez ezy`e mid zpicnl jldy

.dligza rayz `le seqa rayz :xne`

àîìàyxit - `ed micw `lc meyn

:dywe .oiaezke oiaevwc meyn e`le :qxhpewa

ozp iax ied `l - "`id i`pz" ipyn ik ,ok m`c

,`wec jixt `lerlc :d`xpe !xnk `le xnk `l

oi`y it lr s` oiaevw `pipg iaxc inp hytnle

epiid - oey`x ly egay mcwy onfac ,oiaezk

ab lr s` ,`ipdn `l daizkc ,oiaezk oi`e oiaevw

`l izk` daizkd zryac oeik ,gayd `a xaky

.ded

éëå- oiaevw oi` `lde dfa yi mlerd oewz dn

mlerd oewiz `la oicd one :qxhpewa yxit

:dywe .oiaevw oi`c oeik ,icarynn zeabl oi`

i`w oiaevw oi`y itl :xn`c `pipg iax `dc

d`xp jkl !oizipznc mlerd oewiz iptn iyextl

ilz `w :eyexit ikdcmlerd oewiz iptn `nrh z

eed elit`c ?dfa yi mlerd oewiz dn - daizka

ielz mlerd oewiz oi`c ,icarynn iab `l oiaezk

.daivwa `l` daizkaïéñéëigzpin `l

dviac `nw wxta (xi`n) iax elit`e .iccdn

- ediixhiw lkrzinc oipnif oiqik iab xn`c (a,i)

`le miz`n gipdy ,`gked `ki`c meyn epiid

?cg` `l` `vn `lc xnii in - `kd la` ,dpn `l` `vn

àéðúwgvi iax inp `tiq jde ,"ikd inp `ipz" opiqxb `lc :qxhpewa yxit - ikd inp

iz`vn" xne` dlde "il z`vn mixeyw mixeey ipy" :jdc `tiqa qxbe ,dxn`

iz`vn `l" xn` ira i`c ,ebna dipndilc :dywe .rayp df ixd - "mdn cg` jl izxfgde

ipy" :ikd inp `ipz :opiqxb ikd `l` ?o`nk xn`c wgvi iax `pwqnd itl :cere !"cg` `l`

z`vn oixeyw oiqik ipy" ,rayp epi` - "cg``l` iz`vn`l" xne` dlde "il z`vnmixeey
"il
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רב
miwxt dyelyaa cenr `p sc ± iriax wxtoihib

á÷òé ïá øæòéìà éáøë øîàã àåäprha dil iraz `wc `kidc Ðdil aiyg `l Ð ixa z

.dcia` aiynåîöò úðòè ìòdl yxtn onwle .eraez mc` oi`y rnyn `zyd Ð

.wgvi iaxcl `incc ,znd oa df eprehañøô åéúìëàäå.eivg el izxfgde Ðøæòéìà éáøå
'åë äéì úéìaiync ,mlerd oewizc `yyg dil zil xfril` iaxe :da opiede enk Ð

dl wiay Ð ok m`c ,dreayn xeht dcia`

aiynk Ð eraz `lc oeik ,inp i`de ?lif`e

.`ed dcia`éëä éàzprh ,lecb eprehc Ð

!`id mixg` zprh ?dl ixw envråîöò úàãåäå
oiicry dcene ,eixack zn`y el dcedy lr Ð

.rayp `ed Ð qxt el aiigéîð àúðòè åäìåë
åäðéð åîöò úàãåäå íéøçà úðòèjkle Ð

opax ibilt in `peeb i`d ikae .dilr oirayp

?"rayp mc`y minrt" xn`w ded ine ,dilr

!razyn `peeb i`d ik `zry lkàìà`l Ð

`iywce .ohw epreha `l` ,lecb epreha `niz

ilin ipd Ð ohw zprh lr oirayp oi` :jl

aizk dreay iabc ,"jl izcwtd" eprehya

)zeny`a la` ,ohw `le "yi` ozi ik" :(ak

,opaxle .ohwl elit` oirayp Ð eia` zprha

:zereaya opzck ,oirayp oi` lecbl elit`

miyng `l` icia el oi`" Ð "jcia `a`l dpn"

.ibilt daxcae .xeht Ð "xpicíãà ïéà ä÷æç
åéðô æéòîliaya ,jkld .lkd z` xetkl Ð

i`dc ,x`yd lr on`p epi` zvwnd z`ced

`l :`niz ike .'ek dixtklc ira dileka

Ð `penn` ceygc ebinc ,`x`y` dirayp

`lcn ,ceyg `l `penn` !`zreay` inp ceyg

dileka Ð `blta ice` ik i`dc .dileka dixtk

e`l Ð dil ice` `lc i`de ,icelc ira inp

hinzyi` ihenzyi` `l` ,dilfbinl ezrcc

.`zyd iiegcl
äðùî
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xn` m`c oicd `ede .rayp df ixd - "odn cg` jl izxfgde ,jl iz`vn" xne` dlde "il

epiide .ebina "odn cg` jl izxfgd" xn` ik xhtin `lcn ,raypc ,"cg` `l` iz`vn `l"

"cg` `l` iz`vn `le" hwp `le ,`ziixaa "odn cg` jl izxfgd" hwpc `de .wgvi iaxk

`l` iz`vn `l" `ziilrn dprh oirh ded ira i`c ebina xhtn `lc ,hwp `zeaxl -

:xaqc ,mixrn `w inexr`c ol rnyn `w ,"cg`

opira - "cg` `l` iz`vn `l" `pin` i`

`pira `le "izxfgd" :`ni` ,ireazyi`

`nw wxta opixn` `peeb i`d ikc .ireazyi`

dil `riiqnc ab lr s`c (a,c) `rivn `aac

wiay ikidc ,oizipznn dil jixt - `ziixa

iaxk xn`c `ed :ipyne .`ziixa inwn oizipzn

i`w `lc seqale ,iwpe aw `edy awri oa xfril`

jkitl ,`ziixak ixn`c `p` :egxk lr xn`i -

."`zaeiz" xn`w `léáøåawri oa xfril`

qxhpewa yxit - xeht dcia` aiyn dil zil

`pyil hwp `lc :dywe .jixt oizipzn gknc

iptn rayi `l d`ivn `vend dil zile" lirlc

dil zilc inp ikd oi`c :cere !"mlerd oewiz

iaxk xn`c `ed :dil ipy ikd `dc ,oizipzn

d`xp jkl !oizipzn` biltc awri oa xfril`

,wizy ira i`c ebina onidn `l i`n` :jixtc

.dxezd on ied ebincéàî- lecb ohw`lc `d

`lc ,iiepyl irac meyn - "lecb `l`" xn`

meyn ,cere ?oizipzn rci `l ike :axl iywz

(a,gl zereay) "oipiicd zreay"c oizipzn

.ohwl oirayp la` :ipzwcàìà`w daxca

,ohw epreha mlerl :qxhpewa yxit - ibltin

dhey yxg zprh lr oirayp oi`c jl `iyw `wce

ozi ik" aizkc ,envr gkn `ayk epiid - ohwe

eia` zprha `a la` ,melk ohw zpizp oi`e "yi`

,daxck - opaxc `nrhe .`id daeyg dprh -

on xqg uexizd xwirc :dywe .firn epaac meyn

(a,ew `nw `aa) "`nw lfebd"ac :cere !xtqd

,lecb `edyk eprhe ohw `edyk epzp hrnn

ok m`e ,oiey zg`k dpizpe driaz opirac meyn

- envr zprh dl ixwc `d .`ed mixg` zprh - envr zprh :xn`wc i`n` i`wc :yxtl d`xp jkl !eia` zprha `aa epiidc ,ohw `edyk eraze lecb `edyk epzp hrnp inp `nrh i`dn

.envr zprh oiaiygn mz`y dn lr rayp mc`y minrt :opaxl edl xn`w ikd - firn epi` inp epaac xaq awri oa xfril` iaxc ab lr s` .opaxcke ,firne firn epaac meynéðôîdn

,ebin `kile ,eaeg lra ipta eipt firn mc` oi`c :ipyne ?ebin opixn` `lc `kdn slip e` .lkd xtek ira i`c ,ebina on`p `di `l dnl :yexit - rayi dprhd zvwn dcen dxez dxn`

xetkl mipt el yi xzei n"n - lkd xteka zqid zreay dpwzp jklc ,hinzyn `w ihenzy`c (a,n zereay) "oipiicd" wxta inp opixn` lkd xtekac ab lr s` .lkd xetkl mipt el oi`c

firnc epaa ixdc ,firdl lekiy mewna elit` xeht lkd xtek `dc - firn mc` oi`y itl xn`we ,xeht lkd xtek i`n` mrh ozil `ay yxtl oi` la` .ebin `kile ,lkd xetkln zvwn

xn` ira i`c ,dcia` aiync meyn ,dyly xne` dela [`aiwr iax] xht - oixpic oirliq iab (a,c) `rivn `aac `nw wxta oke .lkd xtek ira i`c ebina ,zvwn dcen elit` opax edexht

meyn firdl lekic ab lr s`e ,xeht lkd xtek :`nl` ,aiig "jlid" xn`c o`nl mzd dpin inp jixte .inc "jlid"k xhya aizkc `dc ,lkd xtek iede ,mipy`dc ,`xhy dil riiqnc

(`,d) `rivn `aac `nw wxta opixn`ck ,lkd xtek `le ,zvwna dcena `wec :rnyn "df `ed ik" aizkc ,aezkd zxifb - xehtc lkd xteke .lkd xtk ira i`c ebina zvwna dcena xeht

.dreay aiig ikd e`lac oeik !cg` crn dpin `wtp i`n - aiig i`c ,xeht lkd xtekc gikedl oi` - cg` cra dreay `pngx diaiigcn la` ."df" aizke "`ed" aizk ,iaizk i`xw ixzc

.eia`l aiig didy e` ,el apby cirn crde oircei milrad oi`y `kidl jixhvi`c

ïéà,lkd xtk ira i`c ebina ,zvwna dcena xhti daeh el dyr `ly oecwta ok m`c - (`,fw `nw `aa) "`nw lfebd"a qxhpewa yxitck ,daeh el dyry itl :yxtl oi` - firn mc`

.o`k jix`dl oi`e .mdxa` oa wgvi epiax yxitck ,xwyn `edy rcei ecbpky eze`y mewn lk firn mc` oi` `l` .oecwta zvwna dcen opiaiign izkec dnkaeéìåëáåicelc ira

icelc ira inp dileka - `blta dcenc ikid ike ,dilek dixtk `lcn ,ciyg `l `penn` - `zreay` ciyg `penn` ciygc ebinc ,`x`y` dipirayp `lc `niz ike :qxhpewa yxit - dil

ith `zreayn yixtc e`xy itl ,ciyg `lc `ed opaxcn mzdc xninl `kile .`zreay` ciyg `penn` ciygc ebin opixn` `lc opiwqn (`,e) `rivn `aac `nw wxtac :dywe .dil

inp ceyg `penn` ceygc ebin opixn` `l :`nl` ,crd z` yigkdl rayp ded - ithg `l :xn` ded i`c ,`a` iaxc `kqp iab (a,bl `xza `aa) "mizad zwfg"a rnyn `dc - `pennn

.(`,d) `nw wxta `rivn `aaa `irx `edd iab opixn`ck ,opicar `l `zpwzl `zpwzc ,mlyn rayil leki epi`y jezn :opixn` `l opaxc dreayc ,`ziixe`c dreay `idde .`zreay`

irac `ed ilekae :xn`w ikdle !firn mc` oi`c dwfg mrhn ,xteky zvwn eze`n dreayn xhtie ,xn`w `hyew ok m` - eipt firn mc` oi`c oeik :`niz `lc ,yxtl `z`c d`xp okl

,leqt opaxcnc :xnel yie !`zreay` inp ciyg `penn` ciygc ebin opixn` `lc oeik ,dreayl leqt i`n` olfb :xn`z m`e .hinzyin `w ihenzyi` `l` ,firn oevxa epi`c ,dil icelc

:xnel yie ?dreayc e`ln zecrc e`l `py i`n `ziixe`cn :xn`z m`e .eriaydl `ed i`pbc ,eleqt rcepc `kid `l` opax exfb `le ,"qng cr zeidl" aizkc ,zecrl dxez ezlqtc meyn

- dil opicygc oenn eze` lrc :wlgl yi cere .(`,hl zereay) "oipiicd" wxt yixa opixn`ck ,"`yz `l" `ed jexa yecwd xn`y drya rfrcfp mlerd lky itl ,dreay dil `xingc

ixz lk`c dia ecidq`c `irx `eddn dyw `le .dreayn yexti `l ok enk - yxit `l xg` oennny enk ,ceyg xg` oenn` - olfb la` .yexti dreay ici lrc ,`zreay` ciyg `l¥

.mlyn `ed egxek lrc ,`ilrn dayd df oi` - micr ici lr mlyny dn `dc .dreay ici lr yexti x`yd one ,mlyl jixv ixz jpdc ,leqt i`n` - ediipn
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ìò òaLð íãàL íéîòt :øîBà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¨¦¤¨¨¦§¨©

éáàì äðî" ?ãöék ,Bîöò úðòèåézìëàäå éãéa E ©£©©§¥©¨¤§¨¦§¨¦§¤¤©§¦
"ñøt¯úðòè ìò òaLpL àeä äæå ,òaLð äæ éøä §¨£¥¤¦§¨§¤¤¦§¨©©£©

äãéáà áéLîk àlà Bðéà :íéøîBà íéîëçå ;Bîöò©§©£¨¦§¦¥¤¨§¥¦£¥¨
äãéáà áéLî déì úéì á÷òé ïa øæòéìà éaøå .øeèôe¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¥¦£¥¨

.ïè÷ BðòBèa :áø øîà ?øeèt¯úéà àLLî écéî ïè÷ ¨¨©©§£¨¨¨¨¦¥§¨¨¦
!ïè÷å äèBL ,Løç úðòè ìò ïéòaLð ïéà :ïðúäå ?déa¥§¨§©¥¦§¨¦©©£©¥¥¤§¨¨

¯ïè÷ éàî¯ïè÷ déì éø÷ éànàå ,ìecb¯éléî éaâìc ©¨¨Ÿ§©©¨¥¥¨¨¦§©¥¦¥
.àeä ïè÷ åéáàc¯úðòè ?Bîöò úðòè ,éëä éà §¨¦¨¨¦¨¦©£©©§©£©

!àeä íéøçà¯.Bîöò úàãBäå íéøçà úðòè¯eälek £¥¦©£©£¥¦§¨©©§§
àlà !eäðéð Bîöò úàãBäå íéøçà úðòè éîð àúðòè©£¨¨©¦©£©£¥¦§¨©©§¦§¤¨
äøBz äøîà äî éðtî :äaø øîàc ,éâìtéî÷ äaøãa¦§©¨¨¦©§¦§¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨
åéðt æéòî íãà ïéà ä÷æç ?òáMé äðòhä úö÷î äãBî¤¦§¨©©£¨¦¨©£¨¨¥¨¨¥¦¨¨
éàäå ,déì déøtëîì éòa déleëa éàäå ,BáBç ìòá éðôa¦§¥©©§©§¥¨¥§¦§§¥¥§©

déøôk àìc¯ìòá éðôa åéðt æéòî íãà ïéàc íeMî §¨¨§¥¦§¥¨¨¥¦¨¨¦§¥©©
déì éãBà àìc éàäå ,déì éãBìc éòa déleëáe ,BáBç¯ §¥¨¥§¥¥§©§¨¥¥

éì eåäc ãò øáñ ,déì èénzLî à÷c àeä éèenzLéà¦§©¥§¨¦§©¥¥¨©©§¨¦
déåléò äòeáL éîø :àðîçø øîàå ,déì àðòøôe éæeæ¥¨©£¨¥§¨©©£¨¨§¥§¨¦¨¥
:øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø ;déleëa déì éãBìc éëéä ék¦¥¦§¥¥§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©

Bðáa àðL àìå Ba àðL àì¯åàì Ckìéäå ,æéòî Bðéà ¨§¨¨§¨¦§¥¥¦§¦§¨¨
,æéòî Bðéàc àeä Ba :éøáñ ïðaøå ;àeä äãéáà áéLî¥¦£¥¨§©¨©¨§¦§¥¥¦
.àeä äãéáà áéLî ,æéòî àìcîe ,æéòî Bðáa ìáà£¨¦§¥¦¦§¨¥¦¥¦£¥¨
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גיטין. הניזקין - פרק חמישי דף נא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc oihib(iyily meil)

,`xnbd zvxznøîàc àeäeixac z` xn` wgvi iax -éaøk §¨©§©¦
,á÷òé ïa øæòéìàyiy dcia` aiyny ,edenk xaeqe `pz `edy ¡¦¤¤¤©£Ÿ

lr wlege ,raydl jixv ecbp ixa zprh dcia`d lra ca`nl
ca`nl yiyk elit` dreayn dcia` aiyn zxhety epizpyn

.ixa zprh
oa xfril` iax ewlgp day `ziixad z` oldl d`ian `xnbd
oekpd yexitl dribny cr mdixaca dpc `xnbd ,minkge awri

:wgvi iax ixacl mini`zny awri oa xfril` iax ixacaàéðúc§©§¨
òaLð íãàL íéîòt ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaødcen zreay ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¨¦¤¨¨¦§¨

,zvwnaBîöò úðòè ìò.eze` raezy mc` oi`yk mb -,ãöék ©©£©©§¥©
delde zny deln,delnd ly epal xne`éáàì äðîéãéa Eip` - ¨¤§¨¦§¨¦

,fef d`n mdy dpn jia`l aiigñøt åézìëàäåxak la` - §¤¡©§¦§¨
,fef miying epiidc mekqdn ivg el izxfgdòaLð äæ éøäzreay £¥¤¦§¨

.zvwna dcenàeä äæådxwndLmc`,Bîöò úðòè ìò òaLps` §¤¤¦§¨©©£©©§
.eze` eraz `lyBðéà ,íéøîBà íéîëçåepic oi` -áéLîk àlà ©£¨¦§¦¥¤¨§¥¦

äãéáàeraez mc` oi`yøeèôe.dreayd on £¥¨¨
pc xaky d`ian oldl `xnbdixaca zxg` zkqna mi`xen` e

,`id ezhiyy x`al xyt` i`y egikede ,awri oa xfril` iax
oi`ye ,eraez mc` oi`yk elit` dreay aiig dcia` aiyny
jxca ezhiy z` yxtl yi `l` ,mlerd oewiz llba exhetl

.dpey
awri oa xfril` iax ly ezhiy d`aed xy`k zxg` zkqna

,`xnba my el`yøeèt äãéáà áéLî déì úéì á÷òé ïa øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¥¦£¥¨¨
aiynd z` xehtl yiy xaeq epi` awri oa xfril` iax m`d -
erpni `l mc` ipay ick ,mlerd oewiz iptn dreayn dcia`

,evxize .dcia` diabdlnïè÷ BðòBèa ,áø øîàoa xfril` iax - ¨©©§£¨¨
dpn deld z` raez delnd ly ohwd epay ,dxwna xaic awri
jk meyne ,miying xifgd la` dely dcen delde ,jcia `a`l
oa xfril` iax mb ,df itle .zvwna dcen zreay raydl eilr
`weec dfy `l` ,dreayn xeht dcia` aiyny dcen awri
ixa df oi`y s` ,ixa `ed raezdyk la` ,`ny `ed raezdyk
dyelw dprh ohw zprhy ,eia` zprha `ay ohwa ,oebk ,xenb

.rayp df ixd ok it lr s` ,`id
,`xnbd ddnzdéa úéà àLMî éãéî ïè÷zeynn efi` yi ike - ¨¨¦¦©¨¨¦¥

razpd z` `iadl dleki ohw zriaz ike ,xnelk ,ohw zriaza
,dreay icilïðúäåzereay zkqna(:gl)úðòè ìò ïéòaLð ïéà §¨§©¥¦§¨¦©©£©

.ïè÷å äèBL Løç,`xnbd dperìBãb ,ïè÷ éàîxn`y ax - ¥¥¤§¨¨©¨¨¨
.delnd ly lecbd epal oiekzd ,ohw eprehy xaecnyéø÷ éànàå§©©¨¥

ïè÷ déì,ohw ax el `xw dnleàeä ïè÷ ,åéáàc éléî éaâìcoeik - ¥¨¨¦§©¥¦¥§¨¦¨¨
.eyigkdl yyeg `l delde ,ohwk epic eia` ipiipray

,`xnbd zl`eyéëä éàly lecbd epa eze` raezy xaecny ¦¨¦
lr dreay efy awri oa xfril` iax xn` recn ,delndúðòè©£©

,Bîöòlr dreay `ld,àeä íéøçà úðòèmc` `ed raezd ixdy ©§©£©£¥¦
.lecb

,`xnbd dper,Bîöò úàãBäå íéøçà úðòèzprh mpn` ef ,xnelk ©£©£¥¦§¨©©§
aiigy envr z`ced zngn `a ,dreayd aeig la` mixg`

ixd ,`xnbd dywn .eia`l miyingénð àúðòè eäleklka ixd - §©£¨¨©¦
,zvwna dcen razpdy orhpe orehBîöò úàãBäå íéøçà úðòè©£©£¥¦§¨©©§

eäðéðs`e ,ez`ced zngn `id dreayde eze` miraez mixg` - ¦§
oa xfril` iaxy cere ,dreayn mixhet `le dfa micen minkg
,minrtl wx df oi` ik ,'rayp mc`y minrt' xne` did `l awri

.jk df cinz `l`
,`xnbd zvxznlààax ly dpey`xd `zniwe`l xefgp ¤¨

oi`y zereay zkqna dpyna epcnly dne ,ohw eprhy xaecny
oecwt lr eze` raez ohwy dxwna wx df ,ohw zprh lr mirayp
ly ohwd epayk la` ,zvwna dcen razpde ,elv` ciwtdy
,zvwna el dcen `ede eia`l aiigy aeg lr eze` raez delnd
lr mby mixaeq minkge ,miraypy awri oa xfril` iax xaeq

,mirayp `l lecbd epa zprheéâìôéî÷ äaøãaoa xfril` iaxe - ¦§©¨¨¦§§¥
.dax zxaqa ewlgp minkge awri
äøBz äøîà äî éðtî ,äaø øîàcdyäãBîa,òáMé äðòhä úö÷î §¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨¤¦§¨©©£¨¦¨©

xetkl el did ixdy ,`ed dcia` aiyny mrhn exhetl yi ixd
aiigy dcede envrn `ay jkae ,dreayn xeht dide lkd
dpere .dreay dxez ezaiig recne `ed dcia` aiyn ,zvwna

y meyn ,dax,BáBç ìòa éðôa åéðt æéòî íãà ïéà ä÷æçlka xetkl £¨¨¥¨¨¥¦¨¨¦§¥©©
eipt firi ji`e ,edeldy jka daeh el dyr delnd ixdy ,aegd
aiyn `edy xnel jiiy `l ok m`e ,aegd lk lr eipta xetkie
.ok zeyrl firn epi` ixdy ,lkd xetkl leki didy iptn dcia`

éàäåzvwna dcend dfe -déì déøtëîì éòa déleëaaegd lka - §©§¥¨¥§¦§§¥¥
,xetkl dvex diddéøôk àìc éàäåelekaæéòî íãà ïéàc íeMî §©§Ÿ©§¥¦§¥¨¨¥¦

,BáBç ìòa éðôa åéðtel dceiy ick ,dreay dxezd ezaiig ok lre ¨¨¦§¥©©
ixde ,rayidl eze` miaiign ep` cvik ,xn`z m`e .lkd aiigy
dna xetkle exiagn oenn aepbl dvexy oennd lr `ed ceyg m`
lr ,xwyl rayiy dreayd lr mb `ed ceyg ok m` ,el aiigy
lr ceyg `ed oi` xac ly ezin`l ik ,xne`e dax jiynn jk

,oenndezn`ay meyndéì éãBìc éòa déleëádid epevx - §¥¨¥§¥¥
,etqk z` aepbl oiekzn epi`e ,aegd lr lr eaeg lral zecedl

déì éãBà àìc éàäåmeyn ,aegd ivg lr wx dcen `edy mrhde - §©§Ÿ¥¥
ydéì èénzLî à÷c àeä éèenzLéàz` mlyln hnzyn `edy - ¦§©¥§¨¦§©¥¥

z` mlyl sqk ecia oi` zrky oeik ,d`eldd ly dipyd zivgn
`ede ,mekqd `ln,øáñoizn`éæeæ éì eåäc ãòicia didiy cr - ¨©©©£¦¥

qd zxzimekdéì àðòøôe.delnl eze` rxt`e -,àðîçø øîàå ¨©§¨¥§¨©©£¨¨
déåléò äòeáL éîø,miying wx aiig `edy dreay eilr lhd - ¨¥§¨¦¨¥

déleëa déì éãBìc éëéä ékxg`ny ,d`n aiig `edy dceiy ick - ¦¥¦§¥¥§¥
.dceie ,xwyl raydl dvxi `l i`ce ,oebd mc` `ede

zreay raydl dkixvn dxezdy ,dax ixacn micnl ep`vnp
`l m`y ,lkd xetkl firn `l razpd xy`k wx ,zvwna dcen
dzre .lkd xetkl leki didy dcia` aiyn oicn xhtp `ed ok

.minkge awri oa xfril` iax zwelgnl aeyp
Ba àðL àì øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaøenvr delna -Bðáa àðL àìå ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©Ÿ§¨§Ÿ§¨¦§

deld ,delnd ly ohwdæéòî Bðéà,lkd xetkláéLî åàì Ckìéäå ¥¥¦§¦§¨¨¥¦
,àeä äãéáà.dreay aiig `edeBa éøáñ ïðaøåenvr delna -àeä £¥¨§©¨¨¨§¥
æéòî Bðéàc,ebin el oi`eBðáa ìáà,lecbd epa elit` ,delnd ly §¥¥¦£¨¦§

`edæéòîæéòî àìcîe ,llka ,lkd xtek `l `edeäãéáà áéLî ¥¦¦§Ÿ¥¦¥¦£¥¨
,àeä.dreayn xehte

,awri oa xfril` iax ly epicl dnec wgvi iax ly epic ,df itl
,ohw `ed raezdy s` ,awri oa xfril` iax ly dxwnay myky
,dreay awri oa xfril` iax aiign ,ixnbl zi`ce dpi` ezriaze
`a ca`nd ly ixady ,miqik ipya wgvi iax ly dxwna mb jk
wgvi iax aiign ,xenb ixa df oi`e `vend ly d`cedd gkn
epi` dreayn dcia` aiyn ly xehtd ,mdipy zrcle .dreay

.mlerd oewiz iptn ,`ny `ed raezdyk `l`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc oihib(ipy meil)

,ezen ixg` zzleîc éáéúëc ïàîëcxhya miaezk mdy - ¦§©¦§¦¥¨
,mdl carzyn lrady lew dfl yie daezkdéðz÷åy dpynaïéà §¨¨¥¥

ïéàéöBîmze`.micareynn ¦¦
déì øîà,zepade dy`d oefn ,`xif axl iq` axéëä àøwéòî ¨©¥¥¦¨¨¨¦

ïe÷zày ,dpwzd dzid jk dligzkl -ïä ïéáeúkdiiabléða ìöà ¦§§¦¥¥¤§¥
ïä ïéáeúk ïéàå ,ïéøBçdiiabl.ïéãaòeLî ìöà ¦§¥§¦¥¥¤§§¨¦

,øîà àðéðç éaø,micareyn miqkpn zexit zlik`l mi`iven oi` ©¦£¦¨¨©
ïéàL éôìzexitd zeienk,ïéáeö÷dlecb zexitd zenky minrt §¦¤¥§¦

.xdfdl mircei zegewld oi`e ,dphw minrteeäì àéòaéà- ¦©§¨§
,zwtzqn `xnbdéòa ïéáeúëe ïéáeö÷ àðéðç éaøìiax m`d - §©¦£¦¨§¦§¦¨¥

mbe oiaevw mb eidiy jixv micareynn zeabl icky xaeq `pipg
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רג
miwxt dyelyaa cenr `p sc ± iriax wxtoihib

á÷òé ïá øæòéìà éáøë øîàã àåäprha dil iraz `wc `kidc Ðdil aiyg `l Ð ixa z

.dcia` aiynåîöò úðòè ìòdl yxtn onwle .eraez mc` oi`y rnyn `zyd Ð

.wgvi iaxcl `incc ,znd oa df eprehañøô åéúìëàäå.eivg el izxfgde Ðøæòéìà éáøå
'åë äéì úéìaiync ,mlerd oewizc `yyg dil zil xfril` iaxe :da opiede enk Ð

dl wiay Ð ok m`c ,dreayn xeht dcia`

aiynk Ð eraz `lc oeik ,inp i`de ?lif`e

.`ed dcia`éëä éàzprh ,lecb eprehc Ð

!`id mixg` zprh ?dl ixw envråîöò úàãåäå
oiicry dcene ,eixack zn`y el dcedy lr Ð

.rayp `ed Ð qxt el aiigéîð àúðòè åäìåë
åäðéð åîöò úàãåäå íéøçà úðòèjkle Ð

opax ibilt in `peeb i`d ikae .dilr oirayp

?"rayp mc`y minrt" xn`w ded ine ,dilr

!razyn `peeb i`d ik `zry lkàìà`l Ð

`iywce .ohw epreha `l` ,lecb epreha `niz

ilin ipd Ð ohw zprh lr oirayp oi` :jl

aizk dreay iabc ,"jl izcwtd" eprehya

)zeny`a la` ,ohw `le "yi` ozi ik" :(ak

,opaxle .ohwl elit` oirayp Ð eia` zprha

:zereaya opzck ,oirayp oi` lecbl elit`

miyng `l` icia el oi`" Ð "jcia `a`l dpn"

.ibilt daxcae .xeht Ð "xpicíãà ïéà ä÷æç
åéðô æéòîliaya ,jkld .lkd z` xetkl Ð

i`dc ,x`yd lr on`p epi` zvwnd z`ced

`l :`niz ike .'ek dixtklc ira dileka

Ð `penn` ceygc ebinc ,`x`y` dirayp

`lcn ,ceyg `l `penn` !`zreay` inp ceyg

dileka Ð `blta ice` ik i`dc .dileka dixtk

e`l Ð dil ice` `lc i`de ,icelc ira inp

hinzyi` ihenzyi` `l` ,dilfbinl ezrcc

.`zyd iiegcl
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xn` m`c oicd `ede .rayp df ixd - "odn cg` jl izxfgde ,jl iz`vn" xne` dlde "il

epiide .ebina "odn cg` jl izxfgd" xn` ik xhtin `lcn ,raypc ,"cg` `l` iz`vn `l"

"cg` `l` iz`vn `le" hwp `le ,`ziixaa "odn cg` jl izxfgd" hwpc `de .wgvi iaxk

`l` iz`vn `l" `ziilrn dprh oirh ded ira i`c ebina xhtn `lc ,hwp `zeaxl -

:xaqc ,mixrn `w inexr`c ol rnyn `w ,"cg`

opira - "cg` `l` iz`vn `l" `pin` i`

`pira `le "izxfgd" :`ni` ,ireazyi`

`nw wxta opixn` `peeb i`d ikc .ireazyi`

dil `riiqnc ab lr s`c (a,c) `rivn `aac

wiay ikidc ,oizipznn dil jixt - `ziixa

iaxk xn`c `ed :ipyne .`ziixa inwn oizipzn

i`w `lc seqale ,iwpe aw `edy awri oa xfril`

jkitl ,`ziixak ixn`c `p` :egxk lr xn`i -

."`zaeiz" xn`w `léáøåawri oa xfril`

qxhpewa yxit - xeht dcia` aiyn dil zil

`pyil hwp `lc :dywe .jixt oizipzn gknc

iptn rayi `l d`ivn `vend dil zile" lirlc

dil zilc inp ikd oi`c :cere !"mlerd oewiz

iaxk xn`c `ed :dil ipy ikd `dc ,oizipzn

d`xp jkl !oizipzn` biltc awri oa xfril`

,wizy ira i`c ebina onidn `l i`n` :jixtc

.dxezd on ied ebincéàî- lecb ohw`lc `d

`lc ,iiepyl irac meyn - "lecb `l`" xn`

meyn ,cere ?oizipzn rci `l ike :axl iywz

(a,gl zereay) "oipiicd zreay"c oizipzn

.ohwl oirayp la` :ipzwcàìà`w daxca

,ohw epreha mlerl :qxhpewa yxit - ibltin

dhey yxg zprh lr oirayp oi`c jl `iyw `wce

ozi ik" aizkc ,envr gkn `ayk epiid - ohwe

eia` zprha `a la` ,melk ohw zpizp oi`e "yi`

,daxck - opaxc `nrhe .`id daeyg dprh -

on xqg uexizd xwirc :dywe .firn epaac meyn

(a,ew `nw `aa) "`nw lfebd"ac :cere !xtqd

,lecb `edyk eprhe ohw `edyk epzp hrnn

ok m`e ,oiey zg`k dpizpe driaz opirac meyn

- envr zprh dl ixwc `d .`ed mixg` zprh - envr zprh :xn`wc i`n` i`wc :yxtl d`xp jkl !eia` zprha `aa epiidc ,ohw `edyk eraze lecb `edyk epzp hrnp inp `nrh i`dn

.envr zprh oiaiygn mz`y dn lr rayp mc`y minrt :opaxl edl xn`w ikd - firn epi` inp epaac xaq awri oa xfril` iaxc ab lr s` .opaxcke ,firne firn epaac meynéðôîdn

,ebin `kile ,eaeg lra ipta eipt firn mc` oi`c :ipyne ?ebin opixn` `lc `kdn slip e` .lkd xtek ira i`c ,ebina on`p `di `l dnl :yexit - rayi dprhd zvwn dcen dxez dxn`

xetkl mipt el yi xzei n"n - lkd xteka zqid zreay dpwzp jklc ,hinzyn `w ihenzy`c (a,n zereay) "oipiicd" wxta inp opixn` lkd xtekac ab lr s` .lkd xetkl mipt el oi`c

firnc epaa ixdc ,firdl lekiy mewna elit` xeht lkd xtek `dc - firn mc` oi`y itl xn`we ,xeht lkd xtek i`n` mrh ozil `ay yxtl oi` la` .ebin `kile ,lkd xetkln zvwn

xn` ira i`c ,dcia` aiync meyn ,dyly xne` dela [`aiwr iax] xht - oixpic oirliq iab (a,c) `rivn `aac `nw wxta oke .lkd xtek ira i`c ebina ,zvwn dcen elit` opax edexht

meyn firdl lekic ab lr s`e ,xeht lkd xtek :`nl` ,aiig "jlid" xn`c o`nl mzd dpin inp jixte .inc "jlid"k xhya aizkc `dc ,lkd xtek iede ,mipy`dc ,`xhy dil riiqnc

(`,d) `rivn `aac `nw wxta opixn`ck ,lkd xtek `le ,zvwna dcena `wec :rnyn "df `ed ik" aizkc ,aezkd zxifb - xehtc lkd xteke .lkd xtk ira i`c ebina zvwna dcena xeht

.dreay aiig ikd e`lac oeik !cg` crn dpin `wtp i`n - aiig i`c ,xeht lkd xtekc gikedl oi` - cg` cra dreay `pngx diaiigcn la` ."df" aizke "`ed" aizk ,iaizk i`xw ixzc

.eia`l aiig didy e` ,el apby cirn crde oircei milrad oi`y `kidl jixhvi`c

ïéà,lkd xtk ira i`c ebina ,zvwna dcena xhti daeh el dyr `ly oecwta ok m`c - (`,fw `nw `aa) "`nw lfebd"a qxhpewa yxitck ,daeh el dyry itl :yxtl oi` - firn mc`

.o`k jix`dl oi`e .mdxa` oa wgvi epiax yxitck ,xwyn `edy rcei ecbpky eze`y mewn lk firn mc` oi` `l` .oecwta zvwna dcen opiaiign izkec dnkaeéìåëáåicelc ira

icelc ira inp dileka - `blta dcenc ikid ike ,dilek dixtk `lcn ,ciyg `l `penn` - `zreay` ciyg `penn` ciygc ebinc ,`x`y` dipirayp `lc `niz ike :qxhpewa yxit - dil

ith `zreayn yixtc e`xy itl ,ciyg `lc `ed opaxcn mzdc xninl `kile .`zreay` ciyg `penn` ciygc ebin opixn` `lc opiwqn (`,e) `rivn `aac `nw wxtac :dywe .dil

inp ceyg `penn` ceygc ebin opixn` `l :`nl` ,crd z` yigkdl rayp ded - ithg `l :xn` ded i`c ,`a` iaxc `kqp iab (a,bl `xza `aa) "mizad zwfg"a rnyn `dc - `pennn

.(`,d) `nw wxta `rivn `aaa `irx `edd iab opixn`ck ,opicar `l `zpwzl `zpwzc ,mlyn rayil leki epi`y jezn :opixn` `l opaxc dreayc ,`ziixe`c dreay `idde .`zreay`

irac `ed ilekae :xn`w ikdle !firn mc` oi`c dwfg mrhn ,xteky zvwn eze`n dreayn xhtie ,xn`w `hyew ok m` - eipt firn mc` oi`c oeik :`niz `lc ,yxtl `z`c d`xp okl

,leqt opaxcnc :xnel yie !`zreay` inp ciyg `penn` ciygc ebin opixn` `lc oeik ,dreayl leqt i`n` olfb :xn`z m`e .hinzyin `w ihenzyi` `l` ,firn oevxa epi`c ,dil icelc

:xnel yie ?dreayc e`ln zecrc e`l `py i`n `ziixe`cn :xn`z m`e .eriaydl `ed i`pbc ,eleqt rcepc `kid `l` opax exfb `le ,"qng cr zeidl" aizkc ,zecrl dxez ezlqtc meyn

- dil opicygc oenn eze` lrc :wlgl yi cere .(`,hl zereay) "oipiicd" wxt yixa opixn`ck ,"`yz `l" `ed jexa yecwd xn`y drya rfrcfp mlerd lky itl ,dreay dil `xingc

ixz lk`c dia ecidq`c `irx `eddn dyw `le .dreayn yexti `l ok enk - yxit `l xg` oennny enk ,ceyg xg` oenn` - olfb la` .yexti dreay ici lrc ,`zreay` ciyg `l¥

.mlyn `ed egxek lrc ,`ilrn dayd df oi` - micr ici lr mlyny dn `dc .dreay ici lr yexti x`yd one ,mlyl jixv ixz jpdc ,leqt i`n` - ediipn
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éáàì äðî" ?ãöék ,Bîöò úðòèåézìëàäå éãéa E ©£©©§¥©¨¤§¨¦§¨¦§¤¤©§¦
"ñøt¯úðòè ìò òaLpL àeä äæå ,òaLð äæ éøä §¨£¥¤¦§¨§¤¤¦§¨©©£©

äãéáà áéLîk àlà Bðéà :íéøîBà íéîëçå ;Bîöò©§©£¨¦§¦¥¤¨§¥¦£¥¨
äãéáà áéLî déì úéì á÷òé ïa øæòéìà éaøå .øeèôe¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¥¦£¥¨

.ïè÷ BðòBèa :áø øîà ?øeèt¯úéà àLLî écéî ïè÷ ¨¨©©§£¨¨¨¨¦¥§¨¨¦
!ïè÷å äèBL ,Løç úðòè ìò ïéòaLð ïéà :ïðúäå ?déa¥§¨§©¥¦§¨¦©©£©¥¥¤§¨¨

¯ïè÷ éàî¯ïè÷ déì éø÷ éànàå ,ìecb¯éléî éaâìc ©¨¨Ÿ§©©¨¥¥¨¨¦§©¥¦¥
.àeä ïè÷ åéáàc¯úðòè ?Bîöò úðòè ,éëä éà §¨¦¨¨¦¨¦©£©©§©£©

!àeä íéøçà¯.Bîöò úàãBäå íéøçà úðòè¯eälek £¥¦©£©£¥¦§¨©©§§
àlà !eäðéð Bîöò úàãBäå íéøçà úðòè éîð àúðòè©£¨¨©¦©£©£¥¦§¨©©§¦§¤¨
äøBz äøîà äî éðtî :äaø øîàc ,éâìtéî÷ äaøãa¦§©¨¨¦©§¦§¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨
åéðt æéòî íãà ïéà ä÷æç ?òáMé äðòhä úö÷î äãBî¤¦§¨©©£¨¦¨©£¨¨¥¨¨¥¦¨¨
éàäå ,déì déøtëîì éòa déleëa éàäå ,BáBç ìòá éðôa¦§¥©©§©§¥¨¥§¦§§¥¥§©

déøôk àìc¯ìòá éðôa åéðt æéòî íãà ïéàc íeMî §¨¨§¥¦§¥¨¨¥¦¨¨¦§¥©©
déì éãBà àìc éàäå ,déì éãBìc éòa déleëáe ,BáBç¯ §¥¨¥§¥¥§©§¨¥¥

éì eåäc ãò øáñ ,déì èénzLî à÷c àeä éèenzLéà¦§©¥§¨¦§©¥¥¨©©§¨¦
déåléò äòeáL éîø :àðîçø øîàå ,déì àðòøôe éæeæ¥¨©£¨¥§¨©©£¨¨§¥§¨¦¨¥
:øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø ;déleëa déì éãBìc éëéä ék¦¥¦§¥¥§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©

Bðáa àðL àìå Ba àðL àì¯åàì Ckìéäå ,æéòî Bðéà ¨§¨¨§¨¦§¥¥¦§¦§¨¨
,æéòî Bðéàc àeä Ba :éøáñ ïðaøå ;àeä äãéáà áéLî¥¦£¥¨§©¨©¨§¦§¥¥¦
.àeä äãéáà áéLî ,æéòî àìcîe ,æéòî Bðáa ìáà£¨¦§¥¦¦§¨¥¦¥¦£¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc oihib(iyily meil)

,`xnbd zvxznøîàc àeäeixac z` xn` wgvi iax -éaøk §¨©§©¦
,á÷òé ïa øæòéìàyiy dcia` aiyny ,edenk xaeqe `pz `edy ¡¦¤¤¤©£Ÿ

lr wlege ,raydl jixv ecbp ixa zprh dcia`d lra ca`nl
ca`nl yiyk elit` dreayn dcia` aiyn zxhety epizpyn

.ixa zprh
oa xfril` iax ewlgp day `ziixad z` oldl d`ian `xnbd
oekpd yexitl dribny cr mdixaca dpc `xnbd ,minkge awri

:wgvi iax ixacl mini`zny awri oa xfril` iax ixacaàéðúc§©§¨
òaLð íãàL íéîòt ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaødcen zreay ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¨¦¤¨¨¦§¨

,zvwnaBîöò úðòè ìò.eze` raezy mc` oi`yk mb -,ãöék ©©£©©§¥©
delde zny deln,delnd ly epal xne`éáàì äðîéãéa Eip` - ¨¤§¨¦§¨¦

,fef d`n mdy dpn jia`l aiigñøt åézìëàäåxak la` - §¤¡©§¦§¨
,fef miying epiidc mekqdn ivg el izxfgdòaLð äæ éøäzreay £¥¤¦§¨

.zvwna dcenàeä äæådxwndLmc`,Bîöò úðòè ìò òaLps` §¤¤¦§¨©©£©©§
.eze` eraz `lyBðéà ,íéøîBà íéîëçåepic oi` -áéLîk àlà ©£¨¦§¦¥¤¨§¥¦

äãéáàeraez mc` oi`yøeèôe.dreayd on £¥¨¨
pc xaky d`ian oldl `xnbdixaca zxg` zkqna mi`xen` e

,`id ezhiyy x`al xyt` i`y egikede ,awri oa xfril` iax
oi`ye ,eraez mc` oi`yk elit` dreay aiig dcia` aiyny
jxca ezhiy z` yxtl yi `l` ,mlerd oewiz llba exhetl

.dpey
awri oa xfril` iax ly ezhiy d`aed xy`k zxg` zkqna

,`xnba my el`yøeèt äãéáà áéLî déì úéì á÷òé ïa øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¥¦£¥¨¨
aiynd z` xehtl yiy xaeq epi` awri oa xfril` iax m`d -
erpni `l mc` ipay ick ,mlerd oewiz iptn dreayn dcia`

,evxize .dcia` diabdlnïè÷ BðòBèa ,áø øîàoa xfril` iax - ¨©©§£¨¨
dpn deld z` raez delnd ly ohwd epay ,dxwna xaic awri
jk meyne ,miying xifgd la` dely dcen delde ,jcia `a`l
oa xfril` iax mb ,df itle .zvwna dcen zreay raydl eilr
`weec dfy `l` ,dreayn xeht dcia` aiyny dcen awri
ixa df oi`y s` ,ixa `ed raezdyk la` ,`ny `ed raezdyk
dyelw dprh ohw zprhy ,eia` zprha `ay ohwa ,oebk ,xenb

.rayp df ixd ok it lr s` ,`id
,`xnbd ddnzdéa úéà àLMî éãéî ïè÷zeynn efi` yi ike - ¨¨¦¦©¨¨¦¥

razpd z` `iadl dleki ohw zriaz ike ,xnelk ,ohw zriaza
,dreay icilïðúäåzereay zkqna(:gl)úðòè ìò ïéòaLð ïéà §¨§©¥¦§¨¦©©£©

.ïè÷å äèBL Løç,`xnbd dperìBãb ,ïè÷ éàîxn`y ax - ¥¥¤§¨¨©¨¨¨
.delnd ly lecbd epal oiekzd ,ohw eprehy xaecnyéø÷ éànàå§©©¨¥

ïè÷ déì,ohw ax el `xw dnleàeä ïè÷ ,åéáàc éléî éaâìcoeik - ¥¨¨¦§©¥¦¥§¨¦¨¨
.eyigkdl yyeg `l delde ,ohwk epic eia` ipiipray

,`xnbd zl`eyéëä éàly lecbd epa eze` raezy xaecny ¦¨¦
lr dreay efy awri oa xfril` iax xn` recn ,delndúðòè©£©

,Bîöòlr dreay `ld,àeä íéøçà úðòèmc` `ed raezd ixdy ©§©£©£¥¦
.lecb

,`xnbd dper,Bîöò úàãBäå íéøçà úðòèzprh mpn` ef ,xnelk ©£©£¥¦§¨©©§
aiigy envr z`ced zngn `a ,dreayd aeig la` mixg`

ixd ,`xnbd dywn .eia`l miyingénð àúðòè eäleklka ixd - §©£¨¨©¦
,zvwna dcen razpdy orhpe orehBîöò úàãBäå íéøçà úðòè©£©£¥¦§¨©©§

eäðéðs`e ,ez`ced zngn `id dreayde eze` miraez mixg` - ¦§
oa xfril` iaxy cere ,dreayn mixhet `le dfa micen minkg
,minrtl wx df oi` ik ,'rayp mc`y minrt' xne` did `l awri

.jk df cinz `l`
,`xnbd zvxznlààax ly dpey`xd `zniwe`l xefgp ¤¨

oi`y zereay zkqna dpyna epcnly dne ,ohw eprhy xaecny
oecwt lr eze` raez ohwy dxwna wx df ,ohw zprh lr mirayp
ly ohwd epayk la` ,zvwna dcen razpde ,elv` ciwtdy
,zvwna el dcen `ede eia`l aiigy aeg lr eze` raez delnd
lr mby mixaeq minkge ,miraypy awri oa xfril` iax xaeq

,mirayp `l lecbd epa zprheéâìôéî÷ äaøãaoa xfril` iaxe - ¦§©¨¨¦§§¥
.dax zxaqa ewlgp minkge awri
äøBz äøîà äî éðtî ,äaø øîàcdyäãBîa,òáMé äðòhä úö÷î §¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨¤¦§¨©©£¨¦¨©

xetkl el did ixdy ,`ed dcia` aiyny mrhn exhetl yi ixd
aiigy dcede envrn `ay jkae ,dreayn xeht dide lkd
dpere .dreay dxez ezaiig recne `ed dcia` aiyn ,zvwna

y meyn ,dax,BáBç ìòa éðôa åéðt æéòî íãà ïéà ä÷æçlka xetkl £¨¨¥¨¨¥¦¨¨¦§¥©©
eipt firi ji`e ,edeldy jka daeh el dyr delnd ixdy ,aegd
aiyn `edy xnel jiiy `l ok m`e ,aegd lk lr eipta xetkie
.ok zeyrl firn epi` ixdy ,lkd xetkl leki didy iptn dcia`

éàäåzvwna dcend dfe -déì déøtëîì éòa déleëaaegd lka - §©§¥¨¥§¦§§¥¥
,xetkl dvex diddéøôk àìc éàäåelekaæéòî íãà ïéàc íeMî §©§Ÿ©§¥¦§¥¨¨¥¦

,BáBç ìòa éðôa åéðtel dceiy ick ,dreay dxezd ezaiig ok lre ¨¨¦§¥©©
ixde ,rayidl eze` miaiign ep` cvik ,xn`z m`e .lkd aiigy
dna xetkle exiagn oenn aepbl dvexy oennd lr `ed ceyg m`
lr ,xwyl rayiy dreayd lr mb `ed ceyg ok m` ,el aiigy
lr ceyg `ed oi` xac ly ezin`l ik ,xne`e dax jiynn jk

,oenndezn`ay meyndéì éãBìc éòa déleëádid epevx - §¥¨¥§¥¥
,etqk z` aepbl oiekzn epi`e ,aegd lr lr eaeg lral zecedl

déì éãBà àìc éàäåmeyn ,aegd ivg lr wx dcen `edy mrhde - §©§Ÿ¥¥
ydéì èénzLî à÷c àeä éèenzLéàz` mlyln hnzyn `edy - ¦§©¥§¨¦§©¥¥

z` mlyl sqk ecia oi` zrky oeik ,d`eldd ly dipyd zivgn
`ede ,mekqd `ln,øáñoizn`éæeæ éì eåäc ãòicia didiy cr - ¨©©©£¦¥

qd zxzimekdéì àðòøôe.delnl eze` rxt`e -,àðîçø øîàå ¨©§¨¥§¨©©£¨¨
déåléò äòeáL éîø,miying wx aiig `edy dreay eilr lhd - ¨¥§¨¦¨¥

déleëa déì éãBìc éëéä ékxg`ny ,d`n aiig `edy dceiy ick - ¦¥¦§¥¥§¥
.dceie ,xwyl raydl dvxi `l i`ce ,oebd mc` `ede

zreay raydl dkixvn dxezdy ,dax ixacn micnl ep`vnp
`l m`y ,lkd xetkl firn `l razpd xy`k wx ,zvwna dcen
dzre .lkd xetkl leki didy dcia` aiyn oicn xhtp `ed ok

.minkge awri oa xfril` iax zwelgnl aeyp
Ba àðL àì øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaøenvr delna -Bðáa àðL àìå ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©Ÿ§¨§Ÿ§¨¦§

deld ,delnd ly ohwdæéòî Bðéà,lkd xetkláéLî åàì Ckìéäå ¥¥¦§¦§¨¨¥¦
,àeä äãéáà.dreay aiig `edeBa éøáñ ïðaøåenvr delna -àeä £¥¨§©¨¨¨§¥
æéòî Bðéàc,ebin el oi`eBðáa ìáà,lecbd epa elit` ,delnd ly §¥¥¦£¨¦§

`edæéòîæéòî àìcîe ,llka ,lkd xtek `l `edeäãéáà áéLî ¥¦¦§Ÿ¥¦¥¦£¥¨
,àeä.dreayn xehte

,awri oa xfril` iax ly epicl dnec wgvi iax ly epic ,df itl
,ohw `ed raezdy s` ,awri oa xfril` iax ly dxwnay myky
,dreay awri oa xfril` iax aiign ,ixnbl zi`ce dpi` ezriaze
`a ca`nd ly ixady ,miqik ipya wgvi iax ly dxwna mb jk
wgvi iax aiign ,xenb ixa df oi`e `vend ly d`cedd gkn
epi` dreayn dcia` aiyn ly xehtd ,mdipy zrcle .dreay

.mlerd oewiz iptn ,`ny `ed raezdyk `l`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc oihib(ipy meil)

,ezen ixg` zzleîc éáéúëc ïàîëcxhya miaezk mdy - ¦§©¦§¦¥¨
,mdl carzyn lrady lew dfl yie daezkdéðz÷åy dpynaïéà §¨¨¥¥

ïéàéöBîmze`.micareynn ¦¦
déì øîà,zepade dy`d oefn ,`xif axl iq` axéëä àøwéòî ¨©¥¥¦¨¨¨¦

ïe÷zày ,dpwzd dzid jk dligzkl -ïä ïéáeúkdiiabléða ìöà ¦§§¦¥¥¤§¥
ïä ïéáeúk ïéàå ,ïéøBçdiiabl.ïéãaòeLî ìöà ¦§¥§¦¥¥¤§§¨¦

,øîà àðéðç éaø,micareyn miqkpn zexit zlik`l mi`iven oi` ©¦£¦¨¨©
ïéàL éôìzexitd zeienk,ïéáeö÷dlecb zexitd zenky minrt §¦¤¥§¦

.xdfdl mircei zegewld oi`e ,dphw minrteeäì àéòaéà- ¦©§¨§
,zwtzqn `xnbdéòa ïéáeúëe ïéáeö÷ àðéðç éaøìiax m`d - §©¦£¦¨§¦§¦¨¥

mbe oiaevw mb eidiy jixv micareynn zeabl icky xaeq `pipg
,miaezk
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äðùî
iqkpa wqrznd qetexhet`a minkg zepwz d`ian dpynd
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc oihib(iriax meil)

äðùî
iqkpa wqrznd qetexhet`a minkg zepwz d`ian dpynd

:minezieëîqL ïéîBúémnvrn eaxwzdy -úéaä ìòa ìöà ¦¤¨§¥¤©©©©¦
mdia`n `l qetexhet` zeidl dpnzp `le ,mdikxva wqrziy

,oic zian `leïäéáà ïäì äðénL BàeiigañBtBøèBtà,øOòì áéiç ¤¦¨¨¤£¦¤©§©¨§©¥
íäéúBøét.mdizexit xyrl lkeiy minkg epwiz oky , ¥¥¤

:ztqep dpwzíéîBúé éáà eäpénL ñBtBøèBtàmdiqkpa wqrzpe ©§¤¦¨£¦§¦
,miqkpd mdl xeqnl `a dzre elcby cròáMé`ly minezil ¦¨©

y qetexhet` la` ,melk mdiqkpn lhp,òáMé àì ïéc úéa eäepéî¦¥¦Ÿ¦¨©
zeidln mc` ipa erpni `ly ick ,minkg epwiz oky

.miqetexhet`íéøácä óeléç ,øîBà ìeàL àaàqetexhet` - ©¨¨¥¦©§¨¦
:rayi `l a`d edpin m` eli`e ,rayi oic zia edepiny

àøîâ
eäðéîøeqetexhet`dy dpyna epcnly oicd lr zeywdl yi - §¦§

oM' weqtdn zyxecy `ziixadn ,minezid iqkpn mexzl leki¥
'mY` mb EnixY(gk gi xacna)`weecy'ízà',milrad epiid - ¨¦©©¤©¤
yixtdl mileki,dnexzïéôzeL àìå-ewlg mexzl leki oi`y §Ÿ¨¦

y etzey ly,ezrcn `lïéñéøà àìå 'ízà'lra ly ewlg lr ©¤§Ÿ£¦¦
,ziadïétBøèBtà àìå 'ízà',minezid zexit lràìå 'ízà' ©¤§Ÿ©§¦©¤§Ÿ

BlL BðéàL úà íøBzä.xyrn qetexhet`dy epipy dpyna eli`e ©¥¤¤¥¤
.minezid zexit,`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ©§¨¨

micrein zexitdyk xaecn dpynaìéëàäìminezil oze`,cin §©£¦
e ,lah elk`i `ly ick mxyrl qetexhet`d lr okleïàk̈

micrein zexitdyk xaecn `ziixaaçépäìcr xve`a mze` §©¦©
:dfl di`x d`ian `xnbd .mnvra mexyri f`e ,minezid elcbiy

àéðúäå,`ziixaa epipy oke -ïéøOòîe ïéîøBz ïétBøèBtàäick §¨©§¨¨©§¦§¦§©§¦
ìéëàäì,minezidàìåickçépäìeiykr mze` milke` oi` m`y - §©£¦§Ÿ§©¦©
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ïäì ïéNBòå .çépäìoinezil oiqtexhet`dmpennnäáøòå áìeì §¨¦©§¦¨¤¨©£¨¨
øác ìëå úéöéöå äkeñådevnäáö÷ Bì LiL.miaevw eincy - §¨§¦¦§¨¨¨¤¥¦§¨

'davw el yiy xac lke' `ziixad dxn`y dn ,`xnbd zx`ane
ééeúéàìmdl oigwely zeaxl `a -øôBL.davw el yiyïéç÷Bìå §¦¥¨§§¦
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,`xnbd zx`ane ,aevw eaeigyíäéìò ïé÷ñBt ïéàå .äléâî ééBúàì§¨¥§¦¨§¥§¦£¥¤

,ä÷ãömiipry ,davw dl oi`y itlweqtp m`e cinz miievn §¨¨
,mdiqkp lk z` eciqti mpennn dwcvúà ïäéìò ïéãBt ïéàå§¥¦£¥¤¤

ïééeáMääáö÷ Bì ïéàL øác ìk àìå,`xnbd zx`ane ,ééBúàì ©§¦§Ÿ¨¨¨¤¥¦§¨§¨¥
íéìáà éîeçðzïeãì ïéàLø ïétBøèBtà ïéàå .xac reazl `ad mr ©§¥£¥¦§¥©§¦©¨¦¨

`l ,oinezid iqkpnáBçì,minezid zaegl `l -å`léñëða úBkæì ¨§¦§§¦§¥
íéîBúéoiznp `l`] oica mzekfl dprh qetexhet`l yiyk `le - §¦

,`xnbd ddnze .[epeci f`e elcbiy cràì éànà úBkæìrecn - ¦§©©Ÿ
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oicl cxi dligza,íéîBúé éñëða úBkæì úðî ìòm` mewn lkn ©§¨¦§§¦§¥§¦

.lha oicd ,oica aiigzp÷Bçøa øBkîì ïéàLø ïétBøèBtà ïéàå- §¥©§¦©¨¦¦§§¨
,wegx mewna `edy dcyáBø÷a ìBàâìådcy dnewna zepwle - §¦§§¨

xeknl mi`yx mpi` oke ,daexwäôéa ìBàâìå ,äòøa.zgaeyn - §¨¨§¦§§¨¨
,`xnbd zx`aneàîòè éàîixde ,ok eyri `ldfa migiayn md ©©§¨

,oinezid iqkp z`ïéôczLî àîìãcdwlz epwy dcyd `ny - §¦§¨¦§©§¦
.oinezid eciqtie oetcyaúBãN øBkîì ïéàLø ïétBøèBtà ïéàå§¥©§¦©¨¦¦§¨

çwéìåmdinca,íéãáòileg oebk cqtd xzei ievn micaray itl §¦©£¨¦
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.xzeiìàéìîb ïa ïBòîL ïaøçwéìå íéãáò øBkîì àì óà ,øîBà ©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ¦§£¨¦§¦©
.úBãN,`xnbd zx`aneàîòè éàî,l`ilnb oa oerny oax ly ¨©©§¨

ïéétLî àì àîìcenewiy ,iteya ecia zecyd eniiwzi `l `ny - ¦§¨Ÿ§©§¨

.xkend ly `le mdly zecydy exn`ie oixxer odilrïéàå§¥
úeøéçì íéãáò àéöBäì ïéàLø ïétBøèBtàmicard m` elit` ©§¦©¨¦§¦£¨¦§¥

oi`e qetexhet`l iepw micard seb oi`y itl ,jk xear minlyn
.xexgy exexgyìáàe`] dlik`l zernl miwewf minezid m` £¨

[zecy ziipwlå ,íéøçàì ïúBà ïéøëBîdïúBà ïéàéöBî íéøçà §¦¨§£¥¦§£¥¦¦¦¨
éaø .úeøéçì,éðà øîBà ,øîBàmixg`n sqk lawl mi`yxy myk §¥©¦¥¥£¦

jk ,mdl oxkenleàeä óàenvr card -Bîöò éîc ïúBð ©¥§¥©§
,dxikn zxeza qetexhet`làöBéå,zexiglàeäL éðtî- §¥¦§¥¤

qetexhet`dkeli`Bì BøëBî.envra carl -éøöåïänò áMçì C §§§¨¦§©¥¦¨¤
äðBøçàamikixv oinezil miqkpd mixifgn oitexhet`dyk - ¨©£¨

.melk mdiqkpn elhp `ly rayidle oeayg mdnr zeyrlïaø©¨
éøö Bðéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLC.odnr ayglïéNBò ïéà ¦§¤©§¦¥¥¥¨¦¥¦

,íéLð ïétBøèBtàile `yil gexhl miyp jxc oi`y itl,miqkpa oz ©§¦¨¦
,íéãáòå,mipn`p mpi`y itl,íépè÷e.zrc ipa mpi`y itlíàå ©£¨¦§©¦§¦

ïéîBúé éáà ïðéî,eiigaBãéa úeLøä.mze` oiwlqn oic zia oi`e ¦¨£¦§¦¨§§¨
iqkp exkny miqtexhet` iabl zecaer dnk d`ian `xnbd

:mineziøéàî éaøc déúeááLa äåäc ñBtBøèBtà àeääxc didy - ©©§©£¨¦§¥¥§©¦¥¦
,xi`n iaxl zepkyaéãáò ïéaæå àúòøà ïéaæî à÷ äåäcdidy - ©£¨¨§©¦©§¨¨§©¦©§¥

,micar mdinca dpewe minezid zerwxw xkendé÷áL àìå`l - §Ÿ©§¥
egipdøéàî éaø.ok zeyrldéîìça déì eåçàxi`n iaxl e`xd - ©¦¥¦©§¥§¤§¥

' enelga,'úBðáì äzàå ñBøäì éðàmivex minyny ,dfa dpeekde £¦©£§©¨¦§
lr akri `ly ahene ,minezid iqkp ciqtdle qexdl

.zerwxwd xeknln qetexhet`dçbLà àì éëä eléôà`l - £¦¨¦Ÿ©§©
ik ,qetexhet`d lr akrl siqede dfa xi`n iax gibyd,øîà̈©

.ïéãéøBî àìå ïéìòî àì úBîBìç éøác¦§¥£Ÿ©£¦§Ÿ¦¦
:edyrnl rbepa xi`n iaxl erinyd ea sqep dyrnéøz éa eäðä̈§¥§¥

ïèN eäa éøbéàc,ohyd mda dxbzpy miyp` ipy mze` -éa ìëc §¦¨¥§¨¨§¨¥
éããä éãäa eöðéî à÷ eåä éLîLzay axr ly zeynyd oia lky - ¦§¥£¨¦§©£¥£¨¥

,mdipia miaixn eidíúäì øéàî éaø òìwéàxi`n iax oncfp - ¦§©©¦¥¦§¨¨
,mylàîìL eäì ãáòc ãò éLîL éa àúìz eäðéákòmakir - ©§¦§§¨¨¥¦§¥©§¨©§§¨¨

,mdipia mely dyry cr zay axr ly zeynyd oia dyly
øîà÷c déòîLxne` `edy ohyd z` xi`n iax rny -éåå ©§¥§¨¨©©

déúéaî àøáb àeääì øéàî éaø dé÷ôàc:ezian e`ivedy - §©§¥©¦¥¦§©©§¨¦¥¥
:qetexhet` iabl sqep dyrndéúeááLa äåäc ñBtBøèBtà àeää©©§©£¨¦§¥¥

éøBz ïéaæå àòøà ïéaæî à÷ äåäc ,éåì ïa òLBäé éaøcxken didy - §©¦§ª©¤¥¦©£¨¨§©¦©§¨§©¦¥
,mixeey dpewe zerwxwdéãéî àìå déì øîà àìåel xn` `le - §Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

y meyn epiide .melk iel oa ryedi iax,àéðúc ,éñBé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¥§©§¨
ìe ézLà ézLàì éúéø÷ àì éîiî ,éñBé éaø øîààlà ,éøBL éøBL ¨©©¦¥¦¨©Ÿ¨¦¦§¦§¦¦§¦§¦¦¤¨

ézLàìiz`xwéúéa,ziad xwir `idy itlìeéøBLiz`xwéãN §¦§¦¥¦§¦¨¦
iax akir `l okle .eci lr ziyrp dcyd zcear xwiry meyn
,mixeey mda gwile zerwxwd xeknln qix`d lr iel oa ryedi

.dcyd jxev mdy
:df oipra sqep dyrnëéîñ eåäc éîúé eäðäàzáñ àéää éab é- ¨§©§¥§¨§¦¥©¥©¦©§¨

,dit lr mdiyrn lk z` zeyrl `zaql eaxwzdy minezi mze`
àúøBz eäì äåä,dxt mdl dzid -eäééìäéð dzðéáæe dì÷L- £¨§§¨¨§¨§¦§¨¥£©§

,mxeara dze` dxkne `zaqd dzlhpáøc dén÷ì íéáBø÷ eúà̈§¦§©¥§©
ïîçð,dxiknd lhal evxe ongp axl minezid iaexw e`a -eøîà ©§¨¨§
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,ongp ax iptaéîúiî éqkîe Léáì à÷ ,déì éøîàqetexhet`d - ¨§¥¥¨¨¦¦©¥¦©§¥
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:a`dn d`pd laiw

m`e ,dpyna epipy:òáMé àì ïéc úéa eäepéî`xnbd zx`an ¦¥¦Ÿ¦¨©
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äééìòá íëèéç åôøùðiab `dc ,ikd xninl evn `l :`niz ike ,zerna mzipw ixdy Ð

oiprlc oeikc ,`ed `zlin e`l !ycwdn xeng heicd gk `di `l opixn` inzic `zerixb

heicd iabc i`dc .`niiw dizeyxa e`l inp dwilc oiprl Ð `ed xken zeyxa e`l dxfg

dizeyxa `niiwc d`pd `idda :`nrh epiid Ð dwilcl xken zeyxa dl opinwen

.dxfglàúæøëàrwxw :mei miyly oifixkny Ð

.oic ziaa xknil `vei ipeltàòøà àðáæîãÐ

`la dpafe ,inzic `bxk iqeitl ,inzic

.uegp jlnd i`aby iptn ,`zfxk`àìá ïðéðáæî
àúæøëà.i`pt oi`y itl Ðåäì øîàax Ð

.ongpäéìéî ïòîúùìã éëéä éëjxeve Ð

.aeyg mc`k d`xp `diy `ed minezidàìå
ãéîà,elyn elld ze`ivi zeyrl xiyr epi` Ð

micne` xiyr mzqe .dyer `ed minezi lyne

oi` ipr la` ,dkk dfe dkk df mc` ipa eze`

`diy mc` ipal cin` `lc :inp i` .ecne` mc`

.elld ze`ivil ie`x exyerãéñôî÷ àäåÐ

ie`xk zerwxwd qpxtn epi`y ,minezid iqkp

.zepli` uvewe ,mdläòåáù íåùîåzinxc Ð

edpdd ixdy ,dlgzn rpnn `l ,seqal dilr

.dfãáòã àåä àîìòá àúìî,oic zia iab Ð

lawl oic zial dyer dfy `id mpg zaeh

irepn`l iz`e ,oinezi iptl gexhle odixac

.eilr lawln `xwirnàåä àîìòá àúìî
éããäì ãåáòãdid zerixe dad` ixac Ð

.jk lk oenn z`pd `le ,mdipia

äðùîàîèîäoebk ,exag ly eizexdh Ð

.dnexzòîãîäå,exag ly oilega dnexz Ð

mipdkl exkenl jixve ,mixfl exqe`y ,eciqtne

.lefaêñðîäå.dl yxtn `xnba ,exag oii Ð

'åë øåèô ââåùá.`nrh xn` `xnba ÐøåèôÐ

.oinelyznàøîâùîî êñðîecia jyky Ð

.ozcear dzid jke ,dxf dcear myl ekezl

áøòîexq`e ,exiag ly xyk oiia jqp oii Ð

.d`pdaäéðéî äáøãá äéì í÷ivn `l Ð

Ð oinelyza aiig cifn` oizipzna ipzinl

.lwqpe ,ded dxf dcear caer `dcääáâàãÐ

.elfebl zpn lr
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milekic oeik ,xky ixney migweld miyrpc

opixn`ck ,mvtg lk mda zeyrle mlke`l

zian ilk gweld :(`,`t `rivn `aa) "oipne`d"a

,aiig - dkilda ,qp`pe eing zial exbyl one`d

:`nl` ,xky `yepk `edy iptn ,xeht - dxfga

.dpdn - dpdpe li`edc ,xky `yepk ied dxfga

àâøëìinzic `bxk iqeitl :qxhpewa yxit

.dfxkd ira minezid ikxev x`ylc rnyn - 'ek

ik (`,ak oikxr) "minezid mey" wxtac :dywe

oinezi iqkpl oiwwfp oi` :xn`c iq` axl jixt

"oinezid mey"c oizipznn ,'ek ziaix ok m` `l`

dnwel-jkl !aeg lran xa minezi ikxev x`yl

.zepae dy`c dxeawe zepefne `bxka `kdc d`xp

äøåá÷ìåxeawl mipiznn oi`c `hiyt `d

dfxkd inei inlync cr znd z`

dxeaw jxevl eel m`c :ol rnyn `w `d `l` -

.oirxete ,dfxkd `la oixken -äëìä`a`k

ab lr s` .dkld okc :mz epiax xne` - le`y

xfril` iax zpync (a,aq oiaexir) ol `niiwc

dkld oke" inp ipzw `ziixaae ,iwpe aw awri oa

oke .cenlz itn dkld oicinl oi` - "eixack

ediizbelt iwenc (a,gt zeaezk) "azekd"a giken

,opaxe le`y `a`c `zbelta opaxe oerny iaxc

mzdc ipyil edlekae ,le`y `a`k oerny iaxe

`lc :miig epiax xne`e .`zkldk oerny iax

akir `lc `l` rayil `texhet` opiaiign

.ryt `ly razyin `l la` ,mdlyn melk

wxta opixn`ck ,xeht - ryt i`ce elit`c
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minezid jxevl dpnzpy `texhet` la` .iwfzil
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mpi` zern mipewd epzp xaky oeike ,sqka mipwp minezi iqkpy
.zexitd z` ekyn `l oiicry elit` mda xefgl milekieäì øîà̈©§

àä ,éãéà áøc déøa àLéL áødf ote`a s` dcinrp m` ef dpwz - ©¦¨§¥§©¦¦¨
eäãéãì àeä äòø,minezil -éæeæì éëøèöîc ïéðîæcokziy - ¨¨§¦§§¦§¦§¦§¨§¥§¥

mixg`n zern gwil evxie ,zernl minezid ekxhvi minrtly
,onf xg`l epziy zexit jnq lreäì éáäéc ãò eäì áéäéc àkéìå§¥¨§¨¥§©§¨£¥§

éøétzexitd minezid epzi m` `l` mdl oziy in didi `le - ¥¥
`l okle ,ea xefgl dpewd lkei `l zexitd elfei m`y meyn ,cin

.sqka minezid epwiy df ote`a minkg epwz
:minezi ly rwxw zxikn iabl epnn cenll yiy sqep dyrnøîà̈©

àîúé àøéòæc dénéàc àøèMà ïðéîúç àðäk áøå àðà ,éMà áø- ©©¦£¨§©©£¨©§¦¨©§¨¨§¦¥¦§¦¨©§¨
,mezid `xirf ly en` ly dxikn xhy lr epnzg `pdk axe ip`

àzæøëà àìa àbøëì àòøà àðaæîczleblebd qn rextl icky - ¦§©§¨©§¨¦§©¨§Ÿ©§©§¨
,mrhde .dfxkd `la ely rwxw dxkn mezid ly,éòcøäð éøîàã§¨§¥§©§¨¥

àbøëì,minezid lr lhend qnd oerxt jxevl -éðBæîìåjxevle - ¦§©¨§¦§¥
,zepade dy`d e` minezid oefnäøeá÷ìåzn zxeaw jxevle - §¦§¨

,minezid iqkp lr zlhen ezxeawyàzæøëà àìa ïðéðaæî- §©§¦¨§Ÿ©§©§¨
cqtdl miyyeg `le ,dfxkd `la minezid iqkpn oixken
,qrki `l jlnd xheyy ick ,mivegp el` mixacy itl ,minezid

fixkdl i`pt oi`e ,znd oeifa meyn e` ,zepefn meyn oke:
d:qetexhet` ipicn dnk epnn micnly sqep dyrn d`ian `xnb

äåä éîúéc àtBøèBtà àòaö íøîò,did minezi ly qetexhet` - ©§¨©¨¨©§¨§©§¥£¨
ïîçð áøc dén÷ì íéáBø÷ eúàeilr oerhl minezid iaexw e`a - ¨§¦§©¥§©©§¨

,ongp ax iptaéîúiî éqkîe Léáì à÷ ,déì éøîàqetexhet`d - ¨§¥¥¨¨¦¦©¥¦©§¥
.minezid iqkpn dqkzne yael,eäì øîà,ok zeyrl `ed i`yx ¨©§

aeyg mc`k d`xp `diy minezid zaeh idef ikéëéä ék¦¥¦
déléî ïòîzLéìcweqrl `a `edyk eixac z` elawiy ick - §¦§©§¨¦¥

eprhe miaexwd etiqed .mzaehaãeîà àìå eäãécî éúLå ìéëà÷- ¨¨¦§¨¥¦¦§§Ÿ¨
lk xiyr epi`y oeikn ,oinezid iqkpn dzeye lke` `edy d`xp

.elyn el` miwyne milk`n gwil lkeiy jk,ongp ax mdl aiyd
çkLà äàéöî øeîéàedfy yeygl epl oi`e ,d`ivn `vn `ny - ¥§¦¨©§©

eprhe miaexwd exfg .minezid iqkpnãéñôî à÷ àäå`ed ixde - §¨¨©§¦
,obedk mda lthn epi`y zecyd z` lwlwneäì øîàongp ax ¨©§

,miaexwldéðé÷lqéàå ,ãéñôîc éãäñ éì eúééàmicr il e`iad - ©§¦©£¥§©§¦§¦©§¦¥
.eciwtzn ewlq`e ,ok dyer `edyîàcïéøáç àðeä áø ø[epixag-] §¨©©¨©§¦

déì ïðé÷lñî ãéñôîc ñBtBøèBtà ,áøc déîMîqetexhet` - ¦§¥§©©§§©§¦§©§¦¨¥
.eze` miwlqn lwlwnyàðeä áø ,ãéñôîc àtBøèBtà ,øîzéàc§¦§©©§¨§©§¦©¨

déì ïðé÷lñî àì éøîà àìéL éaø éác ,déì ïðé÷lñî áø øîà. ¨©©§©§¦¨¥§¥©¦¦¨¨§¥Ÿ§©§¦¨¥
:dkldl `xnbd dwiqne:déì ïðé÷lñî àúëìäå§¦§§¨§©§¦¨¥

le`y `a`e `nw `pz ly zwelgnd iccv zx`an `xnbd
,`nw `pz zrca dpyna epipy :epizpynaéáà eäpénL ñBtBøèBtà©§¤¦¨£¦

òáMé íéîBúémdiqkpn lhp `ly:,`xnbd zx`anàîòè éàî §¦¦¨©©©§¨
qetexhet`l zepnzdln rpni `ny eyyg `le ,rayil edeaiig

mixne` ep`y meyn ,dreayd iptn,dépéî äàðä déì úéàc åàì éà¦¨§¦¥£¨¨¦¥
ñBtBøèBtà déì äåä àì`l ,minezid ia`n d`pd laiw `leli` - Ÿ£¨¥©§

,qetexhet` eliaya dyrp didäòeáL íeMîeeilr milihn ep`y ¦§¨

,seqaéòeðîàì éúà àìixdy ,qetexhet` zepnzdln rpni `l - Ÿ¨¥§©§¥
:a`dn d`pd laiw

m`e ,dpyna epipy:òáMé àì ïéc úéa eäepéî`xnbd zx`an ¦¥¦Ÿ¦¨©
ik ,mrhdàðéc éáì ãéáòc àeä àîìòa àúlî`ed mpig zaeh - ¦§¨§¨§¨§¨¦§¥¦¨

,minezid xear gexhl oic zial dyeréúà äòeáL déìò úéîø éàå§¦¨¦£¥§¨¨¥
éòeðîàìeilr lawln rpnidl `ai dreay eilr lihn dz` m`e - §©§¥

:jkn edexht jkitl ,zeqetexhet`
,dpyna epipyíéøácä óeléç ,øîBà ìeàL àaàzrcn jtidl - ©¨¨¥¦©§¨¦

:`nw `pz,`xnbd zl`ey,òáMé ïéc úéa eäepéî àîòè éàîoi`e ©©§¨¦¥¦¦¨©
,`xnbd zx`an .zeqetexhet` zlawn rpni `ny miyyeg

`l` ,mpiga dpi` qetexhet` zeidl eznkqdyà÷c äàðä àéääa§©¦£¨¨§¨
éîñ àäc ,àeä àðîéäî Léðéàc àì÷ déìò ÷éôðàðéc éa déìò C- ¨¦£¥¨¨§¦¦§¥§¨§¨¨¦£¥¥¦¨

zia ixdy ,on`p yi` `edy lew eilr `viy jkn el yiy d`pda
okle ,minezid iqkp ecia xeqnl eilr mikneq oicäòeáL íeMî¦§¨

,seqa eilr milihn ep`yéòeðîàì éúà àì,dfn rpnidl `ai `l - Ÿ¨¥§©§¥
m` la`,òáMé àì íéîBúé éáà eäpéîzeidl eznkqd ik ¦¨£¦§¦Ÿ¦¨©

het``l` ,el d`ay dlecb d`pdn zraep dpi` qetexàúléî¦§¨
éããäì éãáòc àeä àîìòamdipia eid zerxe dad` ixac mzq - §¨§¨§¨§¥©£¨¥

,eipa lr zeqetexhet` eilr lawn `ed okledéìò úéîø éàå§¦¨¦£¥
éòeðîàì éúà ,äòeáL:zeqtexhet`d on §¨¨¥§©§¥

:dkld oiprl zerc dnk d`ian `xnbdøîà énà øa ïðç áø øîà̈©©¨©©©¦¨©
,ìeàL àaàk àúëìä ,ìàeîLoic zia edepiny qetexhet`y §¥¦§§¨§©¨¨

:rayi `l minezi ia` edpiny qetexhet`e ,rayi
:xg` ote`a dwqty `ziixa d`ian `xnbdïa øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¤

äæå äæ ,øîBà á÷òéminezi ia` edpin oiae oic zia edepin oia - ©£Ÿ¥¤§¤
,òáMéllk miyyeg oi`y`ziixade .dreayd llba rpni `ny ¦¨©

,zwqet.åéøáãk äëìäå:dfa ztqep drc zx`ean oldlc `ziixaa ©£¨¨¦§¨¨
eäpénL ñBtBøèBtà ,eäaà éaøc dén÷ àáøòî øa àôéìçz áø éðz̈¥©©£¦¨©©£¨¨©¥§©¦©¨©§¤¦¨

øëN àNBð àeäL éðtî ,òáMé íéîBúé éáàxky lhep `edy iptn - £¦§¦¦¨©¦§¥¤¥¨¨
.seqa dreay eilr lihp m` mb rpni `le ezgxh xeardéì øîà̈©¥

,eda` iaxdéì úìééëå àa÷ úzééà zàdcn ilk z`ad dz` - ©§©§©©¨§¨§©¥
`ed llk ike xnelk ,mxky z` oiqtexhet`d lkl zccn eae cg`

.xky lhep a`d edpiny qetexhet` lkyàîéà àlàjk xen` - ¤¨¥¨
,`ziixad oeyla,øëN àNBðk àeäL éðtîqetexhet`d m` s`y ¦§¥¤§¥¨¨

ia` did `l m`y itl ,rpni `ny yeygl epl oi` mpiga gxeh
eli`ke iepind z` eilr lawn did `l daeh el dyer minezi

df xear xky laiw:

äðùî
:mlerd oewiz iptn epwzy dpwz cer dpen dpyndànèîä©§©¥

,dnecke dnexz oebk ,dlik`a oxq`e exag ly eizexdhònãnäå§©§©¥©
exq`py jka eciqtde ,exiag ly oilega dnexz axrnd -

,lef mxign okle mipdkl wx mxknl lekie ,l`xyilCqðîäå- §©§©¥
xkip wfidd oi` el` lke ,jqp oii xeqi`a exag ly epii xqe`d

ok dyr m` ,xacd seba iepiy mey dyrp `ly ,mdaøeèt ââBLa§¥¨
m`e ,oinelyznáéiç ãéæîa: §¥¦©¨

àøîâ
:dpyna xn`py 'jqpnd' xe`iaa mi`xen` ewlgpCqðî ,øîzéà¦§©§©¥

,dpyna xen`dLnî Cqðî ,øîà áøexag oii jqipy dpeekd - ©¨©§©¥©¨
,dxf dcearláøòî ,øîà ìàeîLely xyk oiia jqp oii axiry - §¥¨©§¨¥
.exq`e exiag

,`xnbd zl`eyî øîàc ïàî.Cqðî øîà àì àîòè éàî áøò ©§¨©§¨¥©©§¨Ÿ¨©§©¥
,`xnbd daiynCì øîà,l`enyCqðîdcear cary oeik ,ynn ¨©¨§©¥

eci lry xac dyerd lk ixdy ,mlyl aiig epi`e dzin aiig dxf
mixne` ep` ,oenn yper mbe dzin yper mb eaiigl yidéì í÷̈¥

dépéî äaøãaxehte ,dzin yper epiidc ,xengd ypera wx yprp - ¦§©¨¦¥
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,ònãî eðééä`pzd dpyy oeike ,xzida xeqi` axrn rncnd mby ©§§©¥©
jqpnl dpeekdy gkene .jqpn zepyl jixv oi` ,aiig rncndy
daxca dil mwy meyn exhetl oi`y eprinydl `pzd `ae ,ynn

,`xnbd zl`ey `xnbd .dipinCãéàårecn l`eny zrcle - §¦¨
,`xnbd daiyn .jqpn mbe axrn mb xnel `pzd jxvedàeä àñð÷§¨¨

cvn ixdy ,qpw `l` epi` xkip epi`y wfid wifnd ly eaeig lk -
,wfid aeyg epi` xkip epi`y wfidy itl xeht `ed oicdàñðwîe¦§¨¨

ïðéôìé àì-dkxved okle ,exiagn xac micnl oi` qpw iaeigae Ÿ©§¦©
.mdipy z` zepyl dpynd

,`xnbd zl`ey :ax zrcl le`yl zxfeg `xnbdéìéc ïàîìeó §©§¨¥
àñðwî àñð÷yxtl dvx `l ixdy] qpwn micnly xaeqy axle - §¨¨¦§¨¨

,[rncnn ecnell xyt`y itl axrn eyexit jqpnyänì éðä ìk̈¨¥¨¨
éì,dpyna exn`py [jqpne rncne `nhn-] mipte`d el` lk ¦

mdn cg` zepyl leki did ixde ,mzepyl `pzd jxved dnl
,`xnbd daiyn .epnn micnl mlek z` epiideàëéøöjxved - §¦¨

oi`y aeigl mrh mdn cg` lka yiy itl ,mzepyl `pzd
,`xnbd zx`ane .exiagn cg` micnl epiid `le mixg`aéàc§¦

î àpzànèepiid `l ,cala `nhnd oic dpey did `pzd m` - ©¨§©¥
c ,rncnd z` aiigl epnn micnläîeøz éàxen`d `nhn m` - ¦§¨

,exiag ly dnexz `nhny dpeekd dpynaàðéîà äåäiziid - £¨£¦¨
edeaiig minkgy xne`éøîâì dì ãéñôî à÷c íeMîciqtdy - ¦§¨©§¦¨§©§¥

,dlik`l die`x dpi` dzrny ,ixnbl dze`ànèî éàåxen`d §¦§©¥
`nihy eyexit dpynaïéleçleki epi`y dna ewifde exiag ly ¦

`ed minkg edeaiigy mrhdy mixne` epiid ,dxdha mlke`l
,ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øeñàc íeMîmiyextdy itl ¦§¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥

minkg edeqpw xeqi` dyry itle ,oilega mb d`nehn mixdfp eid
,mlylònãî ìáàexkenl leki ixdy ixnbl eciqtd `ly £¨§©¥©

,xeqi` dyr `l mbe ,dnexz inca mipdklàì àîéàiziid - ¥¨Ÿ
.rncn xnel `pzd jxved okl ,minkg edeaiig `ly xne`éàå§¦

ònãî ïðéòîLàedeaiig rncn wxy xnel did okzi ,aiig `edy ©§§¦¨§©¥©
,mlyl minkgçéëLc íeMîeyr giky `edy xacae ,ok dyriy ¦¦§¦©

,eaiigl dpwz minkgàì àîéà ,çéëL àìc ànèî ìáàiziid - £¨§©¥§Ÿ§¦©¥¨Ÿ
.`nhn xnel `pzd jxved jkitl ,minkg edeaiig `ly xne`éàå§¦

ònãîe ànèî ïðéòîLàmdn cnel iziid `l oiicr ,miaiig mdy ©§§¦¨§©¥§©¥©
jqpnldépéî äaøãa déì íé÷ àìc íeMîrncne `nhna oi`y - ¦§Ÿ¦¥¦§©¨¦¥

,dipin daxca dil mw ly xeht mda oi`e zewln e` dzin xeqi`
dépéî äaøãa déì íé÷c Cqðî ìáà,dzin aeig ea yiy -àîéààì £¨§©¥§¦¥¦§©¨¦¥¥¨Ÿ

,cifna elit` oinelyza minkg edeaiig `ly xne` iziid -à÷̈
ïì òîLîdipin daxca dil mw xeht jqpna oi`yäéîøé éaøãk ©§©¨¦§©¦¦§§¨

epi` dzind aeig eli`e ,mlyl aiigzp ddabd zryny xn`y
.oinelyzd on dfa xhtp epi` ok lre ,jeqipd zrya `l` `a

`nhn zqxebd `ziixad itl mb `zekixvd z` zx`an `xnbd
:rncne jqpne

,`xnbd zl`eyàäìe[dn itle-]äðBLàøa ,ïéáà éaøc deáà éðúc §¨§¨¥£©§©¦¨¦¨¦¨
íéøîBà eéäyCqðîäå ànèîäokn xg`le ,miaiig calaeøæç ¨§¦©§©¥§©§©¥¨§

ònãîä óà øîBìjqpnd lr exfb xaky xg`y `vnpe ,aiig ©©©§©¥©
dyw ,rncnd lr xefbl etiqedéì änì éðä ìkekxved dnl - ¨¨¥¨¨¦

jqpnde `nhnd lr exfby oeik ixde ,rncnd lr yexita xefbl
,`xnbd daiyn .aiig rncndy oky lkéøö,àëmicnl epiid `le §¦¨

,exiagn cg`,ànèî ïðéòîLà éàcedeaiig minkgy mixeaq epiid §¦©§§¦¨§©¥
dépéî äaøãa déì íé÷ àìc íeMî,zewln e` dzin yper ea oi`y - ¦§Ÿ¦¥¦§©¨¦¥

dépéî äaøãa déì íé÷c Cqðî ìáàcar ixdy dzin aeig ea yiy - £¨§©¥§¦¥¦§©¨¦¥
,dxf dcearàì àîéàmlyl minkg edeaiig `ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

.aiig `edy jqpnd lr xnel ekxved okl ,oennCqðî ïðéòîLà éàå§¦©§§¦¨§©¥
minkg edeaiig jqpn wxy mixeaq epiiddéì ãéñôî à÷c íeMî¦§¨©§¦¥

éøîâì,d`pda exq` ixdy -éøîâì déì ãéñôî àìc ànèî ìáà §©§¥£¨§©¥§Ÿ©§¦¥§©§¥
eliyaz zgz dwiqdl e` ezndal dlik`dl leki ixdyàì àîéà¥¨Ÿ

,minkg edeqpw.`nhn lr mb xefbl ekxved okléðä ïðéòîLà éàå§¦©§§¦¨¨¥
ézøzminkg eaiig el`a `weecy mixeaq epiid ,jqpne `nhn - ©§¥

äaeøî ãñôäc íeMî,dlik`a mixeq` mdyãñôäc ònãî ìáà ¦§¤§¥§¤£¨§©¥©§¤§¥
èòeîodkl dlik`a xzen ixdy -àì àîéà,minkg edeaiig ¨¥¨Ÿ

.àëéøö§¦¨
jqpnde rncnde `nhndy epwiz minkgy x`azp epizpyna
x`azp `l mle` ,mlerd oewiz iptn bbeya mixehte cifna miaiig

:mi`xen` dfa ewlgpe .dpwzd dzid dne dxezd on mpic edn
äøBz øác ,äi÷æç øîàel` zyelyay `ed oicd `ziixe`cn - ¨©¦§¦¨§©¨

,÷féä déîL økéð BðéàL ÷féä ,àîòè éàî ,áéiç ãéæî ãçàå ââBL ãçà¤¨¥§¤¨¥¦©¨©©§¨¤¥¤¥¦¨§¥¤¥
x`yk mpic ,zexita xkip el` zyely ly wfpd oi`y s` okle

,bbeya s` miaiigy miwifneøîà íòh äîeowzl minkgââBLa ©©©¨§§¥
BòéãBiL éãk ,øeètlral ricei jqpnd e` rncnd e` `nhndy - ¨§¥¤¦

eaiigp m`e ,xeqi` zlik`a lyki `le mixeq` eizexity zexitd
`ly ick ,eci lr exq`p eizexity ericei `ly yeygl yi mlyl

,`xnbd dywn .minelyza aiigziénð ãéæîa eléôà éëä éàyi ¦¨¦£¦§¥¦©¦
,`xnbd zvxzn .zexitd lral riceiy ick ,df mrhn exhetl

déì òãBî àì éòeãBà ,ïéeëî à÷ é÷eæBàì àzLädyerd ixd - ©§¨§¥¨§©¥¥Ÿ©¥
ici lr milrad z` wifdl oiekzn cifna,ericei `ly okzi ike ,df

.ciqtie mzlik`n milrad rpniy `id ezpeek xwir ixde
äøBz øác ,øîà ïðçBé éaøå,,àîòè éàî ,øeèt ãéæî ãçàå ââBL ãçà §©¦¨¨¨©§©¨¤¨¥§¤¨¥¦¨©©§¨

,÷féä déîL àì økéð BðéàL ÷féä,xkip el` ly mwifd oi`y oeike ¤¥¤¥¦¨Ÿ§¥¤¥
,miaiig mpi`eøîà íòh äîey minkg,áéiç ãéæîaickàäé àlL ©©©¨§§¥¦©¨¤Ÿ§¥

éðà øeèt øîBàå Bøéáç ìL åéúBøäè ànèîe CìBä ãçàå ãçà ìk. ¨¤¨§¤¨¥§©¥¨¢¨¤£¥§¥¨£¦
oldl dpyndn dywn `xnbd(:cp):diwfg lreìbtL íéðäkä ,ïðz§©©Ÿ£¦¤¦§

Lc÷na,milrad z` jka ewifde ,lebit oicn oaxwd z` elqty - ©¦§¨
eid m`íéãéæî,jka lqtp oaxwdy erciy -ïéáéiçinc mlyl §¦¦©¨¦

.eilral oaxwddìò éðúådf xacy ,ef dpyn lr epy `ziixaae - §¨¥£¨
edepwiz minkg.íìBòä ïewéz éðtîly eaeig mrhy x`ean ixd ¦§¥¦¨¨

,mlerd oewiz iptn `ed cifna lbtndøkéð BðéàL ÷féä zøîà éàå§¦¨§©§¤¥¤¥¦¨
÷féä déîLdzid minkg zpwze ,oicd xwirn aiig lbtndy `vnp §¥¤¥

ok m`e ,bbeyd z` xehtl'íìBòä ïewéz éðtî ïéøeèt ïéââBL' éàä©§¦§¦¦§¥¦¨¨
déì éòaéî,mlerd oewiz iptn xeht bbeydy xnel `ziixal did - ¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .mlerd oewiz iptn cifn aiigy `leénð éëä̈¦©¦
,øîà÷`ziixad zpeek `id ef ok` ,xnelkïéââBL àä ïéáéiç ïéãéæî ¨¨©§¦¦©¨¦¨§¦

íìBòä ïewéz éðtî ïéøeètoicd seb lr exn`p `l `ziixad ixac - §¦¦§¥¦¨¨
mibbeyy dpyndn wiicl yiy dn lr `l` ,dpyna iepyd

.oixeht
:diwfg lr dywne dtiqen `xnbd,øæòìà éaø áéúîepipy ¨¦©¦¤§¨¨

,`ziixaaúàhç éîa äëàìî äNBòäilka me`liny oirn in - ¨¤§¨¨§¥©¨
,zn `nh lr zefdle dnec` dxt xt` mkezl zzl ickúøôáe§¨©

úàhçzeyrl ick sxyile hgyil zcnerd dnec` dxta e` - ©¨
,[dk`ln ziiyra milqtp el` ipye] z`hg xt` dpnnéðécî øeèẗ¦¦¥

íãà,mlyl aiig epi` -íéîL éðéãa áéiçåminyn yper eilr yi - ¨¨§©¨§¦¥¨©¦
xeht `edy mrhd dxe`kle .l`xyi z` ciqtdl oiekzpy oeik

,dxta e` mina xkip wfidd oi`y itl `ed mc` ipicnzøîà éàå§¦¨§©§
÷féä déîL økéð BðéàL ÷féäok m` ,áéiçì énð íãà éðéãa. ¤¥¤¥¦¨§¥¤¥§¦¥¨¨©¦§©¥

,`xnbd zxne`àeäxfrl` iax -dì áéúBî,ef `iyew dywd - ¦¨
eäåàenvrdì ÷øôîepi` `ziixad dxhty dny ,dze` uxzn - §§¨¥¨

mda dyr `ly ote`a xaecny `l` ,xkip epi`y wfid cvn
`l` ,micia dk`lnäøtici lr dlqtúðî ìò ä÷áøì dñéðëäL ¨¨¤¦§¦¨§§¨¨©§¨

÷ðézLz`dn`åy oiekzp mbLeãú,zendad x`y mr d`eaza ¤¦©§¨
dzid m` ixdy ,dwaxl dqipkdy dyrnd cvn wfidd oi`y
cvn `l` leqtd oi`e ,zlqtp dzid `l wpizy ick wx ezpeek
oiwfipa `nxbe ,`nxb `l` epi` dfe ,yecz mby oiekzpy ezaygn

a dk`ln dyerde .xehtúàhç éîoebk epiid ,`ziixad dxn`y ¥©¨
ici lr olqtyúBì÷Lî ïäa ì÷MLdide] mipf`nd ska mgipdy - ¤¨©¨¤¦§¨

,elwyn rcil ick xg` xac gipd dipyd skae ,[reci mlwyn
.micia dyrn mda dyr `ly itl xehte .mind lqt dfae

,`xnbd dywnúàhç éî ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨¥©¨
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miwxt dyelya` cenr bp sc ± iriax wxtxifp
òîãî åðééäoicd `ed Ð opax edeqpwc opirnyc oeike .exqe`d xac xzida axrny Ð

jixhvi` ynn jqpnc `zyd la` .diipznl jixhv` `le ,jqpnl dipin opitlic

] .xehte ,dipin daxca dil mw :`niz `lc ,diipznl[àåä àñð÷,rncne `nhn Ð

.wfid diny `l xkip epi`y wfidc ,`ed `qpw Ð aiig cifnacïðéôìé àì àñð÷î àñð÷å
,qepw Ð qepwc `kide ,`ed `pic e`l `dc Ð

jixhv` ikdle ,qepw `l Ð qepw `lc `kide

.jqpnéìéã ïàîìåàñð÷î àñð÷ ó,ax epiid Ð

,jixhv` `l Ð axrn eli`c ,ynn jqpn xn`c

.`ed `qpwc ab lr s` ,rncnn opitlicéðä ìë
jci` `tlipe ,`cg ipzil ?il dnl ,'ipznc Ð

!dpinéøîâì äì ãéñôî à÷ã íåùî`ifg `lc Ð

.dlik`l ezäàîåè íåøâì øåñàãiptn Ð

carc meyne ,dxdha odileg oilke`y ,miyext

.edeqpw Ð `xeqi`òîãî,ixnbl ciqtn `l Ð

.lefa dipin ipafe ,mipdkl ifg `dcíåùî
çéëùãgikyc `zlinae ,ciarc ÐÐicar

.ciarp `lc ikid ik ,`zpwz opaxäéîøé éáøë
.diipw ddab`cnc Ðéì äîìjqpn opzc oeik Ð

xninl `kilc ,rncn oky lk Ð `yixc izxza

.dipin daxca dil mwcêñðî,ixnbl ciqtn Ð

ciqtnc ab lr s` ,`nhn la` .d`pda exqe`y

lek`l leki epi` envr `edy oiprl ixnbl dil

lk`nl e` ,dwqdl oiicr `ed ifg la` Ð

e` dwqdl ifg Ð dnexz `nhn elit`c .dnda

`lc daexn cqtd `ki` `nhn .odk zndal

.dlik`l ez `ifg÷æéä äéîù`l wfidae Ð

oia ,envr mc` icia `a `edyk dxez dwlig

) "laegd"a opixn`ck ,cifnl bbey`nw `aa

bbeyd lr aiigl Ð "rvt zgz rvt" (a,dt

.cifnkøëéð åðéàù ÷æéä,oizipznc ipd oebk Ð

.eidy zenkn epzyp `lyåòéãåéù éãëÐ

iz` `l Ð dil zaiign i`c .rnic e` `nihy

.`xeqi` ilk`e ,milral edl rcenà÷ äéøåòöì
ïéåëîdnl ,ericedle `a ehipwdl e`l i`c Ð

?carc elåìâôù íéðäëämehgyy ,zepaxw Ð

evxed `le ,mpnfl ueg mdn lek`l mewxfe

.milralïéãéæî.jka mileqty erciy Ðïéáééç
`iadl oikixv ixdy ,milral mdinc mlyl Ð

`ly eipira dyw Ð `id dacp inp i`e .mixg`

.ywan did oexec `iadl ixdy ,epaxw aixwd

íìåòä ïå÷ú éðôîikdc jzrc `wlq `w Ð

elibxi `ly ,mlerd oewz iptn oiaiig :xn`w

.jkaàéòáéî íìåòä ïå÷éú éðôî ïéøåèô ïéââåù
äéì`ziixe`c `pic Ð cifnc oiaiig `dc Ð

mlerd oewize ,`edjiiyc `ed oixeht` Ð

.ericeiy ick ,ipzinlïéøåèô ïéââåù àäÐ

,`yixa `icda oixeht oibbey ipz `l oizipznc

.i`w `yix` `l mlerd oewiz Ð ipz inp i`eéî
úàèçdnvr dxt oke ,dnec` dxtc Ð

) aizkc ,dk`lna oilqtpÐxacnaxy`" :(hi

:aizk z`hg inae ,"ler dilr dlr `l

cenlz dn :ixtqa `ipze ."dcp inl zxnynl"

zlqet dk`ln `dzy il oi` lekiy ?xnel

eidiy ,xnelk ,"dcp inl zxnynl" :xnel cenlz Ð mina s` oipne ,dxta `l`

.xg` xacl `le ,jkl zexneyníãà éðéãî øåèô.mlyl Ðíéîù éðéãá áééçåÐ

.l`xyi z` ciqtdl oiekzpy ,miryxl mlyl zeprxetä÷áøìztiq` mewnl Ð

) "waxn ilbrk" enk ,oxeyiwe zendad.(b ik`ln÷ðéúù éãë.dn` z` ÐùåãúåÐ

.wpizy ,dizqpkd daehl :xn`c ,eici dyrn` `kil oinelyzc ,x`yd mr d`eaza

,xeht oiwfipa `nxbe .yeczy s` oiekzpy ,ezaygn zngn `l` ied `l dleqte

) xn`ck ,`ed daygn zngn dleqtc ,dil opiaiign `l daygn`ccaer (a,ek migqt

.dil `gipc ,carc `inec
ì÷ùù
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:p"` .zayc dgpde dxiwrl inc `le ,ddabd `la jqpl xyt`c xaqw :inp i` .aiig - xcdn

xn`c (a,r `nw `aa) "daexn"a xn`c ,rnyn oke .oia` iaxc` bilt dinxi iaxc xyt`

aiigzne ,dpw exvg xie`l ihncn :jixte ,"jizeaipb il ipwze ixvgl jizeaipb wexf" dil

iaxk `lc epiide ."gepzy cr jizeaipbl ipwz `l" xne`a :ipyne !giipc cr ied `l eytpa

dxiwrc ,ikd inewe`l jixv `l oia` iaxlc ,oia`

my) "`xza lfebd"a rnyn oke .`id dgpd jxev

`nhnd" mixne` eid dpey`xa :xn`wc (`,fiw

:yxtne ."jqpnd s`" xnel exfg ,"rncnde

.dinxi iaxk seqale ,oia` iaxk xeaq `xwirn

ab lr s` ,l`enyc `nrhc :xnel yi cere

ikd elit` - `ed jeqipc jxev e`l ddabdc

dil miwc ,aiign `l jeqip zry`c oeik ,xeht

xn`c ,xhtin inp ddabd zry` - dipin daxca

enkc .z`nhpe dnexz enk ,"jiptl jly ixd" el

ikd - "jiptl jly ixd" el xne` xg` ekqp m`c

dil jqpnc ab lr s` ,edi` dil jqip ik inp

oeik :xaq axe .dipin daxca dil miwc oeik ,micia

dil miwc xninl jiiy `l ddabd zryac

dn lk` ddabd zngn aiigl yi - dipin daxca

`zry `iddc ab lr s` ,ok ixg` micia dyriy

.dipin daxca dil miw

íåùîiaxk `ibeq jd - ixnbl dil ciqtn `wc

.wfid epi` xkip epi`y wfid :xn`c opgei

.`xehtl dikexv`l dil ded diwfglc

äðåùàøá- jqpnde `nhnd mixne` eid

daezk (my) "`xza lfebd"a

.zeketd zeibeqn zg` efe ,`kt`

àìùepiax axd dywd - 'ek cg`e cg` lk `di

zexeka) "dnk cr" wxta opzc `d :mixt`

dyry dn - xedhd z` `nih ,oicd z` oc :(a,gk

o`ne !`ed bbey `de ?i`n`e .ezian mlyie ,ieyr

,`gip - inxbc `pic oi`cc xi`n iaxk dl iwenc

o`nl la` .cifn eh` bbey xi`n iax qipw onwlc

iaxl ,dyw - uxy eda rbpae ,opaxk elit` iwenc

`lc ,xity iz` diwfgl ,edine ?aiig i`n` opgei

,ryt mzdc :uxize .ericeiy ick dixhtinl jiiy

iede !eixac wifgdl ick dze`nhl el did dnc

`nhd z` xdiha :xn`z m`e .`kdc cifn enk

?ericeiy ick diwfgl xehtl ,eizexit mr eaxiry

lr `l` ez`xedn xefgiy zelibx oi`c :xnel yie

.opiyiig `l jkld ,mixg` iciéðúåiptn dlr

:oizipzna opiqxb mixtq aexa - mlerd oewiz

oicifn ,oixeht - oibbey ,ycwna elbity mipdkd

oewiz iptn"c dil rnync meyn jixte .oiaiig -

,"oiaiig oicifn"` i`w - `ziixaa ipzwc "mlerd

wxt] `ztqeza `zi` ikde .seqal ipzwc

,jqpnde `nhnd :mixne` eid dpey`xa :[iyily

- cifn ,xeht - bbeya ,rncnd s` :xnel exfg

ycwna elbty mipdkd .mlerd oewiz iptn ,aiig

oewz iptn ,oiaiig - oicifn ,oixeht - oibbey

rncnde `nhndc `yixnc :dywe .mlerd

d`xp jkl !jxtinl dil ded eda iniiwc jqpnde

`ziixae ."oixeht oibbey" 'ipzna opiqxb `lc

i`dke .i`w `weic` "mlerd oewiz iptn"e .iz`ady mzdc `ztqezc epiid e`l - `kdc

."miaxl drcep `ly dlefb z`hg"` (a,dp) onwl ipyn `peebäùåòäina dk`ln

"caer"n - z`hg zxtae z`hgab lr s` dleqt xkf dilr dlrc ,opiyxc "car"c `inec

eze`l dil `gipe micia exiag ciar ikc oicd `ede .milral edl `gipc oeik ,`linnc

.mewn lkn "cAEr"n inp iaxzinc ,dyery©

éðéãáwxta xn`ck ,xehtc exiag ly ezxt ofe` mxev ixde :xn`z m`e - aiigil inp mc`

e`l oixeey edlekc meyn ,(`,gv `nw `aa) "`nw lfebd"ae (a,dk) migafc ipy

xkpin `lc dk`ln `wec rnyn - "dk`ln dyerd"c jdn ,mzd jixte .iniiw gafn iabl

d`xpe .miny ipica aiigin - xkpin `lc ab lr s`c ,`zeaxl dk`ln hwpc :ipyne !`wifd

.xkip epi`y wfidk `l` dil ciar `l - iniiw gafn iabl e`l mixeey mzqc i`dc
`d
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.ònãî eðééä¯àì àñðwîe ,àeä àñð÷ ?Cãéàå ©§§©¥©§¦¨§¨¨¦§¨¨¨
éìéc ïàîìe .ïðéôìé?éì änì éðä ìk ,àñðwî àñð÷ ó ¨§¦©§©§¨¥§¨¨¦§¨¨¨¨¥¨¨¦

äîeøz éà ,ànèî àðz éàc ,àëéøö¯àðéîà äåä §¦¨§¦¨¨§©¥¦§¨£¨¨¦¨
ïéleç ànèî éàå ,éøîâì dì ãéñôî à÷c íeMî¯ ¦§¨©§¦¨§©§¥§¦§©¥¦

,ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øeñàc íeMî¦§¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥
íeMî ,ònãî ïðéòîLà éàå ;àì àîéà ònãî ìáà£¨§©¥©¥¨¨§¦©§©¦©§©¥©¦

çéëL àìc ànèî ìáà ,çéëLc¯éàå ;àì àîéà ¦§¦©£¨§©¥§¨§¦©¥¨¨§¦
äaøãa déì íé÷ àìc íeMî ,ònãîe ànèî ïðéòîLà©§©¦©§©¥§©¥©¦§¨¦¥¦§©¨

dépéî äaøãa déì íé÷c Cqðî ìáà ,dépéî¯àîéà ¦¥£¨§©¥§¦¥¦§©¨¦¥¥¨
deáà éðúc àäìe .äéîøé éaøãk ïì òîLî à÷ ,àì̈¨©§©¨¦§©¦¦§§¨§¨§¨¥£
,Cqðîäå ànèîä íéøîBà eéä äðBLàøa :ïéáà éaøc§©¦¨¦¨¦¨¨§¦©§©¥§©§©¥

?éì änì éðä ìk ,ònãîä óà øîBì eøæç¯ëéøö,à ¨§©©©§©¥©¨¨¥¨¨¦§¦¨
äaøãa déì íé÷ àìc íeMî ,ànèî ïðéòîLà éàc§¦©§©¦©§©¥¦§¨¦¥¦§©¨

dépéî äaøãa déì íé÷c Cqðî ìáà ,dépéî¯àîéà ¦¥£¨§©¥§¦¥¦§©¨¦¥¥¨
déì ãéñôî à÷c íeMî ,Cqðî ïðéòîLà éàå ;àì̈§¦©§©¦©§©¥¦§¨©§¦¥

éøîâì déì ãéñôî àìc ànèî ìáà ,éøîâì¯àîéà §©§¥£¨§©¥§¨©§¦¥§©§¥¥¨
,äaeøî ãñôäc íeMî ,ézøz éðä ïðéòîLà éàå ;àì̈§¦©§©¦©¨¥©§¥¦§¤§¥§¤

èòeî ãñôäc ònãî ìáà¯øîà .àëéøö ,àì àîéà £¨§©¥©§¤§¥¨¥¨¨§¦¨¨©
ãéæî ãçàå ââBL ãçà äøBz øác :äi÷æç¯;áéiç ¦§¦¨§©¨¤¨¥§¤¨¥¦©¨

íòh äîe ,÷féä déîL økéð BðéàL ÷féä ?àîòè éàî©©§¨¤¥¤¥¦¨§¥¤¥©©©
.BòéãBiL éãk ?øeèt ââBLa eøîà¯eléôà ,éëä éà ¨§§¥¨§¥¤¦¦¨¦£¦

!éîð ãéæîa¯àì éòeãBà ,ïéeëî à÷ é÷eæBàì àzLä §¥¦©¦¨§¨§¥¨§©¥¥¨
ââBL ãçà äøBz øác :øîà ïðçBé éaøå ?déì òãBî©¥§©¦¨¨¨©§©¨¤¨¥

ãéæî ãçàå¯økéð BðéàL ÷féä ?àîòè éàî ;øeèt §¤¨¥¦¨©©§¨¤¥¤¥¦¨
àlL ?áéiç ãéæîa eøîà íòh äîe ,÷féä déîL àì̈§¥¤¥©©©¨§§¥¦©¨¤Ÿ

ìk àäé,Bøéáç ìL åéúBøäè ànèîe CìBä ãçàå ãçà §¥¨¤¨§¤¨¥§©¥¨§¨¤£¥
íéãéæî Lc÷na eìbtL íéðäkä :ïðz .éðà øeèt øîBàå§¥¨£¦§©©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨§¦¦

¯zøîà éàå ;íìBòä ïewéz éðtî :dìò éðúå ,ïéáéiç©¨¦§¨¥£¨¦§¥¦¨¨§¦¨§©§
éðtî ïéøeèt ïéââBL éàä ,÷féä déîL økéð BðéàL ÷féä¤¥¤¥¦¨§¥¤¥©§¦§¦¦§¥

!déì éòaéî íìBòä ïewéz¯ïéãéæî :øîà÷ éîð éëä ¦¨¨¦¨¥¥¨¦©¦¨¨©§¦¦
¯ïéââBL àä ;ïéáéiç¯.íìBòä ïewéz éðtî ,ïéøeèt ©¨¦¨§¦§¦¦§¥¦¨¨

úøôáe úàhç éîa äëàìî äNBòä :øæòìà éaø áéúî§¦©¦¤§¨¨¨¤§¨¨§¥©¨§¨©
úàhç¯éàå ;íéîL éðéãa áéiçå íãà éðécî øeèt ©¨¨¦¦¥¨¨§©¨§¦¥¨©¦§¦

éîð íãà éðéãa ,÷féä déîL økéð BðéàL ÷féä zøîà̈§©§¤¥¤¥¦¨§¥¤¥§¦¥¨¨©¦
äøt :dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî àeä !áéiçì¯ ¦©¥¦¨§§¨¥¨¨¨

úàhç éî ,Leãúå ÷ðézL úðî ìò ä÷áøì dñéðëäL¤¦§¦¨¦§¨¨©§¨¤¦©§¨¥©¨
¯.úBì÷Lî ïäa ì÷ML¯úàhç éî :àáø øîàäå ¤¨©¨¤¦§¨§¨¨©¨¨¥©¨
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc oihib(iying meil)

,ònãî eðééä`pzd dpyy oeike ,xzida xeqi` axrn rncnd mby ©§§©¥©
jqpnl dpeekdy gkene .jqpn zepyl jixv oi` ,aiig rncndy
daxca dil mwy meyn exhetl oi`y eprinydl `pzd `ae ,ynn

,`xnbd zl`ey `xnbd .dipinCãéàårecn l`eny zrcle - §¦¨
,`xnbd daiyn .jqpn mbe axrn mb xnel `pzd jxvedàeä àñð÷§¨¨

cvn ixdy ,qpw `l` epi` xkip epi`y wfid wifnd ly eaeig lk -
,wfid aeyg epi` xkip epi`y wfidy itl xeht `ed oicdàñðwîe¦§¨¨

ïðéôìé àì-dkxved okle ,exiagn xac micnl oi` qpw iaeigae Ÿ©§¦©
.mdipy z` zepyl dpynd

,`xnbd zl`ey :ax zrcl le`yl zxfeg `xnbdéìéc ïàîìeó §©§¨¥
àñðwî àñð÷yxtl dvx `l ixdy] qpwn micnly xaeqy axle - §¨¨¦§¨¨

,[rncnn ecnell xyt`y itl axrn eyexit jqpnyänì éðä ìk̈¨¥¨¨
éì,dpyna exn`py [jqpne rncne `nhn-] mipte`d el` lk ¦

mdn cg` zepyl leki did ixde ,mzepyl `pzd jxved dnl
,`xnbd daiyn .epnn micnl mlek z` epiideàëéøöjxved - §¦¨

oi`y aeigl mrh mdn cg` lka yiy itl ,mzepyl `pzd
,`xnbd zx`ane .exiagn cg` micnl epiid `le mixg`aéàc§¦

î àpzànèepiid `l ,cala `nhnd oic dpey did `pzd m` - ©¨§©¥
c ,rncnd z` aiigl epnn micnläîeøz éàxen`d `nhn m` - ¦§¨

,exiag ly dnexz `nhny dpeekd dpynaàðéîà äåäiziid - £¨£¦¨
edeaiig minkgy xne`éøîâì dì ãéñôî à÷c íeMîciqtdy - ¦§¨©§¦¨§©§¥

,dlik`l die`x dpi` dzrny ,ixnbl dze`ànèî éàåxen`d §¦§©¥
`nihy eyexit dpynaïéleçleki epi`y dna ewifde exiag ly ¦

`ed minkg edeaiigy mrhdy mixne` epiid ,dxdha mlke`l
,ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øeñàc íeMîmiyextdy itl ¦§¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥

minkg edeqpw xeqi` dyry itle ,oilega mb d`nehn mixdfp eid
,mlylònãî ìáàexkenl leki ixdy ixnbl eciqtd `ly £¨§©¥©

,xeqi` dyr `l mbe ,dnexz inca mipdklàì àîéàiziid - ¥¨Ÿ
.rncn xnel `pzd jxved okl ,minkg edeaiig `ly xne`éàå§¦

ònãî ïðéòîLàedeaiig rncn wxy xnel did okzi ,aiig `edy ©§§¦¨§©¥©
,mlyl minkgçéëLc íeMîeyr giky `edy xacae ,ok dyriy ¦¦§¦©

,eaiigl dpwz minkgàì àîéà ,çéëL àìc ànèî ìáàiziid - £¨§©¥§Ÿ§¦©¥¨Ÿ
.`nhn xnel `pzd jxved jkitl ,minkg edeaiig `ly xne`éàå§¦

ònãîe ànèî ïðéòîLàmdn cnel iziid `l oiicr ,miaiig mdy ©§§¦¨§©¥§©¥©
jqpnldépéî äaøãa déì íé÷ àìc íeMîrncne `nhna oi`y - ¦§Ÿ¦¥¦§©¨¦¥

,dipin daxca dil mw ly xeht mda oi`e zewln e` dzin xeqi`
dépéî äaøãa déì íé÷c Cqðî ìáà,dzin aeig ea yiy -àîéààì £¨§©¥§¦¥¦§©¨¦¥¥¨Ÿ

,cifna elit` oinelyza minkg edeaiig `ly xne` iziid -à÷̈
ïì òîLîdipin daxca dil mw xeht jqpna oi`yäéîøé éaøãk ©§©¨¦§©¦¦§§¨

epi` dzind aeig eli`e ,mlyl aiigzp ddabd zryny xn`y
.oinelyzd on dfa xhtp epi` ok lre ,jeqipd zrya `l` `a

`nhn zqxebd `ziixad itl mb `zekixvd z` zx`an `xnbd
:rncne jqpne

,`xnbd zl`eyàäìe[dn itle-]äðBLàøa ,ïéáà éaøc deáà éðúc §¨§¨¥£©§©¦¨¦¨¦¨
íéøîBà eéäyCqðîäå ànèîäokn xg`le ,miaiig calaeøæç ¨§¦©§©¥§©§©¥¨§

ònãîä óà øîBìjqpnd lr exfb xaky xg`y `vnpe ,aiig ©©©§©¥©
dyw ,rncnd lr xefbl etiqedéì änì éðä ìkekxved dnl - ¨¨¥¨¨¦

jqpnde `nhnd lr exfby oeik ixde ,rncnd lr yexita xefbl
,`xnbd daiyn .aiig rncndy oky lkéøö,àëmicnl epiid `le §¦¨

,exiagn cg`,ànèî ïðéòîLà éàcedeaiig minkgy mixeaq epiid §¦©§§¦¨§©¥
dépéî äaøãa déì íé÷ àìc íeMî,zewln e` dzin yper ea oi`y - ¦§Ÿ¦¥¦§©¨¦¥

dépéî äaøãa déì íé÷c Cqðî ìáàcar ixdy dzin aeig ea yiy - £¨§©¥§¦¥¦§©¨¦¥
,dxf dcearàì àîéàmlyl minkg edeaiig `ly xne` iziid - ¥¨Ÿ

.aiig `edy jqpnd lr xnel ekxved okl ,oennCqðî ïðéòîLà éàå§¦©§§¦¨§©¥
minkg edeaiig jqpn wxy mixeaq epiiddéì ãéñôî à÷c íeMî¦§¨©§¦¥

éøîâì,d`pda exq` ixdy -éøîâì déì ãéñôî àìc ànèî ìáà §©§¥£¨§©¥§Ÿ©§¦¥§©§¥
eliyaz zgz dwiqdl e` ezndal dlik`dl leki ixdyàì àîéà¥¨Ÿ

,minkg edeqpw.`nhn lr mb xefbl ekxved okléðä ïðéòîLà éàå§¦©§§¦¨¨¥
ézøzminkg eaiig el`a `weecy mixeaq epiid ,jqpne `nhn - ©§¥

äaeøî ãñôäc íeMî,dlik`a mixeq` mdyãñôäc ònãî ìáà ¦§¤§¥§¤£¨§©¥©§¤§¥
èòeîodkl dlik`a xzen ixdy -àì àîéà,minkg edeaiig ¨¥¨Ÿ

.àëéøö§¦¨
jqpnde rncnde `nhndy epwiz minkgy x`azp epizpyna
x`azp `l mle` ,mlerd oewiz iptn bbeya mixehte cifna miaiig

:mi`xen` dfa ewlgpe .dpwzd dzid dne dxezd on mpic edn
äøBz øác ,äi÷æç øîàel` zyelyay `ed oicd `ziixe`cn - ¨©¦§¦¨§©¨

,÷féä déîL økéð BðéàL ÷féä ,àîòè éàî ,áéiç ãéæî ãçàå ââBL ãçà¤¨¥§¤¨¥¦©¨©©§¨¤¥¤¥¦¨§¥¤¥
x`yk mpic ,zexita xkip el` zyely ly wfpd oi`y s` okle

,bbeya s` miaiigy miwifneøîà íòh äîeowzl minkgââBLa ©©©¨§§¥
BòéãBiL éãk ,øeètlral ricei jqpnd e` rncnd e` `nhndy - ¨§¥¤¦

eaiigp m`e ,xeqi` zlik`a lyki `le mixeq` eizexity zexitd
`ly ick ,eci lr exq`p eizexity ericei `ly yeygl yi mlyl

,`xnbd dywn .minelyza aiigziénð ãéæîa eléôà éëä éàyi ¦¨¦£¦§¥¦©¦
,`xnbd zvxzn .zexitd lral riceiy ick ,df mrhn exhetl

déì òãBî àì éòeãBà ,ïéeëî à÷ é÷eæBàì àzLädyerd ixd - ©§¨§¥¨§©¥¥Ÿ©¥
ici lr milrad z` wifdl oiekzn cifna,ericei `ly okzi ike ,df

.ciqtie mzlik`n milrad rpniy `id ezpeek xwir ixde
äøBz øác ,øîà ïðçBé éaøå,,àîòè éàî ,øeèt ãéæî ãçàå ââBL ãçà §©¦¨¨¨©§©¨¤¨¥§¤¨¥¦¨©©§¨

,÷féä déîL àì økéð BðéàL ÷féä,xkip el` ly mwifd oi`y oeike ¤¥¤¥¦¨Ÿ§¥¤¥
,miaiig mpi`eøîà íòh äîey minkg,áéiç ãéæîaickàäé àlL ©©©¨§§¥¦©¨¤Ÿ§¥

éðà øeèt øîBàå Bøéáç ìL åéúBøäè ànèîe CìBä ãçàå ãçà ìk. ¨¤¨§¤¨¥§©¥¨¢¨¤£¥§¥¨£¦
oldl dpyndn dywn `xnbd(:cp):diwfg lreìbtL íéðäkä ,ïðz§©©Ÿ£¦¤¦§

Lc÷na,milrad z` jka ewifde ,lebit oicn oaxwd z` elqty - ©¦§¨
eid m`íéãéæî,jka lqtp oaxwdy erciy -ïéáéiçinc mlyl §¦¦©¨¦

.eilral oaxwddìò éðúådf xacy ,ef dpyn lr epy `ziixaae - §¨¥£¨
edepwiz minkg.íìBòä ïewéz éðtîly eaeig mrhy x`ean ixd ¦§¥¦¨¨

,mlerd oewiz iptn `ed cifna lbtndøkéð BðéàL ÷féä zøîà éàå§¦¨§©§¤¥¤¥¦¨
÷féä déîLdzid minkg zpwze ,oicd xwirn aiig lbtndy `vnp §¥¤¥

ok m`e ,bbeyd z` xehtl'íìBòä ïewéz éðtî ïéøeèt ïéââBL' éàä©§¦§¦¦§¥¦¨¨
déì éòaéî,mlerd oewiz iptn xeht bbeydy xnel `ziixal did - ¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .mlerd oewiz iptn cifn aiigy `leénð éëä̈¦©¦
,øîà÷`ziixad zpeek `id ef ok` ,xnelkïéââBL àä ïéáéiç ïéãéæî ¨¨©§¦¦©¨¦¨§¦

íìBòä ïewéz éðtî ïéøeètoicd seb lr exn`p `l `ziixad ixac - §¦¦§¥¦¨¨
mibbeyy dpyndn wiicl yiy dn lr `l` ,dpyna iepyd

.oixeht
:diwfg lr dywne dtiqen `xnbd,øæòìà éaø áéúîepipy ¨¦©¦¤§¨¨

,`ziixaaúàhç éîa äëàìî äNBòäilka me`liny oirn in - ¨¤§¨¨§¥©¨
,zn `nh lr zefdle dnec` dxt xt` mkezl zzl ickúøôáe§¨©

úàhçzeyrl ick sxyile hgyil zcnerd dnec` dxta e` - ©¨
,[dk`ln ziiyra milqtp el` ipye] z`hg xt` dpnnéðécî øeèẗ¦¦¥

íãà,mlyl aiig epi` -íéîL éðéãa áéiçåminyn yper eilr yi - ¨¨§©¨§¦¥¨©¦
xeht `edy mrhd dxe`kle .l`xyi z` ciqtdl oiekzpy oeik

,dxta e` mina xkip wfidd oi`y itl `ed mc` ipicnzøîà éàå§¦¨§©§
÷féä déîL økéð BðéàL ÷féäok m` ,áéiçì énð íãà éðéãa. ¤¥¤¥¦¨§¥¤¥§¦¥¨¨©¦§©¥

,`xnbd zxne`àeäxfrl` iax -dì áéúBî,ef `iyew dywd - ¦¨
eäåàenvrdì ÷øôîepi` `ziixad dxhty dny ,dze` uxzn - §§¨¥¨

mda dyr `ly ote`a xaecny `l` ,xkip epi`y wfid cvn
`l` ,micia dk`lnäøtici lr dlqtúðî ìò ä÷áøì dñéðëäL ¨¨¤¦§¦¨§§¨¨©§¨

÷ðézLz`dn`åy oiekzp mbLeãú,zendad x`y mr d`eaza ¤¦©§¨
dzid m` ixdy ,dwaxl dqipkdy dyrnd cvn wfidd oi`y
cvn `l` leqtd oi`e ,zlqtp dzid `l wpizy ick wx ezpeek
oiwfipa `nxbe ,`nxb `l` epi` dfe ,yecz mby oiekzpy ezaygn

a dk`ln dyerde .xehtúàhç éîoebk epiid ,`ziixad dxn`y ¥©¨
ici lr olqtyúBì÷Lî ïäa ì÷MLdide] mipf`nd ska mgipdy - ¤¨©¨¤¦§¨

,elwyn rcil ick xg` xac gipd dipyd skae ,[reci mlwyn
.micia dyrn mda dyr `ly itl xehte .mind lqt dfae

,`xnbd dywnúàhç éî ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨¥©¨
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miwxt dyelya` cenr bp sc ± iriax wxtxifp
òîãî åðééäoicd `ed Ð opax edeqpwc opirnyc oeike .exqe`d xac xzida axrny Ð

jixhvi` ynn jqpnc `zyd la` .diipznl jixhv` `le ,jqpnl dipin opitlic

] .xehte ,dipin daxca dil mw :`niz `lc ,diipznl[àåä àñð÷,rncne `nhn Ð

.wfid diny `l xkip epi`y wfidc ,`ed `qpw Ð aiig cifnacïðéôìé àì àñð÷î àñð÷å
,qepw Ð qepwc `kide ,`ed `pic e`l `dc Ð

jixhv` ikdle ,qepw `l Ð qepw `lc `kide

.jqpnéìéã ïàîìåàñð÷î àñð÷ ó,ax epiid Ð

,jixhv` `l Ð axrn eli`c ,ynn jqpn xn`c

.`ed `qpwc ab lr s` ,rncnn opitlicéðä ìë
jci` `tlipe ,`cg ipzil ?il dnl ,'ipznc Ð

!dpinéøîâì äì ãéñôî à÷ã íåùî`ifg `lc Ð

.dlik`l ezäàîåè íåøâì øåñàãiptn Ð

carc meyne ,dxdha odileg oilke`y ,miyext

.edeqpw Ð `xeqi`òîãî,ixnbl ciqtn `l Ð

.lefa dipin ipafe ,mipdkl ifg `dcíåùî
çéëùãgikyc `zlinae ,ciarc ÐÐicar

.ciarp `lc ikid ik ,`zpwz opaxäéîøé éáøë
.diipw ddab`cnc Ðéì äîìjqpn opzc oeik Ð

xninl `kilc ,rncn oky lk Ð `yixc izxza

.dipin daxca dil mwcêñðî,ixnbl ciqtn Ð

ciqtnc ab lr s` ,`nhn la` .d`pda exqe`y

lek`l leki epi` envr `edy oiprl ixnbl dil

lk`nl e` ,dwqdl oiicr `ed ifg la` Ð

e` dwqdl ifg Ð dnexz `nhn elit`c .dnda

`lc daexn cqtd `ki` `nhn .odk zndal

.dlik`l ez `ifg÷æéä äéîù`l wfidae Ð

oia ,envr mc` icia `a `edyk dxez dwlig

) "laegd"a opixn`ck ,cifnl bbey`nw `aa

bbeyd lr aiigl Ð "rvt zgz rvt" (a,dt

.cifnkøëéð åðéàù ÷æéä,oizipznc ipd oebk Ð

.eidy zenkn epzyp `lyåòéãåéù éãëÐ

iz` `l Ð dil zaiign i`c .rnic e` `nihy

.`xeqi` ilk`e ,milral edl rcenà÷ äéøåòöì
ïéåëîdnl ,ericedle `a ehipwdl e`l i`c Ð

?carc elåìâôù íéðäëämehgyy ,zepaxw Ð

evxed `le ,mpnfl ueg mdn lek`l mewxfe

.milralïéãéæî.jka mileqty erciy Ðïéáééç
`iadl oikixv ixdy ,milral mdinc mlyl Ð

`ly eipira dyw Ð `id dacp inp i`e .mixg`

.ywan did oexec `iadl ixdy ,epaxw aixwd

íìåòä ïå÷ú éðôîikdc jzrc `wlq `w Ð

elibxi `ly ,mlerd oewz iptn oiaiig :xn`w

.jkaàéòáéî íìåòä ïå÷éú éðôî ïéøåèô ïéââåù
äéì`ziixe`c `pic Ð cifnc oiaiig `dc Ð

mlerd oewize ,`edjiiyc `ed oixeht` Ð

.ericeiy ick ,ipzinlïéøåèô ïéââåù àäÐ

,`yixa `icda oixeht oibbey ipz `l oizipznc

.i`w `yix` `l mlerd oewiz Ð ipz inp i`eéî
úàèçdnvr dxt oke ,dnec` dxtc Ð

) aizkc ,dk`lna oilqtpÐxacnaxy`" :(hi

:aizk z`hg inae ,"ler dilr dlr `l

cenlz dn :ixtqa `ipze ."dcp inl zxnynl"

zlqet dk`ln `dzy il oi` lekiy ?xnel

eidiy ,xnelk ,"dcp inl zxnynl" :xnel cenlz Ð mina s` oipne ,dxta `l`

.xg` xacl `le ,jkl zexneyníãà éðéãî øåèô.mlyl Ðíéîù éðéãá áééçåÐ

.l`xyi z` ciqtdl oiekzpy ,miryxl mlyl zeprxetä÷áøìztiq` mewnl Ð

) "waxn ilbrk" enk ,oxeyiwe zendad.(b ik`ln÷ðéúù éãë.dn` z` ÐùåãúåÐ

.wpizy ,dizqpkd daehl :xn`c ,eici dyrn` `kil oinelyzc ,x`yd mr d`eaza

,xeht oiwfipa `nxbe .yeczy s` oiekzpy ,ezaygn zngn `l` ied `l dleqte

) xn`ck ,`ed daygn zngn dleqtc ,dil opiaiign `l daygn`ccaer (a,ek migqt

.dil `gipc ,carc `inec
ì÷ùù
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:p"` .zayc dgpde dxiwrl inc `le ,ddabd `la jqpl xyt`c xaqw :inp i` .aiig - xcdn

xn`c (a,r `nw `aa) "daexn"a xn`c ,rnyn oke .oia` iaxc` bilt dinxi iaxc xyt`

aiigzne ,dpw exvg xie`l ihncn :jixte ,"jizeaipb il ipwze ixvgl jizeaipb wexf" dil

iaxk `lc epiide ."gepzy cr jizeaipbl ipwz `l" xne`a :ipyne !giipc cr ied `l eytpa

dxiwrc ,ikd inewe`l jixv `l oia` iaxlc ,oia`

my) "`xza lfebd"a rnyn oke .`id dgpd jxev

`nhnd" mixne` eid dpey`xa :xn`wc (`,fiw

:yxtne ."jqpnd s`" xnel exfg ,"rncnde

.dinxi iaxk seqale ,oia` iaxk xeaq `xwirn

ab lr s` ,l`enyc `nrhc :xnel yi cere

ikd elit` - `ed jeqipc jxev e`l ddabdc

dil miwc ,aiign `l jeqip zry`c oeik ,xeht

xn`c ,xhtin inp ddabd zry` - dipin daxca

enkc .z`nhpe dnexz enk ,"jiptl jly ixd" el

ikd - "jiptl jly ixd" el xne` xg` ekqp m`c

dil jqpnc ab lr s` ,edi` dil jqip ik inp

oeik :xaq axe .dipin daxca dil miwc oeik ,micia

dil miwc xninl jiiy `l ddabd zryac

dn lk` ddabd zngn aiigl yi - dipin daxca

`zry `iddc ab lr s` ,ok ixg` micia dyriy

.dipin daxca dil miw

íåùîiaxk `ibeq jd - ixnbl dil ciqtn `wc

.wfid epi` xkip epi`y wfid :xn`c opgei

.`xehtl dikexv`l dil ded diwfglc

äðåùàøá- jqpnde `nhnd mixne` eid

daezk (my) "`xza lfebd"a

.zeketd zeibeqn zg` efe ,`kt`

àìùepiax axd dywd - 'ek cg`e cg` lk `di

zexeka) "dnk cr" wxta opzc `d :mixt`

dyry dn - xedhd z` `nih ,oicd z` oc :(a,gk

o`ne !`ed bbey `de ?i`n`e .ezian mlyie ,ieyr

,`gip - inxbc `pic oi`cc xi`n iaxk dl iwenc

o`nl la` .cifn eh` bbey xi`n iax qipw onwlc

iaxl ,dyw - uxy eda rbpae ,opaxk elit` iwenc

`lc ,xity iz` diwfgl ,edine ?aiig i`n` opgei

,ryt mzdc :uxize .ericeiy ick dixhtinl jiiy

iede !eixac wifgdl ick dze`nhl el did dnc

`nhd z` xdiha :xn`z m`e .`kdc cifn enk

?ericeiy ick diwfgl xehtl ,eizexit mr eaxiry

lr `l` ez`xedn xefgiy zelibx oi`c :xnel yie

.opiyiig `l jkld ,mixg` iciéðúåiptn dlr

:oizipzna opiqxb mixtq aexa - mlerd oewiz

oicifn ,oixeht - oibbey ,ycwna elbity mipdkd

oewiz iptn"c dil rnync meyn jixte .oiaiig -

,"oiaiig oicifn"` i`w - `ziixaa ipzwc "mlerd

wxt] `ztqeza `zi` ikde .seqal ipzwc

,jqpnde `nhnd :mixne` eid dpey`xa :[iyily

- cifn ,xeht - bbeya ,rncnd s` :xnel exfg

ycwna elbty mipdkd .mlerd oewiz iptn ,aiig

oewz iptn ,oiaiig - oicifn ,oixeht - oibbey

rncnde `nhndc `yixnc :dywe .mlerd

d`xp jkl !jxtinl dil ded eda iniiwc jqpnde

`ziixae ."oixeht oibbey" 'ipzna opiqxb `lc

i`dke .i`w `weic` "mlerd oewiz iptn"e .iz`ady mzdc `ztqezc epiid e`l - `kdc

."miaxl drcep `ly dlefb z`hg"` (a,dp) onwl ipyn `peebäùåòäina dk`ln

"caer"n - z`hg zxtae z`hgab lr s` dleqt xkf dilr dlrc ,opiyxc "car"c `inec

eze`l dil `gipe micia exiag ciar ikc oicd `ede .milral edl `gipc oeik ,`linnc

.mewn lkn "cAEr"n inp iaxzinc ,dyery©

éðéãáwxta xn`ck ,xehtc exiag ly ezxt ofe` mxev ixde :xn`z m`e - aiigil inp mc`

e`l oixeey edlekc meyn ,(`,gv `nw `aa) "`nw lfebd"ae (a,dk) migafc ipy
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miwxtרי dyelyaa cenr bp sc ± iriax wxtoihib
úåì÷ùî ïäá ì÷ùùelwyl xya ozpe mlwyn rcei dide ,mipf`n ska zeielz eidy Ð

.lqtin daygna `l` ,eicia dyrn oda car `lc .dipy skaïãâðëá àáøãÐ

xya lewyl migahd jxck ,oteba lwyy Ð zeleqt rnync `zipzne .ziyixtck

cr mina xya mipzepe ,dpey`xa min mipzepe ,zezpy ea yiy ilk mdl yiy .mina

xak edpeeke ipyd myexl miler mindy

miler mind ze`xhil izy e` `xhil lwynay

.myexd eze`l oiribneäéúòã çñàã ïéúéðúî
mda lwyy lwynd ici lr ,ozxinyn Ð

"dcp inl zxnynl"c .zrcd gqida elqtpe

mc` ipica ,edine ,cinz xeniy dkixvy ,aizk

`axc `de .`ed `nlra `nxbc Ð aiigin `l

Ð.gq` `lcaìñôðå.zekln ezlqty Ð

úàîèð.dil`n Ðêéðôì êìù éøäcalae Ð

z` aiyde" da `pixwe ,envr eze` el mlyiy

) "lfb xy` dlfbd`xwie.dpzyp `l ixdy (d

÷æéä äéîù éàå,dikyncn dilfb lfbin ickn Ð

xac Ð dil mlynw ike ,dizeyxa dil mwe

.lfby dnk `le ,dil mlyn wfipdøéàî éáø
÷æéä äéîù øáñ,aiig bbeya s` ,jkld Ð

) iaxz`c."rvt zgz rvt"n (a,ek `nw `aa

÷æéä äéîù àìmeyn ,aiignc `ed cifnae Ð

.`qpwãéæî åèà ââåù ñéð÷ øéàî éáølr s`e Ð

.`ed `qpw diteb cifnc abìëàé ââåùá`ed Ð

.zaya s`e ,envrìëàé ââåùá.envr `ed Ð

úáù éàöåîì.eyriy icka oizndy xg`l Ð

iaxca .cifn eh` bbey qipwc ,`l Ð zaya la`

qxb xlcpqd opgei,lk`idyrn xaq opgei iaxc

`aaa i`xwn dl silie ,dlik`a oixeq` zay

.(`,cl) zeaezkae (`,`r) `nwòîãîå àîèîÐ

oi` Ð wfid diny `lc oeik ,`ed opaxc `xeqi`

oikixv mixteq ixace ,`ziixe`c `xeqi` o`k

zaya leyia la` .bbeyd s` qipw jkld ,wefig

ixarc giky `le ,`ed `ziixe`c `xeqi` Ð

.qipw `l jkld ,dlräøæ äãåáòã àøîåç íåùî
dil care ,qipw Ð xeqi`d on ewigxdl Ð

.wefigäãåäé éáøåmeyn ,`ziixe`c xeqi`a Ð

la` ,ewigxdl ,qipw Ð xeng xeqi` carc

.bbeyd z` qipw `l Ð liwc ,opaxcaíåùî
äéðéî éìéãá äøæ äãåáòã àøîåçjixv `le Ð

.diqpwinléîøå`kd .`ziixe`c` `ziixe`c Ð

ziriay iabe ,qipw `lc `ziixe`c zaya ipz

oicd `ede .xwri Ð cifna oia bbeya oia :ipzw

`nw `pzc meyn `l` ,`iyw dcedi iaxlc inp

`ail` `pwqne .dil hwp ,`ed xi`n iax

.dl opivxzn ediieexzcúéòéáùì ìàøùé ïéðåî
itl ,ziriayl odizerihp zepy oipen l`xyi Ð

,iraxle dlxrl drihpd zepy zepnl oikixvy

ziriaxa eze` oillgne dlxr xeqi`n `veiyk

drhpy rceie ,rxtnl mipyd dpen d`exd Ð

.ziriaya drihp ixynl iz`e ,ziriaya
ïéàå
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àäezrc giqdl ryty it lr s` :inp i` .dxt meyn - hwpc "dk`ln"e - dizrc gq`c

.mc` ipicn xeht ikd elit` dk`ln zngnïìæâ- inelyl ira `ilrn oenne `ed

z`nhpc `kid ,aiig micia `nhnc idpc ?micia `nhnl `linnc `kd incn ikidc :dniz

- dk`lna e` mipa`a exiag znda yigknd `dc ."jiptl jly ixd" el xne` - dil`n

eaiwxdy zexit e` `linn dygkdae ,aiig

li`ed ,"jiptl jly ixd" el xne` - mzvwn

:xnel yie !iepiya m`pw `le ,oira md oiicre

ok m` - wfid diny xkip epi`y wfidc oeikc

iepiy jl oi` ok m`e ,xkip `ed eli`k dil aiyg

mlyl jixve ,iepiya olfbd m`pwe ,dfn lecb

xn` ivn `le ,lfby oirk oinye ,`ilrn oenna

"`nw lfebd"a :xn`z m`e ."jiptl jly ixd" dil

lfb"c dpyn jd inwe`l irac (a,gv `nw `aa)

xney exifgd :xn`c ,awri iaxk "lqtpe rahn

`nlr ilekc :dax igce .xfgen - epic xnbpy xg`

ok m`c ,"jiptl jly ixd" d`pd ixeqi`a opixn`

epic oixneb"a - `kd `l` .gqta unga ebltl

oi` :ixaq opax ,ibltinw "eipta `ly xey ly

i` :dil xn`c ,eipta `l` xey ly epic oixneb

,`nb`l dil `pwixrn ded - ildip dizizii`

o`n cia i`xezl dizqtz` `zyd`pivn `lc

meyn aiigc rnyn .ediicda `pic iierzyi`l

wxt seqa qxhpewa yxit oke .micia diqtz`c

aiyg i` ,`zyde .(`,dn my) "'dynge drax`"

micia diqtz` elit` - xkip epi`y wfid dil

elit` - xkip wfid aiyg i`e .`kd gkenck ,xeht

- micia diqtz` `le ,odil`n oic zia edeqtz

icil `ai `ly exneyl el did `l ike ?xhti dnl

ik mb - xeht odil`n edeqtzyk m` :cere ?jk

did `l elit` seq seqc ,xeht `di micia eqitzn

`le ,mdili`n eze` miqtez eid - eqitzn

d`xpe !ezqitza melk milrad eciqtd

diqtz` `l elit` - "i`xezl dizqtz`"c

,qitzdl dnxb jizqtz` :xnelk `l` ,micia

oi`c oeik ,opaxle .oic zia zqitzn ezxny `ly

cia ltepy dn - eipta `l` xey ly epic oixneb

`a df xkip wfidy itl ,xkip wfid aiyg oic zia

jly ixd" xnel leki epi`e ,aiig - xney zriyta

ltepy dn aiyg `l - awri iaxl la` ."jiptl

ici lr lqtp oi`c oeik ,xkip wfid oic zia cil

oixneb eid - mcia ltp `l elit`c ,mdicia ltpy

- xkip epi`y wfid aiygc oeike .eipta `ly epic

xary unga enk ,jiptl jly ixd :el xnel leki

.gqtd eilr

àúáåéú,i`pz ok ixg` iziinc ab lr s` -

dkld okc meyn ,"`zaeiz" xn`w

.wfid diny `lcìùáîäbbeya zaya

.meia ea elit`e ,envr `ed elit` :yexit - lk`i

oke .cifn eh` bbey qipw `lc giken `kdnc

dipin era iab (`,gl zay) "dxik" yixa rnyn

dxik iab lr dxcw gky :`a` xa `iig iaxn

,meia ea :yexit ,lk`i `l - cifna dlyiae zaya

elit` ixy - zay i`venae .mixg` oia `ed oia

oizipzn `dc ,dcedi iaxc bbey inp oke .dicicl

hgeyd :opzc (`,ci) `id oilegc `nw wxta

eytpa aiigzny it lr s` ,mixetkd meiae zaya

el `py `l - dxyk ezhigye :inp ipze ,mixg`l oia el oia meia ea xeq`c ,mixetkd meic `inec zay ipzwe ,'ek xi`n iaxke cifna dnwepe :jixte .dcedi iaxk dl iwene .dxiyk ezhigy -

iaxk ,xn`w "mixg` oia `ed oia" i`c ,zay i`vena elk`i - mixg` la` ,`ed epiid - zinler lk`i `l :dcedi iax xn`w cifnae .xlcpqd opgei iax lr mzd opixn`ck ,mixg`l `py `l

:xn`c ,xlcpqd opgei iaxk dl ixaqc yxtne ,dynge drax` inelyzn zaya gah opax ixhtc (`,cl zeaezk) "zexrp el`" wxtae (`,`r `nw `aa) "daexn"a ok m` - xlcpqd opgei

`le ,xlcpqd opgei iaxc `nrh i`n irac :cere !mixeq` zay dyrn inp diciclc ?dcedi iaxn ith xlcpqd opgei iaxk dl iwen i`n` - die`x dpi`y dhigy `iede ,oixeq` zay dyrn

.xlcpqd opgei iaxc bbey - dcedi iaxc cifn ,dcedi iaxc bbey - xi`n iaxc cifn :`zlinc `llk .dcedi iaxc `nrh i`n iraàúéøåàãádcedi iax oizipzn `de :xn`z m`e - qipw

.icar `le erpnn - oibbey edl opiqpw i`c :xnel yie !oixeht oibbey ycwna elbty mipdk :ipzwe ,`id
mlynwe
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ââBLa ,úaLa òèBpä¯ãéæîa ,íéi÷é¯,ø÷òé ©¥©§©¨§¥§©¥§¥¦¥¨¥
ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,úéòéáMáe¯éaø éøác ,ø÷òé ©§¦¦¥§¥¥§¥¦¥¨¥¦§¥©¦

ââBLa ,úéòéáMa :øîBà äãeäé éaø ;øéàî¯,íéi÷é ¥¦©¦§¨¥©§¦¦§¥§©¥
ãéæîa¯ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,úaLáe ,ø÷òé¯!ø÷òé §¥¦¥¨¥§©¨¥§¥¥§¥¦¥¨¥

¯éîòèìeàúééøBàc àä éãkî ,dôeb àéä Cì äL÷z ,C §©£¦¦§¤¨¦¨¦§¦¨§©§¨
?úéòéáL àðL éàîe úaL àðL éàî ,àúééøBàc àäå§¨§©§¨©§¨©¨©§¨§¦¦

ââBLa úaLa :øîBà éðà äî éðtî ,øéàî éaø øîà :àîòè éðú÷ãk íúä àlà¯ãéæîa ,íéi÷é ¤¨¨¨¦§¨¨¥©§¨¨©©¦¥¦¦§¥¨£¦¥§©¨§¥§©¥§¥¦
¯ãéæîa ïéa ââBLa ïéa úéòéáMáe ,ø÷òé¯,úéòéáMì ïéðBî ìàøNiL éðtî ?ø÷òé ¥¨¥©§¦¦¥§¥¥§¥¦¥¨¥¦§¥¤¦§¨¥¦©§¦¦
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גיטין. הניזקין - פרק חמישי דף נג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc oihib(iying meil)

,äøLk úBì÷Lî ïäa ì÷MLmda dyry aygp df oi`y itl ¤¨©¨¤¦§¨§¥¨
,mind elqtp df ote`a mby `ziixadn gken jixacle ,dk`ln
zvxzn .mlyl aiig epi`y eprinydl `ziixad dkxved ixdy

,`xnbdàéL÷ àì,xnel yiy meyn ,`ax lr `ziixadnàä- Ÿ©§¨¨
lwyyk zxacn `ziixadïôeâamind eidy oebk ,mind ly §¨

mind jeza xya zkizg gipde ,dcn ipniq ea yiy ilka migpen
,xyad zcn z` rcei ilka mind elr dnk d`ex `edy ici lre

e ,mind elqtp df ote`aeàä,elqtp `ly xn`y `ax ixac - ¨
ïcâðëaaygp epi` df xace ,mipf`n ska ocbpk xac lwyyk - §§¤§¨

lwyyk zxacn `ziixad m` ,`xnbd dywn .dk`lnl,ïôeâa§¨
ok m`eäa ãéáò à÷ äNòîmicia wfidd dyrn z` dyr ixd - ©£¤¨¨¦§

,mind seba.áéiçì énð íãà éðéãa ,÷féä déîL økéð BðéàL ÷féä éàå§¦¤¥¤¥¦¨§¥¤¥§¦¥¨¨©¦¦©¥
,`xnbd zvxznéãéàå éãéà àlà`ax ixac oiae `ziixad oia - ¤¨¦¦§¦¦

exn`palwyyàä ,àéL÷ àìå ,ïcâðka zxacn `ziixad -çqàc §§¤§¨§Ÿ©§¨¨§©©
dézòcz`hg ine ,dliwyd zrya mzxinyn ezrc giqdy - ©§¥

.zrcd gqida milqtpàäote`a exn`p `ax ixac -ìcçqà à ¨§Ÿ©©
,dézòc.elqtp `l okle ©§¥

:opgei iaxk `nw `aa zkqna dpynn giken `tt axáø áéúî̈¦©
,àttdpyna epipy(:ev)ìñôðå òaèî ìæbjlnd lqt onf xg`l - ¨¨¨©©§¥©§¦§©

lfb m` oke ,ef rahn zxev,úàîèðå äîeøzlfby e`øáòå õîç §¨§¦§¥¨¥§¨©
Bì øîBà ,çñtä åéìò,milral olfbdéðôì ElL éøä,Eel xifgne ¨¨©¤©¥£¥¤§§¨¤

.xkip wfidd oi`y oeik `edy zenk utgdBðéàL ÷féä zøîà éàå§¦¨§©§¤¥¤¥
÷féä déîL økéðixd ,utgd zxfgda envr xhet ji`ïìæb éàä ¦¨§¥¤¥©©§¨

,àeäutgd wfedy oeike ,utgd zayda aiigzp dlifbd zryne
dayd zaeg ici z`vl leki epi` aey dligzak dey epi`e

`l` ,utgd zxfgdaéîelL éòa àélòî àðBîîdn itk oenn - ¨¨§©§¨¨¥©¥
epipyy oeikne ,mlyl jixv `ed dlifbd zrya utgd dey didy
wfidy gken ,xeq`d utgd zxfgda envr xehtl olfbd lekiy

,`xnbd zxne` .wfid diny `l xkip epi`yàzáeézok` - §§¨
.eixac egcpe diwfg ixac lr aiydl yi ef dpynn

:mi`pz zwelgna ielz xkip epi`y wfid oic m`d zxxan `xnbd
éàpúk àîéìmi`pz ea ewlgp xkip epi`y wfid oicy xn`p m`d - ¥¨§©¨¥

,`ziixaa epipyy ,epiptly `ziixaa,Cqðîäå ònãîäå ànèîä©§©¥§©§©¥©§©§©¥
ââBLa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,áéiç ãéæî ãçàå ââBL ãçà¤¨¥§¤¨¥¦©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¥

.áéiç ãéæîa øeèt,`xnbd zxxanåàì éàî[`l m`d-]àäa ¨§¥¦©¨©¨§¨
éâìôéî÷,ewlgp df xaca -øîcxi`n iax -økéð BðéàL ÷féä øáñ ¨¦§§¥§©¨©¤¥¤¥¦¨

,÷féä déîL,bbeya oia cifna oia aiign `ed okleøîedcedi iax - §¥¤¥©
øáñxkip epi`y wfid,÷féä déîL àìcifnae xeht bbeya okle ¨©Ÿ§¥¤¥

jled cg` lk `di `ly ick ,edeqpwy minkg zpwzn aiig
.ip` xeht xne`e exiag ly eizexdh `nhne

xaca mzwelgn z` dleze df xaqd dgec wgvi xa ongp ax
:xg`àîìò éleëc ,÷çöé øa ïîçð áø øîàiax oiae xi`n iax oia - ¨©©©§¨©¦§¨§¥¨§¨

y mixaeq dcedi,÷féä déîL àì økéð BðéàL ÷féädid oicd one ¤¥¤¥¦¨Ÿ§¥¤¥
`ly ick edeaiig minkgy `l` cifna elit` xeht zeidl jixv

,exiag ly eizexdh `nhne jled cg` lk `diââBL eñð÷a àëäå§¨¨§¨§¥
øîc ,éâìôéî à÷ ãéæî eèàxi`n iax -ãéæî eèà ââBL eñð÷ ,øáñ ¨¥¦¨¦§§¥§©¨©¨§¥¨¥¦

d ab` bbeyd z` eaiig minkg -aiig epi` cifnd mby s`e ,cifn
m`y itl bbeyd z` mb minkg eaiig ,minkg zpwzn `l`

.iziid bbey xn`ie cifna ok zeyrl `eai bbeya edexhtiøîe- ©
dcedi iax,ãéæî eèà ââBL eñð÷ àì ,øáñedeaiig cifna wxe ¨©Ÿ¨§¥¨¥¦

.xhtie exiag ly eizexdh `nhi `ly ick minkg
iaxe xi`n iax zrca jtidl da epipyy `ziixan dywn `xnbd

:cifn eh` bbey eqpw iabl dcedi,øéàî éaøcà øéàî éaøc éîøå§¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦
äãeäé éaøcà äãeäé éaøc éîøå,mdn cg` lk ixaca dxizq - §¨¦§©¦§¨©§©¦§¨

,úaLa ìMáîä ,àéðúcok dyr m`ìëàé ,ââBLa`ed i`yx - §©§¨©§©¥§©¨§¥Ÿ©
lyia m` la` ,meia ea elit` liyazd z` lek`làì ,ãéæîa§¥¦Ÿ

ìëàéla` ,mixg` `le `ed `l meia ea elke`l i`yx epi` - Ÿ©
,elke`l i`yx envr `ed s` zay i`venaøéàî éaø éøácéaø . ¦§¥©¦¥¦©¦

,øîBà äãeäélyia m`ìëàé ,ââBLaenvr `ed elit`éàöBîì §¨¥§¥Ÿ©§¨¥
,úaLea la` ,zay i`vena elke`l mixzen mixg`y oky lke ©¨

lyia m`e ,mixg`l oiae el oia xeq` liyazd meiaàì ,ãéæîa§¥¦Ÿ
ìëàéliyazd z` envr `edúéîìBòmixg` la` ,mlerl - Ÿ©¨¦

.zay i`vena elke`l mi`yx,øîBà øìcðqä ïðçBé éaølyia m` ©¦¨¨©©§§¨¥
ìëàé ,ââBLa,Bì àìå íéøçàì úaL éàöBîìlyia m`eàì ãéæîa §¥¥¨¥§¨¥©¨©£¥¦§Ÿ§¥¦Ÿ

ìëàéíéøçàì àìå Bì àì úéîìBò.iaxy ef `ziixaa x`ean ixd ¥¨¥¨¦Ÿ§Ÿ©£¥¦
dzrne ,qpw dcedi iaxe cifn eh` bbey qpw `l xi`ndn itl

bbey eqpw m` `id jqpne rncn `nhna mzwelgny epyxity
ok m` ,cifn eh`,øéàî éaøcà øéàî éaøc àéL÷eäãeäé éaøc àéL÷ ©§¨§©¦¥¦©§©¦¥¦©§¨§©¦§¨

,äãeäé éaøcàqpw xi`n iaxy ,jtidl x`ean `ziixaa ixdy ©§©¦§¨
.bbeya ewifd m` mqpw `l dcedi iaxe ,bbeya elit` aiige

:xi`n iax ixac z` dligza zvxzn `xnbdéaøcà øéàî éaøc§©¦¥¦©§©¦
ñéð÷ ék ,àéL÷ àì øéàî`weec edf ,xi`n iax qpwy dn -ïðaøãa ¥¦Ÿ©§¨¦¨¦¦§©¨¨

xdy ,opaxcn mxeqi`y jqpne rncn `nhna -wfid `ziixe`cn i
xzei wefig mikixv mixteq ixace ,wfid diny `l xkip epi`y

la` ,mda lflfl e`eai `ly ick dxez ixacnàúééøBàãa- ¦§©§¨
`ziixe`cn exeqi`y zaya lyanañéð÷ àì`xnbd .xi`n iax Ÿ¨¦

,df uexiz lr dywnCqðî àäåxeqi`ñéð÷ à÷å àeä àúééøBàc §¨§©¥§©§¨§¨¨¦
,`xnbd zvxzn .xi`n iaxdéì ñð÷ íéáëBk úãBáòc àøîeç íeMî¦§¨©£©¨¦¨©¥

ick ,`ziixe`ca elit` qpw miakek zcear xeqi` xneg iptn -
.df xeqi`n wigxdl

:dcedi iax ixac z` zvxzn `xnbdàì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ
ñéð÷ àì ék ,àéL÷`weec edf ,bbeyd z` dcedi iaxïðaøãa- ©§¨¦Ÿ¨¦¦§©¨¨

la` ,jk lk xeng opaxc xeqi` oi`y itl ,jqpne rncn `nhn
ñéð÷ àúééøBàãa.`ziixe`c xeqi`n wigxdl ick ,bbeya elit` ¦§©§¨¨¦

,df welig lr dywn `xnbdCqðî àäåxeqi`yàúééøBàc,`ed §¨§©¥§©§¨
ñéð÷ àìåa eaiigl dcedi iax,`xnbd zvxzn .bbeyàøîeç íeMî §Ÿ¨¦¦§¨

dépéî éìéãa ìãáéî íéáëBk úãBáòczcear xeqi` xneg meyn - ©£©¨¦¦§©§¦¥¦¥
.eqpewl jxev oi`e jkn miwgxzn mc` ipa miakek

xeqi`a s` bbeya xi`n iax qpw da `ziixan dywn `xnbd
:`ziixe`càúééøBàãa øéàî éaøcà øéàî éaøc éîøåxeqi` iabl - §¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦¦§©§¨
,`ziixe`c,úaLa òèBpä ,àéðúcrhp m`ââBLaíéi÷éi`yx - §©§¨©¥©§©¨§¥§©¥

rhp m`e ,drihpd z` miiwlå ,ø÷òé ãéæîarhepdïéa úéòéáMa §¥¦©£Ÿ§©§¦¦¥
úéòéáMa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa§¥¥§¥¦©£Ÿ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©§¦¦

ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa ïéa úaLáe ,ø÷òé ãéæîa íéi÷é ââBLa.ixde §¥§©¥§¥¦©£Ÿ§©¨¥§¥¥§¥¦©£Ÿ
dfe ,bbeya xi`n iax qpwe `ziixe`c xeqi` `id ziriaya drihp

.zay iabl qpw `ly eixacl xzeq
iabl xi`n iax ixacy `ziixad sebn dgiken `xnbd ,ayiil ick

:xg` mrhn exn`p ziriayéîòèìeCly enrhy jzxaq itl - §©§¥
`ed [xewri cifna oia bbeya oia ziriayay xn`y] xi`n iax

ok m` ,cifn eh` bbey qpwy meyndôeb àéä Cì äL÷z- ¦§¤¨¦¨
,dnvr `ziixadéãkî,ixd -éàî ,àúééøBàc àäå àúééøBàc àä ¦§¦¨§©§¨§¨§©§¨©

úéòéáL àðL éàîe úaL àðLzaya oia drihp xeqi`y xg`n - §¨©¨©§¨§¦¦
ziriayl zay oia weligd dn ,dxezd on `ed ziriaya oiae

xewri bbeya mby xn` ziriayay,miiw bbeyay xn` zayae ,
àlày gkenàîòè éðz÷ãk íúäyxetny enk `ed mrhd my - ¤¨¨¨¦§¨¨¥©§¨

,`ziixad jyndaââBLa úaLa øîBà éðà äî éðtî ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦¦§¥¨£¦¥§©¨§¥
éðtî ,ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa ïéa úéòéáMáe ,ø÷òé ãéæîa íéi÷é§©¥§¥¦©£Ÿ©§¦¦¥§¥¥§¥¦©£Ÿ¦§¥

ïéðBî ìàøNiLodizerihp zepyì,úéòéáLzepnl jxev yiy itl ¤¦§¨¥¦¦§¦¦
zepy itl mipyd xtqn oipene ,iraxle dlxrl drihpd zepy
zepy zepnl e`eaiyk ,oli`d z` miiwl el xizp m`e ,ziriayd
,ziriaya rehpl xzeny exn`ie ziriaya drhipy erci ef drihp
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ריי miwxt dyelyaa cenr bp sc ± iriax wxtoihib
úåì÷ùî ïäá ì÷ùùelwyl xya ozpe mlwyn rcei dide ,mipf`n ska zeielz eidy Ð

.lqtin daygna `l` ,eicia dyrn oda car `lc .dipy skaïãâðëá àáøãÐ

xya lewyl migahd jxck ,oteba lwyy Ð zeleqt rnync `zipzne .ziyixtck

cr mina xya mipzepe ,dpey`xa min mipzepe ,zezpy ea yiy ilk mdl yiy .mina

xak edpeeke ipyd myexl miler mindy

miler mind ze`xhil izy e` `xhil lwynay

.myexd eze`l oiribneäéúòã çñàã ïéúéðúî
mda lwyy lwynd ici lr ,ozxinyn Ð

"dcp inl zxnynl"c .zrcd gqida elqtpe

mc` ipica ,edine ,cinz xeniy dkixvy ,aizk

`axc `de .`ed `nlra `nxbc Ð aiigin `l

Ð.gq` `lcaìñôðå.zekln ezlqty Ð

úàîèð.dil`n Ðêéðôì êìù éøäcalae Ð

z` aiyde" da `pixwe ,envr eze` el mlyiy

) "lfb xy` dlfbd`xwie.dpzyp `l ixdy (d

÷æéä äéîù éàå,dikyncn dilfb lfbin ickn Ð

xac Ð dil mlynw ike ,dizeyxa dil mwe

.lfby dnk `le ,dil mlyn wfipdøéàî éáø
÷æéä äéîù øáñ,aiig bbeya s` ,jkld Ð

) iaxz`c."rvt zgz rvt"n (a,ek `nw `aa

÷æéä äéîù àìmeyn ,aiignc `ed cifnae Ð

.`qpwãéæî åèà ââåù ñéð÷ øéàî éáølr s`e Ð

.`ed `qpw diteb cifnc abìëàé ââåùá`ed Ð

.zaya s`e ,envrìëàé ââåùá.envr `ed Ð

úáù éàöåîì.eyriy icka oizndy xg`l Ð

iaxca .cifn eh` bbey qipwc ,`l Ð zaya la`

qxb xlcpqd opgei,lk`idyrn xaq opgei iaxc

`aaa i`xwn dl silie ,dlik`a oixeq` zay

.(`,cl) zeaezkae (`,`r) `nwòîãîå àîèîÐ

oi` Ð wfid diny `lc oeik ,`ed opaxc `xeqi`

oikixv mixteq ixace ,`ziixe`c `xeqi` o`k

zaya leyia la` .bbeyd s` qipw jkld ,wefig

ixarc giky `le ,`ed `ziixe`c `xeqi` Ð

.qipw `l jkld ,dlräøæ äãåáòã àøîåç íåùî
dil care ,qipw Ð xeqi`d on ewigxdl Ð

.wefigäãåäé éáøåmeyn ,`ziixe`c xeqi`a Ð

la` ,ewigxdl ,qipw Ð xeng xeqi` carc

.bbeyd z` qipw `l Ð liwc ,opaxcaíåùî
äéðéî éìéãá äøæ äãåáòã àøîåçjixv `le Ð

.diqpwinléîøå`kd .`ziixe`c` `ziixe`c Ð

ziriay iabe ,qipw `lc `ziixe`c zaya ipz

oicd `ede .xwri Ð cifna oia bbeya oia :ipzw

`nw `pzc meyn `l` ,`iyw dcedi iaxlc inp

`ail` `pwqne .dil hwp ,`ed xi`n iax

.dl opivxzn ediieexzcúéòéáùì ìàøùé ïéðåî
itl ,ziriayl odizerihp zepy oipen l`xyi Ð

,iraxle dlxrl drihpd zepy zepnl oikixvy

ziriaxa eze` oillgne dlxr xeqi`n `veiyk

drhpy rceie ,rxtnl mipyd dpen d`exd Ð

.ziriaya drihp ixynl iz`e ,ziriaya
ïéàå
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àäezrc giqdl ryty it lr s` :inp i` .dxt meyn - hwpc "dk`ln"e - dizrc gq`c

.mc` ipicn xeht ikd elit` dk`ln zngnïìæâ- inelyl ira `ilrn oenne `ed

z`nhpc `kid ,aiig micia `nhnc idpc ?micia `nhnl `linnc `kd incn ikidc :dniz

- dk`lna e` mipa`a exiag znda yigknd `dc ."jiptl jly ixd" el xne` - dil`n

eaiwxdy zexit e` `linn dygkdae ,aiig

li`ed ,"jiptl jly ixd" el xne` - mzvwn

:xnel yie !iepiya m`pw `le ,oira md oiicre

ok m` - wfid diny xkip epi`y wfidc oeikc

iepiy jl oi` ok m`e ,xkip `ed eli`k dil aiyg

mlyl jixve ,iepiya olfbd m`pwe ,dfn lecb

xn` ivn `le ,lfby oirk oinye ,`ilrn oenna

"`nw lfebd"a :xn`z m`e ."jiptl jly ixd" dil

lfb"c dpyn jd inwe`l irac (a,gv `nw `aa)

xney exifgd :xn`c ,awri iaxk "lqtpe rahn

`nlr ilekc :dax igce .xfgen - epic xnbpy xg`

ok m`c ,"jiptl jly ixd" d`pd ixeqi`a opixn`

epic oixneb"a - `kd `l` .gqta unga ebltl

oi` :ixaq opax ,ibltinw "eipta `ly xey ly

i` :dil xn`c ,eipta `l` xey ly epic oixneb

,`nb`l dil `pwixrn ded - ildip dizizii`

o`n cia i`xezl dizqtz` `zyd`pivn `lc

meyn aiigc rnyn .ediicda `pic iierzyi`l

wxt seqa qxhpewa yxit oke .micia diqtz`c

aiyg i` ,`zyde .(`,dn my) "'dynge drax`"

micia diqtz` elit` - xkip epi`y wfid dil

elit` - xkip wfid aiyg i`e .`kd gkenck ,xeht

- micia diqtz` `le ,odil`n oic zia edeqtz

icil `ai `ly exneyl el did `l ike ?xhti dnl

ik mb - xeht odil`n edeqtzyk m` :cere ?jk

did `l elit` seq seqc ,xeht `di micia eqitzn

`le ,mdili`n eze` miqtez eid - eqitzn

d`xpe !ezqitza melk milrad eciqtd

diqtz` `l elit` - "i`xezl dizqtz`"c

,qitzdl dnxb jizqtz` :xnelk `l` ,micia

oi`c oeik ,opaxle .oic zia zqitzn ezxny `ly

cia ltepy dn - eipta `l` xey ly epic oixneb

`a df xkip wfidy itl ,xkip wfid aiyg oic zia

jly ixd" xnel leki epi`e ,aiig - xney zriyta

ltepy dn aiyg `l - awri iaxl la` ."jiptl

ici lr lqtp oi`c oeik ,xkip wfid oic zia cil

oixneb eid - mcia ltp `l elit`c ,mdicia ltpy

- xkip epi`y wfid aiygc oeike .eipta `ly epic

xary unga enk ,jiptl jly ixd :el xnel leki

.gqtd eilr

àúáåéú,i`pz ok ixg` iziinc ab lr s` -

dkld okc meyn ,"`zaeiz" xn`w

.wfid diny `lcìùáîäbbeya zaya

.meia ea elit`e ,envr `ed elit` :yexit - lk`i

oke .cifn eh` bbey qipw `lc giken `kdnc

dipin era iab (`,gl zay) "dxik" yixa rnyn

dxik iab lr dxcw gky :`a` xa `iig iaxn

,meia ea :yexit ,lk`i `l - cifna dlyiae zaya

elit` ixy - zay i`venae .mixg` oia `ed oia

oizipzn `dc ,dcedi iaxc bbey inp oke .dicicl

hgeyd :opzc (`,ci) `id oilegc `nw wxta

eytpa aiigzny it lr s` ,mixetkd meiae zaya

el `py `l - dxyk ezhigye :inp ipze ,mixg`l oia el oia meia ea xeq`c ,mixetkd meic `inec zay ipzwe ,'ek xi`n iaxke cifna dnwepe :jixte .dcedi iaxk dl iwene .dxiyk ezhigy -

iaxk ,xn`w "mixg` oia `ed oia" i`c ,zay i`vena elk`i - mixg` la` ,`ed epiid - zinler lk`i `l :dcedi iax xn`w cifnae .xlcpqd opgei iax lr mzd opixn`ck ,mixg`l `py `l

:xn`c ,xlcpqd opgei iaxk dl ixaqc yxtne ,dynge drax` inelyzn zaya gah opax ixhtc (`,cl zeaezk) "zexrp el`" wxtae (`,`r `nw `aa) "daexn"a ok m` - xlcpqd opgei

`le ,xlcpqd opgei iaxc `nrh i`n irac :cere !mixeq` zay dyrn inp diciclc ?dcedi iaxn ith xlcpqd opgei iaxk dl iwen i`n` - die`x dpi`y dhigy `iede ,oixeq` zay dyrn

.xlcpqd opgei iaxc bbey - dcedi iaxc cifn ,dcedi iaxc bbey - xi`n iaxc cifn :`zlinc `llk .dcedi iaxc `nrh i`n iraàúéøåàãádcedi iax oizipzn `de :xn`z m`e - qipw

.icar `le erpnn - oibbey edl opiqpw i`c :xnel yie !oixeht oibbey ycwna elbty mipdk :ipzwe ,`id
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úBì÷Lî ïäa ì÷ML¯!äøLk¯,ïôeâa àä :àéL÷ àì ¤¨©¨¤¦§¨§¥¨¨©§¨¨§¨
.ïcâðëa àä¯ïôeâa¯÷féä éàå ,eäa ãéáò à÷ äNòî ¨¦§¤§¨§¨©£¤¨¨¥§§¦¤¥

,àlà !áéiçì éîð íãà éðéãa ,÷féä déîL økéð BðéàL¤¥¦¨§¥¤¥§¦¥¨¨©¦¦©¥¤¨
àä ,dézòc çqàc àä :àéL÷ àìå ,ïcâðëa éãéàå éãéà¦¦§¦¦¦§¤§¨§¨©§¨¨§©©©§¥¨
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!éîelL éòa àéìòî àðBîî ,àeä ïìæb éàä ,÷féä déîL§¥¤¥©©§¨¨¨©©§¨¨¥©¥
,Cqðîäå ,ònãîäå ,ànèîä :éàpúk àîéì .àzáeéz§§¨¥¨§©¨¥©§©¥§©§©¥§©§©¥

ãéæî ãçàå ââBL ãçà¯éaø ;øéàî éaø éøác ,áéiç ¤¨¥§¤¨¥¦©¨¦§¥©¦¥¦©¦
ââBLa :øîBà äãeäé¯ãéæîa ,øeèt¯åàì éàî ;áéiç §¨¥§¥¨§¥¦©¨©¨

déîL økéð BðéàL ÷féä :øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa§¨¨¦©§¦§¨¨©¤¥¤¥¦¨§¥
øa ïîçð áø øîà !÷féä déîL àì :øáñ øîe ,÷féä¤¥¨¨©¨§¥¤¥£©©©§¨©

àîìò éleëc :÷çöé¯déîL àì økéð BðéàL ÷féä ¦§¨§¥¨§¨¤¥¤¥¦¨¨§¥
øîc ,éâìtéî à÷ ãéæî ehà ââBL eñð÷a àëäå ,÷féä¤¥§¨¨§¨§¥©¥¦¨¦©§¦§¨
ââBL eñð÷ àì :øáñ øîe ,ãéæî ehà ââBL eñð÷ :øáñ̈©¨§¥©¥¦¨¨©Ÿ¨§¥
éaøc éîøå ,øéàî éaøcà øéàî éaøc éîøå .ãéæî ehà©¥¦§¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦§¨¥§©¦
ââBLa ,úaLa ìMáîä :àéðúc ;äãeäé éaøcà äãeäé§¨©§©¦§¨§©§¨©§©¥§©¨§¥

¯ãéæîa ,ìëàé¯äãeäé éaø ;øéàî éaø éøác ,ìëàé àì Ÿ©§¥¦ŸŸ©¦§¥©¦¥¦©¦§¨
ââBLa :øîBà¯ãéæîa ,úaL éàöBîì ìëàé¯ìëàé àì ¥§¥Ÿ©§¨¥©¨§¥¦ŸŸ©

ââBLa :øîBà øìcðqä ïðçBé éaø ;úéîìBò¯ìëàé ¨¦©¦¨¨©©§§¨¥§¥¥¨¥
ãéæîa ,Bì àìå íéøçàì úaL éàöBîì¯ìëàé àì §¨¥©¨©£¥¦§Ÿ§¥¦Ÿ¥¨¥

éaøcà øéàî éaøc àéL÷ ;íéøçàì àìå Bì àì úéîìBò¨¦Ÿ§Ÿ©£¥¦©§¨§©¦¥¦©§©¦
!äãeäé éaøcà äãeäé éaøc àéL÷ ,øéàî¯øéàî éaøc ¥¦©§¨§©¦§¨©§©¦§¨§©¦¥¦

ñéð÷ ék ,àéL÷ àì øéàî éaøcà¯àúééøBàãa ,ïðaøãa ©§©¦¥¦¨©§¨¦¨¥¦§©¨©¦§©§¨
¯.ñéð÷ àì¯!ñéð÷ à÷å ,àeä àúééøBàc Cqðî àäå ¨¨¥§¨§©¥§©§¨§¨¨¥
¯äãeäé éaøc .déì ñð÷ äøæ äãBáòc àøîeç íeMî¦§¨©£¨¨¨§¨¥§©¦§¨

äãeäé éaøcàñéð÷ àì ék ,àéL÷ àì¯,ïðaøãa ©§©¦§¨¨©§¨¦¨¨¥¦§©¨©
àúééøBàãa¯.ñéð÷¯!ñéð÷ àìå ,àúééøBàc Cqðî àäå ¦§©§¨¨¥§¨§©¥§©§¨§¨¨¥

¯.dépéî éìéãa ìcáéî äøæ äãBáòc àøîeç íeMî¦§¨©£¨¨¨¦§©§¦¦¦¥
:àéðúc ;àúééøBàãa øéàî éaøcà øéàî éaøc éîøå§¨¥§©¦¥¦§©¦¥¦¦§©§¨§©§¨

ââBLa ,úaLa òèBpä¯ãéæîa ,íéi÷é¯,ø÷òé ©¥©§©¨§¥§©¥§¥¦¥¨¥
ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,úéòéáMáe¯éaø éøác ,ø÷òé ©§¦¦¥§¥¥§¥¦¥¨¥¦§¥©¦

ââBLa ,úéòéáMa :øîBà äãeäé éaø ;øéàî¯,íéi÷é ¥¦©¦§¨¥©§¦¦§¥§©¥
ãéæîa¯ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,úaLáe ,ø÷òé¯!ø÷òé §¥¦¥¨¥§©¨¥§¥¥§¥¦¥¨¥

¯éîòèìeàúééøBàc àä éãkî ,dôeb àéä Cì äL÷z ,C §©£¦¦§¤¨¦¨¦§¦¨§©§¨
?úéòéáL àðL éàîe úaL àðL éàî ,àúééøBàc àäå§¨§©§¨©§¨©¨©§¨§¦¦

ââBLa úaLa :øîBà éðà äî éðtî ,øéàî éaø øîà :àîòè éðú÷ãk íúä àlà¯ãéæîa ,íéi÷é ¤¨¨¨¦§¨¨¥©§¨¨©©¦¥¦¦§¥¨£¦¥§©¨§¥§©¥§¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc oihib(iying meil)

,äøLk úBì÷Lî ïäa ì÷MLmda dyry aygp df oi`y itl ¤¨©¨¤¦§¨§¥¨
,mind elqtp df ote`a mby `ziixadn gken jixacle ,dk`ln
zvxzn .mlyl aiig epi`y eprinydl `ziixad dkxved ixdy

,`xnbdàéL÷ àì,xnel yiy meyn ,`ax lr `ziixadnàä- Ÿ©§¨¨
lwyyk zxacn `ziixadïôeâamind eidy oebk ,mind ly §¨

mind jeza xya zkizg gipde ,dcn ipniq ea yiy ilka migpen
,xyad zcn z` rcei ilka mind elr dnk d`ex `edy ici lre

e ,mind elqtp df ote`aeàä,elqtp `ly xn`y `ax ixac - ¨
ïcâðëaaygp epi` df xace ,mipf`n ska ocbpk xac lwyyk - §§¤§¨

lwyyk zxacn `ziixad m` ,`xnbd dywn .dk`lnl,ïôeâa§¨
ok m`eäa ãéáò à÷ äNòîmicia wfidd dyrn z` dyr ixd - ©£¤¨¨¦§

,mind seba.áéiçì énð íãà éðéãa ,÷féä déîL økéð BðéàL ÷féä éàå§¦¤¥¤¥¦¨§¥¤¥§¦¥¨¨©¦¦©¥
,`xnbd zvxznéãéàå éãéà àlà`ax ixac oiae `ziixad oia - ¤¨¦¦§¦¦

exn`palwyyàä ,àéL÷ àìå ,ïcâðka zxacn `ziixad -çqàc §§¤§¨§Ÿ©§¨¨§©©
dézòcz`hg ine ,dliwyd zrya mzxinyn ezrc giqdy - ©§¥

.zrcd gqida milqtpàäote`a exn`p `ax ixac -ìcçqà à ¨§Ÿ©©
,dézòc.elqtp `l okle ©§¥

:opgei iaxk `nw `aa zkqna dpynn giken `tt axáø áéúî̈¦©
,àttdpyna epipy(:ev)ìñôðå òaèî ìæbjlnd lqt onf xg`l - ¨¨¨©©§¥©§¦§©

lfb m` oke ,ef rahn zxev,úàîèðå äîeøzlfby e`øáòå õîç §¨§¦§¥¨¥§¨©
Bì øîBà ,çñtä åéìò,milral olfbdéðôì ElL éøä,Eel xifgne ¨¨©¤©¥£¥¤§§¨¤

.xkip wfidd oi`y oeik `edy zenk utgdBðéàL ÷féä zøîà éàå§¦¨§©§¤¥¤¥
÷féä déîL økéðixd ,utgd zxfgda envr xhet ji`ïìæb éàä ¦¨§¥¤¥©©§¨

,àeäutgd wfedy oeike ,utgd zayda aiigzp dlifbd zryne
dayd zaeg ici z`vl leki epi` aey dligzak dey epi`e

`l` ,utgd zxfgdaéîelL éòa àélòî àðBîîdn itk oenn - ¨¨§©§¨¨¥©¥
epipyy oeikne ,mlyl jixv `ed dlifbd zrya utgd dey didy
wfidy gken ,xeq`d utgd zxfgda envr xehtl olfbd lekiy

,`xnbd zxne` .wfid diny `l xkip epi`yàzáeézok` - §§¨
.eixac egcpe diwfg ixac lr aiydl yi ef dpynn

:mi`pz zwelgna ielz xkip epi`y wfid oic m`d zxxan `xnbd
éàpúk àîéìmi`pz ea ewlgp xkip epi`y wfid oicy xn`p m`d - ¥¨§©¨¥

,`ziixaa epipyy ,epiptly `ziixaa,Cqðîäå ònãîäå ànèîä©§©¥§©§©¥©§©§©¥
ââBLa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,áéiç ãéæî ãçàå ââBL ãçà¤¨¥§¤¨¥¦©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¥

.áéiç ãéæîa øeèt,`xnbd zxxanåàì éàî[`l m`d-]àäa ¨§¥¦©¨©¨§¨
éâìôéî÷,ewlgp df xaca -øîcxi`n iax -økéð BðéàL ÷féä øáñ ¨¦§§¥§©¨©¤¥¤¥¦¨

,÷féä déîL,bbeya oia cifna oia aiign `ed okleøîedcedi iax - §¥¤¥©
øáñxkip epi`y wfid,÷féä déîL àìcifnae xeht bbeya okle ¨©Ÿ§¥¤¥

jled cg` lk `di `ly ick ,edeqpwy minkg zpwzn aiig
.ip` xeht xne`e exiag ly eizexdh `nhne

xaca mzwelgn z` dleze df xaqd dgec wgvi xa ongp ax
:xg`àîìò éleëc ,÷çöé øa ïîçð áø øîàiax oiae xi`n iax oia - ¨©©©§¨©¦§¨§¥¨§¨

y mixaeq dcedi,÷féä déîL àì økéð BðéàL ÷féädid oicd one ¤¥¤¥¦¨Ÿ§¥¤¥
`ly ick edeaiig minkgy `l` cifna elit` xeht zeidl jixv

,exiag ly eizexdh `nhne jled cg` lk `diââBL eñð÷a àëäå§¨¨§¨§¥
øîc ,éâìôéî à÷ ãéæî eèàxi`n iax -ãéæî eèà ââBL eñð÷ ,øáñ ¨¥¦¨¦§§¥§©¨©¨§¥¨¥¦

d ab` bbeyd z` eaiig minkg -aiig epi` cifnd mby s`e ,cifn
m`y itl bbeyd z` mb minkg eaiig ,minkg zpwzn `l`

.iziid bbey xn`ie cifna ok zeyrl `eai bbeya edexhtiøîe- ©
dcedi iax,ãéæî eèà ââBL eñð÷ àì ,øáñedeaiig cifna wxe ¨©Ÿ¨§¥¨¥¦

.xhtie exiag ly eizexdh `nhi `ly ick minkg
iaxe xi`n iax zrca jtidl da epipyy `ziixan dywn `xnbd

:cifn eh` bbey eqpw iabl dcedi,øéàî éaøcà øéàî éaøc éîøå§¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦
äãeäé éaøcà äãeäé éaøc éîøå,mdn cg` lk ixaca dxizq - §¨¦§©¦§¨©§©¦§¨

,úaLa ìMáîä ,àéðúcok dyr m`ìëàé ,ââBLa`ed i`yx - §©§¨©§©¥§©¨§¥Ÿ©
lyia m` la` ,meia ea elit` liyazd z` lek`làì ,ãéæîa§¥¦Ÿ

ìëàéla` ,mixg` `le `ed `l meia ea elke`l i`yx epi` - Ÿ©
,elke`l i`yx envr `ed s` zay i`venaøéàî éaø éøácéaø . ¦§¥©¦¥¦©¦

,øîBà äãeäélyia m`ìëàé ,ââBLaenvr `ed elit`éàöBîì §¨¥§¥Ÿ©§¨¥
,úaLea la` ,zay i`vena elke`l mixzen mixg`y oky lke ©¨

lyia m`e ,mixg`l oiae el oia xeq` liyazd meiaàì ,ãéæîa§¥¦Ÿ
ìëàéliyazd z` envr `edúéîìBòmixg` la` ,mlerl - Ÿ©¨¦

.zay i`vena elke`l mi`yx,øîBà øìcðqä ïðçBé éaølyia m` ©¦¨¨©©§§¨¥
ìëàé ,ââBLa,Bì àìå íéøçàì úaL éàöBîìlyia m`eàì ãéæîa §¥¥¨¥§¨¥©¨©£¥¦§Ÿ§¥¦Ÿ

ìëàéíéøçàì àìå Bì àì úéîìBò.iaxy ef `ziixaa x`ean ixd ¥¨¥¨¦Ÿ§Ÿ©£¥¦
dzrne ,qpw dcedi iaxe cifn eh` bbey qpw `l xi`ndn itl

bbey eqpw m` `id jqpne rncn `nhna mzwelgny epyxity
ok m` ,cifn eh`,øéàî éaøcà øéàî éaøc àéL÷eäãeäé éaøc àéL÷ ©§¨§©¦¥¦©§©¦¥¦©§¨§©¦§¨

,äãeäé éaøcàqpw xi`n iaxy ,jtidl x`ean `ziixaa ixdy ©§©¦§¨
.bbeya ewifd m` mqpw `l dcedi iaxe ,bbeya elit` aiige

:xi`n iax ixac z` dligza zvxzn `xnbdéaøcà øéàî éaøc§©¦¥¦©§©¦
ñéð÷ ék ,àéL÷ àì øéàî`weec edf ,xi`n iax qpwy dn -ïðaøãa ¥¦Ÿ©§¨¦¨¦¦§©¨¨

xdy ,opaxcn mxeqi`y jqpne rncn `nhna -wfid `ziixe`cn i
xzei wefig mikixv mixteq ixace ,wfid diny `l xkip epi`y

la` ,mda lflfl e`eai `ly ick dxez ixacnàúééøBàãa- ¦§©§¨
`ziixe`cn exeqi`y zaya lyanañéð÷ àì`xnbd .xi`n iax Ÿ¨¦

,df uexiz lr dywnCqðî àäåxeqi`ñéð÷ à÷å àeä àúééøBàc §¨§©¥§©§¨§¨¨¦
,`xnbd zvxzn .xi`n iaxdéì ñð÷ íéáëBk úãBáòc àøîeç íeMî¦§¨©£©¨¦¨©¥

ick ,`ziixe`ca elit` qpw miakek zcear xeqi` xneg iptn -
.df xeqi`n wigxdl

:dcedi iax ixac z` zvxzn `xnbdàì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ
ñéð÷ àì ék ,àéL÷`weec edf ,bbeyd z` dcedi iaxïðaøãa- ©§¨¦Ÿ¨¦¦§©¨¨

la` ,jk lk xeng opaxc xeqi` oi`y itl ,jqpne rncn `nhn
ñéð÷ àúééøBàãa.`ziixe`c xeqi`n wigxdl ick ,bbeya elit` ¦§©§¨¨¦

,df welig lr dywn `xnbdCqðî àäåxeqi`yàúééøBàc,`ed §¨§©¥§©§¨
ñéð÷ àìåa eaiigl dcedi iax,`xnbd zvxzn .bbeyàøîeç íeMî §Ÿ¨¦¦§¨

dépéî éìéãa ìãáéî íéáëBk úãBáòczcear xeqi` xneg meyn - ©£©¨¦¦§©§¦¥¦¥
.eqpewl jxev oi`e jkn miwgxzn mc` ipa miakek

xeqi`a s` bbeya xi`n iax qpw da `ziixan dywn `xnbd
:`ziixe`càúééøBàãa øéàî éaøcà øéàî éaøc éîøåxeqi` iabl - §¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦¦§©§¨
,`ziixe`c,úaLa òèBpä ,àéðúcrhp m`ââBLaíéi÷éi`yx - §©§¨©¥©§©¨§¥§©¥

rhp m`e ,drihpd z` miiwlå ,ø÷òé ãéæîarhepdïéa úéòéáMa §¥¦©£Ÿ§©§¦¦¥
úéòéáMa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa§¥¥§¥¦©£Ÿ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©§¦¦

ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa ïéa úaLáe ,ø÷òé ãéæîa íéi÷é ââBLa.ixde §¥§©¥§¥¦©£Ÿ§©¨¥§¥¥§¥¦©£Ÿ
dfe ,bbeya xi`n iax qpwe `ziixe`c xeqi` `id ziriaya drihp

.zay iabl qpw `ly eixacl xzeq
iabl xi`n iax ixacy `ziixad sebn dgiken `xnbd ,ayiil ick

:xg` mrhn exn`p ziriayéîòèìeCly enrhy jzxaq itl - §©§¥
`ed [xewri cifna oia bbeya oia ziriayay xn`y] xi`n iax

ok m` ,cifn eh` bbey qpwy meyndôeb àéä Cì äL÷z- ¦§¤¨¦¨
,dnvr `ziixadéãkî,ixd -éàî ,àúééøBàc àäå àúééøBàc àä ¦§¦¨§©§¨§¨§©§¨©

úéòéáL àðL éàîe úaL àðLzaya oia drihp xeqi`y xg`n - §¨©¨©§¨§¦¦
ziriayl zay oia weligd dn ,dxezd on `ed ziriaya oiae

xewri bbeya mby xn` ziriayay,miiw bbeyay xn` zayae ,
àlày gkenàîòè éðz÷ãk íúäyxetny enk `ed mrhd my - ¤¨¨¨¦§¨¨¥©§¨

,`ziixad jyndaââBLa úaLa øîBà éðà äî éðtî ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦¦§¥¨£¦¥§©¨§¥
éðtî ,ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa ïéa úéòéáMáe ,ø÷òé ãéæîa íéi÷é§©¥§¥¦©£Ÿ©§¦¦¥§¥¥§¥¦©£Ÿ¦§¥

ïéðBî ìàøNiLodizerihp zepyì,úéòéáLzepnl jxev yiy itl ¤¦§¨¥¦¦§¦¦
zepy itl mipyd xtqn oipene ,iraxle dlxrl drihpd zepy
zepy zepnl e`eaiyk ,oli`d z` miiwl el xizp m`e ,ziriayd
,ziriaya rehpl xzeny exn`ie ziriaya drhipy erci ef drihp
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ïéðBî ïéàåzerihp ini,úBúaMìmei dfi`a zrcl jxev mey oi`y §¥¦©©¨
rhipy xacd xkfi `l oli`d z` miiwi m` mbe ,oli`d rhip zaya

.eqpewl mrh oi` okle zaya
zay oia wlgl xi`n iax xn`y sqep mrh d`ian `ziixad

:ziriayl,úéòéáMä ìò ìàøNé eãLçð ,øçà øácziriay xeqi`y ¨¨©¥¤§§¦§¨¥©©§¦¦
lflfl e`eai `ly ick bbeya mb eqpewl yi ok lre ,mdipira lw

,df xeqi`a,úBúaMä ìò eãLçð àìåoi`e mdilr dxeng zaydy §Ÿ¤§§©©©¨
,`xnbd zl`ey .eqpewl ekxved `le ,da lflfl e`eai `ny yyg

øçà øác éàî.df mrh siqedl xi`n iax jxved dn myl - ©¨¨©¥
,`xnbd daiynøîà÷ éëäjk -,xnel xi`n iax oiekzpàîéz éëå ¨¦¨¨©§¦¥¨

ixdy ,zayl ziriay oia wlgl oi`y xn`z m` -énð úaLyi ©¨©¦
minrtl ixdy ,zaya rhip df oli`y onf xg`l erciy yeygl
oli`d lr exar m` zrcl ick zerihpl mini mb zepnl jxev yi

e ,dpyd y`x iptl mei miyelyìL íBé òì÷éîc ïéðîéæúaLa íéL- ¦§¦§¦§©§¦§©¨
,zaya lg dpyd y`x iptly miyelyd meiy oncfi minrtléàc§¦

àzL déì à÷ìñ àì àì éàå ,àzL déì à÷ìñc àeä àîBé àeää òèð̈©©¨§©§¨¥©¨§¦ŸŸ¨§¨¥©¨
e`a -oli`l dzlr zayd mei eze`a oli`d z` rhp m` wx df ot

el dzlr `l zay xg`l erhp m`e ,dlxr ipy oeaygl dpy df
dlxr zepy oeaygl drihpd zpy z` df oli`l epniyke ,ef dpy

,zaya mb qepwp okle zaya rhipy erciòîL àzøçà øác`a - ¨§©¨¨©¥
,xg` welig rnye,úéòéáMä ìò ìàøNé eãLçðxkfp xacdy oeike ¤§§¦§¨¥©©§¦¦

xeqi`a lwdl e`eai `ny yegl yi ziriaya rhip oli`dy
,ziriay,úBúaOä ìò eãLçð àìårhip df oli`y xkfi m` s`e §Ÿ¤§§©©©¨

.da lwdl e`eai `l zaya
dcedi iax ixac lr dywy dn z` mb zayiine dtiqen `xnbd

:`ziixaa,àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøcz` qpw `l recn §©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨
bbeya ziriaya rhepdik ,bbeya zay llgnd z` qpwy s`

úéòéáL eäì àøéîç äãeäé éaøc déøúàadcedi iax ly enewna - §©§¥§©¦§¨£¦¨§§¦¦
e`eai `ny yeygl jixv did `le ,mdilr dxeng ziriay dzid

,z`f gikend dyrn `xnbd d`iane .da lwdldéì øîàc àeääc§©§¨©¥
àzøéic øa øéic Bøéáçìxb' el `xwe exiag z` dfiay cg` did - ©£¥©¨©©©§¨

,'zxeib oadéì øîà,eznerl aiyd -úéòéáLc éøét éìëà àì àðà ¨©¥£¨Ÿ¨§¦¥¥¦§¦¦
Cúååkziriayd dzidy ixd .jzenk ziriay zexit izlk` `l - §¨¨

.xzeia mdilr dxeng
bbey qpw `l xi`n iaxy gken dpnny `ziixa d`ian `xnbd

:opaxca cifn eh`,òîL àzy xfäîeøz ìëàelit` ,bbeya ¨§©¨©§¨
dzidy,äàîèílLîzexit odklïéøBäè ïéleç,e xarïéleç íléL §¥¨§©¥¦§¦¦¥¦

,øéàî éaø íeMî ñeëîeñ øîà ,eäî íéàîèmze` mliy m`ââBLa §¥¦©¨©§¦©¦¥¦§¥
,mi`nh mdy rci `ly -ïéîeìLz åéîeìLzdnexz miyrp mde ©§¨©§¦

ok dyr m` la` ,dfa xhtpe d`nhãéæîaoileg mdy rciy - §¥¦
,mi`nhïéîeìLz åéîeìLz ïéà.mixedh oileg mlyle xefgl eilre ¥©§¨©§¦

äæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçåcifna oiae bbeya oia -åéîeìLz ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤©§¨
ïéîeìLz,odkl mikiiy mde dnexz my zexitd lr lgeesqepa ©§¦

minkg edeqpw dflåy exn`íéøBäè ïéleç ílLîe øæBç. §¥§©¥¦§¦
:`ziixad zqxib z` zpwzne zxxan `xnbdda ïðéåäåepiywde - §©¦¨¨

`ziixad ixacaéànà ãéæîaexn`e minkg edeqpwåéîeìLz ïéà §¥¦©©¥©§¨
ïéîeìLz,daxc` ,mirexb oinelyz xifgd `l ixdeò àázåéì ©§¦¨Ÿ¨¨

ílLî à÷å ,Búàîeè éîéa déì éæç àìc éãéî dépéî ìéëàc ,äëøa§¨¨§¨¦¦¥¦¦§Ÿ¨¥¥¦¥§¨§¨§©¥
Búàîeè éîéa déì éæçc éãéî déìdnexz odkdn lk` ixdy - ¥¦¦§¨¥¥¦¥§¨

oileg el mliye ,`nh `edyk elit` dlik`a dxeq`y d`nh
,ez`neh inia dlik`a mixzen mdy mi`nhdì éøîàå ,àáø øîàå§¨©¨¨§¨§¥¨

éãk,ick enyy mkg mya df uexiz exn`y yie -àøqçî éøeqç §¥©¥¦©§¨
éðz÷ éëäå,dzepyl yi jke ,xqg `ziixad gqep -äîeøz ìëà §¨¦¨¨¥¨©§¨

eäc ìk ílLî ,äàîè,mi`nh elit`e mdy oileg lk -m` la` §¥¨§©¥¨§
.íéøBäè ïéleç ílLî ,äøBäè äîeøz ìëàe xarïéàîè ïéleç íléL ¨©§¨§¨§©¥¦§¦¦¥¦§¥¦

,øéàî éaø íeMî øîBà ñeëîeñ ,eäîok dyr m`åéîeìLz ââBLa ©§¥¦©¦¥¦§¥©§¨
,ïéîeìLzzaeg ici dfa `vie d`nh dnexz oinelyzd eyrpe ©§¦

ok dyr m`e ,oinelyz,ïéîeìLz åéîeìLz ïéà ,ãéæîaedeqpwy §¥¦¥©§¨©§¦

.odkl ciqtny lr minkgäæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçåoia - ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤
cifna oiae bbeyaïéîeìLz åéîeìLzdnexz my zexitd lr lge ©§¨©§¦

jka ezaeg ici `vei epi`y edeqpw minkge ,odk oenn mdeøæBçå§¥
eñð÷a àëä ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàå .ïéøBäè ïéleç ílLîe§©¥¦§¦§¨©©©¨§¥§©¦¨¨¨§¨§

eäééðéa àkéà ãéæî eèà ââBLo`k ewlgp `l minkge xi`n iax - ¥¨¥¦¦¨¥©§
cifn eh` edeqpw m`d ,bbeyd oica `l`eñð÷ àì øáñ øéàî éaøc)§©¦¥¦¨©Ÿ¨§

.(eñð÷ íéøîBà íéîëçå ãéæî eèà ââBLdnexz mlyl xeqi`d ixde ¥¨¥¦©£¨¦§¦¨§
eh` bbey xi`n iax qpw `l z`f lkae ,opaxcn `l` epi` d`nh

.cifn
,`xnbd zvxznàzLä éëä,eppiprl dnec df oipr ike -íúä- ¨¦©§¨¨¨

,dnexz inelyz oipraì àøábïéeëéî à÷ éîeìL`ed xyk mc` - ©§¨¦§¥¨¦©¥
eaeg melyza wqrzn didy jezn bbye daehl dzid ezpeeke

,dnexzldéñð÷éìå íe÷éð ïðà`le bbyy lr eqpewe mewp ep` ike - £¨¥§¦§§¥
mze` eqpw jqpnde rncnd `nhnd la` ,mi`nh zexitdy rci

.aeh xac ziiyr ici lr dbbyd mdl d`a `l ixdy bbeya mb
p `ziixa d`ian `xnbdbbey miqpew oi`y gken dpnny ztqe

:opaxca cifn eh`òîL àz,`ziixadnícoaxwàîèpLxq`pe ¨§©©¤¦§¨
odkd xare ,eaixwdlB÷øæåewxf m` ,gafnd iab lrââBLaäöøeä , §¨§§¥§¨

lr dvxn uivdy ,dlik`a xyad xzede oevxa oaxwd lawzp -
ewxf m`e ,eiycwe ycwn z`nehäöøeä àì ,ãéæîaxyked `l - §¥¦Ÿ§¨

`ziixe`cn df mc ixde .dlik`a xzen exya `diy oiprl oaxwd
xeq`y `ed opaxcne ,dvxn uivdy ,dligzkl ewxefl xzen
mcd wxfp m` dlik`a xyad z` `ziixad dxizde ,ewxefl
iaxy epxn`y dnl o`kn dywe ,cifn eh` bbey eqpw `le bbeya

,`xnbd zvxzn .cifn eh` bbey opaxca qpw xi`néaø Eì øîà̈©§©¦
àzLä éëä ,øéàî,eppiprl dnec df oipr ike -íúämc oipra - ¥¦¨¦©§¨¨¨

,gafnd lr ewxfy `nhïéeëî à÷ éøetëì àøábdzid df mc` - ©§¨§©¥¨§©¥
,gafnd iab lr ea xtkl dvxy ,mcd zwixfa daehl ezpeekïðà£¨

déñð÷ðå íe÷éðoi`y dn ,ezbby lr eqpewp ep`y ie`xd on ike - ¥§¦§§¥
mze` eqpw daehl mzpeek dzid `ly jqpnde rncnd `nhnd ok

.bbeya mb
zenexz zkqna mzqn dywn `xnbd(b"n a"t)gkeny dpyn

:cifn eh` bbey opaxca miqpew oi`y dpnn
,úaLa øOòîä ,òîL àzyixtdl exq`y opaxc xeqi` lr xare ¨§©©§©¥§©¨

,zaya zexyrne zenexz,ìëàé àì ãéæîa ìëàé ââBLaixde §¥Ÿ©§¥¦ŸŸ©
xi`n iax ea qpw `l recn dywe ,`ed opaxc xeqi` zaya xyrn

,`xnbd zvxzn .cifn eh` bbeyàzLä éëädnec df oipr ike - ¨¦©§¨
,eppiprlíúä,zaya xyrn oica -ïéeëéî à÷ éðewúì àøábmc` - ¨¨©§¨§©¥¨¦©¥

,daehl ezpeeke eizexit owzl oiekzn dfdéñð÷éìå íe÷éì ïðàike - £¨¥§¦§§¥
jqpnde rncnd `nhnd ok oi`y dn ,ezbby lr eqpewl epl ie`x

.bbeya mb mze` eqpw daehl mzpeek dzid `ly
dpyn mzqn dywne dtiqen `xnbd(my zenexz)bbey eqpw `ly

:opaxca cifn eh`,òîL àzdpyn mzqn(my),íéìk ìéaènä ¨§©©©§¦¥¦
,úaLaok dyr m` ,opaxcn xeq` dfyââBLaãéæîa ,ïäa LnzLé §©¨§¥¦§©¥¨¤§¥¦

,ïäa LnzLé àì`ly bbeya mb xi`n iax qpw `l recn dywe Ÿ¦§©¥¨¤
,`xnbd zvxzn .opaxc xeqi` df ixde ,oda ynzyiàzLä éëä- ¨¦©§¨

,eppiprl dnec df oipr ikeíúä,milk zliah iabl -éøeäèì àøáb ¨¨©§¨§©¥
ðàîïéeëéî à÷ é,eilk xdhl ,daehl ezpeek df mc` -íe÷éì ïðà ¨¥¨¦©¥£¨¥

déñð÷éìåexiag z` wifnd ok oi`y dn ,ezbby lr eqpewp ep` ike - §¦§§¥
.bbeya mb edeqpw

eh` bbey qpw `l dcedi iaxy epxn`y dn lr dywn `xnbd
:opaxca cifnïðaøãa äãeäé éaøcà äãeäé éaøc éîøåixacn dyw - §¨¥§©¦§¨£§©¦§¨¦§©¨¨

.opaxca cifn eh` bbey eqpw oica dcedi iax ixac lr dcedi iax
àéðúcx`ye oc`a ipenxe jxt ifeb` oebk ,oipnay mixac oiprl §©§¨

dlxr zkqna dpyna miiepnd(f"n b"t)axrzpe dlxr md m`y ,
lke ,mzeaiyg iptn sl`a elit` milha mpi` ,xzid zexita mdn
jezl eltpe mixeq`d mifeb`d ervtzp m` la` ,minly mdyk df

.zexit x`yk milha el` ixd xzid ly
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miwxt dyelya` cenr cp sc ± iriax wxtxifp
ïéðåî ïéàåxacd oi` jkitl ,mipy `l` drihpl mini oipen oi`y .zezayl odizerihp Ð

.zaya rhpy daexn onfl reciøçà øáã éàî.`pixg` `nrh iiez`l dil dnl Ðéëä
éîð úåúáù àîéú éëå øîà÷,ziriay axr rhepd :`ipzc ,ipninl jixvc oipnif Ð

oiaeyg dpya mei miylyc .dlxr ipyl ,dpy el dzlr Ð dpyd y`x iptl mei miyly

miylyn zegt .ziriaya oniiwl xzene ,dpy

,dpy el dzlr `l Ð dpyd y`x iptl mei

ef zayc oipnf ,jkld .ziriaya oniiwl xeq`e

,dpyd y`x iptl miyly mei `ied df rhpy

Ð `nei `edd xiva ded i`e .dpy eze` oipene

oilke`yk onf xg`le .`zy dil wilq ded `l

dnl :mixne`e ,mipy izy seql zexitd on

:mdl xne`e ?mipy izyl elld zexit exzed

,dpy oiaeyg dpyd y`x iptly miylyd

.deqpwile .zaya rhpy mixikfneøáã òîù àú
úéòéáù ìò ìàøùé åãùçð øçà`ki`e Ð

ixyinl iz` Ð xkip xacdy jezn ,yginl

.ziriaya drihpúåúáù ìò åãùçð àìåÐ

ixyinl iz` `l Ð xacd rceie xkfi elit`e

.zaya `zrihpàúøééã øá àøééãoa xb Ð

.zxeibòîù àúqipw `l opaxca xi`n iaxc Ð

.bbeyäîåøú ìëà.d`nh elit`e ,bbeya Ð

ïéøåäè ïéìåç íìùîi`n` :jixt onwle Ð

mlyn epi` bbey dnexz lke`d ?oixedh mlyn

`l` dnexz mlyn epi`e ,d`eaz `l` zern

oiyrp od oinelyz ici lre ,oipwezn oileg

) "ycwd z` odkl ozpe" :xn`py ,dnexz`xwie

xac :`nl` .ycew eyrp ezpizp ici lr Ð (ak

.zern `le ,opira dnexz my eilr legl ie`xd

.zern mlyn Ð cifn dlke`d la`ââåùáÐ

.oi`nh ody rcei did `ly ,mliy bbeya m`

ïéîåìùú åéîåìùúoiyrp ode ,el`a xehte Ð

.lk`y dnk ,d`nh dnexzåéîåìùú ïéà ãéæîá
ïéîåìùú?i`n` :jixt dinwle Ðãçàå äæ ãçà

äæ.cifne bbey Ðïéîåìùú åéîåìùúode Ð

dy` oda yciw m`e .odk oenne ,dnexz oiyrp

.zycewn Ðíéøåäè ïéìåç íìùîå øæåçåÐ

.dnexz oiyrp opi`e ,qpw meynãéæîá äá ïðéåäå
ïéîåìùú åéîåìùú ïéà éàîàdil zqpw i`n` Ð

oinelyza cifd `l `d ?oinelyz ipdc cifn`

!oirexbäéðéî ìëàãivn `lc d`nh dnexz Ð

z`neha dnexz lke`dc ,d`neh inia lkinl

.d`nh `id elit`e ,dzina sebdäéì íìùî÷å
lr s`e .d`neh inia dil efgc ,mi`nh oileg Ð

,dil efg `le ,dnexz oiyrp od seq seqc ab

`id d`nh `dcÐoiekin oi`nh oileg edin

.dnexz oiyrp mdc rci `le ,inelylìë íìùî
åäã.oi`nh oia oixedh oia ,oileg `edy lk Ð

ïéîåìùú åéîåìùú ââåùádnexz lke` `dc Ð

ab lr s`e .minc itl `le mlyn dcn itl bbey

od oinelyz lk`c `iddn `rixb d`neh jdc

bbye li`ed edeqpw `l inp opaxe `ziixe`cn

.oinelyzaãéæîá.od oi`nhy rciy Ðïéà
ïéîåìùú åéîåìùúoiekzny ,opax edeqpwc Ð

odk ciqtdl.à÷éà áøã äéøá àçà áø øîàåoinelyz einelyz oi` xi`n iax xn`wc inp cifnc (`,v) "dax dy`d"a zenaia ÐÐxefgl jixvy :xnelk ,xn`w ixnbl xhtdl

itlc edpip `ilrn oinelyz `ziixe`cnc ,`id opaxc `xeqi` `kd `de .eqpw opaxe ,cifn eh` bbey eqpw `l xi`n iaxlc ,opaxc` biltc `ed bbeyae .opaxk ,oixedh oileg mlyle

cifna elit` oi`nh mlyn ike ,mlyn dcnÐ!bbey xi`n iax qipw `le ,carc `ed opaxc `xeqi`ïéåëéî éîåìùì.`ed xyk mc`e Ðäéñð÷ðå íå÷éð ïðàå`nhn la` ?ezbby lr Ð

bbey rncneÐ.daeha wqrzn epi`äöøåä ââåùá.dlik`a xya xzene ,dvxn uivdc Ðäöøåä àì ãéæîájde .extkzp milra la` ,dlik`a xya xeq`l `ed `qpwe ,opaxcn Ð

cifn zwixfÐ.dvxn uivdc ,dligzkl wxef `ziixe`cnc ,`id opaxc `xeqi`äéñð÷ðå íå÷éð ïðàåipn `d :iiepyl ivnc oicd `ede ?ezbby lr ÐÐqipw `lc ,`id dcedi iax

.`id xi`n iax `niz elit`c iiepyl dil `gip ,edin .(`,dk) "dax unewd"a zegpna `id `ziixa `l` ,`id dpyn mzq e`l `dc .opaxcaúáùá øùòîäopaxc zeay xeqi` Ð

) "oiliyn"a opzck ,`idzaya xyrnd jde .owznk ifginc ,zexyrne zenexz oidiabn oi` :devn ly zeay meyn od el` :(`,el dviaÐ) zenexz zkqna ,`id dpyn mzqipy wxt

eilk liahnd oke .(b dpynÐlirl qipwc ,xi`n iaxc` xi`n iaxc opinx ipd lke .ilk owznk d`xpy iptn (`,gi) "aeh mei" wxta dvia zkqna ,`id opaxc `xeqi` inp liahn

.opaxca
åìôð

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

íìùî÷å- mliyy xg`l la` .mlyiy mcew :yexit - ez`neh inia dil ifgc icin

.dil ifg `le ,dnexz dyrp

ìëàenk `l - oinelyz einelyz bbeya 'ek edn oi`nh oileg mliye dxedh dnexz

dcn itlc xnel `vnz m` elit`c ,mlyn dcn itlc xaqwc qxhpewa yxity

oiey ediy mlyi ok m` `l` xhtin `l - mlyn

rxb `lc .lk`y dxedh dnexz xeriyk dwiqdl

`iey `xwirnc `kid lk :mzd xn`ck ,olfbn

itlc jl iraz `l - `fef `iey seqale drax`

`iey `l `xwirnc - jl iraiz ik ,mlyn minc

,mewn lkn .drax` `iey seqale `fef `l`

ivtwc icin lk`c ,oinelyz einelyz oi` cifna

.`piaf dilr ivtw `lc icin mlyne ,`piaf dilr

àëädy`d"a - 'ek cifn eh` bbey eqpwa

oi`c oizrc `wlq `xwirn (`,v zenai) "dax

jixte ,xi`n iax xn`w llk oinelyz einelyz

xac xewrl minkg cia gk oi` xn`c o`nl dpin

xfege ,oinelyz einelyz oi`c :wiqne .dxezd on

`l` ibilt `le ,opaxck mixedh oileg mlyne

.'ek cifn eh` bbey eqpwa

íãdil `iyw i`n :xn`z m`e - ewxfe `nhpy

,`id oizipzn mzq e`l `de ?xi`n iaxl

yie !(`,dk zegpn) "dax unewd"a `id `ziixac

"oilev cvik"c oizipzn mzq` jinqc :xnel

jk xg`e enc wxfpy gqtd :opzc (a,t migqt)

:`xnba wiice .dvxn uivd - `nh `edy rcep

- wxfp jk xg`e rcep `d ,rcep jk xg`c `nrh

`iyew jde .`icda `yxtnc `ziixa iziine .`l

bbeyc (my) [oilev cvik wxta] yxtnc ,`piaxl

d`neh` i`wc yxtnc `liy axlc .dwixf` i`w

.`ziixe`c d`nehc ,icin dyw `l -

øùòîäipy wxta `id dpyn - zaya

,milk liahndc `idd oke ,(b dpyn) zenexzc

.`id xi`n iax dpyn mzqc meyn ediipin jixte

`ide ,xyrnc `iddn `yixa jixtc :dnize

.seqa my diepy

åìôðwxta inlyexia `ipzc :dniz - ervtzpe

oia ,ervtzp jk xg`e eltp :dlxrc `xza

iaxe .xi`n iax ixac ,elri `l - cifna oia bbeya

iqei iaxe .elri cifna oia bbeya oia :xne` dcedi

iaxc `nrh .elri `l - cifn ,elri - bbey :xne`

- iqei iaxc `nrh ,cifn eh` bbey qipwc - xi`n

oixeqi`d lk :opgei iax mya eda` iax xn`ck

`nrh .xeq` - cifn ,xzen - bbey ,mdilr daixy

.ecia eqpw xakc meyn :yxtn dcedi iaxc

.drivt zrya eizexit elwlwzp xak :yexit
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ì ïéðBî ïéàåìò ìàøNé eãLçð :øçà øác .úBúaL §¥¦§©¨¨¨©¥¤§§¦§¨¥©
øác" éàî .úBúaMä ìò eãLçð àìå ,úéòéáMä©§¦¦§Ÿ¤§§©©©¨©¨¨
ïéðîéæ éîð úaL :àîéz éëå :øîà÷ éëä ?"øçà©¥¨¦¨¨©§¦¥¨©¨©¦¦§¦

ìL íBé òì÷éîcàîBé àeää òèð éàc ,úaLa íéL §¦§©§¦§©¨§¦¨©©¨
¯àì éàå ,àzL déì à÷ìñc àeä¯à÷ìñ àì §¨§¨¥©¨§¦¨¨¨§¨

ìò ìàøNé eãLçð ,øçà øác :òîL àz ,àzL déì¥©¨¨§©¨¨©¥¤§§¦§¨¥©
äãeäé éaøc .úBúaMä ìò eãLçð àìå ,úéòéáMä©§¦¦§Ÿ¤§§©©©¨§©¦§¨
àøéîç äãeäé éaøc déøúàa ,àéL÷ àì äãeäé éaøcà©§©¦§¨¨©§¨§©§¥§©¦§¨£¦¨
øa øéic" :Bøéáçì déì øîàc àeääc .úéòéáL eäì§§¦¦§©©£©¥©£¥©¨©
úéòéáLc éøét éìëà àì àðà :déì øîà !"àzøéic̈¨§¨£©¥£¨¨¨§¦¥¥¦§¦¦

äàîè äîeøz ìëà :òîL àz .Cúååk¯ïéleç ílLî §¨¨¨§©¨©§¨§¥¨§©¥¦
ñBëîeñ øîà ?eäî ,íéàîè ïéleç íléL .ïéøBäè§¦¦¥¦§¥¦©¨©¨

ââBLa :øéàî éaø íeMî¯ãéæîa ,ïéîeìLz åéîeìLz ¦©¦¥¦§¥©§¨©§¦§¥¦
¯ãçà :íéøîBà íéîëçå ,ïéîeìLz åéîeìLz ïéà¥©§¨©§¦©£¨¦§¦¤¨

äæ ãçàå äæ¯ílLîe øæBçå ,ïéîeìLz åéîeìLz ¤§¤¨¤©§¨©§¦§¥§©¥
åéîeìLz ïéà éànà ãéæîa :da ïðéåäå ;íéøBäè ïéleç¦§¦§¨¥©¨§¥¦©©¥©§¨
àìc écéî dépéî ìéëàc ,äëøa åéìò àáz ?ïéîeìLz©§¦¨Ÿ¨¨§¨¨§¨¥¦¥¦¥§¨
éæçc écéî déì ílLî à÷å ,Búàîeè éîéa déì éæç£¥¥¦¥§¨§¨§©¥¥¦¥©£¥
:éãk dì éøîàå ,àáø øîàå !Búàîeè éîéa déì¥¦¥§¨©£©¨¨§¨§¦¨§¦

äàîè äîeøz ìëà :éðú÷ éëäå àøqçî éøeqç¯ ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨©§¨§¥¨
äøBäè äîeøz ìëà ,eäc ìk ílLî¯ïéleç ílLî §©¥¨§¨©§¨§¨§©¥¦

øîBà ñBëîeñ ?eäî ,ïéàîè ïéleç íléL .íéøBäè§¦¦¥¦§¥¦©¨¥
ââBLa :øéàî éaø íeMî¯ãéæîa ,ïéîeìLz åéîeìLz ¦©¦¥¦§¥©§¨©§¦§¥¦

¯ãçà :íéøîBà íéîëçå ,ïéîeìLz åéîeìLz ïéà¥©§¨©§¦©£¨¦§¦¤¨
äæ ãçàå äæ¯ílLîe øæBçå ,ïéîeìLz åéîeìLz ¤§¤¨¤©§¨©§¦§¥§©¥

àëä :à÷éà áøc déøa àçà áø øîàå ;ïéøBäè ïéleç¦§¦©£©©©¨§¥§©¦¨¨¨
øéàî éaøc ,eäééðéa àkéà ãéæî ehà ââBL eñð÷a§¨§¥©¥¦¦¨¥©§§©¦¥¦
:íéøîBà íéîëçå ,ãéæî ehà ââBL eñð÷ àì :øáñ̈©Ÿ¨§¥©¥¦©£¨¦§¦

!eñð÷¯ì àøáb íúä !?àzLä éëäà÷ éîelL ¨§¨¦¨§¨¨¨©§¨§©¥¨
àîèpL íc :òîL àz ?déñð÷éìå íe÷éð ïðà ,ïéekéî¦©¥£©¥§¦§§¥¨§©¨¤¦§¨

ââBLa ,B÷øæe¯ãéæîa ,äöøeä¯!äöøeä àì¯ §¨§¥§¨§¥¦Ÿ§¨
àøáb íúä !?àzLä éëä :øéàî éaø Cì øîà̈©¨©¦¥¦¨¦¨§¨¨¨©§¨
:òîL àz ?déñð÷ðå íe÷éð ïðà ,ïéeëî à÷ éøetëì§©¥¨§©¥£©¥§¦§§¥¨§©

ââBLa ,úaLa øOòîä¯ãéæîa ,ìëàé¯!ìëàé àì¯àøáb íúä !?àzLä éëä ©§©¥§©¨§¥Ÿ©§¥¦ŸŸ©¨¦¨§¨¨¨©§¨
ââBLa ,úaLa íéìk ìéaènä :òîL àz ?déñð÷éìå íe÷éì ïðà ,ïéekéî à÷ éðewúì¯ §©¥¨¦©¥£©¥§¦§§¥¨§©©©§¦¥¦§©¨§¥

ãéæîa ,ïäa LnzLé¯!ïäa LnzLé àì¯éðàî éøeäèì àøáb íúä !?àzLä éëä ¦§©¥¨¤§¥¦Ÿ¦§©¥¨¤¨¦¨§¨¨¨©§¨§©¥¨¥
:àéðúc ;ïðaøãa äãeäé éaøcà äãeäé éaøc éîøå ?déñð÷éìå íe÷éì ïðà ,ïéekéî à÷̈¦©¥£©¥§¦§§¥§¨¥§©¦§¨©§©¦§¨¦§©¨©§©§¨
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc oihib(iyiy meil)

ïéðBî ïéàåzerihp ini,úBúaMìmei dfi`a zrcl jxev mey oi`y §¥¦©©¨
rhipy xacd xkfi `l oli`d z` miiwi m` mbe ,oli`d rhip zaya

.eqpewl mrh oi` okle zaya
zay oia wlgl xi`n iax xn`y sqep mrh d`ian `ziixad

:ziriayl,úéòéáMä ìò ìàøNé eãLçð ,øçà øácziriay xeqi`y ¨¨©¥¤§§¦§¨¥©©§¦¦
lflfl e`eai `ly ick bbeya mb eqpewl yi ok lre ,mdipira lw

,df xeqi`a,úBúaMä ìò eãLçð àìåoi`e mdilr dxeng zaydy §Ÿ¤§§©©©¨
,`xnbd zl`ey .eqpewl ekxved `le ,da lflfl e`eai `ny yyg

øçà øác éàî.df mrh siqedl xi`n iax jxved dn myl - ©¨¨©¥
,`xnbd daiynøîà÷ éëäjk -,xnel xi`n iax oiekzpàîéz éëå ¨¦¨¨©§¦¥¨

ixdy ,zayl ziriay oia wlgl oi`y xn`z m` -énð úaLyi ©¨©¦
minrtl ixdy ,zaya rhip df oli`y onf xg`l erciy yeygl
oli`d lr exar m` zrcl ick zerihpl mini mb zepnl jxev yi

e ,dpyd y`x iptl mei miyelyìL íBé òì÷éîc ïéðîéæúaLa íéL- ¦§¦§¦§©§¦§©¨
,zaya lg dpyd y`x iptly miyelyd meiy oncfi minrtléàc§¦

àzL déì à÷ìñ àì àì éàå ,àzL déì à÷ìñc àeä àîBé àeää òèð̈©©¨§©§¨¥©¨§¦ŸŸ¨§¨¥©¨
e`a -oli`l dzlr zayd mei eze`a oli`d z` rhp m` wx df ot

el dzlr `l zay xg`l erhp m`e ,dlxr ipy oeaygl dpy df
dlxr zepy oeaygl drihpd zpy z` df oli`l epniyke ,ef dpy

,zaya mb qepwp okle zaya rhipy erciòîL àzøçà øác`a - ¨§©¨¨©¥
,xg` welig rnye,úéòéáMä ìò ìàøNé eãLçðxkfp xacdy oeike ¤§§¦§¨¥©©§¦¦

xeqi`a lwdl e`eai `ny yegl yi ziriaya rhip oli`dy
,ziriay,úBúaOä ìò eãLçð àìårhip df oli`y xkfi m` s`e §Ÿ¤§§©©©¨

.da lwdl e`eai `l zaya
dcedi iax ixac lr dywy dn z` mb zayiine dtiqen `xnbd

:`ziixaa,àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøcz` qpw `l recn §©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨
bbeya ziriaya rhepdik ,bbeya zay llgnd z` qpwy s`

úéòéáL eäì àøéîç äãeäé éaøc déøúàadcedi iax ly enewna - §©§¥§©¦§¨£¦¨§§¦¦
e`eai `ny yeygl jixv did `le ,mdilr dxeng ziriay dzid

,z`f gikend dyrn `xnbd d`iane .da lwdldéì øîàc àeääc§©§¨©¥
àzøéic øa øéic Bøéáçìxb' el `xwe exiag z` dfiay cg` did - ©£¥©¨©©©§¨

,'zxeib oadéì øîà,eznerl aiyd -úéòéáLc éøét éìëà àì àðà ¨©¥£¨Ÿ¨§¦¥¥¦§¦¦
Cúååkziriayd dzidy ixd .jzenk ziriay zexit izlk` `l - §¨¨

.xzeia mdilr dxeng
bbey qpw `l xi`n iaxy gken dpnny `ziixa d`ian `xnbd

:opaxca cifn eh`,òîL àzy xfäîeøz ìëàelit` ,bbeya ¨§©¨©§¨
dzidy,äàîèílLîzexit odklïéøBäè ïéleç,e xarïéleç íléL §¥¨§©¥¦§¦¦¥¦

,øéàî éaø íeMî ñeëîeñ øîà ,eäî íéàîèmze` mliy m`ââBLa §¥¦©¨©§¦©¦¥¦§¥
,mi`nh mdy rci `ly -ïéîeìLz åéîeìLzdnexz miyrp mde ©§¨©§¦

ok dyr m` la` ,dfa xhtpe d`nhãéæîaoileg mdy rciy - §¥¦
,mi`nhïéîeìLz åéîeìLz ïéà.mixedh oileg mlyle xefgl eilre ¥©§¨©§¦

äæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçåcifna oiae bbeya oia -åéîeìLz ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤©§¨
ïéîeìLz,odkl mikiiy mde dnexz my zexitd lr lgeesqepa ©§¦

minkg edeqpw dflåy exn`íéøBäè ïéleç ílLîe øæBç. §¥§©¥¦§¦
:`ziixad zqxib z` zpwzne zxxan `xnbdda ïðéåäåepiywde - §©¦¨¨

`ziixad ixacaéànà ãéæîaexn`e minkg edeqpwåéîeìLz ïéà §¥¦©©¥©§¨
ïéîeìLz,daxc` ,mirexb oinelyz xifgd `l ixdeò àázåéì ©§¦¨Ÿ¨¨

ílLî à÷å ,Búàîeè éîéa déì éæç àìc éãéî dépéî ìéëàc ,äëøa§¨¨§¨¦¦¥¦¦§Ÿ¨¥¥¦¥§¨§¨§©¥
Búàîeè éîéa déì éæçc éãéî déìdnexz odkdn lk` ixdy - ¥¦¦§¨¥¥¦¥§¨

oileg el mliye ,`nh `edyk elit` dlik`a dxeq`y d`nh
,ez`neh inia dlik`a mixzen mdy mi`nhdì éøîàå ,àáø øîàå§¨©¨¨§¨§¥¨

éãk,ick enyy mkg mya df uexiz exn`y yie -àøqçî éøeqç §¥©¥¦©§¨
éðz÷ éëäå,dzepyl yi jke ,xqg `ziixad gqep -äîeøz ìëà §¨¦¨¨¥¨©§¨

eäc ìk ílLî ,äàîè,mi`nh elit`e mdy oileg lk -m` la` §¥¨§©¥¨§
.íéøBäè ïéleç ílLî ,äøBäè äîeøz ìëàe xarïéàîè ïéleç íléL ¨©§¨§¨§©¥¦§¦¦¥¦§¥¦

,øéàî éaø íeMî øîBà ñeëîeñ ,eäîok dyr m`åéîeìLz ââBLa ©§¥¦©¦¥¦§¥©§¨
,ïéîeìLzzaeg ici dfa `vie d`nh dnexz oinelyzd eyrpe ©§¦

ok dyr m`e ,oinelyz,ïéîeìLz åéîeìLz ïéà ,ãéæîaedeqpwy §¥¦¥©§¨©§¦

.odkl ciqtny lr minkgäæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçåoia - ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤
cifna oiae bbeyaïéîeìLz åéîeìLzdnexz my zexitd lr lge ©§¨©§¦

jka ezaeg ici `vei epi`y edeqpw minkge ,odk oenn mdeøæBçå§¥
eñð÷a àëä ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàå .ïéøBäè ïéleç ílLîe§©¥¦§¦§¨©©©¨§¥§©¦¨¨¨§¨§

eäééðéa àkéà ãéæî eèà ââBLo`k ewlgp `l minkge xi`n iax - ¥¨¥¦¦¨¥©§
cifn eh` edeqpw m`d ,bbeyd oica `l`eñð÷ àì øáñ øéàî éaøc)§©¦¥¦¨©Ÿ¨§

.(eñð÷ íéøîBà íéîëçå ãéæî eèà ââBLdnexz mlyl xeqi`d ixde ¥¨¥¦©£¨¦§¦¨§
eh` bbey xi`n iax qpw `l z`f lkae ,opaxcn `l` epi` d`nh

.cifn
,`xnbd zvxznàzLä éëä,eppiprl dnec df oipr ike -íúä- ¨¦©§¨¨¨

,dnexz inelyz oipraì àøábïéeëéî à÷ éîeìL`ed xyk mc` - ©§¨¦§¥¨¦©¥
eaeg melyza wqrzn didy jezn bbye daehl dzid ezpeeke

,dnexzldéñð÷éìå íe÷éð ïðà`le bbyy lr eqpewe mewp ep` ike - £¨¥§¦§§¥
mze` eqpw jqpnde rncnd `nhnd la` ,mi`nh zexitdy rci

.aeh xac ziiyr ici lr dbbyd mdl d`a `l ixdy bbeya mb
p `ziixa d`ian `xnbdbbey miqpew oi`y gken dpnny ztqe

:opaxca cifn eh`òîL àz,`ziixadnícoaxwàîèpLxq`pe ¨§©©¤¦§¨
odkd xare ,eaixwdlB÷øæåewxf m` ,gafnd iab lrââBLaäöøeä , §¨§§¥§¨

lr dvxn uivdy ,dlik`a xyad xzede oevxa oaxwd lawzp -
ewxf m`e ,eiycwe ycwn z`nehäöøeä àì ,ãéæîaxyked `l - §¥¦Ÿ§¨

`ziixe`cn df mc ixde .dlik`a xzen exya `diy oiprl oaxwd
xeq`y `ed opaxcne ,dvxn uivdy ,dligzkl ewxefl xzen
mcd wxfp m` dlik`a xyad z` `ziixad dxizde ,ewxefl
iaxy epxn`y dnl o`kn dywe ,cifn eh` bbey eqpw `le bbeya

,`xnbd zvxzn .cifn eh` bbey opaxca qpw xi`néaø Eì øîà̈©§©¦
àzLä éëä ,øéàî,eppiprl dnec df oipr ike -íúämc oipra - ¥¦¨¦©§¨¨¨

,gafnd lr ewxfy `nhïéeëî à÷ éøetëì àøábdzid df mc` - ©§¨§©¥¨§©¥
,gafnd iab lr ea xtkl dvxy ,mcd zwixfa daehl ezpeekïðà£¨

déñð÷ðå íe÷éðoi`y dn ,ezbby lr eqpewp ep`y ie`xd on ike - ¥§¦§§¥
mze` eqpw daehl mzpeek dzid `ly jqpnde rncnd `nhnd ok

.bbeya mb
zenexz zkqna mzqn dywn `xnbd(b"n a"t)gkeny dpyn

:cifn eh` bbey opaxca miqpew oi`y dpnn
,úaLa øOòîä ,òîL àzyixtdl exq`y opaxc xeqi` lr xare ¨§©©§©¥§©¨

,zaya zexyrne zenexz,ìëàé àì ãéæîa ìëàé ââBLaixde §¥Ÿ©§¥¦ŸŸ©
xi`n iax ea qpw `l recn dywe ,`ed opaxc xeqi` zaya xyrn

,`xnbd zvxzn .cifn eh` bbeyàzLä éëädnec df oipr ike - ¨¦©§¨
,eppiprlíúä,zaya xyrn oica -ïéeëéî à÷ éðewúì àøábmc` - ¨¨©§¨§©¥¨¦©¥

,daehl ezpeeke eizexit owzl oiekzn dfdéñð÷éìå íe÷éì ïðàike - £¨¥§¦§§¥
jqpnde rncnd `nhnd ok oi`y dn ,ezbby lr eqpewl epl ie`x

.bbeya mb mze` eqpw daehl mzpeek dzid `ly
dpyn mzqn dywne dtiqen `xnbd(my zenexz)bbey eqpw `ly

:opaxca cifn eh`,òîL àzdpyn mzqn(my),íéìk ìéaènä ¨§©©©§¦¥¦
,úaLaok dyr m` ,opaxcn xeq` dfyââBLaãéæîa ,ïäa LnzLé §©¨§¥¦§©¥¨¤§¥¦

,ïäa LnzLé àì`ly bbeya mb xi`n iax qpw `l recn dywe Ÿ¦§©¥¨¤
,`xnbd zvxzn .opaxc xeqi` df ixde ,oda ynzyiàzLä éëä- ¨¦©§¨

,eppiprl dnec df oipr ikeíúä,milk zliah iabl -éøeäèì àøáb ¨¨©§¨§©¥
ðàîïéeëéî à÷ é,eilk xdhl ,daehl ezpeek df mc` -íe÷éì ïðà ¨¥¨¦©¥£¨¥

déñð÷éìåexiag z` wifnd ok oi`y dn ,ezbby lr eqpewp ep` ike - §¦§§¥
.bbeya mb edeqpw

eh` bbey qpw `l dcedi iaxy epxn`y dn lr dywn `xnbd
:opaxca cifnïðaøãa äãeäé éaøcà äãeäé éaøc éîøåixacn dyw - §¨¥§©¦§¨£§©¦§¨¦§©¨¨

.opaxca cifn eh` bbey eqpw oica dcedi iax ixac lr dcedi iax
àéðúcx`ye oc`a ipenxe jxt ifeb` oebk ,oipnay mixac oiprl §©§¨

dlxr zkqna dpyna miiepnd(f"n b"t)axrzpe dlxr md m`y ,
lke ,mzeaiyg iptn sl`a elit` milha mpi` ,xzid zexita mdn
jezl eltpe mixeq`d mifeb`d ervtzp m` la` ,minly mdyk df

.zexit x`yk milha el` ixd xzid ly
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miwxt dyelya` cenr cp sc ± iriax wxtxifp
ïéðåî ïéàåxacd oi` jkitl ,mipy `l` drihpl mini oipen oi`y .zezayl odizerihp Ð

.zaya rhpy daexn onfl reciøçà øáã éàî.`pixg` `nrh iiez`l dil dnl Ðéëä
éîð úåúáù àîéú éëå øîà÷,ziriay axr rhepd :`ipzc ,ipninl jixvc oipnif Ð

oiaeyg dpya mei miylyc .dlxr ipyl ,dpy el dzlr Ð dpyd y`x iptl mei miyly

miylyn zegt .ziriaya oniiwl xzene ,dpy

,dpy el dzlr `l Ð dpyd y`x iptl mei

ef zayc oipnf ,jkld .ziriaya oniiwl xeq`e

,dpyd y`x iptl miyly mei `ied df rhpy

Ð `nei `edd xiva ded i`e .dpy eze` oipene

oilke`yk onf xg`le .`zy dil wilq ded `l

dnl :mixne`e ,mipy izy seql zexitd on

:mdl xne`e ?mipy izyl elld zexit exzed

,dpy oiaeyg dpyd y`x iptly miylyd

.deqpwile .zaya rhpy mixikfneøáã òîù àú
úéòéáù ìò ìàøùé åãùçð øçà`ki`e Ð

ixyinl iz` Ð xkip xacdy jezn ,yginl

.ziriaya drihpúåúáù ìò åãùçð àìåÐ

ixyinl iz` `l Ð xacd rceie xkfi elit`e

.zaya `zrihpàúøééã øá àøééãoa xb Ð

.zxeibòîù àúqipw `l opaxca xi`n iaxc Ð

.bbeyäîåøú ìëà.d`nh elit`e ,bbeya Ð

ïéøåäè ïéìåç íìùîi`n` :jixt onwle Ð

mlyn epi` bbey dnexz lke`d ?oixedh mlyn

`l` dnexz mlyn epi`e ,d`eaz `l` zern

oiyrp od oinelyz ici lre ,oipwezn oileg

) "ycwd z` odkl ozpe" :xn`py ,dnexz`xwie

xac :`nl` .ycew eyrp ezpizp ici lr Ð (ak

.zern `le ,opira dnexz my eilr legl ie`xd

.zern mlyn Ð cifn dlke`d la`ââåùáÐ

.oi`nh ody rcei did `ly ,mliy bbeya m`

ïéîåìùú åéîåìùúoiyrp ode ,el`a xehte Ð

.lk`y dnk ,d`nh dnexzåéîåìùú ïéà ãéæîá
ïéîåìùú?i`n` :jixt dinwle Ðãçàå äæ ãçà

äæ.cifne bbey Ðïéîåìùú åéîåìùúode Ð

dy` oda yciw m`e .odk oenne ,dnexz oiyrp

.zycewn Ðíéøåäè ïéìåç íìùîå øæåçåÐ

.dnexz oiyrp opi`e ,qpw meynãéæîá äá ïðéåäå
ïéîåìùú åéîåìùú ïéà éàîàdil zqpw i`n` Ð

oinelyza cifd `l `d ?oinelyz ipdc cifn`

!oirexbäéðéî ìëàãivn `lc d`nh dnexz Ð

z`neha dnexz lke`dc ,d`neh inia lkinl

.d`nh `id elit`e ,dzina sebdäéì íìùî÷å
lr s`e .d`neh inia dil efgc ,mi`nh oileg Ð

,dil efg `le ,dnexz oiyrp od seq seqc ab

`id d`nh `dcÐoiekin oi`nh oileg edin

.dnexz oiyrp mdc rci `le ,inelylìë íìùî
åäã.oi`nh oia oixedh oia ,oileg `edy lk Ð

ïéîåìùú åéîåìùú ââåùádnexz lke` `dc Ð

ab lr s`e .minc itl `le mlyn dcn itl bbey

od oinelyz lk`c `iddn `rixb d`neh jdc

bbye li`ed edeqpw `l inp opaxe `ziixe`cn

.oinelyzaãéæîá.od oi`nhy rciy Ðïéà
ïéîåìùú åéîåìùúoiekzny ,opax edeqpwc Ð

odk ciqtdl.à÷éà áøã äéøá àçà áø øîàåoinelyz einelyz oi` xi`n iax xn`wc inp cifnc (`,v) "dax dy`d"a zenaia ÐÐxefgl jixvy :xnelk ,xn`w ixnbl xhtdl

itlc edpip `ilrn oinelyz `ziixe`cnc ,`id opaxc `xeqi` `kd `de .eqpw opaxe ,cifn eh` bbey eqpw `l xi`n iaxlc ,opaxc` biltc `ed bbeyae .opaxk ,oixedh oileg mlyle

cifna elit` oi`nh mlyn ike ,mlyn dcnÐ!bbey xi`n iax qipw `le ,carc `ed opaxc `xeqi`ïéåëéî éîåìùì.`ed xyk mc`e Ðäéñð÷ðå íå÷éð ïðàå`nhn la` ?ezbby lr Ð

bbey rncneÐ.daeha wqrzn epi`äöøåä ââåùá.dlik`a xya xzene ,dvxn uivdc Ðäöøåä àì ãéæîájde .extkzp milra la` ,dlik`a xya xeq`l `ed `qpwe ,opaxcn Ð

cifn zwixfÐ.dvxn uivdc ,dligzkl wxef `ziixe`cnc ,`id opaxc `xeqi`äéñð÷ðå íå÷éð ïðàåipn `d :iiepyl ivnc oicd `ede ?ezbby lr ÐÐqipw `lc ,`id dcedi iax

.`id xi`n iax `niz elit`c iiepyl dil `gip ,edin .(`,dk) "dax unewd"a zegpna `id `ziixa `l` ,`id dpyn mzq e`l `dc .opaxcaúáùá øùòîäopaxc zeay xeqi` Ð

) "oiliyn"a opzck ,`idzaya xyrnd jde .owznk ifginc ,zexyrne zenexz oidiabn oi` :devn ly zeay meyn od el` :(`,el dviaÐ) zenexz zkqna ,`id dpyn mzqipy wxt

eilk liahnd oke .(b dpynÐlirl qipwc ,xi`n iaxc` xi`n iaxc opinx ipd lke .ilk owznk d`xpy iptn (`,gi) "aeh mei" wxta dvia zkqna ,`id opaxc `xeqi` inp liahn

.opaxca
åìôð

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

íìùî÷å- mliyy xg`l la` .mlyiy mcew :yexit - ez`neh inia dil ifgc icin

.dil ifg `le ,dnexz dyrp

ìëàenk `l - oinelyz einelyz bbeya 'ek edn oi`nh oileg mliye dxedh dnexz

dcn itlc xnel `vnz m` elit`c ,mlyn dcn itlc xaqwc qxhpewa yxity

oiey ediy mlyi ok m` `l` xhtin `l - mlyn

rxb `lc .lk`y dxedh dnexz xeriyk dwiqdl

`iey `xwirnc `kid lk :mzd xn`ck ,olfbn

itlc jl iraz `l - `fef `iey seqale drax`

`iey `l `xwirnc - jl iraiz ik ,mlyn minc

,mewn lkn .drax` `iey seqale `fef `l`

ivtwc icin lk`c ,oinelyz einelyz oi` cifna

.`piaf dilr ivtw `lc icin mlyne ,`piaf dilr

àëädy`d"a - 'ek cifn eh` bbey eqpwa

oi`c oizrc `wlq `xwirn (`,v zenai) "dax

jixte ,xi`n iax xn`w llk oinelyz einelyz

xac xewrl minkg cia gk oi` xn`c o`nl dpin

xfege ,oinelyz einelyz oi`c :wiqne .dxezd on

`l` ibilt `le ,opaxck mixedh oileg mlyne

.'ek cifn eh` bbey eqpwa

íãdil `iyw i`n :xn`z m`e - ewxfe `nhpy

,`id oizipzn mzq e`l `de ?xi`n iaxl

yie !(`,dk zegpn) "dax unewd"a `id `ziixac

"oilev cvik"c oizipzn mzq` jinqc :xnel

jk xg`e enc wxfpy gqtd :opzc (a,t migqt)

:`xnba wiice .dvxn uivd - `nh `edy rcep

- wxfp jk xg`e rcep `d ,rcep jk xg`c `nrh

`iyew jde .`icda `yxtnc `ziixa iziine .`l

bbeyc (my) [oilev cvik wxta] yxtnc ,`piaxl

d`neh` i`wc yxtnc `liy axlc .dwixf` i`w

.`ziixe`c d`nehc ,icin dyw `l -

øùòîäipy wxta `id dpyn - zaya

,milk liahndc `idd oke ,(b dpyn) zenexzc

.`id xi`n iax dpyn mzqc meyn ediipin jixte

`ide ,xyrnc `iddn `yixa jixtc :dnize

.seqa my diepy

åìôðwxta inlyexia `ipzc :dniz - ervtzpe

oia ,ervtzp jk xg`e eltp :dlxrc `xza

iaxe .xi`n iax ixac ,elri `l - cifna oia bbeya

iqei iaxe .elri cifna oia bbeya oia :xne` dcedi

iaxc `nrh .elri `l - cifn ,elri - bbey :xne`

- iqei iaxc `nrh ,cifn eh` bbey qipwc - xi`n

oixeqi`d lk :opgei iax mya eda` iax xn`ck

`nrh .xeq` - cifn ,xzen - bbey ,mdilr daixy

.ecia eqpw xakc meyn :yxtn dcedi iaxc

.drivt zrya eizexit elwlwzp xak :yexit
xn`

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

ì ïéðBî ïéàåìò ìàøNé eãLçð :øçà øác .úBúaL §¥¦§©¨¨¨©¥¤§§¦§¨¥©
øác" éàî .úBúaMä ìò eãLçð àìå ,úéòéáMä©§¦¦§Ÿ¤§§©©©¨©¨¨
ïéðîéæ éîð úaL :àîéz éëå :øîà÷ éëä ?"øçà©¥¨¦¨¨©§¦¥¨©¨©¦¦§¦

ìL íBé òì÷éîcàîBé àeää òèð éàc ,úaLa íéL §¦§©§¦§©¨§¦¨©©¨
¯àì éàå ,àzL déì à÷ìñc àeä¯à÷ìñ àì §¨§¨¥©¨§¦¨¨¨§¨

ìò ìàøNé eãLçð ,øçà øác :òîL àz ,àzL déì¥©¨¨§©¨¨©¥¤§§¦§¨¥©
äãeäé éaøc .úBúaMä ìò eãLçð àìå ,úéòéáMä©§¦¦§Ÿ¤§§©©©¨§©¦§¨
àøéîç äãeäé éaøc déøúàa ,àéL÷ àì äãeäé éaøcà©§©¦§¨¨©§¨§©§¥§©¦§¨£¦¨
øa øéic" :Bøéáçì déì øîàc àeääc .úéòéáL eäì§§¦¦§©©£©¥©£¥©¨©
úéòéáLc éøét éìëà àì àðà :déì øîà !"àzøéic̈¨§¨£©¥£¨¨¨§¦¥¥¦§¦¦

äàîè äîeøz ìëà :òîL àz .Cúååk¯ïéleç ílLî §¨¨¨§©¨©§¨§¥¨§©¥¦
ñBëîeñ øîà ?eäî ,íéàîè ïéleç íléL .ïéøBäè§¦¦¥¦§¥¦©¨©¨

ââBLa :øéàî éaø íeMî¯ãéæîa ,ïéîeìLz åéîeìLz ¦©¦¥¦§¥©§¨©§¦§¥¦
¯ãçà :íéøîBà íéîëçå ,ïéîeìLz åéîeìLz ïéà¥©§¨©§¦©£¨¦§¦¤¨

äæ ãçàå äæ¯ílLîe øæBçå ,ïéîeìLz åéîeìLz ¤§¤¨¤©§¨©§¦§¥§©¥
åéîeìLz ïéà éànà ãéæîa :da ïðéåäå ;íéøBäè ïéleç¦§¦§¨¥©¨§¥¦©©¥©§¨
àìc écéî dépéî ìéëàc ,äëøa åéìò àáz ?ïéîeìLz©§¦¨Ÿ¨¨§¨¨§¨¥¦¥¦¥§¨
éæçc écéî déì ílLî à÷å ,Búàîeè éîéa déì éæç£¥¥¦¥§¨§¨§©¥¥¦¥©£¥
:éãk dì éøîàå ,àáø øîàå !Búàîeè éîéa déì¥¦¥§¨©£©¨¨§¨§¦¨§¦

äàîè äîeøz ìëà :éðú÷ éëäå àøqçî éøeqç¯ ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨©§¨§¥¨
äøBäè äîeøz ìëà ,eäc ìk ílLî¯ïéleç ílLî §©¥¨§¨©§¨§¨§©¥¦

øîBà ñBëîeñ ?eäî ,ïéàîè ïéleç íléL .íéøBäè§¦¦¥¦§¥¦©¨¥
ââBLa :øéàî éaø íeMî¯ãéæîa ,ïéîeìLz åéîeìLz ¦©¦¥¦§¥©§¨©§¦§¥¦

¯ãçà :íéøîBà íéîëçå ,ïéîeìLz åéîeìLz ïéà¥©§¨©§¦©£¨¦§¦¤¨
äæ ãçàå äæ¯ílLîe øæBçå ,ïéîeìLz åéîeìLz ¤§¤¨¤©§¨©§¦§¥§©¥

àëä :à÷éà áøc déøa àçà áø øîàå ;ïéøBäè ïéleç¦§¦©£©©©¨§¥§©¦¨¨¨
øéàî éaøc ,eäééðéa àkéà ãéæî ehà ââBL eñð÷a§¨§¥©¥¦¦¨¥©§§©¦¥¦
:íéøîBà íéîëçå ,ãéæî ehà ââBL eñð÷ àì :øáñ̈©Ÿ¨§¥©¥¦©£¨¦§¦

!eñð÷¯ì àøáb íúä !?àzLä éëäà÷ éîelL ¨§¨¦¨§¨¨¨©§¨§©¥¨
àîèpL íc :òîL àz ?déñð÷éìå íe÷éð ïðà ,ïéekéî¦©¥£©¥§¦§§¥¨§©¨¤¦§¨

ââBLa ,B÷øæe¯ãéæîa ,äöøeä¯!äöøeä àì¯ §¨§¥§¨§¥¦Ÿ§¨
àøáb íúä !?àzLä éëä :øéàî éaø Cì øîà̈©¨©¦¥¦¨¦¨§¨¨¨©§¨
:òîL àz ?déñð÷ðå íe÷éð ïðà ,ïéeëî à÷ éøetëì§©¥¨§©¥£©¥§¦§§¥¨§©

ââBLa ,úaLa øOòîä¯ãéæîa ,ìëàé¯!ìëàé àì¯àøáb íúä !?àzLä éëä ©§©¥§©¨§¥Ÿ©§¥¦ŸŸ©¨¦¨§¨¨¨©§¨
ââBLa ,úaLa íéìk ìéaènä :òîL àz ?déñð÷éìå íe÷éì ïðà ,ïéekéî à÷ éðewúì¯ §©¥¨¦©¥£©¥§¦§§¥¨§©©©§¦¥¦§©¨§¥

ãéæîa ,ïäa LnzLé¯!ïäa LnzLé àì¯éðàî éøeäèì àøáb íúä !?àzLä éëä ¦§©¥¨¤§¥¦Ÿ¦§©¥¨¤¨¦¨§¨¨¨©§¨§©¥¨¥
:àéðúc ;ïðaøãa äãeäé éaøcà äãeäé éaøc éîøå ?déñð÷éìå íe÷éì ïðà ,ïéekéî à÷̈¦©¥£©¥§¦§§¥§¨¥§©¦§¨©§©¦§¨¦§©¨©§©§¨

åìôð

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

גיטין. הניזקין - פרק חמישי דף נד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



ריד
miwxt dyelyaa cenr cp sc ± iriax wxtoihib

åòöôúðå åìôðly mifeb`d ervtzp .ozeaiyg iptn ,sl`a elit` oilha oi` jxt ifeb` Ð

xzid ly jezl eltp jk xg`e ,dlxrÐ.ervtzp jk xg`e dlgz eltp .elriãçàÐ

bbey orvtyÐ,dlxr oick miz`ne cg`a ozelrdle ozeaiyg lhal ick oiekzp `ly

cifn orvty oiaÐ.jkl oiekzpyåìòé àìdcedi iaxe xi`n iax qipwc ,sl`a elit` Ð

`edy diilr jdc ab lr s` .cifn eh` bbey

jxt ifeb` lhane dlrnÐopaxc `xeqi`

oi` `ziixe`cnc ,minly elit`e ,`ed `nlra

,lha lkdc ,aeyg epi`yl aeyg oia welig

) aizkczenyopaxe "zehdl miax ixg`" :(bk

.xefbc `edéîåøòéàì éúàã:xn`ie ,oiekzdle Ð

.ozelrdl ick izpeekzp `le ,iziid bbeyäæ éøä
è÷ìé àìdnewna `idy onf lkc ÐÐxaegnk

lhane zexitl hiwl ike ,dlha `le `aiyg

miz`na edlÐ.dligzkl xeqi` lhan ied

è÷éì íàå.jlnp `le Ðåìòé,bbey dil dedc Ð

c ,lhal zpn lr hwll oeekzp `lcxaky xeaq

.xaegna elhaè÷ìì ïååëúé àìù ãáìáåÐ

.lehia zpeeka'åë ïéåëúîä óàcifna :`nl` Ð

.liha inpäòéèðá åîøë úà øñåà íãà ïéà
úçàx`y oia dlxr rhep mc` jl oi` Ð

drihp liaya enxk xqe`e ,oniq `la zerihp

`giky `lc oeike .zg`Ð.opax da xeng` `l

xzida xeqi` zlitp la`Ð.`gikyåãéáù ìë
.ericeny drya zeyrl Ðïîàð`yixe ÐÐ

zepaxw iabe .olbtle o`nhl ecia ocery oebkÐ

dhigy oia ericedy oebk ,ixiinw caerd odka

ecia oiicry ,dhigya dizlbit :xn`e ,dwixfl

xaky ,ipelt meia la` .zecear x`ya elbtl

ecin e`viÐ.dipink lk e`løîà àáøs` Ð

ecia oi`y it lrÐ`tiqe .on`pÐoebk

,dil xn` `le ,`pci`d inwn digky`c

.dil xn` `zydeïéãä úøåùoicd ,xnelk Ð

.ozepïë øîåà äúàiax la` ,on`p epi`y Ð

'ek iqei iax meyn xn` opgei.åúðéîàäÐ

.yxtnck ,onf xg`l elit`eíåéá ìåãâ ïäë
íéøåôëä`edy ,miptle iptly xirye xta Ð

lebt xn` m`e .ed`ex oi`e cigi myÐ,onidn

) "aygi `l eze` aixwnd" :aizk `dc`xwie(f

`l" ixwe"aygiÐayg m`e ,lebit zaygnÐ

.didi lebitïðéòãé àðîåmixetkd meia Ð

?onidnc e`l i` ,libtcàîìãå:`xw xn` ik Ð

"didi lebit"Ð,mx lewa libtc opirnyc

ueg oixeni` xihwdl zpn lr dfn ipixd :xn`c

:ipyne .opnflïîéäîã åàì éàzrya :xnel Ð

,inp libtc diprnyc ab lr s` ,izlbit dcear

:opiqxb ikd .xn`w dcear xzal `nlcàîìã
ùôùéôá äéðéæçãonidn `peeb i`dka `nlce Ð

Ð.dfn did dxin` zryac ytyita opifgc

ùôùéôgezt ,zetilgd ziaa didy ohw gzt =

,mexca cg`e oetva cg` ,eid mipye .lkidl

ipy :(a,dp) "onewn edfi`"a migafa `ipzck

cg`e oetva cg` ,zetilgd ziaa eid oiytyit

zhigyl dxfrd lk z` xiykdl ick ,mexca

ehgye" zegexd lka oixew didpy ,milw miycw

) "cren lde` gzt`xwiedid ohw lel mbe .(`

`nlc :`kd iywnc i`de .zxetkd zial gezt

ytyita dipifgcÐzkextd lrc ze`fd`

inp miptle iptlc zecear iabe .i`w lkida

.lel jxc dipifgc iieyw`l `ki`äúà ïéàå
'åë ïîàð.jcia oi`e li`ed Ðåäééìò øáòìå

ñåîìå÷.diycwle azk iab lr azk ,onyl Ðúìã åá ìéèä àìå.`ed enyl `ly la` ,ekxck aezk my `vnpe Ðñåîìå÷ åéìò øéáòî.enyl Ðú"ñ äéìåë.eay zexkf` lk Ð

íéìéåâ.mitlw Ð
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øîàmeyn `l` onidn `l `axl elit` `kdc :mz epiax dywd - on`p eciay lk iia`

dzpif ezy`a `axe iia` ibilt (`,eq oiyeciw) "xne`d" wxtae ,dligz ecia didy

"jizexdh e`nhp" cg` cr el xn`a ecen ediiexzc mzd rnyne .wzey dlde ,cg` cra

epiax xne`e !ecia oi`c ab lr s`e ,"alg zlk`" cg` cr el xn` oke .on`p - wzey dlde

la` .rcei ipi` xne` e` ,eyigkna `kdc :mz

dy`d"a rnyn oke .d`cedk ied - wzeyc mzd

cg` crc dipin hytinl irac (a,ft zenai) "dax

meyn `kd ip`y `nlc :igce ,oixeqi`a on`p

ezy` iabe .`inc d`cedk dwizye ,wizy`c

cg` cra iia`l ipdne ,wzeya inp ibilt - dzpif

dexray xac oi`c ab lr s` ,`plfb e`lc xyk

`kd - cg` cra dxizqe iepiwa e` ,mipyn zegt

wzey elit` `axe .opaxcn :inp i` .ip`y wzeyc

jezne .ixz iak dilr onidn ok m` `l` xq` `l

i` ,exagl oii xdhnd mc`c :mz epiax xne` jk

,onidn - `ziinw `pnifa dil xn`e digky`

xg` la` .ecia didc oeik ,eyigkn elit`e ,`axk

i`e ,rcei ipi` xne` e` ,eyigkn i` onidn `l

epiax oa mleyn epiax wqt oke .onidn - wizy

,xeq` - ixz iak dilr onidn i`e .qenipelw

.`axl (`,eq oiyecw) `inq `eda ogky`ck

dicicl mewn lkn - onidn `lc `kid elit`e

d`xpe .`xeqi`c dkizg diytp` `ieyc ,xeq`

`ied `lc - rcei epi`y zngn wzey m`c

yxtl yi oiyeciwc `ibeqd lke ,d`cedk dwizy

."zrci" e` ,"jipta jizexdh e`nhp" el xne`a

`wec mzde ,"alg zlk`"c `inec ipzwc rcz

.d`cedk dwizy `iedéëãonidn lebit xn`

zia" wxt migafa diteb iqei iax `d :dnize -

dyrpd xaca lebit oi`c dil zi` (a,cn) "i`ny

`l lebitc idp :xnel yie !minlyn silic ,mipta

,`wec e`l `kdc lebite .ied `din leqt - ied

iaxl (`,ci) migafc `nw wxt seqa ogky`ck

oevigd gafn lr epi`y lk :xn`c [oerny]

iax xn`e ,lebit meyn eilr oiaiig oi` - minlyk

lwn leqtc [oerny] iax dcen :`pipg 'xa iqei

`hiytc - onidnc dil `pn denzl oi`e .xnege

.zecear rax` lka lebit jiiy zepaxwd lkac
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ãéæî ãçàå ââBL ãçà ,eòötúðå eìôð¯éøác ,eìòé àì ¨§§¦§©§¤¨¥§¤¨¥¦Ÿ©£¦§¥
:íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø ;äãeäé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦§¨©¦¥§©¦¦§§¦

ââBLa¯ãéæîa ,eìòé¯àëä àäå ;eìòé àì §¥©£§¥¦Ÿ©£§¨¨¨
à÷å ,øeæâc àeä ïðaøå ,ìèa éøúa ãç àúééøBàcîc§¦§©§¨©¦§¥¨¥§©¨©¦§§¨

!äãeäé éaø ñéð÷¯äãeäé éaøc àîòè eðééä íúä¯ ¨¥©¦§¨¨¨©§©§¨§©¦§¨
ì éúàc íeMî;éñBé éaøcà éñBé éaøc éîøå .éîeøòéà ¦§¨¥§¦£¥§¨¥§©¦¥©§©¦¥

eáøòúpL íøkä éàìk ìLå äìøò ìL äòéèð :ïðúc¦§©§¦¨¤¨§¨§¤¦§¥©¤¤¤¦§¨§
úBøçà úBòéèða¯èwéì íàå ,èwìé àì äæ éøä¯eìòé ¦§¦£¥£¥¤Ÿ§©¥§¦¦¥©£

éñBé éaø ;èwìì ïéekúé àlL ãáìáe ,íéúàîe ãçàa§¤¨¨©¦¦§©¤Ÿ¦§©¥§©¥©¦¥
èwìì ïéekúnä óà :øîBà¯!íéúàîe ãçàa eìòé¯ ¥©©¦§©¥§©¥©£§¤¨¨©¦

úà øñBà íãà ïéà ä÷æç :àáø øîà ,dìò øîzà àä̈¦§©£¨¨©¨¨£¨¨¥¨¨¥¤
:ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék ïëå .úçà äòéèða Bîøk©§¦§¦¨©©§¥¦£¨¨¦¨©©¦¨¨
.úçà äòéèða Bîøk úà øñBà íãà ïéà ä÷æç£¨¨¥¨¨¥¤©§¦§¦¨©©

äðùîïéãéæî ,Lc÷na eìbtL íéðäkä¯.ïéáéiç ©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨§¦¦©¨¦
àøîâ:Bì øîàå ,úBøäèa Bnò äNBò äéä :ïðaø eðz̈©¨©¨¨¤¦§¨¢§¨©

Bnò äNBò äéä ,eàîèð Enò éúéNòL úBøäè̈¢¤¨¦¦¦§¦§§¨¨¤¦
eìbtúð Enò éúéNòL íéçáæ :Bì øîàå ,íéçáæa¯ ¦§¨¦§¨©§¨¦¤¨¦¦¦§¦§©§

éðBìt íBéa Enò éúéNòL úBøäè :Bì øîà ìáà ;ïîàð¤¡¨£¨¨©¨¢¤¨¦¦¦§§§¦
eìbtúð éðBìt íBéa Enò éúéNòL íéçáæe ,eàîèð¯ ¦§§§¨¦¤¨¦¦¦§§§¦¦§©§

øîà ?àôéñ àðL éàîe ,àLéø àðL éàî .ïîàð Bðéà¥¤¡¨©§¨¥¨©§¨¥¨¨©
àìå déçkLàc ïBâk :øîà àáø .ïîàð BãéaL ìk :ééaà©©¥¨¤§¨¤¡¨¨¨£©§§©§¨¥§¨
.déì øîàå déçkLà éëä øúáìe ,écéî àìå déì øîà£©¥§¨¦¥§¨©¨¦©§©¥©£©¥
íBéa Enò éúéNòL úBøäè :déøáçì déì øîàc àeää©©£©¥§©§¥¨¢¤¨¦¦¦§§

dén÷ì àúà ,eàîèð éðBìt:déì øîà ,éîà éaøc §¦¦§§£¨§©¥§©¦©¦£©¥
äzà ,éaø :éñà éaø åéðôì øîà .ïîàð Bðéà ïécä úøeL©©¦¥¤¡¨£©§¨¨©¦©¦©¦©¨
äî :éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîà éëä ?ïk øîBà¥¥¨¦£©©¦¨¨¦©¦¥¨
éaø øîà ?Bzðéîàä ïëéä .Bzðéîàä äøBzäL äNòà¤¡¤¤©¨¤¡¦©¥¨¤¡¦©¨©©¦
éëc ,çéëBé íéøetkä íBéa ìBãb ïäk :àðñéa øa ÷çöé¦§¨©¦§¨Ÿ¥¨§©¦¦¦©§¦

ìebt øîà¯åàì àlà !"ãòBî ìäàa äéäé àì íãà ìëå" :áéúëäå ?ïðéòãé àðîe ;ïîéäî £©¦§¥©§¨¨§¦©§¨§¦§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥¤¨¨
.ïîéäîc íeMî¯!ìéâôc déðòîLc àîìãå¯àì éîð déðòîLc áb ìò óà ,ïîéäîc åàì éà ¦¦§¥©§¦§¨¦§©£¥§¨¥¦¨¦§¥©©©©¦§©£¥©¦¨

.øîà÷ éëä øúáì àîìãc ,ïîéäî¯dén÷ì àúàc àeää .àéL÷ !LtLéôa déðéæçc àîìãå §¥©§¦§¨§¨©¨¦¨¨©§¦§¨©£¦¥§¦§¨©§¨©©£¨§©¥
ì íézáúk àì BlL úBøkæà ,éðBìôì ézáúkL äøBz øôñ :déì øîà ,éîà éaøcøîà ,ïîL §©¦©¦£©¥¥¤¨¤¨©§¦¦§¦©§¨¤Ÿ§©§¦¦§¨£©

éàå ,EøëN ãéñôäì äzà ïîàð :déì øîà ,ç÷Bì ãéa :déì øîà ?éî ãéa äøBz øôñ :déì¥¥¤¨§©¦£©¥§©¥©£©¥¤¡¨©¨§©§¦§¨§§¦
øôñc øëN ,úBøkæà øëN ãéñôäc éäð :äéîøé éaø déì øîà .äøBz øôñ ãéñôäì ïîàð äzà©¨¤¡¨§©§¦¥¤¨£©¥©¦¦§§¨§¦§¦§¦§©©§¨¨¨§¥¤

ì úBáeúk BlL úBøkæà ïéàL äøBz øôñ ìkL ,ïéà :déì øîà ?ãéñôä éî délek äøBzïîL ¨¥¦¦§¦£©¥¦¤¨¥¤¨¤¥©§¨¤§¦§¨
¯.íeìk äåL Bðéà¯:ïðúc .äãeäé éaøk àìc àîéð ?ïàîk !déLã÷éìå ñBîìe÷ eäééìò øáòéìå ¥¨¤§§¦£©£©§§§¦©§¥§©¥¨§¨§©¦§¨¦§©

éøö äéäL éøäúìc Ba ìéhä àìå äòèå "äãeäé" áBzëì ïåekúðå ,íMä úà áBzëì C¯øéáòî £¥¤¨¨¨¦¦§¤©¥§¦§©¥¦§§¨§¨¨§Ÿ¦¦¨¤©£¦
!øçáenä ïî íMä ïéà :íéøîBà íéîëçå ;äãeäé éaø éøác ,BLc÷îe ñBîìe÷ åéìò¯eléôà ¨¨§§©§¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥©¥¦©§¨£¦

äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,äãeäé éaø àîéz¯äøBz øôñ éleëc ìáà ,äøkæà àãça àlà ¥¨©¦§¨©¨¨¨¨©©¦§¨¤¨©£¨©§¨¨£¨§¥¥¤¨
ézáúkL äøBz øôñ :déì øîà ,eäaà éaøc dén÷ì àúàc àeää .øneðîk éæçéîc íeMî ,àì̈¦§¤¡¥¦§¨©©£¨§©¥§©¦©¨£©¥¥¤¨¤¨©§¦

ì íéúcaéò àì BlL ïéìéåb ,éðBìôì,ç÷Bì ãéa :déì øîà ?éî ãéa äøBz øôñ :déì øîà ,ïîL ¦§¦§¦¦¤Ÿ¦©§¦¦§¨£©¥¥¤¨§©¦£©¥§©¥©
.äøBz øôñ ãéñôäì ïîàð äzà ,EøëN ãéñôäì ïîàð äzàL CBzî :Bì øîà£©¦¤©¨¤¡¨§©§¦§¨§©¨¤¡¨§©§¦¥¤¨
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גיטין. הניזקין - פרק חמישי דף נד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oihib(iyiy meil)

m`eeìôðminly mdyk xzid ifeb` jezl dlxr ifeb`åjk xg` ¨§§
eòötúð,mzeaiyg dlhaeeìòé àì ãéæî ãçàå ââBL ãçàm` oia - ¦§¨§¤¨¥§¤¨¥¦Ÿ©£

didy itl ,milha mpi` cifna ervtzp m` oiae bbeya ervtzp
.elhaziy ick mrvtl xeq`éñBé éaø .äãeäé éaøå øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦§¨©¦¥

,íéøîBà ïBòîL éaøåervtzp m`,eìòé ,ââBLalhia `l ixdy §©¦¦§§¦§¥©£
mrvt m`e ,dpeeka xeqi`.eìòé àì ,ãéæîa,`xnbd dywneàäå §¥¦Ÿ©£§¨

,àëäàúééøBàcîcoipnay mixac elit`ìèa éøúa ãçàeä ïðaøå , ¨¨§¦§©§¨©¦§¥¨¥§©¨¨
øeæâc`l` o`k oi`y `vnp ,elhazi `ly miaeygd mixac lr §¨

,opaxc xeqi`äãeäé éaø ñéð÷ à÷ådcedi iaxy gkene ,bbeya s` §¨¨¦©¦§¨
qpw `l jqpne rncn `nhna eli`e ,opaxc xeqi`a mb bbey qpew

,`xnbd zvxzn .bbeyaíúädlxr ifeb` oica -éaøc àîòè eðééä ¨¨©§©§¨§©¦
äãeäé,bbeya s` xq`yéîeøòéàì éúàc íeMîmewna xizp m`y - §¨¦§¨¥§¦£¥

ervtzpy xn`ie cifna mrvtle mixrdl `eai bbeya ervtzpy
.bbeya

eixacn el` eixac lr `xnbd dywn ,iqei iax ixac e`aedy ab`
xg` mewna:,éñBé éaøcà éñBé éaøc éîøåïðúcdlxr zkqna`"t) §¨¥§©¦¥©§©¦¥¦§©

(e"n,úBøçà úBòéèða eáøòúpL íøkä éàìk ìLå äìøò ìL äòéèð§¦¨¤¨§¨§¤¦§¥©¤¤¤¦§¨§¦§¦£¥
,dxeq`d `id efi` reci oi`eèwìé àì äæ éøäzexitd z` £¥¤Ÿ§©¥

`id ixd zxaegn drihpdy onf lky itl ,zaexrzay zepli`dn
xeqi` lhan `edy `vnp mhwli m`e ,zlhazn dpi`e daeyg

.dligzklèwéì íàå,xaegna elha xaky xeaq didy ,bbeya §¦¦¥
íéúàîe ãçàa eìòézaexrza yi m` ,hwily zexitd elhazi - ©£§¤¨¨©¦

,mixeq`d zexitd cbpk xzid ly miz`nèwìì ïéekúé àlL ãáìáe¦§¨¤Ÿ¦§©¥§©¥
.lhazn xeqi`d oi` df ote`ae ,lhal ickóà ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©

èwìì ïéekúnä,lhal ick,íéúàîe ãçàa eìòéxeqi` lhand mby ©¦§©¥§©¥©£§¤¨¨©¦
iabl lirl `ziixaa xn`y dnl xzeq dfe .elehia liren cifna
zvxzn .milha mpi` cifna mrvt m`y ,dlxr ifeb` zaexrz

,`xnbddìò øîzà àä,ef dkld lr xn`p xak ixd -,àáø øîà ¨¦§©£¨¨©¨¨
íãà ïéà ä÷æç,oniq `la zepli` x`y oia dlxr zrihp rhep £¨¨¥¨¨

e,úçà äòéèða Bîøk úà øñBà`l ievn epi`y xac `edy oeike ¥¤©§¦§¦¨©©
xeqi` zaexrz la` ,cifna hwil m` s` xeq`l minkg exingd

.cifna mrvt m` exq` okle ievn xac `ed xzidaàúà ék ïëå§¥¦¨¨
øîà ,ïéáømyaäòéèða Bîøk úà øñBà íãà ïéà ä÷æç ,ïðçBé éaø ¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¥¨¨¥¤©§¦§¦¨

.úçà©©

äðùî
:mlerd oewz iptn epwizy sqep oicLc÷na eìbtL íéðäkä- ©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨

epnf xg`l epnn xihwdl e` lek`l oaxwd zcear zrya eaygy
eid m` ,jka lqtpïéãéæî,jka lqtp oaxwdy erciy -ïéáéiç §¦¦©¨¦

.eilral oaxwd inc z` mlyl

àøîâ
ely epi`y xac lr xnel on`p mc` izni` dpc epiptly `ibeqd

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd .xeq` `edy,ïðaø eðzdidy in ¨©¨¨
y lret elBì øîàå ,úBøäèa Bnò äNBò äéä,lretdúBøäè ¨¨¤¦§¨¢§¨©¨¢

,eàîèð Cnò éúéNòLm` okeíéçáæ Bì øîàå ,íéçáæa Bnò äNBò äéä ¤¨¦¦¦¨¦§§¨¨¤¦¦§¨¦§¨©§¨¦
ìáà .ïîàð ,eìbtúð Cnò éúéNòLm`Cnò éúéNòL úBøäè Bì øîà ¤¨¦¦¦¨¦§©§¤¡¨£¨¨©¨¢¤¨¦¦¦¨

Bðéà ,åìbtúð éðBìt íBéa Cnò éúéNòL íéçáæe ,eàîèð éðBìt íBéa§§¦¦§§§¨¦¤¨¦¦¦¨§§¦¦§©§¥
.ïîàð,`xnbd zxxanàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîedn - ¤¡¨©§¨¥¨©§¨¥¨

oia weligd,`tiql `yixdBãéaL ìk ,éiaà øîàlk -ericedy ¨©©©¥¨¤§¨
exqe`l ezexyt`a yi oiicry dryaïîàðeilr xnel `ed ¤¡¨

.xq`py,øîà àáøly `tiqde ,on`p exqe`l ecia oi` xak m` s` ¨¨¨©
zxacn `ziixadéãéî àìå déì øîà àìå déçkLàc ïBâkeybty - §§©§§¥§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

,melk el xn` `le zg` mrtdéì øîàå déçkLà éëä øúáìe- §¨©¨¦©§§¥§¨©¥
el xn` `ly oeikne ,el xn` f`e ztqep mrt eybt okn xg`le
mrta el xn` `ly oeikn ,zn` df oi`y d`xp dpey`xd mrta

.dpey`xd
:dfa in` iax wqty dne didy dyrn d`ian `xnbdøîàc àeää©§¨©

dén÷ì àúà ,eàîèð éðBìt íBéa Cnò éúéNòL úBøäè ,déøáçì déì¥§©§¥¨¢¤¨¦¦¦¨§§¦¦§§¨¨§©¥
énà éaøc,epin`dl eilr m` le`ylïécä úøeL ,déì øîà-oicd §©¦©¦¨©¥©©¦

y ozepïîàð Bðéà.onf xg`l `l` cin ok xn` `l ixdyåéðôì øîà ¥¤¡¨¨©§¨¨
ïk øîBà äzà ,éaø ,éqà éaøla` ,on`p epi`y -ïðçBé éaø øîà éëä ©¦©¦©¦©¨¥¥¨¦¨©©¦¨¨
äNòà äî ,éñBé éaø íeMîepivn ixdyezðéîàä äøBzäLxnel ¦©¦¥¨¤¡¤¤©¨¤¡¦©

,`xnbd zxxan .onf xg`l ok xn` elit`e lwlwyïëéäepivn ¥¨
dxezdyíBéa ìBãb ïäk ,àðñéa øa ÷çöé éaø øîà .ezðéîàä¤¡¦©¨©©¦¦§¨©¦§¨Ÿ¥¨§

¯ ïîéäî ìebt øîà éëc ,çéëBé íéøetkä,on`p lbity xn` m`y ©¦¦¦©§¦¨©¦§¥¨
ïðéòãé àðîe,lbit ok`y epl oipne -ìåãâ ïäë úãåáò éáâì áéúëäå §¨¨§¦©§¨§¦

íéøåôéëä íåéá(fi fh `xwie)ãòBî ìäàa äéäé àì íãà ìëå'F`FaA §¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥§
WcFwA xRkl,'did `ly jgxk lr ecal my `vnp `edy oeike §©¥©¤

,lbity ed`xy mc`ïîéäîc íeMî åàì àlàmeyn i`ce `l` - ¤¨¨¦¦§¥¨
.lwlwy xnel on`p mc`y micnl ep` o`kne .jk lr on`p `edy

:dgkedd z` dgec `xnbdìéâôc déðòîLc àîìãåep` `ny - §¦§¨¦§©§¥§¨¦
zrya xne` eze` eprnyy ici lr lbit lecbd odkdy mircei
.on`p `edy di`x oi`e ,'jke jk zpn lr hgey ipixd' dceard

,di`xd z` zayiine zxfeg `xnbdáb ìò óà ,ïîéäîc åàì éà¦¨¦§¥¨©©©
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ââBLa¯ãéæîa ,eìòé¯àëä àäå ;eìòé àì §¥©£§¥¦Ÿ©£§¨¨¨
à÷å ,øeæâc àeä ïðaøå ,ìèa éøúa ãç àúééøBàcîc§¦§©§¨©¦§¥¨¥§©¨©¦§§¨
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ézáúkL äøBz øôñ :déì øîà ,eäaà éaøc dén÷ì àúàc àeää .øneðîk éæçéîc íeMî ,àì̈¦§¤¡¥¦§¨©©£¨§©¥§©¦©¨£©¥¥¤¨¤¨©§¦

ì íéúcaéò àì BlL ïéìéåb ,éðBìôì,ç÷Bì ãéa :déì øîà ?éî ãéa äøBz øôñ :déì øîà ,ïîL ¦§¦§¦¦¤Ÿ¦©§¦¦§¨£©¥¥¤¨§©¦£©¥§©¥©
.äøBz øôñ ãéñôäì ïîàð äzà ,EøëN ãéñôäì ïîàð äzàL CBzî :Bì øîà£©¦¤©¨¤¡¨§©§¦§¨§©¨¤¡¨§©§¦¥¤¨
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m`eeìôðminly mdyk xzid ifeb` jezl dlxr ifeb`åjk xg` ¨§§
eòötúð,mzeaiyg dlhaeeìòé àì ãéæî ãçàå ââBL ãçàm` oia - ¦§¨§¤¨¥§¤¨¥¦Ÿ©£

didy itl ,milha mpi` cifna ervtzp m` oiae bbeya ervtzp
.elhaziy ick mrvtl xeq`éñBé éaø .äãeäé éaøå øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦§¨©¦¥

,íéøîBà ïBòîL éaøåervtzp m`,eìòé ,ââBLalhia `l ixdy §©¦¦§§¦§¥©£
mrvt m`e ,dpeeka xeqi`.eìòé àì ,ãéæîa,`xnbd dywneàäå §¥¦Ÿ©£§¨

,àëäàúééøBàcîcoipnay mixac elit`ìèa éøúa ãçàeä ïðaøå , ¨¨§¦§©§¨©¦§¥¨¥§©¨¨
øeæâc`l` o`k oi`y `vnp ,elhazi `ly miaeygd mixac lr §¨

,opaxc xeqi`äãeäé éaø ñéð÷ à÷ådcedi iaxy gkene ,bbeya s` §¨¨¦©¦§¨
qpw `l jqpne rncn `nhna eli`e ,opaxc xeqi`a mb bbey qpew

,`xnbd zvxzn .bbeyaíúädlxr ifeb` oica -éaøc àîòè eðééä ¨¨©§©§¨§©¦
äãeäé,bbeya s` xq`yéîeøòéàì éúàc íeMîmewna xizp m`y - §¨¦§¨¥§¦£¥

ervtzpy xn`ie cifna mrvtle mixrdl `eai bbeya ervtzpy
.bbeya

eixacn el` eixac lr `xnbd dywn ,iqei iax ixac e`aedy ab`
xg` mewna:,éñBé éaøcà éñBé éaøc éîøåïðúcdlxr zkqna`"t) §¨¥§©¦¥©§©¦¥¦§©

(e"n,úBøçà úBòéèða eáøòúpL íøkä éàìk ìLå äìøò ìL äòéèð§¦¨¤¨§¨§¤¦§¥©¤¤¤¦§¨§¦§¦£¥
,dxeq`d `id efi` reci oi`eèwìé àì äæ éøäzexitd z` £¥¤Ÿ§©¥

`id ixd zxaegn drihpdy onf lky itl ,zaexrzay zepli`dn
xeqi` lhan `edy `vnp mhwli m`e ,zlhazn dpi`e daeyg

.dligzklèwéì íàå,xaegna elha xaky xeaq didy ,bbeya §¦¦¥
íéúàîe ãçàa eìòézaexrza yi m` ,hwily zexitd elhazi - ©£§¤¨¨©¦

,mixeq`d zexitd cbpk xzid ly miz`nèwìì ïéekúé àlL ãáìáe¦§¨¤Ÿ¦§©¥§©¥
.lhazn xeqi`d oi` df ote`ae ,lhal ickóà ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©

èwìì ïéekúnä,lhal ick,íéúàîe ãçàa eìòéxeqi` lhand mby ©¦§©¥§©¥©£§¤¨¨©¦
iabl lirl `ziixaa xn`y dnl xzeq dfe .elehia liren cifna
zvxzn .milha mpi` cifna mrvt m`y ,dlxr ifeb` zaexrz

,`xnbddìò øîzà àä,ef dkld lr xn`p xak ixd -,àáø øîà ¨¦§©£¨¨©¨¨
íãà ïéà ä÷æç,oniq `la zepli` x`y oia dlxr zrihp rhep £¨¨¥¨¨

e,úçà äòéèða Bîøk úà øñBà`l ievn epi`y xac `edy oeike ¥¤©§¦§¦¨©©
xeqi` zaexrz la` ,cifna hwil m` s` xeq`l minkg exingd

.cifna mrvt m` exq` okle ievn xac `ed xzidaàúà ék ïëå§¥¦¨¨
øîà ,ïéáømyaäòéèða Bîøk úà øñBà íãà ïéà ä÷æç ,ïðçBé éaø ¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¥¨¨¥¤©§¦§¦¨

.úçà©©

äðùî
:mlerd oewz iptn epwizy sqep oicLc÷na eìbtL íéðäkä- ©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨

epnf xg`l epnn xihwdl e` lek`l oaxwd zcear zrya eaygy
eid m` ,jka lqtpïéãéæî,jka lqtp oaxwdy erciy -ïéáéiç §¦¦©¨¦

.eilral oaxwd inc z` mlyl

àøîâ
ely epi`y xac lr xnel on`p mc` izni` dpc epiptly `ibeqd

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd .xeq` `edy,ïðaø eðzdidy in ¨©¨¨
y lret elBì øîàå ,úBøäèa Bnò äNBò äéä,lretdúBøäè ¨¨¤¦§¨¢§¨©¨¢

,eàîèð Cnò éúéNòLm` okeíéçáæ Bì øîàå ,íéçáæa Bnò äNBò äéä ¤¨¦¦¦¨¦§§¨¨¤¦¦§¨¦§¨©§¨¦
ìáà .ïîàð ,eìbtúð Cnò éúéNòLm`Cnò éúéNòL úBøäè Bì øîà ¤¨¦¦¦¨¦§©§¤¡¨£¨¨©¨¢¤¨¦¦¦¨

Bðéà ,åìbtúð éðBìt íBéa Cnò éúéNòL íéçáæe ,eàîèð éðBìt íBéa§§¦¦§§§¨¦¤¨¦¦¦¨§§¦¦§©§¥
.ïîàð,`xnbd zxxanàôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîedn - ¤¡¨©§¨¥¨©§¨¥¨

oia weligd,`tiql `yixdBãéaL ìk ,éiaà øîàlk -ericedy ¨©©©¥¨¤§¨
exqe`l ezexyt`a yi oiicry dryaïîàðeilr xnel `ed ¤¡¨

.xq`py,øîà àáøly `tiqde ,on`p exqe`l ecia oi` xak m` s` ¨¨¨©
zxacn `ziixadéãéî àìå déì øîà àìå déçkLàc ïBâkeybty - §§©§§¥§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

,melk el xn` `le zg` mrtdéì øîàå déçkLà éëä øúáìe- §¨©¨¦©§§¥§¨©¥
el xn` `ly oeikne ,el xn` f`e ztqep mrt eybt okn xg`le
mrta el xn` `ly oeikn ,zn` df oi`y d`xp dpey`xd mrta

.dpey`xd
:dfa in` iax wqty dne didy dyrn d`ian `xnbdøîàc àeää©§¨©

dén÷ì àúà ,eàîèð éðBìt íBéa Cnò éúéNòL úBøäè ,déøáçì déì¥§©§¥¨¢¤¨¦¦¦¨§§¦¦§§¨¨§©¥
énà éaøc,epin`dl eilr m` le`ylïécä úøeL ,déì øîà-oicd §©¦©¦¨©¥©©¦

y ozepïîàð Bðéà.onf xg`l `l` cin ok xn` `l ixdyåéðôì øîà ¥¤¡¨¨©§¨¨
ïk øîBà äzà ,éaø ,éqà éaøla` ,on`p epi`y -ïðçBé éaø øîà éëä ©¦©¦©¦©¨¥¥¨¦¨©©¦¨¨
äNòà äî ,éñBé éaø íeMîepivn ixdyezðéîàä äøBzäLxnel ¦©¦¥¨¤¡¤¤©¨¤¡¦©

,`xnbd zxxan .onf xg`l ok xn` elit`e lwlwyïëéäepivn ¥¨
dxezdyíBéa ìBãb ïäk ,àðñéa øa ÷çöé éaø øîà .ezðéîàä¤¡¦©¨©©¦¦§¨©¦§¨Ÿ¥¨§

¯ ïîéäî ìebt øîà éëc ,çéëBé íéøetkä,on`p lbity xn` m`y ©¦¦¦©§¦¨©¦§¥¨
ïðéòãé àðîe,lbit ok`y epl oipne -ìåãâ ïäë úãåáò éáâì áéúëäå §¨¨§¦©§¨§¦

íéøåôéëä íåéá(fi fh `xwie)ãòBî ìäàa äéäé àì íãà ìëå'F`FaA §¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥§
WcFwA xRkl,'did `ly jgxk lr ecal my `vnp `edy oeike §©¥©¤

,lbity ed`xy mc`ïîéäîc íeMî åàì àlàmeyn i`ce `l` - ¤¨¨¦¦§¥¨
.lwlwy xnel on`p mc`y micnl ep` o`kne .jk lr on`p `edy

:dgkedd z` dgec `xnbdìéâôc déðòîLc àîìãåep` `ny - §¦§¨¦§©§¥§¨¦
zrya xne` eze` eprnyy ici lr lbit lecbd odkdy mircei
.on`p `edy di`x oi`e ,'jke jk zpn lr hgey ipixd' dceard

,di`xd z` zayiine zxfeg `xnbdáb ìò óà ,ïîéäîc åàì éà¦¨¦§¥¨©©©
ïîéäî àì énð déðòîLcliren did `l ,dfa on`p did `l eli` - ¦§©§¥©¦Ÿ§¥¨

,lbityk eze` eprnyy dnøîà÷ éëä øúáì àîìãc-`ny ik §¦§¨§¨©¨¦¨¨©
`xnbd .on`p `edy jgxk lre .z`f xn` zeceard meiq xg`l

,di`xd z` dgece zxfegLtLéôa déðéæçc àîìãåxaecn `ny - §¦§¨©£¦¥§¦§¨
.myl gezt didy ytyit jxc ,dcear zrya lbtn edepi`xy

àéL÷-.ef di`x `iady `pqia xa wgvi iax lr dyw ok` ©§¨
:df oica in` iax iptl `ay sqep dyrnéaøc dén÷ì àúàc àeää©§¨¨§©¥§©¦

úBøkæà ,éðBìôì ézáúkL äøBz øôñ ,déì øîà ,énàzeny-] ©¦¨©¥¥¤¨¤¨©§¦¦§¦©§¨
[ycewdì íézáúk àì BlL,ïîL.leqt xtqdedéì øîàl`y - ¤Ÿ§©§¦¦§¨¨©¥

,in` iax eze`éî ãéa äøBz øôñ.dzr `vnp `edãéa ,déì øîà ¥¤¨§©¦¨©¥§©
déì øîà .ç÷Bì,in` iaxEøëN ãéñôäì äzà ïîàðwyxear zla ¥©¨©¥¤¡¨©¨§©§¦§¨§

,leqt `edy dcen dz`y oeik xtqdøôñ ãéñôäì ïîàð äzà éàå§¦©¨¤¡¨§©§¦¥¤
äøBz.elqetl -äéîøé éaø déì øîà,in` iaxléäðzn` mpn` - ¨¨©¥©¦¦§§¨§¦
`edúBøkæà øëN ãéñôäcla` ,onyl oazk `ly dcen `ed ixdy §¦§¦§©©§¨

ãéñôä éî délek äøBz øôñc øëNdéì øîà .,in` iaxïéài`ce - §©§¥¤¨¥¦¦§¦¨©¥¥
itl ,lkd ciqtdì úBáeúk BlL úBøkæà ïéàL äøBz øôñ ìkLïîL ¤¨¥¤¨¤¥©§¨¤§¦§¨
.íeìk äåL Bðéà,melk dey epi` recn ,`xnbd dywnøáòéìå ¥¨¤§§¤¡©

déLã÷éìå ñeîìe÷ eäééìòaezkie xefgiy ici lr epwzl leki ixde - £©§§§¦©§¥
in` iaxy gikedl yi m`d zxxan `xnbd .nyl zenyd lr

:epiptly zwelgna mi`pzd on cg`k xaeqïàîkin zrck - §©
,in` iax xaeq mi`pzdnäãeäé éaøk àìc àîéð`ly xn`p - ¥¨§Ÿ§©¦§¨

,dcedi iaxkéøö äéäL éøä ,ïðúc,íMä úà áBzëì Cdbyeïåekúðå ¦§©£¥¤¨¨¨¦¦§¤©¥§¦§©¥
,äãeäé áBzëì,'dcedi' aezkl jixvy xeaq didy meynäòèå ¦§§¨§¨¨

ezaizkaBa ìéhä àìåze`úìc`l` epewizk aezk myd `vnpe §Ÿ¦¦¨¤
,enyl azkp `lyåéìò øéáòîmyd lr -BLc÷îe ,ñeîìe÷ici lr ©£¦¨¨§§©§

,dnyl dazky dpeilrd daizkdíéîëçå .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©£¨¦
,øçáenä ïî íMä ïéà ,íéøîBàyi dzrne .jka xtqd xyked `le §¦¥©¥¦©§¨

xtql dpwz yi dcedi iaxl ixdy ,minkgk xaeq in` iaxy xnel
.qenlew zxard ici lr df,`xnbd daiynz eléôààîéiaxy - £¦¥¨

k xaeq in`äãeäé éaøy itl ,melk dey xtqd oi` mewn lkneãò ©¦§¨©
äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk,exiykdl xyt`yàlàok rxi`yk ¨Ÿ¨¨©©¦§¨¤¨

äøkæà àãça,zg` dxkf`a -ìáàzenyaàì ,äøBz øôñ éleëc ©£¨©§¨¨£¨§¥¥¤¨Ÿ
,ok zeyrl dcedi iax xizdøneðîk éæçéîc íeMîxtqd d`xpy - ¦§¤¡¥¦§¨

x`yn zepeyn mdilr xary zeize`dy ,minzk ea yi eli`k
.zeize`d

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdéaøc dén÷ì àúàc àeää©§¨¨§©¥§©¦
ïéìéåb ,éðBìôì ézáúkL äøBz øôñ ,déì øîà ,eäaà[slw-]àì BlL ©¨¨©¥¥¤¨¤¨©§¦¦§¦§¦¦¤Ÿ

ì íézãaéòïîL.leqt `ededéì øîà,eda` iax,éî ãéa äøBz øôñ ¦©§¦¦§¨¨©¥¥¤¨§©¦
Bì øîà ,ç÷Bì ãéa ,déì øîà,eda` iaxãéñôäì ïîàð äzàL CBzî ¨©¥§©¥©¨©¦¤©¨¤¡¨§©§¦

EøëN,melk dey epi`y dcen dz` ixdyøôñ ãéñôäì ïîàð äzà §¨§©¨¤¡¨§©§¦¥¤
,äøBzxne` i`ce ,exky lk envrl ciqtn `ed ezxin`ay oeiky ¨

.xtqd lra z` xrvl ick `le ,zn`
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,`xnbd zl`eyénà éaøcî àðL éàîeepi`y lirl dyrna wqty ©§¨¦§©¦©¦
z` xteqd ciqtd `edd dxwna mby s` xtqd z` leqtl on`p

,`xnbd daiyn .exkyíúä,in` iax ly dyrnaøîéîì àkéà ¨¨¦¨§¥©
äéîøé éaøãa éòè`l` ciqti `ly ayge drh xteqdy xnel yi - ¨¥¦§©¦¦§§¨

okzi okle ,lirl dinxi iax xeaq didy enk ,zexkf`d xky
la` ,xtqd lra z` hipwdl ick ok xn`yàëädyrna - ¨¨

,oiliebc,déøâà délek ãéñôî à÷c ïåék`ed eixac ici lry oeik ¥¨§¨©§¦¥©§¥
,exky lk ciqtnøîàå àúàå,xn`e `a z`f lkaeøeîéààèLe÷ §¨¨§¨©¥§¨

øîà÷:xne` `ed zn`y xnel epl yi - ¨¨©

äðùî
,`cbceb oa opgei iax mdilr cirdy zekld dnk d`ian epizpyn
e`aedy el`l minecd zepwz millek mwlgy oeik o`k e`aede

:zencewd zeipyna
ãéòäéaøïðçBéïa,àãbãebìòúLøçä,zrc dl oi`ydàéOäLäéáà ¥¦©¦¨¨¤§§¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨

,dxezd on milg diyeciwe ,dphw `idykàéäLäàöBézyxbzn - ¤¦§¨
,èbaoevxa jxev oi`e lrad oevxn wx miyrp oiyexib lky oeik §¥

zyxg s` `linne ,dy`d.yxbzdl dleki llk zrc dl oi`y
åcer cirdìòäpè÷úaìàøNédia`n dnezidúàOpLïäëì, §©§©¨©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥

df oiprl odk zy`k dpic opaxcn milg diyeciwy oeikyúìëBàL¤¤¤
äîeøúa.opaxcåokíàäúîdiaexw dxezd ony s` ,dphwd ¦§¨§¦¥¨

y minkg epwiz ,dze` miyxeidìòa.dLøBé ©£¨§¨
åcer cirdìòLéønä[oipal cnerd wlg ur ,dxew-],ìeæbäBàðaL §©©¨¦©¨¤§¨

olfbdäøéaa,lecb ziaa -Lolfbdn reazl leki epi` lfbpd ©¦¨¤
envr yixnd z` xifgie ziad z` qexdiy`l` ,ìBhiwx lfbpd ¦

úàåéîc,olfbd xhtie yixnd lyéðtîúðwz,íéáMäok `l m`y ¤¨¨¦§¥©¨©©¨¦
z` lwlwl ekxhviy yygn daeyz zeyrln miplfbd erpni

.mnvr zelifbd z` xifgdl ick mdiqkp
åcer cirdìòzndaúàhçäìeæbäoaxwl dyicwdy mc`d cia §©©¨©§¨

àlLäòãBðdzlifbíéaøìàéäL ,úøtëîjixv epi`e daixwnd lr ¤Ÿ§¨¨©¦¤¦§©¤¤
,zxg` z`hg `iadléðtîïewéz,çaænäm` x`eai `xnbae ¦§¥¦©¦§¥©

zxtkn dpi`y dn e` ,drcep `lyk zxtkny dn `id dpwzd
:drcep m`

àøîâ
oa opgei iax ly ezecrn cenll xyt`y sqep oic `ian `ax
zrc da oi`y s` zyxgd ezy` z` yxbl leki mc`y `cbceb

:yxbzdl
øîà,àáøBúeãòîìLéaøïðçBéïaàãbãeb,sqep oic cenll ozip ¨©¨¨¥¥¤©¦¨¨¤§§¨

lrad m`yøîàíéãòìezy` ipta `lyeàø'èbäæéðàLïúBð,'dì ¨©§¥¦§¥¤¤£¦¥¨
øæçåøîàådìhbd z` dl ozpy mcew ezy`l -éñðk'[ilaw-] §¨©§¨©¨¦§¦
øèLáBç,'äæ,hb `le aeg xhy `edy zrc lr ezlaiw `idy s` §©¤

y `ed oicdéøäBæúLøBâî.,dfl di`xdeéî[ike-]àìøîàéaøïðçBé £¥§¤¤¦Ÿ¨©©¦¨¨
ïaàãbãebepiide ,zyxgd ezy` z` yxbl leki mc`y epizpyna ¤§§¨

y meynàìïðéòadzòc`linne ,oiyexiba dy`d lyàëäénð- Ÿ§¦¨©£¨¨¨©¦
,oiyexibd milg aeg xhy dl ozepy ezy`l xn`y ote`a ,o`k mb

y oeikàìïðéòadzòc.dy`d ly Ÿ§¦¨©£¨
,`xnbd zl`eyàèéLtelig oi`y heyt ixd -z` yxbnd oia w §¦¨

`ly zgwt dy` yxbnd oial dzrcn `ly zyxgd ezy`
,`xnbd daiyn .`ax ycig dne ,dzrcneäîàîéúcepiid - ©§¥¨

c ,oiyexibd elegi `l `ax ly ote`ay xnel milekiïåékøîàcdl ¥¨§¨©
lradéñðk'øèLáBç,'äæéìeèadéìèa,hbd z` jka lhia `ed - ¦§¦§©¤§¥©§¥

,ea yxbl xyt` i` aeyeà÷òîLîïìoi`y `ax epl rinyd - ¨©§©¨
y oeik ,jkl miyyegíààúéàdéìèácezpeek dzid ok` m` - ¦¦¨§©§¥

,elhalíéãòìäåäøîàeäì,dy`l `le ,micrl z`f xne` did - §¥¦£¨¨©§
,dyxbl ezpeek i`ce `l`éàäåøîà÷céëäxn`y mrhde - §©§¨¨©¨¦
`ed aeg xhy dfy dy`líeMîàôeqékdl xnel yiiazdy - ¦¦¨

:dyxbn `edy
dpyna epipyìòåäpè÷úaìàøNézlke`y odkl z`ypy §©§©¨©¦§¨¥

oa opgei iax xn` oey`xd oicay dnn `xnbd zwiicn :dnexza
ly ote` xn`e silgd df oicae ,zyxg iyeciw ly ote` `cbceb

,dphwa wx xn`p df oicy rnyn ,dycwzdy 'dphw'eléàåúLøç §¦¥¤¤
odkl dnvrn d`ypyàìäìëà.dnexz lek`l zi`yx dpi` - Ÿ¨§¨

,`xnbd zl`eyéàîàîòèz`yipy dphw oia welig yi recn - ©©§¨
ixde ,zi`yx dpi`y zyxg oial ,dnexza lek`l zi`yxy odkl
df oic ,`xnbd daiyn .opaxcn wx miliren odizy iyeciw

`ed dnexza dxeq` zyxgyäøéæb,opaxcànLexiziy jezn §¥¨¤¨
,dnexza lek`l gwt odkl d`yipy zyxglìéëàéodkLøç ©£¦¥¥

ady`,úLøç.opaxcn wx miliren mdiyeciwy it lr s` §¥¤¤
,`xnbd dywnìeëéìåz` yxg odk lik`iy epl ztki` dne - §¥

,zeevndn dxehte zrc za dpi` zyxg ixde ,zyxgd ezy`
keïè÷'ìëBà'úBìáð,àeäx`eany(.ciw zenai)mieevn oic zia oi`y ¨¨¥§¥

`ed df oic ,`xnbd zvxzn .xeqi`d zlik`n eyixtdl,äøæb§¥¨
ànLìéëàéodkLøçaezy`,úçwétoeike ,zeevna zaiig `idy ¤¨©£¦¥¥§¦©©

xeq` opaxcn wx milg diyeciwyok zngne ,dnexza lek`l dl
.epizpyna x`eank ,zyxg `ypy gwta mb exfb

,`xnbd dywnåyxgl d`eypd zgwtl s` xizpìBëàìäîeøúa §¤¡¦§¨
n wx dzyecwyïðaøc,yie opaxcn milg odkl diyeciwy oeik §©¨¨

exq` minkgy ,`xnbd zvxzn .opaxc dnexza dxizdl mgeka
meyn ,opaxc dnexz lek`l dilräøéæbànLéúàéìeëàìe`eai - §¥¨¤¨¨¥©£¥

mb dlik`dläîeøúaàúééøBàcdphw mpn` .dilr dxeq`y ¦§¨§©§¨
oeik ,epizpyna x`eank ,dnexza lek`l zi`yx lecbl d`yipy
epi` ohw ixdy ,dlecb `ypy ohw meyn xefbl mewn oi` diably

:opaxcn elit` dy` `yil leki
,dpyna epipyìòåLéønäìeæbäBàðaL,einc z` lehiy dxiaa §©©¨¦©¨¤§¨

:df oica mi`pz zwelgn `xnbd d`ian :miayd zpwz iptneðz̈
,ïðaøy mc`ìæbLéøî,[oipal cnerd wlg ur ,dxew-]Bàðáeäøéaa ©¨¨¨©¨¦§¨©¦¨

,daeyz zeyrl olfbd `a m` ,ely lecb oipaa -úéaéànL ¥©©
íéøîBà`edyò÷ò÷îz` aixgdl aiig -ìkäøéaä,dlekøéæçîe §¦§©§¥©¨©¦¨¨©£¦

d z`Léøîlefbd.åéìòáìúéáeìlä,íéøîBàïéàBìzekf lfbpl - ¨¦¦§¨¨¥¦¥§¦¥
reazlàlàz`éîcdLéøî,ãáìa`ed df oiceíeMîúðwz,ïéáMä ¤¨§¥¨¦¦§¨¦©¨©©¨¦

:daeyz zeyrln miplfbd erpni `ly
,dpyna epipyìòåúàhçäìeæbä'eë`idy miaxl drcep `ly §©©¨©§¨

:gafnd oewiz iptn ,zxtkn
:xn`p `ed ote` dfi` lre 'gafnd oewiz' edn `xnbd zxxanøîà̈©

,àìeòøácäøBz,dlefb z`hg `iany mc` ,dxezd oic itl -ïéa ¨§©¨¥
m`äòãBðmiaxl dlifbdïéáem`àìäòãBð,dðéàúøtëîolfbd lr §¨¥Ÿ§¨¥¨§©¤¤

e ,d`iadyéàîàîòèy oeik ,jkl mrhd dn -Leàééãkàìéð÷- ©©§¨¥§¦Ÿ¨¦
zkiiyk dndad z` aiygn epi` zeyx iepiy ila ecal ye`i

,dxfra oileg `id ixde ,oaxwk d`iadl lkeiy ick cr olfbläîe©
díòhyeøîàm`y minkgàìäòãBð`id z`hgd ly dzlifb ©©¨§Ÿ§¨

úøtëîick ,olfbd lràlLeäédíéðäkz`hgd xya z` elk`y §©¤¤¤Ÿ§Ÿ£¦
ïéáöò.dxfra ehgypy oileg elk`y jk lr £¥¦

îàéødéìel exn` -ïðaø,àìeòìïðàäåep` ixde -éðtî'ïewéz ¨§¥¥©¨¨§¨§¨£©¦§¥¦
'çaænäïðz`ed mrhdy epizpyna x`ean ixdy ,dpyna epipy - ©¦§¥©§©

.miaevr mipdkd eidi `ly ick `le ,gafnd oewiz iptnøîàíäì ¨©¨¤
,jkl dpynd zpeek s` ,`lerïåékcd eidi m`íéðäkïéáöòjk lr ¥¨§Ÿ£¦£¥¦

,cearln erpni ,dxfra oileg eaixwdyàöîðdçaæîìèa ¦§¨¦§¥©¨¥
elhazi `le z`hgd xtkzy `ed 'gafnd oewiz'e ,dcearn

.mzcearn mipdkd
áøåäãeäé,øîàøácäøBzey`iizd milradyk ,dxezd oic itl - §©§¨¨©§©¨
ïéaykäòãBðe ,z`hgd ly dzlifbïéaykàìäòãBð,dlifbd ¥§¨¥Ÿ§¨

z`hgd,úøtëîéàîàîòèy oeik ,jkl mrhd dne -Leàééãkéð÷ §©¤¤©©§¨¥§¦¨¦
zaxwd oiprl s` dlifba olfbd dkfiy ick lfbpd ly eye`ia ic -

,oaxwd
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miwxt dyelya` cenr dp sc ± iriax wxtxifp
éîà éáøãî àðù éàîå.dxez xtq ciqtdl on`p dz` oi` :dil xn`c Ðàëéà íúä

øîéîì.dinxi iaxk zexkf` xky `l` ciqti `ly xeaqe ,hipwdl oeekzpe xwync Ð

xn`e iz`e ,exky lk ciqtiy `ed rceic ,mitlw iab `kd la`Ð.xn`w `hyew xni`

äðùîäéáà äàéùäù`idyk dcic oiyeciw dia` liawc ab lr s`c ,hwp `zeax Ð

dxenb yi` zy` dl `iede ,dphwÐ

s`e ,dhib z` zlawne hba d`vei ikd elit`

`wtp ik dy`c .`zrc da zilc ab lrÐlra

ikd elit`e oiyexiba dvxzn oi`e ,`wtp dgxk

.dzrc opira `l jkld ,`wtpúá äðè÷ ìòå
ïäëì úàùðù ìàøùéeed `lc ,dnezi `ide Ð

.opaxcn `l` oi`eyipäîåøúá úìëåàùÐ

.icin opixfb `le ,oi`eyip ipda ,opaxcùéøîÐ

.dxewäøéá.lecb zia Ðíéáùä úð÷ú éðôîÐ

xifgdle ezxia rwrwl ekixvn dz` m`y

yixnenvrÐ.daeyz zeyrln rpniàìù
íéáøì äòãåð.dlefb `idy Ðúøôëî àéäùÐ

.zxg` `iadl jixv oi`eçáæîä úð÷ú éðôîÐ

,`ziixza izxz jpd meyne .yxtn `xnba

.`kd dil `pz ,edpip dpwz meync

àøîâàãâãåâ ïá ïðçåé éáø ìù åúåãòîÐ

.oicnl ep`íéãòì øîà:dipta `ly Ð

aeg xhy iqpk" :dl xn`e xfge ,'ek "df hb e`x"

.hb `edy driced `le ,"dfäúòã ïðéòá àìÐ

.`zrc dl zil zyxg `dc ,dy`cåìéàå
úùøçz`yip `ide ,dia` d`iyd `ly Ð

.dlcbyn odkl dnvrnäìëà àì,dnexza Ð

dwaye zyxga ixii`c ,dizlina `pz ipycn

dphw hwpeÐ,dlecb zyxg dpin rny

edpip dzeekc opaxc di`eypcÐlr dlk` `l

.dcic oiyeciw iciàîòè éàîi`eyip `d Ð

yxg"a zenaia ,epiwz opax inp zyxge yxg

) "`ypy.(a,aiwìéëàé àîùyxg odk Ð

zyxga gwt lik`dl zixy i` .zyxgaÐ

ohw !lekile :jixte .zyxga yxg ilek`l `z`

da zilc oeik ,zyxg jd .`ed zelap lke`

`zrcÐ`ki`e ,zeliap lke`d ohwk `id ixd

) zenaia xn`c o`nloic zia oi`c (`,ciw

dnexza elit`e .eyixtdl eilr oieevn

!lekiz `ziixe`cùøç ìéëàé àîù äøéæâÐ

.oipw epiipw oi`y ,odkúç÷ôálr zxdfeny Ð

yxg meyn zyxga gwt xefb jkld .xeqi`d

meyn xfbinl `kil dphwa lecb la` .zgwta

elit` oi`eyip dil zil ohwc ,dlecba ohw

ohwe dhey :(a,aiw) zenaia xn`ck ,opaxcn

miyp e`ypyÐdvilgd on zexeht odizeyp

.meaid oneìåëéìådnexza zgwta yxg Ð

dnexzl ipdne opaxc oi`eyp ez`c ,opaxc

.opaxcéãë ùåàézeyx iepiy `la ecal ye`i Ð

.ye`id xg`éð÷ àìmilrad ey`iizpy opirny elit`e ,daxwd oiprl ÐÐopixw `l

."epaxw" diaíéáöò íéðäë åäé àìù.oixeq`y ,dxfra ehgypy oileg elk`y Ðàöîð
ìèá çáæîon xac xewrl oic zia epzd j`id :`iyw i`e .dcear cearln oirpnpy Ð

dyrz l`e ay :(a,v) zenaia opixn` `d ?aiig `edy z`hgn df z` xehtle dxezd

.`ed xwrin e`lc ,ip`yúøôëî äòãåð àì ïéá äòãåð ïéá.milrad ey`iizp m` Ð
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ìòåxewrl minkg cia gk oi` xn`c o`nl ,ixii` opaxc dnexza - 'ek l`xyi za dphwd

epiba zlke`e :yxtnc (`,v zenai) "dax dy`d" yixa opixn`ck ,dxezd on xac

zelap lke` ohwc ,`ziixe`c dnexza elit` dnwele :xn`z m`e .opaxc dnexza - dnexz

i` `hiyti` `le ,(`,ciw my) "yxg" wxta `id `ira zelap lke` ohwc :xnel yie !`ed

zlke`"c :cere .e`l e` eyixtdl oieevn oic zia

:cere .micia dlik`n elit`c rnyn "epiba

lr s` ,df gkn zlke` dlcb ikl elit`c rnyn

opaxc dnexz opixfb `l `kde .lra `l oiicry it

,zgwta yxg iab jenqa opixfbck ,`ziixe`c eh`

dphw `d - `ziixe`c dnexz lk`z elit`c

.`idéàîxaq `kd - ipw `l ick ye`i `nrh

(`,fq `nw `aa) "daexn"ae .ipw `l ye`ic `ler

.'ek dpew epi`y ye`il oipn :`ler xn` inp

(`,ciw my) "`xza lfebd"ac :mz epiax dywde

xn` ,olfbe apbc opaxe oerny iaxc `zbelt iab

lkd ixac - recia la` ,mzqa zwelgn :`ler

ye`i mewn lkac :mz epiax xne`e .dpew ye`i

daxwdl xyk `diy oaxw oiprl wx ,`lerl dpew

devnc meyn ,ipw `lc "daexn"ae `kd xn`w

`lerl jixt jenqac ,rcze .`id dxiara d`ad

jixt `le ,'ek "gahe xkn jk xg`e yicwde apb"n

e`l `de ,dynge drax`n xht i`n` :dtebn

ye`i i`ce `l` !ipw `l ye`i i` gahw ycwdc

jixt ikdle .daxwd oiprl wx ,ipw ilin lkl

ie`x `nl` - zxk aiig uegac dlr `ipzcn

ipw daxwd oiprl elit`e ,`ed cren ld` gztl

`ax wiqnc ,jenqa :wgvi epiaxl dywe .ye`i

`ail`e ,ycwd zryn wx ely opi` zecleec

ye`i `lerl i`e .`ibeqd gkenck ,xn`w `lerc

zryn epiidc ,ye`i zryn jgxk lr `d - ipw

:dyw cere !eed dicic dizeclee dizefib ,daipb

`de ,xity iz` - ipw ye`i i`c rnync

opgei iax `kt` jixt (a,gq `nw `aa) "daexn"a

xg`l la` ye`i iptl diaeig :xn`c ,yiwl yixl

apbn ,xken `ed elye gaeh `ed ely ye`i

`nili` ?zni` ,'ek xkne gah jk xg`e yicwde

.ye`i xg`l `hiyt `l` ,yecw in - ye`i iptl

yicwd `l ik ?yicwd `ixi` i`n - ipw ye`i i`e

elye gaeh `ed elyc ,dynge drax`n xeht inp

yixl mzd ipynck iiepyl `kile !xken `ed

m`c - apb ziaa milra edeyicwdy oebk :yiwl

`d - "dizciar i`n zxk" `lerl jixtw i`n ok

cren ld` gztl ie`x `dc ,xity zxk aiigzn

lkac :wgvi epiaxl d`xpe !milra eyicwdy oeik

"`xza lfebd"c i`de ,ipw `l ye`i `lerl mewn

`xwirnc ,myd iepiye ye`i ied (`,ciw my)

my) "daexn"a xn`ck ,`fxa` `zyde `kyn

iepiye ye`i ied inp oaxw iabc ab lr s`e .(a,eq

iepw epi`c oeik ,mewn lkn - ycwd `zyde oileg `xwirn :(`,fq) mzd inp opixn`ck ,myd

d`ad devn meyn daxwdl `pngx dilqt - mcew el iepw did `le ,yicwdy zngn `l`

,dxiara d`ad devn aiyg ded `l - ycwdd mcew el iepw did m` ,edine .dxiara

fefbil - miebd on `q` ezipaf ik :ixkpee` edpdl `ped ax edl xn`c ,(`,l) dkeqa gkenck

d`ad devn ded `l ez - dil epw i`c rnyn .myd iepiya edppwile :jixte .'ek edpi`

:cere .dxiara d`ad devnl yiig `lc ipngp xa wgvi iaxk xaqc xnel wgece .dxiara

e .miayd iptn `zpwz opax da ecar `zllhnc `xeyk i`d :mzd opixn`opira `l dkeqa

`nw `aa) "`nw lfebd" yixa xn`c `de .xenb oipw epw i` oky lk ,dxiara d`ad devn aiyg `l - opaxc `zpwza diipw ike ,dxiara d`ad devn meyn `l` `lqtin `le ,"mklyn"

,xzei xingdl ie`x dkxa oiprl - dpew iepyc ,okl mcew dpwc ab lr s`e .u`pn `l` jxan df oi` ?jxai cvik ,dlg dpnn mixde ,d`t`e dyl dpgh ,oihig ly d`q lfby ixd :(`,cv

ye`i iedc ,dynge drax`n xehtc `d `lerl xity iz` - dlr ipzc `idd e`l i` ,oizrnya `zyde .eilr miny my xikfdl oi` ,dpw xakc ab lr s` ,dxiara d`ad devn aiyge

.dxiara d`ad devnc mrhl yiig `le ,myd iepiye ye`i `l` ipw `l `cixb ye`i .inp dcedi axlc inp yicwd `l ik - ipw ye`i i` :inp jxtinl `kilc myd iepiye
`ly
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éòè øîéîì àkéà íúä ?éîà éaøcî àðL éàîe©§¨¦§©¦©¦¨¨¦¨§¥©¨¥
déøâà délek ãéñôî à÷c ïåék àëä ,äéîøé éaøãa¦§©¦¦§§¨¨¨¥¨§¨©§¦¥©§¥

.øîà÷ àèLe÷ øeîéà ,øîàå àúàåäðùîãéòä ©£¨©£©¥§¨¨¨©¥¦
äéáà dàéOäL úLøçä ìò :àãâãeb ïa ïðçBé éaø¯ ©¦¨¨¤§§¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨

úàOpL ìàøNé úa äpè÷ ìòå ;èâa äàöBé àéäL¤¦§¨§¥§©§©¨©¦§¨¥¤¦¥
ïäëì¯äúî íàå ,äîeøúa úìëBàL¯;dLøBé dìòa §Ÿ¥¤¤¤¦§¨§¦¥¨©§¨§¨
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íéaøì¯.çaænä ïewéz éðtî ,úøtëî àéäLàøîâ ¨©¦¤¦§©¤¤¦§¥¦©¦§¥©
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc oihib(ycew zay meil)

,`xnbd zl`eyénà éaøcî àðL éàîeepi`y lirl dyrna wqty ©§¨¦§©¦©¦
z` xteqd ciqtd `edd dxwna mby s` xtqd z` leqtl on`p

,`xnbd daiyn .exkyíúä,in` iax ly dyrnaøîéîì àkéà ¨¨¦¨§¥©
äéîøé éaøãa éòè`l` ciqti `ly ayge drh xteqdy xnel yi - ¨¥¦§©¦¦§§¨

okzi okle ,lirl dinxi iax xeaq didy enk ,zexkf`d xky
la` ,xtqd lra z` hipwdl ick ok xn`yàëädyrna - ¨¨

,oiliebc,déøâà délek ãéñôî à÷c ïåék`ed eixac ici lry oeik ¥¨§¨©§¦¥©§¥
,exky lk ciqtnøîàå àúàå,xn`e `a z`f lkaeøeîéààèLe÷ §¨¨§¨©¥§¨

øîà÷:xne` `ed zn`y xnel epl yi - ¨¨©

äðùî
,`cbceb oa opgei iax mdilr cirdy zekld dnk d`ian epizpyn
e`aedy el`l minecd zepwz millek mwlgy oeik o`k e`aede

:zencewd zeipyna
ãéòäéaøïðçBéïa,àãbãebìòúLøçä,zrc dl oi`ydàéOäLäéáà ¥¦©¦¨¨¤§§¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨

,dxezd on milg diyeciwe ,dphw `idykàéäLäàöBézyxbzn - ¤¦§¨
,èbaoevxa jxev oi`e lrad oevxn wx miyrp oiyexib lky oeik §¥

zyxg s` `linne ,dy`d.yxbzdl dleki llk zrc dl oi`y
åcer cirdìòäpè÷úaìàøNédia`n dnezidúàOpLïäëì, §©§©¨©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥

df oiprl odk zy`k dpic opaxcn milg diyeciwy oeikyúìëBàL¤¤¤
äîeøúa.opaxcåokíàäúîdiaexw dxezd ony s` ,dphwd ¦§¨§¦¥¨

y minkg epwiz ,dze` miyxeidìòa.dLøBé ©£¨§¨
åcer cirdìòLéønä[oipal cnerd wlg ur ,dxew-],ìeæbäBàðaL §©©¨¦©¨¤§¨

olfbdäøéaa,lecb ziaa -Lolfbdn reazl leki epi` lfbpd ©¦¨¤
envr yixnd z` xifgie ziad z` qexdiy`l` ,ìBhiwx lfbpd ¦

úàåéîc,olfbd xhtie yixnd lyéðtîúðwz,íéáMäok `l m`y ¤¨¨¦§¥©¨©©¨¦
z` lwlwl ekxhviy yygn daeyz zeyrln miplfbd erpni

.mnvr zelifbd z` xifgdl ick mdiqkp
åcer cirdìòzndaúàhçäìeæbäoaxwl dyicwdy mc`d cia §©©¨©§¨

àlLäòãBðdzlifbíéaøìàéäL ,úøtëîjixv epi`e daixwnd lr ¤Ÿ§¨¨©¦¤¦§©¤¤
,zxg` z`hg `iadléðtîïewéz,çaænäm` x`eai `xnbae ¦§¥¦©¦§¥©

zxtkn dpi`y dn e` ,drcep `lyk zxtkny dn `id dpwzd
:drcep m`

àøîâ
oa opgei iax ly ezecrn cenll xyt`y sqep oic `ian `ax
zrc da oi`y s` zyxgd ezy` z` yxbl leki mc`y `cbceb

:yxbzdl
øîà,àáøBúeãòîìLéaøïðçBéïaàãbãeb,sqep oic cenll ozip ¨©¨¨¥¥¤©¦¨¨¤§§¨

lrad m`yøîàíéãòìezy` ipta `lyeàø'èbäæéðàLïúBð,'dì ¨©§¥¦§¥¤¤£¦¥¨
øæçåøîàådìhbd z` dl ozpy mcew ezy`l -éñðk'[ilaw-] §¨©§¨©¨¦§¦
øèLáBç,'äæ,hb `le aeg xhy `edy zrc lr ezlaiw `idy s` §©¤

y `ed oicdéøäBæúLøBâî.,dfl di`xdeéî[ike-]àìøîàéaøïðçBé £¥§¤¤¦Ÿ¨©©¦¨¨
ïaàãbãebepiide ,zyxgd ezy` z` yxbl leki mc`y epizpyna ¤§§¨

y meynàìïðéòadzòc`linne ,oiyexiba dy`d lyàëäénð- Ÿ§¦¨©£¨¨¨©¦
,oiyexibd milg aeg xhy dl ozepy ezy`l xn`y ote`a ,o`k mb

y oeikàìïðéòadzòc.dy`d ly Ÿ§¦¨©£¨
,`xnbd zl`eyàèéLtelig oi`y heyt ixd -z` yxbnd oia w §¦¨

`ly zgwt dy` yxbnd oial dzrcn `ly zyxgd ezy`
,`xnbd daiyn .`ax ycig dne ,dzrcneäîàîéúcepiid - ©§¥¨

c ,oiyexibd elegi `l `ax ly ote`ay xnel milekiïåékøîàcdl ¥¨§¨©
lradéñðk'øèLáBç,'äæéìeèadéìèa,hbd z` jka lhia `ed - ¦§¦§©¤§¥©§¥

,ea yxbl xyt` i` aeyeà÷òîLîïìoi`y `ax epl rinyd - ¨©§©¨
y oeik ,jkl miyyegíààúéàdéìèácezpeek dzid ok` m` - ¦¦¨§©§¥

,elhalíéãòìäåäøîàeäì,dy`l `le ,micrl z`f xne` did - §¥¦£¨¨©§
,dyxbl ezpeek i`ce `l`éàäåøîà÷céëäxn`y mrhde - §©§¨¨©¨¦
`ed aeg xhy dfy dy`líeMîàôeqékdl xnel yiiazdy - ¦¦¨

:dyxbn `edy
dpyna epipyìòåäpè÷úaìàøNézlke`y odkl z`ypy §©§©¨©¦§¨¥

oa opgei iax xn` oey`xd oicay dnn `xnbd zwiicn :dnexza
ly ote` xn`e silgd df oicae ,zyxg iyeciw ly ote` `cbceb

,dphwa wx xn`p df oicy rnyn ,dycwzdy 'dphw'eléàåúLøç §¦¥¤¤
odkl dnvrn d`ypyàìäìëà.dnexz lek`l zi`yx dpi` - Ÿ¨§¨

,`xnbd zl`eyéàîàîòèz`yipy dphw oia welig yi recn - ©©§¨
ixde ,zi`yx dpi`y zyxg oial ,dnexza lek`l zi`yxy odkl
df oic ,`xnbd daiyn .opaxcn wx miliren odizy iyeciw

`ed dnexza dxeq` zyxgyäøéæb,opaxcànLexiziy jezn §¥¨¤¨
,dnexza lek`l gwt odkl d`yipy zyxglìéëàéodkLøç ©£¦¥¥

ady`,úLøç.opaxcn wx miliren mdiyeciwy it lr s` §¥¤¤
,`xnbd dywnìeëéìåz` yxg odk lik`iy epl ztki` dne - §¥

,zeevndn dxehte zrc za dpi` zyxg ixde ,zyxgd ezy`
keïè÷'ìëBà'úBìáð,àeäx`eany(.ciw zenai)mieevn oic zia oi`y ¨¨¥§¥

`ed df oic ,`xnbd zvxzn .xeqi`d zlik`n eyixtdl,äøæb§¥¨
ànLìéëàéodkLøçaezy`,úçwétoeike ,zeevna zaiig `idy ¤¨©£¦¥¥§¦©©

xeq` opaxcn wx milg diyeciwyok zngne ,dnexza lek`l dl
.epizpyna x`eank ,zyxg `ypy gwta mb exfb

,`xnbd dywnåyxgl d`eypd zgwtl s` xizpìBëàìäîeøúa §¤¡¦§¨
n wx dzyecwyïðaøc,yie opaxcn milg odkl diyeciwy oeik §©¨¨

exq` minkgy ,`xnbd zvxzn .opaxc dnexza dxizdl mgeka
meyn ,opaxc dnexz lek`l dilräøéæbànLéúàéìeëàìe`eai - §¥¨¤¨¨¥©£¥

mb dlik`dläîeøúaàúééøBàcdphw mpn` .dilr dxeq`y ¦§¨§©§¨
oeik ,epizpyna x`eank ,dnexza lek`l zi`yx lecbl d`yipy
epi` ohw ixdy ,dlecb `ypy ohw meyn xefbl mewn oi` diably

:opaxcn elit` dy` `yil leki
,dpyna epipyìòåLéønäìeæbäBàðaL,einc z` lehiy dxiaa §©©¨¦©¨¤§¨

:df oica mi`pz zwelgn `xnbd d`ian :miayd zpwz iptneðz̈
,ïðaøy mc`ìæbLéøî,[oipal cnerd wlg ur ,dxew-]Bàðáeäøéaa ©¨¨¨©¨¦§¨©¦¨

,daeyz zeyrl olfbd `a m` ,ely lecb oipaa -úéaéànL ¥©©
íéøîBà`edyò÷ò÷îz` aixgdl aiig -ìkäøéaä,dlekøéæçîe §¦§©§¥©¨©¦¨¨©£¦

d z`Léøîlefbd.åéìòáìúéáeìlä,íéøîBàïéàBìzekf lfbpl - ¨¦¦§¨¨¥¦¥§¦¥
reazlàlàz`éîcdLéøî,ãáìa`ed df oiceíeMîúðwz,ïéáMä ¤¨§¥¨¦¦§¨¦©¨©©¨¦

:daeyz zeyrln miplfbd erpni `ly
,dpyna epipyìòåúàhçäìeæbä'eë`idy miaxl drcep `ly §©©¨©§¨

:gafnd oewiz iptn ,zxtkn
:xn`p `ed ote` dfi` lre 'gafnd oewiz' edn `xnbd zxxanøîà̈©

,àìeòøácäøBz,dlefb z`hg `iany mc` ,dxezd oic itl -ïéa ¨§©¨¥
m`äòãBðmiaxl dlifbdïéáem`àìäòãBð,dðéàúøtëîolfbd lr §¨¥Ÿ§¨¥¨§©¤¤

e ,d`iadyéàîàîòèy oeik ,jkl mrhd dn -Leàééãkàìéð÷- ©©§¨¥§¦Ÿ¨¦
zkiiyk dndad z` aiygn epi` zeyx iepiy ila ecal ye`i

,dxfra oileg `id ixde ,oaxwk d`iadl lkeiy ick cr olfbläîe©
díòhyeøîàm`y minkgàìäòãBð`id z`hgd ly dzlifb ©©¨§Ÿ§¨

úøtëîick ,olfbd lràlLeäédíéðäkz`hgd xya z` elk`y §©¤¤¤Ÿ§Ÿ£¦
ïéáöò.dxfra ehgypy oileg elk`y jk lr £¥¦

îàéødéìel exn` -ïðaø,àìeòìïðàäåep` ixde -éðtî'ïewéz ¨§¥¥©¨¨§¨§¨£©¦§¥¦
'çaænäïðz`ed mrhdy epizpyna x`ean ixdy ,dpyna epipy - ©¦§¥©§©

.miaevr mipdkd eidi `ly ick `le ,gafnd oewiz iptnøîàíäì ¨©¨¤
,jkl dpynd zpeek s` ,`lerïåékcd eidi m`íéðäkïéáöòjk lr ¥¨§Ÿ£¦£¥¦

,cearln erpni ,dxfra oileg eaixwdyàöîðdçaæîìèa ¦§¨¦§¥©¨¥
elhazi `le z`hgd xtkzy `ed 'gafnd oewiz'e ,dcearn

.mzcearn mipdkd
áøåäãeäé,øîàøácäøBzey`iizd milradyk ,dxezd oic itl - §©§¨¨©§©¨
ïéaykäòãBðe ,z`hgd ly dzlifbïéaykàìäòãBð,dlifbd ¥§¨¥Ÿ§¨

z`hgd,úøtëîéàîàîòèy oeik ,jkl mrhd dne -Leàééãkéð÷ §©¤¤©©§¨¥§¦¨¦
zaxwd oiprl s` dlifba olfbd dkfiy ick lfbpd ly eye`ia ic -

,oaxwd
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miwxt dyelya` cenr dp sc ± iriax wxtxifp
éîà éáøãî àðù éàîå.dxez xtq ciqtdl on`p dz` oi` :dil xn`c Ðàëéà íúä

øîéîì.dinxi iaxk zexkf` xky `l` ciqti `ly xeaqe ,hipwdl oeekzpe xwync Ð

xn`e iz`e ,exky lk ciqtiy `ed rceic ,mitlw iab `kd la`Ð.xn`w `hyew xni`

äðùîäéáà äàéùäù`idyk dcic oiyeciw dia` liawc ab lr s`c ,hwp `zeax Ð

dxenb yi` zy` dl `iede ,dphwÐ

s`e ,dhib z` zlawne hba d`vei ikd elit`

`wtp ik dy`c .`zrc da zilc ab lrÐlra

ikd elit`e oiyexiba dvxzn oi`e ,`wtp dgxk

.dzrc opira `l jkld ,`wtpúá äðè÷ ìòå
ïäëì úàùðù ìàøùéeed `lc ,dnezi `ide Ð

.opaxcn `l` oi`eyipäîåøúá úìëåàùÐ

.icin opixfb `le ,oi`eyip ipda ,opaxcùéøîÐ

.dxewäøéá.lecb zia Ðíéáùä úð÷ú éðôîÐ

xifgdle ezxia rwrwl ekixvn dz` m`y

yixnenvrÐ.daeyz zeyrln rpniàìù
íéáøì äòãåð.dlefb `idy Ðúøôëî àéäùÐ

.zxg` `iadl jixv oi`eçáæîä úð÷ú éðôîÐ

,`ziixza izxz jpd meyne .yxtn `xnba

.`kd dil `pz ,edpip dpwz meync

àøîâàãâãåâ ïá ïðçåé éáø ìù åúåãòîÐ

.oicnl ep`íéãòì øîà:dipta `ly Ð

aeg xhy iqpk" :dl xn`e xfge ,'ek "df hb e`x"

.hb `edy driced `le ,"dfäúòã ïðéòá àìÐ

.`zrc dl zil zyxg `dc ,dy`cåìéàå
úùøçz`yip `ide ,dia` d`iyd `ly Ð

.dlcbyn odkl dnvrnäìëà àì,dnexza Ð

dwaye zyxga ixii`c ,dizlina `pz ipycn

dphw hwpeÐ,dlecb zyxg dpin rny

edpip dzeekc opaxc di`eypcÐlr dlk` `l

.dcic oiyeciw iciàîòè éàîi`eyip `d Ð

yxg"a zenaia ,epiwz opax inp zyxge yxg

) "`ypy.(a,aiwìéëàé àîùyxg odk Ð

zyxga gwt lik`dl zixy i` .zyxgaÐ

ohw !lekile :jixte .zyxga yxg ilek`l `z`

da zilc oeik ,zyxg jd .`ed zelap lke`

`zrcÐ`ki`e ,zeliap lke`d ohwk `id ixd

) zenaia xn`c o`nloic zia oi`c (`,ciw

dnexza elit`e .eyixtdl eilr oieevn

!lekiz `ziixe`cùøç ìéëàé àîù äøéæâÐ

.oipw epiipw oi`y ,odkúç÷ôálr zxdfeny Ð

yxg meyn zyxga gwt xefb jkld .xeqi`d

meyn xfbinl `kil dphwa lecb la` .zgwta

elit` oi`eyip dil zil ohwc ,dlecba ohw

ohwe dhey :(a,aiw) zenaia xn`ck ,opaxcn

miyp e`ypyÐdvilgd on zexeht odizeyp

.meaid oneìåëéìådnexza zgwta yxg Ð

dnexzl ipdne opaxc oi`eyp ez`c ,opaxc

.opaxcéãë ùåàézeyx iepiy `la ecal ye`i Ð

.ye`id xg`éð÷ àìmilrad ey`iizpy opirny elit`e ,daxwd oiprl ÐÐopixw `l

."epaxw" diaíéáöò íéðäë åäé àìù.oixeq`y ,dxfra ehgypy oileg elk`y Ðàöîð
ìèá çáæîon xac xewrl oic zia epzd j`id :`iyw i`e .dcear cearln oirpnpy Ð

dyrz l`e ay :(a,v) zenaia opixn` `d ?aiig `edy z`hgn df z` xehtle dxezd

.`ed xwrin e`lc ,ip`yúøôëî äòãåð àì ïéá äòãåð ïéá.milrad ey`iizp m` Ð
äîå
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ìòåxewrl minkg cia gk oi` xn`c o`nl ,ixii` opaxc dnexza - 'ek l`xyi za dphwd

epiba zlke`e :yxtnc (`,v zenai) "dax dy`d" yixa opixn`ck ,dxezd on xac

zelap lke` ohwc ,`ziixe`c dnexza elit` dnwele :xn`z m`e .opaxc dnexza - dnexz

i` `hiyti` `le ,(`,ciw my) "yxg" wxta `id `ira zelap lke` ohwc :xnel yie !`ed

zlke`"c :cere .e`l e` eyixtdl oieevn oic zia

:cere .micia dlik`n elit`c rnyn "epiba

lr s` ,df gkn zlke` dlcb ikl elit`c rnyn

opaxc dnexz opixfb `l `kde .lra `l oiicry it

,zgwta yxg iab jenqa opixfbck ,`ziixe`c eh`

dphw `d - `ziixe`c dnexz lk`z elit`c

.`idéàîxaq `kd - ipw `l ick ye`i `nrh

(`,fq `nw `aa) "daexn"ae .ipw `l ye`ic `ler

.'ek dpew epi`y ye`il oipn :`ler xn` inp

(`,ciw my) "`xza lfebd"ac :mz epiax dywde

xn` ,olfbe apbc opaxe oerny iaxc `zbelt iab

lkd ixac - recia la` ,mzqa zwelgn :`ler

ye`i mewn lkac :mz epiax xne`e .dpew ye`i

daxwdl xyk `diy oaxw oiprl wx ,`lerl dpew

devnc meyn ,ipw `lc "daexn"ae `kd xn`w

`lerl jixt jenqac ,rcze .`id dxiara d`ad

jixt `le ,'ek "gahe xkn jk xg`e yicwde apb"n

e`l `de ,dynge drax`n xht i`n` :dtebn

ye`i i`ce `l` !ipw `l ye`i i` gahw ycwdc

jixt ikdle .daxwd oiprl wx ,ipw ilin lkl

ie`x `nl` - zxk aiig uegac dlr `ipzcn

ipw daxwd oiprl elit`e ,`ed cren ld` gztl

`ax wiqnc ,jenqa :wgvi epiaxl dywe .ye`i

`ail`e ,ycwd zryn wx ely opi` zecleec

ye`i `lerl i`e .`ibeqd gkenck ,xn`w `lerc

zryn epiidc ,ye`i zryn jgxk lr `d - ipw

:dyw cere !eed dicic dizeclee dizefib ,daipb

`de ,xity iz` - ipw ye`i i`c rnync

opgei iax `kt` jixt (a,gq `nw `aa) "daexn"a

xg`l la` ye`i iptl diaeig :xn`c ,yiwl yixl

apbn ,xken `ed elye gaeh `ed ely ye`i

`nili` ?zni` ,'ek xkne gah jk xg`e yicwde

.ye`i xg`l `hiyt `l` ,yecw in - ye`i iptl

yicwd `l ik ?yicwd `ixi` i`n - ipw ye`i i`e

elye gaeh `ed elyc ,dynge drax`n xeht inp

yixl mzd ipynck iiepyl `kile !xken `ed

m`c - apb ziaa milra edeyicwdy oebk :yiwl

`d - "dizciar i`n zxk" `lerl jixtw i`n ok

cren ld` gztl ie`x `dc ,xity zxk aiigzn

lkac :wgvi epiaxl d`xpe !milra eyicwdy oeik

"`xza lfebd"c i`de ,ipw `l ye`i `lerl mewn

`xwirnc ,myd iepiye ye`i ied (`,ciw my)

my) "daexn"a xn`ck ,`fxa` `zyde `kyn

iepiye ye`i ied inp oaxw iabc ab lr s`e .(a,eq

iepw epi`c oeik ,mewn lkn - ycwd `zyde oileg `xwirn :(`,fq) mzd inp opixn`ck ,myd

d`ad devn meyn daxwdl `pngx dilqt - mcew el iepw did `le ,yicwdy zngn `l`

,dxiara d`ad devn aiyg ded `l - ycwdd mcew el iepw did m` ,edine .dxiara

fefbil - miebd on `q` ezipaf ik :ixkpee` edpdl `ped ax edl xn`c ,(`,l) dkeqa gkenck

d`ad devn ded `l ez - dil epw i`c rnyn .myd iepiya edppwile :jixte .'ek edpi`

:cere .dxiara d`ad devnl yiig `lc ipngp xa wgvi iaxk xaqc xnel wgece .dxiara

e .miayd iptn `zpwz opax da ecar `zllhnc `xeyk i`d :mzd opixn`opira `l dkeqa

`nw `aa) "`nw lfebd" yixa xn`c `de .xenb oipw epw i` oky lk ,dxiara d`ad devn aiyg `l - opaxc `zpwza diipw ike ,dxiara d`ad devn meyn `l` `lqtin `le ,"mklyn"
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ב  סעיף שבת במוצאי ערבית דין רצג סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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øð àìá [ã בשמים ובלא -12.

zetqede mipeiv
סי'8) כדלהלן מוצ"ש מליל החל ימים ג' מתענה אם וכן

שהרי  במוצ"ש והנר הבשמים על יברך ששם (אלא ס"י רצט
בביתו). הוא נמצא

מצוה. לדבר כשאינו הדין להלן וראה
שאין 9) התחום על להחשיך שמותר ס"ה שו סי' כדלקמן

האסור  לדבר בשבת עצמו את שמזמין משום אלא איסורו
חפציך  חפצך, שנאמר מצוה לצורך התירו זו הזמנה  היום,

מותרים. שמים חפצי אסורים
ס"ה),10) רסא (סי' הלילה קודם זמניות ורביע שעה דהיינו

מהזריחה  היום שעות את שמחשבים בסידורו רבנו ולשיטת
קודם  זמניות ורבע שעה הוא המנחה" "פלג השקיעה, עד

השקיעה.
לעיל11) Ò"·עד"ז ‡Ú 'ÈÒ(ולמעלה המנחה ש(מפלג :

לעולם  שנהג מי ואף יהודה לר' תפלה לענין גמור לילה הוא
במוצאי  אפילו יהודה רבי דברי על לסמוך יכול כחכמים

בלילה. להתפלל לו אפשר שאי אונס איזה במקום שבת
È"Ò Ëˆ¯ 'ÈÒ·Â הבדלה לגבי האונס אם שאפילו משמע

גם  להתפלל יכול מכלֿמקום ערבית, לענין נאנס ולא בלבד,
קודם  להבדיל שרשאי אף לעשות ראוי (וכך מוקדם ערבית

ערבית). תפלת
(ודלא 12) במוצ"ש שניהם על יברך אלא ס"י, רצט סי'

ובמוצ"ש  הבשמים על שיברך סק"ג מש"ז רצז סי' כפמ"ג
שוב). יברך

א.13) סעיף כנ"ל
יום 14) מבעוד גם שמע קריאת לקרוא יכול ומכלֿמקום

(אף  ס"ב רסז סי' כדלעיל לתפלה גאולה לסמוך כדי
סק"ה. כאן המג"א שכתב כפי ודלא ביחיד, שמתפלל
קודם  ק"ש קורא כולו שהצבור כר"ת שנוהגים ובמקומות
וראה  א)). ס"ק (קו"א כך לנהוג להעדיף יש הכוכבים צאת

סוסי"ב. תפט סי' לקמן
תוספת 15) לצורך מוקדם (כשמתפלל ס"ב רסז בסי' עד"ז

לתפילה). גאולה סמיכת ומבטל מצוה דבר שהיא שבת
לא  הסעיף בתחלת המוזכר מצוה' ה'דבר שגם משמע מכאן
אלא  התחום, על להחשיך לו מותר מדוע (רק) לבאר בא
אסור  כן ואם מוקדם, להתפלל לו מותר מדוע (גם) לבאר
אמנם  מצוה. דבר שאינו אונס מחמת מוקדם להתפלל לו
להתפלל  לו אסור שיהיה אונן (לגבי משמע ס"ב עא בסי'
התפילה  שאת כמג"א)) ודלא הט"ז כדעת (והוא במוצ"ש
קריאתֿשמע  את ואילו שיהיה, אונס בכל להקדים מותר
כלל) (בדרך קורא כולו שהצבור במקום רק להקדים מותר

א. ס"ק מקו"א לעיל שהובאה וכסברא צה"כ, קודם

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

פירות ‡ מליאה ידו והוציא היחיד ברשות עומד היה
אסור  לכרמלית) אפילו (או עשרה בתוך הרבים לרשות
שבת  למוצאי עד מעשרה מעלה דרך אפילו להחזירה

על  שבת למוצאי עד כך תלויה ידו להיות חכמים שקנסוהו
לרשות  היחיד מרשות עקירה ועשה דבריהם על שעבר

לכרמלית: או הרבים
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לא · בשוגג אבל במזיד כן כשעשה אמורים דברים במה
עומד  שהוא חצר לאותה להחזירה ומותר חכמים קנסוהו
שלו  שתיהן אפילו אחרת לחצר להושיטה אסור אבל בה
מושיט  משום בו שאין בענין הוא ואפילו עירוב צריך שאין
כגון  הרבים רשות דרך היחיד לרשות היחיד מרשות
מפסיק  הרבים רשות ורוחב זו כנגד זו הן אלו שחצרות
רשות  אורך שאין אלא אחת בדיוטא הן אפילו או ביניהן
לפניהן  מהלכת הרבים שרשות כלל ביניהן מפסיק הרבים
חייב  אינו היחיד לרשות היחיד מרשות והמושיט ביניהן ולא
פי  על אף במשכן שהיה כמו באמצע הרבים כשרשות אלא
שנתכוין  מחשבתו תתקיים שלא כדי כאן חכמים אסרו כן
אחרת  לחצר להושיטן לו נתיר שאם זו מחצר הפירות לפנות
ישליכן  אחרת פעם שמא לגזור ויש מחשבתו נתקיימה הרי
שלא  כיון חצר לאותה כשמחזירה אבל הרבים לרשות

בזה: כלום לגזור אין מחשבתו נתקיימה

אם ‚ אבל הרבים לרשות כשהוציאה אמורים דברים במה
אחרת  לחצר אפילו להושיטה מותר לכרמלית הוציאה

לגזרה: גזרה שהיא משום זו גזרה גזרו לא שבכרמלית

סעיפים: ג' ובו לרשות מרשות כלי המושיט דין שמח סימן ב חלק

לטלטל ‡ שיכול הרבים ברשות אמות ד' לו יש אדם כל
שזה  הקבלה מפי ולמדו תחתיו איש שבו שנאמר בהם
הרבים  ברשות אדם כל יטלטל שלא טלטול לענין נאמר

דהיינו תחתיו כמדת אמות אלא ג' שהוא גופו אורך כמדת
באמה  לו מודדים לפיכך ורגליו ידיו בה לפשוט כדי ואמה
ראש  עד בל"א) עלינבוגי"ן (שקורין (ממרפיקו דהיינו שלו

זה). שם על אמה הנקראת הארוכה אצבע

יש  שלו אמות בד' שהרי קטנו לפי והקטן גדלו לפי הגדול
ננס  הוא ואם ורגליו וידיו גופו אורך פשיטות כדי בהן
שלא  ונמצא גדול וגופו קטנה שאמתו דהיינו באיבריו
כל  של בינוניות אמות ד' לו נותנים אמותיו ד' לו יספיקו

טפחים. ששה מהן אחת שכל אדם

שלו  אמות לו שמודדין ובין בינונית אמות לו שמודדין ובין
להחמיר: מצומצמות אותן מודדין

ד'· של אלכסון דהיינו ואלכסונן הן שאמרו אמות ארבע
שבמגרשי  לפי אמה חומשי וג' אמות ה' שהוא ד' על
את  בהם נאמר שהרי זויות להם ויש מרובעים שהן הערים
וגו' להם יהיה זה בהם נאמר זויות היא ופאה וגו' נגב פאת
היחיד  רשות כגון שבת שובתי כל יהיה כזה חכמים ודרשו
וכן  זויות בו שתהיינה מרובע ג"כ יהיה ד' על ד' שהוא
כדי  עגולות ולא מרובעות הן שבת תחום של אלפים
שלא  הרבים ברשות אמות ד' העברה וגבי הזויות שישתכר
ריבוע  של האלכסון שם שיהא צריך ועיגול ריבוע שייך
הזויות. מחמת המרובע במשך שיש העודף הוא שהאלכסון

אבל  פטור חומשים וג' ה' עד אמות שמד' שאומר מי ויש
מותר  ד' תוך אבל לדבריו לחוש [ו]יש סופרים מדברי אסור

שלא  רק ד' בסוף ולהניח ד' מתחלת ליטול אפילו לכתחילה
לד': חוץ יוציא

כן ‚ אם אלא חייב אינו הרבים ברשות אמות ד' המעביר
וחזר  אמות ד' בתוך עמד אם אבל אחת בהליכה העביר
עמד  אבל לפוש כשעמד אמורים דברים במה פטור. והלך

כמהלך. זה הרי משאו לתקן

אפילו  אמות לד' חוץ חפץ להוציא אסור סופרים ומדברי
החפץ  מניח אפילו או אמות ד' תוך לפוש יושב או בעומד
גזרה  אמות לד' חוץ ומוליכו וחוזר אמות ד' תוך בארץ

אחת. בהליכה אמות ד' יעבירנו שמא

מטעם  יום של בעצומו זה על גזרו בכרמלית ואפילו
בבין  אבל שנ"ב בסי' זה שיתבאר על גזרו לא השמשות

על  גזרו הרבים ברשות אבל הרשות לדבר אפילו בכרמלית
יוכל  שבקל לפי מצוה לדבר אפילו השמשות בבין אפילו זה
אחת. בהליכה אמות ד' שיעבירנו תורה של איסור לידי לבא

הרבים  לרשות היחיד מרשות הוצאה על גזרו זה מטעם וכן
מצוה  לדבר השמשות בבין אפילו מניח וזה עוקר זה ע"י

ת"ט: בסי' כמ"ש יד כלאחר הוצאה על וכן

אלא „ אמות לד' חוץ החפץ מוציא אחד כשאדם זה וכל
חפץ  לעקור לאדם לו מותר אבל בינתיים הנחה שעושה
אמותיו  ד' בתוך שאצלו לחבירו וליתנו הרבים מרשות
כמה  הולך שהחפץ אע"פ שאצלו לחבירו יתננו וחבירו
אמות. ד' מעביר אינו אחד שכל כיון הרבים ברשות מילין

בה  שקנה העיר לתחום חוץ החפץ יוציאו שלא ובלבד
קונה  שאינו הפקר של חפץ הוא כן אם אלא שביתה החפץ

כלל: שביתה

לחבירו ‰ וחבירו לחבירו שנותנו זה היתר אין ומכלֿמקום
או  בכרמלית אמות לד' חוץ טלטול לענין אלא מועיל
לרשות  היחיד מרשות טלטול לענין לא אבל הרבים ברשות
ואחד  בפנים עומד אחד אם (אפילו לכרמלית או הרבים
מידו  נוטלו שבחוץ וזה החפץ מושיט שבפנים וזה בחוץ
אפילו  סופרים מדברי אסור אעפ"כ מניח וזה עוקר שזה
אלא  של"א בסי' שנתבאר כמו מצוה לדבר ואפילו בכרמלית
ש"א): בסי' שנתבאר כמו הקודש כתבי בזיון משום כן אם

Â שיש כגון זה של בתוך זה של אמותיו מקצת שנים היו
שלא  ובלבד באמצע ואוכלים מביאין אמות ו' ביניהן
שלשה  היו חבירו של לתוך שלו מתוך אחד כל יוציא
שמונה  החיצונים ב' שבין כגון ביניהם מובלע והאמצעי
שד' במה מהחיצונים אחד כל עם מותר האמצעי אמות

זה: עם זה אסורים והם שלהם בתוך מובלע שלו אמות

סעיפים: ו' ובו הרבים ברשות אמות ארבע דין שמט סימן ב חלק

הרבים ‡ לרשות ידו ומוציא היחיד ברשות אדם עומד
ואין  כאן ומניחן מכאן שנוטלן חפצים שם ומטלטל
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קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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סי'8) כדלהלן מוצ"ש מליל החל ימים ג' מתענה אם וכן

שהרי  במוצ"ש והנר הבשמים על יברך ששם (אלא ס"י רצט
בביתו). הוא נמצא

מצוה. לדבר כשאינו הדין להלן וראה
שאין 9) התחום על להחשיך שמותר ס"ה שו סי' כדלקמן

האסור  לדבר בשבת עצמו את שמזמין משום אלא איסורו
חפציך  חפצך, שנאמר מצוה לצורך התירו זו הזמנה  היום,

מותרים. שמים חפצי אסורים
ס"ה),10) רסא (סי' הלילה קודם זמניות ורביע שעה דהיינו

מהזריחה  היום שעות את שמחשבים בסידורו רבנו ולשיטת
קודם  זמניות ורבע שעה הוא המנחה" "פלג השקיעה, עד

השקיעה.
לעיל11) Ò"·עד"ז ‡Ú 'ÈÒ(ולמעלה המנחה ש(מפלג :

לעולם  שנהג מי ואף יהודה לר' תפלה לענין גמור לילה הוא
במוצאי  אפילו יהודה רבי דברי על לסמוך יכול כחכמים

בלילה. להתפלל לו אפשר שאי אונס איזה במקום שבת
È"Ò Ëˆ¯ 'ÈÒ·Â הבדלה לגבי האונס אם שאפילו משמע

גם  להתפלל יכול מכלֿמקום ערבית, לענין נאנס ולא בלבד,
קודם  להבדיל שרשאי אף לעשות ראוי (וכך מוקדם ערבית

ערבית). תפלת
(ודלא 12) במוצ"ש שניהם על יברך אלא ס"י, רצט סי'

ובמוצ"ש  הבשמים על שיברך סק"ג מש"ז רצז סי' כפמ"ג
שוב). יברך

א.13) סעיף כנ"ל
יום 14) מבעוד גם שמע קריאת לקרוא יכול ומכלֿמקום

(אף  ס"ב רסז סי' כדלעיל לתפלה גאולה לסמוך כדי
סק"ה. כאן המג"א שכתב כפי ודלא ביחיד, שמתפלל
קודם  ק"ש קורא כולו שהצבור כר"ת שנוהגים ובמקומות
וראה  א)). ס"ק (קו"א כך לנהוג להעדיף יש הכוכבים צאת

סוסי"ב. תפט סי' לקמן
תוספת 15) לצורך מוקדם (כשמתפלל ס"ב רסז בסי' עד"ז

לתפילה). גאולה סמיכת ומבטל מצוה דבר שהיא שבת
לא  הסעיף בתחלת המוזכר מצוה' ה'דבר שגם משמע מכאן
אלא  התחום, על להחשיך לו מותר מדוע (רק) לבאר בא
אסור  כן ואם מוקדם, להתפלל לו מותר מדוע (גם) לבאר
אמנם  מצוה. דבר שאינו אונס מחמת מוקדם להתפלל לו
להתפלל  לו אסור שיהיה אונן (לגבי משמע ס"ב עא בסי'
התפילה  שאת כמג"א)) ודלא הט"ז כדעת (והוא במוצ"ש
קריאתֿשמע  את ואילו שיהיה, אונס בכל להקדים מותר
כלל) (בדרך קורא כולו שהצבור במקום רק להקדים מותר

א. ס"ק מקו"א לעיל שהובאה וכסברא צה"כ, קודם

•
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פירות ‡ מליאה ידו והוציא היחיד ברשות עומד היה
אסור  לכרמלית) אפילו (או עשרה בתוך הרבים לרשות
שבת  למוצאי עד מעשרה מעלה דרך אפילו להחזירה

על  שבת למוצאי עד כך תלויה ידו להיות חכמים שקנסוהו
לרשות  היחיד מרשות עקירה ועשה דבריהם על שעבר

לכרמלית: או הרבים
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לא · בשוגג אבל במזיד כן כשעשה אמורים דברים במה
עומד  שהוא חצר לאותה להחזירה ומותר חכמים קנסוהו
שלו  שתיהן אפילו אחרת לחצר להושיטה אסור אבל בה
מושיט  משום בו שאין בענין הוא ואפילו עירוב צריך שאין
כגון  הרבים רשות דרך היחיד לרשות היחיד מרשות
מפסיק  הרבים רשות ורוחב זו כנגד זו הן אלו שחצרות
רשות  אורך שאין אלא אחת בדיוטא הן אפילו או ביניהן
לפניהן  מהלכת הרבים שרשות כלל ביניהן מפסיק הרבים
חייב  אינו היחיד לרשות היחיד מרשות והמושיט ביניהן ולא
פי  על אף במשכן שהיה כמו באמצע הרבים כשרשות אלא
שנתכוין  מחשבתו תתקיים שלא כדי כאן חכמים אסרו כן
אחרת  לחצר להושיטן לו נתיר שאם זו מחצר הפירות לפנות
ישליכן  אחרת פעם שמא לגזור ויש מחשבתו נתקיימה הרי
שלא  כיון חצר לאותה כשמחזירה אבל הרבים לרשות

בזה: כלום לגזור אין מחשבתו נתקיימה

אם ‚ אבל הרבים לרשות כשהוציאה אמורים דברים במה
אחרת  לחצר אפילו להושיטה מותר לכרמלית הוציאה

לגזרה: גזרה שהיא משום זו גזרה גזרו לא שבכרמלית

סעיפים: ג' ובו לרשות מרשות כלי המושיט דין שמח סימן ב חלק

לטלטל ‡ שיכול הרבים ברשות אמות ד' לו יש אדם כל
שזה  הקבלה מפי ולמדו תחתיו איש שבו שנאמר בהם
הרבים  ברשות אדם כל יטלטל שלא טלטול לענין נאמר

דהיינו תחתיו כמדת אמות אלא ג' שהוא גופו אורך כמדת
באמה  לו מודדים לפיכך ורגליו ידיו בה לפשוט כדי ואמה
ראש  עד בל"א) עלינבוגי"ן (שקורין (ממרפיקו דהיינו שלו

זה). שם על אמה הנקראת הארוכה אצבע

יש  שלו אמות בד' שהרי קטנו לפי והקטן גדלו לפי הגדול
ננס  הוא ואם ורגליו וידיו גופו אורך פשיטות כדי בהן
שלא  ונמצא גדול וגופו קטנה שאמתו דהיינו באיבריו
כל  של בינוניות אמות ד' לו נותנים אמותיו ד' לו יספיקו

טפחים. ששה מהן אחת שכל אדם

שלו  אמות לו שמודדין ובין בינונית אמות לו שמודדין ובין
להחמיר: מצומצמות אותן מודדין

ד'· של אלכסון דהיינו ואלכסונן הן שאמרו אמות ארבע
שבמגרשי  לפי אמה חומשי וג' אמות ה' שהוא ד' על
את  בהם נאמר שהרי זויות להם ויש מרובעים שהן הערים
וגו' להם יהיה זה בהם נאמר זויות היא ופאה וגו' נגב פאת
היחיד  רשות כגון שבת שובתי כל יהיה כזה חכמים ודרשו
וכן  זויות בו שתהיינה מרובע ג"כ יהיה ד' על ד' שהוא
כדי  עגולות ולא מרובעות הן שבת תחום של אלפים
שלא  הרבים ברשות אמות ד' העברה וגבי הזויות שישתכר
ריבוע  של האלכסון שם שיהא צריך ועיגול ריבוע שייך
הזויות. מחמת המרובע במשך שיש העודף הוא שהאלכסון

אבל  פטור חומשים וג' ה' עד אמות שמד' שאומר מי ויש
מותר  ד' תוך אבל לדבריו לחוש [ו]יש סופרים מדברי אסור

שלא  רק ד' בסוף ולהניח ד' מתחלת ליטול אפילו לכתחילה
לד': חוץ יוציא

כן ‚ אם אלא חייב אינו הרבים ברשות אמות ד' המעביר
וחזר  אמות ד' בתוך עמד אם אבל אחת בהליכה העביר
עמד  אבל לפוש כשעמד אמורים דברים במה פטור. והלך

כמהלך. זה הרי משאו לתקן

אפילו  אמות לד' חוץ חפץ להוציא אסור סופרים ומדברי
החפץ  מניח אפילו או אמות ד' תוך לפוש יושב או בעומד
גזרה  אמות לד' חוץ ומוליכו וחוזר אמות ד' תוך בארץ

אחת. בהליכה אמות ד' יעבירנו שמא

מטעם  יום של בעצומו זה על גזרו בכרמלית ואפילו
בבין  אבל שנ"ב בסי' זה שיתבאר על גזרו לא השמשות

על  גזרו הרבים ברשות אבל הרשות לדבר אפילו בכרמלית
יוכל  שבקל לפי מצוה לדבר אפילו השמשות בבין אפילו זה
אחת. בהליכה אמות ד' שיעבירנו תורה של איסור לידי לבא

הרבים  לרשות היחיד מרשות הוצאה על גזרו זה מטעם וכן
מצוה  לדבר השמשות בבין אפילו מניח וזה עוקר זה ע"י

ת"ט: בסי' כמ"ש יד כלאחר הוצאה על וכן

אלא „ אמות לד' חוץ החפץ מוציא אחד כשאדם זה וכל
חפץ  לעקור לאדם לו מותר אבל בינתיים הנחה שעושה
אמותיו  ד' בתוך שאצלו לחבירו וליתנו הרבים מרשות
כמה  הולך שהחפץ אע"פ שאצלו לחבירו יתננו וחבירו
אמות. ד' מעביר אינו אחד שכל כיון הרבים ברשות מילין

בה  שקנה העיר לתחום חוץ החפץ יוציאו שלא ובלבד
קונה  שאינו הפקר של חפץ הוא כן אם אלא שביתה החפץ

כלל: שביתה

לחבירו ‰ וחבירו לחבירו שנותנו זה היתר אין ומכלֿמקום
או  בכרמלית אמות לד' חוץ טלטול לענין אלא מועיל
לרשות  היחיד מרשות טלטול לענין לא אבל הרבים ברשות
ואחד  בפנים עומד אחד אם (אפילו לכרמלית או הרבים
מידו  נוטלו שבחוץ וזה החפץ מושיט שבפנים וזה בחוץ
אפילו  סופרים מדברי אסור אעפ"כ מניח וזה עוקר שזה
אלא  של"א בסי' שנתבאר כמו מצוה לדבר ואפילו בכרמלית
ש"א): בסי' שנתבאר כמו הקודש כתבי בזיון משום כן אם

Â שיש כגון זה של בתוך זה של אמותיו מקצת שנים היו
שלא  ובלבד באמצע ואוכלים מביאין אמות ו' ביניהן
שלשה  היו חבירו של לתוך שלו מתוך אחד כל יוציא
שמונה  החיצונים ב' שבין כגון ביניהם מובלע והאמצעי
שד' במה מהחיצונים אחד כל עם מותר האמצעי אמות

זה: עם זה אסורים והם שלהם בתוך מובלע שלו אמות

סעיפים: ו' ובו הרבים ברשות אמות ארבע דין שמט סימן ב חלק

הרבים ‡ לרשות ידו ומוציא היחיד ברשות אדם עומד
ואין  כאן ומניחן מכאן שנוטלן חפצים שם ומטלטל
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שלא  ובלבד היחיד לרשות אליו ויביאם ישכח שמא חוששין
במקום  עומד שהוא ואע"פ הרבים ברשות אמות ד' יעבירם
ממקום  אמות ד' החפץ מוליך שבידו רק היחיד ברשות אחד
ומטלטל  הרבים ברשות אדם עומד וכן חייב מונח שהיה

היחיד ברשות אצלו:חפצים יביאם שמא חוששים ואין

חפצים · כשהם לכך חוששים שאין אמורים דברים במה
ברשות  אלא בה עומד שהוא ברשות לו צריכים שאינם
ידו  ופושט זו ברשות שעומד כגון בלבד בה שמטלטל
המפתח  שאין שם בו ופותח מפתח שם ונוטל השניה לרשות
ברשות  בלבד שם אלא בה שעומד ברשות כאן לו צריך
שאינם  חפצים משאר בו כיוצא כל וכן בה פותח שהוא

שם. אלא כאן לו צריכים

לרשות  ראשו ויוציא היחיד ברשות אדם יעמוד לא אבל
ורובו  ראשו הכניס כן אם אלא להפך או שם וישתה הרבים
יש  המים לאלו צריך שהוא שכיון שותה שהוא  למקום

בזה. כיוצא בכל וכן אליו ויביאם ישכח שמא לחוש

ולשתות  הרבים ברשות או היחיד ברשות לעמוד מותר אבל
לגזרה. גזרה גזרו שלא להפך או בכרמלית

ונכנסים  אותם ושותה זו מרשות המים שעוקר פי על (ואף
מוציא  ונמצא הנחתן נעשית ושם זו ברשות שהם למעיו
מעט  המים נחו שכבר כיון כלום בכך אין לרשות מרשות
שהוא  כיון פטור מקום הוא ופיו למעיו שנכנסו קודם בפיו
בסימן  וכמ"ש האחרת ברשות הוא ופיו זו ברשות עומד
לרשות  מכרמלית להכניס אסרו ולא כן סוברים שיש שמ"ז
משום  אלא שמ"ו בסי' כמ"ש פטור מקום דרך אפילו היחיד
פטור  במקום בינתיים הנחה בלי כך להכניס יבא שמא גזרה
כלל  אפשר שאי כלל לגזור שייך לא כאן אבל שם כמ"ש

שיבלעם. טרם בפיו מעט המים ינוחו שלא

כאותה  הוא אלא פטור מקום אינו שפיו לומר תמצי אם ואף
שיש  שמ"ז בסי' כמ"ש [לשם] (משם) שהוציאו רשות
וכשבולעם  רשות באותה המים שנחו ונמצא כן סוברים
מרשות  מוציא הוא הרי אחרת שברשות למעיו ומכניסם
לגמרי  הנחתן היא זו המים שבליעת י"ל מכלֿמקום לרשות,
שנבלעו  שכיון לפי למעיו נכנסים ששוב מה כלל לחוש ואין

גופו): לגבי בטלים הם הרי בגופו

לרשות ‚ ירוק או וישתין היחיד ברשות אדם יעמוד לא
חייב. רק או השתין ואם להפך או הרבים

הולכים  אם ספק זה הרי שם והשתין לחוץ אמתו הוציא ואם
היח  ברשות גוף של מחלל רגלים המי עקירת ונמצא אחר יד

האמה  מן יציאתם אחר או וחייב היחיד מרשות שהוציא
ואפילו  להחמיר תורה של וספק ופטור הרבים ברשות שהוא
אסור. להפך או לכרמלית הרבים מרשות או היחיד מרשות

ואסור  ספק זה הרי שם ורק לחוץ ראשו הוציא אם וכן

להפך  או לכרמלית הרבים מרשות או היחיד מרשות אפילו
שפיו  אומרים ויש שרקק קודם בפיו מעט נח שהרוק ואף
זו  אין מכלֿמקום פטור, מקום הוא האחרת שברשות
ממקום  שם הונח ולא הואיל פטור במקום הנחה חשובה
בסי' שנתבאר כמו האחרת לרשות שהוציאו אחרי אחר

שמ"ז:

יהלך „ שלא שאומר מי יש לזרקו ומוכן מפיו שנתלש רוק
הדין  והוא שירוק עד הרבים ברשות אמות ד' בו
כי  בכרמלית המקילין ביד למחות אין ומכלֿמקום בכרמלית

הרבים: ברשות אפילו מתירים יש

ד' ובו לרשות מרשות ורובו ראשו המוציא דין שנ סימן ב חלק

סעיפים:

כלי ‡ או ידו ויחבר הרבים ברשות אדם יעמוד לא
הגג  לאורך מונחת ארוך צנור כעין שהיא למזחילה
לפי  ממנה המים ולקבל לגג סמוך טפחים שלשה בתוך
והיא  והואיל ממנה כשואב הוא אליה כלי או ידו שהמחבר
כגג  חשובה היא והרי לגג טפחים ג' בתוך כולה) (מונחת
מהגג  ומוציא כשואב שהוא נמצא לבוד תורת משום עצמו
אם  אפילו ולפיכך הרבים לרשות היחיד רשות שהוא עצמו
רשות  שאינה ד' רחבה ואינה עשרה גבוהה אינה המזחילה
והוא  הואיל אליה כלי או ידו לחבר אסור עצמה מצד היחיד

מהגג. ומוציא כשואב

למזחילה  ג' תוך ידיו אפילו האויר מן לקלוט מותר אבל
כשואב  נחשב שיהא זה (לענין לבוד בהם אומרים אין
רשות  שהיא ד' ורחבה עשרה גבוה הוא אם ואפילו ממנה)
ממנה  הנוטפים המים האויר מן ולקבל לקלוט מותר היחיד
למעלה  שקולטן בין עצמו מהגג לנוטפים הדין והוא
אויר  מעשרה שלמעלה מפני מעשרה למטה בין מעשרה

הוא: הרבים רשות מעשרה ולמטה הוא פטור מקום

צנור · סתם וכן הגג מן טפחים ג' בולטת מזחילה היתה
כגג  חשובים אינם הגג מן טפחים ג' ובולט ארוך שהוא
והוא  המים לקבל אליהם כלי או ידו לחבר ומותר עצמו
רוחב  בהם יש שאם מעשרה למטה והם ד' על ד' בהם שאין
וכשמחבר  ככרמלית הם עכ"פ מעשרה למטה הם אפילו ד'
מכרמלית  ומוציא כשואב הוא הרי אליהם כלי או ידו
ד' בהם שאין אף מעשרה למעלה הם ואם הרבים לרשות
היחיד  רשות הם שאז ד' בהם יהא שמא גזירה משום אסור
מכלֿמקום  תחתיהם, בוקעים שהגדיים ואע"פ גמורה.
הרי  היחיד רשות שהוא הגג מן ויוצאים בולטים והם הואיל
כמו  היחיד כרשות שהם היחיד רשות כחורי נדונים הם

שמ"ה: בסימן שנתבאר

ובו  לשתות הרבים ברשות לצינור ידו המושיט דין שנא סימן ב חלק

סעיפים: ב'
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

- mipezgza dxic oipr "edn" x`azpy ixg`l]
.ef dxic "mipwzne miyer cvik" x`al jixv

[:jiynny edfe

,íéðåúçúá åæ äøéãå äæ éåìéâ íéëéùîî êéàå
.àëôäúàå àéôëúà úðéçá éãé ìò àåä

בידיעה  (שגם ית' לו דירה ייעשה שהעולם כדי
צריכים  ית'), בידיעתו שהיא כפי האמת תאיר שלנו
דירה  להיות ראוי שיהי' אותו להכין ישראל בני
היא  הדירה" ו"הכנת הקב"ה, של קדושתו להשראת
בשם  הנקראים עבודה, אופני שני ידי על

ו"אתהפכא". "אתכפיא"

פירוש:

כופה  שהאדם היינו כפי', מלשון - "אתכפיא"
ית', רצונו על מלעבור עצמו את ומונע יצרו את
באים  ומזה מקרבו; הרע את מסיר הוא זה ידי ועל
מלשון  - "אתהפכא" יותר, גבוה לשלב אח"כ
כלי  . . "להיות לטוב נתהפך שהרע היינו הפיכה,
טוב  מביאים זה ידי ועל - ב"ה", איןֿסוף לאור

העולם. בתוך וקדושה

äøéã åì úåùòì íéöåøù íãå øùá êìîä ìùîë
êåìëì ìëî ìëéää úåðôì íéëéøöù ,äàð
äèî ,íéàð íéìë íù øãñì ë"çàå ,'åë óåðéèå

.äøåðîå àñë ïçìåùå
להקב"ה  ה"דירה" בהכנת אלה פרטים שני
ידי  על והעבודה "אתכפיא" ידי על ה' (עבודת
נאה  דירה ותיקון עשיית עלֿדרך הם "אתהפכא"),
ענינים  שני ידי על להבדיל, בשרֿודם למלך
הסרת  ידי על המקום, נקיון כלליים: ושלבים
דירה  כלי וסידור הכנסת ואח"כ והלכלוך, הטינוף
דברים  לד' כלל בדרך הנחלקים - ומתאימים נאים
כסא  שולחן מטה אלישע), הנביא גבי (המנויים
ועומדת  מוכנה הדירה נעשית זה ידי שעל - מנורה

בתוכה. ולדור להכנס יוכל שהמלך

äãáòì ïãò ïâá åäçéðéå ù"îë ,íãàä úãåáò ïë
-úåöî ç"îø åæ äãáòì ì"æø åøîàå ,äøîùìå

.äùòú-àì ä"ñù åæ äøîùìå äùò
כדי  הנה בשרֿודם, במלך שבמשל, כשם
יוכל  שהמלך לכך ומוכנה ראוי' תהי' שהדירה
דברים, שני להיות צריכים בתוכה, ולדור להכנס

הוא  כן כמו - נאים כלים והכנסת הלכלוך הסרת
שיוכל  העולם את להכין האדם בעבודת בנמשל,
גילוי  בו שיהי' מקום (היינו ית' לו דירה להיות
עבודות: שתי יש - ב"ה) איןֿסוף אור והשראת

מצוותֿעשה. וקיום לאֿתעשה מצוות שמירת

בתחילת  תיכף אלה פרטים שני שמצינו וכפי
עדן, בגן הראשון אדם בהיות עוד הבריאה,
והן  "לעבדה", מצותֿעשה, בקיום הן שנצטווה

"לשמרה". לאֿתעשה, בשמירת

[:`ed 'dyr'e 'dyrzÎ`l' oia lcadde]

òøä úøòáå ,òøä øòáì íä äùòú-àìä ,åðééäã
.å"ç óåðéèå êåìëì íåù äéäé àìù ,êáø÷î

בשביל  הוא לאֿתעשה מצוות של ענינן
שום  בו ייכנס שלא האדם, של הרוחנית" "הנקיות

מרע"). ("סור רע

הרע  "ובערת הציווי של הפנימי התוכן וזהו
כדי  מקרבו הרע את לבער צריך שהאדם מקרבך",

אלקות. להשראת מוכן וכלי "נקי" שיהי'

ìùî-êøã-ìò íä ["áåè äùòå"] äùò-úåöîäå
.íéàð íéìë øåãéñå ïå÷éú

"כלים  עשיית הוא מצוותֿעשה של ענינן
ב"ה. איןֿסוף אור להשראת נאים"

ïéðò àåäù ,íéðåúçúá äøéãä äéäé äæ-éãé-ìòù
.äèîì ä"á óåñ-ïéà øåà úëùîäå éåìéâ

.(íìòäá äëùîää äúòå ,àáì ãéúòì)
בין  הבדל שיש רבינו מוסיף המוסגר במאמר

לנמשל: המשל

סידור  תיקון בשרֿודם מלך אצל הנ"ל במשל
זה  ידי שעל בלבד, "הכנה" אלא אינו הדירה
יוכל  שהמלך כדי ועומדת מוכנה הדירה נעשית

(וכנ"ל); בתוכה ולדור להכנס

בנוסף  הנה מצוותֿעשה, קיום בנמשל, אבל
נאים") כלים וסידור "תיקון (כעין הכנה שזהו לכך
הרי  - לדירתו אח"כ ליכנס המלך יוכל זה ידי שעל

בפועל. למטה יומשך ית' שאורו הגורם גם הוא

מעשיית  משל להביא ניתן מקום שמכל אלא
דר  אינו עדיין שהמלך כזה באופן למלך דירה
יוכל  שהמלך כדי אותה מכינים ורק בפועל בתוכה
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רכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

שלא  ובלבד היחיד לרשות אליו ויביאם ישכח שמא חוששין
במקום  עומד שהוא ואע"פ הרבים ברשות אמות ד' יעבירם
ממקום  אמות ד' החפץ מוליך שבידו רק היחיד ברשות אחד
ומטלטל  הרבים ברשות אדם עומד וכן חייב מונח שהיה

היחיד ברשות אצלו:חפצים יביאם שמא חוששים ואין

חפצים · כשהם לכך חוששים שאין אמורים דברים במה
ברשות  אלא בה עומד שהוא ברשות לו צריכים שאינם
ידו  ופושט זו ברשות שעומד כגון בלבד בה שמטלטל
המפתח  שאין שם בו ופותח מפתח שם ונוטל השניה לרשות
ברשות  בלבד שם אלא בה שעומד ברשות כאן לו צריך
שאינם  חפצים משאר בו כיוצא כל וכן בה פותח שהוא

שם. אלא כאן לו צריכים

לרשות  ראשו ויוציא היחיד ברשות אדם יעמוד לא אבל
ורובו  ראשו הכניס כן אם אלא להפך או שם וישתה הרבים
יש  המים לאלו צריך שהוא שכיון שותה שהוא  למקום

בזה. כיוצא בכל וכן אליו ויביאם ישכח שמא לחוש

ולשתות  הרבים ברשות או היחיד ברשות לעמוד מותר אבל
לגזרה. גזרה גזרו שלא להפך או בכרמלית

ונכנסים  אותם ושותה זו מרשות המים שעוקר פי על (ואף
מוציא  ונמצא הנחתן נעשית ושם זו ברשות שהם למעיו
מעט  המים נחו שכבר כיון כלום בכך אין לרשות מרשות
שהוא  כיון פטור מקום הוא ופיו למעיו שנכנסו קודם בפיו
בסימן  וכמ"ש האחרת ברשות הוא ופיו זו ברשות עומד
לרשות  מכרמלית להכניס אסרו ולא כן סוברים שיש שמ"ז
משום  אלא שמ"ו בסי' כמ"ש פטור מקום דרך אפילו היחיד
פטור  במקום בינתיים הנחה בלי כך להכניס יבא שמא גזרה
כלל  אפשר שאי כלל לגזור שייך לא כאן אבל שם כמ"ש

שיבלעם. טרם בפיו מעט המים ינוחו שלא

כאותה  הוא אלא פטור מקום אינו שפיו לומר תמצי אם ואף
שיש  שמ"ז בסי' כמ"ש [לשם] (משם) שהוציאו רשות
וכשבולעם  רשות באותה המים שנחו ונמצא כן סוברים
מרשות  מוציא הוא הרי אחרת שברשות למעיו ומכניסם
לגמרי  הנחתן היא זו המים שבליעת י"ל מכלֿמקום לרשות,
שנבלעו  שכיון לפי למעיו נכנסים ששוב מה כלל לחוש ואין

גופו): לגבי בטלים הם הרי בגופו

לרשות ‚ ירוק או וישתין היחיד ברשות אדם יעמוד לא
חייב. רק או השתין ואם להפך או הרבים

הולכים  אם ספק זה הרי שם והשתין לחוץ אמתו הוציא ואם
היח  ברשות גוף של מחלל רגלים המי עקירת ונמצא אחר יד

האמה  מן יציאתם אחר או וחייב היחיד מרשות שהוציא
ואפילו  להחמיר תורה של וספק ופטור הרבים ברשות שהוא
אסור. להפך או לכרמלית הרבים מרשות או היחיד מרשות

ואסור  ספק זה הרי שם ורק לחוץ ראשו הוציא אם וכן

להפך  או לכרמלית הרבים מרשות או היחיד מרשות אפילו
שפיו  אומרים ויש שרקק קודם בפיו מעט נח שהרוק ואף
זו  אין מכלֿמקום פטור, מקום הוא האחרת שברשות
ממקום  שם הונח ולא הואיל פטור במקום הנחה חשובה
בסי' שנתבאר כמו האחרת לרשות שהוציאו אחרי אחר

שמ"ז:

יהלך „ שלא שאומר מי יש לזרקו ומוכן מפיו שנתלש רוק
הדין  והוא שירוק עד הרבים ברשות אמות ד' בו
כי  בכרמלית המקילין ביד למחות אין ומכלֿמקום בכרמלית

הרבים: ברשות אפילו מתירים יש

ד' ובו לרשות מרשות ורובו ראשו המוציא דין שנ סימן ב חלק

סעיפים:

כלי ‡ או ידו ויחבר הרבים ברשות אדם יעמוד לא
הגג  לאורך מונחת ארוך צנור כעין שהיא למזחילה
לפי  ממנה המים ולקבל לגג סמוך טפחים שלשה בתוך
והיא  והואיל ממנה כשואב הוא אליה כלי או ידו שהמחבר
כגג  חשובה היא והרי לגג טפחים ג' בתוך כולה) (מונחת
מהגג  ומוציא כשואב שהוא נמצא לבוד תורת משום עצמו
אם  אפילו ולפיכך הרבים לרשות היחיד רשות שהוא עצמו
רשות  שאינה ד' רחבה ואינה עשרה גבוהה אינה המזחילה
והוא  הואיל אליה כלי או ידו לחבר אסור עצמה מצד היחיד

מהגג. ומוציא כשואב

למזחילה  ג' תוך ידיו אפילו האויר מן לקלוט מותר אבל
כשואב  נחשב שיהא זה (לענין לבוד בהם אומרים אין
רשות  שהיא ד' ורחבה עשרה גבוה הוא אם ואפילו ממנה)
ממנה  הנוטפים המים האויר מן ולקבל לקלוט מותר היחיד
למעלה  שקולטן בין עצמו מהגג לנוטפים הדין והוא
אויר  מעשרה שלמעלה מפני מעשרה למטה בין מעשרה

הוא: הרבים רשות מעשרה ולמטה הוא פטור מקום

צנור · סתם וכן הגג מן טפחים ג' בולטת מזחילה היתה
כגג  חשובים אינם הגג מן טפחים ג' ובולט ארוך שהוא
והוא  המים לקבל אליהם כלי או ידו לחבר ומותר עצמו
רוחב  בהם יש שאם מעשרה למטה והם ד' על ד' בהם שאין
וכשמחבר  ככרמלית הם עכ"פ מעשרה למטה הם אפילו ד'
מכרמלית  ומוציא כשואב הוא הרי אליהם כלי או ידו
ד' בהם שאין אף מעשרה למעלה הם ואם הרבים לרשות
היחיד  רשות הם שאז ד' בהם יהא שמא גזירה משום אסור
מכלֿמקום  תחתיהם, בוקעים שהגדיים ואע"פ גמורה.
הרי  היחיד רשות שהוא הגג מן ויוצאים בולטים והם הואיל
כמו  היחיד כרשות שהם היחיד רשות כחורי נדונים הם

שמ"ה: בסימן שנתבאר

ובו  לשתות הרבים ברשות לצינור ידו המושיט דין שנא סימן ב חלק

סעיפים: ב'
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dxez ihewl

- mipezgza dxic oipr "edn" x`azpy ixg`l]
.ef dxic "mipwzne miyer cvik" x`al jixv

[:jiynny edfe

,íéðåúçúá åæ äøéãå äæ éåìéâ íéëéùîî êéàå
.àëôäúàå àéôëúà úðéçá éãé ìò àåä

בידיעה  (שגם ית' לו דירה ייעשה שהעולם כדי
צריכים  ית'), בידיעתו שהיא כפי האמת תאיר שלנו
דירה  להיות ראוי שיהי' אותו להכין ישראל בני
היא  הדירה" ו"הכנת הקב"ה, של קדושתו להשראת
בשם  הנקראים עבודה, אופני שני ידי על

ו"אתהפכא". "אתכפיא"

פירוש:

כופה  שהאדם היינו כפי', מלשון - "אתכפיא"
ית', רצונו על מלעבור עצמו את ומונע יצרו את
באים  ומזה מקרבו; הרע את מסיר הוא זה ידי ועל
מלשון  - "אתהפכא" יותר, גבוה לשלב אח"כ
כלי  . . "להיות לטוב נתהפך שהרע היינו הפיכה,
טוב  מביאים זה ידי ועל - ב"ה", איןֿסוף לאור

העולם. בתוך וקדושה

äøéã åì úåùòì íéöåøù íãå øùá êìîä ìùîë
êåìëì ìëî ìëéää úåðôì íéëéøöù ,äàð
äèî ,íéàð íéìë íù øãñì ë"çàå ,'åë óåðéèå

.äøåðîå àñë ïçìåùå
להקב"ה  ה"דירה" בהכנת אלה פרטים שני
ידי  על והעבודה "אתכפיא" ידי על ה' (עבודת
נאה  דירה ותיקון עשיית עלֿדרך הם "אתהפכא"),
ענינים  שני ידי על להבדיל, בשרֿודם למלך
הסרת  ידי על המקום, נקיון כלליים: ושלבים
דירה  כלי וסידור הכנסת ואח"כ והלכלוך, הטינוף
דברים  לד' כלל בדרך הנחלקים - ומתאימים נאים
כסא  שולחן מטה אלישע), הנביא גבי (המנויים
ועומדת  מוכנה הדירה נעשית זה ידי שעל - מנורה

בתוכה. ולדור להכנס יוכל שהמלך

äãáòì ïãò ïâá åäçéðéå ù"îë ,íãàä úãåáò ïë
-úåöî ç"îø åæ äãáòì ì"æø åøîàå ,äøîùìå

.äùòú-àì ä"ñù åæ äøîùìå äùò
כדי  הנה בשרֿודם, במלך שבמשל, כשם
יוכל  שהמלך לכך ומוכנה ראוי' תהי' שהדירה
דברים, שני להיות צריכים בתוכה, ולדור להכנס

הוא  כן כמו - נאים כלים והכנסת הלכלוך הסרת
שיוכל  העולם את להכין האדם בעבודת בנמשל,
גילוי  בו שיהי' מקום (היינו ית' לו דירה להיות
עבודות: שתי יש - ב"ה) איןֿסוף אור והשראת

מצוותֿעשה. וקיום לאֿתעשה מצוות שמירת

בתחילת  תיכף אלה פרטים שני שמצינו וכפי
עדן, בגן הראשון אדם בהיות עוד הבריאה,
והן  "לעבדה", מצותֿעשה, בקיום הן שנצטווה

"לשמרה". לאֿתעשה, בשמירת

[:`ed 'dyr'e 'dyrzÎ`l' oia lcadde]

òøä úøòáå ,òøä øòáì íä äùòú-àìä ,åðééäã
.å"ç óåðéèå êåìëì íåù äéäé àìù ,êáø÷î

בשביל  הוא לאֿתעשה מצוות של ענינן
שום  בו ייכנס שלא האדם, של הרוחנית" "הנקיות

מרע"). ("סור רע

הרע  "ובערת הציווי של הפנימי התוכן וזהו
כדי  מקרבו הרע את לבער צריך שהאדם מקרבך",

אלקות. להשראת מוכן וכלי "נקי" שיהי'

ìùî-êøã-ìò íä ["áåè äùòå"] äùò-úåöîäå
.íéàð íéìë øåãéñå ïå÷éú

"כלים  עשיית הוא מצוותֿעשה של ענינן
ב"ה. איןֿסוף אור להשראת נאים"

ïéðò àåäù ,íéðåúçúá äøéãä äéäé äæ-éãé-ìòù
.äèîì ä"á óåñ-ïéà øåà úëùîäå éåìéâ

.(íìòäá äëùîää äúòå ,àáì ãéúòì)
בין  הבדל שיש רבינו מוסיף המוסגר במאמר

לנמשל: המשל

סידור  תיקון בשרֿודם מלך אצל הנ"ל במשל
זה  ידי שעל בלבד, "הכנה" אלא אינו הדירה
יוכל  שהמלך כדי ועומדת מוכנה הדירה נעשית

(וכנ"ל); בתוכה ולדור להכנס

בנוסף  הנה מצוותֿעשה, קיום בנמשל, אבל
נאים") כלים וסידור "תיקון (כעין הכנה שזהו לכך
הרי  - לדירתו אח"כ ליכנס המלך יוכל זה ידי שעל

בפועל. למטה יומשך ית' שאורו הגורם גם הוא

מעשיית  משל להביא ניתן מקום שמכל אלא
דר  אינו עדיין שהמלך כזה באופן למלך דירה
יוכל  שהמלך כדי אותה מכינים ורק בפועל בתוכה
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גם  ממשיכים שאנו זו המשכה כי - בתוכה להיכנס
היא  הרי המצוות קיום ידי על הגלות) (בזמן עכשיו
(שאז  לעתידֿלבוא רק יהי' בפועל והגילוי בהעלם,
כל  ועבודתינו מעשינו ידי על שפעלנו מה "יתגלה"
גשמיות  תזדכך לעתידֿלבוא כי הגלות), משך זמן

חושיית". "בראי' אלקות גילוי ויהי' העולם

éãé ìòù åðééä ,ïå÷éú ïåùì ,äãåáò '÷ðù åäæå
ìéâä äéäéù íéëéùîî åðà åðúãåáò,äèîì éå

.åðúãåáò éãé ìò äæ ïå÷éú íéð÷úî åðàù
מהו  הפרק שבתחילת הקושיא מתורצת ומעתה
כלפי  ושירות) תיקון של (ענין "עבודה" לשון
מהו  כן ואם מיני'" פנוי אתר "לית והרי הקב"ה,
"דירה  ית' לו לעשות ישראל בני "עבודת" ענין
ענין  על מורה ה"דירה" שענין אלא - בתחתונים"?
להבדיל), באדם ה"דירה" במשל (כנ"ל הגילוי
חשיב" כלא קמי' ד"כולא האלקית שהאמת היינו
למעלה  שהוא כמו כן, גם שלנו "בידיעה תתגלה
עבודת  ידי על נפעל זה וגילוי העליונה"; בידיעה
הגילוי  שיהי' ממשיכים ש"אנו דוקא, ישראל בני

למטה".

כביכול  "מתקנים" ישראל שבני ה"תיקון" וזהו
תתגלה  האלקית שהאמת פועלים הם כי ית', עבורו
בתחתונים"). ית' לו "דירה ענין (שזהו  למטה גם

,àëìîã íéøáà ç"îø ïéãå÷ô ç"îø ïéðò åäæå
åîë ,ä"á óåñ-ïéà øåà úàøùäì íéìë íäù

.ùôðä úåéçå øåàì íéìë íä íéøáàäù
הוא  מצותֿעשה רמ"ח קיום של העבודה ענין
של  לדירתו נאים" כלים וסידור "תיקון כמו רק לא
הדירה  את מייפים רק שהכלים באופן שהוא המלך
שבהם  ה"כלים" הן מצוותֿעשה רמ"ח אלא -

ב"ה. איןֿסוף אור מתלבש

פקודין  ד"רמ"ח זהר התיקוני דברי פירוש וזהו
מצוות  שרמ"ח היינו דמלכא", אברים רמ"ח אינון

המצוות  כי כביכול, המלך, אברי רמ"ח הם (עשה)
"כלים" הם הגוף שאברי וכמו הגוף לאברי נמשלו
בתוך  שורה הנפש (שחיות הנפש וחיות לאור
 ֿ מצוות רמ"ח כך ולקיימם), להחיותם האברים
ב"ה. איןֿסוף אור שורה שבהם ה"כלים" הן עשה

:'åë åéúåöîá åðùã÷ øùà íéëøáî åðàù åäæå
עשיית  לפני חז"ל שתקנו המצוות ברכת בנוסח
לפי  במצותיו". קדשנו "אשר אומרים מצוה כל
על  להקב"ה מודים שאנו הוא הפירוש פשוטו,
עמו  את "קידש" - תורה מתן בשעת - שבעבר
שנתן  המצוות ידי על תמידית, בקדושה ישראל

לנו.

שעל  - המצוות ענין בביאור הנ"ל פי על אבל
(גילוי  העליונה קדושה נמשכת המצוות קיום ידי
כוונת  תתפרש - ובעולם באדם ב"ה) איןֿסוף אור
קיום  בעת האדם על הנמשכת הקדושה על הברכה
"למעלת  האדם את מעלה זו שקדושה המצוה,
הקב"ה  של קדושתו שהיא ב"ה העליון קודש
ומדרגת  "במעלת שהוא עד ובעצמו", בכבודו

ממש". ב"ה איןֿסוף קדושת

חז"ל  שהתקינו המצוות ברכת שבנוסח ונמצא,
העיקרית  המטרה על ויכוון יחשוב שהאדם קבעו
שאינה  - האדם בנפש פעולתה ועל המצוה, של
בלבד, הבא) ובעולם עדן (בגן שכר קבלת בשביל
ובגופו  בנפשו עליונה קדושה המשכת בשביל אלא

כולו). (ובעולם האדם של

oeyln - "icar" awric dceard :mekiql]
dceard `id - eaxl card zexiye oewiz ,"dcear"
zewl` jiyndl ,mipezgza dxic 'zi el zeyrl

.inybd dfd mlera dhnl

myl ef dcear oia xywd edn x`ai oldle
.["awri"

` wxt awria oe` hiad `l d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

יש ‰Â‰(טו) פרט בדרך אדם בחי' שנתבאר אחר
ולב  מוח אלה מג' אדם כללות להבין
ואח"כ  שלם אדם נק' יחד כולם שיתוף שבין ומעשה
העיקר  והוא אדם מבחי' שלמעלה מדרגה שיש יתבאר
ולב  במוח אדם בבחי' לבא נתצמצם ומשם ומקור
יחד  כללותם שע"י מפני דוקא יחד בכללותם ומעשה
והנה  הנפש. שבעצמות הרצון נקודת ג"כ יושלם דוקא
בחיים  ובחרת מ"ש יובן אדם בפרטיות הנ"ל מכל
גמורה  בהכרה האלקי בדעת המוח ע"י שהוא בפרט
מבחי' ודוקא החיים מחיי הנשמה יחיה שעי"ז
ע"י  לנשמה חיים ימצא עוד ועד"ז כנ"ל שבו התכללות
ראה  א' הכל ועל ממש בפועל המעשה ע"י וכמ"כ הלב
מיני  בג' שימצאם הטוב ואת החיים את לפניך נתתי
מאמצעות  הוא והטוב החיים ושלימות אלה אופנים
ולא  לבד הדעת במוח לא דהיינו דוקא יחד כללותם
להיות  יוכל לבד במעשה (אך לבד הלב בהתפעלות
לפי  יחד שכוללם האדם כל זה כי כמ"ש הכל שלימות
ידינו  ומעשה בענין במ"א וכמ"ש בסופן תחלתן שנעוץ
רוח  שיהיה אלא וד"ל). כו' תכונני בצדקה וכן כוננהו
והמעשה  והלב המוח בדביקות למעלה עולה האדם
נקודת  יושלם דוקא שאז לעזר כאחד יהיו יחדיו וכולם
אדם  מבחי' שלמעלה הנפש שבעצמות הרצון פנימיות
מבואר  הנה הדברים וביאור גולגלתא) ונק' כתר (שנק'
חיצוני  באדם גשמיים אברי התחלקות בבחי' למעלה
שמשפיע  כרגל אדם נק' דוקא יחד כולם שבשיתוף

ו  גם לראש כך בזולתו התכללותו בלא לא' שלימות אין
שלימות  אין ומעשה ולב דמוח אדם מיני ג' בכללות
ומעשה  מוח בלא בלב ולא ומעשה, לב בלא למוח
מקבלים  ולב שמוח עד ומוח ללב עוזר שהמעשה
ראש  שימצא מבלי עד לראש שמשפיע כרגל הימנו
הדבר  נשלם כא' כולם חיבור מאמצעות אלא וסוף
יחד  הכחות דשיתוף יחד שמגביהים עשרה כמשל
שאנו  ע"ד זה דבר ויובן הפעולה. משלימים דוקא
שכלולים  נפשו בכוחות הטבעית בנפשו באדם רואים
וידוע  ומעשה דבור ומחשבה ומדות ושכל רצון מעשר,
שלמעלה  שבעצמות הרצון א' יש רצון מיני דב'
ואין  עצמותו חיי מצד הוא כי וטעם בשכל מהתלבשות
להגיע  השכל יוכל שלא דהיינו כלל לרצון טעם
ב' רצון שיש רואים אנו ואעפ"כ העצמי הרצון לנקודת
הטעם  שמזה זה לרצון וטעם בשכל דוקא שמורכב
הרצון  יבוטל ההוא הטעם יבטל ואם ברצון יתפעל

השכל  מצד הנולד הרצון זה דודאי הוא הענין לגמרי
אורו  ונתמעט העצמי הרצון שהורד רק בו חדש כל אין
הרי  כו' שיעוור השוחד כמו דוקא וטעם בשכל לבא
אורו  וממעט פשוט לרצון מלביש לזכות וטעם השכל
וכה"ג  לשונאו לחוב ולהיפך לאוהבו שרואה הזכות וכן
שיחפוץ  הלב אל השכל מן הרצון עוד יורד ואח"כ
השכל  מן שלמטה שבלב רצון ונק' בלב וחסד באהבה
כידוע  ללב בהגיע הוא גם ומתקצר בלב מאיר שהשכל
להיות  יותר אורו ומתמעט הרצון זה עוד הולך ועד"ז
להרהר  המחשבה אל הלב מן בבואו יותר בחיצוניות
ואח"כ  כידוע לבד והשכל המדות לבוש שנק' לבד בו
רק  הרצון גילוי שזהו הדבור אל המחשבה מן עוד יורד
יותר  העצם מן ונפרד יותר בקרירות שהוא בדבור
היותר  צמצום הוא למעשה ומדבור יותר חיצוני בלבוש
ברצון  שעלה מה שעושה מעשה רק שהוא אחרון
עצם  באור גדול חילוק יש לכאורה והנה הנ"ל. הפשוט
שהוא  יותר בפנימיות מלובש היותו בין הנ"ל הרצון
שהוא  לבד בעשיה רק מצומצם להיותו והטעם השכל
הפרש  אין הרצון נקודת עצם לגבי ובאמת האחרון
ולב  שכל בלא במעשה או בשכל מתלבש אם וחילוק
כמו  וא"כ כלל מוגבל בלתי הרצון שעצם מאחר כלל
שוין  שניהם בעשיה הגבלתו כך הרצון מוגבל שבשכל
בעשיה  לרצונו נשמעים שאבריו רואים אנו שהרי לגביו
להטות  השכל להתלבשות א' בערך גשמית ותנועה
השכל  כשנתפעל בין לגביו נפקותא ואין כנ"ל לזכות
רצון  הכל הרצון כשעושה העשי' להתפעלות הרצון מן
במדות  כשיורד שבעצם השכל (משא"כ ממש הוא א'
שבעשיה  שכל ומכ"ש מהות בשינוי שבלב שכל נק'
שאע"פ  מובן הנה ואמנם יותר) נמוך מהות שהוא
הרצון  עצם אור ירידת הכל העשיה עד השכל מן שכ"ז
הרצון  נשלם הרי עכ"ז מיעוט אחר במיעוט ומיעוטו
כאשר  דהיינו דוקא יחד כולם שיתוף אמצעות מבין
עכ"פ  הרי הנ"ל העצמי לרצון יחייב השכל כח אור
והטעם  השכל בכח שיש ממה ועזר כח בו הוסיף
התפעלות  וכן וכה"ג הזכות כהטיית כו' אור להוסיף
המדות  חלק מצד כח בו הוסיף זה ברצון בלב האהבה
ברצון  כח ומוסיף עוזר א' כל ודבור המחשבה וכן כו'
לפעול  עוזר הוא שגם המעשה עד המצומצם ערכם כפי
היה  ואם והעשי' הפעולה בגשם להביאו הרוחני הרצון
חסר  הרי דו"מ ומחשבה בלב בא ולא בשכל רק הרצון
גם  מאלה א' יחסר אם וכן והמדו"מ הלב עזר לו
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גם  ממשיכים שאנו זו המשכה כי - בתוכה להיכנס
היא  הרי המצוות קיום ידי על הגלות) (בזמן עכשיו
(שאז  לעתידֿלבוא רק יהי' בפועל והגילוי בהעלם,
כל  ועבודתינו מעשינו ידי על שפעלנו מה "יתגלה"
גשמיות  תזדכך לעתידֿלבוא כי הגלות), משך זמן

חושיית". "בראי' אלקות גילוי ויהי' העולם

éãé ìòù åðééä ,ïå÷éú ïåùì ,äãåáò '÷ðù åäæå
ìéâä äéäéù íéëéùîî åðà åðúãåáò,äèîì éå

.åðúãåáò éãé ìò äæ ïå÷éú íéð÷úî åðàù
מהו  הפרק שבתחילת הקושיא מתורצת ומעתה
כלפי  ושירות) תיקון של (ענין "עבודה" לשון
מהו  כן ואם מיני'" פנוי אתר "לית והרי הקב"ה,
"דירה  ית' לו לעשות ישראל בני "עבודת" ענין
ענין  על מורה ה"דירה" שענין אלא - בתחתונים"?
להבדיל), באדם ה"דירה" במשל (כנ"ל הגילוי
חשיב" כלא קמי' ד"כולא האלקית שהאמת היינו
למעלה  שהוא כמו כן, גם שלנו "בידיעה תתגלה
עבודת  ידי על נפעל זה וגילוי העליונה"; בידיעה
הגילוי  שיהי' ממשיכים ש"אנו דוקא, ישראל בני

למטה".

כביכול  "מתקנים" ישראל שבני ה"תיקון" וזהו
תתגלה  האלקית שהאמת פועלים הם כי ית', עבורו
בתחתונים"). ית' לו "דירה ענין (שזהו  למטה גם

,àëìîã íéøáà ç"îø ïéãå÷ô ç"îø ïéðò åäæå
åîë ,ä"á óåñ-ïéà øåà úàøùäì íéìë íäù

.ùôðä úåéçå øåàì íéìë íä íéøáàäù
הוא  מצותֿעשה רמ"ח קיום של העבודה ענין
של  לדירתו נאים" כלים וסידור "תיקון כמו רק לא
הדירה  את מייפים רק שהכלים באופן שהוא המלך
שבהם  ה"כלים" הן מצוותֿעשה רמ"ח אלא -

ב"ה. איןֿסוף אור מתלבש

פקודין  ד"רמ"ח זהר התיקוני דברי פירוש וזהו
מצוות  שרמ"ח היינו דמלכא", אברים רמ"ח אינון

המצוות  כי כביכול, המלך, אברי רמ"ח הם (עשה)
"כלים" הם הגוף שאברי וכמו הגוף לאברי נמשלו
בתוך  שורה הנפש (שחיות הנפש וחיות לאור
 ֿ מצוות רמ"ח כך ולקיימם), להחיותם האברים
ב"ה. איןֿסוף אור שורה שבהם ה"כלים" הן עשה

:'åë åéúåöîá åðùã÷ øùà íéëøáî åðàù åäæå
עשיית  לפני חז"ל שתקנו המצוות ברכת בנוסח
לפי  במצותיו". קדשנו "אשר אומרים מצוה כל
על  להקב"ה מודים שאנו הוא הפירוש פשוטו,
עמו  את "קידש" - תורה מתן בשעת - שבעבר
שנתן  המצוות ידי על תמידית, בקדושה ישראל

לנו.

שעל  - המצוות ענין בביאור הנ"ל פי על אבל
(גילוי  העליונה קדושה נמשכת המצוות קיום ידי
כוונת  תתפרש - ובעולם באדם ב"ה) איןֿסוף אור
קיום  בעת האדם על הנמשכת הקדושה על הברכה
"למעלת  האדם את מעלה זו שקדושה המצוה,
הקב"ה  של קדושתו שהיא ב"ה העליון קודש
ומדרגת  "במעלת שהוא עד ובעצמו", בכבודו

ממש". ב"ה איןֿסוף קדושת

חז"ל  שהתקינו המצוות ברכת שבנוסח ונמצא,
העיקרית  המטרה על ויכוון יחשוב שהאדם קבעו
שאינה  - האדם בנפש פעולתה ועל המצוה, של
בלבד, הבא) ובעולם עדן (בגן שכר קבלת בשביל
ובגופו  בנפשו עליונה קדושה המשכת בשביל אלא

כולו). (ובעולם האדם של

oeyln - "icar" awric dceard :mekiql]
dceard `id - eaxl card zexiye oewiz ,"dcear"
zewl` jiyndl ,mipezgza dxic 'zi el zeyrl

.inybd dfd mlera dhnl

myl ef dcear oia xywd edn x`ai oldle
.["awri"

` wxt awria oe` hiad `l d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

יש ‰Â‰(טו) פרט בדרך אדם בחי' שנתבאר אחר
ולב  מוח אלה מג' אדם כללות להבין
ואח"כ  שלם אדם נק' יחד כולם שיתוף שבין ומעשה
העיקר  והוא אדם מבחי' שלמעלה מדרגה שיש יתבאר
ולב  במוח אדם בבחי' לבא נתצמצם ומשם ומקור
יחד  כללותם שע"י מפני דוקא יחד בכללותם ומעשה
והנה  הנפש. שבעצמות הרצון נקודת ג"כ יושלם דוקא
בחיים  ובחרת מ"ש יובן אדם בפרטיות הנ"ל מכל
גמורה  בהכרה האלקי בדעת המוח ע"י שהוא בפרט
מבחי' ודוקא החיים מחיי הנשמה יחיה שעי"ז
ע"י  לנשמה חיים ימצא עוד ועד"ז כנ"ל שבו התכללות
ראה  א' הכל ועל ממש בפועל המעשה ע"י וכמ"כ הלב
מיני  בג' שימצאם הטוב ואת החיים את לפניך נתתי
מאמצעות  הוא והטוב החיים ושלימות אלה אופנים
ולא  לבד הדעת במוח לא דהיינו דוקא יחד כללותם
להיות  יוכל לבד במעשה (אך לבד הלב בהתפעלות
לפי  יחד שכוללם האדם כל זה כי כמ"ש הכל שלימות
ידינו  ומעשה בענין במ"א וכמ"ש בסופן תחלתן שנעוץ
רוח  שיהיה אלא וד"ל). כו' תכונני בצדקה וכן כוננהו
והמעשה  והלב המוח בדביקות למעלה עולה האדם
נקודת  יושלם דוקא שאז לעזר כאחד יהיו יחדיו וכולם
אדם  מבחי' שלמעלה הנפש שבעצמות הרצון פנימיות
מבואר  הנה הדברים וביאור גולגלתא) ונק' כתר (שנק'
חיצוני  באדם גשמיים אברי התחלקות בבחי' למעלה
שמשפיע  כרגל אדם נק' דוקא יחד כולם שבשיתוף

ו  גם לראש כך בזולתו התכללותו בלא לא' שלימות אין
שלימות  אין ומעשה ולב דמוח אדם מיני ג' בכללות
ומעשה  מוח בלא בלב ולא ומעשה, לב בלא למוח
מקבלים  ולב שמוח עד ומוח ללב עוזר שהמעשה
ראש  שימצא מבלי עד לראש שמשפיע כרגל הימנו
הדבר  נשלם כא' כולם חיבור מאמצעות אלא וסוף
יחד  הכחות דשיתוף יחד שמגביהים עשרה כמשל
שאנו  ע"ד זה דבר ויובן הפעולה. משלימים דוקא
שכלולים  נפשו בכוחות הטבעית בנפשו באדם רואים
וידוע  ומעשה דבור ומחשבה ומדות ושכל רצון מעשר,
שלמעלה  שבעצמות הרצון א' יש רצון מיני דב'
ואין  עצמותו חיי מצד הוא כי וטעם בשכל מהתלבשות
להגיע  השכל יוכל שלא דהיינו כלל לרצון טעם
ב' רצון שיש רואים אנו ואעפ"כ העצמי הרצון לנקודת
הטעם  שמזה זה לרצון וטעם בשכל דוקא שמורכב
הרצון  יבוטל ההוא הטעם יבטל ואם ברצון יתפעל

השכל  מצד הנולד הרצון זה דודאי הוא הענין לגמרי
אורו  ונתמעט העצמי הרצון שהורד רק בו חדש כל אין
הרי  כו' שיעוור השוחד כמו דוקא וטעם בשכל לבא
אורו  וממעט פשוט לרצון מלביש לזכות וטעם השכל
וכה"ג  לשונאו לחוב ולהיפך לאוהבו שרואה הזכות וכן
שיחפוץ  הלב אל השכל מן הרצון עוד יורד ואח"כ
השכל  מן שלמטה שבלב רצון ונק' בלב וחסד באהבה
כידוע  ללב בהגיע הוא גם ומתקצר בלב מאיר שהשכל
להיות  יותר אורו ומתמעט הרצון זה עוד הולך ועד"ז
להרהר  המחשבה אל הלב מן בבואו יותר בחיצוניות
ואח"כ  כידוע לבד והשכל המדות לבוש שנק' לבד בו
רק  הרצון גילוי שזהו הדבור אל המחשבה מן עוד יורד
יותר  העצם מן ונפרד יותר בקרירות שהוא בדבור
היותר  צמצום הוא למעשה ומדבור יותר חיצוני בלבוש
ברצון  שעלה מה שעושה מעשה רק שהוא אחרון
עצם  באור גדול חילוק יש לכאורה והנה הנ"ל. הפשוט
שהוא  יותר בפנימיות מלובש היותו בין הנ"ל הרצון
שהוא  לבד בעשיה רק מצומצם להיותו והטעם השכל
הפרש  אין הרצון נקודת עצם לגבי ובאמת האחרון
ולב  שכל בלא במעשה או בשכל מתלבש אם וחילוק
כמו  וא"כ כלל מוגבל בלתי הרצון שעצם מאחר כלל
שוין  שניהם בעשיה הגבלתו כך הרצון מוגבל שבשכל
בעשיה  לרצונו נשמעים שאבריו רואים אנו שהרי לגביו
להטות  השכל להתלבשות א' בערך גשמית ותנועה
השכל  כשנתפעל בין לגביו נפקותא ואין כנ"ל לזכות
רצון  הכל הרצון כשעושה העשי' להתפעלות הרצון מן
במדות  כשיורד שבעצם השכל (משא"כ ממש הוא א'
שבעשיה  שכל ומכ"ש מהות בשינוי שבלב שכל נק'
שאע"פ  מובן הנה ואמנם יותר) נמוך מהות שהוא
הרצון  עצם אור ירידת הכל העשיה עד השכל מן שכ"ז
הרצון  נשלם הרי עכ"ז מיעוט אחר במיעוט ומיעוטו
כאשר  דהיינו דוקא יחד כולם שיתוף אמצעות מבין
עכ"פ  הרי הנ"ל העצמי לרצון יחייב השכל כח אור
והטעם  השכל בכח שיש ממה ועזר כח בו הוסיף
התפעלות  וכן וכה"ג הזכות כהטיית כו' אור להוסיף
המדות  חלק מצד כח בו הוסיף זה ברצון בלב האהבה
ברצון  כח ומוסיף עוזר א' כל ודבור המחשבה וכן כו'
לפעול  עוזר הוא שגם המעשה עד המצומצם ערכם כפי
היה  ואם והעשי' הפעולה בגשם להביאו הרוחני הרצון
חסר  הרי דו"מ ומחשבה בלב בא ולא בשכל רק הרצון
גם  מאלה א' יחסר אם וכן והמדו"מ הלב עזר לו
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הרצון  אור שלימות יחסר לבד המעשה בחסרון
עיקר  נשלם יחד כולם מאמצעות הרי א"כ לתכליתו
דבר  להגביה כוחות י' שיתוף כמשל וה"ז שלימות
כח  בכלל יש הרי מנה מאתים בכלל שיש (ומה כנ"ל
כ"א  מועיל אינו זה דו"מ ומחשבה המדות כח השכל
מאחר  לכאורה ואמנם בפ"ע). במהות א' כל יצא כאשר
א"כ  כנ"ל השכל מן לגמרי בערך מובדל הרצון שעצם
שהוא  מהותו עצם ישלימו לא יחד כולם בשיתוף גם
יגיע  לא לבד השכל דדוקא אינו וזה הטעם מן למעלה
בחיבור  דוקא אך לרצון טעם שאין הרצון לשלימות
לשלימותו  יגיעו יחד הכל דו"מ ומחשבה ומדות שכל
ובבחי' בכלל שלם אדם ונק' זא"ז עוזרים שכולם מפני
אע"פ  הנפש עצמות שלימות להיות יוכל כללי אדם
ע"ד  זה דבר ויובן אדם. מבחי' למעלה הנפש שעצמות
פשוט  ברצון דעלמא במילי רואים שאנו ממה דוגמא
ימות  ולא שיחיה פרנסתו חיי להשיג הנפש מעצמות
בשכל  כלל מוגבל שבלתי ממש נפשו בעצמיות שנוגע
רואים  אנו והנה כו'. נפשו חיי אהבת וכמו כידוע וטעם
יבקש  כו' להחיות לנפשו טרף למצוא אדם בבקשת
יודע  אינו כי יתירה והתחכמות השכל ע"י תחבולה
ולהתחכם  בשכל לחשוב ומוכרח נפשו יחיה במה
יקח  ושכל חכמה אין ואם א"ע יפרנס ובמה איך הרבה
לבבו  יפנה ולא לבו כל שיתן במה והוא אחר דרך לו
טרף  איזה השגת בדבר מדותיו כל רק דבר לשום

ויעיין  יחשוב יועיל לא הלב התפעלות גם ואם לנפשו
הוא  העיקר ללבו שיאמר עד כו' דיבור וירבה במחשבה
כמו  בעסק יתרשל שלא בפ"מ והיגיעה והעסק המעשה
עצים  לחטוב גם יתירה וטרחא מלאכה כל לעשות

וימ  בזה ירויח אולי העסק וכה"ג מן לנפשו טרף צא
להחיות  טרף ימצא שלכאורה ונמצא גשמי' ומלאכה
בהתפעלות  או לבד בהתחכמות אם מאלה בא' נפשו
לכולם  לבא צריך ובאמת לבד במעשה או לבד הלב
והתפעלות  התחכמות דהיינו לזה עוזר זה שיהיה יחד
יושלם  אז כא' יחד כולם חיבור ומאמצעות ומעשה
לגבי  נפקותא אין ולכאורה נפשו להחיות הרצון נקודת
התחכמות  בסיבת נפשו יחיה אם הרצון נקודת עצם
שניהם  כי לבד המעשה בסיבת או כלל ומעשה לב בלא
צריך  היה ולא נפשו בחיות רק רוצה אינו כי שווין
שא"א  רק בלעדם לחיות יכול אם כלל ומעשה לשכל
כ"א  בשלימות הרצון נשלם שיהיה א"א ומ"מ זה בלתי
ועכ"פ  ומעשה ולב המוח מן יחד מכולם עזר באמצעות
כו' ולב בשכל הנפש כחות שיגיעו להיות יוכל הרי
זהו  כי מוגבל  הבלתי הרצון נקודת להשלים בשיתופם
הנפש  עצמות להחיות בכחו שיש בכלל אדם בחי' מצד
אלא  לבד החכמה ולא בעליה תחי' והחכמה וכמ"ש
בשכל  אבל וד"ל כנ"ל יחד ומעשה בלב בשיתוף
וכידוע  וכה"ג לחם לחכמים לא כי נא' לבד וחכמה
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡'בחי שהוא אף למעלה, ממטה הוא ההילוך כ"ז
בחי' שיהי' המשכה זהו אך הקדוש המשכת
העלאה  בחי' תפלה בחי' שהוא כו' ביטול בחי' העלאה
מ"ש  וזהו מלמלמ"ט, הילוך בחי' יש כמו"כ והנה לבד,

בחי' ב' הנה מהלכי' כי תו"מ, בחי' וזהו כו' הילוך
בחי' שהוא תר"ך, הם דרבנן וז' דאוריית' מצות תרי"ג
עמודי  תר"ך שנקראו וזהו למטה, נמשכו שהם כתר
כך  הארץ עם הגג את מחבר שהעמוד שכמו והיינו אור
ודוקא  כו', בממכ"ע סוכ"ע בחי' מחברי' הם המצות
שהעמוד  שכמו לפי דוקא למטה שהם כמו המצות
דוקא, הארץ על עומד כשהוא ג"כ הוא מחבר שהוא
ממשיכים  הם אז דוקא למטה כשנמשכו המצות וכך

לעיל. וכמ"ש מכה"כ קדוש בממכ"ע סוכ"ע מבחי'

‰‰Â,ממעלמ"ט הילוך בחי' ג"כ הוא התורה כמו"כ
להשקות  מעדן יוצא ונהר כתי' דהנה הוא והענין
בחי' שהוא דאורייתא סדרים ג"ן בחי' שהוא הגן את
הגן  את להשקות מעדן יוצא ונהר כו', התורה אותי'
ב' יש כי והיינו התורה, באותי' חכ' בחי' להמשיך היינו
האותי' התורה את לומד הוא אם התורה, בלימוד בחי'
מצות  עיקר זה אין אך גדול, ענין ג"כ שהוא אף לבד
שילמוד  בעיון הוא התורה של הלימוד ועיקר הלימוד,
ללמוד  צריך תורה של פרשה כשלומד כגון מפרשים עם
שהוא  התורה של מדרש וכן כו' ותרגום פירש"י עם
את  בהעלותך שכתיב למשל וכמו התורה, את מפרש
אך  הנרות, את להדליק הוא פשוט שעפ"י הנרות
וצריך  אדם נשמת הוי' נר בחי' הוא נרות שענין כשמבין
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

חכ' בחי' שממשיך נמצא לשרשו, הנה"א את להעלות
בתורה  מבואר שאינו ציצית פ' וכן התורה, באותיות
עי"ז  ציצית הלכות כשלומד אך ציצית, לעשות איך
דהיינו  מעדן יוצא ונהר וזהו בתורה, חכ' בחי' ממשיך
אותי' שהוא בגן ראתה לא עין עדן מבחי' המשכה
זה  בהילוך והנה מלמעלמ"ט. הילוך בחי' וזהו התורה,
בגנים  היושבת וכמ"ש מנש"י המלאכי' מקבלים ג"כ

יושבת  כי היינו כו' השמיעני לקולך מקשיבים חברים
חברים  בג"ע, שיושבי' הנשמות בחי' הוא בגנים
ג"כ  מקבלים שהם המלאכים הם לקולך מקשיבים
בעוה"ז  התורה עסק בענין וגם שבג"ע, תורה קול מבחי'
השרת  מלאכי שנתקבצו הגדולים חכמים על ארז"ל
המלאכי' שהשפעת ונמצא כו', וכלה חתן כבמזמוטי

כו'. ומלמעלמ"ט למעלה ממטה בין הוא מישראל

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡ כי במצותיו, קדשנו אשר מברכים אנו דהנה הענין
רצון  פרט הוא מצוה כל כי רצה"ע, הם המצות
נקרא  ולכן רצוני, ונעשה שאמרתי לפני נח"ר כמ"ש
איזה  שיש ומה גלוים טעמים במצות אין כי רצון בשם
למעלה  הוא הטעם ועיקר הטעם עיקר זה אין טעמים
כמ"ש  לקודש נש"י מתעלים המצות וע"י הגלוי, משכל
תאכלו  לא טרפה בשדה ובשר לי, תהיון קודש ואנשי
צדיק  אקרי ברית דנטיר מאן כי הברית נטירת על קאי
וזהו  המצות, עשיית הוא קדש ואנשי סו"מ, הוא ובכלל
בבחי' הנשמה היתה מתחלה כי עלי' צורך הירידה
לוים  בין ההפרש כמו לקדש, מתעלה ואח"כ טהרה
כתיב  ובכהנים לטהרם, להם תעשה וכה בהם דכתיב
מפני  כהנים ע"י היא העבודה ועיקר לי, לכהנו לקדשו
בגשמיות  המצות נתלבשו ולכן קדש, בבחי' שהם
סוכה  וכן גשמי מקלף תפילין גשמי מצמר ציצית
בתחתונים  דירה לו להיות הקב"ה נתאוה כי ולולב,
תומ"צ  וע"י למטה, אלקות גילוי שיהי' דהיינו
ולכן  למטה נשפלו ונש"י אלקות, גילוי ממשיכים
בשם  נק' שהמצות דהגם למטה, ג"כ המצות נשפלו
נשמות  ע"י כ"א מצוה נעשית אינה הרי מ"מ קדש
אינם  השולחן על מונחים יהיו אם תפילין כמו ישראל,
אז  תפילין מניח וכשישראל קדושה תשמישי כ"א
כתיקונה  עשוי' היא אם אפי' סוכה וכן מצוה, נעשית

מברכים  אז ישראל כשיושב כ"א מצוה עדיין נק' אינה
ארץ  בשם נק' נש"י כי והטעם בסוכה, לישב אקב"ו
הצמיחה  שעיקר דהגם חפץ, ארץ לי תהיו ואתם כמ"ש
הזריעה, לקבל מוכשרת ארץ צ"ל הרי מ"מ מהגרעין
כי  ה', החפץ נגדל בהם אשר הארץ הם נש"י כמ"כ
גוי  אדרבה כי כלום ימשיכו לא מצוה יעשו אם אוה"ע

וז  מיתה, חייב ומע"ט ששבת מצות הקב"ה זרע הו
ששרשם  מצות שניהם, שצ"ל ונמצא לישראל, והנחילם
מצות  מקיימים וכשנש"י חפץ, ארץ שהם ונש"י מקדש
לקדה"ק, נכנס הי' שכה"ג מה וזהו הם. גם מתעלים
פגם  אם אבל לקדש, מתעלים אז המצות מקיימים דאם
הקודש, פגם על דהיינו הקודש על וכפר עז"נ במצות
דהיינו  תטהרו, הוי' לפני שזהו לקדה"ק נכנס והי'
מבחי' ממשיך הי' הכה"ג ה' שם לומר שנופל שבכ"מ
צ"ל  ואח"כ בנפש, טהרה עוד שימשך השם מזה גבוה

לקודש. שיגיע עד עבודה סדר מחדש עוד
‰Ê·Â זאת כתי' הנה כי המצורע, טהרת ענין יובן

שזהו  רע, שם המוציא וארז"ל המצורע תורת
הוא  כמוך לרעך ואהבת כי המצות כל כללות היפך
סני  דעלך מה לגר הלל שאמר כמו התורה כל כללות
שם  והמוציא גמור, זיל פירושא ואידך כו' לא לחברך
תשו' לעשות צריך לכן המצות כל בכללות פוגם רע

קד"ק. היכל ציפור לקן שיגיע עד

zaiz jl dyr
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רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

הרצון  אור שלימות יחסר לבד המעשה בחסרון
עיקר  נשלם יחד כולם מאמצעות הרי א"כ לתכליתו
דבר  להגביה כוחות י' שיתוף כמשל וה"ז שלימות
כח  בכלל יש הרי מנה מאתים בכלל שיש (ומה כנ"ל
כ"א  מועיל אינו זה דו"מ ומחשבה המדות כח השכל
מאחר  לכאורה ואמנם בפ"ע). במהות א' כל יצא כאשר
א"כ  כנ"ל השכל מן לגמרי בערך מובדל הרצון שעצם
שהוא  מהותו עצם ישלימו לא יחד כולם בשיתוף גם
יגיע  לא לבד השכל דדוקא אינו וזה הטעם מן למעלה
בחיבור  דוקא אך לרצון טעם שאין הרצון לשלימות
לשלימותו  יגיעו יחד הכל דו"מ ומחשבה ומדות שכל
ובבחי' בכלל שלם אדם ונק' זא"ז עוזרים שכולם מפני
אע"פ  הנפש עצמות שלימות להיות יוכל כללי אדם
ע"ד  זה דבר ויובן אדם. מבחי' למעלה הנפש שעצמות
פשוט  ברצון דעלמא במילי רואים שאנו ממה דוגמא
ימות  ולא שיחיה פרנסתו חיי להשיג הנפש מעצמות
בשכל  כלל מוגבל שבלתי ממש נפשו בעצמיות שנוגע
רואים  אנו והנה כו'. נפשו חיי אהבת וכמו כידוע וטעם
יבקש  כו' להחיות לנפשו טרף למצוא אדם בבקשת
יודע  אינו כי יתירה והתחכמות השכל ע"י תחבולה
ולהתחכם  בשכל לחשוב ומוכרח נפשו יחיה במה
יקח  ושכל חכמה אין ואם א"ע יפרנס ובמה איך הרבה
לבבו  יפנה ולא לבו כל שיתן במה והוא אחר דרך לו
טרף  איזה השגת בדבר מדותיו כל רק דבר לשום

ויעיין  יחשוב יועיל לא הלב התפעלות גם ואם לנפשו
הוא  העיקר ללבו שיאמר עד כו' דיבור וירבה במחשבה
כמו  בעסק יתרשל שלא בפ"מ והיגיעה והעסק המעשה
עצים  לחטוב גם יתירה וטרחא מלאכה כל לעשות

וימ  בזה ירויח אולי העסק וכה"ג מן לנפשו טרף צא
להחיות  טרף ימצא שלכאורה ונמצא גשמי' ומלאכה
בהתפעלות  או לבד בהתחכמות אם מאלה בא' נפשו
לכולם  לבא צריך ובאמת לבד במעשה או לבד הלב
והתפעלות  התחכמות דהיינו לזה עוזר זה שיהיה יחד
יושלם  אז כא' יחד כולם חיבור ומאמצעות ומעשה
לגבי  נפקותא אין ולכאורה נפשו להחיות הרצון נקודת
התחכמות  בסיבת נפשו יחיה אם הרצון נקודת עצם
שניהם  כי לבד המעשה בסיבת או כלל ומעשה לב בלא
צריך  היה ולא נפשו בחיות רק רוצה אינו כי שווין
שא"א  רק בלעדם לחיות יכול אם כלל ומעשה לשכל
כ"א  בשלימות הרצון נשלם שיהיה א"א ומ"מ זה בלתי
ועכ"פ  ומעשה ולב המוח מן יחד מכולם עזר באמצעות
כו' ולב בשכל הנפש כחות שיגיעו להיות יוכל הרי
זהו  כי מוגבל  הבלתי הרצון נקודת להשלים בשיתופם
הנפש  עצמות להחיות בכחו שיש בכלל אדם בחי' מצד
אלא  לבד החכמה ולא בעליה תחי' והחכמה וכמ"ש
בשכל  אבל וד"ל כנ"ל יחד ומעשה בלב בשיתוף
וכידוע  וכה"ג לחם לחכמים לא כי נא' לבד וחכמה
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡'בחי שהוא אף למעלה, ממטה הוא ההילוך כ"ז
בחי' שיהי' המשכה זהו אך הקדוש המשכת
העלאה  בחי' תפלה בחי' שהוא כו' ביטול בחי' העלאה
מ"ש  וזהו מלמלמ"ט, הילוך בחי' יש כמו"כ והנה לבד,

בחי' ב' הנה מהלכי' כי תו"מ, בחי' וזהו כו' הילוך
בחי' שהוא תר"ך, הם דרבנן וז' דאוריית' מצות תרי"ג
עמודי  תר"ך שנקראו וזהו למטה, נמשכו שהם כתר
כך  הארץ עם הגג את מחבר שהעמוד שכמו והיינו אור
ודוקא  כו', בממכ"ע סוכ"ע בחי' מחברי' הם המצות
שהעמוד  שכמו לפי דוקא למטה שהם כמו המצות
דוקא, הארץ על עומד כשהוא ג"כ הוא מחבר שהוא
ממשיכים  הם אז דוקא למטה כשנמשכו המצות וכך

לעיל. וכמ"ש מכה"כ קדוש בממכ"ע סוכ"ע מבחי'

‰‰Â,ממעלמ"ט הילוך בחי' ג"כ הוא התורה כמו"כ
להשקות  מעדן יוצא ונהר כתי' דהנה הוא והענין
בחי' שהוא דאורייתא סדרים ג"ן בחי' שהוא הגן את
הגן  את להשקות מעדן יוצא ונהר כו', התורה אותי'
ב' יש כי והיינו התורה, באותי' חכ' בחי' להמשיך היינו
האותי' התורה את לומד הוא אם התורה, בלימוד בחי'
מצות  עיקר זה אין אך גדול, ענין ג"כ שהוא אף לבד
שילמוד  בעיון הוא התורה של הלימוד ועיקר הלימוד,
ללמוד  צריך תורה של פרשה כשלומד כגון מפרשים עם
שהוא  התורה של מדרש וכן כו' ותרגום פירש"י עם
את  בהעלותך שכתיב למשל וכמו התורה, את מפרש
אך  הנרות, את להדליק הוא פשוט שעפ"י הנרות
וצריך  אדם נשמת הוי' נר בחי' הוא נרות שענין כשמבין
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חכ' בחי' שממשיך נמצא לשרשו, הנה"א את להעלות
בתורה  מבואר שאינו ציצית פ' וכן התורה, באותיות
עי"ז  ציצית הלכות כשלומד אך ציצית, לעשות איך
דהיינו  מעדן יוצא ונהר וזהו בתורה, חכ' בחי' ממשיך
אותי' שהוא בגן ראתה לא עין עדן מבחי' המשכה
זה  בהילוך והנה מלמעלמ"ט. הילוך בחי' וזהו התורה,
בגנים  היושבת וכמ"ש מנש"י המלאכי' מקבלים ג"כ

יושבת  כי היינו כו' השמיעני לקולך מקשיבים חברים
חברים  בג"ע, שיושבי' הנשמות בחי' הוא בגנים
ג"כ  מקבלים שהם המלאכים הם לקולך מקשיבים
בעוה"ז  התורה עסק בענין וגם שבג"ע, תורה קול מבחי'
השרת  מלאכי שנתקבצו הגדולים חכמים על ארז"ל
המלאכי' שהשפעת ונמצא כו', וכלה חתן כבמזמוטי

כו'. ומלמעלמ"ט למעלה ממטה בין הוא מישראל

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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Í‡ כי במצותיו, קדשנו אשר מברכים אנו דהנה הענין
רצון  פרט הוא מצוה כל כי רצה"ע, הם המצות
נקרא  ולכן רצוני, ונעשה שאמרתי לפני נח"ר כמ"ש
איזה  שיש ומה גלוים טעמים במצות אין כי רצון בשם
למעלה  הוא הטעם ועיקר הטעם עיקר זה אין טעמים
כמ"ש  לקודש נש"י מתעלים המצות וע"י הגלוי, משכל
תאכלו  לא טרפה בשדה ובשר לי, תהיון קודש ואנשי
צדיק  אקרי ברית דנטיר מאן כי הברית נטירת על קאי
וזהו  המצות, עשיית הוא קדש ואנשי סו"מ, הוא ובכלל
בבחי' הנשמה היתה מתחלה כי עלי' צורך הירידה
לוים  בין ההפרש כמו לקדש, מתעלה ואח"כ טהרה
כתיב  ובכהנים לטהרם, להם תעשה וכה בהם דכתיב
מפני  כהנים ע"י היא העבודה ועיקר לי, לכהנו לקדשו
בגשמיות  המצות נתלבשו ולכן קדש, בבחי' שהם
סוכה  וכן גשמי מקלף תפילין גשמי מצמר ציצית
בתחתונים  דירה לו להיות הקב"ה נתאוה כי ולולב,
תומ"צ  וע"י למטה, אלקות גילוי שיהי' דהיינו
ולכן  למטה נשפלו ונש"י אלקות, גילוי ממשיכים
בשם  נק' שהמצות דהגם למטה, ג"כ המצות נשפלו
נשמות  ע"י כ"א מצוה נעשית אינה הרי מ"מ קדש
אינם  השולחן על מונחים יהיו אם תפילין כמו ישראל,
אז  תפילין מניח וכשישראל קדושה תשמישי כ"א
כתיקונה  עשוי' היא אם אפי' סוכה וכן מצוה, נעשית

מברכים  אז ישראל כשיושב כ"א מצוה עדיין נק' אינה
ארץ  בשם נק' נש"י כי והטעם בסוכה, לישב אקב"ו
הצמיחה  שעיקר דהגם חפץ, ארץ לי תהיו ואתם כמ"ש
הזריעה, לקבל מוכשרת ארץ צ"ל הרי מ"מ מהגרעין
כי  ה', החפץ נגדל בהם אשר הארץ הם נש"י כמ"כ
גוי  אדרבה כי כלום ימשיכו לא מצוה יעשו אם אוה"ע

וז  מיתה, חייב ומע"ט ששבת מצות הקב"ה זרע הו
ששרשם  מצות שניהם, שצ"ל ונמצא לישראל, והנחילם
מצות  מקיימים וכשנש"י חפץ, ארץ שהם ונש"י מקדש
לקדה"ק, נכנס הי' שכה"ג מה וזהו הם. גם מתעלים
פגם  אם אבל לקדש, מתעלים אז המצות מקיימים דאם
הקודש, פגם על דהיינו הקודש על וכפר עז"נ במצות
דהיינו  תטהרו, הוי' לפני שזהו לקדה"ק נכנס והי'
מבחי' ממשיך הי' הכה"ג ה' שם לומר שנופל שבכ"מ
צ"ל  ואח"כ בנפש, טהרה עוד שימשך השם מזה גבוה

לקודש. שיגיע עד עבודה סדר מחדש עוד
‰Ê·Â זאת כתי' הנה כי המצורע, טהרת ענין יובן

שזהו  רע, שם המוציא וארז"ל המצורע תורת
הוא  כמוך לרעך ואהבת כי המצות כל כללות היפך
סני  דעלך מה לגר הלל שאמר כמו התורה כל כללות
שם  והמוציא גמור, זיל פירושא ואידך כו' לא לחברך
תשו' לעשות צריך לכן המצות כל בכללות פוגם רע

קד"ק. היכל ציפור לקן שיגיע עד

zaiz jl dyr

a"lxz gp 't c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øîàîä úçéúô
úà åèôùå ,'åë êéøòù ìëá êì ïúú íéøèåùå íéèôåù

÷ãö èôùî íòä77,
äáø ùøãîá àúéàå:זה פסוק åìעל åéäù êìîì ìùî

ïè÷ä úà áäåà äéäå äáøä íéðáהבנים øúåéמבין
äî ìëî øúåé åáäåà äéäå ãçà ñãøô åì äéäå íìåëî

áäåà éðàù øáãä úà ïúåð éðà êìîä øîà ,åì äéäù-
הפרדס áäåàאת éðàù äæì הקטן לבן -êë בנמשל.

ìëî ìàøùé úà áäåà éðà àåä-êåøá-ùåã÷ä øîà
øîàðù éúàøáù úåîåàä78,åäáäåàå ìàøùé øòð éë

øîàðù èôùîä úà áäåà éðà éúàøáù äî ìëîå79éë
áäåà éðàù øáãä úà ïúåð éðà ,èôùî áäåà 'ä éðà-

המשפט áäåàאת  éðàù äæìישראל àåäלעם àãä .
áéúëã(נאמר זה åë',(על êì ïúú íéøèåùå íéèôåù-

ענין  את  נותן  הקב"ה - ישראל עם  - "לך" דוקא
המשפט.

במדרש : úåëæáוממשיך àåä-êåøá-ùåã÷ä øîà
øîàðù íëåúá éúðéëù äøùî éðà èôùîä80'ä äáâéå
,ä÷ãöá ùã÷ð ùåã÷ä ìàäå èôùîá úåàáöיש כלומר,

זה ובזכות המשפט  ֿ ידי על האלוקי  בגילוי  הגבהה 
בישראל שכינתו  ìàåâ,81משרה éðà èôùîä úåëæáå

øîàðù äîéìù äìåàâ íëúà82ä÷ãö åùòå èôùî åøîù
.'åë àåáì éúòåùé äáåø÷ éëבפסוק הענינים מסמיכות

קרובה הצדקה ועשיית  המשפט שמירת שבזכות משמע,
המדרש. כאן עד לבוא. הישועה

ïè÷ä úà áäåàù äæã ïéðòä úåòîùîå חכמתו מצד אינו
אלא בו , שיש אחרת  מעלה ïëìãאו ,ïè÷ àåäù éôì

òîùîã ,åäáäåàå ìàøùé øòð éë ÷åñô äæ ìò àéáä
äáäàä ïéðò úåììëã ,øòð àåäù éôì àéä äáäàäù

ìàøùéì ו סיבות, הרבה  מצד להיות ìòיכולה øîàð éøä
éúáäà åîëå íé÷åñô äîë äæ83áäåàå ,'ä øîà íëúà84

àéáäù äîå ,á÷òé úàה את דוקא øòðבמדרש éë ÷åñô
åäæù òîùî ìàøùéהאהבה,'åë øòð àåäù éôì

דיוקים: כמה נ "ע  הרבי  מדייק  זה åäîועל ïéáäì êéøöå
.øúåé áåùç àåä ìåãâ äøåàëì àìä ïè÷ä úìòîשהרי

גלויות. ומעלותיו יותר מפותחים כוחותיו דוקא , הגדול
ïéðòì ìàøùé øòð éë ïéðò úåëééù åäî ïéáäì êéøö íâ
.'åë øòð àåäù éôì ìàøùéì èôùîä ïúåð éðàù èôùîä
ישראל מעלת בזכות שדוקא מדגיש, שהמדרש כפי 

המשפט. את  הקב"ה להם נותן  כ"נער" שהם
íâ'åë éúðéëù äøùî éðà èôùîä úåëæáù ïéðò åäî

úåëééù åäî ,äîéìù äìåàâá íéìàâð èôùîä úåëæáå
íéðéðòäוגאולה השכינה  השראת äæì.של äæ לענין -

המשפט.
ïéðò åäî íâ שנאמר הפרשהמה úàבתחילת åèôùå

.'åë ÷ãö èôùî íòä
ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ìë ïéáäìåבאריכות

הקודם úåçëäבמאמר ìëì ïåöøä ïéá ùøôää
הפנימיים.

פרטים: כמה בזה  ïîöòìדיש  úåàéöîá ïä úåçëä ìëã
,ïîöòá øáã úåàéöîá ïäù åðééäå ùôðä úåîöòì õåç
המתווסף כמשהו  אבל הנפש , בעצם כלולים אמנם הם

åîöòìלעצם. úåàéöîá åðéàù ïåöøä ïë-ïéàù-äîככח
úëùîäåנפרד úééèä ÷ø àåäù ùôðä úåîöòì õåç

.'åë ïéà úðéçáá àåä åîöòáå ùôðä
úåçëä ìëù éôì åðééäåומטרתן הרי úåéäìמציאותן  ïä

úåçë úðéçáבפני וענין מטרה להם שיש היינו, -
עניינו ïåöøäåעצמם , åë'.כל íöòä ïî éåìéâ ÷ø àåä

,íöòá úå÷ìçúä åá ïéà ïåöøä ïëìåכהכוחות שלא
ובהתחלקות, בהתלבשות שבאים åîëåהפנימיים

ù הרצוןúðéçáá àá åðéà úåçëäå íéøáéàäá øéàî
úå÷ìçúä úðéçááå úåùáìúäאלא,íå÷î ìëá êùîðù

äåùá íå÷î ìëá ìòåôå êùîð åúåîöòù àåä åúëùîäå
.'åëהכוחות בשאר שזה כפי  ממנו, הארה רק  ולא 

אלא כללית, הארה היא הרצון  מציאות שגם (למרות
הקודם). במאמר שהתבאר כפי  מצומצמת, אינה שהיא
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יח.77) טז, דברים שופטים. פרשת ריש
א.78) יא, הושע
ח.79) סא, ישעיהו
טז.80) ה, ישעיהו
שם:81) mkiigובמדרש ipa l`xyil `ed jexa yecwd xn`

ze`av 'd dabie xn`py oipn dabzn ip` oicd z` mixnyn mz`y zekfa
dxyne dwcv dyer ip` s` oica ize` oidiabn mz`y ici lre htyna

z` mzxny m`e dwcva ycwp yecwd l`de xn`py oipn mkipia izyecw
dk '`py oipn dnily dle`b mkz` l`eb ip` cin oicde dwcvd mdipy
.zelbdl izwcve `eal izreyi daexw ik dwcv eyre htyn exny 'd xn`

א.82) נו, ישעיהו
ב.83) א, מלאכי
שם.84)
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

באה  – שמים יראת אלקים. משם היא בפועל שההתהוות מזה באים והפחד היראה
כי  החיצוניים, מפתחות נקרא וזה פרטית. ובהשגחה שבבריאה הרוחניות בענין מההשגה

חיצונית. מהארה רק היא ההתהוות כל

e‰ÊÂ ּברא ּדלא מּלפניו", ׁשּייראּו עׂשה "והאלקים ¿∆ְְְְֱִִִֶָָָָָָָֹֹ
ׁשּייראּו ּכדי אּלא עֹולמֹו את ְְִֵֶֶֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּוכמֹו אלקים, מּׁשם היא העֹולם ּדבריאת ְְְֱִִִִִִֵַָָָָֹמּלפניו,
היא  ההתהּוּות ּדעצם אלקים", ּברא "ּבראׁשית ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכתּוב
ההתהּוּות  ּדעצם וכּנ"ל מהּוה, לׁשֹון ּדהוי' הוי', ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּׁשם
מאין  להּוֹות ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו ּדהּוא מהעצמּות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹהּוא
וׁשם  אלקים, מּׁשם היא ּבפעל ההתהּוּות אבל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַַָֹֹליׁש,
נׁשמתֹו רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו וחזק, ּתקף לׁשֹון הּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹאלקים
ה  סימן ארחֿחּיים 'ערּו ּב'ׁשלחן הּׁשמֹות ּבכּונת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֿעדן
ּתּקיף  ׁשהּוא יכּון אלקים ׁשם "ּוכׁשּיזּכיר ג, ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסעיףֿקטן
ּומּזה  ּובּתחּתֹונים", ּבעליֹונים היכלת לֹו אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֹואּמיץ
הּוא  ּדׁשמים ׁשמים, יראת וזהּו והּפחד. הּיראה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָנֹופל
ּגׁשמּיּות  הם וארץ ּדׁשמים וכּנ"ל הרּוחנּיּות, אל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּנּוי
הם  וׁשמים הּגׁשמּיים ענינים הם ּדארץ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָורּוחנּיּות,
הּבאה  הּיראה היא ׁשמים ויראת הרּוחנּיים, ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָענינים
והׁשּגחה  ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ּבענין וההבנה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָמההּׂשגה
והׁשּגחה  ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ענין ּופרּוׁש ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּפרטית,
ּבהלּבׁשה  ּבאה ההתהּוּות ענין ּכל ּדהּנה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּפרטית,
נברא  ּבכל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הטּביע ּדכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָטבעית,
ענין  הּוא והעּקר הּמסּתיר, לבּוׁש הּוא והּטבע ְְְְְִִִִֶַַַַַָָויצּור,
ּדהרגילּות  ּבארּכה, אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻהרגילּות,

הּׁש יֹום ּבכל ּכי לראֹות מרּגל ּבּמזרח ׁשהאדם זֹורח מׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהטּביע  הּבריאה עניני ּבׁשארי וכן ּבּמערב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוׁשֹוקע
ּפֹועל  הרגילּות הרי הּנבראים, ּבכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
וכן  הּצּורה, על החמר והתגּברּות הּלב ׂשימת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהעּדר
הּבעל  מֹורנּו ּבׁשם לעיל נתּבאר ּפרטית ההׁשּגחה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּבענין
מסּבב  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכי נׁשמתֹוֿעדן ְְִִֵֵֵֶַַָָָֿׁשםֿטֹוב
אל  ּבהּנֹוגע ּדבר איזה לפעל ּבכדי ועּלֹות סּבֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכּמה
אׁשר  ׁשֹונים מּלבּוׁשים לבּוׁשים הם זה ׁשּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָהּנברא,
לידי  ּובא האלקי, וחּיּות האֹור ּומסּתּתר מתעּלם ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבהם
הּדעת  והעמקת התּבֹוננּות ידי על רק מההעלם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָּגּלּוי
והׁשּגחה  ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ּבענין הּכּונה וזהּו ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָּדוקא.
הּנה  ּפרטית, וההׁשּגחה ההתהּוּות ּבענין ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָּפרטית,
אנּו ּדמּזה ּגדֹולה וחכמה הׂשּכלה ּבזה ׁשּיׁש זאת ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלבד
הרּוחנּיּות  יׁש הּנה ויתעּלה, יתּבר הּבֹורא ּגדּלת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻרֹואים
הרּוחנּיּות  ּבענין וההבנה מההּׂשגה ּבאה והּיראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּבזה,
זֹו יראה הּנה ּומּכלֿמקֹום ּפרטית, והׁשּגחה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּדהתהּוּות
ּפתחים  רק ׁשהם החיצֹונּיים", "מפּתחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָנקראת
הּדבר  וטעם להּפנימּיים, נכנסים להם ׁשּדר ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהחיצֹונּיים
הארה  מּבחינת רק הּוא ההתהּוּות ענין ּדכל מּפני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
יׁש הּמדרגֹות ּבסדר ּדהּנה מלכּות, ּדבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַחיצֹונית

וחיצֹונּיּות. ְְִִִִּפנימּיּות

c"vxz ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay
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.‚Î,תרנ"ה ויגש  שבת בסעודת אבי ששח בשיחה
תכונה  היא בחסידים שחכמה לי אמר אבי אמר:

מלידה.
רד"ץ   חן צבי דוד ר' הרב  ור'85החסיד שהוא 

דוברוסקין  86יהושע בליובאוויטש אורחים אז היו
בכוונה  להומיל נסע סוכות אחרי אחת שפעם סיפר,
אייזיק. יצחק ר' הרה"צ אצל חודשים כמה לשהות

ביום  היתה שנה באותה כסלו י"ט של הקביעות
אז  "ישבו" ואברכים בחורים עשר כחמישה שישי.
קבלת  לפני שישי ביום אייזיק. יצחק הר' אצל בהומיל
ערוך  שולחן אייזיק ר' של הכנסת בבית היה שבת
ר' עשה קידוש, של הזמן כשהגיע ותרגימא. במשקה
חריף  משקה על תורה שמחת בניגון קידוש אייזיק

קידוש. לעשות לכולם והורה ביותר,
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נ"ע.85) מהורש"ב ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר מחסידי בצ'רניגוב. רב
ת"ו. בירושלים נפטר

בזווג 86) הרד"צ של חתנו חערסאנער, ר"י בשם ונודע בחרסון, שו"ב
נ"ע. מהורש"ב ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר מחסידי שני.
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øîàîä úçéúô
úà åèôùå ,'åë êéøòù ìëá êì ïúú íéøèåùå íéèôåù

÷ãö èôùî íòä77,
äáø ùøãîá àúéàå:זה פסוק åìעל åéäù êìîì ìùî

ïè÷ä úà áäåà äéäå äáøä íéðáהבנים øúåéמבין
äî ìëî øúåé åáäåà äéäå ãçà ñãøô åì äéäå íìåëî

áäåà éðàù øáãä úà ïúåð éðà êìîä øîà ,åì äéäù-
הפרדס áäåàאת éðàù äæì הקטן לבן -êë בנמשל.

ìëî ìàøùé úà áäåà éðà àåä-êåøá-ùåã÷ä øîà
øîàðù éúàøáù úåîåàä78,åäáäåàå ìàøùé øòð éë

øîàðù èôùîä úà áäåà éðà éúàøáù äî ìëîå79éë
áäåà éðàù øáãä úà ïúåð éðà ,èôùî áäåà 'ä éðà-

המשפט áäåàאת  éðàù äæìישראל àåäלעם àãä .
áéúëã(נאמר זה åë',(על êì ïúú íéøèåùå íéèôåù-

ענין  את  נותן  הקב"ה - ישראל עם  - "לך" דוקא
המשפט.

במדרש : úåëæáוממשיך àåä-êåøá-ùåã÷ä øîà
øîàðù íëåúá éúðéëù äøùî éðà èôùîä80'ä äáâéå
,ä÷ãöá ùã÷ð ùåã÷ä ìàäå èôùîá úåàáöיש כלומר,

זה ובזכות המשפט  ֿ ידי על האלוקי  בגילוי  הגבהה 
בישראל שכינתו  ìàåâ,81משרה éðà èôùîä úåëæáå

øîàðù äîéìù äìåàâ íëúà82ä÷ãö åùòå èôùî åøîù
.'åë àåáì éúòåùé äáåø÷ éëבפסוק הענינים מסמיכות

קרובה הצדקה ועשיית  המשפט שמירת שבזכות משמע,
המדרש. כאן עד לבוא. הישועה

ïè÷ä úà áäåàù äæã ïéðòä úåòîùîå חכמתו מצד אינו
אלא בו , שיש אחרת  מעלה ïëìãאו ,ïè÷ àåäù éôì

òîùîã ,åäáäåàå ìàøùé øòð éë ÷åñô äæ ìò àéáä
äáäàä ïéðò úåììëã ,øòð àåäù éôì àéä äáäàäù

ìàøùéì ו סיבות, הרבה  מצד להיות ìòיכולה øîàð éøä
éúáäà åîëå íé÷åñô äîë äæ83áäåàå ,'ä øîà íëúà84

àéáäù äîå ,á÷òé úàה את דוקא øòðבמדרש éë ÷åñô
åäæù òîùî ìàøùéהאהבה,'åë øòð àåäù éôì

דיוקים: כמה נ "ע  הרבי  מדייק  זה åäîועל ïéáäì êéøöå
.øúåé áåùç àåä ìåãâ äøåàëì àìä ïè÷ä úìòîשהרי

גלויות. ומעלותיו יותר מפותחים כוחותיו דוקא , הגדול
ïéðòì ìàøùé øòð éë ïéðò úåëééù åäî ïéáäì êéøö íâ
.'åë øòð àåäù éôì ìàøùéì èôùîä ïúåð éðàù èôùîä
ישראל מעלת בזכות שדוקא מדגיש, שהמדרש כפי 

המשפט. את  הקב"ה להם נותן  כ"נער" שהם
íâ'åë éúðéëù äøùî éðà èôùîä úåëæáù ïéðò åäî

úåëééù åäî ,äîéìù äìåàâá íéìàâð èôùîä úåëæáå
íéðéðòäוגאולה השכינה  השראת äæì.של äæ לענין -

המשפט.
ïéðò åäî íâ שנאמר הפרשהמה úàבתחילת åèôùå

.'åë ÷ãö èôùî íòä
ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ìë ïéáäìåבאריכות

הקודם úåçëäבמאמר ìëì ïåöøä ïéá ùøôää
הפנימיים.

פרטים: כמה בזה  ïîöòìדיש  úåàéöîá ïä úåçëä ìëã
,ïîöòá øáã úåàéöîá ïäù åðééäå ùôðä úåîöòì õåç
המתווסף כמשהו  אבל הנפש , בעצם כלולים אמנם הם

åîöòìלעצם. úåàéöîá åðéàù ïåöøä ïë-ïéàù-äîככח
úëùîäåנפרד úééèä ÷ø àåäù ùôðä úåîöòì õåç

.'åë ïéà úðéçáá àåä åîöòáå ùôðä
úåçëä ìëù éôì åðééäåומטרתן הרי úåéäìמציאותן  ïä

úåçë úðéçáבפני וענין מטרה להם שיש היינו, -
עניינו ïåöøäåעצמם , åë'.כל íöòä ïî éåìéâ ÷ø àåä

,íöòá úå÷ìçúä åá ïéà ïåöøä ïëìåכהכוחות שלא
ובהתחלקות, בהתלבשות שבאים åîëåהפנימיים

ù הרצוןúðéçáá àá åðéà úåçëäå íéøáéàäá øéàî
úå÷ìçúä úðéçááå úåùáìúäאלא,íå÷î ìëá êùîðù

äåùá íå÷î ìëá ìòåôå êùîð åúåîöòù àåä åúëùîäå
.'åëהכוחות בשאר שזה כפי  ממנו, הארה רק  ולא 

אלא כללית, הארה היא הרצון  מציאות שגם (למרות
הקודם). במאמר שהתבאר כפי  מצומצמת, אינה שהיא
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יח.77) טז, דברים שופטים. פרשת ריש
א.78) יא, הושע
ח.79) סא, ישעיהו
טז.80) ה, ישעיהו
שם:81) mkiigובמדרש ipa l`xyil `ed jexa yecwd xn`

ze`av 'd dabie xn`py oipn dabzn ip` oicd z` mixnyn mz`y zekfa
dxyne dwcv dyer ip` s` oica ize` oidiabn mz`y ici lre htyna

z` mzxny m`e dwcva ycwp yecwd l`de xn`py oipn mkipia izyecw
dk '`py oipn dnily dle`b mkz` l`eb ip` cin oicde dwcvd mdipy
.zelbdl izwcve `eal izreyi daexw ik dwcv eyre htyn exny 'd xn`

א.82) נו, ישעיהו
ב.83) א, מלאכי
שם.84)
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באה  – שמים יראת אלקים. משם היא בפועל שההתהוות מזה באים והפחד היראה
כי  החיצוניים, מפתחות נקרא וזה פרטית. ובהשגחה שבבריאה הרוחניות בענין מההשגה

חיצונית. מהארה רק היא ההתהוות כל

e‰ÊÂ ּברא ּדלא מּלפניו", ׁשּייראּו עׂשה "והאלקים ¿∆ְְְְֱִִִֶָָָָָָָֹֹ
ׁשּייראּו ּכדי אּלא עֹולמֹו את ְְִֵֶֶֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּוכמֹו אלקים, מּׁשם היא העֹולם ּדבריאת ְְְֱִִִִִִֵַָָָָֹמּלפניו,
היא  ההתהּוּות ּדעצם אלקים", ּברא "ּבראׁשית ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכתּוב
ההתהּוּות  ּדעצם וכּנ"ל מהּוה, לׁשֹון ּדהוי' הוי', ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּׁשם
מאין  להּוֹות ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו ּדהּוא מהעצמּות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹהּוא
וׁשם  אלקים, מּׁשם היא ּבפעל ההתהּוּות אבל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַַָֹֹליׁש,
נׁשמתֹו רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו וחזק, ּתקף לׁשֹון הּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹאלקים
ה  סימן ארחֿחּיים 'ערּו ּב'ׁשלחן הּׁשמֹות ּבכּונת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֿעדן
ּתּקיף  ׁשהּוא יכּון אלקים ׁשם "ּוכׁשּיזּכיר ג, ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסעיףֿקטן
ּומּזה  ּובּתחּתֹונים", ּבעליֹונים היכלת לֹו אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֹואּמיץ
הּוא  ּדׁשמים ׁשמים, יראת וזהּו והּפחד. הּיראה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָנֹופל
ּגׁשמּיּות  הם וארץ ּדׁשמים וכּנ"ל הרּוחנּיּות, אל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּנּוי
הם  וׁשמים הּגׁשמּיים ענינים הם ּדארץ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָורּוחנּיּות,
הּבאה  הּיראה היא ׁשמים ויראת הרּוחנּיים, ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָענינים
והׁשּגחה  ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ּבענין וההבנה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָמההּׂשגה
והׁשּגחה  ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ענין ּופרּוׁש ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּפרטית,
ּבהלּבׁשה  ּבאה ההתהּוּות ענין ּכל ּדהּנה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּפרטית,
נברא  ּבכל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הטּביע ּדכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָטבעית,
ענין  הּוא והעּקר הּמסּתיר, לבּוׁש הּוא והּטבע ְְְְְִִִִֶַַַַַָָויצּור,
ּדהרגילּות  ּבארּכה, אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻהרגילּות,

הּׁש יֹום ּבכל ּכי לראֹות מרּגל ּבּמזרח ׁשהאדם זֹורח מׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהטּביע  הּבריאה עניני ּבׁשארי וכן ּבּמערב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוׁשֹוקע
ּפֹועל  הרגילּות הרי הּנבראים, ּבכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
וכן  הּצּורה, על החמר והתגּברּות הּלב ׂשימת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהעּדר
הּבעל  מֹורנּו ּבׁשם לעיל נתּבאר ּפרטית ההׁשּגחה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּבענין
מסּבב  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכי נׁשמתֹוֿעדן ְְִִֵֵֵֶַַָָָֿׁשםֿטֹוב
אל  ּבהּנֹוגע ּדבר איזה לפעל ּבכדי ועּלֹות סּבֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכּמה
אׁשר  ׁשֹונים מּלבּוׁשים לבּוׁשים הם זה ׁשּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָהּנברא,
לידי  ּובא האלקי, וחּיּות האֹור ּומסּתּתר מתעּלם ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבהם
הּדעת  והעמקת התּבֹוננּות ידי על רק מההעלם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָּגּלּוי
והׁשּגחה  ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ּבענין הּכּונה וזהּו ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָּדוקא.
הּנה  ּפרטית, וההׁשּגחה ההתהּוּות ּבענין ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָּפרטית,
אנּו ּדמּזה ּגדֹולה וחכמה הׂשּכלה ּבזה ׁשּיׁש זאת ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלבד
הרּוחנּיּות  יׁש הּנה ויתעּלה, יתּבר הּבֹורא ּגדּלת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻרֹואים
הרּוחנּיּות  ּבענין וההבנה מההּׂשגה ּבאה והּיראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָׁשּבזה,
זֹו יראה הּנה ּומּכלֿמקֹום ּפרטית, והׁשּגחה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּדהתהּוּות
ּפתחים  רק ׁשהם החיצֹונּיים", "מפּתחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָנקראת
הּדבר  וטעם להּפנימּיים, נכנסים להם ׁשּדר ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהחיצֹונּיים
הארה  מּבחינת רק הּוא ההתהּוּות ענין ּדכל מּפני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
יׁש הּמדרגֹות ּבסדר ּדהּנה מלכּות, ּדבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַחיצֹונית

וחיצֹונּיּות. ְְִִִִּפנימּיּות
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.‚Î,תרנ"ה ויגש  שבת בסעודת אבי ששח בשיחה
תכונה  היא בחסידים שחכמה לי אמר אבי אמר:

מלידה.
רד"ץ   חן צבי דוד ר' הרב  ור'85החסיד שהוא 

דוברוסקין  86יהושע בליובאוויטש אורחים אז היו
בכוונה  להומיל נסע סוכות אחרי אחת שפעם סיפר,
אייזיק. יצחק ר' הרה"צ אצל חודשים כמה לשהות

ביום  היתה שנה באותה כסלו י"ט של הקביעות
אז  "ישבו" ואברכים בחורים עשר כחמישה שישי.
קבלת  לפני שישי ביום אייזיק. יצחק הר' אצל בהומיל
ערוך  שולחן אייזיק ר' של הכנסת בבית היה שבת
ר' עשה קידוש, של הזמן כשהגיע ותרגימא. במשקה
חריף  משקה על תורה שמחת בניגון קידוש אייזיק

קידוש. לעשות לכולם והורה ביותר,
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נ"ע.85) מהורש"ב ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר מחסידי בצ'רניגוב. רב
ת"ו. בירושלים נפטר

בזווג 86) הרד"צ של חתנו חערסאנער, ר"י בשם ונודע בחרסון, שו"ב
נ"ע. מהורש"ב ואדמו"ר מהר"ש אדמו"ר מחסידי שני.
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לנוכחים  יעניק שהוא אייזיק ר' אמר קידוש אחרי
בסעודת  אמר שהרבי מה לנו יספר הוא מתנה,

תקס"ב. בשנת כסלו י"ט של הראשונה ההודאה
היתה   אייזיק ר' מספר  תשרי בחודש עוד
הבא  כסלו שבי"ט מקורבים, חסידים אצל ההרגשה
הרגש  אך ידעו, לא  חדשות איזה חדשות. תהיינה

חדשות. שתהיינה הרגישו
בחדוה  הרבי היה תורה ובשמחת עצרת בשמיני
לפני  הרבי ששח השונות הקצרות בשיחות גדולה.

הרבי  אמר החסידים, מזקני סגולה ויחידי 87בניו

הצעת  קיבל לא מסויימים רוחניים טעמים שבגלל
ליום  כסלו י"ט הגאולה יום את לקבוע החסידים
ערך  לא עדיין עצמו והוא ברבים, ושמחה משתה
צריכים  התורה דיני שעל־פי מה הודאה, סעודת
המצוה  המצוה. מסעודות והיא הודאה סעודת לעשות
אהבת  מצות ועל ישראל, אהבת היא זו שבסעודה

הסבא  אמר 88ישראל הבעל־שם־טוב מורנו 

הנפש. את למסור צריכים
אחיו  עם הרבי מדבר בנגלה, ארוך פלפול

מה 89מהרי"ל  התקנה על תורה שמחת בסעודת
 להודות שצריכים מהארבעה  ההודאה שבעל

בזמנה. הודאה סעודת עשה לא אם לעשות צריך
שבי"ט  המקורבים החסידים הסיקו השיחות מכל
לערוך  הרבי יצווה ובודאי חדשות תהיינה הבא כסלו

בסעודה. נוכח עצמו ויהיה הודאה סעודת
מהומיל, האברכים אנו אספנו, כסלו, בתחלת
עבור  כסף סכום הסמוכות, והעיירות בוברויסק
ויצאנו  [וואליקעס] צמר נעלי תריסר קנינו כן עגלה,
של  המגררה על נחים לפעם ומפעם רגלי לדרך
ושקלוב, ביחוב ברוגצ'וב, ובפרט בכלל בדרך עזריאל.

עגלות. שתי עוד ששכרו אנשים נוספו
וישלח  פרשת חמישי ביום הגענו מנינים שמונה

לליאדי.
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ואילך.87) ט אות תרצ"ג כסלו י"ט שיחת ראה
רוחני.88) במובן - "זיידע" בשם הבעש"ט את קורא הי' הזקן רבנו

יא. אות תרצ"ג כסלו כ' ושיחת נו ע' ח"ב התמים ראה

ראה 89) יהודא. שארית בעהמ"ס מיאנוביטש, מהרי"ל בשם נודע
נא. ע' ח"ב התמים אודותו

• ycew zexb`

תרצ"ז  טבת כ"ח ב"ה

פאריס 

שי' נחמן רפאל מוה"ר אי"א וו"ח ידידי

הכהן 

וברכה. שלום

הוטב  אשר ת"ל זה. לחודש מי"ז מכתבו על במענה

רפואה  וישלח בריוח, פרנסתו לו יזמין והש"י בריאותו.

יחיו. ילידיהם בריאות ויחזק תי' לזוג'

רופא  אצל תשאל תי' לזוג' הדרושה העצה עניני בדבר

לא. אפעראציע אבל כן. ותעשה

בכי  התפירה אומנת להתלמד צריכה תי' הבכירה בתם

והש"י  לה. המוכרח את תתלמד בשבוע שעות ואיזה טוב.

בגו"ר. בעזרה יהי'

הלומדת  ד' ירא[ת] מלמדת השיגו אשר הדבר טוב

המושבה  יושבי כל את לעורר וצריכים ביתֿיעקב. בסדר

בעזרם  יהי' והש"י בהמושבה. יעקב בית לייסד כח לאזור

בגו"ר.

לו  יזמין הש"י שי', רי"ל ידידי לאחיו וברכה פ"ש

בריוח. פרנסתו

בתקותו  חזק יהי' שי'. רא"ד ידידי לגיסו וברכה פ"ש

יתאזר  והדאגה. העצה ויסיר פרנסתו. לו יזמין הש"י אשר

בריוח. פרנסתו לו יזמין והש"י עבודה אחר לחפש בכח

ומברכו  הדו"ש

יצחק. יוסף
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רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

לנוכחים  יעניק שהוא אייזיק ר' אמר קידוש אחרי
בסעודת  אמר שהרבי מה לנו יספר הוא מתנה,

תקס"ב. בשנת כסלו י"ט של הראשונה ההודאה
היתה   אייזיק ר' מספר  תשרי בחודש עוד
הבא  כסלו שבי"ט מקורבים, חסידים אצל ההרגשה
הרגש  אך ידעו, לא  חדשות איזה חדשות. תהיינה

חדשות. שתהיינה הרגישו
בחדוה  הרבי היה תורה ובשמחת עצרת בשמיני
לפני  הרבי ששח השונות הקצרות בשיחות גדולה.

הרבי  אמר החסידים, מזקני סגולה ויחידי 87בניו

הצעת  קיבל לא מסויימים רוחניים טעמים שבגלל
ליום  כסלו י"ט הגאולה יום את לקבוע החסידים
ערך  לא עדיין עצמו והוא ברבים, ושמחה משתה
צריכים  התורה דיני שעל־פי מה הודאה, סעודת
המצוה  המצוה. מסעודות והיא הודאה סעודת לעשות
אהבת  מצות ועל ישראל, אהבת היא זו שבסעודה

הסבא  אמר 88ישראל הבעל־שם־טוב מורנו 

הנפש. את למסור צריכים
אחיו  עם הרבי מדבר בנגלה, ארוך פלפול

מה 89מהרי"ל  התקנה על תורה שמחת בסעודת
 להודות שצריכים מהארבעה  ההודאה שבעל

בזמנה. הודאה סעודת עשה לא אם לעשות צריך
שבי"ט  המקורבים החסידים הסיקו השיחות מכל
לערוך  הרבי יצווה ובודאי חדשות תהיינה הבא כסלו

בסעודה. נוכח עצמו ויהיה הודאה סעודת
מהומיל, האברכים אנו אספנו, כסלו, בתחלת
עבור  כסף סכום הסמוכות, והעיירות בוברויסק
ויצאנו  [וואליקעס] צמר נעלי תריסר קנינו כן עגלה,
של  המגררה על נחים לפעם ומפעם רגלי לדרך
ושקלוב, ביחוב ברוגצ'וב, ובפרט בכלל בדרך עזריאל.

עגלות. שתי עוד ששכרו אנשים נוספו
וישלח  פרשת חמישי ביום הגענו מנינים שמונה

לליאדי.
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ואילך.87) ט אות תרצ"ג כסלו י"ט שיחת ראה
רוחני.88) במובן - "זיידע" בשם הבעש"ט את קורא הי' הזקן רבנו

יא. אות תרצ"ג כסלו כ' ושיחת נו ע' ח"ב התמים ראה

ראה 89) יהודא. שארית בעהמ"ס מיאנוביטש, מהרי"ל בשם נודע
נא. ע' ח"ב התמים אודותו

• ycew zexb`

תרצ"ז  טבת כ"ח ב"ה

פאריס 

שי' נחמן רפאל מוה"ר אי"א וו"ח ידידי

הכהן 

וברכה. שלום

הוטב  אשר ת"ל זה. לחודש מי"ז מכתבו על במענה

רפואה  וישלח בריוח, פרנסתו לו יזמין והש"י בריאותו.

יחיו. ילידיהם בריאות ויחזק תי' לזוג'

רופא  אצל תשאל תי' לזוג' הדרושה העצה עניני בדבר

לא. אפעראציע אבל כן. ותעשה

בכי  התפירה אומנת להתלמד צריכה תי' הבכירה בתם

והש"י  לה. המוכרח את תתלמד בשבוע שעות ואיזה טוב.

בגו"ר. בעזרה יהי'

הלומדת  ד' ירא[ת] מלמדת השיגו אשר הדבר טוב

המושבה  יושבי כל את לעורר וצריכים ביתֿיעקב. בסדר

בעזרם  יהי' והש"י בהמושבה. יעקב בית לייסד כח לאזור

בגו"ר.

לו  יזמין הש"י שי', רי"ל ידידי לאחיו וברכה פ"ש

בריוח. פרנסתו

בתקותו  חזק יהי' שי'. רא"ד ידידי לגיסו וברכה פ"ש

יתאזר  והדאגה. העצה ויסיר פרנסתו. לו יזמין הש"י אשר

בריוח. פרנסתו לו יזמין והש"י עבודה אחר לחפש בכח

ומברכו  הדו"ש

יצחק. יוסף
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:BðéræëéLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå ¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬

:BpL úçz epçlLéôçëLéà-úà øBL çbé-éëå §©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬¤¦²
ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà:èëçbð øBL íàå ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿Á©¨̧
ìL ìîzî àeäepøîLé àìå åéìráa ãreäå íL ¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½

åéìra-íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½§©§¨−̈
:úîeéìBLôð ïéãt ïúðå åéìr úLeé øôk-íà ¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½

:åéìr úLeé-øLà ìëkàìçbé úá-Bà çbé ïá-Bà §¬Ÿ£¤©−¨¨«¥¬¦−̈©´¦®̈
:Bì äNré äfä ètLnkáìøBMä çbé ãár-íà ©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤¦©¬©−

ìL | óñk äîà Bàåéðãàì ïzé íéì÷L íéL ´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈
:ì÷qé øBMäåñâìBà øBa Léà çzôé-éëå §©−¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ

Bà øBM änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−¬
:øBîçãìåéìráì áéLé óñk ílLé øBaä ìra £«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®

:Bl-äéäé únäåñäìbé-éëåøBL-úà Léà-øBL ó §©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬
-úà eöçå éçä øBMä-úà eøëîe úîå eärø¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³©©Æ§¨´¤

:ïeöçé únä-úà íâå BtñkåìøBL ék òãBð Bà ©§½§©¬¤©¥−¤«¡«´©À¦Â´
ìL ìBîzî àeä çbðåéìra epøîLé àìå íL ©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®

:Bl-äéäé únäå øBMä úçz øBL ílLé ílLñ ©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−¦«§¤«
æìBøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®

ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ
:äOä úçzáëàápbä àöné úøzçna-íà ©¬©©¤«¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈

:íéîc Bì ïéà úîå äkäåáLîMä äçøæ-íà §ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«¦¨«§¨¬©¤²¤
økîðå Bì ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìr̈−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´½§¦§©−



iriaxרלב ,iyily - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:BúáðâaâøBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà ¦§¥«¨«¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯
:ílLé íéðL íéiç äN-ãr øBîç-ãrñ ©£²©¤−©¦®§©−¦§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא (ׁשאינֹו להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפּואה). ּבעניני ְְְְִֵֵָָּדעה

éùéìùã-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤
áéúëäøéòáéø÷áèéî øçà äãNa øráe Bøéra§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬

:ílLé Bîøk áèéîe eäãNñäLà àöú-ék ¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧¥¹
äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´©¨¤®

:äøraä-úà øránä ílLé ílLñåïzé-ék ©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«¦¥Á
ì íéìë-Bà óñk eärø-ìà Léàúéaî ápâå øîL ¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−¦¥´

:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàäæàì-íà ¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦¦³Ÿ
íéýìûä-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®

:eärø úëàìîa Bãé çìL àì-íàç-ìk-ìr ¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«©¨
-ìr äN-ìr øBîç-ìr øBL-ìr òLt-øác§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
ãr äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìr äîìN©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ
íéýìû ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä̈«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

:eärøì íéðL ílLéñèeärø-ìà Léà ïzé-ék §©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹
ì äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîçúîe øîL £¸¬¤²§¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²

:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bàéýåýé úráL «¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«§ª©´§Ÿ̈À
úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärøàéáðbé áðb-íàå ¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«§¦¨¬Ÿ¦¨¥−
:åéìráì ílLé Bnrîáéeäàáé óøhé óøè-íà ¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´
:ílLé àì äôøhä ãrôâéírî Léà ìàLé-éëå ¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«§¦«¦§©¬¦²¥¦¬

ílL Bnr-ïéà åéìra úî-Bà øaLðå eärø¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−©¥¬
:ílLéãéøéëN-íà ílLé àì Bnr åéìra-íà §©¥«¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´

:BøëNa àa àeäñåèäìeúa Léà äzôé-éëå ½−̈¦§¨«§¦«§©¤´¦À§¨²
Bl äpøäîé øäî dnr áëLå äNøà-àì øLà£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦®̈¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−

:äMàìæèóñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà §¦¨«¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤
:úìeúaä øäîk ì÷Léñæé:äiçú àì äôMëî ¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«

çé:úîeé úBî äîäa-ír áëL-ìkñèéçáæ ¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«Ÿ¥¬©
Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéýìûì:ë-àì øâå ¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ

õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîàë:ïeprú àì íBúéå äðîìà-ìkáë-íà ¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«¦

rîL éìà ÷röé ÷òö-íà ék Búà äprú äpr©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷rö òîLàâëíëúà ézâøäå étà äøçå ¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−

:íéîúé íëéðáe úBðîìà íëéLð eéäå áøçaô ¤¨®¤§¨³§¥¤Æ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«
ãëCnr éðrä-úà énr-úà äåìz | óñk-íà¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈

:CLð åéìr ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤
äëLîMä àa-ãr Erø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤

:Bì epáéLzåëàåä ékáéúëäúåñëéø÷Búeñë §¦¤¬«¦´¦³§Æ
äéäå ákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ

:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ékñ ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈
ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון לקּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ׁשֹואל הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּדי

ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולבּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים

éòéáøæëàì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ
:øàúçëéða øBëa øçàú àì Erîãå EúàìîE ¨«Ÿ§¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−

éì-ïzz:èëì äNrz-ïkðàöì EøLúráL E ¦¤¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-ír äéäé íéîé̈¦Æ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

ìàì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúñâëààì Ÿ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«¬Ÿ

úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ
:ñîç ãrá-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àì ¥¬¨¨«Ÿ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ

:úhäì íéaø éøçà úèðì áø-ìr äðrúâìãå ©«£¤´©¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈
:Báéøa øcäú àìñãBà Eáéà øBL òbôú ék ¬Ÿ¤§©−§¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬

:Bì epáéLz áLä ärz Bøîçñääàøú-ék £Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º
Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£Ÿ́®

:Bnr áærz áærñ ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

iriay ,iyy ,iying - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr gi ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»
ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

éùéîç
éùù,

åðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−

:òLøçíéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½
:íé÷écö éøác ólñéåèízàå õçìú àì øâå ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãéõøàa íúééä íé §©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîézôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå ¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈

:dúàeáz-úààédzLèðe äpèîLz úréáMäå ¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈
äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®

:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïkáéäNrz íéîé úLL ¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´
éNrîEøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçåâé-øLà ìëáe ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤
àì íéøçà íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà̈©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ

ét-ìr òîMé àì eøékæú:EãéìLâçz íéìâø L ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ
:äðMa éìåèúráL øîLz úBvnä âç-úà ¦−©¨¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´

Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî ìëàz íéîé̈¦ÁŸ©̧©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤
éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä̈«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−

:í÷éøæèéNrî éøeka øéöwä âçåòøæz øLà E ¥¨«§©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−
-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçå äãOa©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤

éNrî:äãOä-ïî EæéìLäàøé äðMa íéîrt L ©«£¤−¦©¨¤«¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ
:ýåýé | ïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìkçéçaæú-àì ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬

éçáæ-íc õîç-ìr:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìå ©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤
èéýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…
יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»

‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, לעבֹודהֿזרה. חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ ּבעבֹודהֿזרה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©®̈¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëàì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOéáërBîL-íà ék ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©

ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ
éáéà-úàéøøö-úà ézøöå E:Eâëéëàìî Cìé-ék ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»

éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ
:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðrðkäåãë-àì §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦««Ÿ

äNrú àìå íãárú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNrîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîäëíëéäìà ýåýé úà ízãárå ©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáeäìçî éúøñäå E ¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈

:Eaøwîñ ¦¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ

ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

éòéáùåëEöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®
éîé øtñî-úà:àlîà EæëçlLà éúîéà-úà ¤¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´

éðôìíäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå E §¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®
éáéà-ìk-úà ézúðåéìà EE:óørçëézçìLå §¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬
éðôì ärøvä-úà-úà éeçä-úà äLøâå E ¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤

éðôlî ézçä-úàå éðrðkä:EèëepLøâà àì ©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²
éðtîäîîL õøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¦¨¤−§¨¨´¤®̈¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈

éìr äaøå:äãOä úiç EìepLøâà èrî èrî §©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«§©¬§©²£¨«§¤−
éðtî:õøàä-úà zìçðå äøôz øLà ãr E ¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤



רלג iriax ,iyily - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:BúáðâaâøBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà ¦§¥«¨«¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯
:ílLé íéðL íéiç äN-ãr øBîç-ãrñ ©£²©¤−©¦®§©−¦§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא (ׁשאינֹו להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפּואה). ּבעניני ְְְְִֵֵָָּדעה

éùéìùã-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤
áéúëäøéòáéø÷áèéî øçà äãNa øráe Bøéra§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬

:ílLé Bîøk áèéîe eäãNñäLà àöú-ék ¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧¥¹
äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´©¨¤®

:äøraä-úà øránä ílLé ílLñåïzé-ék ©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«¦¥Á
ì íéìë-Bà óñk eärø-ìà Léàúéaî ápâå øîL ¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−¦¥´

:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàäæàì-íà ¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦¦³Ÿ
íéýìûä-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®

:eärø úëàìîa Bãé çìL àì-íàç-ìk-ìr ¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«©¨
-ìr äN-ìr øBîç-ìr øBL-ìr òLt-øác§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
ãr äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìr äîìN©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ
íéýìû ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä̈«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

:eärøì íéðL ílLéñèeärø-ìà Léà ïzé-ék §©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹
ì äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîçúîe øîL £¸¬¤²§¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²

:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bàéýåýé úráL «¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«§ª©´§Ÿ̈À
úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärøàéáðbé áðb-íàå ¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«§¦¨¬Ÿ¦¨¥−
:åéìráì ílLé Bnrîáéeäàáé óøhé óøè-íà ¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´
:ílLé àì äôøhä ãrôâéírî Léà ìàLé-éëå ¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«§¦«¦§©¬¦²¥¦¬

ílL Bnr-ïéà åéìra úî-Bà øaLðå eärø¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−©¥¬
:ílLéãéøéëN-íà ílLé àì Bnr åéìra-íà §©¥«¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´

:BøëNa àa àeäñåèäìeúa Léà äzôé-éëå ½−̈¦§¨«§¦«§©¤´¦À§¨²
Bl äpøäîé øäî dnr áëLå äNøà-àì øLà£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦®̈¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−

:äMàìæèóñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà §¦¨«¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤
:úìeúaä øäîk ì÷Léñæé:äiçú àì äôMëî ¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«

çé:úîeé úBî äîäa-ír áëL-ìkñèéçáæ ¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«Ÿ¥¬©
Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéýìûì:ë-àì øâå ¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ

õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîàë:ïeprú àì íBúéå äðîìà-ìkáë-íà ¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«¦

rîL éìà ÷röé ÷òö-íà ék Búà äprú äpr©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷rö òîLàâëíëúà ézâøäå étà äøçå ¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−

:íéîúé íëéðáe úBðîìà íëéLð eéäå áøçaô ¤¨®¤§¨³§¥¤Æ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«
ãëCnr éðrä-úà énr-úà äåìz | óñk-íà¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈

:CLð åéìr ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤
äëLîMä àa-ãr Erø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤

:Bì epáéLzåëàåä ékáéúëäúåñëéø÷Búeñë §¦¤¬«¦´¦³§Æ
äéäå ákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ

:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ékñ ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈
ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון לקּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ׁשֹואל הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּדי

ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולבּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים

éòéáøæëàì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ
:øàúçëéða øBëa øçàú àì Erîãå EúàìîE ¨«Ÿ§¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−

éì-ïzz:èëì äNrz-ïkðàöì EøLúráL E ¦¤¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-ír äéäé íéîé̈¦Æ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

ìàì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúñâëààì Ÿ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«¬Ÿ

úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ
:ñîç ãrá-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àì ¥¬¨¨«Ÿ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ

:úhäì íéaø éøçà úèðì áø-ìr äðrúâìãå ©«£¤´©¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈
:Báéøa øcäú àìñãBà Eáéà øBL òbôú ék ¬Ÿ¤§©−§¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬

:Bì epáéLz áLä ärz Bøîçñääàøú-ék £Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º
Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£Ÿ́®

:Bnr áærz áærñ ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

iriay ,iyy ,iying - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr gi ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»
ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

éùéîç
éùù,

åðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−

:òLøçíéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½
:íé÷écö éøác ólñéåèízàå õçìú àì øâå ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãéõøàa íúééä íé §©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîézôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå ¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈

:dúàeáz-úààédzLèðe äpèîLz úréáMäå ¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈
äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®

:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïkáéäNrz íéîé úLL ¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´
éNrîEøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçåâé-øLà ìëáe ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤
àì íéøçà íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà̈©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ

ét-ìr òîMé àì eøékæú:EãéìLâçz íéìâø L ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ
:äðMa éìåèúráL øîLz úBvnä âç-úà ¦−©¨¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´

Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî ìëàz íéîé̈¦ÁŸ©̧©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤
éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä̈«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−

:í÷éøæèéNrî éøeka øéöwä âçåòøæz øLà E ¥¨«§©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−
-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçå äãOa©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤

éNrî:äãOä-ïî EæéìLäàøé äðMa íéîrt L ©«£¤−¦©¨¤«¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ
:ýåýé | ïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìkçéçaæú-àì ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬

éçáæ-íc õîç-ìr:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìå ©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤
èéýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…
יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»

‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, לעבֹודהֿזרה. חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ ּבעבֹודהֿזרה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©®̈¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëàì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOéáërBîL-íà ék ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©

ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ
éáéà-úàéøøö-úà ézøöå E:Eâëéëàìî Cìé-ék ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»

éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ
:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðrðkäåãë-àì §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦««Ÿ

äNrú àìå íãárú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNrîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîäëíëéäìà ýåýé úà ízãárå ©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáeäìçî éúøñäå E ¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈

:Eaøwîñ ¦¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ

ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

éòéáùåëEöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®
éîé øtñî-úà:àlîà EæëçlLà éúîéà-úà ¤¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´

éðôìíäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå E §¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®
éáéà-ìk-úà ézúðåéìà EE:óørçëézçìLå §¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬
éðôì ärøvä-úà-úà éeçä-úà äLøâå E ¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤

éðôlî ézçä-úàå éðrðkä:EèëepLøâà àì ©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²
éðtîäîîL õøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¦¨¤−§¨¨´¤®̈¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈

éìr äaøå:äãOä úiç EìepLøâà èrî èrî §©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«§©¬§©²£¨«§¤−
éðtî:õøàä-úà zìçðå äøôz øLà ãr E ¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤



xihtnרלד - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àììt íé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
éáLé úà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr øaãnîe¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:Eáìíäì úøëú-àì ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåâì-ït Eöøàa eáLé àì §¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤

-ék íäéäìà-úà ãárú ék éì Eúà eàéèçé©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦
:L÷Bîì Eì äéäéôãëàøîà äLî-ìàå ¦«§¤¬§−§¥«§¤¤̧¨©¹

àeäéáàå áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìr£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½
:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéráLå§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

áeLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®
:Bnr eìré àì íräåâírì øtñéå äLî àáiå §¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ

àå ýåýé éøác-ìk úàïriå íéètLnä-ìk ú ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®©©̧©
-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk̈¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½¨©§¨¦²£¤

:äNrð ýåýé øacãéøác-ìk úà äLî ázëiå ¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´
øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨®̈

ì äávî äøNr íézLeéèáL øNr íéðL §¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬
:ìàøNéäeìriå ìàøNé éða éørð-úà çìLiå ¦§¨¥«©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−

:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiå úìòåçwiå Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³
÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−

:çaænä-ìræéðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå ©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´
äNrð ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå írä̈®̈©Ÿ́§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬

:òîLðåçírä-ìr ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå §¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®
íënr ýåýé úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½

:älàä íéøácä-ìk ìrèïøäàå äLî ìriå ©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©¤−§©«£®Ÿ
:ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãðéeàøiå ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾

úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìû úà¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´
:øäèì íéîMä íörëe øétqäàééìéöà-ìàå ©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ

íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½
:ezLiå eìëàiåñáéäìr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©«Ÿ§−©¦§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬

úçì-úà Eì äðzàå íL-äéäå äøää éìà¥©²¨−̈¨¤«§¥®̈§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ
áàä:íúøBäì ézáúk øLà äåönäå äøBzäå ï ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«

âéäLî ìriå BúøLî rLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−
:íéýìûä øä-ìàãéeðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå ¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´

øeçå ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá̈¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ
:íäìà Lbé íéøác ìrá-éî íënråèìriå ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©

:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLîæèïkLiå ¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ
úLL ïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤
CBzî éréáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé̈¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðräæéLàøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe ¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ
:ìàøNé éða éðérì øääçéCBúa äLî àáiå ¨®̈§¥¥−§¥¬¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬

íéraøà øäa äLî éäéå øää-ìà ìriå ïðrä¤«¨−̈©©´©¤¨¨®©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´
:äìéì íéraøàå íBéttt ½§©§¨¦−¨«§¨

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr fh zegiy ihewl)

‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. עֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ ¯tÒÓ לזּכר היא לכ העצה – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את  למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב מסּפר לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקּבע

הּוא  אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע וכל ּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליחּותֹו

ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה ֶ«¿«≈«ָ

øéèôîåè-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLî ìriå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤
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‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. עֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ ¯tÒÓ לזּכר היא לכ העצה – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את  למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב מסּפר לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקּבע

הּוא  אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע וכל ּבעֹולם, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשליחּותֹו

ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה ֶ«¿«≈«ָ

øéèôîåè-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLî ìriå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤
:øääæèeäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák ïkLiå ¨¨«©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬

íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL ïðrä¤«¨−̈¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬
:ïðrä CBzî éréáMäæéýåýé ãBák äàøîe ©§¦¦−¦¬¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½

:ìàøNé éða éðérì øää Làøa úìëà Làk§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨®̈§¥¥−§¥¬¦§¨¥«
çééäéå øää-ìà ìriå ïðrä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³

:äìéì íéraøàå íBé íéraøà øäa äLîttt ¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
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:øBøc íäìèìBúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çìL ¨¤−§«§Â©©Â¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²
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:Léàéúéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìë eòîLiå ¦«©¦§§Á¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À
ìézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çlL §Â©©Â¦´¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬
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'åëå Bcáò:àéïë-éøçà eáeLiåék ©§©¨¸Æ©«£¥¥½¦
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ìå íéãárì:úBçôLáéýåýé-øáã éäéå ©«£¨¦−§¦§¨«©§¦³§©§Ÿ̈¸
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ìå:úBçôLæééìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½
øBøã íëì àø÷ éððä eärøì Léàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹
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íëéìà ízøæçäåBcár-úà Léà §¤¡©§¤£¥¤¦³¤©§Æ
-øLà BúçôL-úà Léàå§¦´¤¦§¨½£¤

ðì íéLôç ízçlLíLô ¦©§¤¬¨§¦−§©§®̈
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ìå:úBçôLæéøîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´

éìà ízrîL-àì ízà ýåýé§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½
Léàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´
øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹
íëéìò ïBãà ãBò äéäà àìå ézàî¥¦¦§Ÿ¤§¤¨£¥¤

íéø÷ôeî eéäúå íëúà ìéväì-íàð §©¦¤§¤§¦§§¨¦§ª
-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤
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õøàä úBëìîîeãéøçé ílek ©§§¬¨¨¤«¨©£¦

íëúà:çéíéLðàä-úà ézúðå ¤§¤§¨«©¦´¤¨«£¨¦À
-àì øLà éúøa-úà íéøárä̈«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ

úéøaä éøác-úà eîé÷äeøæçLk ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½§¤¨§

íeLáëeìârä éðôì eúøk øLà §¨£¤¬¨§−§¨®̈¨¥̧¤Æ
íB÷na ãBøîìøLàì eúøkíéðL ¦§©¨£¤´¨§´¦§©½¦

ìíé÷ìç éðLåéøúa ïéa eøáriåék ¦§¥£¨¦©©«©§−¥¬§¨¨«¦
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ír ìëå íéðäkäå íéñøqä©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´
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:ìâräëãéa íúBà ézúðå ¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´
íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§®̈
óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬
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éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´
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íLôð éL÷áîe íéáéBàäíéìòä ¨§¦§©§¥©§¨¨«Ÿ¦−
íëéìrîíëéìòî e÷lzñð øLà ¥«£¥¤«£¤¦§©§¥£¥¤

øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð äeöî§©¤¹§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³
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:ézîù-àì õøàå íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøá àì-íà ýåýé§Ÿ̈½¦¬Ÿ§¦¦−¨´¨¨®§¨ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«Ÿ§¦

åëíéìLî Bòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb©¤©́©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½
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ïéðòì eäeLøc ì"æøå .ìLBîe CìBî úBéäì¦§¥¥§©©§¨§¦§©
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éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 14e ,zFTC 47 ,xwFAA 8 drW ,'a mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iriaxd mFiaE iWilWd mFiA ,'` xc` Wcg W`xŸŸ¤£¨©©§¦¦©¨§¦¦©¨¨¥§¨



רלז

ìå íéãárì:úBçôLáéýåýé-øáã éäéå ©«£¨¦−§¦§¨«©§¦³§©§Ÿ̈¸
:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìàâé-äk ¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ«Ÿ

ézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà̈©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦
éàöBä íBéa íëéúBáà-úà úéøá§¦Æ¤£´¥¤½§¸«¦¦³
íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBà¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−

:øîàìãéeçlLz íéðL òáL õwî ¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿§©§¿
Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À

eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLå íéðL LL Eãárå©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³
:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáàåèíBiä ízà eáLzå £«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«©¨ª̧©¤¹©À

eúøëzå eärøì Léà øBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−¦´§¥¥®©¦§§³
:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøáæèeìlçzå eáLzå §¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´

-øLà BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà eáLzå éîL-úà¤§¦½©¨¦À¦³¤©§Æ§¦´¤¦§¨½£¤
ðì íéLôç ízçlLíéãárì íëì úBéäì íúà eLaëzå íLô ¦©§¤¬¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½©«£¨¦−

ìå:úBçôLæééìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½
øBøã íëì àø÷ éððä eärøì Léàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹
íëúà ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ

:õøàä úBëìîî ìëì äåræìçéíéøárä íéLðàä-úà ézúðå §©«£½̈§−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤¨«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ
éðôì eúøk øLà úéøaä éøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úà¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½£¤¬¨§−§¨¨®

ì eúøk øLà ìârä:åéøúa ïéa eøáriå íéðLèéäãeäé éøN ¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©©«©§−¥¬§¨¨«¨¥¸§¹̈
ïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqä íéìLeøé éøNå§¨¥´§«¨©À¦©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−

:ìârä éøúaëíLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå ¦§¥¬¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®
:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«

àëãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−
:íëéìrî íéìòä ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áîáëéððä §©§¥´©§¨®§©À¥µ¤´¤¨¤½¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«¦«§¦̧

`xenl iy
(æé,eäòøì Léà.éøáòä Bcáòì ¦§¥¥§©§¨¦§¦

(éíéLôç.íðBöøì úëìì íéiLôç ¨§¦¨§¦¦¨¤¤¦§¨

(æé,øBøc íëìíëúà ïzà ,øîBìk ¨¤§§©¤¥¤§¤

ìà íéø÷ôî úBéäì ,épnî íéiLôç̈§¦¦¦¤¦¦§ª§¨¦¤

.'åâå áøçä,äåòæì.äãøçì(çé ©¤¤§©£¨©£¨¨

ì eúøk øLà ìâòä,íéðLCøãk ¨¥¤£¤¨§¦§©¦§¤¤

.úéøa éúøBk(àëíéìBòä §¥§¦¨¦
,íëéìòîåéLëò e÷lzñä øLà ¥£¥¤£¤¦§©§©§¨

øæòì íéiøöî eàaL íòîLa íëéìòî¥£¥¤§¨§¨¤¨¦§¦¦©£Ÿ

mixn zxhr
áéøîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéåéäéå øîBì øæç íéøácä eëøà L éôìe 'åëå äéä øLà øácä ïéðòä úléçúa øeîàä àeä äæ ¯ 'ä øác éäéå ©§¦³§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ©§¦§©¤¨¨¦§¦©¨¦§¨©¨¨£¤¨¨§¦¤¨§©§¨¦¨©©©§¦

'ä øác:âéúéøá ézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà-äkïììëa úBönä ìk ìòíëéúBáà-úàéðéñ øä ãîòîaíBéaúòaõøàî íúBà éàöBä §©«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ©¨©¦§¦§¨¨¤£´¥¤½§©£©©¦©§¸§¥«¦¦³¨Æ¥¤´¤
:øîàì íéãár úéaî íéøöîãéíéðL òáL õwîBúeãáò éîéìBzçlLå íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà eçlLz ¦§©½¦¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿¦¥©§§©§¿¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬

Cnrî éLôçúéòéáMä äðL úléçzíðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáà eòîL-àìåìäeìlçå àéää äåönä ìà òBîL:åèízà eáLzåízáL ¨§¦−¥«¦®̈§¦©¨¨©§¦¦§Ÿ¨«§³£«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«¦§©¤©¦§¨©¦§¦§¨©¨ª̧©¤¹©§¤

äáeLúaøLiä-úà eùrzå íBiä ¦§¨©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ
eärøì Léà øBøã àø÷ì éðéra§¥©½¦§¬Ÿ§−¦´§¥¥®

éøáòä Bcáòìéðôì úéøá eúøëzå §©§¨¦§¦©¦§§³§¦Æ§¨©½
:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«

æèéîL-úà eìlçzå eáLzå©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½
úéøaä úòeáL ìò íëøáòaeáLzå §¨§§¤©§©©§¦©¨¦À

íëéìà ízøæçäåBcár-úà Léà §¤¡©§¤£¥¤¦³¤©§Æ
-øLà BúçôL-úà Léàå§¦´¤¦§¨½£¤

ðì íéLôç ízçlLíLô ¦©§¤¬¨§¦−§©§®̈
íúà eLaëzåíäa ízNôúe ©¦§§´Ÿ½̈§©§¤¨¤

ä÷æçaíéãárì íëì úBéäì §¨§¨¦«§´¨¤½©«£¨¦−
ìå:úBçôLæéøîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´

éìà ízrîL-àì ízà ýåýé§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½
Léàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´
øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹
íëéìò ïBãà ãBò äéäà àìå ézàî¥¦¦§Ÿ¤§¤¨£¥¤

íéø÷ôeî eéäúå íëúà ìéväì-íàð §©¦¤§¤§¦§§¨¦§ª
-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤
ìëì äåræì íëúà ézúðå árøä̈¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈§−Ÿ

õøàä úBëìîîeãéøçé ílek ©§§¬¨¨¤«¨©£¦

íëúà:çéíéLðàä-úà ézúðå ¤§¤§¨«©¦´¤¨«£¨¦À
-àì øLà éúøa-úà íéøárä̈«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ

úéøaä éøác-úà eîé÷äeøæçLk ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½§¤¨§

íeLáëeìârä éðôì eúøk øLà §¨£¤¬¨§−§¨®̈¨¥̧¤Æ
íB÷na ãBøîìøLàì eúøkíéðL ¦§©¨£¤´¨§´¦§©½¦

ìíé÷ìç éðLåéøúa ïéa eøáriåék ¦§¥£¨¦©©«©§−¥¬§¨¨«¦

úéøá éúøBk Cøc äéä ïk:èéíäå ¥¨¨¤¤§¥§¦§¥

íéìLeøé éøNå äãeäé éøN̈¥¸§¹̈§¨¥´§«¨©À¦
ír ìëå íéðäkäå íéñøqä©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´
éøúa ïéa íéøáòä õøàä̈®̈¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬

:ìâräëãéa íúBà ézúðå ¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´
íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§®̈
óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬

õøàä úîäáìe íéîMäàì ék ©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«¦Ÿ

ãàî eaøé ék ìò íeøa÷é:àë-úàå ¦§§©¦¦§§Ÿ§¤
åéøN-úàå äãeäé-Cìî eäi÷ãö¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¤¨À̈
éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´

ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôðíä ©§®̈§©À¥µ¤´¤¨¤½¥

íLôð éL÷áîe íéáéBàäíéìòä ¨§¦§©§¥©§¨¨«Ÿ¦−
íëéìrîíëéìòî e÷lzñð øLà ¥«£¥¤«£¤¦§©§¥£¥¤

øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð äeöî§©¤¹§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³
äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå úàfä©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨

:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäé éør-úàå Làáâìäëøîà äk ¨¥®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´
:ézîù-àì õøàå íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøá àì-íà ýåýé§Ÿ̈½¦¬Ÿ§¦¦−¨´¨¨®§¨ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«Ÿ§¦

åëíéìLî Bòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb©¤©́©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½
:íézîçøå íúeáL-úà áéLà-ék á÷réå ÷çNé íäøáà òøæ-ìà¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´§©«£®Ÿ¦«¨¦¬¤§−̈§¦«©§¦«

`xenl iy
.íëì(äë,'åâå äìéìå íîBé éúéøá àì íàéúéøa äéäé àì íà ,øîBìk ¨¤¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨§©¦Ÿ¦§¤§¦¦

äéäé àì íà ,íìBò ÷ç úBéäì õøàå íéîL úBwç ézîN àìå ,äìéìå íîBé ézòáwL¤¨©§¦¨§©§¨§Ÿ©§¦ª¨©¦¨¨¤¦§¨¨¦Ÿ¦§¤

íò éúéøa úîi÷ äéäzL ïîæ ìk ìáà .íúBà ñàîàL ,ãåãå á÷òé òøæ äéäé àì ,äæ¤Ÿ¦§¤¤©©£Ÿ§¨¦¤¤§©¨£¨¨§©¤¦§¤©¤¤§¦¦¦

ãåc òøæ íòå ,énò úBéäì á÷òé òøæ íò éúéøa äéäz ,äìéìå íîBé íòå õøàå íéîL̈©¦¨¨¤§¦¨¨©§¨¦§¤§¦¦¦¤©©£Ÿ¦§©¦§¦¤©¨¦

ïéðòì eäeLøc ì"æøå .ìLBîe CìBî úBéäì¦§¥¥§©©§¨§¦§©

ïàkî ãîìì ,äìénäå äøBzä úéøa§¦©¨§©¦¨¦§Ÿ¦¨

.õøàå íéîL eàøáð íìéáLaL¤¦§¦¨¦§§¨©¦¨¨¤

mixn zxhr
(æì äéîøé) íëì øBæòì íéøöî eàaL íòîLa:áëäeöî éððäíaì øéòà §¨§¨¤¨¦§©¦©£¨¤¦«§¦̧§©¤¹¨¦¦¨

úàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàðìáa Cìî ìéç úà äôì áéLà §ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ¨¦§Ÿ¤¥¤¤¨¤

äîîL ïzà äãeäé éør-úàå Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈
:áLé ïéàîäëíà ýåýé øîà äkL øieöéàì-ãBò äéäéíîBé éúéøá ¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¨¤¬Ÿ¦§¤§¦¦−¨´

äìéìåíâå ,úeàéönaíéîL úBwç ¨®̈§¨©§¦§©ª²¨©¬¦
ézîù-àì õøàåéwç eìhaúiL ¨−̈¤Ÿ¨«Ÿ§¦¤¦§©§ª¨

øieöé æà :òáhä:åëáB÷ré òøæ-íb ©¤©¨§¨©¤©́©«Â£Â
Bòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸
÷çNé íäøáà òøæ-ìà íéìLî«Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´

á÷réåìèaé àlL Bîk ,øîBì BðBöøe §©«£®Ÿ§©§¤Ÿ¦¨¥

,õøàäå íéîMä úBwçå äìéläå íBiä ïîæ§©©§©©§¨§ª©¨©¦§¨¨¤

ãåãå á÷òé òøæ ñàîà àì ïkáéLà-ék ¥Ÿ¤§©¤©©£Ÿ§¨¦¦«¨¦¬
íöøàì áéLà øLàkíúeáL-úà ©£¤¨¦§©§¨¤§−̈

éáMä éða úàíézîçøåíçøàå ¤§¥©¤¦§¦«©§¦«©£©¥

:ãåc òøæì äëeìnä áeLz æà ,íäéìò£¥¤¨¨©§¨§¤©¨¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 14e ,zFTC 47 ,xwFAA 8 drW ,'a mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3406:3008:3708:3609:1209:1110:0810:0717:1417:2017:4217:4716:5917:57באר שבע )ח(

06:3606:3208:3708:3609:1309:1110:0810:0717:1417:2017:3917:4416:4917:55חיפה )ח(

06:3306:2908:3608:3509:1109:0910:0610:0517:1717:2217:3917:4416:4117:55ירושלים )ח(

06:3606:3208:3808:3609:1309:1110:0810:0717:1417:1917:4117:4616:5917:56תל אביב )ח(

07:2507:1708:5908:5609:4509:4110:3410:3216:5117:0117:2717:3616:4117:50אוסטריה, וינה )ח(

06:3206:3809:1809:2310:0010:0411:1311:1520:3620:3021:0620:5920:1321:12אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:2307:1509:0008:5809:4509:4110:3510:3316:5917:0817:3317:4216:4817:55אוקראינה, אודסה )ח(

06:5906:5108:3308:3009:1909:1510:0810:0616:2616:3617:0217:1116:1617:24אוקראינה, דונייצק )ח(

07:1107:0308:4408:4109:3009:2610:1910:1716:3616:4617:1217:2116:2617:34אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:4207:3309:1009:0709:5909:5410:4710:4416:5617:0617:3317:4316:4717:57אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:3507:2609:0309:0009:5109:4710:3910:3716:4816:5817:2617:3516:3917:49אוקראינה, קייב )ח(

07:4607:3909:2609:2310:1010:0611:0010:5817:3017:3918:0118:1017:1918:22איטליה, מילאנו )ח(

06:2406:2408:5408:5509:2409:2410:2610:2718:3118:3218:5418:5518:1419:04אקוואדור, קיטו )ח(

06:1206:1908:5809:0209:3809:4110:4910:5120:0219:5720:3020:2519:4020:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:5006:5809:3609:4210:2210:2611:3511:3821:0721:0021:3921:3220:4321:45ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1507:0909:0609:0409:4509:4310:3810:3717:2517:3217:5618:0217:1318:14ארה״ב, בולטימור )ח(

07:0707:0108:5608:5409:3609:3310:2910:2717:1217:1917:4317:5017:0018:01ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:0807:0208:5708:5509:3709:3410:2910:2817:1217:2017:4317:5017:0018:02ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:4707:4109:3409:3110:1410:1211:0611:0517:4417:5218:1618:2417:3318:36ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1207:0809:1709:1609:5209:5010:4710:4717:5918:0418:2418:2917:4518:39ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5006:4508:5008:4809:2609:2410:2010:1917:2117:2717:4917:5517:0818:06ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0507:0209:1509:1409:4809:4710:4510:4418:0418:0818:2918:3317:4918:43ארה״ב, מיאמי )ח(

07:0406:5808:5308:5009:3309:3010:2510:2317:0617:1417:3717:4516:5417:56ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3107:2509:2009:1810:0009:5710:5310:5117:3617:4418:0718:1417:2518:26ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:0406:5808:5208:4909:3209:2910:2410:2317:0417:1217:3517:4316:5217:55ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2106:2408:5909:0209:3109:3310:3710:3919:1119:0919:3519:3318:5119:43בוליביה, לה-פס )ח(

08:2208:1309:4809:4410:3710:3311:2511:2217:3017:4118:0818:1817:2118:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:2108:1209:4809:4410:3710:3211:2511:2217:3117:4218:0918:1917:2218:33בלגיה, בריסל )ח(

05:4405:4908:2608:2909:0009:0310:0810:1019:0018:5719:2119:1818:4019:28ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:3405:3808:1508:1808:4908:5109:5709:5818:4218:4019:0819:0518:2219:15ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:4107:3209:0609:0209:5609:5110:4310:4016:4917:0017:2617:3616:4317:50בריטניה, לונדון )ח(

07:5707:4609:1509:1110:0810:0310:5410:5116:4917:0017:2917:4016:4317:55בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:5107:4109:1309:0910:0309:5910:5010:4816:5117:0217:2917:4016:4317:55גרמניה, ברלין )ח(

08:0207:5309:3009:2710:1810:1411:0711:0417:1617:2717:5418:0317:0718:17גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:4105:4508:2308:2708:5909:0110:0710:0919:0719:0419:2719:2318:4619:33דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1307:1109:2909:2910:0110:0010:5910:5918:3118:3418:5518:5818:1519:08הודו, מומבאי )ח(

07:0907:0709:2509:2509:5609:5610:5510:5518:2718:3118:5218:5518:1219:04הודו, פונה )ח(

07:1207:0408:4708:4409:3309:2910:2210:2016:4216:5217:1817:2616:3217:40הונגריה, בודפשט )ח(

07:1307:0709:0108:5909:4109:3910:3410:3217:1517:2317:4617:5317:0318:05טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3107:2609:2509:2310:0310:0010:5610:5517:4617:5318:1618:2217:3418:34יוון, אתונה )ח(

07:3207:2409:0809:0509:5309:4910:4310:4117:0517:1417:4017:4816:5418:01מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:1107:0909:2709:2609:5809:5710:5610:5618:2818:3118:5218:5518:1219:05מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:2205:3108:0708:1409:0009:0510:1510:1920:0319:5520:3920:3119:3920:45ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5106:4808:5908:5809:3209:3110:2910:2817:4317:4818:0918:1417:2918:24נפאל, קטמנדו )ח(

07:1607:1709:4509:4610:1510:1611:1711:1819:2019:2119:4319:4419:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

07:1907:1008:4208:3809:3209:2810:2010:1716:2016:3116:5917:1016:1117:25פולין, ורשא )ח(

06:0306:0508:3908:4109:1009:1210:1510:1618:4018:3919:0419:0318:2219:12פרו, לימה )ח(

08:0407:5709:4409:4110:2710:2411:1811:1617:4417:5318:1818:2617:3418:39צרפת, ליאון )ח(

08:2308:1509:5509:5210:4210:3811:3111:2817:4717:5718:2218:3117:3718:45צרפת, פריז )ח(

06:1206:1208:3908:4009:0909:0910:1110:1118:0718:0918:3018:3217:5018:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3607:2909:1909:1710:0109:5810:5310:5117:2917:3817:5918:0717:1818:19קנדה, טורונטו )ח(

07:1707:1008:5708:5409:4009:3710:3110:2917:0017:0917:3217:4116:4917:53קנדה, מונטריאול )ח(

06:4506:4108:4408:4209:2009:1810:1410:1317:1317:1917:4117:4717:0017:58קפריסין, לרנקה )ח(

08:4908:3810:0309:5910:5810:5211:4311:4017:3017:4318:1318:2417:2318:40רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:2708:1509:3709:3310:3310:2711:1811:1417:0417:1617:4417:5616:5618:12רוסיה, מוסקבה )ח(

07:4907:4109:2509:2210:1010:0610:5910:5717:2117:3017:5618:0417:1018:18רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:5407:4609:3009:2710:1510:1111:0411:0217:3017:3918:0018:0917:1918:22שוויץ, ציריך )ח(

06:4606:4509:0609:0609:3709:3610:3610:3618:1818:2018:4118:4418:0218:53תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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רלט לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3406:3008:3708:3609:1209:1110:0810:0717:1417:2017:4217:4716:5917:57באר שבע )ח(

06:3606:3208:3708:3609:1309:1110:0810:0717:1417:2017:3917:4416:4917:55חיפה )ח(

06:3306:2908:3608:3509:1109:0910:0610:0517:1717:2217:3917:4416:4117:55ירושלים )ח(

06:3606:3208:3808:3609:1309:1110:0810:0717:1417:1917:4117:4616:5917:56תל אביב )ח(

07:2507:1708:5908:5609:4509:4110:3410:3216:5117:0117:2717:3616:4117:50אוסטריה, וינה )ח(

06:3206:3809:1809:2310:0010:0411:1311:1520:3620:3021:0620:5920:1321:12אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:2307:1509:0008:5809:4509:4110:3510:3316:5917:0817:3317:4216:4817:55אוקראינה, אודסה )ח(

06:5906:5108:3308:3009:1909:1510:0810:0616:2616:3617:0217:1116:1617:24אוקראינה, דונייצק )ח(

07:1107:0308:4408:4109:3009:2610:1910:1716:3616:4617:1217:2116:2617:34אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:4207:3309:1009:0709:5909:5410:4710:4416:5617:0617:3317:4316:4717:57אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:3507:2609:0309:0009:5109:4710:3910:3716:4816:5817:2617:3516:3917:49אוקראינה, קייב )ח(

07:4607:3909:2609:2310:1010:0611:0010:5817:3017:3918:0118:1017:1918:22איטליה, מילאנו )ח(

06:2406:2408:5408:5509:2409:2410:2610:2718:3118:3218:5418:5518:1419:04אקוואדור, קיטו )ח(

06:1206:1908:5809:0209:3809:4110:4910:5120:0219:5720:3020:2519:4020:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:5006:5809:3609:4210:2210:2611:3511:3821:0721:0021:3921:3220:4321:45ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1507:0909:0609:0409:4509:4310:3810:3717:2517:3217:5618:0217:1318:14ארה״ב, בולטימור )ח(

07:0707:0108:5608:5409:3609:3310:2910:2717:1217:1917:4317:5017:0018:01ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:0807:0208:5708:5509:3709:3410:2910:2817:1217:2017:4317:5017:0018:02ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:4707:4109:3409:3110:1410:1211:0611:0517:4417:5218:1618:2417:3318:36ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1207:0809:1709:1609:5209:5010:4710:4717:5918:0418:2418:2917:4518:39ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5006:4508:5008:4809:2609:2410:2010:1917:2117:2717:4917:5517:0818:06ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0507:0209:1509:1409:4809:4710:4510:4418:0418:0818:2918:3317:4918:43ארה״ב, מיאמי )ח(

07:0406:5808:5308:5009:3309:3010:2510:2317:0617:1417:3717:4516:5417:56ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3107:2509:2009:1810:0009:5710:5310:5117:3617:4418:0718:1417:2518:26ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:0406:5808:5208:4909:3209:2910:2410:2317:0417:1217:3517:4316:5217:55ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2106:2408:5909:0209:3109:3310:3710:3919:1119:0919:3519:3318:5119:43בוליביה, לה-פס )ח(

08:2208:1309:4809:4410:3710:3311:2511:2217:3017:4118:0818:1817:2118:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:2108:1209:4809:4410:3710:3211:2511:2217:3117:4218:0918:1917:2218:33בלגיה, בריסל )ח(

05:4405:4908:2608:2909:0009:0310:0810:1019:0018:5719:2119:1818:4019:28ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:3405:3808:1508:1808:4908:5109:5709:5818:4218:4019:0819:0518:2219:15ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:4107:3209:0609:0209:5609:5110:4310:4016:4917:0017:2617:3616:4317:50בריטניה, לונדון )ח(

07:5707:4609:1509:1110:0810:0310:5410:5116:4917:0017:2917:4016:4317:55בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:5107:4109:1309:0910:0309:5910:5010:4816:5117:0217:2917:4016:4317:55גרמניה, ברלין )ח(

08:0207:5309:3009:2710:1810:1411:0711:0417:1617:2717:5418:0317:0718:17גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:4105:4508:2308:2708:5909:0110:0710:0919:0719:0419:2719:2318:4619:33דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1307:1109:2909:2910:0110:0010:5910:5918:3118:3418:5518:5818:1519:08הודו, מומבאי )ח(

07:0907:0709:2509:2509:5609:5610:5510:5518:2718:3118:5218:5518:1219:04הודו, פונה )ח(

07:1207:0408:4708:4409:3309:2910:2210:2016:4216:5217:1817:2616:3217:40הונגריה, בודפשט )ח(

07:1307:0709:0108:5909:4109:3910:3410:3217:1517:2317:4617:5317:0318:05טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3107:2609:2509:2310:0310:0010:5610:5517:4617:5318:1618:2217:3418:34יוון, אתונה )ח(

07:3207:2409:0809:0509:5309:4910:4310:4117:0517:1417:4017:4816:5418:01מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:1107:0909:2709:2609:5809:5710:5610:5618:2818:3118:5218:5518:1219:05מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:2205:3108:0708:1409:0009:0510:1510:1920:0319:5520:3920:3119:3920:45ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5106:4808:5908:5809:3209:3110:2910:2817:4317:4818:0918:1417:2918:24נפאל, קטמנדו )ח(

07:1607:1709:4509:4610:1510:1611:1711:1819:2019:2119:4319:4419:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

07:1907:1008:4208:3809:3209:2810:2010:1716:2016:3116:5917:1016:1117:25פולין, ורשא )ח(

06:0306:0508:3908:4109:1009:1210:1510:1618:4018:3919:0419:0318:2219:12פרו, לימה )ח(

08:0407:5709:4409:4110:2710:2411:1811:1617:4417:5318:1818:2617:3418:39צרפת, ליאון )ח(

08:2308:1509:5509:5210:4210:3811:3111:2817:4717:5718:2218:3117:3718:45צרפת, פריז )ח(

06:1206:1208:3908:4009:0909:0910:1110:1118:0718:0918:3018:3217:5018:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3607:2909:1909:1710:0109:5810:5310:5117:2917:3817:5918:0717:1818:19קנדה, טורונטו )ח(

07:1707:1008:5708:5409:4009:3710:3110:2917:0017:0917:3217:4116:4917:53קנדה, מונטריאול )ח(

06:4506:4108:4408:4209:2009:1810:1410:1317:1317:1917:4117:4717:0017:58קפריסין, לרנקה )ח(

08:4908:3810:0309:5910:5810:5211:4311:4017:3017:4318:1318:2417:2318:40רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:2708:1509:3709:3310:3310:2711:1811:1417:0417:1617:4417:5616:5618:12רוסיה, מוסקבה )ח(

07:4907:4109:2509:2210:1010:0610:5910:5717:2117:3017:5618:0417:1018:18רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:5407:4609:3009:2710:1510:1111:0411:0217:3017:3918:0018:0917:1918:22שוויץ, ציריך )ח(

06:4606:4509:0609:0609:3709:3610:3610:3618:1818:2018:4118:4418:0218:53תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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