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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
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אגרות קודש

 ב"ה  ג' אלול, תשי"א 
ברוקלין.

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הציון  על  וכשהייתי  בו,  המוסגר  הפ"נ  עם  מכתבו  קבלתי  בעתו 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע קראתי את הפ"נ ובטח יעורר ר"ר על כאו"א מהם להמצטרך לו.

ובנוגע להכתב ששלח, הנה כבר אמרתי בנדון זה, שאם בכלל אמרו רז"ל לא שררה כו' אלא 
עבדות, שזהו בכל המינוים שבישראל, הרי עאכו"כ בנדון זה, שזהו ענין הקשור בנר"ן ח"י וגם בעצם 
)וכידוע שאפי' ח"י הם שמות שנקראו לה ולא העצם( ובמילא שטעלט מען איין אין קאן, הן  הנפש 

הכותב והן מקבל הכתב כו'.

ויה"ר שכולנו יחד כאו"א לפי מעמדו ומצבו נזכה לקיום שליחותנו בעלמא דין מתוך מנוחת 
הנפש ומנוחת הגוף והרחבה אמיתית. וכמבואר במאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר לח"י אלול, הנמצא עתה 
בדפוס, אשר מרחב האמיתי הוא המרחב דתענוג והגילויים הם בהבנה והשגה יהיו קשורים בהמרחב 

העצמי.

וכבר באה העת שיהי' ניכר בסביבתו שנמצא שם אחד מחניכי כ"ק מו"ח אדמו"ר ויהיו ניכרים 
המעיינות גם חוצה, ואתענין לדעת מהשתדלותו בזה וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, ברית כרותה 

לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

מוסג"פ קטע משיחת התועדות דש"מ אלול. ובטח ישתדל לפרסם זה באופן המתאים.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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,jlieÎmiavp zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,lel` d"k
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Èk1 לא הּיֹום מצּו אנכי אׁשר הּזאת הּמצוה ƒְְְֲִִֶַַַַָָֹֹֹ

היא  רחֹוקה ולא מּמ היא ,2נפלאת ְְְְִִִִֵָֹ

ּבפי3ּומסּיים  מאד הּדבר אלי קרֹוב ּכי ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

ּבלּקּוטי  הּזקן רּבינּו ּומדּייק לעׂשֹותֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּובלבב

(לׁשֹון 4ּתֹורה  הּזאת הּמצוה מהּו להבין ּדצרי , ְְְְִִִַַַָָָָֹ

ליּה ּדהוה הּתֹורה, ּכל על קאי ּדלא ְֲִֵֵַַַָָָָָֹיחיד),

אנכי  אׁשר מהּו וגם כּו'. הּמצוֹות ּכל ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹלמימר

ּבעׂשרת  ה' ּדבר ׁשּבתחּלת ,ּוממׁשי ְְְֲִִִֶֶֶַַַַכּו'.

אלקי ה' אנכי ּפתח אינֹו5הּדּברֹות ולכאֹורה , ְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹ

להּגיד  ׁשּבא לֹומר יתּבר עליו ׁשּיי אי ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָמּובן,

אם  ּכי ׁשּיי לא ּדזה ,אלקי הוי' הּוא ְֱֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשאנכי

אׁשר  ידּוע, ּותמּונה וצּיּור ּגּוף ּבעל ׁשהּוא ְְְֲִֶֶַַַָָָָּבאדם

,יתּבר הּוא ּכן ּׁשאין מה זה, הּוא ּכי עליו ְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיאמר

כּו' ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ּובפרט 6לית , ְְְֲִִֵֵַָָָָָ

כּו' וקֹוץ אֹות ּבׁשּום אתרּמיז ּדלא אנכי, ,7ּבחינת ְְְְְִִִִַַָֹֹ

הוי' הּוא ׁשאנכי ּבאמרֹו הּסימן מהּו ּכן, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואם

ּגֹו'. מצּו אנכי אׁשר ּבּפסּוק וכן ,ְְְֱֲִֵֶֶַַָָֹֹאלקי

Ìb ולא ּגֹו' נפלאת לא ּׁשּכתּוב מה להבין צרי «ְְְִִִֵֶַָָָֹֹ

היה  זה ּכתּוב ׁשּלּולי והיינּו, ּגֹו', ְְְֵֶֶַָָָָרחֹוקה

צרי ולכן ּורחֹוקה, נפלאת ׁשהיא לֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאפׁשר

רחֹוקה, ולא ּגֹו' נפלאת  ׁשּלא  להׁשמיענּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹֹהּכתּוב

היא  נפלאת לא מדּייק ׁשהּכתּוב מּזה, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹויתירה

אבל מ  היא, נפלאת לא מּמ ׁשרק והיינּו, ,ּמ ְְְְְֲִִִִֵֶַַָֹ

מּובן, אינֹו ולכאֹורה היא, נפלאת עצמּה ְְְְִִִִֵֵַַָָָמּצד

ּורחֹוקה, נפלאת ׁשהיא דעּת סלקא הּקא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמהי
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תער"ב 1) המשך על שמיוסד אחד, המשך הם תשל"א) נח דש"פ כסאי השמים ד"ה (עד שלאחריו והמאמרים זה מאמר

ואילך. פקפ"ד יא.2)ח"א ל, (נצבים) יד.3)פרשתנו ב).4)שם, (מה, הזאת המצוה כי ד"ה ב.5)פרשתנו כ, תקו"ז 6)יתרו

א). (יז, סע"ב.7)בהקדמה פ, פינחס שם ג). (מה, שם פרשתנו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נצבים: פרשת השבוע, בפרשת נאמר

Èk1˙‡f‰ ‰Âˆn‰הכוונה מצווה לאיזו יתבאר ‡ÈÎולהלן ¯L‡ ƒ«ƒ¿»«…¬∆»…ƒ
‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ מופלא דבר לך EnÓאיננה שקשה ¿«¿«…ƒ¿≈ƒƒ¿

אותה  ‰È‡לבצע ‰˜BÁ¯ ‡ÏÂ2 להגיע לך שקשה ממך רחוק דבר ואיננה ¿…¿»ƒ
˜¯B·הכתוב ÌÈiÒÓe3אליה, Èk ¿«≈ƒ»

„‡Ó ¯·c‰ EÈÏ‡ את לעשות ≈∆«»»¿…
הזאת' בדיבור EÈÙa'המצווה ¿ƒ

E··Ï·eבמחשבהB˙BNÚÏ ƒ¿»¿«¬
ובמעשה.

˜Èi„Óe ושואלÔ˜f‰ eÈa¯ ¿«≈«≈«»≈
‰¯Bz ÈËewÏa4ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc , ¿ƒ≈»¿»ƒ¿»ƒ

e‰Ó הכתוב כאן ‰Âˆn‰שאומר ««ƒ¿»
È‡˜ ‡Ïc ,(„ÈÁÈ ÔBLÏ) ˙‡f‰«…¿»ƒ¿…»≈

הכוונה  ‰Bz¯‰שאין Ïk ÏÚ אלא «»«»
אם  כי מסויימת, אחת מצווה על

ולכלול  התורה כל על הייתה הכוונה

המצוות  כל ÓÈÓÏ¯את dÈÏ ‰Â‰c«¬»≈¿≈«
לומר  לכתוב, לו, Ïkשהיה Èkƒ»

'eÎ ˙BÂˆn‰ שנאמר וכיוון «ƒ¿
להבין  יש יחיד בלשון הזאת' 'המצווה

הכתוב? מתכווין מצווה לאיזו

Ì‚Â זה בפסוק להבין e‰Óצריך ¿««
'eÎ ÈÎ‡ ¯L‡ בכך הכוונה מה ¬∆»…ƒ

'אנכי'? הלשון נאמר זו מצוה שלגבי

CÈLÓÓe במאמרו הזקן אדמו"ר «¿ƒ
תורה', ‰'ב'לקוטי ¯·c ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«¿«

Á˙t ˙B¯ac‰ ˙¯NÚaֿהקדוש «¬∆∆«ƒ¿»«
ואמר ‰'ברוךֿהוא ÈÎ‡»…ƒ

EÈ˜Ï‡5,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ , ¡…∆¿ƒ¿»≈»
CÈiL CÈ‡ייתכן ÂÈÏÚאיך ≈«»»»

„Èb‰Ï ‡aL ¯ÓBÏ C¯a˙Èƒ¿»≈«∆»¿«ƒ
‰Êc ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‡e‰ ÈÎ‡L∆»…ƒ¬»»¡…∆¿∆
מסויימת  שמציאות אמירה של זה דבר

מסויים  תוכן בעלת CÈiLהיא ‡Ï…«»
Ûeb ÏÚa ‡e‰L Ì„‡a Ì‡ Èkƒƒ¿»»∆««

,Úe„È ‰eÓ˙e ¯eiˆÂ,כלומר ¿ƒ¿»»«
וידועה מוכרת Ó‡È¯מציאות ¯L‡¬∆…«
‰Ê ‡e‰ Èk ÂÈÏÚ להצביע שניתן »»ƒ∆

הדבר  שזהו ולומר זה דבר על

הידוע  המסויים, שהדבר (ולהוסיף

אחר) או כזה תוכן בו יש ÈÏ˙והמוכר, ,C¯a˙È ‡e‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»≈≈

'eÎ ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ6 כלומר כלל, בו תופסת מחשבה אין «¬»»¿ƒ»≈¿»
והיא  להבין מסוגלים לא ומחשבה שכל ששום מציאות היא האלוקות מציאות

האלוקות  כללות לגבי נכון וזה ומוכרת, ידועה מציאות אין Ë¯Ù·eאיננה ƒ¿»
לגבי  השגה יכולת ‡ÈÎ,כל ˙ÈÁa למעלה באלקות, נעלית בחינה שהיא ¿ƒ«»…ƒ

הוי' שם כמו בשמות שנקראו מבחינות

בחינה  היא 'אנכי' אלא אלוקים שם או

ıB˜Â ˙B‡ ÌeLa ÊÈn¯˙‡ ‡Ïc¿…ƒ¿«ƒ¿¿
'eÎ7 ואפילו אות בשום נרמזת שלא

שעל  התגים היינו 'קוץ', בשום לא

‰ÔÓÈqהאותיות, e‰Ó ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈««ƒ»
לדעת  כדי היכר סימן של במשמעות

המדובר  ובמה ÈÎ‡Lבמי B¯Ó‡a¿»¿∆»…ƒ
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‡e‰ כי שמשמעו ¬»»¡…∆

'ה' הוא ומכירים יודעים שאתם 'אנכי'

כא  והרי השגה אלוקיך', שום אין מור

גם ÔÎÂב'אנכי', קיימת זו תמיהה ¿≈
˜eÒta שגם המאמר פותח שבו זה «»
נאמר  Bb'בו EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«¿

לומר  ייתכן איך לתמוה יש כאן וגם

בו  שאין האלוקות עניין זה והרי 'אנכי'

השגה? שום

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ
e˙kM·זה, ‰Ó'הזאת 'המצווה על «∆»

ÏÂ‡שהיא 'Bb ˙‡ÏÙ ‡Ï…ƒ¿≈¿…
ÈÏelL ,eÈÈ‰Â ,'Bb ‰˜BÁ¿̄»¿«¿∆≈

‰Ê ·e˙k היה לא זה כתוב אילו »∆
È‰L‡נאמר ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ ‰È‰»»∆¿»«∆ƒ

הזאת' BÁ¯e˜‰,'המצווה ˙‡ÏÙƒ¿≈¿»
eÚÈÓL‰Ï ·e˙k‰ CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ«»¿«¿ƒ≈

חידוש  Bb'וללמדנו ˙‡ÏÙ ‡lL∆…ƒ¿≈
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,‰˜BÁ¯ ‡ÏÂ ויש ¿…¿»ƒ≈»ƒ∆

יותר  גדולה תמיהה גם לתמוה

˜Èi„Ó ·e˙k‰L לא' אומר ואינו ∆«»¿«≈
אלא בלבד היא' ÏÙ‡˙נפלאת ‡Ï…ƒ¿≈

EnÓ ˜¯L ,eÈÈ‰Â ,EnÓ ‡È‰ƒƒ¿¿«¿∆«ƒ¿
‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï,היהודי ולגביך, …ƒ¿≈ƒ

מופלא  דבר איננה הזאת' 'המצווה

להשגה, dÓˆÚוקשה „vÓ Ï·‡¬»ƒ««¿»
B‡ÎÏÂ¯‰אכן  ,‡È‰ ˙‡ÏÙƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

‡˜ÏÒ ‡w‰ È‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡≈»«ƒ«»»¿»
CzÚ„ הדעת על יעלה התורה È‰L‡מדוע של במשמעות הזאת', 'המצווה «¿»∆ƒ
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   ואל תרל"בשמ רתות  )כט
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    ט"תר –ספר המאמרים   ) ל
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  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )לא
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  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תת ושיחר הספ  )לב
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 מט ר  .........................................  בעפרק  כרוותספר הז  ) לג

  קודש   ותרגא  )לד

 אר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ג ר  ..................................  וריבחומש לקריאה בצ  ) לה

 סר  ..................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לו

 סא ר  .......................  ו -ה פרק ביאורים לפרקי אבות   ) לז

 רסב  .................... צבים פרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לח

 סגר  .............  בת קודששל ות רקת הדלסדר מצות   )לט



z`fdו devnd ik

ּכתיב  ׁשּבּתֹורה אף ּגֹו'8ׁשהרי אמֹון אצלֹו ואהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּדוקא, למּטה הּתֹורה ניּתנה הרי ּגֹו', ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָׁשעׁשּועים

ׁשהיא  לֹומר דעּת סלקא הּקא מהי ּכן, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָואם

ּכי  ּׁשּמסּיים מה להבין צרי ּגם ּורחֹוקה. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנפלאת

הּתֹורה  רׁש"י , ּופירׁש ּגֹו', מאד הּדבר אלי ְִֵֵֵֶַַַָָָָֹקרֹוב

מהּו ּדלכאֹורה ּפה, ּובעל ּבכתב לכם ְְְְְִִִֶֶַַָָָָנּתנה

לכם  ניּתנה ׁשהּתֹורה זה ׁשּמּצד הענינים ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָקיּׁשּור

ּגֹו'. הּדבר אלי קרֹוב לכן ּפה, ּובעל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָּבכתב

˙eÏÏÎe היא עצמּה מּצד ׁשהּתֹורה ּבזה, הענין ¿»ְְִִִֶֶַַַָָָָָ

היא, נפלאת הפלאה, ׁשל ְְְִִֵֶֶַָָּבאֹופן

והיינּו, רחֹוקה, מאׁשר יֹותר ּבהעלם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּזהּו

ּבׁשני  ּוכמֹו למּטה. מלמעלה הּוא ּבּכתּוב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּסדר

לּים  מעבר ולא ּגֹו' היא בּׁשמים ּדלא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהענינים

הּכתּוב  ׁשּבהמׁש ּבוּדאי 9היא הּוא ּבזה ׁשהּסדר , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

בּׁשמים  לא ּׁשּנאמר מה ׁשהרי למּטה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמלמעלה

לעלֹות  צרי היית ּבּׁשמים היתה ׁשאיּלּו ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָהיא,

מנת 10כּו' על ּוכמֹו נמנעּות, ׁשל ענין הּוא ,ְְְְִִֶַָָָ

לרקיע  להיֹות 11ׁשּתעלי יכֹול ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזהּו , ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מעבר  לא ּׁשּכתּוב מה ּכן ּׁשאין מה ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבמציאּות,

להיֹות  יכֹולה הּים מעבר ׁשההליכה היא, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלּים

ּגדֹולה. ּבטירחה צֹור ׁשּיׁש אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָּבמציאּות,

נפלאת  ּדלא הענינים לׁשני ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּומּזה

למּטה, מלמעלה ׁשּסדרם רחֹוקה, ולא ְְְְְְִִֶַַָָָָֹּגֹו'

ׁשּזהּו כּו', מכּוּסה היינּו ׁשּנפלאת רׁש"י ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּוכפירּוׁש

זה  הרי רחֹוקה  ּכן ּׁשאין מה לגמרי, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּבהעלם

ּבאֹופן  עכׁשיו  זה הרי ׁשּבפ ֹועל אּלא ּגיּלּוי, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבגדר 

היא  ׁשהּתֹורה ּכפי הּוא זה ּכל אמנם, ריחּוק. ְְִִִֶֶֶַָָָָׁשל

עצמּה נפלאת מּצד ׁשּלא ׁשּבּכתּוב החיּדּוׁש וזהּו . ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BzaL¯‰והמצוות, Û‡ È¯‰L ,‰˜BÁ¯e ˙‡ÏÙ התורה אודות ƒ¿≈¿»∆¬≈«∆«»
·È˙k8במשליBÏˆ‡ ‰È‰‡Â הקדושֿברוךֿהוא Bb'אצל ÔBÓ‡ ¿ƒ»∆¿∆∆¿»

'Bb ÌÈÚeLÚL לו והייתי אצלו, מגודלת "הייתי דוד: במצודת (ופירש «¬ƒ
האהובה  כבת לפניו ומשמחת משחקת הייתי עת ובכל יום, בכל לשעשוע

ממקור  באה שהתורה היינו לאביה"),

ראוי  כן לכאורה ולכן ביותר, עליון

'נפלאת' שהיא התורה על לומר

אבל  ‰Bz¯‰ו'רחוקה', ‰zÈ È¯‰¬≈ƒ¿»«»
‡˜Âc ‰hÓÏ ממקומה וירדה ¿«»«¿»

הזה, העולם עד באלוקות למעלה

,Ôk Ì‡Â התורה שלמעשה מאחר ¿ƒ≈
למטה ÏÒ˜‡ניתנה ‡w‰ È‰Ó«ƒ«»»¿»

CzÚ„ הדעת על יעלה ÓBÏ¯מדוע «¿»«
‰˜BÁ¯e ˙‡ÏÙ ‡È‰L וכדי ∆ƒƒ¿≈¿»

'לא  ואומר הכתוב בא זו סברא לשלול

היא'? רחוקה ולא היא נפלאת

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb אלה בפסוקים «»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÒnM ‰Ó ואומר Èkהכתוב «∆¿«≈ƒ

,'Bb „‡Ó ¯·c‰ EÈÏ‡ ·B¯»̃≈∆«»»¿…
,È"L¯ L¯ÈÙe הכתוב שמשמעות ≈≈«ƒ

כי Îa˙·היא ÌÎÏ ‰z ‰¯Bz‰«»ƒ¿»»∆ƒ¿»
e‰Ó ‰¯B‡ÎÏc ,‰t ÏÚ·e¿«∆¿ƒ¿»«
‰Ê „vnL ÌÈÈÚ‰ ¯eMÈƒ̃»ƒ¿»ƒ∆ƒ«∆
·˙Îa ÌÎÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿»»∆ƒ¿»

,‰t ÏÚ·e נתינת מדוע כלומר, ¿«∆
היא  בעלֿפה והן בכתב הן התורה

אשר  וסיבה טעם ˜¯B·נתינת ÔÎÏ»≈»
?'Bb ¯·c‰ EÈÏ‡≈∆«»»
,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe ביאור ¿»»ƒ¿»»∆

הוא כללי באופן «»∆Bz‰L¯‰העניין
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ dÓˆÚ „vÓƒ««¿»ƒ¿∆∆

,‰‡ÏÙ‰ וקשה מופלא דבר היינו «¿»»
הכתוב ובלשון ≈¿ÏÙƒ‡˙להשגה,

e‰fL ,‡È‰'ה'הפלאה עניין ƒ∆∆
,‰˜BÁ¯ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈≈≈¬∆¿»
נעלם  יותר הוא 'מופלא' דבר כלומר,

'רחוק' דבר מאשר השגה בר ולא

·e˙ka ¯„q‰L ,eÈÈ‰Â האומר ¿«¿∆«≈∆«»
היא' רחוקה ולא היא נפלאת ‰e‡'לא

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ יותר גדול העלם שהיא הפלאה על מדובר שבתחילה ƒ¿«¿»¿«»
העלם. פחות שהוא ריחוק על מדובר כך ‰ÌÈÈÚואחר ÈLa BÓÎe¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

CLÓ‰aL ‡È‰ ÌiÏ ¯·ÚÓ ‡ÏÂ 'Bb ‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ïc¿…«»«ƒƒ¿…≈≈∆«»ƒ∆¿∆¿≈
·e˙k‰9 יעלה מי לאמר היא בשמים "לא נאמר וייקחה שם השמימה לנו «»

וישמענו  מי לנו לאמר היא לים מעבר "ולא נאמר כך ואחר ונעשנה" אותה

עבר  אל לנו ונעשנה",יעבר אותה וישמענו לנו וייקחה Êa‰הים ¯„q‰L∆«≈∆»∆
היא" לים מעבר "ולא לפני היא" בשמים "לא מקדים È‡cÂaשהכתוב ‡e‰¿««

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ קשה ויותר רחוק יותר הוא ש"בשמים" בוודאי כי ƒ¿«¿»¿«»
לים",להשגה  "מעבר ≈¬∆È¯‰Lמאשר

,‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡«…«»«ƒƒ
כפירוש  היא elÈ‡L∆ƒרש"י שמשמעו

CÈ¯ˆ ˙ÈÈ‰ ÌÈÓMa ‰˙È‰»¿»«»«ƒ»ƒ»»ƒ
'eÎ ˙BÏÚÏ10,"וללמדה "אחריה «¬

,˙eÚÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ דבר ƒ¿»∆ƒ¿»
לעשותו  אפשרות שמצינו BÓÎeשאין ¿

להתניית  כדוגמה שנקטו בגמרא

ביצוע  בר שאינו בתנאי אשה קידושי

ÚÈ˜¯Ï ÈÏÚzL ˙Ó ÏÚ11, «¿»∆«¬ƒ»»ƒ«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ¯·c e‰fL∆∆»»∆≈»ƒ¿

˙e‡ÈˆÓa אין בוודאי שהרי ƒ¿ƒ
לרקיע, תעלה שהאשה »Ó‰אפשרות

·e˙kM ‰Ó Ôk ÔÈ‡M בפסוק ∆≈≈«∆»
‰È‡,הבא  ÌiÏ ¯·ÚÓ ‡Ï…≈≈∆«»ƒ

‰ÎÈÏ‰‰L‰ÏBÎÈ Ìi‰ ¯·ÚÓ ∆«¬ƒ»≈≈∆«»¿»
LiL ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆≈
‰fÓe .‰ÏB„b ‰Á¯ÈËa C¯Bˆ∆¿ƒ¿»¿»ƒ∆
"לא  של העניינים שבשני מכך

ברור  לים" מעבר ו"לא בשמים"

כך  למטה, מלמעלה הוא שהסדר

יותר, הרחוק אפשרי, הבלתי שהדבר

הדבר  נזכר כך ואחר תחילה נזכר

רחוק  Ú‚Baהפחות Ìb Ô·eÓ»«¿≈«
˙‡ÏÙ ‡Ïc ÌÈÈÚ‰ ÈLÏƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿≈
Ì¯„qL ,‰˜BÁ¯ ‡ÏÂ 'Bb¿…¿»∆ƒ¿»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ'הוא ו'נפלאת ƒ¿«¿»¿«»
'רחוקה' מאשר יותר גדול העלם

˙‡ÏÙpL È"L¯ Le¯ÈÙÎe¿≈«ƒ∆ƒ¿≈
e‰fL ,'eÎ ‰qeÎÓ eÈÈ‰«¿¿»∆∆

הביטוי  היא משמעות 'מכוסה'

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,È¯Ó‚Ï ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿«¿≈«∆≈≈
ÈelÈb ¯„‚a ‰Ê È¯‰ ‰˜BÁ¿̄»¬≈∆¿∆∆ƒ

בדבר  מדובר הוא ולא מהותו שבעצם

מגילוי, ÏÚBÙaLמושלל ‡l‡∆»∆¿«
˜eÁÈ¯ ÏL ÔÙB‡a ÂÈLÎÚ ‰Ê È¯‰.וגלוי קרוב שיהיה גם ייתכן אבל ¬≈∆«¿»¿∆∆ƒ

dÓˆÚ „vÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ÈÙk ‡e‰ ‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ מהותה מצד »¿»»∆¿ƒ∆«»ƒƒ««¿»
ישראל. לבני שניתנה קודם התורה lL‡של ·e˙kaL LecÈÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ∆«»∆…

,‡È‰ ‰˜BÁ¯ ‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙ והמהות העצם מצד שאמנם ƒ¿≈ƒƒ¿¿…¿»ƒ
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ז l"yz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ּגֹו', אלי קרֹוב אּלא היא, רחֹוקה ולא מּמ ְְְִִִֵֶֶָָָֹהיא

(ּכדלקּמן). ּפה ּובעל ּבכתב לכם ׁשּניּתנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיון

סדר Ô·eÈÂב) ׁשּכללּות הּידּוע ּבהקּדים ¿«ְְְִֵֶֶַַַָָ

הענינים  ּכל היינּו ְְְְְִִִַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

אדם, צּיּור ּבבחינת הם הּצמצּום, ְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּלאחר

ׁשהּוא  אלף, ּבחינת הּוא וראׁשיתם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָוהתחלתם

אלף  ׁשּנקראת החכמה, אאּלפ12ּבחינת מּלׁשֹון , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּבגמרא 13חכמה  וכדאיתא אלף 14, ּבית אלף ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשם  על אלף, נקראת  ׁשהחכמה והיינּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּבינה,

היא  החכמה ּובחינת הּבינה. את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמלּמדת

ׁשענין  והיינּו, האדם, ׁשל וההתחלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהראׁשית

ׁשּזהּו אּלא מהאדם, חלק הּוא והּׂשכל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהחכמה

הׁשּתלׁשלּות  ּבסדר ּגם הּוא כן ּוכמֹו ׁשּבֹו. ְְְְְִֵֵֶֶַַָֹהראׁש

מּבחינת  הּוא ההתהּוּות ׁשראׁשית ְְִִִִֵֶַַַָָהעֹולמֹות,

ּדלא  ּבבחינת היֹותֹו ׁשעם אתיידע, ּדלא ְְְְְֱִִִִֵֶַַָֹֹריׁשא

ּפנים, ּכל על ריׁשא ּבחינת הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵַַַָָָאתיידע,

אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין  ההׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָראׁשית

(ׁשענין 15רז"ל  העֹולם נברא מאמרֹות ּבעׂשרה ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָ

ּגם  יׁשנֹו לזה ונֹוסף ּבאלּול), ּבכ"ה היה ְְְֱֶֶֶֶַָָָָזה

ׁשּזהּו להּבראֹות, יכֹול אחד ּדבמאמר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָהענין

ּדבראׁשית  רז"ל 16הּמאמר ּכמאמר ּבראׁשית 17, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָ

ּׁשּנאמר  מה וזהּו הּוא, מאמר ּבראׁשית 18נּמי ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּכל  הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברא

ׁשּזהּו ראׁשֹון, מּיֹום נבראּו וארץ ׁשמים ְְְִִִִֶֶֶַָָָּתֹולדֹות
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תקכח.12) ע' ח"א להצ"צ הזהר ביאורי גם וראה פקפ"ח. שם תער"ב המשך לג.13)ראה לג, איוב א.14)ראה קד, שבת

רפ"ה.15) ועוד.16)אבות ואילך. סע"ד יב, במדבר ד. מא, בהר א.17)לקו"ת לב, א.18)ר"ה א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אבל  אותה, להשיג וקשה ונעלמת ומכוסה ו'רחוקה' 'נפלאת' היא התורה שלה

כך  זה אין Bb'להיפך‡l‡למעשה EÈÏ‡ ·B¯˜ בפיך מאוד "הדבר ∆»»≈∆
וזאת  לעשותו", zÈpL‰ובלבבך ÔÂÈkהתורהÌÎÏ ישראל Îa˙·לבני ≈»∆ƒ¿»»∆ƒ¿»
Ôn˜Ï„k) ‰t ÏÚ·e לעיל שנשאלה לשאלה המענה להלן שיתבאר וכפי ¿«∆¿ƒ¿«»

בכתב  ניתנה שהתורה העובדה מדוע

לכך  טעם ונתינת סיבה היא ובעלֿפה

הד  אליך מאד"ש"קרוב ).בר
Ô·eÈÂ השאלות ·) כל על המענה ¿«

‰Úe„iהאמורות  ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ«»«
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏkL∆¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
האלוקי  האור והמשכת ירידת של

שכל  כך והדרגה בסדר למטה מלמעלה

של  כחוליות בחברתה קשורה דרגה

‰ÌÈÈÚשרשרת, Ïk eÈÈ‰«¿»»ƒ¿»ƒ
‰ÌeˆÓvהאלוקיים  ¯Á‡lL∆¿«««ƒ¿

הבליֿ האיןֿסוף באור שהיה והמיעוט

ונבראים  עולמות לברוא כדי גבול

‡„Ìמוגבלים, ¯eiˆ ˙ÈÁ·a Ì‰≈ƒ¿ƒ«ƒ»»
למוחין  התחלקות של באופן ובאים

אליהו' ב'פתח גם (כמבואר ומידות

וכו' ובינה חכמה הספירות עשר כיצד

האדם), גוף של ב'ציור' הם

Ì˙ÈL‡¯Â Ì˙ÏÁ˙‰Â כל של ¿«¿»»»¿≈ƒ»
השתלשלות' 'סדר ‰e‡ענייני

˙ÈÁa ‡e‰L ,ÛÏ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆∆¿ƒ«
ÛÏ‡ ˙‡¯˜pL ,‰ÓÎÁ‰12, «»¿»∆ƒ¿≈»∆

ואילוף לימוד הכתוב ÔBLlÓלשון ƒ¿
אותך ‡‡EÙlבאיוב  אלמד ¬«∆¿

‰ÓÎÁ13‡˙È‡„ÎÂ וכמובא , »¿»¿ƒ¿ƒ»
‡¯Ó‚a14˙Èa ÛÏ‡ תיבות ראשי ƒ¿»»»∆≈

‰Èa ÛÏ‡ למד" רש"י: (ופירש ¡«ƒ»
ÓÎÁ‰L‰תורה") ,eÈÈ‰Â ,¿«¿∆«»¿»

,ÛÏ‡ ˙‡¯˜ לימוד ÏÚלשון ƒ¿≈»∆«
‰Èa‰ ˙‡ ˙„nÏnL ÌL כי ≈∆¿«∆∆∆«ƒ»

הרעיון  והתחלת ראשית החכמה,

וההסתעפות  ההמשך הבינה, את ומלמדת מאלפת הרעיון השכלי, נקודת של

‰ÓÎÁ‰לפרטים. ˙ÈÁ·e סדר' של והראשית ההתחלה שהיא ¿ƒ««»¿»
ÏLהשתלשלות' ‰ÏÁ˙‰‰Â ˙ÈL‡¯‰ ‡È‰'קומה של ה'ציור ƒ»≈ƒ¿««¿»»∆

Ì„‡‰Ó ˜ÏÁ ‡e‰ ÏÎO‰Â ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚL ,eÈÈ‰Â ,Ì„‡‰»»»¿«¿∆ƒ¿««»¿»¿«≈∆≈∆≈»»»
חלקים  גם לאדם נוספים,ויש וכוחות e‰fLנוספים ‡l‡ והשכל החכמה ∆»∆∆

L‡¯‰ וההתחלה Òa„¯שבאדם BaLהעיקר Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe . »…∆¿≈«¿≈∆
˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰,אותם המהווה האלוקי מהאור שנבראו כפי ƒ¿«¿¿»»

˙ee‰˙‰‰ ˙ÈL‡¯L והנבראים העולמות ¯LÈ‡של ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ∆≈ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈»
Ú„ÈÈ˙‡ ‡Ïc בחינת היינו ידועה, שאינה וה'שכל'ההתחלה ה'ראש' ¿…ƒ¿¿«

כביכול  ‡˙Ú„ÈÈ,למעלה ‡Ïc ˙ÈÁ·a B˙BÈ‰ ÌÚL ולמרות ∆ƒ¡ƒ¿ƒ«¿…ƒ¿¿«
ביותר  נעלית בבחינה ידועה,שמדובר ולא נעלמת בחינה שהיא הראש של

בכל  גילוי, לידי מלבוא נעלית היא כי

¯LÈ‡זאת  ˙ÈÁa ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ«≈»
ÌÈt,ראש  Ïk ÏÚ זוהי אופן בכל «»»ƒ

כללות  של וההתחלה ה'ראש' בחינת

והנבראים  העולמות ÈL‡≈̄ƒ˙עניין
,˙eÏLÏzL‰‰ עוד שיבואר וכפי «ƒ¿«¿¿

להלן.

e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
Ï"Ê¯15 אבות בפרקי במשנה ««

˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚaֿהקדוש שאמר «¬»»«¬»
רקיע'ברוךֿהוא  'יהי אור', וכו')('יהי

‰Ê ÔÈÚL) ÌÏBÚ‰ ‡¯·ƒ¿»»»∆ƒ¿»∆
הראשון  ביום העולם, בריאת התחלת

בראשית  ימי Îa"‰מששת ‰È‰»»¿
ÏeÏ‡a זה מאמר אמירת ),יום ∆¡

‰ÊÏ ÛÒBÂ שלמעשה זאת מלבד ¿»»∆
מאמרות  בעשרה הייתה העולם בריאת

ÔÈÚ‰ Ìb BLÈ בהמשך האמור ∆¿«»ƒ¿»
משנה  באותה «¬»¿Ó‡Ó·cƒ¯הדברים

,˙B‡¯a‰Ï ÏBÎÈ „Á‡ קיימת ∆»»¿ƒ»
תהיה  העולם שבריאת ויכולת אפשרות

אחד  ‰Ó‡n¯במאמר e‰fL∆∆««¬»
˙ÈL‡¯·c16 בחסידות כמבואר ƒ¿≈ƒ

אחד  במאמר היתה הבריאה שבעצם

אלא  'בראשית' המילה שהוא בלבד,

מכן  שלאחר כללי אחד מאמר שזהו

נוספים, מאמרות בתשעה בפרטיות בא

מאמרות, עשרה הכל »¬»¿Ó‡Ók¯ובסך
Ï"Ê¯17 השאלה על במענה בגמרא ««

בסיפור  והרי המאמרות עשרה הם מה

תשע  'ויאמר' נאמר בתורה הבריאה

היא והתשובה עשר, ולא 'בראשית'ÈL‡¯a˙פעמים כן Ènהמילה גם  ¿≈ƒ«ƒ
‡e‰ ¯Ó‡Ó ופירש) נעשו" שמים ה' בדבר "דכתיב ממשיכה והגמרא «¬»

דמי, דכתיב כמאן שמים, יהי ויאמר ביה כתיב דלא גב על "ואף רש"י:

נעשו"), שמים ה' בדבר דכתיב בידיים ולא איברי נמי התוכן e‰ÊÂדבאמירה ¿∆
של  Ó‡pM¯הפנימי ‰Ó18ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a «∆∆¡«¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ

ı¯‡Â ÌÈÓL ˙B„ÏBz ÏkL ,ı¯‡‰ ˙‡Â נבראו שלמעשה אלה גם ¿≈»»∆∆»¿»«ƒ»»∆
הבאים  ¯‡ÔBLכברe‡¯·בימים ÌBiÓ נבראו ובו 'בראשית' נאמר שבו ƒ¿¿ƒƒ
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ואת  ּתֹולדֹותיהם לרּבֹות הּׁשמים את ּׁשּנאמר ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמה

ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות מּצד 19הארץ הּוא זה ׁשּכל , ְְִֶֶֶֶַַָָָָ

ּפרטי  נתּפרטּו ּכ ואחר  ּדבראׁשית, אחד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמאמר

ּבענין  והּנה, מאמרֹות . העׂשרה ידי על ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהּנבראים

ּפירּוׁשים  ׁשני יׁש אחד הראׁשֹון,20מאמר ּפירּוׁש , ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ

הּמלכּות  ספירת על הּׁשני 21ּדקאי לּפירּוׁש א . ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָ

ּבחינת  הּמלכּות, ׁשֹורׁש על אחד מאמר ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָקאי

היינּו,22הּכתר  להּבראֹות, יכֹול הּדּיּוק ּגם וזהּו , ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

היכֹולת, ּבבחינת ׁשהּוא ּכמֹו הּבריאה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָענין

ׁשּלמעלה  אתיידע ּדלא ריׁשא ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּזֹוהי

הּוא  הרי כן ּפי על אף אבל ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָמהׁשּתלׁשלּות,

להׁשּתלׁשלּות. ׁשּייכּות לֹו ׁשּיׁש ריׁשא, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָּבחינת

חכמה, אאּלפ מּלׁשֹון ּדאלף הענין על ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָונֹוסף

ּפלא  אֹותּיֹות הּוא ׁשאלף הענין ּגם ׁשּזהּו23יׁשנֹו , ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

ּגם  הּוא וכן הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבחינה

ּבחינת  הּוא אדם ּדצּיּור אדם, ְְְִִֵַַָָָָּבתיבת

מאד, אֹותּיֹות ּגם הּוא אדם אמנם ְְְְְִִַַָָָָֹהׁשּתלׁשלּות,

היא  והעבֹודה מהׁשּתלׁשלּות. למעלה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָׁשּזהּו

הׁשּתלׁשלּות, ּבחינת ׁשהּוא אדם, ּבחינת ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָלהעלֹות

סדר  מּכל למעלה ׁשהּוא מאד, ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלבחינת

ּבנֹוגע  הּוא וכן מהּצמצּום. למעלה ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָהׁשּתלׁשלּות,

ראׁשית  ׁשהיא החכמה ּבחינת אלף, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלבחינת

להעלֹותּה היא ׁשהּתכלית  ְְְְְֲִִִֶַַַַַָההׁשּתלׁשלּות,

זה  ועל מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ּפלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָלבחינת

הּיֹום  מצּו אנכי אׁשר הּזאת הּמצוה ּכי ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹנאמר

ּגם  יׂשראל נׁשמֹות ׁשאצל וגֹו', היא נפלאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹלא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והארץ, ‰ÌÈÓMהשמים ˙‡ ¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL שהמילה ודורשים ∆∆«∆∆¡«≈«»«ƒ

באה השמים לבריאת ביחס הכתובה Ì‰È˙B„ÏBz'את' ˙Ba¯Ï של ¿«¿≈∆
‰‡¯ıהשמים  ˙‡Â באה הארץ לבריאת ביחס הכתובה 'את' המילה ¿≈»»∆

‰È˙B„ÏBz ˙Ba¯Ï19 הם שכולם הנבראים, כל בעצם כן ואם הארץ, של ¿«¿∆»
כבר  נבראו והארץ השמים 'תולדות'

הראשון  Ê‰ביום ÏkL הכול בריאת ∆»∆
כללי  באופן הראשון vÓ„ביום ‡e‰ƒ«

,˙ÈL‡¯·c „Á‡ ¯Ó‡n‰««¬»∆»ƒ¿≈ƒ
Ck ¯Á‡Â ששת של הימים בשאר ¿««»

בראשית  ÈË¯tימי eË¯t˙ƒ¿»¿¿»≈
‰¯NÚ‰ È„È ÏÚ ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ«¿≈»¬»»

.˙B¯Ó‡Ó«¬»
ÔÈÚa ,‰p‰Â באלוקות הדרגא ¿ƒ≈¿ƒ¿«

‡Á„כאןהנקראת  ¯Ó‡Ó שממנו «¬»∆»
כללי  באופן הבריאה התהוות באה

בראשית  מעשה ÈLבתחילת LÈ≈¿≈
ÌÈLe¯Èt20 על החסידות בתורת ≈ƒ

מדובר, דרגה ‰¯‡ÔBL,איזו Le¯Èt≈»ƒ
È‡˜c היא ÈÙÒ¯˙שהכוונה ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«

˙eÎÏn‰21 ירידת היא שבאמצעותה ««¿
את  להוות מלמעלה האלוקי האור

והנבראים. Le¯ÈtÏהעולמות C‡««≈
È‡˜ ÈM‰ מכוון„Á‡ ¯Ó‡Ó «≈ƒ»≈«¬»∆»

˙ÈÁa ,˙eÎÏn‰ L¯BL ÏÚ«∆««¿¿ƒ«
¯˙k‰22, שגם בחסידות כמבואר «∆∆

הספירות  מכל כלולה המלכות ספירת

ובחכמה  החכמה. מדריגת גם כולל

יש  שבה, ובפנימיות בעומק שבמלכות,

שורש  שהיא הכתר מבחינת הארה

‰eic˜המלכות, Ìb e‰ÊÂ בלשון ¿∆««ƒ
אחד' 'במאמר הבריאה לגבי המשנה

ÔÈÚ ,eÈÈ‰ ,˙B‡¯a‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿«
˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒ«

,˙ÏBÎÈ‰ שבה האלוקות דרגת על «¿∆
שהבריאה  כפי הוא הבריאה אל היחס

אלא  מציאות שלא היא נעלית בבחינה

בתור  לבריאה לבריאה שייכת זו דרגה של השייכות מוגבלת, גשמית מציאות

האלוקות  של העולם לבריאת והאפשרות היכולת ¯LÈ‡היא ˙ÈÁa È‰BfL∆ƒ¿ƒ«≈»
Ú„ÈÈ˙‡ ‡Ïc נתגלתה ולא נודעה שלא ÏÚÓlL‰ראשיח ¿…ƒ¿¿«∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Ó סדר' ותחילת ראש החכמה, שבחינת הוסבר לעיל ≈ƒ¿«¿¿

כל  של ה'ראש' היא אחד מצד כי אתידע' דלא 'רישא נקראת השתלשלות'

כמו  בגילוי באה ואיננה מהם נעלית היא שני ומצד אחריה, הבאות הספירות

והיא  אתידע', דלא 'רישא של יותר נעלית דרגא שיש מבואר וכאן הספירות שאר

הכתר  במדריגת בחינה והיא בחכמה) (שהתחלתו השתלשלות' מ'סדר למעלה

מגילוי  שלמעלה נעלית בחינה אתידע', 'לא היא אחד שמצד המלכות) (שורש

ÔÎוידיעה  Èt ÏÚ Û‡ Ï·‡ שני LiLמצד ,‡LÈ¯ ˙ÈÁa ‡e‰ È¯‰ ¬»««ƒ≈¬≈¿ƒ«≈»∆≈
˙eÏLÏzL‰Ï ˙eÎÈiL BÏ אלא «»«ƒ¿«¿¿

ולא  יכולת של באופן היא שהשייכות

ישירה. גלויה שייכות

ש'סדר  העניין לתחילת חוזר וכעת

וממשיך  באלף, מתחיל השתלשלות'

ומבאר:

ÛÏ‡c ÔÈÚ‰ ÏÚ ÛÒBÂ¿»«»ƒ¿»¿»∆
,‰ÓÎÁ EÙl‡‡ ÔBLlÓ ולכן ƒ¿¬«∆¿»¿»

'סדר  תחילת על מורה אלף

החכמה, בעניין ¿∆BLÈהשתלשלות'
‰e‡ב'אלף' ÛÏ‡L ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»∆»∆

‡Ït ˙Bi˙B‡23e‰fL המושג , ƒ∆∆∆∆
ומופלא, נעלה לדבר המתייחס 'פלא',

מהשגה, ÏÚÓlL‰למעלה ‰ÈÁa¿ƒ»∆¿«¿»
‡e‰ ÔÎÂ .˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿¿≈

˙·È˙a Ìb המילהÌ„‡ שתחילתה «¿≈«»»
אל"ף, ‡„Ìבאות ¯eiˆc בכללותו ¿ƒ»»

,˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ¿«¿¿
˙Bi˙B‡ Ìb ‡e‰ Ì„‡ ÌÓ‡»¿»»»«ƒ

e‰fL ,„‡Ó המורה 'מאוד' המושג ¿…∆∆
והפלאה  ריבוי «¿»¿ÏÚÓÏ‰על

‰„B·Ú‰Â .˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿»¬»
ה' בעבודת לעבוד צריך È‰ƒ‡שהאדם

‡e‰L ,Ì„‡ ˙ÈÁa ˙BÏÚ‰Ï¿«¬¿ƒ«»»∆
˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÁa במדידה ¿ƒ«ƒ¿«¿¿

ולרוממו  Ó‡„,והגבלה, ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿…
¯„Ò ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ»≈∆
‰ÏÚÓÏ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«¿»

.ÌeˆÓv‰Ó≈«ƒ¿
,ÛÏ‡ ˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒ«»∆

לימוד, ‰ÓÎÁ‰לשון ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»
,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ ‡È‰L∆ƒ≈ƒ«ƒ¿«¿¿

d˙BÏÚ‰Ï ‡È‰ ˙ÈÏÎz‰L חלק שהיא החכמה השתלשלות'את מ'סדר ∆««¿ƒƒ¿«¬»
בהגבלה מאיר האלוקי האור ÏÚÓlL‰שבו ‡Ït ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó.הגבלות ללא מאיר האלוקי האור Ó‡¯שם ‰Ê ÏÚÂ ≈ƒ¿«¿¿¿«∆∆¡«
המאמר  את הפותח EeˆÓבפסוק ÈÎ‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èkƒ«ƒ¿»«…¬∆»…ƒ¿«¿

,'B‚Â ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï ÌBi‰ היא הפסוק של הפנימית והמשמעות «…ƒ¿≈ƒ¿
Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ïˆ‡L מעלתן גודל מפני ÈÁa˙אפילוÌbהרי ∆≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«¿ƒ«
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ט l"yz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ואדרּבה, הפלאה, ׁשל ּבאֹופן אינּה ּפלא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבחינת

ּכיון  ּפלא , מּבחינת ּגם יֹותר למעלה מּגיעים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהם

אתרּמיז  ּדלא ׁשאנכי, מי  אנכי לבחינת ְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹׁשּמּגיעים

כּו' וקֹוץ .7ּבאֹות ְְ

הּזקן e‡Èa‰Â¯ג) רּבינּו ׁשּכתב ּכמֹו ּבזה, ¿«≈ְֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשם  ּתֹורה ׁשּידיעת 4ּבלּקּוטי , ְְִִֵֶַָָ

ּכל  ּבלב  נקּבע היה ּכבר כּו' יתּבר ְְְְֱִִֵֵָָָָָָֹאלקּותֹו

מאמינים  ּבני מאמינים מּתן 24יׂשראל, קֹודם ּגם , ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ

ואחד  אחד ּכל ּדהּנה, הּוא, והענין ְְְְִִֵֶֶָָָָָָּתֹורה.

היא  טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה אֹומר ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמּיׂשראל

כּו' בראתּה למעלה 25אּתה הּוא ּבי נתּת ּדענין , ְְְְְִִַַַַָָָָָָ

טהֹורה  מּבחינת טהירּו26ּגם ּבחינת על ּדקאי , ְְְְְִִִִֵַַַַָָ

עיּלאה  טהירּו לבחינת ועד זה 27ּתּתאה וענין , ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

עׂשּיה, יצירה ּבבריאה למּטה ּבירידתּה ּגם ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָהּוא

כּו' בראתּה ׁשּׁשם 28אּתה ּביֹותר, למּטה ועד , ְְְְֵֶַַַָָָָָ

ׁשּגם  ּבקרּבי, מׁשּמרּה ּדאּתה הענין להיֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָצרי

נאמר  זה ׁשעל ּבי, ּדנתּת הּבחינה ּבּה יׁש 29אז ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

והיינּו, נתנּה, אׁשר האלקים אל ּתׁשּוב ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָָֹוהרּוח

ולכן, כּו'. ּביׂשראל מּוׁשרׁש העצמּות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשּבחינת

נברא  נעׂשית ׁשהּנׁשמה ּכפי ּגם אינּה30הּנה , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

כּו' נפרד ּדבר ׁשהּנׁשמֹות 31נעׂשית ּפי על ואף . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּבבחינת  לכאֹורה הם עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָּדבריאה

ׁשּיצאּו ּדאצילּות מּנׁשמֹות ׁשּכן מּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּפירּוד,

מהּקו, ׁשּנתרחקּו ׁשּכן ּומּכל מהּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָונפרדּו
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א.24) צז, ב.25)שבת ס, נה.26)ברכות ע' עזר"ת המאמרים ספר א'קכט. ע' ח"ב תער"ב המשך לקו"ת 27)ראה ראה

א. א, א.28)דברים כז, ראה פ' לקו"ת במקומו. האריז"ל סידור שם.29)ראה תער"ב המשך וראה ז. יב, ראה 30)קהלת

ואילך. תקמו ע' ח"א ולהצ"צ ואילך. ב רכז, האמצעי לאדמו"ר תרמה.31)ביאוה"ז ע' תרס"ו המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ït'השתלשלות מ'סדר שלמעלה גבול הבלי הוא ÔÙB‡aשעניינה dÈ‡ ∆∆≈»¿∆

‰‡ÏÙ‰ ÏL,זו בחינה אפילו ולהשיג להתעלות ביכולתם a¯„‡Â‰,אלא ∆«¿»»¿«¿«»
אלא  'פלא' לדרגת להגיע ישראל נשמות של שביכולתם בלבד זו ≈‰Ìלא

ÈÁaÓ Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓÌÈÚÈbnL ÔÂÈk ,‡Ït ˙ «ƒƒ¿«¿»≈«ƒ¿ƒ«∆∆≈»∆«ƒƒ
,ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»…ƒƒ∆»…ƒ
מדרגות  שלמעלה האלוקות עצמות

בשמות  שנקראו …¿Ïc‡האלוקות
ÊÈn¯˙‡ מרומזת אינה ואפילו ƒ¿«ƒ
˙B‡a כלשהיıB˜Â לא ואפילו ¿¿

האותיות  שמעל התגים של ב'קוץ'

'eÎ7 שנשאלה השאלה מיושבת ובזה

לגבי  כאן, נאמר מדוע המאמר בתחילת

היא', נפלאת לא הזאת... המצוה 'כי

מצווך', אנכי 'אשר אומר הכתוב

כי  'אנוכי', מבחינת ציווי שזהו ומוזכר

דברים  להשיג ישראל נשמות של הכוח

('נפלאת') 'פלא' בבחינת שהם

הוא  השתלשלות' מ'סדר שלמעלה

להלן. שיבואר וכפי 'אנוכי', מבחינת

·˙kL BÓk ,‰Êa ¯e‡Èa‰Â (‚¿«≈»∆¿∆»«
‰¯Bz ÈËewÏa Ô˜f‰ eÈa«̄≈«»≈¿ƒ≈»

ÌL4B˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„iL , »∆¿ƒ«¡…
'eÎ C¯a˙È באלוקות ההכרה עצם ƒ¿»≈

Úa˜ ‰È‰ ¯·k קבוע היה כלומר, ¿»»»ƒ¿»
Ï‡¯NÈ,ונטוע  Ïk ·Ïa שהם ¿≈»ƒ¿»≈

הגמרא Èaכדברי ÌÈÈÓ‡Ó«¬ƒƒ¿≈
ÌÈÈÓ‡Ó24ÔzÓ Ì„B˜ Ìb , «¬ƒƒ«∆««

ÔÈÚ‰Â .‰¯Bz השייכות ביאור »¿»ƒ¿»
ישראל  נשמות של העמוקה הפנימית

לפני  עוד בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל

תורה  ‡Á„מתן Ïk ,‰p‰c ,‡e‰¿ƒ≈»∆»
¯ÓB‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â בנוסח ¿∆»ƒƒ¿»≈≈

השחר  Èaברכות z˙pL ‰ÓL¿»»∆»«»ƒ
d˙‡¯· ‰z‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ«»¿»»

'eÎ25Èa z˙ ÔÈÚc מלמעלה , כאן הנמנות דרגות כמה יש בנשמה ¿ƒ¿«»«»ƒ
הקדושֿברוךֿ ידי על וניתנה נבראה שהנשמה כפי בי', 'נתת ודרגת למטה,

ועניינה  ביותר הגבוהה הדרגה היא Ìbהוא ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ אפילו ¿«¿»«
‰¯B‰Ë ˙ÈÁaÓ26, נעלית דרגה היא 'טהורה' המכוונת È‡˜cשגם ƒ¿ƒ«¿»¿»≈

‰‡zz e¯È‰Ë ˙ÈÁa ÏÚ הנמוך e¯È‰Ëהטוהר ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ «¿ƒ«¿ƒ«»»¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰‡lÈÚ27,טוהר בבחינת בשורשה שהיא כפי הנשמה דרגת היא ו'טהורה' ƒ»»

הוא  עילאה' 'טהירו כלל ובדרך העליון, טוהר מזה למעלה או הנמוך טוהר

הכלליים  העולמות בארבעת והנעלה הראשון האצילות, אצילותֿעולם

Ê‰בריאהֿיצירהֿעשיה  ÔÈÚÂ מבחינת שהיא הנשמה של הגדולה מעלתה ¿ƒ¿»∆
בנשמה  נשאר היא', מ'טהורה יותר נעלית היא עצמה שמצד דרגה בי', 'נתת

בה  iNÚ‰,וקיים ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a ‰hÓÏ d˙„È¯Èa Ìb ‡e‰«ƒƒ»»¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
הברכה  לשון המשך רומז זה ·¯‡˙dשעל ‰z‡ הבריאה עולם כנגד «»¿»»

'eÎ28 עולם כנגד יצרתה אתה

כנגד  (בגוף) בי נפחתה ואתה היצירה,

העשייה, ירידת ÚÂ„עולם של למצב ¿«
ÌMLהנשמה  ,¯˙BÈa ‰hÓÏ¿«»¿≈∆»

ביותר כשנמצאים  נחות במקום

רוחנית  BÈ‰Ï˙מבחינה CÈ¯»̂ƒƒ¿
,Èa¯˜a d¯nLÓ ‰z‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ

הוא  ‡Êוהחידוש ÌbL במצב אפילו ∆«»
נחות  daהכי LÈ בנשמה‰ÈÁa‰ ≈»«¿ƒ»

‰Ê ÏÚL ,Èa z˙c הקשר על ¿»«»ƒ∆«∆
עם  הנשמה של הפנימי העצמי

תמיד שקיים Ó‡29¯האלוקות ∆¡«
‡Ïבקוהלת ·eLz Áe¯‰Â¿»«»∆

,eÈÈ‰Â ,d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¬∆¿»»¿«¿
נתנה' 'אשר של הפנימית והמשמעות

של  הפנימית המשמעות (כמו היא

בי') ‰eÓˆÚ˙'נתת ˙ÈÁaL של ∆¿ƒ«»«¿
Ï‡¯NÈaונטוע L¯LeÓהאלוקות  ¿»¿ƒ¿»≈

ÈÙk Ìb ‰p‰ ,ÔÎÏÂ .'eÎ¿»≈ƒ≈«¿ƒ
‡¯· ˙ÈNÚ ‰ÓLp‰L30, ∆«¿»»«¬≈ƒ¿»

העליון, ושורשה במקורה כלומר,

האלוקות, מעצם חלק היא הנשמה

יוצאת  שהנשמה לאחר גם אבל

ונעשית  שורשה ממקור ונמשכת

אז  אפילו 'נברא', של «≈‡dÈמציאות
'eÎ „¯Ù ¯·c ˙ÈNÚ31 «¬≈»»ƒ¿»

להיות  ממשיכה אלא מהאלוקות

באלוקות, ודביקות »¿Û‡Âבהתקשרות
‰‡È¯·c ˙BÓLp‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»

‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ יותר נשמות שהם ¿ƒ»¬ƒ»
עילאה') ('טהירו האצילות מעולם ששורשן מהנשמות ≈‰Ìנמוכות

„e¯Èt ˙ÈÁ·a ‰¯B‡ÎÏ נעשו ובבריאתן באלוקות ומקורן משורשן ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈
עצמה, בפני e‡ˆiLמציאות ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLpÓ ÔkL ÏkÓƒ»∆≈ƒ¿»«¬ƒ∆»¿

,Âw‰Ó e˜Á¯˙pL ÔkL ÏkÓe ÌÈÏk‰Ó e„¯ÙÂ האור כלומר, ¿ƒ¿¿≈«≈ƒƒ»∆≈∆ƒ¿«¬≈««
בדרך  לדרגה ומדרגה לעולם מעולם השתשלות' ב'סדר ונמשך יורד האלוקי

מגבילים  וגם האור את וקולטים (המכילים בכלים האורות התלבשות של

מהכלים  שנפרדו כזה באופן היא דאצילות הנשמות בריאת ואפילו אותו)

מהאורות  נפרדו) לא כי (אם נתרחקו וגם בהגבלה) מאיר האור (בהם
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z`fdי devnd ik

אמיּתי  ּפירּוד זה אין מקֹום, זה 32מּכל וענין . ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

ׁשהם  אּלּו ּגם מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּוא

נפׁש לבחינת עד ּביֹותר, נמּוכֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַּבמדריגֹות

ּבּתניא  וכמבֹואר ּדעׂשּיה, קל 33ּדנפׁש ׁשאפיּלּו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָ

על  מּמׁש ּבפֹועל וגּופֹו נפׁשֹו מֹוסר ְְְִֵֶַַַַַַָׁשּבּקּלים

נפׁשֹו לעצמּות ׁשּנֹוגע לדבר (ּכׁשּבא הּׁשם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָקיּדּוׁש

ּׁשּנאמר  מה ּגם וזהּו את 34כּו'). לנּו יבחר ְְֱִֶֶֶֶַַַַָ

הּבחירה  ענין ׁשּזהּו ּגֹו', יעקב ּגאֹון את ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹנחלתנּו

וׁשלֹום  חס  ׁשּלהחליפם ּבאֹופן יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבנׁשמֹות

אפׁשר  אי אחרת ענין 35ּבאּוּמה אמיּתית והרי , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

יתּבר מעצמּותֹו היא ּגם 36הּבחירה ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּוא  זה וענין ּומצוֹות. הּתֹורה מענין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלמעלה

יעקב  ּגאֹון אמרֹו ׁשּזהּו יׂשראל, ּבני ּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאצל

הּמדריגה 37ּדוקא  ׁשהיא יעקב, ּבבחינת ׁשּגם , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ענין  יׁשנֹו יׂשראל, ׁשּבנׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונה

ּגם  וזהּו כּו'. הּנׁשמה עצם מּצד ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּבחירה ,

ּבאלקּות  ּבֹוחר מּיׂשראל ואחד אחד ּׁשּכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמה

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו טבעֹו, אחד 38מּצד ׁשּכל ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

אֹותֹו יכֹוף ׁשּגֹוי  צֹור ׁשּיׁש מי (ּגם ְִִִֵֵֶֶֶַָָמּיׂשראל

כּו' מּיׂשראל להיֹות רֹוצה הּמצוה) ְְְְִִִִֵֵֶַַָָלקּיים
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פ"ש.32) תער"ב קס. ע' תרס"ו המשך רפח. ע' תר"ן המאמרים ספר ה.34)פי"ח.33)ראה מז, רבה 35)תהלים רות ראה

ג. לק 36)פתיחתא .(35 ע' תש"ג המאמרים (ספר תש"ג נחלתנו את לנו יבחר סד"ה ע'ראה שם .1309 ע' ח"ד שיחות וטי

ועוד. .5 ע' ח"י שם.37)1341. תש"ג המאמרים ספר ספ"ב.38)ראה גירושין הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אור  של הדק מהקו הם השתלשלות' שב'סדר האורות כי 'קו' (הנקראים

כדי  הבליֿגבול האיןֿסוף באור שהיה הצמצום לאחר והאיר שחזר מצומצם

נתפרדו  האצילות שמעולם הנשמות ואם מוגבלים), ונבראים עולמות לברוא

בריאהֿיצירהֿעשיה,ו  שמעולמות הנשמות לגבי הוא שכך כלֿשכן נתרחקו,

„e¯Èt ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈∆≈
ÈzÈÓ‡32,שנבראה לאחר גם ולכן ¬ƒƒ

כמבואר  נפרד, דבר נעשית לא הנשמה

לעיל.

תער"ב': ב'המשך שמבואר וכפי

מקורן, ועצמות מהות הן הנשמות ..."

גילוי  רק שהוא האור כמו שאינו דהיינו

נשמות  כן שאין מה העצם, מן הארה

מן  חלק שהן רק העצם, מהות הן

ועל  כו', העצם מן מקצת דהיינו העצם

העצמות, אל העלייה טבע בהם יש כן

מכלֿמקום  כו' ונפרדו שיצאו הגם

חלק  שהן הן מאחר הרי העצם... מן

חלק  שהן העצם מן חלק בבחינת

טבע  בהם יש כן ועל כו', ממעל אלוקה

גם  כן ועל כו'... העצמות אל העלייה

בגוף  מתעלמת אינה למטה בירידתה

הוא  האלוקית שהנפש הבהמית ונפש

כשהנשמה  גם והנה בהתגלות...

שהיא  זה אין הבהמית בנפש מתעלמת

בעצם  שלה דהאור בעצם, מתעלמת

שהנשמה  כמה באמת... מתעלם אינו

קליפות  בג' אפילו רחמנאֿליצלן נופלת

שלא  לגמרי מתעלמת אינה הטמאות

היא  כיֿאם כלל אור בבחינת תהייה

בעצם...". מתעלמת אינה אור... בבחינת מכלֿמקום

‰Ê ÔÈÚÂ תמיד באלוקות קשורה היהודי של ‡Á„שנשמתו ÏÎa ‡e‰ ¿ƒ¿»∆¿»∆»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â,הכלל מן יוצא B‚È¯„Óa˙ללא Ì‰L el‡ Ìb ¿∆»ƒƒ¿»≈«≈∆≈¿«¿≈

LÙc LÙ ˙ÈÁ·Ï „Ú ,¯˙BÈa ˙BÎeÓ מדרגות הנשמה מבין ¿¿≈«ƒ¿ƒ«∆∆¿∆∆
יחידה) חיה, נשמה, רוח, הנמוכה (נפש, היא 'נפש' ו'נפש מדריגת ביותר 

עצמה  נפש במדריגת ביותר הנמוכה הדרגה היא מבין iNÚc‰שבנפש' «¬ƒ»
הוא  העשייה עולם עשייה) יצירה, בריאה, (אצילות, העולמות הנחות ארבעת

הכי  במדריגה נשמה היא דעשייה' דנפש 'נפש מבחינת שנשמה ונמצא ביותר.

באלוקות  הנשמה של והדבקות שההתקשרות כאן מבואר כך ועל תחתונה,

אלו  בנשמות גם Èza‡היא ¯‡B·ÓÎÂ33elÈÙ‡LÌÈlwaL Ï˜ ¿«¿»««¿»∆¬ƒ«∆««ƒ
"קל  שם בתניא נאמר נשמתו מדריגת (שעל בפועל המצוות לקיום בנוגע

דנפש  נפש בזיווגם נמשך ישראל ופושעי הכי שבקלים [הספירה דמלכות

מדרגה  שהיא דעשייה, נחותה] והכי העשייה")אחרונה שבקדושת התחתונה

‡aLk) ÌM‰ LecÈ˜ ÏÚ LnÓ ÏÚBÙa BÙe‚Â BLÙ ¯ÒBÓ≈«¿¿¿««»«ƒ«≈¿∆»
'eÎ BLÙ ˙eÓˆÚÏ Ú‚BpL ¯·„Ï'בה האמונה עצם על ניסיון ).כמו ¿»»∆≈«¿«¿«¿

¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ34 בתהילים˙‡ e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ¯Á·È ¿∆««∆∆¡«ƒ¿«»∆«¬»≈∆
ÔÈÚ e‰fL ,'Bb ·˜ÚÈ ÔB‡b¿«¬…∆∆ƒ¿«
,Ï‡¯NÈ ˙BÓLa ‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»≈
מוחלטת  בצורה היא והבחירה

ÒÁ ÌÙÈÏÁ‰lL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿ƒ»«
È‡ ˙¯Á‡ ‰ne‡a ÌBÏLÂ¿»¿»«∆∆ƒ

¯LÙ‡35, אמר שכך המדרש כדברי ∆¿»
ישראל  בני על הקדושֿברוךֿהוא

‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ È¯‰Â«¬≈¬ƒƒƒ¿««¿ƒ»
C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰36, מעצם ƒ≈«¿ƒ¿»≈

אך  ישראל בבני שבחר ממש האלוקות

סיבה  כל מבלי ברצונו עלה כך  כי ורק

ישראל,e‰fLצדדית  בבני הבחירה ∆∆
האלוקות  בעצמות שמושרש »Ìbדבר

‰Bz¯‰אפילו  ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««»
Ïˆ‡ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ .˙BÂˆÓeƒ¿¿ƒ¿»∆≈∆

Ï‡¯NÈ Èa Ïk וכאמור בשווה. »¿≈ƒ¿»≈
עם  יהודי כל של העצמי שהקשר

אצל  גם הוא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

שבקלים', ‡B¯Ó'קל e‰fL ולכן ∆∆»¿
הזו, הבחירה אודות המדבר הפסוק

לבני  קורא נחלתנו", את לנו "יבחר

Âc˜‡ישראל ·˜ÚÈ ÔB‡b37, ¿«¬…«¿»
ÚÈ˜·,להורות  ˙ÈÁ·a ÌbL∆«ƒ¿ƒ««¬…

‰BzÁz‰ ‰‚È¯„n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈»««¿»
Ï‡¯NÈ ˙BÓLaL כמובא) ∆¿ƒ¿ƒ¿»≈

בדרגה  שהם כפי ישראל לבני מתייחס ראש' 'לי אותיות ש'ישראל' בחסידות

עקב' 'י' אותיות 'יעקב' ואילו שבאדם, הגבוה החלק שהוא הראש כמו גבוהה

העקב  כמו נמוכה בדרגה שהם כפי ישראל לבני ÔÈÚמתייחס BLÈ ,(∆¿ƒ¿«
'eÎ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ e‰fL ,‰¯ÈÁa‰ אחד כל הנשמה ובעצם «¿ƒ»∆∆ƒ«∆∆«¿»»

בקב"ה. ודבוק קשור תמיד ביותר, נמוכה במדריגה הוא אם גם ואחד,

Ìb e‰ÊÂ של הפנימי Ï‡¯NiÓהטעם „Á‡Â „Á‡ ÏkM ‰Ó יהיה ¿∆««∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
הרוחני ומצבו מעמדו יהיה BÓÎeאשר ,BÚ·Ë „vÓ ˙e˜Ï‡a ¯ÁBa≈∆¡…ƒ«ƒ¿¿

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL38 כפו הדין שבית לאחר שניתן גט של כשרות לגבי ∆»«»«¿«
את  לתת ומסכים רוצה שהוא שאמר עד הבעל לנתינת את נחשב זה שאין הגט

כיוון  ברצון, שלא (Ìbגט Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkLאפילוLiL ÈÓ ∆»∆»ƒƒ¿»≈«ƒ∆≈
‰Âˆn‰ ÌÈi˜Ï B˙B‡ ÛBÎÈ ÈBbL C¯Bˆ רוצה שאיננו אומר היהודי כי ∆∆»¿«≈«ƒ¿»

גם  דבר של לאמיתו המצווה) את Ï‡¯NiÓהוא לקיים ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿ƒƒ¿»≈

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



יי l"yz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

אפׁשר  ׁשאי ּובאֹופן כּו', הּמצוֹות ּכל ְְְֲִִֶֶֶַַָָלעׂשֹות

הּקּב"ה  ּבבחירת (ּכמֹו וׁשלֹום חס ְְְְֲִִִַַַַָָָלהחליפֹו

הּזקן  רּבינּו ּוכמאמר יׂשראל), איד 39ּבנׁשמֹות א ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָ

פּון  אּפגעריסן זיין קען ער ניט אּון וויל ער ְְְִִִִֶֶֶֶַָניט

יׂשראל  לאיׁש אֹומרים ּכאׁשר הּנה ולכן, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָֹאלקּות.

זה  על סימן צרי אינֹו הּיֹום, מצּו אנכי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאׁשר

מּוׁשרׁש אנכי ּבחינת ּכי המצּוה), מיהּו ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ(לידע

מּיׂשראל. ואחד אחד ְְְִִֵֶֶָָָָּבכל

C‡ אנכי ּתֹורה ּבמּתן הּכתּוב הֹודיע מקֹום מּכל «ְִִִַַַַָָָָָֹ

אלקי אנכי 40הוי' ּבחינת ּׁשּיׁש מה ּכי, , ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

זה אין מּיׂשראל, ואחד אחד עדיין,ּבכל מסּפיק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובעֹולם. ּבגלּוי זֹו ּבחינה להמׁשי צֹור יׁש ְְְְִִֵֶֶַָָָָָאּלא

הּידּוע  הּכחֹות 41וכּמׁשל ּכל לֹו ׁשּיׁש הּמל מּבן ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו ׁשֹולח והּמל הּנעלים, הענינים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָוכל

ּבגיּלּוי, ּגם יבֹוא ׁשּלֹו ׁשהעּלּוי ּבכדי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָלמרחּקים,

ּומעלת  ההעלם על הּגיּלּוי מעלת נעׂשה ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשאז

הוי' אנכי ּׁשּנאמר מה וזהּו הּבכח. על ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּבפֹועל

ׁשּיׁש הוי', ּבבחינת נמׁש אנכי ׁשּבחינת ,ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאלקי

התּפּׁשטּות, ה' צמצּום, יּו"ד אֹותּיֹות, ארּבע ְְְְִִִַַַּבֹו

להיֹות  ׁשּנמׁש עד התּפּׁשטּות, ה' המׁשכה, ְְְְְִִִֶַַַָָָו'

ׁשּיּוכל  ׁשּבכדי והיינּו, ,וחּיּות ּכח ,ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַֹֹאלקי

ּבבחינת  אנכי נמׁש ,וחּיּות ּכח ,אלקי ְְְְְֱֲִִִִִִֶַָָֹֹֹלהיֹות

להיֹות  ּבהוי' נמׁש ׁשאנכי זה ידי ועל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהוי'.
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ועוד.39) רמג. ע' רטו. ע' תרפ"ד המאמרים ספר תמוז. כה יום" ואילך.40)"היום סע"א מה, פרשתנו לקו"ת ראה 41)ראה

.284 ע' ח"כ שיחות לקוטי שט. ע' ח"א מלוקט המאמרים ספר מנחם תורת ואילך. תקא ס"ע תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÙÈÏÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ÔÙB‡·e ,'eÎ ˙BÂˆn‰ Ïk ˙BNÚÏ 'eÎ«¬»«ƒ¿¿∆∆ƒ∆¿»¿«¬ƒ

ÌBÏLÂ ÒÁ אופן בשום להשתנות יכול לא הזה ÈÁ·a¯˙והרצון BÓk) «¿»¿ƒ¿ƒ«
Ï‡¯NÈ ˙BÓLa ‰"aw‰ בשום שינוי בו להיות יכול שלא דבר שהיא «»»¿ƒ¿ƒ¿»≈

אפשר  אי אחרת באומה להחליפם – לעיל שהובאו המדרש כדברי  ),אופן
Ô˜f‰ eÈa¯ ¯Ó‡ÓÎe39„È‡ ‡ ¿«¬««≈«»≈«ƒ

ÔÚ˜ ¯Ú ËÈ Ôe‡ ÏÈÂÂ ¯Ú ËÈƒ∆ƒƒ∆∆
˙e˜Ï‡ ÔeÙ ÔÒÈ¯Ú‚t‡ ÔÈÈÊ«¿»¿∆ƒ¿¡…
אינו  שיהיה) מי יהיה יהודי, (כל יהודי

מנותק  להיות יכול ואינו רוצה

מאלוקות.

ÌÈ¯ÓB‡ ¯L‡k ‰p‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«¬∆¿ƒ
ÈÎ‡ ¯L‡ Ï‡¯NÈ LÈ‡Ï¿ƒƒ¿»≈¬∆»…ƒ
ÔÓÈÒ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌBi‰ EeˆÓ¿«¿«≈»ƒƒ»

) ‰Ê ÏÚ יוכל שבאמצעותו סימן «∆
Èk ,(‰eˆÓ‰ e‰ÈÓ Ú„ÈÏ≈«ƒ«¿«∆ƒ

ÈÎ‡ ˙ÈÁa האלוקות עצמות ¿ƒ«»…ƒ
שאנכי') מי ÏÎa('אנכי L¯LeÓ¿»¿»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ יהודי וכל ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
ובזה  ל'אנכי', ודבוק וקשור שייך

בתחילת  שנשאלה השאלה מיושבת

ה' 'אנכי לומר ייתכן איך המאמר

לדעת  סימן שנותנים זה במובן אלוקיך'

בכך  להיות יכולה לא והרי 'אנכי' מהו

המענה  בא זה ועל והשגה, תפיסה שום

כדי  סימן לתת הכוונה אין שאמנם

צורך  אין כי המצווה זהות את לדעת

אחד  בכל מושרש 'אנכי' שהרי בכך

מישראל.

ÌB˜Ó ÏkÓ C‡ שהאמירה למרות «ƒ»»
האמירה  וכן היום', מצווך אנכי 'אשר

להיות  נועדו לא אכן אלוקיך' ה' 'אנכי

זאת  בכל לעיל, כמוסבר היכר, סימן

‰¯Bz ÔzÓa ·e˙k‰ ÚÈ„B‰ƒ««»¿««»
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡40, הוא הזו ההודעה של והעניין Ó‰והצורך ,Èk »…ƒ¬»»¡…∆ƒ«

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÈÎ‡ ˙ÈÁa LiM הזו העובדה ∆≈¿ƒ«»…ƒ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
CÈLÓ‰Ïכשלעצמה  C¯Bˆ LÈ ‡l‡ ,ÔÈÈ„Ú ˜ÈtÒÓ ‰Ê ÔÈ‡≈∆«¿ƒ¬«ƒ∆»≈∆¿«¿ƒ

ÌÏBÚ·e ÈeÏ‚a BÊ ‰ÈÁa לא האלוקות, עצמות היינו ש'אנכי', כך ¿ƒ»¿»»»
בפנימיות  רק הוא יישאר (שם היהודי של ובנשמה הנשמה מצב בכל קיים

בעולם. בגלוי ונראה ונרגש ניכר יהיה מדריגה) מכל

Úe„i‰ ÏLnÎÂ41 החסידות BÏבתורת LiL CÏn‰ ÔaÓ מצד כבר ¿«»»«»«ƒ∆«∆∆∆≈
נפשו  ÁÏBLתכונות CÏn‰Â ,ÌÈÏÚp‰ ÌÈÈÚ‰ ÏÎÂ ˙BÁk‰ Ïk»«…¿»»ƒ¿»ƒ««¬ƒ¿«∆∆≈«

ÌÈwÁ¯ÓÏ B˙B‡,המלך מבית BlLהרחק ÈelÚ‰L È„Îa הכוחות ¿∆¿«ƒƒ¿≈∆»ƒ∆
המלך  בן של הנעלים הדברים ÈelÈ‚aוכל Ìb ‡B·È וניכר נראה ויהיה »«¿ƒ

חוץ, כלפי מתגלות Ê‡Lגם המעלות ÏÚכאשר ÈelÈb‰ ˙ÏÚÓ ‰NÚ ∆»«¬∆«¬««ƒ«
ÁÎa‰ ÏÚ ÏÚBÙa‰ ˙ÏÚÓe ÌÏÚ‰‰ בדבר ועילוי יתרון יש שכמובן «∆¿≈«¬««¿«««¿…«

פעולתו. ופועל מתגלה ‡EÈ˜Ï,כשהוא 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡«»…ƒ¬»»¡…∆
,˙Bi˙B‡ Úa¯‡ Ba LiL ,'ÈÂ‰ ˙ÈÁ·a CLÓ ÈÎ‡ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»…ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»∆≈«¿«ƒ
,˙eËMt˙‰ '‰ ,ÌeˆÓˆ „"eÈƒ¿ƒ¿«¿
,˙eËMt˙‰ '‰ ,‰ÎLÓ‰ 'Â«¿»»ƒ¿«¿
הוי' שם של האותיות ארבע אודות

התשובה' ב'אגרת שבספר מבואר

בחינת  שהיא "היו"ד ד): (פרק התניא

ית' לחכמתו מרמזת לבד שהיא נקודה

שבאה  קודם והסתר העלם בבחינת

שבאה  ואחר התפשטות... לבחינת

וגילוי  התפשטות ההשגה לבחינת

ה"א  באות ונרמזת נכללת וההבנה...

לרוחב... התפשטות בחינת לה שיש

בחסידות  ומבואר לאורך". וגם

אין  זה, והסתר הכוונה שבהעלם

וכוונתו  הדין ממידת שנובע לצמצום

שהוא  לצמצום אלא השפעה למנוע

ההשפעה, מתהליך נפרד בלתי חלק

כדי  עמוק רעיון מתמצת שהרב כשם

וכך, לתלמידו. הדברים את למסור

לצמצום  רומזות וה"א יו"ד האותיות

וה"א  וא"ו והאותיות והתפשטות,

השפע  וירידת להמשכת רומזות

האות  לכך, בנוסף למטה. מלמעלה

נמשכת  והיא יו"ד כמו שראשה וא"ו

יש  שתחילה כך על רומזת ארוך, בקו

התפשטות  ישנה כך ואחר צמצום

כמו  האחרונה, הה"א וגם והמשכה.

להתפשטות. רומזת הראשונה,

ה'צמח  לאדמו"ר הזוהר ביאורי (ובספר

"וכל  כך: על כתוב אחרי) (פרשת צדק'

והשפע  האור שיבוא כדי ההשתלשלות... כללות וסדרי כללות עניין הוא זה

ומבריאה מאיןֿסוף  בריאה מאצילות להיות שיוכל עד מיעוט אחר במיעוט

אורֿאיןֿסוף  שהי' לא ואם ממש גבול בעלי נבראים שיתהוו עד כו' יצירה

לא  - עשיה יצירה בריאה, באצילות, הוי' אותיות ד' ידי על ומשתלשל הולך

אלוקות  בבחינת הכול היה אלא הנפרדים הנבראים בחינת מתהווה הי'

ויתגלה  יומשך ש'אנכי' אלוקיך' ה' 'אנכי של הפנימית המשמעות וזו ממש"),

בהוי' CLÓpLויאיר „Ú'אנכי',E˙eiÁÂ EÁk ,EÈ˜Ï‡ ˙BÈ‰Ï «∆ƒ¿»ƒ¿¡…∆…¬¿ƒ¿
˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„ÎaL ,eÈÈ‰Â יהיה ש'אנכי' EÁkכדי ,EÈ˜Ï‡ ¿«¿∆ƒ¿≈∆«ƒ¿¡…∆…¬

'ÈÂ‰ ˙ÈÁ·a ÈÎ‡ CLÓ ,E˙eiÁÂ הסדר ידי על מתגלה הוא ובו ¿ƒ¿ƒ¿»»…ƒƒ¿ƒ«¬»»
המשכה  והתפשטות, צמצום של ÈÎ‡Lוהתפשטות.האמור ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆∆»…ƒ
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והיינּו, ּכּוּלֹו, העֹולם ּבכל ּגם ּכן נמׁש ,ְְְְֱִֵֶַַָָָָֹאלקי

ּכ אחר  נעׂשה ׁשּלנּו, אלקּה אלקינּו, ידי ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשעל

העֹולם. מל ֶֶַָָּגם

ÔÈÚÂידּה ׁשעל הּתֹורה, ידי על נעׂשה זה ¿ƒ¿»ְֲֵֶֶֶַַַַָָָ

הּוא, ּברי ּבקּודׁשא יׂשראל ְְְְְְִִִִֵַָָמתקּׁשרים

ּבדא,42ּכמאמר  ּדא מתקׁשראן קׁשרין ּתלת ְְְְְְֲִִַַַָָָָָ

הּוא, ּברי ּבקּודׁשא ואֹוריתא ּבאֹוריתא ְְְְְְְְִִֵַַָָָָיׂשראל

עם  יׂשראל את מקּׁשרת שאֹורייתא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָוהיינּו,

קׁשר  נעׂשה זה ידי ׁשעל ועד הּוא, ּברי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָקּודׁשא

ׁשעל  ּבאֹופן הּוא ּברי וקּודׁשא יׂשראל ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָנֹוסף

ּתלת  אמרֹו ׁשּזהּו ּבּתֹורה, ּגם ניּתֹוסף יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָידי

ׁשני  רק יׁש ׁשּלכאֹורה אף מתקׁשראן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָקׁשרין

ּבזה, זה הּנקׁשרים ּדברים ׁשלׁשה ּבין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹקׁשרים

לקּודׁשא 43ּכי  יׂשראל מקּׁשרת ׁשהּתֹורה לאחרי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל  ּבין נֹוסף קׁשר נעׂשה הּוא, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָּברי

זה  ידי ׁשעל ּבאֹופן הּוא ּברי ְְְְְִֵֶֶֶַָלקּודׁשא

ּבּתֹורה. ּגם יׂשראל ְְִִִֵַַַָָמׁשּפיעים

זה eiË¯Ù·e˙ד) הרי ּגּופא ּבּתֹורה הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒֲִֵֵֵֶַָָ

ׁשּבכתב  ּתֹורה ידי על ְְֲִֵֶֶַַָָנעׂשה

ׁשהּתֹורה  רׁש"י, ׁשּפירׁש ּכפי ּפה, ׁשּבעל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָותֹורה

ּביניהם  ׁשהחיּלּוק ּפה, ּובעל ּבכתב לכם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָניּתנה

לּנפׁש הּליּמּוד הּוא ענינּה ׁשּבכתב ׁשּתֹורה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּוא,

הּליּמּוד  הּוא ענינּה ּפה ׁשּבעל ותֹורה ְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹהאלקית,

ׁשּנפׁש זה ידי על ּדוקא והרי הּבהמית, ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָלּנפׁש

הּבהמית, נפׁש עם מתקּׁשרת ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹהאלקית

ּבא  אזי כּו', הּבירּור ּבּה ּופֹועלת ּבּה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמתלּבׁשת

העיּלּוי. לתכלית ְְִִַָָָָהאדם
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פרשתנו 42) האמצעי אדמו"ר במאמרי הזאת המצוה כי ד"ה א). (מו, פרשתנו בלקו"ת קרוב כי ד"ה א. עג, זח"ג ראה

פ"ד  השבועות דחג ב' דיום אלקים וידבר ד"ה פשס"ד. ח"ב פקע"ה. ח"א תער"ב המשך ואילך). תשעח ע' ח"ג (דברים

הבאה. בהערה שצויינו במקומות וראה ואילך). שא ע' תש"ל המאמרים שם 43)(ספר האמצעי אדמו"ר מאמרי גם ראה

.408 ע' חי"ח שיחות לקוטי ואילך. כז ע' תרנ"ז המאמרים ספר ואילך. תשפג ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ôk CLÓ ,EÈ˜Ï‡ ˙BÈ‰Ï 'ÈÂ‰a CLÓ כך ÏÎaאחר Ìb ƒ¿»«¬»»ƒ¿¡…∆ƒ¿»≈«¿»

Blek ÌÏBÚ‰ בכל גם אלא הוי' בשם רק לא בגלוי תהיה 'אנכי' שבחינת »»
‡Á¯הבריאה, ‰NÚ ,elL d˜Ï‡ ,eÈ˜Ï‡ È„È ÏÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿≈¡…≈¡…«∆»«¬∆««

ÌÏBÚ‰ CÏÓ Ìb Ck.'העולם מלך אלוקינו 'ברוך... הברכות כנוסח »«∆∆»»
‰Ê ÔÈÚÂ האלוקות עצמות גילוי של ¿ƒ¿»∆

ישראל  נשמות ידי על בעולם

תמיד  באלוקות ודבוקות שקשורות

‰NÚ נפעל,‰¯Bz‰ È„È ÏÚ «¬∆«¿≈«»
Ï‡¯NÈ ÌÈ¯M˜˙Ó d„È ÏÚL∆«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈
,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a¿¿»¿ƒ

¯Ó‡Ók42 הזוהרÔÈ¯L˜ ˙Ïz ¿«¬«¿»¿»ƒ
Ï‡¯NÈ ,‡„a ‡c Ô‡¯L˜˙Óƒ¿«¿»»¿»ƒ¿»≈
‡L„e˜a ‡˙È¯B‡Â ‡˙È¯B‡a¿«¿»¿«¿»¿¿»

,‡e‰ CÈ¯a קשרים שלוש ה ¿ƒ
ישראל  בזה, זה בתורה מתקשרים

בקדושֿברוךֿהוא, ¿»¿eÈÈ‰Â,והתורה
‡˙ÈÈ¯B‡˘ היא M˜Ó¯˙התורה ∆«¿»¿«∆∆

CÈ¯a ‡L„e˜ ÌÚ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ
,‡e‰ שהקשר פועלת התורה כלומר,

והקדושֿברוךֿ ישראל בני בין שקיים

דבר  של (ובסופו וגלוי ניכר יהיה הוא

העולם, בכל גם ניכר ויהיה יתגלה

לעיל) Ê‰כמבואר È„È ÏÚL „ÚÂ¿«∆«¿≈∆
בני  את לקשר התורה פעולת ידי על

הקדושֿברוךֿהוא  עם ∆¬»NÚ‰ישראל
Ï‡¯NÈ ÔÈa ÛÒB ¯L∆̃∆»≈ƒ¿»≈

‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â הקשר מלבד ¿¿»¿ƒ
פעולת  ללא גם שקיים ביניהם העצמי

הוא  הנוסף והקשר ∆¿ÔÙB‡aהתורה,
Ìb ÛÒBzÈ Ï‡¯NÈ È„È ÏÚL∆«¿≈ƒ¿»≈ƒ≈«

ויתרון מעלה עצמה Bza¯‰תוספת «»
ללא  עצמה, מצד בה היה שלא (מה

בין  הקשר בעניין התורה של הפעולה

והקדושֿברוךֿהוא), ישראל בני

B¯Ó‡ e‰fL מאמר וזהו פירוש ∆∆»¿
Ô‡¯L˜˙Ó,הזוהר  ÔÈ¯L˜ ˙Ïz¿»¿»ƒƒ¿«¿»

מתקשרים, קשרים »‡Ûשלושה
ÌÈ¯L˜ ÈL ˜¯ LÈ ‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»≈«¿≈¿»ƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈ¯L˜p‰ ÌÈ¯·c ‰LÏL ÔÈa שמדובר ואומר מדייק והזוהר ≈¿…»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ∆»∆
בזה  זה קשרים יהיו דברים ששלושה כדי שכמובן למרות קשרים, בשלושה

שיקשור  נוסף וקשר בשני הראשון את שיקשור אחד (קשר קשרים בשני די

בשלישי) השני Èk43Ï‡¯NÈאת ˙¯M˜Ó ‰¯Bz‰L È¯Á‡Ï , ƒ¿«¬≈∆«»¿«∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Ï כמבואר מתגלה, זה קשר התורה פעולת ידי ועל ¿¿»¿ƒ

‰e‡נפעל NÚ‰לעיל, CÈ¯a ‡L„e˜Ï Ï‡¯NÈ ÔÈa ÛÒB ¯L˜ «¬∆∆∆»≈ƒ¿»≈¿¿»¿ƒ
נעשה  השלישי, הקשר הוא הזה, Ê‰והקשר È„È ÏÚL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈∆

Ï‡¯NÈ ÌÈÚÈtLÓ ומוסיפים «¿ƒƒƒ¿»≈
ויתרון  Bza¯‰,מעלה Ìb בעניין ««»

לקדושֿברוךֿ עצמה התורה של הקשר

זה. בעניין עוד יבואר ולהלן הוא,

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e („ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
‡Ùeb ‰¯Bza עצמה‰Ê È¯‰ «»»¬≈∆

של  הקשר וגילוי בחיזוק התורה פעולת

לאלוקות ישראל ÏÚנשמות ‰NÚ«¬∆«
‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯Bz È„È¿≈»∆ƒ¿»¿»
L¯ÈtL ÈÙk ,‰t ÏÚaL∆¿«∆¿ƒ∆≈≈

,È"L¯ קרוב 'כי בתורה הכתוב על «ƒ
בהמשך  (האמור מאוד' הדבר אליך

היא... נפלאת לא הזאת המצוה ל'כי

היא') רחוקה zÈ‰ולא ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿»
,‰t ÏÚ·e ·˙Îa ÌÎÏ»∆ƒ¿»¿«∆

˜elÈÁ‰L ההבדלÌ‰ÈÈa בין ∆«ƒ≈≈∆
פה, שבעל לתורה שבכתב ‰e‡,תורה

‡e‰ dÈÚ ·˙ÎaL ‰¯BzL∆»∆ƒ¿»ƒ¿»»
„enÈl‰התורה LÙpÏשל «ƒ«∆∆

‰t ÏÚaL ‰¯B˙Â ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿»∆¿«∆
„enÈl‰ ‡e‰ dÈÚ התורה של ƒ¿»»«ƒ

,˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ בספר כמבואר «∆∆««¬ƒ
נפש  נפשות, שתי יש שליהודי התניא

ונפש  הקדושה, מצד אלוקית, אחת

והאדם  הקליפה, מצד בהמית אחת

על  האלוקית הנפש את להגביר צריך

ולהעלות  ולזכך ולברר ולתקן הבהמית

Ê‰אותה È„È ÏÚ ‡˜Âc È¯‰Â«¬≈«¿»«¿≈∆
ÌÚ ˙¯M˜˙Ó ˙È˜Ï‡‰ LÙpL∆∆∆»¡…ƒƒ¿«∆∆ƒ

,˙ÈÓ‰a‰ LÙ מתנתקת ולא ∆∆««¬ƒ
הנפש  אלא ממנה מתעלמת ולא ממנה

ועוסקת  באלוקות מתבוננת האלוקית

הנפש  באמצעות ומצוות בתורה

הגוף  חיות היא שממנה הבהמית

ידי על daהגשמי ˙LaÏ˙nL הבהמית בנפש מתלבשת האלוקית שהנפש ∆ƒ¿«∆∆»
¯e¯Èa‰ da ˙ÏÚBÙe לקדושה והעלאתו מהרע שבה הטוב eÎ',הפרדת ∆∆»«≈

Ì„‡‰ ‡a ÈÊ‡,תיקון צריכה אינה עצמה שמצד עצמה האלוקית הנפש גם ¬«»»»»
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יג l"yz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

Ô·eÈÂ רז"ל 44ּבהקּדים הּפסּוק 45מאמר 46על ¿«ְְֲִַַַַַַַָ

יׁש ׁשמֹות ׁשלׁשה ּכּדרבנֹות, חכמים ְְְֲִִֵֵֵַָָָֹֹּדברי

ּדעה  ׁשּמֹורה מרּדע, כּו', ּומלּמד ּדרבן מרּדע, ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו,

מלּמד, ּבּפרה, ּבינה מׁשרה ׁשהּוא ּדרבן, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּפרה.

ליּתן  ּבׁשביל לחרֹוׁש הּפרה את מלּמד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא

ּדרבן, אדם עֹוׂשה לפרתֹו אם כּו', לבעליה ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָחּיים

על  וקאי וכּמה, ּכּמה אחת על כּו' הרע ְְְְִֵַַַַַַָָָָָליצרֹו

כּו'. ּומלּמד  ּבינה ּומׁשרה ּדעת ׁשּמֹורה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָהּתֹורה,

ׁשלׁשת  ּכנגד הן אּלּו ענינים ׁשּׁשלׁשה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹויׁש

ּבחינת  הּוא מרּדע ּדעת, ּבינה חכמה ְְְְִִִֵַַַַַָָָּבחינֹות

ּבחינת  הּוא ּומלּמד  ּבינה, ּבחינת הּוא ּדרבן ְְְְִִִֵַַַַַָָָּדעת,

ְָָחכמה.

ÔÈÚ‰Â הּוא החכמה ענין ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶַַָָָ

לעיל  וכּנזּכר הּבינה, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמלּמדת

ׁשהחכמה  ּבינה, אלף ּבית אלף הּגמרא ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּדברי

והּנה, הּבינה. את ׁשּמלּמדת ׁשם על אלף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנקראת

היא  ׁשחכמה הּוא, ּובינה חכמה ּבין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָההפרׁש

וכמבֹואר  הּביּטּול, ענין ׁשהּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶַַַַָָנקּוּדה

סֹוף 47ּבּתניא  אין אֹור להתלּבׁשּות הּטעם ְְְְִֵַַַַַַָ

ּברּו סֹוף ׁשאין מּׁשּום החכמה, הּוא ּבספירת ְְִִִֵֶַַָָָ

זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא האמת אחד ְְֱֵֶֶֶַָָָהּוא

ּבינה  ּכן ּׁשאין מה כּו'. החכמה מדריגת היא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוזֹו

התּפּׁשטּות  הּוא ׁשענינּה מציאּות, ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֶַַָָהיא

מּובן  ּכאׁשר וגם כּו'. ורֹוחב ּבאֹור ְְְְֲִִֶֶַַַָָלפרטים

מהבנה  למעלה ׁשהם ענינים  ׁשּיׁש ּבבינה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּומּוּׂשג

הּביּטּול, ענין להיֹות צרי זה וׁשּמּׁשּום ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָוהּׂשגה,
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(44.12 שבהערה להצ"צ הזהר ביאורי ואילך. פקפ"ח תער"ב המשך ראה - לקמן ה"א.45)בהבא פ"י סנהדרין ירושלמי

יא.46) יב, בהגהה.47)קהלת פל"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמה  האלוקית הנפש גם ולברר, לתקנה הבהמית בנפש פעולתה ידי על אבל

‰ÈelÈÚ,מגיעה ˙ÈÏÎ˙Ï.ומבאר שממשיך כפי ¿«¿ƒ»ƒ
ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ44Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó45 ירושלמי ‰eÒt˜בתלמוד ÏÚ46 ¿«¿«¿ƒ«¬«««««»

B·¯ck˙בקוהלת  ÌÈÓÎÁ È¯·c- חכמים "דברי רש"י: (ובפירוש ƒ¿≈¬»ƒ«»¿…
את  להרחיק בגזירות לתורה סייג שעשו

קדשים  אכילת כגון העבירה מן האדם

וקריאת  חצות עד אמרו והם השחר עד

מה  - כדרבנות כן כמו דערבית , שמע

כך  לתלמיה הפרה את מכוון זה דרבן

לדרכי  האדם את מכוונים דבריהם

BÏחיים"), LÈ ˙BÓL ‰LÏL¿…»≈≈
החרישה, בעת הפרה על ששמים לכלי

,'eÎ „nÏÓe Ô·¯c ,Úc¯Ó הדבר «¿≈«»¿»¿«≈
שמורה Úc¯Ó,נקרא  שם על «¿≈«

‰¯ta ‰Úc ‰¯BnL ללכת היכן ∆∆≈»«»»
ונקרא  שם Ô·¯c,ולחרוש. על »¿»

‰¯ta ‰Èa ‰¯LÓ ‡e‰L∆«¿∆ƒ»«»»
כראוי  החרישה מלאכת ונקרא לעשות ,

שםnÏÓ„,גם nÏÓ„על ‡e‰L ¿«≈∆¿«≈
LB¯ÁÏומרגיל  ‰¯t‰ כדי ‡˙ ∆«»»«¬

צמיחה  תהיה דבר של שבסופו

‰ÈÏÚ·Ï ÌÈiÁ ÔzÈÏ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿»∆»
,'eÎ ואומרים ממשיכים ז"ל וחכמינו

,Ô·¯c Ì„‡ ‰NBÚ B˙¯ÙÏ Ì‡ƒ¿»»∆»»»¿»
‰nk ˙Á‡ ÏÚ 'eÎ Ú¯‰ B¯ˆÈÏ¿ƒ¿»»««««»

‰nÎÂ'דרבן' לעשות כדי שעליו ¿«»
עליו, ולהתגבר כראוי להתנהג לכוונו

È‡˜Â ליצר לעשות שצריך ה'דרבן' ¿»≈
היא  הכוונה ‰Bz¯‰,הרע, ÏÚ««»

הדברים  שלושת את פועלת שהתורה

פועל  שה'דרבן' ∆∆BnL¯‰האמורים
'eÎ „nÏÓe ‰Èa ‰¯LÓe ˙Úc«««¿∆ƒ»¿«≈
היצר  על להתגבר אפשר זה ידי ועל

LÏML‰הרע. ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿…»
˙LÏL „‚k Ô‰ el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈≈¿∆∆¿…∆

˙BÈÁa המוחין‰Èa ‰ÓÎÁ ¿ƒ»¿»ƒ»
Úc¯Ó ,˙Úc דעת ‰e‡מלשון «««¿≈«

Ô·¯c ,˙Úc ˙ÈÁa בינה משרה Èa‰,שכאמור ˙ÈÁa ‡e‰ ¿ƒ«««»¿»¿ƒ«ƒ»
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ „nÏÓe המובא הכתוב (כלשון לימוד שעניינה ¿«≈¿ƒ«»¿»

ומבאר. שממשיך כפי חכמה'), 'אאלפך לעיל

,‰Èa‰ ˙‡ ˙„nÏnL ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿««»¿»∆¿«∆∆∆«ƒ»
ההסתעפות  היא והבינה השכלי, הרעיון של הראשון המקור היא החכמה כי

אותה  ומלמדת  לבינה המשפיעה היא שהחכמה ונמצא העניין. «¿kÊpÎÂ¿«ƒ¯של

˙Èa ÛÏ‡ ‡¯Ób‰ È¯·cÓ ÏÈÚÏ תיבות Èa‰,ראשי ÛÏ‡ ¿≈ƒƒ¿≈«¿»»»∆≈¡«ƒ»
ÛÏ‡ ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰L('חכמה ('אאלפך לימוד ÌLמלשון ÏÚ ∆«»¿»ƒ¿≈»∆«≈

,‡e‰ ‰È·e ‰ÓÎÁ ÔÈa L¯Ù‰‰ ,‰p‰Â .‰Èa‰ ˙‡ ˙„nÏnL∆¿«∆∆∆«ƒ»¿ƒ≈«∆¿≈≈»¿»ƒ»
„·Ïa ‰ce˜ ‡È‰ ‰ÓÎÁL רעיון של ההתפתחות תחילת היא שכך ∆»¿»ƒ¿»ƒ¿«

העניין  נקודת את יש שבתחילה שכלי

פרטים, כל ללא ÔÈÚבלבד, ‡e‰L∆ƒ¿«
ÏehÈa‰ ללא בלבד, נקודה כי «ƒ

ורוחב  ולאורך לפרטים הסתעפות

ובולטת  נרגשת מציאות איננה העניין,

בעל  גם החכמה שבשלב (וכמבואר

עדיין  ההברקה, עלתה שבמוחו הרעיון

ולכן  הדבר) את להסביר מסוגל לא

מה' 'כוח ונקראת ביטול היא חכמה

הכתוב  בלשון כמו ביטול, הוא (ו'מה'

מה') Èza‡'ונחנו ¯‡B·ÓÎÂ47 ¿«¿»««¿»
ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eLaÏ˙‰Ï ÌÚh‰«««¿ƒ¿«¿≈

ÛBÒדווקא‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««»¿»
האחרות, בספירות מאשר יותר

‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡L ÌeMÓƒ∆≈»
˙Ó‡‰ „Á‡ ‡e‰ שהוא האחד ∆»»¡∆

המוחלטת  Bc·Ïהאמת ‡e‰L∆¿«
B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ שלו שהמציאות ¿≈»

וחוץ  ואמיתית, מוחלטת מציאות היא

אמיתית, מציאות עוד אין ¿BÊÂממנו
.'eÎ ‰ÓÎÁ‰ ˙‚È¯„Ó ‡È‰ƒ«¿≈««»¿»

‰Èa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó שהיא, «∆≈≈ƒ»
של  וההתרחבות ההסתעפות כאמור,

החכמה  ÈÁ·a˙נקודת ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
,˙e‡ÈˆÓכיווןdÈÚL הבינה של ¿ƒ∆ƒ¿»»

ÌÈË¯ÙÏ ˙eËMt˙‰ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
'eÎ ·ÁB¯Â C¯B‡a,זה שכל ¿∆¿«

בלבד, נקודה שהיא מהחכמה בשונה

ובולטת. נרגשת מציאות של עניין

שהבינה  זה בעניין עוד ומפרט וממשיך

ביטול, ולא מציאות L‡k¯היא Ì‚Â¿««¬∆
LiL ‰È·a ‚OeÓe Ô·eÓ»»¿ƒ»∆≈
‰·‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈¿«¿»≈¬»»

,ÏehÈa‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÌeMnLÂ ,‰‚O‰Â,כלומר ¿«»»¿∆ƒ∆»ƒƒ¿ƒ¿««ƒ
גם  שהרי מציאות, היא שבינה לעיל האמור על לתמוה מקום יש לכאורה

ואמנם  עלֿשכליים שהם דברים שיש מובן והשגה, הבנה שעניינה בבינה,

מחייבת  בעלֿשכלי ההכרה אבל מציאות, היא לפרטיו דבר של שכלית הבנה

שלו, וההשגה מההבנה נעלים דברים כלפי מתבטל שהוא האדם כטבע ביטול,

בא  כך על בבינה, ולא בחכמה דווקא הוא שהביטול נאמר כן אם ולמה
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z`fdיד devnd ik

זה  אין אבל הּוא, ׁשּכן ׁשּיֹודע ּבאֹופן רק זה ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהרי

ּבפֹועל  הּביּטּול ּבֹו ׁשּיפעל ּבאֹופן אליו ְְְִִֵֶֶַַַַָָׁשּיי

הּוא  הּבינה ענין  ׁשּכל לפי והיינּו ְְְְְִִִֶַַַָָָּובמּוחׁש,

הּמּוׂשּכל  את ּומּׂשיג ׁשּתֹופס הּמציאּות, ְְְִִִֵֶֶַַַַָּבחינת

ׁשהּוא  הּביּטּול ענין ּבּה ׁשּיי לא ולכן ְְְִִֵֶַַַָָָֹוכּו',

ּבבחינת  ׁשהיא החכמה ורק הּמציאּות. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהיפ

ועד  ּבתכלית, ּבביּטּול היא הרי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָנקּוּדה

ּוכדּיּוק  ּבמציאּות, ּביּטּול היא מציאּותֹו ְְְִִִִִִֶָׁשּכל

והיינּו החכמה, מדריגת היא וזֹו ּבּתניא: ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָהּלׁשֹון

החכמה, מציאּות את ׁשּׁשֹולל ּביּטּול זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

הּביּטּול. ענין הּוא ּגּופא החכמה ׁשּמציאּות ְְְִִִֶֶַַַָָָָאּלא

הּנבראים, ּבכל ּגם הּוא זה ּדר ׁשעל ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּולהעיר,

ׁשּנאמר  ּוכמֹו ׁשּלהם, הּמציאּות הּוא 48ׁשהּביּטּול ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָ

הּיראה  ידי ׁשעל והיינּו, לחּיים, הוי' ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָיראת

הּנה  ׁשּלכן החּיים, ענין נעׂשה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהּביּטּול

הם  הרי ּביּטּול, ּבבחינת ּתמיד ׁשהם ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמלאכים

לכאֹורה  הּוא ׁשּביּטּול ּפי על [ואף יֹותר ְְִִִִֵֶַַַָחּיים

לענין  ּכאן המכּוון אין (ׁשהרי לחּיּות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻסתירה

אֹו ּבאבּוקה הּכלּול אֹור ּדר על ׁשהּוא ֲִֶֶֶַַַַָָהחּיּות

ּבגלּוי, ׁשהּוא ּכמֹו החּיּות לענין אּלא ְְְְְִִֶֶַַָָָמדּורה,

כּו'), ׁשליח ׁשהּוא מלא ּבׁשם ׁשּנקרא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּזהּו

הּביּטּול], מּצד הּוא ׁשּלהם החּיּות מקֹום, ִִִִֶֶַַַָָָמּכל

מעֹולם  מתחילה ׁשּמציאּותם ׁשּבּמלאכים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ּולמּטה  הּיׁש49הּבריאה ּביּטּול ּבבחינת זה הרי , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּביּטּול  הּוא ענינּה החכמה ּבחינת ואיּלּו ְְְְְִִִִִַַַָָָָּבלבד,

ּבי  אלף ּבית אלף וזהּו ׁשהחכמה ּבמציאּות . נה, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּביּטּול. ּבחינת ּבּה ׁשּפֹועלת הּבינה, את ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָמלּמדת

הּנקּוּדה  את מקּבלת ׁשּבינה זאת ׁשּמּלבד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהיינּו,

ׁשּלּה, ורֹוחב האֹור ּכל נעׂשה ּומּמּנה ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָּדחכמה

ּולפרט  ּלבאר מה היה לא החכמה נקּוּדת ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָֹולּולי

ׂשכל  הּמׁשּפיע ּברב לזה [והּדּוגמא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָוכּו'
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וש"נ.48) מג. ע' תרצ"ב המאמרים ספר ג. מה, שלח לקו"ת וראה כג. יט, רפל"ט.49)משלי תניא פ"ד. טז שער פרדס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הביטול  כי שבחכמה, לביטול דומה אינו שבבינה הביטול שאכן המענה

וראוי  עלֿשכלי הוא פלוני שענין הדברים הם שכך הכרה רק הוא שבבינה

ולכן  כלפיו, Ú„BiLלהתבטל ÔÙB‡a ˜¯ ‰Ê È¯‰ באמצעות האדם ¬≈∆«¿∆∆≈«
‡ÂÈÏהבינה  CÈiL ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ ,‡e‰ ÔkL האדם על משפיע ולא ∆≈¬»≈∆«»≈»

גדולה  השפעה ∆¿ÔÙB‡aעצמו
ÏÚBÙa ÏehÈa‰ Ba ÏÚÙiL∆ƒ¿««ƒ¿«

LÁeÓ·e הדבר כלפי יתבטל ושאכן ¿»
מוחשי  Ïבביטול eÈÈ‰Â ,ÏkL ÈÙ ¿«¿¿ƒ∆»
‰Èa‰ ÔÈÚ מהותה ‰e‡כל ƒ¿««ƒ»

,˙e‡Èˆn‰ ˙ÈÁa הגדר כל זה כי ¿ƒ««¿ƒ
בינה  המושג ÈOÓe‚של ÒÙBzL∆≈«ƒ

ÔÎÏÂ ,'eÎÂ ÏkNen‰ וכיוון ‡˙ ∆«¿»¿¿»≈
והבנה  תפיסה היא הבינה של שמהותה

ÏehÈa‰ ÔÈÚ da CÈiL ‡Ï…«»»ƒ¿««ƒ
‡e‰L הביטול˙e‡Èˆn‰ CÙÈ‰ ∆≈∆«¿ƒ

שדבר  בכך מכירה הבינה אם גם ולכן

וראוי  מהשכל למעלה הוא מסויים

לידי  מביא זה אין כלפיו, להתבטל

בפועל. המציאות של מוחלט ביטול

˙ÈÁ·a ‡È‰L ‰ÓÎÁ‰ ˜¯Â¿««»¿»∆ƒƒ¿ƒ«
„·Ïa ‰ce˜ והשגה הבנה ללא ¿»ƒ¿«

מציאות, ללא ‰È‡בפרטים, È¯‰¬≈ƒ
ÏkL „ÚÂ ,˙ÈÏÎ˙a ÏehÈ·a¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆»

B˙e‡ÈˆÓהחכמה עניין ‰È‡של ¿ƒƒ
˜ei„Îe ,˙e‡ÈˆÓa ÏehÈaƒƒ¿ƒ¿ƒ
‡È‰ BÊÂ :‡Èza ÔBLl‰«»««¿»¿ƒ
eÈÈ‰Â ,‰ÓÎÁ‰ ˙‚È¯„Ó«¿≈««»¿»¿«¿

ÏÏBML ÏehÈa ‰Ê ÔÈ‡L ומבטל ∆≈∆ƒ∆≈
‡l‡ ,‰ÓÎÁ‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙‡∆¿ƒ«»¿»∆»

‡Ùeb ‰ÓÎÁ‰ ˙e‡ÈˆnL עצמה ∆¿ƒ«»¿»»
ומהותה  גדרה ÔÈÚוכל ‡e‰ƒ¿«

.ÏehÈa‰«ƒ
‰Ê C¯c ÏÚL ,¯ÈÚ‰Ïe באופן ¿»ƒ∆«∆∆∆

עניין  אודות כאן למבואר דומה

‰ÌÈ‡¯·p,החכמה  ÏÎa Ìb ‡e‰«¿»«ƒ¿»ƒ
˙e‡Èˆn‰ ‡e‰ ÏehÈa‰L∆«ƒ«¿ƒ

BÓÎeהאמיתית ,Ì‰lL∆»∆¿
¯Ó‡pL48 במשלי'ÈÂ‰ ˙‡¯È ∆∆¡«ƒ¿«¬»»

È„È ÏÚL ,eÈÈ‰Â ,ÌÈiÁÏ¿«ƒ¿«¿∆«¿≈
ÔÈÚ ‰NÚ ÏehÈa‰Â ‰‡¯i‰«ƒ¿»¿«ƒ«¬∆ƒ¿«

,ÌÈiÁ‰,הביטול ידי על כלומר, ««ƒ
וקיימים  חיים כיוון ÔÎlLהנבראים ∆»≈

חיות  מביא ÏehÈaשביטול ˙ÈÁ·a „ÈÓz Ì‰L ÌÈÎ‡Ïn‰ ‰p‰ƒ≈««¿»ƒ∆≈»ƒƒ¿ƒ«ƒ
האלוקות, על המסתירים בהמית ונפש גוף להם אין שהרי ‰Ìלאלוקות È¯‰¬≈≈

ÏehÈaL Èt ÏÚ Û‡Â] ¯˙BÈ ÌÈiÁ הנברא מציאות ‰e‡של «ƒ≈¿««ƒ∆ƒ
˙eiÁÏ ‰¯È˙Ò ‰¯B‡ÎÏ נרגשת הנברא שמציאות ככל דווקא לכאורה כי ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

חי  יותר הרי ‰eiÁ˙יותר ÔÈÚÏ Ô‡k ÔÂeÎÓ‰ ÔÈ‡ È¯‰L) היינו ∆¬≈≈«¿À»»¿ƒ¿««ƒ
‡B¯וקיום'חיים' C¯cŒÏÚ ‡e‰L הנר אור כמו ‰ÏeÏkקטן ∆«∆∆«»

‰¯e„Ó B‡ ‰˜e·‡a אש שהם «¬»¿»
כלל  נרגשת לא וקיום חיות שזו גדולה

גדולה  באש שנכלל קטן נר אור שהרי

ולא  ניכרת לא ומציאותו לגמרי בטל

לחיות  הכוונה שאין וכיוון כלל, נרגשת

זה  BÓkמסוג ˙eiÁ‰ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿««ƒ¿
ÈeÏ‚a ‡e‰L כן שהמציאות באופן ∆¿»

ÌLaנרגשת, ‡¯˜pL e‰fL∆∆∆ƒ¿»¿≈
'eÎ ÁÈÏL ‡e‰L C‡ÏÓ והרי «¿»∆»ƒ«

מציאות  להיות עליו שליח, להיות כדי

לכאורה  כן ואם נרגשת, בצורה קיימת

הוכחה  היא במלאכים החיות תוספת

לביטולם  ולא ÏkÓלמציאותם ,(ƒ»
,ÌB˜Ó דבר של ‰eiÁ˙לאמיתו »«ƒ
Ì‰lL המלאכים vÓ„של ‡e‰ ∆»∆ƒ«

ÏehÈa‰,לעיל כאמור היא, והאמת «ƒ
עניין  נפעל והביטול היראה ידי שעל

ÌÈÎ‡ÏnaL,החיים  ‡l‡ ,[∆»∆««¿»ƒ
ÌÏBÚÓ ‰ÏÈÁ˙Ó Ì˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ»«¿ƒ»≈«

‰hÓÏe ‰‡È¯a‰49, בעולם ואילו «¿ƒ»¿«»
מלאכים  אין Ê‰האצילות È¯‰¬≈∆

שלהם ÏehÈaהביטול ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ
,„·Ïa Li‰ הנברא שבו ביטול «≈ƒ¿«

נשאר  עדיין זאת ועם ישותו את מבטל

‰ÓÎÁ‰מציאות, ˙ÈÁa elÈ‡Â¿ƒ¿ƒ««»¿»
,˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa ‡e‰ dÈÚƒ¿»»ƒƒ¿ƒ

קיימת התבטלות  אינה כאילו מוחלטת,

במציאות.

e‰ÊÂ והחידוש והפנימי הפירוש ¿∆
הגמרא ‡ÛÏבדברי ˙Èa ÛÏ‡»∆≈¡«

˙‡ ˙„nÏÓ ‰ÓÎÁ‰L ,‰Èaƒ»∆«»¿»¿«∆∆∆
‰Èa‰ את בבינה משפיעה והחכמה «ƒ»

עצמה, מצד בבינה שאין מה

da ˙ÏÚBtL בבינה פועלת החכמה ∆∆∆»
eÈÈ‰Â,את  .ÏehÈa‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿«¿

˙Ïa˜Ó ‰ÈaL ˙‡Ê „·lnL∆ƒ¿«…∆ƒ»¿«∆∆
מהחכמה  ‰ce˜p‰לתוכה ˙‡∆«¿»

‰pnÓe ‰ÓÎÁc של נקודה מאותה ¿»¿»ƒ∆»
dlLהחכמה  ·ÁB¯Â C¯B‡‰ Ïk ‰NÚ,הבינה ce˜˙של ÈÏeÏÂ «¬∆»»∆¿«∆»¿≈¿«

‰È‰ ‡Ï ‰ÓÎÁ‰לבינה‡Ó‚ec‰Â] 'eÎÂ Ë¯ÙÏe ¯‡·l ‰Ó «»¿»…»»«¿»≈¿»≈¿¿«¿»
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טו l"yz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

להֹועיל  מלּמד ׁשּבהיֹותֹו נֹוסף 50לתלמידֹו, הּנה , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ

מפּתח  ּגם הּוא הרי  לֹו, ׁשּמׁשּפיע  הּׂשכל עצם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַעל

היגיעה  ידי ׁשעל ועד והּׂשגתֹו, ׂשכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכלי

ׁשּמּצד  לׂשכל הּתלמיד ּבא זה ּבמּוׂשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָוהעבֹודה

ענין  עֹוד יׁשנֹו ּכלל], אליו ׁשּיי היה לא ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹעצמֹו

ּבּה ׁשּיהיה ּבּבינה, ּפֹועלת החכמה ׁשּנקּוּדת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחדׁש

סֹופית  נקּוּדה ענין והּוא כּו', הּביּטּול ְְְְִִִִַַַָענין

ידּה ׁשעל ּבהיכלא, נקּוּדה מענין ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ׁשּלא  ׁשהיא, ּכמ ֹו ּבינה ּבבחינת הּׁשמירה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹנעׂשית

כּו' עקּלתֹון ּבדר 51ּתל. ְֲֵֵֶֶַָ

ÏÚÂ האלקית נפׁש ּבין החיּלּוק הּוא זה ּדר ¿«ֱִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

הם  ׁשּבפרטּיּות (ּולהעיר, הּבהמית ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָלּנפׁש

נׁשמֹות  עצמּה, האלקית ּבהּנפׁש מדריגֹות ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּתי

ּבהמה  ּדזרע ּונׁשמֹות אדם ּבכללּות 52ּדזרע אבל , ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

לּנפׁש האלקית נפׁש ׁשּבין החיּלּוק זה ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהרי

ּכמֹו ׁשּגם עצמּה, האלקית ּדנפׁש ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹהּבהמית),

ּתמיד  היא אלקּות, היא הרי למּטה ְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹׁשּירדה

הּבהמית  נפׁש ּכן ּׁשאין מה ּביּטּול, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַּבבחינת

ועד  כּו', מציאּות ּבבחינת היא עצמּה ְְְְִִִִִֶַַַַָׁשּמּצד

ּׁשּכתּוב  ּבמה ּכׁשּמתּבֹונן מרֹום 53ׁשּגם ׂשאּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָ

מעׂשי רּבּו מה אּלה, ּברא מי ּוראּו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָעיניכם

הוי'54הוי' מעׂשי ּגדלּו לעיל 55ּומה [וכּנזּכר ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבאלּול, ּבכ"ה ּכבר היה זה ְְְְֱִֶֶֶֶָָָָָׁשענין

ּב הארץ,ּבראׁשית ואת הּׁשמים את אלקים רא ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

הארץ  ואת ּתֹולדֹותיהם לרּבֹות הּׁשמים ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָאת

ענין  ּבֹו נעׂשה לא עדיין ּתֹולדֹותיה], ְְְֲֲִִֶַַַַָָֹלרּבֹות

וענין  כּו'. מציאּות  הּוא ענינֹו ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַָהּביּטּול,

יפעל  האלקית ׁשּנפׁש היינּו הּפרה, את ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמלּמד

הּבהמית. ּבּנפׁש ּגם הּביּטּול ְֲִִִֶֶַַַַַַענין
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וש"נ.50) .75 ע' תרפ"ט המאמרים ספר תרטו.51)ראה ע' עטר"ת המאמרים ספר משפטים.52)ראה ר"פ תו"א ראה

כו.53) מ, כד.54)ישעי' קד, ו.55)תהלים צב, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„nÏÓ B˙BÈ‰aL ,B„ÈÓÏ˙Ï ÏÎN ÚÈtLn‰ ·¯a ‰ÊÏ»∆¿«««¿ƒ«≈∆¿«¿ƒ∆ƒ¿¿«≈

ÏÈÚB‰Ï50, לתלמיד תועלת מביא אכן שלימודו ÏÚמלמד ÛÒB ‰p‰ ¿ƒƒ≈»«
ÏÎO‰ ÌˆÚעצמו השכלי BÏהרעיון ÚÈtLnL,לתלמיד ‰¯Èהרב ∆∆«≈∆∆«¿ƒ«¬≈

‡e‰ המלמד B˙‚O‰Âהרב BÏÎN ÈÏk ÁzÙÓ Ìb,התלמיד ÚÂ„של «¿«≈«¿≈ƒ¿¿«»»¿«
‰„B·Ú‰Â ‰ÚÈ‚È‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»¿»¬»

ÏkNeÓa שכלי להבינו Ê‰רעיון ¿¿»∆
‰ÈÓÏz„היטב  ‡a מכן לאחר »««¿ƒ

ÏÎNÏ כזה שכל יותר, הרבה נעלה ¿≈∆
‰È‰ ‡Ï BÓˆÚ „vnL תלמיד ה ∆ƒ««¿…»»

,ÏÏk ÂÈÏ‡ CÈiL זה דבר ומלבד «»≈»¿»
לבינה  משפיע BLÈשהחכמה ,[∆¿

˙ce˜pL L„Á ÔÈÚ „BÚƒ¿»»»∆¿«
,‰Èaa ˙ÏÚBt ‰ÓÎÁ‰ דבר «»¿»∆∆«ƒ»

עצמה, מצד בבינה קיים ∆¿È‰iL∆ƒ‰שלא
da בבינה'eÎ ÏehÈa‰ ÔÈÚ »ƒ¿««ƒ

בחכמה, שישנו לביטול ¿e‰Â‡בדומה
‰ÏÚÓlL ˙ÈÙBÒ ‰ce˜ ÔÈÚƒ¿«¿»ƒ∆¿«¿»

,‡ÏÎÈ‰a ‰ce˜ ÔÈÚÓ מבואר ≈ƒ¿«¿»¿≈»»
זו בחסידות  קשורות והבינה שהחכמה

נקודה  כמו החכמה בזו כלומר, בהיכל,

בה  (שיש והבינה הנקודה, היא

נחוצים  ושניהם כהיכל היא התרחבות)

את  חסר ההיכל ללא בנקודה כי כאחד

ללא  ובהיכל וההשגה, ההבנה עניין

וכאן  הביטול, עניין את חסר הנקודה

ובינה  חכמה של בשייכות שיש נוסף

הנקרא  נעלה ויותר עמוק יותר דבר

סופית' ÈNÚ˙'נקודה d„È ÏÚL∆«»»«¬≈
BÓk ‰Èa ˙ÈÁ·a ‰¯ÈÓM‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»¿
C¯„a CÏz ‡lL ,‡È‰L∆ƒ∆…≈≈¿∆∆

'eÎ ÔB˙l˜Ú51 שהבינה היינו ¬«»
הביטול  לעניין רק לא לחכמה זקוקה

באופן  וההשגה ההבנה לעניין גם אלא

רק  ייתכן זה שגם לטעות, מבלי הנכון

במהלך  החכמה נקודת שמירת ידי על

וההשגה. ההבנה

‰Ê C¯c ÏÚÂ לעיל למבואר בדומה ¿«∆∆∆
לעניין  ובינה חכמה בין ההבדל אודות

בעניין ‰elÈÁ˜גם ‰e‡הביטול  «ƒ
‰‡È˜Ï˙הביטול  LÙ ÔÈa≈∆∆»¡…ƒ

˙eiË¯ÙaL ,¯ÈÚ‰Ïe) ˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ יותר˙B‚È¯„Ó ÈzL Ì‰ «∆∆««¬ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ≈¿≈«¿≈
Ú¯Êc ˙BÓLe Ì„‡ Ú¯Êc ˙BÓL ,dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰a¿«∆∆»¡…ƒ«¿»¿»¿∆«»»¿»¿∆«

‰Ó‰a52, אדם זרע ישראל בית את "וזרעתי הכתוב על בחסידות כמבואר ¿≈»
בהמה" "אדם וזרע מבחינת ששורשן הגבוהות (ככתוב שהנשמות העליון"

ויש במעשה  אדם") כמראה דמות הכסא "ועל גדולה המרכבה ידיעה להם

כדברי  (אשר הנשמות ושאר אדם" "זרע נקראות ברֿדעת, כאדם באלוקות

כמעט  "שהם אור' ב'תורה הזקן רבנו

נקראות  שבדורותינו") הנשמות כל

סוגי  שני בין הבדל ויש בהמה", "זרע

המדובר  הביטול בעניין גם הנשמות

Ê‰כאן, È¯‰ ˙eÏÏÎa Ï·‡¬»ƒ¿»¬≈∆
˙È˜Ï‡‰ LÙ ÔÈaL ˜elÈÁ‰«ƒ∆≈∆∆»¡…ƒ
LÙc ,(˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ«∆∆««¬ƒ¿∆∆
BÓk ÌbL ,dÓˆÚ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¿»∆«¿
‡È‰ È¯‰ ‰hÓÏ ‰„¯iL∆»¿»¿«»¬≈ƒ

,˙e˜Ï‡ שהנשמה לעיל כמבואר ¡…
בכל  באלוקות ודבוקה קשורה נשארת

ÈÁ·a˙מצב, „ÈÓz ‡È‰ƒ»ƒƒ¿ƒ«
ÏehÈa,לאלוקותÔk ÔÈ‡M ‰Ó ƒ«∆≈≈

dÓˆÚ „vnL ˙ÈÓ‰a‰ LÙ∆∆««¬ƒ∆ƒ««¿»
'eÎ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒ

עצמית, יישות של כדי ÚÂ„ותחושה ¿«
ÔBa˙nLkכך ÌbL של השכל ∆«¿∆ƒ¿≈

הבהמית e˙kM·הנפש ‰Óa53 ¿«∆»
ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N¿»≈≈∆¿ƒ

,‰l‡ ‡¯a בתוכן מתבונן וכן »»≈∆
EÈNÚÓהכתובים ea¯ ‰Ó»««¬∆

'ÈÂ‰54EÈNÚÓ eÏ„b ‰Óe ¬»»«»¿«¬∆
'ÈÂ‰55ÔÈÚL ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ] ¬»»¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»
‰Ê התגלות בבריאה של ה' גדולת ∆

BÓk ,ÏeÏ‡a ‰"Îa ¯·k ‰È‰»»¿»¿∆¡¿
ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a ·e˙kL∆»¿≈ƒ»»¡…ƒ
˙‡ ,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡≈«»«ƒ¿≈»»∆≈
Ì‰È˙B„ÏBz ˙Ba¯Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ¿«¿≈∆
‰È˙B„ÏBz ˙Ba¯Ï ı¯‡‰ ˙‡Â¿≈»»∆¿«¿∆»
ימי  מששת הראשון ביום וכבר

כל  נבראו הנבראים בראשית

Baבכללות  ‰NÚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,[¬«ƒ…«¬»
הבהמית  ‰ÏehÈa,בנפש ÔÈÚƒ¿««ƒ
BÈÚ È¯‰L מהותו ‰e‡וכל ∆¬≈ƒ¿»

˙‡ „nÏÓ ÔÈÚÂ .'eÎ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿ƒ¿«¿«≈∆
˙È˜Ï‡‰ LÙpL eÈÈ‰ ,‰¯t‰«»»«¿∆∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ìb ÏehÈa‰ ÔÈÚ ÏÚÙÈ לגבי לעיל האמור דרך ועל ƒ¿«ƒ¿««ƒ««∆∆««¬ƒ
בבינה. פועלת שהחכמה הביטול פעולת
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z`fdטז devnd ik

e‰ÊÂ,ּפה ּובעל ּבכתב ניּתנה ּׁשהּתֹורה מה ּגם ¿∆ְְְִִֶֶַַַַָָָ

הּוא  ּפעּוּלתּה עיּקר ׁשּבכתב ּתֹורה ְְִִִֶַָָָָּכי

ּפעּוּלתּה עיּקר ּפה ׁשּבעל ותֹורה האלקית, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּנפׁש

הּוא  והענין הּבהמית. ּבּנפׁש ּדהּנה 56הּוא , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

לּתֹורה  ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין ּבפׁשטּות ְְְִִֵֶַַַָָָהחיּלּוק

על  הּוא האלקּות ּגיּלּוי ּדעיּקר הּוא, ּפה ְְֱִִֶֶַַַָֹׁשּבעל

לפֹועל  הלכה ידיעת אבל ׁשּבכתב, ּתֹורה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָידי

ּפה  ׁשּבעל מּתֹורה ּדוקא ּבּתֹורה 57הּוא ּדהּנה, . ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּכתב  ּוכמֹו ּבגיּלּוי, הּוא אלקּות ְְְֱִִֶֶַָָֹׁשּבכתב

ּתֹורה  ּכאדם 58ּבלּקּוטי מקרא, ּפירּוׁש ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֶֶָָָָ

ׁשּגם  ועד לאביו, הּקֹורא ּוכבן לחבירֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָהּקֹורא

ׁשּניּתנּו עליֹונים אֹותּיֹות הם הּתֹורה ְְִִִִֵֶֶַָאֹותּיֹות

ּדתֹורה  האֹותּיֹות ּכן ּׁשאין מה כּו'. ְְְִִֵֵֶַַָָָמלמעלה

יׁש ׁשהרי ׁשּלמעלה, אֹותּיֹות אינן ּפה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבעל

אּלא  הּקֹודׁש, ּבלׁשֹון ׁשאינן אֹותּיֹות ּגם ְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבהם

אֹותּיֹות  הּנה ּובכללּות, כּו'. ארמית ְְֲִִִִֵָָָּבלׁשֹון

ׁשמים, ׁשּבידי אבנים ּכמֹו הם ׁשּבכתב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּדתֹורה

לבנים  ּכמֹו הם ּפה ׁשּבעל ּדתֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶַָואֹותּיֹות

ּתֹורה  ׁשּגם היֹות ׁשעם והיינּו, אדם, ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבידי

ידי  על ׁשּנתּגּלה מּמׁש ה' ּדבר היא ּפה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבעל

ּכמֹו זה אין מקֹום, מּכל והאמֹוראים, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָהּתּנאים

מלמעלה, מּלכתחיּלה ׁשּניּתנה ׁשּבכתב ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָּתֹורה

את  חיּדׁש האמֹורא אֹו ׁשהּתּנא ּבאֹופן ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

עבֹודת  ידי על ׁשּבא ענין ׁשּזהּו והיינּו כּו', ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהענין

מבֹואר  ּכלל ׁשּבדר ּולהעיר, ׁשּזהּו59האדם. ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָָָ

(ּכֹולל  ּדתֹורה לתפּלה, ּתֹורה ּבין החיּלּוק ְְְִִִֵֵַָָָָּכללּות

אבנים, מ"ה, ּבחינת היא ּפה) ׁשּבעל ּתֹורה ְְֲִִִֶֶַַַָָָּגם

אּלא  לבנים, ּבחינת ּב"ן, ּבחינת היא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּותפּלה

ּגּופא  ּבּתֹורה אבל ּתפּלה, לגּבי ּבכללּות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּזהּו

ׁשּבעל  לּתֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ּבין החיּלּוק זה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

ׁשּבכתב  ּתֹורה ּפעּוּלת ׁשעיּקר מּובן, ּומּזה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָּפה.
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ואילך).56) נה ע' תשל"א המאמרים (ספר תשל"א נח דש"פ כסאי השמים ד"ה גם וראה פקפ"טֿקצא. תער"ב המשך ראה

סכ"ט.57) אגה"ק תניא ספל"ז.58)ראה תניא וראה א. נט, לר"ה דרושים ב. עו, ג 59)פינחס עז, משפטים תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb e‰ÊÂ הפנימי t‰,על הטעם ÏÚ·e ·˙Îa ‰zÈ ‰¯Bz‰M ‰Ó ¿∆««∆«»ƒ¿»ƒ¿»¿«∆

d˙leÚt ¯wÈÚ ·˙ÎaL ‰¯Bz Èk והשפעתהLÙpa ‡e‰ ƒ»∆ƒ¿»ƒ«¿»»«∆∆
d˙leÚt ¯wÈÚ ‰t ÏÚaL ‰¯B˙Â ,˙È˜Ï‡‰ והשפעתה‡e‰ »¡…ƒ¿»∆¿«∆ƒ«¿»»

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa שממשיך ומבאר.כפי «∆∆««¬ƒ
‡e‰ ÔÈÚ‰Â56˜elÈÁ‰ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«ƒ

·˙ÎaL ‰¯Bz ÔÈa ˙eËLÙa¿«¿≈»∆ƒ¿»
,‡e‰ ‰t ÏÚaL ‰¯BzÏ«»∆¿«∆

˙e˜Ï‡‰ ÈelÈb ¯wÈÚc כפי ¿ƒ«ƒ»¡…
בתורה È„Èשהתגלתה ÏÚ ‡e‰«¿≈

˙ÚÈ„È Ï·‡ ,·˙ÎaL ‰¯Bz»∆ƒ¿»¬»¿ƒ«
‡˜Âc ‡e‰ ÏÚBÙÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿««¿»

‰t ÏÚaL ‰¯BzÓ57 שהרי ƒ»∆¿«∆
הפירוש  ללא עצמה, שבכתב מהתורה

אי  שבעלֿפה, תורה של והפירוט

המצוות  את לקיים איך לדעת אפשר

ÎaL˙·בפועל. ‰¯Bza ,‰p‰c¿ƒ≈«»∆ƒ¿»
BÓÎe ,ÈelÈ‚a ‡e‰ ˙e˜Ï‡¡…¿ƒ¿
‰¯Bz ÈËewÏa ·˙kL58 ∆»«¿ƒ≈»

הזקן Le¯Ètלאדמו"ר e‰fL השם ∆∆≈
‡¯˜Óֿשבעל התורה נקראת שבו ƒ¿»

B¯È·ÁÏפה, ‡¯Bw‰ Ì„‡k¿»»«≈«¬≈
ÌbL „ÚÂ ,ÂÈ·‡Ï ‡¯Bw‰ Ô·Îe¿≈«≈¿»ƒ¿«∆«

‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ שבם המילים ƒ«»
שבכתב  התורה ‡Bi˙B˙נאמרה Ì‰≈ƒ

‰ÏÚÓÏÓ ezÈpL ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿»
ÔÈ‡Mמהקדושֿברוךֿהוא ‰Ó .'eÎ«∆≈
˙Bi˙B‡‰ Ôk המילים‰¯B˙c ≈»ƒ¿»

˙Bi˙B‡ ÔÈ‡ ‰t ÏÚaL∆¿«∆≈»ƒ
Ìb Ì‰a LÈ È¯‰L ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆¬≈≈»∆«
ÔBLÏa ÔÈ‡L ˙Bi˙B‡ƒ∆≈»ƒ¿
˙ÈÓ¯‡ ÔBLÏa ‡l‡ ,L„Bw‰«∆∆»¿»¬»ƒ

'eÎ שישנה הקדושה את בה שאין

שבכתב. התורה «¿eÏÏÎ·eƒ˙,באותיות
·˙ÎaL ‰¯B˙c ˙Bi˙B‡ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿»

ÌÈ·‡ BÓk Ì‰ בעולם הקיימים ≈¿¬»ƒ
הבריאה ÌÈÓL,מטבע È„ÈaL∆ƒ≈»«ƒ

‰t ÏÚaL ‰¯B˙c ˙Bi˙B‡Â¿ƒ¿»∆¿«∆
Ì„‡ È„ÈaL ÌÈ·Ï BÓk Ì‰≈¿¿≈ƒ∆ƒ≈»»
שהרכיבו  אדם בני ידי על שנוצרו

לבנים, ועשו שונים ¿»¿eÈÈ‰Â,חומרים
ÏÚaL ‰¯Bz ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡∆«»∆¿«
LnÓ '‰ ¯·c ‡È‰ ‰t∆ƒ¿««»

ÌÈ‡pz‰ È„È ÏÚ ‰lb˙pLהמשנה הגמרא,ÌÈ‡¯BÓ‡‰Âחכמי חכמי ∆ƒ¿«»«¿≈««»ƒ¿»¬»ƒ

שבכתב התורה כמו ה' תורת היא שבעלֿפה התורה גם בוודאי «ÏkÓƒולכן
‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜Óבדיוק דרגה zÈpL‰באותה ·˙ÎaL ‰¯Bz BÓk »≈∆¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿»

‡¯BÓ‡‰ B‡ ‡pz‰L ÔÙB‡a ‡l‡ ,‰ÏÚÓÏÓ ‰lÈÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»∆»¿∆∆««»»»»
˙„B·Ú È„È ÏÚ ‡aL ÔÈÚ e‰fL eÈÈ‰Â ,'eÎ ÔÈÚ‰ ˙‡ LcÈÁƒ≈∆»ƒ¿»¿«¿∆∆ƒ¿»∆»«¿≈¬«

Ì„‡‰ דבר של המעלה את בו ואין »»»
מלכתחילה  אלוקית הבא בהתגלות

מלמעלה.

ÏÏk C¯„aL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆¿∆∆¿»
¯‡B·Ó59 בחסידותe‰fL ההבדל ¿»∆∆

(תורה  מלמעלה כולו שבא דבר בין

ידי  על ונתחדש שנפעל לדבר שבכתב)

שבעלֿפה) (תורה האדם עבודת

‰¯Bz ÔÈa ˜elÈÁ‰ ˙eÏÏk¿»«ƒ≈»
Ìb ÏÏBk) ‰¯B˙c ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»¿»≈«

(‰t ÏÚaL ‰¯Bz ונמשכה שבאה »∆¿«∆
למטה  ÈÁa˙מלמעלה ‡È‰ƒ¿ƒ«
ÌÈ·‡ ,‰"Ó מלמעלה,שנבראו »¬»ƒ

‰lÙ˙e והתקרבות התעלות שעניינה ¿ƒ»
למעלה  מלמטה לאלוקות האדם של

˙ÈÁa ,Ô"a ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«»¿ƒ«
ÌÈ·Ï כמבואר אדם, בידי שנעשו ¿≈ƒ

בכמה  נכתב הוי"ה שם הסוד, בתורת

יש  מהם אחד שלכל מילוי, של אופנים

המשכה  על המורה שונה גימטריא

את  היוצר המילוי הוי"ה. משם שונה

ה"א  וא"ו ה"א יו"ד – הוא מ"ה שם

הוא  ב"ן שם את היוצר והמילוי ;(45)

ומבואר  ,(52) ה"ה ו"ו ה"ה יו"ד –

למטה, מלמעלה ההמשכה שעניין

העולמות  על האלוקות של הארה

ועניין  מ"ה. לשם שייך והנבראים,

של  התעלות למעלה, מלמטה ההעלאה

ב"ן  לשם שייך לאלוקות, הנבראים

Èa‚Ï ˙eÏÏÎa e‰fL ‡l‡∆»∆∆ƒ¿»¿«≈
‰lÙz בין ההבדל כללי שבאופן ¿ƒ»

היא  שתורה הוא לתפילה תורה

העלאה, היא ותפילה «¬‡·Ïהמשכה
‡Ùeb ‰¯Bza עצמה‰Ê È¯‰ «»»¬≈∆

להעלאה  מלמעלה המשכה בין ההבדל

Bz¯‰מלמטה  ÔÈa ˜elÈÁ‰«ƒ≈»
·˙ÎaL ההמשכה BzÏ¯‰עניין ∆ƒ¿»«»

‰t ÏÚaL.ההעלאה fÓe‰עניין ∆¿«∆ƒ∆
˙È˜Ï‡‰ LÙpa ‡È‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ˙leÚt ¯wÈÚL ,Ô·eÓ»∆ƒ«¿«»∆ƒ¿»ƒ«∆∆»¡…ƒ
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יז l"yz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp zyxt zay

ּתֹורה  ּפעּוּלת עיּקר ואיּלּו האלקית, ּבּנפׁש ְְֱִִִִֶֶַַַָָֹהיא

ּבּכתּוב  והחיּדּוׁש הּבהמית. ּבּנפׁש היא ּפה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבעל

ּבּנפׁש הּפעּוּלה לגּבי ּגם הּוא וגֹו' נפלאת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹּדלא

כּו'. ֲִַַהּבהמית

ּגֹו',p‰Â‰ה) הּזאת הּמצוה ּכי ּׁשּכתּוב מה ¿ƒ≈ְִִֶַַַָָֹ

יחיד, לׁשֹון ּומצוה סתם, ְְְְִִִָָָָמצוה

ּתֹורה  ּבלּקּוטי מצות 60מבֹואר על ּדקאי ְְְְִִֵֵַַָָָ

מצוֹות  ּתרי"ג ׁשאר ׁשּכל לפי והיינּו, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָהּתׁשּובה,

מצות  ּכן ּׁשאין מה הּפרטי, ענינּה מצוה לכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיׁש

ענין  וזהּו כּו'. ּכללית נקּוּדה היא ְְְְְִִִֶַַָָָהּתׁשּובה

לי  ודֹודי לדֹודי אני אלּול, ּתיבֹות 61חֹודׁש (ראׁשי ְְֱֲִִִִֵֵֶָ

ׁשהאדם 62אלּול  הּכללית הּתנּועה ׁשּזֹוהי ,( ְְֱִִֶֶַַָָָָָ

מצּו אנכי אׁשר נאמר זה ועל לאלקּות. ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמתקּׁשר

מּבחינת  למעלה ׁשּזהּו ׁשאנכי, מי אנכי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּיֹום,

ׁשּבחינת  ב') (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּתֹורה,

ׁשּזהּו ּפלא, מּבחינת למעלה הּוא מצּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹאנכי

אחר  ּבמקֹום (ּכמבֹואר ׁשּבּתֹורה מהּדרגֹות ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָאחת

ּבזה  והענין ּכתיב 63ּבארּוּכה). ּדהּנה ּתמים 64, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשמירת  ידי על ׁשּזהּו ,אלקי הוי' עם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּתהיה

מצוֹות  רמ"ח וקּיּום תעׂשה לא מצוֹות ְְְֲִִִֶַָָָָֹׁשס"ה

אברי  ּבכל וׁשלם ּתמים ּתהיה זה ידי ׁשעל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָעׂשה,

ׁשּנתאּוה  הּכּוונה נׁשלמת זה ידי ועל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש,

רז"ל  (ּכמאמר הּקּב"ה 65הּקּב"ה ׁשּנׁשּתֹוקק ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבּתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות .66לבראֹותֹו) ְְְְִִִִִֵַַָָ

הּנה  כּו', ּבּה ּפגם אֹו אחת מצוה חּסר אם ְְִִִִֵֵַַַָָָָָאמנם,

מצות  ּגֹו', הּזאת הּמצוה ּכי נאמר זה ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹעל

ּומצוֹות, ּתֹורה מּבחינת למעלה ׁשהיא ְְְְְִִִִֶַַַָָָהּתׁשּובה,

מי  אנכי לבחינת מעלה למעלה ׁשּמּגעת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכיון

נאמר  זה ועל מֹוחה 67ׁשאנכי, הּוא אנכי אנכי ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

מּבחינת  למעלה אנכי, ּפעמים ׁשּתי ּגֹו', ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹפׁשעי
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ואילך. קב ע' תרנ"ה המאמרים ספר הרמב"ן.60)ואילך. בשם פ"א, התשובה שער מר"ח - ד מה, ו,61)פרשתנו שה"ש

להאריז"ל 62)ג. שעה"פ פ"א. ר"ה שער פע"ח יש). עוד (ד"ה פ"ד שם ר"ח פ"א. ופירושה ר"ה תפלת סדר אבודרהם

ועוד. ג.63)עה"פ. שם, פרשתנו לקו"ת יג.64)ראה יח, רפ"י.65)שופטים נשא 66)במדב"ר ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ואילך.67)טז. ב סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת וראה כה. מג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאדם  שניתנה הקדושה Bz¯‰מלמעלה,הנשמה ˙leÚt ¯wÈÚ elÈ‡Â¿ƒƒ«¿«»

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ‡È‰ ‰t ÏÚaL ולזכך שאותה לברר האדם צריך ∆¿«∆ƒ«∆∆««¬ƒ
למעלה. מלמטה ‰e‡ולהעלות 'B‚Â ˙‡ÏÙ ‡Ïc ·e˙ka LecÈÁ‰Â¿«ƒ«»¿…ƒ¿≈¿

'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ‰leÚt‰ Èa‚Ï Ìb ההעלאה עבודת שאפילו «¿«≈«¿»«∆∆««¬ƒ
צריך  לעשותה וכדי באדם שתלוייה

היא' נפלאת 'לא היא גם ויגיעה, מאמץ

האדם, של ויכולתו בכוחו היא אלא

שנשאלה  השאלה מיושבת ומעתה

הן  ניתנה שהתורה זה דבר מדוע לעיל

וסיבה  טעם הוא בעלֿפה והן בכתב

הדבר  אליך ו'קרוב היא' נפלאת ל'לא

מתכווין  הכתוב כי הוא וההסבר מאד',

שהיא  ההעלאה עבודת שגם לחדש

'לא  היא גם שבעלֿפה, תורה עניין

היא'. נפלאת

·e˙kM ‰Ó ‰p‰Â זה ‰) בפסוק ¿ƒ≈«∆»
‰ÂˆÓ ,'Bb ˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èkƒ«ƒ¿»«…ƒ¿»

Ì˙Ò,מצווה איזו לפרט מבלי ¿»
„ÈÁÈ ÔBLÏ ‰ÂˆÓe מצוות ולא ƒ¿»¿»ƒ

רבים, ÈËewÏaלשון ¯‡B·Ó¿»¿ƒ≈
‰¯Bz60È‡˜c היא ÏÚשהכוונה »¿»≈«

ÈÙÏ ,eÈÈ‰Â ,‰·eLz‰ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ
LÈ ˙BÂˆÓ ‚"È¯z ¯‡L ÏkL∆»¿»«¿«ƒ¿≈

‰ÂˆÓ ÏÎÏ בפרטdÈÚ התוכן ¿»ƒ¿»ƒ¿»»
לה ‰ÈË¯tשלה  בפרט,המיוחד «¿»ƒ

‰·eLz‰ ˙ÂˆÓ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈ƒ¿««¿»
'eÎ ˙ÈÏÏk ‰ce˜ ‡È‰ שקשורה ƒ¿»¿»ƒ
כולן. המצוות בכל

,ÏeÏ‡ L„BÁ ÔÈÚ e‰ÊÂ כלשון ¿∆ƒ¿«∆¡
השירים  בשיר ישראל ‡Èהכתוב בני ¬ƒ

להתקרב  הקדושÈ„B„Ïֿנמשכים ¿ƒ
ומאיר È„B„Âברוךֿהוא  מתגלה ¿ƒ

ÈÏ61ÏeÏ‡ ˙B·Èz ÈL‡¯)62,( ƒ»≈≈¡
‰Úez‰ È‰BfL הנפשית ∆ƒ«¿»

¯M˜˙Ó Ì„‡‰L ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ∆»»»ƒ¿«≈
¯L‡ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿«∆∆¡«¬∆
ÈÓ ÈÎ‡ ,ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«¿«»…ƒƒ

,ÈÎ‡L ומהות לעצמות והכוונה ∆»…ƒ
ÈÁaÓ˙האלוקות ‰ÏÚÓÏ e‰fL∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe ,‰¯Bz‰«»¿∆ƒ¿»≈¿≈
ÈÎ‡ ˙ÈÁaL ('· ÛÈÚÒ)»ƒ∆¿ƒ«»…ƒ

‡Ït ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ EeˆÓ של המשמעויות אחת שהיא ¿«¿¿«¿»ƒ¿ƒ«∆∆
'פלא'e‰fL'אלף', (B·Ók‡¯בחינת ‰¯BzaL ˙B‚¯c‰Ó ˙Á‡ ∆∆««≈«¿»∆«»«¿»

(‰ke¯‡a ¯Á‡ ÌB˜Óa בשייכות דווקא אמור 'אנוכי' של זה ועניין ¿»«≈«¬»
ומבאר. שממשיך כפי התשובה, למצוות

‰Êa ÔÈÚ‰Â63·È˙k ‰p‰c ,64 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
ÌÚשלם ÌÈÓzבתורה ‰È‰z »ƒƒ¿∆ƒ

e‰fL ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ השלימות את ¬»»¡…∆∆∆
משיגים ÈÓL¯˙הזו È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«

‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰"ÒL»»ƒ¿…«¬∆
עליהן  לעבור שלא ולהישמר להיזהר

,‰NÚ ˙BÂˆÓ Á"Ó¯ Ìei˜Â¿ƒ»»ƒ¿¬≈
‰È‰z ‰Ê È„È ÏÚLהאדםÌÈÓz ∆«¿≈∆ƒ¿∆»ƒ

ÏÚÂ ,LÙp‰ È¯·‡ ÏÎa ÌÏLÂ¿»≈¿»≈¿≈«∆∆¿«
‰Ê È„È המצוות בכל והקיום הזהירות ¿≈∆

‰Âek‰ ˙ÓÏL המטרה שהיא ƒ¿∆∆««»»
הבריאה של «»¿e‡˙pL∆ƒ‰והתכלית

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók) ‰"aw‰65 «»»¿«¬«««
שש' עמודי 'שוקיו הכתוב על במדרש

(B˙B‡¯·Ï ‰"aw‰ ˜˜BzLpL∆ƒ¿≈«»»ƒ¿
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈBzÁza66 הכי הנבראים שדווקא ««¿ƒ
יהיו  הגשמי הזה בעולם תחתונים

והשראת  אלוקות לגילוי ראוייה 'דירה'

ÂˆÓ‰השכינה. ¯qÁ Ì‡ ,ÌÓ‡»¿»ƒƒ≈ƒ¿»
˙Á‡ממצוותֿעשהda Ì‚t B‡ ««»«»

לאֿתעשה מצוות על שעבר eÎ',בכך
‰Âˆn‰ Èk ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆¡«ƒ«ƒ¿»
,‰·eLz‰ ˙ÂˆÓ ,'Bb ˙‡f‰«…ƒ¿««¿»
‰¯Bz ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«»

˙ÚbnL ÔÂÈk ,˙BÂˆÓe'ו'נוגעת ƒ¿≈»∆«««
ÈÁ·Ï˙ושייכת ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«

ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ נעלית שכאמור »…ƒƒ∆»…ƒ
מי  ולכן התורה, ממדריגת יותר

את  להשלים יכול פגם או שהחסיר

ידי  על החיסרון את ולתקן הפגם

Ó‡¯התשובה  ‰Ê ÏÚÂ67ÈÎ‡ ¿«∆∆¡«»…ƒ
,'Bb EÈÚLÙ ‰ÁBÓ ‡e‰ ÈÎ‡»…ƒ∆¿»∆

,ÈÎ‡ ÌÈÓÚt ÈzL בחינת כי ¿≈¿»ƒ»…ƒ
התשובה  מצוות קשורה שבה 'אנכי'

היא  הפשעים נמחקים ידה שעל

'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«»…ƒ¬»»
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ּׁשּנאמר  ּומה ּתֹורה. ׁשּבמּתן אלקי הוי' ְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאנכי

ּכי  הּיֹום, מצּו אנכי מצּו,68אׁשר ּׁשאנכי מה , ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ

ּבהּיֹום  היינּו והתקּׁשרּות, צוותא ְְְְְְְִַַַַָלׁשֹון

נאמר 69לעׂשֹותם  זה ועל כּו'. ּדוקא הּזה ּבעֹולם , ְְֱֲֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּזהּו ּדייקא, מּמ ּגֹו', מּמ היא נפלאת ְְְְִִִִֵֶֶַָֹלא

למעלה  ׁשהם יׂשראל נׁשמֹות מעלת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָמּצד

אנכי, לבחינת ׁשּמּגיעים ּכיון ּפלא, ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמּבחינת

ּובלבב ּבפי מאד הּדבר אלי קרֹוב ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹולכן

ּבפי הּׁשנה 70לעׂשֹותֹו, ּבראׁש ׁשֹופר ּבבחינת ּבפי וגם הּתֹורה, ידי על היינּו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ

כּו' הּתׁשּובה ענין הּוא ּובלבב הּׁשֹופר, קֹול ּוממׁשי הּתֹוקע ּפה ידי .71על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

חדא  ּוברגעא חדא ּבׁשעּתא ׁשהיא הּתׁשּובה ידי עֹוׂשין 72ועל יׂשראל הּנה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

נגאלין  הן ּומּיד ּתׁשמעּו73ּתׁשּובה ּבקֹולֹו אם הּיֹום האמיּתית 74, ּבּגאּוּלה , ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח ידי על ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהּׁשלימה
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ד.68)ובכ"מ. שם, פרשתנו א.69)לקו"ת כב, עירובין ובפרש"י. יא ז, א.70)ואתחנן מו, פרשתנו קצת 71)לקו"ת חסר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz ÔzÓaL EÈ˜Ï‡ בכוח ולכן אחת פעם רק 'אנוכי' נאמר שם ¡…∆∆¿««»

והמצוות. התורה שמצד חיסרון לתקן התשובה

,ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ ¯Ó‡pM ‰Óe שמדובר הדגשה בתוספת «∆∆¡«¬∆»…ƒ¿«¿«
'היום' ˆÈk68‡˙ÂÂעל ÔBLÏ ,EeˆÓ ÈÎ‡M ‰Ó חיבור , ƒ«∆»…ƒ¿«¿¿«¿»

ÌBi‰a eÈÈ‰ ,˙e¯M˜˙‰Â¿ƒ¿«¿«¿¿«
Ì˙BNÚÏ69‰f‰ ÌÏBÚa , «¬»»»«∆

‡Ï ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .'eÎ ‡˜Âc«¿»¿«∆∆¡«…
EnÓ ,'Bb EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿

,‡˜ÈÈc ואומר מדייק הכתוב «¿»
ובמיוחד  והמצוות התורה שכללות

'ממך', נפלאת לא התשובה מצוות

כדי  ישראל, מבני ואחד אחד מכל

ÏÚÓ˙להדגיש „vÓ e‰fL∆∆ƒ««¬«
‰ÏÚÓÏ Ì‰L Ï‡¯NÈ ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈∆≈¿«¿»

,‡Ït ˙ÈÁaÓ,לעיל ÔÂÈkכאמור ƒ¿ƒ«∆∆≈»
ÔÎÏÂ ,ÈÎ‡ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbnL∆«ƒƒƒ¿ƒ«»…ƒ¿»≈
והשייכות  ישראל של מעלתם מפני

ל'אנכי' ‰c·¯שלהם EÈÏ‡ ·B¯»̃≈∆«»»
,B˙BNÚÏ E··Ï·e EÈÙa „‡Ó¿…¿ƒƒ¿»¿«¬

EÈÙa70‰¯Bz‰ È„È ÏÚ eÈÈ‰ ¿ƒ«¿«¿≈«»

בפה, בדיבור ÏÚשנלמדת ‰M‰ L‡¯a ¯ÙBL ˙ÈÁ·a EÈÙa Ì‚Â¿«¿ƒƒ¿ƒ«»¿…«»»«
ÔÈÚ ‡e‰ E··Ï·e ,¯ÙBM‰ ÏB˜ CÈLÓÓe Ú˜Bz‰ ‰t È„È¿≈∆«≈««¿ƒ«»ƒ¿»¿ƒ¿«

'eÎ ‰·eLz‰71.'הזאת המצווה 'כי נאמר שעליה «¿»
‡„Á ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚLa ‡È‰L ‰·eLz‰ È„È ÏÚÂ72, ¿«¿≈«¿»∆ƒ¿«¿»¬»¿ƒ¿»¬»

עניין  כלומר אחד, וברגע אחת בשעה

כלל, זמן שיהוי דורש ≈p‰ƒ‰שלא
„iÓe ‰·eLz ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«

ÔÈÏ‡‚ Ô‰73 היא שהתשובה וכשם ≈ƒ¿»ƒ
הגאולה  כך עיכוב, וללא שהות ללא

הכתוב ובלשון מיד, ‡Ìהיא ÌBi‰«ƒ
eÚÓLz BÏB˜a74,,'היום' ¿ƒ¿»

‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc dkeq(iyily meil)

l dpeekd o`k mixkfendíéìâøa øeîàM äîdxn`y zepaxw - ©¤¨¨§¨¦
,dbibg inly ly weye dfg oebk ,milbxa mlek oia mewlgiy dxez
zlik`e zexer oke ,xeaiv itqen lye di`x zeler ly zexere

.ze`hg ixiry ly xyad
øîBì ãeîìz ,íéìâøä éøeîéàa úBåL úBøîLnä ìkL ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¤¨©¦§¨¨§¥¥¨§¨¦©§©

mW xB `Ed xW` l`xUi lMn LixrW cg`n ieNd `ai ike'àáe §¦¨Ÿ©¥¦¥©©§¨¤¦¨¦§¨¥£¤¨¨¨
BLôð úeà ìëa'd xgai xW` mFwOd l`,'úøLåmicnel o`kne §¨©©©§¤©¨£¤¦§©§¥¥

leki reawd xnynd oi`e ,lbxa cearl el xzen dvexy odk lky
dkfy oeiky ,lke`e wleg s`y ep` micinl `linne ,eilr akrl

.dlik`a mb dkf dcearaïk äðMä úBîé øàLa óà ìBëéodk lk - ¨©¦§¨§©¨¨¥
.cearle `eal lkei dvxiyøîBì ãeîìzweqtd zligza'`ai ike ©§©§¦¨Ÿ

ieNdéøòL ãçàî'Ey cnll ,'jixry cg`a' enk z`f miyxeceàì ©¥¦¥©©§¨¤Ÿ
ézøîàdvxiy odk lk cearle `eal lekiyìkL äòLa àlà ¨©§¦¤¨§¨¨¤¨

ïéñðëð ìàøNéepiid 'jixry cg`a'ãçà øòLamiler mlekyk - ¦§¨¥¦§¨¦§©©¤¨
:zg` xira mi`vnpe lbxl

milbxd ixeni`a zeey zexnynd lk :dpyna epipyíçì ÷eléçáe§¦¤¤
úBåL úBøîLnä ìkL ïépî ,ïðaø eðz :'eë íéðtälbxaíçì ÷eléça ©¨¦¨©¨¨¦©¦¤¨©¦§¨¨§¦¤¤

,íéðtä,zay lka epyi ixdy lbxd zeaegn aygp epi`y s` ©¨¦
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc dkeq(oey`x meil)

.dnvr.eäééîòè éàî:`xnbd daiynìäwä úà ìéä÷äáe' áéúëc ©©§©§¦§¦§©§¦¤©¨¨
Czòc à÷ìñ éàå ,'eòéøú àìå eò÷úzy dcedi iax zhiykäòé÷z ¦§§§Ÿ¨¦§¦¨§¨©§¨§¦¨

eäòeøzdevn,àéä úçà`le rewzl wx dxezd dxn` ji` §¨©©¦
y okzid ,rixdlãéáò àì àbìôe ãéáò äåöîc àbìt àðîçø øîà- ¨©©£¨¨©§¨§¦§¨¨¦©§¨Ÿ¨¦

driwz lky gken `l` ,dyri `l ivge dyri devndn ivgy
.dnvrl devn `id drexz lke dnvrl devn `idäãeäé éaøå§©¦§¨

y aiyn ,md zg` devn drexze driwzy xaeqdàðnéñì àeää©§¦¨¨
àúàc àeä àîìòawx `l` devn ly driwz dpi` ef driwz - §¨§¨©£¨

driwza ic oniqle ,l`xyi ipa l` xacl utg dyn didyk oniql
.calïðaøål wx driwzd zxhn mpn` ,miaiynå ,àeä àðnéñlkn §©¨¨¦¨¨§

ici lr `weec oniqd z` dyriy dxezd drawy xg` mewn
,driwzäåöî déeL àðîçøyie ,devnl dxezd dze` dzyr - ©£¨¨©§¨¦§¨

.envrl devn dyrn `ed lew lky dfn cenll
:`xnbd zxxanïéà ,àðäk áø øîàc àä àìæà ïàîkwiqtdlïéa §©¨§¨¨§¨©©©£¨¥¥

íeìk àìå äòeøúì äòé÷zïàîk .i`ce ,ef dkld xn` in zrck - §¦¨¦§¨§Ÿ§§©
kzhiyäãeäé éaøokle cg` devn dyrn od drexzde driwzdy §©¦§¨

oi` recn od zecxtp zeevny opaxk m`y ,odipia wiqtdl oi`
:`xnbd dywn .odipia wiqtdl)àèéLt (äãeäé éaø éàax ixacy ¦©¦§¨§¦¨

.dcedi iax zhiyl wx md `pdk
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המשך ביאור למס' סוכה ליום ראשון עמ' ב



יט
מכתב כללי 

)תרגום חופשי מאידיש(

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל
אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

ראש השנה נקבע ע"י הבורא – לא ביום בו נברא כלל העולם, אלא ביום בו נברא האדם – אדם 
הראשון.  

הסבר הדבר:

בבריאת האדם לא רק שהסתיימה כל הבריאה של ששת ימי בראשית, אלא היא גם באה לידי 
שלימות ומילוי.  

בכך הושגה שלימות הבריאה – לא רק משום שהאדם הוא היצור הנעלה ביותר, אלא יחד עם 
זאת, גם משום שהאדם הוא היצור שהוא מסוגל, הוא צריך, והוא עתיד, בסופו של דבר, להביא את 

כל שאר חלקי הבריאה לשלמותם הם.  

דבר זה מושג כאשר האדם מנצל במדה מלאה את כל כחותיו הוא ואת כל כחות הטבע – הן 
בעולם ה"דומם", הן בעולם ה"צומח" והן בעולם ה"חי" – למען הטוב והקדושה,  

כי על־ידי־זה מגיע כל נברא והבריאה בכללה לידי התאמה עם רצון הבורא.  

* * *

בריאת האדם שונה, בין השאר, במיוחד בכך ש"נברא יחידי", בניגוד לנבראים אחרים שנוצרו 
בכמות גדולה. 

דבר זה מורה ומדגיש לנו כי לאדם אחד ויחיד האפשרות להביא את הבריאה כולה לתכליתה 
ושלמותה, כשם שאדם הראשון עשה זאת. אדם הראשון, מיד לאחר בריאתו, ביום ראש השנה הראשון 

– דרש ואף השיג שכל ברואי עולם יכירו בשלטון הבורא, תוך הכרזה:  

בואו נשתחוה ונכרעה, נברכה לפני ה' עושנו – 

על־ידי "נשתחוה", על־ידי התבטלות עצמית, ורק על־ידי־זה מסוגל נברא להתאחד ולהתייחד 
עם הבורא, ובכך להשיג את השלימות הרמה ביותר. 

וחכמינו, זכרונם לברכה, מלמדים אותנו כי מאדם הראשון אנו לומדים ויודעים לגבי כל אדם: 
"לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך – נפש אחת כאילו עולם מלא". 

כלומר, לכל יהודי, גם בזמננו, בכל מקום ומצב בו יימצא – האפשרות המוחלטת )ומתוך כך 
גם ב"עולם  ולפעול אותו דבר  ביותר של שלימות,  ולהגיע לדרגה העילאית  גם – החובה( להתרומם 

מלא" – בבריאה כולה.  

* * *

הסבר הדבר: בקצרה ובאופן אחר קצת – ראה מכתב לר"ה תשי"ד, תשט"ז.
גם באה לידי שלימות: בחדא"ג מהרש"א )ר"ה כז, א(: כאילו לא נברא שום דבר קודם בריאת אדם. ועיין 

המשך זה היום דשנות תש"ד, תש"ט.
להביא את כל שאר: ראה ב"ר )פי"א, ו(: כל מה שנברא כו' צריכין עשי'. בלקו"ת נשא כו, ב.

לידי התאמה עם רצון: ראה אבות ספ"ו. יומא לח, א.
ש"נברא יחידי": משנה סנהדרין ספ"ד.

אדם הראשון, מיד: זח"ג ס"פ אמור. וראה ג"כ פרד"א פי"א.



כ

ראש השנה – יום בריאת האדם הראשון והיחיד – מזכיר לכל יהודי את התפקיד האמור, 

תפקידם,  את  ממלאים  שאינם  אלה  של  שבתירוצים  הנכונות  אי  את  מגלה   – השנה  ראש 
המתאימים  וההכשרה  החינוך  את  מהוריהם  קיבלו  ש"לא  או  העולם",  את  לשנות  אפשרי  ש"בלתי 

לכך", או ש"העולם כה גדול, ואילו הוא בודד ומה ביכלתו להועיל?"  

ראש השנה – מעניק כחות למילוי התפקיד, משום שביום זה מתחדשת כל הבריאה, מתחילה 
שנה חדשה, עם כחות מחודשים כביום של "ראש השנה" הראשון. 

וכפי תוכן וסדר התפלה שבראש השנה – והרי עצם הבקשה מוכיח כי אפשרי מילוי הבקשה 
וכי תפלה זו מסוגלת לעשות זאת – שכל יחיד מבקש בכל תפלה של ראש השנה: 

על העולם  "מלוך על העולם כולו . . וידע כל פעול כי אתה פעלתו" – ששלטון הקב"ה יוכר 
כולו, עד שכל פעול ויצור ידע כי הקב"ה יוצרו. 

* * *

היו זמנים בהם עורר הרעיון האמור – שלפיו מסוגל כל אדם "לשנות" את העולם – ספיקות, 
והיו דרושות לכך הוכחות וביסוסים וכו'. 

אך בתקופתנו אנו, אין צורך, למרבה הצער, לחפש הוכחות רבות לשכנע כי לולא הקב"ה שהוא 
מלך העולם ו"ה' מלך – תכון תבל בל תמוט" )=מלכותו מכוננת תבל שלא יתמוטט( – עלול אדם יחיד 

להרוס ר"ל את כל העולם. 

אם הדבר הוא כך בצד שהוא היפוכו של צד הטוב – ודאי, איפוא, שבצד הטוב מסוגל אדם 
יחיד לפעול במדה מרובה הרבה יותר. כי לאמיתו של דבר, הבריאה היא טובה בפנימיותה, ולכן היא 

נוטה יותר לטוב מלהיפוכו.  

* * *

יעזור ה' לכל אחד ואחת לקבל ביום ראש השנה החלטות איתנות ברוח ראש השנה, כאמור, 
ולקיים בפועל החלטות אלו בכל יום מימי השנה הבאה, 

- את "נשתחוה" לפני ה' המתבטא בכל הענינים של החיים היום־יומיים ע"י קיום מצוות ה'   
– עד ש"בכל דרכיך דעהו", 

- ויצירת דבר זה גם בעולם שמסביב   

לפי תוכנו של ראש השנה, שאינו רק תחלת השנה, אלא, בעיקר, ה"ראש" של השנה, וכשם 
שהראש מנהיג כל אבר של כל הגוף, כך צריכות ה"חיות" והחלטות "ראש השנה" למלא ולהנהיג את 

כל ימי השנה.  

ואז הגוף )השנה( כולו – בריא בכל המובנים.

בברכה לכתיבה וחתימה טובה

לשנה טובה ומתוקה

מ. שניאורסאהן

אי הנכונות: להעיר ג"כ מרמב"ם הל' תשובה פ"ה, וא"ו. קונטרס ומעין מי"ג ואילך.
וידע: ראה תניא ספ"ג.

כל פעול: עולם העשי' )סי' האריז"ל(.
ה' מלך: אמרו אדם ביום שנברא כשהמליך אותו וכל הבריות אחריו )פדר"א פי"א(.

מסוגל אדם יחיד: להעיר מקידושין מ, ב.
במדה הרבה יותר: ראה יומא לח, ב.

הבריאה היא טובה: בראשית א, לא. וראה מו"נ ח"ג פכ"ה )ופי"ג(.
"בכל דרכיך דעהו": ראה טושו"ע או"ח סרל"א.

ה"ראש": עטרת ראש בתחלתו.

אגרות קודש



כי

.c"kyz'd ,lel` c"k ,miavp zyxt 'b mei zgiy .c"qa
- תחיינה רבקה" ו"בית תמימים" "תומכי ישיבת של לעסקניות -

מוגה  בלתי

מוותר ‡. שהקב"ה הזמן מתחיל שאז הסליחות, בימי ראשֿהשנה, לפני ספורים ימים אנו עומדים
של  ברכתו את לקבל הדרך הכנת וזוהי החולפת, בשנה להשלימם סיימו שלא הענינים כל על ומוחל

טובה. לשנה טובה וחתימה לכתיבה החדשה, לשנה הקב"ה

מבאר ·. הזקן נצבים:1רבינו פרשת היא ראשֿהשנה קודם לעולם שקורין שהפרשה

היום  אותך הקים למען גו' בברית לעברך גו' אלקיכם ה' לפני גו' נצבים "אתם היא: הפרשה התחלת
עמהם  וכורת עם, בתור אליו אותם לוקח והקב"ה ה', לפני עומדים ישראל שבני והיינו, וגו'", לעם לו

ישראל. בני נמצאים שבהם המקומות וכל הזמנים כל על נצחי, באופן ברית,

לפני  ישראל בני שעמידת בפסוק נאמר - ישראל ובני הקב"ה בין ברית לכריתת והכנה התחלה ובתור
בבני  שיש השונים הסוגים את בפסוק ומונה ביחד, כולם כולכם", ד"נצבים.. באופן להיות צריכה הקב"ה
עציך" "חוטב פשוטות: הכי במלאכות שעוסקים לאלו עד ישראל, בני מנהיגי מ"ראשיכם", ישראל,

אחד" "כאיש הקב"ה לפני ועומדים יחדיו מתאחדים ישראל בני כל וכאשר מימיך"; זה 2ו"שואב הרי -
המצטרך. בכל הקב"ה של ברכתו להמשכת כלי ונעשה הדרך את מכין

הבנה ‚. לא ואפילו עשירות, לא - הוא ישראל בני כל את ומשוה שמאחד - והעיקרי - הדברים אחד
יתברך, רצונו הוא שכך בגלל רק בעצמו, הקב"ה עם מתקשרים ישראל שבני ההתקשרות אלא והשגה,

ורצונו. בקשתו את למלא עצמם על ומקבלים

מימיך", "שואב עד מ"ראשיכם" קטן, עד מגדול ישראל, בני כל ומשתווים מתאחדים זה בענין
עצמם. לבין בינם וההתאחדות השלום עלֿידי  הקב"ה, עם שלום אצלם נעשה ועלֿידיֿזה

אחד"וכדי  "עם להיות זה, ומצב למעמד מוכנים שיהיו הילדים, את העתיד, דור את זו ברוח ,3לחנך
אחד" "ה' את עצמו על אחת"4שמקבל "תורה לימוד עלֿידי "ושננתם 5, הציווי ניתן זה על הנה -

להם.6לבניך" שמראים הדרך לפי יתנהגו יגדלו , שכאשר כך זו, ברוח מקטנותם הילדים את לחנך ,

שנקראים  כפי (או רבקה" "בית ובתיֿספר תמימים", "תומכי ישיבות של העיקריות מהמטרות גם וזהו
לאותו  שייכים שהם שידעו כזו, ברוח מקטנותם וילדות ילדים לחנך - יצחק") יוסף "אהלי מדינות: בשאר
ועלֿידי  שלאחריֿזה, השנים אלפי משך כל על התורה את מהקב"ה קיבלו סיני בהר שעמדו מאז אשר עם,

המצטרך. בכל הקב"ה של ברכותיו את מקבלים שבתורה, הענינים כל וקיום התורה לימוד

ברוח „. ישראל ילדי שמחנכים במוסדות שתומכים אלו לכל שיש והשכר הזכות גודל גם מובן ומזה
זו. ברוח שלהם הילדים את ומחנכים שלהם הבתים את שמנהלים העיקר, על נוסף זו,

בדרך  הילדים חינוך של הקודש עבודת את להמשיך יחד, ולכולכן מכן, אחת לכל השםֿיתברך ויעזור
אחת  לכל המצטרך, בכל מהקב"ה ולהתברך טוב, רוח ומצב שמחה בריאות, מתוך והחסידות, היהדות

יחד, ולכולכן משפחתה, כל ועבור עבורה 

ועד  הענינים, פרטי בכל ומתוקה טובה לשנה בעצמו הקב"ה עלֿידי ולהחתם להכתב - ולכלֿלראש
משיח. עלֿידי לגאולה שנזכה

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה יחד, ולכולכן מכן, אחת לכל יתן שהקב"ה - אסיים ובזה
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מוגה  בלתי

וגו'‡. שבטיכם ראשיכם אלקיכם ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם היא: השבוע פרשת התחלת
היום" עמנו פה איננו אשר ואת גו' היום עומד עמנו פה ישנו אשר "את מימיך", שואב עד עציך .1מחוטב

רבינו  שכתב כמו – לראשֿהשנה שייך זה תורה'וענין ב'לקוטי לעולם 2הזקן קורין זו פרשה "הנה :
ליום  זכרון מעשיך תחילת היום "זה כי ראשֿהשנה, על דקאי "היום", במלת ומרומז ראשֿהשנה, קודם

שבטיכם 3ראשון" ראשיכם הוי'.. לפני עד זה ביום הראשון במקורם ומתעלים נצבים נשמות ניצוצי שכל ,
האדם  בנפש מדריגות עשר שיש שכמו מדריגות, עשר הכתוב פירט מימיך, שואב עד עציך מחוטב וגו'
מדריגות, לעשר שנחלקת שלימה.. אחת קומה הם ישראל כל הנה כך מדות, וז' שכלים ג' דהיינו

כאחד". לאחדים להיות חוצבם.. במקור למעלה המדריגות.. כל מתעלים ובראשֿהשנה

הכנה רק לא היא ראשֿהשנה קודם נצבים פרשת שקריאת מובן, הכנה uegnyומזה אלא להענין,
ולא  ישראל, בני כל של האחדות הוא ראשֿהשנה של שענינו והיינו, עצמו, מהענין חלק שהיא אמיתית

בא" ודור הולך ("דור זה שבדור ישראל בני השנים 4רק שבכל ישראל בני גם אלא זה, ובראשֿהשנה (
ושלאחריֿזה. שלפניֿזה הדורות ובכל

בזה:·. והביאור

ז"ל  רבותינו כמאמר – הוא ראשֿהשנה של מלכיות..5ענינו בראשֿהשנה לפני אמרּו הקב"ה.. ְְִַָ"אמר
על  בהוספה (שבאה מוסף תפילת רק לא - התפילות עלֿידי וכן בשופר". ובמה עליכם.. שתמליכוני כדי
שופר, תקיעת שלפני בתפילות גם אלא שופר, תקיעת שלאחרי היום) קדושת מצד יום, שבכל התפילות ג'
כולו  העולם על "מלוך מבקשים: שבהם - ראשֿהשנה דליל ערבית תפילת ולפניֿזה שחרית, תפילת
אשר  כל כו' יצור כל כו' פעול כל וידע ארצך, תבל יושבי כל על עוזך גאון בהדר והופע כו' בכבודך

האריז"ל  בסידור (וכמבואר וכו'" באפו והיינו,6נשמה בריאהֿיצירהֿעשיה, עולמות ג' על שקאי
בשם  וחותמים העשיה), עולם גם כולל העולמות, בכל יתברך מלכותו התגלות שתהיה היא שהבקשה
ברכות  "ספק שהרי זאת, פועלים שבוודאי מוכח שמזה - כו'" הארץ כל על מלך ה' אתה "ברוך ומלכות

רבינו להקל  שכתב (כמו כו'" שביקשנו מאחר כלל ספק שום כאן אין אלא לבטלה, ברכה חשש משום
התשובה' ב'אגרת ).7הזקן

חסידות  בדרושי ולהמשיך 8וכמבואר לעורר וצריך לקדמותם, הדברים כל חוזרים שבראשֿהשנה
רק  לא - גופא ובזה יתברך, עצמותו בבחינת שהוא כפי הראשון ומקורם משרשם הענינים כל את מחדש

ראש' ב'עטרת (כמבואר הפרט אל הכלל מן ב'אגרת 9המשכה כמבואר חדשה, המשכה גם אלא ,(
מימי 10הקודש' עדיין מאיר היה שלא יותר עליון ומחודש.. חדש אור ומאיר.. יורד ושנה שנה ש"בכל

כזה". עליון אור עולם

יש  אלא זה, ובראשֿהשנה זה בדור שנמצא ישראל בקהל די לא - כזו נעלית המשכה לפעול וכדי
עמנו.. פה ישנו אשר את כולכם.. היום נצבים "אתם הדורות: שבכל ישראל בני דכל בהתאחדות צורך

גו'". פה איננו אשר ואת

האחדות  - פרט בדרך האחדות עלֿידי נפעלת הדורות שבכל ישראל בני של האחדות ענין וכללות
מדריגות, לעשר שנחלקים שביניהם הדרגות חילוקי שלמרות והיינו, זה, בדור ישראל בני כל של
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כאחד"; לאחדים "להיות יחד  כולם מתאחדים מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם
נפשו. כחות עשר כל את ולאחד לקבץ שצריך מישראל, פרטי איש בכל ועלֿדרךֿזה

יותר:‚. ובעומק

מהתחלקות. שלמעלה פשיטות של באופן שהוא יתברך עצמותו מבחינת היא דראשֿהשנה ההמשכה
"כולכם", - התאחדות של ענין אצלם גם להיות צריך זו, המשכה לפעול יוכלו ישראל שבני כדי ולכן,

וגו'". שבטיכם ד"ראשיכם המדריגות פרטי מהתחלקות למעלה

מהתחלקות  שלמעלה ה'יחידה' בחינת מצד להיות צריכה שעבודתו - מישראל אחד בכל ועלֿדרךֿזה
מאדך" "בכל מבחינת גם שלך"11(למעלה "מאד והגבלה,12, ממדידה למעלה זה הרי אצלו שרק היינו, ,

הזקן  רבינו פירוש כידוע והגבלה), במדידה עדיין זה הרי חבירו לגבי הגמרא 13אבל בנוגע 14בדברי
תשובה  "בחינת יחידה", בחינת "פירוש ליחיד", "כאן הכיפורים, ליום ראשֿהשנה שבין הימים לעשרת

עולם". של ליחידו ד'יחידה'

גיסא: ולאידך

למטה  שיומשך באופן להיות צריך זה הרי - העצמּות" "ּפׁשיטּות מבחינת היא שההמשכה ְְִַָלמרות
וכו' "מלוך שמבקשים: כפי דוקא.rtedeבגילוי, גלוי באופן ארצך", תבל יושבי כל על עוזך גאון בהדר

כידוע  - הממשלה ענין ולא דוקא, המלוכה ענין את שמדגישים הטעם גם ביניהם,15וזהו החילוק
כמאמר  דוקא, ברצון היא מלוכה ואילו בעלֿכרחו, היא עליהם",16שממשלה קיבלו ברצון "ומלכותו

הפנימיים. הכחות מצד גם בהתגלות להיות שצריך והיינו,

כמו  עשר, במספר שנכללות המדריגות, פרטי בכל צורך יש - בגילוי למטה ההמשכה שתהיה וכדי
שבקדושה  דבר עשר 17בכל וכן הנפש, כחות עשרה מישראל, אחד שבכל המדריגות עשר והיינו, ,

מימיך". ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, שבכללות המדריגות

- העצמּות" ב"ּפׁשיטּות והתאחדות התכללות של באופן להיות צריכים המדריגות פרטי שכל ְְִַָאלא,
כאחד". "לאחדים

"לאחדים„. הלשון בדיוק לומר כיון kויש ד"אחד", הענין בדוגמת רק שזהו - הדמיון בכ"ף אחד",
"יחיד" דבחינת האחדות .18מ"אחד"dlrnlyשזוהי

הזקן  לרבינו הצדקה הוי' לך דיבורֿהמתחיל במאמר המבואר מזמן 19ועלֿדרך לא ונדפס )20(שחזר
חשיבי כלא כו' ארעא דיירי "כל הלשון "21קמיה"בדיוק ,kהם מקורם "דלגבי ממש", "לא ולא ,l`לא"

לא, בבחינת ביטולם אין אליו, נערוך שלא קמיה הנקרא עצמיות בחינת לגבי אבל וזיו, אור כדוגמת
אלא ועלול, עילה ש"kבערך והיינו, לבד", משל בבחינת עילתו לגבי עלול ביטול דוגמת כמו לא"kלא,

ביטול xzeiהוא dlrp אפילו עליו לומר שייך שלא עד לגמרי, המציאות בהעדר שהוא "לא", מאשר
ש" בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה למעליותא. - הדמיון בכ"ף "כלא", אלא "לא", הואkהתואר dlrnlאחד"

"יחיד". כמו - מ"אחד"

שנמשך ‰. ובאופן העצמות", "פשיטות מבחינת היא דראשֿהשנה שההמשכה - בזה הענין וכללות
בגלוי. למטה

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק לשון להיות 22ועלֿדרך שצריכה לחסידות, לראשֿהשנה בנוגע
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כפשוטו. לראשֿהשנה בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה להתפשטות. בנוגע גם אלא לעצם, בנוגע רק לא שלימות

ומאן  חיי, בבני ובגשמיות, ברוחניות ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה שזוכים - ובפשטות
מזוני  יהיב - חיי רויחי.23דיהיב ומזוני ,

***

.Â כי הסליחות, ימי עם גם קשור גו'" כולכם היום נצבים "אתם קורין שבו הזה ֿ קודש השבת יום
יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה לכך הפזמון 24נוסף גם הרי הסליחות, ימי לכל הברכה נמשכת שממנו ,

השייכות  מודגשת שבזה מנוחה", "במוצאי הוא: הפזמונים) כל את (שכולל הסליחות באמירת הראשון
השבת. ליום הסליחות ענין של

האחרונים  דברי שעלֿפי "אשרי", אמירת לאחרי - הסליחות התחלת ב'רוח 25והנה, דבריהם שכתבו
הזקן  אדמו"ר (כדברי "אשרי"26הקודש' שאומרים כמו לסליחות, הקדמה זו הרי חיים, אנו ומפיהם (

הפנים" בושת ולנו הצדקה הוי' "לך היא: - תפילה כל .27קודם

ראשית  דאיןֿסוף "מלכות היינו הצדקה" הוי' ש"לך הנ"ל, הצדקה הוי' לך בדיבורֿהמתחיל ומבואר
ש"לנו  עלֿידי זה הרי זו לבחינה להגיע וכדי ברוךֿהוא", איןֿסוף ועצמות מהות והוא כו' הקו הארת
שיתבייש  וכל מעצמותו, ויתבייש ביותר, מקומו תפיסת העדר יהיה יותר הקרוב כל "כי הפנים", בושת
יוכל  לא  הפנים, והארת שבנפשו התענוג בבחינת אשר האמיתי, וביטולו העדרו הוא מעצמותו יותר

וכו'". הפנים בושת בבחינת שיתקרב כמו להתקרב..

.Ê:בזה והענין

יתברך  עצמותו שמצד לפי - היא ברוךֿהוא" איןֿסוף ועצמות ל"מהות הצדקה" הוי' ד"לך השייכות
שאינה  שאף מתנה, בתורת לא ואפילו העבודה, על שכר בתורת ולא צדקה, בתורת הענינים כל נמשכים

מתנתא" ליה יהיב הוה לא לנפשיה נייחא ליה דעביד לאו "אי הרי העבודה, צדקה,28שכר מהֿשאיןֿכן ,
הנותן  מצד כיֿאם לנפשיה"), נייחא ליה ש"עביד באופן לא (אפילו הזולת מצד מחוייבת אינה שנתינתה

בלבד.

בשל"ה  גבוה 29וכמבואר צורך היא אם העבודה, ענין לכללות ז"ל 30בנוגע רבותינו וכמאמר "מה 31,
ומעשים  מצוות מסגלין שישראל מה כל כך לבעליה, מסגלת - מסגלת שהיא מה כל הזאת, הדבורה

כו'" להקב"ה לו איכפת ש"מה באופן שזהו או שבשמים", לאביהם מסגלין הם - החילוק 32טובים שזהו -
תפיסת  אין ששם יתברך, עצמותו לבחינת העבודה, לענין מקום תפיסת יש ששם הגילויים, בחינת בין

צדקה  בתורת הן ההמשכות וכל לעבודה, .33מקום

בשביל  הוא הגילוי ענין שהרי הזולת, מציאות עם קשורה הגילויים שמדריגת - בזה הענין וכללות
פועל  חסר כח אין למעלה הרי בפועל, ולא בכח רק הוא הגילוי כאשר שגם (ועד, יש 34הזולת ולכן ,(

כל  ולכן הזולת, למציאות מקום תפיסת אין יתברך עצמותו מצד ורק הזולת; למציאות מקום תפיסת
בלבד. צדקה בתורת אלא אינן ההמשכות

שכתוב  מה גם הקודש'35וזהו ב'אגרת ומבואר מאד", מצוותך ולא 36"רחבה "מצוותך", הלשון דיוק
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.248 וע' 246 ע' שלום תורת סה"ש בתחלתו). יום"
ב.23) ח, תענית - חז"ל ל' ע"פ
א.24) פח, ב. סג, זח"ב
בפיסקא 25) - לסליחות ומקורות טעמים בליקוט הנסמן ראה
אשרי.

יום"26) ב"היום (נעתק א'שפה ס"ע ח"ג תער"ב המשך ראה
וש"נ). שכד. ע' היומן רשימת - מנחם ובתורת שבט, ו

ע'27) ח"ט .153 ע' ח"ו מנחם תורת גם וראה ז. ט, דניאל
ועוד. .187

א.28) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה

ואילך).29) ב (כט, הגדול שער
בתחלתו.30) העבודה חלק עבוה"ק ראה
סע"ד.31) כח, ראה לקו"ת וראה ו. פ"א, דב"ר
רפמ"ד.32) ב"ר
וש"נ.)33 ואילך. 324 ע' ח"ד מנחם תורת גם ראה

מצות 34) להצ"צ בסהמ"צ ונת' הובא פ"ג. שי"א פרדס
ובכ"מ. א). נח, (דרמ"צ פי"א אלקות האמנת

צו.35) קיט, תהלים
סי"ז.36)



כה c"kyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay zgiy

ובעצמו  בכבודו שהקב"ה מה ממש, ה' מצות שהיא הצדקה "מצות על דקאי רבים, לשון "מצוותיך",
ז"ל  רבותינו אמרו הרי דלכאורה, - כו'" תמיד ועלֿדרךֿזה 37עושה ומתפלל, תפילין מניח שהקב"ה

(ששם  הגילויים בחינת מצד הוא המצוות שאר כל שקיום הוא, הענין אך - המצוות? כל לקיום בנוגע
"מצות  היא בלבד) הנותן מצד ורק אך (שנעשית הצדקה מצות ואילו הזולת), למציאות מקום תפיסת יש

יתברך. עצמותו מבחינת ממש", ה'

.Á היתה הבריאה שבתחילת אלא בראשֿהשנה, היא הצדקה" הוי' ד"לך ההמשכה כללות והנה,
הוא" חסד חפץ "כי מצד זו מילתא 38המשכה תליא דלתתא באתערותא עכשיו, ואילו עלֿידיֿזה 39, –

הצדקה", הוי' ד"לך להמשכה הכלי שזהו לגמרי, מקום תפיסת העדר של באופן הפנים", בושת ש"לנו
בלבד. הנותן מצד צדקה, בתורת שבאה - יתברך עצמותו שמצד ההמשכה שהיא

שכתוב  מה "דכא 40ועלֿדרך היותו מצד שדווקא והיינו, רוח", ושפל דכא ואת אשכון, וקדוש "מרום
וקדוש". "מרום בחינת להשראת כלי הוא הרי רוח", ושפל

התורה  דקיום העבודה בכללות מאומה חסר לא כאשר גם הוא הפנים" ד"בושת שהענין ולהעיר,
דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה גם כולל כו', והדקדוקים הפרטים בכל .41ומצוות

ז"ל  רבותינו מאמר כרשע",42ועלֿדרך בעיניך היה אתה, צדיק לך אומרים כולו העולם כל "אפילו
לך  ש"אומרים שזה לומר צריך כן ועל שקר, של ענין לשלול צריכה אינה שבעלֿפה שתורה מובן, והרי

לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר ש"לא בלבד זו שלא והיינו, אמיתי, ענין הוא אתה" אלא 43צדיק ,
בתניא  ממנו 44כמבואר הצואים הבגדים בהסיר גמור.. טוב להיות נהפך "שהרע צדיק, מדריגת בפירוש

כרשע". בעיניך "היה ואףֿעלֿפיֿכן כו'", הזה עולם תענוגי שהם

כו'. דדקות בדקות ערכם, לפי התשובה ענין להיות צריך צדיקים אצל שגם - בזה הענין וכללות
ומעלתו, ערכו לפי חוטא הוא יותר מחבירו הגבוה שכל יותר, עילאה לתשובה צריכים "המה ואדרבה:
הבהמה  שדרך כלֿכך, יפלא לא ההיכל, לנקות שצריכים הגם המלך, בהיכל המטנפת בהמה עלֿדרךֿמשל

וכו'" ההיכל מן לזורקו המלך חמת ותבער יפלא, מאד המתטנף, אדם אבל כו'. מאמר 45בכך ועלֿדרך ,
ז"ל  כו'".46רבותינו בגדו על רבב שנמצא "תלמידֿחכם

יהיה  יותר הקרוב "כל ואדרבה, נעלות, במדריגות גם ששייך הפנים", בושת ד"לנו הענין גם וזהו
כו'". מעצמותו יותר שיתבייש ביותר.. מקומו תפיסת העדר

.Ë:"כאחד "לאחדים כולכם", היום נצבים ד"אתם הענין עם גם זה לקשר ויש

ההמשכה  נעשית מהתחלקות, שלמעלה באופן ההתאחדות שעלֿידי ג) (סעיף לעיל נתבאר
עציך" "חוטב עם להתאחד יוכלו שבטיכם" ש"ראשיכם כדי אמנם, העצמּות". מ"פשיטות בראשֿהשנה

הביטול. ענין אצלם להיות צריך מימיך", ו"שואב

מלמעלה  מימיך", שואב ועד עציך מחוטב וגו' שבטיכם "ראשיכם הכתוב סדר גם יובן ועלֿפיֿזה
הביטול  בענין הצורך את להדגיש  כדי - למעלה) דמלמטה בסדר למנותם צריך היה שלכאורה (אף למטה

מימיך". ו"שואב עציך" "חוטב עם שמשתווים שבטיכם", ד"ראשיכם

מימיך" ושואב עציך "חוטב עם שבטיכם" ד"ראשיכם שבהתאחדות הביטול שענין ונמצא,
- העצמּות" מ"פשיטות דראשֿהשנה להמשכה באים הפנים"שעלֿידיֿזה ד"בושת הענין עלֿדרך הוא

הצדקה". הוי' ד"לך להמשכה באים שעלֿידיֿזה
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שמו"ר 37) (תפלה). רע"א ז, (תפילין). סע"א ו, ברכות ראה
ועוד. (מצוות). ט פ"ל,

יח.38) ז, מיכה
ובכ"מ.39) ב. מז, פרשתנו לקו"ת
טו.40) נז, ישעי'
ספ"ג.41) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

בתחילתו.42) בתניא הובא סע"ב. ל, נדה
הבינוני).43) למדריגת (בנוגע רפי"ב תניא
ספ"ט.44)
עדר.45) ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי
רע"א.46) קיד, שבת
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ז"ל  רבותינו מאמר תוכן גם שנאמר 47וזהו בסופה, מתעשרת בתחילתה שרשה שנה מראשית 48"כל
עצמן  עושין "שישראל הביטול, עלֿידי דוקא נמשך העשירות שענין היינו, כו'", כתיב מרשית השנה,

שנאמר  כענין ותפילה, תחנונים לדבר בראשֿהשנה רש"49רשין ידבר .50תחנונים

הביטול  מאשר יותר עוד הוא מימיך" ו"שואב עציך" ל"חוטב בהשתוות שהביטול להוסיף, ויש
רשין". עצמן ש"עושין

דבר" לכל "שתאב "אביון", - נמוכה הכי להדרגא עד דרגות, כמה יש העניות שבענין - .51ובהקדמה
מי  הוא מזה ולמטה הביטול. תכלית עדיין זה אין ובמילא, כו', תקוה לו יש - "אביון" אפילו אמנם,

רבו" קנה עבד שקנה "מה כל שהרי כלל, לעצמו מציאות שאינו ה"עבד", שזהו - תקוה לו ,52שאין
מקודשת  אינה - שתשתחררי לאחר לי מקודשת את הרי לשפחה .53והאומר 

משה  בימי להתגייר כנענים "שבאו רש"י שמפרש כפי מימיך", ו"שואב עציך" ד"חוטב הענין גם וזהו
שנשארו והיינו, מים", ושואבי עצים חוטבי משה ונתנם יהושע.. בימי גבעונים שבאו לבני micarכדרך

.54ישראל 

ד"עושין  מהביטול יותר הוא מימיך" ו"שואב עציך" ל"חוטב שבהשתוות שהביטול נמצא, ועלֿפיֿזה
מאשר  יותר עוד הביטול בתכלית שהם עבדים הם מימיך" ו"שואב עציך" ש"חוטב כיון רשין", עצמן
כאחד". "לאחדים ד"כולכם", באופן עמהם גם מתאחדים ואףֿעלֿפיֿכן שבעני, נמוכה היותר הדרגא
הוי' ("לך העצמּות" מ"פשיטות דראשֿהשנה ההמשכה נעשית הפנים") ("בושת זה ביטול עלֿידי ולכן

הצדקה").

ומיד  תיכף אלא אחדים, רגעים אפילו להמתין צריך שלא ובאופן בסופה", ד"מתעשרת הענין גם וזהו
שופר  תקיעת (לאחרי השנה העצמי 55בתחילת מרחב המשכת ענין שהוא העשירות, ענין נמשך (56,

וברוחניות. בגשמיות

***

.È גו'57מאמר נצבים אתם .58דיבורֿהמתחיל

***

.‡È(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ואחרֿכך התלמידים, אחד של ברכות" "שבע נערך המאמר, (לאחרי

ועל  הראשון, אדם ברוא יום היה הראשון ראשֿהשנה שהרי ראשֿהשנה, עם גם קשור הנישואין ענין
מקדם". בגןֿעדן יצירך "כשמחך הנישואין: בברכות נאמר זה

ב'טור' וכדאיתא שמחה, של ענין להיות צריך שבראשֿהשנה גם לבנים 59וזהו לובשים "ישראל.. :
כו'", נס להם יעשה שהקב"ה שיודעין לפי בראשֿהשנה, ושמחין ושותין ואוכלין לבנים.. ומתעטפים

גדר  שפורצת השמחה עלֿידי דוקא פני 60ואדרבה, ש"באור ובאופן בדין, וזוכים הגדרים כל את פורצים ,
חיים" .61מלך
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ע"ב.47) ריש טז, ר"ה
יב.48) יא, עקב
כג.49) יח, משלי
שם.50) ר"ה פירש"י
יד.51) כד, תצא ד. טו, ראה ו. כג, משפטים פירש"י
ב.52) פח, פסחים
וש"נ.53) (במשנה). א סב, קידושין
סע"א.54) עט, יבמות - מחוטב ד"ה פירש"י ראה
תכא.55) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי סז. ע' לוי"צ תורת ראה

וש"נ. ואילך. 64 ס"ע ח"א תנש"א התוועדויות
בתחלתו.56) אעת"ר סה"מ ראה

(57278 ע' חמ"א מנחם תורת וראה לידינו, הגיע לא לע"ע
(המו"ל).

ולאחרי 58) החסידים, אחד התעלף המאמר אמירת בעת
אודותיו, הרופא את שליט"א אדמו"ר כ"ק כששאל המאמר,
כ"ק  אמר גארניט", "ס'איז באמרו: טוב, במצב שהוא ָוהשיב,
(ברכות  לרפאות" לרופא "רשות נתנה התורה שליט"א: אדמו"ר
אכן  זה הרי דבר, שום שזה אומר הרופא וכאשר וש "נ), סע"א. ס,

דבר. שום
סוסתקפ"א.59) או"ח
ועוד.60) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ
ובכ"מ.61) ואילך. א צג, מסעי לקו"ת וראה טו. טז, משלי
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.·È ללימוד בנוגע גם חשבוןֿנפש בעריכת הצורך אודות לעורר יש השנה, לסיום בסמיכות בעמדנו
התורה.

השבוע  בפרשת שכתוב במה הפירושים תיווך לא 62ובהקדם היום, מצוך אנכי אשר הזאת המצוה "כי
וגו": מאד הדבר אליך קרוב כי  וגו' היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת

תורה' ב'לקוטי מבאר הזקן דלעיל 63רבינו התשובה, על "קאי גו'" הזאת המצוה "כי שכתוב שמה
צדק':כתיב64מיניה  ה'צמח ובהגהת כו'". מצוך שאנכי מי אנכי אשר המצוה והיא ה'.. אל תשוב כי

מצות  על קאי הזאת המצוה כי דפסוק הרמב"ן, בשם התשובה' מ'שער א פרק חכמה' ב'ראשית כתב "כן
התשובה".

מדברי  ולא הרמב"ן", בשם חכמה.. מ"ראשית זה פירוש שמביא צדק' ה'צמח בדברי לדייק [ויש
עצמו  "והנכון,65הרמב"ן מוסיף, ואחרֿכך כולה", התורה כל "על שקאי תחילה מפרש עצמו הרמב"ן כי -

המצוה אבל היום, מצוך אנכי אשר המצוה כי יאמר התורה כל על כו'",z`fdכי הנזכרת התשובה על
התשובה]. על שקאי הרמב"ן שבדברי השני הפירוש את רק מביא חכמה' ב'ראשית ואילו

כמובן  שברמב"ן), הראשון (כהפירוש ומצוות התורה כללות על שקאי הפירוש גם ישנו לזה, ונוסף
בעצמו  הזקן רבינו עלֿידי נכתב הוא (שגם התניא ספר של השער" ב"דף הזקן רבינו שכתב ממה )66גם

(בגימטריא  י"ז ובפרק כו'"; מאד קרוב הוא איך היטב לבאר מאד.. הדבר אליך קרוב כי פסוק על "מיוסד
האהבה.67"טוב" ענין על קאי ש"בלבבך" מבאר (

עירובין  במסכת הגמרא פירוש גם ישנו התורה.68וכמוֿכן לימוד על במיוחד שקאי

הנ"ל  הפירושים כל בין לתווך מצות 69ויש שגם כיון אבל התשובה, מצות על אמנם קאי שהפסוק -
ושופרות  זכרונות מלכיות פסוקי שאומרים בראשֿהשנה, [וכמודגש התורה מן נלקחת כדי 5התשובה ,

התורה  מן ראיה גו'"70להביא קרוב כי גו' נפלאת "לא התשובה על שכתוב שמה לומר, צריך כן על ,[
המצוות, על גם קאי ובמילא גו'"), קרוב "כי התשובה על לומר איֿאפשר כן, לא (דאם התורה על גם קאי

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול המצוות,70שהרי לכל השורש שהיא האהבה, ענין ובמיוחד כולל ,
קטן' ב'חינוך ל"סור 71כמבואר ויסוד שורש היראה ורחימו, דחילו הן ויסודותיה ה' עבודת ש"שרשי

כו'". טוב" ל"עשה והאהבה מרע",

התשוב  ענין ישנו כאשר - לפועל בנוגע הפירושים דכל אהבה והתיווך מתוך התורה לימוד על ה
לימוד  היה כיצד חשבוןֿצדק לערוך צריך זה ובשביל החסידות), תורת גם שלומדים (עלֿידיֿזה ויראה

השנה. כל במשך התורה

הישיבה  לתלמידי בחינות עריכת אודות לעורר יש השנה בסיום בעמדנו והן 72ולכן, בנגלה הן ,
בחסידות.

.‚È:ולהעיר

ש"גזירה  ובגלל הלימודים, זמן בסוף לתלמידים בחינות עריכת אודות שנים כמה לפני דובר כבר
הדבר. הועיל לא מזה ויותר הראשונה, בשנה כן עשו גזרתי"...

בלשון  זאת לכנות בדייקם - "בחינות" שעורכים היתכן בטענות: אלי שבאו כאלו שהיו אלא עוד, ולא
החסידות?!... בתורת - "עגזעמס" המדינה: בשפת אומותֿהעולם
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יאֿיד.62) ל,
ג.63) מה, פרשתנו
יו"ד.64) שם,
(65.24 הערה 112 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
וש"נ.66) .285 ע' חל"ח מנחם תורת גם ראה
(67.54 ע' תש"ד סה"מ ראה

מעבר 68) "ולא שם: הגמרא דברי סיום גם נזכר - רע"א. נה,
בתגרים". ולא בסחרנים לא תמצא לא היא, לים

ואילך.69) 171 ע' חל"ד לקו"ש גם ראה
וש"נ.70) ב. מ, קידושין
פ"ד.71) תניא גם וראה בתחילתו.
הכולל.72) אברכי ע"ד גם נזכר אחרת ברשימה
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מסויים: ענין אצלי נתחוור ואז

אדמו"ר  מו"ח כ"ק לי סיפר כ"ק 73פעם אביו, עלֿידי תמימים" "תומכי ישיבת התייסדות אודות
בנגלה  גדול שהיה - החסידים אחד טען לכן, שמקודם תרנ"ז, בשנת נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר
אדמו"ר  כ"ק אביו, מאוהל שחזר ולאחרי בחסידות?!... "וואלאז'ין" להכניס היתכן - ובעבודה ַָובחסידות

הנ"ל. מהטענה להתפעל מבלי הישיבה, את לייסד החלטתו על הודיע נשמתוֿעדן, מהר"ש

אך  אלי; זה דבר ונוגע שייך מה זה, סיפור אדמו"ר מו"ח כ"ק לי מספר מדוע הבנתי לא בשעתו,
הדבר... לי נתחוור לבחינות, בנוגע בטענות אלי באו כאשר

וההצלחה  התועלת גודל את ראו ואחרֿכך הישיבה, את וייסדו מהטענות התפעלו לא שאז כשם ובכן:
הבחינות. אודות לעיל להאמור בנוגע גם הוא כן - כו'

כניסה  כמו אלי, הקשור בכל אבל לרצונו; בניגוד דבר לעשות מישהו לחייב 'בעלֿהבית' אינני -
הנ"ל. הבחינות בעריכת זאת להתנות בבעלותי  הרי בכתב, מענה קבלת או ל'יחידות'

.„È:הדברים ונקודת

הנלמד  הענין וישיג ויבין שידע באופן הלימוד להיות צריך החסידות בתורת כאותם 74גם ולא ,
לא  הענינים והבנת לימוד כלֿכך נוגע ולא כו', ויראה באהבה שיתעורר הוא שהעיקר שורם הטוענים

הראוי  לימוד של באופן זה אין אם גם חסידות"), לערנט ער ("אּבי חסידות שלומד ובלבד ִַולבוריים,
געבורטשעט"...). ווי מערניט איז ("עס לשמו

האמצעי  אדמו"ר שכתב מה פרטית 75וכידוע בהתבוננות צורך יש  אלא כללית, בהתבוננות די שלא ,
פרטי  גם אלא הענין, כללות רק לא ולהבין לידע שצריך להלימוד, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דוקא,
אצל  שמצינו כפי ה"קיצורים", ענין תוכן שזהו - כו' התמצית לנקודת גם לבוא ואחרֿכך כו', הענינים
כס  על שישב לאחר וכן אורה', 'שערי לספר קיצורים ערך הנשיאות לפני שעוד אדמו"ר מו"ח כ"ק

.76הנשיאות 

אלא  "עגזעמס", לא - בחינות לערוך יש לזמן מזמן הנה כדבעי, יהיה שהלימוד להבטיח וכדי
נחסר  מה יראה אחד שכל כדי  וחשבוןֿצדק, חשבון, של באופן אלא בחינה, רק ולא דוקא, "בחינות"

הבאה. בשנה זאת לתקן ויחליט שעברה, בשנה אצלו

לחירות  שיצאו הביכלאך באחד הזקן רבינו של במאמר שנמצא ממה גם בכל 77ולהעיר למה "הטעם ,
כמו  בוחן, מלשון והוא כו', אמת אינו שהכינוי מפני "בחינה", לשון נזכר חיים' 'עץ שבספר הענינים
אידיש), בלשון (לייטיג וכך כך במספר יקרא שבחינתו צרוף, הוא אם הכסף את שיבחנו עלֿדרךֿמשל

כו'". שבחו על לבד הוראה שהוא רק כו', הכסף למהות כלל שייכת זו בחינה שאין

עדֿעתה שהיה שהלימוד להורות היא הבחינה שתועלת בנידוןֿדידן, jxraועלֿדרךֿזה epi` לגבי
אצלו להיות צריכה ולכן להיות, וצריך שיכול הלימוד מהשייכות zeycgzdמעלת [ולהעיר התורה בלימוד

שכתוב  כמו ז"ל 78לראשֿהשנה, רבותינו כמאמר חידוש, מלשון בחודש שופר", בחודש ְַ"חדׁשּו79"תקעו
תוספת עלֿידי ז"ל dribiמעשיכם"], רבותינו כמאמר כמו 80בתורה, דייקא, "מצאת" - ומצאת" "יגעת

הדעת  בהיסח שבאה להיות 81מציאה צריך מכלֿמקום דעת, של ענין הוא התורה לימוד שכללות אף כי ,
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וש"נ.73) שלה. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
צריכים 74) הנלמדים שהענינים גם נזכר אחרת ברשימה

שיש  הוא הראוי שהסדר בגשמיות, וכמו המוכן, מן אצלו להיות
ע"י  לו המצטרך כל לרכוש יכול ואז המוכן, מן ממון לאדם
מחפש  אזי דבר, איזה צריך שכאשר באופן ולא ("צ'יק"), המחאה

כו'. להשתכר יוכל שעלֿידה עבודה
ובפ"ד.75) בתחילתו, היחוד שער
תורת 76) גם וראה ואילך. 17 ס"ע חט"ו מנחם תורת ראה

.349 ע' חל"ב מנחם
(ע'77) בסופו ח"א תקס"ב אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס

רפה).
ד.78) פא, תהלים
עה"פ.79) תהלים מדרש
ע"ב.80) ריש ו, מגילה
א.81) צז, סנהדרין

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc dkeq(ipy meil)

.yceg y`xn dxicz zaye,ïðçBé éaø øîày`x ly xiy enicwd ¨©©¦¨¨
ick ,xicz `edy s` zay ly xiyl ycegLàø òa÷eäL òãéì¥©¤§©Ÿ

Bpîæa Lãçycegdy mzrca mixexa oic ziay mrd exikiy - Ÿ¤¦§©
:`xnbd dywn .xaca enbnbi `le ycewnïðéãáò àøékéä éàäå- §©¤¥¨©§¦¨

,miyer eidy xkidd edf m`dïðéãáò àúéøçà àøékéä àäixd - ¨¤¥¨©£¦¨©§¦¨
dpyna epipyy itk ,miyer eid xg` xkidéáìç [ïðúc] (àéðúã)¦§©¤§¥

çøæna ähîìe Lák éöçî ïéðzéð øçL ìL ãéîzmipdk dyy - ¨¦¤©©¦¨¦¥£¦¤¤§©¨©¦§¨
,ezhytde ezhigy xg`l gafnl cinzd ixa` z` jiledl mikefd
cvly zen` dpenyae dhnle yakd ly eivgn mze` oigipn eid
sqep odk ribn okn xg`le ,cinz ly mdy oniq did dfe ,gxfn

.oxihwne mixa`d lk z` dlrnyåmixa`éöçî ïéðzéð ïéôñeî ìL §¤¨¦¦¨¦¥£¦
a ähîìe Lákcváøònly mdy oniq did dfe cinzd cbpk ¤¤§©¨§©£¨

ixa` oiakrzn eidy minrty meyn df oniq oiyer eide ,oitqen
elalazi `ly ick did oniqde ,sqend zaxwd onf cr cinzd

.cinzl mcew oitqen ly z` exihwie mdipia etilgieåmixa`ìL §¤
ly sqenáBkøk úçz ïéðzéð Lãç Làøaaeq -ähîìe çaænä- ŸŸ¤¦¨¦©©©§©¦§¥©§©¨

ryz daebl dlere rtyne dn` mizye miyly ekxe` yakd
p gafna zen` yy daebae ,zen`yily ipy k"` ,aaeqd `vn

z` migipn hrn epnn dhnle ,aaeqd daebl ribn yakd jxe`n
,yceg y`x ly sqend ixa`
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באיןֿערוך, נעלה היותר הלימוד לאופן להתעלות שיוכל כדי הקודם מהלימוד הדעת" "היסח של ענין
להתעלות  שיוכל כדי בבלי תלמוד לישכח תעניות ארבעים) (או מאה שהתענה זירא ברבי שמצינו כפי

ירושלמי  דתלמוד הלימוד לגןֿעדן 82לדרך העליה קודם עלמא דהאי חיזו  לישכח שצריך ועלֿדרך ,83.

שניהם  עיני "מאיר בבחינת להבוחן, גם אלא להנבחן, רק לא היא הבחינה של שהתועלת להוסיף, ויש
וכו'.84הוי'" יפות פנים בסבר הבחינה תהיה שבוודאי כך ,

.ÂË:לפועל ובנוגע

יש  - הראויה) הכנה שדורש טוב דבר (ככל לבחינות כראוי להתכונן רב זמן נשאר שלא למרות
התלמידים  כל רשימת מוכנה תהיה שמיניֿעצרת שלקראת כך לתלמידים, בחינות בעריכת מיד להתחיל

יותר). ארוך זמן במשך לבחינות להתכונן יוכלו הבאה (ובשנה וכו' ידיעותיהם ואופן הנבחנים

האורחים  מבין וראשיֿישיבות הרבנים עלֿידי ייערכו שהבחינות - טוב המלמדים 85ומה עלֿידי ולא ,
מצד  הרי פירותיהם, טיב את שיראו ורוצים לתלמידיהם, "ערבים" שהם מאחר כי הקבועים, והרמי"ם
הבחינה  כאשר מהֿשאיןֿכן כו'; לתלמידו ולמחול לוותר והראשֿישיבה המלמד עלול עצמו" "אהבת

ש"כל  הענין מצד רק היא שלו שהערבות מישהו עלֿידי בזה"86תהיה זה ערבים .87ישראל

***

.ÊË שכתוב מה ישראל 88עלֿפי בני אחינו אודות להזכיר יש - שמחתי" ראש על ירושלים את "אעלה
באופן  נפש, במסירות עומדים ואףֿעלֿפיֿכן וכו', נסיונות להם שיש כו', במיצר ההיא, במדינה שנמצאים

היראה" "שלימות .89של

כו'. המרחב אל המיצר מן היציאה אצלם תהיה החדשה השנה שלקראת ויהיֿרצון

האמיתי, המרחב כולם אצל שיהיה - ישראל כלל בתוככי כאן, הנמצאים ישראל בני לכל בנוגע וכן
העצמי  מרחב אלא דנברא, מרחב רק .87לא
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ע'82) חל"ד לקו"ש וראה הרש"ל. (לגירסת סע"א פה, ב"מ
וש"נ. .30 ע' שם לקו"ש גם וראה וש"נ). .6 הערה 24

וש"נ.83) ריח. ע' אייר סה"מ מנחם תורת ראה
התניא.84) הקדמת א. טז, תמורה וראה יג. כט, משלי
שקר,85) של בשפלות יתנהגו לא ובודאי אחרת: ברשימה

קעּפלאך"... דריי מיט שי"ן א ַַ"ווי
וש"נ.86) סע"א. לט, שבועות
(המו"ל).87) הסיום חסר
ו.88) קלז, תהלים
ובכ"מ.89) ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
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באיןֿערוך, נעלה היותר הלימוד לאופן להתעלות שיוכל כדי הקודם מהלימוד הדעת" "היסח של ענין
להתעלות  שיוכל כדי בבלי תלמוד לישכח תעניות ארבעים) (או מאה שהתענה זירא ברבי שמצינו כפי

ירושלמי  דתלמוד הלימוד לגןֿעדן 82לדרך העליה קודם עלמא דהאי חיזו  לישכח שצריך ועלֿדרך ,83.

שניהם  עיני "מאיר בבחינת להבוחן, גם אלא להנבחן, רק לא היא הבחינה של שהתועלת להוסיף, ויש
וכו'.84הוי'" יפות פנים בסבר הבחינה תהיה שבוודאי כך ,

.ÂË:לפועל ובנוגע

יש  - הראויה) הכנה שדורש טוב דבר (ככל לבחינות כראוי להתכונן רב זמן נשאר שלא למרות
התלמידים  כל רשימת מוכנה תהיה שמיניֿעצרת שלקראת כך לתלמידים, בחינות בעריכת מיד להתחיל

יותר). ארוך זמן במשך לבחינות להתכונן יוכלו הבאה (ובשנה וכו' ידיעותיהם ואופן הנבחנים

האורחים  מבין וראשיֿישיבות הרבנים עלֿידי ייערכו שהבחינות - טוב המלמדים 85ומה עלֿידי ולא ,
מצד  הרי פירותיהם, טיב את שיראו ורוצים לתלמידיהם, "ערבים" שהם מאחר כי הקבועים, והרמי"ם
הבחינה  כאשר מהֿשאיןֿכן כו'; לתלמידו ולמחול לוותר והראשֿישיבה המלמד עלול עצמו" "אהבת

ש"כל  הענין מצד רק היא שלו שהערבות מישהו עלֿידי בזה"86תהיה זה ערבים .87ישראל

***

.ÊË שכתוב מה ישראל 88עלֿפי בני אחינו אודות להזכיר יש - שמחתי" ראש על ירושלים את "אעלה
באופן  נפש, במסירות עומדים ואףֿעלֿפיֿכן וכו', נסיונות להם שיש כו', במיצר ההיא, במדינה שנמצאים

היראה" "שלימות .89של

כו'. המרחב אל המיצר מן היציאה אצלם תהיה החדשה השנה שלקראת ויהיֿרצון

האמיתי, המרחב כולם אצל שיהיה - ישראל כלל בתוככי כאן, הנמצאים ישראל בני לכל בנוגע וכן
העצמי  מרחב אלא דנברא, מרחב רק .87לא
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ע'82) חל"ד לקו"ש וראה הרש"ל. (לגירסת סע"א פה, ב"מ
וש"נ. .30 ע' שם לקו"ש גם וראה וש"נ). .6 הערה 24

וש"נ.83) ריח. ע' אייר סה"מ מנחם תורת ראה
התניא.84) הקדמת א. טז, תמורה וראה יג. כט, משלי
שקר,85) של בשפלות יתנהגו לא ובודאי אחרת: ברשימה

קעּפלאך"... דריי מיט שי"ן א ַַ"ווי
וש"נ.86) סע"א. לט, שבועות
(המו"ל).87) הסיום חסר
ו.88) קלז, תהלים
ובכ"מ.89) ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc dkeq(ipy meil)

.yceg y`xn dxicz zaye,ïðçBé éaø øîày`x ly xiy enicwd ¨©©¦¨¨
ick ,xicz `edy s` zay ly xiyl ycegLàø òa÷eäL òãéì¥©¤§©Ÿ

Bpîæa Lãçycegdy mzrca mixexa oic ziay mrd exikiy - Ÿ¤¦§©
:`xnbd dywn .xaca enbnbi `le ycewnïðéãáò àøékéä éàäå- §©¤¥¨©§¦¨

,miyer eidy xkidd edf m`dïðéãáò àúéøçà àøékéä àäixd - ¨¤¥¨©£¦¨©§¦¨
dpyna epipyy itk ,miyer eid xg` xkidéáìç [ïðúc] (àéðúã)¦§©¤§¥

çøæna ähîìe Lák éöçî ïéðzéð øçL ìL ãéîzmipdk dyy - ¨¦¤©©¦¨¦¥£¦¤¤§©¨©¦§¨
,ezhytde ezhigy xg`l gafnl cinzd ixa` z` jiledl mikefd
cvly zen` dpenyae dhnle yakd ly eivgn mze` oigipn eid
sqep odk ribn okn xg`le ,cinz ly mdy oniq did dfe ,gxfn

.oxihwne mixa`d lk z` dlrnyåmixa`éöçî ïéðzéð ïéôñeî ìL §¤¨¦¦¨¦¥£¦
a ähîìe Lákcváøònly mdy oniq did dfe cinzd cbpk ¤¤§©¨§©£¨

ixa` oiakrzn eidy minrty meyn df oniq oiyer eide ,oitqen
elalazi `ly ick did oniqde ,sqend zaxwd onf cr cinzd

.cinzl mcew oitqen ly z` exihwie mdipia etilgieåmixa`ìL §¤
ly sqenáBkøk úçz ïéðzéð Lãç Làøaaeq -ähîìe çaænä- ŸŸ¤¦¨¦©©©§©¦§¥©§©¨

ryz daebl dlere rtyne dn` mizye miyly ekxe` yakd
p gafna zen` yy daebae ,zen`yily ipy k"` ,aaeqd `vn

z` migipn hrn epnn dhnle ,aaeqd daebl ribn yakd jxe`n
,yceg y`x ly sqend ixa`
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שני עמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

È˘Â˜‰Â ,"ÌÈ·ˆ Ì˙‡"Ï È"˘¯ È¯·„

(היום)" נצבים "אתם המילים רש"י:1על אומר
ביום  הקדושֿברוךֿהוא לפני משה שכינסם "מלמד

בברית". להכניסם מותו

"מלמד  באומרו רש"י מחדש מה להבין: וצריך
באופן  בפסוק כתוב והרי בברית", להכניסם שכינסם...

היום... נצבים "אתם zixaaמפורש jxarl?"אלקיך ה'

המפרשים  של 2יש בענין איננו רש"י של שחידושו ,
ש"כינסם  בכך אלא בפסוק, הכתוב בברית", "להכניסם

וייתכן 3משה..." נצבים", "אתם רק נאמר בפסוק :
שחנו  כפי מקומם, על עמדו הם אלא אספם, לא שמשה
משה  שכינסם "מלמד רש"י אומר עלֿכך הארון. סביב
והוכחת  בברית", להכניסם הקדושֿברוךֿהוא... לפני

מ"להכניסם היא ש"כינסם" לכך שהרי zixaaרש"י – "
באמצעות נעשית לברית יש dxard4כניסה כך ולשם ,

בהתכנסות. צורך

זה  לפי א) כי: רש"י, דברי את כך להבין קשה אך
את  גם המתחיל" ב"דיבור לצטט רש"י היה צריך
לדבריו. ההכרה את המהוות בברית", "לעברך המילים
אלא  "להכניסם", לאמר צריך היה לא רש"י ב)

"mxiardl."ש"כינסם המוכיח הפסוק, כלשון בברית",
משה... שכינסם "מלמד רש"י מלשון mqipkdlג)

zixaa להכניסם" במילים הוא שחידושו משתמע, "
ש"כינסם". לכך הוכחה רק מהוות שהן ולא בברית",

.·

È"˘¯ Ï˘ È˘ÈÏ˘‰Â È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰

לאחר  עד הפסוקים, את מפרש שרש"י לאחר
לך  יהי' והוא לעם לו היום אותך הקים "למען
לפסוקנו: נוספים ביאורים שני מוסיף הוא לאלקים",

אגדה  נצבים 5"ומדרש אתם פרשת נסמכה למה :
התחיל  קללות... מאה ישראל ששמעו לפי לקללות,

קיימין  אתם הרי היום... נצבים אתם לפייסם משה
– "היום" המילה את מסביר הוא אחרֿכך לפניו".

אחר  "דבר וממשיך קיים...", שהוא הזה אתם 6"כיום :

ממשה  לפרנס מפרנס יוצאין ישראל שהיו לפי נצבים,
לזרזם...". כדי מצבה אותם עשה לפיכך ליהושע,

להבין: צריך

נזקק  שבגללו הראשון בפירוש הקושי מהו א)

ובמיוחד  אגדה", מ"מדרש שהוא אחר, לפירוש רש"י

הפירוש  ועל אגדה", "ומדרש שזה מדגיש שרש"י
לפי פירשתי כאן "עד מדגיש הוא של eheytהראשון

נזקק  והוא מספיק, אינו השני הפירוש וגם פרשה",
אתם...". "ד"א לשלישי,

של  הראשון פירושו רבות, פעמים כאמור שני, מצד

של  לפשוטו השלישי מן קרוב והשני העיקר, הוא רש"י
השלישי  הפירוש רחוק במה קשה: ואםֿכן מקרא,

השני? מן יותר מקרא, של מפשוטו

מ"מדרש  הפירוש את מביא אינו שרש"י מכך ב)

הראשון  בפסוק מיד אחר.." "דבר הפירוש ואת אגדה"
מובן, הקים..." "למען הפסוק על אלא הפרשה, של

עד  הפסוקים לכל קשר יש הללו הפירושים שלשני

כדברי  היום", נצבים ל"אתם רק ולא הקים...", "למען
" o`kרש"י crשל פשוטו לפי ומדרש dyxtפירשתי

כל  את מפרש אגדה" "מדרש כלומר, אגדה...".

רש"י  אין זאת, ולמרות שונה, באופן כאן עד הפסוקים
אגדה" "מדרש לפי הפסוקים לכל ההסבר את מפרש

אחר" "דבר לפי 7ולפי רש"י מפרש מדוע מובן: ואינו .

שהוא  הזה היום "היום, המילה את רק אגדה" "מדרש
הפסוקים  כל את ולא ?8קיים...",
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בדפוס 1) – נצבים" "אתם התיבות רק בפרש"י נעתקו דפוסים בכמה
היום  מתחיל) (ובר"פ נצבים אתם "פרשת אי' תבוא) פרשת (בסיום ראשון
כולכם". היום נצבים "אתם פרש"י בתחלת נעתק שני בדפוס כו'", מלמד

היום". נצבים "אתם דפרש"י הכת"י וברוב
בתחלתו.2) כאן גו"א וראה ברא"ם. כן שמפרש ונראה ש"ח. ראה
הוא 3) תבא) (בס"פ משה" "ויקרא שלמע' דפ' ורע"ב, רא"ם ראה

בפנים. לקמן ראה אבל בפ"ע. וענין כינוס
(4i"yxtk.יא פסוק לקמן

ב.5) כאן באבער תנחומא בתחלתו. פרשתנו תנחומא ראה
שם.6) תנחומא ראה
"לעברך 7) שלאח"ז הפסוקים זה דלפירוש מעצמו מובן שזה י"ל כי

לפרשו. אי"צ ורש"י לפניו קיימין שהם מזה חלק הם גם גו'" בברית
אותם  שעשה מזה חלק הם וגו'" בברית ד"לעברך שמובן הג' לפי' וכצ"ל

כו'. מצבה
לגמרי 8) אחר פי' הוא "היום" בתיבת הפי' שם שבתנחומא ובפרט

שם), האחרון פי' – כו'".le`("ד"א" נסמכה "למה לפי' המשך
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כלשון  אומר איננו שרש"י מכך הוא: לכך ההסבר
שכינסם  "מלמד אלא בברית" "להעבירם הפסוק
את  מפרש הוא שאין מובן, בברית", להכניסם משה...
לעברך  כולכם... היום נצבים "אתם משה דברי
ענין  מחדש הוא אלא בפסוק, המפורשים בברית",

היום". נצבים "אתם המילים מן הנלמד אחר,

היום  נצבים "אתם פרשת מופיעה פשוט, באופן
mklek משה "ויקרא הקודמת הפרשה לסיום כהמשך "

אם lkאל שהרי ראיתם...", אתם אליהם ויאמר ישראל
שוב  להיכתב צריך היה נפרדת התכנסות כאן היתה

ישראל" כל אל משה "ויקרא פרשתנו ,9בתחילת
וכדומה.

אל  משה "ויקרא של שהמטרה לומר, יש ובפשטות
פרשת  בסוף ישראל כל של כינוסם – ישראל" כל
אחרֿכך  מיד הנאמר את להם לומר כדי היתה "תבוא"
המסות  ראיתם... אתם אליהם "ויאמר – בפרשה
ועשיתם  הזאת הברית דברי את ושמרתם הגדולות...

ורק נצבים jyndkאותם...", "אתם של הענין בא לכך
היום...".

המילים  מן "מלמד": ואומר רש"י מחדש כך ועל
משה "שכניסם להסיק יש היום" נצבים iptl"אתם

d"awd...zixaa mqipkdl היתה לא הכינוס מטרת – "
אלא  תבוא, פרשת בסוף אשר דבריו את להם לומר כדי

בברית" להכניסם – משה..." .10"כינסם

זה: לביאור ההכרח

במקומן, נמצאות אינן נצבים" "אתם המילים א)
אל משה "ויקרא כתוב כן לפני ישראל",lkלכאורה.

משה  היה צריך כן ואם במעמד, אז היו ישראל שכל כך
אלה  במלים דבריו את מסיבה 11להתחיל משה רצה לו .

וכדומה) אלקיך", ה' "לפני להדגיש (כדי כלֿשהיא
– ניצבים" "ואתם לומר היה צריך כאן זאת בכל לומר

e"`ea על – ותבואו..." ראיתם... "אתם לאחר החיבור,
משהו. "מלמד" זה שביטוי איפוא כרחנו,

כולכם הים נצבים "אתם `mkiwlב) 'd iptl,"

את  לשמוע כדי משה", לפני "נצבים היו הם ולכאורה,
?12דבריו 

בסוף  כי מותו", "ביום היא הכוונה – "היום" ג)
תבוא  עד 13פרשה לדעת.. לב לכם ה' נתן "ולא נאמר

נתן  כאשר זה שהיה שם, מסביר ורש"י הזה", היום

וילך, בפרשת כמסופר לוי, לבני התורה ספר את משה
באותה  התרחשה וילך ופרשת מותו, ביום זה שהיה

נצבים  כפרשת כדי 14תקופה היא ההתכנסות מטרת אם .
המסות  עשה... אשר כל את ראיתם "אתם להם  לומר

התורה  בשמירת לחזקם כדי – ושמרתם..." הגדולות...
אמר  ולא מותו, יום עד משה חיכה מדוע והמצוות,

"משנה  את לומר התחיל משה והרי לפניֿכן, זאת

לחודש" באחד חודש עשר "בעשתי ?15תורה"

ההתכנסות  שמטרת לומר, הכרחי לעיל האמור מכל

להכניסם  כדי היתה ישראל" כל אל משה "ויקרא
את  שיעברו לאחר בעיקר הנוגעת שבפרשתנו בברית

פרשתנו  בהמשך רש"י שאומר כפי דחה 16הירדן, ולכן .
שבו  לזמן האפשר ככל קרוב מותו", "יום עד משה זאת

הירדן. את ישראל עברו

.„
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הוא  היום..." נצבים ש"אתם לעיל, המוסבר לפי
ישראל", כל "אל משה של הקודמת לקריאתו המשך

הקדושֿברוךֿהוא... "לפני הוא ההתכנסות ומטרת
הם  תבוא פרשת בסוף משה ודברי בברית", להכניסם

עוד  מובנים לכך, כהקדמה מוסגר, מאמר שני כעין
שרש"י בפשוטוֿשלֿמקרא, מסבירם:`epiפרטים

אין  לכאורה, "טפכם". את כאן מזכירה התורה א)

ישראל, את בכנסו ל"טף" גם יקרא שמשה בתורה מצוי
בפרשת  יותר, מאוחר יתרֿעלֿכן: שהיא. מטרה לכל

והנשים17וילך  האנשים העם את "הקהל כתוב ,shde,"
" שם מסביר e`aורש"י dnl."למביאיהם שכר לתת

בענין  להבאתם הסיבה זו אין רש"י, שלפי מובן,
זאת אומר היה רש"י כי בפעם o`kשבפרשתנו, ,

בפרשה  פירושו על מסתמך היה ולא הראשונה,

zxge`n 18יותר.
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כאן.9) שמואל נימוקי כאן, בגו"א כמ"ש
שם.10) אברבנאל א. כט, תבוא הראב"ע מפי' וכ"מ
כאן.11) שמואל נימוקי וראה קצת. באו"א לדרך צדה ראה
לשון 12) העתקת הוא שבפרש"י הקב"ה" "לפני דתיבת י"ל עפ"ז

המורגל  ללשון אלקיכם" "ה' הכתוב מלשון שמשנה אלא הכתוב
וב)פרש"י. ב(תושבע"פ

ג.13) כט,
שם.14) תבוא אברבנאל גם וראה כאן. שמואל ונימוקי בגו"א כמ"ש
ג.15) א, דברים
כח.16) כט,
יב.17) לא,
א)18) כי: שם, שבפרש"י הטעם שייך אינו שכאן י"ל, מזו יתירה



ireaydלב cenild xefgn t"r - miavp zyxt - zegiyÎihewl

להשתתף  הטף היה צריך בפרשתנו אמנם,
אך  הכללית, הברית בכריתת להיכלל כדי בהתכנסות

סוף  של הכינוס המשך הוא נצבים" ש"אתם כיוון

הכינוס, בתחילת גם נכח שהטף יוצא, תבוא, פרשת
הגדולות... המסות ראיתם... "אתם משה בדברי

והרי  אותם", ועשיתם הזאת הברית דברי את ושמרתם
חייבים  שאינם מפני זה, לכל קשורים הם אין

?19במצוות 

משה" ש"ויקרא רש"י, על הנ"ל ההסבר לפי אך
הקדושֿברוךֿהוא.. "לפני zixaaהיה mqipkdl,מובן ,"

מטרת  כי הקריאה, בתחילת מיד הטף את שהביאו
ראיתם..." ו"אתם בברית, להכניסם היתה ההתכנסות

בלבד. הקדמה זוהי

מסויימת, התחייבות מישהו על שמטילים לפני ב)
הסברים. לכך להקדים מוכרחים וכדומה, שבועה או

שבועה  או התחייבות אדם על להטיל איֿאפשר
הקדמה. ללא מיידי, באופן וכדומה

" למען היה נצבים" "אתם zixaaבעניננו, jxarl
ezl`ae jiwl` 'd כל על ושבועה ברית הטלת – "...

ייתכן  וכיצד ישראל, עם של השונים לסוגיו יהודי,

וחמור  גדול לדבר כלשהוא הסבר הקדים לא שמשה
כל  אל משה "ויקרא אם גם קיימת זו שאלה כך? כל

ראיתם...", "אתם להם לומר כדי היה linne`ישראל"
ובאלתו", אלקיך ה' בברית "לעברך של הענין התבצע

נאמר  אם היה 20ובודאי, שבפרשתנו נצבים" ש"אתם

עצמו. בפני כינוס

משה  "כינסם היתה שהמטרה רש"י, פירוש לפי אך

מובן, בברית", להכניסם הקדושֿברוךֿהוא... לפני
הסבר  היווה הגדולות..." המסות ראיתם... ש"אתם
אלקיך  ה' בברית "לעברך של זו למטרה והקדמה

ובאלתו".

.‰
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בביטוי  השימוש ברור אינו זה, פירוש לפי אך
מצוי שאיננו להבהיר jkÎlk"נצבים", היא הכוונה אם .

"להכניסם  הקדושֿברוךֿהוא... לפני משה ש"כינסם
הביטוי  ולא "נצבים", הביטוי כתוב מדוע בברית",

אף שנאמר וכפי בתורה, יותר שמצוי eppipra"עומדים"
הפרשה  היום"?cner"עמנו21בהמשך

לפסוק  מתאים זה ביטוי אין לכאורה, יתרֿעלֿכן:
מצד רש"י okezdגם בדברי הוא, "נצבים" "בקומה 22. ,

"עומדים" לעומת לפני 23זקופה", "כינסם והרי .
שהם  ומובן, בברית", להכניסם הקדושֿברוךֿהוא...
המילה  לכאן מתאים וכיצד ובהתבטלות, בהכנעה עמדו

וחשיבות  עוצמה על המורה ?24"נצבים",

אגדה", "ומדרש אחר פירוש רש"י מביא לפיכך
לפייס  משה ו"התחיל לקללות, כהמשך הם ם שהדברים

עשה miavpאתם ולא למקום הכעסתם הרבה היום,
הרגשת  תוך – לפניו" קיימין אתם והרי כלי' אתכם

איתנה. עמידה על המורה "נצבים" המלה

"נצבים", המילה משמעות רק לא שונה זה לפי
"היום": המילה משמעות גם אלא

לומר  יש הקללות, על פיוס דברי הם שאלה מכיוון
סביר  לא ולפיכך התוכחה, לזמן בסמוך נאמרו שהם
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"שכר  ע"ז פרש"י ולכן והנשים", "האנשים אחרי "טף" נאמר וילך בפ'
mdi`ianl בהקהל ב) "נשיכם". לפני "טפכם" נאמר בפרשתינו ואילו ,"

וילך  בפ' ג) יחד. כינסם שרק בפרשתנו משא"כ לביהמ"ק, הבאה צ"ל
נאמר  שלא בפרשתנו משא"כ "הקהל", שצ"ל ל"והטף" בנוגע מפורש
הביאום  שאחרים (שמודגש להקהלה – משה" ל"כינסם בנוגע מפורש טף

"שכר –mdi`ianlאתם" ורק ,("miavp."היום
כל 19) ד"אל לאורויי אתי נצבים דאתם דקרא כתב שמואל בנימוקי

אתם  דקאמר דלעיל אלא כו' וטף ונשים אנשים כולל הוא דלעיל ישראל"
והכא  ישראל כל אל ואמר הכתוב סתם להכי לאנשים דשייך גו' ראיתם
לבארם  הוצרך וטף ונשים אנשים בי' שייכי דכולהו בברית הכנסתם בענין
הוא  תבוא דס"פ דהדבור דאת"ל צ"ע אבל כו'. ופרט פרט כל ולפרטם
השייך  ולאמור האנשים את מתחלה לכנוס אפשר הי' הרי בפ"ע, ענין
(וכמ"ש  והטף הנשים גם יכנס בברית להכניסם בא כאשר ואח"כ לאנשים

בפנים. המבואר ע"פ משא"כ לפנ"ז), שם שמואל בנמוקי
כאן.20) הרא"ם כפי'
יד.21) פסוק
ז.22) לז, וישב פרש"י וראה כז. טז, קרח

(מה,23) ויגש בפ' נצבים ל' לפרש רש"י שהוצרך מה יובן ועפ"ז
שאחיו  ושומעין עליו נצבים מצרים "שיהיו – הנצבים" "לכל א)
– אחיו לגבי נצבים אלא סתם עמידה אי"ז שם שגם כו'", מתביישין

oiyiiaznד"שומעין eig`y ואת משה את "ויפגעו כ) (ה, שמות ובס"פ ."
ורבותינו  וגו'", אהרן ואת משה את מישראל "אנשים פרש"י נצבים" אהרן
תיבת  מוסבר הא' לפי' דגם כו'". היו ואבירם דתן ונצבים נצים כל דרשו
ובפ' האנשים. שאר לגבי ואהרן משה חשובים באנשים מדובר כי נצבים,
כי  לפרש, רש"י הוצרך לא עליו" נצבים אנשים "שלשה ב) (יח, וירא

סתם. עמידה ואי"ז במלאכים שם מדובר שהרי מעצמו מובן
ואין  כמ"פ בתורה הנאמר "נצבת" "נצבו" "נצב" בתיבת י"ל וכן
טו, בשלח טו. ז, וארא יג. כח, ויצא מג. יג. כד, שרה חי' מפרשם: רש"י
מובן  בכולם כי – ועוד ב. לד, כא, ח. לג, תשא יד. יח, יתרו ט. יז, ח.
מובן  ועד"ז בהעמידה, מיוחדת הדגשה כ"א סתם, לעמידה הכוונה שאין
לג, וישלח כט. כח. כא, וירא – וכיו"ב מצבה בהקמת הנאמר "ויצב" ל'
אוה"ת  ועומדים, דנצבים החילוק החסידות ע"ד גם וראה כ. יד. לה, כ.

ואכ"מ. בתחלתו. נצבים
כאן.24) הטורים מבעל להעיר
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מותו  ביום זה שהיה התוכחה 25לומר כוונת א) כי: ,
לא  בודאי והוא ומצוות, התורה לקיום לזרזם היתה
לומר  מסתבר אין ב) מותו. יום עד זה בענין חיכה

קללה  דברי משה יאמר מותו ביום 26שביום להיפך, ,
אותם  בירך למיתתו בסמוך .27מותו,

באופן  "היום" המילה את גם רש"י מסביר לכן
לפירוש כהמשך אם dfשונה, נצבים". "אתם של

לפניו... קיימין אתם "הרי היא הכוונה נצבים" ב"אתם
אתכם  ומציבין אתכם מקיימין והיסורין והקללות
שהוא  הזה "כיום הוא "היום" של הפירוש הרי לפניו",
בסמוך  להיאמר צריכים הפיוס שדברי וכיוון קיים...".
לכך  ביותר הסמוכים שהפסוקים רש"י, מוסיף לתוכחה,

ראיתם...". אתם הם פיוסין מזו שלמעלה "פרשה

.Â

˘Â¯ÈÙÏ ¯·Ò‰‰Â ,È˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰
È˘ÈÏ˘‰

צריך  זה לפי א) קשיים: ישנם זה בפירוש גם אך
"אתם  ואחרֿכך נצבים", "אתם קודם להיכתב היה

משמעות שזו אתכם xwirראיתם...", עשה "לא הפיוס
והיסורין  והקללות לפניו... קיימין אתם והרי כלי'

אתכם... ומציבין אתכם מקיימין

באו  מדוע משה, של פיוס דברי היא הפרשה אם ב)
הם  אין ולפיכך התוכחה, את מבינים שאינם "טפכם",

פיוס? לדברי זקוקים

ישראל  שהיו "לפי שלישי פירוש רש"י מביא לכך
עשה  לפיכך ליהושע, ממשה לפרנס מפרנס יוצאין

השימוש davnאותם מובן לפיו אשר לזרזם...", כדי
גם  מורה שהוא כיוון "עומדים", ולא "נצבים", בביטוי

זירוז. על

היא  "היום" המילה משמעות א) זה: פירוש לפי
כרוך  זה ענין כי הראשון, כבפירוש מותו", "ביום
תחילה  משה אמר מדוע מובן ב) לפרנס, מפרנס במעבר

כי  היום", נצבים "אתם אחרֿכך ורק ראיתם..." "אתם
כאשר  למיתתו, הסמוך ככל להיאמר היה צריך זה
גם  אשר הטף, הבאת מובנת ג) לפרנס. מפרנס יוצאין

לפרנס. מפרנס עוברים הם

.Ê
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קשורים  שהדברים כיון קושי: ישנו זה בפירוש גם
d`ivil מאוחר לאומרם משה היה צריך לפרנס, מפרנס

וילך, פרשת לאחר ומדוע ynnיותר, למיתתו, בסמוך
כאן? אמרם

מותו  ביום ש"כינסם... הראשון הפירוש לפי
הירדן, מעבר לאחר הענין קשור בברית", להכניסם

בסמוך הדברים באמירת הכרח אין ynnולכן ezzinl,
בסמוך  להיאמר יכולים הם אין כך ובין כך שבין כיוון

mpiprl קשורים שהדברים השלישי, הפירוש לפי אבל .
ממש  להיאמר הדברים צריכים לפרנס, מפרנס ליציאה

ליציאה. בסמוך

אגדה", "מדרש הוא השני שהפירוש למרות ולכן,
יותר קרוב הוא הפירוש eheytlהרי מאשר מקרא של

עצמו, בפני ענין הוא נצבים" "אתם שלפיו השלישי,
בסוף  אשר ישראל" כל אל משה ל"ויקרא קשור שאיננו

תבוא  הרי 28פרשת השני, הפירוש לפי זאת, לעומת :
"אתם  משה לדברי המשך רק אינו נצבים" "אתם
ועיקר  "לפייסן", הכינוס מטרת זוהי אלא ראיתם...",
יותר  קרוב ובזה כדלעיל, נצבים", "אתם הוא הפיוס
של  שהמטרה הראשון לפירוש זה פירוש יותר ודומה
בברית". "להכניסם בפרשתנו מוסברת משה" "כינסם

.Á
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פרשת  זה: רש"י בפירוש אשר תורה', של מ'יינה
ראשֿהשנה  לפני תמיד נקראת נרמז 29נצבים והדבר ,

השנה  לראש הרומזת "היום" .30במילה
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להם 25) אמר זאת "ועל ג: כט, תבוא ס"פ דמפרש"י צע"ק אבל
הי' ט) כז, (תבוא ואילך משם הדיבור שגם משמע לעם" נהיית הזה היום
כל  אל משה דויקרא א) כט, (תבוא ברמב"ן מפורש וכן יום. באותו
שם, בפרש"י יצחק באר וראה מלפניו*. הלכו ולא ללפנ"ז מחובר ישראל
עה"פ  ט) כז, (תבוא פירושו לפי פירושים: ב' מפרש דרש"י י"ל ואולי
עמו  באת היום כאילו בעיניך יהיו יום "בכל – לעם" נהיית הזה "היום
"היום  ג) (כט, הפרשה בסוף כפירושו הזה" "היום לפרש אין בברית",
משא"כ  מותו. ביום הי' לא ולפי"ז כו'", דבקים שאתם הבנתי הזה

ועצ"ע. תבוא. בס"פ לפירוש
סמוך 26) אלא הוכיחן שלא "מלמד ג: א, דברים שפרש"י ומה

dzinl כבודן מפני ב"רמז הי' שזה ע"ז (נוסף הרי – כו'" מיעקב למד ..
– סמוך זה הי' דברים)), ר"פ (פרש"י ישראל" שאמר jxramixacdשל

וכו' ברכות דברים, ריבוי הי' זה לאחר גם אבל – שנה. כארבעים במשך
באדר. בשבעה מותו יום ועד שבט מר"ח –

שם.27) ובפרש"י ברכה ר"פ
שם.28) בפרש"י רע"ב ראה
ס"ד.29) סתכ"ח או"ח טושו"ע ב. לא, מגילה שבת"כ קללות תוד"ה

נצבים. ר"פ לקו"ת
הובא 30) הבעש"ט תורת שם. לקו"ת נצבים ס"פ רזא פענח ראה

אלול. כה יום בהיום

.r"ta qepik 'idc jlie t"xa eyexit d`x ± ezen meia 'id `l jlie 't cr zeiyxtdc l"i ezrcl la` (*
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לפני  משה שכינסם "מלמד רש"י מפרש כך על
אמנם, בברית": להכניסם מותו ביום הקדושֿברוךֿהוא
לישראל  משה דברי כתובים כבר תבוא פרשת בסוף
דברי  את ושמרתם הגדולות... המסות ראיתם... "אתם
והמצוות. התורה קיום – אותם" ועשיתם הזאת הברית
יום  – מותו" "ביום ההתכנסות מטרת זאת, למרות אך
הנעלה  ענין שזהו בברית", "להכניסם היא – הדין

שכלית  ומהשגה מתהווה 31מהבנה בראשֿהשנה .
– הקדושֿברוךֿהוא עם ישראל של ה"עצמותי" הקשר

d"awdכינסם iptlֿהקדוש עם והתכללות התאחדות ,"
ומצוות  לתורה מעל אף בעצמו, .32ברוךֿהוא

שיביאו  הדברים נאמרו לכך, כהקדמה זאת, למרות
כי  אותם", ועשיתם הזאת הברית דברי את ל"ושמרתם
כולא  והקדושֿברוךֿהוא ישראל שבה זו, התקשרות
היא  התורה כי התורה, באמצעות גלוי באופן באה חד,

לה' ישראל בין המחבר .33האמצעי

בזוהר  "34כנאמר ;zlz,בדא דא מתקשראן קשרין
בקודשאֿבריךֿ ואורייתא באורייתא מתקשראן ישראל
לזה  זה המתקשרים דברים שלושה בין לכאורה, הוא".
שישראל  שלאחר אלא בלבד, קשרים שני קיימים
הם  התורה, באמצעות הקדושֿברוךֿהוא עם קשורים
מן  הנעלית התקשרות עצמם, מצד גם לה' מתקשרים

התורה  שבאמצעות שלושה 35הקשר כאן ונוצרים .

– ישראל הקדושֿברוךֿהוא, התורה, (ישראל, קשרים
כעיגול).

אך  "ושמרתם...", של ההקדמה הכרחית לפיכך
ההתקשרות  היא ראשֿהשנה ביום הכינוס מטרת

לקדושֿברוךֿהוא. ישראל בין ה"עצמותית"

ה"עצמותית", ההתקשרות הברית, בכך: די אין אך
שפע  שיהא כך ובגשמיות, ברוחניות להתגלות צריכה

והנגלה. הנראה בטוב ה' מאת גשמי טוב של

מישראל  דורש שהקדושֿברוךֿהוא כשם בדיוק
בפועל, יתבצע והמצווה טוב") ("לקח התורה שקיום
מה' ישראל ומקבלים מבקשים כך העיקר, הוא המעשה
הנראה  בטוב גשמי, באופן גם היורד הטוב, השפע את

בפועל. במעשה – והנגלה

משה  ש"התחיל השני, הפירוש נאמר כך על
הקדושֿברוךֿ בין המקשר האמצעי משה, – לפייסם"

לכך  מביא לישראל, ובאופן 36הוא לפניו" ש"קיימין
בגשמיות  זקופה" "בקומה – "נצבים" .37של

אתכן  מקיימין והיסורין "והקללות מכך: יותר
של  הבלתיֿברוכים הדברים – לפניו" אתכם ומציבין

והנגלה. הנראה בטוב בגלוי, לברכות הופכים העבר
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דברי  את ושמרתם הגדולות... המסות ראיתם... "אתם
והמצוות. התורה קיום – אותם" ועשיתם הזאת הברית
יום  – מותו" "ביום ההתכנסות מטרת זאת, למרות אך
הנעלה  ענין שזהו בברית", "להכניסם היא – הדין

שכלית  ומהשגה מתהווה 31מהבנה בראשֿהשנה .
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ומצוות  לתורה מעל אף בעצמו, .32ברוךֿהוא

שיביאו  הדברים נאמרו לכך, כהקדמה זאת, למרות
כי  אותם", ועשיתם הזאת הברית דברי את ל"ושמרתם
כולא  והקדושֿברוךֿהוא ישראל שבה זו, התקשרות
היא  התורה כי התורה, באמצעות גלוי באופן באה חד,

לה' ישראל בין המחבר .33האמצעי

בזוהר  "34כנאמר ;zlz,בדא דא מתקשראן קשרין
בקודשאֿבריךֿ ואורייתא באורייתא מתקשראן ישראל
לזה  זה המתקשרים דברים שלושה בין לכאורה, הוא".
שישראל  שלאחר אלא בלבד, קשרים שני קיימים
הם  התורה, באמצעות הקדושֿברוךֿהוא עם קשורים
מן  הנעלית התקשרות עצמם, מצד גם לה' מתקשרים
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miavp zyxt zegiyÎihewla dgiy hi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
È¯·„Â ,"‰Ù ÂÈ‡ ¯˘‡ ˙‡Â"Ï È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

ÌÈ˘¯ÙÓ‰
בתחילת  מסופר שעליה הברית כריתת בענין

התורה  אומרת אנכי 1פרשתנו, לבדכם אתכם "ולא :
אשר  את כי הזאת האלה ואת הזאת הברית את כורת
אשר  ואת אלוקינו ה' לפני היום עומד עמנו פה ישנו

היום". עמנו פה איננו

פה" איננו אשר "ואת המילים את מצצט רש"י
להיות". העתידים דורות עם "ואף ומפרש:

מסבירים  רש"י למנוע 2מפרשי היא רש"י שכוונת ,
ליהודים  מכוונות פה" "איננו שהמילים המחשבה את
והרי  – זה במעמד השתתפו לא אשר ההוא הדור של
"אתם  כן לפני נאמר שכבר משום כך לפרש אפשר אי

היום ישראל".mklekנצבים איש כל ...lky ישראל
שכוונת  רש"י מפרש ולכן מעמד. באותו השתתפו
העתידים  ל"דורות היא פה" איננו אשר "ואת המילים

להיות".

זה: בהסבר די אין אך

היום  נצבים "אתם במפורש נאמר בתורה הרי
mklek פירוש ללא גם מאליו, מובן כבר כך, ואם ,"

הדורות  לגבי נאמרות פה" "איננו שהמילים רש"י,
אפוא, ומה, – "דורות ycgnהבאים בפירושו רש"י

המפרשים  מוסיפים לפיכך להיות"? 3העתידים

ואומרים:

שהמילים  להסביר קשה היה רש"י פירוש לולא

כי  יותר, המאוחרים הדורות כלפי נאמרות פה" "איננו
רש"י  צריך לכן ההעדר"? עם ברית "לכרות ייתכן כיצד
הוא  ובכך להיות", העתידים דורות עם "ואף לומר

ycgn עמ לכרות נשמותיהם שאפשרי א) כי ברית, ם
הברית  את כרתו ועמן מעמד, באותו ב)4השתתפו .

דאבוה" כרעיה ש"ברא אביו,5כיוון של רגל הוא (=בן
עם  הברית בכריתת הבנים גם נכללים לכן מאביו), חלק

אבותיהם.

.·
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰

להבין: צריך עדיין אך

פירושו  את רש"י כתב רבות, פעמים שנאמר כפי א)
את  מדבריו להבין יוכל למקרא" חמש "בן שגם באופן
לדברי  להזדקק בלי הפסוק, של הפשוטה המשמעות
בן  בעניננו: קשה זה ולפי והוספותיהם. המפרשים
על  הקודמות הפרשות מן אחת באף למד לא החמש
יודע  הוא אין כן כמו דאבוה". כרעיה "ברא של הענין
אם  בברית היו העתידים הדורות של נשמותיהם אם

רש"י רצה ואם עם ycgl,ozipyלאו. גם ברית לכרות
בפירושו  לפרט עליו היה יותר, המאוחרים הדורות

cvik השתתפו שהנשמות משום אם – הדבר אפשרי
דאבוה"6במעמד  כרעיה "ברא משום ?7או

שהמילים  זה, ענין יותר: מתחזקת זו שאלה ב)
מבין  להיות", העתידים ל"דורות מכוונות פה" "איננו

"אתם envraהתלמיד כן לפני נאמר שבתורה מזה
היום שאותו mklekנצבים החידוש ואילו כדלעיל. ,"

מילים  משמעות עצם את לא – להבהיר רש"י צריך
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יגֿיד.1) כט,
לדוד.2) ומשכיל ש"ח, חיים, מים באר גו"א, רא"ם,
רא"ם.3)
בפכ"ב 4) ערוך ש"ס כ': לדוד ובמשכיל חיים. מים באר וראה רא"ם.

כו'. הוו מזלייהו הוו לא דאינהו אע"ג א) (קמו, דשבת
חבירו..5) ב"ד דברי לבטל יכול ב"ד אין דהא בגו"א: כאן. ש"ח

כו'. ברית עליהם לקבל יכולים שפיר הרי הוא שכך וכיון
הגוף 6) על הנשמה עם והברית השבועה מהני איך יוקשה דלפ"ז וגם

מח  ע' לתניא (קצוה"ע לעולם בא ולא כ"כ ברשותו שאינו דבר שזהו כו'

כאן  באברבנאל זה לפי' שהקשה וכמו נדה), דמס' אותו במשביעים
כאן. יקר כלי וראה הא'. בקושיא

השביע 7) "השבע שם) ממכילתא יט (יג, בשלח מפרש"י ואדרבא:
הבנים  על האב שבועת מהני שלא משמע לבניהם", שישביעו השביעם –
שו"ע  ראה ההלכה ע"ד וכן כאן*. אברבנאל וראה שם). גו"א ראה (אבל
להשביע  אפשר "ואי ס"ד) ה' כלל הרא"ש (מתשובת סל"ה רכח סי' יו"ד
בסופו. יז כט, כאן רמב"ן ראה אבל שם. ובנו"כ זמן", לאחר הנולדים

ואכ"מ. .39 הערה דלקמן צפע"נ וראה

:xirdl la` (*
ziy`xa i"yxta `aed (my i"yxae) jli`e e ,d a"y d`x ± (i"yxtae .gk ,ek zeclez) jlnia`e wgvie .(i"yxtae jli`e bk ,`k `xie) jlnia`l mdxa` zreayn (`

.eh ,c
.glyac l"pd i"yxt `l "'eb i"pa z` sqei rayie" (dk ,p igie) sqei zreay '`d mrta xn`pyk (a
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אלא `ixytאלו, cvik ה"דורות עם ברית לכרות
דורות  עם "ואף במילים כלל נרמז אינו – העתידים"

יוצא, כך ואם להיות". הספר?xwiryהעתידים מן חסר

יותר  המאוחרים הדורות עם ברית כריתת ג)
בין  ברית קודמות: בפרשות דומה, באופן מוזכרת,

בקשר נכרתה מספר erxflהבתרים שיהיו אברהם, של
בחוקותי  בפרשת גם וכך יותר. מאוחר רוב 8דורות וכן .

באמצעות  הקדושֿברוךֿהוא עליהן שציווה המצוות
לשאול  היה צריך זה, ולפי לדורות. נצטוו רבינו משה

אבינו  אברהם עם הברית שכריתת ייתכן שם: או 9גם
הדורות  על יחולו רבינו משה ידי על המצוות ציווי
המקומות  שבכל רואים זאת בכל אך וכדומה? הבאים,
כך, ואם הזאת, השאלה את רש"י מתרץ אין הללו

נצבים? בפרשת זאת להבהיר צריך הוא מדוע

בגמרא  איננו",10ד) אשר "ואת שבמילים נאמר,
להתגייר". העתידין וגרים הבאים ל"דורות היא הכוונה
בדיוק  בברית, הגרים נכללים מקרא, של פשוטו לפי גם
וכנאמר  והמצוות. התורה עניני כל עליהם שחלים כפי

פרשתנו  אשר 11בתחילת "וגרך ההוא: הדור לגבי ,
לא  לעיל האמור ולפי בברית...". לעברך מחניך.. בקרב
"ברא  של הסיבה מתאימה אין הגרים לגבי מובן:
שהשתתפו  אלו של בניהם אינם הם כי דאבוה", כרעיה

הברית  הפשט,12בכריתת בדרך מתאימה, אין כן כמו .
הברית  בכריתת השתתפו שהנשמות לדעת 13הסיבה כי ,

נשמה  מקבל הוא מתגייר גר כאשר החמש, בן
dycg14 כיצד פתורה: בלתי השאלה נשארת כך, ואם .

להתגייר"? העתידין ה"גרים עם ברית כרתו

מחייב, הפשוט שההגיון כיון שני, מצד ה)
– להתגייר העתידין הגרים עם גם נכרתה שהברית
בלבד, להיות" העתידים "דורות רש"י אומר מדוע

ידי על הגמרא מלשון (ובמיוחד zhnydומשנה הגרים
כיוון  יותר, גדול חידוש זהו הגרים לגבי כאשר

דלעיל)? הטעמים שני קיימים אין שלגביהם

פה" איננו אשר "את המילים שכוונת הפירוש ו)
במדרש  נאמר להיות" העתידים ל"דורות היא

–15תנחומא  לבוא" העתידים "דורות – ניסוח באותו
הבבלי  בתלמוד שונה:16והירושלמי 10אך בניסוח נאמר

הבאים" .17"דורות

מוכח רש"י של פירושו אמנם, להבין: eheytnיש
`xwn ly זאת בכל היה אך וכדומה, חז"ל מדברי ולא

יותר  הקצר בביטוי ישתמש שרש"י יותר, מתאים
ולא  והירושלמי, הבבלי בתלמוד הנאמר "הבאים"

תנחומא  ממדרש העתידין" "דורות ובמיוחד 18בביטוי .
"העתידים  מהביטוי יותר נפוץ "הבאים" הביטוי כאשר
של  בלשונו הרב הדיוק אודות לנו הידוע ולפי להיות".
מופלאים, ענינים לשונו בדיוקי שיש כך כדי עד רש"י,
ולא  העתידים" "דורות כותב שכאשר הוא ודאי הרי

ללמדנו. בכוונתו הבאים", "דורות

משמעות  לגבי הוא רש"י בפירוש החידוש ז)
להיות". העתידים "דורות – בלבד פה" "איננו המילים
הקודמות  המילים את גם רש"י מצטט אפוא, מדוע,
הוא  אלא מצטטן, שהוא בלבד זו ולא אשר"? "ואת
אין  לכאורה, ובכך, עם", "ואף בפירושו: מבארן אף

דבר. מחדש הוא

.‚
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ÌÈ‡·‰
הוא: זה לכל ההסבר

ברית  לכרות אפשרי כיצד להבהיר צריך אינו רש"י
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סט):8) (כח, תבא פרש"י zixadראה caln שנאמרו שבתו"כ קללות
בסיני.
הבטחתו 9) "לשמור אברהם עם רק הברית כרת ששם לתרץ יש בזה

יו"ד). טו, לך (פרש"י הארץ" את לבניו להוריש
א.10) לט, שבועות
עציך.11) מחוטב ד"ה שם פרש"י וראה יו"דֿיא. כט,
בהוצאת 12) (רמב"ם צדק גר עובדי' לר' הרמב"ם מ"ש וידוע

ב  כרך תש"ך ירושלים הרמב"ם שו"ת סי"ט. א, כרך סוף שולזינגער,
(וישראל) ויעקב יצחק "לאברהם לא בעיקר מתייחסים שהגרים סרצ"ג)

העולם". והי' שאמר למי כ"א
הוא13) שם הגמרא של' להעיר אבל שם. בשבת מ"ש ediilfnוע"ד

.17 הערה דלקמן מדרשים וראה כו'). שלהם הנשמות (ולא הוו
ה.14) יב, לך מפרש"י להעיר
היו 15) שהנשמות לפי כו' כתיב למה וכו' אר"א (וממשיך: ג. כאן,

העתידין "דורות בתנחומא נברא). לא גוף ועדיין כו'",al`שם שם היו
העתידים "דורות zeidl.37ובפרש"י הערה לקמן ראה השינוי טעם ,"

סה"א.16) פ"ז סוטה
מפרש17) כאן ובת"י לא oiprdובתיב"ע אבל מדרז"ל), (ע"פ

בכ"מ.zeaizdשמתרגם שהוא וכמו –
ובמפרשים. ו) (פכ"ח, שמו"ר (וראה פמ"א בפרדר"א גם והנה
ללשון  יותר (וקרוב העתידין דורות על שקאי מפורש יא)) (יתרו תנחומא
להנשמות. שהכוונה שם מוכח וגם מ"ת. לענין הוא ששם אלא רש"י),
כולהו  בעלמא למהוי דזמינין נשא בני דכולהו א) (צא, זח"א וראה

כו'. תמן אשתכחו
אתר 18) על לא – הוא ובירושלמי שבבבלי לתרץ אפשר לכאורה

בגדרי  אלא דכאן), והשבועה הברית ע"ד שם בהסוגיא המדובר (שאין
ולכן  אתר. על הכתובים לפרש שבא בתנחומא משא"כ בכלל, נקט שבועה

התנחומא. ל'
בשמם  דרז"ל ומעתיק מביא רש"י כאשר י"ל זה כי – אינו אבל
עצמו) מדעת (כאילו מפרש הרי בנדו"ד אבל וכיו"ב), אמרו (רבותינו

הול"ל וע"כ כתובים, של (וקצר oeylפשוטן ובירושלמי בש"ס הנמצא
יותר). באריכות (ושהוא המדרש ל' ולא יותר),
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מאליו: מובן הדבר כי להיות, העתידים הדורות עם
`edÎjexaÎyecwd כנאמר הברית, את במפורש 19כרת

"אשר `jiwlבתורה 'd אחד וכל היום", עמך כורת
עם  גם ברית לכרות יכול שהקדושֿברוךֿהוא מבין

הבאים. הדורות

" משה) של (בדבריו הברית `ikp[הביטוי את כורת
ישראל  בין נכרתה שהברית משמעותו אין – הזאת"
לבין  הקדושֿברוךֿהוא בין נכרתה הברית משה. לבין

"יש  משה דברי ומשמעות משה. כולל – `ikpראל
לכריתת  ההכנות את ערך שמשה היא כורת..."

.20הברית 

כרוכה  בכלל ברית שכריתת שכשם לומר, ויש
רש"י  כדברי – מכאן 21בפעולה מחיצה "עושין

בינתיים" ועוברים מכאן נעשתה 22ומחיצה גם כך –
זו  ברית בכריתת מסויימת ביצע 23פעולה זו ופעולה ,

.24משה 

צריך  רש"י אין אשר עד כך, כל פשוט זה הסבר
" כן לפני הנאמר בין סתירה כאן שאין d'להבהיר

jiwel`" יותר מאוחר הנאמר לבין עמך..." `ikpכורת
].25כורת..."

להסביר  צריך אינו שרש"י לכך הפשוט הטעם וזהו
לכל  המצוות את למשה הקדושֿברוךֿהוא אמר כיצד
עם  שנכרתה הבתרים, בין ברית חלה וכיצד הדורות,
בן  כי יותר, המאוחרים הדורות על אבינו, אברהם
מוגבל  אינו שהקדושֿברוךֿהוא בפשטות, יודע החמש
המאוחרים  הדורות על גם לצוות ובכוחו ח"ו כלל
מקרא  של בפשוטו קושיה זו אין ולפיכך יותר,

מלכתחילה.

.„
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העתידים  דורות עם "ואף באומרו רש"י כוונת

נכרתה  שהברית הענין עצם את להדגיש איננה להיות"
האופן  את לפרש ברצונו אלא הבאים, הדורות עם גם

להיות": העתידים ה"דורות עם הברית נכרתה שבו

" המילים mkcalמן mkz` `leאנכיz` zxek
z`fd zixadהזאת האלה פה..ikואת ישנו אשר את

מוב  פה", איננו אשר שכריתת ואת בלבד זו שלא ן
שהיא  אלא הבאים, הדורות את גם מחייבת הברית

ובאופןzexiyiנעשתה פה", איננו "אשר ddfdעם
weica."פה ישנו "אשר עם הברית לכריתת

התורה  שאומרת שלאחר מזה גם הכרחית זו מסקנה
ה" לגבי אלוקיך" ה' בברית ",miavp...mklek"לעברך

לבדכם  אתכם "ולא שוב אותם ומזכירה חוזרת היא
את כי הזאת... הברית את כורת dtאנכי epyi xy`– "

מיותרות  אלו מילים לכאורה, נאמרו 26והרי, הן אלא ,
ביחד  פה" ש"איננו מי של ההכללה את להדגיש כדי
נכרתה  שהברית כך, ידי על ולהסביר פה". ש"ישנו עם

אופן באותו אלו סוגים שני .ynn27עם

" המילים את גם רש"י מצצט `xyלפיכך z`e"...
"ואף הוא mrומפרש וכך להיות", העתידים דורות

ה"דורות  עם ישירות נכרתה שהברית א) מדגיש:
להיות" באותו 28העתידים אתם נכרתה שהברית ב) ,

שהיא  "אף" המילה מצביעה כך ועל – בדיוק אופן
פה" ש"ישנו מי עם שנכרתה כמו – ומשווה .29מחברת

.‰
Y ÌÓˆÚ ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ ÌÚ ‰˙¯Î ˙È¯·‰

ÌÙÂ‚Â Ì‰È˙ÂÓ˘
אינו שרש"י בלבד זו שלא יוצא, זה jixvלפי

או  שם, היו הבאים הדורות של שנשמותיהם להוסיף
אינם  אלו שפירושים אלא דאבוה", כרעיה ש"ברא

מקרא: של פשוטו לפי כאן מתאימים

פה" איננו "אשר עם נכרתה שהברית מסבירים אם
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יא.19) כט,
בכ"מ 20) וכמו הקב"ה, על קאי כורת" "אנכי פשש"מ דע"פ י"ל או

.(136 ע' לעיל (וראה ראה ר "פ – גו'" נותן אנכי "ראה תורה: במשנה
ועוד. ידֿטו). (יא, עקב – עשב" ונתתי גו' מטר "ונתתי

יד.21) טו, לך פרש"י וראה שם. פרשתנו
מ"ז.22) פ"א סוכה וכמו למקום, בנוגע גם נמצא – בינתיים
ב'23) בין ההעברה שהיא שמסיים אלא כאן. ברלב"ג הוא ועד"ז

ע"ז. שהקשה מה כאן אברבנאל וראה עיבל. והר גריזים הר ההרים
להכניסם 24) הקב"ה לפני משה "שכנסם ר"פ מפרש"י ולהעיר

כו' הראשונה כברית ברית עמם עוד שכרת "ויתכן וברמב"ן בברית".
כו'". הדם חצי ולקח

ועוד.25) כאן. באלשיך שהקשה כמו
כאן.26) אוה"ח ראה

שמפרש 27) לבדכם" אתכם "ולא בד"ה כאן מראב"ע משמע וכן
בד"ה  וראה בניכם". ובני בניכם שהם אחריכם הבאים ועם עמכם "רק

איננו". אשר "ואת
יש 28) "פן יז) (כט, עה"פ רש"י שכתב אני jkitlוגו':mkaומה

"mkriaydlצריך אשר י"ל "mka אשר (את העתידים דורות אף כולל "
מ"כיאיננו מתחיל אשר את"ל ואפילו – זה). לפני שהזכיר – `mzפה

פונה גו' הסיבה meidידעתם הרי: ההוא, להדור רק נאמר גו'"
שייכת  גו'" פרה שרש בכם יש פן גו' שקוציהם את "ותראו (ד"לפיכך")

s`הבאים להשביעם ynnבדורות צריך ולפיכך כולכם דנצבים בדור כמו
גו'". נצבים "אתם להם שנאמר כמו משה לדור שנאמר אלא –

(על29) הזאת בכרי"ב החידוש שזהו י"ל –a"xkdלכאורה דחורב)
לבאר  רש"י הוצרך לא לכן ואשר העתידים, הדורות על גם היתה דכאן
ראה  במפרשים: בזה שהאריכו (אף הזאת בכר"ב והחידוש הצורך
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נכרתה  שהברית יוצא, דאבוה" כרעיה ש"ברא משום
נכרתה בשני  היא פה" ש"ישנו מי עם שונים: אופנים

עמו  הברית נכרתה לא פה" ש"איננו מי ועם עצמו, עמו
דאבוה" "כרעיה בתור אלא .30עצמו,

מסבירים  אם הסוגים שני בין הבדל יש כן כמו
עם  רק פה" ש"איננו מי לגבי נכרתה שהברית

mdizenyp מי לגבי שהרי הברית, בכריתת שהשתתפו ,
עם  וגם הנשמות עם גם הברית נכרתה פה" ש"ישנו
רק  הברית נכרתה פה" ש"איננו מי לגבי ואילו הגופים,

הנשמות. עם

שהברית  הפשט מן שמובן רש"י, דברי לפי ואילו
" mrנכרתה  s`e,יוצא להיות", העתידים דורות

משום  לא עצמם, הבאים הדורות עם נכרתה שהברית
עם  שנכרתה כפי ממש אופן ובאותו דאבוה", "כרעיה

הגופים  ועם הנשמות עם כלומר, פה", ש"ישנו .31מי

כורתי  היו "כך לעיל רש"י דברי לפי ובמיוחד
ועוברים  מכאן ומחיצה מכאן מחיצה עושין בריתות

שנאמר  כמו לשניים 32בינתיים, כרתו אשר העגל
המראים  בתריו", בין ה"עוברים 33ויעברו שכל

שמתאחדים  בלבד זו לא כלומר, מתאחדים. בינתיים"
הקדושֿברוךֿ עם – הברית את עמו שכורתים מי עם
דבר  נעשים בברית הנכללים אלו כל גם אלא – הוא

אחד.

.Â
˙È¯· ‰˙Â‡· ÌÈ¯‚‰ Ì‚ ÌÈÏÏÎ ,Ë˘Ù‰ ÈÙÏ

צריך  רש"י אין מדוע גם מובן לעיל האמור לפי
פירוש  לפי כי להתגייר", העתידין ה"גרים את להזכיר

עמם  נכרתה פה" ש"איננו מי עם שהברית רש"י,
גם  להיות" העתידים ב"דורות נכללים הרי עצמם,

כוללים  להיות" העתידים שה"דורות ברור, כי הגרים,

כולל lkאת הבאים, מהדורות דור אותו של היהודים
שהברית  הפירוש לפי כן לא אך שבתוכם. הגרים את

דאבוה", כרעיה "ברא משום הבאים הדורות עם נכרתה
הפירוש  לפי או הגרים, לגבי אפשרי שאינו דבר

ה  עם נכרתה אינו שהברית זה טעם שגם נשמות,

הפשט  לפי ב'34מתאים בסעיף כדלעיל גרים, לגבי
ד'. קושיה

ועלֿ הגרים את להזכיר יכול אינו רש"י ואדרבה:
שונה cixtdlידיֿזה זה היה אז כי עצמם, בפני אותם

ישנו",efמברית "אשר נכרתה dze`yעם בדיוק ברית

אחד. דבר הם וכולם כולם, עם

בפני  הגרים את התורה מפרידה כן לפני אמנם,

היא ששם משום זאת אך סוגי zhxtnעצמם, כל את
הברית  על מדובר אין שם וכדומה. ראשיכם היהודים:

"נצבים", על אלא אך dpkdkעצמה, בברית". "לעברך

כורת  "אנוכי – עצמה הברית על מדברת התורה כאשר
של  שונים סוגים בין מבחינה היא אין – הברית..." את

יהודים.

.Ê
"˙ÂÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú‰ ˙Â¯Â„" È"˘¯ È¯·„· ˜ÂÈ„‰

רש"י  מדייק מדוע גם יובן לעיל האמור כל לפי
"הבאים": ולא להיות" "העתידים ואומר

שדברים  מדגישה אינה "הבאים " המילה משמעות
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עוד  ועוד). כאן. ואלשיך אברבנאל יז). (כט, כאן רמב"ן כאן*. תנחומא
דור  עם רק הי' הא' הכר"ב כי צ"ל, פה שישנו אלו עם הכר"ב דגם י"ל
הא') בכר"ב היו (שלא לארץ שנכנסו דור עם הי' דכאן והכר"ב ההוא,
זה  לפרש רש"י וא"צ כאן. המור בצרור פי' וכן הבאים, דורות כל ועם

שבכר"ב אמר שכבר לאחרי –efkצ"ל –yxetn."פה איננו אשר "ואת
ענין  הוא זו בהכר"ב שהחידוש פשש"מ) (ע"פ לומר אין לכאורה
(כט, פרשתנו בפרש"י וכהובא ב) מג, (סנהדרין בגמרא כמרז"ל הערבות

איש "וכשלו לז) (כו, בחוקותי בפ' דהרי – שם ובמפרשים "eig`aכח)
i"yxt נכשל זה באחיו איש וכשלו וש"נ) סע"ב. כז, (סנה' "ומדרשו

זה של l`xyiבעוונו lky.**"זל"ז ערבין
ל' ע"פ – כאן בכר"ב בזה גם חידוש יש פשש"מ שע"פ י"ל אבל

את "מעניש כח) (כט, בפרשתנו שהערבות cigidעל..miaxdרש"י היינו ,"
כשלו א) רק: הוא בחוקותי eig`aבפ' yi` וכיו"ב עמיתו או ממשפחתו –

ב) –dfשל בעונו נתחדש dfנכשל כאן משא"כ היחיד. על דיחיד עונש ,
שיהי'miaxlנוגעcigidשמעשה התם שם: ושבועות סנהדרין (וראה

כו'). למחות בידם
כאן.30) מלבי"ם .7 שבהערה ואברבנאל רמב"ן וראה
היום31) עומד עמנו פה ישנו אשר "את שמחלק d"`ומה iptl ואת

בהנוגע  לא אבל ל"עמנו" בנוגע רק הוא היום", עמנו פה איננו אשר
ה"א. לפני עומדים הם גם מהזמן למעלה שהוא שמכיון ה"א", "לפני

הכא קיימין הינון כולהון כאן: תיב"ע מל' כלי onrולהעיר וראה יומנא.
הנשמות. על שקאי להפי' בתחלתו כאן יקר

יח.32) לד, ירמי'
פי"ג.33) תש"ב חלק כי ד"ה ב). (מד, פרשתנו ריש מלקו"ת להעיר
הערה 34) לקמן וראה שם. שבת כבגמרא כו' הדרוש ע"ד משא"כ

.37

" ezlgza (hewliae) o`k `negpza (*yly:a"rq ,gn zekxa) "zezixa yly odilr ezxkp" dlin 'ld seq m"anxa `ed f"cre .(mleka jxevd x`an epi`e) "zezixa
dpzp'd zixaa jxarl mklek meid miavp mz` xne` `ed mye" miiqne .'eb zixad caln 'eb zixad ixac dl` (hq ,hk `azc) aezkd `iane (zezixa ylya

.n"k`e .my zekxa i"yxt d`xe ."'ek jiwl`
'ity l"i la` (**"eyxcne"`ed myxetiqernyz `l m`e"c xg`l onfd lr i`w "'eb elyke"y (`l` ,oiaxr eyrp '`d a"xkd zray `l) epiid ,onf xg`l 'idiy dn

.a`en zeaxrc a"xkd xg`l f"dy ,"'eb elyke" eidi f`c "'eb
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משמעות  בהווה. למציאות כלל קשורים אינם אלו
שיבואו הדברים היא, "הבאים" xg`l,jyndaהמילה

xywae.שבהווה לדור ,

הרי  הבאים", "הדורות אומרים כאשר ולפיכך
בכל  הגיעו, לא שעדיין לדורות היא שהכוונה למרות
לדור  שלהם הקשר את גם בזמן בו מדגישים זאת
מהדור  יוולדו הם – לו כהמשך באים הם – הקודם

ישנו. שכבר

הדור הדור dfdכלומר, של מציאותו את "מחייב"
הדור  מפני כבר קיים הבא שהדור ויוצא, שלאחריו,

dfdקיים הבא הדור אין הזה הדור שבזמן אלא ,lreta.

הרמב"ם  לדברי בדומה אותו 35[וזאת, שקראו "זה
אלא  עתה... מצוי שאינו מפני לא הבא, העולם חכמים
הבא, עולם קראוהו ולא שנאמר... ועומד מצוי הוא הרי
חיי  אחר לאדם לו באין החיים שאותן מפני אלא
ה"עולם  – ונפש" בגוף בו קיימים שאנו הזה העולם

" הוא "(עולם ievnהבא" נקרא והוא עתה, גם ועומד"
`ad,הזה העולם חיי של כתוצאה בא שהוא מפני רק "

בגוף]. נשמה

להיות" "עתידים הביטוי משמעות זאת, לעומת
רק  לא עתה, קיימים אינם שכלל דברים לגבי הוא
צריכה  מציאותם שעצם אלא בפועל, נמצאים שאינם

"zeyridl הדור של כתוצאה באים הם אין כלומר, ."
הקודם.

"דורות  אומר ואינו ביותר רש"י מדייק ולכן
עם  שהברית לחשוב היה ניתן שאז משום הבאים",

"דורות משום נכרתה פה" איננו –mi`ad"אשר "
בדומה  ההווה, דור של והמשך כתוצאה שהם משום
משום  היא הבאים הדורות עם הברית שכריתת לפירוש

דאבוה". כרעיה "ברא

ברור, היה לא - זה ביטוי נכתב היה אילו ועוד:
היו אף llkdואולי on mi`iven אינם שהם הגרים, את

ב"דורות המשך mi`adנכללים הם שאין משום "
ההווה  דור של תולדה, .36ותוצאה,

ובכך  להיות", "העתידים רש"י אומר ולפיכך
שמציאותם cizraמודגש ycgzz מאליו ומובן .

היתה ברית הדורות dgxkenשכריתת עם להיות
של  והמשך תוצאה שהם משום ולא עצמם העתידים

ההווה. דור

הם  שגם הגרים, גם בכך שנכללים ברור  וכן
להיות" .37"עתידים

.Á
"...ËÚÓ‰ Ì˙‡" ÈÙÓ Ú˙¯È‰Ï È„Â‰ÈÏ Ï‡

ענין  לגבי מופלאה הוראה נלמדת זה רש"י מפירוש
פעמים: מספר עליו שדובר

חיזוק  לו ויחסר ברוחו, יפול יהודי שלפעמים ייתכן
ביציאתו  ובמיוחד והמצוות, התורה בדרך בהתנהגות
ש"אתם  משום וכדומה, יהדות להפיץ כדי לעולם

העמים" מכל –38המעט

כמותו  על מדובר כאשר זה כל היא: לכך התשובה
ובמקום, בזמן מוגבלת היא כמות אשר ישראל, עם של
"מעט  הם מסויים ובמקום בזמן יהודים זו ומבחינה

העמים". מכל

רוחנית, איכות היא יהודים אצל שהעיקר כיון אך
לקדושֿברוךֿ קשור יהודי כאשר הרי ומצוות, תורה
מזמן  למעלה שהוא והמצוות, התורה באמצעות הוא

עם ובפועל באמת קשור הוא אז הרי lkומקום,
.39הדורות lkayeהעולםlkayהיהודים

" רש"י בדברי מודגש זה דורות s`eודבר עם
היום". ש"נצבים הדור עם כמו בדיוק להיות" העתידים
לבין  הקדושֿברוךֿהוא בין הברית נכרתה כאשר

היהודים כל עמדו כולם lkayישראל ביחד, הדורות
zg` ze`ivnיהודי שכאשר מובן מזה .ielba xeyw עם

התורה  קיום ידי על – בברית הקדושֿברוךֿהוא,
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ספ"ח.35) תשובה הלכות
להוסיף 36) הוצרך הבאים" "דורות שנאמר שבועות במס' ולכן

להתגייר". העתידין "גרים
"העתידין37) כאן בתנחומא מודגשeal`משא"כ שאינו "ozieed

הוא  פה" איננו "אשר הכוונה התנחומא לפירוש כי וי"ל מחדש,
"עתידין  לומר אין ולכן שם, בתנחומא כההמשך שם היו שהנשמות

zeidl נשמות עם הי' שהכרי"ב לפרש"י משא"כ עכשיו. ישנם שהרי ,"
בגופים.

העתידין "וכל בפרדר"א דמ"ש י"ל כל ze`xadlועפ"ז סוף עד
הנשמות גם שכולל לפי הוא עמהם" עמדו שם (וראה mixbcהדורות .

שם). יתרו ותנחומא שם, שמו"ר

ז.38) ז, ואתחנן
שמצינו39) (הוריות f"crולהעיר בציבור מיתה אין בנגלה: בהלכה

בזה  והאריך (שם). כו' מצרים יוצאי על שתכפר זו כפרה וראוי' א) ו,
משא"כ  נצחי, תמיד והתואר (איכות) התואר מחמת הוי דזה בצפע"נ
סי"ג). סי"א (פ"א מפענ"צ בכ"ז ראה ב. סא, נזיר – קהל גדר ליכא בב"נ
זה  דגדר בענינינו, ב) צ, (מהדו"ת ובצפע"נ ב) אות (סי"ג שם וראה
הכר"ב  אחר הי' נצחית" אחת מציאות ונעשו ציבור "ישראל דנעשו
במכילתא  איתא ליוסף בנוגע ולכן לא"י שנכנסו ואחר מואב דערבות
שנכנסו  קודם הי' שזה כיון לבנים", השביעו האבות ואח"כ השביע "יוסף
לענין  יו"ד כט, פרשתנו עה"ת צפע"נ וראה וקהל. ציבור לגדר ישראל

הגרים.
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שבדורו  היהודים כל אתו נצבים בפועל, והמצוות
lkaye"שלימה אחת "קומה ביחד כולם .40הדורות,

להיפך, בכמות. גם "מעט" אינם היהודים הרי ואז
גם  להבהל, להם ואל בכמות, גם מאוד רבים היהודים

גויים, של ביותר גדולה מכמות אפילו הכמות, מבחינת

תפול –lrmdiולהיפך, ופחד" אימתה

"לאחדים  – כולכם" היום נצבים "אתם כאשר
אז 39כאחד" הרי בגלוי, ביחד כולם נצבים שהיהודים ,

בדין" שזוכים והיינו ועומדים, קיימים נצבים ,41"אתם

לכל  השנה בראש טובה וחתימה לכתיבה מביא וזה
הנראה בטוב מישראל, ואחת .dlbpdeאחד

(d"lyz i"evp t"y zgiyn)
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"כמ"ש 40) בתחלתו תרצ"ד היום זה ובד"ה פרשתנו. ריש לקו"ת
כו' למעלה שהן כמו הנשמות על הן וקאי גו' כולכם היום נצבים אתם

כו'". בגוף מלובשים למטה שהן הנשמות והן
אלול.41) כ"ה יום היום

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc dkeq(iriax meil)

oey`xd aeh mei lg m`e ,zayd xg`l cr mzial aeyl mileki
zay axrn `eale micwdl mipdkd mikixv ixd oey`x meia
zaya s`y epwiz jkl ,`eal elkei `l zayay ,aeh mei liaya
m` j` .miptd mgla deya mipdkd lk ewlgi aeh meil dkenqd

`l` ,aeh meil ynn dkenq zayd oi`ãçà íBé úBéäì ìç̈¦§¤¨
íéúðéa [÷éñôäì]oey`xd aeh mei lgy oebk ,zayl aeh mei oia - §©§¦¥§©¦

enicwd mde oey`x meia lbxl `eal mipdkd milekiy ipy meia
milekiy iying meia oexg`d aeh mei lgy e` ,zay axrn e`ae
miwleg oi` ,zaya my eakrzd mde ,iyiy meia mdizal xefgl

d `l` deyaòeá÷ BpîfL øîLîreay eze`a cearlìèBð äéä ¦§¨¤§©¨©¨¨¥
,úBlç øNòjxck `veid xnynl qpkpd xnyn oia oze` miwlege ¤¤©

,dpyd zezay lkíézL ìèBð ákòúnäåzexnynd x`y - §©¦§©¥¥§©¦
.odipia zewlgzne zelg izy `l` zelhep oi` my eakrzpy

,äðMä úBîé øàLáexnyndLL ìèBð ñðëpä,zelgåxnynd ¦§¨§©¨¨©¦§¨¥¥§
LL ìèBð àöBiä.zelgäãeäé éaøe wleg,øîBàxnyndyñðëpä ©¥¥¥©¦§¨¥©¦§¨

òáL ìèBð,zelgåxnynd,Lîç ìèBð àöBiäx`eai enrhe ¥¤©§©¥¥¨¥
.`xnbaïé÷ìBç ïéñðëpämwlgl ribnd z` mdipiaïBôva,dxfrd ©¦§¨¦§¦¦§

dxezdy xwir `ed oetv cvy ,miqpkpd mdy mlek e`xiy ick
.miycw iycew zhigy z` my drawïéàöBiäåz` mdipia miwleg §©§¦

mwlgíBøcaokl ,mdl miklede mi`vei mdy e`xiy ick ,dxfrd ¦§
zxnyn z` mpn` .xwire aeyg epi`y cvl mnewn z` epiy

'äbìéa'y eqpwíìBòì,dzqipka s`å .íBøca ú÷ìBçzeqpw ipy cer ¦§¨§¨¤¤©¨§
exn` ,deqpwydzòaèonfa dndad x`ev z` da miqipkny ©©§¨

`dz ,dhigydäòeá÷zexnyn lya ynzydl ul`ze dxebqe §¨
.dl i`pb edfe ,zexg`åy ,cerdðBlçz` zexnynd zexney eay §©¨

`dz ,odipikqäîeúñzexnyn ly zepelga ynzydl ul`ze §¨
:zexg`

àøîâ
eid dixg`l oia diptln oia zayl jenqd aeh mei ,dpyna epipy

:`xnbd zxxan .zeey zexnynd lk,äéøçàlî éàîe äéðôlî éàî©¦§¨¤¨©¦§©£¤¨
'äéðôì' àîéìéày epiidïBLàø áBè íBé,zayd iptl did bg ly ¦¥¨§¨¤¨¦

e ,zay axra xnelk'äéøçàì'y epiidïBøçà áBè íBély ipiny - §©£¤¨©£
dkenqy zayd ok m` ,oey`x meia xnelk ,zayd xg`l did bg

ixde ,envr bgd jeza `id [crend leg zay `idyÎ] mdleðééä©§
âçä CBúaL úaL.deya zewlegy lirl dpyna epipyy,àlà ©¨¤§¤¨¤¨

,jtidl `ed dpynd yexit'äéðôì'y dpeekdïBøçà áBè íBédid §¨¤¨©£
e .eixg`l `l` bgd jeza zayd oi` ok m`e ,zay axra'äéøçàì'§©£¤¨

y dpeekdïBLàø áBè íBédncw zayd ok m`e ,oey`x meia did ¦
bgd jeza zayd oi`y it lr s`y epizpyn dycig z`f lre .bgl
.miptd mgla deya zewleg zexnynd lk ,el dkenq wx `l`

:`xnbd zl`eyàîòè éàîep`ady weqta `ld ,deya zewleg ©©£¨
:`xnbd zx`an .lbxa df oi` o`ke ,zeey od lbxay ycgzp lirl

éîc÷î éðäc ïåékmiaiig oey`x meia aeh mei lg xy`ky oeik - ¥¨§¨¥©§§¥
,iyiy mein mz`ia micwdl mipdkdéøçàî éðäålg xy`ke - §¨¥§©£¥

okl ,zay xg` cr mzial mzxfg akrl md miaiig zay axra
eðwézmdlàúléî ïðaødf xac -éããä éãäa eìëéðc éëéä ékick - ¦§©¨¨¦§¨¦¥¦§¥§©£¥£¨¥

:mdipia `ipexhe zwelgn xxerzz `le ,cgi elk`iy
:dpyna epipyãçà íBé ìçray lhep qpkpd xne` dcedi iax 'eke: ¨¤¨
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המשך ביאור למס' סוכה ליום רביעי עמ' א



מי ילקוט לוי יצחק על התורה

בראשית מט, כו – ברכת אביך גברו על ברכת הורי 
ולקדקד  יוסף  עד תאות גבעת עולם תהיין לראש 

נזיר אחיו

קסא

מתווך דברי הזהר בפ' ויחי ופ' וארא בפי' הפסוק "עד 
תאוות גבעת עולם", דיש ב' מיני יחודים א( יחוד 

הראשון, לעשותה כלי, דאין האשה )המקבל( כורתת 
ברית )לבעלה, המשפיע( אלא למי שעשאה כלי 

)סנהדרין כב, ב(, ב( היחוד כדי להוליד – להמשכת 
הטיפה

אביך  ברכות  הורי,  ברכות  על  גברו  אביך  ברכות1 

גברו ודאי, דהא יעקב אחסין שבחא דכלא יתיר מאבהן, 

דהא הוא שלים דהוה בכלא.

וכלא2 יהב ליה ליוסף, מאי טעמא, בגין דהכי אתחזי, 

דהא צדיק כלא נטיל ואחסין כלא כחדא וכו'.

גבעות  דאינון  תיאובתא  עולם,  גבעות  תאות  עד3 

לתתא,  וחד  לעילא  חד  נוקבי  תרי  נינהו,  ומאי  עולם, 

ברכות אביך גברו על ברכות הורי )מפרש מה  1( ]תרגום ללה”ק[ 

שיעקב אמר ליוסף( ברכות אביך )היינו הברכות שלי שאני מושרש 

אברהם  של  הברכות  היינו  הורי,  ברכות  )על  ודאי  גברו  בתפארת(, 

שהי' מושרש בחסד לבדו או של יצחק שהי' מושרש מגבורה לבדה(, 

דהא יעקב אחסין שבחא דכלא יתיר מאבהן )כי יעקב ירש שבח כולם 

יותר מאבותיו, לפי שהי' בתפארת ירש הארת ב' הקוים של אבותיו(, 

כי  השלימות,  בכל  שלם  הי'  הוא  )כי  בכלא  הוה  שליט  הוא  דהא 

ויצחק  ישמעאל  ממנו  שיצא  אברהם  משא”כ  שלימה,  היתה  מטתו 

שיצא ממנו עשו(.

2( ]תרגום ללה”ק[ וכלא יהב לי' ליוסף )וכל ההארות והברכות נתן 

יעקב בחי' תפארת, ליוסף בחי' יסוד(, מאי טעמא )מה טעם הדבר(, 

נטיל  כלא  צדיק  דהא  להיות(,  ראוי  שכך  )לפי  אתחזי  דהכי  בגין 

ואחסין כלא כחדא )כי היסוד לוקח כל ההארות ויורש כולם יחד(.

3( ]תרגום ללה”ק[ עד תאות גבעות עולם )פירושו( תיאובתא דאינון 

גבעות עולם )התשוקה של אלו הגבעות עולם, ושואל( ומאי נינהו 

)ומי הם אלו הגבעות, ואמר( תרי נוקבי חד לעילא וחד לתתא )הם 

שני פרצופים הנקראים גבעות אחד למעלה שהיא בינה ואחד למטה 

שהיא מלכות(, דכל חד אקרי עולם )שכל אחד נקרא עולם, כמ”ש* 

תרין  באינון  גופא  שייפי  דכל  ותיאובתא  העולם(,  ועד  העולם  מן 

תיאובתא  דהיינו(  אמהות,  הב'  באלו  הו”ק  של  )והתשוקה  אמהן 

מאימא  שפע  ולקבל  לינק  תשוקה  להם  )יש  עלאה  מאמא  לינקא 

)יש  תתאה  באמא  לאתקשרא  תיאובתא  ועי”ז(  בינה,  עלאה שהיא 

המלכות(,  שהיא  תתאה  באימא  ולהשפיע  להתקשר  תשוקה  להם 

היניקה  כי   – אחת  היא  כולם  של  )והתשוקה  חד  דכלא  ותיאובתא 

כך  בגין  למלכות(,  שמשפיעה  במה  יש  דעי”ז  הוא,  ליסוד  מבינה 

כלהו כדקא חזי )לכן כל הפסוקים הם כראוי שרומזים על פרצופים 

העליונים(, תהיינה לראש יוסף וגו' פירוש לאתברכא ההוא דרגא 

דצדיק ולנטלא כלא כדקא חזי )להתברך היסוד ולקבל כל ההשפעות 

מהו”ק כראוי(.

*( ראה הביאור בזה בילקוט לוי יצחק חלק ב סימן טז.

דכל חד אקרי עולם, ותיאובתא דכל שייפי גופא באינון 

תיאובתא  עלאה,  מאמא  לינקא  תיאובתא  אמהן,  תרין 

לאתקשרא באמא תתאה, ותיאובתא דכלא חד, בגין כך 

לאתברכא  וגו',  יוסף  לראש  תהיינה  חזי.  כדקא  כלהו 

ההוא דרגא דצדיק, ולנטלא כלא כדקא חזי.
ספר הזהר חלק א' פרשת ויחי דף רמז ע"ב

עדי  ביהו”ה  בטחו  ד(  כו,  )ישעי'  פתח,  אבא  רבי4 

עד, כי בי”ה יהו”ה צור עולמים, בטחו ביהו”ה, כל בני 

עלמא בעיין לאתתקפא ביה בקדשא בריך הוא, ולמהוי 

רחצנו דלהון ביה, אי הכי מהי עדי עד, אלא בגין דיהא 

דכלא,  וקשורא  קיומא  דאיהו  באתר  נש  דבר  תוקפא 

ואקרי עד, והא אוקמוה, כמה דאת אמר )בראשית מט, 

כז( בבקר יאכל עד.

דא  לסטרא  סטרין,  לכל  דאחיד  אתר  עד  והאי5 

ולסטרא דא, לאתקיימא ולאתקשרא קשרא די לא תעדי, 

והאי עד תיאובתא דכלא ביה, כמה דאת אמר )שם כו( 

אלין  עולם,  גבעות  אינון  מאן  עולם,  גבעות  תאות  עד 

בטחו  מש”כ(  לפרש  )הקדים  פתח  אבא  רבי  ללה”ק[  ]תרגום   )4

ביהו"ה עדי עד, כי בי"ה יהו"ה צור עולמים )פירוש הפשוט, בטחו 

בה' לעולם כל ימי חייכם, כי בו יתברך תלוי חוזק ב' עולמים העולם 

הזה והעולם הבא, ולפי שהכל תלוי בהקב”ה לכן ודאי ראוי לבטוח 

בו ]מצודות[, ומפרש כאן מש”כ( בטחו ביהו"ה )רצה לומר כי( כל 

בני עלמא בעיין לאתתקפא בי' בקדשא בריך הוא )כל בני העולם 

רחצנו  ולמהוי  מצותיו(,  ולקיים  לעבדו  בהקב”ה  להתחזק  צריכים 

דלהון בי' )ולהיות בטחונם בו שיזמין להם כל צרכיהם, ומקשה( אי 

הכי )אם כונת הפסוק כפשוטו שצריכים לבטוח בה', אם כן( מהו עדי 

עד )שפירושו לעולם, הרי זה פשוט שהאדם צריך לבטוח בהקב”ה 

בכל יום ובכל שעה שיזמין לו כל צרכו, ומתרץ( אלא )כונת הכתוב 

מש”כ ”עדי עד” הוא( בגין דיהא תוקפא דבר נש )כדי שיהי' חוזקו 

וקשורא דכלא  קיומא  דאיהו  באתר  ובטחונו של האדם בהקב”ה(, 

)במקום שהוא קיום וקשר של כל הפרצופים העליונים(.

5( ]תרגום ללה”ק[ )ואמר כי( והאי עד אתר דאחיד לכל סטרין )ופי' 

ומפרש(  הצדדים,  לכל  ומקשר  שמאחד  המקום  הוא  ”עד”,  תיבת 

לסטרא דא ולסטרא דא )לצד מעלה מאחד ומקשר את הבינה עמו 

ולצד מטה מקשר את המלכות עמו(, לאתקיימא ולאתקשרא קשרא 

יסור  ולהתקשר עמהם קשר שלא  עי”ז  )כדי להתקיים  תעדי  לא  די 

ולא יתבטל לעולם(, והאי עד תיאובתא דכלא בי' )וזה בחי' ”עד” – 

תאות ותשוקת בינה ומלכות הם בו( כמה דאת אמר, עד תאות גבעות 

עולם )ומפרש( מאן אינון גבעות עולם )מי הם הפרצופים הנקראים 

גבעות עולם, ואמר( אלין אינון תרין אמהן )אלו הם שתי אמהות, כי 

בינה היא ֵאם לזו”ן דאצילות, ומלכות היא ֵאם לעולמות בי”ע, ולכן 

נקראות גבעות מפני שהם גבוהות כגבעה על מה שלמטה מהם, ועוד 

גבעות(,  נקראות  שהאמהות  אשורנו,  ומגבעות  הפסוק  על  כפרש”י 

ומלכות  דאבא,  נוקבא  היא  בינה  כי  הנקבות,  פרצופי  )והם  נוקבי 

יובל ושמטה )בינה נקראת יובל ומלכות נקראת  היא נוקבא דז”א(, 

כמה  עולם(  ראי' שנקראות  )ומביא  עולם  גבעות  דאקרון  שמיטה(, 

דאת אמר מן העולם ועד העולם )שפירושו מן הבינה עד המלכות(.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc dkeq(iriax meil)

oey`xd aeh mei lg m`e ,zayd xg`l cr mzial aeyl mileki
zay axrn `eale micwdl mipdkd mikixv ixd oey`x meia
zaya s`y epwiz jkl ,`eal elkei `l zayay ,aeh mei liaya
m` j` .miptd mgla deya mipdkd lk ewlgi aeh meil dkenqd

`l` ,aeh meil ynn dkenq zayd oi`ãçà íBé úBéäì ìç̈¦§¤¨
íéúðéa [÷éñôäì]oey`xd aeh mei lgy oebk ,zayl aeh mei oia - §©§¦¥§©¦

enicwd mde oey`x meia lbxl `eal mipdkd milekiy ipy meia
milekiy iying meia oexg`d aeh mei lgy e` ,zay axrn e`ae
miwleg oi` ,zaya my eakrzd mde ,iyiy meia mdizal xefgl

d `l` deyaòeá÷ BpîfL øîLîreay eze`a cearlìèBð äéä ¦§¨¤§©¨©¨¨¥
,úBlç øNòjxck `veid xnynl qpkpd xnyn oia oze` miwlege ¤¤©

,dpyd zezay lkíézL ìèBð ákòúnäåzexnynd x`y - §©¦§©¥¥§©¦
.odipia zewlgzne zelg izy `l` zelhep oi` my eakrzpy

,äðMä úBîé øàLáexnyndLL ìèBð ñðëpä,zelgåxnynd ¦§¨§©¨¨©¦§¨¥¥§
LL ìèBð àöBiä.zelgäãeäé éaøe wleg,øîBàxnyndyñðëpä ©¥¥¥©¦§¨¥©¦§¨

òáL ìèBð,zelgåxnynd,Lîç ìèBð àöBiäx`eai enrhe ¥¤©§©¥¥¨¥
.`xnbaïé÷ìBç ïéñðëpämwlgl ribnd z` mdipiaïBôva,dxfrd ©¦§¨¦§¦¦§

dxezdy xwir `ed oetv cvy ,miqpkpd mdy mlek e`xiy ick
.miycw iycew zhigy z` my drawïéàöBiäåz` mdipia miwleg §©§¦

mwlgíBøcaokl ,mdl miklede mi`vei mdy e`xiy ick ,dxfrd ¦§
zxnyn z` mpn` .xwire aeyg epi`y cvl mnewn z` epiy

'äbìéa'y eqpwíìBòì,dzqipka s`å .íBøca ú÷ìBçzeqpw ipy cer ¦§¨§¨¤¤©¨§
exn` ,deqpwydzòaèonfa dndad x`ev z` da miqipkny ©©§¨

`dz ,dhigydäòeá÷zexnyn lya ynzydl ul`ze dxebqe §¨
.dl i`pb edfe ,zexg`åy ,cerdðBlçz` zexnynd zexney eay §©¨

`dz ,odipikqäîeúñzexnyn ly zepelga ynzydl ul`ze §¨
:zexg`

àøîâ
eid dixg`l oia diptln oia zayl jenqd aeh mei ,dpyna epipy

:`xnbd zxxan .zeey zexnynd lk,äéøçàlî éàîe äéðôlî éàî©¦§¨¤¨©¦§©£¤¨
'äéðôì' àîéìéày epiidïBLàø áBè íBé,zayd iptl did bg ly ¦¥¨§¨¤¨¦

e ,zay axra xnelk'äéøçàì'y epiidïBøçà áBè íBély ipiny - §©£¤¨©£
dkenqy zayd ok m` ,oey`x meia xnelk ,zayd xg`l did bg

ixde ,envr bgd jeza `id [crend leg zay `idyÎ] mdleðééä©§
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מב

אינון תרין אמהן, נוקבי, יובל ושמטה, דאקרון גבעות 

עולם, כמה דאת אמר )תהלים קו, מח( מן העולם ועד 

העולם )יובל ושמיטה כל חד מנהון אקרי עולם, ואלין 

אקרון גבעות עולם(.

דכל  קיומא  דאיהו  עד,  בהאי  דילהון  ותיאובתא6 

סטרין תיאובתא דיובלא, לגבי עד לאעטרא לי' ולנגדא 

מני'  לאתברכא  דשמטה  תיאובתא  וכו',  ברכאן  עליה 

וכו', ודאי האי עד תאות גבעת עולם איהו.
ספר הזהר חלק ב' פרשת וארא דף כב ע"א

הנה בזהר פרשת ויחי מפרש עד תאות גבעות עולם 

בהיפוך מהפירוש דפרשת וארא.

ומתאווה  התאיב  הוא  ש”עד”  מפרש  ויחי  בזהר 

להגבעות עולם, והוא מה שז”א מתאווה לבינה ומלכות, 

וקאי תאוות על ”עד” שעד שהוא המתאווה.

בינה  עולם  שגבעות  בהיפך,  מפרש  וארא  ובזהר 

ומלכות הם המתאווים ל”עד” דז”א.

בינה, להשפיע לו.

ומלכות, לקבל ממנו.

וקאי תאוות על גבעות עולם שהם המתאווים ל”עד”.

שתירץ  שם  ויחי  פרשת  מלך7  במקדש  מזה  ועיין 

שהא והא איתנהו כי הוא מתאווה להם והם מתאווים 

לו ע”ש.

דדכורא  והתיאובתא  התאוה  הוא  מתחלה  י”ל, 

התאוה  הוא  ואח”כ  ומלכות,  דבינה  להנוקבין  דז”א 

והתיאובתא דהנוקבין בינה ומלכות להדכורא דז”א.

והוא, כי ידוע שיש ב' יחודים, היחוד הראשון הוא 

רק לעשותה8 כלי, והיחוד שאח”כ הוא להמשיך טיפת 

עד  בהאי  דילהון  ותיאובתא  כי(  יותר  )ומפרש  ללה”ק[  ]תרגום   )6

)והתאוה והתשוקה של בינה ומלכות היא בז”א הנקרא עד(, דאיהו 

תיאובתא  ומפרש(  הו”ק  כל  של  הקיום  )שהוא  סטרין  דכל  קיומא 

דיובלא לגבי דעד לאעטרא לי' )התאוה של יובל שהוא הבינה אל 

ז”א לעטר אותו( ולנגדא עליה ברכאן וכו' )ולהמשיך עליו ברכות(. 

תיאובתא דשמיטה לאתברכא מני' וכו' )ותשוקת המלכות להתברך 

מז”א( ודאי האי עד תאות גבעות עולם איהו )הרי ודאי ז”א הנקרא 

עד התשוקה של בינה ומלכות הנקראות גבעות עולם היא אליו(.  

7( וז”ל: זהר ויחי דף רמז, ב תיאובתא לינקא מאימא עילאה, פי' 

אחרונה,  לה'  ולהשפיע  ראשונה  מה'  לקבל  מתאוה  זעיר  שהוא  עד 

שהם  עולם  גבעות  עולם  גבעות  תאות  עד  פי'  וארא  בפרשת  אבל 

תרין ההי”ן הם המתאוים, והא והא איתנהו כי הוא מתאוה להם והם 

מתאוים לו ע”ש.

8( וכמאמר רז”ל )סנהדרין כב, ב( אין האשה כורתת ברית אלא למי 

שמות-דברים  לזהר  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  גם  ראה  כלי.  שעשאה 

סוף עמוד רמא.

]בגמרא שם אמנם אינו מוזכר ”בעלה” במפורש באותו מימרא )על-

אף שפשיטא שזה משמעות הדברים(. אך יש להעיר ממאמרי אדמו”ר 

זרעית שיהי' הולדת ולד כמ”ש בע”ח9 שער מ”ן ומ”ד 

דרוש י'. ובפע”ח שער ק”ש שעהמ”ט פ”ו ע”ש.

לומר  שייך  שלא  מובן  הראשון  היחוד  קודם  והנה 

שהנוקבא מל' תתאוה אל ז”א, כי הרי עדיין לא נעשית 

כלי ממנו ורחמה סתום ואיך תתאוה לו, כי אחר שנעשית 

לו,  שמתאוה  לבעלה  ברית  כורתת  היא  אז  דוקא  כלי 

משא”כ קודם שנעשית כלי.

הוא  הדכורא  כלי,  לעשותה  הראשון  בהיחוד  א”כ 

בה  להמשיך  שרוצה  מה  והוא  הנוקבא,  אל  המתאוה 

שהרוחא  הוא  הרוחא,  בה  ממשיך  הוא  ואיך  הרוחא, 

שהניח אבא בגווה דיסוד אימא, בא דעת דז”א וסותם 

וסוגר את יסוד אימא, והוא שמקבל את הרוחא שביסוד 

בשית  דכליל  מפתחא  אתא  וכמאמר10  בדעתו  אימא 

וסתים פתחהא, וכמ”ש11 וה' סגר רחמה. ועיין בפע”ח 

שער החנוכה, ומדעתו נמשך הרוחא ליסודו )וכמאמר12 

וכמ”ש  בדעת  תלוי  יסוד  כי  לדעת,  אלא  קשוי  אין 

בפע”ח שער הלולב פ”ג, ובדרוש להרר”י מערבי ז”ל 

שנעשית  דנוקבא,  ליסוד  הממשיכו  הוא  ויסודו  שם(, 

כלי עי”ז.

הרי שבהיחוד הראשון הדכורא ז”א דהיינו דעת דז”א 

שביסודה,  הרוחא  ממנה  לקבל  לבינה  המתאווה  הוא 

והוא  ולהשפיעו אח”כ מיסודו למלכות לעשותה כלי, 

האמור בפרשת ויחי.

וזהו שבעל המאמר שם הוא ר' שמעון שהוא בחי' 

דעת דז”א כמ”ש13 בח”ג בריש האד”ר בנצוצי אורות 

מה  והוא  מאימא,  לינק  רוצה  דז”א  דעת  הוא  שם, 

מיסודו  אח”כ  ומשפיעו  בדעתו,  הרוחא  את  שמקבל 

למלכות.

כי  וארא,  פרשת  שמקודם  ויחי  בפרשת  זה  ואמור 

מבינה  הרוחא  לקבל  הראשון  היחוד  הוא  מתחלה 

ולהשפיעו למלכות.

הוא  זרעית,  הטיפה  להמשכת  שאח”כ  בהיחוד  אך 

בהיפך, שבינה מתאווה לז”א דהיינו להמשיך לו מוחין 

דגדלות, שיהי' בו הטיפה זרעית, ומלכות שכבר נעשית 

כלי בהיחוד הראשון היא מתאוה לקבל הטיפה זרעית 

מז”א, כי כשכבר יש בה הרוחא מהיחוד הראשון היא 

האמצעי )במדבר כרך ה' עמ' א'תשסט(: ”שאין האשה כורתת ברית 

אלא לבעלה”, וכדברי הרב המחבר כאן[.

9( שער לט.

10( זהר פרשת תרומה דף קעז, א.

11( שמואל-א א, ה.

12( יבמות נג, ב.

13( בזהר חלק ג דף קכז, ב. ראה גם לעיל סימן י.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מג

יולדת  מזרעת תחלה  וע”ד14 אשה  מ”ן מתחלה  מעלה 

זכר, ועיין בזה”ק פרשת תזריע15 דף מ”ב ע”ב א”ר אחא 

כו' א”ר יוסי אתתא מן יומא דאתעברת כו' אלא ילידו 

14( נדה לא, א. ראה לקוטי תורה פרשת תזריע יט, ג.

אשה כי תזריע  אמר רבי אחא )שאל מרבי יוסי, מש”כ(  15( וז”ל: 

וכי כיון דמזרעת יולדת )מיד היא יולדת(  וילדה זכר )מה פירושו( 

דכתיב וילדה )שמשמע מיד(, האי קרא הכי מבעי לי' )פסוק זה כך 

הי' לו לומר(, אשה כי תהר וילדה זכר )פי' אחר תשלום ימי הריונה 

תלד זכר(, מהו כי תזריע וילדה )למה כתוב בלשון הזה(, אמר רבי 

יוסי )לרבי אחא(, אתתא מן יומא דאתעברת עד יומא דיולדת )אשה 

מן היום שהזריעה ונתעברה עד היום שיולדת(, לית לה בפומא אלא 

יהי'  )אין מלה בפי' אלא הולד שלה אם  דילה אי להוי דכר  ילידו 

מיד במחשבתה  )אז  תזריע  כי  אשה  נאמר(  זה  )ועל  דא  ועל  זכר(, 

ודיבורה וילדה זכר(. )רמ”ק ומפרשים(

עצמן  שמשהין  וכמארז”ל16  ע”ש,  דכר  להוי  אי  דילה 

והוא  מקודם,  האשה  תאוות  שמתגברת  כו'  הבטן  על 

האמור בפרשת וארא.

בינה  בחי'  אבא17  ר'  הוא  שם  המאמר  שבעל  וזהו 

הרוצה להשפיע לז”א.

להתתקן  ז”א,   – הדכורא  רוצה  מתחלה  נמצא, 

בהנוקבין – בינה ומלכות, ואח”כ רוצין הנוקבין – בינה 

ומלכות – בו18.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד לד-לה

16( נדה לא, ב “בידו של אדם להרבות בנים ובני בנים, מתוך שמשהין 

עצמן בבטן כדי שיזריע נשותיהן תחלה שיהו בנים זכרים”.

17( כמ”ש בנצוצי אורות שם.

18( “בו” היינו ביסוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, תשי"א 
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמואל גדלי' שי'

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבו מה' אלול, בו מתאר את שירותו בצבא וגם פעולותיו שם בנוגע לחיזוק 
היהדות ולהשפעה ביר"ש על חבריו וסביבתו,

נהניתי במאד בקראי את הפרטים בזה, כי גודל הענין בזה אין לתאר בכתב. וממלא הוא בזה 
שליחות גדולה ביותר, ואין אתנו יודע עד מה, אבל בהתחשב עם גודל ערך פעולותיו בזה, הנה בצדק 
יש לומר שאם לא בא בצבא אלא בשביל זה, דיו, וכשימלא תפקידו בזה בטח יוכל לקבוע עתים לתורה 

לעצמו וגם עם זולתו מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף גם יחד.

מוסגר פה קטע משיחת התועדות שבת מברכים אלול, אשר מהראוי שיפרסמו באופן המתאים 
בין לחבריו והפלוגה שלו והן לחבריו בדיעה שיכול לבוא עמהם בקשר בפלוגות אחרות, ואם צריכים 
עוד איזה הסברה נוספת בזה, הרי על בינתו אשען למצוא אותיות המתאימות להסברה זו, ואתענין 

לדעת מפעולתו הטובה בזה.

)לא כמו שהוא כותב במכ' רק  נפשית למסור ברכתי לכל חבריו אשר בחיל  אסיים בבקשה 
החיל הדתי. כי ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, "אז א איד ניט ער וויל און ניט 
ער קען זיין אפגעריסען פון אלקות" ובמילא כל החברים שלו דתיים המה, אלא שיש מהם שחסר להם 
הידיעה עד"ז, אבל סוכ"ס הרי לא ידח ממנו נדח, וגם הם ידעו שנאמנים הם לה' ולתורתו, ולכן הנה 
ימסור( לכולם ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, ובפרט אשר שנה הבאה היא שנת 

השמיטה, הרי יקויים בה, ע"י השתדלות כל יושבי', שבת שבתון יהי' לארץ שבת לד'.

ולכל  לו  ומתוקה  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  וכתיבה  חבריו  על  בהשפעתו  הצלחה  בברכת 
סביבתו.



מד

אלקיך  ה'  עד  ושבת   – ב-ג  ל, 
מצוך  אנכי  אשר  ככל  בקולו  ושמעת 
נפשך ובכל  לבבך  בכל  ובניך  אתה   היום 

ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך 
מכל העמים אשר הפיצך ה' אלקיך שמה

א. בפ' יה"כ )יומא פו.( אר"י גדולה תשובה שדוחה ל"ת 
אשתו  את  איש  ישלח  הן  א(  ג,  )ירמי'  שנאמר  שבתורה 

והלכה מאתו והיתה לאיש אחר וגו' ושובו אלי נאום ה'.

חיים  כמוה"ר  המובהק  הרב  קדוש  מפי  שמעתי  ואני 
אלגאז"י זצוק"ל הוא הי' אומר בטעם אומרם גדולה תשובה 
שדוחה ל"ת שבתורה ומאי ריבותא ]דתשובה, והלא מדה 
היא בתורה אתי עשה ודחי לא־תעשה[, כלפי הא דאמרו 
בפרק אלו נערות )כתובות מ.( וניתי עשה דלו תהי' לאשה 
ולדחי ל"ת דלא יבא ממזר, ומשני התם היכא אמרינן ניתי 
עשה ולדחי ל"ת כגון מילה בצרעת דלא אפשר דלא לקיומי 
לעשה, אבל הכא אי אמרה לא בעינא מי איתי' לעשה כלל, 
וכתבו רבותינו בעלי התוס' ז"ל דכיון דאי אמרה לא בעינא 
ליתי' לעשה אפילו כי אמרה בעינא לי' לא חשיב עשה דלא 

דמי למילה ע"ש.

הוא  דושבת  דעשה  דאע"ג  דתשובה,  רבותא  והיינו 
ברצונו יתברך כי ברצונו לקבלנו וברצונו שלא לקבלנו הי' 
יהא הך עשה דוחה לל"ת דלאמר הן ישלח  מן הדין שלא 
איש וכו' דלא דמי למילה בצרעת אם לא כי גדולה תשובה.

והרב המופלא כמהר"ח אבולעפיא זצוק"ל הי' מפרשה 
לעשה  איתי  מי  בעי'  לא  אמרה  אי  רש"י  עמ"ש  הנז'  ע"ד 
לבטל  רוצה  איני  לומר  אותה  מלמדין  נמי  והשתא  כלל, 
ל"ת  שדוחה  תשובה  גדולה  אומרם  והיינו  ע"כ,  הל"ת 
רוצה  איני  שתאמר  אותה  מלמדים  דבעלמא  שבתורה 
שלא לבטל הל"ת והכא הוא עצמו אומר לישראל שובו אלי 

לבטל הל"ת יען כי גדולה כחה של תשובה.

ועוד לאלוה מילין בזה בהעיר דהנה מתלמוד דידן מפורש 
שדוחה  תשובה  וגדולה  איש  ישלח  בהן  ל"ת  דאיכא  יוצא 
ל"ת שבתורה, ואילו בספרי אמרו ז"ל עתידה כנסת ישראל 
הן  לאמר  בתורה  הכתבת  כבר  רבש"ע  הקב"ה  לפני  לומר 
כלום הכתבתי אלא איש  וכו', א"ל  ישלח איש את אשתו 
הלא אל אנכי ולא איש וכי גרושים אתם לי כה אמר ה' איזה 
ספר כריתות אמכם ע"כ נראה דס"ל דליכא ל"ת כלל, וכאן 

הבן שואל במאי קמפלגי תלמוד דידן והספרי.

ל"ת  ליכא  דהכא  לומר  כרחך  דעל  ס"ל  דהספרי  ויתכן 
דאם איתי' היכי אתי עשה דושבת ודחי ל"ת והא אם אמר 
קב"ה לא בעינא מי איתי' לעשה כלל, ואפי' כי אמר בעינא 

לא חשיב עשה כמ"ש התוס'. א"נ דאי איתי' ל"ת הכא היכי 
והלא  עשה  בקום  הל"ת  לבטל  שובו  שובו  רחמנא  קאמר 
לא  שתאמר  אותה  מלמדין  גוונא  האי  כי  דכל  הוא  נהפוך 
חפצתי שלא לבטל הל"ת, אלא ע"כ ליכא הכא ל"ת כלל כי 
אל אלקים ה' וכדרך שכתבנו בשם הב' המאורות הגדולים 

ז"ל.

דפליגי  זו  פלוגתא  טעם  עוד  לפרש  אפשר  הי'  ועד"ז 
מלתא  בכל  דתמורה  פ"ק  בריש  ורבא  דאביי  בפלוגתא 
דאמר רחמנא לא תעביד דלאביי אי עביד מהני ולרבא לא 
מהני ובעי התם תלמודא והשתא דשנינן כל הני שנויי במאי 
באדם  דפליגי  נימא  וא"ת  ז"ל  התוס'  ומקשו  וכו',  פליגי 
שנשבע שלא לגרש את אשתו ואח"כ עבר וגירשה דלאביי 
מהני ולרבא ל"מ גיטא כיון דעבר אמימרא דרחמנא, ותירץ 
אלא  ימיו  כל  לשלחה  יוכל  לא  כמו  האיסור  שאין  דכיון 
מעצמו ומרצונו בדה ענין איסור שבועה זו בכה"ג לא אמר 
רבא לא מהניא, ויש חולקין בסברא זו כמבואר בתשובות 
ועיין בתשובות  הר"ג פמ"א סי' ס"ח שהמרדכי חלוק ע"ז 

הראנ"ח ח"א סס"י מ"ב.

ומעתה מקום יש לומר דדעת הספרי דקאמר וכי גרושין 
אתם לי ושלל ענין גרושין מכל וכל הוא מפני שהוא תפס 
כמאן דאמר כל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד 
לא מהני, א"כ הקב"ה שנשבע להקים את ישראל לו לעם 
את  בפ'  נז:(  )גיטין  הנזקין  בפרק  ]כמ"ש  להמירן  ושלא 
שאין  הקב"ה  שנשבע  האמירך,  וה'  וכו'  היום  האמרת  ה' 
אמנם  גיטא.  מהני  לא  וכו'[  אחרת  באומה  אותם  מעביר 
תלמוד דידן דסבר דגט כריתות הוה אלא דעשה דתשובה 
אלים ס"ל כי כל כה"ג דהוא יתברך בדה איסור זה להשבע 
של  כחה  דע"י  אלא  גיטא  והוי  מהני  עביד  אי  לגרש  שלא 

עשה דתשובה הם שבים לאישם הראשון ודוחים ל"ת.

לך  בצר  ואתחנן  בסדר  המקרא  טעם  לזה  לצרף  ויש 
וכו' עד ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' 
אלקיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך 
דתשובה  עשה  ענין  על  לומר  שהכונה  להם,  נשבע  אשר 
אל רחום ה' אלקיך  כי  ונותן טעם  דאיכא ל"ת דלא ישוב, 
ע"ד שאמרו בספרי כלום הכתבתי אלא איש אל אנכי ולא 
נמי  אנכי  דאל  טעמא  האי  דבלאו  ע"ז  שיקשה  ולפי  איש, 
תעביד  לא  רחמנא  דאמר  מלתא  דכל  גרושין  דין  כאן  אין 
לא מהני, לז"א כי אין זה באיסור לא יוכל לשלחה, אבל מה 
ישכח את ברית  ולא  ישחיתך הוא מטעם  ולא  ירפך  שלא 
ענין  בדה  ומרצונו  מעצמו  כי  להם,  נשב"ע  אשר  אבותיך 

איסור שבועה זו ובכה"ג לא אמרינן לא מהני.
שארית יעקב פ' האזינו

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נצבים

הישיבה שמה "תומכי תמימים", ותלמידים הלומדים ומתנהגים ברוחה שמם "תמימים".
היום יום טו אלול
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èë(è)íéávð ízàýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´
ìk íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½−Ÿ

:ìàøNé Léà¦¬¦§¨¥«
i"yx£ÌÈ·v Ìz‡∑ׁש לפני ּכּנסם מלּמד מׁשה «∆ƒ»ƒְְְִִֵֵֶֶַָֹ

מֹותֹו ּביֹום ּבברית הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .להכניסם ְְְְִִִַַָָָ
ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯∑ לׁשבטיכם ÌÎÈ˜Ê.ראׁשיכם »≈∆ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆

ÌÎÈ¯ËLÂ∑איׁש "ּכל ואחרּֿכ קֹודם, חׁשּוב החׁשּוב ¿…¿≈∆ְִֵֶַַָָָֹ
."יׂשראל  ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr l jxk zegiy ihewl)

מימי ׁשֹואב . . ט־י)ראׁשיכם ּבברית (כט, מׁשה ּכּונת ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבערבּות להכניסם הּוא החיים)זה ׁשל (אור ּבאחדּותם ְְְְְִֶֶַַַַָָ

ׁשלׁשה  יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים ערבים ׁשּכּלם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֻיׂשראל,
ּבֹוא אֹופּנים. יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

.(מימי (ׁשֹואב רגל וגם (ראׁשיכם) ראׁש אבר ב ּגם ּכל . ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

זקּוקים  והרגל ׁשהראׁש ּכ האברים, לׁשאר מּמעלתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמׁשּפיע
זה. את זה ּומׁשלימים לזה ׁשהיא ג זה הּיהדּות, נקּודת מּצד . ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבׁשוה
מּמׁש. אחת נקּודה ּכמֹו הם ּכּלם ְְְֵֶֶַַַָָָֻורגל;

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèáèçî E ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´
éöòéîéî áàL ãò E:E ¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא) ּכנענים ׁשּבאּו מלּמד ≈…≈≈∆ְְֲִֵֶַַָ
מׁשה, ּבימי ּגב להתּגּיר ׁשּבאּו יהֹוׁשע,ּכדר ּבימי עֹונים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ

ּבּגבעֹונים: האמּור ט)וזהּו הּמה (יהושע ּגם "וּיעׂשּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָ
מים ּבערמה" וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם ,. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 117 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"zFvr"d z` "ahgl"©§Ÿ¤¨¥

:מימי ׁשאב עד עצי ֵֵֵֵֵֶֶַֹֹֽֽמחטב
מׁשה  ּונתנם כּו' מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמלּמד

מים וׁשֹואבי עצים רש"י)חֹוטבי ובפירוש י. (כט, ְְֲִִֵֵֵַ

הּזקן רּבנּו ּפתּגם פט)ידּוע עמוד יום" "היום בקובץ ּד"עצי"(הובא , ְְִֵֵֵֶַַַַָָ
ּולהסיח  "לחטב" ׁשּצרי הּכתּוב ּומלּמדנּו עצה, מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּוא
רֹומז  "ּו"מימי איׁש"; ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות – ה"עצֹות" ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָאת

ÈÈט  Ì„˜ ÔBÎlk ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈ˜ Ôez‡«»¿ƒ»≈»¿√»¿»
ÔBÎÈ·Ò ÔBÎÈË·L ÔBÎÈLÈ¯ ÔBÎ‰Ï‡√»¬≈≈ƒ¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ L‡ Ïk ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈…¡«ƒ¿»≈

CÈ˙È¯LÓי  B‚a Èc C¯Bi‚Â ÔBÎÈL ÔBÎÏÙË«¿¿¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
:CÈiÓ ÈÏÓ „Ú CÈÚ‡ Ë˜lÓƒ»≈»»«¿≈«»
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ּתענּוג" מיני ּכל הּמצמיחים ה"מים א)על פרק ועל (תניא , ְְֲִִִִֵַַַַַַַָ

את  ּולבּטל מּתֹוכֹו "לׁשאב" – "מימי "ׁשֹואב להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהאדם
ּגׁשמּיּות. לעניני ְְְְֲִִֵַַַהּתאוֹות

ּבהֹוראה  נֹוסף ּפרט מרּמז ּכאן ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
ּבתֹורה  האדם ׁשעֹוסק ּבׁשעה ּתינח ּתאמר: ּדׁשּמא ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹזֹו.
הּקדּׁשה  ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו להכניס ׁשּצרי וּדאי אז ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻֻּובתפּלה,
חס־וׁשלֹום  ׁשּיתערבּו ׁשאסּור ּופׁשיטא ּבהם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשעֹוסק

הּגּוף; ותאוֹות אחרֹות ְֲֲֲֵַַַָמחׁשבֹות
אכילה  זה ׁשּבכלל "מסחר", ּבעניני ׁשעֹוסק ּבׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאבל

את  לעקר צרי אז ׁשּגם יאמר מי הּגּוף, עניני וכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּוׁשתּיה
איׁש", ּבלב מחׁשבֹות ה"רּבֹות את ּולהסיח מּלּבֹו ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתאוֹות
האדם? ׁשל ותענּוגֹו לדעּתֹו נתּונים הרׁשּות עניני ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּדלכאֹורה

מל  ּכ מּלׁשֹון ועל "ּכנען" – ּכנענים" ׁש"ּבאּו רׁש"י, ּמדנּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ
ועוד)סֹוחר ח יב, עצים (הושע חֹוטבי מׁשה "נתנם זאת ּובכל , ְְְִֵֵֵֶָָָֹֹ

ּב"מסחר" ועֹוסק "ּכנעני" ׁשהּוא ּבׁשעה ׁשּגם מים", ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשֹואבי
ה"רּבֹות  את מּדעּתֹו "לחטב" צרי ׁשּלֹו, הרׁשּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּובעניני

מּלּבֹו. הּתאוֹות את ּולהֹוציא ו"לׁשאב" ְְְֲֲִִִִֶַַַָֹמחׁשבֹות",

(àé)éäìà ýåýé úéøáa Eøáòìýåýé øLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:íBiä Enò úøk E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«

i"yx£E¯·ÚÏ∑ עֹובר יּתכן להיֹות ולא ּבברית. ¿»¿¿ְְְְִִִִֵֵָֹ
ּכמֹו אּלא ,'להעביר' ּכמֹו ד)לפרׁשֹו 'לעׂשֹותכם (לעיל ְְְְְְְֲֲִֶֶַַָָ

È¯·a˙.אֹותם' E¯·ÚÏ∑ ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ּדר ָ¿»¿¿ƒ¿ƒְֲֵֶֶַָָָָ

ועֹוברים  מּכאן, ּומחּצה מּכאן מחּצה עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִִָָָָּבריתֹות
ׁשּנאמר: ּכמֹו לד)ּבנּתים, ּכרתּו(ירמיה אׁשר "העגל ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבתריו  ּבין וּיעברּו ."לׁשנים, ְְְִִֵַַַַָָ

ß lel` a"k ipy mei ß

(áé)íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì|El-äéäé àeäå íòì Bì §©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ
i"yx£ÌÚÏ BÏ ÌBi‰ E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ∑ הּוא ּכלּֿכ ¿««»ƒ…¿«¿»ָָ

לטרח  לעם נכנס לפניו אֹות קּים e‰Â‡.למען ְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹ¿
ÌÈ‰Ï‡Ï El ‰È‰È∑לאבֹותי ונׁשּבע ל ׁשּדּבר לפי ƒ¿∆¿≈…ƒְְְְֲִִִֶֶֶַַ

הּוא  לכ אחרת, ּבאּמה זרעם את להחליף ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
אחר  ּתקניטּוהּו, ׁשּלא הּללּו ּבּׁשבּועֹות אתכם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹאֹוסר
לפי  ּפרׁשּתי ּכאן עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ּפרׁשה  ׁשל אּגדה:.ּפׁשּוטֹו לּמה (תנחומא)ּומדרׁש ְְִֶַַָָָָָָָ
ׁשּׁשמעּו לפי לּקללֹות? נּצבים" "אּתם ּפרׁשת ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָנסמכה

וארּבעים  מּתׁשע חּוץ ׁשּתים, חסר קללֹות מאה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָיׂשראל
יּוכל  מי ואמרּו: ּפניהם, הֹוריקּו ּכהנים', ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹׁשּב'תֹורת
נּצבים  "אּתם לפּיסם: מׁשה התחיל ּבאּלּו? ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹלעמד
אּתכם  עׂשה ולא לּמקֹום הכעסּתם הרּבה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהּיֹום",

לפניו  קּימים אּתם והרי ב)∑‰ÌBi.ּכליה, קי"ב (סנהדרין ְְֲִֵֶַַַָָָָָ«
האיר  ּכ ּומאיר, מאפיל והּוא קּים ׁשהּוא הּזה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּכּיֹום

וכ  והּיּסּורין לכם והּקללֹות לכם, להאיר עתיד  ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ
לפניו  אתכם ּומּציבין אתכם הּפרׁשה מקּימין ואף . ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

Ècיא  d˙ÓBÓ·e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜a C˙eÏÚ‡Ï¿»»»ƒ¿»»«»¡»»¿»≈ƒ
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ CnÚ ¯Êb C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«ƒ»»≈

˜„È‰BÓיב  ÔÈ„ ‡ÓBÈ C˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a¿ƒ«¬»»»»»≈√»ƒ
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È ‡e‰Â ‡nÚÏ¿«»¿¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ
Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe CÏ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mpi`W itl EdEWxtE zgRqM l`xUil§¦§¨¥§©©©¥§§¦¤¥¨
Ycnl `d ,KxSd lkM mzF` micOln§©§¦¨§¨©Ÿ¤¨¨©§¨

:mdilr miqRzPW¤¦§¨¦£¥¤
ãBòFxnF`A fnxmiaSp mY`iptl 'Fbe ¨©§§©¤¦¨¦§¦§¥

wgxn `EdW lMW itl 'd§¦¤¨¤§ª¨
dltW FW`xe dkEnp FznFw dXcTdn¥©§ª¨¨§¨§Ÿ§¥¨

('e a"it x"a)iptl mzFidl iM xn` dfl ,¨¤¨©¦¦§¨¦§¥
:mW`x E`Upe EaSp 'di dxez ¦§§¨§Ÿ¨

.Búìàáe 'Bâå úéøáa Eøáòì (àémrh §¨§§¦§¦§§¨¨©©
FxnF`Fzl`aE,zixaA wiRqd `le §§¨¨§Ÿ¦§¦¦§¦

Kxvd `xTrn dOl cFr xirdA x`Azi¦§¨¥§¨¦¨¨¥¦¨¨ª§©
`xFnA Kln zxfB wiRqd `le zixAl©§¦§Ÿ¦§¦§¥©¤¤§¨
mrh ok` .dxFYA miaEzMd miWprd̈¢¨¦©§¦©¨¨¥©©

mc`l `xaQd `FaYW itl `Ed xaCd©¨¨§¦¤¨©§¨¨¨¨¨
cxnIW `Ede zg` dxar xarIW xnFl©¤©£Ÿ£¥¨©©§¤¦§Ÿ
,zg` dxar lr '` Wpr Wprie xTrÄ¦¨§¥¨¥Ÿ¤©£¥¨©©
'dA dcFn zFidn Fl `Ed oFkp xzFie§¥¨¥¡¤©
dOke zFzixM e"l lr aIgzie FzxFzaE§¨§¦§©¥©§¦§©¨
'd mMgzp oM lr xW` ,miWpre zFzin¦¨¢¨¦£¤©¥¦§©¥
hxR lM lr maIgl zixAA mxiarde§¤¡¦¨©§¦§©§¨©¨§¨
df lr `EdW drEaXd x`aE ,hxtE§¨¥¥©§¨¤©¤
m`e xac lM mIwl oirAWPW KxCd©¤¤¤¦§¨¦§©¥¨¨¨§¦
eilr `FaY mdn cg` ElHaie Exari©©§¦©§¤¨¥¤¨¨¨

FxnF` `Ede ,daEzMd dl`dzixaA ¨¨¨©§¨§§¦§¦
'Fbe,Fzl`aEEaWgIW mbd dYrnE §§¨¨¥©¨£©¤©§§

cg` Wpr mdl wiRqi `l xTrA xRkl¦§Ÿ¨¦¨Ÿ©§¦¨¤Ÿ¤¤¨

oFre oFr lM lr EaIgzie df oFr lr©¨¤§¦§©§©¨¨§¨
:zixAd zFl` lkMai dxez §¨¨©§¦

.'Bâå Eúà íé÷ä ïòîì (áémrh WExR §©©¨¦Ÿ§§¥©©
miWprA zFAxdl WTan ip`W¤£¦§©¥§©§¨¢¨¦
mrl Fl LzF` miwd ornl `Ed zFl`aE¨¨§©©¨¦§§¨
zFl`d mvrn EcgtY iM FA ExRkY `le§Ÿ¦§§¦§©£¥Ÿ¤¨¨
dfaE FzEdl`A ExRkYW EaIgzY xW £̀¤¦§©§¤¦§§¤¡Ÿ¨¤

:'d mrl EnIwzY¦§©§§©
ãBò,zEaxrd zixal mrh zzl dvxi¦§¤¨¥©©¦§¦¨©§

'd dUri dOl mc` xn`i `NW¤ŸŸ©¨¨¨¨©£¤
maIgl mNr ciAkdl eicarl dMŸ©£¨¨§©§¦ª¨§©§¨
midl` iM xn` dfl ,zlEGd dUrnA§©£¥©©¨¤¨©¦¡Ÿ¦
mrl Fl Lz` miwd ornl daFhl DaWg£¨¨§¨§©©¨¦Ÿ§§¨



מז miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iyily meil inei xeriy
מּזֹו ּכל ׁשּלמעלה את ראיתם "אּתם הם: ּפּיּוסין , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם אחר: ּדבר וגֹו'". ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָאׁשר
לפיכ ליהֹוׁשע, מּמׁשה לפרנס, מּפרנס יֹוצאין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻיׂשראל

וכן  יהֹוׁשע, עׂשה וכן לזרזם, ּכדי מּצבה אֹותם ְְְְְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֻעׂשה
יב)ׁשמּואל: א אּתכם",(שמואל ואּׁשפטה "התיּצבּו ְְְְְְִִִֵֶַָָ

ׁשאּול  ׁשל לידֹו ונכנסּו מּידֹו .ּכׁשּיצאּו ְְְְְְִִֶֶָָָָ

(âé)úàfä úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ
:úàfä äìàä-úàå§¤¨«¨−̈©«Ÿ

(ãé)éðôì íBiä ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−
:íBiä eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«

i"yx£‰t epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â∑ּדֹורֹות עם להיֹות ואף .העתידים ¿≈¬∆≈∆…ְְֲִִִִַָ

ß lel` b"k iyily mei ß

(åè)íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà ízòãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦
:ízøáò øLà íéBbä áø÷a eðøáò-øLà úàå§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«

i"yx£'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk∑ ׁשראיתם אחריהם לפי ללכת אֹותֹו מּכם אחד לב הּׁשיא וׁשּמא .האּומֹות, ƒ«∆¿«¿∆¿ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(æè)ïáàå õò íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤
:íänò øLà áäæå óñk¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«

i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ מאּוסים ׁשהם ׁשם על «ƒ¿∆ƒ≈∆ְִֵֵֶַ
ּכגלל ∑Ì‰ÈÏlb.ּכׁשקצים  ּומאּוסין ıÚ.ׁשמסרחים ְִִָƒÀ≈∆ְְְִִֶָָָֻ≈

Ô·‡Â∑ ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל אֹותן »∆∆ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָ

אבל  יּגנבּו, ׁשּמא יראים ּכֹוכבים' ה'עֹובדי ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלפי
לפי  הם, מׂשּכיתם ּבחדרי "עּמהם", – וזהב ּכסף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל

יּגנבּו ׁשּמא יראים .ׁשהם ְְִִֵֵֶֶָָ

˜ÓÈ‡יג  ˙È ¯Ê‚ ‡‡ ÔBÎÈ„BÁÏa ÔBÎnÚ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«»¿»»
:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»»»»»

˜‡Ìיד  ‡nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È È¯‡¬≈»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈
È‰B˙ÈÏ Èc ˙ÈÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ≈ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡nÚ ‡Î‰»»ƒ»»»≈

Ú¯‡a‡טו  ‡·˙Èc ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»¿«¿»
Èc ‡iÓÓÚ B‚a ‡¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»¿«¿«»ƒ

:Ôez¯·Ú¬«¿

‡Ú‡טז  ÔB‰˙ÂÚË ˙ÈÂ ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»«¬»¿»»
:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Â ‡tÒk ‡·‡Â¿«¿»«¿»¿«¬»ƒƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mixfFg l`xUi Eidi df zlEGW WExR¥¤©¤¦§¦§¨¥§¦
dNwA cg` rWti mFId mdixFg`l©£¥¤©¦§©¤¨§©¨
zcrn mihnWp Eide dxEngA xgnlE§¨¨©£¨§¨¦§¨¦¥£©
l`xUi rWtIW cr hrn hrn dXcTd©§ª¨§©§©©¤¦§©¦§¨¥
miaxr m`UrX dOaE ,'d mr zFidn¥¡©©¤¤£¨¨£¥¦
dNw zg` dxar xaFrl al EpYi¦§¥¨¥£¥¨©©©¨
`d ,dNbq mrl EnIwzie dxEngaM§©£¨§¦§©§§©§ª¨¨
`N` Fpi` 'd dUrn lMW Ycnl̈©§¨¤¨©£¥¥¤¨

:Epniwdl EpzaFhlbi dxez §¨¥©£¦¥
úà ék 'Bâå íëcáì íëzà àìå (âé§Ÿ¦§¤§©§¤§¦¤

.'Bâå øLàxnFl Kxvd dOl dWw £¤§¨¤¨¨ª§©©
z` FxnF`A wiRqd `le 'Fbe mkY` `le§Ÿ¦§¤§§Ÿ¦§¦§§¤
xAcn didW mzF` mdW 'Fbe FpWi xW £̀¤¤§§¤¥¨¤¨¨§©¥
`NW xaCd oaEnE 'Fbe xW` z`e mdOr¦¨¤§¤£¤§¨©¨¨¤Ÿ
zpEM ok` .'Fbe zxFM `Ed mCal mY ¦̀¨§©¨¥§¨¥©¨©
lAwl maIgl `AW `Ed miaEzMd©§¦¤¨§©§¨§©¥
mrxf lre dl`de zixAd mdilr£¥¤©§¦§¨¨¨§©©§¨
FxnF` `Ede ,mlFr cr mdixg` mi`Ad©¨¦©£¥¤©¨§§

mkCal mkY` `lemkz` aIgl WExR §Ÿ¦§¤§©§¤¥§©¥¤§¤

mdW mzF` oiA `N` zxFM ip` cal§©£¦¥¤¨¥¨¤¥
`l m` dYrnE ,'Fbe mzF` oiA EpOr¦¨¥¨§¥©¨¦Ÿ
xW` z`e 'Fbe xW` z` `N` xnF` did̈¨¥¤¨¤£¤§§¤£¤
'dW `N` rnWp did `l zxM ikp` 'Fbe§¨Ÿ¦Ÿ¥Ÿ¨¨¦§¨¤¨¤
Fpi` la` mdixg` mi`Ad mB aIgn§©¥©©¨¦©£¥¤£¨¥
mrxf lr mW cnFr FpWi xW` z` aIgn§©¥¤£¤¤§¥¨©©§¨
mkCal mkY` `l FxnF`nE ,mdixg ©̀£¥¤¥§Ÿ¦§¤§©§¤
mr zxFMW Dnvr dl`AW FzpEM dNB¦¨©¨¨¤¨¨¨©§¨¤¥¦
lr maIgl siqFn mW micnFrd̈§¦¨¦§©§¨©

`Ed aEzMd xErWe ,zFxFCdmkY` `l ©§¦©¨Ÿ¦§¤
mkCals` `N` xEn`d lr aIgn ip` §©§¤£¦§©¥©¨¨¤¨©

did `l dfe ,mkixg` mi`Ad zFxFC lr©©¨¦©£¥¤§¤Ÿ¨¨
rnWpxW` z` `N` xnF` did `l m` ¦§¨¦Ÿ¨¨¥¤¨¤£¤

,zixA zxM ikp` 'Fbe xW` z`e 'Fbe§§¤£¤§¨Ÿ¦Ÿ¥§¦
mi`Ad lr 'd ixaC mdW xnF` iziidW¤¨¦¦¥¤¥¦§¥©©¨¦
mW micnFrd EaIgzIW `l mdixg ©̀£¥¤Ÿ¤¦§©§¨§¦¨

:mipAd crA mdilr lAwlci dxez §©¥£¥¤§©©¨¦
.'Bâå ízòãé ízà ék (åèzrcl Kixv ¦©¤§©§¤§¨¦¨©©

iM mrh aEzMd ozFp xaC dfi`l§¥¤¨¨¥©¨©©¦

`EdW WxR l"f o"Anxe ,mYrci mY ©̀¤§©§¤§©§©¥¥¤
Wi oR KEnqA eixg` xEn`dl mrh©©§¨¨©£¨§¨¤¥
mrh miCwdl wgC zvw `Ede ,'Fbe mkÄ¤§§§¨Ÿ©§©§¦©©
ilE`e ,ok ixg` xnFl cizrX dnl§©¤¨¦©©£¥¥§©
xaC xirdl df xcqA aEzMd xACW¤¦¥©¨§¥¤¤§¨¦¨¨
aEzMd mkixvdW itl iM `Ede ,cg ¤̀¨§¦§¦¤¦§¦¨©¨
mi`Ad mB mdOr aIgl qpMdl§¦¨¥§©¥¦¨¤©©¨¦
oiCd zxEXW xnF`d xn`i mdixg ©̀£¥¤Ÿ©¨¥¤©©¦
mc`l oiag oi` ixdW xaCd zcBpn§©¤¤©¨¨¤£¥¥¨¦¨¨¨
Ff dlAw lirFY `le eiptA `NW¤Ÿ§¨¨§Ÿ¦©¨¨
xn` dfl ,mipAd lr zFa`d ElAwIW¤§©§¨¨©©¨¦¨¤¨©

mYrci mY` iMxnFbeE`xYeWExR 'Fbe ¦©¤§©§¤§¥©¦§§¥
,darFze uwW `N` mpi`W mzi`x§¦¤¤¥¨¤¨¤¤§¥¨
mwgxl mdl mikFf `N` mkpi` dYrnE¥©¨¥§¤¤¨¦¨¤§©£¨
miIg midl`A xgale miiFBd zFarFYn¦¥©¦§¦§Ÿ¥Ÿ¦©¦
`Ede ,mkzFnM maIgl mY` oilFkie¦¦©¤§©§¨§§¤§

mzFxwl wCwCX dnmdivETW ©¤¦§¥¦§¨¦¥¤
mdilENbeEliMUde ErcIW xnFl §¦¥¤©¤¨§§¦§¦

:mzEqi`nE mzlRWdfh dxez ©§¨¨¨§¦¨



miavpמח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iyily meil inei xeriy

(æé)èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤
úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì øLà£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤´¤
LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà ãáòì©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤

:äðòìå Làø äøtŸ¤¬−Ÿ§©«£¨«
i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑צרי אני לפיכ ∆≈»∆¿ְֲִִִָָ

ÌÎa.להׁשּביעכם  LÈŒÔt∑ ּבכם ׁשּמא ‡L¯.יׁש ְְֲִֶַ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆
ÌBi‰ ‰Ù B··Ï∑ הּברית עליו t¯‰.מּלקּבל L¯L ¿»…∆«ְְִִֵַַָָ…∆…∆

‰ÚÏÂ L‡¯∑ מר עׂשב מגּדל ׁשהם ּכּגידין ׁשרׁש …¿«¬»ְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ
ּבקרּבכם  רׁשע ּומרּבה מפרה ּכלֹומר: .מרים, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָ

ÈÚ¯Ê˙יז  B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Èt daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ãáòì úëìì 'Bâå íëa Lé ït (æé¤¥¨¤§¨¤¤©£Ÿ
.'Bâålr aEzMd xidfd o`M §¨¦§¦©¨©

FxnF`M xidfOW dxf dcFar zaWgn©§¤¤£¨¨¨¤©§¦§§
carl zkll dpt Faal xW` lr oR¤©£¤§¨Ÿ¤¨¤¤©£Ÿ

:'Fbe§
ïtzrcl Kixv .'Fbe WxW 'Fbe mkA Wi ¤¥¨¤§Ÿ¤§¨¦¨©©

m` ,'Fbe W`x dxR WxXd `Ed dn©©Ÿ¤Ÿ¤Ÿ§¦
xEn`d 'Fbe dpt Faal xW`l xfFg¥©£¤§¨Ÿ¤§¨¨
mkA Wi oR xnFl Fl did `l KEnqA§¨Ÿ¨¨©¤¥¨¤
KxCd df lr xnFl Fl did `N` 'a mrR©©¤¨¨¨©©¤©¤¤
W`x dxR WxW 'Fbe Wi` mkA Wi oR¤¥¨¤¦§Ÿ¤Ÿ¤Ÿ
zrcl Kixv cFr ,'Fbe Faal xW` dprle§©£¨£¤§¨§¨¦¨©©

lW onvr mixaCd zpEMdxR WxW'Fbe ©¨©©§¨¦©§¨¤Ÿ¤Ÿ¤§
`N` ,dprle W`x dxFR Fpi`W d`xPW¤¦§¤¤¥¤Ÿ§©£¨¤¨
df dkxA zrcl Kixv cFr ,WxWŸ¤¨¦¨©©§¨¨¤
FaalA W`x dxR WxXd df KxAzOW¤¦§¨¥¤©Ÿ¤Ÿ¤Ÿ¦§¨
cFr ,xn`l FxnF` cFr ,KxAzO dOA©¤¦§¨¥§¥Ÿ
zExxWA iM xnF`W df mrh zpizp§¦©©©¤¤¥¦¦§¦

:'Fbe ornl FxnF` `Ed dnE ,'Fbe§©§§©©§
ïëàmc` aWgi lal `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨§©©£Ÿ¨¨

Wprd lr eilrn lwdl FYrcA§©§§¨¥¥¨¨Ÿ¨Ÿ¤
dfA ler dUFr Fpi`W FYrcA xAqie§¦§Ÿ§©§¤¥¤¨¤¨¤
lkA aIgzi lal FlkUA lCYWn `N ¤̀¨¦§©¥§¦§§©¦§©¥§¨
FYrcA aWFg Fpi` mlFrlE zFllTd©§¨§¨¥¥§©§
df cbpkE ,dPhwE dlFcB 'd iR xarl©£Ÿ¦§¨§©¨§¤¤¤

aEzMd xn`dxR WxW mkA Wi oR ¨©©¨¤¥¨¤Ÿ¤Ÿ¤
dprle W`x`N` Fpi` dYrW WExR Ÿ§©£¨¥¤©¨¥¤¨

W`x dxti EPOOW ricFnE ,WxWŸ¤¦©¤¦¤¦§¤Ÿ
dn aEzMd WxtE ,x`a` xW`M dprle§©£¨©£¤£¨¥¥¥©¨©
z` FrnWA dide xn`e WxXd `Ed©Ÿ¤§¨©§¨¨§¨§¤

xn` ,dl`d ixaCdidedgnU oFWl ¦§¥¨¨¨¨©§¨¨§¦§¨
`Ed FaEIg xaCdW FrnWA gnUi iM¦¦§©§¨§¤©¨¨¦
dl`d zlEGW ciBi dGW dl`d cSn¦©¨¨¨¤¤©¦¤©¨¨¨

,aIgzi `lFaalA KxAzde`NW ghai Ÿ¦§©¥§¦§¨¥¦§¨¦§©¤Ÿ
df lr Faal zAqA dllTd eilr `FaŸ¨¨©§¨¨§¦©§¨©¤

,KxCdxn`ldidi mFlW xn`i WExR ©¤¤¥Ÿ¥Ÿ©¨¦§¤
mbd WExR 'Fbe zExxWA iM il¦¦¦§¦§¥£©

EPlHai `Ed on` dprie dWn mriAWIW¤©§¦¨¤§©£¤¨¥§©§¤
,aNd `Ed drEaXA xTrde ,FAlA§¦§¨¦¨©§¨©¥

xn`W `aiwr 'x ixackE(e"k zFrEaW) §¦§¥£¦¨¤¨©§

FAl didIW KixSW drEaWA mc`d̈¨¨¦§¨¤¨¦¤¦§¤¦
mbd FAlA lHaOW lke ,mieW eitE¦¨¦§¨¤§©¥§¦£©
`N` miklFd Ep` oi` eiztUA `ivFOW¤¦¦§¨¨¥¨§¦¤¨

FxnF` `Ede ,aNd zaWgn xg`iM ©©©§¤¤©¥§§¦
Kl` iAl zExxWAFA iElYW xTrd iM ¦§¦¦¦¥¥¦¨¦¨¤¨

Fl dPM dfle aNd `Ed drEaXd oipr¦§©©§¨©¥§¨¤¦¨
drEaXd lAwi `NX dOaE ,dxixWd©§¦¨©¤¤Ÿ§©¥©§¨
oiA xEn`d Wprd lM aIgzi `l FAlA§¦Ÿ¦§©¥¨¨Ÿ¤¨¨¥
dxar Wpr `N` aIgzi `l Fnvr lr©©§Ÿ¦§©¥¤¨Ÿ¤£¥¨
`l eipA mipAd oiA ,EpazMW FnM zg ©̀©§¤¨©§¥©¨¦¨¨Ÿ
oiprA oiA ,FzrEaW gkA maIgi§©§¨§Ÿ©§¨¥§¦§©

FxnF` `Ede ,zlEGd lr zEaxrdornl ¨©§©©©§§§©©
d`nSd z` dexd zFtqWExRzFtq §¨¨¨¤©§¥¨¥§

M 'l,iEAxl iEPM `Ed dex WExtE ,dzix §§¦¨¥¨¨¦¨¦
dpEMde ,hrEOl iEPM `Ed d`nvE§¥¨¦©¨§©©¨¨
FzFUrl Wprd iEAx zxkl mMgzOW¤¦§©¥¦§Ÿ¦¨Ÿ¤©£

:drEaXd FAlA lHaOX dOA hrEn¨©¤¤§©¥§¦©§¨
øáãådxti EPOOW WxW dWn F`xw df §¨¨¤§¨¤Ÿ¤¤¦¤¦§¤

xTr mElM iM mrHd ,dprle W`xŸ§©£¨©©©¦§¦©
wGgzi dfAW icM `Ed drEaXd mrh©©©§¨§¥¤¨¤¦§©¥

FxnF` KxcM `ihgOd cbpM(h"iw miNdY) §¤¤©©£¦§¤¤§§¦¦

frA dUrnkE ,dnIw`e iYrAWp¦§©§¦©£©¥¨§©£¥Ÿ©
Fxvil rAWPW(e"t dAx zEx)mc` dfle , ¤¦§©§¦§©¨§¨¤¨¨

zpigA iEYR `Ed Ff daWgn aWFgW¤¥©£¨¨¦§¦©
xg`W icM rx WxW FA WixWOW rxd̈©¤©§¦Ÿ¤©§¥¤©©
rWx WxW eirnA WixWdl lwp didi oM¥¦§¤¨¥§©§¦§¥¨Ÿ¤¤©
mElM eil` xn`ie ,eiUrn airzdl§©§¦©£¨§Ÿ©¥¨§
`l dY` drEaXA `N` iElY xaCd©¨¨¨¤¨©§¨©¨Ÿ
dUre midl` Ll dUr mEw YrAWp¦§©§¨£¥§¡Ÿ¦©£¥
rxd dUrOl `xwe ,zFUr e`zY xW £̀¤¦§©¨§¨¨©©£¤¨©
mnrh zFxardW cvl dprle W`xŸ§©£¨§©¤¨£¥©£¨
dxn zRh cFq `Ede ,dprle W`xŸ§©£¨§¦©¨¨

zeOd K`ln axgAW('k f"r)dEdzYW ¤§¤¤©§©©¨¤¤¦§©¤
cFqA mc`d zFxarn('a 'inxi)KxQiY ¥£¥¨¨¨§¦§§¨§©§¥

cFqA aFHd dUrOA KtdlE ,Kzrẍ¨¥§¥¤©©£¤©§
(c"l miNdY):'d aFh iM E`xE Enrh §¦¦©£§¦

ãçéålr xzi dfl Wpr aEzMd §¦¥©¨Ÿ¤¨¤¨¥©
xn`e ,zixAd milAwnd`l ©§©§¦©§¦§¨©Ÿ

da`i`id FzCn 'dW mbd WExR 'Fbe Ÿ¤§¥£©¤¦¨¦
l`xUi FOr zFpFrl glqle lgnl¦§Ÿ§¦§Ÿ©©£©¦§¨¥
`l Wi`d df rEcIM eipR oiNgOWM§¤§©¦¨¨©¨©¤¨¦Ÿ
,da`i `l df oFWl xn` ,'d da`iŸ¤¨©¨¤ŸŸ¤
glFQW FpFvx FA Ktdi 'dW xnFl oEMzp¦§©¥©¤©£Ÿ§¤¥©

:glql da`i `le§ŸŸ¤¦§Ÿ©
àöBiäå'd da`i `NWM df xaCn §©¥¦¨¨¤§¤ŸŸ¤

oWri f` iM `Ed Fl glq§Ÿ©¦¨¤¡©
xg` `hgIWM WExR f` FxnF` 'd s ©̀§¨¥§¤¤¡¨©©
mFwnA f` dprle W`x dxRW KM̈¤Ÿ¨Ÿ§©£¨¨§¨
oWrIW `Ed Ktdpe FWpr lwdl aWgW¤¨©§¨¥¨§§©£Ÿ¤¤¡©

A Fz`pwe 'd s`FA dvaxe `Edd Wi` ©§¦§¨¨¦©§¨§¨
`vnpe ,dGd xtQA daEzMd dl`d lM̈¨¨¨©§¨©¥¤©¤§¦§¨
FYaWgnA mElM giexd `NW caNn iM¦¦§©¤Ÿ¦§¦©§§©§©§
cFr dp`aY drxd lM ixdW drxd̈¨¨¤£¥¨¨¨¨¨Ÿ¨
`NX dn ,dl`d lM FA uAxYW Fl¤¦§Ÿ¨¨¨¨©¤Ÿ
,dYr drEaXd lAwi m` oM Fl didi¦§¤¥¦§©¥©§¨©¨
rxd eilr `aA ,DA aIgzIW mbdW¤£©¤¦§©¥¨§Ÿ¨¨¨©
FA uAxY `le Fl glqi 'd l` `xwie§¦§¨¤¦§©§Ÿ¦§Ÿ
eilrX dn dUrW oeiM dl`d lM̈¨¨¨¥¨¤¨¨©¤¨¨
gSpzdW `N` dYr dl`d lAwe§¦¥¨¨¨©¨¤¨¤¦§©¥©
oM oi`X dn ,EdUFr Edngxi FxvIn¦¦§§©£¥¥©¤¥¥
dYr drEaXd lHaIW lrIlAd mc`̈¨©§¦©©¤§©¥©§¨©¨
mxFbe zrcl Fnvr dWwn `EdW FAlA§¦¤©§¤©§¨©©§¥

:Fnvrl drẍ¨§©§
äpäå`Edd Wi`A aEzMd xn`W mbd §¦¥£©¤¨©©¨¨¦©

FnkE haW F` dgRWn oiCd `Ed©¦¦§¨¨¥¤§
FxnF`M sFQal aEzMd dNBWxn`e ¤¦¨©¨§©§§§¨©

oFxg`d xFCd'FbezFMn z` E`xe ©¨©£§§¨¤©
`idd ux`d'` Wi`l `l iM ixd 'Fbe ¨¨¤©¦§£¥¦Ÿ§¦

xW` miAxl mB `N` xEn`d Wpr cgi¦¥Ÿ¤¨¨¤¨©¨©¦£¤
:dkM Enfigi dxez ¨§¨¨



מט miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iyily meil inei xeriy

(çé)Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥̧¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥̧
Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®

:äàîvä-úà äåøä úBôñ ïòîì§©²©§¬¨«¨−̈¤©§¥¨«
i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְֲִַָָֹ

ׁשלֹום  קללֹות ּברּכת יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ְְְְְִִֵַַָָֹֹ
לי' יהיה ׁשלֹום א בנדיר"א ∑C¯a˙‰Â.הּללּו, ְִִֶַַָָ¿ƒ¿»≈

"והתּפּלל" "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, .שוי"א ְְְְְְִִֵַַַַָ
CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯¯La∑:ּכמֹו לּבי, כד)ּבמראית (במדבר ƒ¿ƒƒƒ≈≈ְְְִִִַ

רֹואה  ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא ְְֲִִֶֶֶַַָֹ"אׁשּורּנּו
‰¯Â‰.לעׂשֹות  ˙BÙÒ ÔÚÓÏ∑לֹו ׁשאֹוסיף לפי ֲַ¿««¿»»»ְִִֶ

מעביר ּפרענּות  והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הּמזיד  עם ׁשאצרפם עּתה וגֹורם ואּפרע ,עליהם, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לּה לאֹוספא 'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן הּכל. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹמּמּנּו
הּׁשגגֹות  אני לֹו ׁשאֹוסיף זדנּותא', על ׁשלּותא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָחטאי

הּזדֹונֹות  ּכאדם ∑‰¯Â‰.על עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשֹוגג, ְַַ»»»ְֵֶֶָָ
מּדעת  ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשהּוא ∑‰ˆÓ‡‰.ׁשּכֹור ִִֶֶֶַַֹ«¿≈»ֶ

ּובתאוה  מּדעת .עֹוׂשה ְֲִֶַַַָ

(èé)ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ ýåýé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³
äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä øôqa©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦

i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑ מתחּמם הּגּוף ּכעס, עלֿידי ∆¿««ְְִֵֵַַַַַ
וכן:והע  האף, מן יֹוצא כב)ׁשן ּבאּפֹו",(ש"ב עׁשן "עלה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

מׁשמיע  הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָואףֿעלּֿפי

ּכפי  לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹאת
הארץ  ּדר.B˙‡˜Â∑,אנפרטמנ"ט חמה, לׁשֹון ֶֶֶָָ¿ƒ¿»ְֵָ

נקמה  לביׁשת הּמּדה ,אחיזת על מעביר .ואינֹו ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָ

(ë)ìëk ìàøNé éèáL ìkî äòøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

i"yx£‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰∑ הּוא ּולמעלה «¿»¿≈∆«»«∆ְְַָ
כח)אֹומר: וכל (לעיל חלי ּכל ּגם הּזאת, הּתֹורה "ּבספר ְְֳִֵֵֶַַַָָָֹ

'הּתֹורה'. על מּוסב נקבה, לׁשֹון 'הּזאת', וגֹו'"? ְְְֵַַַַָָָָֹמּכה
ּפּסּוק  ועלֿידי 'הּספר'. על מּוסב זכר, לׁשֹון ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ'הּזה',
הּקללֹות  ּבפרׁשת לׁשֹונֹות: לׁשּתי נחלקים הן ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָהּטעמים

הּזאת' ו'הּתֹורה 'ּבּספר', ּתחת נתּונה ְְְְִֵֶַַַַַָָָֹה'טּפחא'
ה'ּטּפחא' וכאן "הּזאת". אמר: לכ לזה, זה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹּדבּוקים
ּדבּוקים  הּתֹורה' 'ספר נמצא 'הּתֹורה', ּתחת ְְְִִֵֶַַַַָָָָנתּונה
נֹופל  ׁשהּלׁשֹון אחריו, נֹופל זכר לׁשֹון לפיכ לזה, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה

ה'ּספר' .על ֵֶַַ

‰„‡יח  ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

Û˜˙Èיט  ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

„Ï‡¯NÈכ  ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï ÈÈ dpL¯ÙÈÂ¿«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»

:ÔÈ„‰»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

BîL úà 'ä äçîe BøîBàå (ë-èé§§¨¨¤§
.íéîMä úçzîWxW iM rC ¦©©©¨¨¦©¦Ÿ¤

ixxdA mzcFqi l`xUi ipA mr zFnWp¦§©§¥¦§¨¥§¨¨§©§¥
cFqA minXd zgY Wcw(e"q 'irWi) Ÿ¤©©©¨©¦§§©§¨

zFaEvg md zFnWPde ,i`qM minXd©¨©¦¦§¦§©§¨¥£
xakE ,oade KxAzi FcFaM `QM zgYn¦©©¦¥§¦§¨©§¨¥§¨
FnkE ,dnWPd `id iM mXd cFq Yrcï©§¨©¥¦¦©§¨¨§
xn`e ,mixg` zFnFwnA Epkx`dW¤¤¡©§¦§£¥¦§¨©

FaalA xxYUOd lr aEzMd'd dgnE ©¨©©¦§¨¥¦§¨¨¨
FnW`EdW DWxWn FznWp `idW §¤¦¦§¨¦¨§¨¤

WtPd zEzixM `id Ffe ,minXd zgY©©©¨©¦§¦§¦©¤¤
:DWxWn¦¨§¨

BøîBàåxg` dWw .drxl 'd FliCade §§§¦§¦§¨¨¨¤©©
mFwO dn FnW z` 'd dgOW¤¨¨¤§©¨
iM Epl mcTX dn itl ok` .dlCadl§©§¨¨¨¥§¦©¤¨©¨¦

'` WxW l`xUi ipA mr zFnWp lM̈¦§©§¥¦§¨¥Ÿ¤
FxnF`M mdl('q 'irWi)FnkE ,irHn xvp ¨¤§§§©§¨¥¤©¨©§

l"f EpizFAx EfnxW(c"t x"wie)lM wEqRA ¤¨§©¥©¨¨
Ad WtPdmbdW 'Fbe awri zial d` ©¤¤©¨¨§¥©£Ÿ§¤£©

,WxXd zpigA cvl Wtp m`xw 'r mdW¤¥§¨¨¤¤§©§¦©©Ÿ¤
FnW z` 'd dgnE aEzMd xn`WM dfl̈¤§¤¨©©¨¨¨¤§
wlg eilr hlWi `NW aEzMd x`A¥¥©¨¤Ÿ¦§Ÿ¨¨¥¤
cr FAlA xxYUOd Wi`l FcA`l rxd̈©§©§¨¦©¦§¨¥§¦©
FA hlWIW wlgd liAbie 'd FliCaIW¤©§¦§©§¦©¥¤¤¦§Ÿ
zhlFXd dRlTd iM drx drEvxd̈§¨¨¨¦©§¦¨©¤¤
ozPWM 'd zCn `id oke ,drx `xTY¦¨¥¨¨§¥¦¦©§¤¨©
xW` mFwn Fl liAbn lAgnl zEWx§©§©¥©§¦¨£¤
`ax dUrOn cnlE `ve ,FA hlWi¦§Ÿ§¥§©¦©£¥¨¨

(:c"k ziprY)lFkiaM 'dl gixhdWM ©£¦§¤¦§¦©©¦§¨
oWii lal eia` eilr dESW qp zFUrl©£¥¤¦¨¨¨¨¦§©¦©

`le FzHnA milAgnd EhlWe FnFwnA¦§§¨§©§©§¦§¦¨§Ÿ
:Fnvr df mrHn `Ede ,DPOn uEg¦¤¨§¦©©¤©§

BøîBàåitl .l`xUi ihaW lMn §§¦¨¦§¥¦§¨¥§¦
lM mr zkAYqn WtPdW¤©¤¤¦§©¤¤¦¨
lal mNMn EdliCai dfl mihaXd©§¨¦¨¤©§¦¥¦ª¨§©

:FzlEfl Fzrx riBY©¦©¨¨§¨
BàKxCd df lr xn`iFliCade.'Fbe Ÿ©©¤©¤¤§¦§¦§

FnW z` 'd dgnIW xg`W WExR¥¤©©¤¦§¤¤§
drxd drEvxl FliCai FznWp `EdW¤¦§¨©§¦¨§¨¨¨¨
xW` mixOd zFqFMA FcA`lE FnEdl§§©§©©¨¦£¤

FxnF` `Ede ,Fl mipkEnzFl` lkM'Fbe ¨¦§§§¨¨§
`id eilr 'd hilWIW drxdW xnFl©¤¨¨¨¤©§¦¨¨¦
mMgzp xW` zFl`d lM zllFMW drẍ¨¤¤¤¨¨¨£¤¦§©¥

:DPOn hlOdl `Ed`k dxez §¦¨¥¦¤¨



miavpנ zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iyily meil inei xeriy

(àë)eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ
eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â
älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä úBkî-úà¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬

:da ýåýé§Ÿ̈−¨«

(áë)ìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôbà ¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ
íãñ úëtäîk áNò-ìk dá äìòé-àìå çîöú©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ
Btàa ýåýé Côä øLà íéBáöe äîãà äøîòå©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−

:Búîçáe©«£¨«

(âë)õøàì äëk ýåýé äNò äî-ìò íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨¨¨´¤
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

(ãë)éäìà ýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà íúáà£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

(äë)íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà íéäìà¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑ ּבהם ידעּו אלהּות לא ÏÂ‡.ּגבּורת …¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…
Ì‰Ï ˜ÏÁ∑ ולא' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא »«»∆ְְְְְְְְִֵֶָָָָֹ

ּולׁשֹון  טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', ְְִִֵֶָָָֹאֹוטיבא

להם  חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", ֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"לא
חלק  וׁשּום נחלה .ׁשּום ְֲֵֶַָ

ÔeÓe˜Èכא  Èc ÔBÎÈa ‰‡¯˙· ‡¯c ¯ÓÈÈÂ¿≈«»»«¿»»¿≈ƒ¿
‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈≈«¿»¿ƒ»
‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»¿»»¿«¿»«ƒ¿»«¿»»

:da ÈÈ Ú¯Ó‡ Ècƒ«¿«¿»«

Ï‡כב  dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È ‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb»¿≈»ƒ¿»¿ƒ«»«¿«»
‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ˙ ‡ÏÂ Ú¯Êƒ̇¿«¿»«¿«¿»ƒ««»∆¿»
Èc ÌÈB·ˆe ‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»¿ƒƒ

:d˙ÓÁ·e dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰¬«¿»¿»¿≈¿∆¿≈

ÔÈ„kכג  ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ ‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿»«¿«»«∆¬«¿»¿≈
:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»»¿»¿»«»»≈

‡Ï‰‡כד  ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå eàøå 'Bâå øBcä øîàå (àëdWw §¨©©§§¨§¨¤
dI`xl dxin`d miCwd dOl̈¨¦§¦¨£¦¨¨§¦¨
xnFl Fl didW ,mixnF` md dilrW¤¨¤¨¥§¦¤¨¨©
'Fbe ixkPde 'Fbe oFxg`d xFCd E`xe§¨©¨©£§§©¨§¦§
Kixv did `NW mB dnE ,'Fbe Exn`e§¨§§©©¤Ÿ¨¨¨¦
xg` xnF` `Ed ixdW 'Fbe xn`e xnFl©§¨©§¤£¥¥©©
xAcl ligzd dOl cFr ,'Fbe Exn`e KM̈§¨§§¨¨¦§¦§©¥

xn` xnbe cigi oFWlExn`eoFWl §¨¦§¨©Ÿ¤§¨§§
:miFBd lM Exn`e miAx©¦§¨§¨©¦

äàøðåKxCd df lr `Ed aEzMd zpEMW §¦§¤¤©¨©©¨©¤©¤¤
oFxg`d xFCd xn`emdW §¨©©¨©£¤¥

zFxFC WIW itl hxtl Kxvde ,mkipA§¥¤§ª§©§¨¥§¦¤¥
mB `N` xn` calA `Ed `le ,zFO`dn¥¨ª§Ÿ¦§©¨©¤¨©

KEnQd ixkp WExR 'Fbe `ai xW` ixkPd©¨§¦£¤¨Ÿ§¥¨§¦©¨
xn` EN`kE ,dwFgx ux`n `Ad mbe§©©¨¥¤¤§¨§¦¨©
mixkPd WExR E`xe ,'Fbe `Fai xW`e©£¤¨§§¨¥©¨§¦
,'Fbe ux`d zFMn z` wFgxe aFxw mdd̈¥¨§¨¤©¨¨¤§
xn`n lr sqFp md mB miFBd lM Exn`e§¨§¨©¦©¥¨©©£©
dUr dn lr 'Fbe mkipA oFxg`d xFCd©¨©£§¥¤§©¤¨¨
xFCA `le mixkPA E`xe xiMfde ,'Fbe§§¦§¦§¨©¨§¦§Ÿ©
md miiEvn EN`W itl ,mdipA oFxg`d̈©£§¥¤§¦¤¥§¦¥
`le dUrPd mi`Fxe l`xUi fFgnA¦§¦§¨¥§¦©©£¤§Ÿ

FxnF`e ,E`xe FA xnFl KxvdmiFBd lM ª§©©§¨§§¨©¦
z` lMl EciBi mi`Fxd iM aEzMd ricFi¦©©¨¦¨¦©¦©Ÿ¤

:`idd xirA zFUr 'd `iltd xW £̀¤¦§¦£¨¦©¦
ìëådTlg cbpM `Ed df xn`n §¨©£¨¤§¤¤£ª¨

mkA Wi oR aEzMd xiMfdW dpFW`x¦¨¤¦§¦©¨¤¥¨¤
zkll 'Fbe haW F` dgRWn F` 'Fbe Wi ¦̀§¦§¨¨¥¤§¨¤¤
cr cgIW zFllTdW itl ,'Fbe carl©£Ÿ§§¦¤©§¨¤¦¥©
WxW lrA 'a dTlg cbpM Eid dYr©¨¨§¤¤£ª¨©©Ÿ¤
FnW z` dgn xakE dprle W`x dxRŸ¤Ÿ§©£¨§¨¨¨¤§
Wpr ligzn `Ed o`MnE minXd zgYn¦©©©¨©¦¦¨©§¦Ÿ¤
lr Exn`e 'Fbe zFMn z` E`xe oFW`xd̈¦§¨¤©§§¨§©
mEWxM 'Fbe EcarIe EklIe 'Fbe Eafr xW £̀¤¨§§©¥§©©©§§¨¨
`l dfle ,carl zkll xn`Od zNgzA¦§¦©©©£¨¨¤¤©£Ÿ§¨¤Ÿ
oFnnW `N` mnW z` 'd dgnE xn`̈©¨¨¤§¨¤¨¦§
mznc` lrn mzFlbdlE mvx ©̀§¨§©§¨¥©©§¨¨

:'Fbe zxg` ux` l` mkilWIeak dxez ©©§¦¥¤¤¤©¤¤§



ני miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iriax meil inei xeriy

(åë)äéìò àéáäì àåää õøàa ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ
:äfä øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

(æë)óö÷áe äîçáe óàa íúîãà ìòî ýåýé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥−̈§¤´¤
Liå ìBãbì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë ¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם (ירמיה מעל נֹותׁשם .""הנני «ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

(çë)eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò-ãò©Ÿ½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְְְִֵַָֹ
הּיחיד,לעׂשֹות  הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה , ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ

איׁש ּבכם יׁש "ּפן "וראּוׁשּנאמר: ואחרּֿכ וגֹו'", ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָ
יֹודע  אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות ֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת

אני אין חברֹו? ׁשל על מטמֹונֹותיו אתכם מעניׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו", "לה' ׁשהן ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָֹ"הּנסּתרֹות",

הרע  לבער ּולבנינּו", לנּו "הּנגלֹות אבל ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָיחיד,
הרּבים. (את) יענׁשּו ּבהם, ּדין נעׂשה לא ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּקרּבנּו,

מג) על (סנהדרין ׁשאף לדרׁש ּולבנינּו", "לנּו על ְְִֵֶַַַָָָֹנקּוד
הּירּדן  את ׁשעברּו עד הרּבים את ענׁש לא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּנגלֹות
עיבל, ּובהר ּגרּזים ּבהר הּׁשבּועה את עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּׁשּקּבלּו

לזה  זה ערבים .ונעׂשּו ְֲֲִֵֶֶַָ

ß lel` c"k iriax mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:änL̈«¨

È‡Ï˙‡‰כו  ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

ÓÁ·e‰כז  Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

Ï‡כח  ÔÈÏbÓ„e ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

‰‡ÔÈlא  ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.úìâpäå 'Bâå úøzñpä (çë`Ed WExR ©¦§¨Ÿ§§©¦§Ÿ¥
,dWnl l`xUi zaEWY§©¦§¨¥§¤
la` mdA EaIgzi `l zFxYqPdW¤©¦§¨Ÿ¦§©§¨¤£¨
,zEaxrd mdilr ElAwe EnIw zFlbPd©¦§¦§§¦§£¥¤¨©§

FxnF`emlFr cr EpipalEElAw o`M §§§¨¥©¨¨¦§
dpzdW FnM mdixg` mrxf lre mdilr£¥¤§©©§¨©£¥¤§¤¦§¨
FnM 'Fbe mkY` `le wEqRA dWn¤©¨§Ÿ¦§¤§§

:EpWxRW` dxez ¤¥©§
éìò eàáé éë äéäå (àíéøácä ìk E §¨¨¦¨Ÿ¨¤¨©§¨¦

.'BâåxnFl Kxvd dOl zrcl Kixv §¨¦¨©©¨¨ª§©©
`d mixaCd lMFxnF`A wiRqd `le dN ¨©§¨¦¨¥¤§Ÿ¦§¦§§

xW` dllTde dkxAd Lilr E`ai iM¦¨Ÿ¨¤©§¨¨§©§¨¨£¤
KxC lr oEkIW ilE`e .Liptl iYzp̈©¦§¨¤§©¤§©¥©¤¤

zFkxA zkQnA l"f mxnF`(.cp)aIg §¨§©¤¤§¨©¨
`EdW mWM drxd lr Kxal mc`̈¨§¨¥©¨¨¨§¥¤
`xnBA EdEcinrde ,daFHd lr Kxan§¨¥©©¨§¤¡¦©§¨¨

(:q mW)KxcM dgnUA drxd lAwl ¨§©¥¨¨¨§¦§¨§¤¤
FxnF` `Ede ,daFHd lr gnVWdide ¤¨¥©©©¨§§§¨¨

lM Lilr E`ai iM ,dgnU oFWl `EdW¤§¦§¨¦¨Ÿ¨¤¨
cgi d`eWdA dgnUA mlAwY mixaCd©§¨¦§©§¥§¦§¨§©§¨¨©©
iM xnF` did m`e ,dllTde dkxAd©§¨¨§©§¨¨§¦¨¨¥¦
iYzp xW` dllTde dkxAd Lilr E`aïŸ¨¤©§¨¨§©§¨¨£¤¨©¦
KxCd df lr aEzMd rnWp did Liptl§¨¤¨¨¦§¨©¨©¤©¤¤
Lilr E`Fai iM dgnVd `EdW dide§¨¨¤©¦§¨¦¨¨¤
mr zkWnp dllTde zaze ,dkxAd©§¨¨§¥©§©§¨¨¦§¤¤¦
dixg`NW Liptl iYzp xW` xn`n©£©£¤¨©¦§¨¤¤§©£¤¨
mB dide xn`n xfFgW rcFi iziid `le§Ÿ¨¦¦¥©¤¥©£©§¨¨©

:dllTd lr©©§¨¨
ãBòzAg dnrP dn d`x`e iYvSd¦©§¦¨¤§¤©¨£¨¦©

,EpzF` Epidl` aAg xW` WcTd©Ÿ¤£¤¦¥¡Ÿ¥¨
riBd dkxAd oFxkfA iM d`xY `ld£Ÿ¦§¤¦§¦§©§¨¨¦¦©
Lilr E`Fai iM xn`e Epilr DzF`¨¨¥§¨©¦¨¨¤
dllTde xn` dllTd oFxkfaE ,dkxAd©§¨¨§¦§©§¨¨¨©§©§¨¨
mrhlE ,Lilr `le Liptl iYzp xW £̀¤¨©¦§¨¤§Ÿ¨¤§©©
wiRqd `le Liptl iYzp xW` xn` df¤¨©£¤¨©¦§¨¤§Ÿ¦§¦
m` mB ,dN`d mixaCd lM xn`nA§©£©¨©§¨¦¨¥¤©¦

dkxAd Lilr E`ai iM xnF` did̈¨¥¦¨Ÿ¨¤©§¨¨
iziid Liptl iYzp xW` dllTde§©§¨¨£¤¨©¦§¨¤¨¦¦
lr Liptl iYzp xW` xn`n Wxtn§¨¥©£©£¤¨©¦§¨¤©
mixaCd lM FxnF`n la` ,mdipW§¥¤£¨¥§¨©§¨¦
Liptl iYzp xW` xEYi dfA dNB dN`d̈¥¤¦¨¨¤¦£¤¨©¦§¨¤
FnM dllTl dkxAd oiA liCadl `AW¤¨§©§¦¥©§¨¨©§¨¨§

FxnF` df KxclE ,iYWxRWlM ¤¥©§¦§¤¤¤§¨
dN`d mixaCddkxAd l` xfFg ©§¨¦¨¥¤¥¤©§¨¨

LipirA rxi l`e ,Dl KEnqA dxEn`d̈£¨§¨¨§©¥©§¥¤
dkxAde miAx oFWl mixaCd FxnF`§©§¨¦§©¦§©§¨¨
miaFh mixaC dAxd iM ,cigi oFWl§¨¦¦©§¥§¨¦¦

:dkxAA Ellkp¦§§©§¨¨
äëøaä`irAn `l WExR .dllTde ©§¨¨§©§¨¨¥Ÿ¦¨§¨

m` mdilr daFHd cFrA§©¨£¥¤¦
mivExn EidIW daEWzA Exfge EriWxd¦§¦§¨§¦§¨¤¦§§¦
ipirA Eq`nPW xg` ENt` `N` ,'d l ¤̀¤¨£¦©©¤¦§£§¥¥
lrn mgiCde FR` oFxg mA gNWe 'd§¦©¨£©§¦¦¨¥©
mixfFg maaFqY xW` dxSd cvlE eipR̈¨§©©¨¨£¤§§¥§¦



miavpנב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 118 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zilrp daEWzl dnCwd ± dkxAd©§¨¨©§¨¨¦§¨©£¥

וׁשבּת גו' והּקללה הּברכה גו' עלי כי־יבאּו ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָֹֽוהיה
:ּובכל־נפׁש ּבכל־לבב גו' אלהי א־ב)עד־יהֹוה (ל, ְְְְְְֱֶֶַַָָָָֹֽֽ

ּבׁשלמא  . . לׁשאל "יׁש הקׁשה: הּתֹורה על ּכהן' ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹּב'ׂשפתי
ּבאה  קללה ּכׁשּיראה לּבֹו אל יׁשיב קללה, עליו יבֹוא ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָָאם

לּבֹו" אל יׁשיב אי ּברכה יראה אם אבל הקשה עליו, (וכן ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָ
הקדוש) החיים' .ב'אור

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
מעֹורר  מ"הּקללה", הּצער ּדהרּגׁש מׁשמע הּכתּובים ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמהמׁש
לּבֹו לפנימּיּות החֹודרת נעלית ּבתׁשּובה לׁשּוב החֹוטא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשּלעֹורר  ּבפׁשטּות ּומּובן ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל – ְְְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָונפׁשֹו

ּבאפן  להיֹות הּצער רגׁש ּגם צרי – ּכזֹו נעלית ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתׁשּובה
הרגיל. מּכפי יֹותר ְְִִִִֵַַָָהּמכאיב

הּברכה, אחרי ּדוקא מּגיעה הּקללה מּדּוע מּובן ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּדבר  ׁשּקדמֹו אחרי מּגיע מצער ׁשּכׁשּדבר האדם מּטבע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכי
קדמֹו לא מאּלּו יֹותר הרּבה ּומכאיב מצער זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹטֹוב,
הרי  עני, ונעׂשה הּגלּגל עליו ׁשּנתהּפ עׁשיר ּוכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּטֹוב.

חּייו.צע  ּכל עני ׁשהיה מּמי ּכּמה ּפי ּגדֹול רֹו ֲִִִִֶַַַָָָָָָָ
"הּברכה", אחרי מּגיעה "הּקללה" ּכאׁשר ּדוקא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָועל־ּפי־זה
לבב "ּבכל – נעלית לתׁשּובה האדם את לעֹורר ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹּבכחּה

."נפׁש ְְֶַָּובכל

(á)éäìà ýåýé-ãò záLåìëk Bì÷á zòîLå E §©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLàEááì-ìëa E £¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨§¨§−

:ELôð-ìëáe§¨©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 45 'nr e jxk zegiy ihewl t"r)

?diptl didW oFr xFwrl daEWY dlFki Ki ¥̀§¨§¨©£¨¤¨¨§¨¤¨

ּבּגמרא איתא הּתׁשּובה, ּפעּולת ובפרש"י אֹודֹות ב פו, (יֹומא ְְְִַַַָָָָָ

לֹושם) נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ּפֹועלת מאהבה ּתׁשּובה ְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
יכֹולה  זֹו ּתׁשּובה ּכלֹומר, מּתחילתֹו". עֹונֹו ו"נעקר ְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֻּכזכּיֹות",

ּגם לא למפרע לפעֹול ּכאילּו ונחׁשב לגמרי, העֹון ׁשּנעקר - ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מעֹולם. ֵָָָהיה

מּוכרחת  'סיּבה' אׁשר ּבעֹולם, הּוא ּכלל ּתמּוּה: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָולכאֹורה
(הּתֹוצאה) ל'מסֹובב' קדּומה ּכיצד להיֹות ואם־ּכן מּמּנה. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

העבירה  רֹוע את לעקֹור סיּבה ּתהּוה ׁשהּתׁשּובה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּי
זמן  מׁש ּבאה ׁשהיא מאחר (ה'מסֹובב'), ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"מּתחלתֹו"

ְֲֶַָלאחריה?
לבאר: ְְְִֵֶָונראה

- לּה ׁשּקדם ּדבר על לפעֹול יכֹולה אינּה ׁשּפעּולה זה, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכלל
ּבּזמן  היה ׁשּלא חדׁש, ּדבר לפעֹול רֹוצים ּכאׁשר רק ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא

מ  ּכאׁשר אבל ּׁשהיה הּקֹודם. מה ׁשל וגילּוי ּבברּור רק דּוּבר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הזמן  על לברר יכֹולה מאּוחרת ּפעּולה ׁשּגם מּובן מאז, ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכבר

ֵַהּקֹודם.
ּופנימּיּות  מהּותֹו מּצד יׂשראל איׁש ּכל ּבּנידֹון־ּדידן: הּוא ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָוכן
מציאּותֹו החטא, ׁשּבזמן אּלא ּוקדּוׁשה, טֹוב הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנׁשמתֹו,
ּׁשּיכֹולה  מה מּובן ׁשּכן, וכיון ּבהעלם; היא (הּטֹובה) ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמיּתית
צריכה  ׁשאינּה ּכיון - למפרע לפעֹול (מאהבה) ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתׁשּובה
את  ּולגּלֹות לברר רק אּלא הּקֹודם, ּבּזמן חדׁש ּדבר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלפעֹול
החטא). (ּבׁשעת לכן קֹודם ּגם ּבּיהּודי ׁשהיּו והּקדּוׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּטֹוב

Ïa˜˙eב  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»¿««
z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ¿≈¿≈¿…ƒ¬»¿«¿»»≈«¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa CÈ·e¿»¿»ƒ»¿»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

lkA 'Fbe zaWde FxnF`M daEWzA¦§¨§§©£¥Ÿ¨§§¨
:mzEaW 'd aiWi ok iR lr s` miFBd©¦©©¦¥¨¦§¨

LéådkxAd xnFl Kxvd dOl xirdl §¥§¨¦¨¨ª§©©©§¨¨
`Ed daEWYd aaFQd xaCW oeiM¥¨¤¨¨©¥©§¨
`N` xnFl Fl did `l dllTd `xFn¨©§¨¨Ÿ¨¨©¤¨
`A iM d`xpe dllTd Lilr `Fai iM¦¨¨¤©§¨¨§¦§¤¦¨
aEWl FAl l` aEWi FAW xaC xirdl§¨¦¨¨¤¨¤¦¨
FaihdA liMUi iM `Ede ,daEWzA¦§¨§¦©§¦©£¦
xW` dkxAd d"a 'd iptl eiUrn©£¨¦§¥©§¨¨£¤
gx` iPn xEqi xW` zre EPaaFqY§§¤§¥£¤¨¦¦Ÿ©
dGnE Ed`FaY xW` dllTd miIgd©©¦©§¨¨£¤§¥¦¤
ogan zlEf iM ,FAl l` aiWdl liMUi©§¦§¨¦¤¦¦©¦§©
FpFvx zFUrA DA didIW dkxAd©§¨¨¤¦§¤¨©£§
`idW dllTd zAq wiCvi `l KxAzi¦§¨©Ÿ©§¦¦©©§¨¨¤¦

:'d z` Fafr cvl§©¨§¤
úáLäåcvl WExR .Laal l` ©£¥Ÿ¨¤§¨¤¥§©

,drFh maal mirWxdW¤¨§¨¦§¨¨¤
mdipW Laal l` zaWde xn` dfl̈¤¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤§¥¤

FxnF`e ,aFh `l KxcA mirFHdlkA ©¦§¤¤Ÿ§§§¨
miFBddlFB FzFid zprh gkA WExR 'Fbe ©¦§¥§Ÿ©©£©¡¤

d`x FAll xn`ie miiFBd lkA gCpe§¦¨§¨©¦§Ÿ©§¦§¥
rx iM rcie mirxd iUrn EnxB dn̈¨§©£©¨¨¦§¥©¦©
zaWde FxnF` `Ede ,'d z` Fafr xnE©¨§¤§§©£¥Ÿ¨

miiFBd lM zprhA Laal l`xW` ¤§¨¤§©£©¨©¦£¤
xW`M xn` EN`kE ,dOW 'd LgiCd¦¦£¨¨§¦¨©©£¤
xACW mrhe ,miFBd lkA 'd LgiCd¦¦£§¨©¦§©©¤¦¥
`vnIW zFidl ,df KxcA aEzMd©¨§¤¤¤¦§¤¦§¨
zFIlBd zgkFd xYql dprh ziqOd©¥¦©£¨¦§Ÿ¨©©¨ª

zFO`dn dOke dOM `ld iM FxnF`A§§¦£Ÿ©¨§©¨¥¨ª
,mznc` lrn ElbIW dfM mdl dxwIW¤¦§¤¨¤¨¤¤¦§¥©©§¨¨

xn` dflmiFBd lkAzElB oi` iM ¨¤¨©§¨©¦¦¥¨
zFgEx 'cA ExGRzp xW` l`xUi zElbM§¨¦§¨¥£¤¦§©§§
xW` miFBd lkA FxnF` `Ede ,mlFrd̈¨§§§¨©¦£¤

:dOW 'd LgiCda dxez ¦¦£¨¨
éäìà 'ä ãò záLå (á.EFxnF`YaWe §©§¨©¡Ÿ¤§§©§¨

l` zaWde xn`X dOA wiRqd `le§Ÿ¦§¦©¤¤¨©©£¥Ÿ¨¤
dn itl ,Laall` zaWde iM iYWxRX §¨¤§¦©¤¥©§¦¦©£¥Ÿ¨¤

FAll oFgSPd zprh `Ed 'Fbe Laal§¨¤§©£©©¦¨§¦
aFh `l iM xiMdl oiprl dfe drFHd©¤§¤§¦§©§©¦¦Ÿ
eikxC aihidl 'd iptl daEWYde ,dUr̈¨§©§¨¦§¥§¥¦§¨¨

:cr YaWe xn`n `Edb dxez ©£©§©§¨©
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(â)éäìà ýåýé áLåáLå Eîçøå EúeáL-úà E §¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈
éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénòä-ìkî Eöa÷åE §¦¤§Æ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:änL̈«¨
i"yx£E˙e·LŒ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ∑:לכּתב לֹו היה ¿»¡…∆∆¿¿ְִָָֹ

ּכביכל  מּכאן, למדּו רּבֹותינּו ."ׁשבּות את ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ"והׁשיב
ּגלּותם, ּבצרת יׂשראל עם ׁשרּויה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשהּׁשכינה
עּמהם. יׁשּוב ׁשהּוא לעצמֹו, ּגאּלה הכּתיב ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֻּוכׁשּנגאלין
ּובקׁשי, ּגלּיֹות קּבּוץ יֹום ׁשּגדֹול לפרׁש, יׁש ְְְִִֵֵֶָָָֹֻועֹוד

איׁש מּמׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו הּוא ְְְְִִִִֵַַָָָָּכאּלּו
ׁשּנאמר: ּכענין מּמקֹומֹו, כז)איׁש ּתלּקטּו(ישעיה "ואּתם ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֻ

האּמֹות  ׁשאר ּבגלּיֹות ואף יׂשראל", ּבני אחד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻלאחד
ּכן: כט)מצינּו מצרים (יחזקאל ׁשבּות את .""וׁשבּתי ְְְְִִִִֵֶַַָ

(ã)Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ
éäìà ýåýé:Eçwé íMîe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«

(ä)éäìà ýåýé EàéáäåEeLøé-øLà õøàä-ìà ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬
éúáàéúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå E:E £Ÿ¤−¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

(å)éäìà ýåýé ìîeEòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®
éäìà ýåýé-úà äáäàìELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−

éiç ïòîì:E §©¬©©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck jxk zegiy ihewl)

לבב ואת לבב ו)את אלּול(ל, הטורים)ראׁשי־ּתבֹות (בעל ְְְְֱֵֵֶֶַָָ
הקּדמה  הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָראׁשי־ּתבֹות
אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לתֹורה, ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַָָָָויסֹוד

ל וׂשמּתי לידֹו האדם אּנה ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָ
קֹולטין ּתֹורה ּדברי ּכי הּתֹורה, קו א)זהּו י, לדֹודי .(מכות אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ

לי ׁשאין ודֹודי אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
יׂשראל  את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלנּו

ׁשּבּׁשמים. לאביֹוניםלאביהם ּומּתנֹות לרעהּו הּקו איׁש - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
חסדים ׁשל .ּגמילּות ְֲִִֶָ

CÏÚג  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ·e˙ÈÂƒ¿»¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»
ÈÈ Cp¯c·È Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpLÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿»

:Ôn˙Ï C‰Ï‡¡»»¿«»

ÔnzÓד  ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È Ì‡ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»
:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpLÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

‡·‰˙Cה  e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

ÈÂ˙ו  CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå 'ä áLå (âdXcTd iwlg WExR §¨§¥¤§¥©§ª¨
EncTW mirxd LiUrn cSn EAWPW¤¦§¦©©£¤¨¨¦¤¨§
dN`B cbpM df ,i`AXdn 'd maiWi§¦¥¥©©©¤§¤¤§ª¨
dlbPd ziaW cbpkE ,mlrPd ziaW¦§©©¤¡¨§¤¤¦§©©¦§¤

:'Fbe aWe xn`̈©§¨§
ìîexg` xirdl Wi .'Fbe Lidl` 'd ¨¡Ÿ¤§¥§¨¦©©

'd cr YaWe dlrnl xn`W¤¨©§©§¨§©§¨©
cFr xnFl mFwO dn Flwa YrnWelnE §¨©§¨§Ÿ©¨©¨

,'dKM xg` cFr xnF`W ip`Fx cFr©¦¤¥©©¨
mcTX dOW d`xPW 'Fbe aEWz dY`e§©¨¨§¤¦§¤¤©¤¨©
iM ,Fpi` dfe ,daEWYl riBd `l oicr£©¦Ÿ¦¦©©§¨§¤¥¦
lkA 'd z` dad`l FAl lOW xg ©̀©¤¨¦§©£¨¤§¨
dlFcB daEWY Ll oi` FWtp lkaE FAl¦§¨©§¥§§¨§¨

:FGn¦
ïëàiM zWxtA iYWxRX dn itl ¨¥§¦©¤¥©§¦§¨¨©¦

oiA zFkxAd oiprA oiA `Faz̈¥§¦§©©§¨¥

zFIllM mixaC 'b WIW zFllTd oiprA§¦§©©§¨¤¥§¨¦§¨¦
zipW ,dxFYd wqr `id '` ,'d zFevnA§¦§¦¥¤©¨¥¦
ziWilW ,dUrY `l zFevn zxinW§¦©¦§Ÿ©£¤§¦¦
xnFl `AWM dfl ,dUr zFevn mEIw¦¦§£¥¨¤§¤¨©
cbpM ,mYWlW xCq daEWYd oETY¦©§¨¦¥§¨§¨§¤¤
daEWY xn` dxFY cEnlY zaEWY§©©§¨¨©§¨

dpFW`x'd cr YaWexn` xnbe ¦¨§©§¨©§¨©Ÿ¤
Flwa YrnWeFY cEnlY `EdW`le ,dx §¨©§¨§Ÿ¤©§¨§Ÿ

zlgzd `id Ffe ,xg` xaC FOr xiMfd¦§¦¦¨¨©¥§¦©§¨©
xn`e ,zFUr aWd KixSW daEWYd©§¨¤¨¦©¨¨§¨©

DCbpMLvAwe aWe LzEaW z` 'd aWe §¤§¨§¨¤§§§¨§¦¤§
l"f mxnF`M 'Fbe(a"r b"g xdf)zEkfAW §§§¨Ÿ©¤¦§

:oil`bp l`xUi Eidi dxFYd wqr¥¤©¨¦§¦§¨¥¦§¨¦
íbxn`('h 'inxi)ux`d dca` dn lr ©¨©¦§§¨©¨¨§¨¨¨¤

EaEWIWM dfl ,izxFY z` mafr lr©¨§¨¤¨¦¨¤§¤¨
l` m`iaie 'd mvAwi dxFY cEnlzl§©§¨§©§¥¦¦¥¤

zxinW cbpkE ,'Fbe EWxi xW` ux`d̈¨¤£¤¨§§§¤¤§¦©
xn` dUrY `l zFevnz` 'Fbe 'd lnE ¦§Ÿ©£¤¨©¨§¤

Laal`Ed aNd zlxr iM rEcie ,'Fbe §¨§§§¨©¦¨§©©¥
lW FANW rWxd zad`e rWx zFUr£¤©§©£©¨¤©¤¦¤

xn` FCbpkE ,FYcngn mc`lnE'Fbe ¨¨§©§©§¤§¨©¨§
'd z` dad`ldad`d WiAlYW WExR §©£¨¤¥¤©§¦¨©£¨

zEnirpA Lz`ixA okYd LA oMY xW £̀¤¦¥§©Ÿ¤§¦¨§¦§¦
dfl xkU cgie ,Lidl` zAg zEcici§¦¦©¡Ÿ¤§¦¥¨¨¨¤
lr Epilrn zFxSd lM 'd KtdIW¤©£Ÿ¨©¨¥¨¥©
Liai` lr 'Fbe ozpe FxnF`A Epi`pFU§¥§§§¨©§©Ÿ§¤
xn` dUr zFevn mEIw cbpkE ,'Fbe§§¤¤¦¦§£¥¨©

aEWz dY`eeizFvn lM z` ziUre 'Fbe §©¨¨§§¨¦¨¤¨¦§¨
xkU mdl cgie ,dUr zFevn df ixd£¥¤¦§£¥§¦¥¨¤§©
'Fbe LxizFde FxnF`M zlrFYd zaxwd©§¨©©¤¤§§§¦§§

:'Fbe UEUl aEWiec dxez §¨¨§



miavpנד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"kÎd"k iyiyÎiying meil inei xeriy

ß lel` d"k iying mei ß

(æ)éäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìòéàðN-ìòå E:Eeôãø øLà E ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà ýåýé EøéúBäåìëa E|éøôa Eãé äNòî §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸
ðèáék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E| ¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´

éìò NeNì ýåýé áeLé-ìò NN-øLàk áBèì E ¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©
éúáà:E £Ÿ¤«

(é)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ
áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ

éýìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E
lel̀e"kÎd"kiyiyÎiyingmei

¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

ß lel` e"k iyiy mei ß

(àé)íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦ µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àì«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«

i"yx£EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙŒ‡Ï∑ מכּסה מּמ,לא היא …ƒ¿≈ƒƒ¿ְְִִָֹֻ
ׁשּנאמר: יז)ּכמֹו יתּכּסי',(לעיל 'ארי ותרגּומֹו יּפלא", "ּכי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

א) מכּסה (איכה ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים", ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֻ"וּתרד
ּבּטמּון  .חבּוׁשה ֲַָָ

ÏÚז  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח  „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט  C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

hÓÏ¯י  C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

ÓBÈ‡יא  C„wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡¬≈«¿∆¿»»»ƒ¬»¿«¿»»
:‡È‰ ‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ ‡Ï ÔÈ„≈»«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Eeöî éëðà øLà 'Bâå äåönä ék (àé¦©¦§¨§£¤¨Ÿ¦§©§
.'BâåFxnF` zrcl Kixv,mFIdcFr §¨¦¨©©§©

FxnF`z`ltp `l`ld dwgx `le 'Fbe §Ÿ¦§¥§§Ÿ§Ÿ¨£Ÿ
cFr ,dwgxdd `id d`ltdd llkA¦§©©©§¨¨¦©©§¨¨

FxnF`mIl xarn `le`nlWA 'Fbe §§Ÿ¥¥¤©¨§¦§¨¨
rpnp xaC `id minXa `l FxnF`§Ÿ©¨©¦¦¨¨¦§¨
la` dninXd dlri in iM dbVdn¥©¨¨¦¦©£¤©¨©§¨£¨
dEgTie Exari zFIp` `ld mIl xarn¥¥¤©¨£Ÿ¨¦©©§§¦¨¨
:c`n miwFgxd mId iI`A didYW mbd£©¤¦§¤§¦¥©¨¨§¦§Ÿ

éìeàå,dripOd ihxR 'al aEzMd oEkIW §©¤§©¥©¨§§¨¥©§¦¨
dxFYd zrici zbVd cSn '`¦©©¨©§¦©©¨
cbpM ,dizFevn mEIw cSn zipWe ,Dnvr©§¨§¥¦¦©¦¦§¤¨§¤¤

xn` dxFYd zrici zripnz`ltp `l §¦©§¦©©¨¨©Ÿ¦§¥

`idd`ltdd `id dn WxtE xfge 'Fbe ¦§§¨©¥¥©¦©©§¨¨
xn`eminXa `lcbpM ,'FbexCrd §¨©Ÿ©¨©¦§§¤¤¤§¥

'Fbe `id minXa `l xn` DzbVd©¨¨¨¨©Ÿ©¨©¦¦§
dlr dWn ixdW dNgzA dzid xW`M©£¤¨§¨¦§¦¨¤£¥¤¨¨
,Epiptl `id dPde Epl DgwlE minẄ©¦§¨¨¨§¦¥¦§¨¥
xn` dizFevn mEIw zbVd zripn cbpkE§¤¤§¦©©¨©¦¦§¤¨¨©

,dwgx `lewEgxd `id dn WxtE xfge §Ÿ§Ÿ¨§¨©¥¥©¦¨¦
xn`exn`l `Ed mIl xarn `l'Fbe §¨©Ÿ¥¥¤©¨¥Ÿ§

dlrW mbdW dWnl rx`W FnM WExR¥§¤¥©§¤¤£©¤¨¨
EPOn drpnp dxFYd cixFde minẄ©¦§¦©¨¦§§¨¦¤
ux`A zFiElYd dizFevn mEIw zbVd©¨©¦¦§¤¨©§¨¨¤
dn ,dxFY iAx hrnM dOke dOM mdW¤¥©¨§©¨¦§©ª¥¨©
`Fal mId xarl EbiVdW md oM oi`X¤¥¥¥¤¦¦©£Ÿ©¨¨

:dizFevn mIwl ux`d l ¤̀¨¨¤§©¥¦§¤¨
íâäåxar l` Epl xari in xn`W ©£©¤¨©¦©£¨¨¤¥¤

zripn cgi llM ,EpN dgwie mId©¨§¦¨¤¨¨¨©©©§¦©
,dizFevn mEIw zripn mr DzbVd©¨¨¨¦§¦©¦¦§¤¨
eil` oEMzPW xaCd xTr mlFrlE§¨¦©©¨¨¤¦§©¥¥¨
mEIw zripn lr `id mIl xarnA§¥¥¤©¨¦©§¦©¦

:dizFevn¦§¤¨
÷c÷ãåxnFlmFIdEidW onfA WExR §¦§¥©©¥¦§¨¤¨

did f`W ux`l qpMl mikEnq§¦¦¨¥¨¨¤¤¨¨¨
`xwe ,zFUrl xaCd mdil` aFxẅ£¥¤©¨¨©£§¨¨
glOd mi FkFzl KRWPW itl mi oCxIl©©§¥¨§¦¤¦§¨§¨©¤©

rWFdiA xEn`M('b)mi lr micxIde ¨¨¦ª©§©Ÿ§¦©¨
:Ezxkp EnY glOd mi daxrdai dxez ¨£¨¨¨©¤©¨¦§¨



נה miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ycew zayl inei xeriy

(áé)äîéîMä eðl-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

i"yx£‡Â‰ ÌÈÓM· ‡Ï∑(נה לעלֹות (עירובין צרי היית ּבּׁשמים, היתה ּוללמדּהׁשאּלּו .אחריה …«»«ƒƒְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr el jxk zegiy ihewl)

היא ּבּׁשמים יב)לא (ל, ִִַַָֹ
. . היא ּבּׁשמים לא ואמר רגליו על יהֹוׁשע רּבי ְְְִִִַַַַַַַַָָָָֹֻעמד

סיני מהר ּתֹורה נּתנה ב)ׁשּכבר נט, מציעא (בבא ְְִִֵֶַַָָָ
- הּגבּורה ממדת נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹידּוע
מקּלים. - החסד ממדת ׁשּׁשרׁשם הּלל, ּובית ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחמירים,

הלכה  לפסק נּתן ואי היא, ּבּׁשמים לא ּתֹורה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹוקׁשה:
לא  הּלל ּובית ׁשּמאי ׁשּבית לֹומר, ויׁש הּנׁשמה? ׁשרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹלפי

מּצד אצלם ׁשהּונח ּבמה אּלא ׁשרׁשהסּתּפקּו הּנׁשמה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ל  ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, הענין ּבהבנת נׁשמההתיּגעּו ּבגּוף מּטה, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

הּדין. את ּפסקּו ואז -ְְִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 736 cenr c jxk `"nyz ycew zegiy)

`id minXA `l dxFY¨Ÿ©¨©¦¦

ויּקחה  הּׁשמימה יעלה־ּלנּו מי לאמר הוא בּׁשמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֽלא
ונעׂשּנה: אתּה ויׁשמענּו ְְְֲִֵֶַַָָָֹּֽֽלנּו

לעלֹות  צרי היית ּבּׁשמים, היתה ׁשאּלּו – היא ּבּׁשמים ְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹלא
ּוללמדּה רש"י)אחריה ובפירוש יב. (ל, ְְֲֶַָָָ

אפׁשר  ּכיצד זה, רׁש"י ּפרּוׁש על להקׁשֹות אפׁשר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלכאֹורה
"על  ׁשהּמתנה ּבגיטין וכדאיתא ּוללמדּה"? אחריה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ"לעלֹות
ׁשאי־אפׁשר  "ּתנאי ּדזהּו ּבטל, ּתנאֹו לרקיע" ׁשּתעלי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמנת

ְְַלקּימֹו".
אחרת: ּבקּוׁשיא מתרצת זֹו אלימּתא ׁשּקּוׁשיא ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהאמת
ל"ט  לארץ, ׁשּנכנסּו לּדֹור מׁשה אמרם אּלּו ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדלכאֹורה
ׁשהּתֹורה  יֹודעים ׁשּכּלם ּבוּדאי ואם־ּכן מּתן־ּתֹורה, אחר ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשנה
ּבּׁשמים  ׁש"לא ּבזה קמׁשמע־לן ּומאי היא", ּבּׁשמים ְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ"לא

ִהיא"?
ׁשּבכתב  ּתֹורה ליׂשראל נּתנּו ּבמּתן־ּתֹורה ּפׁשּוט: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּתרּוץ
ּבארץ, נּתנה ּבוּדאי ׁשּבכתב ּתֹורה והּנה, ׁשּבעל־ּפה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותֹורה
ּתֹורה  ׁשל ׁשּפרּוׁשּה אּלא הּספר. על ּבדיֹו נכּתבה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדהא
מׁשה  ׁשל מּפיו ּיׂשראל ׁשמעּו ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה – ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּבכתב
סיני. הר על יֹום ארּבעים ּבהיֹותֹו הּגבּורה מּפי ׁשּקּבלּה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָרּבנּו
מיׁשהּו צרי לזמן ׁשּמּזמן לטעֹות מקֹום היה ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָּומּׁשּום־הכי
ליׂשראל, ּולהֹורידם ּתֹורה טעמי לׁשמע ּכדי הּׁשמימה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹלעלֹות
ויׁשמענּו לנּו ויּקחה הּׁשמימה לנּו יעלה "מי נאמר זה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָועל
ׁשּנּתנה  ּומאז היא", ּבּׁשמים ׁש"לא היא האמת א – ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹותּה".
מאד" הּדבר אלי "קרֹוב מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ליׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה

הּזה. ֶַָָּבעֹולם

(âé)eðì-øáòé éî øîàì àåä íiì øáòî-àìå§«Ÿ¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå íiä øáò-ìà¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

(ãé)éìà áBø÷-ékéôa ãàî øácä EEááìáe E ¦«¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−
ñ :BúNòì©«£«

i"yx£EÈÏ‡ ·B¯˜ŒÈk∑ לכם נּתנה ּובעלּֿפה הּתֹורה .ּבכתב ƒ»≈∆ְְְִִֶֶַַָָָָ

ß lel` f"k ycew zay ß

(åè)éðôì ézúð äàøáBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®
:òøä-úàå úånä-úàå§¤©−̈¤§¤¨¨«

i"yx£·Bh‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰Œ˙‡∑ חּיים ל הרי - טֹוב ּתעׂשה אם ּבזה: ּתלּוי לזה הרי - רע ּתעׂשה ואם , ∆««ƒ¿∆«ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
היא והֹול מפרׁש והּכתּוב .הּמות, ְְְֵֵֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(eh jxk glyie zyxt zegiy ihewl)

נתּתי  "ראה נאמר ּומצֹות, ּתֹורה קּיּום על הּכלליֹות ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאזהרֹות
לכאֹורה, ּבחּיים". ּובחרּת הּטֹוב... ואת החּיים את הּיֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלפני

"חּיים  היא והמצֹות הּתֹורה ׁשּדר ׂשכלֹו ּבעיני האדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ"רֹואה"
צר יׁש מה ּולׁשם ּבחּיים?להזהירֹווטֹוב", ׁשּיבחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

·iÓL‡יב  ‡Ï‡Ï ˜qÈ ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ »ƒ¿«»ƒ¿≈«»ƒ«»»
d˙È ‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏƒ¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»»«

:dp„aÚÂ¿«¿¿ƒ«

ÚÈ·¯יג  ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»≈ƒ«
‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡Ï»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»

:dp„aÚÂ d˙È»«¿«¿¿ƒ«

CÓeÙaיד  ‡„ÁÏ ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»¿»
:d„aÚÓÏ CaÏ·e¿ƒ»¿∆¿¿≈

ÈÂ˙טו  ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»»»≈»«≈¿»
:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë«¿»¿»»¿»ƒ»



miavpנו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ycew zayl inei xeriy
ּובמצֹות  ּבּתֹורה האדם ּבחירת אם הּוא: לכ ההסּבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא,
הּוא  והּטֹוב, החּיים ׁשהם הׂשכלית הבנתֹו על רק ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּתתּבסס

עדין יהא העבד עֹובד לא ּכעבֹודת היא ה' עבֹודת ּכי ה'. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
מה ּכל עליו ׁשהעבד לאדֹונֹו: ׁשהּטיל העל מּפני הּוא עֹוׂשה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּובמצֹות  ּבּתֹורה האדם ּבחירת להתּבּסס צריכה ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָאדֹונֹו.
ּבחּיים".צּוּוי על "ּובחרּת הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְִִַַַַַָָָָ

וגם  - נתּתי..." "ראה ואֹומר הּפסּוק מקּדים לפני־כן ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָא
"ּובחרּת ּבפסּוק מדּגׁש "ּובחרּת" ּכי ּבחּיים ּבצּוּוי - " ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֻ

ּכל  אל יחּדרּו והמצֹות ׁשהּתֹורה רֹוצה, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָהקדֹוׁש־ּברּו־הּוא
להבין  הׂשכל ּגם צרי ּולפיכ וכחֹותיו, האדם ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמציאּותֹו

והּטֹוב. החּיים הם והמצֹות ׁשהּתֹורה ְְְְִִֵֶַַַַַָָולחּוׁש

(æè)éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLàE £¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìå åéëøãa úëììåéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL ¨¤´¤¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®

éäìà ýåýé Eëøáe úéáøå úééçåäzà-øLà õøàa E §¨¦´¨§¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬
:dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨«

i"yx£‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡∑ ּתלּוי ּובֹו הּטֹוב, È·¯Â˙.הרי ˙ÈÈÁÂ∑ החּיים .הרי ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

(æé)úéåçzLäå zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨
:ízãáòå íéøçà íéäìàì¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰ÙÈŒÌ‡Â∑ הרע .הרי ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(çé)ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³
ãàä-ìò íéîéàBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äî ¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«
i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑ הּמות .הרי ƒ»……≈ֲֵֶַָ

(èé)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼
éðôì ézúð úånäå íéiçäzøçáe äììwäå äëøaä E ©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì íéiça©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑ «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆

הרעה, אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהם
התריתי  ׁשאני עדים זאת.יהיּו ּבכל האזינו)ּבכם (ספרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָֹ

אחר  וגֹו'",ּדבר אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי : ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ÈÈטז  ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
ÈbÒ˙Â ÈÁÈ˙Â È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿ƒ¿≈
Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

ebÒ˙Â„יז  ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ÈÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח  „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

ÈÂ˙יט  ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ·e¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íëá éúãòä (èéxYin df wEqR ©¦Ÿ¦¨¤§¨¤§ª¨
iYzp d`x KEnqA xn` ixdW¤£¥¨©§¨§¥¨©¦
,'Fbe aFHd z`e miIgd z` mFId Liptl§¨¤©¤©©¦§¤©§
xcQn dPW dOl zrcl Kixv cFr¨¦¨©©¨¨¦¨¦¥¤
aFHd zTlg dUFrW dlrnl xn`W¤¨©§©§¨¤¤£ª©©
aFHd z`e miIgd FxnF`M Dnvr iptA¦§¥©§¨§§©©¦§¤©

xn` o`ke rxd z`e zeOd z`emiIgd §¤©¨¤§¤¨©§¨¨©©©¦
zeOde'Fbe,dllTde dkxAdKixv cFr §©¨¤§©§¨¨§©§¨¨¨¦

YxgaE `N` xn` `l dOl zrcl̈©©¨¨Ÿ¨©¤¨¨©§¨
:aFHd z`e xn` `le miIga©©¦§Ÿ¨©§¤©

äàøðåxn`OA wiqtd dOl xirdA §¦§¤§¨¦¨¨¦§¦©©£©
miIgd xn`n oiA Liptl iYzp̈©¦§¨¤¥©£©©©¦
didW dllTde dkxAd xn`nl zeOde§©¨¤§©£©©§¨¨§©§¨¨¤¨¨
miIgd Liptl iYzp xnFle miCwdl Fl§©§¦§©¨©¦§¨¤©©¦
xn`i dllTde xn`IW xg` F` ,'Fbe§©©¤Ÿ©§©§¨¨Ÿ©

:Liptl iYzp̈©¦§¨¤
ïëà'a iM xirdl `id aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨¦§¨¦¦

mlFrA md rx '`e aFh '` micEri¦¦§©¥¨¨
df wEqtA xn` dfle ,dGdmiIgd ©¤§¨¤¨©§¨¤©©¦

Liptl iYzp zeOdeWpre xkU WExR §©¨¤¨©¦§¨¤¥¨¨¨Ÿ¤

md dGd mlFrA WExR Liptl mipEzPd©§¦§¨¤¥¨¨©¤¥
m`e Eigi Eaihii m` zeOde miIgd©©¦§©¨¤¦¥¦¦§§¦
Liptl md 'Ad EN` EzEni EriWxi©§¦¨¥©¥§¨¤
dkxAd mde mixg` 'a Wie ,dGd mlFrÄ¨©¤§¥£¥¦§¥©§¨¨
mpi`e `Ad mlFrl micEri md dllTde§©§¨¨¥¦¦¨¨©¨§¥¨
FxnF` KxC lr dzin xg`l `N` eiptl§¨¨¤¨§©©¦¨©¤¤§

('e g"k lirl)dY` KExaE L`aA dY` KExA §¥¨©¨§Ÿ¤¨©¨
Exn`e ,'Fbe `Ed xEx` KtdlE ,Lz`va§¥¤§¥¤¨§§¨§

l"f EpizFAx(.f"w n"a)Fz`ivi lr xAcOW ©¥¤§©¥©§¦¨
iYzp xn`OA wiqtd dfle ,mlFrd on¦¨¨§¨¤¦§¦©©£©¨©¦



נז miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ycew zayl inei xeriy
הסּתּכלּו ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָאמר
את  ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּׁשמים
והאיר  הּמזרח מן חּמה ּגלּגל עלה לא ׁשּמא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמּדתם?!

ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם?! א)לכל הּׁשמׁש(קהלת "וזרח ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָ
אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבארץ הסּתּכלּו הּׁשמׁש". ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּובא
צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה?! ׁשּנתה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמא
אּלּו ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים זרעּתם ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹו
מקּבלין  אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּנעׂשּו
את  ׁשּנּו לא ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ואם ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻׂשכר,

ואם  ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם – ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָמּדתם
עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה! ּפרענּות, ּתקּבלּו .חטאתם, ְְְְֲֶַַַַַַָָָָֻ

ÌÈiÁa z¯Á·e∑ ּבחלק ׁשּתבחרּו לכם מֹורה אני »«¿»««ƒְְֲֲִִֵֶֶֶֶָ
יפה  חלק ל 'ּבחר לבנֹו: האֹומר ּכאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהחּיים,
'את  לֹו: ואֹומר הּיפה, חלק על ּומעמידֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבנחלתי',

נאמר: זה ועל .'ל ּברר טז)זה חלקי (תהלים מנת "ה' ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָֹ
הּטֹוב  ּגֹורל על ידי הּנחּת ּגֹורלי", ּתֹומי אּתה ְְִִִִִַַַַָָָָָוכֹוסי,

'ל קח זה 'את .לֹומר: ְֶֶַַ

(ë)éäìà ýåýé-úà äáäàìì E-ä÷áãìe Bì÷a òîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨
éiç àeä ék Báéîé Cøàå Eì Eäîãàä-ìò úáL ®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈

éúáàì ýåýé òaLð øLàá÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E £¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ
:íäì úúì̈¥¬¨¤«

סימן. לבב"ו פסוקים, נצבים מ' פרשת חסלת

d¯ÓÈÓÏכ  ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»¿«»»¿≈¿≈
CÈiÁ ‡e‰ È¯‡ dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe¿ƒ¿»»»¿««¿≈¬≈«»
ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ·zÓÏ CÈÓBÈ ˙eÎ¯B‡Â¿»»¿ƒ«««¿»ƒ«ƒ¿»
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿
Ù Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìèðø ¯ åðø íéãåîò ïî÷ì

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

'al mipFW`xd micEri 'a oiA Liptl§¨¤¥¦¦¨¦¦§
:mipFxg`d̈©£¦

äæìåxn` xnBmiIgA YxgaE`EdW §¨¤¨©Ÿ¤¨©§¨©©¦¤
al axwzi iM dGd mlFr cEri¦¨©¤¦¦§¨¥¥
KxcM ,eiptNX dnl xzFiA mc`d̈¨¨§¥§©¤§¨¨§¤¤
'Fbe ErnWY rnW m` dide FxnF`§§¨¨¦¨Ÿ©¦§§§
xiMfd `NW ixd ,mkvx` xhn iYzpe§¨©¦§©©§§¤£¥¤Ÿ¦§¦
mixacA `N` WFp` aal zFHdl§©¥¨¡¤¨¦§¨¦
o`M xn` ok FnM ,dGd mlFrA milbPd©¦§¦¨¨©¤§¥¨©¨

miIga YxgaExaCd aIgzi WExR ¨©§¨©©¦¥¦§©¥©¨¨
,miIgA xgal inWB rah itM ENt £̀¦§¦¤©©§¦¦§Ÿ©©¦
d`x xn` df iptNW wEqRW mbde©£©¤¨¤¦§¥¤¨©§¥
mW ,cgi aFHde miIgd Liptl iYzp̈©¦§¨¤©©¦§©©©¨

o`ke ,mdA xgal Liptl xn`nA oEMzp¦§©¥§©£©§¨¤¦§Ÿ¨¤§¨
dn xnFl Liptl xn`nA oEMzp¦§©¥§©£©§¨¤©©
dOA dpEMd z`f lr xirde ,LiptNX¤§¨¤§¥¦©Ÿ©©¨¨©¤
FnM micErId rvn`A DxCQX¤¦§¨§¤§©©¦¦§
YxgaE xn` xnBX dOA mB ,iYWxRW¤¥©§¦©©¤¤¨©Ÿ¤¨©§¨

:iYWxRW FnM miIgAk dxez ©©¦§¤¥©§¦
.'Bâå 'ä úà äáäàì (ëdf xn`n §©£¨¤§©£¨¤

EPOn dlrnNX dn mr KEnq̈¦©¤§©§¨¦¤
dY` digY ornl xn`Wxnbe Lrxfe ¤¨©§©©¦§¤©¨§©§¤§¨©

utg mrHW WExR ,'Fbe dad`l xnŸ̀¤§©£¨§¥¤©©¨¥
FlwA rnWl 'd z` dad`l `Ed miIgA©©¦§©£¨¤¦§Ÿ©§Ÿ

mrh ozpe ,'Fbe,LiIg `Ed iMdn iM §§¨©©©¦©¤¦©
KxAzi FpFvx `l m` miIg mc`N̈¨¨©¦¦Ÿ§¦§¨©

waCIW aaFqY `id FpFvx zIUrW¤£¦©§¦§¥¤¦¨¥
dfe ,Fa dwaclE FxnF`M FpFwA mc`d̈¨¨§§§§¨§¨§¤
Kx`e dGd mlFrA miIgd Fnvr `Ed©§©©¦¨¨©¤§Ÿ¤

FxnF` `Ede `Ad mlFrl miniKx`e ¨¦¨¨©¨§§§Ÿ¤
:Linï¤

BøîBàåxn` EN`M ,'Fbe lr zaWl §§¨¤¤©§§¦¨©
oM mB df xace ,'Fbe zaWle§¨¤¤§§¨¨¤©¥
zaiWi iM ,zEnlXd zbVdn `Ed¥©¨©©§¥¦§¦©
,dxFYd lM zllFM devn `id ux`d̈¨¤¦¦§¨¤¤¨©¨

l"f mxn`On cnlE `v(.`"iw zFazM) ¥§©¦©£¨¨§ª

wlg Fl Wi zFO` 'c DA KlFdd lMW¤¨©¥¨©¥¥¤
:miIg FNMW `Ad mlFrl̈¨©¨¤ª©¦

miaSp zWxR zlqg£¨©¨¨©¦¨¦

אין זה נוסח רצוי באופן דלהתנות תנאים עם השם יתברך ולהקדים שתחילה יעזור ואחרי כן וכו' והרי עניינו של כל איש ישראל הוא 
לעשות ככל האפשרי וככל יכולתו בענייני תורה ומצוות שצדקה בכלל זה.

ממכתב יו"ד אלול, תשי"ז



נח

יום ראשון - כ"א אלול
מפרק קד

עד סוף פרק קה
ופרקים סא-סג

יום רביעי - כ"ד אלול
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח
ופרקים ע-עב

יום שני - כ"ב אלול
מפרק קו

עד סוף פרק קז
ופרקים סד-סו

יום חמישי - כ"ה אלול
פרק קיט מתחילת הפרק עד 

סוף פסוק צו 
ופרקים עג-עה

יום שלישי - כ"ג אלול
מפרק קח

עד סוף פרק קיב
ופרקים סז-סט

יום שישי - כ"ו אלול
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק
ופרקים עו-עח

שבת קודש - כ"ז אלול
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד ופרקים עט-פא

שיעורי תהלים לשבוע פרשת נצבים

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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אלול  כ"א ראשון יום
אגרת טו  ,246 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë ùøåùå øå÷îå,ckw 'nr cr:åîå÷îá
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íéðBéìò úBîìBòä ìk̈¨¨¤§¦
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ly ziwl`d eytpay
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äáäà úBcî ïäL¤¥¦©£¨
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äàa äpnnLz`xwpd ,dad` zbixcne zpiga -äáäà ¤¦¤¨¨¨©£¨
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.'eë ãñç :ïäLdxeab"e -Îdnkgn olek ze`a od - 'eke " ¤¥¤¤

zeppeazddn ,zrcÎdpia
,'d zlecbaïlëáelka - §ª¨

,zecndéøöúBéäì C ¨¦¦§
úðéça ïäa Laìî§ª¨¨¤§¦©
úðéça àeäL ,úòcä©©©¤§¦©
,Lôpä úeøM÷úä¦§©§©¤¤
äòe÷úe äøeLwä©§¨§¨
úâOnL Bæ äâOäa§©¨¨¤©¤¤
,'ä úlãbî ïéðò äæéà¥¤¦§¨¦§ª©

da äãìBð äpnnL- ¤¦¤¨§¨¨
,ytpaäcî äæéà¥¤¦¨

,úBcnäîdrya ixd - ¥©¦
,oiprd z` dpian ytpdy
gek didiy yxcp
xeyw didiy ,"zrc"d
,biyn `edy oipra oezpe
òâøk úòcä çqäa ék¦§¤©©©©§¤©
ú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî¥©¨¨¦§©¤¤
äãìBpä äcnä ïk-íb©¥©¦¨©§¨

éelbäî ,äpnî- ¦¤¨¥©¦
,ielba df iptl dzidy

,íìòää ìà Lôpa- ©¤¤¤©¤§¥
ly ote`a `id ytpay

,mlrdda úBéäìwx - ¦§¨
.ìòôa àìå çëawxy - §Ÿ©§Ÿ§Ÿ©

e` dad`d el yi geka
lreta la` ,d`xid
dze` el oi` ielibae
dad`dy `ian in .dcn
ici lr ,oky ."zrc"d gek df ixd - lreta didz d`xid e`
s` epnn ezrc giqn `ed oi`y ote`a lkyd l` zexywzdd
zelbzda od lkyd on zeclepd zecnd - cg` rbxl `l

,"lreta"eìa âeefä àø÷ð ïëìå"úòc" ïBL42àeäL éðtî , §¨¥¦§¨©¦¦§©©¦§¥¤
ì.úeøM÷úä ïBLoiprae ,dclez dpyi ,efk zexywzdne - §¦§©§

,zecn ly dclez dpyi ,lky ly zexywzddúðéça eäæå§¤§¦©
"ïBzçz úòc","zrc" zpigaa dpezgzd dbixcnd -]gQp ©©©§ª©

:xg`ïäa Laìúîe úBcna èMtúnä ,[ïBzçzä úòcä ©¥©©©©©§©¦§©¥©¦¦§©¥¨¤
,"ïBéìòä úòc" úðéça Léå .ïîi÷ìe ïúBéçäìdbixcnd - §©£¨§©§¨§¥§¦©©©¨¤§

"zrc" zpigaa dpeilrdøeaçå úeøM÷úä úðéça àeäL¤§¦©¦§©§§¦
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ùã÷ä úøâà
åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
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`lelס a"k ipy mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ב שי יום
אגרת טז  ,ckw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà æè,248 'nr cr.'ô óã

,BìëN ìò ÷éøánäz`f lk xywi -,ähîì èMtúiL ©©§¦©¦§¤¦§©¥§©¨
Cøàa øeàaä úáçøäa ,äðáä éãéì âOnä ÷îò àáéå§¨ŸŸ¤©ª¨¦¥©¨¨§©§¨©©¥§Ÿ¤
,"øäpä úBáBçø" úàø÷pä ,äðéa úðéça àéäL ,áçøå§Ÿ©¤¦§¦©¦¨©¦§¥§©¨¨

BîB÷îa øàaúiL Bîk43:"zrc"d zpiga ef ,xnelk - §¤¦§¨¥¦§
"dnkg" zxagnd
`idy "dnkg"y ,"dpia"l
dlbznd wxake ,dcewp
zxagn ,cin mlrpe
`eazy "zrc"d zpiga
`le "dpia" ly dbyda

,dbyda mihxt daxdae zehytzda `l` ,dcewp ly dxeva
df ixd - xzei dhnl lkyd z` micixend mixaqde milyne
"dnkg"d zcewp zxywne zxagnd "zrc" ly dpigade gekd
oitih epnn miraep mindy oirnl dleyn "dnkg" ,"dpia"l
zehytzda ea mirtey mindy xdpl dleyn "dpia"e ,oitih
xdpl `eai dnkgd oirnny `id dpeekde - zeagxzdae

,zecnl oigend z` xywn "oezgz zrc" eli`e .dpiad
zeig zecnl wiprn `ede ,zecnd oipr `eai dbydne lkyny
zegekd zxyr lk ji` o`k xaqen miptÎlkÎlr .meiwe
ixd mciÎlre ,zewl` ipipra md ziwl`d ytpa zexitqde
,"dwl` dfg` ixyan"
zexitqa oiadl mileki

.zepeilrd
ø"åîãà ÷"ë úøòä
ùãå÷ä úøâàì à"èéìù

å"è ïîéñ óåñ
,jxc) l"pd wiicn o`ke a"ega (zenye) mipipr dnk dxe`kl
oigend 'iac l"pke) zecnl rbepa 'ia exwr o`kc t"lie .(p"dgx
ok r"c 'ial rbepa mb okle ('ek zecnd lk yxeye xewne :ligzn
jxce 'ek a"egc zeceqid 'a beef `ed zrcc z"pyntre .`ed

'a md p"dgxezeceqi,jxc ,zrc jxra `"e`n d`x) a"egc
.(p"ye p"dgx

'eëå úlä÷ éLðàìazk ,ely ycewd zexb`n zeax ,lirl xkfpk §©§¥§¦©§
dl` liaya) l`xyi ux` zwcve ,llka dwcvd oiprl xywa ,owfd epax

ycewd zexb`n wlg ,hxta (l`xyi ux`a dcearae dxeza miwqery

,fh oniq ycewd zxb` .zeniieqn zeiepncfda zeniieqn zelidwl epted

itk ,zniieqn dlidwl dazkp

:zxb`d ziy`xa oiievy

d`xpd itke ,'"eke 'w iyp`l"

avn did ,zxb`d okezn

cexi dlidw dze`a dqpxtd

lv` zerici elawzpe ,c`n

ly "cnrn"dy ,owfd epax

llek" xear dlidw dze`

(l`xyi ux` zwcv) "c"ag

mdl azek okl .jk llba ohw

avn el reciy ,owfd epax

c`n dlclczpy ,mzqpxt

z`f lkae ,mipexg`d mipnfa

ilany ,mytpa xacd rbep

minrh oiivne ,l`xyi ux` zwcvl "cnrn"d z` ewifgi ,mavn lr had

.oicd zxeyn miptl mbe oic it lr mb jk lr

.æèøLà éòøå éçà ,éáeäàil mixwie miaexw -!éLôðk- £©©©§¥©£¤§©§¦
ezaxwa dlrn dpyie g` ly ezaxwa dlrn dpyi

xage cici ly ezexiqne1"iig`" miiehiad ipy oiivn owfd epax ;

.mipte`d ipya dad`d jezn dazkp zxb`dy ,"iirx"eäpä¦¥
,íézòä ÷Bö épnî íìòð àì,elld -äìcìcúð øLà Ÿ¤§¨¦¤¦¨¦¦£¤¦§©§§¨

íëéðçnî éì íéòeãéä èøôáe ,äñðøtä,mkzldwn -øLà ©©§¨¨¦§¨©§¦¦¦©£¥¤£¤
íãé äèî,dhn cxi mzqpxt avne -ïòLî íeL éìa ¨¨¨¨§¦¦§¨

äðòLîe2,`ly ,xnelk - ©§¥¨
dy`d `le lrad

,dqpxtl migieexnLnîe©¨
íéìëBàå íéåBì3,- ¦§§¦

ick mitqk zeell mivl`p
,lke` ikxv zepwl'ä

áéçøéå íäéìò íçøé§©¥£¥¤§©§¦
,áBø÷a øva íäìixd - ¨¤©©§¨

owfd epax azek - df avn
,il reci -äæ ìk íòå- §¦¨¤

avnd lr had ilan
,mei`dáBè àìíä Ÿ¥

éôì ,íLôðì íéNBò¦§©§¨§¦
íãé eöô÷ øLà ,òîLpä©¦§©£¤¨§¨¨

ïzì ,äfä íBiä ãò íãBòî äçeútä,zzl -ïéòå äàìî ãéa ©§¨¥¨©©©¤¦¥§¨§¥¨§©¦
äôé4íéðBéáàä éøBñçî éãì úBiçøëää úeëøèöä ìëì ¨¨§¨¦§¨§©¤§¥¦§¥©§¥¨¤§¦

íéi÷ð5,eðéìà úBàeNð íäéðéò øLà ,,mzxfrl `eapy - §¦¦£¤¥¥¤§¥¥
dn wx dqpxtl xewn mey mdl oi`y l`xyi ux` iiprl dpeekd

,"llek"dn mdl mixfery,íäéìò íçøð àì eðà íàå§¦¨Ÿ§©¥£¥¤
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סי lel` b"k iyily mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ג שלישי יום
,248 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...é"ôò åäæ äðäå,dkw 'nr cr:ùôðå

éçà éçå" ?íäéìò íçøé éî ¯ íBìLå-ñçáéúk "Cnò E6! ©§¨¦§©¥£¥¤§¥¨¦¦¨§¦
icedi mr ewlgzi ,xzeia migxkend miigd ikxva mb ,xnelk -

,ipyeøîà àìål"f epinkg -7:éiç"ãéaLk àlà ,"ïéîãB÷ E §Ÿ¨§©¤§¦¤¨§¤§©
,'eëå íéî ìL ïBz÷ ãçàeiigy mixne` l"f epinkgy dn - ¤¨¦¤©¦§

eiig iptl mi`a mc` ly
jig` ige"e ,zlefd ly
dz`y ,dpeekd "jnr
`a (dz` jiig) jnvra
wx z`f exn` md ,dligz
min ck cg` cia yiyk
eiig zwfgdl miwitqnd
cr ,cala cg` mc` ly
yiy aeyi mewnl eribiy
wlgzi m`e ,min my
,ipy icedi mr dl` mina

iigl oincew jiig" mixne` f`y ,miiga ex`yi `l mdipy
,"jxiagàeäL,mind ck -ì äåMä øácäåLa íäéðL- ¤¨¨©¨¤¦§¥¤§¨¤

,deey ytp jxev lr xaecn mdipy iablìáéLäì úBzL ¦§§¨¦
éøö éðòä íà ìáà ,àîva íLôðóhä éôì íçì Cíéöòå ©§¨©¨¨£¨¦¤¨¦¨¦¤¤§¦©©§¥¦

àðåb-éàäëe äøwa úeñëe,minec miig ikxv -íéøác ìk §©¨¨§©©§¨¨§¨¦
ãBáë éLeaìî ìëì ïéîãB÷ elàmiwewf `ly miyealn - ¥§¦§¨©§¥¨

,ceak iyealn md `l` ,dnecke xew llba mdläçtLî çáæå§¤©¦§¨¨

àìå ,Búéa éða ìëå íãàä ìL íénòèî ìëå íéâãå øNä¨§¨¦§¨©§©¦¤¨¨¨§¨§¥¥§Ÿ
iLCxnel -éiç" äæaLôð éiç ïðéàL øçàî ,"ïéîãB÷ E ©¨¨¤©¤§¦¥©©¤¥¨©¥¤¤

àúéàãk ,Lnî äåLa äåL ,éðòä ìL Bîk Lnîenk - ©¨§¤¤¨¦¨¤§¨¤©¨¦§¦¨
epivny.ô óc íéøãðaiige odiig - xird ipa ly oiirn" - ¦§¨¦©

oincew odiig - mixg`
(ziizy) ;mixg` iigl
- mixg` zndae] mznda
zndal zncew [mznda
zqiake ozqiak ;mixg`
zncew ozqiak - mixg`
eli`e ,"mixg` zqiakl
iig"l mina xaecn m`
iig - ozqiake mixg`
"ozqiakl oincew mixg`
df mixg`d lv`y iptn -
,ynn deya dey mpi` mikxvd m`y ,ixd .miig ly oipr xzei

mbz`f lka ,c`n uegp xaca xaecn m``ljiig" mixne`
zece` xaecn miipr mze` iably drya ,"jxiag iigl oincew
mcew df ixd ,xewd iptn obdl miyealne mivr ,shd itl mgl
,zinvrd dgtynl miaeyg mikxvn elit` xzei aeyge

- md mzpad itly zexnlmd dl`miaeyg c`n mixac
.mdl

,øeîb ïécä úøeL ét-ìò eäæ ,äpäåzlefd ly miig ikxv - §¦¥¤©¦©©¦¨
,ely qeqweld ikxvl mb dne ,`ed miinzqd eikxvl mincew

iL àìc ïéðò àeä íà íb úîàa ìáààîòè éàä Ck-ìk C £¨¤¡¤©¦¦§¨§¨©¨¨¨©©£¨
miinzqd eikxvl mincew zlefd ly ynn eiigy ,df mrh -

dfk avna mb ixd ,`ed
xyaa elv` xaecn `lyk
`l` ,minrhn lke mibce
zzl eilr dwcv oziy ick
lv`yk e` ,engln wlg
xaecn `l ,iprd ,lawnd
ynn mgl ly oipr lr
ikxv e` miphwd eiclil
mzq `l` ,mixg` miig

,mikxvp mixacìëì éeàø̈§¨
÷c÷ãì àlL íãà̈¨¤Ÿ§©§¥

,ïécä ìò ãéîòäì- §©£¦©©¦
,aiign oicdy itk wxe j` bedpléðôì ñðkìå åéiç ÷çãì ÷ø©¦§Ÿ©¨§¦¨¥¦§©

øeMî íéðôìå,ïécä ú,eilr lhen `l oic it lr m` mb - §¦§¦¦©©¦
miptl cvn z`f dyri - zlefd mr wlgzdl ,dxwn eze`a

,oicd zxeynì"æø øîànî Bîöòì âàãìå8,it lryk mb - §¦§Ÿ§©§¦©£©©©
,`xnbd zxne` la` ,"mc` lk lyl mcew jly" oicìkL¤¨

Cëa ÷c÷ãîämiptl" qpkp `ed oi`y ,yxtn i"yxy itke - ©§©§¥§¨
,cala aiign oicdy itk bdep `l` "oicd zxeynéãéì àa óBñ¨¦¥

,Ckwwcfdl jxhviy - ¨
,dwcvlíBìLå-ñç9.- ©§¨

dfa wcwcnd ,xnelk
lr `edy enk wx zeyrl
icil `ay eteq - oic it
jxhviy ,melyeÎqg jk
wwcfdl envr `ed

,e"g dwcv zlawlíâå10, §©
éîçøì íéëéøö eðlk ék¦ª¨§¦¦§©£¥

,úò ìëa íéîL- ¨©¦§¨¥
minyd on mingx
ici lr mikynpd

àzúìc àúeøòúàadhnl dceard zexxerzda -à÷åc §¦§¨¨¦§©¨©§¨
,íéîçøì íéëéøvä ìò eðéîçø øøBòì ,äòL ìëáe úò ìëa§¨¥§¨¨¨§¥©£¥©©§¦¦§©£¦
äéäiL íòè äæéàî äéäé ,åéîçø LáBëå Bááì õnàîä ìëå§¨©§©¥§¨§¥©£¨¦§¤¥¥¤©©¤¦§¤
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`lelסב c"k iriax mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ד רביעי יום
אגרת יז  ,dkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå

'eëå Laëì ,äìòîì Ck íøBb ¯,dlrnly mingxd z` -ñç ¥¨§©§¨¦§Ÿ§©
.íBìLålrete ,deedae) cizrl rbepd oipr ixd `ed df lk - §¨

,j` ;(`"hily x"enc` w"k ztqed - jnr deya 'idiy cr oziy
:`"hily x"enc` w"k ztqed) xarl mb rbepd oipr dfa yi

xy`n xzei oziy lrete
edfy oeik - envrl 'idi(

myloewize zepeer zxtk
;xard ly zepeeräîe©

÷écö ïéà ¯ íãà ék ,íb©¦¨¨¥©¦
áBè äNòé øLà õøàä¨¤£¤©£¤

àèçé àìå ãéîz11, ¨¦§Ÿ¤¡¨
úøtëî ä÷ãväå12 §©§¨¨§©¤¤

úeðòøtä ïî äpâîe§¦¨¦©ª§¨
'eëå13úàæìe ,,okle - §§Ÿ
àéä,`id dwcvd - ¦

Lôðå óebä úàeôø14 §©©§¤¤
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íéáåèì 'ä äáéèä áèéîã éìéî ìëá áåè úëøá íäéìò

:ùôðå áì ìëî ù"åãä ùôðå íùôðë íéøùéå
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כ.11. ז, ג.12.קהלת פ"ה, דב"ר רפכ"ז.13.ראה ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא התשובה 15.ראה אגרת וראה יד. יא, איוב
שם.16.ספ"ג. מהר"ל וחדא"ג ופרש"י סע"א י, ב"ב יז.17.ראה יט, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לכאורה"˙ÏÈÏ˘ השכר

אינה  המצות בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל  בצדקה). דישנו החיוב רק (כ"א בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות
- (וכמש"נ בצדקה ˘ËÈÏ"‡:19.מנתינתו)".·ÌÈÈÏÙÎלבד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נפק"מ מאי מוסיף Ô‡Î"לכאורה דבזה וי"ל הטעם?

וחי בסוג אינו בכלל‡ÍÈÁדאפילו שהוא כיון הנ"ל, שייך בכ"ז -˙ÂÈ¯·(לדקדק (שלא שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) הג'ÏÎ(ראה
(1 שנאמר: אע"פ ÈÁÂ(2הגבלות: בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡(3 לבריות, גם יתן -ÍÓÚ."להמקבל יותר כ"א בשווה יהי' לא מ,20.-

˘ËÈÏ"‡:21.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שכר מניעת רק ˘ËÈÏ"‡:22."לא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לצדקה כבר נתן אם גם Â¯„Î˘"ובמילא
נתעלמו ובמילא -ÏÎלפנ"ז כו' המנין בעת עוד ליתן צריך - דלעיל זו".Â„ÈÁ˘הענינים א.23.אגה"ק כו, ברכות ב. ט, חגיגה

טו.24. א, ד.25.קהלת קכה, תהלים - הכתוב א.1.ל' פח, זח"א
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úåøéôä åì òéôùäì íéîçøä øå÷îî íéáø íéîçø
äòôùä àéä úåøéôä 'éô .á"äåòì ïø÷äå æ"äåòá
úëùîðå ä"á íééçä ééçå íéîçøä øå÷îî úòôùðä
äìòîìî úåîìåòä úåìùìúùä úðéçáá äèî äèîì
ééç éðáá éîùâä æ"äåòá úùáìúîù ãò 'åë äèîì
ì"ìäå ãàî êúåöî äáçø ù"îë àåä ïø÷äå 'åë éðåæîå
àìà (ïáåî åðéà äáçø ïåùì íâå) íéáø ïåùì êéúåöî
ùîî 'ä úåöî àéäù ä÷ãöä úåöî àéä à÷ééã êúåöî
úåéçäì ãéîú äùåò åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù äî
åøîùå ù"îëå æòå úàù øúéá ãéúòì äùòéå úåîìåòä
äá íéëìåäù êøã åîë 'åë ä÷ãö úåùòì 'ä êøã
úøàäå éåìéâ 'éçá àéä ä÷ãöä êë .î"ãò øéòì øéòî
æ"äåò ãò äìâúéå øéàéù ïéîìò ìë ááåñ ä"á ñ"à øåà
ãéúòì íðç ãñçå ä÷ãö úøåúá àúúìã àúåøòúàá
úðéçáî õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá íéúîä úééçúá
éøäù ïåéìòäå ïåúçúä ò"âá [äøàää] (äøàä) éåìéâ
äúò íäù íéàéáðäå íéàðúäå íé÷éãöä úåîùð ìë
ãéúòì íäéúåôåâá åùáìúé úåìòîä íåøá ïåéìòä ò"âá
éôì äðéëùä åéæî úåðäéì äééçúä ïîæá åîå÷éå
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.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(('הב) 7 ע' תש"ט (סה"מ תש"ט המרחם כל ד"ה וראה שם. פיה"מ פאה. ריש רמב"ם 3."משנה
ה"ח. פ"ח תשובה ˘ËÈÏ"‡:4.הל ' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ח צו.5."וראה קיט, יט.6.תהלים יח, ‡„ÂÓ"¯7.וירא ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."8."מצוות:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."9."תורה:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אלקות ‡„ÂÓ"¯10."גילוי ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘) זמנים לב' שמחלק וצ"ע".ÏÈÓ·Â‡"להעיר בתחי'. לעתיד, ענינים): ב' גם שזהו מובן
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,zenlerd ly zeigd `idïãò-ïâáe"dnkg"d zpiga -àéä §©¥¤¦

,déìéc àøeòL íeôì ãç ìëì äâOää éelb úðéçáalkl - ¦§¦©¦©©¨¨§¨©§¦¨¦¥
"dnkg" zpiga ly ziwl`d zeigd ,exeriy itl cg`
,ielib ly ote`a `id ocrÎoba eli`e ,mlrda `id ,zenlera

,zednd zbyda zewl` zebiyne zepian zenypdyòãBpk©©

äøBzä úBãBñ úâOäî àeä ïãò-ïâa úBîLpä âðòL¤Ÿ¤©§¨§©¥¤¥©¨©©¨
,äìâpa äfä íìBòa ÷ñòLz` biyne oian `ed ocrÎobae - ¤¨©¨¨©¤©¦§¤

,dxezay zeceqdàúéàãkaezky enk -LBãwä øäfa ¦§¦¨©Ÿ©©¨
çìL úLøt15,epiax dyn ly "`zaizn"d xcq x`ean my - ¨¨©§©

mb cr ,"riwxc `zaizn"e
mixne zeipwcv miyp ly

,d`iapdàøîbáe16 ©§¨¨
àãáeòaly xetiqa - §§¨

,éðîçð øa äaøcmy - §©¨©©§¨¦
oipray ,`xnbd d`ian
zxda" m` wtq ly
e` "oal xryl dncw
"zxdal dncw oal xry"
(zwelgn) `zbelt -
d"awd) riwxc `zaizna
`zaizne ,xedh xne`
,(`nh mixne` riwxc
rixkn in mixne`e
xa dax - ef zwelgna
mirbpa cigi `edy ipngp
ihewl"a .zeld`a cigie

xn`n epyi ,rixfz zyxt ,owfd epax ly "dxez17xiaqnd
hexhextaÎlr .llka riwxc `zaizn oipre ef zwelgn oipr

lk `lnn" zpigaa ielib `ed ocrÎobay ielibd ,miptÎlk
.mvnevn xe` - "oinlríéúnä úiçúaL äøàää éelb ìáà£¨¦©¤¨¨¤¦§¦©©¥¦

íeöîö úðéçáa dðéàL ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî äéäé¦§¤¦§¦©¥¨¨§¦¤¥¨¦§¦©¦§
øàaúpL Bîk ,úéìëúå ìeáb éìa àìà ,ìeáâe øeòLå§¦§¤¨§¦§§©§¦§¤¦§¨¥

íéøîà éèewìa,"`ipz"d xtq -ááBñ" ïéðò øeàa çî ÷øt §¦¥£¨¦¤¤¥¦§©¥
,"ïéîìò ìk,"zenlerd lk aaeq" -Bîk BòîLîk BðéàL ¨¨§¦¤¥§©§¨§

,íBìLå-ñç ,ìebòdlrnl `edy xe` didz ezernyny - ¦©§¨
a `vnp epi`ye xacdn ixnbljez,xacdúðéçáa BðéàL àlà¤¨¤¥¦§¦©

,'eëå úeLaìúäyalzn epi`y xe`a `ed xaecnd `l` - ¦§©§§
`l` ,xacd zbixcnl m`zda enevnv ici lr xacd zeinipta

,xaca ezrtyde e`vnid jez dbixcna dlrnl `edíL ïiòå§©¥¨
.áèéä¥¥

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå18:oi` `ad mlerd" - §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
dizy `le dlik` `l ea
oiayei miwicv `l` 'eke
íäéLàøa íäéúBøèòå"§©§¥¤§¨¥¤

"'eë ïéðäðå19,eifn - §¤¡¦
,dpikydàéä "äøèò"£¨¨¦

çaéwî úðé,ááBñå óepi`ye mvnvzn epi`y xe` ,xnelk - §¦©©¦§¥
m`zda zeinipta yalzn
e` mler lk ly ezbxcl
xe` `ed `l` ,`xap

dhnl cxeid20xi`ne
lr siwn `edy ote`a
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïéîìò ìë àìîî úðéçá àéä ò"âáù éåìéâäå äøàääù
é"ò äâøãîì äâøãîî úåìùìúùä úðéçá àåäù
àéäå á"äåò àøáð ã"åéá ì"æøàîëå íéîåöò íéîåöîö
úìùìúùîä ïåéìòä ïãò úàø÷ðä äàìéò äîëç úðéçá
úéùò äîëçá íìåë ù"îë úåîìåòä ìëá úùáìúîå
äâùää éåìéâ úðéçáá àéä ò"âáå 'åë 'éçú äîëçäå 'åë
úåîùðä âðåòù òãåðë 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì
äìâðá æ"äåòá ÷ñòù äøåúä úåãåñ úâùäî àåä ò"âá
øá äáøã àãáåòá 'îâáå çìù 'ô ÷"äåæá àúéàãë
úðéçáî 'éäé î"äçúáù äøàää éåìéâ ìáà .éðîçð
ìåáâå øåòéùå íåöîö úðéçáá äðéàù ïéîìò ìë ááåñ
øåàéá ç"îô à"÷ìá ù"îë úéìëúå ìåáâ éìá àìà
åðéàù àìà å"ç ìåâéò åîë åòîùîë åðéàù ò"ëåñ ïéðò

.áèéä ù"òå 'åëå úåùáìúä 'éçáá

ì"æøàù åäæå
úðéçá àéä äøèò 'åë ïéðäðå íäéùàøá íäéúåøèòå

é÷î'éçá àåäå úøúåë ïåùìî øúë àø÷ðå ááåñå ó
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ח ב.12."ראה כט, כג.13.מנחות קד, יב.14.תהלים ז, א.15.קהלת פו,16.קסג, ב"מ
דרקיע.17.א. במתיבתא מיפלגי קא א.18.ד"ה יז, ˘ËÈÏ"‡:19.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- (מקיף בראשיהם ÂÚÂ„"ועטרותיהם

(פנימי)". כו' ונהנין ˘ËÈÏ"‡20.ענין) È·¯‰,למעלה כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות העיר,
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,deeya lkdlî "øúk" àø÷ðå"úøúBk" ïBL21,`aeny itk - §¦§¨¤¤¦§¤¤
,micenrl zeyrl dnly ozpy zexzekd lr 'f wxt '` miklna
lr ixd `id - dxhr ,"dxhr" iabl "xzk"a dtqedd efy xyt`

"ft zxhr ey`xl ziyz" ,y`xd22,"mdiy`xa mdizexhre" ,
zxzek oeyln xzk eli`e
oeeike ,micenr lr `ed -
cizrl xzkd xe` ieliby
ixd `a miznd ziigza
,zeevnd meiw ici lr
ony zeevnd b"ixzy
,opaxc zeevn 'fe dxezd

j"xz mdicenrxe`
("xzk" zeize` j"xz)23,

`ian `ed okly xyt`
z`aend "zexzek" oeyld
df ,oky .micenrl xywa
,zeevnd icenr lr xzk

àeäå`id "xzk"d zpiga -úøàä øaçîä òvîî úðéça- §§¦©§ª¨©§©¥¤¨©
zelbzde,íéìöàpäì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìéöànäly - ©©£¦¥¨§©¤¡¨¦

md milv`pde "seq oi`" ixd `ed liv`nd ,"zeliv`"d mler
ixd - leab ly oipr ixd `ed llka "mler"y ,"mler"a ixd
zxitqe zpiga `ed ,milv`pd oial liv`nd oia rvennd
xzkd zeipevige ,liv`nl zkiiy xzkd zeinipt ;"xzk"d
oia zrvenn `id "xzk"d zpiga dfÎiciÎlre ,milv`pl zkiiy
oi` xe`"n jynp "xzk"d ici lr ,xnelk - milv`pl liv`nd

,"zeliv`"d mler ly milv`pd l` "seqälbúéå øéàé ãéúòìå§¤¨¦¨¦§¦§©¤
ä ìëì äfä íìBòaäiçza eîe÷iL íé÷écvziigza - ¨¨©¤§¨©©¦¦¤¨©§¦¨

,mizndíé÷écö ílk Cnòå")24"'eë25.(df cizrly xnelk - §©¥ª¨©¦¦
ly milv`pl zrk jiiyd xe`dy ,ixd .l`xyi ipa lkl dlbzi
dhnl `ealÎcizrl dlbzie xi`i ,cala "zeliv`"d mler
xe`dy ,ocrÎobl xywa lirl xn`y itk `le ,dfd mlera
dbyde ielib zpigaa `ed ,"dnkg"d zpigan ocrÎoba xi`nd

bixcnl m`zda cg` lklezinipt xe`a xaecn ,oky .
lkl zelbzda `ae dbixcnl dbixcnn mvnvzne lylzynd

dbixcnl m`zda cg`elyziigz ly ielibde xe`d ,`l` -
xi`n `l` mvnvzn epi` "xzk" ly siwn xe` `edy ,miznd

d zbyda ,dxenb zelbzda df didie ,deeya mleklzedn,

z` mi`exy di`xd oipra xacdy itk ,zednd z` mibiyny
dzedncizrl lr xn`py itk ,xacd ly26'd ceak dlbpe"

e`xe.zednd zii`x ,"eicgi xya lkeðéúBaø eøîàL äæå§¤¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ27íäéðôì eøîàiL íé÷écö íéãéúò" : ¦§¨¦§¨¨£¦¦©¦¦¤Ÿ§¦§¥¤

,"LBã÷mixne`y itk - ¨
yecwd iptl "yecw" zrk

,`ed jexa"LBã÷" ék¦¨
,ìcáî úðéça àeä§¦©ª§¨
äâOä øãâa BðéàL¤¥§¤¤©¨¨
äìòîì àeä ék ,úòãå̈©©¦§©§¨
äîëçä úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©©¨§¨
ék ,ïãò-ïâaL úòãå̈©©¤§©¥¤¦
"àönz ïéàî äîëçä"©¨§¨¥©¦¦¨¥

áéúk28úðéça àeä , §¦§¦©
àø÷pä "ïBéìò øúk"¤¤¤§©¦§¨

LBãwä øäfa "ïéà"29, ©¦©Ÿ©©¨
Búøàäå BúòtLäå§©§¨¨§¤¨¨

,éelb úðéçáa,zednd zbyda ebiydl elkeiy -à÷åc àeä ¦§¦©¦©§¨
æ óeâa Laìúz äîLpäLk,äiçzä øçà çöå Cixg` - §¤©§¨¨¦§©¥§©§©©©©§¦¨

`id dnypdyk ,ocrÎobay ,jk xacd recne ,miznd ziigzila
cizrl eli`e ,xzkd xe` z` ieliba biydl dleki `id oi` ,seb

recik) seba zyaeln didz dnypdyk ,miznd ziigza `eal30

o"anxd zrck drxkdd31dnypl `wec didz xkyd zilkzy ,
xe` z` ieliba biydl lkez f` `wec ,(miznd ziigz onfa seba

:owfd epiax jk lr xne` ?xzkdékïúlçz õeòð"dbixcnd - ¦¨§¦¨¨
,"dlgz"ay xzeia dpeilrd,à÷åc "ïôBñaxtqa aezkk - §¨©§¨

dxivi32zeciqgd yexit itk ,xacd zernyne33"dlgz"dy ,
zepeilrd zebixcnd enk) "hytznd y`x"dn mb dlrnly

"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeiaseqzbixcna ,`wec "
dbixcndn elit` dlrnl) zelylzydn dlrnly "xzk"d
z`xwpd "dnkg" `idy ,zelylzyd ly xzeia ddeabd
cxei df okid .(zelylzydd ziy`x `id `idy ,"ziy`x"
dnypdyk `wec okly ,inyb seba - `wec "oteqa" - ?ieliba
zelbzdd f` da dlbzz - diigzd onfa seba zyaeln didz
ocrÎoba dnypd geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia dlrpd
`edy oeeik ,df xe` iably cala ef `l :`id dpeekde .elawl
- .sebl dnyp oia lcad mey eiabl oi` ,zelylzydn dlrnl
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ùã÷ä úøâà
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú
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" שלוÚ"ÎÂÒשכן גילוי -ÌÏÂÚ·שונה ענין עוד ויש שווה, והתחתון התנשאות È¯Ó‚Ïהעליון מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -
המדינה בני כל על דעצמו)".·˘ÂÂ‰המלך ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,.21˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(בתחלתו תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא כאן, נוגע "שזה

ד.22. כא, ואילך).23.תהלים סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה הקנה, בן נחוניה ר' כא.24.תפלת ס, ‰Ú¯˙25.ישעי'
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îועמך" בתחה"מ וג"ע: תחה"מ מחילוקי זה כי כאן -ÌÏÂÎ"הובא זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",

הרבי  הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת ב. עג, יתרו תו"א ראה
"ועמך אומר כשהוא שלעיל -ÌÏÂÎשליט"א, ש"כולם רק היא הכוונה ו Â„ÓÚÈצדיקים" כו' והאבות משה אז: ויהיו עד בתחה"מ,

- ופשיטא מימיך. וכו'".‚Ï„Âשואב (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין ה.26.החילוק מ, עה,27.ישעי' ב"ב
יב.28.ב. כח, ˘ËÈÏ"‡:איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ‡„ÂÓ"¯29."במקום ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."ובכ"מ כו'. והחכמה סע"א: קכא, משפטים טו,30."ראה צו לקו"ת גם וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות ספר
הגמול.31.ג. ז'.32.בשער משנה א' שמו.33.פרק ע' תרס"ו המשך
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אלול  כ"ו שישי יום
,ekw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êúåöî äáçø åäæå,ekw 'nr cr:'åë äçåðî

cxeid ielib `ed lirl xen`ky ocrÎobay ielibd iabl
ocrÎoba dnypl ,sebl dnyp oia lcad miiw - zelylzyda

`edlekiseba dnypl eli`e ,zelbzdloi`leki `ed
ixnbl dlrnl `edy "xzk"d xe` iabl ,j` .zelbzdl

mey oi` ,zelylzydn
lcad- sebl dnyp oia

,`wec seba ,daxc` `l`
my `wec - "oteq" `edy
"ozlgz" (`vnp) "uerp"

,"xzk"d xe`óBñ"å§
älçz äáLçîa äNòî©£¤§©£¨¨§¦¨

.òãBpk ,"'eëa -daygnseq"e "daygnd zlgz" mpyi ©©
ae ,"daygnddyrn- "dyrnd seq"e "dyrnd zlgz" mpyi

" ixdeseqici lr ,okly ,daygnd zlgza `ed `wec "dyrn
seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec zeiyrn zeevn
`edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec df ici lr - inyb
ze`xwp ixd zeevnd zellke ,dwcvd oipr ici lr o`k xne`

dwcv mya34,oky ."xzk"d xe` mikiynn zeevn ici lry ,
ly "dlgz"a opid `wec od - "dyrn seq" ody zeiyrn zeevn
.zenlerd z`ixal "oevx"e "xzk"a dpeekd zilkz - daygn
,oky ."yecw" miwicvl cizrl exn`i recn xaqen mipt lk lr
dlbzie jynei (l`xyi ipa lk - "miwicv mlek jnre") miwicvl
envrzi mdy oeeike ,dbydn dlrnle lcaene yecw `edy xe`

."yecw" mnvr md okl - zelbzda mda didiy xe`d mrCà©
øLôà éà35,Bæ äâøãîì òébäìxe`d z` zelbzda helwl - ¦¤§¨§©¦©§©§¥¨

,zenlerd lk aaeqdâéOäì ,älçz ïãò-ïâa àäiL ãò©¤§¥§©¥¤§¦¨§©¦
äàlò äîëç úðéça,dpeilr dnkg -] ('eël"v xWt`36:ìk §¦©¨§¨¦¨¨¤§¨¨

,déìéc àøeòL íeôk [ãç,ezbixcne exeriy itk cg` lk - ©§¦¨¦¥
:`"hily x"enc` w"k ztqed)lh i"r - n"dgza mewi f"g`le

l"fgnk - dxez37(,"eäiçî äøBz ìè"ål"f epinkgy itk - §©¨§©¥

,miznd ziigza - "ediign dxez lh dxeza wqerd lk" mixne`
:`"hily x"enc` w"k ztqed)(y f"kg`leàéä úBöé÷äå"©£¦¨¦

"'eë EçéNú38.ïéánì éãå ,zea` zkqna xaqend itky -39df §¦¤§©©¥¦
weqtd zlgzd oky ,`ad mler lr aqen40'ebe jizn eigi" `id

,"xtr ipkey eppxe eviwd
lh ik" miiqn okn xg`le
jk lry "jilh zexe`
lk" `xnbd zyxec
dxez xe` ,dxeza wqerd
`id dpeekdyk ,"ediign
ick ixd ."dxez lh" lr
ieliba lawl elkeiy ,miznd ziigza didzy dbixcnl ribdl
didz dnypdy gxkdd on ,"oinlr lk aaeq"d xe`d z`
dxeriyl m`zda "dpeilr dnkg" biyze ocrÎoba dfÎiptl
zpigaa `id ocrÎoba dnypd zbydy zexnl ,dzbixcnle
ixd ,la` ,(lirl xaqenk) inipt xe` ,cala "oinlr lk `lnn"
zelbzda `ly ,"siwn" ly ote`a "xzk"d zpiga mb da xi`n
df xac - "ze`ivnd zrici" ly ote`a `l` ,zednd zbydae
xe`d z` lawl lkez diigzd onfay ,dnypa gek ozep
`w" xn`na `aenk) zednd zbydae zelbzda "aaeq"d
xe`"y ,rixfz zyxt "dxez ihewl"a "riwxc `zaizna ibltin
Îobay ,ixd ,("siwn" ly ote`a ocrÎoba dnypl xi`n "aaeqd
xe`) "oinlr lk `lnn" zpigaa `id dnypd zbydy ocr
"oefn" ly oipr `idy "dxez"d oipr ly zelbzdd my ,(inipt

"irn jeza jzxeze" ,inipt xe`e41wlga 'd wxta `aenk ,
dxi`ny `l` ,"`ipz"d xtq ly oey`xdmboiprn dx`d

"`ipz"a `aend itk ,dnypl mitiwne miyeal ody) zeevnd
xe`n zelbzdd xwir didi miznd ziigza ,cizrle ,(my

,zeevnd oipr ici lr "oinlr lk aaeq"dmre iciÎlreoipr
"e "ediign"y - "dxez lh" dxezd`id."jgiyz

,"c`n jzevn dagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl
" dlnd yxit lirlyjzevndwcvd zevnl `id dpeekdy "

zevn" z`xwpdj.`ed jexa yecwd ly devnd ,(jly devnd) "
" dlnd yxti zrkdagx,agx ghye ilk `id dwcvd zevny ,"
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ùã÷ä úøâà
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç

.ì"ãå 'åë êçéùú àéä
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3

4

לב.34. סימן לקמן פל"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡:35.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו פיסקא ענין מה "לכאורה
מחז"ל מובן אינו ס"ג,·Ó"Îהנ"ל לעיל עפמשנ"ת והתירוץ - הצדקה). מצות - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמן ג"כ (וראה

מאי  לעיל) כאן (שהזכיר שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות מובן אינו כן - וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל
ומוסיף כו'. א"א אך הבי': להמשיך מוכרח ולזה - (דתחה"מ). להשכר להו ואהני -ÂÚ„נפק"מ שטל ˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין ע"י בא

שייך שזהו - מחייהו Ê‰)תורה Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Â ב כפוםשיהי' ח"ע "בחי' בהשגת גם תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל ˘ÂÚ¯‡סוג
'ÈÏÈ„ומוסיף דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - "È¯Á‡Ïענין וה"ז - ד"תשיחך" השכר - ח"ע ‰È‡תחה"מ (התורה, תשיחך" (דוקא)

דילי' שיעורא בבי'·‚"Úדכפום שמסיים ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒ!ע"ע אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:
ורק כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר גם עי"ז וממתיק - שקדמו להענין שמסתייע יבוא ‡Ê"Áאלא

האגרת בתחלת אבל מאד. מצותך בי'‡ÔÈלרחבה ענינה שהרי - גו'" תכלה "כל להזכיר דלמטה".‰¯Â·Á˙מקום הצדקה ‰Ú¯˙36.שע"י
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."חד כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - מובן אינו שלכאורה - כו' ‡„ÂÓ"¯37."במקום ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."ספל"ו לעיל ב. קיא, כתובות כב.38."ראה ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ט.41.ישעי' מ, תהלים



סז lel` f"k ycew zay mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ז קודש שבת יום
אגרת יח  ,ekw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úéôé äî áéúë çé,252 'nr cr.à"÷ìá

onfa didzy "seq oi` xe`" ly zelbzdd da yalzdl lkezy
:owfd epiax oeylae .diigzdàéä ,"ãàî Eúåöî äáçø" eäæå§¤§¨¨¦§¨§§Ÿ¦

da Laìúäì ,ãàî áçø çèLå éìk àéäL ,ä÷ãvä úåöî¦§©©§¨¨¤¦§¦§¤©¨¨§Ÿ§¦§©¥¨
úøàä,zelbzde -:áeúkL Bîëe) àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ¤¨©¥¨§¤¨

:dpyd y`x heita -
,("ä÷ãö BLeáì"- §§¨¨

yeal `id dwcvy
"seq oi` xe`" zlawl

,`edÎjexaøéàé øLà£¤¨¦
éìa úðéçáa ãéúòì¤¨¦¦§¦©§¦
ãñça úéìëúå ìeáb§§©§¦§¤¤

ípçjexa yecwd ly - ¦¨
,`edàúeøòúà"a§¦§¨¨

"àzúìczcear ici lr - ¦§©¨
cqg oipra dhnl mc`d

,dwcveúàø÷pä ,Bæ©¦§¥
."'ä Cøc"lirl xkfpke - ¤¤

(zxb`d zligza)
dpyiy zexnly
ici lr dhnln zexxerzd

ly ezin`l ,oky ."mpg cqg" df z`f lka - dwcvd zcear
xxerz `idy llk jxra dpi` dhnln mc`d zexxerzd ,xac
,efk zlaben izla ziwl` zelbzd ly dlrnl efk zexxerzd

`id dwcvde ,"mpg cqg" df `l`ilkcalazlawldf cqg
.ef zelbzdeì eäæå,"ãàî" ïBL,"c`n jzevn dagx" -àeäL §¤§§Ÿ¤

.úéìëúå ìeáb éìaleab ila agx ilk `id dwcvd zevny - §¦§§©§¦
.zilkze leab ila `idy ziwl`d zelbzdd zlawl zilkze

ìáà:`id "c`n jzevn dagx" weqtd zlgzd -äìëz ìëì" £¨§¨¦§¨
lî àéä ¯ "äìëz" ,"õ÷ éúéàø ¯"Lôpä úBìk" ïBL ¨¦¦¥¦§¨¦¦§§©¤¤

,ïãò-ïâaL,leabe uw dl yiy ,uw izi`x jkl ixd -àéäL ¤§©¥¤¤¦
,ìéòì økæpk íeöîöå úéìëúå "õ÷" úðéçáaxe`dy - ¦§¦©¥§©§¦§¦§©¦§¨§¥

xe` `edy ,"oinlr lk `lnn" zpigan `ed ocrÎoba xi`nd
wgvi iel 'x b"dxdl "wgvi iel ihewl"a .mvnevne laben
mipiprd zyly z` yxtn ,epiax w"k ly eia` ,od`qxe`ipy

zepiga zylya mdy ,"mevnv"e "zilkz" ,"uw" lyxe`d
oke ,ocrÎoba xi`nd
"uw" dlnd recn xiaqn
,weqta yexita daezk
,"uw izi`x dlkz lkl"
"zilkz" ly oiprd `le

."mevnv"e"äìëz ìëì"e§¨¦§¨
mirebrbd ibeq lkl -
oeeik ,ytpd zelke
zelk zece` o`k xaecny
Îobay mirebrbde ytpd
,`eti` ,recn - `wec ocr

" xne` `edlkl?"dlkz
-änk LiL éôì àeä§¦¤¥©¨

úBâøãîe úBìòî änëå§©¨©£©§§
äfî äìòîì äæ ïãò-ïb©¥¤¤§©§¨¦¤
Bîk ,úBìònä íeø ãò©©©£§
eðéúBaø øîàî Leøôa ì"æ é"øàäî ñ"Mä éèewìa áeúkL¤¨§¦¥©©¥¨£¦©§¥©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ42,"'eë äçeðî íäì ïéà íéîëç éãéîìz" : ¦§¨¦§¨¨©§¦¥£¨¦¥¨¤§¨
dpeekdy ,l"fix`d yxtn ,"`ad mlera `le dfd mlera `l -

,`idïéàL äøBzä úâOäa äâøãîì äâøãnî ãéîz íéìBòL¤¦¨¦¦©§¥¨§©§¥¨§©¨©©¨¤¥
,'eë óBñ dì`l` ,zg` dbixcna cenrl dgepn mdl oi`e - ¨

,dbixcnl dbixcnn cinz miler mdäéäiL äiçzä øçà ãò©©©©§¦¨¤¦§¤
íäì,f` -:'eë äçeðîmei" `xwpd diigzd onf ixg` enk - ¨¤§¨

zay elekydgepne"43"seqÎoi`" zenvr"n xe` f` dlbzi ,oky ,
`ly ixd ,zebixcn ly zewlgzd mey ea oi`y ,"`edÎjexa
dgepn ly oipr df `l` ,dbixcnl dbixcnn dilr mey f` jiiy

."`edÎjexa seqÎoi` zenvr"n bpere

.çéy) 'ycew zexb`'dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk mlekk1dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag llek"l xywda

oipr zece` da xaecny d`xp `l oir zi`xnly zxb` ixd jkl m`zda

oiay xywd z` `evnl lczydl ie`x ,dwcv ly e` lreta dcear ly

dwcvle llka lreta dcearl ef 'ycew zxb`'a xaecn ezece` oiprd

dnl 'ycew zxb`' dze` ly jyndd z` mb - ixyt` xacd m`e ,hxta

ef zxb` xagnd oe`bd ipa eraw okl xy`e ,zncewd zxb`a xaecy

diptly zxb`d ixg`2.

'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg` beq -

zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id oky ,dil`

,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy "mibeprza dad`"

dad` ly ipy beq .zewl`n beprze d`pd meyn da yi ef dad` ,xnelk

lr ribdl mc`d geka yi dil` ,zewl`l dweyze oe`nv ly dad` -

.ezeppeazde ezcear ici

`id dn `linae ,(fi oniq) zncewd zxb`l efd ycewd zxb` zekiiy

zeidl leki - cgeina dwcvd oipr iable llka lreta dceara dtiqen

ly zilrpd dlrnd iehia cil `a zncewd ycewd zxb`a ixd :`idy
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àéä ãàî êúåöî äáçø åäæå
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øùà (ä÷ãö åùåáì ù"îëå) ä"á ñ"à øåà úøàä äá
íðç ãñçá úéìëúå ìåáâ éìá úðéçáá ãéúòì øéàé
ãàî ïåùì åäæå 'ä êøã '÷ðä åæ àúúìã àúåøòúàá
õ÷ éúéàø äìëú ìëì ìáà .úéìëúå ìåáâ éìá àåäù
'éçáá àéäù ò"âáù ùôðä úåìë ïåùìî àéä äìëú
ùéù éôì àåä äìëú ìëìå ì"ðë íåöîöå úéìëúå õ÷
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'éôá ì"æéøàäî ñ"ùä éèå÷ìá ù"îë úåìòîä íåø
ãéîú íéìåòù 'åë äçåðî íäì ïéà ç"ú ì"æøàî
'åë óåñ äì ïéàù äøåúä úâùäá äâøãîì äâøãîî
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ברכות.42. תמיד.43.סוף מסכת ˘ËÈÏ"‡:1.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להורות נ"ע: ז"ל המחבר הגאון בני שי' הרבנים הסכמת "וכל'
יעשון". אשר והמעשה בה ילכו הדרך ה' ˘ËÈÏ"‡:2.לעם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סדר ע"פ כ"א שנכתבו הזמן סדר ע"פ לא נסדרו "כי



`lelסח f"k ycew zay mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zrya ,dyerd mc`l zn`a yi ,dwcv zevn ziiyray ,dwcvd zcear

elbzi ocrÎoba ,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe ocrÎobn mb ,dyrn

onfa) `ad mlerae ,devnd ly dx`dc dx`d - cala "zexit"d

,zelbzdd oipray .(dnvr devnd ly xkyd ,"oxw"d dlbzz (diigzd

ly oipra eze` "gwi" mc`dy

zbyd ly ote`ae dpad

z` oian `edy zednd

devnay zewl`d ly zednd

ocrÎoba wx didi df ixd -

oiprd mvr ,j` .`ad mlerae

miiwn `edy drya mc`l yi

xagzn `edy) devnd z`

oeyln "devn") dfÎiciÎlr

zenvr" mr ("xeaige `zeev"

deevn ,"`edÎjexa seqÎoi`

dry dti" okly .(devnd

miaeh miyrne daeyza zg`

dfd mleralknmler iig

"`ad3zncwd iciÎlry) miaeh miyrne daeyz ziiyr mvry ,

nd ly miyrnd ,daeyzdmixi`ne miaeh - md zeev4aeh dfd mlera (

xy`n xzeilk.`ad mler ly zebixcnde zepigad

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd ly

oky ,miznd ziigza `ealÎcizrl didzy zelbzdl zekiiy dl yiy

eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv" f` didiy oeeik

"dpikyd5ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzde d`pdd ,

dad`" `idmibeprzaok` `edy itke ,beprz ly oipra deeln dad` ,"

dad`d .(dpikyd eifn) "'ek oipdpy ynn `ad mler oirn" dfy ,xikfn

weac zeidl dvex `edy) dweyze sqek ly ote`a `idy ,dipyd

sqek ,"dlkz" miiw my ,ocrÎobay ielibd oirne zelbzd `id ,(zewl`a

weqtd z` zncewd ycewd zxb`a xiaqdy itk) leabe uwa ,dweyze6

,jk ,(leabe uw yi ocrÎobay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

oipr mvr ,devnd z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly

ly ote`a ixd dfy (devnd deevn) `edÎjexaÎyecwd mr zexywzdd

el didzy mb leki `l` ;mlrdzelbzdzelbzddn mb - eytpa jkn

ielibd oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocrÎob"ay ielibd oirn `idy

.miznd ziigza `ealÎcizrl ly

oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga xaecn ixd - dlrnln dpzn ly7onhy "sqkd riab" oipra

zbixcn - "oinipa"e ,miwicv zbixcn df "sqei"y "oinipa zgzn`a" sqei

zcn" ixd `id "ipepiad zcn"e) mipepialk("mc`8`ed "sqkd riab"e ,

"ztqkp seqkp" oeyln "sqk") "mibeprza dad`" zbixcn9jiiyd (

ly ote`a `l` ,(mipepial) oinipal mb minrtl cxei df ixd ,sqeil

c"i wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei epi` envr `edy ,"oinhd"

miwicv egny" ly dceard lr mby ,"`ipz"d xtq ly oey`xd ewlga

"'da10zeidl dkixv ,

zeidl leki ,oky .zelczyd

ly ote`a elv` didi dfy

,jk .wicv znyp ly "xeair"

dad`" ly dad`d mby

oirn `idy "mibeprza

lye `ad mler ly zelbzdd

zeidl leki - diigzd onf

oirn zelbzd icedia didzy

zenily ly ote` ici lr ef

miiwn `edy ,zeevnd meiwa

.'d zad` ly zeiga zeevn

:áéúkaezk -11:äî" §¦©
äáäà ,zîòp äîe úéôï¦©¨©§§©£¨

"íéâeðòza12.iciÎlr jz` xagzdl znrp dne ziti dn - ©©£¦
beprze d`pd meyn da yiy dad` ici lr ,"mibeprza dad`"

ade`dy ote`a `ly ,dad`d ly zewiacaytgnad`pd z`
el yie ad`pa weac xak `edy `l` ,ea weac zeidl dvexe

.dad`dne zewiacdn beprzéðéî éðL äpäibeqe -úBáäà ¦¥§¥¦¥©£
,ïäipy mpyi illk ote`a j` ,zeaexn zebixcn opyi dad`a - ¥

:miillk mibeqâpòúnL eðéäc ,"íéâeðòza äáäà" ¯ 'àä̈©£¨©©£¦§©§¤¦§©¥
Lôpä úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa ,àìôð âðò 'ä ìò©Ÿ¤¦§¨§¦§¨©¨©£¨¦§©©¤¤
ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBè ék dîòèa ,dúBìëe§¨§¨£¨¦§¨¦§¦£¥©

,àéìôäì`l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre zenirp `l - §©§¦
,dbydn dlrnly ,"`lt" ly ote`a,Lnî àaä-íìBò ïéòî¥¥¨©¨©¨

Lmdiy`xa mdizexhre miayei miwicv ixd `ad mlera - ¤
Îe,'eë ïéðäp,zewl`n mibprzne -äæ ìòådad`d ote` lr - ¤¡¦§©¤

,zewl`n dgnye beprza:áéúkaezk -53:íé÷écö eçîN" §¦¦§©¦¦
;"'äa,zewl`a dgnye beprzd ote` epyi miwicvay -àìå ©§Ÿ

àðäk" úðéça àéä Bæå ,äæì äëBæ íãà ìkmipdk - ¨¨¨¤¨¤§¦§¦©©£¨
zpigaa `id mzcearyLBãwä øäfaL "àaìc àúeòøa13,- ¦§¨§¦¨¤©Ÿ©©¨

`evxe xiya `ly ,"i`yg" ly ote`a dzid mipdka dceard
ly ote`d ,miield lv` did dfy itk oeilke dweyze sqek ly

ly invr oevx `ed "`alc `zerx"e i`ygzeinipt,aldìòå§©
øîàð äæ14'Bâå äðzî úãBáò" :- mkzpedk z` oz` - ¤¤¡©£©©¨¨§

dpzn ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd zpigay
,dlrnln"'Bâå áøwä øfäå15.df ,dcear ly df ote`l - §©¨©¨¥§

,dfl jiiy `ed oi` ,oky .miigd jtid eiablCøc ïéà ék¦¥¤¤
:äéìò ïéìàBML ,äàøiä Bîk ,øNa úòéâé éãé-ìò dâéOäì§©¦¨©§¥§¦©¨¨§©¦§¨¤£¦¨¤¨
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ùã÷ä úøâà
áéúë çé.íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî
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,äìòîlî "íéâeðòza©©£¦¦§©§¨

ìíò ãçéúäìe ïkL ¦§Ÿ§¦§©¥¦
,"'eë øfçì Léà ìL Bkøc" ék ,äàøiädy` lr -18Bîk ©¦§¨¦©§¤¦§©¥§

.íéøîà éèewìa øàaúpL"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a -,b ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
z`xi dy`" z`xwp d`xie ,"xkf"e "yi`" z`xwp dad`y

"'d19xfgl yi` ly ekxc" :df l"f epizeax xn`n zpeek -
xfgl `id ef dad` zpiga jxcy ,`id dceara "dy` lr

."d`xi" dpyiy okid ribdle

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

ùã÷ä úøâà
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà
àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

1

2

3

4

5

6

7

8

מקומו.16. ואילך.17.צ"ע ד ב, ב.18.משלי ב, א.19.קידושין לא, משלי

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"א 

ברוקלין.
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ צמ"ס פ"ה שלום

שמו ושלום לתורתו הוא ניהו מהו"ר שלום

שי' מרבני עי"ת קסבלנקה יע"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי אגרתו ומכתבו מיום ]...[ אלול, וברך לקחתי וברך אשיבנו אשר לקראת השנה 
החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לכת"ר וב"ב שיחיו, ברכת 

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

נ"ב: ת"ח על הספרים אשר כפי מכתבו שלח אלי, וכפי בקשתו שלוח לכת"ר בחבילה בפ"ע, 
ספר התניא, ושו"ע רבינו הזקן, וספר המאמרים קייץ ש"ת מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע וכה יתן וכה יוסיף השי"ת לקבל ספרי קדש ולשלוח ספרי קדש להגדיל תורה ולהאדירה.

מוסג"פ הקונטרס לח"י אלול העבר והעתק מכ' השייך אליו, ובטח יענין אותו במאור שבתורה 
הוא פנימיות התורה הנדפס בקונטרס.



היום יום . . . ע

ה'תש"גכא אלוליום שלישי

חומש: נצבים וילך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה. סא־סג.

תניא: יז. נודע . . . 250 וע"ש היטב.

ֵרְך – ֵא־ל ֶאָחד –  ִיְתּבָ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְלַפְרֵסם ֱאלֹקּותֹו  ּבִ ְגַלל ֲעבֹוָדתֹו  ּבִ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון – ַאְבָרָהם, 
ה' ּוְבתֹוָרתֹו, ְוָכל  הֹוָרה ּבַ ל ַהּדֹורֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּטְ ֵני ָהעֹוָלם, ָזָכה ְלַהְנִחיל ְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ ְלָכל ּבְ

ה. דֹוׁשָ ם ַעל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ַהּכַֹח ְוָהֹעז ִלְמֹסר ַנְפׁשָ ִיׂשְ ה ּבְ ָ ִאיׁש ְוִאּשׁ

ה'תש"גכב אלוליום רביעי

חומש: נצבים וילך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז. סד־סו.

תניא: וזהו שארז"ל . . . מנוחה כו'.

תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה צריכים להסיר את הצפרנים, ניט שטעכען 
נטילת  ואחר  אחרא,  וסטרא  קליפה  איז   שטָאך  יעדער  אחידן,  בטופרהא  כי  זיך, 

הצפרנים צריך להיות נטילת ידים, כמבואר ענינה בדא"ח, המשכת המוחין למדות.

י  ּכִ ִלְדֹקר,  לֹא  ְרַנִים,  ּפָ ַהּצִ ֶאת  ְלָהִסיר  ְצִריִכים  ַלהֹוָכָחה  ה  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ ת,  ּדֹוֶרׁשֶ ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת 
ְנִטיַלת  ְוַאַחר  ַאֲחָרא';  ְו'ִסְטָרא  ה'  'ְקִלּפָ ִהיא  ִקיָרה  ּדְ ל  ּכָ ֶנֱאָחזֹות[,  ְרַנִים  ִצּפָ ]=ּבַ ֲאִחיָדן”  טּוְפָרָהא  ”ּבְ
ַכת  ַהְמׁשָ ֲחִסידּות[,  ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ בדא”ח  ִעְנָיָנּה  ְמֹבָאר  ּכַ ָיַדִים,  ְנִטיַלת  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ

ַהּמִֹחין ְלִמּדֹות.

ה'תש"גכג אלוליום חמישי

חומש: נצבים וילך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב. סז־סט.

תניא: יח. כתיב . . . 252 בלק"א.

ל ֲחָכִמים  ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ָנה – ַהּסּוְגָיא ּבְ ֶבן ח־יא ׁשָ ָלְמדֹו – ְוהּוא ָאז ּכְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ נֹו ׁשֶ ה, ּבְ ר' ֹמשֶׁ
ֵני  ׁשְ ֶזה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמּדֹוַתי”,  נּו  ”ׁשְ ם  ׁשָ יֹוָחאי[  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ]=ַרּבִ ”י  ּבִ ַרׁשְ ַמֲאַמר  ּבְ ק  ּפֵ ִנְסּתַ א(  )סז  ין  ִגּטִ ּבְ
ַדְרּכֹו  ִנּגּון, ּכְ ֵקן ְוָאַמר – ּבְ נּו ַהּזָ ְך ִנְכַנס ַרּבֵ תֹוְך ּכָ ְפׁשּוטֹו. ּבְ ”י( אֹו ִמּדֹוַתי ּכִ דּו ּתֹוָרִתי )ַרׁשִ ים: ִלּמְ רּוׁשִ ּפֵ
ֵני  ּוׁשְ ְוטֹוב,  ֶחֶסד  ֱאֶמת  ּבֶ ֵהם  ּה  ּבָ ׁשֶ ין  ָהֳעָנׁשִ ֲאִפּלּו  טֹובֹות,  ִמּדֹות  ּה  ּלָ ּכֻ ָלנּו  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּקֶֹדׁש:  ּבַ
ּתֹוָרה,  ִלי  ּבְ ִמּדֹות טֹובֹות  ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  לּוי[:  ּתָ ֶזה  ּבָ ]=ֶזה  ְלָיא  ּתַ ָהא  ּבְ ְוָהא  ֵהם,  ֶאָחד  ים  רּוׁשִ ַהּפֵ
ָנה. ִגיל ח־יא ׁשָ ְהיֹותֹו ּבְ ַמח ֶצֶדק” ּבִ ם ְלַה”ּצֶ ”ל ָקָרה ּגַ ָכל ַהּנַ ִלי ִמּדֹות טֹובֹות. ּכְ ר ְלתֹוָרה ּבְ ְוִאי ֶאְפׁשָ

ה'תש"גכד אלוליום שישי

חומש: נצבים וילך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח. ע־עב.

תניא: והשנית היא . . . .דעהו.א

ַאמָאל איז יעדער ווָארט ווָאס מ'הָאט געהערט געווען א תורה, און יעדער זאך ווָאס 
מ'הָאט געזעהן - א הוראה אין עבודה און הדרכה.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עי היום יום . . . 

ֲעבֹוָדה ְוַהְדָרָכה. ָראּו – הֹוָרָאה ּבָ ָבר ׁשֶ ְמעּו ָהְיָתה ּתֹוָרה, ְוָכל ּדָ ָ ּשׁ ל ִאְמָרה ׁשֶ ָעָבר, ּכָ ּבֶ

ה'תש"גכה אלולשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ֲאִמיַרת ּכָ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר.  ַאׁשְ ִמים - ּבְ ָאר ַהּיָ ׁשְ ְסִליחֹות - ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ּוְבָסמּוְך ָלּה. ֲאָבל ּבִ
י ְלָפֶניָך גו'. ִבים - ְרֵאה ָנַתּתִ ת ִנּצָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִביִעי – ׁשַ ֵלְך ִנְפָרדֹות, ַמְתִחיִלין ְלַמְפִטיר ְוֵכן ִלׁשְ ִבים ַוּיֵ ר ִנּצָ ֲאׁשֶ ּכַ

חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד. עג־עה.

תניא: יט. עוטה . . . ־254־ דאצילות.

ְוַרּבֹו  מֹורֹו  ם  ׁשֵ ּבְ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  י  ְוַרּבִ ִמּמֹוִרי  י  ַמְעּתִ ׁשָ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ ר:  ִסּפֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו”ר 
דֹוׁש־ ַהּקָ ָנה,  ָ ַהּשׁ י  ְלָחְדׁשֵ ָהִראׁשֹון  ַהֹחֶדׁש  הּוא  ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַהֹחֶדׁש  ָמתֹו־ֵעֶדן:  ִנׁשְ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזה  ּוְבֹכַח  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ּדְ ָהַאֲחרֹון  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ְמָבְרִכים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָבְרכֹו  ַעְצמֹו  ּבְ רּוְך־הּוא  ּבָ
ָנה  ָ ”ַהּיֹום” ָקִאי ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִבים ַהּיֹום”, ּדְ ם ִנּצָ ִתיב ”ַאּתֶ ָנה. ּכְ ׁשָ ָעִמים ּבַ ים י”א ּפְ ְמָבְרִכים ֶאת ֶהֳחָדׁשִ
 – ִבים  ִנּצָ ם  ְו”ַאּתֶ א”,  ַרּבָ יָנא  ּדִ יֹום  ”ַוֲהָוה  ם  ְוִתְרּגֵ ּגֹו'”  ַהּיֹום  ”ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ין,  ַהּדִ יֹום  הּוא  ׁשֶ
ֹחֶדׁש  ּדְ ָהַאֲחרֹון  ת  ּבָ ׁשַ הּוא  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ין.  ּדִ ּבַ ּזֹוִכים  ׁשֶ ְוַהְינּו  ְועֹוְמִדים”,  ִמים  ַקּיָ
ת ְמָבְרִכים ֹחֶדׁש  ּבָ ׁשַ רּוְך־הּוא ּבְ דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ְרָכתֹו ׁשֶ ֶזהּו ּבִ ִבים”, ּדְ ם ִנּצָ ת ”ַאּתֶ ָרׁשַ ֱאלּול, קֹוְרִאין ָאז ּפָ

ָנה. ָ ל ַהּשׁ ָרֵאל ַעל ּכָ רֹב טֹוב ְלָכל ִיׂשְ יַע ּבְ ּבִ ׂשְ ע ְוַהּמַ ּבָ ׂשֻ הּוא ַהּמְ ִביִעי, ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ה'תש"גכו אלוליום ראשון

חומש: האזינו, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי. עו־עח.

תניא: אך הענין . . . ־קכח־ האותיות.

סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי', מליחה, הדחה. ענינם 
בעבודה: שרי' - ווייקען זיך אין  דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.

ִעְנָיָנם  ֲהָדָחה.  ְמִליָחה,  ה,  ִרּיָ ׁשְ הּוא:  ָהָאסּור  ם  ּדַ ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  ַלֲאִכיָלה  ר  ׂשָ ּבָ ר  ֶהְכׁשֵ ֵסֶדר 
ְבֵרי ָהַרב, ְמִליָחה – ְיִחידּות, ֲהָדָחה – ִנּגּון. ּדִ רֹות ַעְצמֹו ּבְ ה – ְלַהׁשְ ִרּיָ ֲעבֹוָדה: ׁשְ ּבַ

ה'תש"גכז אלוליום שני

חומש: האזינו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד. עט־פא.

תניא: והנה בחי' . . . ־256־ ושכל.

מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער 
ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת מַאכט פון רוחניות גשמיות, און 

דער עם ישראל מַאכט פון גשמיות רוחניות.

ָקׁשּור  ָהעֹוָלם,  ַאְרִצּיּות  ּבְ ם  ּגַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ָאֶרץ”.  ּבָ ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  ”ִיׂשְ ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֹקֶדׁש  ְבֵרי  ִמּדִ
ִמּיּות רּוָחִנּיּות. ׁשְ ה ֵמַהּגַ ָרֵאל עֹוׂשֶ ִמּיּות, ְוַעם ִיׂשְ ׁשְ ה ֵמָהרּוָחִנּיּות ּגַ ֵרְך עֹוׂשֶ הּוא ִעם ה' ֶאָחד. ה' ִיְתּבָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"א  אלול כ"א ראשון יום מום  מחמת גירושין תביעת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰Ba eãìBpL Léàä̈¦¤§
ìáà ...äaúk ïzìå àéöBäì BúBà ïéôBk ïéà ...àNpL øçà ïéîeî¦©©¤¨¨¥¦§¦§¦¥§ª¨£¨
àéöBäì BúBà ïéôBk ...íèçä çéø Bà ,ätä çéø Bì ãìBð íà¦©¥©©¤¥©©Ÿ¤¦§¦

.äaúk ïzìå§¦¥§ª¨
זה : בדין ראשונים  נחלקו

וכדומה , הפה  ריח  כגון גדולים, שבמומים אומרים  יש 

אם אפילו  – בכתובה  להוציא  מחמתם  הבעל  את  שכופים 

את לתבוע רשאית  היא  הרי מראש , עליהם  ידעה  האשה

בכך  לעמוד שאוכל  הייתי 'סבורה לומר: יכולה  כי הגירושין ,

שלא מראש  בפירוש  עמה  התנה אם  ורק יכולה', איני ועכשיו 

התנאי אלו , מומים  מחמת  הנישואין  ביטול את  לדרוש  תוכל

מועיל.

ידעה או הללו המומים  את  ראתה  שאם אומרים  ויש 

שלא אע "פ  להתחרט  יכולה  אינה  הנישואין , קודם  עליהם

מפורש  תנאי בשם נעשה קנד סי' אהע"ז טור א, עז, כתובות ר"ן (ראה

.הרמ"ה)

שפסק מבואר הרמב "ם  מדברי כי  משנה ' ה 'מגיד וכתב 

"אם  כתב  שהרי השנייה, elכדעה  clepהיינו הפה ", ריח

בכתובה , להוציא  אותו  כופים  אזי הנישואין , לאחר  שנולד 

לאשה אין  הנישואין, קודם  קיימים המומים  היו שאם  ומשמע 

מראש . עליהם  וידעה  מאחר  תביעה  זכות

שמואל ' סק"ב)וה'בית  שם מדברי(אהע"ז הראיה  את  דחה

גירושין לתבוע  יכולה  כן שהאשה  יתכן  כי וכתב  הרמב "ם

שנקט  ומה  מראש , עליהם  ידעה  אם  גם  אלו  מומים  מחמת

הנישואין לאחר  הפה" ריח לו  ש "נולד אופן  דווקא הרמב "ם

דין  בגלל הגירושין)daezkdהוא עצם משום נולדו(ולא שאם  ,

אם כן  שאין מה  הכתובה, את  לשלם  עליו  מכן לאחר המומים 

לתבוע שבאפשרותה  למרות  הרי מראש , עליהם ידעה 

תוכל  הרי  כן  לא  שאם  הכתובה , דמי  את  תקבל לא  גירושין,

לאחר להגיש  כדי זה  לאדם  מראש  ולהינשא  להערים  האשה

הכתובה . בדמי  ולזכות  גירושין  תביעת  מכן 

ה'תשפ"א  אלול כ"ב שי יום ראיה? מהווים סימנים

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ïîéñ èba íéãòì äéä̈¨¨¥¦©¥¦¨
äæ éøä ...'úéðBìt úBà ãöa Ba Lé á÷ð' :eøîàL ïBâk ¯ ÷äáîª§¨§¤¨§¤¤¥§©§¦£¥¤

.Ba Løbúúå ,Bú÷æça§¤§¨§¦§¨¥
סימן מוסרים  עדים  כאשר  שדווקא משמע  הרמב "ם  מדברי 

וימסור ממנו נפל  שהגט יטען אדם אם  אך נאמנים , הם  הרי

והוא מאחר כי וכתב  כך  על השיג  והראב "ד  נאמן . אינו סימן

ממנו. נפל  שהגט ראיה  זו  הרי  סימן, מוסר

הוכחה מהווה  הסימן אין  מדוע  הרמב"ם , דעת  להבין  ויש 

ממנו ? נפל אכן  שהגט

החושן ' ה 'קצות  סק"ב)ומבאר  רנט, :(סי'

מידיו, שנפל הטוען  לאדם  הגט את  להחזיר  באים  כאשר 

נפל  לא  וכלל  משקר הוא  שמא א ) חששות: שני מצד לדון יש 

הגט  שזהו  לנו מנין – גט ממנו  נפל אם  אף  ב) גט. ממנו 

אחר . בגט מדובר ואולי  בידינו, הנמצא 

אין - משקר הוא שמא – הראשון החשש  לגבי  והנה ,

אינו אמנם  שהגט לחשוש  יש  כי הסימנים, מסירת  מועילה 

זה פי  ועל שנפל  קודם  בעליו אצל הגט את  שראה  אלא  שלו

סמך  על הגט את  לו  לתת אין  ולכן  סימניו, את למסור  ידע 

הסימנים . נתינת

אין הרי  ממנו, נפל שהגט טוענים עדים  שני  כאשר אך

אלא אמת , כדוברי מוחזקים  עדים שני  שהרי  לשקר  לחשוש 

מועילה ולכך  שנפל  הגט זה אין  שמא  לחשוש  יש  שעדיין 

זה שמאדם  לעדים  מאמינים ואנו מאחר  כי הסימנים, מסירת

זהה גט שקיים  לומר מסתבר אין שוב  פלוני , סימן  עם  גט נפל

הוא בידינו  הנמצא  זה  שגט ומסתבר לבעליו, הוא  אף שאבד 

פיהם . על הגט  את  מחזירים  ולכן ממנו , שנפל הגט אכן

ה'תשפ"א  אלול כ"ג שלישי יום בהנאה  שאסור דבר על גט כתיבת

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰úà ïéáúBk ìkä ìò©©Ÿ§¦¤
.äàðä éøeqà ìò elôà ,èbä©¥£¦©¦¥£¨¨

א)בגמרא  כ, כשר ',(גיטין – הנאה  איסורי  על 'כתבו נאמר:

התוספות  ב)וכתבו  כ, כשר (שם שהגט כן`xeqשאף לעשות 

בהנאה . האסור מדבר  נהנה שהרי 

מחוקק ' א)וה 'חלקת  קכד, סי' כתיבת(אהע"ז כי  ומבאר , מוסיף

שהרי ממונית  הנאה זו  א . סיבות : משתי הנאה  נחשבת  הגט

ב . אחר . קלף  עבור לשלם  צריך שהיה  הממון את  חוסך בכך

בה . חפץ שאינו  אישה מביתו שמגרש  העובדה מעצם 

' הרמב "ם מלשון hbdאך  z` oiazek lkd lr על ואפילו

וסובר התוספות , שיטת  על שחולק  משמע הנאה' איסורי 

לומר וצריך הנאה , איסורי  על גט לכתוב  מותר  שלכתחילה 

כהנאה . נחשב זה  אין  הרמב "ם  שלדעת 

הדבר : וטעם 

קלף דוקא  צריך לא גט לכתוב  כדי הראשון : הטעם לגבי

הגדלים ועלים עשבים  על אפילו לכתוב  אפשר אלא  נייר או

יכול  היה  בלאוֿהכי  כי כלום חוסך שאינו  ונמצא  מההפקר ,

פרוטה . כך  על להוציא  בלא  הגט  את  לכתוב 

מביתו, רעה אשה  שמגרש  מזה  שנהנה  השני, הטעם  ולגבי

הריטב "א  דברי  פי  על ליישב  ב)יש  לא, ליהנות(סוכה שהאיסור ,

ולא האיסור , של מגופו  כשנהנה  אלא אינו  הנאה  מאיסורי

אדם ולכן , אחר . ממקום  והנאה רווח לו גורם  האיסור כאשר 
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בימות בו לטבול לו מותר  ממעין , ליהנות  שלא שנדר 

זו שבטבילה למרות  המים , מגוף נהנה  אינו  כאשר  הגשמים

אכילת (כגון דברים כמה  בכך מרוויח והוא  מטומאה נטהר 

אין כי עליו ), אסור  הדבר  טמא  הוא  עוד  שכל לכהן , תרומה 

שההנאה בענייננו, הדין  והוא  עצמם. מהמים  ישירה  הנאה  זו

מגוף ישירה  הנאה  אינה  בה , חפץ  שאינו אשה  שמגרש  מכך 

בהנאה  אסור דבר על גט  לכתוב  מותר  ולכן גיטין הגט אהרן (בית

א) .כ,

ה'תשפ"א  אלול כ"ד רביעי יום השנאה  גבולות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰íéLpä ïä elàå§¥¥©¨¦
äàeNð äøvä äúéä elôà ,dúøöå ...Bæ úà Bæ úBàðBN ïú÷æçL¤¤§¨¨§¤§¨¨¨£¦¨§¨©¨¨§¨

.øçàì§©¥
אחד, לאיש  שנשואות  היינו  לזו , זו 'צרות ' נשים שתי 

אין ולכן ביניהן , הקיימת  התחרות מחמת כשונאות  נחשבות 

מזויף שהוא מחשש  לחברתה גט להביא  נאמנת מהן  אחת

הבעל. על ולהיאסר כדין שלא  להינשא  לה  לגרום  וכוונתה 

היתה אם  "אפילו הוא  זה  שדין  וכותב מוסיף והרמב "ם

הראשון מהבעל התגרשה  שכבר היינו  לאחר ", נשואה  הצרה 

מחשש גט , לה  להביא  פסולה היא  עדיין  צרתה, אינה  וכבר 

קיימת . עדיין  הקודמת  שהשנאה 

להלן מיתת(פי"בהט"ז)אך על עדות לגבי  הרמב "ם  כתב 

נשים מחמש  חוץ זו עדות  לה  להעיד  נאמנים  "הכל  הבעל:

בעלה , במיתת  לזו  זו  מעידות  שאין  זו  את  זו שונאות  שחזקתן

בעלה  על לאסרה יתכוונו miiwשמא  `ed oiicreכי וכוונתו ,"

הבעל  לגבי רק  הוא  צרתה את  להכשיל שתתכוון  החשש 

מכן ולאחר לאחר להינשא  לה  לגרום  כדי שלהן , המשותף 

מת כבר  הבעל  אם אך עליו , תיאסר  חי שהבעל כשיתברר 

לחשוש אין ה'צרה ', לו שנישאה  אחר בעל  על היא  והעדות 

אותה להכשיל  שם)שתתכוון  משנה שאין(כסף מכך  ומבואר  ,

אינן שכבר  מאחר  אחר , בעל על אותה  לאסור שתתכוון  חשש 

לזו ! זו  צרות 

שמואל' ה 'בית  יזסי"ג)ומבאר סי' :(אהע"ז

lraביחס  eze`lהשנאה ספיחי לו , נשואות  היו ששתיהן

לו, נשואה  אינה  כבר  מהן שאחת  לאחר  אף  להישאר  עלולים 

שבכוונתה מחשש  לגביו לשנייה  להעיד  תוכל לא  ולכן

בכוונה . עליו לאוסרה 

שקר תעיד שאחת  חשש  אין שוב מת, כבר הבעל אם  אך

השנאה מחמת החדש  בעלה על  אותה לאסור כדי  לשנייה 

רק לזו  זו  מעידות שאין הרמב "ם  שכתב וזהו  ביניהן, הישנה

הוא  "עדיין  המשותף)כאשר קיים".(הבעל

ה'תשפ"א  אלול כ"ה חמישי יום זנות  בעילת בעילתו עושה אדם אין

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰,BzLà úà Løâîä©§¨¥¤¦§
ú÷æça Bæ éøä ...øçàì àNpzL íã÷ íéãò éðôa dìòáe øæçå§¨©§¨¨¦§¥¥¦Ÿ¤¤¦¨¥§©¥£¥§¤§©

ìe ,døéæçäLì àì ,ìòa ïéLec÷ íLàéä ä÷æçL ...úeðæ íL ¤¤§¦¨§¥¦¦¨©Ÿ§¥§¤£¨¨¦
Bãéa éøäå ,úeðæ úìéòa BzLàa Búìéòa äNBò íãà ïéàL¤¥¨¨¤§¦¨§¦§§¦©§©£¥§¨

.äåöî úìéòa dúBNòì©£¨§¦©¦§¨
לעיל  הוזכרה זו הכ"ג)'חזקה ' פ"ז אישות המקדש(הל' לגבי ,

בפחות כגון ההלכה , פי  על תופסים  שאינם  בקידושין אשה 

ומניחים עדים, בפני אותה  בעל מכן ולאחר פרוטה , משוה 

אדם שאין היא  "חזקה  כי  זו בבעילה  לקדשה שהתכוין 

זנות". בעילת  בעילתו עושה הכשרים  מישראל

הרמב "ם מדגיש  לעיל ההלכות : שתי בין הבדל קיים  אך

ב'ישראל  אמורה וכאןmixykdשהחזקה  בעריות , בפרוץ ולא  '

לכשר . המוחזק  באדם  שמדובר להתנות  בלי זו חזקה  כתב 

הרד"ך  כ)ובשו"ת החילוק :(בית טעם  את  ביאר

בני ביניהם , שהיה הקשר  מחמת  הרי אשתו, את  במגרש 

כזונה , שתיחשב  לו נוח ולא  אליו, אותה  מייחסים  עדיין אדם

המקדש אך  קידושין , לשם אלא  זנות  לשם  בועל אינו ולכן

היתה לא שמלכתחילה כיון פרוטה , משוה  בפחות  אשה 

תיחשב שלא  ענין  לו  ואין  שייכות  שום ביניהם ואין אשתו

רק נובעת זנות  בעילת  בועל שאינו  החזקה  הרי  כזונה ,

בכשרים . רק  אמורה  היא  ולכן  שבדבר , מהאיסור 

הלוי לבית  מהר"י ו)ובשו "ת  הסברא(סי' מצד כי  כתב

פרוטה משוה בפחות  המקדש  כי להיפך, לומר  יותר  נראה 

דעתו וגילה גירש  אם  אבל לקדשה , שרצונו  דעתו  את  גילה

קידושין, לשם  מתכוון  שאינו יותר מסתבר בה  חפץ שאינו

מבעילת שנמנע  כשר  באדם  רק  זו חזקה  אומרים  בוודאי  וכאן

במפורש זאת ציין  לא  והרמב "ם שבדבר, האיסור  מחמת  זנות 

בלשונו גם  זאת שרומז  ועוד, לעיל . דבריו על שסמך משום 

בעילת באשתו  בעילתו  עושה  אדם  שאין היא "שחזקה  כאן:

devnזנות , zlira dzeyrl ecia ixdeבכשרים שמדובר  הרי  ,"

מהעבירות . ובורחים המצוות  אחר  המחזרים 

ה'תשפ"א  אלול כ"ו שישי יום הטבע  שמעל ונס מצוי נס

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰áâì ìôpL eäeàø̈¤¨©§Ÿ
àlL øLôà ;åéìò ïéãéòî ïéà ¯ ïäa àöBiëå íéøîðe úBéøà£¨§¥¦§©¥¨¤¥§¦¦¨¨¤§¨¤Ÿ
éàceL ;únL åéìò ïéãéòî ...Làä ïLák CBúì ...ìôð ...eäeìëàéŸ§¨©§¦§©¨¥§¦¦¨¨¤¥¤©©

.úeîì BôBñ¨
את מתירים האש , כבשן  לתוך  הבעל  שנפל שהעידו  עדים 

אירע שמא  חוששים  ואין למות ', סופו 'שודאי להינשא  אשתו

וניצל נס  ב)לו  קכא, התוספות(יבמות וכתבו מזכירין). אין ד"ה (שם

הירושלמי כדעת זה  ה"ג)שאין  לכבשן(פט"ז "נפל האומר :

כחנניה נסים לו  נעשה  אני  אומר  עליו, מעידין  אין  האש 

ניצל  אולי כי להינשא  אסורה  שאשתו היינו ועזריה", מישאל



v"ndqeעד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בחיים . ונותר 

הב"ח סי'אבל נפל)(אהע"ז ד"ה ביןיז סתירה  שאין כתב 

האש לכבשן שהנופל  בבבלי  האמור  כי  והירושלמי , הבבלי

להימלט  אפשר  שאי עמוק בכבשן מדובר  שמת , עליו  מעידים 

כל  עמוק  שאינו  לכבשן  כשנפל מדובר  בירושלמי ואילו ממנו ,

לעלות . שהצליח ויתכן  כך

משנה ' ה 'מגיד הביא על (כאן)וכן  שמעידים  הרשב "א  בשם 

אם אבל עמוק , בכבשן נפל אם  דוקא  שמת  האש בכבשן  הנופל

אלא מותרת  האשה  אין ממנה  לצאת  שאפשר אש  למדורת נפל

יצא . שלא  וראו  להישרף  שיוכל  כדי העדים שם  שהו כן אם 

מחוקק ' ה 'חלקת  סקנ"ו)ותמה  הירושלמי(שם לדברי :

חוששים כי  שמת  עליו  מעידים  אין  האש  לכבשן שהנופל

גם והרי הכבשן, עומק  נפקא ֿמינה  למאי נס , לו  שאירע 

ולהינצל? נס לו  להיעשות יכול  עמוק  בכבשן 

ארזים ' ה 'עצי קכג)ומבאר  ס"ק :(שם

לפעמים  המתרחש  נס  בין לחלק  רחוקות)יש  לעתים כי לנס(אף

שמת עליו מעידים  אין אריות  לגוב שנפל מי הטבע : שמעל 

זה הרי  נס , בגדר  שהוא ואף  יאכלוהו', שלא ש 'אפשר כיון

האש לתוך בנופל  וכך שניצל. יתכן ולכן לפעמים, מתרחש 

הדבר שאין ואף ניצל, שלבסוף  יתכן כי מותרת  אשתו אין 

דבר ועל  להימלט. והצליח נס  לו אירע  אולי כך , כל מצוי

אבל  שמת , עליו  מעידים  שאין בירושלמי  נאמר  זה  מסוג 

אין משם , להימלט אפשרות  שאין עמוק  לכבשן  כשנפל

אותו. שרפה  לא  והאש  טבעי  על  נס  לו  התרחש  אולי אומרים 

נאמן בעלה שמת  לאשה המעיד  עד  כל  הרי לדבר : וראיה 

הט"ו) פי"ב איך (לעיל טבעי  על  לנס  גם לחשוש  יש ואם  ,

לחיים וחזר  נס  לו נעשה שמא  אומרים  ולא  העדות  מתקבלת 

וודאי אלא המת , את  והחיו ולאלישע  לאליהו  נס  שנעשה  כמו

נעשה אולי לומר  מקום  יש  הטבע מעל  שאינם  בניסים  שרק

נס . לו 

ה'תשפ"א  אלול כ"ז קודש שבת שמאל  ברגל חליצה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰?ïéöìBç ãöék¥©§¦
.ïéîéa BLáBìå ...øBò ìL ìòðî Bì ïéàéáî§¦¦¦§¨¤§§§¨¦

בשמאל  היתה  ואם  בימין להיות  צריכה  חליצה  רבנן  לדעת

כשרה אלעזר לרבי  ואילו א)פסולה , קד, הרמב "ם(יבמות וכתב  .

המשנה מ"ב )בפירוש  פי"ב וכן(יבמות אלעזר, כרבי הלכה  שאין 

בימין".. "ולובשו כאן , כתב 

ביהודה' ה 'נודע  כתב  קנו)אמנם, סי' אבה"ע שאין(מהדו"ת

כאן  הרמב"ם  מלשון שהריleqtlלהוכיח בשמאל , חליצה 

ואת פסולה " - בשמאל "חליצה  המשנה  כלשון  כתב לא 

ה 'מגיד  גם  שכתב (כמו לפרש  יש  בימין" "ולובשו דבריו

יש שלכתחילה  החליצה  במעשה  פרטים  גם שמונה  משנה ')

יש הנעל חליצת  את  וגם  בדיעבד, מעכבים אינם  אך  לעשותם

כשרה . בשמאל גם אך בימין לכתחילה  לעשות 

להלן  הרמב "ם  שכתב  יז)ומה הימנית(בהל' שרגלו  "יבם 

שמאלו נעל חלצה ואם  בשמאל, חולץ אינו dzvilgחתוכה 
dleqtמדוע כן  אם  (כי בשמאל שחולץ  משום  הפסול אין  ,"

צריכה שחליצה משום אלא  שם ), רק  זה  דין וכתב  המתין

בעמידה ז)להיות  אפשר(הל' ואי ימין, רגל על בעיקר שהיא 

גם כשרה  החליצה  שבדיעבד ואף  חתוכה. ימנית  ברגל לעמוד 

שם)בישיבה  משנה שיהיה (מגיד dcinrlצריך ie`x כל" דרך (על

א) עג, נדרים - מעכבת" בילה לבילה, ראוי הרמב "םשאינו כתב וכאן ,

אין אבל כשרה , חליצה  זו הדעות לכל כי  בימין, שיחלוץ 

שבגמרא  כיון  בדיעבד  שם)לפסול האם(יבמות הכרעה  אין

פסולה .. בשמאל שחליצה  הלכה 

שכתבו  יש  ח"ב אך אה"ע סופר חתם ה. סי' ח"ב מהדו"ת אפרים (בית

עא) כרביסי' הלכה  שאין  כתב  המשנה שבפירוש  מאחר כי 

אין וכן  מכשיר , שבדיעבד  לומר אין  בשמאל, המכשיר  אלעזר

הכוונה אין ואמר " "ועמד  כי בחליצה , מעכבת  שעמידה  לומר 

על  עמידה  ואם  בישיבה . חליצה  לשלול אלא  לעמוד, שמצוה 

ובהכרח  אינה , 'ישיבה' גם  הרי  - 'עמידה ' אינה שמאל רגל

שזו משום פסולה  חתוכה ימין  כשרגל  בשמאל שחליצה לומר 

הריטב "א l`nyaחליצה  כתב  וכן ב). צב, בימין(חולין שחליצה

התורה . מן היא 

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב"ג שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתב מהרה"ג וכו' רפאל ברוך טולידנו ממקנאס, שבו מתחנן אשר לרגלי ההירוס 
הוא  המעבר  מקום  אשר  ת"ו,  לאה"ק  העלי'  במצודת  וכו'  הנשמות  וציד  במחנם  החפשים  שעושים 
בצרפת, ולכן מבקש שנפתח מקום מקלט שם למאות ילדים שיתחנכו שם על טהרת הקדש, ומבטיח 

אשר מצדם מוכנים לעזור בכל האפשר וכו'.

ומטובו להודיעני מה דיבר כת"ר שי' אתו ומה דעתו בהנ"ל...

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
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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

.‡ÌÈ¯·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.

.·dnÚ ‰˙‰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

.‚dnÚ ‰˙‰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¿«

קניין.10) בלא ואפילו הארוסה כורחה.11)עם  בעל
פירותיהם.13)וקונים.12) מפירי ולא

.„È¯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

.‰,‰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»«…«»

.ÂÌÈ¯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,

.ÊÔÈ‡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

.ÁÔÈa - ‚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. «∆»«»«

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



`zeyiעו zekld - miyp xtq - lel` `"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.Ë‡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

.ÈÌÈ¯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

.‡È,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¿»

.·ÈÔÎÂ .‰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»

.‚È:dÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÎecL Ì‰ÈÈa eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»≈≈∆ƒƒ¿»«»
‰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»

.„ÈÔÈa ,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≈»»»

.ÂËd˙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∆««»

.ÊË‰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

.ÊÈdza ˙‡ 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»
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˙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

.ÁÈ·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

.‡˙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

.·˙‡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»¬»∆∆≈»¿≈

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

.‚¯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.

.„‰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»¿»∆»
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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

.‰˙‡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 לה 29)יוצאת שנתן הוא מתנה א. קא, כתובות
קטנה  שהיא מראש ידע והרי שם) (רש"י ביאה בחיבת

למאן. כך 30)ויכולה כתובה, לה שאין כשם ב. קז, שם
כתובה. תנאי שהם מזונות לה אין

.Â‰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

.Êel‡ 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

.ÁÔ˙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,

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

.Ë˙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

.È¯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

.‡È‰¯·Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙OÚ Ì‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»««≈∆»¿»
ÈeÏb dL‡¯ ¯ÚOe ˜eMa ‰‡ˆBÈ :‰LÓ ˙c ÏÚ48B‡ . ««∆¿»«¿«…»»
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˙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

.·È˙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

.‚ÈÁ ‰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.

.„È‰‡¯˙‰ ‰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 ותוספתא 69)על א. כה, סוטה

.(269 ,12 עמ' צוקמ. הוצאת פ"ז. היו 70)כתובות שלא
בדבר. זה 71)עדים והרי (מגידֿמשנה). ההתראה אחר

הוא, פרוע טוען והלה חבירו, על חוב שטר למוציא דומה
קטו). סי' אהע"ז יוסף' ('בית שבועה צריך השטר שבעל
שתשבע" אחר כתובה "נותן רבינו שכתב שמה לומר, [רוצה
מהל' בפי"ד כמפורש שתשבע ממנה תובע שהבעל היינו
הערה  להלן וראה להשבע, צריכה שאז ה"ב, ולוה מלוה

פא].

.ÂËeÈ‰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«¿«≈
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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

.ÊË˙‡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).

.ÊÈ˙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

ספק. טענת על נשבעים ואין ודאי, נתחייבה 86)טענת אם
גם  עליה ומוסיף מגלגל הוא אחר, ממקום שבועה לו

תחתיו. זנתה שלא זו שבועה

.ÁÈÔÈ‡ - 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

הלכה 88) לעיל כמבואר נדונייתה, מנכסי נגנב או שאבד מה
צא.).89)י. (נדרים עדים כמאה דומה והודאתה

מוציא".90) הוא בעדים - דין "בית ב: כד, ביבמות

.ËÈ‰‚‚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,

.ÎÌÈËÒÏ 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,

.‡Î;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
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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",

.·Î- ‰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,

.‚ÎÈz‚‚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.

.„ÎLÈ‡ 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.

.‰ÎLÈ‡ 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
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

.‡‡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

.·ÈÓenÓ 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≈¿»
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‰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,

.‚ÌÈB‡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:

.„ÔÈÓen‰ 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:

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),

.‰,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»

בו,25)ונתרצה.24) שידע חזקה בפניה, המום שהיה כגון
ה"ב. לעיל וכמבואר מרחץ, שם שיש עו,26)או כתובות

א.

.Â‰‰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

.ÊÚe·˜ ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ ‰M‡ ‡OBp‰29 «≈ƒ»¿ƒ¿»∆≈»∆∆»«
‰c Ìc „¯zL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡ ,d˙cÏ¿ƒ»»∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«ƒ»

ÌÈcÚ ÈLa ‡l‡ LnLz ‡Ï BÊ È¯‰ -30˙˜„BaL , ¬≈…¿«≈∆»ƒ¿≈ƒƒ∆∆∆
LÈÓLz ÈÙÏ „Á‡ :dÓˆÚ Ô‰a31¯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

.Á‰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¿»∆…»«¿»¿»
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¯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'

.Ë˙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

.ÈelÙ‡ ,˙‡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.

.‡ÈelÙ‡ ,‡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

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 -

.·È‡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

.‚ÈÌËÁ‰ 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¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

oiteky oinen) oda `veike ... dtd gix lra dlra didy in"
didy mend eze` ea yie ,eig` iptl dltpe zne (`ivedl eze`
dleki ipi` jle ,lawl dleki iziid jig`l xnel dleki ,dlraa
mely jipal mipa d`xe" miiqne ."daezk ozie uelgie ,lawl

."l`xyi lr

אבל  טוב, בדבר לסיים כדי כתב הסיום שאת מפרשים יש
לעניין  בהמשך להיות צריך סיום שהרי קשה לכאורה
בנים  "וראה כי לו גמורה בסתירה הוא כאן אבל הקודם,
על  הרי מזו, ויתירה יבום. על־ידי רק להיות יכול כו'"
שבנים  "כיון הגמרא אומרת לבניך", בנים "וראה הפסוק
ויבום". חליצה לידי אתי דלא ישראל, על שלום - לבניך
כהמשך  זה פסוק מביא ואיך יבום, של עניין אפילו ששולל
מרמז  זה שבפסוק הוא והביאור כתובה". ויתן "יחלוץ לדין

בהלכה. דין חידוש הרמב"ם
לבית־ שבאה "האשה כתב: הט"ו) (פט"ו שלפנ"ז בפרקים
יעשו  כו' הארץ כל כדרך לשמש יכול אינו בעלי ואמרה דין
שנים, עשר עוד עמו שתשאר לה ואומרים פשרה", הדיינין
שיעשו  עד זה... עמה "ומגלגלין שנית. תתבע תלד לא ואם

פשרה".
שאינה  שטוענת שלנו בדין מדוע השאלה, נשאלת ועפ"ז
עושים  ולא כתובה" ויתן "יחלוץ אומרים לקבל, יכולה
יגלגלו  שלא ולמה לקבל, יכלה שמאחיו ובפרט פשרה,

בינתיים. מאחיו גם לקבל תוכל ואולי עמה,
בנים  "וראה שהביא בפסוק הרמב"ם כוונת שזוהי לומר, ויש
להשתדל  יש כאן שגם לחדש ישראל" על שלום לבניך
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oiyexibפד zekld - miyp xtq - lel` a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שעל־ידי־זה  לה שמסבירים על־ידי ממנו לקבל לשכנעה
ישראל". על "שלום - ובמילא לבניך", בנים "וראה יהיה

.(ci oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

(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

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿ƒ

à"ôùú'ä ìåìà á"ë éðù íåé

oiWExB zFkld
-miypxtqהלכותגירושין

¦§¥¦
:‡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¿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,

.‡·˙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 שטר 11)או בתורת ולא

מזוזה. או מעצמה.12)חוב היא שתיקח ולא
הגט.13) כתיבת הגט.14)תאריך חכמים.15)על תקנת

.·:¯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

.‚·˙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

.„z‡ 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

.‰BÈÚ 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
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ביאה. עדי הםֿהם היחוד עדי שנבעלה, ובכתב29ֿ)ראוה
שני. גט התימנים: הם:30)יד כך רבינו דברי ושיעור

שהתה  אם אלא לידה, הגט הגעת עם נגמרו הגירושין עצם
ועדי  בביאה, שנית שקידשה לחוש יש יחוד, כדי בביתו
לקידושיה  שני גט צריכה וממילא קידושיה, עדי הם היחוד

השניים.

.Â?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

.Ê¯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.

.Á·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.

.Ë?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.

.È¯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

.‡ÈËb‰ dÏ ÔziLk dÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ L¯‚Ó‰46: «¿»≈»ƒ∆…«»¿∆ƒ≈»«≈
Ô˙ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Chb ‡e‰ :B‡ ,Chb ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈ƒ≈¿«≈»∆¿ƒ»«

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa47‰na . ¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»«∆
È˜ÒÚ ÏÚ dnÚ ¯a„Ó ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿«≈ƒ»«ƒ¿≈
Ëb‰ ÏËÂ ,dh‚ È˜ÒÚ ÏÚ ¯a„Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;dh‚ƒ»¬»ƒ»»¿«≈«ƒ¿≈ƒ»¿»««≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa Ô˙Â48. ¿»«¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»≈

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
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

.·ÈCh‚ 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)

.‚È:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ?ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ epziL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈
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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

.„È„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

.ÂËÏÚ 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

.ÊËdÈ·Ï BÈa dÏ B˙e ¯·ÚÂ ÌÈL Ba eÓ˙Á60, »¿¿«ƒ¿»«¿»»≈¿≈»
ÔÈÏeÒt ‰¯ÈÒÓ È„Ú e‡ˆÓpL B‡61;¯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)

.ÊÈBÎBzÓ 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

.ÁÈ·˙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

.ËÈÔÈÎÈ¯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

.Î- 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¿…∆∆

.‡ÎËb‰ 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

.·ÎÈÙa ˙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.
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.‚ÎÌ˙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

.„ÎÌ‰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 "כולכם",83)מכיריהם משום גזירה
שאחד  ודינו לאשתי, גט כולכם כתבו לעשרה: יאמר שמא
פסול, זה הרי יחסר מהם אחד ואם יחתמוהו, וכולם יכתוב
שניים  רק יחתמו שמא זה בפני שלא זה יחתמוהו ואם
נתקיים  לא ועדיין מגורשת, שהיא ותחשוב הגט ותיטול
בשעת  נוכחים העדים כל שיהו התקינו לפיכך תנאו,

"כולכם". התנה לא כאשר אפילו כלומר:84)החתימה
אשתו. מוות.85)בעודה עונש תיענש שלא עליה לחפות

הייתי.86) ופנוייה

.‰Î‰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,

.ÂÎÔÓf‰ 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

.ÊÎB˙B‡ ˙eÎÏÓÏ ÔÈhba ÔÈBÓ e‰iL ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆¿ƒ«ƒƒ¿«¿
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

.ÁÎ,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
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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

.‡Ô˙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

.·È¯‰ - 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

.‚BnÚ 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
סוף" לדבר אין כן שאם קנוניא, ולעשות לרמות כדי שינהו

ה"ד). פכ"ד, ולוה מלוה הל' רבינו (מלשון

.„‰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

.‰,·˙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. »««««¿»¿
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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,

.ÂËb ·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

.Ê¯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

.Á‰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).

.ËÁÈÏLÏ 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
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

.Èe˙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

.‡È,‰eÁÈp‰ ,‰e¯Èz‰ ,‰e·ÊÚ ,‰e‡ÈˆB‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ»ƒ¿»«ƒ»«ƒ»
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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

.·ÈÔÈ·˙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

.‚ÈeÓ˙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,

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

.„È¯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
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דברי  והשווה ספק. זה הרי לוט, של לשכרותו הגיע אם
זה". בדבר "ומתיישבים הי"ח: פ"ד, אישות הל' לעיל רבינו

.ÂË,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'

.ÊË˜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

.ÊÈL¯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,

.ÁÈ‰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««≈
‰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

.ËÈ‰pË˜ ‡È‰Lk ‰È·‡ dLc˜86˙Á·Ó Ì‡ :˙Óe , ƒ¿»»ƒ»¿∆ƒ¿«»≈ƒ«¿∆∆
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¯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'

.ÎBzL‡ ˙‡ 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. ¬»≈≈

ãycew zegiyn zecewpã

dvex `edy xg`n ...ip` dvex xn`iy cr ...eze` oitek"
on wgxzdle zeevnd lk zeyrl `ed dvexe l`xyin zeidl

."etwzy `ed exvie zexiard

הרמב"ם  של דיוקו גודל מגיע היכן עד רואים זו בהלכה
אילו  כי "שאנסו", ולא שתקפו" הוא "יצרו שכתב בלשונו
לעבור  הסיבה כל הרי השאלה מתעוררת היתה כך כתב
עונש  בכלל יתכן לא וא"כ אנסו", ש"יצרו מפני היא עבירה
לזה  במענה התורה. ממצוות אחת אף על שעבר מי על

תשובה בהלכות הרמב"ם ד)מבהיר - ה"א יד (פ"ה יעה בענין
עצמו  להטות רצה אם נתונה אדם לכל "רשות ובחירה
מי  אין רעה, לדרך עצמו להטות רצה ואם טובה... לדרך
מקום  אין כלומר ומדעתו". מעצמו הוא בידו...אלא שיעכב
יצרו  מצד הוא אנוס שהרי לענשו אין שלכאורה להקשות
שמשכהו  מי ולא עליו גוזר ולא שיכפהו מי לו "אין כי הרע,
וממילא  ומדעתו, מעצמו הוא אלא הדרכים משני לאחד
הרמב"ם  כאן מדגיש ולכן וכו'. אונס של עניין כאן אין
"הוא  אלא אונס של עניין כל כאן ואין שתקפו" הוא "יצרו
הרשע. מן להיפרע אפשר ולכן הרעה", בדעתו עצמו אנס
הרמב"ם, של בלשונו לדייק יש כמה עד למדנו מכאן
להיות  יכול אנסו) או (תקפו בלבד אחת מילה של ששינוי

בתורה. יסודי הכי בעניין נוגע
(eh oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"..ip` dvex xn`e"

הוא  ורוצה מישראל להיות רוצה "שהוא יודעים שאנו זה
מספיק, אינו העבירות" מן ולהתרחק המצוות כל לעשות
את  מגלה בכך דווקא כי אני", "רוצה בפיו שיאמר וצריך
בענין  תורה' ב'לקוטי שמצינו על־דרך והוא הפנימי, רצונו
כל־כך  נעלה המילה על־ידי הנמשך שהאור שמכיון המילה,
להמשיכו  יכול ואינו הנברא עבודת עם קשר לו שאין
הסרת  של הפעולה הוא לעשות שיכול כל בעבודתו,
ההסרה  פעולת אבל האור, התגלות המונעת שהיא הערלה
"רוצה  בפיו לומר אדם חייב בעניינינו כך להיות, חייבת

האמיתי. רצונו מתגלה לא זו אמירה ללא כי אני"
(13 dxrd 981 cenr b wlg y"ewl itÎlr)

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,
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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 בבא98ֿ)ומקנה,

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,
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

.‡ÌLÏe 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

.·CÏÓÂ 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

.‚Ô‰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

.„‰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

.‰‡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

.Â,ÈnÚ ‰È‰ÈÂ ˙ÈBÏÙÏ Ëb ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡»«¿≈¿…≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ
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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
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

.Ê¯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
(כסףֿ 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.

.ÁeÓ˙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

.Ë‡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

.ÈÌB˜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
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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

.‡È˜‰·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,
המובהקים  "הסימנים ה"ה: פי"ג, ואבידה גזילה בהל' רבינו

תורה". דין מקום בכל פיהם על ודנים עליהם סומכים

.·ÈÌÈL48ÔÈ˙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

.‚ÈÈL 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'

.„ÈÏk :·˙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

.ÂËÏk‰:‰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).

.ÊËCÈ¯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¿»∆∆¿»«««««¿≈
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‰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
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

.ÊÈÒÙË 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 -

.ÁÈËb‰ 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

.ËÈ·˙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).

à"ôùú'ä ìåìà â"ë éùéìù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) הגט, נוסח מה, ועל הגט כותבין כמה בו נתבאר

כתיבתו.

.‡„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
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צז oiyexib zekld - miyp xtq - lel` b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·¯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
שאסור  בגיטין: התוספות דעת וכן איסור. בזה יש בוודאי

הנאה. איסורי על גט לכתוב לכתחילה

.‚˜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".

.„Ú˜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

.‰‡Ï·h‰ ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰15,ÂÈÏÚ ÌÈ„Ú‰Â »»«≈»«««¿»¿»≈ƒ»»
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰Â16ÔÈ˜ÊÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ««»»««ƒ∆≈À¿»ƒ

‰M‡‰L ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dlL ‡e‰L ‡Ï·ha««¿»∆∆»¬≈¿…∆∆∆»ƒ»
dhb ˙‡ ˙·˙Bk dÓˆÚ17‡l‡ Ëb‰ Ìei˜ ÔÈ‡L ; «¿»∆∆∆ƒ»∆≈ƒ«≈∆»

ÂÈÓ˙BÁa18‰¯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,

.ÂÏL 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

.Ê·˙k ˙È·z ¯BÚ‰ ÏÚ Ú¯˜Ó‰27¯BÚ‰ ÏÚ ÌL¯L B‡ , «¿»≈««»«¿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,

.Á„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.

.Ë¯ÙBq‰ ¯‰fiL CÈ¯ˆ ,Ëb‰ da ·˙kiL ÔBLÏ Ïk»»∆ƒ»≈»«≈»ƒ∆ƒ»≈«≈
„Ú ,ÌÈÈÚ ÈL ÔÚÓLÓ ‡‰È ‡lL Ëb‰ È¯·„a¿ƒ¿≈«≈∆…¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»ƒ«
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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

.ÈB˙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¿»

.‰pzLÓƒ¿«∆

.‡ÈB·˙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

.·È: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≈

.‚È·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¿»

.„ÈB‡ ,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,

.ÂË‰·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.

.ÊË.¯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«≈≈
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.ÊÈ˙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

.ÁÈÌ‡ :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»≈¿»
‰¯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

.ËÈ˙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

.ÎÔÈt„ 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.

.‡Î‰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

השני:51) הגט ותחת בן, ראובן הראשון: תחת שחתום כגון
עד. (כי 52)יעקב בן ראובן בו: שחתום הראשון זה

אבל  הקודמת), החתימה של המשך אלא אינו עד" "יעקב
יעקב  בן השני: ותחת ראובן, הראשון תחת חתום היה אילו
הראשון  נפרדים, עדים שני הם אלו כי כשרים, שניהם עד,

עד. יעקב בן עצמו: חותם והשני ראובן חותם:

.·Î,‰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. שלא 55)מעבר מגט גרוע זה שאין

כשר. שהוא בעדים, ונמסר כלל עליו חתמו

.‚ÎÛÈw‰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

.„ÎÌÈ„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

.‰ÎeÏ‡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¿«≈
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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 לא 63)וא"ו שאפילו
לפנינו  יש הרי בלבד, שלום שאילת על אלא העדים חתמו

העיקר. והם מסירה עדי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והחוט 1) לידה הגט זרק לידה, נתינה דיני רבינו בו כלל

בו. הקשור

.‡·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. ¿»∆»¿»»¿»»«…∆»
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

.·˙„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
(בבאֿ 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

.‚‰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

.„Ba ‰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"

.‰L‡‰ 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,
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.Âd˙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
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,

.Ê˙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 (מגיד31ֿ)סלים 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

.Á- 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,

.ËB„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

.ÈCB˙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,

.‡È‰˙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
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על  לה הנזרק גיטה לקבל ידה שפושטת אלא שלה, גג על
עט:). (גיטין אחר גג

.·ÈÒ¯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
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

.‚ÈÏL 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

.„È,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.

.ÂË‰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

.ÊË¯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.

.ÊÈ: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≈»≈≈
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‰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
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

.ÁÈ‰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

.‡„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

.·Ï·‡ ;Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««≈ƒ¿«¬»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰Ïa˜ ÁÈÏL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡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

.‚Ëb 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

.„‰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
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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
סעיף  שם נמצא ההרשאה ונוסח סי"א, קמא, סי' (אהע"ז

ל).

.‰B‡ 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

.Â‰Ïa˜ ÁÈÏLÏ ÔÈa ,Ëb‰ ˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ«≈≈ƒ¿ƒ««»»
:‰MÓÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ÁÈÏLÏ ÔÈa≈ƒ¿ƒ«»»«¬»»ƒ«¬ƒ»

ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â ,L¯Á‰Â ,„·Ú‰Â ,Ì"ekÚ‰15Ì‡Â . »«¿»∆∆¿«≈≈¿«∆¿«»»¿ƒ
Ë‚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ‡È·‰ B‡ Ïa˜16. ƒ≈≈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).

.ÊÌÈ¯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

.Á,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 גיטין 30)מיושב
א. כג,

.ËÏË :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«
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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
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

.È: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,

.‡È¯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).

.·ÈBÏ ¯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

.‚ÈdÏ 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 לא 47)טרם שהרי
הוא  בשליחותו ועדיין האיש, שליח מהיות השליח חזר

עומד.

.„ÈdÏ 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
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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

.ÂËepÏhÈ - 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
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

.ÊË¯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

.ÊÈÁÈÏL Lw·Óe ¯fÁÓ ‰È‰61B‡ ,BÏh·Ï È„k »»¿«≈¿«≈»ƒ«¿≈¿«¿
‡e‰L ÔÈ·e ,Ì‰ÈÙa epÏh·iL ÌÈL Lw·Ó ‰È‰L∆»»¿«≈¿«ƒ∆¿«¿∆ƒ¿≈∆≈∆
BÈ‡ - BÏha Ck ¯Á‡Â ,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ Û„B¯Â ¯fÁÓ¿«≈¿≈ƒƒ«≈¿»»¿««»ƒ¿≈
ÚÈb‰L Ì„˜ BÏh·Ï ¯fÁÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa»≈««ƒ∆»»¿«≈¿«¿…∆∆ƒƒ«

d„ÈÏ Ëb‰62. «≈¿»»

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

.ÁÈÈzL‡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

.ËÈ·˙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

.ÎÌÈ„Ú‰ BÏ e¯Ó‡iL ?‰Ê ¯·c ˙wz e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈««»«»»∆∆…¿»≈ƒ
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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
- 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

.‡Î¯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

.·Î,‡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

.‚ÎBÈ‡ ,‡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

.„Î: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

.‰Î: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

.ÂÎÌÈL 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
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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

.ÊÎÌÈ¯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
שקיבלה  בגט לאחר נשאת שהיתה א לג, בגיטין משמע וכן
הבעל. ע"י הגט נתבטל לא אם שנתברר מבלי שליח עלֿידי

.ÁÎÁÈp‰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

.ËÎ‰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

.Ï·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.
"וקיימאֿ בלילה: ונחתם ביום דנכתב בסוגיא ב, פרק גיטין
('אור  לידה" גט שיגיע עד ממנו פדיונה פקע שלא לן

שמח').
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à"ôùú'ä ìåìà ã"ë éòéáø íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הבעל,1) ערעור למקום, ממקום הגט הבאת דיני בו נתבארו

להולכה. שליח נעשית שהאשה

.‡,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
Ì‰ ÈÓ Ú„È ‡ÏÂ Ëb‰ ˙·È˙k ‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿ƒ««≈¿…»«ƒ≈

ÂÈ„Ú2‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â Ëb ÏÚa‰ BÏ Ô˙ ‡l‡ , ≈»∆»»««««≈¿»«≈≈∆
ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ÈzL‡Ï3Èt ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ

ÂÈ„Ú ÔÈ‡L4‡Op˙Â ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈¿ƒ¿∆¿…∆∆¿ƒ»≈
Ba5.

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ...hb `iady gily"

זמן  לכללות הוראה ללמוד יש גט, שהביא שליח מדין
ואשה, איש בדוגמת הם ישראל וכנסת הקב"ה הגלות.
בחסידות  וכמבואר הקידושין, עניין היה ובמתן־תורה
באברהם  מרומזים האשה, נקנית שבהן הדרכים ששלושת
של  עניינו - אהבה הוא כסף האומה); (אבות ויעקב יצחק
שחקיקה  שמצינו כמו הלוחות, כנגד שטר אבינו. אברהם
כו'", בית לו "ויבן - יעקב של עניינו וביאה בגט. מהני
הקידושין  שטר שבירת היא הלוחות ששבירת ונמצא

הגלות. לעניין וסיבה
היא  שבגלות ובירידה הלוחות בשבירת הכוונה אמנם,
לעתיד־ ועל־אחת־כמה־וכמה אחר־כך, שתבוא העליה
של  מצב זה אין הגלות בזמן שגם מכך ויתירה לבוא,

בלבד. ובחיצוניות מעין אלא לאמיתתו גירושין
הגט  את נותן אינו בעצמו שהבעל בהלכה מתבטא זה עניין
מעולם" גירשתי "לא אומר הקב"ה - והבעל השליח, אלא
ובהלכה  שלחתיה". אשר אמכם כריתות ספר זה "אי -
וכן  אחר, ביד משלחו השליח נאנס או "...חלה שלאח"ז
היינו  מאה" ואפילו אחר, ביד משלחו חלה אם השני
יהיו  שלא כדי הכל עושה בגירושין חפץ שאינו שהקב"ה
לידי  בא השני אזי אחר, ביד משלחו כאשר וגם גירושין,

משיח.. יבוא בוודאי כבר שאז מאה, עד חולי
לה  נתנו לידו, הגט שהגיע "האחרון שם בהלכה ומסיים
ההלכה  ומקור הראשון". השליח שמת אע"פ בו ותתגרש
ומר  כולן, בטלו הראשון מת אם אמר אשי שרב בגמרא
השליחים  כל חי הבעל שאם ואומר חולק אשי רב בר

כמותו. הרמב"ם ופסק קיימים,
שהשליח  א: אפשרויות: שני יש שליח, עושה כששליח כי
כוחו  את ולא שבו ה"שליח" מציאות את רק לחבירו מוסר
מכח  היא השני השליח שפעולת ונמצא המשלח, של
גם  לו מוסר השליח ב. המשלח. מכח ולא הראשון השליח
ואז  כמותו", אדם של "שלוחו - שבו המשלח כח את
ולכן  עצמו, המשלח מכח היא השני השליח של שליחותו

שהבעל  כיון השליחות קיימת הראשון השליח מת אם גם
קיים.

תוקף  ישנו האחרון לשליח שגם הוא, העניינים ובפנימיות
שהמטרה  אנו למדים ומזה המשלח, של מכוחו השליחות
את  ולחזק להטיב שנשוב כדי היא הלוחות שבירת בזכרון
לומד  כשיהודי ישראל. וכנסת הקב"ה שבין הקידושין קשר
יכול  כו'" מסיני תורה קיבל ש"משה ידיעה מתוך תורה

אצל  אליו שתהיה מגיעה שהתורה הידיעה בגלל חלישות ו
בא  אינו האחרון שהשליח עד שלוחים, וכמה כמה לאחר
שכל  הפסוקה ההלכה באה כך ועל המשלח, בכח

בעצמו. הקב"ה - הבעל מכח באים כולם השלוחים
במלוא  היא הרי לשני, השליחות את מוסר רבינו כשמשה
הלאה  וכן המשלח, כח את גם לו מוסר כי שלימותה,
כאילו  בימינו, התורה את המקבל יהודי ולכן מאה", "אפילו
הקב"ה  - ושונה הקורא ו"כל בעצמו, מהקב"ה אותה קיבל

כנגדו". ושונה קורא
(fh oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

בו.2) מסירה".3)החתומים בעדי הגירושין "שעיקר
החתימה.4) הגט 5)עדי על ויערער הבעל יבוא אפילו כי

אחרים  אנשים או החתימה עדי יבואו הוא, מזוייף לומר
ויקיימוהו. החתימה זהות על ויעידו ידם חתימת המכירים
(לאשרו), לקיימו מצויים שעדים ישראל בארץ ודווקא
וחמישי  שני יום בכל שם קבועים דינים ובתי הואיל

הדין. בבית לדון שהולכות שיירות ומצויות

.·,ÌÏBÚÓ ‰ÈzL¯‚ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿»«…≈«¿ƒ»≈»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ dÏ ‡·e‰L Ë‚Â6Ì‡Â . ¿≈∆»»¿À»ƒ¿«≈¿»»¿ƒ

,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz - ÏÏk ÂÈ„Ú eÚ„B ‡ÏÂ Ìi˜˙ ‡Ï…ƒ¿«≈¿…¿≈»¿»≈≈¿«»»«¿≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ È¯‰L7˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰ „·‡ . ∆¬≈≈»¿…∆∆»««≈¬≈»≈

˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈL ,CÎÈÙÏ .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ»»ƒ∆∆¿»»∆≈¿∆
;BÊÏ BÊ Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡ - BÊ≈∆¡»¿»ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿
‡OpzL È„k d˙B‡ Ï˜Ï˜Ï Ôek˙˙Â ,‡e‰ ÛiÊÓ ‡nL∆»¿À»¿ƒ¿«≈¿«¿≈»¿≈∆ƒ»≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â8. ¿≈»≈««¿»

הבעל 6) דברי מקבלים ואין החתימה, עדי ידי על יאושר
שניים. שהם העדים במקום יחיד, היא 7)שהוא ועדיין

וחתימת  הגט נכונות על מערער והבעל הואיל איש אשת
דבר  שום בזה יודעת אינה עצמה והאשה אושרה, לא העדים
גמורה  איש אשת היא והרי חזקתה על אשה העמד להשיב,

הראשון. ומזה.8)מן מזה ותצא

.‚:BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ô˙˜ÊÁL ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆∆¿»»¿∆
·e ,d˙BÓÁd˙¯ˆÂ ,d˙BÓÁ ˙9d˙¯ˆ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¬»«¬»¿»»»¬ƒ»¿»»»»

‰‡eO10dzÓ·ÈÂ ,¯Á‡Ï11˙·e d˙BÁ‡ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¿»¿«≈ƒƒ¿»¬ƒ»¿»¬»«
dÏÚa12.˙B¯Lk ÌÈLp‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ . «¿»¬»¿»»«»ƒ¿≈

אחד.9) לבעל הנשואות נשים לשתי עכשיו.10)כינוי
(במקום 11) צרתה להיות סופה שמא יראה בעלה, אחי אשת

כל 12)יבום). ואוכלת אמי במקום באה זו שאומרת:
נאמנת  הכלה שאין הדין שהוא אמרו: ובגמרא עמלה.
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לפנים  הפנים ש"כמים הבעל, לבת האב אשת ולא לחמותה
כך  אלה, את שונאות שאלה וכשם לאדם" האדם לב כן

לשונאות. חוזרות השנואות

.„‰ÏÁÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·n‰«≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»
Ò‡ B‡13¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -14‰ÏÁ Ì‡ ÈM‰ ÔÎÂ . ∆¡«¿«¿¿««≈¿≈«≈ƒƒ»»

ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰‡Ó elÙ‡Â .¯Á‡ „Èa BÁlLÓ -¿«¿¿««≈«¬ƒ≈»¿≈»ƒ≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÁÈÏL ˙BOÚÏÂ ¯ÊÁÏ15ÚÈb‰L ÔB¯Á‡‰Â . «¬…¿«¬»ƒ«ƒ¿≈∆¿»«¬∆ƒƒ«

ÏÚ Û‡ ,Ba L¯b˙˙Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B B„ÈÏ Ëb‰«≈¿»¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿»≈««
ÔBL‡¯‰ ˙nL Èt16. ƒ∆≈»ƒ

בשליחותו.13) להמשיך יכול לא 14)שאינו אם אבל
מקפיד. שהבעל שליח, עושה שליח אין נאנס או חלה

בלבד.15) דעת גילוי אלא זה הראשון,16)שאין השליח
כל  ולפיכך הבעל, מכוח אלא באים אינם השליחים שכל
הבעל  מת אם אבל שליחותו, בטלה לא חי שהבעל עוד

כולם. שליחות בטלה

.‰‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈ƒ»¿»¿»
ı¯‡Ï17‰ˆeÁÓ B‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ , »»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆≈»

˙·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ ÁÈÏM‰ ‰È‰ Ì‡ :ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆»»∆ƒ»»«»ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«
ÈÙa :ÌÈL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - B˙ÓÈ˙ÁÂ Ëb‰«≈«¬ƒ»¬≈∆≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»«

ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ18Ì‰ÈÙa dÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿«¿»«∆¿«¿««»ƒ≈»ƒ¿≈∆
.eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ÂÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .Ba L¯b˙˙Â¿ƒ¿»≈¿««ƒ∆≈≈»¿ƒ∆¿≈
ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰ ˙BÓLk ÂÈ„Ú ˙BÓL eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿≈»ƒ¿»«≈

Ô‰Ï ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»∆

עדים 17) לה יזדמנו לא וממילא מצויות שיירות שם שאין
הגט. עדי חתימת שטר 18)לקיים קיום שאין פי על ואף

מן  כי כשניים, השליח נאמן זאת בכל עדים, משני בפחות
שנחקרה  כמי נעשו השטר על החתומים "עדים התורה
הם  וחכמים לזייף) חצוף אדם (שאין דין" בבית עדותם
הקילו  עגונה תקנת ומשום קיום", "עדי להצריך שהחמירו
יחליפו  שלא וכדי עדים, כשני השליח להאמין חכמים
הצריכוהו  - אחד. עד בהם גם להאמין שטרות שאר בקיום
לצורך  נדרש זה שאין פי על (אף נכתב" "בפני גם לומר
תישאר  שלא בגט, מיוחד דין שזהו להודיע הגט) קיום

ישראל 19)עגונה. שרוב "מפני בו, חתמו גויים שמא
אלו  גם ובוודאי גויים" כשמות שמותיהם לארץ שבחוץ
בשמות  נקראים רובם לארץ ובחוץ והואיל הם, ישראל
הם, גויים שמא לחשוש אין ישראל בארץ אף לפיכך גויים,

גויים. בשמות ישראל לקרוא המנהג כן כי

.ÂBa ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÂ „ÓÚÂ ÏÚa‰ ‡a20. »«««¿»«¿ƒ¿≈≈«¿ƒƒ
CÎÈÙÏ21˙BÓ‡ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈLp‰ Û‡ ¿ƒ»««»ƒ∆¿∆∆¡»

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏÂ ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï22. ¿»ƒ≈∆¿«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿»

במקום 20) אחד של דבריו ואין כשניים נאמן השליח כי
לפוסלה.21)שניים. נאמן הבעל ואין שאינן 22)הואיל

אחרי  לערער יוכל לא שהבעל בידען לקלקלה מתכוונות
עדותן.

.ÊÈÙa' ¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL ÔÎÂ¿≈»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»«¿»«
‡·È Ì‡ ,CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆≈»ƒƒ»…

ÁÈÏM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰«««ƒ«¿≈≈«¿ƒƒ¿ƒ≈«»ƒ«
‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k ˙ÚLa „ÓBÚ23‡l‡ dÏ Ô˙pÈ ‡Ï - ≈ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ»≈»∆»

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ Ôk Ì‡24LÈÂ .25˙BÈ‰Ï ÁÈÏMÏ ƒ≈ƒ¿«≈¿»»¿≈«»ƒ«ƒ¿
iwL ‰LÏM‰ ÏÏkÓÂÈÓ˙BÁa Ô˙B‡ eÓ26‡Ï Ì‡Â . ƒ¿««¿»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ…

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - dÏ Ô˙Â Ìi˜˙27Ì‡Â .Ìi˜˙iL „Ú ƒ¿«≈¿»«»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿ƒ
„·‡ .˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡ÏÂ ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿…ƒ¿«≈≈»¿…∆∆»«

.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ëb‰«≈¬≈»≈¿…∆∆

נחתם.23) ובפני נכתב בפני לומר: יכול על 24)שאינו
הגט. עדי חתימת המכירים עדים ויכול.25)ידי

הוא 26) שהשליח ואף דיינים. בשלושה שטרות שקיום
דבר  כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו
וקיום  דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי מדבריהם אלא שאינו

בלבד. מדבריהם אלא אינו אבל 27)שטרות מדבריהם,
מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו
כמי  נעשו השטר על החתומים עדים התורה, מן אבל

דין. בבית עדותם שנחקרה

.ÁÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
‰M‡‰ ‰È‰˙ ‡lL È„k ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa 'ÌzÁ∆¿«¿»»»∆¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ»

BÓi˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ28ÔÈ‡L ÈtÓ .¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚa‰ ‡B·È Ì‡ ¿ƒ»¿«¿ƒ»«««ƒ«¿≈ƒ¿≈∆≈
‰ˆeÁa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÓi˜Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ı¯‡Ï29. »»∆

הגט.28) עדי חתימת מצויות 29)לאשר שיירות שאין
שיירות  שמצויות מדינה, באותה למקום ממקום ואפילו שם.
בבתיהם  רב זמן מתעכבים האנשים ואין הואיל - ביניהם
מכירים  אינם בסחורתם, וטרודים לשם מפה נודדים אלא

שביניהם. חתימות

.ËBa ¯Ó‡pL ‰Ê ËbL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·‰L ÏÚa««∆≈ƒ¿»»¿»∆≈∆∆∆¡«
ÛiÊÓ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'30.ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿À»¬≈∆»≈

·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡L „Á‡ ÏL ÂÈ¯·„ eÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ¿»»∆∆»∆»«¿»«ƒ¿«
BnÚ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ¯eÚ¯Ú ˙BÁ„Ï ‡l‡ 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«∆»ƒ¿ƒ¿«««∆≈ƒ
‡Ï B˙B‡ ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌB˜Óa Ï·‡ ,‰È‡¿̄»»¬»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒƒ…

e‰eÈÓ‡‰31. ∆¡ƒ

היה 30) לא בגט הכתוב יום שבאותו עדים שהביא כגון
העדים  חתימת ראה לא וממילא מקום באותו כלל השליח

העיד. לשליח.31)ושקר

.ÈÔÈqp‰Â Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯‰p‰32ÏB„b‰ ÌiaL33: «¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈ƒ∆«»«»
ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÌeÁz‰ CB˙aL∆¿«¿∆∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¿∆∆

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
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.‡Èı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓ˙ÁÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a B·˙kL Ëb36 ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈«¬»¿»»»∆
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ -37B·˙k . »ƒ∆…«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÓ˙ÁÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa38CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿»»»∆«¬»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ
'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ39. «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«

ישראל.36) בארץ ונתנו בחוץ 37)וחזר נחתם שהרי
ישראל.38)לארץ. בארץ נתנו הולך 39)וגם שהכול

החתימה. מקום אחר

.·ÈBlk ÌzÁÂ ,ÂÈÙa Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ·zÎ40- ÂÈÙa ƒ¿«ƒ¿»«≈¿»»¿∆¿«À¿»»
·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰ ÔBL‡¯‰ B˙ˆ˜Ó Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¬≈∆≈¿»«ƒ¿«
˙Á‡ ‰hL ‡l‡ Ba ·zÎ ‡Ï elÙ‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e41 ¿»«∆¿«¬ƒ…ƒ¿«∆»ƒ»««

ÒBÓÏew‰ ÏB˜ ÚÓL elÙ‡Â ,ÂÈÙa42eÓ˙ÁÂ ,·˙Bk ¿»»«¬ƒ»««¿≈¿»¿
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»»¬≈∆≈¿»«ƒ¿«¿»«
˙‡ ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ˜eMÏ ¯ÙBq‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .'ÌzÁ∆¿«¿≈ƒ»»«≈«¿»«¿ƒ¿ƒ∆
ÌLÏe ,BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ¯Á‡ ‡nL LLBÁ BÈ‡ - Ëb‰«≈≈≈∆»«≈¿»¿»«¿≈
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓB‡ ‡l‡ ,B·˙k ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆¿»∆»≈¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ43. ∆¿«

העדים.40) שני רש"י 41)כלומר: ולדעת אחת, שורה
והתאריך, האשה האיש, שם שבה שורה לאותה הכוונה
לשורה  הכוונה התוספות ולדעת ועיקרו. הגט תורף שזהו
לשמה, לכתבו שהתחיל שמכיון הגט, שבנוסח הראשונה

לשמה. לכתבו סיימו אינו 43)העט.42)בוודאי זה וכל
את  השליח שיראה צריך בחתימתו אבל הגט, בכתיבת אלא
ועדות  העיקר היא החתימה שעדות כולה, העדים חתימת

גזירה. משום אלא אינה הכתיבה

.‚ÈÈÙa ,ÌzÁ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡»«¿»«ƒ¿«¬»…¿»«∆¿«¿»«
„Ú Ì˙ÁÂ Blk ·zÎ ÈÙa ,·zÎ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ ÌzÁ∆¿«¬»…¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«À¿»«≈
ÈM‰ „Ú‰ ‡e‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈM‰ „Ú‰ ‡Ï Ï·‡ „Á‡∆»¬»…»≈«≈ƒ¬ƒ»»»≈«≈ƒ
Ì‡Â .dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈¿»»¿««»ƒ»≈»¿ƒ

ÂÈÙa Ì˙Á ‡lL ÈM‰ „Ú‰ ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰44- ≈ƒ¿«≈«»≈«≈ƒ∆…»«¿»»
e„ÈÚ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .dÏ Ô˙pÈÂ ¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿ƒ»≈»¿≈»ƒ«ƒ≈ƒ

Lk ‰fL ÈM‰ „Ú‰ ·˙k ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈL¯45. ¿«ƒ¬≈ƒ«¿«»≈«≈ƒ∆∆»≈

חתימתו.44) מכירים הראשון 45)שהם חתימת על שהרי
חתימת  ועל כשניים, נאמן והוא חותם שראהו השליח העיד

עדים. שני ישנם השני

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ e‡È·‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ≈¿»»»∆««ƒ
Ì‰Ï B˙e ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎ ‡lL∆…ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»»∆
‰È‰˙Â dÏ ÔÈ˙B el‡ È¯‰ ,BzL‡Ï BzÏ ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ»¿ƒ¿∆
Û‡ ‰Ê Ë‚a ¯Ú¯ÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ È¯‰L .˙L¯‚Ó¿…∆∆∆¬≈≈«««»¿«¿≈¿≈∆«

ÂÈ„Ú Ì‰ ÂÈÁeÏL È¯‰L ,Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46. «ƒ∆≈¿À»∆¬≈¿»≈≈»
BÊ È¯‰ - ‰L¯b˙ eÈÙa :ÌÈM‰ e¯Ó‡ el‡L∆ƒ»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿»¬≈

.Ëb ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó¿…∆∆««ƒ∆≈»≈

נגד 46) נאמן אינו שלחתים לא ויאמר יערער ואפילו
שניהם.

.ÂË˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«≈≈ƒ««
Ì‰ÈL È„È47È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿≈∆¬»ƒ≈«≈≈ƒ««¿≈

Ì‰ÈL48eÈÙ·e ·zÎ eÈÙa :¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ - ¿≈∆¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿«¿»≈
¯Á‡‰Â '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒ»«∆»¿»«ƒ¿«¿»«≈
eÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL elÙ‡Â ,'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡≈¿»«∆¿««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‡ˆBÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - 'ÌzÁ ÈÙa' ¯ÓB‡ „Á‡Â '·zÎƒ¿«¿∆»≈¿»«∆¿«ƒ¿≈≈
Ìi˜˙iL „Ú dÏ Ô˙pÈ ‡Ï ,Ì‰ÈL È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈¿≈∆…ƒ»≈»«∆ƒ¿«≈

.ÂÈÓ˙BÁa¿»»

הבעל.47) ידי על שלוחים שניהם נעשו 48)שנעשו שלא
שלוחים. שניהם

.ÊËeÈÙa' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '·zÎ ÈÙa' „Á‡ ¯Ó‡»«∆»¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿»≈
Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk - 'ÌzÁ49, ∆¿«»≈««ƒ∆≈≈ƒ««»»

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙ È¯‰L50. ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»

שלוחים.49) נעשו על 50)שלא  הגט עדי חתימת אושרה
עדים. שני ידי

.ÊÈBÈa dÏ B˙e ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»»∆¿»»≈
dÈ·Ï51dÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈL ÈÙa dÏ B˙pL B‡ , ¿≈»∆¿»»ƒ¿≈¿«ƒ¿…»«»

- ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆ƒ»
¯ÓB‡Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ BÏËB¿ƒ∆»¿≈¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈

'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa52BÏË ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿ƒ…¿»
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙iL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ53. ƒ∆»¬≈∆»«∆ƒ¿«≈¿»»

נחתם,51) ובפני נכתב בפני לאמירתו: ערך אין וממילא
שקיימוהו. שלושה לפנינו אין אינו 52)שהרי אם אבל

וכו', נכתב בפני שניים בפני לומר יכול אינו ממנה נוטל
מרובה. זמן לאחר ולא לנתינה, סמוך שיאמר שצריך

ממנה 53) ליטלו צריך עדיין בחותמיו, נתקיים ואפילו
בעדי  הגירושין שעיקר שניים, בפני לה וליתן ולחזור

מסירה.

.ÁÈÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ dÏ B˙¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
˜zzLpL „Ú 'ÌzÁ54ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È ‰Ê È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈¿»»

dÏ Ô˙pÈ Ck ¯Á‡Â55. ¿««»ƒ»≈»

דיבורו.54) כוח ממנו ניטל מדברי 55)נאלם, ומשמע
ואף  מועיל, אינו וכו', נכתב בפני כותב: אם שאפילו רבינו
האשה  להתיר כתבו מועיל הבעל מיתת שבעדות פי על
... אותו ובדקו שנשתתק "מה לקמן: כמבואר להינשא
על  סומכים ... פלוני שמת וכתב מכוונת דעתו ונמצאה
כאן  אבל עגונה, התרת משום הקילו שם - ותינשא" כתיבתו
שני, שליח ידי על גט לשלוח להודיעו אפשר חי שבעלה
חתימת  לקיים שאפשר מתוך וגם נכתב, בפני לומר שיוכל

ידו. כתב על לסמוך הקילו לא העדים

.ËÈ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚ ‡È·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡Óeq‰«»≈»¿»ƒ≈∆∆»
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿»«ƒ¿«¿»«
‡e‰Lk ÂÈÙa ÌzÁÂ ·zÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .'ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒƒ¿«¿∆¿«¿»»¿∆

Áe˙t56ÈÙa' ‰LÏL ÈÙa ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡nzÒÂ »«¿ƒ¿«»¬≈∆≈ƒ¿≈¿»¿»«
dÏ B˙BÂ 'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ57‰‡È·‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿»«∆¿«¿¿»¿≈»ƒ»∆≈ƒ»

¯ÓBÏ ‰LÏL ‰ÎÈ¯ˆ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚≈∆∆»»»∆¿ƒ»¿»«
ÈÙa e¯Ó‡ ‡lL .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆…»¿ƒ¿≈
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‡e‰ È¯‰L ,˙e„ÚÏ ¯Lk ÁÈÏM‰L ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿«∆«»ƒ«»≈¿≈∆¬≈
eÓiwL ÈLÈÏM‰ ÏÏkÓ ‡ˆÓÂ ÌÈM‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ∆ƒ¿
‡e‰L ¯·„a Ôi„ ‰OÚ „Ú‰L ,ÂÈ¯·„a ‰Ê Ë‚≈∆ƒ¿»»∆»≈«¬∆«»¿»»∆

.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆

וחתימתו.56) הגט כתיבת וראה פקוחות עיניו עוד כשהיו
לא 57) מכירה אינו ואם קול, בטביעת האשה שמכיר והוא

זאת. שהיא לו יאמרו אחרים אם מועיל

.ÎÒ‡ B‡ ÁÈÏM‰ ‰ÏÁ58¯ÓB‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡a - »»«»ƒ«∆¡«»¿≈ƒ¿≈
ÔÈÁlLÓ Ô‰Â ,ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa ‰Ê Ëb :Ì‰Ï»∆≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿≈¿«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔB¯Á‡‰ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .¯Á‡ ÁÈÏL „Èa B˙B‡¿«»ƒ««≈¿≈«»ƒ«»«¬»ƒ

a' ¯ÓBÏÁÈÏL :¯ÓB‡ ‡l‡ ,'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙ «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆»≈¿ƒ«
.ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,È‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

האשה.58) למקום להגיע יכול ואינו

.‡Î˙È·a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ - Ò‡ B‡ ÈM‰ ‰ÏÁ»»«≈ƒ∆¡«∆»ƒ««≈¿≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL :¯ÓB‡ ÔB¯Á‡‰Â .‰‡Ó elÙ‡ .ÔÈcƒ¬ƒ≈»¿»«¬≈¿ƒ«≈ƒ
.ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ .dÏ B˙BÂ ,È‡¬ƒ¿¿»««ƒ∆≈«»ƒ«»ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ?ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ≈ƒƒ¿≈∆»ƒ«
Ëb‰ Ìi˜˙ Ì‡ Ï·‡ .'ÌzÁ ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¬»ƒƒ¿«≈«≈
elÙ‡ ÁÈÏLÏ ÁÈÏL B˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÓ˙BÁa¿»»««ƒ∆¿»»ƒ«¿»ƒ«¬ƒ
È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰L „Ú ÌÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa ‰‡Ó≈»≈»¿≈«¿»«∆ƒƒ««≈¿»»¬≈

¯Lk ‰Ê59¯Ó‡ ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»≈¿««ƒ∆…≈≈«««¿…»«
- Ò‡ B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ,Ò‡z Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlL :BÏ«¿¿««≈ƒ≈»≈ƒ»»∆¡«

BÁlLÓ ‰Ê È¯‰60. ¬≈∆¿«¿

ישראל.59) בארץ גט כמביא זה הרי בחותמיו שנתקיים כל
לאחר.60) שליחותו מוסר אם מקפיד הבעל אין שבוודאי

.·ÎÁÈÏM‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«≈»ƒ∆¿≈«»ƒ«
,ÈÁeÏL ÈBÏt È¯‰ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÔÈc ˙È·a BnÚƒ¿≈ƒ∆»≈»∆¬≈¿ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙa ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…¿»»¿≈«»ƒ«∆»ƒ««≈

‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÂÈÙa ‡lL61. ∆…¿»»¬ƒ≈≈»

הגט 61) לקבלת קבלה שליח לעשות יכולה האשה וכן
לביתֿדין: מודיעה אלא השליח, בפני שלא אפילו דין בבית
לשליח  הים במדינת פלוני את ממנה שאני עדים עלי הוו
עושה  קבלה שליח שאין אלא בעלי. מיד גיטי לקבל קבלה
אינם  ודברים "דברים" אלא לו מסרה שלא כיון שליח,
חוזרים  להיות כוח בדברים אין כלומר, לשליח, נמסרים
שיש  גט לידיו שקיבל הולכה שליח אבל לאחר, ונמסרים

לשליח. משליח ונמסר חוזר גט אותו ממש, בו

.‚Î,‰ÈÙa ÌzÁÂ ·zÎÂ ,BzL‡Ï Ëb Ô˙pL LÈ‡‰»ƒ∆»«≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿«¿»∆»
ÔÈc ˙Èa „Ú ‰ÎÏB‰Ï È˙ÁeÏL z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â¿»«»¬≈«¿¿»ƒ¿»»«≈ƒ
ÈL¯b˙˙Â ‰Ê Ëb CÈÏ ezÈÂ ÁÈÏL e„ÈÓÚÈ Ì‰Â ,ÈBÏt¿ƒ¿≈«¬ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ¿»¿ƒ
ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa' Ì‰ÈÙa ¯ÓBÏ ˙Ó‡ BÊ È¯‰ - Ba¬≈∆¡∆∆«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ62ÁÈÏLÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏËB Ì‰Â , ∆¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«
.ÏÚa‰ ¯Ó‡Ók dÏ BzÏƒ¿»¿«¬««««

וכו'.62) נכתב בפני שתאמר: עד מתגרשת אינה אבל

.„ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‰˙‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»»∆»«««
‰Ê È‡z64dÏ Ô˙ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿«∆¬»ƒ…ƒ¿»»∆»∆»»«»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,dhbƒ»«¬≈«≈≈ƒ««»»≈»¿ƒ»
Ë‚Â ÏÈ‡B‰ ,˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ¯ÓBÏ«¿«¬≈ƒ¿∆¿«¿…∆∆ƒ¿≈

B˙ÎÏ‰k ·e˙k d„ÈaL65Û‡Â .ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰Â ∆¿»»»¿ƒ¿»¿»≈ƒ¬ƒ»»¿«
‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿…
È¯‰L ,B˙B‡ ‰ÙiÊ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ìi˜˙ƒ¿«≈≈¿ƒ»∆»ƒ¿»∆¬≈

dÓˆÚ ÏÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡66ÌÈ„Ú‰L ,„BÚÂ . ≈»¿«¿∆∆««¿»»∆»≈ƒ
Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ Ëb‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰«¬ƒ««≈¬≈≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»

¯Ú¯ÚÓ ÌL ‡‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a67„ÈÓÚ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ«∆¿≈»¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ
‡ˆnÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡Op˙Â B˙˜ÊÁa Ëb‰«≈¿∆¿»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈
B˙B‡ ‡È·iLk ¯Lk ˙˜ÊÁa Ëb‰ „ÈÓÚpL BÓk ;ÛiÊÓ¿À»¿∆«¬ƒ«≈¿∆¿«»≈¿∆»ƒ

ÁÈÏM‰68‰È‡¯ ‡È·iL „Ú B‡ ÏÚa‰ ¯Ú¯ÚiL „Ú , «»ƒ««∆¿«¿≈««««∆»ƒ¿»»
ÏËa B‡ ÛiÊÓ ‡e‰L69el‡ ÌÈ¯·„Ï LeÁ Ì‡L . ∆¿À»»≈∆ƒ»ƒ¿»ƒ≈

ÏÚa‰ ÔziL Ë‚Ï LeÁÏ eÏ ‰È‰ Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»»»»»¿≈∆ƒ≈«««
ÌÈ„Ú ‡nL B‡ ,B˙ Ck ¯Á‡Â BÏha ‡nL eÈÙa¿»≈∆»ƒ¿¿««»¿»∆»≈ƒ
‡nL B‡ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰ È¯‰Â Ba eÓ˙Á ÔÈÏeÒt¿ƒ»¿«¬≈ƒ¿À»ƒ∆»
‰ÊÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe .·zÎ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆≈¿ƒ»∆
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ ÏÚ ep„ÈÓÚ ‡l‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆»«¬ƒ∆«∆¿»«∆ƒ»«

ÁÈÏLÏ ‡Ï LeÁ ‡Ï Ck ,ÏËa ‡e‰L70‰M‡Ï ‡ÏÂ ∆»≈»…»…¿»ƒ«¿…»ƒ»
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰L dÓˆÚ71ÈÈc ÔÈ‡L . «¿»∆«≈≈ƒ««»»∆≈ƒ≈

˙BBÓn‰ ÈÈ„k ÔÈ¯eq‡‰72. »ƒƒ¿ƒ≈«»

נכתב.63) בפני לומר צריכה שליח 64)שהיא רק שתהיה
תנאי  ככל זה תנאי לקיים ועליה דין, בית לפני להולכה

בינו 65)אחר. אלא מסירה בעדי לה נתן לא ואפילו
בו. חתומים ועדים הואיל הוא, כשר גט כן גם לבינה,

שניהם.66) על אסורה הרי אותו שזייפה יתברר אם כי
לזייף.67) חצוף אדם שאינו 68)שאין ישראל, בארץ

ונחתם. נכתב בפני לומר השליח 69)צריך אמר אפילו ואז
בטל. הגט - נכתב שאינו 70)בפני ישראל בארץ המביאו

כלום. לומר הגט 71)צריך משיגיע "אשה אמרו: וכן
הייתה  ואילו בקבלתו, נתגרשה שכבר מתגרשת". לידה
בפני  תאמר אם אפילו אזי בחותמיו, הגט לקיים צריכה

בדבר. נוגעת היא שהרי לה, נאמין לא שבממון 72)נכתב
וכן  לדבריו, ראייה שיביא עד עצמו על נאמן אדם אין
לך  קנויים ונכסי עצמך בו וכתוב גיטו שהביא "עבד אמרו:
שצריך  קנה", לא נכסים שחרורו) על הוא (נאמן קנה עצמו -

שטרות. כשאר לקיימו עדים

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אדם 1) לכל התירה תנאי, על גירושין דין רבינו בו ביאר

גיטה  לה נתן תנאים, בכמה אותה קשר ופלוני, מפלוני חוץ
לפני  לאחר ונישאת תנאי על גירש שלו, שהנייר והתנה

התנאי. שנתקיים

.‡BÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰«¿»≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈
.˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·Îe2ÈËtLÓ ¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿≈
Ìlk ÔÈ‡z‰3ÌLÂ .4- È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L ,¯‡a˙ «¿»ƒÀ»¿»ƒ¿»≈∆«¿»≈«¿«
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קיג oiyexib zekld - miyp xtq - lel` c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡Ï ,Ìi˜˙iL ‰ÚLa ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆¿»»∆ƒ¿«≈…
d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙ ˙ÚLa5ÏÚaÏ LÈ CÎÈÙÏ .6Ïh·Ï ƒ¿«¿ƒ««≈¿»»¿ƒ»≈«««¿«≈

Ëb‰7¯Á‡ È‡z ÏÚ ˙B˙‰Ï B‡ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï B‡ «≈¿ƒ«¿»¿«¿«¿««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«»ƒ««ƒ
B‡ Ëb‰ „·‡ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ≈«««»««≈
˙L¯‚Ó dÈ‡ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ Û¯O8. ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«¿«≈»¿…∆∆

‡Opz ‡Ï ‰lÁzÎÏe9˙‡O Ì‡Â .È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ¿«¿ƒ»…ƒ»≈«∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒƒ»
‡ˆz ‡Ï -10BÓi˜Ï d„Èa ¯‡L ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ;11, …≈≈∆»ƒ≈…ƒ¿«¿»»¿«¿

ÌLÂ .È‡z‰ ÏËa È¯‰L12:dÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,¯‡a˙ ∆¬≈»≈«¿«¿»ƒ¿»≈∆ƒ»«»
Ck È‡z ÏÚ ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆≈«¿»≈««¿«»

CÎÂ13Ck ˙Ó ÏÚ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L B‡ , »»∆»«»¬≈«¿¿…∆∆«¿»»
˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰z ,È‡z‰ Ìi˜˙iLk - CÎÂ»»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ«
‡ÏÂ Ëb‰ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ CÎÈÙÏ .d„ÈÏ Ëb‰«≈¿»»¿ƒ»≈»¿«≈«≈¿…
B‡ „·‡ Ì‡Â .d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰MÓ B‡z ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿»ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿ƒ»«
È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó elÙ‡ ,Û¯Oƒ¿«¬ƒ≈«««…∆∆ƒ¿«≈«¿«¬≈
˙ÚMÓ ‰L¯b˙ ¯·Îe ,B˙BÓ ¯Á‡ È‡z‰ ˙Ói˜Ó BÊ¿«∆∆«¿«««¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«

d„ÈÏ Ëb‰ ˙È˙14ÏÚ Û‡ ‰lÁzÎÏ ‡Op‰Ï dÏ LÈÂ . ¿ƒ««≈¿»»¿≈»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»««
È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt15‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«¿≈¿ƒ∆»

ÏÚa B‡ ÂLÎÚÓa È‡z‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜˙È ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ¿»»«¿«¿≈«¿»¿«
˙Ó16. ¿»

ב.2) ובין 3)הלכה . . . בגירושין ובין בקידושין שבין
ואלו  דברים, ארבעה בתנאי להיות צריך ממון, דיני בשאר
ושיהיה  ללאו, קודם שלו הן ושיהיה כפול, "שיהיה הם:
לקיימו". שאפשר דבר התנאי ושיהיה למעשה, קודם התנאי

הי"ג. שם טו.4)והשווה זו 5)הלכה הלכה מקור
א. עד, הוא.6)בגיטין לאחרים 7)יכול או לאשה לומר

הט"ז. פ"ו לעיל וכמבואר הוא, בטל לאשתי שנתתי גט
מת 8) כבר ואז תנאו, כשיתקיים אלא נגמר הגט ואין הואיל

או  הגט כשאבד וכלֿשכן מיתה, לאחר גט ואין הבעל,
תתגרש? ובמה בעולם, הגט אין התנאי קיום שבשעת נשרף,

שם). ישרף,9)(גיטין, או הגט יבטל או הבעל ימות שמא
למפרע. איש אשת כתב 10)ונמצאת ה"ה, פ"ט לקמן

עד  גומרין ואינן גירושין שם יש תנאי על "שהמגרש רבינו:
בתורת  תחילה לידה הגיע שהרי . . . התנאי שיתקיים
כמו  תצא, לא - התנאי שיתקיים קודם נשאת ואם גירושין,
וסוברים  בזה, רבינו על חולקים רבים אולם שביארנו".
הרי  תנאה קיום לפני ונשאת הואיל תצא, נשאת אם שאפילו
ועי' עליו, נאסרה - בזנות עליה שבא והשני איש, אשת היא

וכסףֿמשנה. זה 11)מגידֿמשנה הרי עמה: שהתנה כגון
לקמן  כמבואר הכלי, ואבד פלוני, כלי לי תתני אם גיטך

טז.12)הכ"ג. גט,13)הלכה יהיה מעכשיו שכוונתו:
דברי  והשווה וברש"י) עד. (גיטין התנאי שתקיימי עלֿמנת

ה"ח. פ"ג זכיה בהל' שם.14)רבינו פג,15)גיטין, שם,
לקיימו  שבידה תנאי וכל עצמה, לקלקל חשודה אינה כי א.
אחרים  ביד תלוי שהוא תנאי אולם שתקיימנו. בטוחים אנו -
ואסורה  יתקיים לא שמא חוששים לקיימו, בידה ואין

בברייתא. א עד, ועיי"ש לכתחילה. ואפילו 16)להנשא
מסירתו, משעת היא מגורשת הבעל, מת או הגט אבד
אמר  (שלא סתם תנאי על למגרש בניגוד לעיל, כאמור

או  הבעל יבטלנו שמא לכתחילה, נשאת שאינה - מעכשיו)
איש  אשת ונמצאת ישרף או הגט יאבד שמא או ימות,

למפרע.

.·ÔÈa ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L ÔÈa ,È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«≈∆»«≈«¿»≈
‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡ ¯Ó‡L17„ÁÈ˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk BzL‡ ÌÚ18ÈÙa ‡l‡ ƒƒ¿»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ¿≈
L elÙ‡Â „·Ú elÙ‡Â .„ÚB‡ d˙ÁÙMÓ ıeÁ ,‰ÁÙ ≈«¬ƒ∆∆«¬ƒƒ¿»ƒƒ¿»»

ÔË˜ da19.Ì‰ÈÙa LnLlÓ ‰LBa dÈ‡L ÈtÓ , ¿»»»ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙ Ì‡L ,Úe„È ¯·c‰Â¿«»»»«∆ƒƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿≈≈ƒ

„Á‡k20Ck ¯Á‡ È‡z‰ Ìi˜˙ elÙ‡ ,21˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿∆»¬ƒƒ¿«≈«¿«««»¬≈»≈
dÏÚa ‡nL ,˙L¯‚Ó22Ëb‰ ÏË·e23¯‡a˙iL BÓk , ¿…∆∆∆»¿»»»≈«≈¿∆ƒ¿»≈

.el‡ ˙BÎÏ‰a24 «¬»≈

לא 17) ואם מגורשת, תהיי זוז מאתיים לי תתני אם כגון
תתגרשי. לא הפנויה,18)תתני עם להתייחד שאסור

וברש"י). עג. (גיטין ב כא, בסנהדרין שם,19)כמבואר
ה"ד. פ"ה, שם כאחד 20)ובתוספתא עדים שני שראוהו

ובכת"י  החדרה. עמו נכנסו לא והם אשתו, עם שמתייחד
עדים. שני בפני לבדה עמה נתייחד ובכת"י 21)התימנים:

"אפילו  הנוסח: של"ד, וויניציאה בדפוס וכן התימנים,
התנאי". שנתקיים קידושין.22)לאחר לשם

גט 23) צריכה ולפיכך זו, בביאה וקידשה כשחזר הראשון,
עג:). (גיטין מספק הם 24)שני "הם הי"ח: פ"י, לקמן

צריך  אינו בביאה המקדש שכל ביאה, עדי הם הם יחוד, עדי
והשווה  ויבעול", בפניהם יתייחד אלא עדים בפני לבעול

הכ"ה. פ"ט, לקמן

.‚e·˙k :¯Ó‡iL ‡Ï ?È‡z ÏÚ Ì„‡ L¯‚Ó „ˆÈk≈«¿»≈»»«¿«…∆…«ƒ¿
zL‡Ï Ë‚ÏÚ dÏ e˙e e·˙k :B‡ ,‰Ê È‡z ÏÚ È ≈¿ƒ¿ƒ«¿«∆ƒ¿¿»«

ÏÚ :Ëb‰ CB˙a ·zÎÈ ‡lL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;È‡z¿«¿≈»ƒ«∆…ƒ¿…¿«≈«
˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt L¯b ‰Ê È‡z25„ˆÈk ‡l‡ . ¿«∆≈≈¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«

ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏÂ ·zÎÏ ¯ÙBqÏ ¯ÓB‡ ?‰OBÚ∆≈«≈ƒ¿…¿»≈ƒ«¿…¿¿ƒ
ÌÏBÚa È‡z ÌeL ‡Ïa ¯Lk Ëb26Ô˙B Ck ¯Á‡Â , ≈»≈¿…¿«»»¿««»≈

˙L¯‚Ó z‡ È¯‰ B‡ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Â Ëb‰ dÏ»«≈¿≈»¬≈∆ƒ≈¬≈«¿¿…∆∆
:ÁÈÏLÏ B‡ Ì‰Ï ¯Ó‡È B‡ .CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Êa»∆«¿»»»»…«»∆¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ ‰Ê Ëb dÏ ez¿»≈∆«¿»»»»

אמרה:25) והתורה גט, של בגופו זכות לו נשארה כן, שאם
ישאר  ולא לבינה, בינו ומבדיל הכורת כריתות" "ספר

ופג.). כא: (גיטין שהוא אגד איזה נמצא 26)ביניהם
פד:). (שם לבינה בינו שיור כל ללא בכשרות, נכתב שהגט

.„Û¯z ·zÎÏ ¯ÓbL ¯Á‡ Ëba È‡z‰ ·˙k27Ëb‰ »««¿««≈««∆»«ƒ¿……∆«≈
,ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜ B·˙kL ÔÈa .¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈»≈≈∆¿»…∆¬ƒ«»≈ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï B·˙kL ÔÈa28B·˙k Ì‡ Ï·‡ . ≈∆¿»¿««¬ƒ«»≈ƒ¬»ƒ¿»
CÎÂ Ck ˙Ó ÏÚ :·˙k elÙ‡ ,Ëb‰ Û¯z Ì„˜29È¯‰ - …∆…∆«≈¬ƒ»««¿»»»»¬≈

ÏL BÙe‚a ˙eÎÊ BÏ ¯‡L È¯‰L ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê∆¿≈≈ƒ∆¬≈ƒ¿«¿¿∆
Ëb30È¯‰ - Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ‰t ÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿≈ƒƒ¿»«∆…∆¿ƒ««…∆¬≈

‰Ê31ÔÈLe¯b ˜ÙÒ32. ∆¿≈≈ƒ

והזמן,27) האשה, האיש, מקום העיקריים, הגט פרטי
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הי"ז. פ"ג לעיל שהוא 28)כמבואר הגט, ועיקר הואיל
(שם). תנאי כל ללא בכשרות נכתב שהוא 29)התורף,

אם  אפילו הגט פוסל שהוא "חוץ" לתנאי בניגוד כשר, תנאי
הבאה. בהלכה כמבואר בפנים, כתבו ולא בפה אמרו

בכתב 30) בין התורף, כתיבת לפני התנאי שהוזכר כל כי
שם, (גיטין מלאה כריתות לשם הגט נכתב לא בעלֿפה, בין

זו.31)וברש"י). וויניציאה: רומי אמנם 32)בדפוס
רבינו  אבל "פסול", גט שזהו אמרו פד:) (גיטין בגמרא
לפי  בלבד, מדבריהם או התורה מן פסול הוא אם מסופק
באמרה: התורה, מן יסוד לו יש בתנאי התלוי זה שפסול
ביניהם  ישאר ולא לבינה בינו הכורת דבר כריתות", "ספר

או שום גט", "אינו חכמים: בו שאמרו "קשר" וכל קשר,
מה  וכל התורה, מן בטל שהוא ודאי בטל" גט זה "הרי
אינו  או התורה מן הוא אם הוא ספק "פסול", בו: שיאמרו
גט" "אינו בפירוש: בו אמרו ולא הואיל מדבריהם, אלא
'תשובות  ובמוספנו ה"א, פ"י לקמן ראה בטל". "גט או:

שם. רבינו'

.‰¯Á‡ ·˙Îa ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰˙‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈ƒ¿»««
Û¯z‰33Û¯z‰ ¯Á‡ ‰t ÏÚ ÔÈa34È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â , «…∆≈«∆«««…∆¿»«»¬≈

‡l‡ :B‡ ,ÈBÏt LÈ‡Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡35 «¿À∆∆¿»»»≈ƒ¿ƒ∆»
‰È‰ Ì‡ :‰Ê È‡z ÏÚ Ëb‰ dÏ Ô˙Â ,ÈBÏt LÈ‡Ï¿ƒ¿ƒ¿»«»«≈«¿«∆ƒ»»

„·Ú B‡ Ì"ekÚ LÈ‡‰ B˙B‡36ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ B‡ »ƒ«∆∆»»∆»ƒ
ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ·‡ B‡ ‰ÈÁ‡Â ‰È·‡ ÔB‚k ,‰Â¯Ú37È¯‰ - ∆¿»¿»ƒ»¿»ƒ»»ƒ»ƒ¬≈

BÏ LiL LÈ‡‰ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk Ëb ‰Ê38da ∆≈»≈¿ƒ»»»ƒ∆≈»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜39ÏÚ Û‡Â ƒƒ««ƒ∆≈«»≈»ƒ¿««

ÔË˜ ‡e‰L Èt40‰Ê ÔÈ‡Â Ëba ¯iL È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ∆»»≈≈∆¬≈ƒ≈«≈¿≈∆
˙e˙È¯k41‰È‰ .42˙BÁ‡ ÏÚa‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,d ¿ƒ»»««¬»∆««ƒ∆

d˙BÁ‡ ˙eÓz Ì‡ ,‰Â¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ÌBi‰«»»∆»ƒ∆¿»ƒ»¬»
dÏ ¯zÓ ‰È‰È43˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -44. ƒ¿∆À»»¬≈»≈¿…∆∆

הגט.33) נתינת בשעת הזכירו לא אינו 34)ואפילו בזה
הלכה  לקמן וכמבואר נתינה, בשעת כן לה שיאמר עד פוסל

לעיל 36)חוץ.35)טז. כמבואר קידושין, בני  שאינם
הט"ו. פ"ד אישות עליהם 37)הל' לה אין אלה כל

נמצא  יב) ד, (שם בערוה" תופסין קידושין ש"אין קידושין,
להם. ראויה אינה פנויה היא שאפילו בגט, שייר שלא

לו".38) "יש התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
קידושין,39) להם ויש ה"ו. פ"א, אישות הל' לעיל המנויים

הי"ד. פ"ד שם שיגדל,40)כמבואר עד קידושין בר ואינו
ה"ז. שם חוץ"41)כמבואר "תנאי וזה א. פה, גיטין

לכל  זה גם התירה שלא הגט, בגוף שייר שהרי בגט, הפוסל
עצמו  בגט אין מנת" "על בלשון: המנוסח תנאי כן לא אדם,
על  עמה שהתנה אלא אדם, לכל התירה שהרי שיור, שום
שהם  תנאים כשאר אלא זה ואין לפלוני, תנשאי שלא מנת

וברש"י). פב. לו.42)(שם התירה לא שהגט פלוני אותו
זה 43) ואין לו, מלהנשא מעכבתה המגרש של שיורו נמצא

נפשט.44)כריתות. שלא ספק א. פה, שם

.ÂÈnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»ƒƒ
,CÈ˙efÓ ıeÁ :B‡ ;ÌÏBÚa ‰zÚ BÈ‡L ,„ÏeiL∆ƒ»≈∆≈«»»»ƒ¿«ƒ
˙eÊÏ Ï·‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z :¯ÓBÏk¿«ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»»¬»ƒ¿

ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ ˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ≈∆ƒ¬≈«¿À∆∆¿»
Ck¯„k ‡lL Ï·‡ ,ı¯‡‰ Ïk C¯„k CÈÏÚ ‡B·iL ÈÓƒ∆»»«ƒ¿∆∆»»»∆¬»∆…¿«¿≈
ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;CÈ¯eq‡a z‡ È¯‰¬≈«¿¿ƒ«ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»
Lc˜˙‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L ,¯ÓBÏk ,¯ËLa Lc˜nÓƒ¿«≈ƒ¿»¿«∆ƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈
˙L‡ ¯eq‡a z‡ È¯‰ ¯ËLa Ï·‡ ,‰‡È··e ÛÒÎa¿∆∆¿ƒ»¬»ƒ¿»¬≈«¿¿ƒ≈∆
˙¯Ù‰Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ;LÈ‡ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¬»«

CÈ¯„45˙eLÈ‡ ÌeL CÈÏÚ ÈÏ ¯‡L ‡Ï :¯ÓBÏk , ¿»«ƒ¿«…ƒ¿«ƒ»«ƒƒ
;ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈÚÏ ÈzL‡ z‡L ,CÈ¯„ ˙¯Ù‰Ó ıeÁ≈¬»«¿»«ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»«¿»ƒ

‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ B‡46Ì‡L ,‰M¯È ÔÈÚÏ B‡ ; ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ¿«¿À»∆ƒ
˜ÙÒ BÊ È¯‰ el‡Ó „Á‡ ÏÎa - ‰pL¯ÈÈ ‰˙Ó≈»ƒ»∆»¿»∆»≈≈¬≈»≈

˙L¯‚Ó47. ¿…∆∆

ואישה 45) יקימנו "אישה יד): ל, (במדבר בה שנאמר
שלא 46)יפרנו". מזה, חוץ דבר לכל ומגרשה כהן, שהוא

יא): כב, (ויקרא אמרה והתורה תרומה, באכילת תיאסר
נמצא  אוכלת, היא קידושיו וע"י בו" יאכל הוא כספו "קנין

וב'תוספות'). שם, (גיטין בגיטו שייר נסתפק 47)זה שם.
להם. נפשט ולא לחכמים

.ÊÔ·e‡¯Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¿≈
dÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÂ48Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : ¿ƒ¿¿»«¿»«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈

,È‡z‰ Ïh· È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿¬≈¿…∆∆∆¬≈ƒ≈«¿«
dÏ Ô¯Èz‰ Ô‰a ‰˙‰L ÌÈL‡‰L49. ∆»¬»ƒ∆ƒ¿»»∆ƒƒ»»

(מגידֿמשנה).48) ואמר שנית, לה ונתנו ממנה ונטלו שחזר
על 49) ואסרה לאלו התירה השניה שבאמירתו אומרים ואין

תמצי  'אם בדרך שנפשטה בעיא פב: (שם העולם כל
לומר').

.ÁdÏ ¯Ó‡50dÈ‡ BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯Ï ˙¯zÓ z‡ È¯‰ : »«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈¬≈≈»
:dÏ ¯Ó‡ .ÔBÚÓL ÏL B‡z Ïha ‡Ï È¯‰L ;˙L¯‚Ó¿…∆∆∆¬≈…ƒ≈¿»∆ƒ¿»«»
Û‡ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ :B‡ ,ÔBÚÓLÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿ƒ¿¬≈«¿À∆∆«

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ51d¯Èz‰ ‡Ï ‡nL . ¿ƒ¿¬≈∆¿≈≈ƒ∆»…ƒƒ»
‡L ‰ÊÂ ;„ÓBÚ B¯eq‡a Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓLÏ ‡l‡¯Ó ∆»¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈¿∆∆»«

B‡ .ÔBÚÓLÏ Û‡ Ì„‡ ÏÎÏ :¯ÓBÏk ,'ÔBÚÓLÏ Û‡'«¿ƒ¿¿«¿»»»«¿ƒ¿
‡e‰Â - 'ÔBÚÓLÏ Û‡' ¯Ó‡L ‰ÊÂ ;ÏkÏ d¯Èz‰ ‡nL∆»ƒƒ»«…¿∆∆»««¿ƒ¿¿
.B‡˙a Ô·e‡¯Ï ‰È‰ CeÓÒ ÔBÚÓML ,Ô·e‡¯Ï ÔÈc‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»

ושמעון.50) מראובן חוץ תחילה לה שאמר ספק 51)זה
פ"י  לקמן מבואר מגורשת, ספק ודין פג.). (שם נפשט שלא

ה"ג.

.Ë¯ÁÓÏe ÈzL‡ z‡ ÔÈ‡ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»¿»««≈«¿ƒ¿ƒ¿»»
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
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.ÈÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈««¿ƒ
˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ -54Ïk B‡ ÈiÁ ÈÓÈ Ïk . ≈≈∆≈∆¿ƒ»¿≈««»

BÈa ˙¯k È¯‰L ;Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt [ÈiÁ] ÈÓÈ¿≈«≈¿ƒ¬≈∆≈∆¬≈»«≈
B˙B‡ ˙eÓiLk ˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡Mz ‡ÏÂ ,dÈ·Ï¿≈»¿…ƒ»≈»∆»¿¿∆»

ÈBÏt55. ¿ƒ

בו.54) קשורה היא חייה ימי הוא.55)שכל כשימות או
מיד  להנשא ומותרת בו, קשורה תהא שלא זמן שיהא נמצא

שם). רי"ד ותוס' (רש"י תנאו תקיים והיא

.‡È„Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ«
Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL56CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL . ¿ƒ¬≈∆≈∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ

˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ57CÎÈÙÏ .58, ¿»≈≈∆¬≈≈∆¿ƒ¿ƒ»
¯Oa ÈÏÎ‡z ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈∆ƒ≈«¿»∆……¿ƒ»»
,Ë‚ BÈ‡ - ÌÏBÚÏ (‰Ê) ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ,ÌÏBÚÏ (‰Ê)∆¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ∆¿»≈≈

Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ;˙e˙È¯k ‰Ê ÔÈ‡L59. ∆≈∆¿ƒ«¿ƒ¬≈∆≈

וגם 56) רשות, עליה לו תשאר לא יום שלשים לאחר שהרי
לא  שמא חוששים אין ולפיכך תנאו, לקיים לה אפשר

בו. זה 57)תעמוד תנאי לקיים בו קשורה היא ימיה שכל
תהיה  אביה ימות שאם ואע"פ וברש"י) ה. (קידושין מחמתו
אביה", "בית עוד נקרא שאינו זה, לבית להכנס מותרת
"כל  לדין דומה זה אין - הי"א נדרים מהל' בפ"ח כמבואר
שהרי  הקודמת, בהלכה הנזכר גט" זה הרי פלוני, חיי ימי
אף  בו להכנס תותר לא עולמית בו להכנס שנאסרה זה בית
מפני  בו להכנס תותר לא אביה ימות אם ואפילו פעם,
(שאינו  נשתנה כשלעצמו שהבית מפני אלא הותר, שהאיסור
תותר  לא עמה שהתנה מה שעל נמצא אביה"), "בית עוד
על  לדין: דומה זה והרי היתר, שום לאיסורה ואין לעולם
(מגידֿ הבאה בהלכה המבואר לפלוני, תנשאי שלא מנת

האומר".58)משנה). "וכן ר"מ: רומי גיטין 59)בדפוס
ב. פג,

.·ÈBÈ‡ - ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ë‚≈»¿»∆∆¿≈»¬≈∆ƒ≈
˙È·Ï ÈÎÏz ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ÈzLz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆…≈¿ƒ¿≈

ÈÎÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,ÌÏBÚÏ CÈ·‡60:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¿»»¿≈««¿ƒ¬»ƒ»«»
È¯‰ - ‰L ÌÈMÓÁ „Ú ÈBÏÙÏ È‡Opz ‡lL ˙Ó ÏÚ«¿»∆…ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ»»¬≈

Ëb ‰Ê61‰˙‰L ÔÓÊ Ïk BÏ ‡Opz ‡ÏÂ .62Ì‡Â . ∆≈¿…ƒ»≈»¿«∆ƒ¿»¿ƒ
Ú¯ÙÓÏ Ëb‰ ÏËa - ˙‡O63¯Lk „Ïe‰ - BnÚ ‰˙Ê . ƒ≈»≈«≈¿«¿≈«»¿»ƒ«»»»≈

ÔÈ‡eOp‰ ÏÚ ‡l‡ ‰˙‰ ‡lL ,¯Lk Ëb‰Â64. ¿«≈»≈∆…ƒ¿»∆»««ƒƒ

אין 60) פלוני, חיי ימי כל אלא נמשך התנאי שאין ואע"פ
הרי  פלוני, ימי כל יין תשתי שלא "עלֿמנת לדין: דומה זה
לשתות  מותרת תהיה שם כי י, הלכה לעיל המבואר גט" זה
אסור  היין שאין נמצא פלוני, בחיי בו שנאסרה יין אותו
ואף  לעולם, בנישואיו נאסרה זו אבל עולם, איסור עליה
לבית  תלכי "שלא בדין: לעיל וכביאורנו לו, תותר לא פעם
ל"עלֿ דומה זה והרשב"א הרמב"ן ולדעת לעולם". אביך
מגורשת  שהיא - פלוני" חיי ימי כל יין תשתי שלא מנת

סכ"ב). קמג, סי' בשו"ע וכן יש 61)(מגידֿמשנה, שהרי
לאיסורה. מיד,62)היתר להנשא מותרת לאחרים אבל

אלא  נישואין אין שהרי לפלוני, תינשא שמא חוששים ואין
פב:). גיטין ('תוספות' עצמה תקלקל לא ובודאי מדעתה,

ממזרים,63) - זה "פלוני" שלפני הקודם מהבעל ובניה
לפלוני  נשאת ואפילו סט"ז). קמג, (סי' בשו"ע כמבואר
בטל  הגט זה, תנאי על שגרשה הראשון בעלה שמת לאחר
נמצא  כן, לא שאם ממזרים. הקודם מהבעל ובניה - למפרע
הרי  חייה ימי כל אלא עולמית פלוני אותו על נאסרה שלא
סוברים  ויש (מגידֿמשנה). לבינה" בינו כרת שהרי גט, זה
גדולות'). ('הלכות תנאו בטל בעלה, שמת שכיון

אין 64) לפלוני לו נישאת אם שגם ואףֿעלֿפי א. פג, גיטין
שלא  התנה, כן דעת על - בטל הגט שהרי כזנות, אלא זה

(מגידֿמשנה). נישואין בדרך תעשה

.‚È˙‡O Ì‡ ,ÈBÏÙÏ È‡OpzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒƒ≈
e¯Ó‡ Ï·‡ .ÌÈ‡z‰ Ïk ¯‡Lk ,Ëb ‰Ê È¯‰ - BÏ¬≈∆≈ƒ¿»»«¿»ƒ¬»»¿

ÌÈÓÎÁ65.¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÈBÏt B˙B‡Ï ‡Ï ‡Opz ‡Ï : ¬»ƒ…ƒ»≈…¿¿ƒ¿…¿«≈
ÔÈ˙B Ô‰ÈL :e¯Ó‡È ‡nL ,‡Opz ‡Ï ÈBÏÙ B˙B‡Ï¿¿ƒ…ƒ»≈∆»…¿¿≈∆¿ƒ

‰ÊÏ ‰Ê ‰zÓa66‡l‡ Ë‚ BÈ‡L ,‡Opz ‡Ï ¯Á‡Ïe ; ¿«»»∆»∆¿«≈…ƒ»≈∆≈≈∆»
‡Ï - ÈBÏt B˙B‡Ï ˙‡OÂ ‰¯·Ú .È‡z‰ Ìei˜a¿ƒ«¿«»¿»¿ƒ»¿¿ƒ…

‡ˆz67- ÈBÏt B˙B‡Ï ‡OpzL Ì„˜ ¯Á‡Ï ˙‡O . ≈≈ƒ»¿«≈…∆∆ƒ»≈¿¿ƒ
ÈMÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆ˙Â ,Ëb‰ ÏËa68. »≈«≈¿≈≈¿«»»«¿≈¿ƒ»≈ƒ≈ƒ

א.65) פד, שם,66)שם (רש"י מזה גדול לעז לך ואין
סב:). שבת חשש 67)וראה ומשום התנאי, נתקיים שהרי

תצא. לא אשת 68)לעז יאמרו שלא עין. מראית משום
הראב"ד  ולדעת ה"ד. פ"י לקמן השווה גט, בלא יוצאה איש
את  להכשיר תקנה יש ה"א) פ"ו, גיטין ה'ירושלמי' (ע"פ
בעלה  שיגרשנה (אחרי פלוני לאותו שתינשא ע"י הוולד
לבעלה  לחזור שאסורה אלא למפרע, הגט ויתקיים השני)
נפסק  וכך הנישואין' מן גרושתו 'מחזיר משום השני,
לפלוני  שתינשא היתה המגרש שכוונת סובר, ורבינו בשו"ע.
לה  ואין הגט בטל - תחילה לאחר כשנשאת ולפיכך תחילה,
רבינו, לדעת מסייעת פד.) (גיטין הש"ס וסוגיית תקנה.

זו. תקנה בה הוזכרה לא שהרי

.„ÈÔÈ‡L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÈlL ¯Èp‰Â Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¿«¿»∆ƒ≈»¿…∆∆∆≈
˙e˙È¯k ‰Ê69‰Ê È¯‰ - ¯Èp‰ ˙‡ ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ; ∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ∆«¿»¬≈∆

Ôz˙Â ,Ëb70. ≈¿ƒ≈

וראה 69) הגט. של הנייר לעצמו שהשאיר [כיון ב. כ, גיטין
ולפי  הט"ז. פ"ה למעלה זה וכעין שם. הרשב"א בחידושי
- שמעון של והנייר גיטך זה הרי לה אמר אם זה, טעם
כריתות. זה והרי כלום, השאיר לא לעצמו שהרי מגורשת,
כלום  לה נתן לא שלו, שהנייר "כיון פירש: שם רש"י אבל

באויר"]. פורחות אותיות בשעת 70)שנמצאו כי שם.
ומתנה  מחזירתו, היא זמן ולאחר שלה, הנייר היה הגירושין

עה:). שם (רש"י מתנה שמה להחזיר עלֿמנת

.ÂË:dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ·‰Ê ÏL ÒË ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««∆»»¿»»¿»«»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙Â .¯Lk - C˙a˙Îe Ch‚ ‰Ê È¯‰71, ¬≈∆ƒ≈¿À»≈»≈¿ƒ¿«¿»¿À»»

ÌÈÏLÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙a˙k È„k Òha LÈ Ì‡ƒ≈««¿≈¿À»»¿ƒ««¿ƒ
d˙a˙k72. ¿À»»

פרעון,71) לשם היתה שהנתינה אומרים, ואין ב. כ, שם
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אלא  בידה", "ונתן בו: שנאמר הגט נתינת חסרה ועדיין
סי' לאהע"ז ופר"ח ט"ז ראה לשניהם, עולה אחת נתינה
זה  שהרי כ:) (שם בחידושיו הרשב"א וכתב ס"ח. קכד,
נתקבלה  שאם כתובתך, ומחלי גיטך התקבלי כאומר:
ואינה  באויר פורח הגט כתב נמצא זה, בטס כתובתה
צורך  אין כי יתכן - (הי"ד) למעלה רבינו [ולדעת מגורשת

גמורה]. כריתות זוהי שהרי מכיסו.72)לכך,

.ÊËÔB‚k ,Ëb‰ Ïh·nL È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«∆¿«≈«≈¿
ÈÓÈ Ïk ÔÈÈ ‰zLz ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL dÏ ‰˙‰L∆ƒ¿»»∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ»¿≈

‰ÈiÁ73ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ ‰È‰zL B‡ ,74, «∆»∆ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡z ¯‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰L B‡75:Û¯z‰ ˙·È˙k Ì„˜ ∆ƒ¿»»∆»¿»¿»ƒ…∆¿ƒ««…∆

- dÏ B˙e B˜ÁÓe ¯ÊÁÂ Ëba ·e˙k B‡z ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿»»«≈¿»«¿»¿»»
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰76È‡z‰ ‰È‰ Ì‡Â ;77‰t ÏÚ78 ¬≈»≈¿…∆∆¿ƒ»»«¿««∆

‡Ïa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ‰pnÓ Ëb‰ ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈«≈ƒ∆»¿≈¿¿»¿…
.¯Lk È‡˙a B‡ ÏÏk È‡z¿«¿»ƒ¿«»≈

יא.73) הלכה לעיל כמבואר גט, אינו 74)שאינו זה שאף
הגט  את פוסלים התנאים אלה וכל ה"ה, לעיל כמבואר גט,
שם. כמבואר התורף, לאחר בו נכתבו אם אפילו

אלא 75) פוסלים אינם והם הגט, מבטלים שאינם הכשרים,
ה"ד. לעיל כמבואר התורף, כתיבת קודם כשהזכירם

התורף,76) הוא הגט, עיקר שהרי א. פה, ודף ב. פד, גיטין
כריתות. זו ואין הגט בגוף זכות לו שנשארה בפסול, נכתב

הבאה.77) בהלכה כמבואר מפלוני", "חוץ של
התורף 78) לאחר זה תנאי התנה אבל לידה, נתינתו בשעת

כמבואר  כשר, גט זה הרי נתינה, בשעת הזכירו ולא בעלֿפה
ב. פד, בגיטין ומקורו ה"ה. לעיל

.ÊÈÏ ¯Ó‡Â BzL‡Ï Ëb Ô˙pL È¯‰ ?„ˆÈkz‡ È¯‰ :d ≈«¬≈∆»«≈¿ƒ¿¿»«»¬≈«¿
Ì‡ ,ÈBÏtÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓe ‰Êa ˙L¯‚Ó¿…∆∆»∆À∆∆¿»»»ƒ¿ƒƒ
˙¯zÓ z‡ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â dÏ B˙e ¯ÊÁÂ ‰pnÓ BÏË¿»ƒ∆»¿»«¿»»¿»«»¬≈«¿À∆∆

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰ :B‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ79ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆ƒ≈¬≈¿…∆∆¿≈
.Ba ‡ˆBik Ïk…«≈

את 79) הרי ויאמר: יחזור אלא ממנה יטלנו לא אם אבל
זכתה מותרת  שכבר הגט, להכשיר יועיל לא אדם, לכל

ומאחר  ה"א. פ"י לקמן כמבואר הכהונה, מן להפסל בגיטה
לה  ויתננו שיטלנו עד לתקנו יכול אינו אותו , קנתה שכבר
ודקדק  פד:). (גיטין ה"ט פ"א לעיל וראה כשרה. נתינה
התנאים  שבשאר ו, ס"ק קמז סי' לאהע"ז שמואל' ה'בית
הזכירם  אם ימיה, כל בשר תאכל שלא כגון הגט, המבטלים
שהרי  לכהונה, אותה פוסלים ואינם הואיל נתינה, בשעת
צורך  אין ה"א, פ"י לקמן וכמבואר התורה, מן בטל הגט
תנאו  שמבטל ויאמר יחזור אלא ממנה, זה גט וליטול לחזור
כאן, רבינו שדייק וזהו כג, הלכה לקמן כמבואר כשר, והגט

בלבד. "תנאיֿחוץ" אלא מנה ולא

.ÁÈÌÈ˙‡Ó BÏ ÔzzL È‡z ÏÚ BzL‡Ï Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ≈»«ƒ
¯ÊÁÂ ,ÊeÊ80ÌÈ„Ú ÈÙa ¯Á‡ È‡z ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â81 ¿»«¿ƒ¿»»∆»¿««≈ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈ¯·„ eÏha ‡Ï - ÌÈL ÈzL ÂÈ·‡ LnLzL∆¿«≈»ƒ¿≈»ƒ…ƒ¿¿»»
:dÏ ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ∆»ƒƒ∆»¬≈∆¿≈»
- ˙ˆ¯ ,˙LnLÓ - ˙ˆ¯ .ÌÈ‡z‰ ÈMÓ „Á‡ ÈOÚ¬ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»¿«∆∆»»

˙˙B82ÔÓ „Á‡Â ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈∆»ƒ»ƒƒ¿∆»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈB¯Á‡‰83ÔzzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ . »«¬ƒƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ¿»»∆»∆ƒ≈

BÏ ÔzzL ÌÈL ÈÙa ‰˙‰Â ¯ÊÁÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ»«ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ∆ƒ≈
ÌÈ˙‡Ó ÏL È‡z‰ Ïha ¯·k - ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿»ƒ≈«¿«∆»«ƒ

ÊeÊ ˙B‡Ó LÏL ÔzÏ ‰ÎÈ¯ˆe84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ≈¿≈¿≈…«≈»∆

הראשון.80) תנאו שקיימה מסר 81)לפני שכבר אחרי
או  להוסיף יכול זאת ובכל הראשון, תנאו עם לידה הגט

מנת" "על התנה לא כי תנאו, יהיה",לשנות "אם אלא
זמן  כל אחר, תנאי על להתנות "שיכול ה"א לעיל כמבואר
לידה". הגט שהגיע אע"פ הראשון התנאי נתקיים שלא

א.82) עו, שבתנאי 83)גיטין העדים מן אחד כלומר,
מצטרפים  אינם השני, שבתנאי העדים מן ואחד הראשון,

זה. בגט תנאי שהיה בתנאו 84)להעיד נתכוין ודאי כאן
הם  אחד בענין שניהם שהרי הראשון, תנאו את לעקור השני

שם). (גיטין,

.ËÈ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰Ê ¯·„ ‰OÚzL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆«¬∆»»∆¿»¬≈∆
.‰OÚz ÔÓÊ ‰nk L¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈ L¯ÙÓkƒ¿»≈∆»ƒ¿…≈≈«»¿««¬∆
ÈnÚ ÈOÚzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆«¬ƒƒƒ
˙Ó ÏÚ ,‡a‡ ˙‡ ÈLnLzL ˙Ó ÏÚ ,‰Î‡ÏÓ¿»»«¿»∆¿«¿ƒ∆«»«¿»
Ì‡ B‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰˙OÚ Ì‡ ;Èa ˙‡ È˜ÈzL∆»ƒƒ∆¿ƒƒ»¿»ƒ¿»»ƒ
„Á‡ ÌBÈ Ba ‰˜È‰L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰LnLƒ¿»∆»ƒ∆»∆≈ƒ»¿∆»
‰Úa¯‡ CB˙a ‡e‰Â ,Ba ˜BÈ Ôa‰L ÔÓf‰ CB˙a¿«¿«∆«≈≈¿¿«¿»»

L„Á ÌÈ¯OÚÂ85ÂÈ·‡ ˙Ó B‡ Ôa‰ ˙Ó .Ëb ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ…∆¬≈∆≈≈«≈≈»ƒ
Ë‚ BÈ‡ - LnLzL B‡ ˜ÈzL Ì„˜86. …∆∆»ƒ∆¿«≈≈≈

מאכלות 85) הל' וראה הכ"ו. פי"א לקמן כמבואר ללידתו,
ה"ה. פ"ג ואינה 86)אסורות התנאי, נתקיים לא שהרי

וראה  עה:), (גיטין ואניקהו הבן לי תן לומר: יכולה
זה  הרי שלדעתם הבן, מת דיבורֿהמתחיל שם ב'תוספות'
והרי  צרכו, כדי להרויח אלא לצערה זה נתכוין שלא גט,

לכך. הוצרך לא

.ÎÈLnLz B‡ Èa ˙‡ È˜ÈzL ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡»«»«¿»∆»ƒƒ∆¿ƒ¿«¿ƒ
.L¯tL ÔÓf‰ ˙ÓÏLÓ BÊ È¯‰ - ÌÈL ÈzL È·‡ ˙‡∆»ƒ¿≈»ƒ¬≈«¿∆∆«¿«∆≈≈
ÔÈ‡ :·‡‰ ¯Ó‡L B‡ ,ÔÓf‰ CB˙a ·‡‰ B‡ Ôa‰ ˙Ó≈«≈»»¿«¿«∆»«»»≈
Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÈLnLzL ÈBˆ¿̄ƒ∆¿«¿≈ƒ≈≈∆¬≈…ƒ¿«≈

È‡z‰87.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿«¿≈…«≈»∆

לא 87) והרי לצערה, זה נתכוין מסויים, זמן ופירש הואיל
ובר"ן). שם, (גיטין תנאו נתקיים ולא נצטערה

.‡ÎÓ ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL ˙ ¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰˙ :ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ»¿»¿¿ƒ

BzÚcÓ88dÈ‡ - ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ«¿¬≈¿…∆∆¿««¿ƒ≈»
˙L¯‚Ó89Ïa˜Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â BÁ¯k ÏÚa BÏ ‰˙ . ¿…∆∆»¿»¿«»¿¿≈∆¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -90BzÚcÓ ÔzzL „Ú ,91¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈∆≈»«∆ƒ≈ƒ«¿»«¿»«
dÈ‡ - CÏ ÔÈÏeÁÓ Ô‰ È¯‰ :ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a dÏ»¿«¿ƒ¬≈≈¿ƒ»≈»

È‡z‰ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙L¯‚Ó92ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó . ¿…∆∆∆¬≈…«¬»«¿«≈¿¿ƒ
ÏÈ‡B‰ - ÌBÈ93‰˙ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ eÓÏLÂ94, ƒ¿»¿«¿ƒ¿…»¿»

.˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆
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ãycew zegiyn zecewpã

i`pzd dyrp `l ixdy ,zyxebn dpi` jl oilegn od ixd"
."'ek

והוא  הגירושין, במעשה פוגע ואינו מחליש אינו התנאי
בראשית  מעשה עם הקב"ה שהתנה למה במהותו דומה
לאו  ואם מתקיימין, אתם התורה את מקבלים ישראל "אם
על  המדרש כמאמר ובוהו", לתוהו אתכם מחזיר אני
מתן־ ואחר יראה בתחילה ושקטה", יראה "ארץ הפסוק
את  לבטל אמנם יכול התנאי ששם וכשם שקטה, תורה
המעשה, עצם על נוסף עניין הוא אבל הבריאה, מעשה
הנ"ל  התנאי גם כך כלום, חסר אינו עצמו והמעשה
המעשה  יתבטל התנאי יתקיים לא שאם שאף בגירושין
את  המבטל שני דבר כמו זה הרי מכל־מקום מעיקרא,
כל  בשלימותו עומד כשלעצמו הגירושין ומעשה המעשה,

התנאי. נתמלא לא עוד
(47 dxrd 192 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

אומרים 89)בהסכמתו.88) ואין התנאי, נתקיים לא שהרי
עד:). (גיטין בלבד לזרזה אלא זה נתכוין לא

תצא.90) לא נשאת ואם תנשא, לא ולכתחילה מדבריהם.
הסוברת 91) דיעה לאותה לחוש יש איש אשת באיסור כי

ולפיכך  נתינה. אינה - כרחו בעל נתינה שם) (גיטין,
השניה  כדיעה לפסוק יש הדין מן אבל תינשא, לא לכתחילה
ולפיכך  נתינה, שמה בעלֿכרחו נתינה הסוברת: עה.) (שם
ה"ז. פי"ב, ויובל שמיטה הל' והשווה תצא, לא נשאת אם

אם 92) אבל עד:). (שם נצטערה ולא לצערה נתכוין שהרי
הלכה  בסמוך כמבואר מגורשת, זה הרי לגמרי התנאי ביטל

(מגידֿמשנה). אינן.93)כג אלו תיבות התימנים, בכת"י
בהלכה 94) כמבואר ליתן, יכולה אינה וליורשיו בחייו,

הבאה.

.·ÎÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ
dÈ‡ - ÔzzL Ì„˜ ˙Óe ,ÔÓÊ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿…»«¿«≈…∆∆ƒ≈≈»
ÔzzL ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡lL ,ÂÈL¯BÈÏ ÔzÏ ‰ÏBÎÈ¿»ƒ≈¿¿»∆…ƒ¿»»∆»∆»∆ƒ≈

BÏ95ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L ,Ëb‰ ÏË· ‡ÏÂ .96,CÎÈÙÏ . ¿…»≈«≈∆¬≈…»«¿«¿ƒ»
È¯‰ - ˙eÓiL Ì„˜ Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««≈ƒ¿«…∆∆»¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ97¯ÊÏ98ıÏÁzL „Ú99. …ƒ»≈¿»«∆«¬…

א.95) עד, התנאי 96)גיטין שיתקיים שאיֿאפשר אע"פ
הכסף  לנתינת זמן קבע ולא הואיל אולם הבעל, מת שהרי
זמן", לה ל"קבע בניגוד בפועל, יבוטל שהתנאי איֿאפשר
רבינו  ולמד בפועל. התנאי נתבטל בזמן נתנה לא אם שאז
זה  "הרי הי"א): פ"ט ולקמן עו: (גיטין שאמרו ממה זה דין
חודש, עשר שנים ועד מכאן באתי לא אם מעכשיו גיטך
לא  . . . שיבוא שאיֿאפשר אע"פ חודש. י"ב בתוך ומת
- התנאי" כשיתקיים חודש י"ב אחר עד יבם במקום תנשא
מגורשת  אינה להתבטל, לתנאי ואיֿאפשר שמת שאע"פ הרי
"כשיתקיים  חודש י"ב אחר עד יבם במקום גמורים גירושין

(מגידֿמשנה). בפועל" שהרי 97)התנאי דחוק, הלשון
לא  לפיכך שימות, קודם הגט ואבד הואיל הנותנת' 'היא

סי' (אהע"ז ה'טור' וגירסת שתחלוץ, עד יבם במקום תנשא
תינשא" ולא מספק מגורשת זו "הרי רבינו: בדברי קמג)
ליתא. "מספק" ותיבת תימן, בכת"י גוונא וכהאי

אח.98) הבעל התנאי 99)כשהניח נתקיים לא שהרי
"לא  שהרי יכולה, אינה ולהתייבם ליבום, היא זקוקה ועדיין
מתייבמת, ולא וחולצת מגורשת כספק היא והרי הגט", בטל

ה"ז. פ"ו וחליצה יבום הל' השווה

.‚ÎB‡ ÈBÏt ÈÏk ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
,·‚ B‡ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ „·‡Â ,ÈBÏt „‚a∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆ƒ¿«
„Ú ,Ë‚ BÈ‡ - ÂÈÓ„a ÊeÊ ÛÏ‡ BÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿»∆∆¿»»≈≈«

BÓˆÚ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ ÔzzL100B‡ ,101„Ú ∆ƒ≈¿ƒ∆∆«¿«
È‡z‰ Ïh·iL102. ∆¿«≈«¿«

בהחזרת 100) לצערה אלא זה נתכוין שלא ב. עד, גיטין
סי' בשו"ע גם (הובאה שם הרא"ש ולדעת עצמו. הבגד
גט. זה הרי דמיו בקבלת מתרצה הבעל אם ס"ו), קמג,

אינה.101) זו תיבה (ר"מ), רומי שיאמר:102)בדפוס
וליטלו  לחזור צריך ואינו תנאי. שום בלא גיטך זה הרי

יז. הלכה לעיל בביאורנו כמבואר ממנה,

.„ÎÌ„˜ ¯Á‡ dLc˜Â È‡z ÏÚ ‰L¯b˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿»«¿«¿ƒ¿»«≈…∆
,˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL∆ƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈¿À∆∆

Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â103‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈≈»¿ƒ»
da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈMÓ Ë‚104Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ≈ƒ∆¬≈≈ƒƒ¿ƒ»¬»ƒ

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - Ëb‰ ÏË·e È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ˙‡Oƒ»¿…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈¿ƒ»≈
ÈMÓ105e¯‡aL BÓk ,106. ƒ≈ƒ¿∆≈«¿

לא 103) עליה שהתנה כגון בפועל, התנאי ביטול ע"י
קצוב  זמן תוך זה דבר שתעשה או ועשאתו, זה דבר לעשות
לקיימו, בידה שעדיין תנאי אבל עשאתו. ולא הזמן ועבר
למפרע, מגורשת היא הרי התנאי תקיים ואם תלוי, הדבר

השני. קידושי בה תפסו היא 104)וממילא איש שאשת
שמותרת  ומובן איש. באשת תופסין קידושין ואין מראשון,
אשת  יאמרו שמא חוששים "ואין הראשון לבעלה לחזור
היה  תנאי יאמרו - נשאת שלא כיון גט, בלא יוצאה איש
ה"ו). פ"י לקמן רבינו (מדברי נתקיים" ולא בקידושין

גט,105) בלא יוצאה איש אשת יאמרו שלא מדבריהם,
לענין  ב פח, ביבמות כמבואר שניהם, על נאסרה וממילא
הש"ס  משוה ב צא, ושם ונשאת, בעלך מת לה שאמרו אשה
השווה  ונשאת", בעלה "מת לדין בטל", בגט "נשאת דין

ה"ד. פ"י יג.106)לקמן הלכה לעיל

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע,1) שכיב גט בגירושין, תנאי דיני המשך רבינו בו ביאר

שליחות. בגט, העדים חתימת

.‡Úe·˜ ÔÓÊ ¯Á‡Ï BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰2BÊ È¯‰ - «¿»≈∆ƒ¿¿««¿«»«¬≈
È‡˙Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰Â .Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiLk ˙L¯‚Ó¿…∆∆¿∆«ƒ««¿«∆»««¬≈∆∆ƒ¿«
ÚÈbiLk ˙L¯b˙Ó ‡È‰L - È‡˙Ï ‰ÓBc .È‡z BÈ‡Â¿≈¿«∆ƒ¿«∆ƒƒ¿»∆∆¿∆«ƒ«
È¯‰ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰L - È‡z BÈ‡Â ;Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»«¿≈¿«∆«¿»≈«¿«¬≈

L¯‚3ÔÓf‰ B˙B‡ ÚÈbiL „Ú L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,4. ≈≈¿∆¬«ƒ…≈≈«∆«ƒ««¿«
B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ,CÎÈÙÏ5‰ÊÂ , ¿ƒ»«¿»≈«¿«»ƒƒ¿…¿»¿∆
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B¯·c ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡6ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏ ‡ÏÂ , ≈»ƒƒ¿…¿»¿…ƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ
e¯‡aL7. ∆≈«¿

שלשים 2) לאחר אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה לה: שאמר
שאינם 3)יום. אלא גירושין, בתורת לידה גט שהגיע

התנאי. שיתקיים עד לידה 4)נגמרים גט הגיע שלא
כהגדרת  שקבע, הזמן עד פקדון בתורת אלא גירושין בתורת

ה"ה. בסמוך קיים 5)רבינו הגירושין ומעשה הואיל
עד  לבטלו, יכול בלבד דיבור שהוא התנאי אין בפועל,
אין  כי כחוק, התנאי משפטי בכל וממולא כפול שיהיה

מעשה. מבטל על 6)דיבור דיבור אלא כאן ואין הואיל
התנאי  דבר שיהא הוא בדין לחול, העתידים גירושין
דיבור. מבטל דיבור כי כפול, שאינו אףֿעלֿפי מבטלו,
מודים, "הכל ה"ג: פ"ג קידושין ב'ירושלמי' הדברים ומקור
ירדו  מקודשת), (תהיי גשמים שירדו לאחר אמר: שאם
שלא  ואע"פ מקודשת", אינה לאו ואם מקודשת, גשמים
לאחר  מגורשת את הרי לה: אמר אם והואֿהדין תנאו. כפל

ה"אֿב.7)זמן. פ"ו אישות הל' לעיל

.·‡ÏÂ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈¿…
˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‡l‡ Ba ÈL¯b˙zƒ¿»¿ƒ∆»¿««¿ƒ≈»¿…∆∆

ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‡l‡8„·‡ B‡ ∆»¿««¿ƒ¿ƒ≈«««»«
˙L¯‚Ó dÈ‡ - ÌÈLÏL CB˙a Û¯O B‡ Ëb‰9. «≈ƒ¿«¿¿ƒ≈»¿…∆∆

חמה 8) לכשתצא גיטך זה עו:): (גיטין שאמרו כמו
מיתה. לאחר גט שאין גט, אינו בלילה, ומת מנרתיקה

שיהיה 9) צריך יום, שלשים לאחר אלא חל הגט ואין הואיל
א. עד, גיטין והשווה זמן. באותו קיים

.‚ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa ezÁÈp‰Â ‰ÎÏ‰10B‡ ·‚Â , »¿»¿ƒƒ«¿ƒ≈¿»«ƒ¿ƒ¿«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÌMÓ „·‡11,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - »«ƒ»¿««¿ƒ¬≈¿…∆∆

‰„ÁÈÂ Ba ˙L¯b˙nL ÌBia Ìi˜ Ëb‰ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰12 ƒ¿»»«≈«»«∆ƒ¿»∆∆¿ƒ¬»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ BÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡13˙eL¯ ÈcvL , ¿»∆≈¿»«ƒ∆ƒ≈¿

ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÔÈ‡ ÌÈa¯‰14. »«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

ולהתחכך 10) שם לעבור אדם בני דרך שאין לכתלים, סמוך
וברש"י). פו: (כתובות סי'11)בכתלים (אהע"ז ה'טור'

יום, ל' בסוף הרבים רשות בצדי הגט "הניחה הביא: קמו)
יום". ל' לאחר משם קבעה.12)ונגנב הקצתה,

והריהו 13) המקנה, מידי חפץ בו לקנות הוא ראוי זה ומקום
בר  מונח לקנין 14)שותה.כאילו הראוי מקום שאינה

הגט  אפילו ולפיכך ה"ה. פ"ב מכירה בהל' כמבואר משיכה,
אינו  שהרי מגורשת, אינה - בו שמתגרשת ביום קיים

ה"ט. מכירה מהל' בפ"ב וראה שם). (כתובות, ברשותה

.„L¯‚Ó ÔÈ„k BÈc - ‰OÚÓa ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«≈ƒ¿«¬∆ƒ¿ƒ¿»≈
Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡««¿«≈«¿∆»«»ƒ»¬≈∆ƒ≈
BÊ È¯‰ - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÈzzL „Ú Ba ÈL¯b˙z ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
‡ÏÂ ,B‡z ÏtÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔzzL ¯Á‡ ˙L¯b˙Óƒ¿»∆∆««∆ƒ≈¿≈»ƒƒ¿…¿»¿…
ÏÚ L¯‚ ‡Ï È¯‰L .e¯‡aL ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ¯‡LÏƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ∆≈«¿∆¬≈…≈≈«
ÔÈLe¯b‰ ‰Ïz ‡l‡ ,‰Ê L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,È‡z¿«∆»¬«ƒ…≈≈∆∆»»»«≈ƒ

L¯b˙z Ck ¯Á‡Â CÎÂ Ck ˙iOÚa15. «¬ƒ«»»»¿««»ƒ¿»≈

"לאחר 15) ה"ג): פ"ג (קידושין הנ"ל ה'ירושלמי' כדברי

ואם  מקודשת, גשמים ירדו - מקודשת) (תהיי גשמים שירדו
תנאו. לכפול צריך שאינו הרי מקודשת". אינה לאו

.‰ÔÓÊ Ú·wL ‰ÊÏ È‡z ÏÚ L¯‚Ó‰ ÔÈa ‰Óe«≈«¿»≈«¿«¿∆∆»«¿«
ÏÚ L¯‚Ó‰L ?‰OÚÓa Ô‡Ïz B‡ ÔÈLe¯bÏ- È‡z «≈ƒ¿»»¿«¬∆∆«¿»≈«¿«

.È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡Â ,ÔÈLe¯b ÌL LÈ≈»≈ƒ¿≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈«¿«
Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰L¯b˙ - È‡z‰ Ìi˜˙iLk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿»¿»ƒ»»«≈
¯ÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,d˙eL¯a BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ìi«̃»««ƒ∆≈ƒ¿»¿≈»¿ƒ»«¬…
,È‡z‰ Ìi˜˙pL ¯Á‡ d˙eL¯a B˙BÈ‰Ï B‡ BÏhÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««∆ƒ¿«≈«¿«
˙‡O Ì‡Â .ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‰lÁz d„ÈÏ ÚÈb‰ È¯‰L∆¬≈ƒƒ«¿»»¿ƒ»¿«≈ƒ¿ƒƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‡ˆz ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙iL Ì„˜16. …∆∆ƒ¿«≈«¿«…≈≈¿∆≈«¿
ÚÈb‰ ‡Ï - ‰OÚÓa B‡ ÔÓÊa ÔÈLe¯‚ ‰ÏBz‰ Ï·‡¬»«∆≈ƒƒ¿«¿«¬∆…ƒƒ«
„Ú ÔB„wt ˙¯B˙a ‡l‡ ,ÔÈLe¯b ˙¯B˙a d„ÈÏ Ëb≈¿»»¿«≈ƒ∆»¿«ƒ»«
,CÎÈÙÏ .‰OÚn‰ ‰OÚzL „Ú B‡ Ú·wL ÔÓf‰«¿«∆»««∆«¬∆««¬∆¿ƒ»

d˙eL¯a Ëb‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk17B‡ , ¿∆ƒƒ««¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»
Ba B˙B‡ ‰„ÁiL ÌB˜na ‰È‰iL B‡ ,epÏh˙Â ¯ÊÁz«¬…¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆«»∆ƒ¬»

d˙eL¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡18Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk , ««ƒ∆≈¿»¿∆≈«¿¿««»
B‡ Ú·wL ÔÓf‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˙‡O Ì‡Â .Ba L¯b˙zƒ¿»≈¿ƒƒ≈…∆∆«ƒ««¿«∆»«
‡ˆz - ÔÈLe¯b‰ Ba ‰ÏzL ‰OÚn‰ ‰OÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆««¬∆∆»»«≈ƒ≈≈
ÔÈ‡Â ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈∆¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈

ÌL Ô‡k19ÔÈLe¯b20. »≈≈ƒ

שם.16) בביאורנו וראה ה"א. פ"ח, נחשבת 17)לעיל ואז
הזמן. הגעת לאחר עכשיו נתקיימה כאילו הקודמת הנתינה

ועדיין 18) הרבים, כרשות שאינם הרבים, רשות בצדי כגון
ברשות  להניחתו בניגוד הקודמת, מרשותה הגט יצא לא
ופסקה  מרשותה, בה יוצא שלה גמור ממון שאפילו הרבים,
לא  - בידה" "ונתן אמרה: והתורה הקודמת, נתינתו ממילא

הי"ב. פ"א לעיל כמבואר מעצמה, היא בדפוס 19)שתקח
ה"ז  אישות מהל' בפ"ד וראה זו. תיבה חסרה וויניציאה,

מג. הי"א,20)והערה פ"ז אישות הל' לעיל השווה
גירושין, לענין רבינו למד ומשם ב. נט, בקידושין שמקורו

כמבואר לזה, זה הושוו א.ששניהם ה, בקידושין

.ÂÈÏ Èzz ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ „Èa Ëb Ô˙Bp‰«≈≈¿«ƒ¿¿»«»ƒ…ƒ¿ƒƒ
Ëb ‰Ê ÔÈ‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó21‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó z‡ ÔÈ‡ B‡ »«ƒ≈∆≈≈«¿¿…∆∆¬≈∆

ÏÏk L¯‚ ‡Ï22ÈeÏz ‡ÏÂ È‡z ÏÚ ‡Ï ,Ëb Ô‡k ÔÈ‡Â , …≈≈¿»¿≈»≈…«¿«¿…»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰OÚÓa¿«¬∆¿≈…«≈»∆

גיטך.21) זה הרי לה: אמר אם 22)ולא שמשמעו אע"פ
(ראה  הן" שומע אתה לאו ש"מכלל מגורשת, תהיה תתן
מגורשת" את "הרי בפירוש אמר שלא כל - א) לו, שבועות
אמרו  וכן איש, אשת איסור חומר משום מגורשת, אינה -
לרבי  אית מקום "בכל ה"ג): פ"ג, (קידושין ב'ירושלמי'
חומר  . . . ליה לית וכאן הן, שומע אתה לאו ממשמע מאיר

בעריות". הוא

.Ê‡lL B‡z ÔÈÚ ‰È‰ÈÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ï ‰ˆB¯‰»∆¿»≈«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»∆…
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú L¯b˙z23‰Ê ÔÈÚ ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¬≈∆ƒƒ¿»∆

‰Ï˙ÈÂ ,È‡z ÔBLÏa24B‡ Úe·˜ ÔÓÊa B˙‡È·a È‡z‰ ƒ¿¿«¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ»ƒ¿«»«
È˙‡a ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?„ˆÈk .B˙ÎÈÏ‰a«¬ƒ»≈«¿∆…«»ƒ…»ƒ

Ô‡kÓ25È˙‡a Ì‡Â ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¬≈∆≈¿ƒ»ƒ
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Ë‚ ‰È‰È ‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a26Ëb‰ Ô˙BÂ ; ¿¿ƒ…ƒ¿∆≈¿≈«≈
Èa‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡È B‡ .d„ ¿»»…«»¬≈∆ƒ≈«¿»∆…

ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÊ ‰È„ÓÏ ‡B·‡27‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈…«≈
‰Êa28. »∆

שיצטרך 23) זמן" לאחר "המגרש דין לו שיהיה רוצה ואינו
ה"ה. לעיל כמבואר הזמן, כשיגיע ברשותה הגט להיות

"ויתנה".24) התימנים: מעכשיו.25)ובכת"י =
קיים,26) תנאו אין יכפלנו לא שאם תנאו, לכפול צריך כאן

יום, שלשים בתוך יבוא אם אפילו מגורשת היא והרי
והי"ג. ה"ה אישות מהל' פ"ו לעיל אינו 27)כמבואר כאן

ובביאורנו). הי"ז (שם, לעיל כמבואר תנאו, לכפול צריך
א.28) עז, גיטין

.ÁÌÈLÏL „Ú ‡a ‡Ï Ì‡ Ë‚ ‰È‰iL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿∆≈ƒ…»«¿ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a C¯ca ‡a ‰È‰Â ,BÊ ‰È„ÓÏ ÌBÈƒ¿ƒ»¿»»»«∆∆¿¿ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ‡a ‡ÏÂ ¯‰ B·kÚ B‡ ‰ÏÁÂ¿»»ƒ¿»»¿…»«««¿ƒ

Ë‚ ‰Ê È¯‰29.Òe‡ È‡ È¯‰ :ÁÂBˆÂ „ÓBÚ elÙ‡ . ¬≈∆≈¬ƒ≈¿≈«¬≈¬ƒ»
ÔÈhÈba Ò‡ ÔÈ‡L30ÔÈ‡L BzÚ„ ‰lbL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆≈…∆«ƒƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿∆≈

L¯‚Ï BBˆ¯31. ¿¿»≈

בא.29) לא (כתובות 30)שהרי גט לבטל אונס טענת אין
ולא  יאנס לא שלפעמים צנועות, נשים משום והטעם, ב:)
לא  ולפיכך נאנס שמא תחשוש והיא גט), זה (והרי יבוא

(שם). עגונה ותשב מלהנשא ותדאג גילוי 31)בא, אין
ודעת  הכ"ה. פ"ו לעיל כמבואר בגיטין, מועיל דעת
באונס  אלא אמורים הדברים שאין א ג, בכתובות ה'תוספות'
חולי, כגון במקצת, המצוי אונס או נהר, עכבו כגון המצוי,
יאנס  שאם בפירוש, ולהתנות דעתו על להעלות לו שהיה

א  הגט. עליו יתבטל נפל כגון כלל, מצוי שאינו אונס בל
מכירה  ובהל' בטל. והגט בגיטין אונס טענת יש בזה הבית,
עמו  והתנה לחבירו, קרקע "המוכר רבינו: כותב ה"ה, פי"ט
לשלם, חייב (המוכר) יהיה זה בקרקע שיוולד אונס שכל
אם  אבל לשלם, חייב - המוכר מחמת וגזלה גוי בא אפילו
זועה  שבאה או . . . אותה משקה שהיה הנהר נפסק
ולא  הוא מצוי שאינו שאונס פטור, . . . אותה והשחיתה
אונס  וכל שהתנה, בעת הפלא זה דבר המוכר לב על עלה
אם  שאפילו הרי, הזה". התנאי בכלל אינו - מצוי שאינו
מצוי  שאינו אונס אין אונס, כל עליו לקבל בפירוש התנה
האונס  דבר הזכיר שלא בגיטין לתנאי קלֿוחומר בכלל,

(מגידֿמשנה). אנסו מחמת בטל שהגט בתנאו,

.Ë‰Èt „‚pÓ ¯·ÚiLk L¯b˙zL ‰ÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»∆»∆ƒ¿»≈¿∆«¬…ƒ∆∆»∆»
ÌBÈ ÌÈLÏL32‡·Â CÏB‰ ‡·Â CÏB‰ ‰È‰Â ,33‡ÏÂ ¿ƒ¿»»≈»»≈»»¿…

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LÈÂ CÏiLk - dnÚ „ÁÈ˙34‰È‰z ƒ¿«≈ƒ»¿∆≈≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ‡·Â CÏB‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿««ƒ∆»»≈»»¿¿ƒ

ÌBÈ35¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ ,dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,36. ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»¬≈∆≈»≈
¯Ó‡Â ‰˙‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37‡È‰ È¯‰ : «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿»«¬≈ƒ

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈzÒit ‡lL ¯ÓBÏ ÈÏÚ ˙Ó‡∆¡∆∆»««∆…ƒ«¿ƒ»¬»ƒ…
,‡·e CÏB‰ ‰È‰Lk dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - dÈÓ‡‰∆¡ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»¿∆»»≈»

BÏ ‰ÏÁÓe38Ëb‰ Ïh·e ¯ÊÁÂ ,39ÈtÓe .dÒitLk »¬»¿»«ƒ≈«≈¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
ÏeÒt Ëb‰ ‰È‰È ‰Ê LLÁ40ÔÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ¬«∆ƒ¿∆«≈»««¿ƒ¿≈

,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ch‚ ‰Ê È¯‰ :‰M‡Ï ¯ÓB‡‰»≈»ƒ»¬≈∆ƒ≈¿««¿≈»»…∆
dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ ‰È‰Â41„Ú , ¿»»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»«
.ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

כשאמר 32) והמדובר פניה. יראה ולא יום שלשים שישהה
עלֿמנת  ממני מגורשת את "הרי מנת": "על בלשון לה
לח. הערה להלן וראה יום", שלשים פניך מנגד שאעבור

אותה.33) כיון 35)רצופים.34)וראה גיטו, לנתינת
- אותה ראה שלא רצופים יום שלשים אחרֿכך שעברו

תנאו. בגט 36)נתקיים לגרשה אסור עמה, נתייחד אילו כי
ה"ה. פ"ג, לעיל כמבואר לבנה, קודם גיטה יאמרו שמא זה,

עדים.37) לפני הנתינה, לא 38)בשעת (שאם תנאו את
לטובתה  עיקרו שכל תתגרש). - יום שלשים פניה יראה
ומכיון  ממנה, יתרחק ולא אצלה שיהיה שרוצה ולהנאתה,
יום, שלשים פניה יראה לא אם אף - תנאו על  לו שמוחלת
בא, אינו אם לה איכפת שלא כיון התנאי, קיום זה אין

ה"י. להלן וראה ידה. על מתבטל שהגט שאף39ֿ)ונמצא
לעיל  נתבאר וכבר מנת', 'על או מעכשיו, לה: שאמר עלֿפי
בכל  - לבטלו יכול אינו לידה הגט שמשהגיע ה"א, פ"ח
הוא  הרי - התנאי שנתקיים לפני בטלוהו שניהם אם זאת
עו.) (גיטין במשנה מגירסתו זה דין לרבינו לו ויצא מבוטל.
שם  זה על ואמרו וכו'", פניך מכנגד שאעבור "עלֿמנת
לא  שאם הרי - באתי", שלא עלי נאמנת "באומר בגמרא:
"על  לה כשאמר אפילו הגט, לביטול מקום יש האמינה,

הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה מדין 40)מנת" כי מדבריהם,
פייסה. שמא לחוש ואין חזקתו, על דבר העמד תורה

עו:).41) (שם בעיר עמה הוא שהרי הגט, וביטל

.ÈdBˆ¯a ÔÈÈeÏz Ô‰L ÔÈ‡z‰ Ïk ÔÎÂ42˙ˆ¯ Ì‡Â , ¿≈»«¿»ƒ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ»»
dÏÚ·Ï Ô˙B‡ ‰ÏÁÓe43dÏ ÔÈLLBÁ - Ëb‰ ÏËa »¬»»¿«¿»»≈«≈¿ƒ»

Òit ‡nL44ÌÈ¯·c ‰na .ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL „Ú , ∆»ƒ≈«∆…«∆¡∆∆»««∆¿»ƒ
Òb BalL ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa ?ÌÈ¯eÓ‡45;da ¬ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ∆ƒ«»

‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯b˙Óa Ï·‡¬»¿ƒ¿»∆∆ƒ»≈ƒ≈¿ƒ»∆»
Òit46. ƒ≈

להנאתי,43)ולהנאתה.42) אלא אמרתי כלום כאומרת:
שם). (ר"ן אתגרש שלא הנאתי בתנאי 44)זוהי זה וכל

(לכשיתקיים  הגט נתינת משעת מגורשת שהיא מנת" "על
בתנאי  אבל הסכמתה, בלא לבטלו יכול אינו לפיכך התנאי),
יכול  - התנאי כשיתקיים אלא מתגרשת שאינה יהיה" "אם
לעיל  כמבואר במחילתה, צורך ואין הגט לבטל בעצמו הוא
זמן  כל מנת" "על בתנאי אפילו הראב"ד ולדעת ה"א. פ"ח
במחילתה, צורך ואין הגט לבטל יכול התנאי, נתקיים שלא
שאם  היא, מה זו מחילה יודע איני ראשי, "חיי צווח: והוא
זמן  כל שבידה הגט לבטל יכול לגרשה, שלא עמה נתפייס

התנאי". נתקיים ואינו 45)שלא אליה, ומקורב רגיל
בפניה. שם:46)מתבייש מפרש ורש"י ב. כט, גיטין

לקמן  והשווה לפייסה". ומחזר עליו חביבה "בנשואה,
מא. הלכה

.‡ÈÔ‡kÓ È˙‡a ‡Ï Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰47„ÚÂ ¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ…»ƒƒ»¿«
,‡a ¯˙qa ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆≈¿ƒ∆»«≈∆»

Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L‰Úˆa ‡B·48ÔÓf‰ Ìz Ì‡Â . ∆≈∆∆¿≈»»»¿ƒ¿»¿ƒ««¿«
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ÌÈL CB˙a ˙Ó .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ Ú·wL∆»«¿…»¬≈¿…∆∆≈¿¿≈
‡È‰ È¯‰Â ‡B·iL ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ¯OÚ»»…∆««ƒ∆ƒ∆¿»∆»«¬≈ƒ
¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ „Ú Ì·È ÌB˜Óa ‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó¿…∆∆…ƒ»≈ƒ¿»»«««¿≈»»

È‡z‰ Ìi˜˙iLk L„Á49. …∆¿∆ƒ¿«≈«¿«

בזה.48)מהיום.47) המקילה השניה  וכלשון ב. עו, שם
כמבואר  מדבריהם, אלא אינו הזה החשש וכל הואיל

המקיל. אחרי הלך - ס הלכה לעיל בפועל,49)בביאורנו
מגורשת  היא ואז הכ"ב. פ"ח לעיל בביאורנו כמבואר
בתוך  להנשא תרצה אם אבל ליבום, זקוקה ואינה למפרע

שם). (גיטין, מיבמה לחלוץ תצטרך - חודש י"ב

.·ÈÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L ‡È¯a50‰ÏBÁ B‡ , »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ∆
¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ Ëb ‰Ê ‰È‰iL ‰˙‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿∆∆≈ƒ«ƒ≈…ƒ∆…»«

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï - 'ÈzÓ Ì‡' ˙eÚÓLnL .ÌeÏk51, ¿∆«¿»ƒ«ƒ¿««ƒ»
‰zÚÓ BÚÓLÓe52È¯‰ - 'ÈzÓ Ì‡' ¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿»≈«»¿ƒ»ƒ»«ƒ«ƒ¬≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,'È˙BÓ ¯Á‡Ï' ¯ÓB‡k ‰Ê53. ∆¿≈¿««ƒ¿≈≈¿««ƒ»

יבם.50) לפני ליפול תצטרך אז.51)ולא יחול שהגט
למפרע.52) הגט יחול שאמות, זה תנאי יתקיים אם
בעלה 53) בנכסי האלמנה זכויות וכל ליבום. היא וזקוקה

יוסי  כרבי שהלכה הראב"ד ודעת עב.). (שם בה נוהגות
עליו". מוכיח שטר של "זמנו קלו.): (בבאֿבתרא האומר
אמר  כאילו זה הרי נתינתו, יום תאריך כתוב שבגט ומאחר
כמבואר  כשימות, מגורשת שהיא מתי, אם מהיום גיטך זה

הט"ו. זכיה מהל' בפי"ב וראה הבאה. בהלכה

.‚ÈB‡ ,ÈzÓ Ì‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :dÏ ¯Ó‡»«»¬≈∆ƒ≈≈«¿»ƒ«ƒ
‰È‰z ˙eÓiLÎe ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó≈«ƒ«ƒ¬≈∆≈¿∆»ƒ¿∆

˙L¯‚Ó54. ¿…∆∆

ב'הגהות 54) דבריו (הובאו רבינוֿתם וכתב (שם). למפרע
משיאמר  "מעכשיו" שיאמר: טוב שיותר מיימוניות')
יש  - יום באותו ומת "מהיום" אמר שאם "מהיום",
לאחר  גט ואין מת וכבר התכוין היום מסוף שמא להסתפק,
היום  בסוף ומת "מהיום" אמר אפילו הרמב"ן ולדעת מיתה.

מגורשת. זו הרי -

.„È¯Á‡Ï ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆ƒ≈≈«¿»≈«¿««
È˙˙ÈÓ55¯Á‡ ‡nL ;˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙Óe , ƒ»ƒ≈¬≈»≈¿…∆∆∆»««

‰ÎÓÒÂ ÂÈLÎÚÓ ÔBLlÓ Ba ¯ÊÁ ÂÈLÎÚÓ ¯Ó‡L∆»«≈«¿»»«ƒ¿≈«¿»¿»¿»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÏÚ BzÚ„56. «¿«¿««ƒ»¿≈≈¿««ƒ»

או 55) מיתתי" לאחר מעכשיו גיטך זה "הרי אמר כלומר:
מיתתי". לאחר מהיום גיטך זה "הרי ולפיכך 56)אמר

מגורשת  היא שמא מתייבמת, ולא גט), אינו (שמא חולצת
מנכסי  ניזונת שאינה ומובן (שם). ליבם אסורה אחיו וגרושת
כמבואר  מספק", היורש מיד מוציאים "שאין המת בעלה

הכ"ה. אישות מהל' פי"ח לעיל

.ÂË˙Óe ,d˜Èz¯pÓ ‰nÁ ‡ˆzLÎÏ Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈ƒ¿∆≈≈«»ƒ«¿≈»≈
Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla57˙Óe ,‰nÁ Á¯ÊzL ˙Ó ÏÚ . ««¿»≈≈«¿»∆ƒ¿««»≈

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla58Ìi˜˙È ‰nÁ Á¯ÊzLÎe , ««¿»¬≈¿…∆∆¿∆ƒ¿««»ƒ¿«≈
È‡z‰59‰Á¯Ê Ì‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰ .60Ë‚ ‰È‰È ‰nÁ «¿«ƒ¿»»∆»∆ƒ»¿»«»ƒ¿∆≈

;Ë‚ BÈ‡ - ‰ÏÈla ˙Óe ,Ë‚ ‰È‰È ‡Ï ‰Á¯Ê ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»…ƒ¿∆≈≈««¿»≈≈
˙nL „Ú È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï È¯‰L61¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«≈«¿««∆≈¿≈≈¿««

‰˙ÈÓ62. ƒ»

(57=) מנרתקה חמה לכשתצא אלא לגרשה זה נתכוין שלא
ברש"י  ראה וחמימותה, זהרה במלוא כלומר שלה, התיק מן
מיתה. לאחר גט ואין מקודם מת והרי פו:). לבבאֿמציעא

'מעכשיו'.58) כאומר 'עלֿמנת' האומר זו 59)שכל והרי
למפרע. וזהרורי 60)מגורשת מעונן, יום מחר שיהיה

ייראו. לא "אם 61)השמש בלשון: המנוסח תנאי שכל
התנאי, לכשיתקיים אלא חל הגט אין יהיה" לא ואם יהיה

ה"א. פ"ח לעיל א.62)כמבואר עז, גיטין

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL63L¯‚Â BzL‡Ï Ëb ·˙kL64- „ÓÚÂ ¿ƒ¿«∆»«≈¿ƒ¿¿≈≈¿»«
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡65B˙zÓk Bhb ÔÈ‡L ,66Ì‡L . ≈»«¬…∆≈ƒ¿«¿»∆ƒ

L¯‚È ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï Bhb :e¯Ó‡È ,Ba ¯ÊÁÈ ¯Ó‡z67, …««¬……¿ƒ¿««ƒ»¿»≈
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡L B˙zÓ BÓk68. ¿«¿»∆≈»»∆»¿««ƒ»

נופל 63) והריהו בשוק רגליו על להלך יכול שאינו "חולה
בפ"ח  רבינו (מלשון מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה, על

ה"ב). ומתנה זכיה מיתתו 64)מהל' דבר הזכיר ולא סתם,
אם 65)במסירתו. אלא לגרשה גמרתי לא לומר מגיטו,

אני. חי והרי יבום), מזיקת (לפטרה כתב 66)אמות שאם
לתת  נתכוין שלא בו, חוזר - מחליו ועמד סתם נכסיו כל
מחמת  מצוה שהוא פירש לא ואפילו מותו, לאחר אלא כלום

ב. קנא, בבבאֿבתרא כמבואר ימות 67)מיתה, אם שהרי
זה  בפירוש: יאמר אם אפילו להכשיר ויבואו גט, זה הרי
שכיב  בגט מגורשת שלפיכך ידעו לא והם מותי, לאחר גיטך
לגרשה  שדעתו מותו), דבר הזכיר (לא סתם כשנתן מרע
(גיטין  הי"ג לעיל המבואר כדין שימות, עלֿמנת מעכשיו

וברש"י). מתנתו 68)עג. שתועיל היא, חכמים תקנת
שלא  כדי וכמסורים, ככתובים יהיו ודבריו מיתה, לאחר
(רשב"ם  קיימים דבריו שאין כשידע עליו, דעתו תיטרף

קמז:). שם, רבא דברי ע"פ קלג. בבאֿבתרא

.ÊÈÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ ÈzÓ Ì‡ ÌBi‰Ó Ch‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈≈«ƒ«ƒ≈√ƒ∆¿»«
‰Êa ‡ˆBiÎÂ È¯‡ BÙ¯Ë B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¿«≈»∆

Ë‚ BÈ‡ - ˙Óe69. ≈≈≈

שם 69) ו'ירושלמי' עג. (גיטין זה חולי מחמת מת לא שהרי
ה"ד). פ"ז

.ÁÈÂÈÏÚ ÏÙÂ ,‰Ê ÈÏÁÓ „ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ…«¬…≈√ƒ∆¿»«»»
˜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.
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וכן  שם, ל'ירושלמי' קרבן' ב'שירי וראה שם, (גיטין
אפרים'). 'מחנה משענת.71)בהגהות על שלא אפילו

הכ"ו. זכיה מהל' בפ"ח שבוודאי 72)וראה א. עב, גיטין
חולי. מאותו מת שהרי מחליו, כשעמד לגמרי נתרפא לא

(מלשון 74)נעתק.73) בשוק" משענתו על הלך "ולא
הכ"ה). שם -75)רבינו לחולי חולי בין הלך ולא הואיל

שם). וברש"י עב: (שם הראשון מחולי בו יש ודאי

.ËÈ„Ú Ëb‰ ˙È˙pnL ÌÈÓi‰ Ïk ,ÔÈ‡z‰ el‡ ÏÎ·e¿»≈«¿»ƒ»«»ƒ∆ƒ¿ƒ««≈«
˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰ È‡z‰ Ìi˜˙ÈÂ ˙eÓiL76ÏÎÏ ∆»¿ƒ¿«≈«¿«¬≈ƒ¿…∆∆¿»

¯·c77BnÚ „ÁÈ˙z ‡lL „·Ï·e .78e¯‡aL BÓk ,79. »»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿

וכגירסת 76) ה"ד, פ"ה גיטין בתוספתא החכמים כדעת
(גיטין  שלנו בש"ס אבל דבר". לכל ש"מגורשת שם הרי"ף
מגורשת". ואינה מגורשת אומרים, "וחכמים הגירסה: עד.)

נדריה 77) ובהפרת ידיה ובמעשה במציאתה זכאי שאינו
יורשה כהן).ואינו הוא (אם לה מיטמא "שאם 78)ואינו

שמא  מגורשת, ספק זו הרי . . . עדים שני בפני עמה נתייחד
הגט". ובטל פ"י 79)בעלה לקמן וראה ה"ב. פ"ח לעיל

הי"ח.

.ÎÈ„k ,˙eÓiLk È‡z ÏÚ BzL‡ L¯‚Ï ‰ˆ¯L ‰ÏBÁ∆∆»»¿»≈ƒ¿«¿«¿∆»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰z ‡Ï „ÓÚ Ì‡Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL80, ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿ƒ»«…ƒ¿∆¿…∆∆

ÂÈLÎÚÓ dL¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ81Û¯hz ‡lL È„k82BzÚc ¿…»»¿»¿»≈«¿»¿≈∆…ƒ»≈«¿
Û¯z‰ ·˙BkL ¯Á‡ Ëba ·˙Bk ‡e‰ Ck -83¯ÓB‡ B‡ , »≈«≈««∆≈«…∆≈

Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡ :Ëb‰ Ô˙BpLk dÏ»¿∆≈«≈ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿ƒ
È„k .Ëb ‰È‰È ‡Ï - ÈzÓ ‡Ï Ì‡Â ,Ëb ‰È‰È - ÈzÓ«ƒƒ¿∆≈¿ƒ…«ƒ…ƒ¿∆≈¿≈

‰È‰iL84ÏeÙk È‡z85Â‡ÏÏ Ì„B˜ Ô‰Â ,86ÁzÙÈ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈¿«¿…ƒ¿«
˙eÚ¯ÙÏ ‰lÁz ÂÈt87˙L¯‚Ó ‰È‰z - ˙Ó Ì‡Â . ƒ¿ƒ»¿À¿»¿ƒ≈ƒ¿∆¿…∆∆

˙eÓiLk88‰˙ÈÓ Ì„˜ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL ,‡e‰Â .89. ¿∆»¿∆«ƒ««≈¿»»…∆ƒ»

יוכל 80) לא סתם, יגרש שאם להתנות, מוכרח כרחו ועל
טז. הלכה לעיל כמבואר מחליו, כשיעמוד אפילו בו לחזור

לעיל 81) כמבואר מתי, אם מעכשיו גיטך זה הרי לומר:
יג. שהיא 82)הלכה בחשבו דעתו עליו תחלש תתבלבל,

להחזירה. יוכל לא כהן הוא ואם ממנו, מגורשת כבר
לעיל 83) כמבואר תנאי, שום כותבים אין התורף לפני כי

ה"ד. שיהיה.84)פ"ח, תימן: לא 85)בכת"י  שאם
תנאו. יתקיים כשלא אפילו היא מגורשת יכפול,

מהל'86) פ"ו לעיל וכמבואר ראובן, ובני גד בני כתנאי
ה"וֿיד. לא 87)אישות אם לומר: מקדים הוא לפיכך

התנאי  ועיקר יט.), (ברכות לשטן פיו יפתח שלא כדי מתי,
עה:). (גיטין ללאו" קודם ב"הן פותח שגיטו 88)הוא

שהתנאי  שכל הי"ח. פ"ו, לעיל השווה כאחד, באים ומיתתו
מיתה, לאחר גט זה אין עצמה, במיתה אלא אחר בדבר אינו
ואין  כאחד. באים ושניהם התנאי נתקיים המיתה בעת אלא
לאחר  כאומר זה הרי מתי, אם גיטך "זה לדין דומה זה
כפל  לא שם כי הי"ב) (לעיל מיתה" לאחר גט ואין מותי,
יחול  שהגט רצה אלא להתנות, בכלל התכוין ולא תנאו את
תנאי  אינו קבוע", זמן "לאחר האומר: כל כי מיתה. לאחר
התכוין  לא - תנאו את כשכפל כאן אבל ה"א), לעיל (ראה
במיתתו, גיטו תלה אלא מיתה, לאחר יחול שהגט לומר
(לחםֿ כאחד חלים ומיתתו וגיטו תנאו, נתקיים וכשימות

עד 89)משנה). ואם מיתתו, בשעת אלא מגורשת אינה כי
לאחר  גיטה קיבלה ואם תתגרש? במה - גיטה קיבלה לא אז

ה"ה. לעיל ראה לה? מועיל מה - מותו

.‡ÎÈ„k ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚a ‰ÎÊ :„Á‡Ï ¯Ó‡L ÏÚa««∆»«¿∆»¿≈¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈
B„ÈÏ Ëb‰ Ô˙Â ,Ì·È ÈÙÏ Ïtz ‡lL90ÏÚa‰ ˙Óe , ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿»««≈¿»≈«««

·¯L .˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL Ì„…̃∆∆«ƒ««≈¿»»¬≈»≈¿…∆∆∆…
CÎÈÙÏe ,Ì·È ÈÙÏ eÏtÈ ‡lL Ô‰Ï ‡e‰ ˙eÎÊ ÌÈLp‰«»ƒ¿»∆∆…ƒ¿ƒ¿≈»»¿ƒ»
,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰zƒ¿∆»≈¿…∆∆««ƒ∆…ƒƒ«≈¿»»

¯Á‡ Ba dÏ ‰ÎÊÂ ÏÈ‡B‰91. ƒ¿»»»«≈

מעכשיו.90) זה בגט שתתגרש לקבלה, שליח עשאו
ע"י 91) קיבלתו כאילו זה והרי בפניו, שלא לאדם זכין כי

יבמה  את אוהבת היא ולפעמים הואיל אבל זה. שליח
שלא  לאדם חבין ואין לחובתה הוא זה שגט נמצא (גיסה),
וחולצת  מגורשת ספק זו הרי ולפיכך מגורשת, ואינה בפניו

קיח:). (יבמות מתייבמת ואינה

.·ÎË‚ e·˙k L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡92 »«»≈ƒ¿««¿≈»»…∆ƒ¿≈
¯Á‡Ï ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ∆»«»∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿««

ÔÈ·˙BÎ el‡ È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL93dÏ ÔÈ˙BÂ94 ¿≈»»…∆¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ»
ÏÚ Û‡ ,ÔÓf‰ CB˙a e‰e·˙k Ì‡Â .Ú·wL ÔÓf‰ ¯Á‡«««¿«∆»«¿ƒ¿»¿«¿«««

Ë‚ BÈ‡ - ¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ï dÏ e‰e˙pL Èt95. ƒ∆¿»»¿««¿«∆»«≈≈
BÈ‡ - dÏ Ô˙piL Ì„˜ ˙Óe ,¯Ó‡L ÔÓÊ ¯Á‡ e‰e·˙k¿»««¿«∆»«≈…∆∆ƒ»≈»≈

Ë‚96B‡ Ëb‰ ˙È˙Ï ‰Ó„˜ ‰˙ÈÓ Ì‡ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…«ƒƒ»»¿»ƒ¿ƒ««≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰˙ÈÓÏ ‰Ó„˜ Ëb‰ ˙È˙97. ¿ƒ««≈»¿»¿ƒ»¬≈»≈¿…∆∆

לאשתי.92) ותנו גט כתבו התימנים: ואין 93)בכת"י
לאחר  לה ויתנו חודש י"ב בתוך שיכתבו שכוונתו אומרים

שקבע 94)מכאן. הזמן אחר כותבים התימנים: ובכת"י
לה. לכתבו 95)ונותנים שלוחיו נעשו שלא ב. עו, גיטין

זמנו. וכשמת 96)לפני הבעל, מכוח בא שהשליח שם.
כט:). (שם שליחותו בטלה ואין 97)הבעל ב. עו, שם

שעכשיו  שכיון נתינה, בשעת חי בחזקת נעמידנו אומרים
מת  הנתינה לפני שמא אנו ומסופקים חזקתו, הורעה מת

שם). (ר"ן

.‚ÎÚe·M‰ ¯Á‡ Ë‚ ÈzL‡Ï e˙e e·˙k :Ô‰Ï ¯Ó‡98 »«»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ≈«««»«
Úe·M‰ ¯Á‡ ‰L „Ú ‡l‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ -99¯Ó‡ . ≈¿ƒ∆»«»»«««»«»«

¯Á‡Ï „Ú [‡l‡] ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰L ¯Á‡Ï :Ô‰Ï»∆¿««»»≈¿ƒ∆»«¿««
‰iL ‰MÓ L„Á100- L„Á‰ ¯Á‡Ï :Ô‰Ï ¯Ó‡ . …∆ƒ»»¿ƒ»»«»∆¿«««…∆

:¯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
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אב  שעברה, השבת שם נקראים על וששי חמישי רביעי ל
שם). (רש"י הבאה שבת שם על

.„Îe·˙k Ck ¯Á‡Â ¯Ó‡L ÔÓf‰ ¯Á‡ e¯Á‡L È¯‰¬≈∆≈¬«««¿«∆»«¿««»»¿
e·˙ÎÂ L„Á‰ ¯Á‡Ï Ô‰Ï ¯Ó‡L ÔB‚k ,dÏ e˙Â¿»¿»¿∆»«»∆¿«««…∆¿»¿

ÈL L„ÁÓ ˙B˙aL ÈzL ¯Á‡Ï dÏ e˙Â103È¯‰ - ¿»¿»¿««¿≈«»≈…∆≈ƒ¬≈
ÏeÒt ‰Ê104. ∆»

(כסףֿמשנה).103) שני חודש של שניה בשבת כלומר,
שהוא 104) כל הדין, שמצד תצא, לא נשאת ואם מדבריהם.

אלא  'לאחר', נקרא מופלג אפילו שאמר, הזמן אחר
לו, סמוך ממש 'אחר' שהוא בזמן לכתוב תיקנו שהחכמים

(כסףֿמשנה). מדרבנן פסול אלא כאן ואין

.‰ÎÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ô‰Ï ¯Ó‡L ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙ƒ¿«≈ƒ»««∆»«»∆ƒ¿…¿«¿…
:ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â .e·zÎÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¬≈≈…ƒ¿¿¿«»…∆«¿»ƒ

ÏÒÙ dnÚ „ÁÈ˙pLk ,d„ÈÏ dÏ ÔzpL Ëb‰ Ì‡105 ƒ«≈∆ƒ«»¿»»¿∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«
ÏÚ· ‡nL Ëb‰106·zÎ ‡lL ‰ÊÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,107Ì‡Â . «≈∆»»««»…∆»∆∆…ƒ¿«¿ƒ

Ë‚ BÈ‡ - dnÚ „ÁÈ˙pL ¯Á‡ dÏ e˙Â e·˙k108. »¿¿»¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»≈≈

נפסד.105) התימנים: בכת"י וכן ר"מ, בדפוס
הי"ח.106) פ"י לקמן כמבואר בביאה, וקידשה
לפני 107) הגט וביטל פייסה, שמא לחוש יש שבוודאי

שנתייחד 108)כתיבתו. כל כי התורה, מן לגמרי ובטל
לגמרי. שליחותם וביטל בו חזר ודאי - אמירתו אחרי עמה
לעיל  (ראה תינשא בו נתגרשה שאם ישן, לגט דומה זה ואין
אחרי  הנתינה מעשה בעצמו עשה שם כי - ה"ה) פ"ג
מעשה  שום עשה לא כאן אבל הגט, שחיזק נמצא שנתייחד,
ואין  שליחותם ביטל ודאי שנתייחד, אחרי הגט לחיזוק

(מגידֿמשנה). כלום במעשיהם

.ÂÎÏÚ ·˙Bk „Á‡ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«
Ìlk È„È109Ì‰Ó „Á‡ ·˙Bk - e·˙k ÌÎlk ; ¿≈À»À¿∆ƒ¿≈∆»≈∆
„ÓÚÓa110BÎÈÏBÓ - ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ .Ìlk ¿«¬«À»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒƒ

ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚ eÎÈÏB‰ ÌÎlk ;Ìlk È„È ÏÚ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«¿≈À»À¿∆ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìlk „ÓÚÓa Ô‰Ó „Á‡ BÎÈÏBÓ -111. ƒ∆»≈∆¿«¬«À»

כולם.109) הקפיד 111)בנוכחות.110)בעבור שהרי
וראה  סז: (גיטין לביישה כדי שיוליכוהו כולם על והתנה

יח:). שם ברש"י

.ÊÎ- ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡»««¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓ˙BÁ Ô‰Ó ÌÈLe ,·˙Bk Ô‰Ó „Á‡112Ô‰Ó „Á‡Â , ∆»≈∆≈¿«ƒ≈∆¿ƒ¿∆»≈∆

ÌÈ„Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ·˙Bk‰ ‰È‰ elÙ‡Â .dÏ B˙B¿»«¬ƒ»»«≈∆»ƒ¿≈»≈ƒ
Ba eÓ˙ÁL113‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL ÁÈÏM‰ ‡e‰Â , ∆»¿¿«»ƒ«∆¿»»¬≈∆

Ì‡Â .ÔÈÓ˙BÁ Ìlk - eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯Ó‡ .¯Lk»≈»«»∆À¿∆¬…À»¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡Â ,Ô˙ˆ˜Ó ‰nL ÔÈa Ìlk ‰nL ÔÈa ,Ô‡Ó¿»»≈∆»»À»≈∆»»ƒ¿»»¿»«

eÓ˙Á ÌÎlk :Ô‰Ï ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á :Ô‰Ï114. »∆¬…¬≈∆¿≈»∆À¿∆¬…
¯‡M‰Â ,ÌÈ„Ú ÌeMÓ Ô‰ ‰lÁza ÔÈÓ˙BÁL ÌÈLe¿«ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«¿»

È‡z ÌeMÓ115ÔÈÏeÒt ¯‡M‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .116B‡ , ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«¿»¿ƒ
¯ÁÓÏ ‰ÊÂ ÌBi‰ ‰Ê eÓ˙Á117- ‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ , »¿∆«¿∆¿»»¬ƒ¿»ƒ«¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰118- ‰ÓÈ˙Á Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¬≈∆≈»≈≈∆»≈∆…∆¬ƒ»
ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰119ÌÈBL‡¯‰ ÌÈMÓ „Á‡ ‰È‰ . ¬≈∆≈»≈»»∆»ƒ¿«ƒ»ƒƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÏeÒt120ÏeÒt „Ú e¯Ó‡È ‡nL , »¬≈∆≈»∆»…¿≈»
ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ˙Úa ˙B¯ËL ¯‡L ˙e„Úa ¯Lk»≈¿≈¿»¿»¿≈∆ƒ¿»≈ƒ

ÌÈa¯121e‰e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ .122‡l‡ ÌÈa¯ ÂÈ„ÚL Ë‚a «ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈∆≈»«ƒ∆»
¯wÚ‰ Ô‰ ‰¯ÈÒÓ È„ÚL ÈtÓ123. ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ»≈»ƒ»

ב.112) סו, כשר".113)שם ועד סופר "חתם א. פח, שם
אלא  הסופר, שיחתום הבעל ציוה לא שמא חוששים ואין
ופלוני  ולפלוני ויכתוב, פלוני לסופר אמרו לשנים אמר
שאין  הסופר, יתבייש שמא השליחים וחששו ויחתמו,
נמצא  הבעל, דעת בלא והחתימוהו בעד, אותו מקבלים
ה"ו, פ"ב לעיל רבינו פסק שכבר כדין, שלא חתם זה סופר
ואם  חתומו, ולעדים כתוב לסופר לומר צריך עצמו שהבעל
סז, בגיטין אמרו וכן פסול, גט זה הרי - אחרים ע"י אמר
ולא  חשש. כל אין וממילא בישראל" כן תיעשה "לא א:
אם  אלא לחתום, לסופר לכתחילה להכשיר רבינו נתכווין
(כסףֿמשנה). לה וינתן בדיעבד, הגט כשר - הסופר חתם

סז:).114) (גיטין חותמים המנויים אלה יח,115)וכל שם
יהיה  שלא - לביישה כדי - זה בגט תנאי הטיל כאילו ב.

כולם. שיחתמו עד כשר או 116)גט לזה, זה קרובים
ה"ו). אישות מהל' פ"ד לעיל (ראה לעדות פסולים

לעיל 117) (ראה כדין כתיבתו ביום חתמו הראשונים שנים
נתינתו  ולפני למחר, וזה היום זה חתמו והיתר הכ"ה) פ"א

כולם. חתמו עדים 118)לאשה בתורת חתמו לא כי שם.
הגט  היה עדים משום השאר היו ואילו תנאו, לקיים אלא
אחד  נמצא אם וכן הכ"ה). פ"א (לעיל 'מוקדם' משום פסול,
כל  כדין הי"ז) פ"א למעלה (ראה הגט נפסל פסול, מהם
במס' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה בטלה שאם עדות

א. ו, תנאו.119)מכות נתקיים לא שהרי ב. סו, שם
שאז 121)מדבריהם.120) כעדים, לחתום כולם את וזימן

מהל' בפ"ה כמבואר כולה, בטלה - העדות מקצת בטלה אם
נמצא  הראשונים מהשנים אחד כשעד ודווקא ה"ו. עדות
בשאר  גם להכשיר יבואו שלא פסול, הגט אז - פסול
אם  אבל החתימה, כעיקר נראים הראשונים שהעדים שטרות
יאמרו  כי כשר, הגט - פסול נמצא העדים משאר אחד
ולא  בלבד, למילוי והשאר עיקר, הם הראשונים השנים
שם). עדות, הל' (כסףֿמשנה בשטרות להחליף יבואו

מדבריהם,122) פסול אלא בטל, הגט אין שהרי התורה, מן
(לחםֿמשנה). שטרות כבשאר ממש בטל יהיה לא ולמה

שנים 123) בפני נותנו עדים, בו שחתומים שאע"פ בגט,
ולפיכך  הט"ו), פ"א (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר
בגט  החתומים הראשונים העדים מן אחד אם לחוש אין
אין  שטרות בשאר ואילו התורה, מן כשר והגט פסול, נמצא
עוד  אין חתימה עדי בהם יש אם כי  עיקר, המסירה עדי
חתימתם  מעדי אחד נמצא אם ולפיכך מסירה, בעדי צורך
ולוה  מלוה מהל' פי"א השווה התורה. מן הוא בטל - פסול

(מגידֿמשנה). ה"ו עדות מהל' ופ"ה ה"ב,

.ÁÎÌÈa¯Ï ¯ÓB‡‰L ,ÌÈÓÎÁ ewz124B‡ Ëb ·zÎÏ ƒ¿¬»ƒ∆»≈¿«ƒƒ¿…≈
ÌzÁÏ¯ÓB‡ - ‰·È˙ÎÏ Ì‡ :BzL‡Ï Ëb CÈÏB‰Ï B‡ «¿…¿ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈

:‰ÎÏB‰Ï ÔÎÂ ,ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk :Ô‰Ï»∆»∆»ƒ∆ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
Ïk :Ô‰Ï ¯Ó‡È - ‰ÓÈ˙ÁÏ Ì‡Â ,CÈÏBÈ ÌkÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»…«»∆»

‰Ê Ë‚· eÓzÁÈ ÌkÓ ÌÈL125.ÈzL‡Ï ezÈÂ ¿«ƒƒ∆«¿¿¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
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רבים.124) יטעו 125)במעמד שמא כן, ידגיש לא שאם
נמצא  - כולם חתמו ולא והואיל התכוין, שלכולם לחשוב
אמר  שלא כל הדין, שלפי אףֿעלֿפי סז:). (גיטין בטל גט
(כדלעיל  מוליך ואחד חותמים ושנים כותב אחד - "כולכם"

הכ"ז).

.ËÎÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ126ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ Ëb‰ È„Ú : ¿»»»¿¬»ƒ≈≈«≈≈¿ƒ
ÌÎlk :ÌÈa¯Ï ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ?‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆¿≈»∆»…«¿«ƒÀ¿∆
‡nL - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÔÈÓ˙BÁ ¯Ó‡z Ì‡ .eÓ˙Á¬…ƒ…«¿ƒ∆∆…ƒ¿≈∆∆»
e„ÈÚ‰ ¯·kL ·LÁ˙Â ,d„Èa Ëb‰ Ïh˙Â ,ÌÈL e„ÈÚÈ»ƒ¿«ƒ¿ƒ…«≈¿»»¿«¿…∆¿»≈ƒ

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba127. «¬«ƒ…ƒ¿«≈«¿«

הכ"ד.126) פ"א לעיל וראה ב. י, הוא 127)גיטין כי
גזרו  ולפיכך בטל, הגט ונמצא כולם חתימת על הקפיד
כמבואר  פסול, הגט שיהא "כולכם" אמר: כשלא אפילו

(שם). לעיל

.ÏÈzL‡Ï Ë‚ e·zÎÈ ÌkÓ ÌÈL :‰LÏLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
Ì˙ÁL ÔÈa - B·e ·‡ Ô‰a ‰È‰Â ,dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ¿«¿¿¿ƒ¿»¿»»»∆»¿≈∆»«

„Á‡‰ ÌÚ ·‡‰ Ì˙ÁL ÔÈa „Á‡‰ ÌÚ Ôa‰128È¯‰ , «≈ƒ»∆»≈∆»«»»ƒ»∆»¬≈
ÌB˜Óa ÁÈÏL Ôa‰ ‰OBÚ Ì„‡‰L ;¯Lk Ëb ‰Ê∆≈»≈∆»»»∆«≈»ƒ«ƒ¿

·‡‰129. »»

האחר.128) (ר"מ): רומי א.129)בדפוס סו, גיטין

.‡ÏCÈÏBiL ÈBÏÙÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ
Ô‰Ó „Á‡ - dÏ CÈÏBiL ÁÈÏLÏ ez B‡ ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«∆ƒ»∆»≈∆

ÔÈÓ˙BÁ Ì‰ÈLe ,·˙Bk130Ì‡Â .ÁÈÏLÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‰OÚ ‡lL ,Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙Â ÔÓˆÚa Ô‰ eÎÈÏB‰ƒ≈¿«¿»¿»¿»≈≈∆…»»

ÔÈLe¯‚Ï ÔÈÁeÏL Ô˙B‡131B˙B‡ eÏhÈ ?eOÚÈ „ˆÈk . »¿ƒ«≈ƒ≈««¬ƒ¿
B‡ Ô‰ÈÙa dÏ B˙BÂ ¯ÊBÁÂ ,ÁÈÏLÏ e‰ezÈÂ ‰pnÓƒ∆»¿ƒ¿¿»ƒ«¿≈¿¿»ƒ¿≈∆

ÌÈ¯Á‡ ÈÙa132È˙Ba¯Â .133BÈ‡L ¯·c ‰Ê Ë‚a e¯B‰ ƒ¿≈¬≈ƒ¿««¿≈∆»»∆≈
Ô‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰L LeaL ÈtÓ ,‰‡¯134. ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ∆»»«À¿»∆»∆

כז.130) הלכה לעיל לעיל 131)ראה וראה ב. כט, גיטין
לט. הלכה ולקמן ה"ט, הי"ז;132)פ"ב פ"ז, לעיל השווה

הי"ז. סג:),133)פ"ח, (לדף פ"ו גיטין לרי"ף הכוונה
עמוד  (שם ה'מאירי' כתב וכן מגורשת, ספק זו הרי שלדבריו

רבינו. דברי בכוונת שלפניהם,134)281), התלמוד בנוסח
מהו. לשליח ותנו "כתבו מביא: (שם) הרי"ף שם. בגיטין
סלקם  סילוק =) חייש לטרחייהו דילמא או סלקינהו סליקי
בגמרא. לפנינו הנוסחא וכן חשש)", לטרחתם שמא או
מהיות  סילקם אם כדלהלן: זו שבעיא שפיר, מדבריו ונראה
לשליח, למסרו אלא אינו ותפקידם הגט, להולכת שלוחים
(ורש"י  הגט בהולכת טרחה להם לחסוך התכוין שמא או
לה  ולהוליך לטרוח ירצו אם אבל אחר), באופן פירש שם
שם  עלתה שהבעיה ומתוך הם. רשאים בעצמם, גיטה
זו  הרי - לידה ונתנוהו הוליכוהו בעצמם הם אם ב'תיקו',
ומפרש  הנ"ל, כגירסא גורס אינו רבינו אבל מגורשת. ספק
אם  לשליח, שנמסר אחרי בדרך, הגט שאבד באופן הבעיא
אולי  או לגרש, לשליח ולמסרו שני גט לכתוב להם מותר
(וכפירש"י  שני גט לכתוב רשאים ואינם שליחותם עשו כבר
ב'תיקו' הגמרא נשארה בזה ורק הרי"ף), נוסחת לפי גם שם

ספק  כל אין שלפנינו בדין אבל מגורשת, ספק היא והרי
גט  אינו הוליכוהו ואם בעצמם, להוליכוהו יכולים שאינם
ובמגידֿמשנה  ה"ט, פ"ב לעיל וראה המשנה', ('מרכבת

שם).

.·ÏB˙e B·˙k ,ÈzL‡Ï Ëb ÈÏ ·˙k :¯ÙBqÏ ¯Ó‡»««≈¿…ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÏÚaÏ135ÏËe ,ÁÈÏMÏ B˙e ÏÚa‰ B136 «««¿…≈ƒ¿»«««¿»«»ƒ«

ÌÈ„Ú ÈÙa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :BÏ ¯Ó‡Â137CÏ‰Â , ¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿»«
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙e ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Â¯Ú‰ ¯Èz‰Ï ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ«∆¡»¿«ƒ»∆¿»««ƒ∆
,Ëb‰ ÏÚ eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ ·˙k ÈtÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú≈∆»∆»ƒ¿≈¿«»≈ƒ∆»¿««≈

Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ÈÓk Ô‰L138‰È‰iL „Ú ÔÈc ˙È·a ∆≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯Ú¯ÚÓ ÌL139ÌL140ÌL eÈ‰ Ì‡Â . »¿«¿≈¿∆≈«¿»¿ƒ»»

ÁÈÏMÏ B˙ ÏÚa‰ ‰Ê ËbL e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ∆»ƒ∆≈∆«««¿»«»ƒ«
˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ba dL¯‚Ï141. ¿»¿»¬≈¿…∆∆

חתימה.135) הולכה 136)עדי שליח שהרי לבינו, בינו
ה"ד. פ"ו לעיל כמבואר עדים. צריך עדי 137)אינו

"שעיקר  כשר, זה הרי עליו חתום עד שאין ואע"פ מסירה.
הי"ח). פ"א (לעיל מסירה" בעדי ג,138)הגירושין גיטין

על 139)א. חתומים עדים ואין והואיל הכ"ד. פ"ז לעיל
ולא  הוא מזוייף זה גט שמא מגורשת, ספק היא הרי זה, גט

לגרשה. לשליח הבעל וקושטא,140)נתנו רומי בדפוס
זו. תיבה השליחות,141)חסירה מינוי על עדים שיש כיון

אע"פ  מסירה בעדי מגורשת והיא עצמו, כבעל השליח הרי
הי"ח). פ"א (כנ"ל בגט חתימה עדי שאין

.‚ÏÌB˜Óa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :ÁÈÏMÏ ¯ÓB‡‰»≈«»ƒ«≈≈∆¿ƒ¿ƒ¿»
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt142‡È‰ È¯‰ . ¿ƒ¿»»¿»«≈≈≈¬≈ƒ

ÈtÓ ,¯Lk - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌB˜Óa¿»¿ƒ¿»»¿»«≈»≈ƒ¿≈
BÏ ‡e‰ ÌB˜Ó ‰‡¯nL143‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ :¯Ó‡ . ∆«¿∆»»««ƒ¿≈»∆»

,ÔÈÓÈa ‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ ;‰iÏÚa dÏ B˙e ,˙Èa·««ƒ¿»»«¬ƒ»«ƒ¿≈»∆»¿»ƒ
Ï‡ÓOa dÏ B˙e144B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa dÏ e‰z ; ¿»»«¿…¿≈»¿¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ - ÔÓf‰ CB˙a dÏ145‡l‡ dÏ e‰zz Ï‡ . »¿«¿«≈≈«ƒ¿≈»∆»
BÈ‡ - ÂÈ¯Á‡Ó B‡ ÂÈÙlÓ dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈«¬»≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ ÏL BÓˆÚ ÏÚ „Èt˜‰ È¯‰L ,Ë‚≈∆¬≈ƒ¿ƒ««¿∆¿≈…«≈

‰Êa146. »∆

ואין 142) הוא, מקפיד בוודאי פלוני, מקום לו שציין כיון
ההוא. במקום עליו שילעיזו תמצאנה,143)רצונו שם

אחר  במקום ולא דוקא זה במקום לגרשה מקפיד אינו אבל
סה.). אלא 144)(גיטין שליח עשאו שלא א. כט, שם

בדיוק. פקודתו מקדים 145)כשימלא אדם "שאין
לגרשה  רשות לשליח אין לכן יח.), (שם לנפשו" פורענות
הגאונים' ('תשובות רשאי - מכאן לאחר אבל הזמן, בתוך
האחרונים). גדולי בשם ומשנהֿלמלך יח, סי' צדק שערי

ושו"ת 146) (מגידֿמשנה, בתוספתא האלו הדברים מקור
תשלום  - שלפנינו בתוספתא ואינה קצא, סי' ח"א מבי"ט

.(53 עמוד ליברמן להגר"ש תוספתא

.„ÏÈh‚ ÈÏ Ïa˜˙‰ :dÁeÏLÏ ‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ147 ¿≈»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ¿«≈ƒƒƒ
Ë‚ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜Óa dÏ BÏa˜Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa148. ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿»«≈≈≈
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ÌB˜Óa dÏ B‡È·‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ ‡·‰»≈ƒƒƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ»¿»
¯Á‡149¯Lk -150. «≈»≈

ולשון 147) קבל, כמו - "התקבל" ה"א. פ"ו לעיל מפורש
פ"ז  ושבועות מ"ז; פ"ח נדרים מ"א; פ"ו גיטין היא. משנה

בקבלת 148)מ"א. מתגרשת והיא הואיל א. סה, גיטין
במקום  עליה ילעיזו שלא היא מקפדת בוודאי - השליח

למקום 149)ההוא. - פלוני "למקום התימנים: בכת"י
ממקום  - פלוני "ממקום שם) (גיטין המשנה ולשון אחר".

לידה 150)אחר". הגט שיבוא עד מתגרשת אינה שהרי
הקפידה, לא הרי שקיבלתו ומכיון ה"דֿה). פ"ו לעיל (ראה

בווד  מתחילה מקום,וגם לו להראות אלא נתכוונה לא אי
שם). (ר"ן ימצאנה איפה

.‰ÏÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰151ÔÈa , »≈ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿ƒ≈
‰ÏÁÂ ,'CÏB‰ z‡' BÏ ¯Ó‡L ÔÈa 'CÏB‰' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈≈∆»««¿≈¿»»

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ - Ò‡ B‡152ÏË :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆¡«¿«¿¿««≈¿ƒ»«…
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb dÏ Ô˙Â ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓƒ∆»≈∆¿ƒ¿≈»≈∆¬≈∆…

¯Á‡ „Èa epÁlLÈ153˙‡ˆÈÂ ,¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â . ¿«¿∆¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¿»»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙Â ÁÈÏM‰ ˙‡¯˜Ï ‰M‡‰»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿»¿»«≈∆¿ƒ»¿««»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ëb‰ dÏ Ô˙154. »«»«≈¬≈¿…∆∆

נכתב 151) בפני לומר צריך השליח שאין ישראל, בארץ
למעלה  וראה שם. וברש"י במשנה כט. (גיטין נחתם ובפני

ה"ד). וכ"ה 152)פ"ז שם, (גיטין גמליאל בן שמעון כרבן
שימסרנו  מקפיד הבעל אין שכשחלה שם). בפ"ז למעלה
אחר, ביד משלחו אינו חלה לא אם אבל אחר, שליח ע"י

שם). גיטין, (ר"ן זה על המקפידים אנשים אף153ֿ)שיש
פקדונו  שיהא בעל של רצונו שאין השליח, שחלה עלֿפי

שם). גיטין (משנה, אחר לשלחו 154)ביד שאין אע"פ
- אחר לידי יבוא שלא החפץ על שמקפיד מפני אחר, ביד
אינו  הגט ועל הואיל זה, ע"י מתבטלת הגט שליחות אין
הבעל  מדעת שינה לא והוא כנ"ל, השליח, כשחלה מקפיד
(גיטין  כדרישתו - הגט נתן ואחרֿכך תחילה החפץ וקיבל

שם).

.ÂÏelÙ‡ ,ıÙÁ‰ ‰˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ëb‰ dÏ Ô˙»«»«≈¿ƒ»¿««»»¿»«≈∆¬ƒ
È¯·c ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ÁÈÏL „iÓƒ«»ƒ«ƒ≈≈∆¬≈»««ƒ¿≈
È¯‰L ;ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa Ì˙qL ¯·„a ÏÚa‰«««¿»»∆¿»¿≈»»«¿ƒƒ»»∆¬≈

Ëb‰ dÏ Ô˙Â ‰lÁz ıÙÁ‰ ÏË :BÏ ¯Ó‡ ÏÚa‰155, «««»«…«≈∆¿ƒ»¿≈»«≈
.ÏË Ck ¯Á‡Â Ô˙ ‡e‰Â¿»«¿««»»«

יוחנן.155) כרבי - ב כא, שם

.ÊÏ- ÈBÏt ıÙÁ ‰pnÓ ÏËÂ Ëb‰ dÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡»«≈»«≈¿…ƒ∆»≈∆¿ƒ
‰È‰iL BBˆ¯ ÔÈ‡L ,¯Á‡ „Èa epÁlLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…¿«¿∆¿««≈∆≈¿∆ƒ¿∆
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa BÁÏL Ì‡Â .¯Á‡ „Èa BB„˜tƒ¿¿««≈¿ƒ¿»¿««≈¬≈∆
‡l‡ ‰˙ ‡lL ÔÈa ‰lÁz ıÙÁ‰ ‰˙pL ÔÈa ,Ëb≈≈∆»¿»«≈∆¿ƒ»≈∆…»¿»∆»

ÛBqa156. «

על 156) הקפיד לא והבעל הואיל כנ"ל. השליח, כשחלה
להקפיד. צריך אינו השליח גם - תחילה החפץ לקיחת
בין  שליח, ידי על למלוה מעות החזרת שלענין ואףֿעלֿפי
השטר  קח לו שאמר בין השטר, וקח המעות תן לו שאמר

המעות  לו לתת ואחרֿכך השטר לקחת חייב המעות, ותן
ולא  המעות יקח שמא חושש שם - ה"ו) שלוחין מהל' (פ"א
לו  שתתן עד מתגרשת שאינה כאן אבל השטר, לו יחזיר

(מגידֿמשנה). לו תתן לא שמא לחוש לו אין החפץ,

.ÁÏ‡l‡ dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ ÁÈÏLÏ Ô˙»«¿»ƒ««≈¿»«…ƒ¿≈»∆»
Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e ¯Á‡Ï B˙e ,‰z‡157Ì‡ ÔÎÂ . «»¿»¿«≈¿»»≈≈¿≈ƒ

‡e‰Â ÈBÏÙÏ e‰z ,‰z‡ dÏ e‰zz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡»««ƒ¿≈»«»¿≈ƒ¿ƒ¿
,Ë‚ BÈ‡ - ÔBL‡¯‰ ÁÈÏM‰ dÏ B˙e ,dÏ e‰zÈƒ¿≈»¿»»«»ƒ«»ƒ≈≈

ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL e‰OÚ ‡lL ÈÙÏ158. ¿ƒ∆…»»»ƒ««≈ƒ

לה 157) תתנהו "אל כאומר זה הרי השליח. חלה אפילו
הל"ג. לעיל כמבואר בשמאל", לה ונתנו בימין, אלא

הבאה.158) בהלכה הסמוך מדין נלמד

.ËÏ,ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â Ëb‰ BÏ Ô˙»««≈¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒ
e‰z :ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡ ,d¯ÈkÓ ÈÈ‡ :ÁÈÏM‰ BÏ ¯Ó‡»««»ƒ«≈ƒ«ƒ»»««««¿≈
Ôz ‡lL ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - d¯ÈkÓ ‡e‰ ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆»ƒ«∆…ƒ«

ÔÈLe¯‚Ï159¯Ó‡L ÈBÏÙÏ ‡l‡ Ëb‰ Ô˙B BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈≈«≈∆»ƒ¿ƒ∆»«
‡e‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL ‡e‰ ÈBÏt‰ B˙B‡Â ;ÏÚa‰«««¿«¿ƒ»ƒ««≈ƒ
B‡ ‰ÏÁ Ì‡ ¯Á‡ „Èa BÁlLÓ B‡ dÏ BÎÈÏBnL∆ƒ»¿«¿¿««≈ƒ»»

.Ò‡∆¡«

שאם 159) הנ"ל, הדין את רבינו למד ומכאן ב. כט, שם
שאין  לפלוני", תנהו - אתה לה תתנהו "אל לו: אמר
לגרשה  נתמנה לא ומתחילה הואיל לגרשה, יכול הראשון
והוא  כלל, לגירושין שליח זה אין אחר, ביד לשלחו אלא

שלפנינו. שבהלכה מהשליח גרוע

.Ó„Ú dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏLÏ Ëb‰ Ô˙»««≈¿»ƒ«¿»«…ƒ¿≈»«
- ÌÈLÏM‰ CB˙a Ò‡ B‡ ‰ÏÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿»»∆¡«¿«¿ƒ

¯Á‡ „Èa BÁlLÓ160ÂÈLÎÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ¿«¿¿««≈∆««ƒ∆≈«¿»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯‚Ï ÁÈÏL»ƒ«¿≈ƒƒ¿««¿ƒƒ¿∆
ÌÈLÏL CB˙a ¯Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ ,ÔÈLe¯b ÁÈÏL¿ƒ«≈ƒ∆»ƒ««≈¿¿ƒ

ÌBÈ161.

יום.160) שלשים לאחר לה ימסרנו גיטין,161)שהוא
אלא  שני לשליח מיד ימסור שלא שאומר, מי "ויש שם.
עד  שליח לשני יעשו לא והם לביתֿדין, שליחותו ימסור
לחוש, יש כי סל"ז). קמא, סי' (אהע"ז יום" שלשים אחר
וכן  יום, שלשים תוך לה ויתננו בשליחותו ידקדק לא שמא

שם. הגמרא בסוגיית משמע

Ó.‡?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na162dÏÚa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»«¿»
‰È„na dnÚ163ÔÓ ˙L¯b˙Ó ‰˙È‰L B‡ , ƒ»«¿ƒ»∆»¿»ƒ¿»∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰164dÏÚ·e ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯b˙Ó Ì‡ Ï·‡ ; »≈ƒ¬»ƒƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ«¿»
Òit ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ‰È„na dnÚ165BÈ‡Â , ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ≈¿≈

‰OBÚ166:¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈLÏM‰ CB˙a ÁÈÏL ∆»ƒ«¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡167Ô˙B Ï·‡ .168dÏ Ëb‰ ∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ¬»≈«≈»

ÌÈLÏL ¯Á‡Ï169e¯‡aL BÓk dÏ ÔÈLLBÁÂ ,170„Ú ¿««¿ƒ¿¿ƒ»¿∆≈«¿«
ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :¯Ó‡iL171. ∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

יום.162) שלשים אחר לגרשה שני שליח עכשיו שעושה
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אדם 163) בני דרך שאין ופייס, בא שמא חוששין שאין
(מגידֿמשנה). יא הלכה למעלה בצנעא, שאין 164)לבוא

י). הלכה (למעלה בה גס הלכה 165)לבו למעלה ראה
שני.166)ט. שליח עושה אינו הראשון השליח

יפייסנה,167) שמא לחוש יש עלי, נאמנת יאמר לא שאם
יעשה  ואיך כלל, לגירושין שליח אינו זה ששליח נמצא

יום. שלשים בתוך שני הראשון 168)שליח השליח
שפייס.169)בעצמו. שמענו ולא לעיל 170)הואיל

ואם  בו, תינשא לא לכתחילה פסול, יהיה והגט ט, הלכה
תצא. לא שני 171)נשאת שליח לעשות הוא יכול ואז

המשנה'). 'מרכבת וכפירוש כט: (גיטין יום שלשים בתוך

à"ôùú'ä ìåìà ä"ë éùéîç íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אשה 1) פסול, גט לבין בטל גט בין מה רבינו בו ביאר

ונמצא  נתייבמה בעלה, בא או בטל גיטה ונמצא שנשאת
אשה  לישא האסורים ערוה, ונמצאת אשה נשא חי, בעלה
אשתו  המגרש אתה, בקשר עליהם שיתעורר חשד מחמת
יגרש  שלא לגרשה, ודעתו אשה ישא שלא ובעלה, וחזר

בדעותיה. רעה אשה לגרש שמצוה הראשונה, אשתו

.‡BÈ‡ B‡ ,ÏËa Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»≈≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó dÈ‡ B‡ ,Ë‚≈≈»¿…∆∆¬≈∆≈»≈ƒ«»
‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â .‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈≈≈
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ»»«¿»…≈…∆∆¿»»»
:dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÓ ıeÁ .‰Le¯b ÌeMÓƒ¿»ƒ«¿»≈∆ƒ¿¿»«»
ÏÚ Û‡L ,ÏkÏ ˙¯zÓ z‡ ÔÈ‡Â ÈpnÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆ƒ∆ƒ¿≈«¿À∆∆«…∆««
;Ô‰È¯·cÓ ‰p‰kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ëb ‰Ê ÔÈ‡L Ètƒ∆≈∆≈¬≈¿»«¿À»ƒƒ¿≈∆
elÙ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»»¿¬»ƒ¬ƒ
‰¯Ò‡ - ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ dLÈ‡Ó ‡l‡ ‰L¯b˙ ‡Ï…ƒ¿»¿»∆»≈ƒ»¿…À¿»«…∆∆¿»

‰p‰ka ÏÒBtL Ëb‰ ÁÈ¯ e‰ÊÂ .‰p‰kÏ2Ì‰È¯·cÓ3. «¿À»¿∆≈««≈∆≈«¿À»ƒƒ¿≈∆

בו.2) יש ריח ממש, בו שאין פי על ולדעת 3)שאף
שסוברים  התורה מן בכהונה פוסל הגט ריח אחרים מפרשים

גמור. דרש שזהו

.·È¯‰ - ÏeÒt Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»¬≈
ÔÓ Ba ‰ÏÒÙÂ .„·Ïa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê∆»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ

‰¯Bz È¯·cÓ ‰p‰k‰4Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ‡Opz ‡ÏÂ . «¿À»ƒƒ¿≈»¿…ƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒ
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O5¯Á‡ Ëb dÏ ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk „Ïe‰Â ƒ»…≈≈¿«»»»≈¿¿ƒ»≈«≈

dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â dÏ ÔÈ˙BÂ ¯Lk6¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . »≈¿¿ƒ»¿ƒ«««¿»¿ƒƒ∆¿»
˜È˙Â ÏÚa‰ ‰È‰Â ,¯Á‡ ·zÎÏ7È¯‰ - BÓˆÚÓ L¯‚Â ƒ¿…«≈¿»»«««»ƒ¿≈≈≈«¿¬≈

ÌÈa dÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa dÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÁaLÓ ‰Ê∆¿À»ƒ≈»»ƒ¬»ƒ≈»»ƒ
ÊÚÏ ‡ÈˆBÈ ‡nL ,Ëb‰ ÏeÒt ÈtÓ ‡ÈˆBÈ ‡Ï -8ÏÚ …ƒƒ¿≈¿«≈∆»ƒ«««

.ÂÈa»»

מגורשת.4) היא התורה מן ובין 5)שהרי בנים לה יש בין
בנים. לה הימנה 6)אין יטלנו יעשה כיצד שאמרו כמו

וכו'. לה ויתננו טובות.7)ויחזור מידות ובעל ישר
רע.8) שם

.‚˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆¬≈∆¿≈

‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L B‡ ,ÔÈLe¯b9Ì‡Â ; ≈ƒ∆ƒ»≈¿…∆∆…ƒ»≈¿ƒ
˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ;‡ˆz - ˙‡Oƒ≈≈≈¿«»»»≈«¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰˙È‰L B‡ ,ÏeÒt Ë‚a BzL‡ ˙‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ .‰Â¯Ú∆¿»¿≈ƒ≈≈∆ƒ¿¿≈»∆»¿»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - d¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯Â ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ»≈¿…∆∆¿»»¿«¬ƒ»¬≈À∆∆

dÏÚ·Ï10ÔÈ‡eOp‰ LcÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .11Ú·L C¯·Ïe ¿«¿»¿≈»ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈∆«
˙BÎ¯a12‰a˙k ·zÎÏÂ13ÔÈLe¯b L¯b˙zL „Ú , ¿»¿ƒ¿…¿À»«∆ƒ¿»≈≈ƒ

.ÔÈ¯eÓb¿ƒ

התורה.9) אסורה 10)מן - כהן בעלה אם אבל ישראל.
מן 11)לו. שהרי שניים, קידושין לקדשה צריך אבל

לקדשה  צריך מגורשת" "ספק ואפילו היא. פנוייה התורה
תעמוד  ואיך התורה, מן פנוייה ספק היא שהרי מחדש,

גמורים. קידושין בלי מברכים 12)תחתיו שאין והטעם,
שמן  פי על אף פסול", ב"גט המגורשת ואפילו הספק, על
אין  - פנוייה אינה ומדבריהם הואיל היא, פנוייה התורה

כתובתה 13)לברך. לגבות יכולה הייתה שלא כיוון
מגורשת. ספק כשהיא הראשונה

.„Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏËa Ë‚a ˙‡OpL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ»¿≈»≈¬≈¿ƒ»≈
LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ÏÚaÓƒ««≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈∆……¿≈∆ƒ
d¯Èz‰Ï ÔBL‡¯‰ ÔÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ Ì‰ÈL ÏÚ ‰¯Ò‡Â .ÌÚ‰ ¯‡LÏƒ¿»»»¿∆∆¿»«¿≈∆¿»««ƒ

‰‚‚La ‰ÏÚ·pL14‰Ê ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡lL È„k , ∆ƒ¿¬»ƒ¿»»¿≈∆……¿∆¡ƒ∆
˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯‚15Ô‰ÈMÓ „Á‡ ¯·Ú Ì‡Â . ¿»««∆ƒ»¿ƒ»«∆»ƒ¿≈∆

‡ÈˆBÈ - d¯ÈÊÁ‰Â16. ¿∆¡ƒ»ƒ

בעלה 14) תחת שזינתה ואשה בטל, שגיטה ידעה שלא
לבעלה. מותרת יוכל 15)בשגגה "לא אמרה: והתורה

לקחתה". לשוב שלחה אשר הראשון הראשון 16)בעלה
- והשני להוציא. אותו שכופים גרושתו מחזיר משום -
זנותם  ביאת משום עולמית עליו להיאסר חכמים קנסוה

בעבירה. שהייתה

.‰,dÏÚa ˙nL ÌÈ„Ú e‡aL ‰M‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ»∆»≈ƒ∆≈«¿»
˙‡OÂ17dÏÚa ‰È‰L ÔÈa - dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿»≈∆»»«¿»

ÔÈa ÁwÙÏ ˙‡OpL ÔÈa ,L¯Á ‰È‰L ÔÈa Áwtƒ≈«≈∆»»≈≈≈∆ƒ»¿ƒ≈«≈
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ,L¯ÁÏ ˙‡OpL18- ∆ƒ»¿≈≈∆≈ƒ»ƒƒ¿ƒ

ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ì‰ÈMÓ ‡ˆz≈≈ƒ¿≈∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿∆∆¿»«
.˙ÈÓÏBÚ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ

דין 17) לה אין מותו, על העידו עדים ששני פי על שאף
הראשון. לבעלה המותרת אנוסה מדברי 18)של אלא

סופרים.

.Â‰Lc˜˙pL È¯‰19‡ˆÓ B‡ ,dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ¬≈∆ƒ¿«¿»¿««»»«¿»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÏËa Ëb‰«≈»≈¬≈À∆∆¿«¿»¿≈»¿ƒ»≈

˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,ÈMÓ20ÔÈ‡Â . ƒ≈ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»¿≈
,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ LÈ‡ ˙L‡ :e¯Ó‡È ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…¿≈∆ƒ¿»¿…≈
‡ÏÂ ÔÈLecwa ‰È‰ È‡z :e¯Ó‡È ˙‡O ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ»…¿¿«»»«ƒƒ¿…

Ìi˜˙21. ƒ¿«≈

מקום 19) ואין איסור עשתה שלא נמצא נבעלה, לא ועדיין
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המקדש.20)לקנסה. על ערוה והיא איש אשת היא והרי
גט.21) צריכה ואינה הקידושין ונעקרו

.ÊdÏÚa ‡a B‡ ,ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ˙‡OpL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ»¿ƒ¿»«≈»≈»«¿»
ÈM‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙nL ‰ÚÓML ¯Á‡««∆»¿»∆≈≈«««»ƒ¿«≈ƒ

d˙‡ÈˆÓa ‡Ï ÔÈ‡kÊ22‰È„È ÈOÚÓa ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»ƒ…ƒ¿ƒ»»¿…¿«¬≈»∆»¿…
‰È¯„ ˙¯Ù‰a24˙B¯t ÏÎÂ .25¯Á‡ Ô‰ÈL eÏÎ‡L «¬»«¿»∆»¿»≈∆»¿¿≈∆««

‡ÏÂ ‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â .Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡OpL∆ƒ»≈ƒƒ≈∆¿≈»¿À»¿…
ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚ ‡Ï ˙BBÊÓ ‡ÏÂ ‰a˙k È‡zÓ È‡z¿«ƒ¿»≈¿À»¿…¿…«∆¿…«

¯ÈÊÁz - ‰fÓ B‡ ‰fÓ ‰ÏË Ì‡Â .‰Ê26‰Ó ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ∆«¬ƒ¿»«
- ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ elÙ‡Â ,‰ÈÒÎpÓ „·‡ B‡ ‰ÏaM∆»»»«ƒ¿»∆»«¬ƒƒƒ¿≈…«¿∆

‰fÓ ‡ÏÂ ‰fÓ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÔÓ „Ïe‰Â . ≈ƒƒ»…ƒ∆¿…ƒ∆¿«»»ƒ
¯ÊÓÓ ÈM‰28L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯‰ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»»ƒ…∆∆≈≈

Ì‰È¯·cÓ ¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ÈM‰29ÈM‰ dL¯b . «≈ƒ¬≈«»»«¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ
‡ˆÓ B‡ dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ‰a˙k epnÓ ‰ÏËÂ¿»¿»ƒ∆¿À»¿««»»«¿»ƒ¿»
ÔÓ ‡Ï ,‰ÏËpM ‰Ó d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏËa Ëb‰«≈»≈≈ƒƒƒ»»«∆»¿»…ƒ

‰a˙k‰ ÔÓ ‡ÏÂ ˙BBÊn‰30. «¿¿…ƒ«¿À»

כאן,22) המנויים הדברים מן דבר בשום זכאי אינו השני
הטעם  שכל משום זוכה, אינו והראשון אשתו, שאינה לפי
וכאן  ביניהם, איבה למנוע כדי הוא - לבעלה אשה שמציאת

בהקדם. ויוציאנה איבה, תהיה אם לנו איכפת כי 23)לא
וזו  בעלה, שחייב מזונותיה כנגד הם לבעלה ידיה מעשי

ידיה. מעשי לו אין מזונות לה ואין מיפר 24)הואיל הבעל
"שלא  נפש, עינוי נדרי (כגון עליו תתגנה שלא כדי נדריה
ותתגנה. תתגנה - וזו, אתקשט") "שלא ארחץ",

שלה.25) מלוג לה.26)מנכסי מועילה תפיסתה ואין
לה.27) פחתו פחתו ואם שהם כמו נכסיה לה מחזירים אלא
התורה.28) מן 29)מן שהרי גמורה, בממזרת ואסור

מחמת  כשרה, ישראל בבת אסור וכן הוא. כשר בן - התורה
או  בה. מותר שממזר גיורת אלא נושא אינו כורחו ועל קנס.

כמותו. מדבריהם מוציאה 30)ממזרת שאינה כשם
שנטלה, מה ממנה מוציא אינו כך ממנו, כתובתה
איסורה  דבר עדיין נודע ולא הואיל נטלה בהיתר שכשנטלה,

זה. לבעלה

.ÁÂÈÁ‡ CÏ‰Â ‰M‡ „Á‡ LcwL ,ÔÈÁ‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ»¿»«»ƒ
‡a Ck ¯Á‡Â BzL‡ ˙‡ ÌaÈÂ ˙nL Ba ÚÓLÂ31- ¿»«∆≈¿ƒ≈∆ƒ¿¿««»»

‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz32ÏÎÂ , ≈≈ƒ∆ƒ∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰M‡ Lc˜ Ì‡ ÔÎÂ .da el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈»¿≈ƒƒ≈ƒ»¿»¿»

ÚÓLÂ ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ33¯Á‡Â d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«∆≈»¿»»¬»¿««
ÏÎÂ ,Ë‚ epnÓ Ô‰ÈzL ˙BÎÈ¯ˆ - ‰˙Ó ‡lL Ú„B Ck»«∆…≈»¿ƒ¿≈∆ƒ∆≈¿»

.Ô‰a el‡‰ ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ»≈»∆

משום 31) וגם איש אשת משום גם עליו אסורה היא והרי
אח. שהרי 32)אשת התורה, מן גט צריכה מהראשון,

מדבריהם. גט צריכה השני ומן היא, עדים 33)אשתו שני
כן. אמרו

.Ë˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰‡eOp‰ BzL‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
˙Ói˜ BzL‡ ˙‡ˆÓÂ d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL da ÚÓLÂ¿»«»∆≈»¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«∆∆
ÔÎÂ .˙¯zÓ BzL‡Â ,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ d˙BÁ‡ ÔÈ‡ -≈¬»¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒ¿À∆∆¿≈

¯z‰ ˙˜ÊÁa Ô‡OpL ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L34- ‰Â¯Ú e‡ˆÓÂ ¿»»¬»∆¿»»¿∆¿«∆≈¿ƒ¿¿∆¿»
.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,Ëb ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒ≈∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»

קרובתו.34) שהיא ידע שלא

.ÈËb B˙Òe¯‡ ˙BÁ‡ eÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe35‡nL ? ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¬¬»≈∆»
:e¯Ó‡ÈÔÈÒe¯‡a ‰È‰ È‡z36d˙BÁ‡ ‡O ˙cÎÂ37. …¿¿«»»»≈ƒ¿«»»»¬»

B˙Òe¯‡ ‡È‰L d˙BÁ‡ ,Ëba d˙BÁ‡ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»¿»¬»«≈¬»∆ƒ¬»
˙BÁ‡ ‡O :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰¯eÒ‡ ‰BL‡¯‰»ƒ»¬»¿≈∆……¿»»¬

B˙Le¯b38. ¿»

תופסין 35) קידושין ואין היא וערוה היא אשתו אחות והרי
קידושיה.36)בה. ובטלו נתקיים השנייה.37)ולא
ארוסתו.38) שתמות עד עליו ערוה והיא

.‡È¯·BLÂ LÈ‡Ï Ëb Ô˙Â ‰ÚËÂ ¯ÙBq‰ ·˙k39 »««≈¿»»¿»«≈»ƒ¿≈
Ô‰ eÚhL B‡ ,‰M‡Ï40‡È‰ ‰ÏËÂ Ëb‰ ÏÚa‰ ÏËÂ »ƒ»∆»≈¿»«««««≈¿»¿»ƒ

È¯‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰L¯b˙pL Ô‰Ï ‰n„ÓÎÂ ,¯·BM‰«≈¿ƒ¿À∆»∆∆ƒ¿»¿»¿««¿«¬≈
È¯‰ - ˙‡O ‡Ï Ì‡ :LÈ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰«≈≈ƒ««¿≈»ƒƒ…ƒ»¬≈
,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·c‰ ‰lb˙Â ,˙L¯‚Ó dÈ‡ BÊ≈»¿…∆∆¿ƒ¿«»«»»∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»
;B˙È˙ ˙ÚMÓ ˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â ,eÈÙa Ëb‰ dÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»«≈¿»≈¿ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ»
:¯Ó‡Â Ëb‰ ˙‡ ÏÚa‰ ‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»¿««»ƒ«««∆«≈¿»«
d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ È„Èa Ëb‰ È¯‰L ,‰L¯b˙ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿»¿»∆¬≈«≈¿»ƒ¿…ƒƒ«¿»»
BÊ È¯‰ ‡l‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡Ï BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ¿»¿»««¿»∆»¬≈

‰Ê B‡ˆÓe d„iÓ Ëb‰ ÏÙÂ ‰Le¯b ˙˜ÊÁa41‡a È¯‰Â ¿∆¿«¿»¿»««≈ƒ»»¿»∆«¬≈»
ÈM‰ ÏÚa‰ ÏÚ d¯Ò‡Ï42. ¿»¿»«««««≈ƒ

פרעון 39) קבלת עם לבעל נותנת שהאשה קבלה כתב
והאשה.40)כתובתה. גירושיה.41)האיש אחרי

חוששים 42) שאנו שני, של זכותו לאבד נאמן הוא ואין
לאחר  שטרותיהם והחליפו ביניהם קנוניה עשו שמא

שנישאת.

.·ÈÚ¯ ÌL ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰43ÌeMÓ B‡ «ƒ∆ƒ¿ƒ≈«ƒ
ÈtnL dÚÈ„B‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯„a ‰ˆe¯t ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈

d¯qÈÏ È„k d‡ÈˆBÓ ‰z‡ ‰Ê44‰z‡ ÔÈ‡L Ú„Â , ∆«»ƒ»¿≈¿«¿»¿«∆≈«»
‡Ï BÊ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ‰Ó ÈtÓe .ÌÏBÚÏ d¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»ƒ¿≈»«ƒ∆…

ÌÏBÚÏ d¯ÈÊÁÈ45‰OÚ˙Â ¯Á‡Ï ‡Opz ‡nL ‰¯Êb ? «¬ƒ»¿»¿≈»∆»ƒ»≈¿«≈¿«¬∆
el‡ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ÈÂ ,ÂÈzÁz ‰Úeˆ ‰È‰˙Â ‰·eLz¿»¿ƒ¿∆¿»«¿»¿…«»ƒƒ
‡ˆÓÂ ,dL¯‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«∆≈…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL Ìi˜˙ ‡ÏÂ È‡z ÏÚ L¯‚Ókƒ¿»≈«¿«¿…ƒ¿«≈∆ƒ¿»«≈»≈

Ú¯ÙÓÏ46,dL¯‚Ï EaÏa ¯Ób :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿…¿ƒ¿¿»¿»
ÌÏBÚÏ EÏ ˙¯ÊBÁ BÊ ÔÈ‡L47Ì„˜ ¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ∆≈∆∆¿¿»¿ƒ»«¿∆¡ƒ…∆

‡ÈˆBÈ ‡Ï - ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙pL48. ∆ƒ¿«¿»¿«≈…ƒ

זנות.43) לעז עליה ישראל 44)שיצא בנות יהיו "שלא
ובנדרים". בעריות הדברים 45)פרוצות נמצאו אם אפילו

אין 46)שקר. הדין שמצד פי על ואף ממזרים. ובניה
- הגט, נתינת בשעת כן התנה לא שהרי  בדבריו, ממש

ובניה. האשה כבוד משום ללעז, חכמים אפילו 47)חששו
שהרי  לעז, עליה להוציא יוכל לא ושוב צנועה, תמצא אם
דעתו, גילה ובזה הדברים, אחר ולבדוק להמתין חש לא
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עליו. חביבה הייתה שנתקדשה 48)שלא לאחר אבל
להוציאה. אותו וכופים הראשון. על נאסרה

.‚È˙ÈBÏÈ‡ ÌeMÓ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ49B‡ ¿≈«ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯L ÌeMÓ50‡Ï ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»»¿»≈«¿ƒ¬≈∆…

˙ÈBÏÈ‡‰ „Ï˙Â ,¯Á‡Ï ‡Opz ‡nL .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»∆»ƒ»≈¿«≈¿≈≈»«¿ƒ
‡e‰ ÔkL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ÈÂ ,‰cp‰ ‡t¯˙˙Â¿ƒ¿«≈«ƒ»¿…«ƒ»ƒƒ≈«∆≈
ÌÈa‰Â ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dL¯‚Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï…»ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿»«≈»≈¿«»ƒ

.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆¡ƒ…ƒ

שאינה 49) איל, לשון איילונית איילונית, שהיא שחושב
לבעלה.50)יולדת. אסורה היא והרי

.„Èı¯‡Ï ıeÁ Ëb ‡È·‰L ÁÈÏL51·zÎ ÈÙa' ¯Ó‡Â »ƒ«∆≈ƒ≈»»∆¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈLLBÁ e‡L ,‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - 'ÌzÁ ÈÙ·e¿»«∆¿«¬≈∆…ƒ»∆»∆»¿ƒ
„Ú‰ ÔÎÂ .dÏ „ÈÚ‰ CÎÈÙÏe da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»«»¿ƒ»≈ƒ»¿≈»≈
- ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ ‰ÏÚa ˙nL ‰M‡Ï „ÈÚ‰L „Á‡‰»∆»∆≈ƒ»ƒ»∆≈«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ ¯Ò‡L ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»∆»¿≈∆»»∆»«∆»ƒ»«

¯„a dÏÚa52ÔÚËp‰ ÔÎÂ .‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53ÏÚ «¿»¿∆∆¬≈∆…ƒ»∆»¿≈«ƒ¿»«
‰Ê È¯‰ - ‰¯ib˙Â ˙È¯Îp‰ ÏÚ ,‰¯¯ÁzLÂ ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»««»¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬≈∆

‰p‡OÈ ‡Ï54,Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ Ì"ekÚ ÔÎÂ . …ƒ»∆»¿≈«¿∆∆«»««ƒ¿»≈
- ¯¯ÁzLÂ „·Ú‰ ,¯ib˙Â Ì"ekÚ‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»«¿ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ¿«¿≈

‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰55ÔÈ‡ - e‡OÂ e¯·Ú Ì‡ ÔlÎÂ . ¬≈∆…ƒ»∆»¿À»ƒ»¿¿»¿≈
.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»»

ישראל 51) מארץ או למקום ממקום בחוץֿלארץ כלומר
ישראל. לארץ מחוץֿלארץ או לארץ שנדרה 52)לחוץ

נדרה  לה להתיר לחכם ובאת לה היפר ולא מבעלה הנאה
לחרטה. פתח לה מצא לעז 53)ולא דברי עליו טוענים

לשפחה. בינו יחסים הקול 54)על היה אמת יאמרו שלא
או 55)הראשון. נתגייר זו אשה משום יאמרו שלא
נשתחרר.

.ÂËÌÈL Ì‰Ï eÈ‰L ÔlÎÂ56B‡ Ô‰È˙BL e˙Óe , ¿À»∆»»∆»ƒ≈¿≈∆
eL¯b˙pL57eÏÈb¯‰L Ô‰ ÌÈLp‰ eÈ‰Â ,58Ô‰ÈÏÚa ˙‡ ∆ƒ¿»¿¿»«»ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆«¿≈∆

‰lÁzÎÏ Ô‰Ï ‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌL¯‚Ï59. ¿»¿»¬≈≈À»¿ƒ»≈»∆¿«¿ƒ»
ÌÈ¯Á‡Ï e‡OÂ el‡ ÌÈL eÎÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ60, ¿≈ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿«¬≈ƒ

eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙Â61‡Op‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈À»¿ƒ»≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ï62. »∆¿«¿ƒ»

מעשה.56) זמן.57)בשעת שהתחילו 58)לאחר
בעליהן. את להקניט עליהם 59)בקטטה אין שעכשיו

חשד. העד.60)שום כשהעיד או החכם, כשאסרה
השניים.61) באמצע 62)מהנישואין לאחרים שכשנישאו

חשד. כל מהם נסתלק

.ÊË„ÈÚ‰L „Ú‰ Ô·Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ¿»««≈∆À∆∆¿ƒ»≈¿∆»≈∆≈ƒ
ÔÚËp‰ Ô·Ï B‡ ,dÏÚa ÏÚ d¯Ò‡L ÌÎÁ‰ Ô·Ï B‡ ,dÏ»¿∆∆»»∆¬»»««¿»¿∆«ƒ¿»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈ·B¯˜ ¯‡LÏ B‡ ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆≈»»≈¿≈
È„ÚÓ „Á‡Ï ‡Op‰Ï ‰M‡‰ ˙¯zÓe .¯Á‡ ‰‰iL∆≈»∆«≈À∆∆»ƒ»¿ƒ»≈¿∆»≈≈≈

‰Èe‡Ó È„ÚÓ B‡ ‰ÈLe¯‚63ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ , ≈∆»≈≈≈≈∆»¿∆»ƒ««»ƒ
Ì‰ÈÙa ‰ˆÏÁL64.„Á‡ ˙e„ÚÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ; ∆»¿»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ∆»¿≈∆»

Ôe‡Ó ˙e„ÚÓ Ì„‡ ˜Á¯˙È ÌÏBÚÏe65·¯˜˙ÈÂ , ¿»ƒ¿«≈»»≈≈≈¿ƒ¿»≈
‰ˆÈÏÁÏ66. «¬ƒ»

רוצה 63) ואינה אמה או אחיה שהשיאוה יתומה קטנה
לה. והולכת שניים בפני ממאנת כשהיא 64)בבעלה,

מיאונה.65)יבמה. על תתחרט כשתגדיל ואף 66)שמא
זאת  בכל חליצה, למצוות קודמת יבום מצוות הדין שמעיקר

בחליצה. להתדבק טוב

.ÊÈÌ„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏÚ·e ¯ÊÁÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿»«¿»»ƒ¿≈≈ƒ…∆
ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ dL¯bL ÔÈa ,¯Á‡Ï ‡OpzL∆ƒ»≈¿«≈≈∆≈¿»ƒ«ƒƒ≈ƒ
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,‰˙È‰ BzL‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿»¬≈¿∆¿«
.˙eÊ ÌLÏ ‡ÏÂ ÏÚa ÔÈLec˜ ÌLÏe ,d¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»¿≈ƒƒ»«¿…¿≈¿

˙BÚÓ dÏ Ô˙pL B˙B‡ e‡¯ elÙ‡Â67,‡È‰ ‰˜ÊÁL . «¬ƒ»∆»«»»∆¬»»ƒ
È¯‰Â ,˙eÊ ˙ÏÈÚa BzL‡a B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«¿«¬≈
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa d˙BOÚÏ B„Èa¿»«¬»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿∆¿«

È‡cÂ ÈLec˜ ˙Lc˜Ó68.ÈL Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆe , ¿À∆∆ƒ≈««¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ

זנות 67) ולשם באתננה אלו מעות לה שנתן אומרים אין
לשם 68)ּבעל. בועליך הריני לה אמר שלא פי על אף ַָ

קידושין.

.ÁÈÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙69ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â - ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿¿≈
„Á‡k ÌÈ„Ú‰70- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡ : »≈ƒ¿∆»ƒ»¿»¿…∆∆ƒ«ƒƒ

Ô‰ Ô‰ „eÁÈ È„Ú Ô‰ Ô‰Â ,‰ÏÚ· ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»¿≈≈≈≈ƒ≈≈
‰‡Èa È„Ú71CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡È·a Lc˜Ó‰ ÏkL ; ≈≈ƒ»∆»«¿«≈¿ƒ»≈»ƒ

BÓk ,ÏÚ·ÈÂ Ô‰ÈÙa „ÁÈ˙È ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚ·Ïƒ¿…ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿…¿
˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â ,˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈«¬≈ƒ»≈

˙Lc˜Ó72ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿À∆∆¿ƒ»¿»¿…∆∆ƒ»≈ƒ≈
.da Òb BaÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆¬≈≈ƒ«»

בפניהם.69) נבעלת ראוה אותם 70)ולא ראה שאחד ולא
אין  אחד בעד המקדש כי הערביים, בין והשני בשחרית

מודים. שניהם ואפילו לקידושיו אף 71)חוששים כלומר,
נבעל  ראוה שלא פי ראוה על כאילו זה הרי בפניהם ת

גס  ולבם הואיל הביאה, כעדות היא היחוד עדות כי נבעלת,
מזה. זה פרשו לא ודאי בזה, אחר 72)זה יקדשנה ואם

מספק. לשני גם מקודשת תהיה

.ËÈÈÙa ÏÚazL ‰M‡ ÏkL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ;Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒ»≈¬»»∆≈»»∆¿ƒ»

˙eÊ ˙ÏÈÚa73ÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê ¯·„a eÙÈÒB‰Â eÏÈc‚‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆∆»»«
B˙ÁÙMÓ Ôa BÏ LiL ÈnL ,e¯B‰L „Ú ,ÌzÚc74- «¿»«∆∆ƒ∆≈≈ƒƒ¿»

BzL‡ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ BÏ ÔÈLLBÁ75¯¯ÁL ‡nL , ¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡a Ck ¯Á‡Â B˙ÁÙL76,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»¿««»»»∆»¿≈ƒ∆»

˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ,d¯¯ÁL È‡ceL∆««ƒ¿¿»∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ«
˙eÊ77Á¯ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .„Ú ÈÈÚa Ì‰ ÌÈ˜B ¿¿»«¿»ƒ»≈∆¿ƒ≈¿≈««

‡lL .Ô‰ÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰‡¯B‰‰ ÈÎ¯cÓ „‡Ó¿…ƒ«¿≈«»»¿≈»ƒ¿…¬≈∆∆…
,„·Ïa dL¯bL BzL‡a ‡l‡ BÊ ‰˜ÊÁ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ¬»»∆»¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿«
,‡È‰ BzL‡ È¯‰L ,Ì˙Ò ÏÚ·e È‡z ÏÚ Lc˜Óa B‡ƒ¿«≈«¿«»«¿»∆¬≈ƒ¿ƒ
„Ú ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰OBÚ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ‡È‰ BzL‡·e¿ƒ¿ƒ∆∆¿»∆≈∆¿ƒ«¿«
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‡e‰ È‡z ÏÚL L¯ÙÈ B‡ ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‡È‰L L¯ÙiL∆¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿¿»≈∆«¿«
˙˜ÊÁa ‰BÊ Ïk È¯‰ - ÌÈLp‰ ¯‡La Ï·‡ ;ÏÚBa≈¬»ƒ¿»«»ƒ¬≈»»¿∆¿«
.ÔÈLec˜ ÌLÏ ‡e‰ Èk L¯ÙiL „Ú ˙eÊ ÌLÏ ÏÚaL∆»«¿≈¿«∆¿»≈ƒ¿≈ƒƒ
˙a dÈ‡L ,˙È˙ek B‡ ‰ÁÙLa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»«
Ô‰Ó Ôa‰ È¯‰Â ;ÏÏk Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ,ÔÈLecƒ̃ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»«¬≈«≈≈∆
‰¯¯ÁzLpL È‡cÂa Ú„eiL „Ú „·ÚÂ È˙ek ˙˜ÊÁa¿∆¿«ƒ¿∆∆«∆ƒ»«¿««∆ƒ¿«¿¿»

.‰¯ib˙ B‡ Bn‡ƒƒ¿«¿»

ישראל 73) ובנות ישראל בני "העמד הראב"ד: וכהטעמת
עדים  בפני יתפרצו שלא הן, כשרות ובחזקת חזקתן על

אלא 75)הכנענית.74)לזנות". בנים הניח ולא מת אם
בלבד. זה מן 76)בן בנו אבל דבר, לכל בנו הוא ואז

מן  הבא "שזרע הייבום, מן אשתו את פוטר אינו השפחה
אינם. וכאילו ... עבדים - בידו 77)השפחה שהרי

איסור. ועושה היתר מניח ואינו לשחררה

.ÎÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯ elÙ‡ ,˙L¯‚Ó ¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈÂ ,ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿…∆∆¬ƒ…»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ÏBw‰ ÔÈ¯È·ÚÓ dlk B‡À»«¬ƒƒ«∆ƒ¿»¿»≈¿ƒ

dÏ78¯ÈÚa dÓL ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒ¿∆¿»»¬»ƒ»»¿»»ƒ
˙Lc˜Ó ‡È‰ È¯‰L ,ÔÈc ˙È·a ÏBw‰ ˜ÊÁ‰Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿À¿««¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿À∆∆
ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk ˜ÙÒa¿»≈¿∆≈«¿¿««»»»»∆»
ÏBw‰Â d¯Ò‡ ÏBw‰ - ÔÈLecw‰ Ô˙B‡Ó ‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»≈»«ƒƒ«¬»»¿«

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰Â ,d¯Èz‰79. ƒƒ»«¬≈¿…∆∆

כהן.78) בעלה על להינשא 79)לאוסרה ומותרת
לאחרים.

.‡ÎdL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï80‰È‰z ‡ÏÂ . …ƒ»»»ƒ»¿«¿¿»¿»¿…ƒ¿∆
L¯‚È ‡ÏÂ .dL¯‚Ï BzÚ„Â BzLnLÓe ÂÈzÁz ˙·LBÈ∆∆«¿»¿««¿¿«¿¿»¿»¿…¿»≈
˙Â¯Ú da ‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰BL‡¯ BzL‡ Ì„‡»»ƒ¿ƒ»∆»ƒ≈»»»∆¿«
ÔÈ‡Â .'B‚Â ¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓ Èk :¯Ó‡pL ,¯·c»»∆∆¡«ƒ»»»∆¿«»»¿¿≈

‰BL‡¯ BzL‡ ÁlLÏ ¯‰ÓÏ BÏ Èe‡¯81,‰iL Ï·‡ . »¿«≈¿«≈«ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»
ÁlLÈ - d‡O Ì‡‰p82. ƒ¿≈»¿«¿∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyxbl ezrce dy` mc` `yi `l"

(פכ"א  ביאה איסורי בהלכות גם הרמב"ם כתב זה דין
שנאמר  לגרשה, ודעתו אשה לישא לאדם "אסור הכ"ח)
ואם  אתך, לבטח יושב והוא רעה רעך על  תחרוש אל
ה'משנה  מותר". לימים, אותה נושא שהוא תחילה הודיעו
וכתב  כו', אדם ישא "לא ה'טור' דברי את מביא למלך'
לימים  אותה נושא שהוא תחילה הודיעה ואם ז"ל הרמב"ם
ההלכה  תלה למה הב"י עליו והקשה מותר". ידועים
"מכריז  לז) (יבמות מפורשת גמרא היא והלא ברמב"ם,
הקשו  שם שבגמרא תירוץ ומביא ליומא". הויא מאן ואומר
קשה  על־פי־זה אבל ראיה. משם אין וממילא זו, עובדה על

זה. לדין הרמב"ם של מקורו מהו גיסא, לאידך
שהטעם  הגמרא, דברי מפשטות שמקורו לומר, ונראה

שנאמר  משום הוא לגרשה" ודעתו אשה אדם ישא ש"לא
שמצב  אתך" לבטח יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל

לגרשה. שבדעתו הודיעה אם שייך אינו זה
הפסוק  על בגמרא מובא הלא להבין, יש הדין בעצם
מידות  תשע אלו והפושעים" המורדים מכם "וברותי
וכן  לגרשה, בדעתו שגמר גרושות" "בני היא מהן שאחת
לגרשה  בדעתו שגמר אחר עליה יבוא שלא הרמב"ם פסק
אשה  לשאת יכול כיצד וא"כ הי"ב) פכ"א ביאה (איסורי
הרי  יגרשנה, ואח"כ לימים אותה שנושא כשהודיעה לימים

עוד. ויחכם לחכם ותן הלב, גרושת של דין יש
ישראל  כנסת שבין הגירושין הוא הגלות עניין כללות והנה
אשר  אמכם כריתות ספר זה "אי שאומר והקב"ה,
על  שאלה שאין הוא זה פסוק של ומשמעו שלחתיה",
כריתות". ה"ספר היכן היא השאלה וכל ש"שילחתיה",
ויהיו  גלות שתהיה ידע הקב"ה הרי לשאול יש  וא"כ
בין  הנישואין עניין להיות היה יכול היאך וא"כ גירושין,
הקב"ה  של בדעתו שהיה בשעה ישראל וכנסת הקב"ה

לגרשה.
ה  כותב התורה, יסודי הלכות בסוף "דברי והביאור: רמב"ם:

בזה  אין דבריו עמדו לא אם אומר... שהנביא הפורענות
על  וניחם חסד ורב אפים ארך לנבואתו....שהקב"ה הכחשה
נינוה". כאנשי להם ונסלח תשובה שעשו ואפשר הרעה,
בנים  ובני בנים תוליד "כי בפרשת הלשון אריכות  כל וכן
מהנהגה  שיזהרו ישראל את לעורר אלא אינה כו'" ונושנתם
ונסלח  תשובה שיעשו "אפשר כאן וגם זו, רצויה בלתי
היו  לא ישראל וכנסת הקב"ה של שהנישואין ונמצא להם".
הקב"ה  רצה שלא בוודאי כי לגרשה" "על־מנת מעולם
כדי  כך על ישראל את והזהיר הגלות, עניין שיהיה

תמידי. באופן יהיו שהנישואין
למעלה  שהוא לדעת שצריך יהודי, לכל מכך ההוראה
יכול  העולם טבע שמצד ואף והעולם, הטבע מהגבלות
הפסוק  על הרמב"ם וכפירוש "והשחתם", של למצב לבוא
של  מנהגו הבורא "הודיענו - גו'" וזנה הזה העם "וקם
אחרי  וגם וכלל, כלל מכריחו הדבר אין מכל־מקום עולם",
למצב  במהירות אותו להפוך ביכולתו יש בגלות שנמצא
על  הבית' 'בעלת שהיא בתורה עסק על־ידי גאולה של
ירדו  שכשלא ברשב"י שמצינו על־דרך העולם, מציאות
נעים  ומה טוב מה "הנה הפסוק על תורה אמר גשמים

גשמים. וירדו יחד" גם אחים שבת
(fi oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

eizgz zayei didz `le dyxbl ezrce dy` mc` `yi `l"
."dyxbl ezrce ezynyne

ביאה איסורי הכ"ח)ובהלכות "לא (פכ"א וכתב הלשון שינה
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לגרש  ודעתו אשה אדם רעך ישא על תחרוש אל שנאמר ה,
שנה  מדוע להבין, וצריך אתך..." לבטח יושב והוא רעה
הכתוב  את כאן הביא לא ומדוע פעמיים, זה דין הרמב"ם
כפי  כו'" רעך על תחרוש "אל זו להלכה המקור שהוא

ביאה. איסורי בהלכות שהביא
האחד  אופנים, בשני לפרשו אפשר זה שדין לומר ויש
האיש  על היא בזה וההדגשה תחרוש", "אל איסור שהוא
הוא  שהעיקר והשני מגונה. בהנהגה ונוהג רעה החורש
כאשר  להלכה, ונפקא־מינה לחבירו. שגורם והביזוי הצער
מכלל  יצא הראשון הטעם לפי שאז מתחילה, מודיעו
לזה  צער כאן יש עדיין השני הטעם לפי אבל איסור,
החורש  חבירו עם זו מישיבה לצאת לו וקשה אתו, היושב
רעך  על תחרוש "אל איסור בזה יש עדיין ולכן רעה, עליו

כו'".
שונים, דינים שני כאן ויש אסורים שניהם הרמב"ם, ולדעת
ואם  אחד", לבשר והיו באשתו "ודבק היא הנישואין מהות
כיוון  ולזה הנישואין, בעצם חיסרון זה  הרי לגרשה דעתו
ולא  לגרשה, ודעתו אשה אדם ישא "לא גירושין בהלכות

לגרשה". ודעתו ומשמשתו תחתיו יושבת תהיה
והוא  רעה רעך על תחרוש "אל של נוסף דין ישנו אבל
לזה, זה אדם בני בהנהגת איסור והוא אתך" לבטח יושב
דין  כתב ולכן לגרשה, ודעתו אשה לישא לאדם" ש"אסור
הנהגות  גדרי מבאר שבו בפרק ביאה, איסורי בהלכות זה

לזו. זה ואשה איש
(141 'r c"l wlg y"ewl itÎlr)

לבטח 80) יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל שנאמר:
ראשונה 81)אתך". אשתו המגרש כל ... המשלח שנאוי

בה  מצא אם ואפילו דמעות... עליו מוריד מזבח אפילו
יאמר  לא לגרשה, שמצוה אחד, לה שהעיד כגון דבר ערוות
ויעשה  ... בדבר מתון יהיה אלא מייד ויגרשה לו מאמין אני

לגרשה". יצטרך לא אולי יפה, כתב 82)חקירה זה ומטעם
שיש  מפני גירושין, מצות על מברכים שאין הרשב"א
דבר  ערוות בה מצא שלא כגון בעבירה, שהם גירושין

שנאה. מחמת ומגרשה

.·Î‰È˙BÚ„a ‰Ú¯ ‰M‡38˙B·k ‰Úeˆ dÈ‡LÂ , ƒ»»»¿≈∆»¿∆≈»¿»ƒ¿
ıÏ L¯b :¯Ó‡pL ,dL¯‚Ï ‰ÂˆÓ - ˙B¯Lk‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿≈ƒ¿»¿»¿»∆∆¡«»≈≈
ÔÈ‡ - ˙eˆÈ¯t ÌeMÓ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â .ÔB„Ó ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ≈
‡ÈˆB‰ ‰Ê :e¯Ó‡È ‡lL ,‰p‡OiL ¯Lk Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»»≈∆ƒ»∆»∆……¿∆ƒ

.dÒÈÎÓ ‰ÊÂ B˙ÈaÓ ‰ÚL¿̄»»ƒ≈¿∆«¿ƒ»

במידותיה.83)

.‚Î‰L¯Á˙pL ÈÓ84Ë‚a dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - BzL‡ ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿¬≈∆¿»¿»¿≈
˙L¯‚Ó ‰È‰˙Â85„Ú ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˙hzL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆¿…∆∆¬»ƒƒ¿«»≈ƒ«

‡lL È„k ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‡È¯·zL∆«¿ƒ¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…
¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÈˆe¯ÙÏ ¯˜Ù‰ ‡‰z¿≈∆¿≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈»¿»ƒ¿…
dÏÈÎ‡Óe ,˙¯Á‡ ‡OBÂ dÁÈpÓ CÎÈÙÏ .dÓˆÚ«¿»¿ƒ»«ƒ»¿≈«∆∆«¬ƒ»

dlMÓ d˜LÓe86˙eÒk ¯‡La B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . «¿»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒƒ¿≈¿
˙È·a ÌÈËBM‰ ÌÚ ¯e„Ï ˙Úc Ô·a Ák ÔÈ‡L ,‰BÚÂ¿»∆≈…«¿∆««»ƒ«ƒ¿«ƒ
dL¯b Ì‡Â .d˙BcÙÏ ‡ÏÂ d˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡Â .„Á‡∆»¿≈«»¿«…»¿…ƒ¿»¿ƒ≈¿»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -87·iÁ BÈ‡Â ,B˙ÈaÓ d‡ÈˆBÓe . ¬≈¿…∆∆ƒ»ƒ≈¿≈«»
da Ïth‰Ïe ¯ÊÁÏ88. «¬…¿ƒ«≈»

מדברת.84) ואינה שומעת אינה פי 85)שנאלמה, על אף
אנו  ואין כורחה בעל מתגרשת שהאשה דעת, לה שאין

דעתה. ומוכן 86)צריכים כתובתה לה נותן הוא שהרי
מנהג  בה ינהגו שלא כדי מנעוהו, שהחכמים אלא  לגרשה,

לפרנסה. חייבוהו לא - מגורשת 87)הפקר התורה שמן
גיטה. לשמור יודעת כתובתה,88)אם לה לתת חייב אבל

שדהו. ונסתחפה שנתארסה לאחר זה מום בה נולד שהרי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
של 1) מיאון האב, בחיי יתומה קטנה, נישואי בו נתבאר

חודשי  שלושת גרושתו, להחזיר שלא מיאון, גט קטנה,
הבחנה.

.‡‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ‡OB ÔÈ‡2‰ÓB˙È ‰pË˜ ‡OBp‰Â .3 ≈¿ƒ∆«¿«»¿«≈¿«»¿»
dÈ‡Â ,˙ÎÏB‰Â ˙‡ÓÓ BÊ È¯‰ - ÏÚaa ‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»¿»«««¬≈¿»∆∆¿∆∆¿≈»
ÔÈLec˜ ‰pË˜ ÏL ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ∆≈∆≈ƒƒ∆¿«»ƒƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eÓb4‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜ ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿≈¿«»∆ƒƒ»»ƒ»
k ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â‡È‰ È¯‰ - ‰pË˜ ‡È‰L ¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»¿∆ƒ¿«»¬≈ƒ

‰È·‡ ÈiÁa ‰ÓB˙Èk5‰pË˜ ‡È‰Lk ˙‡O Ì‡Â ,6- ƒ»¿«≈»ƒ»¿ƒƒ»¿∆ƒ¿«»
˙‡ÓÓ BÊ È¯‰7. ¬≈¿»∆∆

מא.2) (קידושין מתרצית היתה לא גדולה היתה אם שמא
מהל' פ"ג לעיל וראה נז: בכתובות וכן שם. וב'תוספות'

הי"ט). אישות 4)מאביה.3)אישות מהל' פ"ד לעיל
אלא  התורה מן גמורים קידושין קידושיה "שאין ה"ח
עד  בעלה עם ישבה שאם תלויין, והן סופרים. מדברי
צריך  ואינו גמורה איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה,

וכו'". שגדלה אחר לקדשה רבינו 5)לחזור שכתב כמו
לאביה  אין שנשאת, "כיון הי"ב): אישות מהל' (פ"ג לעיל
אביה  שע"י הראשונים הנישואין אבל לעולם". רשות בה
אלא  במיאון נפקעים ואינם התורה, מן גמורים נישואין הם
מהלכות  פ"ב ולעיל הי"א, שם כמבואר ממש, גט ע"י

הי"חֿיט. מרשותו,6)גירושין, שיצאה אחרי אביה, בחיי
ה"ח,7)כנ"ל. לקמן מבואר מיאונה וסדר א. קט, יבמות

טז. ה"ט, לקמן מבואר לגט, מיאון בין למעשה ההבדל וכן

.·˙L¯Á‰8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰È‡eOpL Èt ÏÚ Û‡ ,9 «≈∆∆««ƒ∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
‡lL È„k ,Ô‡ÓzL dÏ ewz ‡Ï ,‰pË˜ È‡eOk¿ƒ≈¿«»…ƒ¿»∆¿»≈¿≈∆…

d‡OlÓ eÚnÈ10. ƒ»¿ƒ¿»¿»

מדברת.8) ואינה שומעת פ"ד 9)שאינה לעיל כמבואר
ה"ד. ופי"א ה"ט, אישות תוכל 10)מהל' ולעולם הואיל

אפייסנה  וסובר גבול, יש בקטנה אבל חרשותה, מפני למאן
אבל  וברש"י). קיג. (יבמות מיאונה זמן שיעבור עד שעה כל

הכ"ג. פ"י לעיל כמבואר החרשת, מתגרשת בגט

.‚ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰pËw‰ ‡È‰ ˙‡ÓÓ¿»∆∆ƒ«¿«»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ
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ÂÈÙa ‡lL ÔÈa dÏÚa ÈÙa ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰11ÌLÎe . «ƒƒ≈ƒ¿≈«¿»≈∆…¿»»¿≈
Ì·ia ˙‡ÓÓ Ck ,ÏÚaa ˙‡ÓnL12ÏÚ·a ˙‡ÓÓe . ∆¿»∆∆«««»¿»∆∆«»»¿»∆∆¿««

,ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡ ,ÈMa ˙‡ÓÓe ‰Ê∆¿»∆∆«≈ƒƒƒ»¿«≈¿≈«¿ƒƒ
dÏ LÈ ‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡¬ƒ«»¿»ƒ»¿«∆ƒ¿«»≈»

Ô‡ÓÏ13‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Ó ‡lL ‰pË˜e . ¿»≈¿«»∆…≈¬»««ƒ∆ƒ
- ‰pË˜ ‡È‰Lk ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰Â ,‰‡eO¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈¿∆ƒ¿«»

‰Èe‡Ó Ì‰ Ì‰ ‰ÈLec˜14. ƒ∆»≈≈≈∆»

ביתֿהלל.11) כדברי במשנה א. קז, מת 12)שם אם
ואינה  בו ממאנת - יבם לפני ונפלה בו, מיאנה ולא בעלה

ביתֿהלל). כדברי (שם, חליצה שלא 13)צריכה שם.
אלא  הפקר ישראל בנות "אין האומרים: ביתֿשמאי כדברי

שתגדיל". עד לאחר) (מליארס וממתנת שם 14)ממאנת
בבעלה  רצונה שאין דעתה, מגלה היא שבקידושיה א. קח,
להשיא  שלא להזהר לביתֿדין יש "ולכתחילה הראשון.
ואין  מיאון, לידי שתבוא להם שנראה במקום קטנה יתומה
קנה  סי' אהע"ז (שו"ע רואות" שעיניו מה אלא בזה לדיין

ס"א).

.„„Ú ,‰pË˜ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ?˙‡ÓÓ ˙a‰ È˙Ó „Ú«»«««¿»∆∆»¿«∆ƒ¿«»«
‰¯Ú ‰È‰zL15˙ÈBÏÈ‡ ‡È‰L Ú„eiL „Ú B‡16‰na . ∆ƒ¿∆«¬»«∆ƒ»«∆ƒ«¿ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c17¯Á‡ ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‡a ‡lLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»∆»«««««
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚpL18Ï·‡ ; ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿∆»¬»

‰ÏÈÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚ·Â ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿««∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ»
e¯‡aL BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜19dÈ‡ BÊ È¯‰ , »ƒ«»¿∆≈«¿¬≈≈»

d˙˜ÊÁL ,Ôe‡ÓÏ ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .˙‡ÓÓ¿»∆∆¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¿≈∆∆¿»»
ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰L20. ∆≈ƒ»ƒ»ƒ

הגיעה 15) ואם שערות, שתי והביאה שנה שתיםֿעשרה בת
עד  היא קטנה עדיין - שערות שתי הביאה ולא זה לגיל
ה"ג. אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר שנה, עשרים

ונראו 16) שערות שתי הביאה ולא העשרים לגיל שהגיעה
עדיין  איילונית, סימני בה נראו לא ואם איילונית. סימני בה
ה"ד). (שם שנה וחמש שלשים בת שתהיה עד היא קטנה

שמלאו 17) אע"פ למאן יכולה נערה, סימני הביאה לא שאם
שנה. שתיםֿעשרה אלא 18)לה התורה מן קידושיה שאין

כשנתקדשה, היתה קטנה שהרי בלבד, סופרים מדברי
היא  קטנה עדיין שערות, שתי הביאה ולא כשנבדקה ולפיכך
אינה  - ונשרו שערות שתי הביאה כבר שאפילו וממאנת,
בה  מחמירים אנו אין ומספק בלבד, מדבריהם מקודשת אלא

גדולה. "שאם 19)להחזיקה ה"ח: אישות מהל' פ"ד לעיל
אשת  ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה עם ישבה
שגדלה". אחר לקדשה לחזור צריך ואינו גמורה, איש

עלינו 20) תורה ובאיסור תורה, קידושי מקודשת היא שהרי
ממאנת, ואינה סימנים הביאה כבר חזקה ולומר: להחמיר

מו.). (נדה היא גדולה שהרי

.‰‰˜c·pL È¯‰21ÏÈ‡B‰ - ÌÈÓÈÒ dÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ¬≈∆ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿»ƒ»ƒƒ
BÊ È¯‰ ,ÔÈÓÈÒÏ Èe‡¯‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡ ‰ÏÚ·Â¿ƒ¿¬»««∆ƒƒ»«¿«»»¿ƒ»ƒ¬≈

e¯LÂ ‰‡È·‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ22‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏe , ¿ƒ»∆»≈ƒ»¿»¿¿ƒ»¿ƒ»
‰˜c·pL ¯Á‡ ‰‡Ó Ì‡Â .˜ÙqÓ Ë‚23‰Lc˜˙Â , ≈ƒ»≈¿ƒ≈¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»

˜ÙqÓ Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ - ¯Á‡Ï24‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈
Ì‰ÈMÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ,‰fÓe ‰fÓ25. ƒ∆ƒ∆¿«»»¿≈«¿≈ƒ¿≈∆

ה"כ.21) אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, ע"י
מקודשת 22) היא הרי סימנים הביאה ואילו הואיל ונפלו.

להחמיר. תורה ספק ההבאה, אחר כשנבעלה תורה קידושי
היא  הרי סימנים, לה נמצאו ולא ובדקוה בעלה, לא אם אבל
שאפילו  נשרו, שמא חוששים ואין וממאנת קטנה עדיין
להקל  - מדבריהם וספק מדבריהם, מקודשת אלא אינה נשרו
למיאונים" "בודקין א: קנו, בבבאֿבתרא וכן שם, (נדה

פי"ג). סוף יבמות סימנים.23)וברי"ף לה נמצאו ולא
כלל,24) סימנים הביאה לא עדיין לראשון כשנבעלה שמא

מקוד  וממילא התורה, מן לו מקודשת שאינה היא ונמצא שת
הביאה  שמא ולומר, להחמיר יש לשני בנוגע גם כי לשני,
ראה  מספק. תורה קידושי לו היא ומקודשת ונשרו עכשיו

ל'. אות קנה, סי' שמואל' לראשון 25)'בית תחזור אם
מן  וילדה ממנו נתגרשה ולא לשני שנתקדשה אחרי
פט"ו  ביאה איסורי בהל' מבואר ממזר ספק ודין הראשון.

הכ"א.

.Â‰ÏÈc‚‰Â ‰‡Ó ‡lL ‰pË˜26‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«»∆…≈¬»¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆…
ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚMÓ dÏÚa dÏÚa¿»»«¿»ƒ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿

‰ÏÈc‚‰ È¯‰L ,˙‡ÓÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - „Á‡27. ∆»¬≈≈»¿»∆∆∆¬≈ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe28‰ÈÏÚ ‡a ‡Ï È¯‰L . ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈…»»∆»

‡nL dÏ LeÁpL „Ú ˙e¯Ú ÈLÏ ‰ÚÈb‰L ¯Á‡««∆ƒƒ»ƒ¿≈«¬«∆»»∆»
˙Lc˜Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ÔÈÓÈÒ ‰‡È·‰29‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ , ≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»≈¿À∆∆¿…»»∆»

‰ÏÈc‚‰L ¯Á‡30‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‰È‰zL È„k31, ««∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ¿»
Ô‰L ˙eË˜ È‡eOpÓ ‡l‡ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈∆»ƒƒ≈«¿∆≈
¯Á‡ ‰Lc˜˙Â ‰„ÓÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»««

ÈL ÏL ÔÈLec˜ da ÔÈÒÙBz - ‰Ï„bL32L¯b Ì‡Â . ∆»¿»¿ƒ»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ≈≈
ÈM‰ ÒÎÈ - ÔBL‡¯‰33‡Ï - ÈL L¯b Ì‡ Ï·‡ . »ƒƒ¿…«≈ƒ¬»ƒ≈≈≈ƒ…

¯Á‡Ó B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰ :e¯Ó‡È ‡nL ,ÔBL‡¯ Ìi˜È¿«≈ƒ∆»…¿∆¡ƒ¿»≈««
‰Ò¯‡˙pL34ÔBL‡¯ L¯‚iL Ì„˜ ÈL ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ∆ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆»≈ƒ…∆∆¿»≈ƒ

‰ÚÓML ‰M‡Ï ‰ÓBcL ÈtÓ ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz -≈≈ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈∆»¿ƒ»∆»¿»
dÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â ˙‡OÂ dÏÚa ˙nL35„Ïe‰ ÔÈ‡Â . ∆≈«¿»¿ƒ»¿««»»«¿»¿≈«»»

¯ÊÓÓ ÈM‰ ÔÓ36L¯bL Ì„˜ ÔBL‡¯ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ƒ«≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»ƒ…∆∆≈≈
¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ÈL37. ≈ƒ«»»«¿≈

שתי 26) הביאה וגם אחד, ויום שנה לשתיםֿעשרה הגיעה
א.27)שערות. נב, קידושי 28)נדה בה תופסים ולפיכך

והולך. שמבאר כפי הראשון, מן נתגרשה לא אם אפילו שני,
התורה.29) סימנים.)30מן ודאי.31)והביאה מקודשת
התורה.32) ב.33)מן פט, בגיטין וכמבואר ירצה , אם
שני,34) קידשה תחילה ראשון שגירשה לאחר שיאמרו

הי"ב  בסמוך כמבואר משנתארסה, גרושתו להחזיר ואסור
הכ"ו. אישות מהל' פ"ט לעיל והשווה שם). (גיטין

שהיה 35) בין פקח, בעלה שהיה "בין ה"ה: פ"י, לעיל ראה
בעלה  אם והרי ה"א. פי"ד, יבמות מ'ירושלמי' והוא חרש".
מהשני  תצא זאת ובכל מדבריהם, אלא מקודשת אינה חרש
איסור  בגלל הם, גמורים קידושין וקידושיו פיקח היה אפילו
קנה, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור החרש מבעלה אשתֿאיש
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לו,36)עד). ומותרת לשני היא מקודשת התורה שמן
פסול  גט ע"י לשני שנשאת כל פ:) (גיטין שאמרו וכמו
כשר. השני מן הולד מדבריהם), ופסול התורה מן (כשר

בקידושי 37) השני מן היא איש אשת שהרי התורה. מן
ב. קט, יבמות וראה תורה.

.Ê„Ú LL ˙aÓ ?Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯vL ‰pË˜ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿«»∆¿ƒ»¿»≈ƒ«≈«
Ì‡ :dzÚ„ ÈÙÈ ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ÌÈL ¯OÚ ˙a«∆∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ

‰ÈLec˜ ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ38¯ÓLzL ‡Ï ,ÔÈLec˜ Ô‰LÂ , ««ƒ¿…ƒ∆»¿∆≈ƒƒ…∆ƒ¿…
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ó˙e ÊB‚‡‰ ˙¯nLnL C¯„k Ô˙B‡»¿∆∆∆¿«∆∆»¡¿»»¿«≈»∆

Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰39¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ dÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈¿ƒ»≈¿ƒ≈»««ƒ¿…
˙È·Ï ˙ÎÏB‰ ‡l‡ ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰ÈLecƒ̃∆»≈»¿ƒ»¿»≈∆»∆∆¿≈

ÌÏBÚÓ ‰Lc˜˙ ‡Ï el‡k dn‡40˙aÓ ‰˙eÁÙe . ƒ»¿ƒ…ƒ¿«¿»≈»¿»ƒ«
.Ôe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¯ÓLÏ ˙Ú„BÈ elÙ‡ ,LL≈¬ƒ««ƒ¿…≈»¿ƒ»≈

¯˙BÈa ‰ÏÎÒ elÙ‡ ,¯OÚ ˙a ÏÚ ‰¯˙ÈÂ41‰ÎÈ¯ˆ - ƒ≈»««∆∆¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ»
‰È·B¯˜ B‡ dn‡ B‡ ‰ÈÁ‡ ‰e‡ÈO‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ôe‡Ó≈¿»ƒ∆ƒƒ»«∆»ƒ»¿∆»

Ô‡ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - dzÚ„Ï ‡lL42. ∆…¿«¿»≈»¿ƒ»¿»≈

קידושיה.38) מקחן 39)כסף "הפעוטות א: סה, גיטין
הרי"ף  וכגירסת למיאון", מתקדשת בקטנה וכנגדן מקח,
לפי  פעוט כל עשר, עד שש מגיל פעוטות וסתם שם.

א. נט, בגיטין כמבואר שכלו, ב.40)חריפות קז, יבמות
(41- כלל חריפה שאינה אלא שטות, מעשה שעושה לא

יודעת  שהיא עליה, חזקה עשר, על יתירה והיא הואיל
ה"ז, פ"ד אישות בהל' (כסףֿמשנה קידושיה לשמור

הי"ט). פ"ב ולעיל שם רבינו דברי יבמות,42)והשווה
לדעתה? איזו אמרו: ה"ב) פי"ג, (שם וב'ירושלמי' שם.
ומזכירים  נאים מלבושים אותה ומלבישים חופה לה עושים
חופה  לה עושים לדעתה? שלא - לבעל). (שתינשא גבר לה
(לפי  גבר לה מזכירים ולא נאים בגדים אותה ומלבישים

שם). הרשב"א גירסת

.ÁÔÈ‡ :ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ˙¯ÓB‡ ?˙‡ÓÓ „ˆÈk≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ≈
ÔÈLecwa ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :B‡ ,ÈÏÚa ÈBÏÙa ÈBˆ¿̄ƒƒ¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«ƒƒ

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÈÁ‡ B‡ Èn‡ ÈeLcwL43elÙ‡ . ∆ƒ¿ƒƒƒ««¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬ƒ
dÏÚa ˙È·a ÔÈaÒÓ ÔÈÁ¯B‡ eÈ‰44˙„ÓBÚ ‡È‰Â , »¿ƒ¿Àƒ¿≈«¿»¿ƒ∆∆

- ÈÏÚa ÈBÏÙa ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰˜LÓe«¿»¬≈∆¿»¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
Ôe‡Ó ‰Ê È¯‰45. ¬≈∆≈

שם.43) דבר 44)יבמות, על כלל יודיעו ולא ישתקו ואלה
הלכה  לא וגם אצלו, הסועדים הבעל כבוד משום מיאונה
הגשת  בהזדמנות אלא מיאונה דבר על במיוחד אליהם
הביעה  ורוגז טורח מתוך ואולי שאמרה, מה אמרה הכיבוד

המטריחה. לבעלה מיאונה וכתב 45)את א. קח, שם
הואיל  לטובתה, תיקנוהו המיאון טעם רוקח': 'מעשה בספר
בעלה  תחת לישב להכריחה חכמים ביד כח אין היא וקטנה
לדרדקים"? "חיוב קטז.) (פסחים שאמרו כמו רצונה, נגד
אמה, לבית ותלך בעלה בית תניח שמא לחוש שיש ומפני
והרי  אמה לבית תחזור ושוב לבעלה, ותשוב תתפייס ושוב
באותן  עצמה תפקיר שמא לחוש, יש וגם וגיחוך, כצחוק זה
בפני  ממאנת כשהיא ולפיכך מבעלה, בורחת שהיא העתים
בכבוד  מרגשת היא אז זה, בבעלי רצוני אין ואומרת: שנים

- לאחר נתקדשה שאמרו: וזהו אליו, עוד תשוב ולא עצמה
אין  אחר, לאיש שנתקדשה כיון מיאוניה", הם הם "קידושיה

הפקר. מנהג בה שינהגו עוד לחוש

.Ë:dÏ ÔÈ·˙Bk Ô‰ÈÙa ‰pËw‰ ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆«¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÈBÏÙa eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡Ó ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
Ëb ÏL BÙe‚ ‡e‰ ‰ÊÂ .dÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ,dÏÚa«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ»¿∆∆≈

Ôe‡Ó46B˙È˙pL ,ÔÈLe¯b‰ Ë‚k BÈ‡ Ôe‡Ó Ë‚Â .47 ≈¿≈≈≈¿≈«≈ƒ∆¿ƒ»
dL¯‚Ó48‰¯ÈÒÓ ‡ÏÂ ,dÓLÏ ‰·È˙k CÈ¯ˆ BÈ‡Â .49, ¿»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿…¿ƒ»

ÔÈLe¯b‰ Ë‚ ÈËtLnÓ ¯·„ ‡ÏÂ50Ba ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . ¿…»»ƒƒ¿¿≈≈«≈ƒ¿≈¿ƒ
ÈÒÙË51ÔÈLe¯b Ë‚k ‰‡¯È ‡nL ,Ëb‰52BÈ‡L ÈÙÏ , »¿≈«≈∆»≈»∆¿≈≈ƒ¿ƒ∆≈

ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓk ‡l‡53. ∆»¿«¬≈≈ƒ

שם.46) גט.47)יבמות, לה 48)של נתנו לא עוד וכל
ה"ג, פ"א לעיל כמבואר מגורשת, אינה - שלוחו או הבעל
מעת  אלא בנתינתו, צורך אין - מיאון גט ואילו הי"ב.
מיאון  גט של עיקרו וכל קידושיה. נעקרו בפניהם מיאונה
(בבאֿמציעא  שנינו וכן שמיאנה. בידה לראיה אלא אינו
חוששים  ואין יחזיר" זה הרי מיאונין . . . "מצא מ"ח) פ"א
הגר"א  (ביאור בנתינתו צורך שאין הרי לה, נתנו לא שמא

יז). קנה, סי' כתיבה 49)לאהע"ז לא צריך אינו כלומר,
לשם  לידה מסירה ולא ה"ג) פ"א לעיל (כגט, מיאון גט לשם

ה"ט). שם לעיל (כגט, מיאון תלוש,50)גט דין כגון
ה"ו. שם א.52)נוסח.51)המבואר קח, ב. קז, יבמות

ובאמת  גרושתו, כדין קרובותיה לאסור יבואו זה שמתוך
לקמן  כמבואר בקרובותיה, מותר והוא גירושין כגט אינו

(מגידֿמשנה). שמיאנה.53)הט"ז לראיה בידה תעודה

.ÈÔÈ¯ÈkÓ e‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ÈÙa ˙‡ÓnL ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¿«ƒƒ
d˙B‡54Ba ‰‡nL dÏÚa ˙‡Â55CÎÈÙÏ .56ÈÓ Ïk , »¿∆«¿»∆≈¬»¿ƒ»»ƒ

Ëb ·zÎÏ BÏ LÈ ‰Èe‡Ó ÚÓLÂ ‰‡nL d˙B‡ ‰‡¯L∆»»»∆≈¬»¿»«≈∆»≈ƒ¿…≈
d¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ dÏ Ôe‡Ó57e‚‰ ¯·Îe . ≈»««ƒ∆≈«ƒ»¿»»¬

:‰Ê ÁÒa Ôe‡Ó Ëb ·zÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿…≈≈¿…«∆

שמא 54) חשש יש יכירוה, לא שאם שמה, כך זו שקטנה
הקטנה  תמות ואם אחרת, קטנה של שם זו לקטנה יכתבו
בעלה  יירשנה שלא כדי זה מיאון גט קרוביה יוציאו ההיא,

שם). ובר"ן קו. (יבמות הם של 55)ויירשוה אשתו שזוהי
יש  שמא לחוש יש בעלה, את ידעו לא שאם בעלה, פלוני
זה  מיאון בגט ויכתבו זו, קטנה כשם ששמה אחרת קטנה
בעלה  את מכירים אם אבל קטנה. אותה של בעלה שם את
קטנה  של בעלה שם שמא לחוש אין שוב שלפנינו, זו של
לחשוש  לנו אין שכלֿכך זו, של בעלה כשם אחרת

אלאֿאםֿכן 56)(מגידֿמשנה). ממאנים ואין הואיל
טרם 57)מכירים. למיאונה השנים הוזקקו לא בוודאי כי

יבום  מהל' פ"ד לקמן והשווה שם. (יבמות שהכירום
הכ"ט).

Ôe‡Ó Ëb≈≈

.‡ÈCk ˙L ,ÈBÏt L„ÁÏ ÌBÈ CÎÂ Ck ,˙aLa CÎa¿»¿«»»¿»¿…∆¿ƒ¿«»
ÈBÏt ÔÈÓÏ CÎÂ58,eÈÙa ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‰‡ÈÓ , »»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ¿»≈

B‡ Èe‡ÈO‰Â ÈeÚË‰ ÈÁ‡ B‡ Èn‡L :‰¯Ó‡Â¿»¿»∆ƒƒ««ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
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È˙Èl‚ ‡zL‰Â ,ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ‰pË˜ È‡Â ÈeLcƒ̃¿ƒ«¬ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒƒƒ
ÔBÎÈÓ„˜ ÈzÚ„59‡ÓÈ‡˜ ‡ÏÂ dÈa ‡È·ˆ ‡Ïc «¿ƒ√»≈¿»»≈»≈¿»»≈¿»

dÈnÚ60‡˜„·e .61ÔÈÈ„Ú„ ‡Ï ¯¯a˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ƒ≈¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«»»«¬«ƒ
‡È‰ ‰pË˜62dÏ ‡·È‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe .63˙eÎÊÏ ¿«»ƒ¿«¿»«¬«¿»ƒƒ¿»«ƒ¿

ÈBÏt ¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .‰¯e¯a ‰È‡¯ÏÂ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ
„Ú64. ≈

הי"ב.58) פ"ד לעיל כמבואר לשטרות, או ליצירה
עמו.60)לפניכם.59) אעמוד ולא בו רוצה שאיני
אישות 61) מהל' פ"ב לעיל כמבואר נשים, (ע"י ובדקנו

למאן.62)ה"כ). לה.63)ויכולה ונתנו וחתמנו וכתבנו
ה"ב,64) פ"א סנהדרין ב'ירושלמי' המיאון נוסח ראה

חלק  יבמות הגאונים' וב'אוצר ב. קז, יבמות בבלי ובתלמוד
סכ"ב: קנה סי' אהע"ז ובשו"ע תקלבֿתקלד. סי' התשובות
ז"ל  פולק יעקב מהר"ר עשה וכן הזה, בזמן אפילו "וממאנת
ממאנת  בת שאין שאמרו מחמירים כיש ודלא בימיו מעשה

כלל". הזה בזמן

.·ÈÈt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«≈««ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dÏÚa ‡lL65¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ∆…¿»»∆∆¿»«»ƒ¿ƒ∆¡ƒ

;‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,‰˜BÏ - dÏÚ·e ÔBL‡¯‰»ƒ¿»»∆¿ƒ¿ƒ
ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL66.'B‚Â ∆∆¡«…««¿»»ƒ¿

ב.65) יא, מביתו 66)יבמות "ויצאה כתוב: מזה ולמעלה
שהיא  הויה, לשון - והיתה אחר", לאיש והיתה והלכה
לראשון  אסורה - לאחר נתקדשה רק שאפילו קידושין,
'ספר  ה"ד, סנהדרין מהל' פי"ט השווה שם). (רש"י,
וקידשה  הראשון חזר אם אבל קנד. לאֿתעשה המצוות'

א. עח, בקידושין כמבואר לוקה, אינו - בעלה לא ועדיין

.‚È¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ‰Le¯‚ ‡È‰Lk ¯Á‡ ÌÚ ‰˙pÊƒ¿»ƒ«≈¿∆ƒ¿»À∆∆«¬…
dÏÚ·Ï67‰˙È‰Â ‰ÎÏ‰Â B˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ≈¿»¿»¿»¿»

,ÔÈLecw‰ ‡È‰L ,¯Á‡ LÈ‡Ï d˙ÈÂ‰ - ¯Á‡ LÈ‡Ï¿ƒ«≈¬»»»¿ƒ«≈∆ƒ«ƒƒ
.BÏ ¯ÊÁÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ˙¯ÒB‡L ‡È‰ƒ∆∆∆»««¿»«¬…

שם.67) במשנה ב יח, סוטה

.„ÈdÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡ ÏkL ,‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿««∆∆»ƒ»∆ƒ¿»«««¿»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ -68¯L‡ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ; ∆∆¿»»»¿∆»∆»∆∆¡««¬≈¬∆

‰‡nh‰69‰‡ÓË È¯‰Â -70˙L‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ . À«»»«¬≈ƒ¿¿»∆»ƒ≈»¿»≈∆
‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ71CÎÈÙÏ .72ÏÚ ‰¯Ò‡pL ‰M‡ Ïk , ƒ¿»≈∆∆∆¿»¿ƒ»»ƒ»∆∆∆¿»«

‰¯È˙Òe Èep˜ È„È ÏÚ dÏÚa73d˙B‡ ÏÚa Ì‡ ,74- «¿»«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ75¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰Â ¯·Ú Ì‡Â . «ƒ«««¿¿ƒ»«¿∆¡ƒ»««

.Ë‚a ‡ÈˆBÈ - dL¯bL∆≈¿»ƒ¿≈

ארבעים.68) מלקות התורה, לאחרים,69)מן נבעלה
נטמאה". והיא "ונסתרה יג) ה, (במדבר הכתוב כלשון

תחת 70) שזינתה באשה גם עוסק זה פסוק כרחנו ועל
לשני  נתקדשה אפילו - גרושתו במחזיר שאילו בעלה,
מעתה  לעיל. כמבואר עליה, לוקה - נטמאה לא ועדיין
שהוא  בעלה, תחת שנטמאת אשה גם כולל זה שלאו אמור,
כלל. גירשה לא אפילו - עליה יבוא אם עליה לוקה

אישות 71) מהל' פכ"ד לעיל כמבואר לו, מותרת שהיא

משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן "אשת אבל הי"ט,
הוטמאה. אשר אחרי . . . בעלה יוכל לא שנאמר טומאה,
הכתוב  לך פרט בעליהן, על אסורין נבעלו שאם בכלל, הכל
כהן  אשת אבל . . . מותרת שהיא שנאנסה, ישראל באשת
מהל' בפי"ח רבינו (לשון זונה" היא שהרי עומדת באיסורה

ה"ז). ביאה הוא 72)איסורי ודאי, נטמאה ואילו הואיל
התורה. מן עליה אל 73)לוקה שנים בפני בה שהתרה

ונסתרה  פלוני, איש עם תתייחדי) (=אל תסתרי
עמו  ושהתה מבחוץ) (שראום שנים בפני עמו (=ונתייחדה)
המרים  מי שתשתה עד בעלה על שאסורה טומאה, כדי
ה"ב. סוטה, מהל' בפ"א לקמן כמבואר הדבר, ויבדק

שלה.74) ודאי 75)הבעל זה אין שהרי מדבריהם,
התורה, מן עליו שאסורה ואע"פ ספק. אלא שנטמאה,
שם  כמבואר בלאו, עליה עובר וגם א. כח, בסוטה כמבואר
- מרדות מרדות. מכת אלא הספק, על לוקים אין - (ז.)
כיֿאם  קבוע במספר לא אותו ומכים תורה, דברי על שמרד
וראה  שם). וברע"ב מ"ג, פ"ד (נזיר הדיין עיני ראות לפי

הכ"ב. ביאה איסורי מהל' בפ"א

.ÂËe¯‡aL BÓk ,‰ÊÈÓ¯a L¯bL L¯Á76‰ÎÏ‰Â , ≈≈∆≈≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿»¿»
ÁwÙÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ L¯ÁÏ ‰Lc˜˙Â77- ¿ƒ¿«¿»¿≈≈«≈¿≈»ƒ«¿ƒ≈«

L¯Á‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡78Áwt ÏL BzL‡ Ï·‡ . ¬»«¬…¿«¿»«≈≈¬»ƒ¿∆ƒ≈«
˙¯zÓ - ‰L¯b˙Â ,L¯ÁÏ ˙‡OÂ ‰ÎÏ‰Â ,‰L¯b˙pL∆ƒ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»¿≈≈¿ƒ¿»¿»À∆∆

Áwt‰ dÏÚ·Ï ¯ÊÁÏ79. «¬…¿«¿»«ƒ≈«

מגרש 76) - חרש כשהוא נשא שאם הי"ז, פ"ב לעיל
התורה.77)ברמיזה. מן גמורים קידושין שקידושיו

גמורים 78) קידושין שנתקדשה אחרי להחזירה יוכל איך כי
ואפילו  משנתקדשה, גרושתו להחזיר ואסור לפיקח,
חכמים  כשתיקנו כי לראשון, אסורה אחר לחרש כשנתקדשה
שהחרש  מהפיקח; יותר כוחו את ייפו לא לחרש, קידושין
בו. כיוצא לחרש משנתקדשה גרושתו להחזיר מותר יהא

לקידושי 79) להרע יכולים נישואיו או החרש קידושי שאין
אין  התורה מן שהרי התורה, מן שקידושיו הפיקח הראשון
לחרש  נישואין חכמים תיקנו ולא כלום, החרש נישואי
יבמות  ('ירושלמי' הפיקח שהוא הראשון, קידושי את לקפח
שגירשה  פיקח של "אשתו רבינו: גירסת ע"פ ה"א פי"ד
הראשון  בעלה יוכל לא עליה: קורא אני אין לחרש, ונישאת

מגידֿמשנה). – לקחתה" לשוב

.ÊËepnÓ ˙L¯‚Ó dÈ‡ - (LÈ‡a) ˙‡ÓÓ‰80dÈ„Â , «¿»∆∆»ƒ≈»¿…∆∆ƒ∆¿ƒ»
dLc˜ ‡lL ÈÓ ÌÚ dÈ„k Ba ‰‡nL dÏÚa ÌÚƒ«¿»∆≈¬»¿ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿»

ÌÏBÚÓ81¯zÓ ‡e‰Â ,ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓ ‡È‰ : ≈»ƒÀ∆∆ƒ¿»¿À»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜a82˙‡O Ì‡Â . ƒ¿∆»¿…¿»»ƒ«¿À»¿ƒƒ≈

˙¯zÓ - Ba ‰‡Ó B‡ ˙Ó B‡ ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»»«≈≈≈¬»À∆∆
ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ83dL¯‚ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . «¬…»ƒ¿…∆»¬ƒ≈¿»

¯Á‡ ¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,Ba ‰‡Óe ,d¯ÈÊÁ‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆¡ƒ»≈¬»¿ƒ≈¿«≈««
;ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ dL¯‚Â ,Ba ‰‡nL∆≈¬»¿≈¿»»«≈À∆∆«¬…»ƒ
È¯‰ - Ë‚ BÓ„wL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôe‡Óa ˙‡ˆBi‰ ÏkL∆»«≈¿≈««ƒ∆¿»≈¬≈
˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ Ë‚a epnÓ ‰L¯b˙ ‡lL ÈÓk BÊ¿ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ∆¿≈≈»À∆∆
˙‡OÂ ,Ë‚a ‰pËw‰ ˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .BÏ ¯ÊÁÏ«¬…¬»«¿»≈∆«¿«»¿≈¿ƒ≈
ÈtÓ ,ÔBL‡¯Ï ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ - Ba ‰‡Óe ,¯Á‡Ï¿«≈≈¬»¬»«¬…»ƒƒ¿≈
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ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚a epnÓ ˙‡ˆiL∆»»ƒ∆¿≈««ƒ∆»»ƒ»«¬
Ôe‡Óa84B‡ ÔB¯Á‡‰ dL¯b Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈»ƒ«ƒ≈¿»»«¬

˙Ó85,ÂÈÁ‡Ïe B·ÏÂ ÔBL‡¯‰ È·‡Ï ‰¯eÒ‡ ÔÎÂ . ≈¿≈¬»«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLe¯b‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿««ƒ∆»»ƒ»«¬

Ôe‡Óa86. ¿≈

בפ"ב 80) המבוארים בקרובותיה, והוא לקרוביו שתיאסר
אישות  מהל' פ"ט לעיל ובביאורנו ה"ז, ביאה איסורי מהל'

למפרע.81)הט"ו. הקידושין את עוקר שהמיאון
א.82) קח, גילה 83)יבמות שלאחרֿכך שהמיאון שם.

הקודם. הגט וביטל היא שקטנה מיאון 84)עליה ואין
מכרת  שהיא מתוך אנו חוששים כי שלו, גט מבטל חבירו
למאן  וישדלה הלה ילך הראשון, של וקריצותיו ברמיזותיו
מיאנה  שלא אוהבתו, היא שהרי אליו, שתחזור כדי בשני
מיאון  אבל לדעתה. שלא ממנו ויצאה נתגרשה אלא בראשון
ברמיזותיו  ישדלה שמא חוששים ואין שלו, גט מבטל שלו
ניסה  שהרי אליו, שתחזור כדי וישבשנה, לאחר כשתנשא
בו  מיאנה שהרי נתפייסה, ולא תחתיו בהיותה לפייסה

קח:). (שם ממנו עקרה 85)ויצאה ולא כלל מיאנה שלא
לראשון  לחזור אסורה שבוודאי הראשונים, גירושיה את

הראשון,86)(שם). גט מבטל חבירו מיאון שאין כאמור,
עליהם, נאסרה ברמיזותיהם, מכרת שאינה קרוביו ואפילו

וברש"י). (שם בעלה משום גזירה

.ÊÈÌ·Èa ˙‡ÓÓ‰87˙‡¯pL ÈtÓ ,ÂÈ·‡Ï ‰¯eÒ‡ - «¿»∆∆«»»¬»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»
Ba ˙nL ˙Úa B˙lÎk88- ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿«»¿≈∆≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ

˙¯zÓ - ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡a ‰‡Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»ƒ≈¬»¿∆»ƒ«¿»ƒÀ∆∆
ÂÈÁ‡Ï89. ¿∆»

ה"ג.87) לעיל נישואי 88)כמבואר לה הועילו שהרי
שתוכל  כדי מיאון להצריכה היבם לפני ליפול המת, הבעל
קז:). (שם לו אסורה עין מראית ומשום לאחרים, להנשא

שכ 89) האח, כגרושת את ואינה עוקר מיאון אמרנו בר
גם  שמותרת רבינו למד ומכאן (שם). למפרע הקידושין
קרובים  לשאר אסורה הרמב"ן ולדעת המת. קרובי לשאר
מצות  משום לאחיו אלא מותרת ואינה לאביו, שאסורה כשם
מותרת  עדיין אחד, מאח יבום זיקת עקרה שאפילו יבום,
נשאר  לא שאם מודים, והכל יבום. מצות משום אחיו לשאר
אסורה  וממילא למאן במי לה אין בעלה, מיתת אחר יבם

(מגידֿמשנה). בקרוביו

.ÁÈ‡Ï BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙pL B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿»¿»∆ƒ¿«¿¿»¬≈…
Ò¯‡˙z ‡ÏÂ ‡Opz90ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓzL „Ú ƒ»≈¿…ƒ¿»≈«∆«¿ƒƒ¿ƒ

Ba dÏÚa ˙nL B‡ ‰L¯b˙pL ÌBiÓ91ÌBiÓ ıeÁÂ ƒ∆ƒ¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ
dÈ‡ B‡ ˙¯aÚÓ ‡È‰ Ì‡ Ú„eiL È„k ,Ba ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ»«ƒƒ¿À∆∆≈»

˙¯aÚÓ92ÏL BÚ¯ÊÏ ÔBL‡¯ ÏL BÚ¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï , ¿À∆∆¿«¿ƒ≈«¿∆ƒ¿«¿∆
ÈL93. ≈ƒ

ה"ב.90) אישות מהל' פ"א לעיל כמבואר תתקדש, לא
הי"א:91) פ"ד שם, ב'ירושלמי' וכן א. ומג, א. מא, יבמות

שלמים". יום שלשה 92)"תשעים - העובר הכרת שזמן
ליהודה  ויוגד חדשים כמשלוש "ויהי לדבר: זכר חדשים,
כמבואר  כד), לח, (בראשית וגו'" הרה הנה וגו' לאמר

שם. חדשים 93)ב'ירושלמי' תשעה בן ספק בן, תלד שלא
יז, (שם אמרה והתורה לאחרון, שבעה בן או הראשון לבעל
זרע  בין להבחין - אחריך" ולזרעך לאלקים לך "להיות ז)
הוודאים  על אלא שורה השכינה שאין לאחרון, ראשון של
ביאה  איסורי מהל' בפ"כ וראה וברש"י) מב. (יבמות

הי"חֿיט.

.ËÈ‰È‰ elÙ‡Â .˙L¯‚ÓÏ ÔÈBÓ Ëb‰ ˙·È˙k ÌBiÓeƒ¿ƒ««≈ƒ«¿…∆∆«¬ƒ»»
È‡z ÏÚ94‰nk ¯Á‡Ï ‡l‡ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL B‡ , «¿«∆…ƒƒ«¿»»∆»¿«««»

ÌÈL95ÔÈBÓ ‰·È˙k‰ ÌBiÓ -96„ÁÈ˙Ó BÈ‡ È¯‰L , »ƒƒ«¿ƒ»ƒ∆¬≈≈ƒ¿«≈
dÏ B·˙kMÓ dnÚ97. ƒ»ƒ∆¿»»

התנאי.94) נתקיים לא  לאשתו 95)ועדיין גט ששלח כגון
בדרך. שליח א.96)ונשתהה  יח, לעיל 97)גיטין ראה 
ה"ב. ופ"ח ה"ה, פ"ג

.Î‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰M‡ elÙ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚e¿≈«¬»ƒƒ∆¬ƒƒ»∆≈»¿»
„ÏÈÏ98- ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ elÙ‡Â , ≈≈«¬ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ

‰˜Ê B‡ ‰pË˜ elÙ‡ .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿«»¿≈»
‰¯˜Ú B‡99˙ÈBÏÈ‡ B‡100Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa elÙ‡Â , ¬»»«¿ƒ«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»

‰Ïe˙a elÙ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á B‡ ‰ÏBÁ B‡∆»¿≈»¬ƒ«¬ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ101. ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

חולי.98) או סם האם 99)מחמת וניטלה רחמה "שנעקר
מב:). יבמות רש"י (לשון פ"ב 100)שלה" לעיל מפורש

ה"דֿו. אישות -101)מהל' לילד ראויה שאינה גזרו
(יבמות  לאשה אשה בין תחלוק שלא לילד, הראויה מחמת

שם).

.‡Î‰¯ib˙pL ˙¯BibÂ ‰¯¯ÁzLpL ‰ÁÙL102- ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆∆ƒ¿«¿»
- e¯ib˙pL BzL‡Â ¯‚ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ«¬ƒ≈¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
Ú¯Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌBÈ ÌÈÚLz Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆«

‰M„˜a Ú¯Ê ‡lL Ú¯ÊÏ ‰M„˜a Ú¯ÊpL103˙ÙÈ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿À»¿∆«∆…ƒ¿«ƒ¿À»¿≈¿«
¯‡z104ÌBÈ ÌÈLÏL ‰¯Bz dÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡ , …«««ƒ∆»¿»»»¿ƒ

dÓˆÚ ˙w˙Ï105ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ - ¿«»««¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈLÏM‰Â .„Ïe‰ ˙w˙Ï106ÌÈÚLz‰ ÏÏkÓ107. ¿«»««»»¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

או 102) בעבדותן לבעליהן נשואות והגיורת השפחה והיו
אינה  שהמזנה להמתין, צריכות אינן פנויות היו אבל בגיותן.

הבאה. בהלכה כמבואר להמתין, לפני 103)צריכה
שם  ב'תוספות' וראה לה.) שם וראה מב. (יבמות גירותם

ס"ט. רסט סי' יו"ד ובשו"ע א. בשביה 104)מב, שנלקחה
בתורה  כאמור אויביו, על למלחמה ישראל בצאת בגיותה

יא). כא, שתקבל 105)(דברים עד ואמה אביה את לבכות
מהל' בפ"ח כמבואר השכינה, כנפי תחת להכנס עצמה על

ה"ה. בכיה.106)מלכים ב.107)של מח, יבמות
הראשונה  הביאה על אבל ה"ו. שם מלכים הל' השווה
משום  חוששים אנו אין שבייתה, בשעת נישואיה שלפני
נחשב  אינו ראשונה מביאה לו יוולד אם בן שאותו הבחנה,
שם  כמבואר בנך, אינו הגויה מן הנולד בנך כי כלל, זרעו

שם). (כסףֿמשנה ה"ח

.·ÎÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ˙‡ÓÓ‰108‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï . «¿»∆∆≈»¿ƒ»¿«¿ƒ…»¿∆»
‰pÊÓ‰ ÔÎÂ .‰Le¯‚·109ÈtÓ ,ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ «¿»¿≈«¿«»≈»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈
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¯aÚ˙z ‡lL dÓˆÚ ˙¯nLnL110‰Òe‡ ÔÎÂ .111 ∆¿«∆∆«¿»∆…ƒ¿«≈¿≈¬»
.ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰zÙÓe¿À»≈»¿ƒ¿«¿ƒ

בה 108) לגזור ואין ללדת, ראויה ואינה היא קטנה שהרי
וברש"י). לד: (יבמות ממאנת אינה שגדולה גדולה, משום

גדולה.109) [שיצא 110)אפילו מתהפכת מזנה "אשה
תתעב  שלא - לה.).הזרע] (שם אףֿעל]פי 111)ר"

שלא  היא משתמרת - פתאום לפתע עליה בא שהאונס
א. לז, בכתובות כמבואר תתעבר,

.‚Î‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„BÂ ,˙eÚËa ˙‡OpL ÈÓƒ∆ƒ»¿»¿«∆ƒ¬»
dÏÚ·Ï112‰˙È‰ Ì‡ ,ÂÈzÁzÓ ÔÈc ˙Èa ‰e‡ÈˆB‰Â , ¿«¿»¿ƒ»≈ƒƒ«¿»ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - „ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈≈»¿ƒ»
ÔÈzÓ‰Ï113‰fL ;114‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„115ÏÎÂ , ¿«¿ƒ∆∆»»∆≈»¿»

Ba e¯Ê‚ ‡Ï ·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c116. »»∆≈»¿……»¿

לחופה 112) כניסתן ובשעת נשים, שתי שקידשו שנים כגון
לג:). (יבמות זה בשל זה של שם.113)הוחלפו

בעבירה.114) טעות ודוקא 115)נישואי א. לה, יבמות
מחמת  אלא אינו איסורה וכל לילד, ראויה שאינה קטנה,
צריכה  - הדין מן שאסורה גדולה אבל גדולה, משום גזירה
בעלה  זה כי סבורה שהרי ממזרות, חשש משום להמתין

מתהפכת. הל'116)ואינה והשווה ב. מו, בבאֿמציעא
ה"כ. פ"א יוםֿטוב

.„ÎÔÈcÓ - ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a Ò¯‡Ó‰117.B˙B‡ «¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Á¯·e Ò¯‡118ÌÈÚLz CB˙a Òk . ≈«»«≈¿«ƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ÌBÈ119ÓÚÈÂ ,ÔÓÊ ¯Á‡ „ÚÌÚ „ «¿ƒƒ»«««¿«¿«¬…ƒ
.BzL‡ƒ¿

דברי 117) על שעבר על הקהל מתוך אותו מרחיקים
בפ"ז  כמבואר וכו', אמותיו בארבע יושבים ולא חכמים,

ה"ד. תורה תלמוד בריחתו 118)מהל' א. לז, יבמות
כמבואר  עון", מכפרת "גלות לדבר: רמז הנידוי, מן מצילתו

(מגידֿמשנה). ב לז, בגט,119)בסנהדרין מוציאה ואינו
להלן  (וראה זמן לאחר מחזירה - כהן היה אפילו ולפיכך
עד  אותו מנדים כנס, בין אירס בין הראב"ד ולדעת בהכ"ח).

בגט. שיגרש

.‰Î˙¯aÚÓ Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…ƒ»»»¿À∆∆
B¯·Á120B¯·Á ˙˜ÈÓe121Úe„È Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬≈≈∆∆¬≈¿««ƒ∆«∆«»«

˙ÚLa „Ïe‰ ˜ÈfÈ ‡nL ,˙¯aÚÓ ‡È‰ ÈÓÏ¿ƒƒ¿À∆∆∆»«ƒ«»»ƒ¿«
LÈÓLz122- ‰˜ÈÓe .B¯·Á Ôa ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L , «¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆¬≈¿ƒ»

¯kÚ˙È ‡nL123˙‡t¯Ï „Èt˜Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,·ÏÁ‰ ∆»ƒ¿«≈∆»»¿≈«¿ƒ¿«…
¯kÚ˙iLk ·ÏÁÏ ÔÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·ca ·ÏÁ‰124. ∆»»«¿»ƒ«ƒƒ∆»»¿∆ƒ¿«≈

ממנו.120) מעוברת והיא גירשה או שמת,
שילדה 121) בנה את מיניקה והיא נתגרשה, או שנתארמלה

מב.).122)ממנו. (יבמות מעוברת יזדהם 123)בהיותה
עיבור  חדשי שלשת לאחר נעכר והחלב ממנו, שתתעבר ע"י
החלב, המעכרים רעים מאכלים ע"י או ס:) (כתובות

שם. וחלב 124)כמבואר ביצים חבירו בן את להאכיל או
שאשה  ומתוך נעכר, אמו כשחלב בנו על שמקפיד כשם
בעלה  יורשי את מלתבוע נמנעת היא לביתֿדין, לבוא בושה

חבירו  ומינקת מב:). (יבמות ברעב מת בנה ונמצא הקודם,
ואם  בנו, את להניק משועבדת שאינה אע"פ ממנו שנתגרשה
לעיל  כמבואר בו, מטפל והוא בנו את לו מחזירה רצתה
עד  אותו הניקה כשלא זה כל - הט"ז אישות מהל' פכ"א
שמא  מאמו, אותו מפרישים אין - הכירה אם אבל שהכירה,

שם. כמבואר סכנה, לידי יבוא

.ÂÎÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ?‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ‡e‰ ‰nk«»¿««¿ƒ»«¿»»¿∆¿ƒ
L„Á125.Ba ‰Ò¯‡˙pL ÌBiÓe Ba „ÏBpL ÌBiÓ ıeÁ . …∆ƒ∆«ƒ∆ƒ¿»¿»

שאינה 125) חבירו למעוברת והואֿהדין שם. כתובות,
שתלד. לאחר היניקה חדשי כ"ד שיעברו עד להארס מותרת
בין  אלמנה שהיא "בין פסק: סי"א יג, סי' אהע"ז ובשו"ע
לזנות  במופקרת להקל ויש מזנה, שהיא בין גרושה שהיא

משמרה". בעלה שיהא כדי

.ÊÎÔÓÊ ¯Á‡ „Ú Ò¯‡Ï ¯eÒ‡ Ck ‡OÏ ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ»»»¿»≈«««¿«
CB˙a ezÏÓbL B‡ ‰˜ÈÓÏ da ‰˙ elÙ‡ .‰Ê∆¬ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»∆¿»«¿

‡Opz ‡Ï - L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡126- da ˙Ó . «¿»»¿∆¿ƒ…∆…ƒ»≈≈¿»
ep‚¯‰z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡OpÏ ˙¯zÓ127. À∆∆ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»««¿∆

וברש"י).126) שם, (כתובות להנשא שרוצה מחמת שגמלתו
(שם).127) כך על חשודה אינה כי להנשא, כדי

.ÁÎ- ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ ‡OÂ ¯·Ú»«¿»»¿À∆∆¿ƒ»¿¿«∆
Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,Ë‚· ‡ÈˆBÈ128- Ï‡¯OÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ»»…≈¿ƒ»»ƒ¿»≈

.‰˜ÈÓ ÏL L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ¯Á‡ ‰p¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«««¿»»¿∆¿ƒ…∆∆¿ƒ»
ÔÈ‡ - BzL‡ ÌÚ ·LÈÂ ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á¯·e ‡O»»»«¿««¿«»¿»«ƒƒ¿≈

ÌeÏk CÎa129ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ Ò¯‡ . ¿»¿≈«¿À∆∆¿ƒ»≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡130ÒÎÏ ‡ÏÂ .131‰˜ÈÈ‰ ÔÓÊ ¯Á‡ „Ú ¿ƒ¿…ƒ¿…«««¿««¿ƒ»

.„Ïe‰ ˙eÓiL „Ú B‡«∆»«»»

לו:128) (יבמות גרושה משום עולמית להחזירה יוכל שלא
כד, הל' לעיל האמור יום תשעים בתוך המארס אבל ולז.).
כי  גט, בלא אותם מפרישים אלא בגט להוציא חייב אינו
הוא  שהזמן משום וגם הוולד, סכנת משום החמירו כאן
רק  קצר הזמן למעלה אבל להשתמר, להם קשה ארוך
(מגידֿמשנה). להשתמר ויכולים חדשים שלשה

כמבואר 129) מצילתו, ובריחתו ברח, שהרי לו, ומותרת
כד. הל' נשא,130)לעיל אם אלא "יוציא" אמרו: שלא

יש  וכן שיוציא. שם) (יבמות, הוזכר לא - קידש אם אבל
. . בעלה שמת "מינקת ס.) (כתובות שאמרו ממה להוכיח
למה  - לגרש צריך כשאירס ואם תינשא", ולא תתארס לא .
שאינו  ודאי אלא גירשה, כבר הרי תינשא" "ולא לשנות: לו
אע"פ  חידוש, הברייתא משמיעה ולפיכך לגרשה, חייב
הגר"א  בביאור וכן שם, יבמות ('תוספות' ישא לא - שאירס

יב). יג, סי' התימנים:131)לאהע"ז ובכת"י דחוק, הלשון
סי"ב. יג, סי' אהע"ז בשו"ע הנוסח וכן יכנוס, ולא

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שנתגרשו,1) לומר והבעל האשה נאמנות רבינו בו כלל

הגט, על הבעל ערעור זה, בענין עדים כתי שתי הכחשות
ועדים  אחד עד ונאמנות בעלה, מת לומר האשה נאמנות

הנ"ל. בענין הכחשות זה, בענין פסולים
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.‡‰Le¯‚e È˙ÈÈ‰ LÈ‡ ˙L‡ :‰¯Ó‡Â ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿»¿»≈∆ƒ»ƒƒ¿»
¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L ;˙Ó‡ - È‡2. ¬ƒ∆¡∆∆∆«∆∆»««∆∆ƒƒ

- ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰À¿¿»≈∆ƒ»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ
˙Ó‡ dÈ‡3˜eMÏ dÓˆÚ ¯Èz‰Ï4‰ÏÒt Ï·‡ , ≈»∆¡∆∆¿«ƒ«¿»«¬»»¿»

ÌÏBÚÏ ‰p‰kÏ dÓˆÚ5ÔÈLLBÁ - dÏÚa ˙Ó Ì‡Â . «¿»«¿À»¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ
È¯·„Ï˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,‰6. ƒ¿»∆»¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

כדי 2) לאחר אני, גרושה אמרה: ואפילו א. כב, כתובות
עוקרת  אינה שהרי עצמה, להתיר נאמנת היא הרי דיבור,
עצמה  את פוטרת אלא הייתי) איש (אשת הראשון דיבורה
דיבורה  אפילו אלא עוד ולא הגירושין, מצד אחר מצד
אני  פנויה ועכשיו הייתי, איש אשת כך: משמעו הראשון

אם 3)(מגידֿמשנה). ואפילו בידה, גיטה ואין הואיל
א. כג, שם כמבואר תצא, - לאחר.4)נשאת להנשא

אינה. זו תיבה התימנים, גרושה 5)ובכת"י לדבריה כי
כחתיכה  (לכהן) עצמה "שעשתה לכהן, אסורה וגרושה היא

ה"ג. סוף לקמן איסור", וגרושת 6)של היא, גרושה שמא
פ"ג  והשווה ב. קיח, ביבמות בזה וכיוצא לו, אסורה אחיו

הי"ד. יבום מהל'

.·ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚ ‡È‰L ÌÈ„Ú ÈL dÏ eÈ‰»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊ È¯‰ - Ëb ÌL7Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . »≈¬≈ƒ»≈¿«¿ƒ»ƒ»≈

BÊ È¯‰ - ‰Êa ÈÏÚa ÈL¯b :‰¯Ó‡Â d„È ˙ÁzÓƒ««»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ»∆¬≈
Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡Op˙Â ˙Ó‡8BÓk , ∆¡∆∆¿ƒ»≈««ƒ∆≈¿À»¿

e¯‡aL9. ∆≈«¿

גיטי 7) נאבד טוענת והיא נתגרשה, עכשיו אומרים: ואפילו
אמרו  וכן ה"ו). להלן (מגידֿמשנה נאמנים הם הרי נקרע או
אילו  מזה משמע גירושין", עידי שם "כשאין פט.) (כתובות
מותרת  שהיא ומכאן כתובתה, נוטלת היא עדים לה היו
כתובתה  גובה אינה - להנשא יכולה שאינה כל כי להנשא,

יא). קנב, סי' לאהע"ז הגר"א חתימת 8)(ביאור זיהו שלא
הוכחות 9)העדים. הבאנו בביאורנו ושם הכ"ד, פ"ז לעיל

הגט. שיקויים עד נאמנת אינה הראב"ד ולדעת זה. לדין

.‚‡l‡ ,dÏ ÂÈz˙ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ :¯Ú¯ÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈ƒ»«…¿«ƒ»∆»
‰„B‰ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - B˙B‡ ‰‡ˆÓe ÈpnÓ ÏÙ»«ƒ∆ƒ»¿»≈∆¡»∆¬≈»

dÏ B·˙kL10Ì‡ Ï·‡ ;d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ∆¿»»«¬≈≈ƒ««»»¬»ƒ
‰È‰ È‡z ÏÚ :ÏÚa‰ ¯Ó‡11‡Ï ÌÏBÚÓ ,‰È‰ ÔB„wt , »«««««¿«»»ƒ»»»≈»…

‡e‰ ÛiÊÓ ,ÂÈz·˙k12È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ¿«¿ƒ¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈
‰¯ÈÒÓ13e¯‡aL BÓk ,14dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿«≈≈»

dLÙ ‰ÏÒt Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓ ˙BÈ‰Ï ˙L¯‚Ó¿…∆∆ƒ¿À∆∆«¬≈ƒ¬»»¿»«¿»
e¯‡aL BÓk ,‰p‰kÓ15dÓˆÚ ‰ÏÒt È¯‰L ; ƒ¿À»¿∆≈«¿∆¬≈»¿»«¿»

¯eq‡ ÏL ‰ÎÈ˙Ák dÓˆÚ ‰˙OÚÂ ,‰Èt ˙‡„B‰a16. ¿»«ƒ»¿»¿»«¿»«¬ƒ»∆ƒ

הגט,10) סימני אומר "הוא כח.): (בבאֿמציעא אמרו וכן
הגט  אין שאפילו הרי לה", ינתן - הגט סימני אומרת והיא
ליתן, שלא שנמלכתי נפל, ממני לומר: נאמן אינו - בידה
יד). קנב, סי' שם, הגר"א (ביאור בידה כשהגט כלֿשכן

נתקיים.11) ובכת"י 12)ולא היא, אחת שטענה נראה
אהע"ז  ב'טור' הוא וכן הוא". ומזוייף כתבתי "לא התימנים:

מעולם". כתבו ולא מזוייף שהוא "או קנב: ע"י 13)סי'

תנאי  על היה שלא נדע לידה, זה גט מסר שבפניהם העדים
הפרטים. כל יודעים שהם פקדון, ה"ב,14)או פ"ז לעיל

שם  כמבואר נאמנים, מסירה ועדי א. ט, גיטין הש"ס ע"פ
יאמנו", לא האם גירשה, בפנינו יאמרו אילו "מה ב: טז,

שם. י"ד בהל' ה"א.15)וראה הש"ס 16)לעיל  לשון
א. כב, בכתובות

.„„·‡Â ÈzL¯b :˙¯ÓB‡ ‡È‰ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰‡a»»ƒ«¿»ƒ∆∆≈«¿«ƒ¿»«
‰˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Èhbƒƒ¿≈…≈«¿ƒ««ƒ∆À¿¿»
‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;˙Ó‡ BÊ È¯‰ ,BzL‡ƒ¿¬≈∆¡∆∆¬»»≈ƒ»¿ƒ»»∆»

dÏÚa ÈÙa17. ƒ¿≈«¿»

הי"ג,17) אישות מהל' פ"ד למעלה וראה ב. פט, גיטין
הכ"ו. ופט"ז

.‰ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈzL‡ ˙‡ ÈzL¯b :ÏÚa‰ ¯Ó‡18. »««««≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¡»
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ,ÂÈ¯·„Ï ÌÈLLBÁÂ19elÙ‡Â . ¿¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆»≈¿…∆∆«¬ƒ

Ôek˙È ‡nL ;ÔÓ‡ BÈ‡ - dL¯bL BÏ ˙„B‰20 »∆≈¿»≈∆¡»∆»ƒ¿«≈
dÏ˜Ï˜Ï21Ë‚a B‡ ,22dÈ‡ ‡È‰Â dL¯b ÏËa ¿«¿¿»¿≈»≈≈¿»¿ƒ≈»

˙Ú„BÈ23‡e‰L ÈtÓ Ba ‰Èt ÊÚz ‡nL B‡] , ««∆»»≈»∆»ƒ¿≈∆
[˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,dÈÓ‡Ó24dlL ¯eq‡‰ „·k25. «¬ƒ»¿ƒ≈»««…∆»ƒ∆»

Ìz‡ È¯‰ - ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒƒ¡∆«»»¬≈«∆
˙B‡ L¯b ,ÌÈÓi˜.eÈÙa ‰zÚ d «»ƒ»≈»«»¿»≈

קלה.).18) (בבאֿבתרא להנשא שאסורה 19)להתירה
שמא  חולצת, אלא מתייבמת אינה וכן ימות, אם לכהונה

(שם). היא הביא:20)גרושה קנב) סי' (אהע"ז ה'טור'
מזה 21)"מכוין". תצא שתינשא שלאחר להכשילה,

התימנים,22)ומזה. ובכת"י "ובגט". להיות צריך אולי
ליתא. "או" למה 23)תיבת הקושיא, את רבינו יישב בזה

(ראה  נתגרשתי באמרה נאמנת עצמה האשה תהא לא
ה"ד). הפיסקא 24)למעלה כל אין וקושטא, רומי בדפוסי

מרובעים. בסוגריים לפנינו המוקפת בזה 25)הזאת גם
היא  נאמנותה שכל נאמנת, עצמה היא תהא לא למה יישב,
כשהבעל  כאן אבל בעלה, בפני פניה מעיזה שאינה מפני

ב. סד, גיטין וראה להעיז, יכולה - מסייעה

.Â‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ…
BÏ ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â „ÓBÚ ÏÚa‰ elÙ‡ ,'‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ«««≈¿ƒ∆∆
ÈtÓ ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - 'ÈzL¯b'≈«¿«ƒ¬≈¿∆¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿ƒ»¿∆¿»∆»≈»∆»¿ƒ»

‡ˆz - ˙‡O Ì‡26.¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ƒƒ»≈≈¿«»»«¿≈

שם.26) וגיטין ב. כב, כתובות

.ÊÂÈLÎÚ' e¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿»
- ¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,'‰L¯b˙ƒ¿»¿»∆¬≈¿ƒ»ƒ¡∆«»»

Ch‚ È‡ÈˆB‰27ÌÈÓÈ ‰nkÓ' ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒƒƒ≈¬»ƒ»¿»≈ƒƒ«»»ƒ
‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â .Ëb‰ „·‡ ¯ÓBÏ LÈ - '‰L¯b˙ƒ¿»¿»≈«»««≈¿ƒ¿ƒ
,dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈLe ,'È‡cÂa È‡ ‰Le¯b' ˙¯ÓB‡∆∆¿»¬ƒ¿««¿≈≈ƒ¿ƒƒ»
˙‡O Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÌÈM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«ƒ«¿ƒƒ»ƒƒ»

‡ˆz ‡Ï - ‰È„ÚÓ „Á‡Ï28dÏÚ·e ‡È‰ È¯‰L ; ¿∆»≈≈∆»…≈≈∆¬≈ƒ«¿»
ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,˙¯zÓ ‡È‰L È‡cÂa ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿««∆ƒÀ∆∆«¬»»ƒ∆≈
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ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡ Ï·‡ .ÔÓˆÚ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ«¿»¬»ƒƒ»¿«≈ƒ
,'˙Ú„BÈ ÈÈ‡' ‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ;˜ÙÒ BÏˆ‡ ¯·c‰Â¿«»»∆¿»≈¿≈ƒ»¿»≈ƒ««

‡ˆz BÊ È¯‰ - ‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O elÙ‡29„Ïe‰Â ¬ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¬≈≈≈¿«»»
.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ¿≈«¿≈

אם 27) מגורשת היתה כנגדם, מכחישים עדים היו לא ואילו
ו). הערה למעלה וראה (מגידֿמשנה, הגט נאבד טוענת

הט"ז.28) פ"י ולמעלה הכ"ג, להלן וראה שם. כתובות,
שם.29) כתובות,

.ÁÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,'‰L¯b˙pL ‰eÈ‡¯' ÌÈL e¯Ó‡»¿¿«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ
È¯‰ - ˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈe¯L Ìlk eÈ‰ Ì‡ ,'‰eÈ‡¯ ‡Ï'…¿ƒ»ƒ»À»¿ƒ¿»≈««¬≈

‡Opz ‡Ï BÊ30,¯Lk „Ïe‰Â ‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; …ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈¿«»»»≈
‰Úˆa L¯‚Ï ÔÈÈeOÚ Ì„‡ ÈaL31. ∆¿≈»»¬ƒ¿»≈¿ƒ¿»

קול 30) היה נתגרשה אילו שיאמרו שפתים, לזות משום
כג.). (רש"י ראינוה 31)לדבר לא טענת ואין א. כג, שם

ה"ל. אישות מהל' פ"ט למעלה וראה ראיה. -

.Ë„Á‡ „Ú ‡·e ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…À¿¿»≈∆ƒ»≈∆»
„Á‡ „Ú ‡·e ,‰L¯b˙Â ‰˙È‰ LÈ‡ ˙L‡ :¯Ó‡Â¿»«≈∆ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»≈∆»
‡È‰L ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈL È¯‰ - ‰L¯b˙ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿»¿»¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆ƒ
ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,‰Le¯‚ ‡È‰L „ÈÚÓ „Á‡Â ,LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»
Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï CÎÈÙÏe .ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL∆∆»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ»…ƒ»≈¿ƒ

‡ˆz - ˙‡O32. ƒ»≈≈

שניהם 32) שהרי כן, אינו קידושין ולענין שם. כתובות,
למעלה  וכמבואר שנתקדשה, קודם היתה שפנויה מעידים

הל"א. אישות מהל' פ"ט

.È‰Ê ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ e‡aL ÌÈL‡ ÈLe ‰M‡ƒ»¿≈¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆∆
‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Èc·Ú ‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ¿∆«¿ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆
‡È‰ È¯‰ - È„·Ú Ô‰ÈL :˙¯ÓB‡ ‰M‡‰Â ,Èc·Ú«¿ƒ¿»ƒ»∆∆¿≈∆¬»«¬≈ƒ
˙L‡a ‰e˜ÈÊÁ‰ Ô‰ÈML Èt ÏÚ Û‡Â .ÏkÏ ˙¯zÓÀ∆∆«…¿««ƒ∆¿≈∆∆¡ƒ»¿≈∆
ÔÈ‡ ,BÓˆÚÏ „ÈÚ‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ‡ƒƒ¿»∆»≈∆≈ƒ¿«¿≈»

ÔÈÓ‡33. ∆¡»ƒ

ב.33) סה, קידושין

.‡È‰Ïa˜ ÁÈÏL34ÏÚa‰Â ,B„È ˙ÁzÓ Ë‚ ‡ÈˆB‰L ¿ƒ««»»∆ƒ≈ƒ««»¿«««
È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È - ‡e‰ ÛiÊÓ :¯ÓB‡≈¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈

e¯‡aL BÓk ,‰¯ÈÒÓ35ÂÈz˙ ÔB„wÙÏ :ÏÚa‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»¿∆≈«¿»««««¿ƒ»¿«ƒ
BÏ36ÁÈÏM‰ - ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ï :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,¿«»ƒ«≈¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ«

ÔÓ‡37,‰M‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈»ƒ»
Ôk :¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,ÈÏ B˙ ‰Ê ÁÈÏL :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆»ƒ«∆¿»ƒ¿«»ƒ«≈≈
‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰Â ,ÈÏ B˙ ÔÈLe¯‚Ïe dÏ ÂÈz˙¿«ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿«««≈…
‡È‰Â ÔÓ‡ ÁÈÏM‰ - ÔB„wÙÏ ‡l‡ BÏ ÂÈz˙¿«ƒ∆»¿ƒ»«»ƒ«∆¡»¿ƒ

˙L¯‚Ó38. ¿…∆∆

ומשיגיע 34) בעלה, מיד גיטה לקבל שליח האשה שעשאתו
פ"ו  לעיל כמבואר לידה, הגיע כאילו תתגרש - לידו הגט

גיטה 35)ה"א. המוציאה עצמה אשה בדין ה"ג, לעיל
לשלוחה. והואֿהדין ידה, לגרש 36)מתחת מוכן שיהא

כקבלת  קבלתו שתהא קבלה, שליח בתורת ולא כשירצה, בו
סד.37)האשה. (גיטין לידו הגט כשמסר האמינו שהרי

אומרים  אין אחת, בעיר שלשתם אם ואפילו חסדא). כרב
(שם  האשה ליד ישר נותנו היה לגירושין נותנו היה אילו

בתשובותיו). הרי"ף פסק וכן אומרים 38)וברש"י. ואין
ויכולה  הואיל אלא בידו, כשהגט אלא נאמן השליח שאין
שמואל' ('בית בידו עדיין כאילו הריהו - לידו להחזירו

פג). ס"ק קמא סי' אהע"ז

.·ÈÔÈLe¯‚Ï' ¯ÓB‡ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ëb‰ „·‡»««≈««ƒ∆«««≈¿≈ƒ
'dÏ ÂÈz˙' ¯ÓB‡ ÁÈÏM‰Â 'ÁÈÏMÏ ÂÈz˙39BÊ È¯‰ - ¿«ƒ«»ƒ«¿«»ƒ«≈¿«ƒ»¬≈

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ40Ô‡k ÔÈ‡Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ; »≈¿…∆∆∆¬≈À¿¿»≈∆ƒ¿≈»
ÈÙa :‰M‡‰ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â .ÏÚ·e „Á‡ „Ú ‡l‡∆»≈∆»«««¬ƒ»¿»»ƒ»¿»«
ÏÚa‰Â ÏÈ‡B‰ - ÈÏ ÁÈÏM‰ B˙e ÔÈLe¯‚Ï BÏ B˙¿»¿≈ƒ¿»«»ƒ«ƒƒ¿«««
‡nLÂ ,‰Èt ÊÚzL ¯LÙ‡ ,d˙B‡ ÔÈ„ÚBÒ ÁÈÏM‰Â¿«»ƒ«¬ƒ»∆¿»∆»≈»∆»¿∆»

‰L¯b˙ ‡Ï41. …ƒ¿»¿»

ואינה 39) כאן, ידובר הולכה שבשליח משמע, זה מלשון
ה"ה, פ"ו לעיל כמבואר לידה, הגט שיגיע עד אלא מתגרשת
לא  שאפילו לה, נתתיו שיאמר: צורך אין קבלה בשליח כי

מתגרשת. לידה שליחותו,40)נתן עשה שליח אולי
ואינה  וחולצת להחמיר, בו הולכים הוא, שספק ומתוך
(גיטין  משני גט צריכה לאחר, נתקדשה אם וכן מתייבמת.
עושה  שליח חזקה באיסורין: אומרים "שאין סד:).
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ד להחמיר" אלא להקל שליחותו

שם.41) גיטין,

.‚ÈÈÙa dÏ BÁÏLe ‰M‡Ï Ëb ÏawL ‰Ïa˜ ÁÈÏL¿ƒ««»»∆ƒ≈≈¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
ÌÈ„Ú ÈL42Ëb‰ È¯‰Â ,ezÏËe d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰Â , ¿≈≈ƒ¿ƒƒ««≈¿»»¿»««¬≈«≈

dÏÚa Ì‡ ˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ≈ƒ««»»¿ƒ≈»««ƒ«¿»
BÁÏL43ÏL BÁeÏL B‡ dlL ‰Ïa˜ ÁÈÏL B‡ dÏ ¿»»¿ƒ««»»∆»¿∆

dÏÚa44e¯‡aL BÓk ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -45. «¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈«¿

לה.42) כששלחו בידו הגט בשליחה 43)שראו רצה שלא
הולכה. שליח ביד ושלחו הראשון 44)לקבלה, השליח

להולכה. שני שליח עשה בעלה, הי"א,45)של לעיל
השליח  שאין ואע"פ לי, נתנו לגירושין לומר נאמן שהשליח
יוצא  הגט שראו מעידים והעדים הואיל אולם בפנינו, עומד
וכמבואר  לידו, בא כיצד לידע צורך לנו אין ידו, מתחת

הבאה. בהלכה

.„ÈÏËa Ë‚ ‡e‰L B‡ ,B·˙k ‡lL ¯Ú¯ÚÂ ÏÚa ‡a46 »««¿ƒ¿≈∆…¿»∆≈»≈
ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È -47Ëb‰L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú È¯‰L , ƒ¿«≈¿»»∆¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆«≈

Û‡Â ;d„Èk B„iL dÁeÏL „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ dÏ e˙pL∆»¿»»»ƒ«««¿»∆»¿»»¿«
˙Ú„BÈ dÈ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ48eÚ„È ÌÈ„Ú‰ È¯‰ ,49Ì‡Â . «ƒ∆ƒ≈»««¬≈»≈ƒ»¿¿ƒ

˙L¯‚Ó dÈ‡ - Ìi˜˙ ‡Ï50. …ƒ¿«≈≈»¿…∆∆

ברשות 46) שלא הסופר כתבו או לשמה, שלא שנכתב
ה"ה. פ"ב לעיל כמבואר בטל, גט זה והרי הבעל

משגיחים 47) אין ואז העדים, חתימות זיהוי ע"י יאושר
ה"ו. פ"ז לעיל כמבואר הבעל, הוא 48)בערעור והרי

כיון  כשר, הגט זאת בכל - מזויף שהוא ודאי טענת טוען
שלוחה. ביד שהיה יודעים כאילו 49)שהעדים זה והרי
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לקחו  שאילו לי, נתתו לגירושין וטוען: בפנינו עומד השליח
לה. שולחו היה לא עומד 50)לפקדון הבעל שהרי

שליח  שאין הי"א, לעיל וכמבואר כתבו, שלא ומערער
ובעלה  גט הוציאה שאם עצמה, מהאשה עדיף לקבלה
פ"ז  לעיל והשווה בחותמיו, יתקיים - מזויף שהוא מערער

הכ"ד.

.ÂËdÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ¿»¿»ƒ«¿»
ÌÏBÚa ÌBÏLÂ dÈ·Ï BÈa ÌBÏLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ51, ƒ¿ƒ««»¿»≈¿≈»¿»»»

B‡ ‡Op˙Â ,˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈
ÌaÈ˙z52dÓˆÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡L ‰˜ÊÁ .53¯Ò‡˙Â - ƒ¿«≈¬»»∆≈»¿«¿∆∆«¿»¿∆¡…

d˙a˙k „ÈÒÙ˙Â ,‰Ê ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÚ dÓˆÚ«¿»««¿»»ƒ¿«∆¿«¿ƒ¿À»»
ÔÈ¯ÊÓÓ ‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ ,‰fÓe ‰fÓ54ÈeOÚ‰ ¯·„a - ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»∆»«¿≈ƒ¿»»∆»

;‰ÚË ÔÚËÏ ‡ÏÂ LÈÁÎ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÏkÏ ˙BÏb‰Ï¿ƒ»«…¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ¿…ƒ¿…«¬»
ÔÎÂ .ÈÁ ‡e‰L Ú„eÈ B‡ ,‡B·Ï BÙBÒ - ÈÁ ‡e‰ Ì‡L∆ƒ«»ƒ»«∆«¿≈
ÏÚ ‡Opz - dÏÚa ˙nL dÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ƒ»≈∆»¿≈ƒ»∆≈«¿»ƒ»≈«

˙BÏb‰Ï ÈeOÚ ¯·c‰L ,ÂÈt55‰M‡ B‡ „·Ú elÙ‡ . ƒ∆«»»»¿ƒ»¬ƒ∆∆ƒ»
‰ÁÙL B‡56„Ú ÈtÓ „ÚÂ57,‰ÁÙL ÈtÓ ,„·Ú ÈtÓ - ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒƒ∆∆ƒƒƒ¿»

‡Op˙Â ,'ÈBÏt ˙Ó' ¯ÓBÏ ÌÈÓ‡ - ÂÈ·B¯˜ ÈtÓƒƒ¿»∆¡»ƒ«≈¿ƒ¿ƒ»≈
BzL‡58Ì‰Èt ÏÚ ÌaÈ˙z B‡59. ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ∆

אינה 51) - בעולם מלחמה אם או ביניהם קטטה אם אבל
ה"אֿב. פי"ג לקמן כמבואר לא 52)נאמנת, בעלה אם

קיד:). (יבמות בנים א.53)הניח קכ, פ"י 54)שם לעיל
א.55)ה"ז. קטו, לישראל 56)יבמות שנמכרה גויה

אחרת. עדות להעיד כשרים שאינם שפחה, לשם וטבלוה
אחר,57) מפי שמעו אלא העדות דבר את בעצמו ראה שלא

ה"ה. עדות מהל' בפ"ח כמבואר אחר, במקום נאמן ואינו
הכ"ט.58) פי"ג להלן ראה א. קכב, צד,59)יבמות שם

כל  כך נאמן, אחד שעד וכשם ביבמה". נאמן אחד "עד א:
מהל' פ"ג (מגידֿמשנה הבעל מיתת עדות כדין נאמנים אלו

ה"ה). יבום

.ÊËLÓÁÓ ıeÁ ,BÊ ˙e„Ú dÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈÓ‡ Ïk‰Â¿«…∆¡»ƒ¿»ƒ»≈≈»≈
BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BO Ì˙˜ÊÁL ,ÌÈL»ƒ∆∆¿»»¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ d¯Ò‡Ï eek˙È ‡nL ,dÏÚa ˙˙ÈÓa BÊÏ¿¿ƒ««¿»∆»ƒ¿«¿¿»¿»»»«¬«ƒ

Ìi˜ ‡e‰60d˙BÓÁ :Ô‰ el‡Â .61,d˙BÓÁ ˙·e , «»¿≈≈¬»«¬»
d˙¯ˆÂ62dzÓ·ÈÂ ,63dÏÚa ˙·e ,64Ì"ekÚ elÙ‡ . ¿»»»ƒƒ¿»««¿»¬ƒ«

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰65BÓk ,ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ - «≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»«ƒƒ«ƒ¿
¯‡a˙iL66ÔÓ‡ BÈ‡ - „ÈÚ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â .67. ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ≈∆¡»

קרובן,60) שהוא זה בעל מות לאחר ואם א. קיז, יבמות
בעלה  שמת להעיד נאמנות אחר, לאיש ונשאת הלכה
בינו  להפריד אלא שקר להעיד חשודות שאינן האחרון,

(כסףֿמשנה). בלבד בלבה:61)ובינה שאומרת שונאתה,
תירש  זו אומרת: חמותה בת וכן ועמלי, יגיעי כל תאכל זו

אדחה. ואני ואמי אבי עמל של 62)כל תחרותה אשת
אומר  הכתוב וכן זו, את זו ואויבות צוררות והן בעלה,
על  לאוסרה ומתכוונת צרתה", "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא

חזקתה 63)בעלה. אחותה, היא ואפילו בעלה, אחי אשת
ב'ירושלמי' אמרו וכן ה"ג. פ"ז לעיל כמבואר ששונאתה,

אחותה". אפילו "יבמתו ה"ד: פט"ו באה 64)יבמות זו

וראה  קיז.). יבמות (רש"י עמלה כל ואוכלת אמי במקום
"כשם  שנינו: שם וב'ירושלמי' ה"ו. יבום מהל' פ"ג להלן
וחכמינו  עליהן". נאמנת אינה כך עליה, נאמנות שאינן
האדם  לב כן לפנים, הפנים "כמים הפסוק: זה על המליצו
הוא  גם - זה את שונא הוא אם יט) כז, (משלי לאדם"
חמותה  ולבת לחמותה להעיד פסולה כלה ולפיכך שונאו,

שם). (יבמות בעלה מה 65)ולבת דבר ומספר משוחח
תחילה. בכוונה קכא,66)שלא מיבמות הי"א, פי"ג לקמן

שם.67)ב. יבמות,

.ÊÈÏeÒt‰ ÔÎÂ68‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa69„ÈÚ‰Ï ‡a Ì‡ : ¿≈«»«¬≈»ƒ«»ƒ»¿»ƒ
 BÈ‡ - dÏÚa ˙nL ‰M‡aÔÓ‡70ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿ƒ»∆≈«¿»≈∆¡»¿ƒ»»≈ƒ«

Ì"ekÚ‰ ÔÓ ˙eÁt ‰Ê ÔÈ‡ .ÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ71Ï·‡ . ¿ƒÀ∆¡»≈∆»ƒ»«¬»
Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt72‰M‡ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ -73. »ƒƒ¿≈∆∆¡»¿≈ƒ»

מן 69)לעדות.68) מלקות עליה שחייבים עבירה שעבר
שהלווה  או יוםֿטוב, חילל או נבילות שאכל כגון התורה,
עדות  מהל' בפ"י כמבואר לוקה, שאינו אע"פ קצוצה ברבית

אהע"ז 70)ה"גֿד. (ט"ז לשקר חשוד שהוא ב כה, יבמות
סק"ב). יז פט"ז.71)סי' יבמות עבירה 72)רי"ף, שעבר

בחלב  עוף בשר שאכל כגון בלבד, חכמים מדברי שחיובה
של  גזל על העובר וכן גלויות, של שני יוםֿטוב שחילל או
אבק  שהם בקוביא ומשחקים יונים מפריחי כגון דבריהם,

ה"ד. שם עדות בהל' כמבואר ב.73)גזל, כה, יבמות
פ"א  סוטה הל' ולקמן ה"ו, אישות מהל' פ"ד לעיל השווה

הט"ו.

.ÁÈ‰e¯Èz‰Â ,dÏÚa ˙nL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆≈«¿»¿ƒƒ»
˙‡ LÈÁÎ‰Â ¯Á‡ ‡a Ck ¯Á‡Â ,ÂÈt ÏÚ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿««»»«≈¿ƒ¿ƒ∆
d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿»«…≈¬≈…≈≈≈∆≈»
ÌÈ„Ú ÈLk ‰M‡ ˙e„Úa ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;‡Op˙Â¿ƒ»≈∆≈∆»∆¡»¿≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

ÌÈL ÌB˜Óa „Á‡ ÏL ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,˙Bi„Ú ¯‡La74. ƒ¿»≈À¿≈¿»»∆∆»ƒ¿¿«ƒ

רוצח 74) והל' הט"ז, סוטה מהל' פ"א השווה ב. קיז, שם
הי"ג. פ"ט

.ËÈ¯ÓB‡ ‰ÊÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ì‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈≈¿∆≈
'˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ,'˙Ó ‡Ï'…≈ƒ»∆∆≈¿ƒ»∆∆…≈

‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ -75ÈtÓ , ¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˜ÙÒ ‡È‰L76‡È‰Â ,dÏ „ÈÚ‰L „ÚÏ ˙‡O Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿ƒƒ»»≈∆≈ƒ»¿ƒ

'˙nL ÈÏ È¯a' ˙¯ÓB‡77‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -78e‡a . ∆∆»ƒƒ∆≈¬≈…≈≈»
‡ˆz ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ - '˙Ó ‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL79. ¿«ƒ¿»¿…≈««ƒ∆ƒ»≈≈

א.75) קיח, – ב קיז, כרת,76)שם בספק עליה, והבא
והשווה  שנים, נגד שנים לענין ב כב, בכתובות כמבואר

הכ"ג. בא"77)לקמן היה קיים, היה "אילו שמת. לי ברור
לי, ברי מפרש: שם בר"ן אולם שם). כתובות (רש"י
הגר"א  (ביאור רבינו כוונת גם שזוהי ויתכן, מת". ש"ראיתיו

לז). יז, סי' ה"ד,78)אהע"ז פט"ו יבמות ב'ירושלמי'
הכ"ג, לקמן המבואר ושנים" "שנים של לדין זה דין השוו
לאחד  נישאת אם תצא לא ושנים", שב"שנים שכשם
בתוספתא  וכן (מגידֿמשנה), אחד נגד באחד כך מעדיה,

ה"א. פי"ד, ב.79)יבמות קיז, יבמות
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.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80„Á‡ „Ú‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈∆»
,B˙B‡ eLÈÁÎ‰Â e‡aL ÌÈM‰ BÓk ÂÈt ÏÚ ˙‡OpL∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ
‡Ï' e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e LÈ‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL ÔB‚k¿∆ƒ»«ƒƒ»¿«ƒ¿»¿…
e‡·e dÓˆÚ Èt ÏÚ B‡ ‰M‡ Èt ÏÚ ˙‡OpL B‡ ,'˙Ó≈∆ƒ»«ƒƒ»«ƒ«¿»»
‡Ï' e¯Ó‡Â Ô‰È¯·c ÏL ÔÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿»¿…
˙B¯ÓB‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ '˙Ó' ¯ÓB‡ ¯Lk „Ú Ï·‡ ;'˙Ó≈¬»≈»≈≈≈¿»ƒ«¿

ÔÈÏeÒÙ B‡ ,'˙Ó ‡Ï'81‰Ê È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ …≈¿ƒ¿ƒ…≈¬≈∆
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk82‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â ,83 ¿∆¡»«∆¡»¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»

.‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó È‡cÂ' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆««≈¬≈…≈≈

תצא.80) - נשאת אם "או 81)שאפילו התימנים: ובכת"י
הי"ז. למעלה וראה דבריהם", של ובדפוסים 82)פסולין

באו  ואם התימנים. בכת"י וכן למחצה", "כמחצה ראשונים:
הנשים  באו אם אבל תצא, נשאת ואם תינשא, לא אחת בבת

הכשר, אחד עד עלֿפי לינשא שהתירוה לא אחרי זו הרי
כשנים, נחשב שהראשון ותינשא, הראשון מהיתרה תצא
וכן  הי"ח, לעיל וכמבואר כאחד, רק נחשבים והמכחישים
יז, סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן וכן קיז:) (יבמות רש"י דעת

וראה 83)לז. הי"ט, לעיל וכמבואר שמת, לה שהעיד לעד
שם. לאהע"ז שמואל' 'בית

.‡Î,'ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ‡È‰ B‡ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆≈ƒ∆»¿»≈«¿ƒ
‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ¯Ó‡Â ¯Lk „Ú ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈»≈¿»«…≈¬≈…

‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz84. ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈

עד 84) לגבי שכולן אחד, עד לגבי הנשים כח שהורע כיון
הורע  הקודמת, בהלכה כמבואר למחצה, כמחצה הן אחד
העידה  כשהיא אפילו אחד, עד לגבי אחת אשה כח גם
יבמות  ע"פ (מגידֿמשנה פיה על להנשא והתירוה תחילה
בא  ואח"כ והתירוה, שמת העידו שתים שאם ונראה, קיז:).
מהיתרה  תצא לא זו הרי - מת לא ואמר כשר אחד עד
נמצא  תחילה, התירוה והן כמותו, שקולות שהן הראשון,
וכמבואר  שנים. במקום אחד של דבריו ואין כשנים, שהן
(אחת) "אשה אלא: רבינו ציין לא ולפיכך הי"ח, לעיל

(מגידֿמשנה). וכו' מת" אומרת

.·Î˙B¯ÓB‡ ÌÈL ÈzLe '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆…≈¿≈»ƒ¿
‡Ï' ÌÈL ¯OÚ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó'≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿∆∆»ƒ…

Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó' ˙B¯ÓB‡ ‰¯OÚ ˙Á‡Â '˙Ó.‡ ≈¿««∆¿≈¿≈¬≈ƒ»≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰‡Ók ÌÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L85, ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»∆»¿≈ƒ¿≈ƒ

Ï˜‰Ï ÔÈa ,·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈÏeÒÙa Ï·‡86ÔÈa ¬»ƒ¿ƒ«≈««»…≈¿»≈≈
¯ÈÓÁ‰Ï87. ¿«¿ƒ

בהלכה 85) כמבואר תצא, נשאת ואם תינשא, לא ואז
כשנים" ומאה כמאה שנים כשרה, ב"עדות כי הבאה,

מב.). שלפנינו.86)(שבועות המוזכר 87)בענין  כדין
קיז:). (יבמות כ' בהל'

.‚Î‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe '˙Ó' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ…
ÈtÓ ,‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ,‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - '˙Ó≈¬≈…ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈ƒ¿≈
˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .˜ÙÒ ‡È‰L∆ƒ»≈¿ƒƒ»¿∆»≈≈∆»¿ƒ∆∆

'˙nL ÈÏ È¯a'88‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -89. »ƒƒ∆≈¬≈…≈≈

(כתובות 88) בא" היה קיים היה שאילו נוקפי, לבי "אין
וברש"י). ה"ז.89)כב: לעיל השוה

.„Î‰¯Ó‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡·e ,ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓƒ∆≈¿≈»ƒ»»««≈∆¿»¿»
BÓk ,dÓˆÚ Èt ÏÚ ‡Opz BÊ È¯‰ - 'ÈÏÚa ˙Ó'≈«¿ƒ¬≈ƒ»≈«ƒ«¿»¿

e¯‡aL90‰„ÈÚÓ ‰¯ˆ ÔÈ‡L ,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆÂ ; ∆≈«¿¿»»»¬»∆≈»»¿ƒ»
dz¯·ÁÏ91‰lÁz BÊ ˙‡O elÙ‡Â .92:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¬∆¿»«¬ƒƒ»¿ƒ»≈¿ƒ

ÂÈÏÚ dÓˆÚ ˙¯ÒB‡ ‰˙È‰ ‡Ï dÏÚa ˙Ó ‡Ï el‡93; ƒ…≈«¿»…»¿»∆∆«¿»»»
Ô‰ÈzL e¯Ò‡iL ‡È‰ ‰ˆB¯ d˙¯ˆa d˙‡OÓ ‡nL∆»ƒƒ¿»»¿»»»»ƒ∆≈»¿¿≈∆
d˙B‡ ˙LÁÎÓ d˙¯ˆÂ ,'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .ÂÈÏÚ»»…∆∆≈«¿ƒ¿»»»«¿∆∆»
dÈ‡L ÌLk ;‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡Â¿∆∆…≈¬≈ƒ»≈¿≈∆≈»
dÏ „ÈÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ck ,d¯Èz‰Ï dÏ ‰„ÈÚÓ¿ƒ»»¿«ƒ»»≈»¿»¿»ƒ»

d¯Ò‡Ï94- '‚¯‰' ˙¯ÓB‡ d˙¯ˆÂ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê . ¿»¿»…∆∆≈¿»»»∆∆∆¡«
el‡ È¯‰ ,Ìi˜ BÈ‡L ˙B¯ÓB‡ Ô‰ÈzLe ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆¿∆≈«»¬≈≈

e‡OpÈ95. ƒ»≈

הט"ו.90) הט"ז.91)לעיל על 92)לעיל שהעידה אחרי
לאחר. ונשאת הלכה בעלה, בעצמה:93)מות ומקיימת

אמרו  וכן קב.). (יבמות פלשתים" עם נפשי "תמות
כדי  עצמה, לקלקל היא "חשודה ה"ז: פט"ו שם ב'ירושלמי'

חברתה". ב.94)לקלקל קיז, ודין 95)יבמות א. שם,
סי' אהע"ז בשו"ע מבואר נהרג" אומר ועד מת, אומר "עד

ס"ט. יז,

à"ôùú'ä ìåìà å"ë éùéù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בעלה 1) מת לומר האשה נאמנות דין המשך רבינו בו ביאר

אשת  התירו למה וטעם זה, בענין העדים העדאת דיני ופרטי
קלושה. בעדות איש

.‡ÈBÏt ÈÙa ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒƒ¿≈¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ e‡·e ,ÈBÏÙe¿ƒ»»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰2:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»¿»»»»»¿»¿»
Á‰ BfL ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa ˙Ó,˙È¯˜L ‰˜Ê ≈«¿ƒ≈»∆¡∆∆∆À¿¿»«¿»ƒ

„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .dÏÚa ˙ÁzÓ ËÓM‰Ï ‰ˆB¯Â¿»¿ƒ»≈ƒ«««¿»»≈∆»¿≈ƒ
‰¯ÎO ‡È‰ ‡nL ,‡Opz ‡Ï - dÏÚa ˙nL dÏ»∆≈«¿»…ƒ»≈∆»ƒ»¿»

B˙B‡3.„Ú dÏ LÈ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈≈»≈

כשמלחמה 2) שכן וכל בעולם, ששלום פי על אף כלומר,
נאמנת. שאינה שקרנית 3)בעולם, והוחזקה הואיל

ממשיכה  שהיא לחוש יש שונאתו, שהיא הדבר והוברר
עד  שכירת כדי עד אפילו שקר בתחבולות ממנו להישמט

שקר.

.·˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»≈
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ - ‰ÓÁÏna ÈÏÚa«¿ƒ«ƒ¿»»≈»∆¡∆∆¿««ƒ∆»»
ÌÈ¯·c ÏÚ dzÚc CÓÒz (‡nL) ;dÈ·Ï BÈa ÌBÏL»≈¿≈»∆»ƒ¿…«¿»«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰ e‚¯‰pL ÔB‚k .'˙Ó' ¯Ó‡˙Â ‰˙ÈÓÏ Ôa¯L∆À»¿ƒ»¿…«≈¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡È‰ È¯‰L ,ÔÚˆÓ‡a dÏÚa ‰È‰L ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ∆»»«¿»¿∆¿»»∆¬≈ƒ
.ÔÏÏÎa ‡e‰ ‚¯‰ ,el‡Â el‡ e‚¯‰pL ¯Á‡Ó :˙¯ÓB‡∆∆≈««∆∆∆¿≈»≈∆¡«ƒ¿»»
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‰ÓÁÏna ˙Ó' ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆¡∆∆«¬ƒ»¿»≈«ƒ¿»»
'ÂÈz¯·˜e4'B˙hÓ ÏÚ ˙Ó' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .5˙Ó‡ -6. ¿«¿ƒ¬»ƒ»¿»≈«ƒ»∆¡∆∆

מדברת 4) והיא הואיל שקרנית, מוחזקת שאינה פי על אף
אחר  קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך

בעלה. שזה מטתו 5)וסוברת על אלא במלחמה, שלא
מן 6)בביתו. רחוק נהרג או שמת  אומרת אם הדין "והוא

שלל, לקנות למערכה סמוך שם הלך אפילו ... המלחמה
נאמנת".

.‚ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï7:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , …À¿¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»
‡Ï - ‰ÓÁÏna ˙Óe ÈBÏt ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ≈«ƒ¿»»…

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ»…≈≈

בעולם.7) מלחמה על ידוע לא כלומר,

.„˙Ïtn‰ ˙Áz ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ8- ¿≈»ƒ»∆»¿»≈«¿ƒ««««…∆
ÁelL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Ó‡ dÈ‡9,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ≈»∆¡∆∆¿≈ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ

,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÓÂ ·¯˜Ú B‡ LÁ BÎL :‰¯Ó‡Â¿»¿»¿»»»«¿»»≈≈»∆¡∆∆
Ck e˙nL ÌÈL‡ ·¯ ÏÚ dzÚc CÓÒz ‡nL∆»ƒ¿…«¿»«…¬»ƒ∆≈»

‰ÎÈLa10. ƒ¿ƒ»

בתי 8) כל והפילה סערה רוח שבאה או עליו, הבית נפל
הדמיון. פי על כן ואומרת כמלחמה היא הרי שמפולת העיר,

השמים.9) מן עליהם שנשלחו הדבר 10)כלומר, וברור
האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה שאם

מלחמה. בדין שנאמנת כמו

.‰˙Èa eÈÏÚ eMÚ :‰¯Ó‡11˙Ó ‡e‰ ,‰¯ÚÓ B‡ »¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈
Ck Ò dÏ ‰OÚpL ÌLk ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈzÏv È‡Â«¬ƒƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿≈∆«¬»»≈»
- ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÔB·Ú¯ ˙L ‰˙È‰ .BÏ ‰OÚ«¬»»¿»¿«¿»¿»¿»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡12˙Ó‡ - ÂÈz¯·˜e ˙Ó ;13. ≈»∆¡∆∆≈¿«¿ƒ∆¡∆∆

עשן.11) ונתמלא באש מת 12)הציתוהו לא אפילו כי
לא  מזון שבלי דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת

חי. שעזבתו פי על ואף לחיות אינה 13)יוכל ברעבון כי
מוות, ואימת חרב פחד שם אין כי לברוח, כך כל בהולה
נאמנת  אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי
המלחמה, מפחד לברוח היא בהולה כי וקברתיו, מת לומר:
הזייה  והוזה מדמה היא ובוודאי לקבור, בו נתעסקה ואיך

בלבד.

.Â‚¯‰ ‡e‰ ,ÌÈËÒÏ B‡ Ì"ekÚ eÈÏÚ eÏÙ :‰¯Ó‡»¿»»¿»≈«ƒ¿ƒ∆¡«
ÌÈLp‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ;˙Ó‡ - ÈzÏv È‡Â14 «¬ƒƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈«¿»«¬…∆«»ƒ
.‡e‰ Ïv Ck ‡È‰ ‰ÏvpL ÌLk :¯Ó‡pL È„k¿≈∆…«¿≈∆À¿»ƒ»À«

שאינה 14) אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי "אשה
ובירושלמי  עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת
אני  נכרייה ולומר עצמה את להטמין אשה יכולה אמרו:

הוא". נכרי ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין

.Ê.˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÌÏBÚa ¯·„ ‰È‰»»∆∆»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆
‰ÊÂ ÈÁ ‰Ê ¯·c‰ ˙LaL ,Ì„‡ Ïk ÈÙa ËeLt ¯·cL∆»»»¿ƒ»»»∆ƒ¿««∆∆∆«¿∆
eÏˆpÈÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯Ú ¯·ca e˙eÓiL ¯LÙ‡Â ,˙Ó≈¿∆¿»∆»«∆∆¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿

‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,ÌÈÏBÁ‰ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»∆»
.ÌÈ˙n‰ ·¯ ÏÚ dzÚ„ ‰ÎÓÒ»¿»«¿»«…«≈ƒ

.Á.‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk „Ú ÈtÓ „ÚL ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈ƒƒ≈»≈¿≈ƒ»
˙nL ˙Úc Ôa ÈtÓ ÚÓML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ∆««∆≈

‰ÁÙL B‡ „·Ú ÔB‚k ,ÈBÏt15ÈtÓ ÚÓL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ»«ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÓ BÈ‡ - ÔË˜ ÈtÓ B‡ ‰ËBL∆ƒƒ»»≈≈ƒ¿≈¿ƒ«

.Ì‰È¯·cƒ¿≈∆

דעת.15) בני והם

.Ëe‡a ÂÈLÎÚ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L ˙B˜BÈz‰ ÔÓ ÚÓL»«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«¿»»
ÈBÏÙe ,ÌL eÈ‰ ÔÈcÙÒ CÎÂ Ck ,ÈBÏt „tÒ‰Ó≈∆¿≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ
eOÚ CÎÂ Ck ,B˙hÓ ¯Á‡ ‰ÏÚ ÈBÏÙe ,ÌÎÁ‰∆»»¿ƒ»»««ƒ»»»»»

c‰ Èt ÏÚ Ô‰ÈtÓ „ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓaÌÈ¯· ¿ƒ»¬≈∆≈ƒƒƒ∆«ƒ«¿»ƒ
el‡‰16.BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆«ƒƒ∆ƒ¿

סיפור 16) אלא עליה, נאמנים שאינם סתם, עדות כאן שאין
אותם. ראו עכשיו שרק מיתתו מעסקי דברים

.È‡Opz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ˙‡ Èz‚¯‰ :¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«»«¿ƒ∆¿ƒ¬≈ƒ»≈
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÂÈt ÏÚ17„ÈÚ‰ È¯‰Â , «ƒ∆≈»»≈ƒ«¿»»«¬≈≈ƒ

˙nL18. ∆≈

לעצמו 17) הוא קרוב שהרי הרגו, בעצמו שהוא לו להאמין
נעשה  הרי לעצמו נאמן היה אילו כי לעדות, פסול וקרוב
אשה, לעדות נאמן אינו וממילא הנפש) את (שרצח רשע
עד". להיות רשע עם ידך תשת אל אמרה: שהתורה

ומפרשים,18) דיבורו" "מחלקים כלומר דיבוריה", ו"פלגינן
הוא  נאמן נמצא הרגו, לא והוא הרוצחים עם שהיה

הרגו. שהוא עצמו על נאמן ואינו להשיאה

.‡È- Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆»«∆≈ƒ«¿ƒÀ
:¯Ó‡Â ÁÈÒÓ Ì"ekÚ ‰È‰ ?„ˆÈk .ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ«ƒ≈«»»«≈ƒ«¿»«
‰OÚ ‰·BË ‰nÎÂ ‰‡ ‰È‰ ‰nk ,˙nL ÈBÏÙÏ ÈB‡ƒ¿ƒ∆≈«»»»»∆¿«»»»»
C¯ca ‡a È˙ÈÈ‰Lk :¯ÓB‡Â ÁÈÒÓ ‰È‰L B‡ ;ÈnÚƒƒ∆»»≈ƒ«¿≈¿∆»ƒƒ»«∆∆
¯·„Ï È‰Ó˙e ,˙ÓÂ enÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈBÏt ÏÙ»«¿ƒ∆»»¿«≈ƒ»»≈¿≈«ƒ¿»»
Ô‰L el‡‰ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ;Ì‡˙t ˙Ó „ˆÈk ‰Ê∆≈«≈ƒ¿…¿«≈ƒ¿»ƒ»≈∆≈

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰Ï B˙ek ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó19. «¿ƒ∆≈«»»¿»ƒ¬≈∆∆¡»

נתכוון 19) אם שכן וכל נאמן אינו להעיד נתכוון אם אבל
נאמן. שאינו - להינשא להתירה

.·È- Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚÓ ÚÓML Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈««≈ƒ«¿ƒÀ
ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,epnÓ ÚÓML „ÈÚÓ≈ƒ∆»«ƒ∆¿ƒ»≈«ƒ«∆¿»ƒ

‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡20‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ∆…»¿»»¬«¿»¬»ƒ»¿»
‡l‡ Ôek˙È ‡Ï ‡nL Ì"ekÚ‰ ˙ÁÈOa ‡Ï˙Ó‡ ÌL»¬«¿»¿ƒ«»«∆»…ƒ¿«≈∆»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚ :„Á‡Ï ¯Ó‡L BÓk ,¯Á‡ ¯·„Ï¿»»«≈¿∆»«¿∆»¬≈ƒ»»»
‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏÙ Èz‚¯‰L C¯„k E˙B‡ ‚¯‰‡ ‡lL∆…∆¡…¿¿∆∆∆»«¿ƒ¿ƒ≈∆

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21.‰Ê ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï B˙ekL , ≈ƒ«¿ƒÀ∆«»»¿«ƒ≈»«∆

עין.20) למראית הנמקה הריגת 21)תואנה, על להאמינו
אשתו. ולהשיא פלוני אותו
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oiyexibקמ zekld - miyp xtq - lel` e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚È˙B‡k¯ÚÓ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ22:e¯Ó‡L Ì"ekÚ ÏL ¿≈ƒ»«≈«¿»∆«∆»¿
ÔÓˆÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰L ,ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ - ÈBÏt e‚¯‰»«¿¿ƒ≈»∆¡»ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈«¿»
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï È„k ·ÊÎa¿»»¿≈¿«ƒ≈»¿≈…«≈ƒ¿»ƒ≈

משפט.22) בתי

.„ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰lÁz Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿ƒ»««ƒ
Ïk L¯ÙiL „Ú e‰e˜„·e Ck ¯Á‡ B˙B‡ eÏ‡ML∆»¬««»¿»«∆¿»≈»

.ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ú¯‡Ó‰«¿…»¬≈∆∆¡»«ƒƒ«ƒ

.ÂË˙nL ÈzÚÓL' ¯Ó‡L „Ú‰L ,eÚ„B‰ ¯·k¿»«¿∆»≈∆»«»«¿ƒ∆≈
‰Ê È¯‰ - „·ÚÓ ‰ÚÓML ‰M‡Ó ÚÓL elÙ‡ ,'ÈBÏt¿ƒ¬ƒ»«≈ƒ»∆»¿»≈∆∆¬≈∆

ÂÈt ÏÚ ÔÈ‡ÈOÓe ,‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿≈ƒ»«ƒƒ«ƒ¬»ƒ»«
ÂÈ˙È‡¯ È‡Â ÈBÏt ˙Ó :„·Ú‰ B‡ ‰M‡‰ B‡ „Ú‰»≈»ƒ»»∆∆≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
zÚ„È ‰n·e ˙È‡¯ C‡È‰ :B˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙nL∆≈¬ƒ≈«»ƒ»«∆»«¿»
„ÈÚ‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - ¯e¯a ¯·„a „ÈÚ‰ Ì‡ ?˙nL∆≈ƒ≈ƒ¿»»»∆¡»¿ƒ≈ƒ

‰˙ÈÓÏ Ôa¯L ÌÈ¯·„a24;BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡ - ƒ¿»ƒ∆À»¿ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿
˙nL e‰e‡¯Lk ‡l‡ ˙nL Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ«»»»∆≈∆»¿∆»∆≈

.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡Â È‡cÂ««¿≈»≈

הראשון 23) האומר ידע כיצד יודעים אנו שאין פי על ואף
בפנינו  אינו שהרי - לבודקו לנו אפשר ואי הואיל מת, שזה
אשתו. את ומשיאים ממש מת ראהו שבוודאי סומכים אנו -

חי.24) והוא נמלט זה שגם וייתכן לחיים, ומיעוטם

.ÊËÌia Ú·Ë elÙ‡ ,ÌiÏ ÏÙpL e‰e‡¯ ?„ˆÈk≈«»∆»««»¬ƒ»««»
ÌB˜Óa ‡ˆÈ ‡nL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - ÏB„b‰«»≈¿ƒƒ»»∆≈∆»»»¿»
,‰¯ÚÓ B‡ ¯Ba ÔB‚k ,ÌÈˆa˜Ó ÌÈÓÏ ÏÙ Ì‡Â .¯Á‡«≈¿ƒ»«¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»

ÂÈ·È·Ò Ïk ‰‡B¯Â „ÓBÚL25‡ˆzL È„k ‰‰LÂ , ∆≈¿∆»¿ƒ»¿»»¿≈∆≈≈
BLÙ26˙‡ ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - ‰ÏÚ ‡ÏÂ «¿¿…»»¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ∆

‰„eˆÓ eÎÈÏL‰Â ,Ìia e‰eÎÈÏL‰ Ì‡ ÔÎÂ .BzL‡27 ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»
¯·‡ epnÓ eÏÚ‰Â ÂÈ¯Á‡28ÔÓ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L «¬»¿∆¡ƒ∆≈∆∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈ƒ

ÔÈ‡ÈOÓe ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰««¿ƒ¿∆¬≈∆¿ƒƒ»»∆≈«ƒƒ
BzL‡ ˙‡29. ∆ƒ¿

סוף 25) להם ושאין מותרת אשתו - סוף להם שיש "מים
אסורה". שעות.26)אשתו כשלוש רשת.27)והוא

הוא.28) המושלך של זה שאבר מובהק סימן ידי על והכירו
לאחר 29) אלא מותרת שאינה והרשב"א הרמב"ן וכתבו

חודש. עשר שנים

.ÊÈ·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯30Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡ »∆»«¿…¬»¿≈ƒ¿«≈»∆
ÏÙ .e‰eÏÎ‡È ‡lL ¯LÙ‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ»»∆¿»∆……¿»«

ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ˙¯ÈÙÁÏ31,L‡‰ ÔL·k CB˙Ï B‡ , «¬ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿«»≈
ÔÓL B‡ ÔÈÈ ‰‡ÏÓ ˙Á˙B¯ ‰¯BÈ CB˙Ï B‡32B‡ , ¿»««¿≈»«ƒ∆∆

ÔÈÓÈÒ ÈL Ba eËÁML33Á¯·e „ÓÚ elÙ‡ ,Ôa¯ B‡ ∆»¬¿≈ƒ»ƒÀ»¬ƒ»«»«
Ïk ÔÎÂ .˙eÓÏ BÙBÒ È‡ceL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ -¿ƒƒ»»∆≈∆««»¿≈…
˙eÓÈ ‡l‡ ,‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆»»

.ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ el‡ È¯‰ - ·B¯˜ ÔÓÊa „iÓƒ»ƒ¿«»¬≈≈¿ƒƒ»»

חיות.30) כשעומד 31)מאורת בנפילתו שדוחקם ידי על

אותו. מזיקים מים 32)עליהם של ליורה הדין והוא
האש. על העומדת והוושט.33)רותחים, הקנה

.ÁÈ·eÏˆ e‰e‡¯34Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â »»¿»≈««ƒ
.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ - ÌÈvÁ Ba e¯È B‡ e‰e¯˜cL∆¿»»ƒƒ≈≈ƒ»»∆≈
‰‡ˆBÈ LÙp‰L ÌB˜Óa ÏÎB‡ ÛBÚ‰ e‡¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿»∆«∆∆¿»
‰Ê È¯‰ - ÂÈÚÓ Èa B‡ BaÏ B‡ BÁÓ ÔB‚k ,B˙ÏÈËaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿≈≈»¬≈∆

.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ»»∆≈

תלוי.34)

.ËÈB‡ ‰ÓÁÏna ˙nL ÂÈ˙È‡¯ :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈¿ƒƒ∆≈«ƒ¿»»
˙ÓÂ ÏB„b‰ Ìia Ú·hL B‡ ,˙ÏtÓa35‡ˆBiÎÂ , ¿«…∆∆»««»«»»≈¿«≈

- 'ÂÈz¯·˜' ¯Ó‡ Ì‡ :‰˙ÈÓÏ Ôa¯L el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆À»¿ƒ»ƒ»«¿«¿ƒ
ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,ÔÓ‡36- 'ÂÈz¯·˜' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ…»«¿«¿ƒ

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‡Op˙ ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈

עלה.35) ולא נפשו שתצא כדי שם על 36)ששהה ואף
וקברתיו, במלחמה בעלי מת לומר נאמנת אינה שאשה פי
וחשקה  גופה צער מתוך האשה כי ביניהם, לחלק יש
אחר  אדם שקברה או קברתיו, ולומר לשקר עלולה להינשא
למה  המעיד עד אבל בדומה, ואומרת בעלה, שזהו וסוברת

כך. כל מטעהו דמיונו ואין שקר, יעיד

.ÎdÏÚa Ú·hL „Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»≈∆»∆»««¿»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa B‡ Ìia37B¯ÎÊ „·‡Â , «»¿«ƒ∆≈»∆¿…»»¿»«ƒ¿

BÓk ,BÊ ˙e„Ú ÏÚ ‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - BÓL ÁkzLÂ¿ƒ¿««¿¬≈…ƒ»≈«≈¿
e¯‡aL38‰È‰ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; ∆≈«¿¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒ»»

,'Ìia ÈBÏt Ú·Ë' ¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰L Ì"ekÚ‰»«∆≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»«¿ƒ«»
‰¯B‰L ÌÎÁÂ .‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ - ÂÈt ÏÚ ˙‡OÂ¿ƒ»«ƒ¬≈…≈≈¿»»∆»

B˙B‡ ÔÈcÓ - ‰lÁzÎÏ d‡ÈO‰Ï39. ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ

נפשו.37) שתצא כדי שיעור עליו אם 38)ששהה ואפילו
מעידים  ואינם הואיל תינשא, לא זו הרי כך מעידים שניים

המיתה. על ולא הטביעה על שטעה 39)אלא הודה ואם
פי על אף אותו.- מנדין אין פיו על נישאת שכבר

.‡ÎBzÁct Ì‡ :˙Ó B‡ ‚e¯‰ e‰e‡ˆÓ40BÓËÁÂ ¿»»≈ƒ««¿¿»¿
- ÈBÏt ‡e‰L Ô‰a e‰e¯Èk‰Â ,ÔÈÓi˜ ÂÈt Ûeˆ¯Ùe«¿»»«»ƒ¿ƒƒ»∆∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ41Èt ÏÚ Û‡ ,el‡Ó „Á‡ Ïh Ì‡Â ; ¿ƒƒ»»¿ƒƒ«∆»≈≈««ƒ
ÂÈÏÎ·e BÙe‚a ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LiL42‡ÓeL elÙ‡Â ,43- ∆≈»∆ƒ»ƒ¿¿≈»«¬ƒ»

ÌÈ¯·c ‰na .‡e‰ ¯Á‡ ‡nL ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»∆»«≈«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡44¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a e‰e‡¯La ? ¬ƒ¿∆»¿¿»»ƒ««

ÔÈ‡ - ‰LÏL ¯Á‡ Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡ B‡ B˙‚È¯‰¬ƒ»««ƒ»¬»««¿»≈
.‰pzLÓ ÂÈt Ûeˆ¯tL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»ƒ¿≈∆«¿»»ƒ¿«∆

הרי 41)מצחו.40) בם", ענתה פניהם "הכרת כתוב: שכן
פנים. בהכרת אלא הגוף בשאר עדות בגדיו.42)שאין

במקצת.43) מובהק סימן שהיא על 44)יבלת, שמעידים
וחוטמו. פניו פרצוף

.·Î‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰LaiÏ Ìi‰ BÎÈÏL‰Â Ìia Ú·Ë»««»¿ƒ¿ƒ«»««»»¬ƒ«««»
ÌÈÓÈ45,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ - BÓËÁÂ ÂÈt e¯Èk‰ Ì‡ , »ƒƒƒƒ»»¿»¿¿ƒƒ»»

‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÈna ‰pzLÓ BÈ‡L46Ì‡Â . ∆≈ƒ¿«∆««ƒ∆»¿««¿«¿À∆¿ƒ

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



קמי oiyexib zekld - miyp xtq - lel` e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯OÚ ÌÈzL Ìi‰ ÔÓ CÏL‰L ¯Á‡ ‰Laia ‰‰L»»««»»««∆À¿«ƒ«»¿≈∆¿≈
Át˙Â ˙BÚL47.‰pzL È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - »¿ƒ¿«≈¿ƒƒ»»∆¬≈ƒ¿«»

ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï B¯Èk‰Ï È„k B˙¯eˆa ÔÈÏkzÒnLk48- ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈¿«ƒ¿»ƒ»»
¯p‰ ¯B‡Ï ‰ÏÈla elÙ‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â B˙B‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿ƒ¬ƒ««¿»¿«≈

.‰·l‰ ¯B‡Ï B‡¿«¿»»

ואין 46)לטביעתו.45) הפנים צורת צומתים שהמים
ולהשתנות. לנפוח אותם פניו.47)מניחים נפחו

נהרג.48) או כשמת

.‚Î¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ „Á‡ e‡¯49ÈBÏt ‡e‰L »∆»≈≈»¿»«∆¿ƒ
LÁ BÎL È¯‰Â ,ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt B‡ ,ÈBÏt Ôa∆¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬≈¿»»»
‡ÏÂ ‰pzLpL e‰e‡ˆÓe eÎÏ‰Â ,˙Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈¿»¿¿»∆ƒ¿«»¿…

BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ el‡ È¯‰ - e‰e¯Èk‰50. ƒƒ¬≈≈«ƒƒ∆ƒ¿

אומר.49) הוא עצמו בפנים 50)על שנשכו שאפשר
צורתו. שנשתנה ונתפח

.„Î:ÌÈL‡ B‡ ÔÈc ˙Èa ÈÏ e¯Ó‡ :¯Ó‡Â „Á‡ ‡a»∆»¿»«»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ôa ˜ÁˆÈ ˙nL Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏzLk¿∆≈≈¿»¿ƒ¡…»∆∆≈ƒ¿»∆
Ú„BÈ BÈ‡ ÁÈÏM‰Â ,eÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏM‰ ‡·e ;Ï‡ÎÈÓƒ»≈»«»ƒ«¿»«»¿«»ƒ«≈≈«
ÌLa Úe„i‰ ÈBÏt ÌÈÚ„BÈ e‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ê ‡e‰ ÈÓƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»«¿≈
Ôa ˜ÁˆÈ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BzL‡ È¯‰ - ‰Ê∆¬≈ƒ¿À∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»∆

˙nL ‡e‰ ¯Á‡ Ï‡ÎÈÓ51. ƒ»≈«≈∆≈

ואפילו 51) זה, בשם שניים מקום באותו הוחזקו ולא הואיל
השני. של אשתו את משיאים - חי מהם אחד אם הוחזקו,
או  חי הוא אם מהם אחד בכל ידוע ואין הוחזקו אם אבל
הוא  מי שיתברר עד מהם אחד של אשתו תינשא לא מת,

המת.

.‰Î‡·e ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ enÚÓ Ï‡¯OÈÂ Ì"ekÚ ‡ˆÈ»»«¿ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«≈»
ÈnÚ ‡ˆiL LÈ‡ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒ‰Â Ì"ekÚ‰»«¿≈ƒ«¿ƒÀ¿»«ƒ∆»»ƒƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ˙Ó Ô‡kÓƒ»≈«ƒƒ∆ƒ¿¿««ƒ∆≈
¯Ó‡iL ,‡e‰Â .LÈ‡‰ B˙B‡ Ú„BÈ Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¿∆…«

'ÂÈz¯·˜'52. ¿«¿ƒ

עד 52) נאמן אינו בשמו נקב לא וגם מכירו ואינו הואיל
פי  על אומר הוא שמא חוששים כי "קברתיו", שיאמר
כל  בשמו, ובקי כשמכירו אבל בלבד, דעתו וסמיכות אומדן

"קברתיו". יאמר כשלא ואפילו נאמן מת שאמר

.ÂÎÌB˜nÓ „Á‡k Ì„‡ Èa ‰¯OÚ e‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿¬»»¿≈»»¿∆»ƒ»
ÌÈlÓb ÌÈ‡OB B‡ ¯ÏB˜a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ,ÌB˜ÓÏ53 ¿»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ

Bnz ÈÙÏ Ì"ekÚ‰ ÁÈÒ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ«»«¿ƒÀ
‰¯OÚL ,¯Ó‡ÂÌB˜ÓÏ ÈBÏt ÌB˜nÓ eÎÏ‰L ÌÈL‡ ¿»«∆¬»»¬»ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

Ìlk e˙Ó CÎÂ Ck ÌÈ‡OB Ì‰Â ÈBÏt54Ìe¯·˜e55- ¿ƒ¿≈¿ƒ»»»≈À»¿«¿
Ô‰È˙BL ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ56. «ƒƒ∆¿≈∆

או 53) ברזל, של שלשלאות שהם בקולר אסורים כלומר:
גמלים. בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים

יציאתם 54) וסימון האנשים, מניין סימנים: שלושה הרי
וגם  הוא) שכך בהם (וידענו פלוני למקום פלוני ממקום
אלה  שמא לחוש יש כן, לא שאם שבצוואריהם, הקולר סימן

במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם מקצת או
לומר:55) הוא צריך האנשים את מכיר הגוי ואין הואיל

מהלכים 56)"קברנום". שהיו אדם בני בשישים "מעשה
על  חבל ואמר גוי ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום
וקברתים  שמתו ביתר, בדרך מהלכים שהיו אדם בני שישים

נשותיהם". את והשיאו

.ÊÎÌB˜Óa enÚ È„e‰È LÈ‡ ˙Ó :¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈ƒ¿ƒƒ»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÂÈÓÈÒ eÈ‰ CÎÂ B˙¯eˆ CÎÂ Ck ,ÈBÏt¿ƒ»»»»¿»»ƒ»»≈¿ƒ
‡e‰L „Ú‰ „ÈÚiL „Ú ,‡e‰ ÈBÏt ˙Úc‰ „Ó‡a¿…∆«««¿ƒ«∆»ƒ»≈∆

LÂ BÓL ¯ÈkÊÈÂ ÈBÏt„Á‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÈÚ Ì ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ»«∆»
˙ÓÂ ˙ÈBÏt ¯ÈÚÓ enÚ ‡ˆÈ57d˙B‡a ÔÈOtÁÓ - »»ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿»

BzL‡ ‡Opz - ‡e‰ ‡l‡ ÌMÓ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡ ,¯ÈÚ‰58. »ƒƒ…»»ƒ»∆»ƒ»≈ƒ¿

כלל.57) שמו הזכיר לפי 58)ולא מסיח בגוי הדין "והוא
תומו".

.ÁÎ¯ËLa ·e˙k e‡ˆÓ59ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ˙Ó : »¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ
- Ï‡¯OÈ ·˙k ‰fL Ú„BÂ ,ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‚¯‰ B‡∆¡«¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»≈

BzL‡ ‡Opz ‰Ê È¯‰60e˜„·e ,˜zzLpL ÈÓ ÔÎÂ . ¬≈∆ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»¿
,˙eÎÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿À∆∆
B˙·È˙k ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÈBÏt Ôa ÈBÏt ˙nL ·˙ÎÂ¿»«∆≈¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‰LÈ¯„a ‰M‡ È„Ú ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .‡Op˙Â61‰¯È˜ÁÂ62. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ï˜‰Ï ‡l‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL63, ∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈

.‰e‚Ú ˙¯z‰ ÌeMÓƒ«»«¬»

מועיל.59) הכתב אין חתימה בלא אבל וחתום, כתוב שהיה
שהתורה 60) הכתב, מן מתקבלת עדות שאין פי על אף

- כתבם" מפי ולא "מפיהם - עדים" שניים פי "על אמרה
זה  וכל עד. מפי בעד שהתירו כשם הקילו, אשה בעדות
הוכשר  שלא תינשא, לא - גוי כתבו אבל ישראל, כשכתבו

תומו. לפי במסיח אלא אם 61)גוי לראות העדים בדיקות
פעמים  ושלוש שתיים עליהם שמדקדקים מכוונים, דבריהם

בדבריהם. סתירות אין אם והמקום,62)לראות הזמן כיוון
וכו'. שעה ובאיזו יום ודורש 63)באיזה המחמיר "וכל

חכמים  דעת ואין עושה הוא יפה לא אלו בדברים וחוקר
לדרוש  צריך לערמה לחוש שיש במקום אבל הימנו". נוחה

ולחקור.

.ËÎ‰Â¯Ú‰ ÌÈÓÎÁ e¯Èz‰L EÈÈÚa ‰L˜È Ï‡«ƒ¿∆¿≈∆∆ƒƒ¬»ƒ»∆¿»
‰¯eÓÁ‰64‰M‡ ˙e„Úa65B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú B‡ «¬»¿≈ƒ»∆∆ƒ¿»

,·˙k‰ ÈtÓe ,„Ú ÈtÓ „ÚÂ ,Bnz ÈÙÏ ÁÈÒn‰ Ì"ekÚ««≈ƒ«¿ƒÀ¿≈ƒƒ≈ƒƒ«¿»
„ ‡Ï·e‰„Èt˜‰ ‡lL ,e¯‡aL BÓk ‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯ ¿…¿ƒ»«¬ƒ»¿∆≈«¿∆…ƒ¿ƒ»

˙e„Ú‰ ÈËtLÓ ¯‡Le ÌÈ„Ú ÈL ˙„Ú‰ ÏÚ ‰¯Bz66 »««»«¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿≈»≈
BÈ¯a ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡67‡l‡ ∆»¿»»∆≈«»»«¬…«À¿∆»

˙‡ ‚¯‰ ‰fL e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,Ô˙e„Ú·e ÌÈ„Ú‰ ÈtÓƒƒ»≈ƒ¿≈»¿∆≈ƒ∆∆»«∆
‰Ê68ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡L ¯·c Ï·‡ ;‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ B‡ ∆ƒ¿»∆∆¬»»»∆∆¿»«¬…«

ËÓM‰Ï ÏBÎÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,‰f‰ „Ú‰ ÈtÓ ‡lL BÈ¯aÀ¿∆…ƒƒ»≈«∆¿≈»≈»¿ƒ»≈
ÈBÏt ˙nL „ÈÚ‰L ‰Ê ÔB‚k ,˙Ó‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ Ì‡69 ƒ≈«»»¡∆¿∆∆≈ƒ∆≈¿ƒ

„ÈÚiL ‡e‰ ˜BÁ¯ ¯·cL ,ÂÈÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡Ï -…ƒ¿ƒ»»»»∆»»»∆»ƒ
¯˜La „Ú‰ Ba70‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ el˜‰ CÎÈÙÏ . »≈¿∆∆¿ƒ»≈≈¬»ƒ¿»»∆

‡Ï·e ·˙k‰ ÔÓe ‰ÁÙL ÈtÓ ,„Á‡ „Ú Ba eÈÓ‡‰Â¿∆¡ƒ≈∆»ƒƒƒ¿»ƒ«¿»¿…
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Ï‡¯OÈ ˙Ba ‰¯‡Mz ‡lL È„k ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„¿ƒ»«¬ƒ»¿≈∆…ƒ»«¿»¿ƒ¿»≈
˙Be‚Ú71. ¬

דין.64) בית מיתת ועונשו חמור שהוא ערווה איסור
זו.65) בעדות נאמנת וחקירה.66)שאשה דרישה כגון
אף 68)=בירורו.67) יודעים היינו לא העדאתם שלולא

הרוצח. זהו אם יתגלה 69)פעם - לפנינו חי יבוא שאם
אנשים 70)שקרו. אין להיגלות העשוי "דבר ז"ל: כאמרם

בו". ככה 71)משקרים על חכמים ראו מה תאמר שלא
שהוחזק  בדבר החמירו מקומות שבהרבה בעוד בדבר, להקל

א  עד להאמין לא איסור להיגלות,בו העשוי בדבר אפילו חד
שומן  זה ואמר אחד עד ובא לפנינו מונחת חלב חתיכת כגון
התרת  שמשום רבנו, מנמק לפיכך נאמן, אינו - חלב ולא

בזה. להקל חכמים ראו עגונה

ּגרּוׁשין  הלכֹות ְְִִִֵסליקּו

-miypxtq
dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨

‰ÂˆÓe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿»
ıÏÁÏ (· .ÌaÈÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙Á‡1. ««…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«¬…

˙eL¯ ¯ÈÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï ‰Ó·È ‡Opz ‡lL (‚∆…ƒ»≈¿»»¿ƒ»«∆»ƒ¿
˙‡¯˜ ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ‰M‡‰Â .‰ÈÏÚÓ Ì·i‰«»»≈»∆»¿»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰wÊ ˙‡¯˜ Ì·i‰ ˙eL¯e ,ÌeaÈÏ ‰˜e˜Ê2. ¿»¿ƒ¿«»»ƒ¿≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

חליצה,1) למצות קודמת ייבום שמצות לחלוץ", - "לייבם
ה"ב. "ואם 2)כדלהלן ח) לו, (איוב ככתוב קשר, לשון

כל  שכן ס"א), קנז, סי' לאהע"ז (רמ"א בזיקים" אסורים
שתחלוץ, או שייבמה עד היבם לרשות ואגודה קשורה יבמה

בסמוך. כמבואר

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
חליצה,3) למצות קודמת ושהיא יבום מצות רבינו בו כלל

נשים, כמה המת לאח יש זוקק, אח ואיזה פוטר זרע איזה
וגרשה  יבמתו כנס לפניו, נשותיהם ונפלו אחים כמה לו מתו
חדשי  וחליצתם, קטנה ושל קטן של יבומו להחזירה, מותר

מעוברת. של וחליצתה יבומה הבחנה,

.‡Ó ‰OÚ ˙ÂˆÓÌaÈiL ‰¯Bz‰ Ô4ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì„‡ ƒ¿«¬≈ƒ«»∆¿«≈»»≈∆»ƒ
ÂÈ·‡Ó5ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,6˙Ó Ì‡ , ≈»ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒƒ≈

.‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È ,BÏ ÔÈ‡ Ô·e :¯Ó‡pL ;Ú¯Ê ‡Ïa¿…∆«∆∆¡«≈≈¿»»»…»∆»
BzÓ·È Lc˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓe7BzL‡ BfL , ƒ«»≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿∆ƒ¿

ÌÈÓM‰ ÔÓ BÏ d˙B‡ e˜‰L ‡È‰8‰ÈÏÚ ‡B·È ‡l‡ ,9 ƒ∆ƒ¿»ƒ«»«ƒ∆»»»∆»
˙nL dÏÚa ÈÒÎ ÏÚ d˙a˙Îe10. ¿À»»«ƒ¿≈«¿»∆≈

ולקחה 4) עליה, יבוא "יבמה ה) כה, (דברים הכתוב מלשון
ויבמה". לאשה ב.5)לו יז, ב.6)יבמות יג, שם

בשטר.7) או ממילא 8)בכסף הוזקקה בעלה במיתת
לט.). (יבמות עדים 9)לאחיו שני בפני עמה מתייחד

בהגהותיו  הגיבורים' ('שלטי ביאה קידושי בכל כמו ובועלה
מן  אלא אינו זה כל כאמור, פי"ג). סוף יבמות לרי"ף
שיקדשנה  עד יבמתו על היבם יבוא לא מדרבנן אבל התורה,
ה"א. פ"ב, להלן כמבואר בשטר, או בכסף תחילה

אינו 10) השמים, מן אשה לו והקנו שהואיל א. לט, יבמות
בכל  למכרם יוכל ולא לכתובתה נכסיו ישעבד שהיבם בדין
הראשון  בעלה נכסי על כתובתה שעבוד אלא שירצה, עת
אבל  יבום, אחר בין יבום קודם בין למכרם יכול היבם ואין
מאה  כתובה יבמה לה יכתוב מהראשון, כתובה לה אין אם
פכ"ב  למעלה כמבואר לכתובתה, אחראים נכסיו וכל זוז,

הי"ד. אישות מהל'

.·ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï11‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL B‡12‰Ê È¯‰ - …»»¿«≈∆…»¿»ƒ¬≈∆
ıÏBÁ13dÏ14‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈
¯Á‡Ï15‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ıÏÁÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«≈ƒ¿«¬≈ƒ«»«¬…ƒ…»»

ÌeaÈ ˙ÂˆÓe .'B‚Â BÏÚ ‰ˆÏÁÂ :¯Ó‡pL ,ÌaÈÏ¿«≈∆∆¡«¿»¿»«¬¿ƒ¿«ƒ
˙Ó„B˜16.‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓÏ ∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

לקחת 11) האיש יחפוץ לא "ואם ט): ז, כה, (דברים שנאמר
נעלו". וחלצה - יבמתו ונגשה - יבמתו שאמרה 12)את

שהיה  או מגידֿמשנה), – ה"י פ"ב (להלן עלי הוא מאוס
רוקח'). 'מעשה – הי"ד (שם שחין חולצת 13)מוכה היא

בחליצה, מסייע שהיבם מתוך אלא רגלו, מעל נעלו את
בכל  שונה לפיכך ה"ח), פ"ד (להלן לחלוץ שיתכוין שצריך
(יבמות  בו נאמר כוונה, בר שאינו חרש ואמנם 'חולץ'. מקום
וב'נמוקי  שם, לרבינו המשנה (פירוש שנחלץ" "החרש קד:)

שם). ה"י.14)יוסף' פ"ב, לקמן כמבואר כרחו, בעל
היבם.15) זיקת מעליה כדעת 16)שפקעה ב. לט, יבמות

מצוה, לשם מתכוין אינו אם ואף שאול. כאבא ולא רבנן
ערוה  באיסור כפוגע זה אין ממון, לשם או נוי לשם אלא
הערוה  איסור ממנה שנסתלק שמאחר "לפי אח) אשת (איסור
שלא  נתכוין ואפילו מותר הוא הרי בנים, בלא  אחיו כשמת
למצות  קודמת יבום שמצות הדין, יהיה ולפיכך מצוה, לשם
פ"א, בכורות למשנה, בפירושו (רבינו זמן" בכל חליצה
צד. ובהערה הט"ז גירושין מהל' פ"י למעלה וראה מ"ז).
רצתה  לא אם חליצה, למצות קודמת יבום שמצות ולפי
אנו  אבל ה"י, פ"ב להלן מורדת, כדין דינה להתייבם, היבמה

"ואם פוסקי  יבום, למצות קודמת חליצה שמצות להלכה ם
אלאֿאםֿכן  לייבם אותם מניחים אין ביבום, רוצים שניהם

ס"א). קפה סי' (אהע"ז מצוה" לשם שמכוונים וידוע ניכר

.‚„Á‡Â Ôa‰ „Á‡ - 'BÏ ÔÈ‡ Ô·e' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»≈≈∆»«≈¿∆»
˙a‰17Ôa‰ Ú¯Ê B‡ ,18Ú¯Ê BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙a‰ Ú¯Ê B‡ ««∆««≈∆«««ƒ¿≈∆«

ÌB˜Ó ÏkÓ19‰Ê È¯‰ - ˙¯Á‡Ó ÔÈa BÊ ‰M‡Ó ÔÈ·e , ƒ»»≈≈ƒ»≈≈«∆∆¬≈∆
‰È‰ elÙ‡ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬ƒ»»

¯ÊÓÓ Ú¯Ê BÏ20‰Ê È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ∆««¿≈≈»ƒ«»¬≈∆
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙ21. ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

(דברים 17) שנאמר הרשב"ם: ומפרש א. קט, בבאֿבתרא
שמא  אחריו בדוק כלומר, עליו, עיין - לו" אין "ובן ה) כה,

שהוא. כל זכר לו זרע.18)נשאר אחריו והניח הבן, שמת
ירושה,19) לדין יבום דין והשוו נחלה, לענין א. קטו, שם

כי  ג. אות פ"ב יבמות ברא"ש וכן שם. ב'תוספות' כמבואר
צורך  ואין מישראל, מחוי שמו אין זרע, אחריו שנשאר כל

שם. לו להקים אחיו והוליד 20)שיבוא הערוה על שבא
היתה  שהערוה כאן, ומדובר ממזר. הוא והרי בן, ממנה
ממנו. שילדה בטוחים ואנו וכדומה, פילגש כמו לו, מיוחדת
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עם  זינתה כך עמו, שזינתה כשם לחוש יש - כן לא שאם
מתייבמת, ולא וחולצת ספק, לא ודאי, בנו זה ואין אחר
ל'טור' בהגהותיו הגדולה' ('כנסת ה"ד פ"ג לקמן כמבואר

ט). אות קנו סי' לו 21)אהע"ז שיש "מי ב: כב, יבמות
"מכל  - הייבום" מן אביו אשת את פוטר מקום, מכל בן
עיין  - לו" אין "ובן שנאמר: משום ממזר, לרבות מקום"
מכיון  אולם שם, נזכר לא עבודהֿזרה עובד ובן עליו.
בן  לו שיש ממי חוץ דבר, לכל ובנו במשנה: שם ששנינו
בנו  אבל בניו, אינם אלו שרק נראה - הגוים ומן השפחה מן
ואף  יבום. לענין כבנו הוא הרי - דתו והמיר מישראלית
ובפ"ד  ב. מז, ביבמות כמפורש כישראל, דינו קידושין לענין
וראה  סק"ח). קנו סי' באהע"ז (הגר"א הט"ו אישות מהל'

ובביאורנו. ה"ו לקמן

.„˙‡ ¯ËBt BÈ‡ ˙È˙ek‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba Ï·‡¬»¿ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ≈≈∆
ÌÈ„·Ú - ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ Ú¯fL ;BzL‡22ÔÓ ‡a‰Â , ƒ¿∆∆««»ƒ«ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ

ÌÈ‡ el‡Îe ,È˙ek - ˙È˙ek‰23¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . «ƒƒ¿ƒ≈»¬≈≈
‰È„‡Ï ‰È‰z ‰È„ÏÈÂ ‰M‡‰ :‰ÁÙMa24„nÏÓ - «ƒ¿»»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿∆«…∆»¿«≈

Ea ˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎ·e .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿
È¯Á‡Ó25Ï‰wa ·LÁlÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ -26Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«¬«≈ƒƒ≈»≈«»»¿««ƒ

- ˙È˙ek‰ ÔÓ Ba ¯ib˙ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ba ¯¯ÁzLpL∆ƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
˙‡ ÔÈ¯ËBt ÌÈ‡Â ,ÔÈ¯¯ÁLÓ‰Â ÌÈ¯b‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆

BzL‡27,B¯¯ÁLÂ BlL ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È¯‰ . ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ¿¿
ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - Ú¯Ê ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe d¯¯ÁLÂ¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ

B¯¯ÁL ¯·kL Ìi˜ epnÓ daL Èt ÏÚ Û‡Â28. ¿««ƒ∆¿»ƒ∆«»∆¿»ƒ¿¿

אחריו.22) מתייחס שלו.23)ואינו בשפחה 24)אינם
ואמרה  מדבר, הכתוב - עברי לעבד אדוניה שייחדה כנענית
אין  כי לחפשי, בצאתו אביו עם חפשי הבן יצא שלא תורה

וברש"י). סח: (קידושין כלל בנו ממנו 25)זה ולמעלה
אם  הוא: כך הדברים ושיעור לבנך", תקח לא "ובתו כתוב:
הזרע  שאין מאחרי, בנך את החותן יסיר אזי לבנך, בתו תקח
(קידושין  הנכרית אחר אלא בנך אחר מתייחס מהם הבא

שם). ב'תוספות' רבינוֿתם וכפירוש בניו.26)שם, שאינם
כב:).27) (יבמות בנים לו אין אע"פ 28)כאילו כלומר,

פוטרה  אינו זאת בכל שחררו, שהרי גמור, ישראל שהוא
שיש  "מי גאונים קצת ולדעת כבנו. נחשב שאינו לפי מיבום
שמא  אשתו, תתייבם ולא לו, חוששים משפחתו בן לו
עושה  אדם שאין . . . עליה בא ואחרֿכך שפחתו שחרר
מהל' בפ"י דבריהם את רבינו והביא זנות". בעילת בעילתו
רחוקים  האלה הדברים "וכל עליהם: וכתב הי"ט, גירושין
חזקה  חכמים אמרו שלא עליהם, לסמוך ראוי ואין . . . הם
שאינה  גויה או בשפחה . . . בלבד שגירשה באשתו אלא זו
בוודאי  שיודע עד . . . כלל להן חוששין אין קידושין בת

נתגיירה". או אמו שנשתחררה

.‰Ì‡ :˙¯aÚÓ BzL‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ‰ÏÈt‰29¯Á‡ ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ¿¿À∆∆ƒƒƒ»««
ÌaÈ˙z BÊ È¯‰ - B˙BÓ30ÈÁ „Ïe‰ ‡ˆÈÂ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»»«»»«

Bn‡ È¯‰ - „ÏBpL ‰ÚLa ˙Ó elÙ‡ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ»»¬ƒ≈¿»»∆«¬≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt31È¯·cÓ Ï·‡ . ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬»ƒƒ¿≈

ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„eiL „Ú - ÌÈ¯ÙBÒ32„ÏBÂ ¿ƒ«∆ƒ»«¿««∆»√»»¿«
ÌÈ¯eÓb ÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï33‰nÎÏ Ú„B ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»√»ƒ¿ƒ¬»ƒ…«¿«»

‡Ói˜ „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÈÁ Ì‡ :„ÏB34 «ƒ«¿ƒ¬≈∆»»«»»
˙Ó Ì‡Â ;Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ÂÈ·‡ ÈL ¯ËBÙe≈¿≈»ƒƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ≈
˙nL ÔÈa ,ÌÈLÏM‰ ÌBÈ· elÙ‡ ,ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ¬ƒ¿«¿ƒ≈∆≈

È¯‡ BÏÎ‡ B‡ ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÔÈa ÈÏÁÓ35‰Ê È¯‰ - ≈…ƒ≈∆»«ƒ««¬»¬ƒ¬≈∆
È¯·cÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe ,‡Ói˜ Ôa ˜ÙÒ ÏÙ ˜ÙÒ»≈≈∆»≈∆«»»¿ƒ»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ36ÌaÈ˙z ‡Ï Ï·‡ ,37. ¿ƒ¬»…ƒ¿«≈

נפל.29) הוא והרי מת, בלא 30)שנולד בעלה מת שהרי
הכ"ב. לקמן וראה לה:) (יבמות קיימא של מן 31)ולד

הואיל  אמו, לעיבור השמיני בחודש שנולד ואע"פ התורה.
ולד  זה הרי ובצפרניו, בשערו "שלם שהוא סימניו ונגמרו
אמו. בבטן נתעכב =) שנשתהה" אלא הוא שבעה ובן שלם,
הש"ס  סוגיית ע"פ הי"ג, פ"א מילה הל' רבינו מלשון -

פ:). עיבורו.32)יבמות אמו,33)חדשי שנתעברה מיום
(נדה  קיימא של ולד הוא הרי סימניו, נגמרו לא אפילו ואז
ס"ד: קנו, סי' באהע"ז הרמ"א וכתב קלו.). ושבת מד:
יום  רק התשיעי בחדש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן
ואע"פ  קיימא. ולד זה הרי בו, שנתעברה יום מלבד אחד
למקוטעין  יולדת אינה לתשעה יולדת מב.) (יבמות שאמרו
מכחיש  שהחוש רבים זה על תמהו כבר חסר), תשיעי (חדש
הוא  וכן הענין, נשתנה שעכשיו לומר צריכים שאנו אלא זה,

דברים". (שבת 34)בכמה גמליאל בן שמעון רב כדברי
באדם, יום שלשים ששהה "כל האומר: לו:) ויבמות קלה:
(מגידֿמשנה). סימניו נגמרו לא ואפילו נפל". אינו

קלו.).35) (שבת קיים ולד שהיה יתכן אלו, סיבות שאילולא
ב.36) לו, היא 37)יבמות והרי קיימא, בן הוא אולי כי

אע"פ  סימניו, נגמרו שאם אלא היבם. על ערוה באיסור
ורק  התורה, מן שלם ולד הוא הרי - חדשיו לו כלו שלא
שתחלוץ, עד לאחרים להנשא אמו אסורה סופרים מדברי
אין  - חליצה קודם לכהן, נתקדשה כבר אם ולפיכך
שאסור  הכהן בעלה על תיאסר שהרי לחלוץ, אותה מצריכים
דבריהם" ספק משום אשתו זה על אוסרים "אין בחלוצה,
התורה. דין על בזה וסומכים הכ"א) פ"ב, לקמן רבינו (לשון
לא  וגם חדשיו, לו כלו אם ידוע ולא סימניו, נגמרו לא ואם
וחולצת  התורה מן קיימא ולד ספק זה הרי יום, שלשים חי
ואסורה  מיבמה, תחלוץ לכהן, נתקדשה ואפילו התורה, מן
הרי  - חדשיו לו כלו דבר: של כללו מספק. הכהן, לבעלה
חדשיו  כלו לא אם וכן סופרים, מדברי אפילו גמור ולד זה
נגמרו  לא ואפילו גמור, ולד זה הרי מלאים, יום שלשים וחי
שלשים  שהה ולא סימניו שנגמרו חדשים שמונה בן סימניו.
אלא  הוא שבעה (בן התורה מן קיימא ולד זה הרי יום,
אמו  תינשא שלא בו החמירו חכמים אבל שנשתהה),
כמבואר  עליו, נהרג אינו ההורגו וכן שתחלוץ, עד לאחרים
לכל  שלם כוולד חשוב שאינו מכיון ה"ו, רוצח מהל' בפ"ב
מתאבלים  אין וכן עליו, נהרג אדם שיהא בדין אינו דבר,
נודע  לא ואם ה"ז. אבל מהל' בפ"א כמבואר מת, אם - עליו
יום, שלשים חי לא וגם סימניו נגמרו ולא חדשיו, כלו אם
ואינה  התורה מן חולצת ואמו נפל, ספק ולד ספק זה הרי

(מגידֿמשנה). מתייבמת

.Â„·BÚ B‡ ¯ÊÓÓ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ Á‡ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ»»¬ƒ«¿≈≈
BL‡¯ ‡ˆiMÓ - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»»≈»ƒ∆»»…
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Ba¯Â38˜˜BÊ ‰Ê È¯‰ ÂÈÁ‡ ˙eÓiL Ì„˜ ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ¿À«¬ƒ»»…∆∆»»ƒ¬≈∆≈
ÌeaÈÏ BzL‡ ˙‡39B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Á‡ BÏ ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«ƒ¿»

BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï ÂÈÁ‡ BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓƒ«ƒ≈»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈
BzL‡ ˙‡ ˜˜BÊ40‰M„˜a B˙„Ï ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .41 ≈∆ƒ¿¿««ƒ∆»¿»≈»ƒ¿À»

‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ -42ÂÈÁ‡ BÈ‡ ,43. ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿À»≈»ƒ

הכוונה 38) סק"ב, קנז סי' לאהע"ז בביאורו הגר"א לדעת
בנדה  כמבואר כאחד, בשניהם צורך ואין רובו או ראשו כאן
מהל' בפ"י רבינו פסק וכן איברים". כרוב "הראש א: כט,

ה"ו. ביאה יבום 39)איסורי לדין כלומר, א. כב, יבמות
לו, מתייבמת שאינה ודאי אבל לאחר, להנשא תוכל שלא
אבל  חליצה. ממנו צריכה אלא לו, ואסורה הוא ממזר כי
אחים  ישבו "כי שנאמר: זוקק, אינו אחיו שמת לאחר נולד
פ"ו, לקמן וכמבואר בעולם, יחד שניהם שישבו עד - יחדיו"
זקוקה  אשתו ע"ז, עובד המת בעלה היה אם הדין וכן הט"ז.
הרמ"א  ופסק ס"ה. קנז, סי' אהע"ז בשו"ע כמבואר לאחיו,
לקדש  יכול מומר, אח לו ויש אשה "המקדש ס"ד): (שם,
שלא  ליבום המומר לפני תפול שאם כפול, בתנאי ולהתנות

מזיקתו. פטורה זו והרי מקודשת", כב,40)תהא יבמות
ה"ד. לעיל וכמבואר בהיותה 41)ב. אמו שנתגיירה

עמו. או 42)מעוברת גויה עדיין היתה שכשנתעברה
אמרו 43)שפחה. וכן ה"ח. בסמוך וכמבואר ב. צז, יבמות

בהמה". במעי כוולד שפחה, במעי ולד "כל סט.): (קידושין

.Ê‡l‡) ÔÈÁ‡ ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡«ƒƒ»≈≈»¬ƒ«ƒ∆»
˙eÏ·‡Ï44˙e„ÚÏe45ÔÈÚÏ B‡ ‰M¯È ÔÈÚÏ (Ï·‡ , «¬≈¿≈¬»¿ƒ¿«¿À»¿ƒ¿«

ÔÈ‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ46‰ÂÁ‡ ÔÈ‡L ; ƒ«¬ƒ»¬≈≈¿ƒ∆≈»∆≈«¬»
·‡Ó ‡l‡47. ∆»≈»

ה"א.44) אבל, מהל' בפ"ב כמבואר בלבד, מדבריהם
ה"א.45) עדות מהל' בפי"ג כמבואר סופרים, מדברי
מהל'46) (פ"א זה" את זה יורשים אינם האם, מן ש"האחים

ליבום. נשותיהם את זוקקים אין וכן ה"ו), נחלות
וירש 47) "ממשפחתו קט:): (ב"ב אמרו ירושה לענין

אינה  אם משפחת משפחה, קרויה אב "משפחת - אותה"
וביבום  אבותם". לבית למשפחותם דכתיב משפחה, קרויה
אחוה" - "אחוה 'גזירהֿשוה' יז:) (יבמות למדו וחליצה,
בבני  ונאמר יחדיו", אחים ישבו "כי כאן נאמר יעקב, מבני
יעקב  בבני להלן מה - אבינו" בני אחים עשר "שנים יעקב

האב. מן באחים וחליצה ביבום כאן אף האב, מן באחים

.ÁÔ‰Ï ÔÈ‡ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·ÚÂ e¯ib˙pL ÌÈ¯b≈ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈»∆
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰Â ,ÏÏk ‰ÂÁ‡48„Á‡ elÙ‡Â . «¬»¿»«¬≈≈¿»ƒ∆»∆«¬ƒ∆»
a B˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL B˙¯B‰ Ì‰Ó‰M„˜49ÈM‰Â ≈∆»∆…ƒ¿À»¿≈»ƒ¿À»¿«≈ƒ

‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰50ÌÈ¯Êk Ô‰ È¯‰ -51elÙ‡Â . »¿≈»ƒ¿À»¬≈≈¿»ƒ«¬ƒ
ÌÈÓB‡z52‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ - ‰M„˜a e„ÏBÂ53„Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿À»≈≈≈∆«¬»«

‰M„˜a Ô˙„ÏÂ Ô˙¯B‰ ‡‰zL54. ∆¿≈»»¿≈»»ƒ¿À»

(פרט 48) אחיו באשת מותר מהם אחד וכל ב. צז, יבמות
מהל' פי"ד שנתגייר, אחר אחיו שנשאה מאמו אחיו לאשת
שנולד  כקטן הוא הרי שנתגייר שהגר הי"ג), ביאה איסורי
כמבואר  לזה, זה מעידים וכן הי"א), שם ביאה איסורי (הל'

ה"ב. עדות בהל' שילדתו.49)בפי"ג לפני אמו שנתגיירה

הם 50) הרי בקדושה, שניהם ולידת הואיל אומרים: אין
להחליף  יבואו שלא כדי חליצה, אשתו ותצטרך כישראל
בלא  לאחרים להנשא אשתו להתיר ישראל, אח באשת

יבום 51)חליצה. שמצות יבום, זיקת אשתו על ואין
אב, שאר לו אין הראשון והאח האב, מן באחים רק נוהגת
"וזרמת  כ): כג, (יחזקאל ככתוב זרעו, את הפקירה שהתורה
שם, רש"י ולדעת וברש"י). שם, (יבמות זרמתם" סוסים
שכיון  כרת, וחייבים זה, באשת זה אלו, אחים אסורים
ה'בית  דעת וכן האם. מן אחים הם הרי בקדושה, שנולדו
וב'דגול  ו. ס"ק שם בש"ך וראה רסט. סי' יו"ד ב'טור' יוסף'

הרמב"ם. דעת היא שכן הוכיח, שם והדבר 52)מרבבה'
אחת  "טיפה שהרי זה, של אביו הוא זה של שאביו ברור,

א. צח, ביבמות כמבואר לשתים". ונחלקה לנהוג 53)היא
כנזכר  הגוי, זרע את הפקירה התורה כי יבום. דין בהם
אבל  צט.). (שם האב מן כאחים נחשבים ואינם למעלה,
כישראלית  היא שהרי האם, מן אח אשת משום חייבים
הי"ד. ביאה איסורי מהל' בפי"ד וכמבואר בנים, שילדה

בניהם 54) הרי הורתם, לפני הוריהם שנתגיירו שכיון
צז:). (יבמות דבריהם" לכל "כישראלים

.Ë˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ55B‡ d˙‡Èa - ƒ∆»»ƒ«»≈ƒ»»
¯‡M‰ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏL d˙ˆÈÏÁ56BÈ‡Â . ¬ƒ»»∆««≈∆∆∆∆«¿»¿≈

ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈzLÏ ÌaÈÓ¿«≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
ÌÈza ÈL ‰Ba BÈ‡Â ,‰Ba ‡e‰ „Á‡ ˙Èa -57ÔÎÂ . «ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»ƒ¿≈

ÌaÈÓ B‡ ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ BÏ eÈ‰ Ì‡58 ƒ»«ƒ«ƒ∆»≈∆≈¿«≈
˙B¯v‰ ¯‡L e¯zÈÂ ,˙BÓ·È‰ ÔÓ ˙Á‡Ï59. ¿««ƒ«¿»¿À¿¿»«»

בנים.55) היא 56)בלא כי לאחרים, להנשא ומותרות
י:). (שם כולן בשליחות וכן 57)פועלת א. מד, יבמות

אחד  בית הנעל", חלוץ "בית שנאמר לשתיהן, חולץ אינו
(שם). בתים שני חולץ ואינו חולץ עושה 58)הוא שהוא

הי"ב. בסמוך וראה ,(: י (שם האחים כל של שליחותם
הכתוב 59) כלשון לזו, זו צרות שהן המת, האח נשי שאר

יח, (ויקרא "לצרור" צרתה": "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא
יח).

.È˙BÏeÒÙe ‰p‰kÏ ˙B¯Lk el‡ ˙BÓ·Èa eÈ‰60Ì‡ . »ƒ»≈¿≈«¿À»¿ƒ
ıÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ˆ¯iL BÊ È‡Ï ÌaÈÓ - ÌaÈÓ ‰È‰»»¿«≈¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ»»≈
‰p‰kÏ ‰¯Lk‰ ˙‡ ÏÒÙÈ ‡lL È„k ,‰ÏeÒÙÏ ıÏÁÈ -«¬…«¿»¿≈∆…ƒ¿…∆«¿≈»«¿À»

‰ˆÈÏÁa61. «¬ƒ»

לכהן.60) האסורות גרושות נשים שהחלוצה 61)כגון
אישות  מהל' בפ"א לעיל כמבואר מדרבנן, לכהן אסורה
להם" צריכים ואחרים בורו, מי אדם ישפוך ו"לא ה"ז,

מד.). (יבמות

.‡ÈÌ‡ .ÂÈÙÏ Ô‰È˙BL eÏÙÂ ÌÈa¯ ÔÈÁ‡ BÏ e˙Ó≈«ƒ«ƒ¿»¿¿≈∆¿»»ƒ
Ôlk ˙‡ ÌaÈÏ BÏ ¯LÙ‡62ÌaÈÓ -63- Â‡Ï Ì‡Â , ∆¿»¿«≈∆À»¿«≈¿ƒ«

ÈÓÏ ÌaÈÓe Ô‰Ó ‰ˆ¯iL ÈÓÏ ıÏBÁ B‡ ,Ôlk ıÏBÁ≈À»≈¿ƒ∆ƒ¿∆≈∆¿«≈¿ƒ
˙È·Â ˙Èa ÏkÓ ˙Á‡ ,‰ˆ¯iL64. ∆ƒ¿∆««ƒ»«ƒ»«ƒ

ואחת",62) אחת לכל כראוי ועונה כסות שאר ליתן "שיכול
ה"ג. אישות מהל' בפי"ד לעיל רבינו יבמות 63)כדברי

ארבע  נשואים אחים "ארבעה נאמר ושם במשנה. ב מג,
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א נ  ליבם כו' רצה אם ומתו, בידו".שים הרשות כולן, ת
שעצה  יותר. ולא דווקא שארבע (מד.) בגמרא שם ואמרו
שתגיע  כדי נשים, ארבע על יותר אדם ישא שלא היא טובה
מהל' בפי"ד רבינו פסק וכן בחודש. אחת פעם עונה להן

ה"ד. בה"ט.64)אישות כנ"ל יותר. ולא ואח, אח מכל

.·ÈÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ e¯Ò‡ - BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿∆∆¿»∆»»»¿«
ÏÚ ÔÈÁ‡‰Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ‡a Ì‡Â .ÔÈÁ‡‰ ¯‡L¿»»«ƒ¿ƒ»∆»≈»«ƒ«

‰OÚa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆ65‡·È dÓ·È :¯Ó‡pL , »»»¬≈∆≈«¬≈∆∆¡«¿»»»…
d˙¯ˆ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ‡ÏÂ - ‰ÈÏÚ66ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; »∆»¿…»∆»¿«»»»¿««»ƒ¿«

‰OÚ - ‰OÚ67‰¯Ò‡ - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ ÔÎÂ . ¬≈¬≈¿≈«≈ƒƒ¿∆∆¿»
¯‡L ÏÚÂ ıÏBÁ‰ ÏÚ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ‡È‰ ‰ˆeÏÁ‰«¬»ƒ¿»»∆»««≈¿«¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ÔlÎÂ .ÔÈÁ‡68 «ƒ¿À»¬¬≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ

˙BiLk69˜lzÒ ,„ÏÂ ‡Ïa ÂÈÁ‡ ˙nL ¯Á‡nL ; ƒ¿ƒ∆≈««∆≈»ƒ¿…»»ƒ¿«≈
ÂÈL Ïk ÏÚÓ ‰Â¯Ú ¯eq‡70Ô‰a ÔÈÒÙBz CÎÈÙÏ . ƒ∆¿»≈«»»»¿ƒ»¿ƒ»∆

.˙BiLk ÔÈLecw‰«ƒƒ«¿ƒ

פ"ד.65) שם הרי"ף גירסת וכן א. יא, וכעין 66)יבמות
על  ולא עליו - עליו "לכפר א: סב, בפסחים דרשו זה
זה  דרש אין שם, ביבמות התלמוד בסוגיית אמנם חבירו",
שנאמר  משום ה'עשה', טעם מפרש: (שם) ורש"י נזכר,
בתים. בני בונה ואינו בונה הוא אחד בית אחיו", "בית

ה"ח.67) אישות מהל' פ"א לעיל השווה ב. נד, יבמות
כתוב 68) ולא אחיו", בית את יבנה לא "אשר לכך: סמך

שוב  ייבם) (שלא בנה שלא כיון לך: לומר בנה", לא "אשר
וכן  אחיו, בשליחות פועל והחולץ והואיל יבנה. לא
כל  על נאסרו שכולן נמצא צרותיה, בשליחות - החולצת
"חלוצה  (מ:) שם אמרו וכן י:). (יבמות שוה איסור האחים
ד"ה  בפירש"י (ועיי"ש שניות" רבנן גזרו לא (מדרבנן)
(מצוה  המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם בערוה).
ליבמתו  החולץ ולדעתו, לאֿתעשה. מצוות בין זה מונה יד)
"כיון  הנ"ל: הדרש סמך על גמור לאו איסור עליו נאסרה
שרבי  - ב י, ביבמות אמרו וכן יבנה". לא שוב בנה, שלא
- ב נב, שם וכמבואר לאוין, מחייבי שזוהי סובר יוחנן
מאמרו  אין עקיבא שלרבי מאמר, עשה ואח"כ חלץ בעניץ
בחייבי  תופסין קידושין "אין סובר: והוא הואיל מועיל,
לאו. איסור עליו נאסרה שהחלוצה הרי לאוין",

פ"א 69) לעיל כמבואר סופרים, מדברי שאיסורן לערוה,
ה"ו. אישות ב.70)מהל' י, יבמות

.‚È,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌLk - BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰Ck «≈ƒƒ¿¿≈∆ƒ¬»»»»
ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ‰È˙B·B¯˜71‡È‰ ÔÎÂ .dz·e dn‡ ÔB‚k , ¿∆»¬»»¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ

B·Ï ‰¯eÒ‡72ÂÈÁ‡Ïe73dlL ˙BiL elÙ‡Â . ¬»ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
dza ˙a ˙a ÔB‚k ,˙B¯eÒ‡74Ô·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÎÂ . ¬¿««ƒ»¿≈ƒ¬»¿∆

Ba Ôa75BzL‡k ‡È‰ È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . ∆¿¿»∆»»¬≈ƒ¿ƒ¿
dL¯bL76‰˜e˜Ê ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ BzÓ·È ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈¿»¿≈ƒ≈»¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿»

BÏ77‰˙Óe BzL‡ ‰˙È‰ el‡k ,‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ -»ƒ¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
ÂÈzÁz78Ô‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎÂ .79Ì„‡ ¯zÓe . «¿»¿»»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆À»»»

‰È˙B·B¯˜ ¯‡Le B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆ ˙BÁ‡ ‡OÏ80. ƒ»¬»«¬»¿»¿∆»

בסמוך.71) וכמבואר כגרושתו, היא היא 72)הרי הרי
אביו. אחיו.73)כאשת אשת שאפילו 74)משום

פ"א  לעיל כמבואר סופרים, מדברי אלא אינה גמורה באשתו
ה"ז. אישות אביו,75)מהל' אבי אבי אשת עליו היא והרי

שם. לעיל, כמבואר שניה, שנאסר 76)שהיא ב. מ, יבמות
ה"ז. ביאה איסורי מהל' בפ"ב כמבואר בקרובותיה,

חלצה.77) ולא נתייבמה עושה 78)שלא ליבום שהזיקה
יז:). (יבמות ככנוסה גרושה 79)אותה "אחות ב: מ, שם

סופרים". מדברי חלוצה אחות תורה, מדברי -
לביתֿדין,80) עמה הולכת צרתה אין חולצת, שכשהיבמה

(שם  נשא חלוצתו אחות יאמרו לא - צרתו אחות וכשישא
ה"כ. פ"ו, לקמן וראה וברש"י). מא.

.„ÈB˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OÏ Ì·iÏ ¯eÒ‡81dn‡ ÔB‚k , »«»»ƒ»¿«¿»¿ƒ»
,dÏ ıÏÁÈ B‡ dÏ ÂÈÁ‡Ó „Á‡ ÌaÈiL „Ú ,dza B‡ƒ»«∆¿«≈∆»≈∆»»«¬…»

‰ÈÏÚÓ B˙wÊ ¯eÒ˙Â82¯‡L B‡ dza B‡ dn‡ ‡OÈÂ , ¿»ƒ»≈»∆»¿ƒ»ƒ»ƒ»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙B·B¯¿̃∆»««ƒ∆≈À»¬«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌaÈ B‡ ıÏÁL83. ∆»«ƒ≈¿∆≈«¿

אגודה 81) היא והרי חלצה, ולא נתייבמה לא שעדיין
לחלוץ. או לייבם היבמים לאחים מכיון 82)וקשורה

(יבמות  האחים לשאר קרובותיה הותרו זיקתה, שנפקעה
הקודמת.83)מא.). בהלכה

.ÂË- ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,dL¯‚Â BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿≈¿»ƒ»»¿«¬ƒ
¯ÈÊÁÈ84¯·c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰L ÈtÓ ;85¯‡L ‡ÏÂ , «¬ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿¿»»»¿…ƒ¿«

ÌL ‰ÈÏÚ86‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ÂÈÁ‡ ÈtÓ ¯eq‡ »∆»»ƒƒ¿≈»ƒ¿»…ƒƒ¿≈»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

עברה,84) התורה עליו שהטילה יבום מצות אומרים: אין
לט.). (שם אח אשת באיסור עליו ותעמוד תחזור ועכשיו

היא 85) הרי שלקחה, כיון - לאשה" לו "ולקחה שנאמר:
(שם). דבר לכל פעמים 86)כאשתו כמה מצויה זו מילה

ובפ"ד  ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א וראה רבינו. בדברי
ה"ז. אישות מהל'

.ÊË˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k87ÌÈL ÚLz ÔaL , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»ƒ
ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â ,‰‡Èa B˙‡Èa „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»ƒ»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ

‰Ïaw‰88Ì‡ ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·È ,CÎÈÙÏ . ««»»¿ƒ»»»»»∆»«¿ƒ¿ƒ
Ìi˜È - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰89BÈ‡ Ï·‡ . »»∆≈«»ƒ¿∆»¿«≈¬»≈

˜„aÈÂ Ïc‚iL „Ú ıÏBÁ90·e˙k 'LÈ‡' È¯‰L , ≈«∆ƒ¿«¿ƒ»≈∆¬≈ƒ»
‰L¯ta91‰ˆÈÏÁ ÔÈÚÏ92ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â . «»»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»»»ƒ∆≈

ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡ ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡È·e .‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»ƒ«∆≈«»ƒ≈∆ƒ¿»
¯eÓb93‡B·iL „Ú ¯ÊÏ ˙¯z BzÓ·È ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . »¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿»«∆»

ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ‰ÈÏÚ94ıÏÁzL „Ú B‡95BÓk , »∆»««∆ƒ¿ƒ«∆«¬…¿
L¯‡a˙i96. ∆ƒ¿»≈

ה"ג.87) מסיני,88)פי"א משה עד איש מפי איש שקיבלו
פ"ג, נזירות הל' והשווה ה"בֿג. פ"א, ממרים בהל' כמבואר
ה"ח. פ"ג, אבל הל' ה"ג; פ"ד, ממרים הל' הי"ב;

לגרשה 89) יכול ואינו בביאתו, קנאה שהרי ב. קיא, יבמות
כמבואר  כלום, חליצתו אין וכן כלום, קטן גט  שאין בגט

שערות,90)בסמוך. שתי והם גדלות סימני הביא אם
בנדה  הדברים [ומקור ה"י אישות מהל' פ"ב לעיל כמבואר
אין  שנה, י"ב בת שהיא אע"פ חליצה, שלענין א מו,
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גדלות]. סימני שהביאה החזקה על לא 91)סומכים "ואם
ז). כה, (דברים יבמתו" את לקחת האיש יחפוץ

ב.92) סא, ותיפקע 93)יבמות גמורה אשתו שתהיה
שהרי  - בלבד גט אלא אח"כ תצטרך ולא יבום זיקת מעליה
גמור, קנין קונה שאינו בגדול, כמאמר אלא ביאתו אין

צו.). (יבמות ה"א פ"ב לקמן בגט.94)כמבואר ויגרשה
לביאתו 95) גט גם תצטרך ואז עליה, יבוא ולא כשיגדל

רוצה  ואינו ביבמתו מאמר העושה כדין קטנותו, שבימי
לקמן  כמבואר לזיקתו, וחליצה למאמרו גט שצריכה לבעול,

מה.). (נדה ה"ג הכ"א.96)פ"ה פ"ה לקמן

.ÊÈ‰pËw‰ ‰Ó·È‰ ÔÎÂ97Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,98ÌaÈÏ ¿≈«¿»»«¿«»ƒ»»«»»¿«≈
ÌaÈÓ - d˙B‡99ÏÈc‚zL „Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ Ï·‡ ; »¿«≈¬»≈»∆∆«∆«¿ƒ

˜„a˙Â100‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ‰ÏÚ· elÙ‡Â .101 ¿ƒ»≈«¬ƒƒ¿¬»««¿≈∆¿≈»»
˙ˆÏBÁ dÈ‡ -102da e‡ˆnÈÂ ˜„azL „Ú ≈»∆∆«∆ƒ»≈¿ƒ»¿»

ÔÈÓÈq‰103. «ƒ»ƒ

אחד.97) ויום שנה שתיםֿעשרה מבת הפחותה
גדול.98) כשהוא תימצא 99)אפילו שמא חוששים ואין

אשת  באיסור פוגעים ונמצאו לילד, ראויה שאינה איילונית,
פ"ו  (להלן יבום בת אינה שהרי מצוה, במקום שלא אח
אינן  בנות ורוב הרוב, אחרי הולכים אנו כי - ה"ח)

קיט.). (יבמות נערות,100)איילוניות סימני הביאה אם
בהלכה  בסמוך כמבואר לאיש", - "אשה מדמים אנו כי

בעת 101)הבאה. סימנים לה היו לא שמא [חששו
"בת  מד:) (נדה ששנינו ואע"פ קטנה. היא והרי שנבעלה
סובר  - קנאה" יבם עליה בא ואם - אחד ויום שנים שלש
התורה, מן יבמתו קונה הוא שאף שבקטן, שכשם רבינו
כן  כמו - הי"ח) פ"ה (להלן כמאמר ביאתו חכמים עשו
היתה  המגידֿמשנה שלפני כתב שמח' וב'אור בקטנה.
אינה  שנה י"ב אחר נחלצה "ואפילו רבינו: בדברי הנוסחא
הט"ז) (פ"ד להלן שכתב למה סותר זה אבל חליצה".
חליצה", ש"אינה ולא פסולה" "חליצתה שחלצה שקטנה

שם]. עד והערה שם, להלן אין 102)ראה חליצה [שלענין
פח]. הערה למעלה ראה החזקה, על יבמות 103)סומכים

ב. קה,

.ÁÈÌLk104Ck ,LÈ‡ ‰OÚiL „Ú ıÏBÁ Ì·i‰ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«»»≈«∆≈»∆ƒ»
‰ÏB„‚ ‰M‡ ‰OÚzL „Ú ˙ˆÏBÁ ‰Ó·È‰ ÔÈ‡105. ≈«¿»»∆∆«∆≈»∆ƒ»¿»

‰pË˜ ‰Ó·È ÏÚ ‡aL ÔË˜ Ì·ÈÂ106ÌÚ ‰Ê eÏc‚È - ¿»»»»∆»«¿»»¿«»ƒ¿¿∆ƒ
‰Ê107. ∆

אחת 104) הלכה והכל הפסק, שום כאן אין התימנים, בכת"י
את 105)היא. לקחת האיש יחפוץ לא "ואם שנאמר:

גדול  הוא מה ז), כה, (דברים השערה" יבמתו ועלתה יבמתו
ה"ג, פ"ו להלן וראה וברש"י). שם (יבמות גדולה היא אף

שם"106)וה"ו. לאחיו "להקים ראויים שאינם אע"פ
ואפילו  עליה", יבוא "יבמה שנאמר: בזה, זה אסורים אינם

קיא:). (שם שהוא שאין 107)כל לגרשה, יכול אינו שהרי
לקיימה  שעליו נמצא לחלוץ, יכול אינו וכן כלום, קטן גט

(שם). בגט יגרשנה ירצה אם ואז יגדל, אשר עד

.ËÈÔÈzÓzL „Ú ıÏÁz ‡ÏÂ ÌaÈ˙z ‡Ï ‰Ó·È‰«¿»»…ƒ¿«≈¿…«¬…«∆«¿ƒ

ÌBiÓe Ìeai‰ ÌBiÓe ‰˙Èn‰ ÌBiÓ ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLzƒ¿ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒƒ
ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,‰ˆÈÏÁ‰108ıÏÁz ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . «¬ƒ»ƒ¿»»«»ƒƒ¿≈»…«¬…

?ÌBÈ ÌÈÚLz CB˙a109ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ110, ¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»¿ƒ
BzÓ·È ˙‡ ˙Á˜Ï LÈ‡‰ ıtÁÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ…«¿…»ƒ»««∆¿ƒ¿

ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ ‡È‰L ˙Úa - 'eÎÂ BÏÚ ‰ˆÏÁÂ111‰ÏBÚ ¿»¿»«¬¿¿≈∆ƒ»¿ƒ»
‰ÏBÚ dÈ‡ ÌeaÈÏ ‰ÏBÚ dÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,‰ˆÈÏÁÏ«¬ƒ»¿»¿«∆≈»»¿ƒ≈»»

‰ˆÈÏÁÏ112‰LÏM‰ CB˙a ıÏÁ B‡ d˙B‡ ÌaÈ Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ≈»»«¿«¿»
dÈ‡Â ‰¯ËÙ BÊ È¯‰ ,˙¯aÚÓ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈL„Á√»ƒƒ¿≈»¿À∆∆¬≈ƒ¿¿»¿≈»

ÌeÏk ‰ÎÈ¯ˆ113. ¿ƒ»¿

עד 108) להתארס להן שאסור האלמנות, או הגרושות,
מיום  וחוץ הבעל, מיתת מיום חוץ יום תשעים שימתינו
אינה  או מעוברת היא אם שיוודע עד מג.) (יבמות האירוסין
הי"ח. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר מעוברת,

חשש?109) שום אין בחליצה היא 110)והלא שמא
אשת  באיסור שפגע נמצא קיימא, בן הוא והולד מעוברת,

מא:). (שם מצוה במקום שלא ליבום.111)אח כשרה
יבמתו  "ועלתה הכתוב: פי על הוא "עולה", ולשון

שחלצו 113)שם.112)השערה". "יבמה שם: ברייתא
חדשים" שלשה להמתין צריכה שלשה, בתוך אחים לה
דעת  וכן כשרה, שחליצתה הרי הבעל), מיתת (מיום

מעוברת). ונמצאת דיבורֿהמתחיל לה: (שם ה'תוספות'

.ÎBzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰114‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ115Ì‡ : «≈ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆¿»¿»ƒ
BÏ ‰ˆÏÁ ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰È‰»»»»∆«»»¬≈¿ƒ∆…∆¿¿»

‰p‰ÎÏ ˙¯zÓe ,ÌÏBÚÓ116Ì‡Â ;‰È˙B·B¯˜a ¯zÓe ≈»À∆∆ƒ¿À»À»ƒ¿∆»¿ƒ
‰ÏÈt‰117„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L ‡lL B‡118 ƒƒ»∆…»»¿ƒ««∆«

˙ˆÈÏÁL ;ÂÈÁ‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ dÏ ıÏBÁÂ ¯ÊBÁ -≈¿≈»∆»≈∆»∆¬ƒ«
BÈ‡ ˙¯aÚÓ‰ ˙‡È·e ,‰ˆÈÏÁ dÈ‡ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆≈»¬ƒ»ƒ««¿À∆∆≈

ÌeaÈ119. ƒ

עוברה.114) הוכר ולא חדשים שלושה נמצא 115)בתוך
אחריו. בן בעלה הניח שהרי כלל, חליצה בת שאינה

במשנה).116) לה: (יבמות האלמנות כשאר לכהן להנשא
מת.117) ולד חדשיו,118)שילדה לו כלו אם נודע ולא

אמו  - יום שלשים בתוך מת אפילו חדשיו, לו כלו אם כי
ה"ה. לעיל כמבואר היבום, ומן החליצה מן פטורה

היא 119) שאם עליו, עיין - לו אין ובן שנאמר: שם. יבמות,
מדברי  נאסר זאת ובכל ויבום, חליצה בת אינה מעוברת
כמבואר  זו, בחליצה לכהונה ונפסלה בקרובותיה סופרים
זו  חליצה אין התורה שמן אלא הפילה, שהרי שם, במשנה
(שם) הרא"ש ולדעת (שם). אחרת חליצה וצריכה פוטרת
והריהו  זיקתו, שהורעה לה, וחולץ חוזר עצמו החולץ אין
משאר  אחד אלא - מעולה חליצתו שאין גט, לה נתן כאילו

ס"ב. קסד סי' באהע"ז וראה לה, יחלוץ האחים

.‡Î- ˙¯aÚÓ‰ BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ B‡ ÒBk‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«≈ƒƒ¿«¿À∆∆
„Ú ¯ÈzÓ „Ïe‰ ÔÈ‡L ,BÊ „ÏzL „Ú d˙¯ˆ ‡Opz ‡Ï…ƒ»≈»»»«∆≈≈∆≈«»»«ƒ«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL120. ∆≈≈«¬ƒ»»

תאמר,120) שמא ביאתה. וכן כלום, אינה זו חליצת שהרי
והלך  קיימא, בר שיהיה הולד מחמת צרתה תינשא כן אם
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ק  ולד היולדות נשים רוב עד אחרי מתיר הולד אין - יים
לו.). (יבמות העולם לאויר שיצא

.·ÎÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓÂ BzÓ·È ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆«¿ƒƒ
Ô˙B‡121;Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ :dÏ ÔÈÈzÓÓe »«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«¬…ƒ«≈

„ÏBpL ÌBÈa ˙Ó elÙ‡ ,‰„ÏÈ Ì‡Â122‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¿»¬ƒ≈¿∆«¬≈∆
Ë‚a d‡ÈˆBÓ123dÏ ıÏBÁÂ124˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ƒ»¿≈¿≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆

„ÏBpL ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL „Ïe‰ Ìi˜˙ Ì‡Â ;ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿ƒƒ¿«≈«»»¿ƒ««∆«
‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ -125,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¬≈∆»»∆«»»¿≈»¿ƒ»ƒ∆≈

ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ÈtÓ126. ƒ¿≈∆ƒ∆¿»»»

אחיו 121) אשת משום עליו ואסורה קיים, הולד ימצא שמא
מצוה. במקום והם:122)שלא סימניו, שנגמרו אלא

שמן  ה"ה, לעיל בביאורנו כמבואר שלמים, וצפרניו שערו
חדשיו. לו כלו אם ידוע שלא אע"פ הוא שלם ולד התורה

כנשואתו.123) היא שהרי סופרים 124)לביאתו, שמדברי
כמבואר  והיבום, החליצה מן אמו את פוטר אינו כזה ולד

הכ"א. פ"ב, לקמן וראה ה"ה, ידוע 125)לעיל אם וכן
יום. שלשים בתוך מת ואפילו חדשיו, לו שכלו בוודאי

קידושין 126) ואין מצוה, במקום שלא אח אשת איסור
חייבים  ששניהם אלא עוד ולא לה:). (יבמות בערוה תופסים

ה"א. פ"א שגגות ובהל' שם כמבואר חטאת, קרבן

.‚ÎÏL „ÏÂ ‰ÓaÈ˙pMÓ ÌÈL„Á ‰ML ¯Á‡Ï ‰„ÏÈ»¿»¿««ƒ»√»ƒƒ∆ƒ¿«¿»»»∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ ˜ÙÒ „Ïe‰ ‰Ê È¯‰ - ‡Ói˜127 «»»¬≈∆«»»»≈ƒ∆ƒ¿»»ƒ

ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡128‡ÈˆBÈ CÎÈÙÏ .Ë‚·129, ƒ∆ƒ¿»»«¬¿ƒ»ƒ¿≈
¯Lk „Ïe‰Â130ÌÈa‰ - ‰„ÏiL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ¿«»»»≈¿ƒ»»∆»««∆»¿»«»ƒ

ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡ e‡B·iL131. ∆»«¬»¿≈«¿≈ƒ

המת.127) חדשים,128)לבעלה לשבעה שהיולדת ליבם.
מב.). (שם למקוטעים הוא 129)יולדת שמא - לו אסורה

אינה  אבל וחליצה. יבום בת ואינה לראשון, תשעה בן
ונתייבמה  לאחרון שבעה בן הוא שמא גט, בלי ממנו יוצאה

אשתו. היא והרי בנו 130)כדין הוא אם בין עלֿכלֿפנים,
אחרון. של בנו הוא אם בין ראשון, שמא 131)של

היבם, על ערוה זו ונמצאת לראשון, תשעה בן הוא הראשון
ושני  גדול, כהן להיות ראוי "ראשון לז.): (שם שאמרו כמו
איסורי  מהל' בפט"ו כמבואר בממזרת", ואסור ממזר ספק

הכ"ב. ביאה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קנין 1) ביבמה, כתובה ביבמה, "מאמר" קידושי בו נתבארו

האחים, גדול על המצוה שעיקר ובאונס, בשוגג היבום
שראויה  יבמה ביבמה, מורדת דין ובחליצה, ביבום כפייה

שזינתה. יבמה ליבום, ולא לחליצה

.‡„Ú BzÓ·È ÏÚ Ì·i‰ ‡B·È ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆…»«»»«¿ƒ¿«
d˙B‡ Lc˜iL2‰ÂLa B‡ ‰Ëe¯Ùa ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ∆¿«≈»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»¿»∆

¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .‰Ëe¯t3‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿∆«ƒ¿»«¬»¿≈««¬»∆
¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·È·4‰‡Èa‰ BÓk5¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰Â . «»»ƒ¿»»¿«ƒ»¿»∆«¬»

dzÚcÓ ‡lL BzÓ·Èa6ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -7ÔÈ‡L , ƒƒ¿∆…ƒ«¿»…»»¿∆≈
dBˆ¯a ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰8ÔÓ ‰pË˜e . »ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«»ƒ

ÔÈÒe¯‡‰9¯Ó‡Ó da ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,10˙ÚcÓ ‡l‡ »≈ƒ≈ƒ»«¬»∆»ƒ««
‰È·‡11. »ƒ»

כי 2) בועל", ואחרֿכך מקדש - יבמה "מצות א: נב, יבמות
והשווה  שם. כמבואר בביאה, קנינו להתחיל היא פריצות

הכ"א. אישות מהל' פ"ג לי 3)לעיל התקדשי לה: שאומר
דין  שאין "לפי מאמר ונקרא שם). (רש"י זה יבמין במאמר
אפילו  יבום אבל . . . בשתיקה ולא באמירה אלא קידושין
יוםֿטוב' ('תוספות קנאה" - היא אחרת אשה שסבר בשוגג,
מביא  ה"א) פ"ב, יבום (הל' וב'קובץ' מ"א). פ"ב, יבמות
אלא  גמורים קידושין שאינם משום יוסף': ה'נמוקי בשם
לקדשה  שיכול והואֿהדין "מאמר". נקראו סתם, כדיבור
אישות  מהל' פ"ג לעיל (ראה אשה קידושי כדין בשטר,

(מגידֿמשנה). שם ביבמות כמבואר או 4)ה"ג), ליורשה,
תותר  לא לגרשה, ירצה אם וכן כהן. היבם אם לה להטמא
למאמרו. גט ותקבל לזיקתו שתחלוץ עד לזר, להנשא

כסף 5) לה שנתן אע"פ כי התורה. מן גמור קנין קונה שהיא
קידושין  אין שהרי גמורים, קידושין קידושיה אין קידושין,
כאשה  להעשות לו התירתה לא והתורה אח, באשת תופסין
בתורה  שנכתבה ביאה והיא המצוה כסדר אלא נכרית

ה"ג. פ"ה להלן וראה וברש"י). שם שלא 6)(יבמות
למאמרו.7)בהסכמתה. גט צריכה מאמר 8)ואינה ודין

פ"ד  לעיל וראה מד.). (קידושין אשה קידושי כדין יבמין
ה"א. אישות המת.9)מהל' לאחיו ארוסה שהיתה

כמבואר 10) לאביה, קידושיה וכסף אביה ברשות היא שאז
הי"א. אישות מהל' קטנה 11)בפ"ג אבל שם. קידושין,

אלא  מתקדשת ואינה בה רשות לאביה אין הנישואין, מן
ה"ז. ופ"ד הי"ב, שם אישות בהל' כמבואר לדעתה,

.·C¯·Ó ‡e‰ Ck ,BzÓ·È ˙‡ Lc˜Ó ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«≈∆¿ƒ¿»¿»≈
ÔÈ‡eO ˙k¯a12‰a˙k ·˙BÎÂ ‰¯OÚa13Ïk ÔÈ„k , ƒ¿«ƒƒ«¬»»¿≈¿À»¿ƒ»

‰M‡ ‡OB14¯Ó‡Ó da ‰OÚ ‡ÏÂ BzÓ·È ÏÚ ‡a‰ . ≈ƒ»«»«¿ƒ¿¿…»»»«¬»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ -15¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ eÈ‡Â , »»ƒ¿»»¿≈»ƒ«¬…¿«≈««

kÓe .‰ÏÈÚa‰˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈ16dÏ ·˙BÎÂ . «¿ƒ»«ƒ«««¿¿≈»
‰a˙k17. ¿À»

הגאונים 12) (דעת ה"ג אישות מהל' פ"י לעיל המבוארת
אירוסין  ברכת שמברך והואֿהדין 'העיטור'). בספר הובאת
כמבואר  במאמר, כשמקדשה הכ"ג) פ"ג, אישות הל' (ראה
שם. ובב"ח 'העיטור' בשם קסו סי' אהע"ז ב'טור'

א.13) נב, ה"ז.14)יבמות אישות מהל' פ"י לעיל ראה
הל"ב. פ"ד להלן מובא יבמה, כתובת ליורשה 15)ונוסח

בא  ואם המת, אחיו בנחלת זוכה הוא וכן לה, ולהטמא
נג:) שם וברש"י נב. (יבמות בלבד בגט יוציאה לגרשה

ה"ג. פ"ה, לקמן דברי 16)וראה על שמרד על שם.
בהל' לעיל רבינו וכלשון בביאה, לכתחילה לקדשה חכמים
בדבר  פרוצים ישראל יהיו שלא "כדי הכ"א): (פ"ג אישות
ראש  קלות שנהג מדרבנן, רידוי "מכת - מרדות זה".

שם). ביבמות (רש"י לשהות 17)בעצמו" לאדם שאסור
להוציאה  בעיניו קלה תהא שלא כדי כתובה, בלא אשתו עם
והל' ה"א, פ"א לעיל וראה ה"ז). אישות מהל' פ"י (לעיל

הי"ד. פכ"ב אישות
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.‚‚‚BLa ÔÈa BzÓ·È ÏÚ ‡a‰18„ÈÊÓa ÔÈa19ÔÈa «»«¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈ƒ≈
Ò‡a20ÔBˆ¯a ÔÈa21‡È‰Â „ÈÊÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿…∆≈¿»≈∆»»≈ƒ¿ƒ

˙‚‚BL22‡e‰Â ‰„ÈÊÓ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰Òe‡ B‡ ∆∆¬»≈∆»¿»ƒ¿ƒ»¿
,‰¯Ú ‰˙È‰L ÔÈa ‰LÈ ‰˙È‰L ÔÈa ,Òe‡ B‡ ‚‚BL≈»≈∆»¿»¿≈»≈∆»¿»≈»

(dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ‰ÈÏÚ ‡aL ÔÈa)23„Á‡ , ≈∆»»∆»¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»
‰¯ÚÓ‰24¯ÓBb‰ „Á‡Â25‰˜ -26. «¿»∆¿∆»«≈»»

אחרת.18) אשה או אשתו שהיא ולא 19)סבר זנות לשם
עליה 20)למצוה. ובא יבמתו ותקפתו לאשתו, שנתכוין

נד.). מוסב 21)(יבמות שזה או מצוה, ולשם לה שנתכוין
כן, לעשות שאנסוהו באונס, שהיו בין - ומזיד" "שוגג על

נג:). ליבמות ('תוספות' ברצון שהיו באופן 22)בין
מצוה. לשם נתכוונו לא א.23)ששניהם נד, יבמות

מלשון 24) בלבד, העטרה ראש הכניס אלא ביאתו גמר שלא
הערה". מקורה "את יח): כ, (ויקרא "שהכניס 25)הכתוב

ה"י). ביאה איסורי מהל' פ"א רבינו (לשון האבר" כל
מקום 26) מכל - עליה" יבוא "יבמה שנאמר: ב: נג, יבמות

כדרכה, - עליה יבוא "יבמה שם: אמרו וכן נד.). (שם
נד.): (סנהדרין שאמרו וכמו כדרכה", שלא - ולקחה
ששני  הכתוב, לך מגיד - יג) כ, (ויקרא אשה" "משכבי
פ"ו  יבמות לרבינו, המשנה פירוש השווה באשה. משכבות
מ'גזירהֿ ב נה, ביבמות למדו (מערה) העראה ולענין מ"א.
ונאמר  עליה", "יבוא ביבמה נאמר - "ביאהֿביאה" שוה',
אף  ביאה, כגמר העראה להלן, מה יבוא", "לא בממזר:

ביאה. כגמר העראה יבמה, בקנין

.„Ì‡) Ï·‡ ;ÏÚ·Ï Ôek˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¬»ƒ
‚b‰ ÔÓ ÏÙ27da Ú˜˙Â28¯BkL ‰ÈÏÚ ‡aL (B‡ , »«ƒ««¿ƒ¿«»∆»»∆»ƒ

ÌeÏk ¯ÈkÓ BÈ‡L29ÔLÈ B‡ ,30Ôek˙ .‰˜ ‡Ï - ∆≈«ƒ¿»≈…»»ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„Ï31ÁÈË‰Â32‰˜ ‡Ï - BzÓ·Èa33ÁÈË‰Ï ; ¿»»«≈¿≈ƒ«ƒƒ¿…»»¿»ƒ«

ÌeLÏ Ôek˙ È¯‰L ,‰˜ - BzÓ·Èa ÁÈË‰Â ‰Ó‰aa«¿≈»¿≈ƒ«ƒƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿
ÌB˜Ó ÏkÓ ‰ÏÈÚa34. ¿ƒ»ƒ»»

לאשתו.27) שאע"פ 29)ביבמתו.28)כשנתקשה
ותוספתא  ה"א, פ"ו יבמות ('ירושלמי' קנה - שייבם ששוטה
היינו  - ה"ג) פ"ו להלן רבינו בדברי הוא וכן פי"א, שם
כלום, מכיר שאינו שיכור אבל לביאה, כשמתכוין דווקא
בכותל  להטיח כנתכוין ודומה כלל, לביאה מתכוין אינו

שמח'). ('אור בסמוך כמבואר קנה, אינו 30)שלא הוא אף
ישן). ד"ה שם ו'תוספות' נד. (יבמות כלל לביאה מכוין

להטיח 31) "נתכוין התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
שם). ביבמות הגמרא (מלשון לשון 32)בכותל" בעל,

על  קשת", "כמטחוי טז) כא, (בראשית ככתוב חץ, יריית
שם). לתורה, (רש"י כחץ יורה שהזרע יבמות,33)שם

כלל. ביאה לשם נתכוין לא שהרי שם.34)שם.

.‰‰ÓaÈ˙pL ‰Ó·È35‡Ï' ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰¯Ó‡Â , ¿»»∆ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ…
Èt ÏÚ Û‡Â ,'ÈzÏÚ·36,'ÈzÏÚa' ¯ÓB‡ ‡e‰L ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ∆≈»«¿ƒ

dL¯‚Â37ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk -38Ìc˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿≈¿»ƒ∆«¬…ƒ¿ƒ≈
Ë‚a dL¯‚Â39L¯‚ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .40B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈¿»¿≈¿ƒ¬«ƒ…≈≈ƒ

ÏÚ·iL41ıÏÁÈ B‡42Ë‚a ‡ÈˆBÈÂ ,43¯Á‡Ï dL¯b . ∆ƒ¿…«¬…¿ƒ¿≈≈¿»¿««
'ÈzÏÚ· ‡Ï' ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL44ÌÈL˜·Ó - ¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

dÏ ıÏÁiL epnÓ45- ÏÚa ‡lL ‰„BÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆∆«¬…»¿ƒ»»∆∆…»«
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk46'ÈzÏÚ·' ˙¯ÓB‡ ‡È‰ .47‡e‰Â , ƒ«¬…ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿
'ÈzÏÚa ‡Ï' ¯ÓB‡48‰Ê ÔÈ‡L ,‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ≈…»«¿ƒ≈»¿ƒ»¬ƒ»∆≈∆

dÒkL ¯Á‡ Ì„‡ Ïk ÏÚ d¯Ò‡Ï ÔÓ‡49. ∆¡»¿»¿»«»»»««∆¿»»

היבם.35) אע"פ.36)שכנסה התימנים: בכת"י
שבעלה,37) אחרי גירשה ולדבריו ידה, מתחת יוצא שגיטה

חליצה. עוד צריכה נבעלה,38)ואינה שלא לדבריה כי
יותר  נאמנת והיא שתחלוץ, עד לזר להנשא ניתרת אינה
שלא  נפשו על לעמוד יכול אדם יום שלשים עד כי ממנו

כופים 39)לבעול. ואין לחלוץ אותו כופים לפיכך כלומר,
עליו, ונאסרה וגירשה הואיל לייבם, לקמן אותו כמבואר

לה". שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: שהיא 40)פ"ה
לו. לחליצה.41)מותרת קודמת יבום מצות אם 42)כי

לייבם. רוצה שכבר 43)אינו לדבריו אנו חוששים כי
ה'מגיד  ולדעת גט. בלא לאחרים ניתרת אינה וממילא בעלה,
היבם: יאמר לא אם אפילו רבינו, דברי בהבנת משנה'
בעל, מסתמא שכנסה כל כי גט, בלא יוצאה אינה בעלתי,
שלא  הודו ששניהם בעובדא, - א קיב, ביבמות כמבואר
נראה  וכן לחליצה, נוסף גט הצריכוה זאת ובכל נבעלה,

שם. הרי"ף יותר 44)מדברי הוא וכאן בעלתי. טוען והוא
נפשו  על לעמוד יכול אדם אין היא: חזקה כי ממנה, נאמן
קיא:). (שם בעל ובוודאי יום, משלושים יותר מלבעול

הגט 45) מספיק לדבריו כי לחלוץ, לכופו יכולים ואין
מקפיד  והוא נבעלה, וכבר הואיל לאחרים להתירה בהחלט
בביתֿדין  בפניו שתרוק שמתבייש לפי לה, לחלוץ שלא
להחזירה  יוכל לא לה, יחלוץ אם וגם שם). ('תוספות'
להחזירה  אח"כ יוכל אשתו, בתור כשיגרשה אבל עולמית,
והיא  יוסף'). ('נמוקי הט"ו פ"א לעיל כמבואר כשיתפייסו,
נבעלה, שלא לדבריה כי חליצה, בלא לזר להנשא אסורה
על  איסור חתיכת עצמה ועשתה זיקתה, הותרה לא עדיין

העולם. לא 46)כל שניהם לדברי שהרי גיטה, על נוסף
גירשה  שהרי איֿאפשר ולייבמה עדיין, זיקתה הותרה

קיא:). (שם עליו בין 47)ונאסרה יום, שלושים בתוך בין
שלושים. עד 48)לאחר לאחרים מותרת אינה ולדבריו

לה. ואינה 49)שיחלוץ שבעלה, חזקה וכנסה, והואיל
קיב.). (שם בלבד גט אלא ממנו צריכה

.ÂÏB„b‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈa¯ ÌÈÁ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««ƒ«ƒƒ¿»««»
.„Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ıÏÁÏ B‡ ÌaÈÏ¿«≈«¬…∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50e„ÓÏ51¯BÎaa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L , ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»«¿
ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È ÔÈÁ‡‰ ÏB„b ,¯ÓBÏk .ÔÈÁ‡aL∆»«ƒ¿«¿»«ƒ»«≈»ƒ

˙n‰52¯L‡ BÚÓLÓ - '„Ïz ¯L‡' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ . «≈¿∆∆∆¡«¬∆≈≈«¿»¬∆
Ì‡‰ ‰„ÏÈ53ÔÈ‡Â ,54.‰Ó·È‰ „Ïz ¯L‡ BÚÓLÓ »¿»»≈¿≈«¿»¬∆≈≈«¿»»

אולם 50) כך, משמעו אין מקרא של שפשוטו אע"פ כלומר,
למדו  זה) מפי זה שקיבלו הקבלה (מבעלי השמועה מפי
כדלהלן. דרשה בדרך ולפרשו מפשוטו, המקרא להוציא

ה"ד. פ"ה, התורה יסודי להל' בביאורנו יבמות 51)וראה
א. יחלקו 52)כד, ולא נחלתו, ולנחול אשתו את לייבם

אינה  או לנחלה אומר "אתה שם). (רש"י עמו אחיו שאר
קוראים  - יוסף הכתוב): מדבר לו שיולד (ובבן לשם אלא
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"יקום  כאן: נאמר יוחנן, אותו קוראים - יוחנן יוסף, אותו
שם  "על ו): מח, (בראשית להלן ונאמר אחיו", שם על
נחלה, – להלן האמור שם מה - בנחלתם" יקראו אחיהם

(שם). לנחלה" - כאן האמור שם האחים,53)אף אם
פ"ב, יבמות המשנה, (פירוש עבר" במקום העתיד "ובא

משמע 54)מ"ו). "עם התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
- תלד "אשר א: כד, ביבמות דרשו וכן היבמה", תלד אשר
עצמה  ביבמה שגם הרי יולדת", שאינה לאיילונית פרט
ב'מגיד  וראה ה"ח, פ"ו לקמן רבינו וכלשון מדבר, הכתוב

משנה'.

.ÊÌaÈÏ ÏB„b‰ ‰ˆ¯ ‡Ï55ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ -56. …»»«»¿«≈¿«¿ƒ«»»«ƒ
,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :ÔÈ¯ÓB‡Â ÏB„b‰ Ïˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - eˆ¯ ‡Ï…»¿ƒ≈∆«»¿¿ƒ»∆ƒ¿»

ÌaÈÏ Ì·i‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .ÌaÈ B‡ ıÏÁ B‡57Ï·‡ , ¬…«≈¿≈ƒ∆«»»¿«≈¬»
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈÙBk58. ƒ«¬…

לחלוץ.55) רצה (חוץ 56)ואפילו מאחיו הגדול ואין
במשנה  כמפורש ממנו, לקטן קודם שבכולם), מהגדול
כל  על מהלכין - רצה לא ליבם, בגדול "מצוה לט). (יבמות
רבינו  גרס וכן כו'". גדול אצל חוזרין - רצו לא האחין,
עא. הערה להלן וראה כד.). (שם קשישא אביי בדברי

שמואל'57) ('בית אחת בכפיפה נחש עם דר אדם שאין
ב'תוספות' רבינוֿתם מפרש וכן ה) ס"ק קסא, סי' לאהע"ז

לייבם. כופין שאין ב לט, את 58)יבמות אלא כופין ואין
לט.). (שם עליו מוטלת והמצוה הואיל הגדול,

.ÁB‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚iL „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ«»»
CÏB‰‰ ‡B·iL „Ú59CÏnÂ ,L¯Á‰ ‡È¯·iL „Ú B‡ , «∆»«≈«∆«¿ƒ«≈≈¿ƒ»≈

Ba60ÔÈ‡ - ıÏÁ‡ È‡ B‡ ÌaÈ‡ È‡ ‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡Â ,¿ƒ…ƒ¿∆¬ƒ¬«≈¬ƒ∆¡…≈
Ó EÈÏÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBLÌaÈ B‡ ,‰Âˆ ¿ƒ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»«≈

ıÏÁ B‡61. ¬…

אחרת.59) למדינה יסכים 60)שהלך אולי אתו, נתייעץ
שם.61)לייבם.

.ËÂÈÁ‡ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÏB„b‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«»ƒ¿ƒ»«∆∆≈»ƒ
ÔËw‰62‡e‰ ÏB„b‰ ÈÁ‡ ÏÚ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ63,‰Âˆn‰ «»»»««»ƒ«»«ƒ¿»

‡e‰L ‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡B·iL „Ú BÏ eÈzÓ‰«¿ƒ«∆»∆»¿ƒ»∆∆
ıÏÁ B‡ ÌaÈ :Ô‡k64. »«≈¬…

י"ג 62) לו שמלאו בשנים, גדול כן גם והוא ממנו, הצעיר
אחד. ויום היא.63)שנה התימנים: ואין 64)בכת"י 

שם). (יבמות המצוה את משהים

.ÈÌeaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ó·È65ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL66- ¿»»»¿»¿ƒ∆…»¿»¿ƒ¿«≈
dÏÚa ÏÚ ˙„¯BÓ ÔÈ„k dÈc67dÓ·È ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ; ƒ»¿ƒ∆∆««¿»¿ƒ∆¿»»

dÏ ıÏÁÏ68‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,69ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ Ì‡Â . «¬…»¿≈≈¿…¿À»¿ƒƒƒ«»ƒ
‡ÏÂ ÌeaÈÏ Ô‰Ó Ì·i‰ dÚ·zL ÈÓ Ïk - ˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«»ƒ∆¿»»«»»≈∆¿ƒ¿…

‰a˙Î ‡Ïa ‡ˆ˙Â dÏ ıÏBÁÂ ,˙„¯Bn‰ ‡È‰ ‰˙ˆ¯70; »¿»ƒ«∆∆¿≈»¿≈≈¿…¿À»
¯‡Lk Ô˙a˙Î ˙BÏËB eÚa˙ ‡lL ‰È˙B¯ˆ ¯‡Le¿»»∆»∆…ƒ¿¿¿¿À»»ƒ¿»

.˙BÓÏ‡‰»«¿»

ליבם.65) כשרה אם 66)שהיא אבל מספקת, טענה ללא
ונוטלת  חולצת מום, בעל שהוא או לה, הגון אינו יבמה

הי"ד. בסמוך כמבואר מאסתיהו 67)כתובתה, שאמרה
אישות  מהל' פי"ד לעיל מבואר ודינה לו, להבעל יכול ואיני
(ראה  חליצה למצות קודמת יבום ומצות הואיל כי ה"ח,
כמו  מורדת, זו הרי להתייבם, מסרבת והיא ה"ב), פ"א לעיל
פ"ה, בכתובות הרי"ף פסק וכן הי"ג. בסמוך מבאר שרבינו

א. סד, בכתובות הסוגיא מסקנת שכופין 68)עלֿפי כשם
אישות  בהל' וכמבואר מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את
רבינו  על חולקים פוסקים שהרבה שם ביארנו וכבר שם.
מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את כופין אין ולדעתם  בזה,
בפירוש. התלמוד חכמי שהזכירו מקומות באותם אלא

המורדת.69) ס"א)70)כדין קסה (סי' אהע"ז ובשו"ע
אם  ולפיכך קודמת, חליצה שמצות הפוסקים, דעת הביא
הרמ"א  פסק וכן מורדת, דין לה אין להתייבם רוצה אינה

שם.

.‡È,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú·˙Â ,ÌÈa¯ ÔÈÓ·È‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡a ‰ˆB¯Â Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆnL ,dÏ71. »∆ƒ¿»«»¿«≈

מורדת 71) זו הרי בו, שהמצוה למי מתרצית שאינה וכיון
אין  לה" שומעים "אין רבינו: לשון אולם (מגידֿמשנה).

רוקח'). ('מעשה מורדת שנקראת משמע

.·È,ıÏÁÏ ‡ÏÂ ÌaÈÏ ‡Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :ÏB„b‰ ¯Ó‡»««»≈ƒ∆…¿«≈¿…«¬…
ÌeaÈÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ d˙B‡ Ú·˙Â ,CÈÙÏ ÈÁ‡ È¯‰¬≈««¿»«ƒ¿»«»∆»ƒ»«ƒ¿ƒ
‰ˆB¯ ‡e‰Â ¯Á‡ Á‡a ‰˙ˆ¯Â ,Ba ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»»¿»¿»¿»«≈¿∆
‰ÂˆnL ÏB„b‰ ˜lzÒpL ¯Á‡Ó ;˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - da»≈∆∆≈««∆ƒ¿«≈«»∆ƒ¿»

ÔÈÂL Ôlk È¯‰ - Ba72Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆB¯ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¬≈À»»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆»≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰„¯Ó ‡Ï BÊ È¯‰ - da ‰ˆB¯ ‡e‰Â¿∆»¬≈…»¿»¿…∆»
È‡ È¯‰ :‰¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ‰È„Óa Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»¬≈¬ƒ

B˙B‡ ˙zÓÓ73ÈÈ‡ ‰Ê Ï·‡ ,È˙B‡ ÌaÈÈÂ ‡B·iL „Ú «¿∆∆«∆»ƒ«≈ƒ¬»∆≈ƒ
BÈ‡L ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .˙„¯BÓ BÊ ÔÈ‡ - Ba ‰ˆB¯»≈∆∆¿¿ƒ»∆∆≈
dÏ ÔzÏÂ dÏ ıÏÁÏ ‰ˆ¯z Ì‡ :d˙B‡ Ú·Bz‰ ÏB„b‰«»«≈«»ƒƒ¿∆«¬…»¿ƒ≈»
„Ú ·LzL ‰˙ˆ¯ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,ıÏÁ - ‰a˙k¿À»¬…¿ƒ«¬≈»¿»∆≈≈«

EÈÁ‡ ‡B·iL74.ÂÈÏÚ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ EÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»

קשישא 72) אביי בדברי גרס וכן לט.), (יבמות כבמשנה
(מגידֿ האחים" כל על הולכים - רצה "לא כד.): (שם
הראב"ד, ולדעת עוז'). ('מגדל ספרדית גירסא והיא משנה).
אביי  בדברי גורס והוא למצוה, קודם - מחבירו הגדול כל
- רצה לא לייבם, בגדול "מצוה שם): (יבמות קשישא
וכעין  אחיו). משאר וגדול ממנו, (=קטן גדול" אחר הולכים
ו'תוספות' ברש"י היא (וכן שם שלפנינו הגירסא גם זה

הקטן". אחיו אצל הולכים - רצה "לא בכת"י 73)שם):
איננה. זו תיבה ה"ט,74)התימנים, לעיל ששנינו ואע"פ

ואין  שיבוא, הגדול לאחי המתינו לומר יכול הקטן שאין
רוצה  אינו שהקטן מדובר שם - המצוה?! את משהים
כאן  ואילו בינתיים, מתבטלת והמצוה לחלוץ, ולא לייבם
שדייק  וזהו כלל, מתבטלת המצוה ואין לה לחלוץ יכול הרי
(משנהֿלמלך). חלוץ" . . . לה לחלוץ תרצה "אם רבינו:

איסור שכל מתרץ, שמח' יסודו וה'אור המצוה השהיית
הוא  בינתיים יבוא, שהגדול עד נמתין אם כי האשה, בעיגון
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בעצמה  היא שלפנינו, בדין ואילו לעגנה. לו ואסור מעגנה,
מצדנו, עיגון שום ואין לייבמה שיבוא ליבם להמתין רוצה

לה. הרצוי את לבקש בידה והרשות

.‚ÈÏˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - da ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ‰˙ÏzL ‰Ê ‡a»∆∆»¿»¿…»»»¿ƒ≈∆
ÔÈ¯ÓB‡Â ,B· ‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â ÌaÈÏ d˙B‡ Ú·zL ‰Ê∆∆»«»¿«≈¿ƒ≈»»¿¿ƒ
ÌeaÈ ˙ÂˆÓe ,‰Ê ‡l‡ ÌaÈÏ ‰ˆ¯L ÈÓ Ô‡k ÔÈ‡ :dÏ»≈»ƒ∆»»¿«≈∆»∆ƒ¿«ƒ

˙Ó„B˜75ÔÈ„k ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz B‡ ,BÏ ÌaÈ˙z B‡ ; ∆∆ƒ¿«≈≈≈¿…¿À»¿ƒ
˙„¯BÓ Ïk76. »∆∆

קטן 75) "ביאת א: לט, ביבמות אמרו וכן חליצה, למצות
ביאת  גדול, וחליצת בשנים), הוא גדול אבל מאחיו, (קטן
- לחלוץ רוצה שהגדול במקום שאפילו הרי עדיפה", קטן
אינו  שהגדול שלפנינו, בדין כלֿשכן עדיפה, הקטן ביאת

לחלוץ. ולא לייבם לא ה"ז 76)רוצה לעיל ביארנו וכבר
הפסידה  ולא מורדת אינה ולדבריהם זה, על חולקים שיש

כתובתה.

.„ÈÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁzL dÈcL e¯Ó‡L ‰Ó·È Ïk77 »¿»»∆»«¿∆ƒ»∆«¬…¿…ƒ¿«≈
‰a˙k dÏ LÈ Ì‡ ,d˙a˙k ˙ÏËB BÊ È¯‰ -78¯‡Lk , ¬≈∆∆¿À»»ƒ≈»¿À»ƒ¿»

˙BÓÏ‡‰ Ïk79B‡ ÔÈÁL ‰kÓ dÓ·È ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»«¿»¿≈ƒ»»¿»»À≈¿ƒ
ÌÈL‡ ÈÓeÓ ¯‡L Ba LiL80dÏ ıÏBÁ -81˙ÏËBÂ ∆≈¿»≈¬»ƒ≈»¿∆∆

Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ÔÈÓeÓ da e„ÏB .d˙a˙k82- ¿À»»¿»ƒ¿∆ƒ∆∆»»
e‰„O ‰ÙÁzÒ83ÔzÈÂ ıÏÁÈ - ÌaÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ; ƒ¿«¬»»≈ƒ…»»¿«≈«¬…¿ƒ≈

‰a˙k84. ¿À»

ופ"ו,77) יד; יג, ה"ד, פ"ג, ולקמן ה"ה. פ"א, לעיל ראה
כמבואר 78)ה"ז. מבעלה, כתובה לה שאין לארוסה פרט

עליו, אסורה שהיתה או הי"א, אישות מהל' פ"י לעיל
הי"ז. לקמן שניה 79)כמבואר שאלו: - א פה, ביבמות

ואילו  לא, או מיבם כתובה לה יש ליבם, שניה ולא לבעל
אע"פ  כי כלל, שאלו לא - לבעל שניה ולא ליבם שניה על
בה  נעשה לא שהרי בעלה, מנכסי כתובתה נוטלת שחולצת,
לקמן  במגידֿמשנה וכן שם, ליבמות (הרשב"א איסור שום

הי"א.80)הי"ז). אישות, מהל' פכ"ה לעיל המנויים
לפני 81) שנפלה ליבמה "מניין ד.): (יבמות שאמרו כמו

טענותיה  סותמים (אין אותה חוסמין שאין שחין, מוכה
שנאמר  רש"י), - וחולץ אותו כופים אלא להתייבם, לכופה
ישבו  כי לו: וסמוך בדישו, שור תחסום לא ד) כה, (דברים

עלינו כלומר, יחדיו", האלה אחים הפסוקים סמיכות לדרוש
ריח  בעל בעלה שהיה "מי ואפילו לו. מלהתייבם ולפטרם
. . . מום אותו בו ויש אחיו לפני ונפלה ומת  . . . הפה
יכולה  איני ולך לקבל, יכולה הייתי לאחיך לומר, היא יכולה
הי"ג). אישות מהל' (פכ"ה כתובתה" ויתן ויחלוץ - לקבל

בעלה.82) שמת אחרי להתייבם, לו נשטפה 83)ממתנת
גרם. מזלו כלומר, ונתקלקלה. האשה 84)שדהו כדין

פכ"ה  לעיל המבואר שנתארסה, אחר מומין בה שנולדו
א. עה, בכתובות ומקורו ה"ד, אישות מהל'

.ÂËdÏÚa ÈiÁa dÓ·ÈÓ ‰È‰ ‰¯„pL ‰Ó·È85B‡ , ¿»»∆»¿»¬»»ƒ»»¿«≈«¿»
ÌÈ„e‰i‰ ÏkÓ ‰È‰ ‰¯„pL86ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk - ∆»¿»¬»»ƒ»«¿ƒƒ∆«¬…

d˙a˙k Ïh˙Â dÏ87dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰¯„ Ì‡Â .88 »¿ƒ…¿À»»¿ƒ»¿»¿««ƒ««¿»
dÏ ıÏÁiL epnÓ ÌÈL˜·Ó -89È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ∆∆«¬…»¿ƒ…»»¬≈

˙„¯BÓ BÊ90ÈiÁa elÙ‡ d¯„a ‰ek˙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿»¬ƒ¿«≈
‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌaÈÈ ‡lL È„k dÏÚaB˙B «¿»¿≈∆…¿«≈»≈ƒ

ıÏÁÏ91‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰„¯Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ,92. «¬…∆»ƒ≈»¿»¿≈≈¿…¿À»

שלא 85) תשמיש, הנאת פירטה ולא ממנו, תהנה שלא
קיא: (יבמות בעלה מיתת לאחר ממנו עצמה לפטור נתכוונה

לה,86)וברש"י). קשה שהתשמיש להם, תיבעל שלא
נתנה  כי יחשדנה שלא בעלה של דעתו להפיס ונתכוונה

וברש"י). קיב. (שם באחר יכולה 87)עיניה אינה שהרי
נתכוונה  לא כי מורדת, דין לה ואין נדרה, מחמת להתייבם
כבעל", אינו "יבם דאמר: כרב, (שם היבום מן להפטר

שם). ה'תוספות' מן 88)וכפירוש להפטר שנתכוונה
כתובתה 89)היבום. ויתן לה יחלוץ מרצון, יסכים ואם

קיא:). כתובה,90)(שם בלא ותצא - לחלוץ אותו וכופים
ה"י. לעיל לומר 91)כמבואר שיכול כתובתה, לה וליתן

הגורמת. שהיא הוא, ממנה והעיכוב לייבמה, רצוני
אלא 92) כתובה, וליתן לחלוץ אותו לכוף יכול אינך כלומר,

ע"פ  איש' ('חזון כתובה מקבלת שאינה מורדת כדין לכוף
המגידֿמשנה).

.ÊËÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰ˆÈÏÁÏ Ì·i‰ dÚ·zL ‰Ó·È¿»»∆¿»»«»»«¬ƒ»¿ƒ∆∆≈ƒ
ÈÏÚa ˙È·a ·L‡ ‡l‡ ,‰a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ93 ∆∆¿…∆∆¿À»∆»≈≈¿≈«¿ƒ

˙BÓÏ‡‰ Ïk ¯‡LÎÂ94e˜‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»»»«¿»≈¿ƒ»∆¬≈ƒ¿
ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰ÊÏ d˙B‡95ıÏBÁ - ‰ˆ¯ ,ÌaÈÓ - ‰ˆ¯ ,96 »»∆ƒ«»«ƒ»»¿«≈»»≈

˙Bf È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰a˙k Ô˙BÂ¿≈¿À»¿…∆»¬ƒ»¿»¬ƒƒ∆
‰e‚Ú ·L‡Â ÈlMÓ97dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk98; ƒ∆ƒ¿≈≈¬»»¿≈««≈¿ƒ»

‰˜e˜Ê z‡L ÔÓÊ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰L99ÔÈ‡ ÈÏ ∆¬≈«»»≈»»¿«∆«¿¿»ƒ≈
˙¯Á‡ ‰M‡ ÈÏ ÔÈ˙B100¯LÙ‡ - ÈeO ‰È‰ elÙ‡Â . ¿ƒƒƒ»«∆∆«¬ƒ»»»∆¿»

˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OiL101B˙Èa CB˙a ‰·È¯Ó BÏ ‰È‰z B‡ , ∆ƒ»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰Ó·È‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿»»

מנכסיו.93) ואתזון המת, בעלי שגר לעיל 94)בבית ראה
ה"א. אישות מהל' מדעתו 95)בפי"ח ולא בעלה, במיתת

היבם. בה נזקקין 96)בחר לחלוץ "תבע א: סד, כתובות
לחלוץ. תבע דיבורֿהמתחיל שם, ה'תוספות' פירשו וכן לו".
"אם  שנאמר: תלוי, הדבר שביבם - ב לט, ביבמות אמרו וכן
- רצה מייבם, - רצה כרצונו, הכל - האיש" יחפוץ לא

אחר,97)חולץ. לאיש להנשא לא ולזכרו, לבעלי קשורה
תעגנה". "הלהן יג): א, (רות הכתוב אלא 98)מלשון

כרחה. בעל שם.100)קשורה.99)חולצת כתובות,
לו.101) יתנוה לא לו, זקוקה שזו זמן שאשתו 102)וכל

סתימת  (מתוך בבית כצרה לה ותהיה אותה, ייבם כי תחשוב
שלא  מסכימים שניהם ואם שם). בכתובות הגמרא סוגיית
שמואל' ('בית בדבר קפידא שאין משמע לייבם, ולא לחלוץ
א). סי' צבי' 'חכם בתשובות וכן ט, אות קסה, סי' לאהע"ז
בחליצה. מצוה שיש משמע קפ, עמ' חוקת פרשת ובזוהר
לא  הזוהר שגם כתב, פה סי' ח"ב אהע"ז סופר' ה'חתם אבל
אלא  חיובי, באופן לחלוץ מצותֿעשה שיש לומר התכוון
ואין  חולצת, אלמנתו שתהא ולנשמתו, למת היא שסגולה
הדלקת  או קדיש אמירת כעין המת, עם גמילותֿחסד אלא זו
בכך  רוצה אינה אם לחלוץ האשה את לכוף ואין זית, שמן
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עם  להטיב תרצה אם בזה, וכיוצא הטורח או הבושה מפני
כך. על לכופה יכול ביתֿהדין אין - לאו ואם תטיב, - המת

.ÊÈÈtÓ ‰a˙k dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»»»««¿»¿À»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L103Ì·iÏ ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,104 ∆»¿»¬»»»«¬≈ƒÀ∆∆«»»

¯‡a˙iL BÓk105ÔÈ‡Â ,ÌaÈÓ - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡ , ¿∆ƒ¿»≈ƒ»»«»»¿«≈¿«≈¿≈
‰a˙k ÂÈÏÚ dÏ106.dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL C¯„k »»»¿À»¿∆∆∆…»»»««¿»

ÌÚ ‰˙È‰L BÓk - ˙ÙÒBza dÓ·È ÌÚ dÈ„Â¿ƒ»ƒ¿»»«∆∆¿∆»¿»ƒ
dÏÚa107‰a˙k dÏÚa dÏ ·˙k ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .108B‡ , «¿»¬»ƒ…»«»«¿»¿À»

Ì·i‰ CÈ¯ˆ - d˙B‡ ‰ÏÁÓ B‡ d˙a˙k BÏ ‰¯ÎnL∆»¿»¿À»»»¬»»»ƒ«»»
‰a˙k dÏ ·zÎÏ109˙BÓÏ‡‰ ¯‡Lk110. ƒ¿…»¿À»ƒ¿»»«¿»

אמו).103) (אם לו שניה שהיתה אחים 104)כגון שהיו
שם). וברש"י פד. יבמות (ראה האם מן ולא האב מן

הי"ג.105) פ"ו ועכשיו 106)לקמן וקנאה, עליה כשבא
רוצה  אם אבל פה.). (יבמות כתובה לה אין - להוציא רוצה
אסור  שהרי כתובה, לה שיכתוב צריך אצלו, להשהותה
פ"י  לעיל כמבואר כתובה, בלא אשתו עם לשהות לאדם
רבינו, דברי את מפרש שמח' וה'אור ה"י. אישות מהל'
אצלו, לקיימה כשירצה אפילו כתובה שום לה כותב שאינו
והרי  רבינו, בדברי בסמוך כמבואר תוספת, לה ויש הואיל
התוספת. לה לשלם שיצטרך להוציאה, בעיניו קלה אינה
הרי  הכתובה, על לבעל כשמחלה השני, במקרה ולפיכך
להוציאה, היבם בעיני קלה ונשארה התוספת, על גם מחלה
כמבואר  כתובתה", לה לכתוב היבם "צריך רבינו: ציין כאן

הי"ד. אישות מהל' פכ"ב תוספת 107)לעיל לה שיש
מבואר  והטעם כתובה, עיקר לה שאין אע"פ לה שהתחייב

ה"ג). פכ"ד (שם לו.108)לעיל מותרת שהיתה למרות
או 109) שמכרה אחרי לקיימה רצה אם עצמה בעלה שהרי

קלה  תהא שלא לה ולכתוב לחזור חייב כתובתה, לו מחלה
ה"י. אישות מהל' פ"י לעיל כמבואר להוציאה, בעיניו

רשום 110) שהיה הכתובה סכום זה ואין מנה. שכתובתן
אישות  מהל' פכ"ב לעיל השווה לבעלה. שמכרה בכתובתה

קפד. והערה הל"ב פ"ד ולהלן שם, ובביאורנו הי"ד

.ÁÈıÏÁiL Ì„˜ B‡ dÓ·È ‰ÈÏÚ ‡B·iL Ì„˜ ‰Ó·È‰«¿»»…∆∆»»∆»¿»»…∆∆«¬…
‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ dÏ»¬≈ƒ¬»¿ƒ»≈¿»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÏÚ·e ¯Á‡Ï ˙‡O Ì‡Â .¯Ê LÈ‡Ï ‰ˆeÁ‰ ˙n‰ ˙L‡≈∆«≈«»¿ƒ»¿ƒƒ»¿«≈»«

‡È‰Â ‡e‰ ‰˜BÏ -111Ë‚a d‡ÈˆBÓe .112eÈ‰ elÙ‡Â , ∆»ƒƒ»¿≈«¬ƒ»
‰pnÓ ÌÈa ‰nk BÏ113ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â .114ÏÚÂ «»»ƒƒ∆»¿∆∆¿»»»¿«

dÓ·È115˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,dÏ ıÏBÁ dÓ·ÈÂ . ¿»»ƒ»»≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆
.ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ

בפי"ט 111) המנויות לאֿתעשה מצוות כל על שלוקין כדרך
אינם  - נבעלה לא ועדיין נישאה ואם ה"ד. סנהדרין מהל'

אפילו 112)לוקים. שהרי עדיין, נבעלה כשלא אפילו
הי"ט. בסמוך כמבואר גט, צריכה בלבד נתקדשה

בעלה,113) תחת ותשאר יבמה לה יחלוץ אומרים: אין
עליו  אסורה אלא פסולים, שהם בניה על לעז להוציא שלא

ונישאה 114)עולמית. הואיל עדיין, נבעלה לא ואפילו
בפי"ט  רבינו שכתב כמו ונאסרה, בעולה בחזקת זו הרי
כהונה  מאיסורי אשה שנשא כהן ה"ג: ביאה איסורי מהל'

בעולה  בחזקת נשואה שכל נתחללה, נבעלה שלא אע"פ
נבעלה  לא אם לוקים שאינם אלא רוקח'), ('מעשה היא

בעלה,115)ודאי. ובא שנשאת איש לאשת דומה שהיא
ע"פ  שם וברי"ף צב: (יבמות זה ועל זה על שאסורה
השני  מן בניה שאין אלא ה"ד). פ"י, שם ה'ירושלמי'
ואין  בלבד, לאו איסור אלא אינה לשוק שיבמה ממזרים,
ביאה  איסורי מהל' פט"ו ראה לאוין. חייבי מאיסור ממזר

ה"אֿב.

.ËÈ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙116dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï -117, ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»
Ëb dLcwL ¯f‰ dÏ Ô˙B ‡l‡118B‡ ÌaÈÓ dÓ·ÈÂ ∆»≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓ·È ‰È‰ Ì‡Â .ıÏBÁ≈¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»
‰Le¯‚119‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a ¯f‰ ÔÓ ‡ˆz - ¿»≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈

dÓ·È dÏ ıÏÁÈÂ ,¯kO ‡ËBÁ‰120. «≈ƒ¿»¿«¬…»¿»»

לו.116) נישאה לא מאשת 117)ועדיין גרועה שאינה
בעלה  על נאסרה שלא בעלה, ובא לאחר שנתקדשה איש
ה"ו. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר הראשון,

כמבואר 118) מספק, לשוק ביבמה תופסים קידושין שהרי
גט. ממנו וצריכה הי"ד, אישות מהל' פ"ד ויש 119)לעיל

שגרושה  יכול, אינו לייבם (שהרי לה יחלוץ שהכהן סברא
נותן  המקדש אלא כן אמרו לא - למקדש מותרת ותהא היא)

גט. ועכשיו 120)לה מייבמה, היבם היה חטאו שאלמלא
לאחרי  ואף ברשותו?! תישאר ועלֿידיֿזה לו, אסורה
וקידשה  הואיל - קנס משום לעולם לו אסורה החליצה,

(רמב"ן). ברשות שלא

.ÎıÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ dL¯bL ¯f‰ ¯ÊÁ»««»∆≈¿»ƒ»≈ƒ¿»»««∆»«
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - dÓ·È dÏ121dL¯b Ì‡ Ï·‡ . »¿»»≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ≈¿»

ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰ˆÏÁL ¯Á‡ d‡Oe ¯ÊÁÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»«¿»»««∆»¿»ƒƒ
˙‡OpL LÈ‡ ˙L‡Ï ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ;B„iÓ d˙B‡»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆ƒ∆ƒ»
BÓk ,‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,dÏÚa ‡·e»«¿»∆ƒ¬»«∆¿«∆¿

e¯‡aL122‰˙pfL ‰Ó·È‰Â .123‰˜e˜Ê ‡È‰Â124‡Ï - ∆≈«¿¿«¿»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»…
dÓ·È ÏÚ ‰¯Ò‡125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯ ‡l‡ , ∆∆¿»«¿»»∆»»»≈»»¿«≈

קונסים 121) אין - כנ"ל קנס, משום עליו שאסרוה אע"פ
רק  בזה להחמיר לנו שדי שנשאה, אחר להוציאה אותה

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, פ"י 122)לכתחילה לעיל
- "יבמה צב:): (יבמות אמרו וכן ה"ז, גירושין מהל'
שהלך  באשה דמיחלפא בה, יש נישואין בה, אין קידושין

הים". למדינת קידושין.123)בעלה כשהיא 124)בלא
נתייבמה. ולא חלצה לא ועדיין יבם, שאינה 125)שומרת

(סוטה  לאו איסור אלא בה ואין הואיל החמורה, איש כאשת
יבמה, על שנאסרה לאחר, לנשאת דומה ואינה יח:).
לה  חלץ שיאמרו: לחוש, יש שם כי הי"ח, לעיל כמבואר
אבל  חלוצתו, נושא זה והרי לכונסה וחזר ונישאת יבמה
ולא  מצדה היא שפריצות וידעו כלֿכך, קול לה אין זנות
כהן, יבמה ואם פ:). לגיטין (רש"י שחלצה בה יחשדו
וכהן  זונה, ונעשתה לה לאסור נבעלה שהרי עליו, נאסרה
ובפי"ט  ה"א; ביאה איסורי מהל' בפי"ח (ראה בזונה אסור

ס"ג). קנט סי' אהע"ז ובשו"ע ה"ה,

.‡ÎÌ‰È¯·cÓ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È Ïk126‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ »¿»»∆ƒ»≈ƒƒ¿≈∆ƒ≈»∆»
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Ì·È ˙wÊ127‰Ó·È ÔB‚k ,Ì·È ˙wÊ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ B‡ ƒ«»»≈»∆»ƒ«»»¿¿»»
ÂÈL„Á BÏ eÏk ‡lL „ÏÂ ‰„ÏiL128CB˙a ˙Óe ∆»¿»»»∆…»√»»≈¿

BÓk Ì‰È¯·cÓ ˜ÙqÓ ıÏÁzL dÈcL ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ∆ƒ»∆«¬…ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿
e¯‡aL129‰ˆÈÏÁ Ì„˜ ¯Á‡Ï ‰Lc˜˙Â ‰ÎÏ‰ Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿«≈…∆¬ƒ»

dÏÚa ÌÚ ·L˙Â dÓ·È dÏ ıÏBÁ -130‰Lc˜˙ Ì‡Â . ≈»¿»»¿≈≈ƒ«¿»¿ƒƒ¿«¿»
dÏ ıÏBÁ BÈ‡ - ‰ˆeÏÁa ¯eÒ‡ ‡e‰L ,Ô‰ÎÏ131; ¿…≈∆»«¬»≈≈»
Ô‰È¯·c ˜ÙÒ ÌeMÓ BzL‡ ‰Ê ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L132. ∆≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆

˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ˙Ó B‡ Ô‰k‰ dL¯b133Ck ¯Á‡Â , ≈¿»«…≈≈¬≈∆∆¿««»
.‰lÁzÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ˙¯zÓÀ∆∆«¬≈ƒ¿«¿ƒ»

חכמים.126) או 127)מדברי להתייבם היבם, עם קשר
לתשעה 128)לחלוץ. נולד אם ידוע שאינו כלומר,

ובצפרניו, בשערו שלם שהוא גמרו, סימניו אבל חדשים,
גמור. ולד הוא התורה ועיי"ש 129)ומן ה"ה, פ"א לעיל

כט. שניים.130)בהערה קידושין צריכה ואינה
קודם 131) נישאת אם וכלֿשכן שם), וברי"ף ב לו, יבמות

ברי"ף  כמבואר בעלה, מתחת אותה מוציאים שאין חליצה,
ס"ז. קסד, סי' אהע"ז בשו"ע וכן התורה 132)שם, שמן

יבם. זיקת עליה ואין - סימניו וגמרו הואיל הוא, גמור ולד
שלא 133) כדי אלא חליצה בלא לבעלה התירוה לא שהרי

חליצה  בלא להתירה צורך אין שגירשה וכיון עליו, לאסרה
כתוב: שם לרי"ף הגיבורים' ב'שלטי אולם (מגידֿמשנה).
אין  הכהן מת אם חליצה, בלא לכהן שהתירוה שמאחר
לישראל, להנשא רוצה אם אפילו לחלוץ אותה מצריכים

הותרה. - שהותרה שמאחר

à"ôùú'ä ìåìà æ"ë ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היבום,1) מן לפטור בני זה לומר נאמנות רבינו בו ביאר

היבם. מת לומר נאמן מי ביבום, לחייב אחי וזה

.‡'ÌÈa ÈÏ LÈ' ¯Ó‡L B‡ ,'Èa ‰Ê' ¯ÓB‡‰2È¯‰ - »≈∆¿ƒ∆»«≈ƒ»ƒ¬≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ¯ËBÙe ,ÔÓ‡ ‰Ê3. ∆∆¡»≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

לייבום.2) מותי) (לאחר זקוקה אשתי ואפילו 3)ואין
היה  רצה שאילו להם, זקוקה אינה אחים לו שיש הוחזק
ולפוטרה  להתירה נאמן לפיכך לשקר, לו ומה בגט פוטרה
"חזקתו  את סותר דיבורו שאין גם, ומה יבום, מזיקת
הרי  בנים לו ויש הואיל אחים, לו יש אם שאפילו באחים",

מיבום. פטורה זו

.·'ÔÈÁ‡ ÈÏ LÈ' ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÁ‡ ‰Ê' ¯Ó‡4BÈ‡ - »«∆»ƒ∆»«≈ƒ«ƒ≈
BzL‡ ˙‡ ¯Ò‡Ï ÔÓ‡5;Ì·iÏ ‰˜e˜Ê dÁÈp‰Ïe ∆¡»∆¡…∆ƒ¿¿«ƒ»¿»¿»»

B˙BÓ ¯Á‡Ï d¯Ò‡Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰L6. ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿««

בחזקת 4) כה עד הייתה והיא ליבום, זקוקה היא והרי
לייבום. זקוקה שתחלוץ.5)שאינה עד לאחרים להינשא

זקוקה.6) שאינה הקודמת מחזקתה להוציאה נאמן ואינו

.‚B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¯Ó‡Â ,ÔÈÁ‡ BÏ LiL ˜ÊÁÓ ‰È‰7 »»À¿»∆≈«ƒ¿»«ƒ¿«ƒ»
'ÔÈÁ‡ ÈÏ ÔÈ‡'8ÔÓ‡ BÈ‡ -9ÈÓ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ«ƒ≈∆¡»¿≈ƒ»««ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - 'ÈÁ‡ ‰Ê ÔÈ‡' ÂÈÁ‡ ˜ÊÁ‰L10‰È‰ ‡Ï . ∆À¿«»ƒ≈∆»ƒ≈∆¡»…»»

e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÌL LiL ÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÔÈÁ‡a ˜ÊÁÓÀ¿»¿«ƒ¿»»∆≈»≈ƒ∆»ƒ
elÙ‡ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰Â ,ÔÈÁ‡ dÏÚ·Ï LiL∆≈¿«¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆¬ƒ
BÊ È¯‰ - 'Á‡ ÈÏ ÔÈ‡' B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‡e‰ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒ»≈ƒ»¬≈

˙LLBÁ11ÔÈzÓ˙Â ,12e¯Ó‡L ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL „Ú13 ∆∆¿«¿ƒ«∆»»≈ƒ∆»¿
eÏ‡MÈÂ14. ¿ƒ»¬

זו.7) בשעה לשקר עשוי ואינו רצינית שעה שהיא
יבום.8) מזיקת פטורה היא במה 9)והרי נאמן ואינו

הוחזק  והרי חזקה, נגד מועיל "מיגו" אין כי לגרשה שבידו
לי  יש ב"אמר אולם לו, שאין נאמינו ואיך אחים לו שיש
נאמן. ולפיכך האחים חזקת את סותר אינו בנים"

לייבום.10) זקוקה היא והרי הקודמת, החזקה לבטל
דין.11) בבית הקול הוחזק לא ואפילו לקול,
היא 12) והרי ממש בקול יש שמא לאחרים, מלהינשא

לייבום. לו 13)זקוקה שיש יודעים שהם עליהם, אחרים
על 14)אחים. ולעמוד לברר שאפשר מכיוון ייבדקו,

איש. אשת באיסור נקל ולא לברר עלינו - עדים מפי הדבר

.„,LÈ‡ ˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰M‡ ÌÚ ‰fL ÈÓƒ∆»»ƒƒ»≈¿»≈≈∆ƒ
‡È‰ elÙ‡Â ,‡e‰ ÈpnÓ ¯aÚ‰ ‰Ê :¯Ó‡Â ,‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»¿»«∆»À»ƒ∆ƒ«¬ƒƒ

‰M¯È ÔÈÚÏ Ba ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ - BÏ ‰„BÓ15È¯‰ , »««ƒ∆¿¿ƒ¿«¿À»¬≈
ÌeaÈ ÔÈÚÏ ˜ÙÒ ‰Ê16‰˙pÊ Ck ,‰Ê ÌÚ ‰˙pfL ÌLk . ∆»≈¿ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»

È¯‰Â ?È‡cÂ Ba ‰fL ¯·c‰ Ú„eÈ ÔÈ‡Óe ,¯Á‡ ÌÚƒ«≈≈«ƒƒ»««»»∆∆¿«««¬≈
‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡17‡e‰ ˜ÙÒ ÌÏBÚÏ ‡l‡ ,18¯ÈÓÁ‰Ïe . ≈¬»»∆»¿»»≈¿«¿ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,Ba ÔÈc19. »ƒ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

במתנה.15) נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם שהרי
בנו.16) שזה לומר נאמן לידתו 17)אם מתחילת שהרי

חזקתו  על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק הוא
לייבום.18)הקודמת. וזקוקה בנו אינו שמא 19)שמא

ליבם. ואסורה בנו הוא

.‰,dÏÚa ˙nL ‰Ó·ÈÏ „ÈÚ‰Ï „Á‡ „Ú ÔÓ‡∆¡»≈∆»¿»ƒƒ»»∆≈«¿»
dÏÚ·Ï ÔzpL B‡ dÓ·È ˙nL B‡ ;ÂÈt ÏÚ ˙ÓaÈ˙Óeƒ¿«∆∆«ƒ∆≈¿»»∆ƒ«¿«¿»

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ,Ôa20Ì"ekÚ B‡ ‰M‡ B‡ „·Ú elÙ‡ . ≈¿«ƒ»¿»¬ƒ∆∆ƒ»«
Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21„ÈÚnL BÓk Ì·i‰ ˙˙ÈÓa „ÈÚÓ ≈ƒ«¿ƒÀ≈ƒ¿ƒ««»»¿∆≈ƒ

˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,d¯Èz‰Ï LÈ‡ ˙L‡a¿≈∆ƒ¿«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLe¯b22. ≈ƒ

שאין 20) בן, לבעלה ניתן לומר: נאמן אינו הראב"ד ולדעת
רבינו  אולם משקר, שהוא ואפשר להגלות העשוי דבר זה
היא  ואף בלבד, העד על עצמה סומכת האשה שאין סובר,
תצטרך  שלא כדי הוא, אמת אם ובודקת בדבר מדקדקת

הנישואין. לאחר מבעלה להעיד 21)לצאת מתכוון שאינו
לזר. להינשא עד 22)ולהתירה כדין ביבמה עד דין כי

איש. באשת

.ÂdÏÚa ˙nL BÊÏ BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ÌÈL LÓÁÂ23Ck , ¿»≈»ƒ∆≈¿ƒ»∆≈«¿»»
dÓ·È ˙nL dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡24d˙B‡ ÔÈ„k BÊ ˙e„Ú ÔÈ„Â . ≈¿ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒ≈¿ƒ»

˙e„Ú25˙˙ÈÓa ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÔÈÚÏ ≈¿ƒ¿«≈ƒ∆«¿ƒƒ∆∆∆¿ƒ«
Ì·i‰26¯·c ÏÎÏe27. «»»¿»»»

זו.23) את זו שונאות לקלקלה,24)שחזקתן שמתכוונות
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קנג dvilge meai zekld - miyp xtq - lel` f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ממנו. לצאת תצטרך כן ואחרי לזר מיתת 25)שתינשא של
נאמן 26)הבעל. היבם מות על המעיד הראשון שהעד

השני כשנ  אין ויכחישנו אחר עד יבוא כך אחר ואם יים,
נאמן 27)נאמן. אינו התורה מן בעבירה הפסול כגון

זו. לעדות

.Ê˙BÓ·È ÈzL28˙Ó' ˙¯ÓB‡ BÊ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ¿≈¿»∆»ƒ¿ƒ««»∆∆≈
‰¯eÒ‡ BÊ - 'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ BÊÂ 'ÈÏÚa29ÈtÓ «¿ƒ¿∆∆≈«¿ƒ¬»ƒ¿≈

BÊ ÏL dÏÚa30ÔÈ‡L ;BÊ ÏL dÏÚa ÈtÓ ‰¯eÒ‡ BÊÂ , «¿»∆¿¬»ƒ¿≈«¿»∆∆≈
dÓ·È ˙nL dÏ „ÈÚ‰Ï ˙Ó‡ dzÓ·È31BÓk , ¿ƒ¿»∆¡∆∆¿»ƒ»∆≈¿»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אחים.28) שני לזר.29)נשי יבמה 30)להינשא שהוא
לו. שתחלוץ בפנינו ואינו לו, חי.31)וזקוקה הוא ושמא

.ÁdÏ LiL BÊ - dÏÚa ˙nL „Ú Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰È‰»»¿««≈∆≈∆≈«¿»∆≈»
d¯eq‡a ˙„ÓBÚ „Ú‰32dÏÚa ÈtÓ ‰¯eÒ‡ dÈ‡L , »≈∆∆¿ƒ»∆≈»¬»ƒ¿≈«¿»

dÓ·È ÈtÓ ‡l‡33È¯‰L ,˙¯zÓ „Ú dÏ ÔÈ‡L BÊÂ ; ∆»ƒ¿≈¿»»¿∆≈»≈À∆∆∆¬≈
˙nL ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‡È‰Â ,dÓ·È ˙nL „Ú‰ „ÈÚ‰≈ƒ»≈∆≈¿»»¿ƒ∆¡∆∆«∆≈

.ÈÏÚa«¿ƒ

לזר.32) אלא 33)להינשא יבמה, מות על עדות שאין
לה. נאמנה אינה והיא יבמתה,

.ËÌÈa BÊÏ ‰È‰34dÏ ÔÈ‡L BÊ - ÌÈa ÔÈ‡ BÊÏÂ »»»»ƒ¿»≈»ƒ∆≈»
‰¯eÒ‡ ÌÈa35˙¯zÓ ÌÈa dÏ LiL BÊÂ ,36Ô‰Ï ‰È‰ . »ƒ¬»¿∆≈»»ƒÀ∆∆»»»∆

Ô‰ÈzLÏ ÌaÈÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‡k ¯Á‡ Ì·È37. »»«≈»¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆

לייבום.34) זקוקה ואינה זיקתה 35)מבעלה, בגלל
לא 36)ליבמה. ולזו ובנים עדים "לזו אמרו: שם ובגמרא

זו  ייבום, זיקת כאן שאין מותרות", שתיהן בנים ולא עדים
חברתה. בעידי וזו בניה, הן,37)מפני בתים משני שהרי
חברתה. את פוטרת אחת ואין

.ÈÔ˙B‡ ÌaiL Ì·i‰ ‰Ê ˙Ó38,¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙B¯eÒ‡ - ≈∆«»»∆ƒ≈»¬¿ƒ»≈¿»
‰lÁza eÈ‰Lk39eL¯b˙Â eÓaÈ˙ .40el‡ È¯‰ - ¿∆»«¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈

.¯ÊÏ ˙B¯zÓÀ»¿»

מיתת 38) (מצד זקוקות שתיהן נמצאו בנים, הניח ולא
הם. חיים שמא הים, שבמדינת ליבמיהן לפני 39)היבם)

שמת  להעיד חברתה כלפי נאמנת האחת שאין הייבום,
בנים,40)יבמה. והניח יבמן מת אם הדין והוא מיבמן.

לייבום. עוד זקוקות שאין

.‡È'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ
‡Op˙Â41ÌaÈ˙z B‡42˙Ó ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰Ó·È‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ»≈ƒ¿«≈≈«¿»»∆¡∆∆«≈

Â‡Ï ¯eq‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÊÏ ‡OpzL ÈÓ·È43‡nL , ¿»ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ«∆»
‰ÈÈÚa Ï˜ ‰È‰È44˙Ó' ¯ÓBÏ ÔÓ‡ Ì·i‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«¿≈∆»¿≈≈«»»∆¡»«≈

 ÂÈÈÚ ‡nL ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈiL 'ÈÁ‡da Ô˙45ÔÈ‡Â . »ƒ∆¿«≈∆ƒ¿∆»≈»»«»¿≈
,d˙È·Ï ÒkzL 'È˙BÁ‡ ‰˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈»¬ƒ∆ƒ»≈¿≈»
˙‡ ‡OiL 'ÈzL‡ ‰˙Ó' ¯ÓBÏ ÔÓ‡ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆¡»«≈»ƒ¿ƒ∆ƒ»∆
¯Á‡Â d˙BÁ‡ ‰˙nL ÌÈ„Ú ÈL e„ÈÚiL „Ú ,d˙BÁ‡¬»«∆»ƒ¿≈≈ƒ∆≈»¬»¿««
ÌeMÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú eÈÓ‡‰ ‡lL ;d˙È·Ï Òkz Ck»ƒ»≈¿≈»∆…∆¡ƒ≈∆»∆»ƒ

‰e‚Ú ˙¯z‰46e¯‡aL BÓk ,47. «»«¬»¿∆≈«¿

בנים,41) לו שיש כגון לייבום, זקוקה שאינה באופן לזר,
אחים. לו אין ליבם.42)או זקוקה האמור 43)כשהיא

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ולא 44)בתורה:
בעלי, מת לאומרת בניגוד יבמה, מת אם היטב תדקדק
ובניה  דין, בית מיתת וענשו איש" "אשת איסור שהוא

ממזרים. האשה 45)מהשני את שאסר חכם אפילו שהרי
בה. נתן עיניו שמא יישאנה, לא זה הרי בנדר, בעלה על

נקבל 46) לא אם בעולם, איש לשום להינשא יכולה שאינה
לישא  יכול גיסה וכן לאחרים, להינשא יכולה זו אבל עדותו.

אחרת. עגונות".47)לו ישראל בנות תשארנה "שלא

.·ÈCÎÈÙÏ48dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰ ,49dÓ·ÈÂ ¿ƒ»»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ»»
˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈
- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L B‡ ,'ÈÓ·È¿»ƒ∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡ BÊ È¯‰50dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈≈»∆¡∆∆¬»ƒ»¿»ƒ«¿»
„·Ïa51Ìi‰ ˙È„Óa Ì·È ÈÏ Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«ƒ»»ƒ¿ƒ««»
'˙ÓÂ52'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÓ·È ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa , »≈≈∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

'ÈÏ ÔzpL Ì·i‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡L ÔÈa≈∆»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«»»∆ƒ«ƒ
˙Ó‡ BÊ È¯‰ -53¯Ò‡L ‰t‰L ;54‰t‰ ‡e‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L55. ∆ƒƒ

יבמי".48) "מת לומר: נאמנת ואינה ואין 49)הואיל
ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי בנים להינשא 50)לבעלה

ליבום. זקוקה בחזקת היא והרי כאן 51)לזר, היה ולא
לזר. היתר בחזקת היא והרי חמותי 52)יבם, שילדה

בן. הים לזר.53)במדינת לי 54)להינשא ניתן שאמרה
לייבום. זקוקה עצמה והחזיקה מת 55)יבם אמרה שהרי

יבמי.

.‚È,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ««»
- 'Èa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿ƒ

˙Ó‡56¯ÊÏ ¯z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È¯‰L ;57˙Úa ∆¡∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈¿»¿≈
‰ÎÏ‰L58- 'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Èa ˙Ó' ‰¯Ó‡ . ∆»¿»»¿»≈¿ƒ¿««»≈«¿ƒ

aÈ˙‰Ï ˙Ó‡ dÈ‡Ì59‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁÂ .60, ≈»∆¡∆∆¿ƒ¿«≈¿¿ƒƒ¿»∆»
˙ˆÏBÁÂ61.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

לזר.56) בן 57)להינשא להם יש שהרי הבעל. ימות אם
לייבום. זקוקה עכשיו 58)ואינה וגם בן. לה היה שהרי

מחזקתה. עצמה מוציאה בחזקת 59)אינה הייתה שהרי
אהבתה  מחמת שמא לחוש ויש לו, זקוקה ואינה לזר מותרת

משקרת. היא שהרי 60)אליו לזר, להתירה לא להחמיר,
איסור  חתיכת עצמה ועשתה לייבום, היא זקוקה לדבריה

לזר. לזר.61)להינשא מותרת שתהיה כדי

.„È„·Ïa dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰62Ôz' ‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«
'ÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙ÓÂ Ìi‰ ˙È„Óa Ôa ÈÏ63- ƒ≈ƒ¿ƒ««»»≈¿««»≈«¿ƒ

dÓ·ÈÏ ¯z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È¯‰L ;˙ÓaÈ˙Óe ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈ƒ»»
Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰¯Ó‡ .‰ÎÏ‰L ˙Úa¿≈∆»¿»»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«≈

'ÈÏ ÔzpL64Ìeai‰ ÔÓ dÓˆÚ ¯ËÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡ - ∆ƒ«ƒ≈»∆¡∆∆ƒ¿…«¿»ƒ«ƒ
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓe65‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁÂ .66‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ , ƒ«¬ƒ»¿¿ƒƒ¿»∆»¿∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

לו.62) זקוקה בחזקת היא והרי יבם לה נמצאת 63)ויש
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ליבם. זקוקה לייבום.64)שהיא עוד זקוקה ואינה
זקוקה.65) הוחזקה עשתה 66)שהרי שהרי להתייבם, לא

היבם. על איסור חתיכת עצמה

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67‰p‰kÏ ‰ÏeÒt ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»«¿À»
‰lÁzÓ68‰ÏÏÁ B‡ ‰Le¯‚ ‰˙È‰L ÔB‚k ,69B‡ , ƒ¿ƒ»¿∆»¿»¿»¬»»
‰¯Ó‡L'˙nLk eÈÈ‰ ‰¯ÚÓa'70ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»¿»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈¬»ƒ≈

ÌÈ„Ú e‡B·ÈÂ ıÏÁz ‡nL .˙ˆÏBÁ dÈ‡ - Ôk ¯·c‰«»»≈≈»∆∆∆»«¬…¿»≈ƒ
‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰Â ‰¯Ó‡L BÓk ¯·c‰L e„ÈÚÈÂ71, ¿»ƒ∆«»»¿∆»¿»¿«««≈¿ƒ»

‰‡¯ÈÂ ,Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â ,ÌeÏk dÈ‡ BÊ ‰ˆÈÏÁ ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¬ƒ»≈»¿¿ƒ»≈¿…≈¿ƒ¿∆
‰n„ÈÂ Ô‰kÏ ˙‡OÂ ‰ˆÏÁL d˙B‡ ‰‡B¯‰»∆»∆»¿»¿ƒ»«…≈ƒ«∆
ÌÈ„Úa Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰p‰kÏ ˙¯zÓ ‰ˆeÏÁ‰L∆«¬»À∆∆«¿À»¿≈≈«»≈ƒ
¯‡Mz ‡l‡ ,ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz ‡Ï CÎÈÙÏ .e‡aL∆»¿ƒ»…«¬…¿…ƒ¿«≈∆»ƒ»≈

.ÌÈ„Ú e‡B·iL „Ú ‰‡ˆiLk ‰˜e˜Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿»¿∆»¿»«∆»≈ƒ

דבריה.67) סמך על חולצת שנישאה 68)שהיא טרם
זה. שאמה 69)לבעלה כגון כהונה, מאיסור שנולדה

ואסורה  חללה בתם הרי הכהן, לאביה ונישאה גרושה הייתה
לכהן. מת 70)להינשא מי ולהעיד לבוא עמנו איש ואין

הבן. או האב זקוקה 71)תחילה ואינה הבן, שמת לפני
ליבם.

.ÊËd˙¯ˆÂ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡ ÔÎÂ72,Ìi‰ ˙È„ÓÏ ¿≈ƒ»∆»««¿»¿»»»ƒ¿ƒ««»
dÏ e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e73‡Ï BÊ È¯‰ - 'CÈÏÚa ˙Ó' »¿«ƒ¿»¿»≈«¬ƒ¬≈…

‰„ÏÈ Ì‡ Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz«¬…¿…ƒ¿«≈¿»«∆ƒ»«ƒ»¿»
d˙¯ˆ74‰ÚLz ¯Á‡ ıÏÁz ‡Ï ‰nÏÂ .‰„ÏÈ ‡Ï B‡ »»»…»¿»¿»»…«¬…««ƒ¿»

ÌÈL„Á75Ïk ÏÚ ¯ÊÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ÏÚa‰ ˙˙ÈnÓ √»ƒƒƒ««««¿ƒ¿∆À∆∆¿»«»
ÌÈt76d˙¯ˆ ‰„ÏÈ Ì‡L ,77Ì‡Â ,BÊ ‰¯ËÙ È¯‰ - »ƒ∆ƒ»¿»»»»¬≈ƒ¿¿»¿ƒ

¯Á‡ Ú„eÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰ˆÏÁ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈∆¿¿»¿≈»∆»ƒ»«««
˙‡Ê ˙‡ˆÓÂ ,‡Ói˜ ÏL „ÏÂ d˙¯ˆ ‰„ÏiL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆»¿»»»»»»∆«»»¿ƒ¿≈…

‰ˆeÏÁ dÈ‡L78,‰ˆÏÁpL ¯Á‡ Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ∆≈»¬»¿ƒ»≈¿…≈««∆∆¿¿»
‰ˆeÏÁ‰L e‡aL ÌÈ„Úa Ú„È ‡lL ‰‡B¯‰ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»∆∆…»«»≈ƒ∆»∆«¬»
ÏÚ ‰p‰kÏ ˙‡O d˙B‡ ‰‡¯L „ÈÚÈÂ ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿…≈¿»ƒ∆»»»ƒ≈«¿À»«
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¬»«¿À»

d˙lÁzÓ79‡Op˙Â ‰ÚLz ¯Á‡Ï ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈∆∆¿««ƒ¿»¿ƒ»≈
- ˙nLk dÏÚa ÌÚ ‰˙È‰L ‰¯v‰ BÊ Ï·‡ .¯ÊÏ¿»¬»«»»∆»¿»ƒ«¿»¿∆≈

˙BÓ·È‰ ¯‡Lk ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓz80B‡ ıÏÁ˙Â «¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿«¬…
˙¯Á‡‰ ‰È„naL d˙¯ˆÏ LeÁz ‡ÏÂ ,ÌaÈ˙z81, ƒ¿«≈¿…»¿»»»∆«¿ƒ»»«∆∆

‰È„na dnÚ dÏÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰82. ƒ¿…»»«¿»ƒ»«¿ƒ»

לזו.72) זו צרות שהן נשים, שתי לו לזו 73)שהיו
כאן. הוולד 74)שנשארה כי לזר, תינשא ואז מבעלה.

הייבום. מן אינה 75)פוטרה חדשים תשעה בתוך כי
קיימא, של הוולד ואין מעוברת צרתה שמא לחלוץ, יכולה

חליצה, אינה מעוברת עצמה וחליצת כשהחולצת אפילו
מעוברת. צרתה אלא מעוברת צדדים.76)אינה

העיבור.77) חדשי תשעת שלא 78)לאחר חלצה שהרי
לו.79)לצורך. כשנישאה חללה או גרושה שהייתה

יום 80) תשעים לאחר אלא מתייבמות או חולצות שאינן
לא. אם הן מעוברות אם לדעת הבעל, מיתת מיום

היא.81) מעוברת שמא  כאן לא 82)שנשארה כן אם
ממנו. נתעברה

.ÊÈdÏÚa ˙nL ‰M‡‰83˙È„Óa ˙BÓÁ dÏ ‰˙È‰Â »ƒ»∆≈«¿»¿»¿»»»ƒ¿ƒ«
nL ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìi‰Ôz ¯·Îe d˙BÓÁ ‰„ÏÈ ‡ «»≈»∆∆∆»»¿»¬»¿»ƒ«

˙¯Á‡ ‰È„Óa Ì·È dÏ84‡l‡ ;‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡lL , »»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆…»¿¿»»∆∆»
˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â ,d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÈÓÚ85‡e‰Â . «¬ƒ»«∆¿»»«¬≈ƒÀ∆∆¿

˙¯Á‡ ‰È„Óa Ôa BÏ ‰È‰Â dÏÚa ˙nL ‰M‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿ƒ»∆≈«¿»¿»»≈ƒ¿ƒ»«∆∆
Ôa‰ ˙Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;¯ÊÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -86, ¬≈À∆∆¿»¿≈¿ƒ∆»≈«≈

d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÓÚ‰ ‡l‡87. ∆»«¬≈»«∆¿»»

אח.83) לו היה ולא בנים הניח לו.84)ולא וזקוקה
לזר.85) והעמידהו 86)להינשא חוששים", לא מת "שמא

חי. שהוא חזקתו היתר 87)על בחזקת שהייתה הקודמת,
לזר.

.ÁÈ‡ÏÂ ,˙LLBÁ BÊ È¯‰ - ˙¯aÚÓ d˙BÓÁ ˙‡ˆÈ»»¬»¿À∆∆¬≈∆∆¿…
,d˙BÓÁ ¯eaÚ ÛBÒ ‰È‰ ‰Ó Ú„zL „Ú ¯ÊÏ ‡Opzƒ»≈¿»«∆≈«∆»»ƒ¬»

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ Ì·È dÏ „ÏB ‡nL88. ∆»«»»»…∆ƒ««««

לכתוב 88) ודקדק ממנו. שתחלוץ עד לו זקוקה היא והרי
הבעל  מיתת לאחר היבם נולד שאילו הבעל", מיתת "קודם
היה  שלא אחיו "אשת היא שהרי ליבום, לו זקוקה אינה

בעולמו".

.ËÈe‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ d·e dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»¿»ƒ¿ƒ««»»
Ca ˙Ó Ck ¯Á‡Â CÈÏÚa ˙Ó :dÏ e¯Ó‡Â89,˙‡OÂ , ¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿≈¿ƒ»

ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ ÛelÁL Ú„B Ck ¯Á‡Â90„Ïe‰Â ,‡ˆz - ¿««»«∆ƒ»«¿»ƒ≈≈¿«»»
¯Lk91,CÈÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â Ca ˙Ó :dÏ e¯Ó‡ . »≈»¿»≈¿≈¿««»≈«¬ƒ

ÛelÁ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰ÓaÈ˙Â92- ¿ƒ¿«¿»¿««»«∆»«¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰ ÈÙÏ „ÏBpL „Ïe‰Â ,‡ˆz93¯Á‡Ï B‡ ≈≈¿«»»∆«ƒ¿≈«¿»¿««

¯ÊÓÓ ‰ÚeÓM‰94. «¿»«¿≈

לזר.89) מותרת היא  בעלה,90)והרי לפני מת  שבנה
לזר. ואסורה ליבם היא לזר 91)וזקוקה יבמה בנישואי כי

איסור  מחייבי אלא ממזר ואין בלבד לאו איסור אלא אין
שלא 92)כרת. אח אשת ואיסור ליבמה, אסורה זו נמצאת

כרת. בעונש הוא מצוה האחרונה,93)במקום ההודעה
ואנוסה. שוגגת שהייתה פי על יש 94)אף היא הלכה כי

כריתות. מחייבי ממזר

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה,1) מעכב ומה וסדרה חליצה מצות דיני רבינו בו ביאר

"אינה  בין מה הרקיקה, דיני וצורתו, הנעל דיני חולצים, ומי
נוסח  חליצה, גט נוסח פסולה", "חליצה לבין חליצה"

אשה. כל וכתובת יבמין כתובת

.‡Ì·i‰ ¯Á‡ ˙ÎÏB‰ ‰Ó·È‰ ?‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«¬ƒ»«¿»»∆∆«««»»
ÌL ‡e‰L ÌB˜na2BÏ ÔÈ‡¯B˜ Ô‰Â ,ÔÈicÏ ‰‡·e , «»∆»»»««»ƒ¿≈¿ƒ

‰·BË ‰ˆÚ Ì‡ .dÏÂ BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈»«∆∆»»ƒ≈»»
ÌaÈÏ3ÌaÈÏ Ô˙B‡ ÔÈˆÚBÈ -4,ıÏÁÏ ‰·BË ‰ˆÚ Ì‡Â ; ¿«≈¬ƒ»¿«≈¿ƒ≈»»«¬…

‡e‰Â ‰˜Ê ‡È‰ B‡ Ô˜Ê ‡e‰Â ‰cÏÈ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔB‚k¿∆»¿»ƒ«¿»¿»≈ƒ¿≈»¿
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈˆÚBÈ - „ÏÈ5. ∆∆¬ƒ«¬…

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



קנה dvilge meai zekld - miyp xtq - lel` f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ח):2) כה, (דברים שנאמר ביתֿדין, שם ויש דירתו, במקום
לא:). (סנהדרין עירה זקני ולא - עירו" זקני לו "וקראו

לזה.3) זה מתאימים אותו 4)ששניהם התימנים: ובכת"י
ברצונו]. תלוי שהכל נכון, "אומרים 5)[וכן ב: קא, יבמות

אצל  כלך זקנה, אצל לך מה ילדה; אצל לך מה לו:
ביתך". לתוך קטטה תכניס ואל שכמותך,

.·ÌB˜Ó Úa˜Ï ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe6¯Á‡Â ,Ba e·LiL ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…«»∆≈¿¿««
BzÓ·È ‰˙ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;Ì‰ÈÙa ÌL ıÏÁz Ck»«¬…»ƒ¿≈∆∆∆¡«¿»¿»¿ƒ¿

‰¯ÚM‰7e„ÚB ‡Ï .'B‚Â ÌÈ˜f‰ Ï‡8eÚ·˜ ‡ÏÂ ««¿»∆«¿≈ƒ¿…¬¿…»¿
‰¯˜ e¯˜ ‡l‡ ÌB˜Ó9˙‡¯˜Â ,10ÙÏ ‡e‰Â ‡È‰Ô‰È »∆»ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆

‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁÂ11. ¿»¿¬ƒ»»¿≈»

ס"ד),6) קסט, סי' (אהע"ז לחלוץ פלוני למקום נלך לומר,
קופצים  לה ויזדמנו מיבמה שנפטרה הדבר לפרסם כדי
ו'בית  (רש"י לכהן תינשא ולא חלוצה ושהיא אותה, לישא
ה). ס"ק שם שמואל' ו'בית שם, ביבמות להמאירי' הבחירה

שם).7) (רש"י לכך המזומן מקום משמע, "השערה"
שם.8) לילך מתחילה ביניהם נדברו הכתוב 9)לא כלשון

הדבר  נזדמן כלומר נקריתי", "נקרא ו) א, (שמואלֿב
שם. באו ביתֿהדין שחברי התימנים:10)במקרה ובכת"י

הדיינים 11)ונקרית. "צריכים אלא: (שם) אמרו שלא
(הגר"א  לכתחילה רק משמעה "צריך" ולשון לקבוע",

שם). באהע"ז

.‚‡e‰L „Ú ,˙B¯˜Ï Ì·i‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆
ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡È‰Â12'‰·‡ ‡Ï' ˙B¯˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿…»»

‡lL È„k ,'ÈÓaÈ' ¯Ó‡z Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»««¿««»…««¿ƒ¿≈∆…
ÈÓaÈ ‰·‡ ‰È¯·c ÚÓLÓ ‰È‰È13. ƒ¿∆«¿«¿»∆»»»«¿ƒ

יבמי 12) "מאן תחילה קוראה היא הוא: כך חליצה שסדר
הוא  ואח"כ יבמי" אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים

ה"ט. להלן לקחתה", חפצתי "לא תפסיק 13)אומר שאם
ממאן, אינו - לא! משמע: יהיה - "אבה" לתיבה לא, בין

לק  היבם על וכן וברש"י). קז: (יבמות יבמי אבה - רוא אלא
דבריו: משמע יהא שלא חפצתי" "לא אחת: בנשימה

לקחתה. חפצתי

.„‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯˜Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ∆…
Ï·‡ ;‰Ê ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÓÈLa ‰‡¯»̃¿»ƒ¿ƒ»««≈«¿ƒƒ«∆¬»

Ú„zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó - ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡14. ƒ≈»¿»«¿ƒƒ»«∆≈«

הראוי 14) "כל קד:): (יבמות הידוע הכלל ע"פ שם, הרי"ף
וכל  בו, מעכבת בילה אין - במנחה) השמן (בלילת לבילה
מעשה  הל' השווה מעכבת", בילה - לבילה ראוי שאין

ה"ו. פי"ז, הקרבנות

.‰‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia ‰ˆÈÏÁ‰Â15‰LÏL ÈÙ·e , ¿«¬ƒ»«¿…««¿»ƒ¿≈¿»
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BiL16- ¯b ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ Ì‡Â . ∆¿ƒ¿«¿¿ƒ∆»ƒ«¿»≈

‡Ï - ˙ÈÏ‡¯OÈ Bn‡Â ¯b ÂÈ·‡ ‰È‰ elÙ‡Â .ÏeÒt»«¬ƒ»»»ƒ≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ…
Ï‡¯OiÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰È‰iL „Ú ,ıÏÁz17d˙ÂˆÓe .18 «¬…«∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»»

¯·c‰ ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰MÓÁa19elÙ‡ - ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . «¬ƒ»¿≈¿«¿≈«»»¿»«¿«ƒ¬ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰20. »«≈»»∆

'דין'15) שהחליצה מפני אלעזר. רבי כדעת - א קד, יבמות
ביום, אלא אינה דין והתחלת כתובתה, גובה פיה ועל היא,

הט"ז. להלן וראה ב. לד, בסנהדרין היבם 16)כמבואר את
אלא  זה ואין קא.). (יבמות הדיוטות הם ואפילו והיבמה,
יודעים  אינם אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה,

הט"ו). (להלן (דברים 17)להקרות שנאמר א. קב, שם
מכל  ישראל שיהא משמע - בישראל" שמו "ונקרא י): כה,

(רש"י). שהיא 19)לכתחילה.18)צדדים ב. קא, שם
ויקפצו  אנשים שיבואו וגם לכהן, תינשא ולא חלוצה

) ואפילו 20)רש"י).לישאנה להקרות, יודעים שאינם
צריכים  אינם הם הרי כי שיידעו, צורך אין לכתחילה

יד. הערה למעלה וראה להקרות.

.ÂÏÚÓ BÏ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk21LiL ¯BÚ ÏL ≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈
·˜Ú BÏ22ÔzLÙa ¯eÙz BÈ‡Â23ÔÈÓia BL·BÏÂ ,24, »≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ

BÏ‚¯ ÏÚ ÂÈ˙BÚeˆ¯ ¯LB˜Â25‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,26 ¿≈¿»««¿¿≈»ƒ
L„w‰ ÔBLÏa ‰Ó·ÈÏ ÔÈ¯˜Óe ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa27Ô‡Ó : ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈

ÈzˆÙÁ ‡Ï :Ì·iÏ ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ,'B‚Â ÈÓ·È¿»ƒ¿¿««»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ
ı¯‡a BÏ‚¯ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï28˙·LBÈ ‡È‰Â ,29 ¿«¿»¿≈«¿»»∆¿ƒ∆∆

ÏÚn‰ ˙BÚeˆ¯ ˙¯zÓe ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe30 ∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ«∆∆¿«ƒ¿»
ı¯‡Ï B˙B‡ ˙ÎÏLÓe ÏÚn‰ ˙ˆÏBÁÂ BÏ‚¯ ÏÚÓ31. ≈««¿¿∆∆«ƒ¿»«¿∆∆»»∆

·˜Ú‰ ·¯ ËÓMiMÓe32¯ÊÏ ‰Ó·È‰ ‰¯z‰33. ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»«¿»»¿»

ישנה 21) (קב.) ובגמרא "סנדל", תנן - א קא, שם במשנה
רבינו  - בסנדל אלא במנעל לכתחילה לחלוץ שאין סברא
(כסףֿ לכתחילה במנעל שחולצין האומר כדעת פוסק

הנעל.22)משנה). בסוליית המעובה האחורי החלק הוא
כפרש"י 23) קב: (יבמות עור של דקות ברצועות אלא

יוסף'), ב'נמוקי הובא ר"ח. פירש וכן השניה, בלשון
על  המגין עור של אלא נעל ואין נעלו", "וחלצה שנאמר:
עור  והוא תחש" "ואנעלך י) טז, (יחזקאל ככתוב הרגל,
תערובת  מבלי בלבד עור של כולו שיהא וצריך התחש,

יוסף'). ('נמוקי אחר למדו 24)ממין הימנית. רגלו על
"רגלו  בו שנאמר ממצורע, "רגל" "רגל" 'גזירהֿשוה'
הי"ז. להלן וראה אלעזר). דר' לרבנן קד. (יבמות הימנית"

מן 25) למטה השוק, על קשר שאם השוק, מן למטה
הט"ו). (להלן בדיעבד אלא כשרה אינה הארכובה,

שאין 26) מלמד - ואמר" "ועמד ח): כה, (דברים שנאמר
ואמירתה  כיֿתצא) ('ספרי', בעמידה אלא דבריו אומר

הן. שוות ל 27)ואמירתו והערה ה"ח להלן ד.ראה
קג.).28) (יבמות הקרקע על ברגלו יבמות 29)דורך ראה

יושב". בין עומד "בין א: א.30)קג, קב, שם
המנעל,31) את לעצמה לקחת בזה כוונתה שאין להראות

צורך  כל לה ואין בלבד, חליצה מצות לשם כוונתה כל אלא
מפורשים  רבינו דברי אולם, קסט). סי' באהע"ז (ב"ח בנעל

הקבלה. ע"פ והטעם קפ, דף חוקת פרשת של 32)בזוהר
היבם. א.33)רגל קב, יבמות

.Ê˜¯ ÂÈt „‚k ı¯‡a ˙˜¯BÈÂ ˙„ÓBÚ Ck ¯Á‡Â¿««»∆∆¿∆∆»»∆¿∆∆»»…
ÔÈicÏ ‰‡¯p‰34Ô‰ÈL eÈ‰iL ,‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆnL . «ƒ¿∆««»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ»∆ƒ¿¿≈∆

‰˜È˜¯ ˙ÚL·e ‰‡È¯˜ ˙ÚLa ÔÈ„ÓBÚ35ÔÈÎÈ¯ˆe , ¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒƒ
‰ÈtÓ ‡ˆBi‰ ˜¯‰ ˙B‡¯Ï ÔÈic‰36ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â . ««»ƒƒ¿»…«≈ƒƒ»¿««»«¿ƒ
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,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :dÏ»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜Â¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

וראה 34) וירקה", . . הזקנים "לעיני שנאמר ב: קו, שם
הכ"ג. לעיני 35)להלן להיות צריכה והרקיקה הואיל

בעמידה. אלא 'דין' ואין כ'דין' היא הרי הדיינים,
ב.36) קו, יבמות

.ÁL„w‰ ÔBLÏa Ïk‰37ÔBLla - ‰Îk :¯Ó‡pL , «…ƒ¿«…∆∆∆¡«»»«»
‰f‰38‰È¯Á‡ ÌÈBÚ ÌL ÔÈ·LBi‰ ÏÎÂ .39ıeÏÁ' «∆¿»«¿ƒ»ƒ«¬∆»¬

L ‰Ó·È‰ Ôek˙zL CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓÚt LÏL 'ÏÚp‰ıÏÁz «»«»¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¿»»∆«¬…
el‡ ÌÈOÚÓ eOÚÈÂ .dÏ ıÏÁiL ‡e‰ Ôek˙ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«≈∆«¬…»¿«¬«¬ƒ≈

ÔÓLÏ40ıÏBÁ BÈ‡ ‡Óeq‰Â .41‰˜¯ÈÂ :¯Ó‡pL ; ƒ¿»¿«»≈≈∆∆¡«¿»¿»
˜¯‰ ‰‡B¯ ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa42. ¿»»¿≈∆∆»…

זה 37) ומשפט הלכה, התחלת כאן אין התימנים, בכת"י
"שלוש  בתיבות: ומסתיימת הקודמת, להלכה מחובר

(סוטה 38)פעמים". תאמר זו כלשון - "ככה" משמעות
וברש"י). העומדים 39)לב. כל על "מצוה ב: קו, יבמות

ומפרש  קסט, סי' אהע"ז 'טור' שם, (הנמצאים שם
לומר  עומדים) ובין יושבים בין שם: יוםֿטוב' ה'תוספות
רבי  לפני יושבים "היינו שם: בגמרא וראה הנעל". חלוץ
הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ כולכם ענו לנו: ואמר . . טרפון.
דבריו  (הובאו גדולות' 'הלכות בעל וכתב הנעל". חלוץ
אמר  שכך נעלו? חולצת מה "מפני מיימוניות'): ב'הגהות
בגופך  רשע! לייבם: ירצה שלא ליבם אמור למשה: הקב"ה
תחלוץ  לפיכך ומאנת, ייבום] [מצות לקיים יכול היית
מטיפה  יחפים, להיות שדרכם וכמנודה, כאבל מנעלך
וירקה  לכך - לאחיך זרע לקיים יכול היית שבגופך סרוחה
כאבל; - הנעל חלוץ עונים: והדיינים סרוחה, טיפה בפניו
במצוה". כמורד - הנעל חלוץ כמנודה; - הנעל חלוץ

קב:).40) (יבמות חליצה מצות אבל 41)לשם לכתחילה,
ולהלן  א קג, ביבמות כמבואר כשרה, חליצתו בדיעבד
כמבואר  כשרה, חליצתו - כלל רקקה לא אפילו שהרי הט"ו,

הי"ב. שם,42)בסמוך ביבמות ה'תוספות' דברי השווה
אחים  לו אין אם הראב"ד, ולדעת החולצת. דיבורֿהמתחיל
כשר  מעיניו, באחת וסומא לכתחילה. אפילו הסומא חולץ -
מפי  הרוק לראות יכול שהרי לכתחילה, אפילו לחלוץ
מח). קסט, סי' באהע"ז וכן קא: יבמות ('תוספות' היבמה

.Ë‡È‰ ‰‡¯B˜ :‡e‰ Ck ‰ˆÈÏÁ‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¬ƒ»»¿»ƒ
‡Ï ,Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓ·È Ô‡Ó :‰lÁz¿ƒ»≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…
ÈzˆÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ¯Á‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡»»«¿ƒ¿««»≈…»«¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,˜¯z Ck ¯Á‡Â ,ıÏÁz Ck ¯Á‡Â ,dzÁ˜Ï¿«¿»¿««»«¬…¿««»»…¿««»

‡¯˜z43˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk : ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈
Â ,ÂÈÁ‡.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜ »ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

ב.43) קו, יבמות

.È‡Ï ‰lÁza ‰‡¯˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,·kÚÓ ¯„q‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¿«≈∆»ƒ…»¿»«¿ƒ»…
B‡ ,‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰˜˜¯L B‡ ,‡e‰ ‡ÏÂ ‡È‰ƒ¿…∆»¿»¿««»»¿»

‰‡¯wL44‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ Ck ¯Á‡Â45. ∆»¿»¿««»»¿»¬ƒ»»¿≈»

הוא.44) ולא קוראה היא שרק לאיש", יעשה "ככה
שם.45)

.‡È˜¯˙Â ¯ÊÁz ‡Ï ‰nÏÂ46?¯„q‰ ÏÚ47‡nL ¿»»…«¬…¿»…««≈∆∆»
dc·Ï ‰˜È˜¯ :e¯Ó‡È48ÔÓ ˙ÏÒBt dÈ‡Â ÌeÏk dÈ‡ …¿¿ƒ»¿«»≈»¿¿≈»∆∆ƒ

ÔÈÁ‡‰49. »«ƒ

החליצה.46) לפני כשרקקה החליצה, שהוא:47)אחרי
רקיקה. כך ואחר כשיראו 48)חליצה הראשונה,

שנית. לירוק אותה בעוד 49)שמצריכים להם, להתייבם
הי"ד  בסמוך כמבואר מלהתייבם, פסלתה בלבד שהרקיקה

קה.). (יבמות

.·Èd˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰‡¯˜ ‡ÏÂ ,„·Ïa ‰ˆÏÁ»¿»ƒ¿«¿…»¿»¿…»¿»¬ƒ»»
‰¯Lk50‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰ˆÏÁL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈»ƒ«∆»¿»¿»¿»¿…

d˙ˆÈÏÁL ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁL B‡ ,‰˜˜»̄¿»∆»¿»¿»¿»¿…»¿»∆¬ƒ»»
‰¯Lk51. ¿≈»

(דברים 50) שנאמר ואע"פ עקיבא, רבי כדעת א. קה, יבמות
אין  - דוקא משמעו ו"ככה" לאיש", יעשה "ככה ט): כה,
דבר  על אלא הכתוב הקפיד לא כי מעכב, הרקיקה מעשה
מעשה  עושה שהיבמה החליצה זוהי באיש" "מעשה שהוא
באיש  מעשה אינה הרקיקה אבל (היבם), איש של בגופו

וברש"י). קד: א.51)(שם קד, שם

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52,¯a„Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈
˙B¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L53- Ìl‡ B‡ ˙Ól‡ Ï·‡ ; ∆¬≈≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆∆ƒ≈

ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡54‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁ Ì‡Â ,55ÔÈ‡Â . ≈»¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»
ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙L¯ÁÂ L¯Ák56ÈÙÏ , ¿≈≈¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙L¯Á‰ B‡ L¯Á‰L57. ∆«≈≈«≈∆∆≈»¿≈««

מעכבת.52) הקריאה אין 53)שאין לדבר, הראוי וכל
בו. מעכב לקרות.54)הדיבור ראויים שם 55)שאינם

ב. ה"ט.56)קד, פי"א  יבמות הם 57)תוספתא , והרי
כלום" קטן חליצת "אין קה:): (יבמות בו שאמרו כקטן
לבין  פסולה" "חליצה בין יש והבדל ה"ו). פ"ו להלן (וראה
קרובותיה  עליו נאסרו - שבראשונה כלום", עשה "לא
היא  הרי - בשניה ואילו וכו'. לאחים להתייבם ונאסרה
עליו  נאסרו לא וכן להתייבם, ומותרת חלצה לא כאילו
הרמב"ן  ולדעת הכ"ו. להלן כמבואר וכו', קרובותיה
- חלצו ואם ואילמת, כאילם וחרשת חרש דין והרשב"א,

סמ"ג. קסט, סי' אהע"ז בשו"ע וכן פסולה, חליצתם

.„ÈB‡ ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡lL ,„·Ïa ‰˜˜»̄¿»ƒ¿«∆…»¿»¿…»¿»
‰ˆÈÏÁk BÊ È¯‰ - ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯L∆»¿»¿»¿»¿…»¿»¬≈«¬ƒ»

‰ÏeÒt58- ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯˜ . ¿»»¿»ƒ»¿…»¿»¿…»¿»
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï59- LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :¯Ó‡pL ; …»»¿∆∆¡«»»≈»∆»ƒ

‡e‰ ,‰˜È˜¯‰Â ‰ˆÈÏÁ‰ ‡e‰L ,‰OÚn‰L∆««¬∆∆«¬ƒ»¿»¿ƒ»
ÏÈÚBnL60dÈ‡Â ˙·kÚÓ dÈ‡ ‰‡È¯w‰ Ï·‡ , ∆ƒ¬»«¿ƒ»≈»¿«∆∆¿≈»

˙ÏÚBÓ61. ∆∆

הוא:58) הסדר שהלא להם, מלהתייבם האחים על ונפסלה
שבוודאי  יחשבו - רקקה שזו ומכיון רקיקה, ואח"כ חליצה
חלוצה  יאמרו: להתייבם, נתירה ואם מקודם. חלצה כבר
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קנג  ובהערה הכ"ח, להלן וראה קה.). (שם לאחים מותרת
להתייבם.59)שם. מועילה 60)ומותרת  החליצה

שאינה  אע"פ בלבד הרקיקה ואילו לזר. להנשא להתיר
האחים. על לפסלה היא מועילה - להתיר מועילה

גזרו 61) שברקיקה שאףֿעלֿפי האחים, על לפסול אפילו
כי  לחוש, אין בלבד בקראה - האחים על לפסלה חכמים
ויאמרו: ה"ט), (למעלה החליצה לפני גם הוא הקריאה סדר
הותרה  ולפיכך חלצה, לא ועדיין חליצתה, לפני קראה זו

שם). (יבמות, להתייבם

.ÂËÔÈ·LBÈ Ì‰Â ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁ62ÏÚ ÔÈhÓ B‡ »¿»¿»¿»¿»¿»¿≈¿ƒÀƒ«
B˜BL ÏÚ ¯eL˜ ÏÚp‰ CB¯O ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ècˆ63ÔÓ ƒ≈∆∆»»¿«««»«ƒ

‰ak¯‡‰64ÈnÚ ‰LÏL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰hÓÏe »«¿À»¿«»∆»¿»ƒ¿≈¿»«≈
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ı¯‡‰65ıÏÁL ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,66 »»∆∆≈»¿ƒ¿«¿¿≈«»∆»«

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ -67. ¬ƒ»¿≈»

בעמידה,62) ולירוק לקרוא צריכה שלכתחילה אע"פ
ה"ז. למעלה קשור 63)כמבואר להיות צריך ולכתחילה

ה"ו. למעלה כמבואר השוק, מן למטה שהיא רגלו, על
הברכים"64) "על והירך. השוק שבין הרגל, פרק היא

בדניאל  וכן רכביא", "על אונקלוס: מתרגם לה) כח, (דברים
קשור  המנעל היה ואם נקשן". לדא דא "וארכבתיה ו) (ה,
הט"ז. בסמוך מבואר דינו הארכובה, מן למעלה

ה"ה).65) (למעלה להקרות שידעו צריך לכתחילה שהרי
ה"ח).66) למעלה (ראה הרוק רואה שאינו אע"פ
דינים 67) כל ומקור לזר. להנשא להתירה ואפילו בדיעבד,

בין  יושב בין עומד "בין שם: שאמרו א. קג, ביבמות אלו,
רקקה  לא אפילו שהרי ורקיקה, לקריאה והואֿהדין מוטה",
הי"ב. למעלה כמבואר כשרה, חליצתה - כלל קראה ולא
נעלו  "וחלצה (שם) הארכובה מן למטה קשור וכשהשרוך
על  שהוא מדבר כלומר - רגלו" מעל אפילו - רגלו מעל
לכתחילה, ואילו הרגל. פרסת מעל שהוא השוק וזהו רגלו,
למעלה  אבל ה"ו). (למעלה השוק מן למטה שיקשור צריך
מעל  אמרה: והתורה דמעל", "מעל נקרא: הארכובה מן
בסמוך  כמבואר פסולה, וחליצתה דמעל" "מעל ולא רגלו,
כשרה". "חליצתה שם: אמרו הסומא, מן והחולצת הט"ז.
הקריאה  אין שהרי כשרה, עמיֿהארץ שלשה בפני וחלצה
כן, מוכח הברייתא מלשון וגם (לחםֿמשנה). כלל מעכבת
שיודעים  בשלשה חליצה "מצות קא.): (שם אמרו שהרי

רוקח'). ('מעשה בלבד לכתחילה משמע להקרות",

.ÊËÈÙa B‡ ÌÈL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰ÏÈla ‰ˆÏÁ»¿»««¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿≈
·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ‰LÏL68ÏeÒÙ B‡69B‡ , ¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»»

‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ ÏÚn‰ ‰È‰L70B‡ , ∆»»«ƒ¿»»¿«¿»ƒ»«¿À»
¯Èz‰L71‡È‰ ‰ËÓLÂ ‡e‰72‡È‰ ‰¯Èz‰L B‡ , ∆ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒƒ»ƒ

‡e‰ ËÓLÂ73‡e‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ‡È‰ ‰ek˙pL B‡ ,74, ¿»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
‡È‰ ‰ek˙ ‡ÏÂ ‡e‰ Ôek˙pL B‡75‰pË˜ ÔÎÂ ,76 ∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿«»

ÏB„‚Ï ‰ˆÏÁL77‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ -78‰ˆÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿»¿»¬ƒ»»¿»¿≈ƒ»¿»
‰ÏÈl·e dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â ,„ÈÁÈ ÈÙa79BÊ È¯‰ - ƒ¿≈»ƒ«¬ƒ≈¿≈»««¿»¬≈

‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ80,eˆÏÁL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á Ï·‡ . ¬ƒ»¿»¬»≈≈∆¿»»∆»¿
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÈÓÏ ıÏBÁ‰ ÏÎÂ81ÔÓe ¿»«≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - Ìeai‰82. «ƒ≈»¬ƒ»

לזה.68) זה קרובים הדיינים שהיו או ליבמה, או ליבם
גר 69) או עיניו, בשתי סומא שהיה כגון ממון, דיני לדון

או  ה"טֿי) פ"ב, סנהדרין (הל' מישראל אמו היתה שלא
קד:). (יבמות ה"א פי"ב, עדות הל' ראה בעבירה. שנפסל

הט"ו.70) לעיל נעלו.71)מבואר שרוכי את 72)את
מרגלו. ה"ו.73)נעלו לעיל ראה א. קב, יבמות

לזר.74) מותרת להיות כדי ראה 75)לחלוץ ב. קב, יבמות
ה"ח. וכמבואר 76)לעיל שנה, שתיםֿעשרה מבת פחותה

ה"א. אישות מהל' פ"ב שלש77ֿ)למעלה לו שמלאו
ה"י. שם כמבואר שערות, והביא שנה יבמות 78)עשרה

מדוע  לבאר יש ועדיין קנב. והערה הכ"ח, להלן ראה ב. קה,
חליצת  ואילו נג) הערה לעיל (עי' פסולה קטנה חליצת
רוקח'). ('מעשה בהי"ג לעיל שכתב כמו כלום, אינה חרשת

היא,79) "דין" חליצה והרי בלילה, דין התחלת שאין אע"פ
ה"ה. לעיל ראה קד.), (שם ידה על כתובתה שגובה

פסולה 80) אלא כדלהלן, חליצה" "אינה בזה אמרו ולא
מלהתייבם, האחים על ופוסלתה שם, כמבואר היא,

הי"ג. לעיל מעוברת 81)וכמבואר היבמה שהיתה כגון
נמצא  קיימא, בן הוולד יהא ושמא שמת, הראשון מבעלה
ופ"ג  ה"כ, פ"א לעיל וכמבוא חליצה, צריכה שאינה

בקרובותיה,82)הט"וֿטז. מותר והוא לכהונה ומותרת
– ב כד, בגיטין שמקורו הכ"ו, להלן המבואר הכלל ע"פ

כלום". קטן חליצת "אין קה:): (יבמות אמרו וכן א. כה,

.ÊÈıÏBÁ BÈ‡ - ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯L Ì·È»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
Ï‡ÓOa83d˙ˆÈÏÁ - BÏ‡ÓO ÏÚÓ ‰ˆÏÁ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒ»¿»≈«¿…¬ƒ»»
‰ÏeÒt84¯BÁ‡Ï ‰n˜Ú BÏ‚¯ ‰˙È‰ .85ÏÚ ‰ÎeÙ‰ B‡ ¿»»¿»«¿¬À»¿»¬»«

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L B‡ ,dcˆ86- ƒ»∆»»¿«≈«»≈∆¿¿«¿»
B·˜Ú ıÚÏ CÈ¯ˆ ıÏBÁ‰L ;ıÏBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈≈∆«≈»ƒƒ¿…¬≈
- Ck BÏ‚¯L ÈÓÏ ‰ˆÏÁ Ì‡Â .ÏBÎÈ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ı¯‡a»»∆¿∆≈»¿ƒ»¿»¿ƒ∆«¿»

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ È¯‰87. ¬≈¬ƒ»»¿»

השמאלית.83) מ'גזירהֿשוה'84)ברגלו א. קד, יבמות
(יבמות  ששנינו ואע"פ כא. והערה ה"ו לעיל ראה דמצורע,
ואם  כשרה", חליצתה ולמטה הארכובה "מן במשנה) קא.
סובר  - למטה? הארכובה מן ימין ברגל יחלוץ לא למה  כן
שהנעל  אלא רגלו, נחתכה כשלא מדברת שהמשנה רבינו,
שם. ה'ירושלמי' כפירוש הארכובה, מן למטה בשוק קשורה
אינו  - הארכובה מן למטה אפילו - רגלו שנחתכה כל אבל
בסמוך. וכמבואר בארץ, עקבו לנעוץ שצריך משום חולץ,
אבל  קג.). שם ב'תוספות' (הובאה גאון נסים רבינו דעת וכן
רגלו  שנחתכה כל הרשב"א, וכן קג.) (שם רש"י לדעת
שוקו, מעל חולצת השוק, ונשארה הארכובה מן למטה
פרסת  מעל שהיא השוק זוהי רגלו", "מעל אמרה: שהתורה

סל"ה. קסט, סי' באהע"ז וראה רגלו 85)הרגל. שכף
('פרישה' למעלה ותחתיתה למטה, גבה ודורך למעלה,

לחת). ערך 'הערוך' ע"פ נח. קסט, סי' ואין 86)לאהע"ז
בארץ. נוגע וכדעת 87)עקבו אמימר כדעת א. קג, יבמות

לנעוץ  שראוי שמי אלא לפסול. שהכוונה והרי"ף, הגאונים
אינם  אלו אבל כשרה, חליצתו - נעץ ולא בארץ עקבו
חליצתו  - לנעוץ ראוי שאינו וכל בארץ, לנעוץ יכולים
שמענו  "לא וקובל: חולק והראב"ד (מגידֿמשנה). פסולה
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החליצה". לפסול מעכבת, בארץ) הרגל (דריכת שהדריסה
אמימר  נתכוין ולא כשרה, אלו מומים בעלי חליצת ולדבריו,
ולא  לכתחילה, הרגל נעיצת להצריך אלא שם) (ביבמות,

בדיעבד. לפסול

.ÁÈ‰lÁzÎÏ ˙ˆÏBÁ - ˙BÎe˙Á ‰È„iL ‰Ó·ÈÂƒ»»∆»∆»¬∆∆¿«¿ƒ»
‰ÈpLa elÙ‡Â88‰ˆÏÁ .d„È· ‰ˆÏÁÂ ¯Ó‡ ‡lL , «¬ƒ¿ƒ∆»∆…∆¡«¿»¿»¿»»»¿»

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - „‚a ÏL ÏÚÓa89‰ˆÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»∆∆∆≈»¬ƒ»¬»ƒ»¿»
·˜Ú BÏ ÔÈ‡L ÏÚÓa90ÔzLÙa ¯eÙ˙ ‰È‰L B‡91B‡ , ¿ƒ¿»∆≈»≈∆»»»¿ƒ¿»
¯ÚO ÏL ÏÚÓ ‰È‰L92·ÈÒ ÏL B‡93ÌÚL ÏL B‡94 ∆»»ƒ¿»∆≈»∆ƒ∆««

ıÚ ÏL B‡95ÏBÎÈ BÈ‡L ÏB„b ÏÚÓ ‰È‰L B‡ , ∆≈∆»»ƒ¿»»∆≈»
B‡ ,BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ BÈ‡L ÔË˜ B‡ Ba Cl‰Ï¿«≈»»∆≈∆∆…«¿

Ìe¯t ÏÚÓ96˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L97 ƒ¿»»∆≈∆…»∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó ÔÈ‡L98. ∆≈¿«≈…»∆∆¬ƒ»»¿»

א.88) קה, ואינו 89)יבמות הרגל, על כלל מגין שאינו
כה.). וגיטין קג. (שם "נעל" וכתב 90)בכלל א. קא, שם

הרגל  המעכב דבר כל נקרא - עקב (שם): יוסף' ה'נמוקי
חוץ  יוצאת הרגל לנעל, עקב אין שאם לפי הנעל, בתוך
ס"ק  קסט סי' אהע"ז שמואל' ב'בית דבריו הובאו וכן לנעל,

ה"ו.91)יט. לעיל ראה  ב. קב, עזים 92)שם של  נוצה
שם). מהם 93)(רש"י שעושים מצמחים דקים חוטים

פכ"ב). ויקרא רבה, מדרש ע"פ ('הערוך', חבלים
ממנה 94) שמכינים השעם" "אלון של הרכה הקליפה

לבקבוקים. (רש"י 95)פקקים ומגינים הם קשים אלה כל
עור. שאינם לחליצה, פסולים זאת ובכל קב:). יבמות
טו, (יחזקאל ככתוב הוא, עור של בתורה, האמורה ו"נעלו"

תחש. מעור נעל היינו תחש", "ואנעלך קרוע.96)י):
תפרומו". לא "ובגדיכם ו): י, (ויקרא מלמטה,97)ככתוב

פרימה במקו  לשון מפרש: ב קב, ביבמות ורש"י הסוליה. ם
בסנדל. - וקבול ופחיתה בנעל, א.98)נופלת קג, יבמות

.ËÈıÚ ÏL ÏcÒa ‰ˆÏÁ99¯BÚ ‰tÁÓe100‰˙È‰ B‡ , »¿»¿«¿»∆≈¿À∆»¿»
B˙ÈÚ˜¯˜101ÂÈÈÁÏe ¯BÚ102¯ÚO ÏL103‰ˆÏÁL B‡ , «¿»ƒ¿»»∆≈»∆»¿»

˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯ ÏÚÓ Ï‡ÓO ÏL ÏcÒ104‰È‰ ‡lL B‡ , «¿»∆¿…≈««¿«¿»ƒ∆…»»
BlL ÏÚn‰105Cl‰Ï ÏBÎiL ÏB„‚ ‰È‰ (‡lL) B‡ , «ƒ¿»∆∆…»»»∆»¿«≈

Ba106BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL ÔË˜ B‡ ,107Ì¯Ù B‡ , »»∆∆∆…«¿ƒ¿»
- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜nL ˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL∆∆∆…»∆∆ƒ¿»∆¿«≈…»∆∆

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ108. ¬ƒ»¿≈»

הקודמת 99) בהלכה המנויים הדברים לשאר הדין והוא
משנה). קג.)100)(מגיד סוליתו 101)יבמות

רבינו:102) ומפרש שיער", של "ותרסיותיו ב: קב, שם
(לחםֿמשנה). לחיים - שגם 103)תרסיות שיער, דוקא

(שם). הבהמה מעור א.104)הוא קא, שם.105)יבמות
כל  כי קג:). (שם היבם של הנעל שתהא צריך ולכתחילה
שביתֿדין  ונוהגים, רגלו. כמידת עשוי אינו שלו, שאינו
יד). קסט, סי' (אהע"ז במתנה הנעל את החולץ, ליבם מקנה

להלך 106) שיכול גדול המנעל שהיה "או התימנים: בכת"י
להלך  יכול הוא אבל רגלו, למידת היה שלא כלומר, בו",

וברש"י). קא. (יבמות רגלו מעל נופל ואינו שם.107)בו
ב.108) קב, שם

.Î¯bÒn‰ ÏcÒ109ËÏÁn‰Â110˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ÏLÂ «¿»«À¿»¿«À¿»¿∆»ƒ«»
‰¯ev‰ ÈÏ‚¯a B˙B‡ ÔÈÁÈpnL111Ba ıÏÁz ‡Ï -112; ∆«ƒƒ¿«¿≈«»…«¬…

,‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰ˆÏÁ Ì‡Â‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ»¿»¬ƒ»»¿≈»¿««ƒ∆
‰‡‰a ¯eÒ‡113ÌÈ·ÎBk ˙·¯˜z ÏL ÏcÒ Ï·‡ . »«¬»»¬»«¿»∆ƒ¿…∆»ƒ

˙BÏfÓe114˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ115˙ÓÏ ‰OÚpL B‡ , «»¿∆ƒ«ƒ««∆«¬»¿≈
È¯‰L ,‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ba ‰ˆÏÁ Ì‡ ,Ba ¯·wiL∆ƒ»≈ƒ»¿»¬ƒ»»¿»∆¬≈

Ba Cl‰Ï „ÓBÚ BÈ‡116. ≈≈¿«≈

לראות 109) ימים שבעת הכהן והסגירו צרעת, בו שפרחה
נ): יג, (ויקרא ככתוב בעינו, יעמוד אם או הנגע יפשה אם

ימים". שבעת הנגע את ימים 110)"והסגיר שבעת לסוף
לטמאו  מחליט הנגע, פשה והנה הכהן ראהו להסגרו,
טומאת  מהל' בפי"ב וראה נאֿנב). שם, (ויקרא ולשרפו

ה"א. הצלם 111)צרעת את שמנעילים) =) שנועלים
קג:). ליבמות (רש"י למקום ממקום אותו כשמסיעים ברגליו

שהיה 112) מצוה, בהם לעשות הם מאוסים אלה כל כי
שם  וב'תוספות' קג: (יבמות ועבודהֿזרה טומאה שם עליהם

סנדל). עבודהֿזרה 113)דיבורֿהמתחיל משמשי שהרי
הוא  כשר זאת בכל - ה"ב) ע"ז מהל' (פ"ז בהנאה אסורים
על  לעול אלא ניתנו, ליהנות לא שמצוות משום לחליצה,
כח.) ראשֿהשנה ורש"י קג: (יבמות ניתנו ישראל צואר

בסמוך. להלן עבודה114ֿ)וראה לפני בהמה שהקריבו
לה  אין עבודהֿזרה של ותקרובת מעורה, סנדל ועשו זרה
או  לשריפה ועומדת ה"ט) פ"ח, ע"ז (הל' עולמית ביטול
ואינו  קיים, אינו כאילו זה סנדל נמצא ה"ו), (שם, לאיבוד
ע"ז  של סנדל אבל וברש"י). שם, (יבמות רגלו את חופה
ויש  ע"ז" "משמשי אלא אינו הצורה ברגלי אותו שמניחים
קודם  גוי ביטלם שאם ה"ט), פ"ח, ע"ז (הל' ביטול להם
ה"ח), (שם, בהנאה מותרים הם הרי ישראל, לידי שבאו
(רש"י  לשריפה, עומד ואינו תקנה לו יש זה סנדל נמצא

ב). קג, ככתוב 115)יבמות ע"ז, ועבדו אנשיה שהודחו
עירם... יושבי את וידיחו אנשים... "יצאו יד): יג, (דברים
שללה  כל את ושורפים אחרים" אלהים ונעבדה נלכה
עומד  סנדלה נמצא יז), (שם בתורה ככתוב באש, (רכוש)

קיים. כאינו הוא והרי נעל 116)לשריפה, תורת לו ואין
לחליצה  אלא עומד שאינו ביתֿדין של ונעל קד .). (יבמות
הדיין  אין ביתֿהדין, שמש נועלו ואינו הואיל בו, להלך ולא

(שם). בו להלך כעשוי הוא הרי - עליו מקפיד

.‡ÎBÏ‚¯ ÏÚÓ ÏÚn‰ ‰Ú¯˜117B‡ ,ezÙ¯OL B‡ »¿»«ƒ¿»≈««¿∆¿»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈÏÚ‰ ‰ˆÏÁÂ ÔÈÏÚÓ ÈL Le·Ï ‰È‰L∆»»»¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»»∆¿««ƒ
‰ˆÈÏÁ BÊ È¯‰ - BÏ‚¯ ‰˙lb˙pL „Ú ÔBzÁz‰ ‰Ú¯wL∆»¿»««¿«∆ƒ¿«¿»«¿¬≈¬ƒ»

‰ÏeÒÙ118. ¿»

חליצת 117) - כאן יש הרגל שגילוי שאע"פ מאליו, ונפל
כאן. אין וספק 118)הנעל נפשטו, שלא בעיות א. קב, שם

"קרעה  דין כתב שכבר ואע"פ להחמיר. בו הולכים - תורה
העליון  חליצת גם שיש המנעלין שתי דין כי יתכן - המנעל"
(לחםֿ פסולה חליצתו בזה, שגם ומשמיענו יותר, עדיף -
מגירסתנו: שונה שם, בגמרא רבינו וגירסת משנה).
(מגידֿמשנה). מאי" לתתאי וקרעתיה לעילאי, "דשלפתיה

.·Î¯Èb¯b B‡ ÌeL ‰ÏÎ‡L ‰Ó·È119Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»∆»¿»«¿ƒ¿«≈»∆
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ÔÈa¯nL ÌÈ¯·cÓ120- ‰ÈtÓ ·Ê ˜¯‰ ‰È‰Â ,˜¯‰ ˙‡ ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆»…¿»»»…»ƒƒ»
ÌeÏk BÈ‡121BÓˆÚÓ ˜¯‰ ‰È‰iL „Ú ,122. ≈¿«∆ƒ¿∆»…≈«¿

ונזכר 119) לבן, חרדל הוא ה'ערוך' ולדעת צמח, מין
מ"ה). פ"ד, (מעשרות התימנים:120)במשנה ובכ"י

לרוק 121)שמזיבים. וצריכה כלום, הרקיקה אין כלומר:
ואם  רקיקה. מצות לקיים מעצמו, הבא רוק הפעם, עוד
שהרי  כשרה, חליצתה הפעם, עוד שתרוק מבלי חלצה,
– הי"ב) (למעלה כשרה חליצתה כלל, רקקה לא אם אפילו

ולא 122)מגידֿמשנה. מעצמה, - "וירקה" שנאמר:
קו:). (יבמות אחר דבר מחמת

.‚Î˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜¯123BÈ‡ - ‰ÈtÓ »¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈
¯Lk - ‰˜˜¯Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â ,ÌeÏk124¯LÙ‡ È‡L ; ¿¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»

ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa ıˆÓpL Ì„Ï125˜¯126‰˜˜¯ . ¿»∆ƒ¿«¿…«¿≈…»¿»
ezËÏ˜e127ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe¯‰128ÔB‚k , ¿»«»«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿

ÌeÏk BÈ‡ - ¯ˆ˜ ‡e‰Â ‰k¯‡ ‰˙È‰L129¯Á‡ Ì‡Â . ∆»¿»¬À»¿»»≈¿¿ƒ««
ÂÈt „‚Ï ÚÈb‰L130- ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒƒ«¿∆∆»»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆

- ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜¯‰ ÔÈic‰ e‡¯ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk»≈¿≈ƒ…»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»
¯Lk131. »≈

הפעם.124)זב.123) עוד לרוק צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד א.126)טיפות, קה, יבמות

בלבד, רוק משמע שיהא - רוק" "וירקה תורה: אמרה לא כי
יריקה. נקראת - אחר דבר ועמו רוק ואפילו "וירקה" אלא

ממנו.128)אחותו.127) ב.129)והעבירתו קו, שם
בפניו. וירקה והעבירתו.130)שנאמר: הרוח קלטתו

הרוק 131) לראות הדיינים צריכים שלכתחילה שאףֿעלֿפי
ראו, לא אם בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא
"צריכים  אלא: (שם) אמרו לא כי שנית, לירוק צריכה אינה

לכתחילה. אלא זה ואין וכו'", לראות הדיינים

.„Î˙ÚËÓ ‰ˆÈÏÁ132e¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰ÏeÒt - ¬ƒ»À¿»¿»≈«¿∆»¿
ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡L B‡ ,dÒBk ‰z‡ CÎ·e dÏ ıÏÁ :BÏ¬…»¿»«»¿»∆»¿¬…
Ì‡Â ,ÌeÏk EÈÏÚ ˙„ÒÙÓ dÈ‡Â ‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,dÏ»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«¿∆∆»∆¿¿ƒ
- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÌaÈz ÌaÈÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯zƒ¿∆««»¿«≈¿«≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈

‰ÏeÒt133ÏÚ dÏ ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡Â e‰eÚË‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒƒ¿¿»¿¬…»«
EÏ ÔzzL ˙Ó134,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»∆ƒ≈¿»«ƒ«¿«»»»

d˙ˆÈÏÁ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¬ƒ»»
‰¯Lk135.dÏ ıÏÁÏ Ôek˙ È¯‰L , ¿≈»∆¬≈ƒ¿«≈«¬…»

כדלהלן.132) אותו, והטעו לחלוץ, רצה שם 133)שלא
(ראה  להתירה נתכוין לא כי ה"ו. פי"ב, וב'ירושלמי' א. קו,
נתכוין, לא שאם הט"ז לעיל נתבאר וכבר ההלכה), בסוף
אנו  לו, ואסורה עליו שנפסלה ומאחר פסולה. חליצתו
(שם, תתעגן שלא כדי כדין, שנית לה לחלוץ אותו כופים

הנ"ל). ה'ירושלמי' ע"פ הרשב"א דעת הוא 134)וכן כן
"לה". בטעות חדשים, ובדפוסים רומי. כי 135)בדפוס

ע"י  לחלוץ ואיֿאפשר הואיל בחליצה, מועיל תנאי אין
איֿ שליח עלֿידי לקיימו שאיֿאפשר מעשה וכל שליח,
ובני  גד בני לתנאי דומה אינו כי תנאי, בו להתנות אפשר
נתקיים  שהמעשה ממנו), נלמדו תנאי דיני (שכל ראובן

להם  לתת יהושע לשלוחו ציוה משה שהרי שליח, עלֿידי
שם, ליבמות ורש"י עד. (כתובות להם ונתנה הארץ את
בגמרא  ומפורש מג). בהערה אישות מהל' פ"ו למעלה וראה
לה  הגון אינו שאם לו לתת חייבת שאינה שם) (יבמות,
הסכימה  לא כי לו, לשלם חייבת אינה לה, לחלוץ וחייב

בו. עשתה ושחוק מרצונה,

.‰Î‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰136B˙ˆÈÏÁ - «≈»»««¬ƒ»¬ƒ»
‰ÏeÒt137BÏ ¯ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ .138Ïh·Ï ¿»¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈

‡Ú„Bn‰139Ë‚a ÔÈOBÚL C¯„k140e‰eˆÁÏ . «»»¿∆∆∆ƒ¿≈¿»
eOÚ ÔÈck Ì‡ :ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡¯OÈ141- ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«ƒ«ƒ»

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ142eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ»¿∆»
˙BËBÈ„‰143eÚhL B‡144‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ -145Ì‡Â . ∆¿∆»¬ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰146Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»≈«¿»ƒ»»«ƒ≈
‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ - ıÏÁiL147dÈ‡ - ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ≈»

‰ˆÈÏÁ148. ¬ƒ»

ליבמתי 136) לחלוץ עומד שאני חליצה שנים: בפני שאמר
מהל' פ"ו לעיל ראה לחלוץ, אני אנוס כי היא, בטלה -

הי"ט. חליצה 137)גירושין דין השוו - א קו, ביבמות
שגם  רבינו, למד ומשם מעושה. לגט כפיה) (ע"י מעושה
ב. כא, ערכין ראה בגט. כמו מודעה למסור אפשר בחליצה
בהל' כמבואר בטל, הגט - גט על מודעה שבמסירת ואע"פ
אינה  אבל פסולה, שהיא בחליצה רבינו פוסק שם, גירושין
גירושין, בתורת מלתתו זה גט מבטל הוא בגט כי בטלה,
בחליצה  אבל כלל. גט אינו גירושין בתורת ניתן לא ואם
אלא  נעשה, לא כאילו החליצה מעשה את לבטל יכול אינו
לזר, להתירה חליצה לשם בה יתכוין שלא מודיע שהוא
אלא  בטלה אינה החולץ בה נתכוין שלא חליצה והרי
(כסףֿ הקודמת ובהלכה הט"ז למעלה כמבואר פסולה,

הריב"ש). בשם החליצה.138)משנה לפני
שמסרת 139) הדברים שכל לפנינו, אמור לו: שאומרים

הן. אומר: והוא בטלים, הם הרי החליצה לבטל שגורמים
ה"כ.140) גירושין מהל' פ"ו לעיל שהיה 141)ראה כגון

(למעלה  אנשים" מומי שאר בו שיש או שחין "מוכה היבם
שהדין  ה"ד, פ"ו להלן המנויים אלה כל וכן הי"ד), פ"ב

לחלוץ. לכופם  א.142)נותן קו, ידעו 143)יבמות ולא
לחלוץ. לכופו ראוי זה יבם שאין הדין, הדיינים 144)את

כדין"145)המומחים. "שלא גזירה האחים, על ופוסלתה
וראה  ה"כ, גירושין מהל' פ"ב לעיל השווה "כדין", משום

ב. פח, ואם 146)גיטין ישראל. של ב"ד עלֿידי שלא
כמבואר  כשרה, חליצתו - ישראל של ב"ד עלֿידי אנסוהו

ישראל 147)שם. לחצוהו משום גזירה - בטלה ואינה
חליצת 148)כדין. להחליף יבואו לא כי לאחים, ומותרת

- ב פח, ובגיטין כדין. ישראל בחליצת כדין שלא גויים
עצמה  ותולה הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא הוסיפו:
וכבר  גט, לענין וזה בעלה", מיד עצמה ומפקעת בנכרי
פ"ב  לעיל השווה גט, לדין חליצה דין משוה שרבינו אמרנו

ה"ב. גירושין מהל'

.ÂÎ‰OÚ ‡Ï' B‡ ,'‰ˆÈÏÁ dÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈»¬ƒ»…»»
‰ˆÏÁ ‡Ï el‡k ‡È‰ È¯‰ - 'ÌeÏk dÈ‡' B‡ ,'ÌeÏk¿≈»¿¬≈ƒ¿ƒ…∆¿¿»
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ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;BÏ¿…∆∆¿»»¿∆»¿…ƒ¿¿»ƒ
‰p‰k‰149e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌaÈ˙‰Ï ˙¯zÓe , «¿À»À∆∆¿ƒ¿«≈¿»»∆»«¿

‰ÏÒÙÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ - '‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ'¬ƒ»»¿»∆∆¿»»¿∆»¿ƒ¿¿»
‰p‰k‰ ÔÓ150ÔÈÁ‡‰ ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,151dÈ‡Â , ƒ«¿À»¿∆∆¿»«»«ƒ¿≈»

ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ dÈ‡Â ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»À∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…
‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ152. ¬ƒ»¿≈»

הי"ג.149) פ"א, למעלה להחמיר 150)ראה בה שהולכים
ה"י. שם ראה לכהונה, הפוסלת כשרה חליצה כדין

הי"ג.151) שם א.152)ראה כה, - ב כד, גיטין

.ÊÎ‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ dÏ ıÏBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙‡OÂ ‰¯·Ú»¿»¿ƒ»¬≈∆≈»¬ƒ»¿≈»
dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â153.B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«««¿»¿≈ƒƒ»ƒ»

עד 153) ממנו אותה מפרישים אבל לגרשה, צריך שאינו
כלום, אינה פסולה חליצה התורה מן שהרי לה, שיחלוץ
אם  אבל (מגידֿמשנה). חליצה בלא בעלה עם תעמוד ואיך
בגט  מוציאה זה הרי באיסור, לזר ונשאת כלל חלצה לא
קנס, משום הי"ח, פ"ב לעיל כמבואר עולמית, עליו ואסורה
(יבמות  ונשכרת חוטאת תהא לא היבם, על עצמה שאסרה
משחלצה  יבמה על אסורה ממילא הרי בדיננו, אולם, צב:).
קסט  סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור לקנסה ואין פסולה, חליצה

הריב"ש). בשם קמז, ס"ק

.ÁÎ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÁ‡‰ ÔÈa ‰Ï„bL ‰Ó·È¿»»∆»¿»≈»«ƒ¬≈À∆∆
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ˆÏÁ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌaÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈¿ƒ»∆»»¿»¿∆»≈∆

dÈ·Ï BÈa154Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÒÙÂ155‰eÈ‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ≈¿≈»¿ƒ¿¿»¬≈∆¬»ƒ¿ƒ»
‰ÏÒÙ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏÚ ‰ˆÏÁL156‡nL , ∆»¿»«¬∆∆»≈∆ƒ¿¿»∆»

‰ˆÈÏÁÏ ‰ek˙157d¯Èz‰Ï ‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe , ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈»¿«ƒ»
.¯ÊÏ¿»

ועד.154) דיין כל למעלה 155)ללא כמבואר מלהתייבם,
שמה 156)הט"ז. ללמוד, אפשר ומכאן ב. קב, יבמות

זו  הרי . . . בלבד "רקקה הי"ד: למעלה רבינו שכתב
בינו  רקקה אבל בביתֿדין, שרקקה כוונתו פסולה", כחליצה
לך  אין - כן לא שאם פוסלת, אינה שנים בפני או לבינה
מהם  אחד בפני רקקה שלא האחים בין הגדלה יבמה

(מגידֿמשנה). עליהם אבל 157)ונפסלה עליהם. ונפסלה
היתה  לא לחליצה נתכוונה לא היא שאף לנו ברור היה אילו
בלא  שחליצה הט"ז למעלה רבינו שכתב ואע"פ נפסלת,
אבל  נתכוין, מהם אחד כשלפחות אלא זה אין פוסלת, כוונה

(כסףֿמשנה). בטלה חליצתם - נתכוונו לא כששניהם

.ËÎ‰OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ dÏ ÔÈ·˙Bk e‡L ‰ˆÈÏÁ Ëb≈¬ƒ»∆»¿ƒ»≈∆»«¬≈
ÔÈc ˙Èa158‰ˆÏÁpL ‰È‡¯ d„Èa ‰È‰iL È„k ,159ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»»¿»»∆∆¿¿»¿≈

ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ÔÈic‰160ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ««»ƒ¿ƒ∆»ƒ≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ
‰‡¯L161Û‡ ‰ˆÈÏÁ Ëb dÏ ÔÈ·˙Bk - ‰ˆÏÁpL ˙‡Ê ∆»»…∆∆¿¿»¿ƒ»≈¬ƒ»«

ÈBÏt ˙L‡Â ÈBÏt ˙a ‡È‰ BfL ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ∆ƒ«¿ƒ¿≈∆¿ƒ
‰ˆÏÁL ÔÈic‰ È¯‰L ,‡e‰ ÂÈÁ‡ dÏ ıÏÁL ‰fLÂ¿∆∆∆»«»»ƒ∆¬≈««»ƒ∆»¿»

‰Ê e¯Èk‰ Ì‰ÈÙa162.‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ƒ¿≈∆ƒƒ∆¿««»»¿»

‰ˆÈÏÁ Ëb ÁÒ e‰ÊÂ163:ÌÚ‰ Ba e‚‰pL ¿∆…«≈¬ƒ»∆»¬»»

ראיה.158) שנתינתו 159)תעודת גירושין כגט ואינו
מיאון, שגט ה"ט, גירושין מהל' פי"א למעלה וראה מגרשה.
צריך  אינו מגרשה, שנתינתו גירושין כגט אינו הוא שאף
הגירושין. ממשפטי דבר ולא מסירה, ולא לשמה כתיבה

חליצה. לגט הואֿהדין כי פלוני,160)וברור אשת שזוהי
הוא. מאביו המת בעלה אחי לה שחלץ בכת"י 161)ושזה

שראו. מי רומי: ובדפוס א.162)התימנים, קו, יבמות
חולצים  לומר: זו בהלכה ביתֿדין טעה שמא חוששים ואין
(שם  יבמה שאינו ממי לה וחלצו מכירים שאין אע"פ

ה"י. גירושין מהל' בפי"א וראה ומקורו 163)וברש"י).
ב. לט, ביבמות ממנו וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף

ה"ב. פ"א, סנהדרין וב'ירושלמי'

.ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
˙‡È¯·Ï164ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,‡ÓÏÚ165d·166 ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈

ÈBÏt ÌB˜Óa167‡˙ˆ˜Óc ,ÈÈi„ ‡Á‡ .168ÔÈÓÈ˙Á ƒ¿¿ƒ¬«¿»«»≈¿ƒ¿»«»¬ƒƒ
‡z˙Ï169È·a ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ ‡„Ák ‡˙Ïz ·˙BÓa , ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»»¿ƒ¿≈

‡zÏÓ¯‡ ÈBÏt ˙¯a ˙ÈBÏt ‡Ó„˜Ï ‡˜ÈÏÒe ,‡È„ƒ»¿ƒ»»√»«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»
¯a ÈBÏt dÈÓLc „Á ¯·b ‡Ó„˜Ï ˙·¯˜Â ,ÈBÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈«»√»«»¿««ƒ¿≈¿ƒ«
ÈBÏt ¯a ÈBÏt :‡c ˙ÈBÏt ‡Ï ‰¯Ó‡ ÔÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈¬«»»»¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ

‡ÈÂ‰c ,‰Â‰ de·‡Ó ÈÏÚa ÈBÏÙc deÁ‡ ‡c170 ¿»¬«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬«¬»«¬≈»
,˜·L Ï‡¯OÈ ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎLe ,dÈÏ ‡·ÈÒ¿ƒ»≈¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈¿«
‡Ï Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e«¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈»
Ôa¯ ÔÚk .È˙È ÈÓBaÈÏ ÈÊÁ È‰eÁ‡ ÈBÏt ÔÈ„‰Â ,˜·L¿«¿»≈¿ƒ¬ƒ¬ƒ¿«≈»ƒ¿««»»
- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈÈ - È˙È ÈÓBaÈÏ È·ˆ È‡ :dÈÏ e¯Ó‡¡«≈ƒ»≈¿«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÈÏÚÓ dÈÈÒ È¯L‡Â ,ÔBÎÈÓ„˜ ‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ ÈÏ ÚÏË«¿«ƒ«¿≈¿«ƒ»√»≈¿∆¿≈≈≈≈«
e‰eÚ„BÓzL‡Â .È‰Bt‡a ˜B¯‡Â dÈÏ‚¯171ÈBÏÙÏ «¿≈¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

‡¯Ó‡Â ,‡e‰ È‰e·‡Ó ‡˙ÈÓ ÈBÏÙ„ È‰eÁ‡c ‡„¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»≈¬ƒ«¬«¿»
dÈÏ172- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈ - d˙È ÈÓBaÈÏ ˙È·ˆ È‡ : ≈ƒ»≈¿«≈»««≈¿ƒ»

ÏÚÓ CÈÒ È¯L˙Â ‡ÈnÈc CÏ‚¯ ‡Ó„˜ dÏ ÚÏË‡«¿««√»»»«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈≈»≈«
È·ˆ ‡‡ ˙ÈÏ :‡Ï ¯Ó‡Â ÈÚÂ .Ct‡a ˜B¯˙Â CÏ‚«̄¿»¿≈¿«¿»¿»≈¿»«»»≈¬»»≈
ÈÓ·È Ô‡Ó :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ „iÓ .d˙È ÈÓBaÈÏ¿«≈»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈¿»ƒ
Û‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡ ‡Ï Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿«
.dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :dÈÏ e‰eÈ¯˜‡ ÈBÏt È‡‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ≈…»«¿ƒ¿«¿»
,dÈÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÈÒ ˙¯Le ,‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ dÏ ÚÏË‡Â¿«¿«««¿≈¿«ƒ»¿«≈≈≈««¿≈
ÏÚ dnetÓ ‡Ï ÈÊÁ˙È‡„ ‡˜B¯ È‰Bt‡a ˙w¯Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿¬≈»»ƒ««
‰OÚÈ ‰Îk :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ ·e˙Â .‡Ú¯‡«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»≈»∆
BÓL ‡¯˜Â ,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿»¿
BÂ‰c ÏÎÂ ÈÈi„ ‡Á‡Â .ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¬«»««¬«¿»«»≈¿»«¬

dÈ¯˙a ÔÈÚ ‡Ó„˜ ÔÈ·˙È173ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ : »¿ƒ√»»»¬≈»»¿≈¬«»«¬
‡„·BÚ „È·Ú˙È‡cÓe .ÔÈÓÈÊ ˙Ïz ,ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰«»«¬«»«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¬≈»»
‡·Ò˙‰Ï C‰ÓÏ ‡c ˙ÈBÏÙÏ ‰eÈ¯L ‡Ó„˜ ‡„»√»«»¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
‡ÓBÈ ÔÓ d„Èa ‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,Èaˆ˙c Ô‡Ó ÏÎÏ¿»«¿ƒ¿≈∆¡»»¿«≈ƒ«ƒ»
‡hÈb ‡c ˙ÈBÏt ‡pÈÓ ˙ÈÚ·e .ÌÏÚÏe Ôc¿»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ»ƒ»
eÎÊÏ dÏ ‡·‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe ,‡„ ‡˙eˆÈÏÁ„«¬ƒ»»¿«¿»«¬«¿»ƒ«¿»«ƒ¿
¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«

„Ú ÈBÏt174. ¿ƒ≈

וכך 164) כך שנת אלא: אינן, אלו תיבות תימן, ובכת"י
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קסי dvilge meai zekld - miyp xtq - lel` f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

. . . פלוני למנות.165)למנין רגילים שאנו למנין
בו.166) = ביה התימנים: פ"א 167)ובכת"י לעיל ראה

שהוא  אלכסנדרוס למלכות מונים שיש הכ"ז, גירושין מהל'
שטרות. בפני 168)מנין חליצה מצות כי שמקצתנו,

שלשה  אלא חותמים אינם אך ה"ה), (לעיל דיינים חמשה
רוקח'). ('מעשה העיקר למטה,169)שהם חתומים =

לפנינו  ועלתה בביתֿדין, יושבים היינו כאחד שלשה במושב
אחד  איש לפנינו והביאה פלוני, אלמנת פלוני, בת פלונית
בן  פלוני זו: פלונית לנו אמרה וכך פלוני, בן פלוני ששמו
למעלה  (ראה היה מאביו בעלי פלוני של אחיו זה, פלוני
מאביו). אחיו באשת אלא יבום דין שאין ה"א פ"א

ישראל 170) ולכל לרבנן וחיים ומת, לו, נשואה שהייתי =
לא  בישראל, שם ומקים ומנחיל, יורש ובת ובן השאיר,
לו  אמרו עכשיו אותי, לייבם ראוי אחיו פלוני וזה השאיר.
יצדד  לא, ואם ייבם, - אותי לייבם הוא רוצה אם רבנן:
בפניכם, הימנית רגלו לט:) ליבמות רש"י יצדד, = (יטלע

בפניו. וארוק רגלו מעל נעלו לנו 171)ואתיר ונתברר ֿ
ואמרנו. הוא, מאביו המת פלוני של שאחיו זה בפלוני

לו:172) = ליה התימנים: לייבם בכת"י אתה רוצה אם
הימנית, רגלך בפנינו לה הצדד לא, ואם יבם. – אותה
לנו: ואמר וענה בפניך, ותרוק רגלך מעל נעלך [היא] ותתיר
"מאן  זו: לפלונית הקרינו מיד אותה, לייבם רוצה אני אין
ואף  יבמי". אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים  יבמי
רגלו  לה וצידד לקחתה". חפצתי "לא לו: הקרינו זה, לפלוני
הנראה  רוק בפניו ורקקה רגלו מעל נעלו והתירה הימנית,
יעשה  "ככה זו: לפלונית הקרינו ושוב הארץ. על מפיה לנו,
בית  בישראל שמו ונקרא אחיו, בית את יבנה לא אשר לאיש
לפנינו, יושבים שהיו אלה וכל הדיינים ואנחנו הנעל", חלוץ

חלוץ 173)ענינו. אחריה): =) בתרה התימנים: בכת"י
ומשנעשה  פעמים. שלש - הנעל חלוץ הנעל, חלוץ הנעל,
מי  לכל להנשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה
ולעולם. זה יום מן בידה (יעכב) ימחה לא ואיש שתרצה,
וחתמנו  וכתבנו זה, גטֿחליצה זו פלונית מאתנו וביקשה

וישראל. משה כדת לזכות לה בכת"י 174)ונתנו
כאן  הוזכרו לא שהרי ובצדק. אינן. אלו תיבות התימנים,
בתורת  וחתמו היו שלשה והרי עדים, בתורת = שנים אלא
זה, נוסח לקוח שממנו פי"ב, סוף יבמות וברי"ף ביתֿדין.
עליו), שלשה (=וחותמין עליה" תלתא "וחתמין כתוב:

קעא. הערה להלן וראה כנ"ל. לדיינים, והכוונה

.‡ÏÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe175ÔÓ ÌÈL B‡ ,‰LÏL ¿ƒƒ»»¿»¿«ƒƒ
‰LÏM‰176Èt ÏÚ Û‡ ‰ˆÈÏÁ‰ e‡¯L ÌÈL B‡ , «¿»¿«ƒ∆»«¬ƒ»««ƒ

e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÙa ‰ˆÏÁL ÔÈic‰ ÔÈ‡L177. ∆≈»««»ƒ∆»¿»ƒ¿≈∆¿∆≈«¿
ÔB·Â ¯ÈkÓ ‡e‰L ÔË˜ B‡ „·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡Â«¬ƒƒ»∆∆»»∆«ƒ¿»
,BzÓ·È ‡È‰ BÊÂ ÈBÏt ÈÁ‡ ÈBÏt ‰Ê :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

Ó .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈˆÏBÁÂÏL ˙Bi„Ú ¯‡La Ôk ÔÈ‡M ‰ ¿¿ƒ«ƒ∆«∆≈≈ƒ¿»≈À∆
‰¯Bz178¯eq‡ ˙e„ÚÏ ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„ÚÏ ÔÈa ,179‰fL . »≈¿≈»≈¿≈ƒ∆∆

¯·c‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ ¯LÙ‡ ,‡e‰ ˙BÏb‰Ï ÈeOÚ‰ ¯·„»»∆»¿ƒ»∆¿»≈«¬ƒ««»»
Ô‰ÈtÓ ‡lL180˙BÎÏ‰ ÛBÒa e¯‡aL ÔÈÚk , ∆…ƒƒ∆»ƒ¿»∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b181Lc˜Ó - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .182 ≈ƒ¿ƒ»»«»»¿«≈¿«≈
ÌaÈÓe183eÚ„B‰L BÓk ‰a˙k dÏ ·˙BÎÂ184. ¿«≈¿≈»¿À»¿∆«¿

בפניהם.175) שחלצה מהם 176)הדיינים, ואחד במקרה
שהרי  שלשה, שהיו משמעות זה בגט שיש מאחר כי איננו,
אין  ה"ל) (לעיל הוינא" כחדא תלתא "במותב בו: כתוב
פ"ו, עדות בהל' כמבואר מעכבת, השלישי הדיין חתימת

סכ"ט. מו, סי' חו"מ בשו"ע וכן הכ"ט.177)ה"ו. לעיל
גט  נוסח את משנים עדים, בו שכשחותמים הדבר ומובן
וכן  ביתֿדין", "אנחנו לכתוב: יכולים אינם שהרי החליצה,
אלא  החליצה, מעשה עשו שהם שמשמען לשונות שאר
(מגידֿמשנה). שראו מה מכל עדות שטר כותבים

בלבד.178) כשרים עדים אלא בהם נאמנים שאין
האחוה.179) זה 180)זהות שמטעם [הרי ב. לט, יבמות

כתב  וכן עבד, או אשה אפילו נאמנים להגלות) עשוי (שהוא
ומכאן  הכ"ט. שם ובפי"ג הט"ו, גירושין מהל' בפי"ב רבינו
להם. האמינו - עגונה" תשאר "שלא חשש אין אם שאפילו
הי"ד, החודש קידוש מהל' בפי"ג רבינו שכתב מה ולפי"ז
את  שקידשו ביתֿדין מפי ששמע (להעיד זה "שדבר
- עליו" נאמן כשר אחד ועד להגלות, העשוי דבר החודש),
בעדות  שגם התורה, מן בעבירה פסול למעט הכוונה שוודאי
גירושין  מהל' בפי"ב רבינו שכתב כמו נאמן, אינו אשה
החודש  קידוש בהל' וראה נאמנים. ועבד אשה אבל הי"ז,

שם]. ותיקונים ובהוספות נט, הערה פי"ג 181)שם,
בשקר". העד בו שיעיד הוא רחוק "שדבר הכ"ט:

ה"א.182) פ"ב לעיל כמבואר עליה,183)בכסף. בא
ה"א. פ"א לעיל ראה התורה, מן קנינה עיקר שזוהי

הי"ד.184) אישות מהל' ופכ"ב ה"ב, פ"ב לעיל

ÔÈÓ·È ˙a˙k ÁÒ e‰ÊÂ185ÌÚ‰ e‚‰pL ¿∆…«¿À«¿»ƒ∆»¬»»

.·ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
‡ÏÈ‚¯„ ‡ÈÓÏ ,ÈBÏt ÔÈÓÏ186ÌB˜Óa ÈÓÈÓÏ ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿

‡Ó„˜Ï ‡˙‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt CÈ‡ .ÈBÏt187ÔÎÂ ¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬»»√»«»¿≈
‡a‡ ÔÓ„ ÈÁ‡ :‡Ï ¯Ó‡188ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎL ¬«»»«ƒ¿ƒ«»¿≈¿«≈¿«»»¿»

‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e ,˜·L Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««¿«»≈«¿ƒƒ¿»
dÓLc ‡˙z‡ ‡È‰‰ ˜·Le ,˜·L ‡Ï Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈»¿«¿««ƒƒ¿»ƒ¿«
,d˙È ÈÓBaÈÏ ‡˙È¯B‡ ÔÓ ÈÏ ÈÊÁÂ ,ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt¿ƒ«¿ƒ«¬≈ƒƒ«¿»¿«≈»«
.‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È :‰LÓ„ ‡˙È¯B‡ ¯ÙÒa ·È˙Î„k¿ƒ¿ƒƒ¿««¿»¿∆¿»»»…»∆»
dÓ·È ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ˙ÓaÈ˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ˙‡È·ˆe¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«
¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :·È˙Î„k ,Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÈÓB˜B‡Ï¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»»«¿¬∆
ÈBÏt dÏ ·˙Îe .'B‚Â ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È „Ïz≈≈»«≈»ƒ«≈¿¿««¿ƒ
,dÏ BÊÁc Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk dÈzÓ·È ˙ÈBÏÙÏ dÓ·È¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿«≈»««¬«
,‰‡Ó„˜ dÏÚa dÏ ·˙Îc d˙ae˙Îa ÔÈ·È˙k BÂ‰c«¬¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿«««¿««¿»»
˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck dÈÏÈcÓ dÏ ÛÈÒB‡Â¿≈«ƒƒ≈»»»¿»¿¿»¿«¿««

ÈÒÙË ¯‡Lk ,'eÎÂ dÈÏ189˙Ba˙k190. ≈¿ƒ¿»»¿≈¿À

זה 185) מנוסח וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף מקורו
א. נב, קנט.186)ביבמות הערה ה"ל לעיל בביאורנו ראה

לפנינו.187) לרבנן 188)בא וחיים מת, האב מן אחי
שם  ומקים ונוחל יורש ובת ובן השאיר, ישראל ולכל

והשאיר  הניח, לא בת בישראל פלונית ששמה זו אשה
תורת  בספר ככתוב אותה, לייבם התורה מן לי וראוי פלוני,
. . ונתייבמה. זו פלונית ורצתה עליה, יבוא יבמה משה:
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זוזים  כסף לה וכתב . . . ככתוב: בישראל, שם להקים
בעלה  לה שכתב . . . כתובים שהיו לה, הראויים מאתים
מאתיים) שכתובתה נשאה, ובתולה המת, (האח הראשון
. . . לו שהכניסה הנדוניא וזו וכך, כך משלו לה והוסיף
כתובתה, לו שמחלה או מבעלה כתובה לה היתה לא [ואם
- פב:) (כתובות משלו כתובה לה כותב שהיבם הוא שדין
ולמעלה  הי"ד, אישות מהל' (פכ"ב מנה אלא לה כותב אינו

אלמנה]. כונסה הוא שהרי הי"ז), נוסחי.189)פ"ב
בסמוך.190) המנוסחים לאשתו, איש שבין

‰a˙k‰ ÒÙË…∆«¿À»

.‚ÏÈBÏt ÌBÈa191CÈ‡ .'eÎ192¯Ó‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt ¿¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬«
‡˙lk ‡˙Ïe˙a ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏÙÏ193ÈÏ ÈÂ‰ : ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»«¿»¬ƒƒ

ezÈ‡Ï194¯ÓÈÓa ‡‡Â ,Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k ¿ƒ¿¿»∆¿ƒ¿»≈«¬»¿≈«
‡iÓLc195¯·BÒ‡Â ¯È˜B‡Â ÁÏÙ‡196ÔeÊÈ‡Â197 ƒ¿«»∆¿«¿≈«¬«∆¡

ÔÈ‡„e‰È ÔÈ¯·eb ˙BÎÏ‰k ÈÎÈ˙È ÈqÎ‡Â Ò¯Ù‡Â«¬«¿≈«¬«≈»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯˜BÓc198ÔÈ¯·BÒÓe199˙È ÔÈqÎÓe ÔÈÒ¯ÙÓe ÔÈÊÂ ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒ»

Â .‡ËLe˜a ÔB‰ÈL‡·È‰È200ÈÎÈÏe˙a ¯‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈¿¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿«¿ƒ
eÊÁc ,‰"Î ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c ,Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk¿«≈»«¿ƒƒ≈«¿»«¬

‡˙È¯B‡cÓ ÈÎÈÏ201ÈÎÈÈBÊÓe ,202ÈÎÈÈ˙eÒÎe ƒƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.‡Ú¯‡ Ïk Á¯B‡k ÈÎÈÏÚ ÏÚÈÓe ÈÎÈÈ˜etÈÒÂ¿ƒ«¿ƒ≈«¬«¿ƒ¿«»«¿»

˙‡È·ˆe203.‡„ ÈBÏÙÏ ez‡Ï dÈÏ ˙Â‰Â ‡c ˙ÈBÏt ¿ƒ«¿ƒ»«¬»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
„Ú d˙ae˙k ¯wÈÚ ÏÚ ˙ÙÒBz dÏ ÛÈÒB‰Â ‰ˆ¯Â¿»»¿ƒ»∆∆«ƒ«¿»»«

ÌÏLÓ204‡„Â .CÎÂ Ck205Ck dÈÏ ˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ƒ»≈»»»¿»¿¿»¿«¿««≈»
‰OÚÂ ,B„ÈÏ ‡·e ,‰Ê Ô˙Á Ïa˜˙ Ïk‰ .CÎÂ»»«…ƒ¿«≈»»∆»¿»¿«¬»

eL¯e ‰ÂÏÓk BÓˆÚ ÏÚ Ïk‰ Û˜ÊÂ ,B˙eL¯·206ÔÎÂ . ƒ¿¿»««…««¿¿ƒ¿»¿¿≈
‡„ ‡˙Á ÈBÏt ‡Ï ¯Ó‡207‡˙ae˙k ˙eÈ¯Á‡ : ¬«»»¿ƒ«¿»¿»«¬»¿¿»

È‡z ¯‡Le ˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ‰ae˙k ¯wÈÚ ,‡lBk»ƒ«¿»¿¿»¿∆∆¿»¿»≈
‰ae˙k208˙ÈÏa˜ ,209Ïk ÏÚÂ È‡¯˙a È˙¯È ÏÚÂ ÈÏÚ ¿»«≈ƒ¬«¿«»¿«»¿«¿«»

˙È‡c ÔÈÈ˜Â ÔÈÒÎ ‚¯‡ ¯ÙL210[Ïk] ˙BÁz ÈÏ ¿«¬«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÈÚ˜¯˜nÓ ,‰˜ÈÓÏ ‡‡ „È˙Ú„Â È‡˜c ,‡iÓL¿«»ƒ¿«¿«¬ƒ¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈

ÔB‰lek ,ÈÚ˜¯wÓ ·b‡ ÈÏËÏhnÓe211ÔÈ‡¯Á‡ ÔB‰È ƒƒ«¿¿≈««ƒ«¿¿≈¿¿«¬»ƒ
,˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ¯wÈÚ ,‡lBk ‡„ ‰ae˙ÎÏ ÔÈ‡·¯ÚÂ¿«¿»ƒƒ¿»»»ƒ»¿¿»¿∆∆
‡ÓÈÏbÓ elÈÙ‡Â È˙BÓ ¯˙·e ÈiÁa ÔB‰pÓ ‡Ú¯t˙‡Ï¿ƒ¿¿»»ƒ¿¿««»«ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
·È˙Îc È‡Ó ÏkÓ ‡„ ÈBÏtÓ ÔÈ˜e .È‡Ù˙k ÏÚ„¿««¿«¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ
‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k ‡Ïc ÌÏL ÔÈÈ˜ ‡lÈÚÏ L¯ÙÓe¿»«¿≈»ƒ¿»»≈¿»¿«¿«¿»¿»

È¯ËL„ ‡ÒÙBËk212È¯ËL Ïk ¯ÓBÁÎe ˜ÊBÁk ‡l‡ , ¿¿»ƒ¿»≈∆»¿∆¿∆»¿»≈
eÈ˙Ba¯ ÔewÈ˙Îe Ô‚B‰ÎÂ Ï‡¯OÈa ˙B‚‰Bp‰ ˙Bae˙k¿«¬¿ƒ¿»≈¿«∆¿ƒ«≈

eÓ˙ÁÂ .Ï"Ê213¯kÊp‰ ÔÓfa BÊ ‰ae˙k ¯ËL ÏÚ «¿»«¿«¿»¿»«¿««ƒ¿»
¯È¯LÂ ¯È¯a Ïk‰Â .ÏÈÚÏ214Ìi˜Â215. ¿≈¿«…»ƒ¿»ƒ¿«»

הכתובה 191) תאריך חל אם מיימוניות': ב'הגהות כתוב
מרבותינו  יש ראשֿחודש, הנקרא לחודש שלושים ביום
ורבינו  (שעבר), פלוני לחודש שלושים ביום לכתוב שהנהיגו
לחודש  שלושים ביום לכתוב: הנהיג מרוטנבורג מאיר
סי' אהע"ז בשו"ע קבע וכן פלוני. ראשֿחודש שהוא פלוני,
"באחד  ' יכתוב ראשֿחודש, של שני וביום ס"ו. קכו,

(שם). שני" מיום חשבונו כי פלוני, זהו 192)לחודש

ביבמות  כמוזכר "איך", בתיבת: שטר להתחיל עתיק נוסח
מהל' פ"ד לעיל הגט נוסח השווה ב. פה, וגיטין ב. לט,

הי"ב. לאשה.193)גירושין לי היי הבתולה: הכלה
אונקלוס:194) מתרגם סז) כד, (בראשית לאשה" לו "ותהי

לאנתו. ליה אעבוד 195)והות ה') (בעזרת ה' במאמר ואני
"אוקיר  יב): יג, (ישעיה הכתוב מלשון אכבד, =) ואוקיר

ואייקר). התימנים: ובכת"י מפז". ואכלכל,196)אנוש
יונתן: מתרגם לג) יט, (שמואלֿב, המלך" את כלכל "והוא

מלכא". ית סובר אותך 197)"והוא ואכסה ואפרנס ואזון
דניאל  הכתוב מלשון =) יהודים אנשים כמנהג) =) כהלכות

יהודאין"). "גברין יב דפלחין 198)ג, תימן: ובכת"י
ומפרנסים 199)ומייקרין. וזנים ומכלכלים שמוקירים

ב, (הושע הכתוב מלשון באמונה. נשותיהם את ומלבישים
באמונה". לי "וארשתיך בתוליך 200)כב) מוהר לך ואתן

וחמשה  עשרים (טהור) כסף מזוזי שהם זוז, מאתים  כסף
ה"ח). אישות מהל' פ"י לעיל מן 201)(ראה לך הראויים

וכבר  איננה, "מדאורייתא" תיבת תימן, ובכת"י התורה.
הערה  ה"ח, פ"י אישות הל' לעיל בביאורנו זה על העירונו

מדרבנן. היא שכתובה סובר רבינו כי ומזונותיך 202)מא,
והספקתך  "לבוא וכסותיך - הארץ כל כדרך אליך ולבוא ,

אונקלוס: מתרגם לא) יט, (בראשית הארץ" כל כדרך עלינו
ארעא". כל כארח עלנא זו,203)"למיעל פלונית ורצתה

זה. לפלוני לאשה לו הכל.204)והיתה סך = תשלום
לו.205) שהכניסה הנדוניא החתן 207)וחוב.206)וזו
לעיל.208)הזה. המנויים והלבשה מזונות כגון
והנחמד 209) המעולה כל ועל אחרי, יורשי ועל עלי קבלתי

דמרגג  אונקלוס: מתרגם ט) ב, (בראשית למראה" "נחמד -
יד) מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה "כל וכן: למחזי.
(ויקרא  לתורה ברמב"ן וראה נכסי", ארג שפר "כל מתורגם:

מ). אני 210)כג, ושעתיד שקניתי השמים תחת לי שיש
לעיל  (ראה קרקעות גב על וממטלטלין מקרקעות לקנות
הל' והשווה כ. אות שם ובביאורנו ה"ו, אישות מהל' פי"ז
גב  על לי שיש מטלטלין לך "שהקניתי ה"ב: פי"ח, מלוה

לי"). שיש וערבים 211)הקרקע אחראים יהיו כולם
בחיי  מהם להפרע ותוספת ונדוניא עיקר כולה: זו לכתובה
קנין  =) וקנינו כתפי. שעל ממעילי ואפילו מותי ואחרי
אות  שם ובביאורנו ה"ט, פ"י אישות הל' לעיל ראה סודר,
שלם  קנין למעלה ומפורש שכתוב מה מכל זה מפלוני מח)
מבטיח  שאדם גוזמא, "הבטחת - (אסמכתא כאסמכתא שלא
(שהתחייב  תנאו יקיים לא שאם עליו, לסמוך לחבירו
ובהל' ב. מח, לבבאֿמציעא רש"י - וכך" כך יתן לחבירו)
קונה, אינה אסמכתא "כל רבינו: פוסק ה"ב, פי"א מכירה
בני  שמתנים תנאים כל . . להקנותו. בלבו גמר לא שהרי
לך  אתן כך, תעשה אם או כך יהיה אם . . ביניהם. אדם
לך, אתן לא . . תעשה. לא אם או יהיה לא ואם . . מנה.
אם  האומר: שכל קנה, לא - הדבר שהיה או שעשה אע"פ
עדיין  דעתו שהרי והקנה, גמר לא - יהיה לא אם יהיה

יהיה"). לא שמא או יהיה שמא שטר 212)סומכת נוסח
בו  ואין בו לגבות נכתב ולא שטרות, ממנו להעתיק העשוי
"דלא  הנוסח: ומקור מד:), לבבאֿבתרא (רשב"ם ממש

דשט  כטופסא ודלא וכתוב כאסמכתא שם. בבבאֿבתרא רי"
"ע  ס"י: מב, סי' חו"מ דלא בשו"ע לכתוב: שנהגו כשיו
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מסופק: לשון בכל אומרים דשטרי, כטופסי ודלא כאסמכתא
העליונה". על השטר בעל העדים.213)יד אנחנו

מתרגם 214) ט) ח, (דברים ברזל" אבניה אשר "ארץ - וחזק.
כט, (שם לבי" "בשרירות ('הערוך'). וברירן שרירן יונתן:
לב. בחוזק שרר): (שורש הרד"ק מפרש יח)

תעודה 215) כל בסוף לחתמו מקובל זה נוסח ומאושר,
גיטין  וב'ירושלמי' ב. קס, בבבאֿבתרא ומקורו משפטית,

ה"ח. פ"ט,

.„Ï˙ÈBÏt :·˙Bk - ‰ÓÏ‡ ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿À««¿»»≈¿ƒ
‡zÓÏ‡216:·˙Bk - ‰Le¯b ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿«¿»¿ƒ»¿»¿À«¿»≈

‰Le¯b‰ ˙ÈBÏt217:·˙Bk - ‰Èe·L ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»¿»≈
‰Èe·M‰ ˙ÈBÏt218Ô‰k da ÏLkÈ ‡lL È„k ,219. ¿ƒ«¿»¿≈∆…ƒ»≈»…≈
‡·È‰ÈÂ :·˙BÎÂ220,‰‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk ÈÎÈÈ¯‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¬«¿ƒ¿«≈¿»

.'eÎÂ ÈÎÈÏ BÊÁc ,‡bÏÙe ¯ÒÈ¯z ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c¿ƒƒ≈«¿»¿≈««¿»«¬ƒƒ¿

מאה",216) זוזי "כסף אחרֿכך שכתובים מה להטעים בכדי
"מאתן". ידעו 217)ולא זה, מבעלה תתאלמן שאם

הקודמים. גירושיה מחמת לכהן בידי 218)שאסורה
כמבואר 219)גויים. לגוי, נבעלה שמא לו, אסורה והיא

הי"ז. ביאה איסורי מהל' מוהרך 220)בפי"ח לך ואתן
וחצי  דינר עשר שנים (טהור) כסף שהם מאה זוזים כסף
וכמבואר  מנה, בעולה: כתובת הכלל: ע"פ לך, הראויים

ה"זֿח. אישות מהל' בפ"י לעיל

.‰ÏÔÈÓ·È Ëb ÔÈ·˙BkLk221- ÔÈÓ·È ˙a˙k B‡ ¿∆¿ƒ≈¿»ƒ¿À«¿»ƒ
ËË¯OÓ222LÏL ·zÎÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ˜eÒt‰ ÌB˜Ó ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿…»

˙B·z223ËeË¯O ‡Ïa224˙¯zÓ - ‰ˆÏÁL ‰Ó·ÈÂ . ≈¿…ƒ¿ƒ»»∆»¿»À∆∆
d˙ˆÈÏÁ ÌBÈa ‡Op‰Ï225„Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»≈¿¬ƒ»»∆¬≈≈»∆∆«

ÌBÈ ÌÈÚLz ÌÈÏLzL226. ∆«¿ƒƒ¿ƒ

חליצה.221) ישרים,222)גט קוים ועושה בקנה מסרגל
וישרה. יפה תהיה שהכתיבה או:223)כדי יבמי, אבה לא

עליה. יבוא פ"ג,224)יבמה מגילה ו'ירושלמי' ב. ו, גיטין
לכתוב  "ומותר רבינו: כתב הט"ז, פ"ז תפילין ובהל' ה"ב.
נשאל  וכבר אסור". - זה על יותר שרטוט, בלא תיבות שלש
והשיב: רבינו, של בניו מבני יהושע רבינו הנגיד זה על
סומכים, ועליו העיקר, הוא תפילין, בהל' רבינו שכתב שמה
אגב  דרך אלא הדברים הובאו לא וכאן מקומו, הוא שם כי
ב  סי' ח"א הרשב"ץ אולם שם). (כסףֿמשנה, ומרוצה
דברי  שעל קובע רפד) סי' ליו"ד יוסף' ב'בית דבריו (הובאו
יו"ד  השו"ע פסק וכן ולהחמיר. לסמוך יש יבום בהל' רבינו

- ב קו, ביבמות הסוגיא משמעות ע"פ ס"ב, רפד שמר סי'
רק  בהם שיש המקומות אפילו חליצה גט שרטט זוטרא
שם. ובהגר"א הכסף' ב'נקודות וכמבואר תיבות, שלש
שבהל' רבינו, בדברי סתירה כל אין רוקח' ה'מעשה ולדעת
אין  אזי פרשה, או שלם פסוק כשכותב מדובר, תפילין
רק  כשכותב ידובר כאן ואילו תיבות, ארבע על אלא קפידא
כותבין  אין שלש אפילו אזי כתיבתו, עיקר והן תיבות שלש

שלם. פסוק במקום שהן שרטוט, שלא 225)בלא
כדי  שנתגרשה, מיום יום תשעים להמתין הצריכה כגרושה,
לזרעו  ראשון של זרעו בין להבחין מעוברת, היא אם שיוודע
הי"ח. גירושין מהל' בפי"א לעיל כמבואר שני, של

מעוברת,226) שאינה אז, ויודעים הי"א, פ"א לעיל כמבואר
שהחליצה  חלצה, ודוקא פי"ב, סוף ביבמות הרי"ף פסק וכן
חלצה  ולא היבם מת אם אבל יבמה, עליה בא שלא מוכיחה
יותר  כי שתינשא, עד חדשים שלשה להמתין צריכה -
נשואה  משום בה שגזרו מארוסה לביאה, יבמה קרובה

ב). יג, סי' באהע"ז וכן מב. יבמות ('תוספות'

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וגט,1) "מאמר" או גט היבם לה שנתן יבמה דין בו כלל

גט  אחר גט ופסול, כשר מאמר ופחותה, מעולה חליצה
של  ביאתו בעילה, אחר בעילה חליצה, אחר חליצה ביבמה,
שהיו  אחד מבית יבמות וגיטו, מאמרו שנים ט' בן יבם

ופקחות. קטנות או חרשות ביניהן

.‡Ì·i‰ dÏ Ô˙pL ‰Ó·È‰2˙e˙È¯k Ëb3dÏÒt -4 «¿»»∆»«»«»»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ ˙‡ ÏÒÙe5È¯‰L ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ »«∆»∆»»»¿«¿»»«ƒ∆¬≈

ıÏÁL ÈÓk ‰OÚ6dÓ·Èa ÏÈÚBÓ Ëb‰ ÔÈ‡Â .dÏ7 «¬»¿ƒ∆»«»¿≈«≈ƒ«¿»»
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡8LÈ‡ ˙L‡ L¯‚Ó Ëb‰Â ÏÈ‡B‰ ,9ÏÎÂ . ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»≈≈∆ƒ¿»

‰p‰k‰ ÔÓ BzL‡ ÏÒBtL Ëb10ÔÓ BzÓ·È ˙‡ ÏÒBt ≈∆≈ƒ¿ƒ«¿À»≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìeai‰11dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ˙¯zÓ dÈ‡Â .12. «ƒ¿≈»À∆∆¿»«∆«¬…»

שייבמה.2) למאמרו,3)לפני שנתן לגט (בניגוד לזיקתו
ה"ד). לו.4)להלן וכבר 6)מלהתייבם.5)מלהתייבם

החלוצה  נאסרה ליבמתו ש"החולץ הי"ב) (פ"א לעיל נתבאר
(יבמות  כן ולמדו אחיו". שאר ועל החולץ על צרותיה וכל
שלא  כיון - אחיו" בית את יבנה לא "אשר שנאמר: ממה י:)

ייבם). לא =) יבנה לא שוב ייבם), (שלא לפסלה.7)בנה
חכמים.8) וחליצה 9)מדברי להוציא, גט ויאמרו:

לייבם  גםֿכן מותר גירושין, אחרי לייבם מותר ואם להוציא,
מלהתייבם  לפסלה יועיל שהגט גזרו ולפיכך חליצה! אחר
כמבואר  בקרובותיה, להאסר הגט מועיל וכן ג:). (יבמות

הט"ו. לאחרים,10)להלן להנשא מתירה שאינו אע"פ
מותרת  את ואי ממני, מגורשת את "הרי לה: שאמר כגון
מהל' פ"י לעיל כמבואר לכהונה, שפסלה אדם", לכל

ה"א. בגט 11)גירושין להחליף יבואו שלא א. נב, יבמות
חלוץ 12)גמור. "בית א. יד, בקידושין וכן א. נ, שם

הי"ב. להלן וראה גט. ולא מתירתה, הנעל חליצת - הנעל"

.·¯Ó‡n‰13ÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««¬»««ƒ∆≈∆«¿»»ƒ¿»
¯eÓb14‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ Ba ˙ÈOÚ dÈ‡Â15‰ÎÈ¯ˆ , »¿≈»«¬≈≈∆ƒ¿»¿ƒ»

Ëb epnÓ16‰ˆÈÏÁa ‡l‡ ¯ÊÏ ˙¯z dÈ‡Â .17. ƒ∆≈¿≈»ƒ∆∆¿»∆»«¬ƒ»

כתיקון 13) עליה, שיבוא לפני ומקדשה, פרוטה לה שנותן
ה"א. פ"ב לעיל כמבואר לגרשה 14)חכמים, או ליורשה

כט.). (יבמות להוציאה יבוא אם הבא 15)בגט לענוש
נתייבמה. כאילו בחנק, כמבואר 16)עליה ייבמה, לא אם

למאמרו.17)בסמוך. הגט אחרי

.‚‰ˆB¯ BÈ‡Â BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»∆«¬»ƒƒ¿¿≈∆
ÏÚ·Ï18Ëb dÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ -19BÏ ‰Lc˜˙ È¯‰L ,20, ƒ¿…»ƒƒ¿…»≈∆¬≈ƒ¿«¿»

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï È„k dÏ ıÏÁÏ CÈ¯ˆÂ21‰Ó·È‰ ÔÈ‡L ; ¿»ƒ«¬…»¿≈¿«ƒ»¿»∆≈«¿»»
Ì·i‰ ˙ÏÈÚa ¯Á‡ ‡l‡ ¯ÊÏ ˙¯z22¯Á‡ B‡ ƒ∆∆¿»∆»««¿ƒ««»»««

‰ˆÈÏÁ23Ëb‰ Ï·‡ ,24d¯ÈzÓ BÈ‡Â ÌeaÈÏ dÏÒBt ¬ƒ»¬»«≈¿»¿ƒ¿≈«ƒ»
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¯ÊÏ25BÈ‡ ¯Ó‡n‰Â ,BÓk ¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ ¿»¿««¬»≈∆»ƒ¿»»¿
‰ÏÈÚa‰26. «¿ƒ»

להוציאה.18) א.19)אלא נ, חליצה 20)יבמות ואין
שם). (רש"י קידושין נפקעת 21)מפקעת יבום זיקת שאין

פ"ג  (שם המשנה בפירוש ורבינו (שם). חליצה ע"י אלא
יחלוץ". ואח"כ תחילה גט שיתן יותר, "והנכון אומר: מ"ה)
על  אלא נקראת המצוה אין כי מצוה, הידור משום והטעם,
והחליצה  והגט והואיל העיקר, שהגמר הרי שגומרה, מי
מן  שהיא בחליצה המצוה גמר להיות ראוי להתירה, באים
'בית  בשם א, ס"ק קע, סי' לאהע"ז תשובה' ('פתחי התורה

נשים 22)מאיר'). כשאר לזר, תותר בגט יגרשנה אם ואז
נ.). (יבמות מבעליהן "וקונה 23)גרושות א: ב, קידושין

היבם". ובמיתת בחליצה עצמה רבינו 24)את חוזר כאן
בהם. שפתח ומאמר נפקעת 25)לגט יבום זיקת שאין

ה"א. סוף לעיל וכמבואר יד.), (קידושין חליצה ע"י אלא
לא 26) אח"כ לגרשה יבוא שאם דבר, לכל כאשתו להיות

ה"א, פ"ב לעיל נתבאר וכבר נ.) (יבמות לחלוץ תצטרך
הי"ד  לקמן וראה בלבד. מדבריהם אלא המאמר שאין

ובביאורנו.

.„B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ¯Ó‡Ó Ô˙27- »««¬»ƒƒ¿¿»«¿»«≈¿«¬»
‰OÚM ‰Ó28BÏha È¯‰29‰¯z‰Â ,30‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «∆»»¬≈ƒ¿¿À¿»¿≈»∆ƒ∆…

‰¯eÒ‡ - Ëb‰ Ô˙pL ‰Ê Ï·‡ ;ÂÈÁ‡Ï ‡l‡ ‰¯z‰À¿»∆»¿∆»¬»∆∆»««≈¬»
BÏ ‡È‰31. ƒ

לב.).27) יבמות (רש"י למאמרי גיטך זה הרי ואמר: שפירש
שעשה.28) הגט.29)המאמר להתייבם,30)ע"י

פ"ו  להלן והשווה לב.) (יבמות כמקודם זיקתה שנשארה
דעת 31)הכ"ט. וכן עליו, שפסלה לזיקתו גט משום גזירה

דעת  וכן למגרש, אפילו מותרת הראב"ד, ולדעת שם. רש"י
דילמא. או דיבורֿהמתחיל ב נב, שם ה'תוספות'

.‰ÊÏ Ëb Ô˙B˙w32dÏÒt - (B¯Ó‡ÓÏ ‡ÏÂ)33ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»¿…¿«¬»¿»»»»
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ34Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ; ¿«¿»»«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»≈

B¯Ó‡ÓÏ35¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ‰ˆÈÏÁÂ ,36. ¿«¬»«¬ƒ»¿«ƒ»¿»

הרי 32) סתם, גט לה שנתן כל א. לב, ביבמות רש"י לדעת
לזיקתו. יש 34)מלהתייבם.33)זה וכאן ה"א. לעיל

ולא  מאמר בה ועשה הואיל אומרים שאין גדול, יותר חידוש
אשה  חצי כמגרש זה יהא למאמרו, ולא לזיקתו אלא גירשה
לחוד, ומאמר לחוד זיקה אלא תיפסל, ולא כלום, עשה שלא

נב:). (יבמות לפסלה מועיל לזיקתו להפקיע 35)וגט
כמבואר 36)הקידושין. להתירה, הועיל לא לזיקתו, והגט

מאמר, ועשה גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן ה"א, לעיל
וחליצה". גט צריכה

.Â¯Á‡ ¯·„ BÓ„˜ ‡ÏÂ ,‰lÁz ‰Ó·ÈÏ ÔzpL ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ««¿»»¿ƒ»¿…¿»»»«≈
‰Ê d˙B‡ ÏÚaL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯·c ÂÈ¯Á‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»«¬»»»«≈∆»∆»«»∆

¯Lk ¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ¯Ó‡n‰ dÏ Ô˙pL37Ì‡Â . ∆»«»««¬»«ƒ¿»«¬»»≈¿ƒ
¯Á‡ Ì·iÓ ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ BÓ„˜38, ¿»≈¬ƒ»≈ƒ»»∆≈ƒ»»«≈

d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa39‰ÏÈÚa ezÓ„˜ Ì‡ ÔÎÂ ; ≈»≈¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ»
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa40ÂÈ¯Á‡ ‰OÚpL B‡ ;41 ¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ∆«¬»«¬»

ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb≈¬ƒ»≈»≈¿»»»≈ƒ∆≈

d˙¯ˆÏ ¯Á‡ ¯Ó‡Ó Ô˙ B‡ ÏÚaL B‡ ;ÂÈÁ‡Ó42ÔÈa , ≈»ƒ∆»«»««¬»«≈¿»»»≈
¯Á‡ ¯Ó‡Ó ÂÈÁ‡ dÏ Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰43B‡ ≈»ƒ∆»«»»ƒ«¬»«≈

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - dÏÚa44¯Ó‡n‰ ÔÈa , ¿»»¬≈∆ƒ¿»«¬»»≈««¬»
el‡‰ ÌÈOÚn‰ e‰eÓ„wL45e¯Á‡˙pL ¯Ó‡n‰ ÔÈa ∆¿»««¬ƒ»≈≈««¬»∆ƒ¿«¬

ÂÈ¯Á‡46. «¬»

רב 37) אמר וכן כמצותה". זו הרי ובעל, מאמר "עשה שם:
וכן  בועל". ואחרֿכך מקדש יבמה, "מצות נב.): (שם הונא
פסול, מאמר עשה ואם ה"א. פ"ב למעלה רבינו כתב

בסמוך). (ראה עליה לבוא רשאי אינו אחיו 38)כדלהלן,
זה. יבנה,39)של לא ששוב יבנה", ב"לא שהתחיל

עליו. אחד 40)ופסלה "בית כי זו, את לייבם לו שאסור
ה"ט. פ"א לעיל כמבואר בתים", שני בונה ואינו בונה, הוא

אחריו 41) מועיל גמור, קנין קונה המאמר ואין שהואיל
לפסלו. אחר בנין 42)מעשה משום עליו הראשונה נאסרה

וביבמות  טעם. מאותו לו אסורה השניה וכן בתים", "שני
חברתה  לאסור ביבמה, מאמר מועיל טעם מה אמרו: - ב נ,
וביאה  נשים בשאר קונה בקידושין ומאמר הואיל עליו,
לא  ביאה אף (לפסול) יועיל לא מאמר ואם ביבמה, קונה
היבמה  (של ביאה אחרי (צרתה) לבעול ויבואו תועיל,
התורה. מן שאיסורו בתים שני בונה זה והרי הראשונה),

לשני.43) גם היא מקודשת שהרי הראשון, על אסרה
נ:).44) (יבמות השני וכן עליה, לבוא לראשון שאסור
נתינתו.45) בשעת פסול שהיה נתינתו 46)נמצא ובשעת

הועילו  - גמור קנין קונה שאינו מתוך אבל כשר, היה
וחליצה, בבעילה מהֿשאיןֿכן לבטלו, שלאחריו המעשים

הי"ד. להלן כמבואר כלום, אחריהן ואין התורה מן שהן

.Ê¯Ó‡Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ıÏÁ B‡ Ëb Ô˙ ?„ˆÈk≈«»«≈»«ƒƒ¿¿»«¿»««¬»
d˙¯ˆÏ B‡ dÏ47ÏÚ ‡aL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , »¿»»»≈≈»ƒ∆»«

dÏ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ BzÓ·È48¯Ó‡Ó ¿ƒ¿»«»«¬»¿»«¿»«»«¬»
d˙¯ˆÏ ¯Á‡49¯Ó‡Ó Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , «≈¿»»»≈≈»ƒ∆»««¬»

¯Á‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ50dÏÚa B‡ ƒƒ¿¿»«»ƒ¿»«»«¬»«≈¿»»
ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡n‰ ÔÈa ,ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ -51ÔÈa ¬≈∆«¬»»≈««¬»»ƒ≈

ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡n‰52. ««¬»»«¬

יבנה"47) ב"לא שהתחיל שלפניו, הגט בגלל עליו נפסלו
עליהן. לבוא איננה.48)ואסור זו תיבה התימנים, בכת"י

שני 49) לבנות אסור שהרי הוא, כדין שלא זה מאמר והרי
עליו, נפסלה לא עליה שבא הראשונה היבמה אבל בתים,
ואפילו  כלום, אחריה ואין גמור, קנין קונה בעילה שהרי
קידושין  שאין כלום, מאמרו אין מאמר, אחיו בה יעשה

הט"ז. להלן וכמבואר איש, באשת תפסו 50)תופסים
שניהם. על ונאסרה השני הראשון.51)קידושי האח של

גט 52) וצריכה לשניהם, היא מקודשת כי השני, האח של
הט"ו. להלן כמבואר חולץ, מהם ואחד משניהם

.Á¯Ó‡Ó BÓ„wL ÔÈa ,¯Ó‡n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆««¬»≈∆¿»«¬»
¯Á‡53‰ÏÈÚa B‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ B‡54Ì„wL ÔÈa , «≈≈¬ƒ»¿ƒ»≈∆»«

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ï ¯Ó‡n‰55ıeÁ . ««¬»¿∆»≈≈¬≈∆«¬»»
BfL ,¯Ó‡n‰ ¯Á‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ·e ¯Ó‡Ó Ô˙Bp‰ ÔÓƒ«≈«¬»»«¿ƒ»««««¬»∆

d˙ÎÏ‰k ‡È‰56. ƒ¿ƒ¿»»
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קודם 53) לצרתה מאמר נתן בעצמו שהוא או בה, אחיו ע"י
לזו. הבועל 54)שנתן אבל מאחיו, בין ממנו בין בצרתה,

כמבואר  כלום, בה מועיל אחיו של מאמרו אין - יבמתו את
הט"ז. למאמרו 55)להלן גט לה ונותן לייבמה, לו ואסור

ביאתה. או צרתה בחליצת נפטרה לא אם לזיקתו, וחליצה
ב.56) נ, ודף - א נ, יבמות במשנה זה כל

.Ë‰lÁz BzÓ·È ˙‡ Ì·i‰ ÏÚBaL ‰ÏÈÚa‰57B‡ «¿ƒ»∆≈«»»∆¿ƒ¿¿ƒ»
˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜ ‡ÏÂ ,da B¯Ó‡Ó ¯Á‡«««¬»»¿…¿»»»»«≈ƒ¿≈

ÂÈÁ‡Ó ¯Ó‡Ó dÓ„˜ Ì‡Â .‰¯Lk ‰ÏÈÚa58,Ë‚ B‡ ; ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿»»«¬»≈»ƒ≈
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa59d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,60B‡ ; ≈ƒ∆≈≈»ƒ≈»≈¿»»»

È¯‰ - ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ¯Ó‡Ó dÓ„wL∆¿»»«¬»¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ¬≈
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ˙‡¯˜ BÊ61. ƒ¿≈¿ƒ»¿»

סופרים 57) שמדברי ה"א, פ"ב למעלה וראה מאמר. בלי
תחילה. שיקדש עד לבעול מלייבם.58)אין זה על פסלה

לייבם.59) ואסורים יבנה", ב"לא שהגט 60)התחילו
הי"ב). פ"א (למעלה החולץ על הצרות כל האוסרת כחליצה

וחליצתו 61) לביאתו גט צריכה זו והרי לקיימה, ואסור
גט  צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן לזיקתו,

הי"ד. להלן בביאורנו וראה וחליצה".

.È‡Ï Ì‡ ,‰lÁz BzÓ·ÈÏ Ì·i‰ ıÏBÁL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆≈«»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ…
‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜62Ì‡Â . ¿»»»»«≈ƒ¿≈¬ƒ»¿À»¿ƒ

ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,¯Ó‡Ó B‡ Ëb dÓ„¿̃»»≈«¬»≈ƒ»»∆≈≈»ƒ≈
‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - d˙¯ˆa ÔÈa da63. »≈¿»»»¬≈ƒ¿≈¬ƒ»¿»

הבאות 62) היבמות מכל היבום זיקת את היא ומסלקת
הי"א. בסמוך כמבואר זה, רצה 63)מבית ואם הואיל

ונפסלה  אחיו מאמר או גט קדמה שהרי יכול, אינו לייבם
מפרש  ודינה כו:). ליבמות (רש"י גרועה חליצה זו הרי עליו,
חליצה  זו הרי ממנו, מאמר בה קדמה ואפילו הי"ב. בסמוך
מעולה  חליצה זו אין למאמרו גט וצריכה הואיל פחותה,
דיבורֿהמתחיל  נג. שם ברש"י וכן וברש"י, כז. (יבמות

מסייע). לימא

.‡È„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙Ba¯ ˙BÓ·È64‰ÏÚ·pL ÔÂÈk , ¿»««»ƒ«ƒ∆»≈»∆ƒ¿¬»
- ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁ B‡ ‰¯Lk ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ»¿≈»∆¿¿»¬ƒ»¿À»

Ïk‰ e¯z‰65Ô‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙wÊ ‰˜lzÒÂ ,66Ì‡Â . À¿«…¿ƒ¿«¿»ƒ««»»≈¬≈∆¿ƒ
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÚ·67¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ , ƒ¿¬»««≈∆¿ƒ»¿»»«»«¬»

ÏeÒt68‰ÏÚ·pL BÊ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .ÌeaÈÏ Ôlk e¯Ò‡ - »∆∆¿À»¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¬»
¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡69˙Á‡ [Ïk] ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe , ∆»«»«¬»¿ƒ»¬ƒ»»««
¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï Ô‰Ó70˙˜lzÒÓ Ìeai‰ ˙wÊ ÔÈ‡L ; ≈∆¿«ƒ»¿»∆≈ƒ««ƒƒ¿«∆∆

.‰˙eÁt ‰ÏÈÚ·aƒ¿ƒ»¿»

רבות.64) נשים המת האח לזר.65)שהניח להנשא
במשנה.66) ב מג, ה"ט.67)יבמות לעיל המפורשת
ה"ו.68) לעיל לו.69)המפורש נתקדשה כמו 70)שהרי

וחליצה". גט צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות ששנינו
אף  משנה' ה'מגיד גירסת שהיא רבינו, בדברי זו ולגירסה
זיקת  פוטרת אינה מעשה, שום בה נעשה שלא הצרה חליצת
וזה  והמאמר, הגט מעשי בה שנעשו השניה, של היבום

נפטרה ב  לצרה, "חלץ כז.): (שם האומר לשמואל ניגוד

מעולה  הצרה חליצת כי המאמר", בעלת או הגט בעלת
רומי  בדפוסי אולם זיקתה. שקלושה הגט בעלת מחליצת
רבינו: בדברי כאן כתוב התימנים, בכת"י וכן וקושטא,
גירסה  ולפי איננה, "כל" ותיבת מהן", אחת חליצה "וצריכה
שצרה  הכוונה, קע) סי' באהע"ז ה'טור' גירסת גם (שהיא זו
יהיו  כולן ואז - תחלוץ מעשה, שום בה נעשה שלא אחרת,
את  אלא תפטור לא - הגט בעלת תחלוץ אם אבל פטורות,
(יבמות  האומר לשמואל בהתאם האחרות, את ולא עצמה
(שחליצתה  צרה נפטרה לא הגט, לבעלת "חלץ כז.):
הגר"א  ולדעת הגט". בעלת נפטרה - לצרה קלושה),
רבינו, בדברי הנכונה הגירסה זוהי מז, ס"ק קע, סי' באהע"ז
לקמן  רבינו מדברי נראה וכן שלפנינו. בספרים כמודפס ולא
שגם  אע"פ האחיות, את פוטרות הצרות שחליצת ה"ט, פ"ז
משל  מעולה והיא הואיל אולם, מעולה. אינה הצרות חליצת

(לחםֿמשנה). פוטרתן - האחיות

.·È‰¯z‰ - ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ï·‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ¯ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«

‡È‰ Ìb ıÏÁzL71ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ , ∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
‰˙eÁt‰ ‰ˆÈÏÁ‰ ‰ˆÏÁpL ‰BL‡¯Ï72ÔÈ‡L ; »ƒ»∆∆¿¿»«¬ƒ»«¿»∆≈

„Ú ‰Ê ˙ÈaÓ ÌeaÈ ˙wÊ ˙˜lÒÓ ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ¬ƒ»¿»¿«∆∆ƒ«ƒƒ«ƒ∆«
˙Á‡ Ïk ıÏÁzL „Ú B‡ ,ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ¯ÊÁzL∆«¬…«»»«ƒ«∆«¬…»««

Ô‰Ó73. ≈∆

שמואל.71) כדעת א. כז, שמואל 72)יבמות אמר כי שם:
שצריכה  - שמואל אמר כי רבינו: ומפרש צרתה, לפטור
אלפס  רבינו פירש וכן צרתה, לפטור - האחים כל על לחזור
קע, סי' לאהע"ז (הגר"א אחריו נמשך ורבינו פ"ה, סוף שם

מח). מאמר 73)ס"ק לשתיהן שיש כגון שוה, כשפחיתותן
וראה  חברתה, על עדיפה האחת ואין לחליצתן, קודם גט או

סט. הערה למעלה

.‚È‰¯Lk ‰ÏÈÚa ÔÈa ,dÓ·ÈÏ ‰ÏÚ·pL ‰Ó·È Ïk»¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»»≈¿ƒ»¿≈»
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ÔÈa74ıÏÁL ¯Á‡ dÏÚa elÙ‡Â ; ≈¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»»««∆»«

dÏ75,ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,˙eLÈ‡ ÌLÏ ÔÈa76ÔÈa »≈≈»ƒ≈¿≈ƒ≈
˙eÓ·È ÌLÏ77‰ÏÈÚa ÏÚaL ¯Á‡ d˙¯ˆ ÏÚa elÙ‡Â ; ¿≈«¿«¬ƒ»«»»»««∆»«¿ƒ»

‰¯Lk78,Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , ¿≈»≈≈»ƒ¬≈¿ƒ»≈
‰ÏÈÚaa LÈ‡ ˙L‡ ˙OÚ È¯‰L79dÓ·È Ïk ÔÎÂ . ∆¬≈«¬»≈∆ƒ«¿ƒ»¿≈»¿»»

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ÔÈa ¯Lk ¯Ó‡Ó ÔÈa ,¯Ó‡Ó dÏ ÔzpL∆ƒ«»«¬»≈«¬»»≈≈«¬»»
e¯‡aL BÓk ,¯Ó‡n‰ ÈtÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ -80, ¬≈¿ƒ»≈ƒ¿≈««¬»¿∆≈«¿

.¯Ó‡n‰ ¯eq‡ ¯eÒÈ Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ««¬»

מאחיו.74) מאמר או גט עליו 75)שקדמה שנאסרה
ממנו  ונסתלקה הי"ב, פ"א לעיל כמבואר סופרים, מדברי

יבום. נשים 76)זיקת כשאר גמורים, בקידושין
בביאה. ייבום.77)המתקדשות צד בה יש שעדיין שסבר

הי"ב.78) פ"א, לעיל כמבואר ב'עשה', עליה שעובר
בשניות 79) וכלֿשכן 'עשה', בחייבי תופסין שקידושין

אחר  שיש - ב נב, יבמות וראה יד). ס"ד, אישות הל' (לעיל
אחריה  יש הבעילה שגם שם, הרי"ף וכתב כלום, חליצה

לפנינו. וכמבואר ה"ב.80)כלום, לעיל

.„Èe¯Ó‡ ¯·k81‰iÁc ‰Ó·È‰ ‰ÁBc Ëb‰ ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈«≈∆«¿»»¿ƒ»
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‰¯eÓ‚82¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ BÈ‡ ¯Ó‡n‰ ÔÎÂ ,83; ¿»¿≈««¬»≈∆»ƒ¿»»
‰ÁB„ ‰ˆÈÏÁ‰Â ,¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ‰ÏÈÚa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ»»ƒ¿»»¿«¬ƒ»»

dÓ·Èa Ëb ¯Á‡ Ëb ,CÎÈÙÏ .‰¯eÓ‚ ‰iÁc d˙B‡84, »¿ƒ»¿»¿ƒ»≈««≈«¿»»
ÏÈÚBÓ - ¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó B‡85¯Á‡ ‰ÏÈÚa Ï·‡ ; «¬»«««¬»ƒ¬»¿ƒ»««

˙ÏÚBÓ ‰B¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁÂ ‰ÏÈÚa¿ƒ»«¬ƒ»««¬ƒ»≈»«¬»∆∆
.ÌeÏk dÈ‡ ‰ÏÈÚa‰ ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈≈¬ƒ»«««¿ƒ»≈»¿

ה"א.81) היא 82)לעיל צריכה עדיין כי לזר, להתירה
להוציאה,83)חליצה. ירצה אם בגט לפטרה או ליורשה,

ה"ג). (לעיל לזיקתו חליצה צריכה עדיין שהרי 84)אלא
לגמרי. זיקתה דחה זיקת 85)לא עליה נשארה שעדיין

מועיל, - אחריו מאמר אחיו בה כשעשה ולפיכך יבום,
הערה  ה"ו, בביאורנו לעיל וראה הט"ו. בסמוך וכמבואר

מא.

.ÂËËb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ Ëb Ô˙pL Ì·È ?„ˆÈk≈«»»∆»«≈ƒƒ¿¿»«¿»«≈
Ô‰ÈzL ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ86ÈL ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆»ƒ¿¿≈∆¿≈¿≈

- ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ ÔÈh‚ ÈL e˙pL ÔÈÓ·È¿»ƒ∆»¿¿≈ƒƒƒ»»««∆««∆
Ô‰ÈLÏ ‰Le¯‚k BÊ È¯‰87ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆¬ƒ

ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡Â ,‰È˙B·B¯˜a88Ëb Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆»¿∆»≈∆≈¿≈ƒ»«≈
„Á‡ Ïk - d˙¯ˆÏ Ëb ÂÈÁ‡ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏƒƒ¿¿»«¿»«»ƒ≈¿»»»»∆»
e˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ëb‰ dÏ Ô˙pL BÊ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡»ƒ¿∆»«»«≈¿≈ƒ»¿

¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó89e¯‡aL BÓk ,90Ì·i‰ Ï·‡ . «¬»«««¬»¿∆≈«¿¬»«»»
BzÓ·ÈÏ ıÏÁL91ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,d˙¯ˆÏ ıÏÁÂ ¯ÊÁÂ ∆»«ƒƒ¿¿»«¿»«¿»»»≈≈

‰Ó·ÈÏ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eˆÏÁL ÔÈÓ·È ÈL ÔÎÂ ,ÂÈÁ‡»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿∆««∆ƒ»»
ıÏBÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰B¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡ - ˙Á‡««≈¬ƒ»«¬»¿¿≈«≈

‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a d˙B‡92ıÏBÁk ‰fL ; »»«¬»»ƒ¿∆»∆∆¿≈
Ê Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ¯‡LÏ.‰w ƒ¿»«»ƒ∆≈¬≈∆ƒ»

נא.).86) (יבמות גרושתו קרובות שם.87)כדין
משניהם,88) חליצה צריכה אינה פסולה, שחליצתה אע"פ

הי"ב. לעיל וכמבואר צרתה, את פוטרת שאינה כל
שם).89) (יבמות מהם מאחד וחליצה משניהם, גט צריכה
יבמות,90) ושתי יבמים שבשני ומובן גט. אחר גט בדין

בשתיהן, מאמר שניהם עשו או לשתיהן גיטין שניהם ונתנו
הי"ב. לעיל כמבואר חליצה, צריכה מהן אחת כל

כלום.91) אחריה ואין זה, מבית הזיקה נסתלקה
במשנה.92) ב נ, יבמות

.ÊËBzÓ·È ÏÚBa‰ ÔÎÂ93ıÏÁÂ ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ¯ÊÁÂ , ¿≈«≈¿ƒ¿¿»«≈≈»ƒ¿»«
ÌeÏk BÊ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ94¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»≈¬ƒ»¿¿≈ƒ»«

ÌeÏk BÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ëb Ô˙Â ÂÈÁ‡95ÂÈÁ‡ ¯ÊÁ . »ƒ¿»«≈»¿»»»≈¿»«»ƒ
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏÚa B‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â96¯Á‡Ó ; ¿»«»«¬»»«…»»¿≈««

ÔÈLecw‰ ÔÈ‡Â ,¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ - ‰lÁz ÂÈÁ‡ ÏÚaL∆»«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿»»¿≈«ƒƒ
LÈ‡ ˙L‡a ÔÈÒÙBz97B‡ d˙¯ˆÏ ¯Ó‡Ó Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ»««¬»¿»»»

d˙¯ˆ ÏÚa98Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ -99e¯‡aL BÓk ,epnÓ100. »«»»»¿ƒ»≈ƒ∆¿∆≈«¿

זה.93) מבית יבום זיקת ונסתלקה לגמרי, ולא 94)קנאה
בקרובותיה. אבל 95)נאסר כשרה, בעילה ודוקא שם.

הי"א). (למעלה חליצה או גט אחריה יש - פסולה, בעילה
איש 96) אשת כדין היבם, על שאסרה ודאי, אבל לקנותה.

וראה  הי"חֿיט. אישות מהל' פכ"ד לעיל המבואר שזינתה,
ראשון. ביאת אי דיבורֿהמתחיל ב נא, יבמות ב'תוספות'

גט 97) צריכה אינה ולפיכך הי"ב, אישות מהל' פ"ד לעיל
יבוא 98)מאחיו. יבמה שנאמר: משום לו שאסורה אע"פ

צרתה. ועל עליה ולא - תופסים 99)עליה שקידושין
'עשה'. הי"ג.100)בחייבי לעיל

.ÊÈ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL eÓaiL ÔÈÓ·È ÈL¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¿»«»ƒ«ƒ
e‡ÈˆBÈ Ô‰ÈL - ‰lÁz ÌaÈ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ,„Á‡∆»¿…«ƒƒ≈¿ƒ»¿≈∆ƒ

Ë‚·101ÌÈ¯ÊÏ e¯zÈÂ ,102ÔÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â103,CÎÈÙÏ . ¿≈¿À¿¿»ƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ»
BkÚa ˙Á‡ ,ÌÈL ÈzL BÏÂ ÌÈÏLe¯Èa ‰È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»«ƒ¿¿≈»ƒ««¿«
,¯Bˆa ÂÈÁ‡ ÈÂÏÂ BkÚa ÂÈÁ‡ ÔBÚÓLÂ ,¯Bˆa ˙Á‡Â¿««¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿
„Á‡ ÌaÈÈ ‡lL ,Ô˙B ÔÈc‰ - Ô·e‡¯ ˙nL eÚÓLÂ¿»¿∆≈¿≈«ƒ≈∆…¿«≈∆»
.ÌaÈÂ Ì„˜ ‡nL ,ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„eiL „Ú Ô‰Ó≈∆«∆ƒ»«∆»»»ƒ∆»»«¿ƒ≈

ÌaÈÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜104B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -105„Ú »«∆»≈∆¿ƒ≈≈ƒƒƒ»«
‰lÁz ÌaÈ ÂÈÁ‡L Ú„eiL106Ì„˜ ıÏÁÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ∆ƒ»«∆»ƒƒ≈¿ƒ»»»»∆»«¬……∆

B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„iL107. ∆»«∆»»»ƒ≈¿ƒ

יבמה 101) שנאמר: משום ביבמתו אסור שייבם, שהשני
פ"א  לעיל (כמבואר צרתה ועל עליה ולא - עליה יבוא
ייבם  ומי תחלה ייבם מי לנו ידוע שלא ומכיון הי"ב)

שניהם. על הן אסורות - יוסף'102)אחרֿכך ה'בית
צריכה  מהן שאחת הגאונים, בשם כתב קע) סי' (אהע"ז
עשה  הראשון שמא לחוש יש כי לגיטה, נוסף חליצה
את  השני וכשייבם עליה, בא לא ועדיין מאמר ביבמתו
ביאתה  ואין ה"ט) (לעיל פסולה בעילה זו הרי יבמתו
של  ביאתו וגם הי"א, לעיל כמבואר שתחלוץ, עד פוטרתה
ביאת  קדמתה כי פסולה, ביאה שהיא לחוש יש הראשון
רבינו  ולדעת פסולה. שהיא ביאה, אחר ביאה זו והרי השני,
חברתה. בחליצת נפטרה ולא חליצה צריכה הי"ב, לעיל
חליצת  פוטרת שוה, חליצתן שפסול כל הרשב"א, ולדעת

צרתה. את מהן ק.103)אחת הערה למעלה כמבואר
בצרתה.104) אסור זה ייבם 105)נמצא (שמא מספק

תחילה). אם 106)אחיו להיוודע צריך בתחילה כלומר,
ייבם  שמא מספק, זה יבם על לאסרה אפשר ואז ייבם, אחיו
אין  - ייבם אחיו אם כלל ידוע לא אם אבל תחילה, אחיו
ייבם, אם ספק ספיקות, שני כאן יש כי זה, על אותה אוסרים
שיוודע  עד כתוב: היה וכאילו תחילה, ייבם אם וספק
ס"ק  קע סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ייבם שאחיו תחילה

נב). אות שם, הגר"א בביאור וכן אם 107)מו, אפילו כי
ואע"פ  כלום. מפסידה השני אין ליבמתו, הראשון חלץ כבר
נמצאת  תחילה, חלצה שהראשונה יתברר שמא לחוש, שיש
מותרת  חלוצה ויאמרו: לכהן, ותינשא כלום, אינה זו חליצה

ואין הואיל אולם, הט"ז). פ"ג, לעיל (ראה לזו לכהן!
חלץ  לא שהראשון יוודע אם שאפילו אחרת, תקנה שלפנינו
כל  זו אשה נמצאת ייבם, או יחלוץ למחר שמא ייבם, ולא
ימיה. כל לעגנה רצו לא זה קל חשש ומשום עגונה, ימיה
לידע  תקנה יש הט"ז) (פ"ג, שלמעלה בנידון מהֿשאיןֿכן
הב"ח  ולדעת (משנהֿלמלך). ילדה לא או ילדה צרתה אם
ספיקות, שני ישנם שלפנינו, בנידון קע סי' סוף באהע"ז
שבירושלים, אחיו שמת הראשון, האח שמע לא שמא
מעשה. שום ביבמתו עשה לא עדיין שמא שמע, אם ואפילו
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רחוק ספק שמח'ומשום וה'אור לה. מלחלוץ מנעו לא זה,
נמצא  ולזה, לזה לייבם וכן מלחלוץ מונע אתה שאם מתרץ,
חליצה, או יבום או שהיא: יבום, מצות לגמרי מבטל אתה
של  בנידון אבל עלֿכלֿפנים, ביבום חייבת מהן אחת והרי
כלל, זקוקה היא אין וילדה מעוברת היא צרתה אם מעלה

יבום. מצות ביטול שם ואין

.ÁÈ„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ Ì·È108B˙‡Èa - »»»»∆≈«»ƒ¿∆»ƒ»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡L ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók109. ¿«¬»ƒ«»∆≈∆ƒ¿»»

‰lÁza B˙ Ì‡ :„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ¯Ó‡Óe«¬«∆≈«»ƒ¿∆»ƒ¿»«¿ƒ»
ÏB„b‰ ÏÚ Ba ÏÒBt ‡e‰ È¯‰Â ,ÏÈÚBÓ -110Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¬≈≈««»¬»ƒ

ÛBqa B˙111ÌÈ‡ B˙ˆÈÏÁÂ Bh‚Â .ÌeÏk BÈ‡ - ¿»¿≈¿¿ƒ«¬ƒ»≈»
ÌeÏk112.ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa , ¿≈«¿ƒ»≈«

ובפי"א 108) הט"ו, בפ"א למעלה כמבואר ביאה, שביאתו
ה"ג. אישות בן 109)מהל' ביאת "עשו א: צו, יבמות

קונה  הוא התורה שמן [ואףֿעלֿפי בגדול". כמאמר תשע
"כל  ה"ג): יא, (פרק בתוספתא שאמרו כמו דבר, לכל אותה
אינה  ביאה. קטן] [של ביאתו אין דעת, שצריכה ביאה
ה"ג  פ"ו להלן רבינו פסק וכן ביאה". ביאתו דעת, צריכה
- יג) הערה שם (ראה קטן לענין והואֿהדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט. קידושין ב'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה יכול 110)ומדאורייתא, שאינו
והי"ד, ה"ז לעיל כמבואר צרתה, את לייבם ולא לייבמה
ועל  עליו צרותיה שנאסרו יבמתו, את הכונס כדין זה והרי
למה  ה"ו, לעיל נתבאר וכבר הי"ב). פ"א (לעיל האחים שאר

שלאחריו. המאמר את לפסול המאמר יתבאר 111)מועיל
הי"ט. וכן 112)בסמוך בקרובותיה, נאסר לא חלץ שאם

לעיל  נתבאר שכבר הגדולים, לאחים מלהתייבם פסלה לא
כתוב  "איש" כי כלום, אינה קטן שחליצת הט"ז, פ"ד
צו. (יבמות קטן" - ולא "איש ודרשו: חליצה, בפרשת
אינו  שגיטו קלֿוחומר כלום, אינה שחליצתו ומכיון וקה:).
רבינו  כלשון חליצה, מכח אלא פוסל אינו הגט שהרי כלום,
כאן  חזר ורבינו לה", שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: לעיל
לו  "יש - קטן שכתב: מ"ח), פ"י (יבמות למשנה מפירושו

גט".

.ËÈBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ?„ˆÈk≈«∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÔÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ dÏÒt - ‰lÁz ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡113. ∆»«»«¬»¿ƒ»¿»»«¿»«ƒ

ÚLz Ôa ¯ÊÁÂ ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÏB„b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«»«¬»ƒƒ¿¿»«∆≈«
‡Ï - ¯Ó‡Ó d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ô˙Â „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»¿»«»¿»»»«¬»…

ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÏÚ dÏÒt ‡ÏÂ ,ÌeÏk ‰OÚ114¯ÊÁ .Ôa »»¿¿…¿»»«»ƒ«»»«∆
¯Á‡ d˙¯ˆ ÏÚ B‡ ‰ÈÏÚ ‡·e „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz≈«»ƒ¿∆»»»∆»«»»»««
ÈLk ,ÏB„b‰ ÏÚ dÏÒt - ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯Ó‡Ó«¬«»ƒ«»¿»»««»ƒ¿≈

e¯‡aL BÓk ,¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó eOÚL ÌÈÏB„‚115. ¿ƒ∆»«¬»«««¬»¿∆≈«¿

הקטן.113) מאמר בגלל לייבמה יכולים שאינם
לקיימה.114) אחר 115)ומותר מאמר שיש הי"ד, לעיל

וזוהי  ה"ז. לעיל כמבואר שניהם, על ונפסלה מאמר,
צו.). (יבמות בסוף ביאה הנקראת

.ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa116, ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿

‰ÈÏÚ ‡·e ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ117Ëb Ô˙ B‡ ıÏÁ B‡ ¿»«»ƒ«»»»∆»»«»«≈
ÔËw‰ ÏÚ dÏÒt ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ118Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»¬≈∆¿»»««»»¿≈ƒ

d˙¯ˆ ÏÚ ‡·e ÔËw‰ ¯ÊÁ119¯Á‡‰ ÂÈÁ‡ ‡a B‡ , »««»»»«»»»»»ƒ»«≈
‰ÈÏÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L120ÏÚ B‡ ∆∆≈«»ƒ¿∆»»∆»«

¯Ó‡Óe ¯Ó‡Ó Ïk ÔÈ„k ,ÂÈÏÚ ‰ÏÒÙ - d˙¯ˆ121. »»»ƒ¿¿»»»¿ƒ»«¬»«¬»

כמאמר.116) היא מאמר,117)והרי בה עשה והואֿהדין
שם. במשנה ביאה 118)כמבואר אחריו שבאו שהמאמר

ה"ח. לעיל כמבואר נפסל, - מאחיו וגט חליצה או
מאמר.119) אחר כמאמר זה הוא 120)הרי ביאתו וגם

פסולים 121)כמאמר. ושניהם השני, אחר אחד שמועיל
צו:). (יבמות לשניהם ואסורה

.‡ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ ,ÏÈc‚‰Â122Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿ƒ¿ƒ¿…»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈

‰ˆÈÏÁÂ ;¯Ó‡Ók ‡È‰L ,B˙‡Èa ÈtÓ - Ëb .‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»≈ƒ¿≈ƒ»∆ƒ¿«¬»«¬ƒ»
ÔÈ˜ ‰BwL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L ,¯ÊÏ d¯Èz‰Ï -¿«ƒ»¿»∆¬≈…ƒ¿¬»¿ƒ»∆»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .¯eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈

„·Ïa123. ƒ¿«

אחד.122) ויום שנה שלשֿעשרה בן אם 123)משנעשה
יבמה  ככל היא והרי גמור, קנין קנאה שכבר להוציאה, ירצה

צו:). (שם לגדול שנתייבמה

.·ÎÌÈ¯OÚ Ôa „Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa „Á‡∆»∆≈«»ƒ¿∆»¿∆»∆∆¿ƒ
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡lL ‰L124ÈÓÈÒ Ba e„ÏB ‡ÏÂ »»∆…≈ƒ¿≈¿»¿…¿ƒ»≈

ÒÈ¯Ò125¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,126. »ƒ¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

הגדול 124) מן כמאמר אלא ביאתו ואין קטן, דין לו יש
עשרים 125)(שם). בן והוא סריס סימני בו נולדו אם כי

אלא  דבר. לכל כגדול הוא הרי יום, שלשים פחות שנה
כלל, זיקה לו אין להוליד, ראוי ואינו הואיל ייבום, שלענין
עשה  לא חלץ או מאמר עשה ואם ה"ב. פ"ו לקמן כמבואר
בעילת  ובעילתו מ"ב, פי"א יבמות בתוספתא כמבואר כלום,
במקום  שלא אחיו אשת משום לו אסורה יבמתו שהרי זנות,

וברש"י). עט: (יבמות אישות 126)מצוה מהל' פ"ב
הי"א.

.‚Î‰pË˜127Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯L128˙L¯Á‰Â129ÏÚ Û‡ , ¿«»∆¿»¿»≈¿«≈∆∆««
e¯‡aL BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈzL ÈLecwL Èt130, ƒ∆ƒ≈¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

È„k ÔÈLec˜ dÏ LÈ ‰pË˜ :Ô‰ ÔÈLec˜ ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈ƒƒ≈¿«»≈»ƒƒ¿≈
¯˜Ù‰ ‚‰Ó da e‚‰È ‡lL131„Ú ÔÈÈeÏz ‰ÈLec˜Â , ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«∆¿≈¿ƒ∆»¿ƒ«

ÏÈc‚zL132‡lL È„k ÔÈ‡eO dÏ ewz ˙L¯ÁÂ , ∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆…
ÌÏBÚÏ ‰Èet ¯‡Mz133ÙÏ .˙BÓ·È‰ Ïk eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈ ƒ»≈¿»¿»¿ƒ»ƒ»»«¿»

ÏL d˙‡Èa - ˙BL¯Á B‡ ˙BpË˜ „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰«»ƒ«ƒ∆»¿«≈¿ƒ»»∆
Ôlk ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡134. ««≈∆∆∆∆À»

גמורין.127) קידושין קידושיה שאין יתומה,
וראה 128) ה"א, גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר בבעלה,

ה"ז. אישות, מהל' ואינה 129)בפ"ד שומעת שאינה
ה"חֿט.130)מדברת. אישות מהל' יבמות 131)פ"ד

מנהג  בה וינהגו שישמרנה, מי אין תינשא, לא שאם ב. קיב,
(רש"י). בזנות עם 132)הפקר ישבה "שאם ב: קט, שם
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גמורה, איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה
רצתה  לא ואם שגדלה. לאחר ולקדשה לחזור צריך ואינו
בהל' רבינו (לשון גט" בלא ותצא למאן צריכה לישב,

ה"ח). פ"ד מקודשת 133)אישות אלא אינה ימיה כל אבל
לגדולה, קטנה קידושי בין הבדל שיש נמצא סופרים, מדברי
בעוד  תורה, לקידושי בגדלותה תבוא הראשונה שזו
בלבד. סופרים מדברי כנשואה לעולם תשאר שהשניה

האחת 134) ואין סופרים, מדברי קידושיהן כולן שהרי
לא  אבל ביאתה, ודוקא קי.). (יבמות חברתה על עדיפה
לעיל  כמבואר חולצת, אינה החרשת או הקטנה כי חליצתה,

הט"ז. פ"ד

.„Î˙‡Èa ÔÈ‡ - ‰pË˜ ˙Á‡Â ˙L¯Á ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆¿««¿«»≈ƒ«
d˙¯ˆ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡135?Ô˙wz „ˆÈÎÂ .136 ««≈∆∆∆∆»»»¿≈««»»»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓ137Ì‡Â .˙L¯Á‰ ˙‡ ÒBÎÂ , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿≈∆«≈∆∆¿ƒ
‰ÈÏÚ ‡B·iL ¯Á‡ Ëb dÏ ·˙Bk - dL¯‚Ï ‰ˆ¯138, »»¿»¿»≈»≈««∆»»∆»

¯ÊÏ ¯z˙Â139. ¿À«¿»

יותר,135) אשתו נחשבת מהן איזו יודעים, אנו שאין לפי
חרשת  או בגדלותה, דעת לכלל שתבוא משום קטנה אם

קי.). (שם גמורה ביאה בת איֿאפשר 136)שהיא הרי
פ"א, (לעיל בתים שני לבנות שאסור משום שתיהן, לייבם
קלב. הערה לעיל כמבואר לחליצה, ראויות אינן וגם ה"ט).

ש"כשם 137) למפרע, הראשון מהבעל נישואיה ותעקור
מהל' פי"א (לעיל ביבם" ממאנת כך בבעל, שממאנת
ליבום. בלבדה, החרשת ונשארה ה"ג) גירושין

דעת,138) לה שאין אףֿעלֿפי בגט, מתגרשת שהחרשת
פ"י  לעיל וכמבואר המתגרשת, לדעת צריכים אנו שאין לפי

הכ"ג. גירושין שנתייבמה 139)מהל' יבמה כשאר
פי"ג, יבמות ברי"ף זו הלכה ומקור מיבמה. ונתגרשה
את  "מלמדים קט.): (יבמות האומר אליעזר כרבי שפוסק
אליעזר  רבי אמר שלא סובר הראב"ד אבל שתמאן". הקטנה
(להלן  וקטנה בגדולה אלא שתמאן הקטנה את מלמדים
יבום  מצות בגדולה לקיים שאפשר הט"ו), ובפ"ז ל, הלכה
מדבריהם  נשואות ששתיהן שלפנינו, בנידון אבל התורה. מן
ואין  מדבריהם יבום מצות לקיים כדי למאן, מלמדים אין -
החרשת  "כונס ב: קי, ביבמות כמבואר אלא תקנה, להן
וקטנה  עליו) תפסלנה הקטנה (שחליצת בגט ומוציאה

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין

.‰Î˙Áwt ˙Á‡ ‰˙È‰140˙‡Èa - ˙L¯Á ˙Á‡Â »¿»««ƒ««¿««≈∆∆ƒ«
˙‡Èa ÔÈ‡Â ,˙L¯Á‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ B‡ ˙Áwt‰«ƒ««¬ƒ»»∆∆«≈∆∆¿≈ƒ«

‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ;˙Áwt‰ ˙¯ËBt ˙L¯Á‰141‡l‡ «≈∆∆∆∆«ƒ««∆≈ƒ∆»∆»
B‡ ‰ÏB„b‰ ˙‡Èa - ‰pË˜e ‰ÏB„b ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿«»ƒ««¿»
˙¯ËBt ‰pËw‰ ˙‡Èa ÔÈ‡Â ,‰pËw‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»∆∆«¿«»¿≈ƒ««¿«»∆∆

‰ÏB„b‰ ˙‡142. ∆«¿»

תורה.140) קדושי חרשת.141)שקידושיה של
את 142) פוטרת סופרים מדברי שנישואיה מי ביאת שאין

קי.). יבמות (משנה, התורה מן שנישואיה צרתה

.ÂÎÌ·i‰ ‡·e ,Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜ Ô‰ÈzL eÈ‰»¿≈∆¿«»¿¿»≈»«»»
‰iM‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ B‡ ‡·e ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈∆¿»«»»ƒ««¿ƒ»

‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÒt ‡Ï -143˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ ; …»«∆»ƒ»¬»¿«¿ƒ∆

Ô‡ÓzL ‰iM‰144‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ BzÓ·È ‰Ê Ìi˜ÈÂ , «¿ƒ»∆¿»≈ƒ«≈∆¿ƒ¿«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz145. ¿ƒ»

ביאת 143) הרי לו, קנויה הראשונה ואם שוה, ביאתן שהרי
אחר  אין הי"ד) (לעיל למדנו שכבר כלום, אינה האחרונה

קיא:). יבמות (משנה, כלום אלעזר 144)ביאה "רבי שם:
וכגירסת  בו", שתמאן הקטנה את מלמדים בכולן אומר,
מיאון  צריכה שהשניה והטעם בכולן. שגורס: שם, הרי"ף
אין  לו קנויה הראשונה שאפילו נתקדשה, שבביאתה מפני
(פ"א  לעיל כמבואר 'עשה', באיסור אלא לו אסורה השניה
לעיל  וכמבואר 'עשה', בחייבי תופסים וקידושין הי"ב)
תיפסל  שלא כדי אלא בגט, לגרשה שיכול והואֿהדין הט"ז.
הל' (לעיל לכהונה כשרה שהממאנת שתמאן, מוטב לכהונה
קעא  סי' לאהע"ז הגר"א בביאור וראה הט"ז). פי"א גירושין

ח. עליה 145)ס"ק יבוא "יבמה משום: לו אסורה ושניה
הי"ב. פ"א לעיל כמבואר צרתה", ועל עליה ולא -

.ÊÎÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡aL ,˙L¯ÁÂ ‰pË˜a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿«»¿≈∆∆∆»«»»¿ƒ»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ‰pËw‰«¿«»¿»«»»ƒ««≈∆∆…

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt146˙‡ÈaL . »«∆«¿«»¿«≈∆∆¿ƒ»≈∆ƒ«
˙L¯Á‰ ˙‡ÈaÓ ‰lÚÓ ‰pËw‰147‰Èe‡¯ ‰pËw‰L , «¿«»¿À»ƒƒ««≈∆∆∆«¿«»¿»

ÔÓÊ ¯Á‡Ï148‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ Ìi˜È CÎÈÙÏ , ¿««¿«¿ƒ»¿«≈«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz149. ¿ƒ»

בה.146) תפסו ביאתו קידושי שהרי לביאתו,
פוסלתה.147) החרשת אין ויהיו 148)ולפיכך כשתגדיל

תורה. קידושי - ב.149)קדושיה קיא, יבמות משנה,
את  פסל "לא שם: והרי"ף הגאונים כגירסת רבינו וגירסת
גזירה  הקטנה", את "פסל שם: גורס והראב"ד הקטנה".
וכדברי  הכ"ח). בסמוך (ראה תחילה החרשת על יבוא שמא
על  ובא וחזר הקטנה, על יבם "בא קיא.): (שם הברייתא
יוצאת  חרשת תקנתן? כיצד עליו, שתיהן נאסרו . . . החרשת

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט,

.ÁÎ˙L¯Á‰ ÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡a150‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ , »«»»¿ƒ»««≈∆∆¿»«»
‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡151˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt -152. »ƒ««¿«»»«∆«≈∆∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓe153‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿«≈∆∆¿»
Ë‚a154. ¿≈

פחותה.150) הואיל 151)שביאתה יותר, מעולה שביאתה
גמור. קנין קנינן אין ששתיהן אע"פ זמן, לאחר וראויה

משל 152) עדיף וקנינה בתים, שני שבנה ב. קיא, שם
תחילה.153)חרשת. החרשת ביאת בגלל לו שאסורה

שני 154) "בנין משום הקטנה, על כשבא עליו נאסרה שכבר
ותחלוץ  שתגדיל עד הקטנה תמתין אומרים ואין בתים".
נשים  שתי ראינו יאמרו: שלא לביאתה, גט ותקבל לזיקתה
ע"פ  שמח' ('אור חולצת וזו מתרגשת זו אחד, מבית
מיאנה  שהקטנה ואףֿעלֿפי ה"ח). פי"ג, יבמות ה'ירושלמי'
אלא  צרה, כאן אין כן ואם למפרע, זיקתה את ועקרה
נשארת  ואינה בגט, יוצאה ולמה היבמה, היא בלבד החרשת
רבינו  סובר - שם) ביבמות הרשב"א דעת (וכן  תחתיו?
החרשת  ובעל המתין שלא משום החרשת, להוציא שקנסוהו

שמח'). ('אור הקטנה שמיאנה לפני
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קסט mixekia zekld - mirxf xtq - lel` `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÎÏÚ Ì·i‰ ‡a :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ eÈ‰»««ƒ««¿««≈∆∆»«»»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ˙Áwt‰«ƒ««¿»«»»ƒ««≈∆∆…

˙Áwt‰ ˙‡ ÏÒt155Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,156‡a ; »«∆«ƒ««¿«≈∆∆¿ƒ»≈»
ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ˙L¯Á‰ ÏÚ Ì·i‰«»»««≈∆∆¿»«»ƒ»«

˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt - ˙Áwt‰157,Ë‚a ‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , «ƒ««»«∆«≈∆∆¿«≈∆∆¿»¿≈
‰ˆÈÏÁ·e Ë‚a - ˙Áwt‰Â158. ¿«ƒ««¿≈«¬ƒ»

שאין 155) לפסלה, יכולה החרשת ואין גמור, קנין שקנינה
כלום. כשרה ביאה לשם 156)אחר שהיתה לביאתה,

'עשה', בחייבי תופסין שקידושין יבמות, לשם או אישות
הט"ז. לעיל גמור,157)וכמבואר קנין קנינה שאין

קיא:). (יבמות בתים שני משום עליו ואסורה
תחילה 158) החרשת ביאת מחמת פסולה ביאה שביאתה

לעיל  כמבואר לזיקתה, וחליצה לביאתה, גט צריכה והיא
שהגיה  וכפי מ"ז, פי"ג יבמות בתוספתא שנינו וכן הי"א.

יד. ס"ק קעא, סי' באהע"ז הגר"א

.Ï‡e‰ ¯ÊÁÂ ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡·e ,‰pË˜e ‰ÏB„b eÈ‰»¿»¿«»»««¿»¿»«
,‰ÏB„b‰ ÏÒt ‡Ï - ‰pËw‰ ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡»ƒ»««¿«»…»««¿»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe159‰pËw‰ ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ∆«¿«»∆¿»≈»««¿«»
˙‡ ÔÈ„nÏÓ - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ¿»«»»ƒ««¿»¿«¿ƒ∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰160‰B˜ d˙ÏÈÚaL ,‰ÏB„b‰ Ìi˜ÈÂ «¿«»∆¿»≈ƒ«≈«¿»∆¿ƒ»»»
¯eÓb ÔÈ˜161. ƒ¿»»

מוציאה 159) ואינו בתים", "שני משום לו אסורה שהרי
קמא. הערה לעיל וכמבואר לכהונה, לפסלה שלא כדי בגט

אלא 160) יבמות שתי כאן ואין למפרע, נישואיה ותעקור
התורה. מן גמור קנין שקנינה בלבד, ואין 161)הגדולה

הראב"ד  גם ובזה קיא:). (יבמות עליו לפסלה יכולה הקטנה
יבום  מצות לקיים כדי למאן, הקטנה את שמלמדים מודה

קלז). הערה הכ"ד לעיל (ראה התורה מן שהיא הגדולה,



meil cg` wxt m"anx ixeriylel` f"kÎ`"k -`"tyz'd

à"ôùú'ä ìåìà à"ë ïåùàø íåé

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn

mixekiazekld-mirxfxtq
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˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ‰BÓL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈¿««
ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eka Ô‰k‰ ÏÎ‡È ‡lL (· .Lc˜na Ô˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»«ƒ¿»∆……««…≈ƒƒ
‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („ .Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚ .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿¬≈∆¿«¿ƒ«»
ÔzÏ (Â .‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê Ô‰kÏ ˙˙Ï (‰ .Ô‰kÏ«…≈»≈«…≈¿«¿»«ƒ¿≈»ƒ≈
BBÈ„t ÔzÏÂ Ôa‰ ¯BÎa ˙BcÙÏ (Ê .Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ≈ƒ«≈ƒ¿¿«≈¿ƒ≈ƒ¿
(Ë .Ô‰kÏ BBÈ„t ÔzÏÂ ¯BÓÁ ¯Ët ˙BcÙÏ (Á .Ô‰kÏ«…≈ƒ¿∆∆¬¿ƒ≈ƒ¿«…≈

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ«¬…∆∆¬ƒ…»»ƒ¿
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מודה 1) שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד יבאר

מברך. מאי מהן והאוכל בהן.

.‡ÌÈ¯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«»»≈∆

ובבבא 2) קלג: בחולין הובאה ח, הלכה פ"ב חלה תוספתא
כתב  מדוע טעם ליתן כדי זה, פרק רבינו והקדים קי:. קמא
ופטר  הבן ופדיון הגז וראשית ומתנות וחלה ביכורים הלכות

(רדב"ז). כאחד וארבע 3)חמור, "עשרים שם: בתוספתא
מלח". ובברית ובפרט בכלל ובניו לאהרן כהונה מתנות

יח, (במדבר שנאמר בכללן, בתורה שנתפרשו היינו "בכלל"
היינו  "ובפרט", נתתים". לך ישראל, בני קדשי "לכל ח)
שם, כפשוטה (תוספתא בתורה נתפרשה ומתנה מתנה שכל

גאון). חנינאי רב "כל 4)בשם יט) (שם, שנאמר כמו
היא". עולם מלח ברית וגו' הקדשים בחולין 5)תרומות

שאינו  כהן כל כהונה, מתנות כ"ד חסדא, רב "ואמר קלב:
וכו' דתניא, היא. מילתא ולאו מתנה. לו נותנין אין בהן, בקי
בכהונה. חלק לו אין (בעבודה), בה מודה שאינו כהן וכל
בקי  דאינו אףֿעלֿגב בה מודה הא בה, מודה דאינו טעמא,
במתנות)". בבקיאות הדבר שתלה חסדא לרב (וקשה בהן
אלא  חסדא לרב קשה היה שלא נראה, הגמרא ומדברי
חסדא  רב היה אם אבל כנ"ל, בבקיאות, הדבר שתלה משום
מתנה, לו נותנין אין בהן מודה שאינו כל מתנות כ"ד אומר,
בעבודה, מודה שאינו מי רק שלא הרי כלום. קשה היה לא
במתנות. מודה שאינו מי אף אלא בכהונה, חלק לו אין

ובמעשהֿרוקח. בכסףֿמשנה נותנים 6)וראה אין כלומר,
שהקשו  הנ"ל, מהברייתא הדבר, ומקור עבודה. לעבוד לו

חסדא. רב על הנ"ל.7)ממנה חסדא כרב

.·‰M„˜ da LiL ‰zÓ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ8¯L‡ :C¯·Ó - ¿»»≈«»»∆≈»¿À»¿»≈¬∆
.CÎÂ Ck ÏÎ‡Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜a eLcƒ̃¿»ƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»∆¡…»»»

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

.‚‰ÓL9Ì‰Ó ˙BzÓ10Ô˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ¿…∆«»≈∆≈¿ƒ»
Lc˜na ‡l‡ ÌÈ‰k‰11‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ12. «…¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»¬»»

LÓÁÂ13ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙BzÓ ¿»≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ
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¯ÈÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ14LÓÁÂ .15ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ˙BzÓ ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»≈«»≈ƒ
Ô‰a16‰¯Bz‰ ÔÓ17.„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ »∆ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

LÓÁÂ18‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa Ô‰a ÔÈÎBÊ - ˙BzÓ ¿»≈«»ƒ»∆≈»»∆≈¿»
˙Á‡ ‰zÓe .ı¯‡Ï19.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

.„?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

.‰?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

.Â,‰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, הוא,37)הלכות חולין אחוזה שהרי 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

.ÊÏÎa ÌÈ‰k‰ Ô‰a ÔÈÎBfL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆ƒ»∆«…¬ƒ¿»
ÌB˜Ó40˙Bzn‰ ?41Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,42¯BÓÁ ¯ËÙe ,43, »««»ƒ¿«≈∆∆¬

¯b‰ ÏÊ‚Â44ÌÈÓ¯Á‰Â ,45¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÔzLÓÁÂ .46. ¿∆∆«≈¿«¬»ƒ«¬ƒ¿»Àƒ¿»»»

ãycew zegiyn zecewpã

שפודין  הוא חמור פטר פדיון שגדר משמע, פשט פי על
מיד  לכהן שייך חמור שפטר היינו הכהן, מן החמור את
"כל  קורח בפרשת הכתובים מפשטות כדמוכח כשנולד,
יהיה  ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר בשר לכל רחם פטר
בהמה  ופטר אדם פטר הכתוב ממעט שאח"כ אלא לך.."
ונמצא  פדיונם. רק אלא לכהן ניתנים אינם עצמם שהם
לו  ששייך הכהן מיד החמור פדיית הוא חמור פטר שגדר
הל' בצפע"נ אבל אלגאזי. במהרי"ט וכ"כ כשנולד, מיד
רק  חל לא כהונה מתנות "דמצות : כתב ד) (יט, כלאיים

פדיון". לאחר
בהן  שזוכין "החמש כאן הרמב"ם לשון דיוק זהו ואולי
נקט  ולא חמור" ופטר הבן ופדיון כו' מקום בכל הכהנים
על  שחל הוא כהונה מתנות גדר כי חמור", פטר "פדיון
הכהן). מיד אותו לפדות שחייבים (אלא עצמו חמור פטר
(b"deye 39 dxrde 63 cenr e"l wlg y"ewl itÎlr)

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

.ÁLc˜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

מן 47) חלקם נוטלין אלא לכהן, נותן הישראל שאין כלומר,
קדשים.48)המקדש. קדשי בפ"ה 49)שהן ראה

יט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

.Ë˙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…«…¿≈
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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:

.ÈÌÈÏLe¯ÈaL LÓÁ‰53ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ - ∆»≈∆ƒ»«ƒ≈»»ƒ«ƒ¿∆¡»ƒ
˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ54EÈ·Ïe ÌÈz˙ EÏ :¯Ó‡ Ô‰·e . 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
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

.‡ÈÌÈ¯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

.·ÈÌÈÓÎÁ 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.

.‚ÈÛBÚ‰ ˙‡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

.„ÈÌ¯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,

.ÂË,‰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,

.ÊËÏk ¯‡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¿≈
‰Óe¯z ÔÈ„Â ,ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰a ÌÈÓ¯Á‰ ÔÈ„Â ‰fÁ‡¬À»¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿»
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mixekiaקעב zekld - mirxf xtq - lel` a"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 פרק 92)להלן להלן
יב.

à"ôùú'ä ìåìà á"ë éðù íåé

ׁ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
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

.‡ÌÈ‡Â ,Lc˜nÏ ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈»
˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B2„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡·e3; ¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL4ÈÈ ˙Èa ‡È·z ∆∆¡«≈ƒƒ≈«¿»¿»ƒ≈¿»
EÈ‰Ï‡5ÔÈ‡È·Óe .6Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯eka7ÔBÁÈÒ È¯ÚÓ ¡…∆¿ƒƒƒƒ∆ƒ¿≈∆≈»≈ƒ
‚BÚÂ8‡È¯eqÓe9‰Bw‰L ;10‰B˜k - ‡È¯eÒa »ƒ¿»∆«∆¿¿»¿∆

ÌÈÏLe¯Èa11Ï·‡] .12·‡BÓe ÔBnÚ13[Ï··e14ÏÚ Û‡ , ƒ»«ƒ¬»«»»∆««
Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ Ô‰L Èt15ÔÈ‡ - ƒ∆≈«»ƒƒ¿»¿««¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈ‡È·Ó16ÌÈ¯eka Ô‰Ó17ıeÁÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿ƒ≈ƒƒƒƒ
ÌÈ¯eka ÔÈ‡ - ı¯‡Ï18. »»∆≈»ƒƒ

פרשת 2) ו'ספרי' פ"ג, שם ותוספתא מ"ח, פ"ח שקלים
ד). כו, (דברים קלו,3)כיֿתבוא וחולין מ"ו, פ"א כלים

חוצהֿלארץ 4)א. יצאה לגוי. ולא לך המיוחדת משמע,
ושם  ארצך). ד"ה שם, חולין ברש"י (ראה לגוי גם שהיא
וכן  מארצך". תביא "אשר ב) (שם, שנאמר ממה כן למדו

שם. לכלים המשנה בפירוש רבינו הוא 5)הביא כן
שנאמר  ממה כן למדו שם ב'ספרי' אבל שם. בתוספתא
לך  שיש זמן "כל - אלקיך" ה' מזבח לפני "והניחו (שם):
לך  אין מזבח לך שאין זמן וכל ביכורים, לך יש מזבח
ה"א. שני מעשר מהל' פ"ב למעלה וראה ביכורים".

חובה.6) בתורת סופרים.7)לכתחילה שלא 8)דברי
בבל  עולי וגם מצרים עולי גם וכבשון ומואב, עמון של היו
בביכורים  שאמרו ומה עמון). ד"ה טז. יבמות ('תוספות'
יוסי  רבי הירדן, מעבר וכו' וקורין "מביאין מ"י: פ"א
ארץ  שאינה הירדן, מעבר ביכורים מביאין אין אומר הגלילי
אלא  חכמים חייבו שלא רבינו סובר - ודבש" חלב זבת

שלמה' ו'מלאכת (כסףֿמשנה ב'ספרי' נראה וכן מדרבנן.
מפירוש  אבל נב). עמוד "זמנים" בספר וראה מהרי"ק, בשם
המצוות' וב'ספר התורה. מן שחייבים נראה שם, המשנה
שערי  מפורש נראה צא), (מצוה ב'חינוך' וכן קכה) (עשה
ל'ספר  בהערות וראה התורה, מן חייבין וסוריא ועוג סיחון
משנהֿ ובהערות קוק), הרב מוסד (הוצאת שם המצוות'

שם. ה'חינוך' על וראה 9)למלך מ"יא, סוף פ"ד חלה
איש'. וב'חזון שם, המשנה בפ"א 10)בפירוש וראה שם.

וט"ו. ה"ד תרומות כנ"ל.11)מהל' מדבריהם, זה וכל
רומי.12) בדפוס אינן המוקפות שטהרו 13)המלים

כבשוה  ולא מ"ג) פ"ד לידים המשנה בפירוש (ראה בסיחון
אחרת  ובנוסחא שם. יבמות ב'תוספות' ראה בבל, עולי

רוקח'). ('מעשה "ומצרים" לא 14)נוסף: בתוספתא
לדין  שוה דינה שלעולם מדעתו, רבנו וכתבה "בבל", נזכרה

ומואב. שכתב 15)עמון ושנער ה"א. שם תרומות הל'
בבל. היא שם, ה"ז.16)רבינו פ"א ביכורים תוספתא

אלא 17) נאכלים אינם טהורים ביכורים גם [שהרי
ה"גֿד), פ"ג (להלן בעזרה ההנחה אחרי בירושלים,
באכילה  ואסורים העמים, ארץ מחמת טמאים אלה וביכורים
ביכורים  להפריש חכמים חייבו לא ולפיכך בירושלים, גם
להביאן  צורך שאין וחלה תרומה ורק לארץ, בחוצה
להפריש, חכמים חייבו - במקומן נאכלות והן לירושלים
טמאות  שהן אףֿעלֿפי נאכלות, הן בחוצהֿלארץ שהרי
ולהלן  ה"ח, תרומות מהל' פ"ז ראה העמים, ארץ בטומאת
על  ולא גושה על אלא טומאה גזרו שלא וסוריא ה"י. פ"ה
טמאים, אינם שבה שהביכורים יתכן ח:), (גיטין אוירה
שתרומה  ואףֿעלֿפי כנ"ל. ביכורים, ממנה מביאים ולפיכך
אין  הי"ז), תרומות מהל' (פ"ב מסוריא אפילו מביאים אין

אח  הכהנים ירדפו שמא גזירה, משום אלא וייצאו זה ריה
להביא, הבעלים על שהחיוב ביכורים, אבל לארץ. לחוצה
דשביעית]. פ"ו סוף ב'ירושלמי' ראה זה, חשש אין

ביכורים 18) חכמים תיקנו שלא למעלה, [כמבואר
לשריפה].

.·ÔÈ‡19ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ≈¿ƒƒƒƒ∆»ƒƒ¿««ƒƒ
‡‰ÌÈ¯eÓ20ÌÈhÁ‰ :Ì‰Â ,ı¯‡‰ Á·La21, »¬ƒ¿∆«»»∆»≈«ƒƒ

,ÌÈBn¯‰Â ,ÌÈ‡z‰Â ,ÌÈ·Ú‰Â ,ÌÈ¯BÚO‰Â¿«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ
ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈ˙Èf‰Â22‡È·‰ Ì‡Â .23˙Ú·MÓ ıeÁ ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿«

.eLc˜˙ ‡Ï - ÔÈÈn‰«ƒƒ…ƒ¿«¿

ומ"י.19) מ"ג פ"א של 20)ביכורים וטעמו ח. ח, בדברים
פרי  כל "מראשית ה"ג), (שם ב'ירושלמי' אמרו דבר,
שנאמר  "ארץ", אף וכו', ראשית כל ולא מראשית, האדמה,

מדבר". הכתוב המינים בשבעת אףֿעל21ֿ)כאן, וכוסמין
יהושע' ('פני המינים שבעת בכלל אינן חיטים, מין שהן פי
ברכות  בתוספתא הוא [וכן בשמו). הגרע"א - ב לו, בפסחים

שבעה"]. ממין אינן "וכוסמין נאמר:22)פ"ד: שם בפסוק
דבש  יכול התמרים. אלו "ודבש, שם: וב'ירושלמי' "ודבש".
ובפירוש  ה"ד, להלן וראה התמרים". אלו אלא וכו', ממש

וצ"ע. ג, למשנה שם "פשיטא 23)המשנה שם: 'ירושלמי'
חוץ  ביכורים הפריש זה), דבר הוא פשוט =) מילתא הדא

קדשו". לא המינים, משבעת
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.‚ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡24ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯ÓzÓ ‡Ï25‡ÏÂ , ≈¿ƒƒ…ƒ¿»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÔÓ ÔÈ‡L ÔÓL È˙ÈfÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜ÓÚaL ˙B¯tÓƒ≈∆»¬»ƒ¿…ƒ≈≈∆∆∆≈»ƒ

¯Á·n‰26‡l‡ ;27˙B¯tÓe ÌÈ˜ÓÚaL ÌÈ¯ÓzÓ «À¿»∆»ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ≈
‡È·‰ Ì‡Â] .¯Á·n‰ ÔÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰aL28‡lL ∆∆»ƒ¿ƒ∆≈ƒ«À¿»¿ƒ≈ƒ∆…

˙B¯eÒ ÌÈ‡˙e ,ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,[¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿¿»ƒ∆∆»ƒ¿≈ƒ
˙B·w¯Óe29˙BMÚÓe ˙B˜a‡Ó ÌÈ·ÚÂ ,30‡Ï - ¿À»«¬»ƒ¿À»¿À»…

eLc˜˙31. ƒ¿«¿

מ"ג.24) בהרים.25)שם, ב'ירושלמי'26)שגדלים
נקרא  ולמה וכו'. אגורי זה בכתוב), (הנזכר שמן זית שם:
מאבדין  הזיתים וכל לתוכו, שמנו אוגר שהוא אגורי, שמו
במשנהֿלמלך. וראה מביכורים. פטורין אלו וכל שמנן.

מ"י.27) ונוסף 28)שם, רומי, בדפוס אינו המוקף
הביא  וכן (משנהֿלמלך). להיות צריך וכן אחרים, בדפוסים
"בתמרים  שם: וב'ירושלמי' אחר. נוסח בשם רוקח' 'מעשה
קדשו, לא אמר יוחנן רבי וכו', שבעמקים ובפירות שבהרים
ולמד  יוחנן, כרבי והלכה קדשו". אמר לקיש בן שמעון ורבי
ארצך". כל ולא - "מארצך" שנאמר "ממה פד:) (מנחות כן

שם. עולא אמר סוכות 29)וכן "תאנים שם: [ב'ירושלמי'
וזה מ"ה,מנוקבות", (פ"ב בשביעית המשנה פי על מתפרש

הפגין  את "סכין ה"ה) שמיטה מהל' פ"א להלן והובאה
בשמן  מושחין "סכין, שם: רבינו ופירש אותם". ומנקבים
מנהג  וכן נקבים, בתאנים עושין ומנקבין, בישולן. למהר
שימשחו  עד מתבשלין שאינן אצלנו מקומות בקצת התאנים
ובדפוס  מהם". תאנה כל מקצת בו ונוקבין דק עץ בשמן
רוקח' 'מעשה הביא וכן ומנוקבות", סוכות "ותאנים רומי

הנ"ל]. כב'ירושלמי' וצ"ל אחר, נוסח 'ירושלמי'30)בשם
"מאבקין, מ"ב) (שם, המשנה עלֿפי מתפרש זה ואף שם.
שמפזרים  היינו ו"מאבקין" שם). להלן (והובא מעשנין"
עשן  תחתיהם שעושים היינו ו"מעשנין" האבק, עליהם

שם). המשנה, (פירוש התולעים ב'ירושלמי'31)להרוג
ומזה  שבהרים, בתמרים כן אמרו שם מנחות מס' ובבבלי

(כסףֿמשנה). סורות לתאנים רבינו למד

.„ÔÈ‡32ÔÈ˜LÓ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó33ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ , ≈¿ƒƒƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ
È¯t :¯Ó‡pL ;„·Ïa ÌÈ·ÚÂ34‡ÏÂ] - ‰Ó„‡‰ «¬»ƒƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»»¿…

[‰˜LÓ35‡È·‰ Ì‡Â .36.epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ˜LÓ «¿∆¿ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆

ולא 32) ב. קכ, חולין הבבלי וכדעת מ"ג. פי"א תרומות
המשנה  בפירוש וראה ה"ג). שם (תרומות ה'ירושלמי' כדעת

מי"א. פ"ד ביכורים 33)לחלה פירות מפריש כלומר,
המשקה. ומביא רבי 34)וסוחטם, "דתני שם: בחולין

הביא  משקה. מביא אתה ואי מביא, אתה פרי "פרי", יוסף
מזיתים  היוצאים שמשקין מנין (כלומר, מנין ודרכן, ענבים
=) תביא לומר: תלמוד ביכורים), אותם מביאים וענבים
רש"י)". - מארצך אשר לכתוב: לו והיה מארצך. תביא אשר

אלו.35) תיבות ליתא רומי, "יוסף 36)בדפוס שם: בחלה
שרבינו  ואף ממנו". קיבלו ולא ושמן יין ביכורי הביא הכהן
רבינו  למד - ושמן יין שמביאין הנ"ל, תרומות כמשנת פסק

(כסףֿמשנה). אותם מקבלין אין משקין ששאר מכאן

.‰ÌÈ·B¯w‰37ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ «¿ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ

ÌÈÁÏ38Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ˜BÁ¯‰Â ,39˙B¯‚B¯b40 «ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ»¿»
ÔÈ˜enˆÂ41. ¿ƒƒ

מ"ג.37) פ"ג הגרוגרות 38)ביכורים מן יפים שהם
והענבים.39)והצימוקים. התאנים תאנים 40)את

בדרך 41)יבשות. יותר מתקיימים שהם מיובשים ענבים
גרוגרות  הקרובים הביאו שאם רבינו מדברי ונראה הרחוקה.
אותם  מביאים הרחוקים שהרי - מהם שמקבלים וצימוקים,

לכתחילה.

.ÂÔÈ‡42‚ÁÂ :¯Ó‡pL ;˙¯ˆÚÏ Ì„˜ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ≈¿ƒƒƒƒ…∆«¬∆∆∆∆¡«¿«
¯Èˆw‰43EÈOÚÓ È¯eka44‡È·‰ Ì‡Â .45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - «»ƒƒ≈«¬∆¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒ

‡l‡ ,epnÓ46ÌL ÌÁÈpÈ47‡¯˜ÈÂ ˙¯ˆÚ ‡B·zL „Ú ƒ∆∆»«ƒ≈»«∆»¬∆∆¿ƒ¿»
Ô‰ÈÏÚ48ÔÎÂ .49‰kÁ ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡50, ¬≈∆¿≈≈¿ƒƒƒƒ««¬À»

‰MÓ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ‰kÁ ¯Á‡ e¯kaL ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ∆ƒ¿««¬À»≈¬ƒƒ»»
‰‡a‰51ÌÁÈpÈÂ ,52„Ú53.˙¯ˆÚ ¯Á‡ «»»¿«ƒ≈«««¬∆∆

מ"י.42) פ"ד וחלה מ"ג, פ"א חג 43)ביכורים הוא
לך  תעשה שבועות "וחג כב) לד, (שמות שנאמר השבועות,

חטים". קציר ביום 44)ביכורי בו הקרבים הלחם שתי הן
הלחם  שתי כלומר, בשדה". תזרע "אשר וגו': יז) כג, (ויקרא
בשדה, תזרע אשר לביכורים קודמין והם מעשיך, ביכורי הם

להלן. צבועים 45)וראה הר "אנשי שם: וחלה ביכורים
מהם". קיבלו ולא לעצרת, קודם ביכוריהם הביאו

(כסףֿמשנה).ת 46) ה"א פ"א ביכורים כלומר,47)וספתא
סח:, (מנחות חובתו ידי יצא - הביאם שכבר שכיון בעזרה,

הי"ז). ומוספין תמידין מהל' אינו 48)ופ"ז לכן וקודם
- למעלה) (ראה יצא שבדיעבד אףֿעלֿפי עליהן, קורא
קודם  ביכורים להביא לחובה הדבר יקבעו שמא חששו

חלה). סוף ('ירושלמי' מ"ו:49)לעצרת שם בביכורים
החג  מן וקורא. מביא הסוכות), חג =) החג ועד "מעצרת
- ואילך שמחנוכה משמע קורא". ואינו מביא חנוכה, ועד

(כסףֿמשנה). מביא לפני 50)אינו שביכרו אלו ואילו
כלל, יביאם ולא לגמרי, נדחו להבא, ראויים והיו חנוכה,
ועבר  לחנוכה, קודם "הפרישן שם: ב'ירושלמי' אמרו וכן
והכוונה, המדוייקת. הגירסא היא (כן ירקבו חנוכה, עליהן
ראויים  שהיו בזמן חנוכה קודם שהפרישם כיון שנתקדשו
(כלומר  חנוכה לאחר להביאם). שאסרו אלא להבאה,
לא  חנוכה) קודם שביכרו אףֿעלֿפי החנוכה, אחר הפרישם
חג  שבין הזמן את חכמים שקבעו דבר, של וטעמו קדשו".
בכלל: הוא הזה שהזמן לפי להבאה, לחנוכה השבועות
לאחר  אבל בשדה, מצויין פירות שעדיין כיון הקציר", "וחג
כלל. מביאין אין בשדה, מצויין הפירות אין ששוב חנוכה,

שם. ברע"ב עתה 51)וראה להביאם שאין זה לענין
אבל  לצמוח. שהקדימו השנה כפירות הם והרי למקדש,
שחנטו  פירות על כביכורים אותם מביאין שאין הוא פשוט
להלן. ראה החדש, על הישן מן הוא שזה בשבט, טו לאחר

הפנים'.52) ב'מראה וראה שם, ב'ירושלמי' והוא כנ"ל.
לא  חנוכה לאחר שביכרו שהפירות וסובר חולק והראב"ד
תאנים  כדין ודינם בלבד, פסולת שהם כיון כלל, נתקדשו

בה"ג. הנ"ל ליתא.53)סורות זו תיבה רומי, בדפוס

.ÊÔÈ‡54i‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó‡ÏÂ ÔL ≈¿ƒƒƒƒ…ƒ∆»»««»»¿…
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mixekiaקעד zekld - mirxf xtq - lel` a"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ55˙B¯tÓ ‡È·È ‡Ï ?„ˆÈk . ƒ«»»«∆»»≈«…»ƒƒ≈
eËÁL ˙B¯t ÏÚ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eËÁL∆»¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»«≈∆»¿

Ba ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡56ÚeËp‰ „Á‡ .57‰ÏBÚ‰ „Á‡Â ««¬ƒ»»»∆»«»«¿∆»»∆
.Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯eka :¯Ó‡pL ;ÂÈÏ‡Ó≈≈»∆∆¡«ƒ≈»¬∆¿«¿»

שם.54) כב)55)'ירושלמי' יד, (דברים במעשר שנאמר
מעשרין  שאין שנה", שנה השדה היוצא וגו', תעשר "עשר
(תרומות  החדש על הישן מן ולא הישן על החדש מן לא
עג:). (יבמות למעשר הוקשו וביכורים מ"ה), פ"א

שם).56) ('ירושלמי' להיפך וכן החדש, על ישן הוא שזה
(פ"ה  בשבט בטו שלהם השנה שראש האילן בפירות זה וכל
אבל  ה"ב), שני מעשר מהל' ופ"א הי"א, תרומות  מהל'
(שם  בתשרי באחד שלהן השנה ראש - בהן וכיוצא תבואות

רדב"ז. ועי' אלא 57)ושם). לי "ואין פד: במנחות
טז) כג, (שמות לומר תלמוד מנין, מאליהן עלו שתזרע,
אלא  לי ואין מאליו). בשדה הצומח (כלומר, "בשדה"
לומר  תלמוד וכו' ושבחרובה שבגג לרבות מנין בשדה,
הביא  ורבינו בארצם". אשר כל בכורי יג) יח, (במדבר
כולל  שהוא מאליו, עולה לגבי גם בארצם" "אשר הפסוק

(רדב"ז). הכל

.Á˙B¯Ùe58ÔÈÙzL ÏL59:¯Ó‡pL ;ÌÈ¯ek·a ÔÈ·iÁ - ≈∆À»ƒ«»ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
.[e‡È·È ¯L‡] Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯ekaƒ≈»¬∆¿«¿»¬∆»ƒ

כו,58) (דברים דכתיב אףֿעלֿגב "ביכורים, א: קלו, בחולין
כתב  לא, דשותפות אין, דידך יחיד) (בלשון [מ]ארצך  ב)
לרבות  רבים, (לשון בארצם אשר כל בכורי רחמנא:

שאין 59)שותפים)". לפי וגוי, ישראל שותפות אפילו
פ"א  (למעלה מקדושתה להפקיעה ישראל, בארץ לגוי קנין
בחולין  מעטו לא ולכן הט"ו). ולהלן ה"י, תרומות מהל'
ועוד  בכור לענין שם שמעטו כדרך גוי, עם שותפות שם,

רוקח'). 'מעשה כתב וכן שמח', ('אור דברים

.ËÏ„b‰60·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÈˆÚa61Ï„b‰Â , «»≈¿»ƒ««ƒ∆»¿«»≈
‰ÈÙÒa62:¯Ó‡pL ;¯wÚ Ïk epnÓ ‡È·Ó BÈ‡ - ƒ¿ƒ»≈≈ƒƒ∆»ƒ»∆∆¡«
Ìˆ¯‡a63‡È·Ó Ï·‡ .64‰a¯Áa B‡ ‚‚a Ï„b‰ ÔÓ65. ¿«¿»¬»≈ƒƒ«»≈¿«¿»¿»

א.60) פה, מנחות ריש 61)ברייתא שלדעת אףֿעלֿפי
סתירה  פי על נקוב, לאינו נקוב בין פד:) (שם חילקו לקיש,
"מביא  שבעציץ אומרת שהאחת ברייתות, שתי שבין
הברייתא  לפי - קורא" ואינו "מביא אומרת והאחת וקורא",
האומרת  יוחנן, רבי סמך שעליה פה.), (שם האחרונה
"מביא  ובחורבה ובגג עיקר", כל מביא "אינו שבעציץ
"שאינו  נקוב, אינו בין גופו בעציץ מחלקת ואינה וקורא",
מפורש, נראה - וקורא" ש"מביא נקוב לבין עיקר" כל מביא
וראה  קורקוס). (ר"י עיקר כל מביא אינו נקוב בעציץ שאף

רוקח'. וב'מעשה ספר' הספינה 62)ב'קרית סוגי כל
נלמד  זה ואף בארץ. גוששת עץ, ושל חרס של למיניה:
כל  מביא אינו "ושבספינה וכתבה שסתמה הנ"ל, מהברייתא
ריש  לדעת פד: שם (למעלה הגמרא כסוגיית ולא עיקר"
ספינה  בין המחלקת ברייתות) שתי שבין הסתירה ע"פ לקיש
ואינו  שמביא עץ של ספינה לבין וקורא, שמביא חרס, של

וראה 63)קורא. בארצכם), =) בארצכ' רומי: בדפוס
במנחות  שהוא כמו "מארצך", שצ"ל ונראה רוקח'. ב'מעשה

שלא  למעט ארצך", כל ולא "מארצך, יוחנן: רבי לדעת שם
ובספינה  בעציץ הגדל ואף ה"ג), למעלה (ראה המובחר מן

שם. במנחות ראה המובחר, מן כמפורש 64)אינו וקורא.
הי"ג. ובפ"ד הי"ג, סוף להלן וראה שם. אף 65)בברייתא

חורבה  ובין בית, של לגג מערה של גג בין חילוק אין כאן
שם  שחילקו כמו ולא עבודה, שאינה לחורבה עבודה
(ר"י  ביניהם מחלקת אינה הנ"ל הברייתא שהרי בגמרא,

קורקוס).

.ÈÚËBp‰66BÎÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a ÔÏÈ‡67‰„O CB˙Ï «≈«ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈
B¯·Á68ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡69‰„Oa ÚËB ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ¿»«ƒ∆»»≈«ƒ¿≈

B‡ ,e‰„O CB˙a BÎÈ¯·‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ B¯·Á¬≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ˆ˜ CÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a B¯wÚ ‰È‰Le‰„O CB˙a B˙ ∆»»ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈
˙˜ÒÙÓ „ÈÁi‰ C¯„ B‡ ÌÈa¯‰ C¯„Â70ÔÈa ÚˆÓ‡a ¿∆∆»«ƒ∆∆«»ƒ«¿∆∆»∆¿«≈

‰nÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ‡È·Ó BÈ‡ - C¯·n‰ „v‰Â ¯wÚ‰71 »ƒ»¿«««À¿»≈≈ƒƒƒ…ƒ«
BÊ ˙eL¯a ‡ÈˆB‰M72˙eL¯aL „v‰ ÔÓ ‡ÏÂ ∆ƒƒ¿¿…ƒ««∆ƒ¿

ÔB¯Á‡‰73Ïk eÈ‰iL „Ú - E˙Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pL ; »«¬∆∆¡«ƒ≈«¿»¿«∆ƒ¿»
E˙Ó„‡Ó ÔÈÏecb‰74. «ƒƒ≈«¿»¿

ãycew zegiyn zecewpã

."jznc`n oilecibd lk eidiy cr ,jznc` ixekia xn`py..."

בכיבוש  תלוי החיוב חלות בארץ, התלויות המצוות ברוב
משא"כ  המצוה. חיוב את הגורמים שהם ובחלוקתה, הארץ
בלבד, לארץ בביאה תלוי החיוב חלות ביכורים לגבי
אלא  החיוב חלות גורם אינו בה" וישבת "וירשתה והתנאי
המצוה  קיום כי עליה", דרביע "ארי כהסרת רק שהוא
את  "הבאתי שאומר כמו שדה, לאדם כשיש רק אפשרי
ירושה  לאחר היינו ה'", לי נתת אשר האדמה פרי ראשית
החיוב  חלות אבל בארץ, מבורר חלק לו כשיש שלו וישיבה

וישיבה. בירושה תלוי ואינו לארץ בביאה מיד הוא
(149 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

מ"א.66) פ"א אילן 67)ביכורים של יחור הטמין כלומר,
הרבים. ברשות והוציאו שדהו ברשות.68)בתוך שלא

הסמוכה. בהלכה כן.69)וראה לעשות רשאי שאינו
היחיד 70) שדרך באופן כן לעשות רשאי שאינו שכשם

מפסקת, הרבים שדרך באופן כן לעשות אסור כן באמצע,
ה"א, ('ירושלמי' הרבים רשות תחת חלל עושין אין שהרי
כרבי  ולא הכ"ג) ממון נזקי מהל' בפי"ג רבינו פסק וכן
סבר  שהוא לפי מביא", "כזה שאמר שם) (במשנה יהודה

שם). ('ירושלמי' הרבים רשות תחת חלל שם.71)עושין
העיקר.72) מן שיצאו הפירות מן מן 73)כלומר, כלומר,

מ"ב.74)המוברך. שם,

.‡ÈÔ˙75B¯·Á BÏ76CÈ¯·‰Ï ˙eL¯77,BlL CB˙a »«¬≈¿¿«¿ƒ¿∆
‰ÚLÏ elÙ‡78ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79Ì‡Â .80‰È‰ ¬ƒ¿»»¬≈∆≈ƒƒƒ¿ƒ»»

B¯·Á ¯ˆÓÏ CeÓÒ ÔÏÈ‡‰81,B¯·Á ‰„OÏ ‰ËB B‡ »ƒ»»¿∆∆¬≈∆ƒ¿≈¬≈
˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁL Èt ÏÚ Û‡82epnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆«»¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒƒ∆

Ôk ˙Ó ÏÚL ;‡¯B˜Â83ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È ÏÈÁ‰84. ¿≈∆«¿»≈ƒ¿ƒ¿À«∆»»∆

שם.75) מועילה 76)'ירושלמי' לא הרבים ברשות [אבל
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=) העיר טובי ששבעת כו.) (מגילה אמרו שלא רשות,
בית  למכור רשות להם יש העיר אנשי במעמד העיר) נבחרי
שאינו  בכרכים אבל בכפרים, אלא - (שם) רבים של הכנסת
למכור  הכרך לבני רשות אין - ישראל לכל אלא הכפר של
ברשב"א  (הובא חננאל רבינו וכדעת (שם). הכנסת בית
למחול. רשאים אינם הרבים רשות שבני ס.) בבאֿבתרא
רשות  בני אחיל "אחולי כג.) (בבאֿבתרא שאמרו ומה
אינו  וכן ברא"ש, ולא ברי"ף לא אינו זה גביה", הרבים
לומר  יש נוסחתנו ולפי שם). (דק"ס שם כתביֿיד בשני
ד"ה  שם ב'תוספות' ועי' כנ"ל. בכרך, ולא בכפר שמדובר

שנטילת 77)אחולי]. [ונראה שם. ב'ירושלמי' הוא כן
בתוך  לנטיעה לא אבל להברכה, אלא מועילה אינה רשות

בהי"ג]. להלן הראב"ד דעת וכן חבירו. כלומר,78)של
שם. יונה רבי וכדעת מסוימת. מן 79)לתקופה אפילו

הרי  רשות, לו שנתן שכיון חבירו. ברשות שגדלו הפירות
קורא, וגם מביא שהוא ופשוט אדמתך". "ביכורי בכלל: זה
השגת  בשם קורקוס בר"י (ועי' שם ב'ירושלמי' מפורש וכן
הי"ג: בפ"ד להלן שכתב מה על סמך ורבינו כ"י). הראב"ד
עוד  וראה וקורין". מביאין - מאלו חוץ המביאין "ושאר

קורקוס). (ר"י הי"ג בשם 80)להלן - ב כז, בבאֿבתרא
יוחנן. אמות.81)רבי ד' בתוך כמפורש 82)כלומר,

(וראה  א. כו, שם משנה וכסתם ה"ח. שכנים מהל' בפ"י
כז, ושם גזלן) ד"ה כו: ושם אומר, ד"ה ב. שם ב'תוספות'

יחשב 83)ב. ולא עליהם, ולקרוא ביכורים להביא שיוכל
עשרה 84)כגזלן. רבינו מנה ה"ג, ממון נזקי מהל' בפ"ה

שם  מנה ולא הארץ, את שחלק בשעה יהושע שהתנה תנאים
תנאי  נמנה לא מדוע הקשו - א פב, ובבבאֿקמא זו. תקנה
כן, ואם בדבר. היא שמחלוקת ותירצו התנאים, בכלל זה
שמח' וב'אור (משנהֿלמלך). צריכיםֿעיון רבינו דברי
אלו  תנאים עשרה הרי נכון: על יישב שם) (בבאֿקמא
אינה  זו תקנה ואילו ה"ה), (שם בחוצהֿלארץ גם נוהגים

ישראל. בארץ אלא ואינה ביכורים, מצות משום אלא

.·ÈÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰85ÚB¯Ê ÈÏÚ·e ,86˙‡ ÔÈÒB‡L »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈¿«∆¿ƒ∆
˙BÁÙa Ì˙Bˆ¯‡ Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÈÏÚa‰87ÔÈÏÊb‰Â ,88 «¿»ƒ¿¿ƒ≈∆«¿»¿»¿««¿»ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -89ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙90; ≈»¿ƒƒƒƒ«¬ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pLE˙91. ∆∆¡«ƒ≈«¿»¿

מי"א).85) שם יהודה, כרבי (ודלא מ"ב פ"ב ביכורים
או  מחצה תמורת אחרים בשדה העובדים הם האריסים
השדה  החוכרים הם והחכירין התבואה. מן רביע או שליש
מעשר  מהל' בפ"ו וראה תבואה. של קצוב סכום תמורת
וצ"ע. להיפך, פירש שם המשנה ובפירוש הי"ג.

והסיקריקון.86) שאנסוהו 87)במשנה: שמי אמרו ולא
המקח, דמי כשלקח אלא ממכר, ממכרו שדהו, שמכר עד

ה"א. מכירה מהל' בפ"י וראה פחות. שגוזלים 88)ולא
כלל. כסף נותנים שם.89)ואינם 'ירושלמי'

ברשות 90) אלא לגזלן, לעולם נקנית אינה ש"הקרקע
מהל' (פ"ח הבעלים" ונתייאשו וכו' ואפילו עומדת, בעליה

הי"ד). (משנה,91)גזילה שלהם הקרקע אין אלו, וכל
שם).

.‚È‰Bw‰92,‡È·Ó BÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ÔÏÈ‡ «∆ƒ»¿¿≈¬≈≈≈ƒ

Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ93‰LÏL .94Ú˜¯˜ BÏ LÈ -95. ¿ƒ∆≈«¿«¿»≈«¿«
„·Ïa ˙BÏÈ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â96‡e‰ È¯‰ , ¿««ƒ∆≈∆»ƒ»ƒ¿«¬≈

Ú˜¯˜ ‰wL ÈÓk97‰˜ .98BÚ˜¯˜Â „Á‡ ÔÏÈ‡99- ¿ƒ∆»»«¿«»»ƒ»∆»¿«¿»
‡È·Ó ‰Ê È¯‰100. ¬≈∆≈ƒ

כרבי 92) ולא חכמים (כדעת ה"ב פ"א ביכורים תוספתא
ה"ו. שם ו'ירושלמי' שאין 93)מאיר), הדבר ברור כלומר,

- אילנות שני שבקונה ה"ד, פ"ד להלן (וראה קרקע לו
שימוש  זכות שום לו שאין לומר ורוצה בספק), הדבר
זה  אין ולכן חבירו, בקרקע האילן יניקת מעצם חוץ בקרקע

"אדמתך". בתוך 94)בכלל אילנות שלשה קנה כלומר,
חבירו. הראוי 95)שדה קרקע כלומר, מי"א. פ"א שם

השימוש  זכות והיא ה"אֿב). מכירה מהל' (פכ"ד להם
בזה  וכיוצא פירות לשטוח האילנות, שבסביבות בקרקע
הסתם  מן אילנות, שלשה לו שמכר שכיון כג), הערה (שם,
האילנות. שסביב בשטח השימוש זכות את גם מכר

זכות 96) אלא הקרקע, בגוף בעלות קנין לו שאין כלומר,
ראב"ד). ועי' (רדב"ז. בלבד בכלל 97)שימוש זה והרי

וקורא. ומביא שם.98)"אדמתך", כלומר,99)משנה,

הקנייה. בשעת כן לו 100)התנה יש שהרי קורא, וגם
שכתב  מה על סמך ורבינו וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י קרקע

עח. הערה למעלה וראה הי"ג, פ"ד להלן

.„ÈÁ˜Bl‰101ÔÈLeÏz ˙B¯t102Ú˜¯w‰ Á˜ÏÂ103- «≈«≈¿ƒ¿»«««¿«
ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰104BÏ LÈ È¯‰L ,105Ú˜¯˜ ¬≈∆≈ƒƒƒ∆¬≈≈«¿«

BÏ ¯ÎÓ .‰È˙B¯Ùe106Ú˜¯w‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t107elÙ‡ , ≈∆»»«≈ƒ««¿«¬ƒ
ÌÈ¯aÁÓ108;˙B¯t BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‡È·Ó BÈ‡ ¯ÎBÓ - ¿À»ƒ≈≈≈ƒ∆¬≈≈≈

‡È·Ó BÈ‡ Á˜BÏÂ109¯ÊÁ .Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , ¿≈«≈≈ƒ∆¬≈≈«¿«»«
,‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙B¯t‰ Á˜ÏÂ ¯ÎBn‰«≈¿»««≈ƒ«≈«¬≈∆≈ƒ

¯˜ BÏ LÈ È¯‰L‰È˙B¯Ùe Ú˜110. ∆¬≈≈«¿«≈∆»

קומי 101) בעי כהנא, בר בון "רבי ה"ח: פ"א שם 'ירושלמי'
מהו  לקרקע) (המחוברת בקמתה שדה לו מכר אילא, רבי
לחה, כדון עד לאו. למה ליה אמר ביכורים, ממנה שיביא
אפילו  יבישה, אפילו ליה, אמר (בתמיה), יבישה אפילו
חיטים, אפילו מעתה תלושה), שתבואתה (כלומר, קצורה
כלומר: ביכורים". מביא השוק מן הלוקח אומרים אנו כך
מביא  זה הרי - הקרקע גם קנה ושוב השוק, מן פירות קנה

ורדב"ז). קורקוס (ר"י אפילו 102)ביכורים כלומר,
למעלה.103)תלושין. ראה הפירות, שלקח אחר אפילו

עח.104) הערה למעלה ראה הבאת 105)וקורא. בשעת
לו 106)הביכורים. ושייר פירות לו "מכר שם: 'ירושלמי'

הדא  וכו' פירות לו שאין להביא יכול אינו המוכר קרקע,
מביא". ממנו, ולקחן חזר הוא 107)אמרה, דין כי

שלא  אילן מקונה קלֿוחומר קרקע. קנה לא פירות, שהקונה
הי"ג). (למעלה קרקע לגבי 108)קנה הוא בזה החידוש

מביא. אינו מחוברים, שהפירות שאףֿעלֿפי הלוקח,
ומקורה 109) שם, ב'ירושלמי' אינה לוקח, של זו בבא

מן  פירות שהלוקח שם שאמרו - א פא, בבאֿבתרא בבבלי
ביכורים. מביא אינו חזר 110)השוק, אם כאן כתב ולא

למעלה  כן כתב שכבר דינו, מה הקרקע ולקח הלוקח
ההלכה. בתחילת
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.ÂË¯ÎBn‰111dÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ e‰„O «≈»≈¿≈»ƒ¿»«¿»»
epnÓ112‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯eka ‰pnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -113; ƒ∆¬≈∆≈ƒƒ∆»ƒƒƒ«»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ˜a ‰Âˆn‰ ÔÓ ˙Ú˜Ù dÈ‡L114, ∆≈»ƒ¿««ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«»≈»ƒ
e¯‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

לגוי,111) שדהו "המוכר שם: וגרס א. מז, גיטין משנה,
וכן  ביכורים". ממנו מביא הלוקח ישראל, ממנו ולקחה וחזר

שם. במשניות את 112)הוא ממנו וקנה חזר כלומר,
קנה  לא [שאם ה"י. תרומות מהל' בפ"א כתב וכן השדה,
בהלכה  ראה קרקע. לו אין שהרי מביא, אינו - השדה

אבל 113)הקודמת]. העולם". תיקון "מפני שם: במשנה
אלא  התורה, מן חייב הוא שבאמת ביארו, (שם:) בגמרא
בכורים  יביא שלא תיקנו מתחילה היו: תקנות ששתי
לגוי), קנין שאין לפי הוא, חייב התורה שמן (אףֿעלֿפי

שיביא. ותיקנו חזרו קנין 114)ואחרֿכך לו יש שאם
זה  הרי ממנו, וקנה שחזר אףֿעלֿפי – ישראל בארץ

שם). תרומות (הל' יחיד ר"י 115)ככיבוש וכתב שם.
נתמרח  אם ומעשרות, שבתרומות שכשם שאפשר קורקוס
לענין  כן כמו הי"א), (שם ומעשרות מתרומות פטור גוי, ביד
והראב"ד  מביכורים. פטורים - גוי ביד ביכרו אם ביכורים,
מדרבנן. לחייב [וכוונתו גוי". ברשות שביכרו "אע"פ כתב:
מרחו  אם מדרבנן, חייב במעשרות שגם לשיטתו, הולך והוא

הראב"ד]. בהשגת הט"ו מעשר מהל' פי"א ראה הגוי,

.ÊË‰¯L‡116dÏhaL117‰pnÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ¬≈»∆ƒ¿»≈¿ƒƒƒ∆»
ÌÈ¯eka118Ô‰ Lc˜Ó ÈL„˜k ÌÈ¯eka‰L ;119. ƒƒ∆«ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

ה"ב.116) פ"א ביכורים באשירה 117)'ירושלמי' מדובר
יֿיא) ה"ח, זרה עבודה מהל' פ"ח (ראה שביטלה גוי של
אבל  הקודמת), בהלכה (ראה ממנו ולקחה ישראל וחזר
עבודה  (הלכות עולמית בטילה אינה ישראל של אשירה

ה"ט). שם אחר 118)זרה, הפירות שחנטו אףֿעלֿפי
אסור  שבנעבד כשם ביכורים, ממנה מביאין אין שנתבטלה,
חפירות  אולם, הי"בֿיג). מזבח איסורי מהל' (פ"ג העובר גם
שכשר  שנעבדה, אחר לנתעברה דומים הבאה השנה של

רדב"ז. ועי' הי"ג). (שם לקרבן להלן 119)הוולד ראה
ה"א. פ"ג

.ÊÈÌÈ¯eka‰120Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ «ƒƒ≈»∆ƒƒ«»¬»
Ì‰È¯·cÓ121‰ˆB¯‰Â .ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ122 ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒƒƒ¿»∆

e‰OBÚ - ÌÈ¯eka e‰„O Ïk ˙BOÚÏ123. «¬»»≈ƒƒ≈

מ"א.120) פ"א פ"ב 121)פאה (שם שבמשנה אףֿעלֿפי
וכו' שיעור להם ויש וכו' והמעשר "שהתרומה אמרו: מ"ג)
אינו  גדולה שבתרומה השיעור והרי בביכורים", שאין מה
ביכורים  כן, ואם ה"אֿב), תרומות מהל' (פ"ג מדרבנן אלא
המשניות  בפירוש (וראה מדרבנן אפילו שיעור להם אין
ביכורים  ב'ירושלמי' כברייתא רבינו פסק - שם) וברע"ב
חגיגה, 'מאירי' ועי' מ"ג). בפ"ב שלמה' ('מלאכת ה"א פ"ג
שם  זק"ש ניסן הרב ובהערת יא, עמוד "מוריה" הוצאת

סא. מ"ד.122)עמוד פ"א ב'ירושלמי'123)ביכורים
הכל  אם (אף כל" בכורי כל וראשית "דכתיב, ה"ג: שם

ביכורים).

.ÁÈLÈ¯Ù‰124¯ÊÁÂ ÂÈ¯eka125B‡ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Â ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ¬≈∆
Ô¯hÚ126ÌÈ¯ek·k ˙ÙÒBz‰ È¯‰ -127ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¬≈«∆∆¿ƒƒ«∆¿»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡128·‡ ;‡È·‰ Ì‡ Ï ¬ƒ¿∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ≈ƒ
‡È¯eqÓ B‡ Ôc¯i‰ ¯·ÚÓ129Û‡Â .ÌÈ¯ek·k dÈ‡ - ≈≈∆««¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿«

‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡ ,ÌÈ¯ek·k dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿ƒƒ≈»∆¡∆∆∆»
‰¯‰Ëa130ÔÈ‡Â .131ÏÎa ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈ¯hÚÓ ¿»√»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿»

ÌB˜Ó132.ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ »∆»ƒƒ¿««ƒƒ

מי"א.124) פ"ג או 125)שם להוסיף שנמלך כלומר,
הביכורים  על להוסיף לא חייב שאינו הוא ופשוט לעטר.
ב'תוספות  וראה מצוה, הידור אלא זה ואין לעטרם, ולא

שם. מ"י שם' הביכורים,126)אנשי "תוספת : מ"י שם,
ועיטור  ביכורים). שמביא פירות מאותן (שמוסיף במינו מין
כדלהלן)". המינים משבעת =) מינו בשאינו מין הביכורים,

נאכלת 127) - במינו מין הביכורים "תוספת שם: במשנה,
מין  ביכורים: עיטור אבל הדמאי", מן ופטורה - בטהרה
עיטור  בדין להלן וראה עיי"ש. בדמאי, וחייב מינו בשאינו

בטהרה. אכילה לענין שם.128)ביכורים משנה,
(למעלה 129) מדבריהם אלא מהם ביכורים מביאים שאין

ההבאה 130)ה"א). את במשנה מיעטו לא [שהרי
(וראה  העיטור מדין ולא התוספת, מדין אלא מחוצהֿלארץ
כמו  בטהרה נאכל שהעיטור נראה שם ובמשנה להלן),
(וראה  דמאי מפטור אלא שם מיעטוהו לא שהרי התוספת,
לא  שבחוצהֿלארץ העיטור ואם שם), טוב' יום ב'תוספות
שלא  שבחו"ל לתוספת קלֿוחומר בטהרה, מאכילה נתמעט
שאמרו  מה רבינו שלדעת הרדב"ז שכתב ומה נתמעטה.
בחוצהֿ היינו בטהרה", נאכלת הביכורים "תוספת (מ"י)
הדמאי", מן "פטורה אמרו בסיפא שהרי תמוה - לארץ
כמפורש  הדמאי, על כלל גזרו לא בחוצהֿלארץ ואילו

קורקוס]. בר"י ועי' ה"ג. מעשר מהל' שם 131)בפי"ג
עקיבא. כרבי הביאם 132)מ"ט, אם אפילו כלומר,

אלא  סוריא לבין ישראל ארץ בין חילוק [שאין מסוריא.
למעלה]. ראה העיטור, לענין ולא התוספת, לענין

.ËÈ„ˆÈk133„¯BÈ ?ÌÈ¯eka‰ ÔÈLÈ¯ÙÓ134CB˙Ï Ì„‡ ≈««¿ƒƒ«ƒƒ≈»»¿
e‰„O135‰¯kaL ‰‡z ‰‡B¯Â136ÌÈ·Ú ÏBkL‡ , »≈¿∆¿≈»∆ƒ¿»∆¿¬»ƒ

ÈÓ‚a Ô¯LB˜ - ¯kaL ÔBn¯ ,e¯kaL137È¯‰ :¯ÓB‡Â ∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿»¿∆ƒ¿≈¬≈
¯aÁÓa ÌÈ¯eka ÌÈOÚ Ì‰Â .ÌÈ¯eka el‡138‡¯wMÓ ≈ƒƒ¿≈«¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ∆»»

ÌL Ô‰Ï139Èt ÏÚ Û‡Â ,140Ïk eÏL· ‡Ï ÔÈ„ÚL »∆≈¿««ƒ∆¬«ƒ…»¿»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÌLÏ˙ÈÂ e¯ÓbiMÓe .Ôk¯ˆ141 »¿»ƒ∆ƒ»¿¿ƒ¿¿≈ƒ««¿«≈»ƒ

¯aÁÓa ÔLÈ¯Ù‰ ‡Ï .ÌL Ì‰Ï ˙B¯˜ÏÂ ¯ÊÁÏ142‡ÏÂ «¬…¿ƒ¿»∆≈…ƒ¿ƒ»ƒ¿À»¿…
ÌL Ì‰Ï ‡¯˜143¯Á‡ ÌLÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÌLÏ˙e »»»∆≈¿»»¬≈∆«¿ƒ»««

eLÏ˙pL144BÈ‡ - Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿«≈À»≈
LÈ¯ÙÓ145LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,‰‡ÓËa ÌÈ¯eka146ÔÓ «¿ƒƒƒ¿À¿»∆»«¿ƒƒ
¯B‰h‰147˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ «»««»≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈≈
˙B¯Á‡148LÈ¯ÙÓ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ¬≈¿«¿ƒ≈∆≈»∆ƒ∆≈«¿ƒ

„ea‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËa149ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .150, ¿À¿»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»∆ƒ
¯epz‰ Ô‰a ˜ÈqÓ BÈ‡ - e‡ÓËpL ÌÈ¯eka‰L151 ∆«ƒƒ∆ƒ¿¿≈«ƒ»∆««

‰‡ÓË ‰Óe¯˙k152Lc˜Ó ÈL„˜k Ô‰L ÈtÓ ,153. ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈∆≈¿»¿≈ƒ¿»

מ"א.133) פ"ג ולקרוא 134)שם להקדים חייב כלומר,
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בבבאֿבתרא  ב'תוספות' וראה באילן. בעודם שם, לפירות
שם. למשנה שם' אנשי וב'תוספות א. כלומר,135)פא,

הי"ד). למעלה (ראה שלו והפירות כשהקרקע
כדלהלן.136) צרכה, כל בשלה לא אם ואף שבשלה,
המשנה 137) (פירוש ג ב, שבשמות עשב) (מין גומא הוא

ראה  במחובר, הביכורים הפרשת וזוהי מ"ב). פ"ח לשבת
ולא 138)להלן. חכמים כדעת שם, ופ"ג מ"ד. פ"ב שם,

שמעון. הפירות 139)כרבי אין שם, קריאת בלי אבל
ביכורים. "מה 140)נעשים ה"א: פ"ג שם 'ירושלמי'

האדמה, פרי ראשית את הבאתי הנה ועתה דרבנין, טעמא
כל  מבושל פרי שיהא צריך (כלומר, פרי הבאה, בשעת
פגין". אפילו בוסר, אפילו הפרשה, בשעת הא צרכו).

שמעון.141) כרבי ולא כתנאֿקמא שם, פ"ג משנה
כנ"ל.142) בגמי, קשרן אלו 143)שלא הרי אמר: שלא

כנ"ל. "הפריש 144)ביכורים, ה"ה: פ"א פאה ב'ירושלמי'
'קרית  בתלוש. הוא (ומרוח וכו'" ממורח מכרי ביכורים
הפירות  "נטמאו להלן: רבינו שכתב ממה נראה וכן מלך').
אלא  אינה וטומאה בטומאה", ביכורים מפריש אינו כולן,
וראה  ה"א). אוכלין טומאת מהל' (פ"ב במחובר ולא בתלוש
אומרים, אנו ואין מ"ה. פ"ב ביכורים המשנה בפירוש
ולא  במחובר דוקא הוא להפריש החיוב חכמים שלדעת
אלא  - בתלוש דוקא הוא החיוב שמעון רבי ולדעת בתלוש,
להפריש, יכול במחובר שאפילו הוא, החידוש שלתנאֿקמא

בתלוש. גם להפריש שאפשר הם מודים דבר 145)אבל
שוה  מעשר "תרומת שם: במשנה שאמרו ממה נלמד זה
הטמא". על הטהור מן ניטלת וכו' דרכים בשתי לביכורים
וטעמו  (כסףֿמשנה). מפריש אינו עצמו הטמא שמן משמע

להלן. ראה דבר, הנ"ל.146)של במשנה הוא כן
טהורים.147) א.149)טהורים.148)מפירות י, מעילה

הטמא  מן מפרישים שני ומעשר תרומה אבל א. עד, ומנחות
מעשר  מהל' ופ"ג הי"דֿטו, תרומות מהל' (פ"ב הטמא על
טמאה  תרומה שהרי לאיבוד, הפרשתם שאין לפי ה"ג), שני
שם), תרומות, (הל' שריפתה בשעת בה ליהנות לכהן ניתנת
ואילו  שם), שני, מעשר (הל' לפדיון ניתן שני ומעשר
וראה  נפדים. ואינם כדלהלן, להנות, ניתנים אינם ביכורים

להלן.150)להלן. ו'ירושלמי'151)ראה א. עג, יבמות
ה"א. פ"ב ופי"א 152)ביכורים שם, תרומות בהל' ראה

(שם  כתרומה שהביכורים אע"פ לומר: ורוצה ה"א. שם
כתרומה, אינם זה לענין - ה"אֿה) פ"ג ולהלן ה"כ, פט"ו

אסור 153)כדלהלן. למה הטעם נתבאר לא שם, ביבמות
שני, למעשר שהוקשו מפני אם בטומאה, ביכורים לבער
החולק  שמעון כרבי ולא חכמים, לדעת אלא זה אין כן ואם
(ביכורים  המקדש כקדשי שהם מפני או (שם:) זה היקש על
אסור  וקודש יהודה), כרבי ולא חכמים כדעת מי"ב, פ"ג
גם  כי יתכן זה ולפי שם), ביבמות (עי ' בטומאה בו לבער
אסור  (שם), שני למעשר ביכורים מקיש שאינו שמעון לרבי
מפורש: שם ב'ירושלמי' אבל בטומאה. ביכורים להבעיר
דברי  שנטמאו, בביכורים אף) = ) אוף יהודה, רבי "אמר
ביכורים  המקישים לחכמים בין היינו לבער)", אסור =) הכל
לבער  אסור מקיש, שאינו שמעון לרבי ובין שני, למעשר
רבינו  שכתב ומה המקדש. כקדשי שהם מפני בטומאה, בהם

שהן  "מפני טעמה: על אלא ההלכה גוף על אינו לי" "יראה
למחוק  שיש כתב שמח' ו'אור (כסףֿמשנה). מקדש" כקדשי

לי". יראה "וכן המילים

.ÎLÈ¯Ùn‰154ewÓÂ ÂÈ¯eka155eÊÊ· B‡156e„·‡ B‡ ««¿ƒƒ»¿»«ƒ¿¿»¿
e‡ÓËpL B‡ e·‚pL B‡157ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿«»¿«¿ƒ¬≈ƒ

Ì‰ÈzÁz158¯Ó‡pL ;159- EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡È·z : «¿≈∆∆∆¡«»ƒ≈¿»¡…∆
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ160¯‰Ï Ì‡È·iL „Ú ¿«≈∆«»¿«¬»»«∆¿ƒ≈¿«

˙Èa‰161. ««ƒ

מ"ח.154) פ"א בשרו 155)ביכורים המק נמסו. "כמו
רבים" ואחרים לט), כו, (ויקרא ימקו אתם יב), יד, (זכריה
ה"ג. למעלה רקובים, פירות מביא ואינו המשנה). (פירוש

שנסמך 156) ב'ירושלמי' המשנה וכגירסת נגזלו. כלומר,
טוב'. יום 'תוספות ועי' ואבדו, לנגנבו "נבזזו"

הם 157) והרי ה"ה) פ"ג (להלן לאכילה ראויים [שאינם
(למעלה  שבהרים ובתמרים שם) (למעלה מרוקבות כתאנים
תביא  "אשר ב) כו, (דברים הפסוק מן שנתמעטו ה"ב),

במ  כמפורש ארצך", כל ולא "מארצך, - פד,מארצך" נחות
ה"ט).158)ב]. פ"ד (להלן קורא ואינו ומביאם

מ"ט.159) להעמיד 160)שם, חייב מהבאה, יפסלו שאם
כנ"ל. תחתיהם, אלא 161)אחרים דוקא, לאו הבית הר

יוםֿ ('תוספות ה"י שם להלן נראה וכן לעזרה, הכוונה
טוב').

.‡ÎLÈ¯Ùn‰162- ÌÈÏLe¯ÈÏ B„Èa Ô˙BÏÚ‰Ï ÂÈ¯eka ««¿ƒƒ»¿«¬»¿»ƒ»«ƒ
ÁÈÏL „Èa ÌÁÏLÈ ‡Ï163ÏÚ ‰lÁzÓ ÔËwÏ Ì‡Â . …¿¿»≈¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»«

ÌÁlLÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏL „Èa ÌÁlLÏ ˙Ó164. ¿»¿«¿»¿«»ƒ«¬≈∆À»¿«¿»

יוחנן.162) רבי בשם ה"ה, פ"א ביכורים 'ירושלמי'
אותם 163) להתיר =) ליתור שנראו הביכורים "שכל שם:

שליח  שהרי בקרייה", אלא ניתרים אינם בקרייה, באכילה)
שהפירות  וכיון ה"ד), סוף שם (להלן קורא ואינו מביא
יהיו  לא שוב - בעצמו הוא להעלותם דעת על הופרשו
ביכורים. פרשת עליהם משיקרא אלא באכילה, מותרים

בקריאה.164) נתחייבו לא הפרשתם שבשעת

à"ôùú'ä ìåìà â"ë éùéìù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושהם 1) משמר, לאנשי אותם נותנין שהביכורים יבאר

אחרי  לירושלים, חוץ ביכורים שאכל כהן תרומה. קרויין
מעכבת  הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי לחומה. שנכנסו
בין  ומה וחזרו. למחיצתן חוץ שיצאו ביכורים אכילתן.
ושלא  כלי, טעונין שהביכורים לתרומה. ביכורים אכילת
יונה  ובני תורים לכהן. הוא הכלי ואם בערבוביא. יביאם
לאדם  יש אם עליהם. ושיתודה הביכורים. עם שמביאין
אם  התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הביכורים ליתן רשות

לינה. טעונים הביכורים

.‡¯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»»∆»«
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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

.·Ô˙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

.‚Ô‰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

.„ÏÚ 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
פי16)אסורים. על הם,ואף מקדש כקדשי שביכורים

התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם
דלא  הוא "בשעריך משמע: בשעריך" לאכול תוכל "לא

מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול,

.‰.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¿»«∆≈≈«¿»

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 אסורה 22)שהרי שאינה
טמאה, תרומה שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן
ביכורים  שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא אינו

לוקה. הוא בתרומה גם שהרי לוקה, שהוא טהורים,

.Â¯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.

.Ê.‡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).

.ÁÌ‡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
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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

.ËÌ„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

.È‰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),
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

.‡È˙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

.·ÈÌzÏ ˙eL¯ BÏ LÈ - ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ‡È·n‰«≈ƒ∆«ƒƒ≈¿ƒ¿≈
C¯c‰ ÏÎa B·B¯˜e Bc·ÚÏ54.˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbnL „Ú ¿«¿¿¿»«∆∆«∆«ƒ«¿«««ƒ

‡e‰ BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ ÏËB - ˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿«««ƒ≈«««¿≈
BÓˆÚ·55Ï‡¯OÈaL ÏB„b CÏÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,56, ¿«¿«¬ƒ»»∆∆»∆¿ƒ¿»≈
ÒÎÂ57ÏÚ Ïq‰ e‰„BÚÂ ‡¯B˜Â ,‰¯ÊÚÏ ÚÈbnL „Ú ¿ƒ¿»«∆«ƒ«»¬»»¿≈¿≈«««

¯ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÌBi‰ Èz„b‰ :BÙ˙k58Ïq‰ „È¯BÓe , ¿≈ƒ«¿ƒ««»¡…∆¿≈ƒ««
ÂÈzÁz B„È ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÂÈ˙ÙO· BÊÁB‡Â BÙ˙k ÏÚÓ≈«¿≈¿¬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
"והשתח 60)הבעלים.59) אלוקיך".שנאמר: ה' לפני וית
"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
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚ÈeÚÈbiMÓ ?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

.„ÈÂÈ¯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

à"ôùú'ä ìåìà ã"ë éòéáø íåé

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
נכסי  הם אם והביכורים והחלה התרומות ודין הביכורים.
מעלין  וכיצד שהן. בכל אוסרין אם הביכורים ממש. כהן

לירושלים. אותם

.‡‡È·n‰ Ïk2¯ÈLÂ Ôa¯˜ ÔeÚË ÌÈ¯eka3‰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

.·‰M‡‰ :ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó el‡Â7ÌeËÓh‰Â8 ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ»ƒ»¿«À¿
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,

.‚¯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¿»
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קפי mixekia zekld - mirxf xtq - lel` c"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

"...elek mlerd lk a` `ed ixd..."

הוא  להקב"ה אבינו אברהם של קירובו והתחלת יסוד
לא  שעדיין בשעה כו'", וממולדתך מארצך "לך־לך הציווי
בעבודת  גדול עיקר הוא כי האחרות, מעלותיו כלל נודעו
מוחלט  ציות על־ידי היא הקב"ה עם לחיבור שהדרך ה'

פשוטה. עול וקבלת באמונה לציוויו
קירובו  כי לגרים, אב הוא אבינו אברהם מדוע יובן ולכן
זה, לפני הקדמה שום בלי חדשה כמציאות הוא להקב"ה

להתגייר. שבא גר וכמו
(46 dxrde 50 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

,jizzp miieb oend a` mdxa`l xn`py ,`xewe `ian xbd"
dpikyd itpk zgz oiqpkpy elek mlerd lk a` `ed ixd

."'ek

חלק  היותו מצד לא קורא שהגר לומר, יש דבריו ובביאור
בבעלות  כי אביו. את שיורש בן מגדר אלא ישראל, מכלל
בעלות  פרטים: שני ישנם ישראל ארץ על ישראל עם
כולו. ישראל לעם הארץ כל שייכת שבגללה כללית
פרטי  חלק לו יש מישראל ואחד אחד שכל פרטית ובעלות

אליו. רק השייך בארץ,
הבעלות  שונים: אופנים בשני בפועל באו אלו קניינים שני
ירושה  על־ידי והפרטית יהושע, על־ידי בכיבוש הכללית

בחלקו. אחד כל של פרטית וחזקה
בפרשת  אבינו לאברהם הובטחו אלו, בעלות אופני שני
מדבר  הזאת" הארץ את אתן "לזרעך הפסוק לך־לך.
ואילו  ישראל. ארץ על ישראל עם של הכללית בבעלות
אברהם  כי הפרטית. בבעלות מדובר אתננה" "לך בפסוק
כראש  גם היינו האופנים, בשני הארץ את קיבל אבינו
אחד  כל של כאב וגם ישראל, עם כל את הכוללת האומה

פרטי. באופן מישראל ואחד
ולכן  ישראל, בארץ חלק הגר יורש זה שמגדר לומר, ויש

מאביו. יורש בתור וקורא, ביכורים מביא
(c"k oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

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

בעיניים וראה מב). סימן פריימן (הוצאת למשפט 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

הבטיח  שלא נשים אבל נתן, כבר כאילו זה הרי הקב"ה,
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

.„‰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,

(שם). הפירות ביכ 28)מביא מתרומות אבל פטורים ורים
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 שם:34)את בתרא בבא

כל  זירא ר' והאמר (בתמיה), ולא מעכבת. לא "קריאה
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לבילה  ראוי ושאינו בו. מעכבת בילה אין לבילה, הראוי
בו". מעכבת בילה הספק), מחמת קורא שאיו כאן, (כמו

.‰LÈ¯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

.Â¯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

.Ê¯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
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

.ÁLÈ¯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
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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'

.ËLÈ¯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

.È‡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

.‡È‡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

.·ÈLÈ¯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'

.‚È‡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
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.

.„ÈÌÈ¯eka‰95˙BÓe¯z‰Â96‰lÁ‰Â97Ô¯w‰Â «ƒƒ¿«¿¿««»¿«∆∆
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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

.ÂËÈ¯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

.ÊË„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«¿≈
.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"
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ב.130)המשנה). הלכה שם תוספתא 131)ירושלמי
היום".132)שם. "כל שם שני 133)בתוספתא כלומר,

כפשוטה. בתוספתא וראה היום. למעלה 134)שלישי ראה
ט. הלכה לו 135)בפ"ג שהיו מי תני, ובירושלמי:

מעטרן  היה וצמוקים, תאנים. מעטרו היה גרוגרות, ביכורים
היבש. מן יותר ומהודר נאה שהלח דבר, של וטעמו ענבים.

ה. הלכה בפ"ב למעלה וראה 136)וראה הכהנים. סגני
כג. נא, יו"ט).137)בירמיהו (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

.ÊÈÈÏÚa 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

à"ôùú'ä ìåìà ä"ë éùéîç íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וליתנה 1) העיסה מן חלה להפריש שמצותֿעשה יבאר

באונס. או בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן,
דינין  שלשה להיפך. או לארץ שנכנסו לארץ חוצה ופירות
ורצה  לארץ בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה
הערומה  ואם מברך. מה חלה המפריש חלה. להפריש
חלה  ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת
תחילה  לאכול רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ. בחוצה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח"כ

.‡‰qÚ‰ ÔÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ3, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»«…≈
ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL4.‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL dÏ ÔÈ‡ BÊ ˙ÈL‡¯Â5LÈ¯Ù‰ elÙ‡ . ¿≈ƒ≈»ƒƒ«»¬ƒƒ¿ƒ
‰¯BÚOk6‰OBÚ‰Â .‰qÚ‰ ˙‡ ¯Ët -7‰lÁ B˙qÚ Ïk ƒ¿»»«∆»ƒ»¿»∆»ƒ»«»

B˙ˆ˜Ó ¯iLiL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -8. …»»¿«∆¿«≈ƒ¿»

ה"ב).2) פ"ו (להלן דגן מיני חמשת לתתה 3)של מנת על 
רבינו  שכתב כמו הן, אחת מצוה והנתינה וההפרשה לכהן.
ולדעת  א). הערה מד עמוד (עיי"ש יב כלל המצוות' ב'ספר

מצוות. שתי הן שם, תרומות 4)הרמב"ן מהל' בפ"ג ראה
דגנך". "ראשית שנאמר ממה כן למדו שם שגם ה"א,

גדולה.5) מתרומה כן למדו ושם שלח. לפרשת 'ספרי'
(שם).6) "חיטה" רבינו כתב גדולה, חלה 7)בתרומה

מ"ט. כלום 8)פ"א עשה שלא "מניין : שם ב'ירושלמי'
כל  ולא מראשית, תלמודֿלומר: מקצת, שישייר עד
כתב  ביכורים ובענין ה"ה. שם תרומות בהל' וראה ראשית",
ולמדו  שדהו, כל אדם שעושה הי"ז), פ"ב (למעלה רבינו
הערה  שם וראה כל", בכורי כל "וראשית שנאמר ממה כן

קכב.

.·‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»≈«¿»»
ÌÈ¯OÚÂ9È„k ,‰qÚ‰ ÔÓ10‰zÓ È„k da ‰È‰iL ¿∆¿ƒƒ»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈«»»

¯Ó‡pL ;Ô‰kÏ11BÏ Ôzz :12BzÏ Èe‡¯‰ ¯·c BÏ Ôz - «…≈∆∆¡«ƒ∆≈»»»»ƒ¿
„Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˜eMa ¯kÓÏ ‰OBÚ‰ ÌBzÁp‰Â .‰zÓ«»»¿««¿»∆ƒ¿…««¿ƒ∆»

‰a¯Ó B˙qÚL ÈÙÏ ;ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ13¯eÚLa LÈ , ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ»¿À»≈¿ƒ
.‰zÓ È„k ‰Ê∆¿≈«»»

מ"ז.9) פ"ב שם 10)שם, ובתוספתא שם, ב'ירושלמי'
מתנה  כדי בה ואין מעוטה, עיסתו הבית "בעל : ה"ז פ"א
עיסתו  נחתום מכ"ד), אחד יפריש (אלאֿאםֿכן לכהן
אחד  רק מפריש אם (אפילו לכהן מתנה כדי בה ויש מרובה,
אמרו  יהודה לרבי אבל לחכמים, הוא זה וטעם ממ"ח)".
כפשוטה' וב'תוספתא המשנה, בפירוש וראה אחר. טעם שם

שלח.11)שם. פרשת שם:12)'ספרי' ב'ספרי'
לה'". תתנו עריסותיכם סי'13)"מראשית בש"ך ראה

ב. ס"ק ס"א שכב

.‚‰OBÚ‰14‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‰zLÓÏ ‰qÚ »∆ƒ»¿ƒ¿≈¿««ƒ∆ƒ
‰a¯Ó15‡lL ;‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ¿À»«¿ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»∆…
˜lÁÏ16‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁp‰Â .˙Èa‰ ÏÚa ˙qÚa ¿«≈¿ƒ«««««ƒ¿««¿∆»»ƒ»
‰pË˜17˜lÁÏ ‡lL ;‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ -18 ¿«»∆»≈«¿»ƒ¿»∆…¿«≈

.ÌBzÁp‰ ˙qÚa¿ƒ«««¿

שם.14) מתנה.15)משנה, כדי ממ"ח, באחד ויש
שם.16) עושה 17)'ירושלמי' שהיא האשה וכן במשנה:

בשוק. וראה 18)למכור הגר"א. לגירסת שם 'ירושלמי'
ברידב"ז.

.„˙‡ÓË19‰qÚ‰20„Á‡ LÈ¯ÙÓ - Ò‡a B‡ ‚‚BLa ƒ¿»»ƒ»¿≈¿…∆«¿ƒ∆»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó21LÈ¯ÙÓ - ÔB„Êa d‡nË Ì‡Â . ≈«¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

‡ËBÁ ‰È‰È ‡lL È„k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¿≈∆…ƒ¿∆≈
¯kO22,‰˜q‰Ï (Ô‰kÏ) [˙¯zeÓ] ‰‡ÓË ‰lÁÂ . ƒ¿»¿«»¿≈»∆∆«…≈¿«»»

‰‡ÓË ‰Óe¯˙k23. ƒ¿»¿≈»

שם.19) הבית.20)משנה, בעל שאינה 21)של כיון
- כדלהלן בלבד, בה להסיק אלא לכהן, לאכילה ראויה

בשיעורה. החוטא 22)הקילו ירויח שלא "פירוש,
עבר  לא אילו מוציא שהיה ממה פחות ויוציא שטימאה,

המשנה). (פירוש בפ 23)וטימאה" תרומות ראה מהל' י"א
הי"ג). (להלן תרומה נקראת וחלה ה"א,
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.‰ÔÈ‡24Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ¿«»ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈
;¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïaƒ¿«∆∆¡«¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈

ÔÓÊ·e25˙‡Èa - ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL ,ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«¿…¬∆ƒ«
,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ ,CÎÈÙÏ .ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èa ‡ÏÂ ,ÌÎlkÀ¿∆¿…ƒ«ƒ¿«¿∆¿ƒ»«»«¿««∆
‡l‡ dÈ‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡¬ƒƒ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»

Ì‰È¯·cÓ26‰Óe¯˙a e¯‡aL BÓk ,27. ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿ƒ¿»

ה"א.24) תרומות מהל' בפ"א וראה שם. ב'ספרי' הוא כן
שם.25) ובראב"ד הכ"ו, שם למעלה וראה א. כה, כתובות
שם).26) (גמרא מקצתם אלא עלו שלא שם.27)כיון

.Âı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t28ı¯‡Ï eÒÎpL29ÔÈ·iÁ - ≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆«»ƒ
ı¯‡‰ ˙B¯Ùe ,‰lÁa30ı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL31- ¿«»≈»»∆∆»¿»»»∆

ÔÈ¯eËt32- ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»
˙B¯t ÏÚ ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈa ÔÈ·iÁ Ìz‡ ‰nL»»«∆«»ƒ≈«≈»»∆≈«≈

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆

מ"א.28) פ"ב בשעת 29)חלה שהיא חלה, חיוב ושעת
הל' ובמשנהֿלמלך ברדב"ז, וראה בארץ. היתה לישה,
למשנה  איגר' עקיבא רבי וב'תוספות הכ"ב, שם תרומות

אליעזר.30)שם. כרבי ולא עקיבא כרבי שם,
הנ"ל).31) (המפרשים שם הראב"ד 32)ונילושו לדעת

תרומות  ובהל' כאן, משנה' 'כסף ועי' מדרבנן, הם חייבים
שם.

.ÊÔÈLÈ¯ÙÓ33ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ34,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¿ƒƒ«»¿»»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .Ï‡¯OiÓ ‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈¿≈

ÔÈ‡È·Ó35ÔÈ‡L ÌLk ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙BlÁ ¿ƒƒ«»»»∆»»∆¿≈∆≈
‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó36ÌÈ¯ek·e37- ‡È·‰ Ì‡Â .ÌMÓ ¿ƒƒ¿»ƒƒƒ»¿ƒ≈ƒ

‰Óe¯˙k ,Û¯O˙Â ÁÒt‰ ·¯Ú „Ú dÁÈpÓ38. «ƒ»«∆∆«∆«¿ƒ»≈ƒ¿»

א.33) כז, שכיחה 34)בכורות שחלה הארצות, בכל היינו
שאינה  מבתרומה, יותר גזרו ולכן עיסה, העושה אדם בכל
אלא  הארצות, כל על גזרו לא ולפיכך שדות, בבעלי אלא
וראה  ה"ו). שם תרומות הל' (ראה ובבל מצרים על
ה'תוספות'. בשם מ"ח, פ"ד חלה יוםֿטוב' ב'תוספות

חלותיהן 35) הביאו אלכסנדריה "אנשי : מ"י שם
שנטמאו  משום והיינו מהן". קיבלו ולא מאלכסנדריה

העמים. ארץ בטומאת תרומות 36)החלות מהל' פ"ב
העמים. ארץ בטומאת טמאה היא שהרי למעלה 37)הי"ז.

ביכורים  מפרישים שאין הטעם עיקר שכל [עיי"ש, ה"א פ"ב
לארץ  טמאה תרומה מביאים שאין משום הוא לארץ, בחוצה

באכילה]. שם אסורה הביאה ואם 'ירושלמי'38)ישראל,
שם. חלה,

.Á‰LÏL39ı¯‡‰ Ïk :˙Bˆ¯‡ LÏLa ‰lÁÏ ÔÈÈ„ ¿»ƒƒ¿«»¿»¬»»»»∆
Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L40·ÈÊk „Ú41da ÔÈLÈ¯ÙÓ - ∆∆¡ƒ»≈»∆«¿ƒ«¿ƒƒ»

˙Á‡ ‰lÁ42¯eÚMk43¯‡Le .ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ‡È‰Â , «»«««ƒ¿ƒ∆¡∆∆«…¬ƒ¿»
È ı¯‡ÈÏBÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯O ∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿…≈

‰Ó‡ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡È‰L ,Ï·a44ÈzL da ÔÈLÈ¯tÓ - »∆∆ƒƒ¿ƒ¿«¬»»«¿ƒƒ»¿≈
‰Ó ÈtÓe .˙ÏÎ‡ ˙Á‡‰Â ,˙Ù¯O ˙Á‡‰ :˙BlÁ«»««ƒ¿∆∆¿»««∆¡∆∆ƒ¿≈»
‰BL‡¯‰ ‰lÁ‰L ÈtÓ ?˙BlÁ ÈzL da ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»¿≈«ƒ¿≈∆««»»ƒ»

‰‡ÓË45ÈÓÈa ı¯‡‰ d˙B‡ ‰Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L , ¿≈»∆¬≈…ƒ¿«¿»»»»∆ƒ≈
‡¯ÊÚ46eÏbMÓ ‰ÏËa ‰BL‡¯ ‰M„˜e ,47ÏÈ‡B‰Â ; ∆¿»¿À»ƒ»»¿»ƒ∆»¿ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‡È‰Â48„Á‡ ‰lÁ da ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ»«»∆»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó49ÔÈLÈ¯ÙÓe ;d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»«¿ƒƒ

‡lL È„k ,dÏÎ‡Ï Ô‰kÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ ‰iL ‰lÁ«»¿ƒ»¿¿ƒ»«…≈¿»¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È50‰Ù¯O È¯‰L ,˙Ù¯O ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z : …¿¿»¿»ƒ¿∆∆∆¬≈ƒ¿¿»

‰Úe„È ‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰BL‡¯‰»ƒ»««ƒ∆…ƒ¿¿»À¿»¿»
ÏkÏ51‰ˆB¯L Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰iL BÊÂ . «…¿¿ƒ»≈»ƒ∆»…∆∆

LÈ¯ÙÓ52Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ ,53ı¯‡‰ ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈∆¿»»»∆
ıeÁÏÂ ‰Ó‡Ó54‡È¯eÒa ÔÈa ,55˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ÔÈa ≈¬»»¿«≈¿¿»≈ƒ¿»»¬»

‡lL È„k ,‰Ù¯OÏ ˙Á‡ :˙BlÁ ÈzL ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒ¿≈«««ƒ¿≈»¿≈∆…
‰‡ÓË ‰Óe¯z eÈ‡¯ :e¯Ó‡È56˙Á‡Â ;˙ÏÎ‡ …¿»ƒ¿»¿≈»∆¡∆∆¿««

‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,‰ÏÈÎ‡Ï57.Ï‡¯OiÓ «¬ƒ»¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈
ÏÈ‡B‰Â58Ì‰È¯·cÓ BÊÂ BÊÂ59.˙ÏÎ‡pa ˙Ba¯Ï ·ËeÓ , ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»¿««∆¡∆∆

Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰Ù¯O ÏL :CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¿≈»≈»ƒ∆»»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ - ‰ÏÈÎ‡ ÏLÂ ;‡e‰L60. ∆¿∆¬ƒ»∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈ·ÊÏ ˙¯zÓe61¯‡LÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙B·ÊÏe À∆∆¿»ƒ¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË62. ¿≈ƒ

מ"ח.39) עזרא.בזמ 40)שם, לא 41)ן עצמה וכזיב
ה"ח). תרומות מהל' (פ"א בה פעם 42)החזיקו כלומר,

ה"ב).43)אחת. (למעלה ממ"ח או מכ"ד ראה 44)אחד
ה"ז. שם תרומות ראה 45)בהל' העמים. ארץ בטומאת

ה"א. מת טומאת מהל' ה"ה.46)בפי"א שם.47)שם
העמים. ארץ כעל טומאה עליה גזרו כלומר,48)ולפיכך

חייבת  והיתה ישראל, ארץ היתה מצרים עולי בה כשהחזיקו
ה"ד). שם ('ירושלמי' התורה מן בחלה עיסה 49)אז כדין

וברע"ב  המשנה בפירוש וראה בה"ד. כנ"ל שנטמאת,
שם. שם.50)ותוי"ט טמאה 51)'ירושלמי' אינה שהרי

ארץ  פעם שהיתה ובארץ העמים, ארץ בטומאת אלא
ידועה. זו טומאה ממש, שבחוצהֿלארץ להלן וראה ישראל.

להלן.52) וראה נאכלת, שהיא 'ירושלמי'53)אףֿעלֿפי
"שלא  אלא נתקנה שלא מדבריהם, עיקרה כלומר שם.
שהיא  אףֿעלֿפי הזה, בזמן חלה אבל כנ"ל. יאמרו",
התורה. מן עיקר לה שיש כיון שיעור, לה יש מדבריהם,

רבינו 54) שלפני וכנראה ולפנים". אמנה "ועד שם: במשנה,
בשם  שם שלמה' ב'מלאכת ועי' כנ"ל. הגירסא היתה

אליעזר.55)הרשב"א. כרבי ולא גמליאל כרבן מ"ז, שם
חוצהֿלארץ 56) שהיא שכיון כנ"ל. העמים, ארץ בטומאת

להלן. ראה לכל, טומאתה ידועה - כז,57)ממש בכורות
נשרפת, טהורה תרומה יאמרו שמא לגזור, שייך לא וכאן א.
לפי  - (למעלה) מצרים עולי שכבשוה בארץ שגזרו כמו
שם). שם', אנשי ('תוספות ידועה טומאתה שחוצהֿלארץ

שם.58) התורה.59)'ירושלמי', מן עיקר להן שאין
וב'ירושלמי'60) המשנה, בפירוש וראה הקודמת, כבהלכה

משה'. ה'פני וכפירוש "ואסורה 61)שם, שם: במשנה,
שם  גרס שרבינו ונראה וליולדת". לנדה ולזבות, לזבים
שאמרו  מה אלא בהלכה, מחלוקת כאן אין כי ויתכן כנ"ל.
שהיא  הנשרפת בחלה היינו וכו'", לזבות "אסורות
"מותרת  רבינו שאמר ומה בה, החמירו ולכן הראשונה,
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שהיא  כיון בה שהקילו הנאכלת, בחלה מדובר וכו'", לזבים
וראה  ד. אות שכב סי' ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז שניה

ה"ח). תרומות מהל' הטומאה,62)בפ"ז במגע שנטמאו
וראה  מגופם, יוצאת שהיא אלו, מטומאת קלה שטומאתם

שם. בבכורות

.Ë˙‡ÓË ÈtÓ ‰¯B‰Ë ‰qÚ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»ƒ»¿»ƒ¿≈À¿«
˙n‰63Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ˙Á‡ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ -64 «≈«¿ƒƒ«»««¿»∆∆ƒ¿»≈

‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡65ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ∆»≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÌL dÏ LÈÂ ‰‡ÓË ‡È‰L66„Ú ·ÈÊkÓe . ∆ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ«»ƒ¿ƒ«

‰Ó‡67dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰kÏ ‰iL ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬»»«¿ƒƒ¿ƒ»«…≈«¬ƒ»¿≈»
Ì„wÓ ¯·c‰ ‰È‰Lk ,¯eÚL68. ƒ¿∆»»«»»ƒ…∆

אדומה 63) פרה אפר בידינו ואין מתים, טמאי שכולנו
עלינו. עולי 64)להזות בה שהחזיקו בארץ אף כלומר,

ה"ד.65)בבל. למעלה באונס, שנטמאה חלה כדין
מן 66) בחלה חייבים עליה ישראל שכל בזמן כלומר,

ויש  כשיעור. הזה בזמן אף מפרישים ולפיכך התורה,
יוסף' ('ברכי כלשהו אלא מפרישים אין הזה שבזמן אומרים

ס"ד). שם עולי 67)ליו"ד בו שהחזיקו במקום כלומר,
בבל. עולי בו החזיקו ולא אףֿעלֿפי 68)מצרים כלומר,

שייך  ולא לכל. הידועה מת טומאת טמאה היא שעתה
בהלכה  (ראה נשרפת טהורה תרומה יאמרו שמא לחשוש
ובכל  שניה, הפרשה להצריך שלא הדין מן והיה הקודמת),

שהיה. כפי הדבר השאירו זאת

.Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁ69‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,70, ««»»»∆««ƒ∆ƒ¿≈»
Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰71‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ƒ¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆≈»¬»

‰ÏÈÎ‡a72ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰k ÏÚ ‡l‡ «¬ƒ»∆»«…≈∆À¿»¿»»»
BÙebÓ73˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa :Ì‰Â , ƒ»≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÚ¯ˆÓe ˙B„ÏBÈÂ74¯‡L ÚbÓa ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L Ï·‡ ; ¿¿¿…»ƒ¬»¿»«¿≈ƒ¿««¿»
dÏÎ‡Ï ÌÈ¯zÓ - ˙Ó È‡ÓË elÙ‡ ,˙B‡Óh‰75. «À¿¬ƒ¿≈≈≈À»ƒ¿»¿»

ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ76ÔÈa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔË˜ Ô‰k ¿ƒ»ƒ»»»…≈»»¿»»»∆≈
‡È¯eÒa77‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï ‰ˆ¯Â ,˙Bˆ¯‡ ¯‡La ÔÈa ¿¿»≈ƒ¿»¬»¿»»¿«¿ƒ«»

˙ÏÎ‡Â ,‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˙Á‡«««¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆¡∆∆
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰pË˜Ï B‡ È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜Ï¿»»∆¬«ƒ…»»∆ƒƒ¿«»∆¬«ƒ…

‰c ‰˙‡¯78‰iL LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,79. »¬»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ומדובר 69) ה"ח. כנ"ל ולחוץ, מאמנה הארץ כל כלומר,
למעלה. ראה ראשונה. המופרשת בחלה בטומאת 70)כאן

טומאת  מפני התורה, מן טמאה היא הזה ובזמן העמים. ארץ
כנ"ל. מן 71)המת, שם חלה חיוב אין שלעולם כלומר,

שטומאה 72)התורה. למי אפילו מותר בנגיעה אבל
שם). (בכורות, מגופו תרומות 73)יוצאה בהל' וראה שם.

לארץ 74)שם. חוץ שחלת ה"ח, בסוף רבינו שכתב ומה
ס. בהערה ראה השניה, החלה היינו וזבות, לזבים מותרת

תרומת 75) ואוכל שיטבול מהו מת טמא : שם בבכורות,
בתרומת  ואוכל טובל מת טמא רב, אמר וכו'. חוצהֿלארץ
טבילה). בלא אוכל (אלא כוותיה הלכתא ולית לארץ, חוצה

שם. תרומות בהל' לארץ.76)וראה שאינה 77)בחוץ
בה"ח. כנ"ל חלה, לענין לארץ שלא 78)כחוץ שחזקתן

בלא  תמיד אוכלים הם ולכן עליהם, עדיין טומאה יצאה

שם). תרומות, (הל' נאכלת,79)בדיקה שהראשונה שכיון
ראינו  יאמרו שמא חששו ולא חלה, תורת תשתכח לא שוב

נאכלת. טמאה תרומה

.‡ÈÔÎÂ80ÌL ‰È‰ Ì‡81ÏB„b Ô‰k82˙·ÎMÓ Ï·hL ¿≈ƒ»»»…≈»∆»«ƒƒ¿«
B˙·ÈfÓ B‡ BÚ¯Ê83·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,84,BLÓL «¿ƒƒ»««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

˙Ó ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â85ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒ∆¿≈≈¬≈∆À»∆¡…
‰BL‡¯‰ ‰lÁ‰86‰iL LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,87 ««»»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa88LÈ¯Ùn‰ Ïk .89‰lÁ90C¯·Ó -91 ¿»»»∆»««¿ƒ«»¿»≈
‰lÁz92LÈ¯Ù‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : ¿ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ
‰lÁ93ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa .94ÌLÎe .95 «»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈

.‰‡Óh‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ,‰¯B‰h‰ ÏÚ C¯·nL∆¿»≈««¿»»¿»≈««¿≈»
CÎÈÙÏ96ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰lÁ LÈ¯ÙÓ Ì¯Ú LÈ‡‰ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»ƒ»…«¿ƒ«»∆≈»
C¯·Ï97Ï·‡ .98‰·LiL ‰n¯Ú‰ ‰M‡‰99‰Èt ÏÎÂ100 ¿»≈¬»»ƒ»»¬À»∆»¿»¿»»∆»

˙BÁeË101‰lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - Ú˜¯wa102. ««¿«¿»∆∆«¿∆∆«»

חלה 80) המפריש "כל להלן: מתחילה י"א שהלכה נראה
כאן. ציינוה ובטעות לארץ.81)וכו'", בחוץ

קרי.82) עוד ראה שלא לקטן ביחס כלומר,83)כלומר,
כנ"ל. מגופו, עליו שיצאה טמאים 84)מטומאה ואין

(הל' שמשן שיעריב עד כתרומה) - (וחלה בתרומה אוכלים
ה"ב). שם היום 85)תרומות לו ואיֿאפשר הזאה, וטעון

אוכלה".86)להטהר. יום "וטבול מ"ח פ"ד בחלה
טמאי  שהרי וטבל, מגופו טומאה עליו שיצאה למי והכוונה

כנ"ל. כלל, טבילה טעונים אינם כנ"ל.87)מגע,
כנ"ל.88) מדבריהם, אלא אינו בה חלה חיוב שעיקר

שזבים  וסובר - חולק ה"ח, שם תרומות בהל' והראב"ד
ביו"ד  וראה טבילה. לאחר אף חלה באכילת אסורים וזבות

שם. הגר"א וביאור וט"ז ובש"ך ס"ה, שכב נראה 89)סי'
עט. הערה ראה כאן, מתחילה י"א כלומר,90)שהלכה

כנ"ל  טומאתו, מחמת לאכלה לו שאסור אותו אפילו
הסמוכה. ההלכה בראש ח"א 91)וכדלהלן זרוע' ה'אור

ה'ירושלמי' בשם כן הביאו רל, סי' והריקנטי רכה, סי'
ה"ג. פ"ט עובר 92)בברכות המצוות על שמברכין כדרך

הט"ז. מעשר מהל' בפ"א וראה סי'93)לעשייתן. ביו"ד
ו"חלה" הכתוב, לשון הוא שכן תרומה, להפריש ס"א: שכח
על  להקפיד שאין כתב הסמ"ק אבל העוגה. שם אלא אינו
עמ' פ"ו ברכות כפשוטה' ב'תוספתא וראה (כסףֿמשנה). כך

.52 הערה אלא 94)116 שם חלה חיוב שאין אףֿעלֿפי
(שבת  דרבנן מצוות כל על שמברך כדרך מברך מדבריהם,
לפרשת  (שאילתות גאון אחאי רב בשם כתב והראב"ד כג.).
ונראה  לחלה. שם לקרוא חייב הברכה שמלבד עג), צו,
קורקוס). (ר"י שם קריאת היא עצמה שהברכה רבינו שדעת

טמאה 95) בין הבדל שאין מ"ג, פ"ב בחלה נראה כן
(כסףֿמשנה). על 96)לטהורה לברך שחייב לפי כלומר,

חלה. ברכות 97)הפרשת מהל' ופ"א מ"ו, פ"א תרומות
שם.98)ה"ט. המצוות 99)חלה, שברכת אףֿעלֿפי

אבל  המצוה, לעשות כשחייב אלא אינו זה במעומד, היא
(גליון  גרידא אכילה הכשר אלא החלה הפרשת אין כאן

אברהם'). 'מגן בשם שם, ליו"ד בברכות 100)מהרש"א
משום  בהם אין אחוריים) =) עגבות הונא רב "דאמר א. כד,
ראה  "לימא", רבינו: גורס אינו הגר"א (לדעת לימא ערוה.

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



mixekiaקפח zekld - mirxf xtq - lel` e"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חלתה  לה וקוצה יושבת האשה הונא, לרב ליה מסייע להלן)
האיש. לא אבל בקרקע, פניה לכסות שיכולה מפני ערומה

כגון יצחק, בר נחמן רב בקרקע".תרגמה טוחות פניה שהיו
באו"ח  אברהם' ה'מגן לדעת רבינו. בדעת אחרונים ונחלקו
רב  דחה שהרי הונא, כרב שלא רבינו פוסק ה, ס"ק רו סי'
בהם  יש עגבות אף כן ואם ראייתו, את יצחק בר נחמן
בקרקע". טוחות פניה "וכל רבינו: כתב ולכן ערוה, משום
כרב  רבינו פוסק ג, אות שם ליו"ד בביאוריו הגר"א ולדעת
כן  ואם "לימא". המילה: את שם בברכות גורס ואינו הונא,
ענין  הם שם נחמן רב ודברי הונא. לרב ראיה הגמרא הביאה
בהל' רבינו ולשון הונא. רב לדברי דחיה ואינם עצמו, בפני

הגר"א. לדעת נוטה שם ומכוסות.101)ברכות דבוקות
לברך 102) לו אסור האיש אבל מברכת, כשהיא זה וכל

ערוה. באשה טפח שהרי ערומה, אשה כנגד

.·Èda ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰103˙lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - «ƒ»¿«≈»¿»∆∆«¿∆∆««
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ104˙¯‰ÊÓ dÈ‡L ;105‡l‡ ,dÚbÓ ÏÚ »»»∆∆≈»À¿∆∆««»»∆»

,Ï·hL Ô‰k B‡ ÔË˜ Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡Â .d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ«¬ƒ»»¿ƒ»»»…≈»»…≈∆»«
e¯‡aL BÓk ‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L106‰Ê È¯‰ - ∆ƒÀ∆∆«¬ƒ»¿∆≈«¿¬≈∆

dÏÎ‡Ï ¯zÓ107¯f‰ ÌÚ108ÈÙÏ ,„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ À»¿»¿»ƒ«»«À¿»∆»¿ƒ
˙Ún„Ó dÈ‡L109‰ÂLa ‰ÂL ‰·¯Ú˙ elÙ‡Â110. ∆≈»¿««««¬ƒƒ¿»¿»»∆¿»∆

ÔÈ˙BÂ111ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ d˙B‡112‡È‰L ÈtÓ , ¿¿ƒ»¿…≈«»»∆ƒ¿≈∆ƒ
ÔÈ‡Â] .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË113Ô‰k ÌeMÓ da ¿≈»«¬ƒ∆∆»«ƒ¿≈»ƒ…≈

ÚiÒÓ‰114‰ˆ¯ Ì‡Â .¯eÒ‡ ‡e‰L ÂÈ˙BzÓa115ÏÎ‡Ï «¿«≈«¿«¿»∆»¿ƒ»»∆¡…
;¯zÓ - ı¯‡Ï ıeÁa ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÈ Ck ¯Á‡Â [‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ««»¿»»∆À»

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ d¯wÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ»»∆»ƒƒ¿≈∆

מגופם,103) עליהם היוצאת בטומאה הטמאים שאר כלומר,
ה"י. אבל 104)כנ"ל העמים. ארץ בטומאת טמאה שהיא

נדה  במגע אפילו אסורה הזה, בזמן אפילו ישראל, ארץ חלת
בה. א.105)וכיוצא כז, בה"י.106)בכורות

וראה 107) ראשונה. המופרשת החלה את אפילו כלומר,
ה"ח. מ"ח.108)בסוף סוף פ"ד חלה וראה כהן. שאינו

ואם 109) ישראל. ארץ כחלת תערובתה אוסרת אינה כלומר,
"חד  הכהן של החלה עם הזר של לחמו יתערב אם אף כן,

ייאסר. לא - ברוב.110)בחד" נתערבה אם וכלֿשכן
מתניתא  זעירא, רבי "אמר שם: ב'ירושלמי' זה דין ומקור
החלה  נתערבה אפילו (כלומר, באחד" אחד אפילו אמרה
שמואל, אמר שם: בבכורות, שאמרו ומה בשוה). שוה
בידיים, כשמבטל הכוונה ברוב, בטילה חוצהֿלארץ תרומת
בשוה  שוה אפילו מעצמו, בנתערב אבל שם, רש"י וכפירוש
ב). אות שכג סי' ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה,

שם.111) לתרומת 112)משנה, בניגוד שם. 'ירושלמי'
יטמאנה  שמא עםֿהארץ לכהן ניתנת שאינה ישראל ארץ

והואֿהדין  ה"ב), תרומות מהל' ישראל.(פ"ו ארץ לחלת
משנה'.113) ה'כסף ע"פ נוסף בסוגריים, המוקף כל
(משנה114ֿ) הי"ט תרומות מהל' בפי"ב וראה שם. בכורות,

א.115)למלך). ט, ביצה

.‚È‰Óe¯z ˙‡¯˜ ‰lÁ‰116˙Ïh dÈ‡ CÎÈÙÏ .117 ««»ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈»ƒ∆∆
‰Óe¯˙k ,Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡118¯B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh dÈ‡Â ; ∆»ƒ«À»ƒ¿»¿≈»ƒ∆∆ƒ«»
‡Óh‰ ÏÚ119‰lÁzÎÏ120. ««»≈¿«¿ƒ»

תרומה 116) מדוע (כלומר, טעמא "מאי ב: טו, במעילה
חולין  של עיסה לאסור זה עם זה מצטרפים וחלה וכו'
כתיב: חלה גבי תרומה, איקרו כולהו לתוכה), שנפלו
וראה  וגו'". תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית

פ"ב. תחילת ערלה, מ"ט.117)ב'ירושלמי' פ"א חלה
פ"ג 118) מעשר, כתרומת ולא גדולה, כתרומה כלומר:

ה"כ. ועיי"ש הי"ז. תרומות גדולה 119)מהל' כתרומה
מ"ח, ובפ"ב שם, משנה ה"ז). פ"ה (שם מעשר כתרומת ולא

אליעזר. כרבי ולא חלתו 120)כחכמים בדיעבד אבל
שם. למעלה ראה בתרומה, כמו חלה,

.„È- Ì¯z Ì‡Â ,Ì¯˙È ‡Ï :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L ÏÎÂ¿…∆»«¿ƒ¿»…ƒ¿…¿ƒ»«
‰Óe¯z dÈ‡121‰lÁa Ck ,122e¯Ó‡L ÏÎÂ . ≈»¿»»¿«»¿…∆»«¿

‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï :‰Óe¯˙a123ÏÎÂ .‰lÁa Ck , ƒ¿»…ƒ¿…ƒ∆«∆»¿«»¿…
‰Óe¯z ÏÎB‡ BÈ‡L124ÏÎÂ ;‰lÁ ÏÎB‡ BÈ‡ - ∆≈≈¿»≈≈«»¿»

‰Óe¯z ÏÎB‡‰125.‰lÁ ÏÎB‡ - »≈¿»≈«»

ה"ב),121) פ"ד (שם בהם וכיוצא וקטן שוטה חרש כגון
ה"ב). פ"ה (שם מינו שאינו על ממין שנקראת 122)או

כנ"ל. דבר 123)תרומה, על מלאכתו שנגמרה מדבר כגון
ה"ד). פ"ד (שם מלאכתו נגמרה (שם 124)שלא זר כגון

ה"א). פ"ז (שם טמא או ה"ה), שם.125)פ"ו

.ÂË¯BkM‰Â ‡Óeq‰126;‰lÁzÎÏ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ «»¿«ƒ«¿ƒƒ«»¿«¿ƒ»
ÔÓ eL¯ÙÈÂ eeÎiL È„k ‰ÙÈÂ Ú¯ ‰qÚa ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»«¿»∆¿≈∆¿«¿¿ƒ¿¿ƒ

‰Ùi‰127. «»∆

יכולים 126) שאינם מפני גדולה, תרומה מפרישים שאינם
בשיכור  ומדובר ה"ד). פ"ד (שם היפה את ולהפריש לכוון
כשוטה  הוא הרי - הגיע שאם לוט, של לשכרותו הגיע שלא

הי"ח). מכירה מהל' (פכ"ט דבריו ראה 127)לכל
שם. ובמפרשים ה"ג, פ"ד חלה ב'ירושלמי'

à"ôùú'ä ìåìà å"ë éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מינים 1) וכמה בחלה. חייב הנחתום מן שהלוקח יבאר

הביאה  שלא ותבואה ופאה שכחה לקט בחלה. חייבים
ועיסת  נזיר ורקיקי תודה חלות בחלה. חייבין אם שליש
כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין.
ואורז, חטים קמח המערב בה. שותפין וגוי שישראל ועיסה
העשוי  ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה
לעשות  אסור בחלה. החייבת העיסה שיעור וכמה לכותח.
קמח  בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו

בצק. לחלקה עיסה והעושה שלו. בסובין שלשו

.‡ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰2ÔÓ LÈ¯ÙÓe .‰lÁa ·iÁ - «≈«ƒ««¿«»¿«»«¿ƒƒ
‰nÁ‰3˙Bv‰ ÏÚ4elÙ‡ ,‰nÁ‰ ÏÚ ˙Bv‰ ÔÓe ««»««∆∆ƒ«∆∆«««»¬ƒ

ÔÈÒeÙcÓ5.‰a¯‰ ƒ¿ƒ«¿≈

חבר.2) החם".3)שהוא הלחם הלחם 4)"הוא "הוא
בין 5)הקר". ישנם שמא לחשוש שיש רבות, מצורות

על  החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה, מחיטה הכיכרות
הצוננת), על החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן.

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



קפט mixekia zekld - mirxf xtq - lel` e"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נוטל  אלא ישנה, מחיטה הנחתום שיאפה מצוי זה שאין
מעשרין  שאין החמירו מעשר לגבי ורק ואופה. חדשה חיטה
שמעשר  כיוון אחד, בדפוס אפילו הצוננת על החמה מן
בידו  שיהיו הדבר מצוי ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך
לא  ולכן הרבה, אדם מבני קונה שהרי ישנים, גם חדשים
אחד, בדפוס ואפילו מנחתום בלוקח גם והחמירו חילקו
חששו. לא - מנחתום בלוקח אלא שייכת שאינה בחלה אבל

.·,„·Ïa ‰‡e·z ÈÈÓ ‰MÓÁ ‡l‡ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«»∆»¬ƒ»ƒ≈¿»ƒ¿«
,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈÓqk‰Â ,ÌÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ì‰Â»≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ¿ƒ…∆»

ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a :¯Ó‡pL ;ÔBÙÈM‰Â6ÔÈ‡Â , ¿«ƒ∆∆¡««¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈
˙t ‰OBÚ‰ Ï·‡ .el‡Ó ˙ÈOÚp‰ ˙t ‡l‡ ÌÁÏ Èe¯»̃∆∆∆»«««¬≈≈≈¬»»∆«
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙BiËw‰ ÔÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡…∆…«¿«≈»∆ƒ«ƒ¿ƒ≈»«»ƒ

.ÏÏk ‰lÁa¿«»¿»

לחם 6) ונאמר עוני), (לחם בפסח לחם "נאמר שם: ירושלמי
מצה  לידי בא שהוא דבר בפסח שנאמר לחם מה בחלה,
מצה  לידי בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם אף וחמץ,
אלא  וחמץ מצה לידי בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ,
לידי  באים אינם הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה

סירחון". לידי אלא וחמץ, מצה

.‚‡lL ‰‡e·˙e ¯˜Ù‰‰Â ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆¿≈¿»∆…
‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰7 ≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«¿»

‰lÁa ÔÈ·iÁ -8eÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿«»¿≈«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÌÈÏaMa9˜ÏÁ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ√ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆≈≈∆

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z10ÈL ¯OÚÓe ,11,ecÙpL Lc˜‰Â ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe12ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzLe13e„tiLk «»…∆¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿∆ƒ»

‰lÁa ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙B¯˙Bn‰ Ô˙B‡ Ïk14. »»«»«…«»ƒ¿«»

חלק 7) לו אין כי הלוי ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
יצא  לו ליתן חייב אתה לו ואין לך שיש מה עימך. ונחלה
פאה  היא שכחה היא לקט היא בו, שווין וידו שידך הבקר
משום  פטרוה שליש הביאה שלא ותבואה הבקר". היא
נתינת  לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה
היה  אם אבל בחלה, חייב כשיבלים, דינה שאז בקמח, המים

החלה. מן גם פטור בהפקר שבשעת 8)הגלגול כיוון
יכולה  שליש הביאה שלא אף ותבואה הפקר. היו לא גלגול

בחלה. חייבת ולכן חמץ לידי מעשר.9)לבוא תרומת
מלהפרישה.10) הלוי את 11)שפטור  העמידו בירושלמי

אלא  אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני במעשר המשנה
שום  אין כן לא שאם הדיוט, ממון שני מעשר להאומר:
מעשר  הפוסק: לרבינו אבל בחלה, שחייב לדבריו חידוש
בשיבלים  הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני
ופטור. קדוש היה לכן שקודם אף בחלה שחייב הוא חידוש
הוא  שאילו לירושלים, מחוץ שהוא שני במעשר והמדובר

נפדה. לא אם אפילו בחלה הוא חייב כי 12)בירושלים
שנשאר  עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו
היה  זה ומותר העומר. מותר הוא והשאר לעומר, עישרון

אדם. לכל ונאכל שלא 13)נפדה עד כשנטמאו המדובר
עוד  חלה שלא כיוון פדיון, להם יש שאז שרת בכלי קדשו
ולפיכך  תחתיהם אחרים ולוקחים הגוף, קדושת עליהם

הפנים". ולחם הלחם שתי "מותר להם כיוון 14)קורא

הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שבשעת  כיוון פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה

הקדש. התבואה הייתה מירוח

.„ÈL ¯OÚÓ ÏL ‰qÚ15˙qÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa ƒ»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÚÈ·L16Ún„Ó ˜ÙÒe ,17Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿≈¿À»«»ƒ¿«»¬»

Ún„Ó‰18‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt -19. «¿À»»ƒ««»

ממון 15) שני שמעשר מאיר, כר' פוסק שרבינו פי על אף
אפילו  שני מעשר עיסת פטורה ולדבריו הוא גבוה
מנוח  רבינו ותירצו בחלה? חייב מדוע כן ואם בירושלים,
לה. בסוכה חייא כר' פוסק שרבינו כאן, קורקוס ומהר"י
שיהא  אלא בחלה, חייב שיהא כדי ממונו שיהיה צורך שאין
לאכול  לו שמותר בירושלים ולכן בעיסה, אכילה היתר לו
הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף בחלה, חייב שני, מעשר

הפקר.16) של עיסה כדין זו עיסה שדין הדבר, וטעם
חולין 17) של ואחת תרומה של אחת קופות שתי כגון

שאנו  נפלה, לאיזו ידוע ואין מהן אחת לתוך תרומה ונפלה
מותרת  חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים

בחלה. היא תרומה 18)וחייבת של סאה כשנפלה והיינו
זה  שדימוע פי על ואף נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות
גם  שהרי חלה, מחיוב הוא מפקיע מדרבנן, אלא אוסר אינו

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה תרימו 19)חלה שנאמר:
נתרמה. שכבר ולא תרומה,

.‰¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ20- BÓˆÚÏ Ô‡OÚ : «»¿ƒ≈»ƒ¬»»¿«¿
˘„˜ Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt21˜eMa Ô¯ÎÓÏ ; ¿ƒƒ««»ƒ¿≈∆≈…∆¿»¿»«

ÈÙÏ ,‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰„Bz È·È¯˜ÓÏe ÌÈ¯ÈÊÏƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»«»ƒ¿«»¿ƒ
.‰pÏÎ‡È - ¯Înz ‡Ï Ì‡L ,BzÚ„aL∆¿«¿∆ƒ…ƒ»≈…¿∆»

חלות 20) מיני שני שישנם כיוון "חלות" לשון תפסו בתודה
מין  אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות

"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של פי 21)אחד על אף
שחיטת  בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין

מיד. בהן יש דמים קדושת - הקרבן

.ÂÔÈÙzM‰ ˙qÚ22ÌÈa¯Ï ‰qÚ ‰OBÚ‰Â23˙·iÁ - ƒ««À»ƒ¿»∆ƒ»»«ƒ«∆∆
‰lÁa24. ¿«»

ואחד 22) אחד לכל שאין פי על שאף בזה והחידוש
כשלא  והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים
בדעתם  היה שאם אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה

החלה. מן פטורה זו הרי בצק, נותן 23)לחלקה כלומר,
מפקירה. אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות

פטורה 24) שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה שאין
הפקירה. לא שהרי - מחלה,

.ÊÏ·h‰ ÔÓ ‰qÚ ‰OBÚ‰25‰lÁ ÌÈc˜‰L ÔÈa , »∆ƒ»ƒ«∆∆≈∆ƒ¿ƒ«»
‰lÁÏ ‰Óe¯z ÌÈc˜‰L ÔÈa ‰Óe¯˙Ï26‰OÚM ‰Ó - ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«»«∆»»

ÈeOÚ27„Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰lÁz ‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . »¿ƒƒ¿ƒ««»¿ƒ»…≈»≈«
LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL∆ƒ»∆»¿»¿««¬≈¿ƒƒ¿ƒ
.‰lÁ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰Óe¯z ‰lÁz¿ƒ»¿»…≈»≈«∆ƒ»∆»«»

תרומות 25) מהן הוציאו לא שעדיין מחיטים כלומר,
שבזה 26)ומעשרות. וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא
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אין  - החלה מן פטור שמדומע פי על שאף השמיעונו
הייתה  לא גלגול שבשעת כיוון החלה, מן פטורה התרומה
שני  במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה, ונתחייבה תרומה,
בחלה]. חייב בירושלים שני מעשר שהרי חידוש, שום אין

שכבר 27) תרומה, להקדים שצריך פי על אף כלומר:
בשעת  עתה זה בה שמתחייב לחלה, מקודם, בה נתחייב

הפרשה. הפרשתו זאת בכל גלגול,

Á.‰OBÚ‰28dlL ˙t‰ ÏÈÎ‡‰Ï ‰qÚ29B‡ ‰Ó‰·Ï »∆ƒ»¿«¬ƒ««∆»ƒ¿≈»
ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .‰¯eËt - ‰iÁÏ¿«»¿»ƒ««¿»ƒƒ¿«∆»ƒ

‰lÁa ˙·iÁ - ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡30ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙qÚ . ¿ƒƒ∆»«∆∆¿«»ƒ«»≈»ƒ
‰¯eËt -31. ¿»

חייבת,28) שלכם "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא בספרי
חייבת". אינה חיה כדרך 29)של נאפתה הפת אם אפילו

אדם. לבני אוכלים 30)שאופים הרועים אין אם אבל
- יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי על אף ממנה,

מחלה. "עריסותיכם"31)פטורה שנאמר: ממה כן למדו
ישראל. עשאה ואפילו גוי", של ולא "עריסותיכם -

.ËÌ‡ ,‰qÚa ÔÈÙzL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿≈»ƒÀ»ƒ¿ƒ»ƒ
È¯‰ - ‰lÁa ˙·iÁ‰ ‰qÚ ¯eÚL Ï‡¯OÈ ˜ÏÁa ‰È‰»»¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ»««∆∆¿«»¬≈

BÊ32‰lÁa ˙·iÁ33. «∆∆¿«»

שיש 32) כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה כל כלומר,
כולה. העיסה בכל של 33)לישראל בחלקו אין אם אבל

מחלה. פטורה היא הרי עיסה, שיעור ישראל,

.È‰lÁ LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ34ı¯‡a elÙ‡ , ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ35‰lÁ dÈ‡ -36BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ‡l‡ ; ƒ¿»≈≈»«»∆»ƒƒ∆≈
CÈ¯ˆ37¯ÊÏ ÏÎ‡˙Â ,38dÏ eLLÁ ‡Ï ‰nÏÂ .39‡nL »ƒ¿≈»≈¿»¿»»…»«¿»∆»

„·BÚ „Èa d˙B‡ ‰Ï˙Â ‡È‰ Ï‡¯OÈ ÏL ‰qÚƒ»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿«≈
ÌÈ·ÎBk40d¯ËÙÏ È„k41¯ËÙÈ - Ï‡¯OÈ ‰ˆ¯È Ì‡L ? »ƒ¿≈¿»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿…

‰lÁ ¯eÚMÓ ˙BÁt B˙qÚ Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ BÓˆÚ42. «¿¿«¬∆ƒ¿»≈ƒ»»ƒƒ«»

שברשותו.34) מן 35)מעיסה בחלה בה חייב שישראל
שם. ישראל כשכל פטורה.36)התורה, עיסתו שהרי

יחשוד 37) שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
בקדשים. מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו ואף 38)באלו

המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על
לא  ברשותו, היה החיוב, שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון
שמירוח  ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב חל

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי לעיסה.39)של
אותה.40) ללוש לו נתנה זה 41)כלומר, וישראל כלומר,

זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו
פטורה  גוי שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת אבל
כן  כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו

גוי. לשה אפילו חייבת ישראל פי 42)עיסת על ואף
שאין  כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור
יודע. אינו זה דין אף כנ"ל, חלה, הלכות יודע הישראל
ידי  על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי עוד [וייתכן
(=כפי  החלה מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה

לגוי]. מסירה ידי על טעותו)

.‡ÈÔÈhÁ ÁÓ˜ ·¯ÚÓ‰43Ê¯‡ ÁÓ˜Â44Ô‰Ó ‰OÚÂ «¿»≈∆«ƒƒ¿∆«…∆¿»»≈∆
Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :‰qÚ45‰lÁa ˙·iÁ -46Ì‡Â , ƒ»ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

ÌÈhÁ ¯B‡O‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰¯eËt - Â‡Ï47˙qÚ CB˙Ï «¿»¬ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒ«
Ê¯‡48‰lÁa ˙·iÁ - Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :49Ì‡Â , …∆ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

.‰¯eËt - Â‡Ï«¿»

בחלה.43) החייבים דגן מיני מחמשת שאינו 44)שהם
המינים. חיטים.45)מחמשת טעם על 46)כלומר, אף

לבד  בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב בעיסה שיש פי
את  גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה שיעור כדי
"חיטים  המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז
אחריהן  גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז"

האורז. חלה.47)את ממנה הורמה לא שעדיין
אורז.48) עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל כלומר,
בשאינו 49) שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור ואין

טעם. בנותן מינו

.·È‰qÚ50L·„ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈa ‰LBlpL51ÌÈÓ B‡ ƒ»∆ƒ»¿«ƒ∆∆¿««ƒ
ÌÈÁ˙B¯52ÔÈÏ·z dÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,53ÁÈz¯‰ B‡ , ¿ƒ∆»«¿»¿»ƒƒ¿ƒ«

d‡Ù‡ Ì‡ ,BLÏÂ BÎB˙Ï ÁÓw‰ CÈÏL‰Â ÌÈn‰54- ««ƒ¿ƒ¿ƒ«∆«¿¿»ƒ¬»»
¯epza ÔÈa55Ú˜¯wa ÔÈa ,56˙·Án‰ ÏÚ ÔÈa , ≈««≈««¿«≈«««¬«

˙·Ána ˜ˆa‰ ˙‡ ˜Èa„‰L ÔÈa ,˙LÁ¯n‰Â¿««¿∆∆≈∆ƒ¿ƒ∆«»≈««¬«
ÔÁÈz¯‰ Ck ¯Á‡Â ˙LÁ¯n·e57‰hÓlÓ L‡a58„Ú ««¿∆∆¿««»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«»«

˜Èa„‰ Ck ¯Á‡Â dÁÈz¯‰L ÔÈa ,˙t‰ ˙Ù‡pL∆∆¡»««≈∆ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ
˜ˆa‰59‰qÚ ‰OBÚ‰ Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ el‡ Ïk - «»≈»≈«»ƒ¿«»¬»»∆ƒ»

‰nÁa dLaÈÏ60‰¯„˜a dÏM·Ï B‡ ,„·Ïa61È¯‰ - ¿«¿»««»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿≈»¬≈
ÔÈa .ÌÁÏ ‰nÁ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰ƒ¿»ƒ««»∆≈«¬≈«»∆∆≈

ÔÈ˜LÓ ¯‡La dLlL ÔÈa ,ÌÈÓa dLlL62ÈÏ˜ ÔÎÂ .63 ∆»»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
L·„a B‡ ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈLlL64‡Ïa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ∆»ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…

‰iÙ‡65dÙBqL ‰qÚ ‡l‡ ˙·iÁ ÔÈ‡L .¯eËt - ¬ƒ»»∆≈«∆∆∆»ƒ»∆»
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÌÁÏ ˙BÙ‡‰Ï66. ¿≈»∆∆¿«¬«»»

חוץ 50) המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה "עיסה
מים) וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת

בחלה". המשקים,51)חייבת משבעת שהוא דבורים דבש
מחייב. ואינו פירות מי אלא אינו תמרים דבש אבל

ולשו.52) לקמח המים שפך מב.53)כלומר, בברכות
תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו
זו  שפת הרי עליה. סעודתו קבע אם המוציא עליה מברך
רבינו  שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם
החלה, מן ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם
במינים  אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם
בפירושו, רבינו שם שהוסיף כמו האפייה". ממיני משונים
הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי העיסה ואילו

מחלה.54) פטור אפייה בלא שאופים 55)אבל כדרך
יוחנן,56)לחם. ר' אמר רבין אתא "כי לז: בברכות

כובא  אביי אמר טרוקנין מאי בחלה. חייבין טרוקנין
בה). ואופים בקרקע חפירה (שעושין כלומר,57)דארעא"

מדביקים  מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא
-58)הבצק. בתנור כמו הצד מן אף מהלכת האש ואם

בחלה. שחייב מודה לקיש ריש ריש 59)אף שאף
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בזה. מודה שפטור 60)לקיש בזה, מודה יוחנן ר' שגם
אותה.61)מחלה. לאפות שם 62)ולא  חלה ירושלמי

מהלך  שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי ג: הלכה
אמר  וכו' בחלה חייב אינו במחבת), נאפה (כלומר, תחתיו
את  שמבשל (כלומר, משקה ידי על ובלבד יוחנן, ר' ליה

אותה)". אופה ואינו הלכה 63)העיסה סוף שם בירושלמי
רבי  בשם יוסי רבי בחלה. חייב בצק שעשאו קלי "קמח ד:
פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן,

לש 64) אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים משבעת שהם
אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות לש 65)במי כלומר,

לחם. יאפהו שלא כן, דעת דעת 66)על על לש כלומר,
אותה. אפה לא שלמעשה פי על אף כן,

.‚ÈdLlL ‰qÚ67‰lÁz68‰nÁ ‰OÚÓ d˙BOÚÏ69 ƒ»∆»»¿ƒ»«¬»«¬≈«»
dÓÈÏL‰Â70˙t ˙BOÚÏ71d˙BÙ‡Ï da ÏÈÁ˙‰L B‡ , ¿ƒ¿ƒ»«¬«∆ƒ¿ƒ»∆¡»

˙t72BLlL ÈÏ˜ ÔÎÂ ,‰nÁ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ dÓÈÏL‰Â «¿ƒ¿ƒ»«¬«¬≈«»¿≈»ƒ∆»
.‰lÁa ÔÈ·iÁ - ˙t B˙BÙ‡Ï∆¡««»ƒ¿«»

עבה.67) עיסה אותה אותה.68)עשה ללוש התחיל
מחלה.69) פטורה היא רבינו 70)שאז פירש שכן [כנראה

וכו' עיסה וסופה סופגנין "תחילתה שם: במשנה שאמרו מה
סופגנין  לעשותה חשב הלישה שבתחילת היינו חייבת".
פי  על אף חייבת, עיסה, לעשותה חשב הלישה ובסוף

פת]. עשאה לא שתחילתה 71)שלמעשה "עיסה זו והרי
עשאה  בסוף אם אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין
וסופה  סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי חמה מעשה
במחשבה  לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה. סופגנין,
עשה  אם ולפיכך מחייב, העיסה מעשה אלא תלוי, הדבר
ועשאה  סופגנין, לעשותה דעת על חשב אפילו עיסה,
זה  והרי בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת, - סופגנין
אותה  לש לא אם ורק סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה
אותם  אפה ולבסוף רכה, שבלילתם כסופגנין, אלא כעיסה,

פטורים. הם אז וסופה 72)כסופגנין, עיסה "תחילתה זהו
שחייבת. סופגנין",

.„ÈÁ˙eÎÏ ÈeOÚ‰ ÌÁÏ73:‰ÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ‰ÈOÚÓ - ∆∆∆»¿»«¬∆»ƒƒ»∆»
ÔÈÎÚk d‡OÚ74‰lÁa ˙·iÁ -75ÔÈ„enÏk d‡OÚ ;76 ¬»»¿»ƒ«∆∆¿«»¬»»¿ƒƒ

‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt -77. ¿»ƒ««»

שבחלב 73) (=השיריים דחלבא נסיובי של תערובת הוא
מנת  על אותו ואופה לחם. ופירורי החמאה) עשיית לאחר

כותח. ממנו ולעשות דקות.74)לשוחקו עוגות
לכותח.75) ולא ללחם שעשאה בזה דעתו שגילה
נראה 76) ובזה קצתן, אל קצתן בצק חתיכות שחיבר כלומר,

ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שאינה 77)שהוא
לחם. נקראת

.ÂË¯ÓÚ‰ ‡ÏÓ ?‰lÁa ˙·iÁL ‰qÚ‰ ¯eÚL ‰nk78 «»ƒ»ƒ»∆«∆∆¿«»¿…»…∆
- ÔzLÓÁÓ ÔÈa ÌÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡Ó ÔÈa .ÁÓ∆̃«≈≈∆»≈¬ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ¿»

Ìlk79?¯ÓÚ‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .¯eÚMÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ À»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ»…∆
LÓÁ ˙BÁt ÔÈa˜ ÈL80‚l‰Â ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ - ·w‰Â . ¿≈«ƒ»…∆¿«««¿»»Àƒ¿«…

ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ - ˙ÈÚÈ·¯‰Â ,˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ -«¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ
Úaˆ‡ LÓÁÂ Úaˆ‡ ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ ÌB¯a81ÏÎÂ , ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ∆¿«¿…∆∆¿«¿»

„È ÏL Ï„eb ·Á¯ Ì‰ ˙BÚaˆ‡‰82,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆¿»≈…«»∆»ƒ¿≈»»≈
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÏÚ ˙BÚaˆ‡ ¯OÚ da LiL ‰cn‰L∆«ƒ»∆≈»∆∆∆¿»«∆∆∆¿»

·e¯˜a Úaˆ‡ ÚÈL˙e ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌB¯a83‡e‰ - ¿»∆¿»¿ƒ«∆¿«¿≈
ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L da LiL ‰cÓ ÔÎÂ .¯ÓÚ‰»…∆¿≈ƒ»∆≈»∆«∆¿»»¿≈
ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÏÚ Úaˆ‡ ÈÚÈLz¿ƒ≈∆¿««∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈
Úaˆ‡ ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÌB¯a Úaˆ‡∆¿«¿∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿«

¯ÓÚ‰ ˙cÓ ‡È‰ -84Ì‰ „Á‡k ˙Bcn‰ ÈzLe . ƒƒ«»…∆¿≈«ƒ¿∆»≈
ÌÈÏBÚ85LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ BÓk ?BÊ ‰cÓ ‰ÏÈÎÓ ‰nÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»¿«¿»ƒ¿»

‰ˆÈa LÓÁÂ ˙BiBÈa ÌÈˆÈa86‰ML Ï˜LÓ Ì‰Â . ≈ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿≈ƒ¿«ƒ»
ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ÚÏÒ ÈLÈÏL ÈLe ÌÈÚÏÒ ÌÈBÓLe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ∆««ƒƒ
ÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÓÁ Ï˜LÓ Ì‰L ,ÌÈ¯ˆÓaL87 ∆¿ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«¬≈≈¿∆¿ƒ

Ï˜Lnk ‰ÏÈÎnL ‰cÓe .‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯ˆÓ ÈÊefÓƒ≈ƒ¿«ƒ«¿««∆ƒ»∆¿ƒ»«ƒ¿»
ÏÎa ‰lÁÏ ÔÈ„„BÓ da - ‰f‰ ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ‰f‰«∆ƒ∆««ƒƒ«∆»¿ƒ¿«»¿»

.ÌB˜Ó»

חלה 78) עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה כן למדו
לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי היינו תרימו",

האיפה. עשירית יחד,79)והעומר כשנילושו המדובר
מצטרפים. כולם אין לחוד, נשיכה ידי על שהרי 80)אבל

ועשירית  קבים, עשר שמונה שהן סאים שלוש היא האיפה
ארבע  שהן עשיריות, ושמונה קב כלומר .1,8 היא מזה

מעוקבות.81)חמישיות. אצבעות 10,8 הכל בסך שהן
אחד 82) שאמרו אצבע תנא, אמרו: לט: במנחות שהרי

האדם. כל של בטפח פחות,83)מארבעה מעט כלומר,
ואילו  מעוקבות. אצבעות 309,44 הוא: העומר נפח שהרי

.311,1 זו: 84.310,11)מדה זו: מדה שהרי בערך.
כנ"ל.85) 866)בערך, - הסאה סאים, 3 - האיפה שהרי

432 איפה בכל הרי ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב קבים,
- האפה עשירית הוא חלה, שיעור שהוא והעומר, ביצים,

ביצים. ולפי 87)43,2 דרהם. ועשרים מאות חמש הם
אוקיה. 7.2 שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו המדה
עמודים  נאה חיים להרב תורה" "שיעורי בספר וראה

קעֿקעג.

.ÊË˙BÁt ˙BÁt B˙qÚ ˙BOÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»«¬ƒ»»»
‰lÁ‰ ÔÓ d¯ËÙÏ È„k ,¯eÚMkÓ88‰lÁ LÈ¯Ùn‰Â . ƒ«ƒ¿≈¿»¿»ƒ««»¿««¿ƒ«»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L ‰qÚÓ89, ≈ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒ…»»¿
‡È‰ È¯‰Â90‰˙eÁt ‰qÚ ‰OÚ .‰˙È‰Lk ÔÈlÁ «¬≈ƒÀƒ¿∆»¿»»»ƒ»¿»

˙t ‰Ù‡Â ¯ÊÁÂ ,ÏqÏ ˙t‰ Ô˙Â d‡Ù‡Â ¯eÚMkÓƒ«ƒ«¬»»¿»«««««¿»«¿»»«
Ïq‰ - ‰lÁ ¯eÚL Ïqa ıa˜˙ Ì‡ ,ÏqÏ Ô˙Â ˙¯Á‡«∆∆¿»«««ƒƒ¿«≈««ƒ«»««

‰lÁÏ ÔÙ¯ˆÓ91:¯Ó‡pL .˙t‰ ÔÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓe , ¿»¿»««»«¿ƒ««»ƒ««∆∆¡«
LÈ¯ÙÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿«≈∆«¿ƒ

¯epz‰ ÔÈ‡Â .ÈeÙ‡‰ ÔÓ92‰lÁÏ ÔÙ¯ˆÓ93. ƒ»»¿≈««¿»¿»¿«»

לפטור 88) רוצה והוא חלה, שיעור כדי לו יש כלומר,
אלא  חלה, חיוב להפקיע כדי כן עושה אינו אם אבל עצמו,

שמותר. הוא פשוט קטנה, עיסה אלא לו שאם 89)שאין
בהפרשה  נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף כך אחר הוסיף

מחדש. חלה להפריש וחייב החלה 90)ראשונה,
לא 91)שהפריש. (כלומר, בזה זה נשכו שלא פי על אף

בעיסה. בעודם רבי 92)נדבקו) חולקים שם, בפסחים
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מצרפן, הסל אליעזר, ר' שלדעת יהושע, ורבי אליעזר
מצרפן. התנור יהושע, ר' דבר,93)ולדעת של וטעמו

כבר  "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי אינו עדיין שבתנור
בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף ואינו יצא,

.ÊÈ˙B¯kk‰ eÈ‰94BÊa BÊ ˙BÎLB95Ïk‰ ÔÓ ıa˜˙Â »«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈ƒ«…
‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰lÁ ¯eÚL96.ÏÒa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ«»«»ƒ¿«»««ƒ∆≈»¿«

ËÚÓ ËÚÓ ‰Ù‡97CBz BÏ ÔÈ‡L ÁeÏ ÏÚ Ïk‰ ıa˜Â »»¿«¿«¿ƒ≈«…««∆≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -98Ì‰È¯·c ÏL ‰lÁ Ì‡Â .99- ‡È‰ ¬≈∆»≈¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆ƒ

BÏ LiL ÈÏk B˙B‡ Û¯ˆiL „Ú LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒ«∆¿»≈¿ƒ∆≈
CBz100.

חלה.94) שיעור לבד, מהם אחד בכל בעודן 95)שאין
אמרו: ב הלכה א פרק טהרות בתוספתא והנה עיסה.
אפשר  אי כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו

השני. מן קצת שיתלוש מבלי פי 96)שיפרידם על ואף
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שעת  אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה
היא  כן פי על ואף חלה. שיעור בעיסה כשיש אלא הגלגול

ליי  שעשאה כגון צדדית, מסיבה וכיוצא פטורה, בחמה בשה
לכלל  באה לא הרי חלה, שיעור בעיסה כשאין אבל בזה.
בעיסה  כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב
בחלה. עכשיו נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת

חלה.97) מכשיעור והא 98)פחות בעינן כלי תוך שם:
איכא. והא בעינן כלי אוויר דילמא או כמו 99)ליכא,

הזה. לקולא.100)בזמן - דרבנן שספק

.ÁÈÏÈ‡B‰ ,BlL ÔÈaqa BLÏ ‡l‡ B„w¯ ‡lL ÁÓ∆̃«∆…ƒ¿∆»»«Àƒ∆ƒ
¯ÓÚ ÁÓw‰ ÏÎa LÈÂ101ÏË Ì‡ Ï·‡ .‰lÁa ·iÁ - ¿≈¿»«∆«…∆«»¿«»¬»ƒ»«

ÔÒ¯n‰102‰qÚ‰ ¯eÚL ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ÁÓw‰ ÔÓ «À¿»ƒ«∆«¿»«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»
‰lÁa ·iÁ BÈ‡ - ÁÓwÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÒ¯na103. «À¿»∆∆¡ƒ«∆«≈«»¿«»

חלה.101) שיעור דווקא 102)שהוא אם עיון, צריך
- דקים שהם בסובין אבל מחלה פטור שהחזירו במורסן

דווקא. לאו או חייב 103)חייב, אינו שהמורסן "לפי
עיסה  דרך יוחנן, רבי "אמר ג הלכה שם ובירושלמי בחלה".
לתוכן  וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו

עיסה". דרך זה אין

.ËÈ‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁ104¯B‡O d˙BOÚÏ105 «¿∆»»ƒ»«¬»¿
d˜lÁÏ106‰pOÚÈ ,¯Înz ‡Ï Ì‡L ;‰lÁa ˙·iÁ - ¿«¿»«∆∆¿«»∆ƒ…ƒ»≈«¬∆»

˙t107‰OBÚ‰ Ï·‡ .108˜ˆa d˜lÁÏ ‰qÚ109- «¬»»∆ƒ»¿«¿»»≈
‰¯eËt110. ¿»

חלה.104) שיעור בה דעתו 105)שיש אפילו כלומר,
לאפותה. חפץ שאינו לבצק, ולא אם 106)לשאור ואפילו

חלה. כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא והרי 107)לא
כך. לשם גלגלה כאילו נחתום.108)זה שאינו מי כלומר,

שיעור 109) יהיה לא וחלק חלק שבכל באופן אנשים, לכמה
עיסה 110)חלה. אותה לעשות יימלך שמא חוששין ואין
אחת.

.Î,¯B‡O Ì‰Ï ˙BOÚÏ ÌBzÁÏ ÁÓ˜ e˙pL ÌÈL»ƒ∆»¿∆«¿«¿«¬»∆¿

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏLa ÔÈ‡ Ì‡111LiL Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÚMk ƒ≈¿∆««≈∆«ƒ««ƒ∆≈
‰¯eËt - ¯eÚMk ÔÏÏÎa112. ƒ¿»»«ƒ¿»

מהן.111) באחת אף כעושה 112)כלומר, הוא שהרי
מחייבת  הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה
שהרי  הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה,
טבלו  אלו הרי וכו' מדעתו שלא חבירו של פירותיו "הגומר

למעשר".

à"ôùú'ä ìåìà æ"ë ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחת 1) ולא חלה חיוב בשתיהן שיש עיסות שתי יבאר

מין  עם מצטרפת אם אחד מין עיסת מצטרפות. אם מהן,
ועיסה  מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר,
שעשו  גויים שני באמצע. ואחרת מכאן מכשיעור פחותה
מעיסה  שאור הנוטל נתגיירו. ואח"כ וחלקוה כשיעור עיסה
כחולין  היא ואם לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא

טומאה. לעניין

.‡˙BqÚ ÈzL2Ô‰ÈzLa LiL3‰lÁa ·iÁ‰ ¯eÚL4, ¿≈ƒ∆≈ƒ¿≈∆ƒ««»¿«»
eÎLÂ BÊ· BÊ eÚ‚Â ,¯eÚMk Ô‰Ó ˙Á‡a ÔÈ‡Â5˙‡ BÊ ¿≈¿««≈∆«ƒ¿»¿¿¿»¿∆

„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ :BÊ6- ƒ»∆¿«ƒ¬ƒ≈ƒƒ∆»
Ì˙qL ;‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt7Ì‡Â .ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈL ¿ƒƒ««»∆¿»¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

el‡ È¯‰ - ˙BqÚ‰ ·e¯Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈»«¿ƒƒ«≈»ƒ¬≈≈
˙BÙ¯ËˆÓ8. ƒ¿»¿

א.2) משנה פ"ד בפ"ו 4)ביחד.3)חלה למעלה ראה
טו. מצטרפות 5)הלכה אחד, אדם של היו אם זה שבאופן

יז). הלכה ג.6)(שם הלכה להלן שם.7)ראה ירושלמי
אחת.8) כאשה אותן עשו מקפידות, שאינן נשים שתי שם:

להלן. וראה

.·Ô‰ÈzL eÈ‰9„Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ Ì‡ :„Á‡ LÈ‡ ÏL10 »¿≈∆∆ƒ∆»ƒ»ƒƒ∆»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -11- eÈ‰ ÔÈÈÓ ÈMÓ Ì‡Â ,‰lÁa ˙B·iÁÂ ƒ¿»¿ƒ¿«»¿«»¿ƒƒ¿≈ƒƒ»

Ì˙qL ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡12„Èt˜Ó BÈ‡ „Á‡13Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»∆»≈«¿ƒ¿ƒ
„Èt˜Ó ‰È‰14·¯Ú˙z ‡ÏÂ BÊ· BÊ ‰qÚ Úbz ‡lL »»«¿ƒ∆…ƒ«ƒ»¿¿…ƒ¿»≈

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ elÙ‡ ,dnÚ15. ƒ»¬ƒ»ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿

שם.9) הסמוכה.10)משנה בהלכה והמדובר 11)ראה
למעלה  ראה אדם, בני לכמה העיסה לחלק בדעתו כשאין

יט. הלכה שם.12)שם ולכן 13)ירושלמי כלומר,
אחד. ממין היו אם העיסות ידוע 14)מצטרפות כלומר,

מקפיד. עשו 15)שהוא מקפדת, שהיא אחת אשה שם:
נשים. כשתי אותה

.‚˙BÙ¯ËˆÓ „ˆÈÎÂ16„Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡17ÔÈnÓ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆»ƒƒ
‰Ú‚pL ÌÈhÁ‰ ˙qÚ ?„Á‡18- ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ∆»ƒ««ƒƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒ

˙BÙ¯ËˆÓ19˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÈn‰ ¯‡La ‰Ú‚ ;20. ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ‰Ú‚pL ÔÈ¯BÚO ˙qÚ ÔÎÂ21˙ÏaL B‡ ¿≈ƒ«¿ƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒƒ…∆

ÔÈÓqk ˙qÚ ÔÎÂ ,ÔBÙÈL B‡ ÏÚeL22˙ÏaL ÏLÂ »ƒ¿≈ƒ«À¿ƒ¿∆ƒ…∆
k ‰Ú‚pL ÔBÙÈL ÏLÂ ÏÚeLÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ï »¿∆ƒ∆»¿»»««ƒ¿»¿»

˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - dz¯·Áa23. «¬∆¿»¬≈≈ƒ¿»¿
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ב.16) משנה א.17)שם, בהלכה למעלה ראה
שם.18) כנ"ל ונשכה, נגעה אףֿעלֿפי 19)כלומר,

כלאים  מהלכות בפ"ג (ראה אחד מין אינם כלאים שלענין
שהעיסות  לפי אחד, מין הם חלה, לענין כאן - ג) הלכה
ולא  א). משנה פ"א בכלאים ורע"ב ר"ש (עיין דומות שלהם
אין  ובאמת זה, על מזה לתרום יבואו שמא חכמים גזרו
בהלכות  ראה בזה, זה כלאים שהם כיון זה, על מזה תורמין
שהכל  - ג הלכה תרומות מהלכות ובפ"ה שם, כלאים
חלה  (ירושלמי מינו שאינו על ממין תורמין שאין יודעים
וחדש. ישן לענין הסמוכה, בהלכה וראה ב). הלכה פ"ד

קמח 20) הבולל אבל זו, את זו בנושכות אלא אינו זה וכל
ההלכה  כבסוף מצטרפים, המינין חמשת כל - עיסה ועושה

מין 21)הסמוכה. "כוסמין ע.) (מנחות שאמרו וממה
ד. הלכה פ"ח להלן ראה כרבי 22)חיטין", שם, משנה

בן  יוחנן רבי על תנאֿקמא נחלק שלא ויתכן נורי. בן יוחנן
שכד  סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה, זה בענין נורי

י). מין 23)אות וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין

שעורים.

.„L„Á ˙qÚ24˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ -25ÔLÈ ÏLÏ26Û‡ , ƒ«»»≈»ƒ¿»∆∆¿∆»»«
e¯Ó‡È ‡lL È„k ;„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰L Èt ÏÚ27: «ƒ∆≈ƒƒ∆»¿≈∆……¿

ÔÈÓ¯Bz28ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ29Ì¯˙È ‡ÏÂ .30ÚˆÓ‡Ó ¿ƒƒ∆»»««»»¿…ƒ¿…≈∆¿«
Ô‰ÈzL31‡È·È ‡l‡ ,32ÔLÈ B‡ L„Á ˙¯Á‡ ‰qÚ ¿≈∆∆»»ƒƒ»«∆∆»»»»

¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï Ì‰Ï Û¯ËˆÈÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿»≈»∆¿«¿ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34‰Ú‚pL ‰qÚa35Ï·‡ ;˙¯Á‡ ‰qÚa ¬ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ»«∆∆¬»

˙Á‡ ‰qÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁ ÁÓ˜ ÏÏBa‰«≈∆«¬≈∆«ƒƒ¿∆≈∆ƒ»««
BÓk ,‰lÁ ˙qÚ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÓÁ È¯‰ -¬≈¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ««»¿

e¯‡aL36. ∆≈«¿

זו.24) שנה של וקב 25)מתבואה חדש "קב ד: משנה שם
האמצע  מן יטול אומר ישמעאל רבי בזה, זה שנשכו ישן
- משתיהן מפריש ונמצא זה, את זה שנושכים (ממקום
לדברי  זה, על מזה להפריש אבל אוסרים". וחכמים רע"ב),

אפשר. אי הקודמת.26)שניהם, השנה של מתבואה
שם.27) גדולה.28)ירושלמי הוא 29)תרומה דין והלא

הלכה  תרומות מהלכות בפ"ה ראה זה, על מזה תורמין שאין
ישמעאל.30)יא. כרבי ולא הנ"ל, שגם 31)כחכמים

על  החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש, יש זה באופן
(של 32)הישן. זו עיסה נתחייבה התורה שמן כיון כלומר,

עיסות. שתי ולעשותה להפרידה אין בחלה, וישן) חדש
מכאן,33) וחדש שחדש נצא חדש, עיסת יביא אם כלומר,

ה"ו. בסוף כדלהלן להיפך, וכן מצרפם, והוא באמצע, וישן
כזה, שבאופן כיון העיסה, כל על מפריש מפריש, וכשהוא
שבני  הישן, על החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש אין
אלא  מתקן שאינו וחושבים נוספת, עיסה שצירף רואים אדם

ברדב"ז. ועיין ישן. על ומישן חדש על שאין 34)מחדש
הקודמת). (הלכה בלבד הכוסמין עם אלא מצטרפים חיטים

א.35) הלכה פ"א חלה ירושלמי כנ"ל. ונשכה,
כאן,36) רבינו שכתבו ומזה טו. הלכה ראש בפ"ו למעלה

ועיסת  חדש עיסת שאפילו נראה הקודמת, הלכה בסוף ולא
ו"משנה  קורקוס ר"י ועיין יחד. נילושו אם מצטרפות, ישן,

שם. ראשונה"

.‰‰qÚ37Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L38‰qÚÂ , ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»
‰lÁa ˙·iÁ dÈ‡L ‰qÚÂ ,Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»∆≈»«∆∆¿«»

Ê¯‡ ˙qÚ ÔB‚k ,ÚˆÓ‡a39‰Óe¯z ˙qÚ B‡40B‡ »∆¿«¿ƒ«…∆ƒ«¿»
Ún„Ó41ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙qÚ B‡42Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«≈»ƒ««ƒ

˙BÚ‚BpL43¯·„ È¯‰L ;˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BÊa BÊ ∆¿»≈»ƒ¿»¿∆¬≈»»
ÚˆÓ‡a ÏÈc·Ó ‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt‰44. «»ƒ««»«¿ƒ»∆¿«

ג.37) משנה פ"ד אחד.38)חלה ממין ושתיהן
ב.39) הלכה בפ"ו למעלה ראה בחלה, חייבת שאינה
והתרומה 40) תרומה. של מקמח העשויה עיסה כלומר,

שכבר  ולא תרומה, תרימו שנאמר: משום החלה מן פטורה
ד. הלכה סוף שם למעלה וראה שם 41)נתרמה. ירושלמי

פטור  הוא שהרי ד. הלכה פ"ב שם ותוספתא ג, הלכה
שם. למעלה ראה שפטורה 42)מחלה, שם. ירושלמי

ח. הלכה סוף שם למעלה ראה וראה 43)מחלה, ונושכות.
ז, הלכה סוף להלן וברדב"ז ובהערות, יז, הלכה שם

ג. והלכה א הלכה כשהעיסות 44)ולמעלה זה וכל
החייבות  בעיסות ויש בלולות, הן אם אבל זו, את זו נושכות
חייבות  שאינן העיסות אין בחלה, החייב כשיעור בחלה
ט, הלכה שם למעלה וראה החלה. חיוב את מעכבות בחלה

יג. ס"ק שם הגר"א ובביאור ואילך, ו סעיף שם וביו"ד

.Â‰È‰45;˙BÙ¯ËˆÓ - d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ ÚˆÓ‡a »»»∆¿«ƒ»∆¿»«»»ƒ¿»¿
‰lÁa ˙·iÁÓ ‰˙È‰ ¯·k Ô‰ÈÈaL ‰qÚ‰L46ÔÎÂ .47 ∆»ƒ»∆≈≈∆¿»»¿»¿À∆∆¿«»¿≈

ÈtÓ ;˙BÙ¯ËˆÓ - Lc˜‰ ˙qÚ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆ƒ«∆¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰lÁa ·iÁ˙˙Â d˙BcÙÏ Èe‡¯L48ÔÎÂ .49‰˙È‰ Ì‡ ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«»¿≈ƒ»¿»

¯Á‡ ÔÈÓ ˙qÚ Ô‰ÈÈa50˙qÚ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙qÚ B‡ ≈≈∆ƒ«ƒ«≈ƒ«ƒ«≈ƒ«
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ„„vaL ˙BqÚ‰ ÈzL È¯‰ - L„Á»»¬≈¿≈»ƒ∆«¿»ƒƒ¿»¿

‰lÁÏ51. ¿«»

שם.45) "תרימו 46)משנה מהכתוב: מיעטו ולא
עתה  שייכת שאינה עיסה אלא נתרמה, שכבר ולא תרומה",
חלתה, שהורמה עיסה אבל תרומה. עיסת כמו חלה, בחיוב
לאחר  שנפטרה אלא חלה, לחיוב עכשיו גם שייכת

ממנה. שם.47)שהפרישו "קב 48)ירושלמי שם:
לפדותו  ראוי הקדש וכו' מצרף אינו חלה קב מצרף, הקדש
[והוצרכו  ולחייבה". לפדותה ראויה אינה חלה ולחייבו,
לאחר  הקדישוה שוודאי אףֿעלֿפי בהקדש, זו לסברא
מן  פטורה והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול,
היתה  "כבר הרי ואםֿכן ז), הלכה פ"ח (להלן החלה
חלתה  שהורמה בעיסה בסמוך, (כמפורש בחלה" מחוייבת
לה  ואין החלה מן שנפטרה הקדש עיסת לדמות שאין -
זיקה  לה שיש חלתה, שהורמה לעיסה כלל, לחלה זיקה
החלה, על להשאל שיכול ואףֿעלֿפי להלן. וראה לחלה,
בחלה  שאלה לדמות אין - התרומה על להשאל שיכול כדרך
לפדותו  הוא שחייב הקדש, לפדיון להשאל, חייב שאינו
תרומה, ד"ה שם ובר"ן נט. בנדרים ראה הבית, בדק לטובת
מחוייבת  היתה ש"כבר הסברא אין ובחלה כאן. וברדב"ז
(ראה  כן אמרו חלתה שהורמה בעיסה שרק בחלה",
אותה, פוטרת אינה ההפרשה עצמה חלה אבל למעלה),
שכשם  אותה, פוטר חלה שם עצמה ולגבי העיסה, את אלא
עוד  חייבת אינה חלה כן כמו בחלה, חייבת אינה שתרומה
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חלה]. להפרשת זיקה לה ואין ירושלמי 49)בחלה,
שם. שאין 50)ותוספתא ואףֿעלֿפי המינים. מחמשת

(אם  חלה לשיעור שעורים עיסת עם מצטרפת חיטין עיסת
עיסת  אין זאת בכל ד), בהלכה כנ"ל יחד, בללן לא
אחת  בכל שאין חיטים עיסות שתי בין מפסיקה השעורים
עיסות  שתי שיצטרפו שכדי דבר, של וטעמו כשיעור. מהן
בת  האמצעית שתהא די תפסיק, לא שביניהן ושהשלישית
כנ"ל, בעצמה, להצטרף יכולה שאינה אףֿעלֿפי חלה, חיוב

כפשוטה. בתוספתא איש 51)וראה עיסת שאין אףֿעלֿפי
- אֿד בהלכות כנ"ל בעצמן, מצטרפות חדש ועיסת אחד

כנ"ל. מפסיקות, אינן

.Ê˙BqÚ ÈzL52,¯eÚMkÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL , ¿≈ƒ∆»««≈∆¿»ƒ«ƒ
eÚ‚Â e¯ÊÁÂ ,BfÓ ‰lÁÂ BfÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰L53BÊa BÊ ∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿«»ƒ¿»¿¿»¿»

Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ÔÈ·iÁ - ¯eÚMk Ì‰ÈzLa È¯‰Â;‰lÁ «¬≈ƒ¿≈∆«ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈∆«»
ÌeÏk ÔÈ‡ ˙BBL‡¯‰ ˙BlÁ‰L54. ∆««»ƒ≈»¿

עקיבא.52) כרבי ולא כחכמים ה, משנה וגם 53)שם
כנ"ל. פטור.54)נשכו, בשעת הופרשו שהרי

.ÁÈL55¯eÚMk ‰qÚ eOÚL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ56 ¿≈¿≈»ƒ∆»ƒ»«ƒ
‰e˜lÁÂ57e¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,58ÏÚ „Á‡ Ïk ÛÈÒB‰Â , ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿«¿¿ƒ»∆»«

¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú ¯ib˙pL ¯Á‡ B˜ÏÁ59BÊ È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«ƒ¬≈
dÏ ‰˙È‰ ‡lL ;˙·iÁ60È„·BÚ eÈ‰Lk ‰·BÁ ˙ÚL «∆∆∆…»¿»»¿«»¿∆»¿≈

„Á‡ Ïk „Èa ‰È‰ ¯eÚMkÓ ˙BÁÙ È¯‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¬≈»ƒ«ƒ»»¿«»∆»
Ô‰Ó61. ≈∆

ד.55) הלכה פ"ג חלה שותפין 56)ירושלמי [שעיסת
פ"ו  (למעלה חייבת - אחד שיעור אלא בה שאין ישראלים
גויים, שותפים אבל לחובה. צירוף כאן שיש לפי ו), הלכה
אינה  בחלה, לחייבה לכשיעור מצטרפת עיסתם שאין
שגלגלו  ישראלים שני כעיסת ולפוטרה להקל גם מצטרפת

הסמוכה]. בהלכה לחלקה, דעת שהמדובר 57)על כנראה
הסמוכה. בהלכה ראה לחלקה, דעת על זו עיסה  כשעשו
שפטור  לחלק עלֿמנת גלגול א. פטורים: שני כאן וישנם
(שם  החלה מן הפוטר גוי גלגול ב. יט): הלכה שם (למעלה

ח). בעיסה.58)הלכה שיעור היה לא כבר [שכשנתגיירו
אחר  שהוסיפו אףֿעלֿפי חלקו, ואחרֿכך נתגיירו אם אבל
כשנתגיירו, כשיעור העיסה היתה שהרי מחלה, פטורים כך,
לפי  אז, הם פטורים זאת ובכל לחיוב לצרפה בדין והיה
ישראלים  שני של כעיסה דינה - בגיותם היה שהגלגול
לעולם]. פוטרה פטור של שגלגול הסמוכה) (בהלכה

כן,59) לא שאם כשיעור, לבדה השנייה בעיסה ואין כלומר,
ט. הלכה שם כנ"ל חייבת, לעיסה.60)בוודאי

כשיעור,61) שהיה באופן אלא פוטר, הגוי גלגול (ואין
לחלק  עלֿמנת הגלגול אין כן וכמו הגלגול. ידי על ונפקע
שאין  בגוי כאן אבל המחייב, שיעור כשיש אלא פוטר,
קולא, לגרום גם מצטרפת אינה לחיוב, מצטרפת עיסתם

כנ"ל).

.ËÌÈÏ‡¯OÈ ÈL Ï·‡62Ck eOÚL63„Á‡ Ïk ¯ÊÁÂ , ¬»¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆»»¿»«»∆»
¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈÒB‰Â e˜ÏÁL ¯Á‡««∆»¿¿ƒ«∆¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰·BÁ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ¯·kL ;‰¯eËt BÊ È¯‰ -64Ô‰Â , ¬≈¿»∆¿»»¿»»¿«»¿≈
˜lÁÏ ‰e‡OÚL ÈtÓ ‰ÚL d˙B‡a ÔÈ¯eËt eÈ‰65. »¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆¬»»¿«≈

שם.62) בצק.63)ירושלמי לחלקה בשעת 64)עלֿמנת
ישראל. עיסת והיא שיעור, בה היה שהרי ראה 65)לישה,

יט. הלכה בפ"ו למעלה

.È‰˙È‰66Ï‡¯Oi‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ‰qÚ‰ »¿»»ƒ»¿«»≈»ƒ¿«ƒ¿»≈
˙eÙzLa67,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e˜lÁÂ ¿À»¿ƒ¿¿««»ƒ¿«≈»≈»ƒ

„Ú [BlL ÏÚ Ï‡¯OÈÂ] BlL ÏÚ ¯b‰ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«≈«∆¿ƒ¿»≈«∆«
Ï‡¯OÈ ÏL - ¯eÚMÏ B˙qÚ „Á‡ Ïk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈

˙·iÁ68‰¯eËt ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ ,69. «∆∆¿∆≈»ƒ¿»

שם.66) על 67)ירושלמי שלא שלשוה משמע, זה מלשון
ו, סעיף של סימן וביו"ד בכסףֿמשנה ראה לחלקה, דעת

ז. אות שם הגר"א הישראל 68)ובביאור של בחלקו שהרי
א). סעיף שם (יו"ד פוטר הגוי גלגול עיון,69)אין צריך

היתה  מכשיעור פחות שהרי חובה, שעת לה היתה לא הרי
רק  כי [ויתכן בראב"ד. וראה ח. הלכה למעלה ראה בידו,
לחלק, עלֿמנת גלגול פטורים: שני שישנם שם, למעלה
גלגול  כלומר: לשני, סותר מהם אחד וכל גוי, של וגלגול
שעת  לה היתה שלא החיוב, מפקיע אינו לחלק עלֿמנת
אינו  גוי של וגלגול גוי, של גלגול כאן שיש כיון חובה
עלֿמנת  הגלגול מצד חובה שעת לה היתה שלא מפקיע,
למעלה), (ראה לחלק עלֿמנת גלגלו שלא וכאן לחלק.
לא  בלבד הגוי של שבחלקו אףֿעלֿפי מפקיע, הגוי גלגול
שהעיכוב  נראה שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה
לחלק]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא

.‡ÈÏËBp‰70d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ ¯B‡O71 «≈¿≈ƒ»∆…¿»«»»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ CB˙Ï B˙e72‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿»¿ƒ»∆¿»«»»¬≈∆≈ƒ

‰iL ‰qÚ73‰qÚ ¯eÚL ‰Ê ¯B‡O ÌÚ da ‰È‰iL , ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒƒ»
‰qÚ‰ CB˙a d˙BÂ ,‰lÁa ˙·iÁL74‰Ó¯e‰L ∆«∆∆¿«»¿¿»¿»ƒ»∆¿»

‰ÈÏÚ ‰lÁ ¯eÚL ‰iM‰ ‰qÚ‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓe ,d˙lÁ«»»«¿ƒƒ»ƒ»«¿ƒ»ƒ«»»∆»
ÏhiL È„k ,¯B‡O‰ ÏÚÂ75BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ûwn‰ ÔÓ ¿««¿¿≈∆ƒ…ƒ«À»¿ƒ≈

ÏÚ ‰lÁ LÈ¯ÙÓe Ï·Ë dlk BÊ ˙ÈOÚ - ‰iL ‰qÚƒ»¿ƒ»«¬≈À»∆∆«¿ƒ«»«
‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ BÈÓa Ï·h‰L ;Ïk‰76. «…∆«∆∆¿ƒ≈¿»∆

ב.70) הלכה פ"ב שם, ותוספתא ח, משנה פ"ג חלה
לחלה.71) טבל השאור כן, הוא 72)ואם תורה ודין

ראה  בטל, אינו שהטבל אמרו חכמים אבל ברוב, שתיבטל
אפשר 73)להלן. אי חלתה, הורמה שלא הנ"ל מהעיסה

בחלה  מחוייבת הנ"ל העיסה שהרי שנתערב, זה על להפריש
מדרבנן. אלא חייב אינו הנ"ל, השאור ואילו התורה. מן
הנ"ל, השאור בלי כשיעור בה שאין השנייה, מהעיסה אבל

ראשונה). (משנה להפריש מערבבה 74)יכול כלומר,
החדשה, העיסה מן להפריש שיוכל כזה באופן בעיסה,
שתי  בין הנמצאת חלתה שהורמה שעיסה שאףֿעלֿפי
(למעלה  מצרפתן היא הרי כשיעור, אחת בכל שאין עיסות
שיש  אחת כעיסה העיסות שתהיינה לענין זה כל ו), הלכה
מפסקת. העיסה המוקף, מן זה שיהא לענין אבל שיעור, בה
העתיק  זה וכעין קורקוס, (ר"י לעיסה" "סמוך מוגה: ובספר
מצרפת  חלתה שהורמה העיסה זה, ולפי קמא). עשין הסמ"ג
כלל  הרא"ש בשו"ת הוא וכן המוקף, מן שיחשב לענין אף
"כדי  רבינו שסיים מה מובן לא זה, שלפי אלא ב. סימן ב
את  להסמיך צריך מוקף, מדין חוץ הרי המוקף", מן שיטול
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כשיעור  יחד ויהיו לשאור שתצטרף כדי השניה העיסה
שם). 21 בהערה וראה כפשוטה, כלומר,75)(תוספתא

די  ולא העיסה", בתוך "ונותנה שכתב: למה הטעם זהו
כנ"ל. לה, סמוך השנייה העיסה שכיון 76)בנתינת

באלף  ואפילו מתירין, לו שיש דבר הוא הרי לתקנו, שאפשר
ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו וראה בטל. אינו

.·È‰lÁk dÈ‡ - ‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚ77‡È‰ È¯‰Â , ƒ»«¿»¿«»≈»¿«»«¬≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰ ÔÈ‡L ,‰‡Óh‰ ÔÈÚÏ ÔÈlÁk¿Àƒ¿ƒ¿««À¿»∆≈«≈ƒ∆¿ƒƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈlÁa78¯zÓe .79Ì¯‚Ï ¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿À»ƒ¿…
ÓËÔÈlÁÏ ‰‡80ÈzL ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ı¯‡aL À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈

˙BqÚ81‰‡ÓË ˙Á‡ ,82‰¯B‰Ë ˙Á‡Â83È„k ÏËB - ƒ««¿≈»¿««¿»≈¿≈
d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ Ì‰ÈzL ˙lÁ84B˙BÂ ««¿≈∆≈ƒ»∆…¿»«»»¿¿

‰¯B‰h‰ ‰qÚÏ CeÓÒ ÚˆÓ‡a85CLBÓe ,86ÔÓ »∆¿«»»ƒ»«¿»≈ƒ
‰ˆÈa È„k ‰¯B‰hÏ ‰‡Óh‰87ÔÓ Ì¯˙Ï È„k , «¿≈»«¿»¿≈≈»¿≈ƒ¿…ƒ

Ûwn‰88. «À»

ל:77) בסוטה הגמרא מסקנת היא מהלכות 78)כן בפי"א
טו. ב, הלכות הטומאות זרה 79)אבות ועבודה שם, סוטה

ט. הלכה פט"ז אוכלין טומאת בהלכות וראה נו.
מתוקנים,80) חולין אבל מתוקנים, שאינם חולין כלומר,

שם. כנ"ל בידים, גם לטמא ח,81)מותר משנה פ"ב חלה
כחכמים. ולא כמותו, בירושלמי שפסקו אליעזר כרבי

שם).82) (סוטה לטומאה ראשונה לא 83)כלומר, ועדיין
מהן. חלה שם 84)הורמה ופירש שם. במשנה הוא כן

שלפניו, הטהורה העיסה מן מפריש שאינו דוד, בית בספר
לא  למה וצ"ע אנשיֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא

שם. רע"ב ועיין הטהורה, עיסה מאותה ונוגע 85)יפריש
נגיעה  צריך שאין ואףֿעלֿפי המוקף. מן שיתרום כדי בה
תערובתו, על מקפיד שהוא כדבר דינם וטהור טמא - במוקף
ראה  נשיכה, צריך אין וכאן קורקוס). (ר"י נגיעה וצריך

במשנה 86)להלן. ועיין להלן. וראה "ומנשך", [צ"ל
כגוף  הכל נעשה נשיכה שעלֿידי ואףֿעלֿפי שם. ראשונה
(פ"ו  לטומאה כראשון מעשה בעת טמאים וכולם אחד
לא  שפירשו לאחר - יח) הלכה אוכלין טומאת מהלכות
שם]. כמפורש בלבד, מגע טומאת אלא בהם נשאר

כדי 87) כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדיֿביצה"
ועם  ה"כדיֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה
ורק  אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידיֿזה ה"כדיֿחלה",

על  הטהור מן לתרום מותר אחד, גוף כשהכל זה, באופן
ז, הלכה תרומות מהלכות בפ"ה למעלה כמפורש הטמא,
וראה  יג. הלכה פ"ה למעלה ראה אסור, אחר באופן אבל
ונותן  אמרו, שם שבמשנה ואףֿעלֿפי ראשונה. במשנה
שם, בסוטה כברייתא רבינו פסק - באמצע" מכביצה פחות
שלישי  עושה שני שאין מפני: באמצע, כביצה שנותן
כחולין, אלא כחלה אינה לחלה הטבולין וחולין בחולין,
טומאה  לגרום מותר וגם כנ"ל, בהם שלישי אין ולפיכך
אלא  "גורם", זה שאין שצ"ע (אלא ישראל שבארץ לחולין
שאףֿעלֿפי  ביצה, כדי לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא
אף  שני, ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע זה ש"כדיֿביצה"
ה"כדיֿ את מטמא הוא אין למעלה), (ראה שפירש לאחר
חלה]. שם עליה קורא ואחרֿכך שמפרישה חלה",

לעיסה 88) סמוך באמצע "ונותנו שכתב למה טעם [זהו
שהכביצה  שכיון נשיכה, צריך אין וכאן כנ"ל. הטהורה",
להתיר  בכך די הטמאה, לעיסה כולם נשוכים וה"כדיֿחלה"

הטמא]. על הטהור מן לתרום

.‚ÈÌ„‡ ‰OBÚ89‰¯B‰Ë ‰qÚ90LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â ∆»»ƒ»¿»¿≈«¿ƒ
LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï d˙ˆ˜Ó ÁÈpÓ B‡ dÁÈpÓe ,d˙lÁ«»»«ƒ»«ƒ«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ
e‡ÓË elÙ‡Â ˙B¯Á‡ ˙BqÚ ÏL ˙BlÁ CÏB‰Â ‰ÈÏÚ»∆»¿≈«∆ƒ¬≈«¬ƒƒ¿¿

˙BqÚ‰91‰lÁ dlk ÁÈp‰L ‰qÚ‰ ‰OÚzL „Ú , »ƒ«∆≈»∆»ƒ»∆ƒƒ«À»«»
Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÏÒtz ‡lL ‡e‰Â .Ô‰kÏ ‰pzÈÂ92Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆»«…≈¿∆…ƒ»≈≈…∆»»¬»

Á¯ÒzMÓ93ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»«∆¿»ƒ
˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙnL ˙BqÚ‰ Ì˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»≈

‰Ó¯e‰ ‡Ï B‡ Ô‰Ó ‰lÁ ‰Ó¯e‰ Ì‡94˙lÁL ; ƒ¿»«»≈∆…¿»∆««
È‡Óc95‡lLÂ ‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh ¿«ƒ∆∆ƒ«»««»≈¿«¿ƒ»¿∆…

.Ûwn‰ ÔÓƒ«À»

ו.89) משנה פ"ד שיפריש,90)חלה החלה שתהא כדי
מן 91)טהורה. שמפריש ריעותות: שתי כאן שיש כלומר,

(רדב"ז). המוקף מן ושלא הטמא, על הטהור
שם.92) שם.93)ירושלמי עדים 94)משנה ששני כגון

אין  אבל הורמה. לא אומרים ושנים שהורמה, אומרים
מפרישין  הארץ עמי שהרי הארץ, מעם שלקחה הכוונה
וראה  ראשונה). (משנה גדולה תרומה שמפרישין כשם חלה,

שלקחו 95)באורֿשמח. ולא ספק, פירושו, "דמאי" כאן
א, הלכה מעשר מהלכות בפ"ט וראה כנ"ל. הארץ, מעם

שם. ובמשנהֿלמלך



zeevnd xtq m"anx ixeriylel` f"kÎ`"k -`"tyz'd

à"ôùú'ä ìåìà à"ë ïåùàø íåé
.áéø äùò úåöî
― 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 ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ּוב זֹו; ּבמצוה חּיבֹות ׁשםהּנׁשים אמרּו :(dq:)פרּוׁש ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש
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`lelקצו f"kÎa"k ycewÎzayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

à"ôùú'ä ìåìà á"ë éðù íåé
.áëø äùò úåöî
― 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

à"ôùú'ä ìåìà â"ë éùéìù íåé
.áëø äùò úåöî
― 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

à"ôùú'ä ìåìà ã"ë éòéáø íåé
.åðù äùòú àì úåöî

― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו

לקחּתּה" לׁשּוב אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ
(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

à"ôùú'ä ìåìà ä"ë éùéîç íåé
.åðù äùòú àì úåöî

― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(c ,ckלֹוק ― זה לאו על והעֹובר ּדיני. נתּבארּו ּוכבר ה. ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

à"ôùú'ä ìåìà å"ë éùéù íåé
.åðù äùòú àì úåöî

.æèø äùò úåöî
הקודם ביום נדפסה השנ"ו ְִַַָהּמצוה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
(qibd)אמרֹו והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאׁשת

עליה" יבא "יבמּה d)יתעּלה: ,dk mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹ
מּסכת ּכלֹומר לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּדיני

ְָיבמֹות.

à"ôùú'ä ìåìà æ"ë ÷"ù íåé
.æéø äùò úåöî

ìåìàæ"ë-á"ëùãå÷-úáù-éðùíåé
― הרי"ז היבמההּמצוה ׁשּתחלֹוץ ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ

(zny g`d zy`)אמרֹו והּוא יּׂשאּנה, לא אם ְְִִִֶָָָָָֹליבמּה
רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה h)יתעּלה: ,dk mixac)ּוכבר ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

והיא ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנתּבארּו
לׁשֹונם ידעּת ּוכבר יבמֹות. hl:)מּסכת zenai .bi zekxa): ְְְְֶֶַַָָָָָ

יּבּום dp`yi)"מצות znd g`y),"חליצה למצות קֹודמת ְְְֲִִִִֶֶַַָ
ׁשהיא אףֿעלּֿפי "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּולפיכ

ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכֹוללת
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:õøàä-úà ýåýé áæò eðúà äàø ýåýé ïéà íéøîà ék BúékNî éøãçaâéäàøz áeLz ãBò éìà øîàiå §©§¥´©§¦®¦´Ÿ§¦À¥³§¨ÆŸ¤´Ÿ½̈¨©¬§−̈¤¨¨«¤©−Ÿ¤¥¨®´¨¬¦§¤²
:íéNò änä-øLà úBìãb úBáòBzãéíL-äpäå äðBôvä-ìà øLà ýåýé-úéa øòL çút-ìà éúà àáiå ¥¬§Ÿ−£¤¥¬¨Ÿ¦«©¨¥´Ÿ¦À¤¤Æ©Æ©´©¥§½̈£¤−¤©¨®¨§¦¥¨Æ

(ñ) :æenzä-úà úBkáî úBáLé íéLpäåèúBáòBz äàøz áeLz ãBò íãà-ïá úéàøä éìà øîàiå ©¨¦´«Ÿ§½§©−¤©©«©¬Ÿ¤¥©−£¨¦´¨¤¨¨®´¨¬¦§¤²¥¬
:älàî úBìãbæèöç-ìà éúà àáiåïéáe íìeàä ïéa ýåýé ìëéä çúô-äpäå úéîéðtä ýåýé-úéa ø §Ÿ−¥¥«¤©¨¥´Ÿ¦À¤£©´¥§¨»©§¦¦¼§¦¥¤¹©¥©´§À̈¥³¨«¨Æ¥´

äîã÷ íúéåçzLî änäå äîã÷ íäéðôe ýåýé ìëéä-ìà íäéøçà Léà äMîçå íéøNòk çaænä©¦§¥½©§¤§¦¬©£¦−̈¦®£¸Ÿ¥¤¹¤¥©³§¨Æ§¥¤´¥½§¨§¥²¨¦§©£¦¤¬¥−§¨
:LîMì©¨«¤

i"yx
(‡È).ïôù ïá åäéðæàéå הימנו דורו ולמדין היה חשוב

עליו: הקפיד úøè÷ä.לפיכך ïðò øúòå ענן קטור תמור
דבריכ' עלי העתרתם וכן מרבית עתר ולשון הקטורת

ל"ה) שונא(לקמן נשיקות ונעתרות כ"ד )וכן וכן (משלי
ענין  ופירוש שלשתן אחת במחלוקת מנחם חברו

אדם: בני לשון אחד כל אך המה éøãçá(È·)מרובה
.åúéëùî כפי ושכותי לשון שיש, אבני ברצפת משוכה

ל"ב) ä'.(È„):(שמות  úéá øòù çúô ìà חלל תוך
שני  מר דאמר בצפון, אשר ההיכל פתח אל העזרה
בדרום: ואחד בצפון אחד החליפות בבית היו פשפשין

.æåîúä úà úåëáî'מבפני אותו שמחממו' אחת דמות
ונראה  ההיסק מחום נתוכין והם עופר' של עיניו והיו

שואל: הוא תקרובת ואומרת בוכה לשון æåîú.כאילו
למזיה חזה די על כמו ג')היסק אזה (דניאל ואתונא

æåîúä.:(שם)יתירה úà úåëáî פלורי"ר פיישנ"ט
בלע"ז: קאלפי"ץ úéá(ÊË)לא"ל øöç ìà éúåà àáéå

.'éîéðôä 'ä החצר נקרא הבית הר כי העזרה היא
נכנס  שהוא אלא עומד היה בתוכה עכשיו ועד החצונה
התמוז  צורת את החליפות בבית והראהו הצפוני בשע'

והמזבח: ההיכל לפני למזרח והוליכו íäéðôåוחזר
.'åâå äîã÷ אני יודע קדמה ופניהם שנאמר ממשמע

אחוריהם  שהיה מגיד אלא ההיכל אל שאחוריה'
מטה: כלפי ומתריזין עצמם פוערין שהיו מגולה

.íúéåçúùî השחתה לשון משמש הוא תיבות בשתי
ההיכל  משחיתי' בירושלמי הוא כן השתחויה ולשון
וסגדין, מתחבלין ואינון ת"י וכן לחמה ומשתחוי'

ונעבור' שחי כמו שחוח לשון חברו (ישעי'ומנחם

:נ "א)

cec zcevn
(‡È).Â‰ÈÊ‡ÈÂ:כולם על הראש  היה היוÌÈ„ÓÂÚ.הוא

המחתה בידו היה איש  וכל  ההם  הצורות לפני  עומדים
למעלה: עולה הקטורת עשן ומרבית בה שמקטיר

(·È).˙È‡¯‰אם מתפלא  היית יותר עוד כאומר  ראית  אם
במקום בהסתר ר"ל  בחושך  עושים שהמה  מה רואה  היית
מגונים מעשים שהמה על  כי  משכיתו בחדרי אחד  כל  מוצנע 
יראו לא  ומה ' עשותם  בעת אדם מבני עצמם יסתירו מאד  מאד 

בה: ישגיח  ולא  השמים  מערכת  ביד  הארץ את  עזב  כי  הבריות מעשה רואה ה' אין  אומרים  ‚„ÂÏÂ˙.(È‚)כי  ˙Â·ÚÂ˙ממה
‰'.(È„)שראית: ˙È· ¯Ú˘לו היה פשפשים שני כי הצפוני  הפשפש  אל  ר "ל  הצפונה אל  אשר  ומפרש  וחוזר ההיכל שער זה

בדרומו : ואחד  בצפונו אחד הגדול  ‰˙ÊÂÓ.להשער  ˙‡ ˙ÂÎ·Óעשויות היו ועיניו  מבפנים אותו מסיקות הנשים שהיו עכו"ם שם 
תקרובות: שואל שהוא אומרות  והיו דמעות ומוריד  בוכה כאילו להרואים נראה והיה ההיסק מחום נתוכין  והיו מעופרת 

(ÂË).˙È‡¯‰: לראות השגיח  אם שאלו  כי  השאלה ראית :Ï‡Ó‰.בה"א  כבר  ‰ÈÓÈÙ˙.(ÊË)אשר '‰ ˙È· ¯ˆÁ Ï‡חצר ר"ל
כהנים : עזרת  והוא  ה ' בית של  ‰'.הפנימית ÏÎÈ‰ Á˙Ù:המזבח ובין האולם  בין  העזרה בחלל  ההיכל  פתח מול  ÌÈ¯˘ÚÎ.ר"ל

איש: וחמשה  כעשרים  עמדו כיÌ˙ÈÂÁ˙˘Ó.ר"ל לבזותו ההיכל משחיתים היו ור "ל  ומהשתחויה  מהשחתה  מורכבת מלה  היא
לשמש: משתחוים והיו והתריזו למולו אחוריהם פרעו

oeiv zcevn
(‡È).Â˙¯Ë˜Ó:בו שמקטירין כמוÚÂ˙¯.המחבת ריבוי ענין

שלום לג)עתרת  סכך Â˙ÈÎ˘Ó.(È·)עשן:ÔÚ.:(ירמיה מל '
במשכיתו נשגבה והחומה  וכן אבנים  ברצפת  רצוף (משלי ור "ל 

יצפוןיח) שמה  כי  נסתר  בחדר  אבנים  רצפת  לעשות  הדרך  כי
בכיה :ÂÎ·Ó˙.(È„)האוצר: ההיסק‰˙ÊÂÓ.מל ' ע "ש שמו כן

לאתונא למזא כמו בו ג)שעושים :(דניאל

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

בו, ואקראם בל"נ על הציון של כ"ק מו"ח  ב' תבא, עם הפ"נ המוסגר  קבלתי מכתבו מיום 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בשאלתו בענין השם - הי' מענה כ"ק מו"ח אדמו"ר שאין מתערב בזה ועל ההורים להחליט 
ויהי' לאורך ימים.

הפעם  עוד  יאמר  וכשיסיימו  יענך  למנצח  קאפיטל  כמובן(  המפיל  )קודם  יאמר  בקשעהמ"ט 
פסוק יענך ויחשוב שירצה כאילו כיוון כל הכוונות.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 
ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד. בברכה.
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ç-÷øô ìà÷æçéfhÎ`i

àéBãéa Bzøè÷î Léàå íäéðôì íéãîò íëBúa ãîò ïôL-ïá eäéðæàéå ìàøNé-úéá éð÷fî Léà íéòáLå§¦§¦´¦´¦¦§¥´¥«¦Â§¨¥§©£©§¨̧¤¨¹̈Ÿ¥³§¨ÆŸ§¦´¦§¥¤½§¦¬¦§©§−§¨®
:äìò úøèwä-ïðò øúòåáéLéà CLça íéNò ìàøNé-úéá éð÷æ øLà íãà-ïá úéàøä éìà øîàiå ©£©¬£©«©§−Ÿ¤Ÿ¤«©´Ÿ¤¥©»£¨¦´¨¤¨¨¼£¤̧¦§¥³¥«¦§¨¥ÆŸ¦´©½Ÿ¤¦−

:õøàä-úà ýåýé áæò eðúà äàø ýåýé ïéà íéøîà ék BúékNî éøãçaâéäàøz áeLz ãBò éìà øîàiå §©§¥´©§¦®¦´Ÿ§¦À¥³§¨ÆŸ¤´Ÿ½̈¨©¬§−̈¤¨¨«¤©−Ÿ¤¥¨®´¨¬¦§¤²
:íéNò änä-øLà úBìãb úBáòBzãéíL-äpäå äðBôvä-ìà øLà ýåýé-úéa øòL çút-ìà éúà àáiå ¥¬§Ÿ−£¤¥¬¨Ÿ¦«©¨¥´Ÿ¦À¤¤Æ©Æ©´©¥§½̈£¤−¤©¨®¨§¦¥¨Æ

(ñ) :æenzä-úà úBkáî úBáLé íéLpäåèúBáòBz äàøz áeLz ãBò íãà-ïá úéàøä éìà øîàiå ©¨¦´«Ÿ§½§©−¤©©«©¬Ÿ¤¥©−£¨¦´¨¤¨¨®´¨¬¦§¤²¥¬
:älàî úBìãbæèöç-ìà éúà àáiåïéáe íìeàä ïéa ýåýé ìëéä çúô-äpäå úéîéðtä ýåýé-úéa ø §Ÿ−¥¥«¤©¨¥´Ÿ¦À¤£©´¥§¨»©§¦¦¼§¦¥¤¹©¥©´§À̈¥³¨«¨Æ¥´

äîã÷ íúéåçzLî änäå äîã÷ íäéðôe ýåýé ìëéä-ìà íäéøçà Léà äMîçå íéøNòk çaænä©¦§¥½©§¤§¦¬©£¦−̈¦®£¸Ÿ¥¤¹¤¥©³§¨Æ§¥¤´¥½§¨§¥²¨¦§©£¦¤¬¥−§¨
:LîMì©¨«¤

i"yx
(‡È).ïôù ïá åäéðæàéå הימנו דורו ולמדין היה חשוב

עליו: הקפיד úøè÷ä.לפיכך ïðò øúòå ענן קטור תמור
דבריכ' עלי העתרתם וכן מרבית עתר ולשון הקטורת

ל"ה) שונא(לקמן נשיקות ונעתרות כ"ד )וכן וכן (משלי
ענין  ופירוש שלשתן אחת במחלוקת מנחם חברו

אדם: בני לשון אחד כל אך המה éøãçá(È·)מרובה
.åúéëùî כפי ושכותי לשון שיש, אבני ברצפת משוכה

ל"ב) ä'.(È„):(שמות  úéá øòù çúô ìà חלל תוך
שני  מר דאמר בצפון, אשר ההיכל פתח אל העזרה
בדרום: ואחד בצפון אחד החליפות בבית היו פשפשין

.æåîúä úà úåëáî'מבפני אותו שמחממו' אחת דמות
ונראה  ההיסק מחום נתוכין והם עופר' של עיניו והיו

שואל: הוא תקרובת ואומרת בוכה לשון æåîú.כאילו
למזיה חזה די על כמו ג')היסק אזה (דניאל ואתונא

æåîúä.:(שם)יתירה úà úåëáî פלורי"ר פיישנ"ט
בלע"ז: קאלפי"ץ úéá(ÊË)לא"ל øöç ìà éúåà àáéå

.'éîéðôä 'ä החצר נקרא הבית הר כי העזרה היא
נכנס  שהוא אלא עומד היה בתוכה עכשיו ועד החצונה
התמוז  צורת את החליפות בבית והראהו הצפוני בשע'

והמזבח: ההיכל לפני למזרח והוליכו íäéðôåוחזר
.'åâå äîã÷ אני יודע קדמה ופניהם שנאמר ממשמע

אחוריהם  שהיה מגיד אלא ההיכל אל שאחוריה'
מטה: כלפי ומתריזין עצמם פוערין שהיו מגולה

.íúéåçúùî השחתה לשון משמש הוא תיבות בשתי
ההיכל  משחיתי' בירושלמי הוא כן השתחויה ולשון
וסגדין, מתחבלין ואינון ת"י וכן לחמה ומשתחוי'

ונעבור' שחי כמו שחוח לשון חברו (ישעי'ומנחם

:נ "א)

cec zcevn
(‡È).Â‰ÈÊ‡ÈÂ:כולם על הראש  היה היוÌÈ„ÓÂÚ.הוא

המחתה בידו היה איש  וכל  ההם  הצורות לפני  עומדים
למעלה: עולה הקטורת עשן ומרבית בה שמקטיר

(·È).˙È‡¯‰אם מתפלא  היית יותר עוד כאומר  ראית  אם
במקום בהסתר ר"ל  בחושך  עושים שהמה  מה רואה  היית
מגונים מעשים שהמה על  כי  משכיתו בחדרי אחד  כל  מוצנע 
יראו לא  ומה ' עשותם  בעת אדם מבני עצמם יסתירו מאד  מאד 

בה: ישגיח  ולא  השמים  מערכת  ביד  הארץ את  עזב  כי  הבריות מעשה רואה ה' אין  אומרים  ‚„ÂÏÂ˙.(È‚)כי  ˙Â·ÚÂ˙ממה
‰'.(È„)שראית: ˙È· ¯Ú˘לו היה פשפשים שני כי הצפוני  הפשפש  אל  ר "ל  הצפונה אל  אשר  ומפרש  וחוזר ההיכל שער זה

בדרומו : ואחד  בצפונו אחד הגדול  ‰˙ÊÂÓ.להשער  ˙‡ ˙ÂÎ·Óעשויות היו ועיניו  מבפנים אותו מסיקות הנשים שהיו עכו"ם שם 
תקרובות: שואל שהוא אומרות  והיו דמעות ומוריד  בוכה כאילו להרואים נראה והיה ההיסק מחום נתוכין  והיו מעופרת 

(ÂË).˙È‡¯‰: לראות השגיח  אם שאלו  כי  השאלה ראית :Ï‡Ó‰.בה"א  כבר  ‰ÈÓÈÙ˙.(ÊË)אשר '‰ ˙È· ¯ˆÁ Ï‡חצר ר"ל
כהנים : עזרת  והוא  ה ' בית של  ‰'.הפנימית ÏÎÈ‰ Á˙Ù:המזבח ובין האולם  בין  העזרה בחלל  ההיכל  פתח מול  ÌÈ¯˘ÚÎ.ר"ל

איש: וחמשה  כעשרים  עמדו כיÌ˙ÈÂÁ˙˘Ó.ר"ל לבזותו ההיכל משחיתים היו ור "ל  ומהשתחויה  מהשחתה  מורכבת מלה  היא
לשמש: משתחוים והיו והתריזו למולו אחוריהם פרעו

oeiv zcevn
(‡È).Â˙¯Ë˜Ó:בו שמקטירין כמוÚÂ˙¯.המחבת ריבוי ענין

שלום לג)עתרת  סכך Â˙ÈÎ˘Ó.(È·)עשן:ÔÚ.:(ירמיה מל '
במשכיתו נשגבה והחומה  וכן אבנים  ברצפת  רצוף (משלי ור "ל 

יצפוןיח) שמה  כי  נסתר  בחדר  אבנים  רצפת  לעשות  הדרך  כי
בכיה :ÂÎ·Ó˙.(È„)האוצר: ההיסק‰˙ÊÂÓ.מל ' ע "ש שמו כן

לאתונא למזא כמו בו ג)שעושים :(דניאל



bקצח wxt dingp - miaezk

â-÷øô äéîçðaiÎa

á(ñ) :éøîà ïa øekæ äðá Bãé ìòå (ñ) Bçøé éLðà eðá Bãé ìòåâänä äàðqä éða eða íéâcä øòL úàå §©¨¬¨−©§¥´§¥®§©¨´¨½̈©−¤¦§¦«§¥Æ©´©©¨¦½¨−§¥´©§¨¨®¥´¨
(ñ) :åéçéøáe åéìeòðî åéúúìc eãéîòiå eäeø÷ãíãé ìòå (ñ) õBwä ïa äiøeà ïa úBîøî ÷éæçä íãé ìòå ¥½©«©£¦ÆÆ©§Ÿ½̈©§−̈§¦¨«§©¨¨´¤¡¦À§¥³¤¦¨Æ¤©½§©¨¨´

(ñ) :àðòa ïa ÷Bãö ÷éæçä íãé ìòå (ñ) ìàáæéLî ïa äéëøa ïa ílLî ÷éæçääe÷éæçä íãé-ìòå ¤¡¦½§ª¨¬¤¤¤§−̈¤§¥©§¥®§©¨¨´¤«¡¦½¨−¤«©£¨«§©¨−̈¤¡¦´
(ñ) :íäéðãà úãáòa íøeö eàéáä-àì íäéøécàå íéòB÷zäåçñt-ïa òãéBé e÷éæçä äðLéä øòL úàå ©§¦®§©¦«¥¤ÆŸ¥¦´©¨½̈©£Ÿ©−£Ÿ¥¤«§¥Á©̧©©§¨¹̈¤¡¦À«¨¨Æ¤¨¥½©

(ñ) :åéçéøáe åéìòðîe åéúúìc eãéîòiå eäeø÷ änä äéãBña-ïa ílLîeæéðòábä äéèìî ÷éæçä íãé-ìòå §ª−̈¤§«§¨®¥´¨¥½©«©£¦ÆÆ©§Ÿ½̈©§ª−̈§¦¨«§©¨¨̧¤¡¦¹§©§¨´©¦§Ÿ¦À
(ñ) :øäpä øáò úçt àqëì ätönäå ïBòáâ éLðà éúðønä ïBãéåçäéäøç ïa ìàéfò ÷éæçä Bãé ìò §¨Æ©¥´ŸŸ¦½©§¥¬¦§−§©¦§¨®§¦¥¾©©−¥¬¤©¨¨«©¨´¤¡¦Àª¦¥³¤«©§£¨Æ

(ñ) :äáçøä äîBçä ãò íìLeøé eáæòiå íéçwøä ïa äéððç ÷éæçä Bãé ìòå (ñ) íéôøBöè÷éæçä íãé-ìòå «§¦½§©¨´¤¡¦½£©§−̈¤¨©¨¦®©©«©§Æ§´¨©¦ ½©−©¨¬¨§¨¨«§©¨¨³¤¡¦Æ
(ñ) :íìLeøé Cìt éöç øN øeç-ïá äéôøé÷éæçä Bãé ìòå (ñ) Búéa ãâðå óîeøç ïá äéãé ÷éæçä íãé ìòå §¨¨´¤½©¾£¦−¤¬¤§¨¨¦«§©¨¨¯¤¡¦²§¨¨¬¤£©−§¤´¤¥®§©¨´¤¡¦½

:äéðáLç ïa Lehçàé:íéøepzä ìcâî úàå áàBî úçt-ïa áeMçå íøç-ïá äikìî ÷éæçä úéðL äcî ©−¤£©§§¨«¦¨´¥¦À¤¡¦Æ©§¦¨´¤¨¦½§©−¤©©´¨®§¥−¦§©¬©©¦«
(ñ)áé(ñ) :åéúBðáe àeä íìLeøé Cìt éöç øN LçBlä-ïa íelL ÷éæçä Bãé-ìòå§©¨´¤¡¦À©Æ¤©¥½©¾£¦−¤´¤§¨¨®¦−§¨«

i"yx
(·).åãé ìòå ובונה בונה כל של לו בסמוך ידו אצל

הצאן: שער של בבנין אותו åçøé.שבנו éùðà åðá שכך
עד  העיר בחומת כאן בונים היו הללו מנהגם, היו
בונים  היו והאחרים עליהם המוטל בניינה תשלום
עד  זה אחר בזה מנהגם היה וכך הראשון לבנין סמוך

החומה: כל ב')כמוìòå.שנבנית מטה (במדבר ועליו
לא  והמקרא ידו לבנין סמוך פתרונו וכן בסמוך מנשה
ופעמים  ידו על אומר שהוא פעמים בלשונו דקדק

החזיק: ואחריו עליו, אומר øòù(‚)שהוא úàå
.íéâãä:השער שם ÷åäåø.כך äîä הקורות נתנו

השער: על קרה,÷åäåø.ותקרות מן כמו חזק משקל
עליותיו במים המקרה ק "ד )דוגמת של (תהלים  וקו"ף

רי"ש  מפני זה בענין בחיר"ק לינקד נהוגה אינה קרוהו
ברך כמו אחריה י')של עשהו(שם י"ז)חרף (משלי

לגוים והיתה י"ז)וברכתיה בארצות (ראשית וזריתים
כ"ט ) בלע"ז:åéìåòðî.:(יחזקאל  ששוירל"ץ מסגריו

(„).÷éæçä:הבנין היו íéòå÷úä.(‰)לבנות כך
תקוע: שהיה מקומם שם על עשירים íäéøéãà.נקראים

תקוע: íøåö.של åàéáä àì של בעבודתו סייעו לא
העיר: חומת לבנות äðùéä.(Â)הקב"ה øòù úàå כך

øäðä.(Ê)שמה: øáò úçô àñëì כדי בנה אחד  כסא
הנהר: עבר של פחת אותו בו אותה íéôøåö.(Á)לישב

אומנותם: שם על נקראת היתה åáæòéåמשפחה
.íéìùåøé כדי הרחבה החומה עד עפר מלאוה

íéìùåøé.(Ë)להחזיקה: êìô éöç øù חצי על היה שר
ומלכות: דוכסות ל' פלך שבירושלים, ãâðå(È)העם

.åúéá מקום לאותו סמוך ביתו שהיה לבנות חלקו נפל
העיר: חומת úéðù.(È‡)של äãî אשר מדה כאותה

שנית. מדה כמותו, בנה הוא גם מעלה של חבירו בנה
השערים  בבנין מדה ל' לומר נופל אינו החומה בבנין
מצינו  שלא חומה של חלק בבנין אם כי להם שאין לפי

מדה: ל' השערים בבנין הפרשה ìãâîבכל úàå
.íéøåðúä כל כך ששמו מגדל אותו בנה הוא גם

העיר  בחומת בנוים היו שבפרשה הללו המגדלים
åéúåðáå.(È·)סביב: àåä לבנות החזיקו ובנותיו שלום

הבנין:

cec zcevn
(·).Â„È ÏÚÂ:לו וסמוך אלישיב בנין של  מקומו  אצל 
(‚).Â‰Â¯˜:התקרה בוÂÈÏÂÚÓ.נתנו  לסגור עשוי  כלי שם 

השער: הדלתותÂÈÁÈ¯·Â.דלתות מאחורי  מבריח מטה כעין
יפתח : לבל הדלת Ì„È.(„)לרוחב  ÏÚÂבנין למקום סמוך 

הסנאה: הבנין:‰ÈÊÁ˜.בני מלאכת Ì„È.חיזק ÏÚÂ סמוך
הראשונים : בנין שם‰˙˜ÌÈÚÂ.(‰)למקום  והוא תקוע אנשי

העיר:Ì‰È¯È„‡Â.עיר: ˆÌ¯Â.עשירי  Â‡È·‰ ‡Ïלמצוה הזה  הבנין  כי ה' האדון  עבודת שהוא הבנין  עבודת משא בעול למשוך 
ואנשי :‡È˘.(Ê)יחשב : הנהר :ÒÎÏ‡.כמו  עבר  פחת של  הכסא מושב למקום הצורפים :ˆÌÈÙ¯Â.(Á)עד עזיאל Â·ÊÚÈÂ.מן

החומה : לחזק  כן ועשו הרחבה החומה עד  עפר מלאו  ÍÏÙ.(Ë)וחנניה ÈˆÁ ירושלים :˘¯ של  מחוז חצי  על  שר Â‚„(È)היה
.Â˙È·:ביתו שכנגד  החומה לבנות  עוד  הוסיף להנזכרים  סמוך  שבנה מה ˘È˙.(È‡)מלבד ‰„Óהמדה כפי בנו הם גם  ר"ל 

הנזכר: חטוש  Ï„‚Ó.שבנה ˙‡Âהה המדה  התנורים:ומלבד  מגדל  לבנות עוד  הוסיפו  ÂÈ˙Â·Â.(È·)יא  ‡Â‰:החזיקו יחד  המה 

oeiv zcevn
(‰).Ì‰È¯È„‡Â: העשירים ור"ל  וחזק אדיר כמוˆÌ¯Â.מל'

באל "ף: ומושל :ÁÙ˙.(Ê)צוארם שררה ˆÌÈÙ¯Â.(Á)ענין 
וכסף: זהב  ובדרז"ל Â·ÊÚÈÂ.צורפי לחיזוק העפר מילוי ענינו 

ומעזיבה קיו)תקרה ארגובÍÏÙ.(Ë):(ב"מ חבל כי (דברים מחוז 

פלך :ג') בית ת"א

` dpyn ipy wxt dcip zkqn

ÂdúòL dic eøîà änáe?äðBLàø äiàøa,äiðMa ìáà–úòì úòî äànèî.ñðàî äðBLàøä äúàø íàå, ©¨¨§©¨¨¨¨¦§¦¨¦¨£¨©§¦¨§©§¨¥¥§¥§¦¨£¨¨¦¨¥Ÿ¤
dúòL dic äiðMä óà. ©©§¦¨©¨¨¨¨

ÊeøîàL ét ìò óà:dúòL dic,ú÷ãBa úBéäì äëéøö,äcpä ïî õeç,øäè íc ìò úáLBiäå.íécòa úLnLîe, ©©¦¤¨§©¨¨¨¨§¦¨¦§¤¤¦©¦¨§©¤¤©©Ÿ©§©¤¤§¦¦
áLBiî õeçøäè íc ìò ú,íéøBäè äéîcL äìeúáe.ú÷ãBa úBéäì äëéøö íéîòôe:úBLîMä ïéáe úéøçLa, ¦¤¤©©Ÿ©§¨¤¨¤¨§¦©£©¦§¦¨¦§¤¤§©£¦¥©§¨

ì úøáBò àéäL äòLáedúéa úà LnL.úBðäk ïäéìò úBøúé,äîeøza úBìëBà ïäL äòLa.äãeäé éaøøîBà: §¨¨¤¦¤¤§©¥¤¥¨§¥£¥¤Ÿ£§¨¨¤¥§©§¨©¦§¨¥
äîeøza ìBëàlî ïúøáò úòLa óà. ©§¨©£¨¨¨¦¤¡©§¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡÷Bcáì äaønä ãiä ìk,íéLpa–úçaLî,íéLðàáe–õöwz.úLøçä,äèBMäå,àîeqäå,dzòc äôøèpLå, ¨©¨©©§¨¦§©¨¦§ª©©¨£¨¦¦¨¥©¥¤¤§©¨§©¨§¤¦§§¨©§¨

e.exn` dnae:ïúòù ïééã íéùð òáøà.dpey`x di`xa:äúð÷æ úîçî úåðåò ùìù äéìò åøáòù øçàì äð÷æäå ,ä÷éðîäå úøáåòîäå ,äìåúáä äúàøù
.zrl zrn d`nhn dipya la`:äá ïééåöî äéîã úåéäì äúåîã÷ì äøæç éøäù.qpe`n:íã øéâîä øáã äìëàù åà ,ãçô úîçî åà ,äúàøå äöô÷ã ïåâë

f.exn`y t"r`:äúòù äéã úñå äì ùéù äùà.zwcea zeidl dkixv:íéùð øàùë úéáøòå úéøçù íåé ìëá.dcpd on uegäàîè ,ãçà íåé äúàøùî
:äòáù ìë äàîè àéä äéàø àìá éøäù ,äòáù ìë ä÷éãá äëéøö äðéàå äòáù.xdeh mc lr zayeide:àåä øäåè íã ,äàøú åìéôà ,ä÷éãá äì äîìã

.micra zynyneéîð àéòá úåøäèì ä÷éãá àéòáã åâîã ,úåøäèá ä÷åñò àéäùë à÷åãå .ùéîùú øçàìå ùéîùú éðôì ÷åãáì äëéøö ,úñå äì ùéù ô"òà
:ä÷éãá àéòá àì äìòáì ,úåøäèá ä÷åñò äðéàù äùà ìáà .äìòáì ä÷éãá.mixedh dincy dlezaeäéçúù ãò ììä úéáìå ,éàîù úéáì úåìéì òáøà

úéøçù ìáà .äðúùð ùéîùú íåùîã ,äùîùå ìéàåä ,äéîã úéàøî åðúùð åìéôàå ,øåäè äîã éøäù ,íéãòá ùîùì äëéøö äðéà àéäå ,äìéòá ìù äëîä
íéîã äàøî åðúùð àîù ,äðåùàø äìéòá øçà äùîù àìã àëéä ä÷éãá äëéøö ,úéáøòå,äìù íéîã äàøî åðúùð íàå .äðåùàø äìéòá íã äàøîî äìù

:íéìåúá íã äæ ïéàù øáãì íéìâøù ,äàîè.zeynyd oiae zixgy,äìéìá äúàø àìù òãú äøåäè àöîú íàù ,äìéì ìù úåøäè øéùëäì úéøçù
:íåéá ïäá ä÷ñòúðù úåøäè øéùëäì úåùîùä ïéá ïëå .÷ôñî åìà åàöé äàîè úéáøò àöîúùëìå.dzia z` ynyl zxaer `idy dryaeäðéëîù

:äìòá íò ùîùì äîöò.dnexza lek`ln ozxar zrya s` xne` dcedi iaxúåîåøú éøééù ï÷úì ,ïîöò ÷åãáì úåëéøö äîåøúá åìëàù øçàì óà
.äúøáòä øçàì ä÷ãá éøäù ,òøôîì äàîåè ììëá äîåøúä éøééù äéäé àì äàîè àöîúå äèôùîë úéáøò ÷åãáúùë ,äøåäè åéùëò àöîú íàù äéðôáù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå
a`.wecal daxnd cid lk:äúàø àîù ãéîú ú÷ãåáù.miyp`ae:éø÷ åðîî àöé àîù ,åúîàá ãéîú åîöò ÷ãåáù.uvwzùéâøîå íîçúîù

:äìèáì òøæ úáëù àéöåîå ,äîàá ùîùîîùë.`neqe:äéúåøáçì äàøîå äîöòì ú÷ãåá àéä àìà .àéä äéåçãå äðùî äðéà.dzrc dtxhpyeúîçî

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

dúòL dic eøîà änáe?אלו נשים מארבע אחת כל  של – ÇÈÈÀÇÈÈÈÈ
äðBLàø äiàøa או המניקה או  המעוברת או הבתולה שראתה – ÄÀÄÈÄÈ

äiðMaהזקנה, ìáà,שנייה בראייה –úòì úòî äànèî או – ÂÈÇÀÄÈÀÇÀÈÅÅÀÅ
לראות  התחילה כבר שהבתולה לפי הנשים, כשאר לפקידה, מפקידה

לקדמותן . חזרו והזקנה והמניקה והמעוברת עצמה, äúàøמצד íàåÀÄÈÂÈ
äðBLàøä,הראשונה הראייה את –ñðàî קפיצה מחמת כגון – ÈÄÈÅÙÆ

כבד , משא שנשאה מחמת או פחד  מחמת dicאו äiðMä óàÇÇÀÄÈÇÈ
dúòL.ראייתה משעת אלא מטמאה אינה שנייה בראייה אף – ÈÈÈ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

eøîàL ét ìò óà מארבע שהיא או וסת, לה שיש באשה – ÇÇÄÆÈÀ
dúòLהנשים: dic,למפרע מטמאה ואינה –úBéäì äëéøö ÇÈÈÈÈÀÄÈÄÀ
ú÷ãBa,נשים כשאר  יום, בכל עצמה –äcpä ïî õeç שמשראתה – ÆÆÄÇÄÈ

מועילה  הבדיקה שאין  והרי  ימים, שבעה טמאה היא הרי  אחד, יום דם

שבעה; כל היא טמאה ראייה בלא שאף ícלה, ìò úáLBiäåÀÇÆÆÇÇ
øäè ללידת טומאה ימי  שבעה שעברו לאחר  יום ושלושה שלושים – ÙÇ

טומאה  ימי  עשר ארבעה שעברו  לאחר יום וששה ששים או זכר ,
נקבה ד -ה ),ללידת יב, שאפילו (ויקרא  בדיקה, צריכה אינה אלו ובימים

היא. טהורה דם íécòaרואה úLnLîe לה שיש פי  על שאף – ÀÇÆÆÀÄÄ
במטפחת  עצמה לבדוק היא צריכה הנשים, מארבע שהיא או וסת
עוסקת  כשהיא ודווקא א, במשנה ששנינו כמו  ולאחריו , התשמיש לפני 

אבל לבעלה, בדיקה צריכה לטהרות בדיקה שצריכה שמתוך בטהרות,
לבעלה, בדיקה צריכה אינה בטהרות, עוסקת שאינה õeçאשה

øäè íc ìò úáLBiî,לעיל שבארנו כמו –äìeúáe,שנישאה – ÄÆÆÇÇÙÇÀÈ
דם, ראתה לא íéøBäèועדיין  äéîcLבדמי שתולים משום – ÆÈÆÈÀÄ

א). (י , להלן  כמבואר ú÷ãBaבתולים, úBéäì äëéøö íéîòôe– ÇÂÇÄÀÄÈÄÀÆÆ
עצמה  את לבדוק צריכה הריהי  בודקת, להיות שצריכה לעיל ששנינו זו 

יום: בכל פעמים בהן úéøçLaשתי  שעסקה שהטהרות לברר  כדי – ÀÇÂÄ
נטמאו, לא ודאי  úBLîMäבלילה ïéáe שהטהרות לברר  כדי  – ÅÇÀÈ

נטמאו, לא ודאי  ביום בהן  LnLìשעסקה úøáBò àéäL äòLáeÀÈÈÆÄÆÆÀÇÅ
dúéa úà את לבדוק צריכה היא יום שבכל פעמיים על נוסף – ÆÅÈ

שצריכה  שמתוך  בעלה, עם לשמש  עצמה מכינה שהיא בשעה עצמה
שהזכרנו  כמו  לבעלה, אף בדיקה חכמים הצריכוה לטהרות, בדיקה

úBðäkלעיל . ïäéìò úBøúé צריכות שהכוהנות הנשים, שאר  על  – ÀÅÂÅÆÙÂ
äîeøzaלבדוק, úBìëBà ïäL äòLaלאכול באות כשהן  גם – ÀÈÈÆÅÀÇÀÈ

ìBëàlîבתרומה. ïúøáò úòLa óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÈÇÂÈÈÈÄÆÁ
äîeøza,לבדוק צריכות הן התרומה את מלאכול שגמרו  לאחר אף – ÇÀÈ

אפילו  טהורה, עכשיו תימצא שאם התרומה, שיירי  את לתקן  כדי 

שהרי טהורים, התרומה שיירי  יהיו  טמאה, ותימצא כך  אחר  תבדוק
טהורה. ונמצאה אכילתה לאחר עצמה dcedi.בדקה iaxk dkld oi`e

i p y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

íéLpa ,÷Bcáì äaønä ãiä ìk שמא לבדוק המרבה אשה כל – ÈÇÈÇÇÀÈÄÀÇÈÄ
דם, לה,úçaLîראתה משובחת מידה –íéLðàáe שהוא כל – ÀËÇÇÈÂÈÄ

קרי , ממנו  יצא אם לבדוק כדי  באמה ראויה õöwzאוחז כלומר  – ÄÈÅ
בגמרא  לבטלה. זרע שכבת ומוציא חימום לידי שבא לפי להיקצץ, היא

היד  "כל  המשנה נקטה שלא הנשים,daxndמבואר, משום אלא "
כן . לעשות לו אסור אחת פעם אפילו באנשים שאינה úLøçäאבל  – ÇÅÆÆ

מדברת, ואינה dzòcשומעת äôøèpLå ,àîeqäå ,äèBMäå– ÀÇÈÀÇÈÀÆÄÀÀÈÇÀÈ
חולי , úBç÷tמחמת ïäì Lé íà,בהן המטפלות –úBðé÷úî ÄÅÈÆÄÀÇÀÄ

ïúBà,אותן ומטבילות בודקות –äîeøúa úBìëBà ïäåלאחר – ÈÀÅÀÄÀÈ
שמשן . dzrc.שהעריב dtxhpy dy`ae dheyae zyxga dkld okeאבל

izdw - zex`ean zeipyn



קצט b wxt dingp - miaezk

â-÷øô äéîçðaiÎa

á(ñ) :éøîà ïa øekæ äðá Bãé ìòå (ñ) Bçøé éLðà eðá Bãé ìòåâänä äàðqä éða eða íéâcä øòL úàå §©¨¬¨−©§¥´§¥®§©¨´¨½̈©−¤¦§¦«§¥Æ©´©©¨¦½¨−§¥´©§¨¨®¥´¨
(ñ) :åéçéøáe åéìeòðî åéúúìc eãéîòiå eäeø÷ãíãé ìòå (ñ) õBwä ïa äiøeà ïa úBîøî ÷éæçä íãé ìòå ¥½©«©£¦ÆÆ©§Ÿ½̈©§−̈§¦¨«§©¨¨´¤¡¦À§¥³¤¦¨Æ¤©½§©¨¨´

(ñ) :àðòa ïa ÷Bãö ÷éæçä íãé ìòå (ñ) ìàáæéLî ïa äéëøa ïa ílLî ÷éæçääe÷éæçä íãé-ìòå ¤¡¦½§ª¨¬¤¤¤§−̈¤§¥©§¥®§©¨¨´¤«¡¦½¨−¤«©£¨«§©¨−̈¤¡¦´
(ñ) :íäéðãà úãáòa íøeö eàéáä-àì íäéøécàå íéòB÷zäåçñt-ïa òãéBé e÷éæçä äðLéä øòL úàå ©§¦®§©¦«¥¤ÆŸ¥¦´©¨½̈©£Ÿ©−£Ÿ¥¤«§¥Á©̧©©§¨¹̈¤¡¦À«¨¨Æ¤¨¥½©

(ñ) :åéçéøáe åéìòðîe åéúúìc eãéîòiå eäeø÷ änä äéãBña-ïa ílLîeæéðòábä äéèìî ÷éæçä íãé-ìòå §ª−̈¤§«§¨®¥´¨¥½©«©£¦ÆÆ©§Ÿ½̈©§ª−̈§¦¨«§©¨¨̧¤¡¦¹§©§¨´©¦§Ÿ¦À
(ñ) :øäpä øáò úçt àqëì ätönäå ïBòáâ éLðà éúðønä ïBãéåçäéäøç ïa ìàéfò ÷éæçä Bãé ìò §¨Æ©¥´ŸŸ¦½©§¥¬¦§−§©¦§¨®§¦¥¾©©−¥¬¤©¨¨«©¨´¤¡¦Àª¦¥³¤«©§£¨Æ

(ñ) :äáçøä äîBçä ãò íìLeøé eáæòiå íéçwøä ïa äéððç ÷éæçä Bãé ìòå (ñ) íéôøBöè÷éæçä íãé-ìòå «§¦½§©¨´¤¡¦½£©§−̈¤¨©¨¦®©©«©§Æ§´¨©¦ ½©−©¨¬¨§¨¨«§©¨¨³¤¡¦Æ
(ñ) :íìLeøé Cìt éöç øN øeç-ïá äéôøé÷éæçä Bãé ìòå (ñ) Búéa ãâðå óîeøç ïá äéãé ÷éæçä íãé ìòå §¨¨´¤½©¾£¦−¤¬¤§¨¨¦«§©¨¨¯¤¡¦²§¨¨¬¤£©−§¤´¤¥®§©¨´¤¡¦½

:äéðáLç ïa Lehçàé:íéøepzä ìcâî úàå áàBî úçt-ïa áeMçå íøç-ïá äikìî ÷éæçä úéðL äcî ©−¤£©§§¨«¦¨´¥¦À¤¡¦Æ©§¦¨´¤¨¦½§©−¤©©´¨®§¥−¦§©¬©©¦«
(ñ)áé(ñ) :åéúBðáe àeä íìLeøé Cìt éöç øN LçBlä-ïa íelL ÷éæçä Bãé-ìòå§©¨´¤¡¦À©Æ¤©¥½©¾£¦−¤´¤§¨¨®¦−§¨«

i"yx
(·).åãé ìòå ובונה בונה כל של לו בסמוך ידו אצל

הצאן: שער של בבנין אותו åçøé.שבנו éùðà åðá שכך
עד  העיר בחומת כאן בונים היו הללו מנהגם, היו
בונים  היו והאחרים עליהם המוטל בניינה תשלום
עד  זה אחר בזה מנהגם היה וכך הראשון לבנין סמוך

החומה: כל ב')כמוìòå.שנבנית מטה (במדבר ועליו
לא  והמקרא ידו לבנין סמוך פתרונו וכן בסמוך מנשה
ופעמים  ידו על אומר שהוא פעמים בלשונו דקדק

החזיק: ואחריו עליו, אומר øòù(‚)שהוא úàå
.íéâãä:השער שם ÷åäåø.כך äîä הקורות נתנו

השער: על קרה,÷åäåø.ותקרות מן כמו חזק משקל
עליותיו במים המקרה ק "ד )דוגמת של (תהלים  וקו"ף

רי"ש  מפני זה בענין בחיר"ק לינקד נהוגה אינה קרוהו
ברך כמו אחריה י')של עשהו(שם י"ז)חרף (משלי

לגוים והיתה י"ז)וברכתיה בארצות (ראשית וזריתים
כ"ט ) בלע"ז:åéìåòðî.:(יחזקאל  ששוירל"ץ מסגריו

(„).÷éæçä:הבנין היו íéòå÷úä.(‰)לבנות כך
תקוע: שהיה מקומם שם על עשירים íäéøéãà.נקראים

תקוע: íøåö.של åàéáä àì של בעבודתו סייעו לא
העיר: חומת לבנות äðùéä.(Â)הקב"ה øòù úàå כך

øäðä.(Ê)שמה: øáò úçô àñëì כדי בנה אחד  כסא
הנהר: עבר של פחת אותו בו אותה íéôøåö.(Á)לישב

אומנותם: שם על נקראת היתה åáæòéåמשפחה
.íéìùåøé כדי הרחבה החומה עד עפר מלאוה

íéìùåøé.(Ë)להחזיקה: êìô éöç øù חצי על היה שר
ומלכות: דוכסות ל' פלך שבירושלים, ãâðå(È)העם

.åúéá מקום לאותו סמוך ביתו שהיה לבנות חלקו נפל
העיר: חומת úéðù.(È‡)של äãî אשר מדה כאותה

שנית. מדה כמותו, בנה הוא גם מעלה של חבירו בנה
השערים  בבנין מדה ל' לומר נופל אינו החומה בבנין
מצינו  שלא חומה של חלק בבנין אם כי להם שאין לפי

מדה: ל' השערים בבנין הפרשה ìãâîבכל úàå
.íéøåðúä כל כך ששמו מגדל אותו בנה הוא גם

העיר  בחומת בנוים היו שבפרשה הללו המגדלים
åéúåðáå.(È·)סביב: àåä לבנות החזיקו ובנותיו שלום

הבנין:

cec zcevn
(·).Â„È ÏÚÂ:לו וסמוך אלישיב בנין של  מקומו  אצל 
(‚).Â‰Â¯˜:התקרה בוÂÈÏÂÚÓ.נתנו  לסגור עשוי  כלי שם 

השער: הדלתותÂÈÁÈ¯·Â.דלתות מאחורי  מבריח מטה כעין
יפתח : לבל הדלת Ì„È.(„)לרוחב  ÏÚÂבנין למקום סמוך 

הסנאה: הבנין:‰ÈÊÁ˜.בני מלאכת Ì„È.חיזק ÏÚÂ סמוך
הראשונים : בנין שם‰˙˜ÌÈÚÂ.(‰)למקום  והוא תקוע אנשי

העיר:Ì‰È¯È„‡Â.עיר: ˆÌ¯Â.עשירי  Â‡È·‰ ‡Ïלמצוה הזה  הבנין  כי ה' האדון  עבודת שהוא הבנין  עבודת משא בעול למשוך 
ואנשי :‡È˘.(Ê)יחשב : הנהר :ÒÎÏ‡.כמו  עבר  פחת של  הכסא מושב למקום הצורפים :ˆÌÈÙ¯Â.(Á)עד עזיאל Â·ÊÚÈÂ.מן

החומה : לחזק  כן ועשו הרחבה החומה עד  עפר מלאו  ÍÏÙ.(Ë)וחנניה ÈˆÁ ירושלים :˘¯ של  מחוז חצי  על  שר Â‚„(È)היה
.Â˙È·:ביתו שכנגד  החומה לבנות  עוד  הוסיף להנזכרים  סמוך  שבנה מה ˘È˙.(È‡)מלבד ‰„Óהמדה כפי בנו הם גם  ר"ל 

הנזכר: חטוש  Ï„‚Ó.שבנה ˙‡Âהה המדה  התנורים:ומלבד  מגדל  לבנות עוד  הוסיפו  ÂÈ˙Â·Â.(È·)יא  ‡Â‰:החזיקו יחד  המה 

oeiv zcevn
(‰).Ì‰È¯È„‡Â: העשירים ור"ל  וחזק אדיר כמוˆÌ¯Â.מל'

באל "ף: ומושל :ÁÙ˙.(Ê)צוארם שררה ˆÌÈÙ¯Â.(Á)ענין 
וכסף: זהב  ובדרז"ל Â·ÊÚÈÂ.צורפי לחיזוק העפר מילוי ענינו 

ומעזיבה קיו)תקרה ארגובÍÏÙ.(Ë):(ב"מ חבל כי (דברים מחוז 

פלך :ג') בית ת"א

` dpyn ipy wxt dcip zkqn

ÂdúòL dic eøîà änáe?äðBLàø äiàøa,äiðMa ìáà–úòì úòî äànèî.ñðàî äðBLàøä äúàø íàå, ©¨¨§©¨¨¨¨¦§¦¨¦¨£¨©§¦¨§©§¨¥¥§¥§¦¨£¨¨¦¨¥Ÿ¤
dúòL dic äiðMä óà. ©©§¦¨©¨¨¨¨

ÊeøîàL ét ìò óà:dúòL dic,ú÷ãBa úBéäì äëéøö,äcpä ïî õeç,øäè íc ìò úáLBiäå.íécòa úLnLîe, ©©¦¤¨§©¨¨¨¨§¦¨¦§¤¤¦©¦¨§©¤¤©©Ÿ©§©¤¤§¦¦
áLBiî õeçøäè íc ìò ú,íéøBäè äéîcL äìeúáe.ú÷ãBa úBéäì äëéøö íéîòôe:úBLîMä ïéáe úéøçLa, ¦¤¤©©Ÿ©§¨¤¨¤¨§¦©£©¦§¦¨¦§¤¤§©£¦¥©§¨

ì úøáBò àéäL äòLáedúéa úà LnL.úBðäk ïäéìò úBøúé,äîeøza úBìëBà ïäL äòLa.äãeäé éaøøîBà: §¨¨¤¦¤¤§©¥¤¥¨§¥£¥¤Ÿ£§¨¨¤¥§©§¨©¦§¨¥
äîeøza ìBëàlî ïúøáò úòLa óà. ©§¨©£¨¨¨¦¤¡©§¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡÷Bcáì äaønä ãiä ìk,íéLpa–úçaLî,íéLðàáe–õöwz.úLøçä,äèBMäå,àîeqäå,dzòc äôøèpLå, ¨©¨©©§¨¦§©¨¦§ª©©¨£¨¦¦¨¥©¥¤¤§©¨§©¨§¤¦§§¨©§¨

e.exn` dnae:ïúòù ïééã íéùð òáøà.dpey`x di`xa:äúð÷æ úîçî úåðåò ùìù äéìò åøáòù øçàì äð÷æäå ,ä÷éðîäå úøáåòîäå ,äìåúáä äúàøù
.zrl zrn d`nhn dipya la`:äá ïééåöî äéîã úåéäì äúåîã÷ì äøæç éøäù.qpe`n:íã øéâîä øáã äìëàù åà ,ãçô úîçî åà ,äúàøå äöô÷ã ïåâë

f.exn`y t"r`:äúòù äéã úñå äì ùéù äùà.zwcea zeidl dkixv:íéùð øàùë úéáøòå úéøçù íåé ìëá.dcpd on uegäàîè ,ãçà íåé äúàøùî
:äòáù ìë äàîè àéä äéàø àìá éøäù ,äòáù ìë ä÷éãá äëéøö äðéàå äòáù.xdeh mc lr zayeide:àåä øäåè íã ,äàøú åìéôà ,ä÷éãá äì äîìã

.micra zynyneéîð àéòá úåøäèì ä÷éãá àéòáã åâîã ,úåøäèá ä÷åñò àéäùë à÷åãå .ùéîùú øçàìå ùéîùú éðôì ÷åãáì äëéøö ,úñå äì ùéù ô"òà
:ä÷éãá àéòá àì äìòáì ,úåøäèá ä÷åñò äðéàù äùà ìáà .äìòáì ä÷éãá.mixedh dincy dlezaeäéçúù ãò ììä úéáìå ,éàîù úéáì úåìéì òáøà

úéøçù ìáà .äðúùð ùéîùú íåùîã ,äùîùå ìéàåä ,äéîã úéàøî åðúùð åìéôàå ,øåäè äîã éøäù ,íéãòá ùîùì äëéøö äðéà àéäå ,äìéòá ìù äëîä
íéîã äàøî åðúùð àîù ,äðåùàø äìéòá øçà äùîù àìã àëéä ä÷éãá äëéøö ,úéáøòå,äìù íéîã äàøî åðúùð íàå .äðåùàø äìéòá íã äàøîî äìù

:íéìåúá íã äæ ïéàù øáãì íéìâøù ,äàîè.zeynyd oiae zixgy,äìéìá äúàø àìù òãú äøåäè àöîú íàù ,äìéì ìù úåøäè øéùëäì úéøçù
:íåéá ïäá ä÷ñòúðù úåøäè øéùëäì úåùîùä ïéá ïëå .÷ôñî åìà åàöé äàîè úéáøò àöîúùëìå.dzia z` ynyl zxaer `idy dryaeäðéëîù

:äìòá íò ùîùì äîöò.dnexza lek`ln ozxar zrya s` xne` dcedi iaxúåîåøú éøééù ï÷úì ,ïîöò ÷åãáì úåëéøö äîåøúá åìëàù øçàì óà
.äúøáòä øçàì ä÷ãá éøäù ,òøôîì äàîåè ììëá äîåøúä éøééù äéäé àì äàîè àöîúå äèôùîë úéáøò ÷åãáúùë ,äøåäè åéùëò àöîú íàù äéðôáù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå
a`.wecal daxnd cid lk:äúàø àîù ãéîú ú÷ãåáù.miyp`ae:éø÷ åðîî àöé àîù ,åúîàá ãéîú åîöò ÷ãåáù.uvwzùéâøîå íîçúîù

:äìèáì òøæ úáëù àéöåîå ,äîàá ùîùîîùë.`neqe:äéúåøáçì äàøîå äîöòì ú÷ãåá àéä àìà .àéä äéåçãå äðùî äðéà.dzrc dtxhpyeúîçî

`xephxa yexit
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dúòL dic eøîà änáe?אלו נשים מארבע אחת כל  של – ÇÈÈÀÇÈÈÈÈ
äðBLàø äiàøa או המניקה או  המעוברת או הבתולה שראתה – ÄÀÄÈÄÈ

äiðMaהזקנה, ìáà,שנייה בראייה –úòì úòî äànèî או – ÂÈÇÀÄÈÀÇÀÈÅÅÀÅ
לראות  התחילה כבר שהבתולה לפי הנשים, כשאר לפקידה, מפקידה

לקדמותן . חזרו והזקנה והמניקה והמעוברת עצמה, äúàøמצד íàåÀÄÈÂÈ
äðBLàøä,הראשונה הראייה את –ñðàî קפיצה מחמת כגון – ÈÄÈÅÙÆ

כבד , משא שנשאה מחמת או פחד  מחמת dicאו äiðMä óàÇÇÀÄÈÇÈ
dúòL.ראייתה משעת אלא מטמאה אינה שנייה בראייה אף – ÈÈÈ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

eøîàL ét ìò óà מארבע שהיא או וסת, לה שיש באשה – ÇÇÄÆÈÀ
dúòLהנשים: dic,למפרע מטמאה ואינה –úBéäì äëéøö ÇÈÈÈÈÀÄÈÄÀ
ú÷ãBa,נשים כשאר  יום, בכל עצמה –äcpä ïî õeç שמשראתה – ÆÆÄÇÄÈ

מועילה  הבדיקה שאין  והרי  ימים, שבעה טמאה היא הרי  אחד, יום דם

שבעה; כל היא טמאה ראייה בלא שאף ícלה, ìò úáLBiäåÀÇÆÆÇÇ
øäè ללידת טומאה ימי  שבעה שעברו לאחר  יום ושלושה שלושים – ÙÇ

טומאה  ימי  עשר ארבעה שעברו  לאחר יום וששה ששים או זכר ,
נקבה ד -ה ),ללידת יב, שאפילו (ויקרא  בדיקה, צריכה אינה אלו ובימים

היא. טהורה דם íécòaרואה úLnLîe לה שיש פי  על שאף – ÀÇÆÆÀÄÄ
במטפחת  עצמה לבדוק היא צריכה הנשים, מארבע שהיא או וסת
עוסקת  כשהיא ודווקא א, במשנה ששנינו כמו  ולאחריו , התשמיש לפני 

אבל לבעלה, בדיקה צריכה לטהרות בדיקה שצריכה שמתוך בטהרות,
לבעלה, בדיקה צריכה אינה בטהרות, עוסקת שאינה õeçאשה

øäè íc ìò úáLBiî,לעיל שבארנו כמו –äìeúáe,שנישאה – ÄÆÆÇÇÙÇÀÈ
דם, ראתה לא íéøBäèועדיין  äéîcLבדמי שתולים משום – ÆÈÆÈÀÄ

א). (י , להלן  כמבואר ú÷ãBaבתולים, úBéäì äëéøö íéîòôe– ÇÂÇÄÀÄÈÄÀÆÆ
עצמה  את לבדוק צריכה הריהי  בודקת, להיות שצריכה לעיל ששנינו זו 

יום: בכל פעמים בהן úéøçLaשתי  שעסקה שהטהרות לברר  כדי – ÀÇÂÄ
נטמאו, לא ודאי  úBLîMäבלילה ïéáe שהטהרות לברר  כדי  – ÅÇÀÈ

נטמאו, לא ודאי  ביום בהן  LnLìשעסקה úøáBò àéäL äòLáeÀÈÈÆÄÆÆÀÇÅ
dúéa úà את לבדוק צריכה היא יום שבכל פעמיים על נוסף – ÆÅÈ

שצריכה  שמתוך  בעלה, עם לשמש  עצמה מכינה שהיא בשעה עצמה
שהזכרנו  כמו  לבעלה, אף בדיקה חכמים הצריכוה לטהרות, בדיקה

úBðäkלעיל . ïäéìò úBøúé צריכות שהכוהנות הנשים, שאר  על  – ÀÅÂÅÆÙÂ
äîeøzaלבדוק, úBìëBà ïäL äòLaלאכול באות כשהן  גם – ÀÈÈÆÅÀÇÀÈ

ìBëàlîבתרומה. ïúøáò úòLa óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÈÇÂÈÈÈÄÆÁ
äîeøza,לבדוק צריכות הן התרומה את מלאכול שגמרו  לאחר אף – ÇÀÈ

אפילו  טהורה, עכשיו תימצא שאם התרומה, שיירי  את לתקן  כדי 

שהרי טהורים, התרומה שיירי  יהיו  טמאה, ותימצא כך  אחר  תבדוק
טהורה. ונמצאה אכילתה לאחר עצמה dcedi.בדקה iaxk dkld oi`e

i p y m e i
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íéLpa ,÷Bcáì äaønä ãiä ìk שמא לבדוק המרבה אשה כל – ÈÇÈÇÇÀÈÄÀÇÈÄ
דם, לה,úçaLîראתה משובחת מידה –íéLðàáe שהוא כל – ÀËÇÇÈÂÈÄ

קרי , ממנו  יצא אם לבדוק כדי  באמה ראויה õöwzאוחז כלומר  – ÄÈÅ
בגמרא  לבטלה. זרע שכבת ומוציא חימום לידי שבא לפי להיקצץ, היא

היד  "כל  המשנה נקטה שלא הנשים,daxndמבואר, משום אלא "
כן . לעשות לו אסור אחת פעם אפילו באנשים שאינה úLøçäאבל  – ÇÅÆÆ

מדברת, ואינה dzòcשומעת äôøèpLå ,àîeqäå ,äèBMäå– ÀÇÈÀÇÈÀÆÄÀÀÈÇÀÈ
חולי , úBç÷tמחמת ïäì Lé íà,בהן המטפלות –úBðé÷úî ÄÅÈÆÄÀÇÀÄ

ïúBà,אותן ומטבילות בודקות –äîeøúa úBìëBà ïäåלאחר – ÈÀÅÀÄÀÈ
שמשן . dzrc.שהעריב dtxhpy dy`ae dheyae zyxga dkld okeאבל

izdw - zex`ean zeipyn
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úBç÷t ïäì Lé íà–ïúBà úBðé÷úî,äîeøúa úBìëBà ïäå.ìàøNé úBða Cøc,íécò éðLa úBLnLî:Bì ãçà, ¦¥¨¤¦§©§¦¨§¥§¦§¨¤¤§¦§¨¥§©§¦§¥¦¦¤¨
dì ãçàå.éLéìL ïäì úBðé÷úî úBòeðvä,úéaä úà ïwúì. §¤¨¨©§©§¦¨¤§¦¦§©¥¤©©¦

·BlL ìò àöîð–ïéàîè,ïaø÷ ïéáiçå.íBéúBà dlL ìò àöîð–ïéàîè,ïaø÷ ïéáiçå.øçàì dlL ìò àöîð ¦§¨©¤§¥¦§©¨¦¨§¨¦§¨©¤¨§§¥¦§©¨¦¨§¨¦§¨©¤¨§©©
ïîæ–÷ôqî íéàîè,ïaøwä ïî ïéøeèôe. §©§¥¦¦¨¥§¦¦©¨§¨
‚ïîæ øçà eäæéà?äéðt çéãúå ähnä ïî ãøzL éãk.Ck øçàå–úòì úòî äànèî,ànèî dðéàådìòBa úà ä. ¥¤©©§©§¥¤¥¥¦©¦¨§¨¦©¨¤¨§©©¨§©§¨¥¥§¥§¥¨§©§¨¤£¨

àáé÷ò éaøøîBà:dìòBa úà äànèî óà.íéãBîeàáé÷ò éaøì íéîëçíúk äàBøa,dìòBa úà äànènL. ©¦£¦¨¥©§©§¨¤£¨¦£¨¦§©¦£¦¨§¨¤¤¤§©§¨¤£¨
„ïäéìòáì äøäè ú÷æça íéLpä ìk.ïéàaäCøcä ïî,äøäè ú÷æça ïäì ïäéLð.éànL úéaíéøîBà:äëéøö ¨©¨¦§¤§©©£¨§©£¥¤©¨¦¦©¤¤§¥¤¨¤§¤§©©£¨¥©©§¦§¦¨

:éìåç.oze` zepiwzn,ïðéñøâ éëä :ïúåà úåìéáèîå ïúåà úå÷ãåá.ziad z` owzl iyily odl zepwzn zerepvdïéëäìå ùéîùú éðôì ÷åãáì øîåìë
åäå .äìòáì äîöòéðôì åá ú÷ãåáù ãò úåòåðöã íåùî ,úåòåðö è÷ðã àäå ,äúéá úà ùîùì úøáåò àéäù äòùáå àî÷ ÷øôá ïðúãë íéùðä ìëì ïéãä à¥

ðåèîù éôì ,øçà ùéîùú éðôì åá ú÷ãåá ïéà äæ ùéîùú:ìãøçë äôè åá úéàøð ïéà áåùå ,äðåùàø ä÷éãáá åðåáéì úéàøî ääëå ó
a.ely lr mc `vnp:ùéîùú úòùá íã äéäù òåãéá ,çåðé÷ íãå÷ äìéòá øçàì êåøà ïîæ ääù åìéôà.oi`nh:äãð ìòåá ïéãë ,äòáù úàîåè íäéðù

.meize`:äðùîá äîåã åì ïéàå .óëéú.wtqn mi`nh:óåøùì àì ìáà úåìúì àéä ÷ôñ úàîåè åäéîå ,íéîé äòáù íéàîè íäéðù.oaxwd on mixehte
:éåìú íùàá íéáééç ìáà ,òåá÷ úàèçî

b.dipt z` gicze:äèîìù çåðé÷.k"g`e:äæ øåòéùî øúåé äúäù íà øîåìë.zrl zrn d`nhnïðéøîàã úòì úòî ïéãë .ïäá ä÷ñòúðù úåøäè
:àî÷ ÷øôá.dlrea z` d`nhn dpi`e:äãðá òâåð ìë ïéãë áøò úàîåè àìà ,äòáù úàîåè.dlrea z` d`nhn s` xne` `aiwr 'xàáé÷ò 'ø øáñã

:àáé÷ò éáøë äëìä ïéàå .÷ôñî äòáù úàîåè äìòåá úà äàîèî úòì úòî ìë.mzk d`exa `aiwr 'xl minkg miceneúòì úòî úàîåèáã â"òàå
úà äàîèî ,ïðáøã íéîúë úàîåèã â"òàã ,íúë äàåøá íä íéãåî ,ïðáøãî àìà äðéà úòì úòî úàîåèù éôì äìòåá úà äàîèî äðéàù íéîëç åøîà

:äòáù úàîåè äìòåá
c.odilral dxdh zwfga miypd lk:äøåäè ú÷æçá äçéðäùë ,éìéî éðäå .äøåäè àéä íà äì ìåàùì êéøö ïéàåzwfga odl odiyp jxcd on oi`ad

`xephxa yexit

לחברותיה. ומראה עצמה בודקת היא אלא כן, ההלכה אין  בסומאת
úBLnLî ,ìàøNé úBða Cøc,בעליהן עם –íécò éðLa– ÆÆÀÄÀÈÅÀÇÀÄÀÅÄÄ

בדיקה, של  מטפחות Bìבשתי ãçà עצמו את שיקנח לבעלה, – ÆÈ
העד, על דם נמצא אם ויבדוק התשמיש dìלאחר ãçàå לבדוק – ÀÆÈÈ

עצמה. éLéìLאת ïäì úBðé÷úî úBòeðvä, שלישי עד  –ïwúì ÇÀÇÀÄÈÆÀÄÄÀÇÅ
úéaä úà עצמה ולהכין  הערווה, בית את התשמיש  לפני לבדוק – ÆÇÇÄ

לפני עצמן שבודקות הנשים, לכל הדין  שהוא מבואר, בגמרא לבעלה.
הקודמת: במשנה ששנינו כמו  ynylהתשמיש , zxaer `idy dryae"

,"dziaלפני עצמן  את בו שבודקות שהעד נוהגות שהצנועות אלא
נקי, שאינו  משום אחר , תשמיש  לפני בו בודקות אינן  זה תשמיש 

לבדוק  צריכה בטהרות העוסקת שדווקא הזכרנו, וכבר צניעותן . וזוהי
אינה  בטהרות עוסקת שאינה כל  אבל  תשמיש , ולאחר  תשמיש לפני 

כלל  לבעלה בדיקה ברטנורא ).צריכה מפרש(רש "י; הרמב"ם אבל
מתיישב  שיטתו ולפי בטהרות, עוסקות שאינן  בנשים אפילו משנתנו 
לבדוק  צריכות אינן בטהרות עוסקות שאינן  נשים שכן  הצנועות, ענין

אף  עצמן  בודקות היו  הצנועות ואילו התשמיש , לאחר  אלא עצמן
צריכה  אשה שכל הקודם, הפרק בסוף ששנינו  ומה התשמיש. לפני 

בטהרות. העוסקת באשה היינו התשמיש, לפני  עצמה לבדוק

ב ה נ ש מ ר ו א ב

àöîð,דם –BlL ìò רב זמן  לקנח שהה אפילו שלו , עד  על  – ÄÀÈÇÆ
התשמיש, ובועלה ïéàîèלאחר  נידה כדין שבעה, טומאת שניהם – ÀÅÄ
כד), טו, ÷ïaø(ויקרא  ïéáiçå.בשוגג נידה בועל כדין חטאת, – ÀÇÈÄÈÀÈ

א )בגמרא יח , סמוך(שבועות  עליה שבא בכגון כאן שמדובר מבואר ,

שיגמור היה שסבור אלא דם, תראה שמא לחשוש לו שהיה לווסתה,
אם  אבל קרבן. חייבים ולפיכך שגגה, כאן  והרי  הווסת, קודם בעילתו

הקרבן . מן פטורים ושניהם אונס, זה הרי וסתה, בשעת שלא עליה בא
àöîð,דם –dlL ìò,שלה עד  על  –íBéúBà,הוא יווני  לשון – ÄÀÈÇÆÈÀ

התשמיש, לאחר  מיד  כלומר  מיד, טומאת ïéàîèופירושו : שניהם – ÀÅÄ
÷ïaøשבעה, ïéáiçå. לעיל שבארנו כמו  חטאת, –dlL ìò àöîð ÀÇÈÄÈÀÈÄÀÈÇÆÈ

ïîæ øçàì,הבאה במשנה כמבואר זמן, לאחר אלא קינחה שלא – ÀÇÇÀÇ
÷ôqî íéàîè לא ספק תשמיש  בשעת הדם את ראתה ספק שכן – ÀÅÄÄÈÅ

שורפים  ואין תולים בתרומה, נגעו  ואם התשמיש , לאחר אלא ראתה
טומאה ),אותה ספק כאן יש דידה לגבי שאף  איגר עקיבא רבי תוספות  (עיין

ïaøwä ïî ïéøeèôe באשם חייבים אבל  חטאת, מקרבן  היינו – ÀÄÄÇÈÀÈ
וברטנורא ).תלוי (רמב "ם

i y i l y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïîæ øçà eäæéàשלה על "נמצא לעיל : ששנינו –mi`nh ,onf xg`l ÅÆÇÇÀÇ
äéðtמספק"? çéãúå ähnä ïî ãøzL éãk בגמרא מטה. של  – ÀÅÆÅÅÄÇÄÈÀÈÄÇÈÆÈ

ש בכגון  במשנתנו  שמדובר לקנח מבארים, רצתה ולא בידה, העד 

את  ותדיח המיטה מן  שתרד כדי הוא השיעור זה שבכגון במיטה,
ותטלהו  ידה שתושיט כדי  הוא השיעור  בידה, אינו  העד אם אבל  פניה,

בו. ותקנח לכסת מתחת או לכר  Ckמתחת øçàåעל דם שנמצא – ÀÇÇÈ
זה, משיעור  יותר לקנח ששהתה לאחר  טהרות äànèîשלה – ÀÇÀÈ

úòìלמפרע, úòî,הנשים ככל –dìòBa úà äànèî dðéàå ÅÅÀÅÀÅÈÀÇÀÈÆÂÈ
טומאת  שאין בנידה, נוגע כל  כדין  ערב טומאת אלא שבעה, טומאת –

בלבד. טהרות אלא בועלה את מטמאה לעת øîBà:מעת àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ
dìòBa úà äànèî óà שלדעת נידה, בועל  כדין שבעה, טומאת – ÇÀÇÀÈÆÂÈ

שמטמאה  מאחר בועלה, את אף מטמאה לעת מעת טומאת עקיבא רבי
ומושב. aiwr`.משכב iaxk dkld oi`eàáé÷ò éaøì íéîëç íéãBîeÄÂÈÄÀÇÄÂÄÈ
íúk äàBøa,חלוקה על אדום –dìòBa úà äànènL מכאן – ÀÈÆÆÆÀÇÀÈÆÂÈ

מטמאה  שאינה חכמים אמרו  לעת מעת שבטומאת פי  על  שאף ולהבא,

גם  והרי  מדרבנן, אלא אינה לעת מעת שטומאת לפי בועלה, את
כתם  ברואה חכמים מודים מקום מכל היא, מדרבנן כתמים טומאת
לפי הכתם, לאחר עליה בא אם שבעה, טומאת בועלה את שמטמאה

אחר. בדם נתעסקה ולא הואיל הוא נידה שדם שמסתבר 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïäéìòáì äøäè ú÷æça íéLpä ìkלשאול צריך  הבעל  ואין  – ÈÇÈÄÀÆÀÇÇÂÈÀÇÂÅÆ
בחזקת  כשהניחה אמורים? דברים במה טהורה. היא אם אשתו  את

אם  אותה שישאל  עד לו  מותרת אינה נידה, הניחה אם אבל  טהורה,
טהורה. Cøcäהיא ïî ïéàaä,לביתם הדרך מן החוזרים הבעלים – ÇÈÄÄÇÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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LéîLúå LéîLz ìk ìò íécò éðL,øpä øBàì LnLz Bà.ìlä úéaíéøîBà:äìélä ìk íécò éðLa dic. §¥¦¦©¨©§¦§©§¦§©¥§©¥¥¦¥§¦©¨¦§¥¦¦¨©©§¨
‰eìLî ìLîíéîëçäMàa:øãçä,øBãæBøtäå,äiìòäå.øãçä íc–àîè.øBãæBøta àöîð–àîè B÷ôñ, ¨¨¨§£¨¦¨¦¨©¤¤§©§§§¨£¦¨©©¤¤¨¥¦§¨©§§§¥¨¥

øB÷nä ïî Bú÷æçL éôì. §¦¤¤§¨¦©¨
ÂäMàa íéàîè íéîc äMîç:íãàä,øBçMäå,ïø÷ëeíkøk,äîãà éîéîëe,âeænëå.éànL úéaíéøîBà:óà £¦¨¨¦§¥¦¨¦¨¨¨Ÿ§©¨§¤¤©§Ÿ§¥¥£¨¨§©¨¥©©§¦©

.dxdhéðù :ïì òîùî÷ ,àì ,äùôðà àéîø àìã ,àúîá äéúéìã àëéä ìáà ,ä÷ãáå äùôðà àéîøã ,àúîá äéúéàã àëéä éìéî éðä àðéîà êúòã à÷ìñã
:íäá ïééòú øçîìå ,åéøçàì ãçàå åéðôì ãçà .ùéîùú ìë ìò íéãò.xpd xe`l ynyz e`:åá äçð÷ù ãò ùéîùú øçàì ÷åãáúålk micr ipya dic

.dlildàì ììä úéáì ïéá éàîù úéáì ïéá ,éðéáå éðéá íã äúàø éà äòãé àìå àùîùîã â"òàå .ïåøçà ùéîùú øçàì ãçàå ,ïåùàø ùéîùú éðôì ãçà
:úåøäè øîåçì àìà åëøöåä àìã ,ïì úôëà

d.xecfextde dilrde xcgdïéá ùé á÷ðå ,ïäéúù ìò äéåðá äéìòå ,äéðôì øåãæåøôå ,äéøåçà ãöì øãç ,äæ ìöà äæ íäéðù ,õåçáî øåãæåøôå íéðôáî øãç
:íéàöåé íéîã íù êøãå ,øåãæåøô òöîàá äèîì ,íçø éìúåëå .ìåìä êøã øåãæåøôì äéìòä ïî íã ãøåé íéîòôå .ìåì àø÷ðå øåãæåøôì äéìò.`nh xcgd mc

:øå÷îä íã åðééäã.`nh ewitq:úéàãå äàîåè àîè ÷ôñî.xewnd on ezwfgyåäåàùò àìà ,ïä íéøåäè äéìò éîãå àá äéìòä ïî àîù ïðéøîà àìå
àîè å÷éôñ àìà ,óåøùì úéàãå äàîåè àîè åðéà ,õåçìå ìåìä ïî àöîð ìáà ,øãçä ãöì íéðôìå ìåìä ïî àöîðùë ,éìéî éðäå .øå÷îä ïî àá éàãå åìéàë

:àúà éäî ïðéòãé àìå ,äéìòä éîãå øãçä éîã ,íù êøã ïéàöåé íéîã éðù éøäù ,úåìúì
e.mi`nh minc dyng,äùàáù íéîã úàîåèá àø÷á äéîã áéúë íéîòô éúù('ë àø÷éå),äéîã øå÷î úà äúìéâ àéäå(á"é íù),äéîã øå÷îî äøäèå

`xephxa yexit

äøäè ú÷æça ïäì ïäéLðפי על שאף להשמיע, באה משנתנו  – ÀÅÆÈÆÀÆÀÇÇÂÈ
ושומרות  עצמן את הנשים בודקות מקום מכל  בבית, אינם שבעליהן 

טהרתן. ìkעל ìò íécò éðL äëéøö :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÄÈÀÅÄÄÇÈ
LéîLúå LéîLz;בכולם תעיין ולמחר  לאחריו , ואחד  לפניו  אחד  – ÇÀÄÀÇÀÄ

øpä øBàì LnLz Bàלאחר הנר  לאור העד את שתבדוק כלומר – ÀÇÅÀÇÅ
ותשמיש . תשמיש  ìkכל  íécò éðLa dic :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÇÈÄÀÅÄÄÈ

äìélä בו שתבדוק ואחד ראשון  תשמיש לפני  בו  שתבדוק אחד – ÇÇÀÈ
אחרון  תשמיש ברטנורא).לאחר כאן (רש "י; מדובר שאין  מפרשים, ויש 

עידים, שני צריכה שמאי בית לדעת אלא תשמיש , שלפני `cgבעד
,dl cg`e elכל לאחר עצמם שיבדקו כדי ותשמיש , תשמיש  כל  על

המשנה  ונקטה בכולם. תעיין  וביום אחרים, בעידים ותשמיש תשמיש 
בשני שדיה סוברים, הלל  ובית שניהם. את מכינה שהיא לפי  "צריכה"

באותם  עצמם יקנחו  תשמיש כל  שלאחר כלומר  הלילה, כל עידים
יבדקום ולמחר רמב"ם העידים א -ב; טז , נידה  בתוספות  מובא (רשב"ם ,

יז ). ד, ביאה  איסורי הל'

dxdh"בענין  zwfga odl odiyp jxcd on oi`ad":(א טו , (נידה בגמרא "`xnמובא
dzqe zry dribd `ly `l` epy `l :`ped ax,( בדרך שהיה הימים אותם (בתוך

dzqe zry dribd la`,( הדרך מן שבא הנשים `dxeq(קודם שאורח (לבעלה,
רש"י); – בא. סובר):xaqwבזמנו  הונא ziixe`c`(רב zezqe למשה (הלכה

רש"י). – ספק. בטומאת וסתה בזמן  אותה שמחזיקים pg`מסיני xa xa dax
opaxc zezqe :xaqw ;zxzen ok mb dzqe zry dribd elit` :xn` הצריכוה (חכמים

אם  יודעים ואין  בעיר  היה כשלא מקום ומכל תראה. שמא וסתה ביום לבדוק
רש"י ). – טומאה. בספק שהיא אומרים אין  בדקה, לא או  בדקה

הווסת, זמן  אחר ימים שבעה שעברו בכגון  כאן שמדובר  מבואר, ובתוספות
מוציא  טבילה ספק חנא בר  בר  רבה לדעת הלכך  טבלה, שמא לומר  שאפשר 
אפילו התורה, מן שווסתות הסובר, הונא רב לדעת ברם, ראייה. ספק מידי 
ואין ראתה, ודאי  כאילו  נחשבת שהיא לפי  אסורה, טבילה זמן כשיעור  שהתה

ראייה. ודאי מידי מוציא טבילה ספק
כותב: jezaוהרמב"ן  d`vne `ay `ede ,dxdh zwfga mdizeyp ,jxcd on mi`ad"

jk miyp aexy ,dii`x zligzl dii`x zligzn mei miyely ?dper ini dnk ,dzper ini
dy` la` ,zqe dl oi`y dy`a ?mixen` mixac dna .miyelyl miyelyn ze`ex od
Ð .d`neh zwfga `id ixd ,dzry dribd m` ,dzqe ini aygn df ixd ,zqe dl yiy
ef ixd ,leahze xetqzy jk xg` zedy dl yi ixde ,dzper ini e` dzqe ini ayig
elit`e ,dz`x `l `nye dz`x `ny :od zewtq izy ixdy ,el zxzene ,dxdh zwfga

"dlah `ny dz`x הגהות שם ועיין  ט; ד, ביאה איסורי  הל ' רמב"ם (עיין 
מיימוניות).

i r i a x m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

äMàa íéîëç eìLî ìLî;האשה של  הערווה בית בענין  – ÈÈÈÀÂÈÄÈÄÈ

äiìòäå ,øBãæBøtäå ,øãçä–xcgdאחורי לצד בפנים הוא ÇÆÆÀÇÀÀÀÈÂÄÈ
פניה,xecfextdeהאשה, לצד  לחדר ונקב diilrdeסמוך שניהם. על

מן  דם יורד ופעמים "לול", נקרא והוא לפרוזדור, העלייה בין  יש

הלול . דרך  לפרוזדור  àîèהעלייה øãçä íc; המקור דם שהוא – ÇÇÆÆÈÅ
טהור . העלייה דם øBãæBøtaאבל  àöîð,בפרוזדור שנמצא דם – ÄÀÈÇÀÀ

העלייה, מן בא ספק החדר  מן הדם בא שספק פי  על àîèאף B÷ôñÀÅÈÅ
ודאית, טומאה טמא מספק –øB÷nä ïî Bú÷æçL éôì שחזקתו – ÀÄÆÆÀÈÄÇÈ

דרך העלייה מן ולא החדר מן בא שהוא בפרוזדור הנמצא הדם של
נמצא  אם אבל  ולפנים, הלול מן  כשנמצא אמורים? דברים במה הלול .
וקדשים  תרומה עליו שורפים ואין  בספק, טומאתו  ולחוץ, הלול  מן

תולים. אלא

להרמב"ם: תורה ed`משנה cled ea xvepy mgxd :dy`a minkg elyn lyn"
:`xwpdxewneze` oi`xewe ,epnn `vei dafe dcip mcy `ede ,xcg,miptle iptl `edy itl ,

leti `ly ick ,xeaird zrya ey`x uawzny jex`d mewnd `ede ,elek mgxd x`eve
eze` oi`xew ,dcil zrya daxd gztpe ,cledxecf extÐ .mgxl xry zia `edy xnelk ,

mivia izy ea yiy mewnd `ed ,xecfextl xcg oia ,xecfextd one xcgd on dlrnle Ð Ð
:`xwpd `ed df mewn ;dly rxf zaky zlyazn mday miliayde dy`d lydiilrenke ,

eze` oi`xew df awpe ,xecfextd bbl diilrd on gezt awplelelek ,xcgd on `ad mc Ð .
`veike dileka e` caka e` miirnay dkn mc enk `edy ,xedh elek ,diilrd mce ;...`nh
;xcgd on ezwfgy ,`nh df ixd Ð miptle leld on `vnp m` ,xecfexta `vnpd mce ;oda
diilrd on `ny :mixne` oi`e ,miycwe dnexz eilr oitxeye ,ycwn z`ia lr eilr oiaiige
awpl ueg xecfexta mcd `vnp .xcgd on o`k mi`vnpd mincd aexy Ð awpd jxc cxi
oi` jkitl ;leld jxc zzy diilrd on e` `a xcgd on `ny :wtqa ez`neh ixd Ð

iig oi`e ,miycwe dnexz eilr oitxeyycwnd z`ia lr eilr oia,ה ביאה איסורי  (הל'
ג-ה).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

"ויראו כב): ג, ב (מלכים שכתוב וכמו  אדום, אלא אינו דם שסתם פי על אף
(ויקרא  אמרה והתורה הואיל  מקום מכל כדם", אדומים המים את מנגד מואב
שהם  הרבה דמים מיני כאן שיש למדים נמצאנו  דמיה", ממקור  "וטהרה ז ): יב,

"והיא  דמיה"; ממקור  "וטהרה – פעמים שתי  "דמיה" שנאמר וממה טמאים;
משנתנו ברם, מינים. ארבעה שהם בה, דרשו  – יח) כ , (שם דמיה" מקור גילתה
בגמרא, שאמרו  כמו הוא, אחד  מין והשחור  האדום  אך  דמים, חמישה מונה
למראה  כולם במשנה הנזכרים הצבעים ושאר שלקה. אלא הוא אדום שהשחור 

נוטים הם xnbde`).אדמימות mipdk zxez it lr ixi`nd)

íéîc äMîç– דמים מראות –,íãàä :äMàa íéàîè ÂÄÈÈÄÀÅÄÈÄÈÈÈÙ
íkøk ïø÷ëe ,øBçMäåהכרכום זיו  כמראה –xer oxw ik" oeyln) ÀÇÈÀÆÆÇÀÙ

Ð "eipt,( כט לד , בצבעם,שמות המזהירים שבכרכום כעלים והיינו 

äîãà éîéîëe–,אדומה אדמה מין  על  הניתנים המים כמראה ÀÅÅÂÈÈ
הבאה, במשנה במים.âeænëåכמבואר המזוג אדום כיין –úéa ÀÇÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBç÷t ïäì Lé íà–ïúBà úBðé÷úî,äîeøúa úBìëBà ïäå.ìàøNé úBða Cøc,íécò éðLa úBLnLî:Bì ãçà, ¦¥¨¤¦§©§¦¨§¥§¦§¨¤¤§¦§¨¥§©§¦§¥¦¦¤¨
dì ãçàå.éLéìL ïäì úBðé÷úî úBòeðvä,úéaä úà ïwúì. §¤¨¨©§©§¦¨¤§¦¦§©¥¤©©¦

·BlL ìò àöîð–ïéàîè,ïaø÷ ïéáiçå.íBéúBà dlL ìò àöîð–ïéàîè,ïaø÷ ïéáiçå.øçàì dlL ìò àöîð ¦§¨©¤§¥¦§©¨¦¨§¨¦§¨©¤¨§§¥¦§©¨¦¨§¨¦§¨©¤¨§©©
ïîæ–÷ôqî íéàîè,ïaøwä ïî ïéøeèôe. §©§¥¦¦¨¥§¦¦©¨§¨
‚ïîæ øçà eäæéà?äéðt çéãúå ähnä ïî ãøzL éãk.Ck øçàå–úòì úòî äànèî,ànèî dðéàådìòBa úà ä. ¥¤©©§©§¥¤¥¥¦©¦¨§¨¦©¨¤¨§©©¨§©§¨¥¥§¥§¥¨§©§¨¤£¨

àáé÷ò éaøøîBà:dìòBa úà äànèî óà.íéãBîeàáé÷ò éaøì íéîëçíúk äàBøa,dìòBa úà äànènL. ©¦£¦¨¥©§©§¨¤£¨¦£¨¦§©¦£¦¨§¨¤¤¤§©§¨¤£¨
„ïäéìòáì äøäè ú÷æça íéLpä ìk.ïéàaäCøcä ïî,äøäè ú÷æça ïäì ïäéLð.éànL úéaíéøîBà:äëéøö ¨©¨¦§¤§©©£¨§©£¥¤©¨¦¦©¤¤§¥¤¨¤§¤§©©£¨¥©©§¦§¦¨

:éìåç.oze` zepiwzn,ïðéñøâ éëä :ïúåà úåìéáèîå ïúåà úå÷ãåá.ziad z` owzl iyily odl zepwzn zerepvdïéëäìå ùéîùú éðôì ÷åãáì øîåìë
åäå .äìòáì äîöòéðôì åá ú÷ãåáù ãò úåòåðöã íåùî ,úåòåðö è÷ðã àäå ,äúéá úà ùîùì úøáåò àéäù äòùáå àî÷ ÷øôá ïðúãë íéùðä ìëì ïéãä à¥

ðåèîù éôì ,øçà ùéîùú éðôì åá ú÷ãåá ïéà äæ ùéîùú:ìãøçë äôè åá úéàøð ïéà áåùå ,äðåùàø ä÷éãáá åðåáéì úéàøî ääëå ó
a.ely lr mc `vnp:ùéîùú úòùá íã äéäù òåãéá ,çåðé÷ íãå÷ äìéòá øçàì êåøà ïîæ ääù åìéôà.oi`nh:äãð ìòåá ïéãë ,äòáù úàîåè íäéðù

.meize`:äðùîá äîåã åì ïéàå .óëéú.wtqn mi`nh:óåøùì àì ìáà úåìúì àéä ÷ôñ úàîåè åäéîå ,íéîé äòáù íéàîè íäéðù.oaxwd on mixehte
:éåìú íùàá íéáééç ìáà ,òåá÷ úàèçî

b.dipt z` gicze:äèîìù çåðé÷.k"g`e:äæ øåòéùî øúåé äúäù íà øîåìë.zrl zrn d`nhnïðéøîàã úòì úòî ïéãë .ïäá ä÷ñòúðù úåøäè
:àî÷ ÷øôá.dlrea z` d`nhn dpi`e:äãðá òâåð ìë ïéãë áøò úàîåè àìà ,äòáù úàîåè.dlrea z` d`nhn s` xne` `aiwr 'xàáé÷ò 'ø øáñã

:àáé÷ò éáøë äëìä ïéàå .÷ôñî äòáù úàîåè äìòåá úà äàîèî úòì úòî ìë.mzk d`exa `aiwr 'xl minkg miceneúòì úòî úàîåèáã â"òàå
úà äàîèî ,ïðáøã íéîúë úàîåèã â"òàã ,íúë äàåøá íä íéãåî ,ïðáøãî àìà äðéà úòì úòî úàîåèù éôì äìòåá úà äàîèî äðéàù íéîëç åøîà

:äòáù úàîåè äìòåá
c.odilral dxdh zwfga miypd lk:äøåäè ú÷æçá äçéðäùë ,éìéî éðäå .äøåäè àéä íà äì ìåàùì êéøö ïéàåzwfga odl odiyp jxcd on oi`ad

`xephxa yexit

לחברותיה. ומראה עצמה בודקת היא אלא כן, ההלכה אין  בסומאת
úBLnLî ,ìàøNé úBða Cøc,בעליהן עם –íécò éðLa– ÆÆÀÄÀÈÅÀÇÀÄÀÅÄÄ

בדיקה, של  מטפחות Bìבשתי ãçà עצמו את שיקנח לבעלה, – ÆÈ
העד, על דם נמצא אם ויבדוק התשמיש dìלאחר ãçàå לבדוק – ÀÆÈÈ

עצמה. éLéìLאת ïäì úBðé÷úî úBòeðvä, שלישי עד  –ïwúì ÇÀÇÀÄÈÆÀÄÄÀÇÅ
úéaä úà עצמה ולהכין  הערווה, בית את התשמיש  לפני לבדוק – ÆÇÇÄ

לפני עצמן שבודקות הנשים, לכל הדין  שהוא מבואר, בגמרא לבעלה.
הקודמת: במשנה ששנינו כמו  ynylהתשמיש , zxaer `idy dryae"

,"dziaלפני עצמן  את בו שבודקות שהעד נוהגות שהצנועות אלא
נקי, שאינו  משום אחר , תשמיש  לפני בו בודקות אינן  זה תשמיש 

לבדוק  צריכה בטהרות העוסקת שדווקא הזכרנו, וכבר צניעותן . וזוהי
אינה  בטהרות עוסקת שאינה כל  אבל  תשמיש , ולאחר  תשמיש לפני 

כלל  לבעלה בדיקה ברטנורא ).צריכה מפרש(רש "י; הרמב"ם אבל
מתיישב  שיטתו ולפי בטהרות, עוסקות שאינן  בנשים אפילו משנתנו 
לבדוק  צריכות אינן בטהרות עוסקות שאינן  נשים שכן  הצנועות, ענין

אף  עצמן  בודקות היו  הצנועות ואילו התשמיש , לאחר  אלא עצמן
צריכה  אשה שכל הקודם, הפרק בסוף ששנינו  ומה התשמיש. לפני 

בטהרות. העוסקת באשה היינו התשמיש, לפני  עצמה לבדוק

ב ה נ ש מ ר ו א ב

àöîð,דם –BlL ìò רב זמן  לקנח שהה אפילו שלו , עד  על  – ÄÀÈÇÆ
התשמיש, ובועלה ïéàîèלאחר  נידה כדין שבעה, טומאת שניהם – ÀÅÄ
כד), טו, ÷ïaø(ויקרא  ïéáiçå.בשוגג נידה בועל כדין חטאת, – ÀÇÈÄÈÀÈ

א )בגמרא יח , סמוך(שבועות  עליה שבא בכגון כאן שמדובר מבואר ,

שיגמור היה שסבור אלא דם, תראה שמא לחשוש לו שהיה לווסתה,
אם  אבל קרבן. חייבים ולפיכך שגגה, כאן  והרי  הווסת, קודם בעילתו

הקרבן . מן פטורים ושניהם אונס, זה הרי וסתה, בשעת שלא עליה בא
àöîð,דם –dlL ìò,שלה עד  על  –íBéúBà,הוא יווני  לשון – ÄÀÈÇÆÈÀ

התשמיש, לאחר  מיד  כלומר  מיד, טומאת ïéàîèופירושו : שניהם – ÀÅÄ
÷ïaøשבעה, ïéáiçå. לעיל שבארנו כמו  חטאת, –dlL ìò àöîð ÀÇÈÄÈÀÈÄÀÈÇÆÈ

ïîæ øçàì,הבאה במשנה כמבואר זמן, לאחר אלא קינחה שלא – ÀÇÇÀÇ
÷ôqî íéàîè לא ספק תשמיש  בשעת הדם את ראתה ספק שכן – ÀÅÄÄÈÅ

שורפים  ואין תולים בתרומה, נגעו  ואם התשמיש , לאחר אלא ראתה
טומאה ),אותה ספק כאן יש דידה לגבי שאף  איגר עקיבא רבי תוספות  (עיין

ïaøwä ïî ïéøeèôe באשם חייבים אבל  חטאת, מקרבן  היינו – ÀÄÄÇÈÀÈ
וברטנורא ).תלוי (רמב "ם

i y i l y m e i
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ïîæ øçà eäæéàשלה על "נמצא לעיל : ששנינו –mi`nh ,onf xg`l ÅÆÇÇÀÇ
äéðtמספק"? çéãúå ähnä ïî ãøzL éãk בגמרא מטה. של  – ÀÅÆÅÅÄÇÄÈÀÈÄÇÈÆÈ

ש בכגון  במשנתנו  שמדובר לקנח מבארים, רצתה ולא בידה, העד 

את  ותדיח המיטה מן  שתרד כדי הוא השיעור זה שבכגון במיטה,
ותטלהו  ידה שתושיט כדי  הוא השיעור  בידה, אינו  העד אם אבל  פניה,

בו. ותקנח לכסת מתחת או לכר  Ckמתחת øçàåעל דם שנמצא – ÀÇÇÈ
זה, משיעור  יותר לקנח ששהתה לאחר  טהרות äànèîשלה – ÀÇÀÈ

úòìלמפרע, úòî,הנשים ככל –dìòBa úà äànèî dðéàå ÅÅÀÅÀÅÈÀÇÀÈÆÂÈ
טומאת  שאין בנידה, נוגע כל  כדין  ערב טומאת אלא שבעה, טומאת –

בלבד. טהרות אלא בועלה את מטמאה לעת øîBà:מעת àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ
dìòBa úà äànèî óà שלדעת נידה, בועל  כדין שבעה, טומאת – ÇÀÇÀÈÆÂÈ

שמטמאה  מאחר בועלה, את אף מטמאה לעת מעת טומאת עקיבא רבי
ומושב. aiwr`.משכב iaxk dkld oi`eàáé÷ò éaøì íéîëç íéãBîeÄÂÈÄÀÇÄÂÄÈ
íúk äàBøa,חלוקה על אדום –dìòBa úà äànènL מכאן – ÀÈÆÆÆÀÇÀÈÆÂÈ

מטמאה  שאינה חכמים אמרו  לעת מעת שבטומאת פי  על  שאף ולהבא,

גם  והרי  מדרבנן, אלא אינה לעת מעת שטומאת לפי בועלה, את
כתם  ברואה חכמים מודים מקום מכל היא, מדרבנן כתמים טומאת
לפי הכתם, לאחר עליה בא אם שבעה, טומאת בועלה את שמטמאה

אחר. בדם נתעסקה ולא הואיל הוא נידה שדם שמסתבר 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïäéìòáì äøäè ú÷æça íéLpä ìkלשאול צריך  הבעל  ואין  – ÈÇÈÄÀÆÀÇÇÂÈÀÇÂÅÆ
בחזקת  כשהניחה אמורים? דברים במה טהורה. היא אם אשתו  את

אם  אותה שישאל  עד לו  מותרת אינה נידה, הניחה אם אבל  טהורה,
טהורה. Cøcäהיא ïî ïéàaä,לביתם הדרך מן החוזרים הבעלים – ÇÈÄÄÇÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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LéîLúå LéîLz ìk ìò íécò éðL,øpä øBàì LnLz Bà.ìlä úéaíéøîBà:äìélä ìk íécò éðLa dic. §¥¦¦©¨©§¦§©§¦§©¥§©¥¥¦¥§¦©¨¦§¥¦¦¨©©§¨
‰eìLî ìLîíéîëçäMàa:øãçä,øBãæBøtäå,äiìòäå.øãçä íc–àîè.øBãæBøta àöîð–àîè B÷ôñ, ¨¨¨§£¨¦¨¦¨©¤¤§©§§§¨£¦¨©©¤¤¨¥¦§¨©§§§¥¨¥

øB÷nä ïî Bú÷æçL éôì. §¦¤¤§¨¦©¨
ÂäMàa íéàîè íéîc äMîç:íãàä,øBçMäå,ïø÷ëeíkøk,äîãà éîéîëe,âeænëå.éànL úéaíéøîBà:óà £¦¨¨¦§¥¦¨¦¨¨¨Ÿ§©¨§¤¤©§Ÿ§¥¥£¨¨§©¨¥©©§¦©

.dxdhéðù :ïì òîùî÷ ,àì ,äùôðà àéîø àìã ,àúîá äéúéìã àëéä ìáà ,ä÷ãáå äùôðà àéîøã ,àúîá äéúéàã àëéä éìéî éðä àðéîà êúòã à÷ìñã
:íäá ïééòú øçîìå ,åéøçàì ãçàå åéðôì ãçà .ùéîùú ìë ìò íéãò.xpd xe`l ynyz e`:åá äçð÷ù ãò ùéîùú øçàì ÷åãáúålk micr ipya dic

.dlildàì ììä úéáì ïéá éàîù úéáì ïéá ,éðéáå éðéá íã äúàø éà äòãé àìå àùîùîã â"òàå .ïåøçà ùéîùú øçàì ãçàå ,ïåùàø ùéîùú éðôì ãçà
:úåøäè øîåçì àìà åëøöåä àìã ,ïì úôëà

d.xecfextde dilrde xcgdïéá ùé á÷ðå ,ïäéúù ìò äéåðá äéìòå ,äéðôì øåãæåøôå ,äéøåçà ãöì øãç ,äæ ìöà äæ íäéðù ,õåçáî øåãæåøôå íéðôáî øãç
:íéàöåé íéîã íù êøãå ,øåãæåøô òöîàá äèîì ,íçø éìúåëå .ìåìä êøã øåãæåøôì äéìòä ïî íã ãøåé íéîòôå .ìåì àø÷ðå øåãæåøôì äéìò.`nh xcgd mc

:øå÷îä íã åðééäã.`nh ewitq:úéàãå äàîåè àîè ÷ôñî.xewnd on ezwfgyåäåàùò àìà ,ïä íéøåäè äéìò éîãå àá äéìòä ïî àîù ïðéøîà àìå
àîè å÷éôñ àìà ,óåøùì úéàãå äàîåè àîè åðéà ,õåçìå ìåìä ïî àöîð ìáà ,øãçä ãöì íéðôìå ìåìä ïî àöîðùë ,éìéî éðäå .øå÷îä ïî àá éàãå åìéàë

:àúà éäî ïðéòãé àìå ,äéìòä éîãå øãçä éîã ,íù êøã ïéàöåé íéîã éðù éøäù ,úåìúì
e.mi`nh minc dyng,äùàáù íéîã úàîåèá àø÷á äéîã áéúë íéîòô éúù('ë àø÷éå),äéîã øå÷î úà äúìéâ àéäå(á"é íù),äéîã øå÷îî äøäèå

`xephxa yexit

äøäè ú÷æça ïäì ïäéLðפי על שאף להשמיע, באה משנתנו  – ÀÅÆÈÆÀÆÀÇÇÂÈ
ושומרות  עצמן את הנשים בודקות מקום מכל  בבית, אינם שבעליהן 

טהרתן. ìkעל ìò íécò éðL äëéøö :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÄÈÀÅÄÄÇÈ
LéîLúå LéîLz;בכולם תעיין ולמחר  לאחריו , ואחד  לפניו  אחד  – ÇÀÄÀÇÀÄ

øpä øBàì LnLz Bàלאחר הנר  לאור העד את שתבדוק כלומר – ÀÇÅÀÇÅ
ותשמיש . תשמיש  ìkכל  íécò éðLa dic :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÇÈÄÀÅÄÄÈ

äìélä בו שתבדוק ואחד ראשון  תשמיש לפני  בו  שתבדוק אחד – ÇÇÀÈ
אחרון  תשמיש ברטנורא).לאחר כאן (רש "י; מדובר שאין  מפרשים, ויש 

עידים, שני צריכה שמאי בית לדעת אלא תשמיש , שלפני `cgבעד
,dl cg`e elכל לאחר עצמם שיבדקו כדי ותשמיש , תשמיש  כל  על

המשנה  ונקטה בכולם. תעיין  וביום אחרים, בעידים ותשמיש תשמיש 
בשני שדיה סוברים, הלל  ובית שניהם. את מכינה שהיא לפי  "צריכה"

באותם  עצמם יקנחו  תשמיש כל  שלאחר כלומר  הלילה, כל עידים
יבדקום ולמחר רמב"ם העידים א -ב; טז , נידה  בתוספות  מובא (רשב"ם ,

יז ). ד, ביאה  איסורי הל'

dxdh"בענין  zwfga odl odiyp jxcd on oi`ad":(א טו , (נידה בגמרא "`xnמובא
dzqe zry dribd `ly `l` epy `l :`ped ax,( בדרך שהיה הימים אותם (בתוך

dzqe zry dribd la`,( הדרך מן שבא הנשים `dxeq(קודם שאורח (לבעלה,
רש"י); – בא. סובר):xaqwבזמנו  הונא ziixe`c`(רב zezqe למשה (הלכה

רש"י). – ספק. בטומאת וסתה בזמן  אותה שמחזיקים pg`מסיני xa xa dax
opaxc zezqe :xaqw ;zxzen ok mb dzqe zry dribd elit` :xn` הצריכוה (חכמים

אם  יודעים ואין  בעיר  היה כשלא מקום ומכל תראה. שמא וסתה ביום לבדוק
רש"י ). – טומאה. בספק שהיא אומרים אין  בדקה, לא או  בדקה

הווסת, זמן  אחר ימים שבעה שעברו בכגון  כאן שמדובר  מבואר, ובתוספות
מוציא  טבילה ספק חנא בר  בר  רבה לדעת הלכך  טבלה, שמא לומר  שאפשר 
אפילו התורה, מן שווסתות הסובר, הונא רב לדעת ברם, ראייה. ספק מידי 
ואין ראתה, ודאי  כאילו  נחשבת שהיא לפי  אסורה, טבילה זמן כשיעור  שהתה

ראייה. ודאי מידי מוציא טבילה ספק
כותב: jezaוהרמב"ן  d`vne `ay `ede ,dxdh zwfga mdizeyp ,jxcd on mi`ad"

jk miyp aexy ,dii`x zligzl dii`x zligzn mei miyely ?dper ini dnk ,dzper ini
dy` la` ,zqe dl oi`y dy`a ?mixen` mixac dna .miyelyl miyelyn ze`ex od
Ð .d`neh zwfga `id ixd ,dzry dribd m` ,dzqe ini aygn df ixd ,zqe dl yiy
ef ixd ,leahze xetqzy jk xg` zedy dl yi ixde ,dzper ini e` dzqe ini ayig
elit`e ,dz`x `l `nye dz`x `ny :od zewtq izy ixdy ,el zxzene ,dxdh zwfga

"dlah `ny dz`x הגהות שם ועיין  ט; ד, ביאה איסורי  הל ' רמב"ם (עיין 
מיימוניות).

i r i a x m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

äMàa íéîëç eìLî ìLî;האשה של  הערווה בית בענין  – ÈÈÈÀÂÈÄÈÄÈ

äiìòäå ,øBãæBøtäå ,øãçä–xcgdאחורי לצד בפנים הוא ÇÆÆÀÇÀÀÀÈÂÄÈ
פניה,xecfextdeהאשה, לצד  לחדר ונקב diilrdeסמוך שניהם. על

מן  דם יורד ופעמים "לול", נקרא והוא לפרוזדור, העלייה בין  יש

הלול . דרך  לפרוזדור  àîèהעלייה øãçä íc; המקור דם שהוא – ÇÇÆÆÈÅ
טהור . העלייה דם øBãæBøtaאבל  àöîð,בפרוזדור שנמצא דם – ÄÀÈÇÀÀ

העלייה, מן בא ספק החדר  מן הדם בא שספק פי  על àîèאף B÷ôñÀÅÈÅ
ודאית, טומאה טמא מספק –øB÷nä ïî Bú÷æçL éôì שחזקתו – ÀÄÆÆÀÈÄÇÈ

דרך העלייה מן ולא החדר מן בא שהוא בפרוזדור הנמצא הדם של
נמצא  אם אבל  ולפנים, הלול מן  כשנמצא אמורים? דברים במה הלול .
וקדשים  תרומה עליו שורפים ואין  בספק, טומאתו  ולחוץ, הלול  מן

תולים. אלא

להרמב"ם: תורה ed`משנה cled ea xvepy mgxd :dy`a minkg elyn lyn"
:`xwpdxewneze` oi`xewe ,epnn `vei dafe dcip mcy `ede ,xcg,miptle iptl `edy itl ,

leti `ly ick ,xeaird zrya ey`x uawzny jex`d mewnd `ede ,elek mgxd x`eve
eze` oi`xew ,dcil zrya daxd gztpe ,cledxecf extÐ .mgxl xry zia `edy xnelk ,

mivia izy ea yiy mewnd `ed ,xecfextl xcg oia ,xecfextd one xcgd on dlrnle Ð Ð
:`xwpd `ed df mewn ;dly rxf zaky zlyazn mday miliayde dy`d lydiilrenke ,

eze` oi`xew df awpe ,xecfextd bbl diilrd on gezt awplelelek ,xcgd on `ad mc Ð .
`veike dileka e` caka e` miirnay dkn mc enk `edy ,xedh elek ,diilrd mce ;...`nh
;xcgd on ezwfgy ,`nh df ixd Ð miptle leld on `vnp m` ,xecfexta `vnpd mce ;oda
diilrd on `ny :mixne` oi`e ,miycwe dnexz eilr oitxeye ,ycwn z`ia lr eilr oiaiige
awpl ueg xecfexta mcd `vnp .xcgd on o`k mi`vnpd mincd aexy Ð awpd jxc cxi
oi` jkitl ;leld jxc zzy diilrd on e` `a xcgd on `ny :wtqa ez`neh ixd Ð

iig oi`e ,miycwe dnexz eilr oitxeyycwnd z`ia lr eilr oia,ה ביאה איסורי  (הל'
ג-ה).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

"ויראו כב): ג, ב (מלכים שכתוב וכמו  אדום, אלא אינו דם שסתם פי על אף
(ויקרא  אמרה והתורה הואיל  מקום מכל כדם", אדומים המים את מנגד מואב
שהם  הרבה דמים מיני כאן שיש למדים נמצאנו  דמיה", ממקור  "וטהרה ז ): יב,

"והיא  דמיה"; ממקור  "וטהרה – פעמים שתי  "דמיה" שנאמר וממה טמאים;
משנתנו ברם, מינים. ארבעה שהם בה, דרשו  – יח) כ , (שם דמיה" מקור גילתה
בגמרא, שאמרו  כמו הוא, אחד  מין והשחור  האדום  אך  דמים, חמישה מונה
למראה  כולם במשנה הנזכרים הצבעים ושאר שלקה. אלא הוא אדום שהשחור 

נוטים הם xnbde`).אדמימות mipdk zxez it lr ixi`nd)

íéîc äMîç– דמים מראות –,íãàä :äMàa íéàîè ÂÄÈÈÄÀÅÄÈÄÈÈÈÙ
íkøk ïø÷ëe ,øBçMäåהכרכום זיו  כמראה –xer oxw ik" oeyln) ÀÇÈÀÆÆÇÀÙ

Ð "eipt,( כט לד , בצבעם,שמות המזהירים שבכרכום כעלים והיינו 

äîãà éîéîëe–,אדומה אדמה מין  על  הניתנים המים כמראה ÀÅÅÂÈÈ
הבאה, במשנה במים.âeænëåכמבואר המזוג אדום כיין –úéa ÀÇÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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BaL.äîãà éîéîëe?íøk úéa úò÷aî,éöîeíéî ó.âeænëå?íéî íé÷ìç éðL,ïéé ãçàå,éðBøMä ïéiä ïî. ¤§¥¥£¨¨¦¦§©¥¤¤¥¦©¦§©¨§¥£¨¦©¦§¤¨©¦¦©©¦©¨¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äëéúç úìtnä,íc dnò Lé íà–äàîè;åàì íàå–äøBäè.äãeäé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa– ©©¤¤£¦¨¦¥¦¨¨§¥¨§¦¨§¨©¦§¨¥¥¨¥¨

äàîè. §¥¨

àìà àåä íåãà øåçù éàä ,àøîâá ïðéøîà éëäå ,àåä íåãà ììëá øåçùäå .âåæîå ,äîãà éîéîå ,íåëøë ïø÷å ,íåãà .íéîã òáøà éøä ,íéúù äéîã èåòîå
:ä÷ìù.mekxk oxwkeåéðô øåò ïø÷ éë ïåùì .íåëøëä åéæ äàøîë(ã"ì úåîù):.dnc` ininke:ïéúéðúîá ïî÷ì ïäì ùøôî ïìåë.befnkeâåæîä íåãà ïééë
:íéîá.ozlz inink:æ"òìá å"÷éøé÷ðéô .ïúìú ïäá ïéøåùù íéî.ilv xya ininke:éåìö øùáî àöåéä ìçåî.oixdhn lld ziae.øáãá úå÷åìçî ùìùå

ïäéìò ïéôøåùå ,ïéàîèî éàîù úéáå .ïéôøåù àìå ïéìëåà àì ,ïéìåú éìö øùá éîéîå ïúìú éîéîã äéì àøéáñ ,àì åúå íéàîè íéîã äùîç øîàã àî÷ àðú
:ïéìåúã ,àî÷ àðúë äëìäå .éøîâì ïéøäèî ììä úéáå .íéùã÷å äîåøú.`nhn l`lldn oa `iawr.ä÷ìù àìà ,àåä íåëøë ïø÷ë ÷åøé éàä äéì àøéáñã

:ììë úåîéîãàì äèåð åðéàù ,éúøë äàøîë àìå ,âåøúà äàøîë åðééä ,ìàììäî ïá àéá÷ò àîèîã ÷åøéå.oixdhn minkgeàðú .÷åøéá éîð úå÷åìçî ùìùå
:àî÷ àðúë äëìäå .íéìëåàå íéøäèî íéîëçå ,íéôøåùå àîèî ìàììäî ïá àéá÷òå ,íéôøåù àìå ïéìëåà àì ïéìåú øáñ àî÷.mzk meyn `nhn epi` m`

:äùàá ïéàîèîä íéîãä ïî áåùç åúåéäì.dwyn meyn `nhnäòáùä ïî ãçà àåäù .íã øàù ìëë äàîåè ìá÷ì íéòøæä øéùëäì íã àåä áåùçå
:íéòøæä úà ïéøéùëîù ïé÷ùî.jk `le jk `l:àéá÷òà éâéìôã íéîëç àåäå ,éñåé 'øë äëìäå .íéòøæä úà øéùëî àìå ,íúë íåùî àîèî àì

f.dknd mck,éøîàã úéàå .êìåäå äðúùî äèéçù íãù ,äèéçù äìåë ìù íãë àìå ,ïéëñ ìù äúàëä úìéçúáå .äáøä íåãà àåäù èåçù øåù ìù íãë
:äæ÷ä ìù äëîä íãë.zxgkùåøéô .êë ìë øåçù åðéàå ùåì÷ àåäù éìëä ùàøáù åéãä äàøîë àìå ,äáøä øåçù àåäù ,éìëä éìåùáù åéãä äøîë

éôëùåàã àúøç åîë .úåøåòä åá ïéòáåöù ,æ"òìá è"ðéîøãà úøç ,øçà[:á"ô äìéâîã].ïëî ÷åîò:úøçî øúåé øåçù øîåìë ,úéøåøçù äàøîá ÷åîòù.ddic
:øåäè ääéã ïéá ÷åîò ïéáã ,âåæî ïééî õåç ,øåäè ïàëî ääéã ,àîè ïàëî ÷åîò åäìåëáã ,íéàîè íéîã ìëì ïéãä àåäå .êë ìë øåçù åðéàå åúéàøî úéäãðù

.eay xexakäøåùá àìà ïé÷ãåá ïéàå ,ïéìò äùìù äøåù ìëáå íåëøëá ùé ïéìò ìù úåøåù ùìùå .ïäéøáçî øúåé úéîåãîãà äàøîá íéøåøá ïéìò ùéù
:ä÷éãáì ïìåëáù çáåùî úéòöîàä äøåùáù éòöîàä äìòäå ,úéòöîàä.mxk zia zrwan:íøë úéá åîùù ìàøùé õøàá òåãé íå÷î.min sivneïúåð

:íéìåìö ïúåà íéøòùî ïéàå ,íéøåëò ïúåà ïéøòùîå .äîãàä éáâ ìò ïéôö íéîä åéäéù ãò ,øôòä ìò íéî.befnkeãöéëoiid on oii cg`e min miwlg ipy
.ipexydá òåãé íå÷î ,ïåøùä õøàî àáääî ìë ,äæä ïîæáå .ïåøùä úìöáç ïåùì .÷îòáå äò÷áá íéòåèðä íéðôâä ïî éåùòä ïéé ,øçà ùåøéô .ìàøùé õøà

:ãáìá éúøëë ÷åøéäå ïáìä àìà ,íã äàøî íåù øäéèù éî åðòîù àì åðéîéîå .÷åøéäå ïáìä ïî õåç ,àîè ,íå÷î åúåàî äùàá äàøúù
b`.d`nh mc dnr yi m` .zltnd:äãð.dxedh e`l m`e,äøåäè ,äëéúçä êåúá íã àöîð åìéôàå .íã àìá øá÷ä úçéúôì øùôà ,àî÷ àðú øáñã

`xephxa yexit

ïzìú éîéîk óà :íéøîBà éànL, תלתן בהם ששרו  כמים – ÇÇÀÄÇÀÅÅÄÀÈ
משלושה  המורכבים עלים בעל הקטניות, ממשפחת צמח מין  והוא

(פנוגרי"ק), éìöעלעלים øNá éîéîëe.צלי מבשר היוצא כמוהל  – ÀÅÅÈÈÈÄ
ïéøäèî ìlä úéáe.צלי בשר וכמימי תלתן כמימי  הדם במראה – ÅÄÅÀÇÂÄ

ולא  אוכלים לא וקדשים, תרומה עליהם שתולים סובר , קמא ותנא

האתרוג,øiä÷שורפים. כמראה צהוב, כלומר ירוק, דם –àéá÷ò ÇÈÙÂÇÀÈ
ànèî ìàììäî ïa, צבעו שלקה אלא הוא נידה דם שלדעתו – ÆÇÂÇÀÅÀÇÅ
íéøäèî íéîëçåטהור והוא דם, של מראה זה אין שלדעתם – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

íúkלגמרי. íeMî ànèî Bðéà íà :øéàî éaø øîà משום – ÈÇÇÄÅÄÄÅÀÇÅÄÆÆ
הנידה, ä÷Lîדם íeMî ànèî הוא חשוב מקום מכל כלומר  – ÀÇÅÄÇÀÆ

אחד שהוא דם שאר  ככל טומאה, לקבל  הזרעים את להכשיר  משקה
הזרעים. את המכשירים המשקים Cëמשבעת àG :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈ

Cë àGåלהכשיר משקה חשוב ואינו  כתם משום מטמא אינו הירוק – ÀÈ
דם  היינו השחיטה, בשעת השותת אלא מכשיר דם שאין הזרעים, את

בו . יוצאה iqei;שהנפש iaxk dklde החולקים חכמים דעת היא ודעתו
מהללאל בן עקביא טוב").על  יום "תוספות ועיין (ברטנורא;

מפרש: הגר "א אבל המפרשים. כרוב הסיפא את `epiבארנו  m` :xi`n iax xn`
dwyn meyn `nhn mzk meyn `nhnהנידה מעיינות משום כלומר  –`ad dwyn)

,(dcipd on.רגליה ומימי  רוקה jkכמו  `le jk `l :xne` iqei iax מטמא אינו  –
מעיינותיה. משום ולא כתם משום לא

שדם  משום "כתם", נידה לדם קורא מאיר  שרבי  כותב, אחרונה" "משנה בעל 
אומר: הוא ולכן  יבש, אף מטמא mzkנידה meyn,יבש dwynכשהוא meyne

לח. כשהוא

:àøîâ`nh dpin iz`c mc lk `nlc ,dy`a xedh mc `ki`c olpnלנו (מניין
טמא)? ממנה הבא דם כל שמא באשה, טהור  דם sqeiשיש xa `ng 'x xn`

`xw xn` :`iryed 'x xn`:(ח יז , mcl"(דברים mc oia htynl xac jnn `lti ik"
במה  טהור, דם כלל  שאין נאמר  שאם (כלומר  טמא לדם טהור  דם בין –

החכמים?). נחלקו

i y i n g m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. במשנה שנימנו הטמאים הדמים מיני חמשת את לפרש  חוזרת משנתנו 

äknä íãk ?íãà eäæéàהקזה כדם היינו רמב"ם ).– ויש(גמרא ; ÅÆÈÙÀÇÇÇÈ
הכאתה (בגמרא ):מפרשים בתחילת השחיטה, בתחילת היוצא כדם

סכין . שחור ?øBçLשל  איזהו  –úøçk שמשתמשים שחור  כדיו  – ÈÇÆÆ
הקסת; שבשולי הדיו  כמראה ומראהו  הסנדלרים, ïkîבו  ÷îò– ÈÙÄÅ

מחרת, יותר שחור  מראהו הוא,àîèהיה טמא דם –ïkî ääc ÈÅÅÆÄÅ
מחרת, שחור  פחות היה –øBäè.נידה דם שאינו –íkøk ïø÷ëe ÈÀÆÆÇÀÙ

כרכום? כקרן ואיזהו  –BaL øeøakוהמזהיר הברור  כעלהו  – ÇÈÆ
שורה  ובכל  בכרכום, יש עלים של  שורות שלוש שכן  שבו, באדמימות

האמצעי העלה הוא האדום במראהו  שבהם והברור עלים, שלושה
ביותר לח שהוא מפני  האמצעית, äîãà(גמרא ).שבשורה éîéîëeÀÅÅÂÈÈ

אדמה? כמימי ואיזהו –íøk úéa úò÷aî הניתנים המים כמראה – ÄÄÀÇÅÆÆ
אדומה שהיתה כרם בית מבקעת אדמה oipra)mxkעל ziazecin oiir

oezgzd lilba mewn d`xpk `edy ,miazek yie ;c ,b אלבק ר "ח  ―,(óéöîeÅÄ
íéîכעובי האדמה על צפים המים שיהו עד  בכלי  מים עליה ונותן – ÇÄ

השום בגמרא );קליפת כשהם (ברייתא  ולא עכורים כשהם בהם ובודקים
כיצד ?âeænëå(גמרא ).צלולים –,ïéé ãçàå ,íéî íé÷ìç éðL ÀÇÈÀÅÂÈÄÇÄÀÆÈÇÄ

éðBøMä ïéiä ïî. השרון מן הבא – ÄÇÇÄÇÈÄ
כחרת: בשחור ששנינו xedh",מה Ð okn ddc ;`nh Ð okn wenr" בגמרא מבואר 

מראה  שהיה שבין המזוג , מכיין חוץ הטמאים, הדמים מראות לכל  הדין שהוא
זה  כמזג שיהיה עד  טהור , זה הרי ממנו , דיהה שהיה בין ממנו עמוק הדם

i-h).בלבד ,d d`ia ixeqi` 'ld m"anx ;` ,k dcip `xnb)

א ה נ ש מ ר ו א ב

äëéúç úìtnä, בשר של –äàîè ,íc dnò Lé íà משום – ÇÇÆÆÂÄÈÄÅÄÈÈÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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·ätì÷ ïéîk úìtnä,äøòN ïéîk,øôò ïéîk,íénãà íéLeçáé ïéîk–íénì ìéhz,eçBnð íà–äàîè;íàå ©©¤¤§¦§¦¨§¦©£¨§¦¨¨§¦©§¦£ª¦©¦©©¦¦¦§¥¨§¦
åàì–äøBäè.íéâc ïéîk úìtnä,íéáâç,íéNîøe íéö÷L,íc íänò Lé íà–äàîè;åàì íàå–äøBäè. ¨§¨©©¤¤§¦¨¦£¨¦§¨¦§¨¦¦¥¦¨¤¨§¥¨§¦¨§¨

äîäa ïéî úìtnäóBòå äiç,íéøBäè ïéa ïéàîè ïéa,øëæ íà–áLzøëæì;äá÷ð íàå–äá÷ðì áLz; ©©¤¤¦§¥¨©¨¨¥§¥¦¥§¦¦¨¨¥¥§¨¨§¦§¥¨¥¥¦§¥¨
òeãé ïéà íàå–øëæì áLzäá÷ðìå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íãà úøevî Ba ïéàL ìk–ãìå Bðéà. §¦¥¨©¥¥§¨¨§¦§¥¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨¤¥¦©¨¨¥¨¨

‚íéî àìî øéôL úìtnä,íc àìî,íéðeðb àìî–ãìåì úLLBç dðéà.íwøî äéä íàå–äá÷ðìå øëæì áLz. ©©¤¤¨¦¨¥©¦¨¥¨¨¥§¦¥¨¤¤§¨¨§¦¨¨§ª¨¥¥§¨¨§¦§¥¨
„àéìL Bà ìcðñ úìtnä–äá÷ðìå øëæì áLz.úéaa àéìL–àîè úéaä.àGãìå àéìMäL,ïéàL àlà ©©¤¤©§¨¦§¨¥¥§¨¨§¦§¥¨¦§¨©©¦©©¦¨¥¤©¦§¨¨¨¤¨¤¥

:äãð íã àìå àåä äëéúç íãã.d`nh jk oiae jk oia xne` dcedi iax,äëéúç äìéôäù ïåéëå .íã àìá øá÷ä úçéúôì øùôà éà äãåäé éáø øáñã
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äàøð àìå åèåòéîá ãáàù àìà íù äéä íã éàãå

a.dxry oink:øòù.oiyegai:ïéùåúé.minl lihz:úåòù ã"ë ïéøùåôä íéîá íúåà ääùéå ,ïéøùåô.d`nh egenp m`:àåä íãã ,äãð íåùîyi m`
.dxedh e`l m`e d`nh mc odnr:íã àìá øá÷ä úçéúôì øùôàã éøáñå ,ìéòì äãåäé éáøã äéìò éâéìôã ïðáøë ïéúéðúîea oi`y lk mixne` minkge

.cle epi` mc` zxevnøúáã ,ãìå äæ ïéàå äéç àåä éøä ,äéç éðô åéðôå íãà åôåâ .ãìå áåùç àåäù ,íãà éðô åéðôå äéç úøåöë åôåâ ãìåðá íéãåî ìëä
éáø ,äîäá ìù ïéòë ãáìá åùàøáù úçà ïéòå íãà éðôë åéðô áåø åìéôàå ,äîäá éðôë úö÷å ,íãà éðôë åéðô úö÷ù éîá àìà å÷ìçð àì .ïðéìæà íéðô úøåö
,ãìå åðéà ,åì ïéà äøåö úö÷î åìéôàå ììë íãà úøåöî åá ïéàù ìë ,éøáñ ïðáøå .ãìå äæ ïéà äîäáë ïéò åì ùéù ïåéëå ,äëéøö íãà úøåö ìë øîåà øéàî

:íéîëçë äëìäå .ãìå äæ éøä ,äøåö úö÷î åá ùé ìáà
b.xity:øéôù àø÷ð êëéôì ,äöéá ìù úøôåôùë àåäù éúòîù éðàå .í÷åøî øéôù àø÷ð íãà úøåö äá ùé íàå .øùá ìù äëéúç.mipipb `lnàìî

:íéòìåú ïéòë úå÷ã úåëéúç äëåúç øùáä úëéúçù ,íéòìåú ,íéðéðâ ,øçà ùåøéô .äáøä íéðååâ.clel zyyeg dpi`ïäîò ïéà íàå .äãéì äàîè äðéàå
:äãð íåùî åìéôà úùùåç äðéà íã.dawple xkfl ayzìéàåä .øëæ úãìåéë íéîé äùìùå íéùìù àìà øäåè íã äì ïéàå ,äá÷ð úãìåéë íéòåáù äàîè

:äá÷ð éøîåçå øëæ éøîåç åéìò íéðúåð ,äá÷ð íà øëæ íà øëéð åðéàå
c.lcpqãìå éåàðù ,ìãðñ ,íéùøôî ùéå .ãìå íò àåáì ìéâø àåäå .ìãðñ äì ïéøå÷ ìãðñ úøåö äì ùéù éðôîå .øåù ìù ïåùì úåîãë äéåùò øùá úëéúç

:[ìãå ì"ö].`ilyäúåçô àéìù ïéàå .úøöåöçë äìåìçå ,ñåîøåúë äáçø úçååøå úëìåä àéäùëå ,áøò ìù èåçë äúìéçúå .äëåúá çðåî ãìåäù íåø÷ ïéîë

`xephxa yexit

åàìנידה, íàå,דם עמה שאין  –äøBäèבתוך דם נמצא ואפילו  – ÀÄÈÀÈ
ומשום  חתיכה. דם אלא נידה דם זה שאין טהורה, זו  הרי החתיכה,

לידה. נקראת אינה חתיכה שהפלת טמאה, אינה äãeäéיולדת éaøÇÄÀÈ
Ck ïéáe Ck ïéa :øîBà,דם עמה שאין ובין דם עמה שיש בין  – ÅÅÈÅÈ

äàîè,דם בלא הרחם לפתיחת אפשר  אי יהודה: רבי  שסובר – ÀÅÈ
ולא  שאבד, אלא דם, מעט עמה היה ודאי חתיכה, שהפילה וכיון

לפתיחת  שאפשר  סובר, קמא תנא אבל נידה. משום טמאה הלכך  נראה,
טעמו  שבארנו  כמו  טהורה, דם, עמה אין אם ולפיכך  דם, בלא הרחם

(גמרא ).לעיל

i y y m e i
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äøòN ïéîk ,ätì÷ ïéîk úìtnä:גורסים ויש  –,dxeryïéîk ÇÇÆÆÀÄÀÄÈÀÄÇÂÈÀÄ
íéLeçáé ïéîk ,øôò,יתושים –íénãàשל המראה שהיה – ÈÈÀÄÇÀÄÂËÄ

אדום אלו  "דברים zaiz)minec`.lkd lr daqen "משנה ", הגר "א; ―

בגמרא ), משמע  וכן íénìאחרונה"; ìéhz שיהיו מבואר , בגמרא – ÇÄÇÇÄ
שעות: וארבע עשרים במים להשהותם ויש פושרים; eçBnðהמים íàÄÄ

במים, –äàîè;הוא שדם נידה, משום –äøBäè ,åàì íàå– ÀÅÈÀÄÈÀÈ
כלל דם זה היה במשנה (המאירי).שלא זו  פיסקה גורסים שאין ויש

טוב "). יום  "תוספות íéö÷L(עיין ,íéáâç ,íéâc ïéîk úìtnäÇÇÆÆÀÄÈÄÂÈÄÀÈÄ
äàîè ,íc íänò Lé íà ,íéNîøe;נידה משום –,åàì íàå ÀÈÄÄÅÄÈÆÈÀÅÈÀÄÈ

äøBäè הרחם לפתיחת שאפשר  הקודמת, במשנה קמא תנא כדעת – ÀÈ
דם óBòå(גמרא).בלא äiç äîäa ïéî úìtnä הנראה ולד – ÇÇÆÆÄÀÅÈÇÈÈ

עוף, או  חיה או בהמה ïéàîèכמין ïéa ועוף חיה בהמה, כמין – ÅÀÅÄ
íéøBäèטמאים, ïéa:טהורים ועוף חיה בהמה, כמין  –øëæ íà ÅÀÄÄÈÈ

זכר , הוא הולד אם –øëæì áLz בה שנאמר זכר, היולדת כדין  – ÅÅÀÈÈ
ד): ב ; יב, ימים...(ויקרא  שבעת וטמאה זכר , וילדה תזריע כי  "אשה

טהרה"; בדמי  תשב ימים ושלשת יום äá÷ðושלשים íàå ואם – ÀÄÀÅÈ
נקבה, äá÷ðìהולד  áLzבה שנאמר  נקבה, כיולדת ה ):– שם , (שם ÅÅÄÀÅÈ

ימים  וששת יום וששים כנדתה, שבועיים וטמאה תלד  נקבה "ואם

טהרה"; דמי על òeãéתשב ïéà íàå,נקבה או  זכר  הוא הולד  אם – ÀÄÅÈÇ
äá÷ðìå øëæì áLz שבועיים שטמאה לחומרא, שניהם כדין  נוהגת – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ

זכר, כיולדת יום ארבעים לסוף כלים שלה הטוהר  וימי נקבה, כיולדת
טוהר. ימי וששה עשרים אלא לה שאין ác.øéàîכלומר éaø éø ÄÀÅÇÄÅÄ

ãìå Bðéà ,íãà úøevî Ba ïéàL ìk :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÈÆÅÄÇÈÈÅÈÈ
מבארים בגמרא לידה. טומאת ברייתא),לענין  פי פניו (על הולד  שאם

מודים  הכל  לעוף, או  לחיה לבהמה, דומה שגופו  פי  על אף אדם, כפני 
פי על אף עוף, או  חיה בהמה, כפני פניו ואם ולד; חשוב שהוא

אחר הולך שהכל ולד, חשוב שאינו  מודים הכל אדם, גוף שגופו
כפני פניו שמקצת בולד  אלא וחכמים מאיר  רבי  נחלקו לא הפנים.

אינו  מאיר  רבי  שלדעת עוף, או  חיה או  בהמה כפני  ומקצתם אדם
ומקצת  הואיל חכמים, ולדעת אדם, כפני  פניו כל שיהו  עד  ולד חשוב

במשנתנו : שאמרו וזהו ולד . חשוב הוא הרי  אדם כפני oi`yפניו lk
mc` zxevn ea, לו אין צורה מקצת שאפילו  –;cle epi`יש אם אבל

ולד . זה הרי  צורה, מקצת minkgk.בו  dklde

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øéôL úìtnä,שפופרת כמין  קרום –,íéî àìîאו,íc àìî ÇÇÆÆÈÄÈÅÇÄÈÅÈ
íéðeðbאו àìîהרבה גוונים שהשפופרת (רש"י );– מפרשים, ויש  ÈÅÀÄ

קטנים תולעים כעין  בשר  של  דקות חתיכות ברטנורא ;מלאה (רמב"ם ;

ישראל "), ãìåì"תפארת  úLLBç dðéà.לידה משום טמאה ואינה – ÅÈÆÆÀÈÈ
נידה. משום אף טמאה אינה דם, עמו אין íwøîואם äéä íàå– ÀÄÈÈÀËÈ

אם  ידוע שאין  אלא העובר, צורת בו  שמרוקמת מרוקם, שפיר  הפילה
נקב  או זכר  äá÷ðìåה,הוא øëæì áLz שטמאה שניהם, כחומרת – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ

יום  ארבעים לסוף כלים שלה טוהר וימי נקבה, כיולדת שבועיים
בלבד. טוהר  ימי  וששה עשרים אלא לה שאין כלומר זכר , כיולדת

y c e w z a y
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ìcðñ úìtnä לצורת דומה והיא פנים, צורת בלי  בשר חתיכת – ÇÇÆÆÇÀÈ
àéìLסנדל, Bà ואין אמו, במעי בתוכו מונח שהעובר כיס כמין – ÄÀÈ

בתוכה, שנימח אלא ולד, בלא äá÷ðìåשליא øëæì áLz כמו – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ
טוהר וימי  נקבה, כיולדת שבועיים שטמאה הקודמת, במשנה שבארנו 

זכר . כיולדת יום, ארבעים לסוף כלים úéaaשלה àéìL היתה אם – ÄÀÈÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïzìú éîéîk,éìö øNá éîéîëe.ìlä úéáeïéøäèî.÷øiä–ìàììäî ïa àéá÷òànèî,íéîëçåíéøäèî.øîà §¥¥¦§¨§¥¥¨¨¨¦¥¦¥§©£¦©¨Ÿ£©§¨¤©£©§¥§©¥©£¨¦§©£¦¨©
øéàî éaø:íúk íeMî ànèî Bðéà íà,ànèîä÷Lî íeMî.éñBé éaøøîBà:Cë àGå Cë àG. ©¦¥¦¦¥§©¥¦¤¤§©¥¦©§¤©¦¥¥¨§¨

Êíãà eäæéà?äknä íãk.øBçL?úøçk;ïkî ÷îò–àîè,ïkî ääc–øBäè.íkøk ïø÷ëe?øeøak ¥¤¨Ÿ§©©©¨¨©¤¤¨Ÿ¦¥¨¥¥¤¦¥¨§¤¤©§Ÿ©¨
BaL.äîãà éîéîëe?íøk úéa úò÷aî,éöîeíéî ó.âeænëå?íéî íé÷ìç éðL,ïéé ãçàå,éðBøMä ïéiä ïî. ¤§¥¥£¨¨¦¦§©¥¤¤¥¦©¦§©¨§¥£¨¦©¦§¤¨©¦¦©©¦©¨¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äëéúç úìtnä,íc dnò Lé íà–äàîè;åàì íàå–äøBäè.äãeäé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa– ©©¤¤£¦¨¦¥¦¨¨§¥¨§¦¨§¨©¦§¨¥¥¨¥¨

äàîè. §¥¨

àìà àåä íåãà øåçù éàä ,àøîâá ïðéøîà éëäå ,àåä íåãà ììëá øåçùäå .âåæîå ,äîãà éîéîå ,íåëøë ïø÷å ,íåãà .íéîã òáøà éøä ,íéúù äéîã èåòîå
:ä÷ìù.mekxk oxwkeåéðô øåò ïø÷ éë ïåùì .íåëøëä åéæ äàøîë(ã"ì úåîù):.dnc` ininke:ïéúéðúîá ïî÷ì ïäì ùøôî ïìåë.befnkeâåæîä íåãà ïééë
:íéîá.ozlz inink:æ"òìá å"÷éøé÷ðéô .ïúìú ïäá ïéøåùù íéî.ilv xya ininke:éåìö øùáî àöåéä ìçåî.oixdhn lld ziae.øáãá úå÷åìçî ùìùå

ïäéìò ïéôøåùå ,ïéàîèî éàîù úéáå .ïéôøåù àìå ïéìëåà àì ,ïéìåú éìö øùá éîéîå ïúìú éîéîã äéì àøéáñ ,àì åúå íéàîè íéîã äùîç øîàã àî÷ àðú
:ïéìåúã ,àî÷ àðúë äëìäå .éøîâì ïéøäèî ììä úéáå .íéùã÷å äîåøú.`nhn l`lldn oa `iawr.ä÷ìù àìà ,àåä íåëøë ïø÷ë ÷åøé éàä äéì àøéáñã

:ììë úåîéîãàì äèåð åðéàù ,éúøë äàøîë àìå ,âåøúà äàøîë åðééä ,ìàììäî ïá àéá÷ò àîèîã ÷åøéå.oixdhn minkgeàðú .÷åøéá éîð úå÷åìçî ùìùå
:àî÷ àðúë äëìäå .íéìëåàå íéøäèî íéîëçå ,íéôøåùå àîèî ìàììäî ïá àéá÷òå ,íéôøåù àìå ïéìëåà àì ïéìåú øáñ àî÷.mzk meyn `nhn epi` m`

:äùàá ïéàîèîä íéîãä ïî áåùç åúåéäì.dwyn meyn `nhnäòáùä ïî ãçà àåäù .íã øàù ìëë äàîåè ìá÷ì íéòøæä øéùëäì íã àåä áåùçå
:íéòøæä úà ïéøéùëîù ïé÷ùî.jk `le jk `l:àéá÷òà éâéìôã íéîëç àåäå ,éñåé 'øë äëìäå .íéòøæä úà øéùëî àìå ,íúë íåùî àîèî àì

f.dknd mck,éøîàã úéàå .êìåäå äðúùî äèéçù íãù ,äèéçù äìåë ìù íãë àìå ,ïéëñ ìù äúàëä úìéçúáå .äáøä íåãà àåäù èåçù øåù ìù íãë
:äæ÷ä ìù äëîä íãë.zxgkùåøéô .êë ìë øåçù åðéàå ùåì÷ àåäù éìëä ùàøáù åéãä äàøîë àìå ,äáøä øåçù àåäù ,éìëä éìåùáù åéãä äøîë

éôëùåàã àúøç åîë .úåøåòä åá ïéòáåöù ,æ"òìá è"ðéîøãà úøç ,øçà[:á"ô äìéâîã].ïëî ÷åîò:úøçî øúåé øåçù øîåìë ,úéøåøçù äàøîá ÷åîòù.ddic
:øåäè ääéã ïéá ÷åîò ïéáã ,âåæî ïééî õåç ,øåäè ïàëî ääéã ,àîè ïàëî ÷åîò åäìåëáã ,íéàîè íéîã ìëì ïéãä àåäå .êë ìë øåçù åðéàå åúéàøî úéäãðù

.eay xexakäøåùá àìà ïé÷ãåá ïéàå ,ïéìò äùìù äøåù ìëáå íåëøëá ùé ïéìò ìù úåøåù ùìùå .ïäéøáçî øúåé úéîåãîãà äàøîá íéøåøá ïéìò ùéù
:ä÷éãáì ïìåëáù çáåùî úéòöîàä äøåùáù éòöîàä äìòäå ,úéòöîàä.mxk zia zrwan:íøë úéá åîùù ìàøùé õøàá òåãé íå÷î.min sivneïúåð

:íéìåìö ïúåà íéøòùî ïéàå ,íéøåëò ïúåà ïéøòùîå .äîãàä éáâ ìò ïéôö íéîä åéäéù ãò ,øôòä ìò íéî.befnkeãöéëoiid on oii cg`e min miwlg ipy
.ipexydá òåãé íå÷î ,ïåøùä õøàî àáääî ìë ,äæä ïîæáå .ïåøùä úìöáç ïåùì .÷îòáå äò÷áá íéòåèðä íéðôâä ïî éåùòä ïéé ,øçà ùåøéô .ìàøùé õøà

:ãáìá éúøëë ÷åøéäå ïáìä àìà ,íã äàøî íåù øäéèù éî åðòîù àì åðéîéîå .÷åøéäå ïáìä ïî õåç ,àîè ,íå÷î åúåàî äùàá äàøúù
b`.d`nh mc dnr yi m` .zltnd:äãð.dxedh e`l m`e,äøåäè ,äëéúçä êåúá íã àöîð åìéôàå .íã àìá øá÷ä úçéúôì øùôà ,àî÷ àðú øáñã

`xephxa yexit

ïzìú éîéîk óà :íéøîBà éànL, תלתן בהם ששרו  כמים – ÇÇÀÄÇÀÅÅÄÀÈ
משלושה  המורכבים עלים בעל הקטניות, ממשפחת צמח מין  והוא

(פנוגרי"ק), éìöעלעלים øNá éîéîëe.צלי מבשר היוצא כמוהל  – ÀÅÅÈÈÈÄ
ïéøäèî ìlä úéáe.צלי בשר וכמימי תלתן כמימי  הדם במראה – ÅÄÅÀÇÂÄ

ולא  אוכלים לא וקדשים, תרומה עליהם שתולים סובר , קמא ותנא

האתרוג,øiä÷שורפים. כמראה צהוב, כלומר ירוק, דם –àéá÷ò ÇÈÙÂÇÀÈ
ànèî ìàììäî ïa, צבעו שלקה אלא הוא נידה דם שלדעתו – ÆÇÂÇÀÅÀÇÅ
íéøäèî íéîëçåטהור והוא דם, של מראה זה אין שלדעתם – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

íúkלגמרי. íeMî ànèî Bðéà íà :øéàî éaø øîà משום – ÈÇÇÄÅÄÄÅÀÇÅÄÆÆ
הנידה, ä÷Lîדם íeMî ànèî הוא חשוב מקום מכל כלומר  – ÀÇÅÄÇÀÆ

אחד שהוא דם שאר  ככל טומאה, לקבל  הזרעים את להכשיר  משקה
הזרעים. את המכשירים המשקים Cëמשבעת àG :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈ

Cë àGåלהכשיר משקה חשוב ואינו  כתם משום מטמא אינו הירוק – ÀÈ
דם  היינו השחיטה, בשעת השותת אלא מכשיר דם שאין הזרעים, את

בו . יוצאה iqei;שהנפש iaxk dklde החולקים חכמים דעת היא ודעתו
מהללאל בן עקביא טוב").על  יום "תוספות ועיין (ברטנורא;

מפרש: הגר "א אבל המפרשים. כרוב הסיפא את `epiבארנו  m` :xi`n iax xn`
dwyn meyn `nhn mzk meyn `nhnהנידה מעיינות משום כלומר  –`ad dwyn)

,(dcipd on.רגליה ומימי  רוקה jkכמו  `le jk `l :xne` iqei iax מטמא אינו  –
מעיינותיה. משום ולא כתם משום לא

שדם  משום "כתם", נידה לדם קורא מאיר  שרבי  כותב, אחרונה" "משנה בעל 
אומר: הוא ולכן  יבש, אף מטמא mzkנידה meyn,יבש dwynכשהוא meyne

לח. כשהוא

:àøîâ`nh dpin iz`c mc lk `nlc ,dy`a xedh mc `ki`c olpnלנו (מניין
טמא)? ממנה הבא דם כל שמא באשה, טהור  דם sqeiשיש xa `ng 'x xn`

`xw xn` :`iryed 'x xn`:(ח יז , mcl"(דברים mc oia htynl xac jnn `lti ik"
במה  טהור, דם כלל  שאין נאמר  שאם (כלומר  טמא לדם טהור  דם בין –

החכמים?). נחלקו
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הקודמת. במשנה שנימנו הטמאים הדמים מיני חמשת את לפרש  חוזרת משנתנו 

äknä íãk ?íãà eäæéàהקזה כדם היינו רמב"ם ).– ויש(גמרא ; ÅÆÈÙÀÇÇÇÈ
הכאתה (בגמרא ):מפרשים בתחילת השחיטה, בתחילת היוצא כדם

סכין . שחור ?øBçLשל  איזהו  –úøçk שמשתמשים שחור  כדיו  – ÈÇÆÆ
הקסת; שבשולי הדיו  כמראה ומראהו  הסנדלרים, ïkîבו  ÷îò– ÈÙÄÅ

מחרת, יותר שחור  מראהו הוא,àîèהיה טמא דם –ïkî ääc ÈÅÅÆÄÅ
מחרת, שחור  פחות היה –øBäè.נידה דם שאינו –íkøk ïø÷ëe ÈÀÆÆÇÀÙ

כרכום? כקרן ואיזהו  –BaL øeøakוהמזהיר הברור  כעלהו  – ÇÈÆ
שורה  ובכל  בכרכום, יש עלים של  שורות שלוש שכן  שבו, באדמימות

האמצעי העלה הוא האדום במראהו  שבהם והברור עלים, שלושה
ביותר לח שהוא מפני  האמצעית, äîãà(גמרא ).שבשורה éîéîëeÀÅÅÂÈÈ

אדמה? כמימי ואיזהו –íøk úéa úò÷aî הניתנים המים כמראה – ÄÄÀÇÅÆÆ
אדומה שהיתה כרם בית מבקעת אדמה oipra)mxkעל ziazecin oiir

oezgzd lilba mewn d`xpk `edy ,miazek yie ;c ,b אלבק ר "ח  ―,(óéöîeÅÄ
íéîכעובי האדמה על צפים המים שיהו עד  בכלי  מים עליה ונותן – ÇÄ

השום בגמרא );קליפת כשהם (ברייתא  ולא עכורים כשהם בהם ובודקים
כיצד ?âeænëå(גמרא ).צלולים –,ïéé ãçàå ,íéî íé÷ìç éðL ÀÇÈÀÅÂÈÄÇÄÀÆÈÇÄ

éðBøMä ïéiä ïî. השרון מן הבא – ÄÇÇÄÇÈÄ
כחרת: בשחור ששנינו xedh",מה Ð okn ddc ;`nh Ð okn wenr" בגמרא מבואר 

מראה  שהיה שבין המזוג , מכיין חוץ הטמאים, הדמים מראות לכל  הדין שהוא
זה  כמזג שיהיה עד  טהור , זה הרי ממנו , דיהה שהיה בין ממנו עמוק הדם

i-h).בלבד ,d d`ia ixeqi` 'ld m"anx ;` ,k dcip `xnb)
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äëéúç úìtnä, בשר של –äàîè ,íc dnò Lé íà משום – ÇÇÆÆÂÄÈÄÅÄÈÈÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iyily wxt dcip zkqn

·ätì÷ ïéîk úìtnä,äøòN ïéîk,øôò ïéîk,íénãà íéLeçáé ïéîk–íénì ìéhz,eçBnð íà–äàîè;íàå ©©¤¤§¦§¦¨§¦©£¨§¦¨¨§¦©§¦£ª¦©¦©©¦¦¦§¥¨§¦
åàì–äøBäè.íéâc ïéîk úìtnä,íéáâç,íéNîøe íéö÷L,íc íänò Lé íà–äàîè;åàì íàå–äøBäè. ¨§¨©©¤¤§¦¨¦£¨¦§¨¦§¨¦¦¥¦¨¤¨§¥¨§¦¨§¨

äîäa ïéî úìtnäóBòå äiç,íéøBäè ïéa ïéàîè ïéa,øëæ íà–áLzøëæì;äá÷ð íàå–äá÷ðì áLz; ©©¤¤¦§¥¨©¨¨¥§¥¦¥§¦¦¨¨¥¥§¨¨§¦§¥¨¥¥¦§¥¨
òeãé ïéà íàå–øëæì áLzäá÷ðìå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íãà úøevî Ba ïéàL ìk–ãìå Bðéà. §¦¥¨©¥¥§¨¨§¦§¥¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨¤¥¦©¨¨¥¨¨

‚íéî àìî øéôL úìtnä,íc àìî,íéðeðb àìî–ãìåì úLLBç dðéà.íwøî äéä íàå–äá÷ðìå øëæì áLz. ©©¤¤¨¦¨¥©¦¨¥¨¨¥§¦¥¨¤¤§¨¨§¦¨¨§ª¨¥¥§¨¨§¦§¥¨
„àéìL Bà ìcðñ úìtnä–äá÷ðìå øëæì áLz.úéaa àéìL–àîè úéaä.àGãìå àéìMäL,ïéàL àlà ©©¤¤©§¨¦§¨¥¥§¨¨§¦§¥¨¦§¨©©¦©©¦¨¥¤©¦§¨¨¨¤¨¤¥

:äãð íã àìå àåä äëéúç íãã.d`nh jk oiae jk oia xne` dcedi iax,äëéúç äìéôäù ïåéëå .íã àìá øá÷ä úçéúôì øùôà éà äãåäé éáø øáñã
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äàøð àìå åèåòéîá ãáàù àìà íù äéä íã éàãå

a.dxry oink:øòù.oiyegai:ïéùåúé.minl lihz:úåòù ã"ë ïéøùåôä íéîá íúåà ääùéå ,ïéøùåô.d`nh egenp m`:àåä íãã ,äãð íåùîyi m`
.dxedh e`l m`e d`nh mc odnr:íã àìá øá÷ä úçéúôì øùôàã éøáñå ,ìéòì äãåäé éáøã äéìò éâéìôã ïðáøë ïéúéðúîea oi`y lk mixne` minkge

.cle epi` mc` zxevnøúáã ,ãìå äæ ïéàå äéç àåä éøä ,äéç éðô åéðôå íãà åôåâ .ãìå áåùç àåäù ,íãà éðô åéðôå äéç úøåöë åôåâ ãìåðá íéãåî ìëä
éáø ,äîäá ìù ïéòë ãáìá åùàøáù úçà ïéòå íãà éðôë åéðô áåø åìéôàå ,äîäá éðôë úö÷å ,íãà éðôë åéðô úö÷ù éîá àìà å÷ìçð àì .ïðéìæà íéðô úøåö
,ãìå åðéà ,åì ïéà äøåö úö÷î åìéôàå ììë íãà úøåöî åá ïéàù ìë ,éøáñ ïðáøå .ãìå äæ ïéà äîäáë ïéò åì ùéù ïåéëå ,äëéøö íãà úøåö ìë øîåà øéàî

:íéîëçë äëìäå .ãìå äæ éøä ,äøåö úö÷î åá ùé ìáà
b.xity:øéôù àø÷ð êëéôì ,äöéá ìù úøôåôùë àåäù éúòîù éðàå .í÷åøî øéôù àø÷ð íãà úøåö äá ùé íàå .øùá ìù äëéúç.mipipb `lnàìî

:íéòìåú ïéòë úå÷ã úåëéúç äëåúç øùáä úëéúçù ,íéòìåú ,íéðéðâ ,øçà ùåøéô .äáøä íéðååâ.clel zyyeg dpi`ïäîò ïéà íàå .äãéì äàîè äðéàå
:äãð íåùî åìéôà úùùåç äðéà íã.dawple xkfl ayzìéàåä .øëæ úãìåéë íéîé äùìùå íéùìù àìà øäåè íã äì ïéàå ,äá÷ð úãìåéë íéòåáù äàîè

:äá÷ð éøîåçå øëæ éøîåç åéìò íéðúåð ,äá÷ð íà øëæ íà øëéð åðéàå
c.lcpqãìå éåàðù ,ìãðñ ,íéùøôî ùéå .ãìå íò àåáì ìéâø àåäå .ìãðñ äì ïéøå÷ ìãðñ úøåö äì ùéù éðôîå .øåù ìù ïåùì úåîãë äéåùò øùá úëéúç

:[ìãå ì"ö].`ilyäúåçô àéìù ïéàå .úøöåöçë äìåìçå ,ñåîøåúë äáçø úçååøå úëìåä àéäùëå ,áøò ìù èåçë äúìéçúå .äëåúá çðåî ãìåäù íåø÷ ïéîë

`xephxa yexit

åàìנידה, íàå,דם עמה שאין  –äøBäèבתוך דם נמצא ואפילו  – ÀÄÈÀÈ
ומשום  חתיכה. דם אלא נידה דם זה שאין טהורה, זו  הרי החתיכה,

לידה. נקראת אינה חתיכה שהפלת טמאה, אינה äãeäéיולדת éaøÇÄÀÈ
Ck ïéáe Ck ïéa :øîBà,דם עמה שאין ובין דם עמה שיש בין  – ÅÅÈÅÈ

äàîè,דם בלא הרחם לפתיחת אפשר  אי יהודה: רבי  שסובר – ÀÅÈ
ולא  שאבד, אלא דם, מעט עמה היה ודאי חתיכה, שהפילה וכיון

לפתיחת  שאפשר  סובר, קמא תנא אבל נידה. משום טמאה הלכך  נראה,
טעמו  שבארנו  כמו  טהורה, דם, עמה אין אם ולפיכך  דם, בלא הרחם

(גמרא ).לעיל
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äøòN ïéîk ,ätì÷ ïéîk úìtnä:גורסים ויש  –,dxeryïéîk ÇÇÆÆÀÄÀÄÈÀÄÇÂÈÀÄ
íéLeçáé ïéîk ,øôò,יתושים –íénãàשל המראה שהיה – ÈÈÀÄÇÀÄÂËÄ

אדום אלו  "דברים zaiz)minec`.lkd lr daqen "משנה ", הגר "א; ―

בגמרא ), משמע  וכן íénìאחרונה"; ìéhz שיהיו מבואר , בגמרא – ÇÄÇÇÄ
שעות: וארבע עשרים במים להשהותם ויש פושרים; eçBnðהמים íàÄÄ

במים, –äàîè;הוא שדם נידה, משום –äøBäè ,åàì íàå– ÀÅÈÀÄÈÀÈ
כלל דם זה היה במשנה (המאירי).שלא זו  פיסקה גורסים שאין ויש

טוב "). יום  "תוספות íéö÷L(עיין ,íéáâç ,íéâc ïéîk úìtnäÇÇÆÆÀÄÈÄÂÈÄÀÈÄ
äàîè ,íc íänò Lé íà ,íéNîøe;נידה משום –,åàì íàå ÀÈÄÄÅÄÈÆÈÀÅÈÀÄÈ

äøBäè הרחם לפתיחת שאפשר  הקודמת, במשנה קמא תנא כדעת – ÀÈ
דם óBòå(גמרא).בלא äiç äîäa ïéî úìtnä הנראה ולד – ÇÇÆÆÄÀÅÈÇÈÈ

עוף, או  חיה או בהמה ïéàîèכמין ïéa ועוף חיה בהמה, כמין – ÅÀÅÄ
íéøBäèטמאים, ïéa:טהורים ועוף חיה בהמה, כמין  –øëæ íà ÅÀÄÄÈÈ

זכר , הוא הולד אם –øëæì áLz בה שנאמר זכר, היולדת כדין  – ÅÅÀÈÈ
ד): ב ; יב, ימים...(ויקרא  שבעת וטמאה זכר , וילדה תזריע כי  "אשה

טהרה"; בדמי  תשב ימים ושלשת יום äá÷ðושלשים íàå ואם – ÀÄÀÅÈ
נקבה, äá÷ðìהולד  áLzבה שנאמר  נקבה, כיולדת ה ):– שם , (שם ÅÅÄÀÅÈ

ימים  וששת יום וששים כנדתה, שבועיים וטמאה תלד  נקבה "ואם

טהרה"; דמי על òeãéתשב ïéà íàå,נקבה או  זכר  הוא הולד  אם – ÀÄÅÈÇ
äá÷ðìå øëæì áLz שבועיים שטמאה לחומרא, שניהם כדין  נוהגת – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ

זכר, כיולדת יום ארבעים לסוף כלים שלה הטוהר  וימי נקבה, כיולדת
טוהר. ימי וששה עשרים אלא לה שאין ác.øéàîכלומר éaø éø ÄÀÅÇÄÅÄ

ãìå Bðéà ,íãà úøevî Ba ïéàL ìk :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÈÆÅÄÇÈÈÅÈÈ
מבארים בגמרא לידה. טומאת ברייתא),לענין  פי פניו (על הולד  שאם

מודים  הכל  לעוף, או  לחיה לבהמה, דומה שגופו  פי  על אף אדם, כפני 
פי על אף עוף, או  חיה בהמה, כפני פניו ואם ולד; חשוב שהוא

אחר הולך שהכל ולד, חשוב שאינו  מודים הכל אדם, גוף שגופו
כפני פניו שמקצת בולד  אלא וחכמים מאיר  רבי  נחלקו לא הפנים.

אינו  מאיר  רבי  שלדעת עוף, או  חיה או  בהמה כפני  ומקצתם אדם
ומקצת  הואיל חכמים, ולדעת אדם, כפני  פניו כל שיהו  עד  ולד חשוב

במשנתנו : שאמרו וזהו ולד . חשוב הוא הרי  אדם כפני oi`yפניו lk
mc` zxevn ea, לו אין צורה מקצת שאפילו  –;cle epi`יש אם אבל

ולד . זה הרי  צורה, מקצת minkgk.בו  dklde

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øéôL úìtnä,שפופרת כמין  קרום –,íéî àìîאו,íc àìî ÇÇÆÆÈÄÈÅÇÄÈÅÈ
íéðeðbאו àìîהרבה גוונים שהשפופרת (רש"י );– מפרשים, ויש  ÈÅÀÄ

קטנים תולעים כעין  בשר  של  דקות חתיכות ברטנורא ;מלאה (רמב"ם ;

ישראל "), ãìåì"תפארת  úLLBç dðéà.לידה משום טמאה ואינה – ÅÈÆÆÀÈÈ
נידה. משום אף טמאה אינה דם, עמו אין íwøîואם äéä íàå– ÀÄÈÈÀËÈ

אם  ידוע שאין  אלא העובר, צורת בו  שמרוקמת מרוקם, שפיר  הפילה
נקב  או זכר  äá÷ðìåה,הוא øëæì áLz שטמאה שניהם, כחומרת – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ

יום  ארבעים לסוף כלים שלה טוהר וימי נקבה, כיולדת שבועיים
בלבד. טוהר  ימי  וששה עשרים אלא לה שאין כלומר זכר , כיולדת

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ìcðñ úìtnä לצורת דומה והיא פנים, צורת בלי  בשר חתיכת – ÇÇÆÆÇÀÈ
àéìLסנדל, Bà ואין אמו, במעי בתוכו מונח שהעובר כיס כמין – ÄÀÈ

בתוכה, שנימח אלא ולד, בלא äá÷ðìåשליא øëæì áLz כמו – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ
טוהר וימי  נקבה, כיולדת שבועיים שטמאה הקודמת, במשנה שבארנו 

זכר . כיולדת יום, ארבעים לסוף כלים úéaaשלה àéìL היתה אם – ÄÀÈÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ãìå àGa àéìL.ïBòîL éaøøîBà:ãìeä ÷Bnð,àöé àHL ãò. ¦§¨§¨¨©¦¦§¥¦©¨¨©¤¨¨
‰ñBðéâBøcðàå íeèîè úìtnä–äá÷ðìå øëæì áLz.øëæå íeèîè,øëæå ñBðéâBøcðà–äá÷ðìå øëæì áLz. ©©¤¤ª§§©§§¦¥¥§¨¨§¦§¥¨ª§§¨¨©§§¦§¨¨¥¥§¨¨§¦§¥¨

äá÷ðe íeèîè,äá÷ðe ñBðéâBøcðà–äá÷ðì áLzãáìa.ñøñî Bà Czçî àöé,Baø àöiMî–ãeìék àeä éøä. ª§§¥¨©§§¦§¥¨¥¥¦§¥¨¦§©¨¨§ª¨§Ÿ̈¦¤¨¨ª£¥§¨
Bkøãk àöé:ãòBLàø áø àöiL.BLàø áø äæéàå?Bzçct àözMî. ¨¨§©§©¤¥¥ŸŸ§¥¤ŸŸ¦¤¥¥©©§

:çôèî.`nh ziad:úîå äá äåä ãìåã ,úîä ìäåà íåùî.cled wenip'øë äëìä ïéàå .àîè úéáä ïéàå ,áåøá ìèáå äãéìä íãá áøòúðå íã äùòðå
:ïåòîù

d.dawple xkfl ayz:øëæë ãáìá íåé äùìùå íéùìù äìù øäåè éîéå ,äá÷ðë íéòåáù äàîè.xkfe qepibexcp` xkfe mehneh,íéîåàú äãìéù ïåâë
øëæ ãçàäå ,ñåðéâåøãðà åà íåèîåè ãçà:éàãå.dawple xkfl ayz:øëæ éîð éàä ,éàãå øëæ éàäãî ïðéøîà àìå.cala dawpl ayzíåèîåè éåä åìéôàã

:äá÷ð ìù êåú íéòìáåî äøäèì ïéá äàîåèì ïéá øëæ éîé ìëã ,ïðéìæà úåá÷ð øúá ,øëæ.jzegn:íéøáà íéøáà.qxeqnàø÷îä ñøñ åîë .àåä êåôä ïåùì
åäùøãå[.è"é÷ àøúá àáá]:.celik `ed ixd eaex `viyn:ãåìéë àåä éøä ,íéðôá óåâä øàù ìëù ô"òà ,êúåçî ìù åùàø àöéùî êëìä .åáåøë åùàøå
.ezgct:åçöî

`xephxa yexit

בבית, àîèשליא úéaä,המת אוהל משום –ãìå àéìMäL àG ÇÇÄÈÅÆÇÄÀÈÈÈ
ולד , היא שהשליא מפני  לא –ãìå àGa àéìL ïéàL àlà– ÆÈÆÅÄÀÈÀÈÈ

שיצאה. לאחר  ונימח ולד בשליא Bnð÷שהיה :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄ
àöé àHL ãò ,ãìeä שיצא קודם נימוק בשליא שהיה הולד  – ÇÈÈÇÆÈÈ

טמא. הבית אין הלכך  ברוב, ובטל  הלידה בדם dkldונתערב oi`e
.oerny iaxk

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úìtnä,היולדת הדין והוא –íeèîèסימני לא בו  ניכרים שאין  – ÇÇÆÆËÀ
נקבה, סימני  ולא גם ñBðéâBøcðàåזכר  בו שיש אנדרוגינוס, או  – ÀÇÀÀÄ
סימני וגם זכר  äá÷ðìåנקבה,סימני øëæì áLzימי לחומרא, – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ

ספק  זכר  ספק שהרי  זכר ; כיולדת טוהר וימי  נקבה, כיולדת טומאה

הם. øëæåנקבה íeèîèואחד טומטום אחד  תאומים, שילדה כגון – ËÀÀÈÈ
ודאי, øëæåזכר ñBðéâBøcðàודאי וזכר אנדרוגינוס שילדה או – ÇÀÀÄÀÈÈ

äá÷ðìåעמו , øëæì áLz או הטומטום משום בה שמחמירים – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ
אומרים  ואין נקבה, כיולדת שבועיים טמאה שתהא האנדרוגינוס

זכר הוא אף ודאי זכר עם האנדרוגינוס או הטומטום ונולד שהואיל

äá÷ðe(גמרא ). íeèîè ודאית ונקבה טומטום ילדה אם אבל – ËÀÀÅÈ
äá÷ðeעמו , ñBðéâBøcðà, עמו ונקבה אנדרוגינוס שילדה או  –áLz ÇÀÀÄÀÅÈÅÅ

ãáìa äá÷ðì טומאה ימי הרי  ודאית, נקבה כאן ויש שהואיל  – ÄÀÅÈÄÀÇ
או  הטומטום אפילו הלכך נקבה, בשל מובלעים זכר  של וטהרה

הנקבה. לידת מחמת נקבה של טוהר ימי  תשב זכר , àöéÈÈהאנדרוגינוס
אמו , מרחם הולד –Czçî,אברים אברים –ñøñî Bà שיצא – ÀËÈÀÙÈ

ראשו, דרך ולא רגליו דרך אבל  àeäשלם, éøä ,Baø àöiMîÄÆÈÈËÂÅ
ãeìék.כילוד אינו  רובו יצא שלא כל  אבל בלידה. לטמא –àöé ÀÈÈÈ
Bkøãk, ראשו ודרך שלם –àöiL ãò:גורסים ויש  –`viyn– ÀÇÀÇÆÅÅ

BLàø áø כרובו ראשו שרוב לידה, טמאה והיא כילוד, הוא הרי – ÙÙ
Bzçctהוא; àözMî ?BLàø áø äæéàå, אמרו בגמרא מצחו. – ÀÅÆÙÙÄÆÅÅÇÇÀ

סוברים, שיש אלא איברים, כרוב הראש מחותך , שיצא בולד שאף

הראש  כל  שיצא צריך במחותך  מקום סוברים,(רמב"ם).שמכל  ויש 
כילוד  הוא הרי  ראשו  רוב משיצא במחותך , המאירי).שאף (הרשב"א ;

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

האברך וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלום דב שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו ממוצש"ק א' אלול, ותכנו אשר משתתף בעבודת "חבר פעילי מחנה התורתי", 
ורואה הוא פרי טוב בעמלו, אבל כיון שהציבור החרדי באה"ק ת"ו לא נענה לקריאתם כדבעי למיעבד 
וזה גורם אצלו לביטול תלמוד-תורה, ושואל האם כדאי הדבר  ובמילא כל העבודה מוטלת עליהם, 

בשבילו, או בלשונו הוא, אם מחוייב לעזוב את נפשו בעבור נפשות אחרים.

הנה נבהלתי לשאלה זו, בה בשעה שהקב"ה הצליחו ונתן לו האפשרות להציל נפשות בני ובנות 
ישראל מכפירה ר"ל ולעזור להם שישארו יהודים נאמנים לה' ולתורתו, שזהו רואים גם בעיני בשר 
ובמוחש, הנה בא יצרו ומסיתו לאמור, מי יודע אם זהו ענין ומוטב לך להתעסק בעסקים אחרים אשר 

אז אפשר שתשגשג בתורה וכו' וכו'.

ידוע פסק הדין בגמרא אשר מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים מבטלים תלמוד תורה 
בשבילה )מועד קטן ט, ב(, וידוע ג"כ מאמר הגמרא בתמורה על הפסוק עשיר ורש נפגשו מאיר עיני 
שניהם ה', אשר כשעשיר בתורה עוזר לרש בתורה, הרי מאיר עיני שניהם, שגם להנותן נתוסף בלימוד 

המשך בעמוד רס
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ãìå àGa àéìL.ïBòîL éaøøîBà:ãìeä ÷Bnð,àöé àHL ãò. ¦§¨§¨¨©¦¦§¥¦©¨¨©¤¨¨
‰ñBðéâBøcðàå íeèîè úìtnä–äá÷ðìå øëæì áLz.øëæå íeèîè,øëæå ñBðéâBøcðà–äá÷ðìå øëæì áLz. ©©¤¤ª§§©§§¦¥¥§¨¨§¦§¥¨ª§§¨¨©§§¦§¨¨¥¥§¨¨§¦§¥¨

äá÷ðe íeèîè,äá÷ðe ñBðéâBøcðà–äá÷ðì áLzãáìa.ñøñî Bà Czçî àöé,Baø àöiMî–ãeìék àeä éøä. ª§§¥¨©§§¦§¥¨¥¥¦§¥¨¦§©¨¨§ª¨§Ÿ̈¦¤¨¨ª£¥§¨
Bkøãk àöé:ãòBLàø áø àöiL.BLàø áø äæéàå?Bzçct àözMî. ¨¨§©§©¤¥¥ŸŸ§¥¤ŸŸ¦¤¥¥©©§

:çôèî.`nh ziad:úîå äá äåä ãìåã ,úîä ìäåà íåùî.cled wenip'øë äëìä ïéàå .àîè úéáä ïéàå ,áåøá ìèáå äãéìä íãá áøòúðå íã äùòðå
:ïåòîù

d.dawple xkfl ayz:øëæë ãáìá íåé äùìùå íéùìù äìù øäåè éîéå ,äá÷ðë íéòåáù äàîè.xkfe qepibexcp` xkfe mehneh,íéîåàú äãìéù ïåâë
øëæ ãçàäå ,ñåðéâåøãðà åà íåèîåè ãçà:éàãå.dawple xkfl ayz:øëæ éîð éàä ,éàãå øëæ éàäãî ïðéøîà àìå.cala dawpl ayzíåèîåè éåä åìéôàã

:äá÷ð ìù êåú íéòìáåî äøäèì ïéá äàîåèì ïéá øëæ éîé ìëã ,ïðéìæà úåá÷ð øúá ,øëæ.jzegn:íéøáà íéøáà.qxeqnàø÷îä ñøñ åîë .àåä êåôä ïåùì
åäùøãå[.è"é÷ àøúá àáá]:.celik `ed ixd eaex `viyn:ãåìéë àåä éøä ,íéðôá óåâä øàù ìëù ô"òà ,êúåçî ìù åùàø àöéùî êëìä .åáåøë åùàøå
.ezgct:åçöî

`xephxa yexit

בבית, àîèשליא úéaä,המת אוהל משום –ãìå àéìMäL àG ÇÇÄÈÅÆÇÄÀÈÈÈ
ולד , היא שהשליא מפני  לא –ãìå àGa àéìL ïéàL àlà– ÆÈÆÅÄÀÈÀÈÈ

שיצאה. לאחר  ונימח ולד בשליא Bnð÷שהיה :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄ
àöé àHL ãò ,ãìeä שיצא קודם נימוק בשליא שהיה הולד  – ÇÈÈÇÆÈÈ

טמא. הבית אין הלכך  ברוב, ובטל  הלידה בדם dkldונתערב oi`e
.oerny iaxk

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úìtnä,היולדת הדין והוא –íeèîèסימני לא בו  ניכרים שאין  – ÇÇÆÆËÀ
נקבה, סימני  ולא גם ñBðéâBøcðàåזכר  בו שיש אנדרוגינוס, או  – ÀÇÀÀÄ
סימני וגם זכר  äá÷ðìåנקבה,סימני øëæì áLzימי לחומרא, – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ

ספק  זכר  ספק שהרי  זכר ; כיולדת טוהר וימי  נקבה, כיולדת טומאה

הם. øëæåנקבה íeèîèואחד טומטום אחד  תאומים, שילדה כגון – ËÀÀÈÈ
ודאי, øëæåזכר ñBðéâBøcðàודאי וזכר אנדרוגינוס שילדה או – ÇÀÀÄÀÈÈ

äá÷ðìåעמו , øëæì áLz או הטומטום משום בה שמחמירים – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ
אומרים  ואין נקבה, כיולדת שבועיים טמאה שתהא האנדרוגינוס

זכר הוא אף ודאי זכר עם האנדרוגינוס או הטומטום ונולד שהואיל

äá÷ðe(גמרא ). íeèîè ודאית ונקבה טומטום ילדה אם אבל – ËÀÀÅÈ
äá÷ðeעמו , ñBðéâBøcðà, עמו ונקבה אנדרוגינוס שילדה או  –áLz ÇÀÀÄÀÅÈÅÅ

ãáìa äá÷ðì טומאה ימי הרי  ודאית, נקבה כאן ויש שהואיל  – ÄÀÅÈÄÀÇ
או  הטומטום אפילו הלכך נקבה, בשל מובלעים זכר  של וטהרה

הנקבה. לידת מחמת נקבה של טוהר ימי  תשב זכר , àöéÈÈהאנדרוגינוס
אמו , מרחם הולד –Czçî,אברים אברים –ñøñî Bà שיצא – ÀËÈÀÙÈ

ראשו, דרך ולא רגליו דרך אבל  àeäשלם, éøä ,Baø àöiMîÄÆÈÈËÂÅ
ãeìék.כילוד אינו  רובו יצא שלא כל  אבל בלידה. לטמא –àöé ÀÈÈÈ
Bkøãk, ראשו ודרך שלם –àöiL ãò:גורסים ויש  –`viyn– ÀÇÀÇÆÅÅ

BLàø áø כרובו ראשו שרוב לידה, טמאה והיא כילוד, הוא הרי – ÙÙ
Bzçctהוא; àözMî ?BLàø áø äæéàå, אמרו בגמרא מצחו. – ÀÅÆÙÙÄÆÅÅÇÇÀ

סוברים, שיש אלא איברים, כרוב הראש מחותך , שיצא בולד שאף

הראש  כל  שיצא צריך במחותך  מקום סוברים,(רמב"ם).שמכל  ויש 
כילוד  הוא הרי  ראשו  רוב משיצא במחותך , המאירי).שאף (הרשב"א ;

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: יא היום,äðùîדף בסדר גדול הכהן לפני שקראו ¨§eäeøñîלאחר
ïéc úéa éð÷æגדול הכהן  äpeäkאת éð÷æì חפינת סדר את שילמדוהו  ¦§¥¥¦§¦§¥§¨

קשה. עבודה שהיא [úééìòìהקטורת, eäeìòäåñðéèáà úéa ששם ] §¤¡©£¦©¥©§¦¨
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קרי. ויראה יישן שלא åàìכדי íàå מבין הוא אבל חכם אינו אם - §¦¨
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במשנה: åëå'.שנינו ïéëBáe ïéLøBt ïäå äëBáe LøBt àeä:הגמרא הגדולàeäמבארת הכהן -LøBt ¥¤§¥§¦¦¥
äëBáeכך בסמוך.é÷Bãö,שהואeäeãLçLעל הגמרא שמבארת כפי להשביעו, הוצרכו כך íäåשמשום ¤¤£¨§¦§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הסליחות, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר קדיש שי' לוז

ירושלים עיה"ק ת"ו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הידיעות מאנשי כפר חב"ד על דבר בקורו בכפר חב"ד והתרשמותו מהמוסדות 
שם, בהמשך ליחסו הטוב כל העת לאנשי חב"ד. ובטוחני שימשיך כך להבא ועוד יוסיף בזה בכל עת 
מצוא בהתאם להתפתחות כפר חב"ד ועניניו. והרי כלל הוא שבכל עניני טוב צריך להיות מוסיף והולך 
ומעלין בקדש. ובפרט שיש לכ' אפשרויות מיוחדות עפ"י מעמדו ומצבו, וכל ענין בהשגחה פרטית הוא.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 
ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה רבה.

מאשר אני קבלת ספרו "אבני דרך", בהקדמת בקשת רוב הסליחה על איחור האישור מפני 
כמה סיבות. ות"ח על שימת לבבו לשלוח את ספרו, והרי יצירתו של אדם - במדה חשובה משקיפה 
את המחבר, ובפרט שזה הספר מכיל גם פרקים מתולדות ימי חייו, ובריחוק מקום - יש בזה גם משום 

היכרות אישית עם מחבר הספר.

רגיל אני לחשוב, בקבלי ספר ממחבר, שלא "בכדי" שלח אלי את ספרו ובודאי כוונת המחבר 
שאעיין בספרו ואם יהי' לי מה להעיר - יקבל הערותי בספ"י אפילו אם איני מזדהה עם השקפת עולמו 
של המחבר. וכן בנוגע לספרו ארשה לי לציין אי איזו הערות, ובפרט - בנקודה הפנימית של הספר, ציור 

הקבוצה וחיי הקבוצה שלנושא זה בפרט מייחד כ' את ספרו.

אלא  האחרונה;  המטרה  ואצ"ל  עצמה,  בפני  מטרה  אינו  הקבוצה  שענין  יסכים  שכ'  אקוה 
תכליתה להשיג סדר חיים רצוי ומקווה על ידי שיתוף פעולה קיבוצית.

כשלעצמה הקבוצה ענינה, לכאורה, להשוות קטן וגדול, שזהו בעצם היפך טבע האדם; באשר 
בני אדם כשם שאין פרצופיהם דומים כך אין דיעותיהם דומות זו לזו.

ולכן היחיד מוצא סיפוק ושלימות כשאפשר לו להוציא לפועל כל מה שיש לו בכח, ובמדה הכי 
מלאה, לא כל כך בענינים המשותפים שיש לו עם בני חברתו, אלא דוקא בשטח האינדיבידואלי שלו 
שבו מצטיין הוא מחבריו וסביבתו, כי הלא זוהי העצמיות שלו. לאידך, אין האדם בטבעו מתבודד ולא 

טוב היות האדם לבדו, והוא מחפש חיי חברה אשר בה ועל ידה ובעזרתה יוכל להגיע לשלימותו הוא.

המשך בעמוד הבא



רז

רקע  שמהוים  בזה  גדולה  חשיבות  הקבוצה  לחיי  יש  גיסא  מחד  הנה  האמורה,  הנחה  מתוך 
לשיתוף כוחות של כמה וכמה אנשים ועל ידי כך להישגים גדולים יותר, וכמובן, אפילו מסכום כל 
הכחות הפרטיים, וכידוע שפעילות שני אנשים בצותא גדולה יותר מכפלים מפעילותו של כל אחד מהם 
לחוד. ועוד מהענינים החיוביים שבקבוצה שהיא מסירה אותה קנאה ותחרות בלתי רצוי' המביאה 
פעמים תכופות להתדרדרות היחסים שבין אדם לחברו, משא"כ פעולה קיבוצית שבדרך כלל מקרבת 

הלבבות וכולי.

לאידך גיסא, אין תכלית הקבוצה לבטל כל התחרות בכלל, שהרי אחד מהענינים המעוררים 
למאמצים יתרים ולהתקדמות וניצול כל הכחות ובזריזות וכולי - הוא דוקא מזה שיש לו לאדם אתגר 
והתחרות. אלא שעל הקבוצה לצנר את ההתחרות הטבעית לשטח עליון יותר. במלים אחרות, תמורת 
ועד  והחומריים,  הגשמיים  פשוטים,  הכי  בצרכים  ההתחרות  מתחילה  אינדיבידואלית  שבחברה  זה 
שכלשון חכמינו ז"ל אלמלא מוראה של מלכות )- הכרח החברה( איש את רעהו חיים בלעו, הנה בקבוצה 
אפשר להעביר את הכח הזה להישגים גדולים יותר, אם בתוספת מרובה על הצרכים ההכרחיים או 

בשטח נעלה יותר - בחיי הרוח.

המורם מהאמור לעיל הוא שענין הקבוצה וחיי הקבוצה אינו מטרה והישג בפני עצמו, אלא 
שלב והכנה ודרך לפיתוח האינדיבידואליות והיחידות שבכל אחד ואחד והתגשמותם באופן הכי טוב 

ובמדה הכי מלאה.

קיבוצי  חיים  סדר  כבר  שהשיגו  לאחר  רק  לא  נוגעת  הקבוצה  ענין  של  זו  יסודית  הערכה 
מלא וצריך להחליט למעשה כיצד לנצל את יתרון הכחות ואיך להבליט אצל כל אחד את התכונות 
והכשרונות הפרטיים שלו בכל היקפם, אלא נוגעת היא ג"כ תיכף בהתחלת חיי הקבוצה, כיון שלעתים 
תכופות ואולי גם ברוב הפעמים, עצם סדר חיי הקבוצה מוכרח, כאמור, לעורר התנגדות פנימית נגד 
הסדר והמשטר המתאמץ להכניע את היחיד בתור יחיד ולהפכו לחלק של הגוש, היינו הקבוצה. לעומת 
זאת, אם היחיד יודע שאין זה אלא שלב בהתפתחותו והדרך המגדילה את אפשריותו להגיע להישגים 
אינדיבידואליים גדולים יותר, על ידי כך שמשחררים אותו מדאגות בשלב נמוך מזה )בהנוגע לצרכיו 
הרי  הקיבוצית(,  המשותפת  לפעולה  הודות  וזמן  כוחות  בזבוז  ובלי  יותר  בקל  המושגים  ההכרחיים 
והתמסרות  התלהבות  בו  שתוסיף  זאת  עוד  אלא  הטבעית  התנגדותו  שתבטל  בלבד  זו  לא  זו  הכרה 

במילוי תפקידיו בקבוצה.

האמור לעיל נוגע לא רק להצלחת הקבוצה בכלל, אלא גם לתוכן החיים ואופן החיים בקבוצה, 
אשר כ' נוגע גם בזה בספרו, כגון היחסים שבין ההורים והבנים וכיו"ב )וביותר - שעלול ההיזק להיות 
מרובה על השכר בשטח זה(, כיון שיחסים אלו נמצאים בשטח החיים "הרוחניים" של האדם שבהם 

עצמאות היחיד חשובה ועיקר.

עוד יש נקודה, שלדעתי חשובה, והיא בשנוי הרגש והיחס לקבוצה מצד מייסדי הקבוצה ומצד 
יכולים  אלה שנולדו בקבוצה. שאם מייסדי הקבוצה, או אלו שבאו לחיי הקבוצה מקרוב לפי ערך, 
לקבל סיפוק נפשי בהכירם שהגיעו לזה, כמו שכותב, מחיים שונים בהחלט ובתכלית, ומסביבה חדורה 
השקפת עולם הפכית, והשיגו חיי קבוצה מתוך עמל ויגיעה וקרבנות וסיגופים וכולי, שכל זה מוסיף 
יוקר והערצה לדבר המושג, הנה אלה שנולדו בקבוצה או נתגדלו בה רואים סדר חיים זה כטבעי, ואצל 
אלה בודאי שההגבלות של חיי הקבוצה, שהוזכרו לעיל, בולטות יותר מאשר הצדדים החיוביים, מה 
שמחוייב לעורר אצלם אי-סיפוק נפשי או אפילו התמרדות, ועכ"פ חיכוכים, כלפי אלה הכופים עליהם 

משטר קיבוצי )והבלטת הקבוצה כשלב והכנה - גם בזה תועיל(.

הנולד  לדור  "נותנים"  עלי': מה  לא מצאתי בספרו מענה  הנוקבת, שדרך אגב  ומכאן הבעי' 
בקבוצה בתור מטרה או אידיאל שירצו להגיע לזה אפילו מתוך עמל ויגיעה ומסירות נפש במסגרת 

חיי החברה?
המשך בעמוד רכד

המשך מעמוד הקודם
אגרות קודש
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רט ezny in` cenr bp sc ± iyily wxt`nei
íéøîåà ïäî ùé.jk lr `ed jexa yecwdl oigayny oizipznc `zgayez epiid Ðåìà

íéãéñç.exwirn ciqg ied ciqg lk Ð'åë äùééá àìù,epizeclia dxiar epxar `ly Ð

.epzepwf z` yiialïàë ìëä ïàë éðà íàly enya e`hgi `ly miaxl did yxec Ð

o`k lkd o`k ip` m` .`ed jexa yecwddiexy izpikye ,dfd ziaa utg ip`y onf lk Ð

eam`e .o`k lkd e`aie miiw eceak `di Ð

opiqxb ikd .o`k `ai in ,izpiky wlq`e e`hgz

.`ztqezaíå÷îì :øîåà äéä àåäáäåà éðàù
éúéáì àáú äúà íà éúåà úåëéìåî éìâø íùÐ

meyn ok dqxebl jixv o`k s`y il d`xpe

i`e .'ek yipi` xac idelbx :dxza opgei 'x xn`c

?`kd opgei 'xc `kiiy i`n ,dil opiqxb `l

íéîä éðô ìò äôöùey`x z` ekzgy Ð

ea erbte ,gvex `edy ea xikde ,minl edelihde

.ea `veik mihql eiykrúôèàã ìò äì øîà
êåôèàmixg` ly zeleblb ztvdy lr Ð

mina.eiykr mixg` jetivd = jeth` Ðóåñì
ïåôåèé êéôéèîmzlebleb etivie mei `ai cer Ð

.jebxdy el` lyéòáúîã øúàìmewnl Ð

lehil ywazn `ed myn ,ea zenl eilr xfbpy

.eznypäéúé ïéìéáåî ïîúeilbx myl Ð

.eze` zekilenéàùåë éøúmiti eidy my lr Ð

.ikd edl ixwäéçàå óøåçéìà`ed weqt Ð
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ayie" (hk ` minid ixac) aizkck ,mdilr
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.mipezgzd lre mipeilrdàæåçîì åäðéèîà
æåìã,dkeza hley zend j`ln oi`y xir Ð

.(a,en) dheqa opixn`ckäéá ïéáøò,minyl Ð

mewnl eze` oikilene ozeaxr oinlyn

.my ywaznyåéìãåâ éðù.eici izy ly Ð

,dtvxd z` wyepe dgeyy cr odilr orype

"dipa` z` jicar evx ik" xn`py dn miiwl

.(aw mildz)äãé÷ åæå.miaezka dxen`d Ð
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òìèéàeteb swefyky itl .xbig dyrp Ð
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íéøáã çéèäzilr :(`,dk) ziprz 'qna Ð

.jipa lr gibyn dz` i`e mexna jl zayieàä
äéì àîøâ àäåyprpe mixac z`hga yprp Ð

zay zkqna opixn`ck ,rxe`nd zrya

.`pikql ccg `xez ltp :(`,al)éáøã äéî÷Ð

.egnyl eze` oicakne `iyp didy .eziaa

,eilegae l`xyi zxva cinz b`ec didy

iax dia jignc `nei :(a,p) mixcpa opixn`ck

.`nlrl zeprxet iz`àëìî øåáùqxt jln Ð

.didàøîç éâæî.jtyp oiid oi`e ,oii mi`ln zikekf zeqek Ðäéððç ïá òùåäé éáø'x z` riiql `cbceb oa opgei 'x jld xake :(a,`i) oikxra xn`ck ,did mixreynd mield on Ð

.zezlc ztbda dippg oa ryediåúåà ïé÷ìî.xyt` i`y xac lr rayp df s`y ,adf ly `edy oa` ly cenrd lr raypk `ed ixd eitn dreay z`viy dryne .`eyl raypy Ð

zekn dpecf lr miaiige ,`ey zreay epiidc opz (`,hk) zereayae.ea exzdy oebke Ðïéúéù ãåã äøëù äòùá`ny dil `xiaq i`e ,e`xap ziy`xa ini zyyny dil `xiaq `le Ð

.ozexkl jixve ,zexexv e` xtr e`lnzpàîåäú àô÷"lfxad svie" .`vie dlrnl medzd sv Ð.(e a mikln) '`lfxt `twe' opinbxzn Ðäéì øîàli`ed ,dicicl `cqg ax Ð

.xnzi` ikd ,ozxkc`e'åë òãéã àëéà éî.my did `ede ,ltezig` eax ipta dkld dxen did `l cec Ð
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`d ,`kilc `ed dlirn :dlr opixn` (mye `,ek migqt) "dry lk" wxtac ,dywe .dlirn

.dxe` aexn xexal dleki dzid xnelk `l` ,`wec e`l zxxeac :xnel yie !`ki` `xeqi`

íàlld didy :qxhpewa yxit Ð o`k ip`

la` .`ed jexa yecwd ly enya xne`

:jixtc ,envr lr xne` didy rnyn inlyexia

jixv did ike :xnelk ?jixv `ed eiqeliwle

ipyne !"dipeynyi oitl` sl`" aizkde ,egayl

ly oqeliw eilr aiage :xne` did l`xyi cbpkc

mirpe" (bk a l`eny) xn`py ,lkd on l`xyi

yecw dz`e" (ak mildz) aizke ,"l`xyi zexinf

m` :xn`wc `d ,edine ."l`xyi zeldz ayei

jzia l` `a` ip` izia l` `az dz``l Ð

aizkcn dil yixc `dc ,dpikya `l` xyt`

jil` `a` iny z` xikf` xy` mewnd lka"
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déì à÷ôð ?déìðî äéøçàìe äéðôì ,äãeäé éaøå .àúàc àeä äéøçàìe äéðôìúéðL"îïðaøå ." §¨¤¨§©£¤¨©£¨§©¦§¨§¨¤¨§©£¤¨§¨¥¨§¨¥¦¥¦§©¨©
eò÷úz ìäwä úà ìéä÷äáe" :áéúëc ?eäééîòè éàîàìåäòé÷z Cúòc à÷ìñ éàå ,"eòéøz ©©§©§¦§¦§©§¦¤©¨¨¦§§§Ÿ¨¦§¦¨§¨©£¨§¦¨

àeää :äãeäé éaøå ?ãéáò àì àbìôe ãéáò äåöîc àbìt àðîçø øîà ,àéä úçà äòeøz§¨©©¦¨©©£¨¨©§¨§¦§¨¨¥©§¨¨¨¥§©¦§¨©
àðîéñìøîàc àä àìæà ïàîk .äåöî déåL àðîçøå ,àeä àðîéñ :ïðaøå .àúàc àeä àîìòa §¦¨¨§¨§¨©£¨§©¨©¦¨¨§©£¨¨©§¨¦§¨§©¨§¨¨§¨©

äòeøúì äòé÷z ïéa ïéà :àðäk áø!àèéLt ,äãeäé éaø éà .äãeäé éaøk ?ïàîk ,íeìk àìå ©¨£¨¥¥§¦¨¦§¨§Ÿ§§©§©¦§¨¦©¦§¨§¦¨
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סוכה. פרק חמישי - החליל דף נג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

... צריך להתייעץ עם מוריו ומחנכיו הנפגשים איתו מדי יום ביומו ולהתחשב עם הוראותיהם כיוון שהם הרואים את הנער בעת לימודו 
ובעת היותו עם חבריו, ורואים בלי נטייה.

ממכתב ט' אלול, תשי"ד



ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc dkeq(oey`x meil)

àtñçàqxgd lr 'd my z` aezkl xzen m`d -àîBäúa décLðå ©©§¨§¦§§¥¦§¨
çðîe,mind z` xevrie medzd gzt lr gepiy medzl ewxefle - ¨©

e ,mina myd wgniy mxeby meyn xeq`y e`déì øîà÷c àkéì¥¨§¨¨©¥
éãéî.xac eaiyiy in did `l -Bðéàå øîéîì òãéc ìk ,ãåc øîà ¦¦¨©¨¦¨§¨©§¥©§¥

,BðBøâa ÷ðçé øîBàrahidl mlerl mxeby ,dcn cbpk dcn ¥¥¨¥¦§
.wpgidleäîe ,Bîöòa øîBçå ì÷ ìôBúéçà àNðickíBìL úBNòl ¨¨£¦¤©¨¤§©§©©£¨

BzLàì Léà ïéa`idy xxazi m` dlral dheqd z` xizdle - ¥¦§¦§
,dxedhíénä ìò äçné äMeã÷a ázëpL éîL äøBz äøîàazeky - ¨§¨¨§¦¤¦§©¦§¨¦¨¤©©©¦

'd my yi mkezae dheq zyxtn miweqtd z` dlibn iab lr
dxedh z`vnp m`e ,dy`d z` dwyne ,mind jezl mze` wgene

.dlral zxzen `idBlek íìBòä ìëì íBìL úBNòì,shyi `ly ©£¨§¨¨¨
änëå änk úçà ìòxnege lw it lre .'d my z` wegnl xzeny ©©©©¨§©¨

dfdéì øîàc cecl ltezig`éøLok`e .jk zeyrl xzen -áúk ¨©¥¨¦¨©
cecíL'dàtñçàqxgd lr -àîBäúì éãLåmedzl ekilyde - ¥©©§¨§¨¥¦§¨

,medzd gzt lr gpe llveéãéîøb éôìà øñúéL àîBäz úéçðå- §¨¦§¨¦§©©§¥©§¦¥
.zen` sl` dxyr yy medzay mind daeb cxieúéçðc éæç ék¦¨¥§¨¦

àáeè,daxd jk lk medzd cxeiy cec d`x xy`k -änk ,øîà ¨¨©©¨
àîìò áèøéî éôè éìcéîcjenq axwzie medzd dlriy dnk - §¦§¥§¥¦§©¨§¨

aeh elcbi zexitde xzei dgle daehx dnc`d didz jk ux`l
jkl ,xzeiäøNò Lîç øîàd xiy ixenfnøñéîç dé÷qàå úBìòî ¨©£¥¤§¥©£§©§¥£¥©

éãéîøb éôìà,zen` sl` dxyr yng medzd z` dlrde - ©§¥©§¦¥
éãéîøb éôìàa déî÷Bàåzgzn zen` sl` daeba Fcinrde - §§¥§©§¥©§¦¥¦

.medzd ziilrl enxb mdy 'zelrnd xiy' e`xwp jkle .dnc`l
dpéî òîL ,àìeò øîàyéãéîøb éôìà àòøàc àëîeñiaer - ¨©¨§©¦¨§¨§©§¨©§¥©§¦¥

:`xnbd dywn .dn` sl` medzd cr rwxwdïðéøëc ïðéæç àäå§¨¨¥©§¨¦¨
àiî é÷ôðå àzøet`ly s` ,hrn mixtegy mi`ex ep` ixde - §¨§¨§¥©¨

:`xnbd daiyn .min mirweae ,dn` sl` wneraàiLøLî áø øîà̈©©§©§¦¨
úøôc àîìeqî àeäämpi` zexitgdn mirwead el` min - ©¦§¨¦§¨

zeliaend rwxwd zgzy [zexepiv oirk] zelignn `l` ,medzdn
:zxt xdp in z`

:dpyna epipy'eë ãøBiL ïBéìòä øòMa íéðäk eãîòådlrnl eribd §¨§Ÿ£¦©©©¨¤§¤¥
:erwze erixde erwz zixiyréòawtzqp -,äéîøé éaødpeekd dn ¨¥©¦¦§§¨

,'úéøéNò äìòîì'dpeekd m`däøNòà éà÷å äMîç úéçðc- §©£¨£¦¦§¨¦£¦¨§¨¥©£¨¨
lr ecnre ,miyp zxfr xarl mipdk zxfrn zebxcn yng ecxiy

.dhnln zixiyrd dbxcndäMîçà éà÷å äøNò úéçðc ,àîìc Bà¦§¨§¨¦£¨¨§¨¥©£¦¨
dlrnln zixiyrd dbxcnd lr micnere zebxcn xyr ecxiy -

:`xnbd dwiqn .dhnln ziying `idye÷ézef dl`y cenrz - ¥
.oexzt `la

ïðaø eðzweqta xn`p(fh g l`wfgi)''d ziA xvg l` iz` `aIe ª¨©¨¨©¨¥Ÿ¦¤£©¥
mixUrM gAfOd oiaE mlE`d oiA 'd lkid gzt dPde zinipRd©§¦¦§¦¥¤©¥©¥¨¨¥©¦§¥©§¤§¦
dOde dncw mdiptE 'd lkid l` mdixg` Wi` dXnge©£¦¨¦£Ÿ¥¤¤¥©§¥¤¥§¨§¥¨

zeywdl yie ,'WnXl dncw mziegYWníäéðôe' øîàpL òîLnî ¦§©£¦¤¥§¨©¨¤¦©§©¤¤¡©§¥¤
'äîã÷,gxfn oeeikl -òãBé éðéàdfn oian ipi` m`d -íäéøBçàL ¥§¨¥¦¥©¤£¥¤

,'ä ìëéä ìàecnr m`e gxfnl egzte axrna did lkidd ixd ¤¥©
.lkidl did mdixeg`y i`ce ,gxfnay gztd oeeikl mdiptyk

ãnìî ,''ä ìëéä ìà íäéøBçà' øîBì ãeîìz äî àlàdidy ¤¨©©§©£¥¤¤¥©§©¥
dlebn mdixeg`ïîöò ïéòøBt eéäLzeripv xqega onvr oilbn - ¤¨§¦©§¨

ïéæéøúîeodikxv oiyer -ähî étìk,:myper `a jk lre ©§¦¦§©¥©¨
:dpyna epipyoixne`e oipey eid dcedi iax zrclydéìe déì eðà̈§¨§¨

:'eë eðéðéò:`xnbd dywnéðéà,exn` jky okzi ji` -éaø øîàäå ¥¥¦¦§¨¨©©¦
'òîL' 'òîL' øîBàä ìk ,àøéæxne`y -'l`xyi rny' weqt ¥¨¨¨¥§©§©

`ed ixd ,elteke'íéãBî' 'íéãBî' øîà eléàkdpyna epipyy §¦¨©¦¦
ji`e ,zeieyx izyl lltzn eli`k d`xpy meyn ,eze` oiwzyny
'Dil' miinrt mixikfny oeik ixd 'epipir dile dil ep`' o`k exn`§¨
dpeyla dxviw dpyndy :`xnbd zvxzn .zeieyx izyk d`xp

éøîà éëä àlàexn` zn`ae -äîã÷ íéåçzLî änä,ynyleðàå ¤¨¨¦¨§¥¥¨¦§©£¦¥§¨§¨
íéåçzLî] (íéãåî åðçðà) déìúBìçéî déì eðéðéòå ,[`edy zetvne §¨¦§©£¦§¥¥§¨§©£

yyg oi` mipiipr ipy lr 'Dil' exikfdy oeike .epikxv lk wtqnd§¨
:zeieyx izyk d`xp `le dlnd zelitka

äðùî
ïéúçBt ïéàdpyd zeni lkaúBòé÷z úçàå íéøNòîLc÷na`l - ¥£¦¥¤§¦§©©§¦©¦§¨

zg`e mixyrn zegt zexvevga miielde mipdkd erwzy mei did
,zeriwzäðîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî ïéàåerwzy mei did `le - §¥¦¦©©§¨¦§Ÿ¤

:dpynd zx`an .zeriwz dpenye mirax`n xzeiíL eéä íBé ìëa§¨¨¨
ìL ,Lc÷na úBòé÷z úçàå íéøNòLerwz zeriwzìíéøòL úçéúô ¤§¦§©©§¦©¦§¨¨Ÿ¦§¦©§¨¦

driwz oirwez eid dxfrd ixry z` egzt xy`ky ,xweaa
,driwze drexzåceròLúoirwez eid zeriwzøçL ìL ãéîúì- §¥©§¨¦¤©©

eide ,mei ly xiy miield mixy eid cinzd ly oiid jeqip onfa
wxt lk zlgzd iptle ,[miwlg] miwxt dylyl mzxiy miwlgn
ryz cgi mdy driwze drexz driwz mirwez mipdk ipy eid

,zeriwzåceròLúoirwez eid zeriwz,íéaøòä ïéa ìL ãéîúì §¥©§¨¦¤¥¨©§©¦
erwze miield exy miaxrd oia ly cinz ly oiid jeqipa s`y

.zeriwz zg`e mixyr ixd .xgy ly cinza enkïéôñenáemeia - ©¨¦
,yceg y`x e` zay oebk sqen oaxw miaixwn eidyïéôéñBî eéä̈¦¦

òLz ãBòmiield exy sqend ly oiid jeqip onfa mby ,zeriwz ¥©
.driwze drexz driwz minrt yly erwzeeéä úaL áøòáe§¤¤©¨¨

ïéôéñBîcerLL,zayd zqipk mcew zeriwzìLLzeriwz ¦¦¥¨Ÿ
dzid ozxhnäëàìnî íòä úà ìéèáäììLå ,Lzetqepd zeriwzd §©§¦¤¨¨¦§¨¨§¨Ÿ

ick dkygl jenq zayd dqpkpyk oirwez eidLã÷ ïéa ìécáäì§©§¦¥Ÿ¤
ìBçìricedl -dk`ln dyerd dzrne ,zayd dqpkpy mrl §

a .dliwq eyperâçä CBúaL úaL áøòzekeqd bgay -íL eéä ¤¤©¨¤§¤¨¨¨
äðîLe íéòaøà:md el`e ,zeriwzìLíéøòL úçéúôì Lly ©§¨¦§Ÿ¤¨Ÿ¦§¦©§¨¦

,mind jeqip ceakl zeriwz xyr mipy cere .mei lka enk dxfrd
,mdeìLìLå ,ïBéìòä øòMì LïBzçzä øòMì Lxryd `ed - ¨Ÿ©©©¨¤§§¨Ÿ©©©©©§

dpyna zex`eand zeriwzd mde ,gxfnl `veid miyp zxfray
lirl(:`p),ìLåíénä éeléîì Le`ae mind zai`yn exfgy xg`l - §¨Ÿ§¦©©¦

lirl epipyy enk ,dxfrl(.gn)erixde erwz mind xryl eribd'
.'erwzeìLå,çaæî éab ìò Lenk ,daxrd z` etwfy drya §¨Ÿ©©¥¦§¥©

lirl epipyy(.dn)cere .ìL ãéîzì òLúå ,øçL ìL ãéîzì òLz¥©§¨¦¤©©§¥©§¨¦¤
ìL ,ïéôñenì òLúå ,íéaøòä ïéa,äëàìnä ïî íòä úà ìéèáäì L ¥¨©§©¦§¥©§¨¦¨Ÿ§©§¦¤¨¨¦©§¨¨

ìLåìBçì LãB÷ ïéa ìécáäì Llk jq `vnp ,lirl x`eank lkd - §¨Ÿ§©§¦¥¤§
:dpenye mirax` zeriwzd

àøîâ
ïéúéðúîcr zeriwz zg`e mixyrn ycwna didy dazky ©§¦¦

`id ,dpenye mirax`,øîBà äãeäé éaø àéðúc ,äãeäé éaøk àìc§Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦§¨¥
éñBnäå ,òáMî úBçôé àì úçBtäó,siqedl yiy meia s` -àì ©¥Ÿ¦§¦¤©§©¦Ÿ

éñBé.äøNò LL ìò ó:`xnbd zxxan.éâìôéî à÷ éàîazx`an ¦©¥¤§¥§©¨¦§§¥
`l` ,erwzy zeriwzd xtqna ewlgp `l :`xnbdøáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©

lkyäòé÷z äòeøz äòé÷zdevn ,cgi erwzyàéä úçàyie §¦¨§¨§¦¨©©¦
mixyr dpynd dzpny dn ok m`e ,zg` driwzl oaiygdl
mirax`e ,zeriwz rayl dcedi iax oaiygd ,zeriwz zg`e

.zeriwz dxyr yyl oaiygd ,zeriwzd dpenyeéøáñ ïðaøålky §©¨¨¨§¥
äòé÷zdevn `idå ,ãeçìlkäòeøúdevn `id.ãeçì §¦¨§§§¨§

:mzhiy xewn z` `xnbd zxxanøîà ,äãeäé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦§¨¨©
äòé÷z ãöék àä 'eò÷úé äòeøz' áéúëe) 'äòeøz ízò÷úe' àø÷§¨§©§¤§¨§¦§¨¦§§¨¥©§¦¨

àéä úçà äòeøúe(driwz mya drexzl `xew weqtdy jkn §¨©©¦
,[àéä úçà äòé÷úe äòeøz àîìà]driwz ly zg` devn `idy ©§¨§¨§¦¨©©¦

driwze drexz.:`xnbd zl`eyïðaøå,df weqt miyxtn cvik §©¨¨
y mixaeq md :`xnbd daiynì àeäädrexz lk lr yexc ©¦

driwz dkixvy,àúàc àeä äéøçàìe äéðôì äèeLômiyxtn jke §¨§¨¤¨§©£¤¨©£¨
,driwz epiidc 'mYrwzE' mcew ,'drExY mYrwzE' ,miweqtd z`§©§¤§¨§©§¤
oke ,drexzd iptl driwz jixvy cnll 'drExY' erixz jk xg`e§¨
cnll driwz 'Erwzi' jk xg`e 'drExY' mcew 'Erwzi drExY'§¨¦§§§¨¦§§

drexzd xg`l mb driwz jixvy'äãeäé éaøå)driwz miyery §©¦§¨
äéøçàìe äéðôìdrexzd ly,déìðî`xnbd daiyndéì à÷ôð §¨¤¨§©£¤¨§¨¥©§¨¥

îaizkc.('úéðM' ¦¥¦
:`xnbd zl`eyïðaøåipta devn `id driwz lky mixaeqy §©¨¨
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המשך בעמוד יי



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc dkeq(ipy meil)

c ,`ed dfa yecigd :`xnbd daiynàîéúc eäîmixeaq epiid - ©§¥¨
md `pdk ax ixacy yxtlk eléôàzhiy,ïðaøezpeek oi` mpn`e £¦§©¨¨

`ly `l` ,zg` devn mpi` ixdy ,ohw wqtd s` wiqtdl xeq`y
zeriwzd oia [ozyly xenbl ick xeriya] lecb wqtd wiqti

iax zrckeeda`(:cl d"x).åok xnel `pdk ax jxvedé÷etàì §§©¥
ïðçBé éaøcî,xzeia lecb wqtda s` `vi opax zrcly xaeqy ¦§©¦¨¨

øîàcm` opgei iaxòîLdpyd y`xa mc`úBòé÷z òLzyly] §¨©¨©¥©§¦
elit` [driwze drexz driwz minrtíBia úBòL òLúawiqtde §¥©¨©

,driwzl driwz oia drykàöé`pdk ax zrc `l` .ezaeg ici ¨¨
yxtp `ly icke .lecb wqtd drexzl driwz oia wiqtdl oi`y

,`pdk ax ixaca okïì òîLî à÷`pdk ax ixacy lirl `xnbd ¨©§©¨
wiqtdl oi` dcedi iax zrcly ezpeeke dcedi iax zhiyl md

:`xnbd dywn .ohw wqtd elit`énð éëä àîéàå`pdk ax ixacy §¥¨¨¦©¦
oi`y epl oipne ,lecb wqtd wiqti `ly dpeekde ,opax zhiyl md

:`xnbd daiyn .ezpeek eféàî ,ïk íàsiqedy oeyld,'íeìk àìå' ¦¥©§Ÿ§
zrcl wx edfe wiqtdl oi` ohw wqtd elit`y xnel `ay `l`

:dcedi iax
:dpyna epipyâçä CBúaL úaL áøòdpenye mirax` my eid:'eë ¤¤©¨¤§¤¨

,oezgzd xryl yly ,oeilrd xryl yly dpynd dhwp mkezae
elinl yly,gafnd iab lr ylye ,mind ieléàåzeriwz yly §¦

eribdyk mind z` ekiledy onfa erwzyúéøéNò äìòîìenk §©£¨£¦¦
lirl epipyy(:`p)éðz÷ àìmrhd :`xnbd zx`an .epizpyna Ÿ¨¨¥

y meyn el` zeriwz exkfed `lyépî ïéúéðúîzrck ,øæòéìà éaø ©§¦¦©¦©¦¡¦¤¤
,àéä á÷òé ïa,zixiyrd dlrnl erwz `ly xaeqdìL ,àéðúcL ¤©£Ÿ¦§©§¨¨Ÿ

eribdyk erwz zeriwzøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,úéøéNò äìòîì§©£¨£¦¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
ìLLerwz zeriwzçaænä éab ìòdtiqen .daxrd ztiwf onfa ¨Ÿ©©¥©¦§¥©

`nw `pzy ,my eidy zeriwzd oipna ewlgp `l :`ziixadøîBàä̈¥
erwz zeriwz ylyyøîBà Bðéà ,úéøéNò äìòîìerwzyéab ìò §©£¨£¦¦¥¥©©¥

å ,çaænäawri oa xfril` iaxøîBàäerwzyBðéà çaænä éab ìò ©¦§¥©§¨¥©©¥©¦§¥©¥
øîBàerwzy.úéøéNò äìòîìiab lr yly dazky epizpyne ¥§©£¨£¦¦

xfril` iax zrck `id ,zixiyr dlrnl yly dazk `le gafnd
:`xnbd zx`an .awri oaá÷òé ïa øæòéìà éaøc àîòè éàîxaeqd ©©£¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

y xaeqy itl ,zixiyr dlrnl `le gafnd iab lr erwzyïåék¥¨
íéøòL úçéúôì ò÷úcmind jeqip onfa erwzy zeriwzdy oeik - §¨©¦§¦©§¨¦

ok m` ,mixry zgizt ceakl eidò÷úc éì änì úéøéNò äìòîì- §©£¨£¦¦¨¨¦§¨©
ixd my rewzl yi mrh dnCkìä ,àeä øòL åàì éàärewzl ©¨©©¦§¨

daxrd ztiwf zryaéãò çaænä éab ìòïðaøå .ómixaeqe miwleg ©©¥©¦§¥©¨¦§©¨¨
c meyn ,zixiyr dlrn iab lr rewzl sicryò÷úc ïåék ,éøáñ̈§¥¥¨§¨©

íénä éeléîìbga oitiqeny zeriwzd dxyr mizy mrhy oeik - §¦©©¦
xn`pd z` miiwl ,mind ielin meyn `ed(b ai diryi)mYa`WE'§©§¤

xrye oezgzde oeilrd xrya erwz jk meyne ,'oFUUA min©¦§¨
zixiyr dlrna eid zetqepd zeriwz ylyd mby xazqn ,mind

j` ,mind jeqip zngn mdy gkene mind ielinl jxca `edyìò©
çaænä éabdaxrd ztiwf zryaéì änìerawiy xazqn `l - ©¥©¦§¥©¨¨¦

,mind ielinl jiiy df oi` ixdy ,driwz my minkgäìòîì ,Ckìä¦§¨§©£¨
éãò úéøéNòäó.rewzl ¨£¦¦¨¦

àúà ékribd xy`k -àîBøcî àðéðç øa àçà éaø,mexcd on - ¦£¨©¦£¨©£¦¨¦¨¨
:déãéa àúéðúî éúééàweqta xn`peò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe' ©§¥©§¦¨¦¥§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¦§§

,'úBøööça:`ziixad zx`anøîBì ãeîìz ïéàLjixv oi` - ©£Ÿ§¤¥©§©
dlind z` aezkl,'eò÷úé'meynúøööça ízò÷úe' øîàð øákL ¦§§¤§¨¤¡©§©§¤©£Ÿ§Ÿ

'íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìòoxd` ipae' aezkl ic did k"`e ©ŸŸ¥¤§©¦§¥©§¥¤
,'zexvevga,'eò÷úé' øîBì ãeîìz äîey jcnllïéôñenä éôì ìkä ©©§©¦§§©Ÿ§¦©¨¦

ïéò÷Bz.x`ane jledy enkedì éðz àeä`ziixa dpy `g` ax - §¦¨¥¨
,efdì øîà àeäålkd' `ziixad zpeeky ,dze` yxit mb `ede - §¨©¨

'oitqend itl,óñeîe óñeî ìk ìò ïéò÷BzL øîBìizy yiy meiae ©¤§¦©¨¨¨
,oitqenl zepaxw ipin ipy oiaixwny aeh meie zay oebk zeyecw
zeriwz ryz mirweze exiy z` sqen oaxw lk lr mixy eid
zeriwz dxyr dpeny mirwez eidy `vnp ,eiwxt zylya

.oitqenl

:`xnbd dywnïðzepizpyna epipy -eéä âçä CBúaL úaL áøò §©¤¤©¨¤§¤¨¨
äðîLe íéòaøà íLly xzeia lecbd xtqnd edfe ,zeriwz ¨©§¨¦§Ÿ¤

.dpenye mirax` lr oitiqen oi` dpynd dazky enke zeriwz
àúéà íàåok m` ,`g` ax ixacl,âçä CBúaL úaL éðúéì §¦¦¨¦§¥©¨¤§¤¨

cãçå ïéLîç dì úçkLîoipnn exqg mpn`y itl ,zeriwz ©§©©¨©§¦§©
etqep j` ,zay zlawl eidy zeriwzd yy dpenye mirax`d
erwzy ryzdn ueg zay ly sqenl zetqep zeriwz ryz
mirax`n xzei oi`y dpynd dxn` recne ,bgd ly sqenl

:`xnbd zvxzn .dpenye,àøéæ éaø øîà`g` ax zhiyl mb ¨©©¦¥¨
,zg`e miying eid `l bgd jezay zayaïéò÷Bz ïéàL éôìz` §¦¤¥§¦

mei lka erwzy zeriwz ylyd,úaMa ,íéøòL úçéúôìoeik ¦§¦©§¨¦©©¨
cinrdle ,meid zcear dlgdy oniql wx `l` devnl opi`y
exqgy oeike ,mcnrnl l`xyie mpkecl miiele mzcearl mipdk

.dpenye mirax` wx erwzy `vnp aey el` yly
àáø øîà,`xif iax uexiz z` zegclàçîé÷ì Lç àìc àä ïàî ¨©¨¨©¨§Ÿ©§¦§¨

daxn xnelk ,ezpighn oiaeq `ivene yyeg epi`y df edin -
iax ixac lr zeywdl yi zeiyew izyy ,mipekp mpi`y mixac

,`xifíBé ìëá'c ,àãç'zg`e mixyr my eidïðzmdn ylye £¨¦§¨§©
.zaya s` rnyn 'mei lka'e ,mixryd zgiztlénð éà ,ãBòå§¦©¦

eäðéð éããäkzgiztl erwz `l zayay eixac mipekp m` s` - ©£¨¥¦§
zeriwz zg`e miying bgay zaya erwz `l mpn`e mixry
d`iadyk recn mewn lkn ,zeriwz dpenye mirax` `l`
zay axr' dhwp dpenye mirax` erwzy meil `nbec dpynd

'bgd jezayéðúéìaezkzy -íéòaøà íL eéä âçä CBúaL úaL ¦§¥©¨¤§¤¨¨¨©§¨¦
,äðBîLemeyn ef `nbec zxkfda zeticr yieézøz dpéî úòîLc §¤§¨§©¦¨©§¥

,cg`d ,miyecig ipy rnyp ef `nbecay -éaøc dpéî úòîL̈§©¦¨§©¦
á÷òé ïa øæòéìàzixiyr dlrnl `le gafnd iab lr oirwezy ¡¦¤¤¤©£Ÿ
,lirl x`eankedpéî úòîLåyecigd z` ,cerøa àçà éaøc §¨§©¦¨§©¦£¨©

àðéðçzlawl yy erwz `ly s`] jkle ,sqen lk lr oirwezy £¦¨
dpenye mirax` erwz [mewn lkn mixry zgiztl ylye zay
rnyp epi` df yecige ,zay ly oitqenl ryz etqepy oeik

.[bgay zay axr] epizpyn ly `nbecdn
,àáø øîà àlà`l bgd jezay zaya `g` ax zrc itly mrhd ¤¨¨©¨¨

,zeriwz zg`e miying eid,úaMa íéî éeléîì ïéò÷Bz ïéàL éôì§¦¤¥§¦§¦©¦©©¨
lirl epipyy enk zay axra e`lnzp xaky oeik(:gn),éøöác§¨§¦

àáeèyly oeilrd xryl yly] zeax zeriwz exqgp k"`e - ¨
zeriwzy ,gafn iabl ylye mind xryl ylye oezgzd xryl
ryze miyly wx yi bga zayay `vnpe [mind ielinl eid el`
.[oitqend ipyl g"ie ,miiaxrd oiae xgy ly cinzl `"k] zeriwz

,sqen lkl oirwezy `g` ax ixacl :`xnbd dywnénð éðúéìå§¦§¥©¦
ayúaMa úBéäì ìçL äðMä Làø,dpenye mirax` my eidàäc Ÿ©¨¨¤¨¦§©©¨§¨

óñeî ,Lãç Làøc óñeî ,äðMä Làøc óñeî ,ïéôñeî àúìz àkéà¦¨§¨¨¨¦¨§Ÿ©¨¨¨§ŸŸ¤¨
,úaLcmixyr cere ,raye mixyr ixd zeriwz ryz sqen lkle §©¨

dpynd dxikfd `l recne ,dpenye mirax` ixd mei lkay zg`e
:`xnbd zvxzn .ef `nbecéøèöéà âçä CBúaL úaL áøòdéì C- ¤¤©¨¤§¤¨¦§§¦¥

bgd jezay zay axr ly `nbecd z` hewpl dticrd dpynd
ická÷òé ïa øæòéìà éaøãk ïðéòeîLàìiab lr yly oirwezy §©§¦¨¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

dywn .dpyd y`xa jiiy `l dfy ,zixiyr dlrnl `le gafnd
:`xnbdàä éðúéì àìå àä éðúéì øîà÷ éî eèàdywnd m`d - ¨¦¨¨©¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨

`nbec eazkiy oiekzp 'zaya lgy dpyd y`x ipzile' dywdy
dzid ezpeek ,dpynd ly `nbecd z` `le efàä éðúéìå àä éðúéì¦§¥¨§¦§¥¨

yi ze`nbecd izya ixdy ,ze`nbecd izy z` eazkiy -
:`xnbd zvxzn .miyecigøéiLå àðzdpyd y`x lgyk ok` - ¨¨§©¥

ef `nbec xiiy `pzdy `l` ,zeriwz dpenye mirax` yi zaya
:`xnbd dywn .dxikfd `leøéiL éàäc øéiL éàîmei cer dfi` - ©©¥§©©¥

mb xiiyy xnel yiy `pzd xiiyoi`y epicia llk ixdy ,df mei
epi`y e` mixac dnk xiiyny e` `l` ,cg` xac xiiyn `pzd

:`xnbd daiyn .melk xiiynçñtä áøò øéiLerwz ea s`y ©¥¤¤©¤©
raye mixyr cere ,mei lkay zg`e mixyr ,dpenye mirax`
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ezny in` cenr cp sc ± iyily wxt`nei
àéä ïðáø àîéúã åäî,xn`wc "oia oi`" i`ne ,zhren dwqtd mizpia wiqtdl lekie Ð

daexn dpznd oizni `ly.opgei iaxcn iwet`l Ðúåòé÷ú òùúy`xa zexen`d Ð

ylye ,zepexkfl ylye .driwz ,drexz ,driwz :zeiklnl yly .dxezd on dpyd

drexzc `witq meyn ,ith opicarc i`de .(`,cl) dpyd y`xa opixn`ck ,zexteyl

.`ed ileli i` ,`ed igepb i` opirci `lc ,`ed

íåìë àìåzhren dwqtd elit`c ,rnyn Ð

.`zilçáæî éáâ ìò øîåà åðéàoirwez eidy Ð

:opiqxb ikd .gafnd iabléì äîì çáæîä éáâì
íéîä éåìéîì äéì ò÷ú àä ?ò÷úãlk Ð

xrye ,oezgzde oeilrd xry ly elld zeriwz

minddaxrl ,jkld .`ed mind ielin meyn Ð

oitqenc zeriwz ipd lk `d ?driwz il dnl

."oeyya min mza`ye" meyn `l` opi` bga

mipy bga zeriwzd oeayg ixinbe li`ed ,jkld

`gkenc ,carinl sicr zixiyrd dlrnl ,xyr

olekl rwezy ,mind ielin meyn ody `zlin

meyn zixiyr dlrne ,xcqk ielind xac lr

`ed `nlra mieqn mewncoirwez okid rcil Ð

yly :izrny ip`e .mze`,gafn iabl Ð

iabl :opiqxb ikde .gafnl mind z` oikilenyk

dil rwz `d ?rwzc il dnl gafndzrya

mikqp zrya xgy ly cinzl ryz .mind jeqp

:il `iywe .oiid lr `l` xiy mixne` oi`y ,eid

opzc jpd `ki` `dc ,zeriwz edl oyitp ,ok m`

zra daxr ztiwf `ny e` !daxr ztiwf iab

.`id gafnl mind oikilenyøîåì ãåîìú ïéàù
åò÷úé."zexvevga oxd` ipae" `l` Ðéôì ìëä

ïéò÷åú ïéôñåîä.dl lif`e yxtn Ðéðú àåä
äéìdl ipzc `g` iax Ð.dl xn` `ed Ðøîåì

'åë ïéò÷åúùlkd i`nc ,dl yxtn did `ed Ð

sqen lk lr oirwezy ,opixn`wc oitqend itl

sqenezay oebk ,zeyecw izy ea yiy mei Ð

sqen lkl oirwez .oitqen ipy jixve ,aeh meie

,zay ly xiy zay sqenl mixne`y Ð

sqenle .miwxt dylyl zeriwz ryz oirweze

aeh meiryz oirweze ,aeh mei ly xiy Ð

.zeriwzàúéà íàåsqen lk lr oirwezc ÐÐ

.bgd jezay zay ipzilúçéúôì ïéò÷åú ïéàù
úáùá íéøòùly zeriwzk devnl dpi`y Ð

lr zexvevga mzrwze" `xwa iaizkc ,oaxw

ernyiy ,edpip `pniql jpd la` ."mkizeler

mpkecle mcnrnl e`aie.zay egc `le Ð

.dpenye mirax` edl ied xcd ,jkldàä ïàî
.ikd uixzc Ðàçîé÷ì ùç àìãogeh Ð

mixac daxn :xnelk .yyeg epi`e ,oiaeq `ivene

.mpi`yíåé ìëá ïðú ïéúéðúîã àãçmy eid Ð

.ediicda mixry zgizt ipne ,mixyre zg`

zaya mpi` m`ezg`n oizgety `vnp Ð

.mixyreåäðéð éããä éë éîð éà ãåòå:xnelk Ð

mixry zgiztl oirwez oi`y ,eixacl elit`

axra dpenye mirax` eedck ,dpenye mirax` bgd jezay zaya inp edl eede ,zaya

.zay axr wayinle ,ipzinl dil ded `dc "bgd jezay zay" ipzil ,bgd jezay zay

á÷òé ïá øæòéìà éáøã äðéî úòîù éúøú äðéî ïðéòîù àäãdlrnl oirwez oi`c Ð

oirwezc `g` iaxc dipin opirnye ,lif`e edl xn`wck ,gafnd iab lr `l` zixiyrd

?dway i`n`e ,`yixa opirny` lihadl dylye licadl dyly :eli`c ,sqen lk lr

.dcegl awri oa xfril` iaxc `l` ,`zcg `zlin opirny` `le .zay axr :`pzeéôì
úáùá íéîä éåìéîì ïéò÷åú ïéàùalel" wxta opzck ,zay axrn e`lnzp xaky Ð

.zay axrn `lnn didy `l` :(a,gn dkeq) "daxreàáåè åäì éøöáåzetqepd lk Ð

bga.`aeh `ki`e ,zay axrc licadle lihadlc inp edl ixvae .gafn iable ,mind xrye ,oezgze oeilr xryc Ð'åë äðùä ùàø éðúéìåoirwezc `zi` m` ,opiazen `g` iaxl Ð

.oitqen dyly ly raye mixyre ,mei lkay zg`e mixyr :dpenye mirax` my eid ,zaya zeidl lgy dpyd y`x ipzil ,sqen lklá÷òé ïá øæòéìà éáøãë`le ,edl ipnc Ð

.zixiyrd dlrnlc aiyg
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åäîick ,daexn dwqtd dfl df oia wiqti `ly ,xn`wc "oia oi`e" Ð opaxk elit` `nizc

ozyly xenblick ddy :(mye a,cl) dpyd y`x idliya xn`c ,eda` iaxck Ð

zery ryza zeriwz ryz rny :xn`c ,opgei iaxcn iwet`le .y`xl xfeg ,dlek z` xenbl

meiadcedi iaxl `wec ,ol rnyn `w .y`xl xfeg epi` ,olek z` xenbl ick ddyc ,`vi Ð

driwze drexze driwzc meyn ,`pdk ax xn`w

zegt ,zhren dwqtd elit`e .`id zg` dlek

p ick `l` wiqti `l ,ozyly xenbl ickndniy

dpyd y`x idliya xn`ck ,jixv dwqtdc Ð

"drexz mzrwze" :(my),dnvr ipta driwz Ð

i` opiyiig `l opaxl la` .dnvr ipta drexze

ol `wtp `l ,zeriwz oiprl `zyde .`aeh wiqtn

dcedi iaxl icin dipin'xe eda` 'xc `zbelta Ð

ibilt ike ,opgeiilin oiprle ,opaxc `ail` Ð

.dltzae ,y"wae ,dlibnae ,llda `aeh

øééùgqtd zhigya yiy Ð gqtd axr

hgyp gqtdy ,zeriwz raye mixyr

zezk ylyacinz"a opzck ,zk xg` zk Ð

lld z` d`xew zk lke .(`,cq migqt) "hgyp

miperh mde ,oiaexn odigqt eidy ,minrt yly

,mdigqt hegyl oiwitqn eid `le .ozhigya lld

lr s`e .minrt yly ede`xwiy cr ,zke zk lk

odinin eyly `ly it lr s`e :opzc abepiid Ð

`ly zk oi` ,edin la` .ziyily mrt exnb `l

mrt ea zlgzne minrt izy ezxneb dzid

zlgzay ,melk zeriwzd on xqg oi`e .ziyily

jk ,zeriwz yly d`ixw lkae ,oirwez d`ixw

:mzd opzc ,ok rnyn oeyld oi`e .qxhpewa yxit

exnb m` ,lldd z` e`xwepy m`e ,epy ÐÐ

:rnyn .odinin eyly `ly it lr s` ,eyly

ziyily mrt dligzd `l dpey`x zk elit`y

,oirwez eid miwxt iy`xay rnyn :cere !mlern

:cinz ly xiy iab ,cinz zkqn seqa ogky`ck

wxtl eribd ,xiya mield exac,erwz Ð

wxt lk lr .mrd eegzydelk lre ,driwz Ð

driwzllda yi miwxt ipye .d`egzyd ÐÐ

`l ziyily zk ly mdinin :xn`c ,dcedi 'xcn

"izad`c" :rnyn ."izad`" xnel dribd`ed Ð

"eced"e ,wxtd zligz,wxtd zligz inp Ð

:(mye a,gl dkeq) "lefbd alel" wxt opixn`ck

eid mde .miwxt iy`xa zeprl devny o`kn

wxt opzck ,zeriwz yly lldd zlgza oirwez

zezlc elrpp :(`,cq migqt) "hgyp cinz"

dxfrdwxt lkl oke .erwze erixde erwz Ð

cg` lldl `vnp ,wxteoke ,zeriwz ryz Ð

lld zxneb dzid `ly zk jl oi`e .zke zk lkl

opaxl cg`dyly zezk dylyl `vnp Ð

`lyk elit` ,zeriwz raye mixyr odae ,zelld

zepey eidyke .llk lldd z` zepey eidÐ

xn`w dil iwiqtc ipd `l` ,`aeh zeriwz iyitp

mirax` lr oitiqen oi` :opzc `de .xiiyc

dpenyelldd z` zepeyc `kid oebk ,oitiqenc oipnif iieyw`l ivn ded Ðe`la la` Ð

oeik :ipyne .opaxle dcedi iaxl iyitpc ,zaya zeidl lgy gqtd axrn dlr opikxt ikd

lld z` d`xew zkdy :qxhpewa yxity dne .aiyg `w `l ,dpy lka dizilcdzid `l Ð

lr micner eid mield :migqtc `ztqeza `zi` oke .mi`xew mield `l` ,d`xew zkd

exnb m` .xiya lldd z` mixne`e opkecepy m`e ,epy Ðeyly `ly it lr s`e ,eyly Ð

`l :xnelk ."izad`" xnel dribd `l ziyily zk ly mdinin :dcedi 'x xn` .mdinin

.odigqt zhigya "izad`" xnel mield eribd
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,ïðçBé éaøcî é÷Btàìe ,ïðaøk eìéôà àîéúc eäî©§¥¨£¦§©¨©§©¥¦§©¦¨¨
íBia úBòL òLúa úBòé÷z òLz òîL :øîàc¯,àöé §¨©¨©¥©§¦§¥©¨©¨¨

àìå" éàî ,ïk íà !éîð éëä àîéàå .ïì òîLî à÷̈©§©¨§¥¨¨¦©¦¦¥©§Ÿ
" ?"íeìkäìòîì eìéàå .'åë "âçä CBúaL úaL áøò §¤¤©¨¤§¤¨§¦§©£¨

úéøéNò¯épî ïéúéðúî .éðú÷ àì¯ïa øæòéìà éaø £¦¦¨¨¨¥©§¦¦©¦©¦¡¦¤¤¤
ìL :àéðúc .àéä á÷òéøæòéìà éaø ,úéøéNò äìòîì L ©£Ÿ¦§©§¨¨§©£¨£¦¦©¦¡¦¤¤

ìL :øîBà á÷òé ïaäìòîì øîBàä .çaænä éab ìò L ¤©£Ÿ¥¨©©¥©¦§¥©¨¥§©£¨
úéøéNò¯ìò øîBàäå ,çaænä éab ìò øîBà Bðéà £¦¦¥¥©©¥©¦§¥©§¨¥©

çaænä éab¯äìòîì øîBà Bðéààîòè éàî .úéøéNò ©¥©¦§¥©¥¥§©£¨£¦¦©©§¨
,íéøòL úçéúôì ò÷úc ïåék ?á÷òé ïa øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨§¨©¦§¦©§¨¦

éì änì úéøéNò äìòîìøòL åàì éàä ?ò÷úc §©£¨£¦¦¨¨¦§¨©©¨©©
éãò çaænä éab ìò ,Ckìä .àeäïåék :éøáñ ïðaøå .ó ¦§¨©©¥©¦§¥©¨¦§©¨©¨§¦¥¨

,Ckìä ?éì änì çaænä éab ìò ,íénä éeìéîì ò÷úc§¨©§¦©©¦©©¥©¦§¥©¨¨¦¦§¨
äìòîìéãò úéøéNòäàðéðç øa àçà éaø àúà ék .ó §©£¨¨£¦¦¨¦¦£¨©¦©¨©£¦¨

íéðäkä ïøäà éðáe" :déãéa àúéðúî éúééà ,àîBøcî¦¨¨©§¥©§¦¨¦¥§¥©£Ÿ©Ÿ£¦
øákL ,"eò÷úé" øîBì ãeîìz ïéàL "úBøöBöça eò÷úé¦§§©£§¤¥©§©¦§§¤§¨
éçáæ ìòå íëéúBìBò ìò úBøöBöça ízò÷úe" øîàð¤¡©§©§¤©£§©¥¤§©¦§¥
éôì ìkä ?"eò÷úé" øîBì ãeîìz äîe "íëéîìL©§¥¤©©§©¦§§©Ÿ§¦

ïéôñenäøîBì :dì øîà àeäå dì éðz àeä .ïéò÷Bz ©¨¦§¦¨¥¨§¨©¨©
óñeîe óñeî ìk ìò ïéò÷BzLCBúaL úaL áøò :ïðz . ¤§¦©¨¨¨§©¤¤©¨¤§
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ריג
ezny in` cenr cp sc ± iyily wxt`nei

àéä ïðáø àîéúã åäî,xn`wc "oia oi`" i`ne ,zhren dwqtd mizpia wiqtdl lekie Ð

daexn dpznd oizni `ly.opgei iaxcn iwet`l Ðúåòé÷ú òùúy`xa zexen`d Ð

ylye ,zepexkfl ylye .driwz ,drexz ,driwz :zeiklnl yly .dxezd on dpyd

drexzc `witq meyn ,ith opicarc i`de .(`,cl) dpyd y`xa opixn`ck ,zexteyl

.`ed ileli i` ,`ed igepb i` opirci `lc ,`ed

íåìë àìåzhren dwqtd elit`c ,rnyn Ð

.`zilçáæî éáâ ìò øîåà åðéàoirwez eidy Ð

:opiqxb ikd .gafnd iabléì äîì çáæîä éáâì
íéîä éåìéîì äéì ò÷ú àä ?ò÷úãlk Ð

xrye ,oezgzde oeilrd xry ly elld zeriwz

minddaxrl ,jkld .`ed mind ielin meyn Ð

oitqenc zeriwz ipd lk `d ?driwz il dnl

."oeyya min mza`ye" meyn `l` opi` bga

mipy bga zeriwzd oeayg ixinbe li`ed ,jkld

`gkenc ,carinl sicr zixiyrd dlrnl ,xyr

olekl rwezy ,mind ielin meyn ody `zlin

meyn zixiyr dlrne ,xcqk ielind xac lr

`ed `nlra mieqn mewncoirwez okid rcil Ð

yly :izrny ip`e .mze`,gafn iabl Ð

iabl :opiqxb ikde .gafnl mind z` oikilenyk

dil rwz `d ?rwzc il dnl gafndzrya

mikqp zrya xgy ly cinzl ryz .mind jeqp

:il `iywe .oiid lr `l` xiy mixne` oi`y ,eid

opzc jpd `ki` `dc ,zeriwz edl oyitp ,ok m`

zra daxr ztiwf `ny e` !daxr ztiwf iab

.`id gafnl mind oikilenyøîåì ãåîìú ïéàù
åò÷úé."zexvevga oxd` ipae" `l` Ðéôì ìëä

ïéò÷åú ïéôñåîä.dl lif`e yxtn Ðéðú àåä
äéìdl ipzc `g` iax Ð.dl xn` `ed Ðøîåì

'åë ïéò÷åúùlkd i`nc ,dl yxtn did `ed Ð

sqen lk lr oirwezy ,opixn`wc oitqend itl

sqenezay oebk ,zeyecw izy ea yiy mei Ð

sqen lkl oirwez .oitqen ipy jixve ,aeh meie

,zay ly xiy zay sqenl mixne`y Ð

sqenle .miwxt dylyl zeriwz ryz oirweze

aeh meiryz oirweze ,aeh mei ly xiy Ð

.zeriwzàúéà íàåsqen lk lr oirwezc ÐÐ

.bgd jezay zay ipzilúçéúôì ïéò÷åú ïéàù
úáùá íéøòùly zeriwzk devnl dpi`y Ð

lr zexvevga mzrwze" `xwa iaizkc ,oaxw

ernyiy ,edpip `pniql jpd la` ."mkizeler

mpkecle mcnrnl e`aie.zay egc `le Ð

.dpenye mirax` edl ied xcd ,jkldàä ïàî
.ikd uixzc Ðàçîé÷ì ùç àìãogeh Ð

mixac daxn :xnelk .yyeg epi`e ,oiaeq `ivene

.mpi`yíåé ìëá ïðú ïéúéðúîã àãçmy eid Ð

.ediicda mixry zgizt ipne ,mixyre zg`

zaya mpi` m`ezg`n oizgety `vnp Ð

.mixyreåäðéð éããä éë éîð éà ãåòå:xnelk Ð

mixry zgiztl oirwez oi`y ,eixacl elit`

axra dpenye mirax` eedck ,dpenye mirax` bgd jezay zaya inp edl eede ,zaya

.zay axr wayinle ,ipzinl dil ded `dc "bgd jezay zay" ipzil ,bgd jezay zay

á÷òé ïá øæòéìà éáøã äðéî úòîù éúøú äðéî ïðéòîù àäãdlrnl oirwez oi`c Ð

oirwezc `g` iaxc dipin opirnye ,lif`e edl xn`wck ,gafnd iab lr `l` zixiyrd

?dway i`n`e ,`yixa opirny` lihadl dylye licadl dyly :eli`c ,sqen lk lr

.dcegl awri oa xfril` iaxc `l` ,`zcg `zlin opirny` `le .zay axr :`pzeéôì
úáùá íéîä éåìéîì ïéò÷åú ïéàùalel" wxta opzck ,zay axrn e`lnzp xaky Ð

.zay axrn `lnn didy `l` :(a,gn dkeq) "daxreàáåè åäì éøöáåzetqepd lk Ð

bga.`aeh `ki`e ,zay axrc licadle lihadlc inp edl ixvae .gafn iable ,mind xrye ,oezgze oeilr xryc Ð'åë äðùä ùàø éðúéìåoirwezc `zi` m` ,opiazen `g` iaxl Ð

.oitqen dyly ly raye mixyre ,mei lkay zg`e mixyr :dpenye mirax` my eid ,zaya zeidl lgy dpyd y`x ipzil ,sqen lklá÷òé ïá øæòéìà éáøãë`le ,edl ipnc Ð

.zixiyrd dlrnlc aiyg
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åäîick ,daexn dwqtd dfl df oia wiqti `ly ,xn`wc "oia oi`e" Ð opaxk elit` `nizc

ozyly xenblick ddy :(mye a,cl) dpyd y`x idliya xn`c ,eda` iaxck Ð

zery ryza zeriwz ryz rny :xn`c ,opgei iaxcn iwet`le .y`xl xfeg ,dlek z` xenbl

meiadcedi iaxl `wec ,ol rnyn `w .y`xl xfeg epi` ,olek z` xenbl ick ddyc ,`vi Ð

driwze drexze driwzc meyn ,`pdk ax xn`w

zegt ,zhren dwqtd elit`e .`id zg` dlek

p ick `l` wiqti `l ,ozyly xenbl ickndniy

dpyd y`x idliya xn`ck ,jixv dwqtdc Ð

"drexz mzrwze" :(my),dnvr ipta driwz Ð

i` opiyiig `l opaxl la` .dnvr ipta drexze

ol `wtp `l ,zeriwz oiprl `zyde .`aeh wiqtn

dcedi iaxl icin dipin'xe eda` 'xc `zbelta Ð

ibilt ike ,opgeiilin oiprle ,opaxc `ail` Ð

.dltzae ,y"wae ,dlibnae ,llda `aeh

øééùgqtd zhigya yiy Ð gqtd axr

hgyp gqtdy ,zeriwz raye mixyr

zezk ylyacinz"a opzck ,zk xg` zk Ð

lld z` d`xew zk lke .(`,cq migqt) "hgyp

miperh mde ,oiaexn odigqt eidy ,minrt yly

,mdigqt hegyl oiwitqn eid `le .ozhigya lld

lr s`e .minrt yly ede`xwiy cr ,zke zk lk

odinin eyly `ly it lr s`e :opzc abepiid Ð

`ly zk oi` ,edin la` .ziyily mrt exnb `l

mrt ea zlgzne minrt izy ezxneb dzid

zlgzay ,melk zeriwzd on xqg oi`e .ziyily

jk ,zeriwz yly d`ixw lkae ,oirwez d`ixw

:mzd opzc ,ok rnyn oeyld oi`e .qxhpewa yxit

exnb m` ,lldd z` e`xwepy m`e ,epy ÐÐ

:rnyn .odinin eyly `ly it lr s` ,eyly

ziyily mrt dligzd `l dpey`x zk elit`y

,oirwez eid miwxt iy`xay rnyn :cere !mlern

:cinz ly xiy iab ,cinz zkqn seqa ogky`ck

wxtl eribd ,xiya mield exac,erwz Ð

wxt lk lr .mrd eegzydelk lre ,driwz Ð

driwzllda yi miwxt ipye .d`egzyd ÐÐ

`l ziyily zk ly mdinin :xn`c ,dcedi 'xcn

"izad`c" :rnyn ."izad`" xnel dribd`ed Ð

"eced"e ,wxtd zligz,wxtd zligz inp Ð

:(mye a,gl dkeq) "lefbd alel" wxt opixn`ck

eid mde .miwxt iy`xa zeprl devny o`kn

wxt opzck ,zeriwz yly lldd zlgza oirwez

zezlc elrpp :(`,cq migqt) "hgyp cinz"

dxfrdwxt lkl oke .erwze erixde erwz Ð

cg` lldl `vnp ,wxteoke ,zeriwz ryz Ð

lld zxneb dzid `ly zk jl oi`e .zke zk lkl

opaxl cg`dyly zezk dylyl `vnp Ð

`lyk elit` ,zeriwz raye mixyr odae ,zelld

zepey eidyke .llk lldd z` zepey eidÐ

xn`w dil iwiqtc ipd `l` ,`aeh zeriwz iyitp

mirax` lr oitiqen oi` :opzc `de .xiiyc

dpenyelldd z` zepeyc `kid oebk ,oitiqenc oipnif iieyw`l ivn ded Ðe`la la` Ð

oeik :ipyne .opaxle dcedi iaxl iyitpc ,zaya zeidl lgy gqtd axrn dlr opikxt ikd

lld z` d`xew zkdy :qxhpewa yxity dne .aiyg `w `l ,dpy lka dizilcdzid `l Ð

lr micner eid mield :migqtc `ztqeza `zi` oke .mi`xew mield `l` ,d`xew zkd

exnb m` .xiya lldd z` mixne`e opkecepy m`e ,epy Ðeyly `ly it lr s`e ,eyly Ð

`l :xnelk ."izad`" xnel dribd `l ziyily zk ly mdinin :dcedi 'x xn` .mdinin

.odigqt zhigya "izad`" xnel mield eribd
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ריד
ezny ina cenr cp sc ± iyily wxt`nei

çñôä áøòzezk ylya hgyp gqtdy .zeriwz raye mixyr gqt zhigya yiy ÐÐ

yly lldd z` d`xew zk lke .(`,cq migqt) "hgyp cinz"a xn`ck ,zk xg` zk

minrthegyl oiwitqn eid `le .mzhigya lld oiperh eide ,oiaexn mdigqt eidy Ð

`ly it lr s` :mzd opzc ab lr s`e .minrt yly ede`xwiy cr ,zke zk lk mgqt

odinin eyliyziyily mrt exnb `l epiid Ð

ezxneb dzid `ly zk oi` ,edin la` .elek

oi`e .ziyily mrt ea zlgzne minrt izy

ez`ixw zligzay ,melk zeriwzd on xqg

.zeriwz yly d`ixw lke ,oirwezäòéâä àì
éúáäàì`l` da oi`e .dpey`x d`ixw ly Ð

oihren dnry iptn ,zeriwz ylyizyay Ð

,zk lkl dxfrd d`lnzp zepey`xd zezk

zhigy did `le ,hrna ziyily zk x`ype

.zelld yly z`ixw icka ,zkx`n odigqt

äãåäé éáøë àìã àùéø úøîàäå'x i`c Ð

dcediipn `cga driwze drexze driwz Ð

?edlàãçá äéúååë äì øáñ,gqtd axra Ð

.zeriwzd oipna dilr bilteàìàåli`ed Ð

dcedi iaxk dnwe`l `ki`ei`dc ,xiiy i`n Ð

y.xii÷éôàã úáù áøòá úåéäì ìçù çñôä áøò
úéùziyily zk zeriwzn Ð.dcedi 'xk Ð

úéù ìééòå.dlcade dlhadc ,zay axr lkc Ð

àìå äðåîùå íéòáøà ìò ïéôéñåî àìåÐ

.dil opiqxb ddinzaïéùîç äãåäé éáøì éàã
àãçådryze mei lkay zg`e mixyr Ð

oitqencizyc dxyr dpenye ,miyly ixd Ð

ziyily zkc dylye ,zezkoiyng ixd Ð

.`cgeäì úçëùî àìã ïéðîéæea ediy Ð

.oizipznc mind ielinc zeriwzïåâë éîã éëéäå
úáù áøòá ïåùàøä áåè íåé ìçùzgnyc Ð

i`ven :opzck ,aeh mei `igc `l da`eyd zia

zay axr ez ihn ike ,'ek aeh meidil ded Ð

.zxvr ipinyäéì ïðéçã àçãéîdil opicare Ð

dpyd y`x rlwilc ikid ik ,xaern lel`

.zayaàáùá ãçá 'åë àîòè éàîopiyiige Ð

y`xa `zi`ck ,`iizn meyne `iiwxi meyn

.(`,k) dpydïðúäå."mixyw el`" wxt Ðéáìç
úáùmeia oiaixw ,miaxrd oia ly cinz ly Ð

mei liig ,`nl` .zay i`vena lgy mixetkd

.zay i`vena mixetkdàøéæ 'ø øîàåmzd Ð

."mixyw el`a"àä éøîà äåä ìááá ïðéåä éë
àì úáù áøòá úåéäì ìçù íéøåôëä íåé àéðúã

ïéò÷åú åéämeic meyn ,licadle lihadl Ð

.ciar dk`ln e`l inp mixetkdúáù éàöåîáå
.zay i`vena zeidl mixetkd mei lg m`e Ðïéìéãáî åéä àìaeh meil zayn oilicany jxck "ycewl ycew oia" qekd lr Ðo`k la` .lw qpkpde ,xeng `veidy `ed mzdc Ð

dk`ln xeqi` lk oiprl `veik ,xeng qpkpd`id lkd ixac opixn` dede Ð.dnwezin mixetkd meia oiaixw zay ialg iab ibiltc ,`aiwr 'xl oia l`rnyi iaxl oia Ðúé÷éìñ éë
àéä àáé÷ò 'ø øîà÷å áéúéã éæô ïá ïåòîù 'øã äéøá äãåäé éáøì äéúçëùà íúäì`ziixan inp opirny edin ,dizlinl yxtn mzde Ð.zay i`vena mixetkd mei lgc Ðïðáø àä

íéøçà àärlwin `l zay axra dpyd y`x jkld .jxevl ycgd oixarn :ixn`e ,mixg`c` ibiltc opax oizipzn Ðopixn` `le .rlwin :ixn`c ,oizipzn jpde .dil opigcc Ð

opigc.jxevl ycgd z` oixarn oi` ixn`c ,`id mixg` Ðãáìá íéîé äòáøà àìàzaya iyinga d`ad dpyl legi zaya cg`a df m` Ðitl xcqd dfe .mini drax` epiidc Ð

zeclen ipyl ,dvgne mei dryze mixyr clenl clen oiay :`ed dpal clenoi`e oixarn oi`c edl `xiaq mixg`e .xqg cg`e `ln cg` dpyd iycg lk `vnp .dryze miyng Ð

miycg iy`x miraew `l` ,jxevl yceg mey oixqgnmixqg dyye mi`ln dyy ,mini drax` gqtl gqt oia `vnp .mlerl xqg cg`e `ln cg` Ðdrax`e miynge ze`n yly Ð

mini miynge ze`n yly od ,mini.d`ad dpy zriawl ef dpy zriaw oia mixizi drax` e`vnp .zereay miyng Ðäùîç úøáåòî äðù äúéä íàåmlerl xeaird ycg :xaqwc Ð

ely mini dpenye mixyr ,xqgdheyt dpyay mini drax` lr edpz ,xzi cg` mei `vnp .zereay drax` Ð.dyng ixd Ðéáéúéîsqen lk lr oirwez :xn`c ,`g` iaxl Ð

.sqeneåðîæá ùãç ùàø òá÷åäù òãéìedeyciwy ,oic zial edl `hiytc exikiy `xkidl dil opicar `zeaiyg i`d Ðe`x `l mc` ipa aexc ,eilr mc` al mbnbi `le ,ezkldk

.dpald yecigãéîúä éáìçdler ixa` lkc ,eixa` lkl oicd `ed Ð.ialg ixw Ðçøæîá äèîìå ùáë éöçî ïéðúéð`nei xcqa opixn`ck ,mixa` zkleda mikefd mipdk dyy Ð

ixa` oiakrzn eid minrty ,cinz ly ody oniq did dfe .gafnle yakd on oxihwne dlrnd `aiy cr ,yak ly egxfna dhnle eivgn ,yak ly ezizgza eze` oixcqn :(`,fk)

.xkid jixv did jkld ,xgy ly cinzl dkxrnd lr mcew oaxw mey oi`y `xwn opiwtn `dc .cinzd zlerl mcew oitqenl exihwi `ly xkid jixv dide ,sqend cr cinzìùå
ïéôñåîyak ly eaxrna ecbpk oipzip Ð.mexcl oetvd on mizye miyly ekxe`e ,axrnl gxfnd on dn` dxyr yy eagx yakdy Ðíéùãç éùàø ìùåiy`x itqen ly mixa` Ð

gafnd aekxkl jenq yaka eid oipzp miycgyakd lky ,yak ly oeilrd ivga ,epiidc .hrn epnid dhnl Ðyyd :zen` ryz `l` dlere rtyn epi`e mizye miyly ekxe` Ð

dlrnle aaeqd on ylyde ,aaeql ux`d on zen`.aaeql ux`d on yakd jxe` iyily ipy e`vnp Ð
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éà'xk dpcinri ike :dniz Ð `id dcedi iax ipn `d `ed `xeiy e`l gqtd axr meyn

i` :(mye a,gl) "mipin dyly" wxt xifpa `ki` `peeb i`d ike ?el dywiy ick ,dcedi

"lgi la" meynel`" wxt zeaezkae ,(`,eh) `nw wxtq `nw `aaa oke .`ed `xeiy e`l Ð

xtek ivg meyn i` :(mye `,`n) "zexrpjixhvi`c ,ith `gip `edda .`ed `xeiy e`l Ð

xn`c o`nl dywi `ly ick ,ikd xninl dil

xiiy i`n ,xtek ivg xiiyc ,`penn `wfp `blt

.xiiy i`dc

ïåâëaxra zeidl bg ly oey`xd aeh mei lgy

zia zgny ly zeriwz oi`c Ð zay

zeriwzdy it lr s` ,aeh mei zegec da`eyd

seqa opzck ,aeh mei zegec zek`lnn dlha ly

yixa izyxit mrhde .(a,ek) oilegc `nw wxt

.oiwxit

àìàoi` :xaqwc Ð cala mini drax`

mikled mleke ,jxevl ycgd z` oixarn

:jixt (mye a,h) oikxrc ipy wxtae .zeclend itl

`nei `ki`e ,oipy zlzl iryc `nei `ki`c

dpeny oiicr yiy itl ,oipy oizlzl miwlgc

.miwlg dyye miraye ze`n dpenye zery

,mipy yly seql cg` mei zeryd zelere

:ipyne !dpy miyly seql ,meil oiler miwlgde

ipy ileka `zilc oeik.aiygw `l Ð

éàîàå`la Ð mcew xicz xicz epi`ye xicz

.ok zeywdl leki `xtq ax

àéðúãdhnle yak ivgn oipzip cinz ixa`

yak ivgn oipzip oitqen lye axrna

lr oipzip miycg iy`x lye ,gxfna dhnle

seqa ok diepy `ide Ð dlrnle gafnd aekxk

zqxib oi`e .(g dpyn ipiny wxt) milwy zkqn

.dpekp epiptly mixtqd
oiwz`
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àì úéLéìL úk ìL íäéîéî :øîàc ,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§¨©¦¥¤¤©§¦¦Ÿ

òîLé ék ézáäà" øîBì äòébäädnò eéäL éðtî "' ¦¦¨©¨©§¦¦¦§©¦§¥¤¨¦¨
àìc àðîé÷Bà àä .ïéèòeîéàä àîìãå !äãeäé éaøk ¨¦¨¦§¨§¨§©¦§¨§¦§¨©

:àìà .àãça déìò âéìôe ,àãça déúååk dì øáñ àpz©¨¨©¨§¨¥©£¨¨¦£¥©£¨¤¨
úBéäì ìçL çñtä áøò øéiL ?øéiL éàäc øéiL éàî©¦¥§©¦¥¦¥¤¤©¤©¤¨¦§
ìò ïéôéñBî ïéàå" .úéL ìéiòå úéL ÷étà ,úaL áøòa§¤¤©¨©¥¦§¨¥¦§¥¦¦©
ìçL çñtä áøò àkéà àäå ?àìå ."äðBîLe íéòaøà©§¨¦§¤§¨§¨¦¨¤¤©¤©¤¨

äãeäé éaøì éàc ,úaMa úBéäì¯éà ,àãçå ïéLîç ¦§©©¨§¦§©¦§¨©§¦©£¨¦
ïðaøì¯éðú÷ ék !òáLå ïéLîç¯ìëa déúéàc écéî §©¨©©§¦¨¤©¦¨¨¥¦¥§¦¥§¨

ìëa déúéìc ,úaMa úBéäì ìçL çñtä áøò ,äðL̈¨¤¤©¤©¤¨¦§©©¨§¥¥§¨
äðLå äðL¯ehà .éðú÷ àìâçä CBúaL úaL áøò ¨¨§¨¨¨¨¨¥©¤¤©¨¤§¤¨

éëéäå ,déì úçkLî àìc ïéðîéæ ?äðL ìëa déúéà éî¦¦¥§¨¨¨¦§¦§¨©§©©¥§¥¦
éîc¯ék .úaL áøòa ïBLàø áBè íBé ìçL ïBâk ¨¥§¤¨¦§¤¤©¨¦

ïðéòì÷î.déì ïðéçc éçãî ,úaL áøòa ïBLàø áBè íBé ¦§©¦©¦§¤¤©¨©§¥¨¦©¥
àîòè éàî¯âç ìL ïBLàøä áBè íBé òì÷éàc ïåék ©©§¨¥¨§¦§©¨¦¤©

úBéäì,úaL áøòaãça ?éåä úîéà íéøetékä íBé ¦§§¤¤©¨©¦¦¥©¨¥§©
:ïðz àäå ?déì ïðéçc éîe .déì ïðéçc Ckìä ,úaMa©©¨¦§¨¨¥¨¥¦¨¥¨¥§¨§©

ïéáéø÷ úaL éáìçék :àøéæ éaø øîàå ,íéøetékä íBéa ¤§¥©¨§¥¦§©¦¦§¨©©¦¥¨¦
íBé :àéðúc àä :éøîà äåä ,ìááa áø éa ïðéåä̈¥©¦©§¨¤£¨¨§¦¨§©§¨
,ïéò÷Bz eéä àì úaL áøò úBéäì ìçL íéøetkä©¦¦¤¨¦§¤¤©¨Ÿ¨§¦

éàöBîáeïéìécáî eéä àì úaL¯éøácék .àéä ìkäúé÷éìñäãeäé éaøì dézçkLà ,íúäì §¨¥©¨Ÿ¨©§¦¦¦§¥©Ÿ¦¦§¦¦§¨¨©§©§¥§©¦§¨
déøaàä ,àéL÷ àì !àéä àáé÷ò éaø :øîà÷å áéúéc éæt ïa ïBòîL éaøc¯àä ,ïðaø¯íéøçà §¥§©¦¦§¤¨¦§¨¥§¨¨©©¦£¦¨¦¨©§¨¨©¨©¨£¥¦

àìà äðMä Làøì äðMä Làø ïéa ïéàå ,úøöòì úøöò ïéa ïéà :íéøîBà íéøçà ,àéðúc .àéä¦§©§¨£¥¦§¦¥¥£¤¤©£¤¤§¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨
úøaeòî äðL äúéä íàå ,ãáìa íéîé äòaøà¯úBéäì ìçL Lãç Làø :éáéúéî .äMîç ©§¨¨¨¦¦§©§¦¨§¨¨¨§¤¤£¦¨¥¦¦ŸŸ¤¤¨¦§

úaMa¯àúéà éàå .úaL ìL øéL äçBc Lãç Làø ìL øéL¯Làøc àîéìå úaLc àîéì ©©¨¦¤ŸŸ¤¤¦¤©¨§¦¦¨¥¨§©¨§¥¨§Ÿ
äçBc éàî :àøôñ áø øîà !Lãç¯Lå øéãz ?éànàå .íc÷ì äçBcøéãz Bðéà¯!íãB÷ øéãz Ÿ¤¨©©¨§¨©¤¤§©¥§©©¨¦§¤¥¨¦¨¦¥

àúéøçà àøékéä àä ?ïðéãáò àøékéä éàäå .Bpîæa Lãç Làø òa÷eäL òãéì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥©¤§©ŸŸ¤¦§©§©¤¥¨¨§¦©¨¤¥¨©£¦¨
ïéðzéð ïéôñeî ìLå ,çøæna ähîìe Lák éöçî ïéðzéð øçL ìL ãéîz éáìç :àéðúc ,ïðéãáò̈§¦©§©§¨¤§¥¨¦¤©©¦¨¦¥£¦¤¤§©¨©¦§¨§¤¨¦¦¨¦
.ähîìe çaænä áBkøk úçz ïéðzéð Lãç Làø ìLå ,áøòîa ähîìe Lák éöçî¥£¦¤¤§©¨§©£¨§¤ŸŸ¤¦¨¦©©©§©¦§¥©§©¨
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc dkeq(ipy meil)

:`xnbd dgecàeä àøeiL åàì çñtä áøò íeMî éà`pzdy dn - ¦¦¤¤©¤©¨¦¨
mirax` ea erwz `ly okziy ,xeiy df oi` gqt axr azk `l

,dpenyeàéä äãeäé éaø épî àäcdcedi iaxk epizpyn `ny - §¨©¦©¦§¨¦
øîàcyøîBì äòébä àì úéLéìL úk ìL íäéîéîlldd zxin`a §¨©¦¥¤¤©§¦¦Ÿ¦¦¨©

xenfn z` dpey`xd mrta,''ä òîLé ék ézáäà'`l xnelk ¨©§¦¦¦§©
lk zhigy dzlk xake zg` mrt llddn wlg wx xnel dwitqd

,mdigqt zepaxwdnò eéäL éðtîef zk iyp` -ïéèòeîmrd aexy , ¦§¥¤¨©¨¨¦
drwz ziyily zky eixacle .zepey`xd zezika hegyl efxcfd
dwitqd `le dpey`xa lldd zligz iptl zeriwz yly wx
mizye mirax` `l` gqt axra eid `l ,dipy mrt llda geztl
zaya lgy dpyd y`x z` wx `pzd xiiyy `vnpe ,zeriwz
,ok zegcl xyt` ji` :`xnbd dywn .dpenye mirax` ea eidy

] (àðîé÷åà àä)eàäxakúøîàlirl(:bp)dy[àLéøepizpyn ly ¨¨§©¥¨
drexz driwz lk daiygde zeriwz zg`e mixyr dzpny

`id ,ylyl driwzeäãeäé éaøk àìcdrexz driwz lk aiygny §Ÿ§©¦§¨
gqt axra eid ,dcedi iaxk dpynd oi`y oeike ,zg`l driwze
ly `yixd m`y oipn :`xnbd zayiin .zeriwz dpenye mirax`

,jk `tiqd mb dcedi iaxk dpi` dpyndàpz éàä àîìãåly §¦§¨©©¨
dpynddéúååk dì øáñdcedi iaxcàãçazky df xaca - ¨©¨§¨¥©£¨

,lldd z` zg` mrt wx dxn` ziyilyàãça déìò âéìôeiabl §¦£¥©£¨
,ylyl miaygp driwze drexz driwzy xaeqe zeriwzd oipn
aygp df oi`e mizye mirax` wx erwz gqt axray xyt` oiicre

e .xeiylàlà`g` ax ixacl dnewnl `iyewd zxfeg ok m` ¤¨
xiiy `pzde ,dpenye mirax` erwz zaya lgy dpyd y`xay

ef `nbecéàîcer.øéiL éàäc øéiL:`xnbd zvxznøéiLz`áøò ©©¥§©©¥©¥¤¤
,úaL áøòa úBéäì ìçL çñtäea erwz dcedi iax zrcl s`y ©¤©¤¨¦§§¤¤©¨

c meyn ,zeriwz dpenye mirax`úéL ÷étàyy z` `ved - ©¥¦
yilyd zk erwz `ly zeriwzd,dcedi iax zrcl ziúéL ìéiòå§©¥¦

lihadl zay axra mirwez eidy zeriwzd yy z` sqede -
dcedi iaxl mby `vnp .legl ycw oia licadle dk`lnn mrd

.zeriwz dpenye mirax` erwz ef `nbeca
:dpyna epipy.äðîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî ïéàå:`xnbd dywnàìå §¥¦¦©©§¨¦§Ÿ¤§Ÿ

,zeriwz dpenye mirax`n xzei eidiy ze`ivn oi` ike -àäå§¨
äãeäé éaøì éàc ,úaMa úBéäì ìçL çñtä áøò àkéàzky xaeqy ¦¨¤¤©¤©¤¨¦§©©¨§¦§©¦§¨

lkn ,yly wx erwze zg` mrt wx lldd z` e`xw ziyily
yi mewnàãçå ïéLîçoitqenl ryz ,mei lkay zg`e mixyr - ©§¦©£¨

lldl yly cere ,zezikd izy ly lldl dxyr dpeny ,zay ly
e .ziyilyd zk lyïðaøì éàd`xw ziyily zk s`y mixaeqy ¦§©¨¨

yi ,zeriwz ryz drwze minrt dyly lldd z`òáLå ïéLîç©§¦§¤©
zeriwz..dpenye mirax` lr oitiqen oi`y dpynd dazk recne

:`xnbd zvxznäðL ìëa déúéàc éãéî éðz÷ ékdxikfd dpynd - ¦¨¨¥¦¦§¦¥§¨¨¨
ok oi`y dne ,dpy lka mpyiy zeriwz wxúBéäì ìçL çñtä áøò¤¤©¤©¤¨¦§

,äðLå äðL ìëa déúéìc úaMajkléðz÷ àì.dpyna ©©¨§¥¥§¨¨¨§¨¨Ÿ¨¨¥
:`xnbd dywneèàm`d -âçä CBúaL úaL áøòd`iady ¨¤¤©¨¤§¤¨

,dpenye mirax` erwzy meil `nbeck dpyndìëa déúéà éî¦¦¥§¨
,äðL`lddéì úçkLî àìc ïéðîéæ,dpenye mirax` eidiyéëéäå ¨¨¦§¦§Ÿ©§©©¥§¥¦

ïBLàø áBè íBé ìçL ïBâk ,éîczekeq ly,úaL áøòaoeike ¨¦§¤¨¦§¤¤©¨
mirwez eid `l k"` aeh mei dgec dpi` da`eyd zia zgnyy
liaya da`eyd zia zgnya erwzy zeriwzd dxyr mizy z`
zg`e mixyr ,zeriwz yye miyly wx eidy `vnpe ,mind jeqip
axre .zay zqipkl yye ,zekeq ly oitqenl ryz ,mei lkay
mlerl :`xnbd zvxzn .zxvr ipiny xak `ed jk xg`y zay

c meyn ,zay axra oey`x aeh mei legi `lïðéòì÷î ékáBè íBé ¦¦§§¦¨
úaL áøòa ïBLàølegl dpyd y`x cnery oic zia mi`exyk - ¦§¤¤©¨

,zay axra legi zekeq ly oey`x aeh mei mb k"`e ,zay axra
déì ïðéçc éçãî.zaya mdipy elegi jke lel`a mei mitiqen - ¦§¥¨¦¨¥

àîòè éàîmeyn ,zay axra legi `l oey`x aeh meiy mixcqn ©©£¨
yâç ìL ïBLàøä áBè íBé òìwéàc ïåékxyr dynga `edy - ¥¨§¦§©¨¦¤¨

ixyza,úaL áøòa úBéäìok m`íéøetkä íBédxyr `edy ¦§§¤¤©¨©¦¦

ixyza,úaMa ãça ,éåä úîéàzay elegiy mivex ep` oi`y oeike ¥©¨¥§©©©¨
,dfl df zekinqa mixetikd meie.déì ïðéçc Ckìämlerly oeike ¦§¨¨¦¨¥

axr dpy lka yiy `vnp ,zay axra oey`x aeh mei lg `l
.zeriwz dpenye mirax` ea erwzy bgd jeza zay

:`xnbd dywndéì ïðéçc éîemei elegi `ly ick dpyd y`xl Ÿ¦¨¦¨¥
,zekinqa zaye mixetikdúaL éáìç ïðz àäåcinz ixa` oebk - §¨§©¤§¥©¨

miaxrd oia lya ïéáéø÷`edy s`e zay i`ven,íéøetkä íBéixd §¥¦§©¦¦
.oey`x meia mixetikd mei legiy xyt`yåixd ,ceréaø øîà §¨©©¦

àøéæìááa áø éa ïðéåä ék ,izilry mcew laaa dxez izcnlyk - ¥¨¦£¥¨¥©§¨¤
,l`xyi ux`léøîà äåäc xne` iziid -àéðúc àä`ziixaaíBé £¨¨§¥¨§©§¨

ïéò÷Bz eéä àì ,úaL áøò úBéäì ìçL íéøetkäz` zay iptl ea ©¦¦¤¨¦§¤¤©¨Ÿ¨§¦
mrd z` lihadl ick zay axr lka erwzy zeriwzd yy
zay axra dk`lnn mrd ezay xaky ,licadle dk`lnn

,mixetikd mei `edyåmixetikd mei lgyk okeéä àì úaL éàöBîá §§¨¥©¨Ÿ¨
ïéìécáîmei x`yk ,'ycewl ycew oia licand' dlitzae qekd lr ©§¦¦

zayl dey mixetikd mei zyecwy oeik ,zay i`vena lgy aeh
laaa didyky `xif iax xn`e .dk`ln lka mixeq` mdipyy

ef `ziixay xaqàéä ìkä éøácj` ,dilr miwleg oi`eúé÷éìñ ék ¦§¥©Ÿ¦¦§¥¦
íúäì,l`xyi ux`l izilr xy`k -dézçkLàiz`vn -éaøì §¨¨©§©§¥§©¦

øîà÷å áéúéc éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäézrcl wx ef `ziixay §¨§¥§©¦¦§¤¨¦§¨¦§¨¨©
,àéä àáé÷ò éaøzaya oiaxw oi` mixetikd mei ialgy xaeqd ©¦£¦¨¦

dey mixetikd meiy oeike ,mixetikd meia oiaxw oi` zay ialge
mixetikd mei lgyk rewzl mikixv eid `l ,zayl ezxnega
ixd .xeng meil lw mei oia licadl `l` erwz `ly ,zay axra
xyt` oky oeike ,zekinqa mixetikd meie zay elegiy xyt`y
`iyewd zxfege ,zay axra legi zekeq ly oey`x aeh meiy
erwz bgd jezay zay axray dpynd dxikfdy ote`d mby
df ote` dpynd dxikfd recne ,dpy lka epi` dpenye mirax`

.zaya lgy gqt axr dxikfd `le
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìz` xarl xzen m` mi`pz ewlgpy Ÿ©§¨

`ly ick dpyd y`x z` egc df itle dryd jxev meyn ycegd
ycegd z` mixarn oi`y e` oey`x meia mixetikd mei legi
meie oey`x meia mixetikd mei legiy xyt` ok m`e jxev meyl

y xnel yie ,zay axra oey`x aehàäz` dxikfdy epizpyn - ¨
zrck `id ,dpy lka bdepd xack bgd jezay zay axrïðaø©¨¨

e ,jxevl ycegd z` mixarn mlerly mixaeqdàädpynd - ¨
meiy rnyny mixetikd meia oiaxw zay ialgy dxn`y

zrck ,zayl jenqa mb lg mixetikdíéøçààéä`ly mixaeqd £¥¦¦
.jxevl s` ycegd z` exairúøöò ïéa ïéà ,íéøîBà íéøçà àéðúc§©§¨£¥¦§¦¥¥£¤¤

àlà ,äðMä Làøì äðMä Làø ïéa ïéàå ,úøöòìly yxtdäòaøà ©£¤¤§¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨©§¨¨
,ãáìa íéîédrax` d`ad dpya aeh mei eze` legi mlerl xnelk ¨¦¦§¨

meia ef dpya lg m` oebk ,zncewd dpya lgy dnn xge`n mini
,iying meia legi d`ad dpyl oey`xäúéä íàådúøaeòî äðL §¦¨§¨¨¨§¤¤

yxtdd didi xc` iycg ipy da eideäMîçmzrcly ,mini £¦¨
,[mei h"k] xqg cg`e [mei 'l] `ln cg` miycgd eid mlerl
mdy] mini drax`e miying ze`n yly za dpyd z`vnpe
xeaird ycege ,[mini drax` cere minly zereay miying
exair `le ,[cg` meie zereay drax` `edy] mei ryze mixyr

.jxevl elit` yceg mey
:sqen lkl oirwezy xaeqd `g` ax lr ztqep `iyew,éáéúéî¥¦¥

a epipy`ziixaøéL ,úaMa úBéäì ìçL Lãç Làøsqen lyìL ŸŸ¤¤¨¦§©©¨¦¤
äçBc Lãç Làød z`øéLsqen lyàúéà éàå .úaL ìLax ixacl ŸŸ¤¤¦¤©¨§¦¦¨

ok m` ,`g`Lãç Làøc àîéìå úaLc àîéìly xiy mb exn`i - ¥¨§©¨§¥¨§ŸŸ¤
lk lr erwze exy `ly jgxk lr `l` ,yceg y`x ly mbe zay

:`xnbd zvxzn .oaxw,àøôñ áø øîàlk lr mirweze mixy ok` ¨©©©§¨
e ,`g` ax ixacke oaxwéàîdpeekd'äçBc',`ziixaa exn`yäçBc ©¤¤

íc÷ìly xiyl dgc yceg y`x ly xiy ,mdipy lr exyy s` - §©¥
:`xnbd dywn .el mcew zeidl zayéànàåyceg y`x recn - §©©

epipy ixd ,zayl mcew(.ht migaf)y,íãB÷ øéãz ,øéãz BðéàLå øéãz̈¦§¤¥¨¦¨¦¤
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc dkeq(iyily meil)

çBé éaø øîàåïðyceg y`x ly sqen ixai` z` migipny mrhdy §¨©©¦¨¨
e ,miaeyg mdy ze`xdl ick ,mixai`d lkn dlrnlòãéì¥©

.Bpîæa Lãç Làø òa÷eäLrecne ,xg` xkid jkl eyry ixd ¤§©ŸŸ¤¦§©
:`xnbd zvxzn .zay lyl yceg y`x ly xiy micwdl ekxved

ïðéãáò àøékéä éøzick ,df xac xkidl mixac ipy miyer eid - §¥¤¥¨©§¦¨
y,éæç éàäa éæçå ,éæç éàä éæçcd`xi `ly in mby ick ,xnelk §¨¥©¨¥§¨¥§©¨¥

erci miyp` xzeie ,ipyd xkidd z` ze`xl lkei cg` xkid
.epnfa yceg y`x rawedy

:sqen lkl mirwezy `g` ax ixac lr cer `xnbd dywn,éáéúéî¥¦¥
ìò ïéò÷BzL íLk ìBëé ,ìàeîL øa àáø éðúcly sqenúaL §¨¥¨¨©§¥¨§¥¤§¦©©¨

`edykBîöò éðôa,zay dze`a sqen oaxw cer oi`eìòåsqen ¦§¥©§§©
lyLãç Làø`edykBîöò éðôaoaxw cer oi`e lega lgyk - ŸŸ¤¦§¥©§

,mei eze`a sqenCkcgi milg mdipyykóñeî ìk ìò ïéò÷Bz eéäé ¨¦§§¦©¨¨
øîBì ãeîìz ,óñeîemkicrFnaE mkzgnU mFiaE'íëéLãç éLàøáe ¨©§©§¦§©§¤§£¥¤§¨¥¨§¥¤

x`az oldle ,'mkinlW igaf lre mkizlr lr zxvvgA mYrwzE§©§¤©£Ÿ§Ÿ©ŸŸ¥¤§©¦§¥©§¥¤
mirwez oi`y `ziixaa yxetn mewn lkne ,dyxcd z` `xnbd

ok m`e .`g` axk `lce mitqend ipyl.àçà éaøc àzáeézdwiqn §§¨§©¦£¨
ok` :`xnbd.àzáeéz:`xnbd zxxanàãeîìz éàîdcnl cvik - §§¨©©§¨

mrt wx mirwez zaya yceg y`x lgyky weqtdn `ziixad
.mitqen ipy yiy s` zg`,éiaà øîày oeikàø÷ øîàoipra ¨©©©¥¨©§¨

zeriwzd,'íëéLãç éLàøáe'e miycgd lk dfa ellkpìk eL÷eä §¨¥¨§¥¤§¨
,äæì äæ ílek íéLãçzeey miycgd iy`x lk zeriwzy jcnll ¢¨¦¨¤¨¤

.zaya e` lega elg m` lcad oi`e,øîà éMà áøzyxc ©©¦¨©
cn `id `ziixad'íëLãç' áéúk,cigi oeyl rnyne ,c"ei xqg §¦¨§§¤

'éLàøáe' áéúëedxezdy `l` ,dxizq oirk edfe miax oeyl - §¦§¨¥
,miy`x ipy el yiy cg` yceg lr dxaicéðL Bì LiL Lãç äæéàå§¥¤Ÿ¤¤¥§¥

äðMä Làø äæ øîBà éåä ,íéLàøy`x mbe yceg y`x mb `edy ¨¦¡¥¥¤Ÿ©¨¨
,sqen zepaxw ipy ea yie dpydådf lr'íëLãç' àðîçø øîà- §¨©©£¨¨¨§§¤

y xnel cigi oeylàéä ãçipy lr zg` mrt wx mirwezy - ©¦
.mitqend

ãBòå`g` ax ixac lr `xnbd dywn,cnàéðz`ziixaa §©§¨
zekeqd bg ly mitqena mixiyd xcq z` zcnlndìL BlBça§¤

ãòBî.ameidïBLàø,zekeq crend leg lyeéä äîmiield,íéøîBà ¥©¦©¨§¦
mildza h"k xenfn lk z`'íéìà éða 'äì eáä'.ameidéðMleg ly ¨©§¥¥¦©¥¦

crendeéä äîmiield,íéøîBàmildza 'p xenfn lk z`òLøìå' ©¨§¦§¨¨¨
'íéäìà øîà.ameidéLéìMcrend leg lyeéä äîmiield,íéøîBà ¨©¡Ÿ¦©§¦¦©¨§¦

a eligzde ,mildzay c"v xenfn ly ipyd eivg z`éì íe÷é éî'¦¨¦
'íéòøî íò.ad meiéòéáøcrend leg ly,íéøîBà eéä äîeivg z` ¦§¥¦©§¦¦©¨§¦

ligznd mildzay c"v xenfn ly oey`xd,'íòa íéøòa eðéa'¦Ÿ£¦¨¨
ameidéLéîçcrend leg lyeéä äîmiield,íéøîBàwlg ©£¦¦©¨§¦

weqtdn eligzde ,mildzay `"t xenfnn'BîëL ìáqî éúBøéñä'. £¦¦¦¥¤¦§
ameidéMMcrend leg ly,íéøîBà eéä äîa"t xenfn lk z` ©¦¦©¨§¦

xn`p ekyndae ,'ebe 'l` zcrA aSp midl`' gzetd ,mildzay¡Ÿ¦¦¨©£©¥
'õøà éãñBî ìk eèBné'leg ly legd zenia did el` mixiy xcq . ¦¨§¥¨¤

,crendíäî ãçàa úaL ìç íàå,zay ly xiy z` wx mixne` §¦¨©¨§¤¨¥¤
meia xn`dl jixv didy xiyd z` mixne` oey`x meia zxgnle
`vnpy cr ,mixiyd xcq z` miblcn oi` d`ld oke ,mcewd

`edy iriayd meid ly xiydyäçcé 'eèBné'.xn`i `le ixnbl ¦¦¨¤
àðnéñ eäa çpî àøôñ áøxcq xekfl zeaiz iy`xa oniq gipd - ©©§¨©©§¦¨¨

oniqd edfe ,ef `ziixaa x`eand itk mixiyd'é"äáîåä']ä,ea
å,ryxlî,mewi iá,epiä,izexqé.[ehenàtt áøxaeqe wleg ©¨¨

okle ,'mixrea epia'l mcew did 'izexqd'yàðnñ eäa çpîgipd - ©©§¦¨¨
dpey oniq,'é"áäîåä':`xnbd zxne` .'a'l mcew 'd' epniqay

ðîéñåC,`xtq ax ozp oniq dfi` drhz `lyéøôñc àäeaîà- §¦¨¨©§¨§¨§¥
icecb ea jlil milibxy ,zewepiz icnln ly ze`ean eyexity
ly mdizen`e mdizea` mitq`zn eid eay meyn miyp`
xteql dnec] `xtq enyy iny jcia oniq o`k s` ,zewepizd
x`ean ixd .`dean` zaizl dnecy ,i"daned epniq did [cnlne
`le zay ly xiyd z` wx mixne` bgay zayay ef `ziixaa
,sqen lk lr mirweze mixyy xaeqd `g` axk `lce ,mixiy ipy

ef ixd.àðéðç øa àçà éaøc àzáeéz`id ok` :`xnbd dwiqn §§¨§©¦£¨©£¦¨
.àzáeéz§§¨

:`xnbd dywnøîà÷ àúéðúîe àø÷ àðéðç øa àçà éaø àäå- §¨©¦£¨©£¦¨§¨©§¦¨¨¨©
.lirlck `ziixane weqtn eixacl xewn `iadàðéáø øîàyi - ¨©©¦¨

mitqend itl lkd'y weqtd on `ziixad dcnly dny yxtl
,sqen lk lr mirwezy `g` iax ixack dzpeek oi` ,'mirwez

`l`úBòé÷úa ïéëéøànL øîBìjix`n mitqen ipy yiyky - ©¤©£¦¦¦§¦
.mdipy ikqp eaxwy xg`l xiyd z` mixne`e ,zeriwzd jyna

,sqep yexitéøîà àçà éaøc déîMî éøñé÷c ïðaøzpeeky ©¨¨§¥¨¦¦§¥§©¦£¨¨§¥
'mitqend itl lkd' `ziixadïéò÷Búa äaønL øîBìyiyky - ©¤©§¤§§¦
zexvevg mitiqen mitqen ipyaygp df lke ,cgi mlek mirweze ,

.zg` driwzk
:`xnbd zl`eyïðàåux`l ueg ipa -éîBé éøz ïì úéàcyiy - ©£¨§¦¨§¥¥

,zekeqd bg zligza miaeh mini ipy eplïðéãáò éëéäzxkfd oiprl ¥¦©§¦¨
meia ixdy ,dxezd z`ixwae mitqend zlitza mitqend zepaxw
lflfl e`eai `ly ick ipyd meid zepaxw z` xikfdl oi` ipy aeh
leg ly oey`xd meia exikfi m` wtzqdl yi ok m`e ,aeh meia
dax `pryeday cr ,d`ld oke ipyd meid zepaxw z` crend
iyiyd meia e`xwi crend leg ly oexg`de iyingd meid `edy
`edy iyilyd meia e`xwi oey`xd meiay e` ,dgci iriayde

.dgciz ipyd meid z`ixwe meid ly izin`d oaxwddper
:`xnbd,äçcé 'éðL' øîà éiaàcrend leg ly oey`xd meiay ©©¥¨©¥¦¦¨¤

,'iWilXd mFIaE' mi`xew bgd zligzn iyilyd meid `edy©©§¦¦
.zigcp 'ipXd mFIaE' zyxte,äçcé 'éòéáL' øîà àáømeiay ©©¥¦¨¨¨©§¦¦¦¨¤

`vnpe ,d`ld oke 'ipXd mFIaE' mi`xew crend leg ly oey`xd©©¥¦
.e`xwi `l 'iriaXd mFIaE'y,àáøc déúåk àéðz`ziixaa epipyy ©©§¦¦©§¨§¨¥§¨¨

y ,crend leg ly xiy oipra lirl d`aedyúBéäì úaL ìç íà¦¨©¨¦§
ïäî ãçàaoey`x meia zxgnle zay ly xiy oaxwd lr mixne` §¤¨¥¤

cr ,d`ld oke lenz` xn`dl jixv didy xiyd z` mixne`
`edy oexg`d xiydy.äçcé 'eèBné'z` mixwer mlerly ixd ¦¦¨¤

:df oipra ziyily drc .dpexg`da øîéîà ïé÷úàxir,àòcøäð ©§¥£¥©§§©§§¨
éâelc éâlãîcmeia ,cvik `d .zeiyxtd lk z` exn`i df i"re ¦§©§¥©¥

,'iWilXd mFIaE' mbe 'ipXd mFIaE' mixne` crend leg ly oey`x©©¥¦©©§¦¦
ly ipyd meia zxgnle .iyily wtq ipy wtq `ed df meiy itl
mFIaE' mixne` [bgd zligzn iriaxd mei `edy] crend leg©
`edy iyingd meiay cr d`ld oke ,'iriaxd mFIaE' mbe 'iWilXd©§¦¦©¨§¦¦

:'iriaXd mFIaE iXXd mFIaE' mixne` dax `pryed©©¦¦©©§¦¦
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ezny in` cenr dp sc ± iyily wxt`nei
ïðçåé éáø øîàåmixa` x`yn dlrnl oze` oixceq jkl Ð,oiaeyg ody ze`xdl Ð

.epnfa ycgd rawedy ricedleïéò÷åúù íùë ìåëéipta ycg y`x ly sqen lr Ð

.dcal `idyk dnvr ipta zay sqen lre ,lega lgyk envróñåî ìë ìò ïéò÷åú êë
óñåîå.cgi zeidl elgyk Ðíëéùãç éùàøáå øîåì ãåîìúmeiae" aizk zeriwz iab Ð

mkiycg iy`xae mkicrenae mkzgny

.'ebe "mzrwzeïìåë íéùãçä ìë åù÷åäoiprl Ð

.zeey odizeriwzy ,zeriwzíéùàø éðùÐ

`pngx diixwe .dpyd y`xe ycg y`x

"mkycg"zeriwz oiprl aizk xqg Ð.åìåçá
ãòåî ìù.zekeqc Ðíéøîåà åéä äîxiya Ð

.oitqendïåùàøárnyegc oey`xd meia Ð

.dpin'åâå 'äì åáä íéøîåàlr xenfnd lk Ð

da`eyd zia zgny zlgz meidy myÐ

lr 'd lew" xenfn eze`ae .fere ceak ,epiidc

"mind.mind jeqip my lr Ð'åë øîà òùøìå
mitq`pl od oiyeak ixac xenfnd lke Ð

.bgd zgny mignye ,bgd zevnl dxfrl

"iwg xtql jl dn" mgikenejl dnl :xnelk Ð

xfeg jpi` m` inr x`y mr df zial `al

midl`l gaf" aizk xenfn eze`ae ?daeyza

"jixcp oeilrl mlye dcezzekeqd bgy lr Ð

seqe .oxcqk milbx ylyl `ed "xg`z la" onf

"ep`x` jxc mye ippcaki dcez gaef" xenfnd

.'ebeíéòøî íò éì íå÷é éî"mixrea epia"e Ð

in"e ,mcwen "mixrea epia"e .md cg` xenfna

xge`n "il mewi.xge`nd z` oinicwn mde Ð

zxacn "il mewi in" zyxty iptn ,ipira d`xpe

ikln zgz ipy ziaa oicareyn eidy ozexv lr

opi` ,ok it lr s`e .inex iklne ,oei iklne ,qxt

in :milltzne ,mkln zgny genyln mirpnp

'd ilel" dl`d mirxnd on eplivdl epl mewi

izxn` m` iytp dnec dpky hrnk il dzxfr

jinegpz iaxwa itrxy" 'ebe "ilbx dhn

ep` oi` epizexv itl s` :xnelk "eryryi

cr ,'eke jinegpza ryrzydl `aln oirpnp

"mra mixrea epia" xgnle .xenfnd seqiptn Ð

onf ,siq` onf `edy ,miipr zepzn onf eiykry

:exn`i `le ,drpva zexyrndy it lr s`e .ie`xk exyriy mgikedl ,odiptl oixew mdizal aeyle yextl miaexw ody ,mipexg`d mini oiribnyke .ipr xyrne ,d`te dgky hwl

"mra mixrea epia" xne` jkl ,eprcei ine ep`ex in."il mewi in" cr 'ebe "gikei `ld mieb xqeid hiai `ld oir xvei m` rnyi `ld of` rhepd" epiyrn cibi in :mala mixne`y Ð

åîëù ìáñî éúåøéñä'ek daixn in lr jpga`" ."mrx xzqa jpr` jvlg`e z`xw dxva" ekfz m` .od oinegpz ixac Ðweqt` jpgea ip`y dn itl ,bga mdilr oipecipy mind lr Ð

mixvn ux`n jlrnd jidl` 'd ikp`" df xenfna aizke .mdl mikixve minybd lr oilltzny my lr ,jl"ed`ln`e jit agxdedlik`ie" xenfnd seqe ,dkxa mkl gly`y Ð

.'ebe "dhg algnõøà éãñåî ìë åèåîé"ewicvd yxe ipr" ea aezky my lr xenfnd lk mixne`e ."l` zcra avp midl`" xenfna Ðwcv :oilega yxcp `ed jky .zexyrn el` Ð

"ekldzi dkyga" jkl oiadl eal ozep epi`y ine "epiai `le erci `l" .(`,clw) "rexfd" wxta ,el oze jlyndaxzn xacd miwxt drax`a :(h dpyn d wxt zea`) opzck ,dzin ef Ð

miipr zepzn lfb iptn dpy lkay bgd i`vena 'ek.ux` iqt` lk eheniy oearxe mlerl dllw mxebe Ðïäî ãçàá úáù ìç íàå.zay xiy iptln crend xiy egci Ðäçãé åèåîé
lenz` xnel ie`x didy xiy zaya cg`a exn`y iptn ,dgcpe oexg` xiy `edy Ðipyae .xiyd xcq oiblcn oi`y Ð.dgcp oexg`d `vnp zaya cg` ly xiy Ðé"áäîåäÐ

mra mixrea epia"l "izexiqd" micwdl silgne .`ed zeiyxtd xcq oniq."êðîéñå.`xtq ax ly oniq dfi` drhz `ly Ðéøôñã àäåáîàjldl milibx ,miype miyp` icecb Ð

.`dean` zaizl dnecy ,i"daned epniq did ,`xtq enyy in o`k s` .mlv` oiievn mdizen`e mdizea`e zewepizdy ,zewepiz icnln ly ieanaàçà éáøã àúáåéú:xn`c Ð

sqen lk lr oirwezdgci eheni :ipzw `kde .exiy cg` lkl xn`c ,`nl` Ð.zay ly xiy `l` crend leg ly zaya exn` `l ,`nl` Ðúåòé÷úá êéøàîù øîåì àðéáø øîà
zeriwz ryz `l` o`k oi`e ,cg` xiy `l` xne` oi` i`cec ,ikd iyextl dil ded `le .sqen lk lr oirwezy :dyxit `g` 'xe ,oirwez oitqend itl lkd `nzq ipzw `ziixa Ð

.mdipy ikqp eaxwy xg`l xiyd oixne`e .oitqen ipy yiyk ,zeriwzd jyna jix`ny ol rnyn `w `ziixae .xiyd iwxt dylylïéò÷åúá äáøîùoirweze ,zexvevg oitiqeny Ð

iaygin cg edleke .cgiopzc Ð.mlerl cr oitiqene zexepk ryzne zexvevg izyn oizget oi` :(`,bi) oikxraïðéãáò éëéä éîåé éøú ïì úéàã ïðàzeiyxt izya ixii`c meyn Ð

aeh mei inei ixz ol zi`e ,oiklede oihrnzn mixtdy ,oiey opi` bgd zepaxwe .meid itqen z` oitqenc `zelva xninl ol irainc op`e !dl iraw ,dpin `cg opigcc .meil zerxe`nd

"mei xyr dyngae" dia xninl ol iraine ,leg dil opicar ok m`c ,"ipyd meiae" zyxt ipy aeh meia xninl opivn `le .`witqnleg ly oey`xa opicar ikid ,`nw `neik Ð

"ipyd meiae" `nw `neia opixn` in minid x`yae .crend`edy xgnl ,jgxk lre ,"iyyd meiae" xn`p daxr ly iriayd meiay `vnpe .xcqk oke ,lenz`n xninl dil dedc Ð

wtq `edy iptn ,enewnn dgcp ipye "iyilyd meiae" opixn` `nw `nei `nlc e` ,dgcp iriay `vnpe ,leg dil zcar ok m`c ,"iriayd meiae" xninl zivn `l ,aeh meidgci Ð
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íéøîBà¯eéä äî éLéìMa ,"íéäìà øîà òLøìå" §¦§¨¨¨¨©¡Ÿ¦©§¦¦¤¨
íéøîBà¯"äî éòéáøa ,"íéòøî íò éì íe÷é éî §¦¦¨¦¦§¥¦¨§¦¦¤

íéøîBà eéä¯eéä äî éLéîça ,"íòa íéøòBa eðéa" ¨§¦¦£¦¨¨©£¦¦¤¨
íéøîBà¯eéä äî éMMa ,"BîëL ìáqî éúBøéñä" §¦£¦¦¦¥¤¦§©¦¦¤¨
íéøîBà¯úaL ìç íàå ."õøà éãñBî ìk eèBné" §¦¦¨§¥¨¤§¦¨©¨

íäî ãçàa¯:àðîéñ eäa çpî àøôñ áø .äçcé "eèBné"é"äáîåäçpî àtt áø , §¤¨¥¤¦¦¨¤©¨§¨©©§¦¨¨©©¨©©
eäaàðîñ:ðîéñå .é"áäîåä.àzáeéz ,àðéðç øa àçà éaøc àzáeéz .éøôñc àäeaîà :C §¦¨¨§¦¨¨©§¨§¨§¥§§¨§©¦©¨©£¦¨§§¨

ïéëéøànL øîBì :àðéáø øîà !øîà÷ àúéðúîe àø÷ àðéðç øa àçà éaø àäå.úBòé÷úa §¨©¦©¨©£¦¨§¨©§¦¨¨¨©¨©¨¦¨©¤©£¦¦¦§¦
,éîBé éøz ïì úéàc ïðàå .ïéò÷Bza äaønL øîBì :éøîà àçà éaøc déîMî éøñé÷c ïðaø©¨©§¥¨¦¦§¥§©¦©¨¨§¦©¤©§¤©§¦©£©§¦¨§¥¥
íà :àáøc déúåk àéðz .äçcé éòéáL :øîà àáø ,äçcé éðL :øîà ééaà ?ïðéãáò éëéä¥¦¨§¦©©©¥¨©¥¦¦¨¤¨¨¨©§¦¦¦¨¤©§¨§¨¥§¨¨¦

ïäî ãçàa úBéäì úaL ìç¯àòcøäða øîéîà ïé÷úà .äçcé "eèBné"éâìãîc.éâeìc ¨©¨¦§§¤¨¥¤¦¦¨¤©§¦©¥¨¦§©§§¨¦§©§¦¦¥
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ריח
ezny ina cenr dp sc ± iyily wxt`nei

äðùî'åë âç ìù ïåùàøä áåè íåémdn dxyr yye lbxl zeler zexnynd lke Ð

.elld zenda dxyr yy oiaixwn'åë åøééúùðze`ad zeaega zekef zexnynd lkc Ð

.`xnba opixn`ck ,odilr akrl dleki zay dze` ly xnyn oi`e .lbxa lbxd zngn

ïåùàøä íåédrax`l zexnyn dpeny eidy Ð

eid dpenyd on zexnyn dyy .miyak xyr

miyak ipy oiaixwnmipy ixd ,odn zg` lk Ð

.miyak xyrøàùäåzexzepd mipy Ð

.cg` cg` zeaixwnéðùáon cg` hrnzpy Ð

drax`l zexnyn dryz exiizype ,mixtd

.miyak xyríéðù íéðù íéáéø÷î íäî äùîç
.dxyr ixd Ðøàùäåzexzepd drax` Ð

.cg` yak cg` lk zeaixwnéùéìùáÐ

dxyr ex`ype ,mixtd on cg` cer hrnzpy

.miyak xyr drax`l zexnynäòáøà
íéðù íéðù ïéáéø÷î.dpeny edl eedc Ðøàùäå

ãçà ãçà.zexnyn dyyl miyak dyy Ð

ïéåù ïìåë éòéáùázeaixwnd zexnynd lk Ð

ixdy .cg` zaxwn zg` lky ,zeey miyak

xirye mipy mili`e mixt dray `l` mpi`

xyr drax` exiizyp .zexnyn dxyrl cg`

.zexnyn xyr drax`l miyakíéøæåç éðéîùá
íéìâøáë ñééôìdraye cg` li`e cg` xt Ð

xcqk miaixw oi` ,ipinya miaixwd miyak

opirack ,zexnyn xcq itl eaxwy bgd zepaxw

ze`a zexnynd lk `l` .`pwqna iyextl

,milbx x`ya oiqitny enk odilr zeqitne

xcqd itl oaixwdl oiaexn odizepaxw oi`y

olek ipinya s` .zexnynd lk oda zeeydle

`nei xcqae .eaixwn qiita dkefde ,oiqiitn

.oiqitn j`id yxtn (`,ak)äéäù éî åøîà
øçîì áéø÷î äéä àì íéøô íåéä áéø÷îÐ

.mixtlenz` miyak eaixwdy zexnynd oi`y

olek e`vnpe .dlilg oixfeg `l` ,mze` migipn

zepeyy mizyn ueg mixta zeylyne zepey

dyly eid oey`xd meia ?cvik .zeylyn oi`e

zexnyn xyr dyly eaixwde ,mixt xyr

aixiedi" (ck `) minid ixaca mexcqy jxck

'ek "mixg dirci eixg`e oey`xzenk olek Ð

zepexg` dxyr izyr exiizyp .mixecq ody

,mixt xyr mipy eid zxgnl .miyakle mili`l

xfege zexnyn xyr cg` jpd oze` oiaixwne

cg` aixwne ,aixiediiyilya .ecal aixiedi dpyy `vnp Ðiriaxa .zexnyn xyr mipy epyy `vnp ,aixiedi ixg`y zexnyn xyr cg` meaixwde mixt xyr cg` eid Ðeid Ð

iyinga .zepey zexnyn mizye mixyr e`vnp .epyy ixd ,mdixg`ly zexnyn dxyr meaixwde mixt dxyrxfge ,odn mipy eaixwd zepexg`d zexnyn izy .mixt dryz Ð

dray eaixwde ,eixg`ly zexnyn yye aixiediiyya .zexnyn dray eyliyy ixd Ðmdixg`ly dpenyd meaixwde ,mixt dpeny Ð.eyliyy zexnyn xyr dyng ixd Ð

iriaya.zepexg`d mizyn ueg zeylyn olek e`vnp .zexnyn drayl mixt dray Ðàøîâïéúéðúî àîéìlkc dizrc `wlq `we .milbxak qiitl mixfeg ipinya :ipzwc Ð

zeqitne ze`a zexnynd.opax `le `id iax Ðåéìò ïéñéôî äìéçúá.eyliy `ly jpdn cg eaxwil :opixn` `le .zepaxw zligz `ed eli`k zexnynd lk Ðéòá éñåôà åàìÐ

did odizy oia oizipzn xn`wc qiit `edd `nlce ,ea dkfz odn dfi` ,odizy oia.dligza dia opz `l `dc Ðïì òîùî à÷ éàîoeaygd dler oky ,opixnb`l `z` `piipn ike Ð

.'ek meid mixt aixwn didy in :oizipznc `pz inp opireny`c i`n ol rnyn `w :ipyne ?dlilg oixfegykíéøô íéòáùzene` miray cbpk .ipiny lyn ueg ,md miray bgd ixt Ð

mlerd lka minyb ecxiy mdilr xtkl.mind lr bga oipecipy itl Ðéãéçé øô.ipiny ly Ðêîî äðäàù.jlya `l` ,el` lya gex zxewe diipd il oi` Ðäðùîäùìùá
íé÷øô.milbx dylya Ðíéìâø éøåîéàá.ipzwc "mixeni`" oeyl i`n yxtn `xnbae .lbxd zngn ze`ad ,dbibg inly ly weye dfgae ,zeler ly zexera Ðíéðôä íçì ÷åìéçáå

."epkxri zayd meia" (ck `xwie) aizkck ,eizgz xg` mgl oixcqne eze` oiwlqn zayay .lbxa zay drxi` m` Ðúøöòáå,mgld izyc ung welig ea yie .zaya rxi`yk Ð

dvn `edy miptd mgl welige.(a,ap zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk"a opixn`ck Ðåì øîåà:el mixne` mgld izya el oipzepyke .dvn jlid :ewlg el oipzepyk cg` lkl Ð

ewlg cg` lkn `l` ,oaxw cbpk oaxw miwleg oi`y itl .ung jlid.eze` miricen jkitle ,"didz oxd` ipa lkl"n :(`,br) zegpnae ,(`,bp) oiyeciwa ol `niiwck Ðåðîæù øîùî
òåá÷.dkeza lg lbxdy ef zaya ynyn didy Ðïéãéîú áéø÷î.lbxd liaya mpi` ixdy Ðúåáãðå íéøãðåzexnynd x`y oi` .eiykr mze` oiaixwne ,dpyd lk excpe eacpy Ð

.lbxd zngny zeaeg `l` oikef oi`y ,mda oikefìëä úà áéø÷î àåäå`xnba Ð.i`n iiez`l yxtnàøîâåäðéð äåáâã ïéøåîéà?`ki` zeey i`ne Ðíéìâøá øåîàù äîáÐ

dbibg inly ly weye dfg oebk ,wlgzdl oiie`xd ,lbxa mixen`d zepaxw weliga.ze`hg ixirye xeav itqene ,dii`x zeler ly zexere .cigie cigi lk ly Ðåùôð úåà ìëá àáå
åéçà ìëë úøùåezceara dkefc oeike .eilr akrn xnynd oi`y Ðmipdk e`xwp zenewn drax`e mixyrae ."didz el dze` aixwnd odkl" (f `xwie) aizkc ,ezlik`a dkef Ð

.mielêéøòù ãçàî øîåì ãåîìú"jixry cg`a" enk ikd dil yixce ."jixry cg`n ield `ai ike" `xwc diyix Ð.zg` xira xnelk ,cg` xrya oiqpkp l`xyi lkyk Ðïéðî
úååù úåøîùîä ìëù.miptd mgl weliga ,lbxa Ð
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÷åìéçáåoikifad zxhwde execiqe eweliq la` .oiey eweliga `wec Ð miptd mglÐ

reawd xnyna ezcear miptd mgl :`ztqeza `ipz ikdc .reawd xnynl

"elk`i wlgk wlg" dil opiaxn `xnbac meyn ,`nrh epiide .zexnynd lka ezlik`eÐ

,`xiiye ,icin oizipzn dyxtn `l zay sqene .dcearl `le ,`pngx diax dlik`l ,rnyn

xn`w ike .xeav zepaxw x`yc llka iede

ixirye xeav ly xac mlrd xt iiez`l :`xnba

dxf dcear.zay sqen iiez`l ivn ded Ð

,reawd xnynl `edy `ztqeza ipzw `icdac

rnyn "elk`i"c ,ith miptd mgl daxnc `de

dlik`c icinmiptd mgl epiide .exwir `ed Ð

edexciqy ,dxary zayn ezevn dyrp xaky

i`c .weliq `l` dzrn xqegn epi`e oglyd lr

oikifa zxhwd meynoi`e ,oiiz`w mgl xizdl Ð

.mgld seba ef dcear
cr
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äðùîìL íL eéä âç ìL ïBLàøä áBè íBéøNò äL ¨¦¤©¨¨§¨¨¨
äòaøà íL eøéizLð .ãçà øéòNå ,íéðL íéìéà ,íéøẗ¦¥¦§©¦§¨¦¤¨¦§©§¨©§¨¨

ì íéNák øNòïBLàø íBéa .úBøîLî äðBîL¯äML ¨¨§¨¦¦§¨¦§¨§¦¦¨
ãçà øàMäå ,íéðL íéðL ïéáéø÷îéðMa .ãçà¯ ©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨©¥¦

íéðL íéðL ïéáéø÷î äMîç¯.ãçà ãçà øàMäå £¦¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨
éLéìMa¯ãçà øàMäå ,íéðL íéðL ïéáéø÷î äòaøà ©§¦¦©§¨¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨

éòéáøa .ãçà¯ìLøàMäå ,íéðL íéðL ïéáéø÷î äL ¤¨¨§¦¦§¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨
éLéîça .ãçà ãçà¯,íéðL íéðL ïéáéø÷î íéðL ¤¨¤¨©£¦¦§©¦©§¦¦§©¦§©¦

éLMa .ãçà ãçà øàMäå¯,íéðL áéø÷î ãçà §©§¨¤¨¤¨©¦¦¤¨©§¦§©¦
éòéáMa .ãçà ãçà øàMäå¯éðéîMa .ïéåL ïìek¯íéìâøák ñéétì eøæçeøîà .¯áéø÷äL éî §©§¨¤¨¤¨©§¦¦¨¨¦©§¦¦¨§§©¦§©§¨¦¨§¦¤¦§¦

.äìéìç ïéøæBç àìà ,øçîì áéø÷é àì íBiä íéøtàøîâàîéð,ïðaø àìå àéä éaø ïéúéðúî ¨¦©Ÿ©§¦§¨¨¤¨§¦£¦¨¥¨©§¦¦©¦¦§¨©¨©
éðéîMa àaä øt :àéðúc¯ézMî úçà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,åéìò ïéñiôî äìéçza §©§¨©©¨©§¦¦©§¦¨§©§¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦©©¦§¥

ìL àìc úBøîLîeLíéøtaéñeôà àì úBøîLî ézL ehà ,ïðaø àîéz eìéôà !BúBà äNBò ¦§¨§Ÿ¦§©¨¦¨£¦¥¨©¨©©§¥¦§¨¨£¥
ìk :àéðúc àä àìæà ïàîk ?éòaìLîe úBðBL úBøîLnä,úBøîLî éðMî õeç ,úBLúBðBML ¨¥§©¨«¨¨§©§¨¨©¦§¨§©§¦§¥¦§¨¤

ïéàåìLîúBLìL àì éàî ,ïðaø àîéz eléôà !ïðaø àìå éaø àîéð .eL¯à÷ éàîe .âçä éøôa §¥§©§¥¨©¦§¨©¨©£¦¥¨©¨©©Ÿ¦§§¨¥¤¨©¨
.äìéìç ïéøæBç àìà ,øçîì áéø÷é àì íBiä íéøt áéø÷äL éî ;ïì òîLî à÷ àä ?ïì òîLî©§©¨¨¨©§©¨¦¤¦§¦¨¦©Ÿ©§¦§¨¨¤¨§¦£¦¨

éî ãâðk íéøt íéòáL éðä :øæòìà éaø øîà¯änì éãéçé øt .úBneà íéòáL ãâðk¯ãâðk ¨©©¦¤§¨¨¨¥¦§¦¨¦§¤¤¦§¤¤¦§¦©§¦¦¨¨§¤¤
øîà ïBøçà íBéì .äìBãb äceòñ éì eNò :åéãáòì øîàL íãå øNa Cìîì ìLî .äãéçé äneà¨§¦¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨©©£¨¨£¦§¨§¨§©£¨©

íééBâì íäì éBà :ïðçBé éaø øîà .Enî äðäàL éãk ,äpè÷ äceòñ éì äNò :BáäBàìeãaàL §££¥¦§¨§©¨§¥¤¤¡¤¦§¨©©¦¨¨¨¤§¦¤¦§
íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ,eãaàM äî ïéòãBé ïéàå¯øtëî éî åéLëòå ,ïäéìò øtëî çaæî §¥§¦©¤¦§¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§¥©§©¥£¥¤§©§¨¦§©¥

?ïäéìòäðùîìLa:úBåL úBøîLî ìk eéä äðMa íé÷øt äLéøeîéàa÷eìéçáe ,íéìâøä £¥¤¦§¨§¨¦©¨¨¨¨¦§¨¨§¥¥¨§¨¦§¦
ïéãéîz áéø÷î àeä òeá÷ BpîfL øîLî .õîç Cìéä ävî Cìéä :Bì øîBà úøöòa .íéðtä íçì¤¤©¨¦©£¤¤¥¥¨©¨¥¨¨¥¦§¨¤§©¨©©§¦§¦¦

øeaö úBðaø÷ øàLe úBáãðe íéøãð¯.ìkä úà áéø÷îeàøîâdBáb ìL !?íéìâøä éøeîéà §¨¦§¨§¨¨§§¦©§¦¤©Ÿ¥¥¨§¨¦¤¨©
éøeîéàa úBåL úBøîLnä ìkL ïépî :ïðaø eðz .íéìâøa øeîàM äî :àcñç áø øîà !eäðéð¦§¨©©¦§¨©¤¨¨§¨¦¨©¨©¦©¦¤¨©¦§¨¨§¥¥

íéìâøä¯:øîBì ãeîìzïk äðMä úBîé øàLa óà ìBëé ."úøLå BLôð úeà ìëa àáe"¯ ¨§¨¦©§©¨§¨©©©§§¥¥¨©¦§¨§©¨¨¥
éøòL ãçàî" :øîBì ãeîìz.ãçà øòLa ïéñðëð ìàøNé ìkL äòLa àìà ézøîà àì "E ©§©¥©©§¨¤Ÿ¨©§¦¤¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦§¨¦§©©¤¨

÷eìéça úBåL úBøîLnä ìkL ïépî :ïðaø eðz .'åë "íéðtä íçì ÷eìéçáe"íéðtä íçì §¦¤¤©¨¦¨©¨©¦©¦¤¨©¦§¨¨§¦¤¤©¨¦
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc dkeq(iyily meil)

äðùî
aâç ìL ïBLàøä áBè íBézekeqdíL eéäsqen oaxwlìLøNò äL ¨¦¤©¨¨§Ÿ¨¨¨

íéðL íéìéà ,íéøt,dlerlãçà øéòNådxyr yy ixd ,z`hgl ¨¦¥¦§©¦§¨¦¤¨
drax`e mixyr jezn dxyr yyl ewleg el` zepaxw .zepaxw
oxcq itl zxnyn lkl oaxw ,ycwna eidy dpedkd zexnyn

miweqta x`eand(ck '` minid ixac).íL eøéizLðcerøNò äòaøà ¦§©§¨©§¨¨¨¨
íéNákmewlige ,bgd inin mei lka eaixwdyìäðBîLdúBøîLî §¨¦§§¤¦§¨

zexzepd,,mze` ewlig jkeíBéadíéðL ïéáéø÷î äML ïBLàø ©¦¦¨©§¦¦§©¦
íéðLmipy ixd ,miyak ipy zg` lk zeaixwn zexnyn yy - §©¦

,miyak xyrãçà ãçà øàMäåzexzepd zexnynd izy - §©§¨¤¨¤¨
.cg` yak zg` lk zeaixwnad meiéðMxt hrnzpy ,bgd ly ©¥¦

,zexnyn dxyr yngl zepaxw xyr dyng wx ewlige cg`
,miyakd xyr drax` zaxwdl zexnyn ryz exzepäMîç£¦¨

zexnyníéðL íéðL ïéáéø÷îdxyr ixd miyak ipy zg` lk - ©§¦¦§©¦§©¦
,miyakøàMäåzeaixwn zexzepd zexnynd rax` -ãçà ãçà §©§¨¤¨¤¨

.cg` yak zg` lk -ad meiéLéìMwx ewlege ,sqep xt hrnzpy ©§¦¦
xyr exzep ,zexnyn dxyr rax`l zepaxw xyr drax`

miyakd xyr drax`l zexnynäòaøà ,zexnyníéðL ïéáéø÷î ©§¨¨©§¦¦§©¦
íéðL,miyak dpeny ixdøàMäåzexzepd zexnynd yy - §©¦§©§¨

zeaixwna .ãçà ãçàmeidéòéáøxzep ,sqep xt hrnzpyzg` e ¤¨¤¨§§¦¦
,miyakd xyr drax`l zexnyn dxyrìLäLzexnynïéáéø÷î §Ÿ¨©§¦¦

,íéðL íéðL,miyak dyy ixdøàMäåzexnynd dpeny - §©¦§©¦§©§¨
zeaixwn zexzepda .ãçà ãçàd meiéLéîç,sqep xt hrnzpy ¤¨¤¨©£¦¦

,miyak xyr rax`l zexnyn dxyr mizy exzepíéðLizy - §©¦
zexnyn,íéðL íéðL ïéáéø÷î,miyak drax` ixdøàMäåxyr - ©§¦¦§©¦§©¦§©§¨

zeaixwn zexzepd zexnynda .ãçà ãçàmeidéMMxt hrnzpy ¤¨¤¨§¦¦
xnyn ,sqepøàMäå ,íéðL áéø÷î ãçàzexnynd dxyr mizy - ¤¨©§¦§©¦§©§¨

zeaixwn zexzepda .ãçà ãçàd meiéòéáMsqep xt hrnzpy ¤¨¤¨§§¦¦
df meiay `vnp ,zexnyn dxyr rax` exzepïéåL ïleklk - ¨¨¦

yak daixwn zg` lky zeey miyak zeaixwnd zexnynd
.cg`ameiéðéîM,miyak draye cg` li` cg` xt eaixwd zxvr §§¦¦

xcq itl maixwdl mikiynn oi` mihren zepaxwdy oeike
`l` ,zexnynd xcq itl eaxwy bgd zepaxwñéétì eøæç- ¨§©©¦

lxeb ici lr daxwda mikefd z` reawlkeyry enalkdíéìâø §§§¨¦
.mihren mdizepaxwy

bgd zenia zexnynd zcear zwelg ote` z` dpynd zx`an
mixtd zwelg z` eligzd oey`xd meia :mixtd zceara

minid ixaca oey`x xkfend xnyndn(my)dxyr yly eaixwde ,
ipyd meiae ,oey`xd meia xt zexnyneøîày ,íéøt áéø÷äL éî ¨§¦¤¦§¦¨¦

íBiä,zepey`xd zexnynd dxyr yly -àìy el egipiáéø÷éxt ©Ÿ©§¦
dligzàlà ,øçîìzxnynn mixtd zaxwd xcq z` eligzi §¨¨¤¨

jke ,jli`e xyr drax`däìéìç ïéøæBç`vnpe ,aiaq aiaq xcqa §¦£¦¨
mizyn ueg ,zg` lk mixt dyly eaixwd zexnynd lky

:mixt ipy `l` zg` lk eaixwd `ly zepexg`d

àøîâ
yna epipyqiitdy rnyne ,milbxak qiitl exfg ipinya ,dp

:`xnbd zl`ey .zexnynd lk oia dyrpàîéðxn`p `ny - ¥¨
cïéúéðúîzhiya wxàìå ,àéä éaøzhiykc ,ïðaø`dàéðú,øt ©§¦¦©¦¦§Ÿ©¨¨§©§¨©

icigiàaäaxweneéðéîMa,zxvråéìò ïéñéôî äléçzamiqiitn - ©¨§§¦¦©§¦¨§¦¦¨¨
`edy itl ,zepaxwd zligz `ed eli`k zexnynd lk oia eilr

,envr ipta lbxíéîëçå ,éaø éøáce miwlegíéøîBàyézLî úçà ¦§¥©¦©£¨¦§¦©©¦§¥
dúBøîLîzepexg`dlL àìcíéøta eLzenia eaixwd `ly - ¦§¨§Ÿ¦§©¨¦

,mipy wx `l` mixt dyly bgdBúBà äNBòxtd z` daixwn - ¨
milbxa mlek oia miqiitny dxn`y epizpyne ,zxvr ipiny ly

:`xnbd dgec .opax zhiyk dpi`àîéz eléôàk epizpyny,ïðaø £¦¥¨©¨¨
éòa éñeôà àì úBøîLî ézL eèà`l zexnynd izy oia m`d - ¨§¥¦§¨Ÿ£¥¨¥

,xtd z` aixwz odipian in qitdl mikixv i`ce ixd ,qitdl jixv
izy oia wx epiid ,qiitl exfg dpynd zpeeky xnel xyt`e

.opax zrcke eyliy `ly zexnynd:`xnbd zl`eyàìæà ïàîk§©©§¨
àéðúc àä,`ziixaa epipyy mixacd mini`zn dhiy efi`k -ìk ¨§©§¨¨

lLîe úBðBL úBøîLnäúBL,mixtaL úBøîLî épMî õeçwxúBðBM ©¦§¨§©§¦§¥¦§¨¤
lLî ïéàå.úBLm`dàîéðzhiyk wx ef `ziixayéaø`idàìå §¥§©§¥¨©¦§Ÿ

,ïðaødkef zg` i`ce odizy oia wx miqiitny opax zrcly oeikn ©¨¨
.dyliy `ly zg` dxnyn wx dx`yp k"`e ,iyily xt aixwdl

:`xnbd daiynàîéz eléôàzrck ef `ziixay -,ïðaøeéàî £¦¥¨©¨¨©
`ziixad zpeek'zexnyn izylL àìâçä éøôa ,'eLizyy - Ÿ¦§§¨¥¤¨

ly mixta ziyily mrt eaixwd `l zexnynzg`e ,zekeqd bg
:`xnbd dywn .zxvr ipiny ly sqep xt lawz ok` odnà÷ éàîe©¨

,ïì òîLîdler jky eprinydl `ziixad ly `pzd `a ike ©§©¨
:`xnbd zvxzn .oeaygdïì òîLî à÷ àä`ziixad ly `pzd - ¨¨©§©¨

y ,dpynd ly `pzd ycigy dn z` epl ycgl `aáéø÷äL éî¦¤¦§¦
äìéìç ïéøæBç àlà ,øçîì áéø÷é àì íBiä íéøt,dpyna x`eanke ¨¦©Ÿ©§¦§¨¨¤¨§¦£¦¨

zepexg`d mizyd caln zexnynd lk ekf df xcq llbae
.mixt dyly aixwdl

íéøt íéòáL éðä ,[øæòìà] (øæòéìà) éaø øîàzekeqd bga miaxwd ¨©©¦¤§¨¨¨¥¦§¦¨¦
[zxvr ipiny ly xtn ueg]éî ãâðk.meaixwd,úBneà íéòáL ãâðk §¤¤¦§¤¤¦§¦

zene`d cbpk mixt miaixwne mind lr mipecip zekeqd bgay itl
e .mlerd lka minyb ecxiy mdilr xtkléãéçé øtipinya axwd ©§¦¦

zxvränì.axw in cbpk -äãéçé äneà ãâðk.l`xyi mr -ìLî ¨¨§¤¤¨§¦¨¨¨
äìBãb äãeòñ éì eNò åéãáòì øîàL íãå øNa Cìîìxtqn jynizy §¤¤¨¨¨¨¤¨©©£¨¨£¦§¨§¨

,miniïBøçà íBéìdcerqd lyøîàjlndéì äNò BáäBàìdz` §©£¨©§££¥¦
,Enî äðäàL éãk äpè÷ äãeòñgex zxewe d`pd il oi`y meyn §¨§©¨§¥¤¥¨¤¦§

axwd icigi xta d"awd utg jk .jlya `l` el` ly dcerqa
zene` cbpk miaxwy miaxd zepaxwdn xzei l`xyi cbpk

.mlerdïéàå eãaàL íéáëBk éãáBòì íäì éBà ïðçBé éaø øîàmd ¨©©¦¨¨¨¤§§¥¨¦¤¦§§¥
.eãaàM äî ïéòãBéyíéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæadiddøtëî çaæî §¦©¤¦§¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§¥©§©¥

ïäéìò,bgd ixt zaxwdaåéLëòåmdl oi` ,axgpyéîyøtëî £¥¤§©§¨¦§©¥
:ïäéìò£¥¤

äðùî
ìLaäðMa íé÷øt äL,milbxd zylya -úBøîLî ìk eéädpedkd ¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨¨¨¦§¨
úBåLodipiaíéìâøä éøeîéàadfgae zelerd ly zexer zwelga - ¨§¥¥¨§¨¦

,lbxd zngn mi`ad dbibg inly ly weyeíéðtä íçì ÷eléçáe- §¦¤¤©¨¦
oia miptd mgl z` ewlig lbxa zay drxi`yky,zexnynd lk

.zay lkak `veide qpkpd xnyn oia wx `leúøöòabga - ¨£¤¤
,dvnn ieyrd miptd mgl zwelg calny ,zaya lgy zereayd
miwlegn md s`y ,ungn miieyrd mgld izy zwelg mb dzid

,lbxd zngn mi`a mdy itl zexnynd lk oiaBì øîBàwlgnd ¥
miptd mgla ewlg el ozepyk odk lkl,ävî Cìéäel ozepyke ¥¨©¨

el xne` mgld izya ewlg,õîç Cìéämipzep oi`y ,xnelk ¥¨¨¥
on mbe dvnd on mb lawn odk lk `l` ,ung cg`le dvn cg`l
ipy dfn leh` ip` xnel] oaxw cbpk oaxw miwleg oi`y ,ungd
lawn oaxw lkn `l` ,[miwlg ipy xg` oaxwn leh dz`e miwlg
ewlg el mipzepy odkl miricene miyibcn okle ,ewlg cg` lk

.mgld izya mbe miptd mgla mbòeá÷ BpîfL øîLîepnfy - ¦§¨¤§©¨©
,lbxd ea lgy reay eze`a cearláéø÷î àeäz` lbxaïéãéîz ©§¦§¦¦

e ,lbxd zngn mi`a mpi` ixdy miiaxrd oia lye xgy lyíéøãð§¨¦
úBáãðe,maixwdl lbxa mze` e`iade dpyd lk eacpe excpyåok §¨§

øeaö úBðaø÷ øàL,lbxd zngn mi`a `lyå`edìkä úà áéø÷î: §¨¨§¨¦§©§¦¤©Ÿ

àøîâ
dpiade ,'milbxd ixeni`a zeey zexnynd lk' ,dpyna epipy
myl gafnd lr mixhwend mixcte mixai`l dpeekdy `xnbd

a zeey oleky xyt` ji` :`xnbd dywn .deabíéìâøä éøeîéàixd ¥¥¨§¨¦
mixeni`deäðéð dBáb ìLxnel jiiy dne ,gafnd lr mixhwen - ¤¨©¦§

:`xnbd zvxzn .deya mda zewlegy,àcñç áø øîà'mixeni`' ¨©©¦§¨
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc dkeq(iriax meil)

øîBì ãeîìzxaecny epcnrde lirl ep`ady weqtd jynda ©§©
,lbxa,'eìëàé ÷ìçk ÷ìç'y xneläãBáò ÷ìçklka deyy ¥¤§¥¤Ÿ¥§¥¤£¨

,['zxye eytp ze` lka `ae'n lirl daxzpy enke] zexnyndCk̈
äìéëà ÷ìç:`xnbd zx`an .olek oia dey didiäìéëà éàîe- ¥¤£¦¨©£¦¨

,lbxa zexnynd lka deyy epcnll jixv dlik` efi`aàîéìéà¦¥¨
zlik`a,úBðaø÷dbibg inly ly weye dfge ,ze`hg ixiry oebk ¨§¨

,lbxd zngn mi`adixdà÷ôð íúäîz`f epcnl xg` weqtn - ¥¨¨©§¨
,'äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì',oaxwa cearl i`kfy odky cnln ©Ÿ¥©©§¦Ÿ¨¦§¤

miey mipdkd lky lirl epcnly oeike ,oaxwd z` lek`l mb i`kf
s` mieyy heyt ,lbxd zngn mi`ad zepaxwd zceara

.dlik`aàlàzlik` lr cnll `aíéðtä íçìmey ea oi`y s`y ¤¨¤¤©¨¦
miwleg mewn lkn ,[dxary zayn ezcear ziyrp xaky] dcear

:`ziixad dkiynn .mlek oiaúîçî àlL úBàaä úBáBça óà ìBëé̈©§©¨¤Ÿ¥£©
ìâøäzeaxweìâøamb ewlgie ozceara mi`kf mipdkd lk eidi ¨¤¤¨¤¤

,dlik`aøîBì ãeîìzElk`i wlgM wlg' weqtd jyndaãáì ©§©¥¤§¥¤Ÿ¥§©
åéøkîî'úBáàä ìò,lbxd iaeiga wx dlik`ae dceara mieyy - ¦§¨¨©¨¨

:`ziixad zx`an .dfl df zea` exkny dnn uegeøën äî©¨§
,äæì äæ úBáàä,l`enye cec inia mdipia zea`d exkne epzdy ¨¨¤¨¤

,dreawd ezaya cg` lk miynyn ediyäzàå ézaLa éðà£¦§©©¦§©¨
,EzaLazeni x`ya mpyiy xeaiv zepaxwe zeacpe mixcp okle §©©§

zexnynd lk oi`e reay eze`a reawd xnynl md ixd ,dpyd
mgl mle` ,mda zeeyzngn `a epi`e reaw `edy s` miptd

:ea miey mleky 'elk`i wlgk wlg' aezkd zxifb ea yi lbxd
:dpyna epipy,øîzéà :'eëå Cìéä Bì øîBà úøöòaewlgpmi`xen` ¨£¤¤¥¥¨§¦§©

ayil zkxa jxal jixve ,dpey`xd mrta dkeql qpkpy ina
,mcew jxai odn efi` epiigdy zkxae dkeqaøîà áøjxan , ©¨©

a ayil zkxaCk øçàå ,äkeñzkxa jxanïîæe .epiigdy -äaø ¨§©©¨§©©¨
äðç øa øae wlg,øîàzkxa jxanCk øçàå ,ïîæayil zkxa ©©¨¨¨©§©§©©¨

a.äkeñ:mdinrh z` `xnbd zx`an,ïîæ Ck øçàå äkeñ øîà áø ¨©¨©¨§©©¨§©
`id dkeqa ayil zkxay itlàîBéc àáeiçjkl ,meid zaeg - ¦¨§¨

éãòóe .mcew dilr jxal,äkeñ Ck øçàå ïîæ øîà äðç øa øa äaø ¨¦©¨©©¨¨¨©§©§©©¨¨
y itlíãB÷ øéãz øéãz BðéàLå øéãz,dxicz `id onf zkxae ¨¦§¤¥¨¦¨¦¤

.milbxd lka dpyiy
:`xnbd dywnàîéìy xn`p m`d -àzâeìôa äðç øa øa äaøå áø ¥¨©§©¨©©¨¨¦§§¨

,ïðaø eðúc ,éâìôéî÷ ìlä úéáe éànL úéácel`L íéøácmda yi §¥©©¥¦¥¨¦§§¥§¨©¨¨§¨¦¤
zwelgna ìlä úéáe éànL úéa ïéal zekiiyd zekldúéa ,äãeòq ¥¥©©¥¦¥§§¨¥

íéøîBà éànL,aeh meie zaya yeciw dyeryk ,ìò Cøáîzyecw ©©§¦§¨¥©
íBiädligzïéiä ìò Cøáî Ck øçàå.otbd ixt `xea -ìlä úéáe ©§©©¨§¨¥©©©¦¥¦¥

.íBiä ìò Cøáî Ck øçàå ïéiä ìò Cøáî ,íéøîBà`ziixad zx`an §¦§¨¥©©©¦§©©¨§¨¥©©
:mdinrh z`ìò Cøáî Ck øçàå íBiä ìò Cøáî íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¨¥©©§©©¨§¨¥©

,ïéiäiptníBiäL`edy aeyg xzei,àáiL ïéiì íøBbzngny ©©¦¤©¥©©¦¤¨Ÿ
zkxa z` micwn jkle ,ezcerq mcew oii dzey ycwl wwfpy

.meidåy ,sqep mrhíBiä Lcé÷ øáëvamiakekd z`àì ïéé ïééãòå §§¨¦¥©©£©¦©¦Ÿ
àadzkxa jk dncw meid zyecwy myke ,dzr `l` eiptl ¨

.zncew,íBiä ìò Cøáî Ck øçàå ïéiä ìò Cøáî íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦§¨¥©©©¦§©©¨§¨¥©©
iptn,øîàzL àLecé÷ì íøBb ïéiäL`l oii el did `l m` ixdy ¤©©¦¥§¦¨¤¥¨¥

.ycwn didøçà øác,[xg` mrhÎ],äøéãz ïéiä úkøalka `idy ¨¨©¥¦§©©©¦§¦¨
dpyd,äøéãz dðéà íBiä úkøáe ,miniae zezaya wx `idy ¦§©©¥¨§¦¨

e ,miaeh.íãB÷ øéãz øéãz BðéàLå øéãzz` `xnbd zniiqn ¨¦§¤¥¨¦¨¦¤
:`iyewdàîéìy xn`p m`d -øîàc áøzncew dkeqd zkxay ¥¨©§¨©

xaeq ,xiczn sicr meid aeigy meyn onfléànL úéákmd s`y §¥©©
,dxicz `idy s` oiid zkxal meid yeciw zkxa enicwdøa äaøå§©¨©

øîàc äðç øasicr xiczy meyn dkeql zncew onf zkxay ©¨¨§¨©
xaeq ,meid aeignlä úéákìmeid zkxal oiid zkxa enicwdy §¥¦¥

.dxicz `idy meyn
:`xnbd zvxznáø Cì øîàxnel ax leki -éøîàc àðàzkxay ¨©¨©£¨§©§¦

z`f xne` ,sicr meid aeigy meyn onfl zncew dkeqúéáì eléôà£¦§¥
ìläy meyn ,oiid zkxa z` enicwdyìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò ¦¥©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥
íúä,zncew oiid zkxay -àlàsqep mrh cer yiy meynïéiäL ¨¨¤¨¤©©¦

,øîàzL àLecé÷ì íøBbminicwn eid lld zia mb df mrh ilele ¥§¦¨¤¥¨¥

.xicz lr sicr meid aeigy itl meid zkxa z`àëä ìáà- £¨¨¨
ixdy ,df mrh oi`y dkeqe onf zkxaaåàì éàd zkxaàì éî ïîæ ¦¨§©¦Ÿ

ïðéøîàd zkxa,äkeñzkxa z` znxeb onfd zkxa oi` `ld ©§¦¨¨
oi`y s` dkeqd lr mikxan zekeqd bg ini lkae ,dkeqd

.sicr meid aeigy ,zncew dkeqd zkxa okle ,'onf' mikxanäaøå§©¨
éøîàc àðà ,Cì øîà äðç øa øadkeq zkxal zncew onf zkxay ©©¨¨¨©¨£¨§©§¦
z`f xne` ,dxicz `idy meynéànL úéáì eléôàz` enicwdy £¦§¥©©

y meyn ,meid zkxaíúä éànL úéa éøîà àì ïàk ãòzkxay - ©¨Ÿ¨§¥¥©©¨¨
,zncew meidàlàexn`y mrhd meyn,àáiL ïéiì íøBb íBiäL ¤¨¤©¥©©¦¤¨Ÿ

,xicz lr sicr df mrhy i`ny zia exaqeàëä ìáàjiiy `ly £¨¨¨
ixdy ,df mrh xnelïîæ ïðéøîà àì éî äkeñ åàì éà`la m`d - ¦¨¨¦Ÿ©§¦¨§©

mikxc ikled s` ixd ,lbxd lr onf mikxan oi` dkeq zaiyi
,milbx x`ya enk crend liaya onf mixne` dkeqd on mixehty
`idy meyn onfd zkxa micwdl jixv df mrh jiiy `ly oeike

.dxicz
:`xnbd dywnúøöòa ,ïðzmiptd mgln miwlgn eid zaya lgy §©¨£¤¤

e ,mgld izyneBì øîBàodkl wlgndCìéä`edy miptd mgl ¥¥¨
,ävîel xne` okn xg`leCìéämdy mgld izy,õîçixd ©¨¥¨¨¥

.mgld izy zwelgl miptd mgl zwelg z` micwnyàëä àäå§¨¨¨
øwéò õîçc,meid zaeg xwir md mgld izyy -ådìôè ävî- §¨¥¦¨§©¨¨¥

lr eze` exciqyk dxary zaya dzyrp miptd mgl zevny
,eze` miwlgn wx eiykre ,oglydez`f lkaävî Cìéä' éðz÷̈¨¥¥¨©¨

'õîç Cìéäå.dxicz `idy meyn ,zncew miptd mgl zwelgy §¥¨¨¥
,sicr xiczy dpg xa xa daxk gkenee.áøc àzáeézzvxzn §§¨§©

:`xnbdàéä éàpz áø Cì øîà,mi`pz zwelgna iepy df xac - ¨©¨©©¨¥¦
,àéðúcwlgnd el xne`ìeàL àaà .'õîç Cìéä ävî Cìéä'wleg §©§¨¥¨©¨¥¨¨¥©¨¨

e,øîBàjtidl xne` wlgndy,'ävî Cìéä õîç Cìéä'ezrcly ¥¥¨¨¥¥¨©¨
m`e .meid zaeg xwir mdy meyn mgld izy z` wlgl enicwd
xn`e .xicz `edy xac lr sicr meid aeig le`y `a` zrcl ok
okle ,xicz lr sicr meid aeigy le`y `a`k xaeq ip` ,ax jl

.onf zkxal mcew dkeq zkxa jxal micwn mb
àì ,àcñç áø øa ïîçð áø Løcdkldd oi` -øîàc áø éøáãk ¨©©©§¨©©¦§¨Ÿ§¦§¥©§¨©

mcew mikxanyàlà ,ïîæ Ck øçàå äkeñmikxan mcewøçàå ïîæ ¨§©©¨§©¤¨§©§©©
,äkeñ Ck.dpg xa xa dax zrcke,øîà éãéà áøc déøa úLL áøå ¨¨§©¥¤§¥§©¦¦¨©

mcew mikxanCk øçàå äkeñmikxanïîædwiqn .ax zrcke ¨§©©¨§©
:`xnbdàúëìäåd zkxa jxan mcewyïîæ Ck øçàå äkeñzrck §¦§§¨¨§©©¨§©

:ax
:dpyna epipy['eëå] òeá÷ BpîfL øîLîmixcp micinz aixwn `ed ¦§¨¤§©¨©§

zeacpe:øeaö úBðaø÷ øàLe:`xnbd zl`eyéàî ééeúàìdn - §¨¨§¨¦©£¥©
dn caln ,'xeav zepaxw x`ye' xn`y dna zeaxl `pzd `a

:`xnbd dper .dpyna dpypyøeaö ìL øác íìòä øt ééeúàì©£¥©¤§¥¨¨¤¦
íéáëBk úãBáò éøéòNelbxa mrd exary rxi` m`y epiid - §¦¥£©¨¦

dzbby lre zxk dpecf lr miaiigy dxiar oixcdpqd z`xeda
dcear ecar e` ,dxtkl xt `iadl oixcdpqd mikixve ,z`hg
el` zepaxw mi`ianyk ,xiry `iadl mikixve mz`xeda dxf
zexnynd lk oi`e ,reawd xnynd lr zlhen mzcear lbxa

:mda zeey
:dpyna epipyàeäåreawd xnynd -:ìkä úà áéø÷îzl`ey §©§¦¤©Ÿ

:`xnbdéàî ééeúàì:`xnbd dper .dfa zeaxl dpynd d`a dn - ©£¥©
çaænä õéé÷ ééeúàìzxhwd dzlky] lha cner gafnd xy`k - ©£¥©¦©¦§¥©

dkd eid ,[zeacpe mixcp ly cigi zepaxw oi`e cinzdmi`ian mip
,ycwna eidy jkl micgeind zexteyd itqkn dler zepaxw
mzcear ,lbxa mdn miaixwn xy`ke ,gafnd lr mze` miaixwne

.reawd xnynd lr wx zlhen

äðùî
äéðôlî ïéa ,úaMì Ceîqä áBè íBéaxra oexg`d aeh mei lgy - ©¨©©¨¥¦§¨¤¨

,zayäéøçàì ïéait lr s` ,oey`x meia oey`xd aeh mei lgy - ¥§©£¤¨
bgd jeza zayd oi`yíéðtä íçì ÷eléça úBåL úBøîLnä ìk eéä̈¨©¦§¨¨§¦¤¤©¨¦

zaya.mipdkd oi` ixd ,zay axra oexg`d aeh mei lg m`y
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רכי
ezny in` cenr ep sc ± iyily wxt`nei

÷ìçë ÷ìç øîåì ãåîìú.lbxa `nwe`c ,aizk lirlc `xw `eddc dixza Ðäìéëà ÷ìç."zxye eytp ze` lka `ae"n :lirl iaxz`c ,dcear weligk oleka dey Ðäìéëà éàîå
.opireny`l jixhvi` Ðúåðáø÷ã äìéëà àîéìéà.weye dfge ,ze`hg ixiryc Ð'åâå äúåà áéø÷îä ïäëì à÷ôð íúäîlkinc `hiyt ,dcearl iaxz`c oeike .dlke` dcaery in Ð

.ilk` inpíéðôä íçì àìàiieaxl jixhvi` Ð.dxary zayn ezcear ziyrp xaky ,mgl zcear mey ea oi`y Ðìâøá ìâøä úîçî àìù úåàáä úåáåç óà ìåëéoikef edi Ð

.ewelgie ,ozcearaåéøëîî ãáì øîåì ãåîìú.dfl df zea` exkny dnn ueg Ðäæì äæ úåáà åøëî äîå.reaw ezaya cg` lk oiynyn ediy ,mdipia epzdy :xnelk Ðéúáùá éðà
êúáùá äúàåxeav zepaxwe zeacpe mixcpe Ð

xnynl od ixde .dpyd zeni x`ya edpzi`c

ynyndoiey edi `ly ,lbxd llka edpzil Ð

x`yka edi reay eze`ay xnynl `l` ,oda

wlg"n eaxz` `l ,jgxk lr jkld .dpyd zeni

xac :`xwc dizernynn `l` ."elk`i wlgk

miptd mgl epiide .dlik` `l` ea oi`yÐ

.dia zil dcear la` ,dia zi` dlik`cäëåñ
ïîæ êë øçàå"epiigdy" jxia `ly in Ð

dziiyra`ipze .zcnere dieyr dzidy Ð

qpkpyk :(`,en lirl) "daxre alel" wxta

mizy jxan ayildkeq :ax xn`e .onfe dkeq Ð

onf xcde ,`yixa `nil.øéãú ïîæbdepy Ð

.milbxd lkaììä úéáå éàîù úéá ïéáù íéøáã
äãåòñá.dcerq zeklda ewlgpy mixac Ð

íåéä ìò êøáîzezay iaxra ycwnyk ÐÐ

.oiid zkxa jk xg`e ,dligz meid yeciwíåéäù
àáéù ïééì íøåâ`l ,yeciw iptn `l m`y Ð

.dcerq iptl qekl wwfp didíåéä ùã÷ øáëåÐ

eil`n meid ycwy :xg` mrh cere ,xnelk

.eiptl `a `l oii oiicre ,dkiygyníøåâ ïééäù
øîàúù ùåãé÷ìdid `l ,oii el did `l m`y Ð

ztd lr ycwnl inp oicd `ede .icka ycwnÐ

mewna ztdy `nrh i`dn .ztd zkxa micwn

.oiiáø àîéì`ticr meid zaeg :xn`c Ð

xiczn.i`ny ziak xn`c Ðììä úéáë äáøå
.sicr xicz ixn`c Ð'åë íøåâ ïééäù àìàÐ

`ki` inp `nrh i`dc e`l i`xicz meyn Ð

.`ticr meid zaegc ,dil encwn eed `låàì éà
äëåñopixn` `l in ,dkeq zaiyi e`l i` Ð

,dkeqd on oixehtc mikxc ikled oebk ?onf

.milbx x`ya enk crend liaya "onf" oixne`

ø÷éò õîçã.meil daeg `idy Ðìôè äöîåÐ

dvn ibltc ipzwe .dxary zay ly `edy

.sicr xicz ,`nl` ,`yixaìù øáã íìòä øô
øåáödxiar exary ,lbxa oda rxi` m` Ð

.oic zia z`xedaçáæîä õéé÷,lha `edyk Ð

dacpe xcp `ian oi`e ,cinz zxhwd dzlkyÐ

lk .zern mda oipzepy ,my zextey eid

mewn lke .mewn lka cenlza oiiepyd zexzen

odinc ,eltie exknie ea`zqiy cr erxi :exn`y

.gafnd uiiwl zeler oigwel odne ,dacpl

gepiwa mip`z lke`d mc`k :uiiw oeyle

.dcerqäðùîäéøçàìî ïéá äéðôìî ïéáÐ

dixg`l aeh mei lgy `xnba yxtn`lc Ð

li`ed ,ikd elit`e .bgd jezay zay dil ied

mei liaya zay axrn oz`ia micwdl oikixve

mgla oiwleg ,`al elkei `l zaya ixdy ,aeh

bgd jeza zayd oi`y it lr s` ,zay axra diptl ipiny lg m` ,oke .miptd.zkll elkei `le li`ed ,ea oiwleg Ðíéúðéá ÷éñôäì ãçà íåé ìçipya oey`x aeh mei lgy oebk Ð

zaya iyinga oexg`d aeh mei lgy e` .zay axrn e`ae encw mde ,zaya cg`a `al oileki eidy ,zayazexnynd lk .zaya my eakrzpe ,zay axrn jlil oileki eidy Ð

eakrzpy.dpyd zezay lk jxck `veid xnynl qpkpd xnyn oia oze` oiwlege ,xyr lhep reaw epnfy xnyne .zelg izy `l` oilhep oi` Ðòáù ìèåð ñðëðä`xnba yxtn Ð

ziaxr zcaer efe zixgy zcaer ef :zaya zetlgzn zexnyndy.`ziixaa `xnba opixn`ck Ðïåôöá íäéðéá ïé÷ìåç íéñðëðäe`xiy ick :`xnba opixn`ck ,owlgl ribnd z` Ð

oiqpkpd.miycw iycw zhigyl aezkd eraw ixdy ,xwir oetvdy Ðíåøãá íé÷ìåç íéàöåéäå.xwir epi`y gex lv` onewn epiy jkitl .mdl oiklede oi`vei ody e`xiy ick Ð

äâìéá.dxnynd my Ðíåøãá ú÷ìåç íìåòì.`xnba yxtnck ,deqpwy `ed qpw ,zqpkp `idyk elit`e Ðäòåá÷ äúòáèåzia mewna dxfra eid zerah drax`e mixyr Ð

miigahnd.dtvxd jezl dgzt jtede xfege ,dkezl dndad x`ev qipkne ,dlrnl dktede cg` cvn dgezt zrahde ,dtvx ipa`a zepezp eide .zexnyn rax`e mixyr cbpk Ð

mixg` lya ynzyzy ick ,zktdp dpi`e dreaw dblia ly zrahe.dl `ed i`pbe Ðäîåúñ äðåìçåmyy ,lkid ly epetvay mi`zd ilzek iaera ,zetilgd ziaa eid zepelg Ð

.dblia ly dpelg enzqe .(f dpyn c wxt) zecn zkqna opzck ,odipikq z` oifpeb
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ãòoiidy `l` mzd lld zia ixn`w `l o`k

ixn`w `d :dniz Ð xn`zy yeciwl mxeb

df mrhn `l :xnel yie ?xicz oiidc lld zia

df mrhn `nipc ,meid zaegl zncew dicegl

ax ixac ayiil `a epi` ,`nye .dkeql onf micwi

.lld zia inrh itl `le ,oica eixac itl `l`

àúëìäåopiyiig `le Ð onf jk xg`e dkeq

dvn jlid :ipzwc ,oizipzn mzql

zaeg miptd mgl inp aiyg :inp i` .ung jlid

.dxary zayn mdy it lr s` ,meid
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רכב
ezny ina cenr ep sc ± iyily wxt`nei

åäééúãéáò éàî éúøú éðäå.ray lhep qpkpd :xn`c ,i`w dcedi iaxc` Ðúôâä øëùá
úåúìã.`veid xnyn oze` gzty ,ziaxr zezlcd sibn qpkpd xnyny Ðäéì àîéðå

.qpkpl `vei Ðìãá ìãeiykr lehz m` :jlv` edexiqiy liaya o`kn df weg xqd Ð

raymb lehzy ick ,deya dzr leh dz`e .ray qpkpd xnyn d`ad zayl lehi Ð

lc enk ,xqd lc .deya d`ad zayl dz`

zkqn yixa opiqxbcke .(a,f dpyd y`x) milbx

lc ,dkeq lv `ki` mipxw zexzyr lc :(`,a)

y`x) dnda xyrn lc .dkeq lv `kil zeptc

.(a,f dpydàø÷î àáè àðéöåáheicd lyn Ð

jl ozep ip` dphw zrlc :exiagl xne`d ,`ed

.yelz ,eiykr dylezl dvxz m` ,xaegna

,`xw dyrize lcbizy cr dgipdl dvxz m`e

lcbze dgipd`ny ,cin dlhil el aeh Ð

df jxhvi `l `ny e` ,df ea hxgzi onf xg`l

lehil ie`xy in :zexnyn iab inp ikd .dfl

.d`ad zayl oizni `l ,eiykrïéôñåîáå
ïé÷ìåçxnyn miptd mgla ibltc ikid ik Ð

`veide qpkpdly oitqend zexera inp iblt Ð

.zay lkïéëéæáåmgl oixcqne oiwlqn Ð

lrn ewliqy dpeal ikifa ipy oixihwne ,miptd

,dlik`a mgld z` oixizn ode .oglyd

."dxkf`l mgll dide" aizkckàì àðú éàä
ììë ä÷åìçá éøééàxg`n :xn`z m`e Ð

ewlgi j`id ,oitqend dyer `veid xnyndy

eda iktdn inp edpi` ?qpkpd xnyn mda

`viy xg`l meid lk gafnd lr `xepiva

`le ,dwelga ixii`c oizipzne .`veid xnyn

,diaze` `lc `nrh epiid .oitqenc dwelg `pz

ixii`c icii` oizipznc `pz :xninl `ki`c

x`yc mgla ixii` ,`ed milbxc miptd mgla

dwelg aqp `nlra `xxb ab`e .dpyd zeni

.zezay ix`yaïéñðëð.dxfrl Ðåàøéù éãë
ïéñðëð`xnbe ,yxtn `w oizipznc `nrh Ð

.`idàâìéá úá íéøî,dzid dblia xnynn Ð

.dny okeìëéäì íéðååé åñðëðùëinia Ð

.opgei oa edizznñå÷åì.ipeei oeyla a`f `ed Ð

øáãá íéîëç åòîùùëåzia ci dxaby xg`l Ð

.i`penygäðåìç åîúñonwle .dxnyn ly Ð

?dxnyn dlekl opiqpw dcic meyne :jixt

àáì ääåù äâìéá ìù åúøîùîzay ribdyk Ð

oi`y ,`zlin `gkene .mi`a eid `l ,dly

.dilr daiag dceardåéçà ááùé ñðëðåxcq Ð

aayi xg` dblia :zexnyn.deqpw jkitl .`vi `le ,ezxnyna aayi oakir ,`al dblia zxnyn ddyyke .qpkp dblia `vei aayiyke Ðåøëúùð àì íéòùøä éðéëù ìëù éô ìò óàå
.epikyl ie` ,ryxl ie`c Ðåøëúùð äâìéá éðéëù.aayi epiid Ðíåøãá ú÷ìåç íìåòì äâìéáùivia s` oetva mlerl aayie ,ezqipka elit`e Ðeixg` qpkp dblia ixdy .ez`Ð

.oetv iwlegl mdl `ed gayeäéãéãì äéì ïðéñð÷ äéúøá íåùîdea`l elit` ,xnelk Ð?diqpwinl ol ded in Ðäéîéàã åà äåáàã à÷åùá à÷åðéã àúåùdn :`ed heicd lyn Ð

.(`,hl `xza `aa) `zey ekl wetiz `l :enk .xeaic = `zey .ok dxn` `l ,dceard z` dfan didy dia`n drny `l m` ,(df) s` .rny en`n e` eia`n ,weya xacn wepizdy

.`prci `l xnc `zey :(`,r) oiyecwaeåðéëùì éåàå òùøì éåà"mipa`d z` evlge" :`ipz mipdk zxeza Ðrevwnay oa`a rbp Ðd`xp `l rbpdy it lr s`e .oivleg odipy Ð

"epikyl aeh wicvl aeh" ,`linne .epikyl ie` ryxl ie` :exn` o`kn .eliaya dwl exiag ,eilka dxv epir dzidy zngn ,df ly eziaa `l`.daexn daeh dcnc Ð
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àðéöåá.xaegna jl ozep ip` dphw zrlc :exagl xne`d ,`ed heicd lynÐ`xwn `ah

dgipz ,`xw dyrize lcbizy cr dgipdl dvxz m``ny ,cin dlhil el aeh Ð

:yxtn mz epiaxe .qxhpewa yxit jk .dfl df jxhvi `l `ny e` ,df ea hxgzi onf xg`l

.`xw epiid zrlce ,`pivea :opinbxzn oi`eywc .md mipin ipy `xwe `pivea ,jgxk lrc

,(`,`p) "lyeand on xcepd" wxt mixcpa gkenck

dvenxd zrlc i`n :opixn`c.i`fewxw ixw Ð

zkqna gkenck ,mipin ipy oirelice oi`eyiwe

mc` rhep :opzc ,(d dpyn iyily wxt) mi`lk

ef `dzy calae zg` `neb jeza zrlce zeyiw

ef ly xry dhepe ,ef cvl dhep efe ef cvl dhep

`dn di`x cere .o`kl ef ly xrye o`kl

:(`,gn zekxa) "elk`y dyly" wxta opixn`c

xnbpy xg`lc ,rnyn .rici dithwn `pivea

zeyiwdy :mz epiax xne`e .`pivea `xwp ixtd

lekie lyazdl xdnny ,zrlcn ohw ixt oin

zxdnn dpi`e ,dlecb zrlcde .cin eylezl

.onf xg`l cr dylezl leki oi`e ,lyazdl

daexn xacn ,xzl`l hren xac mc` ade`e

.onf xg`l

ìéìçä êìò ïøãä
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øëNa :÷çöé éaø øîà ?eäéézãéáò éàî ézøz éðäå§¨¥©§¥©£¦§©§¨©©¦¦§¨¦§©
:ééaà øîà !ìãa ìc :déì àîéðå .úBúìc úôâä£¨©§¨§¥¨¥©§©¨©©©¥
.ïé÷ìBç ïéôñenáe :äãeäé áø øîà .àøwî àáè àðéöea¦¨¨¨¦¨¨¨©©§¨©¨¦§¦
øçL ìL ãéîz äNBò úàöBiä äøîLî :éáéúéî¥¦¦¦§¨¨©¥¨¨¦¤©©
ïéa ìL ãéîz äNBò úñðëpä äøîLî .ïéôñeîe¨¦¦§¨¨©¦§¤¤¨¨¦¤¥
éàä !éðú÷ àì ïé÷ìBç ïéôñeî eìéàå .ïéëéæáe íéaøòä̈©§©¦¨¦¦§¦¨¦§¦¨¨¨¥©

àpzä÷eìçaéác àpz àäå :àáø øîà .éøééî à÷ àì ©¨©£¨¨¨©§¦¨©¨¨§¨©¨§¥
àì ïé÷ìBç ïéôñenáe ,ä÷eìça éøééîc ,ìàeîL,éðú÷ §¥§©§¦©£¨©¨¦§¦¨¨¨¥

úàöBiä äøîLî :ìàeîL éác àðúc¯ãéîz äNBò §¨¨§¥§¥¦§¨¨©¥¨¨¦
ïéôñeîe øçL ìL¯úñðëpä äøîLî¯ãéîz äNBò ¤©©¨¦¦§¨¨©¦§¤¤¨¨¦

ïéñðëð eéä íéðäk äòaøà .ïéëéæáe íéaøòä ïéa ìL¤¥¨©§©¦¨¦¦©§¨¨Ÿ£¦¨¦§¨¦
íéðL ,íLøîLnî,Bæ øîLnî íéðLe Bæïé÷ìBçåíçì ¨§©¦¦¦§¨§©¦¦¦§¨§§¦¤¤

áøc àzáeéz ,éðú÷ àì ïé÷ìBç ïéôñeîa eìéàå .íéðtä©¨¦§¦§¨¦§¦¨¨¨¥§§¨§©
:ïðaø eðz ."ïBôva ïé÷ìBç ïéñðëpä" .àzáeéz !äãeäé§¨§§¨©¦§¨¦§¦©¨¨©¨©

ïBôva ïé÷ìBç ïéñðëpä¯,ïéñðëð ïäL eàøiL éãk ©¦§¨¦§¦©¨§¥¤¥¨¤¥¦§¨¦
íBøca ïé÷ìBç ïéàöBiäå¯:ïðaø eðz ."íBøca ú÷ìBç íìBòì äbìéa" .ïéàöBé ïäL eàøiL éãk §©§¦§¦©¨§¥¤¥¨¤¥§¦¦§¨§¨¤¤©¨¨©¨©

äNòîãçà èBéãøñì úàOðå äëìäå ,dúc äøéîäL äbìéa úa íéøîaéëìnî.íéðååé ©£¤§¦§¨©¦§¨¤¥¦¨¨¨§¨§¨§¦¥§©§§¤¨¦©§¥§¨¦
ãò ,ñB÷Bì ñB÷Bì :äøîàå ,çaænä éab ìò dìcðña úèòáî äúéä ìëéäì íéðååé eñðëpLk§¤¦§§§¨¦©¥¨¨§¨§©¤¤§©§¨¨©©¥©¦§¥©§¨§¨©
íéîëç eòîMLëe !÷çcä úòLa íäéìò ãîBò äzà éàå ìàøNé ìL ïðBîî äìëî äzà éúî̈©©¨§©¤¨¨¤¦§¨¥§¦©¨¥£¥¤¦§©©§¨§¤¨§£¨¦
ááLé ñðëðå ,àáì ääBL BzøîLî :íéøîBà Léå .dðBìç úà eîúñå ,dzòaè úà eòá÷ øáca©¨¨¨§¤©©§¨§¨§¤©¨§¥§¦¦§©§¨¨Ÿ§¦§¨§¥¨

eøkzNð àì íéòLøä éðéëML ét ìò óà .åézçz LnéLå ,Bnò åéçà¯,eøkzNð äbìéa éðéëL ¨¦¦§¦¥©§¨©©¦¤§¥¥¨§¨¦Ÿ¦§©§§¥¥¦§¨¦§©§
äbìéaLíìBòìú÷ìBçíBøcaááLéåàáì ääBL BzøîLî øîàc ïàîì àîìLa .ïBôva åéçà ¤¦§¨§¨¤¤©¨¦¥¨¨¦©¨¦§¨¨§©©£©¦§©§¨¨Ÿ

¯íeMî ,dúc äøéîäL äbìéa úa íéøî øîàc ïàîì àìà ,øîLî äìeëì ïðéñð÷c eðééä©§§¨§¦©§¨¦§¨¤¨§©©£©¦§¨©¦§¨¤¥¦¨¨¨¦
deáàc Bà ,à÷eLa à÷eðéc àúeL :éLðéà éøîàãk ,ïéà :ééaà øîà ?déãéãì déì ïðéñð÷ dézøa§©¥¨§¦©¥§¦¥¨©©©¥¦¦§¨§¦¡¨¥¨¦¨§¨©£

deáà íeMîe .dénéàc Bàdénéàåì éBà òLøì éBà :ééaà øîà ?äøîLî dìeëì ïðéñð÷,BðéëL §¦¥¦£§¦¥¨§¦©§¨¦§¨¨¨©©©¥¨¨¨¦§¥
ì áBè ÷écvì áBè."eìëàé íäéììòî éøô ék áBè ék ÷écö eøîà" :øîàpL ,BðéëL ©©¦¦§¥¤¤¡©¦§©¦¦¦§¦©©§¥¤Ÿ¥
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סוכה. פרק חמישי - החליל דף נו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

ביד  ולדעת שאין הם אלא כגרזן  ובמילא צריך למלאות הוראותיהם  נתנה רשות לרופא לרפאות, אך לא להכביד על הלב.  התורה 
החוצב, הרופא כל בשר ומפליא לעשות, אשר הוא ישלח דברו וירפאהו במוקדם.

ממכתב ט' אלול, תשי"ד



רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc dkeq(iriax meil)

,ray lhep qpkpd xnyny dcedi iax zhiyl :`xnbd zl`ey
eäéézãéáò éàî ézøz éðäåzelg izy milhep md dn xear - §¨¥©§¥©£¦§©§

xnynd lr zexizi.`veidúBúìc úôâä øëNa ,÷çöé éaø øîà- ¨©©¦¦§¨¦§©£¨©§¨
xnyn iyp` egzty zezlcd z` axra milrepe mitibn mdy lr

,dfa yi mrh dn :`xnbd dywn .`veiddéì àîéðå`veid xnyn §¥¨¥
,qpkpd xnynl'ìãa ìc'edexiqiy liaya o`kn df weg xqd - ©§©

`ad reaya ,mizy eiykr ipnn lehiz m` `ld ,xnelk ,jlv`
ick deya eiykr leh jkl ,qpkpd xnynl mizy jnn mb elhi

:`xnbd zvxzn .deya lehiz dz` mb d`ad zayayéiaà øîà̈©©©¥
zeixad ita xebyd xn`n yi'àøwî àáè àðéöea'm` ,eyexity - ¦¨¨¨¦¨¨

m` ,zxaegn `idyk dphw zrlc jl ozep ip` exiagl xne` mc`
m`e ,[dphw zrlcÎ] `pivea `idyk eiykr dylezl lkez dvxz
zrlcÎ] `xw didze lcbizy cr zekgle dgipdl lkez dvxz
e` xkend hxgzi onf xg`l `ny ,cin dylezl el aeh ,[dlecb
xacn ,eiykr gehae ohw xac el sicry ,dfl `ed jxhvi `l `ny
,zexnynd oipra oke .xzei lecb `edy s` cizra lawiy
xy`n ,lehil mdl ie`xy dn z` eiykr lawl mipdkd miticrn

.d`ad zayl oizndl
:miptd mgla miwleg `veide qpkpd xnyny ,dpyna epipyøîà̈©

ïé÷ìBç ïéôñenáe ,äãeäé áømb jk miptd mgla miwlegy myk - ©§¨©¨¦§¦
:`xnbd dywn .zay lk ly mitqend ly zexera miwleg

,éáéúéî`ziixaa epipyäNBò úàöBiä äøîLîd z`ìL ãéîz ¥¦¥¦§¨¨©¥¨¨¦¤
å øçLzepaxw z`d,ïéôñeîeäNBò úñðëpä äøîLîd z`ãéîz ©©§¨¦¦§¨¨©¦§¤¤¨¨¦

å íéaøòä ïéa ìLz`d zxhwdïéëéæa,miptd mgl lyeléàåz` ¤¥¨©§©¦§¨¦¦§¦
y dcedi ax xn`y dnéðz÷ àì ïé÷ìBç ïéôñeîzvxzn .`ziixaa ¨¦§¦Ÿ¨¨¥

:`xnbdéøééî à÷ àì äweìça àpz éàäef `ziixaa `pzd - ©©¨©£¨Ÿ¨©§¥
:`xnbd dywn .dwelgl `le ,dnvr dcearl wx qgiizdøîà̈©

,ìàeîL éác àðz àäå ,àáø`ziixa dpyyäweìça éøééîc- ¨¨§¨¨¨§¥§¥§©§¥©£¨
,zexnynd oia dwelg da xkfedyez`f lkaàì 'ïé÷ìBç ïéôñen'á©¨¦§¦Ÿ

øçL ìL ãéîz äNBò úàöBiä äøîLî ,ìàeîL éác àðúc ,éðz÷̈¨¥§¨¨§¥§¥¦§¨¨©¥¨¨¦¤©©
,ïéëéæáe íéaøòä ïéa ìL ãéîz äNBò úñðëpä äøîLî ,ïéôñeîe¨¦¦§¨¨©¦§¤¤¨¨¦¤¥¨©§©¦¨¦¦

,miptd mgl zwelg xcq z` `ziixad zx`aneeéä íéðäk äòaøà©§¨¨Ÿ£¦¨
íL ïéñðëð,dxfraøîLnî íéðLBæ`veid xnyn -øîLnî íéðLe ¦§¨¦¨§©¦¦¦§¨§©¦¦¦§¨

Bæ,qpkpd xnyn -ïé÷ìBçåz`'ïé÷ìBç ïéôñen'a eléàå .íéðtä íçì §§¦¤¤©¨¦§¦©¨¦§¦
éðz÷ àìok m`e ,mitqena miwleg `ly gkene ,`ziixaaàzáeéz Ÿ¨¨¥§§¨

.äãeäé áøcok` :`xnbd dwiqnàzáeéz:eixac egcpe §©§¨§§¨
:dpyna epipy,ïðaø eðz :ïBôva ïé÷ìBç ïéñðëpäxnynn mipdkd ©¦§¨¦§¦©¨¨©¨¨

ïé÷ìBç ,ïéñðëpämiptd mgla mwlg z`ïBôvamrhde ,dxfrdéãk ©¦§¨¦§¦¦§§¥
eàøiLlkdïäLd xnyndå .ïéñðëðxnynn mipdkd,ïéàöBiä ¤¦§¤¥¦§¨¦§©§¦
ïé÷ìBçmiptd mgla mwlg z`íBøcamrhde ,dxfrdeàøiL éãk §¦¦§§¥¤¦§

lkdïäLd xnynd:ïéàöBé ¤¥§¦
zxnyníBøca ú÷ìBç íìBòì äbìéadeqpwy itl ,dzqipka s` ¦§¨§¨¤¤©¨

erly:qpwd zaiq z` `xnbd zx`an :mi`veik mi`xp eidi ml
a äNòî ,ïðaø eðzdnyy dy`,íéøîdzid `ideúacg`l ¨©¨¨©£¤§¦§¨©

zxnyn ly mipdkdnäbìéaúàNðå äëìäå ,dúc äøéîäL , ¦§¨¤¥¦¨¨¨§¨§¨§¦¥

èBécøñì[dpenn xyÎ].íéðååé éëìnî ãçàeìëéäì íéðååé eñðëpLk §©§§¤¨¦©§¥§¨¦§¤¦§§§¨¦©¥¨
,opgei oa edizzn iniaäøîàå çaænä éab ìò dìcðña úèòáî äúéä̈§¨§©¤¤§©§¨¨©©¥©¦§¥©§¨§¨

ñe÷eì ñe÷eì[ipeei oeyla] a`f a`f -ïðBîî älëî äzà éúî ãò©¨©©¨§©¤¨¨
ìàøNé ìL,jiptl miaixwny zepaxwaíäéìò ãîBò äzà éàå ¤¦§¨¥§¥©¨¥£¥¤

mlivdløáca íéîëç eòîMLëe .÷çcä úòLaci dxaby xg`l ¦§©©§¨§¤¨§£¨¦©¨¨
,i`penyg ziaeòá÷exbq -dzòaè úà,dblia zxnyn lyåmb ¨§¤©©§¨§

dðBlç úà eîúñdkixve ,mipikqd z` mixneyy mewn - ¨§¤©¨
.dl i`pb dfe ,zxg` zxnyn lya ynzydlíéøîBà Léåmrhy §¥§¦

y ,zxg` daiq meyn did qpwdBzøîLîdzid dblia lyääBL ¦§©§¨
zxg`neàáì,onfa mi`a eid `le ,dly reay ribdykñðëðå ¨Ÿ§¦§©

åéçà ááLéåézçz LnéLå Bnò,daxd `eal dzdy zg` mrte - ¤¤¨¨¦¦§¦¥©§¨
,z`vl ie`x didy el mcewd xnynd `edy eig` aayi qpkpe
mxegi`a egikedy oeike ,miiaxrd oia ly cinza enewna yniye
okl ,ycewd zceara md milflfne mdilr daiag dceard oi`y

y :`xnbd dtiqen .meqpwL ét ìò óàllk jxcaíéòLøä éðéëM ©©¦¤§¥¥¨§¨¦
eøkzNð àìcinzn dpey o`k ,'epikyl ie` ryxl ie`' ixdy Ÿ¦§©§

e,eøkzNð äbìéa éðéëLoeiky ,mxky edneú÷ìBç íìBòì äbìéaL §¥¥¦§¨¦§©§¤¦§¨§¨¤¤
å íBøcaok m` ,dzqipka s`zxnynåéçà ááLéz`vei `idy ©¨§¤¤¨¨¦

welgz mlerl ,zqpkp dblia zxnynykïBôvam`e .dz`va s`e ©¨
.ryxl dzepkyn `id zxkyp ok

:`xnbd dywnìLaøîàc ïàîì àîy meyn qpwd mrhyBzøîLî ¦§¨¨§©§¨©¦§©§
øîLî dleëì ïðéñð÷c eðééä àáì ääBLlkl eqpw dnl oaen - ¨¨Ÿ©§§©§¦©§¨¦§¨

.dceara elflf xnynd iyp` lky ,xnyndøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
ly dyrnd meyn qpwd mrhy,dúc äøéîäL äbìéa úa íéøî¦§¨©¦§¨¤¥¦¨¨¨

m`ddéãéãì déì ïðéñð÷ dézøa íeMîelit` `ld ,xnynd lkl - ¦§©¥©§¦©¥§¦¥
:`xnbd zvxzn .eza `hga qepwl daiq oi` dxe`kl dia` z`

ïéà éiaà øîà,eza `hga a`d z` qepwl daiq yi ok` -éøîàãk ¨©©©¥¦¦§¨§¥
éLðéàzeixad ita xebyd htyn -Bà à÷eLa à÷eðéc àúeL' ¦§¥¨¦¨§¨

'dénéàc Bà deáàce` rnyy dn df ,weya xacn wepizdy dn - ©£§¦¥
dfan didy dia`n drnyy `l m` ef mixn s`e .en`n e` eia`n

:`xnbd dywn .jk zxne` dzid `l ,dceard z`deáà íeMîe¦£
äøîLî dleëì ïðéñð÷ dénéàåqepwp dn`e dia` meyn m`d - §¦¥©§¦©§¨¦§¨¨

y meyn ,jk ok` :`xnbd zvxzn .dxnynd lkléBà' éiaà øîà̈©©©¥
ì éBà òLøì,'BðéëLecnl df xace .dxnynd lk z` miqpew jkl ¨¨¨¦§¥
(mipdk zxeza)ea aezky ,rbepn zia ipicn(n ci `xwie)z` EvNge'§¦§¤

z` s` mivleg ,exiag oial epiay oa`a rbpd did m`e 'mipa`d̈£¨¦
ziad df ixdy ,eziaa d`xp `l rbpdy s`e ,okyd ly eipa`
jcnll ,enr ypri epiky s` okle ,`a oir zexv oera rbepnd
s` cnlp jkny :`xnbd zniiqn .'epikyl ie`e ryxl ie`'y

y jtidlì áBè ÷écvì áBè','BðéëLdaexn daeh dcin ixdy ©©¦¦§¥
weqta yxetn jk mpn`e .zeprxet zcinnék ÷écö eøîà' øîàpL¤¤¡©¦§©¦¦

,'eìëàé íäéììòî éøô ék áBècigi oeyla aezkd gzty ixd ¦§¦©©§¥¤Ÿ¥
.enr aeh eipkyl s`y jcnll miax oeyla miiqe ,'wicv'

äëåñ úëñî äì à÷éìñå ìéìçä êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

בימים האלו . . הנה מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים 
יפות ומראה פנים שוחקות לכולם וכמו שנאמר יאר ה' פניו אליך, הרי יהי רצון מהשם יתברך שישלח דברו וירפאהו כמקדם.

ממכתב ט' אלול, תשי"ד



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dvia(iying meil)

äðùî
:aeh meia lld ziae i`ny zia oiay zewelgn d`ian dpynd

áBè íBéa äãìBpL äöéaíéøîBà éànL úéa ,y xzenìëàz,meia ea ¥¨¤§¨§¥©©§¦¥¨¥
ìëàz àì íéøîBà ìlä úéáei`ny zia ewlgp cere .xgnl cr ¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥

,lld ziaeøBàN íéøîBà éànL úéadyw evenigy wva - ¥©©§¦§
`ed m` gqta exral aiig ,zexg` zeqir ungl ynyndalceb §

õîçå ,úéæë`ed m` wx exral aiig ,xe`yn lw `edyalceb §©¦§¨¥§
úáúBëë,zifkn dlecb `idy ,dxnzk -äæå äæ íéøîBà ìlä úéáe §¤¤¥¦¥§¦¤¨¤

mdilr aiig ,unge xe`y -.úéæëa,ea ewlgpy sqep oiprèçBMä ¦§©¦©¥
áBè íBéa óBòå äiçoken xtr el oi` mpn` ,mnc z` zeqkl aiige , ©¨§§

,ieqikd jxevléøîBà éànL úéaø÷ãa øBtçé ícreind czi - ¥©©§¦©§§¤¤
dxitgläqëéå,mcd z`èBçLé àì íéøîBà ìlä úéáeaeh meia ¦©¤¥¦¥§¦Ÿ¦§

ïëeî øôò Bì äéä ïk íà àlàieqikd jxevlíBé ãBòaî`ly ick ¤¨¦¥¨¨¨¨¨¦§
.aeh meia xetgl jxhviíéãBîelld ziaíàLxakèçLaiigzpe ¦¤¦¨©

,ieqik zevnaø÷ãa øBtçiLrwxwa uerpe jk jxevl okeny ¤©§§¤¤
,mei ceranäqëéådxik xt`a zeqkl `ed leki oke .mcd z` ¦©¤

meyn ,h"ei axrn dwqedyàeä ïëeî äøék øôàLxeqi` oi`e ¤¥¤¦¨¨
:xaca dvwen

* * *

àøîâ
ewlgpy h"eia dclepy dviaa dpynd ixac z` zxxan `xnbd

:lld ziae i`ny zia daïðé÷ñò éàîa,ewlgp ote` dfi`a - §©©§¦¨
àîéìéàxaecny xn`p m` -,äìéëàì úãîBòä úìBâðøúa ¦¥¨§©§§¤¨¤¤©£¦¨

,dnvra lk`dle hgyidl zcneryeäééîòè éàîmnrh dn - ©©§©§
ìlä úéáchegyl rbx lka leki ixd ,dviad z` lek`l exq`y §¥¦¥

dclepy dviad ,ok m`e ,dzvia mr dlke`le zlebpxzd z`
àeä úøôàc àìëeà.dvwen epi`e lke`d on cxtpy lke` -àlà §¨§¦§©¤¨

xaecny xn`zíéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúaaey ,dhigyl `le §©§§¤¨¤¤§©¥¥¦
,dyw didiéànL úéác eäééîòè éàîixde ,dlke`l mixiznd ©©§©§§¥©©

äö÷eîàéädnvr `idy zlebpxzd on d`viy oeik ,dviad §¤¦
:oywnd lr `xnbd dywn .dlik`l zcner dpi`y meyn dvwen

àéLe÷ éàîe,i`ny zia exizd recn zywdyúéì éànL úéa àîìc ©§¨¦§¨¥©©¥
eäìxeqi` z` mixaeq mpi` -äö÷eîoerny iax xizdy myk , §§¤

z` `xnbd zx`an .dvwen meyn xq` `le xpay onyd xzen
:oywnd zpeekïézòc à÷ìñ à÷y ef `iyewa epxaq -ïàî eléôà ¨¨§¨©§¦£¦©

éøLcxiznd -äö÷eîala` ,aeh meiae zaya exqe` epi`eãìBða §¨¥§§¤§¨
øñàoerny 'x xaeq dvwena mpn`y ,xzei xeng 'clep'y meyn , ¨©

'clep' la` ,eyeniyl ie`xy xac ezrcn xiqne dvwn mc` oi`y
okle .xeq`e eilr ezrc oi`e eilr rcei mc`d oi` ,miiw did `ly
lcbl zcnerd zlebpxza xaecn m`y ,dnewna `iyewd zcner

,miviaéànL úéác eäééîòè éàî.aeh meia dlke`l mixizny ©©§©§§¥©©
:i`ny zia zrca xe`ia d`ian `xnbdíìBòì ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨§¨

xaecne íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúazia exizd recn dyw `l §©§§¤¨¤¤§©¥¥¦
o`nc oeik ,clepa i`nydéì úéàãxeqi`déì úéà ,äö÷eîxeqi` §¦¥§¤¦¥

e ,ãìBðo`nãìBð déì úéì äö÷eî déì úéìãokle ,éànL úéa ¨§¥¥§¤¥¥¨¥©©
mixaeq ef dvia mixiznyïBòîL éaøk,dvwenak clepa lwind , §©¦¦§

ìlä úéáe,clep mixqe`yäãeäé éaøk.clepae dvwena xingnd ¥¦¥§©¦§¨
:ongp ax ixac lr `xnbd dywnéëä ïîçð áø øîà éîeziay ¦¨©©©§¨¨¦

,dcedi iaxk mixaeq lldïðúäå,zay zkqnaíéøîBà éànL úéa §¨§©¥©©§¦
ïçìMä ìòî ïéäéaâîúBîöòdlik`l zeie`x opi`y,ïétéì÷eoi`e ©§¦¦¥©©ª§¨£¨§¦¦

,mlehlha xeqi`íéøîBà ìlä úéáezenvrd z` lhlhl xeq` ¥¦¥§¦
`l` ,ddabd jxca oitilwdedlek àìáhä úà ÷lñîghynd - §©¥¤©©§¨¨

dvwen epi`e ilk aygp `edy ,oglyd ly oeilrddøòðîeon §©£¨
,oitilwde zenvrdïîçð áø øîàå,dpynd ixac lr myïéà eðà §¨©©©§¨¨¥

eðì,dpyna ef `qxib miqxeb ep` oi` -àlàyiy izeaxn izrny ¨¤¨
,zehiyd z` jtdléànL úéaz` lhlhl mixqe`e mixingn ¥©©
mixaeqy ,zenvrdäãeäé éaøk,dvwen xqe`yìlä úéáemd §©¦§¨¥¦¥

mixaeqy meyn ,mze` lhlhl exizdyïBòîL éaøklwiny §©¦¦§
oi` i`ny zial xn`y epziibeqa ongp ax ok m`e ,dvwena
zvxzn .zay zkqna envr ixac z` xzeq ,dvwen xeqi`

:`xnbdïîçð áø Cì øîàdxizq oi`y jl ayiil ongp ax leki - ¨©¨©©§¨
l `weecy xnele wlgl yiy ,xacaéaba dvwenïì íúñc ,úaL ©¥©¨§¨©¨

àpzdpyn mzq epivny -ïBòîL éaøk,dvwena lwinyïðúc ©¨§©¦¦§¦§©
zay zkqnaïéòeìcä úà ïéëzçîmiyelzdäîäaä éðôìúàå , §©§¦¤©§¦¦§¥©§¥¨§¤

äìápäzaya dlapzpyíéáìkä éðôìzayd mei zqipkay s`e ©§¥¨¦§¥©§¨¦
oerny iax zrck i`cea dfe ,xzen ,mialkl zcner dzid `l

jkl ,dvwen dil zilcdì íé÷Bîongp ax cinrn -ìlä úéáì ¦¨§¥¦¥
mixaeq mdy ,zaya zwqery 'oitilwe zenvr' ly dpynaéaøk§©¦

,ïBòîL,oerny iaxk ,mzenk dkldy ,lld zia zrc `dzy ick ¦§
,ezrck zay zeklda dpyn mzqyìáà£¨
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izni`n` cenr a sc ± oey`x wxt`nei
ìëàú àì äöéá.`nrh yxtn `xnba .meia ea -úéæëá øåàùilin zlz ipdc meyn -

yxtn `xnbae .iccd iab edl `pz ,aeh mei iab lld zia ixnegne i`ny zia ilewn eed

.ediinrhúáúåëëá.dxnz -ø÷ãá øåôçé.f"rla `"lit -'åë èçù íàù íéãåîå-

.mei ceran uerp xwc el yiyk :`xnba `nrh yxtnckàåä ïëåî äøéë øôàù`xnba -

.xn`w i`n iraàøîâäìéëàì úãîåòä-

.zvwen dpi`yúøôàã àìëåà.cxtpy lke` -

exiageizxtnc o`nk oilke` ixeag :zegpna

.(`,br) oileg zhigya oke .encäö÷åî åäì úéì
wxta xn`c ,edl `xiaq oerny iaxk `nlcc -

xpay onyd xzen :(`,cn zay) ["dxik"]

oerny iaxe ,(dcedi iax ixac) xeq` dxrwaye

.xiznïéúòã à÷ìñ à÷i`n opikxt ikdl -

oizrc `wlq `wc ,i`ny ziac ediinrh

clepa ,dvwena ixyc oerny iaxl elit`c

ivwn `l :dil `xiaq dvwena eli`c .xiq`

`l clep la` ,dil ifgc icin dizrcn yipi`

.dielr dizrc iedpc rci dedïîçð áø øîà éîå
éëä.dcedi iaxk lld ziac -ïéäéáâîzaya -

,dlik`l oie`x opi`y zenvr oglyd lrn

.dvwenl opiyiig `le ,mifeb` itilweììä úéáå
íéøîåàdvweny ,micia oze` oilhlhn oi` -

.odàìáèä ÷ìñî àìà,dilr ilk zxez yiy -

.dxrpneåðì ïéà åðà ïîçð áø øîàåzhiya -

jk `l` ,dzhiy ztlgeny itl ,ef dpyn

dcedi iaxk i`ny ziac :epizeaxn izrny

.oerny iaxk lld ziae ,ixngneïéòåìã ïéëúçî
`gxh opixn` `le ,dndad iptl oiyelz -

.`ed jxev e`lcíéáìëä éðôì äìéáðä úàå-

`l zeynyd oiac ,zaya dlapzpy it lr s`e

,ixy ikd elit` ,mialk zlik`l zcner dzid

lrn oidiabn jkld .zaya dvwen ol zilc

lld zial miwen - zaya ixiinc oglyd

`zkld iywz `lc ikid ik ,oerny iaxk exnipc

,dpyn mzqk dkld ol `niiwc .`zkld`

,aeh mei iab la` .lld ziak dkld [ol] `niiwe

.dcedi iaxk iax mzqc ogky`c
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äöéám`e - lk`z `l mixne` lld ziae lk`z mixne` i`ny zia aeh meia dclepy

mlerl xeq`y rnyn oixqe` `niz ike ?oixizne oixqe` `pz `l i`n` :xn`z-

aeh meia clepy gext` :(`,e) onwl opixn`c ,epi` dfopixn`c ,cere .eneia epiide ,xeq` -

ded i`c :xnel yie !mei eze`a `wec epiide ,xqe` dcedi iax ,xpay ony xzFn :(a,l onwl)©

oixizny dny xne` iziid oixizne oixqe` ipz

dviad.dxeq` dlik`a la` ,lhlhl epiid -

`iady cg` ieb iab (`,ck onwl) opixn` ikde

`l` md mixzen :xn`e ,l`ilnb oax iptl mibc

mixzen i`n :wiqne .epnid lawl ipevx oi`y

dlik`a la` ,lhlhl:xn`z m`e .mixeq` -

,ixy lhlhl la` lk`z `l ixn`c lld zial

okl !xeq` lhlhl s`c (`,c onwl) ol `niiw `de

mzqc ,`pyil i`d ik hwpc :wgvi epiax yxit

zial hwpc :xnel yi cer .`niiw dlik`l dvia

oi`c ,lehlhe dlik` rnync meyn lk`z i`ny

.lehlha s` ixq` lld ziae .lehlh `la dlik`

edpi` ihwp ,lk`z i`ny zia ihwpc ab` `l`

.lk`z `l

øåàùiziin `l` ,icin `kd jiiy `l - zifka

lld ziac aeh mei iab ilin zlz o`k

.`lewl i`ny ziae `xnegl

àìëåàon cxtpd lke` :yexit - `ed zxt`c

dcxtp dclepy dviadc ,`ed lke`d

ira i`e ,zlebpxzd on `idlk lik`e dl higy -

.debayàîìã- dvwen edl zil i`ny zia

zi` i`ny ziac `icda xn`w oizipzna :dniz

m` `l` lehi `l :(`,i onwl) ipzwc ,dvwen edl

ilrac dvwenc :xnel yie !mei ceran rprp ok

zi`c `ed mzde ,xzeia dvwene ,ith xing miig

ab lr s`c ,oerny iax `pifgck .dvwen dil

iab (`,dn zay) dil zi` ,dvwen dil zilc

.ith i`vwz`c miwenve zxbexb

à÷dvwen ixyc o`n elit`c oizrc `wlq

ifgc i`n yipi` ivwn `lc - xiq` clepa

a` ,dil:dnize .lenz`n rci ded `l clepa l

,clepa ixy dvwena ixyc oerny iax `dc

oi` xne` dcedi iax :(`,hk) zaya opixn`ck

ab lr s` ,xizn oerny iaxe ,milk ixaya oiwiqn

`kdc clep i`dc ,inc `lc :xnel yie !clep iedc

la` ,mlera did `l dligzny ,ith clep ied

mzdrnyn oke .xaypy wx ,mlera did ilkd -

rlain `aira `in :(mye a,dn) oiaexira inp

i`ne .xeq`e clep iedc oky lk :jixte ,irila

oerny iax `dc ,oerny iaxk `edd `nlce ?jixt

,ziyixtck `nrh epiid i`ce `l` !clepa xizn

.xeq` clep i`dc dcen oerny iax elit`e ,mlera llk eid `l irilac oeikc

ïéäéáâîmiycr ly xrye oipet` ly xrye" `tiqa `ki` `dc :`xidp `le .dnda lk`nl `le mc` lk`nl `l oie`x oi`c ab lr s` :qxhpewd yxit - oitilwe zenvr oglyd lrn

mc` lk`nl ifg `lc oeik :ixaq lld ziae .migetz itilwe mikx zenvr oebk ,dnda lk`nl mie`x mdy :il d`xp jkl !"dnda lk`nl oie`x ody iptn -.`l -úéáålld

ied `lc zay zkqna yxitc `gip mz epiax yexitlc :xnel yie !ezrcn my mgipde li`ed ,gky `l `dc ,xeq`d xacl qiqa `id `lde :dniz - dxrpne `lahd z` wlqn mixne`

xzend xacle xeq`d xacl qiqa dil ded oilke` my eedc oeik :inp i` .meid lk my mgipdl ezrcyk `l` xeq`d xacl qiqadf oi`c :cere .(`,anw my) "lhep" wxt gkenck ,ixye -

.elti okid yyeg epi` `dc dpeeka gipnïðúã,oerny iax dcen i`ce `da ,zeynyd oia oixaegn eidy oirelca i` ,inc ikid :xn`z m`e - 'ek z`e dndad iptl oirelcd z` oikzgn

.mze` jkxn jezgde oiyw ody itl oilke` edl deync xeq`c jzrc `wlqe oiyelza ixiinc :xnel yie .yelzie dlri `ny dxfbúàå,zaya dlapzpy yxtl oikixv ep` - 'ek dlapd

dlapa enk dvwen meyn `nrh ied `l oirelcac ab lr s`c ,iccd icda edl ipz mewn lkne.oikzgn oeyl jiiy mdipyac meyn -
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ואחרון אחרון, מובן שקראתי בהתענינות בסוף ספרו את "פרקי חיים". וגם בזה ארשה לי 
לבוא בהערה, אשר צר וחבל שלא הכניס ברשימותיו אלו

האוטוביאוגרפיות - רשימה על דבר "המקור" שכתוצאה ממנו חבש כיפה בעת קראו פסוקי 
תנ"ך בכנסת, בפרט - שבודאי שיער מראש שתהי' תגובה מצד שמאל, תגובה שלילית, ובכל זה עשה 

מעשה רב, והיסוד לזה בודאי מעורה ומונח בראשית ימי חייו, בבית אבא או זקנו, וכיו"ב.

כדרך בני ישראל לשלב ולקשר את הענינים שדנים עליהם עם ימי השנה, ובפרט ימי מועד וחג, 
הרי גם בראש השנה הדגישו חכמינו ז"ל את האדם בתור יחיד, ולא רק בראש השנה הראשון יום ברוא 
אלקים אדם הראשון, אלא כלימוד והדגשת חכמינו: לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך )שבכל הדורות 
ובכל המקומות( נפש אחת כעולם מלא, והמשיכו עוד בזה ביאור שאין אחד מהם דומה לחברו, לפיכך 
כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם. במלים אחרות, דוקא בזה שאין אדם דומה לחברו 
חשוב הוא כעולם מלא )סנהדרין סוף פ' ד'(. ענין זה שימש גם נקודה תיכונית למכתבי לראש השנה 

המצורף בזה, אשר תקותי שיענין את מר.

המשך מעמוד רר
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exiageizxtnc o`nk oilke` ixeag :zegpna

.(`,br) oileg zhigya oke .encäö÷åî åäì úéì
wxta xn`c ,edl `xiaq oerny iaxk `nlcc -

xpay onyd xzen :(`,cn zay) ["dxik"]

oerny iaxe ,(dcedi iax ixac) xeq` dxrwaye

.xiznïéúòã à÷ìñ à÷i`n opikxt ikdl -

oizrc `wlq `wc ,i`ny ziac ediinrh

clepa ,dvwena ixyc oerny iaxl elit`c

ivwn `l :dil `xiaq dvwena eli`c .xiq`

`l clep la` ,dil ifgc icin dizrcn yipi`

.dielr dizrc iedpc rci dedïîçð áø øîà éîå
éëä.dcedi iaxk lld ziac -ïéäéáâîzaya -

,dlik`l oie`x opi`y zenvr oglyd lrn

.dvwenl opiyiig `le ,mifeb` itilweììä úéáå
íéøîåàdvweny ,micia oze` oilhlhn oi` -

.odàìáèä ÷ìñî àìà,dilr ilk zxez yiy -

.dxrpneåðì ïéà åðà ïîçð áø øîàåzhiya -

jk `l` ,dzhiy ztlgeny itl ,ef dpyn

dcedi iaxk i`ny ziac :epizeaxn izrny

.oerny iaxk lld ziae ,ixngneïéòåìã ïéëúçî
`gxh opixn` `le ,dndad iptl oiyelz -

.`ed jxev e`lcíéáìëä éðôì äìéáðä úàå-

`l zeynyd oiac ,zaya dlapzpy it lr s`e

,ixy ikd elit` ,mialk zlik`l zcner dzid

lrn oidiabn jkld .zaya dvwen ol zilc

lld zial miwen - zaya ixiinc oglyd

`zkld iywz `lc ikid ik ,oerny iaxk exnipc

,dpyn mzqk dkld ol `niiwc .`zkld`

,aeh mei iab la` .lld ziak dkld [ol] `niiwe

.dcedi iaxk iax mzqc ogky`c
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äöéám`e - lk`z `l mixne` lld ziae lk`z mixne` i`ny zia aeh meia dclepy

mlerl xeq`y rnyn oixqe` `niz ike ?oixizne oixqe` `pz `l i`n` :xn`z-

aeh meia clepy gext` :(`,e) onwl opixn`c ,epi` dfopixn`c ,cere .eneia epiide ,xeq` -

ded i`c :xnel yie !mei eze`a `wec epiide ,xqe` dcedi iax ,xpay ony xzFn :(a,l onwl)©

oixizny dny xne` iziid oixizne oixqe` ipz

dviad.dxeq` dlik`a la` ,lhlhl epiid -

`iady cg` ieb iab (`,ck onwl) opixn` ikde

`l` md mixzen :xn`e ,l`ilnb oax iptl mibc

mixzen i`n :wiqne .epnid lawl ipevx oi`y

dlik`a la` ,lhlhl:xn`z m`e .mixeq` -

,ixy lhlhl la` lk`z `l ixn`c lld zial

okl !xeq` lhlhl s`c (`,c onwl) ol `niiw `de

mzqc ,`pyil i`d ik hwpc :wgvi epiax yxit

zial hwpc :xnel yi cer .`niiw dlik`l dvia

oi`c ,lehlhe dlik` rnync meyn lk`z i`ny

.lehlha s` ixq` lld ziae .lehlh `la dlik`

edpi` ihwp ,lk`z i`ny zia ihwpc ab` `l`

.lk`z `l

øåàùiziin `l` ,icin `kd jiiy `l - zifka

lld ziac aeh mei iab ilin zlz o`k

.`lewl i`ny ziae `xnegl

àìëåàon cxtpd lke` :yexit - `ed zxt`c

dcxtp dclepy dviadc ,`ed lke`d

ira i`e ,zlebpxzd on `idlk lik`e dl higy -

.debayàîìã- dvwen edl zil i`ny zia

zi` i`ny ziac `icda xn`w oizipzna :dniz

m` `l` lehi `l :(`,i onwl) ipzwc ,dvwen edl

ilrac dvwenc :xnel yie !mei ceran rprp ok

zi`c `ed mzde ,xzeia dvwene ,ith xing miig

ab lr s`c ,oerny iax `pifgck .dvwen dil

iab (`,dn zay) dil zi` ,dvwen dil zilc

.ith i`vwz`c miwenve zxbexb

à÷dvwen ixyc o`n elit`c oizrc `wlq

ifgc i`n yipi` ivwn `lc - xiq` clepa

a` ,dil:dnize .lenz`n rci ded `l clepa l

,clepa ixy dvwena ixyc oerny iax `dc

oi` xne` dcedi iax :(`,hk) zaya opixn`ck

ab lr s` ,xizn oerny iaxe ,milk ixaya oiwiqn

`kdc clep i`dc ,inc `lc :xnel yie !clep iedc

la` ,mlera did `l dligzny ,ith clep ied

mzdrnyn oke .xaypy wx ,mlera did ilkd -

rlain `aira `in :(mye a,dn) oiaexira inp

i`ne .xeq`e clep iedc oky lk :jixte ,irila

oerny iax `dc ,oerny iaxk `edd `nlce ?jixt

,ziyixtck `nrh epiid i`ce `l` !clepa xizn

.xeq` clep i`dc dcen oerny iax elit`e ,mlera llk eid `l irilac oeikc

ïéäéáâîmiycr ly xrye oipet` ly xrye" `tiqa `ki` `dc :`xidp `le .dnda lk`nl `le mc` lk`nl `l oie`x oi`c ab lr s` :qxhpewd yxit - oitilwe zenvr oglyd lrn

mc` lk`nl ifg `lc oeik :ixaq lld ziae .migetz itilwe mikx zenvr oebk ,dnda lk`nl mie`x mdy :il d`xp jkl !"dnda lk`nl oie`x ody iptn -.`l -úéáålld

ied `lc zay zkqna yxitc `gip mz epiax yexitlc :xnel yie !ezrcn my mgipde li`ed ,gky `l `dc ,xeq`d xacl qiqa `id `lde :dniz - dxrpne `lahd z` wlqn mixne`

xzend xacle xeq`d xacl qiqa dil ded oilke` my eedc oeik :inp i` .meid lk my mgipdl ezrcyk `l` xeq`d xacl qiqadf oi`c :cere .(`,anw my) "lhep" wxt gkenck ,ixye -

.elti okid yyeg epi` `dc dpeeka gipnïðúã,oerny iax dcen i`ce `da ,zeynyd oia oixaegn eidy oirelca i` ,inc ikid :xn`z m`e - 'ek z`e dndad iptl oirelcd z` oikzgn

.mze` jkxn jezgde oiyw ody itl oilke` edl deync xeq`c jzrc `wlqe oiyelza ixiinc :xnel yie .yelzie dlri `ny dxfbúàå,zaya dlapzpy yxtl oikixv ep` - 'ek dlapd

dlapa enk dvwen meyn `nrh ied `l oirelcac ab lr s`c ,iccd icda edl ipz mewn lkne.oikzgn oeyl jiiy mdipyac meyn -
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רכו
izni`na cenr a sc ± oey`x wxt`nei

íéöò ïéò÷áî ïéà ïðúãzecnere rwxwa ef ab lr ef zexecqd zexewd on `l ,aeh meia -

.oipaláåè íåéá äøáùðù äøå÷ä ïî àìåli`ed ,wqidl eiykrn zcnery it lr s`e -

.`nei ilekl i`vwz` - zeynyd oial i`vwz`c oeik ,`niiw ikdl e`l zeynyd oiae

ziae ,aeh meia ixii`c oizipznl ongp ax iwen ,jkld .aeh meia dvwen ol zi` :`nl`

meyne mivia lcbl zcnerae ,dcedi iaxk lld

.dvwenéáø ïéúéðúîì ïì íúñ ïàîxcq `ed -

- eipira exyie mkg ixac d`xyke ,dpynd

ick ,odilr exne` my xikfd `le ,mzq o`py

epyp eli`k oi`xpe ,cigi itn diepy edi `ly

.ozenk eyrie ,miaexnd itnéìåæìæì éúà àìå
äáilew`l iz` `l ,`lew `cg da oiliwn i` -

.ith daéãò àøéúäãäéì óeprinydl el aeh -

epi`e ezreny lr jneq `edy ,xiznd ixac gk

,di`x dpi` oixqe`d gk la` .xizdl `xi

.xzend xaca elit`e ,xingdl oileki lkdy

äðëä íåùîåyxtnck ,lld zia dl ixq`c -

.lif`eìåîúàî àðãéàä àãìéúîã äöéá ìëã
äì äøîâ- `ed miny iciac ab lr s`e -

zecerq lk opirac ,xeq`aeh mei zecerqe zay

.leg ly mei ceran zepkene zepnefn ediy

äáøå.ynn micia dpi`y dpkda xq`c -

äáø øîàã äéîòèìsilie ,(a,fn) migqta -

.`ziixe`c dvwenc `kdnåðéëäå,epinfde -

dpkd meyn i`c .xgnl lke` ip` o`kn :oebk

- mei ceran elyaie et`iy xnele ,micia

dpnfd `l` ,"et` et`z xy` z`" aizk `icda

leg iyy mzqe "iyyd meia" aizke .xn`w dta

dppinfiy zay zcerql `pngx dayg`e ,`ed

.legae ,mei ceranúáùì ïéëî áåè íåé ïéàå-

,dpnfd ezcerq `irae ,zay iexw inp aeh meie

,`aiyg `l - leg zcerq la` .lega dzpnfde

zaya cg`a ,jkld .dpnfd da `kiiy `le

meyn dia dclepy dvia xqinl ol zil `nlra

dkxv` `l leg zcerqc ,miny icia okz`c

.dvwen da jiiy `lc ,mei ceran oenf `pngx

àîìòá áåè íåé.zay xg` epi`y -úáù
àîìòã.aeh mei xg` epi`y -éøúùúrenbl -

.ea dclepy dig dviaïðéøæâ éîåxeng` ine -

.`xeqi` meyn `xzid xfbnl dviaa opax

['åëå àéðúäå]dxfb dl `ied :xn`z m`e -

opi` inp mdineia oicliznc jpdc ,dxfbl

!zayd xg` aeh meic dxfb meyn `l` zexeq`

,zayd xg` aeh meia inewe`l ivn `d :uixz

oicliznc jpd eh` xfbinl `ki` `zydc

meia elit`c oizipzn jd opireny`e ,mdineia

,xfbnl `kil ocliznc jpd meyne .zeclep mpi`e li`ed ,zexzen zayd xg` aeh

dxfb oixfeb oi`y cenlzd ileka opixn`c `de .epiax mya ,`ed `giky `lc `zlinc

,dxfb xnelk ,zxnyn eyr - "izxnyn z` mzxnye" :`wtp `xw i`dn - dxfbl

dxfbl dxfb eyri `ly ,zxnynl zxnyn `le ,izxezl - "izxnynl"aeh mei oi`e :

dxeza mitevx mini ipye .yixc `w `xw `dc ,daxc dizlna opiqxb `l exagl oikn

.edl opicar `witqnc ,ogky` `løîà óñåé áøzcnerd zlebpxza dviac `nrh -

`we ,zaya oli`d on oixyepd zexit meyn - ixq`c lld ziae .`pniwe`cke ,dlik`l

zexitl inp `dc ,edpilkp `lc oixyepd zexit meyn `id dxfb `zyd jzrc `wlq

.xyepd ixt ef s`y ,`inc oli`d on oixyepd
ùåìúéå
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éáâbilt `dc ,zwelgn jk xg`e mzq ied `de :dnize - oerny iaxk `pz ol mzqc zay

zay axra dlapzp `l m` :xn`e oizipzna dcedi iaxikc .mzqk dkld oi`e ,xeq` -

iab (mye a,akw `xza `aa) "oilgep yi" wxta zwelgn jk xg`e mzq aiyg `peb i`d

jinq mzdc :xnel yie !`id zwelgn jk xg`e mzq :jixtc .dwexa oa opgei iaxc dizln

my yxit oke .ikd xza jixtc `l` ,i`n cere`

,miax zeidl mzqd ipdn mlerl la` .qxhpewa

,dcedi iax cigi iede ,oerny iax miax iede

miaxk `zklde.oerny iax epiidc ,`nw `pzk -

ik ,dcedi iaxk ol mzq inp zay iab :xn`z m`e

`l la` ycg xp oilhlhn :(`,cn zay) opzc i`d

dvwen xqe`e li`ede .xizn oerny iaxe ,oyi

qe`in zngnikdc ,xeqi` zngn oky lk -

,`ticr `nzq i`dc :xnel yie !mzd opixn`

in" wxt seqal mzqa dpyn zipype li`ed

.(mye a,epw my) "jiygdy

íé÷åîi`nc :dywe - oerny iaxk lld zial

yie ?`nzq i`dn `nzq i`dc dinle`

i`ny zia ilewn dl ipz `l zeicrac :xnel

.lld zia ixnege

ïéà'eke zexewd on `l mivr oirwan`l -

`dc ,zexew oirwan oi`c `yixn iziin

oexqg zngn dvwen iedc zexew ly x`eqa ixiin

.oerny iax elit` ,ecen `nlr ilek `dae ,qik

.dxazypy dxewd on `lc ,`tiqn iziin `l`

`l` xizn epi` oerny iax `de :xn`z m`e

inp ikdc :xnel yie !(a,l onwl) dtvne ayeia

zaya dxazype li`eddrerx dzid `nzqn -

ezxew xayz izn dtvne ayeik iede ,lenz`n

.dwqdl die`x didze

éëå:qxhpewd yxit - sicr `xizdc gk `niz

xizn mc`yk ,sicr `xizdc gk jkl-

,eixacl di`x `iadl jixve ezreny lr jneq

`xeqi` la``la eilr xingdl leki mc` -

.mrhâåìôðåmewn lkae :dniz - ediiexza

,xnel yie !ikd jextl sicr `xzidc gk xn`wc

:jixt ikdcmeyn jix`i `ly ,ediiexza beltpe

.jiiy `l `nlra la` .dzviae `id xn`ie ,jk

äéäåjgxk lre :i"yx yxit - 'ebe iyyd meia

[epiidc] miny icia dpkd elit`c opireny`l `a

xnelk ,mc` icia dpkd meyn i`c ,dxeq` dvia

mei ceran elyaie et`iyz`" aizk `icda `d -

oi`e ,xn`w dta dpnfd `l` ,"et` et`z xy`

'ek zayl oikn aeh meimeil oikn zay oi`e -

aehzayl oikn aeh mei oi`c oeikc ,oky lkn -

dywde .aeh meil oikn zay oi`c oky lk -

meie zayc ,oky lkn xqzz aeh mei xg`l e` zaya cg`a dclepy dvia ,ok m` :i"yx

iccd` oipikn `l aehjixv `l leg zcerq iablc :uxize !leg` oipikn `lc oky lk -

`ziixe`c dpkde li`ed :dniz j` .daeyg leg zcerq oi`c ,dpkdoilyane oite` j`id -

oiliyaz iaexr ici lr `niz ike ?zayl aeh meindpkd xwrile opaxc `zpwz iz` ike -

oigxe` irlwn i`e li`ed dil zi`c ,dinrhl lif` diteb daxc :ayiil d`xpe ?`ziixe`c

dil ifgdia jiiy `l lyeane iet` xac lkc ,`gip ocicl elit`e dil ifg inp `zyd -

xac `edy dvia iab wx ,dil ifg ded `xwirnc ,`nlra oewz wx xqegn epi`y ,dpkd

`zln ipewz lyale zet`le) ,`xwirn llk die`x dzid `le mlera dzid `ly ,ycg

"iyyd" :i"yx yxitck ,aeh meia cxei did `l ondy rnyn o`kc :dniz .(`nlraie`xd -

cxei did `l zayay ,ona eycwe ,ona ekxa "ycwie jxaie" xn` `de ,lega edfe ,dpkdl

(fh zeny) "didi `l zay" :(glya zyxt `zlikn) yxcna `zi`ck ,oiwelg miyxcnc :xnel yie !cxei did aeh meia la` ,on"ea didi `l" ,mixetkd mei zeaxl -,aeh mei zeaxl -

aeh meia cxei did elit`c :xnel yi cere .on oda cxei did `lyiyyd rnyn ,iyy aizk `le iyyd meia "ea" `xw aizkcn ,cxei did `l zay axra zeidl lgy aeh meia mewn lkn -

.aeh mei `edy iyya `le ,dpkdl ie`x `edy cgeindøæâðaeh meia olke`l xzenc ,dxfbl dxfb df oi`e - odineia ocliznc jpd meyn.zayd xg`lc aeh meia elit` rnyn -

àúìîdclep `lc xg`nc :xnel yie !wtqn dxfb `la xq`ze ,dl dxnb lenz`n ok m`e ,meid zclep dzid dhgy `l m` `nlc :dywe - `id `giky `lc.xnb aiyg `l jk ici lr -
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ïéà :ïðúc ,äãeäé éaøk àpz ïì íúñc áBè íBé éab©¥§¨©¨©¨§©¦§¨¦§©¥
äøaLpL äøBwä ïî àìå úBøBwä ïî íéöò ïéòwáî§©§¦¥¦¦©§Ÿ¦©¨¤¦§§¨
,éãkî .äãeäé éaøk ìlä úéáì dì íé÷Bî ,áBè íBéa§¦¨§¥¦¥§©¦§¨¦§¦
íúñc úaLa àðL éàî ,éaø ¯ ïéúéðúîì déîúñ ïàî©§¨¥§©§¦¦©¦©§¨§©¨§¨©
éaøk ïì íúñc áBè íBéa àðL éàîe ,ïBòîL éaøk ïì̈§©¦¦§©§¨§§¨©¨§©¦
¯ da éìeæìæì éúà àìå àøéîçc úaL :éøîà ?äãeäé§¨¨§¦©¨©£¦¨§¨¨¥§¦§¥¨
éúàå ìé÷c áBè íBé ,ì÷éîc ïBòîL éaøk ïì íúñ̈©¨§©¦¦§§¥¥§¦§¨¥
éàîa .øéîçîc äãeäé éaøk ïì íúñ ¯ déa éìeæìæì§¦§¥¥¨©¨§©¦§¨§©§¦§©
íeMîe íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa ¯ àúîé÷Bà¦§¨§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦¦
!úìBâðøúa eâìtì äöéáa éâìtîcà éëä éà ,äö÷eî§¤¦¨¦©§¦©§¦§¥¨¦©§§©§§¤
éâeìôìå .éøL ãìBðác éànL úéac ïçk EòéãBäì§¦£Ÿ¨§¥©©¦§¨¨¥§¦§¦
!éøñà äö÷eîác ìlä úéác ïçk EòéãBäì úìBâðøúa§©§§¤§¦£Ÿ¨§¥¦¥¦§§¤¨§¦

éãò àøézäc çk àîéz éëå:eäééåøúa âBìôðå ¯ ó §¦¥¨Ÿ©§¤¥¨¨¦§¦§§©§©§
úéa ,dúöéáe àéä ,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøz©§§¤¨¤¤§©¥¥¦¦¥¨¨¥
.ìëàz àì :íéøîBà ìlä úéáe ,ìëàz :íéøîBà éànL©©§¦¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥
,äìéëàì úãîBòä úìBâðøúa íìBòì :äaø øîà àlà¤¨¨©©¨§¨§©§§¤¨¤¤©£¦¨
íeMîe ,ïðé÷ñò úaMä øçà úBéäì ìçL áBè íBéáe§¤¨¦§©©©©¨¨§¦©¦

å ,äðëä¯ àðcéàä àãléúîc äöéa ìk :äaø øáñ÷ £¨¨§¨¨©©¨¨¥¨§¦§©§¨¨¦¨¨
éàî :äaø øîàc ,déîòèì äaøå .dì äøîb ìBîúàî¥¤§¨§¨¨§©¨§©£¥§¨©©¨©
¯ "eàéáé øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå" áéúëc¦§¦§¨¨©©¦¦§¥¦¥£¤¨¦
áBè íBé ïéàå .áBè íBéì ïéëî ìBçå ,úaMì ïéëî ìBç¥¦©©¨§¥¦§§¥
déì øîà .áBè íBéì äðéëî úaL ïéàå ,úaMì ïéëî¥¦©©¨§¥©¨§¦¨§£©¥
äøæb !éøzLz àîìòa áBè íBé ,äzòî àlà :ééaà©©¥¤¨¥©¨§¨§¨¦§§¦§¥¨
!éøzLz àîìòc úaL .úaMä øçà áBè íBé íeMî¦©©©©¨©¨§¨§¨¦§§¦
:àéðz àäå ?ïðéøæb éîe .áBè íBé øçà úaL íeMî äøæb§¥¨¦©¨©©¦¨§¦©§¨©§¨
¯ úBøeîb íéöéa da àöîe úìBâðøzä úà èçBMä©¥¤©©§§¤¨¨¨¥¦§
ðä íeMî øæâéì ,àúéà íàå .áBè íBéa ïìëàì úBøzeîC ¨§¨§¨§§¦¦¨¦§©¦¨¨

ïnà éòîa úBøeîb íéöéa :déì øîà !ïäéîBéa ïãléúîc§¦§©§¨§¥¤£©¥¥¦§¦§¥¦¨
àì ¯ àçéëL àìc àúléîe ,àéä àçéëL àìc àúléî¦§¨§¨§¦¨¦¦§¨§¨§¦¨¨
úBøt íeMî äøæb :øîà óñBé áø .ïðaø da eøæb̈§¨©¨©©¥¨©§¥¨¦¥
éàî àîòè ïéøLBpä úBøt :ééaà déì øîà .ïéøLBpä©§¦£©¥©©¥¥©§¦©§¨©
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dvia(iying meil)

éaba dvwenàpz ïì íúñc ,áBè íBédpyn mzq ea ep`vny -éaøk ©¥§¨©¨©¨§©¦
äãeäé,dvwen xqe`yíéöò ïéòwáî ïéà ïðúcwqidlúBøBwä ïî §¨¦§©¥§©§¦¥¦¦©

cqd,oipal zecnere rwxwa ef ab lr ef zexeäøBwä ïî àìå§Ÿ¦©¨
áBè íBéa äøaLpLoipal die`x dpi` aey dxaypy xg`y s`y , ¤¦§§¨§

ixd jkl zcner dzid `l meid zqipkay oeik ,wqidl zcnere
ok lr ,dcedi iaxk aeh meia dkld dwqtpy `vnpe ,dvwen `id

dì íé÷Bîepizpyna ongp ax cinrn -ìlä úéáìlek`l exq`y ¦¨§¥¦¥
,meia ea dviad z`äãeäé éaøk.dvwen xqe`y §©¦§¨

:`xnbd dywnïéúéðúîì déîúñ ïàî éãkîdrc efi` raw in - ¦§¦©¨§¥§©§¦¦
,dxne` my `ll 'mzq'a diepy `dz dpynaéaøxciq `edy ©¦

eny xikfd `l ,mieqn `pz ixack rixkdl dvxyke ,zeipynd
,cigi zrcl edeaygi `le ezenk ebdpiy ickúaLa àðL éàî©§¨§©¨

ïì íúñcdvwena lwdl mzq `ed day zay dpey dn -éaøk §¨©¨§©¦
ïì íúñc áBè íBéa àðL éàîe ,ïBòîL`ed eay aeh mei dpey dne - ¦§©§¨§§¨©¨

dvwena xingdl mzqäãeäé éaøkwlgl mrhd dn ,xnelk , §©¦§¨
:`xnbd zvxzn .dvwen oiprl h"eie zay oia dkldléøîà- ¨§¥

,daiyid ipa jk lr evxizàøéîçc úaLipa lr `id dxeng - ©¨©£¦¨
ytp lke` jxevl dk`ln da dxzed `l ixdy ,mc`,åoklàì §Ÿ

da éìeæìæì éúàda lwdl e`eai `le ,dvwen ipica da lwp m` mb ¨¥§¦§¥¨
ok lr ,zetqep zelewïì íúñiaxì÷éîc ïBòîL éaøk,dvwena ¨©¨§©¦¦§§¥¥

la`ìé÷c áBè íBélk ea miyere xg`n mc` ipa lr `ed lw - §¦
,ytp lke` jxevly zek`lnddéa éìeæìæì éúàåea lflfl e`eai - §¨¥§¦§¥¥

jkl ,dvwen xeqi` mdl xzei m` zexeq`d zek`lna lwdle
ïì íúñiaxøéîçîc äãeäé éaøk.dvwena ¨©¨§©¦§¨§©§¦

:ongp ax ly exe`ia lr dywn `xnbdàzîé÷Bà éàîacvik - §©¦§¨
,dpynd z` zcnrdíeMîe ,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦¦

äö÷eî,lld zia dexq`éëä éà,dyw jk m` -éâìôîcàcr - §¤¦¨¦©§¦§§¥
lld ziae i`ny zia ewelgiyäöéáa,dlik`a zxzen m`eâìôì §¥¨¦§§

ewelgi -úìBâðøúahilgd aeh meiae mivia lcbl zcnerd dnvr §©§§¤
iliwnd i`ny zialy ,dhgeyl,zxzen `dz h"eia dvwena m

dcnr bgd zqipkay oeik ,dvwen meyn dxeq` `dz lld ziale
wx zwelgnd z` dpyna e`iad dnle ,dlik`l `le mivia lcbl
ewlgi dnvr zlebpxza mb ok` :`xnbd zvxzn .dviad oiprl
,dviad iabl mzwelgn `pzd `iady dne ,lld ziae i`ny zia

ick edféànL úéác ïçk EòéãBäìo`k eliwd jk lkyãìBðác`edy §¦£Ÿ¨§¥©©¦§¨
`ed elit` ,dvwenn xengéøL:`xnbd dywn .xzen -éâeìôìå ¨¥§¦§¥

úìBâðøúaickìlä úéác ïçk EòéãBäìexingd jk lkyäö÷eîác §©§§¤§¦£Ÿ¨§¥¦¥¦§§¤
éøñà.clepa wx `le dfa elit` ,àîéz éëå,uxzz `ny -çk ¨§¥§¦¥¨Ÿ©

éãò àøézäcóxacy oeik ,xiznd ixac z` eprinydl sicr - §¤¥¨¨¦
dn ,ixnbl ezhiy lr jenql jixv xiznd ixdy xizdl `ed lecb
`l okle ,xeqi`l xexa xacd oi`yk mb xyt` xingdl ok oi`y
,dnvr zlebpxza lld zia ly mzxneg z` epcnll `pzd yg

,dyw oiicrâBìôðålld ziae i`ny ziaeäééåøúazlebpxza §¦§§©§©§
,`pzd eprinyi jke ,cg`k miviaae,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøz©§§¤¨¤¤§©¥¥¦

ìëàz àì íéøîBà ìlä úéáe ìëàz íéøîBà éànL úéa äúöéáe àéä, ¦¥¨¨¥©©§¦¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥
.cg`k mixiznde mixqe`d gk z` rcp jke

:dpyna xg` xe`ia d`iane da zxfeg `xnbd,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨
íìBòìzwqer dpyndäìéëàì úãîBòä úìBâðøúadxqe`l oi`e §¨§©§§¤¨¤¤©£¦¨

,dlik`l zcner `id ixdy ,dvwen meynúBéäì ìçL áBè íBéáe§¤¨¦§
ïðé÷ñò úaMä øçàäðëä íeMîe ,,dviad lek`l lld zia exq` ©©©©¨©§¦¨¦£¨¨

øáñ÷åxaeqe -äaøyàðãéàä àãléúîc äöéa ìk,meid dclepy - §¨¨©©¨¨¥¨§¦§©§¨¨¦§¨
dì äøîb ìBîúàîzpkdy `vnp h"eia dviad lk`i m`e ,dxnbp - ¥¤§¨§¨¨

,eiptly zaya dzid h"eil lk`nd,äaøåmeyn xeqi`dy xn`y §©¨
dpkddéîòèì,`ed ezhiyl -íBia äéäå' áéúëc éàî ,äaø øîàc §©£¥§¨©©¨©¦§¦§¨¨©

'eàéáé øLà úà eðéëäå éMMäoi`e ,zayl dpkd lr xaecnde , ©¦¦§¥¦¥£¤¨¦
xn`p xak df lr ik ,leyiae dit`a micia dpkd lr xacn aezkd
dzeivy `l` ,'ElXA ElXaY xW` z`e Et` Et`Y xW` z`'¥£¤Ÿ¥§¥£¤§©§©¥
lke` ip` o`kn' mei ceran exn`ie dta dpnfd eyriy dxezd

y epcnl o`kne ,'zayaúaMì ïéëî ìBçz` dxezd daiygdy ¥¦©©¨
dvwen dpinfd `l m`e mei ceran dpken `dzy zayd zcerq

,`ziixe`cn `idåok enkáBè íBéì ïéëî ìBç`xwp `ed mby §¥¦§
,'zay'úaMì ïéëî áBè íBé ïéàåeixg`lyíBéì äðéëî úaL ïéàå §¥¥¦©©¨§¥©¨§¦¨§

áBèiyy mei mzqe 'iyyd meia' xn`p aezkay meyn ,dixg`y
.mdiptly leg mein zeidl dkixv dpkddy epiide ,`ed legøîà̈©

éiaà déìdaxläzòî àlàjyexit itlàîìòa áBè íBéepi`y ¥©©¥¤¨¥©¨§¨§¨
zayd xg`éøzLzoic ixde ,zxzen `dz ea dclepy dvia - ¦§§¥

exq` h"ei lkay mrhd ,dax el xn` .aeh mei lka xn`p dpynd
`edúaMä øçà áBè íBé íeMî äøæbxfg .dpkd meyn xeq` eay §¥¨¦©©©©¨

,dywde iia`àîìòc úaLh"ei xg` dpi`yéøzLzdclepy dvia ©¨§¨§¨¦§§¥
`ed exeqi` dfa mb ,dax aiyd .daáBè íBé øçà úaL íeMî äøæb§¥¨¦©¨©©

,iia` dywde xfg .dpkd meyn xeq`yïðéøæb éîeepivn ike - ¦©§¦¨
,dpkd mey da oi`y dvia mb xeq`l dpkd oic llba xefbipyàäå§¨

ä úà èçBMä ,àéðzúìBâðøz,aeh meiaúBøeîb íéöéa da àöîe- ©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨¥¦§
,dlik`l zepkenáBè íBéa ïìëàì úBøzeîxg`l lg m` s` , ¨§¨§¨§

,zaydàúéà íàå,xeqi` meyn xzid dfa mixfeb eid ok` m` - §¦¦¨
øæâéìdirna `vny miviad z` xeq`l epilr did -ðä íeMîC- ¦§©¦¨¨

mivia mze` zngnïäéîBéa ïãléúîczexeq` dax zhiyly §¦§©§¨§¥¤
.dpkd meyn `ziixe`cndéì øîà,iia`l daxéòîa úBøeîb íéöéa ¨©¥¥¦§¦§¥

àéä àçéëL àìc àúléî ,ïnà,o`venl giky xac epi` -àúléîe ¦¨¦§¨§Ÿ§¦¨¦¦§¨
ïðaø da eøæb àì àçéëL àìcla` ,h"eia olk`l zexzen okle §Ÿ§¦¨Ÿ¨§¨©¨¨

meyn dxqe`l exfb ,giky xac `idy oeik ,h"eia dclepy dvia
.zayd xg`ly h"ei
:dpyna xg` xe`ia,øîà óñBé áøzcnerd zlebpxza xaecn ©¥¨©

,`ed lld zial dxeq` h"eia dclepy dviay mrhde ,dlik`l
ïéøLBpä úBøét íeMî äøæbexq`y ,aeh meie zaya oli`d on §¥¨¦¥©§¦

.mixyepd zexitl dnec dclepy dviae ,meia ea mlke`l minkg
éiaà déì øîàsqei axléàî àîòè ïéøLBpä úBøétxeq` dnl - ¨©¥©©¥¥©§¦©£¨©

,aeh meie zaya mlke`l
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מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן אשר בכל יום חול לאחרי תפילת הבוקר, יאמר השיעור תהלים חודשי – כפי שנחלק התהלים 
לימי החודש.

ממכתב י"ז אלול, תשי"ט



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dvia(iyiy meil)

LBìúéå äìòé ànL äøæb`edy xvew meyn `ziixe`c xeqi` `edy §¥¨¤¨©£¤§¦§
y `vnp ,zek`ln zea`ndôeb àéä`ed ,mixyepd zexit xeqi` - ¦¨

äøæbopaxcnäøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàådclepy dvia xeq`pe §¥¨©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨
mixfeb oi` ixde ,mixyepd zexit lek`l `eai `ny yyg jezn

,sqei ax el xn` .zxg` dxifb lr xeari jk jezny yygndlek¨
,àéä äøæb àãçexfb ,mixyepd zexit lr exfby dxifbd llkay £¨§¥¨¦

`l day s`] xyepd ixt xcba `id s`y dvia lr mb dligzn
xg`e mixyepd zexit lr exfb dligzny `le ,[dyilz yyg jiiy

.dxifbd lr dxifb etiqed jk
:dpyna xg` xe`ia,øîà ÷çöé éaøaeh meia dclepy dvia ©¦¦§¨¨©

dxeq`eáfL ïé÷Lî íeMî äøæbs`e ,meia ea mixeq`y zexitd on §¥¨¦©§¦¤¨
.drela dzidy mewnn d`vie 'daf'y mdl dnec dviadéì øîà̈©¥

éiaàixde ,wgvi iaxléàî àîòè eáfL ïé÷Lî,mzezyl xeq`äøæb ©©¥©§¦¤¨©£¨©§¥¨
èBçñé ànLzk`ln ly dclez `edy wxtn `id zexit zhigqe ¤¨¦§

z` hgeqd jk ywd on d`eazd z` wxtn ycdy myky] yc
y `vnp ,[eztilw jezn ixtay miwynd z` wxtn ixtddôeb àéä¦¨

`ed ,eafy oiwyn xeqi`äøæb,opaxcnäøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàå §¥¨©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨
wgvi ax el xn` .eafy oiwyn meyn dvia lräøæb àãç dlek ,¨£¨§¥¨

àéä.dxifbd llka dzid dvia mb eafy oiwyn lr exfbyky , ¦
,dpyna mixe`ia drax` mi`xen`d ixacn e`aedy xg`

:exiag zrck mdn cg` lk yxit `l recn `xnbd zx`aneälek§
,mixg`d mi`xen`d lk -ïîçð áøkxeqi`d mrh z` yxity §©©§¨

,mivia lcbl zcnerd zlebpxzae dvwen meynéøîà àì`l - Ÿ¨§¥
,edenk eyxitïééLe÷ ékeixac lr (:a) lirl epiywdy dn meyn - ¦§¨

,dvwen jiiy odizyay dzviaae zlebpxza 'ediiexza beltpe'
oke .ef `kxitl uexiz ep`vn `leäaøkxeqi`d mrh z` yxity §©¨

,dpkd meynéøîà àì énðy meyn ,mi`xen`d x`yúéì äðëä ©¦Ÿ¨§¥£¨¨¥
eäìoenif jixv oi` jkle `ziixe`c dvweny mixaeq md oi` §

.aeh meie zay zcerql mei ceranàlà,zeywdl yióñBé áø ¤¨©¥
,mixyepd zexit meyn dxifb `ed mrhdy yxityàì àîòè éàî©©£¨Ÿ

÷çöé éaøk øîà.eafy oiwyn meyn dxifb `idyCì øîà,sqei ax ¨©§©¦¦§¨¨©¨
àìëeà úBøéôe àìëeà äöéa,lke` md zexit oke lke` `id dvia - ¥¨§¨¥§¨

,mixyepd zexit meyn dvia xefbl jiiyeåàìc ïé÷Lî é÷etàì§©¥©§¦§¨
àìëeà`id dviay xnel oi` okle ,lke` mpi` miwyn la` - §¨

.eafy oiwyn zxifb llka÷çöé éaøådxifb `ed mrhdy yxity §©¦¦§¨
,eafy oiwyn meynóñBé áøk øîà àì àîòè éàîzexit meyn ©©£¨Ÿ¨©§©¥

.mixyepdCì øîà,wgvi iaxäòeìa äöéa,zlebpxzd seba `id ¨©¨¥¨§¨
ïéòeìa ïé÷Lîedzid eafy oiwyn lr exfbyk okle ,ixtd jeza md ©§¦§¦

,dxifbd llka dvia mbúBøét é÷etàìdvial minec mpi`yelbîc §©¥¥§¦©
eîéi÷ådnec oi` okle ,urd lr mcera mb milebn md micnery - §©§

zxifb llka dvia lelkl oi`e ,zexitd zxiypl dviad zxiyp
.mixyepd zexit

:dpynd xe`iaa opgei iax zrc dn dgiken `xnbdïðçBé éaø óàå§©©¦¨¨
y eixacn gkenøáñ`ed dviad xeqi` mrhyïé÷Lî íeMî äøæb ¨©§¥¨¦©§¦

eáfL.wgvi iax zrck ,éîø ïðçBé éaøcn dxizq dywd -éaøc ¤¨§©¦¨¨¨¥§©¦

äãeäé éaøcà äãeäé,envr ixac lr dcedi iax ixacn -épLîe- §¨©§©¦§¨§©¥
meyn mrhd yxity gken eziiyew mvrne ,dxizqd z` uxize

,opgei iax dywd jke .oldl x`aziy enke ,eafy oiwynïðz§©
,(:bnw) zay zkqna,ïé÷Lî ïäî àéöBäì úBøétä úà ïéèçBñ ïéà¥£¦¤©¥§¦¥¤©§¦

d`eazd z` wxtn - yc] ycc dclez `edy wxtn meyn xeq`y
,[ywd oneàöé íàåzexitd on miwyndïéøeñà ,ïîöòîmzezyl §¦¨§¥©§¨£¦

,dligzkl hegqi `ny dxifb ,meia eaøîBà äãeäé éaømiwynd ©¦§¨¥
`l` ,ote` lka mixeq` mpi` mnvrn e`viyàízexitd eid ¦

my migpenïéìëBàì,mday miwynd z` zezyl `leïäî àöBiä §¨¦©¥¥¤
øzeîyeygl oi`e ,miwynd mdn e`viy epevxl xacd oi`y oeik ¨

.envra mhgqi `nyíàåmy migpen zexitdìd jxevïé÷Lî §¦§©§¦
,mkezay,øeñà ïäî àöBiämi`vei miwyndy jka el gepy oeik ©¥¥¤¨

mhgqi `ny yegl yi mzezyl el xizp m`e ,zexitd on
,opgei iax wiicne .dligzklàîìàm`' dcedi 'x xn`y dnn ©§¨

y x`ean ,'xzen odn `veid oilke`lìkl cnerd xacïéìëBà`le ¨¨¦
,dizylàeä úøôàc àìëeà äãeäé éaøìlke`d on cxtpy lke` - §©¦§¨§¨§¦§©

aeh meia dclepy dvia k"`e ,eafy oiwyn zxifb llka epi`e ,`ed
.eafy oiwyn meyn da xefbl oi`eäðéîøedxizq df lr dyw - §¦§

,my epipyy ,(.hl) oiaexira dpyndnäãeäé éaø øîà ãBòå,äðúî §¨©©¦§¨©§¤
íãà,i`pz lr zexyrne zenexz `ed yixtn -ìL äìkìk ìò ¨¨©©§¨¨¤

úBøétlah lyïBLàø áBè íBéameid m` ,xne`e ,dpyd y`x ly ¥§¦
zxgnle ,melk ixaca oi` meid ycew m`e ,dnexzd legz leg
m`e ,zrk dnexzd legz leg meide ycew lenz` m` xne`e xfeg

,lenz`n dnexzd dlg ixd leg lenz`e ycew meiddìëBàå§§¨
,éðMa,meidn e` lenz`n e` ,dyxtdd dlg jk oiae jk oiayïëå ©¥¦§¥

a äãìBpL äöéaaeh meiïBLàødpyd y`x ly,éðMa ìëàzmeyn ¥¨¤§¨¨¦¥¨¥©¥¦
zxzen `id ixde lega dclepy `vnp leg did lenz` m`y
dviae ,leg xak meid ixd ycew lenz` m`e ,aeh meia dlke`l
iax wiicne ,lega dlik`a `nlr ilekl zxzen aeh meia dclepy

,opgeiïéà ,éðMajk oiay meyn dviad z` dcedi iax xizd ok` - ©¥¦¦
la` ,zxzen jk oiaeàì ïBLàøazxifb llka dviay epiide ,xizd ¨¦Ÿ

zkqnay eixacl dxizq ef ixde ,aeh meia dxeq`e eafy oiwyn
zxifb llka epi` dlik`l cnerd xacy xaqy gken mdny zay

.eafy oiwynépLîeayiie -ïðçBé éaøy eziiyew z`úôìçeî §©¥©¦¨¨§¤¤
,äèéMämd opaxy qexble zehiyd jetdl jixv zaya dpynay ©¦¨

dcedi iax la` dlik`l micnerd zexita eafy oiwyn exizdy
ezhiyl dcedi iax jkle ,dlik`l micnerd zexita elit` xq`
.meia ea dlke`l aeh meia dclepy dvia oiaexira dpyna xq`

:`xnbd dgikenéããäà eäì éîøî à÷cîeiax dywdy jezn - ¦§¨©§¥§©£¨¥
,ef z` ef zexzeq el` zeipyn izyy opgeidpéî òîLiax xaeqy §©¦¨

eafy oiwyne aeh meia dclepy dviay opgei¯ àeä àîòè ãçmrh ©©£¨
,mxeqi`l cg``ed dclepy dvia xeqi`y xaeq did eli` ik

zxifb dcedi iax xfb `ly s`y ,llk dxizq o`k oi` ,xg` mrhn
mrhn dclepy dvia xeq`l yi oiicr ,milke`a eafy oiwyn

.mixyepd zexit zxifbn e` dpkd e` dvwen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

izni`n` cenr b sc ± oey`x wxt`nei
ùåìúéå.dk`ln a` `edy ,xvew epiidc ,`ziixe`c `xeqi` dedc -àéä äøæâ àãç-

oixyepd zexit lr exfbe epnpyk `l` ,oixyepd zexit icil izil `lc dxfb ef `dzy `l

minkg zxfb llkn edin ,dyilz meyn da zilc ab lr s`e .rnyna dzid dvia s` -

.xyepd ixt `id s`y ,dzidåáæù ïé÷ùî íåùîm`e :opzck ,meia eal oixeq` l"wc -

dviae .(a,bnw sc zay) mixeq` - onvrn e`vi

dzidy mewnn z`vie dafy ,edl `inc inp

.drelaèåçñé àîùdclez zexit zhigqe -

wxtnk ,odly bf jezn owxtny ,`id ycc

.dly ywn d`eazàéä äøæâ àãç:ziyixtck -

dzid dvia s` ,eafy oiwyn lr exfbyk

.rnynaåäìåëmeyn oizipzn iwe`c dax -

meyn denwe`c wgvi iaxe sqei axe ,dpkd

.dxfbéøîà àì ïîçð áøë.dvwen meyn -éë
ïééùå÷.ediiexza ebltil :lirl opikxtck -

àìëåà åàì ïé÷ùîåoiwyn lr exfbyk ,jkld -

dpi` ixdy ,rnyna dvia dzid `l - eafy

.dzid oixyepd zexit llka la` ,dwynäòåìá
.uegl dafe zlebpxzd jeza -ïéòåìá ïé÷ùîå-

.uegl oiafe ,ovxgaåîéé÷å åìâîã úåøéô é÷åôàì
zxiyp llka e`l dviad zxiyp ,jkld -

.zexitdïéøåñà ïîöòî åàöé íàå,meia ea -

hegqi `ny dxfb:ïéìëåàì íàoiqpekn od -

oeikc ,meia ea xzen odn `veid - elld zexitd

`ny xfbnl `kil - oiwyn ipda dil `gip `lc

.hegqiàîìà`veid oilke`l m` xn`wcn -

odn `veid xaca ,xn` oilke`l lk - xzen odn

oiwyn zxfb llka epi`e ,`ed zxt`c `lke`

.eafyäãåäé éáø øîà ãåòåopz dipin lirl -

`ny `xi didy ,dpyd y`x .oiaexr zkqna

ipy mc` axrn ,miaeh mini ipy eidie xarzz

leg cg` ,od zeyecw izy :xaqwc .'ek oiaexr

.aeh mei ide leg id opirci `le ,aeh mei cg`e

äìëìëä ìò íãà äðúîizy ied `zln `dl -

,lah zexit ly dlklk el dzid .zeyecw

xyrn ,aeh meia zexyrne zenexz oidiabn oi` :opze ,aeh mei axrn xyir `le gkye

,el` lr zexyrne dnexz el` eidi - ycw xgnle leg meid m` :xne`e ,i`pza aeh meia

leg meid m` :ok xne`e xfeg zxgnle ,oniq oda ozepe ;melk ixaca oi` - ycw meid m`e

dyrp ixd - leg lenz`e ycw meid m`e ,x`yd lr dnexz el` eidi - ycw lenz`e

.epwzp jytp dnne .lenz`n dnexzéðùá äìëåàå,`ed ycw `nyc ,oey`xa `l la` -

.melk eixaca oi`eäöéá éáâì ïëå,aeh mei cg`de leg cg`d ,zeyecw izy eed -

.ipya zxzen oey`xa dclepdeàì ïåùàøá ïéà éðùámeia enewnn afc icin lk :`nl` -

.xeq` - `lke` elit`e ,aehäèéùä úôìçåî ïðçåé éáø éðùîåoi`c dpynd zhiy -

.opaxl dcedi iaxc jeti`e ,oihgeqéîøî à÷ãîå.iccd` dviae eafy oiwyn opgei iax -

àåä àîòè ãç äðéî òîù.`da ixy - `da ixyce ,`da xq` - `da xq`c o`ne -
àðéáø
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äøæâ`iady ieb iab (a,ck) onwlc ?`nrh i`d il dnl :dnize - yelzie dlri `ny

zeynyd oial i`vwz`c oeikc :i"yx yxit ,xeq` xaegna epina yi m` ,oexec-

`zyde .oken wtq iab dl iziincn ,dvwen meyn `nrhc rnyn oke .`nei ilekl i`vwz`

,dvwen dil zilc ,oerny iaxc `ail` `iz` `kdc `nrhc :xnel yie ?il dnl inrh ixz

`dc :dnize .dcedi iaxc `ail` `iz` onwle

'ek oexec `iady ieb onwl diteb i"yx yxit

lenz`n edpihwl `le li`ed ,xeq`,edpivw` -

iax elit`c ,miwenve zexbexbc dvwenk iede

lr !oerny iaxk inp `iz` ok m` .dcen oerny

oken iedc ,xvga oebk `kd ixiinc xnel yi jgxk

jkl ,mc`l oken ied miaxerl okene ,miaxerl

sc zay) 'ixn` `d :xn`z m`e .`nrh i`d jixv

,xaegnd lr eznda zaya mc` cinrn (`,akw

eylzpy miayr :yexit .dvwend lr `l la`

ira i`c ,dndal oken ied `d ?i`n`e .meid

ixar ixza ixiinc :xnel yie !dytpn dlk`

miaxerl oken jiiy `lc :xnel yi cer .`xdpc

`ede ,onvrn xiydl oilibxy oli`d zexita wx

i`d xn`c oeik ,ok m` :dniz la` .jkl dtvn

onwlc :xnel yie ?onwlc `nrh il dnl ,`nrh

,oepve ztl oebk ,`pivge `xn irac xaca ixiin

xkcn ixekc`c ,yelzie dlri `ny jiiy `lc

xacl di`xe .eylezl lwa leki oi`e li`ed`d -

xpd wilcdy ieb :(mye `,akw) zay zkqna opzc

l`xyi liayala` ,exe`l ynzydl xeq` -

iebd liaya`ny opiyiig `l i`n`e .xzen -

.xkcn ixekc` ,`l` ?envr l`xyi epwilci

giln u"inn xfril` epiax lk` df mrhne

`l ixd ?yegip i`nlc .zaya envrn ieb e`lvy

envr `ed dlvi `ny `niz ike .eliaya e`lv-

i`e .xkcn ixekc` xaca `gxh `ki`e li`ed

dvwen meynopixn`c ,`xidp `le .qekl ifg -

min ieb `iad m` :`icda (my) zay zkqna-

xnele wlgl oi`e .eliaya daxi `ny ,xeq`

xak e`lv iebd o`k la` ,eliaya daxi `ny jiiy min iab `wecc,`nrh i`d jiiy `le -

FxiMna :`icda (a"i wxt zayc) `ztqeza `ki` `dcy iptn ,xeq` -zayl elibxn ©¦

itl ,hegqi `nye yelzie dlri `ny jiiy miapre zexita `wecc :xnel yi cere .d`ad

elit` `d ?yelzie dlri `ny i`n :dniz j` .eprlai etka ecerae mdl de`zn mc`y

oicv oi` opz (mye a,bk) onwl ;dyw mbe !xzen ytp lke` `dc ,yelzl xzen dligzkl

ezeyrl lekiy xac lkc xnel oi`e !`ed ytp lke` `d ?i`n`e ,aeh meia oixaiad on mibc

`dc ,aeh mei axrn dil ciarz` `l ik ,envr aeh meia ezeyrl xeq` aeh mei axrn

.cety owzl oebk ,eixiykn `le ytp lke` :yexit ,eixiykn `le `ed :(a,gk onwl) opixn`

mkl :xne` dcedi iaxxyt`y oixiykn xeq`l jixhvi` "ecal `ed"e mkikxv lkl -

aeh mei axrn ozeyrl xyt` oia welig yi oixiykna `wec :`nl` .aeh mei axrn opwzl

ytp lke`a la` ,xyt` i` oiaaeh mei axrn ozeyrl xyt` elit`c ecen `nlr ilek -

oicv oi` jklc :mixne` yie !aeh meia ozeyrl xzenok m`c ,`xidp `le .jxev mpi`y mi`nh mibc cevi `ny -l`pzp epiax yxit ok lr .zxzenc ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln ied -

"zevnd z` mzxnye" dil jinqe "ytp lkl lk`i xy` j`" :yi inlyexiac ,o"epiwnmcewnc zek`ln x`y la` .jli`e dyiln epiidc ,zexzen md jli`e xeniyny zek`ln mze` -

okl.xevwl `ly ,"j`" :xg` herin yi inlyexiac ,cere .oixeq` -éáøikd .yxtl jixv jgxk lrc ,yxit dtie ,oihgeq oi`c `idd ztlgen :i"yx yxit - dhiyd ztlgen xn` opgei

jeti` opixn` i` ,ok m`e ,`id zg` dyecw ixn` dilr ibiltc opax `dc ,ipy aeh meia xeq`iy wgvi epiaxcl dcedi iaxcn dywc oky lk ok m`c ,dlklkc `idd jeti` yxtl oi`c

miapre mizif la` ,zexit x`ya (dcedi iaxk dkld opgei iax xn`wc) ,dcedi iaxk dkldc (mye a,bnw zay) "ziag" wxta wiqt dteb opgei iax `dc :dnize .ipy aeh meia elit` xeq` -

zhiyae .dnecnk il d`xp ikde .`ed ikd mkixacl :dhiyd ztlgen ixaq `lc mi`xen`d mze` ixac itl xn`w opgei iaxc :xnel yie !dhiyd ztlgenc dil `xiaq `lc `nl` .`l -

icicl :edl xn`w opaxc mdixacl dcedi iaxe ,dlklkc dze` `id dhiyd ztlgenc uxiz `"xai`nd zxt`c `lke`c ,oixzen oey`xd meia elit` -clep ezixq`c ,ekcicle ,`e-

edl xn`w mdixaclc ,ok m` :xn`z m`e .xeq` ipyd aeh meia elit` oihgeq oi`c `iddayie !`piaxk ,dhiyd ztlgen `le ,edl xn`w mdixacl `nil ?dhiyd silgn `w i`n` -

dcedi iax mcew dligzn llk minkg exac `l oiicre li`edc ,'ek ztlgen opinwen `lck ,edl xn`w mdixacl xnel wgec el d`xp dfc :xnelepi` `piaxe .mdixacl xninl jiiy `l -
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íe÷éð ïðàå ,äøæb dôeb àéä ,LBìúéå äìòé ànL äøæb§¥¨¤¨©£¤§¦§¦¨§¥¨©£©¥
÷çöé éaø .àéä äøæb àãç dlek !?äøæâì äøæb øBæâðå§¦§§¥¨¦§¥¨¨£¨§¥¨¦©¦¦§¨
ïé÷Lî :ééaà déì øîà .eáfL ïé÷Lî íeMî äøæb :øîà̈©§¥¨¦©§¦¤¨£©¥©©¥©§¦

¯ éàî àîòè eáfLäøæb dôeb àéä ,èBçñé ànL äøæb ¤¨©§¨©§¥¨¤¨¦§¦¨§¥¨
.àéä äøæb àãç dlek !?äøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàå©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨¨£¨§¥¨¦
àì éîð äaøk .ïééLe÷ ék ¯ éøîà àì ïîçð áøk eälek§§©©§¨¨¨§¦¦§©§©¨©¦¨

éøîà¯àîòè éàî óñBé áø ,àlà .eäì úéì äðëä ¨§¦£¨¨¥§¤¨©¥©©§¨
úBøéôe ,àìëeà äöéa :Cì øîà ?÷çöé éaøk øîà àì̈£©§©¦¦§¨¨©¨¥¨§¨¥
éàî ÷çöé éaøå .àìëeà åàìc ïé÷Lî é÷etàì ,àìëeà§¨§©¥©§¦§¨§¨§©¦¦§¨©
äòeìa äöéa :Cì øîà ?óñBé áøk øîà àì àîòè©§¨¨£©§©¥¨©¨¥¨§¨
éaø óàå .eîéi÷å eìâîc úBøét é÷etàì ,ïéòeìa ïé÷Lîe©§¦§¦§©¥¥§¦§§©§§©©¦
éîø ïðçBé éaøc .eáfL ïé÷Lî íeMî äøæb øáñ ïðçBé¨¨¨©§¥¨¦©§¦¤¨§©¦¨¨¨¥
ïéèçBñ ïéà :ïðz ;épLîe ,äãeäé éaøcà äãeäé éaøc§©¦§¨©§©¦§¨§©¥§©¥£¦
ïîöòî eàöé íàå ,ïé÷Lî ïäî àéöBäì úBøétä úà¤©¥§¦¥¤©§¦§¦¨§¥©§¨
àöBiä ¯ ïéìëBàì íà :øîBà äãeäé éaø .ïéøeñà ¯£¦©¦§¨¥¦§¨¦©¥
:àîìà .øeñà ïäî àöBiä ¯ ïé÷Lîì íàå ,øzeî ïäî¥¤¨§¦§©§¦©¥¥¤¨©§¨
,eäðéîøe ,àeä úøôàc àìëeà äãeäé éaøì ïéìëBà ìk̈¨¦§©¦§¨§¨§¦§©§¦§
ìL äìkìk ìò íãà äðúî :äãeäé éaø øîà ãBòå§¨©©¦§¨©§¤¨¨©©§¨¨¤
äöéa ïëå ,éðMa dìëBàå ïBLàø áBè íBéa úBøét¥§¦§§¨©¥¦§¥¥¨
ïBLàøa ,ïéà ¯ éðMa .éðMa ìëàz ïBLàøa äãìBpL¤§¨¨¦¥¨¥©¥¦©¥¦¦¨¦
à÷cîe .ähéMä úôìçeî :ïðçBé éaø épLîe !àì ¯¨§©¥©¦¨¨§¤¤©¦¨¦§¨
.àeä àîòè ãç dpéî òîL ¯ éããäà eäì énøî§©¥§©£¨¥§©¦¨©©§¨
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לא לבד שיתרחק כל אחד מהם מהעניינים ומהאנשים הנלחמים, רחמנא-לצלן בגלוי ובסתר, בתורת החסידות וענייניה – בהבעל-שם-
טוב ואדמו"ר הזקן ותלמידיהם . . אלא מוכרחה ההוספה והעלייה בכל זה. וההשפעה בכל מקום שידם מגעת בכיוון זה.

ממכתב יו"ד אלול תשי"ז



רכט izni`n` cenr b sc ± oey`x wxt`nei
ùåìúéå.dk`ln a` `edy ,xvew epiidc ,`ziixe`c `xeqi` dedc -àéä äøæâ àãç-

oixyepd zexit lr exfbe epnpyk `l` ,oixyepd zexit icil izil `lc dxfb ef `dzy `l

minkg zxfb llkn edin ,dyilz meyn da zilc ab lr s`e .rnyna dzid dvia s` -

.xyepd ixt `id s`y ,dzidåáæù ïé÷ùî íåùîm`e :opzck ,meia eal oixeq` l"wc -

dviae .(a,bnw sc zay) mixeq` - onvrn e`vi

dzidy mewnn z`vie dafy ,edl `inc inp

.drelaèåçñé àîùdclez zexit zhigqe -

wxtnk ,odly bf jezn owxtny ,`id ycc

.dly ywn d`eazàéä äøæâ àãç:ziyixtck -

dzid dvia s` ,eafy oiwyn lr exfbyk

.rnynaåäìåëmeyn oizipzn iwe`c dax -

meyn denwe`c wgvi iaxe sqei axe ,dpkd

.dxfbéøîà àì ïîçð áøë.dvwen meyn -éë
ïééùå÷.ediiexza ebltil :lirl opikxtck -

àìëåà åàì ïé÷ùîåoiwyn lr exfbyk ,jkld -

dpi` ixdy ,rnyna dvia dzid `l - eafy

.dzid oixyepd zexit llka la` ,dwynäòåìá
.uegl dafe zlebpxzd jeza -ïéòåìá ïé÷ùîå-

.uegl oiafe ,ovxgaåîéé÷å åìâîã úåøéô é÷åôàì
zxiyp llka e`l dviad zxiyp ,jkld -

.zexitdïéøåñà ïîöòî åàöé íàå,meia ea -

hegqi `ny dxfb:ïéìëåàì íàoiqpekn od -

oeikc ,meia ea xzen odn `veid - elld zexitd

`ny xfbnl `kil - oiwyn ipda dil `gip `lc

.hegqiàîìà`veid oilke`l m` xn`wcn -

odn `veid xaca ,xn` oilke`l lk - xzen odn

oiwyn zxfb llka epi`e ,`ed zxt`c `lke`

.eafyäãåäé éáø øîà ãåòåopz dipin lirl -

`ny `xi didy ,dpyd y`x .oiaexr zkqna

ipy mc` axrn ,miaeh mini ipy eidie xarzz

leg cg` ,od zeyecw izy :xaqwc .'ek oiaexr

.aeh mei ide leg id opirci `le ,aeh mei cg`e

äìëìëä ìò íãà äðúîizy ied `zln `dl -

,lah zexit ly dlklk el dzid .zeyecw

xyrn ,aeh meia zexyrne zenexz oidiabn oi` :opze ,aeh mei axrn xyir `le gkye

,el` lr zexyrne dnexz el` eidi - ycw xgnle leg meid m` :xne`e ,i`pza aeh meia

leg meid m` :ok xne`e xfeg zxgnle ,oniq oda ozepe ;melk ixaca oi` - ycw meid m`e

dyrp ixd - leg lenz`e ycw meid m`e ,x`yd lr dnexz el` eidi - ycw lenz`e

.epwzp jytp dnne .lenz`n dnexzéðùá äìëåàå,`ed ycw `nyc ,oey`xa `l la` -

.melk eixaca oi`eäöéá éáâì ïëå,aeh mei cg`de leg cg`d ,zeyecw izy eed -

.ipya zxzen oey`xa dclepdeàì ïåùàøá ïéà éðùámeia enewnn afc icin lk :`nl` -

.xeq` - `lke` elit`e ,aehäèéùä úôìçåî ïðçåé éáø éðùîåoi`c dpynd zhiy -

.opaxl dcedi iaxc jeti`e ,oihgeqéîøî à÷ãîå.iccd` dviae eafy oiwyn opgei iax -

àåä àîòè ãç äðéî òîù.`da ixy - `da ixyce ,`da xq` - `da xq`c o`ne -
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äøæâ`iady ieb iab (a,ck) onwlc ?`nrh i`d il dnl :dnize - yelzie dlri `ny

zeynyd oial i`vwz`c oeikc :i"yx yxit ,xeq` xaegna epina yi m` ,oexec-

`zyde .oken wtq iab dl iziincn ,dvwen meyn `nrhc rnyn oke .`nei ilekl i`vwz`

,dvwen dil zilc ,oerny iaxc `ail` `iz` `kdc `nrhc :xnel yie ?il dnl inrh ixz

`dc :dnize .dcedi iaxc `ail` `iz` onwle

'ek oexec `iady ieb onwl diteb i"yx yxit

lenz`n edpihwl `le li`ed ,xeq`,edpivw` -

iax elit`c ,miwenve zexbexbc dvwenk iede

lr !oerny iaxk inp `iz` ok m` .dcen oerny

oken iedc ,xvga oebk `kd ixiinc xnel yi jgxk

jkl ,mc`l oken ied miaxerl okene ,miaxerl

sc zay) 'ixn` `d :xn`z m`e .`nrh i`d jixv

,xaegnd lr eznda zaya mc` cinrn (`,akw

eylzpy miayr :yexit .dvwend lr `l la`

ira i`c ,dndal oken ied `d ?i`n`e .meid

ixar ixza ixiinc :xnel yie !dytpn dlk`

miaxerl oken jiiy `lc :xnel yi cer .`xdpc

`ede ,onvrn xiydl oilibxy oli`d zexita wx

i`d xn`c oeik ,ok m` :dniz la` .jkl dtvn

onwlc :xnel yie ?onwlc `nrh il dnl ,`nrh

,oepve ztl oebk ,`pivge `xn irac xaca ixiin

xkcn ixekc`c ,yelzie dlri `ny jiiy `lc

xacl di`xe .eylezl lwa leki oi`e li`ed`d -

xpd wilcdy ieb :(mye `,akw) zay zkqna opzc

l`xyi liayala` ,exe`l ynzydl xeq` -

iebd liaya`ny opiyiig `l i`n`e .xzen -

.xkcn ixekc` ,`l` ?envr l`xyi epwilci

giln u"inn xfril` epiax lk` df mrhne

`l ixd ?yegip i`nlc .zaya envrn ieb e`lvy

envr `ed dlvi `ny `niz ike .eliaya e`lv-

i`e .xkcn ixekc` xaca `gxh `ki`e li`ed

dvwen meynopixn`c ,`xidp `le .qekl ifg -

min ieb `iad m` :`icda (my) zay zkqna-

xnele wlgl oi`e .eliaya daxi `ny ,xeq`

xak e`lv iebd o`k la` ,eliaya daxi `ny jiiy min iab `wecc,`nrh i`d jiiy `le -

FxiMna :`icda (a"i wxt zayc) `ztqeza `ki` `dcy iptn ,xeq` -zayl elibxn ©¦

itl ,hegqi `nye yelzie dlri `ny jiiy miapre zexita `wecc :xnel yi cere .d`ad

elit` `d ?yelzie dlri `ny i`n :dniz j` .eprlai etka ecerae mdl de`zn mc`y

oicv oi` opz (mye a,bk) onwl ;dyw mbe !xzen ytp lke` `dc ,yelzl xzen dligzkl

ezeyrl lekiy xac lkc xnel oi`e !`ed ytp lke` `d ?i`n`e ,aeh meia oixaiad on mibc

`dc ,aeh mei axrn dil ciarz` `l ik ,envr aeh meia ezeyrl xeq` aeh mei axrn

.cety owzl oebk ,eixiykn `le ytp lke` :yexit ,eixiykn `le `ed :(a,gk onwl) opixn`

mkl :xne` dcedi iaxxyt`y oixiykn xeq`l jixhvi` "ecal `ed"e mkikxv lkl -

aeh mei axrn ozeyrl xyt` oia welig yi oixiykna `wec :`nl` .aeh mei axrn opwzl

ytp lke`a la` ,xyt` i` oiaaeh mei axrn ozeyrl xyt` elit`c ecen `nlr ilek -

oicv oi` jklc :mixne` yie !aeh meia ozeyrl xzenok m`c ,`xidp `le .jxev mpi`y mi`nh mibc cevi `ny -l`pzp epiax yxit ok lr .zxzenc ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln ied -

"zevnd z` mzxnye" dil jinqe "ytp lkl lk`i xy` j`" :yi inlyexiac ,o"epiwnmcewnc zek`ln x`y la` .jli`e dyiln epiidc ,zexzen md jli`e xeniyny zek`ln mze` -

okl.xevwl `ly ,"j`" :xg` herin yi inlyexiac ,cere .oixeq` -éáøikd .yxtl jixv jgxk lrc ,yxit dtie ,oihgeq oi`c `idd ztlgen :i"yx yxit - dhiyd ztlgen xn` opgei

jeti` opixn` i` ,ok m`e ,`id zg` dyecw ixn` dilr ibiltc opax `dc ,ipy aeh meia xeq`iy wgvi epiaxcl dcedi iaxcn dywc oky lk ok m`c ,dlklkc `idd jeti` yxtl oi`c

miapre mizif la` ,zexit x`ya (dcedi iaxk dkld opgei iax xn`wc) ,dcedi iaxk dkldc (mye a,bnw zay) "ziag" wxta wiqt dteb opgei iax `dc :dnize .ipy aeh meia elit` xeq` -

zhiyae .dnecnk il d`xp ikde .`ed ikd mkixacl :dhiyd ztlgen ixaq `lc mi`xen`d mze` ixac itl xn`w opgei iaxc :xnel yie !dhiyd ztlgenc dil `xiaq `lc `nl` .`l -

icicl :edl xn`w opaxc mdixacl dcedi iaxe ,dlklkc dze` `id dhiyd ztlgenc uxiz `"xai`nd zxt`c `lke`c ,oixzen oey`xd meia elit` -clep ezixq`c ,ekcicle ,`e-

edl xn`w mdixaclc ,ok m` :xn`z m`e .xeq` ipyd aeh meia elit` oihgeq oi`c `iddayie !`piaxk ,dhiyd ztlgen `le ,edl xn`w mdixacl `nil ?dhiyd silgn `w i`n` -

dcedi iax mcew dligzn llk minkg exac `l oiicre li`edc ,'ek ztlgen opinwen `lck ,edl xn`w mdixacl xnel wgec el d`xp dfc :xnelepi` `piaxe .mdixacl xninl jiiy `l -

.dfl yyeg
la`

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

íe÷éð ïðàå ,äøæb dôeb àéä ,LBìúéå äìòé ànL äøæb§¥¨¤¨©£¤§¦§¦¨§¥¨©£©¥
÷çöé éaø .àéä äøæb àãç dlek !?äøæâì äøæb øBæâðå§¦§§¥¨¦§¥¨¨£¨§¥¨¦©¦¦§¨
ïé÷Lî :ééaà déì øîà .eáfL ïé÷Lî íeMî äøæb :øîà̈©§¥¨¦©§¦¤¨£©¥©©¥©§¦

¯ éàî àîòè eáfLäøæb dôeb àéä ,èBçñé ànL äøæb ¤¨©§¨©§¥¨¤¨¦§¦¨§¥¨
.àéä äøæb àãç dlek !?äøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàå©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨¨£¨§¥¨¦
àì éîð äaøk .ïééLe÷ ék ¯ éøîà àì ïîçð áøk eälek§§©©§¨¨¨§¦¦§©§©¨©¦¨

éøîà¯àîòè éàî óñBé áø ,àlà .eäì úéì äðëä ¨§¦£¨¨¥§¤¨©¥©©§¨
úBøéôe ,àìëeà äöéa :Cì øîà ?÷çöé éaøk øîà àì̈£©§©¦¦§¨¨©¨¥¨§¨¥
éàî ÷çöé éaøå .àìëeà åàìc ïé÷Lî é÷etàì ,àìëeà§¨§©¥©§¦§¨§¨§©¦¦§¨©
äòeìa äöéa :Cì øîà ?óñBé áøk øîà àì àîòè©§¨¨£©§©¥¨©¨¥¨§¨
éaø óàå .eîéi÷å eìâîc úBøét é÷etàì ,ïéòeìa ïé÷Lîe©§¦§¦§©¥¥§¦§§©§§©©¦
éîø ïðçBé éaøc .eáfL ïé÷Lî íeMî äøæb øáñ ïðçBé¨¨¨©§¥¨¦©§¦¤¨§©¦¨¨¨¥
ïéèçBñ ïéà :ïðz ;épLîe ,äãeäé éaøcà äãeäé éaøc§©¦§¨©§©¦§¨§©¥§©¥£¦
ïîöòî eàöé íàå ,ïé÷Lî ïäî àéöBäì úBøétä úà¤©¥§¦¥¤©§¦§¦¨§¥©§¨
àöBiä ¯ ïéìëBàì íà :øîBà äãeäé éaø .ïéøeñà ¯£¦©¦§¨¥¦§¨¦©¥
:àîìà .øeñà ïäî àöBiä ¯ ïé÷Lîì íàå ,øzeî ïäî¥¤¨§¦§©§¦©¥¥¤¨©§¨
,eäðéîøe ,àeä úøôàc àìëeà äãeäé éaøì ïéìëBà ìk̈¨¦§©¦§¨§¨§¦§©§¦§
ìL äìkìk ìò íãà äðúî :äãeäé éaø øîà ãBòå§¨©©¦§¨©§¤¨¨©©§¨¨¤
äöéa ïëå ,éðMa dìëBàå ïBLàø áBè íBéa úBøét¥§¦§§¨©¥¦§¥¥¨
ïBLàøa ,ïéà ¯ éðMa .éðMa ìëàz ïBLàøa äãìBpL¤§¨¨¦¥¨¥©¥¦©¥¦¦¨¦
à÷cîe .ähéMä úôìçeî :ïðçBé éaø épLîe !àì ¯¨§©¥©¦¨¨§¤¤©¦¨¦§¨
.àeä àîòè ãç dpéî òîL ¯ éããäà eäì énøî§©¥§©£¨¥§©¦¨©©§¨

àðéáø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ביצה. פרק ראשון - ביצה שנולדה דף ג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

את כל כוחותינו עלינו להקדיש אך ורק לחיזוק בנייננו, בניין התורה והמצוות בקדושה ובטהרה, ועל-זה עלינו למסור את נפשותינו 
במסירות נפש בפועל ולא רק בכוח.

היום יום יד אלול



רל
izni`na cenr b sc ± oey`x wxt`nei

øîà àðéáø.jetiz `l - dhiyd ztlgen opgei iax xn`wc `d -àåä úøôàã àìëåà
.dlik`l zcnera ,`kil inp eafy oiwyn meyn - `kil dhigq meync oeike -åëãéãì

zlebpxza elit`e ,eafy oiwyn zxifb dviaa ekl zi`c inp idp ,ipya s` dl ezixq`c -

.dlik`l zcnerdàéøù éðùáã úäéî éì åãåà.`ed leg ediipin cgc -àéä úçà äùåã÷
meyn e`l jpdc ,miaeh mini x`yl enc `le -

mze` oiyer eid oic zia onfa s`c ,oewz` `wtq

,dlrnle dgpnd on micr e`a m` mini ipy

.(a,l) dpyd y`xa opixn`ckáøã äéøá àðéáø
øîà àìåò`xwirn dcedi iaxc` dcedi iax -

- `l oey`xa oi` ipya xn`wc `dc .iywz `l

`le ,dvwen meyne ,xn`w mivial zcnera

.eafy oiwyn meynéáéúéîi`xen` jpd` -

.oizipznc lld ziac `nrha belt`c i`nw

éìëä úà äá úåñëì.zigelv it -äá êåîñì
.da jneqe ,dceg cbpk dtwef -äéìò äôåë ìáà

'åëoilhlhn - zlhip dpi` `idc ab lr s`e -

xn`c ,wgvi iaxcn iwet`le .dkxevl ilkd z`

lhipd xacl `l` lhip ilk oi` :(`,bn sc zay)

.ilk ly enewnl jixva dl iwen edi`e ,zaya

à÷ôñåwtq :jzrc `wlq `w .dxeq` ef ly -

.aeh meia dxeq` - lega wtq aeh meia dclep

àéä ïðáøã ÷ôñdxifb meyn i`ce elit`c -

wtq ied - `witq dl `ied ike ,xqz`c `ed

.opaxcn xeq`c icinaäôéøè ÷ôñìwtq -

.i`w aeh meia e`le ,dtxh zlebpxzn dclep

.`da inp ixii` - dvia xeqi`a ixii`c icii`e

ïéøéúî åì ùéùaeh mei xg` elk`l lekiy -

xenb xzida.ìéèá àì óìàá åìéôàlr s`e -

zeny) aizkc ,liha ixza cg `ziixe`cnc ab

li`ed ,opax xeng` - "zehdl miax ixg`" (bk

xeqi`a eplk`i `l - onf xg`l oixizn el yie

.lehia ici lrøîàã ïàîì àçéðä.onwl -ìë
åðéðù úåðîì åëøãùonwlck ,dlxr zpyna -

mc` ipa yiy xac lk :rnyn .liha `lc

.oipna exkenl ezeaiyg iptn eilr oicitwnd

.oipna dze` oixken daxd ,inp dviaïàîì àìà
åëøãù úà øîàã,jkl cgeind z` :rnync -

.cne`a exken mc` oi`yøîéîì àëéà éàî-

.oipn `la cne`a zxknp daxd ,dvia ixd

ïúìúx"belit ,dxicw wznl ziphw oin -

.f"rlaå÷ìãéxn`py ,mxkd i`lk oick -

ixiq`c ,y` cwez - "ycwez ot" (ak mixac)

.d`pdaíéúàîå úçàá åìòécg` axrzp m` -

odn cg` dlri - xzid ly miz`na odn

mi`lk lehia xeriy dfe .oixzen x`yde ,wlcie

.miz`ne cg`a dlxreøîåà øéàî éáø äéäù-

zile ewlci olek xi`n iax xn` ikdl ,xnelk

okxce li`ed :xne` xi`n iax didy ,lehia edl

lk xeq`l oiycwne ,oilha oi` - zepnil

.oda oiaxrzndíéøîåà íéîëçåzexit lk -

.c`n oiaeyg ody ,o`k oiiepnd elld mixac dyyn ueg ,milha mlerayïãàáå êøô.od zenewn -éçìå÷lecb did l`xyi ux` ly aexke ,odly oilr mr milecb oiaexk iglw -

opixn`ck ,oli`k.(a,`iw) zeaezkaäìøò äìøòì éåàøä.dlxr meyn odiaexr z` oiycwn - oda zbdep dlxre ,oli` oin ody oze` -íøëä éàìëì éåàøäåiglewe oicxz itlg oebk -

.mxkd i`lk xeqi`a odiaexr oiycwn - oli` oin opi`y ,zexkke aexkåðéðù úåðîéì åëøãù úà.xi`n iaxc dizlina -ùé÷ì ïá ïåòîù éáøì àçéðä`ziixal `nwe`l `ki` -

.xi`n iaxk - dlha `l dvia ipzwc lirlcàðú éàä.lirlc -àðúixii`c ,zerivw `xhil oebk opaxc icina elit` ,oipn ea yiy xac lk :xn`c ,`ed zerivw `xhil iab ixii`c -

.dinwl yxtnck ,liha `l - opaxc zexit znexza<àåäù> <ïëù> ìëå.dtxh dvia -úåòéö÷ àøèéìoikzege ,jkl ieyrd ilk my `ede ,revwna orvwe dcya eyaiizpy mip`z -

.`xhil lwyna oxkene ,dtixbna ocixtn oxkenl oi`ayke .dliac ilebr `xwp `ede ,dpiabk oiyrpe cgi oiwacp ode ,lebr ilka mze` oiqxec jk xg`e mip`zd ivwer eaìò äñøãù
éìë éô.oilebrd oiyer eay ,lebr enyy -ìåâò äæéàá òãåé åðéàå.ekeza `le ,`ed eit lry rcei la` -øîåà øéàî éáøxfril` iax :df xaca ryedi iaxe xfril` iax ewlgp ok -

.elld oilebrd lk ly oinetd l` zepezgzd zetxhvn - renc wtqa zepezgz zexhl oi`y it lr s` xne`
ïéàåø
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ìáàilk oi`c xn`c ,wgvi iaxl mzd jixt `ziixa jdnc :i"yx yxit - ilk dilr dtek

ol `niiwc `dc oiwqet o`kne .enewnl jixva uxiz `ede .lhipd xacl `l` lhip

xeq` xeqi`l ezk`lny xaccla` ,enewn jxevl e` eteb jxevl epi`y `wec `l` epi` -

enewn jxevl e` eteb jxevlenewnl e` etebl jixvy liaya elhlhl ligzd m`e .ixy -

`dc ,dvxi m` excga elit` ekiledl xzen -

ilkd sebl e` enewnl jixve li`edc `kd `pifg

.dviad lr edtek -

éãéãìiax :dnize - `ixy inp oey`xa elit`

zia wiay ike ,i`ny ziak xn`c dcedi

dcedi iaxc :xnel yie ?i`ny ziak ciare lld

xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `l xne` did

.mlern df

úåøçàåxqe` ok m`c :dniz - 'eke zexg`a

migaf) ."zeaexrzd"ae ,`witq wtq

`witq wtq xq`c `ki` in :xn`wc (mye `,cr

`kdn dil hiyt `l i`n` ,d`pd ixeq`a

`nlya !`witq wtq `ki`c ab lr s` opixq`c

daxrzp ,dxeq` `witqe xn`c ,lirlc `idd

epiax yxitck yxtl lkep ,zexeq` olek sl`a

sl`a daxrzp :mz:inp i` .i`w envr xeqi`` -

jdc `nle` i`ne ,`id `ziixa lirlc `d

la` .mzdc `ziixa jdn `kdc `ziixa

qixb `l jgxk lr !(dpynl `iyw `ziixan)

iaxa wgvi epiaxe .zexg`a zexg`e mz epiax

:eyexit ikde ,xity dil qxbc :xne` jexa

`pin` jzrc `wlqc ,xeqi`d mb axrzpy

rnyn `w ,iaex ixz oirk `ki`e li`ed ,xzeny

,xity dil qxbc :wgvi epiax axd uxiz cere .ol

ol miwc .`kdn hytinl ivn `l ok it lr s`e

ixza `l` lha epi` zeaiyg el yiy xac lk

dil giken mzd la` ,`kd lha epi` jkl ,iaex

,`aex jeza `aex axrzp m` xn`wc ,iaex ixzn

,iaex ixz o`k oi` `kd la` .'eke `ipzde

"lxrd" wxtae ,dey did oey`xd zaexrzdy

.izyxit (`,`t zenai)
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íäéøáãì äãeäé éaøå ,CBtéz àì íìBòì :øîà àðéáø̈¦¨£©§¨¨¥§©¦§¨§¦§¥¤
,àéøL éîð ïBLàøa eléôà éãéãì :eäì øîà÷ ïðaøc§©¨©¨¨©§§¦¦£¦¨¦©¦©§¨
úäéî éì eãBà eëãéãì àlà ,àeä úøôàc àìëeàc§§¨§¦§©¤¨§¦§¦¦©
:ïðaø déì éøîàå ,ïä úBMeã÷ ézLc ,àéøL éðMác§©¥¦©§¨¦§¥§¥§¨§¦¥©¨©
àleò áøc déøa àðéáø .àéä úçà äMeã÷ ,àì̈§¨©©¦¨¦¨§¥§©¨
éaøå ,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa àëä :øîà£©¨¨§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦§©¦
ãçà :éáéúéî .äö÷eî déì úéàc ,déîòèì äãeäé§¨§©§¥§¦¥§¤¥¦¥¤¨
áBè íBéa äãìBpL äöéa ãçàå úaLa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨§©¨§¤¨¥¨¤§¨§

kä úà da úBqëì àì dúBà ïéìèìèî ïéààìå ,éì ¥§©§§¦¨Ÿ§©¨¤©§¦§Ÿ
éìkä úà äéìò äôBk ìáà .ähnä éòøk da CBîñì¦§¨©§¥©¦¨£¨¤¨¤¨¤©§¦
äáøòúð íàå .äøeñà à÷éôñe .øáMz àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¦¨¥§¥¨£¨§¦¦§¨§¨
íeMî øîàc äaøì àîìLa .úBøeñà ïlek ¯ óìàa§¤¤¨£¦§¨¨§©¨§¨©¦
àúééøBàc à÷éôñ ìëå ,àúééøBàc à÷éôñ éåä ¯ äðëä£¨¨¨¥§¥¨§©§¨§¨§¥¨§©§¨
íeMî éøîàc ,÷çöé éaøìe óñBé áøì àlà .àøîeçì§§¨¤¨§©¥§©¦¦§¨§¨§¦¦
!àle÷ì ïðaøc à÷éôñ ìëå ,àéä ïðaøc à÷éôñ ,äøæb§¥¨§¥¨§©¨©¦§¨§¥¨§©¨©§¨
àîéà ,éëä éà .äôøè ÷ôñì ïàúà àôéñ :Cì éøîà̈§¦¨¥¨£¨¦§¥§¥¨¦¨¦¥¨
zøîà éà .úBøeñà ïlek ¯ óìàa äáøòúð :àôéñ¥¨¦§¨§¨§¤¤¨£¦¨§©§
Bì LiL øác éåä ¯ ìBç ÷ôñ áBè íBé ÷ôñ àîìLa¦§¨¨¨¥¨¥¨¥¨¨¤¥
àì óìàa eléôà ¯ ïéøézî Bì LiL øác ìëå ,ïéøézî©¦¦§¨¨¨¤¥©¦¦£¦§¤¤¨
Bì ïéàL øác ¯ äôøè ÷ôñ zøîà éà àlà .ìéèa§¦¤¨¦¨§©§§¥§¥¨¨¨¤¥
äáeLç äöéa :àîéz éëå !àaeøa ìèaúå àéä ,ïéøézî©¦¦¦§¦¨¥§¨§¦¥¨¥¨£¨
"úBðnéì BkøcL ìk" øîàc ïàîì àçéðä ,äìèa àìå§Ÿ§¥¨¨¦¨§©§¨©¨¤©§¦¨
,eðéðL "úBðnéì BkøcL úà" øîàc ïàîì àlà ,eðéðL̈¦¤¨§©§¨©¤¤©§¦¨¨¦
ïzìz éìéáç Bì eéäL éî :ïðúc ?øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©¦§©¦¤¨£¦¥¦§¨
úBøçàå ,úBøçàa eáøòúð .e÷ìcé ¯ íøkä éàìk ìL¤¦§¥©¤¤¦¨§¦§¨§©£¥©£¥
éaø äéäL .íéúàîe úçàa eìòé :íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác ,e÷ìcé ïlek ¯ úBøçàa©£¥¨¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©£§©©¨©¦¤¨¨©¦
íéøác äML àlà Lc÷î Bðéà :íéøîBà íéîëçå ,Lc÷î úBðnì BkøcL úà :øîBà øéàî¥¦¥¤¤©§¦¨§©¥©£¨¦§¦¥§©¥¤¨¦¨§¨¦

éaø .ãáìaéôìçå ,úBîeúñ úBiáçå ,ïãàá éðBnøå ,Cøô éæBâà :ïä elàå .äòáL :øîBà àáé÷ò ¦§©©¦£¦¨¥¦§¨§¥¥¡¥¤¤§¦¥¨¨§¨¦§§¦§¥
éñBî àáé÷ò éaø .úéðåé úòìãe ,áeøk éçì÷å ,ïéãøzéeàøä .úéaä ìòa ìL úBøkk óà ó §¨¦§¦§¥§§©©§¨¦©¦£¦¨¦©¦¨¤©©©©¦¨¨

úà" :øîà ïðçBé éaø ,dìò øîzàå .íøkä éàìk ¯ íøkä éàìëì éeàøä ,äìøò ¯ äìøòì§¨§¨¨§¨¨¨§¦§¥©¤¤¦§¥©¤¤§¦§©£¨©¦¨¨¨©¤
éaøì àçéðä .eðéðL "úBðnì BkøcL ìk" :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ,eðéðL "úBðnì BkøcL¤©§¦¨¨¦§©¦¦§¤¨¦¨©¨¤©§¦¨¨¦¨¦¨§©¦
àøèéìc àpz ¯ àpz éàä :àtt áø øîà ?øîéîì àkéà éàî ïðçBé éaøì àlà ,Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¤¨§©¦¨¨©¦¨§¥©£©©©¨©©¨©¨§¦§¨
:ïðúc .àúééøBàãa ïkL ìëå ,ìéèa àì ïðaøãa eléôà ,ïéðîaL øác ìk :øîàc ,àeä úBòéö÷§¦§¨©¨¨¨¤§¦§¨£¦¦§©¨©¨§¦§¨¤¥¦§©§¨¦§©
òãBé Bðéàå ,úéáç ét ìò ;dñøc ìebò äæéàa òãBé Bðéàå ,ìebò ét ìò dñøcL úBòéö÷ àøèéì¦§¨§¦¤§¨¨©¦¦§¥¥©§¥¤¦§¨¨©¦¨¦§¥¥©
øæòéìà éaø :øîBà øéàî éaø .dñøc úøek Bæéàa òãBé Bðéàå ,úøek ét ìò ;dñøc úéáç Bæéàa§¥¨¦§¨¨©¦©¤¤§¥¥©§¥©¤¤§¨¨©¦¥¦¥©¦¡¦¤¤
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dvia(iyiy meil)

øîà àðéáø,opgei iax dywdy dxizqd lr xg` uexizàì íìBòì ¨¦¨¨©§¨Ÿ
Cetéz,dpyna zehiyd z` jetdl jixv oi` -äãeäé éaøå ¥§©¦§¨

,meia ea h"eia dclepy dviad z` xq`y rnyn myy oiaexira
ïðaøc íäéøáãìh"eia dclepy dvia mixqe`yeäì øîà÷xn` - §¦§¥¤§©¨¨¨¨©§

,mdl xn` jke ,eixac z`éãéãìizhiyl -ïBLàøa eléôàly §¦¦£¦¨¦
dpyd y`xàéøL énð,dviad zxzen ok mb -àeä úøôàc àìëeàc ©¦©§¨§§¨§¦§©

,eafy oiwyn zxifb ea jiiy oi`e ,`ed cxtpy lke` -eëãéãì àlà¤¨§¦§
micnerd zexita mb eafy oiwyn lr mixfeb mz`y mkixacl -

,dvial oicd `ede ,dlik`lúäéî éì eãBàizrcl ecez zegtl - ¦¦©
ácd meiéðMdpyd y`x lyàéøLmeyn ,dviadïä úBMeã÷ ézLc §©¥¦©§¨¦§¥§¥

oey`xa dclepy dvia `linne ,dpyd y`x ly minid ipy
leg mei `edy ,lenz` dclepy e` jytp dnny ,ipya zxzen

e.meid zxzene leg mei meid la` bga dclepy e` ,ixnbl zxzen
ïðaø déì éøîàå,dcedi iaxlàéä úçà äMeã÷ ,àìcg` aeh mei - §¨§¥¥©¨¨Ÿ§¨©©¦

xn`z f`y wtqd zngn mini ipy epwiz `ly ,minid ipy `ed
`l` ,leg mdn cg`y oeik ipya zxzen `id jytp dnny
ziaa ycegd miycwn eidy onfa elit`y ,zi`ce `id mzyecw
dgpnd on clend lr cirdl micr e`a m` dii`xd it lr oic
y`x izni` wtq lk oi`y s` mini ipy mze` miyer eid dlrnle
.ipyd meia mb dviad dxeq` ,i`cea ycew mdipyy oeike ,dpyd

øîà àìeò áøc déøa àðéáø,dcedi iax ixaca dxizql sqep aeyii ¨¦¨§¥§©¨¨©
àëäz` ipyd meia wx dcedi iax xizdy oiaexira dpyna ¨¨

xaecn ,oey`xa dclepy dviad,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦
äö÷eî déì úéàc déîòèì äãeäé éaøåh"eia dviad dxeq` jkle §©¦§¨§©£¥§¦¥§¤

oiwyn zxifb meyn `le ,dvwen meyn ,dpyd y`x ly oey`x
mdinrh lr dywn `xnbd_ .zaya dpynd mr dxizq oi`e ,eafy

:wgvi iaxe sqei ax lyãçàå úaLa äãìBpL äöéa ãçà ,éáéúéî¥¦¥¤¨¥¨¤§¨§©¨§¤¨
dúBà ïéìèìèî ïéà ,áBè íBéa äãìBpL äöéa,dteb jxevl elit`e ¥¨¤§¨§¥§©§§¦¨

éìkä úà da úBqëì àì,ähnä éòøk da CBîñì àìådztiwf ici lr Ÿ§©¨¤©§¦§Ÿ¦§¨©§¥©¦¨
,dceg cbpk,øáMz àlL ìéáLa éìkä úà äéìò äôBk ìáàmeyn £¨¤¨¤¨¤©§¦¦§¦¤Ÿ¦¨¥

,dvwen jxevl elit` ilk lhlhl xzenyem`à÷éôñm` `ed §¥¨
,lega e` h"eia dviad dclepäøeñà,wtqnäáøòúð íàådviad £¨§¦¦§¨§¨

h"eia dclepyóìàalega eclepy,úBøeñà ïlekdviad oi`e §¤¤¨£
,dywe .zexzend miviad ly aexa dlha dxeq`däaøì àîìLa¦§¨¨§©¨

øîàch"eia dclepy dvia xeqi` mrh,äðëä íeMîcnlp `ede §¨©¦£¨¨
,(:a) lirl x`eank weqtnà÷éôñ ìëå àúééøBàc à÷éôñ éåä£¥§¥¨§¨§¨§¨§¥¨

àøîeçì àúééøBàc,éøîàc ÷çöé éaøìe óñBé áøì àlàdxeq`y §¨§¨§§¨¤¨§©¥§©¦¦§¨§¨§¥
dviadäøæb íeMîzexit e` eafy oiwyn zxifb gkn ,opaxc ¦§¥¨

aeh meia dclep wtqa ixd ,dyw ,mixyepdìëå ,àéä ïðaøc à÷éôñ§¥¨§©¨¨¦§¨
àle÷ì ïðaøc à÷éôñ.wtqn dviad z` `ziixad dxq` recne , §¥¨§©¨¨§¨

:`xnbd zvxzndéì øîà)àôéñ (,wtqa exingd ea `ziixad ly ¨©¥¥¨
`l` ,h"eia dclep m` wtqa llk xaecn oi`ïàúà`tiqd d`a - £¨

ìn dclepy dviaäôøè ÷ôñoeik wtqn dxeq`y `pzd xn` dfae , §¨¥§¥¨
:`xnbd dywn .`ziixe`c wtq `edyéëä éàwtqa xaecn m` - ¦¨¦

,dtixh zviaàôéñ àîéàly `tiqd jyndn zeywdl yi - ¥¨¥¨
,`ziixadäáøòúðdviadóìàaxzid ly miviaéà ,úBøeñà ïlek ¦§¨§¨§¤¤¨£¦

àîìLa úøîàdviaa zxacn `ziixady oywnd yxity enk ¨§©§¦§¨¨
dclepy÷ôña÷ôñ áBè íBéa,ìBçsl`a elit` lha xeqi`d oi`y ¨¥¨¥
c meynéåäefd dviad¯ Bì LiL øácexeqi`lïéøézîxac - £¥¨¨¤¥©¦¦

xzida dlke`l leki h"ei xg`ly ,onf xg`l xzen didi exeqi`y
,xenbïéøézî Bì LiL øác ìëålha `ed mb `ziixe`cny s`] §¨¨¨¤¥©¦¦

y minkg ea exfb [aexaìéèa àì óìàa eléôàúøîà éà àlà , £¦§¤¤Ÿ¨¦¤¨¦¨§©§
y dviaa zxacn `ziixady jvexizk÷ôñzlebpxzn dclep m` ¨¥

äôøèdtixh xeqi` ixd ,àéä ïéøézî Bì ïéàL øác,mlerl dxeq`e §¥¨¨¨¤¥©¦¦¦
,xeqi`d lhazi `l xnele xingdl oi` dfaeìèaúådviadàaeøa §¦¨¥§¨

.xzid ivia lyàîéz éëåy ,uxzl xn`z `ny -àìå äáeLç äöéa §¦¥¨¥¨£¨§Ÿ
äìèa,lha epi`y aeyg xac lk oick ,aexaøîàc ïàîì àçéðä §¥¨¨¦¨§©§¨©

oldl `aezy dpyna'eðéðL úBðnéì BkøcL ìk'ipa yiy xac lk - ¨¤©§¦¨¨¦
cne`a `le oipn itl exkenl ezeaiyg iptn eilr micitwny mc`

yi ,sl`a elit` lha epi`y xi`n 'x ixac epyp eilr ,dxryde
mc` ipa yiy oeik aeyg xac llka `id dvia mby xnel

,oipna dxkenl micitwnyúBðnéì BkøcL úà' øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¤¤©§¦¨
'eðéðLmixkene eilr micitwn mleky xaca `weec `l` df oi`y - ¨¦

oi`y mc` ipa yiy dviaa df itle ,cne`a `le oipna wx eze`
xi`n 'x dcei ,cne`a dze` mixkene jk lk dze` miaiygn

,lehia da lirenyøîéîì àkéà éàîdnewnl `iyewd zxfege , ©¦¨§¥©
zlhazn dviad oi` recn dtixh zviaa xaecn m`yly aexa

iax zhiya dxen`d zwelgnd z` d`ian `xnbd .xzid ivia
:xi`nïzìz éìéáç Bì eéäL éî ïðúcíøkä éàìk ìLiliag erxfipy ¦§©¦¤¨£¦¥¦§¨¤¦§¥©¤¤

,mxkd jeza ozlzde÷ìcémixeq` mxkd i`lky meyn ,etxyi - ¦¨§
.d`pdaeáøòúðmixeq`d ozlz iliag oze`úBøçàa,xzid ly ¦§¨§©£¥

úBøçàa úBøçàå`l` xzida xeqi`d lha `l ,xzid lyïlek ©£¥©£¥¨
,e÷ìcéd`pd xeqi` oda axerny meyníéîëçå .øéàî éaø éøác ¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéúàîe úçàa eìòé ,íéøîBàly miz`n xeqi`d cbpk yi m` - §¦©£§©©¨©¦
x`y lke eptxyie xeqi`d xeriyk cg` `ivei ,ezenk xzid
enrhe .miz`na milha dlxre mi`lky meyn ,mixzen miz`nd

,`ed xi`n iax lyúBðnì BkøcL úà ,øîBà øéàî éaø äéäL- ¤¨¨©¦¥¦¥¤¤©§¦¨
yi m` elit`e ,lha epi`e `ed aeyg ,oipn i"r `ed ezxikn ote`y

ecbpk miz`nLc÷îekxcy `ed aeyg xac ozlze ,lkd [xqe`] §©¥
.zepnilíéîëçåmiz`na lehia ozlza lireny mixaeqy ©£¨¦
,íéøîBàyLc÷î Bðéàmiz`n ecbpk yiyk xqe`eíéøác äML àlà §¦¥§©¥¤¨¦¨§¨¦

ãáìa,milha mpi`e xzeia miaeyg mdyäòáL ,øîBà àáé÷ò éaø ¦§©©¦£¦¨¥¦§¨
,mpyi mixacïä elàå,opax zrcl miaeygd mixacdCøt éæBâà- §¥¥¡¥¤¤

,xzeia migaeyn mdy jxtn mi`ad mifeb`ïãàa éðBnøå- §¦¥©¨
,oc`an mi`ad mipenixúBîeúñ úBiáçå,oii lyïéãøz éôìçå- §¨¦§§¦§¥§¨¦
,oicxzd zerlvn milráeøk éçì÷åmilecb mdy l`xyi ux`ay §¦§¥§

,miaeheúéðåé úòìãe.éñBî àáé÷ò éaøúéaä ìòa ìL úBøkk óà ó §©©§¨¦©¦£¦¨¦©¦¨¤©©©©¦
.miaeyge milecb mdyéeàøälirl miiepnd oianäìøòìoebk ¨¨§¨§¨

oiprl mda df oic xn`p ,oiie mipenxe mifeb`äìøòly mdyky ¨§¨
,xzid lya milha mpi` dlxréeàøälirl miiepnd oianéàìëì ¨¨§¦§¥

íøkärlce aexke micxz oebkxeqi` oiprl df oic mda xn`p ,z ©¤¤
,íøkä éàìk.mxeqi`a micnere xzid lya milha mpi`yøîzàå ¦§¥©¤¤§¦§©

dìò,ef dpyn lr -úBðnì BkøcL úà ,øîà ïðçBé éaøxknp oi`y - £¨©¦¨¨¨©¤¤©§¦¨
cne`a `le oipna `l`eðéðLaeygy dpyna xi`n iax ixaca ¨¦

,lha epi`e `edúBðnì BkøcL ìk ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåyiy - §©¦¦§¤¨¦¨©¨¤©§¦¨
oipna eze` mixkeny mc` ipaeðéðL,lha epi`y xi`n iax ixac ¨¦

zxfeg `xnbd .cne`a eze` mixkeny mc` ipa yiy s`e
:dziiyewlLé÷ì ïa ïBòîL éaøì àçéðäxi`n iax zrca xn`y ¨¦¨§©¦¦§¤¨¦

oeik aeyg xac `id dvia mby xnel xyt` ,'zepnil ekxcy lk'
,oipna dxkenl micitwny yiyïðçBé éaøì àlàz`' xn`y ¤¨§©¦¨¨

itl mze` xkeny in oi`y mixac wx epiidc ,'zepnil ekxcy
ok m`e ,df llka dpi` dvia i`cea ,cne`,øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

zlhazn dtixhd zvia oi` recn dnewnl `iyewd zxfegy
:`iyewl aeyii d`ian `xnbd .xzid ivia zaexrzaáø øîà̈©©

àtt,àpz éàäd ,`ziixad lyc àpzc `ziixaàeä úBòéö÷ àøèéì ¨¨©©¨©¨§¦§¨§¦
,[oldl eixac e`aeiy]ïéðîaL øác ìk øîàc,oipn ea yiy - §¨©¨¨¨¤§¦§¨

,oipna eze` mixken mc` ipa herin wx m` elit` ,xnelkeléôà£¦
aexeqi`y xacïðaøã,opaxcn `idy mip`z znexz oebkìéèa àì §§©¨¨Ÿ¨¦

,sl`a elit` llk xzida xeqi`da ïkL ìëåexeqi`y xac §¨¤¥§
àúééøBàã.llk lha epi` i`ce ,dtixh zvia oebkïðúc,àøèéì §©§¨¦§©¦§¨

úBòéö÷dnexz ly zeyaein mip`z -ìebò ét ìò dñøcLilkd-] §¦¤§¨¨©¦¦
`ln ,ilkd itay ef `xhil zgze ,[dliac ilebir ea miyery

,dlik`a zexzend oileg ly zerivwa ilkdòãBé Bðéàåonf xg`l §¥¥©
ìebò äæéàao`k mi`vnpd milkd oian,dñøcxexiaa el reci la` §¥¤¦§¨¨

dqxcy e` ,ekeza `le ilkd it lr dqxcyúéáç ét ìòzcnerd ©¦¨¦
zeiagd oiadñøc úéáç Bæéàa òãBé Bðéàådqxcy e` ,úøek ét ìò §¥¥©§¥¨¦§¨¨©¦©¤¤

zexeekd oia zcnerdøîBà øéàî éaø ,dñøc úøek Bæéàa òãBé Bðéàå§¥¥©§¥©¤¤§¨¨©¦¥¦¥
,ryedi iaxe xfril` iax xaca ewlgpyøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dvia(ycew zay meil)

øîBàmip`zd ,xnelk] zepezgzd zerivwd oi`y it lr s` ¥
milekie dfa miliwn ,renicd wtq llka [dnipt milkd jezay
wlgk milkd jezay el` s` ,olek zerivwd lkl qgiizdl ep`

y ,dnexzd z` zelrdl ick cgi lkd sxvle ,wtqdnúà ïéàBø¦¤
úBðBéìòämilebird zeitay zerivwd zexhil -úBãeøt ïä eléàk ¨¤§§¦¥§

lky `vnp jke ,zepezgzd zerivwd mr zeaxerne zeitd on
,renicd wtq llka zeqpkp milebiray zexhildúBðBzçzäå§©©§

,úBðBéìòä úà úBìòî,oileg zexhil d`n yi lkd jqa m` ,xnelk ©£¤¨¤§
milkd zeitay el` z` zelrn zepezgzd zerivwdy `vnp

.dnexz wtq xcbn oze` ze`ivene,øîBà òLBäé éaøxyt` i` ©¦§ª©¥
llka opi`y oeik ,xeqi`d z` lhal zepezgzd z` sxvl

okle ,zaexrzd,ïénet äàî íL Lé íàzerivwdy ,xnelk ¦¥¨¥¨¦
,dnexz ly `xhild cbpk d`n oda yi cala milkd zeitayeìòé©£

,d`ne cg`a xeqi`d z` elhaieåàì íàåxzid ly d`n oi`y - §¦¨
lk ,cala zeitaïéøeñà ïénetäcg` itay `xhil dze`y iptn ©¦£¦

,dlha dpi` mdníéìeMäå,zepezgzd zexhild -ïéøzeîoeik §©©¦¨¦
.wtqd llka opi`yøîBà äãeäé éaøxfril` iax ewlgp jk `l ©¦§¨¥

`l` ,ryedi iaxeïénet äàî íL Lé íà ,øîBà øæòéìà éaøly ©¦¡¦¤¤¥¦¥¨¥¨¦
xeqi` ly cg` cbpk xzideìòé,d`ne cg`a xeqi`d lhazieíàå ©£§¦

åàì,xzid ly oinet d`n oi`y -ïéøeñà ïénetäzepezgzd oi`e ¨©¦£¦
,wtqd llka opi`y oeik ,xeqi`d z` lhal zetxhvnìeMäåíé §©©¦

ïéøzeîdid `l mday ,mixzen milkd [jez-] ileyay mip`zd - ¨¦
.llk wtqìL íL Lé eléôà ,øîBà òLBäé éaøïénet úBàî Lly ©¦§ª©¥£¦¥¨§Ÿ¥¦

xzideìòé àìea yiy xac ilkd ity meyn ,xeqi`d z` lhal Ÿ©£
epi`e aeyge ,oipna eze` mixkeny mc` ipa yiy oeik ,`ed oipn
,opaxc zexit znexzy it lr s`e ,mixg`d milkd zeita lha
xeqi`a elit` lha epi` oipn ea yiy xacy ryedi iax xaeq
dtixh wtq dviay lirlc `ziixad cinrdl yi ok lr .opaxc

.df `pzk sl`a elit` dlha dpi`
:`ziixad ixac jynddñøczerivw `xhild z`ailk eze` §¨¨§

enyyeìòé ìkä éøác ,dñøc ìebò äæéàa òãBé Bðéàå ,ìebòcg`a ¦§¥¥©§¥¤¦§¨¨¦§¥©Ÿ©£
ike :`xnbd dywn .d`neìkä éøácixde ,`ideäééúâeìt eðééä ¦§¥©Ÿ©§§§©§

.lirl yxetnk oinet ze`n ylya elit` lehia oi` ryedi iaxly
:xacl xe`ia d`ian `xnbd,àtt áø øîà`ziixaay `tiqdéëä ¨©©¨¨¨¦

a dñøc ,øîà÷d jezìebòeit lr dx`yp `leäæéàa òãBé Bðéàå ¨¨©§¨¨§¦§¥¥©§¥¤
íB÷îa,dîBøãì éà dðBôöì éà ,dñøc ìebòxac epi` df ote`ay §¦§¨¨¦¦§¨¦¦§¨

oipn ea yiydfa ,xkip epi`e.eìòé ìkä éøác¦§¥©Ÿ©£
recn wgvi iaxle sqei axl (:b) lirlc `iyewl day `xnbd
d`ian `xnbd .`lewl opaxc wtq ixde ,dxeq` dvia ly `witq

:sqep aeyiiøîà éMà áø,íìBòìy dviaa zyxtzn `ziixad÷ôñ ©©¦¨©§¨¨¥
a dclep÷ôñ áBè íBéa dclep,ìBçdxeq` ,opaxc wtq `edy s`e ¨¥
c meynïéøézî Bì LiL øác éåädlke`l leki aeh mei xg` ixdy ¨¥¨¨¤¥©¦¦
,xzidaïéøézî Bì LiL øác ìëåy ea exingda eléôàxeqi`ïðaøã §¨¨¨¤¥©¦¦£¦§§©¨¨

ìéèa àìxingdl yi jk ezaexrza exingdy oeike ,sl`a elit` Ÿ¨¦
.opaxcn `edy s` ewitqa mb

:`ziixa d`ian `xnbdàéðz,(`"d `"t) `ztqezaíéøçà ©§¨£¥¦
äöéa ,øæòéìà éaø íeMî íéøîBàh"eia dclepy.dnàå àéä ìëàz §¦¦©¦¡¦¤¤¥¨¥¨¥¦§¦¨

:`xnbd zl`ey÷ñò éàîa,äìéëàì úãîBòä úìBâðøúa àîéìéà ,ïðé §©©§¦¨¦¥¨§©§§¤¨¤¤©£¦¨
epizpync i`ny ziak dkldy epl xnel xfril` iax `ae

,dviad zlik` mixiznyàéøL dnàå àéäc àèéLt,zexzen - §¦¨§¦§¦¨©§¨
.xaca zwelgn oi`y 'dn`' mb siqed dnleàlàxaecn jgxk lr ¤¨

,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa`lde dexizd j`id dyw ok m`e §©§§¤¨¤¤§©¥¥¦
`dzy ie`x dide `id dvwendnàå àéä`dzy ie`xäøeñàøîà . ¦§¦¨£¨¨©

,àøéæ éaøy `id `ziixad zpeekìëàzdviad,dnà ábà,xnelk ©¦¥¨¥¨¥©©¦¨
.zxzen dviad meid zlk`p dn` m` wxyéîc éëéädna - ¥¦¨¥

,xaecndíúñ dç÷lL ïBâk ,éiaà øîàraw `l dze` dpwyky - ¨©©©¥§¤§¨¨§¨
m` okle ,mivia lecibl e` dlik`l `dz m`äèçLðzlebpxzd ¦§£¨

h"eiaúãîBò äìéëàìc äøøáeäzxzen dzviae `id `linne §§¨§©£¦¨¤¤
m`e ,dvwen dpi`yäèçLð àìh"eia zlebpxzdìcâìc äøøáeä Ÿ¦§£¨§§¨¦§©¥

úãîBò íéöéadvwen meyn dxeq` dzviaeaeyii d`ian `xnbd . ¥¦¤¤
:xg`øîà éøî áøzcnerd zlebpxza `ed `ziixad oic mlerl ©¨¦¨©

`l` ,zlebpxzd xikfdl jxved `le ,dlik`léðz÷ àîæebick - §¨¨¨¥
mbe dviad mb lk`i lkdy ,xzi zty xn`e siqed eixac wfgl

,zxg` `ziixaa ep`vn dfa `veike .dn`íéøîBà íéøçà ,àéðúc§©§¨£¥¦§¦
,Bútéì÷e çBøôàå dnàå àéä ìëàz äöéa ,øæòéìà éaø íeMîyie ¦©¦¡¦¤¤¥¨¥¨¥¦§¦¨§¤§©§¦¨

zeywdlàîéìéà ,Bútéì÷ éàîxizdlLnî ätéì÷ike ,dlik`a ©§¦¨¦¥¨§¦¨©¨
àlà ,àéä äìéëà úa ätéì÷xizdl `ay yxtzçBøôà`edyk §¦¨©£¦¨¦¤¨¤§©

Bútéì÷a`ld ,eztilwn `viy mcew -déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ¦§¦¨©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥
á÷òé ïa øæòéìà éaøcegwtp `ly migext` exizde (:e) oldl §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

,mdipiràöéc àëéä àlàgext`dàìc àëéä ìáà ,íìBòä øéåàì ¤¨¥¨§¨¨©£¦¨¨£¨¥¨§Ÿ
éâéìt àì íìBòä øéåàì àöé,xeq` gext`dy micen `nlr ileke ¨¨©£¦¨¨Ÿ§¦¥

àlàxzeny dtilwd on `viy gext`a yxtl jixv jgxk lr ¤¨
dne ,elk`l`ziixad dhwpy,Bútéì÷e çBøôàdpi` dtilwy s` ¤§©§¦¨

,dlik`l die`xàîæebsiqed jkle eixac wfgl dvxy ,`id §¨
ok m`e ,mixzen eztilw mbe gext`dyénð àëäyi ,`ztqeza ¨¨©¦

yxtl,àîæeb dnàå àéä ìëàzdviady `l` xnel oiekzd `le ¥¨¥¦§¦¨§¨
.zxzen

* * *
mikenqd aeh meie zaya dclepy dvia iabl oecip d`ian `xnbd

:dfl dfáBè íBéå úaL ,øîzàh"eil zay dncwy oia ,cgi e`ay ¦§©©¨§
,zayl h"ei mcwy oiaeäãìBð ,øîà áødviaäæa,oey`xa - ©¨©§¨¨¤

äæa äøeñà,ipya -.äæa úøzeî äæa äãìBð ,øîà ïðçBé éaøåzwiicn £¨¨¤§©¦¨¨¨©§¨¨¤¤¤¨¤
:`xnbdáø øáñ÷ àîéðminid ipyy ax xaeqy xn`p `ny - ¥¨¨¨©©

àéä úçà äMeã÷ipya mb dxeq` jkle jex` cg` meik md ixde §¨©©¦
,[lld ziak h"eia dclepy dvia oicn]áø øîàäåoiaexir zkqna §¨¨©©

(:gl)øæòéìà éaøc àaélàå íéð÷æ äòaøàk äëìämipwf drax`y - £¨¨§©§¨¨§¥¦§©¦¨§©¦¡¦¤¤
dpyna xfril` iaxk mixaeq my epnpy,(.gl) myøîàciabl §¨©

meia xnele oiaexir ipy axrl mc` lekiy zayl jenqd h"ei
jenqd h"eiy meyn ,axrnl ipy meiae gxfnl iaexir didi oey`x

zayl,ïä úBMeã÷ ézLax ixac ok m`e ,jex` cg` meik `le §¥§¥
,mixzeqàlàe ,od zeyecw izy xaq ax mby i`ceäðëäa àëä ¤¨¨¨©£¨¨

éâìôéî÷ äaøczay oi`y (:a) lirl dax ycigy oica ewlgp - §©¨¨¦§§¥
dkixv zay zcerqy iptn zayl oikn h"ei `le h"eil oikn

,aezkd zxifbn diptly leg mein dpnfdäaøc äðëä déì úéà áø©¦¥£¨¨§©¨
mein dpken dzid `ly oeik ipyd meia mb dviad z` xqe` jkle

,legäaøc äðëä déì úéì ïðçBé éaøåzial mb ipya zxzen jkle §©¦¨¨¥¥£¨¨§©¨
.lld

:mi`pz jka ewlgpy d`ian `xnbdéàpúk,`ziixaa epcnl , §©¨¥
y dviaúaLa äãìBð[meia ea dxeq`e]áBè íBéa ìëàzzxgnly §¨§©¨¥¨¥§

dclep ,zaydúaLa ìëàz ,áBè íBéa,ezxgnlyøîBà äãeäé éaø §¥¨¥§©¨©¦§¨¥
ú÷Bìçî àéä ïééãò ,øæòéìà éaø íeMîzwelgnd zkynp dfa mb - ¦©¦¡¦¤¤£©¦¦©£¤

,epizpynnàì íéøîBà ìlä úéáe ,ìëàz íéøîBà éànL úéaL¤¥©©§¦¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ
ìëàziax zhiyk axy `vnpe .meia ea dxeq`y enk ,ipya - ¥¨¥

.`nw `pz zhiyk opgei iaxe ,xfril` iax meyn dcedi
* * *

:dyrn `xnbd d`iandéðëæétLeàdipqk`d lra -øa àcà áøc §¦¦§¥§©©¨©
ðä déì eåä ,äáäàíéöéa CeclepyáBè íBiîjenqdìàúà ,úaL ©£¨¨¥¨¨¥¦¦§©¨¨¨

dén÷ì,dad` xa `c` ax iptl `a -eäðéååèàì éàî ,déì øîà- §©¥¨©¥©§©§¦§
miviad z` zelvl ednàðãéàä,h"eia dzr -eäðéìëéðåmlk`pe - ¨¦§¨§¥§¦§

øçîìzexzen miviady ziad lral el heyt didy ,zaya §¨¨
ick olhlhl xzen m` wtzqpy `l` ,[zeig odyk] xgnl dlik`a
lehlha mb aeh meia zexeq`y e` ,zayd jxevl h"eia opikdl

.xgn jxevl ozelvl xyt` i`edéì øîà,`c` axézòc éàîC ¨©¥©©§¦
opihwpy meyn ,zxzen dviad i`cea xgnly xeaq dz`y

zwelgnaïðçBé éaøå áøyïðçBé éaøk äëìäla` ,xizd opgei 'xe ©§©¦¨¨£¨¨§©¦¨¨
éøL à÷ àì ïðçBé éaø eléôàizd `l -xdòîBâì àlàz` zezyl - £¦©¦¨¨Ÿ¨¨¥¤¨§§¨

digd dviadøçîì,zayadéîBéa ìáà`edy dclepy meia - §¨¨£¨§¥
,h"eiàì.dzelvl lkez `l jkle ,dlhlhl s` opgei iax xizd Ÿ

àéðúäå,`ziixaa ok epipyy -úçàå úaLa äãìBpL äöéa úçà §¨©§¨©©¥¨¤§¨§©¨§©©
éìkä úà da úBqëì àì dúBà ïéìèìèî ïéà áBè íBéa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨§¥§©§§¦¨Ÿ§©¨¤©§¦

,ähnä éòøk da CBîñì àìådxeq` dviady `ziixaa yxetn ixd §Ÿ¦§¨©§¥©¦¨
.lehlha mb

* * *
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המשך בעמוד לד

izni`n` cenr c sc ± oey`x wxt`nei
úåãåøô ïä åìéàë ïúåà ïéàåøick oda `diy ,xzid ly oinet d`n o`k oi` m` -

lrn zecext oinetd lk ly zexhil eli`k oi`ex ,d`ne cg`a xeqi`d it zelrdl

zepezgzd zetxhvne ,rencd wtqa mlek e`vnpe ,miley lya zeaxerne ,oinetd

.mz`lrda miliwn - opaxc zexit znexze li`edc ,dtd lry `xhil z` zelrdléáøå
ïéîåô äàî íù ùé íà øîåà òùåäé,xzid ly -

,d`ne cg`a oze` oilrn - xeq` ly oinet cal

oiliren mileyd oi`e ,oixeq` oinetd - e`l m`e

.rencd wtqa opi`e li`ed ,oinetd lhaléáø
øîåà äãåäéiaxe xfril` iax ewlgp ok `l -

.'ek xne` xfril` iax :ewlgp ok `l` ,ryedi

úåàî ùìù íù ùé åìéôà øîåà òùåäé éáø
ïéîåôz` oilrn oi` - wtqd llka oleke -

`ed oipn ea yiy xac ilkd inete li`ed ,cigid

lebra dqxc la` .opaxca elit`e ,ilha `l -

.'ekìåâòä êåúá äñøã øîà÷ éëäeiykrc -

okid rcei epi`e zewaecn ixdy ,zexkp opi`

li`ed ,enexca e` lebr ly epetva m` ,`id

ixac - `xkpn `le ,`id oipn za e`l `zyde

`ail`e ,dcedi iax lirlc `pze .elri lkd

.`id ryedi iaxcíìåòì øîà éùà áø`d -

leg wtq aeh mei wtq - xeq` dwtqe ipzwc

wtq wgvi iaxle sqei axl jl `iywce ,xn`w

,`xnegl opilf` `kd - `lewle ,`ed opaxc

.xgnl oixizn el yie li`edïðáøãá åìéôà-

`l - `id oixyepd zexit zxfbc ,dvia oebk

opixngn dlehaac ikid ike ,dzaexrza dlha

i`dn opixngn inp dwtqa - `nrh i`dn

.`nrhìëàú äöéá.aeh meia dclep m` -

àéøù äîàå àéäã àèéùô`a m` :xnelk -

dnl dn` ,dvia opirnyl - i`ny ziak xnel

.`ixyc `hiyt ?iläøåñà äîàå àéä-

opzc ,dvwen dil zi`c xfril` iaxl opirnyc

:xne` xfril` iax (`,cl onwl) "`iand" wxta

.ira dpkd :`nl` .'ek dvwend lr mc` cner

äîà áâàlk`z - meid dn` z` oilke` m` -

.`id s`íúñ äç÷ìù.mzq d`pw ef zlebpxz -

éðú÷ àîæåâeixac wifgdl dvexy mc`k -

lr wlgpe ,xn`w dlik`l zcnerae ,xzi xacn

,dil `kixhvi` `l dn`e ,mixqe`d lld zia

mb ,lk`i lkd :`xizi `zlin xn`e mifb `l`

a`d z`.m`d z` mbá÷òé ïá øæòéìà éáøã-

opax ibilte .mdipir egztp `ly migext` xqe`

.`xnba dl iziin onwle ,dilràîæåâlr s` -

.`piitehc `zlin xn`e mifb - xyt` `lc it

.lawzn epi`y iepy xac - `nfebáåè íåéå úáù
.zaye aeh meil oicd `ede ,oikenqd -äùåã÷

àéä úçà.jex` cg` meik od ixd -äòáøà
øæòéìà éáøã àáéìà íéð÷æwxta oiaexra -

.(a,gl) "oiaxrn lka"ïä úåùåã÷ éúù øîàã-

.axrnl ipyle gxfnl cg` meil axrneäðëä
äáøãmein `xqzn miny icia dpkd :xn`c -

mein dpnfd `ira zay zcerqc ,zayl aeh

.aezkd zxfbn legú÷åìçî àéä ïééãòzia -

.meia eal ewlgpy myk ,dfa lld ziae i`nyäéðëæéôùåà.ziad lra -úáùì áåè íåéî.zaya xgnl olk`l dvex dide ,eclep meid -åäðéååèàìixiq` in ,`pci`d ozelvl -

?`l e` ,meia ea lehlhaêéúòã éàîixy `l opgei iax elit`c .ixiq` `pci`d lehlha ,edin ,opgei iaxk dkld opgei iaxe ax ol `niiwc meyn - exy `din xgnlc jl `hiytc -

.lehlha elit`e ,`l - dineia la` ,zayl mcew aeh mei did m` ,xgnl drnebl `l` meid dzelvlàéðúäå.`zriiq -äéåìò àøåîà é÷åî àì áøãonbxezn cinrn did `l -

.miaxl dyxc yexcl eiptläéøáçì àáè àîåéî.xgn cr ,dcerq xg`l epiidc aeh mei meid dyryn ,xnelk -úåøëù íåùîopixn`ck ,ely dyxca ixen did iiexe` axc -

.(my) "l`xyi ipa z` zexedl" aizke (i `xwie) "zyz l` xkye oii" aizkc ,zexedl xeq` xekye ,zezixka
åëéà
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àîéð:ied mrhd `l` ,od zeyecw izy xaqwc `nil :dniz - od zg` dyecw ax xaqw

i`vwz`c ebn!ipy meic `nei ilekl i`vwz` ,`ed zay mei `nyc ,zeynyd oial

oia oebk ,ikd opixn` `adl `wecc ,xaryl `edy mei meyn ebn opixn` `lc :xnel yie

dkeqa `dc :`nize .`ed zay `ny zayc zeynyd oia e` aeh mei zligzc zeynyd

aeh mei i`ven cr oixeq` dkeq iiep :opixn` (`,i)

mei wtq `edy ,iriyz mei `edy bg ly oexg`d

oia i`vwz`c meyn `nrh jigxk lre .ipiny

!xaryl epiide ,`ed ipiny mei `nyc zeynyd

yxtnck ,ip`y devn zngn dvwenc :xnel yie

lik`e dcerq dil `inxzn `nlic :mzd `nrh

,`kd la` .xaryl elit` opixn` mzde .deba

xeq` zngnc dvwen.ikd opixn` `l -

àìà`dc :dnize - ibltnw daxc dpkda

`pci`d `cliznc `kid lk opixn`-

xg`l aeh mei lgyk ok m`e ,dl dxnb lenz`n

zaya dclep dviade zaydmeia zxnbp `id -

:xnel yie ?`ki` dpkd i`n ok m`e ,leg `edy
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רלג izni`n` cenr c sc ± oey`x wxt`nei
úåãåøô ïä åìéàë ïúåà ïéàåøick oda `diy ,xzid ly oinet d`n o`k oi` m` -

lrn zecext oinetd lk ly zexhil eli`k oi`ex ,d`ne cg`a xeqi`d it zelrdl

zepezgzd zetxhvne ,rencd wtqa mlek e`vnpe ,miley lya zeaxerne ,oinetd

.mz`lrda miliwn - opaxc zexit znexze li`edc ,dtd lry `xhil z` zelrdléáøå
ïéîåô äàî íù ùé íà øîåà òùåäé,xzid ly -

,d`ne cg`a oze` oilrn - xeq` ly oinet cal

oiliren mileyd oi`e ,oixeq` oinetd - e`l m`e

.rencd wtqa opi`e li`ed ,oinetd lhaléáø
øîåà äãåäéiaxe xfril` iax ewlgp ok `l -

.'ek xne` xfril` iax :ewlgp ok `l` ,ryedi

úåàî ùìù íù ùé åìéôà øîåà òùåäé éáø
ïéîåôz` oilrn oi` - wtqd llka oleke -

`ed oipn ea yiy xac ilkd inete li`ed ,cigid

lebra dqxc la` .opaxca elit`e ,ilha `l -

.'ekìåâòä êåúá äñøã øîà÷ éëäeiykrc -

okid rcei epi`e zewaecn ixdy ,zexkp opi`

li`ed ,enexca e` lebr ly epetva m` ,`id

ixac - `xkpn `le ,`id oipn za e`l `zyde

`ail`e ,dcedi iax lirlc `pze .elri lkd

.`id ryedi iaxcíìåòì øîà éùà áø`d -

leg wtq aeh mei wtq - xeq` dwtqe ipzwc

wtq wgvi iaxle sqei axl jl `iywce ,xn`w

,`xnegl opilf` `kd - `lewle ,`ed opaxc

.xgnl oixizn el yie li`edïðáøãá åìéôà-

`l - `id oixyepd zexit zxfbc ,dvia oebk

opixngn dlehaac ikid ike ,dzaexrza dlha

i`dn opixngn inp dwtqa - `nrh i`dn

.`nrhìëàú äöéá.aeh meia dclep m` -

àéøù äîàå àéäã àèéùô`a m` :xnelk -

dnl dn` ,dvia opirnyl - i`ny ziak xnel

.`ixyc `hiyt ?iläøåñà äîàå àéä-

opzc ,dvwen dil zi`c xfril` iaxl opirnyc

:xne` xfril` iax (`,cl onwl) "`iand" wxta

.ira dpkd :`nl` .'ek dvwend lr mc` cner

äîà áâàlk`z - meid dn` z` oilke` m` -

.`id s`íúñ äç÷ìù.mzq d`pw ef zlebpxz -

éðú÷ àîæåâeixac wifgdl dvexy mc`k -

lr wlgpe ,xn`w dlik`l zcnerae ,xzi xacn

,dil `kixhvi` `l dn`e ,mixqe`d lld zia

mb ,lk`i lkd :`xizi `zlin xn`e mifb `l`

a`d z`.m`d z` mbá÷òé ïá øæòéìà éáøã-

opax ibilte .mdipir egztp `ly migext` xqe`

.`xnba dl iziin onwle ,dilràîæåâlr s` -

.`piitehc `zlin xn`e mifb - xyt` `lc it

.lawzn epi`y iepy xac - `nfebáåè íåéå úáù
.zaye aeh meil oicd `ede ,oikenqd -äùåã÷

àéä úçà.jex` cg` meik od ixd -äòáøà
øæòéìà éáøã àáéìà íéð÷æwxta oiaexra -

.(a,gl) "oiaxrn lka"ïä úåùåã÷ éúù øîàã-

.axrnl ipyle gxfnl cg` meil axrneäðëä
äáøãmein `xqzn miny icia dpkd :xn`c -

mein dpnfd `ira zay zcerqc ,zayl aeh

.aezkd zxfbn legú÷åìçî àéä ïééãòzia -

.meia eal ewlgpy myk ,dfa lld ziae i`nyäéðëæéôùåà.ziad lra -úáùì áåè íåéî.zaya xgnl olk`l dvex dide ,eclep meid -åäðéååèàìixiq` in ,`pci`d ozelvl -

?`l e` ,meia ea lehlhaêéúòã éàîixy `l opgei iax elit`c .ixiq` `pci`d lehlha ,edin ,opgei iaxk dkld opgei iaxe ax ol `niiwc meyn - exy `din xgnlc jl `hiytc -

.lehlha elit`e ,`l - dineia la` ,zayl mcew aeh mei did m` ,xgnl drnebl `l` meid dzelvlàéðúäå.`zriiq -äéåìò àøåîà é÷åî àì áøãonbxezn cinrn did `l -

.miaxl dyxc yexcl eiptläéøáçì àáè àîåéî.xgn cr ,dcerq xg`l epiidc aeh mei meid dyryn ,xnelk -úåøëù íåùîopixn`ck ,ely dyxca ixen did iiexe` axc -

.(my) "l`xyi ipa z` zexedl" aizke (i `xwie) "zyz l` xkye oii" aizkc ,zexedl xeq` xekye ,zezixka
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mei wtq `edy ,iriyz mei `edy bg ly oexg`d
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ïéà ¯ áBè íBéa äãìBpL äöéa úçàå úaLa äãìBpL äöéa úçà :àéðúäå .àì ¯ déîBéa ìáà£¨§¥¨§¨©§¨©©¥¨¤§¨§©¨§©©¥¨¤§¨§¥
áøc déðëæétLeà .ähnä éòøk da CBîñì àìå ,éìkä úà da úBqëì àì dúBà ïéìèìèî§©§§¦¨Ÿ§©¨¤©§¦§Ÿ¦§¨©§¥©¦¨§¦¦§¥§©

ðä déì eåä ,àtt áøc dén÷ì àúàc àøáb àeää dì éøîàå ,àtt.áBè íBéì úaMî íéöéa C ©¨§¨§¦¨©©§¨©£¨§©¥§©©¨¨¥¨¨¥¦¦©¨§
àì áøc ,øçîì àúå àðcéàä ìéæ :déì øîà ?øçîì eäðéìëîì eäî :déì øîà ,dén÷ì àúà£¨§©¥£©¥©§¦§¦§§¨¨£©¥¦¨¦¨¨§¨§¨¨§©¨
:déì øîà øçîì àúà ék .úeøëL íeMî déøáçì àáè àîBiî déålò àøBîà é÷Bî¥¨¨¦¨¥¦¨¨¨§©§¥¦¦§¦£¨§¨¨£©¥
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רלד
izni`na cenr c sc ± oey`x wxt`nei

àúùä åëéà.izexkya lenz` jl izixed m` -éàìúùàdxen iziide ,izbbye izgky -

dti eiykr .opgei iaxk dkld - opgei iaxe ax :izkec x`ya ol `niiwc meyn .xzid ea

.izxkfpe ,meid cr jizigcàáø øîà àä.(a,d sc) onwl -éðäá áøã äéúåë àúëìä
úìúwlgp zeilb ly miaeh mini ipya dinwle ,aeh meie zayn ef dvia oiprl xn`y -

y`x ly miaeh mini ipya iyilyde ,lwdl

.xingdl wlgp dpydì÷ãä ïîxaypy -

.zayaáåè íåéá ï÷éñäì øåñà.el jenqd -ìàå
äöéá éðáéùúzxzen dfa dclep :da izxn`y -

.ith xqinl jiiy `kdc ,dfaäöéá àîòè éàîå
àîåéáã ïåéëdclepc meyn `xiq`c e`l i` -

mc` ipa yiy ,dig drnebl `ifg ded ,zaya

.ok oirnebòãéî øçîì ãò (øî) äéì éøù àìå
òéãézixy `l lenz`e xgnl dil zixy ik -

oeik ,zayc mivr la` .`xiq` `nei zac -

oi`y ,efg `l inp dvwen xeqi` e`la ediineiac

.zaya y` oixranéúà øçîì (øî) åäì éøù éà
øîéîìlenz`e ,exy inp meia ea eltp m` -

.dwqdl ifg `l zayc meyn - mepxra `ly

àøåñéàá êôäî à÷ àäåxepza okilenyk -

ziefl ziefn.êôäî àøúéäálha xeqi`dy -

.aexaíéãéá øåñéà ìèáî÷ àäåoi` :opze -

`xeqi`c ab lr s`c .dlgzkl xeqi` oilhan

,`linn axri`c `kid ilin ipd - `aexa liha

opz ikdc ,xeq` - micia ilehale iaexr`l la`

:(`nrh i`n :qxhpewd yxit) zenexz zkqna

,dryze miryz jezl dltpy dnexz d`q

;xzen - bbey m` ,oileg ly d`q dltpe dxfge

ick ,dpexg` d`q dze`l dlitd cifn m`e

- dnexzd z` zelrdl oileg d`n milydl

.xeq`àúééøåàãá.dnexz oebk -ïðáøãá ìáà
.`kdc dvwen oebk -úåéìâ ìùoiyer oi`y -

oi`e ,oic zian miwegxd zeilb ipa `l` eze`

cr ycg y`xn mlv` ribdl oileki oigelyd

m` ,ycegd rawp mei dfi`a mricedl ,aeh mei

'a oiyere ,cg`e miyly meia m` miyly meia

oey`xd meia `ziixe`cne .wtqn aeh mei mini

.`l eze ,oezay iriayd meiae oezayúøúåî
äæá.`ixy jytp dnne ,`ed leg ediipin cgc -

äæá äøåñà.lif`e yxtnck -áø øáñ÷ àîéì
àéä úçà äùåã÷ éñàipa lr meraw minkg -

melihde ,df wtq zngn zexecl mzeyrl dleb

.jex` mei xnegk mdilrìéãáî éñà áø àäå-

epgp` ,odil`n wtqn me`yre epenk ycgd zriawa erci `ly epizea` bdpn meyn ,`ed xenb leg ipy aeh meie ,`gxic `riawa ol miw :xaqwc ,"legl ycw oia licand" jxane

.mze` oiyeräéì à÷ôñî é÷åôñmixteq ixacn `ed ixd ok m` - mipy oze` oiyer eidi mizrd ircei minkg mda eaxi elit`e ,zexecl zeilbd lr lhedy `ed minkg wg m` -

.ileca` ira - `gxic `riawa dil miwc o`nle .leg ediipn cge ,wtqn odil`n me`yr od m` e` ,jex` meikàøáúñî éñà áøã äéúåë.xiq`c -àçøéã àòéá÷á ïì íé÷ici lr -

.e`l m` miyly meia d`xp m` micnl ep` ezclez oiaygny oeaygéøú ïðéãáòåéîåéjkld ,wtq `la elit`e ,ozeyrl miwegxd l`xyi lr minkg zpwzn `ed reaw wg :`nl` -

.edpiey `kix` `nei cgkàøáúñî áøã äéúåë.zeilbd mdilr mexingd wtqd zb`cn `l` ,wg epi`y -äðåùàøáeraw `ly meia ze`eyn md e`iyde mizekd elwlwy mcew -

.l`xyi z` zerhdl ick ,ycegd eaúåàåùî ïéàéùîipa lk oircei eid odae .edl yxtn "dpyd y`x"ae .dxraz (oniq) - (k mihtey) "xird on oyrd z`yn mzelrdl" enk -

.mewn lka cg` aeh mei `l` oiyer eid `le ,ycegd zriaw z` miwegxde miaexwd zeilbdíéàöåé íéçåìù åäéùmiricen md - mini xyr dyng jeza ribdl lekiy mewn cre -

.mini ipy oiyer x`yde ,cg` mei oiyereíéúåëä åìèá åìéàå.lkd ercie ,mixdd y`xa ze`eyn opicare opixcd -àîåé ãç éãáòåoigely ehnc `kid ,inp `pci`de ,`zkec lka -

.zexecl dpwza mdilr meraw `l :dpin rny .`nei cg icar - aeh mei mcewäøæâ úåëìîä éøæâãiz`e ,`nei cg inp ecarze mkn xeaird ceq gkzyie ,dxeza ewqrzi `ly -

.gqta ung elk`ze ,xqg `lne `ln xqg zeyrle ilewlwläæá äøåñà.ozeyrl eligzd wtq zngn `l dligzny ,opaxcn jex` meik zeidl reaw weg i`ce mdy -íåéä ìë-

oi`ay dry lke ,e`eai ile` dpald i`ex zecrl oitvn meid lk oky ,aeh mei dfd dlildy `vnpe ,xgnl ycegd ycwzi `ny dk`lna oixeq` eid axrane .lel` ly miyly mei

.meia ea ycegd oiycwne ,ozecr oilawn eid - jygzy cr
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ïðúåliha ixza cg `ziixe`cnc ab lr s`e - dligzkl xeqi` oilhan oi``kid epiid -

ilehal micia edpiaxrnl la` ,`linn axrinczenexz zkqna opz ikdc .xeq` -

dltpe dxfge ,oileg ly dryze miryz jezl dltpy dnexz ly d`q :(h dpyn d wxt)

bbeya ,odilr daxe oileg ly d`q okezlcifna ,xzen -xeqi` oilhan oi`c ,xeq` -

ilin ipd :ipyne .dligzklla` ,`ziixe`ca -

opaxcaoi`c ,xeq` dlitd ikd meyne .oilhan -

opixn` `l `kd la` .dligzkl xeqi` oilhan

lirl :xn`z m`e .dligzkl oilhan xityc ,ikd

eilr siqei ,opaxc dnexz iedc lebr iab (a,b)

oilhan opaxca xn`c `dc :xnel yie !lhaie-

exwirc ,dvwen oebk ,opaxcn exwiry xaca epiid

exwiry xaca la` .opaxcn `l` epi`

xac mey `ki`c ,dnexz oebk ,`ziixe`cn

mewna elit` ,xdvie yexiz obc oebk `ziixe`c

zexit x`ya oebk opaxcn `l` epi`yoi` -

(`,gv oileg) "dypd cib" wxt rnyn oke .oilhan

xq ,`lewca ltpc `axzc `zifc `blt `idd iab

.`zifc iblt oizlza edpixryl iy` ax xa xn

oi`e ,'ek ixeriya lflfz l` :dea` dil xn`

ick [miyy] cr odilr siqed `l i`n`e .oilhan

exeqi` xwirc oeik :dpin rny `l` ?mze` lhal

zifk `ki`c `kid oebk ,`ziixe`cinp ikd -

opaxc xeqi` `l` `kile ,zifk `kilcoi` -

.oilhan
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ïðçBé éaøå áø :Cì éøîàå ,éàìzLà àzLä ekéà¦¨§¨¦§§©©£©¦¨©§©¦¨¨
déúåk àúëìä àáø øîà àä .ïðçBé éaøk äëìä ¯£¨¨§©¦¨¨¨£©¨¨¦§§¨§¨¥
éaø øîà .àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa .úìz éðäa áøc§©§¨¥§¨¥§¨¥§§¨¨©©¦
ï÷éqäì øeñà úaLa ì÷cä ïî eøLpL íéöò :ïðçBé¨¨¥¦¤¨§¦©¤¤§©¨¨§©¦¨
äöéa ?àîòè éàî .äöéa éðáéLz ìàå ,áBè íBéa§§©§¦¥¦¥¨©©§¨¥¨
éøL à÷ àìå ,dòîBâì àéæç éîð àîBéác íeMî¦¦§¨©¦©§¨§§¨§¨¨¨¥
.äeøñà àîBé úác òéãé òãéî ¯ øçîì ãò dì̈©§¨¨¥©§¦©§©¨£¨¨
éúà ¯ øçîì eäì éøL éà ,eäééîBéì eæç àìc ,íéöò¥¦§¨£§©§¦¨¥§§¨¨¨¥
àeä úaL íeMî ìBîúàå ,eøL éîð eäééîBéa :øîéîì§¥©§©§©¦§§¤§¦©¨
ïî eøLpL íéöò :äðzî áø øîà .ä÷qäì eæç àìc§¨£©©¨¨¨©©©¨¨¥¦¤¨§¦
íéöò íäéìò äaøî ¯ áBè íBéa øepzä CBúì ì÷cä©¤¤§©©§©§¤£¥¤¥¦

qîe íéðëeîàaeøc ïåék !àøeqéàa Ctäî à÷ àäå .ï÷é ¨¦©¦¨§¨¨§©¥§¦¨¥¨§¨
.Ctäî à÷ àøzéäa Ctäî à÷ ék ,eäðéð àøzéäc§¤¥¨¦§¦¨§©¥§¤¥¨¨§©¥
ïéìháî ïéà :ïðúe ,älçzëì àøeqéà ìháî à÷ àäå§¨¨§©¥¦¨§©§¦¨§©¥§©§¦
ïðaøãa ìáà ,àúééøBàãa éléî éðä !älçzëì øeqà¦§©§¦¨¨¥¦¥¦§©§¨£¨¦§©¨©
,ïéøézî Bì LiL øác ìk :øîàc ,éLà áøìe .ïéìháî§©§¦§©©¦§¨©¨¨¨¤¥©¦¦
éðä ?øîéîì àkéà éàî ,ìéèa àì ïðaøãa eléôà£¦¦§©¨©¨§¦©¦¨§¥©¨¥
íéáBè íéîé éðL ,øîzà .àøeqéà éì÷ àì÷î àëä ,déðéòa àøeqéàì déúéàc àëéä éléî¦¥¥¨§¦¥§¦¨§¥¥¨¨¦§¨§¦¦¨¦§©§¥¨¦¦
.äæa äøeñà äæa äãìBð :øîà éñà áøå ,äæa úøzeî äæa äãìBð :øîà áø ,úBiìb ìL¤¨ª©¨©§¨¨¤¤¤¨¤§©©¦¨©§¨¨¤£¨¨¤
!déøáçì àáè àîBiî ìécáî éñà áø àäå ?àéä úçà äMeã÷ éñà áø øáñ à÷ àîéì¥¨¨¨©©©¦§¨©©¦§¨©©¦©§¦¦¨¨¨§©§¥
déúåk :àøéæ éaø øîà .àøîeçì àëäå àøîeçì àëä ãéáòå ,déì à÷tñî é÷etñ éñà áø©©¦©¥§©§¨¥§¨¥¨¨§§¨§¨¨§§¨¨©©¦¥¨§¨¥
:ééaà øîà .éîBé éøz ïðéãáò à÷å àçøéc àòéá÷a ïðéòãé àðcéàäc ,àøazñî éñà áøc§©©¦¦§©§¨§¨¦¨¨¨§¦©¦§¦¨§©§¨§¨¨§¦©§¥¥£©©©¥
eðé÷úä íéúekä eì÷ìwMî ,úBàeOî ïéàéOî eéä äðBLàøa :ïðúc .àøazñî áøc déúåk§¨¥§©¦§©§¨¦§©¨¦¨¨©¦¦©¦¤¦§§©¦¦§¦
ïðéãáò ïéçeìL eèîc àëéäå ,àîBé ãç ïðéãáò íéúek eìèa eléàå .ïéàöBé ïéçeìL eäiL¤§§¦§¦§¦¨§¦¨§¦©©¨§¥¨§¨§¦¨§¦©
eçìLc íeMî ?éîBé éøz ïðéãáò àîòè éàî àçøéc àòéá÷a ïðéòãéc àzLäå .àîBé ãç©¨§¨§¨§¨§¦©¦§¦¨§©§¨©©§¨¨§¦©§¥¥¦§¨§
,øîzà .éìe÷ìwàì éúàå äøæb úeëìnä eøæâc ïéðîæ ,íëéãéa íëéúBáà âäðîa eøäfä :ízî¦¨¦¨£§¦§©£¥¤¦¥¤¦§¦§¨§©©§§¥¨§¨¥§¦©§¥¦§©
.äæa äøeñà äæa äãìBð :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø ,äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨©§¥§¨§¦©§©§§¨¨¤£¨¨¤
àáì íéãòä eäzLð úçà íòt ,Blek íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa :ïðúc¦§©¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¨©©©©©¦§¨¨¥¦¨Ÿ
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dvia(ycew zay meil)

ekéààzLä,izexkya lenz` jl dxen iziid m` -éàìzLà ¦©§¨¦§§¨¦
Cì éøîàåopgei iax ixack xzidl jl dxene drehe gkey iziid - §¨§¦¨

ewlgpy mewn lkay llkd itl ,dfa zxzen dfa dclep xn`yáø©
,ïðçBé éaøk äëìä ,ïðçBé éaøå,jk df oi` mpn`àäixdy -øîà §©¦¨¨£¨¨§©¦¨¨¨¨©

àáø,(:d) onwlúìz éðäa áøc déúåk àúëìäylya axk dkld - ¨¨¦§§¨§¨¥§©§¨¥§¨
miaeh mini ipy ,dfa dxeq` dfa dclep h"eie zay :el` zekld
dpyd y`x ly mini ipyae ,dfa zxzen dfa dclep zeielb ly

,dfa dxeq` dfa dclepïéawqty oze`aàle÷ìeïéawqty oze`a ¥§¨¥
.àøîeçì§§¨

* * *
:dfl df mikenqd aeh meie zay zece` sqep oic,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

áBè íBéa ï÷éqäì øeñà úaMa ì÷cä ïî eøLpL íéöò,zxgnly ¥¦¤¨§¦©¤¤©©¨¨§©¦¨§
éðáéLz ìàåizxzdy dnn ixac lr dywzeäöéazaya dclepy §©§¦¥¦¥¨

e ,dfn df miwelgy ,zxgnly h"eia dlke`làîòè éàîedne - ©©£¨
,wlgl mrhdäöéada xingdl jxev oi`àéæç énð àîBéác íeMî ¥¨¦¦§¨©¦©§¨

dòîBâìzenk dig drnebl die`x ea dclepy zay meia s` - §§¨
,`idyøçîì ãò dì éøL à÷ àìåcr dexizd `l minkge - §Ÿ¨¨¥¨©§¨¨

,dclepy meia drnebl xq`py jezne ,aeh mei `edy zxgnl
äeøñà àîBé úác òéãé òãéîdclepy meiay dviay rcei - ¥©§¦©§©¨£¨¨¦¨

la` ,dxeq`íéöòzaya lwcd on exypyeäééîBéì eæç àìc- ¥¦§Ÿ¨§©§
mda wiqdl mixeq` ixdy ,exypy meia yeniyl miie`x mpi`y

,xiran zk`ln meyn zayaeäì éøL éàz m` -mda wiqdl xiz ¦¨¥§
,øçîì,h"eiaéúàe zerhl e`eai -eøL énð eäééîBéa ,øîéîì- §¨¨¨¥§¥©§©§©¦¨

,meia ea mwiqdl xzen aeh meia exyp m` mbyåxq`py dn §
mda wiqdlìBîúà,exypyk zayaeæç àìc àeä úaL íeMî- ¤§¦©¨§Ÿ¨

miie`x mpi`yä÷qäì.dvwen meyn `le ,dxrad xeqi` meyn §©¨¨
z` xq` ,(`"r) lirl 'daxc dpkd' xaq `l opgei iaxy s` jkle
wiqdl e`eai `ly ick ,aeh meil zayn lwcd on exypy mivrd

.meia ea exypy mivra aeh meia
* * *

:exypy mivra sqep oicì÷cä ïî eøLpL íéöò ,äðúî áø øîà̈©©©§¨¥¦¤¨§¦©¤¤
áBè íBéa øepzä CBúì,meia ea mda wiqdl xeq`yíäéìò äaøî §©©§©§¤£¥¤

aex eidiy mdilr siqen -íéðëeî íéöò,mivwen mpi`yï÷éqîe. ¥¦¨¦©¦¨
:`xnbd dywnàøeqéàa Ctäî à÷ àäåxepza mkilenyk `lde - §¨¨§©¥§¦¨

:`xnbd zvxzn .mivwend mivrd z` mb lhlhn ziefl ziefnïåék¥¨
àaeøcmivrceäðéð àøzéäcmivwend mivrd ixd ,md xzid ly - §¨§¤¥¨¦§

e aexa milhaCtäî à÷ àøzéäa Ctäî à÷ ékjted xeqi`d mby ¦¨§©¥§¤¥¨¨§©¥
:`xnbd zl`ey .xzidlälçzëì àøeqéà ìháî à÷ àäåici lr §¨¨§©¥¦¨§©§¦¨

,aexa mlhal ick xzid ly mivr xeqi`d ivr lr siqenyïðúe§©
älçzëì øeqéà ïéìháî ïéà,(h"n d"t) zenexz zkqna epipy oky ¥§©§¦¦§©§¦¨

m` ,oileg my eltp jk xg`e d`nn zegtl dltpy dnexz d`q
minkg edeqpwy epiide ,xeq` cifna mlitd m`e xzen bbeya eltp
xeqi` lhal oi`y o`kne ,cifna xeqi`d z` lhiay meyn

:`xnbd zvxzn .dligzkléléî éðäxeqi` milhan oi`y oicd - ¨¥¦¥
wx xn`p dligzklamixeqi`àúééøBàã,[dnexz oebk]ìáà §§¨§¨£¨

amixeqi`ïðaøã[aeh meia exypy mivr oebk]ïéìháî.dligzkl §§©¨¨§©§¦
:`xnbd dywnøîàc éMà áøìe(`"r) lirlBì LiL øác ìk §©©¦§¨©¨¨¨¤¥

a eléôà ïéøézîxeqi`ìéèa àì ïðaøã,aexa,øîéîì àkéà éàî ©¦¦£¦§§©¨¨Ÿ¨¦©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn .milha mpi` xgnl mixzend el` mivr `ldéðä̈¥

éléîlha epi`ydéðéòa àøeqéàì déúéàc àëéämiiw xeqi`dy - ¦¥¥¨§¦¥§¦¨§¥¥
la` ,`edy zenkàëämwiqny ici lr ,mivraàøeqéà éì÷ àì÷î ¨¨¦§¨¨¦¦¨

.aexa lehia liren dfae ,oira xeqi`d oi`e mivrd mitxyp -
* * *

:miaeh mini ipy miyery zenewna aeh meia dclepy dvia oic
úBiìb ìL íéáBè íéîé éðL ,øîzàdf mikenq aeh mei ini ipy - ¦§©§¥¨¦¦¤¨ª
,wtqn zeielbd ipa miyery dfløîà áøy dviaäæa äãìBð- ©¨©§¨¨¤

,oey`x h"eiaäæa úøzeîminid ipyy meyn ,ipy h"eia - ¤¤¨¤
ok m`e ,ezxgnl e` aeh mei meid m` ,md wtqd iptn ,miyery
leg oey`xd m`y ,ipya zxzen jytp dnne `ed leg mdn cg`
.ea zxzene leg ipyd ixd ycew oey`xd m`e lega dclep ixd

äæa äøeñà äæa äãìBð ,øîà éqà áøå.enrh z` zxxan `xnbd §©©¦¨©§¨¨¤£¨¨¤
:iq` ax lyàîéìxn`p `ny -éqà áø øáñ à÷miaeh mini ipyy ¥¨¨¨©©©¦
zeielb lyàéä úçà äMeã÷xq` jkle ,md jex` cg` h"ei - §¨©©¦

,ipyd meia mb oey`xa dclepy dviaàîBiî ìécáî éqà áø àäå§¨©©¦©§¦¦¨
déøáçì àáèezrcly ,oey`x h"ei i`vena dlcad xne` did - ¨¨§©§¥

zeriawa dzr mirceiy ep`e] cala wtqd zngn ipy aeh mei ebdp
`l` ,xenb leg `ed ipydy epl xexae xaca wtq epl oi` miycgd
dyw ok m`e ,[cala epizea` bdpn meyn h"eik eze` mibdepy
ixde ,ipya dlke`l oey`xa dclepy dvia iq` ax xq` j`id

:`xnbd zvxzn .ea dxizdl yie `ed leg i`ce ipy h"eiéqà áø©©¦
déì à÷tñî é÷etñerawe minkg epwiz wtqd zngn m` ,df xaca ©¥§©§¨¥

zexecl xacd eraw `ly xyt` e` ,jex` h"ei zeyrl zexecl
mircei ep`y epipnfae ,wtq meyn wx ipya dyecw ebdp `l`
epizea` bdpn `l` epilv` ipy h"ei oi` miycgd zeriawa

,`ed jex` h"ei xnel jiiy oi`e `nlraåewitq zngn,àëä ãéáò §¨¦¨¨
,oey`xa dclepy dviaaàøîeçìederaw `ny ipya dxeq`y §§¨

,jex` h"eik zexecl,àëäå,dlcad oiprlàøîeçìzkxa jxiay §¨¨§§¨
`xnbd .leg i`ce `ede epizea` bdpn `l` epi` `ny dlcad

:ef zwelgna mitqep mi`xen` ixacn d`ian,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
àøazñî éqà áøc déúåkdviay ,iq` axk weqtl xazqn - §¨¥§©©¦¦§©§¨

,ipya dxeq` oey`xa dclepycixdàçøéc àòéá÷a ïðéòãé àðãéàä §¨¦§¨©§¦¨¦§¦¨§©§¨
clend d`xp m` mircei ep` zeclend ipnf oeayg ici lr dzr -

,ycegd zriawa wtq epl oi`e ,`l e` miyly meiaåok it lr s` §
éîBé éøz ïðéãáò à÷ipy miyer ep` -,miaeh miniiptn epiide ¨©§¦¨§¥¥

.jex` h"eik zexecl ederawyàøazñî áøc déúåk ,éiaà øîà- ¨©©©¥§¨¥§©¦§©§¨
,axk weqtl xazqn,ipya zxzen dviadyïðúcdpyd y`xa ¦§©

,(:ak)äðBLàøamiyly meia ycegd ycwzp m`y mibdep eideéä ¨¦¨¨
úBàeNî ïéàéNîricedl ick ,mixdd iy`xa y` miwilcn - ©¦¦©

,ycegd ycwzpy miwegxd zenewnlíéúekä eì÷ìwMîeide ¦¤¦§§©¦
z` zerhdl ick ycegd ea eyciw `ly meia ze`eyn milrn

,l`xyiïéàöBé ïéçeìL eäiL eðé÷úä,ycwzp izni` ricedl ¦§¦¤§§¦§¦
miwegxd zenewnae ,cg` mei eyr bgd cr eribdy zenewnae

,miinei eyr xzeiåixdíéúek eìèa eléàze`eyn dlrpe aeype §¦¨§¦
àîBé ãç ïðéãáò,xarak zenewnd lka cg` mei zeyrl aeyp - ©§¦¨©¨

ådzr mb okeèîc àëéäd miribny zenewna -ãç ïðéãáò ïéçeìL §¥¨§¨§¦©§¦¨©
àîBé,cg` mei miyer -dpwz ipy h"ei minkg eraw `ly rnyne ¨

:`xnbd zl`ey .zexeclàçøéc àòéá÷a ïðéòãéc àzLäådzr - §©§¨§©§¦¨¦§¦¨§©§¨
,zeclend ipnf aeyig ici lrr ycegd zeriawa mircei ep`yéàî©

éîBé éøz ïðéãáò àîòè:`xnbd zx`an .miinei miyer ep` recn - ©£¨©§¦¨§¥¥
ízî eçìLc íeMî,dlebd ipal l`xyi ux`n -âäðîa eøäfä ¦§¨§¦¨¦¨£§¦§©

íëéãéa íëéúBáàc meyn ,ipy h"ei bedpl ekiyndeeøæâc ïéðîæ £¥¤¦¥¤¦§¦§¨§
äøæb úeëìnämkn xeaird ceq gkzyie dxeza ewqri `ly ©©§§¥¨

z` zeyrl oeayga erhze ,cala cg` aeh mei zeyrl ekiynze
,xqg `lnd ycegd z`e `ln xqgd ycegdéìe÷ìwàì éúàå- §¨¥§¦©§¥

.gqta ung elk`zy leykn icil `eaz
* * *

:dpyd y`xa dclepy dvia oicLàø ìL íéáBè íéîé éðL ,øîzà¦§©§¥¨¦¦¤Ÿ
eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø ,äðMämdipy exn` -y dvia ,äãìBð ©¨¨©§¥§¨§¥©§©§§¨

äæa,d"x ly oey`x meia -äæa äøeñà,d"x ly ipyd meia - ¨¤£¨¨¤
mini x`yn md mipey dpyd y`x ly miaeh mini ipyy meyn
ixdy ,jex` meik mzeidl minkg mepwize zeielb ly miaeh

,me`yr wtqd zngn `l dligznïðúc,(:l) dpyd y`xa ¦§©
,íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøalel`a miyly mei ¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¨©Ÿ

,(Blek)dpald z` e`xy eciriy micr e`eai m` mitvn eide
`l m`e ,leg `di xgnle] meia ea mdit lr ycegd z` eycwie
,[ycew `ed xgnle leg did oey`xd meidy xxazp ixd e`eai
miyly meia micr e`eai `ny h"ei mibdep eid miyly lilneŸ

,ycew oey`xd erawieàáì íéãòä eäzLð úçà íòtxg`l cr ©©©©¦§©¨¥¦¨Ÿ
,miiaxrd oia ly cinz eaixwdy
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åñðø÷ ïëå[arCìëìúé àlL øçà LéîLz Ba LnzLäì àlL åéìò íéãét÷nL úBîB÷îa íéîNa Ba ïéëcL §¥ª§¨¤¨¦§¨¦¦§¤©§¦¦¨¨¤Ÿ§¦§©¥©§¦©¥¤Ÿ¦§©§¥
Bà Bôeb Cøöì Bìèìèì øzî ¯ åéìò íéãét÷î ïéàL úBîB÷îa ìáà .ñék ïBøñç úîçî äö÷î äæ éøä ¯£¥¤ª§¤¥£©¤§¦£¨¦§¤¥©§¦¦¨¨ª¨§©§§§Ÿ¤

øeqàì BzëàìnL éìk øàLk BîB÷î[br.øàaúiL Bîk , §¦§¨§¦¤§©§§¦§¤¦§¨¥
äáéúëì ãîBòä ÷ìç øéð ïëå[críeL åéìò LnzLäì àlL åéìò ãét÷nL ,ñék ïBøñç úîçî äö÷î àeä ¯ §¥§¨¨¨¨¥¦§¦¨ª§¤¥£©¤§¦¤©§¦¨¨¤Ÿ§¦§©¥¨¨

LéîLz[drììk éìk úøBz åéìò ïéà ¯ Ba LnzLäì àlL åéìò ãét÷nL ïåékL ,ãBòå .Cìëìúé àlL[erBîk , ©§¦¤Ÿ¦§©§¥§¤¥¨¤©§¦¨¨¤Ÿ§¦§©¥¥¨¨©§¦§¨§
:øàaúiL¤¦§¨¥

ו  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
ñðøå÷ [áò.פטיש –

øåñéàì åúëàìîù [âò בשבת בשמים לדוך שאסור –
טוחן  .68משום

äáéúëì ãîåòä [ãò עומד אינו חלק שאינו נייר אבל –
שימושים  לשאר אלא בלבד בטלטול.69לכתיבה ומותר

להשתמש  לפעמים רגיל אם זול, הנייר שמחיר בזמננו
המותר  לשימוש להדפסה או לכתיבה העומד בנייר
מותר  – אחר דבר או טינוף קינוח כגון בשבת

.70בטלטול 

מחברת  רגיל 71וכן אם בזה, כיוצא וכל דפדפת, ,
דפי  את להחזיק או כ'סימניה' לפעמים בהם להשתמש

בטלטול  מותרים – .72הספר
ùéîùú íåù [äò או לתשמיש נחשבת אינה הכתיבה –

בנייר  הנעשית העומד 73מלאכה ככלי דינו ולכך ,
עליו  שמקפידים .74לסחורה

ììë éìë [åò שלא לסחורה העומד ככלי לא אפילו –
כלי  תורת ממנו בטלה כאן אבל כלי, תורת ממנו בטלה

.75לגמרי 

zetqede mipeiv
ס"ז.68) שכא סי' ראה
בכובע 69) שנותנים (נייר סמ"ט שא בסי' המובא כגון

סי' המכה), על שנותנים (נייר סל"ד שכח סי' להקשותו),
בישול). (נייר ס"ב תקח סי' אפיה), (נייר ס"ה תסא

נחשבת 70) לא שהכתיבה עג הערה להלן המבואר פי על
לצורך  אפילו בטלטול מותר הוא הרי הנייר של כתשמיש
שלא  אלא לסחורה [העומד להיתר שמלאכתו ככלי עצמו
כלי  שהוא נו הערה פ"כ כשש"כ ודלא עליו], מקפיד

לאיסור. שמלאכתו
דפים 71) עם שמחברת כא סי' חי"א נדברו אז שו"ת וראה

כיון  חלק רובה אפילו בטלטול מותרת כולה כתובים
היתר. של לשימוש גם שמיוחדת

מחמת 72) מוקצה הוא הרי לפעמים בכך רגיל לא אם אך
להדפסה  או לכתיבה רק עומד זה נייר עבורו כי גופו,
(ראה  מלוכלך נייר על יכתוב לא שהרי עליו מקפיד וממילא
השתמש  כן אם אלא עב), סי' ח"ד או"ח משה אגרות שו"ת

השבת. קודם אחר לשימוש לעולם) ייחדו (או בפועל בו
או 73) כתשמיש נחשב אינו לכתיבה עומד שהנייר אף

נחשבת  לא שהכתיבה מפני או בנייר, הנעשית מלאכה
עצים  (בדוגמת הנייר על הנעשה כשימוש אלא כמלאכה
וראה  סנ"ז, דלהלן מנופץ וצמר סרוק פשתן או ואבנים
משום  או השולחן'), מ'קצות עה הערה להלן זו מעין סברה
שלא  זמן וכל בו, לקריאה אלא לכתיבה נועד לא שהנייר
אלא  "כתב" או "ספר" של גדר קיבל לא עדיין עליו כתבו
שהשלמת  תפירתו באמצע בגד (וע"ד מושלם שאינו חפץ
שלא  וכלֿשכן בו, הנעשה כתשמיש נחשבת לא תפירתו

לאיסור"). שמלאכתו "כלי של גדר לו נותנת

בו 74) שהסחורה לסחורה העומד בכלי אומרים שלא כשם
שום  לו אין אלא כלי תורת לו הנותן כשימוש נחשבת
עג. הערה דלעיל ומהסברות לכתיבה בעומד גם כך תשמיש,

(משום 75) גמור כלי של בגדר הנייר היה לא שלכתחילה
וחפץ  עג), הערה לעיל כמבואר מלאכה בו עושים שלא
אם  – בלבד כלי תורת לו שיש מחמת בטלטול המותר

הכלי. תורת ממנו בטלה עליו מקפיד
צ"ע  ולכאורה כו: ס"ק בדה"ש קח סי' השולחן קצות וז"ל
ויהי' לכתיבה עומד הוא הלא מהנייר כלי תורת יבטל דלמה
דבר  הוא דנייר בזה לומר ונראה לאיסור, שמלאכתו ככלי
שתשמישו  אלא ואבנים, לעצים ודמי עצמו מצד כלי שאינו
שלא  שמקפיד וכיון עליו, כלי תורת שיהי' לי ' משוי'
האסורה  לכתיבה רק בשבת המותר דבר שום בו להשתמש
כלי  תורת עליו אין ממילא לכלום בשבת ראוי ואינו בשבת
עליו  מקפיד שאפילו לאיסור שמלאכתו לכלי דמי ולא כלל,
מחמת  מוקצה רק הוי אחר תשמיש בו להשתמש שלא
כלי  באמת שהוא כיון ממנו כלי שם פקע ולא כיס חסרון
בין  מחלק שם ג' לסעיף שמציין שם וראה ע"כ. עצמו. מצד
עליו  שיש אלא ממש כלי שאינו לדבר ממש כלי שהוא דבר
של  גיזין כגון בשבת בו להשתמש שראוי מחמת כלי תורת

צמר.
שטרות  לבין לכתיבה העומד חלק נייר בין לחלק יש ועפי"ז
גמור" "כלי של גדר להם שיש חשובים מסמכים ושאר כסף
גם  נאסר בשבת אסורים בהם הקריאה או שימושם ואם
עליהם  מקפיד אם כיס חסרון מחמת מוקצה מחמת טלטולם

כלי). תורת מהם בטלה לא (אבל
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בשבת  המבשל דין שיח, סימן ב חלק

ÊÈ מבשל האור מעל שהעבירוהו לאחר אפילו ראשון כלי
תבלין  לתוכו ליתן אסור לפיכך בו סולדת שהיד זמן כל
היד  אין אפילו ראשון בכלי תבלין מלתת למנוע וטוב
מותר  מלח אבל לדבר וסייג הרחקה לעשות כדי בו סולדת
בישול  צריך שהמלח האש מעל שהעבירו כיון בתוכו ליתן
מקום  ומכל האש על אלא מתבשל ואינו שור בשר כמו רב
אינו  שהבשר שאף ראשון בכלי ליתן אסור שור בשר
כן  אם אלא מתבשל שעליו הלחלוחית מקום מכל מתבשל
שהמלח  אומרים ויש כלל לחלוחית עליו שאין יבש שהוא
כל  שני בכלי אף ליתנו ואסור מעט אלא בישול צריך אינו

ברכה. עליו תבוא והמחמיר בו סולדת שהיד זמן

האש  על הוא אפילו ראשון בכלי אפילו מלח ונתן עבר  ואם
המאכל  נגד בטל שהמלח לפי מותר המאכל איסור שעשה

שבת: מוצאי עד ואוסרים חולקים ויש

ÁÈ שמתקנים שלנו מלח אבל מבושל שאינו במלח זה וכל
לדברי  ראשון בכלי ליתנו מותר במים בישול ע"י אותו
נימוח  הוא אפילו יבש בדבר בישול אחר בישול שאין הכל
מקום  ומכל למעלה שנתבאר כמו השני זה בישול ע"י

ברכה: עליו תבוא מלח בשאר כמו בו המחמיר

ËÈ ראשון מכלי עליהם ולערות בקערה תבלין ליתן אסור
כדי  מבשל ראשון מכלי שעירוי מפני בו סולדת שהיד
שנתבשלה  מפני אסורה הקליפה אזי עירה ואם קליפה
הקערה  לתוך ראשון מהכלי תחלה עירה אם אבל בשבת
אין  שני כלי שחום מפני לקערה התבלין אח"כ  ליתן מותר
איסור  לענין שני בכלי להמחמירים ואפילו לבשל כח בו
שהיד  זמן כל ולהפליט להבליע כח בו שיש שסוברים והיתר
שהיד  פי על אף לבשל כח בו אין מקום מכל בו סולדת
שהיד  זמן כל שמבשל ראשון לכלי דומה ואינו בו סולדת
על  האש) (אצל שעומד מתוך ראשון שכלי לפי בו סולדת
שיעור  בו נתנו ולכך הרבה חומו ומחזיק חמין דפנותיו האור
דופנותיו  שאין שני בכלי משא"כ בו סולדת שהיד זמן כל

ומתקרר: והולך חמין

* * *
Î שהיא אע"פ חמין מים מלאה שהיא מרחץ של אמבטי

שהחמין  שכיון צוננים מים לתוכה לערות אסור שני כלי
ונתבשלים  מאד חמין הן הסתם מן לרחיצה הן שבה

בהן. שמתערבין הצוננים

אחרת  אמבטי לתוך האמבטי שבזו מהחמין ליתן מותר אבל
צוננים  מים לתוך לערות מותר ראשון מכלי ואפילו צונן של
חמין  במערה אלא מבשל ראשון מכלי שעירוי אמרו שלא
ממש  מתערבין החמין שאין בהן וכיוצא תבלין גבי על
במים  מים אבל ומבשלין בקילוחן עליהם מכין אלא בתוכן
אלא  התחתונים מים לבשל בקלוח כח אין ממש שמתערבים

העליונים. את ומצננים גוברים התחתונים

לתוך  בו סולדת שהיד חם בשר חתיכת ליתן אסור אבל

הוא  הרי ברוטב ממש מתערב שאינו שכיון צונן רוטב
ויצננו: הרוטב עליו שיתגבר טרם סביבו קליפה כדי מבשל

‡Î מים לתוכו ליתן אסור חמין מים ממנו שפינה מיחם
היד  שתהא עד שם להתחמם שיכולין מועטין צוננין
כדי  מרובים צוננים מים לתוכו ליתן מותר אבל בו סולדת
מצרפו  הוא לתוכו הצונן נתינת שע"י ואע"פ להפשירן
וברזל  נחושת צורפי דרך שכן כלי מתקן ונמצא ומחזיקו
בשביל  צוננים מים לתוך חמים ונחושת ברזל שמניחים
שהאור  הצורפים מלאכת גמר היא וזו ויתחזקו שיתקשו
מכל  אותו מחזיקין והמים להשבר וקרוב המתכת מפעפע
המים  להפשיר אלא הכלי לתיקון מתכוין שאינו כיון מקום

מפנ  ימות ולא רישיה פסיק כאן שאין שכשמצרפין מותר י
יגיע  שלא אפשר כאן אבל ביותר תחלה אותו מחממין הכלי

כך: כל מלהתחמם אותו מונעים שהמים מפני לצירוף

·Î מים לתוך מועטים אפילו צוננים מים לערות מותר
חמין  לתוך לא אבל שני שבכלי בו סולדת שהיד חמין
אפשר  שאי כך כל מרובים הצוננים ואם ראשון שבכלי
מותר  צינתן שיפיגו רק בו סולדת היד שתהא עד שיתחממו

האש: על יהיה שלא ובלבד ראשון כלי לתוך אפילו

* * *
‚Î משקין שאר של או מים של קיתון להעמיד מותר

(ואפילו  חמין מים בו שיש שני כלי בתוך צוננים
בדבר  הצונן את להטמין שמותר בתוכה כולו להטמינו
הן  והחמין רנ"ז בסי' שנתבאר כמו הבל מוסיף שאינו

רנ"ח). בסי' כמ"ש הבל מוסיף שאינו דבר נקראים

בלבד  צנתו להפיג אפילו להעמידו אסור ראשון בכלי אבל
בו  סולדת היד שתהא עד שם וישתהה ישכח שמא גזרה
המעיין  מן טבריא חמי לתוכה שהומשכו באמבטי ואפילו
מדברי  ראשון ככלי שהיא מפני בתוכה להעמידו אסור

בתוכו: ויעמידנו שני בכלי מהאמבטי יטול אלא סופרים

„Î כנגד משקין שאר או מים של קיתון ליתן מותר
מהאש  רחוק שיתנם ובלבד צינתן להפיג המדורה
היד  שתהא עד מקום באותו להתחמם יכולין שאינן בענין
ליתנם  אסור אבל מרובה זמן שם ישהה אם אף בו סולדת
היד  שתהא עד שם להתחמם שיכולין במקום לאש סמוך
צינתן  שתפיג מועטת שעה שם להניחן ואפילו בו סולדת
היד  שתהא עד שם וישהו ישכחם שמא גזרה אסור בלבד
כמות  הנאכלין דברים שאר או פירות הדין והוא בו סולדת
אם  מקום מכל בישול צריכים שאינם שאף חיין שהן
שיכולין  במקום להניחם אסור לפיכך חייב נתבשלו
שיכולין  במקום דהיינו מרובה זמן שם ישהו אם להתבשל

בו. סולדת היד שתהא עד להתחמם

להרתיחו  אפילו מותר בישול משום בו שאין דבר כל אבל
חם  ועודנו צרכו כל שנתבשל לח תבשיל כגון המדורה כנגד
שלא  אלא בו סולדת היד אין אפילו או בו סולדת שהיד
בזה  להקל שנהגו למעלה שנתבאר המנהג לפי לגמרי נצטנן
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ואין  צלוי או האפוי דבר שהוא אלא לגמרי נצטנן אפילו או
כמו  לגמרי נצטנן אפילו וצליה אפיה אחר וצליה אפיה

למעלה. שנתבאר

ליתנו  אסור אבל המדורה כנגד אלא התירו לא מקום ומכל
צריך  אלא ממש לה בסמוך אפילו או ממש האש על
ויבא  שבת שהוא ישכח שמא לחוש יש כי קצת להרחיק
יש  קצת להרחיק אותו מצריכים כשאנו אבל בגחלים לחתות

בגחלים: לחתות יבא ולא וזכרון היכר בזה לו

* * *
‰Î בו כשאין האפוי לחמם שמותר אמורים דברים במה

שומן  חתיכות בתוכה שיש כפולה פת אבל שומן
רחוק  אפילו אותה להחם אסור אינפאנד"ה) (שקורין שנקרש
בחמה  להניחה ואפילו בו סולדת היד שאין מקום האש מן
דומה  זה והרי ונימוח חוזר שנקרש שבה שהשומן מפני
חכמים  שאסרו מימיו שיזובו בשביל ברד חתיכת למרסק
כמו  הללו מים שבורא למלאכה ודומה בשבת שמוליד מפני

הנימוח. לשומן הדין והוא ש"כ בסי' שיתבאר

שזבו  משקין כמו בשבת שנימוח מה אסור בדיעבד ואפילו
גזרה  משום שאסורים למשקין העומדים מפירות בשבת
ואף  שם כמ"ש לכך עומדים שהם כיון הפירות יסחוט שמא
קרוש  כשהוא לפיכך וצלול זב להיות שדרכו כיון זה שומן
אסור  בשבת ממנו והזב למשקין העומדים כפירות הוא הרי

לערב: עד

ÂÎ עד כך כל הרבה שומן כשנימוח אמורים דברים במה
בשום  מעורב שאינו לבדו בעין הוא והרי לחוץ שיזוב
בריחוק  מניחה אם אבל עצמו בפני ניכר הוא אלא דבר
לחוץ  שיזוב עד נימוח שומן הרבה שאין בענין כך כל מקום
לבד  בעין ואינו עצמו בפת ונבלע נימוח ממנו מעט אלא
לתוך  ברד חתיכת ליתן שמותר כמו לכתחלה אפילו מותר
מתערב  שהוא מפני לשם נמחה שהברד אע"פ יין של כוס

שם. שיתבאר כמו בעין ואינו שבכוס ביין ומתבטל

שדבר  כיון בעין וישנו מעט לחוץ זב מקצתו אם ואפילו
בשבת  להחם מותר ולכן ומותר כלום חשוב אינו הוא מועט
הוא  מועט שדבר כיון זב שמקצתו אע"פ שמן בשר חתיכת
במקום  אפילו שמנוניתה שקרש קדרה להחם אסור אבל
ונימוח  הרבה רוטב בה שיש ואע"פ בו סולדת היד שאין
למעלה  צף הוא השומן מקום מכל הרוטב בתוך השומן

בעין: וישנו

* * *
ÊÎ כלל איסור שאין ואומרים זה כל על חולקים יש אבל

אסרו  ולא חם במקום שמניחו ע"י השומן שנימוח במה
לא  מאליו בנימוח אבל בידים לרסק אלא ברד חתיכת גבי
אפילו  בשומן הממולאת זו פת להחם מותר ולכן גזרו
לא  בישול משום כאן אין שהרי בו סולדת שהיד במקום
הקרוש  בשומן ולא אפיה אחר אפיה שאין מפני בפת
אע"פ  יבש בדבר בישול אחר בישול שאין מפני שנימוח
קדרה  אבל למעלה שנתבאר כמו השני זה בבישול שנימוח
יוכל  שלא במקום אלא אותה להחם אין שמנוניתה שקרש

שברוטב  מפני בו סולדת היד שתהא עד להתחמם התבשיל
למעלה. שנתבאר כמו בישול משום בו יש שנצטנן

אבל  הראשונה כסברא לכתחלה להחמיר נהגו הלכה ולענין
יש  לכתחלה ואפילו האחרונה כסברא להקל יש בדיעבד

עיקר. כן כי האחרונה סברא על הצורך במקום לסמוך

בית  תנור על בשומן הממולאת פת ליתן להקל יש וכן
עליו  תתחמם היא גם הנכרי וכשיסיקנו שהוסק קודם החורף
משום  בו שיש בדבר בישול איסור לענין שאפילו לפי
כיון  סופרים מדברי אלא התורה מן איסור בזה אין בישול
שנתבאר  כמו בתנור האור את הנכרי שיתן קודם שם שנותן
כל  על להקל יש לגמרי מתירין שיש כאן א"כ רנ"ג בסי'
עם  בפני להקל אין מקום ומכל התנור שהוסק קודם פנים

נכרי: ידי על לעשות ויש הארץ

ÁÎ גבי על שנקרש מהותך שומן ליתן מותר הכל ולדברי
ירסקנו  שלא ובלבד רותחים וקטניות קמחים מיני
מאליו  נימוח והוא בתוכן או גביהן על יניחנו אלא בידים
גבי  על אבל בתוכן נכנס אלא בעין אינו שנימוח מה שהרי
שיהא  קרוש שומן עליו ליתן מותר אם להסתפק יש חם צלי
על  צף אלא בתוכו נכנס הנימוח שאין שכיון מאליו נימוח
להחמיר  שנוהגין שמנוניתה שקרש לקדרה לדמותו יש גביו

לכתחלה:

* * *
ËÎ כל להפשיר אפילו המיחם על צונן ליתן אסור

עליו  מונח הצונן היה שאילו כך כל חם שהמיחם
בו  סולדת היד שתהא דהיינו בישול לידי בא היה הרבה

מ  גבי על מניח אם שדין אבל המדורה כנגד מניח כדין יחם
מותר: כך כל חם אינו

Ï אם האור גבי מעל מרותחין שהעבירן והקדרה האלפס
שנמצא  בכף מהם יוציא לא צרכן כל מבושלין אינן
נתבשלו  אם אבל למעלה כמ"ש בישול משום בזה ויש מגיס
האור  גבי מעל שהעבירן לאחר בהן להגיס מותר צרכן כל
(משום  בו להגיס אסור העין שקלט אע"פ שביורה צמר אבל

יחרך. שלא כדי תמיד בו להגיס הצבעין דרך שכן צובע)

הראשונה  כסברא והעיקר ענין בכל בקדרה גם מחמירין ויש
אין  בכף להוציא אבל ממש בהגסה יחמיר להחמיר והרוצה

האש: על ואינה צרכה כל בנתבשלה כלל להחמיר

‡Ï שהיד חם בעודו הצלי גבי על ושום שמן לטוח אסור
יתבשל  מקום דמכל יום מבעוד נצלה אפילו בו סולדת
אלא  בישול משום בו אין שנקרש שומן אבל והשמן השום

למעלה: שנתבאר כמו אחר מצד בו להסתפק שיש

בשבת  הבורר דין שיט סימן חלק

בוררים ‡ היו במשכן שכן מלאכות מאבות הוא הבורר
מתוך  פסולת הבורר כל לפיכך הסממנים מתוך הפסולת
חייב. לאלתר לאכול כדי ואפילו אחת בידו אפילו האוכל

אינו  לאלתר לאכול כדי הפסולת מתוך אוכל הבורר אבל
ברירתו  דרך שזהו כברה או בנפה בורר כן אם אלא חייב
אסור  אבל התורה מן פטור תמחוי או בקנון בירר אם אבל
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האוכל  בורר ואם וכברה נפה משום גזרה סופרים מדברי
מתוך  האוכל שנטילת מפני מותר לאלתר לאכול כדי בידו
שדרך  כלל מלאכה מעין זה אין מיד לאכלו כדי הפסולת
עם  האוכל הכל לאכול אפשר אי שהרי הוא כך אכילה
לכך  המיוחד בכלי לעשותו אלא תורה אסרתו ולא הפסולת
אכילה  דרך זו אין הפסולת נטילת אבל וכברה נפה דהיינו
מלאכה  זו הרי לאכילה ראוי שיהא האוכל תיקון דרך אלא
ויש  הפסולת על מרובה האוכל אם אפילו ולפיכך גמורה
אפילו  הפסולת יברור לא אעפ"כ האוכל בברירת יותר טורח

לאלתר: לאכול כדי

* * *
לאלתר · לאכול שלא הפסולת מתוך אוכל הבורר וכן

נעשה  ביום בו אפילו זמן לאחר לאכלו להניחו אלא
אכילה  דרך לומר כאן שייך שלא לפי וחייב לאוצר כבורר

לאלתר: אוכל שאינו כיון הוא כך

לא ‚ אם אבל ממש לסעודה סמוך אלא לאלתר קרוי ואינו
לסעודה  סמוך שהוא כל אך אסור שעה לאחר עד יאכל
שתימשך  פי על אף סעודה אותה כל לצורך לברור מותר
לצורך  לברור מותר עמו מסובין אחרים ואפילו זמן איזה
בכך  אין הסעודה לאחר עד מברירתו נשתייר ואם כולם

יערים: שלא ובלבד בהיתר שבירר כיון כלום

או „ מאוכל פסולת בבורר אלא בורר משום איסור אין
חפץ  אינו אפילו מאוכל אוכל בורר אם אבל להיפך
נקרא  אינו וזורקו נוטלו והשני מהם אחד אלא כלל לאכול
מותר  ולפיכך לאכילה ראוי והוא הואיל כך בשביל פסולת
משום  בזה ואין לאכול שחפץ האוכל מתוך אותו לברור

אוכל. מתוך פסולת בורר

שאינו  פי על אף הדחק מתוך אלא לאכילה ראוי אינו ואם
מכל  התורה מן בברירתו איסור ואין גמור פסולת נקרא
אסור  ולכן גמור בפסולת כמו סופרים מדברי אסור מקום
אפילו  שלאטי"ן) (שקורין הירק מן המעופשים העלין להסיר
העלין  מן הירק יברור אלא הדחק ע"י לאכילה ראויין הן אם
עד  לברור שלא ליזהר וצריך הפסולת מתוך האוכל דהיינו
ואז  ממש לסעודה סמוך שיהא הכנסת בית יציאת לאחר

סעודה: באותה ממנו לאכול שצריך מה כל לברור מותר

מאוכל ‰ אוכל לברור שמותר אמורים דברים במה
אוכלים  מיני שני לפניו היו אם אבל אחד מין כשהכל
ולהניח  לאלתר מהם אחד לאכול לברור ורוצה מעורבים
לאכלו  שרוצה המין אותו הרי זמן לאחר לאכלו השני
לברור  צריך ולכן כפסולת חשוב והשני אוכל נקרא לאלתר
אוכל  דהיינו השני מתוך לאלתר לאכלו שרוצה אותו בידו
לאחר  לאכלו ומניחו בוררו ואם להיפך ולא הפסולת מתוך

חייב: ביום לבו אפילו זמן
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(36.(mW migqR)§¨¦¨

(37.(` ,fi dxf dcFar d`x)§¥£¨¨¨

"ואתחּנן 38) הּמתחיל ּבדּבּור הּמצֹות: ּברּכת מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ(ועּיין
כּו'" a)אל ,b lirl)"מסעי "אּלה ּפסּוק על ּובּביאּור .(b ,av irqn lirl). ֶ§¥ְֵֵֵֶַַַָ§¥©§¥

הּׁשירים ׁשּבׁשיר פרעה" ּברכבי "לסּוסתי הּמתחיל ּבדּבּור `)ועּיין ,ai).( ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ּכדכד"39) "וׂשמּתי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה zWxR(ועּיין lirl) ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ§¥¨¨©

(Kli`e c ,ck d`x.( §¥¨¥¨
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

כח,Ô·ÂÈÂ(טו) (איוב ע"פ במ"א כמ"ש ה' בעבודת זה
תתאה  דיראה חכמה היא ה' יראת הן כח)
י"ח  כתפלת דומיה נאלמתי כמו כדומם ביטול בחי'
בתכלית  היש בטול שהוא בלשוני מלה אין בלחש
ח"ע  דפנימית בעצם דאין בטול בבחי' מגיע שרשו
בענין  בר"מ וכמ"ש הנ"ל. דחכמה די' נקודה שהוא
וז"ש  ביר"ע. שרשו דיר"ת דחילו רחימו ורחימו דחילו
(קהלת  וכמ"ש דוקא דנתב"ס משום כו' ה' יראת הן
כל  זה כי כו' ירא האלקים כו' הכל דבר סוף יג) יב,
דוד  דברי ואלה א) כג, (ש"ב אמר וכן כו'. דח"ע האדם
(משלי  וז"ש כו' על הקים משיח דבחי' כו' האחרונים
כב) קיח, (תהלים ואמר בעלה עטרת חיל אשת ד) יב,
שיכול  איך הטעם יובן הרי זה ובכל כו'. מאסו אבן
בגוף  עליון מהיותר אדה"ר לנשמת וקשר חבור להיות
וצורה  כחומר ממש לאחדים והיו אחרון היותר הדומם
דחכמה  די' נקודה בחי' שיבא שא"א הנ"ל מטעם
בחי' דוקא שהוא הדומם בבחי' דוקא אלא כלל בצו"ח
כנ"ל  בעצם דאין בטול דבחי' מה דכח לאור כלי

וד"ל). כו' בעצם מה מה. ונחנו (כמ"ש

ג"כ ‰Â‰(טז) היה במע"ב שהרי מובן זה אין עדיין
תוצא  כמ"ש דומם בחי' העפר מן הכל
דחכמה  אין מבחי' ודאי בזה היה וא"כ דוקא הארץ
זו  התלבשות בחי' היה דוקא בגופו באדם ולמה הנ"ל.
הוא  הענין אך מע"ב. מבכל יותר דחכמ' די ' דנקודה
במע"ב  היה הכל ע"כ דוקא דנתב"ס דמטעם דאע"פ
בחי' ע"י לארץ נמשך הרי אבל דוקא. דארץ העפר מן
רק  אינו זה שבדבור וכה"ג הארץ תוצא דמאמר הדבור
ויאמר  מ"ש שהוא ומדות בבינה דחכמה שפע מבחי'
בגדר  לאור כלי דארץ העפר היה ולא כו'. אלקים
רק  אדה"ר של גופו כעפר לצורה כחומר בריאה
ארץ  שמה נק' למה כמאמר קונה רצון עשתה שהארץ
בעצמו  היה דאדה"ר המובחר עפר אבל כו'. שרצתה
שנפח  החיים ונשמת לרוח ממש כלי בחי' ומהותו
דאין  נקודה לבחי' כלי שאין מצד ודאי שזה כו'. באפיו
מזה  וע"כ ממש. דנתב"ס משום הכל בסוף רק דחכמה
כנ"ל  מע"ב לכל להעלות אדה"ר ביכולת הי' הטעם
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,llM Kxce .FMxr itl mlFr lkA dNBzOd,d`ixA ©¦§©¤§¨¨§¦¤§§¤¤§¨§¦¨
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Wd`ixaAmixi`nFzpiaE FznkgsFqÎoi` lW FYrce ¤¦§¦¨§¦¦¨§¨¦¨§©§¤¥
FnM `EdW ,`EdÎKExAgFOAW lkVdoipr Edfe .mc`A ¨¤§©¥¤¤©©§¨¨§¤¦§©
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ÏÂ˜‰ בשלח במד"ר וארז"ל כו' והידים יעקב קול
הקול  את הנחיל שמע, וה' צעקו ע"פ ך"א ר"פ

יעקב. קול הקל אומר הוא וכן ליעקב,
ÔÈ·‰ÏÂ ע"פ פי"ז בסש"ב שהקשה מה להקדים יש זה

ובלבבך  בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי
שלנו  החוש נגד הוא ובלבבך מ"ש דלכאורה לעשותו,
להפוך  הדבר מאד קרוב שאין נצחית) היא (והתורה
רז"ל  וכמ"ש באמת ה' לאהבת עוה"ז תאות מן לבו
ונוכל  אהבה, וכ"ש היא זוטרתי מלתא יראה אטו בגמ'
ואהבת  ע"פ בספרי שאמר שכר מהתשלום זה להבין
לעושה  מאהבה העושה בין יש הפרש מאהבה, עשה
וגם  ומכופל, כפול שכרו מאהבה העושה מיראה,
כי  דמ"ש ומתרץ ברשותן. לבן דוקא הצדיקי' ארז"ל
המביא  אהבה ר"ל לעשותו, היינו הדבר אליך קרוב
מאד  ונקל קרוב זה ודבר כו' בלבד המצות עשיית לידי
ברשותו  מוחו כי בקדקדו, מוח לו יש אשר אדם לכל
בגדולת  וכשיתבונן יחפוץ, אשר בכל בו להתבונן ויכול
לה' האהבה עכ"פ במוחו יולד ממילא ב"ה א"ס

שליט  והמוח כו', ותורתו מצותיו בקיום בו לדבקה
לא  אם כו' שבלב השמאלי חלל על ותולדתו בטבעו
ברשות  הם שהרשעי' כמארז"ל באמת רשע שהוא מי
יעו"ש. כו' דברה ולא כו' כלל ברשותם לבם ואין לבן

ÌÓ‡ שהרי בטוב, הקושיא מתורץ אינו שעדיין צ"ל
שאמר  מה וגם כ"כ, בנקל אינה זו אהבה גם
כמארז"ל  לבו ברשות הוא באמת רשע שהוא מי לא אם
אמרו  שהרי להיפך דוק לבם, ברשות הם שהרשעי'
כי  ומ"ש דוקא, צדיקים ברשותם, לבם שהצדיקים
בינונים  על גם דקאי משמע מאד הדבר אליך קרוב
כו' רשע שהוא מי לא אם ז"ל רבינו וממ"ש ג"כ,
שזהו  מאד, וקרוב בנקל לבינונים שגם כוונתו משמע
ה"ז  ברשותו, לבו ההתבוננות שע"י שמתרץ מחמת

בבינונים. ולא ברשותם לבם בצדיקים רק אמרו
Ô·ÂÈÂ לעשותו ובלבבך בפיך פסוק הבנת בהקדים

מחדומ"ע. בחי' ג' שזהו
(הב') אליך קרוב כי בד"ה לקמן נמצא המאמר [המשך

גמירא]. עד בפיך, ענין להקדים צריך אך פיסקא:
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dxFzl llM oFvx Fl oi`W Epide ,WBxp Fpi` siTnA§©¦¥¦§¨§©§¤¥¨§¨§¨
wcv oFAWgd zEIhxtaE .'Ek zEwl` WiBxdlE dcFare©£¨§©§¦¡Ÿ¦§¨¦©¤§¤¤
xAWp al" zpigaA dUrp df iciÎlr ,FWtpA dUFrW¤¤§©§©§¥¤©£¨¦§¦©¥¦§¨
iciÎlr ,'Ek FwEgx mvFr lr FAxwA FAl xAWPW ,"dMcpe§¦§¤¤¦§©¦§¦§©¤¦©§¥
z`vl ,lEaB ilA `Fvx zpigaA WtPd oM mB xxFrzn df¤¦§¥©¥©¤¤¦§¦©¨§¦§¨¥

sFqÎoi`ÎxF`A llMdlE zindAd WtPde sEBd KWgn¥Ÿ¤©§©¤¤©©£¦§¦¨¥§¥
.'Ek `Ed KExÄ

caM KFYn `N` lNRzdl oicnFr oi`" oipr Edfe§¤¦§©¥§¦§¦§©¥¤¨¦Ÿ¤
oipr EdGW ,zEltXde drpkdd zpigA `EdW ,"W`xŸ¤§¦©©©§¨¨§©¦§¤¤¦§©
zFidle Fnvr z` liRWdl ,zFvg oETzC dcFard̈£¨§¦£§©§¦¤©§§¦§
dad`dl dNtYA `A df iciÎlre .`pAWgC ix`On¦¨¥§ª§¨¨§©§¥¤¨©§¦¨§¨©£¨
sEBd KWgn d`ivid zpigA `EdW ,"Lc`n lka"C¦§¨§Ÿ¤¤§¦©©§¦¨¥Ÿ¤©

.'Ek FWtp mvr zffd zpigA ,zEwl`l dkWndde§©©§¨¨¤¡Ÿ§¦©£¨©¤¤©§
`id daEWYdW rEcIM ,daEWYd oipr oM mB Edfe§¤©¥¦§©©§¨©¨©¤©§¨¦
mrHdn dlrnNW WtPd zEnvr zElrRzd zpigA§¦©¦§©£©§©¤¤¤§©§¨¥©©©
zpigAn ,"'ied Liz`xw miTnrOn" aEzMW FnkE ,zrce§©©§¤¨¦©£©¦§¨¦£¨¦§¦©
daEWY ilrAW mFwnA" oklC .aNd zCwp zEInipR wnrŸ¤§¦¦§ª©©¥§¨¥§¨¤©£¥§¨
FnkC ."cnrl milFki mixEnB miwiCv oi` micnFr§¦¥©¦¦§¦§¦©£Ÿ¦§
DzcFarl dlrnl `idW FnM dnWPd zcFarA Wxtdd©¤§¥©£©©§¨¨§¤¦§©§¨©£¨¨
`Ed oM ,lirl x`AzPW sEbA DzEWAlzdA dHnl§©¨§¦§©§¨©¤¦§¨¥§¥¥
ilrAd zcFarl miwiCSd zcFar oiA llM KxcA Wxtdd©¤§¥§¤¤§¨¥£©©©¦¦©£©©©£¥

:daEWY§¨
zpigaA ,dbxcde xcq zpigaA `id miwiCSd zcFarC©£©©©¦¦¦¦§¦©¥¤§©§¨¨¦§¦©
bNcl" `Ed daEWY ilrAd zcFar la` ,'Ek zFCnE lkU¥¤¦£¨£©©©£¥§¨§©¥
lM zffd zpigaA ,ixnbl ilMd xcBn `vFIW ."xEW¤¥¦¤¤©§¦§©§¥¦§¦©£¨©¨
miTnrOn" EdGW .'Ek WOn FWtp mvrA FzEnvr©§§¤¤©§©¨¤¤¦©£©¦
df iciÎlre ,'Ek FWtp zEInipR wnr zpigaA ,"Liz`xw§¨¦¦§¦©Ÿ¤§¦¦©§§©§¥¤
`Ed KExA sFqÎoi` zEnvre zEInipR zpigal "Liz`xw"§¨¦¦§¦©§¦¦§©§¥¨

.'Ek
ixdW ,Ktidd oOW xvOd iciÎlr `weC dUrp df lke§¨¤©£¤©§¨©§¥©¥©¤¦©¥¤¤£¥
KWgA ,Dbp zRlwC d`nhA dxEWw FWtp dzid mcTn¦Ÿ¤¨§¨©§§¨§ª§¨¦§¦©Ÿ©§Ÿ¤
on z`vl FWtp xnA xxFrzi xW`ke .xEnB rxe zenlve§©§¨¤§©¨§©£¤¦§¥§©©§¨¥¦
mi`hgd mvrn c`n Fl xSA Epide ,zene rxde KWgd©Ÿ¤§¨©¨¨¤§©§©©§Ÿ¥Ÿ¤©£¨¦

dPd ,WOn FWtpA rbPW zFpFrdedwrv llkl `ai §¨¤¨©§©§©¨¦¥¨Ÿ¦§©§¨¨
l` EwrvIe" FnkE .'Ek mFve dikaA dxnE dlFcB dwrfE§¨¨§¨¨¨¦§¦¨§§©¦§£¤
on" aEzMW FnkE ,"'Ek mAl wrv" ,"'Ek mdl xSA 'd©©¨¤¨©¦¨§¤¨¦
c`n Fl xSW xvOd on EpidC ,"'Ek d"i iz`xw xvOd©¥©¨¨¦§©§¦©¥©¤©§Ÿ
zpigaA "d"i iz`xw" `weC df iciÎlr ,'Ek mi`hgdn¥©£¨¦©§¥¤©§¨¨¨¦¦§¦©
,'Ek WOn aNd zxiTn z`vFi dwrSdW ,dhEWR dwrv§¨¨§¨¤©§¨¨¥¦¦Ÿ©¥©¨
xfrl` iAx FnkE ,WOn WtPd zFlkA zFidl lkEIW cr©¤©¦§¦§©¤¤©¨§©¦¤§¨¨

.'Ek dikaA FznWp d`vIW `ICxC oA¤ª§§¨¤¨§¨¦§¨¦§¦¨
Edfed oiprdriwYzpigaA ,hEWR lFw zpigA `EdW , §¤¦§©©§¦¨¤§¦©¨¦§¦©

.l"Pd xvOd on dUrPW `AlC `wnrn zinipR dwrv§¨¨§¦¦¥ª§¨§¦¨¤©£¤¦©¥©©©
KM xg`edrExY mixaW,"lNi ilFNie gpB igFPB" `Ed , §©©¨§¨¦§¨©¥¨©§©¥©¥

,xzFiA FWtp zEIniptA cFr Fl riBn xvOd xW`M Epide§©§©£¤©¥©©¦©¦§¦¦©§§¥
lFki Fpi`W cr ,FWtpA llM aEXi mEW df lr Fl oi`W¤¥©¤¦§¨§©§©¤¥¨
gpFB wx m` iM ,hEWR lFwA wFrvle llM FgEx aiWdl§¨¦§¨§¦§§¨¦¦©¥©

.'Ek zFxvw zFrEpzA lNinE§©¥¦§§¨
`pngx lFcB xrv Fl WIW in :lWn KxCÎlr FnkE§©¤¤¨¨¦¤¥©©¨©£¨¨
lFwA wrFv `Ed ixd ,FWtp zEIniptA Fl rbFPd olSl¦§©©¥©¦§¦¦©§£¥¥§
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uEEMde xrSd cSn llM eil` FgEx aiWdl lFki Fpi`W¤¥¨§¨¦¥¨§¨¦©©©©§©¦
dwrSde .'Ek drExY mixaW oipr Edfe ,'Ek xzFiA§¥§¤¦§©§¨¦§¨§©§¨¨
,xvOd on d`ivi zpigA `id drExY mixaW driwzC¦§¦¨§¨¦§¨¦§¦©§¦¨¦©¥©
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ùåøéôä:אופנים בשני הוא לשטן", פיו אדם יפתח "אל

לו  יש אם תהיה, לא היו וח"ו, וח"ו רעה, מילה אף עצמו על לומר צריך לא שהוא במקרה הן
ביסורים' 'בועט להיות לו אל פרנסה, או בריאות ילדים, בשל יסורים שבודאי 14חסֿושלום לדעת ועליו ,

יתברך  ה' אצל גדול צער הם .15יסוריו

של  מצערו יתברך ה' אצל כביכול, הצער, הוא מזה, ויותר כך, ילדו, מיסורי צער יש שלאב כשם
שכתוב  כמו צר".16יהודי, לו צרתם "בכל

תשובה  ולעשות במעשיו לפשפש ועליו והרחמים, החסד מצד הם חסֿושלום, שלו, שהיסורים .17ודאי

בשמחה, אותם מקבל הוא אזי והרחמים, החסד מצד הם חסֿושלום, שהיסורים, מבין הוא כאשר
גלוי  לחסד אותם הופכת .18והשמחה

יסורים, אלה היו אכן שלשעה או ליסורים, החשיב שהוא הדבר שלפעמים במוחש, רואים שאנו כפי
גמור. וטוב גדולה לישועה הגורם היו עצמם היסורים

הזולת. על קשה מילה אף לדבר שאסור – הוא לשטן" פיו אדם יפתח "אל של השני האופן

למקומו" שתגיע עד חברך את תדין "אל שכן הזולת, על זכות ללמד תמיד צריך שהוא זאת ,19מלבד
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ד.14) הלכה ה, פרק שקלים ירושלמי
ע"א.15) מו, סנהדרין
ה.16) ב, פרשה רבה, שמות ט. סג, ישעיהו
ע"א.17) ה, ברכות

ואגרת 18) כו, פרק תניא וראה ע"ב. פח, שבת ע"ב. ס, שם
בינה". "להשכילך הקודש

ד.19) משנה ב, פרק אבות פרקי
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מה  יודע אינו איש באמת כי מקום, באותו תהיה עצמך שאתה עד הזולת על דעה לחוות רשאי אינך
לעשות. צריך שלא מה מלעשות ולהמנע לעשות, שצריך מה את לעשות לו קשה וכמה חבירו, על עובר

ובפרצופיהם  בדעותיהם מזה זה שונים שאנשים ברצונותיהם 20כשם במידותיהם, מזה זה שונים הם כך ,
חבירו" של שבליבו "מה יודע אינו ואיש זכות 21וברגשותיהם, ללמד יש האנושיות, רגש שמצד מזו, יתרה .

טובים. הם הזולת שמעשי – טובה בעין עליו ולהביט הזולת על

מעצמו. הזולת קשיי את להבין יכול שקול, אדם כלומר ודעתן, בריא שכל בעל

שהזולת  ותאוות, שפלות בנטיות או במידות, והן  בדעות הן כאלו, רעים דברים בו שיש יודע הוא
מכך  לו יש יסורים וכמה חסרונותיו גדולים כמה יודע עצמו הוא אך לגביו, זאת לשער כלל יכול אינו

שלו. הרעות הנטיות או התאוות את לכבוש כדי לו דרושה יגיעה וכמה

בשביל  הרי שזה זכות, לימוד של המידה מצד רק זה אבל זכות, ומלמד הזולת על מבין הוא מעצמו,
הזולת.

על  קשה מילה אומר כשהוא כי הזולת, על קשה מילה לומר לא בלשונו, נזהר להיות צריך אך
עצמו. על זאת אומר שהוא היא, הדבר משמעות חסֿושלום, הזולת,

– ונדכה נשבר לב לנחם טובים, דיבורים  לדבר המשקל: לתשובת בנוסף הדיבור, חטא על התשובה
אומר, שהוא מילה שכל לכך מעבר והתורה. התפילה אותיות ידי על הדיבור את לזכך עליו שחובה היא
ריבוי  שיהיה צריך – גמגום ללא וברורה מדויקת זכה, להיות צריכה התורה, בלימוד והן בתפילה הן

באיסור. שדיבר האותיות מריבוי הנפש את יטהר שהדבר אותיות,

אלול. בחודש היא התשובה מעשה, של הענינים על בפרט אלול. בחודש הוא הדיבור לתיקון הזמן

הידוע  כמאמר הרחמים, חודש הוא אלול הבעלֿשםֿטוב 23שרבינו 22חודש בשם אמר נשמתוֿעדן
את  לעשות יש אלול ובחודש בהקפה, אדם של מזונותיו את נותן יתברך ה' תשרי בחודש נשמתוֿעדן:
לשלם, ורוצים שמשלמים, רואה יתברך ה' כאשר בתשובה. הוא והתשלום המגיע, את ולשלם החשבון
שבראש  מובטחים הסליחות, בימי התשובה ועלֿידי הסליחות. ימי הם אלו החוב, יתרת על מוותר הוא

בהקפה. טובה, לשנה קצבה שוב יתברך ה' נותן השנה

עצמו, את לעורר שצריך התשובה, זמן הוא אלול חודש אלול. ראשיֿתיבות לי" ודודי לדודי "אני זהו
וחתימה  לכתיבה הכנה ומתוקה.וזו טובה לשנה טובה

.øåöé÷ כאשר גם קללה, או קשה מילה אף עצמו על יאמר שלא א) לשטן". פיו אדם יפתח "אל
המשקל  תשובת הזולת. על קשה מילה לומר אסור ב) ביסורים. בועט יהיה שלא סובל, והוא לו טוב לא

טובה. וחתימה לכתיבה הכנה הם וסליחות אלול הדיבור. חטא את לתקן אותיות בריבוי

[a"yz'd lel`] il icece icecl ip`
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ע"א.20) נח, ברכות
ע"ב.21) נד, פסחים
(מהדורת 22) קצא אות הוספות טוב שם לכתר מכאן הועתק

.([398 בהערה שם [וראה שסט ע' תשע"ב שעט. ע' תשס"ד
הזקן.23) אדמו"ר
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w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

היו ·. מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק להוד
החול  בגדי מחליף כשהיה דבר. לכל מיוחדים ניגונים
דבר  לכל החול, לבגדי השבת בגדי או שבת, לבגדי
תנועות. שתי בן היה והניגון מיוחד, ניגון לו היה
הרבנית  איך להסתכל שבת־קודש בערב  נכנס כשהיה
מיוחד. בניגון גם־כן זה היה שבת, נרות על מברכת
הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד גם נוהג היה כך
כובע  את יום־טוב, לפני או שבת לפני פושט כשהיה
גם־כן  זה היה העגול, הכובע את ולובש שלו המשי

ניגון. מתוך
שני ‚. עליה לי שיש אימרה לכם לומר ברצוני

ר' החסיד בשם סיפר זאב דוב ר' הרה"ח מקורות.
חידש  הזקן רבינו כ"ק שהוד ווילענקער, משה
אצל  התקבל והעניין המקווה עניין את בחסידים
בסוכה  גם הדפנות. הוא המקווה עניין החסידים.
לשם  כלומר "טפל", הם הדפנות שם אך דפנות, ישנם
דופן  צריכים לא הדין מצד הרי זה שמטעם הסכך,
אחד  טפח בו שיהיה מספיק השלישי והדופן רביעי,
הדפנות  ואילו לבוד. של הדין את יש וכן בלבד,
יש  ואם שלמות, להיות ועליהם עיקר, הם במקווה

שאלה. מעורר זה – השיעור בתוך נקב
שלחסיד  הסביר, ווילענקער משה ר' החסיד
יכול  הוא היכן עד שלו, הדפנות להיות צריכים

אליו. להכניס יכול הוא מי ואת להתפשט,
אחד. מקור זה

דוב  אברהם ר' מהחסיד שמעתי שני, מקור
פעם  שנתן אייזיל, ר' החסיד הגאון בשם ירמיה'ס
של  ערכו לפי היה שלא מקווה של סדר אחד לאברך
כך  על פירוש לשאול אברך אותו הלך אברך. אותו
ר' החסיד הגאון אל אותו שהביא החסיד, מדודו
על  כאן מדובר לא שבכלל הדוד, לו הסביר אייזיל,
על  כאן מדובר בה, לטבול וחייבים שצריכים מקווה
בכל  הרי לכך. ששייכים כאלה ישנם הטהרה. עניין
להיות  צריך לכן בגוף, הנשמה ירידת ישנה ויום יום

המסו  הכהן הסדר עבודת כמו על־דרך בעבודה, דר
כהן  בבחינת הוא אחד כל הרי נשמתו לגבי הגדול,
שהסדר  כאלה ישנם אחד. לכל דרך זה אין אך גדול.
הסדר  תורה. פי על שזה כפי להיות צריך אצלם
"בידך  עד אני" מה"מודה מקיף תורה שעל־פי
אחד  פרק דוקא, בציבור תפילה להיות צריך אפקיד".
וכו'. למעריב מנחה בין יעקב' ב'עין שיעורים שחרית,
מוכרחים  ב'מנין' מתפללים שאינם אלה ואפילו
רבה", שמיה יהא "אמן לומר וברכו, קדושה לשמוע

המקווה. עניין הם הדפנות  באלה
לפני  פירושו על החסיד הדוד חזר יותר מאוחר
היתה  זו שאכן לו אמר והוא אייזיל, ר' החסיד הגאון

כוונתו.
אדמו"ר: כ"ק וסיים

ללכת  יכולים אינם בריאותם שמחמת אלה אפילו
על  לשמור צריכים ערוך' 'שולחן ועל־פי למקווה,
הקב"ה  ואצל הנשמה, יקרה ישראל בבני הגוף,
ללכת  יכולים תמיד ולא היהודי, הגוף יקר והתורה
הדפנות, שבמקווה, הרוחנית הכוונה אך למקווה,
וזה  אחד בכל להיות יכול זה אחד. בכל להיות צריכה

אחד. בכל להיות צריך
לי „. סיפר ירמיה'ס בער אברהם ר' החסיד

ר' החסיד הגאון הרב  של הראשונות מההתוועדויות
ואהוב  נחמד איש בכלל היה אייזיל ר' בהומיל. אייזיל
הקטן  עם כמו ביותר הגדול עם בנחת דיבר לבריות,

ביותר.
דברי  להם ואמר בעלי־בתים, עם התוועד פעם
היכן  הוא הכנסת בבית האמיתי ה'מזרח' מוסר:
להאזין  ועליהם התנור, מאחורי עומד שה'מלמד'
ולומדים  שמאזינים כפי 'מלמד' של אימרה וללמוד
שהלכו  הראשונות שבשנים להם וסיפר מרבי. אימרה
כבר  היו שקלוב, דרך הזקן רבינו כ"ק הוד אל
כ"ק  הוד אל שנסעו אברכים מניינים כמה בשקלוב
שה'מלמד' אירע בגלוי. בחסידות ועסקו הזקן רבינו
עם  שוחח – החסידים מן שהיה – משה אליעזר ר'
תמים. ויהודי גדול למדן אך מתנגד, שהיה סעדיה ר'
אדם  על משה, אליעזר ר' לחסיד סעדיה ר' מספר
משה: אליעזר ר' לו ענה צדיק. שהוא מסויים
ר' שלכם". מהצדיקים גדולים יותר שלנו, "הערלים
לא  רעשה. העיר וכל זו מתשובה מאד נרעש סעדיה
אליעזר  מר' מיד ולקחו גדולה. מהומה אך מחלוקת,
גם  אצלו. שלמדו הילדים כל את 'מלמד', שהיה משה,
ביחוד  גדול, עני משה אליעזר ר' היה 'מלמד' כשהיה

אמיתי.כ  לעני נעשה עת
ר' הגאון שקלוב, של לרבה כך על כשסיפרו
אינני  כך, אמר משה אליעזר אם אמר: שיק, העניך

בזה. התכוון הוא מה יודע
חריף  אברך היה קלעצקער בנימין ר' החסיד
גדולי  היו בו הגבוה, הקר המדרש לבית הלך מאוד,

ואמר: הבימה על דפק המתנגדים,
משה, אליעזר ר' של כוונתו היתה מה לכם אומר
התורה  מבין. אני כך אך מפיו, זאת שמעתי לא אכן
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לעץ.3אומרת  נמשל אדם השדה", עץ האדם "כי
הן  הראשונות השנים שלוש הרי הכרם, בפירות
שנתיים  הרבי אצל שהיו האברכים גם לכן ערלה,
משה  אליעזר ר' התכוון ולכך "ערלה", נקראים בלבד,
מהצדיקים  גדולים יותר  שלנו שה"ערלים באימרתו

שלכם".
לספר  אייזיל ר' החסיד הגאון הרב  כשסיים

האמת. היא כך והרי אמר: זה, סיפור
מתחת  הבעלי־בתים רגלי בערו מכן, לאחר
מהרחת  והתענגו שלמה, שנה במשך שלהם ל'מזרח'
בהומיל  מאז טעים. ממאפה כמו 'מלמד' של טבק

להאיר. החל
גם  אלא רבי, של אימרה רק לא למדו בעבר
האברכים  כך, היה אכן בעבר חסיד. של אימרה
ל'מלמדים' הקשיבו והבעלי־בתים למבוגרים הקשיבו

אור. היה ואכן –
"תניא"‰. הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אתי כשלמד

למאמר  והגענו השניה, –4בפעם הקודש' ב'אגרת
בתורה" ועוסקין שיושבין מוסבר 5"עשרה שם ,

של  שכר קביעת לבין השכינה השראת בין ההבדל

הוא  – מלאכים על הנשמות במעלת ומדבר יחיד,
מלאך  נמצא אילו כי מרבותי, ששמעתי "כמו מסיים:
משכינתא  וכו' ופחד אימתה עליו תפול וכו' אחד
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד אז דיבר עלייהו", דשריא

ב"תניא" לעיל מרבותי", "ששמעתי הלשון הוא 6מכוח
אומר  הוא וכאן ממורי" "ששמעתי הלשון: אומר
ממורי" "שמעתי כך: על ואמר מרבותי", "ששמעתי
ו"שמעתי  ממזריטש, המגיד הרב  כ"ק הוד על הכוונה
המגיד  והרב  הבעל־שם־טוב למורנו הכוונה מרבותי"

ממזריטש.
הן  שאלו אז, אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
הנשמות  מעלת אודות בגן־עדן שלומדים מההלכות
הוי' מאור מתבטלים שהם איך מלאכים, על

מישראל  עשרה במעמד שריא למרות ד"שכינתא ,"
שמונה  לי וסיפר תורה. בדברי מדברים הם שאין

וסיים: בגן־עדן, שלומדים להלכות בנוגע סיפורים
קביעות  לעשיית כהקדמה ב"תניא" בא זה וכל
כך: על אומר שהוא יעקב", "עין בלימוד יום בכל

אדם" של עוונותיו ומכפרת בה, גנוזין הסודות .7"רוב
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פ"ג.4)
ה.5) ג, אבות

ל"ח.6) פרק
א'.7) אות יום, בסעודת שש"פ שיחת לקמן ראה

•
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וברוך  המדרש, לבית ברוך, של שותפו ההלך, נכנס מאוחרת, בשעה החורף, מלילות באחד
זה. יהודי של הנהגתו כלל היתה לא זו לבכות. והחל מסויימת בפינה התכנס שהנ"ל לב שם

ליבו. על מעיק מה ושאלו אליו ניגש וברוך

נפט  בעיר כי היהודי, לו השיב כך כדי על תוך התנורים". "עושה אברהם יוסף ר' היום ר
אלא  גדול צדיק רק לא היה ואשר נסתר, היה זה תנורים" ש"עושה לברוך, זה יהודי גילה שיחה,

מקובל. גם

אחד  מיום פרוטה פעם אף לעצמו להשאיר לא - לספר האורח המשיך - נוהג היה הוא
ובסתר. - לצדקה נותן היה הדלה, מפרנסתו לו שנשאר מה ואת ְְִֵלמשנהּו,

אחריו  השאיר הוא שנים. ושמונה חמישים בן היה - הלאה לספר האורח המשיך - הנסתר
היה  לא פעם שאף כיוון שבורים החלונות נוראה. ודלות הזנחה שוררת בבית יחידה, ובת אלמנה
פת  גם להסקה. עצים צרור לקניית כסף אין ונורא. איום הוא שם והקור זגוגיות להתקין כסף

לעברם. מביט לא אחד שאף כך מאוד, שפלים כאנשים אותם מעריכים בעיר בבית. אין לחם
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לשמו. אותו שאל ולראשונה נסתר. גם - האורח - עצמו שהוא מיד ברוך הבין האורח מדברי

האיש. ענה - החייט אהרן נחום הוא שמי -

ועכשיו  להשיגו, קשה לו היה אשר מסוים לקטע והגיע הזוהר, בלימוד זמן באותו עסק ברוך
את  לו יסביר החייט, אהרן נחום ר' זה, שיהודי  בקשתו, את ביטא - מיותרות התלבטויות ללא -

בזוהר. הנ"ל הקטע

הנ"ל. הקטע את לו והסביר בו, יפציר שברוך המתין לא אהרן נחום ר'

מקובל  בעל אלא נסתר סתם לא לפניו שנמצא הבין כבר הוא מהמענה, מאוד התפעל ברוך
גדול.

ּוּבּתה: לאלמנה בקשר לומר מה גם לברוך היה ִָעתה

לחמם  נלך ראשון דבר ולכן, מוכנים. עצים לי שיש - ברוך אמר - אהרן, נחום ר' לך, ידוע -
ביתם. את שם

היה  הבית ובתה. האלמנה התגוררו בו לבית והלכו עצים צרורות שכמם על שניהם הטילו
מלאות. שנה שלושים בו התגורר התנורים" "עושה אברהם יוסף ר' חורבה. ממש

לתפילה  ביומו, יום מידי המנוח לבית וברוך אהרן נחום ר' הלכו האבל ימי שבעת במשך
התחמקו  הסביבה תושבי קדיש. ולאמירת בציבור לתפילות מנין לאסוף הצליחו רב בעמל ולימוד.
אברהם  יוסף שר' ולגלות התנורים"! עושה אברהם ליוסע עבורם היה ערך "איזה למניין, מלבוא

התנורים". "עושה של פטירתו לאחר גם מלגלות אהרון נחום ר' נמנע נסתר, היה

שיעור  לעצמם קבעו הם הדוקה. ידידות נרקמה הנסתר החייט אהרן נחום ר' לבין ברוך בין
החורף. ימי כל שהתקיים בסתר, משותף

לו: ואמר לברוך אהרן נחום ר' פנה אחת פעם

עבורה. המתאים הזיווג הוא שאתה סבור והנני להשתדך, צריכה האלמנה של ִָּבּתה

סמוך, לכפר וחותנתו רעייתו עם עבר ברוך נישואיהם. הוחגו קצר זמן ותוך הסכים. ברוך
לפרנסה. מקור לעצמו למצוא קושי כל לו היה ולא

בעצים  לסחור עצמו ברוך החל לסוחרים, ומכירתם עצים בכריתת השנים רב עיסוקו לאור
ויערות. שדות לשכור גם מכן ולאחר יער קטעי לקנות החל הוא מאוד. הצליח בהתחלה וכבר

צדקה. הרבה וחילק עשיר, אדם להיות הפך ברוך

הוא  הרוחני. למזונם דאג ואף פרנסה. להם ולספק בכפר נוספים יהודים להושיב דאג ברוך
תורה. שיעורי עימם למד אף

עם  אתם בהחזיקו בטלנים", "עשרה בו והושיב מדרש, בית ברוך בנה הזמן במשך
חשבונו. על משפחותיהם

אך  גדול; למדן שהוא לרבים נודע כן כמו ברוך, הוא טובה" "נשמה איזו כעת, ידעו כולם
בסוד. נשמר - קבלה ללמוד וממשיך מקובל שהוא זה

גדול. עשיר גם שהיה היחידי הנסתר כנראה היה ברוך, ר' כעת נקרא שהוא כפי או ברוך,
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שליחות  עם נסתרים גם קרובות לעתים מגיעים היו אליו אורחים, עבור גדול בית בנה הוא
עבורו. מיוחדת

וממשיך  תלמידו מזאמושטש. הבעלֿשם יואל, רבי של שמו היהודי בעולם נודע עת אותה
מוורמייזא. הבעלֿשם אליהו רבי של דרכו

לר' מקורב היה ברוך, ר' של אורחו קרובות לעתים היה אשר החייט אהרן נחום ר' הנסתר
יותר  ולהכירו בעלֿשם יואל ר' אצל לבקר החליט ברוך ר' ברוך. לר' רבות אודותיו וסיפר יואל,

מקרוב.
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תרפ"ג] אלול [ט"ז

ב"ה 

שו"ב  שי' ראובן מו"ה

וברכה, שלום

יקבל  תפלה והשומע התקבל, והפרטי הכללי "הפ
שלם, בלבב ית' לעבדו כחיו ויחזק לבבו ויעורר תפלתיו,

בגו"ר. ומתוקה טובה שה כאחב"י בתוך לו ויתן

האדם  עבודת והוא מ"ן, העלאת צ"ל המשכת כל והה
העליוה. הברכה אל כלי, ועשיית הכה, הוי וזה מצ"ע,
על  לעמוד פי' ומצב, מעמד להחזיק היא העבודה וראשית
באמת  (אשר הכללי מהמצב כלל להתפעל מבלי המקום
לעשות  לפיו אשר את ידע איש ואיש ח"ו), ברע ֵַאיו
הדבר  בו רק בו, אשר לדעת ואחד אחד כל על בפו"מ.
כל  ציוה. אשר ככל לעשות דורש אלקיו ד' וממו תלוי,
עשה, הדבר יהי' אז יעשה, הוא אם כי לדעת עליו אחד
שיעור  לקבוע ויעוררם אשים איזה יקבץ הוא אם לדוגמא
חברא  אז וילמדו יעשו וכן בדא"ח, או בגלה בלימודים,
האחד  אם חכמה, תרבה סופרי' וקאת לי', אית חברי'
 "לביהכ שיב[ו]או קום, משכימי אגודת ליסד תעורר
בטח  הה לימוד, איזה ילמדו או תהלי', ויאמרו בהשכמה,
פתוחה  ישראל לב כי להיות ית', בעזרתו יפעול כי הדבר
ער, ולבי ישה, אי ע"פ במד"ר וכאמור להתעורר, היא

ולעשות. להשתדל שצריכים אחת רק בדא"ח, ומבואר

הוא, באשר האמת הה הממשלה, לחוקי ובהוגע
מתורה  לבטל כדי בהם אין לעצמם, שהם כמו החוקים
(שהוא  ואיש איש אשר הוא, גלוי חוק ואדרבא ועבודה,
מאין  חפצו, כפי להתהג יכול ולמעלה) שה י"ח מבן
יכולים  ישראל, באזרח וקהלה עדה כל אותו. ומוע מפריע
להם, הדרוש בכל עצמם חשבון על הדת, עיי כל ֵַליסד

הדרושי' האישים ולהחזיק מדרש, כסת, טבילה, בית

מי"ח  (שפחותים לקטים הלימוד גם כו'. שו"ב רב לזה,
עפ"י  הה הם, חפצים אם ההורים, ברצון תלוי זה שה)
אחד  מורה וליקח אבות ו' ה' להשתתף יכולים הדין

קדם, מימי בישראל כהוג הדת, עיי ביהם את שילמוד
השפה  ידיעות כמו חוץ ידיעות אותם ללמד שאסור אלא
שלומדים  במקום יהי' ושלא דתי, לימוד רק והדומה,

העיים. בשארי וכן והדומה, ספר בבית ההוגי' שולחות
ערים, ישם ורק היהדות, בעד מפריעים אים החוקים
להשתרר  רק ורוצים חוק, כל עם מתחשבי' שאים

והדומה. עלילה או קם בתור מעיקרו, דין כל ומהפכים
מגבילים. הארץ חוקי כי לקרוא אפשר הזה

כפי  ולעשות לפעול בכאו"א אלא תלוי הדבר אין ובכן
המועים  עם כלל התחשב ומבלי החוק ע"פ לו שהותר
בזה  השתה הלזאת העת אשר יאמר, אמר ואם ומעכבים.

אשר  כן, הי' ומקדם מאז הה כו', טרודי' האשי' רוב כי
הה  ובכ"ז ומוטרד, טרוד הי' מהם איש איש יחיו הבע"ב
במסילת  מלהלוך ישראל מרכבת עמדה לא זאת בגלל

ותן  אשר אמיתי, עסקן מצא אם היום, גם וכן ישרים,
המקום  במושבי תורה ואור ישועות, פועל הוא זה, על א"ע
שאין  ובמקום עבודתו, לרגלי באה שמים וברכת ההוא,

התעלפות, ובמצב חלושים רפוים העיים כל הרי מתעסק
דבר  על א"ע יתן כי בקרבו, חיים רוח אשר כל על והחובה
רבותיו  אבותיו כ"ק אשר שי' א"ש ידידיו ובפרט זה,

ועל  עליהם הט' פשם מסרו זי"ע, בג"מ זצוקללה"ה הק'
ומועיל. טוב דבר לכל הראשוים להיות צריכי' הם ביהם,

ישם  אם ובפרט ואש , לומר מאד, במאד הוא קל
תירוץ  כעין היאוש אז אשר ועיכובים, מיעות איזה
אל  יותר וקרוב מהאמת, הוא רחוק אבל והתצלות,

הוא  שהוא א"ע שמכיר מי שאין לפי הוא הכל השקר.
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c"agרנב i`iyp epizeax zxezn

בהגיע  הה וכהוג מוטל, הדבר ועליו בדבר, המחוייב
טבילה, בית בדברי לימוד, שיעורי קביעות כאלו, לעיים
או  להרב שייך זה כי שמע, אחד פתגם וכו' כו' כסת בית
לכאו"א  שייך זה כן, הדבר אין ובאמת והדומה, השו"ב
הראשוים  להיות צריכי' הם והשו"ב והרב מישראל,

ע  ויגיעה בעזרתו בעבודה כי מראה היומי והסיון ַצומה,
המטרה. אל מגיעים ית'

לו  ויתן קדשו, עם על וירחם יחוס הוא הטוב והאל
ושת  אורה שת בגו"ר, ומתוקה טובה שה ישראל ולכל

תורה.

בכוח"ט  ומברכם והדו"ש "כאו ושלום ברכה והי'
ברו"ג.

ci jxk v"iixden w"b`

•
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אלול, תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

שלוח בזה קונטרס ח"י אלול הבע"ל, ובודאי יזכה בו, את כל מי שהשפעתו עליהם, באור תורה 
ובמאור שבתורה אשר בקונטרס.

נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  יסוד  על  לקונטרס,  בהקדמתי  בקצרה,  מובא 
זי"ע, אשר פעולת ח"י אלול היא להכניס חיות בכל סוגי עבודת האדם, ומהם - בקו התורה.

ויש להוסיף ביאור בזה, ע"פ מרז"ל זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם המות, כי אף 
שדברי תורה נמשלו לאש, ולכן אין מקבלין טומאה, היינו שהתורה אין מקבלת טומאה, אבל בפעולתה 

על האדם, הרי אם לא זכה נעשית לו כו', וכדיוק לשון רז"ל נשית לו.

והנה לימוד באופן שלא זכה, תורה בלי יראת שמים, תלמוד תורה בשכחה על נותן התורה, 
שבמילא יכול שילמוד שלא לעשות, אפשרית רק בלימוד שאינו עוסק באהבת הוי', יראתו, יחודו וכו', 
ובפרט כשמלובש בעניני עוה"ז וחומריותו, משא"כ בלימוד פנימיות התורה, הנקראת אילנא דחייא, 
שאינו בא בבחי' התלבשות לברר ניצוצות, ועוסק באופני אהבת הוי', יראתו, יחודו וכו', או בידיעת 
סדר ההשתלשלות שעל ידי זה יבוא לאהבתו וליראתו, הוא הוא המביאה ללב שלם, וחי בהם בעסק 
תורת  ובפרט  הנגלית,  תורה  בלימוד  גם  חיות  מביאה  התורה,  לחיצוניות  כנשמה  ובהיותה  תורתו. 
ורוממות הוי'  גדולת  נ"ע ז"ל המגלים ומבארים  "הבעש"ט ז"ל אשר הנחילנו אבותינו רבותינו הק' 
כו'", וכמ"ש רבנו הזקן "באגה"ק כו' שידיעת המציאות מההשתלשלות כו' מביאה ללב שלם כו' שהוא 

העיקר כו'".

וביחוד בימים אלו, אשר כולנו מתפללים: לך אמר לבי בקשו פני, לחפש אחר פנימיות הלב, 
שזהו ע"י - את פניך הוי' אבקש,

הנה צריך להיות העסק באהבת הוי' ויראתו ובלימוד והתבוננות המביאים לזה.

וזהו ההכנה הטובה להמשכת וגילוי: הוי' אורי - בר"ה - וישעי - ביוהכ"פ, להכתב ולהחתם 
לשנה טובה, בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

מ. שניאורסאהן
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íéáöð úùøô
èëèíéávð ízàïåùàøýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´

íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½
:ìàøNé Léà ìkéøLà Eøâå íëéLð íëtè −Ÿ¦¬¦§¨¥«©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−

éðçî áø÷aéör áèçî Eéîéî áàL ãr E:E §¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«
àééäìà ýåýé úéøáa EøárìøLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ

éäìà ýåýé:íBiä Enr úøk E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr k jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡(dxhtddn) «»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

מעניקה  עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻיהּודי

מׁשיח  רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד סּיּוע ְְֲִִִִֵֶַַַַָָלֹו

יתרה  ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל זה - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָעכׁשיו'

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ּבידֹו יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

éðù(éåì)áéàeäå írì Bì | íBiä Eúà-íé÷ä ïrîì§©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³
øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàì El-äéäé¦«§¤§Æ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤®̈§©«£¤³

òaLðéúáàì:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ
âéúéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´

:úàfä äìàä-úàå úàfäãéékBðLé øLà-úà ©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ¦Á¤£¤̧¤§¹
úàå eðéäìà ýåýé éðôì íBiä ãîò eðnr ätÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧

:íBiä eðnr ät epðéà øLà£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr l jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לבּקׁש צרי חז"ל:Úa˙ÏÂיהּודי אמרּו וכ הּגאּלה. את ְְִִֵַָ¿ƒ¿…«ְְְֲֶַַָָָֻ

אּלא  נפלּו לא ּדוד, ּבימי ּבּמלחמה ׁשּנפלּו אלפים אֹותן ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ"ּכל

היה  ׁשּלא אּלּו אם ּומה הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ּתבעּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

ּכ להם נעׂשה ּבימיהם, נחרב ולא ּביניהם הּמקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ׁשּלא על אנּוeÚ·zונענׁשּו ואין ּבימינּו ׁשחרב אנּו, אֹותֹו, ְְֶֶֶַֹ»¿ְְֵֵֶַָָָָ

עלֿאחתּֿכּמהֿ רחמים, עליו נבּקׁש ולא עליו ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמתאּבלים

ְַָוכּמה".

,éðù
éùéìù(ìàøùé)åèeðáLé-øLà úà ízrãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§

íéBbä áø÷a eðøár-øLà úàå íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−
:ízøár øLàæèúàå íäéöewL-úà eàøzå £¤¬£©§¤«©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−

:íänr øLà áäæå óñk ïáàå õr íäéìlb¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«
æé-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´

eðéäìà ýåýé írî íBiä äðô Bááì øLà èáL¥À¤£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½

íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà ãárì úëìì̈¤´¤©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À
:äðrìå Làø äøt LøLçéBòîLa äéäå ²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ§©«£¨«§¨¿̈§¨§Á

øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥̧¦§¨³¥ŸÆ
ïrîì Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL̈´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©

:äàîvä-úà äåøä úBôñèéýåýé äáàé-àì §¬¨«¨−̈¤©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»
Léàa Búàð÷å ýåýé-óà ïLré æà ék Bì çìñ§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³§¦§¨Æ¨¦´
øôqa äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈©¥´¤
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦

ëìëk ìàøNé éèáL ìkî ärøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

àëeîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ
ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈
äéàìçz-úàå àåää õøàä úBkî-úà eàøåÂ§¨Â¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨

:da ýåýé älç-øLàáëäôøN çìîå úéøôb £¤¦¨¬§Ÿ̈−¨«¨§¦´¨¤»©»§¥¨´
dá äìré-àìå çîöú àìå òøfú àì döøà-ìë̈©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈
äîãà äøîrå íãñ úëtäîk áNr-ìk̈¥®¤§©§¥©º§³Ÿ©«£Ÿ̈Æ©§¨´

áéúëíééáöåéø÷Btàa ýåýé Côä øLà íéBáöe§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−
:BúîçáeâëäNr äî-ìr íéBbä-ìk eøîàå ©«£¨«§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯

ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì äëk ýåýé§Ÿ̈²−̈¨¨¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−
:äfäãëýåýé úéøa-úà eáær øLà ìr eøîàå ©¤«§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−

íúà BàéöBäa ínr úøk øLà íúáà éäìà¡Ÿ¥´£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈
:íéøöî õøàîäëå eëìiåíéøçà íéäìà eãári ¥¤¬¤¦§¨«¦©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½

àìå íeòãé-àì øLà íéäìà íäì eåçzLiå©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ
:íäì ÷ìçåëàåää õøàa ýåýé óà-øçiå ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®

øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤
:äfäæëóàa íúîãà ìrî ýåýé íLziå ©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬

Liå ìBãb óö÷áe äîçáeìúøçà õøà-ìà íë §¥−̈§¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤
:äfä íBikçëúìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä ©¬©¤«©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸ

éøác-ìk-úà úBNrì íìBò-ãr eðéðáìe eðìŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©Ÿ½̈©«£¾¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzäñ(ë"ò) ©¨¬©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
להצטער  עליו הּגלּות, צער את ּתמיד להרּגיׁש צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָיהּודי

אביהם  ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים הם יׂשראל ׁשּבני ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
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הּגלּות  מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ּבגלּותא. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוׁשכינּתא

זמן  ּבמׁש יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ּכל לאחרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבזמּננּו,

ּבּטּוי  לידי לבֹוא צרי זה צער זה. לדֹורנּו ועד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגלּות,

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ּובצעקה: הּגאּלה ּותביעת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבדריׁשת
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. . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָרז"ל

ּבזה  הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש היא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָצּיֹון

אּלא LÈ¯c‰הּוא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ְְְְְֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה להיֹות ְְְְְִִִִִִָָָצריכה
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ýåýé áeLé | ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìr NeNìéúáà-ìr NN-øLàk áBèì E:Eéék ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©£Ÿ¤«¦´
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לצר היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשנם

ּבאּורים  אמנם, ועֹוד. ;החׁש מּתֹו הּוא האֹור יתרֹון ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹעלּיה;

מרירּות  עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם הּללּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכלּיים

ּתתּבּטל  ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים אנּו ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגלּות,

הּגאּלה. ותבא ְְְַָָָֹֻּכבר
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ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz dax `pryed zgiy)
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ׁשּנפעלה  הּגדֹולה העלּיה את נראה צדקנּו מׁשיח ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשּיבא

אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכּכתּוב ,ּכ על לה' ונֹודה הּגלּות ידי ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָעל

חלילה  ּתפּגע הּגלּות מעלת ׁשּידיעת אסּור אמנם, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבי".

והּפּוכֹו: ּדבר מיהּודי ּתֹובעים הּגלּות. מן לצאת ְְְְִִִִִֵַַָָָָָּבּתׁשּוקה

ּבכל  לזעק עליו זה עם ּוביחד ּבּגלּות, מעלה ׁשּיׁש לדעת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעליו

מהּגלּות. לצאת ׁשרֹוצה ִֵֵֶֶַָָלּבֹו
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הּגלּות  מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ּבגלּותא. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוׁשכינּתא

זמן  ּבמׁש יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ּכל לאחרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבזמּננּו,

ּבּטּוי  לידי לבֹוא צרי זה צער זה. לדֹורנּו ועד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגלּות,

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ּובצעקה: הּגאּלה ּותביעת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבדריׁשת
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. . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָרז"ל

ּבזה  הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש היא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָצּיֹון

אּלא LÈ¯c‰הּוא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ְְְְְֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה להיֹות ְְְְְִִִִִִָָָצריכה
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לצר היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשנם

ּבאּורים  אמנם, ועֹוד. ;החׁש מּתֹו הּוא האֹור יתרֹון ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹעלּיה;

מרירּות  עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם הּללּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכלּיים

ּתתּבּטל  ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים אנּו ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגלּות,

הּגאּלה. ותבא ְְְַָָָֹֻּכבר
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ׁשּנפעלה  הּגדֹולה העלּיה את נראה צדקנּו מׁשיח ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשּיבא

אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכּכתּוב ,ּכ על לה' ונֹודה הּגלּות ידי ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָעל

חלילה  ּתפּגע הּגלּות מעלת ׁשּידיעת אסּור אמנם, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבי".

והּפּוכֹו: ּדבר מיהּודי ּתֹובעים הּגלּות. מן לצאת ְְְְִִִִִֵַַָָָָָּבּתׁשּוקה

ּבכל  לזעק עליו זה עם ּוביחד ּבּגלּות, מעלה ׁשּיׁש לדעת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעליו

מהּגלּות. לצאת ׁשרֹוצה ִֵֵֶֶַָָלּבֹו
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ÌÈiÁa z¯Á·e(יט חּיים (ל, מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, יׁש »«¿»««ƒְִִִֵֵֵֶַַַַֹ

ּבחּיים? לבחר לאדם לצּוֹות צר יׁש ּכלּום - מות מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹורע

ׁשּזה  מּׁשּום רק לא טֹוב לעׂשֹות הּוא ׁשהּצּוּוי לֹומר, ְֲִִֵֶֶֶַַַַֹויׁש

ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מּתֹוÁÈ¯ÎÓמביא ּגם אּלא ,ּכ להתנהג ְִִֵֵֶֶַַַ«¿ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

ואכן,ÈLÙÁ˙ּבחירה יתרֹון. ׁשּום ּבכ היה לא אם אפילּו , ְִָ»¿ƒְְְֲִִִֵָָָָֹ

הּוא טֹוב; ּדבר ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד ÁBa¯יהּודי ְִִֵֶֶֶַָָֹ≈
(חיצֹוני). טעם ּבלי ה' עֹובד ְְִִִִֵַַלהיֹות
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הוי' לפני ּכּולכם הּיֹום ו"נּצבים ּבּדין, זֹוכים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתיכףּֿומּיד

ּכתיבה  ונעׂשית ועֹומדים, וקּימים מאירים - ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹאלקיכם"

ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ּומתּוקה טֹובה לׁשנה טֹובה ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָוחתימה
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:íçöð õøàì ãéøBàå éúîça íøkLàå©«£©§¥−©«£¨¦®§¦¬¨−̈¤¦§¨«
æìrk ýåýé úläz øékæà | ýåýé éãñç©«§¥̧§Ÿ̈³©§¦¸§¦´Ÿ§Ÿ̈½§©¾

úéáì áeè-áøå ýåýé eðìîb-øLà ìk¬Ÿ£¤§¨−̈§Ÿ̈®§©¸§¥´
áøëe åéîçøk íìîb-øLà ìàøNé¦§¨¥½£¤§¨¨¬§©«£¨−§¬Ÿ

:åéãñççíéða änä énr-Cà øîàiå £¨¨«©¸Ÿ¤¸©©¦´¥½¨¨¦−

`xenl iy
.dîBìLa,'åâå íBãàî àa äæ éî (àäî÷ð úBNòì ä"á÷ä ãéúò ¦§¨¦¤¨¥¡¨¦©£§¨¨

ìa àéápä øîàå ,íBãàaäî÷ð íúBNòaL íéãâa éLeáì íãà éðáa âäBpä ïBL ¤¡§¨©©¨¦§¨©¥¦§¥¨¨§¥§¨¦¤©£¨§¨¨

íBãàî àaä äæ àeä éî ,ìàøNé eìàLé elàëe .íäéãâa ìò ícä æzð áéBàä¥¦¨©¨©¦§¥¤§¦¦§£¦§¨¥¦¤©¨¥¡

àeäL ïëzéå .òeáö ,"õeîç" .íBãà ìL äøöa øéòî íéâeøää íãa åéãâa òeáö§©§¨¨§©©£¦¥¦¨§¨¤¡£¨©§¦¨¥¤

lî"íãa Eìâø õçîz" ïBLmildz) ¦§¦§©©§§§¨

(ck,gqBîk ,úBiúBàä øãñ óelça ,§¦¥¤¨¦§

."áNk" "Nák"øeãä äæ ¤¤¤¤¤¨
,BLeáìa.í÷ð éãâa LálL äæ ¦§¤¤¨©¦§¥¨¨

,Bçk áøa äòöàeä Bçk áøaL Ÿ¤§ŸŸ¤§ŸŸ

ìà äöwî íéBbä úà ìèìèîe òéðî¥¦©§©§¥¤©¦¦¨¤¤

.äö÷,ä÷ãöa øaãî éðàelàk ¨¤£¦§©¥¦§¨¨§¦

äæ àeä éðà ,øîBàå íäì áéLî ä"á÷ä¥¦¨¤§¥£¦¤

ä÷ãö úBNòì çéèánäå øaãîä©§©¥§©©§¦©©£§¨¨

.ìàøNéì,òéLBäì áøäaøî §¦§¨¥©§¦©©§¤

.òéLBäìíãà òecî (á §¦©©©¨Ÿ
,'åâå ELeáììúà íb eìàLé elàk ¦§¤§¦¦§£©¤

ìò íénãà íéîúk òecî ,ä"á÷ä©©§¨¦£ª¦©

éLeáìéãâáe ,Eíéáðò CøBcä éãâák E §¤§¨¤§¦§¥©¥£¨¦

úk åéãâa ìò LiL ,úâaíénãà íéî §©¤¥©§¨¨§¨¦£ª¦

.ïéiäî,écáì ézëøc äøet (â ¥©©¦¨¨©§¦§©¦
écáì éðà ,øîBàå áéLî ä"á÷ä elàk§¦¥¦§¥£¦§©¦

àì ,øîBìk ,íéáðòä úb ézëøc̈©§¦©¨£¨¦§©Ÿ

ézâøä ãáì éú÷ãöa íà-ék ,íëúeëæa¦§§¤¦¦§¦§¨¦§©¨©§¦

íîc àéöBäì Bnòå íBãà ìL øOä úà¤©©¤¡§©§¦¨¨

.ïéiä àéöBäì úâa íéëøBcL Bîk§¤§¦§©§¦©©¦

.ïééì íéáðòä Ba íéëøBcL úb ,"äøet"¨©¤§¦¨£¨¦§©¦

íéøøônL íL ìò "äøet" àø÷ðå§¦§¨¨©¥¤§¨§¦

íéëøBcLk íéáðòä dëBúa íéövøîe§©§¦§¨¨£¨¦§¤§¦

.íúBà,ézà Léà ïéà íénòîe ¨¥©¦¥¦¦¦
éúøæòì àaL ãçà ïéà íénòä ìkîe¦¨¨©¦¥¤¨¤¨§¤§¨¦

ílk ék ,ìàøNé éáéBàa í÷päì§¦¨¥§§¥¦§¨¥¦ª¨

.íäéáéBà,'åâå étàa íëøãàå §¥¤§¤§§¥§©¦
,ìàøNéì íéáéBà íénòä ìkL ïåék¥¨¤¨¨©¦§¦§¦§¨¥

.'åâå íëøãà Cëéôì,'åâå éãâa ìò íçöð æéåìëå ,éãâa ìò íîc äféå §¦¨¤§§¥§¥¦§¨©§¨©§¦¤¨¨©§¨©§¨

àeäL éôì ,"çöð" ícä àø÷ðå ,íîc ,"íçöð" .íãa íéìàâî éúéNò éLeaìî©§©¨¦¦§Ÿ¨¦§¨¦§¨¨¨§¦§¨©¨¤©§¦¤

lî ìLî Cøc ìò øîàð äæ ìëå .B÷æçå íãàä éiç.íãà éðáa âäBpä ïBLék (ã ©¥¨¨¨§¨§§¨¤¤¡©©¤¤¨¨¦¨©¥¦§¥¨¨¦
,'åâå í÷ð íBéæàå éìeàb úðL äàaL ãò ,áø ïîæ éaìa äéä í÷pä íBé ék ¨¨¦©¨¨¨¨§¦¦§©©©¤¨¨§©§©§¨

.íénòa í÷pä íBé äéäé,øæBò ïéàå èéaàå (äàöîà íà ìkzñî éúééä ¦§¤©¨¨¨©¦§©¦§¥¥¨¦¦¦§©¥¦¤§¨

.éúàöî àìå ,älàbì øæò äéäiL ìàøNéa úeëæ Lé íà ézìkzñä ,øîBìk .äéä àìå ,øæBò,CîBñ ïéàå íîBzLàåàöîà íà ézððBaúäå ïBänúa ézãîò ¥§Ÿ¨¨§©¦§©©§¦¦¥§§¦§¨¥¤¦§¤¥¤©§ª¨§Ÿ¨¨¦§¤§¥§¥¥¨©§¦§¦¨§¦§©§¦¦¤§¨

.éúàöî àìå ,älàbì Cîñ úBéäì úeëæ íäa,éòBøæ éì òLBzå.éða úà ézòLBä úeëæ íäa ïéàL ét-ìò-óà ,øîBìk,éðúëîñ àéä éúîçåäîçä ¨¤§¦§¤¤©§ª¨§Ÿ¨¨¦©©¦§¦§©©©¦¤¥¨¤§©§¦¤¨©©£¨¦¦§¨¨§¦©¥¨

.íéBba í÷ð úBNòìå ìàøNé úà ìàâì éúBà úëîBñ àéä íéBbä ìò éì LiL,étàa íénò ñeáàå (å.étàa íénòä úà ñîøàå,éúîça íøkLàå ¤¥¦©©¦¦¤¤¦¦§Ÿ¤¦§¨¥§©£¨¨©¦§¨©¦§©¦§¤§Ÿ¤¨©¦§©¦©£©§¥©£¨¦
ì íäì ïzàåì ãò éúîç ñBk úà úBzL.úeøëL,íçöð õøàì ãéøBàå.õøàì CtLà íîc úàå,'ä úBläz øékæà 'ä éãñç (æ,àéápä øîà §¤¥¨¤¦§¤£¨¦©§¦§§¦¨¨¤¦§¨§¤¨¨¤§Ÿ¨¨¤©§¥©§¦§¦¨©©¨¦

.'ä úBläz úBaøäì éeàøäî øLà ,íänò äNòL 'ä éãñç úà ìàøNéì øékæà,'ä eðìîb øLà ìk ìòkøLà ìk ìò eéäL Bîk íéãñçä íúBà øékæà ©§¦§¦§¨¥¤©§¥¤¨¨¦¨¤£¤¥¨¨§©§§¦§©Ÿ£¤§¨¨©§¦¨©£¨¦§¤¨©¨£¤

.eðìîb,ìàøNé úéáì áeè áøå.ìàøNé úéáì äNòL áeè áøå,åéãñç áøëe åéîçøk íìîb øLà.íäéNòî éôì àìåénò Cà øîàiå (ç §¨¨§©§¥¦§¨¥§©¤¨¨§¥¦§¨¥£¤§¨¨§©£¨§Ÿ£¨¨§Ÿ§¦©£¥¤©Ÿ¤©©¦
,'åâå änä.òéLBîì íäì äéä ïëìå ,éðáæòì éa eøwLé àìå ,eáLçé íéðaìe ,úBnàä ìkî ézøça íäáe ,énò ãáì änä Cà ,øîà íéøönî íàéöBäLk ¥¨§¤¦¨¦¦§©¦¨©©¥¨§©©¦¨¤¨©§¦¦¨¨ª§¨¦¥¨§§Ÿ§©§¦§¨§¥¦§¨¥¨¨¨¤§¦©

mixn zxhr
íìBòî:àíBãàî àa | äæ-éîéîBø úeëìîîõeîçíãàíéãâa ¥¨¦¤´¨´¥«¡À¦©§¦£³£Ÿ§¨¦Æ

äøöaîãéîz àìä ,íBãàì äìBãb øéòBLeáìa øeãä äæìò ícä äf äîe ¦¨§½̈¦§¨¤¡£Ÿ¨¦¤µ¨´¦§½©¤©¨©

àeä àìä ,BLeáìäröBcâð ãîBò éî ïéàå íB÷îì íB÷nî úBneàä ìèìèîe òéðî §£ŸŸ¤−¥¦©§©§¥¨¦¨§¨§¥¦¥¤§

Bçk áøaøîBàå áéLî íB÷nä elàkéðàä äæ àeää÷ãöa øaãîçéèáîe §´ŸŸ®§¦©¨¥¦§¥£¦²¤©§©¥¬¦§¨¨−©§¦©

àeä éðàå ìàøNéì ä÷ãö úBNòìáø ©£§¨¨§¦§¨¥©£¦©¬
réLBäìézçèáä øLàk ìàøNéì: §¦«©§¦§¨¥©£¤¦§©§¦

áBúBà íb eìàLé elàkíãà recî §¦¦§£©©¬©¨−Ÿ
éãâáe ELeáììEíéàøðCøãk ¦§¤®§¨¤−¦§¦§Ÿ¥¬

úâaéìkä àeä úb) ïéiä úæzäî §©«¥©¨©©©¦©©§¦

íéáðòä íL íéëøBcL(ïéiä àéöBäì: ¤§¦¨¨£¨¦§¦©©¦

â,'ä Bì áéLî elàkäøetúbä §¦¥¦¨´©©

écáì ézëøcíà-ék íúeëæa àì ¨©´§¦§©¦ÀŸ¦§¨¦¦

ãáì éú÷ãöaLéà-ïéà íénrîe §¦§¨¦§¨¥«©¦Æ¥«¦´
ézà,ìàøNé éáéBàa í÷päì éúøæòì ¦¦½§¤§¨¦§¦¨¥§§¥¦§¨¥

Cëéôìíñîøàå étàa íëøãàå §¦¨§¤§§¥Æ§©¦½§¤§§¥−
éúîçaeòøäL ìò íäéìò éì LiL ©«£¨¦®¤¥¦£¥¤©¤¥¥

íäéðéa íéúéìâäL ìàøNéìíçöð æéå §¦§¨¥¤¦§¥¦¥¥¤§¥³¦§¨Æ
óèôè íîãåéLeaìî-ìëå éãâa-ìr §¨¨¦§¥©§¨©½§¨©§©−
ézìàâàíîcî ézëìëì:ãékïîæ ¤§¨«§¦¦§©§¦¦¨¨¦²§©

áøí÷ð íBéäéäúðLe éaìa ©¬¨−̈¨¨§¦¦®§©¬
äàa éìeàbúBNòìå énò úà ìBàâì §©−¨«¨¦§¤©¦§©£

í÷pä:äèéaàåíà ìkzñî éúééäå ©¨¨§©¦Æ§¨¦¦¦§©¥¦

ìáà ,øæBò àöîàøæò ïéàåïéà ék ¤§¨¥£¨§¥´Ÿ¥½¦¥

íéàkæ øBcäíîBzLàåézãîò ©©¨¦§¤§¥−¨©§¦

íäa àöîà íà ézððBaúäå ïBänúa§¦¨§¦§©§¦¦¤§¨¨¤

,äleàbä úà åéìò CîBñ úBéäì úeëæ§¦§¥¨¨¤©§¨

ìáàCîBñ ïéàåìltúî ÷écö ïéà ék £¨§¥´¥®¦¥©¦¦§©¥
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éúîçåúBneàä ìò éì LiLàéä ©«£¨¦−¤¥¦©¨¦¬

éðúëîñúà ìBàâì éúBà CBîñz §¨¨«§¦¦§¦¦§¤

ìàøNé:åñeáàåñîøàíénr ¦§¨¥§¨³¤§Ÿ©¦Æ
éúîça íøkLàå étàaeéäð §©¦½©«£©§¥−©«£¨¦®¦§
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úBaøäì éeàøäî ïëì ,íänòýåýé úläzBììäì LiL Bîkìk ìrk ¦¨¤¨¥¥¨¨§©§§¦´Ÿ§Ÿ̈½§¤¥§©§§©¾¬Ÿ
áeè-áøå ýåýé eðìîb-øLàïeúpäíìîb-øLà ìàøNé úéáì £¤§¨−̈§Ÿ̈®§©¸©¨§¥´¦§¨¥½£¤§¨¨¬

åéãñç áøëe åéîçøkeðéúB÷ãöa àìå:çøîàiåéðôì éeìbL ét-ìò-óà §©«£−̈§¬Ÿ£¨¨«§Ÿ§¦§¥©¸Ÿ¤¸©©¦¤¨§¨©

:réLBîì íäì éäéå eøwLé àìè-ìëa ´Ÿ§©¥®©§¦¬¨¤−§¦«©§¨
íréLBä åéðt Càìîe øö Bì | íúøö̈«¨¨´´À̈©§©³¨¨¸«¦½̈
íìhðéå íìàâ àeä Búìîçáe Búáäàa§©«£¨¬§¤§¨−´§¨¨®©§©§¥¬

:íìBò éîé-ìk íàOðéå©§©§¥−¨§¥¬¨«

`xenl iy
,øö Bì íúøö ìëa (èïîæ ìëa §¨¨¨¨¨§¨§©

øäîe ,øö Bì äéä äøöa eéäL¤¨§¨¨¨¨©¦¥

.íòéLBäìåéðt Càìîe §¦¨©§©¨¨
,íòéLBäåéðôì LnLîä Càìîe ¦¨©§¨©§©¥§¨¨

.ä"á÷ä ìL BúeçéìLa íòéLBä¦¨¦§¦¤

,íàOðéå íìhðéåïî íäéaâäå ©§©§¥©§©§¥§¦§¦¨¦

ãBáëa íîéøäå íàNðe ,Búìîça äøvä©¨¨§¤§¨§¨¨¤¡¦¨§¨

.íúBà Búáäàa úeáéLçå,íìBò éîé ìkíäì äéä úBøBcä ìëa ãéîz ©£¦§©£¨¨¨§¥¨¨¦§¨©¨¨¨¤

.òéLBîì§¦©

mixn zxhr
íB÷î-ìkî ,éa eãbáiLänä énr-Cà ¤¦§§¦¦¨¨©©¦´¥½¨

k éðôì íä éøäåíéðaøLààì ©£¥¥§¨©§¨¦−£¤´Ÿ
eøwLéïëìå ,éðáæòìíäì éäéå §©¥®§¨§¥¦§¨¥©§¦¬¨¤−

:réLBîìèíúøö-ìëaeéäL §¦«©§¨¨«¨¨´¤¨

íäìBìäéä íB÷nìCàìîe øö ¨¤´©¨¨¨À̈©§©³
ì LnLîäíréLBä åéðtúeçéìLa ©§©¥§¨¨¸«¦½̈¦§¦

íB÷näBúáäàaíäì Búáäà øeáòa ©¨§©«£¨¬©£©£¨¨¤

Búìîçáeíäéìòíìàâ àeääàaä äøvä ïîíìhðéåíàOî ìáñ §¤§¨−£¥¤´§¨®̈¦©¨¨©¨¨©§©§¥¬¨©©¨¨

íàOðéåíøBñçî éc úúìéîé-ìkúBøBc:íìBò ©§©§¥−¨¥¥©§¨¨§¥¬¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

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 11-e zFwc 27 ,dlilA 11 drW ,'b lil :ixWY WcFgl clFnd©¨§¤¦§¥¥¨¨©©§¨©§£¨¦

zAWA Fkxan FnvrA `EdÎKExAÎWFcTd ,dpXd iWcgl oFW`xd Wcgd `EdW [ixWY=] iriaXd Wcgd©Ÿ¤©§¦¦¦§¥¤©Ÿ¤¨¦§¨§¥©¨¨©¨¨§©§§¨§§©¨
.dpWA minrR `"i miWcgd z` mikxan l`xUi df gkaE ,lEl` WcgC oFxg`d zAXd `EdW mikxan§¨§¦¤©©¨¨©£§Ÿ¤¡§Ÿ©¤¦§¨¥§¨§¦¤¤¢¨¦§¨¦©¨¨

(ìåìà ä"ë íåé íåéä)
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ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

:ìàøNé-ìk-ìàáäàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á
úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬

:äfäâéäìà ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôlî älàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§®̈

éðôì øáò àeä rLBäé:ýåýé øac øLàk E(éåì) §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ãâBòìe ïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²

:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«
ä-ìëk íäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧

:íëúà éúéeö øLà äåönäå-ìà eöîàå e÷æç ©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½©
éäìà ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøézE ¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

:jáæré àìå Etøé àì Cnr Cìää àeäñ µ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨
(ìàøùé)æéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´

írä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
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ycew zegiyn zecewp
להיותם  כי כולם, שכר שקיבל נאמר לא בנח ביאור: צריך
באברהם  נאמר ומדוע שכר; להם הגיע לא ובאין מכעיסין

כולם. שכר שקיבל

והביאור:

הדורות  עשרת כל בתוכו וכלל (שסיים המבול דור בין ההבדל
נח  עד עשרת 1מאדם כל בתוכו וכלל (שסיים ההפלגה לדור (

והיתה  גזלנים היו המבול "שדור הוא, אברהם) עד מנח הדורות
ורעות  אהבה נוהגים היו ההפלגה) (דור ואלו כו', ביניהם מריבה

בגלל 2ביניהם" שכר מגיע הי' ההפלגה דור שלאנשי נמצא .
חטאם  מפני לקבלו יכולים היו שלא אלא ביניהם, ששררה האחוה
ההמשכות  שכל לכך גרם זה חטא בעיקר"). יד ("פשטו החמור

הקליפות  לתוך ירדו ורעות באהבה ההנהגה ידי על .3שנמשכו

(שהשתדל  העולם עם עבודתו ידי שעל אבינו, אברהם שבא עד
בעד  אפילו רחמים ועורר השכינה, כנפי תחת הבריות את להכניס

כולם  שכר וקיבל הקודמים, הדורות את גם בירר סדום), .4אנשי

Ì‰¯·‡ „ÚÂ ÁpÓ . . Á „ÚÂ Ì„‡Ó ˙B¯B„ ‰¯NÚ¬»»≈»»¿«…«ƒ…«¿««¿»»
העולם  לבריאת טעמים שני התנא פירט הקודמת במשנה

" א. מאמרות. הרשעיםלהפרע בעשרה את שמאבדין מן
"וליתן ב. לצדיקיםשכר העולם", העולם".שמקיימין טוב את

אלו  ענינים בשני ממשיכה נח 5ומשנתנו עד מאדם הדורות א. :
רשעים המבול.שאבדו היו במי מהם נפרע והקב"ה העולם, את

אברהם  אבל ובאין, מכעיסין היו אברהם עד מנח הדורות גם ב.
לו קיים " שקדמו בדורות גם קיום פעל הוא העולם, את ולכן 6" ,

זה. שכר קיבל ואברהם כולם" "שכר הי'

רק  "קיום" לפעול אפשר הי' מדוע מובן: אינו עדיין אבל
נח? ועד שמאדם באלה ולא אברהם, ועד שמנח בדורות

והביאור:

רע שהם דברים א. רע. סוגי שני טוב גמור ישנם בהם ואין
צריכים אלו דברים טהרתן"לאבד כלל. זוהי "שבירתן בחינת ,7.

עם  טוב. של ניצוץ בהם יש אך גלוי, טוב בהם שאין דברים ב.
עד להתעסק יש אלו זה שמקיימים דברים ידי על אותם,

לטוב  מרע אותם .8שמהפכים

גמור, רע הי' נח עד הדורות של הרע דידן: המאבד ובנדון

כליל; ונמחו המבול את עליהם הקב"ה הביא ולכן העולם, את
שאפשר  כזה הי' אברהם עד הדורות של הרע מהֿשאיןֿכן
והשלים  ותיקן העולם את ו"קיים" אברהם וכשבא לטוב, להפכו

כולם. שכר קיבל אז הדורות, עשרת כל

קטן" ב"עולם גם ישנם אלו תקופות בעבודת 9ושתי –
"עשרה  במשך רצויים בלתי בענינים שקוע כשאדם האדם.
שיתברך  אפשר הרי לו", "טוב כן פי על ואף שלמים ימים"

אלך" לבי בשרירות כי לי יהי' "שלום לאמר אמר 10בלבבו ולכן .
אפים  ארך שהקב"ה משום רק הוא הדבר שסיבת וזה 11התנא,

הקצוב  הזמן ככלות העבודה 12ייפסק להיות צריכה שכן, ומכיון .
כליל  ולבטל למחות כלומר: המבול", מי את עליהם ד"הביא

רצויים. הבלתי הענינים את

הענינים  חסרים שהרי עדיין, מספיקה אינה זו עבודה אבל
ולכן  אלו; ימים" "עשרה במשך לפעול עליו שהי' הטובים
לתקן  לנהורא, חשוכא דאתהפכא העבודה גם להיות צריכה

הקודמי  בימים שהחסיר מה ועד ולהשלים אותם, ו"לקיים" ם
כולם  שכר .13שיקבל

אברהם שבא "עד הדיוק גם אמרו אבינו זהו רז"ל "אין 14":
האבות  "בחינת כי הוא הדבר וטעם לשלשה". אלא אבות קורין

ישראל" נשמות ומקור שרש שהם אדם, בכל מדייק 15צ"ל ולכן .
"אברהם כולם"אבינו התנא שכר "וקבל של זו שעבודה לרמז ,"

ואחד  אחד בכל שייכת לנהורא) חשוכא אתהפכא של .16(העבודה

Ì‰¯·‡ „ÚÂ ÁpÓ . . Á „ÚÂ Ì„‡Ó ˙B¯B„ ‰¯NÚ¬»»≈»»¿«…«ƒ…«¿««¿»»
לעיל  על 17נתבאר מורה נח ועד מאדם דורות שעשרה ,

ועד  מנח דורות ועשרה תקנתן, זוהי שבירתן של באופן העבודה
והפיכתם  העולם עניני בירור של העבודה על מורה אברהם

שבהם. הקדושה ניצוצי את שמגלים ידי על לטוב,

עניני  על קאי הראשונים דורות שעשרה לומר, יש ועוד
שהם  והטעם שבירה, בדרך בירור אפילו שייך לא שבהם האדם
"נורא  מפני כיֿאם ח"ו, אשמתו מפני לא הוא יהודי של ברשותו

אדם" בני על ולכן 18עלילה בזה, וכיוצא העולם בלבול מצד או ,
שאינו  כיון הי', לא כאילו – להיות צריך אלו לדברים שלו היחס

לבירור  .19שייך

הקודמים.1. דורות תשע של החטאים גם המבול מחה שלכן

א.2. קט, סנהדרין

לתוך3. יורדות שההמשכות רשע, של והמצוות התורה עסק בדוגמת
ה"ג). פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת (הלכות הקליפות

.4.753 עמ' ח"ג לקו"ש

מד"ש.5. ראה

כו'.6. החסרונות כל מלא יונה: רבינו ראה

זוהי7. ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
ואילך. ג נו, חקת לקו"ת וראה מיתתן).

באיסור8. לו שהציעה מצעות א) מד, (מנחות חז"ל לשון ע"ד ועד
בהיתר. לו הציעה

ג.9. פקודי תנחומא
יח.10. כט, נצבים
.11.66-67 עמ' חט"ו לקו"ש ראה
פ"ב.12. מי"א ומעין קונטרס ראה
.13.70 עמ' חט"ו לקו"ש
ב.14. טז, ברכות
וארא.15. ר"פ תו"א
בלבד.16. השומעים רשימת פי על – תשל"ז חקת ש"פ משיחת
הקודם.17. בביאור
א.18. יג, תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלים
.19.79 עמ' ח"א תש"נ ספה"ש

תורתו, שזהו הרבה יותר ממרז"ל )תענית ז, א( הרבה למדתי מרבותי ומחברי, ומתלמידי יותר מכולם, 
כי המאמר בתענית מספר מה שאדם לומד כפי יכלתו הוא, וכדיוק הלשון למדתי, משא"כ הבטחת 
רז"ל בתמורה דמאיר עיני שניהם ה', היינו ששמעתתא דבעי סייעתא דשמיא, הנה מבקשים בזה אור 

כפי יכולת הוי', כמובן שזהו שלא בערך.

וכמרז"ל  כציווי התורה  עושה הוא  זמן  ביטול תורתו לאיזה  ידי  כוונתי בזה שלא לבד שעל 
במו"ק הנ"ל, אלא עוד זאת שביטולה של תורה זה הוא גופא קיומא, כי על ידי זה נעשה לבו ומוחו ]זכ[

ים אלף פעמים ככה, אשר במעט זמן יצליח בלימודו שלא בערך.

ונראה בזה כמה גדלו דברי רז"ל במה שאמרו בשבת )קה, ב( כך הוא אומנתו של יצה"ר היום 
אומר לו כך וכו' עד שאומר לך עבוד עבודה-זרה, ודייק כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
הלשון "כך", היינו שיצה"ר הוא ערום במאד ובא לכאו"א בטענה המתאימה לפי רוחו, אבל סוף סוף 
מסיתו ומביאו בגדר שיכול לומר לו לך עבוד עבודה זרה. ויעויין בקונט' הנדפס לח"י אלול שבטח כבר 

הגיע למחנו בענין מרז"ל זה.

אחתום מכתבי באיחולי הצלחה בעבודתו בקדש, אשר בדרך ממילא ימשיך לו הצלחה ג"כ 
בלימוד התורה ביראת שמים וילך הלוך וגדול בתורה ויראה גם יחד.

אתענין לדעת במה הי' אופן לימודו קודם שנכנס בעבודת חבר פעילי מחנה התורתי הנ"ל, ואם 
יש לו עתה שיעורים קבועים בתורת הנגלה ובתורת החסידות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים ר"ח אלול, אשר יענין אותו.

המשך מעמוד רד
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ycew zegiyn zecewp
להיותם  כי כולם, שכר שקיבל נאמר לא בנח ביאור: צריך
באברהם  נאמר ומדוע שכר; להם הגיע לא ובאין מכעיסין

כולם. שכר שקיבל

והביאור:

הדורות  עשרת כל בתוכו וכלל (שסיים המבול דור בין ההבדל
נח  עד עשרת 1מאדם כל בתוכו וכלל (שסיים ההפלגה לדור (

והיתה  גזלנים היו המבול "שדור הוא, אברהם) עד מנח הדורות
ורעות  אהבה נוהגים היו ההפלגה) (דור ואלו כו', ביניהם מריבה

בגלל 2ביניהם" שכר מגיע הי' ההפלגה דור שלאנשי נמצא .
חטאם  מפני לקבלו יכולים היו שלא אלא ביניהם, ששררה האחוה
ההמשכות  שכל לכך גרם זה חטא בעיקר"). יד ("פשטו החמור

הקליפות  לתוך ירדו ורעות באהבה ההנהגה ידי על .3שנמשכו

(שהשתדל  העולם עם עבודתו ידי שעל אבינו, אברהם שבא עד
בעד  אפילו רחמים ועורר השכינה, כנפי תחת הבריות את להכניס

כולם  שכר וקיבל הקודמים, הדורות את גם בירר סדום), .4אנשי

Ì‰¯·‡ „ÚÂ ÁpÓ . . Á „ÚÂ Ì„‡Ó ˙B¯B„ ‰¯NÚ¬»»≈»»¿«…«ƒ…«¿««¿»»
העולם  לבריאת טעמים שני התנא פירט הקודמת במשנה

" א. מאמרות. הרשעיםלהפרע בעשרה את שמאבדין מן
"וליתן ב. לצדיקיםשכר העולם", העולם".שמקיימין טוב את

אלו  ענינים בשני ממשיכה נח 5ומשנתנו עד מאדם הדורות א. :
רשעים המבול.שאבדו היו במי מהם נפרע והקב"ה העולם, את

אברהם  אבל ובאין, מכעיסין היו אברהם עד מנח הדורות גם ב.
לו קיים " שקדמו בדורות גם קיום פעל הוא העולם, את ולכן 6" ,

זה. שכר קיבל ואברהם כולם" "שכר הי'

רק  "קיום" לפעול אפשר הי' מדוע מובן: אינו עדיין אבל
נח? ועד שמאדם באלה ולא אברהם, ועד שמנח בדורות

והביאור:

רע שהם דברים א. רע. סוגי שני טוב גמור ישנם בהם ואין
צריכים אלו דברים טהרתן"לאבד כלל. זוהי "שבירתן בחינת ,7.

עם  טוב. של ניצוץ בהם יש אך גלוי, טוב בהם שאין דברים ב.
עד להתעסק יש אלו זה שמקיימים דברים ידי על אותם,

לטוב  מרע אותם .8שמהפכים

גמור, רע הי' נח עד הדורות של הרע דידן: המאבד ובנדון

כליל; ונמחו המבול את עליהם הקב"ה הביא ולכן העולם, את
שאפשר  כזה הי' אברהם עד הדורות של הרע מהֿשאיןֿכן
והשלים  ותיקן העולם את ו"קיים" אברהם וכשבא לטוב, להפכו

כולם. שכר קיבל אז הדורות, עשרת כל

קטן" ב"עולם גם ישנם אלו תקופות בעבודת 9ושתי –
"עשרה  במשך רצויים בלתי בענינים שקוע כשאדם האדם.
שיתברך  אפשר הרי לו", "טוב כן פי על ואף שלמים ימים"

אלך" לבי בשרירות כי לי יהי' "שלום לאמר אמר 10בלבבו ולכן .
אפים  ארך שהקב"ה משום רק הוא הדבר שסיבת וזה 11התנא,

הקצוב  הזמן ככלות העבודה 12ייפסק להיות צריכה שכן, ומכיון .
כליל  ולבטל למחות כלומר: המבול", מי את עליהם ד"הביא

רצויים. הבלתי הענינים את

הענינים  חסרים שהרי עדיין, מספיקה אינה זו עבודה אבל
ולכן  אלו; ימים" "עשרה במשך לפעול עליו שהי' הטובים
לתקן  לנהורא, חשוכא דאתהפכא העבודה גם להיות צריכה

הקודמי  בימים שהחסיר מה ועד ולהשלים אותם, ו"לקיים" ם
כולם  שכר .13שיקבל

אברהם שבא "עד הדיוק גם אמרו אבינו זהו רז"ל "אין 14":
האבות  "בחינת כי הוא הדבר וטעם לשלשה". אלא אבות קורין

ישראל" נשמות ומקור שרש שהם אדם, בכל מדייק 15צ"ל ולכן .
"אברהם כולם"אבינו התנא שכר "וקבל של זו שעבודה לרמז ,"

ואחד  אחד בכל שייכת לנהורא) חשוכא אתהפכא של .16(העבודה

Ì‰¯·‡ „ÚÂ ÁpÓ . . Á „ÚÂ Ì„‡Ó ˙B¯B„ ‰¯NÚ¬»»≈»»¿«…«ƒ…«¿««¿»»
לעיל  על 17נתבאר מורה נח ועד מאדם דורות שעשרה ,

ועד  מנח דורות ועשרה תקנתן, זוהי שבירתן של באופן העבודה
והפיכתם  העולם עניני בירור של העבודה על מורה אברהם

שבהם. הקדושה ניצוצי את שמגלים ידי על לטוב,

עניני  על קאי הראשונים דורות שעשרה לומר, יש ועוד
שהם  והטעם שבירה, בדרך בירור אפילו שייך לא שבהם האדם
"נורא  מפני כיֿאם ח"ו, אשמתו מפני לא הוא יהודי של ברשותו

אדם" בני על ולכן 18עלילה בזה, וכיוצא העולם בלבול מצד או ,
שאינו  כיון הי', לא כאילו – להיות צריך אלו לדברים שלו היחס

לבירור  .19שייך

הקודמים.1. דורות תשע של החטאים גם המבול מחה שלכן

א.2. קט, סנהדרין

לתוך3. יורדות שההמשכות רשע, של והמצוות התורה עסק בדוגמת
ה"ג). פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת (הלכות הקליפות

.4.753 עמ' ח"ג לקו"ש

מד"ש.5. ראה

כו'.6. החסרונות כל מלא יונה: רבינו ראה

זוהי7. ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
ואילך. ג נו, חקת לקו"ת וראה מיתתן).

באיסור8. לו שהציעה מצעות א) מד, (מנחות חז"ל לשון ע"ד ועד
בהיתר. לו הציעה

ג.9. פקודי תנחומא
יח.10. כט, נצבים
.11.66-67 עמ' חט"ו לקו"ש ראה
פ"ב.12. מי"א ומעין קונטרס ראה
.13.70 עמ' חט"ו לקו"ש
ב.14. טז, ברכות
וארא.15. ר"פ תו"א
בלבד.16. השומעים רשימת פי על – תשל"ז חקת ש"פ משיחת
הקודם.17. בביאור
א.18. יג, תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלים
.19.79 עמ' ח"א תש"נ ספה"ש



לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים - בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:156:198:518:539:269:2710:3310:3313:1413:1219:0819:0119:3419:2718:4219:37באר שבע )ק(

6:136:178:498:509:259:2610:3110:3113:1313:1119:1219:0419:3619:2818:3219:38חיפה )ק(

6:136:168:498:509:249:2510:3110:3113:1213:1019:1219:0419:3319:2618:2519:36ירושלים )ק(

6:146:188:518:529:269:2710:3210:3213:1413:1219:0919:0119:3519:2818:4119:38תל אביב )ק(

6:036:058:398:399:119:1110:1610:1612:5512:5318:4418:3819:0919:0218:1919:12אבו דאבי )ח(

6:086:168:418:469:309:3310:3910:4113:2913:2719:4219:3020:1620:0419:1420:17אוסטריה, וינה )ק(

6:466:388:558:509:329:2710:3010:2612:5112:4917:5718:0218:2518:2917:4318:40אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:136:218:478:519:339:3610:4310:4413:3213:2919:4219:3020:1520:0319:1420:16אוקראינה, אודסה )ק(

5:435:518:168:209:049:0710:1410:1513:0413:0119:1619:0419:5019:3818:4819:51אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
5:536:018:268:319:159:1810:2410:2613:1513:1219:2819:1520:0219:5018:5920:03

6:156:258:478:539:399:4210:4910:5113:4013:3819:5619:4320:3220:1919:2720:33אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:086:178:408:459:319:3510:4110:4313:3313:3019:4919:3620:2520:1219:2020:26אוקראינה, קייב )ק(

6:416:489:159:1910:0010:0311:1011:1113:5813:5520:0919:5720:3920:2819:3920:40איטליה, מילאנו )ק(

6:126:108:428:419:119:0910:1410:1212:4512:4318:1818:1618:4018:3817:5818:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:167:089:289:2310:039:5811:0210:5813:2513:2318:3418:3919:0019:0518:1919:15ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:148:0410:2010:1410:5810:5211:5611:5114:1614:1419:1919:2419:4819:5419:0620:05ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:326:389:089:119:489:4910:5510:5613:4013:3819:4119:3220:1120:0119:1620:13ארה״ב, בולטימור )ק(

6:206:268:568:589:369:3810:4410:4513:3013:2719:3219:2320:0219:5219:0620:04ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:216:268:568:599:379:3910:4510:4513:3013:2819:3319:2320:0319:5319:0720:05ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:557:019:309:3310:1210:1411:2011:2114:0614:0420:1120:0120:4220:3119:4420:43ארה״ב, דטרויט )ק(

6:577:009:339:3410:0810:0811:1411:1313:5413:5219:4819:4120:1320:0519:2320:16ארה״ב, האוסטון )ק(

6:246:289:009:029:369:3710:4310:4313:2513:2319:2119:1319:4819:4018:5619:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:007:029:369:3710:0910:0911:1411:1413:5313:5119:4319:3720:0820:0119:2020:11ארה״ב, מיאמי )ק(

6:156:218:518:539:329:3410:4010:4113:2613:2319:2919:1919:5919:4919:0320:01ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:456:509:209:2310:0110:0211:0811:0913:5413:5119:5619:4720:2620:1619:3020:28ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:136:208:498:529:309:3210:3810:3913:2413:2219:2819:1819:5919:4919:0220:01ארה״ב, שיקגו )ק(

6:416:369:059:029:359:3210:3610:3313:0313:0118:2618:2718:4918:5018:0918:59בוליביה, לה-פס )ח(

6:517:009:229:2810:1510:1811:2511:2714:1814:1520:3420:2121:1220:5820:0521:12בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:527:019:239:2910:1510:1911:2611:2814:1814:1520:3420:2121:1120:5720:0521:12בלגיה, בריסל )ק(

6:206:148:408:379:129:0810:1210:0912:3712:3618:0018:0118:1918:2117:3918:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:086:028:288:259:008:5610:009:5712:2612:2417:4417:4618:0818:1017:2718:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:086:188:398:459:339:3610:4310:4513:3613:3319:5519:4120:3120:1619:2720:31בריטניה, לונדון )ק(

6:136:238:428:499:399:4310:5010:5313:4413:4220:0519:5120:4520:3019:3820:45בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:136:238:438:499:389:4210:4910:5113:4213:3920:0219:4920:4020:2519:3220:40גרמניה, ברלין )ק(

6:366:459:089:139:5910:0211:0911:1114:0013:5820:1620:0320:5220:3819:4720:53גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:236:178:428:389:149:1010:1310:1012:3812:3618:0018:0318:1918:2117:3818:31דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:236:248:588:589:299:2910:3410:3313:1113:0918:5618:5119:1919:1418:3419:24הודו, מומבאי )ח(

6:196:208:558:549:259:2510:3010:2913:0713:0518:5118:4619:1519:1018:2919:19הודו, פונה )ח(

5:586:068:328:369:199:2210:2910:3013:1813:1619:3019:1820:0419:5219:0220:05הונגריה, בודפשט )ק(

5:245:308:008:028:408:429:499:4912:3412:3218:3818:2819:0818:5818:1219:10טורקיה, איסטנבול )ח(

6:526:589:289:3110:0710:0911:1511:1513:5913:5619:5919:5020:2820:1919:3420:30יוון, אתונה )ק(



רסג

     

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 לאחריהן,      

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  מזלה           

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

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:206:288:548:589:419:4410:5010:5113:3913:3719:5019:3820:2420:1219:2220:25מולדובה, קישינב )ק(

6:206:218:558:559:269:2610:3110:3013:0813:0618:5318:4819:1719:1118:3119:21מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:526:408:578:509:389:3110:3610:3112:5812:5618:0518:1318:3718:4417:5318:56ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:415:448:178:188:518:519:579:5612:3712:3418:2818:2118:5318:4618:0418:56נפאל, קטמנדו )ח(

5:395:458:158:178:558:5710:0310:0412:4812:4618:5118:4119:2019:1118:2319:22סין, בייג'ין )ח(

7:017:009:339:3110:0110:0011:0411:0213:3613:3419:1019:0819:3219:3018:5019:38סינגפור, סינגפור )ח(

5:425:528:138:199:079:1110:1810:2013:1113:0919:3019:1620:0819:5419:0120:09פולין, ורשא )ק(

6:146:108:408:379:099:0610:1110:0812:3912:3718:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

6:587:059:329:3610:1810:2011:2711:2814:1514:1220:2420:1320:5720:4519:5720:58צרפת, ליאון )ק(

7:037:129:369:4110:2510:2811:3511:3714:2614:2320:4020:2821:1421:0120:1121:15צרפת, פריז )ק(

5:515:508:238:228:528:509:559:5312:2812:2618:0418:0118:2618:2317:4318:32קולומביה, בוגוטה )ח(

6:386:459:139:169:569:5811:0511:0613:5213:4920:0019:5020:2920:1819:3120:31קנדה, טורונטו )ק(

6:126:208:468:509:319:3410:4010:4213:2913:2619:3819:2720:1019:5819:1020:11קנדה, מונטריאול )ק(

6:166:208:528:549:299:3010:3610:3613:1913:1619:1619:0819:4419:3518:5119:46קפריסין, לרנקה )ק(

5:576:088:258:329:259:2910:3710:3913:3213:2919:5619:4120:3720:2119:2520:37רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:295:407:558:038:579:0210:0910:1213:0613:0319:3419:1920:1319:5719:0020:14רוסיה, מוסקבה )ח(

5:365:448:108:148:579:0010:0610:0812:5612:5319:0718:5519:4119:2918:3919:42רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:416:499:149:1910:0210:0511:1111:1214:0113:5820:1620:0420:4620:3319:4420:47שוויץ, ציריך )ק(

6:066:078:418:409:119:1010:1510:1412:5012:4818:3218:2718:5518:5018:1018:59תאילנד, בנגקוק )ח(



תפלת הדרךדסר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו
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