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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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:äøBzä©¨
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.sebd xarl zehep
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
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(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

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

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

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

mildz

.çé÷
:Â˙Â‡ ÁÈË·‰˘ ‰Ó ÂÏ ÌÈÈ˜˘ È"˘‰Ï ˙ÂÏ‰˙ ‰·¯‰Â „Â„Ï ‰È‰˘ ÔÂÁË·‰ Ï„Â‚ ¯ÙÂÒÈ Â·

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBä´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«
á:Bcñç íìBòì ék ìàøNé àð-øîàéâàð-eøîàé «Ÿ©¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬

:Bcñç íìBòì ék ïøäà-úéáãéàøé àð-eøîàé ¥©«£®Ÿ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´
:Bcñç íìBòì ék ýåýéädi éúàø÷ øönä-ïî §Ÿ̈®¦−§¨´©§«¦−©¥©¨¨´¦®̈

:dé áçøná éððòåäNòi-äî àøéà àì éì ýåýé ¨−̈¦©¤§¨´¨«§Ÿ̈´−¦´Ÿ¦®̈©©«£¤−
:íãà éìæ:éàðNá äàøà éðàå éøæòa éì ýåýé ¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§¨®©«¹£¦À¤§¤¬§«Ÿ§¨«

ç:íãàa çèaî ýåýéa úBñçì áBèèáBè À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«À
:íéáéãða çèaî ýåýéa úBñçìéíéBb-ìk ©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬
:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñàé-íâ éðeañ §¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦©
:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñáéíéøBáãë éðeañ §¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§¦À

:íìéîà ék ýåýé íLa íéöB÷ Làk eëòcâéäçc −«Ÿ£§¥´¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ
:éðøæò ýåýéå ìtðì éðúéçããédé úøîæå éfò §¦©´¦¦§®Ÿ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´®̈

:äòeLéì éì-éäéååèéìäàa äòeLéå äpø | ìB÷ ©«§¦¦¹À¦«¨«³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬
:ìéç äNò äåäé ïéîé íé÷écöæèýåýé ïéîé ©¦¦®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦§¦´−§Ÿ̈

:ìéç äNò äåäé ïéîé äîîBøæéúeîà-àì «¥®̈§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦Ÿ¨¬
:dé éNòî øtñàå äéçà-ékçédi épøqé øqé ¦¤§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬¨«©´Ÿ¦§©´¦¨®

:éððúð àì úånìåèé-àáà ÷ãö-éøòL éì-eçút §¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ
:dé äãBà íáëeàáé íé÷écö ýåýéì øòMä-äæ ¹̈À¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®©¹¦¦À¨¬Ÿ

:Báàë:äòeLéì éì-éäzå éðúéðò ék EãBà «−«§¦´£¦¨®¦©§¦¦¹À¦«¨«
áë:äpt Làøì äúéä íéðBaä eñàî ïáà−¤¤¨«£´©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«
âë:eðéðéòa úàìôð àéä úàf äúéä ýåýé úàî¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨®Ÿ¦−¦§¨´§¥¥«
ãë:Bá äçîNðå äìéâð ýåýé äNò íBiä-äæ¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨§¦§§¨´«
äëäçéìöä ýåýé àpà àp äòéLBä ýåýé àpà̈«¨´−§Ÿ̈¦¬»¨®̈¨«¨¬¹§Ÿ̈À©§¦ »¨¬
:àðåëúéaî íëeðëøa ýåýé íLa àaä Ceøa ¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬

:ýåýéæëíéúáòa âç-eøñà eðì øàiå ýåýé | ìà §Ÿ̈«¥³§Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬©«£Ÿ¦®
:çaænä úBðø÷-ãòçëéäìà jãBàå äzà éìà ©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À

:jîîBøàèëíìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBä £«§¤«¨´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´
:Bcñç©§«

èé÷
˜„ˆ ËÙ˘Ó ¯Â·„ ‰¯ÈÓ‡ ‰ÂˆÓ ÌÈ„Â˜Ù ˙Â„Ú ‰¯Â˙ Â‡ Í¯„ Â· ˘È ˜ÂÒÙ ÏÎ·Â ÌÈ˜ÂÒÙ 'Á ˙Â‡ ÏÎÂ ·"‡ ‰ÂÓ˘ ÏÚ „Â„ Â¯·ÁÂ „‡Ó „·Î ¯ÂÓÊÓ‰ ‰Ê
ÔÓÈÒ ‰"Ó„ Ô"· ı"¯Ù) ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ˙„Â·ÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰Î‰ ‡Â‰Â ÌÂÈ ÏÎ· Â¯Ó‡Ï Ì„‡ ÏÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â˘˜·Â ¯ÒÂÓ ‡Â‰ ¯ÂÓÊÓ‰ ÏÎ ,ÌÈ˜Á

:(ÌÏÂÁ Â"ÈÂ· ÍÈ˙Â„Ú ˙ÏÓ Ì‰·˘

ààúøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLà©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬
:ýåýéá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLà §Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«

â:eëìä åéëøãa äìåò eìòô-àì óàãäzà −©Ÿ¨«£´©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨

éãwô äúéeöì E:ãàî øîLäéëøã eðké éìçà ¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈
ìéwç øîL:Eå-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì æà ¦§¬Ÿª¤«¨¬Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨

éúåöî:EæéètLî éãîìa ááì øLéa EãBà ¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤¥¨®§¹¨§¦À¦§§¥¬
המשך קעמוד בק

אגרות קודש

 ב"ה  כ"ה תשרי, תשכ"ג

ברוקלין.

מרת צפורה תחי'

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבה מכ"ג תשרי,

ולכתבה שזה כמה שנים שמנהלים המוסד וכו' אולי יפנו עתה למה שהוא אחר.

בודאי למותר להאריך, שדוקא עתה, בקשר עם העלי' ההולכת וגדולה וביחד עם זה גם העלי' 

הרוחנית הנרגשת בלב כאו"א ובפרט בלב הנוער וכו' המשתוקקים ומחפשים וכו', אלא שאינם יודעים 

למה משתוקקים ומה מחפשים, הרי גדול ההכרח במוסדות כהנ"ל שמתנהלים על טהרת הקדש וגדול 

פי כמה וכמה, ובודאי שכל מי שיש לו נסיון בכגון זה, הרי זכותו והאפשריות שלו גדולות בהרבה יותר, 

המשך קעמוד דד
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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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h"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

elÎÈÂ אלקים ויכל צבאם, וכל והארץ הּׁשמים «¿Àְְְְֱִִֶַַַַָָָָָָֹ

הּׁשביעי  יׁש1ּבּיֹום "ויכּלּו" ּבתבת הּנה . ְְְִִִֵֵֵַַַַֻ

וקץ, ּתכלה מּלׁשֹון "ויכּלּו" ּפרּוׁשים. ְְְְִִִֵֵַַָָֻּכּמה

אּונקלּוס  ׁשּתרּגם ּוכמֹו ׁשכלּול, מּלׁשֹון ְְְְְְְִִִֵֶַֻ"ויכּלּו"

ּתאוה  מּלׁשֹון "ויכּלּו" ואׁשּתכללּו". – ְְְְְְֲִִַַַַָָֻֻ"ויכּלּו

ויטרי 2ותענּוג  ּבמחזֹור וכדאיתא ּתרּגּום 3. ּבׁשם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָ

וזהּו "וחמיד". הּוא "ויכל" ׁשּתרּגּום ְְְְְְִִֶֶַַַַָירּוׁשלמי,

ּׁשּכתּוב  מה קראת,4ּגםּֿכן אֹותֹו ימים חמּדת ְִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבׁשם  הּׁשּבת את הּקּב"ה קרא היכן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָּדלכאֹורה

ׁשם, ויטרי' ּב'מחזֹור ּומבאר ימים", ְְְְְִִִֵֶַַָָָ"חמּדת

"וחמיד". ׁשּתרּגּומֹו "ויכל", ּׁשּכתּוב מה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

ענינים  ׁשני יׁשנם ׁשּבׁשּבת ידּוע ענין 5והּנה, . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

וקימא  מיקדׁשא ׁשּׁשּבת הּוא ׁשני 6אחד וענין , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשּבת, את עֹוׂשים ׁשּיׂשראל 7הּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָ

העבֹודה  עלֿידי והינּו הּׁשּבת, את ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָלעׂשֹות

הּׁשּבת, את עֹוׂשים ׁשעלֿידּה החל, ימי ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשׁשת

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשּבת 8ּוכמאמר ּבערב ׁשּטרח מי ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבׁשּבת  ּבתענּוג ׁשּגם מּובן ּומּזה ּבׁשּבת. ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹיאכל

הּתענּוג  היא האחת אּלּו. ּבחינֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָיׁשנן

רּבֹותינּו ּכמאמר ּבׁשּבת), ׁשּנמׁש) ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמּלמעלה

הּקּב"ה 9ז"ל  ׁשּנׁשּתֹוקק העֹולם זה ְִֵֶֶַָָָָָ"ׁשֹוקיו"

ׁשּיׂשראל ל  הּתענּוג היא והּׁשנּיה בראתֹו. ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עבֹודתם, עלֿידי 10ממׁשיכים ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ּׁשאמרּו מה ּגםּֿכן וזהּו ענג. לּׁשּבת ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוקראת

ז"ל  ּבראׁשית",11חכמינּו ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה ויכּלּו, האֹומר "ּכל ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻ

עבֹודתם. עלֿידי ּבראׁשית" ּב"מעׂשה ממׁשיכים ׁשּיׂשראל הּתענּוג ענין ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהּוא
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א.)1 ב, רפ"י.)2בראשית ק"ג.)3במדב"ר סי' שבת בשבת.)4תפילת העמידה ואילך.)5תפילת תז ע' עטר"ת סה"מ ראה

ואילך. 81 ע' א.)6ה'ש"ת יז, טו.)7ביצה לא, סע"א.)8תשא ג, זרה שם.)9עבודה יג.)10במדב"ר נח, שבת )11ישעי'

ב. קיט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר בראשית ימי בששת הבריאה מעשה סיום אודות על

ÌBia ÌÈ˜Ï‡ ÏÎÈÂ ,Ì‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ elÎÈÂ«¿À«»«ƒ¿»»∆¿»¿»»«¿«¡…ƒ«
ÈÚÈ·M‰1˙·˙a ‰p‰ ÌÈLe¯t.במילה . ‰nk LÈ "elÎÈÂ" «¿ƒƒƒ≈¿≈««¿À≈«»≈ƒ

ı˜Â ‰ÏÎz ÔBLlÓ "elÎÈÂ",וסיום תכלית של "elÎÈÂ"במשמעות «¿Àƒ¿ƒ¿»¿≈«¿À
Ìb¯zL BÓÎe ,ÏeÏÎL ÔBLlÓƒ¿ƒ¿¿∆ƒ¿≈
Y elÎÈÂ" ÒeÏ˜e‡¿¿«¿À
ÔBLlÓ "elÎÈÂ" ."eÏÏÎzL‡Â¿ƒ¿«¿»«¿Àƒ¿

‚eÚ˙Â ‰Â‡z2 כלות' בביטוי כמו «¬»¿«¬
שמובא È‡„ÎÂ˙‡הנפש'. וכפי ¿ƒ¿ƒ»

È¯ËÈÂ ¯BÊÁÓa3Ìeb¯z ÌLa ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈«¿
"ÏÎÈÂ" Ìeb¯zL ,ÈÓÏLe¯È¿«¿ƒ∆«¿«¿«

"„ÈÓÁÂ" ‡e‰,חמדה של ביטוי ¿»ƒ
ותענוג. תאווה ÔkŒÌbכמו e‰ÊÂ¿∆«≈
·e˙kM ‰Ó4 בנוסח השבת על «∆»

‡B˙Bהתפילה  ÌÈÓÈ ˙cÓÁ∆¿«»ƒ
‡¯˜ ÔÎÈ‰ ‰¯B‡ÎÏc ,˙‡¯»̃»»¿ƒ¿»≈»»»
ÌLa ˙aM‰ ˙‡ ‰"aw‰«»»∆««»¿≈
¯‡·Óe ,"ÌÈÓÈ ˙cÓÁ"∆¿«»ƒ¿»≈
e‰fL ,ÌL 'È¯ËÈÂ ¯BÊÁÓ'a¿«¿ƒ¿ƒ»∆∆
,"ÏÎÈÂ" ·e˙kM ‰Ó«∆»«¿«

"„ÈÓÁÂ" BÓeb¯zL המקור וזה ∆«¿¿»ƒ
ימים'. 'חמדת נקראת שהשבת לכך

ÌLÈ ˙aLaL Úe„È ,‰p‰Â¿ƒ≈»«∆¿«»∆¿»
ÌÈÈÚ ÈL5‡e‰ „Á‡ ÔÈÚ . ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»

‡ÓÈ˜Â ‡L„˜ÈÓ ˙aML6 ∆«»ƒ«¿»¿«¿»
בשונה  עצמה, מצד וקיימת מקודשת

של  החלטות לפי שנקבעים מהחגים

קידוש  מועד (לפי ישראל החודש בני

תחול  שבו היום הדין), בית עלֿידי

והשבת  מלמעלה, נקבע כבר השבת

ועומדת  ‰e‡מקודשת ÈL ÔÈÚÂ¿ƒ¿»≈ƒ
˙aM‰ ˙‡ ÌÈNBÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ∆««»

בקדושת  לתוספת השבת,וגורמים

·e˙kL BÓk7 בני "ושמרו בתורה ¿∆»
השבת" את ‡˙ישראל ˙BNÚÏ«¬∆
eÈ‰Â ,˙aM‰ בני שבה הדרך ««»¿«¿

היא  השבת את 'עושים' למטה ישראל

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ישראל שבני «¿≈»¬»
ה' את ‰ÏÁ,עובדים ÈÓÈ ˙LLa¿≈∆¿≈«…

,˙aM‰ ˙‡ ÌÈNBÚ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ∆««»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe8 בגמרא ¿«¬««≈

ÏÎ‡È ˙aL ·¯Úa Á¯hL ÈÓƒ∆»«¿∆∆«»…«

˙aLa החול ימי בששת האדם שעבודת העניין בפנימיות גם מובן ומזה ¿«»
קיומה  שעצם אף (על השבת בעניין תוספת ופועלת השבת את 'עושה'

כאמור). באדם, תלוייה לא השבת של וקביעותה

‰fÓe שישנה האחת השבת, ב'עשיית' הבחינות שתי על לעיל מהאמור ƒ∆
שבני  והשנייה עצמה, מצד בשבת

'עושים' ÌbLישראל Ô·eÓ»∆«
‚eÚ˙a של למטה והמשכה גילוי ¿«¬

האלוקי  ÔLÈהתענוג ˙aLaL∆««»∆¿»
el‡ ˙BÈÁa ÈzL שממשיך כפי ¿≈¿ƒ≈
ומפרט.

‚eÚz‰ ‡È‰ ˙Á‡‰»««ƒ««¬
˙aLa CLÓpL) ‰ÏÚÓlnL∆ƒ¿«¿»∆ƒ¿»¿«»
פעולה  ידי על לא מלמעלה,

האדם  מצד Ó‡Ók¯והתעוררות ,(¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯9 על בדרשה במדרש, «≈

עמודי  'שוקיו השירים בשיר הכתוב

‰ÌÏBÚשש' ‰Ê "ÂÈ˜BL"»∆»»
B˙‡¯·Ï ‰"aw‰ ˜˜BzLpL∆ƒ¿≈«»»ƒ¿…
השתוקק  שהקדושֿברוךֿהוא וכיוון

תענוג  שיש מובן העולם, את לברוא

ומתגלה  נמשך זה ותענוג מהבריאה

בעניין ‰iM‰הבחינהÂבשבת. ¿«¿ƒ»
בשבת  ‰eÚz‚התענוג ‡È‰ƒ««¬

ÌÈÎÈLÓÓ Ï‡¯NiL הגילוי את ∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ
Ì˙„B·Ú,שלו  È„ÈŒÏÚ בני כאשר «¿≈¬»»

כתוצאה  בעולם, ה' את עובדים ישראל

מלמעלה  עונג נמשך ¿BÓkמזה
·e˙kL10˙‡¯˜Â,האדם אתה, ∆»¿»»»

ותגרום  Ú‚.תקרא ˙aMÏ««»…∆
ÔkŒÌb e‰ÊÂעל הפנימי Ó‰ההסבר ¿∆«≈«

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡M11 בגמרא ∆»¿¬»≈
‰NÚ ,elÎÈÂ ¯ÓB‡‰ Ïk"»»≈«¿À«¬»
‰NÚÓa ‰"aw‰Ï ÛzLÀ»¿«»»¿«¬≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,"˙ÈL‡¯a¿≈ƒ∆ƒ¿«

‚eÚz‰ בתחילת לעיל וכנזכר ««¬
ב'ויכולו' הפירושים שאחד המאמר

ועונג חמדה לשון ≈«¿Ï‡¯NiL∆ƒהוא
‰NÚÓ"a ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿«¬≈
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ "˙ÈL‡¯a¿≈ƒ«¿≈¬»»
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m`avו lke ux`de minyd elekie

ּכתיב ‡Cב) ׁשהרי להבין, וקדם 12צרי אחֹור «ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָ

למעׂשה  "אחֹור" נברא ׁשהאדם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָצרּתני,

(ּדער  ערב הּיֹותר להּפירּוׁש ואפילּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָּבראׁשית,

ׁשּיהיה  ּבכדי ׁשּזהּו ׁשּבזה, טייטׁש) ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָּגעׁשמאקער 

לפניו  לּסעּודה מּוכן מּכלֿמקֹום 13הּכל הרי , ְְֲִֵַַָָָָָָֹ

ּכל  ואּלּו הּבריאה, ּבסֹוף האדם נברא ְְְְְִִִַַָָָָָָֹּבפעל

אי ואםּֿכן האדם, ּבריאת קדם נגמרה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּבריאה

"ׁשּתף  ׁשּיהיה עד ּבּבריאה, יֹוסיף ׁשהאדם ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻאפׁשר

מּובן, אינֹו ּוביֹותר ּבראׁשית". ּבמעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָלהּקּב"ה

ּבראׁשית, ּבמעׂשה ּתענּוג ממׁשי ּׁשהאדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָמה

אי ואםּֿכן העצם, עם קׁשּור ׁשּתענּוג ידּוע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

ּבבחינת  למּטה, עבֹודתֹו עלֿידי ׁשהאדם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָאפׁשר

ּבחינת  את ימׁשי ּבּגּוף, המלּבׁשת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֻהּנׁשמה

העצם. עם הּקׁשּור ֲִֶֶַַַָָהּתענּוג

LÈÂ ידּוע ּדהּנה ּבזה, ירידת 14להֹוסיף ּבענין ¿≈ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

ּומקצת  הארת ׁשרק למּטה, ְְְִֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה

נׁשארה  הּנׁשמה עצם ואּלּו למּטה, ירדה ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָהּנׁשמה

עֹולם 15למעלה  ּבׁשליׁש מלא ּבענין וכּידּוע . ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָ

ּפרּוׁשים 16עֹומד  ׁשני ּבזה ׁשּיׁש ׁשהעֹולם 17, אֹו , ְִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ׁשליׁשהּוא  הּוא ׁשהּמלא אֹו ,מהּמלא ְְְְִִֵֶַַַַָָׁשליׁש

לּנׁשמֹות  ּבנֹוגע ּבמּכלֿׁשּכן מּובן ּומּזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמהעֹולם.

עֹולם  (ׁשּנקרא ׁשהּגּוף מהּמלאכים, נעלֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהן

הּנׁשמה,18קטן  עצם את מהכיל קטן הּוא ( ְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּבמדרגה  למּטה הּוא האדם ׁשּגּוף ְְְְִֵֶַַָָָָָָּובפרט

ּדּבּורֿ ּבּמאמרים וכּמבאר הּנבראים, ּכל ְְְֲִִִִִַַַַָָָָֹמּגּופֹות

ּגּוף  יצירת ׁשּנׁשּתּנה הּטעם "להבין ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָהּמתחיל

אֹור' (ּב'תֹורה הּנבראים" ּכל מּׁשאר 19האדם ְְְִִִַָָָָָָָ
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א.)12 פ"ח, ב"ר א. סא, ברכות וראה ה. קלט, תקפא.)13תהלים ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת וראה א. לח, סנהדרין

תרצ"ב )14 (סה"מ תרצ"ב משכלה תהי' לא וד"ה ישיר אז ד"ה ואילך), רח ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת ישיר אז ד"ה ראה

ואילך). 61 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ישיר אז ד"ה ואילך), רי ד.)15ע' טז, שה"ש לקו"ת חולין )16ראה יב. פס"ח, ב"ר

ב. ע')17צא, תש"ח .21 ע' ה'ש"ת ואילך. 211 ס"ע תרצ"ט שנא. ע' תרס"ב סה"מ פקט"ז. תרל"ו רבים מים המשך ראה

א).)28018. קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. רנז, זח"ג ג. פקודי ואילך.)19תנחומא ד ג, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל בני שגם מלבד וכיוון וזאת בבריאה, האלוקי העונג את ממשיכים

של  'שותפים' נחשבים הם הרי מצידו, בבריאה לקדושֿברוךֿהוא שיש העונג

בראשית. במעשה הקדושֿברוךֿהוא

C‡ È˙k·עדיין ·) È¯‰L ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ12 בתהיליםÌ„˜Â ¯BÁ‡ «»ƒ¿»ƒ∆¬≈¿ƒ»»∆∆
,Èz¯ˆרומז Ì„‡‰Lוהפסוק «¿»ƒ∆»»»

"¯BÁ‡" ‡¯· כל אחרי אחרון, ƒ¿»»
הנבראים ÈL‡¯a˙,שאר ‰NÚÓÏ¿«¬≈¿≈ƒ

·¯Ú ¯˙Bi‰ Le¯Èt‰Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿«≈«≈»≈
LËÈÈË ¯Ú˜‡ÓLÚb ¯Úc)∆∆¿«∆«¿

יותר  'המתוק' ÊaL‰,הפירוש (∆»∆
אחרון  נברא שהאדם זה ∆∆e‰fLבעניין

ÔÎeÓ Ïk‰ ‰È‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆«…»
ÂÈÙÏ ‰„eÚqÏ13,בריאתו עם מיד «¿»¿»»

‡¯· ÏÚÙa ÌB˜ÓŒÏkÓ È¯‰¬≈ƒ»»¿…«ƒ¿»
el‡Â ,‰‡È¯a‰ ÛBÒa Ì„‡‰»»»¿«¿ƒ»¿ƒ
Ì„˜ ‰¯Ó‚ ‰‡È¯a‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿¿»…∆

ÔkŒÌ‡Â ,Ì„‡‰ ˙‡È¯a מאחר ¿ƒ«»»»¿ƒ≈
דבר  האחרון, הנברא הוא שהאדם

ופחיתות, נחיתות על לכאורה המורה

¯LÙ‡ CÈ‡ ייתכןÌ„‡‰L ≈∆¿»∆»»»
,‰‡È¯aa ÛÈÒBÈ תהיה והתוספת ƒ«¿ƒ»

חשובה כך "ÛzLכל ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆À»
?"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï¿«»»¿«¬≈¿≈ƒ

,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e עוד גדול פלא ¿≈≈»
הוא CÈLÓÓיותר Ì„‡‰M ‰Ó«∆»»»«¿ƒ

ומגלה אלוקי eÚz‚מעורר «¬
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa לעיל כאמור ¿«¬≈¿≈ƒ

כי תמוה הדבר Úe„Èולכאורה È¯‰¬≈»«
וחסידות  ˜eL¯בקבלה ‚eÚzL∆«¬»
,ÌˆÚ‰ ÌÚ כוחות לגבי גם כמבואר ƒ»∆∆

כוחות  הם והרגש שהשכל הנפש

האדם  בגוף המלובשים 'פנימיים'

והעונג  הרצון ואילו אליו, ומותאמים

כוחות  הנקראים יותר נעלים כוחות הם

קשור  העונג שניהם ומבין 'מקיפים',

עם  עמוקה ויותר פנימית יותר בצורה

למעלה  כביכול, וכך, הנפש, עצם

יותר  קשור התענוג עניין באלוקות

האלוקות, ‡LÙ¯בעצמיות CÈ‡ ÔkŒÌ‡Âייתכן Ì„‡‰Lכיצד ¿ƒ≈≈∆¿»∆»»»
,Ûeba ˙LaÏÓ‰ ‰ÓLp‰ ˙ÈÁ·a ,‰hÓÏ B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»¿«»ƒ¿ƒ««¿»»«¿À∆∆«

וגורם  הנשמה אור את ומצמצם מגביל בוודאי והחומרי הגשמי הגוף והרי

מוגבלת, במידה תהיה הזה בעולם בגוף כנשמה האדם של ה' שעבודת לכך

בעבודתו, שהאדם ייתכן איך ‰eÚz‚ואםֿכן ˙ÈÁa ˙‡ CÈLÓÈ«¿ƒ∆¿ƒ«««¬
ÌˆÚ‰ ÌÚ ¯eLw‰?האלוקות של «»ƒ»∆∆

‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
Úe„È14aהחסידות ÔÈÚתורת »«¿ƒ¿«

‰ÓLp‰ ˙„È¯È משורשה האלוקית ¿ƒ««¿»»
באלוקות למעלה «»¿hÓÏ‰ומקורה

הזה, בעולם גשמי בגוף להתלבש

˙¯‡‰ ˜¯L מצומצמת הארה היינו ∆«∆»«
‰ÓLp‰בלבד ˙ˆ˜Óe כולה ולא ƒ¿»«¿»»

ÌˆÚ el‡Â ,‰hÓÏ ‰„¯È ועיקר »¿»¿«»¿ƒ∆∆
‰ÏÚÓÏ ‰¯‡L ‰ÓLp‰15 ולא «¿»»ƒ¿¬»¿«¿»

גשמי  בגוף להתלבש למטה ירדה

הזה. ÔÈÚaבעולם Úe„iÎÂ דברי ¿«»«¿ƒ¿«
ובמדרש בגמרא ז"ל «¿»C‡ÏÓחכמינו
„ÓBÚ ÌÏBÚ LÈÏLa16LiL , ƒ¿ƒ»≈∆≈
ÌÈLe¯t ÈL ‰Êa17 בתורת »∆¿≈≈ƒ

אחד‡Bהחסידות, ««∆ÌÏBÚ‰Lפירוש
C‡Ïn‰Ó LÈÏL ‡e‰ זה ולפי ¿ƒ≈««¿»

מהעולם, שלוש פי גדול ‡Bהמלאך
LÈÏL ‡e‰ C‡Ïn‰L∆««¿»¿ƒ

ÌÏBÚ‰Ó פי גדול העולם זה ולפי ≈»»
מהמלאך. Ô·eÓשלוש ‰fÓeƒ∆»
ÔkLŒÏkÓa שאם בקלֿוחומר ¿ƒ»∆≈

מהם, וגדול מהמלאכים נעלה העולם

Ô‰Lכלֿשכן  ˙BÓLpÏ Ú‚Ba¿≈««¿»∆≈
Ûeb‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰Ó ˙BÏÚ«¬≈««¿»ƒ∆«

ÔË˜ ÌÏBÚ ‡¯˜pL)18‡e‰ ( ∆ƒ¿»»»»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙‡ ÏÈÎ‰Ó ÔË»̃»≈»ƒ∆∆∆«¿»»
תשרה  הנשמה שעצם אפשרות ואין

הנשמה  של הארה רק וכאמור, באדם

האדם, בגוף «¿Ë¯Ù·eƒמתלבשת
‰hÓÏ ‡e‰ Ì„‡‰ ÛebL∆»»»¿«»

Ïk ˙BÙebÓ ‰‚¯„Óa שאר ¿«¿≈»ƒ»
ÌÈ‡¯·p‰,והחי הצומח הדומם, «ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯Ó‡na ¯‡·nÎÂŒ¯eac ¿«¿…»««¬»ƒƒ
ÌÚh‰ ÔÈ·‰Ï" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»ƒ«««
‰¯B˙'a) "ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ¯‡MÓ Ì„‡‰ Ûeb ˙¯ÈˆÈ ‰pzLpL∆ƒ¿«»¿ƒ«»»»ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»

'¯B‡19 ושמות בראשית בחומשים התורה לפרשיות הזקן אדמו"ר מאמרי
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ז h"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zyxt zay

מקֹומֹות  ּדֹומם,20ּובכּמה הּוא האדם ׁשּגּוף ,( ְְֵֶַָָָָ

עצם  את מהכיל קטן הּוא ּׁשהּגּוף  מּובן ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָואםּֿכן

למּטה  ׁשּירדה הּנׁשמה ּבחינת ואםּֿכן ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּנׁשמה.

לּנׁשמה  ּכלל ּבער ׁשאינּה ּבלבד, הארה רק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיא

ׁשּבּנׁשמה  הּמּזל ּבחינת ואפילּו ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה.

ונֹוטף  נֹוזל ׁשּמּמּנה מּמׁש) הּנׁשמה עצם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ(ׁשאינּה

'מּזל' ּבׁשם נקראת ׁשּלכן ׁשּבּגּוף, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָלּנׁשמה

לבנֹון  מן ונֹוזלים זֹו21מּלׁשֹון ּבחינה ּגם הּנה , ְְְְְִִִִִֵַָָ

למעלה  ׁשהיא ׁשּלמעלה, הּנׁשמה ּבכלל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָהיא

וכּידּוע  ּבגּוף. המלּבׁשת הּנׁשמה לגּבי  ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבאיןֿער

ׁשּנקראת  ּבגּוף המלּבׁשת הּנׁשמה ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻּבענין

ּבׁשם  הּנקראת  ׁשּלמעלה הּנׁשמה ּובחינת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'רגל',

ׁשּבגּוף 22'ראׁש' והראׁש הרגל ּכמֹו זה ׁשאין , ְְְֵֶֶֶֶֶָָֹֹ

מהראׁש, למּטה היא ׁשהרגל היֹות ׁשעם ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהאדם,

היא  הרגל ּגם ׁשהרי ּבערּכֹו, היא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָמּכלֿמקֹום

ׁשּלמּטה  ׁשהּנׁשמה ּבאפן אּלא מהּגּוף, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחלק

הּנׁשמה  לגּבי ּבער אינּה 'רגל' ּבׁשם ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנקראת

וכדאיתא  'ראׁש', ּבׁשם הּנקראת 23ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשּלמעלה. מהּנׁשמה ּבלבד הארה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּלׁשֹון

ׁשהּנׁשמה  אפׁשר אי מּובן, אינֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָועלּֿפיֿזה

ּבחינת  את ּתמׁשי עבֹודתּה עלֿידי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָׁשּבּגּוף

ׁשהּנׁשמה  ּדכיון העצם, עם הּקׁשּור ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתענּוג

ּביכלּתּה אין הרי ּבלבד, הארה רק היא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבּגּוף

העצמי  הּתענּוג ּבבחינת ּגם להּגיע ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָלכאֹורה

להּגיע  ּביכלּתּה ּׁשאין ּומּכלֿׁשּכן הּנׁשמה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדעצם

ּׁשּלמעלה. העצמי הּתענּוג ְְְְֲִִִֶַַַַַָָּבבחינת

לעבֹודה p‰Â‰ג) ּבנֹוגע ּגם היא זֹו קׁשיא ¿ƒ≈ְְֲִֵַַָָָֻ

ׁשּנׁשמֹותֿ ידּוע ּדהּנה הּׁשנה, ְְְִִֵֶַַָָָֹּבראׁש

ּבחינת  את ממׁשיכים עבֹודתם עלֿידי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיׂשראל
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.15 שבהערה לקו"ת גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אסתר  BÓB˜Ó˙(ומגילת ‰nÎ·e בדיבור20ֿ) שפותחים נוספים מאמרים ¿«»¿

נושא  באותו ועוסקים זה ÌÓBc,המתחיל ‡e‰ Ì„‡‰ ÛebL כי ), ∆»»»≈
נברא  האדם הסופית, במתכונתם מלכתחילה שנבראו הנבראים מכל בשונה

כך  אחר ורק חיות, חסר כדומם גופו את הקדושֿברוךֿהוא יצר שבתחילה כך

חיים  נשמת בו Ô·eÓנפח ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»
Ûeb‰M,הנבראים כל מגופות שנחות ∆«

‡˙כאמור ÏÈÎ‰Ó ÔË˜ ‡e‰»»≈»ƒ∆
˙ÈÁa ÔkŒÌ‡Â .‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿ƒ≈¿ƒ«
‰hÓÏ ‰„¯iL ‰ÓLp‰«¿»»∆»¿»¿«»
הזה  בעולם הגשמי בגוף והתלבשה

„·Ïa ‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰ מעצם ƒ«∆»»ƒ¿«
C¯Úaהנשמה, dÈ‡L כל לה אין ∆≈»¿≈∆

והשוואה  ÓLpÏ‰יחס ÏÏk¿»«¿»»
‰ÏÚÓlL לעצם הכוונה וכאן ∆¿«¿»

הנשמה.

Ïfn‰ ˙ÈÁa eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ«««»
ÌˆÚ dÈ‡L) ‰ÓLpaL∆«¿»»∆≈»∆∆
ÏÊB ‰pnnL (LnÓ ‰ÓLp‰«¿»»«»∆ƒ∆»≈

ÛËBÂ חיות ÓLpÏ‰ונמשכת ¿≈«¿»»
ÌLa ˙‡¯˜ ÔÎlL ,ÛebaL∆«∆»≈ƒ¿≈¿≈

ÔBLlÓ 'ÏfÓ' בשיר הפסוק «»ƒ¿
ÔB·Ïהשירים  ÔÓ ÌÈÏÊBÂ21, ¿¿ƒƒ¿»
‰p‰ בעצם מדובר שלא אף על ƒ≈

‰È‡הנשמה  BÊ ‰ÈÁa Ìb ,«¿ƒ»ƒ
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÏÏÎaƒ¿««¿»»∆¿«¿»
יורדת  שלא מהנשמה חלק ומהווה

בגוף, ÏÚÓÏ‰להתלבש ‡È‰L∆ƒ¿«¿»
C¯ÚŒÔÈ‡a כ ללא יחס נעלית ל ¿≈¬…

‰ÓLp‰והשוואה Èa‚Ï¿«≈«¿»»
.Ûe‚a ˙LaÏÓ‰«¿À∆∆¿

בין  הגדול ההבדל את ומפרט ומוסיף

הנשמה  להארת שלמעלה, הנשמה

בגוף: ומתלבשת למטה היורדת

‰ÓLp‰ ˙ÈÁa ÔÈÚa Úe„iÎÂ¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ««¿»»
˙‡¯˜pL Ûe‚a ˙LaÏÓ‰«¿À∆∆«∆ƒ¿≈
‰ÓLp‰ ˙ÈÁ·e ,'Ï‚¯'∆∆¿ƒ««¿»»
ÌLa ˙‡¯˜p‰ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ¿≈¿≈

'L‡¯'22,'רגל' השמות זה ובענין …
גדול  ופער הבדל מבטאים ו'ראש'

‰¯‚Ïביותר BÓk ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿»∆∆
‰hÓÏ ‡È‰ Ï‚¯‰L ˙BÈ‰ ÌÚL ,Ì„‡‰ Ûe‚aL L‡¯‰Â¿»…∆¿»»»∆ƒ¡∆»∆∆ƒ¿«»

L‡¯‰Ó,משמעותי הבדל ביניהם יש Bk¯Úaואכן ‡È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ≈»…ƒ»»ƒ¿∆¿
שבגוף, לראש שבגוף הרגל בין והשוואה דימיון של יחס יש ≈¬∆È¯‰Lעדיין

Ûeb‰Ó ˜ÏÁ ‡È‰ Ï‚¯‰ Ìb,ממנו חלק הוא שהראש גוף ‡l‡אותו «»∆∆ƒ≈∆≈«∆»
הוא לענין  ו'ראש' 'רגל' בין ההבדל hÓlL‰זה ‰ÓLp‰L ÔÙ‡a¿…∆∆«¿»»∆¿«»

C¯Úa dÈ‡ 'Ï‚¯' ÌLa ˙‡¯˜p‰והשוואה יחס כל לה Èa‚Ïאין «ƒ¿≈¿≈∆∆≈»¿≈∆¿«≈
‡˙È‡„ÎÂ ,'L‡¯' ÌLa ˙‡¯˜p‰ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰23 וכמובא «¿»»∆¿«¿»«ƒ¿≈¿≈…¿ƒ¿ƒ»

‡È‰L ÔBLl‰ שלמטה הנשמה «»∆ƒ
אלא אינה 'רגל' בשם ««∆‰‡¯‰הנקראת

.‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰Ó „·Ïaƒ¿«≈«¿»»∆¿«¿»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ההבדל על האמור לפי ¿«ƒ∆

שלמעלה  הנשמה שבין הגדול והפער

למטה  היורדת הנשמה ≈‡BÈלהארת
¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ ייתכן כיצד »≈∆¿»

È„ÈŒÏÚ ÛebaL ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆««¿≈
˙ÈÁa ˙‡ CÈLÓz d˙„B·Ú¬»»«¿ƒ∆¿ƒ«

‚eÚz‰ האלוקיÌÚ ¯eLw‰ ««¬«»ƒ
ÌˆÚ‰,האלוקות ÔÂÈÎcשל »∆∆¿≈»

˜¯ ‡È‰ ÛebaL ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆«ƒ«
ÔÈ‡ È¯‰ ,„·Ïa ‰¯‡‰∆»»ƒ¿«¬≈≈
ÚÈb‰Ï ‰¯B‡ÎÏ dzÏÎÈaƒ»¿»ƒ¿»¿«ƒ«

ולהשפיע  ולעורר אפילו Ìb'לגעת' «
ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¬»«¿ƒ

‰ÓLp‰ ÌˆÚc רחוק שכאמור ¿∆∆«¿»»
הנשמה  מבחינת שיעור לאין ונעלה

בגוף, ÔÈ‡Mהמלובשת ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈∆≈
˙ÈÁ·a ÚÈb‰Ï dzÏÎÈaƒ»¿»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
?‰ÏÚÓlM ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰««¬»«¿ƒ∆¿«¿»

BÊ ‡ÈL˜ ‰p‰Â ביכולת ‚) יש איך ¿ƒ≈À¿»
'להגיע' בגוף כנשמה האדם עבודת של

נעלות  הכי בדרגות למעלה ולפעול

B·ÚÏ„‰באלקות  Ú‚Ba Ìb ‡È‰ƒ«¿≈«»¬»
האדם  של ‰M‰,הרוחנית L‡¯a¿…«»»
Úe„È ‰p‰c הסוד בתורת ¿ƒ≈»«

È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈŒ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈«¿≈
˙ÈÁa ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ Ì˙„B·Ú¬»»«¿ƒƒ∆¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ ˙cÓa ‚eÚz‰««¬¿ƒ«««¿
שנה  מידי וחסידות, בקבלה כמבואר

הקדושֿברוךֿהוא  השנה, ראש בבוא

העולמות  על למלוך רצונו את מסלק

והעונג  מהבריאה, לו שיש העונג ואת

הקדושֿברוךֿ ומלכות ומתעורר חוזר

שבני  עלֿידיֿזה מתחדשת בעולם הוא

ועלֿידי  מחדש שמים מלכות עול קבלת (עלֿידי שוב אותו ממליכים ישראל

חיות  נותרה הרצון, סילוק בעקבות השנה, ראש שבליל לאחר בשופר, התקיעה

אדם  כמשל והמידות, והשכל והרצון התענוג הארת ללא ומצומצמת, מועטת
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m`avח lke ux`de minyd elekie

מל" ׁשּמבּקׁשים ׁשּזהּו הּמלכּות, ּבמּדת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַֹהּתענּוג

כּו', "מלכּות ּכבֹוד "ּגּלה כּו', העֹולם" ְְְֵַַַָָעל

המׁשכת  ענין היא זֹו ּבבּקׁשה ׁשהּכּונה ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָּכּידּוע

ׁשעלֿידי  לפי והינּו הּמלכּות, ּבספירת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַהּתענּוג

הּפנימּיּות  ּבבחינת מּגיעים הם ְְֲִִִִִִֵַַַָָעבֹודתם

ּומה  העצמי, הּתענּוג נמׁש ׁשּמּׁשם ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָוהעצמּיּות

והעצמּיּות  הּפנימּיּות ּבבחינת ְְְְִִִִִִִֶַַַַָׁשּמּגיעים

היא  אז ׁשעבֹודתם לפי זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָׁשּלמעלה,

ׁשּזהּו הּנׁשמה, ועצמּיּות ּפנימּיּות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבבחינת

ל ראׁשֿה ּׁשנה) ׁשּלפני ּבּימים (עֹוד ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשאֹומרים

אבּקׁש הוי' ּפני את פני, ּבּקׁשּו לּבי ,24אמר ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּנׁשמה, ּפנימּיּות ּבבחינת היא ׁשעבֹודתם ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּדכיון

ּבחינת  את ממׁשיכים הם לכן פני", ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ"ּבּקׁשּו

ולכאֹורה, הוי'". ּפני" ׁשּלמעלה, ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָהּפנימּיּות

המלּבׁשת  הּנׁשמה ּבבחינת היא ׁשהעבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכיון

להּגיע  אפׁשר אי ּבלבד, הארה רק ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבגּוף,

ּומּכלֿ הּנׁשמה, ּפנימּיּות לבחינת ּגם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָעלֿידיֿזה

ׁשּלמעלה. הּפנימּיּות לבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָׁשּכן

ּבּמאמרים ‡Cד) נתּבאר ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ

ּׁשּכתּוב 25הּקֹודמים  מה "נעׂשה 26ּבענין ְְְֲִִֶֶַַַַָ

ׁשּפסּוק הּנׁשמה אדם", ירידת על נאמר זה ְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָ

על  קאי רּבים לׁשֹון ׁש"נעׂשה" ּבּגּוף, ְְֲִֵֶֶַַַַַָָלמּטה

ספירֹות  ּבּזהר 27העׂשר ּכדאיתא ׁשּדוקא 28, והינּו . ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ספירֹות, העׂשר ּכל יׁשנן ּבּגּוף הּנׁשמה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּבירידת

ּבחינת  מּצד היא ספירֹות העׂשר ּכל התּכּללּות ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּכי
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ח.)24 כז, תקעו )25תהלים ד"ה זו: שנה מאמרי ואילך). 457 ע' חנ"ג (תו"מ פ"ג תשכ"ח נצבים דש"פ המצוה כי ד"ה

ואילך). 25 ע' (לעיל פ"ד ישראל שובה ואילך). 11 ע' (לעיל כו.)26פ"ד א, המצוה )27בראשית כי ע"פ ביאור ראה

תרכ"ו  סה"מ ואילך. א'רכט ע' נצבים אוה"ת – וכו' הוספות ועם ואילך. תתקלה ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז במאמרי הזאת,

ואילך. שא ע' תרל"ח ואילך. רמב ובמק"מ )28ע' ע"א, דנ"ה בשלח בזהר וע' הצ"צ: מציין שם ובאוה"ת אדה"ז במאמרי

שם, ובהרמ"ז ובמק"מ א', דקי"ז במדבר ור"פ שם, הרמ"ז ובפי' בשמי, הנקרא כל ע"פ א' ק"ד דף אמור פ' בזהר וע' שם,

ב'. שער ח"ג להרח"ו ובשע"ק דרמ"ה, ויחי ובפ' ב. קלד, תולדות ור"פ ע"ב, דרי"ט פנחס ובפ'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולאחר  שלו. מהפעולה ונבדל מסולק הוא ולכן בלבד, המעשה בכוח שפועל

הוא  הוא, ברוך הקדוש את ומכתירים חוזרים ישראל בני כאשר תקיעתֿשופר,

של  העבודה וזו והמידות) המוחין והעונג, הרצון כל עם מלך להיות חוזר

במלכות  להאיר הנעלים הפנימיים הכוחות את להביא המלכות', 'בנין

בעולמות  האלוקי התענוג והתעוררות

ידי  על היא המלכות בספירת והמשכתו

ישראל  ÌÈLw·nLבני e‰fL∆∆∆¿«¿ƒ
השנה  ראש ÏÚבתפילות CÏÓ"¿…«

„B·k ‰lb" ,'eÎ "ÌÏBÚ‰»»«≈¿
Úe„ik ,'eÎ "E˙eÎÏÓ«¿¿«»«

‡È‰ BÊ ‰Lw·a ‰ek‰LÔÈÚ ∆««»»¿«»»ƒƒ¿«
˙¯ÈÙÒa ‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««¬ƒ¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ של מחודשת התעוררות ««¿
לעיל, כאמור בבריאה, האלוקי העונג

Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿≈¬»»
Ì‰ ישראל ÈÁ·a˙בני ÌÈÚÈbÓ ≈«ƒƒƒ¿ƒ«

˙eiÓˆÚ‰Â ˙eiÓÈt‰ של «¿ƒƒ¿»«¿ƒ
‰eÚz‚האלוקות  CLÓ ÌMnL∆ƒ»ƒ¿»««¬
,ÈÓˆÚ‰ של ה' עבודת בכוח ולכן »«¿ƒ

את  לפעול השנה בראש ישראל בני

מחדש, בבריאה האלוקי העונג

ÌÈÚÈbnL ‰Óe ישראל בני «∆«ƒƒ
˙eiÓˆÚ‰Â ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿ƒƒ¿»«¿ƒ

,‰ÏÚÓlL שנשמה למרות ∆¿«¿»
מעצמיות  רחוקה בגוף המלובשת

באיןֿערוך, עצום בריחוק האלוקות

Ì˙„B·ÚL ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ הרוחנית ¬≈∆¿ƒ∆¬»»
ישראל  בני השנה ‡Êשל ‰È‡בראש »ƒ

˙eiÓˆÚÂ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÌÈ¯ÓB‡L e‰fL ,‰ÓLp‰«¿»»∆∆∆¿ƒ
ŒL‡¯ ÈÙlL ÌÈÓia „BÚ)«»ƒ∆ƒ¿≈…

‰M‰ כשאומרים אלול, חודש בימי «»»
בפסוק  הפותח בתהלים הפרק את

אורי  ה' אל EÏוישעי")"לדוד, ¿
eLwaהקדושֿברוךֿהוא  ÈaÏ ¯Ó‡»«ƒƒ«¿

Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈt ˙‡ ,ÈÙ24Ì˙„B·ÚL ÔÂÈÎc ישראל , בני של »»∆»∆¬»»¬«≈¿≈»∆¬»»
רצון  וימי תשובה ימי שהם תשרי וחודש אלול חודש של אלה È‰ƒ‡בימים

,"ÈÙ eLwa" ,‰ÓLp‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a"פני" שהביטוי כמבואר ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¿»»«¿»»

לפנימיות, ‰eiÓÈt˙רומז ˙ÈÁa ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ Ì‰ ÔÎÏ»≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ««¿ƒƒ
,"'ÈÂ‰ EÈt" ,‰ÏÚÓlL חדשה התעוררות ותהיה למטה ותאיר שתרד ∆¿«¿»»∆¬»»

בבריאה. האלוקי העונג של

‰„B·Ú‰L ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏÂ השנה ראש בימי האדם ‰È‡של ¿ƒ¿»≈»∆»¬»ƒ
˙LaÏÓ‰ ‰ÓLp‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿»»«¿À∆∆
„·Ïa ‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰L ,Ûe‚a«∆ƒ«∆»»ƒ¿«
הנשמה, עצם שלמעלה, מהנשמה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÚÈb‰Ï ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»¿«ƒ««¿≈∆
שלמטה  הנשמה הארת עם עבודה

גשמי  eiÓÈt˙בגוף ˙ÈÁ·Ï Ìb«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
ÔkLŒÏkÓe ,‰ÓLp‰ שיש «¿»»ƒ»∆≈

אפשר  איך ולתמוה על להתפלא להגיע

זה ‰eiÓÈt˙ידי ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿ƒƒ
‰ÏÚÓlL?באלוקות ∆¿«¿»

העבודה  על ותמיהה שאלה לפנינו הרי

לשאלה  בדומה השנה ראש של

של  בכוחה איך האמורה, ולתמיהה

את  ולהמשיך לעורר למטה נשמה

שלמעלה. העונג מדריגת

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙25 ƒ¿»≈««¬»ƒ«¿ƒ

תשכ"ח  נצבים פרשת בשבת שנאמרו

זו, שנה שובה' וב'שבת השנה ובראש

e˙kM·תשכ"ט ‰Ó ÔÈÚa26 ¿ƒ¿««∆»
הראשון  אדם בריאת אודות בתורה

,"Ì„‡ ‰NÚ" ובמאמרים «¬∆»»
פירוש  החסידות מתורת הובא הנזכרים

הענינים פנימיות Ê‰לפי ˜eÒtL∆»∆
‰ÓLp‰ ˙„È¯È ÏÚ ¯Ó‡∆¡««¿ƒ««¿»»

,Ûeba ‰hÓÏ לדבר ורמז ¿«»«
È‡˜ ÌÈa¯ ÔBLÏ "‰NÚ"L∆«¬∆¿«ƒ»≈

B¯ÈÙÒ˙מכוון  ¯NÚ‰ ÏÚ27 «»∆∆¿ƒ
שדרכם  אלקיים כוחות שהם

פועל  הוא ברוך הקדוש ובאמצעותם

שמובא È‡„k˙‡ועושה, כפי ƒ¿ƒ»
¯‰fa28Ïk ÔLÈ Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èa ‡˜ÂcL eÈ‰Â . «…«¿«¿∆«¿»ƒƒ««¿»»«∆¿»»

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰,בלבד מהספירות חלק של פעולה זו ואין Èkיחד »∆∆¿ƒƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ïk ˙eÏlk˙‰ כלולה מהספירות אחת שכל כך בזו זו ƒ¿«¿»»∆∆¿ƒ
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ט h"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zyxt zay

זה  ׁשּמּצד מהּספירֹות, ׁשּלמעלה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָאֹורֿאיןֿסֹוף 

ּדבחינת  זֹו והמׁשכה יחד. הּספירֹות ּכל ְְְְְִִִִַַַַַָָָָנכללֹות

למּטה, ׁשּירדה ּכמֹו ּבּנׁשמה היא ְְְְִֵֶַַָָָָָאֹורֿאיןֿסֹוף 

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו אדם". "נעׂשה נאמר זה 29ׁשעל ְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מּתֹוכיּה ּדנפח ּומאן חּיים, נׁשמת ּבאּפיו ְְְִִִִֵַַַַַַָָָוּיּפח

("וּיּפח 30נפח  למּטה הּנׁשמה ׁשּירידת הינּו, , ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

מה  וזהּו ּופנימּיּותֹו. מּתֹוכּיּותֹו היא ְְְִִִִִֶַַָּבאּפיו")

מּמׁש מּמעל אלקּה חלק היא חלק 31ּׁשהּנׁשמה , ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  מאמר וידּוע העצם, ּבׁשם 32מן ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּבחלקֹו ּתֹופס ּכׁשאּתה ׁשהעצם ּגאֹון, סעדיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרּבי

הּוא  העצם" מן "חלק וענין ּבכּלֹו. ּתֹופס אּתה -ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

נּכרת  ּבלּתי ּדבקּות ּבבחינת ּבא ׁשהעצם .33ּכמֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

המלּבׁשת  הּנׁשמה ׁשּבחינת לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻואף

היא  זֹו הארה מּכלֿמקֹום לבד, הארה היא ְִִִֶֶַַָָָָָָּבּגּוף

הּמבאר  עלּֿפי זה ויּובן ּכּנ"ל. העצם מן חלק ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּגם

ה'ש"ת  יׁשיר" "אז ּבדּבּורֿהּמתחיל 34ּבארּכה ְְֲִִִַַַָָָֻ

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מה אלּיהּו35ּבענין ּבא לא ׁשּפעם ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּצּדיק  את להּציל צרי ׁשהיה לפי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָלהאידרא,

לפי  ּדרּבי, למתיבּתא ּבא לא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ(ועלּֿדרֿזה

להעמי  צרי האבֹות ׁשהיה את ּומקׁשים 36ד ,( ְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
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ז.)29 ב, הזהר.)30בראשית בשם רפ"ב שם.)31תניא בהוספות )32תניא טוב שם כתר וראה תקכב. ע' תרס"ו המשך

וש"נ. רכז. ע')33סימן חכ"א (תו"מ ואילך סכ"ח תשח"י שמח"ת ליל שיחת גם וראה ערב. ס"פ ח"א תער"ב המשך ראה

ואילך). ואילך.)10434 62 ע' ה'ש"ת (אד"ר).)35סה"מ ב קמד, ב.)36ח"ג פה, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דעת  שבחכמה, בינה שבחכמה, חכמה יש למשל, (בחכמה, העשר מכל

הספירות) מעשר אחת בכל וכך הלאה וכן שבחכמה חסד  È‰ƒ‡שבחכמה,
˙B¯ÈÙq‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÈÁa „vÓ הספירות , ƒ«¿ƒ«≈∆¿«¿»≈«¿ƒ

אור  של והתגלות הארה עליהן שיש מכך כתוצאה בזו זו ונכללות משתלבות

מוגדר  שאינו מוגבל בלתי אלוקי

אחת  (שלכל הספירות של בהגדרה

איננה  (החכמה משלה 'ציור' יש מהן

חכמה) איננו והחסד Ê‰חסד „vnL∆ƒ«∆
„ÁÈ ˙B¯ÈÙq‰ Ïk ˙BÏÏÎ כי ƒ¿»»«¿ƒ««

סוף, אין אור ונעלה, גדול אור כשיש

מכך  וכתוצאה לגביו בטלות הספירות

לאחרת  אחת ספירה בין ההבדלים

להיות  ויכולה נרגשים פחות

בזו. זו הספירות של 'התכללות'

Œ¯B‡ ˙ÈÁ·c BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿ƒ«
BÓk ‰ÓLpa ‡È‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ«¿»»¿
‰Ê ÏÚL ,‰hÓÏ ‰„¯iL על ∆»¿»¿«»∆«∆

למטה הנשמה "NÚ‰ירידת ¯Ó‡∆¡««¬∆
e‰ÊÂ ."Ì„‡ של הפנימי התוכן »»¿∆
·e˙kM ‰Ó29 האדם ביצירת «∆»

ÁtiÂ הוא ברוך ÂÈt‡aהקדוש «ƒ«¿«»
האדם של ÌÈiÁ,באפו ˙ÓLƒ¿««ƒ

ÁÙ dÈÎBzÓ ÁÙc Ô‡Óe30, »¿»«ƒ≈»«
ומנפח, אויר מתוכו מוציא שנופח, ומי

המדבר  לאדם (בניגוד נופח הוא מתוכו

הבל  זהו אבל הבל, מוציא הוא שגם

מתוכו  הבא דבר ולא חיצוני

È¯iL„˙ומפנימיותו) ,eÈ‰«¿∆¿ƒ«
ÁtiÂ") ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»«ƒ«

B˙eiÓÈÙe B˙eiÎBzÓ ‡È‰ ("ÂÈt‡a וכאמור הוא, ברוך הקדוש של ¿«»ƒƒƒ¿ƒƒ
הארה יש למטה הנשמה ירידת על שדוקא סוף לעיל אין אור של והתגלות

לעיל). כמבואר בזו, זו הספירות עשר כל של התכללות יש בכך דוקא (ולכן

‡È‰ ‰ÓLp‰M ‰Ó e‰ÊÂהתניא בספר הזקן אדמו"ר ÏÁ˜כדברי ¿∆«∆«¿»»ƒ≈∆
LnÓ ÏÚnÓ d˜Ï‡31ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ עצמה,, מהאלקות חלק ¡…«ƒ«««»≈∆ƒ»∆∆

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡Ó Úe„ÈÂ32,ÔB‡b ‰È„ÚÒ Èa¯ ÌLa ¿»««¬««««≈¿≈«ƒ¿«¿»»
ÌˆÚ‰L(ממנו מועטת והארה מהתפשטות (בשונה הדבר ומהות עצם ∆»∆∆

Y B˜ÏÁa ÒÙBz ‰z‡Lk בלבד בחלקו הבנה) (אחיזה, ב'תפיסה' גם הרי ¿∆«»≈¿∆¿
דבר  של לאמיתו בכולו, תפיסה איננה BlÎaשלכאורה ÒÙBz ‰z‡ כי «»≈¿À

שנשמת  כיוון בענייננו, גם וכך העצם, ומהות עצמיות הוא העצם מן חלק גם

את  חלק, רק שהיא אף על בה, יש ממש', ממעל אלוקה 'חלק היא האדם

האלקות. עצמיות

˙ÈÁ·a ‡a ÌˆÚ‰L BÓk ‡e‰ "ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ" ÔÈÚÂ¿ƒ¿«≈∆ƒ»∆∆¿∆»∆∆»ƒ¿ƒ«
˙¯k ÈzÏa ˙e˜·c33 דרגות שתי יש דברים שני בין והתאחדות בדבקות ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆

שני  כאן שיש ניכר עדיין אבל ודבקות התאחדות היא שגם ניכרת' 'דבקות –

בלתי  'דבקות היא גבוהה יותר בדרגה והתאחדות ודבקות המתאחדים, דברים

כך  כדי עד שנתאחדו היינו ניכרת',

דבקים  דברים שני כאן שיש ניכר שלא

כמציאות  נראים הם אלא ומחוברים

מן  'חלק של הדבקות רמת וזו אחת,

התאחדות  היינו העצם, עם העצם'

ממש. אחד דבר כמו מלאה

˙ÈÁaL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡Â¿«∆ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒ«
‡È‰ Ûeba ˙LaÏÓ‰ ‰ÓLp‰«¿»»«¿À∆∆«ƒ

„·Ï בהארה ‰‡¯‰ ומדובר ∆»»¿«
ולכאורה  עצמו, לעצם ביחס מצומצמת

שגם  כאן המבואר את תואם זה אין

קשורה  בגוף המלובשת הנשמה

האלקות  מן בעצמיות 'חלק והיא

של ÌB˜ÓŒÏkÓהעצם', לאמיתו ƒ»»
BÊדבר  המלובשת ‰‡¯‰ הנשמה של ∆»»

‰ÌˆÚבגוף  ÔÓ ˜ÏÁ Ìb ‡È‰ƒ«≈∆ƒ»∆∆
Ï"pk בה שמאיר פלא זה אין ולכן ««

לעיל.אור כמבואר האיןֿסוף,

כיצד  יותר בפרטיות ומבאר וממשיך

'חלק  היא בגוף המלובשת הנשמה

העצם  מן חלק ממש', ממעל אלקה

של  הארה רק שהיא אף על ממש,

הנשמה:

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«¿…»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ‰k¯‡a«¬À»¿ƒ««¿ƒ

בפסוק  הפותח הריי"צ) הרבי (של חסידות ÈLÈ¯"במאמר Ê‡" משנת »»ƒ
˙"˘'‰34¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ÔÈÚa35e‰iÏ‡ ‡a ‡Ï ÌÚtL ¿ƒ¿««∆»«…«∆««…»≈ƒ»

,‡¯„È‡‰Ï,גורן הוא 'אדרא' הארמית המילה של המילולי התרגום ¿»ƒ¿»
ללימוד  יוחאי בר שמעון רבי ובראשם הזוהר חכמי של להתכנסות והכוונה

הנביא  אליהו של להיעדרות והסיבה עגולה, גורן כחצי יושבים היו בה תורה

היתה 'אידרא' ‰Ècv˜מאותה ˙‡ ÏÈv‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»»ƒ¿«ƒ∆««ƒ
‡z·È˙ÓÏ ‡a ‡Ï ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) הישיבה‰È‰L ÈÙÏ ,Èa¯c ¿«∆∆∆…»ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ∆»»

˙B·‡‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆ36, שכיח הוה "אליהו בגמרא כמסופר »ƒ¿«¬ƒ∆»»
ראש  אחד, [יום הוה ירחא ריש חד יומא דרבי, במתיבתא ורגיל] מצוי [היה

נגה  טעמא מאי ליה אמר בא] ולא לו [התאחר אתא ולא ליה נגה היה], חודש

לאברהם  אדאוקימנא ליה אמר אדוני] התאחר טעם מה רבי, לו [אמר למר ליה

ונוטל  אברהם את מקים שאני עד לו [אמר ליה ומגנינא ומצלי ידיה ומשינא
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m`avי lke ux`de minyd elekie

מילה'37ּבזה  'ּברית ּבכל נמצא אלּיהּו הרי ,38, ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ

אחד, ּבזמן מילה' 'ּברית ּכּמה ׁשּיׁש ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאףֿעלּֿפי

להאידרא. לבא יכֹול היה לא לּמה ְְְִִֵָָָָָָָָֹֹואםּֿכן

ּבזה  ּכל 37ּומתרצים  על נמצא ׁשאלּיה ּו ׁשמה , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

הארה  ׁשהם  מּמּנּו, ניצֹוצֹות רק זהּו מילה' ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ'ּברית

ּבכּמה  אחד ּבזמן להיֹות יכֹול ולכן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבלבד,

מלּבׁש ּבא היה להאידרא מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻמקֹומֹות.

ּבכדי  (וכן הּצּדיק ׁשל ּכבֹודֹו ּבׁשביל וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַּבגּוף,

להיֹות  צרי ּגםּֿכן היה האבֹות) את ְְֲִִִֵֶַַָָָָָלהעמיד

לכן  העצם, ּכל מקּׁשר ׁשּבּגּוף וכיון ּבגּוף, ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻמלּבׁש

אחת. ּבבת מקֹומֹות ּבׁשני להיֹות יכֹול היה ְְְְִִֵַַַָָָֹלא

היֹות  ׁשעם ּונׁשמה, נׁשמה ּבכל הּוא ְְְְֱִֵֶָָָָָּוכמֹוֿכן

ּבלבד, הארה היא ּבגּוף המלּבׁשת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּנׁשמה

העצם  ׁשּכל העצם, מן הארה היא ִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָמּכלֿמקֹום

מה  וזהּו ּבארּכה). ׁשם (ּכּמבאר ּבזה ְְְֲֶֶַַַָָָָָֹֻֻמקּׁשר

העצם  ׁשּכל העצם, מן חלק חלק, היא ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָּׁשהּנׁשמה

ּבבחינת  ּבא ּׁשהעצם מה והּוא ּבזה, ְְִִֶֶֶֶַַָָָָקׁשּור

נּכרת. ּבלּתי ְְִִִֵֶֶּדבקּות

עלֿידי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ׁשהּנׁשמה יּובן ¿«ƒ∆ְְֵֶַַָָָ

ּבבחינת  מּגעת ְֲִִַַַַָָעבֹודתּה

פני", "ּבּקׁשּו הּנׁשמה, ׁשל והעצמּיּות ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּפנימּיּות

הּפנימּיּות  לבחינת ּגם מּגעת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַועלֿידיֿזה

ּדכיון  הוי'", ּפני" ׁשלמעלה, ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָוהעצמּיּות

ּבלבד, הארה רק אינּה ּבּגּוף  המלּבׁשת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהּנׁשמה

עלֿידי  הּנה העצם, מן חלק ּגם היא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא

ׁשּלּה הּפנימּיּות ּבבחינת ענין 39עבֹודתּה ׁשהּוא , ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר מּזה, ויתירה ה'ּיחידה', ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּבחינת

נׁשמה 40ז"ל  רּוח נפׁש לּה: נקראּו ׁשמֹות ְְְֲִִֵֶֶַָָָָחמּׁשה

ׁשם  ּבחינת היא ה'יחידה' ׁשּגם הינּו יחידה, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָחּיה
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שם.)37 לזהר אורות ניצוצי א.)38ראה צג, א. יג, זח"א ספכ"ט. דר"א פרקי ()39ראה קצת פי"ד,)l"end.(40חסר ב"ר

אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים בעץ (נרנח"י) כ"ה אבל סדר. בשינוי הוא (ודפוסים) מקומות בכמה לז. פ"ב, דב"ר ט.

ובכ"מ. בתחילתו. הגלגולים שער פ"א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ליעקב), וכן ליצחק וכן אותו] משכיב ואני ומתפלל ידיו ÌÈL˜Óe«¿ƒאת

‰Êa37,,חסידות ז"ל ‰¯Èבמאמרי חכמינו דברי פי Óˆ‡על e‰iÏ‡ »∆¬≈≈ƒ»ƒ¿»
'‰ÏÈÓ ˙È¯a' ÏÎa38'‰ÏÈÓ ˙È¯a' ‰nk LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»¿ƒƒ»««ƒ∆≈«»¿ƒƒ»

‡¯„È‡‰Ï ‡·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï ‰nÏ ÔkŒÌ‡Â ,„Á‡ ÔÓÊa בגלל ƒ¿«∆»¿ƒ≈»»…»»»»…¿»ƒ¿»
איחר  (ולמה שעה באותה אחר עיסוק

שהיה  בגלל רבי של למתיבתא לבוא

האבות).? את להקים עליו

‰Êa ÌÈˆ¯˙Óe37, מאמרי באותם ¿»¿ƒ»∆
Óˆ‡חסידות, e‰iÏ‡L ‰ÓL∆«∆≈ƒ»ƒ¿»

˜¯ e‰Ê '‰ÏÈÓ ˙È¯a' Ïk ÏÚ«»¿ƒƒ»∆«
,epnÓ ˙BˆBˆÈ העצם ולא ƒƒ∆

שלו, הניצוצות Ì‰Lוהעצמיות ∆≈
ÏBÎÈ ÔÎÏÂ ,„·Ïa ‰¯‡‰∆»»ƒ¿«¿»≈»
‰nÎa „Á‡ ÔÓÊa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«∆»¿«»

˙BÓB˜Ó נמצא בבריתות ואליהו ¿
במקומות  זמנית בו הנערכות מילה

בעולם. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשונים
‰È‰ ‡¯„È‡‰Ï אליהו‡a ¿»ƒ¿»»»»

ÏÈ·La ÔÎÂ ,Ûe‚a LaÏÓ¿À»¿¿≈ƒ¿ƒ
˜Ècv‰ ÏL B„B·k רבי הוא ¿∆««ƒ

אליהו  היה שלו לבוא שלמתיבתא רגיל

˙‡ „ÈÓÚ‰Ï È„Îa ÔÎÂ)¿≈ƒ¿≈¿«¬ƒ∆
CÈ¯ˆ ÔkŒÌb ‰È‰ (˙B·‡‰»»»»«≈»ƒ
ÔÂÈÎÂ ,Ûe‚a LaÏÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿À»¿¿≈»

ÌˆÚ‰ Ïk ¯M˜Ó ÛebaL ולא ∆«¿À»»»∆∆
מהנשמה, ניצוצות ‰È‰רק ‡Ï ÔÎÏ»≈…»»

˙BÓB˜Ó ÈLa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿≈¿
.˙Á‡ ˙·a¿«««

ÔÎŒBÓÎe בחסידות למבואר בדומה ¿≈
בין  הבדל שיש הנביא אליהו אודות

ללא  שהוא בלבד ממנו ניצוצות גילוי

שלו  העצם לגילוי בגוף, התלבשות

בגוף בהתלבשות ÏÎaשהוא ‡e‰¿»
,‰ÓLe ‰ÓL,יהודי כל של ¿»»¿»»

‰ÓLp‰L ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡∆«¿»»
‰¯‡‰ ‡È‰ Ûe‚a ˙LaÏÓ‰«¿À∆∆«ƒ∆»»

„·Ïa הנשמה ומהות עצמיות ולא ƒ¿«
מתלבשת  ולא למעלה (שנשארת

‰‡¯‰בגוף), ‡È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ∆»»
ÌˆÚ‰ ÏkL ,ÌˆÚ‰ ÔÓ כולו ƒ»∆∆∆»»∆∆

‰Êa ¯M˜Ó,לעיל המובא גאון סעדיה רבי בשם הבעלֿשםֿטוב וכמאמר ¿À»»∆

בכולו' תופס אתה במקצתו, תופס כשאתה ÌL'העצם ¯‡·nk) במאמרי «¿…»»
לעיל הנזכרים «k¯‡a«¬À‰).החסידות

‰M ‰Ó e‰ÊÂ˜ÏÁ ‡È‰ ‰ÓLp שהיא התניא בספר הזקן רבנו כלשון ¿∆«∆«¿»»ƒ≈∆
ממש', ממעל אלוקה ˜eL¯'חלק ÌˆÚ‰ ÏkL ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ≈∆ƒ»∆∆∆»»∆∆»

‰Êa למטה היורדת הנשמה בחלק »∆
הארה  שהיא אף בגוף, ומתלבשת

a‡בלבד ÌˆÚ‰M ‰Ó ‡e‰Â¿«∆»∆∆»
˙¯k ÈzÏa ˙e˜·c ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆
העצם  עם ההארה של שהחיבור היינו

אחד  דבר שנעשים כזה באופן הוא

ניכרת, לא שהדבקות כך כדי עד  ממש

לעיל. כמבואר

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שגם ‰) לעיל האמור ¿«ƒ∆
היא  בגוף המלובשת הנשמה הארת

הנשמה  מעצם נפרד בלתי «Ô·eÈחלק
של  ה' עבודת איך לשאלה המענה

'לגעת' יכולה בגוף המלובשת נשמה

שממשיך  כפי האלוקות, בעצמיות

È„ÈŒÏÚומבאר, ‰ÓLp‰L∆«¿»»«¿≈
d˙„B·Úלמטה בגוף ÚbÓ˙כנשמה ¬»»«««

˙eiÓˆÚ‰Â ˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿ƒƒ¿»«¿ƒ
,"ÈÙ eLwa" ,‰ÓLp‰ ÏL∆«¿»»«¿»»

פנימיות, מלשון ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰'פני'
˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁ·Ï Ìb ˙ÚbÓ««««ƒ¿ƒ««¿ƒƒ

,‰ÏÚÓÏL ˙eiÓˆÚ‰Â פנימיות ¿»«¿ƒ∆¿«¿»
‰ÈÂ'",האלקות, EÈt" וההסבר »∆¬»»

‰LaÏÓ˙הוא ‰ÓLp‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿»»«¿À∆∆
,„·Ïa ‰¯‡‰ ˜¯ dÈ‡ Ûeba«≈»«∆»»ƒ¿«
העצם  ולא הארה, אכן היא כלומר,

הארה רק לא אבל ‰È‡עצמו, ‡l‡∆»ƒ
ŒÏÚ ‰p‰ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ Ìb«≈∆ƒ»∆∆ƒ≈«
˙ÈÁ·a d˙„B·Ú È„È¿≈¬»»ƒ¿ƒ«

dlL ˙eiÓÈt‰39‡e‰L , «¿ƒƒ∆»∆
הנשמה  של ÈÁa˙הפנימיות ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«

,'‰„ÈÁi'‰ שבנשמה ה'יחידה' חלק «¿ƒ»
פנימית  והכי עמוקה הכי הנקודה הוא

הנשמה  fÓ‰של ‰¯È˙ÈÂ ואפילו ƒ≈»ƒ∆
מה'יחידה', פנימי יותר עוד ענין

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók40 במדרש ¿«¬««≈
dÏ e‡¯˜ ˙BÓL ‰MÓÁ¬ƒ»≈ƒ¿¿»

יהודי: שבכל האלקית ‰eÈלנשמה ,‰„ÈÁÈ ‰iÁ ‰ÓL Áe¯ LÙ∆∆«¿»»«»¿ƒ»«¿
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יי h"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zyxt zay

ּבֹורא' ה'ּנּצֹוץֿקטן היא הּנׁשמה ועצם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבלבד,

ּב'ּיחידה' ה'ּניצֹוץֿקטן 41הּמתלּבׁש מּצד הּנה , ְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ

המקּׁשרת  הּנׁשמה עצם ּבחינת ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּבֹורא'

הּפנימּיּות  לבחינת מּגעת היא הרי ְְֲִִִִִֵַַַַַַּבּגּוף,

העצמי  הּתענּוג את ּוממׁשיכה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה,

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו "לא 42ׁשּלמעלה, ּבענין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

היא" ּגם 43נפלאת להמׁשי יכֹולה ׁשהּנׁשמה , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

מּמׁש. העצם מן ּבּה ׁשּיׁש לפי ה'ּפלא', ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחינת

האֹומר  "ּכל ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּגםּֿכן ְְֵֵֵֶֶַַַָָָוזהּו

ּבראׁשית", ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֻֻויכּלּו,

ּבראׁשית, למעׂשה "אחֹור" נברא ׁשהאדם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּדאף

ׁשּנעׂשה  עד ּבּבריאה, ּפֹועל הּוא ְֲִִֵֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום

הּפרּוׁשים  ּככל ּבראׁשית, ּבמעׂשה ְְְֲִִֵֵֵַַָָֻׁשּתף

ּתענּוג, מלׁשֹון "ויכּלּו" לפרּוׁש עד ְְְְְֲִֵַַַַֻֻּב"ויכּלּו",

הּתענּוג  ּבחינת את ּבראׁשית ּבמעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַׁשּממׁשי

ׁשּיׁשנֹו הּתענּוג מּבחינת ּלמעלה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהעצמי

הּיֹותר  הּמדרגה ׁשּגם ידּוע ּדהּנה מּקדם. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבּבריאה

ּתענּוג  זה הרי ׁשּבּבריאה, ׁשּבּתענּוג ְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָנעלית

מדרגֹות  ּכּמה ּבזה (ׁשּיׁש האדם 44הּמרּכב א ,( ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּזֹוהי  ׁשּבנפׁשֹו, הענג (ּבבחינת עבֹודתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹעלֿידי

כּו' לעּנגֹו ׁשּמצוה ּבׁשּבת ממׁשי45העבֹודה ( ְְְְְֲִִֶַַַָָָָ

(ׁשּלמעלה  מרּכב הּבלּתי העצמי הּתענּוג ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֻּבחינת

הּמרּכב), ׁשּבּתענּוג עליֹונה הּיֹותר מּבחינה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻּגם

מּבחינת 46וכּידּוע  היא הּנבראים ׁשהתהּוּות ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
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שם.)41 חיים פ"ד )42עץ הסוכות ענין להבין ד"ה ואילך). 456 ע' חנ"ג (תו"מ תשכ"ח נצבים דש"פ המצוה כי ד"ה

.(105 ע' ע')43(לעיל תרכ"ו סה"מ ואילך. א'רלה ע' שם אוה"ת ואילך. תתקמו ע' שם אדה"ז מאמרי וראה יא. ל, נצבים

ואילך. שכד ע' תרל"ח ואילך. ובכ"מ.)44רמט ואילך. צז ע' תרס"ו המשך שו"ע )45ראה ה"ז. פ"ל שבת הל' רמב"ם ראה

ס"א. סרמ"ב או"ח הנ"ל.)46אדה"ז משכלה תהי' לא ד"ה ואילך. שח ע' עטר"ת סה"מ ואילך. רל ע' תרס"ו המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מובן אלה Ïa·„ומדברים ÌL ˙ÈÁa ‡È‰ '‰„ÈÁÈ'‰ ÌbL שהרי ∆««¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«

הנשמה, של מהשמות כאחד נמנית ‰ÓLp‰היא ÌˆÚÂ עוד עניין הוא ¿∆∆«¿»»
ה'יחידה' מאשר ופנימי עמוק האריז"ל ‰È‡יותר בכתבי ‰'ŒıBvpכמבואר ƒ«ƒ

'‰„ÈÁi'a LaÏ˙n‰ '‡¯Ba ÔË˜41, היא בכללותה הנשמה כלומר, »»≈«ƒ¿«≈«¿ƒ»
הוא  שבנשמה ה'יחידה' חלק וגם נברא

קטן  'ניצוץ מלובש בו אבל זה, בכלל

לאין  נעלה שה'בורא' ברור (והרי בורא'

ביותר), הנעלה גם 'נברא', מכל שיעור

ÔË˜ŒıBˆÈp'‰ „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ««ƒ»»
ÌˆÚ ˙ÈÁa ‡e‰L '‡¯Ba≈∆¿ƒ«∆∆
,Ûeba ˙¯M˜Ó‰ ‰ÓLp‰«¿»»«¿À∆∆«
הארת  שגם באריכות לעיל כמבואר

מחוברת  בגוף המלובשת הנשמה

הנשמה, עצם עם ‰È‡ומקושרת È¯‰¬≈ƒ
בגוף, כנשמה האדם של העבודה

˙ÚbÓומתחברת ÈÁ·Ï˙'נוגעת' «««ƒ¿ƒ«
,‰ÏÚÓlL ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆¿«¿»

‰ÎÈLÓÓe למטה מלמעלה ומגלה «¿ƒ»
‚eÚz‰ ‰ÈÓˆÚהאלוקי ‡˙ ∆««¬»«¿ƒ
‰ÏÚÓlL,למטה ויאיר BÓÎeשירד ∆¿«¿»¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL42 שנאמר במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈
ובמאמר  תשכ"ח נצבים פרשת בשבת

שנה  סוכות המועד חול בשבת שנאמר

תשכ"ט, הפנימי ÔÈÚaזו, הפירוש ¿ƒ¿«
‰È‡"בכתוב ˙‡ÏÙ ‡Ï"43, …ƒ¿≈ƒ

התשובה  מצות על המדבר

CÈLÓ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰ÓLp‰L∆«¿»»¿»¿«¿ƒ
גילוי לידי ולהביא למטה »Ìbמלמעלה

,'‡Ït'‰ ˙ÈÁa שלמעלה דרגה ¿ƒ««∆∆
האלוקי  האור של השתלשלות' מ'סדר

daהמוגבל  LiL ÈÙÏ בנשמהÔÓ ¿ƒ∆≈»ƒ
LnÓ ÌˆÚ‰.מוגבל אינו והעצם »∆∆«»

e¯Ó‡M ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ בתחילת לעיל והובא «≈

NÚÓa‰המאמר  ‰"aw‰Ï ÛzL ‰NÚ ,elÎÈÂ ¯ÓB‡‰ Ïk"»»≈«¿À«¬»À»¿«»»¿«¬≈
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ "¯BÁ‡" ‡¯· Ì„‡‰L Û‡c ,"˙ÈL‡¯a¿≈ƒ¿«∆»»»ƒ¿»»¿«¬≈¿≈ƒ
איך  תמוה ואםֿכן ערכו, פחיתות על מלמדת אחרון שנברא העובדה ולכאורה

דבר  של לאמיתו הבריאה, במעשה להקדושֿברוךֿהוא 'שותף' להיות ביכולתו

העצמיות  עם ומקושר מחובר הוא הרי למטה כנשמה גם כי פלא, זה אין

של  והפנימיות העצמיות עם ומקושרת המחוברת הנשמה של והפנימיות

ולכן  NÚpL‰האלוקות, „Ú ,‰‡È¯aa ÏÚBt ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈«¿ƒ»«∆«¬»
,"elÎÈÂ"a ÌÈLe¯t‰ ÏÎk ,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ÛzL המפורטים À»¿«¬≈¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À

המאמר, בתחילת eÚz‚,לעיל ÔBLÏÓ "elÎÈÂ" Le¯ÙÏ „Ú«¿≈«¿Àƒ¿«¬
CÈLÓnLגילוי לידי ומביא ÈÁa˙האדם ˙‡ ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ∆«¿ƒ¿«¬≈¿≈ƒ∆¿ƒ«

ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ האלוקי‡e‰L ««¬»«¿ƒ∆
‚eÚz‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓl¿«¿»ƒ¿ƒ«««¬

Ì„wÓ ‰‡È¯aa BLiL מצד ∆∆¿«¿ƒ»ƒ…∆
האדם. עבודת לפני עצמה, הבריאה

שב'תענוג  היתרון את ומפרט וממשיך

העצמי':

‰‚¯„n‰ ÌbL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆«««¿≈»
‚eÚzaL ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈«¬≈∆««¬

‰‡È¯aaL שישנו האלוקי התענוג ∆«¿ƒ»
עצמה, eÚz‚בבריאה ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬

·k¯n‰ כלשהו בדבר שקשור תענוג «À¿»
מ'תענוג ובמט  בשונה כלשהי, רה

Êa‰עצמי' LiL)'המורכב ב'תענוג ∆≈»∆
B‚¯„Ó˙עצמו  ‰nk44,( נקודת «»«¿≈

ל'תענוג  עצמי' 'תענוג בין ההבדל

ומזה  הנפש בכוחות שהוא כפי מורכב',

הדברים  משמעות על ללמוד יש

היא  כביכול, באלוקות, למעלה

בלי  העונג ענין הוא עצמי' ש'תענוג

מטרה  כלפי שמכוון בתענוג ש'יתלבש'

'ציור' ללא 'פשוט' תענוג והוא מסוימת

הוא  המורכב תענוג ואילו והגדרה,

במשל  כמו מסויים מגורם תענוג

או  שבשכל העונג הנפש, מכוחות

תורה' ב'לקוטי (וראה שבמידות העונג

מאכילה  "התענוג ויקרא: ספר סוף

שחוץ  מדבר תענוג הם כו' ושתייה

התענוגים  מקור כמו זה ואין ממנו...

ממנו"). שחוץ מדבר התענוג שאין

B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰ C‡«»»»«¿≈¬»
‰ÂˆnL ˙aLa ‰„B·Ú‰ È‰BfL ,BLÙaL ‚Ú‰ ˙ÈÁ·a)ƒ¿ƒ«»…∆∆¿«¿∆ƒ»¬»¿«»∆ƒ¿»

'eÎ B‚pÚÏ45·k¯Ó ÈzÏa‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ˙ÈÁa CÈLÓÓ ( ¿«¿«¿ƒ¿ƒ«««¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒÀ¿»
,·k¯n‰ ‚eÚzaL ‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»«ƒ¿ƒ»«≈∆¿»∆««¬«À¿»
ביותר  הגבוהה מהדרגה נעלית עצמי' ב'תענוג גבוהה לא דרגה גם כלומר

מורכב' Úe„iÎÂב'תענוג החסידות46), ‰ÌÈ‡¯·pבתורת ˙ee‰˙‰L ¿«»«∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ
ÔL¯L ˙BÓLp‰Â ,'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡ ˙eiBˆÈÁ' ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒƒ»»«¿¿«¿»»¿»
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m`avיב lke ux`de minyd elekie

ׁשרׁשן  והּנׁשמֹות אדםֿקדמֹון', ְְְְִִַַָָָָָ'חיצֹונּיּות

יֹותר, ּולמעלה אדםֿקדמֹון' 'ּפנימּיּות ְְְְְִִִִֵַַַָָָמּבחינת

ּבּבריאה  ממׁשי עבֹודתֹו עלֿידי האדם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּלכן

והמׁשכת  כּו'. אדםֿקדמֹון' 'ּפנימּיּות ְְְְְִִִִַַַַָָָמּבחינת

ּבראׁשית  ּבׁשּבת הּוא הּזה העצמי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָהּתענּוג

כּו' הּמלכּות ּבנין ענין נמׁש39(לאחרי ׁשּמּמּנּו ,( ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּכּלּה. הּׁשנה ּכל על ֲַַַַָָָָֻהּתענּוג
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6

7

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡ ˙eiÓÈt' ˙ÈÁaÓ עליונה בחינה הוא קדמון' 'אדם ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»»«¿

שונים  מסוגים ואורות ספירות יש שבהם מהעולמות שלמעלה באלוקות

המאורעות  וכל העולמות וכל ההשתלשלות' 'סדר כל אלא מזה, זה ונבדלים

לבנות  הרוצה אדם כמו אחת. בסקירה נכללים המשיח ימות ועד  שמהבריאה

לעלות  מתחיל הבית שכאשר בית

הגג  של הפרטים כל במחשבתו,

במחשבה  נכללים והדלתות הקירות

חסידות  ובמאמרי ויחידה. אחת

ז"ל  חכמינו מאמר את זה לפי מבארים

בה  עבר לא בארץ דכתיב "מאי בגמרא

לך  לומר כו'. שם אדם ישב ולא איש

הראשון  אדם עליה שגזר ארץ כל

גזר לישוב שלא ארץ וכל נתיישבה,

לא  לישוב הראשון אדם עליה

של  הכללית האחת הקדומה' 'מחשבה היא הראשון' אדם ו'גזירת נתיישבה".

כפי  העליונה ההשגחה פי על הם וענייניהם אדם בני מעשי וכל קדמון' 'אדם

סדר  של הרבות בדרגות מכן, שלאחר קדמון' דאדם הקדומה ב'מחשבה שעלה

כלולים  כולם אבל רבים, פרטים ופרטי בפרטים ביטוי לידי באה השתלשלות,

יש  קדמון' ב'אדם גם ענין ובכל דרגה בכל וכמו דא"ק'. הקדומה ב'מחשבה

וחיצוניות, BÈ˙¯פנימיות ‰ÏÚÓÏe אף למעלה הוא הנשמה ושורש ¿«¿»≈
אדם  מ'פנימיות שלמעלה מבחינה

שורש ÔÎlLקדמון', שזהו בגלל ∆»≈
B˙„B·Úהנשמה È„ÈŒÏÚ ,Ì„‡‰»»»«¿≈¬»

˙ÈÁaÓ ‰‡È¯aa CÈLÓÓ«¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
.'eÎ 'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡ ˙eiÓÈt'¿ƒƒ»»«¿
‰f‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«««¬»«¿ƒ«∆
È¯Á‡Ï) ˙ÈL‡¯a ˙aLa ‡e‰¿«»¿≈ƒ¿«¬≈

'eÎ ˙eÎÏn‰ ÔÈa ÔÈÚ39 בראש ƒ¿«ƒ¿«««¿
של  מחודשת המשכה שעניינו השנה

כמבואר  בבריאה, האלוקי העונג

epnnLלעיל  בראשית), האלוקי ‰eÚz‚ומתגלה CLÓמשבת ∆ƒ∆ƒ¿»««¬
dlk.בבריאה ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»À»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dcp(ycew zay meil)

.ixnbl dxedh `ide dyibxd `ly oeik dtebn mcd `a `ly
:`xnbd zvxzníéîúëa éànL äãBî ,ééaà øîà,d`nhyéàî ¨©©©¥¤©©¦§¨¦©

àîòèixdy ,mrhd dn ±ä÷qòúð àì øBtöadlzpy ,ef dy` ©£¨§¦Ÿ¦§©§¨
e ,xetivdn dl `a df mcyíéçaè ìL ÷eLamb,äøáò àìdlzpy §¤©¨¦Ÿ¨§¨

ok m`e ,my `vnpd mcdn dklklzdyéúà àëéäî íc éàämc ± ©¨¥¥¨¨¥
dy`a la` ,d`nhn okle ,dtebn jgxk lr ,`a `ed okidn df
ok`y xnel xazqne ,lenz`n `viy xnel gxkd oi` ,mc d`exd

.dyibxn dzid `vei did m`y ,lenz`n `vi `l
:lldl i`ny oia zwelgnd zxaq iyily ote`a zx`an `xnbd

àîéà úéòa éà,xn`z dvxz m`e ±éànLc déîòè eðééäenrh edf ± ¦¨¥¥¨©§©§¥§©©
,'dzry dic' xaeqd i`ny lyíc äåäc àúéà íàcok` m`y ± §¦¦¨©£¨¨

,lenz`n mc didéúà äåä àøwéòî`ly oeike ,ok iptl `vei did ± ¥¦¨¨£¨¨¥
.okl mcew xewndn `vi `l i`ce eiykr cr dz`x

:`xnbd zl`eyìläårxtnl d`nhy xaeqd lld ly enrh dn ± §¦¥
mcdy okziy xaeq lld :`xnbd daiyn .ef `xaqk xne` epi`e

e oevigd zial lenz`n xewndn `vieäeãéîòä íçøä úéa éìúBk§¥¥¨¤¤¤¡¦
xewndn `vi `ly di`x oi`e ,eiykr cr uegl `vi `ly

.lenz`n
:`xnbd dywn,éànLåmgxd zia ilzek `ny yyeg epi` recn §©©

y xaeq i`ny :`xnbd zvxzn .mcd z` ecinrdíçøä úéa éìúBk§¥¥¨¤¤
íc éî÷Bî àì`vei mcd did m`e ,mcd z` micinrn mpi` ± Ÿ§¥¨

.uegl `vei dide akrzn did `l lenz`n xewndn
:`xnbd dywnøîéîì àkéà éàî CBîa úLnLîd`lnnd dy`a ± §©¤¤§©¦¨§¥©

jl yi dn ,dlra mr zynyny drya otb xnva mewn eze` z`
d`nhne z`vln mcd z` akir jendy xn`p `l recn ,xnel

:`xnbd zvxzn .rxtnlCBîa úLnLîa éànL äãBî ,ééaà øîà̈©©©¥¤©©¦§©¤¤§
:sqep uexiz .wtqn rxtnl d`nhnyäòéæ ábà énð CBî ,øîà àáø̈¨¨©©¦©©¥¨

õéåk õéåëîm`e ,mewn eze`ay drifd zngn ueekzn jend mb ± ¦§¨¨¦
`vei dide akrzn did `l lenz`n xewndn `vei mcd did

:`xnbd dtiqen .uegl÷eçc CBîa àáø äãBîedwgcy dy`a ± ¤¨¨§¨
mcd z` akir jendy xyt` f`y ,otb xnv daxd mewn eze`a

.i`nyl rxtnl d`nhne ,z`vln
dy`y xaeqd i`ny ly enrha mixe`ia dyly d`iad `xnbd
.dxdh zwfga dy`d z` micinrny .` :dzry dic mc dz`xy
mc dz`x m`y .b .dyibxn dzid lenz`n d`ex dzid m`y .a
`xnbd zx`an dzr .akrzn did `le uegl `vei did lenz`n

:`xnbd zl`ey .el` mixe`ia oiay miweligd z`ïéa àkéà éàîe©¦¨¥
éàäì éðLéì éðäàðLéì Cmipexg`d el` zepeyl oia yi welig dne ± ¨¥¦§¥§©¦§¨

dligzn'ye 'zybxn dy`'y meyn i`ny ly enrha ex`iay
lr dy` cnrd' meyn enrha dx`iay oeyld oial '`vei did

.'dzwfg
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יג

zgiy .c"qa
zgiy

.h"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y
לעיל ...‰. להמדובר בהמשך להשלים שצריך ענין עוד דבר 14ישנו שאיזה כזו מציאות תתכן שלא ,

בשמים" נצב דברך הוי' ש"לעולם דכיון – לתומ"צ בסתירה יהי' (שנתבאר 15שבעולם הבעש"ט כפירוש ,
והאמונה  היחוד בשער רגע 16בארוכה שבכל כיון שבעולם, הנבראים בכל תמיד נמצא הוי'" ש"דבר (

בראשית" מעשה תמיד יום בכל ("מחדש הבריאה את להוות הקב"ה צריך המוחלט,17ורגע ואפס מאין (
בתורה. שצוה להציווי שסותרת כזו מציאות יברא שהקב"ה שייך לא הרי

ולאח"ז – בראשית, ימי בששת רק היתה הבריאה שהתהוות והיינו, ח"ו, הארץ את ה' עזב אילו
הקב"ה; של לרצונו בסתירה שהם ענינים שיש סברא להיות יכולה היתה אזי ח"ו, מעצמו העולם מתנהל
עליהם, משגיח רק ולא הבריאה, פרטי כל על פרטית בהשגחה הקב"ה משגיח ורגע רגע שבכל כיון אבל
בסתירה  שיהי' דבר יברא בעצמו שהקב"ה שייך לא הרי ליש, המוחלט ואפס מאין תמיד אותם מהוה אלא

לרצונו.

דבר  לעשות יצוה רגע ובאותו וכך, כך שרוצה יאמר אחד שברגע שייך לא ודם בשר אצל אפילו
רצונו. היפך שהוא דבר יברא לא שבודאי להקב"ה, בנוגע ומכלֿשכן שרוצה; ממה להיפך שהוא

שיהי' יתכן שלא הפשוט דבר זה הרי הקב"ה, ע"י תמיד מתהווים שבבריאה הפרטים שכל וכיון
דמיון. רק זה הרי – כו' מפריעים שהם מסויימים דברים רואים ואם לתומ"צ. שסותר ענין איזה ביניהם

שרצונה  לנשמה, בנוגע רק לא – המצוות וקיום התורה בלימוד התחזקות תוקף פועלת זו וידיעה
ישראל  איש שאצל ה"גוים" – הבהמית ונפש להגוף בנוגע גם אלא העליון, רצון את לקיים עצמה ,18מצד

העליון. הרצון את מלקיים ישראל איש יבלבלו לא הם שגם כפשוטם, לגוים ועד

.Â:השאלה נשאלת כאן אך

להסביר  כיצד "אותיות" למצוא יכולים – ונה"ב הגוף ישראל, איש שאצל ל"גוים" בנוגע בשלמא
התומ"צ, לקיום שתפריע בעולם מציאות שתהי' שייך לא ובמילא בשמים", נצב דברך הוי' ש"לעולם להם
בשער  שנתבארו ענינים לגוי להסביר ניתן כיצד – כפשוטם גוים אודות כשמדובר אבל בארוכה; כנ"ל

והאמונה?! היחוד

בדבר: תשובות שתי הנה

בנ"י.א) של לדיבורים הגוי גם יקשיב – האחרון בזמן המצב לפי 

שכאשר  שעבר, בר"ה שראו וכפי האמת. את לשמוע מעוניינים גוים שאפילו – הוא המצב האחרון בזמן
ר"ה!... אצלך הוא זה שיום לך להזכיר ברצוני – לראש לכל הגוי: לו אמר גוי, אצל שאלה שאל יהודי

עוד  ו"אין האלקים", הוא "הוי' בשמים", נצב דברך הוי' ש"לעולם לגוי יסביר כשיהודי ולכן,
אליו,19מלבדו" יקשיב בודאי אזי באמת, בכך ומאמין לכך מתכוין שהיהודי יראה רק הוא אם הנה –

הדברים. את לו שיסביר ממנו יבקש  בעצמו שהוא אלא עוד ולא

ירצה  לא שהרופא ובחשבו שנים, במשך עמו מיודד שהי' לרופא לשלם שהוצרך אדם על [מספרים
את  ליתן כיצד דרך מצא לא בפועל אך מוסתר. באופן התשלום את לו ליתן רצה תשלום, ממנו לקחת
הוא  שהסכום הרופא, אמר התשלום, את ובנתנו גלוי. באופן לו ליתן והוכרח מוסתר, באופן התשלום

יותר. גדול סכום וביקש מועט...
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(14113 ע' חנ"ד מנחם (תורת ס"ט דחה"ס ב' יום שיחת
ואילך).
פט.15) קיט, תהלים
בתחלתו.16)

ק"ש.17) בברכות "יוצר" ברכת
ד.18) צ, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
לה.19) ד, ואתחנן

m`av lke ux`de minyd elekie

ׁשרׁשן  והּנׁשמֹות אדםֿקדמֹון', ְְְְִִַַָָָָָ'חיצֹונּיּות

יֹותר, ּולמעלה אדםֿקדמֹון' 'ּפנימּיּות ְְְְְִִִִֵַַַָָָמּבחינת

ּבּבריאה  ממׁשי עבֹודתֹו עלֿידי האדם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּלכן

והמׁשכת  כּו'. אדםֿקדמֹון' 'ּפנימּיּות ְְְְְִִִִַַַַָָָמּבחינת

ּבראׁשית  ּבׁשּבת הּוא הּזה העצמי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָהּתענּוג

כּו' הּמלכּות ּבנין ענין נמׁש39(לאחרי ׁשּמּמּנּו ,( ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּכּלּה. הּׁשנה ּכל על ֲַַַַָָָָֻהּתענּוג
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡ ˙eiÓÈt' ˙ÈÁaÓ עליונה בחינה הוא קדמון' 'אדם ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»»«¿

שונים  מסוגים ואורות ספירות יש שבהם מהעולמות שלמעלה באלוקות

המאורעות  וכל העולמות וכל ההשתלשלות' 'סדר כל אלא מזה, זה ונבדלים

לבנות  הרוצה אדם כמו אחת. בסקירה נכללים המשיח ימות ועד  שמהבריאה

לעלות  מתחיל הבית שכאשר בית

הגג  של הפרטים כל במחשבתו,

במחשבה  נכללים והדלתות הקירות

חסידות  ובמאמרי ויחידה. אחת

ז"ל  חכמינו מאמר את זה לפי מבארים

בה  עבר לא בארץ דכתיב "מאי בגמרא

לך  לומר כו'. שם אדם ישב ולא איש

הראשון  אדם עליה שגזר ארץ כל

גזר לישוב שלא ארץ וכל נתיישבה,

לא  לישוב הראשון אדם עליה

של  הכללית האחת הקדומה' 'מחשבה היא הראשון' אדם ו'גזירת נתיישבה".

כפי  העליונה ההשגחה פי על הם וענייניהם אדם בני מעשי וכל קדמון' 'אדם

סדר  של הרבות בדרגות מכן, שלאחר קדמון' דאדם הקדומה ב'מחשבה שעלה

כלולים  כולם אבל רבים, פרטים ופרטי בפרטים ביטוי לידי באה השתלשלות,

יש  קדמון' ב'אדם גם ענין ובכל דרגה בכל וכמו דא"ק'. הקדומה ב'מחשבה

וחיצוניות, BÈ˙¯פנימיות ‰ÏÚÓÏe אף למעלה הוא הנשמה ושורש ¿«¿»≈
אדם  מ'פנימיות שלמעלה מבחינה

שורש ÔÎlLקדמון', שזהו בגלל ∆»≈
B˙„B·Úהנשמה È„ÈŒÏÚ ,Ì„‡‰»»»«¿≈¬»

˙ÈÁaÓ ‰‡È¯aa CÈLÓÓ«¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
.'eÎ 'ÔBÓ„˜ŒÌ„‡ ˙eiÓÈt'¿ƒƒ»»«¿
‰f‰ ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«««¬»«¿ƒ«∆
È¯Á‡Ï) ˙ÈL‡¯a ˙aLa ‡e‰¿«»¿≈ƒ¿«¬≈

'eÎ ˙eÎÏn‰ ÔÈa ÔÈÚ39 בראש ƒ¿«ƒ¿«««¿
של  מחודשת המשכה שעניינו השנה

כמבואר  בבריאה, האלוקי העונג

epnnLלעיל  בראשית), האלוקי ‰eÚz‚ומתגלה CLÓמשבת ∆ƒ∆ƒ¿»««¬
dlk.בבריאה ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»À»
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רק  הוא שאם היא, שהאמת בשעה בה אליו, להקשיב ירצה לא שהגוי חושב היהודי מובן: והנמשל
הסבר]. תוספת הגוי יבקש הנ"ל, ענינים לגוי להסביר יתחיל

שער  להדפסת הטעמים א' (וזהו והאמונה היחוד שער עמו וללמוד לגוי גם להסביר איפוא יכולים
באנגלית  והאמונה להשיטה 20היחוד מבעי לא – צריכים 21) שבודאי השיתוף, על מוזהרים נח בני שגם

להשיטה  אפילו אלא הוי', אחדות עניני עמהם הפירוש 21ללמוד אין הרי השיתוף, על מוזהרים שאינם
שהם אםmigxkenבזה כי השיתוף, מענין mixdfenלאחוז mpi`y באחדות שיאמינו מוטב בודאי אבל זה, על

הוי'.

הוא ב) כאשר הנה – מלבדו" עוד ש"אין לגוי להסביר עצמו על לפעול יכול אינו היהודי אם אפילו
כאשר  שכן, לגמרי, אחר בתוקף אחר, באופן יהי' הגוי עם דיבורו כל אזי זו, בידיעה חדור יהי' בעצמו
שאע"פ  בידעו הזאבים, שבעים מפני להתיירא מה שאין הוא בטוח מלבדו", עוד ש"אין מונח אצלו

בשם  ש"אנחנו כיון הרי בסוסים", ואלה ברכב נזכיר"ש"אלה אלקינו "לה'22ה' כי ננצח, בודאי ,
.23הישועה"

ידי" ועוצם "כחי של הרגש מצד [לא היהודי של התוקף את רואה הגוי הבטחון 24וכאשר מצד אלא ,
שרואים  וכפי בנ"י, עם להלחם הולך אינו ומלכתחילה לגמרי, מתבטל אזי – הישועה"] ש"לה' הגמור
מתבטל  אזי – אמיתי ענין עבור ונלחמים תוקף, מתוך נגדו שנלחמים רואה השונא שכאשר במוחש,

להלחם. ומתיירא ממציאותו,

הכתוב  "עמי 25ובלשון על היהודים" "פחד שיהי' שכדי אלא – עליהם". היהודים פחד נפל "כי :
בע"ז" "כופר להיות והיינו, "יהודים"!... להיות צריכים שהתוקף 26הארץ", וכאמור, בהקב"ה, ומודה

הישועה". ד"לה' התוקף אלא) ידי", ועוצם ד"כחי התוקף (לא הוא הגוי מתבטל שמפניו

.Ê הגמרא פס"ד תוכן גם שיכולים 27וזהו (א) ענינים: ב' מובן שמזה – להרגו" השכם להרגך בא "אם
למלחמה  שיצא עד להמתין אין להרגך", ש"בא יודעים כאשר (ב) להרגך", "בא שפלוני בטוחים להיות

להרגו". "השכם אלא כו',

אלינו: נוגעים אלו הוראות וב'

המצב  עוד שייך לא ימ"ש היטלר תקופת שלאחרי עצמם את להשלות שרוצים שלום" "רודפי ישנם
הם  טוענים – היותר ולכל ליהודי. עוולה יעשה לא שגוי – הם אומרים – הדבר וברור להרגך", ד"הבא
של  בלבו מה יודע אדם "אין שהרי בדבר, בטוחים להיות אפשר ואי בעלמא, וחשש ספק רק זה הרי –

.28חבירו"

ש  בוודאות שיודעים מציאות שיש בתורה, ההוראה באה זה היכן ועל כשיודעים להרגך": "בא פלוני
להרגך"! "בא שהוא ספק שום בלי הדבר ברור – היום אותו מנהיג ומי אתמול, עשה מה נתחנך,

שהלה  עד להמתין אין להרגו"! "השכם נוספת: הוראה ישנה אזי – להרגך" ש"בא שיודעים וכיון
בגלל  לא – זה וכל להרגו". "השכם אלא מאוחר, מדי ח"ו יהי' שאז יתכן שהרי וכו', למלחמה יצא

בגלל אלא ח"ו, דמים שופך dxezdהיותו c"qt."להרגו השכם להרגך ש"בא

מתייראים  ולא א', מאף מתייראים שלא ("שטורעם"), וברעש גדול היותר בתוקף ייצאו וכאשר
אלקיך  "ה' הנה קדוש" ש"מחניך וכיון נזכיר", אלקינו ה' בשם ש"אנחנו כיון וה"סוסים", מה"רכב"

מחניך" בקרב עליהם".29מתהלך היהודים פחד "נפל אזי זה, תוקף רואה כשהשונא הנה –

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

וש"נ.20) .73 ע' חנ"ב מנחם תורת גם ראה
וש"נ.21) שנ. ע' ב"נ ערך ג) (כרך תלמודית אנציק' ראה
ח.22) כ, תהלים
ט.23) ג, שם
יז.24) ח, עקב

יז.25) ח, אסתר
רע"א.26) יג, מגילה
וש"נ.27) א. נח, ברכות
ע"ב.28) ריש נד, פסחים
טו.29) כג, תצא
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.Á:שאלה לכאורה נשאלת כאן אך

הרמב"ם  מפס"ד כמובן – בא לא עדיין ומשיח בגלות, עדיין שנמצאים אומרת עצמה הידוע 30התורה
בדקה", ולחזק בה לילך ישראל כל ש"יכוף הוא מהם שא' משיח, של הסימנים אודות

כפי'– הוא ד"יכוף" כל dheytkוהפירוש בין הי"ד בספר קבעו שהרמב"ם ענין אודות מדובר שהרי ,
פשוטו" מידי יוצא מקרא ש"אין מזה וק"ו ובמכ"ש מפשוטם, יוצאים שאין פסקיֿדינים ועאכו"כ 31שאר ,

הוא  וכן ערוך, השולחן ענין כל ח"ו יתבטל אזי כפשוטם, שלא אותם נפרש שאם דינים, לפסקי בנוגע
נועם  בדרכי לפעול אפשר אם כפשוטה; לכפי' היא בזה שהכוונה בה", לילך ישראל כל ל"יכוף בנוגע

תפי  להניח יהודי כל יכפה – לאו אם אבל טוב, מה וכו'.– וכו' ואתרוג לולב ליטול לין,

עליו  – כו'" ד"יכוף הסימן גם כולל משיח, של הסימנים כל את לו שיש כזה יהודי כשרואים וגם
ישראל"). נדחי ("יקבץ מהגלות בנ"י את יוציא לאח"ז ורק המקדש, בית את תחילה לבנות

הדבר  ברור הרי בה", לילך ישראל כל ש"יכוף באופן שמתנהג יהודי נראה לא עתה שלעת וכיון
כל  בגלוי שיהיו לאחרי יהי' ישראל נדחי קיבוץ (שהרי מהגלות יצאנו שלא ובודאי בא, לא שמשיח
לדעת  עליו – אחר או כזה ("קנעּפל") עיטור אחר, או כזה תואר לו שיש ואע"פ משיח). של הסימנים

מהגלות. יצא לא שעדיין

להתיירא  שלא התוקף אצלו להיות יכול כיצד – בגלות נמצא שהוא פוסקת עצמה התורה כאשר וא"כ,
זאת?! יראו הגוים שגם כ"כ בגלוי יהי' ושהתוקף מהגוים,

שהקב"ה  וכיון מחניך", בקרב מתהלך אלקיך "ה' אזי קדוש", "מחניך יהי' רק שאם – זה על והמענה
שאין  וכאמור, רצונו. כפי העולם את שבורא בודאי הרי המוחלט, ואפס מאין הבריאה את תמיד מחדש

ה'תשכ"ט! בשנת גם תמיד", יום בכל "מחדש אלא בעבר, שהי' ענין זה

לא  אם ואפילו לדברים; יקשיבו – להם יסבירו ואם לגוים, גם זאת להסביר שיכולים לעיל וכאמור
התוקף  נפעל ועי"ז מלבדו", עוד ש"אין אצלם מונח להיות צריך אלו, ענינים בפירוש להם יסבירו

נצחון. יהי' שבודאי הגמור והבטחון

"וחרב  היעוד יקויים ובמילא להלחם, יעיזו ולא לגמרי, יתבטלו – זה תוקף יראו השונאים וכאשר
בארצכם" תעבור שלום"32לא של חרב "אפילו ,33.

קוממיות" אתכם "ואולך היעוד שיקויים בקרוב 34ועד צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,
דידן. בעגלא ממש,

***

.Ë.'גו והארץ השמים ויכולו ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

נח  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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ספי"א.30) מלכים הל'
וש"נ.31) א. סג, שבת
ו.32) כו, בחוקותי

אֿב.33) כב, תענית
יג.34) שם,
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מוגה  בלתי

שליט"א:].‡ אדמו"ר כ"ק ואמר קידוש. לעשות יכול וכאו"א "קידוש" שהכינו הכריז שי' [הגבאי

גדולת  בכח "אנא ר"ת ש"גבאי" הידוע ע"פ הרי, קידוש, לעשות יכול שכאו"א הגבאי להכרזת בהמשך
ע"ד הגבאי שהכרזת מובן, גםzexyt`dימינך", היא קידוש ויש aeigלעשות קידוש, לעשות שצריכים

גם כמ"ש gkÎzpizpבה האדם, בעבודת ד"קידוש" התוכן קדוש 1על כי קדושים והייתם "והתקדשתם
אני".

קליטה  מלשון ("עצרת" הקליטה נעשית שבו – עצרת" "שמיני זה, דיום בהקידוש מיוחדת )2ומעלה
כולה. השנה ובכל על נמשכים שעי"ז הסוכות, חג עניני דכל בפנימיות

"שנה שהיא העיבור שנת להיותה – זו דשנה בשמיניֿעצרת יתירה ועיקר,dninz"3ומעלה ועוד ,
ר"ת (ה'תשנ"ב) של aה,aפלאותpנתyהאzי'dשמספרה באופן היא שה"תמימות" היינו, כל, מכל כל

כולם. הענינים ובכל "נפלאות",

לשמיניֿ.· זו) דשנה המיוחדת (המעלה הענינים בכל דהתמימות והשייכות בהקשר להוסיף ויש
עצרת:

ד) שני ביו"ט (ונמשך עם קשור הענינים dxezÎzgnyשמיניֿעצרת בכל שהתמימות מודגש שבזה –
התמימות ע"י dxeza,dninzנעשית dxez בעת הידועה כההכרזה תמימים, תומכי לישיבת במיוחד (ששייך

דשמח"ת  בפה"4הקפות ("למוציאיהם בפה רק לא הוא התורה שלימוד גם כולל באופן 5), גם אלא ,(
תאמרנה" עצמותי אלא 6ד"כל בפה, וניגון שיר ע"י רק לא היא שהשמחה התורה, לשמחת בנוגע ועד"ז ,

גידיו. ושס"ה אבריו רמ"ח בכל תאמרנה", עצמותי ד"כל באופן ברגלים, וריקוד בידים הטיפוח ע"י גם

להן  הצריכות בהלכות התורה בלימוד חייבות הן (שגם לנשים בנוגע צניעות,7ועד"ז של באופן – (
פנימה" מלך בת כבודה "כל .8כפשוט,

היום  בקידוש חייבות הן שגם לכך שנוסף – לנשים בנוגע מיוחדת האנשים,9ומעלה ע"י י"ח ויוצאות ,
האנשים), ע"י היום ו)קידוש (התפלה לפני (עוד היום קדושת את שמכניסות אלו והבנות) (הנשים הן הרי

ו)יו"ט. דה(שבת באור כולו הבית כל את להאיר ו)יו"ט, (שבת נר דהדלקת הפעולה ע"י

התמימות.‚ כולה השנה ובכל על תומשך שמשמיניֿעצרת – העיקר והוא בכל ויה"ר והשלימות
האל"ףֿבי"ת: באותיות שנכללים הענינים

ורה,`שנת

רכה,aשנת

ילה,bשנת

יצה,cשנת

ו dשנת דר,dוד

טוב,eשנת עד
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מד.1) יא, שמיני
ובכ"מ.2) א. צא, ד. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת
במשנה.3) – א לא, ערכין
(בהוספות)4) תרנ"ט סה"מ כה. ע' ח"א "התמים" – תרנ"ט

רכה. ע'

רע"א.5) נד, עירובין
יו"ד.6) לה, תהלים
ספ"א.7) לאדה"ז ת"ת הל' ראה
יד.8) מה, תהלים
ס"ה.9) סרע"א או"ח אדה"ז שו"ע
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גדולות,fשנת כיות

וארוכים,gשנת טובים יים

והנגלה,hשנת הנראה וב

טוב,iשנת עוד

בהרחבה,kשנת לכלה

שנת גם הגוף lועי"ז ומנוחת הנפש מנוחת נעשית בכלכלה ההרחבה שע"י כיון בהרחבה, ימוד
בהרחבה, התורה ללימוד הדרושה

שנת נעשית נוחה,nובמילא

שנתpשנת מזה, ויתירה פלאות,pסים,

דשמייא,qשנת ייעתא

דהקב"ה rשנת פקיחא" ("עינא טובה,10ין (

התפלה tשנת ע"י מישראל דכאו"א הפרטית מהפדי' החל – ב דות התורה ,dtולימוד

עולם"vשנת של ד"צדיקו ההתגלות נעשית שבה – הצדי"ק שנת שהיא זו בשנה כמודגש – דיק
הקב"ה  ,11שהוא

מלה wשנת "קדש והבדלה, הפרשה של באופן רק לא היא הקב"ה של שקדושתו – עולמים דוש
ד"קד 12בגרמי'" באופן גם אלא ,e החל ב)עולמים", להמשכה ועד למטה ההמשכה על שמורה (בוא"ו, ש

עולמים" ש"ממנה 13מ"בית שתי'" ה"אבן נמצאת שבו הקדשים, לקדש ועד הקודש, שבהר המקדש בית ,
העולם" ,14הושתת

תורה,yשנת משמחת החל מחה,

כל".zורהzושנת מכל "בכל הענינים, בכל ותמימות מימה,
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סע"ב.10) קכט, זח"א
כח.11) יח, וירא פרש"י
ב.12) צד, זח"ג

ב.13) ה, סוכה
ב.14) נד, יומא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc - zecin(iying meil)
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מוגה  בלתי

קידוש,.‡ עשו לא שעדיין אלו כל את י"ח ויוציא היין על יקדש שא' אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אמר:] ואח"כ ההתוועדות. עניני בכל להשתתף יוכלו הם שגם

הסוכות: חג של לסיומו המתאימה בברכה להתחיל יש – הסוכות חג של מסיומו עתה שבאים כיון
לויתן  של עורו בסוכת לישב שנזכה רצון ביניהם"1יהי ש"יושב הקב"ה, עם ביחד ,2.

וגם  רבה, בשמחה ורקד קומתו מלא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק גאולה", די זיין שוין "זאל ָ[ניגנו
אמר:] ואח"כ לשרוק. הורה

חז"ל .· כדרשת משיח, של בשמו שנקראים רבן, בית של תינוקות עם קשורה צדקנו משיח 3ביאת

תגעו רבן",igiyna4"אל בית של תינוקות אלו משיח , ע"י והשלימה האמיתית הגאולה באה שבזכותם
צדקנו.

בזה: והענין

בשמן" למושחן תינוקות ש"דרך לפי הוא, "משיחי", נקראים שתשב"ר מורה 5הטעם זו שמשיחה ,
וגדולה  חשיבות והכהנים 6על המשכן בחינוך שמצינו המשיחה ובדוגמת ע"ד ללימוד 7, בחינוך ודוגמתו ,

להרגילו  כדי יתירה מתנה לו נותנין ללמוד אותו שמחנכין ש"התינוק רבן, בית של דתינוקות התורה
ועושה"8כו'" "מצווה כשיהי' התורה דלימוד החשיבות גודל בנפשו יוחקק שעי"ז ,9.

דתשב"ר  שהלימוד – צדקנו משיח לביאת רבן בית של דתינוקות והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז
והכנה  חינוך בתור הזה בזמן התורה לימוד כללות ובדוגמת ע"ד הוא התורה בלימוד החיוב לזמן כהכנה

התורה  דלימוד הענין ושלימות עיקר יהי' שבו תצא"10לזמן מאתי חדשה "תורה בנ"י 11, לכל שלימודה ,
רב  וגם מלך שהוא משיח, ע "י .12יהי'

הצורך  וגדל הולך צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית להגאולה יותר שמתקרבים ככל ולכן,
באה  שבזכותם "משיחי", שנקראים רבן בית של תינוקות דחינוך בהפעולות יותר ולהוסיף להדגיש

הגאולה.

של .‚ תינוקות עם בהפעולה האחרונות בשנים המיוחדת להשתדלות מהטעמים הוא לעיל האמור
השם": "צבאות בשם ישראל) גדולי (בהסכמת שנקרא מיוחד ארגון במסגרת רבן בית

כמ"ש  ממצרים, בצאתם בנ"י כל נקראו ה'" "צבאות כל13בשם יצאו הזה היום d'"בעצם ze`av
כמ"ש  ממצרים, היציאה כמו שתהי' האחרון, זה מגלות בהיציאה גם ודוגמתו מצרים", "כימי 14מארץ

והשלימה. האמיתית הגאולה אל הגלות מן יצאו ה'" צבאות ש"כל נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך

ביצי"מ), (ולא דוקא העתידה בגאולה תהי' ה'" צבאות ד"כל הגאולה ושלימות שעיקר לומר, ויש
עצמו) זה דור גם הרי, שלפניו, הדורות כולל שאינו לכך (נוסף ממצרים שיצאו הדור מצרים, ביציאת כי,
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(לאחר )* שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זו משיחה חלק
מאידית). (בתרגום לעיל ונדפס זמן)

א.1) עה, ב"ב
בסופה.2) תענית
ב.3) קיט, שבת
כב.4) טז, דה"א
שם.5) שבת פרש"י
לגדולה,6) למשחה כדאמרי' וחשיבותן גדולתן "ע"ש

שם). מהרש"א (חדא"ג חטא" של הבל בהן שאין כדמסיק
לשון 7) שהיא משיחה שיש בהם "להתגדל "למשחה",

תגעו אל למשחה, נתתים לך כמו כט igiynaשררה, כט, (תצוה "
ובפרש"י).

ובכ"מ.8) ד. כט, וישב בתו"א ועד"ז א. כט, נשא לקו"ת
מצווה 9) שנעשה לפני שגם ולהעיר, – וש"נ. א. לא, קידושין

– סופרים שמדברי חינוך חובת מצד אלא אינו שלימודו ועושה,
(ראה  תורה מדברי יותר סופרים דברי וחביבין חמורין הרי

ועוד). ה"ד. פי"א שם ירושלמי במשנה. – ב פח, סנהדרין
א)10) פו, (ב"מ בגמרא שמצינו כפי למעלה, התורה לימוד ע"ד

. דרקיע במתיבתא מפלגי .ש"קא טהור אומר הקב"ה נוכח . מאן .
. דאמר נחמני בר רבה .נוכח בנגעים יחיד אני טהור". טהור אמר .*.

ג.11) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
פ"ג.12) מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ
מא.13) יב, בא
טו.14) ז, מיכה
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יגאלו  העתידה בגאולה ואילו כו'), התורה וקיבל דעה דור שהי' (אף לארץ להכנס זכה ולא במדבר נשאר
בנ  כל לארץ בתחיית ויכנסו (שיעמדו שלפנ"ז הדורות שבכל בנ"י כל גם זה, שבדורנו בנ"י על נוסף "י,

הוא  גם יזכה שאז העתידה להגאולה שממתין במדבר, ונשאר ממצרים שיצא הדור גם כולל המתים),
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל רבינו, משה עם יחד לארץ במדרש 15להכנס כדאיתא לו 16, ש"אמר

. למשה הבא הקב"ה לעולם חלק המדבר לדור אין יאמרו עכשיו עמהן".17. ותבוא בצדן תהא אלא ,

"צבאות  שנקראים כפי ("משיחי") רבן בית של תינוקות עם בפעולות ההוספה שע"י מובן ועפ"ז
ובזקנינו"18השם" "בנערינו ה'", צבאות ד"כל מהגלות היציאה את יותר עוד ומזרזים ממהרים הקטנים 19, ,

לארצנו  באים הדורות, שבכל בנ"י כל יחד, וכולם ("בזקנינו"), הגדולים גם ועמהם תחילה, ("בנערינו")
עלי'" יושבי' ד"כל השלימות תכלית הקודש 20הקדושה, עיר לירושלים באים גופא הקדושה ובארצנו ,

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש נצחי 21ולבית בית שנה,22, ת"י שעמד ראשון כבית (דלא
שנה  ת"כ שעמד שני כבית לא ).23וגם

רבן) בית של (תינוקות ישראל ילדי של פעולתם ע"י הפרטי 24ובפרט מחדרו עושה מעין 25שכאו"א
" ycwnודוגמת zia" ודוגמת מעין נעשים דבנ"י הבתים וכל החדרים שכל ועד כמ"פ), (כמדובר "zia

ycwn"ישראל ארץ (בחו"ל) כאן "עשה הידוע כפתגם ישראל, ארץ שנעשים לכך (נוסף שעי"ז 26" ,(
בית  שלפנ"ז, מקדשות הבתי גם (שכולל השלישי המקדש בית בנין תיכף ופועלים ומזרזים ממהרים

שני  ובית שנעשו 27ראשון הפרטיים הבתים וכן מעט", "מקדש מדרשות, ובתי כנסיות בתי יקבעו שבו ,(
כולו  העולם שבכל המקדש, בית .28כמו

„.– ה'תשנ"ב – השנה דמספר הראשיֿתיבות כידוע – זו בשנה מיוחדת הדגשה ניתוסף זה ובכל
בכל": ו"נפלאות בה", נפלאות שנת תהא "הי'

לגבי  "נפלאות" של באופן שהיא צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה על קאי – "נפלאות"
אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי כמ"ש ".ze`ltpיצי"מ,

הוא ש"נפלאות" להוסיף, "עולם"29פלאות o"epויש שנקרא החמישים) (שנת יובל עם שקשור ,30

לעולם  נצחי, באופן היא ("פלאות") שהגאולה מודגש שבזה המקום), שטח וכל הזמן המשך כל (שכולל
גלות  אחרי' שאין והשלימה האמיתית גאולה יובל 31ועד, מצות נוהגת שאז עלי'", יושבי' "כל ,

.20כפשוטה 
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וש"נ.15) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ראה
יג.16) פי"ט, במדב"ר
חלק 17) המדבר לדור ש"אין החסידות לפי' שגם ולהעיר

הוא הבא" להםzeilrnl`לעולם שאין ,wlg"חלק" לעוה"ב,
אלא שהםlka"derדייקא, מזה, ויתירה ,dlrnl הבא מעולם

דלעתיד  הענינים הרי – (60 הערה 102 ע' חכ"ג בלקו"ש (נסמן
מ"עולם  גם למעלה הם השכר) שלימות התחי', (בעולם לבוא

הבא".
(18. שנה עשרים מ"בן פחותים היותם צבא עם יוצא כל .

י"ג  לגיל עדיין הגיעו שלא מזה, ויתירה ג), א, (במדבר בישראל"
תינוקות  וגם שנה), י"ב לגיל עדיין הגיעו שלא – (וילדות שנה
אז  שכבר העולם, לאויר יצא שזהֿעתה לתינוק עד ביותר, קטנים
"שיר  עם אותו שמקיפים עי"ז ה'" ב"צבאות שלו החינוך מתחיל
תשעה  (במשך העיבור בזמן גם מזה, ויתירה וכיו"ב, המעלות"

לידה  ה'",*ירחי צבאות ד"כל מצרים ביציאת גם וכמודגש ,(
שירה" אמרו אמן שבמעי עוברין "אפילו סוף ים שבקריעת

וש"נ). א. נ, (ברכות
ט.19) יו"ד, בא
ה"ח.20) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
יז.21) טו, בשלח

א.22) רכא, ח"ג א. כח, ח"א זהר ראה
בגשמיות,23) רק לא בודאי שהיא שנים, עשר של הוספה

שנים  עשר שבמשך לכך (נוסף ברוחניות גם אלא הזמן, בכמות
ואדרבה, בביהמ"ק), שנעשו תומ"צ עניני ריבוי ניתוספו אלו

ברוחניות. מההוספה כתוצאה באה בגשמיות ההוספה
גם 24) שמביאים – גרמא שהזמן בהענין ובמיוחד כולל

היו"ט  בכניסת לפנ"ז, ועוד להקפות, לביתֿהכנסת התינוקות
יו" נר בהדלקת ערבית), תפלת קטנות,(לפני ילדות ע"י גם ט

שנים, שלש מגיל ויו"ט שבת נר להדליק שמתחילים חב"ד כמנהג
שנתיים. מגיל ואפילו

מצד 25) ישראל, כלל עם קשור פרטי חדר שגם לומר, ויש
מ"ד). פ"ב (אבות הציבור" מן תפרוש "אל הציווי

תפה.26) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
שם.27) זח"ג ראה
(28416 ע' (לקמן שבבבל" רבינו "בית בענין קונטרס ראה
ואילך).
ב.29) רסא, זח"א
ועוד.30) ה"א). פ"ד ברכות (מירושלמי ובפרש"י כב א, ש"א
ועוד.31) א. טו, בשלח מכילתא

.a"pyz'd (zetwd iptl) dxez zgny lil *zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

קידוש,.‡ עשו לא שעדיין אלו כל את י"ח ויוציא היין על יקדש שא' אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אמר:] ואח"כ ההתוועדות. עניני בכל להשתתף יוכלו הם שגם

הסוכות: חג של לסיומו המתאימה בברכה להתחיל יש – הסוכות חג של מסיומו עתה שבאים כיון
לויתן  של עורו בסוכת לישב שנזכה רצון ביניהם"1יהי ש"יושב הקב"ה, עם ביחד ,2.

וגם  רבה, בשמחה ורקד קומתו מלא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק גאולה", די זיין שוין "זאל ָ[ניגנו
אמר:] ואח"כ לשרוק. הורה

חז"ל .· כדרשת משיח, של בשמו שנקראים רבן, בית של תינוקות עם קשורה צדקנו משיח 3ביאת

תגעו רבן",igiyna4"אל בית של תינוקות אלו משיח , ע"י והשלימה האמיתית הגאולה באה שבזכותם
צדקנו.

בזה: והענין

בשמן" למושחן תינוקות ש"דרך לפי הוא, "משיחי", נקראים שתשב"ר מורה 5הטעם זו שמשיחה ,
וגדולה  חשיבות והכהנים 6על המשכן בחינוך שמצינו המשיחה ובדוגמת ע"ד ללימוד 7, בחינוך ודוגמתו ,

להרגילו  כדי יתירה מתנה לו נותנין ללמוד אותו שמחנכין ש"התינוק רבן, בית של דתינוקות התורה
ועושה"8כו'" "מצווה כשיהי' התורה דלימוד החשיבות גודל בנפשו יוחקק שעי"ז ,9.

דתשב"ר  שהלימוד – צדקנו משיח לביאת רבן בית של דתינוקות והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז
והכנה  חינוך בתור הזה בזמן התורה לימוד כללות ובדוגמת ע"ד הוא התורה בלימוד החיוב לזמן כהכנה

התורה  דלימוד הענין ושלימות עיקר יהי' שבו תצא"10לזמן מאתי חדשה "תורה בנ"י 11, לכל שלימודה ,
רב  וגם מלך שהוא משיח, ע "י .12יהי'

הצורך  וגדל הולך צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית להגאולה יותר שמתקרבים ככל ולכן,
באה  שבזכותם "משיחי", שנקראים רבן בית של תינוקות דחינוך בהפעולות יותר ולהוסיף להדגיש

הגאולה.

של .‚ תינוקות עם בהפעולה האחרונות בשנים המיוחדת להשתדלות מהטעמים הוא לעיל האמור
השם": "צבאות בשם ישראל) גדולי (בהסכמת שנקרא מיוחד ארגון במסגרת רבן בית

כמ"ש  ממצרים, בצאתם בנ"י כל נקראו ה'" "צבאות כל13בשם יצאו הזה היום d'"בעצם ze`av
כמ"ש  ממצרים, היציאה כמו שתהי' האחרון, זה מגלות בהיציאה גם ודוגמתו מצרים", "כימי 14מארץ

והשלימה. האמיתית הגאולה אל הגלות מן יצאו ה'" צבאות ש"כל נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך

ביצי"מ), (ולא דוקא העתידה בגאולה תהי' ה'" צבאות ד"כל הגאולה ושלימות שעיקר לומר, ויש
עצמו) זה דור גם הרי, שלפניו, הדורות כולל שאינו לכך (נוסף ממצרים שיצאו הדור מצרים, ביציאת כי,
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(לאחר )* שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זו משיחה חלק
מאידית). (בתרגום לעיל ונדפס זמן)

א.1) עה, ב"ב
בסופה.2) תענית
ב.3) קיט, שבת
כב.4) טז, דה"א
שם.5) שבת פרש"י
לגדולה,6) למשחה כדאמרי' וחשיבותן גדולתן "ע"ש

שם). מהרש"א (חדא"ג חטא" של הבל בהן שאין כדמסיק
לשון 7) שהיא משיחה שיש בהם "להתגדל "למשחה",

תגעו אל למשחה, נתתים לך כמו כט igiynaשררה, כט, (תצוה "
ובפרש"י).

ובכ"מ.8) ד. כט, וישב בתו"א ועד"ז א. כט, נשא לקו"ת
מצווה 9) שנעשה לפני שגם ולהעיר, – וש"נ. א. לא, קידושין

– סופרים שמדברי חינוך חובת מצד אלא אינו שלימודו ועושה,
(ראה  תורה מדברי יותר סופרים דברי וחביבין חמורין הרי

ועוד). ה"ד. פי"א שם ירושלמי במשנה. – ב פח, סנהדרין
א)10) פו, (ב"מ בגמרא שמצינו כפי למעלה, התורה לימוד ע"ד

. דרקיע במתיבתא מפלגי .ש"קא טהור אומר הקב"ה נוכח . מאן .
. דאמר נחמני בר רבה .נוכח בנגעים יחיד אני טהור". טהור אמר .*.

ג.11) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
פ"ג.12) מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ
מא.13) יב, בא
טו.14) ז, מיכה



a"pyz'dכ (zetwd iptl) dxez zgny lil

ה"נפלאות", ענין עם קשור שלה הר"ת שגם שלפני' השנה לגבי (גם זו בשנה המיוחד והחידוש
ש"נפלאות – אראנו") הםda"נפלאות אלא נוסף, דבר אינם שה"נפלאות" ,"dpipre dpkez ועוד השנה, של

באופן הם עצמם שמצד שה"נפלאות" ומתגליםlten`ועיקר, נמשכים ומובדל, מופרש ," ".da(בפנימיות)

ד"נפלאות הר"ת גם ישנו לזה, בגימטריאlkaונוסף כל", מכל "בכל ,""uaw"32 מודגש שבזה ,
גלויות, לקיבוץ בנוגע לראש לכל הם נסשה"נפלאות" כנפות epvaweגלויותינוuawl"ושא מארבע יחד

עלי'". יושבי' ד"כל הענין שלימות יהי' שאז לארצנו", הארץ

השם", "צבאות ישראל, ילדי עם בהפעולות יתירה הדגשה להיות צריכה זו שבשנה מובן ומזה
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה באה ידם שעל "משיחי", בשם הנקראים

(תהא .‰ זו בשנה קראו הראשון שחלקה – ברכה פרשת השבוע, פרשת עם גם ולקשר להוסיף ויש
פעמים: כמה כל) מכל בכל בה, נפלאות שנת

שבט של ברכתו נאמרה – שני) (לפני ברכה פרשת ופתיחת המיוחדת dcedi33בהתחלת שמעלתו ,
משיחא  מלכא דוד דוד, בית מלכות באה .34שממנו

במיוחד שייך זה נ"ע micinlzlוענין (מהורש"ב) אדמו"ר כדברי – רבן) בית של מתינוקות (החל
הידועה z"gnyaבשיחתו dxn`py35 למלחמת היוצא "כל בענין שמחתנו") ד"זמן ושלימות וחותם (סיום

דוד" דוד 36בית ביאת ופועלים דוד, בית למלחמת שיוצאים דוד" בית "חיילי הם התמימים שתלמידי ,
משיחא. מלכא

Â. כאן הנמצאים משיחי, שנקראים רבן בית של תינוקות השם", "צבאות הילדים, כל לכך: ובהתאם
"לחיים". עתה יאמרו –

בנימוסי'" הלך לקרתא "אזלת הכלל משה 37וע"פ בהנהגת וכן המלאכים, בהנהגת שמצינו (כפי
השם"38רבינו  "צבאות הארגון מנהלי ובראשם השם", "צבאות הילדים, כל את לכבד יש – לנגן 39) ,

אליהם. יצטרף הקהל וכל השם", "צבאות  של ("מארש") ניגון

מסתכלים  שכאשר – "משיחי" הנקראים רבן בית של תינוקות עם הקשורה ושמחה שמהשירה ויה"ר
היתכן  מתי"... "עד והטענה השאלה יותר עוד מתחזקת ובמילא, ד"משיחי", הענין בגלוי רואים פניהם על
ע"י  והשלימה האמיתית דגאולה ושמחה לשירה ממש ומיד תיכף נזכה – בא?! לא עדיין צדקנו שמשיח

ועד" לעולם ימלוך "ה' ביצי"מ: סוף ים דקריעת השירה וחותם בסיום מ"ש יקויים שאז צדקנו, ,40משיח
שלו" המלוכה שכל לבוא כמ"ש 41"לעתיד ממש.42, ומיד תיכף המלוכה", לה' "והיתה

***

Ê.("בכל "נפלאות בה", ש"נפלאות בשנה יתירה (ובהדגשה צדקנו משיח ביאת אודות לעיל האמור
במיוחד ד"טוב"dxezÎzgnylשייך (הגימטריא בי"ז כמודגש לפני 43, שאומרים הראת" "אתה פסוקי (

ההקפות  על התורה מן וראיות (טעמים בפסוק 43הקפות שהתחלתם וסיומם 44), גו'", לדעת הראת "אתה
מירושלים".45בפסוק  ה' ודבר תורה תצא מציון "כי
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שם.32) חת"ס ובחי' ואילך, סע"ב טז, ב"ב ראה
שמצינו 33) כפי – יהודה דברכת המיוחדת מהמעלה ולהעיר

ויחי) (בפ' יעקב של הברכהdcediayבברכותיו ענין ielbaמתחיל
(פרש"י  תוכחה דברי להם שנאמרו שלפנ"ז בשבטים (משא"כ

ח)). מט, ויחי
ובפרש"י).34) יו"ד (שם, יעקב בברכת כמפורש
ס"ע 35) תש"ב סה"ש ואילך. ב תשפז, ח"ד לקו"ד – תרס"א

ואילך. 141
וש"נ.36) א. נו, שבת
ה.37) פמ"ז, שמו"ר יד. פמ"ח, ב"ר
שבנ"י 38) דכיון מספיקה, אינה המלאכים מהנהגת הראי' כי,

שכן  הוכחה אינה המלאכים הנהגת הרי ממלאכים, למעלה הם

תלוי' המלאכים שהנהגת מצינו ואדרבה: בנ"י. הנהגת צ"ל
בשמים  "לא שהתורה כיון דוקא, בארץ למטה בנ"י של בפס"ד

ב). נט, ב"מ (ראה היא"
כאן,39) נוכחים אינם עצמם הם באם – מקומם ממלאי או

דהקפות. בהשמחה יהודים לשמח שהלכו כיון
יח.40) טו, בשלח
יז.41) שם, פרש"י
בסופו.42) עובדי'
(43.54 ע' תש"ד סה"מ
לה.44) ד, ואתחנן
ג.45) ב, ישעי'



כי a"pyz'd (zetwd iptl) dxez zgny lil

זה  בסדר  ונקבעו שנסדרו כיון בתנ"ך, שונים ממקומות המלוקטים הפסוקים שי"ז – ובהקדמה
אחד, והמשך ענין כולם מהווים התפלות, מסדרי ישראל גדולי ע"י ההקפות) לפני שהתחלתו (לאמרם

" שהסיום אלא עוד ולא גו'", מציון "כי בפסוק  וסיומו גו'", לדעת הראת "אתה גו'",ikבפסוק מציון
כדלקמן. גו'", לדעת הראת "אתה להפסוק  עד) שלפנ"ז (להפסוקים והסברה טעם נתינת גם מהוה

בזה: והענין

שבעה  להם "פתח שאז מתןֿתורה, על קאי – מלבדו" עוד אין האלקים הוא ה' כי לדעת הראת "אתה
התחתונים, את קרע כך העליונים את שקרע וכשם יחידי"e`xeרקיעים, ראי'46שהוא של באופן ,

האדם  של בפנימיותו ונקלטת שחודרת .47("הראת"),

רק הוא במתןֿתורה גו'" לדעת הראת ד"אתה הגילוי dpkdeאבל, dlgzd'שתהי השלימות לתכלית
קדישא  תניא בספר הזקן רבינו שמבאר כפי לבוא, הי'48לעתיד ש"כבר לבוא דלעתיד להשלימות בנוגע

מלבדו, עוד אין האלקים הוא ה' כי לדעת הראת אתה כדכתיב תורה, מתן בשעת זה מעין לעולמים
ש" עי"ז מתאפשרת לבוא דלעתיד שהשלימות (א) מובן: שמזה כו'", חושיית בראי' ממש, id'הראת xak

minlerl אלא אינו תורה במתן גו'" לדעת הראת ד"אתה שהגילוי ועיקר: (ב) תורה", מתן בשעת זה מעין
znbece oirn.לבוא לעתיד שיהי' הגילוי שלימות זה") ("מעין

ביום  ליום, מיום עילוי אחר בעילוי דמתןֿתורה בהגילוי יתוסף גופא לבוא שלעתיד להוסיף, [ויש
השבת  וביום הששי ביום החמישי, ביום הרביעי, ביום השלישי, ביום ועד"ז הראשון, מביום יותר השני

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום –49.[

ובשייכות  בקשר הראת" "אתה פסוקי וסיום דהתחלת ההמשך מובן האמיתית ועפ"ז להגאולה
" מלבדו", עוד אין גו' לדעת הראת ד"אתה הענין שלימות יהי' שאז – תצא ikוהשלימה ש)מציון (כיון

ובמילא  ס"ב), (כנ"ל תצא" מאתי חדשה "תורה תורה, במתן וחידוש הוספה מירושלים", ה' ודבר תורה
מלבדו". עוד אין גו' לדעת הראת ד"אתה בהגילוי וחידוש הוספה גם

Á. נשלמו שכבר דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי – זה בדורנו במיוחד ומודגש שייך זה וענין
הכפתורים": "צחצוח גם כולל העבודה, עניני כל

הבגד  חלקי שני ולאחד לחבר הוא "כפתורים" של וענינו 50ענינם ביניהם. אחר ענין יכנס שלא באופן
התומ"צ בקיום העבודה שלימות על שנוסף המצוות בעבודה, על שקאי הלבושים, ה"ז 51(שלימות ,(

ענין אלא אינם שלו הענינים שכל כיון ביניהם, ומפסיק שנכנס אחר דבר שום שאין עבודת `cgבאופן –
חז"ל  בלשון בהגירסא כמודגש לשמש `l`נבראתי l`"אני 52ה', נבראתי "אני רק (לא קוני" את לשמש

לעיכובא  שהיא כו'", אלא כו' "לא בהוספה אלא קוני", קונו,53את את לשמש אלא אינה מציאותו שכל ,(
אחד. בגד בלבד, אחד ענין אלא בעולמו שאין כך,

בדוגמת  (שהם המשכן ביריעות כפתורים ע"י הבגד חלקי שני ואחדות חיבור דוגמת שמצינו ולהעיר,
כמ"ש 54בגד  – אחד",55) המשכן והי' כפתורים) ע"י החיבור (דוגמת בקרסים גו' היריעות את "וחברת

השכינה. השראת המשכן, אחד, ענין ניכר  הבגד) (חלקי החלקים שבכל היינו,

תחשים" עורות ומכסה) מאדמים אלים (עורות ב"מכסה יותר עוד מודגש זה מלכתחילה 56[וענין שהם ,
cg` dqkn.(קרסים ע"י זל"ז שחיברום נפרדות יריעות (ולא
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שם.46) ואתחנן פרש"י
הקליטה 47) שענינו – עצרת" ל"שמיני מהשייכות להעיר

פח, שמע"צ דרושי לקו"ת (ראה הסוכות חג עניני דכל בפנימיות
ובכ"מ). א. צא, ד.

א).48) (מו, לו פרק
בסופה.49) תמיד
יקרע"50) "לא – (מעיל) כהונה בבגדי מהציווי להעיר

וש"נ). ואילך. 328 ע' חט"ז לקו"ש וראה לב. כח, (תצוה

וש"נ.51) רפט. ע' ח"א מלוקט סה"מ ראה
ע 52) – קידושין סוף וברייתא כת"י משנה הש"ס גירסת "פ

הובא  וכן תשכ"ד). ירושלים הבבלי, תלמוד של כת"י (אוסף
שם. למשניות שלמה במלאכת

ב.53) פג, מנחות – מתני' תוד"ה ראה
ט.54) כו, תרומה פרש"י ראה
ו.55) שם,
יד.56) שם,
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כמארז"ל  – תחשים" ב"עורות המיוחד החידוש עם זה לקשר .57ויש משה בימי שהי' itl."תחש
dryמשכן ממנו ועשה  לו רקfpbpeנזדמן  (לא היתה בעולם מציאותו שכל ,"liaya(גם אלא המשכן

cala okyna"ביהמ"ק ובשביל המשכן בשביל ש"נברא כזהב, דלא ynzydבאופן58, mlerd mbyynzyne
ea העולם הי' "לא וביהמ"ק המשכן שלולי (אף וביהמ"ק המשכן בשביל בו שהשתמשו ולאחרי לפני

בזהב")]. להשתמש ראוי

ד" באופן העבודה (שלימות) מרומזת ה)כפתורים" שב"(צחצוח י"ל ecalnועפ"ז cer oi`,היינו ,"
ד"אין  הגילוי לשלימות האחרונה ההכנה שזוהי – אחר דבר אין ומלבדו הקב"ה, אחד, דבר רק שישנו

והשלימה. האמיתית בגאולה מלבדו" עוד

העבודה  בשלימות החסרון בגלל הוא והשלימה האמיתית דהגאולה המבהיל שהעיכוב י"ל ואולי
צחצוח  גם נשלם שכבר כאמור, זה, עיכוב גם כבר נתבטל זה בדורנו אבל, מלבדו". עוד ד"אין באופן

לסעודה" מוכן "הכל ובמילא, הבר 59הכפתורים, ושור דלויתן הסעודה המשומר 60, בגאולה 61ויין ,
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית

Ë."מלבדו עוד אין גו' הראת ד"אתה והשייכות בהקשר להוסיף האמיתית ויש בגאולה (ששלימותו
למשיחא" "הלכתא הגאולה, עניני בלימוד מיוחדת הדגשה יש שבהם – ממש אלה לימים :62והשלימה)

פרקים  ג' היומיים, בשיעורים ללמדו שנתפשט (כפי הרמב"ם ספר לימוד מסיימים זו דשנה בשמח"ת
המשיח" מלך "הלכות הגאולה, בעניני עוסקים שבו האחרונים הפרקים שני אשר, יום), .63בכל

להתחיל", תעזרני כן לסיים שעזרתני "כשם ה"הדרן": כנוסח – להתחלתו תיכף באים הספר ומסיום
ועמוד  היסודות "יסוד – להשלמה" התחלה "מתכיפין בשמח"ת: שקורין בראשית" לחתן "רשות ובנוסח

. ראשון מצוי שם שיש לידע .החכמות הנמצאים וכל תוכן . שזהו המצאו", מאמתת אלא נמצאו לא .
. הזמן "באותו תהי' שבזה שהשלימות מלבדו", עוד אין גו' לדעת הראת ד"אתה יהי'הענין (ש)לא .

. בלבד ה' את לדעת אלא העולם כל שנאמר עסק מכסים".64. לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי

È. בהק אמרום שכבר לאחרי ובפרט – שמח"ת דליל בהקפות הפסוקים אמירת לפני שעוד פות ויה"ר
שמע"צ, בליל דהקפות, הפעמים ג' על (נוסף פעמים שלש כבר אמרום חב"ד מנהג וע"פ שמע"צ, דליל

חזקה" הוי זימני "בתלת שמח"ת), וביום שמח"ת הראת 65בליל ד"אתה הענין השלימות בתכלית יתגלה –
מירושלים". ה' ודבר תצא") מאתי חדשה ("תורה תורה תצא מציון "כי מלבדו", עוד אין גו' לדעת

מראה  ואחד אחד וכל כו' לצדיקים מחול לעשות הקב"ה ש"עתיד באופן ההקפות לעריכת הולכים ואז
שנאמר  בישועתו"66באצבעו, ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה גו' זה אלקינו הנה ההוא ביום .2ואמר

ממש. ומיד תיכף – העיקר והוא ועוד

***

‡È.ההקפות לפני שאומרים הראת" "אתה פסוקי אודות לעיל להמדובר ולבאר בהמשך להוסיף יש –
הרמז  ע"ד הפסוקים, י"ז :67פרטי

"ecaln cer oi` miwl`d `ed 'd ik zrcl z`xd dz`:"
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ה.57) כה, תרומה פרש"י וראה ב. כח, שבת
רפל"ה.58) שמו"ר ב. פט"ז, ב"ר
א 59) לח, סנהדרין מט"ז. פ"ג אבות – חז"ל ל' ע"פ

ובפרש"י.
ג.60) פי"ג, ויק"ר א. עה, ב"ב
ועוד.61) ב. לד, ברכות
וש"נ.62) בערכו. תלמודית אנציק' ראה

שי.63) רפד. וינציאה בדפוס הכותרת כ"ה
ט.64) יא, ישעי'
וש"נ.65) רע"ב. קו, ב"מ
ט.66) כה, ישעי'
תנש"א 67) ואילך. 209 ע' ח"א תש"נ התוועדויות גם ראה

ואילך. 179 ע' ח"א
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אף  הרי, מ"ת, לפני משא"כ ס"ז), (כנ"ל תורה במתן היתה גו'" לדעת הראת ד"אתה ההתגלות
נברא" מילואו על ד"עולם באופן היתה הבריאה בשמו 68שהתחלת וכמודגש אלקות, גילוי בו הי' לא ,

(והסתר) העלם מלשון "עולם" אלקות.69שנקרא גילוי הי' תורה במתן ורק ,

הוא  הוי' כי לדעת הראת "אתה – הפסוק בהמשך מבואר הבריאה התחלת לגבי דמ"ת החידוש ותוכן
גו'": האלקים

כולם" הכחות ובעל היכולת "בעל פירושו ש"אלקים" הוא, ל"הוי'", "אלקים" שבין וקשור 70החילוק ,
מלאכים  על קאי ש"אלקים" פירוש שיש מזה, ויתירה "אלקים", שם ע"י שנברא העולם מציאות ,71עם

הנבראים  מציאות עצמם, המלאכים מציאות גם אלא העולם, נברא ידו שעל האלקי הכח רק לא היינו,
ויהי' הוה הי' מלשון הוא ו"הוי'" שבעולם; עליונים היותר נבראים כי אם מהעולם.70עצמם, למעלה ,

הוי', הוא המלאכים) והן הכחות (הן אלקים גם דבר של שלאמיתתו – האלקים" הוא "הוי' בפסוק ועז"נ
מהעולם. שלמעלה הוי', היא האמיתית שמציאותו

דלעתיד  הגילוי שלימות גם כולל ה"ז עבר, לשון הראת", "אתה הוא הכתוב שלשון שאף להוסיף, ויש
שבאיןֿערוך  לעילוי ועד יותר, נעלה באופן היותו עם כי, מ"מ,לבוא, ס"ז), (כנ"ל דמ"ת הגילוי לגבי ,

במ"ת  מארז"ל 72נכלל ע"ד מסיני".73, למשה ניתן הכל לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל

גו'", הראת ד"אתה הפסוק ובפרט תורה, לומד שיהודי פעם בכל גם נעשה זה שמעין לומר, ויש
כנגדו" ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל ובאופן 74דכיון גו'", הראת ד"אתה הגילוי עוה"פ נעשה ,

וזוהי  זו), בשנה שמע"צ בליל זה פסוק אמירת בעת גם (כולל בעבר שהי' הראת" מה"אתה יותר נעלה
לבוא. לעתיד גו'" לדעת הראת ד"אתה הגילוי לשלימות ההכנה

·È." – שלאח"ז בפסוק ecqgוממשיך mlerl ik ecal zelecb ze`ltp dyerl"75:

הוא זה שגילוי "mc`dlאע"פ –dz` ושונה קורא ש"הקב"ה חז"ל בלשון (ועד"ז גו'" לדעת הראת
ecbpk" של באופן אלא האדם, של המוגבלת ל)מציאותו (ובהתאם לפיֿערך זה אין – ("ze`ltp שמופלא ,"

"נפלאות אלא סתם, "נפלאות" רק ולא "zelecbמהאדם, הם גדולות" שה"נפלאות אלא עוד ולא ,"ecal,"
מכירו" אינו הנס בעל אבל נס שהוא יודע לבדו ד"אתה 76ש"הוא הגילוי והפלאת גודל מובן שמזה ,

הנבראים. מגדרי לגמרי למעלה גו'" הראת

במציאות  שגם – חסדו" לעולם "כי – בעולם ומתגלה וחודר נמשך זה נעלה הכי גילוי ואעפ"כ,
"חסד  הקב"ה, של "חסדו" מתגלה ("לעולם") והגבלה eהעולם ממדידה שלמעלה חסד דייקא, בלי " ,

.77גבול 

" שלאח"ז בפסוק jiyrnkוממשיך oi`e iÎpc` miwl`a jenk oi`"78 בשום מוגבל אינו שהקב"ה שכיון –
חיבור  להיות שיוכל כמעשיך") ("אין הקב"ה של במעשיו גם ומתבטא נמשך ה"ז כמוך"), ("אין דבר

ויתגלו שיומשכו ועד לדעת", הראת ד"אתה באופן יהיו לבדו" גדולות ש"נפלאות – "לעולם".הפכים

מעלה" "שרי על קאי ש"אלקים" הוא בפסוק הפשוט שהפירוש העליונים 79ולהעיר, והשרים המזלות ,
"אלקים" בין מפסיק קו (שיש אדנֿי" – באלקים כמוך "אין ועז"נ בארץ, למטה שפע שמשפיעים

עצמו  להקב"ה בערך אינם הקב"ה של בכחו למטה שמשפיעים ("אלקים") מעלה" ש"שרי .80ל"אדנֿי"),
פירושו  אדנֿי" באלקים כמוך ו"אין דהקב"ה, אלקים שם (גם) הוא ד"אלקים" שהפירוש להוסיף, ויש
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ז.68) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
ובכ"מ.69) ד. לז, שלח לקו"ת
ס"ה.70) או"ח שו"ע
א).71) (צד, פ"ד אגה"ת תניא ראה
ועוד.72) תקמו. כג. ע' תרס"ו המשך ראה
שמו"ר 73) ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

ועוד. רפמ"ז.
תתרלד.74) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר ראה

ד.75) קלו, תהלים
ובפרש"י.76) א לא, נדה
(77.49 ע' תש"ד סה"מ ראה
ח.78) פו, תהלים
עה"פ.79) מצו"ד
"אלהים 80) על קאי ש"אלקים" לפרש איֿאפשר ולכן

גו'". כמוך ש"אין קמ"ל דמאי – אחרים"
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("אין  ב"מעשיך" שניכר מזה וק"ו במכ"ש מוגבל, הבלתי כחו ניכר ו"אדנֿי" ב"אלקים" כשנמשך שגם
כמעשיך").

‚È.:שלאח"ז בפסוקים יותר בפרטיות מתבאר זה וענין

"eiyrna 'ied gnyi mlerl 'ied ceak idi"81הקב"ה של שכבודו ומתגלה– נמשך ה'") mlera("כבוד
גדר  פורצת ששמחה ה'"), ("ישמח השמחה ע"י ובפרט המדידות 82("לעולם"), כל נפרצים ידה שעל ,

" גם הענינים כל נמשכים ולכן העשי'.eiyrnaוהגבלות, בעולם ,"

בעושיו" ישראל "ישמח – בישראל גם ופועלת נמשכת במעשיו הקב"ה של ששמחתו להוסיף, ,83ויש
ולבני  לו והנשמה הגוף בריאות לו, המצטרך כל מהקב"ה שמקבל ישראל וכלל מישראל דכאו"א השמחה
בעבודתו  היהודי) (של "במעשיו" ששמח ה', בעבודת השמחה ועיקר, ועוד וכו', בהרחבה פרנסה ביתו,
להיות  שנתאווה הקב"ה של רצונו שנתמלא מזה למעלה השמחה גודל בידעו ובפרט קונו, את לשמש
שמחה  ושמח"ת, ובשמע"צ הסוכות בחג שמחתנו", ד"זמן השמחה ובמיוחד כולל בתחתונים, דירה לו

ישראל" כל "לעיני ע"י 84גלוי' השואבה בית בשמחת כמודגש אוה"ע, כל לעיני גם גלוי' לשמחה ועד ,
זאת  קיימו ובודאי שלפנ"ז, בשנים כמ"פ (כמדובר רוקד עצמו הרחוב שגם כך כדי עד ברחוב, הריקודים 

זו). בשנה השואבה בית בשמחת גם

תהי' בעושיו") ישראל ("ישמח ה' בעבודת שהשמחה ושלימותה)ולהעיר, עיקרה – (ואדרבה גם
או  לבוא, לעתיד בטלות אינן שמצוות להדעות רק לא – ממש) ומיד תיכף (שבאה הגאולה לאחרי
יחזקאל  מנבואת (כדמוכח לבוא לעתיד בטילות שמצוות להדיעות גם המשיח דימות הראשונה בתקופה

לבוא  לעתיד בטילות שמצוות להדעות גם אלא לע"ל), שיקריבו הקרבנות .85ע"ד

" שלאח"ז בפסוק mlerוממשיך cre dzrn jxean 'ied my idi"86 ברכה) ונמשך נתברך ה'" ש"שם –
המשכה  העולם.87מלשון בתוך גם כולל עולם", ועד "מעתה (

„È.פסוקי דאמירת העבודה גם (כולל ישראל של עבודתם ע"י נעשה זה בשמע"צ וענין הראת" "אתה
ש" שהובטחנו כיון – שנה) בכל epyhiושמח"ת l`e epafri l` epizea` mr 'id xy`k epnr epiwl` 'ied idi"88.

" eb'ולכן: epvawe epryi iwl` epriyed exn`e"89 תהא "הי' זו, לשנה במיוחד ששייך גלויות, קיבוץ –
בגימטריא כל", מכל "בכל בכל", נפלאות "uaw"שנת ;"miebd on eplivde"89(הגוים (מן הצלה רק לא –

שיעלו כפשוטה הגוים" מכל הנותר ("כל הגוים מכל אחיכם כל את "והביאו מצינו: מזו גדולה [שהרי
הסוכות" חג את ולחוג גו' להשתחוות בשנה שנה מנחה 90"מדי הסוכות) דחג א' יום בהפטורת כמ"ש ,

ה'" בית טהור בכלי המנחה את בנ"י יביאו כאשר גו' מתי 91לה' העולם אומות כל גם שואלים ולכן ,
הניצוצי  הצלת גם כולל  "הפרשה", מלשון "הצלה" אלא והשלימה?!...], האמיתית הגאולה תהי' כבר

שזהו"ע לקדושה, אותם ומעלים שמבררים עי"ז הגוים בין שנמצאים gazydl"קדושה jycw myl zecedl
jzldza"89.

" creואז mlerl jelni 'ied jln 'ied jln 'ied בדורנו ועבודתנו" ד"מעשינו השלימות שישנה דכיון – "
(בסגול) מלך" "ה' (בקמץ)dedaזה, מלך" "ה' שלפנ"ז, הדורות ובכל ,xara'ש"ה הזמן כבר הגיע ,

" ועד", לעולם eal`ימלוך cizrl.ממש ומיד תיכף שלו", המלוכה שכל 
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לא.81) קד, תהלים
ואילך.82) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ב.83) קמט, תהלים
לפני'84) (בברכה שקורין הברכה וזאת פרשת וחותם כסיום

שמח"ת. ביום ולאחרי')
שבע"פ 85) תורה של הלכות בענין קונטרס בארוכה ראה

תשנ"ב). (קה"ת לעולם בטלין שאינן

ב.86) קיג, תהלים
ובכ"מ.87) ג. לז, מקץ תו"א
נז.88) ח, מ"א
לה.89) טז, דה"א
טז.90) יד, זכרי'
כ.91) סו, ישעי'



כה a"pyz'd (zetwd iptl) dxez zgny lil

ÂË.:הגלות לזמן בנוגע השאלה נשאלת וכאן

ארוכה  הכי וגלות בגלות, בנ"י נמצאים ובינתיים לבוא, לעתיד יהי' ועד" לעולם ימלוך ש"ה' כיון
הגלות?!... קשיי על להתגבר יוכלו איך – כו' קשה והכי

" – לזה melyaוהמענה enr z` jxai 'd ozi enrl fer 'd"92נותן שהקב"ה –gk שיוכלו לבנ"י (עוז)
תורה" אלא עוז ("אין התורה ע"י הגלות, קשיי על "שלום"93להתגבר שענינה ,(94.

הגלות  אריכות גודל את לסבול כח עוד אין מתי"?!... "עד בנ"י: וזועקים טוענים כך על אבל,
כפשוטו, לא – בהגוף והן מארצנו") גלינו חטאינו ("מפני בהנשמה הן ל"חולי" ועד "חלישות" שפועלת
ככל  אעפ"כ, אבל בריאה, ונשמה בריא גוף מישראל לכאו"א הקב"ה נותן הגלות בזמן גם שהרי ח"ו,

ה"ז ברוחניות, והן בגשמיות הן ועוז כח להם llkeשינתן llk jxra `ly.דהגאולה ומצב להמעמד

נרגש בינה, שערי דמ"ט השלימות תכלית כשישנה שגם – מצינו מזו הנו"ן,oexqgdוגדולה דשער
. בינה שערי "95אחד"xqg."חמישים נעשה זה ובגלל ,dlegבגימטריא ש"חולה" בכך כמרומז ,"h"n96,

"חולה". ה"ה הנו"ן, שער ללא בינה, שערי מ"ט רק לו שיש שבגלל

" אומרים: זה lkועל oec` iptl oevxl epixn` `p eidieויהיו") בקשה שזוהי – "`p תקיפה הבטחה וגם ("
") תהי' יהא eidieשבודאי בהווייתו כמו "אתה 97", דפסוקי האמירה ובמיוחד (כולל בנ"י של אמירתם (

בעליונים  כולם, הענינים כל על ("אדון") בעה"ב כל", "אדון שהוא כפי הקב"ה, לפני לרצון הראת")
"עוז" להם ונותן בנ"י של רצונם הקב"ה ממלא ובודאי גשמיים, ובענינים רוחניים בענינים ובתחתונים,
הגילוי  גם בנ"י כל אצל יהי' שאז תצא", מאתי חדשה "תורה – השלימות בתכלית (תורה) ו"שלום"

הנו"ן. דשער

נבו" הר אל גו' משה "ויעל – שמח"ת דיום התורה בקריאת מודגש זה בו"98וענין "נו"ן שפירושו ,99,
גם נעשה זה ובכח הנו"ן, שער  את גם  משה השיג כאו"א שאז אצל הנו"ן שער גילוי ודוגמת) (מעין

שבו  משה ניצוץ (מצד מצד 100מישראל – מצוות לגיל הגיע שלא קטן ילד גם כולל קטן, ועד למגדול ,(
l`xyi ly mzecg` אמרי נא ב"ויהיו גם כמודגש ,ep רבים לשון בסידורו 101", הזקן רבינו מ"ש ע"פ [ובפרט

גם  וישמח ירנן גמרו שלא אחר לבהכ"נ הולך אם שלו בבהכ"נ כן עשה כי "גם הראת": "אתה לפני
עמו את יברך ש"ה' עי"ז ישראל], של אחדותם מודגשת שבזה לאחדים melyaעמהם", שמתאחדים ,"

אחד"כאחד, בלב אחד התורה 102"כאיש בלימוד מההתאחדות החל הענינים 103, בכל לההתאחדות ועד ,
למעלה  ומלמטה למטה, מלמעלה שלום, ב' "בשלום", –104.

ÊË. הפסוק אומרים jiptn"105ולאח"ז ji`pyn eqepie jaie` evetie 'd dnew dyn xn`ie oex`d reqpa idie:"

את  יברך ה' יתן לעמו עוז ד"ה' הענין ושלימות (אמיתת תצא" מאתי חדשה ד"תורה הגילוי על נוסף
" גילוי גם ישנו בשלום"), הכה"ג oex`dעמו רק נכנס ששם הקדשים, בקדש במקומו, שהוא כפי רק (לא "

" (הליכה), נסיעה של באופן שהוא כפי גם) אלא יוהכ"פ, –reqpaלעבודת mleraהארון" lertl כסיום)
מישראל, שבכאו"א משה גם כולל משה", "ויאמר ואז, מפניך"), משנאיך וינוסו אויבך "ויפוצו הפסוק

"'d dnewכביכול פועל שיהודי בהקב"ה.", "קימה" "כביכול"...) בלי (וגם
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יא.92) כט, תהלים
ועוד.93) ג. פ"ב, ד. פ"א, שהש"ר
בסופן.94) חנוכה הל' רמב"ם ראה
וש"נ.95) ב. כא, ר"ה
ב.96) צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ ראה

ועוד. תרנ"ג. שע"ב חמישים ד"ה
ועוד.97) א. נח, קידושין ראה
א.98) לד, ברכה
בשל"ה 99) הובא – כו) (ג, ואתחנן להאריז"ל הלקוטים ס'

ועוד. א). (שסט, ואתחנן פ' תושב"כ חלק
רפמ"ב.100) תניא ראה
פעמים,101) כמה הפסוקים אומר שכאו"א לכך נוסף

הפסוקים שאומרים חב"ד) (מנהג .t"bכמנהגנו
שם.102) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פרש"י
לפום 103) ואחד אחד כל אצל הוא התורה שלימוד אע"פ

תורה. תלמוד בהלכות לכאו"א הניתנה כדת דילי', שיעורא
ובכ"מ.104) רע"ד. כא, ויצא תו"א
לה.105) יו"ד, בהעלותך

a"pyz'd (zetwd iptl) dxez zgny lil

("אין  ב"מעשיך" שניכר מזה וק"ו במכ"ש מוגבל, הבלתי כחו ניכר ו"אדנֿי" ב"אלקים" כשנמשך שגם
כמעשיך").

‚È.:שלאח"ז בפסוקים יותר בפרטיות מתבאר זה וענין

"eiyrna 'ied gnyi mlerl 'ied ceak idi"81הקב"ה של שכבודו ומתגלה– נמשך ה'") mlera("כבוד
גדר  פורצת ששמחה ה'"), ("ישמח השמחה ע"י ובפרט המדידות 82("לעולם"), כל נפרצים ידה שעל ,

" גם הענינים כל נמשכים ולכן העשי'.eiyrnaוהגבלות, בעולם ,"

בעושיו" ישראל "ישמח – בישראל גם ופועלת נמשכת במעשיו הקב"ה של ששמחתו להוסיף, ,83ויש
ולבני  לו והנשמה הגוף בריאות לו, המצטרך כל מהקב"ה שמקבל ישראל וכלל מישראל דכאו"א השמחה
בעבודתו  היהודי) (של "במעשיו" ששמח ה', בעבודת השמחה ועיקר, ועוד וכו', בהרחבה פרנסה ביתו,
להיות  שנתאווה הקב"ה של רצונו שנתמלא מזה למעלה השמחה גודל בידעו ובפרט קונו, את לשמש
שמחה  ושמח"ת, ובשמע"צ הסוכות בחג שמחתנו", ד"זמן השמחה ובמיוחד כולל בתחתונים, דירה לו

ישראל" כל "לעיני ע"י 84גלוי' השואבה בית בשמחת כמודגש אוה"ע, כל לעיני גם גלוי' לשמחה ועד ,
זאת  קיימו ובודאי שלפנ"ז, בשנים כמ"פ (כמדובר רוקד עצמו הרחוב שגם כך כדי עד ברחוב, הריקודים 

זו). בשנה השואבה בית בשמחת גם

תהי' בעושיו") ישראל ("ישמח ה' בעבודת שהשמחה ושלימותה)ולהעיר, עיקרה – (ואדרבה גם
או  לבוא, לעתיד בטלות אינן שמצוות להדעות רק לא – ממש) ומיד תיכף (שבאה הגאולה לאחרי
יחזקאל  מנבואת (כדמוכח לבוא לעתיד בטילות שמצוות להדיעות גם המשיח דימות הראשונה בתקופה

לבוא  לעתיד בטילות שמצוות להדעות גם אלא לע"ל), שיקריבו הקרבנות .85ע"ד

" שלאח"ז בפסוק mlerוממשיך cre dzrn jxean 'ied my idi"86 ברכה) ונמשך נתברך ה'" ש"שם –
המשכה  העולם.87מלשון בתוך גם כולל עולם", ועד "מעתה (

„È.פסוקי דאמירת העבודה גם (כולל ישראל של עבודתם ע"י נעשה זה בשמע"צ וענין הראת" "אתה
ש" שהובטחנו כיון – שנה) בכל epyhiושמח"ת l`e epafri l` epizea` mr 'id xy`k epnr epiwl` 'ied idi"88.

" eb'ולכן: epvawe epryi iwl` epriyed exn`e"89 תהא "הי' זו, לשנה במיוחד ששייך גלויות, קיבוץ –
בגימטריא כל", מכל "בכל בכל", נפלאות "uaw"שנת ;"miebd on eplivde"89(הגוים (מן הצלה רק לא –

שיעלו כפשוטה הגוים" מכל הנותר ("כל הגוים מכל אחיכם כל את "והביאו מצינו: מזו גדולה [שהרי
הסוכות" חג את ולחוג גו' להשתחוות בשנה שנה מנחה 90"מדי הסוכות) דחג א' יום בהפטורת כמ"ש ,

ה'" בית טהור בכלי המנחה את בנ"י יביאו כאשר גו' מתי 91לה' העולם אומות כל גם שואלים ולכן ,
הניצוצי  הצלת גם כולל  "הפרשה", מלשון "הצלה" אלא והשלימה?!...], האמיתית הגאולה תהי' כבר

שזהו"ע לקדושה, אותם ומעלים שמבררים עי"ז הגוים בין שנמצאים gazydl"קדושה jycw myl zecedl
jzldza"89.

" creואז mlerl jelni 'ied jln 'ied jln 'ied בדורנו ועבודתנו" ד"מעשינו השלימות שישנה דכיון – "
(בסגול) מלך" "ה' (בקמץ)dedaזה, מלך" "ה' שלפנ"ז, הדורות ובכל ,xara'ש"ה הזמן כבר הגיע ,

" ועד", לעולם eal`ימלוך cizrl.ממש ומיד תיכף שלו", המלוכה שכל 
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לא.81) קד, תהלים
ואילך.82) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ב.83) קמט, תהלים
לפני'84) (בברכה שקורין הברכה וזאת פרשת וחותם כסיום

שמח"ת. ביום ולאחרי')
שבע"פ 85) תורה של הלכות בענין קונטרס בארוכה ראה

תשנ"ב). (קה"ת לעולם בטלין שאינן

ב.86) קיג, תהלים
ובכ"מ.87) ג. לז, מקץ תו"א
נז.88) ח, מ"א
לה.89) טז, דה"א
טז.90) יד, זכרי'
כ.91) סו, ישעי'



a"pyz'dכו (zetwd iptl) dxez zgny lil

" – שלאח"ז בפסוק יותר בפרטיות לבאר jferוממשיך oex`e dz` jzgepnl 'd dnew"106"שה"קימה –
"למנוחת  שלימה jהיא "מנוחה השבת) דיום המנוחה (שלימות שבת במנחת מ"ש ע"ד שלך, מנוחה ,"

dz`y. בה וכפי jz`n.רוצה האמיתי, "אתה" ומהות, עצמות על שקאי "אתה", ומוסיף מנוחתם", היא
תי"ו ועד מאל"ף האותיות פרטי בכל שנברא בעולם גם ד"שנמשך ות' הפה `z(א' מוצאות ה' ע"י ה"),

ד"את  וגםd("107(ה' שלפנ"ז)., בפסוק (כמ"ש הארון" "בנסוע נעשה זה שענין כיון עוזך", "ארון

– בדוכנם") ולוים בעבודתם ("כהנים והלוים הכהנים ע"י בביהמ"ק העבודה שלימות גם תהי' ואז
" שלאח"ז: בפסוקים שממשיך eppxi"כפי jciqge wcv eyali jipdk108" ,ipt ayz l` jcar cec xeara

jgiyn"109לכבד ישראל כמנהג ,mipdkd,"כהניך" הפסוק דוד".mieldeבאמירת "בעבור בפסוק

ÈÊ.:אזי – השלימות בתכלית יהיו הענינים שכל וכיון

"a dgnype dlibp el epiew 'd df epriyeie el epiew df epiwl` dpd `edd meia xn`eezreyi שגם ההוא", "ביום – "
כמ"ש  הגילוי, על שמורה ("ביום", בגילוי נמשך ("ההוא") ההעלם יום"),110בחי' לאור אלקים "ויקרא

זה  וב"פ זה", ואומר באצבעו ש"מראה ונשמחה 111ובאופן ל"נגילה ועד בישועתו", ונשמחה "נגילה ולכן ,
ממש 112בך" בעצמותך ,113.

"xece xec lka jzlynne minler lk zekln jzekln"114 המקומות בכל הקב"ה של מלכותו גילוי –
נעשה  בעלֿכרחם, "ממשלה" של ענין בהם הי' עתה שעד בהדרגות גם כולל הזמנים, ובכל והדרגות

ברצון  ד"מלוכה" הענין .115אצלם

" – זה ש)ikוכל milyexin(מפני 'd xace dxez `vz oeivn."

ירושלים  חומות תבנה ציון את ברצונך הטיבה הרחמים "אב התפלה: בטחנו 116ומוסיפים לבד בך כי ,
עולמים". אדון ונשא רם מלך אֿל

"אתה  פסוקי דאמירת בניגון אמר שליט"א אדמו"ר [וכ"ק ומסיימים מוסיפים חב"ד מנהג וע"פ
" ג"פ:] אחריו, הקהל וכל ide117zegtyn'הראת", lk ja ekxape dabpe dptve dncwe dni zvxte ux`d xtrk jrxf

,"jrxfae dnc`d zegtyn lk ja ekxape dabpe dptve dncwe dni zvxte ux`d xtrk jrxf 'ide" ,"jrxfae dnc`d
jrxfae dnc`d zegtyn lk ja ekxape dabpe dptve dncwe dni zvxte ux`d xtrk jrxf 'ide"."

ובאמצע  רבה, בשמחה הק' ידיו בשני השירה את ועודד "ופרצת", לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אמר:] ואח"כ לשרוק. הק' באצבעו הורה הניגון

ÁÈ..אחרונה ברכה יברכו – אחרונה ברכה לברך שחייבים אלו

ולהבא. מכאן הסדר את הגבאים יכריזו בודאי ולאח"ז

עד  גו'", לדעת הראת מ"אתה הפסוקים ובמיוחד כולל שמחתנו", ד"זמן שההמשך – בטוב ומסיימים
משיח  ע"י והשלימה האמיתית בגאולה – מירושלים" ה' ודבר תורה תצא מציון "כי וחותמם לסיומם

צדקנו.

ע"ד  ולהכריז "שטריימל", לחבוש השולחן, על לעמוד שי' להגבאי הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כו'. והסדר אחרונה, ברכה אמירת

ז"ל]. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ח.106) קלב, תהלים
ובכ"מ.107) פ"ב. שעהיוה"א תניא
ט.108) שם,
יו"ד.109) שם,
ה.110) א, בראשית
ספכ"ג.111) שמו"ר

ד.112) א, שה"ש
ובכ"מ.113) סע"ב. סד, בשלח תו"א ראה
יג.114) קמה, תהלים
ובכ"מ.115) ואילך. סע"ב נו, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
כ.116) נא, תהלים
י 117) כח, ד.ויצא
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מוגה  בלתי

עבור  השקיעה זמן להכריז שי' להגבאי הורה ואח"כ לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לסעודה]. ידיהם נטלו לא שעדיין אלה

"ביום .‡ אומרים שבה המזון ברכת (עד ושמח"ת שמע"צ וחותם בסיום שמתקיימת בסעודה בעמדנו
במועדות" (ש"מרובה תשרי חודש מועדי וכל שמחתנו", "זמן וחותם סיום הזה"), החג עצרת )1שמיני

את להדגיש יש –zkynd.כולה השנה ובכל על שלאח"ז, ובהימים על תשרי חודש מועדי

ידוע  הרי לחול", קודש בין "המבדיל "הבדלה", עושים המזון וברכת הסעודה שלאחרי אף 2כלומר,

ובעיקר גם נעשית לחול, קודש בין ההבדלה עם החול zkyndשביחד בימי היו"ט .3קדושת

שה"יום בכך ביותר מודגש זה "legוענין הוא היו"ט שלאחרי "bg exq` להיו"ט ששייך כדלקמן.4", ,

הפסוק .· ע"ש – חג" ד"אסרו בהפירוש הביאור המזבח":5ובהקדם קרנות עד בעבותים חג "אסרו

בחג" באים הקרבנות רוב כי על חג (ש"נקרא הקרבן קשירה) (לשון "אסרו – הפשוט )6הפירוש
השחיטה  זמן יבוא עד נשמר להיות הדם)"בעבותות זריקת הקרבן עיקר (כי המזבח קרנות על הדם ,7לתת

הפסוק בהתחלת (כמ"ש היום הזבחים"כשיאיר יובאו בבוקר "כי לנו"), .8"ויאר

באכילה  קצת שמרבה דהיינו ושתי', באכילה לחג אגודה) (פי' איסור העושה "כל – חז"ל ודרשת
קרבן, עליו והקריב מזבח בנה כאילו הכתוב עליו מעלה לחג, טפל ועושהו החג שלאחר ביום ושתי'

המזבח" קרנות עד ושמינות) עבות בהמות (פי' בעבותים חג אסרו .9שנאמר

"כל  – ושמח"ת) בשמע"צ וחותמו שסיומו הסוכות לחג במיוחד (ששייך חז"ל בדרשת נוסף ופירוש
אסרו  שנאמר קרבן, עליו והקריב מזבח בנה כאילו הכתוב עליו מעלה בעבותו והדס באגודו לולב הנוטל
דמים  (כמתן המזבח" קרנות עד קליעה) בדים ג' של עבות שהוא (בהדס בעבותים חג לולב) של (אגודה

המזבח) .10שבקרנות

לקרבן .‚ בנוגע חג" ד"אסרו הפשוט הפירוש דלכאורה, – פירושים דכל והשייכות הקשר ובביאור
לומר: יש – החג שלאחרי להיום בנוגע חג" ד"אסרו להפירוש שייך אינו ולמזבח

הבהמה  הכנת הוא, הדם, וזריקת השחיטה זמן עד נשמר להיות בעבותות הקרבן דקשירת התוכן
לה'. קרבן להיות גשמית בהמה העלאת – המזבח על להקרבה ראוי' שתהי'

– לחג טפל שנעשה החג שלאחר ביום ושתי' באכילה לחג אגודה בעשיית גם מודגש זה וענין
'izye dlik`dy מקיימים ידה שעל דהחג ושתי' האכילה ובדוגמת ע"ד נעשית חול) (יום החג שלאחרי ביום

devnd נפש אוכל מלאכת ביו"ט שהותרה (ועד יו"ט הגשמיים 11דשמחת הענינים דהעלאת התוכן שזהו – (
קרבן. והקרבת מזבח שבעשיית

אותם  ומאגדים העולם עניני שנוטלים – בעבותו" והדס באגודו לולב ד"הנוטל התוכן גם וזהו
המשולש" "החוט קליעה, בדים ג' של עבות ע"י ואמיץ חזק בקשר העבודה 12לקדושה בכללות כמודגש ,
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ט"ב. סתצ"ב או"ח אדה"ז שו"ע (1
ועוד. א). ח, (דרמ"צ פ"ה מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה (2

הספיקו 3) שלא אלה שגם – זו לסעודה בנוגע לדבר דוגמא
לעשות  זמןֿמה) (לאחרי יכולים השקיעה, לפני ידיהם ליטול
היו"ט. וחותם שבסיום לסעודה ולהצטרף ידיהם וליטול הבדלה,

היא4) חג לאסרו היו"ט בין שההבדלה לומר, c"rויש
לקודש". קודש בין "המבדיל

כז.5) קיח, תהלים
עה"פ. מצו"צ (6

עה"פ. מצו"ד (7
עה"פ. ראב"ע (8

ב). מה, (מסוכה סי"ז סתרכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע (9
ובפרש"י). ואילך (סע"א שם סוכה (10

הגשמי 11) שהמאכל – נפש" ד"אוכל העילוי גודל על נוסף
אפילו  דבר, לכל קדמה שמחשבתן דישראל, לנפש חיות נעשה

ס"ה). (כדלקמן לתורה
יב.12) ד, קהלת
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לשם  יהיו מעשיך ד"כל באופן העולם בעניני לעבודה ועד שבעולם, גשמיים בדברים המצוות דקיום
דעהו"13שמים" דרכיך קרבן.14ו"בכל והקרבת מזבח עשיית ודוגמת מעין –

היו"ט) (שלאחרי חול ביום היו"ט קדושת המשכת מודגשת חג" שב"אסרו מובן ובהדגשה 15ומזה ,
השנה  כל על כלליים מועדים במועדות", ש"מרובה תשרי חודש וחותם שבסיום חג" ב"אסרו יתירה

חולין 16כולה  ע"ד כולה, השנה שבכל החול ועניני החול ימי את לקדושה להעלות הנתינתֿכח שזוהי ,
הקודש  טהרת על .17שנעשו

דשמח"ת:.„ בתורה הקריאה תוכן עם זה לקשר ויש

לקרוא  מתחילים לאח"ז ותיכף כולה, התורה כל מסיימים שבה הברכה" "וזאת פרשת קורין בשמח"ת
להשלמה" התחלה ("מתכיפין התורה שבהתחלת בראשית מודגשת18בפרשת שבזה – (dxezd zkynd

הארץ"mlera(קדושה) ואת השמים את אלקים ברא ("בראשית העולם עניני שכל השמים 19(חול), "את ,
תולדותי'" לרבות הארץ ואת תולדותיהם התורה.20לרבות בקדושת חדורים נעשים (

יותר: ובפרטיות

שבין  בהחילוק – העולם מכל הבדלה של באופן ישראל של מעלתם מודגשת שבשמח"ת מצינו
כנגד  פרים שבעים הקריבו הסוכות ימי שבשבעת (ושמח"ת), דשמע"צ להקרבן הסוכות חג קרבנות

העולם  אומות תהי'21שבעים עצרת השמיני ("ביום בשמע"צ משא"כ ,mkl"22 פר" אחד", "פר הקריבו (
. יחידה"יחידי אומה כנגד "הה"ד 23. אתך"24, לזרים ואין לבדך לך בלחודוהי"25יהיו ומלכא "ישראל ,26.

"בראשית  מהתחלתה, קורין התורה סיום שלאחרי כאמור, בעולם, הפעולה גם מודגשת זה עם וביחד
בעולם. התורה המשכת שזהו"ע הארץ", ואת השמים את אלקים ברא

היא בשמח"ת בעולם הפעולה שעיקר – בזה mlerdוההסברה z` zelrdl יותר מודגש ובזה לתורה,
מודגשת שבו חג" ד"אסרו להתוכן והשייכות עשיית ilrd'הקשר ובדוגמת ע"ד לקדושה, העולם דעניני

קרבן. והקרבת מזבח

נעשה .‰ זה שענין לומר, בשמח"ת:ויש לתורה עולה מישראל שכאו"א עי"ז

חילוקים  יש לתורה העולים שבמספר – קרואים 27ובהקדמה ג' – החול  בימי המועד 28: ובחול בר"ח ,
המפטיר  עם (ויחד קרואים ז' – השבת וביום קרואים, ו' – ביוהכ"פ קרואים, ה' – ביו"ט קרואים, ד' –

קרואים  ח' –29.(

לכבד  כדי וכיו"ב, חתן שיש בשבת – הקרואים במספר מוסיפים בישראל קדושות קהילות ובכמה
לתורה. בעלי' השמחה בעלי את

– כולנה על dxezוהעולה zgnya30 ישראל שמנהג ,31cg`e cg` lky להתחשב מבלי לתורה, עולה
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מי"ב.13) פ"ב אבות
ו.14) ג, משלי
וביו"ט 15) המועד, בחול דיו"ט הקדושה המשכת על נוסף

גלויות. של שני
סה"מ 16) א'תתסו. ע' ברכה אוה"ת שעט. ע' תקס"ו סה"מ

.49 ע' תש"ב רעח. ע' תרנ"ו
ועוד.17) שם להצ"צ סהמ"צ וראה וש"נ ב. יט, חגיגה
בראשית.18) לחתן "מרשות" נוסח
א.19) א, בראשית
יד.20) שם, פרש"י
ב.21) נה, סוכה
ובפרש"י.22) לה כט, פינחס
לו.23) שם, פינחס פרש"י וראה שם. סוכה
יז.24) ה, משלי
ע'25) תש"י מד. לה. ע' עת"ר סה"מ וראה כג. פט"ו, שו"ר

ועוד. .82 .71
לו 26) ע' תרפ"ז סה"מ וראה ב. רח, שם אֿב. סד, זח"א

ועוד. ואילך.
רפ"ג.27) מגילה
(28. וכתובים נביאים תורה לוים "כנגד כהנים כנגד .
א)וישראל  פח, (שבת ממארז"ל ולהעיר – ב). כא, (מגילה ים"

תליתאי". לעם תליתאי "אוריאן
ב),29) יג, ערכין (ראה לגאולה דשמונה מהשייכות להעיר

(תמיד  העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום לשבת, גם ושייך
בסופה).
מודגש 30) בזה שגם דוקא, גלויות של שני ביו"ט – ובחו"ל

סנהדרין  (ראה תורה דברי לגבי סופרים דדברי והחביבות העילוי
השמחה  לגבי דשמח"ת השמחה במעלת כמו ועוד), ב. פח,

ס"ח). (כדלקמן דשמע"צ
סתרס"ט.31) או"ח רמ"א ראה
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הוא  הציבור שרצון כיון דציבורא, טירחא משום בכך אין שבשמח"ת לומר, (ויש דציבורא בטירחא
לתורה). יעלה שכאו"א

הידוע  כיון 32וע"פ הרי, – לתורה העולה של בעולם דחלקו העלי' גם נעשית לתורה העלי' שע"י
כולו. העולם חלקי דכל העלי' נעשית בעולם, חלקו ומעלה מישראל כאו"א  לתורה עולה שבשמח"ת

(מהעולם  משניהם למעלה שהם מפני הוא לתורה העולם את להעלות ישראל של שהכח לומר, ויש
כמארז"ל  מהתורה), לתורה.33וגם אפילו דבר", לכל קדמה ישראל  של ש"מחשבתן

דשמח"ת  הקריאה (עיקר בראשית" לחתן ו"רשות תורה" לחתן ב"רשות מרומז זה שענין להוסיף, ויש
ישראל  של (בבעלותם) ב"רשות" הם ("בראשית") והעולם שהתורה – להשלמה") התחלה ש"מתכיפין
ומחברים  ובעולם, בתורה "חתן") של (ענינו שמשפיעים בראשית", ו"חתן תורה" "חתן בבחינת שנעשים

העולם  עם .34התורה

Â.:ושמח"ת דשמע"צ חג" "אסרו של המיוחד ענינו מובן ומזה

והתחלת  ישראל" כל ב"לעיני התורה לסיום ובסמיכות בהמשך בא ושמח"ת דשמע"צ חג שאסרו כיון
להעלותו  בעולם שהפעולה ביותר בו מודגש הארץ", ואת השמים את אלקים ברא ב"בראשית התורה
בשמח"ת. מישראל דכאו"א לתורה מהעלי' החל התורה, לימוד ע"י נעשית חג) דאסרו (התוכן לקדושה

בפועל: למעשה בנוגע – ובפשטות

בקביעת  השנה, כל במשך התורה בלימוד להוסיף טובות החטות עצמו על לקבל צריך מישראל כאו"א
בנפש  קביעות של באופן לתורה, בטיל"35עתים לא ש"קבוע שהלי 36, גם כולל שמוסיף , באופן הוא מוד

dnvr dxeza"לה "לאפשא בתורה,37, שמחדש עי"ז ,

התורה לפעולת בנוגע מיוחדת אליבא mleraוהדגשה שמעתא "אסוקי התורה, הלכות מלימוד החל –
כמארז"ל 38דהלכתא" למעשה, הלכה ,39. הלכות לו "השונה עולם הליכות הלכות",40. אלא הליכות א"ת ,

העלם  מלשון הוא עצמו (שמצד שהעולם עולם", "הליכות נעשים התורה שהלכות הולך 41היינו, (
בקדושה. חדורים נעשים העולם שעניני היינו, התורה, לדרגת ומתעלה

בתורה  אמיתי חידוש פועלים בעולם התורה דפעולת העבודה שלימות שע"י – העיקר והוא ועוד
תצא" מאתי חדשה "תורה עושה"42ובעולם: אני אשר החדשה והארץ החדשים ו"השמים בגאולה 43, –

בעולם. התורה פעולת ושלימות בגמר צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית

Ê.היא חג) דאסרו (התוכן בעולם התורה פעולת ששלימות האמור להוסיף dle`bdaוע"פ יש –
להגאולה: בנוגע חג" ד"אסרו הפירושים שבין והשייכות הקשר בביאור

לקדושה  החול ועניני החול ימי העלאת על שמורה החג, שלאחרי היום על הוא חג" ש"אסרו הפירוש
המעמד  את פועלים שעי"ז העולם, בבירור הגלות משך זמן כל ועבודתינו מעשינו כללות על קאי –
בנה  ("כאילו קרבן והקרבת מזבח דעשיית שזהו"ע לה', ויתקרב יתעלה כולו שהעולם דהגאולה, ומצב

קרבן"). עליו והקריב מזבח

והקרבת  שחיטת זמן עד נשמר להיות בעבותות הקרבן דקשירת הפשוט בהפירוש גם מודגש זה וענין
כידוע  – היום כשיאיר לחושך 44הקרבן נמשלה ונמצא,שהגלות היום, לאור נמשלה והגאולה הלילה,
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(32.75 ע' תש"ב סה"ש א. כו, ח"א לקו"ד ראה
ד.33) פ"א, ב"ר
ובכ"מ.34) ואילך. סע"ד צג, ברכה לקו"ת ראה
ועוד.35) א. ז, ח"א לקו"ד ראה
א.36) טו, כתובות ראה
וש"נ.37) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' וראה ב. יב, זח"א
א.38) כו, יומא

וש"נ.39) סע"ב. כח, מגילה
ו.40) ג. חבקוק
ובכ"מ.41) ד. לז, שלח לקו"ת
ג.42) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
כב.43) סו, ישעי'
וש"נ.44) ואילך. קפג ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה

a"pyz'd (dcerqa) dxez zgny mei

לשם  יהיו מעשיך ד"כל באופן העולם בעניני לעבודה ועד שבעולם, גשמיים בדברים המצוות דקיום
דעהו"13שמים" דרכיך קרבן.14ו"בכל והקרבת מזבח עשיית ודוגמת מעין –

היו"ט) (שלאחרי חול ביום היו"ט קדושת המשכת מודגשת חג" שב"אסרו מובן ובהדגשה 15ומזה ,
השנה  כל על כלליים מועדים במועדות", ש"מרובה תשרי חודש וחותם שבסיום חג" ב"אסרו יתירה

חולין 16כולה  ע"ד כולה, השנה שבכל החול ועניני החול ימי את לקדושה להעלות הנתינתֿכח שזוהי ,
הקודש  טהרת על .17שנעשו

דשמח"ת:.„ בתורה הקריאה תוכן עם זה לקשר ויש

לקרוא  מתחילים לאח"ז ותיכף כולה, התורה כל מסיימים שבה הברכה" "וזאת פרשת קורין בשמח"ת
להשלמה" התחלה ("מתכיפין התורה שבהתחלת בראשית מודגשת18בפרשת שבזה – (dxezd zkynd

הארץ"mlera(קדושה) ואת השמים את אלקים ברא ("בראשית העולם עניני שכל השמים 19(חול), "את ,
תולדותי'" לרבות הארץ ואת תולדותיהם התורה.20לרבות בקדושת חדורים נעשים (

יותר: ובפרטיות

שבין  בהחילוק – העולם מכל הבדלה של באופן ישראל של מעלתם מודגשת שבשמח"ת מצינו
כנגד  פרים שבעים הקריבו הסוכות ימי שבשבעת (ושמח"ת), דשמע"צ להקרבן הסוכות חג קרבנות

העולם  אומות תהי'21שבעים עצרת השמיני ("ביום בשמע"צ משא"כ ,mkl"22 פר" אחד", "פר הקריבו (
. יחידה"יחידי אומה כנגד "הה"ד 23. אתך"24, לזרים ואין לבדך לך בלחודוהי"25יהיו ומלכא "ישראל ,26.

"בראשית  מהתחלתה, קורין התורה סיום שלאחרי כאמור, בעולם, הפעולה גם מודגשת זה עם וביחד
בעולם. התורה המשכת שזהו"ע הארץ", ואת השמים את אלקים ברא

היא בשמח"ת בעולם הפעולה שעיקר – בזה mlerdוההסברה z` zelrdl יותר מודגש ובזה לתורה,
מודגשת שבו חג" ד"אסרו להתוכן והשייכות עשיית ilrd'הקשר ובדוגמת ע"ד לקדושה, העולם דעניני

קרבן. והקרבת מזבח

נעשה .‰ זה שענין לומר, בשמח"ת:ויש לתורה עולה מישראל שכאו"א עי"ז

חילוקים  יש לתורה העולים שבמספר – קרואים 27ובהקדמה ג' – החול  בימי המועד 28: ובחול בר"ח ,
המפטיר  עם (ויחד קרואים ז' – השבת וביום קרואים, ו' – ביוהכ"פ קרואים, ה' – ביו"ט קרואים, ד' –

קרואים  ח' –29.(

לכבד  כדי וכיו"ב, חתן שיש בשבת – הקרואים במספר מוסיפים בישראל קדושות קהילות ובכמה
לתורה. בעלי' השמחה בעלי את

– כולנה על dxezוהעולה zgnya30 ישראל שמנהג ,31cg`e cg` lky להתחשב מבלי לתורה, עולה
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מי"ב.13) פ"ב אבות
ו.14) ג, משלי
וביו"ט 15) המועד, בחול דיו"ט הקדושה המשכת על נוסף

גלויות. של שני
סה"מ 16) א'תתסו. ע' ברכה אוה"ת שעט. ע' תקס"ו סה"מ

.49 ע' תש"ב רעח. ע' תרנ"ו
ועוד.17) שם להצ"צ סהמ"צ וראה וש"נ ב. יט, חגיגה
בראשית.18) לחתן "מרשות" נוסח
א.19) א, בראשית
יד.20) שם, פרש"י
ב.21) נה, סוכה
ובפרש"י.22) לה כט, פינחס
לו.23) שם, פינחס פרש"י וראה שם. סוכה
יז.24) ה, משלי
ע'25) תש"י מד. לה. ע' עת"ר סה"מ וראה כג. פט"ו, שו"ר

ועוד. .82 .71
לו 26) ע' תרפ"ז סה"מ וראה ב. רח, שם אֿב. סד, זח"א

ועוד. ואילך.
רפ"ג.27) מגילה
(28. וכתובים נביאים תורה לוים "כנגד כהנים כנגד .
א)וישראל  פח, (שבת ממארז"ל ולהעיר – ב). כא, (מגילה ים"

תליתאי". לעם תליתאי "אוריאן
ב),29) יג, ערכין (ראה לגאולה דשמונה מהשייכות להעיר

(תמיד  העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום לשבת, גם ושייך
בסופה).
מודגש 30) בזה שגם דוקא, גלויות של שני ביו"ט – ובחו"ל

סנהדרין  (ראה תורה דברי לגבי סופרים דדברי והחביבות העילוי
השמחה  לגבי דשמח"ת השמחה במעלת כמו ועוד), ב. פח,

ס"ח). (כדלקמן דשמע"צ
סתרס"ט.31) או"ח רמ"א ראה
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היום), (באור הגאולה בבוא להקרבה ראוי שיהי' הקרבן בשמירת היא (בלילה) הגלות בזמן שהעבודה
לקדושה. החול עניני להעלות העולם בירור  ע"י

בתפלת להחילוק הפנימי הטעם לבאר יש התפלה dlildועפ"ז חיוב עיקר הי' הראשונים שבדורות ,
תקנום" קרבנות אברים meiaש"כנגד כנגד ערבית, ותפלת הערביים, בין של ותמיד שחר של תמיד כנגד ,

הלילה  כל שקרבים רשות 45ופדרים אלא חובה היתה לא תפלת46, נקבעה האחרונים ובדורות ,ziaxr
daegl47,השחר בעלות הלילה של לסיומו ומתקרבים הולכים הגלות ליל ומתארך שנמשך ככל כי, –

כל  שקרבים ופדרים אברים שכנגד ערבית תפלת בלילה, ששייכת הקרבנות עבודת וגוברת הולכת ולכן
הגאולה. דבוקר השחר בעלות הקרבנות עבודת ושלימות עיקר את ולפעול ולזרז למהר כדי הלילה,

Á.– לנו" ד"ויאר ומצב המעמד יהי' ומיד שתיכף העיקר והוא dle`bdויה"ר xe` אור רק ולא ,
הגשמי בעוה"ז הגאולה אור ובעיקר גם אלא ברוחניות, ynnהגאולה eheytk והשלימה האמיתית גאולה ,

ממש. בפועל צדקנו משיח ע"י

ה"לקוטיֿ שנדפס וכשענה מסויימת, בשנה ה"קץ" אודות הצמחֿצדק אצל ששאלו הסיפור וכידוע
צדקנו משיח ביאת וצריכים שרוצים לו השיבו ynnתורה", eheytk48 הצמחֿצדק שכוונת לומר, דיש –

היתה צדקנו) משיח עם קשור בכל xxerl(ששמו לגאולה ועד כפשוטה, בגאולה הצורך ע"ד לו שישיבו
כולו. העולם

העולם  הנהגת בעניני גם מתערב הי' שהצמחֿצדק הזקן 49[ולהעיר, אדמו"ר זקנו אצל שמצינו כפי ,50,
אלכנסדר 51כידוע  של נצחונו לטובת במלחמה התערבותו סבורים 52ע"ד היו אידן" "גוטע  שכמה (אף

טובתם  יותר עוד מודגשת אלה שבימינו ולהעיר, – בנ"י. של הרוחני מצבם יותר ייטב שעי"ז כדי אחרת),
(ולשאר  ישראל לארץ משם לצאת רבים ליהודים ומסייעים שעוזרים ההיא, המדינה מממשלת ישראל של
בעיתונים  להפירסום והכנה ודוגמת מעין – בעיתונים שנדפס כפי ובפירסום, בגלוי זאת ועושים מדינות),

צדקנו  משיח ביאת ].53אודות

ההוספה ע"י ושמע"צ dgnydaובפרט הסוכות דחג מהשמחה (שלמעלה "זמן 54דשמח"ת הם שגם
בתיֿכנסיות  לכו"כ שהולכים עי"ז ובמיוחד [כולל עוז וביתר שאת ביתר בשמחתם 55שמחתנו") להוסיף כדי

שם  שנמצאים היהודים גדר ]56של פורצת ששמחה דכיון גדרי 57– את פורצים בשמחה ההוספה ע"י הרי, ,
תולדות ל"אלה וזוכים הגאולה, את שמעכבים וההגבלות הגדרים כל את ופורצים שלמעלה uxt"58הגלות, ,

בהבראם"59מ"אלה  והארץ השמים החדשה"),60תולדות והארץ החדשים "השמים יהיו שלעת"ל (כיון
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

גדולה  הכי שמחה מתוך ההתוועדות ממשיכים ובמילא, ממש, ומיד תיכף כן שיהי' – והעיקר
ירושלים  בכל שיתפשט השלישי תתפשט 61בביהמ"ק ישראל וארץ ישראל, ארץ בכל תתפשט וירושלים ,

הארצות  ממש.62בכל ומיד תיכף ,
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ב.45) כו, ברכות
וש"נ.46) ב. כז, שם
שם).47) ברכות (מרי"ף רלה ר"ס או"ח טור
ועוד.48) .70 הערה 80 ע' ח"ו לקו"ש
(49.4 ע' תש"ד .141 ע' תרצ"ו סה"ש ראה
ענין 50) כ"כ מצינו שלא – האמצעי אדמו"ר אצל משא"כ

בגלוי. זה
וש"נ.51) ס"ה. תשנ"ב וישב ש"פ משיחות קונטרס ראה
אלכסנדר 52) של נצחונו את עדיין ראו שלא שבשעה ועד

הדבר ואדמו"ר ikal'גרם הזקן אדמו"ר (ספר אצל האמצעי
ועוד). רסז. ע' אדה"ז התולדות

(53.12 ע' תו"ש סה"ש ראה
גם 54) דהקפות המנהג ומתפשט הולך האחרונות ובשנים

גם  הוא ששמע"צ בא"י כמודגש – בשמח"ת כמו שמע"צ, בליל
דעריכת  המנהג ומתפשט הולך שבא"י – לאידך וכן שמח"ת.

בחו"ל. כמו שניות, הקפות
כן 55) עשה כי ש"גם בסידורו הזקן רבינו ממ"ש ולהעיר

ג"כ  וישמח ירנן גמרו, שלא לבהכ"נ הולך אם שלו, בבהכ"נ
עמהם".
שמע"צ.56) בליל גם הקפות עריכת שם להנהיג – גם כולל
ואילך.57) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
יח.58) ד, רות
ד.59) ב, בראשית
ג.60) פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר ראה
(61– ואילך) (מ' ביחזקאל שנתפרשו ממדותיו גם ולהעיר

יהי' "גדול נאמר עליו שני, ובית) (ראשון מבית יותר גדול שיהי'
ט  ב, (חגי בבנין" "גדול הראשון", מן האחרון הזה הבית

ובפרש"י).
יל"ש 62) ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי'
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המגיד  (להבעש"ט, תנועות" "שלש וניגנו: נשיאינו, רבותינו ניגוני לנגן הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ה'" "ימין האמצעי . לאדמו"ר ה"קאפעליע" ניגון הזקן. לאדמו"ר אתה" "אֿלי הזקן). ואדמו"ר
"הבינוני" מהורש"ב. לאדמו"ר "הכנה" ניגון מהר"ש. לאדמו"ר אריבער" "לכתחילה להצמחֿצדק.

שליט"א]. אדמו"ר לכ"ק בחרתנו" "אתה מהוריי"צ. לאדמו"ר

***

Ë.:בשבוע השלישי ביום – זו בשנה דשמח"ת בהקביעות יותר מודגש לעיל האמור

בשמח"ת  (בהקריאה בראשית ימי דששת השלישי ביום מודגש בשבוע השלישי יום של המיוחד ענינו
טוב  כי בו שהוכפל – בראשית) פרשת לבריות 63בהתחלת וטוב לשמים טוב החיבור 64, על שמורה ,

הנתינתֿכח  יותר מודגשת בשבוע, השלישי ביום חל כששמח"ת ולכן, וחול. קדושה ובריות, דשמים
בעולם (שמים) התורה (בריות).דפעולת

– בעולם התורה בפעולת ד"חזקה" התוקף על גם מורה השלישי) (יום שלשה שמספר ולהוסיף,
ד" בהחיזוק יתירה ובהדגשה התורה, בסיום ונתחזק" חזק "חזק באמירת החיזוק על ואמץ"בהוספה חזק

היום  .65שבהפטרת

השלישית  בהגאולה בעולם התורה פעולת ושלימות גמר עם גם קשור השלישי שיום – ועיקר ועוד
כמ"ש  השלישי, בתורה 66וביהמ"ק החידוש יהי' שאז לפניו", ונחי' יקימנו השלישי ביום מיומיים "יחיינו

ס"ו). (כנ"ל ובעולם

È.:יותר בפרטיות – השלישי ביום דשמח"ת הקביעות מעלת בביאור להוסיף ויש

שלא  לפי שני ביום טוב כי נאמר לא מה "מפני הוא השלישי ביום טוב" ד"כי שהכפל – ובהקדמה
. השלישי יום עד המים מלאכת נגמר אחרת,הי' מלאכה וגמר והתחיל המים מלאכת שנגמרה  ובשלישי .

היום" מלאכת לגמר ואחת השני מלאכת לגמר אחת פעמים, שני טוב כי בו .67כפל

– היום" מלאכת "גמר עם גם קשור השני" מלאכת "גמר מצד טוב" ד"כי שהכפל לומר , ומסתבר
בו" זרעו אשר פרי עושה ועץ למינהו זרע מזריע עשב דשא הארץ שמהן 68"ותוצא פרי כל "גרעיני ,

אותן" כשנוטעין צומח כדלקמן.69האילן שבצמיחה, האיןֿסוף כח התגלות –

‡È.:בזה הביאור נקודת לומר ויש

אחד" "יום נקרא ראשון הקב"ה70יום ש"הי' –enlera cigi"71 כי בו נאמר שלא שני, ביום והפכו .
מחלוקת  בו שנבראת לפי .72טוב, "רקיע למים", מים בין מבדיל העולם73. הבדלת על שרומז –ze`ivnk

r"ta שקורין בראשית מעשה וחותם (בסיום כמ"ש האדם, עבודת ע"י התיקון בשביל היא בזה והכוונה ,
לעשות" אלקים ברא "אשר "לתקן"74בשמח"ת) במעשה 75, להקב"ה "שותף האדם נעשה שעי"ז ,

.76בראשית"

טוב  דכי החסרון (שמשלים טוב כי בו שהוכפל השלישי ביום מודגש האדם) עבודת (שע"י זה ותיקון
בבריאת – האדם,gnevdבשני) שבעבודת בהחידוש ודוגמתו איןֿסוף, עד והריבוי ההוספה מודגשת שבו

שהוא  העולם בגדרי (איןֿסוף) והגבלה ממדידה שלמעלה האלקות וגילוי המשכת נעשית ידו שעל
והגבלה. במדידה
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ו).63) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פרש"י
ועוד.64) ב. לג, בראשית אוה"ת וראה א. מ, קידושין
(65.474 ע' חכ"ה לקו"ש וראה וֿז. א, יהושע
ובמפרשים.66) ב ו, הושע
שם.67) בראשית רש"י לשון
יב.68) שם,
יא.69) שם, פרש"י

ה.70) שם,
ח).71) פ"ג, (מב"ר עה"פ פרש"י
ו.72) פ"ד, ב"ר
ו.73) שם,
ג.74) ב, שם
ובפרש"י.75) ו פי"א, ב"ר ראה
וש"נ.76) א. יו"ד, שבת
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של  לעבודתם במיוחד שייכת השלישי) ביום הצומח (בריאת והגידול הצמיחה שתנועת [ולהעיר,
כידוע  – בעולם למ 77ישראל העבודה "שע"י בבחינת נעשים כמ"ש mikldnטה מהלכים 78", לך "ונתתי

כמ"ש  למטה, ירידתם קודם הנשמות וכן המלאכים, הם ש"עומדים" האלה", העומדים אלקי 79בין ה' "חי
הליכה  אצלם שנעשה "מהלכים", בבחינת נעשים למטה עבודתם וע"י לפניו", עמדתי אשר ישראל

שהו"ע לעמידה, lecibdeשבאיןֿערוך dginvd סדר (כל העולם בכל וגידול צמיחה שפועלים ועד ,
והגבלה]. ממדידה שלמעלה האלקות דרגת בו ומגלים שממשיכים עי"ז השתלשלות),

לך: לך נח, בראשית, – בתורה הראשונות הפרשיות בשלשת גם מרומז זה שענין ולהוסיף,

יחיד  הקב"ה ש"הי' אחד", "יום ע"ד – הקב"ה ע"י העולם בריאת אודות מדובר בראשית בפרשת
בעולמו".

שענינו  המבול שע"י והתיקון הבלתיֿרצוי' ההנהגה ע"י בעולם הירידה אודות מדובר נח בפרשת
הארץ  את בתחתונים"80לטהר ונייחא בעליונים "נייחא נח", ד"נח ומצב למעמד עד ובדוגמת 81, ע"ד –

טוב", ד"כי הכפל שנעשה עד האדם, עבודת שע"י והתיקון שני ביום המחלוקת בריאת שע"י הירידה
לבריות". וטוב לשמים "טוב

אברהם" הי' "אחד הראשון, (היהודי דאברם ההליכה אודות מדובר לך לך מארצך 82ובפרשת לך "לך ,(
מולדתך  (ארצך ומדות שכל דרצון הענינים פרטי  שבכל אראך", אשר הארץ אל אביך  ומבית וממולדתך 
בו") זרעו אשר פרי עושה ("עץ והגידול הצמיחה ובדוגמת ע"ד – שבאיןֿערוך הילוך נעשה אביך) ובית

השלישי. דיום

·È. בו ונברא טוב כי בו שהוכפל – השלישי ביום דשמח"ת הקביעות של תוכנה לבאר יש עפ"ז
הצומח:

ו) ה(תיקון את מדגיש השני מלאכת גמר שמצד טוב דכי שהכפל לעיל שנעשית dtqeddנתבאר בעולם
לעשות", אלקים ברא ("אשר האדם  עבודת שזהו"עע"י lecibde"לתקן"), dginvd.השלישי דיום

בפעולת  ישראל של לעבודתם מיוחדת נתינתֿכח יש השלישי ביום חל שמח"ת שכאשר מובן ומזה
של באופן בה שיתוסף – בעולם lecibeהתורה dginv סוף אין .83עד

בש"ז  שסימנה השנה דכללות הקביעות מצד יתירה בהדגשה הוא זה שענין חל 84ולהוסיף, שר"ה ,
וההוספה  החידוש את מדגישה שני ביום דר"ה הקביעות כי, – שלמים הם וכסלו חשון וחדשי ב', ביום
דענין  השלימות את מדגישה וכסלו דחשון והשלימות לתקן"), ("לעשות בעולם האדם עבודת שע"י

בחשון  בשבעה לשאול מתחילים ישראל (שבארץ והגידול 85הגשמים הצמיחה נעשית ידם שעל הן 86) ,
הגשמית  בהשפעה והן הרוחנית, השנים 87בעבודה בברכת ).88(שנכללת
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ובכ"מ.77) וישב. ס"פ תו"א ראה
ז.78) ג, זכרי'
א.79) יז, מלכיםֿא
ובכ"מ.80) נח. ר"פ תו"א ראה
ה.81) פ"ל, ב"ר
כד.82) לג, יחזקאל
הבליֿגבול 83) על הן בהוספה כשלעצמם, שמח"ת דעניני

הסוכות  ימי דשבעת מהשמחה למעלה שהיא לשמחה בנוגע
גם  כמודגש לתורה, בנוגע והן מוגבלת, בלתי שמחה ושמע"צ,
ולא  ימד לא "אשר בליֿגבול, ריבוי מבנ"י, דכאו"א לתורה בעלי'

א). ב, (הושע יספר"
יום 84) תנש"א, נצבים ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה

ואילך). 10 ע' (לעיל תשנ"ב וילך וש"פ דר"ה ב'
קיז.85) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע

גו'",86) המטיר לא כי יצמח טרם השדה עשב "וכל כמ"ש
. הקרקע פתח עד אלא יצאו לא ותוצא, שכתוב עד "ובשלישי .

. ו' .יום אדם כשבא וצמחו . וירדו הגשמים) (על עליהם התפלל .
ובפרש"י). ה ב, (בראשית והדשאים" האילנות

המלאכים 87) ע"י נמשכת הגשמית שההשפעה ולהעיר,
ד"מהלכים", באופן ישראל של עבודתם וע"י השפע), (שלוחי
ע"י  שנמשכת גשמית בהשפעה גם וגידול) (צמיחה הילוך נעשה
דר"ה  טובה וחתימה בכתיבה שנקבע מכפי יותר המלאכים,
בהוספה, הא"ב), אותיות שבכל הברכות לכל (בנוגע ויוהכ"פ

א"ס. עד וגידול צמיחה
שבברכת 88) כידוע – הסוכות מחג זהֿעתה כשבאים ובפרט

לכוין צריך לטובה bexz`lהשנים תבואתה כל נעשית ועי"ז
תשרי). י"ט יום" ("היום
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‚È. לתורה עתים קביעת התורה, לימוד ע"י נעשית בעולם התורה שפעולת (ס"ו) לעיל האמור וע"פ
התורה: בלימוד לראש) (לכל והגידול הצמיחה ענין להתבטא צריך –

הדגשה  צ"ל לתורה, עתים בקביעת להוסיף עצמו  על מקבל שכאו"א הטובות ההחלטות על נוסף
התורה ללימוד בנוגע `mixgמיוחדת mr,"בו זרעו אשר פרי עושה "עץ בבחינת יהי' ואחד אחד שכל –

חז"ל  תלמידים 89כהוראת הוא אף מעמיד מהתלמידים אחד שכל גם כולל הרבה", תלמידים "העמידו
גבול. בלי גדול, הכי לריבוי עד הרבה,

– שמות) בשאר שנקראים כפי (או תמימים תומכי לתלמידי במיוחד שייך זה שענין ולהוסיף,
להאיר" "נרות להיות אור"90שתפקידם ותורה מצוה ב"נר כולו העולם כל ואת בנ"י כל את להאיר ,91,

בהשיחה  כמבואר דוד", בית "חיילי להיותם משיחא, מלכא דדוד הגאולה אור את ומביאים שפועלים ועד
דשמח"ת  לאשתו"92הידועה כריתות גט כותב דוד בית למלחמת היוצא "כל כריתות"93בענין "גט –

דוד". בית ל"מלחמת להתמסר שיוכל כדי העולם, עניני לכל

הוא העולם לעניני כריתות" ה"גט שגם לומר, העולם zeilrnl`[ויש עניני העלאת של באופן –
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח באופן זה אין שלכן, חג 94לקדושה, ד"אסרו באופן אדרבה, אלא ח"ו,

(כנ"ל המזבח" קרנות עד ס"ג)].בעבותים

„È. גאולה והשלימה, האמיתית הגאולה עם קשורה השלישי דיום הצמיחה שגם ועיקר, ועוד
השלישי: וביהמ"ק השלישית

חיל" אל מחיל ב"ילכו מתבטאת האדם בעבודת בהמשך 95הצמיחה כמפורש – ושלימותה שעיקרה ,
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בהגאולה בציון", אלקים אל כש"יראה – הפסוק וסיום

שמו" צמח "איש – צמיחה בשם נקראים והגאולה המשיח שביאת בכך יותר צמח 96ומודגש "את ,
עינינו  "ותחזינה לזה ובהמשך שמח"ת, דמוצאי ערבית בתפלת שיאמרו כפי תצמיח", מהרה עבדך דוד

. לציון בציון".בשובך אלקים אל "יראה שזהו"ע לציון", שכינתו הוה) (בלשון המחזיר .

כדאיתא  – פרי" עושה ד"עץ הצמיחה מודגשת בציון") אלקים אל ("יראה בביהמ"ק שגם ולהוסיף,
חז"ל  עושים 97במדרשי שבשדה שאילנות ובשעה אילנות, מיני כל בו צר ביהמ"ק שלמה ש"כשבנה

. פירות עושים שבבית אלו כו'".פירות אותם חוזר הקב"ה לבוא לעתיד .

ÂË. שמח"ת ביום שבעמדנו – ממש ומיד ותיכף ממש, בפועל לנו תהי' שכן – העיקר והוא ויה"ר
בה", נפלאות שנת תהא "הי' זו, דשנה הצומח) בו ונברא טוב, כי בו שהוכפל השלישי ביום (שחל
גאולה  והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו משיח דביאת הצמיחה נעשית כל", מכל "בכל בכל", "נפלאות

השלישי. וביהמ"ק השלישית

הסוכות  ימי שבעת וחותם סיום הזה", החג עצרת ד"שמיני המזון ברכת לפני שעוד – ובפשטות
שינה" טעם טעמנו ש"לא (ועד השואבה בית בשמחת שמחו השואבה 98שבהם בית שמחת ודוגמת מעין (

שמיא" ענני "עם באים – בית 99שבעזרה טובים, מעשים ובית המדרש ובית הכנסת בית זה, מבית
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש והמשולש, השלישי לביהמ"ק בציון",100משולש, אלקים אל "יראה ושם ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו והטף, והנשים האנשים ישראל", כל כל 101"לעיני גם כולל ,
עפר" שוכני ורננו ("הקיצו הדורות שבכל ).102בנ"י
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מ"א.89) פ"א אבות
וש"נ 90) ואילך. 484 ע' ח"ב לקו"ש ראה
כג.91) ו, משלי
ועוד.92) ואילך. ב תשפז, ח"ד לקו"ד – תרס"א
וש"נ.93) א. נו, שבת
בסופה.94) גיטין
ח.95) פד, תהלים

יב.96) ו, זכרי'
(ג).97) ח פ"ג, שהש"ר
א.98) נג, סוכה
יג.99) ז, דניאל

יז.100) טו, בשלח
ט.101) יו"ד, בא,
יט.102) כו, ישעי'
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אתך", לזרים ואין לבדך לך "יהיו – הקב"ה עם בנ"י דכל בהריקוד דשמח"ת היו"ט את ומסיימים
חד" כולא וקוב"ה ובחוצות 103"ישראל יהודה בערי ש"ישמע ובאופן תצא", (ש)מאתי חדשה ה"תורה ועם ,

וגו'" שמחה וקול ששון קול דמתןֿתורה 104ירושלים קולות חמשה ב"תורה 105, עוז וביתר שאת וביתר ,
ממש. ומיד תיכף תצא", (ש)מאתי חדשה

***

ÊË.:חת"ת שיעורי לימוד שמירת אודות ולעורר להזכיר יש הסיום גרמא gלפני שהזמן ענין – ומש
בשמח"ת, ו zשהתחלתו אשר,zהלים דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק כתקנת כסלו), בי"ט (שהתחלתו ניא

וגו'" ישראל נדחי ואסף גו' ידו שנית אדנֿי "יוסיף ע"ש – "יוסף" הגאולה: על רומזים שמותיו ,106ב'
פינו" שחוק ימלא "אז לבוא, לעתיד ששלימותה והשחוק השמחה ע"ש – .107ו"יצחק"

בפסוק  חת"ת דשיעורי בהרמז להוסיף גו'"108ויש חתת ויהי מרומז 109"ויסעו שבזה לומר, דיש –
ישראל  של עבודתם דכללות בהנסיעה דהקב"ה "ויסעו") (אותיות הסיוע נעשה חת"ת שיעורי שע"י גם
אלקים  אל "יראה והשלימה, האמיתית הגאולה אל הגלות מן להנסיעה ועד חיל", אל מחיל "ילכו באופן

בציון".

השחר  (עלות לנו "ויאר ומיד שתיכף כיון כהלכתם", ומוספים כסדרם תמידים כו' לפניך נעשה "ושם
ממש.110דהגאולה  ומיד תיכף וכאמור, ס"ז), (כנ"ל המזבח" קרנות עד בעבותים חג אסרו (

ÊÈ.[:אמר ערבית, לתפלת שליט"א אדמו"ר כ"ק כשעמד המזון, ברכת [לאחרי

הרמב"ם, שיעורי לימוד אודות גם להזכיר יש חת"ת, שיעורי לימוד אודות לעיל המוזכר על נוסף
הסמוכים. בימים הסיום וחגיגת בשמח"ת, הוא זה) (במחזור הרמב"ם לימוד שסיום – גרמא והזמן

דעה  הארץ "מלאה הרמב"ם: ספר וחותם שבסיום היעוד יקויים לפנ"ז שעוד – העיקר והוא ויה"ר
מכסים" לים כמים ה' ממש.111את ומיד תיכף ,

ברכה. של מכוס שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק – והבדלה ערבית תפלת [לאחרי

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן התחיל צאתו טרם
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א.103) עג, זח"ג ראה
יו"דֿא.104) לג, ירמי' ע"פ
ב.105) ו, ברכות
יאֿיב.106) יא, ישעי'
א.107) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים

ה.108) לה, וישלח
רסח.109) ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה
פ"א 110) ברכות (ירושלמי קימעא" ד"קימעא באופן ולא

ה"א).
ט.111) יא, ישעי'

מאשר דכל המתחיל וכו', ובאמת הרבה יש להאריך בהנ"ל אבל גם הכתוב מספיק, ובפרט שרואים 

במוחש הצלחתם בהנ"ל ואיך שכל החששות שהיו להם בעבר - אינם במציאות, וק"ל.

נהניתי לכתבה אודות הביקור שלה אצל... והתקוה אשר סו"ס גם בעלה שי' יראה את הטוב 

וחסד השי"ת שבזה, ובפרט שזה יוסיף ג"כ בהצלחת השפעתו עליהם להעלות בקדש;

וכיון שאינה מזכירה בהנוגע לבריאות כפשוטה, התקוה שבסדר הוא.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל ובנקודה הפנימית הצלחה רבה בהמוסד וחניכיו שי'

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד ג



לה

      
מאידית  תרגום

. נשיאינו רבותינו פתגם  ווי 1ידוע  "אזוי –
גאנץ  א  גייט  אזוי בראשית , שבת  זיך  מ 'שטעלט 
נוגעת  בראשית  דשבת  שההנהגה  היינו, יאר ",

כולה . השנה  כל  על  ופועלת 

שדוקא  בראשית , בשבת  המיוחד  מתבטא  במה 
תוכנו  הרי לכאורה  השנה ? ימי כל  על  נמשך  ממנה 

רשית  אותיות  תשרי  – תשרי חודש  כל  הוא 2של  –
וכידוע  כולה . השנה  כל  של  שהמועדים 3הרשית 

במועדות  (המרובה  תשרי חודש  מועדים 4של  הינם  (
מראש  החל  השנה . כל  על  נמשך  שמהם  כלליים 

" בשם  שנקרא  הראש השנה , הוא  כי השנה "
השנה  ימי כל  את  ומנהיג  בתוכו דרך 5הכולל  ועל  ,

יום  השנה "זה  "ראש  נקרא  הוא  (שגם  הכיפורים 
שמחתנו,6בכתוב  זמן הסוכות , חג  זה  דרך  ועל  ,(

כן  אם  מדוע  – תורה  ושמחת  עצרת  שמיני עד 
שנוגע  בכך  בראשית  שבת  את  במיוחד  מציינים 

השנה ? כל  על  לפועל 

בראשית  שבת  בפשטות : – בזה  הביאור  ונקודת 
המרובה  תשרי, מחודש  המעבר  את  מציינת 
בשאר  יום  היום  חיי של  הרגיל  לסדר  במועדות ,

השנה : חדשי

של  ֿ הכל  וסך  הסיום  (א ) היא  בראשית  שבת 
השבת  בהיותה  – תשרי החודש ,חודש  של 

(ויכולו  והשלימות  העלי' היא  סיום 7שאז של  (

ושמחת  עצרת  שמיני – תשרי דחודש  המועדים 
מלשון  (עצרת  וקולטים  עוצרים  שהם  תורה ,

טובים 8קליטה  הימים  כל  את  בפנימיות  ומכניסים  (
של  ההתחלה  (ב ) היא  לזה  ונוסף  תשרי; חודש  של 
שבת  בהיותה  – הבאה  השנה  של  הרגילה  העבודה 
הראשון  ה "חולין" חודש  ֿ חשון, מר  חודש  מברכים 
טובים  ימים  שום  בו (שאין החדשה  השנה  של 

כידוע  מתחילה , כאשר  של 9וכו'), העבודה  עיקר  ,
לדרכו" הלך  בעניני 10"ויעקב  – דוקא  לדרכו ,

ותחת  גפנו תחת  איש  דחול , ועובדין העולם 
.11תאנתו 

שני  את  בתוכה  כוללת  בראשית  ששבת  ומכיון
תשרי  חודש  של  האחרונה  השבת  היא  – הענינים 
של  הראשון ה "חולין" חודש  את  המברכת  והיא 
של  להנהגה  מיוחד  כוח  היא  נותנת  לפיכך  – השנה 
– עצמו תשרי חודש  של ) (המועדים  השנה : כל 

"רשית " בדרגת  שהוא  מובדל 12מכיון הריהו
ממולא  הוא  השנה , חדשי משאר  (מרובה )ומרומם 

המדרש  (ובלשון וקדושה  בכל ,13במצוות  "מושבע  :
כו'"), בתוכו כפור  בתוכו, ברכות  בתוכו, גתות 
את  להמשיך  שיוכלו כך  כל  בטוחים  אין וממילא 
השבוע  בימי תשרי חודש  של  המרומם  המצב 

השנה ; של  הפשוטים 

הסיום  הן בהיותה  בראשית , שבת  משא "כ 
שנת  של  ההתחלה  והן תשרי דחודש  וחותם 

חשון  חודש  מברכים ) מ (שבת  (החל  )14ה "חולין"
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סה"מ 1) גם וראה וש"נ. .556 ע' ח "כ  .449 ע' ח "ב לקו"ש
.203 ע' ֿ ת"ש תרצ"ו השיחות ספר .59 ע' תשי "א

סה"מ 2) א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת יב. יא, עקב הטורים בעל 
ועוד . רעז. ע' תרנ"ו רפז. ע' תר"ל 

ע'3) ברכה שם. סוכות אוה"ת שעט . ע' תקס"ו סה"מ  ראה
ועוד . .49 ע' תש"ב רעח . ע' תרע"ח  לו. ע' תרנ"ד  סה"מ  א'תתסו.

שם 4) אדה"ז שו"ע ומ "ש). (ד "ה סתצ"ב או"ח  ב"י  ראה
סקל "א  או"ח  מדובראוונע) (להר"נ אדה"ז לשו"ע הוספה ס"ב.

ס"ח .
לר"ה 5) דרושים ֿ ב. א מז, נצבים ג . מא, תבוא לקו"ת ראה

לר"ה  דרושים אוה"ת בתחלתו. ר"ה שער ראש עטרת ֿ ב. א נח ,
ובכ "מ . ואילך . ב'עז ע'

רא"ש 6) ב. כג , נדרים – ואת תוד "ה וראה א. מ , יחזקאל 
א. סד , א. נח , ר"ה לקו"ת יומא. סוף

עה"פ.7) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ועוד .

בסה"מ 8) הנסמן א. צא, ד . פח , ג . פה, שמע"צ לקו"ת ראה
קלג . ע' ח "ב מלוקט 

וש"נ.9) .1 שבהערה ח "כ  לקו"ש ראה
ב.10) לב, ויצא – הכתוב ל '
ד .11) ד , מיכה ה. ה, מ "א – הכתוב ל '
יב),12) יא, (עקב כתיב אל "ף חסר (השנה)" ש"רשית ובפרט 

לפרש  ויש סי "ד ). אגה"ק (תניא כו' האור הסתלקות על  המורה
פלא  אותיות אל "ף בחי ' "רשית" שבתיבת – למעליותא החסר
שלימות  על  מורה שזה בהכתיב, והתלבשות מגילוי  למעלה היא
וראה  כו'. גילוי  גדר מכל  ולמעלה ומרומם שמובדל  הפלא, ענין

ס"ח . לקמן
ח .13) פכ "ט , ויק"ר
יום 14) הוא דר"ח  א' ימים: ב' לעולם הוא חשון ור"ח 

חשון  א' הוא דר"ח  וב' "רשית"), (אותיות בתשרי  שלשים
בשנה). הרגילה עבודה (התחלת



לו    

(שבת ) בתיבת  גם  כמרומז – מלשון –
נוסף  השנה , כל  של  וראש  ההתחלה  – וראש  התחלה 
הראשונה  הפרשה  גם  היא  בראשית  שפרשת  לזה 

הה  ה (פרשיות בתורה , כל  קריאת  של  תחלה 
לחיות  צריך  ועימם  קוראים  שאותם  15שב )תורה ,

השנה  כל  –במשך 

הנותנת  ביניהם , המחבר " ה "ממוצע  היא  הרי
את  ש "מעמיד " לאופן שבהתאם  המיוחד  הכוח  את 
את  להמשיך  השנה ; כל  "ימשך " כך  אז, עצמו
יומית  היום  בעבודה  תשרי בחודש  הנעלה  המצב 

דחול . ובעובדין החול  בימי בעולם ,

בראשית  פרשת  של  מתוכנה  גם  שמובן וכפי
"שבת  השבת  נקראת  זה  שם  שבה (שעל  ("

הקריאה  ידי על  בראשית : מעשה  אודות  מדובר 
את  אלקים  ברא  "בראשית  – בראשית  בפסוק  בתורה 

הארץ " ואת  כל 16השמים  של  הבריאה  מתחדשת  –
אסתכל  "קוב "ה  (שכן החדשה  לשנה  העולם  עניני
באורייתא  בה  אסתכל  נש  בר  עלמא , וברא  באורייתא 

עלמא " כפי 17ומקיים  להעמיד  הכוח  את  נותן וזה  .(
במשך  העולם  בעניני העבודה  את  להיות  שצריך 

הבאה . השנה 

נח  לפ' מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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(15.29 ע' תש"ב השיחות ספר חשון. ב יום" "היום
א.16) א, בראשית
ע"ב.17) ריש קסא, ח "ב זהר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dcp(ycew zay meil)

da eidy drya dtewa did xak uxydy miyyegy ,zirwxw
`ivedyke ,dkezn z`vln uxyd z` zirwxwd dakre ,zexdhd

,zxg` ziefa didy uxyd z` d`x `l dit jxc zexdhd z`ék¦
éâéìtewlgp izni` -,íéìeL dì ïéàL äte÷a ,ïðçBé éaøå äi÷æç §¦¦¦§¦¨§©¦¨¨§¨¤¥¨©¦

zlhen `idyk da ynzydl lekie ,diley elhipy ur ziag oebk
z`f dyer zexdhd z` dpnn `iven `edyke ,dciv lr rwxwa
,ipyd dcivn `vei lkde ziagd ly cg` cv diabny ici lr
ze`nh opi` da eyrpy zexdhdy diwfg xaeq efk dteway
`vei did da eynzypy drya uxy da did m`y oeik rxtnl

.zexdhd z` dpnn `ivedl dtewd z` dhidyk
y dtewa ewlgp opgei iaxe diwfg m` :`xnbd dywn,íéìeL dì ïéà¥¨©¦

ïðçBé éaøc déîòè éàîi`ce ixd ,rxtnl ze`nh zexdhdy xaeqd ©©§¥§©¦¨¨
.mnr `vei did zexdh da eyrpy drya dtewa uxyd did m`y

y dtewa xaecn :`xnbd zvxzníéðâBà dì Léå íéìeL dì ïéà- ¥¨©¦§¤¨§©¦
z` jtyy dryay zeidl lekie ,mipt oeeikl ilkd it aiaq dty
mipbe`d eakir cg`d eciv z` diabdy ici lr ilkdn zexdhd

.uxyd z`
:diwfgl `xnbd dywnàéðúäå,`ziixaaäìãnädlecd -äøNò §¨©§¨©©§¤£¨¨

minrtíééìclyçà äæa íéîäæ ømind z` dxrne ,cg` ilca §¨¦©¦§¤©©¤
,lecb ilkl,ïäî ãçàa õøL àöîðådlcy minrtd cg`a xnelk §¦§¨¤¤§¤¨¥¤

,lecbd ilkl mind z` jtyy iptl ilca uxy `vn minàeä-
ea `vnpy ilcdïleëå ,àîèlecbd ilcay mind lk -,ïéøBäè ¨¥§¨§¦

dlcy drya ea did `le ilcl eiykr ltp uxydy mixne` ep`y
.okl mcew eze` d`x `ly oeik zencewd minrta mind z`øîàå§¨©

éàpé éaø íeMî Lé÷ì Léø,ef `ziixa xe`iaaeðL àìmindy ¥¨¦¦©¦©©Ÿ¨

,mixedh lecbd ilkayàlàaíéðâBà dì ïéàLi`ce f`y ,ilcl ¤¨¤¥¨§©¦
mr ltep did ea dlcy zencewd minrta ilca uxyd did m`y

,epnn dxiry mindìáàm`,ïéàîè ïlek ,íéðâBà dì Léxyt`y £¨¤¨§©¦¨§¥¦
mr z`vln eze` eakir mipbe`de mcew my did xak uxydy
dl yiy dtewa ewlgp opgei iaxe diwfg m`e .ilkdn dxiry mind
ze`nh opi` da eyrpy zexdhdy diwfg xaeq df ote`ae ,mipbe`

,dyw ok m` ,rxtnléàpé éaøc déì úéì äi÷æç àîéìxn`p m`d - ¥¨¦§¦¨¥¥§©¦©©
.`ziixad xe`iaa i`pi iaxk xaeq epi` diwfgy

y xaeq diwfg :`xnbd zvxzné÷øL àiî,miwilgn min - ©¨¨§¦
xyt` okle ,eipt lr ektdl jixv epi` ilcdn mktyl dvexyke

la` ,z`vln uxyd z` eakir mipbe`dy xnelé÷øL àì éøét- ¥¥Ÿ¨§¦
lr ektdl jixv ilkdn m`ivedl dvexyke ,miwilgn mpi` zexit

ka uxyd did m`e ,eipt.ltep did il
:sqep uexizénð éà,sqep ote` -eäééìò ãéô÷ àì àiîmin lr - ¦©¦©¨Ÿ¨¦£©§

lk z` jted epi` jkle ,ilka mdn ex`yi m` citwn mc`d oi`
la` ,z`vln uxyd z` akrl mipbe`d milekie ,eipt lr ilcd

eäééìò ãéô÷ éøétz` jtede ixnbl m`ivedl mc` citwn zexit - ¥¥¨¦£©§
did uxy da did m`e ,melk da xiiyn `le ,dipt lr dtewd

.ltep
diwfg ixac lr `iyewd lr mitqep mivexiz d`ian `xnbd

:uxy da `vnpy dtewa rxtnl `nhn epi`yàîéà úéòa éàå- §¦¨¥¥¨
,jk z`f ayiil lkez dvxz m`eeãBî ékmicen izn -ìläå éànL ¦©©§¦¥

,ze`nh zepey`xd zexdh dtewa uxy `vnp m`ydðéàL äte÷a§¨¤¥¨
ä÷eãaoi` okle ,dkezl zexdhd z` ozpy drya mivxyn §¨

,dxdh zwfga dcinrdl
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המשך קיאור דמס' נדה דיום שקת בודש עמ' ק



לז

ziy`xa zyxt zegiyÎihewleh jxk

הקודש  ללשון  מתורגם

.‡
˘¯ ˘Â¯ÈÙ"ÏÚ È"‰Ó„‡‰ È¯ÙÓ"ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,

מתעכב1בפסוק לה '", מנחה  האדמה  מפרי  קין "ויבא 
הגרוע , "מן ומפרש : האדמה ", "מפרי המילים על רש "י

אגדה היה ".2ויש  פשתן זרע  שאומרת , ,

מובן הגרוע ", "מן  הביא שקין לפרש  רש "י של ההכרח
הרא"ם שמבאר כפי טעם3בפשטות , מה  כן , לא  "דאם  –

שעה?"4ואל לא  מנחתו ואל .5קין

ה "אגדה ", את  רש "י מביא  מדוע  להבין צריך אך
ההבדל מהו היה ": פשתן xwn`ש "זרע  ly eheytaאם

של אחר  מין או  פשתן " "זרע  היתה  הגרוע " "מן  המנחה 
האדמה ? פרי

מהי לשאול, ש "זרעdgkeddואין  מקרא  של מפשוטו
היה " זה6פשתן ענין מצטט  שרש "י  העובדה  מעצם  כי ,

מקורו שאת  הגרוע ", "מן כפירושו שלא  – האגדה  בשם 
באגדה כתוב  זה ענין שגם למרות  מציין, הוא  –7אין

הביא שקין לכך  הוכחה  אין אכן הפסוקים  שמפשט מובן,
האגדה . היא לכך היחיד והמקור  פשתן , זרע 

על בפירושו האגדה את  מביא  שרש "י כיון אבל
לומר , הכרחי "אגדה8רש "יoeylkהתורה, שזוהי  ,

zayiindקושי בפסוק  שיש  כלומר, המקרא ". דברי
היה ". פשתן ש "זרע  האגדה  בעזרת המתורץ

.·
È˘ÈÏ˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

בהמשך נאמר רש "י, פירוש דפוסי ממהדורות  בחלק 

לא לידו: שבא  מאיזה  – מפרי אחר , "דבר (בסוגריים):
של הראשונות  שבהדפסות  ולמרות  מובחר". ולא  טוב 

כתוב זה פירוש  אין התורה  על רש "י זאת9פירוש  בכל ,
אותו הגורסים  יש  ולכן אפשרי, זה  פירוש  שגם  מובן,

רש מפירוש  "י.כחלק 

הראשון, בפירושו מסתפק  אינו שרש "י כך על
"מן בהבאה קין של חטאו היה  אילו להסביר: אפשר

הביא שהוא  סתמי , בלשון התורה אומרת  מדוע  הגרוע ",
כפי וכדו', "מהגרוע " לציין בלי האדמה ", "מפרי

הבל צאנוhxetnשבמנחת  "מבכורות  בתורה מיד

odialgne"10?

היתה לא  אכן שהמנחה  נוסף , פירוש  רש "י מביא לכן 

הפסוק כלשון אלא  הגרוע", מאיזהixtn"11"מן (סתם ),
לא שקין חטא, עצמו וזה  מובחר", ולא  טוב  לא  לידו שבא 

והמובחר. מהטוב  דוקא  להביא הקפיד

הראשון, הפירוש לפי  שני: מצד קשה  זה לפי אך
ואל קין "ואל מדוע  מובן הגרוע ", "מן  היתה שהמנחה 

הגרוע  מן הבאה  כי – שעה" לא איננהwec`מנחתו
המחייב לקדוש ֿברוךֿהוא, בכבוד פגם  על רק  מצביע 

היפך זהו מכך, יותר אלא והמובחר, הטוב  מן  מנחה הבאת 

בכך  – המנחהmifanהכבוד מקבל .12את 

להביא השתדל לא  שקין שבגלל לומר, אפשר אי אך

מנחה בהבאת  והסתפק  המובחר ", ומן הטוב  "מן דוקא 
לידו" שבא  את13"מאיזה  הקדוש ֿברוךֿהוא יקבל לא  ,

שעה"?llkaמנחתו לא  מנחתו ואל קין "ואל ,
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ג.1) ד, פרשתנו
רע"א.2) פז, זח"ג ט. פרשתנו תנחומא פכ"א. פדר"א עה"פ. תיב"ע

א. כה, ב"מ בכובא הא בתוד"ה [ועד"ז וברא"ם א). (קיב, תנ"ט תקו"ז
בב"ר  אבל הב"ר, בשם הביאו שם] ושטמ"ק הרא"ש תוס' פרץ, רבנו תוס'

שם). תואר יפה (וראה ליתא ה) (פכ"ב, לפנינו
כאן.3) לפרש"י הזכרון בספר וכ"ה
ה.4) שם, פרשתנו
הכתוב 5) מלשון זה (שלמדין וב"ר רש"י במפרשי ביאורים עוד ראה

ואכ"מ. האדמה"). "מפרי
האדמה 6) מפרי כתוב למה "דקשה המהרש"ל) (בשם כאן בשפ"ח

שהוא  מדבר פרי שהביא אלא העץ מפרי או האדמה מן לכתוב לו הי'
הוא  וכיו"ב האדמה"* "מפרי הלשון שהרי וצ"ע, ע"ש. כו'" האדמה כמו

ועוד). י שם, ב. כו, תבא (ראה בתורה הרגיל לשון

יקר.ע"ד כלי כאן. לרש"י מפרשים) (ועוד רא"ם ראה – כו' הרמז
ועוד. שם. לזח"ג אמת דרך קדושים. פ' המצות ושער טעהמ"צ

ותנחומא 7) ובפדר"א הנ"ל). רא"ם וראה הפסולת". ("מן שם ב"ר
שם. לפדר"א רד"ל וראה מאכלו. מותר (מן) שם:

ח.8) פסוק לקמן רש"י וראה ועוד. ח. ג, לעיל
ברש"י  הגירסא מכת"י שבאחדים אלא שתח"י. רש"י בכת"י ועד"ז (9

לידו. הבא מן הזרע מן הגרוע"): "מן התיבות (במקום
ד.10) פסוק
"מפרי".11) תיבת עוה"פ רש"י שהעתיק מה יומתק עפ"ז
גו'12) עור תיגשון גו' שמי בוזי יבֿיג): וֿח. (א, ממלאכי להעיר

עדיין  למד שלא למי (אף בפשטות מובן וה"ז – גו'. הפסח גו' נבזה וניבו
מלאכי).
יד.13) לב, וישלח בפרש"י ויל"ע

aizkcn eknq"c (l"yxdnl) dnly zerixia (*nc"ry l"i ile`e ± "'ek dnc`d ixt exwire urd ixt `edy mzq ixtn l"x `l` dnc`d ixt aizk `le dnc`d ixt
lad iab mb p"ynke ,`iyew f"i` hytd"n.5 dxrd lirl d`xe .n"ka f"cre ."odialgne ep`v zexeka



ziy`xaלח zyxt - zegiyÎihewl

.‚
Ï·˜˙˙ Â˙ÁÓ˘ ‰ÙÈˆ ÔÈ˜

הוא : לכך שההסבר לומר  ויש 

כי הגרוע ", "מן בפירוש  להסתפק  יכול אינו רש"י
קין ביקש  המנחה  בהבאת  מאד: גדול קושי  כאן מתעורר
שהוא ייתכן וכיצד  – לקדוש ֿברוךֿהוא תודתו את  להביע 

הגרוע " "מן דוקא  המנחה ?14הביא ממטרת  ההיפך שזהו ,

שעה ", לא  מנחתו ש "ואל קין שראה לאחר ועוד: זאת 
בתורה לאחר4נאמר ותמוה: פניו", ויפלו מאד לקין "ויחר 

שמנחתו ציפה  הוא  הגרוע , מן דוקא  מנחתו את  שהביא 
תתקבל ?

היתה לא  קין שמנחת  שלמרות לומר, אפוא  הכרחי
אפשרות  זאת  בכל  היתה  להתקבל, יטעה ,oiwyיכולה

לרצון להתקבל צריכה  שמנחתו .15ויחשוב 

שהמנחה (א ) דרכים : בשתי  רש "י מסביר  זאת  ואת 
לא שהמנחה  (ב ) היה "; פשתן "זרע  הגרוע", "מן  היתה
ולא טוב  לא לידו שבא "מאיזה  אלא הגרוע , מן היתה

כדלהלן. מובחר "

.„
ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ¯„ÒÏ ¯·Ò‰‰

על  קושיא  גם  תתורץ  פסוקים :הxcqבכך

מכן ולאחר לה'", מנחה  קין... "ויבא  כתוב  בתחילה
ה ' וישע  הוא... גם  הביא  "והבל ואומרת  התורה , ממשיכה
מנחתו ואל קין  "ואל כתוב  מכן לאחר ורק  הבל...", אל
לא קין ... "ואל המילים היו ולכאורה – ויחר..." שעה לא 
קין "ויבא  על הסיפור  לאחר מיד להיכתב צריכות  שעה "

הבל ? על הסיפור לפני לה'", מנחה 

הבאת על תחילה  לספר  רוצה  שהתורה  נאמר  אם גם 
אז גם  התקבלו, שבו האופן על ואחר ֿכך  המנחות שתי
לאחר ורק  שעה ", לא  קין... "ואל  קודם לכתוב  צריך היה 

הבל" אל  "וישע... ההבאות .16מכן לסדר בהתאם  ,

לומר אפשר מפני17בפשטות  כך, נכתבו שהדברים  ,
ולחכה אש  ("ירדה הבל" אל ה ' "וישע לאחר שרק 

שאצלו18מנחתו" משום – קין הרגיש  (`l"... אש "ירדה
לקין...". "ויחר ולפיכך  שעה", לא  מנחתו ש "ואל –

בכך, רומזת שהתורה לומר, אפשר לעיל האמור לפי
לאחר רק  היה שעה", לא  קין... "ואל של  האמיתי שהענין

מנחתו, את  קין הביא  כאשר  כי הבל", אל ה ' ש "וישע 

חטא , שום בזה  היה שלא  בטעות , לחשוב  עדיין היה אפשר
כדלעיל.

צאנו "מבכורות  מביא  הבל את ראה שקין לאחר רק
אצלו, היה  שלא דבר ה '...", "וישע ולפיכך ומחלביהן",

בכל אך כראוי, היתה לא  שהתנהגותו בבירור ראה הוא 

לתקנם כדי עשה ולא  מעשיו, על אז גם  התחרט לא  זאת 
וכדו'). המובחר  ומן הטוב  מן אחרת  מנחה  הבאת  (עלֿידי 

חטא  של התוצאה  את  אז רק  התורה  מדגישה  –dfלפיכך

שעה " לא  מנחתו ואל קין .19"ואל

.‰
·Â˘Á ÔÈÓ Y Ô˙˘Ù

ל"בן (גם) פירושו את  רש "י כתב רבות , פעמים  כאמור

"מקרא " ללמוד עתה  זה  המתחיל  מובן,20חמש ", מכך .
במה מסביר ואינו היה ", פשתן "זרע  אומר  רש"י שכאשר

זה הרי האדמה ", "פרי  של אחר מסוג  יותר טוב  הפשתן

חמש " ש "בן זאת ,xakמשום  יודע 

רש "י  okוכפירוש  iptlהפסוק על האחד21: "שם 

פישון נקרא  זה  שנהר השני, בפירושו רש "י , מפרש  פישון"
הנהר (ובמיוחד שהנהר מכך פשתן". מגדל "שהוא 

מובן, מגדל, שהוא  הפשתן שם  על נקרא הראשון)

ביותר חשוב  דבר הוא  .22שהפשתן

המנחה : הבאת  בעת  קין של מחשבתו מובנת  זה  ולפי 

חשוב  שבעיקר  סבר , מיןoinהוא  – שמביאים  המנחה 
שזהו פשתן, בחר  הוא  ולכן שבמינים. ומובחר  טוב  שהוא 

הביא הוא  עצמו, זה  מין מתוך אבל ומשובח; חשוב  דבר

הגרוע ". "מן

במנחתו מין מכל בחר אשר הבל של יתרונו היה  זה 

"odialgne ...zexekan"23.
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כאן.14) הגו"א כקושיית
האנשים 15) הבינו .. הביא והבל .. קין ויבא כאן: מרמב"ן להעיר

כו'. והמנחות מהקרבנות גדול סוד האלה
עה"פ.16) האוה"ח כקושיית
עה"פ.17) ברד"ק משמע וכן
עה"פ.18) רש"י
כאן.19) מאלשיך גם להעיר
בסדורו).20) אדה"ז (כגירסת ספ"ה אבות

יא.21) ב,
שש",22) בגדי אותו "וילבש מב) (מא, מקץ גם שם i"yxaeראה

(דעת  התוס' בבעלי הפירושים ב' (וראה במצרים" הוא חשיבות "דבר
כאן: אברבנאל וראה שם). בשפ"ח) (הובא טוב ודבק זקנים) והדר זקנים
מזה  ולהעיר ערומיו. האדם יכסה שבו הפשתן מוציא האדמה מפרי
משנה  וראה ד. טז, אחרי – (פשתן) בד של היו ביוהכ"פ כה"ג שבגדי

ס"ט. לקמן וראה שלהם היוקר גודל ע"ד ב) (לד, יומא
זֿח.23) סעיף לקמן ראה – ההלכה) (ע"ד בזה הביאור
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להדר קין רצה  אם  שהרי, מובן, הפירוש  אין עדיין אך
של הגרוע " "מן הביא הוא  מדוע משובח , ממין ולהביא 

זה ? מין

בהמשך התורה שאומרת  כפי גדול, אינו זה  24קושי

הרע שהיצר – תשוקתו" ואליך רובץ חטאת  "לפתח
בחטא . קין את והכשיל כאן "התערב "

" של באופן היה עצמו זה ענין רובץ ",gztlאך חטאת
הרע היצר  לפתח "25שליטת של באופן –26היתה

את להביא שלא  קין על להשפיע  הצליח  לא  הוא "בחוץ ":
רק הוא  שבמינים , הגרוע " "מן להביא  או בכלל , המנחה 
מין בהבאת  לו שדי  עליו והשפיע  במקצת , הכשילו

זה . מין של  הגרוע " "מן אבל משובח,

חלק (לפי רש "י מביא  זאת, להבהיר כדי אבל
שבא מאיזה "מפרי, – שני פירוש  כדלעיל) מהגירסאות ,

מובן זה  שמפירוש  – מובחר " ולא  טוב  לא  zehytaלידו
מנחתו. יקבל שהקדוש ֿברוךֿהוא  קין חשב  מדוע 

מנחתו ואל קין "ואל  שגםl`[לפועל: מפני  שעה ",
צאנו... מבכורות  הביא ... ש "הבל לאחר יותר, מאוחר

תיקנם ]. ולא מעשיו  על קין התחרט לא  וישע ...",

מהפירוש יותר קשה ואף  קשה, זה פירוש  גם  אך
זה פירוש  אין הגירסאות  שברוב  כדיֿכך (עד הראשון,

לומר מסתבר אין כי  מנחה27כתוב ) הביא שקין מפני שרק  ,
הקדוש ֿברוךֿהוא  יקבל לא  המובחר, מן ולא  llkסתם ,

לקובעו ויש  הראשון, בפירוש  צורך יש  ולכן  מנחתו . את

ועיקרי. ראשון כפירוש 

.Ê
‡ÏÂ ,ÔÈÓ·˘ Á·Â˘Ó‰Ó Ô·¯˜ Y ‰ÎÏ‰Ï ¯·Ò‰

Á·Â˘Ó‰ ÔÈÓ‰Ó
המופלאים בענינים  נובע , ההלכה)28מכך (על ֿפי

הרמב "ם : לשון את המסביר ענין רש "י , שבפירוש 

פוסק "קרבנו29הרמב "ם  יביא  עצמו" לזכות  "הרוצה  :
ממנו", שיביא המין שבאותו ביותר המשובח היפה מן

הפסוק את  "והבל30ומביא  – וכהוכחה לה '", חלב  "כל
הדיוק מן ה '...". וישע  ומחלביהן צאנו מבכורות  הביא ...

" oindבניסוח  eze`ayכל" של שבענין מובן, ממנו" שיביא 
שהאדם מין שבאותו למשובח  היא הכוונה לה '" חלב 
הטוב המין את לבחור  שעליו ולא  בלבד, להקריב  רוצה 

להביא שביכולתו .31ביותר 

קרבן הנודר  בענין גם מצוי  לכך ש "הנודר32(בדומה  ,
"נדר לדוגמא : שנדר". שבמין הגדולים מן מביא  סתם
שב "מין המובחר – עגל ולא  שור", יביא  הבקר, מן  עולה 
או יותר  זול מין מלכתחילה  לנדור  יכול עשיר וגם  שנדר ".

עוף עולת ואפילו יותר, "הרי33קטן אמר  אם  שאף  עד ,
עולה" העוףmzqעלי  לעולת  לקרוא  המקום " אנשי ו"דרך ,

עוף ). עולת  להביא לו מותר  סתם", "עולה 

את גם  לכאורה  כולל  לה '" חלב  "כל להבין: וצריך
אומרים ומדוע  להביא , שאפשר המינים  שבין המובחר

ממנו" שיביא  המין "באותו למובחר רק  היא  ?34שהכוונה 

לומד שהרמב "ם  לומר, אפשר לעיל, האמור לפי אלא ,
זה :35זאת לדין כהוכחה  מציינו שהוא והבל , קין מקרבן
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ז.24) פסוק
אבל 25) כו'". להכשילך רובץ חטאתך ביתך "לפתח הרמב"ן כפי'
i"yxa.ות"י תיב"ע וראה שמור". חטאך קברך "לפתח (כת"א) מפרש

עה"פ.26) יקר כלי גם ראה
שם.27) מלאכי ראה
א).28) (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה לשון
(אבל 29) רמח סו"ס יו"ד בשו"ע הובא מזבח. איסורי הל' סוף

מכיון  הטעם וי"ל – מהבל. והראי' כו' קרבן הבאת ע"ד הבבא בהשמטת
הזה*). בזמן נוגע שאינו

טז.30) ג, ויקרא
(סוף 31) מקריב שירצה איזה עז או כבש לו דביש מהא ג"כ כדמוכח

"מן צ"ל שקרבן אף – בכבש כריתות) רק והרי ביותר", המשובח היפה
מחוייב. אינו אחר למין ממין כי – ב)** צו, (פסחים אלי' הוספת יש

ה"ג 32) פט"ז הקרבנות מעשה הל' רמב"ם ראה – לקמן בהבא
שם. ובלח"מ

הובא33) ב. קד, (מנחות הש"ס לשון דיוק שזהו עה"ת i"yxaוי"ל

אבל  הדרך, הוא שכן היינו – עני" כו' להביא דרכו "מי א) ב, ויקרא
מנחה. יביא ג"כ שעשיר להיות אפשר

שם34) שבשו"ע הבבא,zil`ולהעיר כל שהשמיט (ואף אלו תיבות
שהביאה). בהבבא לכללו מקום הרי – 29 הערה כנ"ל

צאן  של ולא בקר  (של גדול ממין אילימא א): (טו, שבועות עיין (35
ולא  גדולות שהביאו שהיו המין (מאותו במינן גדולות אלא כו' רש"י) –

רש"י  – איכא קטנות "מי הש"ס שקושיית שם, ללמדך תוד"ה וראה .(
צ"ל  שהרי – במינן" "גדולות צ"ל שאין לא היא שמיא" קמי חשיבותא
בכך" להתפאר לו הי' ש"לא כ"א – ב) לד, (יומא שבעדרו" "מיוחד

.(3 להערה שוה"ג 10 ע' חי"ב לקו"ש (וראה
המובחר"אבל "מן צ"ל שקרבן לדין בנוגע רק ללמוד יש משם

רפ"ו  ה"ח, פ"ב רפ"א, מזבח איסורי הל' רמב"ם רפ"ט. מנחות (משנה
הידור שהוא לה'" חלב ד"כל להדין בנוגע לא אבל למי sqepורפ"ז), ,

envrש"רוצה zekfl11 הערה 130 ע' שם לקו"ש בארוכה (ראה כו'"
ואילך). ס"ב 8 ע' חכ"ז לקו"ש לשם. ובשוה"ג

.miiepiyl mewn oi`y oaen ± exne` mya m"anxd oeyl wizrdy (my c"eihl) i"aa la` (*
on e` miyakd on `ian"y ligzny s` "gqt oaxw xcq"ay ± k"k cr aexe ,(a ,b migqt 'il`n d"cez) yakd on t"w eaixwd aexd c"ry mrhd edfy l"ie (**

.yaka `l` dpi`y ,(`ed yak m`e ± micwdl ilan) 'il`d mb mixeni`da lleke jiynn "mifrd
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הוא : לכך שההסבר לומר  ויש 

כי הגרוע ", "מן בפירוש  להסתפק  יכול אינו רש"י
קין ביקש  המנחה  בהבאת  מאד: גדול קושי  כאן מתעורר
שהוא ייתכן וכיצד  – לקדוש ֿברוךֿהוא תודתו את  להביע 

הגרוע " "מן דוקא  המנחה ?14הביא ממטרת  ההיפך שזהו ,

שעה ", לא  מנחתו ש "ואל קין שראה לאחר ועוד: זאת 
בתורה לאחר4נאמר ותמוה: פניו", ויפלו מאד לקין "ויחר 

שמנחתו ציפה  הוא  הגרוע , מן דוקא  מנחתו את  שהביא 
תתקבל ?

היתה לא  קין שמנחת  שלמרות לומר, אפוא  הכרחי
אפשרות  זאת  בכל  היתה  להתקבל, יטעה ,oiwyיכולה

לרצון להתקבל צריכה  שמנחתו .15ויחשוב 

שהמנחה (א ) דרכים : בשתי  רש "י מסביר  זאת  ואת 
לא שהמנחה  (ב ) היה "; פשתן "זרע  הגרוע", "מן  היתה
ולא טוב  לא לידו שבא "מאיזה  אלא הגרוע , מן היתה

כדלהלן. מובחר "

.„
ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ¯„ÒÏ ¯·Ò‰‰

על  קושיא  גם  תתורץ  פסוקים :הxcqבכך

מכן ולאחר לה'", מנחה  קין... "ויבא  כתוב  בתחילה
ה ' וישע  הוא... גם  הביא  "והבל ואומרת  התורה , ממשיכה
מנחתו ואל קין  "ואל כתוב  מכן לאחר ורק  הבל...", אל
לא קין ... "ואל המילים היו ולכאורה – ויחר..." שעה לא 
קין "ויבא  על הסיפור  לאחר מיד להיכתב צריכות  שעה "

הבל ? על הסיפור לפני לה'", מנחה 

הבאת על תחילה  לספר  רוצה  שהתורה  נאמר  אם גם 
אז גם  התקבלו, שבו האופן על ואחר ֿכך  המנחות שתי
לאחר ורק  שעה ", לא  קין... "ואל  קודם לכתוב  צריך היה 

הבל" אל  "וישע... ההבאות .16מכן לסדר בהתאם  ,

לומר אפשר מפני17בפשטות  כך, נכתבו שהדברים  ,
ולחכה אש  ("ירדה הבל" אל ה ' "וישע לאחר שרק 

שאצלו18מנחתו" משום – קין הרגיש  (`l"... אש "ירדה
לקין...". "ויחר ולפיכך  שעה", לא  מנחתו ש "ואל –

בכך, רומזת שהתורה לומר, אפשר לעיל האמור לפי
לאחר רק  היה שעה", לא  קין... "ואל של  האמיתי שהענין

מנחתו, את  קין הביא  כאשר  כי הבל", אל ה ' ש "וישע 

חטא , שום בזה  היה שלא  בטעות , לחשוב  עדיין היה אפשר
כדלעיל.

צאנו "מבכורות  מביא  הבל את ראה שקין לאחר רק
אצלו, היה  שלא דבר ה '...", "וישע ולפיכך ומחלביהן",

בכל אך כראוי, היתה לא  שהתנהגותו בבירור ראה הוא 

לתקנם כדי עשה ולא  מעשיו, על אז גם  התחרט לא  זאת 
וכדו'). המובחר  ומן הטוב  מן אחרת  מנחה  הבאת  (עלֿידי 

חטא  של התוצאה  את  אז רק  התורה  מדגישה  –dfלפיכך

שעה " לא  מנחתו ואל קין .19"ואל

.‰
·Â˘Á ÔÈÓ Y Ô˙˘Ù

ל"בן (גם) פירושו את  רש "י כתב רבות , פעמים  כאמור

"מקרא " ללמוד עתה  זה  המתחיל  מובן,20חמש ", מכך .
במה מסביר ואינו היה ", פשתן "זרע  אומר  רש"י שכאשר

זה הרי האדמה ", "פרי  של אחר מסוג  יותר טוב  הפשתן

חמש " ש "בן זאת ,xakמשום  יודע 

רש "י  okוכפירוש  iptlהפסוק על האחד21: "שם 

פישון נקרא  זה  שנהר השני, בפירושו רש "י , מפרש  פישון"
הנהר (ובמיוחד שהנהר מכך פשתן". מגדל "שהוא 

מובן, מגדל, שהוא  הפשתן שם  על נקרא הראשון)

ביותר חשוב  דבר הוא  .22שהפשתן

המנחה : הבאת  בעת  קין של מחשבתו מובנת  זה  ולפי 

חשוב  שבעיקר  סבר , מיןoinהוא  – שמביאים  המנחה 
שזהו פשתן, בחר  הוא  ולכן שבמינים. ומובחר  טוב  שהוא 

הביא הוא  עצמו, זה  מין מתוך אבל ומשובח; חשוב  דבר

הגרוע ". "מן

במנחתו מין מכל בחר אשר הבל של יתרונו היה  זה 

"odialgne ...zexekan"23.
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כאן.14) הגו"א כקושיית
האנשים 15) הבינו .. הביא והבל .. קין ויבא כאן: מרמב"ן להעיר

כו'. והמנחות מהקרבנות גדול סוד האלה
עה"פ.16) האוה"ח כקושיית
עה"פ.17) ברד"ק משמע וכן
עה"פ.18) רש"י
כאן.19) מאלשיך גם להעיר
בסדורו).20) אדה"ז (כגירסת ספ"ה אבות

יא.21) ב,
שש",22) בגדי אותו "וילבש מב) (מא, מקץ גם שם i"yxaeראה

(דעת  התוס' בבעלי הפירושים ב' (וראה במצרים" הוא חשיבות "דבר
כאן: אברבנאל וראה שם). בשפ"ח) (הובא טוב ודבק זקנים) והדר זקנים
מזה  ולהעיר ערומיו. האדם יכסה שבו הפשתן מוציא האדמה מפרי
משנה  וראה ד. טז, אחרי – (פשתן) בד של היו ביוהכ"פ כה"ג שבגדי

ס"ט. לקמן וראה שלהם היוקר גודל ע"ד ב) (לד, יומא
זֿח.23) סעיף לקמן ראה – ההלכה) (ע"ד בזה הביאור
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("מבכורות ... המובחר מן מנחתו  הביא  הבל
אך הצאן, שבמין חשובl`ומחלביהן ") ממין להביא הידר

והנה36(בקר) – פשתן מובחר , ממין בחר קין ואילו ,
) שעה  לא קין... ואל (דוקא )... הבל  אל  ה ' –llk"וישע  "(

שחובה היא  הכוונה  לה'", חלב  שב "כל הוכחה זוהי
ביותר המשובח היפה "מן  שיביאeze`ayלהביא המין

לא  אך ביותר.oindnממנו", המשובח

.Á
ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏÎ ÏÚ Y "‰‡ÂÏÓÂ ı¯‡‰ '‰Ï"

היפה "מן המנחה מעלת  מהי  זאת : להבין צריך אך
המובחר מן מנחה  פני על המין", שבאותו ביותר  המשובח

שבמינים ?

כך: הוא  שההסבר לומר, יש 

את האדם  מבטא  לה'" חלב  "כל של  הענין  עלֿידי 
ומלואה " הארץ  ש "לה ' לקדוש 37ֿהכרתו משיב  הוא  ולכן ,

הראשון את  שביכולתו38ברוךֿהוא ביותר והטוב  ,39.

את כולל ומלואה " הארץ  ש "לה ' שישlkוכיון מה 
אין לכן – פשוטים  מינים  והן  משובחים , מינים  הן בעולם ,

רק  מכוון לה '" חלב  "כל  של המשובחיםmipinlהענין

על היא  הקדוש ֿברוךֿהוא  שבעלות  ברור לא  שאז
lk40מין בידו שאין  שמי  יוצא , (וכן בבריאה  ומין מין

לה '" חלב  "כל  את  לקיים  יכול אינו –41משובח  (

היפה "מן לקדוש ֿברוךֿהוא  לתת היא  החובה  אלא ,
רוצה שהאדם  מין מכל – המין" שבאותו ביותר המשובח

לקדוש ֿ שייך שברשותו מה  שכל מוכיח , הוא  ובכך לתת ,
ברוךֿהוא .

.Ë
˙Â˜ÏÁ˙‰Ï ÏÚÓ˘ ˙Â„Á‡ Y ÔÈ˜ ˙ÂÂÎ

הביא שקין  לכך הפנימי הטעם  יובן לעיל האמור לפי
"שבאותו המובחר  את  הביא ולא  פשתן , – מובחר  מין רק 

המין":

תורה " ב "לקוטי מבאר הזקן קין42אדמו"ר שקרבן ,
הכהן של (מפשתן) לבן בד לבגדי  דומה פשתן מזרע 

האחדות " ל"עולם  הרומזים הכיפורים , ביום  .43הגדול
"קנה  של  באופן היא  (שצמיחתו הבד מכלicigiואחדות 

המינים44גרעין" (כארבעת הפירוד" מן "אחדות  איננה  (
צמיחתן "עצם אבל באחוה ", ש "גדלים  היא  שאחדותם 

בעצם "יחידי של  ענין  אלא ומפורדים "), .45"מחולקים 

שקין את46וכיון ("להמשיך") הזה לעולם להוריד רצה 
יחיד של לוlrnyהדרגה  חשוב היה  לא  לפרטים , לחלוקה 

המבטא  דבר המין", "שבאותו המובחר  את  yiyלהביא 
מפני המובחר את  מביא  והוא גרוע ) רגיל , (מובחר, חלוקה

– בעולם  מין כל על  הקדוש ֿברוךֿהוא  בעלות 

ה ' כוונת  כפי זה  היה  לא  זאת  בכל שיא47אך כי .
הקדוש ֿברוךֿהוא אחדות  הרגשת  כלֿכך איננה התכלית 
מעניני "מופשטים" להיות  המחייבת  יחיד, של בדרגה 
ה'), מאחדות  מתנתקים  בעולם  שרויים  (וכאשר העולם 

"אחד" של הענין "היפה48אלא  את  לה ' לתת המחייב  ,
כדלעיל. ממנו", שיביא המין  שבאותו ביותר  המשובח
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דרך 36) "ועל – ז' (פסוק  כאן בחיי וראה כאן*. הגו"א כקושיית
חיים". בעלי מכל שפלה שהיא הצאן "מנחתו השכל")

א. כד, תהלים הכתוב לשון (37
וחביב 38) כו' שלו הכל כי דעת "למען בכור) – יח (מצוה חינוך ראה

כו'". להקב"ה נותנו מיד עינו כבבת פריו ראשית עליו
(39– כו'" יצרו יכוף  עצמו "לזכות כדי שהוא שם, ושו"ע ברמב"ם

כ"א  מיוחד), תוכן (בלי סתם היצר כפיית בשביל שאי"ז מובן, אבל
וכו' ומלואה הארץ דלה' ההכרה ענין לה' חלב כל בנתינת שיש שמכיון

oklיצרו לכוף לו .f"rיש
(אבל 40) גו' השמים גו' גוים כל על רם במש"נ מהפירוש להעיר

ד. מ, ב. לו, שה"ש (לקו"ת ובארץ בשמים ).n"kaeבאמת)
הממעיט 41) וא' המרבה דא' עשיר, קרבן כמו מתקבל שקרבנו אף

לקו"ש  (ראה להרבות ביכלתו הי' שלא מכיון – בסופה) (מנחות כו'
תקריב  כי ד"נפש עני בקרבן מעלה שיש ועד ,((10 (ע' 35 בהערה שצויין
קס"ד  הנ"ל ע"פ מ"מ – (33 הערה לעיל (ראה נפשו" הקריב כאילו –

לה'. חלב דכל הקיום בזה שחסר
רע"ג.42) כח, אחרי

"שם43) נאמר פישון נהר דגבי ה)cg`dלהעיר (א, לעיל וברש"י ,"
לרש"י  ושפ"ח דוד דברי ראה (אבל בעולמו" יחיד כו' אחד כתב "למה

(במהנ"ע). סע"א קכה, זח"א וראה שם).
(סע"ב).44) שם בלקו"ת הובא – ב יח, זבחים רש"י
חי"ט 45) לקו"ש גם (וראה פ"ב יוה"כ שער ראש עטרת בכ"ז ראה

"קנה הנ"ל רש"י לשון יומתק המבואר וע"פ – .(359 (ולא icigiע' "
.43 הערה וראה "אחד"),

(מדרש 46) תשובה ו)עשה ש(הביא הראשון הוא קין אשר להעיר
(ב"ר  תשובה לבעלי אות עשאו והקב"ה ספכ"ב) ב"ר ק. מזמור תהלים
וראה  טו. ד, (תיב"ע ויקירא" רבא שמא מן "אתא בו וחקק יב) שם,

את איש קניתי נאמר ועליו שם). בכתהאריז"ל ied'פרש"י ועיין א). (ד,
ואכ"מ. קין. מדריגת

וציונים 47) להערות בהוספות שנעתקו שם ללקו"ת הגהות ראה
הקבלה  ע"ד קין חטא ע"ד – תשכ"ה) שנת בהוצאת – ב (עא, ללקו"ת

ואכ"מ. באו"א). נת' (ושם
שער 48) בינה אמרי ב. נה, תו"א (ראה ויחיד דאחד ההפרש כידוע

זו. באחדות העילוי ח' סעיף שם לקו"ש וראה ועוד). ואילך. פ"ח הק"ש

'id lady oeikn ik ,dxe`kl ,`iyew epi` zehyta la` (*o`v drexzexekan `iad (a weqt)ep`v) ytgle lczydl aeig epivn `lc .'ekzepwlexzei gaeyn oin (
."ecil `a" oi`y dn ±
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כמה עד ואחד, אחד  כל של  ה ' בעבודת  הוראה  זוהי
מצוה הידור של בענין ולהקפיד להישמר  :49צריך

"יחיד" בחינת הרגשת  של בדרגה  שהיה קין, ומה 
הבאת של ההידור לו חסר כאשר  זאת , ובכל (פשתן),
שמנחת שבמקום  הידרדר, הוא  המין, שבאותו  המובחר

חכמה " תרבה  סופרים "קנאת  לידי תביאו  הבאת50הבל –
(פשתן), משובח מין גם  המעלות: שתי את  שתכלול מנחה 
"ויקם אשר עד  בקנאה , נכשל הוא – זה  שבמין  מובחר וגם 

הבל..." אל ,51קין

שצריך מאתנו, אחד כל אצל עלֿאחת ֿכמה ֿוכמה 
על המטפס  כאדם  ה', בעבודת  מעלה מעלה  "לטפס" תמיד
ולהוסיף להידרדר, ח"ו עלול הוא  לרגע  יעצור שאילו הר,
הנאה "מן יהיה  שבקדושה  ענין  שכל מצוה , בהידור תמיד

ביותר ", המשובח היפה  "מן ועד והטוב ",

ביותר הטוב לקדוש ֿברוךֿהוא נותן יהודי וכאשר
גשמי טוב בכל הקדוש ֿברוךֿהוא לו משלם  שביכולתו,

והרחבה . הקדושה  הפתוחה המלאה  מידו ורוחני,

y zegiyn)"lyz ziy`xa t",d
gny mei"yz z"(l
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המובחר 49) מן שלא אותו הפרשתם שאם קרח: ס"פ ספרי ראה
oer(ש)אתם ze`iypa שהכוונה תשכ"ד, קרח ש"פ שיחת בארוכה וראה .

) היא פט,l`בזה יבמות – שבש"ס היפה על הרעה מן דתורם להענין
המובחר  מן לתרום צריך היפה על היפה מן התורם שגם כ"א) – וש"נ ב.

קרח. ס"פ של"ה וראה (שביפה).
רע"א.50) כב, א. כא, ב"ב
ח.51) פסוק

ziy`xa zyxt - zegiyÎihewl

("מבכורות ... המובחר מן מנחתו  הביא  הבל
אך הצאן, שבמין חשובl`ומחלביהן ") ממין להביא הידר

והנה36(בקר) – פשתן מובחר , ממין בחר קין ואילו ,
) שעה  לא קין... ואל (דוקא )... הבל  אל  ה ' –llk"וישע  "(

שחובה היא  הכוונה  לה'", חלב  שב "כל הוכחה זוהי
ביותר המשובח היפה "מן  שיביאeze`ayלהביא המין

לא  אך ביותר.oindnממנו", המשובח

.Á
ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏÎ ÏÚ Y "‰‡ÂÏÓÂ ı¯‡‰ '‰Ï"

היפה "מן המנחה מעלת  מהי  זאת : להבין צריך אך
המובחר מן מנחה  פני על המין", שבאותו ביותר  המשובח

שבמינים ?

כך: הוא  שההסבר לומר, יש 

את האדם  מבטא  לה'" חלב  "כל של  הענין  עלֿידי 
ומלואה " הארץ  ש "לה ' לקדוש 37ֿהכרתו משיב  הוא  ולכן ,

הראשון את  שביכולתו38ברוךֿהוא ביותר והטוב  ,39.

את כולל ומלואה " הארץ  ש "לה ' שישlkוכיון מה 
אין לכן – פשוטים  מינים  והן  משובחים , מינים  הן בעולם ,

רק  מכוון לה '" חלב  "כל  של המשובחיםmipinlהענין

על היא  הקדוש ֿברוךֿהוא  שבעלות  ברור לא  שאז
lk40מין בידו שאין  שמי  יוצא , (וכן בבריאה  ומין מין

לה '" חלב  "כל  את  לקיים  יכול אינו –41משובח  (

היפה "מן לקדוש ֿברוךֿהוא  לתת היא  החובה  אלא ,
רוצה שהאדם  מין מכל – המין" שבאותו ביותר המשובח

לקדוש ֿ שייך שברשותו מה  שכל מוכיח , הוא  ובכך לתת ,
ברוךֿהוא .

.Ë
˙Â˜ÏÁ˙‰Ï ÏÚÓ˘ ˙Â„Á‡ Y ÔÈ˜ ˙ÂÂÎ

הביא שקין  לכך הפנימי הטעם  יובן לעיל האמור לפי
"שבאותו המובחר  את  הביא ולא  פשתן , – מובחר  מין רק 

המין":

תורה " ב "לקוטי מבאר הזקן קין42אדמו"ר שקרבן ,
הכהן של (מפשתן) לבן בד לבגדי  דומה פשתן מזרע 

האחדות " ל"עולם  הרומזים הכיפורים , ביום  .43הגדול
"קנה  של  באופן היא  (שצמיחתו הבד מכלicigiואחדות 

המינים44גרעין" (כארבעת הפירוד" מן "אחדות  איננה  (
צמיחתן "עצם אבל באחוה ", ש "גדלים  היא  שאחדותם 

בעצם "יחידי של  ענין  אלא ומפורדים "), .45"מחולקים 

שקין את46וכיון ("להמשיך") הזה לעולם להוריד רצה 
יחיד של לוlrnyהדרגה  חשוב היה  לא  לפרטים , לחלוקה 

המבטא  דבר המין", "שבאותו המובחר  את  yiyלהביא 
מפני המובחר את  מביא  והוא גרוע ) רגיל , (מובחר, חלוקה

– בעולם  מין כל על  הקדוש ֿברוךֿהוא  בעלות 

ה ' כוונת  כפי זה  היה  לא  זאת  בכל שיא47אך כי .
הקדוש ֿברוךֿהוא אחדות  הרגשת  כלֿכך איננה התכלית 
מעניני "מופשטים" להיות  המחייבת  יחיד, של בדרגה 
ה'), מאחדות  מתנתקים  בעולם  שרויים  (וכאשר העולם 

"אחד" של הענין "היפה48אלא  את  לה ' לתת המחייב  ,
כדלעיל. ממנו", שיביא המין  שבאותו ביותר  המשובח
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דרך 36) "ועל – ז' (פסוק  כאן בחיי וראה כאן*. הגו"א כקושיית
חיים". בעלי מכל שפלה שהיא הצאן "מנחתו השכל")

א. כד, תהלים הכתוב לשון (37
וחביב 38) כו' שלו הכל כי דעת "למען בכור) – יח (מצוה חינוך ראה

כו'". להקב"ה נותנו מיד עינו כבבת פריו ראשית עליו
(39– כו'" יצרו יכוף  עצמו "לזכות כדי שהוא שם, ושו"ע ברמב"ם

כ"א  מיוחד), תוכן (בלי סתם היצר כפיית בשביל שאי"ז מובן, אבל
וכו' ומלואה הארץ דלה' ההכרה ענין לה' חלב כל בנתינת שיש שמכיון

oklיצרו לכוף לו .f"rיש
(אבל 40) גו' השמים גו' גוים כל על רם במש"נ מהפירוש להעיר

ד. מ, ב. לו, שה"ש (לקו"ת ובארץ בשמים ).n"kaeבאמת)
הממעיט 41) וא' המרבה דא' עשיר, קרבן כמו מתקבל שקרבנו אף

לקו"ש  (ראה להרבות ביכלתו הי' שלא מכיון – בסופה) (מנחות כו'
תקריב  כי ד"נפש עני בקרבן מעלה שיש ועד ,((10 (ע' 35 בהערה שצויין
קס"ד  הנ"ל ע"פ מ"מ – (33 הערה לעיל (ראה נפשו" הקריב כאילו –

לה'. חלב דכל הקיום בזה שחסר
רע"ג.42) כח, אחרי

"שם43) נאמר פישון נהר דגבי ה)cg`dלהעיר (א, לעיל וברש"י ,"
לרש"י  ושפ"ח דוד דברי ראה (אבל בעולמו" יחיד כו' אחד כתב "למה

(במהנ"ע). סע"א קכה, זח"א וראה שם).
(סע"ב).44) שם בלקו"ת הובא – ב יח, זבחים רש"י
חי"ט 45) לקו"ש גם (וראה פ"ב יוה"כ שער ראש עטרת בכ"ז ראה

"קנה הנ"ל רש"י לשון יומתק המבואר וע"פ – .(359 (ולא icigiע' "
.43 הערה וראה "אחד"),

(מדרש 46) תשובה ו)עשה ש(הביא הראשון הוא קין אשר להעיר
(ב"ר  תשובה לבעלי אות עשאו והקב"ה ספכ"ב) ב"ר ק. מזמור תהלים
וראה  טו. ד, (תיב"ע ויקירא" רבא שמא מן "אתא בו וחקק יב) שם,

את איש קניתי נאמר ועליו שם). בכתהאריז"ל ied'פרש"י ועיין א). (ד,
ואכ"מ. קין. מדריגת

וציונים 47) להערות בהוספות שנעתקו שם ללקו"ת הגהות ראה
הקבלה  ע"ד קין חטא ע"ד – תשכ"ה) שנת בהוצאת – ב (עא, ללקו"ת

ואכ"מ. באו"א). נת' (ושם
שער 48) בינה אמרי ב. נה, תו"א (ראה ויחיד דאחד ההפרש כידוע

זו. באחדות העילוי ח' סעיף שם לקו"ש וראה ועוד). ואילך. פ"ח הק"ש

'id lady oeikn ik ,dxe`kl ,`iyew epi` zehyta la` (*o`v drexzexekan `iad (a weqt)ep`v) ytgle lczydl aeig epivn `lc .'ekzepwlexzei gaeyn oin (
."ecil `a" oi`y dn ±

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dcp(iyiy meil)

:`xnbd dgecàéLe÷ éàîe`ay xnel xyt` ji` `iyewd dne ± ©§¨
,hrn hrn mcddézéæç ñbä ñbä àîìcdaxzpy ici lr `ny ± ¦§¨©©©©£¦¥

,hrn hrn epnn `vei elek z` wifgdl leki epi`e xewna mcd
drxede xecfextl mcd z`vl ligzd mini dnk iptl xake

.wtqn dze`nhl yie ,dzwfg
:`xnbd zvxzníúä,ziag iabl my ±àúeòéøì ézøz àkéàyi ± ¨¨¦¨©§¥§¥¨

eilr yixtdy oiid ly lah zwfg ,zg`d ,xingdl zeaiq izy
la` ,jiptl uneg oiidy ,dipyde ,ef ziagnàëä,dcp iabl o`k ± ¨¨

àúeòéøì àãç àkéà,zexdhd z` `nhl zg` daiq wx yi ± ¦¨£¨§¥¨
,dzxdh zwfg rxede jiptl mc yiy zngn oexqig yi dy`ay
mcinrn dz` m`e ,zxg` `zerix oi` mda dwqry zexdha la`
rxtnl d`nh dpi` i`nyl okle ,md mzxdh zwfga mzwfg lr

.llk
rxtnl mixingn dewnay ,lirl e`aedy zeipyna x`azp
x`azp o`k cr .wtq zxeza wx mixingn ziagae ,i`ce zxeza
oia lcadd dn `xnbd dpc dzr .dcpl mdipia weligd mrh

:`xnbd dywn .ziagl dewnäå÷nà úéáç éîøeoicn dywde ± §¦¨¦©¦§¤
,'dewn' oic lr 'ziag'àëä àðL éàîdewn iabl o`k dpey dn ± ©§¨¨¨

a rxtnl ze`nh eiab lr eyrpy zexdhdyàëä àðL éàîe ,éàcå©©©§¨¨¨
n wx lah oiid oicy ziag iabl o`k dpey dne ±,÷ôñixd ¨¥

'd`nehd zwfg' z` yi dewna ,'`zerixl izxz' yi mdizya
uneg ixd'e 'lahd zwfg' z` yi ziagae ,'jiptl xqg ixd'e

.'jiptl
:`xnbd zvxzn,àøeqî àðéðç áø øîàoia dpey oicd oi` mlerl ¨©©£¦¨¦¨
e ,ziagl dewnàpz ïàîly `ziixad z` dpyy `pzd edin ± ©©¨

déì éeLî à÷ôñ énð äå÷î éabìc ,àéä ïBòîL éaø ,úéáçs`y ± ¨¦©¦¦§¦¦§©¥¦§¤©¦§¥¨§©¥¥
dey dewnd oice ,wtq zxeza wx mixingny xaeq dewn iabl

,ziagd oiclïðúc,(f"d `"t ze`ewn `ztqez)äå÷îxykããîpL ¦§©¦§¤¤¦§©
onf xg`løñç àöîðå,xqgp izni`n reci `le ,d`q mirax`n §¦§¨¨¥

ïéa ,òøôîì åéab ìò eNòpL úBøähä ìkdewn lr `ed wtqd m` ¨©§¨¤©£©©¨§©§¥©¥
cnerdíéaøä úeLøae ,[xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy]ïéa ¦§¨©¦¥

cnerd dewn lr `ed wtqd m`ãéçiä úeLøad`neh wtqy] ¦§©¨¦
elld zexdhd ,[`nh cigid zeyxa,úBàîèeze` mipc oi`y iptn §¥

d`aedy dpyna epipyy enk ,d`neh i`cek `l` d`neh wtqk
.lirl,øîBà ïBòîL éaøi`ce zxeza rxtnl leqt dewnd oi` ©¦¦§¥

dewnd m` okle ,wtq zxeza `l`,íéaøä úeLøaeyrpy zexdhd ¦§¨©¦
eiab lr,úBøBäè,xedh `edy miaxd zeyxa d`neh wtq oick §

dewnd m`e,ïéìBz ,ãéçiä úeLøaoi` ,od dnexz m` ,xnelk ¦§©¨¦¦
zn`a oerny iaxly `vnp .mze` mitxey oi` mbe mze` milke`
epipyy `ziixade ,wtq yi mdipyae ,dewnl ziag oia welig oi`
,oerny iax zrck diepy lah wtq `l` epi`y ziag iabl
zxeza ze`nh ea elahpy zexdhdy dewn iabl epipyy dpynde

.minkg zrck diepy i`ce
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המשך קיאור דמס' נדה דיום שישי עמ' ק



מב

בעמדו  שנה  שלשים  בן  ויוסף   – מו  מא,  בראשית 
פרעה  מלפני  יוסף  ויצא  מצרים  מלך  פרעה  לפני 

ויעבר בכל ארץ מצרים

טעם ורמז דיוסף – בחי' יסוד – הי' בן ל' כשעלה לגדולה 
ונשא אשה

זמן תפלת שחרית1 בבקר, כנגד בחי' אברהם – חסד2, 

אור3, ותפלת מוסף הוא4 ביסוד, בחי'5 יוסף. וגם מוסף 

1( ברכות כו, ב.

2( אברהם חסד. כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה זהר ח"א 

– בראשית – דף מז, ב. תניא אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר 

האמצעי קונטרסים עמוד ד וש"נ.

3( ראה זהר חלק א דף קמב, ע"א וז"ל: ויקרא אלהי"ם לאור יום, 

דא אברהם דאיהו נהורא דיממא )אור היום הוא אברהם לפי שהוא 

ונהורא דיליה אזיל ונהיר ואתתקף  מדת החסד הנקרא אור היום(, 

של  בתקון  יותר  ומתחזק  ומאיר  הולך  שלו  )ואור  דיומא  בתקונא 

כל יום ויום, ר"ל שאור החסד של יום הראשון מתפשט ומאיר בכל 

ששת ימי בראשית(, ובגין כך ולכן מה כתיב ואברהם זקן בא בימים 

)פירושו( באינון נהורין דנהרין )שמדת החסד של אברהם בא והאיר 

באותם האורות של הו"ק(, ואיהו סיב, כדין אזיל ונהיר )פי' אפילו 

הולך  כד"א  ומאיר במדת החסד שלו(,  הי' הולך  זקן עכ"ז  שנעשה 

ומאיר  הולך  היום  אור  שהוא  החסד  מדת  )פי'  היום  נכון  עד  ואור 

בכל פעם יותר עד נכון היום, כך אברהם כל מה שהי' הולך ומזקין 

עליו  )ולכן  כך  ובגין  יותר(,  ומתפשט  מתרבה  שבו  החסד  אור  הי' 

יום,  )פי' לאור שהוא החסד קרא  יום  לאור  ויקרא אלהי"ם  נאמר( 

כי כמו שהיום מתרבה ומתגדל כך מתרבה ומתגדל אור החסד של 

אברהם(. ע"ש.

מוסף  ע'  אור  מאורי  יתרו.  פרשת  מהאריז"ל  תורה  לקוטי  ראה   )4

בפי' יאיר נתיב. אור התורה פרשת פנחס עמוד א'קסו-ז. תורת מנחם 

התוועדויות ה'תשמ"ב ח"ד עמוד 2102.

יעקב הוא העבודה  וז"ל: בחי'  וישב עמוד רסט  אור התורה פרשת 

ביומי דחול ונקרא יעקב עבדי והיינו כי לעבדה זו רמ"ח מצות עשה, 

אך מצות צריכות כוונה היינו ענין התפלה שהוא גם כן בחי' ולעבדו 

ומזה  ימים תעבוד.  נאמר ששת  זה  ועל  בכל לבבכם עבודה שבלב. 

שכתוב  מה  דרך  על  וזהו  כו'.  שרית  כי  ישראל  בחי'  בשבת  נמשך 

הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל וכמו שכתוב ע"פ זה בתורה 

אור ]עמוד נג, ג[ סוף פרשת שמות.

והנה יוסף פי' יוסף תענוג ונחת רוח לפניו יתברך להיות מכון לשבתו 

ויהי  ד"ה  סוף  אור  בתורה  שכתוב  כמו  בתחתונים  דירה  לו  ולהיות 

מקץ הראשון ]תו"א סוף עמוד לא[. והיינו כי יוסף בחי' וצדיק יסוד 

עולם בחי' ונהר יוצא מעדן להשקות כו' שהוא הממשיך תוספת האור 

ממקורא ושרשא דכולא. וכמו שכתוב בד"ה אלה תולדות נח, שגילוי 

בחי' זו בשבת דוקא שאז גילוי התענוג והמשכה הפנימיות. ועל דרך 

זה אלה תולדות יעקב עיקר התולדה הנמשך מהעבודה דחול הוא כי 

יש  ולכן בשבת  יוסף  וזהו בחי'  יאכל בשבת  מי שטרח בערב שבת 

קרבן מוסף עיין בפרדס בעה"כ ערך מוסף שהוא ענין יסוד שבו תלוי 

כל תוספות אור, ע"ש.

בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד:  בחי'  הוא  יוסף   )5

חידושים  יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

נחשב בתפלת הבקר.

מבקר  דיוסף  בקר6  מחסד,  גם  נמשך  יסוד  כי  הוא, 

דאברהם, ועיין7 בזהר בלק דף ר"ד ובביאורי הזהר8 שם.

הנתוסף במוסף על יוסף9 הוא ל', והיינו יוסף שהי' בן 

ל' שנה כשעלה לגדולה, ואז נשא10 אשה11 – מלכות12.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שנה. הערות לזהר 
בראשית עמוד רעז

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

פירוש: )ראה הערה הבאה מ"ש בזוהר( אברהם הוא בחי' חסד,   )6

בחי'  הוא  אור  אור,  בקר  בבוקר",  אברהם  "וישכם  דאברהם  וזהו 

חסד – שאור נברא ביום ראשון כנגד מדת החסד, ומדת "החסד" הוא 

התחלת ההשפעה, האהבה להשפיע, ויוסף הוא מדות "היסוד" סוף 

ההשפעה – ההתחלה והסוף דהששה מדות שנעשה "אחת". עיין בכל 

זה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת בלק על הזהר דף רד, ע"א. 

לקוטי שיחות המצויין בסוף הערה 7.

7( עמוד א. וז"ל: מה שכתוב )תהלים ה, ד( יהו"ה בקר תשמע קולי 

בקר אערך לך ואצפה. שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' פעמים 

מלת "בקר", ומשיב( אלא חד בקר דאברהם )אלא אחד הוא החסד 

של אברהם, כמ"ש ]בראשית יט, כז[ וישכם אברהם בבקר(, וחד בקר 

)בראשית  דכתיב  ביסוד(,  יוסף שהוא  )ואחד הוא החסד של  דיוסף 

מד, ג( הבקר אור, ומתרגמינן צפרא נהיר )פי' התרגום על אור נהיר, 

הבקר האיר מצד החסד, נהיר ודאי אור ודאי, ור"ל כי בין בחסד ובין 

ליסוד,  נמשכים החסדים  כי מהחסד  הז' חסדים,  כל  כלולים  ביסוד 

בסוד חסד דשריא בפום אמה – היינו החסד ]פי' ההשפעה[ מתגלה 

ושורה בראש ובפום אבר היסוד, לכן האור שלהם גדול מאד וכל אחד 

נקרא בקר( )שע"ר ומפרשים(.

ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז ח"ג עמוד 93. לקוטי שיחות 

חלק לט – שיחות על אגרת התשובה, עמוד 51 ואילך, ובהערה 30 שם.

8( ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי עמוד רכ, ג )קה"ת ה'תשע"ה(.

9( פירוש: הנתוסף במספר תיבת "מוסף" על תיבת "יוסף" הוא מספר 

ל', "יוסף" בגי' 156, "מוסף" בגי' 186, החילוק ביניהם )186 – 156 

= 30( הוא מספר "ל".

המשפיע,   – )וחסד(  יסוד  בחי'  הם  )ואברהם(  יוסף  פירוש:   )10

והתכלית היא שיהי' יחוד ז"א עם המלכות, ע"ד יחוד דכר ונוקבא, 

וזהו שיוסף )יסוד( כשהי' ל' שנה נשא אשה.

11( י"ל דעפ"י ביאור הלקוטי לוי יצחק מתורצת שאלת המפרשים 

)האלשיך וכו'( עה"פ. דהרי מקודם בפסוק יד “וישלח פרעה ויקרא 

שנה  ל'  בן  הי'  שיוסף  לספר  ראוי  הי'  פרעה"  אל  ויבא  יוסף...  את 

בעמדו לפני פרעה, למה דוקא אחר כל הסיפור של פתרון החלומות 

ולפי  שנה,  ל'  הי'  שיוסף  בתורה  כתוב  למלך  משנה  שנעשה  ואחר 

המבואר כאן בפנים מתורצת השאלה, שזה בא בהמשך להנישואין 

עם אסנת, וד"ל.

12( ראה גם בפנים בהערות לזהר ד"יוסף" )בגי' 156(, + יהודה )30( 

בגי' “מוסף", דיוסף בחי' יסוד, יהודה בחי' מלכות יחוד יסוד ומלכות 

– משפיע ומקבל.  ראה לקמן סימן פט.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מג

בראשית א, ז – ויעש אלקים את הרקיע 
ובין  לרקיע  מתחת  אשר  המים  בין  ויבדל 

המים אשר מעל לרקיע ויהי כן

ימי  ששת  השני;  ביום  טוב  כי  נאמר  לא  למה  )תוכן: 
בראשית כנגד שיתא אלפי שני, ומבאר כל יום כנגד אלף– 

וענינו(

על מה שלא נאמר בשני כי טוב רבו בדברי רבותינו ז"ל 
)בראשית רבה ד, ח( הדעות, ואשר יראה שעשו עיקר הוא 
– על כי לא נגמרה בו מלאכת המים, ועזר לנגדם הוא מה 
שבשלישי נאמר כי טוב שני פעמים, אחד בהגמר מלאכת 
המים ואחד בהגמר יתר מלאכת היום. אך הלא יקשה למה 
לא השלים מלאכת המים הוא יתברך בשני ואמר עלי' כי 
טוב, ולא יאחר הדבר עד יום השלישי לאומרו בו זה פעמים.

ויתכן, כי הנה אין ספק כי ששת ימי בראשית הם רמז 
לשיתא אלפי שני דהוי עלמא, ויום השביעי אל עולם הבא 
שכולו שבת. נמצא יום הראשון רמז לאלף הראשון, שהיתה 
רשעים  היו  ההוא  באלף  כי  רמז  וחשך,  ובהו  תהו  הארץ 
מכעיסין ובאין, והיו ראוים ]ש[יעלו המים על הארץ ויציפו 
הכל, ויהיו תהו ובהו, על דרך מאמרם ז"ל שכשהרשע דורך 
על הארץ היא מתרעשת )עי' רש"י בראשית ד, טו(, שהוא 
אצלי על כי לא רקע הקב"ה הארץ על המים שלא כטבען, 
רק לשיעבדו את ה'. וכן אמרו )בראשית רבה ה, ה( כי מה 
שייראו  עשה  האלקים  כי  הוא  מארץ  גבוהים  הים  שמי 
ואין  נס מתקיימים,  כי על דרך  בני האדם  מלפניו, בראות 
וירדו המים  צריך ליפרע מהם רק להניח הדבר אל הטבע 
ורוח  פני תהום להעלותו,  הרוגז על  וחשך  וזהו  על הארץ. 
המים  פני  על  מרחפת  היתה  כבר  הדין  מדת  הוא  אלקים 
להציפן על הארץ, כאשר החל בדור אנוש שקרא למי הים 
וישפכם עד שלישו של עולם והי' גומר. אלא שבאלף ההוא 
וירא אלקים את האור כי טוב, הוא צדיק אחד שהוא חנוך, 
ויבדל אלקים כו', כי הבדילו והעלהו מעל לרקיע, ועל ידי כן 

ריחם על עולמו וירא אלקים כי טוב.

שני  הנה  כי  והוא  השני,  לאלף  רמז  הוא  השני  והיום 
על  ומפורסמים  גדולים  דברים  יתברך  הוא  עשה  פעמים 
ידי המים, אחד באלף השני והוא מבול המים שהי' בשנת 
קריעת  ענין  הוא  השלישי  באלף  שנית  שנה,  ותרנ"ו  אלף 
של  תחתונים  מים  שנתחברו   – המבול  ענין  והוא  סוף.  ים 
מעינות תהום עם מים עליונים, כי ארובות השמים נפתחו, 
עד שריחם הוא יתברך ויבדל ביניהם ויסכרו מעינות תהום 
ויהי  באומרו  שני  ביום  נרמז   – השמים  מן  הגשם  ויכלא 
אל  רמז  שהוא  כו',  המים  בין  ויבדל  למים  מים  בין  מבדיל 
ים סוף – שהי' באלף  וענין קריעת  מה שהי' באלף השני. 
ביום  נרמז   – היבשה  ונראית  נד  כמו  השלישי שנצבו מים 
השלישי יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה 
היתה  שבשני  המים  מעשה  שענין  למה  כן  ועל  היבשה. 
נח,  בהשאיר  עולמו  על  ה'  שרחם  שאף  מאד,  גדולה  צרה 
לא יבצר מהיותה רעה רבה, על כן לא נאמר בו כי טוב. אך 

מעשה המים שבשלישי שהוא רמז אל קריעת ים סוף שהי' 
טוב מאד, נאמר בו כי טוב. והיות ענין יקוו המים כו' בשני, 
הי' בלתי אפשר, כי איך ירמוז בשני מה שהי' עתיד להיות 
באלף השלישי, על כן לא נגמרה בו מלאכת הים, ולא נאמר 

בו כי טוב עד השלישי.

והנה ביום השלישי הוציאה הארץ עץ עושה פרי, שהוא 
ט(  ה,  )פרשה  במדרש  פנחס  ר'  מאמר  מתקבל  היותר 
כשהוסיפה על הצווי, כי הקב"ה אמר עץ עושה פרי, כי העץ 
פרי בלבד יהי' עושה פרי, אך לא אילני סרק, והיא הוסיפה 
ותוצא עץ עושה פרי, שבלי היות עץ פרי הי' עושה פרי. כן 
בשלהי אלף שלישי נבנה בית ראשון כמפורש בגמרא, כי 
אז הזהב שבו הי' עושה פירות, כמו שאמרו רז"ל )ירושלמי 
יומא פ"ד ה"ב( מזהב פרוים )דברי הימים ב, ג( ומגפן הזהב 
מה  מעין  והוא  מטבען.  חוץ  תדיר  פירות  עושה  שהיתה 
שביום השלישי אפילו אילני סרק עשו פירות. וגם לאומר 
פרי  עושה  פרי  עץ  אמר  הקב"ה  כי  הציווי,  על  שעברה 
שהעץ עצמה יהי' נאכל, והיא לא עשתה רק עץ עושה פרי. 
יהי' הרמז אל גפני הזהב, שהגפן הי' מין בלתי עושה פרי, 

ושם הצמיחה ויעשה פרי על איכות המקום.

וביום הרביעי נתלו המאורות ויאמר אלקים יהי מאורות 
נבנה בית שני,  כי באלף הרביעי  ברקיע השמים, הוא רמז 
ומארת כתיב חסר, על הדברים שחסרו ממנו. ואמר שעם 
אל  התחברותו  ממנו  נעדר  לא  הראשון,  אל  נדמה  שלא 
המאור  את  וזהו  בראשון.  הי'  כאשר  מעלה  של  המקדש 
הקטן  המאור  ואת  שלמעלה,  המקדש  בית  הוא  הגדול 
שלמטה. וכאשר במאורות הי' קטרוג, כן בנין בית שני הי' 
על ידי קטרוג מהאומות כנודע, ועל כן נכתב מארת חסר 

על חסרונו ועל קטרוגו כמדובר.

או יאמר כי באלף הרביעי נמצאו יחד שני מארת, האחד 
ורוב מציאותו ברביעי, והבית השני  שנבנה בסוף השלישי 

שנבנה ברביעי וכתיב מארת על מה שנחסר בשני.

כנגד המלכים  הגדולים,  התנינים  נבראו  וביום החמישי 
אשר גזרו שמדות והרג רב מהרוגי מלכות באלף החמישי.

בהמה  רמז  וזהו  ישראל,  את  הצרו  הששי  בתחלת  וגם 
יום הששי. ואחרי כן בששי עצמו נעשה  ורמש שבתחלת 
אדם, רמז לבן דוד הבא באלף הששי הוא אדם עצמו כנודע, 
כי על כן נתן לדוד שבעים שנה משני חייו, כי הוא הוא, וגם 
הוא משיחנו הבא באלף הששי. וירד מים עד ים ומנהר עד 
הים  בדגת  וירדו  באומרו  כנרמז  האומות,  בכל  ארץ  אפסי 
הרמז  כי  על  רבים,  לשון  וירדו  אומרו,  זה  לפי  ויצדק  וכו'. 
עם  אדם  עון  עתה  נזכר  לא  וגם  ישראל.  לכל  הוא  לעתיד 
היותו בששי, למה שלא יספר עתה אלא מה שהם רמז אל 
הברכה העתידה במלך משיחנו הנרמז באדם, כי אם אחר 

סיפור מעלות שבעת הימים.

שבאלף  המנוחה  אל  רמז  שבת  בא  הששי  יום  ואחר 
השביעי.

אלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בראשית
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יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ מקֹום, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח וכל ּובּׁשבח ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּתחּול  אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָזה
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ּפני  להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָלהתיּצב
ׁשּנאמר: יט)ּכּלה, למדנּו(שמות האלהים", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַַָָָֹ

ּכנגּדם  BÓÏ.ׁשּיצא ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) לבני ׁשּפתח ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֶַָ
רצּו ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו .להם ∑‰ÚÈÙB.עׂשו ְְְֵֶֶַַָָָֹƒ«ֶָ

Ô¯‡t ¯‰Ó∑ יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ
רצּו ולא Ó¯··˙.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ׁשּיקּבלּוה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…

L„˜∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכּלם,ועּמֹו ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ
ּכבֹוד  ּכל ׁשּמראה ּבׂשרֿודם ּכדר ולא רּבם, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא

חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו c˙.עׁשרֹו L‡∑ ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ
לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכתּובה
"אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

האׁש מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, .ּדת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

מסיני  "הוי' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָָּבּתחלת
קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבא
ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹיעקב",
וזאת  ּפרׁשת וּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבדר
יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּקאי
אׁשר  ׁשּנאמר לדעּתֹו, הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלעיניהם,
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּברּת,
ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות לּוחֹות לגּבי ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאחרֹונֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי הּלּוחֹות ׁשּׁשברּת), את לׁשּבֹור ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל לעיני חטאּוּכל ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

עצמֹו. ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹּבעגל)
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ׁשלם  ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָקּבל
העבֹודה  ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָונתן

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ְְִִִַַַָָֹויגיעה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל

האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשנּתנה
עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה

לקרֹוא  מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּתכף
ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹעל
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹזה
ּבראׁשית  ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהתחּדׁשּות
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻׁשהּוא
הצדיק  ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשלימּותּה
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשעבֹודתֹו
- ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהן
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהרי
מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָעצמֹו,
מעֹולם  - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבּבריאה,
ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" "הּנין ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹּדלא
להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעל־ידי־זה
אלקי  ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּובֹורא
למלאֹות  לאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ְֲִַָָָׁשליחּותֹו

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»



מה dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"k oey`x meil inei xeriy

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשבטים,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו

לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי ְְְֲִִִֶֶַַָֹ
E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ

ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆

ּתחּתית  לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם
התוּכּוההר  ּפעלּו, לׁשֹון "ּתּכּו" ּבסיני. ,לרגל ְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ

מרּגלֹותי לתֹו.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ עליהם נׂשאּו ְְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָ
ּתֹורת ליסֹוד,∑EÈ˙¯acÓ.על קרֹוב ּבֹו הּמ"ם ֶָֹƒ«¿…∆ְֵַַָ

ז)ּכמֹו: אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את (יחזקאל "וּיׁשמע ְְִִֵֵֶַַַַָ

אלי',ב) 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ"ואׁשמע
ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה להׁשמיעני אף מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. (ציינע לאמר ְֵֶַַָֹ
ּפי אונטעררעדנוגען) על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ואּונקלֹוס .ְְְְְִִִֵֶַָ

ּדבר  מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּדברי
ׁשל  חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְִִִֵֵֶַַַַַָָֹאחר:
את  ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהאּמֹות

ּבידם  E„Èa.יׂשראל ÂÈL„˜ŒÏk∑ צּדיקיהם ּכל ְְִֵָָָ»¿…»¿»∆ִֵֶַָ
ואּתה  ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹוטֹוביהם

EÏ‚¯Ï.ׁשֹומרם  ekz Ì‰Â∑ מתמּצעים והם ְָ¿≈À¿«¿∆ְְְִִֵַ
צּל לתחת EÈ˙¯acÓ.ּומתּכּנסים ‡OÈ∑ מקּבלים ְְְְִִִַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְִַ

ּדבריהם  ואּלה ּבׂשמחה, ודתֹותי ּגזרֹותי. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּבהילּוכם  נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם נּכרים ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָּבֹו
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּובדּבּורם

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹחכמים,
"ּבהילּוכם  הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלגמרי,
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובדּבּורם...",
ׁשהּוא  עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהחּדּוׁש
ּכל  ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמׁשּפיע

ׁשהחינּו? ּברכת ּומברכים ְְְֱִִֶֶַָָָּכ
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
מּועברת  הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָחׁשיבּות

ּבירּׁשה. יהּודי ְְִִָָֻלכל
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,
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ׁשהּתֹורה  יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוזהּו
ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיא
ׁשהּנׁשמֹות  זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר זה ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹועל
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהם
ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, עקב. יּו"ד יעקב, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹּבבחינת
טהֹורה  ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּד"אׁשר" "אׁשר", ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָאֹותּיֹות

ּכ ׁשּזהּו הּתענּוג.היא, ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּובבחינה
ּבחינת  ּדמּצד ּבמצֹותיו", קּדׁשנּו "אׁשר ׁשאֹומרים מה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָּגם

ׁשּנׁשמֹות  הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָ"אׁשר"
ּוזכרּתם  ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצֹות, את העֹוׂשים הם הם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיׂשראל
מצֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצֹות ּכל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאת
מצֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצֹות מּבחינת עֹוׂשים ׁשּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָהינּו
הּתֹורה  את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּוא
יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה
הּנׁשמֹות  ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹאמנם,
למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדבחינת

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם "עקב" ּדבחינת נׁשמֹות ּגם ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּנה
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:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם)ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְִִַָָ

יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ מקֹום, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח וכל ּובּׁשבח ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּתחּול  אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָזה
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכׁשּבאּויצא ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְִֶָָָָָ

ּפני  להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָלהתיּצב
ׁשּנאמר: יט)ּכּלה, למדנּו(שמות האלהים", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַַָָָֹ

ּכנגּדם  BÓÏ.ׁשּיצא ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) לבני ׁשּפתח ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֶַָ
רצּו ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו .להם ∑‰ÚÈÙB.עׂשו ְְְֵֶֶַַָָָֹƒ«ֶָ

Ô¯‡t ¯‰Ó∑ יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ
רצּו ולא Ó¯··˙.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ׁשּיקּבלּוה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…

L„˜∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכּלם,ועּמֹו ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ
ּכבֹוד  ּכל ׁשּמראה ּבׂשרֿודם ּכדר ולא רּבם, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא

חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו c˙.עׁשרֹו L‡∑ ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ
לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכתּובה
"אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

האׁש מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, .ּדת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ
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מסיני  "הוי' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָָּבּתחלת
קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבא
ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹיעקב",
וזאת  ּפרׁשת וּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבדר
יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּקאי
אׁשר  ׁשּנאמר לדעּתֹו, הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלעיניהם,
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּברּת,
ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות לּוחֹות לגּבי ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאחרֹונֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי הּלּוחֹות ׁשּׁשברּת), את לׁשּבֹור ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל לעיני חטאּוּכל ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

עצמֹו. ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹּבעגל)
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ׁשלם  ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָקּבל
העבֹודה  ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָונתן

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ְְִִִַַַָָֹויגיעה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל

האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשנּתנה
עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה

לקרֹוא  מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּתכף
ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹעל
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹזה
ּבראׁשית  ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהתחּדׁשּות
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻׁשהּוא
הצדיק  ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבׁשלימּותּה
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשעבֹודתֹו
- ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהן
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהרי
מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָעצמֹו,
מעֹולם  - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבּבריאה,
ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" "הּנין ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹּדלא
להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעל־ידי־זה
אלקי  ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּובֹורא
למלאֹות  לאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ְֲִַָָָׁשליחּותֹו

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
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יעקב: קהּלת מֹורׁשה מׁשה צּוה־לנּו ְֲִִֶַַָָָָָֹֹּֽֽֽתֹורה
נעזבּנה ולא רש"י)אחזנּוה ובפירוש ד. (לג, ְְְֲֶַַַָָֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה
ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן "אחזנּוה" ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,

חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו
היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ׁשּבני  ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
ּבּזמן  (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל
ׁשהּתֹורה  מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות ּבידי נמסרּו י ׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּבני

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈ·∑ «¿ƒַָָƒÀ∆∆
עליהם  מלכּותֹו על התאּסף ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ּבכל ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ

אסיפתם  חׁשּבֹון ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.ראׁשי "ּכי (שמות ְֲִֵֶָָָ»≈ְִ

אּלּו ראּויין ראׁש", את אחר:תּׂשא ּדבר ׁשאברכם. ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
וׁשלֹום  אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

ּביניהם -ּביניהם  מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz ,dxez zgny lil zgiyn)

יׂשראל", ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ"ויהי
ּתמליכּוני  ּבחינת הּוא ,"מל ביׁשרּון "ויהי ענינים: ׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּבזה
ראׁשי  ּו"ּבהתאּסף ;יתּבר מלכּותֹו ּבחינת המׁשכת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעליכם,
להיֹות  יחד מתאּספים "ׁשּכּולם הּוא י ׂשראל", ׁשבטי יחד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָעם

ורגל. ּדראׁש התחּלקּות ּבהם ואין ּכאחד" ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאחדים
ּד'ּתמליכּוני  זֹו ּבעבֹודה ּכי ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו ענינים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּוב'
נעׂשה  עליכם' ּד'ּתמליכּוני מּכיון יׂשראל: ּכל ׁשוים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליכם'
ּבזה  יׁשנֹו אם הרי ׁשמים, מלכּות עֹול וקּבלת ּביטּול ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל־ידי

זה  אין - 'מימי ׁשֹואב ּגֹו' ּד'ראׁשיכם הּסּוגים ּבין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָחילּוק
ׁשלמה. ׁשמים מלכּות עֹול וקּבלת ּגמּור ְְְִִֵַַַַָָָָּביטּול

העם, ּביטּול על־ידי ׁשהיא ּבׂשר־ודם, מל הכּתרת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּוכדּוגמת
ּגדֹול  ׂשר זה ּבביטּול ׁשוים ההכּתרה, ּבעת הּביטּול, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבׁשלמּות
חסר  יהיה מציאּותֹו, את הּׂשר ירּגיׁש ואם ּפׁשּוט. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָואיׁש
רק  ּבאה ּפׁשּוט ואיׁש ׂשר ּבין וההבּדלה .לּמל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבביטּולֹו
חילּוקים  יׁשנם ׁשאז ּגזרֹות, וגֹוזר מל נעׂשה ׁשּכבר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלאחרי

ההכּתרה). ּבעת לא (אבל הּגזרֹות קּיּום ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹּבאֹופן

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Ó.הּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

¯tÒÓ∑ ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", .ׁשנים ְְִִֵֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם".עבר  צב)זר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

עצמֹות  היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָארּבעים

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיהּודה
מד)ׁשּנאמר: אמר (בראשית הּימים", ּכל לאבי "וחטאתי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי וכּו''מׁשה: ÚÓL.יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«
‰„e‰È ÏB˜ מּפני ∑‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ

מּפני  וחזקּיה העּמֹונים, מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

ˆd˙BÏז  ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dp·È˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈



מז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k ipy meil inei xeriy
ep‡È·z.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ הּמלחמה מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ

הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑וינקמּו ריבֹו יריבּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ
È‰z‰.נקמתֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑,התּפּלל יהֹוׁשפט על ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ

ּגלעד: רמֹות מלחמת יח)על יהֹוׁשפט,(דה"ב "וּיזעק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". (ספרי)וה' ְְֲֵַַַָָָָ

יהּודה. ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ְְְְְִִִֶַָָָָָָּכאן
ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף

ׁשּנאמר: יהּודה, יט)ׁשל נחלת (יהושע יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשמעֹון". על ּבני עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ß ixyz a"k ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeéøeàå EøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆
ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ

הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑.ּכתרּגּומֹו ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה, אמר:לבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו? מה ּומרים אהרן .הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
חטא  לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר: מהם, לוי"(שם)אחד ּבני e¯ÓL."ּכל Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙¯Ó‡∑"ל יהיה אחרים"לא E˙È¯·e.אלהים ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
e¯ˆÈ∑ ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּומלין  מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל
ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f jxk zegiy ihewl)

עׂשּו וכן . . להרֹוג וצּויתים לוי ּבני ּכל אלי (רש"י נאספּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

הרי  על־ּפי־זה ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָמּפני
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹזה

נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַָָֹּבמדּבר
טעּו), לא לוי ּובני ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתחּתיהם)
טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּפרׁש

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ְְְְֵֵֶֶָָָֹּבעגל,

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ראה  אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמעֹוררין
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין

ּבני  עׂשר ׁשנים מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוהתּפּלל
נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי

ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ŒÔÓ ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜È∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

ÔÓט  e·Á „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒ
e¯Ë È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Ècƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»

:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

È‰BÒÎיא  ÈÈ C¯aÏa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â »≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««
ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z ‡ÂÚ¯a¿«¬»¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈

:ÔeÓe˜È ‡Ï„ È‰B··„¿»ƒ¿»¿

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"k oey`x meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקב: קהּלת מֹורׁשה מׁשה צּוה־לנּו ְֲִִֶַַָָָָָֹֹּֽֽֽתֹורה
נעזבּנה ולא רש"י)אחזנּוה ובפירוש ד. (לג, ְְְֲֶַַַָָֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה
ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן "אחזנּוה" ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,

חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו
היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ׁשּבני  ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
ּבּזמן  (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל
ׁשהּתֹורה  מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות ּבידי נמסרּו י ׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּבני

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈ·∑ «¿ƒַָָƒÀ∆∆
עליהם  מלכּותֹו על התאּסף ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ּבכל ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ

אסיפתם  חׁשּבֹון ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.ראׁשי "ּכי (שמות ְֲִֵֶָָָ»≈ְִ

אּלּו ראּויין ראׁש", את אחר:תּׂשא ּדבר ׁשאברכם. ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
וׁשלֹום  אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

ּביניהם -ּביניהם  מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz ,dxez zgny lil zgiyn)

יׂשראל", ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ"ויהי
ּתמליכּוני  ּבחינת הּוא ,"מל ביׁשרּון "ויהי ענינים: ׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּבזה
ראׁשי  ּו"ּבהתאּסף ;יתּבר מלכּותֹו ּבחינת המׁשכת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעליכם,
להיֹות  יחד מתאּספים "ׁשּכּולם הּוא י ׂשראל", ׁשבטי יחד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָעם

ורגל. ּדראׁש התחּלקּות ּבהם ואין ּכאחד" ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאחדים
ּד'ּתמליכּוני  זֹו ּבעבֹודה ּכי ּבזה, זה ּתלּויים אּלּו ענינים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּוב'
נעׂשה  עליכם' ּד'ּתמליכּוני מּכיון יׂשראל: ּכל ׁשוים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליכם'
ּבזה  יׁשנֹו אם הרי ׁשמים, מלכּות עֹול וקּבלת ּביטּול ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל־ידי

זה  אין - 'מימי ׁשֹואב ּגֹו' ּד'ראׁשיכם הּסּוגים ּבין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָחילּוק
ׁשלמה. ׁשמים מלכּות עֹול וקּבלת ּגמּור ְְְִִֵַַַַָָָָּביטּול

העם, ּביטּול על־ידי ׁשהיא ּבׂשר־ודם, מל הכּתרת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּוכדּוגמת
ּגדֹול  ׂשר זה ּבביטּול ׁשוים ההכּתרה, ּבעת הּביטּול, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבׁשלמּות
חסר  יהיה מציאּותֹו, את הּׂשר ירּגיׁש ואם ּפׁשּוט. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָואיׁש
רק  ּבאה ּפׁשּוט ואיׁש ׂשר ּבין וההבּדלה .לּמל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבביטּולֹו
חילּוקים  יׁשנם ׁשאז ּגזרֹות, וגֹוזר מל נעׂשה ׁשּכבר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלאחרי

ההכּתרה). ּבעת לא (אבל הּגזרֹות קּיּום ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹּבאֹופן

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Ó.הּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

¯tÒÓ∑ ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", .ׁשנים ְְִִֵֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם".עבר  צב)זר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

עצמֹות  היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָארּבעים

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיהּודה
מד)ׁשּנאמר: אמר (בראשית הּימים", ּכל לאבי "וחטאתי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי וכּו''מׁשה: ÚÓL.יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«
‰„e‰È ÏB˜ מּפני ∑‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ

מּפני  וחזקּיה העּמֹונים, מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

ˆd˙BÏז  ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â‰„e‰È„ ¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈
‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏ dp·È˙z»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»
:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈
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(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות

לזה, זה מׁשּכן סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ּולפי וגֹו'", יֹוסף ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹֹּבאהל
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ.ÂÈÏÚ ÛÙÁ∑ מכּסה ְְְְִִִִֵָָ…≈»»ְֶַ

עליו  ּומגן מּׁשּנבחרה ∑ÌBi‰ŒÏk.אֹותֹו לעֹולם. ֵֵָָ»«ְְֲִִֶָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ÔÈ·e.ירּוׁשלים, ְְְְִִֵַַָָָָָֹ≈
ÔÎL ÂÈÙ˙k∑ארצֹו ּבנּוי,ּבגבּה הּמקּדׁש ּבית היה ¿≈»»≈ְְְִֵַַַָָָָֹ

וׁשם  עיטם, מעין אּמה ועׂשרים ׁשלׁש ׁשּנמּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאּלא
ּב'ׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ְְְְִִִִִִֶַַָָָָהיה
ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָקדׁשים':
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו ."ּובין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i jxk zegiy ihewl)

ּפּורתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
ּכל  ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּיי

התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיהּודי:
היא  אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהבּדלה
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמתעּסקת

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay
."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda
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ì"åçì úøöò éðéîùì äøèôä

ç ÷øô à íéëìî

çãðýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½

åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå älôzä-ìk úà¥²¨©§¦¨¬§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈

:íéîMä úBùøt åétëåäð:øîàì ìBãb ìB÷ ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiååðøLà ýåýé Ceøa §©−̈§ª¬Ÿ©¨¨«¦©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®¬¨−¥«Ÿ¨´§Ÿ̈À£¤̧

ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî ãçà øác ìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð̈©³§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º¨¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−

:Bcáò äLîæð:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìà eðéúáà-íò äéä øLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäéçðúBhäì Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®©©©§¥−§©¦§¥«§©¬

ìå åéëøc-ìëa úëìì åéìà eðááì:eðéúáà-úà äeö øLà åéètLîe åéwçå åéúBöî øîLèðeéäéå §¨¥−¥®̈¨¤´¤§¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤£Ÿ¥«§¦§¸

îBé eðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé éðôì ézðpçúä øLà älà éøáãBcáò ètLî úBùòì äìéìå í §¨©¹¥À¤£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¨´¨®̈§¨©£´Ÿ¦§©´©§À

mixn zxhrmixn zxhr
ãðälôzä-ìk úà ýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬

åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈
íéîMä úBùøtBúlôz úòa:äðìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå §ª¬Ÿ©¨¨«¦§¥§¦¨©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®
:øîàì ìBãb ìB÷åðäðBLàøa 'ä úà Cøáì áBè ék äàø ,íòä úà Cøa íøè ¬¨−¥«Ÿ¤¤¥©¤¨¨¨¨¦§¨¥¤¨¦¨

:øîàåïúð øLà ýåýé Ceøa §¨©¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³
øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´

ìôð-àì øacøñçð àìãçà øác ¦¥®«Ÿ¨©ºŸ¤§©¨¨´¤À̈
ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−

:Bcáò äLîæðeðéäìà ýåýé éäé Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸
eðéúáà-íò äéä øLàk eðnò¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®

úeãéîúa íänò äøBL äðéëMä äúéäL ,øaãnä øBc éLðàeðáæòé-ìà ©§¥©¦§¨¤¨§¨©§¦¨¨¦¨¤¦§¦©©©§¥−
:eðLhé-ìàåçðåéìà eðááì úBhäìíäì éeöî øeacä úBéäaúëìì §©¦§¥«§©¬§¨¥−¥®̈¦§©¦¨¨¤¨¤´¤

ìå åéëøc-ìëa-úà äeö øLà åéètLîe åéwçå åéúBöî øîL §¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤
:eðéúáàèðälà éøáã eéäéåäìòîì íéøeîàäéðôì ézðpçúä øLà £Ÿ¥«§¦§¸§¨©¹¥À¤¨£¦§©§¨£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´

eðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−
ìå íîBéètLî úBùòì äìé ¨´¨®̈§¨©£´Ÿ¦§©´

BcáòBì Cøöpä øácBnò ètLîe ©§À¨¨©¦§¨¦§©²©¬
ìàøNéáéBàä ãiî íðBaìò òBaúì ¦§¨¥−¦§©¤§¨¦©¨¥



מט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

iyily mei mlerd lka ß
(iyilymeimlerdlka)ipymei

ß (ipy meia o`k mikiynn i"`a) ixyz b"k

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה לׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים עֹולה ׁשהּתהֹום ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

הּׁשבטים  ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. ׁשל אֹותּה ּברכתֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין .מׁשה, ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
יֹוסף יג)ׁשל לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְִִִֶַַַַַַָָקדּוׁשת
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל

טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבארץ
מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹויׁש

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ּבגׁשם, ְְְֵֶֶֶֶַַוהן

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

:BîBéa íBé-øác ìàøNé Bnò ètLîeñïòîì ¦§©²©¬¦§¨¥−§©¬§«§©À©

íéäìàä àeä ýåýé ék õøàä énò-ìk úòc©µ©¨©¥´¨½̈¤¦¬§Ÿ̈−´¨¡Ÿ¦®

:ãBò ïéààñýåýé íò íìL íëááì äéäå ¥−«§¨¨³§©§¤¸¨¥½¦−§Ÿ̈´

ìå åéwça úëìì eðéäìàíBik åéúBöî øîL ¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈©¬

:äfäáñçáæ íéçáæ Bnò ìàøNé-ìëå Cìnäå ©¤«§©¤¾¤§¨¦§¨¥−¦®«Ÿ§¦¬¤−©

:ýåýé éðôìâñíéîìMä çáæ úà äîìL çaæiå ¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤©́©§¨¦»

óìà íéøNòå äàî ïàöå óìà íéðLe íéøNò ø÷a ýåýéì çáæ øLà£¤´¨©´©Ÿ̈¼¨À̈¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬§¤§¦−¨®¤

:ìàøNé éða-ìëå Cìnä ýåýé úéa-úà eëðçiåãñLc÷ àeää íBia ©©§§¸¤¥´§Ÿ̈½©¤−¤§¨§¥¬¦§¨¥«©´©À¦©̧

äìòä-úà íL äùò-ék ýåýé-úéá éðôì øLà øöçä CBz-úà Cìnä©¤¹¤¤´¤¨¥À£¤¸¦§¥´¥§Ÿ̈½¦¨¨Ÿ́À̈¤¨Ÿ¨¸

ïè÷ ýåýé éðôì øLà úLçpä çaæî-ék íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´©§¨¦®¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤´¦§¥´§Ÿ̈½¨ÀŸ

:íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà ìéëäîäñäîìL Nòiå ¥¨¦¸¤¨Ÿ¨´§¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬©§¨¦«©©©́§Ÿ´Ÿ

eðéäìà ýåýé éðôì íéøöî ìçð-ãò úîç àBálî ìBãb ìä÷ Bnò ìàøNé-ìëå âçä-úà àéää-úòá̈¥©¦´¤¤¿̈§¨¦§¨¥´¦Á¨¨̧¨¹¦§¬£¨´©©´©¦§©À¦¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:íBé øùò äòaøà íéîé úòáLå íéîé úòáLåñCìnä-úà eëøáéå íòä-úà çlL éðéîMä íBia ¦§©¬¨¦−§¦§©´¨¦®©§¨¨¬¨−̈Ÿ«©³©§¦¦¸¦©´¤¨½̈©§¨§−¤©¤®¤

:Bnò ìàøNéìe Bcáò ãåãì ýåýé äùò øLà äáBhä-ìk ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì eëìiå©¥§´§¨¢¥¤À§¥¦¸§´¥¥½©´¨©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸§¨¦´©§½§¦§¨¥−©«

mixn zxhrmixn zxhr
:BîBéa íBé-øácñõøàä énò-ìk úòc ïòîìBúçbLä íúBàøa §©¬§«§©À©©µ©¨©¥´¨½̈¤¦§¨©§¨¨

Bnòa äàìôpä:ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ékàñøLàk äéäé ïkäéäå ©¦§¨¨§©¦¬§Ÿ̈−´¨¡Ÿ¦®¥−«¥¦§¤©£¤§¨¨³
ìå åéwça úëìì eðéäìà ýåýé íò íìL íëááìíBik åéúBöî øîL §©§¤¸¨¥½¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈©¬

äfääéäzL íb älôzä ìéòBz àì úàæ úìeæa ìáà ,'ä íò íìL íëááì øLà ©¤«£¤§©§¤¨¥¦£¨§©ŸŸ¦©§¦¨©¤¦§¤

äfä úéaa:áñìàøNé-ìëå Cìnäå ©©¦©¤§©¤¾¤§¨¦§¨¥−
:ýåýé éðôì çáæ íéçáæ Bnò¦®«Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§Ÿ̈«

âñçáæ úà äîìL çaæiå©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤´©
ø÷a ýåýéì çáæ øLà íéîìMä©§¨¦»£¤´¨©´©Ÿ̈¼¨À̈
äàî ïàöå óìà íéðLe íéøNò¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬
úéa-úà eëðçiå óìà íéøNòå§¤§¦−®̈¤©©§§¸¤¥´
:ìàøNé éða-ìëå Cìnä ýåýé§Ÿ̈½©¤−¤§¨§¥¬¦§¨¥«

ãñàeää íBiaúBðaøwä áBøî ©´©À¥©¨§¨

eáéø÷äLCìnä Lc÷úMã÷a ¤¦§¦¦©̧©¤¹¤¦§ª©

çaænäøöçä CBz-úàúôöø úà ©¦§¥©¤´¤¨¥À¤¦§©

íéðäkä øöçýåýé-úéá éðôì øLà £©©Ÿ£¦£¤¸¦§¥´¥§Ÿ̈½
íL äùò-ékàéää ätöøä ìò ¦¨¨Ÿ́À̈©¨¦§¨©¦

úàå äçðnä-úàå äìòä-úà¤¨Ÿ¨¸§¤©¦§½̈§¥−
çaæî-ék íéîìMä éáìç¤§¥´©§¨¦®¦¦§©³

úLçpä÷ø äéäå äîìL äNò øLà ©§¸Ÿ¤¸£¤¨¨§ŸŸ§¨¨©

íéðáà eéä åézçz ìáà úLçð äteöî§¤§¤£¨©§¨¨£¨¦

úBîìLýåýé éðôì øLàäéäå §¥£¤´¦§¥´§Ÿ̈½§¨¨

änà íéøNò ìò íéøNòìéëäî ïè÷ ¤§¦©¤§¦©¨¨ÀŸ¥¨¦¸

÷éæçälî:íéîìMä éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úàäñNòiå ¦§©£¦¤¨Ÿ¨´§¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬©§¨¦«©©©́
âçä-úà àéää-úòá äîìLúéaä úkeðçìä÷ Bnò ìàøNé-ìëå §Ÿ´Ÿ¨¥©¦´¤¤¿̈£©©©¦§¨¦§¨¥´¦Á¨¨̧

úîç àBálî ìBãbìàøNé õøà ìL dðBôöaíéøöî ìçð-ãòdîBøãa ¨¹¦§¬£¨´¦§¨¤¤¤¦§¨¥©©´©¦§©À¦¦§¨

íéîé úòáL eðéäìà ýåýé éðôìCepéç ìLíéîé úòáLåúBkqä âç ¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¦§©¬¨¦−¤¦§¦§©´¨¦®©©ª

íBé øùò äòaøàíéôeöø: ©§¨¨¬¨−̈Ÿ«§¦

åñéðéîMä íBiaàeä ,âçä éîéî ©³©§¦¦¸¦¥¤¨

úøöòä éðéîLíòä-úà çlLeìèð §¦¦¨£¤¤¦©´¤¨½̈¨§

úëìì úeLø epnî-úà eëøáéå ¦¤§¨¤¤©§¨§−¤
íéçîN íäéìäàì eëìiå Cìnä©¤®¤©¥§´§¨¢¥¤À§¥¦¸
øLà äáBhä-ìk ìò áì éáBèå§´¥¥½©´¨©À̈£¤̧

Bcáò ãåãì ýåýé äùòBì íiwL ¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸§¨¦´©§½¤¦¥

äða Bàñk ìò áLBiä Bða øLà Búçèáä©§¨¨£¤§©¥©¦§¨¨

úéaäBnò ìàøNéìeøLà eàø ék ©©¦§¦§¨¥−©«¦¨£¤

éeðaä úéaa äðéëMä äúøL: ¨§¨©§¦¨©©¦©¨

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k ipy meil inei xeriy

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות

לזה, זה מׁשּכן סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ּולפי וגֹו'", יֹוסף ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹֹּבאהל
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ.ÂÈÏÚ ÛÙÁ∑ מכּסה ְְְְִִִִֵָָ…≈»»ְֶַ

עליו  ּומגן מּׁשּנבחרה ∑ÌBi‰ŒÏk.אֹותֹו לעֹולם. ֵֵָָ»«ְְֲִִֶָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ÔÈ·e.ירּוׁשלים, ְְְְִִֵַַָָָָָֹ≈
ÔÎL ÂÈÙ˙k∑ארצֹו ּבנּוי,ּבגבּה הּמקּדׁש ּבית היה ¿≈»»≈ְְְִֵַַַָָָָֹ

וׁשם  עיטם, מעין אּמה ועׂשרים ׁשלׁש ׁשּנמּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאּלא
ּב'ׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ְְְְִִִִִִֶַַָָָָהיה
ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָקדׁשים':
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו ."ּובין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i jxk zegiy ihewl)

ּפּורתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
ּכל  ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּיי

התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיהּודי:
היא  אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהבּדלה
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמתעּסקת

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay
."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda
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ì"åçì úøöò éðéîùì äøèôä

ç ÷øô à íéëìî

çãðýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½

åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå älôzä-ìk úà¥²¨©§¦¨¬§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈

:íéîMä úBùøt åétëåäð:øîàì ìBãb ìB÷ ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiååðøLà ýåýé Ceøa §©−̈§ª¬Ÿ©¨¨«¦©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®¬¨−¥«Ÿ¨´§Ÿ̈À£¤̧

ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî ãçà øác ìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð̈©³§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º¨¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−

:Bcáò äLîæð:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìà eðéúáà-íò äéä øLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäéçðúBhäì Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®©©©§¥−§©¦§¥«§©¬

ìå åéëøc-ìëa úëìì åéìà eðááì:eðéúáà-úà äeö øLà åéètLîe åéwçå åéúBöî øîLèðeéäéå §¨¥−¥®̈¨¤´¤§¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤£Ÿ¥«§¦§¸

îBé eðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé éðôì ézðpçúä øLà älà éøáãBcáò ètLî úBùòì äìéìå í §¨©¹¥À¤£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¨´¨®̈§¨©£´Ÿ¦§©´©§À

mixn zxhrmixn zxhr
ãðälôzä-ìk úà ýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬

åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈
íéîMä úBùøtBúlôz úòa:äðìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå §ª¬Ÿ©¨¨«¦§¥§¦¨©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®
:øîàì ìBãb ìB÷åðäðBLàøa 'ä úà Cøáì áBè ék äàø ,íòä úà Cøa íøè ¬¨−¥«Ÿ¤¤¥©¤¨¨¨¨¦§¨¥¤¨¦¨

:øîàåïúð øLà ýåýé Ceøa §¨©¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³
øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´

ìôð-àì øacøñçð àìãçà øác ¦¥®«Ÿ¨©ºŸ¤§©¨¨´¤À̈
ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−

:Bcáò äLîæðeðéäìà ýåýé éäé Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸
eðéúáà-íò äéä øLàk eðnò¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®

úeãéîúa íänò äøBL äðéëMä äúéäL ,øaãnä øBc éLðàeðáæòé-ìà ©§¥©¦§¨¤¨§¨©§¦¨¨¦¨¤¦§¦©©©§¥−
:eðLhé-ìàåçðåéìà eðááì úBhäìíäì éeöî øeacä úBéäaúëìì §©¦§¥«§©¬§¨¥−¥®̈¦§©¦¨¨¤¨¤´¤

ìå åéëøc-ìëa-úà äeö øLà åéètLîe åéwçå åéúBöî øîL §¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤
:eðéúáàèðälà éøáã eéäéåäìòîì íéøeîàäéðôì ézðpçúä øLà £Ÿ¥«§¦§¸§¨©¹¥À¤¨£¦§©§¨£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´

eðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýé§Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−
ìå íîBéètLî úBùòì äìé ¨´¨®̈§¨©£´Ÿ¦§©´

BcáòBì Cøöpä øácBnò ètLîe ©§À¨¨©¦§¨¦§©²©¬
ìàøNéáéBàä ãiî íðBaìò òBaúì ¦§¨¥−¦§©¤§¨¦©¨¥



dkxadנ z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.לחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּפרֹות,

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .לׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .ּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  רצֹון ּכל לראׁשּבר ∑B·z‡˙‰.וכן זֹו כה ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À
íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénò©¦²§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦

ñ :äMðî éôìà íäå§¥−©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא "ּבכֹור" יׁש ¿ְְְֵֶָֻ
ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ
יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ

מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ
עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»

אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

צבאֹות  ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבי ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ְְְְִִִַָָָָֹֻֻויּׂששכר
ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈



ני dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. וׁשם הּמֹורּיה היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»
ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .יּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ
ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו
מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשהיה  ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָלמּות",
ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם

ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ
הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: "עּמים (ספרים אחר: ּדבר ארזא'. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",
הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם
ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜ÈÈ ÌÈnÈ∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר, זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ
מזרח  ּכלּפי והֹול ÔÎL.מרחיב ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ

לּספר. הּסמּוכים סמּו ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות צריכים ‡ŒÛ.לּספר ÚB¯Ê Û¯ËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
הּזרֹוע ∑˜„˜„ עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו הרּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמּכה ְַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אף־קדקד: זרֹוע ְְְַַַָָֹֽוטרף
אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהרּוגיהם

רש"י) ובפירוש כ. (לג,

ּגד  ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהיּו

נאמר  ויחי, ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹוצרי
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּבנֹוגע
היה  ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּומּזה
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהחזק

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָויּובן
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹּבערף

ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹמּפניו,
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ּכי

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכן
ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹורגין
להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, ּבימי רש"י ּכהּגבעֹונים (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, הּפסּוק נצבים על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם .ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

יׂשראל  לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ּתעברּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ"חלּוצים
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי . .ְְְְְִִִִִִֵֶֶָ

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«
i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ

הארץ  ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, ÌLŒÈk.סיחֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»
˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ

מחקק  קבּורת מׁשה ׂשדה והּוא ,.ÔeÙÒ∑ חלקה אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â „·Ú¬«¿ƒƒƒƒ¿»≈

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.לחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּפרֹות,

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .לׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .ּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  רצֹון ּכל לראׁשּבר ∑B·z‡˙‰.וכן זֹו כה ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À
íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénò©¦²§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦

ñ :äMðî éôìà íäå§¥−©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא "ּבכֹור" יׁש ¿ְְְֵֶָֻ
ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ
יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ

מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ
עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»

אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

צבאֹות  ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבי ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ְְְְִִִַָָָָֹֻֻויּׂששכר
ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈
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ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ

קבּורתֹו" את איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע ÈL‡¯∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»
לפי  הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, לב)ׁשהיּו "חלּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו
"ראׁשי  מׁשה. "וּיתא", אחר: ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעד

NÚ‰.עם" '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ָƒ¿«»»ֶַָֹ

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשהיא מּמערת לׁשם והיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל יט)ּבחלקֹו ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

זה  ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָוזּנּוקֹו
ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא
ּבצפֹונית  נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית,

לׁשם, עם ּבצפֹונית ונלחמּו והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
והּוא  ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית,
וכלה  לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרחּה
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּדן (שם)ׁשּנאמר: ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרּוח  אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמּו

ּבֹו לנחל .ׁשהתחילּו ְְִִִֶֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרמים  לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹונטל
ּכמֹו∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  צּוּוי, א)לׁשֹון "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

ּבאלפאֿ מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון .ּביתא ְְְֲִִֵֵֵַָ

(ãë)åéçà éeöø éäé øLà íéðaî Ceøa øîà øLàìe§¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
:Bìâø ïîMa ìáèå§Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּבכל ל אין ּבּספרי: ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְִִִֵֵַָָ
ּכיצד  יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר .הּׁשבטים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ ּבׁשמן לאחיו מתרּצה ׁשהיה ¿ƒ¿∆»ְְְִֶֶֶֶֶַָָָ
ּדבר אנּפיקינֹון  ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

והּוא  נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי "יהי ְְְְִֵֶֶַָָָָאחר:

הּימים: ּבדברי ז)ׁשּנאמר ׁשהיּו(א ברזית", אבי "הּוא ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים נׂשּואֹות .ּבנֹותיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹ

BÏ‚¯ ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמֹוסטּוס  ּב'מנחֹות'להם ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְִִִֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו לג,ׁשהיּו (רש"י ְְְְֲִִֶָָָֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָּפנימה.
ּכהנים  ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּמדרׁש
ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָּגדֹולים,

ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ְְְְְֲִִִִִָָָָָָֹּבכהּונה
הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ְְְֳִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹּכלֹומר:
ּכתּובֹות  (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַֹׁשּבֹו
והּתֹורה  האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָּבדיֹו,

אחד. ּדבר הם ֵֵֶֶָָָׁשּלֹומד

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ

הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

‡L¯כד  ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ¯ È‰È¿≈«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»



נג dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
נעּולה  ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבר
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי
זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנעּורי
ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומתמֹוטטים.

ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם ׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות  ׁשּכל ,"ּדבא" יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯Î·.ּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו הּוא »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ הּׁשחקים הם למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵַָָ
קדם, ׁשחקים לאלהי לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

זרֹוע  ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ּומעֹונתֹו, ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלׁשבּתֹו
ÌÏBÚ.ׁשֹוכנים  ˙Ú¯Ê∑,ּכנען ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְִ¿……»ְְְִֵַַַ

עלּֿכרחם  לפיכ עֹולם, ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ְְְְִֶֶַָָָָָָָׁשהיּו

הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹיחרדּו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו .על ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

·ÈB‡ EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל .ויאמר «¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ
‰ÚÓ∑ הטיל ּבתחּלתּה, למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ¿…»ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּבסֹופּה ה"א .לּה ְֵָָ

(çë)õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå ïâc̈¨´§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת

האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו "ועינֹו(במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
ּכבדד  לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּכעין

ירמיה: טו)ׁשאמר ּכעין (ירמיה אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם מח)הבטחה אלהים (בראשית "והיה ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב ∑eÙ¯ÚÈ.עּמכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו ÂÈÓL Û‡∑ יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל האלהים (שם ל "ויּתן ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

וגֹו' הּׁשמים ."מּטל ְִִַַַָ

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

eËÏ¯‡א  ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»
dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ¯ B·„ƒ¿≈»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ¿»»»«¿»»ƒ¿»«»

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ

קבּורתֹו" את איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע ÈL‡¯∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»
לפי  הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, לב)ׁשהיּו "חלּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו
"ראׁשי  מׁשה. "וּיתא", אחר: ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעד

NÚ‰.עם" '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ָƒ¿«»»ֶַָֹ

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשהיא מּמערת לׁשם והיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל יט)ּבחלקֹו ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

זה  ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָוזּנּוקֹו
ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא
ּבצפֹונית  נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית,

לׁשם, עם ּבצפֹונית ונלחמּו והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
והּוא  ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית,
וכלה  לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרחּה
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּדן (שם)ׁשּנאמר: ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרּוח  אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמּו

ּבֹו לנחל .ׁשהתחילּו ְְִִִֶֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרמים  לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹונטל
ּכמֹו∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  צּוּוי, א)לׁשֹון "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

ּבאלפאֿ מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון .ּביתא ְְְֲִִֵֵֵַָ

(ãë)åéçà éeöø éäé øLà íéðaî Ceøa øîà øLàìe§¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
:Bìâø ïîMa ìáèå§Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּבכל ל אין ּבּספרי: ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְִִִֵֵַָָ
ּכיצד  יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר .הּׁשבטים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ ּבׁשמן לאחיו מתרּצה ׁשהיה ¿ƒ¿∆»ְְְִֶֶֶֶֶַָָָ
ּדבר אנּפיקינֹון  ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

והּוא  נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי "יהי ְְְְִֵֶֶַָָָָאחר:

הּימים: ּבדברי ז)ׁשּנאמר ׁשהיּו(א ברזית", אבי "הּוא ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים נׂשּואֹות .ּבנֹותיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹ

BÏ‚¯ ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמֹוסטּוס  ּב'מנחֹות'להם ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְִִִֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו לג,ׁשהיּו (רש"י ְְְְֲִִֶָָָֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָּפנימה.
ּכהנים  ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּמדרׁש
ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָּגדֹולים,

ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ְְְְְֲִִִִִָָָָָָֹּבכהּונה
הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ְְְֳִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹּכלֹומר:
ּכתּובֹות  (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַֹׁשּבֹו
והּתֹורה  האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָּבדיֹו,

אחד. ּדבר הם ֵֵֶֶָָָׁשּלֹומד

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ

הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

‡L¯כד  ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ¯ È‰È¿≈«¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»



dkxadנד z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
והּמציקיןהעתידיןלהיֹות אתּכלארץיׂשראלּבׁשלותּה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.מציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְִִָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, את (שופטים ּדן ּבני להם "וּיקימּו ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

למֹוׁשיע  מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו .הּפסל", ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,
ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל

הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
לא  הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלראֹות
"ויעל  מּכל־מקֹום הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּופסען  היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה
למּדים  ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ּבפסיעה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה
זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּגם
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ(ּבעניני
ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִִֵֶַָָּובהקּדים
ועל־אחת־ מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
קים  ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
הּקדֹוׁשֿ הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",
ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא

הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ׁשּנׁשּבע  'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹותאמר
לכ "לאמר", וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

לא  ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהראיתיה
אֹותם  ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ ׁשאּלּולי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעבר,

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

˜ÈÓi˙ד  Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ
CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»
:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡ dpz‡∆¿ƒ««¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

Ú¯‡a‡ה  ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„¿»«≈¿»«¿»



נה dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת,(ב"ב מׁשה אפׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ

מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב:
אפׁשר  אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּכאן

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה לא)ספר "לקֹוח (לעיל : ְְֵֵֵֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ּכֹותב  ּומׁשה ‰'.ּבדמע אֹומר, ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו (ספרי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא אֹותֹו",(במדבר יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא כב)הּוא "והּׂשיאּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותם
עצמם  את מּׂשיאים BÚt¯.הם ˙Èa ÏeÓ∑קברֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(אבות ְַָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck jxk zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, (רש"י ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי
לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר

ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה
את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת

אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר (שמות ּבֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'",לב) אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

(àé)úBNòì äåäé BçìLøLàíéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½©«£−
:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

ÈÈיא  dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»
ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»

:dÚ¯‡ ÏÎÏe È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»«¿≈

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
והּמציקיןהעתידיןלהיֹות אתּכלארץיׂשראלּבׁשלותּה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.מציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְִִָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, את (שופטים ּדן ּבני להם "וּיקימּו ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

למֹוׁשיע  מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו .הּפסל", ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,
ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל

הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
לא  הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלראֹות
"ויעל  מּכל־מקֹום הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּופסען  היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה
למּדים  ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ּבפסיעה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה
זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּגם
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ(ּבעניני
ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִִֵֶַָָּובהקּדים
ועל־אחת־ מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
קים  ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
הּקדֹוׁשֿ הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",
ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא

הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ׁשּנׁשּבע  'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹותאמר
לכ "לאמר", וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

לא  ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהראיתיה
אֹותם  ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ ׁשאּלּולי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעבר,

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

˜ÈÓi˙ד  Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ
CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»
:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡ dpz‡∆¿ƒ««¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

Ú¯‡a‡ה  ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„¿»«≈¿»«¿»
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(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבּלּוחֹות ׁשּקּבל ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ
‰ÏB„b.ּבידיו  ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ְָָ¿…«»«»ְִִ

והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
ׁשּנאמר: לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו (לעיל ׁשּנׂשאֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿ"ט) ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:הּוא  י)לדעּתֹו, ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak jxk ycw zexb`)

יׂשראל ּכל סֹופּהלעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּבראׁשית  ּכי־אם) חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּבראׁשית  מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּברא
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ב.ּבעת קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְִִִֵֵַַָ

ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã(239Î241 cenr h jxk zegiyÎihewl)

למׁשה: הּקּב"ה לֹו אמר ׁשּברּת". "אׁשר לקיׁש, ריׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאמר
ׁשּׁשּברּת ּכח ב)ייׁשר יד, .(ב"ב ְֲִִֶַַָֹ

מעלה  מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹוהּנה
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזֹו,

ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע
ׁשּנתן  ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדים יּובן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהענין
ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה
ּכעבֹור  היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו אֹו ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום,
לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָארּבעים
אׁשר  הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק גֹו'", ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"ּפסל
לֹו אמר לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּברּת

מּיד? ּכח" ִִַַַֹ"ייׁשר
ארּבעים  האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפלא
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹיֹום
ׁשּנאמרה  הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",
רׁש"י  מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמעט
"ייׁשר  ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ׁשּברּת" ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אׁשר

ׁשּׁשּברּת". ְֲִֶַָֹּכח
ּכן  לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָואף
אבל  - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־ּפי

הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּובן,מּכיון ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשה"ייׁשר

גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל רק ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתּגּלתה
הּדבר: ֵַָָּבאּור

העגל  את יׂשראל עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלגּבי
ׁשהּקּב"ה  זה ּדבר ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליּתן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא
לעׂשֹות  ּולפּתֹותם יׂשראל על לׁשלֹוט הרע לּיצר אפׁשרּות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנתן
עד  - החטא (ּביטּול ּדתׁשּובה העילּוי לׁשם הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהעגל,
החטא), לפני ׁשהיה מּכפי יֹותר נעלית ּבמעלה עֹומד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהאדם

על־ידי־זה. יּגיעּו ְִֵֵֶֶַַָׁשאליו
העגל  מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּזה

יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילּוי
המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית

הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים
ּכׁשּדן  הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם ל ֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ[ויׁש
להם  לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקל־וחמר:
אּלא  הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה הּתֹורה, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּגם)
חּוץ  ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמׁשל
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלביתֹו
רֹוצה  "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאהבת
ּבׁשם  יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום מאביו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹליּפרד

ִָאביו".
ׁשהּכתּוב  ּוכפי - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־ּפי־זה
הּמעלה  ּכי - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּגם
לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּׁשבח
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלׁשּבֹור
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּובזה

ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָׁשבירת
ׁש"אּומה  ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹום,
מה־ּׁשאין־ּכן  ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָולׁשֹון
הּתׁשּובה  מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלעתיד־לבא,
ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
הּלּוחֹות  ׁשל מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה לעיניכם" ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּב"ואׁשּברם
ׁשבירת  יֹום ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז ְְְְְִִִִֶַַַָָָָהּׁשנּיֹות),

וׂשמחה. ׂשׂשֹון יֹום - ְְִַָָהּלּוחֹות
על  ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזהּו
העׂשּיה), (עֹולם מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהּלּוחֹות
למׁשה  הראה ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמתּגּלה
ׁשאליו  העילּוי מתּגּלה אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָרּבנּו

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל ְְְִִִִֵֵַַַָהּגיעּו
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ּכל־יׂשראל: לעיני מׁשה עׂשה אׁשר גו' החזקה הּיד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּֽֽולכל
לעיניהם  הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו – יׂשראל ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹלעיני

רש"י) ובפירוש יב. (לד,

הּמעלֹות  על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוצרי־עּיּון
ּכל  ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגדֹולֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניהם?יׂשראל", הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

הּׁשפחֹות, עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ"מׁשל
ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמּתֹו
עדין  לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר אם אמר, ּכתּבתּה. ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻוקרע

רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאינּה
יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהּׁשֹוׁשבין

הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּפי־זה
ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמעלה
ּובפרט  רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל מּובן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהרי
ּכאׁשר  ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
מקֹום  ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה רּבנּו, מׁשה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה
ּביׂשראל  לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלחׁשֹוׁש
ּבני  את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל הּסס לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס־וׁשלֹום,

מהענׁש. ְִֵֵֶָָֹיׂשראל

סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת
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והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
ׁשּנאמר: לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו (לעיל ׁשּנׂשאֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿ"ט) ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:הּוא  י)לדעּתֹו, ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak jxk ycw zexb`)

יׂשראל ּכל סֹופּהלעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּבראׁשית  ּכי־אם) חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּבראׁשית  מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּברא
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ב.ּבעת קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְִִִֵֵַַָ

ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã(239Î241 cenr h jxk zegiyÎihewl)

למׁשה: הּקּב"ה לֹו אמר ׁשּברּת". "אׁשר לקיׁש, ריׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאמר
ׁשּׁשּברּת ּכח ב)ייׁשר יד, .(ב"ב ְֲִִֶַַָֹ

מעלה  מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹוהּנה
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזֹו,

ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע
ׁשּנתן  ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדים יּובן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהענין
ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה
ּכעבֹור  היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו אֹו ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום,
לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָארּבעים
אׁשר  הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק גֹו'", ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"ּפסל
לֹו אמר לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּברּת

מּיד? ּכח" ִִַַַֹ"ייׁשר
ארּבעים  האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפלא
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹיֹום
ׁשּנאמרה  הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",
רׁש"י  מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמעט
"ייׁשר  ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ׁשּברּת" ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אׁשר

ׁשּׁשּברּת". ְֲִֶַָֹּכח
ּכן  לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָואף
אבל  - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־ּפי

הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּובן,מּכיון ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשה"ייׁשר

גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל רק ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתּגּלתה
הּדבר: ֵַָָּבאּור

העגל  את יׂשראל עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלגּבי
ׁשהּקּב"ה  זה ּדבר ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליּתן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא
לעׂשֹות  ּולפּתֹותם יׂשראל על לׁשלֹוט הרע לּיצר אפׁשרּות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנתן
עד  - החטא (ּביטּול ּדתׁשּובה העילּוי לׁשם הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהעגל,
החטא), לפני ׁשהיה מּכפי יֹותר נעלית ּבמעלה עֹומד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהאדם

על־ידי־זה. יּגיעּו ְִֵֵֶֶַַָׁשאליו
העגל  מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּזה

יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילּוי
המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית

הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים
ּכׁשּדן  הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם ל ֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ[ויׁש
להם  לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקל־וחמר:
אּלא  הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה הּתֹורה, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּגם)
חּוץ  ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמׁשל
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלביתֹו
רֹוצה  "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאהבת
ּבׁשם  יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום מאביו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹליּפרד

ִָאביו".
ׁשהּכתּוב  ּוכפי - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־ּפי־זה
הּמעלה  ּכי - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּגם
לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּׁשבח
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלׁשּבֹור
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּובזה

ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָׁשבירת
ׁש"אּומה  ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹום,
מה־ּׁשאין־ּכן  ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָולׁשֹון
הּתׁשּובה  מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלעתיד־לבא,
ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
הּלּוחֹות  ׁשל מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה לעיניכם" ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּב"ואׁשּברם
ׁשבירת  יֹום ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז ְְְְְִִִִֶַַַָָָָהּׁשנּיֹות),

וׂשמחה. ׂשׂשֹון יֹום - ְְִַָָהּלּוחֹות
על  ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזהּו
העׂשּיה), (עֹולם מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהּלּוחֹות
למׁשה  הראה ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמתּגּלה
ׁשאליו  העילּוי מתּגּלה אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָרּבנּו

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל ְְְִִִִֵֵַַַָהּגיעּו

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈
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ראׁש ׁשּנצטּוּומצוה ּפתח יׂשראל.áֹונה ּטעם âּומה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׁשּום קי"א)ּבבראׁשית? לעּמֹו(תהלים הּגיד מעׂשיו "ּכח : ְְֲִִִִִֵַַַָֹ
העֹולם  אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת להם ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻלתת

אּתם  לסטים ׁשבעה ãליׂשראל: ארצֹות ׁשּכבׁשּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל הארץ ּכל להם: אֹומרים הם ְִִֵֶֶֶַָָָָָָּגֹוים,
ּבעיניו, יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, ְְְֲִֵֶַַָָָָָָהּוא
לנּו ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו להם, נתנּה .ּברצֹונֹו ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָ

‡¯a ˙ÈL‡¯a∑ אּלא אֹומר הּזה הּמקרא ,äּדרׁשּוני אין ¿≈ƒ»»ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבׁשביל  זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו ׁשּדרׁשּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָּכמֹו

ׁשּנקראת ח)הּתֹורה ּדרּכֹו"(משלי "ראׁשית :å ּובׁשביל , ְְְִִִִֵֵֶַַָ
ׁשּנקראּו ב)יׂשראל ואם (ירמיה ּתבּואתה". "ראׁשית : ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ

ּכפׁשּוטֹו לפרׁשֹו ּבריאת æּבאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ּכ , ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו היתה "והארץ וארץ, ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשמים

הּמקר  ּבא ולא אֹור", יהי אלהים להֹורֹות וּיאמר א ְְְְֱִִִֶַַָָֹֹֹ
להֹורֹות  ּבא ׁשאם קדמּו, ׁשאּלּו לֹומר הּבריאה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָסדר
וגֹו', הּׁשמים את ּברא ּבראׁשֹונה לכּתב: לֹו היה ,ְְִִִֶַַָָָָָָָָֹּכ
לּתבה  ּדבּוק ׁשאינֹו ּבּמקרא 'ראׁשית' ל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין
יהֹויקים", ממלכת "ּבראׁשית ּכמֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָׁשּלאחריו,
אּתה  ּכאן אף ."ּדגנ "ראׁשית ממלכּתֹו", ְְְְִִֵֵַַַַָָָ"ראׁשית
ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ּברא "ּבראׁשית ְְְֱִִִֵֵֵַַָָָֹאֹומר:

ּברא  ּבהֹוׁשע",çּבראׁשית ה' ּדּבר "ּתחּלת לֹו: ,èודֹומה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹ
ּבהֹוׁשע: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּדּבּורֹו ּתחּלת ְְְִִֵֶַַַַָָּכלֹומר
ּבא, להֹורֹות ּתאמר ואם וגֹו'". הֹוׁשע אל ה' ְְְִֵֶֶַַַָֹֹ"וּיאמר

נבראּו ּתחּלה ּברא ,éׁשאּלּו הּכל 'ּבראׁשית ּופרּוׁשֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ּוממעטים  לׁשֹונם ׁשּמקּצרים מקראֹות ל ויׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָאּלּו',
ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר לא "ּכי ּכמֹו: אחת, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹּתבה
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lW FrxGn l`xUi ux` z` WaFke§¥¤¤¤¦§¨¥¦©§¤
lW FwlgAW ,mWwNgWM dltp mW ¥¤§¤§¤¥¨§¨§¤¦¥

KiIX dn oM m`e ,ux`d z` eipal gpŸ©§¨¨¤¨¨¤§¦¥©©¨
dfA zEphqil(mzlgpA miwifgn mdWM). ¦§¨¨¤§¤¥©£¦¦§©£¨¨

Dpi` rwxTdW iR lr s` ,xnFl d`xpe§¦§¤©©©¦¤©©§©¥¨
zlfbp(:l dMEq)`Ow `xnC `zEWxaE ¦§¤¤¨¦§¨§¨¨©¨

cxIW inM olfbM ied mFwn lMn ,`niiw©§¨¦¨¨¨¥§©§¨§¦¤¨©
zEWxA `NW Fxiag dcU KFzl§§¥£¥¤Ÿ¦§

,rwxTd giAWdl(.t zFAEzM)KixSW §©§¦©©©§©§¤¨¦
lr xzFi gaXd m` d`ivid Fl oYil¦¥©§¦¨¦©¤©¥©
l`xUi ux` Egwl l`xUie ,d`vFdd©¨¨§¦§¨¥¨§¤¤¦§¨¥
,d`vFdd ENit` Epzp `le DgaW mr¦¦§¨§Ÿ¨§£¦©¨¨
xnFl ,'eke ziW`xaA gzR ikd mEXnE¦¨¦¨©¦§¥¦©
`Ed KExA WFcTd lW D`FlnE ux`dW¤¨¨¤§¨¤©¨¨
,miFB xYIe d`xe ,FpFvxM DA zFUrl©£¨¦§§¨¨©©¥¦

l`xUil mpFnn xiYdW(.g"l `Ow `aA). ¤¦¦¨¨§¦§¨¥¨¨©¨

mWlC ,mY` mihql Wxtl Wi cFre§¥§¨¥¦§¦©¤¦§¥
did mdl mbe ,mipA x`W oM mB did̈¨©¥§¨¨¦§©¨¤¨¨
m` ENit` ,dWw K` .ux`A wlg¥¤¨¨¤©¨¤£¦¦
mg ciA lMdC xaq wgvi iAxC xn`YŸ©§©¦¦§¨¨©§©Ÿ§©¨
ixd mFwn lMn ,FpA orpkl ozp `Ede§¨©¦§©©§¦¨¨£¥

aizM(d"k 'h oOwl)car orpM xEx`' §¦§©¨¨§©©¤¤
mWl car mg did oM m` ,'eke 'micar£¨¦¦¥¨¨¨¤¤§¥

FAx dpw car dpTX dnE(:g"t migqR). ©¤¨¨¤¤¨¨©§¨¦

aizkC xnFl Wie(mW)mBW ,'eig`l' §¥©¦§¦¨§¤¨¤©
Wi ztil mB oM m` ,car didi ztil§¤¤¦§¤¤¤¦¥©§¤¤¥

,FA wlgcIn dIkfE dIpw iAB `wecC ,xnFl Wi cFre) ¥¤§¥©§©§¨©¥§¦¨§¦¨¦©

`l la` ,FAx ciM car ci opixn` xwtd on F` mixg £̀¥¦¦¤§¥¨§¦©©¤¤§©©£¨Ÿ

z` WxFi m"EMr (:f"i oiWECiw) ol `niiwC dXExi lv ¥̀¤§¨§©§¨¨¦¦©¥¤

zlgp) eia` mgn ux`d z` Wxi orpkE ,dxFY xaC eia`̈¦§©¨§©©¨©¤¨¨¤¥¨¨¦©£©

:((mW oiIr ,awriärnWn FhEWR itlC ©£Ÿ©¥¨¦§¦§©§©
Fpi` dfe ,d`ixAd xcq zFxFdl `AW¤¨§¥¤©§¦¨§¤¥
Ll oi`W KEnqA i"Wx WxRW FnM§¤¥¥©¦§¨¤¥§

:'eke ziW`xådlgzd oFWNn ded `le ¥¦§¨¨¥¦§©§¨¨
FWExiR ikde .dkEnq zFidl KixSW¤¨¦¦§§¨§¨¦¥
l`xUie dxFYd liaWA :'ziW`xA' lW¤§¥¦¦§¦©¨§¦§¨¥

(xEarA 'a lW DWEOiWe):æ`dIW xnFl dvFx §¦¨¤©£¤©¤§¥
zNOn if` ,dkEnq oFWNn 'ziW`xA'§¥¦¦§§¨£©¦¦©
dY` Kixv xar lrR `EdW `xÄ¨¤Ÿ©¨©¨¦©¨
'`xA' mFwnA aYkp EN`M ,mW zFUrl©£¥§¦¦§©¦§¨¨
dxFqOl m` WiC ,wEaC `EdC ,'ziIxA'§¦©§¨§¥¥©§¨

(:'f zFMn)lkEi dcEwp `lA xqnpC oeike , ©§¥¨§¦§©§Ÿ§¨©
:'`xA' FnM '`FxA' `FxwlçziW`xa'C ¦§§§¨¨¦§¥¦

,'eke Dz`ixA zNigzA FnM '`xÄ¨§¦§¦©§¦¨¨
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å ïcøiä øáraeøárz ízà §¥´¤©©§¥®§©¤Á©©§¸

íéLîçíéðiæîìk íëéçà éðôì £ª¦¹§ª¨¦¦§¥´£¥¤ÀµŸ
ìéçä éøBabíéöeìç eøáòé íëaL ¦¥´©©½¦¤¨¤©©§£¦

:íúBà ízøærååè-øLà ãr ©£©§¤−¨«©Â£¤
| ýåýé çéðéíb äçeðî íB÷î 'ä ïzé ¨¦̧©§Ÿ̈¬¦¥§§¨©

íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà änä-íâ eLøéå íëk íëéçàì©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½¨¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
dúBà ízLøéå íëúMøé õøàì ízáLå íäì ïúðda eæçàz æà Ÿ¥´¨¤®§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈¨Ÿ£¨

õøàä úà øòøòî éìaîøára ýåýé ãár äLî íëì ïúð | øLà ¦§¦§©§¥¤¨¨¤£¤´¨©´¨¤ÀŸ¤Æ¤´¤§Ÿ̈½§¥¬¤
LîMä çøæî ïcøiäéàðzä eîi÷úe ìéàBä ,éçøænä øáòa:æèeðriå ©©§¥−¦§©¬©¨«¤¨¥¤©¦§¨¦¦§©§©§©©©£½

-øLà ìk øîàì rLBäé-úà¤§ª−©¥®Ÿ³Ÿ£¤
äNrð eðúéeöäfä øácä ãáì àìå ¦¦¨̧Æ©«£¤½§Ÿ§¨©¨¨©¤

íb ék ,øLiä ãvî åéìò eðáiçL-ìàå ¤ª©§¨¨¦©©¤¦©§¤
:Cìð eðçìLz øLà-ìkæéìëk ¨£¤¬¦§¨¥−¥¥«§³Ÿ

ïk äLî-ìà eðrîL-øLà£¤¨©Æ§Æ¤¤½¥−
éìà òîLð÷ø Eíàýåýé äéäé ¦§©´¥¤®©Â¦¦«§¤º§Ÿ̈³

éýìû-ír äéä øLàk Cnr E ¡Ÿ¤ÆÆ¦½̈©£¤¬¨−̈¦
äLîíb ék ,ãáì úàæ àìå:çé-ìk ¤«§ŸŸ§¨¦©¨

äøîé-øLà LéàãBøîéét-úàE ¦º£¤©§¤´¦§¤¦À
éøác-úà òîLé-àìåìëì E §«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ

úîeé epeöz-øLàãøBî ïéãk £¤§©¤−®̈§¦¥

úeëìîaõîàå ÷æç ÷øLBðòì §©§©−£©¬¤«¡¨«©£

EãBák ìò ìBçîì àìå íéãøBnä: ©§¦§Ÿ¦§©§§

minkg izty

äðL ìëa ãBîìì ø"åîàà ìL BkøãÇÀÆÄÀÀÈÈÈ

Leøét äæéà ãBò ,é"Lø Leøt ãáìÀÇÅÇÄÅÆÅ

.(ï"áîø)
54 cenr e"vxz zegiyd xtq

éða úBãBà øetéqä øeàéa ïk íb eäæåÀÆÇÅÄÇÄÀÅ

eéä äðL ìëaL ,'÷ãö çîv'ä ø"BîãàÇÀÇÆÇÆÆÆÀÈÈÈÈ

íò Lneç ãBîìì íîöò ìò íéìa÷îÀÇÀÄÇÇÀÈÄÀÈÄ

Leøét ãálî) íéLøôîä ãçà LeøétÅÆÈÇÀÈÀÄÄÀÇÅ

úà íéìa÷î eéä BaL ïîfäå ,(é"LøÇÄÀÇÀÇÆÈÀÇÀÄÆ

çîö'äì íéñðëp eéäå ,äæa äèìçääÇÇÀÈÈÀÆÀÈÄÀÈÄÀÇÆÇ

úaLa äéä ¯ äæì úeëééLa '÷ãöÆÆÀÇÈÀÆÈÈÀÇÈ

àøa.úéL ÀÅÄ

seq `"kyz (a zecreezd) ziy`xa zyxt zay zgiy

.(311 cenr h"k wlg mgpn zxez) f oniq

`(`)àdpYp `l dxFYd `dC§¨©¨Ÿ¦§¨
zFvOd liaWA `N` l`xUil§¦§¨¥¤¨¦§¦©¦§

,mzF` EniIwIW DA miaEzMdoM lre) ©§¦¨¤§©§¨§©¥

('dxFY' oFWlA z`xwpipd lM oM m` , ¦§¥¦§¨¦¥¨¨¥
aFYkl Fl did `l mixaC ixERiq¦¥§¨¦Ÿ¨¨¦§
iptA xtq zFUrl `N` ,dxFYA©¨¤¨©£¥¤¦§¥
xtq F` rWFdi xtq FnM ,Fnvr©§§¥¤§ª©¥¤



ziy`xaס zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", חיל את "יּׂשא ּוכמֹו: הּסֹוגר. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמי
ּפרׁש ולא ּבּבקרים", יחרׁש "אם ּוכמֹו: יּׂשאּנּו. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹמי
מראׁשית  "מּגיד ּוכמֹו: ּבּבקרים. אדם יחרׁש ְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹאם
ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאחרית",

עצמ על ּתמּה ּכן, ׁשהרי ëאם קדמּו, הּמים ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ב)ּכתיב: א, הּמים",(לקמן ּפני על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ

והמאחרים  הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹֻועדין
היתה, מתי הּמים ּבריאת למדּתּכלּום, ׁשּקדמּוìהא , ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָ

נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמים
הּמקדמים  ּבסדר הּמקרא לּמד לא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻעלּֿכרח

ּכלּום  ‡ÌÈ‰Ï.והּמאחרים ‡¯a∑ ּברא אמר ולא ְְְִַָֻ»»¡…ƒְַָָָֹ
הּדין,îה' ּבמּדת  לבראתֹו ּבמחׁשבה עלה ׁשּבּתחּלה ,ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

רחמים  מּדת והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָוראה
ּדכתיב  והינּו הּדין, למּדת ה'ðוׁשּתפּה עׂשֹות "ּביֹום ְְְְְְְֲִִִִִַַַָ
וׁשמים  ארץ ."אלהים ְֱִִֶֶָָֹ
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ראׁשית  ראׁשית, ּב' ענינֹו ּבראׁשית אלקים. ּברא ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵָָָֹּבראׁשית
אלקים, ּברא ּבראׁשית ּדהּתֹורה. וראׁשית העֹולם, ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹּבריאת
אמיּתית  את ׁשּיגּלּו אלקים, ּברא ׁשּיהיה ּכדי הם ראׁשית ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּב'
ּוספירת  ראׁשית, היא הּכתר ספירת אלקים. ּדׁשם ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכּונה
העלם, היא הּכתר ספירת ראׁשית ראׁשית. היא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהחכמה
יראת  חכמה ראׁשית ּגילּוי, היא החכמה ספירת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָוראׁשית

נמׁשכים  ּבראׁשית ּבׁשּבת ׁשּמאירים ּדחכמה וחּיּות האֹור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָה'.
וׁשּבת  החֹול ימי הן הּׁשנה, ימי ׁשּכל הּׁשנה, ּכללּות ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָעל
יֹום  יחיד, ּכל ׁשל הּפרטּיים הּמֹועדים הן הּכללּיים, ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָּומֹועדים
האדם  חּיי ימי ּוׁשאר הּבר־מצוה יֹום לחדר, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכניסה

ּבראׁשית. מּׁשּבת מקּבלים ּכּולם ְְְְִִִֵַַָָָָּומאֹורעֹותיו,
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מֹורי  קדּוׁשת ּכבֹוד מאמר ּבאּור ּבתֹוספת יּובן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
לכל  נֹוגע ּבראׁשית ּבׁשּבת ההנהגה ׁשאפן אדמּו"ר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחמי
הּפׁשּוט  הּפרּוׁש על נֹוסף ּדהּנה, ּבזה, והענין הּׁשנה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעניני
ּכל  על ּדקאי הּפנימי הּפרּוׁש ּגם יׁשנֹו הּׁשנה, עניני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבכל
ועל־ּדר] ׁשּנּוי, מּלׁשֹון הּוא ׁשנה ׁשהרי ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעניני
ׁשּדר  ׁשם על הדר ׁשּנקרא אתרֹוג ּגּבי ּבחסידּות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמבאר
והינּו הּׁשּנּויים, ּכל את סֹובל ׁשהּוא לׁשנה, מּׁשנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבאילנֹו
הּׁשּנּויים  ּכל ּדהינּו, האחדּות], עֹולם הּוא האתרֹוג ׁשענין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלפי
הּכלּול  האֹור לבחינת עד הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הּמדרגֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבכל
ּבׁשּבת  ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות ּובכל ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעצמּותֹו.

ּברא  "ּבראׁשית ּבּתֹורה קֹורין ׁשאז לפי והינּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבראׁשית,
החל  מדרגֹות, ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ב) (סעיף וכּנ"ל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאלקים",
הּׁשמים  את ׁשּמהּוה האלקי הּכח על ּדקאי הּפׁשּוט ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמהּפרּוׁש
הּפרּוׁש עם ּגם (ׁשּקׁשּור לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהארץ
על  קאי ּברא" ׁש"ּבראׁשית ּבפנימּיּותֹו) ויׁשנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפׁשּוט,
ּכל  ּתלּויים ׁשּבֹו האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָעצמּותֹו
האֹור  לבחינת עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּבכל הּׁשּנּויים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעניני
ּבראׁשית  ּבׁשּבת הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּכלּול
הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת אזי הרחבה, ׁשל ּבאפן ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהיא

מ  למּטה עד מעלה ּטה.מּלמעלה ְְְְִַַַַַָָָָ
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הארץ: ואת הּׁשמים את אלהים ּברא ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבראׁשית
את  להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר – ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבראׁשית
ּבבראׁשית, ּפתח טעם ּומה לכם.. הּזה מהחדׁש אּלא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּתֹורה
ׁשאם  ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ּכח ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּום
ׁשּכבׁשּתם  אּתם, לסטים ליׂשראל, העֹולם אּמֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻיאמרּו
ׁשל  הארץ ּכל להם, אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָארצֹות
ּבעיניו  יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא

לנּו" ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו . רש"י). ובפירוש א. (א, ְְְִֵֶָָָָָ
ּבכּבּוׁש הארץ את ּכבׁשּו יׂשראל ּבני הרי להבין: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָוצרי
ׁשּלא  ּוכמֹו גזל. אּסּור ּבכלל אינֹו מלחמה וכּבּוׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹמלחמה,
הגם  מלחמה, ּדכּבּוׁש זה ענין על ׁשּתענׁש אּמה ׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמצינּו
הּיסֹוד  מהּו ּכן ואם נח. ּבני מצֹות מׁשבע  הּוא ּגזל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשאּסּור

אּתם"? "לסטים ְְֲִִֶַַָָלטענתם:
מּדרכי  ּבאחד לזּולתֹו אחד מאדם ּדבר ּבהעברת לֹומר: ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁש
ּדבר  מׁשּתּנה אין וכּו'), מלחמה ּכּבּוׁש מּתנה, (מכירה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּקנין
ּכׁשאּומה  ּבארץ: וכן ּבּבעלּות. רק הּוא והּׁשּנּוי החפץ, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמהּות
מׁשּתּנית, לא הארץ מהּות אחרת, מאּמה ארץ ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּכֹובׁשת

אליה. ּולהחזירּה הארץ את לכּבֹוׁש יכֹולה הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוהאּמה

נׁשּתנתה  ּכּבּוׁשּה, ׁשעל־ידי יׂשראל, ארץ היא מּכ ּבׁשֹונה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא
נׁשּתּנתה  ועכׁשו הארצֹות, ּככל ארץ היתה זה לפני ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמהּותּה:
ּולעֹולם, ּבפנימּיּותּה הּוא זה וׁשּנּוי יׂשראל. ארץ ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָלהיֹות
ּבזמן  וגם אחרת, אּמה לׁשּום להׁשּתּי יכֹולה אינּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּומעּתה
היא  אדמתנּו" מעל ונתרחקנּו מארצנּו "ּגלינּו ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּגלּות
לנכרי  אסּור מּזֹו: ויתרה ו"אדמתנּו"; "ארצנּו" ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָנקראת

ּבארצנּו. ְְְְִֵֵַַלהתיּׁשב
ארצֹות  ׁשּכבׁשּתם אּתם "לסטים העֹולם אּמֹות טענת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֻוזֹוהי
נׁשּתּנתה  יׂשראל ּבני ּכּבּוׁש ידי ׁשעל ּביֹודעם, ּגֹוים": ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבעה
ּומעּתה  יׂשראל, ארץ להיֹות ּתמידי ׁשּנּוי ּבמהּותּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהארץ
מהם  נּטלה ּכן אם אחרת, לאּמה עֹוד להׁשּתּי יכֹולה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאינּה
ׁשאפׁשר  הארצֹות ׁשאר ּככּבּוׁש ולא לחלּוטין, לארץ ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיכּותם

אּתם". "לסטים ּכן ואם ּולכבׁשם, ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלחזר
ּבראּה הּוא היא, הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל הּוא: לכ ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּמענה
את  ּברא ׁשהּקּב"ה היֹות לנּו": ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָָָוגֹו'
מציאּות  רק לא היינּו היא" הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל לכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהארץ,
לׁשּנֹות  יכֹול הּוא ולכן מהּותּה, עצם ּגם אּלא ּבארץ ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשליטה

יׂשראל. ארץ להיֹות הארץ ׁשל מהּותּה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאת

(á)íBäú éðt-ìò CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´§®
:íénä éðt-ìò úôçøî íéäìà çeøå§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦

i"yx£e‰·Â e‰˙∑ ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון ּתהּו, …»…ְְִֵֶַָָָֹ
ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם אׁשטורדיׁשו"ן ∑‰e˙.ּתֹוהה ְִֵֶֶַָֹ…

וצדּוñלׁשֹון ∑·‰e.ּבלע"ז  אינֹו(ריקּות אחרים .)ּבספרים ְַָ…ְְְֲִִִֵֵֵָָ

ÌB‰˙ Èt ÏÚ∑ הּמים ּפני הארץ òעל Áe¯Â.ׁשעל «¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ¿«

˙ÙÁ¯Ó ÌÈ‰Ï‡∑ הּכבֹוד ּומרחף ôּכּסא ּבאויר öעֹומד ¡…ƒ¿«∆∆ְֲִִֵֵֵַַָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני ÷על ְְִִֵֶַַַַַָָ

אקובטי"ר  הּקן, על המרחפת ּכיֹונה ְְְֲֵֶֶַַַַַָָּובמאמרֹו,
.ּבלע"ז  ְַַ

ÏÚב  ‡ÎBLÁÂ ‡È˜È¯Â ‡È„ˆ ˙Â‰ ‡Ú¯‡Â¿«¿»¬»»¿»¿≈«¿»«¬»«
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ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", חיל את "יּׂשא ּוכמֹו: הּסֹוגר. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמי
ּפרׁש ולא ּבּבקרים", יחרׁש "אם ּוכמֹו: יּׂשאּנּו. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹמי
מראׁשית  "מּגיד ּוכמֹו: ּבּבקרים. אדם יחרׁש ְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹאם
ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית מּגיד ּפרׁש ולא ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאחרית",

עצמ על ּתמּה ּכן, ׁשהרי ëאם קדמּו, הּמים ׁשהרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ב)ּכתיב: א, הּמים",(לקמן ּפני על מרחפת אלהים "ורּוח ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ

והמאחרים  הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ּגּלה לא ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹֻועדין
היתה, מתי הּמים ּבריאת למדּתּכלּום, ׁשּקדמּוìהא , ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָ

נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד לארץ. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמים
הּמקדמים  ּבסדר הּמקרא לּמד לא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻעלּֿכרח

ּכלּום  ‡ÌÈ‰Ï.והּמאחרים ‡¯a∑ ּברא אמר ולא ְְְִַָֻ»»¡…ƒְַָָָֹ
הּדין,îה' ּבמּדת  לבראתֹו ּבמחׁשבה עלה ׁשּבּתחּלה ,ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

רחמים  מּדת והקּדים מתקּים, העֹולם ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָוראה
ּדכתיב  והינּו הּדין, למּדת ה'ðוׁשּתפּה עׂשֹות "ּביֹום ְְְְְְְֲִִִִִַַַָ
וׁשמים  ארץ ."אלהים ְֱִִֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"iyz'd ziy`xa zyxt zgiyn)

ראׁשית  ראׁשית, ּב' ענינֹו ּבראׁשית אלקים. ּברא ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵָָָֹּבראׁשית
אלקים, ּברא ּבראׁשית ּדהּתֹורה. וראׁשית העֹולם, ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹּבריאת
אמיּתית  את ׁשּיגּלּו אלקים, ּברא ׁשּיהיה ּכדי הם ראׁשית ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּב'
ּוספירת  ראׁשית, היא הּכתר ספירת אלקים. ּדׁשם ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכּונה
העלם, היא הּכתר ספירת ראׁשית ראׁשית. היא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהחכמה
יראת  חכמה ראׁשית ּגילּוי, היא החכמה ספירת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָוראׁשית

נמׁשכים  ּבראׁשית ּבׁשּבת ׁשּמאירים ּדחכמה וחּיּות האֹור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָה'.
וׁשּבת  החֹול ימי הן הּׁשנה, ימי ׁשּכל הּׁשנה, ּכללּות ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָעל
יֹום  יחיד, ּכל ׁשל הּפרטּיים הּמֹועדים הן הּכללּיים, ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָּומֹועדים
האדם  חּיי ימי ּוׁשאר הּבר־מצוה יֹום לחדר, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכניסה

ּבראׁשית. מּׁשּבת מקּבלים ּכּולם ְְְְִִִֵַַָָָָּומאֹורעֹותיו,

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

מֹורי  קדּוׁשת ּכבֹוד מאמר ּבאּור ּבתֹוספת יּובן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
לכל  נֹוגע ּבראׁשית ּבׁשּבת ההנהגה ׁשאפן אדמּו"ר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחמי
הּפׁשּוט  הּפרּוׁש על נֹוסף ּדהּנה, ּבזה, והענין הּׁשנה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעניני
ּכל  על ּדקאי הּפנימי הּפרּוׁש ּגם יׁשנֹו הּׁשנה, עניני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבכל
ועל־ּדר] ׁשּנּוי, מּלׁשֹון הּוא ׁשנה ׁשהרי ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעניני
ׁשּדר  ׁשם על הדר ׁשּנקרא אתרֹוג ּגּבי ּבחסידּות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמבאר
והינּו הּׁשּנּויים, ּכל את סֹובל ׁשהּוא לׁשנה, מּׁשנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבאילנֹו
הּׁשּנּויים  ּכל ּדהינּו, האחדּות], עֹולם הּוא האתרֹוג ׁשענין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלפי
הּכלּול  האֹור לבחינת עד הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הּמדרגֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבכל
ּבׁשּבת  ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות ּובכל ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעצמּותֹו.

ּברא  "ּבראׁשית ּבּתֹורה קֹורין ׁשאז לפי והינּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבראׁשית,
החל  מדרגֹות, ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ב) (סעיף וכּנ"ל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאלקים",
הּׁשמים  את ׁשּמהּוה האלקי הּכח על ּדקאי הּפׁשּוט ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמהּפרּוׁש
הּפרּוׁש עם ּגם (ׁשּקׁשּור לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהארץ
על  קאי ּברא" ׁש"ּבראׁשית ּבפנימּיּותֹו) ויׁשנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפׁשּוט,
ּכל  ּתלּויים ׁשּבֹו האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָעצמּותֹו
האֹור  לבחינת עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּבכל הּׁשּנּויים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעניני
ּבראׁשית  ּבׁשּבת הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּכלּול
הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת אזי הרחבה, ׁשל ּבאפן ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהיא

מ  למּטה עד מעלה ּטה.מּלמעלה ְְְְִַַַַַָָָָ
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dnE ,Kli`e ux`e minW z`ixAn¦§¦©¨©¦¨¨¤§¥¨©
o`M la` .aiWgw `l df mcFw didX¤¨¨¤¤Ÿ¨¨¥£¨¨
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mFiA aizkC Epiide xn` df lre ,oiCd©¦§©¤¨©§©§¦§¦§
Fl did ,minWe ux` midl` 'd zFUr£¡Ÿ¦¤¤§¨©¦¨¨
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`N` ,ux`d z`e minXd z` midl ¡̀Ÿ¦¥©¨©¦§¥¨¨¤¤¨
mingxd zCn sYXX dnC zFxFdl§§©¤¦¥¦©¨©£¦
ux`d mEXn `Ed xTrd oiCd zCnl§¦©©¦¨¦¨¦¨¨¤
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ux` miCwd ikd mEXnE ,oiCd zCnA§¦©©¦¦¨¦¦§¦¤¤
zCnl mingxd zCn miCwde minWl§¨©¦§¦§¦¦©¨©£¦§¦©
zCn xABzIW ,ux` mEXn oiCd©¦¦¤¤¤¦§©¥¦©
oM oi`X dn ,oiCd zCn lr mingxd̈©£¦©¦©©¦©¤¥¥
zCnA cFnrl oilFki minXd©¨©¦§¦©£§¦©

:oiCda dxez ©¦



ziy`xaסב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ziy`xa zyxt ycewÎzay zecreezdn)

איתא  – ּותהֹום" חֹוׁש ּבֹוהּו, "ּתֹוהּו, הּלׁשֹונֹות ד' ְְִֶַָאֹודֹות
לגמרי, הּטמאֹות קליּפֹות ג' קליּפֹות: ד' ּכנגד ׁשהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבּספרים

נֹוגּה. ְִַַּוקליּפת
הּמים" על־ּפני מרחפת אלקים "רּוח על - זאת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹּולעּומת
נעלה  ּגילּוי ׁשּזהּו הּמׁשיח", מל ׁשל רּוחֹו "זה חז"ל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאמרּו

העצמּות. ּגילּוי ְְִֵַָּביֹותר,
אֹודֹות  מדּברים ׁשּכאׁשר היּתכן ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָולכאֹורה
מל ׁשל "רּוחֹו אֹודֹות אחד ּבהמׁש מזּכירים - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָקליּפֹות

ִַַָהּמׁשיח"?!
ּגֹודל  על הּבט ׁשּמּבלי להדּגיׁש הּפסּוק ׁשּכּונת - ּבזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוההסּברה
הּטמאֹות  קליּפֹות ג' מּצד ּובפרט ּבכלל, הּקליּפֹות מּצד ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהחֹוׁש

הּמׁשיח", מל ׁשל "רּוחֹו ּכבר ׁשּיׁשנֹו לידע צרי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלגמרי,
ּבית־ לחּורּבן ּבנֹוגע חז"ל ּבמדרׁשי ׁשּמצינּו ועל־ּדר –ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אּלא  – יׂשראל ׁשל מֹוׁשיען נֹולד ּומּיד ׁשּתיכף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש,

רק זאת.לגּלֹותׁשּצריכים ְְִִֶַַֹ
יהי  אלקים "וּיאמר הּכתּובים: ּבהמׁש מּודגׁש זה ענין ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוגם
- ּגּופא ּובזה הּגילּוי, ענין על מֹורה ׁש"אֹור" אֹור", ויהי ְְִִִֶֶֶַַַַָָאֹור
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ׁשּגנזֹו הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשּנברא האֹור ְְִִִֶֶַַָָָָָָּגילּוי
הּמׁשיח". מל ׁשל ּד"רּוחֹו הּגילּוי ּתֹוכן ׁשּזהּו ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלעתיד־לבֹוא,
"יהי  הּמדרׁש מּדברי ּכּמּובן - הּתֹורה על־ידי נעׂשה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוגילּוי

זה - אלפיםאברהם אֹור "ׁשני מתחילים ׁשּבֹו ",ּתֹורה ", ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּגילּוי  נעׂשה ּתֹורה) אברהם, ׁשל ענינֹו על־ידי (הינּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָועל־ידֹו

הּמׁשיח". מל ׁשל ִֶֶֶַַָ"רּוחֹו
האדם: ּבעבֹודת מּזה ְֲִֶַַַָָָָָוההֹוראה

ׁשּבמּצב  וטֹוענים ,החֹוׁש ּגֹודל מּפני ׁשּמתיראים ּכאּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָיׁשנם
ּגדֹול, אֹור עם להתחיל אי־אפׁשר החֹוׁש התּגּברּות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשל

כּו'. והּמקֹום הּזמן ער לפי מצּומצם אֹור עם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא
- ּבראׁשית ּפרׁשת קריאת מהתחלת ההֹוראה ּבאה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָועל־זה

ׁשּנמצאים הסּתּים ּבהתחלתׁשּלמרֹות עּתה (זה העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אּלא  עֹוד ולא הּׁשנה), ּכל עבֹודת ּומתחילה ּתׁשרי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחֹודׁש

ּותהֹום ׁשּׂשוררים חֹוׁש ובהּו מתחילים ּתֹוהּו מּכל־מקֹום, , ְְְִִִִֶֶַָָָֹ
עם הּמׁשיח"מּיד מל ׁשל ּפנימּיּות "רּוחֹו נעלה, הכי אֹור - ְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ

העֹולמֹות  ׁשאין מעֹולמֹות, ּובהבּדלה ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשכינה
ּבנפׁש ׁשּדּוגמתּה - מּקיף ּבאֹופן לא אפילּו לקּבלֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹיכֹולים

הּלב. ּפנימּיּות היא ְִִִֵַָָָהאדם
ההכרזה עם ממׁשיכים אֹור"ּומּיד ׁשּמּבלי "יהי הינּו, , ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

לאו, אם לכ ׁשּי הּוא אם העֹולם, ּומּצב ּבמעמד ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָלהתחּׁשב
את  להאיר ׁשּמתחילים אברהם", זה - אֹור "יהי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָמכריזים
יתּבר אלקּותֹו ׁשּפרסם אברהם ּכמֹו אלֹוקי, ּבאֹור ְְְְְֱֱִִִֵֵֶַָָָָָֹהעֹולם
לכ ראּויים הם אם להתחּׁשב מּבלי לערבים, ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעֹולם

לאו. ִָאם
– אֹור"ואז טאקע "ויהי ווערט "עס ּבפֹועל, ּכן ׁשּנעׂשה , ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהיה  אֹור - ּביֹותר ּגדֹול אֹור לגילּוי ועד ליכטיק", ְְְְְִִִֵֶַַָָָּבפֹועל
הראׁשֹון. ּבּיֹום ִִֵַָמאיר

(â):øBà-éäéå øBà éäé íéäìà øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«

(ã)íéäìà ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéäìà àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½
:CLçä ïéáe øBàä ïéa¥¬¨−¥¬©«¤

i"yx£Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ∑ אף ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ַ
אּגדה  לדברי צריכים אנּו ּכדאי :øּבזה ׁשאינֹו 'ראהּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לּצּדיקים  והבּדילֹו רׁשעים, ּבֹו לעתיד ùלהׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ

ואין  טֹוב ּכי ראהּו ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי ְְְְִִֵֵָָָָָֹלבא'.
מׁשּתּמׁשין  ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו וקבע úּבערּבּוביא נאה , ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבּלילה  ּתחּומֹו ולזה ּבּיֹום, ּתחּומֹו .לזה ְְְְֶֶַַַָָָ

(ä)íéäìà àø÷iå|äìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

B‰¯‡:ג  ‰Â‰Â ‡¯B‰ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»«¬»¿»

ÔÈaד  ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»

ÓÓÈה  ‡¯B‰Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»
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(c)ørnWn `xwn lW FhEWR itlC¦§¦§¤¦§¨©§©
oFWlC ,cgi oiaxFrn Eid dNigYaC§©§¦¨¨§¨¦©©¦§
dfe ,cgi axFrnd xacA KiIW dlCad©§¨¨©¨§¨¨©§¨©©§¤
,KWFg oi` xF` WIW oeiM xWt` i ¦̀¤§¨¥¨¤¥¥¤
,xCrde oipw `N` mpi` KWge xF`C§§¤¥¨¤¨¦§¨§¤§¥
on zrA cgi mxEAig xWt` i`e§¦¤§¨¦¨©©§¥¦

,miYrd(awri zlgp)xWt` Ki`C dWwC , ¨¦¦©£©©£Ÿ§¨¤§¥¤§¨
dfle mFIA FnEgY dfl raTW Wxtl§¨¥¤¨©¨¤§©§¨¤

dUrp `l `lde ,'ebe dliNA FnEgY§©©§¨©£ŸŸ©£¨
DiA aizkC iriax mFi cr dlCadd©©§¨¨©§¦¦¦§¦¥
Kkl ,'dliNd oiaE mFId oiA liCadl'§©§¦¥©¥©©§¨§¨

:dcB` ixacl Ep` oikixvùwiCSl §¦¦¨§¦§¥©¨¨©©¦
icM xnFl dvFx ,lCaIe Kkl aFh `EdW¤§¨©©§¥¤©§¥
xF` `EdW wiCSd oiA Wxtd didIW¤¦§¤¤§¥¥©©¦¤

:KWg `EdW rWxd oiaEú,xnFl FpFvx ¥¨¨¨¤¤§©
Wi Ff dpicnaE ,xF` Wi Ff dpicnA¦§¦¨¥¦§¦¨¥

oFbM ,zFrW itl xnFl FpFvx F` .KWg¤§©§¦¨§
,dlil zFrW iYWE ,mFi zg` drẄ¨©©§¥¨©§¨
la` ,`iaEAxr Epiid Ktidl KM xg`e§©©¨§¥¤©§¦§§¨£¨
i` df ,WOn zg` mrtA Wxtl oi ¥̀§¨¥§©©©©©¨¤¦
didi oM m`e ,lirl ziWixtcM xWt ¤̀§¨§¦§¦¦§¥§¦¥¦§¤
dfl ,mPnf liCad - 'lCaIe' WExiR¥©©§¥¦§¦§©¨¨¤
FnEgY dfle mFIA FnEgY§©§¨¤§

:dliNAd dxez ©©§¨



סג ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£È„Á‡ ÌB∑לֹו היה הּפרׁשה, לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְִֵֶַָָָָָ

ראׁשֹון  יֹום ׁשני,àלכּתב הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְִִִִִֵֶַָָָֹ
הּקדֹוׁשֿ ׁשהיה לפי אחד? ּכתב לּמה רביעי. ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשליׁשי,

עד  הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד ְְְְִִִֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא
רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ ׁשני, .יֹום ְְִִִֵֵַָָָֹ

(å)ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½
:íéîì íéî ïéa¥¬©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰Èá∑ ׁשאףֿעלּֿפי הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְִִִֵֶַַַַָָ
וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשּנבראּו
"יהי  ּבאמרֹו: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, מּגערת ְְְֲִִִֵַַַַָָָּבּׁשני

ׁשמים  "עּמּודי ׁשּכתּוב: וזהּו ּכל âרקיע", ירֹופפּו" ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּובּׁשני  ראׁשֹון, ּכאדם :ãיֹום מּגערתֹו", "ויתמהּו ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

עליו  הּמאּים מּגערת ועֹומד CB˙a.ׁשּמׁשּתֹומם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ¿
ÌÈÓ‰∑ הּמים מים äּבאמצע ּבין הפרׁש ׁשּיׁש , «»ƒְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

הארץ. ׁשעל לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעליֹונים
מל ׁשל ּבמאמרֹו ּתלּויים ׁשהם למדּת, .הא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay)

ולא מּתחּל ּבמים, מים העֹולם היה (ׁשאז עֹולם ׁשל ּברּיתֹו ת ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּתחּתֹונים  למים עליֹונים מים ּבין התחּלקּות עדין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָהיתה
עֹולה  הּקּב"ה ׁשל קילּוסֹו היה לא הּמבּדיל) רקיע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעל־ידי
ּבתֹוכּה והֹוׁשיב ּפלטרין ׁשּבנה למל מׁשל הּמים, מן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ּברמיזה  מל ׁשל ּבׁשלֹומֹו וׁשֹואלין מׁשּכימין והיּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַָָאּלמים,
ּברמיזה, מקּלסין ׁשהיּו אּלמים ׁשּדּיּורים ּבזה, ּומבאר ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹכּו'.

ּבמקֹורם  ּבטלים ׁשהם ּדאתּכסיא ּדעלמא הּנבראים על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקאי
אּלמים  ּדּיּורים ׁשל הּקילּוס מעלת ׁשּגדלה אף והּנה, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָכּו'.
היתה  מּכל־מקֹום ּבמים, מים מלא העֹולם היה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּכאׁשר
הּמבּדיל, רקיע על־ידי למים מים ּבין ההבּדלה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָאחר־ּכ
עלמא  ענין ׁשהּוא גֹו', הּיּבׁשה ותראה גֹו' הּמים ׁשּיּקוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּובאֹופן
ּדוקא. יׁש מציאּות ּבבחינת הם ׁשּבֹו ׁשהּנבראים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדאתּגליא,

(æ)øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì úçzî¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂå∑,עמדֹו על ּתּקנֹו «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְִַָ
ּכמֹו עׂשּיתֹו, צּפרניה":æוהיא את ÏÚÓ."ועׂשתה ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָ≈«

ÚÈ˜¯Ï∑,"לרקיע "מעל אּלא נאמר, לא הרקיע על »»ƒ«ֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
"ּכי  נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר. ּתלּויים ׁשהן ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹלפי

È‰ÈÂו  ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

Ècז  ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»
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איתא  – ּותהֹום" חֹוׁש ּבֹוהּו, "ּתֹוהּו, הּלׁשֹונֹות ד' ְְִֶַָאֹודֹות
לגמרי, הּטמאֹות קליּפֹות ג' קליּפֹות: ד' ּכנגד ׁשהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבּספרים

נֹוגּה. ְִַַּוקליּפת
הּמים" על־ּפני מרחפת אלקים "רּוח על - זאת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹּולעּומת
נעלה  ּגילּוי ׁשּזהּו הּמׁשיח", מל ׁשל רּוחֹו "זה חז"ל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאמרּו

העצמּות. ּגילּוי ְְִֵַָּביֹותר,
אֹודֹות  מדּברים ׁשּכאׁשר היּתכן ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָולכאֹורה
מל ׁשל "רּוחֹו אֹודֹות אחד ּבהמׁש מזּכירים - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָקליּפֹות

ִַַָהּמׁשיח"?!
ּגֹודל  על הּבט ׁשּמּבלי להדּגיׁש הּפסּוק ׁשּכּונת - ּבזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוההסּברה
הּטמאֹות  קליּפֹות ג' מּצד ּובפרט ּבכלל, הּקליּפֹות מּצד ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהחֹוׁש

הּמׁשיח", מל ׁשל "רּוחֹו ּכבר ׁשּיׁשנֹו לידע צרי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלגמרי,
ּבית־ לחּורּבן ּבנֹוגע חז"ל ּבמדרׁשי ׁשּמצינּו ועל־ּדר –ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אּלא  – יׂשראל ׁשל מֹוׁשיען נֹולד ּומּיד ׁשּתיכף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש,

רק זאת.לגּלֹותׁשּצריכים ְְִִֶַַֹ
יהי  אלקים "וּיאמר הּכתּובים: ּבהמׁש מּודגׁש זה ענין ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוגם
- ּגּופא ּובזה הּגילּוי, ענין על מֹורה ׁש"אֹור" אֹור", ויהי ְְִִִֶֶֶַַַַָָאֹור
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ׁשּגנזֹו הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשּנברא האֹור ְְִִִֶֶַַָָָָָָּגילּוי
הּמׁשיח". מל ׁשל ּד"רּוחֹו הּגילּוי ּתֹוכן ׁשּזהּו ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלעתיד־לבֹוא,
"יהי  הּמדרׁש מּדברי ּכּמּובן - הּתֹורה על־ידי נעׂשה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוגילּוי

זה - אלפיםאברהם אֹור "ׁשני מתחילים ׁשּבֹו ",ּתֹורה ", ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּגילּוי  נעׂשה ּתֹורה) אברהם, ׁשל ענינֹו על־ידי (הינּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָועל־ידֹו

הּמׁשיח". מל ׁשל ִֶֶֶַַָ"רּוחֹו
האדם: ּבעבֹודת מּזה ְֲִֶַַַָָָָָוההֹוראה

ׁשּבמּצב  וטֹוענים ,החֹוׁש ּגֹודל מּפני ׁשּמתיראים ּכאּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָיׁשנם
ּגדֹול, אֹור עם להתחיל אי־אפׁשר החֹוׁש התּגּברּות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשל

כּו'. והּמקֹום הּזמן ער לפי מצּומצם אֹור עם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא
- ּבראׁשית ּפרׁשת קריאת מהתחלת ההֹוראה ּבאה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָועל־זה

ׁשּנמצאים הסּתּים ּבהתחלתׁשּלמרֹות עּתה (זה העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אּלא  עֹוד ולא הּׁשנה), ּכל עבֹודת ּומתחילה ּתׁשרי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחֹודׁש

ּותהֹום ׁשּׂשוררים חֹוׁש ובהּו מתחילים ּתֹוהּו מּכל־מקֹום, , ְְְִִִִֶֶַָָָֹ
עם הּמׁשיח"מּיד מל ׁשל ּפנימּיּות "רּוחֹו נעלה, הכי אֹור - ְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ

העֹולמֹות  ׁשאין מעֹולמֹות, ּובהבּדלה ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשכינה
ּבנפׁש ׁשּדּוגמתּה - מּקיף ּבאֹופן לא אפילּו לקּבלֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹיכֹולים

הּלב. ּפנימּיּות היא ְִִִֵַָָָהאדם
ההכרזה עם ממׁשיכים אֹור"ּומּיד ׁשּמּבלי "יהי הינּו, , ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

לאו, אם לכ ׁשּי הּוא אם העֹולם, ּומּצב ּבמעמד ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָלהתחּׁשב
את  להאיר ׁשּמתחילים אברהם", זה - אֹור "יהי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָמכריזים
יתּבר אלקּותֹו ׁשּפרסם אברהם ּכמֹו אלֹוקי, ּבאֹור ְְְְְֱֱִִִֵֵֶַָָָָָֹהעֹולם
לכ ראּויים הם אם להתחּׁשב מּבלי לערבים, ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעֹולם

לאו. ִָאם
– אֹור"ואז טאקע "ויהי ווערט "עס ּבפֹועל, ּכן ׁשּנעׂשה , ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהיה  אֹור - ּביֹותר ּגדֹול אֹור לגילּוי ועד ליכטיק", ְְְְְִִִֵֶַַָָָּבפֹועל
הראׁשֹון. ּבּיֹום ִִֵַָמאיר

(â):øBà-éäéå øBà éäé íéäìà øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«

(ã)íéäìà ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéäìà àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½
:CLçä ïéáe øBàä ïéa¥¬¨−¥¬©«¤

i"yx£Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ∑ אף ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ַ
אּגדה  לדברי צריכים אנּו ּכדאי :øּבזה ׁשאינֹו 'ראהּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לּצּדיקים  והבּדילֹו רׁשעים, ּבֹו לעתיד ùלהׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ

ואין  טֹוב ּכי ראהּו ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי ְְְְִִֵֵָָָָָֹלבא'.
מׁשּתּמׁשין  ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו וקבע úּבערּבּוביא נאה , ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבּלילה  ּתחּומֹו ולזה ּבּיֹום, ּתחּומֹו .לזה ְְְְֶֶַַַָָָ

(ä)íéäìà àø÷iå|äìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

B‰¯‡:ג  ‰Â‰Â ‡¯B‰ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»«¬»¿»

ÔÈaד  ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»

ÓÓÈה  ‡¯B‰Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

minkg izty

(c)ørnWn `xwn lW FhEWR itlC¦§¦§¤¦§¨©§©
oFWlC ,cgi oiaxFrn Eid dNigYaC§©§¦¨¨§¨¦©©¦§
dfe ,cgi axFrnd xacA KiIW dlCad©§¨¨©¨§¨¨©§¨©©§¤
,KWFg oi` xF` WIW oeiM xWt` i ¦̀¤§¨¥¨¤¥¥¤
,xCrde oipw `N` mpi` KWge xF`C§§¤¥¨¤¨¦§¨§¤§¥
on zrA cgi mxEAig xWt` i`e§¦¤§¨¦¨©©§¥¦

,miYrd(awri zlgp)xWt` Ki`C dWwC , ¨¦¦©£©©£Ÿ§¨¤§¥¤§¨
dfle mFIA FnEgY dfl raTW Wxtl§¨¥¤¨©¨¤§©§¨¤

dUrp `l `lde ,'ebe dliNA FnEgY§©©§¨©£ŸŸ©£¨
DiA aizkC iriax mFi cr dlCadd©©§¨¨©§¦¦¦§¦¥
Kkl ,'dliNd oiaE mFId oiA liCadl'§©§¦¥©¥©©§¨§¨

:dcB` ixacl Ep` oikixvùwiCSl §¦¦¨§¦§¥©¨¨©©¦
icM xnFl dvFx ,lCaIe Kkl aFh `EdW¤§¨©©§¥¤©§¥
xF` `EdW wiCSd oiA Wxtd didIW¤¦§¤¤§¥¥©©¦¤

:KWg `EdW rWxd oiaEú,xnFl FpFvx ¥¨¨¨¤¤§©
Wi Ff dpicnaE ,xF` Wi Ff dpicnA¦§¦¨¥¦§¦¨¥

oFbM ,zFrW itl xnFl FpFvx F` .KWg¤§©§¦¨§
,dlil zFrW iYWE ,mFi zg` drẄ¨©©§¥¨©§¨
la` ,`iaEAxr Epiid Ktidl KM xg`e§©©¨§¥¤©§¦§§¨£¨
i` df ,WOn zg` mrtA Wxtl oi ¥̀§¨¥§©©©©©¨¤¦
didi oM m`e ,lirl ziWixtcM xWt ¤̀§¨§¦§¦¦§¥§¦¥¦§¤
dfl ,mPnf liCad - 'lCaIe' WExiR¥©©§¥¦§¦§©¨¨¤
FnEgY dfle mFIA FnEgY§©§¨¤§

:dliNAd dxez ©©§¨



ziy`xaסד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ׁשני  ּביֹום הּמים ?çטֹוב" מלאכת נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא  ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעד
מלאכת  ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו. ּבמּלּואֹו אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָנגמר

"ּכי  ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמים
הּׁשני  מלאכת לגמר אחד ּפעמים, ׁשּתי ואחד èטֹוב", ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּיֹום  מלאכת .לגמר ְְִֶֶַַ

(ç)ø÷á-éäéå áøò-éäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
:éðL íBé¬¥¦«

i"yx£ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ מים מים ,éׂשא ׁשמים.ëׁשם מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ּומים אׁש , «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומים ( אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, אחרים: .)ּבספרים ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(è)íéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçà íB÷î-ìà¤¨´¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«

i"yx£ÌÈn‰ eÂwÈ∑ הּיּמים ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, והקום הארץ ּכל ּפני על היּו .ׁשטּוחין ƒ»««ƒְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)íéäìà àø÷iå|àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´
:áBè-ék íéäìà àøiå íéné©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

Â‰Â‰ח  LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ï ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ ¯Ù¿̂«ƒ¿»

iÓL‡ט  ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ¯˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»≈

eLÈk˙י  ˙È·Ïe ‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

minkg izty

:xzFi mW oire ,`xnBA Ediinrhçm`e ©£©§©§¨¨§¥¨¥§¦
xnFl Wie ,o`kA df ilY Ki`d xn`YŸ©¨¥¨¥¤§¨§¥©
miIw `l riwxC xnF` iziid df `laC¦§¨¤¨¦¦¥§¨¦©Ÿ¦¥
WFcTd iM ,`Ed KExA WFcTd lW iEEv¦¤©¨¨¦©¨
rnWnC 'ebe riwx idi xn` `Ed KExÄ¨©§¦¨¦©§©§©
mipFilrd min oiA Wxtd didIW¤¦§¤¤§¥¥©¦¨¤§¦
min cr riwxn WIW FnM riwxl̈¨¦©§¤¥¥¨¦©©©¦
`N` ok dUr `l riwxde ,mipFYgYd©©§¦§¨¨¦©Ÿ¨¨¥¤¨
,riwxd lr WOn Eid mipFilrd min©¦¨¤§¦¨©¨©¨¨¦©
dzUr `l oM mB ux`dW EpivOW FnM§¤¨¦¤¨¨¤©¥Ÿ¨§¨
FnM ,`Ed KExA WFcTd lW iEEiv¦¤©¨¨§

,KEnqA ixR ur iAB i"Wx WxiRW't) ¤¥¥©¦©¥¥§¦§¨
(`"ila` ,aFh iM FA xn`p `l KklE§¨Ÿ¤¡©¦£¨

`l 'riwxd lr' i"Wx WxiRW eiWkr©§¨¤¥¥©¦©¨¨¦©Ÿ
dUrC rnWn ,'eke 'lrn' `N` xn`p¤¡©¤¨¥©©§©§¨¨
m` ,`Ed KExA WFcTd lW iEEiv riwxd̈¨¦©¦¤©¨¨¦
iOp i` .aFh iM FA xn`p `l dOl oM¥¨¨Ÿ¤¡©¦¦©¦
mipFYgYd min oiA d`pw WIW mEXn¦¤¥¦§¨¥©¦©©§¦
riwxA mirbFp mipFilrd iM ,mipFilrl̈¤§¦¦¨¤§¦§¦¨¨¦©
mEXn ,oirbFp opi` mipFYgYd minE©¦©©§¦¥¨§¦¦
eiWkr la` ,aFh iM xn`p `l ikd̈¦Ÿ¤¡©¦£¨©§¨
opi` mipFilr miOd s`C WxiRW¤¥¥§©©©¦¤§¦¥¨
,aFh iM xn`p `l dOl dWw mirbFp§¦¨¤¨¨Ÿ¤¡©¦

(awri zlgp)`pin` ded dPd cr `nlWA , ©£©©£Ÿ¦§¨¨©¥¨£¨£¦¨
`NW itl aFh iM xn`p `l ikdlC¦§¨¦Ÿ¤¡©¦§¦¤Ÿ
`dC ,miOd zk`ln oiicr dxnbp¦§§¨£©¦§¤¤©©¦§¨
miOdW xaC FzF` `xap `l oiicr£©¦Ÿ¦§¨¨¨¤©©¦

opirnWC `YWd la` ,eilr EgEpï¨¨£¨©§¨§¨§¦©
dlM xaMW `vnpe ,xie`A miElY mdW¤¥§¦¨£¦§¦§¨¤§¨¨¨
`l dOl dWw ,miOd zk`ln xnbpe§¦§©§¤¤©©¦¨¤¨¨Ÿ

:aFh iM odA xn`pèdid xn`Y m`e ¤¡©¨¥¦§¦Ÿ©¨¨
xnB ipRn ipXA aFh iM xnFl Fl©¦©¥¦¦§¥§©
FnM ipXA cnrW riwxd zk`ln§¤¤¨¨¦©¤¨©©¥¦§
,ipXA EWxwe Eid miglC lirl EpazMW¤¨©§§¥§©¦¨§¨§©¥¦
iR lr s` miOd zEeTdW xnFl Wie§¥©¤¦¨©©¦©©¦
mB `id mFwn lMn ,dk`ln xnB `EdW¤§©§¨¨¦¨¨¦©
zWixw la` ,Dnvr iptA dk`ln oM¥§¨¨¦§¥©§¨£¨§¦©
oi`e dk`ln xnB `N` Dpi` riwxd̈¨¦©¥¨¤¨§©§¨¨§¥
xnB xEarA 'aFh iM' xnFl KiIW©¨©¦©£§©
`EddC xnFl Wi cFre .DCal dk`ln§¨¨§©¨§¥©§©
dPYWp `NW oeiM `id diIUr e`l©£¦¨¦¥¨¤Ÿ¦§©¨
dNigYA `N` dNigYA didW zFnMn¦§¤¨¨©§¦¨¤¨©§¦¨
EPYWp `l la` ,EWxw ipXaE Eid oigl©¦¨©¥¦¨§£¨Ÿ¦§©
m`e .'aFh iM' xnFl KiIW `l ,odi`xn©§¥¤Ÿ©¨©¦§¦
iM' minrR 'b xninl Dil ded ,xn`YŸ©£¨¥§¥©§¨¦¦
xnbl cg` ,iWilXd mFIA 'aFh©©§¦¦¤¨¦§©
,ipW mFi xnbl cg`e ,mFId zk`ln§¤¤©§¤¨¦§©¥¦
aizkcM ux`d zk`ln xnbl cg`e§¤¨¦§©§¤¤¨¨¤§¦§¦
i"Wx WxiRW FnkE ,dWAId d`xze§¥¨¤©©¨¨§¤¥¥©¦
didW zFnMn dPYWp `YWdC KEnqA§¨§©§¨¦§©¨¦§¤¨¨

.dNigYA`xwp `l dfC xnFl Wie ©§¦¨§¥©§¤Ÿ¦§¨
dzidW FnM ux`dC ,zEPYWd¦§©§¨¨¤§¤¨§¨
wxe K` ,eiWkr oM mB dzid dNigYn¦§¦¨¨§¨©¥©§¨©§©

:zi`xp dzid `NWg dxez ¤Ÿ¨§¨¦§¥

(g)éoini oiA wENig oi`C xnFl FpFvx§©§¥¦¥¨¦
zxFqOl m` WIW oeiM ,l`nUl(:'f zFMn) ¦§Ÿ¥¨¤¥¥©¨¤©

,`icdA l`nUA minU aYkp EN`M ied̈¥§¦¦§©¨©¦¦§Ÿ§¤§¨
:min `U Epiid s"l` `ian u"nw lke§¨¨©¥¦¨¤©§¨©¦

ë`lC ,'min mW' hwp ikd mEXn¦¨¦¨©¨©¦§Ÿ
rnWnC 'min `U' Wxtn Ki` dWwY©§¤¥§¨¥¨©¦§©§©
WxiR lirlE ,miOd z` `UFp `EdW¤¥¤©©¦§¥¥¥
lre .minl min oiA lCad WIW i"Wx©¦¤¥¤§¥¥©¦§©¦§©
`weeC e`l xnFlM ,'min mW' WxiR df¤¥¥¨©¦§©©©§¨
oeiM `N` ,eilr miOd z` `UFp `EdW¤¥¤©©¦¨¨¤¨¥¨
ied FzlCadaE eiAB lr 'min mX'W¤¨©¦©©¨§©§¨¨¨¥
la` ,miOd z` `UFp `Ed EN`M§¦¥¤©©¦£¨
,i"Wxl dWwe .'min mX'W zn`A¤¡¤¤¨©¦§¨¤§©¦
icM 'min mW' FzF` `xw `l dOle§¨¨Ÿ¨¨¨©¦§¥
`EdW xnFl zErh icil `ai `NW¤Ÿ¨Ÿ¦¥¨©¤
xnFlM ,'minE W`' uxznE ,min `UFp¥©¦§¨¥¥©¦§©
`U' FWExitC 'minW' F`xw ikd mEXn¦¨¦§¨¨©¦§¥¨
W` EpiidC ,W` zFIzF` `Ue ,'min©¦§¨¦¥§©§¥
`nliC xn`Y m`e .cgi oaxrW minE©¦¤¥§¨©©§¦Ÿ©¦§¨
Dil `pnE minW E`xwp ikd mEXn¦¨¦¦§§¨©¦§¨¥
Fl did oM m`C ,min mW Wxtl§¨¥¨©¦§¦¥¨¨
dOl zFWwdl oi`e .minE W` FzFxwl¦§¥©¦§¥§©§¨¨
Wie ,dWxRd WixA df i"Wx WxiR `lŸ¥¥©¦¤§¥©¨¨¨§¥
,mvrd mW `EdC `pin` dedC xnFl©©£¨£¦¨§¥¨¤¤
riwxl midl` `xwIe aizM `kd la £̀¨¨¨§¦©¦§¨¡Ÿ¦¨¨¦©
mW `Ed minWC DPin rnW ,minẄ©¦§©¦¨§¨©¦¥

:mvrd mW `le x`Ydh dxez ©Ÿ©§Ÿ¥¨¤¤



סה ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈnÈ אחד ∑˜¯‡ ים הּים ìהּוא והלא מן העֹולה ּדג טעם ּדֹומה אינֹו אּלא ?î מן העֹולה לדג ּבעּכֹו »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

.ּבאסּפמיא הּים ְְְַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz ,ycegd mikxan ,gxw zyxt zay)

מחלֹוקת, נבראת ׁשּבֹו לפי ּכי־טֹוב, ּכתיב לא ׁשּבּׁשני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹאף
אחד  ּפעמים, ׁשּתי ּכי־טֹוב ּבּׁשליׁשי ּכתּוב ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּכל־מקֹום
והּמחלֹוקת, ההבּדלה ׁשעל־ידי לפי כּו', הּמים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלמלאכת

יֹותר, נעלה ּבאֹופן והתּכּללּות אחדּות ׁשל ענין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעׂשה
לאלקּות. ּכלי נעׂשית ּגּופא הּיׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָֹׁשּמציאּות

(àé)òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©
Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õò òøæ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−

:ïë-éäéå õøàä-ìò©¨¨®¤©«§¦¥«
i"yx£·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡L„zð∑ לׁשֹון ּדׁשא לא «¿≈»»∆∆∆≈∆ְֶֶֹ

הּמקרא  לׁשֹון היה ולא ּדׁשא, לׁשֹון עׂשב ולא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעׂשב
אחד  ּכל מחּלקין, ּדׁשאין ׁשּמיני הארץ, ּתעׂשיב ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻלֹומר
לֹומר  לּמדּבר לׁשֹון ואין ּפלֹוני, עׂשב נקרא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָלעצמֹו
ּבעׂשבים  הארץ לביׁשת הּוא ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ּפלֹוני, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדׁשא

ּבדׁשאים  מתמּלאת ‰‡¯ı.ּכׁשהיא ‡L„z∑ ּתתמּלא ְְְִִִִֵֶַָ«¿≈»»∆ְִֵַ
ּדׁשא  נקרא לע"ז ּבלׁשֹון עׂשבים, לבּוׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָותתּכּסה
נקרא  לעצמֹו ׁשרׁש וכל ּבערּבּוביא, ּכּלן ְְְְְְְִִֶַָָָָֹֻארבאז"י,

Ú¯Ê.עׂשב  ÚÈ¯ÊÓñ∑מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו òׁשּיגּדל ֵֶ«¿ƒ«∆«ְְִִִֶֶֶַַַֹ
אחר  È¯t.ּבמקֹום ıÚ∑ ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ְֵַָ≈¿ƒְְֵֵֶַַַַָ

וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, עׂשתה לא והיא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּפרי.
ּפרי" "ועץ ולא ּפרי" עׂשה ּכׁשּנתקּלל ôועץ לפיכ , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

עונֹו על ונתקּללה.öאדם עונּה על היא ּגם נפקדה , ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹֹ
ודֹו"ק ( אינֹו, אחרים B·ŒBÚ¯Ê.)ספרים ¯L‡∑ ּכל ּגרעיני הן ְְֲִִֵֵָ¬∆«¿ְִֵֵַָ

צֹומח  האילן ׁשּמהן אֹותֹו÷ּפרי .ּכׁשּנֹוטעים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(áé)eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àöBzå©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½
íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò õòå§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ék¦«
i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ∑ נאמר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «≈»»∆¿ֱִֶֶַַַֹ

האילנֹות  ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ּבצּוּוייהן, ּבּדׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ"למינהּו"
ּבעצמן  קלֿוחמר ונׂשאּו ,ּכ ּבאּגדה ,øעל ּכמפרׁש ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
חּלין' .ּב'ׁשחיטת ְִִִַֻ

c·¯יא  ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
dÊÏ ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈≈ƒƒ¿≈
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Ècƒ««¿≈≈««¿»«¬»≈

dÚ¯Êיב  ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙˜t‡Â¿«≈««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
dÚ¯Ê ¯·c ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ¿««¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ da≈ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

minkg izty

(i)ìmiOi x`W lM `dC ,xnFl FpFvx§©§¨¨§¨©¦
xn`PW FnM ,lFcBd mIn mdNW dwipi§¦¨¤¨¤¦¨©¨§¤¤¡©

('f '` zldw):'ebe milgPd lMî Ÿ¤¤¨©§¨¦
miaFh mibCd `inRq`aC¦§©§©§¨©¨¦¦

:xzFi`i dxez ¥
(`i)ðxn`p `l dOl ,i"Wxl dWẅ¤§©¦¨¨Ÿ¤¡©

F` ,rxf rixfn `WC ux`d `WcY©§¥¨¨¤¤¤©§¦©¤©
:miaUr ux`d aiUrYñxnFl FpFvx ©£¦¨¨¤£¨¦§©

`EdW ,lirtn oFWl `Ed rixfnC§©§¦©§©§¦¤
:mixg` z` lirtdòmc`dW ,xnFlM ¦§¦¤£¥¦§©¤¨¨¨

lirtn oFWlE ,xg` mFwnA rFxfl lFkï¦§©§¨©¥§©§¦
:mc`d lr i`wôi`n ,l"Wxdn dWwd ¨¥©¨¨¨¦§¨©©§©©

xnFl Wie .dzPiXW dnc`d lW mrh©©¤¨£¨¨¤¦§¨§¥©
KExA WFcTdW mEXn ,DzpEM did KkC§¨¨¨©¨¨¨¦¤©¨¨

dnc`l dEv `EdixR ur `ivFYW ¦¨¨£¨¨¤¦¥§¦
s` ,mieW eilre eiglTW aUrl dnFC¤§¥¤¤§¨¨§¨¨¨¦©
dnc`d f`e ,deW FixtE Fvr didi df¤¦§¤¥¦§¨¤§¨¨£¨¨
`Ed FraHW aUr dnE ,Ff `xaq dgwl̈§¨§¨¨¨¥¤¤¦§

ikd ENit` ,mieW Eidi eilre eiglTWi` ¤§¨¨§¨¨¦§¨¦£¦¨¦¦
hrn KixSW `N` ,mlk`l xWt ¤̀§¨§¨§¨¤¨¤¨¦§©
Fpi`e ,KM orah oi`W zFpli` ,oETY¦¦¨¤¥¦§¨¨§¥
didi m` xnge lw ,deW zFidl `xaq§¨¨¦§¨¤©¨Ÿ¤¦¦§¤
ikd mEXnE ,oETize iEPW mikixSW KM̈¤§¦¦¦§¦¦¨¦
dOlC oM mB uxFzn dfaE .ok dzUr`lŸ¨§¨¥¨¤§¨©¥§¨¨
,EdiieexY lr 'Fpinl' cg iEESA aEzM̈©¦©§¦©©§©§
cge cg lM lr 'Edpinl' azM dIUraE¨£¦¨¨©§¦¥©¨©§©
drWAW xnFl Wi `N` ,Fnvr iptA¦§¥©§¤¨¥©¤§¨¨
aUrd `dIW dEv `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¦¨¤§¥¨¥¤
cg aizM ikd mEXn ,deW ixR ure§¥§¦¨¤¦¨¦§¦©
cgA `dIW xnFlM ,EdiieexY` 'Fpinl'§¦©©§©§§©¤§¥§©
okl ,ok dzUr `l ux`d la` ,oin¦£¨¨¨¤Ÿ¨§¨¥¨¥

:'Edpinl' ixY aizMömB lNwl KxvEde §¦§¥§¦¥§§©§©¥©
oOwl i"Wx azMW FnM ,dnc`d(f"i 'b) ¨£¨¨§¤¨©©¦§©¨

mB dcwtp .'ebe dnc`d dxEx` wEqRA©¨£¨¨£¨¨¦§§¨©
EgxkEdX dnE .EnxB `de `dC ,`id¦§¨§¨¨§©¤§§

xnFl l"fx(mW i"WxA `aEd)`vFil lWn ©©©¨§©¦¨¨¨§¥

zNnC Edl `xiaqC mEXn ,'eke¦¦§¦¨§§¦©
:DxEarA `le rnWn 'LxEarA'÷dOl ©£¤©§©§Ÿ©£¨¨¨

iAbe ,'Fa Frxf xW`' zFpli`A aizM§¦§¦¨£¤©§§©¥
,'eke WxiR okl ,'rxf rixfn' aizM aUr¥¤§¦©§¦©¤©¨¥¥¥
ozginv zFpli` lW xTr iM xnFl dvFx¤©¦¦©¤¦¨§¦¨¨
F` oiaiMxOW xg` oli` lW sprn¥¨¨¤¦¨©¥¤©§¦¦
Frxf xW`' o`M hwp okl ,FzF` oirhFPW¤§¦¨¥¨©¨£¤©§
oipirxBd EpiidC Frxf lW FxTirW ,'Fa¤¦¨¤©§§©§©©§¦¦
miaUr iAB iwER`l ,Fzrixf opi ¥̀¨§¦¨§©¥©¥£¨¦

:rxGd on wx oignFvai dxez §¦©¦©¤©
(ai)ømilFcB mdW zFpli` dnE¨¦¨¤¥§¦

oilFki opi`e milFcbE miAExn mditpre§©§¥¤§¦§¦§¥¨§¦
Eaxrzi m` ENit`e ,oitEvx cFnrl©£§¦©£¦¦¦§¨§
,ipFlR oin dfC mdipiA xMid Wi cgi©©¥¤¥¥¥¤§¤¦§¦
miPhTW Ep` ,mpinl E`vi ikd ENit`e©£¦¨¦¨§§¦¨¨¤§©¦
oi` cgi miaxFrn didp m`e Epgp £̀©§§¦¦§¤§¨¦©©¥
dOke dOM zg` lr ,EpipiA xMid¤¥¥¥©©©©¨§©¨

:Epipinl z`vl Ep` oikixSWbi dxez ¤§¦¦¨¨¥§¦¥

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ׁשני  ּביֹום הּמים ?çטֹוב" מלאכת נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא  ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעד
מלאכת  ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו. ּבמּלּואֹו אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָנגמר

"ּכי  ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמים
הּׁשני  מלאכת לגמר אחד ּפעמים, ׁשּתי ואחד èטֹוב", ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּיֹום  מלאכת .לגמר ְְִֶֶַַ

(ç)ø÷á-éäéå áøò-éäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
:éðL íBé¬¥¦«

i"yx£ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ מים מים ,éׂשא ׁשמים.ëׁשם מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ּומים אׁש , «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומים ( אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, אחרים: .)ּבספרים ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(è)íéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçà íB÷î-ìà¤¨´¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«

i"yx£ÌÈn‰ eÂwÈ∑ הּיּמים ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, והקום הארץ ּכל ּפני על היּו .ׁשטּוחין ƒ»««ƒְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)íéäìà àø÷iå|àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´
:áBè-ék íéäìà àøiå íéné©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

Â‰Â‰ח  LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ï ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ ¯Ù¿̂«ƒ¿»

iÓL‡ט  ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ¯˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»≈

eLÈk˙י  ˙È·Ïe ‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

minkg izty

:xzFi mW oire ,`xnBA Ediinrhçm`e ©£©§©§¨¨§¥¨¥§¦
xnFl Wie ,o`kA df ilY Ki`d xn`YŸ©¨¥¨¥¤§¨§¥©
miIw `l riwxC xnF` iziid df `laC¦§¨¤¨¦¦¥§¨¦©Ÿ¦¥
WFcTd iM ,`Ed KExA WFcTd lW iEEv¦¤©¨¨¦©¨
rnWnC 'ebe riwx idi xn` `Ed KExÄ¨©§¦¨¦©§©§©
mipFilrd min oiA Wxtd didIW¤¦§¤¤§¥¥©¦¨¤§¦
min cr riwxn WIW FnM riwxl̈¨¦©§¤¥¥¨¦©©©¦
`N` ok dUr `l riwxde ,mipFYgYd©©§¦§¨¨¦©Ÿ¨¨¥¤¨
,riwxd lr WOn Eid mipFilrd min©¦¨¤§¦¨©¨©¨¨¦©
dzUr `l oM mB ux`dW EpivOW FnM§¤¨¦¤¨¨¤©¥Ÿ¨§¨
FnM ,`Ed KExA WFcTd lW iEEiv¦¤©¨¨§

,KEnqA ixR ur iAB i"Wx WxiRW't) ¤¥¥©¦©¥¥§¦§¨
(`"ila` ,aFh iM FA xn`p `l KklE§¨Ÿ¤¡©¦£¨

`l 'riwxd lr' i"Wx WxiRW eiWkr©§¨¤¥¥©¦©¨¨¦©Ÿ
dUrC rnWn ,'eke 'lrn' `N` xn`p¤¡©¤¨¥©©§©§¨¨
m` ,`Ed KExA WFcTd lW iEEiv riwxd̈¨¦©¦¤©¨¨¦
iOp i` .aFh iM FA xn`p `l dOl oM¥¨¨Ÿ¤¡©¦¦©¦
mipFYgYd min oiA d`pw WIW mEXn¦¤¥¦§¨¥©¦©©§¦
riwxA mirbFp mipFilrd iM ,mipFilrl̈¤§¦¦¨¤§¦§¦¨¨¦©
mEXn ,oirbFp opi` mipFYgYd minE©¦©©§¦¥¨§¦¦
eiWkr la` ,aFh iM xn`p `l ikd̈¦Ÿ¤¡©¦£¨©§¨
opi` mipFilr miOd s`C WxiRW¤¥¥§©©©¦¤§¦¥¨
,aFh iM xn`p `l dOl dWw mirbFp§¦¨¤¨¨Ÿ¤¡©¦

(awri zlgp)`pin` ded dPd cr `nlWA , ©£©©£Ÿ¦§¨¨©¥¨£¨£¦¨
`NW itl aFh iM xn`p `l ikdlC¦§¨¦Ÿ¤¡©¦§¦¤Ÿ
`dC ,miOd zk`ln oiicr dxnbp¦§§¨£©¦§¤¤©©¦§¨
miOdW xaC FzF` `xap `l oiicr£©¦Ÿ¦§¨¨¨¤©©¦

opirnWC `YWd la` ,eilr EgEpï¨¨£¨©§¨§¨§¦©
dlM xaMW `vnpe ,xie`A miElY mdW¤¥§¦¨£¦§¦§¨¤§¨¨¨
`l dOl dWw ,miOd zk`ln xnbpe§¦§©§¤¤©©¦¨¤¨¨Ÿ

:aFh iM odA xn`pèdid xn`Y m`e ¤¡©¨¥¦§¦Ÿ©¨¨
xnB ipRn ipXA aFh iM xnFl Fl©¦©¥¦¦§¥§©
FnM ipXA cnrW riwxd zk`ln§¤¤¨¨¦©¤¨©©¥¦§
,ipXA EWxwe Eid miglC lirl EpazMW¤¨©§§¥§©¦¨§¨§©¥¦
iR lr s` miOd zEeTdW xnFl Wie§¥©¤¦¨©©¦©©¦
mB `id mFwn lMn ,dk`ln xnB `EdW¤§©§¨¨¦¨¨¦©
zWixw la` ,Dnvr iptA dk`ln oM¥§¨¨¦§¥©§¨£¨§¦©
oi`e dk`ln xnB `N` Dpi` riwxd̈¨¦©¥¨¤¨§©§¨¨§¥
xnB xEarA 'aFh iM' xnFl KiIW©¨©¦©£§©
`EddC xnFl Wi cFre .DCal dk`ln§¨¨§©¨§¥©§©
dPYWp `NW oeiM `id diIUr e`l©£¦¨¦¥¨¤Ÿ¦§©¨
dNigYA `N` dNigYA didW zFnMn¦§¤¨¨©§¦¨¤¨©§¦¨
EPYWp `l la` ,EWxw ipXaE Eid oigl©¦¨©¥¦¨§£¨Ÿ¦§©
m`e .'aFh iM' xnFl KiIW `l ,odi`xn©§¥¤Ÿ©¨©¦§¦
iM' minrR 'b xninl Dil ded ,xn`YŸ©£¨¥§¥©§¨¦¦
xnbl cg` ,iWilXd mFIA 'aFh©©§¦¦¤¨¦§©
,ipW mFi xnbl cg`e ,mFId zk`ln§¤¤©§¤¨¦§©¥¦
aizkcM ux`d zk`ln xnbl cg`e§¤¨¦§©§¤¤¨¨¤§¦§¦
i"Wx WxiRW FnkE ,dWAId d`xze§¥¨¤©©¨¨§¤¥¥©¦
didW zFnMn dPYWp `YWdC KEnqA§¨§©§¨¦§©¨¦§¤¨¨

.dNigYA`xwp `l dfC xnFl Wie ©§¦¨§¥©§¤Ÿ¦§¨
dzidW FnM ux`dC ,zEPYWd¦§©§¨¨¤§¤¨§¨
wxe K` ,eiWkr oM mB dzid dNigYn¦§¦¨¨§¨©¥©§¨©§©

:zi`xp dzid `NWg dxez ¤Ÿ¨§¨¦§¥

(g)éoini oiA wENig oi`C xnFl FpFvx§©§¥¦¥¨¦
zxFqOl m` WIW oeiM ,l`nUl(:'f zFMn) ¦§Ÿ¥¨¤¥¥©¨¤©

,`icdA l`nUA minU aYkp EN`M ied̈¥§¦¦§©¨©¦¦§Ÿ§¤§¨
:min `U Epiid s"l` `ian u"nw lke§¨¨©¥¦¨¤©§¨©¦

ë`lC ,'min mW' hwp ikd mEXn¦¨¦¨©¨©¦§Ÿ
rnWnC 'min `U' Wxtn Ki` dWwY©§¤¥§¨¥¨©¦§©§©
WxiR lirlE ,miOd z` `UFp `EdW¤¥¤©©¦§¥¥¥
lre .minl min oiA lCad WIW i"Wx©¦¤¥¤§¥¥©¦§©¦§©
`weeC e`l xnFlM ,'min mW' WxiR df¤¥¥¨©¦§©©©§¨
oeiM `N` ,eilr miOd z` `UFp `EdW¤¥¤©©¦¨¨¤¨¥¨
ied FzlCadaE eiAB lr 'min mX'W¤¨©¦©©¨§©§¨¨¨¥
la` ,miOd z` `UFp `Ed EN`M§¦¥¤©©¦£¨
,i"Wxl dWwe .'min mX'W zn`A¤¡¤¤¨©¦§¨¤§©¦
icM 'min mW' FzF` `xw `l dOle§¨¨Ÿ¨¨¨©¦§¥
`EdW xnFl zErh icil `ai `NW¤Ÿ¨Ÿ¦¥¨©¤
xnFlM ,'minE W`' uxznE ,min `UFp¥©¦§¨¥¥©¦§©
`U' FWExitC 'minW' F`xw ikd mEXn¦¨¦§¨¨©¦§¥¨
W` EpiidC ,W` zFIzF` `Ue ,'min©¦§¨¦¥§©§¥
`nliC xn`Y m`e .cgi oaxrW minE©¦¤¥§¨©©§¦Ÿ©¦§¨
Dil `pnE minW E`xwp ikd mEXn¦¨¦¦§§¨©¦§¨¥
Fl did oM m`C ,min mW Wxtl§¨¥¨©¦§¦¥¨¨
dOl zFWwdl oi`e .minE W` FzFxwl¦§¥©¦§¥§©§¨¨
Wie ,dWxRd WixA df i"Wx WxiR `lŸ¥¥©¦¤§¥©¨¨¨§¥
,mvrd mW `EdC `pin` dedC xnFl©©£¨£¦¨§¥¨¤¤
riwxl midl` `xwIe aizM `kd la £̀¨¨¨§¦©¦§¨¡Ÿ¦¨¨¦©
mW `Ed minWC DPin rnW ,minẄ©¦§©¦¨§¨©¦¥

:mvrd mW `le x`Ydh dxez ©Ÿ©§Ÿ¥¨¤¤



ziy`xaסו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ãé)íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦
íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

:íéðLå íéîéìe§¨¦−§¨¦«
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑נבראּו ראׁשֹון ּוברביעי ,ùמּיֹום ¿ƒ¿……¿ְְְִִִִִָ

ׁשמים  ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָצּוה
נקּבע  ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָוארץ
לרּבֹות  הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּיֹום

ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות הארץ", "ואת È‰È.ּתֹולדֹותיהם, ְְְְֵֵֶֶֶַָָָ¿ƒ
˙¯‡Ó∑,מארה יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ¿……ְְִֵֵֵֶַָָָ

היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה ְְְִִִִִֶַָָָָָֹלּפל
ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על ÏÈc·‰Ï.מתעּנים ְְִִִִֶַַַַָָֹֹ¿«¿ƒ

‰ÏÈl‰ ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa∑ הראׁשֹון האֹור ,úמּׁשּנגנז ≈«≈«»¿»ְִִִֶַָָ
ּבראׁשית  ימי ּבׁשבעת והחׁשאבל האֹור ׁשּמׁשּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ

ּבּלילה הראׁשֹונים  ּובין ּבּיֹום ּבין Ï‡˙˙.יחד, eÈ‰Â∑ ְִִֵֵַַַַַָָ¿»¿……

ׁשּנאמר  לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, ְְֱִִֶֶֶַַַָָָּכׁשהּמאֹורֹות
י) אל (ירמיה הּׁשמים "ּומאתֹות :à ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", ְֲִֵֵֶַַַַַָֹ

מן  לדאג צריכין אּתם אין הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִִִִֵֶַַָָֹרצֹון
ׁשעתידים ∑ÌÈ„ÚBÓÏe.הּפרענּות  העתיד, ׁשם על ְַָֻ¿¬ƒֲִִִֵֶֶַָ

למֹולד  נמנים והם הּמֹועדֹות, על להצטּוֹות áיׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ
וׁשּמּוׁש∑ÌÈÓÈÏe.הּלבנה  יֹום, חצי החּמה ׁשּמּוׁש ְַָָ¿»ƒְֲִִִַַָ

הרי  חציֹו, ׁשלם âהּלבנה שס"ה ∑ÌÈLÂ.יֹום לסֹוף ְְֲֵֵֶַָָָ¿»ƒְ
יֹום (ימים ּורביע אחרים: ּבי"ב )ספרים מהלכן יגמרּו ,ã מּזלֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשנה. והיא אֹותם, יֹום (הּמׁשרתים שס"ה והּוא אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

יֹום  ּבּגלּגל )ּורביע לסּבב ׁשנּיה ּפעם ּומתחילים וחֹוזרים , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָ
הראׁשֹון  .ּכמהלכן ְֲִַָָָ

(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Âä∑ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת .לעֹולם åעֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

(æè)-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤
ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä øBànä©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ

:íéáëBkä úàå äìélä úìLîîì§¤§¤´¤©©½§¨§¥−©«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑נבראּו ונתמעטה æׁשוים , «¿……«¿…ƒ¿ְְְְֲִִִַָָ

מלכים  לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּלבנה
אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ עלֿידי ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְֵַ

הּלבנה  את ּדעּתּהçׁשּמעט להפיס צבאיה הרּבה ,. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰ ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰· ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‡Ï‰¯‡טו  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

È˙טז  ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰ ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰ ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»
:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

minkg izty

(ci)ùxninl Dil dedC ,i"Wxl dWẅ¤§©¦©£¨¥§¥©
zFxF`nl Eide' KM xg`e 'zFxF`n idi'§¦§§©©¨§¨¦§
xninl Dil dedC xnFl dvFx ,'riwxA¦§¦©¤©©£¨¥§¥©
ozIlY KM xg`e mcFTn oz`ixA§¦¨¨¦¤§©©¨§¦¨¨

:riwxAúaizM xaM `de ,i"Wxl dWw ¨¨¦©¨¤§©¦§¨§¨§¦
:'ebe 'midl` lCaIe'àrnWWIW DPin ©©§¥¡Ÿ¦§©¦¨¤¥

:m"EMrd ikxcA EklIW m`A dYg¦¨§¦¤¥§§©§¥¨©
árEcIM ,zFxF`Od ipW xEAign `EdW¤¥¦§¥©§©¨©

micrFOd dlY okle ,xEAird inkgl§©§¥¨¦§¨¥¨¨©£¦
:mdipWAâ,mlW mFi xnFl dvFx ¦§¥¤¤©¨¥

:zFrW a"i EpiidCãi`w mini d"qy §©§¨¨¦¨¥

c"py mdW dpaNd zpWE ,dOgd lr©©©¨§©©§¨¨¤¥
itlE .dOgd zpWA mirlaEn minï¦§¨¦¦§©©©¨§¦
DYkldn cSn `id dOgd zpXW¤§©©©¨¦¦©©£©§¨
dpaNd zpWE ,zFlGn a"id lM aAql§©¥¨©©¨§©©§¨¨
cg` lkA WnXd mr zxAEgn `id¦§¤¤¦©¤¤§¨¤¨
dpXd dlY okl ,zFlGn a"idn¥©©¨¨¥¨¨©¨¨
dpaNdW iR lr s`e ,cgi mdipWA¦§¥¤©©§©©¦¤©§¨¨
zFrWe mini h"kA DYkldn zxnFB¤¤©£©§¨§¨¦§¨

:zFrEcieh dxez §
(eh)äWEOW lr sqFp cFre ,xnFlM§©§¨©¦

:'eke Exi`IW ,'ebe 'liCadl'åikde §©§¦¤¨¦§¨¦

dOgd xnFl dvFx ,'Eide' :FWExiR¥§¨¤©©©¨
.zFIxAl xi`dl 'zFxF`nl' ,dpaNde§©§¨¨¦§§¨¦©§¦
hwp `le 'mlFrl' zNn i"Wx hwp KklE§¨¨©©¦¦©¨¨§Ÿ¨©
zFxFdl ,`xTA azMW FnM 'ux`l'¨¨¤§¤¨©©§¨§
,ux`d iWp` lr - 'ux`d lr' WExiRW¤¥©¨¨¤©©§¥¨¨¤

:xF`l dkixv Dpi` ux`d iMfh dxez ¦¨¨¤¥¨§¦¨§
(fh)æaizM dNigYaC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§¦¨§¦

KM xg`e ,'milFcBd zFxF`Od ipW'§¥©§©§¦§©©¨
:'ebe 'lFcBd xF`Od z`' xn`ç(i"gp), ¨©¤©¨©¨

`di' aizM `lC xiRW iz` `YWde§©§¨¨¥©¦§¨§¦§¥
:'miakFMdz`UrIe' F` ,'miakFMfi dxez ¨¦©©©¤©¨¦



סז ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(æé)øéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−
:õøàä-ìò©¨¨«¤

(çé)ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe íBia ìLîìå§¦§ŸÆ©´©©½§¨«£©§¦½¥¬¨−¥´
:áBè-ék íéäìà àøiå CLçä©®¤©©¬§¡Ÿ¦−¦«

(èé):éòéáø íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ë)äiç Lôð õøL íénä eöøLé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®
:íéîMä òé÷ø éðt-ìò õøàä-ìò óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦

i"yx£‰iÁ LÙ∑ּבּה ּדבר ∑ı¯L.חּיּות èׁשּיהא ּכל ∆∆«»ְִֵֶָ∆∆ָָָ
ּגבּה ׁשאינֹו ּכגֹון éחי ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי הארץ, מן ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

נמלים  ּכגֹון ּבׁשקצים, ותֹולעים.ëזבּובים. וחּפּוׁשים ְְְְְְִִִִִִִָָָ

וכל ìּובּברּיֹות  ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ועכּבר חלד ּכגֹון , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
.הּדגים  ִַָ

(àë)-ìk úàå íéìãbä íðépzä-úà íéäìà àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨
äiçä Lôð|íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä ¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À

ðk óBò-ìk úàå:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì ó §¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£ÌÈpz‰∑:אּגדה ּובדברי ׁשּבּים. ּגדֹולים ּדגים ««ƒƒְְְִִִֵֶַַָָָָ
את לוי îהּוא  והרג  ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוגֹו, ּובן תן ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

לבא  לעתיד לּצּדיקים ּומלחּה יפרּוðהּנקבה ׁשאם , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ּכתיב  הּתּנינם ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא - .וירּבּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
‰iÁ‰ LÙ∑ חּיּות ּבּה ׁשּיׁש .נפׁש ∆∆««»ִֵֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

xag Ll dpw§¥§¨¥

הּגדלים  את־הּתּנינם אלהים ְְֱִִִִִֶַַַַָֹֹוּיברא
זּוגֹו ּובן לויתן רש"י)הּוא ובפירוש כא. (א, ְִֶָָ

החסידּות: ּדר על־ּפי זה לפרׁש ְֲִִֵֵֶֶֶַַָיׁש
ּתֹורה" "לּקּוטי ב)ּבּספר יח, הּזקן (שמיני אדמּו"ר מבאר ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אלי", איׁשי יּלוה הּפעם ּכמֹו התחּברּות "לׁשֹון הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּלויתן
ה'. לעבֹודת ּכּלֹו ּכל ׁשּמחּבר צּדיק על ְְֲִֵֶַַַַַָָֻֻּומרּמז

הּוא  ה' ּבעבֹודת ּגדֹול ׁשּכלל ׁשאף לחׁשב אפׁשר היה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּנה,
אחד  ּכל צרי ה' ּבעבֹודת להצליח ׁשּבׁשביל חבר", ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"קנה

‡Ï‰¯‡יז  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

ÔÈaיח  ‡L¯Ù‡Ïe ‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏe¿ƒ¿«ƒ»»¿≈¿»¿«¿»»≈
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»«¬»¿»¬≈»

¯·È‡ÚÈ:יט  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÈÁ˙‡כ  ‡LÙ LÁ¯ ‡iÓ ÔeLÁ¯È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿¬«»¿≈«¿»«¿»
‡ÚÈ˜¯ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯‡ ÏÚ Á¯ÙÈ ‡ÙBÚÂ¿»¿»«««¿»««≈¿ƒ»

:‡iÓL„ƒ¿«»

LÙ‡כא  Ïk ˙ÈÂ ‡i·¯·¯ ‡iÈpz ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»«ƒ«»«¿¿«»¿»»«¿»
˙ÈÂ ÔB‰ÈÊÏ ‡iÓ eLÈÁ¯‡ Èc ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ«¿»¿»≈»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈¿»
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ Á¯Ù„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿»«ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

minkg izty

(k)èrnWn 'dIg Wtp' ,i"Wxl dWẅ¤§©¦¤¤©¨©§©
azM oOwlE ,dIgd Wtp E`ivFd minC§©¦¦¤¤©©¨§©¨¨©
Wtp WxiR Kkl .'ebe 'midl` `xaIe'©¦§¨¡Ÿ¦§¨¥¥¤¤
Epiki miOdW xnFlM ,zEIg DA `dIW¤§¥¨©§©¤©©¦¨¦
oYIW ipEIgd Wtp z` lAwIW sEBd z ¤̀©¤§©¥¤¤¤©¦¦¤¦¥
i"Wx WxiRW dfe .`Ed KExA WFcTd FA©¨¨§¤¤¥¥©¦

oOwl(`"k 't)Wtp ,'dIgd Wtp lM z`e' §©¨§¥¨¤¤©©¨¤¤
Wi cFr .oiadl lwe ,zEIg DA WIW¤¥¨©§©§¨¦¥
xg` zFIg `lde ,i"Wxl dWwC ,xnFl©§¨¤§©¦©£Ÿ©©©
Wtp WxiR Kkl ,dnc`d on E`xap KM̈¦§§¦¨£¨¨§¨¥¥¤¤
Wxtl KxvEdX dnE .zEIg DA `dIW¤§¥¨©©¤§©§¨¥

cFr oM(`"k wEqtA)aYkPW itl xnFl Wi , ¥§¨¥©§¦¤¦§©

dIg `EdW rnWn ,dricid `"dA§¥©§¦¨©§©¤©¨
oi`W zipW mrR WxiR Kkl ,WOn©¨§¨¥¥©©¥¦¤¥
.'miOd EvxW xW`' azkCn ,oM FWExiR¥¥¦§¨©£¤¨§©©¦
itl ,iWingd mFIA oM mB WxiRW dnE©¤¥©©¥©©£¦¦§¦
,'ux` Fzige' KM xg` aYkp WExitAW¤§¥¦§©©©¨§©§¤¤

:mivxX` i`w 'dIg Wtp' oM m`édn ¦¥¤¤©¨¨¥©§¨¦©
i"Wx KRdOXWtp' dNgYA WxtnE ¤§©¥©¦§¨¥©§¦¨¤¤

mB xnFl FpFvx ,'uxW' KM xg`e 'dIg©¨§©©¨¤¤§©©
miOd EvxWi :oM zFidl Kixv `xTA©§¨¨¦¦§¥¦§§©©¦
WxtnE ,dIg Wtp od dnE ,dIg Wtp¤¤©¨©¥¤¤©¨§¨¥
`vFY' :KM xg` aizM oke .sFre uxW¤¤¨§¥§¦©©¨¥
:'Unxe dndA ,Dpinl dIg Wtp ux`d̈¨¤¤¤©¨§¦¨§¥¨¨¤¤

ëmbe ,dRW`A mi`vnPd mirlFYd md¥©¨¦©¦§¨¦¨©§¨§©
:ux`d lr mWB cxIWM dOgd zFniAì ¦©©¨§¤¥¥¤¤©¨¨¤

:zFIge zFndA iAB xnFl dvFx`k dxez ¤©©¥§¥§©
(`k)îxzFi mhxR dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¥§¨¥

llMn m`ivFd dOle zFIxAd x`Xn¦§¨©§¦§¨¨¦¨¦§©
dIgd Wtp lM(dricid `"dA)WxiR okl , ¨¤¤©©¨§¥©§¦¨¨¥¥¥

:'ekeð'mpiPYd' aizkC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§¦©©¦
,cigi oFWl rnWnC ,dpFxg` 'i xqg̈¥©£¨§©§©§¨¦
,WxiR okl .miAx oFWl 'mipiPY' opixwe§¨¥©©¦¦§©¦¨¥¥¥
opixw okl ,dawpE xkf m`xA§¨¨¨¨§¥¨¨¥¨¥©
Kkl ,dawPl bxd KM xg`e ,'mipiPYd'©©¦¦§©©¨¨©©§¥¨§¨

:c"Ei xqg aizMak dxez §¦¨¥

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

(ãé)íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦
íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

:íéðLå íéîéìe§¨¦−§¨¦«
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑נבראּו ראׁשֹון ּוברביעי ,ùמּיֹום ¿ƒ¿……¿ְְְִִִִִָ

ׁשמים  ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָצּוה
נקּבע  ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָוארץ
לרּבֹות  הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּיֹום

ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות הארץ", "ואת È‰È.ּתֹולדֹותיהם, ְְְְֵֵֶֶֶַָָָ¿ƒ
˙¯‡Ó∑,מארה יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ¿……ְְִֵֵֵֶַָָָ

היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה ְְְִִִִִֶַָָָָָֹלּפל
ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על ÏÈc·‰Ï.מתעּנים ְְִִִִֶַַַַָָֹֹ¿«¿ƒ

‰ÏÈl‰ ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa∑ הראׁשֹון האֹור ,úמּׁשּנגנז ≈«≈«»¿»ְִִִֶַָָ
ּבראׁשית  ימי ּבׁשבעת והחׁשאבל האֹור ׁשּמׁשּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ

ּבּלילה הראׁשֹונים  ּובין ּבּיֹום ּבין Ï‡˙˙.יחד, eÈ‰Â∑ ְִִֵֵַַַַַָָ¿»¿……

ׁשּנאמר  לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, ְְֱִִֶֶֶַַַָָָּכׁשהּמאֹורֹות
י) אל (ירמיה הּׁשמים "ּומאתֹות :à ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", ְֲִֵֵֶַַַַַָֹ

מן  לדאג צריכין אּתם אין הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִִִִֵֶַַָָֹרצֹון
ׁשעתידים ∑ÌÈ„ÚBÓÏe.הּפרענּות  העתיד, ׁשם על ְַָֻ¿¬ƒֲִִִֵֶֶַָ

למֹולד  נמנים והם הּמֹועדֹות, על להצטּוֹות áיׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ
וׁשּמּוׁש∑ÌÈÓÈÏe.הּלבנה  יֹום, חצי החּמה ׁשּמּוׁש ְַָָ¿»ƒְֲִִִַַָ

הרי  חציֹו, ׁשלם âהּלבנה שס"ה ∑ÌÈLÂ.יֹום לסֹוף ְְֲֵֵֶַָָָ¿»ƒְ
יֹום (ימים ּורביע אחרים: ּבי"ב )ספרים מהלכן יגמרּו ,ã מּזלֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשנה. והיא אֹותם, יֹום (הּמׁשרתים שס"ה והּוא אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

יֹום  ּבּגלּגל )ּורביע לסּבב ׁשנּיה ּפעם ּומתחילים וחֹוזרים , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָ
הראׁשֹון  .ּכמהלכן ְֲִַָָָ

(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Âä∑ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת .לעֹולם åעֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

(æè)-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤
ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä øBànä©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ

:íéáëBkä úàå äìélä úìLîîì§¤§¤´¤©©½§¨§¥−©«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑נבראּו ונתמעטה æׁשוים , «¿……«¿…ƒ¿ְְְְֲִִִַָָ

מלכים  לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּלבנה
אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ עלֿידי ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְֵַ

הּלבנה  את ּדעּתּהçׁשּמעט להפיס צבאיה הרּבה ,. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰ ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰· ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‡Ï‰¯‡טו  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

È˙טז  ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰ ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰ ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»
:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

minkg izty

(ci)ùxninl Dil dedC ,i"Wxl dWẅ¤§©¦©£¨¥§¥©
zFxF`nl Eide' KM xg`e 'zFxF`n idi'§¦§§©©¨§¨¦§
xninl Dil dedC xnFl dvFx ,'riwxA¦§¦©¤©©£¨¥§¥©
ozIlY KM xg`e mcFTn oz`ixA§¦¨¨¦¤§©©¨§¦¨¨

:riwxAúaizM xaM `de ,i"Wxl dWw ¨¨¦©¨¤§©¦§¨§¨§¦
:'ebe 'midl` lCaIe'àrnWWIW DPin ©©§¥¡Ÿ¦§©¦¨¤¥

:m"EMrd ikxcA EklIW m`A dYg¦¨§¦¤¥§§©§¥¨©
árEcIM ,zFxF`Od ipW xEAign `EdW¤¥¦§¥©§©¨©

micrFOd dlY okle ,xEAird inkgl§©§¥¨¦§¨¥¨¨©£¦
:mdipWAâ,mlW mFi xnFl dvFx ¦§¥¤¤©¨¥

:zFrW a"i EpiidCãi`w mini d"qy §©§¨¨¦¨¥

c"py mdW dpaNd zpWE ,dOgd lr©©©¨§©©§¨¨¤¥
itlE .dOgd zpWA mirlaEn minï¦§¨¦¦§©©©¨§¦
DYkldn cSn `id dOgd zpXW¤§©©©¨¦¦©©£©§¨
dpaNd zpWE ,zFlGn a"id lM aAql§©¥¨©©¨§©©§¨¨
cg` lkA WnXd mr zxAEgn `id¦§¤¤¦©¤¤§¨¤¨
dpXd dlY okl ,zFlGn a"idn¥©©¨¨¥¨¨©¨¨
dpaNdW iR lr s`e ,cgi mdipWA¦§¥¤©©§©©¦¤©§¨¨
zFrWe mini h"kA DYkldn zxnFB¤¤©£©§¨§¨¦§¨

:zFrEcieh dxez §
(eh)äWEOW lr sqFp cFre ,xnFlM§©§¨©¦

:'eke Exi`IW ,'ebe 'liCadl'åikde §©§¦¤¨¦§¨¦

dOgd xnFl dvFx ,'Eide' :FWExiR¥§¨¤©©©¨
.zFIxAl xi`dl 'zFxF`nl' ,dpaNde§©§¨¨¦§§¨¦©§¦
hwp `le 'mlFrl' zNn i"Wx hwp KklE§¨¨©©¦¦©¨¨§Ÿ¨©
zFxFdl ,`xTA azMW FnM 'ux`l'¨¨¤§¤¨©©§¨§
,ux`d iWp` lr - 'ux`d lr' WExiRW¤¥©¨¨¤©©§¥¨¨¤

:xF`l dkixv Dpi` ux`d iMfh dxez ¦¨¨¤¥¨§¦¨§
(fh)æaizM dNigYaC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§¦¨§¦

KM xg`e ,'milFcBd zFxF`Od ipW'§¥©§©§¦§©©¨
:'ebe 'lFcBd xF`Od z`' xn`ç(i"gp), ¨©¤©¨©¨

`di' aizM `lC xiRW iz` `YWde§©§¨¨¥©¦§¨§¦§¥
:'miakFMdz`UrIe' F` ,'miakFMfi dxez ¨¦©©©¤©¨¦



ziy`xaסח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּכל  על להתּגּבר לרעהּו אחד ׁשּיעזרּו חבר, לֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
ּבנֹוגע  רק ׁשּזהּו הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמכׁשֹולים,
ּבדרּגת  ׁשהם ּבאנׁשים ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלאנׁשים
להסּתּדר  ויכֹולים ל"חבר", צריכים הם אין אּולי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ"לויתן",

ה'. ּבעבֹודת ְֲַַַלבד

זּוג", "ּבן ה' ּברא לֹו ׁשּגם מהּלויתן ההֹוראה ּבאה זה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָועל
ּגבֹוּה ּבאפן היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו מי אצל ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהראֹות

ה'. ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן ל"חבר" צרי הּוא ּגם ְְֲִֵֵֶַַַָָּביֹותר,
ה' ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן "חבר" חׁשּוב היכן עד ראיה ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ(ּומּכאן

"לויתן"). ׁשּבבחינת מאּלּו ּובקל־וחמר אחד, ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאצל

(áë)eàìîe eáøe eøt øîàì íéäìà íúà Cøáéå©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³
:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

i"yx£Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑ וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי «¿»∆…»ְְְְִִִֶַָָ
החּיֹות ñמהם  ואף לברכה, הצרכּו אֹותם, ואֹוכלין ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ

לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני אּלא לברכה, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻהצרכּו
ּברכן  לא לכò ּבּכלל הּוא יהא ׁשּלא ,.e¯t∑ לׁשֹון ְְְְֵֵֶַָָָֹֹ¿ְ

ּפרֹות  עׂשּו ּכלֹומר אּלא ∑e·¯e.ּפרי, אמר לא אם ְְֲִֵַ¿ִֶַָָֹ
"ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד מֹוליד אחד היה ְְְִֵֶֶָָָָָֹ"ּפרּו",

מֹוליד  .הרּבה ôׁשאחד ְִֵֶֶַָ

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

(ãë)dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå äîäa§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑ מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, הּוא ≈»»∆ְְִִִֵֶֶַַָֹ
להֹוציאם ,öראׁשֹון  אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ∑ ְְְְִִֶָָֹֻ∆∆«»

ּבּה נמּוכים ∑NÓ¯Â.חּיּות ÷ׁשּיׁש ׁשהם ׁשרצים, הם ִֵֶָ»∆∆ְְִִֵֵֶָ

ׁשאין  נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָורֹומׂשים
ּבלׁשֹוננּו ו"ׁשרץ", "רמׂש" לׁשֹון ּכל נּכר. ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָהּלּוכן

.קונמוברי"ש 
(äë)-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤

eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®
:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£NÚiÂ∑ ּבצביֹונם ּבתּקּונן øּתּקנם ,ù ּובקֹומתן. «««ְְְְְִִִָָָָָ

eÏÓeכב  e‚Òe eLet ¯ÓÈÓÏ ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»¿≈»¿¿
:‡Ú¯‡a ÈbÒÈ ‡ÙBÚÂ ‡iÓÓÈa ‡iÓ ˙È»«»¿«¿«»¿»ƒ¿≈¿«¿»

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

ÈÚa¯‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
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:õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe õøàä̈½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְֶַַָָָ

הּמלאכים  ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָלמדנּו
את  ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם. נמל לפיכ ּבֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָויתקּנאּו

ּבפמליא  נמל הּוא מצינּוהּמלכים ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
על  יֹוׁשב ה' את "ראיתי מיכה: לֹו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבאחאב,
מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ְְְִִִִֵַַָָָָָּכסאֹו,
אּלּו אּלא לפניו? ּוׂשמאל ימין יׁש וכי ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּומּׂשמאלֹו".
"ּבגזרת  וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמימינים

ּפתּגמא  ּכאן úעירין אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ּובמאמר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבעליֹונים  יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבפמליא
קנאה  יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי אין אם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָּכדמּותי.

ּבראׁשית  ‡„Ì.ּבמעׂשה ‰NÚ∑ ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְֲִֵֵַ«¬∆»»ִֶַַֹ
לא  לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ּביצירתֹו ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹסּיעּוהּו
ׁשּיהא  ענוה, ּומּדת ארץ' ּדר' מּללּמד הּכתּוב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנמנע

הּקטן  מן רׁשּות ונֹוטל נמל ּכתב àהּגדֹול ואם , ְְְְִִִֵַַַָָָָָ
ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא אדם", ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"אעׂשה

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, עם אלהים áאּלא "וּיברא ּבצּדֹו: ּכתב ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָֹ
'וּיבראּו' ּכתב ולא האדם" âּבדפּוס ∑eÓÏˆa.את ְְְִֶַַָָָָֹ¿«¿≈ְִ

·„‚˙.ּולהׂשּכיל ãלהבין ∑e˙eÓ„k.ׁשּלנּו ec¯ÈÂ ֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿«
Ìi‰∑ רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון ירידה:äיׁש ּולׁשֹון «»ְְְִִֵֶַַָָ

ירּוד  נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות. ּבחּיֹות רֹודה ְֲֵֶַַַַָָָָָָֹזכה,
ּבֹו מֹוׁשלת והחּיה .לפניהם ְְִֵֶֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay xn`nn)

נׁשמֹות  על קאי זה ּפסּוק הּנה ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו אדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנעׂשה
ּבכּמה  ּכמבאר ׁשּלמעלה, ּודמּות ּבצלם ׁשהם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל,
ּבצלמנּו אדם נעׂשה וזהּו ּו"דמּות", ּד"צלם" הענין ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות

ּדגמא  הם למּטה ּבהיֹותם ּגם יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכדמּותנּו,
הראׁשֹון. הּׁשרׁש עד ׁשּלמעלה הּבחינֹות ּכל ּבתֹוכם ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹוכֹוללים

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ׁשּלֹו ּבפמליא נמל כו)הּוא א, (רש"י ְְְִֶַַָָ
א)ּבּגמרא מא, חבּורת (זבחים ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

אבל  אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעצתֹו
ּתבה  זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ּכתב ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכאן
לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבׂשפת

(ּכניסת  ּפרטים להֹוסיף ׁשהצר מּׁשּום ּפרׁשּה ּבּגמרא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻא
ּבירּוׁשלמי - כו'). עצתֹו ספ"ה)חבּורת פמיליי (סוטה א.איתא: ְְֲֲִִִִֵַַַָָ

ולא  חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א פמיליא לבּטאּה יׁש זה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּולפי
ּפתּוחה). מ"ם ּדגּוׁשה, (פ"א ְְְַָָָָּפמליא
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ּכל  על להתּגּבר לרעהּו אחד ׁשּיעזרּו חבר, לֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
ּבנֹוגע  רק ׁשּזהּו הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמכׁשֹולים,
ּבדרּגת  ׁשהם ּבאנׁשים ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלאנׁשים
להסּתּדר  ויכֹולים ל"חבר", צריכים הם אין אּולי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ"לויתן",

ה'. ּבעבֹודת ְֲַַַלבד

זּוג", "ּבן ה' ּברא לֹו ׁשּגם מהּלויתן ההֹוראה ּבאה זה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָועל
ּגבֹוּה ּבאפן היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו מי אצל ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהראֹות

ה'. ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן ל"חבר" צרי הּוא ּגם ְְֲִֵֵֶַַַָָּביֹותר,
ה' ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן "חבר" חׁשּוב היכן עד ראיה ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ(ּומּכאן

"לויתן"). ׁשּבבחינת מאּלּו ּובקל־וחמר אחד, ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאצל

(áë)eàìîe eáøe eøt øîàì íéäìà íúà Cøáéå©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³
:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

i"yx£Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑ וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי «¿»∆…»ְְְְִִִֶַָָ
החּיֹות ñמהם  ואף לברכה, הצרכּו אֹותם, ואֹוכלין ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ

לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני אּלא לברכה, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻהצרכּו
ּברכן  לא לכò ּבּכלל הּוא יהא ׁשּלא ,.e¯t∑ לׁשֹון ְְְְֵֵֶַָָָֹֹ¿ְ

ּפרֹות  עׂשּו ּכלֹומר אּלא ∑e·¯e.ּפרי, אמר לא אם ְְֲִֵַ¿ִֶַָָֹ
"ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד מֹוליד אחד היה ְְְִֵֶֶָָָָָֹ"ּפרּו",

מֹוליד  .הרּבה ôׁשאחד ְִֵֶֶַָ

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

(ãë)dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå äîäa§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑ מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, הּוא ≈»»∆ְְִִִֵֶֶַַָֹ
להֹוציאם ,öראׁשֹון  אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ∑ ְְְְִִֶָָֹֻ∆∆«»

ּבּה נמּוכים ∑NÓ¯Â.חּיּות ÷ׁשּיׁש ׁשהם ׁשרצים, הם ִֵֶָ»∆∆ְְִִֵֵֶָ

ׁשאין  נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָורֹומׂשים
ּבלׁשֹוננּו ו"ׁשרץ", "רמׂש" לׁשֹון ּכל נּכר. ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָהּלּוכן

.קונמוברי"ש 
(äë)-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤

eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®
:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£NÚiÂ∑ ּבצביֹונם ּבתּקּונן øּתּקנם ,ù ּובקֹומתן. «««ְְְְְִִִָָָָָ

eÏÓeכב  e‚Òe eLet ¯ÓÈÓÏ ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»¿≈»¿¿
:‡Ú¯‡a ÈbÒÈ ‡ÙBÚÂ ‡iÓÓÈa ‡iÓ ˙È»«»¿«¿«»¿»ƒ¿≈¿«¿»

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

ÈÚa¯‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ Ïk ˙ÈÂ dÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡¬≈»

minkg izty

(ak)ñmdW xg`n iM ,EAxIW icM `le§Ÿ§¥¤¦§¦¥©©¤¥
:mdil`n md mikxAzn eiRM xiviò §¦©¨¦§¨§¦¥¥£¥¤

zFIgd i`O` oM m` ,zFWwdl oi`e§¥§©§¦¥©©©©
mdn mixQgOW oeiM miEAixA micnFr§¦§¦¨¥¨¤§©§¦¥¤
,`Ed KExA WFcTd mzF` KxiA `le§Ÿ¥©¨©¨¨
EkxAzp mc`d lW FzkxAn xnFl Wie§¥©¦¦§¨¤¨¨¨¦§¨§
FnM micilFn mdW oeiM ,zFIgd mB©©©¥¨¤¥¦¦§
mdW m"`xdn uExizM `lcE ,mc`d̈¨¨§Ÿ§¥¤¥
Wtp ilrA lM EkxAzpe dIg Wtp ilrA©£¥¤¤©¨§¦§¨§¨©£¥¤¤
mc`d KxAzpC `de .llM KxcA dIg©¨§¤¤§¨§¨§¦§¨¥¨¨¨
`le mdn mixQgn oi`W iR lr s ©̀©¦¤¥§©§¦¥¤§Ÿ
mEXn xWt` ,mxvFi oFvx mdl wiRqd¦§¦¨¤§§¨¤§¨¦
lk`IW `Ed KExA WFcTd iptl iElbC§¨¦§¥©¨¨¤Ÿ©
`ndEf mdA WgPd liHie zrCd urn¥¥©©©§©¦©¨¨¨¤£¨
EAxzie rxd xviA mzF` WiAlie§©§¦¨§¥¤¨¨§¦§©

:mlFrA zFnglnô(i"gp)xnFl FpFvx , ¦§¨¨¨§©

oi`e .minF`Y EpiidC ,cg` mrtA§©©¤¨§©§§¦§¥
xn`i `le calA 'Eax' xn`i :zFWwdl§©§Ÿ©§¦§¨§ŸŸ©
Epiid `l f`W itl ,xnFl Wi ?'ExR'§¥©§¦¤¨Ÿ¨¦
dclFYd iEAxA m` ,EAxi dnA mircFi§¦§©¦§¦§¦©¨¨
zWxtA dfM `vnpe ,dnFTd iEAxA F`§¦©¨§¦§¨¨¤§¨¨©

izFTgA('h e"k `xwIe)lr,'mkz` izAxde' §ª©©¦§¨©§¦§¥¦¤§¤
`YWd la` .dtEwf dnFwA WxitE¥¥§¨§¨£¨©§¨
i`w iEAxdC `liOn ,'EaxE ExR' aizkC¦§¦§§¦¥¨§¨¦¨¥

:zFcleA EpiidC ,dIxRd lrbk dxez ©©§¦¨§©§¦§¨
(ck)öaFYkl Dil ded ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦£¨¥¦§

dxFn '`vFY' oFWlE ,'midl` `xaIe'©¦§¨¡Ÿ¦§¥¤
.FA dQEkn `EdW `N` `xap xaMW¤§¨¦§¨¤¨¤§¤
lirlC 'ux`d `vFYe'n gikFdl oi`e§¥§¦©¦©¥¨¨¤¦§¥

(a"i wEqR)WiC ,oFW`x mFiA `xap lMdW ¨¤©Ÿ¦§¨§¦§¥
d`ivFdW dxFn 'ux`d `vFYe' xnFl©©¥¨¨¤¤¤¦¨
xn`nA FA dzESX dn lrRd l ¤̀©Ÿ©©¤ª§¨§©£©

gMd zFied `Ed FA iEESdW ,'ebe '`WcY'©§¥¤©¦£¨©Ÿ©
iM ,KM Fpi` 'ux`d `vFY' zNnE .DÄ¦©¥¨¨¤¥¨¦
gMd didIW aIEgie ,iEESd FnvrA `Ed§©§©¦¦©¤¦§¤©Ÿ©

:dGd iEESd mcFw DA mEcw÷dnE ¨¨¤©¦©¤©
lirlC ,FpFWl i"Wx dPiXX('k wEqR) ¤¦¨©¦§¦§¥¨

d`xp ,zEIg DA `dIW [dIg] Wtp WxiR¥¥¤¤©¨¤§¥¨©¦§¤
xaM ux`d zFIg iAB o`kC mEXn il¦¦§¨©¥©¨¨¤§¨
Wtp mr oFW`xd mFIA `xap lMd did̈¨©Ÿ¦§¨©¨¦¦¤¤
la` ,'ebe '`vFY' aizkC oeiM ,zipEIgd©¦¦¥¨¦§¦¥£¨
oFW`x mFiA `xap `l zFtFre mibC iAB©¥¨¦§Ÿ¦§¨§¦
`lA sEBd uixWdl lFkIW gMd `N ¤̀¨©Ÿ©¤¨§©§¦©§Ÿ
'`xaIe' aizkCn ,zipEIgd Wtp¤¤©¦¦¦¦§¦©¦§¨

:'ebedk dxez

(dk)ømil`FW Eid m`W ,opFvxl¦§¨¤¦¨£¦
xvFp zFidl dvFx m` dNigYn FzF`¦§¦¨¦¤¦§¨

:oM zFidl dSxzn did ,oMLFpFvx ¥¨¨¦§©¤¦§¥§



ziy`xaע zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(æë)íéäìà àøáiå|íéäìà íìöa Bîìöa íãàä-úà ©¦§¸̈¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−
:íúà àøa äá÷ðe øëæ Búà àøä¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«

i"yx£BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯·iÂ∑ ּבדפּוס «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ְִ
לֹו ּבידים,åהעׂשּוי נברא והּוא ּבמאמר נברא ׁשהּכל , ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ

קלט)ׁשּנאמר ּבחֹותם (תהלים נעׂשה ּכּפכה", עלי "וּתׁשת : ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, עלֿידי העׂשּויה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכמטּבע

חֹותם" ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: הּוא ÌÏˆa.וכן ְְְִֵֵֵֶַָֹ¿∆∆
B˙‡ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡∑ הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש ¡…ƒ»»…ְְֵֶֶֶַַָֻ

הּוא  יֹוצרֹו ּדיֹוקן צלם ‡˙Ì.לֹו, ‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ∑ ְְֶֶַ»»¿≈»»»…»
מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: הּוא ְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹּולהּלן
ראׁשֹונה, ּבּבריאה ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאּגדה,
הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ְְְְֲִִִֶַַָָָואחרּֿכ
ּברּיתן, ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנבראּו

אחר  ּבמקֹום ל .ּופרׁש ְְֵֵַַָ

(çë)eøt íéäìà íäì øîàiå íéäìà íúà Cøáéå©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬
íiä úâãa eãøe äLáëå õøàä-úà eàìîe eáøe§²¦§¬¤¨−̈¤§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ
:õøàä-ìò úNîøä äiç-ìëáe íéîMä óBòáe§´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

i"yx£‰L·ÎÂ∑ וי"ו ׁשהאיׁש,æחסר ללּמד ועֹוד, יצאנית. ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ללּמד ¿ƒ¿À»ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
האּׁשה çׁשּדרּכֹו ולא - ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה .לכּבׁש, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֻ

(èë)áNò-ìk-úà íëì ézúð äpä íéäìà øîàiå| ©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤
õòä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìò øLà òøæ òøæŸ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²
:äìëàì äéäé íëì òøæ òøæ õò-éøô Ba-øLà£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«

i"yx£ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑ הׁשוה »∆ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְִָ
למאכל  וחּיֹות ּבהמֹות לאדם èלהם הרׁשה ולא ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

ּברּיה  להמית עׂשב éּולאׁשּתֹו ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּכּלם  יחד ּבׂשר,ëיאכלּו להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
עׂשב", "ּכירק וגֹו'", חי הּוא אׁשר רמׂש "ּכל ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:

ּכל  את לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ."ׁשהּתרּתי ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ì)ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe|NîBø §¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´
áNò ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàì§¨§¨®©«§¦¥«

‡ÔÈ‰Ïכז  ÌÏˆa dÓÏˆa Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»»»¿«¿≈¿≈«¡»ƒ
:ÔB‰˙È ‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc d˙È ‡¯a¿»»≈¿«¿¿»¿»»¿

e‚Òeכח  eLet ÈÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»«¬«¿¿»¿
Èea eËeÏLe dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe¿»«¿»¿¬«¿¿≈
‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ÏÎ·e ‡iÓL„ ‡ÙBÚ·e ‡nÈ«»¿»ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

aÒÚ‡כט  Ïk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»¿»ƒ¿»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ Èc Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈ƒ¿¿«ƒ««≈»«¿»¿»
dÚ¯Ê ¯·c ‡ÏÈ‡ È¯Èt d· Èc ‡ÏÈ‡ Ïk»ƒ»»ƒ≈≈≈ƒ»»¿««¿≈

:ÏÎÈÓÏ ‡‰È ÔBÎÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿»¿¿≈¿≈»

„iÓL‡ל  ‡ÙBÚ ÏÎÏe ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏe¿»≈««¿»¿»»ƒ¿«»
‡˙ÈÁ ‡LÙ d· Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ÏÎÏe¿…¿»≈««¿»ƒ≈«¿»«¿»
:ÔÎ ‰Â‰Â ÏÎÈÓÏ ‡aÒÚ ˜B¯È Ïk ˙È»»¿ƒ¿»¿≈»«¬»≈

minkg izty

(fk)å(aFh waC)xaM `ld i"Wxl dWw , ¤¤¨¤§©¦£Ÿ§¨
oM m`e ,'EpnlvA mc` dUrp' xn`p¤¡©©£¤¨¨§©§¥§¦¥

:iN dOl 'FnlvA'gk dxez §©§¨¨¦
(gk)æzgY u"nwA opixw oM m ¦̀¥¨¥©§¨©©©

:'DWake' ,o"iXdç,xnFl FpFvx ©¦§¦§¨§©
dEEvn `Ed dnglOA WFAkl FMxCW¤©§¦§©¦§¨¨§¤
,xnFl Wi cFre .dIaxE dIxR lr©§¦¨§¦¨§¥©
dawPd z` WFAkl FMxC Wi`dW¤¨¦©§¦§¤©§¥¨
,dvFx Dpi` `id m` s` WinWzl§©§¦©¦¦¥¨¨
z` WFAkl dlFki Dpi` dX`d la £̀¨¨¦¨¥¨§¨¦§¤
`N` iEXiw oi`C WinWzl Wi`d̈¦§©§¦§¥¦¤¨
ExR' wEqRd on rnWn ikde ,zrcl§©©§¨¦©§©¦©¨§
.WFAkl FMxCW in ,'dWake EaxE§§¦§ª¨¦¤©§¦§

(l"Wxdn),minrHd ipWl i"Wx KxvEde , ©©§©§§©©¦¦§¥©§¨¦

dn dWw did cal oFW`xd mrhl i`C§¦§©©¨¦§¨¨¨¨¤¨
cFre WxiR okl ,dkxA lv` df oipr¦§¨¤¥¤§¨¨¨¥¥¥§
oM m`C ,dWw cal ipXd mrhlE .'eke§©©©¥¦§¨¨¤§¦¥
KM xg`e 'dWake' xninl Dil ded£¨¥§¥©§¦§ª¨§©©¨

':'EaxE ExRhk dxez §§
(hk)èdeWdW xg`n WxiR igxfn¦§¨¦¥¥¥©©¤¦§¨

`NW FnM dPd ,lk`nl aEzMd mzF`¨©¨§©£¨¦¥§¤Ÿ
miaUrd wx lFk`l dIgl xYEd©©©¨¤¡©¨£¨¦
aizkCn ,mc`d z` `le zFpli`de§¨¦¨§Ÿ¤¨¨¨¦¦§¦
mdA micFx mY` ,'mId zbcA EcxE'§¦§©©¨©¤¦¨¤
mc`l xYEd `l KM ,mkA md `le§Ÿ¥¨¤¨Ÿ©¨¨¨
`le zFpli`de miaUrd wx lFk`l¤¡©¨£¨¦§¨¦¨§Ÿ
mId zbcA EcxE'C `xwE ,dIxA zindl§¨¦§¦¨§¨§§¦§©©¨
ixiinw dlik` xiYdl `l ,'ebe 'sFraE§Ÿ§©¦£¦¨¨©§¦

,dk`lnl `N`,zFzin rAx` wxtA oiIre) ¤¨¦§¨¨§©¥§¤¤©§©¦

(:h"p oixcdpq:édIxA zindl `weC rnWn ©§¤§¦©§©©§¨§¨¦§¦¨
dil`n dzn la` ,mdl xiYd `lŸ¦¦¨¤£¨¥¨¥¥¤¨
`pn xn`Y m`e .Dlk`l mdl xYEn¨¨¤§¨§¨§¦Ÿ©§¨
mkl iYzp dPd aizM `dC ,i"Wxl Dil¥§©¦§¨§¦¦¥¨©¦¨¤
FzgkFdC xnFl Wie ,'ebe aUr lM z ¤̀¨¥¤§¥©§¨¨
,igd on xa` Fl xFq`l Kixve li`Fd¦§¨¦¤¡¥¤¦©©

,'zFzin rAx`' wxtA opixn`cM(.mW) ¦§¨§¦©§¤¤©§©¦¨

dxEq` dil`n dzOW dndA mB i`e§¦©§¥¨¤¥¨¥¥¤¨£¨
on xa` lr Fxidfdl Kixv dOl mdl̈¤¨¨¨¦§©§¦©¥¤¦
m` la` ,Fl xEq`W `hiWR ,igd©©§¦¨¤¨£¨¦
Fl xYEn dil`n dzOW dlapC xn`pŸ©¦§¥¨¤¥¨¥¥¤¨¨
ok FnM `pin` ded ,Dzind `le li`Fd¦§Ÿ¡¦¨£¨£¦¨§¥
`le li`Fd ,xYEn iOp igd on xa ¥̀¤¦©©©¦¨¦§Ÿ



עי ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(àì)áBè-äpäå äNò øLà-ìk-úà íéäìà àøiå©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå ãàî§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

i"yx£ÈMM‰ ÌBÈ∑ מעׂשה ּבגמר ּבּׁשּׁשי, ה' הֹוסיף «ƒƒְֲִִִִֵַַַ
עלֿמנת  עּמהם ׁשהתנה לֹומר ׁשּיקּבלּוìּבראׁשית, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

"יֹום  אחר: ּדבר ּתֹורה. חּמׁשי חמּׁשה יׂשראל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהם
ּכּלם  ה îהּׁשּׁשי", "יֹום עד ועֹומדים ּׁשּׁשי",ּתלּויים ְְְִִִִִִַַַָֻ

ּבסיון. ׁשּׁשי יׂשראל (הּוא ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ׁשּביֹום אחרים, ספרים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ

"יֹום  וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל נתחּזקּו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה,

ּבסיון  ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, ּתֹורה )הּׁשּׁשי" למּתן .הּמּוכן ְְְִִִֵַַַַָָָ

á(à):íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéå©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãg"kyz'd (` zecreezd) ,oeeyg g"dan ,ziy`xa t"y)

ּבתיבת  ּפירּוׁשים ּכּמה הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'צמח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמביא
ּכפׁשּוטֹו הּוא הא' ּפירּוׁש ּפירּוׁשים. ג' הם ּובכללּות ְְְִִִֵֵֵַָָֻ'ויכלּו',
מּלׁשֹון  הּוא ׁש'ויכלּו' ּפׁשּוטֹו) מידי יֹוצא מקרא אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ(ׁשהרי
הּוא  הּב' ּפירּוׁש וארץ. ׁשמים ּבריאת מלאכת ׁשּנגמרה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּגמר,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּתענּוג, מּלׁשֹון הּוא הג' ּופירּוׁש ּכּליֹון. ְְְֲִִִֵֶַַָָמּלׁשֹון
ּכּמה  (לדעת 'ּתכלה' ּתיבת ׁשּפירּוׁש קץ, ראיתי ּתכלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכל

ּתענּוג. לׁשֹון הּוא ְְְֲִַָמפרׁשים)

(á)äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà ìëéå©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®
:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia úaLiå©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑ ׁשמעֹון רּבי «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְִִַ
צריð:אֹומר  ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ּבׂשרֿודם ְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אבל הּקדׁש, על מחל ְֲִֵֶַַַָָָֹֹלהֹוסיף
ע  ּורגעיו,ׁשּיֹודע ּבֹוּתיו הּׂשערה ñנכנס òונראה ּכחּוט ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

העֹולם  היה מה אחר: ּדבר ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ְִִֵֶַַָָָָָָָּכאּלּו
מנּוחה  ּכלתה ôחסר? מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת .ö ְְְֵַָָָָָָָָ

הּמלאכה  .ונגמרה ְְְְִַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr ,d jxk zegiyÎihewl)

הּׁשביעי ּבּיֹום אלהים ב)ויכל (ב, ְְֱִִִַַַַֹ
ּבׂשר־ודם  אֹומר, ׁשמעֹון רּבי הּׁשביעי: ּבּיֹום אלקים ְְְֱִִִִִֵַַַַַָָָָֹויכל
הּקֹודׁש; על מחֹול להֹוסיף צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

ּכחּוט  ּבֹו נכנס ּורגעיו, עּתיו ׁשּיֹודע הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָאבל
ּבּיֹום ּבֹו ּכלה ּכאילּו ונראה (רש"י)הּׂשערה ְְְְִִֶַַָָָָ

ÁÏ„‡לא  ÔÈw˙ ‡‰Â „·Ú Èc Ïk ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»«ƒ«¬»
:È‡˙È˙L ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

ÔB‰ÈÏÈÁ:א  ÏÎÂ ‡Ú¯‡Â ‡iÓL eÏÏÎzL‡Â¿ƒ¿«¿»¿«»¿«¿»¿»≈≈

Ú·„ב  Èc dz„·Ú ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÈÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈¿»¿»¿ƒ»»¬ƒ¿≈ƒ¬»
:„·Ú Èc dz„·Ú ÏkÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÁÂ¿«¿»¿ƒ»»ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¬»

minkg izty

:KkA dzn Dpi` mbe dPOn Wixtdë ¦§¦¦¤¨§©¥¨¥¨§¨
xq`p xUAdW lr di`x `de xnFlM§©§¨§¨¨©¤©¨¨¤¡©
gp ipA E`AWM ixdW ,oFW`xd mc`l§¨¨¨¦¤£¥§¤¨§¥Ÿ©

:xUAd xiYdl KxvEdl dxez §©§©¦©¨¨
(`l)ì:ux`e minW `xA Kkl ,WExiR¥§¨¨¨¨©¦¨¨¤
îdxf dcFar(.'b sC)zAW ,sC) £¨¨¨©©¨©

(.g"t:` dxez

a(a)ðmidl` lkie'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§©¡Ÿ¦
dUr oiicrW rnWn 'iriaXd mFIA©©§¦¦©§©¤£©¦¨¨
,FA dNMW `N` iriaXd mFIA dk`ln§¨¨©©§¦¦¤¨¤¦¨
,'iriaXd mFIA zAWIe' aizM KM xg`e§©©¨§¦©¦§Ÿ©©§¦¦
dk`ln FA dUFr did `NW rnWn©§©¤Ÿ¨¨¤§¨¨

:llMñdqpkp dk`lOd xnFl FpFvx §¨§©©§¨¨¦§§¨
:zAXAòd`xp mc` ipal ,xnFl FpFvx ©©¨§©¦§¥¨¨¦§¤

didie ,oM Fpi` zn`d la` ,dNM EN`M§¦¦¨£¨¨¡¤¥¥§¦§¤
itl 'iriaXd mFIA midl` lkie'©§©¡Ÿ¦©©§¦¦§¦

:zn`d itM `le d`xPdô,xn`Y m`e ©¦§¤§Ÿ§¦¨¡¤§¦Ÿ©

minW EniIwzi `l dgEpn `lA ike§¦§Ÿ§¨Ÿ¦§©§¨©¦
,iOp ikd oi`C xnFl Wie ,ux`ë¨¤§¥©§¦¨¦©¦

lirl WxitcMliaWA 'ziW`xA' ¦§¥¥§¥§¥¦¦§¦
`xA 'FMxC ziW`x' z`xwPW dxFYd©¨¤¦§¥¥¦©§¨¨
dgEpn dzid `l i`e ,'ebe midl ¡̀Ÿ¦§¦Ÿ¨§¨§¨
wFqrl l`xUil mdl i`pR oi` mlFrÄ¨¥§©¨¤§¦§¨¥©£
xEq`W zAXd `xA Kkl ,dxFYA©¨§¨¨¨©©¨¤¨
miwqFr KMld ,dk`ln FA zFUrl©£§¨¨¦§¨§¦
liaWaC `vnp oM m` ,zAWA dxFYA©¨§©¨¦¥¦§¨§¦§¦

:ux`e minW miniIw dgEpnöoM m`e §¨©¨¦¨©¦¨¨¤§¦¥
midl` lkie' aizkC `d xiRW iz`̈¥©¦¨¦§¦©§©¡Ÿ¦
mFIA z`xap dgEpOdW ,'iriaXd mFIA©©§¦¦¤©§¨¦§¥©
,zFk`lOd lM oilM Eid f`e ,iriaXd©§¦¦§¨¨¨¦¨©§¨
dxEnB dk`ln Dpi` dgEpOd z`fe§Ÿ©§¨¥¨§¨¨§¨
'xg` xaC'd itlE .dxard KxC `N ¤̀¨¤¤©£¨¨§¦©¨¨©¥
,'dk`ln' oFWl xn` dOl ,dWẅ¤¨¨¨©§§¨¨
okl ,WOn dk`ln dUrW rnWn©§©¤¨¨§¨¨©¨¨¥

oFW`xd mrHle ,oFW`xd mrHl Kixv̈¦©©©¨¦§©©©¨¦
midl` lkie' aFYkl mFwn lMn dWẅ¤¦¨¨¦§©§©¡Ÿ¦
minrh ipWl Kixv Kkl ,'iXXd mFIA©©¦¦§¨¨¦¦§¥§¨¦

,dN`d(l"Wxdn).(i"gp)oi`W iR lr s`e , ¨¥¤©©§©§©©¦¤¥
lr dk`lnE d`ixA xnFl KiIW©¨©§¦¨§¨¨©
`idW ,dNErRd xCrd `idW dgEpOd©§¨¤¦¤§¥©§¨¤¦
mFwn lMn ,WOnE sEB Fpi`W xaC̈¨¤¥©¨¦¨¨
`l ENi`C ,FWExiR ikdC il d`xp¦§¤¦§¨¦¥§¦Ÿ
d`ixAd inil iriaXd mFi z` sxiv¥¥¤©§¦¦¦¥©§¦¨
lFnrl mi`xaPde mc`d rah did̈¨¤©¨¨¨§©¦§¨¦©£
`le ,EzFAWi `l dlile mFi cFarle§©£¨©§¨Ÿ¦§§Ÿ
sEBd oM m`e ,gEple WEtl raHA did̈¨©¤©¨§¨©§¦¥©
,aWFi oi`n axg mlFrde eil`n dlM̈¤¥¥¨§¨¨¨¥¥¥¥
iriaXd mFi z` sxiSW `YWd la £̀¨©§¨¤¥¥¤©§¦¦
mlFrl raHd cxi f` ,WtPIe zaW FaE¨©©¦¨©¨¨©©¤©¨¨
FWtpl rFBxn `Fvnle gEple zFAWl¦§§¨©§¦§©§©§©§

:eilr FWtp aEWY xW` crb dxez ©£¤¨©§¨¨

ziy`xa zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(æë)íéäìà àøáiå|íéäìà íìöa Bîìöa íãàä-úà ©¦§¸̈¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−
:íúà àøa äá÷ðe øëæ Búà àøä¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«

i"yx£BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯·iÂ∑ ּבדפּוס «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ְִ
לֹו ּבידים,åהעׂשּוי נברא והּוא ּבמאמר נברא ׁשהּכל , ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ

קלט)ׁשּנאמר ּבחֹותם (תהלים נעׂשה ּכּפכה", עלי "וּתׁשת : ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, עלֿידי העׂשּויה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכמטּבע

חֹותם" ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: הּוא ÌÏˆa.וכן ְְְִֵֵֵֶַָֹ¿∆∆
B˙‡ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡∑ הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש ¡…ƒ»»…ְְֵֶֶֶַַָֻ

הּוא  יֹוצרֹו ּדיֹוקן צלם ‡˙Ì.לֹו, ‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ∑ ְְֶֶַ»»¿≈»»»…»
מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: הּוא ְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹּולהּלן
ראׁשֹונה, ּבּבריאה ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאּגדה,
הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ְְְְֲִִִֶַַָָָואחרּֿכ
ּברּיתן, ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנבראּו

אחר  ּבמקֹום ל .ּופרׁש ְְֵֵַַָ

(çë)eøt íéäìà íäì øîàiå íéäìà íúà Cøáéå©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬
íiä úâãa eãøe äLáëå õøàä-úà eàìîe eáøe§²¦§¬¤¨−̈¤§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ
:õøàä-ìò úNîøä äiç-ìëáe íéîMä óBòáe§´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

i"yx£‰L·ÎÂ∑ וי"ו ׁשהאיׁש,æחסר ללּמד ועֹוד, יצאנית. ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ללּמד ¿ƒ¿À»ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
האּׁשה çׁשּדרּכֹו ולא - ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה .לכּבׁש, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֻ

(èë)áNò-ìk-úà íëì ézúð äpä íéäìà øîàiå| ©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤
õòä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìò øLà òøæ òøæŸ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²
:äìëàì äéäé íëì òøæ òøæ õò-éøô Ba-øLà£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«

i"yx£ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑ הׁשוה »∆ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְִָ
למאכל  וחּיֹות ּבהמֹות לאדם èלהם הרׁשה ולא ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

ּברּיה  להמית עׂשב éּולאׁשּתֹו ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּכּלם  יחד ּבׂשר,ëיאכלּו להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
עׂשב", "ּכירק וגֹו'", חי הּוא אׁשר רמׂש "ּכל ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:

ּכל  את לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ."ׁשהּתרּתי ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ì)ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe|NîBø §¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´
áNò ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàì§¨§¨®©«§¦¥«

‡ÔÈ‰Ïכז  ÌÏˆa dÓÏˆa Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»»»¿«¿≈¿≈«¡»ƒ
:ÔB‰˙È ‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc d˙È ‡¯a¿»»≈¿«¿¿»¿»»¿

e‚Òeכח  eLet ÈÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»«¬«¿¿»¿
Èea eËeÏLe dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe¿»«¿»¿¬«¿¿≈
‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ÏÎ·e ‡iÓL„ ‡ÙBÚ·e ‡nÈ«»¿»ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»
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ziy`xaעב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
מהם? אחד ּכל מׁשמעּות ּומה ּו"רגעיו" "עּתיו" הּכפל ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמהּו
יכֹולה  הּׁשּבת, ּכניסת ׁשעת ידיעת ּכגֹון מסּוים, זמן ְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָידיעת

ּדרכים: ּבׁשּתי ְְְִִִֵָלהיֹות
מהּׁשּבת  ׁשעברּו והרגעים הּׁשעֹות הּימים, ספירת על־ידי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָא)
ׁשעֹות  וכ וכ ימים חמּׁשה ּוכׁשעֹוברים עּתה, עד ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשעברה
הּׁשּבת. יֹום מתחיל ׁשעכׁשיו יֹודעים הּׁשיׁשי, הּיֹום ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָּורגעים
מּגיעה. ּכׁשהיא עצמּה, הּׁשּבת את ׁש'מרּגיׁשים' על־ידי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָב)
נכנסת  הּׁשּבת מתי יֹודע הּׁשּבת קדּוׁשת את הּמרּגיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָיהּודי
לעּׁשן  ׁשּנהג מרּוזין, יׂשראל רּבי הּקדֹוׁש הרב על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ(וכמסּוּפר
הּׁשּבת, ּכניסת זמן את ּוכׁשהרּגיׁש ׁשּבת, ּבערב ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמקטרת

נׁשּתּנּו). ּופניו מּידֹו הּמקטרת את ְְִִִֶֶֶַַַָָָָזרק
ּו"רגעיו": "עּתיו" ׁשּברׁש"י, הּלׁשֹונֹות ׁשני מׁשמעּות ְְְְְִִֵֶַַַָָָָזֹו

עצמֹו,עּתיו מחמת הּזמן את ׁשּמרּגיׁש לּידיעה מכּון – ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻ
הּׁשּבת. קדּוׁשת הרּגׁשת מּתֹו נכנסת ׁשהּׁשּבת ׁשּיֹודע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּדהינּו
גֹו' ללדת "עת ּכמֹו מסּויים, לענין זמן ּפירּוׁשּה "עת" ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ[ּכי

גֹו'" לׂשחק ג)עת ].(קהלת ְִֵֹ
ספירת רגעיו מּתֹו הּדבר ּבֹוא על ׁשּיֹודע לּידיעה מכּון – ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ

הּׁשּבת  ּכניסת על ׁשּיֹודע ּדהינּו עּתה, עד ׁשעבר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּזמן
ׁשעברה. מהּׁשּבת והרגעים הּׁשעֹות הּימים, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּספירת

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

הּׁשביעי ּבּיֹום אלהים ב)ויכל ב, (רש"י ְְֱִִִַַַַֹ
הּצמצּום  מּדת ּומדרגת ּבחינת ׁשּכלתה ּפרּוׁש אלקים, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹויכל
לעיל  וכּנזּכר הוי', ׁשם התּגּלּות ונמׁש אלקים ּדׁשם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוההסּתר
וׁשמים". ארץ אלקים הוי' עׂשֹות "ּביֹום ׁשּנאמר מה ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּזהּו
אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לברר צרי ׁשּלא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוכיון

ּבעׂשּית  אּסּור יׁש ואּדרּבה, הּמלאכה, ּבענין צֹור אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלכן
ועׂשּית  כּו', מלּכא קמי ּבמחֹוג דמחוי ּדמאן מּׁשּום ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמלאכה,
ה'לעּומת  את ׁשּמכניס חּלּול, ּבׁשם נקראת ּבּׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמלאכה

כּו'. הּקדּׁשה ׁשל והּמקֹום החלל לתֹו ְְְֶֶֶַַָָָָֻזה'

ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d jxk zegiy ihewl)

הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו נכנס . . הקּב"ה ב)אבל ב, (רש"י ְְְֲִַַַָָָָָ
ּבבין  רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹֹיׁש
ּבׁשעה  ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמׁשֹות,
אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם יֹום. וּדאי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
סֹוף  סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָיֹודע

לתרץ  ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו חּיב הקּב"ה וגם ּכזה, חּיּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
רּבי  – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאלה

ּדקרא  טעמא הּדֹורׁש א)ׁשמעֹון, קטו, ׁשּטעם (ב"מ ּומּכיון , ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
הזה. הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּי לא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחּיּוב

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr ,` jxk ,g"nyz zegiydÎxtq)

עׂשה אׁשר מלאכּתֹו הּׁשביעי ּבּיֹום אלקים ב)ויכל (ב, ְְְְֱֲִִִֶַַַַַָָֹ
מּבעֹוד  הגּביהּה – הּסּדן על־ּגּבי ּבּקּורנס מּכה ׁשהּוא  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכזה

מּׁשּתחׁש והֹורידּה ט)יֹום פ"י, רבה .(בראשית ְְִִֶֶַָ
ה  סיים מה  לׁשם לׁשאֹול, מלאכת יׁש את ּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּׁשּבת, יֹום לתֹו ּתיּכנס ׁשהּמלאכה ּכזה ּבאֹופן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבריאה
ּכאילּו ונראה הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו "נכנס - ּכאן רׁש"י ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּובלׁשֹון

ּבּיֹום". ּבֹו ִַָּכילה
צריכים  ּכּמה עד לנּו הֹורה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשּבזה לֹומר, ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
הּקּורנס  הֹורדת ׁשל זֹו ּפעּולה ׁשּכן ּפעּולה, וכל רגע ּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלייקר

יֹום  מנּוחת ּבאה ּומּיד הּבריאה, מלאכת ּכל את ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָהׁשלימה
ויחידה, אחת טֹובה ּבפעּולה ּכׁשמדּוּבר ׁשּגם ללּמדנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשּבת.
ּפעּולה  הרי ּבלבד, הּׂשערה' 'ּכחּוט קטּנה, ּפעּולה ּתהיה ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָולּו
זמן  עבֹודת ּכל נׁשלמת ׁשעל־ידּה ּבּפּטיׁש', ה'ּמּכה היא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָזֹו

ּומנּוחה. ׁשּבת ׁשּכּולֹו ליֹום מּיד ונכנסים ְְְְִִִֶַַַָָָָהּגלּות
ּברמּב"ם הּוא מפֹורׁש הלכה ּופסק־ּדין ג, פרק תשובה (הלכות ְְְִַַַָָ

העֹולם ד) ּכל ואת עצמֹו את הכריע אחת, מצוה  "עׂשה :ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
והּצלה". ּתׁשּועה ולהם לֹו וגרם זכּות, לכף ְְְְְְֶַַַָָָָָּכּולֹו

(â)ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî úáL Bá³¨©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑ ּבּמן וקּדׁשֹו,÷ּברכֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ירד הּׁשבּוע ימי ׁשּכל «¿»∆«¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

d˙Èג  LÈc˜Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒ»»¿«ƒ»≈
:„aÚÓÏ ÈÈ ‡¯· Èc dz„·Ú ÏkÓ Á d· È¯‡¬≈≈«ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»

minkg izty
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עג ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּכתב ּבּמ והּמקרא ּבׁשּבת, ּכלל ירד ׁשּלא העתיד øן .על ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

˙BNÚÏ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡∑ הּמלאכהù ׁשהיתה ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְֶַָָָָ
ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה ּכפל ּבׁשּבת, לעׂשֹות ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָראּויה

רּבה' ּב'בראׁשית .ׁשּמפרׁש ְְִִֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 14 cenr dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

d`ixAAW oFxQgde zEnlXd©§¥§©¦¨¤©§¦¨

לעׂשֹות: אלהים ג)אׁשר־ּברא (ב, ֱֲֲִֶַָָֹֽֽ
הדא  עׂשּיה, צריכין ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
ועׂשה  ּברא אׁשר לעׂשֹות, אלקים ּברא אׁשר ּדכתיב ְְֱֲֲֲִִִֶֶַָָָָָָֹהּוא

ּתּקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות, אּלא ּכאן ּכתיב (בראשית אין ְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ו) יא, פרשה רבה

מליאתֹו על "עֹולם ז"ל למאמרם סֹותר זה מאמר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָלכאֹורה
עץ  ּבחטא ואחר־ּכ נברא, מּלּואֹו ׁשעל לתרץ (ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָנברא"
ּברא" ּד"אׁשר הלׁשֹון מּפׁשט יקׁשה ּדעדין נתקלקל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּדעת

עצמּה). הּבריאה מּצד הּוא ְְְִִִַַַַָָָּדהחּסרֹון
ּבׁשׁשת  ׁשּנברא ּכפי ׁשהעֹולם אמת הן ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָויׁש
הּׁשביעי, יֹום מּגיע ּכאׁשר א נברא, מּלּואֹו על ּבראׁשית, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָימי
נעלית  לדרּגא להתעּלֹות אפׁשר הּׁשּבת ּדיֹום העּלּוי מּצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּנה
ּכמֹו – העֹולם זֹו, ּדרּגא ּולגּבי החל. ימי מּבׁשׁשת ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹיֹותר

ּתּקּון. וצרי חסר – החל ימי ּבׁשׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנברא

יֹותר, נעלית לדרּגא האדם מתעּלה ּכאׁשר ה': ּבעבֹודת ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּוכמֹו
מּצבֹו לגּבי ּכי יֹותר, נעלה ּבאפן ה' את לעבד מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנדרׁש
מּצבֹו ׁשּלגּבי (הגם ּבׁשלמּות אינּה הּקֹודמת עבֹודתֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעּתה,

ׁשלמה). עבֹודתֹו היתה ְְֲֵֵַָָָָהּקֹודם
ּגדל  לפי הּוא הּצדקה נתינת חּיּוב הּצדקה: מצות ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּובדגמת
להרּבֹות  עליו רכּוׁשֹו, ּגדל ׁשּכאׁשר מּובן זה ּולפי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָרכּוׁשֹו.
להסּתּפק  יכֹול ואינֹו עּתה, מּצבֹו ּכפי ולתת ּבצדקה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיֹותר
מצות  קּים הּקֹודם ׁשּבמּצבֹו (אף־על־ּגב ּכמּקדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבנתינתֹו

ּבׁשלמּות). ְְִֵַָָהּצדקה
ימי  ּבׁששת ׁשּנברא ּכפי העֹולם ּדידן: ּבּנּדֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָועל־ּדר־זה
"ימי  - ּומּצבֹו מעמדֹו מּצד הּׁשלמּות ּבתכלית היה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבראׁשית,
ּבעֹולם  ונמׁשכת הּׁשּבת יֹום מּגיע ּכאׁשר א ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמעׂשה",
נחׁשבת  החל ימי ּדׁשׁשת הּׁשלמּות לגּביו הּנה נעלית, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻקדּׁשה

ּתּקּון". ו"צרי ְְִִֶֶָּכ"חסר"

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"hyz ziy`xa zyxt zgiyn)

לעׂשֹות אלקים ּברא ג)אׁשר (ב, ֱֲֲִֶַָָֹ
ּברא  "אׁשר אּלא ּכאן, ּכתיב אין ועׂשה" אלקים ּברא ְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹ"אׁשר

ּתיקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות", פי"א)אלקים לב"ר (רׁש"י ֱֲִִִִֶַַַַָֹֹ

את  ּולהעלֹות לתּקן מּמּנּו ּדֹורׁשים ּכיצד לחׁשֹוב: עלּול ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאדם
ּברא  הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא והרי עבֹודתֹו, על־ידי העֹולם ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָעניני
מה  את ויׁשּנה הּוא יבֹוא וכיצד ׁשהּוא, ּכפי העֹולם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

ּבעֹולמֹו?! קבע ְֶַַָָָָּׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא
לתּקן". לעׂשֹות, אלקים ּברא "אׁשר - היא על־ּכ ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹהּתׁשּובה
הּקדֹוׁש־ לתּקן: - היא העֹולמֹות ּבריאת ׁשל הּכּונה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתכלית
ׁשעל־ידי  מּיׂשראל אחד לכל ויכֹולת ּכֹוח נֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּברּו־הּוא

ׁשלימּות! לידי ויביאֹו ּבעֹולם החסר את יתּקן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעבֹודתֹו
אפֹוא והּתכלית זֹוהי ּכּולֹו.הּכּונה העֹולם ּבריאת ׁשל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
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ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
מהם? אחד ּכל מׁשמעּות ּומה ּו"רגעיו" "עּתיו" הּכפל ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמהּו
יכֹולה  הּׁשּבת, ּכניסת ׁשעת ידיעת ּכגֹון מסּוים, זמן ְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָידיעת

ּדרכים: ּבׁשּתי ְְְִִִֵָלהיֹות
מהּׁשּבת  ׁשעברּו והרגעים הּׁשעֹות הּימים, ספירת על־ידי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָא)
ׁשעֹות  וכ וכ ימים חמּׁשה ּוכׁשעֹוברים עּתה, עד ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשעברה
הּׁשּבת. יֹום מתחיל ׁשעכׁשיו יֹודעים הּׁשיׁשי, הּיֹום ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָּורגעים
מּגיעה. ּכׁשהיא עצמּה, הּׁשּבת את ׁש'מרּגיׁשים' על־ידי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָב)
נכנסת  הּׁשּבת מתי יֹודע הּׁשּבת קדּוׁשת את הּמרּגיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָיהּודי
לעּׁשן  ׁשּנהג מרּוזין, יׂשראל רּבי הּקדֹוׁש הרב על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ(וכמסּוּפר
הּׁשּבת, ּכניסת זמן את ּוכׁשהרּגיׁש ׁשּבת, ּבערב ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמקטרת

נׁשּתּנּו). ּופניו מּידֹו הּמקטרת את ְְִִִֶֶֶַַַָָָָזרק
ּו"רגעיו": "עּתיו" ׁשּברׁש"י, הּלׁשֹונֹות ׁשני מׁשמעּות ְְְְְִִֵֶַַַָָָָזֹו

עצמֹו,עּתיו מחמת הּזמן את ׁשּמרּגיׁש לּידיעה מכּון – ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻ
הּׁשּבת. קדּוׁשת הרּגׁשת מּתֹו נכנסת ׁשהּׁשּבת ׁשּיֹודע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּדהינּו
גֹו' ללדת "עת ּכמֹו מסּויים, לענין זמן ּפירּוׁשּה "עת" ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ[ּכי

גֹו'" לׂשחק ג)עת ].(קהלת ְִֵֹ
ספירת רגעיו מּתֹו הּדבר ּבֹוא על ׁשּיֹודע לּידיעה מכּון – ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ

הּׁשּבת  ּכניסת על ׁשּיֹודע ּדהינּו עּתה, עד ׁשעבר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּזמן
ׁשעברה. מהּׁשּבת והרגעים הּׁשעֹות הּימים, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּספירת

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

הּׁשביעי ּבּיֹום אלהים ב)ויכל ב, (רש"י ְְֱִִִַַַַֹ
הּצמצּום  מּדת ּומדרגת ּבחינת ׁשּכלתה ּפרּוׁש אלקים, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹויכל
לעיל  וכּנזּכר הוי', ׁשם התּגּלּות ונמׁש אלקים ּדׁשם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוההסּתר
וׁשמים". ארץ אלקים הוי' עׂשֹות "ּביֹום ׁשּנאמר מה ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּזהּו
אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לברר צרי ׁשּלא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוכיון

ּבעׂשּית  אּסּור יׁש ואּדרּבה, הּמלאכה, ּבענין צֹור אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלכן
ועׂשּית  כּו', מלּכא קמי ּבמחֹוג דמחוי ּדמאן מּׁשּום ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמלאכה,
ה'לעּומת  את ׁשּמכניס חּלּול, ּבׁשם נקראת ּבּׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמלאכה

כּו'. הּקדּׁשה ׁשל והּמקֹום החלל לתֹו ְְְֶֶֶַַָָָָֻזה'

ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d jxk zegiy ihewl)

הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו נכנס . . הקּב"ה ב)אבל ב, (רש"י ְְְֲִַַַָָָָָ
ּבבין  רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹֹיׁש
ּבׁשעה  ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמׁשֹות,
אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם יֹום. וּדאי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
סֹוף  סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָיֹודע

לתרץ  ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו חּיב הקּב"ה וגם ּכזה, חּיּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
רּבי  – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאלה

ּדקרא  טעמא הּדֹורׁש א)ׁשמעֹון, קטו, ׁשּטעם (ב"מ ּומּכיון , ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
הזה. הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּי לא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחּיּוב

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr ,` jxk ,g"nyz zegiydÎxtq)

עׂשה אׁשר מלאכּתֹו הּׁשביעי ּבּיֹום אלקים ב)ויכל (ב, ְְְְֱֲִִִֶַַַַַָָֹ
מּבעֹוד  הגּביהּה – הּסּדן על־ּגּבי ּבּקּורנס מּכה ׁשהּוא  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכזה

מּׁשּתחׁש והֹורידּה ט)יֹום פ"י, רבה .(בראשית ְְִִֶֶַָ
ה  סיים מה  לׁשם לׁשאֹול, מלאכת יׁש את ּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּׁשּבת, יֹום לתֹו ּתיּכנס ׁשהּמלאכה ּכזה ּבאֹופן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבריאה
ּכאילּו ונראה הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו "נכנס - ּכאן רׁש"י ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּובלׁשֹון

ּבּיֹום". ּבֹו ִַָּכילה
צריכים  ּכּמה עד לנּו הֹורה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשּבזה לֹומר, ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
הּקּורנס  הֹורדת ׁשל זֹו ּפעּולה ׁשּכן ּפעּולה, וכל רגע ּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלייקר

יֹום  מנּוחת ּבאה ּומּיד הּבריאה, מלאכת ּכל את ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָהׁשלימה
ויחידה, אחת טֹובה ּבפעּולה ּכׁשמדּוּבר ׁשּגם ללּמדנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשּבת.
ּפעּולה  הרי ּבלבד, הּׂשערה' 'ּכחּוט קטּנה, ּפעּולה ּתהיה ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָולּו
זמן  עבֹודת ּכל נׁשלמת ׁשעל־ידּה ּבּפּטיׁש', ה'ּמּכה היא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָזֹו

ּומנּוחה. ׁשּבת ׁשּכּולֹו ליֹום מּיד ונכנסים ְְְְִִִֶַַַָָָָהּגלּות
ּברמּב"ם הּוא מפֹורׁש הלכה ּופסק־ּדין ג, פרק תשובה (הלכות ְְְִַַַָָ

העֹולם ד) ּכל ואת עצמֹו את הכריע אחת, מצוה  "עׂשה :ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
והּצלה". ּתׁשּועה ולהם לֹו וגרם זכּות, לכף ְְְְְְֶַַַָָָָָּכּולֹו

(â)ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî úáL Bá³¨©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑ ּבּמן וקּדׁשֹו,÷ּברכֹו מׁשנה, לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ירד הּׁשבּוע ימי ׁשּכל «¿»∆«¿«≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

d˙Èג  LÈc˜Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒ»»¿«ƒ»≈
:„aÚÓÏ ÈÈ ‡¯· Èc dz„·Ú ÏkÓ Á d· È¯‡¬≈≈«ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿»

minkg izty

(b)÷`l `d ,dkxA FG dn xn`Y m`e§¦Ÿ©©§¨¨¨Ÿ
xzFi zAWA did m` `N` dkxA ixwn¦§¦§¨¨¤¨¦¨¨§©¨¥
did `l `kd la` ,mini x`WAn¦¦§¨¨¦£¨¨¨Ÿ¨¨
xnFr wx mini x`WAn xzFi zAWA§©¨¥¦¦§¨¨¦©¤
oOd cxIX dnC xnFl Wie .zlFBlBl©ª§¤§¥©§©¤¨©©¨
'WCwie' aizkE ,dkxA `Ed mFi lkA§¨§¨¨§¦©§©¥

ENit`e ,llM FA cxi `NW oOA FWCTW¤¦§©¨¤Ÿ¨©§¨©£¦
mFwn lMn iM ,oOd zMxaA FkxA ikd̈¦¥§§¦§©©¨¦¦¨¨
WExitE ,FzkxA FA dlRkp iXXA©¦¦¦§§¨¦§¨¥

FzkxA dwqR `l - 'FkxA'(m"`x)cFre . ¥§Ÿ¨§¨¦§¨§¥§
`NW WExiR ,'oOA FkxA' xnFl Wi¥©¥§©¨¥¤Ÿ
did m` mini x`WA `dC ,gixqd¦§¦©§¨¦§¨¨¦¦¨¨

,zxgOd mFil gixqn did xzFp¨¨¨©§¦©§©¨¢¨
aizkcM('k f"h zFnW)mxIe 'ebe ExizFIe' §¦§¦§©¦©¨ª

Eid `l m` s`e ,'W`aIe mirlFY¨¦©¦§©§©¦Ÿ¨
xnFr EgiPde xnFr ivg `N` oilkF`§¦¤¨£¦¤§¦¦¤
did `l ,zAXd mFil zlFBlBl ivgë¥¦©ª§¤§©©¨Ÿ¨¨

,gixqn:dkxA ztqFY Edfeø(i"gp), ©§¦©§¤¤¤§¨¨



ziy`xaעד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּבראם  ּבה"א ּבהּבראם, אחר: ּדבר ּבראׁשֹון. ,áנבראּו ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

אּלּו אֹותּיֹות ּבב' עֹולמים", צּור ה' "ּביּה ְְֱִִֵֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשהעֹולם  ּכאן, ולּמד עֹולמים, ׁשני יצר הּׁשם, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּבה"א.âהּזה  למּטה,(נברא ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ספרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּצּדיקים  לֹומר ּביּו"ד, נברא הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּכ

ּבאֹותּיֹות  קטּנה ׁשהיא י' ּכמֹו מּועטים זמן ׁשּירדּו)ׁשּבאֹותֹו רמז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשחת  לראֹות למּטה ׁשּסתּומה ãהרׁשעים זאת ּכה"א , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשם  ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה צדדיה .מּכל ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

(ä)ìëå|áNò-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN §´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
íéäìà ýåýé øéèîä àì ék çîöé íøè äãOä©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãáòì ïéà íãàå õøàä-ìò©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
i"yx£ı¯‡· ‰È‰È Ì¯Ë∑ לׁשֹון ׁשּבּמקרא "טרם" ּכל ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַָָ

לא' לֹומר ä'עד נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ואינֹו הּוא, ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ
וזה  הקּדים, יאמר ּכאׁשר אחר åהטרים, ועֹוד :æמֹוכיח. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹ

ּתיראּון  לא עדין ּתיראּון", טרם ּתפרׁש:ç"ּכי זה ואף . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּבּׁשּׁשי  העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה לא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹעדין

אדם  ׁשּנברא ‰O„‰.קדם ·NÚ ÏÎÂ∑ לא עדין ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ
יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח,
ולּמה? ׁשׁשי, יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על .אּלא ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

¯ÈËÓ‰ ‡Ï Èk∑ ׁש"אדם לפי המטיר? לא ּטעם ּומה ƒ…ƒ¿ƒְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשל  ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאין

לעֹולם  צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא התּפּלל èּגׁשמים, , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו, ‰'עליהם ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ

ÌÈ‰Ï‡∑ׁשמֹו הּוא וׁשֹופט .éה' ׁשּליט ׁשהּוא ëאלהים, ¡…ƒְְֱִִֵֶַֹ
ּכל, ה'על ּפׁשּוטֹו: לפי מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש וכן ְְְְִֵֵֶַָָֹ

אלהים  .ׁשהּוא ֱִֶֹ

(å)éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìòé ãàå§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬
:äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£‰ÏÚÈ „‡Â∑ לעניןìהעלה ּברּיתֹו אדם. ׁשל ¿≈«¬∆ְְְֱִִֶֶַָָָָ
אדם,îהּתהֹום  ונברא העפר, לׁשרֹות עננים והׁשקה ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ

ׁש זה, אף ּכגּבל העּסה, את לׁש ואחרּֿכ מים ּנֹותן ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"וּייצר  ואחרּֿכ "והׁשקה", ."ּכאן ְְְִִֶַַַָָָ

ÏÎÂה  ‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

Ïkו  ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

minkg izty

zFclFzl oke ,xn`n did minẄ©¦¨¨©£¨§¥§§
did dclFze dclFY lkl minXd©¨©¦§¨¨¨§¨¨¨¨
miwNEgn EidW FnM cgEin xn`n©£¨§¨§¤¨§¨¦
,lrFRd l` gMd on E`vIWM lrFtA§©§¤¨§¦©Ÿ©¤©©
iM cOll 'ebe 'zFclFz dN`' aizM okl̈¥§¦¥¤§§©¥¦
mB E`xap minW z`ixA xn`nA§©£©§¦©¨©¦¦§§©
cg` mFiA miHg rxFGd FnM ,zFclFYd©¨§©¥©¦¦§¤¨
iptA dHge dHg lM `vFi KM xg`e§©©¨¥¨¦¨§¦¨¦§¥

:DinFiA DnvráxaC' i`n xn`Y m`e ©§¨§¥§¦Ÿ©©¨¨
`l oFW`x WExitA `ld ,df `Ed 'xg ©̀¥¤£Ÿ§¥¦Ÿ
,llM m`xAdA Wxtn `le llM WxC̈©§¨§Ÿ§¨¥§¦¨§¨§¨
oM mB WxFCW zFidl lFki oM m ¦̀¥¨¦§¤¥©¥
WExiRlC xnFl Wie .'xg` xac'M§¨¨©¥§¥©§©¥
,`xwC `tiQ` 'm`xAdA' i`w oFW`xd̈¦¨¥§¦¨§¨©¥¨¦§¨

zFUr mFiA m`xAdA'itl la` ,'ebe ' §¦¨§¨§££¨§¦
,`xwC `Wix` i`w 'xg` xaC'¨¨©¥¨¥©¥¨¦§¨
xnFl dvx ,'m`xAdA ux`de minXd'©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨¨¨©

:m`xA `"dAâEpiid `l df `lA la` §¥§¨¨£¨§Ÿ¤Ÿ¨¦
okl ,c"EiA dfi`e `"dA dfi` oircFi§¦¥¤§¥§¥¤§¨¥
'xg` xaC'd itlE ,minrh ipWl Kixv̈¦¦§¥§¨¦§¦©¨¨©¥
okl ,'zFUr mFiA' xn`p dOl dWẅ¤¨¨¤¡©§£¨¥

mrhlE ,'eke mNEMW LcOl WxiR¥¥¦¤§¤¨§©©
'm`xAdA' xn`p dOl dWw oFW`xd̈¦¨¤¨¨¤¡©§¦¨§¨

:xg` xaC WxiR Kkl ,`"dAãoiIr §¥§¨¥¥¨¨©¥©¥
zFgpnA xg` mrh(:h"k sC):d dxez ©©©¥¦§¨©

(d)äzFaiY iYW mFwnA ,WExiR¥¦§§¥¥
,xaC mW `Ed ,xnFl FpFvx .'`l oiicr'£©¦Ÿ§©¥¨¨

:lrR EPOn xfbp Fpi`eåm` ,WExiR §¥¦§¨¦¤Ÿ©¥¦
mr wEaC didie ,'mcw' FWExiR didi¦§¤¥Ÿ¤§¦§¤¨¦
,eixg` miaEzMd 'gnvi'e 'didi' zNn¦©¦§¤§¦§©©§¦©£¨
FA mrh oYi Ki`e ,wqFR xn`n o`M oi ¥̀¨©£¨¥§¥¦¥©©
zpizp `EdW 'xihnd `l iM' xnFl©¦Ÿ¦§¦¤§¦©
wEaC Fpi` m`e .wqFRd xn`Ol dAQd©¦¨©©£¨©¥§¦¥¨
xn` EN`M ,xqgW 'df' zNn mr wx©¦¦©¤¤¨¥§¦¨©
`l aEW ,'df mcFw dcVd giU lke'§¨¦©©¨¤¤¤Ÿ

:'xihnd `l iM' eilr lFRiæ,WExiR ¦¨¨¦Ÿ¦§¦¥
:df lr xg` gikFn Wi cFrçm"`xd ¥¦©©¥©¤¨§¥

ipRn WxiR l"WxdnE ,dfA Kix`d¤¡¦¨¤©©§©¥¥¦§¥
m` iM ,xg` oiprA Wxtl xWt` i`W¤¦¤§¨§¨¥§¦§¨©¥¦¦
Ki` oM m` ,'mcw' FWExiR 'mxh' xn`pŸ©¤¤¥Ÿ¤¦¥¥
oFWl `EdW 'oE`xiY' zNn eilr ltFp¥¨¨¦©¦§¤§

:cizrèWFcTd i`CeC ,xnFl FpFvx ¨¦§©§©©©¨

lW ozNtzl dE`zn `Ed KExÄ¦§©¤¦§¦¨¨¤
ozaFhA xiMn mc`W rcFie ,miwiCv©¦¦§¥©¤¨¨©¦§¨¨

,odilr lNRzie minWB lWsC oiNEg oiIre) ¤§¨¦§¦§©¥£¥¤§©¥¦©

(:q:éxnFl dvFx ,dedi FNW mvrd mW¥¨¤¤¤¤©
EpiidC ,didie ded did zFIzF` FA Wi¥¦¨¨Ÿ¤§¦§¤§©§
zF` xnFlM mvrd mW iOp i` .FnW§¦©¦¥¨¤¤§©
zFnWe ,KxAzi FzEnvr lr oniqe§¦¨©©§¦§¨¥§¥
lr dxFn mix`Yd zFnW md mixg`d̈£¥¦¥§©¨¢¦¤©
`lC `de ,KxAzi eix`Yn x`FY©¦¨¢¨¦§¨¥§¨§Ÿ
mFiA' aizkC dlrnl df WExiR Wxtn§¨¥¥¤§©§¨¦§¦§
dlrnlC mEXn ,'midl` 'd zFUr£¡Ÿ¦¦¦§©§¨
i"Wx WxitcM 'midl` 'd' aFYkl Kixv̈¦¦§¡Ÿ¦¦§¥¥©¦

,lirl:mW oiIrësiTY xnFl FpFvx §¥©¥¨§©©¦
ili` z`e FnM ,gM uiO`e§©¦Ÿ©§§¥¥¥

:ux`de dxez ¨¨¤
(e)ìiM aizM lirl `dC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨§¥§¦¦

`xap `l oiicrW oeiM ,'d xihnd `lŸ¦§¦¥¨¤£©¦Ÿ¦§¨
,'ebe dlri c`e aizM o`ke ,mc`d̈¨¨§¨§¦§¥©£¤
oiicrW iR lr s` xhn didW rnWn©§©¤¨¨¨¨©©¦¤£©¦

:mc`d `xap `lîi"Wx wgcC `d Ÿ¦§¨¨¨¨¨§¨©©¦
miOd EpiidC ,xhn mzq Wxtn `le§Ÿ§¨¥§¨¨¨§©§©©¦



עה ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(æ)äîãàä-ïî øôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

i"yx£¯ˆÈiÂ∑ ויצירה הּזה לעֹולם יצירה יצירֹות, ðׁשּתי «ƒ∆ְְְִִִִֵֶַָָָָ
הּמתים. לּדין,לתחּית עֹומדת ׁשאינּה ּבבהמה, אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

יּודי"ן  ׁשני ּביצירתּה נכּתב ‰‡„Ó‰.לא ÔÓ ¯ÙÚ∑ ְְִִִִֵַָָֹ»»ƒ»¬»»
מּכל  עפרֹו מקֹום ñצבר ׁשּבכל רּוחֹות, מארּבע האדמה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָ

קֹולטּתֹו ּתהא ׁשם נטל òׁשּימּות, אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ׁשּנאמר מּמקֹום ְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָעפרֹו

לעמד  ויּוכל ּכּפרה לֹו ּתהיה הלואי ÁtiÂ.אמר: ְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ«ƒ«
ÂÈt‡a∑ מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים מן עׂשאֹו ¿«»ְְֲִִִִִֶַַָָ

ראׁשֹון  ׁשּביֹום לפי העליֹונים. מן ּונׁשמה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּתחּתֹונים

לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָנבראּו
ּברא  ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּׁשליׁשי,
הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. ְְְְֲִִִִִֶַַַָמאֹורֹות
ּבעליֹונים  ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק ְְְְִִִִִֶַַַַָֻלּתחּתֹונים.
ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש לאו, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּוּבּתחּתֹונים,

אחד  יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו LÙ.ׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ∆∆
‰iÁ∑זֹו א חּיה", "נפׁש נקראּו: וחּיה ּבהמה אף «»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ודּבּור  ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף ׁשּבכּלן, ח ּיה – אדם .ׁשל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

(ç)íL íNiå íãwî ïãòa-ïb íéýìà ýåýé òhiå©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈
:øöé øLà íãàä-úà¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

i"yx£Ì„wÓ∑ּבמזרחֹוô ואם הּגן. את נטע עדן, ׁשל ƒ∆∆ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּכתיב  והרי וגֹו'"?öּתאמר, האדם את וגֹו' "וּיברא : ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

יֹוסי  רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּבבריתא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָראיתי
נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב מהן,הּגלילי, אחת וזֹו ת, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

"וּיברא  ראׁשֹון: ׁשל ּפרטֹו הּוא מעׂשה, ׁשּלאחריו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָּכלל
וסתם  מהיכן, ּבריאתֹו סתם ּכלל, זהּו האדם" את ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָוגֹו'
וּיצמח  וגֹו'" אלהים ה' "וּייצר ּופרׁש חזר ְְֱֲִִֵֶַַַַַַַָָֹמעׂשיו.

ּתרּדמה. עליו וּיּפל ּבגןֿעדן, וּיּניחהּו ּגןֿעדן, ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָלֹו
ּפרטֹו אּלא ואינֹו אחר, מעׂשה ׁשהּוא סבּור ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשֹומע
ה' "וּיצר וכתב: חזר הּבהמה, אצל וכן ראׁשֹון. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל
"וּיבא  לפרׁש ּכדי הּׂשדה" חּית ּכל האדמה מן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגֹו'
ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּוללּמד ׁשם, לקרֹות האדם" ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאל

הרקק  .מן ְִָָ

‡„Ó˙‡ז  ÔÓ ‡¯ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL È‰Bt‡a ÁÙe¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ Áe¯Ï¿«¿«¿»

ÔÈÓ„˜lÓח  Ô„Ú· ‡˙Èb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ·Èˆe¿ƒ¿»¡…ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
:‡¯· Èc Ì„‡ ˙È Ôn˙ ÈÂL‡Â¿«¿≈«»»»»ƒ¿»

minkg izty

Epiid ,mipprd miwWn ux`d lrW¤©¨¨¤©§¦¨£¨¦©§
EpiidC ,'xihnd `l iM' aizkC mEXn¦¦§¦¦Ÿ¦§¦§©§
,ux`d lrW miOn `EdW xhn mzq§¨¨¨¤¦©¦¤©¨¨¤
`l mc`d `xaPW mcFwC DPin rnW§©¦¨§¤¤¦§¨¨¨¨Ÿ
`xaPW mcFw dlr c` i`de ,xihnd¦§¦§©¥¨¨¤¤¦§¨
'd xviIe' aizM KM xg` ixdW ,mc`d̈¨¨¤£¥©©¨§¦©¦¤
Eed ,mzq xhn did i`e ,'ebe 'midl ¡̀Ÿ¦§¦¨¨¨¨§¨¨
lwe ,iccd` oixzFqM miwEqRd©§¦§§¦©£¨¥§©

:oiadlf dxez §¨¦
(f)ð(i"gp)FWExiR ikdC il d`xpe ,§¦§¤¦§¨¦¥

gM eiWkrn ozFp `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¥¥©§¨Ÿ©
lkEi zEnIW xg`l mBW ,mc`A ipEIg¦¦¨¨¨¤©§©©¤¨©

:KxAzi 'd oFvxA xFfgle zFiglñm`C ¦§§©£¦§¦§¨¥§¦
cgA ,il dOl 'dnc`d on' ,ok `lŸ¥¦¨£¨¨¨¨¦§©
xnFl Fl didC ,dWw la` .ibq EdiiPn¦©§¨¥£¨¨¤§¨¨©
.'ek xg` xaC xn` okl ,'ux`d lMn'¦¨¨¨¤¨¥¨©¨¨©¥
xnFl Fl did ,dWw xg` xaclE§¨¨©¥¨¤¨¨©
Kkl ,il dOl 'on' zNn ,'dnc`dn'¥¨£¨¨¦©¦¨¨¦§¨

:zFgEx rAx`n WxiRòxnFl dvFx ¥¥¥©§©¤©
zIgY cr DkFzA dxEnWE zhlFw¤¤§¨§¨©§¦©
dndAd mB `d ok `l m`C ,mizOd©¥¦§¦Ÿ¥¨©©§¥¨

xAvp `NW iR lr s` ,dxAwp¦§§¨©©¦¤Ÿ¦§©
:Dxtrg dxez £¨¨

(g)ôqFlwpE` mEBxYn iwER`l§©¥¦©§§§
`xwOd hWRn `dC ,mcFTn WxiRW¤¥¥¦¤§¨¦§©©¦§¨
,zFpli`e miaUr Egnv `NW rnWn©§©¤Ÿ¨§£¨¦§¦¨
`de .zFnFwn x`W lW `le oB lW `lŸ¤©§Ÿ¤§¨§§¨
,oBd z` rhp xnFl i"Wx Kix`dC§¤¡¦©¦©¨©¤©¨
lr i`w 'mcTn'C xnFl drhY `NW¤Ÿ¦§¤©§¦¤¤¨¥©

:'mc`d z` mW mUIe'öiR lr s` ©¨¤¨¤¨¨¨©©¦
midl` 'd xviIe' lr `Ed `iWETdW¤©§¨©©¦¤¡Ÿ¦
mr oiYnd mFwn lMn ,'mc`d z ¤̀¨¨¨¦¨¨¦§¦¦
'ebe 'rHIe' WxiRW xg` cr `iWETd©§¨©©©¤¥¥©¦©
df mB didi f`e ,ocr lW FgxfnA§¦§¨¤¥¤§¨¦§¤©¤
aiWdX dn wCvie ,mc`d ihxRn¦§¨¥¨¨¨§¦§©©¤¥¦
xfge ,'eke okidn Fz`ixA mzq mdilr£¥¤§¨§¦¨¥¥¨§¨©
mbe ,'dnc`d on xtr 'd xviIe' WxitE¥¥©¦¤¨¨¦¨£¨¨§©
Wxtn m` la` .ocr oB Fl 'gnvIe'©©§©©¥¤£¨¦§¨¥
,mcFTn xnFlM ,oFncw oFWl 'mcTn'¦¤¤§©§§©¦¤
,FxEarA dginSd dzid `l oM m`e§¦¥Ÿ¨§¨©§¦¨©£
lr dWw dide ,eihxRn df oi` oM m`e§¦¥¥¤¦§¨¨§¨¨¨¤©
rHIe' xn`X dnA wiqtd dOl `xTd©§¨¨¨¦§¦§©¤¨©©¦©

lr `N` ,Frhp xaMW oeiM 'midl` 'd¡Ÿ¦¥¨¤§¨§¨¤¨©
FWExiR 'mcTn' KgxMxnFl Wie .gxfn ¨§¨¦¤¤¥¦§¨§¥©

'mcTn' ded i` `nlWA :`kRi` iOp©¦¦§¨¦§¨¨¦£¨¦¤¤
dn `gip ,FnEBxzM 'oincwNn' FWExiR¥¦§©§¦§©§¦¨©
,'ebe xviIe iAB 'ebe rHIe o`M aEzMX¤¨¨©¦©©¥©¦¤

dAx ziW`xA WxcnM('d c"i 't)'xviIe' , §¦§©§¥¦©¨©¦¤
mlFrl dxivie `Ad mlFrl dxivi -§¦¨¨¨©¨¦¦¨¨¨
ibEprzl `xap mc`dW ricFdl ,dGd©¤§¦©¤¨¨¨¦§¨§©£¥
m`C ,dGd mlFr ibEprzlE `Ad mlFr¨©¨§©£¥¨©¤§¦
ocrA oB rhp dOl dWwY ok `lŸ¥¦§¤¨¨¨©©§¥¤
ibEprY liaWA `l m` oincwNn¦§©§¦¦Ÿ¦§¦©£¥
'mcTn' WxiRW eiWkr la` ,mc`d̈¨¨£¨©§¨¤¥¥¦¤¤
`N` zFxFdl `A `le ,oB lW FgxfnA§¦§¨¤©§Ÿ¨§¤¨
`le ,mc` lW FziIpg did mFwn dfi`A§¥¤¨¨¨£¦¨¤¨¨§Ÿ
,dGd mlFr ibEprY lr ricFdl§¦©©©£¥¨©¤
`xaIW dlilg `kti` `nip dAxC`e§©§©¨¥¨¦§¨¨¦¨¤¦§¨
ibEprzA bPrzIW liaWA mc`d z ¤̀¨¨¨¦§¦¤¦§©¥§©£¥
Knq dOl dWw oM m`e ,dGd mlFr¨©¤§¦¥¨¤¨¨¨©
l` `le 'xviIe'C `xwl 'ebe 'rHIe'©¦©¦§¨§©¦¤§Ÿ¤
izi`x WxiR df lre ,'`xaIe'©¦§¨§©¤¥¥¨¦¦

:'ekh dxez

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
ּבראם  ּבה"א ּבהּבראם, אחר: ּדבר ּבראׁשֹון. ,áנבראּו ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

אּלּו אֹותּיֹות ּבב' עֹולמים", צּור ה' "ּביּה ְְֱִִֵֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשהעֹולם  ּכאן, ולּמד עֹולמים, ׁשני יצר הּׁשם, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּבה"א.âהּזה  למּטה,(נברא ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ספרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּצּדיקים  לֹומר ּביּו"ד, נברא הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּכ

ּבאֹותּיֹות  קטּנה ׁשהיא י' ּכמֹו מּועטים זמן ׁשּירדּו)ׁשּבאֹותֹו רמז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשחת  לראֹות למּטה ׁשּסתּומה ãהרׁשעים זאת ּכה"א , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשם  ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה צדדיה .מּכל ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

(ä)ìëå|áNò-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN §´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
íéäìà ýåýé øéèîä àì ék çîöé íøè äãOä©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãáòì ïéà íãàå õøàä-ìò©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
i"yx£ı¯‡· ‰È‰È Ì¯Ë∑ לׁשֹון ׁשּבּמקרא "טרם" ּכל ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַָָ

לא' לֹומר ä'עד נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ואינֹו הּוא, ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ
וזה  הקּדים, יאמר ּכאׁשר אחר åהטרים, ועֹוד :æמֹוכיח. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹ

ּתיראּון  לא עדין ּתיראּון", טרם ּתפרׁש:ç"ּכי זה ואף . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּבּׁשּׁשי  העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה לא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹעדין

אדם  ׁשּנברא ‰O„‰.קדם ·NÚ ÏÎÂ∑ לא עדין ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ
יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח,
ולּמה? ׁשׁשי, יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על .אּלא ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

¯ÈËÓ‰ ‡Ï Èk∑ ׁש"אדם לפי המטיר? לא ּטעם ּומה ƒ…ƒ¿ƒְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשל  ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאין

לעֹולם  צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא התּפּלל èּגׁשמים, , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו, ‰'עליהם ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ

ÌÈ‰Ï‡∑ׁשמֹו הּוא וׁשֹופט .éה' ׁשּליט ׁשהּוא ëאלהים, ¡…ƒְְֱִִֵֶַֹ
ּכל, ה'על ּפׁשּוטֹו: לפי מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש וכן ְְְְִֵֵֶַָָֹ

אלהים  .ׁשהּוא ֱִֶֹ

(å)éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìòé ãàå§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬
:äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£‰ÏÚÈ „‡Â∑ לעניןìהעלה ּברּיתֹו אדם. ׁשל ¿≈«¬∆ְְְֱִִֶֶַָָָָ
אדם,îהּתהֹום  ונברא העפר, לׁשרֹות עננים והׁשקה ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ

ׁש זה, אף ּכגּבל העּסה, את לׁש ואחרּֿכ מים ּנֹותן ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"וּייצר  ואחרּֿכ "והׁשקה", ."ּכאן ְְְִִֶַַַָָָ

ÏÎÂה  ‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

Ïkו  ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

minkg izty

zFclFzl oke ,xn`n did minẄ©¦¨¨©£¨§¥§§
did dclFze dclFY lkl minXd©¨©¦§¨¨¨§¨¨¨¨
miwNEgn EidW FnM cgEin xn`n©£¨§¨§¤¨§¨¦
,lrFRd l` gMd on E`vIWM lrFtA§©§¤¨§¦©Ÿ©¤©©
iM cOll 'ebe 'zFclFz dN`' aizM okl̈¥§¦¥¤§§©¥¦
mB E`xap minW z`ixA xn`nA§©£©§¦©¨©¦¦§§©
cg` mFiA miHg rxFGd FnM ,zFclFYd©¨§©¥©¦¦§¤¨
iptA dHge dHg lM `vFi KM xg`e§©©¨¥¨¦¨§¦¨¦§¥

:DinFiA DnvráxaC' i`n xn`Y m`e ©§¨§¥§¦Ÿ©©¨¨
`l oFW`x WExitA `ld ,df `Ed 'xg ©̀¥¤£Ÿ§¥¦Ÿ
,llM m`xAdA Wxtn `le llM WxC̈©§¨§Ÿ§¨¥§¦¨§¨§¨
oM mB WxFCW zFidl lFki oM m ¦̀¥¨¦§¤¥©¥
WExiRlC xnFl Wie .'xg` xac'M§¨¨©¥§¥©§©¥
,`xwC `tiQ` 'm`xAdA' i`w oFW`xd̈¦¨¥§¦¨§¨©¥¨¦§¨

zFUr mFiA m`xAdA'itl la` ,'ebe ' §¦¨§¨§££¨§¦
,`xwC `Wix` i`w 'xg` xaC'¨¨©¥¨¥©¥¨¦§¨
xnFl dvx ,'m`xAdA ux`de minXd'©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨¨¨©

:m`xA `"dAâEpiid `l df `lA la` §¥§¨¨£¨§Ÿ¤Ÿ¨¦
okl ,c"EiA dfi`e `"dA dfi` oircFi§¦¥¤§¥§¥¤§¨¥
'xg` xaC'd itlE ,minrh ipWl Kixv̈¦¦§¥§¨¦§¦©¨¨©¥
okl ,'zFUr mFiA' xn`p dOl dWẅ¤¨¨¤¡©§£¨¥

mrhlE ,'eke mNEMW LcOl WxiR¥¥¦¤§¤¨§©©
'm`xAdA' xn`p dOl dWw oFW`xd̈¦¨¤¨¨¤¡©§¦¨§¨

:xg` xaC WxiR Kkl ,`"dAãoiIr §¥§¨¥¥¨¨©¥©¥
zFgpnA xg` mrh(:h"k sC):d dxez ©©©¥¦§¨©

(d)äzFaiY iYW mFwnA ,WExiR¥¦§§¥¥
,xaC mW `Ed ,xnFl FpFvx .'`l oiicr'£©¦Ÿ§©¥¨¨

:lrR EPOn xfbp Fpi`eåm` ,WExiR §¥¦§¨¦¤Ÿ©¥¦
mr wEaC didie ,'mcw' FWExiR didi¦§¤¥Ÿ¤§¦§¤¨¦
,eixg` miaEzMd 'gnvi'e 'didi' zNn¦©¦§¤§¦§©©§¦©£¨
FA mrh oYi Ki`e ,wqFR xn`n o`M oi ¥̀¨©£¨¥§¥¦¥©©
zpizp `EdW 'xihnd `l iM' xnFl©¦Ÿ¦§¦¤§¦©
wEaC Fpi` m`e .wqFRd xn`Ol dAQd©¦¨©©£¨©¥§¦¥¨
xn` EN`M ,xqgW 'df' zNn mr wx©¦¦©¤¤¨¥§¦¨©
`l aEW ,'df mcFw dcVd giU lke'§¨¦©©¨¤¤¤Ÿ

:'xihnd `l iM' eilr lFRiæ,WExiR ¦¨¨¦Ÿ¦§¦¥
:df lr xg` gikFn Wi cFrçm"`xd ¥¦©©¥©¤¨§¥

ipRn WxiR l"WxdnE ,dfA Kix`d¤¡¦¨¤©©§©¥¥¦§¥
m` iM ,xg` oiprA Wxtl xWt` i`W¤¦¤§¨§¨¥§¦§¨©¥¦¦
Ki` oM m` ,'mcw' FWExiR 'mxh' xn`pŸ©¤¤¥Ÿ¤¦¥¥
oFWl `EdW 'oE`xiY' zNn eilr ltFp¥¨¨¦©¦§¤§

:cizrèWFcTd i`CeC ,xnFl FpFvx ¨¦§©§©©©¨

lW ozNtzl dE`zn `Ed KExÄ¦§©¤¦§¦¨¨¤
ozaFhA xiMn mc`W rcFie ,miwiCv©¦¦§¥©¤¨¨©¦§¨¨

,odilr lNRzie minWB lWsC oiNEg oiIre) ¤§¨¦§¦§©¥£¥¤§©¥¦©

(:q:éxnFl dvFx ,dedi FNW mvrd mW¥¨¤¤¤¤©
EpiidC ,didie ded did zFIzF` FA Wi¥¦¨¨Ÿ¤§¦§¤§©§
zF` xnFlM mvrd mW iOp i` .FnW§¦©¦¥¨¤¤§©
zFnWe ,KxAzi FzEnvr lr oniqe§¦¨©©§¦§¨¥§¥
lr dxFn mix`Yd zFnW md mixg`d̈£¥¦¥§©¨¢¦¤©
`lC `de ,KxAzi eix`Yn x`FY©¦¨¢¨¦§¨¥§¨§Ÿ
mFiA' aizkC dlrnl df WExiR Wxtn§¨¥¥¤§©§¨¦§¦§
dlrnlC mEXn ,'midl` 'd zFUr£¡Ÿ¦¦¦§©§¨
i"Wx WxitcM 'midl` 'd' aFYkl Kixv̈¦¦§¡Ÿ¦¦§¥¥©¦

,lirl:mW oiIrësiTY xnFl FpFvx §¥©¥¨§©©¦
ili` z`e FnM ,gM uiO`e§©¦Ÿ©§§¥¥¥

:ux`de dxez ¨¨¤
(e)ìiM aizM lirl `dC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨§¥§¦¦

`xap `l oiicrW oeiM ,'d xihnd `lŸ¦§¦¥¨¤£©¦Ÿ¦§¨
,'ebe dlri c`e aizM o`ke ,mc`d̈¨¨§¨§¦§¥©£¤
oiicrW iR lr s` xhn didW rnWn©§©¤¨¨¨¨©©¦¤£©¦

:mc`d `xap `lîi"Wx wgcC `d Ÿ¦§¨¨¨¨¨§¨©©¦
miOd EpiidC ,xhn mzq Wxtn `le§Ÿ§¨¥§¨¨¨§©§©©¦



ziy`xaעו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(è)ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾

:òøå áBè úòcä©©−©¬¨¨«
i"yx£ÁÓˆiÂ∑ מדּבר ÷לענין הּכתּוב ‰Ôb.הּגן, CB˙aø∑ הּגן .ּבאמצע ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

(é)ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½
:íéLàø äòaøàì äéäå§¨−̈§©§¨¨¬¨¦«

(àé)õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤
:áäfä íL-øLà äìéåçä©«£¦½̈£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑ ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְִִִֵַַַ
מתּברכין  נקרא ùׁשּמימיו הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

"ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". "ּופׁשּו ּכמֹו ְִִֵַָָָָָָּפיׁשֹון,

"ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּפׁשּתים  ."עֹובדי ְְִִֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa zyxt zay zgiy)

ּפיׁשֹון נקרא . . מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם יא)ועל ב, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
(והרי  הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיׁש
הּתֹורה  ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
למראה  נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ּבׁשבחֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמאריכה
אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָוטֹוב

. . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), הּנהרֹות לכל הּמקֹור ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָהם
על  מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואבן

הּנהרֹות: ּבׁשאר וכן מתּברכין. מימיו - וׁשבח ּגיחֹון מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
והֹומה. הֹול וקּלין.חּדקל– חּדין מימיו מימיו ּפרת– – ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

האדם. את ּומברין ורבים ְְִִִֶַָָָָָּפרים

(áé)ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe«£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤
:íäMä©«Ÿ©

(âé)õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−¨¤¬¤
:Lek«

i"yx£ÔBÁÈb∑ והֹומה והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: מאד, ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה, הֹול .ׁשהיה ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(ãé)úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä-íLå§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´
:úøô àeä éòéáøä øäpäå øeMà©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«

‡ÔÏÈט  Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ·ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚b¯Ócƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

È˙י  ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ ‰Â‰ ‡¯‰Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰«¬ƒ

‡¯Úיא  Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

ÁÏ„a‡יב  Ônz ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»¿»¿»
:‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»

È˙יג  ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡È˙ ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»
:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»ƒ

Cl‰Óיד  ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
:˙¯Ù ‡e‰ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰Â ¯ez‡„ ‡ÁcÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»¿»

minkg izty

(h)÷`l dOl i`w ux`d llM` i ¦̀©§©¨¨¤¨¥¨¨Ÿ
ur `ivFdl iEESd zrWA mXd dEiv¦¨©¥¦§©©¦§¦¥

:'ebe cngpøDil dOl ok `l m`C ¤§¨§¦Ÿ¥¨¨¥
aizM `dC ,'oBd KFzA' aYkinl§¦§©§©¨§¨§¦

:xn`w oBd oiprlC ,'ebe 'gnvIe'i dxez ©©§©¦§¦§©©¨¨¨©
(`i)ù`EdW oeikC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¥¨¤

xzFi mWA xiMfdl Fl did qElip¦¨¨§©§¦§¥¥

`NW ,mixvn xdp `EdW mqxEtn§§¨¤§©¦§©¦¤Ÿ
ux`n xg` xdp didW xnFl drhp¦§¤©¤¨¨¨¨©¥¥¤¤
mW lr uxize ,mixvn ux` `le zxg ©̀¤¤§Ÿ¤¤¦§©¦§¥¥©¥
mWA F`xw ikd mEXn xnFlM ,'eke§©¦¨¦§¨§¥
FgaW xiMfn df mWaC mEXn ,'oFWiR'¦¦¦§¥¤©§¦¦§
`A df xdpA dOl dWw Eze .xdp lW¤¨¨§¨¤¨¨§¨¨¤¨
x`WAn xzFi FzNEcB z` ricFdl§¦©¤§¨¥¦¦§¨

ikd oi` WxtnE ,mdNW zFnXA zFxdp§¨©¥¤¨¤§¨¥¥¨¦
Wxtn iOp zFxdp x`WaC iOp©¦§¦§¨§¨©¦§¨¥
didW oFgiB ,odNW gaXd odizFnWA¦§¥¤©¤©¤¨¤¦¤¨¨
KRdn dOl uxFzi dfaE .'eke KlFd¥¨¤§©¨¨§©¥
zFnW Wxtn dNigYnC ,aEzMd i"Wx©¦©¨§¦§¦¨§¨¥§
xEX` zncw KM xg`e zFxdPd©§¨§©©¨¦§©©

:'ekeai dxez



עז ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy
i"yx£Ï˜cÁ∑ וקּלין חּדין ׁשּמימיו ∑t¯˙.ׁשּמימיו ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ¿»ֵֶָ

האדם  את ּומברין ורבין, eM‡Â¯.ּפרין Lek∑ עדין ְְִִִֶַָָָָָ¿«ֲִַ
היּו העתיד úלא ׁשם על הּמקרא וכתב ,.˙Ó„˜ ְְִִֵֶַַַָָָָֹƒ¿«

¯eM‡∑למזרחּהà אּׁשּור Ù¯˙.ׁשל ‡e‰∑ החׁשּוב «ְְִֶַָָ¿»ֶָ
ּכּלם  הּנזּכר áעל יׂשראל , ארץ ׁשם .על ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

(åè)ïãò-ïâá eäçpiå íãàä-úà íéäìà ýåýé çwiå©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤
ìe dãáòì:døîL §¨§−̈§¨§¨«

i"yx£ÁwiÂâ∑ּופּתהּולקחֹו נאים 'ãּבדברים רּבה'ליּכנס. .ּבראׁשית «ƒ«ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

(æè)ïbä-õò ìkî øîàì íãàä-ìò íéäìà ýåýé åöéå©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈
:ìëàz ìëà̈¬ŸŸ¥«

(æé)íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úòcä õòîe¥¥À©©̧©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²
:úeîz úBî epnî Eìëà£¨§¬¦¤−¬¨«

(çé)Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®
:Bcâðk øæò Bl-äNòà¤«¡¤¬¥−¤§¤§«

i"yx£'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï∑ רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְֵֶָֹֹֻ
זּוג, לֹו ואין ּבעליֹונים יחיד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַָָָָהן,

זּוג  לֹו ואין ּבּתחּתֹונים Bc‚k.וזה ¯ÊÚ∑– זכה ְְְִֵֶַַ≈∆¿∆¿ָָ
זכה  לא להּלחם äעזר, ּכנגּדֹו –. ְְְִֵֵֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr d jxk zegiy ihewl)

הן רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו יח)ׁשּלא ב, (רש"י ְְֵֵֶָֹֹֻ
להיֹות  לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוקׁשה,
לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, וי ׁש ּבֹודד. ְְְְֱִֵֵֵַַַָָָֹלבד,
אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב "לא אּלא נאמר, ְֱֱֵֶֶַַָָָָָֹֹלא
לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו לבּדֹו היֹותֹו ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשעצם

יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב" "לא זה מּדּוע רׁש"י מפרׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלכן
את  הּמתחיל' ּב'דּבּור מעּתיק זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻׁשּתי

וגֹו'הּתבֹות היֹות טֹוב קּים לא אּלה ּבתבֹות ּכי לא), (ותּו ְְְֱִֵֵֵֶַַָֹֹ
לפרּוׁשֹו. וההכרח ְְְְֵֵֶַַַהּיסֹוד

È‚a˙‡טו  d¯L‡Â Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯a„Â¿«»¿»¡…ƒ»»»¿«¿≈¿ƒ¿»
:d¯hÓÏe dÁÏÙÓÏ Ô„Ú„¿≈∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«

ÏkÓטז  ¯ÓÈÓÏ Ì„‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙe«ƒ¿»¡…ƒ«»»¿≈»ƒ…
:ÏeÎÈz ÏÎÈÓ ‡˙Èb ÔÏÈ‡ƒ«ƒ¿»≈«≈

Ë·יז  ÔÈa ÔÈÓÈkÁ È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Óe≈ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ«ƒƒ≈«
ÏeÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ dpÓ ÏeÎÈ˙ ‡Ï LÈ·Ï¿ƒ»≈ƒ≈¬≈¿»¿≈

:˙eÓz ˙ÓÈÓ dpÓƒ≈≈«¿

‡„Ìיח  ÈÂ‰ÓÏ ÔÈw˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»«ƒ¿∆¡≈»»
:dÏ·˜Ï CÓÒ dÏ „ÈaÚ‡ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ∆¿ƒ≈»≈¿ƒ¿≈

minkg izty

(ci)úux` iAB oM WxiR `lC `de§¨§Ÿ¥¥¥©¥¤¤
'dlieg' Wi` mW Ep`vnE ,dliegd©£¦¨¨¨¥¦£¦¨

gp zWxtA('f 'i oOwl)dliegC xnFl Wi , §¨¨©Ÿ©§©¨¥©©£¦¨
lr `le fFgOd mW zFidl lFki `kdC§¨¨¨¦§¥©¨§Ÿ©
ux`A KlFd `Ed `dC ,Wi` mW¥¦§¨¥§¤¤
mWA FzF` E`xw Ki` oM m` ,mixvn¦§©¦¦¥¥¨§§¥
ux`d azMW oeiM cFre ,'dlieg' Wi`d̈¦£¦¨§¥¨¤¨©¨¨¤
mW KgxM lr ,'dliegd' dricid `"dA§¥©§¦¨©£¦¨©¨§¨¥
dWwnC iOp uxFzi dfaE .`Ed fFgOd©¨¨¤§©©¦§©§¤
mW lr xEX`e WEkC i"Wxl Dil `pn§¨¥§©¦§§©©¥
FnM ,`Ed fFgOd mW `nliC cizrd¤¨¦¦§¨¥©¨§
Wi ,fFgOd mW `EdW dliegd ux ¤̀¤©£¦¨¤¥©¨¥
xiMfdl oM mB Fl did oM m`C xnFl©§¦¥¨¨©¥§©§¦

:dliegd FnM dricid `"dAàFpFvx §¥©§¦¨§©£¦¨§

,`"dA 'dncw' FnM 'zncw' xnFl©¦§©§¥§¨§¥
e"iY aYkPW Epivn zFnFwn dOkaC¦§©¨§¨¦¤¦§©¨
`Ed `"dde zEkinqA `"d mFwnA¦§¥¦§¦§©¥
ded oM m`e ,DzlgzdA 'l mFwnA¦§§©§¨¨¨§¦¥¨¥

:xEX` lW gxfnl aizM EN`MáFpFvx §¦§¦§¦§¨¤©§
s` .'zxt `Ed' aizkCn WixcC xnFl©§¨¥¦¦§¦§¨©
,'aaFQd `Ed' EdNEkA azMW iR lr©¦¤¨©§§©¥
aizM `l xdPd mW iAB mFwn lMn¦¨¨©¥¥©¨¨Ÿ§¦

:zxt iAB `N` `Edeh dxez ¤¨©¥§¨
(eh)âaizkC `kid lkC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨¥¨¦§¦

did `l FgwNW mcFTW rnWn dgiwl§¦¨©§©¤¤¤§¨Ÿ¨¨
WFcTd zEWxA lMd `de ,FzEWxA¦§§¨©Ÿ¦§©¨

:`Ed `Ed KExAã(i"gp)WxiR `lC `de , ¨§¨§Ÿ¥¥
lirl df axd('g wEqR),'mUIe' wEqR lr ¨©¤§¥¨©¨©¨¤

xzFi aFxw `EdW mEXn il d`xp¦§¤¦¦¤¨¥
KiIW 'dgiwl' oFWNW itl ,FhEWtl¦§§¦¤§§¦¨©¨
miIg ilraA F` ixngd xacA `weC©§¨§¨¨©¨§¦§©£¥©¦
mc`d la` ,dpiaE drC mdA oi`W¤¥¨¤¥¨¦¨£¨¨¨¨
oi`e ,sEBd `le lkVde rCOd FxTir¦¨©©¨§©¥¤§Ÿ©§¥
lkVde rCOd lr KiIW 'dgiwl' oFWl§§¦¨©¨©©©¨§©¥¤
oM m` `N` ,WOn FA oi`W xaC `EdW¤¨¨¤¥©¨¤¨¦¥
daWgnl FYrC z` dYtOW iEYiRd©¦¤§©¤¤©§§©£¨¨
inWBd dgiwNd oirM ,zxg ©̀¤¤§¥©§¦¨©©§¦

:mFwnl mFwOn FwiYrOWfh dxez ¤©§¦¦¨§¨
(gi)äaizM dNigYaC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§¦¨§¦

rnWn ,FcbpM aizM KM xg`e xfr¥¤§©©¨§¦§¤§©§©
:FOr mgNdl FCbp zFidlhi dxez ¦§¤§§¦¨¥¦

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iyily mei mlerd lka) ipy meil inei xeriy

(è)ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾

:òøå áBè úòcä©©−©¬¨¨«
i"yx£ÁÓˆiÂ∑ מדּבר ÷לענין הּכתּוב ‰Ôb.הּגן, CB˙aø∑ הּגן .ּבאמצע ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

(é)ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½
:íéLàø äòaøàì äéäå§¨−̈§©§¨¨¬¨¦«

(àé)õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤
:áäfä íL-øLà äìéåçä©«£¦½̈£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑ ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְִִִֵַַַ
מתּברכין  נקרא ùׁשּמימיו הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

"ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". "ּופׁשּו ּכמֹו ְִִֵַָָָָָָּפיׁשֹון,

"ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּפׁשּתים  ."עֹובדי ְְִִֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa zyxt zay zgiy)

ּפיׁשֹון נקרא . . מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם יא)ועל ב, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
(והרי  הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיׁש
הּתֹורה  ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
למראה  נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ּבׁשבחֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמאריכה
אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָוטֹוב

. . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), הּנהרֹות לכל הּמקֹור ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָהם
על  מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואבן

הּנהרֹות: ּבׁשאר וכן מתּברכין. מימיו - וׁשבח ּגיחֹון מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
והֹומה. הֹול וקּלין.חּדקל– חּדין מימיו מימיו ּפרת– – ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

האדם. את ּומברין ורבים ְְִִִֶַָָָָָּפרים

(áé)ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe«£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤
:íäMä©«Ÿ©

(âé)õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−¨¤¬¤
:Lek«

i"yx£ÔBÁÈb∑ והֹומה והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: מאד, ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה, הֹול .ׁשהיה ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(ãé)úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä-íLå§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´
:úøô àeä éòéáøä øäpäå øeMà©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«

‡ÔÏÈט  Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ·ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚b¯Ócƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

È˙י  ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ ‰Â‰ ‡¯‰Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰«¬ƒ

‡¯Úיא  Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

ÁÏ„a‡יב  Ônz ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»¿»¿»
:‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»

È˙יג  ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡È˙ ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»
:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»ƒ

Cl‰Óיד  ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
:˙¯Ù ‡e‰ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰Â ¯ez‡„ ‡ÁcÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»¿»

minkg izty

(h)÷`l dOl i`w ux`d llM` i ¦̀©§©¨¨¤¨¥¨¨Ÿ
ur `ivFdl iEESd zrWA mXd dEiv¦¨©¥¦§©©¦§¦¥

:'ebe cngpøDil dOl ok `l m`C ¤§¨§¦Ÿ¥¨¨¥
aizM `dC ,'oBd KFzA' aYkinl§¦§©§©¨§¨§¦

:xn`w oBd oiprlC ,'ebe 'gnvIe'i dxez ©©§©¦§¦§©©¨¨¨©
(`i)ù`EdW oeikC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¥¨¤

xzFi mWA xiMfdl Fl did qElip¦¨¨§©§¦§¥¥

`NW ,mixvn xdp `EdW mqxEtn§§¨¤§©¦§©¦¤Ÿ
ux`n xg` xdp didW xnFl drhp¦§¤©¤¨¨¨¨©¥¥¤¤
mW lr uxize ,mixvn ux` `le zxg ©̀¤¤§Ÿ¤¤¦§©¦§¥¥©¥
mWA F`xw ikd mEXn xnFlM ,'eke§©¦¨¦§¨§¥
FgaW xiMfn df mWaC mEXn ,'oFWiR'¦¦¦§¥¤©§¦¦§
`A df xdpA dOl dWw Eze .xdp lW¤¨¨§¨¤¨¨§¨¨¤¨
x`WAn xzFi FzNEcB z` ricFdl§¦©¤§¨¥¦¦§¨

ikd oi` WxtnE ,mdNW zFnXA zFxdp§¨©¥¤¨¤§¨¥¥¨¦
Wxtn iOp zFxdp x`WaC iOp©¦§¦§¨§¨©¦§¨¥
didW oFgiB ,odNW gaXd odizFnWA¦§¥¤©¤©¤¨¤¦¤¨¨
KRdn dOl uxFzi dfaE .'eke KlFd¥¨¤§©¨¨§©¥
zFnW Wxtn dNigYnC ,aEzMd i"Wx©¦©¨§¦§¦¨§¨¥§
xEX` zncw KM xg`e zFxdPd©§¨§©©¨¦§©©

:'ekeai dxez



ziy`xaעח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(èé)äãOä úiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ
úBàøì íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk úàå§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−
äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå Bì-àø÷i-äî©¦§¨®§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈

:BîL àeä¬§«
i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ¯ˆiÂ∑ עׂשּיה היא יצירה, היא «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְֲִִִִָָ

הארץ  חּית את אלהים "וּיעׂש למעלה: ְְֱֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהאמּורה
הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ּבא אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָוגֹו'",
מן  אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן למעלה, ׁשאמר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָלפי

ׁשּבׁשעת  ּכאן, לּמד ועֹוד, נבראּו. יצירתן åהאדמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָמּיד

ּכמֹו: וכּבּוׁש, רּדּוי לׁשֹון זֹו, יצירה אּגדה: ְְְְְְִִִִֵַָָָּולדברי
אדם  ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור ."ּכי ְִִֶֶֶַַָָָָָָ

'B‚Â ‰iÁ LÙ Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ∑סרסהּו ¿…¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿ְֵָ
ׁשם  האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ,æּופרׁשהּו: ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

לעֹולם  ׁשמֹו ."הּוא ְְָ
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קצר, הּוא ׁשהּזמן לֹומר ּברצֹוני ְְִִֵֶַַַָָאין
ּבוינא, אדמֹו"ר מֹורי־וחמי קדׁשת ּכבֹוד ּכׁשהיה ּפעם ׁשּכן, -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
קדם  זמן מׁש ּבאּו אנ"ׁש, אצל וכרגיל ללוֹותֹו, אנ"ׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאּו
אחד  ׁשם עמד מעׂשה ּבׁשעת הרּכבת. ׁשל נסיעתּה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזמן
מינּוטע". "איינע יׁש ׁשעדין ואמר דיטׁש"), ("א אׁשּכנז ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמיהּודי
"ּבׁשעּתא  ׁשהרי רב, זמן הּוא אחד רגע אכן, ואמר: הרּבי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנענה
ׁשזדֹונֹות  ועד ּתׁשּובה, לעׂשֹות אפׁשר חדא" ּוברגעא ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָחדא

- ּכזכיֹות". לֹו ְֲִִַֻנעׂשים
הּוא ׁשהּזמן אני אמר זה יקר אּלא זמן למלא יׁש ולכן, . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׂשמחה. ּבנּגּון - מלא ְְְִִֵֶָָֹּבתכן

ׁשעֹות  ּביֹותר, מּועט זמן ליׁשן נהג מצאנז הּקדֹוׁש ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהרב
הּנֹוגע  ענין זה הרי וׁשאלּוהּו: הּמעת־לעת. ּבמׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחדֹות
"ּתפיסה  ּבעל ׁשהנני עלי אֹומרים וענה: הּגּוף? ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָלבריאּות
אצל  ׁשּנמׁש ׁשּדבר - מהירה"? "ּתפיסה ּפרּוׁש מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהירה".
מּועט. זמן הּמהירה הּתפיסה ּבעל אצל נמׁש רב, זמן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָאחר

מהר... יׁשן הנני - הּׁשינה ּבענין ּגם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָּובמילא,
הּׁשנה  ראׁש ּבערב הדּורמיטא. ענין יׁשנֹו הּׁשנה ׁשּבראׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹידּוע,
על־ידי  ּולאחרי־זה העֹולמֹות, עלּית היא הּׁשנה ראׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּובליל
ההכּתרה  יׁשנּה ׁשֹופר, ּותקיעת הּׁשנה ראׁש ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּתפיּלֹות
עצרת. ּבׁשמיני הּוא והּקליטה ההמׁשכה ׁשּגמר עד ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָוההמׁשכה,
ּגם  הּוא ּכן הּׁשנה, ימי ּבמׁש ּבכללּות, הּוא ׁשהענין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם
ׁשּבת, וליל ׁשּבת ערב ּבכל הּׁשבּוע: ימי ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפרטּיּות

ּדּורמיטא, ענין ׁשהּוא העֹולמֹות, עלּית ישנּה ׁשּבּתא", ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ"מעלי
ההמׁשכה.ּו היא ְְִַַַָָָבׁשּבת

ּתרּדמה  . . "ויּפל היה הּׁשּׁשי, ּביֹום הראׁשֹון אדם ּבבריאת ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָוכן
הּיחּוד, ּולאחרי־זה הּנסירה, היתה ּולאחרי־זה האדם", ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל

קדׁש. ּבּׁשּבת ְְְֶַַַָָָֹוההמׁשכה
סּפר, נׁשמתֹו־עדן (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֻּכבֹוד־קדׁשת
ּכי  ערב, לפנֹות הּׁשּׁשי ּביֹום נרּדם היה הּזקן ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאדמֹו"ר
עלּית  ענין ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ׁשינה. זמן הּוא אז ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשּבת. ּבערב ְֶֶַָָָהעֹולמֹות
ּכ הּׁשנה, וימי הּׁשבּוע ּבימי הדּורמיטא ענין ׁשיׁשנֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשם
ׁשּבסֹוף  עלמא", ּדקיימא ׁשנין אלפי ּב"ׁשית ּגם ּבכללּות ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָיׁשנֹו
יׁשנּה דכללּות, ערב לפנֹות הּׁשּׁשי יֹום ׁשנין", אלפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ"ׁשית
הגזירֹות  ּכל עם מׁשיח, חבלי נמׁשכים ׁשּמּזה וסּלּוק, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעלּיה

הּמׁשיח. ּבביאת ההמׁשכה היא ּולאחרי־זה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָרחמנא־לצלן,
לעניננּו: ְְְִֵֵַָּבנֹוגע

לפנֹות  הּׁשּׁשי יֹום ּביחד: הענינים ג' ּכל נצטרפּו ׁשהּיֹום ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכיון
ּבסיּום  ּכבר ונמצאים ׁשמיני־עצרת; דׁשּבת; ההתחלה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָערב,
הסדר  ּכבר להתחיל צרי - מׁשיח קדם ׁשנין", אלפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ׁשית
לקראת  נל ּתֹורה וׂשמחת עצרת מּׁשמיני ׁשּמּיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָדהמׁשכֹות,
לא  מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּתהיה והׁשלימה, האמּתית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּגאּלה

"ּבעגלא אּלא  דידיּה", טפחים,ּדידן "ּבעגלא מעׂשרה למּטה ," ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

(áë)íéäìà ýåýé ïáiå|ç÷ì-øLà òìvä-úà ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

i"yx£Ô·iÂ∑,מלמעלה ּוקצרה מּלמּטה רחבה ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָ
מּלמּטה  רחב ׁשהּוא חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד. ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלקּבל
קירֹותיו  על מּׂשאֹו יכּביד ׁשּלא מלמעלה, .וקצר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

‰M‡Ï 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ∑ להיֹותì,אּׁשה «ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְִִָ
אפֹוד  להיֹות לאפֹוד", ּגדעֹון אֹותֹו "וּיעׂש .ּכמֹו: ְְְְִִֵֵַַַ

(âë)øNáe éîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼Ÿ́©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

i"yx£ÌÚt‰ ˙‡Ê∑ מלּמדî ּבהמה ּכל על אדם ׁשּבא …«««ְְֵֵֶַַָָָָָ
חּוה  על ׁשּבא עד ּדעּתֹו נתקררה ולא ÊÏ‡˙.וחּיה, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹ¿…

'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡ ‡¯wÈ∑,לׁשֹון על נֹופל לׁשֹון ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿ֵַָָ
הּקדׁש ּבלׁשֹון העֹולם ׁשּנברא .ðמּכאן ְְִִִֶֶַָָָָֹ

‡„Ìכב  ÔÓ ·ÈÒc ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡·e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»

ÈÓ¯bÓכג  ‡Ó¯b ‡ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È¯‡ ‡˙z‡ È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·eƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡·ÈÒ ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

minkg izty

mB uExiYd dGW cOll icM ,apf xn`C§¨©¨¨§¥§©¥¤¤©¥©
:m"`xd azM oke ,DiAiN` oMak dxez ¥©¦¥§¥¨©¨§¥

(ak)ìrlSd z` oaIe' ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©¦¤¤©¥¨
rnWn ,'dX`l 'eberlSd z` dpAW §¦¨©§©¤¨¨¤©¥¨

Kkl ,xaC mEWl Dl zFidl dX`dl§¨¦¨¦§¨§¨¨§¨
dpAW xnFlM ,dX` zFidl Wxtn§¨¥¦§¦¨§©¤¨¨
FzF` UrIe' oke .rlSd on dX`d̈¦¨¦©¥¨§¥©©©

'cFt`l oFrcb(f"k 'g mihtFW)FWExiR oi` ¦§§¥§¦¥¥
FpTY `N` ,cFt` KxFvl FzF` oTiYW¤¦¥§¤¥¤¨¦§

:cFt` didi Fnvr `EdWbk dxez ¤©§¦§¤¥
(bk)îmc` `AW cOln' :oM oiqxFB Wi¥§¦¥§©¥¤¨¨¨

.'ek 'dxxwzp `le 'eke dndA lM lr©¨§¥¨§Ÿ¦§¨§¨
oi` ,ixiin WinWzA e`lC aB lr s`e§©©©§©§©§¦©§¥¥
rci mc`d' on xTirde ,fnx `N` df¤¤¨¤¤§¨¦¨¦¨¨¨¨©

,xnFl Wi cFre .witp 'FYW` dEg z ¤̀©¨¦§¨¥§¥©
dndA lM rah FlkUA biVn didW¤¨¨©¦§¦§¤©¨§¥¨
did `l mrah rcFi did `l i`C ,dIge§©¨§¦Ÿ¨¨¥©¦§¨Ÿ¨¨

:zFnW mdl zFxwl rcFiðoFWl Kkl ¥©¦§¨¤¥§¨¨
oi` xg` oFWlA la` ,oFWl lr ltFp¥©¨£¨§¨©¥¥
uEg ,'Wi`' mXn xfbp 'dX`' mW¥¦¨¦§¨¦¥¦

:WcTd oFWNnck dxez ¦§©Ÿ¤

ziy`xa zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(èé)äãOä úiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ
úBàøì íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk úàå§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−
äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå Bì-àø÷i-äî©¦§¨®§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈

:BîL àeä¬§«
i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ¯ˆiÂ∑ עׂשּיה היא יצירה, היא «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְֲִִִִָָ

הארץ  חּית את אלהים "וּיעׂש למעלה: ְְֱֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהאמּורה
הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ּבא אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָוגֹו'",
מן  אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן למעלה, ׁשאמר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָלפי

ׁשּבׁשעת  ּכאן, לּמד ועֹוד, נבראּו. יצירתן åהאדמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָמּיד

ּכמֹו: וכּבּוׁש, רּדּוי לׁשֹון זֹו, יצירה אּגדה: ְְְְְְִִִִֵַָָָּולדברי
אדם  ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור ."ּכי ְִִֶֶֶַַָָָָָָ

'B‚Â ‰iÁ LÙ Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ∑סרסהּו ¿…¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿ְֵָ
ׁשם  האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ,æּופרׁשהּו: ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

לעֹולם  ׁשמֹו ."הּוא ְְָ

ß (iyily mei jynd - mlerd lka) ixyz b"k iyily mei ß

(ë)óBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
øæò àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

:Bcâðk§¤§«

(àë)íéäìà ýåýé ìtiå|ïLéiå íãàä-ìò äîcøz ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®
:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨

i"yx£¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ
‰Óc¯z. ּומי מין ּכל לפניו הביאן זכר ּכׁשהביאן, ן «¿≈»ְְֱֱִִִִֶָָָָָָָ

מּיד: זּוג, ּבן אין ולי זּוג, ּבן יׁש לכּלם אמר: ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּונקבה,
"ּולצלע ,çמּסטריו ∑ÂÈ˙ÚÏvÓ."וּיּפל" ּכמֹו: ֵַַƒ«¿…»ְְְִֶַָָ

ּפרצּופין  "ׁשני ׁשאמרּו: זהּו .נבראּו"èהּמׁשּכן", ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
¯bÒiÂé∑החת ÁwiÂ.מקֹום ÔLÈiÂ∑ יראה ׁשּלא «ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְִֶֶֹ

הּבׂשר  עליו ëחתיכת ותתּבּזה נבראת, .ׁשּמּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

a¯‡יט  ˙ÂÁ Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒƒ«¿»»≈«»»
Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡iÓLc ‡ÙBÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿«»¿«¿≈¿«»»
dÏ È¯˜ ‰Â‰ Èc ÏÎÂ dÏ È¯˜È ‰Ó ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ¿≈≈¿…ƒ¬»»≈≈

:dÓL ‡e‰ ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ì„‡»»«¿»«¿»¿≈

ÙBÚÏe‡כ  ‡¯ÈÚa ÏÎÏ Ô‰ÓL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»¿»»¿»¿ƒ»¿»
ÁkL‡ ‡Ï Ì„‡Ïe ‡¯a ˙ÂÁ ÏÎÏe ‡iÓL„ƒ¿«»¿…≈«»»¿»»»«¿«

:dÏ·˜Ï CÓÒ»≈¿ƒ¿≈

CÓ„eכא  Ì„‡ ÏÚ ‡˙L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó¯e¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡¯N· ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ·ÈÒÂ¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«

minkg izty

(hi)ålr `N` i`w `l dfC d`xp¦§¤§¤Ÿ¨¥¤¨©
mFIA EidW zFIge zFndA z`ixA§¦©§¥§©¤¨©
Eid oz`ixA zFtFr iwER`l ,iXXd©¦¦§©¥§¦¨¨¨
oFW`x mrhl KxvEde ,iWingd mFIA©©£¦¦§§©§©©¦
,zFtFrd E`xap wwxOW zFxFdl§¤¥§¨¦§§¨
ozxivi mFiAW zFxFdl ipW mrhlE§©©¥¦§¤§§¦¨¨

:'ekeæ'mW' zNn siqFdl `xTd Ktd̈©©§¨§¦¦©¥
xg` 'mlFrl' zNnE ,'mc`d' xg ©̀©¨¨¨¦©§¨©©
didi 'mW' ztqFY zlEfA iM ,'FnW'§¦§©¤¤¥¦§¤

FnM 'Fl `xwi' WExiR('k 'a zFnW)o`xw' ¥¦§¨§§¦§¤
f`e ,zFnW z`ixw `l ,'mgl lk`ie Fl§Ÿ©¤¤Ÿ§¦©¥§¨
`MilC ,'FnW `Ed' xn`nl mrh oi ¥̀©©§©£©§§¥¨
lW Fz`ixw mcFw 'FnW `Ed' xninl§¥©§¤§¦¨¤
.zFnW mdl `xwp Fci lr ixdW ,mc`̈¨¤£¥©¨¦§¨¨¤¥
dn lM WExiR didi KERdd zlEfaE§©©¦¦§¤¥¨©

Wtp' mWA mc`d Fl `xwIX`Ed 'dIg ¤¦§¨¨¨¨§¥¤¤©¨
z`ixw zlEfAW ,zn` Fpi` dfe ,FnW§§¤¥¡¤¤§©§¦©
dIg Wtp iM ,`Ed dIg Wtp mc`d̈¨¨¤¤©¨¦¤¤©¨

Ki` cFre ,zFtFre zFIg zFndA llFM¥§¥©§§¥
lkl zFnW mc`d `xwIe' xn`p¤¡©©¦§¨¨¨¨¥§¨
mW m` iM o`M oi` `lde ,'ebe 'dndAd©§¥¨©£Ÿ¥¨¦¦¥

:FCal dIg Wtpk dxez ¤¤©¨§©
(`k)ç:eiccSn WExiRè,xnFl FpFvx ¥¦§¨¨§©

Wxtl Kixv df WExiR itlC¦§¦¥¤¨¦§¨¥
FhEWR itl la` ,'eixhQn' 'eizFrlSn'¦©§¨¦¦§¨£¨§¦§
:WOn rlv `Ed lirlC `xwn lWé ¤¦§¨¦§¥¥¨©¨

xn`C o`nC `AiN` df ,m"`xd azM̈©¨§¥¤©¦¨§©§¨©
(.`"q zFkxA)`NW ,apf 'rlSd z` 'd oaIe' §¨©¦¤¤©¥¨¨¨¤Ÿ

o`nl la` ,'eke mElM FtEBn xqgp¤§©¦§£¨§©
zF`Nnl FrnWnM didi ,sEvxR xn`C§¨©©§¦§¤§©§¨§©
o`nl ENit` ,xnF` ip`e .'eke oFxqgd©¤§©£¦¥£¦§©
,FtEBn xqg did `l sEvxR xn`C§¨©©§Ÿ¨¨¨¥¦
mr oitEvxR ipW oinM Eid iM xnFlM§©¦¨§¦§¥©§¦¦
xqgp `le df cvA df miwAEcn oitEB¦§¨¦¤§©¤§Ÿ¤§©
d`xp ,oiadl lwe ,Kzgd mFwn `N ¤̀¨§©£¨§©§¨¦¦§¤

`xnBA Exn`C iR lr s`e .il(mW) ¦§©©¦§¨§©§¨¨¨

oitEvxR ipW xn`C o`nl `nlWA¦§¨¨§©§¨©§¥©§¦
xn`C o`nl `N` ,'xBqIe' aizkC Epiid©§¦§¦©¦§Ÿ¤¨§©§¨©
,Kzgd mFwn iPWnE ,'xBqIe' i`n apf̈¨©©¦§Ÿ§©¥§©£¨
Eid oitEvxR ipW ded iOp i`C xnFl Wi¥©§¦©¦£¨§¥©§¦¨

.cgiA zvw oixAEgn(i"gp)hEWRW itlE , §¨¦§¨§©©§¦¤¨
itl ,sEvxR xn`C o`nC `AiN` xzFi¥©¦¨§©§¨©©§§¦
Fl did `NW gEzR sEBd llg lM didW¤¨¨¨£©©¨©¤Ÿ¨¨
oixbFQW FnM 'xBqIe' xnFl KxvEd ,aB©§©©©¦§Ÿ§¤§¦
o`nl la` ,dgEzR daiY F` gEzR ziA©¦¨©¥¨§¨£¨§©
Kkitl ,KM lM xiRW iz` `l apf xn`C§¨©¨¨¨¨¥©¦¨¨§¦¨
,FYrcl mB `xwOd WxitE KiWnd¦§¦¥¥©¦§¨©§©§

:Kzg mFwn xnFl FpFvxEë(i"gp), §©§£¨
dAx ziW`xA(.h"l sC oixcdpqe ,`"i f"i dWxR), §¥¦©¨¨¨¨§©§¤§¦©

mcFw dkizgA d`xi `NW i"Wx WxitE¥¥©¦¤Ÿ¦§¤©£¦¨¤
uExiYd dGW gkEn mWe .DpETiY xnB§©¦¨§¨¨¤¤©¥
KkitlE ,apf xn`C o`nC `AiN ©̀¦¨§©§¨©¨¨§¦¨
mFwn - 'xBqIe' Wxtl axd miCwd¦§¦¨©§¨¥©¦§Ÿ§
o`nC `AiN` oM mB `EdW ,Kzgd©£¨¤©¥©¦¨§©



ziy`xaפ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(ãë)÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæòé ïk-ìò©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´
:ãçà øNáì eéäå BzLàa§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«

i"yx£LÈ‡Œ·ÊÚÈ Ôk ÏÚ∑הּקדׁש ּכן,ñרּוח נח אֹומרת ּבני על העריֹות òלאסר ‡Á„.את ¯N·Ï∑ הּולד «≈«¬»ƒְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ¿»»∆»ַָָ
נעׂשה  וׁשם ׁשניהם, עלֿידי אחד ôנֹוצר .ּבׂשרם ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(äë)àìå BzLàå íãàä íéneøò íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
:eLLaúé¦§¨«

i"yx£eLLa˙È ‡ÏÂ∑ּדר יֹודעים היּו צניעּות,öׁשּלא ¿…ƒ¿…»ְְִִֶֶֶָֹ
ּדעה  ּבֹו ׁשּנּתנה ואףֿעלּֿפי לרע, טֹוב ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלהבחין

מן  אכלֹו עד הרע יצר ּבֹו נּתן לא ׁשמֹות, ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלקרֹות
לרע  טֹוב ּבין מה וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס .העץ, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

â(à)øLà äãOä úiç ìkî íeøò äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬
øîà-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéäìà ýåýé äNò̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´

:ïbä õò ìkî eìëàú àì íéäìà¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«
i"yx£Ìe¯Ú ‰È‰ LÁp‰Â∑ּולאׁשּתֹו לאדם "וּיעׂש :לסמ לֹו היה לכאן, זה ענין וּילּבׁשם"?÷מה עֹור ּכתנֹות ¿«»»»»»ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

‡·È‰eכד  È·kLÓ ˙Èa ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈ƒ¿¿≈»ƒ
:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a ˜a„ÈÂ dn‡Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

d˙z‡Âכה  Ì„‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿≈
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÈא  „·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰ ‡ÈÂÁÂ¿ƒ¿»¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«¿»
ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»¬≈¬«¿»

:‡˙Èb ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ…ƒ«ƒ¿»

minkg izty

(ck)ñlFki Fpi` mc`C xnFl dvFx¤©§¨¨¥¨
mbe ,m`e a` Fl Eid `l `dC ,oM xnFl©¥§¨Ÿ¨¨¨¥§©
dOle z`Gd zrA mipA Fl Eed `lŸ£¨¦¨¥©Ÿ§¨¨

:Kkl KxvEdòDiPin lirlC` e`le §©§¨§©©¦§¥¦¥
`xw i`dn `dC ,'mc`d xn`Ie' i`ẅ¥©Ÿ¤¨¨¨§¨¥©§¨
zW`A `le 'FYW`A wace' zFixr iwtp̈§¦£¨§¨©§¦§§Ÿ§¥¤

'ek Fxiag(.g"p oixcdpq)lr' xn` EN`M , £¥©§¤§¦§¦¨©©
,'FO` z`e eia` zW` z` Wi` afri oM¥©£¨¦¤¥¤¨¦§¤¦

mdOr WOWi `NW(m"`xd)xn`Y m`e . ¤Ÿ§©¥¦¨¤¨§¥§¦Ÿ©
WcFTd gExW dfA DiPin `wtp i`n©¨§¨¦¥¨¤¤©©¤
raHA xn`Y `NW iwER`l ,'eke dEvn§©¨§©¥¤ŸŸ©©¤©
'afFr' xnFl Fl did oM m`C ,oM `Ed¥§¦¥¨¨©¥

'afri' `le(l"Wxdn).(i"gp)Wxtl d`xpe , §Ÿ©£Ÿ©©§©§¦§¤§¨¥
li`Fd :xn`w ikdC 'oM lr' zaiY¥©©¥§¨¦¨¨©¦
Fl izipaE z`fM daFh Fl iziUre§¨¦¦¨¨Ÿ¨¦¦
miIwIW iziUr oM zpn lr ,dX ¦̀¨©§¨¥¨¦¦¤§©¥
l`xUil xn`PW FnM ,zFixrd xEQi ¦̀¨£¨§¤¤¡©§¦§¨¥

('a 'k zFnW)ux`n Liz`vFd xW`' §£¤¥¦¥¤¤
Liz`vFd oM zpn lr :FWExitE ,'mixvn¦§©¦¥©§¨¥¥¦

:zFvOd miIwYWôdAx ziW`xA ¤§©¥©¦§§¥¦©¨
('g g"i dWxR)dIge dndA ihFrnl , ¨¨¨§©¥§¥¨§©¨

.mc`d on miclFp mpi`W(i"gp)d`xpe , ¤¥¨¨¦¦¨¨¨§¦§¤
FnM `Ed dfC axdl Dil `xiaqC il¦¦§¦¨¥§¨©§¤§
icM ,zFixrd xEQi` lr mrh zpizp§¦©©©©¦¨£¨§¥
iR lr s` ,mixfnn zFAxdl `NW¤Ÿ§©§©§¥¦©©¦
dpwfE dCliA ENit` dxEq` d`iAdW¤©¦¨£¨£¦§©§¨§¥¨
mr mbe ,cilFdl miiE`x mpi`W¤¥¨§¦§¦§©¦
on zFxArzn mpi`W dIge dndAd©§¥¨§©¨¤¥¨¦§©§¦

xMipe d`xp xzFi mFwn lMn ,mc`d̈¨¨¦¨¨¥¦§¤§¦¨
zErn `Ede ,xfnn cilFOWM xEQi`d̈¦§¤¦©§¥§§ª¨

:owzl lFki Fpi`Wdk dxez ¤¥¨¦§Ÿ
(dk)ö[xnFl Kixv]zngn `NW xnFl Wi , ¨¦©¥©¤Ÿ¥£©

Eid `NW zngn `N` ,dnkg oFxqg¤§¨§¨¤¨¥£©¤Ÿ¨
oeiM ,llM zEripv KxC rcil oikixv§¦¦¥©¤¤§¦§¨¥¨

:rxd xvi mdl did `NW` dxez ¤Ÿ¨¨¨¤¥¤¨¨
b(`)÷xnFl Dil `pn ,m"`xd azM̈©¨§¥§¨¥©

cIn oz`ixA zNgzA ElNd zFpYMdW¤©ª¢©¨¦§¦©§¦¨¨¦¨
dWwIW cr mFgde dPSd ipRn EUrp©£¦§¥©¦¨§©©¤¦§¤
`nliC ,'eke o`kl df oipr dnE eilr̈¨¨¦§¨¤§¨¦§¨
xg`l `N` ElNd zFpYMd EUrp `lŸ©£©ª¢©¨¤¨§©©
ElNd zFpYMde ,urd on Elk`e E`hgW¤¨§§¨§¦¨¥§©ª¢©¨
Eidie miOExr EidW dWEAd ipRn did̈¨¦§¥©¨¤¨£¦§¦§
xnFl Kixve .'eke oxcqM zF`xwOd©¦§¨§¦§¨§¨¦©

aizkCn FzgkFdC('k wEqR oOwl)`xwIe' §¨¨¦¦§¦§©¨¨©¦§¨
Dil KEnqe ,'ebe 'dEg FYW` mW mc`d̈¨¨¥¦§©¨§¨¥

i"Wx WxitE ,'ebe 'midl` 'd UrIe'(mW) ©©©¡Ÿ¦¥¥©¦¨

,'ek oFW`x oiprl xfg - 'mc`d `xwIe'©¦§¨¨¨¨¨©§¦§¨¦
`hgd mcFw dEg mW z`ixw oM m ¦̀¥§¦©¥©¨¤©¥§
DPin rnW ,'UrIe' Dil KEnqe ,did̈¨§¨¥©©©§©¦¨
zFpYMd mdl dUr oz`ixA zNgzaC¦¦§¦©§¦¨¨¨¨¨¤©ª¢
cFre .dWEAd ipRn E`hgW xg` `le§Ÿ©©¤¨§¦§¥©¨§

`xwA aizkCn ,xnFl Wi(`"k mW)UrIe' ¥©¦¦§¦¦§¨¨©©©
rnWnC ,'mWiAlIe xFr zFpzM mdl̈¤¨§©©§¦¥§©§©
ipRn ike ,mWiAld `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§¦¨§¦¦§¥
`Ed KExA WFcTd gxkEd E`hgW¤¨§§©©¨¨
z` EWiAld `l dOle ,mWiAldl§©§¦¨§¨¨Ÿ¦§¦¤

zFxFbg mdl EUrW FnM mnvr©§¨§¤¨¨¤£
mdl UrIe' aFYkl Fl dide ,mnvrn¥©§¨§¨¨¦§©©©¨¤
KgxM lr `N` .'WFAll xFr zFpzM̈§¦§¤¨©¨§¨
xFTd ipRn mE`Ur oz`ixA zNigzA¦§¦©§¦¨¨£¨¦§¥©
m`C m"`xd dWwdX dn lre .mFgde§©§©©¤¦§¨¨§¥§¦
Eid Ki` oM m` oz`ixA zNigYn¦§¦©§¦¨¨¦¥¥¨
xnFl Wi ,WinWY zrWA miOExr£¦¦§©©§¦¥©

xn`C o`nlC(h"k 'k dAx ziW`xA)WxiRW ¦§©§¨©§¥¦©¨¤¥¥
oiwAEcn oxFRvM miwlg xFr zFpzM̈§£¨¦§¦¤§¨¦
lr wx ,miOExr Eid oM m` ,oxFrl§¨¦¥¨£¦©©
la` ,oxFRv oirM wAEcn did xFrd̈¨¨§¨§¥¦¤£¨
,WinWYd xa` mbe ,did iElbA lMd©Ÿ§¨¨¨§©¥¤©©§¦
xn`C o`nl ENit`e .oiadl lwe§©§¨¦©£¦§©§¨©
Fl miUrp Eide zapx` xnSn F`UrW¤£¨¦¤¤©§¤¤§¨©£¦
did oz`ixAW oeiM ,mFgde dPSd ipRn¦§¥©¦¨§©¥¨¤§¦¨¨¨¨
oqipA F` xfril` iAx zrcl ixWzA§¦§¦§©©©¦¡¦¤¤§¦¨

,rWFdi iAx zrcl(.`"i dpXd W`x)ipWaE , §©©©¦§ª©Ÿ©¨¨¦§¥
,mFg `le xFw `l mdA oi` EN` miWcg¢¨¦¥¥¨¤Ÿ§Ÿ
miOExr `N` mdA miWAEln Eid `le§Ÿ¨§¨¦¨¤¤¨£¦
dOn EWWFAzi `l iM WEal ilA Eid̈§¦§¦Ÿ¦§§¦©
on oiicr Elk` `l iM ,miOExr EidX¤¨£¦¦Ÿ¨§£©¦¦
EidW oeike ,rx oiaE aFh oiA rcil urd̈¥¥©¥¥¨§¥¨¤¨

Eide miOExrdE`zp lM oirl oiWOWn £¦§¨§©§¦§¥Ÿ¦§©¨
Egwl dOl zFWwdl oi`e .'eke WgPd©¨¨§¥§©§¨¨¨§
did ,zFxFbg mdl EUre dp`Y ilr£¥§¥¨§¨¨¤£¨¨
K` ,iOp ikd oi` ;zFpYMd WFAll mdl̈¤¦§©ª¢¦¨¦©¦©
oiiEvn Eid `l mrR FzF`AW wxe§©¤§©©Ÿ¨§¦
micnFr zFidl Evx `le mlv ¤̀§¨§Ÿ¨¦§§¦



פי ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
ראה אּל עליהם, הּנחׁש קפץ סּבה מאיזֹו ,ללּמד א ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּבתׁשמיׁש ועֹוסקים ערּמים ונתאּוה øאֹותם ּכל לעין ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָֹֻ
ÏkÓ.לּה Ìe¯Ú∑ּוגדּלתֹו ערמתֹו היתה ùלפי , ָ»ƒ…ְְְְִָָָָָֻ

מּכל" "ארּור מּכל", "ערּום רבה)מּפלּתֹו: ‡Û.(בראשית ְִִַַָָֹֹ«

'B‚Â ¯Ó‡ŒÈk∑ לכם ׁשּמא מּכל úאמר תאכלּו "לא : ƒ»«¿ְִֶֶַָָָֹֹֹ
אֹוכלים  אֹותם ׁשראה ואףֿעלּֿפי ּפרֹות,àוגֹו", מּׁשאר ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבאֹותֹו לדּבר ויבא ׁשּתׁשיבּנּו ּכדי ּדברים עליה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהרּבה
.העץ  ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr i jxk zegiy ihewl)

מּפלּתֹו היתה ּוגדּלתֹו ערמתֹו א)לפי ג, (רש"י ְְְְְִַַָָָָָֻ
ּכּכתּוב  אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָעל
ערמה  ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה. אל ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹוּיאמר
ּכח  - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ּתכּונה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוגם

אין  ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב לא א ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹהּדּבּור.
ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ּכׁשּלעצמֹו, לדּבּור ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּכונה

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ואם מּפלּתֹו), היתה . ּגדּלתֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור מדּגׁש ׁשּבזה מּפלּתֹו, ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה

(á):ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«

(â)àì íéäìà øîà ïbä-CBúa øLà õòä éøtîe¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ
:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«

i"yx£Ba eÚb˙ ‡ÏÂ∑,הּצּוּוי על ׁשּנאמר:הֹוסיפה הּוא ּגרעֹון, לידי ּבאה ל)לפיכ על (משלי "אלּֿתֹוסף ¿…ƒ¿ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
.ּדבריו" ְָָ

(ã):ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
i"yx£Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑ עד ּבנגיעה áּדחפּה מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ּבאכילה'âׁשּנגעה מיתה אין ּכ , …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

רבה) .(בראשית

Èb˙‡ב  ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»
:ÏeÎÈ≈

ÈÈג  ¯Ó‡ ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓ· Èc ‡ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒƒ¿»¬«¿»
‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈¿»¿«¿≈ƒ¿»

:Ôe˙eÓz¿

Ôe˙eÓz:ד  ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

minkg izty

cg` rbx ENit` miOExr(i"gp)lMnE . £¦£¦¤©¤¨¦¨
diEpW zwFlgnAW il d`xp mFwn̈¦§¤¦¤§©£¤§¨

(.c"p sC migqR)dxUr :mzd `zi` ikde , §¨¦©§¨¦¦¨¨¨£¨¨
oiA zAW axrA E`xap mixaC§¨¦¦§§§¤¤©¨¥
eicbA s` mixnF` Wie ,'eke zFWnXd©§¨§¥§¦©§¨¨
WIl oM m`e ,oFW`xd mc` lW¤¨¨¨¦§¦¥©¥
Edpi`C ,`hgd xg` E`xap mixnF`§¦¦§§©©©¥§§¦§
oiA mcFw EpiidC zixiUrA Egxq̈§¨£¦¦§©§¤¥
Dil `xiaqC `Ow `PzlE ,zFWnXd©§¨§©¨©¨¦§¦¨¥
xWt` ,E`xap zFWnXd oiA mcFwC§¤¥©§¨¦§§¤§¨
:`hgd mcFw E`xapC Dil `xiaqC iOp©¦¦§¦¨¥§¦§§¤©¥§

ø(`"a`)okid WinWze xn`Y m`e ,§¦Ÿ©§©§¦¥¨
xnFl Kixv did `NW xnFl Wi ,`finx§¦¨¥©¤Ÿ¨¨¨¦©
Fl dOl ,'miOExr mdipW EidIe' wx©©¦§§¥¤£¦¨¨
dpEMd `N` ,'FYW`e mc`d' xnFl©¨¨¨§¦§¤¨©©¨¨
micgizn Eid miOExr EidW caNn¦§©¤¨£¦¨¦§©£¦

:FYW`e Wi` KxcMùi"Wxl dWwC §¤¤¦§¦§§¨¤§©¦
itl `N` ,'ebe 'lMn' xn`p dOl̈¨¤¡©¦Ÿ¤¨§¦
didW KFYn xnFl FpFvx ,'eke Fznxr̈§¨§©¦¤¨¨

:lMn xEx` did okl ,lMn mExrú ¨¦Ÿ¨¥¨¨¨¦Ÿ
ipRn ,'oMW lM' Wxtl xWt` i`W¤¦¤§¨§¨¥¨¤¥¦§¥

:xEAiC zNigY `EdWà,m"`xd azM ¤§¦©¦¨©¨§¥
gxkEn aEzMd on rcFp `NW aB lr s ©̀©©¤Ÿ©¦©¨§¨

oi`e .milkF` Eid dn ok `l m`C ,`Ed§¦Ÿ¥¤¨§¦§¥
ipiOn oilkF` Eid `nliC ,di`x df¤§¨¨¦§¨¨§¦¦¦¥
zgkFdC d`xpe .dPb ipFrxfe miaUr£¨¦§¥§¥¦¨§¦§¤§¨©
`l' `N` xninl Dil ded `lC i"Wx©¦§¨£¨¥§¥©¤¨Ÿ
mzF` d`xW oeiM ,'oBd urn Elk`YŸ§¥¥©¨¥¨¤¨¨¨
'lM' oM m` ,oipFrxfe miaUr Elk`W¤¨§£¨¦§¥§¦¦¥Ÿ
mzF` d`x i`Ce `N` ,il dOl̈¨¦¤¨©©¨¨¨
mzF` d`xW K` ,zFxiR milkF`§¦¥©¤¨¨¨
xnFl dvFx ,oibExiqA oilkF`§¦§¥¦¤©
Elk` `l otBnE Elk` mip`Ydn¥©§¥¦¨§¦¤¤Ÿ¨§
,Elk` Flv` cnFr didW xg` oli`nE¥¦¨©¥¤¨¨¥¤§¨§
mzF` d`xW oeiM mzF` l`W f`e§¨¨©¨¥¨¤¨¨¨
did Elk` `l mzvwnE Elk` mzvwn¦§¨¨¨§¦§¨¨Ÿ¨§¨¨
mEXn `Ed df m` dl`W mFwn Fl§§¥¨¦¤¦
x`WM miaFh oi`W `nlrA dxigA§¦¨§¨§¨¤¥¦¦§¨
KxAzi mXd iEEiv ipRn F` ,zFxiR¥¦§¥¦©¥¦§¨¥
'oBd ur lMn Elk`z `l' mkl dEiSW¤¦¨¨¤ŸŸ§¦Ÿ¥©¨

:oiadl lwe ,ozvwOn wxa dxez ©¦¦§¨¨§©§¨¦
(c)áFl dpin`d K`id ok `l m`C§¦Ÿ¥¥¨¤¡¦¨

`le 'oEzEnY zFn `l' xn`X dnA§©¤¨©Ÿ§§Ÿ
:FWigkdl dcnrâoiicr `lde ,Dnize ¨§¨§©§¦§¥©©£Ÿ£©¦

lFcB mFId ixdW ,zEnl dlFki dzid̈§¨§¨¨¤£¥©¨
xn` `Ed KExA WFcTde(f"i 'a lirl)mFiA' §©¨¨¨©§¥§

EPOn Llk`Wi cFr .'zEnY zFn £¨§¦¤¨¥
lM EzEni dribPd lr m` ,zFWwdl§©§¦©©§¦¨¨¨
dlik`l xWt` i`C ,dlik`d lr oMW¤¥©¨£¦¨§¦¤§¨©£¦¨
xninl Dl dOl oM m`e ,dribp `lA§Ÿ§¦¨§¦¥¨¨¨§¥©
d`xpe .'FA ErBz `le EPOn Elk`z `l'ŸŸ§¦¤§Ÿ¦§§¦§¤
lre ,EzEni dlik`d lr :FWExiR ikdC§¨¦¥©¨£¦¨¨§©
didi KM xg`e cIn ilgA ElRi dribPd©§¦¨¦§¨¢¦¦¨§©©¨¦§¤
,mFi FzF`A oM mB zEnie zgFtE KlFd¥¥§¨©¥§
lr dzlg `NW dz`xWM oM m`e§¦¥§¤¨£¨¤Ÿ¨§¨©
Wie .cFr zEnY `l i`Ce dribPd©§¦¨©©Ÿ¨§¥
WgPl df `Ed di`x i`n ,miWwn©§¦©§¨¨¤©¨¨
`le urA drbPW cr dX`d z` sgCW¤¨©¤¨¦¨©¤¨§¨¨¥§Ÿ
lr `N` ExdfEd `l zn`A `d ,dzn¥¨¨¤¡¤Ÿ§£¤¨©
dX`de ,dribPd lr `le dlik £̀¦¨§Ÿ©©§¦¨§¨¦¨
oeiM DWtpl d`xi `l dOl Dnvr©§¨¨¨Ÿ¨§¨§©§¨¥¨
mXd dEiv `NW DnvrA drci `idW¤¦¨§¨§©§¨¤Ÿ¦¨©¥
,dWw cFre .cal dlik`d lr m` iM¦¦©¨£¦¨§¨§¨¤
lr dtiqFdW dX`C DYrC i`n©©§¨§¦¨¤¦¨©
mc` l` did iEEiSd ,xnFl Wie .iEEiSd©¦§¥©©¦¨¨¤¨¨
,dEgl dEiv mc` K` ,dEg l` `le§Ÿ¤©¨©¨¨¦¨§©¨
lr mB Dxidfd dEgl iEEiv zrWaE¦§©¦§©¨¦§¦¨©©
,zFNw oYrC miWp rci iM ,dribPd©§¦¨¦¨©¨¦©§¨©
mXdW zn`A dxEaq dzid `ide§¦¨§¨§¨¤¡¤¤©¥

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(ãë)÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæòé ïk-ìò©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´
:ãçà øNáì eéäå BzLàa§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«

i"yx£LÈ‡Œ·ÊÚÈ Ôk ÏÚ∑הּקדׁש ּכן,ñרּוח נח אֹומרת ּבני על העריֹות òלאסר ‡Á„.את ¯N·Ï∑ הּולד «≈«¬»ƒְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ¿»»∆»ַָָ
נעׂשה  וׁשם ׁשניהם, עלֿידי אחד ôנֹוצר .ּבׂשרם ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(äë)àìå BzLàå íãàä íéneøò íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
:eLLaúé¦§¨«

i"yx£eLLa˙È ‡ÏÂ∑ּדר יֹודעים היּו צניעּות,öׁשּלא ¿…ƒ¿…»ְְִִֶֶֶָֹ
ּדעה  ּבֹו ׁשּנּתנה ואףֿעלּֿפי לרע, טֹוב ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלהבחין

מן  אכלֹו עד הרע יצר ּבֹו נּתן לא ׁשמֹות, ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלקרֹות
לרע  טֹוב ּבין מה וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס .העץ, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

â(à)øLà äãOä úiç ìkî íeøò äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬
øîà-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéäìà ýåýé äNò̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´

:ïbä õò ìkî eìëàú àì íéäìà¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«
i"yx£Ìe¯Ú ‰È‰ LÁp‰Â∑ּולאׁשּתֹו לאדם "וּיעׂש :לסמ לֹו היה לכאן, זה ענין וּילּבׁשם"?÷מה עֹור ּכתנֹות ¿«»»»»»ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

‡·È‰eכד  È·kLÓ ˙Èa ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈ƒ¿¿≈»ƒ
:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a ˜a„ÈÂ dn‡Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

d˙z‡Âכה  Ì„‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿≈
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÈא  „·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰ ‡ÈÂÁÂ¿ƒ¿»¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«¿»
ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»¬≈¬«¿»

:‡˙Èb ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ…ƒ«ƒ¿»

minkg izty

(ck)ñlFki Fpi` mc`C xnFl dvFx¤©§¨¨¥¨
mbe ,m`e a` Fl Eid `l `dC ,oM xnFl©¥§¨Ÿ¨¨¨¥§©
dOle z`Gd zrA mipA Fl Eed `lŸ£¨¦¨¥©Ÿ§¨¨

:Kkl KxvEdòDiPin lirlC` e`le §©§¨§©©¦§¥¦¥
`xw i`dn `dC ,'mc`d xn`Ie' i`ẅ¥©Ÿ¤¨¨¨§¨¥©§¨
zW`A `le 'FYW`A wace' zFixr iwtp̈§¦£¨§¨©§¦§§Ÿ§¥¤

'ek Fxiag(.g"p oixcdpq)lr' xn` EN`M , £¥©§¤§¦§¦¨©©
,'FO` z`e eia` zW` z` Wi` afri oM¥©£¨¦¤¥¤¨¦§¤¦

mdOr WOWi `NW(m"`xd)xn`Y m`e . ¤Ÿ§©¥¦¨¤¨§¥§¦Ÿ©
WcFTd gExW dfA DiPin `wtp i`n©¨§¨¦¥¨¤¤©©¤
raHA xn`Y `NW iwER`l ,'eke dEvn§©¨§©¥¤ŸŸ©©¤©
'afFr' xnFl Fl did oM m`C ,oM `Ed¥§¦¥¨¨©¥

'afri' `le(l"Wxdn).(i"gp)Wxtl d`xpe , §Ÿ©£Ÿ©©§©§¦§¤§¨¥
li`Fd :xn`w ikdC 'oM lr' zaiY¥©©¥§¨¦¨¨©¦
Fl izipaE z`fM daFh Fl iziUre§¨¦¦¨¨Ÿ¨¦¦
miIwIW iziUr oM zpn lr ,dX ¦̀¨©§¨¥¨¦¦¤§©¥
l`xUil xn`PW FnM ,zFixrd xEQi ¦̀¨£¨§¤¤¡©§¦§¨¥

('a 'k zFnW)ux`n Liz`vFd xW`' §£¤¥¦¥¤¤
Liz`vFd oM zpn lr :FWExitE ,'mixvn¦§©¦¥©§¨¥¥¦

:zFvOd miIwYWôdAx ziW`xA ¤§©¥©¦§§¥¦©¨
('g g"i dWxR)dIge dndA ihFrnl , ¨¨¨§©¥§¥¨§©¨

.mc`d on miclFp mpi`W(i"gp)d`xpe , ¤¥¨¨¦¦¨¨¨§¦§¤
FnM `Ed dfC axdl Dil `xiaqC il¦¦§¦¨¥§¨©§¤§
icM ,zFixrd xEQi` lr mrh zpizp§¦©©©©¦¨£¨§¥
iR lr s` ,mixfnn zFAxdl `NW¤Ÿ§©§©§¥¦©©¦
dpwfE dCliA ENit` dxEq` d`iAdW¤©¦¨£¨£¦§©§¨§¥¨
mr mbe ,cilFdl miiE`x mpi`W¤¥¨§¦§¦§©¦
on zFxArzn mpi`W dIge dndAd©§¥¨§©¨¤¥¨¦§©§¦

xMipe d`xp xzFi mFwn lMn ,mc`d̈¨¨¦¨¨¥¦§¤§¦¨
zErn `Ede ,xfnn cilFOWM xEQi`d̈¦§¤¦©§¥§§ª¨

:owzl lFki Fpi`Wdk dxez ¤¥¨¦§Ÿ
(dk)ö[xnFl Kixv]zngn `NW xnFl Wi , ¨¦©¥©¤Ÿ¥£©

Eid `NW zngn `N` ,dnkg oFxqg¤§¨§¨¤¨¥£©¤Ÿ¨
oeiM ,llM zEripv KxC rcil oikixv§¦¦¥©¤¤§¦§¨¥¨

:rxd xvi mdl did `NW` dxez ¤Ÿ¨¨¨¤¥¤¨¨
b(`)÷xnFl Dil `pn ,m"`xd azM̈©¨§¥§¨¥©

cIn oz`ixA zNgzA ElNd zFpYMdW¤©ª¢©¨¦§¦©§¦¨¨¦¨
dWwIW cr mFgde dPSd ipRn EUrp©£¦§¥©¦¨§©©¤¦§¤
`nliC ,'eke o`kl df oipr dnE eilr̈¨¨¦§¨¤§¨¦§¨
xg`l `N` ElNd zFpYMd EUrp `lŸ©£©ª¢©¨¤¨§©©
ElNd zFpYMde ,urd on Elk`e E`hgW¤¨§§¨§¦¨¥§©ª¢©¨
Eidie miOExr EidW dWEAd ipRn did̈¨¦§¥©¨¤¨£¦§¦§
xnFl Kixve .'eke oxcqM zF`xwOd©¦§¨§¦§¨§¨¦©

aizkCn FzgkFdC('k wEqR oOwl)`xwIe' §¨¨¦¦§¦§©¨¨©¦§¨
Dil KEnqe ,'ebe 'dEg FYW` mW mc`d̈¨¨¥¦§©¨§¨¥

i"Wx WxitE ,'ebe 'midl` 'd UrIe'(mW) ©©©¡Ÿ¦¥¥©¦¨

,'ek oFW`x oiprl xfg - 'mc`d `xwIe'©¦§¨¨¨¨¨©§¦§¨¦
`hgd mcFw dEg mW z`ixw oM m ¦̀¥§¦©¥©¨¤©¥§
DPin rnW ,'UrIe' Dil KEnqe ,did̈¨§¨¥©©©§©¦¨
zFpYMd mdl dUr oz`ixA zNgzaC¦¦§¦©§¦¨¨¨¨¨¤©ª¢
cFre .dWEAd ipRn E`hgW xg` `le§Ÿ©©¤¨§¦§¥©¨§

`xwA aizkCn ,xnFl Wi(`"k mW)UrIe' ¥©¦¦§¦¦§¨¨©©©
rnWnC ,'mWiAlIe xFr zFpzM mdl̈¤¨§©©§¦¥§©§©
ipRn ike ,mWiAld `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§¦¨§¦¦§¥
`Ed KExA WFcTd gxkEd E`hgW¤¨§§©©¨¨
z` EWiAld `l dOle ,mWiAldl§©§¦¨§¨¨Ÿ¦§¦¤

zFxFbg mdl EUrW FnM mnvr©§¨§¤¨¨¤£
mdl UrIe' aFYkl Fl dide ,mnvrn¥©§¨§¨¨¦§©©©¨¤
KgxM lr `N` .'WFAll xFr zFpzM̈§¦§¤¨©¨§¨
xFTd ipRn mE`Ur oz`ixA zNigzA¦§¦©§¦¨¨£¨¦§¥©
m`C m"`xd dWwdX dn lre .mFgde§©§©©¤¦§¨¨§¥§¦
Eid Ki` oM m` oz`ixA zNigYn¦§¦©§¦¨¨¦¥¥¨
xnFl Wi ,WinWY zrWA miOExr£¦¦§©©§¦¥©

xn`C o`nlC(h"k 'k dAx ziW`xA)WxiRW ¦§©§¨©§¥¦©¨¤¥¥
oiwAEcn oxFRvM miwlg xFr zFpzM̈§£¨¦§¦¤§¨¦
lr wx ,miOExr Eid oM m` ,oxFrl§¨¦¥¨£¦©©
la` ,oxFRv oirM wAEcn did xFrd̈¨¨§¨§¥¦¤£¨
,WinWYd xa` mbe ,did iElbA lMd©Ÿ§¨¨¨§©¥¤©©§¦
xn`C o`nl ENit`e .oiadl lwe§©§¨¦©£¦§©§¨©
Fl miUrp Eide zapx` xnSn F`UrW¤£¨¦¤¤©§¤¤§¨©£¦
did oz`ixAW oeiM ,mFgde dPSd ipRn¦§¥©¦¨§©¥¨¤§¦¨¨¨¨
oqipA F` xfril` iAx zrcl ixWzA§¦§¦§©©©¦¡¦¤¤§¦¨

,rWFdi iAx zrcl(.`"i dpXd W`x)ipWaE , §©©©¦§ª©Ÿ©¨¨¦§¥
,mFg `le xFw `l mdA oi` EN` miWcg¢¨¦¥¥¨¤Ÿ§Ÿ
miOExr `N` mdA miWAEln Eid `le§Ÿ¨§¨¦¨¤¤¨£¦
dOn EWWFAzi `l iM WEal ilA Eid̈§¦§¦Ÿ¦§§¦©
on oiicr Elk` `l iM ,miOExr EidX¤¨£¦¦Ÿ¨§£©¦¦
EidW oeike ,rx oiaE aFh oiA rcil urd̈¥¥©¥¥¨§¥¨¤¨

Eide miOExrdE`zp lM oirl oiWOWn £¦§¨§©§¦§¥Ÿ¦§©¨
Egwl dOl zFWwdl oi`e .'eke WgPd©¨¨§¥§©§¨¨¨§
did ,zFxFbg mdl EUre dp`Y ilr£¥§¥¨§¨¨¤£¨¨
K` ,iOp ikd oi` ;zFpYMd WFAll mdl̈¤¦§©ª¢¦¨¦©¦©
oiiEvn Eid `l mrR FzF`AW wxe§©¤§©©Ÿ¨§¦
micnFr zFidl Evx `le mlv ¤̀§¨§Ÿ¨¦§§¦



ziy`xaפב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(ä)eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦ µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå íëéðéò¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

i"yx£Ú„È Èk∑ אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן העֹולםãּכל את רבה)ּוברא ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒ
עֹולמֹות  .יֹוצרי ְֵָ

(å)-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨
Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì àeä́¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−

:ìëàiå dnò dLéàì-íb ïzzå ìëàzå©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ ּדבריו נחׁשראתה לּהäׁשל והּנאּו «≈∆»ƒ»ְְְֲִֶָָָָָָָ

רבה)והאמינּתּו ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ להיֹותå ּכאלהים. ְֱִֶַƒ»≈ְִִֵֹ
ÌÈÈÚÏ ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ∑ונפקחּו" לּה: ׁשאמר ּכמֹו ¿ƒ«¬»»≈«ƒְְְְִֶַָָ

ÏÈkN‰Ï.עיניכם" „ÓÁÂ∑ יֹודעי" לּה ׁשאמר ּכמֹו ֵֵֶ¿∆¿»¿«¿ƒְְֵֶַָָ
ורע" dLÈ‡Ï.טֹוב Ìb ÔzzÂ∑ ויחיה היא, ּתמּות ׁשּלא ָָ«ƒ≈«¿ƒ»ְְִִֶֶָֹ

אחרת æהּוא  ּבהמה ∑Ìb.ויּׂשא .וחּיה çלרּבֹות ְִֶֶַָ«ְְְֵַַָָ

(æ)íä ínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Á˜tzÂ∑ החכמה הּכתּוב èלענין ּדּבר «ƒ»«¿»¿ְְְִִֶַַַָָָ
מֹוכיח  הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין eÚ„iÂ.ולא ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹ«≈¿

Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èk∑ אּלא ערם, ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף ƒ≈Àƒ≈ְֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבידם  היתה אחת מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמהּו

הימּנה רבה)ונתערטלּו ˙‡‰.(בראשית ‰ÏÚ∑ העץ הּוא ְְְְִֵֶַָ¬≈¿≈»ֵָ

נתקנּוéׁשאכלּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר ע)מּמּנּו, ,(סנהדרין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
מה  ּומּפני עליהם. מּלּטל מנעּום העצים ׁשאר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאבל

העץ  נתּפרסם חפץ ëלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ? ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ויאמר  יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, ׁשּלקה להֹונֹות 'זהּו ּו: ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹ

עלֿידֹו' תנחומא)העֹולם רבי .(מדרש ַָָָ

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È¯‡Âו  ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒe d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

‡¯Èז  eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ¯˙ ÈÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰Ï e„·ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

minkg izty

dnE .dribPd lr mB dEv KxAzi¦§¨¥¦¨©©©§¦¨©
`de ,iEEiSd lr dtiqFd i"Wx WxiRX¤¥¥©¦¦¨©©¦§¨
WFcTd mWA mc` Dl dESX dn itl§¦©¤¦¨¨¨¨§¥©¨
iR lr s` ,mElM dtiqFd `l `Ed KExÄŸ¦¨§©©¦
xzFi WgPl aiWdl Dl did `l ok¥Ÿ¨¨¨§¨¦©¨¨¥
l`W `l `EdW ,dPOn l`XX dOn¦©¤¨©¦¤¨¤Ÿ¨©
lr `le dlik` lr `N` DzF`¨¤¨©£¦¨§Ÿ©
dX`d dz`xWM oM m`e ,dribPd©§¦¨§¦¥§¤¨£¨¨¦¨
iEEive Dzxaq itl dribpA dzn `NW¤Ÿ¥¨¦§¦¨§¦§¨¨¨§¦
ixRd on mB dgwl f` DlrA on¦©§¨¨¨§¨©¦©§¦
dn ,cFr miWwn Wie .wFce ,dlk`e§¨§¨§§¥©§¦¨
,dlik`d lr dribPd on `Ed di`x§¨¨¦©§¦¨©¨£¦¨
`EdW qpF`A did dribPd `nlWA¦§¨¨©§¦¨¨¨§¤¤
didi dlik`d la` ,drbPW cr DtgC§¨¨©¤¨§¨£¨¨£¦¨¦§¤
dxaq dX`dC xnFl Wie .oFvxA§¨§¥©§¨¦¨¨§¨
in lMW zeOd mq FnM `Ed urdW¤¨¥§©©¨¤¤¨¦
lk`IW in FnM ;zEni EPOn lk`IW¤Ÿ©¦¤¨§¦¤Ÿ©
ozFPd `Ed Fnvr ixRdW ,miIgd urn¥¥©©¦¤©§¦©§©¥
,zeOd mq `Ed dGd ixRd KM ,miIg FA©¦¨©§¦©¤©©¨¤
`Ed iM ,'FA ErBz `l' dxn` KklE§¨¨§¨Ÿ¦§¦
mitixg zeOd mq WIW WEgA bVEn¨§¤¥©©¨¤£¦¦
df dX`d dxaqe ,zinn dribpA s`W¤©¦§¦¨¥¦§¨§¨¨¦¨¤

DzF` sgC ikd mEXnE ,`Ed oM ixRd©§¦¥¦¨¦¨©¨
,'eke dzin oi`W mWM xn`e WgPd©¨¨§¨©§¥¤¥¦¨

(iz`vn):d dxez ¨¨¦

(d)ãFl did `AxC` ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©§©¨¨¨
icM Dlik`dl `Ed KExA WFcTdl§©¨¨§©£¦¨§¥
.rxe aFh mircFie minkg EidIW¤¦§£¨¦§§¦¨¨
FzEpnE` ipA `pFU oOE` lM ,uxznE§¨¥¨¨¥§¥¨

('a a"l dAx ziW`xA):e dxez §¥¦©¨

(e)äeiWkr dz`x dn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨£¨©§¨
`l `dC ,okl mcFTn dz`x `NW¤Ÿ¨£¨¦¤¨¥§¨
'`xYe' WxiR okl .urd on oiicr dlk`̈§¨£©¦¦¨¥¨¥¥¥©¥¤

:opFAzYe WExiRå`l dOl xn`Y m`e ¥©¦§¥§¦Ÿ©¨¨Ÿ
WgPd Dl xn`W xcQM i"Wx Wxtn§¨¥©¦©¥¤¤¨©¨©¨¨
KM xg`e dNigYA 'mkipir Egwtpe'§¦§§¥¥¤©§¦¨§©©¨
itl ,xnFl Wie .'midl`M zFidl'¦§¥Ÿ¦§¥©§¦
`Ed de`z ike' `icdA KM xg` azMW¤¨©©©¨§¤§¨§¦©£¨
,'mkipir Egwtpe' EpiidC ,'mipirl̈¥©¦§©§§¦§§¥¥¤
xn`X dn EpiidC ,'liMUdl cngpe'§¤§¨§©§¦§©§©¤¨©
xnFl Kixv Kkl ,'rxe aFh ircFi' Dl̈§¥¨¨§¨¨¦©
'lk`nl urd aFh iM' azMX dnC§©¤¨©¦¨¥§©£¨
zFidl WgPd Dl xn`X dn Epiid©§©¤¨©¨©¨¨¦§

:midl`Mæ:DOr aizkCn FzgkFdç ¥Ÿ¦¨¨¦¦§¦¦¨

.dzin mdilr dqpwp dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦§§¨£¥¤¦¨
:EzEnIW DzpeEM dzid `l la`f dxez £¨Ÿ¨§¨©¨¨¨¤¨

(f)èdrici lW dnkgd oiprl xnFlM§©§¦§©©¨§¨¤§¦¨
,EcA`W dn eiWkr mdl rcFPW ,xn`p¤¡©¤©¨¤©§¨©¤¦§
'zrCd urnE' zevn `id xnFl dvFx¤©¦¦§©¥¥©©©

'ebe(i"gp)lW dnkgd oiprlC il d`xpe .§¦§¤¦¦§¦§©©¨§¨¤
FnkE ,xAcn aEzMd rxe aFh zrC©©¨¨©¨§©¥§
dpYPW iR lr s`e ,lirl axd azMW¤¨©¨©§¥§©©¦¤¦§¨
xvi FA oYip `l ,zFnW `Fxwl drC FA¥¨¦§¥Ÿ¦©¥¤
azMX dnE .urd on Flk` cr rxd̈¨©¨§¦¨¥©¤¨©
xn` `NW Epiid ,'gikFn `xwOd sFqe'§©¦§¨¦©©§¤Ÿ¨©
`N` ,'md miOExr iM E`xIe' aEzMd©¨©¦§¦£¦¥¤¨
mdA WCgzPW DPin rnW ,'ErcIe'©¥§§©¦¨¤¦§©¥¨¤

:'ebe driciéxnFl Fl didC ,FzgkFd §¦¨¨¨§¨¨©
Eze ,'zFxFbg mdl EUrIe milr ExRzIe'©¦§§¨¦©©£¨¤£§
on oilrd mc` gwl dOle i"Wxl dWẅ¤§©¦§¨¨¨©¨¨¤¨¦¦
mixg`d on `le FA `hgW urd FzF`¨¥¤¨¨§Ÿ¦¨£¥¦
opixn`cke ,F`hgA Epiai `NW icM§¥¤Ÿ¨¦§¤§§¦§¨§¦©

(:c"l zFkxA)mqxtnC o`n ilr sivg §¨£¦¨©©¦§¨§¥
:'eke mivr x`W la` iPWnE ,F`hg¤§§©¥£¨§¨¥¦

ëlwe ,mifnxd il dOle ,WExitA§¥§¨¨¦¨§¨¦§©
:oiadlg dxez §¨¦



פג ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr ck jxk zegiy ihewl)

מּמּנּו ׁשאכלּו העץ ז)הּוא ג, (רש"י ְִֵֶֶָָ
ועל־ּפי  ּתאנים, ּבאכילת נאסרּו וחּוה ׁשאדם נמצא, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפי־זה

הרי  חז"ל) מדרׁשי על־ּפי (מה־ּׁשאין־ּכן מקרא ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּפׁשּוטֹו
עֹולם! אּסּור ִֶָזה

(ç)çeøì ïba Cläúî íéäìà ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©
íéäìà ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½

:ïbä õò CBúa§−¥¬©¨«
i"yx£eÚÓLiÂ∑ סּדרּום ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵַַָָָ

מדרׁשֹות, ּובׁשאר רּבה' ּב'בראׁשית מכֹונם על ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָרּבֹותינּו
ּולאּגדה  מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹואני
אפניו  על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי .המיּׁשבת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

eÚÓLiÂ∑ֿהּקדֹוׁשּֿברּו קֹול את ׁשמעּו ּׁשמעּו? מה «ƒ¿¿ְְֶַַָָָָ

ׁשהיה  ּבּגן ìהּוא, מתהּל.ÌBi‰ Áe¯Ï∑ רּוח לאֹותֹו ְִֵֶַַַָָ¿««ְַ
ודֹו"ק  לׁשם, אחרים: (ספרים מּׁשם ּבאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּׁשמׁש
חּמה  ערב ׁשּלפנֹות מערבית, היא וזֹו עּקר), כן ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

והם לח)ּבּמערב, ּבעׂשירית (שם .סרחּו ְְֲֲִִֵַַָָָ

(è):äkià Bì øîàiå íãàä-ìà íéäìà ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨
i"yx£‰ki‡∑עּמֹויֹו לּכנס אּלא הּוא, היכן היה דע «∆»ִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפתאם  יעניׁשהּו אם להׁשיב נבהל יהא ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבדברים,
רבה) לֹו:(בראשית אמר ּבקין וכן ד). הבל (בראשית "אי ְְִֵֵֶֶַַָ

ּבבלעם: וכן ?"כב)אחי האּלה (במדבר האנׁשים "מי ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ּבדברים  עּמהם לּכנס ?"עּמî ּבׁשלּוחי ּבחזקּיהּו, וכן , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבלאדן לט)מרֹוד .(ישעיה ְְֲַָָ

(é)íøéò-ék àøéàå ïba ézòîL Eì÷-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ
:àáçàå éëðà̈−Ÿ¦¨¥«¨¥«

(àé)õòä-ïîä äzà íøéò ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À
éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨

i"yx£EÏ „Èb‰ ÈÓ∑ לדעת ל ּבעֹומד ðמאין יׁש ּבׁשת .ּבתמיהה ∑ıÚ‰ŒÔÓ‰ñ.ערם?מה ƒƒƒ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ¬ƒ»≈ְִִָ

Cl‰Óח  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏ ‡˙È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈
:‡˙È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»

‡z:ט  Ô‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¡…ƒ¿»»«¬«≈»»¿

È‚a˙‡י  ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»«≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
:˙È¯nËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„e¿≈ƒ¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‰ÔÓיא  z‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈«¿ƒ«»¿¬ƒ
dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙc ‡ÏÈ‡ƒ»»ƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡¬«¿»

minkg izty

(g)ìdf zlEfA iM ,'did' zNn siqFd¦¦©¨¨¦§©¤
o"iW siqFde .dedd onGd lr dxFY¤©©§©©Ÿ¤§¦¦
dxqg KNdzn zNOW ,'didW' xn`e§¨©¤¨¨¤¦©¦§©¥£¥¨

:o"iWh dxez ¦
(h)î`Ed KExA WFcTdC xnFl FpFvx§©§©¨¨

xdxdie iz`hg xn`IW EPOn utg̈¥¦¤¤Ÿ©¨¨¦¦©§¥
`Ed KExA WFcTdC ,FAlA daEWY§¨§¦§©¨¨
.ozzinA utg Fpi`e ozaEWzA dvFx¤¦§¨¨§¥¨¥§¦¨¨

oke' o`kC xn`Y m`emrlaAa"k xAcOA) §¦Ÿ©§¨§¥§¦§¨©¦§¨

('hqpMdl icM WxiR ,'ebe 'miWp`d in¦¨£¨¦¥¥§¥§¦¨¥
WxiR wlA zWxtaE ,mixacA FOrmW)( ¦¦§¨¦§¨¨©¨¨¥¥¨

iOp mzdW xnFl Wi .FzFrhdl icM§¥§©§¥©¤¨¨©¦
`N` ,mixacA FOr qpMdl icM `Ed§¥§¦¨¥¦¦§¨¦¤¨
`EdW dqpkdd lr mrh ozp mXW¤¨¨©©©©©©§¨¨¤
`NW Wxtl xWt` i` mXW ,FzFrhdl§©§¤¨¦¤§¨§¨¥¤Ÿ
ligzd `l oiicr `dC ,ldap didi¦§¤¦§¨§¨£©¦Ÿ¦§¦

:dxiarAi dxez ¨£¥¨

(`i)ðWxtn `l dOl xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨Ÿ§¨¥
dY` mFxirW Ll ciBd in oM mB i"Wx©¦©¥¦¦¦§¤¥©¨

,lirl WxitcM zFvOd on('f wEqR)Wie ¦©¦§¦§¥©§¥¨§¥
`Ed KExA WFcTd xn`X dnC xnFl©§©¤¨©©¨¨
i`w 'dY` mFxir iM Ll ciBd in'¦¦¦§¦¥¨¨¨¥
iM `xi`e' xn`W mc` lW mixaC ©̀§¨¦¤¨¨¤¨©¨¦¨¦
didW liaWaC rnWn ,'ikp` mFxir¥¨Ÿ¦©§©§¦§¦¤¨¨
Wxtl ivn `l KklE ,`xi Kkl mFxir¥§¨¨¥§¨Ÿ¨¥§¨¥
on dY` mFxirW zrcl Ll oi`n¥©¦§¨©©¤¥©¨¦
devn mc`l oi`W liaWaC ,zFvOd©¦§§¦§¦¤¥§¨¨¦§¨
miIwl aiIg Fpi`W itl ,`xil Fl oi ¥̀¦¨§¦¤¥©¨§©¥
`NX dn la` ,Fl deEhvPX dn wx©©¤¦§©¨£¨©¤Ÿ
Wpri `OW `xil Fl oi` Fl deEhvp¦§©¨¥¦¨¤¨¥¨¥
liaWA m`e ,eilr xaFr m` eilr̈¨¦¥¨¨§¦¦§¦
oM m` ,`xi eilr xare Fl deEhvPW¤¦§©¨§¨©¨¨¨¥¦¥
iM `xi`e' WExitA oM xnFl Fl did̈¨©¥§¥¨¦¨¦
mFxirX dn la` ,'zFvOd lr iYxar̈©§¦©©¦§£¨©¤¥

Kkl ,`xil Fl did `l zFvOd on did̈¨¦©¦§Ÿ¨¨¦¨§¨
Wi cFre .'eke zrcl Ll oi`n Wxtn§¨¥¥©¦§¨©©§¥
ciBd in Wxtl xWt` i` o`kC xnFl©§¨¦¤§¨§¨¥¦¦¦
i`CeC ,zFvOd on dY` mFxirW Ll§¤¥©¨¦©¦§§©©

zFvOd lr xarW rcFi did(KxCl dcv). ¨¨¥©¤¨©©©¦§¥¨©¤¤

in xnFlM ,xg` WExiR iYrnW ip`e©£¦¨©§¦¥©¥§©¦
,e`l m` mFxir dY` m` Ll ciBd¦¦§¦©¨¥¦©
dOn xzFi il aiWn dY` dOl̈¨©¨¥¦¦¥¦©
Ll iYxn`WM iM ,LzF` iYl`XX¤¨©§¦§¦§¤¨©§¦§
dY` dOl LzF` iYl`W `l dMI ©̀¤¨Ÿ¨©§¦§¨¨©¨
z`hg m` `N` Ll xnF` ipi` ,mFxir¥¥¦¥§¤¨¦¨¨¨

:'ebe urd on Ylk`eñdzid ENi`C §¨©§¨¦¨¥§¦¨§¨
`EdWM la` ,oM aiWdl Fl did dl`W§¥¨¨¨§¨¦¥£¨§¤
lW FzdinY lr aiWd dInzA oFWl§¦§¦¨¥¦©§¦¨¤
lwe ,'ebe 'dX`d' `Ed KExA WFcTd©¨¨¨¦¨§©

:oiadlai dxez §¨¦

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(ä)eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦ µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå íëéðéò¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

i"yx£Ú„È Èk∑ אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן העֹולםãּכל את רבה)ּוברא ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒ
עֹולמֹות  .יֹוצרי ְֵָ

(å)-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨
Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì àeä́¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−

:ìëàiå dnò dLéàì-íb ïzzå ìëàzå©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ ּדבריו נחׁשראתה לּהäׁשל והּנאּו «≈∆»ƒ»ְְְֲִֶָָָָָָָ

רבה)והאמינּתּו ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ להיֹותå ּכאלהים. ְֱִֶַƒ»≈ְִִֵֹ
ÌÈÈÚÏ ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ∑ונפקחּו" לּה: ׁשאמר ּכמֹו ¿ƒ«¬»»≈«ƒְְְְִֶַָָ

ÏÈkN‰Ï.עיניכם" „ÓÁÂ∑ יֹודעי" לּה ׁשאמר ּכמֹו ֵֵֶ¿∆¿»¿«¿ƒְְֵֶַָָ
ורע" dLÈ‡Ï.טֹוב Ìb ÔzzÂ∑ ויחיה היא, ּתמּות ׁשּלא ָָ«ƒ≈«¿ƒ»ְְִִֶֶָֹ

אחרת æהּוא  ּבהמה ∑Ìb.ויּׂשא .וחּיה çלרּבֹות ְִֶֶַָ«ְְְֵַַָָ

(æ)íä ínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Á˜tzÂ∑ החכמה הּכתּוב èלענין ּדּבר «ƒ»«¿»¿ְְְִִֶַַַָָָ
מֹוכיח  הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין eÚ„iÂ.ולא ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹ«≈¿

Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èk∑ אּלא ערם, ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף ƒ≈Àƒ≈ְֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבידם  היתה אחת מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמהּו

הימּנה רבה)ונתערטלּו ˙‡‰.(בראשית ‰ÏÚ∑ העץ הּוא ְְְְִֵֶַָ¬≈¿≈»ֵָ

נתקנּוéׁשאכלּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר ע)מּמּנּו, ,(סנהדרין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
מה  ּומּפני עליהם. מּלּטל מנעּום העצים ׁשאר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאבל

העץ  נתּפרסם חפץ ëלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ? ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ויאמר  יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, ׁשּלקה להֹונֹות 'זהּו ּו: ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹ

עלֿידֹו' תנחומא)העֹולם רבי .(מדרש ַָָָ

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È¯‡Âו  ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒe d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

‡¯Èז  eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ¯˙ ÈÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰Ï e„·ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

minkg izty

dnE .dribPd lr mB dEv KxAzi¦§¨¥¦¨©©©§¦¨©
`de ,iEEiSd lr dtiqFd i"Wx WxiRX¤¥¥©¦¦¨©©¦§¨
WFcTd mWA mc` Dl dESX dn itl§¦©¤¦¨¨¨¨§¥©¨
iR lr s` ,mElM dtiqFd `l `Ed KExÄŸ¦¨§©©¦
xzFi WgPl aiWdl Dl did `l ok¥Ÿ¨¨¨§¨¦©¨¨¥
l`W `l `EdW ,dPOn l`XX dOn¦©¤¨©¦¤¨¤Ÿ¨©
lr `le dlik` lr `N` DzF`¨¤¨©£¦¨§Ÿ©
dX`d dz`xWM oM m`e ,dribPd©§¦¨§¦¥§¤¨£¨¨¦¨
iEEive Dzxaq itl dribpA dzn `NW¤Ÿ¥¨¦§¦¨§¦§¨¨¨§¦
ixRd on mB dgwl f` DlrA on¦©§¨¨¨§¨©¦©§¦
dn ,cFr miWwn Wie .wFce ,dlk`e§¨§¨§§¥©§¦¨
,dlik`d lr dribPd on `Ed di`x§¨¨¦©§¦¨©¨£¦¨
`EdW qpF`A did dribPd `nlWA¦§¨¨©§¦¨¨¨§¤¤
didi dlik`d la` ,drbPW cr DtgC§¨¨©¤¨§¨£¨¨£¦¨¦§¤
dxaq dX`dC xnFl Wie .oFvxA§¨§¥©§¨¦¨¨§¨
in lMW zeOd mq FnM `Ed urdW¤¨¥§©©¨¤¤¨¦
lk`IW in FnM ;zEni EPOn lk`IW¤Ÿ©¦¤¨§¦¤Ÿ©
ozFPd `Ed Fnvr ixRdW ,miIgd urn¥¥©©¦¤©§¦©§©¥
,zeOd mq `Ed dGd ixRd KM ,miIg FA©¦¨©§¦©¤©©¨¤
`Ed iM ,'FA ErBz `l' dxn` KklE§¨¨§¨Ÿ¦§¦
mitixg zeOd mq WIW WEgA bVEn¨§¤¥©©¨¤£¦¦
df dX`d dxaqe ,zinn dribpA s`W¤©¦§¦¨¥¦§¨§¨¨¦¨¤

DzF` sgC ikd mEXnE ,`Ed oM ixRd©§¦¥¦¨¦¨©¨
,'eke dzin oi`W mWM xn`e WgPd©¨¨§¨©§¥¤¥¦¨

(iz`vn):d dxez ¨¨¦

(d)ãFl did `AxC` ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©§©¨¨¨
icM Dlik`dl `Ed KExA WFcTdl§©¨¨§©£¦¨§¥
.rxe aFh mircFie minkg EidIW¤¦§£¨¦§§¦¨¨
FzEpnE` ipA `pFU oOE` lM ,uxznE§¨¥¨¨¥§¥¨

('a a"l dAx ziW`xA):e dxez §¥¦©¨

(e)äeiWkr dz`x dn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨£¨©§¨
`l `dC ,okl mcFTn dz`x `NW¤Ÿ¨£¨¦¤¨¥§¨
'`xYe' WxiR okl .urd on oiicr dlk`̈§¨£©¦¦¨¥¨¥¥¥©¥¤

:opFAzYe WExiRå`l dOl xn`Y m`e ¥©¦§¥§¦Ÿ©¨¨Ÿ
WgPd Dl xn`W xcQM i"Wx Wxtn§¨¥©¦©¥¤¤¨©¨©¨¨
KM xg`e dNigYA 'mkipir Egwtpe'§¦§§¥¥¤©§¦¨§©©¨
itl ,xnFl Wie .'midl`M zFidl'¦§¥Ÿ¦§¥©§¦
`Ed de`z ike' `icdA KM xg` azMW¤¨©©©¨§¤§¨§¦©£¨
,'mkipir Egwtpe' EpiidC ,'mipirl̈¥©¦§©§§¦§§¥¥¤
xn`X dn EpiidC ,'liMUdl cngpe'§¤§¨§©§¦§©§©¤¨©
xnFl Kixv Kkl ,'rxe aFh ircFi' Dl̈§¥¨¨§¨¨¦©
'lk`nl urd aFh iM' azMX dnC§©¤¨©¦¨¥§©£¨
zFidl WgPd Dl xn`X dn Epiid©§©¤¨©¨©¨¨¦§

:midl`Mæ:DOr aizkCn FzgkFdç ¥Ÿ¦¨¨¦¦§¦¦¨

.dzin mdilr dqpwp dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦§§¨£¥¤¦¨
:EzEnIW DzpeEM dzid `l la`f dxez £¨Ÿ¨§¨©¨¨¨¤¨

(f)èdrici lW dnkgd oiprl xnFlM§©§¦§©©¨§¨¤§¦¨
,EcA`W dn eiWkr mdl rcFPW ,xn`p¤¡©¤©¨¤©§¨©¤¦§
'zrCd urnE' zevn `id xnFl dvFx¤©¦¦§©¥¥©©©

'ebe(i"gp)lW dnkgd oiprlC il d`xpe .§¦§¤¦¦§¦§©©¨§¨¤
FnkE ,xAcn aEzMd rxe aFh zrC©©¨¨©¨§©¥§
dpYPW iR lr s`e ,lirl axd azMW¤¨©¨©§¥§©©¦¤¦§¨
xvi FA oYip `l ,zFnW `Fxwl drC FA¥¨¦§¥Ÿ¦©¥¤
azMX dnE .urd on Flk` cr rxd̈¨©¨§¦¨¥©¤¨©
xn` `NW Epiid ,'gikFn `xwOd sFqe'§©¦§¨¦©©§¤Ÿ¨©
`N` ,'md miOExr iM E`xIe' aEzMd©¨©¦§¦£¦¥¤¨
mdA WCgzPW DPin rnW ,'ErcIe'©¥§§©¦¨¤¦§©¥¨¤

:'ebe driciéxnFl Fl didC ,FzgkFd §¦¨¨¨§¨¨©
Eze ,'zFxFbg mdl EUrIe milr ExRzIe'©¦§§¨¦©©£¨¤£§
on oilrd mc` gwl dOle i"Wxl dWẅ¤§©¦§¨¨¨©¨¨¤¨¦¦
mixg`d on `le FA `hgW urd FzF`¨¥¤¨¨§Ÿ¦¨£¥¦
opixn`cke ,F`hgA Epiai `NW icM§¥¤Ÿ¨¦§¤§§¦§¨§¦©

(:c"l zFkxA)mqxtnC o`n ilr sivg §¨£¦¨©©¦§¨§¥
:'eke mivr x`W la` iPWnE ,F`hg¤§§©¥£¨§¨¥¦

ëlwe ,mifnxd il dOle ,WExitA§¥§¨¨¦¨§¨¦§©
:oiadlg dxez §¨¦
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(áé)àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²
:ìëàå õòä-ïî él-äðúð̈«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙ ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע"ז ּכפר .ּכאן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

(âé)úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא .""אל ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼
äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà̈³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®

ðçb-ìòéiç éîé-ìk ìëàz øôòå Cìú E:E ©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְִִִֵֶַָ

לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ְִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשל
הּתלמיד  ודברי הרב ּדברי מי òלהׁשיב: ּדברי , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ

כט)ׁשֹומעין? iÁ˙.(סנהדרין ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ ְִƒ»«¿≈»ƒ…««

‰„O‰∑ מחּיה נתקּלל, מּבהמה ּכלֿׁשּכן?ôאם לא «»∆ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו ח)העמיד ּו ,(דף ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

נחׁש ׁשל עּבּורֹו ׁשּימי EÁbŒÏÚ.ׁשנים ׁשבע öללּמד ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ«¿…¿
CÏ˙∑לֹו היּו .ונקצצּו÷רגלים ≈≈ְְְְִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 13 cenr i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WgPd lW FxEAC¦¤©¨¨

ארּור  ּזאת עׂשית ּכי אל־הּנחׁש | אלהים יהוה ְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹוּיאמר
הּׂשדה חּית ּומּכל מּכל־הּבהמה יד)אּתה (ג, ְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  ּוכמֹו הּדּבּור, ּכח לּנחׁש היה החטא ּדקדם מצינּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּנה
ּכח  להם אין עכׁשו ׁשהּנחׁשים ּומאחר וגֹו'. הּנחׁש" ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ"וּיאמר
לֹומר  ּומסּתּבר זה. ּכח מהם ׁשּנּטל לֹומר צרי על־ּכן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּדּבּור,
וצרי חטאֹו. עבּור ּבזה ונתקּלל הּקדמֹוני, ּבּנחׁש ארע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזה
ּגם  הּנחׁש ׁשּנתקּלל ּבּכתּוב נתּפרׁש ּלא מה מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלהבין

ְִּבדּבּורֹו?
עׂשית  "ּכי לֹו ואמר ה' ּׁשהֹוסיף מה ּבהקּדים יּובן ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָוהענין
מהמׁש ּדהרי מיּתר, ּדלכאֹורה וגֹו')" מּכל אּתה (ארּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻזאת

זה. עבּור הּוא ׁשהענׁש מׁשמע ּכבר ְְֲִֶֶֶַַַָָֹהּסּפּור
הּוא  ׁשּמקּבל ׁשהענׁש להּנחׁש מסּבירֹו ּדבזה לֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹונראה

ׁשעּקר  ּומּכיון זאת". עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבבחינת
הרי  הּנחׁש, ׁשל והּׁשכנּוע הּדּבּור ּכח ידי על ּבא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהחטא
מכּון  אּתה" ארּור זאת עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻׁשהענׁש
את  רק לא מאּתֹו לֹוקח ׁשהּקּב"ה הּדּבּור, ּכח ּכנגד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבעּקר
יּוכל  ׁשּלא ועד ּבכלל, הּקֹול את ּגם א ּלא ּכאדם, הּדּבּור ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכח
נהימה  (ׁשאגה, אחרֹות וחּיֹות ּכבהמֹות קֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָלהׁשמיע

אּתה "ארּור ּבזה) ּבאֹותן וכּיֹוצא מהם ּפחֹות ׁשהּוא מּכל". ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מהם. מבחר ׁשהיה ְְֵֶֶָָָֻּתכּונֹות

וגֹו'" ּגחנ "על הּקללֹות, ׁשאר את ּגם ּומפרט מֹוסיף זה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹועל
זאת" עׂשית "ּכי ּדהּנחׁש ההסתה ּבמעׂשה נכללּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמּכיון

לפרטם. הּכתּוב הצר ְְְֵַַָָָָֻלכן

‰È‡יב  ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú·„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

minkg izty

(ci)òmlFrAW ziqn lM xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¥¦¤¨¨
xnFl Wi ,Ff dprhA Fnvr xFhti¦§©§§©£¨¥©
`NW deEhvp `NW Wgp `wecC§©§¨¨¨¤Ÿ¦§©¨¤Ÿ
d`AW itl `N` Wprp `le ziqdl§¨¦§Ÿ¤¡©¤¨§¦¤¨¨
xnFl KiIW Kkitl ,Fci lr dlTY©¨¨©¨§¦¨©¨©
deEhvPW ziqn la` ,'eke 'axd ixaC'¦§¥¨©£¨¥¦¤¦§©¨
ziqdWM `vnp ,ziqdl `NW dxFYA©¨¤Ÿ§¨¦¦§¨§¤¥¦
`NW dEiSW mXd zevn lr xaFr¥©¦§©©¥¤¦¨¤Ÿ
zdinzl aEXi zvw Wi dfaE ,ziqdl§¨¦¨¤¥§¨¦¦§¦©

m"`xd(l"f ixFn `A` ci azMn)iz`vn oke , ¨§¥¦§©©©¨¦©§¥¨¨¦

.l"Wxdn mWA(ipEwfg)`d xn`Y m`e , §¥©©§©¦§¦§¦Ÿ©¨
ol `niiw(.f"q oixcdpq)`N` ziqn oi`C ©§¨¨©§¤§¦§¥¥¦¤¨

Dl xn`Cn `N` ,dxf dcFarl©£¨¨¨¤¨¦§¨©¨
Epiid DPin rnW ,'midl`M mziide'¦§¦¤¥Ÿ¦§©¦¨©§

:dxf dcFarCôdlNwzPW WExiR ©£¨¨¨¥¤¦§©§¨
inIW ,dndAn xzFi DNW xEAr iniA¦¥¦¤¨¥¦§¥¨¤§¥
lW DxEArn xzFi dndA lW DxEAr¦¨¤§¥¨¥¥¦¨¤

:dIgölEzg lW DxEAr iniC ,WExiR ©¨¥¦¥¦¨¤¨
mini a"p(.'g zFxFkA)lW DxEAr inie , ¨¦§¦¥¦¨¤

dIgn rExB dndA oM m` ,dpW xFng£¨¨¦¥§¥¨¨©¥©¨

xEx` WgPd `di KM ,minrR 'f§¨¦¨§¥©¨¨¨
inIW `vnp ,minrR 'f dndAdn¥©§¥¨§¨¦¦§¨¤§¥
lMn xnFl oi`e .mipW raW DxEAr¦¨¤©¨¦§¥©¦¨
drt` F` ix` xnFl dvFx dIgd©©¨¤©£¦¤§¤
oM m`C ,dpW 'rlE mipW 'bl mxEArW¤¦¨§¨¦§¨¨§¦¥
lMn wFYWile 'dIgd lMn' aFYkl¦§¦¨©©¨§¦§¦¨

:dndAd÷LpFgB lr' i`n ok `l m`C ©§¥¨§¦Ÿ¥©©§§
,ded ikd iOp `xTirn `ld ,'Klz¥¥£Ÿ¥¦¨¨©¦¨¦£¨

(m"`xd):eh dxez ¨§¥
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(åè)äáéàå|ðéa úéLàïéáe Eòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeä dòøæ©§¨®µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

i"yx£˙ÈL‡ ‰·È‡Â∑ ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא אּתה ¿≈»»ƒְְִֶֶַַַָָָָֹ
הּוא  ּכׁשּיאכל חּוה øאדם, את וּתּׂשא ולא ùּתחּלה, , ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ

ּדעּתן  ׁשהּנׁשים לפי אּלא ּתחּלה חּוה אל לדּבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבאת
:לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ויֹודעֹות להתּפּתֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָקּלֹות

אׁשית" ט)∑EÙeLÈ."ואיבה ּכמֹו:(סוטה ,דברים יכּתת) ְִֵָָ¿¿ְְְֶַ
יתּה'ט) 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" z‡Â‰."ואּכת ְְְִֵֶַָָָֹ¿«»

·˜Ú epÙeLz∑ קֹומה ל יהא ּבעקבֹו,úלא ותּׁשכּנּו ¿∆»≈ְְְְֲִֵֵֶַָֹ
ּתמיתּנּו מּׁשם ּכמֹו:àואף 'ּתׁשּופּנּו', ּולׁשֹון מ). (ישעיה ְְְְְִִֶֶַָ

ּכמין  נֹוׁשף הּוא לנׁש ּבא ּכׁשהּנחׁש ּבהם", ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ"נׁשף
ׁשהּלׁשֹו ּולפי הּלׁשֹון ׁשריקה. על נֹופל לׁשֹון ,áן ּכתב ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבׁשניהם  .נׁשיפה ְְִִֵֶָ

(æè)ðBávò äaøà äaøä øîà äMàä-ìàðøäå CC ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½
àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz áöòa§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−

:Ca-ìLîé¦§¨¨«
i"yx£CB·vÚ∑ ּבנים ּגּדּול צער צער ∑C¯‰Â.זה זה ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ֶַַ

·ÌÈ.העּבּור  È„Ïz ·ˆÚa∑ הּלדה צער .זה ִָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ
C˙˜eLz CLÈ‡ŒÏ‡Â∑ אין ואףֿעלּֿפיֿכן לתׁשמיׁש, ¿∆ƒ≈¿»≈ְְְִִֵֵַַַ

לâ הּכל ,"ימׁשלּֿב "הּוא אּלא ּבּפה, לתבעֹו מצח ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו:∑C˙˜eLz.מּמולא ãמּמּנּו ,כט)ּתאות (ישעיה ְִִֵֶֹ¿»≈ְֲֵַָ

ׁשֹוקקה  .""ונפׁשֹו ְְֵַָ

(æé)ìëàzå EzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õòä-ïîepnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

éîé ìk äpìëàz ïBávòa Eøeáòa äîãàä äøeøà£¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

Caטו  ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e CÈa ÈÂL‡ e··„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰a ÔÈ·e≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ¯ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

ˆÈÎÈ¯Úטז  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ· È„Ïz ¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‡C˙zיז  ¯ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk dÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

minkg izty

(eh)øWgPd `xi `l dOl xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨Ÿ¨¥©¨¨
ozp Dl `dC ,dNigY dEg lk`Y `OW¤¨Ÿ©©¨§¦¨§¨¨¨©
KxcC xaq WgpC xnFl Wie .dNigYA©§¦¨§¥©§¨¨¨©§¤¤
oipzFpe odilrA z` zFcAkOW miWPd©¨¦¤§©§¤©§¥¤§§¦
mc`l oYY `id mB dEge ,dNigY mdl̈¤§¦¨§©¨©¦¦¥§¨¨
dEg d`xYW oeike ,zEnie dNigY§¦¨§¨§¥¨¤¦§¤©¨
WgPd F` .`id lk`Y `l `Ed zEnIW¤¨ŸŸ©¦©¨¨
.lFk`l `Ed DgiPi `NW xEaq did̈¨¨¤Ÿ©¦¨¤¡
dEvn mc` WgPd xaqC xnFl Wi cFre§¥©§¨©©¨¨¨¨§ª¤
la` ,`Ed zEni Kkl urn lFk`l `NW¤Ÿ¤¡¥¥§¨¨£¨
mc`l `weC iM ,dEEvn Dpi` dX`d̈¦¨¥¨§¨¦©§¨§¨¨
zrCd urnE' `Ed KExA WFcTd xn`̈©©¨¨¥¥©©©
lk`Y m` s` okl ,'lk`z `l rxe aFh¨¨ŸŸ©¨¥©¦Ÿ©

:zEnY `l `idùi`n ok `l m`C ¦Ÿ¨§¦Ÿ¥©
citwC rnWnC ,'ziW` dai`e'§¥¨¨¦§©§©§¨¥

:Dzad``úWFcTd `d i"Wxl dWwC ©©£¨¨§¨¤§©¦¨©¨
m`e ,Fnvr iptA mc`l lNw `Ed KExÄ¦¥¨¨¨¦§¥©§§¦
mc` lW Fzllw o`M axrn dOl oM¥¨¨§¨¥¨¦§¨¤¨¨
lMdC uxznE ,Wgp lW FzllwA§¦§¨¤¨¨§¨¥§©Ÿ
,FNW i`pbE `Ed Wgp lW Fzllw¦§¨¤¨¨§©¤
.'eke dnFw Ll didi `l xnFlM§©Ÿ¦§¤§¨

oipr dn ok `l m`C WxiR m"`xde§¨§¥¥¥§¦Ÿ¥¨¦§©
,Wgp lW FzllwA 'awr EPtEWY dY`e'§©¨§¤¨¥§¦§¨¤¨¨
LpFgB lr'nE ,Ff `id dllw e`l `d̈©§¨¨¦¥©§§
milbx zvivwl mzdC ,`wtp `l 'Klz¥¥Ÿ¨§¨§¨¨¦§¦©©§©¦
mEwl dvFx m` la` ,iz`C `Ed§¨¥£¨¦¤¨
:'EPtEWY' `pngx azM ,mEwi dnFwAà §¨¨¨©©£¨¨§¤

oiA wENig oi`W rnWnC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§©¤¥¦¥
FW`x zYki `Ed `N` ,WgPl mc`̈¨©¨¨¤¨§©¥Ÿ
Wi cFr ixde ,awr EPtEWi WgPde§©¨¨§¤¨¥©£¥¥
WgPd zinn mc`W ,odipiA Wxtd¤§¥¥¥¤¤¨¨¥¦©¨¨

WgPdelr `N` ,mc`d z` zinn Fpi` §©¨¨¥¥¦¤¨¨¨¤¨©
EPzinY mXn s` xnFl Kixv KgxM̈§¨¨¦©©¦¨§¦¤

(m"`xd)i"Wxl dWwC xnFl Wi iOp i` . ¨§¥¦©¦¥©§¨¤§©¦
'W`x LtEWi' aizM lirlC oeikC§¥¨¦§¥§¦§§Ÿ
aizM o`ke ,dzin `id i`CeaE§©©¦¦¨§¨§¦
,'LtEWi' oFWNn oM mB `EdW 'EPtEWY'§¤¤©¥¦§§§
zn i`Ce W`xd zYki m` oM m`e§¦¥¦§©¥¨Ÿ©©¥
`de ,zn Fpi` awr EPtEWi m`e ,WgPd©¨¨§¦§¤¨¥¥¥§¨
o`M WOWn dOle `Ed cg` oFWl lMd©Ÿ¨¤¨§¨¨§©¥¨
lre ,dzin oFWl Fpi` o`ke dzin oFWl§¦¨§¨¥§¦¨§©

:'eke 'mXn s`e' WxiR dfá,WExiR ¤¥¥§©¦¨¥

WExitA xn`p `l dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ¤¡©§¥
iR lr s` ,WxiR m"`xde .'EPkXY'¦§¤§¨§¥¥¥©©¦
ltFp Fpi`e dzizM oFWl `Ed 'LtEWI'W¤§§§§¦¨§¥¥
dwixW oFWl 'EPtEWz'E ,W`xA `N ¤̀¨¨Ÿ§¤§§¦¨
mFwn lMn ,WgPA wx ltFp Fpi`W¤¥¥©©¨¨¦¨¨
zFeWdl zEgSd KxCn aEzMd bdpn¦§©©¨¦¤¤©©§©§
mitNEgn mdW s` ,zFpFWNd©§©¤¥§¨¦

:mWExitAfh dxez §¥¨
(fh)â,miWPA dti dCn FGW iR lr s`e§©©¦¤¦¨¨¨©¨¦

`xnBA xn`wC `dC xnFl Wi(:w oiaExir) ¥©§¨§¨¨©©§¨¨¥¦

`NW Dl dti dCn xnFlM dti dCn Ff¦¨¨¨§©¦¨¨¨¨¤Ÿ
FYraFY Dpi`e mFwOd iEEiSn dzPiW¦§¨¦¦©¨§¥¨©§
KxAzi mXd DlNTW xg`n WinWzl§©§¦¥©©¤¦§¨©¥¦§¨¥

(l"Wxdn):ãiR lr s` i"Wx Kix`nC `d ©©§©¨§©£¦©¦©©¦
WxiR xaM ixdW ,`Ed KxFvl `NW¤Ÿ§¤¤£¥§¨¥¥
xnFl Fhwp Kkl `N` ,'eke gvn Kl oi ¥̀¨¥©¤¨§¨§¨©
Dpi` `idW iR lr s`e ,FA iElY lMdC§©Ÿ¨§©©¦¤¦¥¨
F` ,DtFkl lFki dvFx `Ed `N` dvFx¨¤¨¤¨§¨
`idW iR lr s` dvFx Fpi` `Ed m ¦̀¥¤©©¦¤¦
hwPW Edfe ,FtFkl dlFki Dpi` dvFx¨¥¨§¨§§¤¤¨©

:'KOn `le EPOn' i"Wxfi dxez ©¦¦¤§Ÿ¦¥

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy

(áé)àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²
:ìëàå õòä-ïî él-äðúð̈«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙ ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע"ז ּכפר .ּכאן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

(âé)úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא .""אל ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼
äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà̈³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®

ðçb-ìòéiç éîé-ìk ìëàz øôòå Cìú E:E ©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְִִִֵֶַָ

לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ְִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשל
הּתלמיד  ודברי הרב ּדברי מי òלהׁשיב: ּדברי , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ

כט)ׁשֹומעין? iÁ˙.(סנהדרין ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ ְִƒ»«¿≈»ƒ…««

‰„O‰∑ מחּיה נתקּלל, מּבהמה ּכלֿׁשּכן?ôאם לא «»∆ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו ח)העמיד ּו ,(דף ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

נחׁש ׁשל עּבּורֹו ׁשּימי EÁbŒÏÚ.ׁשנים ׁשבע öללּמד ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ«¿…¿
CÏ˙∑לֹו היּו .ונקצצּו÷רגלים ≈≈ְְְְִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 13 cenr i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WgPd lW FxEAC¦¤©¨¨

ארּור  ּזאת עׂשית ּכי אל־הּנחׁש | אלהים יהוה ְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹוּיאמר
הּׂשדה חּית ּומּכל מּכל־הּבהמה יד)אּתה (ג, ְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  ּוכמֹו הּדּבּור, ּכח לּנחׁש היה החטא ּדקדם מצינּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּנה
ּכח  להם אין עכׁשו ׁשהּנחׁשים ּומאחר וגֹו'. הּנחׁש" ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ"וּיאמר
לֹומר  ּומסּתּבר זה. ּכח מהם ׁשּנּטל לֹומר צרי על־ּכן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּדּבּור,
וצרי חטאֹו. עבּור ּבזה ונתקּלל הּקדמֹוני, ּבּנחׁש ארע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזה
ּגם  הּנחׁש ׁשּנתקּלל ּבּכתּוב נתּפרׁש ּלא מה מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלהבין

ְִּבדּבּורֹו?
עׂשית  "ּכי לֹו ואמר ה' ּׁשהֹוסיף מה ּבהקּדים יּובן ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָוהענין
מהמׁש ּדהרי מיּתר, ּדלכאֹורה וגֹו')" מּכל אּתה (ארּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻזאת

זה. עבּור הּוא ׁשהענׁש מׁשמע ּכבר ְְֲִֶֶֶַַַָָֹהּסּפּור
הּוא  ׁשּמקּבל ׁשהענׁש להּנחׁש מסּבירֹו ּדבזה לֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹונראה

ׁשעּקר  ּומּכיון זאת". עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבבחינת
הרי  הּנחׁש, ׁשל והּׁשכנּוע הּדּבּור ּכח ידי על ּבא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהחטא
מכּון  אּתה" ארּור זאת עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻׁשהענׁש
את  רק לא מאּתֹו לֹוקח ׁשהּקּב"ה הּדּבּור, ּכח ּכנגד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבעּקר
יּוכל  ׁשּלא ועד ּבכלל, הּקֹול את ּגם א ּלא ּכאדם, הּדּבּור ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכח
נהימה  (ׁשאגה, אחרֹות וחּיֹות ּכבהמֹות קֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָלהׁשמיע

אּתה "ארּור ּבזה) ּבאֹותן וכּיֹוצא מהם ּפחֹות ׁשהּוא מּכל". ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מהם. מבחר ׁשהיה ְְֵֶֶָָָֻּתכּונֹות

וגֹו'" ּגחנ "על הּקללֹות, ׁשאר את ּגם ּומפרט מֹוסיף זה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹועל
זאת" עׂשית "ּכי ּדהּנחׁש ההסתה ּבמעׂשה נכללּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמּכיון

לפרטם. הּכתּוב הצר ְְְֵַַָָָָֻלכן

‰È‡יב  ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

Ú·„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

minkg izty

(ci)òmlFrAW ziqn lM xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¥¦¤¨¨
xnFl Wi ,Ff dprhA Fnvr xFhti¦§©§§©£¨¥©
`NW deEhvp `NW Wgp `wecC§©§¨¨¨¤Ÿ¦§©¨¤Ÿ
d`AW itl `N` Wprp `le ziqdl§¨¦§Ÿ¤¡©¤¨§¦¤¨¨
xnFl KiIW Kkitl ,Fci lr dlTY©¨¨©¨§¦¨©¨©
deEhvPW ziqn la` ,'eke 'axd ixaC'¦§¥¨©£¨¥¦¤¦§©¨
ziqdWM `vnp ,ziqdl `NW dxFYA©¨¤Ÿ§¨¦¦§¨§¤¥¦
`NW dEiSW mXd zevn lr xaFr¥©¦§©©¥¤¦¨¤Ÿ
zdinzl aEXi zvw Wi dfaE ,ziqdl§¨¦¨¤¥§¨¦¦§¦©

m"`xd(l"f ixFn `A` ci azMn)iz`vn oke , ¨§¥¦§©©©¨¦©§¥¨¨¦

.l"Wxdn mWA(ipEwfg)`d xn`Y m`e , §¥©©§©¦§¦§¦Ÿ©¨
ol `niiw(.f"q oixcdpq)`N` ziqn oi`C ©§¨¨©§¤§¦§¥¥¦¤¨

Dl xn`Cn `N` ,dxf dcFarl©£¨¨¨¤¨¦§¨©¨
Epiid DPin rnW ,'midl`M mziide'¦§¦¤¥Ÿ¦§©¦¨©§

:dxf dcFarCôdlNwzPW WExiR ©£¨¨¨¥¤¦§©§¨
inIW ,dndAn xzFi DNW xEAr iniA¦¥¦¤¨¥¦§¥¨¤§¥
lW DxEArn xzFi dndA lW DxEAr¦¨¤§¥¨¥¥¦¨¤

:dIgölEzg lW DxEAr iniC ,WExiR ©¨¥¦¥¦¨¤¨
mini a"p(.'g zFxFkA)lW DxEAr inie , ¨¦§¦¥¦¨¤

dIgn rExB dndA oM m` ,dpW xFng£¨¨¦¥§¥¨¨©¥©¨

xEx` WgPd `di KM ,minrR 'f§¨¦¨§¥©¨¨¨
inIW `vnp ,minrR 'f dndAdn¥©§¥¨§¨¦¦§¨¤§¥
lMn xnFl oi`e .mipW raW DxEAr¦¨¤©¨¦§¥©¦¨
drt` F` ix` xnFl dvFx dIgd©©¨¤©£¦¤§¤
oM m`C ,dpW 'rlE mipW 'bl mxEArW¤¦¨§¨¦§¨¨§¦¥
lMn wFYWile 'dIgd lMn' aFYkl¦§¦¨©©¨§¦§¦¨

:dndAd÷LpFgB lr' i`n ok `l m`C ©§¥¨§¦Ÿ¥©©§§
,ded ikd iOp `xTirn `ld ,'Klz¥¥£Ÿ¥¦¨¨©¦¨¦£¨

(m"`xd):eh dxez ¨§¥



ziy`xaפו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
i"yx£E¯e·Úa ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡∑ּדברים ּת ל עלה ¬»»¬»»«¬∆ְְֲִֶַָ

ּונמלים  ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: מׁשל .äארּורים, ְְְְֲִִִִַָָָ
ׁשּינק  ׁשדים מקּללֹות והּברּיֹות רעה, לתרּבּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָלּיֹוצא

.מהם  ֵֶ

(çé)áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤
:äãOä©¨¤«

i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְִֶֶֶָָָ
ועּכבּיֹות  קּונּדס ודרּדר, קֹוץ ּתצמיח זרעים, ,åמיני ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

נאכלים  לד)ּתּקּוןעלֿידי æוהן ‡˙NÚŒ·.(ביצה zÏÎ‡Â ְְֱִִֵֵֶַָ¿»«¿»∆≈∆
‰„O‰∑:לֹו נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ּקללה ּומה «»∆ְְֱֲִֶַַַַָָָָֹ

אּלא  וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את לכם נתּתי ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ"הּנה

ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָָָֹמה
ודרּדר  "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ּתאכלּנה", çּבעּצבֹון ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

היא  ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּתצמיח
הּׂשדה, עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים קֹוצים ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתצמיח

ּתאכלם  ועלּֿכרח. ְְְֲֵַָֹ

(èé)étà úòæaäîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî ék¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ ׁשּתטריח .הרּבה ּבֹוèלאחר ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

(ë)äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈
:éç-ìk íà¥¬¨¨«

i"yx£Ì„‡‰ ‡¯˜iÂ∑:הראׁשֹון לענינֹו הּכתּוב חזר «ƒ¿»»»»ְְִִַַָָָָ
ללּמד אּלא הפסיק ולא ׁשמֹות", האדם ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ"וּיקרא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ׁשמֹות קריאת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי
"וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר מצא לא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ"ּולאדם
ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו ׁשּכתב: ועלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּתרּדמה",

אֹותם סמ  ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ
לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, עסּוקים אֹותם וראה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻערּמים

ּובמרמה  ּבמחׁשבה עליהם על ∑eÁ‰.ּובא נֹופל ְְְֲֲִֵֶַָָָָ«»ֵַ
חּיה  ולדֹותיה,éלׁשֹון את ׁשּמחּיה ּתאמר, (קהלת ּכאׁשר ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

כב) היה ב ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה :. ְִֶֶָָָָָֹ

(àë)øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiå©©§¦¥«

i"yx£¯BÚ ˙B˙k∑ אֹומרים אּגדה ּדברי חלקים :ëיׁש »¿ְְֲִִִֵֵַָָָ
ּדבר  אֹומרים: ויׁש עֹורן. על מדּבקים היּו ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻּכצּפרן

וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון העֹור, מן ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּבא
מּמּנּו ּכּתנֹות להם .ועׂשה ְֳִֶֶָָָֻ

È˙יח  ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט  „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

‰Â˙כ  ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L‡ Èa ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

ÔÈLe·Ïכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

minkg izty

(fi)älWn ,xg` xaC :opiqxB ikd̈¦¨§¦©¨¨©¥¨¨
did dllTd oFW`xd WExiRlC .'eke§©¥¨¦©§¨¨¨¨
itl la` ,dnc`d ici lr mc`l̈¨¨©§¥¨£¨¨£¨§¦
s`C ,dnc`l dllTd dzid lWOd©¨¨¨§¨©§¨¨¨£¨¨§©
lNw Kkl ,ux`d on `xap mc`d o`M̈¨¨¨¦§¨¦¨¨¤§¨¦¥
rnWn `kdC ,dWw la` .dnc`d̈£¨¨£¨¨¤§¨¨©§©

lirlE ,dnc`d lNw KklC(`"i '`)WxiR ¦§¨¦¥¨£¨¨§¥¥¥
lW iEEiv dzUr `lC mEXn i"Wx©¦¦§Ÿ¨§¨¦¤
i`C ,`nxB `de `dC xnFl Wie .mFwn̈§¥©§¨§¨¨§¨§¦
Dl did Dnvr oFrA dlNwzp ded£¨¦§©§¨©£©§¨¨¨¨
,zlY cg lr zFxiR dUrYW lNwzdl§¦§©¥¤©£¤¥©©§¨

liaWA did df mixCxce mivFwA la £̀¨§¦§©§©¦¤¨¨¦§¦
:mdipW oFrgi dxez £§¥¤

(gi)åmixn zFwxi ,'KExr'd lrA WxiR¥¥©©¤¨§¨¨¦
.oigzFxA xE`d ici lr mipTEznE§¨¦©§¥¨§§¦

:i"cxw f"rl oFWlA qcpEweædvFx §§¨¦§©©¨§¦¤
aUr z`' KM xg` xn`PW itl ,xnFl©§¦¤¤¡©©©¨¤¥¤
oFGiY mdn KgxM lr xnFlM ,'dcVd©¨¤§©©¨§¨¥¤¦
mipFrxf ipin lMn ginvY `NW xg`n¥©©¤Ÿ©§¦©¦¨¦¥¥§¦
Wxtl Kixv Kkl ,EN` `N` mirxFGW¤§¦¤¨¥§¨¨¦§¨¥

:oETY ici lr oilk`PCçxCxce uFwe §¤¡¨¦©§¥¦§§©§©
z` Ylk`e' i`n oM m`C ,`weeC e`l©©§¨§¦¥©§¨©§¨¤

uFw `N` mW oi` `lde ,'dcVd aUr¥¤©¨¤©£Ÿ¥¨¤¨
:xCxcehi dxez §©§©

(hi)èaxFrn mgl lk`YW `lŸ¤Ÿ©¤¤§¨
:drifAk dxez §¥¨

(k)é,i"Wxl Dil dWwC ,xnFl FpFvx§©§¨¤¥§©¦
,WxiR df lre .'dIg' DzFxwl Fl did̈¨¦§¨©¨§©¤¥¥

:'eke ltFp`k dxez ¥
(`k)ëxnFl dvFx ,wElg oFWl miwlg£¨¦§¨¤©

miwAEcn oxFRv oirM zFpYMª¢§¥¦¤§¨¦
:oxFrlak dxez §¨



פז ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

ß ixyz c"k iriax mei ß

(áë)øîàiå|ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´
äzòå òøå áBè úòãì epnî|ç÷ìå Bãé çìLé-ït ¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ

:íìòì éçå ìëàå íéiçä õòî íb©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
i"yx£epnÓ „Á‡k ‰È‰∑,ּבּתחּתֹונים יחיד הּוא הרי »»¿««ƒ∆ְֲִִֵַַָ

יחיד  ׁשאני "לדעת ìּכמֹו יחידתֹו? היא ּומה ּבעליֹונים, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ
וחּיה  ּבבהמה מהּֿׁשאיןּֿכן ורע", zÚÂ‰.טֹוב ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»

'B‚Â B„È ÁÏLÈŒÔt∑ הּוא הרי לעֹולם, ּומּׁשּיחיה ∆ƒ¿«»¿ְְֲִִֵֶֶָ
אלֹוּה. הּוא אף ולֹומר אחריו, הּברּיֹות להטעֹות ְְְְֱֲִַַַַַַָָקרֹוב

ּפׁשּוטֹו על מיּׁשבין אין אבל אּגדה, מדרׁשי .ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻ

(âë)-úà ãáòì ïãò-ïbî íéäìà ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«

(ãë)-úà ïãò-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤
ì úëtäúnä áøçä èäì úàå íéáøkäøîL ©§ª¦À§¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ

:íéiçä õò Cøc-úà¤¤−¤¥¬©«©¦«
i"yx£Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑ּבמזרחֹוî חּוץ עדן, ּגן ׁשל ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַָ
חּבלה ∑‡˙ÌÈ·¯k‰Œ.לּגן  ‰Á¯·.מלאכי ַַ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆

˙Ît‰˙n‰∑ולּהðלּג עֹוד מּלּכנס עליו לאּים ן.להט «ƒ¿«∆∆ְְִִֵֵַַַַַָָָָ

לע"ז  ּובלׁשֹון ׁשננא, ׁשלף ּכמֹו ׁשנן, "להט", ְְְְְְִַַַַַַָָָּתרּגּום
אּלא (קלינגע)לאמ"ה ּבא איני ואני יׁש, אּגדה ּומדרׁשי ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

.לפׁשּוטֹו ְִ

ã(à)ãìzå øäzå BzLà äeç-úà òãé íãàäå§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤
:ýåýé-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ú„È Ì„‡‰Â∑ מעלה ׁשל הענין קדם ,ñּכבר ¿»»»»«ְְְִֶֶַָָָָֹ
והּלדה, ההריֹון וכן מּגןֿעדן, ונטרד ׁשחטא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם

ׁשּנטרד  ׁשּלאחר נׁשמע אדם", "וּידע ּכתּוב òׁשאם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבנים  לֹו "קניתי"∑˜ÔÈ.היּו ׁשם ‰'.על ּכמֹו∑‡˙ ִָָ«ƒִִֵַָ∆ְ

È„ÈÁÈכב  ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈ·e ·Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa¿«¿»ƒ≈¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ ·qÈÂ d„È ËÈLBÈƒ¿≈¿ƒ««≈ƒ««»¿≈

:ÌÏÚÏ ÈÁÈÂƒ≈¿»»

ÁÏÙÓÏכג  Ô„Ú„ ‡˙ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ È¯a˙È‡c ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï˙‡כד  ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡ ˙È CÈ¯˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡a¯Á ÔL ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

ÈÏÈÂ„˙א  ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È˜ ˙¯Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»

minkg izty

(ak)ìmWM :xn`w ikdC il d`xp¦§¤¦§¨¦¨¨©§¥
zricIW ,driciA mipFilrA cigi ip`W¤£¦¨¦¨¤§¦©§¦¨¤§¦©
dNrzie KxAzi `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§¨¥§¦§©¤
rCnE lkU `EdW dn od ,lMd siTn©¦©Ÿ¥©¤¥¤©¨
mbe ,xwWe zn` lW dricid `idW¤¦©§¦¨¤¡¤¨¤¤§©
d`p zrici `EdW rxe aFh zrici§¦©¨¨¤§¦©¨¤
ux`A xW` mc`d ok FnM ,dPEbnE§¤§¥¨¨¨£¤¨¨¤
rcFi mipFilrd on Fl WIW lkVd gMn¦Ÿ©©¥¤¤¥¦¨¤§¦¥©
`EdW xwXde zn`d oiA oigadl§©§¦¥¨¡¤§©¤¤¤
urn Fzlik` gMnE ,rCOde lkVd©¥¤§©©¨¦Ÿ©£¦¨¥¥
d`Pd oiA oigadl rcFi zrCd©©©¥©§©§¦¥©¨¤
s` dIge dndaA oM oi`X dn ,dPEbOde§©§¤©¤¥¥¦§¥¨§©¨©
dpgad Dl oi` zrCd urn dlk`W¤¨§¨¥¥©©©¥¨©§¨¨
lirFOd oiA K` ,dPEbOde d`Pd oiA¥©¨¤§©§¤©¥©¦
on gFxal ,dpgad Dl Wi wiGOde§©©¦¥¨©§¨¨¦§©¦
oM m` ,lirFOd l` axwle Dl wiGOd©©¦¨§¦§©¤©¦¦¥

cigi ip`W FnM mipFYgYA cigi `Ed¨¦©©§¦§¤£¦¨¦
oircFi opi` mik`lOdW ,mipFilrÄ¤§¦¤©©§¨¦¥¨§¦
oiA wx ,dPEbOde d`Pd oiA oigadl§©§¦¥©¨¤§©§¤©¥
,rCnE lkU `EdW xwXde zn`d̈¡¤§©¤¤¤¥¤©¨
aFxw `Ed ,'eke 'glWi oR dYre'§©¨¤¦§©¨

:wFce ,'eke zFIxAl zFrhdlbk dxez §©§©§¦§
(ck)îz`Rn FWExiR 'mcTn' 'n didie§¦§¤¦¤¤¥¦§©

,oBl uEg oB lW Fgxfn Epiide ,mcw¤¤§©§¦§¨¤¨©¨
,oBl uEg Eid miaExMd xnFl dvFx¤©©§¦¨©¨
EPOn miptle oB lW FgxfnA Eid ENi`C§¦¨§¦§¨¤¨§¦§¦¦¤
KEnq `aIW cr oBl qpkp mc`d did̈¨¨¨¨¦§¨©¨©¤¨Ÿ¨
lFki `l oBl uEg `EdWM la` ,mdl̈¤£¨§¤©¨Ÿ¨

:oiadl lwe llM qpMilðEpiid 'hdl'C ¦¨¥§¨§©§¨¦§©©©§
d`xnE ,WHEln d`xn FnMaxg `lA §©§¤§¨©§¤§Ÿ¤¤

axg WxiR Kkl ,zgMWn `lŸ©§©©§¨¥¥¤¤
z`e :xn` EN`M ,hdl Dle zkRdzOd©¦§©¤¤§¨©©§¦¨©§¤

hdl Dl WIW zkRdzOd axgd©¤¤©¦§©¤¤¤¥¨©©
:DzkitdA` dxez ©£¦¨¨

c(`)ñxnFl Fl didC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨¨©
:c"EId zgY i"xivA ,'mc` rcIe'ò`d ©¥©¨¨§¥¥©©©¨

hwp `le 'mipA Fl Eid' i"Wx hwpC§¨©©¦¨¨¦§Ÿ¨©
didC mEXn ,'Drci cxhPW xg`'©©¤¦§©§¨¨¦§¨¨
mcFw `d Drci cxhPW xg`W rnWn©§©¤©©¤¦§©§¨¨¨¤

lirl ixde ,Drci `l okl(b"k 'a)azM ¨¥Ÿ§¨¨©£¥§¥¨©
cOln i"Wx WxitE ,'ebe 'mrRd z`f'Ÿ©©©¥¥©¦§©¥
`A okl mcFw s`C rnWn ,'eke `AW¤¨©§©§©¤¨¥¨
i"Wxl Dil `pn `gip iOp dfaE .dilr̈¤¨¨¤©¦¦¨§¨¥§©¦
i`w cxhPW mcFw xaM 'rci mc`de'C¦§¨¨¨¨©§¨¤¤¦§©¨¥
lr `nliC ,dciNde oFixdd lr s ©̀©©¥¨§©¥¨¦§¨©
xnFl Wi `N` ,i`w DicEgl WinWYd©©§¦§¥¨¥¤¨¥©
,'ebe 'mc`de'C `xw il dOl oM m`C§¦¥¨¨¦§¨¦§¨¨¨
z`f'C `xTn Dil opirnW xaM `de§¨§¨¨§¦©¥¦§¨§Ÿ

ziy`xa zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iyily meil inei xeriy
i"yx£E¯e·Úa ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡∑ּדברים ּת ל עלה ¬»»¬»»«¬∆ְְֲִֶַָ

ּונמלים  ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: מׁשל .äארּורים, ְְְְֲִִִִַָָָ
ׁשּינק  ׁשדים מקּללֹות והּברּיֹות רעה, לתרּבּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָלּיֹוצא

.מהם  ֵֶ

(çé)áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤
:äãOä©¨¤«

i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְִֶֶֶָָָ
ועּכבּיֹות  קּונּדס ודרּדר, קֹוץ ּתצמיח זרעים, ,åמיני ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

נאכלים  לד)ּתּקּוןעלֿידי æוהן ‡˙NÚŒ·.(ביצה zÏÎ‡Â ְְֱִִֵֵֶַָ¿»«¿»∆≈∆
‰„O‰∑:לֹו נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ּקללה ּומה «»∆ְְֱֲִֶַַַַָָָָֹ

אּלא  וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את לכם נתּתי ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ"הּנה

ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָָָֹמה
ודרּדר  "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ּתאכלּנה", çּבעּצבֹון ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

היא  ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּתצמיח
הּׂשדה, עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים קֹוצים ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתצמיח

ּתאכלם  ועלּֿכרח. ְְְֲֵַָֹ

(èé)étà úòæaäîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî ék¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ ׁשּתטריח .הרּבה ּבֹוèלאחר ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

(ë)äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈
:éç-ìk íà¥¬¨¨«

i"yx£Ì„‡‰ ‡¯˜iÂ∑:הראׁשֹון לענינֹו הּכתּוב חזר «ƒ¿»»»»ְְִִַַָָָָ
ללּמד אּלא הפסיק ולא ׁשמֹות", האדם ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ"וּיקרא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ׁשמֹות קריאת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי
"וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר מצא לא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ"ּולאדם
ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו ׁשּכתב: ועלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּתרּדמה",

אֹותם סמ  ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ
לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, עסּוקים אֹותם וראה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻערּמים

ּובמרמה  ּבמחׁשבה עליהם על ∑eÁ‰.ּובא נֹופל ְְְֲֲִֵֶַָָָָ«»ֵַ
חּיה  ולדֹותיה,éלׁשֹון את ׁשּמחּיה ּתאמר, (קהלת ּכאׁשר ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

כב) היה ב ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה :. ְִֶֶָָָָָֹ

(àë)øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiå©©§¦¥«

i"yx£¯BÚ ˙B˙k∑ אֹומרים אּגדה ּדברי חלקים :ëיׁש »¿ְְֲִִִֵֵַָָָ
ּדבר  אֹומרים: ויׁש עֹורן. על מדּבקים היּו ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻּכצּפרן

וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון העֹור, מן ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּבא
מּמּנּו ּכּתנֹות להם .ועׂשה ְֳִֶֶָָָֻ

È˙יח  ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט  „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

‰Â˙כ  ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L‡ Èa ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

ÔÈLe·Ïכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

minkg izty

(fi)älWn ,xg` xaC :opiqxB ikd̈¦¨§¦©¨¨©¥¨¨
did dllTd oFW`xd WExiRlC .'eke§©¥¨¦©§¨¨¨¨
itl la` ,dnc`d ici lr mc`l̈¨¨©§¥¨£¨¨£¨§¦
s`C ,dnc`l dllTd dzid lWOd©¨¨¨§¨©§¨¨¨£¨¨§©
lNw Kkl ,ux`d on `xap mc`d o`M̈¨¨¨¦§¨¦¨¨¤§¨¦¥
rnWn `kdC ,dWw la` .dnc`d̈£¨¨£¨¨¤§¨¨©§©

lirlE ,dnc`d lNw KklC(`"i '`)WxiR ¦§¨¦¥¨£¨¨§¥¥¥
lW iEEiv dzUr `lC mEXn i"Wx©¦¦§Ÿ¨§¨¦¤
i`C ,`nxB `de `dC xnFl Wie .mFwn̈§¥©§¨§¨¨§¨§¦
Dl did Dnvr oFrA dlNwzp ded£¨¦§©§¨©£©§¨¨¨¨
,zlY cg lr zFxiR dUrYW lNwzdl§¦§©¥¤©£¤¥©©§¨

liaWA did df mixCxce mivFwA la £̀¨§¦§©§©¦¤¨¨¦§¦
:mdipW oFrgi dxez £§¥¤

(gi)åmixn zFwxi ,'KExr'd lrA WxiR¥¥©©¤¨§¨¨¦
.oigzFxA xE`d ici lr mipTEznE§¨¦©§¥¨§§¦

:i"cxw f"rl oFWlA qcpEweædvFx §§¨¦§©©¨§¦¤
aUr z`' KM xg` xn`PW itl ,xnFl©§¦¤¤¡©©©¨¤¥¤
oFGiY mdn KgxM lr xnFlM ,'dcVd©¨¤§©©¨§¨¥¤¦
mipFrxf ipin lMn ginvY `NW xg`n¥©©¤Ÿ©§¦©¦¨¦¥¥§¦
Wxtl Kixv Kkl ,EN` `N` mirxFGW¤§¦¤¨¥§¨¨¦§¨¥

:oETY ici lr oilk`PCçxCxce uFwe §¤¡¨¦©§¥¦§§©§©
z` Ylk`e' i`n oM m`C ,`weeC e`l©©§¨§¦¥©§¨©§¨¤

uFw `N` mW oi` `lde ,'dcVd aUr¥¤©¨¤©£Ÿ¥¨¤¨
:xCxcehi dxez §©§©

(hi)èaxFrn mgl lk`YW `lŸ¤Ÿ©¤¤§¨
:drifAk dxez §¥¨

(k)é,i"Wxl Dil dWwC ,xnFl FpFvx§©§¨¤¥§©¦
,WxiR df lre .'dIg' DzFxwl Fl did̈¨¦§¨©¨§©¤¥¥

:'eke ltFp`k dxez ¥
(`k)ëxnFl dvFx ,wElg oFWl miwlg£¨¦§¨¤©

miwAEcn oxFRv oirM zFpYMª¢§¥¦¤§¨¦
:oxFrlak dxez §¨



ziy`xaפח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy
אבל  ּבראנּו. לבּדֹו איׁשי, ואת אֹותי ּכׁשּברא ה', ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָעם

עּמֹוôּבזה  אנּו ׁשּתפים לא), ‡˙ÂÈÁ‡Œ.(נדה ÔÈ˜Œ˙‡ ִִֶָָָֻ∆«ƒ∆»ƒ
Ï·‰Œ˙‡∑ ׁשּתאֹומה מלּמד הם, רּבּויים 'את'ים ג' ∆»∆ְְִִִֵֵֶֶַָ

נאמר  לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, עם öנֹולדה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָ
רבה)"וּתסף" .(בראשית ֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr g jxk zegiy ihewl)

הם רּבּויים 'את'ים א)ׁשלׁשה ד, (רׁש"י ְִִִִֵֶַָֹ

ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש
וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את את לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

– חנֹו את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון זהּו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָקין,
"את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר אבל יז). ֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָפסוק

הּׁשלׁשה  ׁשּכל מכריח זה הרי – לרּבֹות ּובא מיּתר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשאחד
איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר הם. רּבּויים ׁשּבּפסּוק ֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'את'ים

ּופרּוׁשֹו ה', 'את'ים עםאת הּׁשלׁשה ׁשאר ׁשּגם מּובן ה', ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
נֹולדהעם ּפרּוׁשם ּתאֹומה  ׁשּתים.עם: נֹולדּו הבל ועם קין, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

(á)äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

i"yx£Ô‡ˆ ‰Ú¯∑ האדמה ׁשּנתקּללה מעבֹודתּה÷לפי לֹו ּפרׁש ,. …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(â)äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰Ó„‡‰ È¯tÓ∑ מןø,אּגדה הּגרּוע היה'.ùׁשאֹומרת ויׁש ּפׁשּתן 'זרע טֹוב (: לא לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: ּדבר ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מבחר  .)ולא ְְָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 20 cenr eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

rExb F` gAEWn oiw lW FpAxẅ§¨¤©¦§¨¨©

ליהוה: מנחה האדמה מּפרי קין ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹֽֽֽוּיבא
היה ּפׁשּתן זרע ׁשאֹומרת אּגדה ויׁש הּגרּוע, ובפירוש מן ג. (ד, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

רש"י)

קין  ׁשל ׁשּקרּבנֹו האּגדה את רׁש"י הביא מּדּוע לעּין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיׁש
הּכתּובים? להבנת נֹוגע ּזה מה היה", ּפׁשּתן ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"זרע

ּביֹותר: ּתמּוּה ּדבר ּבאר ּדבזה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש
ּכן  ואם ,יתּבר לפניו ותֹודה ּכּמנחה קרּבן הביא קין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָהרי
לאחרי  מּזֹו: ויתירה הּגרּוע"? "מן קרּבן הביא מּדּוע ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתמּוּה
"וּיחר  ּכתּוב ּבּׁשמים, נתקּבל ׁשּלא וראה הּקרּבן את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהביא

הּגרּוע" "מן יקריב ׁשאם חׁשׁש לא וכי פניו", וּיּפלּו מאד ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹלקין
קרּבנֹו? יתקּבל ְְִֵַָָֹלא

ׁשּפׁשּתן  ּפׁשּתן", "זרע ׁשהביא האּגדה את רׁש"י הביא זה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ׁשהביא  ׁשאף ׁשחׁשב היתה קין ׁשל ּדטעּותֹו מׁשּבח. מין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּוא
ׁשהביא  מּכיון הרי "ּגרּוע", מין ׁשהּוא הּצֹומח מּסּוג ֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָרק
ׁשחרה  הּטעם ּומּובן קרּבנֹו. יתקּבל הּצֹומח ׁשּבמין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻמהמבחר
לא  להביא ּדיׁש טעּותֹו, היתה וזֹו קרּבנֹו. נתקּבל ּכׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלֹו
וק"ל. החי סּוג יֹותר, נעלה מּסּוג אּלא הּמׁשּבח מהּמין ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻרק

Â‰Â‰ב  Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú ÈÚ¯ Ï·‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג  ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

minkg izty

:'ebe 'mrRdô,mc`A Wi oitYEW 'b iM ©©©¦¨¦¥¨¨¨
FO`e eia` `Ed KExA WFcTd(:`"l dCp): ©¨¨¨¦§¦¦¨

ö,'z`' cFr dtiqFd xnFl dvFx¤©¦¨¤
Kkl ,mipW rnWn 'miz`' ipWC xnFlM§©¦§¥¤¦©§©§©¦§¨
aEzMX dn ahid iOp aXEin§¨©¦¥¥©¤¨

:'sqYe'a dxez ©Ÿ¤
(a)÷drFx did dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨¨¥

.dIxA zindl mdl dWxd `l `d ,o`vŸ¨Ÿ¦§¨¨¤§¨¦§¦¨
drFx did dOl Fl dWwC xnFl oi`e§¥©§¨¤¨¨¨¨¥
WiC ,mdn d`pd Fl oi`W xg`n o`vŸ¥©©¤¥£¨¨¥¤§¥

dpiaBde algde d`ngd mEXn xnFl©¦©¤§¨§¤¨¨§©§¦¨
did ikd mEXn ,xYEn `EdC xnSde§©¤¤§¨¦¨¦¨¨

:Ff dk`lnA wqFrb dxez ¥¦§¨¨
(b)øaFYkl Fl didC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨¨¦§

aEzMW FnM ,'dnc`d ixR ziW`xn'¥¥¦§¦¨£¨¨§¤¨
:'odialgnE Fp`v zFxFkAn' lad lv ¥̀¤¤¤¦§Ÿ¥¤§¥¤

ù,'dnc`d ixRn' azM dOl dWwC§¨¤¨¨¨©¦§¦¨£¨¨
ixRn' F` ,'dnc`d on' aFYkl Fl did̈¨¦§¦¨£¨¨¦§¦
`EdW xaCn ixR `iadW `N` .'urd̈¥¤¨¤¥¦§¦¦¨¨¤

,silgn FrfB oi`W dnc` FnM§£¨¨¤¥¦§©£¦
`xnBA opixn`C(.n zFkxA)FrfB oi`W §¨§¦©©§¨¨§¨¤¥¦§

oi` iOp oYWtE ,'dnc`' `xwp silgn©£¦¦§¨£¨¨¦§¨©¦¥
xn`PW ,ur oM mB `xwpe silgn FrfB¦§©£¦§¦§¨©¥¥¤¤¡©

('e 'a rWFdi)okl ,'urd iYWtA mpnhYe' §ª©©¦§§¥§¦§¥¨¥¨¥
FnM ixR `EdW 'dnc`d ixRn' xn`̈©¦§¦¨£¨¨¤§¦§
`d ,ur Fpi`W dnc` `Ede 'urd on'¦¨¥§£¨¨¤¥¥¨
dnc` `EdW oYWR rxf df `N` ,cviM¥©¤¨¤¤©¦§¨¤£¨¨

ure(l"Wxdn):c dxez §¥©©§©



פט ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

(ã)ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

i"yx£ÚLiÂ∑ לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: וּיפן, «ƒ«ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
וכן: יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן יד)ּפנה. "ׁשעה (איוב ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹ

מעליו  ּפנה אׁש∑ÚLiÂ.מעליו", ולחכה úירדה ְֵֵֵָָָָ«ƒ«ְְֲִֵָָָ
.מנחתֹו ְִָ

(ä)ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ
:åéðt eìtiå©¦§−¨¨«

(å)eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬
éðô:E ¨¤«

(æ)çútì áéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©
éìàå õáø úàhç:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz E ©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

i"yx£·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפרּוׁשֹו Á˙tÏ.ּכתרּגּומֹו ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆«
ı·¯ ˙‡hÁ∑קבר ׁשמּור úלפתח חּטא.EÈÏ‡Â «»…≈ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆
B˙˜eLz∑ ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא חּטאת, ׁשל ¿»ִֵֵֶֶַָָָָ

להכׁשיל BaŒÏLÓz.ּומתאּוה ‰z‡Â∑,ּתרצה אם ְְְְִִֶַַ¿«»ƒ¿»ְִִֶ
עליו  .ּתתּגּבר ְִֵַָָ

(ç)äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå©¨¬̈©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

i"yx£ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂ∑ ּומּצה ריב ּבדברי עּמֹו זה ,àנכנס א אּגדה, מדרׁשי ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מקרא  ׁשל .יּׁשּובֹו ְִִֶָ

(è)éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåàì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éëðà éçà øîLä ézòãé̈©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

i"yx£EÈÁ‡ Ï·‰ È‡∑ אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו להּכנס ≈∆∆»ƒְְְִִִֵֵַַַָ
לá'יׁשּוב  וחטאתי הרגּתיו 'אני ויאמר: ,.‡Ï ְְְְֲֲִִִַַָָָֹ…

ÈzÚ„È∑ ּכגֹונב העליֹונה âנעׂשה ‡ÈÁ.ּדעת ¯ÓL‰∑ »«¿ƒְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒ
ּפּת"ח  ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, ּתמּה .לׁשֹון ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

dÚד  È¯ÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï·‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:da¯e˜Ïe¿¿»≈

Û˜˙eה  ‡ÂÚ¯ ˙Â‰ ‡Ï da¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÓÏe‡ו  CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ƒ¿¿ƒ«»

Ì‡Âז  CÏ ˜·zLÈ C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
¯ÈË ˙‡ËÁ ‡Èc ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙z¿ƒ¿¿≈»

ÔB‰ÈÂ‰Óaח  ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

Ï‡ט  ¯Ó‡Â CeÁ‡ Ï·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ ¯Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

minkg izty

(c)ú,eil` dpRW rci dOA xnFlM§©©¤¨©¤¨¨¥¨
:'eke W` dcxi WxtnEd dxez §¨¥¨§¨¥

(f)ú`dC ,'gzRl' i`n ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©©¤©§¨
lre .gzR KiIW oi` mPdibC `piC iAbl§©¥¦¨§¥¦¨¥©¨¤©§©
xrv EpiidC ,Lxaw gztl WxiR df¤¥¥§¤©¦§§§©§©©

:xaTd hEAgg dxez ¦©¤¤
(g)à`id dn `xwA Wxtn `NW i"Wxl dWw]¨¤§©¦¤Ÿ§¨¥¦§¨©¦

['eke qpkp DPin rnW `N` ,dxin`dziW`xaA , ¨£¦¨¤¨§©¦¨¦§©¦§¥¦
dAx(f"h a"k)caFr oiTW itl Wxtn ©¨§¨¥§¦¤©¦¥

dide ,o`v drFx did lade did dnc £̀¨¨¨¨§¤¤¨¨¥Ÿ§¨¨
`l oM m`e ,FNW dnc`dW xnF` oiw©¦¥¤¨£¨¨¤§¦¥Ÿ
`le mlFrd lkA mFwn ladl did̈¨§¤¤¨§¨¨¨§Ÿ
E`A oM ici lre ,Fp`v zFrxl FgiPd¦¦¦§Ÿ§©§¥¥¨

:aix icilh dxez ¦¥¦
(h)álirl oM i"Wx WxiR `lC `de'b) §¨§Ÿ¥¥©¦¥§¥
('h`l mc` iAbC xnFl Wi ,mc` iAB©¥¨¨¥©§©¥¨¨Ÿ

`dC ,iz`hg xn`i ilE` xnFl KiIW©¨©©Ÿ©¨¨¦§¨

Wi cFr .`Agp didW dfA dCezd xaM§¨¦§©¨¨¤¤¨¨¤§¨¥
`EdW did xEnB wiCv mc`C xnFl©§¨¨©¦¨¨¨¤
,`Ed KExA WFcTd lW eiRM xivi did̈¨§¦©¨¤©¨¨
oM oi`X dn ,F`hg lr dcFi i`CeaE§©©¤©¤§©¤¥¥
FOr qpMil Kixv did ikd mEXnE ,oiw©¦¦¨¦¨¨¨¦¦¨¥¦

'eke aEWIW icM mixacA(l"Wxdn): ¦§¨¦§¥¤¨©©§©

âm`C ,eiptl iEtv lMd oi`W aWFgW¤¥¤¥©Ÿ¨§¨¨§¦
:FWigkn did `l ok `li dxez Ÿ¥Ÿ¨¨©§¦

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy
אבל  ּבראנּו. לבּדֹו איׁשי, ואת אֹותי ּכׁשּברא ה', ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָעם

עּמֹוôּבזה  אנּו ׁשּתפים לא), ‡˙ÂÈÁ‡Œ.(נדה ÔÈ˜Œ˙‡ ִִֶָָָֻ∆«ƒ∆»ƒ
Ï·‰Œ˙‡∑ ׁשּתאֹומה מלּמד הם, רּבּויים 'את'ים ג' ∆»∆ְְִִִֵֵֶֶַָ

נאמר  לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, עם öנֹולדה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָ
רבה)"וּתסף" .(בראשית ֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr g jxk zegiy ihewl)

הם רּבּויים 'את'ים א)ׁשלׁשה ד, (רׁש"י ְִִִִֵֶַָֹ

ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש
וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את את לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

– חנֹו את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון זהּו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָקין,
"את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר אבל יז). ֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָפסוק

הּׁשלׁשה  ׁשּכל מכריח זה הרי – לרּבֹות ּובא מיּתר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשאחד
איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר הם. רּבּויים ׁשּבּפסּוק ֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'את'ים

ּופרּוׁשֹו ה', 'את'ים עםאת הּׁשלׁשה ׁשאר ׁשּגם מּובן ה', ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
נֹולדהעם ּפרּוׁשם ּתאֹומה  ׁשּתים.עם: נֹולדּו הבל ועם קין, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

(á)äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

i"yx£Ô‡ˆ ‰Ú¯∑ האדמה ׁשּנתקּללה מעבֹודתּה÷לפי לֹו ּפרׁש ,. …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(â)äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£‰Ó„‡‰ È¯tÓ∑ מןø,אּגדה הּגרּוע היה'.ùׁשאֹומרת ויׁש ּפׁשּתן 'זרע טֹוב (: לא לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: ּדבר ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מבחר  .)ולא ְְָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 20 cenr eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

rExb F` gAEWn oiw lW FpAxẅ§¨¤©¦§¨¨©

ליהוה: מנחה האדמה מּפרי קין ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹֽֽֽוּיבא
היה ּפׁשּתן זרע ׁשאֹומרת אּגדה ויׁש הּגרּוע, ובפירוש מן ג. (ד, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

רש"י)

קין  ׁשל ׁשּקרּבנֹו האּגדה את רׁש"י הביא מּדּוע לעּין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיׁש
הּכתּובים? להבנת נֹוגע ּזה מה היה", ּפׁשּתן ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"זרע

ּביֹותר: ּתמּוּה ּדבר ּבאר ּדבזה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש
ּכן  ואם ,יתּבר לפניו ותֹודה ּכּמנחה קרּבן הביא קין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָהרי
לאחרי  מּזֹו: ויתירה הּגרּוע"? "מן קרּבן הביא מּדּוע ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתמּוּה
"וּיחר  ּכתּוב ּבּׁשמים, נתקּבל ׁשּלא וראה הּקרּבן את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהביא

הּגרּוע" "מן יקריב ׁשאם חׁשׁש לא וכי פניו", וּיּפלּו מאד ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹלקין
קרּבנֹו? יתקּבל ְְִֵַָָֹלא

ׁשּפׁשּתן  ּפׁשּתן", "זרע ׁשהביא האּגדה את רׁש"י הביא זה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ׁשהביא  ׁשאף ׁשחׁשב היתה קין ׁשל ּדטעּותֹו מׁשּבח. מין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּוא
ׁשהביא  מּכיון הרי "ּגרּוע", מין ׁשהּוא הּצֹומח מּסּוג ֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָרק
ׁשחרה  הּטעם ּומּובן קרּבנֹו. יתקּבל הּצֹומח ׁשּבמין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻמהמבחר
לא  להביא ּדיׁש טעּותֹו, היתה וזֹו קרּבנֹו. נתקּבל ּכׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלֹו
וק"ל. החי סּוג יֹותר, נעלה מּסּוג אּלא הּמׁשּבח מהּמין ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻרק

Â‰Â‰ב  Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú ÈÚ¯ Ï·‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג  ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

minkg izty

:'ebe 'mrRdô,mc`A Wi oitYEW 'b iM ©©©¦¨¦¥¨¨¨
FO`e eia` `Ed KExA WFcTd(:`"l dCp): ©¨¨¨¦§¦¦¨

ö,'z`' cFr dtiqFd xnFl dvFx¤©¦¨¤
Kkl ,mipW rnWn 'miz`' ipWC xnFlM§©¦§¥¤¦©§©§©¦§¨
aEzMX dn ahid iOp aXEin§¨©¦¥¥©¤¨

:'sqYe'a dxez ©Ÿ¤
(a)÷drFx did dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨¨¥

.dIxA zindl mdl dWxd `l `d ,o`vŸ¨Ÿ¦§¨¨¤§¨¦§¦¨
drFx did dOl Fl dWwC xnFl oi`e§¥©§¨¤¨¨¨¨¥
WiC ,mdn d`pd Fl oi`W xg`n o`vŸ¥©©¤¥£¨¨¥¤§¥

dpiaBde algde d`ngd mEXn xnFl©¦©¤§¨§¤¨¨§©§¦¨
did ikd mEXn ,xYEn `EdC xnSde§©¤¤§¨¦¨¦¨¨

:Ff dk`lnA wqFrb dxez ¥¦§¨¨
(b)øaFYkl Fl didC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨¨¦§

aEzMW FnM ,'dnc`d ixR ziW`xn'¥¥¦§¦¨£¨¨§¤¨
:'odialgnE Fp`v zFxFkAn' lad lv ¥̀¤¤¤¦§Ÿ¥¤§¥¤

ù,'dnc`d ixRn' azM dOl dWwC§¨¤¨¨¨©¦§¦¨£¨¨
ixRn' F` ,'dnc`d on' aFYkl Fl did̈¨¦§¦¨£¨¨¦§¦
`EdW xaCn ixR `iadW `N` .'urd̈¥¤¨¤¥¦§¦¦¨¨¤

,silgn FrfB oi`W dnc` FnM§£¨¨¤¥¦§©£¦
`xnBA opixn`C(.n zFkxA)FrfB oi`W §¨§¦©©§¨¨§¨¤¥¦§

oi` iOp oYWtE ,'dnc`' `xwp silgn©£¦¦§¨£¨¨¦§¨©¦¥
xn`PW ,ur oM mB `xwpe silgn FrfB¦§©£¦§¦§¨©¥¥¤¤¡©

('e 'a rWFdi)okl ,'urd iYWtA mpnhYe' §ª©©¦§§¥§¦§¥¨¥¨¥
FnM ixR `EdW 'dnc`d ixRn' xn`̈©¦§¦¨£¨¨¤§¦§
`d ,ur Fpi`W dnc` `Ede 'urd on'¦¨¥§£¨¨¤¥¥¨
dnc` `EdW oYWR rxf df `N` ,cviM¥©¤¨¤¤©¦§¨¤£¨¨

ure(l"Wxdn):c dxez §¥©©§©



ziy`xaצ zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

(é)éçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåéìà íé÷òö E ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
:äîãàä-ïî¦¨«£¨¨«

i"yx£EÈÁ‡ ÈÓc∑ הרּבה ּפצעים ּבֹו ׁשעׂשה אחר, ּדבר זרעּיֹותיו. ודם נפׁשֹו,ãּדמֹו מהיכן יֹודע היה ׁשּלא ¿≈»ƒְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לז)יֹוצאה .(סנהדרין ְָ

(àé)äúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzòå§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà:Eãiî E ¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ∑ ּכבר היא ּׁשּנתקּללה מּמה äיֹותר ƒ»¬»»ְְְִִִֵֶַַָָ
הֹוסיפה ּבעונּה, ּבזֹו tˆ˙‰.לחטא åוגם ¯L‡ ְֲֲִַַַָָָֹֹ¬∆»¿»

'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡ ˙Á˜Ï ‰ÈtŒ˙‡∑ מֹוסיף והנני ∆ƒ»»««∆¿≈»ƒ¿ְְִִִ

ּתתּֿכחּה" תסף "לא :אצל קללה אחרים:(לּה ספרים ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכאן  עד האדמה" מ"מן אחד, ּדּבּור .)הּכל ֲִִִֶַַָָָָָֹ

(áé)Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãáòú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
:õøàá äéäz ãðå òð̈¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£„Â Ú∑ אחד ּבמקֹום לדּור רׁשּות ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

(âé):àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
i"yx£‡BNpÓ ÈÂÚ ÏB„b∑ ּבתמיההæ, ותחּתֹונים עליֹונים טֹוען לטען?çאּתה ל אפׁשר אי ועוני .(ב"ר), »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(ãé)éðtîe äîãàä éðt ìòî íBiä éúà zLøb ïäE ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

(åè)íwé íéúòáL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈
:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

i"yx£ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk ÔÎÏ∑ הּמקראֹות מן אחד זה »≈»…≈«ƒְִִֶֶַָָ
ורמזּו ּדבריהם, ּכלֿהרג èׁשּקּצרּו "לכן ּפרׁשּו: ולא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

ולא  ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו, יעׂשה ּכה ּגערה, לׁשֹון ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹקין",
ענׁשֹו ÌwÈ.ּפרׁש ÌÈ˙Ú·L∑ להּנק רֹוצה מּקין איני ם ְֵַָƒ¿»«ƒÀ»ְִִִִֵֵֶַָ

מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה לסֹוף ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעכׁשו,
הּמקרא  וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיעמד

הבל  נקמת והּוא יּקם", "ׁשבעתים מּקין,ׁשאמר: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ
לׁשֹון  הּמקרא ׁשּתחּלת ּתהא éלמדנּו ׁשּלא היא ּגערה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚ¯Ê Ìc Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»

dÓetיא  ˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏ ÔÚÎe¿«ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»«
:C„È ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ¿»

ÔzÓÏיב  ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

aLÓlÓ˜:יג  È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ√»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד  ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:ÈÈÏË˜È ÈpÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ
Ú·LÏ‡טו  ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»

ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙È ÔÈ¯„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ
:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈

minkg izty

(i)ã(.f"l sC oixcdpq)cr mW miIqnE , ©§¤§¦©§©¥¨©
:Fx`Evl riBdWäoFrA ,WExiR ¤¦¦©§©¨¥©£

lNwzPWkE ,ixR dUFr ur d`ivFdW¤¦¨¥¤§¦§¤¦§©¥
`l la` ,DpFr lr `id mB dcwtp mc`̈¨¦§§¨©¦©£¨£¨Ÿ
oiicrW ,diR z` dzvRW df oFr lr©¨¤¤¨§¨¤¦¨¤£©¦
xn`i Ki`e ,df oFr lr dlNwzp `lŸ¦§©§¨©¨¤§¥Ÿ©
:'dnc`d zllTn xzFi dY` xEx`'å ¨©¨¥¦¦§©¨£¨¨

(i"gp)oFWlC axdl Dil `xiaqC d`xp ,¦§¤¦§¦¨¥§¨©¦§
dfe ,dxizi dgizR Epiid 'dzvR'¨§¨©§§¦¨§¥¨§¤

zFtqFYd EazMW FnkE ,`hgdoixcdpq) ©¥§§¤¨§©¨©§¤§¦

(mFIn d"c :f"lxMip onEXix oi`W ¦¤¥¦¨¦¨

:llM`i dxez §¨
(bi)æokYi `l iM .DniYd `"d xqge§¨¥¥©¥©¦Ÿ¦¨¥

,Fnvr lr '`FUPn' WExitE ,`zEgipA§¦¨¥¦§©©§
iE`x oi`W lFcB `hg `hgW WExiR¥¤¨¨¥§¨¤¥¨
`hgd liCbn did oM m`C ,dgilql¦§¦¨§¦¥¨¨©§¦©¥§
,'izF` YWxB od' xn`i Ki`e ,Fnvr lr©©§§¥Ÿ©¥¥©§¨¦

:dfl iE`xe F`hg lr dcFd ixdçc"lv) £¥¨©¤§§¨¨¤
(l"Wxdn mWAdgilQd LOr iM' KxC lr , §¥©©§©©¤¤¦¦§©§¦¨

'`xEY ornl('c l"w miNdY)xnFl dvFx , §©©¦¨¥§¦¦¤©
mEW Llv` oi`e dgilQd LOrW xg`n¥©©¤¦§©§¦¨§¥¤§§
Kln la` ,`xEY df ornl rpFnE xCrd¤§¥¥©§©©¤¦¨¥£¨¤¤

zC itM wx lFgnl FciA oi` mce xUÄ¨¨¨¥§¨¦§©§¦©
cIn f`e ,zFUrl gxkEd FqEOp¦§©©£§¨¦¨
iYca` iYca` xW`M aFWgi `hgWM§¤¨¨©£©£¤¨©§¦¨©§¦
orFh dY` :oiw xn` Kke ,`Fhgl sqFIe©¤©£§¨¨©©¦©¨¥
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mFxbze oFrhl lFki dY` i` ipFre©£¦¦©¨¨¦§§¦§
dgilQd xCrdW dlilge qg xnFl©©§¨¦¨¤¤§¥©§¦¨
oi`e qEOiPd cbp `EdW zngn¥£©¤¤¤©¦§¥

:LciA dgilQdci dxez ©§¦¨§¨§
(eh)èKM Fl dUr` xnFl Fl didC§¨¨©¤¡¤¨
:Kkeéoiw bxFd lM' FWExiR oi` §¨¥¥¨¥©¦



צי ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy
ּבֹו וכּיֹוצא מּזיקּתּו. ה)ּברּיה ב ּכל (שמואל ּדוד "וּיאמר : ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

לֹו, ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּכה
ּברמז  הּכתּוב ּדּבר ּבּצּנֹור ëאבל וּיּגע יבּוסי מּכה "ּכל , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

וּיכּבׁשּנּו הּׁשער אל וגם ìוּיקרב וגֹו'", העורים ואת , ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָ
יבא  לא והּפּסח 'העּור אמרּו: אׁשר על יּכה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאֹותם
ראׁש אעׂשּנּו אני אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאל

א' הּימים' ּוב'דברי ּדבריו, קּצר ּכאן ו)וׂשר, ּפרׁש:(יא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּולׂשר  לראׁש ‡B˙.יהיה ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂ∑לֹו חקק ְְְִֶַֹ«»∆¿«ƒַָ

מּׁשמֹו אחרים:(ּבמצחֹו.îאֹות אחר )ספרים "ּכל ּדבר : ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ
אדם  ּבני אבל והחּיֹות, הּבהמֹות יהרגני", ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָמֹוצאי
לא  ּומהם ואּמֹו, אביו רק מהם, ׁשּיירא היּו לא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעדין
ּפחּדתי  היה עכׁשו עד אמר: אּלא ׁשּיהרגּוהּו, ירא ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ועכׁשו, וגֹו'", "ּומֹוראכם ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל ְְְְֲֶֶַַַַַָָָעל
מּיד: ויהרגּוני, החּיֹות מּמּני ייראּו לא זה עון ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבׁשביל

הּכל  על מֹוראֹו החזיר אֹות", לקין ה' ."וּיׂשם ְֱִִֶֶַַַַָָֹ

(æè)-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©
:ïãò¥«¤

i"yx£ÔÈ˜ ‡ˆiÂ∑ ּבהכנעה העליֹונה ,ðיצא ּדעת .ּכגֹונב «≈≈«ƒְְְְֵֶַַַָָָָָָ
„B ı¯‡a∑ ׁשם נדים הּגֹולים ׁשּכל ˜„Ó˙.ּבארץ ¿∆∆ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«

Ô„Ú∑:ׁשּנאמר מּגןֿעדן, ּכׁשּגרׁש אביו ּגלה ׁשם ≈∆ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", לגןֿעדן מּקדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ"וּיׁשּכן

ׁשם  אדם ׁשהיה ללמד  ׁשּיׁש הּגן, רּוח ñמבֹוא ּומצינּו , ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר:מ  הרֹוצחים, את מקֹום ּבכל קֹולטת זרחית ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
ד) ּדבר (דברים ׁשמׁש". מזרחה וגֹו' מׁשה יבּדיל ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ"אז

הארץ  היתה ׁשהל מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאחר:
ּתחּתיו  מעליו,òמזּדעזעת "סּורּו אֹומרים: והּברּיֹות , ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָ

אחיו  את ׁשהרג ."זהּו ִֶֶֶַָָ

(æé)éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ
:CBðç Bða íLk øéòä íL àø÷iå øéò äðáŸ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

i"yx£È‰ÈÂ∑ עיר "ּבנה חנֹוôקין ּבנֹו לזכר העיר" ׁשם .וּיקרא «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

(çé)ìàéeçî-úà ãìé ãøéòå ãøéò-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
-úà ãìé ìàLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìàéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤

:Cîì̈«¤
i"yx£„ÏÈ „¯ÈÚÂ∑ ּבזכר אֹומר ׁשהּוא מקֹום יׁש ¿ƒ»»«ְֵֵֶָָָ

ׁשהּלדה  'ילד', אֹומר ׁשהּוא מקֹום ויׁש ְִֵֵֵֶֶַַָָָ'הֹוליד',
ניׁשטר"א  האּׁשה, לדת לׁשֹונֹות: ׁשּתי ְְְִֵֵֶֶַַָָמׁשּמׁשת
ּבלע"ז. אינזינד"ר האיׁש, ּתֹולדֹות ּוזריעת ְְְְִִַַַַַָּבלע"ז,

ÈÏbטז  ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ùe¿««ƒƒ√»¿»ƒƒ¿«¿»»≈
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„È·Ú ‰Â‰c ÏËÏhÓeƒ«¿«ƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙È‚c¿ƒ¿»¿≈∆

È˙יז  ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂƒ««ƒ»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»
‡z¯˜„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡z¯˜ Èa ‰Â‰Â CBÁ¬«¬»»≈«¿»¿»¿»¿«¿»

:CBÁ d¯a ÌeLk¿¿≈¬

È˙יח  „ÈÏB‡ „¯ÈÚÂ „¯ÈÚ ˙È CBÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»¿ƒ»ƒ»
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe Ï‡ÈeÁÓ¿»≈¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

minkg izty

oiw z` bxd Knl `dC ,'mTi mizraW¦§¨©¦ª¨§¨¤¤¨©¤©¦
xg`l bxdIW dnwp FA dUrp `le§Ÿ©£¨§¨¨¤¥¨¥§©©
okl' `xwOd zNigY `N` ,mizraW¦§¨©¦¤¨§¦©©¦§¨¨¥
,`Ed dxrB oFWl 'oiw bxFd lM̈¥©¦§§¨¨
xnFl dvFx ,oiT` i`w 'mTi mizraW'e§¦§¨©¦ª¨¨¥©©¦¤©
cr `N` oiTn Fznwp lad lAwi `l iM¦Ÿ§©¥¤¤¦§¨¦©¦¤¨©
,`xwOd sFq gikFOW FnkE ,zFxFC 'f§¤¦©©¦§¨
bxFd` `le oiT` i`w 'mTi mizraW'e§¦§¨©¦ª¨¨¥©©¦§Ÿ©¥
Ki` oM m`C xnFl Wi cFre .oiw z ¤̀©¦§¥©§¦¥¥
m` ,'mTi mizraW oiw bxFd lM' WxiR¥¥¨¥©¦¦§¨©¦ª¨¦
xzFi mizraW mTi dOl dWw did oM¥¨¨¨¤¨¨ª©¦§¨©¦¥
zNn KgxM lr `N` ,migvFx x`Xn¦§¨§¦¤¨©¨§¨¦©
,Fnvr iptA oipr `Ed 'mTi mizraW'¦§¨©¦ª¨¦§¨¦§¥©§
'f cr oiTn mTi `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨ª©¦©¦©
on cg` df KgxM lre ,zFxFC§©¨§¨¤¤¨¦

:'eke ExSTW zF`xwOdëxnFl dvFx ©¦§¨¤¦§¤©
mFwnaE fnxA aEzMd xAC o`kCxg` §¨¦¤©¨§¤¤§¨©¥

'eke 'dMn lM' `icdA Wxtn'd 'aÎl`EnW) §¨¥§¤§¨¨©¥§¥

('g:ìdxf dcFar inlv migqtE mixere§¦§¦¦§¦©§¥£¨¨¨
,wgvi cbp xEre awri cbp gQtE ,Eid̈¦¥©¤¤©£Ÿ§¦¥¤¤¦§¨
drEaXd z` mdilr aEzM dide§¨¨¨£¥¤¤©§¨
EUri `NW Klnia`l mdxa` rAWPW¤¦§©©§¨¨©£¦¤¤¤Ÿ©£
la` ,Fl Klnia` oke dngln FOr¦¦§¨¨§¥£¦¤¤£¨

:drEaXd dlhA xaM cec iniAî ¦¥¨¦§¨¨§¨©§¨
zF` `Ede ,oiw lW FnXn zF` WExiR¥¦§¤©¦§
.EPbxdi `NW xnFlM ,'digi' FA fnxC ,'i§¨©¦§¤§©¤Ÿ©©§¤
KExA WFcTd lW FnXn '` zF` iOp i ¦̀©¦¦§¤©¨¨
bxFd lM' lr fnx 'd zF` `Ede `Ed§¤¤©¨¥

'oiw(l"Wxdn):fh dxez ©¦©©§©

(fh)ðdedC ,'`vIe' oFWNn FzgkFd¨¨¦§©¥¥©£¨

`l d`ivi oFWlC ,'KlIe' xninl Dil¥§¥©©¥¤¦§§¦¨Ÿ
,sTEOd xaCn `vIW iOn `N` KiIW©¨¤¨¦¦¤¨¨¦¨¨©¨
KiIW `lC 'd iptNn aizM `kd la £̀¨¨¨§¦¦¦§¥§Ÿ©¨
ux`d lk `ln iM ,DiA sTEOd xaC̈¨©¨¥¦§Ÿ¨¨¨¤

:FcFaMñEid dOl ok `l m`C §§¦Ÿ¥¨¨¨
:zxg` gExA `le gxfOA mik`lOdò ©©§¨¦©¦§¨§Ÿ§©©¤¤

dOl oM m`C dWw cEgl 'xg` xac'lE§¨¨©¥§¨¤§¦¥¨¨
oM mB Ep` oikixv okl ,'zncw' xn`̈©¦§©¨¥§¦¦¨©¥
,eia` dlB mW iM oFW`xd hWRl©§©¨¦¦¨¨¨¨¦
xn`p dOl dWw oFW`xd WExiRle§©¥¨¦¨¤¨¨¤¡©
dpicnA xninl Dil ded ,'cFp ux`A'§¤¤£¨¥§¥©¦§¦¨

(l"Wxdn):fi dxez ©©§©

(fi)ôlr i`w 'xir dpFA idie'C xnFlM§©§©§¦¤¦¨¥©
`l m`C ,Fl KEnQd KFpg lr `le oiw©¦§Ÿ©£©¨§¦Ÿ

:'KFpg FpA mWM' i`n okgi dxez ¥©§¥§£

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iriax meil inei xeriy

(é)éçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåéìà íé÷òö E ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
:äîãàä-ïî¦¨«£¨¨«

i"yx£EÈÁ‡ ÈÓc∑ הרּבה ּפצעים ּבֹו ׁשעׂשה אחר, ּדבר זרעּיֹותיו. ודם נפׁשֹו,ãּדמֹו מהיכן יֹודע היה ׁשּלא ¿≈»ƒְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לז)יֹוצאה .(סנהדרין ְָ

(àé)äúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzòå§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà:Eãiî E ¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ∑ ּכבר היא ּׁשּנתקּללה מּמה äיֹותר ƒ»¬»»ְְְִִִֵֶַַָָ
הֹוסיפה ּבעונּה, ּבזֹו tˆ˙‰.לחטא åוגם ¯L‡ ְֲֲִַַַָָָֹֹ¬∆»¿»

'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡ ˙Á˜Ï ‰ÈtŒ˙‡∑ מֹוסיף והנני ∆ƒ»»««∆¿≈»ƒ¿ְְִִִ

ּתתּֿכחּה" תסף "לא :אצל קללה אחרים:(לּה ספרים ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכאן  עד האדמה" מ"מן אחד, ּדּבּור .)הּכל ֲִִִֶַַָָָָָֹ

(áé)Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãáòú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
:õøàá äéäz ãðå òð̈¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£„Â Ú∑ אחד ּבמקֹום לדּור רׁשּות ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

(âé):àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
i"yx£‡BNpÓ ÈÂÚ ÏB„b∑ ּבתמיההæ, ותחּתֹונים עליֹונים טֹוען לטען?çאּתה ל אפׁשר אי ועוני .(ב"ר), »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(ãé)éðtîe äîãàä éðt ìòî íBiä éúà zLøb ïäE ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦

(åè)íwé íéúòáL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈
:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

i"yx£ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk ÔÎÏ∑ הּמקראֹות מן אחד זה »≈»…≈«ƒְִִֶֶַָָ
ורמזּו ּדבריהם, ּכלֿהרג èׁשּקּצרּו "לכן ּפרׁשּו: ולא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

ולא  ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו, יעׂשה ּכה ּגערה, לׁשֹון ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹקין",
ענׁשֹו ÌwÈ.ּפרׁש ÌÈ˙Ú·L∑ להּנק רֹוצה מּקין איני ם ְֵַָƒ¿»«ƒÀ»ְִִִִֵֵֶַָ

מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה לסֹוף ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעכׁשו,
הּמקרא  וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיעמד

הבל  נקמת והּוא יּקם", "ׁשבעתים מּקין,ׁשאמר: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ
לׁשֹון  הּמקרא ׁשּתחּלת ּתהא éלמדנּו ׁשּלא היא ּגערה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚ¯Ê Ìc Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»

dÓetיא  ˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏ ÔÚÎe¿«ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»«
:C„È ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ¿»

ÔzÓÏיב  ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

aLÓlÓ˜:יג  È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ√»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד  ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:ÈÈÏË˜È ÈpÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ
Ú·LÏ‡טו  ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»

ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙È ÔÈ¯„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ
:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈

minkg izty

(i)ã(.f"l sC oixcdpq)cr mW miIqnE , ©§¤§¦©§©¥¨©
:Fx`Evl riBdWäoFrA ,WExiR ¤¦¦©§©¨¥©£

lNwzPWkE ,ixR dUFr ur d`ivFdW¤¦¨¥¤§¦§¤¦§©¥
`l la` ,DpFr lr `id mB dcwtp mc`̈¨¦§§¨©¦©£¨£¨Ÿ
oiicrW ,diR z` dzvRW df oFr lr©¨¤¤¨§¨¤¦¨¤£©¦
xn`i Ki`e ,df oFr lr dlNwzp `lŸ¦§©§¨©¨¤§¥Ÿ©
:'dnc`d zllTn xzFi dY` xEx`'å ¨©¨¥¦¦§©¨£¨¨

(i"gp)oFWlC axdl Dil `xiaqC d`xp ,¦§¤¦§¦¨¥§¨©¦§
dfe ,dxizi dgizR Epiid 'dzvR'¨§¨©§§¦¨§¥¨§¤

zFtqFYd EazMW FnkE ,`hgdoixcdpq) ©¥§§¤¨§©¨©§¤§¦

(mFIn d"c :f"lxMip onEXix oi`W ¦¤¥¦¨¦¨

:llM`i dxez §¨
(bi)æokYi `l iM .DniYd `"d xqge§¨¥¥©¥©¦Ÿ¦¨¥

,Fnvr lr '`FUPn' WExitE ,`zEgipA§¦¨¥¦§©©§
iE`x oi`W lFcB `hg `hgW WExiR¥¤¨¨¥§¨¤¥¨
`hgd liCbn did oM m`C ,dgilql¦§¦¨§¦¥¨¨©§¦©¥§
,'izF` YWxB od' xn`i Ki`e ,Fnvr lr©©§§¥Ÿ©¥¥©§¨¦

:dfl iE`xe F`hg lr dcFd ixdçc"lv) £¥¨©¤§§¨¨¤
(l"Wxdn mWAdgilQd LOr iM' KxC lr , §¥©©§©©¤¤¦¦§©§¦¨

'`xEY ornl('c l"w miNdY)xnFl dvFx , §©©¦¨¥§¦¦¤©
mEW Llv` oi`e dgilQd LOrW xg`n¥©©¤¦§©§¦¨§¥¤§§
Kln la` ,`xEY df ornl rpFnE xCrd¤§¥¥©§©©¤¦¨¥£¨¤¤

zC itM wx lFgnl FciA oi` mce xUÄ¨¨¨¥§¨¦§©§¦©
cIn f`e ,zFUrl gxkEd FqEOp¦§©©£§¨¦¨
iYca` iYca` xW`M aFWgi `hgWM§¤¨¨©£©£¤¨©§¦¨©§¦
orFh dY` :oiw xn` Kke ,`Fhgl sqFIe©¤©£§¨¨©©¦©¨¥
LciA dgFn in oi`e LzEWxA lMde 'eke§©Ÿ¦§§§¥¦¤§¨§
mFxbze oFrhl lFki dY` i` ipFre©£¦¦©¨¨¦§§¦§
dgilQd xCrdW dlilge qg xnFl©©§¨¦¨¤¤§¥©§¦¨
oi`e qEOiPd cbp `EdW zngn¥£©¤¤¤©¦§¥

:LciA dgilQdci dxez ©§¦¨§¨§
(eh)èKM Fl dUr` xnFl Fl didC§¨¨©¤¡¤¨
:Kkeéoiw bxFd lM' FWExiR oi` §¨¥¥¨¥©¦



ziy`xaצב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k iying meil inei xeriy
ּבלדת  מדּבר הפעיל, ּבלׁשֹון 'הֹוליד', אֹומר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַּכׁשהּוא
ּוכׁשהּוא  ּבת. אֹו ּבן אׁשּתֹו, את הֹוליד ּפלֹוני ְְְִִִִֵֶֶַָָהאּׁשה:

ּבלע"ז  והּוא האיׁש, ּבזריעת מדּבר 'ילד', ְְְְִִִֵֵַַַַַָָאֹומר
.אניידרי"ר 

ß ixyz d"k iying mei ß

(èé)íLå äãò úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬
:älö úéðMä©¥¦−¦¨«

i"yx£CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑ היה זה,öלא ּכל לפרׁש לֹו «ƒ«∆∆ְֵֶָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשּקּים הענין מּסֹוף למדנּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
למ ועמד קין", יּקם "ׁשבעתים ׁשאמר: ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהבטחתֹו
קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ּבנים ׁשהֹוליד ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָלאחר

וגֹו'" לפצעי הרגּתי איׁש "ּכי ׁשאמר ÈzL.זהּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָ¿≈
ÌÈL∑(ב"ר) אחת הּמּבּול: ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ »ƒְֶַַַַַָָָָ

לּתׁשמיׁש ׁשהיא זֹו לתׁשמיׁש, ואחת ּורבּיה ÷לפרּיה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
עקרין ׁשל ּכֹוס אינֹו(מׁשקּה אחרים ׁשּתעקר,)ספרים ּכדי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּככּל נזּופה ּומקּׁשטת וחברּתּה מעדּנים, ּומאכילּה ה ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אּיֹוב ׁשּפרׁש וזהּו ּכאלמנה. כא)ואבלה "רֹועה (כד : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ייטיב", לא ואלמנה תלד, לא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹעקרה
חלק' ׁשם ∑Ú„‰.ּב'אּגדת על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל היא ְֵֶַַָ»»ְְִִִֵֶַָָ

מאצלֹו ּומּוסרת עליו מּמאכלֹו(ׁשּמגּנה אחרים: .)ספרים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

סּורה  ׁשל ּתרּגּום ּתׁשמיׁש,∑ˆl‰."עדה" ׁשל היא ְֶַָָָƒ»ְִִֶַ
הם  אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעל

רּבה' .ּב'בראׁשית ְִִֵַָ

(ë)ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤
:äð÷îe¦§¤«

i"yx£‰˜Óe Ï‰‡ ·LÈ È·‡∑ הראׁשֹון היה øהּוא ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ִָָָ
ּבהמֹות  ּכאן לרֹועי חדׁש אהלים, ויֹוׁשב ּבּמדּברֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּמרעה  ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ּכאן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹוחדׁש
ּומדרׁש אחר. ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָּבמקֹום

אמר  ּדאּת ּכמה אלילים, לעבֹודת ּבּתים ּבֹונה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָאּגדה:
ג) ח "ּתפׂש(יחזקאל אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אלילים  לעבֹודת לזּמר ועּוגב" .ּכּנֹור ְְֱֲִִִֵַַַָ

(àë)øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
:áâeòå§¨«

(áë)Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

i"yx£ÔÈ˜ Ï·ez∑ לׁשֹון ּתּובל, קין. ׁשל אּמנּותֹו ּתֹוּבל ««ƒְִֵֶַַָֻ
ּכלי  לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו והתקין ּתֹוּבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֻּתבלין,

לרֹוצחים  ÏÊ¯·e.זין ˙LÁ L¯ÁŒÏk LËÏù∑ ְְִִַ…≈»…≈¿…∆«¿∆
ּכמֹו ּוברזל, נחׁשת אּמנּות ט)מחּדד טז "ילטׁש(איוב : ְְְְְִֵֶֶַַָֹֹֻ

פעל לׁשֹון אינֹו חרׁש, לי". לׁשֹון )ּבסגֹו"ל (עיניו אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ
למּטה,)ּבצירי (ּפֹועל וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ׁשהרי , ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

אּמנּות  ּכלי ּכל ּומצחצח מחּדד ּוברזל נ ּכלֹומר .חׁשת ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
‰ÓÚ∑ היאú ׁשל רּבה'אׁשּתֹו ּב'בראׁשית .נח, «¬»ְְִִִִֵֶַַָֹ

Ú„‰יט  „Á ÌeL ÔÈL ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙Èz ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»

ÏÎcכ  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈkLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

ÏÎcכא  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·eÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡¯Bpk ¯ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï· Ìet ÏÚ ÔbÓcƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡·ea‡Â¿«»

¯ÔB‰aכב  ÔÈ˜ Ï·ez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿
d˙Á‡Â ‡ÏÊ¯Ùe ‡LÁ ˙„È·ÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈

:‰ÓÚ ÔÈ˜ Ï·e˙c¿««ƒ«¬»

minkg izty

(hi)ö:xnFl Fl did KM `N ¤̀¨¨¨¨©
z` cli Knle ,Knl z` cli l`WEznE'§¨¥¨©¤¤¤§¤¤¨©¤
Knl Fl gTIe' aYkinl Dil dOl ,'laEi¨¨¨¥§¦§©©¦©¤¤

:'miWp iYW÷DzF` dwWdW ,WExiR §¥¨¦¥¤¦§¨¨
`le dxwr didYW icM oixTr lW qFM¤¦¨¦§¥¤¦§¤£¨¨§Ÿ
`lde xn`Y m`e .Diti z` Wigki©§¦¤¨§¨§¦Ÿ©©£Ÿ
xnFl Wie ,'dcli `id mB dNve' aizM§¦§¦¨©¦¨§¨§¥©
.oixTr lW qFMd dzzXW mcFw dcliC§¨§¨¤¤¨§¨©¤¦¨¦

mB dNve' xn`X dnC ,xnFl Wi cFre§¥©§©¤¨©§¦¨©
iR lr s` ,hwp `zEax 'dcli `id¦¨§¨§¨¨©©©¦

lW qFM dzzXWikd ENit` oixTr ¤¨§¨¤¦¨¦£¦¨¦
mElM Dl wiGd `le dcli(m"`x):k dxez ¨§¨§Ÿ¦¦¨§§¥

(k)ø.oFW`x xnFlM ,'ia`' WExitE¥£¦§©¦
ladM `l xnFlM ,'zFxAcOA' xn`e§¨©©¦§¨§©Ÿ§¤¤

Ffe .aEXIA drFx didWzEpOE` ¤¨¨¤©¦§¨
:dlFcB`k dxez §¨

(ak)ù`xwOdW Wxtl dfA FpFvx§¨¤§¨¥¤©¦§¨
WxFge WhFl :xn`w ikde `Ed qxFqn§¨§¨¦¨¨©¥§¥
lM' zNn siqFde .lfxaE zWFgp ilM lM̈§¦§¤©§¤§¦¦©¨
md zEpOE` ilM xnFlM ,'zEpOE` ilM§¥¨§©§¥¨¥
mdinFce KEYigde miWxgOd ilM§¥©©£¥¦§©¦§¥¤
:EN` zFpFWlE dWihNd mA ltFPW¤¥¨©§¦¨§¥

úWi ,i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦¥
z`xwp Kkl `dC FzgkFdC xnFl©§¨¨§¨§¨¦§¥



צג ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy

ß ixyz e"k iyiy mei ß

(âë)éLð éìB÷ ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´
ãìéå éòöôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤

:éúøaçì§©ª«¨¦«
i"yx£ÈÏB˜ ÔÚÓL∑מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְִֶֶָָָ

ּבנֹו, קין ּתּובל ואת קין את ׁשהרג לפי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָמּתׁשמיׁש,
קין  את וראה מֹוׁשכֹו, קין ותּובל סּומא למ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
והרגֹו, ּבּקׁשת, למׁש לאביו ואמר ּכחּיה, לֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹונדמה
וספק  ּכף אל ּכף הּכה זקנֹו, קין ׁשהּוא ׁשּידע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכיון
והּוא  מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו והיּו והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאת

˜ÈÏB.מפּיסן  ÔÚÓL∑ וכי' לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ְְַָ¿««ƒְְְְִִִִַַָ
ּפצעּתיו  אני וכי נהרג, הּוא לפצעי הרגּתי, אׁשר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָאיׁש
הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי הּפצע ׁשּיהא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמזיד,
ּבתמיהה. חּברתי, עלֿידי ּכלֹומר נהרג? ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻלחּברתי
זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ולא אני ׁשֹוגג ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַֹֹֹֹוהלא

ּבלע"ז ∑Úˆt.חּברתי  מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, .מּכת ִַָֻ∆«ְֵֶֶַַַַ

(ãë):äòáLå íéòáL Cîìå ïé÷-íwé íéúòáL ék¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«

i"yx£ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk∑ נתלה מזיד, ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒְִִִֵֶַַָָ
ּכלֿׁשּכן  לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני ּדֹורֹות, ׁשבעה עד ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלֹו

הרּבה? ׁשביעּיֹות לי Ú·LÂ‰.ׁשיּתלה ÌÈÚ·L∑ ְְִִִִֵֶֶַָƒ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתנח  רּבי ּדרׁש ּכ לֹו, אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי ּומא.לׁשֹון ְְְִִִִַַַַָָָָ

ונׁשיו  ּכלּום, למ הרג לא רּבה': 'ּבראׁשית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּומדרׁש
ּורבּיה  ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ׁשּנגזרה àּפֹורׁשֹות לפי , ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָ

אמרּו: ּדֹורֹות, ׁשבעה לאחר קין ׁשל זרעֹו לכּלֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּגזרה
וׁשֹוטף  ּבא הּמּבּול למחר לּבהלה. יֹולדֹות אנּו ְְְֵֶַַַָָָָָָָ'מה

הּכל' הרגּתי áאת איׁש "וכי להן: אֹומר והּוא . ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
ּבקֹומה  איׁש ׁשהיה הבל את הרגּתי אני וכי ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָלפצעי",
ּקין  ּומה עון? ּבאֹותֹו ּכלה זרעי ׁשּיהא ּבׁשנים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוילד
לא  הרגּתי, ׁשּלא אני ּדֹורֹות, ׁשבעה לֹו נתלה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹׁשהרג,
קלֿוחמר  וזהּו הרּבה? ׁשביעּיֹות לי ׁשּיּתלּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלֿׁשּכן

ׁשטּות  את âׁשל ּגֹובה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין ּכן, אם . ְִֵֵֶֶֶַָָ
ּדברֹו את ּומקּים .חֹובֹו ְְֵֶַָ

(äë)àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà òãiå©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬
úçz øçà òøæ íéäìà éì-úL ék úL BîL-úà¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ¤´©©¥½©´©

:ïé÷ Bâøä ék ìáä¤½¤¦¬£¨−¨«¦

ÔÚÓLכג  ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BLÏ CÓÏ ¯Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡¯·‚ ‡Ï È¯ÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â È·BÁ ÏÈ·Ò ‡‡ dÏÈ„·c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚ¯Ê ÈˆÈzLÈ dÏÈ„·c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

‰Ï‡כד  ÔÈ˜Ï ÔÈÏ˙È‡ ÔÈ¯„ ‡Ú·LÏ È¯‡¬≈¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬»
:‡Ú·LÂ ÔÈÚ·L d¯a CÓÏÏ¿∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»

a¯כה  ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ ˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂƒ«»»»ƒ¿≈ƒƒ««
¯a ÈÈ ÈÏ ·‰È ¯Ó‡ È¯‡ ˙L dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï·‰ ÛÏÁ Ô¯Á‡»√»¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ

minkg izty

minirp diUrOW mW lr 'dnrp'©£¨©¥¤©£¤¨§¦¦
oM m` `id oke li`Fde ,drEpv dzide§¨§¨§¨§¦§¥¦¦¥
,gpM dlSip `le lEAOA dzn dOl̈¨¥¨©©§Ÿ¦§¨§Ÿ©
dlSipe gp zW` `id KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨¦¥¤Ÿ©§¦§¨
FzgkFdC xnFl Wi cFre .lEAOd on¦©©§¥©§¨¨
xzFi Ff dawp dxMfp dOlC `Ed§¨¨¦§§¨§¥¨¥
df mEXn i`Ce `N` ,zFaiwp x`Xn¦§¨§¥¤¨©©¦¤
dWlW Eid dnrpNW EpivOW itl§¦¤¨¦¤§©£¨¨§¨
FnM ,rWx did oiw laEze oig ©̀¦§©©¦¨¨¨¨§
oif ilM dUFr didW i"Wx WxiRW¤¥¥©¦¤¨¨¤§¥©¦
aWFi wiCv did laie .migvFxl§§¦§¨¨¨¨©¦¥
WxiRW oFW`x WExiR itl mildŸ̀¨¦§¦¥¦¤¥¥
`vnpe ,did wiCv oM mB laEie ,i"Wx©¦§¨©¥©¦¨¨§¦§¨
,rWx did cg`e miwiCv Eid mipWC¦§©¦¨©¦¦§¤¨¨¨¨¨
ztie mWe ,mipA dWlW Eid gpl mbe§©§Ÿ©¨§¨¨¦§¥¨¤¤
zWxtA i"Wx WxiRW FnM miwiCv Eid̈©¦¦§¤¥¥©¦§¨¨©

oM mB rnWncM rWx did cg`e gpŸ©§¤¨¨¨¨¨¦§©§©©¥
Eid dOl Ll dWwi l` oM m`e ,mẄ§¦¥©¦§¤§¨¨¨
WxiR okl ,rWx cg`e miwiCv mdipW§¥¤©¦¦§¤¨¨¨¨¥¥¥
mipA aFxe gp lW FYW` `id dnrp©£¨¦¦§¤Ÿ©§¨¦

m`d ig` xg`(.i"w `xzA `aA)lwe ©©£¥¨¥¨¨©§¨§©
:oiadlbk dxez §¨¦
(ck)à(i"gp)dAx ziW`xaA df oi` ,¥¤¦§¥¦©¨

df siqFd axdW d`xp ile .EpiptNW¤§¨¥§¦¦§¤¤¨©¦¤
dIxtA Ewqr dOle uxzl FYrCn¦©§§¨¥§¨¨¨§¦§¦¨
uxiY df lre ,dPd cr EcilFde dIaxE§¦¨§¦©¥¨§©¤¥¥
:m"`xdA oiIre ,devOd miIwl icM§¥§©¥©¦§¨§©¥§¨§¥

ái"Wx WxiR dNigYA ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©§¦¨¥¥©¦
dxifB dxfbPW itl EPnid EWxiR Kkl§¨¥§¥¤§¦¤¦§§¨§¥¨
liaWaC rnWn o`ke ,oiw lW Frxf lr©©§¤©¦§¨©§©§¦§¦
eiWPW xnFl Wie .zFWxFR Eid lEAOd©©¨§§¥©¤¨¨
Frxf iniA lEAOd `aIW zFrcFi Eid̈§¤¨Ÿ©©¦¥©§

oA Knl `EdW Eid zFxaFqe Knl lW¤¤¤§§¨¤¤¤¤
la` ,did oiw lW rxGn l`WEzn§¨¥¦¤©¤©¦¨¨£¨
rxf iniA `N` `A `NW ,did zErḧ¨¨¤Ÿ¨¤¨¦¥¤©
:oiadl lwe .glWEzn oA Knl lW¤¤¤¤§¤©§©§¨¦

â,zEhW lW Fpi` `nEgpYd itl la £̀¨§¦©©§¨¥¤§
lw FzF`W mEXnlHan Fpi` xnFge ¦¤©¨¤¥§©¥

Fpi` xnFge lTdW ,'oiw mTi mizraW'¦§¨©¦ª©©¦¤©©¨¤¥
l"WxdnE .FNW `hgd xEarA `N ¤̀¨©£©¥§¤©©§©
,Knl lW FYrC dn xn`Y m`e ,azM̈©§¦Ÿ©©©§¤¤¤
bxdW oiT dn :FAlA xn`W xnFl Wie§¥©¤¨©§¦©©¦¤¨©
xn`PW ,cIn zEnl iE`x dide cifnA§¥¦§¨¨¨¨¦¨¤¤¡©

('e 'h oOwl)ENit`e ,'ebe 'mc`d mC KtFW' §©¨¥©¨¨¨©£¦
,zFxFC 'fl FzNitzA dxifBd aMr ikd̈¦¦¥©§¥¨¦§¦¨§
dOke dOM zg` lr bbFW iYbxdW ip £̀¦¤¨©§¦¥©©©©¨§©¨

:dNitzA dxifBd aMr`Wdk dxez ¤£©¥©§¥¨¦§¦¨

ziy`xa zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k iying meil inei xeriy
ּבלדת  מדּבר הפעיל, ּבלׁשֹון 'הֹוליד', אֹומר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַּכׁשהּוא
ּוכׁשהּוא  ּבת. אֹו ּבן אׁשּתֹו, את הֹוליד ּפלֹוני ְְְִִִִֵֶֶַָָהאּׁשה:

ּבלע"ז  והּוא האיׁש, ּבזריעת מדּבר 'ילד', ְְְְִִִֵֵַַַַַָָאֹומר
.אניידרי"ר 

ß ixyz d"k iying mei ß

(èé)íLå äãò úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬
:älö úéðMä©¥¦−¦¨«

i"yx£CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑ היה זה,öלא ּכל לפרׁש לֹו «ƒ«∆∆ְֵֶָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשּקּים הענין מּסֹוף למדנּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא
למ ועמד קין", יּקם "ׁשבעתים ׁשאמר: ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהבטחתֹו
קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ּבנים ׁשהֹוליד ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָלאחר

וגֹו'" לפצעי הרגּתי איׁש "ּכי ׁשאמר ÈzL.זהּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָ¿≈
ÌÈL∑(ב"ר) אחת הּמּבּול: ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ »ƒְֶַַַַַָָָָ

לּתׁשמיׁש ׁשהיא זֹו לתׁשמיׁש, ואחת ּורבּיה ÷לפרּיה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
עקרין ׁשל ּכֹוס אינֹו(מׁשקּה אחרים ׁשּתעקר,)ספרים ּכדי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּככּל נזּופה ּומקּׁשטת וחברּתּה מעדּנים, ּומאכילּה ה ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אּיֹוב ׁשּפרׁש וזהּו ּכאלמנה. כא)ואבלה "רֹועה (כד : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ייטיב", לא ואלמנה תלד, לא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹעקרה
חלק' ׁשם ∑Ú„‰.ּב'אּגדת על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל היא ְֵֶַַָ»»ְְִִִֵֶַָָ

מאצלֹו ּומּוסרת עליו מּמאכלֹו(ׁשּמגּנה אחרים: .)ספרים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

סּורה  ׁשל ּתרּגּום ּתׁשמיׁש,∑ˆl‰."עדה" ׁשל היא ְֶַָָָƒ»ְִִֶַ
הם  אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעל

רּבה' .ּב'בראׁשית ְִִֵַָ

(ë)ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤
:äð÷îe¦§¤«

i"yx£‰˜Óe Ï‰‡ ·LÈ È·‡∑ הראׁשֹון היה øהּוא ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ִָָָ
ּבהמֹות  ּכאן לרֹועי חדׁש אהלים, ויֹוׁשב ּבּמדּברֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּמרעה  ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ּכאן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹוחדׁש
ּומדרׁש אחר. ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָּבמקֹום

אמר  ּדאּת ּכמה אלילים, לעבֹודת ּבּתים ּבֹונה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָאּגדה:
ג) ח "ּתפׂש(יחזקאל אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אלילים  לעבֹודת לזּמר ועּוגב" .ּכּנֹור ְְֱֲִִִֵַַַָ

(àë)øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
:áâeòå§¨«

(áë)Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

i"yx£ÔÈ˜ Ï·ez∑ לׁשֹון ּתּובל, קין. ׁשל אּמנּותֹו ּתֹוּבל ««ƒְִֵֶַַָֻ
ּכלי  לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו והתקין ּתֹוּבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֻּתבלין,

לרֹוצחים  ÏÊ¯·e.זין ˙LÁ L¯ÁŒÏk LËÏù∑ ְְִִַ…≈»…≈¿…∆«¿∆
ּכמֹו ּוברזל, נחׁשת אּמנּות ט)מחּדד טז "ילטׁש(איוב : ְְְְְִֵֶֶַַָֹֹֻ

פעל לׁשֹון אינֹו חרׁש, לי". לׁשֹון )ּבסגֹו"ל (עיניו אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ
למּטה,)ּבצירי (ּפֹועל וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ׁשהרי , ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

אּמנּות  ּכלי ּכל ּומצחצח מחּדד ּוברזל נ ּכלֹומר .חׁשת ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
‰ÓÚ∑ היאú ׁשל רּבה'אׁשּתֹו ּב'בראׁשית .נח, «¬»ְְִִִִֵֶַַָֹ

Ú„‰יט  „Á ÌeL ÔÈL ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙Èz ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»

ÏÎcכ  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈkLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

ÏÎcכא  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·eÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡¯Bpk ¯ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï· Ìet ÏÚ ÔbÓcƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡·ea‡Â¿«»

¯ÔB‰aכב  ÔÈ˜ Ï·ez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿
d˙Á‡Â ‡ÏÊ¯Ùe ‡LÁ ˙„È·ÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈

:‰ÓÚ ÔÈ˜ Ï·e˙c¿««ƒ«¬»

minkg izty

(hi)ö:xnFl Fl did KM `N ¤̀¨¨¨¨©
z` cli Knle ,Knl z` cli l`WEznE'§¨¥¨©¤¤¤§¤¤¨©¤
Knl Fl gTIe' aYkinl Dil dOl ,'laEi¨¨¨¥§¦§©©¦©¤¤

:'miWp iYW÷DzF` dwWdW ,WExiR §¥¨¦¥¤¦§¨¨
`le dxwr didYW icM oixTr lW qFM¤¦¨¦§¥¤¦§¤£¨¨§Ÿ
`lde xn`Y m`e .Diti z` Wigki©§¦¤¨§¨§¦Ÿ©©£Ÿ
xnFl Wie ,'dcli `id mB dNve' aizM§¦§¦¨©¦¨§¨§¥©
.oixTr lW qFMd dzzXW mcFw dcliC§¨§¨¤¤¨§¨©¤¦¨¦

mB dNve' xn`X dnC ,xnFl Wi cFre§¥©§©¤¨©§¦¨©
iR lr s` ,hwp `zEax 'dcli `id¦¨§¨§¨¨©©©¦

lW qFM dzzXWikd ENit` oixTr ¤¨§¨¤¦¨¦£¦¨¦
mElM Dl wiGd `le dcli(m"`x):k dxez ¨§¨§Ÿ¦¦¨§§¥

(k)ø.oFW`x xnFlM ,'ia`' WExitE¥£¦§©¦
ladM `l xnFlM ,'zFxAcOA' xn`e§¨©©¦§¨§©Ÿ§¤¤

Ffe .aEXIA drFx didWzEpOE` ¤¨¨¤©¦§¨
:dlFcB`k dxez §¨

(ak)ù`xwOdW Wxtl dfA FpFvx§¨¤§¨¥¤©¦§¨
WxFge WhFl :xn`w ikde `Ed qxFqn§¨§¨¦¨¨©¥§¥
lM' zNn siqFde .lfxaE zWFgp ilM lM̈§¦§¤©§¤§¦¦©¨
md zEpOE` ilM xnFlM ,'zEpOE` ilM§¥¨§©§¥¨¥
mdinFce KEYigde miWxgOd ilM§¥©©£¥¦§©¦§¥¤
:EN` zFpFWlE dWihNd mA ltFPW¤¥¨©§¦¨§¥

úWi ,i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦¥
z`xwp Kkl `dC FzgkFdC xnFl©§¨¨§¨§¨¦§¥



ziy`xaצד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ִֵֶֶֶָָָָ

על  לדקּדק עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקבל
מקֹום  ׁשל יעׂשה ?ãּגזרתֹו והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּפרׁשּת והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאת

זה  מיתה מאׁשּת מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים מאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ללּמד, 'עֹוד'? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'ְְְִֵֵַַַַַָָָָעלֿיד

ּתאוה  לֹו ּתאותֹוäׁשּנּתֹוספה רבה)על .(בראשית ְֲֲִֶַַַָָָ

(åë)ìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æà́̈©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
אלהּות  ולקרֹותן אלילים .לעׂשֹותן ְְֱֱֲִִִַָָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑ רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿
ׁשּנברא  ׁשּביֹום .הֹוליד ,åמּגיד ְִִִֶֶַַָ

(á)íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ
:íàøaä íBéa íãà̈½̈§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl jxk mgpn zxez)

אדם ׁשמם את וּיקרא אֹותם ב)וּיבר (ה, ְְְִֶֶַַָָָָָָ
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםהאדם מעלת –איׁש– ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

הּמּדֹות. אֹוּגברמעלת הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַ
למעלת  להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּמּדֹות, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָמעלת

ׁשמם את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם אדם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, הּנעלה הּׁשם –ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

חמד' מ'ּׂשדי עו)להעיר אות א מע' כללים ּכּנּוי (א הּוא אדם : ְְִִִֵֶֶָָָ
ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ׁשאינֹו ּדעלמא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלאיניׁש

(â)ìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−
:úL BîL-úà àø÷iå Bîìök§©§®©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰L ˙‡Óe ÌÈLÏLæ∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן .(ב"ר)עד ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

dÓLכו  ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡L‡ È· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

È˙ב  ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

ÈÏB‡Â„ג  ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

minkg izty

(dk)ãoFW`x WExiR itl dWwe§¨¤§¦¥¦
aiWd dn ,dgivx mEXn EPOn EWxiRW¤¥§¦¤¦§¦¨©¥¦
ike mdl aiWdC xnFl Wie .mc` mdl̈¤¨¨§¥©§¥¦¨¤§¦
dUri bxdW zg` dxiar dUrW ipRn¦§¥¤¨¨£¥¨©©¤¨©©£¤
`N` ,dIaxE dIxR lHaie dxiar cFr£¥¨¦©¥§¦¨§¦¨¤¨

'eke mEW lk`W in dYrn(.`"p zFkxA) ¥©¨¦¤¨©§¨

(l"Wxdn):ädzid `l dNigYA ,WExiR ©©§©¥©§¦¨Ÿ¨§¨
la` ,dEg z` d`xWM `N` de`Y Fl©£¨¤¨§¤¨¨¤©¨£¨
mbC ,Fze`Y lr de`Y Fl sqFp dYr©¨¨©£¨©©£¨§©
eilr dzide dE`zp eiptl dzid `NWM§¤Ÿ¨§¨§¨¨¦§©¨§¨§¨¨¨
dOl `Ed FzgkFdC d`xp ile .de`Yd©©£¨§¦¦§¤§¨¨¨¨
'FYW` cFr xdYe' `xwA xn` `lŸ¨©¦§¨©©©¦§
dEg dlNwzPW dllTd lr zFxFdlE§©©§¨¨¤¦§©§¨©¨
iAB cFr azM dOle ,xEAird xrvA§©©¨¦§¨¨¨©©¥

oi`C `Ed `hiWtC `zNnC ,'rcIe'©¥©§¦§¨¦§¦¨§¥
dWxcl `N` ,WinWY `lA oFixd¥¨§Ÿ©§¦¤¨¦§¨¨
,xnFl Wi cFr .'eke de`Y Fl dtqFYPW¤¦§¨©£¨¥©
`N` 'cFr'C `pXil KiIW `lC§Ÿ©¨¦¨¨§¤¨
dNErRl dkEnq dIpXd dNErRdWM§¤©§¨©§¦¨§¨©§¨
ztikY lr zFxFdl dpFW`xd̈¦¨§©§¦©

aizkC d`l iAB FnM ,dNErRdh"k oOwl) ©§¨§©¥¥¨¦§¦§©¨

(b"ldcil xg` skiY 'cFr xdYe'©©©¥¤©©¥¨
FYW`n WxiRW `kd la` ,dpFW`x¦¨£¨¨¨¤¥¥¥¦§
,'cFr' mW xnFl Fl did `l dpW l"w¨¨Ÿ¨¨©¨
F` ,'ebe 'FYW` z` mc` rcIe' `N ¤̀¨©¥©¨¨¤¦§
WxiRW mxnr iAB FnM miIpW migEwil¦¦§¦¦§©¥©§¨¤¥¥
,miIpW oigETil DiA azke FYW`n¥¦§§¨©¥¦¦§¦¦

('` 'a zFnW):il d`xp .wFceek dxez §§¦§¤¦

d(`)åzFclFY xtq df' aizM ixdW¤£¥§¦¤¥¤§
mFIaC rnWn ,'ebe '`xA mFiA mc`̈¨§§Ÿ©§©§©
mFiA' didie ,zFclFY Fl Eid `xaPW¤¦§¨¨¨§¦§¤§
mr `le ,'mc` zFclFY' mr wEaC '`xA§Ÿ¨¦§¨¨§Ÿ¦
`l m`C ,eixg` `Ad 'midl` zEncA'¦§¡Ÿ¦©¨©£¨§¦Ÿ
Fl did `l ,il dOl '`xA mFiA' ok¥§§Ÿ¨¨¦Ÿ¨¨
zEncA ,mc` zFclFY' `N` xnFl©¤¨§¨¨¦§
dGn aIEgie ,ibq 'FzF` dUr midl ¡̀Ÿ¦¨¨©¦¦©¦¤
l` aW 'mc` zFclFY xtq dG'W¤¤¥¤§¨¨¨¤
z` clYe FYW` dEg z` rci mc`de'§¨¨¨¨©¤©¨¦§©¥¤¤

:'lade oiwa dxez ©¦§¤¤
(b)æ`xaPW mFIA `lde ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£Ÿ©¤¦§¨

cr mipA Fl Eid `l dOl oM m` ,cilFd¦¦¥¨¨Ÿ¨¨¦©
:eiWkrc dxez ©§¨



צה ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy

(ã)äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ä)äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈
ìLe:úîiå äðL íéL §¦−¨¨®©¨«Ÿ

(å)-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤
:LBðà¡«

(æ)íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©¨¦½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ç)òLúe äðL äøNò íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(è):ïðé÷-úà ãìBiå äðL íéòLz LBðà éçéå©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«

(é)äøNò Lîç ïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àé)úBàî òLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(áé):ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéòáL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«

(âé)íéòaøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)úBàî òLúe íéðL øNò ïðé÷ éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(åè)ãìBiå äðL íéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤
:ãøé-úà¤¨«¤

(æè)ìL ãøé-úà BãéìBä éøçà ìàììäî éçéåíéL ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

ÈÓzד  ˙L ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰ה  ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB‡¡

ÈÓzז  LB‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

z¯˙Â‡ח  ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈¿«¿»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL È¯NÚ«¿≈¿ƒƒ

˜ÔÈ:ט  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚLz LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

ÈÓzי  ÔÈ˜ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»≈»«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיא  ‰‡Ó ÚLz LB‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¡¿«¿»«¬≈
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

È˙יב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈

ÈÓzיג  Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»«¬«¿≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó¿»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיד  ¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz ÔÈ˜ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈»¿«¿»«¬«¿ƒ
:˙ÈÓeƒ

ÈÏB‡Â„טו  ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ
:„¯È ˙È»»∆

ÈÓzטז  „¯È ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈»«¿ƒ»∆∆«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ִֵֶֶֶָָָָ

על  לדקּדק עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקבל
מקֹום  ׁשל יעׂשה ?ãּגזרתֹו והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּפרׁשּת והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאת

זה  מיתה מאׁשּת מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים מאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ללּמד, 'עֹוד'? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'ְְְִֵֵַַַַַָָָָעלֿיד

ּתאוה  לֹו ּתאותֹוäׁשּנּתֹוספה רבה)על .(בראשית ְֲֲִֶַַַָָָ

(åë)ìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æà́̈©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
אלהּות  ולקרֹותן אלילים .לעׂשֹותן ְְֱֱֲִִִַָָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑ רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿
ׁשּנברא  ׁשּביֹום .הֹוליד ,åמּגיד ְִִִֶֶַַָ

(á)íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ
:íàøaä íBéa íãà̈½̈§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl jxk mgpn zxez)

אדם ׁשמם את וּיקרא אֹותם ב)וּיבר (ה, ְְְִֶֶַַָָָָָָ
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםהאדם מעלת –איׁש– ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

הּמּדֹות. אֹוּגברמעלת הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַ
למעלת  להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּמּדֹות, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָמעלת

ׁשמם את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם אדם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, הּנעלה הּׁשם –ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

חמד' מ'ּׂשדי עו)להעיר אות א מע' כללים ּכּנּוי (א הּוא אדם : ְְִִִֵֶֶָָָ
ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ׁשאינֹו ּדעלמא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלאיניׁש

(â)ìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−
:úL BîL-úà àø÷iå Bîìök§©§®©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰L ˙‡Óe ÌÈLÏLæ∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן .(ב"ר)עד ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

dÓLכו  ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡L‡ È· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

È˙ב  ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

ÈÏB‡Â„ג  ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

minkg izty

(dk)ãoFW`x WExiR itl dWwe§¨¤§¦¥¦
aiWd dn ,dgivx mEXn EPOn EWxiRW¤¥§¦¤¦§¦¨©¥¦
ike mdl aiWdC xnFl Wie .mc` mdl̈¤¨¨§¥©§¥¦¨¤§¦
dUri bxdW zg` dxiar dUrW ipRn¦§¥¤¨¨£¥¨©©¤¨©©£¤
`N` ,dIaxE dIxR lHaie dxiar cFr£¥¨¦©¥§¦¨§¦¨¤¨

'eke mEW lk`W in dYrn(.`"p zFkxA) ¥©¨¦¤¨©§¨

(l"Wxdn):ädzid `l dNigYA ,WExiR ©©§©¥©§¦¨Ÿ¨§¨
la` ,dEg z` d`xWM `N` de`Y Fl©£¨¤¨§¤¨¨¤©¨£¨
mbC ,Fze`Y lr de`Y Fl sqFp dYr©¨¨©£¨©©£¨§©
eilr dzide dE`zp eiptl dzid `NWM§¤Ÿ¨§¨§¨¨¦§©¨§¨§¨¨¨
dOl `Ed FzgkFdC d`xp ile .de`Yd©©£¨§¦¦§¤§¨¨¨¨
'FYW` cFr xdYe' `xwA xn` `lŸ¨©¦§¨©©©¦§
dEg dlNwzPW dllTd lr zFxFdlE§©©§¨¨¤¦§©§¨©¨
iAB cFr azM dOle ,xEAird xrvA§©©¨¦§¨¨¨©©¥

oi`C `Ed `hiWtC `zNnC ,'rcIe'©¥©§¦§¨¦§¦¨§¥
dWxcl `N` ,WinWY `lA oFixd¥¨§Ÿ©§¦¤¨¦§¨¨
,xnFl Wi cFr .'eke de`Y Fl dtqFYPW¤¦§¨©£¨¥©
`N` 'cFr'C `pXil KiIW `lC§Ÿ©¨¦¨¨§¤¨
dNErRl dkEnq dIpXd dNErRdWM§¤©§¨©§¦¨§¨©§¨
ztikY lr zFxFdl dpFW`xd̈¦¨§©§¦©

aizkC d`l iAB FnM ,dNErRdh"k oOwl) ©§¨§©¥¥¨¦§¦§©¨

(b"ldcil xg` skiY 'cFr xdYe'©©©¥¤©©¥¨
FYW`n WxiRW `kd la` ,dpFW`x¦¨£¨¨¨¤¥¥¥¦§
,'cFr' mW xnFl Fl did `l dpW l"w¨¨Ÿ¨¨©¨
F` ,'ebe 'FYW` z` mc` rcIe' `N ¤̀¨©¥©¨¨¤¦§
WxiRW mxnr iAB FnM miIpW migEwil¦¦§¦¦§©¥©§¨¤¥¥
,miIpW oigETil DiA azke FYW`n¥¦§§¨©¥¦¦§¦¦

('` 'a zFnW):il d`xp .wFceek dxez §§¦§¤¦

d(`)åzFclFY xtq df' aizM ixdW¤£¥§¦¤¥¤§
mFIaC rnWn ,'ebe '`xA mFiA mc`̈¨§§Ÿ©§©§©
mFiA' didie ,zFclFY Fl Eid `xaPW¤¦§¨¨¨§¦§¤§
mr `le ,'mc` zFclFY' mr wEaC '`xA§Ÿ¨¦§¨¨§Ÿ¦
`l m`C ,eixg` `Ad 'midl` zEncA'¦§¡Ÿ¦©¨©£¨§¦Ÿ
Fl did `l ,il dOl '`xA mFiA' ok¥§§Ÿ¨¨¦Ÿ¨¨
zEncA ,mc` zFclFY' `N` xnFl©¤¨§¨¨¦§
dGn aIEgie ,ibq 'FzF` dUr midl ¡̀Ÿ¦¨¨©¦¦©¦¤
l` aW 'mc` zFclFY xtq dG'W¤¤¥¤§¨¨¨¤
z` clYe FYW` dEg z` rci mc`de'§¨¨¨¨©¤©¨¦§©¥¤¤

:'lade oiwa dxez ©¦§¤¤
(b)æ`xaPW mFIA `lde ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£Ÿ©¤¦§¨

cr mipA Fl Eid `l dOl oM m` ,cilFd¦¦¥¨¨Ÿ¨¨¦©
:eiWkrc dxez ©§¨



ziy`xaצו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(æé)äðL íéòLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úîiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çé)ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:CBðç-úà¤£«

(èé)à BãéìBä éøçà ãøé-éçéåúBàî äðîL CBðç-ú ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(àë)-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç CBðç éçéå©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤
:çìLeúî§¨«©

(áë)BãéìBä éøçà íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úà:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(âë)ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéåL ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬
:äðL úBàî¥−¨¨«

(ãë)Búà ç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
:íéäìà¡Ÿ¦«

i"yx£CBÁ Cl‰˙iÂç∑(ב"ר)וקל היה אחרים:(צּדיק ספרים «ƒ¿«≈¬ְְֲִִִֵַַָָָ

הּקדֹוׁשּֿבדעּתֹו)וקּבל  מהר ,לפיכ ּולהרׁשיע. לׁשּוב ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
ׁשּׁשּנה  וזהּו זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹּברּוֿהּוא

למּלאֹות  ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹהּכתּוב
‡˙B.ׁשנֹותיו  Á˜Ï Èk∑:ּכמֹו זמּנֹו, כד)לפני (יחזקאל ְָƒ»«…ְְְִֵַ

עיני מחמד את מּמ לֹוקח .""הנני ְְְִִִֵֵֶֶַַַ

ß ixyz f"k ycew zay ß

(äë)äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:Cîì-úà ãìBiå©−¤¤¨«¤

(åë)íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

Ó‡‰יז  ÈÓz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈLיח  ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒ
:CBÁ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»¬

ÈÓzיט  CBÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈzLÂכ  ‰‡Ó ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒƒ

È˙כא  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL CBÁ ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:ÁÏLe˙Ó¿»«

ÈÏB‡c„כב  ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈÏ‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכג  ‰‡Ó ˙Ïz CBÁ ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈL LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

‡¯Èכד  È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

ÔÈLכה  Ú·Le ÔÓ˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

minkg izty

(ak)çdid FYrcA lTW `N` ,FPnf mcFw zn dOle wiCv did oM m` ,'midl`d z` KFpg KNdzIe' aizkC oeiM ,xnFl FpFvx§©¥¨¦§¦©¦§©¥£¤¨¡Ÿ¦¦¥¨¨©¦§¨¨¥¤§©¤¨¤©§©§¨¨
:'ekebk dxez



צז ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(æë)ðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk eéäiåòLúe ä ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çë)äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:ïa ãìBiå©−¤¥«

i"yx£Ôa „ÏBiÂè∑ נבנה .העֹולם ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

(èë)eðNònî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

i"yx£eÓÁÈ ‰Ê∑ עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְִִִֵֶֶַַַָ
הכין  והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
ודרּדרים  קֹוצים מֹוציאה הארץ והיתה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלהם,
ּובימי  הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים, ְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָּכׁשּזֹורעים

ּכ ּתפרׁשהּו לא ואם "ינחמנּו". וזהּו נחה, אין ,éנח ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון ְְְִִֵֵַַַַַַָָָטעם

.מנחם  ְֵַ

(ì)íéòLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå äðL̈½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àì)òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(áì)íL-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
:úôé-úàå íç-úà¤¨¬§¤¨«¤

i"yx£‰L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑ מה יּודן: רּבי אמר ∆¬≈≈»»ִַַַָָ
לחמׁש וזה ׁשנה, למאה הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּטעם

'אם  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר הם,ëמאֹות? רׁשעים ְִִֵֵַַָָָָ

ּב זהיאבדּו לצּדיק ורע צּדיק (ּמים ׁשל לזרע אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

לעׂשֹות )זה  עליו אטריח הם, צּדיקים ואם ּתבֹות , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
מאֹות  חמׁש עד הֹוליד ולא מעינֹו את ּכבׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹהרּבה?

ÔÈzLÂכז  ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈLכח  ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:¯a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁÈ‡כט  ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡„È ˙e‡lÓe ‡„·BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל  LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ·LÂלא  ‰‡Ó Ú·L CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒƒ

Áלב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó LÓÁ ¯a Á ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆

minkg izty

(gk)èo`M xn`p dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¤¡©¨
aizM `le zFclFY x`WAn 'oA' ith§¥¥¦¦§¨¨§¨§¦
oFWl 'oA' `N` ,'gp z` clFIe'©¤¤Ÿ©¤¨¥§

:oipAhk dxez ¦§¨
(hk)é,dngp oFWl Wxtl dvxY `N ¤̀¨¦§¤§¨¥§¤¨¨

`xwC ,'gp' mW lr ltFp mXd mrh oi ¥̀©©©¥¥©¥Ÿ©¦§¨
df' mEXn 'gp' `xwp KklC rnWn©§©¦§¨¦§¨Ÿ©¦¤
oi`e dngp oFWl Fpi` 'gp'e ,'Epngpi§©£¥§Ÿ©¥§¤¨¨§¥
Fl did `N` ,mXd lr ltFp mXd mrh©©©¥¥©©¥¤¨¨¨
mrh xiRW ied f`C ,'mgpn' FzFxwl¦§§©¥§¨¨¥©¦©©
xn`w `lC `de .mXd lr ltFp mXd©¥¥©©¥§¨§Ÿ¨¨©
`l oiicr `dC ,'EpiUrn z` EPOn gipi'¨¦©¦¤¤©£¥§¨£©¦Ÿ
oiicr `dC ,mdici dUrOn EgEpï¦©£¥§¥¤§¨£©¦

okl ,WEcle rFxfle WFxgl Ekxhvi¦§¨§©£§¦§©§¨¨¥
z` EPOn gipi df - 'Epngpi df' xn`ẅ¨©¤§©£¥¤¨¦©¦¤¤
ilM mdl did `NW ,Epici oFaSr¦§¨¥¤Ÿ¨¨¨¤§¦
`de .mdl oikd `Ede dWixgn©£¥¨§¥¦¨¤§¨
'Epici dUrn'l 'Epici oFaSr' micwdC§¦§¦¦§¨¥§©£¥¨¥
xnFl Wi ,`xTA aEzMW FnM `NW¤Ÿ§¤¨©§¨¥©
ux`d d`ivFdX dn lr i`w 'oFaSr'C§¦¨¨¥©©¤¦¨¨¨¤
gp clFPWM cInE mixCxce mivFw¦§©§©¦¦©§¤©Ÿ©
oETiY la` ,dllw DzF` cIn dwqR̈§¨¦¨¨§¨¨£¨¦
,gp lcBW cr `N` did `l dWixgOd©©£¥¨Ÿ¨¨¤¨©¤¨©Ÿ©
dfA dxFde i"Wx miCwd ikd mEXn¦¨¦¦§¦©¦§¨¨¤
lwe ,`xTA iOp zFidl iE`x oMW¤¥¨¦§©¦©§¨§©

:oiadll dxez §¨¦

(al)ë`AxC` ,l"f dti m"xdn dWwd¦§¨©£©¨¤©©§©¨
xzFi mdiWpE md didi miwiCv Eidi m ¦̀¦§©¦¦¦§¤¥§¥¤¥
mlFrd lM lr mipibn Eide dxUrn¥£¨¨§¨§¦¦©¨¨¨
oM ixdW ,zFaizl oikixv Eid `le§Ÿ¨§¦¦§¥¤£¥¥

`xIe zWxtA i"Wx WxiRa"l g"i oOwl) ¥¥©¦§¨¨©©¥¨§©¨

(ilE` d"czFgR lre' :mdxa` zNtY iAB ©©¥§¦©©§¨¨§©¨
lEAOd xFC ixdW ,WTiA `l dxUrn¥£¨¨Ÿ¦¥¤£¥©©
`le ,mdiWpE eipaE gp ,Eid dpFnW§¨¨Ÿ©¨¨§¥¤§Ÿ
Eid dxUr Eid m`W rnWn ,'EliSd¦¦©§©¤¦¨£¨¨¨

oiliSn(KxCl dcv)dxUrC xnFl Wi . ©¦¦¥¨©¤¤¥©©£¨¨
lEAn `ai `NW EliSIW `l miwiCv©¦¦Ÿ¤©¦¤Ÿ¨Ÿ©
xn`W dfe ,mxir lr EliSi wx ,llM§¨©©¦©¦¨§¤¤¨©
lkl dAxd zFaiY zFUrl gixh ©̀§¦©©£¥©§¥§¨

ziy`xa zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy

(æé)äðL íéòLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úîiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çé)ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:CBðç-úà¤£«

(èé)à BãéìBä éøçà ãøé-éçéåúBàî äðîL CBðç-ú ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(àë)-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç CBðç éçéå©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤
:çìLeúî§¨«©

(áë)BãéìBä éøçà íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úà:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(âë)ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéåL ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬
:äðL úBàî¥−¨¨«

(ãë)Búà ç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
:íéäìà¡Ÿ¦«

i"yx£CBÁ Cl‰˙iÂç∑(ב"ר)וקל היה אחרים:(צּדיק ספרים «ƒ¿«≈¬ְְֲִִִֵַַָָָ

הּקדֹוׁשּֿבדעּתֹו)וקּבל  מהר ,לפיכ ּולהרׁשיע. לׁשּוב ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
ׁשּׁשּנה  וזהּו זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹּברּוֿהּוא

למּלאֹות  ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹהּכתּוב
‡˙B.ׁשנֹותיו  Á˜Ï Èk∑:ּכמֹו זמּנֹו, כד)לפני (יחזקאל ְָƒ»«…ְְְִֵַ

עיני מחמד את מּמ לֹוקח .""הנני ְְְִִִֵֵֶֶַַַ

ß ixyz f"k ycew zay ß

(äë)äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:Cîì-úà ãìBiå©−¤¤¨«¤

(åë)íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

Ó‡‰יז  ÈÓz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈLיח  ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒ
:CBÁ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»¬

ÈÓzיט  CBÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈzLÂכ  ‰‡Ó ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒƒ

È˙כא  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL CBÁ ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:ÁÏLe˙Ó¿»«

ÈÏB‡c„כב  ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈÏ‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכג  ‰‡Ó ˙Ïz CBÁ ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈL LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

‡¯Èכד  È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

ÔÈLכה  Ú·Le ÔÓ˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

minkg izty

(ak)çdid FYrcA lTW `N` ,FPnf mcFw zn dOle wiCv did oM m` ,'midl`d z` KFpg KNdzIe' aizkC oeiM ,xnFl FpFvx§©¥¨¦§¦©¦§©¥£¤¨¡Ÿ¦¦¥¨¨©¦§¨¨¥¤§©¤¨¤©§©§¨¨
:'ekebk dxez



ziy`xaצח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy
לענׁשין  ראּוי ׁשּבבניו, הּגדֹול יפת, יהא ׁשּלא ּכדי ìׁשנה, ְְְֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

הּמּבּול ּדכתיב:(ב"ר)לפני סב), מאה (ישעיה ּבן הּנער "ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
לפני  וכן לעתיד, לענׁש ראּוי ימּות", ּתֹורה îׁשנה .מּתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

˙ÙÈŒ˙‡Â ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡∑!?הּוא הּגדֹול יפת והלא ∆≈∆»¿∆»∆ֲֶֶַַָֹ
ּדֹורׁש אּתה ּבּתחּלה, ונֹולד ðאּלא צּדיק, ׁשהּוא את ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

וכּו' מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול רבה)ּכׁשהּוא .(בבראשית ְְְְִֶֶֶַָָָָָ

å(à)äîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®
:íäì eãlé úBðáe¨−ª§¬¨¤«

(á)úáè ék íãàä úBða-úà íéäìàä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ
:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ·∑ ּדבר והּׁשֹופטים. הּׂשרים ּבני ¿≈»¡…ƒְְְִִֵַַָָָ
ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים הּׂשרים הם האלהים, ּבני ְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹאחר:
'אלהים' ּכל ּבהם. מתערבים היּו הם אף מקֹום, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשל

יֹוכיח: וזה מרּות, לׁשֹון ד)ׁשּבּמקרא "ואּתה (שמות ְְְְִִֶֶַַַָָָ
לאלהים", לֹו י)ּתהיה אלהים"(שם נתּתי Èk."ראה ְְְֱִִִִֵֵֶַֹֹƒ

‰p‰ ˙·Ë∑ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: רּבי אמר ……≈»ְְִִֶַַַָָָָ
ּגדֹול ñמיטיבין  היה לחּפה, ליּכנס מקּׁשטת אֹותּה ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ

ּתחּלה ּובֹועלּה e¯Áa.(ב"ר)נכנס ¯L‡ ÏkÓ∑ אףò ְְֲִִָָָƒ…¬∆»»ַ
ּבעל, והּבהמהּבעּולת הּזכר .(ב"ר)אף ְְְֵַַַַַַָָָ

(â)íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈
:äðL íéøNòå äàî åéîé eéäå øNá àeä́¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«

i"yx£Ì„‡· ÈÁe¯ ÔB„ÈŒ‡Ïô∑ רּוחי ויריב יתרעם לא …»ƒ»»»ְְִִִֵַָֹ
ּבׁשביל  ימים ∑ÌÏÚÏ.האדם עלי לארö רּוחי הּנה , ְִִַָָָָ¿…»ְִִִֵֶָֹ

לרחם  ואם להׁשחית אם ּבקרּבי מדֹון ,÷נדֹון יהיה לא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
ימים  לאר ּכלֹומר, לעֹולם, ּברּוחי ‰e‡.זה ÌbLa ְְְְִִֶֶַָָֹ¿«»

ÏÚא  ÈbÒÓÏ ‡L‡ È· e‡È¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙·e ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

‡¯Èב  ‡L‡ ˙a ˙È ‡i·¯·¯ È· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL ÔB‰Ï e·ÈÒe ÔÈp‡ Ô¯ÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ

˜„ÈÓג  ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»»≈√»«
‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Na Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈ƒ«»
Ì‡ ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È ‡Î¯‡«¿»¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

:Ôe·e˙È¿

minkg izty

mipR lM lr lEAOd la` ,mxir aWFi¥¦¨£¨©©©¨¨¦
:mlFrd x`W sFhWl `aiì`lC `de ¨Ÿ¦§§¨¨¨§¨§Ÿ

cilFn did m` xn`X dnA Fl wiRqd¦§¦§©¤¨©¦¨¨¦
`N` ,'ek mirWx Eid m` w"z mcFw¤¦¨§¨¦¤¨
zFWwdl Wi oiicr df zlEfAW ipRn¦§¥¤§©¤£©¦¥§©§
m` oiicr `dC FzpYndA gp giexd dn©¦§¦©Ÿ©§©§¨¨§¨£©¦¦
Kixv ikd mEXn ,Eca`i mirWx Eidi¦§§¨¦Ÿ§¦¨¦¨¦
lM dlrne w"z oAn iM xg` mrhl§©©©¥¦¦¤¨©§¨¨
lirFie miWpr ipA Eidi `l miclFPd©¨¦Ÿ¦§§¥¢¨¦§¦
Eidi m` s`W gp lW FzEkf mdl̈¤§¤Ÿ©¤©¦¦§
oM oi`X dn ,FzEkfA ElvPi mirWx§¨¦¦¨§¦§©¤¥¥
miWprl EriBd `NW zFclFYd x`WA¦§¨©¨¤Ÿ¦¦¨¢¨¦
mdl did `NW mEXn lEAOA Eca`pe§¤¤§©©¦¤Ÿ¨¨¨¤
`N` Kixv `l ikd mEXnE ,zEkf§¦¨¦Ÿ¨¦¤¨
ipA Eid `NW iR lr s` ,zg` daizl§¥¨©©©©¦¤Ÿ¨§¥
wxe miaWgp md miwiCvl e`l miWpr¢¨¦©§©¦¦¥¤§¨¦§©
dpA `l ikd mEXn ,ElFSip FzEkfA¦§¦¦¨¦Ÿ¨¨
lwe ,Fnvr iptA daiY mdn cg` lkl§¨¤¨¥¤¥¨¦§¥©§§©

:oiadlî(i"gp)iIg zWxtaC ,dWwe , §¨¦§¨¤¦§¨¨©©¥
dxU('` b"k oOwl)zaM dpW 'w zA WxiR ¨¨§©¨¥¥©¨¨§©

ied dpW 'k xg`lC rnWn ,`hgl 'k§¥§©§©¦§©©¨¨¨¥
awriC xnFl wgFC cFre ,oiWpr zA©¢¨¦§©©§©£Ÿ
cg` lkC eipaE mFlXd eilr Epia`̈¦¨¨©¨¨¨§¨¤¨

Ki`e ,dpW p"w inil riBd `l mdn¥¤Ÿ¦¦©¦¥¨¨§¥
iwlg ipXW xnFl zrCd lr dlri©£¤©©©©©¤§¥¤§¥
:mW oiIre ,oiWpr ipA Eidi `l mdiIg©¥¤Ÿ¦§§¥¢¨¦§©¥¨

ðWie .mW xg` zti aFWgl ,dWwe§¨¤©£¤¤©©¥§¥
wiqtdl dvx `NW xnFl©¤Ÿ¨¨§©§¦

(l"Wxdn):` dxez ©©§©

e(a)ñ'zFxPd z` oiaihn' oFWNn`nFi) ¦§§¦¦¤©¥¨

(:b"lEid dYrC rnWn zahC ,WExiR .¥§¨©©§©§©¨¨
FnM ,zFhXEwn xnFl dvFx ,zahŸŸ¤©§¨§

'aWi oFxtre'('i b"k oOwl).dYr aWIW , §¤§¥§©¨¤¨©©¨
,cigi oFWNn `Ed xqg 'zah' ,cFre§ŸŸ¨¥¦§¨¦
miWp `N` zah Eid `lC xnFlM§©§Ÿ¨ŸŸ¤¨¨¦
zFhXEwn odW zFNMd EpiidC ,zFcigi§¦§©§©©¤¥§¨
`ln 'zFaFh' aizM i` la` ;oNEM `le§Ÿ¨£¨¦§¦¨¥
,zFaFh Eid cinYW rnWn did ,e"ië¨¨©§©¤¨¦¨
aizkC oeiM ,zFhXEwn xnFl dvFx¤©§¨¥¨¦§¦

:oiadl lwe ,miAx oFWl `lnò(m"`x), ¨¥§©¦§©§¨¦§¥

,ok `l m`C'ExgA xW` lMn miWp' §¦Ÿ¥¨¦¦Ÿ£¤¨¨
xW`' ,dlEral 'miWp' `N` ,il dOl̈¨¦¤¨¨¦¦§¨£¤

.dndale xkfl 'ExgA(i"gp)dWwd , ¨¨§¨¨§¦§¥¨¦§¨
oiWECwaC ,m"`xd(.b"i sC)`NW rnWn ¨§¥¦§¦¦©©§©¤Ÿ

ipaC ,xnFl d`xp .Wi` zW`A ElWkp¦§§§¥¤¦¦§¤©¦§¥
zW`A E`hg mixVd mdW midl ¡̀Ÿ¦¤¥©¨¦¨§§¥¤

E`xIe'` i`w `dC ,mrd x`W `le Wi ¦̀§Ÿ§¨¨¨§¨¨¥©©¦§
did' axd hwp Kkitl ,'midl` ipa§¥¡Ÿ¦§¦¨¨©¨©¨¨
zFcB` `OW xn` m"`xde .'qpkp lFcB̈¦§¨§¨§¥¨©¤¨©¨

:md zFwElgb dxez £¥
(b)ôFnM 'mc`A' 'a WExiR didie§¦§¤¥¨¨¨§

'lgxA awri carIe'('k h"k oOwl), ©©£Ÿ©£Ÿ§¨¥§©¨

:lgx liaWA FWExiRWöxn`Y m`e ¤¥¦§¦¨¥§¦Ÿ©
i` dfC xnFl Wie ,WOn 'mlFrl'§¨©¨§¥©§¤¦
rnWn 'mlFrl 'ebe oFci `l'C ,xWt ¤̀§¨§Ÿ¨§¨©§©
KFx` onfl mFwn lMn la` mlFrl `lŸ§¨£¨¦¨¨¦§©¨
d`n eini Eide' aizM KM xg`e ,oFcï§©©¨§¦§¨¨¨¥¨
dxfbPW DPin rnW ,'dpW mixUre§¤§¦¨¨§©¦¨¤¦§§¨
i"Wx WxiR Kkl ,xYl`l dxfBd©§¥¨§©§©§¨¥¥©¦
oFci `l xnFl dvFx ,'mini KxF`l'§¤¨¦¤©Ÿ¨

:xYl`l `N` mini KxF`l÷rnWn §¤¨¦¤¨§©§©©§©
zigWdl daWgnA dzlr `l oiicrC©£©¦Ÿ¨§¨§©£¨¨§©§¦
Fl oiYn` `l WxiR `l dOle ,i`Ce©©§¨¨Ÿ¥¥Ÿ©§¦
Wi ,df i"Wxl Dil `pn ,cFre .'eke cFr§§¨¥§©¦¤¥
rnWn did oM WxiR i`C mEXn xnFl©¦§¦¥¥¥¨¨©§©
,i`Ce zigWdl daWgnA dlr xaMW¤§¨¨¨§©£¨¨§©§¦©©

aizM KM xg` ixdW Fpi` dfe('f 't oOwl) §¤¥¤£¥©©¨§¦§©¨

EpiidC ,'mc`d z` dgn` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤§¤¤¨¨¨§©§
`l okl mcFw la` ,dpFW`x dxin £̀¦¨¦¨£¨¤¨¥Ÿ



צט ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy
¯N·∑ ּבסגֹו"ל ּבׁשּגם ׁשּגם øּכמֹו ּבׁשביל ּכלֹומר, , »»ְְְְְִִֶֶֶַַַ

לפני, נכנע אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ּבׂשר ׁשהּוא ּבֹו, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹזאת
ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, יהיה אם (שופטים ּומה ְִִֵֵֶֶַָָָָ

"ׁשאּתה ה) וכן ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"עד
ּבׁשּגם  ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו עּמי", .מדּבר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

'B‚Â ÂÈÓÈ eÈ‰Â∑ להם אארי ׁשנה ועׂשרים מאה עד ¿»»»¿ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּתאמר: ואם מּבּול. עליהם אביא יׁשּובּו, לא ואם ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹאּפי,
אין  ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּנֹולד

ּבּתֹורה ּומאחר ו)מקּדם ּגזּורה (פסחים הּגזרה היתה ּכבר . ְְְְְְֵַַָָָָָָָָֻֻ
מצינּו וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹעׂשרים
ידֹון", ּב"לא רּבים אּגדה מדרׁשי ויׁש עֹולם'. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּב'סדר

ּפׁשּוטֹו צחצּוח הּוא זה .אבל ְְֲִֶַָ

(ã)ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À
eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä éða eàáé øLà£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−
:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabä änä íäì̈¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑ׁשּנפלּו ׁשם העֹולם.úוהּפילּוùעל את «¿ƒƒְְִִֵֶֶַָָָ
הּוא  ענקים לׁשֹון עברית, ‰‰Ì.ּובלׁשֹון ÌÈÓia∑ ְְְֲִִִָָ«»ƒ»≈

קין (ב"ר) ּובני אנֹוׁש ּדֹור ‡ÔÎŒÈ¯Á.ּבימי Ì‚Âà∑ ְֱִִֵֵַ¿««¬≈≈
ׁשעלה  אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ּבאבדן ׁשראּו ְְֱִֶֶֶַַָָָָָאףֿעלּֿפי
הּמּבּול  ּדֹור נכנע לא העֹולם, ׁשליׁש והציף ְְְְִִִֵַַַָָָֹאֹוקינֹוס

מהם  e‡·È.ללמד ¯L‡∑ יֹולדֹות ענקים áהיּו ְִֵֶֹ¬∆»…ְֲִָָ
ּבּמקֹום ∑‰ÌÈ¯ab.ּכמֹותם  ‰ÌM.למרד ÈL‡∑ ְָ«ƒ…ƒְִַָֹ«¿≈«≈

מתּוׁשאל  מחּויאל, עירד, ּבׁשמֹות: ׁשּנּקבּו âאֹותם ְְְְִִֵֵֵֶָָָָ
אבדן, ׁשם על אחר:ׁשּנּקבּו ּדבר והּותׁשּו. ׁשּנּמֹוחּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

העֹולם  את ׁשּׁשּממּו ׁשּממֹון, .אנׁשי ְְִִֵֶֶַָָָ

(ä)øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

(å)ávòúiå õøàa íãàä-úà äNò-ék ýåýé íçpiå©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
:Baì-ìà¤¦«

i"yx£‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑ׁשּבראֹו לפניו היתה נחמה «ƒ»∆ƒ»»ְְְֶֶָָָָָָָ
היה  העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ממרידן.ãּבּתחּתֹונים, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ

רּבה' ׁשל ∑‡BaÏŒÏ.האדם ∑vÚ˙iÂ·.ּב'בראׁשית ְִִֵַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒֶ

זה .äמקֹום  להעציבֹו, מקֹום ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָ
נהפכה  "וּיּנחם", אחר: ּדבר אּונקלֹוס. ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּתרּגּום
עלה  הּדין, למּדת רחמים מּמּדת מקֹום ׁשל ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָמחׁשבּתֹו

Û‡Âד  Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡· BÂ‰ ‡i¯abƒ»«»¬¿«¿»¿«»»ƒ¿«
˙a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ Èa ÔÈÏÚ Èc Ôk ¯˙a»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«
‡ÓÏÚÓc ‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»ƒ≈»¿»

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

Ú¯‡a‡ה  ‡L‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
Ïk LÈa „BÁÏ daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈¿ƒ»

:‡ÓBÈ»

‡L‡ו  ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa ÈÈ ·˙Â¿»¿»¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»
ÔB‰t˜z ¯·zÓÏ d¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«»¿¿

:d˙eÚ¯kƒ¿≈

minkg izty

:oiadl lwe ,zigWdl daWgnA dlr̈¨§©£¨¨§©§¦§©§¨¦
ø`idW ,lFBqA o"iXd xnFl FpFvx§©©¦§¤¤¦

FnM g"YtA 'iYnTW' mbe ,'mB' oFWl§©§©©©§¦§©¨§
'dY`W' .o"iXd zgY lFBqA 'iYnTW'¤©§¦§¤©©©¦¨©¨
,'FA z`f' zNn siqFde .'dY`W' FnM§¤©¨§¦¦©Ÿ
rnWn did df zlEfaC mEXn¦¦§©¤¨¨©§©
FnM xUA `Ed mBW liaWA FWExiRW¤¥¦§¦¤©¨¨§
z`f' siqFd Kkl ,xg` mW oi`e ,xg ©̀¥§¥¨©¥§¨¦Ÿ

:oiadl lwe ,'FAc dxez §©§¨¦
(c)ùdAx ziW`xA(f"h e"k)dvFx , §¥¦©¨¤

,'mlFrd z` EliRde' .Ebxdp xnFl©¤¤§§¦¦¤¨¨
mdiUrOn Ecnl mrxf xnFl dvFx¤©©§¨¨§¦©£¥¤
,xnFlM .oM mB Ebxdpe mirxd̈¨¦§¤¤§©¥§©
WFp` xFC iniA Eid xW` militPdW¤©§¦¦£¤¨¦¥¡
sivdWM mlFrd on Eltp oiw ipaE§¥©¦¨§¦¨¨§¤¥¦

:qFpiiwF`d in z` mdilrú,WExiR £¥¤¤¥¨§¨¥

,`Ed mXd x`Y 'militPd' oFWlC¦§©§¦¦Ÿ©©¥
ozxEabA mc` ipA EliRdW FWExitE¥¤¦¦§¥¨¨¦§¨¨

(l"Wxdn).(i"gp)FnM xTird il d`xpe , ©©§©§¦§¤¦¨¦¨§
wEqRA glW zWxtA axd WxiRW¤¥¥¨©§¨¨©§©©¨

(b"l b"i xAcOA),'militPd z` Epi`x mWe' ©¦§¨§¨¨¦¤¤©§¦¦
i`fgnW ipAn miwpr' :FpFWl dfe§¤§£¨¦¦§¥©§£©

EltPW l`frexFC iniA minXd on ©£¨¥¤¨§¦©¨©¦¦¥
EltPW' ,df itlE .FpFWl o`M cr ,'WFp ¡̀©¨§§¦¤¤¨§
mlFrdn xnFl dvFx 'mlFrd on¦¨¨¤©¥¨¨

:minXd mdW ,oFilrdà,xnFl dvFx ¨¤§¤¥©¨©¦¤©
mi`Hge mirx Eid ok ixg` mB(i"gp)Wi . ©©£¥¥¨¨¦§©¨¦¥

awr zWxtaC ,oiWwn(f"i `"i mixaC)lr ©§¦¦§¨¨©¥¤§¨¦©
xFC' axd WxiR 'dxdn mYca`e' wEqR̈©£©§¤§¥¨¥¥¨©
oiIre ,'cFnll iOn mdl Eid `l lEAOd©©Ÿ¨¨¤¦¦¦§§©¥

:mWálEAOd xFC iniA oM xg` mbC ¨§©©©¥¦¥©©
mthW mNM ixd ,Eid iOnE ,oM mB Eid̈©¥¦¦¨£¥ª¨§¨¨

xW`' WxtnE .qFpiiwF` in lW lEAOd©©¤¥§¨§¨¥£¤
EclFp mdnE ,'midl`d ipA E`aïŸ§¥¨¡Ÿ¦¥¤§

:oiadl lwe ,mdd miwprdâEpiid ¨£¨¦¨¥§©§¨¦©§
,l`WEzn Epiid 'EWYEde' ,l`iEgn§¨¥§§©§§¨¥
iWp`' ozF` `xw dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨¨¨©§¥

:lrIla iWp` mde 'mXdd dxez ©¥§¥©§¥§¦©©
(e)ãdIge dndA lM cixnd ixdW¤£¥¦§¦¨§¥¨§©¨

mipFilrA did ENi`e ,Elwlw oNEMW¤¨¦§§§¦¨¨¨¤§¦
:mipFilrd z` mB cixnn didäm`C ¨¨©§¦©¤¨¤§¦§¦

oFWNn 'mgPIe' aizM ixd dWw ok `lŸ¥¨¤£¥§¦©¦¨¥¦§
,mc`d z` aivrdl WxiR okl ,dngp¤¨¨¨¥¥¥§©£¦¤¨¨¨
,gl`pe arzp oFWNn 'aSrzIe' WxitE¥¥©¦§©¥¦§¦§¨§¤¡¨
mFwn lW FAl l` mc`d arzp xnFlM§©¦§¨¨¨¨¤¦¤¨
xg`n ,WxiR l"WxdnE .Fzixkdl§©§¦©©§©¥¥¥©©
gxkEn ,eiptl dngp didW WxiRW¤¥¥¤¨¨¤¨¨§¨¨§¨
,mc`d lr 'aSrzIe' i`wW xnFl dY ©̀¨©¤¨¥©¦§©¥©¨¨¨

ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy
לענׁשין  ראּוי ׁשּבבניו, הּגדֹול יפת, יהא ׁשּלא ּכדי ìׁשנה, ְְְֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

הּמּבּול ּדכתיב:(ב"ר)לפני סב), מאה (ישעיה ּבן הּנער "ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
לפני  וכן לעתיד, לענׁש ראּוי ימּות", ּתֹורה îׁשנה .מּתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

˙ÙÈŒ˙‡Â ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡∑!?הּוא הּגדֹול יפת והלא ∆≈∆»¿∆»∆ֲֶֶַַָֹ
ּדֹורׁש אּתה ּבּתחּלה, ונֹולד ðאּלא צּדיק, ׁשהּוא את ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

וכּו' מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול רבה)ּכׁשהּוא .(בבראשית ְְְְִֶֶֶַָָָָָ

å(à)äîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®
:íäì eãlé úBðáe¨−ª§¬¨¤«

(á)úáè ék íãàä úBða-úà íéäìàä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ
:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ·∑ ּדבר והּׁשֹופטים. הּׂשרים ּבני ¿≈»¡…ƒְְְִִֵַַָָָ
ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים הּׂשרים הם האלהים, ּבני ְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹאחר:
'אלהים' ּכל ּבהם. מתערבים היּו הם אף מקֹום, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשל

יֹוכיח: וזה מרּות, לׁשֹון ד)ׁשּבּמקרא "ואּתה (שמות ְְְְִִֶֶַַַָָָ
לאלהים", לֹו י)ּתהיה אלהים"(שם נתּתי Èk."ראה ְְְֱִִִִֵֵֶַֹֹƒ

‰p‰ ˙·Ë∑ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: רּבי אמר ……≈»ְְִִֶַַַָָָָ
ּגדֹול ñמיטיבין  היה לחּפה, ליּכנס מקּׁשטת אֹותּה ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ

ּתחּלה ּובֹועלּה e¯Áa.(ב"ר)נכנס ¯L‡ ÏkÓ∑ אףò ְְֲִִָָָƒ…¬∆»»ַ
ּבעל, והּבהמהּבעּולת הּזכר .(ב"ר)אף ְְְֵַַַַַַָָָ

(â)íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈
:äðL íéøNòå äàî åéîé eéäå øNá àeä́¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«

i"yx£Ì„‡· ÈÁe¯ ÔB„ÈŒ‡Ïô∑ רּוחי ויריב יתרעם לא …»ƒ»»»ְְִִִֵַָֹ
ּבׁשביל  ימים ∑ÌÏÚÏ.האדם עלי לארö רּוחי הּנה , ְִִַָָָָ¿…»ְִִִֵֶָֹ

לרחם  ואם להׁשחית אם ּבקרּבי מדֹון ,÷נדֹון יהיה לא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
ימים  לאר ּכלֹומר, לעֹולם, ּברּוחי ‰e‡.זה ÌbLa ְְְְִִֶֶַָָֹ¿«»

ÏÚא  ÈbÒÓÏ ‡L‡ È· e‡È¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙·e ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

‡¯Èב  ‡L‡ ˙a ˙È ‡i·¯·¯ È· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL ÔB‰Ï e·ÈÒe ÔÈp‡ Ô¯ÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ

˜„ÈÓג  ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»»≈√»«
‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Na Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈ƒ«»
Ì‡ ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È ‡Î¯‡«¿»¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

:Ôe·e˙È¿

minkg izty

mipR lM lr lEAOd la` ,mxir aWFi¥¦¨£¨©©©¨¨¦
:mlFrd x`W sFhWl `aiì`lC `de ¨Ÿ¦§§¨¨¨§¨§Ÿ

cilFn did m` xn`X dnA Fl wiRqd¦§¦§©¤¨©¦¨¨¦
`N` ,'ek mirWx Eid m` w"z mcFw¤¦¨§¨¦¤¨
zFWwdl Wi oiicr df zlEfAW ipRn¦§¥¤§©¤£©¦¥§©§
m` oiicr `dC FzpYndA gp giexd dn©¦§¦©Ÿ©§©§¨¨§¨£©¦¦
Kixv ikd mEXn ,Eca`i mirWx Eidi¦§§¨¦Ÿ§¦¨¦¨¦
lM dlrne w"z oAn iM xg` mrhl§©©©¥¦¦¤¨©§¨¨
lirFie miWpr ipA Eidi `l miclFPd©¨¦Ÿ¦§§¥¢¨¦§¦
Eidi m` s`W gp lW FzEkf mdl̈¤§¤Ÿ©¤©¦¦§
oM oi`X dn ,FzEkfA ElvPi mirWx§¨¦¦¨§¦§©¤¥¥
miWprl EriBd `NW zFclFYd x`WA¦§¨©¨¤Ÿ¦¦¨¢¨¦
mdl did `NW mEXn lEAOA Eca`pe§¤¤§©©¦¤Ÿ¨¨¨¤
`N` Kixv `l ikd mEXnE ,zEkf§¦¨¦Ÿ¨¦¤¨
ipA Eid `NW iR lr s` ,zg` daizl§¥¨©©©©¦¤Ÿ¨§¥
wxe miaWgp md miwiCvl e`l miWpr¢¨¦©§©¦¦¥¤§¨¦§©
dpA `l ikd mEXn ,ElFSip FzEkfA¦§¦¦¨¦Ÿ¨¨
lwe ,Fnvr iptA daiY mdn cg` lkl§¨¤¨¥¤¥¨¦§¥©§§©

:oiadlî(i"gp)iIg zWxtaC ,dWwe , §¨¦§¨¤¦§¨¨©©¥
dxU('` b"k oOwl)zaM dpW 'w zA WxiR ¨¨§©¨¥¥©¨¨§©

ied dpW 'k xg`lC rnWn ,`hgl 'k§¥§©§©¦§©©¨¨¨¥
awriC xnFl wgFC cFre ,oiWpr zA©¢¨¦§©©§©£Ÿ
cg` lkC eipaE mFlXd eilr Epia`̈¦¨¨©¨¨¨§¨¤¨

Ki`e ,dpW p"w inil riBd `l mdn¥¤Ÿ¦¦©¦¥¨¨§¥
iwlg ipXW xnFl zrCd lr dlri©£¤©©©©©¤§¥¤§¥
:mW oiIre ,oiWpr ipA Eidi `l mdiIg©¥¤Ÿ¦§§¥¢¨¦§©¥¨

ðWie .mW xg` zti aFWgl ,dWwe§¨¤©£¤¤©©¥§¥
wiqtdl dvx `NW xnFl©¤Ÿ¨¨§©§¦

(l"Wxdn):` dxez ©©§©

e(a)ñ'zFxPd z` oiaihn' oFWNn`nFi) ¦§§¦¦¤©¥¨

(:b"lEid dYrC rnWn zahC ,WExiR .¥§¨©©§©§©¨¨
FnM ,zFhXEwn xnFl dvFx ,zahŸŸ¤©§¨§

'aWi oFxtre'('i b"k oOwl).dYr aWIW , §¤§¥§©¨¤¨©©¨
,cigi oFWNn `Ed xqg 'zah' ,cFre§ŸŸ¨¥¦§¨¦
miWp `N` zah Eid `lC xnFlM§©§Ÿ¨ŸŸ¤¨¨¦
zFhXEwn odW zFNMd EpiidC ,zFcigi§¦§©§©©¤¥§¨
`ln 'zFaFh' aizM i` la` ;oNEM `le§Ÿ¨£¨¦§¦¨¥
,zFaFh Eid cinYW rnWn did ,e"ië¨¨©§©¤¨¦¨
aizkC oeiM ,zFhXEwn xnFl dvFx¤©§¨¥¨¦§¦

:oiadl lwe ,miAx oFWl `lnò(m"`x), ¨¥§©¦§©§¨¦§¥

,ok `l m`C'ExgA xW` lMn miWp' §¦Ÿ¥¨¦¦Ÿ£¤¨¨
xW`' ,dlEral 'miWp' `N` ,il dOl̈¨¦¤¨¨¦¦§¨£¤

.dndale xkfl 'ExgA(i"gp)dWwd , ¨¨§¨¨§¦§¥¨¦§¨
oiWECwaC ,m"`xd(.b"i sC)`NW rnWn ¨§¥¦§¦¦©©§©¤Ÿ

ipaC ,xnFl d`xp .Wi` zW`A ElWkp¦§§§¥¤¦¦§¤©¦§¥
zW`A E`hg mixVd mdW midl ¡̀Ÿ¦¤¥©¨¦¨§§¥¤

E`xIe'` i`w `dC ,mrd x`W `le Wi ¦̀§Ÿ§¨¨¨§¨¨¥©©¦§
did' axd hwp Kkitl ,'midl` ipa§¥¡Ÿ¦§¦¨¨©¨©¨¨
zFcB` `OW xn` m"`xde .'qpkp lFcB̈¦§¨§¨§¥¨©¤¨©¨

:md zFwElgb dxez £¥
(b)ôFnM 'mc`A' 'a WExiR didie§¦§¤¥¨¨¨§

'lgxA awri carIe'('k h"k oOwl), ©©£Ÿ©£Ÿ§¨¥§©¨

:lgx liaWA FWExiRWöxn`Y m`e ¤¥¦§¦¨¥§¦Ÿ©
i` dfC xnFl Wie ,WOn 'mlFrl'§¨©¨§¥©§¤¦
rnWn 'mlFrl 'ebe oFci `l'C ,xWt ¤̀§¨§Ÿ¨§¨©§©
KFx` onfl mFwn lMn la` mlFrl `lŸ§¨£¨¦¨¨¦§©¨
d`n eini Eide' aizM KM xg`e ,oFcï§©©¨§¦§¨¨¨¥¨
dxfbPW DPin rnW ,'dpW mixUre§¤§¦¨¨§©¦¨¤¦§§¨
i"Wx WxiR Kkl ,xYl`l dxfBd©§¥¨§©§©§¨¥¥©¦
oFci `l xnFl dvFx ,'mini KxF`l'§¤¨¦¤©Ÿ¨

:xYl`l `N` mini KxF`l÷rnWn §¤¨¦¤¨§©§©©§©
zigWdl daWgnA dzlr `l oiicrC©£©¦Ÿ¨§¨§©£¨¨§©§¦
Fl oiYn` `l WxiR `l dOle ,i`Ce©©§¨¨Ÿ¥¥Ÿ©§¦
Wi ,df i"Wxl Dil `pn ,cFre .'eke cFr§§¨¥§©¦¤¥
rnWn did oM WxiR i`C mEXn xnFl©¦§¦¥¥¥¨¨©§©
,i`Ce zigWdl daWgnA dlr xaMW¤§¨¨¨§©£¨¨§©§¦©©

aizM KM xg` ixdW Fpi` dfe('f 't oOwl) §¤¥¤£¥©©¨§¦§©¨

EpiidC ,'mc`d z` dgn` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤§¤¤¨¨¨§©§
`l okl mcFw la` ,dpFW`x dxin £̀¦¨¦¨£¨¤¨¥Ÿ



ziy`xaק zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy
ּבאדם  ּלעׂשֹות מה לפניו ּבארץ.åּבמחׁשבה ׁשעׂשה ְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

מה  נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, 'נחּום' לׁשֹון ּכל ְְְְְִִִֵֶַַָָָוכן
כג)ּלעׂשֹות: ויתנחם",(במדבר לב)"ּובןֿאדם "ועל (דברים ְְְֲִֶֶַַָָָ

יתנחם", לב)עבדיו הרעה",(שמות על ה' (שמואל "וּיּנחם ְֲִִֶֶַַָָָָָָָ
טו) אחרת א מחׁשבה לׁשֹון ּכּלם המלכּתי". ּכי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֻ"נחמּתי
‡BaÏŒÏ.הם  ·vÚ˙iÂ∑ מעׂשה אבדן על נתאּבל ֵ«ƒ¿«≈∆ƒְְֲִֵֵַַַָָ

ּכמֹו: יט)ידיו, ב וזה (שמואל ּבנֹו", על הּמל "נעצב ְְְֱֶֶֶֶַַַָָ
רּבי  את ׁשּׁשאל אחד אּפיקֹורֹוס לתׁשּובת ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּכתבּתי
מֹודים  אּתם 'אין לֹו: אמר קרחה, ּבן ְְִֵֶֶַַַָָָֻיהֹוׁשע

לֹו: אמר הּנֹולד'? את רֹואה ֶֶֶַַַָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אמר  אלֿלּבֹו"?' "וּיתעּצב ּכתיב 'והא לֹו: אמר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ'הן'.
אמר  'הן', לֹו: אמר ?'מּימי זכר ּבן ל 'נֹולד ְִֵֵֶַַַָָָָָלֹו:

וׂשּמחּתי  'ׂשמחּתי לֹו: אמר עׂשית'? 'ּומה את æלֹו: ְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
אמר הּכ למּות'? ׁשּסֹופֹו יֹודע היית 'ולא לֹו: אמר ל'. ְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

אבלא'. – אבלא ּבׁשעת חדותא, – חדותא 'ּבׁשעת ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָלֹו:
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מעׂשה ּכ' לֹו: אףֿעלּֿפי çאמר , ֲִֵַַַַַָָָָ

מּלבראן  נמנע לא ּולאּבדן, לחטא ׁשּסֹופן לפניו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּגלּוי
ברא"ם) הּצּדיקים (ועיין מהם'èּבׁשביל לעמד .העתידים ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹ

(æ)éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¸̈¦Æ
Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä éðt ìòî¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤

:íúéNò ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãòå§©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑,עפר הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ָָ

לׁשֹון  נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָואביא
Ó‰aŒ„Ú‰.'מחּוי' Ì„‡Ó∑ הם ּדרּכם éאף הׁשחיתּו ִ≈»»«¿≈»ְְִִֵַַָ

ׁשהּוא (ב"ר) וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר .ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּבאּלּו? ּצר מה Ì˙ÈNÚ.ּכלה, Èk ÈzÓÁ Èk∑ ְֵֶֶַָֹƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ

עׂשיתים  אׁשר על ּלעׂשֹות מה .חׁשב ּתי ְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðå§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
cewp ãã ycew zegiyn ze(113 'nr gi jxk mgpn zxez)

ה' ּבעיני חן מצא ח)ונח (ו, ְְֵֵֵַָָֹ
הּזהר  ּכמאמר לבֹוא, לעתיד ּתהיה החן מציאת ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּגּלּוי
וכּמבאר  ּדוקא, הּזה ּבעֹולם יהיה והּגּלּוי ּדאתי. לעלמא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנייחא
עֹולם  אּלא העליֹונים העֹולמֹות אינּה הּכונה ׁשּתכלית ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתניא,

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדוקא. הּתחּתֹון א)הּזה לא, חן (ירמיה מצא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׂשרף  נחׁש מקֹום ּב'ּמדּבר', ּדוקא מתּגּלה ה'חן' – ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּמדּבר

מים. אין אׁשר וצּמאֹון ְְְֲִִֵֶַַָָועקרב

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zay i`ven - illk azkn)

ׁשּבהתאם רצֹון, ּפרּוׁשֹולהֹוראה ויהי ּבתחילת רׁש"י ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
(הּׁשמים  הּקּב"ה ׁשּברא הּבריאה ׁשּכל ּבראׁשית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלפרׁשת
ׁשני  ראׁשית", "ב' ּבּׁשביל זה הרי ּבהם) אׁשר וכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהארץ
את  (ׁשּקּבלּו ויׂשראל הּתֹורה "ראׁשית": הּנקראים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדברים
ואת  הּתֹורה את ּומקימים הּתֹורה את לֹומדים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה,

ׁשל  החּיּונית החׁשיבּות יֹותר עֹוד מּובנת ׁשּמּזה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָמצֹותיה),
ּובחּיּונּיּות  ,ּבכ הֹוספה ּכל ּכי ּגם ּומּובן הּתֹורה, ְְִִִִַַָָָָָָלּמּוד
הענינים  ּבכל הּקּב"ה מן ּברכה ּתֹוספת מביאה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָּובׂשמחה,
- ("ׁשמים") ּברּוחנּיּות והן ("ארץ") ּבגׁשמּיּות הן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאיׁשיים,
ּכלל  ּבתֹו ואחת, אחד ּבכל יקּים ׁשהּדבר ויצליח, ה' ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻיבר

ÏÚÓז  È˙‡¯· Èc ‡L‡ ˙È ÈÁÓ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»∆¿≈»¬»»ƒ¿≈ƒ≈«
‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»
È¯‡ È¯ÓÈÓa ˙È·˙ È¯‡ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ „ÚÂ¿«»ƒ¿«»¬≈»ƒ¿≈¿ƒ¬≈

:Ôepz„·Ú¬«¿ƒ

ÈÈ:ח  Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ ÁÂ¿…««¿««¬ƒ√»¿»
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קי ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy
ׁשנת ּתהיה תשמ"ה ּוׁשנת ׁשנתּתֹורה יׂשראל, ,ׂשמחה , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּנפׁשּברכה ׁשנתאֹורה,ׁשנת מנּוחת עם הּמּובנים, ּבכל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ
ּבלּמּוד  הצלחה יתר ּגם הּמביא ּדבר אמּתית, הּגּוף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומנּוחת

מעׂשה. לידי הּמביא הּתֹורה ּובלּמּוד ְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּתֹורה,
הזה, מרחׁשון חדׁש מברכים ׁשּבת־קדׁש מּמֹוצאי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוׁשּכבר
מן  האלֹוקיֹות, הּברכֹות ּכל והּנגלה הּנראה ּבּטֹוב ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָיּומׁשכּו
ימי  ּכל אל ּומראׁש־חדׁש הּׁשבּוע, ימי ּכל אל הּזה ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשּבת

ׁשהּוא מרחׁשון, ּומחדׁש לאחר החדׁש, הראׁשֹון ה"חּלין" חדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ
טּוב  ּבכל ׂשבע) (מּלׁשֹון הּמׂשבע החדׁש הּׁשביעי", ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ"החדׁש

הּׁשנה. ּכל חדׁשי ּכל אל -ְֵֶַָָָָָ
הּיֹום" ו"ּכל יֹום ּכל מּקּוים ׁשאליה העיּקרית הּברכה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובפרט

צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה האמּתית ּגאּלה ּכי - וידעּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻ
הארץ  ּכל על עליֹון לבּד ה' ׁשמ .אּתה ְְְִֶֶֶַַַָָָָ

סימן. יחזקיהו אמציה, פסוקים, קמ"ו בראשית פפפ פרשת חסלת

å øåáéöì äøèôääú"åîùìáôø ¯ àôø íéãåîò ïî÷ì

ziy`xa zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k ycew zayl inei xeriy
ּבאדם  ּלעׂשֹות מה לפניו ּבארץ.åּבמחׁשבה ׁשעׂשה ְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

מה  נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, 'נחּום' לׁשֹון ּכל ְְְְְִִִֵֶַַָָָוכן
כג)ּלעׂשֹות: ויתנחם",(במדבר לב)"ּובןֿאדם "ועל (דברים ְְְֲִֶֶַַָָָ

יתנחם", לב)עבדיו הרעה",(שמות על ה' (שמואל "וּיּנחם ְֲִִֶֶַַָָָָָָָ
טו) אחרת א מחׁשבה לׁשֹון ּכּלם המלכּתי". ּכי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֻ"נחמּתי
‡BaÏŒÏ.הם  ·vÚ˙iÂ∑ מעׂשה אבדן על נתאּבל ֵ«ƒ¿«≈∆ƒְְֲִֵֵַַַָָ

ּכמֹו: יט)ידיו, ב וזה (שמואל ּבנֹו", על הּמל "נעצב ְְְֱֶֶֶֶַַַָָ
רּבי  את ׁשּׁשאל אחד אּפיקֹורֹוס לתׁשּובת ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּכתבּתי
מֹודים  אּתם 'אין לֹו: אמר קרחה, ּבן ְְִֵֶֶַַַָָָֻיהֹוׁשע

לֹו: אמר הּנֹולד'? את רֹואה ֶֶֶַַַָָָָׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אמר  אלֿלּבֹו"?' "וּיתעּצב ּכתיב 'והא לֹו: אמר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ'הן'.
אמר  'הן', לֹו: אמר ?'מּימי זכר ּבן ל 'נֹולד ְִֵֵֶַַַָָָָָלֹו:

וׂשּמחּתי  'ׂשמחּתי לֹו: אמר עׂשית'? 'ּומה את æלֹו: ְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
אמר הּכ למּות'? ׁשּסֹופֹו יֹודע היית 'ולא לֹו: אמר ל'. ְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

אבלא'. – אבלא ּבׁשעת חדותא, – חדותא 'ּבׁשעת ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָלֹו:
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מעׂשה ּכ' לֹו: אףֿעלּֿפי çאמר , ֲִֵַַַַַָָָָ

מּלבראן  נמנע לא ּולאּבדן, לחטא ׁשּסֹופן לפניו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּגלּוי
ברא"ם) הּצּדיקים (ועיין מהם'èּבׁשביל לעמד .העתידים ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹ

(æ)éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¸̈¦Æ
Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä éðt ìòî¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤

:íúéNò ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãòå§©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑,עפר הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ָָ

לׁשֹון  נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָואביא
Ó‰aŒ„Ú‰.'מחּוי' Ì„‡Ó∑ הם ּדרּכם éאף הׁשחיתּו ִ≈»»«¿≈»ְְִִֵַַָ

ׁשהּוא (ב"ר) וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר .ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּבאּלּו? ּצר מה Ì˙ÈNÚ.ּכלה, Èk ÈzÓÁ Èk∑ ְֵֶֶַָֹƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ

עׂשיתים  אׁשר על ּלעׂשֹות מה .חׁשב ּתי ְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðå§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
cewp ãã ycew zegiyn ze(113 'nr gi jxk mgpn zxez)

ה' ּבעיני חן מצא ח)ונח (ו, ְְֵֵֵַָָֹ
הּזהר  ּכמאמר לבֹוא, לעתיד ּתהיה החן מציאת ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּגּלּוי
וכּמבאר  ּדוקא, הּזה ּבעֹולם יהיה והּגּלּוי ּדאתי. לעלמא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנייחא
עֹולם  אּלא העליֹונים העֹולמֹות אינּה הּכונה ׁשּתכלית ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתניא,

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדוקא. הּתחּתֹון א)הּזה לא, חן (ירמיה מצא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׂשרף  נחׁש מקֹום ּב'ּמדּבר', ּדוקא מתּגּלה ה'חן' – ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּמדּבר

מים. אין אׁשר וצּמאֹון ְְְֲִִֵֶַַָָועקרב

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zay i`ven - illk azkn)

ׁשּבהתאם רצֹון, ּפרּוׁשֹולהֹוראה ויהי ּבתחילת רׁש"י ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
(הּׁשמים  הּקּב"ה ׁשּברא הּבריאה ׁשּכל ּבראׁשית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלפרׁשת
ׁשני  ראׁשית", "ב' ּבּׁשביל זה הרי ּבהם) אׁשר וכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהארץ
את  (ׁשּקּבלּו ויׂשראל הּתֹורה "ראׁשית": הּנקראים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדברים
ואת  הּתֹורה את ּומקימים הּתֹורה את לֹומדים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה,

ׁשל  החּיּונית החׁשיבּות יֹותר עֹוד מּובנת ׁשּמּזה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָמצֹותיה),
ּובחּיּונּיּות  ,ּבכ הֹוספה ּכל ּכי ּגם ּומּובן הּתֹורה, ְְִִִִַַָָָָָָלּמּוד
הענינים  ּבכל הּקּב"ה מן ּברכה ּתֹוספת מביאה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָּובׂשמחה,
- ("ׁשמים") ּברּוחנּיּות והן ("ארץ") ּבגׁשמּיּות הן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאיׁשיים,
ּכלל  ּבתֹו ואחת, אחד ּבכל יקּים ׁשהּדבר ויצליח, ה' ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻיבר

ÏÚÓז  È˙‡¯· Èc ‡L‡ ˙È ÈÁÓ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»∆¿≈»¬»»ƒ¿≈ƒ≈«
‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»
È¯‡ È¯ÓÈÓa ˙È·˙ È¯‡ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ „ÚÂ¿«»ƒ¿«»¬≈»ƒ¿≈¿ƒ¬≈

:Ôepz„·Ú¬«¿ƒ

ÈÈ:ח  Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ ÁÂ¿…««¿««¬ƒ√»¿»
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אגרות קודש

 ב"ה  כ"ו תשרי, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב על דבר השקפת עולמו וכו' ושואל בנוגע לעתידה של 

תנועה פלונית וכו'.

מן הכלל, חלק  יוצא  ישראל מבלי  ואחת מבני  לביאור במה שכל אחד  צריך  אין  והנה בטח 

הוא מעמנו עם הנצחי, עליו נאמר אשר גוי אחד בארץ הוא, או בסגנון אחר, עם לבדד ישכון, והוא על 

ידי אשר קבלו כל אחד ואחד מעם זה, תורה אחת מה' אחד, אשר - כמו שהשם והתורה נצחים הם, 

גם מקבל התורה נצחי הוא ועד אשר כל עמי הארץ מרגישים זה, אף שלא כולם מודים בזה ]וכנראה 

בכל התנועות מן הקצה הימני ועד קצה  שהרגשה זו - היא גם הסיבה להשנאה שלהם לעמנו, אשר 

השמאלי אף שלכאורה ע"פ הסברא צריכים היו לגשר בין כל העמים ולבטל שנאת עולם לעם עולם, 

עם ישראל[.

המסקנא מידית מהאמור לעיל הוא, אשר אף שלכאורה הבחירה ניתנה לכל אחד מבני ישראל 

באיזה השקפת עולם יבחר, ואיך יתנהג בחיים בכלל ובחיי היום יומים בפרט, לעולם לא ימצא מנוחת 

נפש אמיתית, כי אם בדרך אשר הותווה לעמנו הנצחי על ידי תורתנו הנצחית.

במלים פשוטות יותר: כל אחד מבני ישראל עליו להתנהג בחייו היום יומים בהנהגה מתאימה 

להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם,

מהותו, אף שיכול הוא לכסותו ולתקופה להעלים אפילו  שהרי אי אפשר למה שהוא לשנות 

בלבושים המנגדים לעצם מהותו ונקודת קיומו.

אשר מזה מובן, שעל כל אחד לנצל כל יכולתו לחזק הנהגה זו - של תורה ומצוה - ולהפיצה 

בביתו ובסביבתו ובכל מקום שידו מגעת ואין כל חילוק בזה על איזה מפלגה נמנה באופן רשמי, והאם 

אומר שמתחשב על חוג המכירים בתורה ומצוה או וכו',

מכל האמור - למענה על שאלתו, אשר אין מתפקידנו לנחש מה יהי' עתידה של תנועה פלונית 

או פלונית, כיון שתפקיד חיוני של כל אחד ואחת לחזק ולבסס מצב עמנו המסובב שונאים ואויבים 

מכל צד, וכן לבסס מצבו הוא ככל התלוי בו - אשר לזה מגיעים ע"י ביסוס היהדות וערכי' הנצחים 

ולהפיצם באופן דמוסיף והולך, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

וינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.

בברכה.
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àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
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éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®

mildz

:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ
áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
:Eøácâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«

çé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìbèééëðà øb ©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´
éúåöî épnî øzñz-ìà õøàá:EëéLôð äñøb ¨®̈¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´

éètLî-ìà äáàúì:úò-ìëá Eàëíéãæ zøòb §©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«−¨©§¨¥¦´
éúåönî íéâMä íéøeøà:Eáëätøç éìòî ìb £¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´

éúãò ék æeáå:ézøöð Eâëéa íéøN eáLé íb ¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦¦´
éwça çéNé Ecáò eøaãð:Eãëéúãò-íbE ¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤

:éúöò éLðà éòLòLãäëéLôð øôòì ä÷ác ©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®
:Eøáãk éðiçåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦

éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨
éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
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éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
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éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ
:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨®̈¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦
éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«

ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤

éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³
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אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח מ"ח, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובבואינו זה עתה משבת בראשית, וע"פ מאמר רבנו הזקן אשר הארת שבת בראשית מאירה 

בכל שבתות השנה; ובתורתו בשם הבעש"ט שקיבל ממורו הבעל ח"י )הוא אחי' השילוני( אשר כל ימות 

השנה מקבלים משבת בראשית.

יהי רצון שבתחלת ופתח פרשת בראשית של התורה ושל העולם - יהי אור, גם בתחלת עניני 

העולם קטן זה האדם, הן עניניו שהם בבחי' שמים וצבאי' )ענינים רוחנים(, הן עניניו שהם בבחי' ארץ 

וצבאי' )ענינים גשמיים(.

אור לכל פירושיו, אור נראה ונגלה.

ובגלוי, מובן מתורת הבעש"ט,  והדרך להמשיך את כל האמור עתה ולמטה מעשרה טפחים 

אשר אור האמור )אור שנברא ביום ראשון( גנזו בתורה.

והרי תכונת אור זה שאדם צופה ומביט בו - מסוף העולם ועד סופו,

הנהגה ע"פ הוראות תורתנו תורת חיים - מסוף העולם )קטן - האדם( ועד סופו, בכל דרכיך 

דעהו.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן



קה

יום ראשון - כ"א תשרי
פרק כ, מפרק קד
עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד תשרי
פרק כ, מפרק קיג
עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב תשרי
פרק כ, מפרק קו
עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה תשרי
פרק כ, פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג תשרי
פרק כ, מפרק קח
עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו תשרי
פרק כ, פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז תשרי
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בראשית

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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ixyzקו a"kÎ`"k ipyÎoey`x mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"א ראשון יום
אגרת כג  ,272 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,flw 'nr cr.íù ì"æ é"ùøôá

תשרי  כ"ב שני יום
יום ראשוןֿ שני כ "אֿ כ "ב תשרי  ,flw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìòá ùã÷ úáùáå,flw 'nr cr:ïåöø éäé ïë

,ïk ìò,okl -äòøä eòøz àð ìà ,éòøå éçà éáeäà ©¥£©©©§¥©©¨¨¥¨¨¨
,úàfä äìBãbä,dltzd ixg` e` dltzd iptl ,zeyrl - ©§¨©Ÿ

,olvilÎ`pngx mivl ayeníøèa íëéäìà 'äì ãBák eðúe§¨©¡Ÿ¥¤§¤¤
CLçé43ìçä úBîé ìk áéøòîì äçðî ïéa eðéäc ,44ãîìì , ©§¦§©§¥¦§¨§©£¦¨§©Ÿ¦§Ÿ
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,eizekld zrcl cg` lklì"æø eøîà äæ ìòå46äðBMä ìk" : §©¤¨§©©¨©¤
,"'eë íBé ìëa úBëìä,"`ad mler oa `edy el ghaen -ïäL £¨§¨¤¥

,äNòîì äëìä úB÷eñôe úBøeøa úBëìäji` zrcl - £¨§§£¨¨§©£¤
,lreta zeyrløàáîk©§Ÿ¨

íL ì"æ é"Lø Leøôa47. §¥©¦©¨
zpeekzn "zekld"ay -
,zexexa zekldl `xnbd
`ixheÎ`lwyd ila
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dpeyd lk" xn`nd iptl
rbepa `l` ,"zekld
"zekld dpey" lr ctqdl
onvr zekldd z` cnly
,'eke `ixheÎ`lwyd ila

lr dcp 'qnaedf xn`n
el`y ,i"yx yxtn envr
zeziixa ,zeipyn od
,`xnbd ly `ixheÎ`lwyd ila od mby ,ipiqn dynl dklde
zeweqt zekldl dpeekd 'jexr ogley'l rbepa dfÎjxcÎlre

.dyrnl zerbepd zexexa

ék ,úaL úBëìäa e÷ñòé ¯ äçðnä úBìòa Lã÷ úaLáe§©¨Ÿ¤©£©¦§¨©©§§¦§©¨¦
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טז.43. יג, ירמי' - הכתוב ל' ˘ËÈÏ"‡:44.ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרי אז כי - שחרית הא', לתפלה בנוגע מתחיל דאינו הא "י"ל
(סקנ"ה  לביהמ"ד מביהכנ"ס דרבים, ת"ת צ"ל שלאחרי' וכן התפלה, קודם בצרכיו לעסוק דאסור ס"ד) (ספ"ט בשו"ע הוא מפורש דין

השירים.45.ס"א)". לשיר הרמב"ן הקדמת קה"ת). (בהוצאת שם ובנסמן ה"ב פ"ב הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות כח,46.ראה מגילה
א. עג, נדה סק"ב.47.ב. סרמ"ו יו"ד ט"ז י"ב.48.ראה משנה ד' ה"ד.49.פרק פ"א ברכות ב.50.ירושלמי ד, ברכות
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l`ipc ly ezltza aezkd "dil2eid zepelgy `id dpeekdy
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.'d zlecba zeppeazdd

f` xacn edyin xy`ke

mb dl` eidie ,`ed eipipra

`ed ,el mivegpd mixac

oi`y - lirl xen`k - d`xn

zelbzd ze`xl dvex `ed
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mey xacl `ly dxifb

drydn "dliha dgiy"

cr dltza ligzn ofgdy

ixg`y oexg`d yicwd seql

jk lr xeariy ine .dltzd

ywaie rwxwd lr ayi cifna

el xizdl miyp` dylyn

wx df ,j` .dlrnly iecipd

z`f dyer `edy drya

e` gky xy`k `l ,cifna

,miln dnk eitn evxtzdy

dligzkln eilr lg `l f`y

owfd epaxe ,iecipd oipr

miaehl 'd daihd"a miiqn

."mzeala mixyile

àð ìà ,éçà éáeäà£©©©©¨
íéòø ,eòøz̈¥¥¦
íøöBéì íéáeäàä̈£¦§§¨

,íøöéì íéàeðNe- §¦§¦§¨
dn zeyrl ixd mikixv
,dvex (`xead) ade`dy

,dvex (rxd xvid) `peydy dn `leBîöò íãà äNòé ìàå§©©£¤¨¨©§
úçà äòL òLø,dltz ly zcgeinde dcigid dryd -éðôì ¨¨¨¨©©¦§¥

,íB÷nä,`edÎjexaÎyecwd iptl -øLà,`ed jexa yecwd - ©¨£¤
ãîòìå ìäwäì ,íBiä ìkî da øça3,Bæ äòLa åéðôìly - ¨©¨¦¨©§¦¨¥§©£Ÿ§¨¨§¨¨

,dltzúò àéäLLc÷n"ä ìà àBáì úBlbúäì ,åéðôì ïBöø ¤¦¥¨§¨¨§¦§©¨¤©¦§¨
,"èòîea zqpkd zia `xwpy itk ,ohwd "ycwnd zia" - §©

milltzn micedi4ì ã÷ôì ,CBúa ízà ïëBMä ,BãBák úðéëL ¦§Ÿ¦§¦©§©¥¦¨§
íúBàîè5,lka zpkey - d`neh lye zelb ly avna mby - ª§¨

`a ,dltz ly oevxd zrya ixd ,l`xyi ipa mr dpikyd z`f
,mzi` zpkeyd dpikyd z` xwal `edÎjexaÎyecwd lekiak

.åéìçéîe åéLwáîe åéLøBãì àönäìe`idy ef oevx zrae - §¦¨¥§§¨§©§¨§©£¨
ixd ,dltzd zryBðéàL Bîöòa äàøî ¯ åéëøöa øtñîäå§©§©¥¦§¨¨©§¤§©§¤¥

äákøî äNòðå ,Búeëìî ãBák éelâa úBàøìå ïðBaúäì õôç̈¥§¦§¥§¦§§¦§©§§©£¨¤§¨¨
äàîèdakxn enk lha dyrp -,ïBéìòä ìéñkì,dtilwl - §¥¨©§¦¨¤§

,"oeilrd liqk" z`xwpd
åéìò øîàpL6àì" : ¤¤¡©¨¨Ÿ

tçéäðeáúa ìéñk õ ©§Ÿ§¦¦§¨
øäfä eáúkL Bîk ,"'eë7 §¤¨§©Ÿ©

ì"æ é"øàäå8eðéäc , §¨£¦©§©§
ïðBaúäì õôç BðéàL¤¥¨¥§¦§¥
úøàôz ø÷éa úBàøìå§¦§¦¨¦§¤¤
éëìî Cìî ìL Búlãb§ª¨¤¤¤©§¥
-Ceøa-LBãwä íéëìnä©§¨¦©¨¨
äìòîì úBìâpä ,àeä©¦§§©§¨

,Bæ äòLazryy - §¨¨
oevx zr ixd `id dltzd

,dlrnlíâådlbzp df - §©
íéöôçä ìà ähîì- §©¨¤©£¥¦

,inipt oevxaìà èéaäì§©¦¤
óhòúnä ,Bìãâå BãBák§§¨§©¦§©¥
úBáz CBúa Laìúîe¦§©¥§¥
éôa äøeãqä älôzä©§¦¨©§¨§¦
ãçà ìëì älbúîe ,ìkŸ¦§©¤§¨¤¨

BìëN éôì,ezpade - §¦¦§
:áéúëãk ,BúîLð LøLå§Ÿ¤¦§¨§¦§¦

aezky enk -9:éôì"§¦
¯ "Léà ìläé BìëN¦§§ª©¦

;áéúk "ìläé"e"`e ila - §©¥§¦
m`zday ,ezernyny -
zlecba ezpadle elkyl
lldn ,`edÎjexaÎyecwd
ÎjexaÎyecwd z` mc`d
,dltzd zrya `ed
ïéòk òé÷øc àúeëìîe©§¨§¨¦©§¥

àòøàc àúeëìî10,,ux`d lr zeklnl dnec minyd zekln - ©§¨§©§¨
,dhnl zeklnd zbdpdl"Bfò ïBéáç" úBéäì Cìnä CøcL11 ¤¤¤©¤¤¦§¤§ª

änk øLà (ãò) ,íéçútä ìò íéøîBL änëå ,íéøãç éøãça§©§¥£¨¦§©¨§¦©©§¨¦©£¤©¨
äìòLëe ,BãBáëe Bfò úBàøì íéðLå íéîé íétöî änëå§©¨§©¦¨¦§¨¦¦§ª§§¤¨¨
ìäwäì Búeëìî ìëa ìB÷ øéáòäå ,ìkì úBlbúäì BðBöø§§¦§©©Ÿ§¤¡¦§¨©§§¦¨¥
úøàôz ø÷éå Búeëìî ãBák íúBàøäì ,åéðôì ãîòìå§©£Ÿ§¨¨§©§¨§©§¦¨¦§¤¤
÷qòúîe BúBàøì LLBç Bðéàå åéðôì ãîBòL éî ,Búlãb§ª¨¦¤¥§¨¨§¥¥¦§¦§©¥

òeøb änk ¯ åéëøöaúBîäak ìLîðå ,àeä éúôe ìëñå ¦§¨¨©¨¨©§¨¨¤¦§¦§©©§¥
BúBàøäa ¯ Cìnä ïBéæa àeä íâå .úBiøaä ìk éðéòa äîãð¦§¤§¥¥¨©§¦§©¦§©¤¤§©§

BðéàL åéðôìepi` jlndy -ïeôñaeyg -úçð ìa÷ì åéðéòa §¨¨¤¥¨§¥¨§©¥©©
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ùã÷ä úøâà
ééáåäà ãëíéáåäàä íéòéø åòøú àð ìà ééçà

äùòé ìàå íøöéì íéàåðùå íøöåéì
øçá øùà íå÷îä éðôì úçà äòù òùø åîöò íãà
àéäù åæ äòùá åéðôì ãåîòìå ìä÷äì íåéä ìëî äá
èòî ùã÷îä ìà àåáì úåìâúäì åéðôì ïåöø úò
íúåàîåè êåúá íúà ïëåùä åãåáë úðéëùì ãå÷ôì
åéëøöá øôñîäå åéìçééîå åéù÷áîå åéùøåãì àöîäìå
éåìéâá úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åîöòá äàøî
ïåéìòä ìéñëì äàîè äáëøî äùòðå åúåëìî ãåáë
ù"îë 'åë äðåáúá ìéñë õåôçé àì åéìò øîàðù
úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åðééäã ì"æéøàäå øäæä
úåìâðä ä"á÷ä î"äî êìî ìù åúìåãâ úøàôú ø÷éá
ìà èéáäì íéöôçä ìà äèîì íâå åæ äòùá äìòîì
äìôúä úåáéú êåúá ùáìúîå óèòúîä åìãâå åãåáë
ùøåùå åìëù éôì ãçà ìëì äìâúîå ìë éôá äøåãñä
áéúë ììäé ùéà ììåäé åìëù éôì áéúëãë åúîùð
êìîä êøãù àòøàã àúåëìî ïéòë òé÷øã àúåëìîå
ìò íéøîåù äîëå íéøãç éøãçá åæåò ïåéáç úåéäì
íéðùå íéîé íéôöî äîëå äîë øùà (ãò) íéçúôä
ìëì úåìâúäì åðåöø äìòùëå åãåáëå åæåò úåàøì
åéðôì ãåîòìå ìä÷äì åúåëìî ìëá ìå÷ øéáòäå
éî åúìåãâ úøàôú ø÷éå åúåëìî ãåáë íúåàøäì
åéëøöá ÷ñòúîå åúåàøì ùùåç åðéàå åéðôì ãîåòù
äîãð úåîäáë ìùîðå àåä éúôå ìëñå òåøâ äîë
åúåàøäá êìîä ïåéæá àåä íâå úåéøáä ìë éðéòá
èéáäî íéòåùòùå úçð ìá÷ì åéðéòá ïåôñ åðéàù åéðôì
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יא.2. ו, ˘ËÈÏ"‡:3.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב ו, (ברכות תפלה אלא עמידה אין ממחז"ל א.4."להעיר כט, אחרי 5.מגילה
פמ"ה. תניא וראה טז. ב.6.טז, יח, א.7.משלי קעט, זח"א שם.8.ראה לזח"א רמ"ז יח.9.ראה יב, א.10.משלי נח, ‰Ú¯˙11.ברכות
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."כביכול למטה, מובן שמזה למע' עוזו חביון דרגת בי' שבתון) שבת סד"ה - יוהכ"פ (דרושי מלקו"ת "להעיר
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תשרי  כ"ד רביעי יום
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.ìkepelw eze`xd lre - Ÿ
`ed ,lk ipirl jlnd ly
z` dfan wx `l ixd
eytpa aiigzn `l` jlnd

.jlnl
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ìà øNa éðéòa äàBø¤§¥¥¨¨¤
,åéøeaãå åéNòîlky - ©£¨§¦¨

eiyrny d`xi cg`
mdy itk md eixeaice
`edyk zeidl mikixv

,jlnd iptl cneróà©
.ìéñëì äáLçî Bì ïéàL¤¥©£¨¨©§¦
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,jlnd iptl cneräæ ìòå§©¤
ïéðòäiptl micnery - ¨¦§¨

df onf rawy jlnd
miyxecd lkl zelbzdl

,eze`ï÷úð14ìk ¦§©¨
íäa ïðBaúnì ,úBlôzä©§¦©¦§¥¨¤
äàøî BðéàL éîe .áèéä¥¥¦¤¥©§¤
.BLôða áiçúî ¯ ïk¥¦§©¥§©§
øäfa eøîà åéìòå§¨¨¨§©Ÿ©

LBãwä15âéäðàc" : ©¨§©§¦
äàlò àðewúa àðì÷- §¨¨§¦¨¦¨¨

oewiza oelw qipkn `ed
,oeilrd,àãeøt éæçàå(dyecwn) zecxtid d`xne -déì úéìå §©£¥¥¨§¥¥

àäìàa à÷ìç,"ìàøNéc,l`xyi iwl`a wlg ,el oi`e - ª§¨¤¡¨¨§¦§¨¥
.ïìvì-àðîçø-ïk ìò,owfd epax xne` ,okl -eäéúeçéìL ©£¨¨¦§©©¥§¦©§

,àðãéáò à÷ ì"æøc,l"f epizeax ly mzegily ip` miiwn - §©©¨£¦§¨
äøæb øæâì16äìèa äçéN çeNì àlL ,Lôð ìëì äåL ¦§Ÿ§¥¨¨¨§¨¤¤¤Ÿ¨©¦¨§¥¨

øeaö-çéìMä ìéçúiMî,ofgd -øîb ãò älôzä ìltúäì ¦¤©§¦©§¦©¦§¦§©¥©§¦¨©§©
,àøúa Léc÷seq cr -,oexg`d yicwdúéáøò úéøçL ©¦©§¨©£¦©§¦

äçðîe17Lwáéå õøàä ìò áLé ¯ ïBãæa äæ ìò øáBòäå .'eëå ¦§¨§§¨¥©¤§¨¥¥©¨¨¤¦©¥
,äìòîlL éecð Bì eøéziL íéLðà 'âîxaery inl ribny - ¦£¨¦¤©¦¦¤§©§¨

,exfby dxifb lráLå"- §¨
xacl `ly ,daeyz dyri
,dltzd zrya xzei
åéìò ìç àìå ,"Bì àôøå§¨¨§Ÿ¨¨¨
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,øwòcala ef `l - ¦¨
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ìç àì Búlçzî- ¦§¦¨Ÿ¨
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ììk íéLLBç íðéàL¤¥¨§¦§¨
íéîMä ïî äøtk Lwáì§©¥©¨¨¦©¨©¦
ïBòä ìò úBiøaä ïîe¦©§¦©¤¨
à÷åc íâå .äfä éìéìt§¦¦©¤§©©§¨
èàLa ïBãæa íéøaãnLk§¤§©§¦§¨¦§¨
Bà çëBMä ìò àìå ,Lôð¤¤§Ÿ©©¥©
änk åétî e÷øæpL¤¦§§¦¦©¨
,ïekúî àìa úBáz¥§Ÿ¦§©¥

éøö BðéàL,ììk äøzä C ¤¥¨¦©¨¨§¨
,iecipd z` el exiziy -
`ed eilr - 'eke oiekzna `ly df didy xn`ie cifna xaciy ine

:xne`"÷écö íé÷ìà úBéìëe úBaì ïçBáe"18'ä äáéèä" , ¥¦§¨¡Ÿ¦©¦¥¦¨
íéáBhì,llk xacln mnvr mixneye aeh miyery dl`l - ©¦

"íúBaìa íéøLéìå19:ewxfp `l` ,xacl mala eayg `ly - §¦¨¦§¦¨
.aeh 'd dyri mdl mb - oiekzna `ly zeaiz dnk mditn
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ùã÷ä úøâà

áééçúî àåä íâå åéëøö ÷ñòî øúåé åéôéå åãåáë ìà
ïéòì êìîä úà åðåéæáå åðåì÷ úåàøä ìò êìîì åùôðá
óà øîåìë ïåì÷ íéøî íéìéñëå øîàð æ"òå äàåø ìë
ïåì÷ä äàøð 'éäéù ïåì÷ íéøî 'éäé àì ìéñë àåäù

.ìë ïéòì

éðôì ãîåò åìàë äìôúá ì"æç åòá÷ ë"òå
ïéòì 'åë ãîåò åìàë åîöòá äàøî 'éäé ô"ëò êìîä
ïéàù óà åéøåáéãå åéùòî ìà øùá éðéòá äàåø ìë
úåìôúä ìë ï÷úð ïéðòä æ"òå ìéñëì äáùçî åì
áééçúî ïë äàøî åðéàù éîå áèéä íäá ïðåáúîì
àðå÷úá àðì÷ âéäðàã '÷ä øäæá åøîà åéìòå åùôðá
ìàøùéã àäìàá à÷ìåç äéì úéìå àãåøô éæçàå äàìéò
äøéæâ øåæâì àðãéáò à÷ ì"æøã åäééúåçéìù ë"ò ì"ø
ìéçúéùî äìèá äçéù çåùì àìù ùôð ìëì äåù
úéøçù àøúá ùéã÷ øîâ ãò äìôúä ììôúäì õ"ùä
õøàä ìò áùé ïåãæá æ"ò øáåòäå .'åëå äçðîå úéáøò
áùå äìòîìù éåãéð åì åøéúéù íéùðà 'âî ù÷áéå
ø÷éò ìë òøôîì éåãéð íåù åéìò ìç àìå åì àôøå
íðéàù íéòùåôäå íéãøåîä ìò à"ë ìç àì åúìçúî éë
úåéøáä ïîå íéîùä ïî äøôë ù÷áì ììë íéùùåç
ïåãæá íéøáãîùë à÷åã íâå .äæä éìéìô ïåòä ìò
äîë åéôî å÷øæðù åà çëåùä ìò àìå ùôð èàùá
úåáì ïçåáå ììë äøúä ö"àù ïéåëúî àìá úåáéú
:íúåáìá íéøùéìå íéáåèì 'ä äáéèä .÷éãö íé÷ìà úåéìëå
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לה.12. ג, א.13.משלי לג, ˘ËÈÏ"‡:14.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'נתקנו' הצ"ל הדפוסים בשאר ב.15."לברר קלא, עיין 16.ח"א
יא. סימן סוף ˘ËÈÏ"‡:17.סמ"ק ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰)ו ערבית  שחרית הסדר: לתרץ בדא"פ בתפלת ‡ÂÏÈÙ"נ"ל אפילו היינו, מנחה, (

דשחרית  ק"ש בין בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך כל ג"כ עוה"פ), ק"ש אצ"ל (שלכן שחרית לתפלת בהמשך שבאה מנחה
למנחה)". - למנחה גם י.18.ששייכת ז, תהלים - הכתוב ד.19.ל' קכה, תהלים - הכתוב ל'

ixyz b"k iyily mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

l`ipc ly ezltza aezkd "dil2eid zepelgy `id dpeekdy

oelg gzty ,`id "eal oeeik m`"a dpeekd o`k jk - elv` migezt
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f` xacn edyin xy`ke

mb dl` eidie ,`ed eipipra

`ed ,el mivegpd mixac

oi`y - lirl xen`k - d`xn

zelbzd ze`xl dvex `ed
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ly epeifa edf ,efn dxizie
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ùã÷ä úøâà
ééáåäà ãëíéáåäàä íéòéø åòøú àð ìà ééçà

äùòé ìàå íøöéì íéàåðùå íøöåéì
øçá øùà íå÷îä éðôì úçà äòù òùø åîöò íãà
àéäù åæ äòùá åéðôì ãåîòìå ìä÷äì íåéä ìëî äá
èòî ùã÷îä ìà àåáì úåìâúäì åéðôì ïåöø úò
íúåàîåè êåúá íúà ïëåùä åãåáë úðéëùì ãå÷ôì
åéëøöá øôñîäå åéìçééîå åéù÷áîå åéùøåãì àöîäìå
éåìéâá úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åîöòá äàøî
ïåéìòä ìéñëì äàîè äáëøî äùòðå åúåëìî ãåáë
ù"îë 'åë äðåáúá ìéñë õåôçé àì åéìò øîàðù
úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åðééäã ì"æéøàäå øäæä
úåìâðä ä"á÷ä î"äî êìî ìù åúìåãâ úøàôú ø÷éá
ìà èéáäì íéöôçä ìà äèîì íâå åæ äòùá äìòîì
äìôúä úåáéú êåúá ùáìúîå óèòúîä åìãâå åãåáë
ùøåùå åìëù éôì ãçà ìëì äìâúîå ìë éôá äøåãñä
áéúë ììäé ùéà ììåäé åìëù éôì áéúëãë åúîùð
êìîä êøãù àòøàã àúåëìî ïéòë òé÷øã àúåëìîå
ìò íéøîåù äîëå íéøãç éøãçá åæåò ïåéáç úåéäì
íéðùå íéîé íéôöî äîëå äîë øùà (ãò) íéçúôä
ìëì úåìâúäì åðåöø äìòùëå åãåáëå åæåò úåàøì
åéðôì ãåîòìå ìä÷äì åúåëìî ìëá ìå÷ øéáòäå
éî åúìåãâ úøàôú ø÷éå åúåëìî ãåáë íúåàøäì
åéëøöá ÷ñòúîå åúåàøì ùùåç åðéàå åéðôì ãîåòù
äîãð úåîäáë ìùîðå àåä éúôå ìëñå òåøâ äîë
åúåàøäá êìîä ïåéæá àåä íâå úåéøáä ìë éðéòá
èéáäî íéòåùòùå úçð ìá÷ì åéðéòá ïåôñ åðéàù åéðôì
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יא.2. ו, ˘ËÈÏ"‡:3.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב ו, (ברכות תפלה אלא עמידה אין ממחז"ל א.4."להעיר כט, אחרי 5.מגילה
פמ"ה. תניא וראה טז. ב.6.טז, יח, א.7.משלי קעט, זח"א שם.8.ראה לזח"א רמ"ז יח.9.ראה יב, א.10.משלי נח, ‰Ú¯˙11.ברכות
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."כביכול למטה, מובן שמזה למע' עוזו חביון דרגת בי' שבתון) שבת סד"ה - יוהכ"פ (דרושי מלקו"ת "להעיר



ixyzקי d"k iying mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ה חמישי יום
אגרת כה  ,glw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éøîà ïéáäì äë,276 'nr cr.äîåàî øáãì

.dkly dxez lr xe`ia `ed ,d"k oniq ,ycewd zxb` ly dpkez

z`veda k"w oniq) "y"aixd z`eev" xtqa dqtcpy ,aehÎmyÎlrad

Îyecwdn zehytzd `ed xac lk ji` xaecn da ,(d"lyz zpyn z"dw

dad`dy zeidl lekiy `l` ,d`xie dad` zecnd zervn`a `edÎjexa

.'eke zelba od d`xid e`

xacd jky ,my aezk jynda

edyin rney `edyk mb

,lltzn `edy drya xacn

`iad dn myl" envrl aeygi

o`k `edÎjexaÎyecwd ize`

,izlitz zrya xaci fldy

,"zihxt dgbyda lkd df ixd

dpikyd `ed xeaicd ,`l`

jk) "dzxy" (dpikyd) `ide

d my aezkoeylitk j` ,

(ef zxb`a) owfd epax xiaqiy

`l `id dni`znd oeyld

("dyalzp" m`Îik "dzxy"

ick ,mc` eze` ly eita

,dltzd zceara wfgz`y

dpikydy `vei ixd ,ohw e` ieb `ed xacnd m` (oldl my aezk) hxtae

eze` `iadl i`cea xacd jixv ,dfk mc` beqa lekiak dnvr dnvnv

xn`nl zeciqgd zxez icbpn elkpzd ,d`xpd itk .ezceara xzi fexifl

dpikydy xne`d aehÎmyÎlrad ly dfdzxydrya xacnd ieba

e`) d`xyd ly oipr xnel ,mdipira dyw did xacd - lltzn icediy

xiaqdl owfd epax `a df oipr .'eke ieba dpikyd ly (zeyalzd elit`

caer eli`k qrekd lk" l"f epizeax xn`n xe`ia zncwda ,ef zxb`a

,`edÎjexaÎyecwdn `ed xac lky zrcl icedi lry - "dxfÎdcear

,qrk icil e`iadl milelrd mixeaic xaic e` eze` dkd fldyke

,mc` eze` mb llek `xap lk dignd dpikydn dx`d dfa dyalzd

.mixeaic mze` xaicyk e` eze` dkdyk ,dyrn zrya

`xb oa irnyyk jlnd cec xn`y dnn jk lr di`x `ian `edy itke

Îyecwdy mi`ven ep` oi`y zexnly ,"llw el xn` 'd" :eze` lliw

zrya digd jxazi eit gexy oeeik ixd j` ,irnyl z`f xn`i `edÎjexa

el ozpe irny z` dyrngekd'd" jkl `xew `ed ,mixeaic mze` xacl

xn`zx`d zeyalzd oipr hexhexta xiaqn owfd epaxy itke ,"llw el

ly exn`n `ian owfd epax oi`y dn .'eke zetilwa mb dpikyd

,xnel ile` xyt` - eilr eywdy dxen`d `iyewde aehÎmyÎlrad

eytp xqny ,owfd epax ly exq`n ixetiqa mi`ven ep`y dn jxcÎlr

,aehÎmyÎlrad ly drepzn melyeÎqg cxtp zeidl `ly ynn lreta

oir zi`xnl `l s`e dlw dryl `l s`1owfd epaxy ,eppipra mb jk ,

`l` ,aehÎmyÎlrad zxez lr `iyew ly oipr xikfdl `ly mb xdfp

.jk lr eywdy `iyewd zvxezn `linae ,oiprd z` xiaqn `ed

,äðéa éøîà ïéáäìoeyld jxcÎlr ,dxez ly dpada - §¨¦¦§¥¦¨
ilyna2`xnbd xn`n jxcÎlre ,3sl` - z"iaÎs"l`" :

,dxez cenl :i"yx yxtn ,"dpiaàø÷pä øôqa áeúkM äî©¤¨©¥¤©¦§¨
eö","L"áéø úà- (aeh) myÎlra l`xyi iax ly ez`eev - ©¨©¦©

,xtqd `xwp jkíâä£©
Búàeö dðéà úîàaL¤¤¡¤¥¨©¨¨

ììk4å ,ÎmyÎlrad - §¨§
,aehéðôì ììk äeö àìŸ¦¨§¨¦§¥

÷ø ,Búøéètmipiprd - §¦¨©
,xtqayéèewì íä¥¦¥

úBøBähä åéúBøîà- ¦§¨©§
"`id dxedh" jxcÎlr
,dnypd iabl xn`pd
dnypd zbixcn oiivnd
"dxedh" ;"zeliv`"ay
minyd mvrk" oeyln

"xdehl5éèe÷ì eèwlL ,¤¦§§¥
,éèe÷ì øúa,xnelk - ¨©§¥

z` hwil cg` `ly
dnk eid `l` ,mixacd
xza ihewl" .aehÎmyÎlrad zxezn zexni` ehwly dnke

ziprz zkqna oeyl `ed "ihewl6,lä ïeëì eòãé àìåìò ïBL §Ÿ¨§§©¥©¨©
,Bzðkúî,oldl xiaqiy itk ,oiprd okez z` wiecna `hazy - ©§ª§

eli`e ,yici` ztya ezxez xne` did aehÎmyÎlrady
,ycewd oeyl opeyl "y"aixd z`eev" xtqay zexezdCà©

.Bzîàì úîà àeä ïeëîäxiaqdl owfd epax ligzn z`fe - ©§ª¨¡¤©£¦
:k"w oniq "y"aixd z`eev"a `aend xn`nd,àeäåxn`nd - §

,xaqeiì"æø øîàî íéc÷äa7ãáBò elàk ñòBkä ìk" : §©§¦©£©©©¨©¥§¦¥
íòhäå ,"'eëå í"ekòdcear caer eli`k `ed qrekd recn - ©§§©©©

,dxfäðéa éòãBéì ïáeî8epnî ä÷lzñð Bñòk úòaL éôì , ¨§§¥¦¨§¦¤§¥©£¦§©§¨¦¤
;äðeîàädgbyd `idy ,ezgbyde `edÎjexaÎyecwda - ¨¡¨

,`xape `xap lk lr zihxt'ä úànL ïéîàî äéä elà ék¦¦¨¨©£¦¤¥¥
¯ Bì úàæ äúéäicil eze` e`iady miyrnd e` mixeaicd ¨§¨Ÿ
`a mdy - qrk,`edÎjexaÎyecwdn e.ììk ñòëa äéä àì- Ÿ¨¨§©©§¨

.miyrn mze` dyr e` mixeaic mze` xaicy in lróàå§©
÷éfî Bà eäkî Bà Bìl÷î äøéça ìòa àeäL íãà-ïaL¤¤¨¨¤©©§¦¨§©§©¥©¦
Búøéça òø ìò íéîL éðéãáe íãà éðéãa áiçúîe ,BðBîî̈¦§©¥§¦¥¨¨§¦¥¨©¦©Ÿ©§¦¨
,'eke ezekdl e` ellwl ,dl` mirx miyrn zeyrl xgay -
`edy iptn ,my` `l `edy xnel xyt` i` ,dxe`kl ,ixd
,xacl di`xe ;ezgbyde `edÎjexaÎyecwd ly cala gily

?miny ipicae mc` ipica aiiegn `ed ixdyìò ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©
,íéîMä ïî øæâð øák ÷fpäeze` m`e ,wfp eze`a wfpiiy - ©¦¨§¨¦§©¦©¨©¦

xegal dvex did `ly iptn z`f dyer did `l mc`ezxigaa
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ùã÷ä úøâà
ïéáäì äë'÷ðä øôñá ù"î äðéá éøîà

úîàáù íâä ù"áéø úàååö
íä ÷ø åúøéèô éðôì ììë äåéö àìå åúàååö äðéà
éèå÷ì øúá éèå÷ì åè÷ìù úåøåäèä åéúåøîà éèå÷ì
ïååëîä êà .åúðåëúî ìò ïåùìä ïéåëì åòãé àìå
ñòåëä ìë ì"æøàî íéã÷äá àåäå .åúéîàì úîà àåä
äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå .'åëå í"åëò ãáåò åìéàë
äéä åìéà éë äðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù éôì
ììë ñòëá äéä àì åì úàæ äúéä 'ä úàîù ïéîàî
åäëî åà åìì÷î äøéçá ìòá àåäù íãà ïáù óàå
ìò íéîù éðéãáå íãà éðéãá áééçúîå åðåîî ÷éæî åà
íéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä ìò ë"éôòà åúøéçá òåø
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נו.1. ע' ב' חוברת ב.2."התמים" א.3.א, קד, הצ"צ,4.שבת אדמו"ר כ"ק הגהת ע"פ וניתוספה "כלל", לתיבת ליתא לפנינו בתניא
קה"ת. הוצאת התניא  ספר שבסוף התיקון" ב"לוח ו.5.הובאה כד, ב.6.משפטים דעות 7.ו, הל' רמב"ם א. קעט , ח"ג  ב. כז, זח"א

ובכ"מ. הראשונים". "חכמים בשם ה"ג "יודעי8.פ"ב דתואר הקשר כאן.·È‰"ביאור לתניא יצחק לוי לקוטי ראה - דוקא



קיי ixyz e"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ו שישי יום
,276 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ä éë åäæå),hlw 'nr cr.úééðçåø úåéçå

,fldl rxdl:oky ,dke dk oia lawn fld did wfpd z` ixd
.íB÷nì íéçeìL äaøäåoiprd lk .dxfbpy dxifb rval - §©§¥§¦©¨

lr (i"yx `iany) `zliknd jxcÎlr `ed ,o`k xaecnd
weqtd9aezky dn edfy ,"ecil dp` miwl`de" :10miryxn" :

zexnly ,"ryx `vi
lawl wfipd lr xfbpy
aaqn - dfd wfpd z`
eze`y `edÎjexaÎyecwd
wifnd didi miieqn mc`
my ,j` .wfipl wifiy

xaecnbbeyaÎoi`yÎdn ,
`ed xacdyk okcifna,

z`f dyer wifndyk
`l `ed m`e ,ezxigaa
itk) ixd ,z`f dyer did
zkqna zxne` `xnbdy

ziprz11.dxifbd z` mciÎlr rval mewnl migely daxd (
lr qrka zeidl wfipl oi`y ,xen`dn gken ,miptÎlkÎlr

did `ed `l oky ,dnecke el wifdy mc`ddaiqddn lr
epax xn`i oldl .minyd on oicd xfb `id daiqd ,el rxi`y
xac ,oicd xfb did xakyk cala ef `ly ,efn dxizi owfd
`l` - el rxdl lkei fldy zillkd zexyt`d z` ozepd
dyrn zrya el yiy gekde zlefl rxdl oeirxd elit`

ixd ,z`f zeyrlgekd`edÎjexaÎyecwdn `a df oeirxl
leki did ,dxiga lra `edy mc` eze`y xacd oaen `l`)
`ed eqrk j` ,(dyrn eze` zeyrl `le ef daygn zegcl

y eze` fibxny iptn `l ixdfld,el rxdl ezxigaa xga
el dxqgy iptn z`fe ,el wifd `ed dnl eze` fibxn `l`
ezxiga `le minyd on oicÎxfb `id ewfidl daiqdy dpen`d

:owfd epax oeylae .fld ly drxd,ãBò àìådxifbdy dn - §Ÿ
z` dpzp minyd on
zexyt`de zeyxd

zillkd,wfpii `edy
Bæ äòLa elôà àlà¤¨£¦§¨¨
Bà eäknL Lnî©¨¤©¥

Bìl÷îa ixd -eze`onf §©§
,ynnBa Laìúî- ¦§©¥
,wifnaåét çeøå 'ä çkŸ©§©¦

eäiçîä Cøaúé¦§¨¥©§©¥
Bîëe ,Bîi÷îe§©§§

áeúkL12øîà 'ä ék" : ¤¨¦¨©
,"ìl÷ Bìxne` cec - ©¥

,cec z` llwl `xb oa irnyl xn` `edÎjexaÎyecwdy ,z`f
øîà ïëéäå`edÎjexaÎyecwd -ì?éòîLmi`ven okid - §¥¨¨©§¦§¦

?cec z` llwl irnyl xn`i `edÎjexaÎyecwdy ep`àlà¤¨
ì äìôpL Bæ äáLçnLBçîe Baìa éòîL,cec z` llwl - ¤©£¨¨¤¨§¨§¦§¦§¦Ÿ

,'ä úàî äãøédlrzy zeaiqd aaiq `edÎjexaÎyecwd - ¨§¨¥¥
,ef daygn irny ly egenae eala"åét çeø"åly - §©¦

,`edÎjexaÎyecwdíàáö ìk äiçîäweqtd oeylk -13: ©§©¤¨§¨¨
,"m`av lk eit gexae"øacL äòLa éòîL ìL Bçeø äéçä¤¡¨¤¦§¦§¨¨¤¦¤

÷lzñð elà ék ;ãåãì elà íéøácòâø Cøaúé "åét çeø" §¨¦¥§¨¦¦¦¦§©¥©¦¦§¨¥¤©
.äîeàî øaãì ìBëé àì ¯ éòîL ìL Bçeøî ãçà¤¨¥¤¦§¦Ÿ¨§©¥§¨

Lnî àéää úòa ¯ "Bì øîà 'ä ék" eäæå)xaicyk - §¤¦¨©¨¥©¦©¨
,mixeaic mze`,ãåc úà "ìl÷"digd dyrn zryay jka - ©¥¤¨¦

,mixeaic mze` xacl gekd el ozpe eze`."'Bâå Bì øîàé éîe"¦Ÿ©§
zexrd"a iaxd oiivn "el" dlnd lr .ok ziyr recn -

"xyt` jxca mipewize
("`ipz" seqa qtcpy)

ydxe`kl("el") ef dln
weqta ixdy ,zxzein

o`k14xn`i ine" :aezk
ila ,"ok ziyr recn
iaxdy dn - ."el" dlnd

,yxtl mivexy yi ,zxzein "el" dlnd "dxe`kl"y xne`
xg` weqt lr `id owfd epax zpeeky zeidl lekiy iptn dfy

zldwa15xn`i ine [oehly jln xac xy`a]" :el,"dyrz dn
xnel leki in" ezernyny`edÎjexaÎyecwdldz` dn

weqtd zece` exacay xnel wgec ixdy oeeik j` ;"?dyer

,(zldwa) xg` weqt owfd epax `iai ,"xn`i ine"a miizqnd
`l `id owfd epax `iany "el" dlndy ,xnel ile` xyt`
oi` "ok ziyr recn xn`i in"y yxtn `ed `l` weqtdn
dpeekd `l` (jk miyxtn yiy itk) `xb oa irnyl dpeekd
el xn`"y 'dl "el" `id
xnel leki in" :"llw
recn `edÎjexaÎyecwdl
irnyl zeevl jk ziyr

."cec z` llwl
áúkM äî òãBpëå§©©©¤¨©
ìò ì"æ áBè-íL-ìòaä©©©¥©©

÷eñt16,"íéîMa ávð Eøác 'ä íìBòì" :Îlrad xiaqd - ¨§¨§¨§¦¨©¨¨¦
z`aend dcewpd z` uitde xe`iaae zekix`a df weqt aehÎmy
wxt "dpen`de cegid xry" - lirl `aenk) mildz yxcna

,('`pL úBiúBà óeøvL:øîàî àeäL ,íéîMä ïäa eàøá ¤¥¦¤¦§§¨¤©¨©¦¤©£©
"'eë òé÷ø éäé""mind jeza -17,minyd e`xap df xn`nny , §¦¨¦©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äòùá åìéôà àìà ãåò àìå íå÷îì íéçåìù äáøäå
çåøå 'ä çë åá ùáìúî åìì÷î åà åäëîù ùîî åæ
ìì÷ åì øîà 'ä éë ù"îëå åîéé÷îå åäééçîä 'úé åéô
éòîùì äìôðù åæ äáùçîù àìà éòîùì øîà ïëéäå
íàáö ìë 'éçîä åéô çåøå 'ä úàî äãøé åçåîå åáìá
ãåãì åìà íéøáã øáéãù äòùá éòîù ìù åçåø äéçä
éòîù ìù åçåøî ãçà òâø 'úé åéô çåø ÷ìúñð åìéà éë

äîåàî øáãì ìåëé àì

àéää úòá åì øîà 'ä éë åäæå)
ù"î òãåðëå 'åâå åì øîàé éîå ãåã úà ìì÷ ùîî
óåøéöù íéîùá áöð êøáã 'ä íìåòì ô"ò ì"æ è"ùòáä
òé÷ø éäé øîàî àåäù íéîùä ïäá åàøáðù úåéúåà
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יג.9. כא, יד.10.משפטים כד, א' ב.11.שמואל י.12.יח, טז, ב' ו.13.שמואל לג, שם.14.תהלים ד.15.ש"ב תהלים 16.ח,
פט. ו.17.קיט, א, בראשית

ixyz d"k iying mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ה חמישי יום
אגרת כה  ,glw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éøîà ïéáäì äë,276 'nr cr.äîåàî øáãì

.dkly dxez lr xe`ia `ed ,d"k oniq ,ycewd zxb` ly dpkez

z`veda k"w oniq) "y"aixd z`eev" xtqa dqtcpy ,aehÎmyÎlrad

Îyecwdn zehytzd `ed xac lk ji` xaecn da ,(d"lyz zpyn z"dw

dad`dy zeidl lekiy `l` ,d`xie dad` zecnd zervn`a `edÎjexa

.'eke zelba od d`xid e`

xacd jky ,my aezk jynda

edyin rney `edyk mb

,lltzn `edy drya xacn

`iad dn myl" envrl aeygi

o`k `edÎjexaÎyecwd ize`

,izlitz zrya xaci fldy

,"zihxt dgbyda lkd df ixd

dpikyd `ed xeaicd ,`l`

jk) "dzxy" (dpikyd) `ide

d my aezkoeylitk j` ,

(ef zxb`a) owfd epax xiaqiy

`l `id dni`znd oeyld

("dyalzp" m`Îik "dzxy"

ick ,mc` eze` ly eita

,dltzd zceara wfgz`y

dpikydy `vei ixd ,ohw e` ieb `ed xacnd m` (oldl my aezk) hxtae

eze` `iadl i`cea xacd jixv ,dfk mc` beqa lekiak dnvr dnvnv

xn`nl zeciqgd zxez icbpn elkpzd ,d`xpd itk .ezceara xzi fexifl

dpikydy xne`d aehÎmyÎlrad ly dfdzxydrya xacnd ieba

e`) d`xyd ly oipr xnel ,mdipira dyw did xacd - lltzn icediy

xiaqdl owfd epax `a df oipr .'eke ieba dpikyd ly (zeyalzd elit`

caer eli`k qrekd lk" l"f epizeax xn`n xe`ia zncwda ,ef zxb`a

,`edÎjexaÎyecwdn `ed xac lky zrcl icedi lry - "dxfÎdcear

,qrk icil e`iadl milelrd mixeaic xaic e` eze` dkd fldyke

,mc` eze` mb llek `xap lk dignd dpikydn dx`d dfa dyalzd

.mixeaic mze` xaicyk e` eze` dkdyk ,dyrn zrya

`xb oa irnyyk jlnd cec xn`y dnn jk lr di`x `ian `edy itke

Îyecwdy mi`ven ep` oi`y zexnly ,"llw el xn` 'd" :eze` lliw

zrya digd jxazi eit gexy oeeik ixd j` ,irnyl z`f xn`i `edÎjexa

el ozpe irny z` dyrngekd'd" jkl `xew `ed ,mixeaic mze` xacl

xn`zx`d zeyalzd oipr hexhexta xiaqn owfd epaxy itke ,"llw el

ly exn`n `ian owfd epax oi`y dn .'eke zetilwa mb dpikyd

,xnel ile` xyt` - eilr eywdy dxen`d `iyewde aehÎmyÎlrad

eytp xqny ,owfd epax ly exq`n ixetiqa mi`ven ep`y dn jxcÎlr

,aehÎmyÎlrad ly drepzn melyeÎqg cxtp zeidl `ly ynn lreta

oir zi`xnl `l s`e dlw dryl `l s`1owfd epaxy ,eppipra mb jk ,

`l` ,aehÎmyÎlrad zxez lr `iyew ly oipr xikfdl `ly mb xdfp

.jk lr eywdy `iyewd zvxezn `linae ,oiprd z` xiaqn `ed

,äðéa éøîà ïéáäìoeyld jxcÎlr ,dxez ly dpada - §¨¦¦§¥¦¨
ilyna2`xnbd xn`n jxcÎlre ,3sl` - z"iaÎs"l`" :

,dxez cenl :i"yx yxtn ,"dpiaàø÷pä øôqa áeúkM äî©¤¨©¥¤©¦§¨
eö","L"áéø úà- (aeh) myÎlra l`xyi iax ly ez`eev - ©¨©¦©

,xtqd `xwp jkíâä£©
Búàeö dðéà úîàaL¤¤¡¤¥¨©¨¨

ììk4å ,ÎmyÎlrad - §¨§
,aehéðôì ììk äeö àìŸ¦¨§¨¦§¥

÷ø ,Búøéètmipiprd - §¦¨©
,xtqayéèewì íä¥¦¥

úBøBähä åéúBøîà- ¦§¨©§
"`id dxedh" jxcÎlr
,dnypd iabl xn`pd
dnypd zbixcn oiivnd
"dxedh" ;"zeliv`"ay
minyd mvrk" oeyln

"xdehl5éèe÷ì eèwlL ,¤¦§§¥
,éèe÷ì øúa,xnelk - ¨©§¥

z` hwil cg` `ly
dnk eid `l` ,mixacd
xza ihewl" .aehÎmyÎlrad zxezn zexni` ehwly dnke

ziprz zkqna oeyl `ed "ihewl6,lä ïeëì eòãé àìåìò ïBL §Ÿ¨§§©¥©¨©
,Bzðkúî,oldl xiaqiy itk ,oiprd okez z` wiecna `hazy - ©§ª§

eli`e ,yici` ztya ezxez xne` did aehÎmyÎlrady
,ycewd oeyl opeyl "y"aixd z`eev" xtqay zexezdCà©

.Bzîàì úîà àeä ïeëîäxiaqdl owfd epax ligzn z`fe - ©§ª¨¡¤©£¦
:k"w oniq "y"aixd z`eev"a `aend xn`nd,àeäåxn`nd - §

,xaqeiì"æø øîàî íéc÷äa7ãáBò elàk ñòBkä ìk" : §©§¦©£©©©¨©¥§¦¥
íòhäå ,"'eëå í"ekòdcear caer eli`k `ed qrekd recn - ©§§©©©

,dxfäðéa éòãBéì ïáeî8epnî ä÷lzñð Bñòk úòaL éôì , ¨§§¥¦¨§¦¤§¥©£¦§©§¨¦¤
;äðeîàädgbyd `idy ,ezgbyde `edÎjexaÎyecwda - ¨¡¨

,`xape `xap lk lr zihxt'ä úànL ïéîàî äéä elà ék¦¦¨¨©£¦¤¥¥
¯ Bì úàæ äúéäicil eze` e`iady miyrnd e` mixeaicd ¨§¨Ÿ
`a mdy - qrk,`edÎjexaÎyecwdn e.ììk ñòëa äéä àì- Ÿ¨¨§©©§¨

.miyrn mze` dyr e` mixeaic mze` xaicy in lróàå§©
÷éfî Bà eäkî Bà Bìl÷î äøéça ìòa àeäL íãà-ïaL¤¤¨¨¤©©§¦¨§©§©¥©¦
Búøéça òø ìò íéîL éðéãáe íãà éðéãa áiçúîe ,BðBîî̈¦§©¥§¦¥¨¨§¦¥¨©¦©Ÿ©§¦¨
,'eke ezekdl e` ellwl ,dl` mirx miyrn zeyrl xgay -
`edy iptn ,my` `l `edy xnel xyt` i` ,dxe`kl ,ixd
,xacl di`xe ;ezgbyde `edÎjexaÎyecwd ly cala gily

?miny ipicae mc` ipica aiiegn `ed ixdyìò ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©
,íéîMä ïî øæâð øák ÷fpäeze` m`e ,wfp eze`a wfpiiy - ©¦¨§¨¦§©¦©¨©¦

xegal dvex did `ly iptn z`f dyer did `l mc`ezxigaa
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ùã÷ä úøâà
ïéáäì äë'÷ðä øôñá ù"î äðéá éøîà

úîàáù íâä ù"áéø úàååö
íä ÷ø åúøéèô éðôì ììë äåéö àìå åúàååö äðéà
éèå÷ì øúá éèå÷ì åè÷ìù úåøåäèä åéúåøîà éèå÷ì
ïååëîä êà .åúðåëúî ìò ïåùìä ïéåëì åòãé àìå
ñòåëä ìë ì"æøàî íéã÷äá àåäå .åúéîàì úîà àåä
äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå .'åëå í"åëò ãáåò åìéàë
äéä åìéà éë äðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù éôì
ììë ñòëá äéä àì åì úàæ äúéä 'ä úàîù ïéîàî
åäëî åà åìì÷î äøéçá ìòá àåäù íãà ïáù óàå
ìò íéîù éðéãáå íãà éðéãá áééçúîå åðåîî ÷éæî åà
íéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä ìò ë"éôòà åúøéçá òåø
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נו.1. ע' ב' חוברת ב.2."התמים" א.3.א, קד, הצ"צ,4.שבת אדמו"ר כ"ק הגהת ע"פ וניתוספה "כלל", לתיבת ליתא לפנינו בתניא
קה"ת. הוצאת התניא  ספר שבסוף התיקון" ב"לוח ו.5.הובאה כד, ב.6.משפטים דעות 7.ו, הל' רמב"ם א. קעט , ח"ג  ב. כז, זח"א

ובכ"מ. הראשונים". "חכמים בשם ה"ג "יודעי8.פ"ב דתואר הקשר כאן.·È‰"ביאור לתניא יצחק לוי לקוטי ראה - דוקא



ixyzקיב e"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïä,df xn`n ly eizeize` -úBLaìî úBãîBòå úBávð ¥¦¨§§§ª¨
.íîi÷ìe íúBéçäì íìBòì íéîMahexhexta xaqeny itke - ©¨©¦§¨§©£¨§©§¨

lka xacd jky - 'a wxte '` wxt "dpen`de cegid xry"a
.mi`xapd,úéèøt äçbLäa íéøôBkL íéôBñBìéôäk àìå- §Ÿ§©¦¦¤§¦§©§¨¨§¨¦

ly zihxtd ezgbyda
lk lr `edÎjexaÎyecwd
mixaeq mde ,xvepe `xap
`xap mlerdy zexnly
epi`e `edÎjexaÎyecwdn
Îyecwd oi` j` ,oencw
lr gibyn `edÎjexa

,oky .mi`xapdïénãîe§©¦
úà áæBkä íðBéîãa§¦§¨©¥¤
íéîL äNò" ,'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦
LBðà äNòîì ,"õøàå̈¨¤§©£¥¡

;åéúBìeaçúåmiyrnl - §©§¨
mlebn dyer mc`y
sqk e` adf zkizgn)
,ilk (dnecke
aaxrny eizeleagzle
dyere mipey mixneg

,ilk mdnàöé øLàk ék¦©£¤¥¥
éøö éìkä ïéà áeL ¯ éìk óøBvìåéãiL óàL ,óøBvä éãéì C ©¥§¦¥©§¦¨¦¦¥©¥¤©¤¨¨

,gtpd ly -epîéä úB÷lñî,ilkdn -àeä,ilkd -íi÷ §ª¨¥¤©¨
.Bîöòî,md miayeg ,xacd jk ;gtpd ly ezxfr ila - ¥©§

,mze` `xa `edÎjexaÎyecwdy ixg`y ,ux`e miny z`ixaa
md okle ,`edÎjexaÎyecwdl melyeÎqg xzei miwewf md oi`
gibydl `edÎjexaÎyecwd lry - zihxt dgbyda mixtek

,mi`xapd lr cinz,íäéðéò úBàøî çèåzeweac mdipir - §¨¥§¥¥¤
,ze`xln,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥©£¥¡§©§¨

Liî Lé àeäLenk ,ipy "yi" mc`d xvei miiw xaky xacn - ¤¥¦¥
,ilk mc`d xvei ,epyi xak ely xnegdy ,sqk zkizgn lynl
did xak df oky ,xviil jixv did `l `ed sqkd z`y ixd

,miiw,äðeîzäå äøevä äpLnL ÷øsqkd xneg zxevn - ©¤§©¤©¨§©§¨
mey xvi `ly oeeik ,ixd ;ilkd ly ezxeve ezenc xviin `ed

xacycgilkd ly ezipaz s`e ,xak miiw did xacd oky ,
dppi` ,sqkdn xvi `edyyecigyi sqkl oky ,sqka sqep

ixdy ,ilk epnn zeyrl (zexyt`d) "zeilelr"d dligzkln
ixd ,`idy dxev lka ettekl milekiy ,jk `xap sqkd

`l mc`dyycigilkd oi` ,ezxivi xg`l okl ,xac mey jka
z` mi`ex miteqelitd oi` - ,eze` xviy mc`d icil wewf

,dl` mc` dyrn oia lcaddàeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤
.ïéàî Lémiiw did `l ,ux`e miny z`ixa iptl -xac mey, ¥¥©¦

did `ly ixnbl ycg `edy xac ,"yi" deedzp ,mz`ixa mre
xac `xapyk ,f`e ,llk df iptl miiwycgowfd epax xiaqi)

ea didi ,ycgd xacd z` `xay gekdy gxkdd on (oldl

.lhazn ycgd xacd did ,ok `l m`y ,cinz eze` ycgie
,"oi`n yi" `id ux`e miny z`ixa ixd ,miptÎlkÎlràeäå§

øLà ,ìLî-Cøc ìò óeñ-íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨£¤
éìBä'ä C,mid z` -äìélä ìk äfò íéã÷ çeøagekd - ¦§©¨¦©¨¨©©§¨

mid z` rway iwl`d
zigxfn gexa yalzd

,dfríénä eò÷aiå18,- ©¦¨§©¨¦
,dnegk eavpe÷ñt elàå§¦¨©

íénä eéä ¯ òâøk çeøä̈©§¤©¨©©¦
ãøBna íéøbðå íéøæBç§¦§¦¨¦©¨
àìå ,íòáèå íkøãk§©§¨§¦§¨§Ÿ

,äîBçk eî÷xry"a - ¨§¨
`ed "dpen`de cegid
,"wtq ila" dfy siqen
mewn mey oi`y ,xnelk
eid mindy aeygl
dnegk miavip mix`yp
dzid gexdy ixg`

` ,rbxl zwqeteid md `l
mrahl mixfeg i`ceea

mexfl,cxenaòáhL óà©¤¤©
íéna äæmixbip zeidl - ¤©©¦

,cxena,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk-íb àeäiptly mewnay - ©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦
.dfk rah xvep ,"yi" xvep ,dfk rah did `l ,"oi`" did df
minxef mdy ,mina df rah ,iaxd ly eyexitl m`zda ,xnelk
`xap `ed envr df rah ,dnegk mewna miavip mpi`e cxena
yi" e`xap mnvr mindy lr sqep ,xnelk .mina "oi`n yi"

a `xap - "oi`njezcenrl `le minxef zeidl rahd mind
zeidl mina drityde dfrd gexd d`ayk ,ixd ;dnegk mewna
lr did `l - ?mina lertl gexd lr did dn ,dnegk miavip
zepyl dilr did `l` ,"oi`"n "yi" ,ycg xac xevil gexd
minxef zeidln mind rah z` zepyl ,ipy "yi"l cg` "yi"
lkae ,dnegk miavip zeidl ,rah ly xg` "yi"l ,mirrepzne
dnegk miavip zeidl mina yecig meyn jka yiy oeeik ,z`f
z` dzyry gexd ,yecigd z` lrty gek eze`y gxkdd on -
- df gek wqet wxyne ,rbx lk yecigd z` xvii ,miavip mind
on "yin yi" ly yeciga mby giken df ixd ,yecigd lhazn
.yecigd z` cinz lertle zeidl ycgnd gekd lry gxkdd
yi" `xap `ed ,cxena mixbip zeidl mina rahdy jk lr ,`l`
,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd epax `ian - "oi`n
gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap epyi m`y xn`py
qtez" `xapy dny xn`py lynl enk ,cxena `lina mexfiy
cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa invr oipr `ed "mewn
`edy ote`a `lina `ed `xapd z`ixa mr `l` ,"oi`n yi"
ixd mpyi ,oky - jk dppi` mind znixf j` ;"mewn qtez"
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כא.18. יד, בשלח



קיג ixyz e"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dwewf dpi`e - zcnery mipa` zneg lynl enk ,micner md
:owfd epax oeylae ,dze` wifgiy uegd on xaclúîBç éøäL¤£¥©

.ïk Bðéà íénä òáhL ÷ø ,çeø éìa dîöòî úávð íéðáà£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©©¤¤©©©¦¥¥
minxef zeidl `l` micner zeidl `ly mind raha yi m`e -

ixd ,cxenadf rah`ed
"oi`n yi" `xap xac
,`eti` ,dn .mind jeza
iwl`d gekd lr did
?lertl ,gexa yalzdy
jixv did `l `ed -
xevil ,"oi`n yi" lertl
`ly ixnbl ycg xac
,mi`xapa df iptl did
"yi" zepyl wx eilr did

l cg`rahn) xg` "yi"
zeaivid rahl dnixfd
df z`f lkae ,(dnegk
ep`y ,"yecig" ,lecb `lt
gekd lry mipian

,yeciga cinz lertl - df yecig lrty gekd - ycgnd
xiaqi ,xnegeÎlwe okyÎlk ixd ,cin yecigd lhazi zxg`
z`ixaa xacdy itk ,"oi`n yi" ly yecigay ,owfd epax oldl
gekd - ycgnd gekd lry gxkdd ony i`cea - mi`xapd lk
xacdy ,yecigd z` cinz lertl - xacd z` `xay iwl`d
m`zda mby ixd ."oi`"l dligzak cin xefgl `le ,"yi" didi
ux`e miny dyrn miteqelitd mincny dnecnd d`eeydl
"yin yi"a mb ixd - "yin yi" wx xevil egekay mc` dyrnl

zeidl jixvy ote`a -yecigxg` "yi"l cg` "yi"n iepiy ,
micner zeidl ly rahl ,cxena mexfl mind rahn enk)
df ixd ,cinz lertl ycgnd gekd lry gxkdd on (dnegk
didiy gxkdd on ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,aiign
miny dyrn mz`eeyday xwyd lr sqepy ixd .`xapa cinz
mdy jka mb mireh md ,eizeleagze yep` dyrnl ux`e
xaca cinz cenri ycgnd gekdy gxkdd on df oi`y miayeg
"yi"l cg` "yi" iepiya wx `ed yecigdy ,o`k m`e ,ycegnd
xaca cinz lrtie cenri ycgnd gekdy gxkdd on - ipy

- ycegndàéäL ,ïéàî Lé úàéøáa øîçå-ì÷å ïkL-ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤¦§¦©¥¥©¦¤¦

,óeñ-íé úòéøwî øúBé àìôå àìôäå ,òáhäî äìòîìixd §©§¨¥©¤©§©§¥¨¤¤¥¦§¦©©
àøBaä çk íBìLå-ñç úe÷lzñäaL änëå-änk-úçà-ìò©©©©¨§©¨¤§¦§©§©§¨Ÿ©©¥
,Lnî ñôàå ïéàì àøápä áeLé ¯ àøápä ïî ïéàî Lé¥¥©¦¦©¦§¨¨©¦§¨§©¦¨¤¤©¨

éøö àlàìòBtä çk úBéäì Cz` lrete xveid gekd - ¤¨¨¦¦§Ÿ©©¥
,`xapdìòôpa,`xapa - ©¦§¨

,Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz̈¦§©£§©§
Bæ äðéçáe19gek ly - §¦¨

cinz cnerd `xead
,eniiwle ezeigdl `xapa
çeø"å "'ä øác" àeä§©§©
úBøîàî äøNòaL "åét¦¤©£¨¨©£¨
,íìBòä àøáð ïäaL- ¤¨¤¦§¨¨¨

dxyray "'d xac"
z` `xead zexn`n
cinz cner ,`xapd
dxyrny ,`xapa
itexiv mi`a zexn`nd

ize`xeaicd ze
"'d xac" z` zeaikxnd
"dpen`de cegid xry"a xne` `edy itk ,`xap lk `xead
zexn`nd dxyra mixkfp mpi`y mi`xapd mby ,'` wxta
zeize`d itexiv iciÎlr zexn`nd dxyrn zeig mdl jynp
zg` ze`y) zeize`d ly zexenze mitelig iciÎlre mipeyd

,('eke dipy ze` dtilgnúðéçáe úéîLbä Bælä õøà elôàå©£¦¤¤©¥©©§¦§¦©
daL íîBcxtry -20ginvdl gnevd gek mb ixd ea yi ¥¤¨

ohwn genvl zeig ea d`xpy oipr ixd `id dginve ,mignv
ly oipr mey ea d`xp `ly ,xtray mnecd eli`e ,lecbl

lecbl ohwn dginv ly zeig `l elit` ,zeigïîei÷å ïúeiç©¨§¦¨
ïîi÷îe ïäa Laìîä úBøîàî äøNòî "'ä øác" àeä§©¥£¨¨©£¨©§ª¨¨¤§©§¨
Lnî ñôàå ïéàì eøæçé àìå ,"ïéà"î "Lé"å íîBc úBéäì¦§¥§¥¥©¦§Ÿ©§§§©¦¨¤¤©¨

.eéäLk."yi"l "oi`"n e`xapy iptl -é"øàä áúkL eäæå §¤¨§¤¤¨©¨£¦
ì"æ21,íéîe øôòå íéðáàk ,íîBca íbL ,mda d`xp `ly - ©¤©©¥©£¨¦§¨¨©¦

,zeig mey dxe`kl.úéiðçeø úeiçå Lôð úðéça íäa Lé- ¥¨¤§¦©¤¤§©¨¦¦
mnec zeidl eze` miiwne digne eze` `xay "'d xac" `ede
iptl eid mind e` xtrd e` oa`dy itk "oi`" zeidl aeyl `le
lk deednd "'d xac"y ,owfd epax xiaqn oldl .eedzpy

:"dpiky"d `ed - mi`xapd
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ïéàî ùé àøåáä çë å"ç úå÷ìúñäáù å"ëàò ñ"é
ì"ö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé àøáðä ïî
äæ 'éçáå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë
ïäáù úåøîàî äøùòáù åéô çåøå 'ä øáã àåä
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà åìéôàå íìåòä àøáð
ùáåìîä úåøîàî 'éî 'ä øáã àåä ïîåé÷å ïúåéç äáù
ïéàì åøæçé àìå ïéàî ùéå íîåã úåéäì ïîéé÷îå ïäá
íéðáàë íîåãá íâù ì"æéøàä ù"æå åéäùë ùîî ñôàå
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כבפנים.19. "זו", שצ"ל רבינו כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "זה", לפנינו: ¯·ÂÈ:ה 20.בתניא ˜"Î ˙¯Ú"ארץ" מפרש "כנראה
ב) נצב ה' ל(דברך בניגוד - כאן הפי' נראה לי הארץ). בתדשא (כמו עפר - ותחתונים"˘ÌÈÓדכאן עליונים ול"עולמות שקדמו,

פ"א לחילוקÈÈÚ"˘(שהיוחה"א וא"צ .(ÁÎ„כאבנים "בדומם תומ"י מפרש והרי כו'. ג.21.כו"'.ÙÚÂ¯הצומח פרק ל"ט שער ע"ח
נ'. שער שם ג"כ וראה

ixyz e"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïä,df xn`n ly eizeize` -úBLaìî úBãîBòå úBávð ¥¦¨§§§ª¨
.íîi÷ìe íúBéçäì íìBòì íéîMahexhexta xaqeny itke - ©¨©¦§¨§©£¨§©§¨

lka xacd jky - 'a wxte '` wxt "dpen`de cegid xry"a
.mi`xapd,úéèøt äçbLäa íéøôBkL íéôBñBìéôäk àìå- §Ÿ§©¦¦¤§¦§©§¨¨§¨¦

ly zihxtd ezgbyda
lk lr `edÎjexaÎyecwd
mixaeq mde ,xvepe `xap
`xap mlerdy zexnly
epi`e `edÎjexaÎyecwdn
Îyecwd oi` j` ,oencw
lr gibyn `edÎjexa

,oky .mi`xapdïénãîe§©¦
úà áæBkä íðBéîãa§¦§¨©¥¤
íéîL äNò" ,'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦
LBðà äNòîì ,"õøàå̈¨¤§©£¥¡

;åéúBìeaçúåmiyrnl - §©§¨
mlebn dyer mc`y
sqk e` adf zkizgn)
,ilk (dnecke
aaxrny eizeleagzle
dyere mipey mixneg

,ilk mdnàöé øLàk ék¦©£¤¥¥
éøö éìkä ïéà áeL ¯ éìk óøBvìåéãiL óàL ,óøBvä éãéì C ©¥§¦¥©§¦¨¦¦¥©¥¤©¤¨¨

,gtpd ly -epîéä úB÷lñî,ilkdn -àeä,ilkd -íi÷ §ª¨¥¤©¨
.Bîöòî,md miayeg ,xacd jk ;gtpd ly ezxfr ila - ¥©§

,mze` `xa `edÎjexaÎyecwdy ixg`y ,ux`e miny z`ixaa
md okle ,`edÎjexaÎyecwdl melyeÎqg xzei miwewf md oi`
gibydl `edÎjexaÎyecwd lry - zihxt dgbyda mixtek

,mi`xapd lr cinz,íäéðéò úBàøî çèåzeweac mdipir - §¨¥§¥¥¤
,ze`xln,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥©£¥¡§©§¨

Liî Lé àeäLenk ,ipy "yi" mc`d xvei miiw xaky xacn - ¤¥¦¥
,ilk mc`d xvei ,epyi xak ely xnegdy ,sqk zkizgn lynl
did xak df oky ,xviil jixv did `l `ed sqkd z`y ixd

,miiw,äðeîzäå äøevä äpLnL ÷øsqkd xneg zxevn - ©¤§©¤©¨§©§¨
mey xvi `ly oeeik ,ixd ;ilkd ly ezxeve ezenc xviin `ed

xacycgilkd ly ezipaz s`e ,xak miiw did xacd oky ,
dppi` ,sqkdn xvi `edyyecigyi sqkl oky ,sqka sqep

ixdy ,ilk epnn zeyrl (zexyt`d) "zeilelr"d dligzkln
ixd ,`idy dxev lka ettekl milekiy ,jk `xap sqkd

`l mc`dyycigilkd oi` ,ezxivi xg`l okl ,xac mey jka
z` mi`ex miteqelitd oi` - ,eze` xviy mc`d icil wewf

,dl` mc` dyrn oia lcaddàeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤
.ïéàî Lémiiw did `l ,ux`e miny z`ixa iptl -xac mey, ¥¥©¦

did `ly ixnbl ycg `edy xac ,"yi" deedzp ,mz`ixa mre
xac `xapyk ,f`e ,llk df iptl miiwycgowfd epax xiaqi)

ea didi ,ycgd xacd z` `xay gekdy gxkdd on (oldl

.lhazn ycgd xacd did ,ok `l m`y ,cinz eze` ycgie
,"oi`n yi" `id ux`e miny z`ixa ixd ,miptÎlkÎlràeäå§

øLà ,ìLî-Cøc ìò óeñ-íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨£¤
éìBä'ä C,mid z` -äìélä ìk äfò íéã÷ çeøagekd - ¦§©¨¦©¨¨©©§¨

mid z` rway iwl`d
zigxfn gexa yalzd

,dfríénä eò÷aiå18,- ©¦¨§©¨¦
,dnegk eavpe÷ñt elàå§¦¨©

íénä eéä ¯ òâøk çeøä̈©§¤©¨©©¦
ãøBna íéøbðå íéøæBç§¦§¦¨¦©¨
àìå ,íòáèå íkøãk§©§¨§¦§¨§Ÿ

,äîBçk eî÷xry"a - ¨§¨
`ed "dpen`de cegid
,"wtq ila" dfy siqen
mewn mey oi`y ,xnelk
eid mindy aeygl
dnegk miavip mix`yp
dzid gexdy ixg`

` ,rbxl zwqeteid md `l
mrahl mixfeg i`ceea

mexfl,cxenaòáhL óà©¤¤©
íéna äæmixbip zeidl - ¤©©¦

,cxena,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk-íb àeäiptly mewnay - ©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦
.dfk rah xvep ,"yi" xvep ,dfk rah did `l ,"oi`" did df
minxef mdy ,mina df rah ,iaxd ly eyexitl m`zda ,xnelk
`xap `ed envr df rah ,dnegk mewna miavip mpi`e cxena
yi" e`xap mnvr mindy lr sqep ,xnelk .mina "oi`n yi"

a `xap - "oi`njezcenrl `le minxef zeidl rahd mind
zeidl mina drityde dfrd gexd d`ayk ,ixd ;dnegk mewna
lr did `l - ?mina lertl gexd lr did dn ,dnegk miavip
zepyl dilr did `l` ,"oi`"n "yi" ,ycg xac xevil gexd
minxef zeidln mind rah z` zepyl ,ipy "yi"l cg` "yi"
lkae ,dnegk miavip zeidl ,rah ly xg` "yi"l ,mirrepzne
dnegk miavip zeidl mina yecig meyn jka yiy oeeik ,z`f
z` dzyry gexd ,yecigd z` lrty gek eze`y gxkdd on -
- df gek wqet wxyne ,rbx lk yecigd z` xvii ,miavip mind
on "yin yi" ly yeciga mby giken df ixd ,yecigd lhazn
.yecigd z` cinz lertle zeidl ycgnd gekd lry gxkdd
yi" `xap `ed ,cxena mixbip zeidl mina rahdy jk lr ,`l`
,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd epax `ian - "oi`n
gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap epyi m`y xn`py
qtez" `xapy dny xn`py lynl enk ,cxena `lina mexfiy
cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa invr oipr `ed "mewn
`edy ote`a `lina `ed `xapd z`ixa mr `l` ,"oi`n yi"
ixd mpyi ,oky - jk dppi` mind znixf j` ;"mewn qtez"
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äùåò 'ä äùòî úà áæåëä íðåéîãá ïéîãîå úéèøô
àöé øùàë éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå íéîù
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קטו היום יום . . . 

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ֲאדֹוִני  ַעם ַאַחת ִמְקָרא - ָהיּו ְיִחיִדים ׁשֶ ָרָכה" אֹוְמִרים ַרק ּפַ ה "ּבְ ָרׁשָ ם ּפָ ה ּגַ ְעָנא ַרּבָ ִתּקּון ֵליל הֹוׁשַ ּבְ
ים. ּוְבֶעֶרב  "י, ְוֵאיָנּה הֹוָרָאה ָלַרּבִ רּוׁש ַרׁשִ ה ִעם ּפֵ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ ם ְלָאְמָרּה ּבְ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ְמַחת ּתֹוָרה אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ ׂשִ

ַיַחד.  יִנים  ַהּמִ ג'  ִדים  ַאּגְ ַהּמְ ַהג'  ַרק  ָאִרים  ְוִנׁשְ ַהּלּוָלב,  ַעל  ׁשֶ ִריכֹות  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ְמִסיִרים  ל  ַהּלֵ ֹקֶדם 
ְמַחת  ְוׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת  ׁשְ ּבִ ְדַבׁש, ֲאָבל לֹא  ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא  ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ּתַ ֵערּוב 

ּתֹוָרה.

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ַכּלֹות  ִמיִני ֲעֶצֶרת. ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּכְ ֵליל ׁשְ ּיֹום. ַהָקפֹות ּבְ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ין ּבַ ה ּבֵ ּכָ ּסֻ ים ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּבַ ׁשִ ְמַקּדְ
ָרֵאל ַעּמֹו. - ּוְלִיׂשְ

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ א ׁשֶ נֹות ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ ּוָ ה ִעְנְיֵני ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ּוִ ּתַ ָנה ִמׁשְ ָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְורֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ
ַהְכָנָעה  ַתֲחנּוִנים ּבְ ָנה ָהֲעבֹוָדה ּבְ ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ָכה. ּבְ ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ֵהם ּבְ ה ּוִבׁשְ ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ֵהם ּבְ

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ּוִבׁשְ

ה'תש"דכג תשרי, שמחת תורה ]בחו"ל. בא"י - אסרו חג[יום ששי
י ָהעֹוִלים ַלֲחַתן  ית ַעל ָראׁשֵ ֲחִרית. ֵאין נֹוֲהִגים ִלְפרֹוׂש ַטּלִ ׁשַ ִים ּבְ ּפַ ִאים ּכַ ְיָלה. נֹוׂשְ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֵאין קֹוְרִאים ּבַ

ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵק.  ית. ּגַ ֵראׁשִ ּתֹוָרה אֹו ַלֲחַתן ּבְ
חומש: ברכה, ששי ושביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: כד. אהוביי . . . קלח לעין כל.

ָגה  ַהּשָׂ ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ּה"  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ "ֵעץ  ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תק"מ  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ
ְדִאיָתא  ּכִ  – ר"  ָ "ְמֻאּשׁ ּתֹוָרה.  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ֲעבֹוָדה  ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ר"  ָ ְמֻאּשׁ "ְותֹוְמֶכיָה  ּתֹוָרה.  ַהּלֹוְמִדים 
יִכים ֵמרֹאׁשֹו, ַהְינּו  ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ַמְמׁשִ א 'ֵמרֹאׁשֹו', ּדְ ר' ֶאּלָ ָ ְקִרי 'ְמֻאּשׁ ּזַֹהר )ֵחֶלק ג' נג. ב(, ַאל ּתִ ּבַ

ְוָקא. ם ֶאת ָהרֹאׁש ּדַ רּוְך־הּוא, ּוְכַמֲעַלת ָהֶרֶגל ַהְמַקּיֵ ִניִמּיּות ָהֵאין־סֹוף ּבָ ִמּפְ

ה'תש"דכד תשרי, אסרו חג ]בחו"ל[שבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָון. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמרֶחׁשְ

יר. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - ְוַיְאּדִ
חומש: בראשית, כל הסדרה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: וע"כ קבעו . . . בלבותם.

ַאַחת  ִהיא  ְפָרט,  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ אֹו  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ְכָלל,  ּבִ ים  ַרּבִ ּבָ  – ֵרייְנגֶען  פַאְרּבְ  – ַהִהְתַוֲעדּות 
ָרֵאל. ַאֲהַבת ִיׂשְ ְצָוה ַהְיסֹוִדית ּדְ ַדְרֵכי ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות, ּוֶפַתח ּוָמבֹוא ַלּמִ ַהְיסֹודֹות ּבְ
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היום יום . . . קטז

ים  ַהְמֻסּבִ ֵמֵאת  ּתֹוְבִעים  ִרים  ַהְמַדּבְ י  ָראׁשֵ ֲהֵרי  ִהְתַוֲעדּות  ָכל  ּבְ ה  ִהּנֵ ַהִמְקִרים[,  ]ּברֹוב  א  ֻרּבָ ּדְ א  ֻרּבָ
ְמרּו  ׁשְ ּיִ ים ִלְלֹמד דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ְוׁשֶ עּו ִעּתִ ְקּבְ ּיִ ִטיבּו ַהְנָהגֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם, ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ְמֹבָאר  ַהּתֹוָכָחה  ְוֹאֶפן  ִעְנַין  ָללּות  ּכְ ה  ְוִהּנֵ  – ם.  ּוְלַקּיֵ ִלְלֹמד  ַעל־ְמָנת  ִיְהֶיה  ּמּוד  ַהּלִ ר  ַוֲאׁשֶ ִביעּות,  ַהּקְ
ֵמַאַנ"ׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָראּוי  ר  ֲאׁשֶ )ֻקְנְטֵרס למ"ד(,  ל"  ַהּמֹוׁשֵ רּוַח  "ְוִאם  ְתִחיל  ִדּבּור־ַהּמַ ּבְ ֵהיֵטב 
ָבִרים  ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ִהיא ַרק ַעל ּדְ יּה ]=ִעם ַעְצמֹו[ – ָאְמָנם הֹוָכָחה זֹו ּבְ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ְלָלְמדֹו ֵהיֵטב ַאּדַ
ר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ֶדם, ֲאׁשֶ ּוִמּקֶ ָהָיה ֵמָאז  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים ְולֹא ְכלּום,  ּפָ ַנת  ַהְלּבָ ּום  ֶהם ִמּשׁ ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְוִעְנָיִנים 

דֹוָלה. ה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ הֹוִכיחֹו ּבְ

ה'תש"דכה תשרייום ראשון

חומש: נח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

ָרם. ַעְצמֹו ִחּבְ הּוא ּבְ ֵקן ׁשֶ נּו ַהּזָ ְלַבד – ְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ נּועֹות ּבִ ָרה ִנּגּוִנים – ֵמֶהם ּתְ ֲעׂשָ

הּוא  ׁשֶ לֹא  ֲאָבל  ְלָפָניו,  אֹוָתם  ִנים  ְמַנּגְ ְוָהיּו  ְזַמּנֹו  ּבִ רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ָהֶאְמָצִעי,  נּו  ְלַרּבֵ ַהְמֻיָחִסים 
י'ס קַאּפֶעלֶע"  ֶרּבִ ם "ּדֶעם ִמיטֶעלֶען  ׁשֵ ּבְ ִוידּוָעה  ִנים –  ְמַנּגְ ַאְבֵרִכים  ֶאְצלֹו ְקבּוַצת  ְוָהְיָתה  ָרם.  ְמַחּבְ
ֵכִלים  ֶפה, ּוַבֲעֵלי ִזְמָרה – ּבְ יר – ּבְ ֲעֵלי ׁשִ ֻלּגֹות: ּבַ י ּפְ ּתֵ י ָהֶאְמָצִעי"[ – ְוֶנְחְלָקה ִלׁשְ ל ָהַרּבִ ]="ַמְקֵהָלתֹו ׁשֶ

ׁשֹוִנים.

ה'תש"דכו תשרייום שני

חומש: נח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי...קלט רוחניית.

ֶרק  ַער ַהִיחּוד ְוָהֱאמּוָנה ּפֶ ֵקן )ׁשַ נּו ַהּזָ ָמִים", ֵמִביא ַרּבֵ ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ סּוק "ְלעֹוָלם ה' ּדְ ָהִעְנָין ַעל ּפָ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים,  ִהּלִ ּתְ ִמְדָרׁש  ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲהַגם  ם־טֹוב,  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ַהּקֶֹדׁש כ"ה(  ֶרת  ִאּגֶ א, 
ִני ָהָיה  יֹום ׁשֵ י ּבְ ֶזה, ּכִ ָנה ְמֻיֶחֶדת ּבָ ר", ְוַכּוָ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְתִחיל "ּכִ ִדּבּור־ַהּמַ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ם ּבְ ּגַ
ִני ח"י ֱאלּול נֹוַלד  יֹום ׁשֵ י ּבְ ַמִים – ְוֶזה ִיְהֶיה ְלִזְכרֹון עֹוָלם, ּכִ ָ ּשׁ ב ּבַ ּצָ הּוא ַהּנִ ֲאָמר "ְיִהי ָרִקיַע" – ׁשֶ ַהּמַ

ם־טֹוב. ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

ה'תש"דכז תשרייום שלישי

חומש: נח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה נודע . . . 278 לארץ.

תֹו, ּוַמֲעִמידֹות אֹותֹו  ֻקּדָ ֶטן ִאּמֹו ַעד ֵעת ּפְ יחֹו ִמּבֶ י ָהָאָדם ִמּיֹום ּגִ יפֹות ֶאת ַחּיֵ ְצֹות ַמּקִ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ין  ם ּבֵ א ּגַ קֹום ֶאּלָ ין ָאָדם ַלּמָ רֹות לֹא ַרק ּבֵ ִריא ּוְבִקְנָין ִמּדֹות ַנֲעלֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ֶכל ּבָ ׂשֵ ֶקֶרן אֹוָרה ּבְ ּבְ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ ִרים ּבְ ָ ים ְמֻאּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוהֹוָראֹות ַחַז"ל הּוא ַחי ַחּיִ ְתַנֵהג ַעל ּפִ י ַהּמִ ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תש"פ  תשרי כ"א ראשון יום האשה  צער מניעת
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.íãB÷ dôeb øòvL¤©©¨¥
'מאכלים כולל שתרצה מה כל שאוכלת הרמב "ם  דברי  על

מפורש הרי המפרשים : תמהו לוולד), (המזיקים רעים '

ב)בגמרא  ס, אסור(כתובות היינו הרעים" דברים עמו תאכל "לא 

התינוק ! לחלב  שמזיקים  דברים  לאכול  לה 

הגמרא סוגיית  את  מפרש  שהרמב "ם  משנה ' ה 'כסף ומבאר 

היינו הרבה " "אוכלת  נאמר  הברייתא  שבתחילת  כשם  כך :

יותר שמזיק דבר לך  "שאין ואף  האכילה  מצורך  יותר  הרבה 

כי הרבה  מלאכול  אותה  למנוע יכול הבעל אין  גסה " מאכילה 

גם כך לוולד , להיגרם  שעלול  מהנזק חשוב  שלה  הצער 

שאין הכוונה  הרעים ", דברים  עמו  תאכל "לא  בהמשך  הנאמר 

צער כי רעים ", דברים תאכל ש "לא  לעכבה  יכול  הבעל

עדיף . האישה 

ערוך' סי"ב)וב'שלחן  פ' סי' הרמב "ם(אהע"ז דעת  את  הביא

קודם", גופה  שצער  הוולד סכנת  מפני  לעכב  יכול הבעל "אין

ה 'טור '. דעת וזו  לעכב " שיכול  שאומר  מי "ויש והוסיף 

מחוקק' ה 'חלקת  כ"ב)ושואל ס"ק באכילת(שם אם  :

הימנעות ואילו לוולד, סכנה  ספק  יש  הרעים המאכלים 

צער , לה  גורמת  רק  אלא האם את  מסכנת  אינה מאכילתם 

לה נשקפת  כן  ואם  הוולד? סכנת  את  ידחה האם  צער  מדוע 

וגם קודמים  שחייה  ברור  אלו, מאכלים  אכילת  מאי סכנה 

לעכבה ? יכול הבעל  שאין יודה  ה 'טור'

שמואל ' סקט"ו)וה 'בית  מהגמרא (שם להוכיח  פ,כתב  (נדרים

סכנתא) לחשש  קודמת  אכן  האם  צער מניעת  אחת  שלדעה

העיר לבני  השייך במעיין וחכמים  יוסי  רבי  נחלקו  כי  הוולד,

שתיה לצורך גם מספיק  ואינו  בגדיהם לכביסת לו הזקוקים

העיר בני של  השתיה  חכמים , לדעת אחרת . עיר בני  של

בני של  בגדיהם לכביסת  קודמת  נפש  חיי שהיא  האחרת 

כי אחרים", לחיי  קודמת "כביסתן  יוסי רבי ולדעת העיר ,

נפש ' כ'חיי  נחשב  זה וגם  גדול צער יש  הכביסה (ר"ן במניעת 

סכנהשם) ספק  דוחה  האישה  שצער הרמב "ם  דעת כן ואם  .

פסק מדוע  שצריךֿעיון (אלא יוסי  רבי כשיטת  היא  הוולד של

כחכמים ). ולא  יוסי כרבי 

ה 'הפלאה ' בעל  י"ב)אך ס"ק פ סי' כתובות הל' דברים(קו"א דחה 

למניעת קודמת  לזולת  סכנה  מניעת הדעות שלכל  וכתב אלו

למנוע כדי העיר  בני כביסת יוסי  רבי  לדעת  וגם האישה , צער

האחרת  העיר  בני לחיי קודמת  אינה של צערם  סכנה ספק (שהרי

התירו  צער למניעת ואילו תורה, איסורי ואף הכיפורים ויום שבת דוחה אחרים

א) קיד, יבמות ראה דרבנן, איסורי רק טוב נאמרוביום יוסי רבי ודברי .

להם יש  כי האחרת  העיר לאנשי סכנה  שאין  במקרה  רק

אחר . ממקום  שתיה  מי להביא  אפשרות 

ה'תש"פ  תשרי כ"ב שני יום מזכויותיו? להסתלק הבעל יכול מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìò úéðúäL äMàä̈¦¨¤¦§¥©
dì áúk íà ¯ ìòaä íäa äëfL íéøácî úeëæ ìháì dìòa©£¨§©¥§¦§¨¦¤¨¨¨¤©©©¦¨©¨
íàå ;íi÷ dì áúkM äî ìk ...ïéàeOpä íã÷ ,äñeøà dãBòå§¨£¨Ÿ¤©¦¦¨©¤¨©¨©¨§¦

éøö ,ïéàeOð øçà dì áúk.Bãiî úBð÷ì C ¨©¨©©¦¦¨¦¦§¦¨
ויורש האשה , של הנכסים  (רווח) מ'פירות' אוכל הבעל 

בחייו מתה אם  אלו  ה"ג)נכסים פי"ב בגמרא(לעיל ומבואר  .

א)(כתוב  עג, בעודהות אלו  זכויות  על  לאשתו  לוותר שיכול

אבל  שבנכסיה , בזכויות  שזוכה לפני  הנישואין , קודם  ארוסה,

בהן, כשותף הוא  "הרי בהן  זכה  שכבר כיון  הנישואין, לאחר 

לשון צריך שלו  שנכסים  שם)"dpznוכיון יכול (רש"י ואינו

בלבד. בוויתור  מהן  להסתלק

הבעל  רוצה  הנישואין  לאחר  שאם  הרמב "ם  ומוסיף 

אלו  בנכסים  מזכויותיו  מתנה)להסתלק  בלשון ולא בלבד, (בוויתור

שמקורו משנה ' ה 'מגיד וכתב ממנו. יקנו  אם  רק  הדבר  יועיל

בגמרא  א)מהנאמר מג, בתרא רוצה(בבא השותפים  אחד  שאם 

לקנות השני השותף  צריך משותפת , בבעלות  מנכס  להסתלק

רק בו שותף  שהוא  מנכס  להסתלק  יכול  הבעל גם  וכך מידו,

זכויותיו. את  קנתה  אשתו  אם 

הרמב "ם : בשיטת  נאמרו דעות  ושתי 

והב "ח משנה ' ה 'מגיד סק"ד)לדעת  צב סי' הקנין(אהע"ז מועיל 

להסתלק  הנישואין אחר הבעל לעניןlknמיד אף זכויותיו,

את לתת או למכור  האשה  שיכולה  רק  ולא  ב'פירות ', זכותו 

ד"ה הנכס  ב עג, כתובות רש"י - בטל המכר מלוג, מנכסי שמכרה האשה (כי

מהשותפותכל) המסתלק  שותף  כמו  ממנו), זכות(כשקנו לו  שאין  ,

ב 'פירותיו '. ולא הנכס בגוף לא 

ה 'טור ' לדעת  שם)אבל משנה '(אהע"ז הרמב "ם(כאן)וה'כסף 

לענין רק  מועיל הנישואין  לאחר  הבעל  שעשה שהקנין  סובר 

זכותו את מבטל אינו אבל אחר, לאדם  הנכס  נתינת  או  מכירת

זכויותיו, ויתור על קנין עשה אם  ואף  ה 'פירות ', אכילת  לענין 

מהנכס . הרווחים את  מקבל

הט"ז  סק"ב)וגם ומבאר(שם הרמב "ם , בשיטת  כן  סובר 

היה  מהנכס  חלק  zhlgendשבשותף  ezelraaולכן

אבל  בנכס , זכויותיו  מכל הוא  הסילוק  מבעלותו , כשמסתלק

חכמים אלא  האשה, בנכס  בעלות  כל עצמו  מצד לו  אין הבעל

ולא אחת  מזכות להסתלק  ויכול בנכס, זכויות לו  נתנו

מהאחרת .
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ה'תש"פ  תשרי כ"ג שלישי יום לחומרא  ברירה' 'יש

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰,áúk' :øôBñì øîà̈©§¥§Ÿ
Ba Løâå ,Bæ úòc ìò øôBqä áúëå ,'Ba Løâà äöøàL Bæéàå§¥¤¤§¤£¨¥§¨©©¥©©©§¥¥

.ïéLeøb ÷ôñ äæ éøä ¯ ïäî úçà©©¥¤£¥¤§¥¥¦
כתוב לסופר: ואמר שווים  ושמותיהן  נשים  שתי לאדם  היו

בדעתו מהן מי את  ידוע היה  ולא  לגרש  שארצה  מהן לאיזו גט 

'לשמה ', נכתב  לא  כי  פסול  הגט - מהן  אחת  וגירש  לגרש 

הדבר שהוברר  אומרים  ואין ברירה ' 'אין דאורייתא  ובדינים 

'לשמה' נכתב  והגט כוונתו  היתה  זו שלאשה כד,למפרע  (גיטין

.ב)

הר "ן הרי"ף)ומבאר בדפי ב יב, :(שם

יחולו ויקדשנה , אחר יבוא  אם  בו , לגרש  פסול זה  שגט אף 

שספיקא משום  ברירה ' 'אין בדאורייתא כי  מספק , הקידושין 

'אין או ברירה' 'יש  אם  שספק  וכיון  לחומרא. דאורייתא 

ברירה ', ש 'אין לומר מחמירים מדאורייתא בדין  הרי ברירה',

ואומרים מחמירים  קולא , תהיה  ברירה ' 'אין כשנאמר  אם  אך

ברירה '. 'יש 

בגט  מנשיו אחת גירש  שאם  כאן הרמב "ם  שכתב  וזהו 

כי גירושין  ספק  זה  הרי כתב, אשה  איזו לשם  הוברר שלא 

'לשמה '. נכתב  והגט ברירה ' 'יש  שמא  חוששים 

חסד' ה 'תורת  מיישב  סק"א)ובזה  מו סי' דברי(או"ח את

אחר : במקום הרמב "ם 

בגמרא ב)מבואר  פב, ואי(פסחים למנויו  רק  נאכל שהפסח 

מאיזה אכילה  בשעת  ולהחליט פסחים  שני על להמנות  אפשר

אומרים ואין בעליו לשם  להישחט  צריך הקרבן כי  יאכל, מהם

'אין כי  שחיטה, בשעת  בו  שרצה  שזהו  למפרע  שהתברר 

ברירה '.

ה"א)והרמב "ם פ"ג פסח קרבן שאם(הל' וסיים  זו הלכה  הביא 

לבית יצאו אלא  משניהם  אוכל "אינו  וטלה  גדי לו שחטו

גדי עליו  לשחוט  לעבדו  "אמר המלך  אם אך השריפה".

יאמרו אם  כי  מלכות ", שלום  משום הראשון  מן יאכל  וטלה ,

יאכל  שלא ברירה')לו  'אין כעס .(כי לידי  יבוא 

טוב ' יום  ה'תוספות  מ"נ)והקשה  פ"ג בדין(פסחים הרי  :

מלכות ? שלום משום התירו ואיך ברירה' 'אין דאורייתא 

אין דאורייתא  בדין  לעיל, כמבואר חסד ': ה 'תורת  ותירץ 

אך  לחומרא ', דאורייתא  ו'ספיקא  ספק  שהדבר משום ברירה

הרמב"ם  הי"ב)לשיטת  פ"ט טו"מ אסור(הל דאורייתא  ספיקא

מדרבנן הוא  ברירה' ש 'אין הדין כי במלך התירו ולכן מדרבנן 

למפרע והתברר  ברירה ' ש 'יש  לומר  יש  מלכות  כבוד  ומשום 

הראשון. את  רצה  שחיטה שבשעת

ה'תש"פ  תשרי כ"ד רביעי יום לנוח' סופו שאין 'אויר

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰dhb dì ÷øæ̈©¨¦¨
õeç ìôðå ,da úãîBò àéäL dúeLø CBúa øáòå ,dúeLøì¦§¨§¨©§§¨¤¦¤¤¨§¨©

.dúeLøa çeðiL ãò ,úLøâî dðéà ...dúeLøì¦§¨¥¨§Ÿ¤¤©¤¨©¦§¨
והגמרא  עצמה, כחצר  קונה  חצר  א)אויר יב, מציעא (בבא

ארנק שזרק כגון לנוח', סופו שאין 'אויר גם  האם מסתפקת 

לנוח  סופו היה ולא  אחר , מפתח ויצא  הבית  של  אחד בפתח

קונה ? והחצר  כמונח  נחשב  הבית , באויר

והרשב"א  הרמב "ן  לדעת  משנה': ה 'מגיד שם)וכתב  (ב"מ

הבית בעל אין ספק  של  ממון שהוא  וכיון נפשט, לא  הספק 

הרי לרשותה , חוץ ונפל אשתו לרשות  גט הזורק  וכן  זוכה.

ל'אוירwtqהיא  שהגיע  גט כאן, הרמב "ם  ולדעת  מגורשת ,

לנוח', סופו  כמונח.i`ceשאין חשוב  אינו כי מגורשת  אינה 

הזריקה לצורך  בכלי  להתקבל שצריך  הקרבן  בדם  וגם

הגמרא ב)מסתפקת  כה, כשהגיע(זבחים הכלי תחתית  נשברה  אם

נחשב לנוח' סופו  שאין  'אויר האם  הכלי, של אוירו  כנגד  הדם

הרמב "ם  ופסק לזריקה . וכשר  הדם  ונתקדש בכלי (הל'כמונח

ה"ט) פ"ד הקרבנות סופומעשה שאין שהאויר הדם , נתקדש  "לא  ,

כמונח ". אינו לנוח

והן הגט  קבלת  לענין  הן הרמב "ם, פסק  מדוע  לעיין: ויש 

והרי כמונח, אינו  לנוח סופו שאין שאויר  הקרבן , דם  לענין 

הספק ? נפשט  לא 

משנה ' ה 'לחם  שם):ומבאר  מעה"ק (הל'

לנוח, סופו שאין כלי באויר  שנתקבל הקרבן דם לענין

הגמרא  שם)ממשיכה  אויר(זבחים לומר  תמצי "אם  ואומרת ,

בהלכה להסתפק  מקום  יהא  דמי" כמונח לאו  לנוח סופו שאין 

הרמב "ם  ולדעת תמצא נוספת . 'אם ערך ב, אנצ"ת ראה ראשונים, (ועוד

ההלכה ,לומר') וכן  הספק פשיטות הוא  לומר' תמצי 'אם כל

כמונח. אינו לנוח סופו שאין  אויר  שאכן פסק  ולכן

ה 'טור ' רמג)ולדעת  סי' אוירבממון(חו"מ אם ספק  הדבר 

ה 'דרישה ' והקשה  כמונח. נחשב לנוח סופו סי'שאין  (אהע"ז

סק"ג) שאקלט כהרמב "ם  ה 'טור ' פסק  גט לענין  מדוע  ואם ֿכן  ם:

מגורשת ? אינה  לרשותה  חוץ  ויצא  ועבר  לרשותה  הגט  זרק 

וביאר :

כמונח', לנוח  סופו  שאין 'אויר אם  ספק  הדבר שבממון אף 

ה 'טור ' סובר לנוח, סופו  כשאין  רשותה בתוך שעבר בגט

התורה  הקפידה גט  לענין כי  מגורשת , אינה  ("ונתן שוודאי 

שם .בידה") שינוח באופן  לרשותה  נתינה  שתהא

ה'תש"פ  תשרי כ"ה חמישי יום בגירושין  תנאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰éøä' :dì øîà íà¦¨©¨£¥
íi÷úiLk ...'Cëå Ck éàðz ìò' ,'íBiäî' Bà ,'åLëòî úLøâî zà©§§Ÿ¤¤¥©§¨¥©©§©¨§¨§¤¦§©¥

dì Léå ...dãéì èbä úðéúð úòMî úLøâî äéäz ,éàðzä©§©¦§¤§Ÿ¤¤¦§©§¦©©¥§¨¨§¥¨
.éàðzä íi÷úð àì ïéãòL ét ìò óà ,älçzëì àNpäì§¦¨¥§©§¦¨©©¦¤£©¦Ÿ¦§©¥©§©



קיט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הגמרא  מדברי זו  הלכה  למד  א)הרמב"ם  פג, שהמגרש(גיטין

מגורשת תהיה  התנאי יתקיים  שאם  באופן תנאי, על אשתו  את 

שעדיין אף  מיד להינשא  האשה  מותרת  האשה  הרי למפרע ,

התנאי נתקיים  משנה)לא  .(מגיד

רש "י לשיטת  חוששין)אמנם  אין ד"ה א פד, הבעל (גיטין אם 

שנתקיים קודם  להינשא לה  אסור  בתנאי , אשתו את  גירש 

בטל  גט "ונמצא  התנאי  יתקיים לא  שמא  חוששים כי  התנאי,

לפרוש בעלה  צריך נישאת  אם זו  ולדעה  ממזרים ". ובניה 

התנאי שיתקיים  עד ס"ב)(ש"ע ממנה  קמג סי' .אהע"ז

ועשה ' 'קום  של תנאי  בין לחלק יש  ראשונים  כמה ולדעת 

הגירושין את התנה הבעל אם  תעשה ': ואל 'שב  של  לתנאי

אסורה זוז ", מאתים  לי שתתני  מנת  "על כגון מעשה , בעשיית 

לא שמא  חוששים  כי  התנאי שיתקיים  עד  להינשא  האשה

כגון ממעשה , להימנע  הוא  התנאי אם אבל  התנאי, יתקיים 

יין " תשתי "שלא  או לפלוני" תינשאי שלא מנת  "על שאמר

על  שתעבור  לחשוש  אין  כי  מיד, להינשא  מותרת  - וכד'

הרי"ף)התנאי בדפי ב לה, גיטין .(ר"ן

והרמב "ן  הרשב"א  סק"ד)ולדעת קמג סי' אבהע"ז שמואל בית (ראה

תעשה ' ואל ב 'שב הוא  התנאי  כאשר רק  להינשא  מותרת 

jkl sqepaeאחרים בדעת  תלויה  היא  אם אבל  לקיימו, בידה

שהוא אלא  בידה שהדבר או תעשה ', ואל ב'שב שהתנאי אף 

את לקיים  תוכל לא למעשה  שמא  חוששים - ועשה ' ב 'קום 

להינשא . ואסורה  התנאי 

אם (אפילו לקיימו שבידה  תנאי  הוא  שאם  הסוברים  ויש 

מותרת - יין" שתשתי  מנת  "על  כגון  ועשה ') ב 'קום הוא 

הדבר כאשר  אך התנאי, על  שתעבור  חשש  אין כי להנשא ,

ואסורה יתקיים  לא  שהתנאי  לחשוש  יש  אחרים , ביד תלוי

אחרים להנשא  בשם שם .המקיליו)(ר"ן

הר "ן  לה(שם)וכתב  המתיר הרמב "ם , דעת  גם היא  שזו

לקיימו, בידה  אם  רק  שזהו - התנאי קיום  קודם  גם להינשא 

להינשא . אסורה  אחרים  בדעת תלוי זה אם  אבל

ה'תש"פ  תשרי כ"ו שישי יום הגט' 'ריח

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰BzLà úà Løâîä©§¨¥¤¦§
;'íãà ìëì úøzî zà ïéàå ,épnî úLøâî zà éøä' dì øîàå§¨©¨£¥©§§Ÿ¤¤¦¤¦§¥©§ª¤¤§¨¨¨
,ïäéøácî äpäkì äìeñt Bæ éøä ,èb äæ ïéàL ét ìò óàL¤©©¦¤¥¤¥£¥§¨©§ª¨¦¦§¥¤
àì elôà :íéîëç eøîà ;"dLéàî äLeøb äMàå" :øîàpL¤¤¡©§¦¨§¨¥¦¨¨§£¨¦£¦Ÿ
eäæå ¯ äpäkì äøñàð ,ìkì äøúä àìå dLéàî àlà äLøbúð¦§¨§¨¤¨¥¦¨§Ÿª§¨©Ÿ¤¤§¨©§ª¨§¤

a ìñBtL ,èbä çéø.ïäéøácî äpäk ¥©©¥¤¥©§ª¨¦¦§¥¤
ראשונים ד"ה לדעת  ב פד, שם רשב"א אפילו. ד"ה ב פב, גיטין (תוס'

הרמב "םכיצד) לדעת אבל התורה , מן  לכהונה  פוסל  הגט' 'ריח

מדרבנן. הוא  הפסול

משנה ': ה'מגיד  והקשה

א)שנינו פב, את(גיטין הרי  לה ואמר  אשתו  את המגרש  :

מתיר  אליעזר  רבי  מפלוני, חוץ  אדם  לכל לכל מותרת (שתינשא

מפלוני) חוץ אוסריםאדם זה)וחכמים  בגט יוחנן(להינשא רבי  ואמר  .

האיסור את הלומדת  מהברייתא היא  אליעזר  רבי  שהוכחת 

יקחו ' לא  מאישה  גרושה  'ואשה מהפסוק  ז)לכהנים  כא, (ויקרא

מאישה  אלא  נתגרשה  לא  אפילו  אחר)- לאדם הותרה נפסלה(ולא

להינשא  אותה מתיר שאינו גט  שגם  ומכאן  הכהונה , (ונקרא מן

הגט') חוץ'ריח אדם לכל מותרת  את  'הרי אמר  ואם  גט  הוא 

אליעזר שלרבי ומזה  אדם . לכל להתירה  הגט מועיל מפלוני '

הפסול  שגם  מוכח התורה , מן לאחרים להינשא  מותרת 

התורה מן הוא  ש"איסור לכהנים  משום זה בגט להינשא אוסרים (ורבנן

מדרבנן) הוא שהפסול משום ולא לכהנים היא מיוחדת וחומרא שאני" !כהונה

חינוך' רסח)וה 'מנחת  הרמב "ם :(מצוה לדברי מקור  הביא 

בגמרא  ב)אמרו עז, אלמנה(קידושין על הבא  גדול  שכהן 

ואחת אלמנה משום אחת  פעמיים , לוקה  גרושה  גם  שהיא 

שהן  "בזמן רק וזאת גרושה . dfdמשום  xcqkהיינו ,"

כי ממנו , והתגרשה  אחר  לאיש  נישאה  כך ואחר  שהתאלמנה 

השני האיסור  איסור, חל איסור  שאין על (גרושה)אף חל

הראשון  מוסיף '(אלמנה)האיסור 'איסור  זהו  היתה כי (כאלמנה

הדיוט) לכהן אף נאסרה גרושה וכשנהיתה גדול לכהן רק אםאסורה אבל  ,

איסור על אלמנה  איסור  חל לא התאלמנה , כך ואחר  התגרשה 

גרושה .

התגרשה אם גם הרי התורה , מן  פוסל הגט' 'ריח  ואם 

שתיים , עליה  הבא  הגדול  הכהן  יתחייב התאלמנה  כך ואחר 

עדיין היא  הגירושין  שבשעת  הגט ': ב 'ריח תתגרש  כאשר

איש  מגורשת)אשת  אינה אדם על (לכל גרושה איסור יחול ולא 

איסור עליה  יחולו השני הבעל במיתת ורק  איש , אשת  איסור 

האיסורים שני  כאשר כי אחת , בבת  גרושה  ואיסור  אלמנה 

כאחד! שניהם  חלים  אחת, בבת  באים 

התורה , מן  לכהונה פוסל  אינו  הגט' ש 'ריח מוכח כן  ואם 

ובגרושה גרושה . איסור אין השני  הבעל  מיתת לאחר  וגם 

על  אלמנה איסור יחול לא  אכן  התאלמנה  כך ואחר  כדין

כך  ואחר שהתאלמנה  הזה ", "כסדר ורק  גרושה . איסור 

האיסורים . שני  יחולו  התגרשה ,

ה'תש"פ  תשרי כ"ז קודש שבת השמים  מן שאינה קול' 'בת

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ãîBò ãçà eàø̈¤¨¥
eëìäå ,úî àeä éøäå ...éðBìt ïa éðBìt àeäL øîBàå ÷Bçøî¥¨§¥¤§¦¤§¦©£¥¥§¨§
.BzLà úà ïéàéOî elà éøä ¯ eäeøékä àìå ,äpzLpL eäeàöîe§¨¤¦§©¨§Ÿ¦¦£¥¥©¦¦¤¦§

במשנה  הובאה  זו א)הלכה  קכב, גם :(יבמות נאמר שם  ,

ההר ראש  על שעמד באחד מעשה  קול. בת פי על "משיאין 

ולא הלכו מת', פלוני ממקום  פלוני  בן  פלוני 'איש  ואמר 

אשתו". את  והשיאו אדם  שם  מצאו 

טוב' יום  ה'תוספות  מ"ו)ומפרש  פט"ז הכוונה(שם שאין

המשך קעמוד רפו
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyixyz f"kÎ`"k -t"yz'd

ה'תש"פ  תשרי כ"א ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
האב 1) מת להנשא, לבתו מעות לתת האב שחייב בו נתבאר

בנותיו  יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח
קטנה  יתומה למזונות, קודמת זו אי ובת אלמנה מנכסיו,

מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה

.‡È„k Bz·Ï ËÚÓ ÂÈÒÎpÓ Ì„‡ ÔziL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿≈
‰Ò¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ba ‡OpzL2˙‡ ‡ÈOn‰ . ∆ƒ»≈¿∆«ƒ¿»«¿»»««ƒ∆

˙L‡Ï ÔÈ˜ÒBtL ˙eÒkÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡Ï - Ì˙Ò Bzaƒ¿»…ƒ¿…»ƒ¿∆¿ƒ¿≈∆
Ï‡¯OÈaL ÈÚ3ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk , »ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆≈«¿«∆¿»ƒ

- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚ ·‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ
B¯LÚ ÈÙk dÏ ÔzÏ Èe‡¯ ‰Ê È¯‰4. ¬≈∆»ƒ≈»¿ƒ»¿

נדוניה.2) זוז".3)והיא מחמשים לה יפחות "לא
זה 4) "הרי וכתב רבנו דקדק ולכן אותו. כופים אין אבל

ליתן". ראוי

.·‰n¯Ú ‰pÒÈÎiLÂ ÌeÏk dÏ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ÏÚ L¯t≈≈««««∆≈»¿¿∆«¿ƒ∆»¬À»
È˙È·Ï ‡B·zLk :ÏÚa‰ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ -≈»¿¿……««««¿∆»¿≈ƒ

.‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰pqÎÓ ‡l‡ ,‰pqÎ‡¬«∆»∆»¿«∆»¿ƒ¿≈»ƒ»

.‚‰È‰ ‰nk BzÚc ÔÈ„ÓB‡ - ˙a ÁÈp‰Â ˙nL ·‡‰»»∆≈¿ƒƒ««¿ƒ«¿«»»»
dÏ ÔÈ˙BÂ ‰Ò¯ÙÏ dÏ ÔzÏ BaÏa5ÔÈÚ„BÈ ÔÈpÓe . ¿ƒƒ≈»¿«¿»»¿¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ

.B„B·Îe BzÓe B‡OÓe ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯Ó ?BzÚc ÔcÓ‡À¿««¿≈≈»¿À»»«»«»¿
da ÔÈ„ÓB‡ - ÂÈiÁa ˙a ‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ6‡Ï Ì‡Â . ¿≈ƒƒƒ«¿«»¿ƒ»¿ƒ…

˙Úc ÔcÓ‡ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ„È7ÂÈÒÎpÓ dÏ ÔÈ˙B - »¿≈ƒÀ¿«««¿ƒ»ƒ¿»»
¯eOÚ8.d˙Ò¯ÙÏ ƒ¿«¿»»»

נכסיו.5) מעישור יותר היה אם לשנייה 6)אפילו יינתן
בחייו. לראשונה שנתן עמדנו 7)כדרך ולא בינינו גר שלא

היה. קמצן או וותרן אם דעתו סוף עשירי.8)על חלק

.„‡Op‰Ï ‡B·zL Ïk - ˙Ba¯ ˙Ba ÁÈp‰9ÔÈ˙B , ƒƒ«»«…∆»¿ƒ»≈¿ƒ
‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡lLÂ .ÌÈÒÎp‰ ¯eOÚ dÏ»ƒ«¿»ƒ¿∆¿«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»
.‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡ ÏLÂ .‰BL‡ƒ̄»¿∆«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»
˙ÏËB ‰BL‡¯ - ˙Á‡k ‡Op‰Ï Ôlk e‡a Ì‡Â¿ƒ»À»¿ƒ»≈¿««ƒ»∆∆
,‰BL‡¯ ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰iM‰Â ,¯eOÚƒ¿«¿ƒ»ƒ«∆ƒ¿»ƒ»
Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ ,‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬ƒ≈
‰ÂLa ÌÈ¯eOÚ‰ Ïk ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,¯OÚ10, ∆∆¿¿¿¿»»ƒƒ¿»∆

.ÌÈÁ‡Ï ÌÈÒÎp‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ»«ƒ

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין כי
כדין 10) ירושה להם ולהניח הבנים חלק לברר כדי זה וכל

נכסים  עישור אחת כל נוטלות הבנות היו אילו כי תורה,
תורה  של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש

חכמים. תקנת אלא שאינה הבנות פרנסת מפני נדחית

.‰.‰a˙k È‡zÓ BÈ‡ ‰Ò¯ÙÏ ‡e‰L ‰Ê ¯eOÚƒ∆∆¿«¿»»≈ƒ¿»≈¿À»
(ÌÈBL‡¯‰) ÌÈÓÎÁ ˙wz ÈÙÏ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ«»«¬»ƒ»ƒƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ ˙ÏËB dÈ‡ ,ÌÈB¯Á‡Â11dÏ LÈÂ .12 ¿«¬ƒ≈»∆∆∆»ƒ««¿«¿≈»
Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎOÓ ‰Ê ¯eOÚ ˙Ba‚Ï13eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ««¿«¿ƒ»

ÔÈ˙B - Ú˜¯w‰ ¯eOÚ „‚k ˙BÚÓ dÏ ÔzÏ ÔÈÁ‡‰14. »«ƒƒ≈»»¿∆∆ƒ««¿«¿ƒ

להגבות 11) תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
שאינו  זה, עישור - המטלטלין, מן גם תנאיה ושאר הכתובה
אלא  אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי
היא  גובה - האב דעת כשאומדין אבל נכסים", ב"עישור

המטלטלין. מן להגבות 13)יכולה.12)אפילו העומדת
עברה  שכבר פי על ואף מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה
נגבה  לא שעדיין כיון - האב שהשכיר מיום שנה חצי
בסוף  אלא משתלמת שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר,

מהלווה 14)השנה. חובו את הגובה חוב בעל כל כדין
נוטלת  הייתה אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו.
יתומים. מנכסי להיפרע הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק

.ÂCÎÈÙÏ ,‡È‰ ÔÈÁ‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·k ‰Ê ¯eOÚa ˙a‰««¿ƒ∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ»
e˙Ó Ì‡Â .‰Úe·L ‡Ïa ˙ÈBÈa‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB∆∆ƒ«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈
˙È¯eafÓ Ì‰Èa ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒƒƒ

‰Úe·L·e15,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Ú¯Ù ‡È‰ È¯‰L ; ƒ¿»∆¬≈ƒƒ¿««ƒƒ¿≈¿ƒ
˙È¯eafÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰Â¿«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒƒƒ

iL BÓk ,‰Úe·L·e.‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

כלום.15) הנכסים מן נטלה שלא

.Ê˙a‰ - Ì‰È·‡ Ú˜¯˜ ekLÓ B‡ e¯ÎnL ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒ∆»¿ƒ¿¿«¿«¬ƒ∆««
d˙Ò¯t ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙Ù¯BË16Ïk ÌÈÙ¯BhL C¯„k , ∆∆ƒ«»«¿»»»¿∆∆∆¿ƒ»
˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙B·BÁ ÈÏÚa17˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «¬≈ƒ«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.‰‡ÂÏ‰«¿»»

היה 17)ובשבועה.16) הוא, קצוב דבר ופרנסה הואיל
פרנסתה  כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם
אין  קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל

העולם). תיקון מפני משועבדים מנכסים להם מוציאים

.Á˙Óe ˙BpË˜ e¯‡LÂ ˙BÏB„b ˙Ba ‡ÈO‰L ÈÓƒ∆ƒƒ»¿¿ƒ¿¬¿«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BpËwÏ ‰Ò¯t ÔÈÏËB ÔÈ‡ - Ôa ‡Ïa¿…≈≈¿ƒ«¿»»«¿«¿««»

‰ÂLa Ôlk ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈÒÎp‰ ˙B˜ÏBÁ18. ¿«¿»ƒ∆»¿À»¿»∆

בנים,18) שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי
כולן  - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות

שוות.

.Ë‰BL‡¯ ‰Ó„˜Â ,Ô·Â ˙Ba ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿≈»»≈¿»¿»ƒ»
ÌÈÒÎ ¯eOÚ ‰ÏËÂ19˙Ba‚Ï ˙ÈM‰ ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ»«≈ƒƒ¿

Ô‰ÈzLÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÏÙÂ Ôa‰ ˙nL „Ú20ÔÈ‡ - «∆≈«≈¿»¿»«¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,¯eOÚ ˙ÏËB ‰iM‰21‰˙ÎÊÂ , «¿ƒ»∆∆ƒ∆»¿¿»∆¿»¿»

.dlL ¯eOÚa ‰BL‡¯‰»ƒ»»ƒ∆»
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הכול.19) יורש הבן שהרי יורשות 20)כדינה, ושתיהן
נכסים 21)בשווה. עישור השנייה תיטול אומרים ואין

ראשונה  אלא יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה
שוות  שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה,

בירושה.

.ÈÈÒÎpÓ È˙Ba eÒ¯Ùz Ï‡ :‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¿«¿¿¿«ƒ¿»«
‰a˙k È‡zÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,BÏ ÌÈÚÓBL -22. ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»≈¿À»

שלא 22) האב ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב אלא
כלל. חוב עליהם אין לפרנסן

.‡Èe¯‡a ¯·k - ˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««¿»»«¿»≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ ˙BBÊÓÏ ÔÈÓ„B˜ ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊnL∆¿»«¿»»¿ƒƒ¿««¿≈ƒ
˙BBÊÓ ÈtÓ ÌÈÒÎ ¯eOÚ ˙ÏËB dÈ‡ - ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««≈»∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿

‰ÓÏ‡‰23ÔÈ‡ - ˙‡OpL ¯Á‡ ˙a‰ ‰˙Ó elÙ‡Â . »«¿»»«¬ƒ≈»««««∆ƒ»≈
dÏ Ô˙p‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t L¯BÈ ÏÚa‰24È¯‰L ; «««≈«¿»»»¿»¿ƒ»≈»∆¬≈

.Ô‰Ó ˙Bf ‡‰zL ‰ÓÏ‡‰ ˙˜ÊÁa Ôlk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒÀ»¿∆¿«»«¿»»∆¿≈ƒ∆≈∆

מתנאי 23) שהן במזונותיה שאם הנ"ל, מזונות מדין נלמד
תקנת  אלא שאינו נכסים לעישור וחומר קל כן, אמרו כתובה

ה  וטעם של חכמים. חוב בעלת היא שהאלמנה מפני דבר:
האחים. של חוב בעלת היא הבת ואילו ואין 24)האב

של  אלא אב של יורש ואינו זה, הוא נכרי איש אומרים
האלמנה  למזון מוציאים ואין לוקח, דין לו ויש אשתו,
כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, מנכסים

האלמנה. למזון מוציאים ומיורש

.·È‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L ‰ÓB˙È ‰pË¿̃«»¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»
dzÚ„Ï25‰ÏBÎÈ - ÊeÊ ÌÈMÓÁ B‡ ‰‡Ó dÏ e˙Â , ¿«¿»¿»¿»≈»¬ƒƒ¿»

,dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÈc‚zMÓ ‡È‰ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ»»«¿»»»¿»»
˙Úc ÔcÓ‡a B‡26˙BÚ˜¯w‰ ¯eOÚa B‡ ·‡‰27. ¿À¿«««»»¿ƒ««¿»

d˙B‡ ÔÈÊ ÔÈÁ‡‰ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡Â28‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ…»»«ƒ»ƒ»¿««ƒ∆…
‰˙ÁÓ29˙a dÈ‡ ‰pËw‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa »¬»ƒ¿«ƒƒƒ¿≈∆«¿«»≈»«

‰‡ÁÓ30. ∆»»

לפרנסה.26)בהסכמתה.25) לה ליתן בדעתו היה כמה
דעת.27) אומדן דין בית לו ידע לא לה 28)אם היה ולא

ולמחות. (דניאל29)להתבייש הכתוב מלשון ד,התנגדה,
בידּה". ימחא די איתי "ולא למחות 30)לב): יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ

תבעה  ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין
בשעת  אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף,

למחות. צריכה אינה שוב נשואיה

.‚È,˙¯‚Ba ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰Ï„bL ¯Á‡ ˙a‰ ˙‡Oƒ»««««∆»¿»≈«¬»≈∆∆
d˙Ò¯t ‰„a‡ - d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È¯‰ - ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰¯‚aL ÔÈa ,‰È·‡ ˙È·a d„BÚÂ ‰¯‚a .‰ˆ¯zL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆»¿»¿»¿≈»ƒ»≈∆»¿»
ÔÈÁ‡‰ e˜Òt Ì‡ ,˙¯‚Ba dÁÈp‰L ÔÈa B˙BÓ ¯Á‡««≈∆ƒƒ»∆∆ƒ»¿»«ƒ
BÓk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰È˙BBÊÓ ˙˙lÓƒ»≈¿∆»∆¬≈≈»¿¿
‰„·‡ d˙Ò¯t ‰Ú·˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Ò¯t«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

¯‚aa33d˙Ò¯t ‰„a‡ ‡Ï ,‰˙ÁÓ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «∆∆««ƒ∆…ƒ¬»…ƒ¿»«¿»»»

Ô‰L ÈtÓ :ÔÚËÏ dÏ LiL ;d˙B‡ ÔÈÊ Ô‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈»ƒ»∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈
‡Ï ÔÈ„Ú ‡È‰Â ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…

˙‡O34d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡Ï ‰Ê ÈtÓ ,35. ƒ»ƒ¿≈∆…»¿»«¿»»»

מחילתה.31) זוהי מרצונם 33)בנערותה.32)שתיקתה
חיוב. מחמת ולא צריכה 34)הטוב, ונשאה בגרה אם אבל

אותה. זנים שהם פי על אף הבושה.35)למחות מפני

.„Èd˙Ò¯ÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck Bz·Ï ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
‰È‰L ÔÈa Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜¯˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»

LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È¯‰Â ,˙ÓÂ ,‡È¯a36‰¯Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»
Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚ·Ï Ì˙B‡ ez :˙a‰««¿»¿«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

d„Èa ˙eL¯‰ - ˙‡OÂ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ -37Ì‡Â , ƒ»¿»¿»¿ƒ»»¿¿»»¿ƒ
LÏL‰M ‰Ó LÈÏL ‰OÚÈ - ‡È‰ ˙Ò¯‡Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…∆∆ƒ«¬∆»ƒ«∆À¿«

B„Èa38ÔÈ‡ ,˙‡O elÙ‡ - ‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú Ì‡Â , ¿»¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ¬ƒƒ»≈
dÏ ÔÈÚÓBL39·‡‰ ‰evL BÓk LÈÏL ‰OÚÈ ‡l‡ ,40. ¿ƒ»∆»«¬∆»ƒ¿∆ƒ»»»

הצדדים.36) שני על הנאמן שלישי האב 37)אדם "שאף
שתינשא  עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא

זכאי  הבעל פירות".שמשנשאת השדה,38)לאכול יקנה
המצוה  אם בין המת דברי לקיים שמצוה לה, שומעים ְֶַואין

בריא. הוא אם ובין מרע קטנה 39)שכיב מעשה "אין
שלא 40)כלום". נתכוון לטובתה כי קרקע. בהן ליקח

נאמן  אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה עלי יוציא בעלי
כאשר  שדה לי יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא

לה. שומעין אין - ארצה,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
שעושה 1) מלאכות ידיה, ומעשה האשה מציאת דיני כולל

השימוש  מלאכה, תעשה שלא אשתו המדיר לבעלה,
עושה  שהנדה מלאכות לבעלה, בעצמה עושה שהאשה
אשה  מלאכתה, בשעת כלים ששברה האשה לבעלה,
הנקה, וחיובי מינקת דיני המלאכות, מכל עצמה שמנעה

שגמלתו. אחרי עמה בתה או בנה התובעת

.‡dÏÚ·Ï ‰È„È ‰OÚÓe ‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ2‡È‰ ‰Óe . ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¿»«ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ ?BÏ ‰OBÚ3Ôk¯cL ÌB˜Ó . »«…¿ƒ¿««¿ƒ»»∆«¿»

Ì˜¯Ï ,˙‚¯B‡ - ‚¯‡Ï4B‡ ¯Óˆ ˙BÂËÏ ,˙Ó˜B¯ - ∆¡…∆∆ƒ¿…∆∆ƒ¿∆∆
˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ ÈL C¯„ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰ÂBË - ÌÈzLtƒ¿ƒ»¿ƒ…»»∆∆¿≈»ƒ«¬

˙BÂËÏ ‡l‡ dÙBk BÈ‡ - el‡‰ ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk5¯Óv‰ »«¿»»≈≈»∆»ƒ¿«∆∆
„·Ïa6ÌÈ˙ÙO‰ ˙‡Â ‰t‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ÔzLt‰L ,7. ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ∆«∆¿∆«¿»«ƒ

ÌÈLÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰Î‡Ïn‰ ‡È‰ ‰iÂh‰Â8:¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»«¿À∆∆¿»ƒ∆∆¡«
.eÂË ‰È„Èa ·Ï ˙ÓÎÁ ‰M‡ ÏÎÂ¿»ƒ»«¿«≈¿»∆»»

שהרי 2) איבה, משום - מציאה ב. סה, כתובות משנה,
יבואו  לעצמה מציאתה תעכב ואם מזונות, לה נותן בעלה
וב'ירושלמי' יב:). ובבאֿמציעא צו. (כתובות קטטה לידי
בעלה, משל מברחת תהא "שלא אמרו: ה"א) פ"ו (כתובות
מזונותיה  תחת - ידיה מעשה מצאתי". מציאה ואומרת

ה"ד. פי"ב לעיל וכמבואר נח:), תוספתא 3)(כתובות
ה"ג. פ"ה האריג 4)כתובות על שונות צורות תפירת

וקישוט. נוי לשם צבעוניים הערה 5)בחוטים להלן ראה
שם.6)ז. הפה 7)תוספתא, את "מסריח ב: סא, כתובות
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ה'תש"פ  תשרי כ"א ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
האב 1) מת להנשא, לבתו מעות לתת האב שחייב בו נתבאר

בנותיו  יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח
קטנה  יתומה למזונות, קודמת זו אי ובת אלמנה מנכסיו,

מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה

.‡È„k Bz·Ï ËÚÓ ÂÈÒÎpÓ Ì„‡ ÔziL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿≈
‰Ò¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ba ‡OpzL2˙‡ ‡ÈOn‰ . ∆ƒ»≈¿∆«ƒ¿»«¿»»««ƒ∆

˙L‡Ï ÔÈ˜ÒBtL ˙eÒkÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡Ï - Ì˙Ò Bzaƒ¿»…ƒ¿…»ƒ¿∆¿ƒ¿≈∆
Ï‡¯OÈaL ÈÚ3ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk , »ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆≈«¿«∆¿»ƒ

- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚ ·‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ
B¯LÚ ÈÙk dÏ ÔzÏ Èe‡¯ ‰Ê È¯‰4. ¬≈∆»ƒ≈»¿ƒ»¿

נדוניה.2) זוז".3)והיא מחמשים לה יפחות "לא
זה 4) "הרי וכתב רבנו דקדק ולכן אותו. כופים אין אבל

ליתן". ראוי

.·‰n¯Ú ‰pÒÈÎiLÂ ÌeÏk dÏ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ÏÚ L¯t≈≈««««∆≈»¿¿∆«¿ƒ∆»¬À»
È˙È·Ï ‡B·zLk :ÏÚa‰ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ -≈»¿¿……««««¿∆»¿≈ƒ

.‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰pqÎÓ ‡l‡ ,‰pqÎ‡¬«∆»∆»¿«∆»¿ƒ¿≈»ƒ»

.‚‰È‰ ‰nk BzÚc ÔÈ„ÓB‡ - ˙a ÁÈp‰Â ˙nL ·‡‰»»∆≈¿ƒƒ««¿ƒ«¿«»»»
dÏ ÔÈ˙BÂ ‰Ò¯ÙÏ dÏ ÔzÏ BaÏa5ÔÈÚ„BÈ ÔÈpÓe . ¿ƒƒ≈»¿«¿»»¿¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ

.B„B·Îe BzÓe B‡OÓe ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯Ó ?BzÚc ÔcÓ‡À¿««¿≈≈»¿À»»«»«»¿
da ÔÈ„ÓB‡ - ÂÈiÁa ˙a ‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ6‡Ï Ì‡Â . ¿≈ƒƒƒ«¿«»¿ƒ»¿ƒ…

˙Úc ÔcÓ‡ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ„È7ÂÈÒÎpÓ dÏ ÔÈ˙B - »¿≈ƒÀ¿«««¿ƒ»ƒ¿»»
¯eOÚ8.d˙Ò¯ÙÏ ƒ¿«¿»»»

נכסיו.5) מעישור יותר היה אם לשנייה 6)אפילו יינתן
בחייו. לראשונה שנתן עמדנו 7)כדרך ולא בינינו גר שלא

היה. קמצן או וותרן אם דעתו סוף עשירי.8)על חלק

.„‡Op‰Ï ‡B·zL Ïk - ˙Ba¯ ˙Ba ÁÈp‰9ÔÈ˙B , ƒƒ«»«…∆»¿ƒ»≈¿ƒ
‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡lLÂ .ÌÈÒÎp‰ ¯eOÚ dÏ»ƒ«¿»ƒ¿∆¿«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»
.‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡ ÏLÂ .‰BL‡ƒ̄»¿∆«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»
˙ÏËB ‰BL‡¯ - ˙Á‡k ‡Op‰Ï Ôlk e‡a Ì‡Â¿ƒ»À»¿ƒ»≈¿««ƒ»∆∆
,‰BL‡¯ ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰iM‰Â ,¯eOÚƒ¿«¿ƒ»ƒ«∆ƒ¿»ƒ»
Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ ,‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬ƒ≈
‰ÂLa ÌÈ¯eOÚ‰ Ïk ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,¯OÚ10, ∆∆¿¿¿¿»»ƒƒ¿»∆

.ÌÈÁ‡Ï ÌÈÒÎp‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ»«ƒ

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין כי
כדין 10) ירושה להם ולהניח הבנים חלק לברר כדי זה וכל

נכסים  עישור אחת כל נוטלות הבנות היו אילו כי תורה,
תורה  של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש

חכמים. תקנת אלא שאינה הבנות פרנסת מפני נדחית

.‰.‰a˙k È‡zÓ BÈ‡ ‰Ò¯ÙÏ ‡e‰L ‰Ê ¯eOÚƒ∆∆¿«¿»»≈ƒ¿»≈¿À»
(ÌÈBL‡¯‰) ÌÈÓÎÁ ˙wz ÈÙÏ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ«»«¬»ƒ»ƒƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ ˙ÏËB dÈ‡ ,ÌÈB¯Á‡Â11dÏ LÈÂ .12 ¿«¬ƒ≈»∆∆∆»ƒ««¿«¿≈»
Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎOÓ ‰Ê ¯eOÚ ˙Ba‚Ï13eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ««¿«¿ƒ»

ÔÈ˙B - Ú˜¯w‰ ¯eOÚ „‚k ˙BÚÓ dÏ ÔzÏ ÔÈÁ‡‰14. »«ƒƒ≈»»¿∆∆ƒ««¿«¿ƒ

להגבות 11) תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
שאינו  זה, עישור - המטלטלין, מן גם תנאיה ושאר הכתובה
אלא  אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי
היא  גובה - האב דעת כשאומדין אבל נכסים", ב"עישור

המטלטלין. מן להגבות 13)יכולה.12)אפילו העומדת
עברה  שכבר פי על ואף מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה
נגבה  לא שעדיין כיון - האב שהשכיר מיום שנה חצי
בסוף  אלא משתלמת שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר,

מהלווה 14)השנה. חובו את הגובה חוב בעל כל כדין
נוטלת  הייתה אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו.
יתומים. מנכסי להיפרע הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק

.ÂCÎÈÙÏ ,‡È‰ ÔÈÁ‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·k ‰Ê ¯eOÚa ˙a‰««¿ƒ∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ»
e˙Ó Ì‡Â .‰Úe·L ‡Ïa ˙ÈBÈa‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB∆∆ƒ«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈
˙È¯eafÓ Ì‰Èa ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒƒƒ

‰Úe·L·e15,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Ú¯Ù ‡È‰ È¯‰L ; ƒ¿»∆¬≈ƒƒ¿««ƒƒ¿≈¿ƒ
˙È¯eafÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰Â¿«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒƒƒ

iL BÓk ,‰Úe·L·e.‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

כלום.15) הנכסים מן נטלה שלא

.Ê˙a‰ - Ì‰È·‡ Ú˜¯˜ ekLÓ B‡ e¯ÎnL ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒ∆»¿ƒ¿¿«¿«¬ƒ∆««
d˙Ò¯t ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙Ù¯BË16Ïk ÌÈÙ¯BhL C¯„k , ∆∆ƒ«»«¿»»»¿∆∆∆¿ƒ»
˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙B·BÁ ÈÏÚa17˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «¬≈ƒ«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.‰‡ÂÏ‰«¿»»

היה 17)ובשבועה.16) הוא, קצוב דבר ופרנסה הואיל
פרנסתה  כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם
אין  קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל

העולם). תיקון מפני משועבדים מנכסים להם מוציאים

.Á˙Óe ˙BpË˜ e¯‡LÂ ˙BÏB„b ˙Ba ‡ÈO‰L ÈÓƒ∆ƒƒ»¿¿ƒ¿¬¿«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BpËwÏ ‰Ò¯t ÔÈÏËB ÔÈ‡ - Ôa ‡Ïa¿…≈≈¿ƒ«¿»»«¿«¿««»

‰ÂLa Ôlk ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈÒÎp‰ ˙B˜ÏBÁ18. ¿«¿»ƒ∆»¿À»¿»∆

בנים,18) שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי
כולן  - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות

שוות.

.Ë‰BL‡¯ ‰Ó„˜Â ,Ô·Â ˙Ba ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿≈»»≈¿»¿»ƒ»
ÌÈÒÎ ¯eOÚ ‰ÏËÂ19˙Ba‚Ï ˙ÈM‰ ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ»«≈ƒƒ¿

Ô‰ÈzLÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÏÙÂ Ôa‰ ˙nL „Ú20ÔÈ‡ - «∆≈«≈¿»¿»«¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,¯eOÚ ˙ÏËB ‰iM‰21‰˙ÎÊÂ , «¿ƒ»∆∆ƒ∆»¿¿»∆¿»¿»

.dlL ¯eOÚa ‰BL‡¯‰»ƒ»»ƒ∆»
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עד  שרביט כמין פושטן - משרבט השפתיים", את ומשרבט
ברוק  תמיד החוט לשרות שצריכה ע"י גדולות שנעשות

שם). אבל 8)(רש"י הטויה, על אלא כופה אינו ולפיכך
חשובות  מלאכות שהן אע"פ והרקמה, האריגה על לא
חכמה  "אין ב: סו, ביומא אמרו [וכן רוקח'). ('מעשה וקלות
בידיה  לב חכמת אשה וכל אומר הוא וכן בפלך, אלא לאשה
היא  "ומה שאמרו: סד:) (כתובות במשנה נראה וכן טוו".
עשרה  שהם ביהודה, שתי סלעים חמשה משקל לו, עושה
שהן  ביהודה, ערב סלעים עשרה משקל או בגליל. סלעים
בטוויית  המדובר שכל הרי - בגליל" סלעים עשרים
שאין  שסובר מפני אלו, שיעורים השמיט ורבינו החוטים].
(מגידֿ המדינה כמנהג הכל אלא המקומות בכל זו קצבה

משנה).

.·‰˜Ác9- dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˙OÚÂ dÓˆÚ »¬»«¿»¿»¿»≈ƒ»»»
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰10BÏ ‰È‰ .11‰È‰ elÙ‡ ,‰a¯‰ ÔBÓÓ «»«««»»»«¿≈¬ƒ»»

dÏ12‡Ïa ‰Ïh·Ï ˙·LBÈ dÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk »«»¿»≈»∆∆¿«»»¿…
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰Î‡ÏÓ13ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¬»≈

ÈÙÏ ‡l‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBkƒ»«¬¿»»»«À∆»¿ƒ
‰Î‡ÏÓa ˙ËÚÓÓ ÔBÓn‰ ·¯14. …«»¿«∆∆ƒ¿»»

א.10)התאמצה.9) סו, התימנים:11)כתובות ובכת"י
להם".12)"לה". "היו התימנים: משנה 13)ובכת"י

סא:). (שם כמותו והלכה אליעזר, כרבי ב. נט, בכתובות
זנות. פריצות, - ה"ו.14)זמה בסמוך וכמבואר שם,

.‚¯Ècn‰15ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰OÚz ‡lL BzL‡ ˙‡16- ««ƒ∆ƒ¿∆…«¬∆¿»»¿»
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ17ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈¿À»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿≈

˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt dÏÚ·Ï ˙ˆÁB¯ ‰M‡ Ïk»ƒ»∆∆¿«¿»»»»»¿«¿»∆∆
ÒBk‰ ˙‡ BÏ18‰hn‰ ˙‡ BÏ ˙ÚvÓe ,19˙„ÓBÚÂ , ∆««««∆«ƒ»¿∆∆

ÈÏÎ B‡ ÌÈÓ BÏ ÔzzL ÔB‚k ,dÏÚa ÈÙa ˙LnLÓe¿«∆∆ƒ¿≈«¿»¿∆ƒ≈«ƒ¿ƒ
dÈ‡ Ï·‡ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙlÓ Ïhz B‡ƒ…ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»≈»

Ba ÈÙa B‡ ÂÈ·‡ ÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚ20. ∆∆¿«∆∆ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿

ה"ב.15) לסוף מקושר והוא "והמדיר", התימנים: בכת"י
וכו'. אשה כל וכן מתחילה: הבאה, שאסר 16)והלכה

אוסר  הריני אמר: אם אבל מלאכה, תעשה אם עליה הנאתו
בביאורנו  וכמבואר כלום, בדבריו אין מלאכה, לעשות עליך
בכלבים, לשחק עליה אסר לא ואפילו הכ"ד. פי"ב לעיל
לידי  שתבוא חשש יש - שעמום לידי שתבוא חשש שאין

(שם,17)זימה. אליעזר וכרבי ב. נט, בכתובות משנה
יב. הערה למעלה ראה -18)סא:). מוזגת א. סא, שם

כדי 19)יוצקת. טורח שאינו דבר ולבדין, סדין פורסת
(כתובות  המשנה בפירוש ורבינו שם). (רש"י עליו שתתחבב
לאדם  לו מותר אינו הענינים "שאלו אומר: מ"ו) פ"ה
באשה  משתמשים שאין . . . לפי מאשתו, אלא לו שישתמש
קטנה". בין גדולה בין זולתה, או שפחה בין הפרש ואין

שם. ב'ירושלמי' מובאים הטעמים סא,20)ושני כתובות
ב.

.„elÙ‡Â .dÓˆÚa ‡È‰ Ô˙B‡ ‰OBÚ el‡ ˙BÎ‡ÏÓe¿»≈»»ƒ¿«¿»«¬ƒ
el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk dÏ eÈ‰»»«»¿»≈ƒ¿»≈

BzL‡ ‡l‡ ÏÚaÏ21. «««∆»ƒ¿

שאין 21) הנ"ל, למשנה בפירושו רבינו ביאר כבר
א  סא, בכתובות ורש"י באשתו. אלא באשה משתמשים
בישראל" זאת להנהיג טובה עצה השיאוה "חכמים מפרש:

עליו. שתתחבב כדי

.‰ÔÓÊa dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙B¯Á‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ≈¿»¬≈∆»ƒ»»¿«¿»ƒ¿«
¯epza ˙t‰ ‰ÙB‡ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈiÚ Ô‰L22‡¯ÊÚÂ . ∆≈¬ƒƒ¿≈≈»««««¿∆¿»

‰È‰zL È„k ,‰ÙB‡Â ˙ÓkLÓ ‰M‡ ‰È‰zL ,Ôwzƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»«¿∆∆¿»¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈiÚÏ ‰ÈeˆÓ ˙t‰23.ÔÈÏÈL·z‰ ˙‡ ˙ÏM·Óe . ««¿»«¬ƒƒ¿«∆∆∆««¿ƒƒ

da ˙‡ ‰˜ÈÓe .ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ˙ÒaÎÓe24Ô·z ˙˙BÂ . ¿«∆∆∆«¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆∆∆
B¯˜a ÈÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,BzÓ‰a ÈÙÏ25„ˆÈk .˙ÁËÓe . ƒ¿≈¿∆¿¬»…ƒ¿≈¿»«¿∆∆≈«

ÌÈÁ¯a ˙·LBÈ ?˙ÁËÓ26˙¯nLÓe27dÈ‡Â ,ÁÓw‰ «¿∆∆∆∆»≈«ƒ¿«∆∆«∆«¿≈»
˙ÁBË28‰Ó‰a‰ ¯Á‡ ˙¯nÁÓ B‡ .29‡lL È„k , ∆∆¿«∆∆«««¿≈»¿≈∆…

„È ÏL ÌÈÁ¯a ÔÁËÏ Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÁ¯‰ eÏË·Èƒ¿¿»≈«ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ¿…¿≈«ƒ∆»
˙ÁBË -30. ∆∆

מנהג 22) זה שאין גחלים, גבי על או באלפס לא אבל
רוקח'). ('מעשה א.23)העולם פב, בבאֿקמא

ב.24) נט, ספרד,25)כתובות ספרי וכגירסת ב. סא, שם,
מיוחדת  שבהמה לפי הוא: בזה והטעם שם. ברי"ף הוא וכן
גופו  לצורך שזהו לפניה, תבן היא נותנת ולכן לרכיבה, לו
לצורך  שאינו לחרוש העומד בקרו לפני אבל הבעל, של
שם). מקובצת' ('שיטה תבן נותנת אינה - הבעל של גופו

הטחנה.26) סי'27)בבית (אהע"ז ה'טור' ולדעת מנפה.
ממש. לשמירה הכוונה טוחנת 28)ס) בעצמה היא אין

אלא  גדול, טורח שזה - בהמה במקום גדולים בריחיים
הנוסח: התימנים, ובכת"י טחינה. צרכי מכינה "מטחנת"

בטוחנת". את 29)"ואצה המסובבת הבהמה את מנהיגה
ב.30)הריחיים. נט, כתובות

.Â‰ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈiÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿ƒ»
‰ÁÙL Ô‰Ó ˙B˜Ï Èe‡¯L ÌÈÒÎ B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏƒ¿»««¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔBÓÓ BÏ ‰È‰L B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏ ‰˙È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»¿»ƒ¿»««∆»»»

Á‡ ‰ÁÙL epnÓ ˙B˜Ï È„k˙31‡ÏÂ ,˙ÁËÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««≈»«¿∆∆¿…
˙ÒaÎÓ ‡ÏÂ ,‰ÙB‡32ÈÙÏ Ô·z ˙˙B ‡ÏÂ , »¿…¿«∆∆¿…∆∆∆∆ƒ¿≈

BzÓ‰a33ÌÈÒÎ B‡ ˙BÁÙL ÈzL BÏ ‰ÒÈÎ‰ . ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿»ƒ
ÈzL BÏ eÈ‰L B‡ ,˙BÁÙL ÈzL Ô‰Ó ˙B˜Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆»¿≈
dÈ‡ - ˙BÁÙL ÈzL ˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰L B‡ ˙BÁÙL¿»∆»»»ƒ¿¿≈¿»≈»

da ˙‡ ‰˜ÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏM·Ó34B˙B‡ ˙˙B ‡l‡ , ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿»∆»∆∆
.˜È‰Ï ‰ÁÙMÏ«ƒ¿»¿»ƒ

שמצאה 31) ואחד משלה, לו שהכניסה "אחד א: סא, שם,
שצמצמה  "ואחד וגרסתנו: הרי"ף, גירסת לפי - משלו" לו

שם. ב'תוספות' וראה משלה", ב.32)לו נט, שם
תבן 33) מנתינת פטורה שאינה מבואר ב פא, לנדרים ובר"ן

שם. ברא"ש וכן שפחות, ארבע לה שיהיו עד
שם.34) כתובות,

.Ê‰M‡ ÏkL ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk e‡ˆÓ35Ô˙B‡ ‰OBÚ ƒ¿¿»«¿»∆»ƒ»»»
ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁB¯Â ,‰ÂBË :˙BÎ‡ÏÓ LÓÁ - dÏÚ·Ï¿«¿»»≈¿»»¿∆∆»»»»
,‰hn‰ ˙‡ ˙ÚvÓe ,ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆∆∆««««∆«ƒ»
˙ˆ˜nL ˙BÎ‡Ïn‰Â .ÂÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚÂ¿∆∆¿«∆∆¿»»¿«¿»∆ƒ¿»
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˙BOBÚ ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ô˙B‡ ˙BOBÚ ÌÈLp‰36LL - «»ƒ»ƒ¿»»≈»≈
,˙ÒaÎÓe ,‰ÙB‡Â ,˙ÏM·Óe ,˙ÁËÓ :˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿«∆∆

.B˙Ó‰a ÈÙÏ Ô·z ˙˙BÂ ,‰˜ÈÓe¿ƒ»¿∆∆∆∆ƒ¿≈¿∆¿

עשירה.35) בין עניה שפחה.36)בין להן כשיש

.Á‰OBÚ ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»»
˙ˆÁ¯‰Â ,‰hn‰ ˙Úv‰Â ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ .dÏÚ·Ï¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿«¿»«

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt37‡·È ‡nL ¯e‰¯‰ ÌeMÓ ‰¯Ê‚ . »»»»¿«¿»¿≈»ƒƒ¿∆»»…
ÂÈÙa ‡lL ‰c ‡È‰Lk B˙hÓ ˙ÚvÓ CÎÈÙÏ .ÏÚ·Ïƒ¿…¿ƒ»«««ƒ»¿∆ƒƒ»∆…¿»»
dk¯„k B„Èa B˙B‡ ˙˙B dÈ‡Â ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe∆∆∆«¿≈»∆∆¿»¿«¿»
B‡ ÈÏk‰ ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ B˙B‡ ˙ÁpÓ ‡l‡ „ÈÓz»ƒ∆»««««»»∆««¿ƒ

BÏËB ‡e‰Â ÔÁÏM‰ ÏÚ38. ««À¿»¿¿

וחיבה.37) קירוב של דברים הם אלו כי א. סא, כתובות
שאינה  המים יוצקת והיא רוחץ הוא אפילו - פניו הרחצת
אסורה, פניו רחיצת בלא אפילו גופו נגיעת כי בגופו, נוגעת
הי"ט). שם (והשווה הי"ח פי"א ביאה איסורי בהל' כמבואר
נקיים, ימים שבעה ספירת בעת אפילו אסורים אלו ודברים

(מגידֿמשנה). שם שם.38)כמבואר כתובות,

.Ë‰È˙BÎ‡ÏÓ ‰˙OÚL ˙Úa ÌÈÏk ‰¯·ML ‰M‡‰39 »ƒ»∆»¿»≈ƒ¿≈∆»¿»«¿¬∆»
.‰wz ‡l‡ ,ÔÈc‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡Â .‰¯eËt - d˙Èa CB˙a¿≈»¿»¿≈∆ƒ«ƒ∆»«»»
˙Èa‰ CB˙a ÌBÏL ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡L∆ƒ≈«»≈≈≈»¿««ƒ
,˙BÎ‡Ïn‰ ·¯Ó ˙ÚÓÂ ˙¯‰Ê ˙‡ˆÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿««≈…«¿»

Ì‰ÈÈa ‰ËË˜ ˙‡ˆÓÂ40. ¿ƒ¿≈¿»»≈≈∆

ששברה 39) מפורש לא ה"ד) פ"ט (כתובות [ב'ירושלמי'
שכוונת  ונראה כט). ס"ק פ סי' מחוקק' ('חלקת מלאכה בעת
משנהֿלמלך]. ועי' כוונה, בלי היתה שהשבירה היא רבינו

שם.40) כתובות, 'ירושלמי'

.È˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚlÓ ÚnzL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ»«ƒ«¬¿»»ƒ«¿»
d˙B‡ ÔÈÙBk - Ô˙BOÚÏ ˙·iÁ ‡È‰L41elÙ‡ ,‰OBÚÂ ∆ƒ«∆∆«¬»ƒ»¿»¬ƒ

ËBL·42˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰OBÚ dÈ‡L ‡e‰ ÔÚË . «»«∆≈»»¿ƒ∆∆
Ô‰ÈÈa ‰M‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ˙BOÚlÓ ˙ÚÓ dÈ‡L43 ∆≈»ƒ¿««ƒ«¬ƒƒƒ»≈≈∆
¯LÙ‡L Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰Ê ¯·„Â .ÌÈÎL B‡¿≈ƒ¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆¿»

.¯·ca«»»

כופים 41) שאין עושה" ואיני ניזונת "איני אומרת: ואפילו
אלא  פטורה אינה ה"ד, פי"ב לעיל כמבואר לעשות, אותה
לבעלה  עושה שאשה מלאכות שאר אבל הצמר, מטוויית
שם  לעיל משנה' 'מגיד שכתב כמו בהן, חייבת הבית לצרכי
פי"ד  (למעלה כמורדת אותה דנים ואין כאן). (כסףֿמשנה
מתשמיש  מרדה אם אלא מורדת נקראת שאינה ה"ח)

סג:). הר"ן 42)(כתובות כתב וכן ה"ז. פט"ו למעלה ראה
"מעולם  כותב: והראב"ד גאון. בשם סג:) (כתובות ברי"ף

לנשים". שוטים ייסור שמעתי שאשה 43)לא ואףֿעלֿפי
בית, שלום משום לאשה כאן האמינו - לעדות פסולה
ס"ק  פ סי' מחוקק' ('חלקת להשבע חייבוה לא זה ומטעם

כח).

.‡ÈÔÈ˙ÁBt - da ˙‡ ‰˜ÈÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰M‡‰»ƒ»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¬ƒ
ÔÈÈ ‰È˙BBÊÓ ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓe ,‰È„È ‰OÚnÓ dÏ»ƒ«¬≈»∆»ƒƒ»«¿∆»«ƒ

·ÏÁÏ ÔÈÙiL ÌÈ¯·„e44˙BÈe‡¯‰ ˙BBÊÓ dÏ e˜Òt . ¿»ƒ∆»ƒ∆»»»¿»¿»¿
dÏ45ÏÎ‡Ï B‡ ¯˙BÈ ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒƒ¿«»∆¡…≈∆¡…

dË·a dÏ LiL ‰Â‡z‰ ÈÏÁ ÈtÓ ˙B¯Á‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬≈ƒ¿≈√ƒ««¬»∆≈»¿ƒ¿»
dlMÓ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ -46ÔÈ‡Â .‰ˆ¯zM ‰Ó Ïk ¬≈∆∆ƒ∆»»«∆ƒ¿∆¿≈

B‡ È‡cÓ ¯˙BÈ ÏÎ‡z Ì‡L ,¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰«««»¿«≈¿«∆ƒ…«≈ƒ«
„Ïe‰ ˙eÓÈ - ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡z47¯ÚvL ÈtÓ , …««¬»ƒ»ƒ»«»»ƒ¿≈∆««

Ì„B˜ dÙeb48. »≈

ב.44) סה, ודף ב. סד, פי"ב 45)כתובות למעלה [ראה
כלחולה  ולא בינוני, כלאדם מזונות לאשה שפוסקים ה"י

בברייתא 46)וגרגרן]. שאמרו מה רבינו מפרש כן
ועיי"ש  משלה", - הרבה אוכלת קמעא "פסקה ס:) (כתובות

יב. בהלכה רבינו בדברי ולהלן שם,47)ברש"י בברייתא
ואולי  לחלב". הרעים דברים עמו תאכל "לא להיפך: מפורש

שם. אחרת נוסחא לרבינו יוסי 48)היתה רבי אמר כן
לכביסת  מספיק שאינו העיר בני של במעין - ב פ, בנדרים
בני  של שכביסתם אחרת, עיר לבני לשתיה וגם העיר בני
גופם  שצער האחרת, העיר בני של לשתייתם קודמת העיר

טו). ס"ק פ סי' שמואל' ('בית אחרים לחיי קודם

.·È,Ì‰ÈL ˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ≈ƒ»¿»ƒ¿≈∆
ÈMÏ ‰˜ÈÓ ÏÚa‰ ¯ÎBOÂ „Á‡ ‰˜ÈÓ ‡l‡49È¯‰ . ∆»¿ƒ»∆»¿≈«««¿ƒ»«≈ƒ¬≈

ÏÚa‰ - da ÌÚ dz¯·Á Ôa ˜È‰Ï ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯L∆»¿»»ƒ»¿»ƒ∆¬∆¿»ƒ¿»«««
„·Ïa Ba ˜È‰Ï ‡l‡ dÁÈpÓ BÈ‡Â ,·kÚÓ50. ¿«≈¿≈«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿«

ה"ו.49) פ"ה כתובות לשון 50)'ירושלמי' מדקדוק שם,
בן  ולא - בנה שנים, ולא - בנה בנה", את "ומניקה המשנה

חברתה.

.‚Èd˙B‡ ‰ÙBk - da ˙‡ ˜È‰Ï ‡lL ‰¯„51 »¿»∆…¿»ƒ∆¿»∆»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ôa ‰È‰iL „Ú B˙˜ÈÓe52„Á‡ , ¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆«¿»»¿∆¿ƒ…∆∆»

,Èa ˙‡ ˜È‡ È‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ .‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰«»»¿∆»«¿≈»ƒ∆∆¬ƒ»ƒ∆¿ƒ
- Ïe˙z ‡lL È„k BzL‡ ˜ÈzL ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆∆»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿«≈
;dÏ ÔÈÚÓBL ,˙BÁÙL ‰nk dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«»¿»¿ƒ»

daÓ L¯ÙÏ dÏ ‡e‰ ¯ÚvL53. ∆««»ƒ¿ƒ¿»

ואי 51) להניק, משועבדת (כתובות שהיא כלל חל הנדר ן
ס.).52)נט:). (שם ההנקה זמן סוף סא,53)שהוא שם

להניק  אחר תינוק לה יתן בעלה אם אפילו זה, ולפי א.
פרישותה  צער משום לה שומעים ג"כ חלב) צער לה (שאין
פירש: ורש"י ס"ב). פב, סי' אהע"ז שמואל' ('בית מבנה

ומצערה. בדדיה רב החלב

.„ÈÈ¯‰Â ,da ˙‡ ˜È‰Ï ˙·iÁ ‡È‰L ‰iÚ ‰˙È‰»¿»¬ƒ»∆ƒ«∆∆¿»ƒ∆¿»«¬≈
BzL‡ ˜È˙ ‡lL BÏ Èe‡¯L ¯ÈLÚ ‡e‰54ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »ƒ∆»∆…»ƒƒ¿««ƒ

¯ÎBO - ˜È‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ,˙BÁÙL BÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ…»¿»¿»ƒ≈
ÌÚ ‰ÏBÚ ‰M‡‰L ÈtÓ ;‰ÁÙL ‰B˜ B‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»ƒ

˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa55. «¿»¿≈»∆∆

שפחות,54) שתי מהם לקנות הראויים נכסים לו שיש כגון
ה"ו. לעיל (בראשית 55)כמבואר שנאמר א. סא, כתובות

לצער  ולא ניתנה לחיים - חי כל אם היתה היא "כי כ): ג,
ניתנה".
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עד  שרביט כמין פושטן - משרבט השפתיים", את ומשרבט
ברוק  תמיד החוט לשרות שצריכה ע"י גדולות שנעשות

שם). אבל 8)(רש"י הטויה, על אלא כופה אינו ולפיכך
חשובות  מלאכות שהן אע"פ והרקמה, האריגה על לא
חכמה  "אין ב: סו, ביומא אמרו [וכן רוקח'). ('מעשה וקלות
בידיה  לב חכמת אשה וכל אומר הוא וכן בפלך, אלא לאשה
היא  "ומה שאמרו: סד:) (כתובות במשנה נראה וכן טוו".
עשרה  שהם ביהודה, שתי סלעים חמשה משקל לו, עושה
שהן  ביהודה, ערב סלעים עשרה משקל או בגליל. סלעים
בטוויית  המדובר שכל הרי - בגליל" סלעים עשרים
שאין  שסובר מפני אלו, שיעורים השמיט ורבינו החוטים].
(מגידֿ המדינה כמנהג הכל אלא המקומות בכל זו קצבה

משנה).

.·‰˜Ác9- dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˙OÚÂ dÓˆÚ »¬»«¿»¿»¿»≈ƒ»»»
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰10BÏ ‰È‰ .11‰È‰ elÙ‡ ,‰a¯‰ ÔBÓÓ «»«««»»»«¿≈¬ƒ»»

dÏ12‡Ïa ‰Ïh·Ï ˙·LBÈ dÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk »«»¿»≈»∆∆¿«»»¿…
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰Î‡ÏÓ13ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¬»≈

ÈÙÏ ‡l‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBkƒ»«¬¿»»»«À∆»¿ƒ
‰Î‡ÏÓa ˙ËÚÓÓ ÔBÓn‰ ·¯14. …«»¿«∆∆ƒ¿»»

א.10)התאמצה.9) סו, התימנים:11)כתובות ובכת"י
להם".12)"לה". "היו התימנים: משנה 13)ובכת"י

סא:). (שם כמותו והלכה אליעזר, כרבי ב. נט, בכתובות
זנות. פריצות, - ה"ו.14)זמה בסמוך וכמבואר שם,

.‚¯Ècn‰15ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰OÚz ‡lL BzL‡ ˙‡16- ««ƒ∆ƒ¿∆…«¬∆¿»»¿»
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ17ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈¿À»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿≈

˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt dÏÚ·Ï ˙ˆÁB¯ ‰M‡ Ïk»ƒ»∆∆¿«¿»»»»»¿«¿»∆∆
ÒBk‰ ˙‡ BÏ18‰hn‰ ˙‡ BÏ ˙ÚvÓe ,19˙„ÓBÚÂ , ∆««««∆«ƒ»¿∆∆

ÈÏÎ B‡ ÌÈÓ BÏ ÔzzL ÔB‚k ,dÏÚa ÈÙa ˙LnLÓe¿«∆∆ƒ¿≈«¿»¿∆ƒ≈«ƒ¿ƒ
dÈ‡ Ï·‡ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙlÓ Ïhz B‡ƒ…ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»≈»

Ba ÈÙa B‡ ÂÈ·‡ ÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚ20. ∆∆¿«∆∆ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿

ה"ב.15) לסוף מקושר והוא "והמדיר", התימנים: בכת"י
וכו'. אשה כל וכן מתחילה: הבאה, שאסר 16)והלכה

אוסר  הריני אמר: אם אבל מלאכה, תעשה אם עליה הנאתו
בביאורנו  וכמבואר כלום, בדבריו אין מלאכה, לעשות עליך
בכלבים, לשחק עליה אסר לא ואפילו הכ"ד. פי"ב לעיל
לידי  שתבוא חשש יש - שעמום לידי שתבוא חשש שאין

(שם,17)זימה. אליעזר וכרבי ב. נט, בכתובות משנה
יב. הערה למעלה ראה -18)סא:). מוזגת א. סא, שם

כדי 19)יוצקת. טורח שאינו דבר ולבדין, סדין פורסת
(כתובות  המשנה בפירוש ורבינו שם). (רש"י עליו שתתחבב
לאדם  לו מותר אינו הענינים "שאלו אומר: מ"ו) פ"ה
באשה  משתמשים שאין . . . לפי מאשתו, אלא לו שישתמש
קטנה". בין גדולה בין זולתה, או שפחה בין הפרש ואין

שם. ב'ירושלמי' מובאים הטעמים סא,20)ושני כתובות
ב.

.„elÙ‡Â .dÓˆÚa ‡È‰ Ô˙B‡ ‰OBÚ el‡ ˙BÎ‡ÏÓe¿»≈»»ƒ¿«¿»«¬ƒ
el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk dÏ eÈ‰»»«»¿»≈ƒ¿»≈

BzL‡ ‡l‡ ÏÚaÏ21. «««∆»ƒ¿

שאין 21) הנ"ל, למשנה בפירושו רבינו ביאר כבר
א  סא, בכתובות ורש"י באשתו. אלא באשה משתמשים
בישראל" זאת להנהיג טובה עצה השיאוה "חכמים מפרש:

עליו. שתתחבב כדי

.‰ÔÓÊa dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙B¯Á‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ≈¿»¬≈∆»ƒ»»¿«¿»ƒ¿«
¯epza ˙t‰ ‰ÙB‡ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈiÚ Ô‰L22‡¯ÊÚÂ . ∆≈¬ƒƒ¿≈≈»««««¿∆¿»

‰È‰zL È„k ,‰ÙB‡Â ˙ÓkLÓ ‰M‡ ‰È‰zL ,Ôwzƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»«¿∆∆¿»¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈiÚÏ ‰ÈeˆÓ ˙t‰23.ÔÈÏÈL·z‰ ˙‡ ˙ÏM·Óe . ««¿»«¬ƒƒ¿«∆∆∆««¿ƒƒ

da ˙‡ ‰˜ÈÓe .ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ˙ÒaÎÓe24Ô·z ˙˙BÂ . ¿«∆∆∆«¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆∆∆
B¯˜a ÈÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,BzÓ‰a ÈÙÏ25„ˆÈk .˙ÁËÓe . ƒ¿≈¿∆¿¬»…ƒ¿≈¿»«¿∆∆≈«

ÌÈÁ¯a ˙·LBÈ ?˙ÁËÓ26˙¯nLÓe27dÈ‡Â ,ÁÓw‰ «¿∆∆∆∆»≈«ƒ¿«∆∆«∆«¿≈»
˙ÁBË28‰Ó‰a‰ ¯Á‡ ˙¯nÁÓ B‡ .29‡lL È„k , ∆∆¿«∆∆«««¿≈»¿≈∆…

„È ÏL ÌÈÁ¯a ÔÁËÏ Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÁ¯‰ eÏË·Èƒ¿¿»≈«ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ¿…¿≈«ƒ∆»
˙ÁBË -30. ∆∆

מנהג 22) זה שאין גחלים, גבי על או באלפס לא אבל
רוקח'). ('מעשה א.23)העולם פב, בבאֿקמא

ב.24) נט, ספרד,25)כתובות ספרי וכגירסת ב. סא, שם,
מיוחדת  שבהמה לפי הוא: בזה והטעם שם. ברי"ף הוא וכן
גופו  לצורך שזהו לפניה, תבן היא נותנת ולכן לרכיבה, לו
לצורך  שאינו לחרוש העומד בקרו לפני אבל הבעל, של
שם). מקובצת' ('שיטה תבן נותנת אינה - הבעל של גופו

הטחנה.26) סי'27)בבית (אהע"ז ה'טור' ולדעת מנפה.
ממש. לשמירה הכוונה טוחנת 28)ס) בעצמה היא אין

אלא  גדול, טורח שזה - בהמה במקום גדולים בריחיים
הנוסח: התימנים, ובכת"י טחינה. צרכי מכינה "מטחנת"

בטוחנת". את 29)"ואצה המסובבת הבהמה את מנהיגה
ב.30)הריחיים. נט, כתובות

.Â‰ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈiÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿ƒ»
‰ÁÙL Ô‰Ó ˙B˜Ï Èe‡¯L ÌÈÒÎ B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏƒ¿»««¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔBÓÓ BÏ ‰È‰L B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏ ‰˙È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»¿»ƒ¿»««∆»»»

Á‡ ‰ÁÙL epnÓ ˙B˜Ï È„k˙31‡ÏÂ ,˙ÁËÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««≈»«¿∆∆¿…
˙ÒaÎÓ ‡ÏÂ ,‰ÙB‡32ÈÙÏ Ô·z ˙˙B ‡ÏÂ , »¿…¿«∆∆¿…∆∆∆∆ƒ¿≈

BzÓ‰a33ÌÈÒÎ B‡ ˙BÁÙL ÈzL BÏ ‰ÒÈÎ‰ . ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿»ƒ
ÈzL BÏ eÈ‰L B‡ ,˙BÁÙL ÈzL Ô‰Ó ˙B˜Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆»¿≈
dÈ‡ - ˙BÁÙL ÈzL ˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰L B‡ ˙BÁÙL¿»∆»»»ƒ¿¿≈¿»≈»

da ˙‡ ‰˜ÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏM·Ó34B˙B‡ ˙˙B ‡l‡ , ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿»∆»∆∆
.˜È‰Ï ‰ÁÙMÏ«ƒ¿»¿»ƒ

שמצאה 31) ואחד משלה, לו שהכניסה "אחד א: סא, שם,
שצמצמה  "ואחד וגרסתנו: הרי"ף, גירסת לפי - משלו" לו

שם. ב'תוספות' וראה משלה", ב.32)לו נט, שם
תבן 33) מנתינת פטורה שאינה מבואר ב פא, לנדרים ובר"ן

שם. ברא"ש וכן שפחות, ארבע לה שיהיו עד
שם.34) כתובות,

.Ê‰M‡ ÏkL ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk e‡ˆÓ35Ô˙B‡ ‰OBÚ ƒ¿¿»«¿»∆»ƒ»»»
ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁB¯Â ,‰ÂBË :˙BÎ‡ÏÓ LÓÁ - dÏÚ·Ï¿«¿»»≈¿»»¿∆∆»»»»
,‰hn‰ ˙‡ ˙ÚvÓe ,ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆∆∆««««∆«ƒ»
˙ˆ˜nL ˙BÎ‡Ïn‰Â .ÂÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚÂ¿∆∆¿«∆∆¿»»¿«¿»∆ƒ¿»
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.ÂË,‰ÁÙL ˙B˜Ï B‡ ¯kOÏ ‡e‰ Èe‡¯ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - Èe‡¯ BÈ‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈≈»»∆»¿»ƒ¿»»¿≈

‰Úe·LÏ ÌB˜Ó Ô‡k56. »»ƒ¿»

חייב 56) אינו שהוא ותפטר, היסת שבועת השבע לו לומר
שהיא  וכל בנה, את להניק משועבדת היא אלא כלום, לה
ראיה  להביא עליה - משעבודה עצמה להפקיע רוצה

(מגידֿמשנה).

.ÊË˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ‰M‡‰57. »ƒ»∆ƒ¿»¿»≈ƒ»¿»ƒ
‡Ï Ì‡Â ,B˙˜ÈÓe d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈»¿»»¿ƒ»¿ƒ…
‰na .Ba ÏtËÓ ‡e‰Â Ba ˙‡ BÏ ˙˙B - ‰˙ˆ»̄¿»∆∆∆¿¿¿«≈«∆
;d¯Èk‰L „Ú B˙B‡ ‰˜È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…≈ƒ»«∆ƒƒ»
ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ‡ÓBÒ ‡e‰ elÙ‡Â ,d¯Èk‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¬ƒ≈≈«¿ƒƒ

„Ïe‰ ˙kÒ ÈtÓ ,Bn‡Ó B˙B‡58d˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ , ≈ƒƒ¿≈«»««»»∆»ƒ»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ „Ú ¯ÎOa B˙B‡ ‰˜ÈÓe59. ¿ƒ»¿»»««¿»»¿∆¿ƒ…∆

נט:).57) (כתובות יותר לו משועבדת אע"פ 58)שאינה
ואינו  ס.), (שם ובריח בטעם מכירה בראיה, מכירה שאינו
לזמן  שיעור רבינו נתן ולא אחרת. מאשה לינוק רוצה
לפי  אחד כל אלא בזה, שוים התינוקות כל שאין ההכרה,
אמר  שמואל (שם): ב'ירושלמי' שאמרו וכמו חריפותו,
אמי, מרחם בצאתי בה שהבחנתי מילדתי, את אני מכיר

מכירה. אני ומניקתו"59)ומאז אותה כופים לו, אין "ואם
במצות  חייבת אשה גם שהרי והטעם, ס"ה). פב סי' (אהע"ז
צדקה, מחמת בנה את לזון חייבת שעשירה וכשם צדקה,
שבדדיה, בחלב עשירה שהיא זו כך הצדקה, על וכופין

אהובה). (בני צדקה משום בנה את להניק אותה כופים

.ÊÈ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ ‰Le¯b‰60‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ «¿»≈»¿««ƒ∆ƒ
ÌÈ¯·c d¯ÎO ÏÚ ¯˙BÈ dÏ Ô˙B Ï·‡ ,da ˙‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆¿»¬»≈»≈«¿»»¿»ƒ
‰ÎÈÒÂ ‰˜LÓe ÏÎ‡Óe ˙eÒkÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÔËw‰L∆«»»»ƒ»∆ƒ¿«¬»«¿∆¿ƒ»

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ61ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ‰ Ï·‡ .62. ¿«≈»∆¬»«¿À∆∆≈»¿
ÂÈL„Á eÓÏL63‰È‰iL ˙L¯‚Ó‰ ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ezÏÓ‚e »¿√»»¿»«ƒ»¿»«¿…∆∆∆ƒ¿∆

‰È‰iL „Ú ‰pnÓ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - dÏˆ‡ da¿»∆¿»≈«¿ƒƒƒ∆»«∆ƒ¿∆
˙B¯eÓb ÌÈL LL Ôa64Ô˙BÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ÔÈÙBÎ ‡l‡ , ≈≈»ƒ¿∆»ƒ∆»ƒ¿≈

LÈ ,ÌÈL LL ¯Á‡Â .Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰Â ˙BBÊÓ BÏ¿¿≈∆ƒ¿««≈»ƒ≈
Ì‡Â ,˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ - ÈÏˆ‡ ‡e‰ Ì‡ :¯ÓBÏ ·‡Ï»»«ƒ∆¿ƒ∆≈¿¿ƒ

˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ ‡Ï - Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰65Ïˆ‡ ˙a‰Â . ≈∆ƒ…∆≈¿¿««≈∆
ÌÏBÚÏ dn‡66.LL ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ƒ»¿»«¬ƒ¿««≈

ב.60) טו, עד 61)כתובות בניו במזונות הוא שחייב
יד.ש  יב, למעלה כמבואר שש, בני ולכשתלד,62)יהיו

והולכת  בנו לו נותנת רצתה, ואם הנקה. שכר בעלה לה יתן
ההנקה.63)לה. חדשי שעד 64)כ"ד ב. סה, כתובות

(עירובין  אמרו וכן לה, וצריך אמו אחרי כרוך הוא זה גיל
נ  אמו בצוות שש "בן "אין פב:): חולק: והראב"ד לו". וח

שיהא  עד ממנו בנו להפריש האב את שנכוף סובלת הדעת
חמש, ובן ארבע בן בתורה לחנכו חייב הוא והלא שש, בן
בהלכות  רבינו אולם הנשים". בין גדל והוא יחנכנו ואיך
להתלמד  התינוקות את "מכניסים כותב: ב) (ב, תורה תלמוד
כוונת  ואם אותו". מכניסים אין שש מבן ופחות . . שש. כבן

אביו  לדבר, היודע "קטן מב.): (סוכה שאמרו למה הראב"ד
תורה  תלמוד בהל' ג"כ ומבואר שמע", וקריאת תורה מלמדו
לחנכו  הוא יכול זה דבר בודדים, פסוקים שמלמדו ו) (א,
(מגידֿמשנה). לפעמים אצלו כשיבוא אמו אצל

תורה.65) וללמדו לחנכו עליו והלאה, כתובות 66)שמאז
ובתמרוקי  בגידוליה בה לטפל לאמה צריכה שהיא ב. קב,
תורה, מתלמוד פטורה וגם בהם, מצוי האב שאין הבנות,
הבת  טובת ולפיכך יג), (א, תורה תלמוד בהל' כמבואר
והשווה  ס"ח). פב סי' אהע"ז ('פרישה', אמה אצל להתגדל
- בבת הבחירה "לה מ"א): פי"ב (כתובות המשנה פירוש

בבן". הבחירה ולאב

.ÁÈepnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˜„ˆÏ Èe‡¯ ·‡‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»»»»ƒ¿»»ƒƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa BÏ Èe‡¯‰67d˙B‡ ÔÈÊÂ68Ïˆ‡ ‡È‰Â »»¿«»¿¿»ƒ»¿ƒ≈∆

dn‡69,dÏˆ‡ dza - ¯Á‡Ï Ì‡‰ ˙‡O elÙ‡Â . ƒ»«¬ƒƒ»»≈¿«≈ƒ»∆¿»
Ê ‰È·‡ÂÔBf˙Â .·‡‰ ˙eÓiL „Ú ‰˜„ˆ ÌeMÓ d˙B‡ Ô ¿»ƒ»»»ƒ¿»»«∆»»»¿ƒ

.dn‡ Ïˆ‡ ‡È‰Â ‰a˙k È‡˙a B˙BÓ ¯Á‡ ÂÈÒÎpÓƒ¿»»««ƒ¿»≈¿À»¿ƒ≈∆ƒ»
¯Á‡ dÏˆ‡ ‰Èa eÈ‰iL Ì‡‰ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»»≈∆ƒ¿»∆»∆¿»««
.d„Èa ˙eL¯‰ - ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ô˙ÏÓbL∆¿»»«∆»¿»ƒ¿∆»¿≈»¿¿»»

Ô‰È·‡Ï Ô˙B‡ ˙˙BÂ70- Ï‰wÏ Ô˙B‡ ˙ÎÏLÓ B‡ , ¿∆∆»«¬ƒ∆«¿∆∆»«»»
ÔÈÏtËÓ Ô‰Â - ·‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡71.Ô‰a ƒ≈»∆»¿≈¿«¿ƒ»∆

הט"ו).67) (פי"ב, לעיל כמבואר צדקה. עד 68)בתורת
הט"ו. פי"ב למעלה כמבואר ב.69)שתבגר, קב, כתובות

אביה, בית עם לישב יותר לה שטוב לביתֿדין נראה "ואם
פב  סי' אהע"ז (שו"ע עמה" שתשב לכוף יכולה האם אין

ב.70)ס"ז). מב, ביבמות כמבואר האב, ליורשי או
בעל 71) ולדעת (מגידֿמשנה). בניה לגדל לאשה חיוב שאין

כי  צדקה, משום בניה לפרנס היא מחוייבת רוקח' 'מעשה
הואיל  אלא ח:), קידושין (ראה בצדקה חייבת האשה גם
מכח  מלישאנה ימנעו שאנשים ידוע והדבר להנשא, ורוצה
בנים  לגדל נוטה אדם אין עשירה היא ואפילו הבן, משא
לקהל, להשליכו או לאביו למסרו רוצה היא לפיכך אחרים,
וממונה. עשרה כפי בהחזקתו, חייבת שהיא ודאי זה אבל

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ואשה 1) אשתו בנכסי הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר

ונכסי  מלוג נכסי דיני זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה
ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת לענין ברזל צאן
פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת
ולד  עבור הגנב שמשלם כפל הנאה, בטובת כתובתה מוכרת
פקדונות  למי. ובושת וצער נזק באשתו, החובל מלוג. בהמת

קטנים. עבדים, מנשים,

.‡BzL‡ ˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ÏÚa‰2È˙ÓÈ‡Óe . «««≈¿»»»ƒÀ«ƒ¿≈≈»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·‡‰ ˙eL¯Ó ‡ˆzMÓ ?d˙M¯Èa ‰kÊÈƒ¿∆ƒÀ»»ƒ∆≈≈≈¿»»¿««ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL3˙eL¯a ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ . ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿À»ƒ¿«¬≈ƒ¿
.‰pL¯ÈÈ - dÏÚa«¿»ƒ»∆»

נחלות 2) מהל' ובפ"א ה"ג, פי"ב למעלה רבינו כתב כן
א. קנח, ובבאֿבתרא ב. פט, יבמות וראה היא 3)ה"ח.
ה"א). פ"י (למעלה עמה והייחוד לביתו ההבאה

.·dÏÚ·Ï ‰È·‡ d¯ÒÓe ,‰Ò¯‡˙pL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆ƒ¿»¿»¿»»»ƒ»¿«¿»
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dÏÚ·Ï ·‡‰ ÈÁeÏL ‰e¯ÒÓ B‡ ,dÏÚa ÈÁeÏLÏ B‡ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈»»¿«¿»
ÂÈÁeÏLÏ B‡4- ‰tÁÏ ÒkzL Ì„˜ C¯ca ‰˙Óe , ƒ¿»≈»«∆∆…∆∆ƒ»≈¿À»

d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡5dÏÚa ,‰È·‡ ˙È·a ÔÈ„Ú ««ƒ∆¿À»»¬«ƒ¿≈»ƒ»«¿»
dL¯BÈ6ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL B‡ ·‡‰ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿≈ƒ»«»»¿≈»»ƒ

dnÚ „ÁÈ˙Â ¯ˆÁÏ C¯ca dÏÚa dnÚ ÒÎÂ ,ÏÚa‰«««¿ƒ¿«ƒ»«¿»«∆∆¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ»
dÏÚa ‰pL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ‰˙Óe ,ÔÈ‡eO ÌLÏ ÌL7. »¿≈ƒƒ≈»¬≈∆ƒ»∆»«¿»
,dÏÚa ˙È·Ï dÎÈÏB‰Ï ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¬«ƒ»»ƒ«««¿ƒ»¿≈«¿»
ÌÚ B‡ ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡∆»¿¿≈»»ƒ¿≈«««ƒ
C¯„k ÔeÏÏ ¯ˆÁÏ dnÚ ÏÚa‰ ÒÎ elÙ‡ ,ÏÚa‰«««¬ƒƒ¿««««ƒ»¿»≈»¿∆∆
B‡ ·‡‰Â ÏÈ‡B‰ - „Á‡ ˜cÙa ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÔÈlL∆»ƒ¿≈¿»ƒ¿À¿»∆»ƒ¿»»
,ÔÈ‡eO ÌLÏ dnÚ „ÁÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,dnÚ ÂÈÁeÏL¿»ƒ»«¬«ƒ…ƒ¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ

‰È·‡ ‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡8d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»ƒ»∆»»ƒ»««ƒ∆¿À»»
.dÏÚa ˙È·a¿≈«¿»

הבעל 4) בשלוחי ופגעו שלוחיו, ע"י לו משלחה האב שהיה
להם. לנדונייתה.5)ומסרוה אביה שייחד מטלטלין

ב.6) מח, נישואין,7)כתובות לשם עמו שמשנתייחדה
בעלה. ברשות היא כל 8)הרי הגדירו, שם ובתלמוד שם.

וכל  נישואין, לשם היא עמה כניסתו סתם שלו, היא שהחצר
שפירשו  לא אם ללון, היא כניסתם סתם שלה, היא שהחצר
שנמשך  מפני זה כל השמיט ורבינו נישואין. לשם שהיא
שנכנסה  כל ובוודאי בזה. לחלק ירד שלא הרי"ף, אחרי
כנשואה, היא הרי בסתם אפילו עמו ונתייחדה שלו לחצר
ונעשית  "הואיל (ה"א): למעלה שכתב במה נכלל וזה
שאינה  חצר בסתם רבינו עוסק וכאן יירשנה", בעלה ברשות
עמה  שיתייחד עד ללון, - סתמה ולפיכך שלו. ולא שלה

נישואין. לשם

.‚˙¯‚Ba ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ9‰ÓÏ‡ B‡ ‰ÓB˙È B‡10, ¿≈ƒ»¿»∆∆¿»«¿»»
ÔÈ‡Â ,dÏÚa ˙È·Ï ‰È·‡ ˙ÈaÓ dÓˆÚa ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»¿≈«¿»¿≈
ÔÈ‡ - C¯ca ‰˙Óe ,ÂÈÁeÏL ‡ÏÂ dÏÚa ‡Ï dnÚƒ»…«¿»¿…¿»≈»«∆∆≈

d˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰11. «««≈»

בה.9) רשות לאביה כל 10)שאין קטנה, שהיא אע"פ
למעלה  כמבואר בה, רשות לאביה אין משנשאת שנתאלמנה

הי"ב). יורשה,11)(פ"ג, בעלה אין שנתארסה אע"פ
בדרך  עמה שלוחיו או בעלה ואם א. נג, בכתובות כמבואר
לא  שעדיין אע"פ ירושה לענין ברשותו נעשית בעלה, לבית

הכ"ב). (פי"א, נדרים הל' והשווה לחופה. נכנסה

.„BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰M‡ ‡OBp‰12BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - «≈ƒ»∆ƒ¬»ƒ¿≈
ÔÈLec˜ da13‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,14ÔÎÂ . »ƒƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¿≈

‰pËw‰ ˙‡ ‡OBp‰15‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «≈∆«¿«»««ƒ∆≈ƒ∆»
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜16‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,17Ï·‡ . ƒƒ¿ƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¬»

.‰pL¯ÈÈ ‡Ï - ‰˙Ó Ì‡ ,˙L¯Á ‡OpL Áwt‰«ƒ≈«∆»»≈∆∆ƒ≈»…ƒ»∆»
‰pL¯ÈÈ - ‰˙Óe ˙Áwt ‡OpL L¯Á‰Â18‡È‰ È¯‰L ; ¿«≈≈∆»»ƒ««≈»ƒ»∆»∆¬≈ƒ

dBÓÓ BÏ ‰˙kÊÂ ,˙‡O dzÚ„Ïe ,˙Úc ˙a19. «««¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»»»

המנויות 12) ה'שניות' וכן עשה, איסור או לאו איסור
ה"ו). (פ"א, תופסין,13)למעלה קידושין אלה בכל

ביאתן  על שחייב לעריות פרט הי"ד), (פ"ד למעלה כמבואר
הי"ב. שם כמבואר בהן, תופסין קידושין שאין כרת  עונש

פ"ב.14) יבמות מרשות 15)תוספתא שיצאת או יתומה
ה"ז). (פ"ד, למעלה כמבואר אלא 16)אביה, התורה, מן

שם  כמבואר גט, בלא ויוצאה למאן ויכולה סופרים, מדברי
שאינה 17)ה"ח. הקטנה את "הנושא אבל א. קח, יבמות

למעלה  ראה שש, מבת פחותה שהיא (כגון מיאון צריכה
(לשון  אישות" שום כאן אין שהרי יורשה, אינו ה"ז) פ"ד,

ה"י). פ"א נחלות בהל' כתובה 18)רבינו לה שאין כשם
דעת  בת אינה והיא יורשה. אינו כך ה"ד), פי"א (למעלה
למעלה  מפורשים - וחרשת חרש בנכסיה. לזכותו שתוכל

הכ"ו). כגון 19)(פ"ב ממנו, כתובה לה יש ולפעמים
ומקור  ה"ו). (פי"א למעלה כמבואר ביתֿדין, שהשיאה

ה"ב). (פ"א כתובות ב'ירושלמי' הדברים

.‰‰È·‡ ˙Ú„Ï ‰Lc˜˙pL ‰pË˜20‡lL ˙‡OÂ , ¿«»∆ƒ¿«¿»¿««»ƒ»¿ƒ»∆…
ÂÈÙa ÔÈa ,‰È·‡ ˙Ú„Ï21ÂÈÙa ‡lL ÔÈa22ÏBÎÈ - ¿««»ƒ»≈¿»»≈∆…¿»»»

e¯‡aL BÓk ,˙BÁÓÏ ·‡‰23Ì‡ ,·‡‰ ˜˙L elÙ‡Â . »»ƒ¿¿∆≈«¿«¬ƒ»«»»ƒ
dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙Ó24·‡‰ ‰ˆ¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ≈»≈«««¿»∆»ƒ≈»»»»

‰È‡eOa25. ¿ƒ∆»

הודיעתו.20) כאן.21)שלא לעיר 22)שהוא שהלך
הי"ג.23)רחוקה. פ"ג, שתיקתו 24)לעיל שאין

מה:). (קידושין ושותק עליה הוא כועס כי כלום, מוכיחה
תרומות 25) הל' והשווה בפירוש. להם שהסכים בחייה,

הט"ז). (פ"ח,

.ÂdÏÚaÓ ‰L˜·e ‰˙ÏÁL ‰M‡‰L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰«¿ƒ∆»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÔÈ‡ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ‰pL¯‚iL∆¿»¿∆»¿≈≈¿…¿À»¿≈∆…ƒ»∆»≈
ÈÈ‡Â B˙B‡ ‰‡BO È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»«¬ƒ»¿»¬ƒ¿»¿≈ƒ
d˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - BnÚ „ÓÚÏ ‰ˆB¯»«¬…ƒ≈¿ƒ»¿≈»ƒ»

˙„¯BÓ ÔÈ„k26‰Ê ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈ„Â .27. ¿ƒ∆∆¿ƒ»∆∆

מיד.26) לגרשה אותה שכופין ה"ח, פי"ד למעלה המבואר
(רי"ף 27) מבעליה נכסיה להבריח אלא זו נכתוונה שלא

גירשה  לא ועדיין לגרשה, עיניו נתן אם וכן פ"ה). כתובות
ס"ה). צ סי' (אהע"ז יורשה -

.ÊÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÔÈa ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk28ÔÈa »¿»ƒ∆≈»ƒ»≈ƒ¿≈…«¿∆≈
‚BÏÓ ÈÒÎ29Ì‡Â .‰ÈiÁa Ô‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ÏÚa‰ - ƒ¿≈¿«««≈»≈≈∆¿«∆»¿ƒ

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïk‰ dÏÚa L¯BÈ - dÏÚa ÈiÁa ‰˙Ó≈»¿«≈«¿»≈«¿»«…¿ƒ»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰M‡‰ ‰¯ÎÓ»¿»»ƒ»ƒ¿≈¿««∆ƒ»««ƒ

Ò¯‡˙zL Ì„˜ dÏ eÏÙ ÌÈÒÎp‰ Ô˙B‡L30ÏÚa‰ - ∆»«¿»ƒ»¿»…∆∆ƒ¿»≈«««
˙BÁB˜l‰ „iÓ ˙B¯t‰ ‡ÈˆBÓ31Ï·‡ ,‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ƒ«≈ƒ««»»¿≈«∆»¬»

„Ú ‚BÏÓ ÈÒÎ Ûe‚a ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡Ï…««¿«∆≈¿¿ƒ¿≈¿«
˙eÓzL32a ‰˙Ó .˙BÁB˜l‰ „iÓ Ûeb‰ ‡ÈˆBÓ - ÂÈiÁ ∆»≈»¿«»ƒ«ƒ««»

ÌÈÓ„ ‡Ïa33˙BÁB˜l‰ „iÓ ‰Á˜lL ÌÈÓc‰ Ì‡Â . ¿…»ƒ¿ƒ«»ƒ∆»¿»ƒ««»
:¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙BÁB˜lÏ Ô¯ÈÊÁÓ - ÔÓˆÚa ÔÈÓi«̃»ƒ¿«¿»«¬ƒ»«»¿≈»«

Ô‰ ‰‡ÈˆÓ ‡nL34. ∆»¿ƒ»≈

עליו.28) הנכסים אחריות הבעל קיבל 29)שקיבל שלא
(פט"ז  למעלה כמבואר לה, פחתו פחתו ואם אחריותם, עליו

בה.30)ה"א). זכה לא שעדיין נפלו, ובזכותה
זכאית 31) ואינה לו משועבדים שהפירות ב. עח, כתובות

בכל.32)למכרם. הלקוחות זכו בחייה, הבעל ימות ואם
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.ÂË,‰ÁÙL ˙B˜Ï B‡ ¯kOÏ ‡e‰ Èe‡¯ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - Èe‡¯ BÈ‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈≈»»∆»¿»ƒ¿»»¿≈

‰Úe·LÏ ÌB˜Ó Ô‡k56. »»ƒ¿»

חייב 56) אינו שהוא ותפטר, היסת שבועת השבע לו לומר
שהיא  וכל בנה, את להניק משועבדת היא אלא כלום, לה
ראיה  להביא עליה - משעבודה עצמה להפקיע רוצה

(מגידֿמשנה).

.ÊË˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ‰M‡‰57. »ƒ»∆ƒ¿»¿»≈ƒ»¿»ƒ
‡Ï Ì‡Â ,B˙˜ÈÓe d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈»¿»»¿ƒ»¿ƒ…
‰na .Ba ÏtËÓ ‡e‰Â Ba ˙‡ BÏ ˙˙B - ‰˙ˆ»̄¿»∆∆∆¿¿¿«≈«∆
;d¯Èk‰L „Ú B˙B‡ ‰˜È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…≈ƒ»«∆ƒƒ»
ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ‡ÓBÒ ‡e‰ elÙ‡Â ,d¯Èk‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¬ƒ≈≈«¿ƒƒ

„Ïe‰ ˙kÒ ÈtÓ ,Bn‡Ó B˙B‡58d˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ , ≈ƒƒ¿≈«»««»»∆»ƒ»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ „Ú ¯ÎOa B˙B‡ ‰˜ÈÓe59. ¿ƒ»¿»»««¿»»¿∆¿ƒ…∆

נט:).57) (כתובות יותר לו משועבדת אע"פ 58)שאינה
ואינו  ס.), (שם ובריח בטעם מכירה בראיה, מכירה שאינו
לזמן  שיעור רבינו נתן ולא אחרת. מאשה לינוק רוצה
לפי  אחד כל אלא בזה, שוים התינוקות כל שאין ההכרה,
אמר  שמואל (שם): ב'ירושלמי' שאמרו וכמו חריפותו,
אמי, מרחם בצאתי בה שהבחנתי מילדתי, את אני מכיר

מכירה. אני ומניקתו"59)ומאז אותה כופים לו, אין "ואם
במצות  חייבת אשה גם שהרי והטעם, ס"ה). פב סי' (אהע"ז
צדקה, מחמת בנה את לזון חייבת שעשירה וכשם צדקה,
שבדדיה, בחלב עשירה שהיא זו כך הצדקה, על וכופין

אהובה). (בני צדקה משום בנה את להניק אותה כופים

.ÊÈ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ ‰Le¯b‰60‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ «¿»≈»¿««ƒ∆ƒ
ÌÈ¯·c d¯ÎO ÏÚ ¯˙BÈ dÏ Ô˙B Ï·‡ ,da ˙‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆¿»¬»≈»≈«¿»»¿»ƒ
‰ÎÈÒÂ ‰˜LÓe ÏÎ‡Óe ˙eÒkÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÔËw‰L∆«»»»ƒ»∆ƒ¿«¬»«¿∆¿ƒ»

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ61ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ‰ Ï·‡ .62. ¿«≈»∆¬»«¿À∆∆≈»¿
ÂÈL„Á eÓÏL63‰È‰iL ˙L¯‚Ó‰ ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ezÏÓ‚e »¿√»»¿»«ƒ»¿»«¿…∆∆∆ƒ¿∆

‰È‰iL „Ú ‰pnÓ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - dÏˆ‡ da¿»∆¿»≈«¿ƒƒƒ∆»«∆ƒ¿∆
˙B¯eÓb ÌÈL LL Ôa64Ô˙BÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ÔÈÙBÎ ‡l‡ , ≈≈»ƒ¿∆»ƒ∆»ƒ¿≈

LÈ ,ÌÈL LL ¯Á‡Â .Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰Â ˙BBÊÓ BÏ¿¿≈∆ƒ¿««≈»ƒ≈
Ì‡Â ,˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ - ÈÏˆ‡ ‡e‰ Ì‡ :¯ÓBÏ ·‡Ï»»«ƒ∆¿ƒ∆≈¿¿ƒ

˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ ‡Ï - Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰65Ïˆ‡ ˙a‰Â . ≈∆ƒ…∆≈¿¿««≈∆
ÌÏBÚÏ dn‡66.LL ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ƒ»¿»«¬ƒ¿««≈

ב.60) טו, עד 61)כתובות בניו במזונות הוא שחייב
יד.ש  יב, למעלה כמבואר שש, בני ולכשתלד,62)יהיו

והולכת  בנו לו נותנת רצתה, ואם הנקה. שכר בעלה לה יתן
ההנקה.63)לה. חדשי שעד 64)כ"ד ב. סה, כתובות

(עירובין  אמרו וכן לה, וצריך אמו אחרי כרוך הוא זה גיל
נ  אמו בצוות שש "בן "אין פב:): חולק: והראב"ד לו". וח

שיהא  עד ממנו בנו להפריש האב את שנכוף סובלת הדעת
חמש, ובן ארבע בן בתורה לחנכו חייב הוא והלא שש, בן
בהלכות  רבינו אולם הנשים". בין גדל והוא יחנכנו ואיך
להתלמד  התינוקות את "מכניסים כותב: ב) (ב, תורה תלמוד
כוונת  ואם אותו". מכניסים אין שש מבן ופחות . . שש. כבן

אביו  לדבר, היודע "קטן מב.): (סוכה שאמרו למה הראב"ד
תורה  תלמוד בהל' ג"כ ומבואר שמע", וקריאת תורה מלמדו
לחנכו  הוא יכול זה דבר בודדים, פסוקים שמלמדו ו) (א,
(מגידֿמשנה). לפעמים אצלו כשיבוא אמו אצל

תורה.65) וללמדו לחנכו עליו והלאה, כתובות 66)שמאז
ובתמרוקי  בגידוליה בה לטפל לאמה צריכה שהיא ב. קב,
תורה, מתלמוד פטורה וגם בהם, מצוי האב שאין הבנות,
הבת  טובת ולפיכך יג), (א, תורה תלמוד בהל' כמבואר
והשווה  ס"ח). פב סי' אהע"ז ('פרישה', אמה אצל להתגדל
- בבת הבחירה "לה מ"א): פי"ב (כתובות המשנה פירוש

בבן". הבחירה ולאב

.ÁÈepnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˜„ˆÏ Èe‡¯ ·‡‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»»»»ƒ¿»»ƒƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa BÏ Èe‡¯‰67d˙B‡ ÔÈÊÂ68Ïˆ‡ ‡È‰Â »»¿«»¿¿»ƒ»¿ƒ≈∆

dn‡69,dÏˆ‡ dza - ¯Á‡Ï Ì‡‰ ˙‡O elÙ‡Â . ƒ»«¬ƒƒ»»≈¿«≈ƒ»∆¿»
Ê ‰È·‡ÂÔBf˙Â .·‡‰ ˙eÓiL „Ú ‰˜„ˆ ÌeMÓ d˙B‡ Ô ¿»ƒ»»»ƒ¿»»«∆»»»¿ƒ

.dn‡ Ïˆ‡ ‡È‰Â ‰a˙k È‡˙a B˙BÓ ¯Á‡ ÂÈÒÎpÓƒ¿»»««ƒ¿»≈¿À»¿ƒ≈∆ƒ»
¯Á‡ dÏˆ‡ ‰Èa eÈ‰iL Ì‡‰ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»»≈∆ƒ¿»∆»∆¿»««
.d„Èa ˙eL¯‰ - ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ô˙ÏÓbL∆¿»»«∆»¿»ƒ¿∆»¿≈»¿¿»»

Ô‰È·‡Ï Ô˙B‡ ˙˙BÂ70- Ï‰wÏ Ô˙B‡ ˙ÎÏLÓ B‡ , ¿∆∆»«¬ƒ∆«¿∆∆»«»»
ÔÈÏtËÓ Ô‰Â - ·‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡71.Ô‰a ƒ≈»∆»¿≈¿«¿ƒ»∆

הט"ו).67) (פי"ב, לעיל כמבואר צדקה. עד 68)בתורת
הט"ו. פי"ב למעלה כמבואר ב.69)שתבגר, קב, כתובות

אביה, בית עם לישב יותר לה שטוב לביתֿדין נראה "ואם
פב  סי' אהע"ז (שו"ע עמה" שתשב לכוף יכולה האם אין

ב.70)ס"ז). מב, ביבמות כמבואר האב, ליורשי או
בעל 71) ולדעת (מגידֿמשנה). בניה לגדל לאשה חיוב שאין

כי  צדקה, משום בניה לפרנס היא מחוייבת רוקח' 'מעשה
הואיל  אלא ח:), קידושין (ראה בצדקה חייבת האשה גם
מכח  מלישאנה ימנעו שאנשים ידוע והדבר להנשא, ורוצה
בנים  לגדל נוטה אדם אין עשירה היא ואפילו הבן, משא
לקהל, להשליכו או לאביו למסרו רוצה היא לפיכך אחרים,
וממונה. עשרה כפי בהחזקתו, חייבת שהיא ודאי זה אבל

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ואשה 1) אשתו בנכסי הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר

ונכסי  מלוג נכסי דיני זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה
ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת לענין ברזל צאן
פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת
ולד  עבור הגנב שמשלם כפל הנאה, בטובת כתובתה מוכרת
פקדונות  למי. ובושת וצער נזק באשתו, החובל מלוג. בהמת

קטנים. עבדים, מנשים,

.‡BzL‡ ˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ÏÚa‰2È˙ÓÈ‡Óe . «««≈¿»»»ƒÀ«ƒ¿≈≈»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·‡‰ ˙eL¯Ó ‡ˆzMÓ ?d˙M¯Èa ‰kÊÈƒ¿∆ƒÀ»»ƒ∆≈≈≈¿»»¿««ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL3˙eL¯a ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ . ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿À»ƒ¿«¬≈ƒ¿
.‰pL¯ÈÈ - dÏÚa«¿»ƒ»∆»

נחלות 2) מהל' ובפ"א ה"ג, פי"ב למעלה רבינו כתב כן
א. קנח, ובבאֿבתרא ב. פט, יבמות וראה היא 3)ה"ח.
ה"א). פ"י (למעלה עמה והייחוד לביתו ההבאה

.·dÏÚ·Ï ‰È·‡ d¯ÒÓe ,‰Ò¯‡˙pL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆ƒ¿»¿»¿»»»ƒ»¿«¿»
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(שם 33) ראשון לוקח הוא והרי כלוקח, חכמים שעשאוהו
לקמן  ראה ברזל, צאן בנכסי מכירתה ולענין וברש"י ). נ.

טו. אפרים,34)הלכה רבינו וכתב פ"ד. כתובות רי"ף
רוצה  הלוקח ואם קיימת, מכירתה בעלה ברשות מכרה שאם
זו, במכירה הערים לא אם הבעל את להחרים הוא יכול
הלוקח  את להפסיד ולהנאתו, לדעתו היה הכל ושמא

(מגידֿמשנה).

.ÁÏÚaÏ ÔÈÚe„È‰ ÌÈÒÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«««
Ú„È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈÒÎ dÏ eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«

Ìi˜ d¯ÎÓ - Ô˙B‡ ‰¯ÎÓe ,ÏÚa‰ Ô‰a36‰Òe¯‡ ÔÎÂ . »∆«««»¿»»ƒ¿»«»¿≈¬»
Ìi˜ d¯ÎÓ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜ ‰¯ÎnL37ÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ∆»¿»…∆«ƒƒƒ¿»«»∆≈«««

.ÒÎiL „Ú ÌeÏk B˙Òe¯‡ ÈÒÎa¿ƒ¿≈¬»¿«∆ƒ¿…

לירושה.35) לה שיפלו מצפה שהיה נשאה, כן מנת שעל
ב.36) עח, שם.37)כתובות

.Ë·B¯˜ ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙kL ‰M‡‰38ÔÈa »ƒ»∆»¿»»¿»∆»¿«≈≈»≈
‡OpzL Ì„˜ ,˜BÁ¯39‰L¯b˙ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »…∆∆ƒ»≈««ƒ∆ƒƒ¿»¿»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰zn‰ ÏËaz ‰ÓÏ‡˙ B‡ƒ¿«¿¿»ƒ»≈««»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
‰zÓ40ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ , «»»≈«««≈≈≈∆¿ƒ≈»¿«»

‡OpzL Ì„˜ Ô˙B‡ ‰˙ È¯‰L ;ÔL¯BÈ BÈ‡ -41. ≈¿»∆¬≈»¿»»…∆∆ƒ»≈
B˙zÓ ‰zn‰ Ïa˜Ó ‰˜È ,dÏÚa ÈiÁa ˙eÓzLÎe¿∆»¿«≈«¿»ƒ¿∆¿«≈««»»«¿»

¯eÓb ÔÈ˜42˙ˆ˜Ó ‰˙ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»»¿…∆»¬ƒ»¿»ƒ¿»
‰˜ :Ïa˜ÓÏ ‰·˙ÎÂ ,‰È‡eO Ì„˜ Ìlk B‡ ‰ÈÒÎ¿»∆»À»…∆ƒ∆»¿»¿»«¿«≈¿≈

‰ˆ¯‡LÎÏÂ ÌBi‰Ó43„Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ ‡Ï È¯‰L , ≈«¿ƒ¿∆∆¿∆∆¬≈…»»ƒ¿»»«
Ì‡Â ,‰zn‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆≈«««≈≈»««»»¿ƒ

dL¯BÈ BÈ‡ - ‰˙Ó44. ≈»≈¿»

משפחה.38) מבעלה,39)קרבת נכסיה להבריח נתכוונה
ובפירותיהם. בהם יזכה מברחת 40)שלא "שזו הי"ב, פ"ו

שלא  מבעלה להבריח אלא נכסיה כל כתבה ולא היא,
התלמוד  וכביאור לה". יחזרו להם צריכה וכשתהיה יירשנה,
לאחרים. ממונו ונותן עצמו את עוזב אדם אין עט.) (כתובות

היה 41) סבור שהרי לבעל, ידועים שאינם כנכסים הם והרי
(שם  נשאה נכסים לה שאין ועלֿמנת גמורה, שהמתנה

לכל.42)וברש"י). קודם הוא מתנה, שטר לו ויש הואיל
זוכה  המקבל היה נכסיה, מקצת רק לו כותבת היתה ואם
המתנה  אין - נתאלמנה או נתגרשה ואפילו מיד, בהם
גמרה  נכסים, מקצת לעצמה ושיירה הואיל כי חוזרת.

(שם). שלם בלב נכסיה ואומר 43)להקנות ארצה, אם
לזכות, יבוא שאם מבעלה, הברחה כאן ויש הן. אח"כ:
המקבל  ואם למפרע, קיימת ונמצאת במתנה רוצה אני תאמר

וברש"י). (שם, רוצה איני תאמר להחזיק, שם:44)יבוא
דעתו  סמכה שלא לבעל", ידועים שאינם כנכסים "עשאום

עליהם.

.ÈÌ·È ˙¯ÓBL45dÏ LÈ46ÌÈÒÎ ‰zÓa ÔzÏÂ ¯kÓÏ ∆∆»»≈»ƒ¿…¿ƒ≈¿«»»¿»ƒ
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk dÏ eÏÙpL47,˙B¯t Ì·iÏ ÔÈ‡Â . ∆»¿»¿∆ƒ∆∆»»¿≈«»»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa elÙ‡48„Ú ,ÂÈÁ‡Ï ‰ÒÈÎ‰L ¬ƒ¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ«
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ‰˙Ó .ÒÎiL49‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈ - ∆ƒ¿…≈»¿∆ƒ∆∆»»¿∆»≈»ƒ»

dlL ‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ50ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ51, ¿ƒ¿ƒ¿≈¿∆»«¬ƒƒ¿≈…«¿∆

d˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ52Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ ¿¿≈«««¿ƒ¿À»»«¬ƒƒ¿≈…
ÏÊ¯a53d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .54. «¿∆¿¿≈««««»ƒƒ¿»»

או 45) שייבמה, ליבם ממתנת והיא בנים, בלא מת שבעלה
לה. לה 47)יכולה.46)שיחלוץ שנפלו שארוסה אע"פ

ארוסה  שסתם מפני לכתחילה, מוכרתם אינה נכסים
כמו  לחליצה עומדת יבם, שומרת אבל עומדת, לנישואין
כתובות  ('תוספות' בנכסיה היא עצמאית ולפיכך לייבום,

נכסי 48)עח.). בפירות כלום לו שאין לומר צורך ואין
שאם  לגמרי לרשותה עומדים שהם לאחיו, שהכניסה מלוג
לפנינו. כמבואר אותם, יורשים אביה יורשי מתה,

היא 49) הרי לו, זקוקה שהיתה מכיון ליורשה, רוצה והיבם
זו', ו'זיקה הואיל בטענה, באים אביה יורשי וגם כנשואתו.
חולצת) שהיתה אפשר (שהרי נשואה כספק אלא אינה
לח:). (יבמות החוקיים יורשיה הם הרי נשואה, אינה ושמא

ואם 50) לה, פחתו - פחתו שאם המוחלטת, ברשותה שהם
מבעלה, יוצאת כשהיא עמה ויוצאים לה, הוסיפו - הוסיפו

ה"א). (פט"ז לעיל אינה 51)כמבואר שמא מספק,
ועלינו 52)כנשואה. הבעל, בחזקת שהם ותוספת, עיקר

בחזקתו. ממון כנשואה,53)להעמיד היא שמא מספק,
אחראי  והוא לו, פיחתו - פיחתו שאם הבעל בחזקת הם הרי
האשה  יורשי בחזקת הם הרי כנשואה, אינה ושמא להם,
באים  והללו ו"הואיל אביה, מבית אלו נכסים שהביאה
ובבאֿבתרא  פ: (כתובות יחלוקו" - לירש באים והללו לירש
ה"ו). ופ"ה ה"ט. (פ"ג, נחלות הל' והשווה קנח:).

מז:),54) (כתובות כתובתה תחת קבורתה תיקנו שהרי
- והתוספת העיקר - כתובתה יורשים הבעל ויורשי והואיל

פא.). (שם לקברה עליהם

.‡ÈdÏÚa ÈÒÎ Ïk ÏÚ d˙a˙k - Ì·È ˙¯ÓBL55. ∆∆»»¿À»»«»ƒ¿≈«¿»
a ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì·i‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÌ„˜ ÔÈa ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎ ¿ƒ»≈«»»»ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ≈…∆

˜ÏÁ B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â .ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈƒ≈««ƒ¿ƒ»«»««»»»«
ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈ Ì„˜ ÔÈa ,˙n‰ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ¿≈«≈≈…∆ƒ≈««ƒ
el‡ ÌÈÒÎ e·iÁ˙ ¯·kL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿∆¿»ƒ¿«¿¿»ƒ≈

d˙a˙k Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰ÓÏ‡Ï56. »«¿»»ƒ¿≈∆¿À»»

אינו 55) והיבם לכתובה, אחראים נכסיו שכל הראשון,
כתובה. לה כתובתה 56)כותב ואפילו ב. פא, כתובות

כדי  (שם), למכור יכול אינו - מנה במאה נכסים והניח מנה,
ואפילו  הלקוחות, מן ולטרוף ולטרוח לחזור תצטרך שלא
או  יאבדו שמא אנו חוששים כתובה, כנגד לה ישאיר
ד"ה  א, עמוד שם ('תוספות' שישאיר השדות ישתדפו
ומתחייב  לאשתו כתובה הכותב אחר בעל כל אבל הרוצה).
אשתו  אין לקנות, ושעתיד שקנה מהנכסים לה לפרוע
נכסיו  כל ועל עליו שעבודה שהרי נכסיו, מלמכור מעכבתו

א. לט, יבמות ב'תוספות' וראה שם). (רש"י

.·ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÂÈÁ‡ ÁÈp‰Â BzÓ·È ˙‡ Òk»«∆¿ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ57ÏÎB‡ Ì·i‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ - ««¿«ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿«»»≈

Ô‰È˙B¯t58. ≈≈∆

שם 57) (משנה, לכתובתה משועבדים הם ואף כקרקע, דינם
פב.). שם לקיש וכריש שלה 58)פ: הקרקע שאפילו

בפירות. זוכה בעלה הרי ממש,
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.‚ÈÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ˙B¯t ÁÈp‰ƒƒ«≈¿ƒƒ««¿«¿≈ƒƒƒ«
BÓk Ô‰a LnzLÓe ,Ì·È ÏL Ïk‰ - ÔÈÏËÏhÓe ˙BÚÓ»ƒ«¿¿ƒ«…∆»»ƒ¿«≈»∆¿

‰ˆ¯iLÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰L .·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈»¿»¿«≈∆«ƒ«¿¿ƒ≈
Ô‰Ó ˙Èa‚ ‰a˙k‰59ÌÈB‡b‰ ˙w˙a ‡l‡60ÔÈ‡Â , «¿À»ƒ¿≈≈∆∆»¿«»««¿ƒ¿≈

ÂÈÏÚ Ô¯Ò‡Ïe ÂÈÁ‡ ÈÒÎpÓ BÚÓÏ BÊ ‰w˙a Ák…«¿«»»¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿»»»
.Ì‰a ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÊ ˙eÈ¯Á‡a¿«¬»∆…ƒ»¿ƒ≈»∆

בעלה 59) מות לאחר תפסה אם וגם שם, במשנה כחכמים
הי"א). פי"ח (למעלה מועילה התפיסה אין - הראשון

בכתובתה:60) כתוב היה ואם ה"ז). (פט"ז למעלה כמבואר
מהמטלטלין  גובה שאז ממטלטלין", בין מקרקעות "בין
משועבדים  הם אף ה"ח) שם למעלה (כמבואר הדין מצד
(מגידֿ קרקע בדמיהם ולוקחים אותם ומוכרים לכתובתה

משנה).

.„È‰a˙k dÏ ‰˙È‰ ‡lL ‰Ó·È61‰ÏÁnL B‡ , ¿»»∆…»¿»»¿À»∆»¬»
.BˆÙÁk Ô˙BÂ ¯ÎBÓe ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎa ‰ÎÊ - d˙a˙k¿À»»»»¿ƒ¿≈»ƒ≈¿≈¿∆¿
Ïk eÈ‰ÈÂ ,‰‡Ó ‰a˙k dÏ ·zÎÈ ,BzÓ·È ˙‡ ÒÎiLÎe¿∆ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿…»¿À»≈»¿ƒ¿»
Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙a˙ÎÏ ÔÈ‡¯Á‡ ÂÈÒÎ¿»»«¬»ƒƒ¿À»»ƒ¿»»«»ƒ∆≈»∆

‰a˙k62. ¿À»

שאינה 61) כתובה, בעלה לה כתב ולא ארוסה שהיתה כגון
הי"א). פ"י (למעלה כלום קלה 62)גובה תהא שלא כדי
פב:). (כתובות להוציאה בעיניו

.ÂËÈÒÎa ˙‡OpL ¯Á‡ ‰˙pL B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»∆»¿»««∆ƒ»¿ƒ¿≈
‰˙OÚ ‡Ï - ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa dÏÚ·Ï ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈¿«¿»≈«¬≈ƒ…»¿»

ÌeÏk63ÔÈa ,BzL‡ ÈÒÎa Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa ÔÎÂ . ¿¿≈««∆»««¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈa ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ64. ƒ¿≈…«¿∆≈ƒ¿≈¿…»»¿

לבעלי,63) עשיתי רוח נחת לטעון: יכול לבעלה, כשנתנה
שם). הרי"ף וכפירוש נ. (בבאֿבתרא שלם בלב ולא
בלי  כלום מעשיה שאין ודאי לאחרים, מכרה או וכשנתנה
וראה  נה:). (גיטין ובאחריותו שלו הם שהרי הבעל, רשות
או  מכירתה הבעל קיים שאם ה"ג, מכירה מהל' בפ"ל

קיים. הכל - אףֿעל64ֿ)מתנתה לאלתר, מכירתו ובטלה
ברזל  צאן מנכסי כתובתה גביית לידי הגיעה לא שעדיין פי
בתי  אחר לחזר אשה של דרכה שאין לפי - ראב"ד) (ועי'
לגבות  כשתבוא גירושין בשעת או מותו לאחר דינים,
ומגידֿ ה"א, פ"ז יבמות ('ירושלמי' הלקוחות מידי כתובתה
ואינו  הם שלה מלוג ונכסי ה"ג). מכירה מהל' פ"ל משנה
"בעל  בענין פ. בכתובות וראה נ. (בבאֿבתרא למכרם יכול

לפירות"). קרקע שמכר

.ÊËÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎÓ»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
È‡M¯ BÈ‡L65¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎÓ Ì‡ ,66e¯ÎÓ . ∆≈««ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿

‰lÁz LÈ‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎa Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿≈¿≈∆»«ƒ»ƒ¿ƒ»
¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa ,‰M‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ»ƒ»≈∆»«ƒ»ƒ»¿»«

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - LÈ‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ67. ¿»«ƒ»ƒƒ¿»«»

לעצמה.65) תטלם יגרשנה אם דומים 66)שהרי שאינם
ולפיכך  עליה, סומכת ודעתה ונפסדת כלה שאינה לקרקע
ולהפסידם  לכלותם שיכול מטלטלין אבל בטל, מקחו

שאמרו  וזהו כך, כל עליהם סומכת דעתה אין לגמרי,
למכור  רשאי אדם שאין ה"ג), פ"ו (כתובות כלי ב'ירושלמי'

מהל' פ"ל (מגידֿמשנה כלום עשה לא אמרו: ולא אשתו,
ה"ה). יכולה 67)מכירה היא ואין א. נ, בבאֿבתרא

בסמוך. כמבואר לבעלי, עשיתי רוח נחת לטעון:

.ÊÈdÏÚ·Ï ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈¿¿«¿»
ÈÒÎa ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ d˙zÓe d¯kÓÓ -ƒ¿»»«¿»»«»ƒ¿≈»¿»«¿ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :‚BÏÓ68ÌÈÒÎ ¯‡La Ï·‡ . ¿«««»ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»¿»ƒ
.¯ÓBÏ dÏ LÈ -≈»«

תמכרם 68) לא אם איבה לו תהיה לא ממש, שלה שהם כיון
בכל  ואם בו, למחות מבעלה יריאה ואינה לאחרים, או לו
שם). (בבאֿבתרא קיים ממכרה לאחרים או לו מכרה זאת

.ÁÈÈÒÎpÓ dÏÚ·Ï ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆»¿»»¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
„ÁiL ‰„O B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ»∆∆ƒ≈

d˙a˙Îa dÏ69d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O B‡ ,70B‡ , »ƒ¿À»»»∆∆»«»ƒ¿À»»
BlMÓ ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L ‰„O71.dÏÚa ‰˜ ‡Ï - »∆∆ƒ¿ƒ»ƒ∆…»»«¿»

ÏÎa ˙¯ÊBÁ - ‰Bˆ¯a ‰M‡‰ „iÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»ƒ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¿»
‰ˆ¯zL ˙Ú72ÈtÓ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL . ≈∆ƒ¿∆∆…»¿»¿…»¿»∆»ƒ¿≈

‰È‡¯ ÏÚaÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .d˙Èa ÌBÏL73BzL‡ ÈÒÎa ¿≈»¿ƒ»≈«««¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿
e¯‡aL BÓk ,‚BÏÓ ÈÒÎpÓ ıeÁ ÏÏk74. ¿»ƒƒ¿≈¿¿∆≈«¿

ופרעון 69) אפותיקי שתשמש שדה לה ייחד נישואין לאחר
כתובתה. ושמוה 70)לגביית נדוניא, שדה לו שהכניסה

בכתובתה. שדה 71)ורשמוה לה הכניס נדונייתה כנגד
והשווה  הי"א. פכ"ג לקמן כמבואר בכתובתה, ורשמה משלו

ה"ג. מכירה מהל' בלבה 72)פ"ל גמרה לא ודאי כי
לו  שחתמה ומה לכתובתה, המשועבדות שדות לו להקנות
או  במיתה נתת עיניך יטעון: שמא ממנו, שיראה מפני -
נ.). מט: (בבאֿבתרא לחתום מסרבת את לפיכך בגירושין,

אין 73) נכסים אותם לו מחלה ואפילו בשטר, או בעדים
לעיקר  אלא מועילה מחילתה אין כי לו, מועילה מחילתה
לא  שבאלה הכ"ח), פי"ח למעלה (כמבואר ותוספת כתובה
לו: לומר יכולה שהיא לו, תמחלם לא אם איבה לו תהיה
ואם  - לך למחול מבקש אתה ולפיכך בגירושין, נתת עיניך
(מגידֿמשנה). מחילה מחילתה מחלה, זאת בכל

הי"ז.74) למעלה

.ËÈ‰ÏÁÓe ,e·‚pL B‡ e„·‡L ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆∆»¿∆ƒ¿¿»¬»
‰pnÓ e˜Â ,dÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰M‡‰75‰‡¯È - ÌÈ„Úa »ƒ»»¿«¿»¿»ƒ∆»»≈ƒ≈»∆

.ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ,ÈÏƒ∆≈»¿»««««»ƒƒ¿«¿ƒ
dÏ ÔÈ‡L d„iÓ ewL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆¿ƒ∆»ƒ»»∆≈»

d¯ÈÊÁ‰L ,˙eÈ¯Á‡76‚BÏÓ ÈÒÎ el‡ ÌÈÒÎ77È¯‰L . «¬»∆∆¡ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿≈¿∆¬≈
˜ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ ÌeÏk ÏhÏ ‰È‡¯ ‡È·Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««≈ƒ¿»»ƒ…¿¿…¿«¬ƒ

ÌlLlÓ d˙ÚÈ·zÓ ¯Ët‰Ï ‡l‡ ,ÌÈÒÎpa78Ì‡ Ï·‡ . «¿»ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈¬»ƒ
‡Ï - ÔÈÓiw‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÏËÏhÓ ‰zÓ BÏ ‰˙»¿»«»»ƒ«¿¿≈…«¿∆««»ƒ…
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LiL ÈtÓ ,‰»̃»ƒ¿≈∆≈»««««»ƒƒ

ÈÏÚ·Ï79. ¿«¿ƒ

ה"ט).75) פ"י למעלה (כמבואר סודר שהפכה.76)בקנין
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(שם 33) ראשון לוקח הוא והרי כלוקח, חכמים שעשאוהו
לקמן  ראה ברזל, צאן בנכסי מכירתה ולענין וברש"י ). נ.

טו. אפרים,34)הלכה רבינו וכתב פ"ד. כתובות רי"ף
רוצה  הלוקח ואם קיימת, מכירתה בעלה ברשות מכרה שאם
זו, במכירה הערים לא אם הבעל את להחרים הוא יכול
הלוקח  את להפסיד ולהנאתו, לדעתו היה הכל ושמא

(מגידֿמשנה).

.ÁÏÚaÏ ÔÈÚe„È‰ ÌÈÒÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«««
Ú„È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈÒÎ dÏ eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«

Ìi˜ d¯ÎÓ - Ô˙B‡ ‰¯ÎÓe ,ÏÚa‰ Ô‰a36‰Òe¯‡ ÔÎÂ . »∆«««»¿»»ƒ¿»«»¿≈¬»
Ìi˜ d¯ÎÓ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜ ‰¯ÎnL37ÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ∆»¿»…∆«ƒƒƒ¿»«»∆≈«««

.ÒÎiL „Ú ÌeÏk B˙Òe¯‡ ÈÒÎa¿ƒ¿≈¬»¿«∆ƒ¿…

לירושה.35) לה שיפלו מצפה שהיה נשאה, כן מנת שעל
ב.36) עח, שם.37)כתובות

.Ë·B¯˜ ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙kL ‰M‡‰38ÔÈa »ƒ»∆»¿»»¿»∆»¿«≈≈»≈
‡OpzL Ì„˜ ,˜BÁ¯39‰L¯b˙ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »…∆∆ƒ»≈««ƒ∆ƒƒ¿»¿»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰zn‰ ÏËaz ‰ÓÏ‡˙ B‡ƒ¿«¿¿»ƒ»≈««»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
‰zÓ40ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ , «»»≈«««≈≈≈∆¿ƒ≈»¿«»

‡OpzL Ì„˜ Ô˙B‡ ‰˙ È¯‰L ;ÔL¯BÈ BÈ‡ -41. ≈¿»∆¬≈»¿»»…∆∆ƒ»≈
B˙zÓ ‰zn‰ Ïa˜Ó ‰˜È ,dÏÚa ÈiÁa ˙eÓzLÎe¿∆»¿«≈«¿»ƒ¿∆¿«≈««»»«¿»

¯eÓb ÔÈ˜42˙ˆ˜Ó ‰˙ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»»¿…∆»¬ƒ»¿»ƒ¿»
‰˜ :Ïa˜ÓÏ ‰·˙ÎÂ ,‰È‡eO Ì„˜ Ìlk B‡ ‰ÈÒÎ¿»∆»À»…∆ƒ∆»¿»¿»«¿«≈¿≈

‰ˆ¯‡LÎÏÂ ÌBi‰Ó43„Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ ‡Ï È¯‰L , ≈«¿ƒ¿∆∆¿∆∆¬≈…»»ƒ¿»»«
Ì‡Â ,‰zn‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆≈«««≈≈»««»»¿ƒ

dL¯BÈ BÈ‡ - ‰˙Ó44. ≈»≈¿»

משפחה.38) מבעלה,39)קרבת נכסיה להבריח נתכוונה
ובפירותיהם. בהם יזכה מברחת 40)שלא "שזו הי"ב, פ"ו

שלא  מבעלה להבריח אלא נכסיה כל כתבה ולא היא,
התלמוד  וכביאור לה". יחזרו להם צריכה וכשתהיה יירשנה,
לאחרים. ממונו ונותן עצמו את עוזב אדם אין עט.) (כתובות

היה 41) סבור שהרי לבעל, ידועים שאינם כנכסים הם והרי
(שם  נשאה נכסים לה שאין ועלֿמנת גמורה, שהמתנה

לכל.42)וברש"י). קודם הוא מתנה, שטר לו ויש הואיל
זוכה  המקבל היה נכסיה, מקצת רק לו כותבת היתה ואם
המתנה  אין - נתאלמנה או נתגרשה ואפילו מיד, בהם
גמרה  נכסים, מקצת לעצמה ושיירה הואיל כי חוזרת.

(שם). שלם בלב נכסיה ואומר 43)להקנות ארצה, אם
לזכות, יבוא שאם מבעלה, הברחה כאן ויש הן. אח"כ:
המקבל  ואם למפרע, קיימת ונמצאת במתנה רוצה אני תאמר

וברש"י). (שם, רוצה איני תאמר להחזיק, שם:44)יבוא
דעתו  סמכה שלא לבעל", ידועים שאינם כנכסים "עשאום

עליהם.

.ÈÌ·È ˙¯ÓBL45dÏ LÈ46ÌÈÒÎ ‰zÓa ÔzÏÂ ¯kÓÏ ∆∆»»≈»ƒ¿…¿ƒ≈¿«»»¿»ƒ
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk dÏ eÏÙpL47,˙B¯t Ì·iÏ ÔÈ‡Â . ∆»¿»¿∆ƒ∆∆»»¿≈«»»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa elÙ‡48„Ú ,ÂÈÁ‡Ï ‰ÒÈÎ‰L ¬ƒ¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ«
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ‰˙Ó .ÒÎiL49‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈ - ∆ƒ¿…≈»¿∆ƒ∆∆»»¿∆»≈»ƒ»

dlL ‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ50ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ51, ¿ƒ¿ƒ¿≈¿∆»«¬ƒƒ¿≈…«¿∆

d˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ52Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ ¿¿≈«««¿ƒ¿À»»«¬ƒƒ¿≈…
ÏÊ¯a53d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .54. «¿∆¿¿≈««««»ƒƒ¿»»

או 45) שייבמה, ליבם ממתנת והיא בנים, בלא מת שבעלה
לה. לה 47)יכולה.46)שיחלוץ שנפלו שארוסה אע"פ

ארוסה  שסתם מפני לכתחילה, מוכרתם אינה נכסים
כמו  לחליצה עומדת יבם, שומרת אבל עומדת, לנישואין
כתובות  ('תוספות' בנכסיה היא עצמאית ולפיכך לייבום,

נכסי 48)עח.). בפירות כלום לו שאין לומר צורך ואין
שאם  לגמרי לרשותה עומדים שהם לאחיו, שהכניסה מלוג
לפנינו. כמבואר אותם, יורשים אביה יורשי מתה,

היא 49) הרי לו, זקוקה שהיתה מכיון ליורשה, רוצה והיבם
זו', ו'זיקה הואיל בטענה, באים אביה יורשי וגם כנשואתו.
חולצת) שהיתה אפשר (שהרי נשואה כספק אלא אינה
לח:). (יבמות החוקיים יורשיה הם הרי נשואה, אינה ושמא

ואם 50) לה, פחתו - פחתו שאם המוחלטת, ברשותה שהם
מבעלה, יוצאת כשהיא עמה ויוצאים לה, הוסיפו - הוסיפו

ה"א). (פט"ז לעיל אינה 51)כמבואר שמא מספק,
ועלינו 52)כנשואה. הבעל, בחזקת שהם ותוספת, עיקר

בחזקתו. ממון כנשואה,53)להעמיד היא שמא מספק,
אחראי  והוא לו, פיחתו - פיחתו שאם הבעל בחזקת הם הרי
האשה  יורשי בחזקת הם הרי כנשואה, אינה ושמא להם,
באים  והללו ו"הואיל אביה, מבית אלו נכסים שהביאה
ובבאֿבתרא  פ: (כתובות יחלוקו" - לירש באים והללו לירש
ה"ו). ופ"ה ה"ט. (פ"ג, נחלות הל' והשווה קנח:).

מז:),54) (כתובות כתובתה תחת קבורתה תיקנו שהרי
- והתוספת העיקר - כתובתה יורשים הבעל ויורשי והואיל

פא.). (שם לקברה עליהם

.‡ÈdÏÚa ÈÒÎ Ïk ÏÚ d˙a˙k - Ì·È ˙¯ÓBL55. ∆∆»»¿À»»«»ƒ¿≈«¿»
a ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì·i‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÌ„˜ ÔÈa ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎ ¿ƒ»≈«»»»ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ≈…∆

˜ÏÁ B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â .ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈƒ≈««ƒ¿ƒ»«»««»»»«
ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈ Ì„˜ ÔÈa ,˙n‰ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ¿≈«≈≈…∆ƒ≈««ƒ
el‡ ÌÈÒÎ e·iÁ˙ ¯·kL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿∆¿»ƒ¿«¿¿»ƒ≈

d˙a˙k Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰ÓÏ‡Ï56. »«¿»»ƒ¿≈∆¿À»»

אינו 55) והיבם לכתובה, אחראים נכסיו שכל הראשון,
כתובה. לה כתובתה 56)כותב ואפילו ב. פא, כתובות

כדי  (שם), למכור יכול אינו - מנה במאה נכסים והניח מנה,
ואפילו  הלקוחות, מן ולטרוף ולטרוח לחזור תצטרך שלא
או  יאבדו שמא אנו חוששים כתובה, כנגד לה ישאיר
ד"ה  א, עמוד שם ('תוספות' שישאיר השדות ישתדפו
ומתחייב  לאשתו כתובה הכותב אחר בעל כל אבל הרוצה).
אשתו  אין לקנות, ושעתיד שקנה מהנכסים לה לפרוע
נכסיו  כל ועל עליו שעבודה שהרי נכסיו, מלמכור מעכבתו

א. לט, יבמות ב'תוספות' וראה שם). (רש"י

.·ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÂÈÁ‡ ÁÈp‰Â BzÓ·È ˙‡ Òk»«∆¿ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ57ÏÎB‡ Ì·i‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ - ««¿«ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿«»»≈

Ô‰È˙B¯t58. ≈≈∆

שם 57) (משנה, לכתובתה משועבדים הם ואף כקרקע, דינם
פב.). שם לקיש וכריש שלה 58)פ: הקרקע שאפילו

בפירות. זוכה בעלה הרי ממש,
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ה"א).77) פט"ז למעלה (כמבואר עליו אחריותם שאין
שעבוד.78) מחילת אלא מתנה כאן מבואר 79)אין

הקודמת. בהלכה

.Î˙B¯ÙÏ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa80;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ««∆»««¿«¿≈…»»¿
eÈ˜˙‰ ‡lL ÈtÓÁÈÂ¯‰Ï È„k ‡l‡ LÈ‡Ï ˙B¯t ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ≈»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«

˙Èa‰ ˙‡ˆB‰a81Á˜ÏÂ ˙B¯ÙÏ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ»««≈¿»«
‰¯BÁÒÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡82BÏ ÔÈÚÓBL -83. »«»ƒ¿»¿ƒ

הקרקע 80) וגוף פירותיהם, הלוקח שיאכל מלוג נכסי מכר
לאשה. לה 81)ישאר וייטיב מצוי הבית מזון שיהא

וברש"י). פ: יהיה 82)(כתובות והריוח בהן, וליתן לישא
הבית. שם.83)להוצאת

.‡ÎÔ‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ Ì‡ :ÌÈÙÒk ‰M‡Ï eÈ‰84- »»ƒ»¿»ƒƒƒ¿≈…«¿∆≈
Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰Ê È¯‰85Ô‰ ‚BÏÓ ÈÒÎ Ì‡Â ;86- ¬≈∆≈¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿≈
BÏ Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈa87B‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙpL ÔÈa , ≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»ƒÀ»

dÏ e˙ B‡ ÔÈÏËÏhÓ dÏ eÏÙ B‡ ,‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»»¿»ƒ«¿¿ƒ»¿»
ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿≈

Ô‰È˙B¯t88. ≈≈∆

עליו.84) אחריותם בעלה להרויח 85)שקיבל כדי
ה"ג). פ"ו כתובות הבעל 86)('ירושלמי' קיבל שלא

וכו' לה פחתו פחתו, אם האשה ברשות והם עליו, אחריותם
ה"א). פט"ז למעלה הנישואין.87)(כמבואר בעת

את 88) מכלה הוא הרי המטלטלין, או הכספים יוציא אם כי
שתשאר  קרקע בהם יקח לפיכך כלום, לה ישאר ולא הקרן

עט.). (כתובות האשה לרשות קיימת קרן

.·ÎeÏ·ÁL ‰M‡‰ ÔÎÂ89˙BÚn‰ Ïk - ÌÈ¯Á‡ da ¿≈»ƒ»∆»¿»¬≈ƒ»«»
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰90ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ »¿»≈»ƒ»«»∆«¿«¿«««≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ÈL BÓk Ô‰È˙B¯t91. ≈≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

והזיקוה.89) אותה כגון:90)שהיכו נזקה, כתשלומי
סה:). בכתובות (כמבואר ופגם בושת פ"ד 91)צער,

כח. הלכה להלן וראה הט"ו.

.‚ÎÌÈ˜Ê Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„·Ú dÏ eÏÙ92‡Ï , »¿»¬»ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ…
‰È·‡ ˙Èa Á·L ÈtÓ e¯ÎnÈ93ÌÈ˙ÈÊ dÏ eÏÙ . ƒ»¿ƒ¿≈∆«≈»ƒ»»¿»≈ƒ

ÌeÏk da ˙BÏÈ‡‰L Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÙ‚e94 ¿»ƒ¿…»»¿««¿«∆»ƒ»»¿
ÌÏetË È„k ÔÈOBÚ Ì‡ -95Á·L ÈtÓ ,e¯ÎnÈ ‡Ï - ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ»¿ƒ¿≈∆«

‰È·‡ ˙Èa96,ÌÈˆÚÏ e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ≈»ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ»¿¿≈ƒ
˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ97. ¿ƒ»«»∆«¿«¿≈≈

מהר.92) כלה שהקרן קיימים 93)ונמצא שהם זמן כל כי
ולפיכך  אביה, ולבית לה ולתפארת לשם הם הרי - אצלה

עט:). (כתובות לעכב יכולה זיתים 94)היא קנה שאביה
פירות  יאכל והוא המוכר, בקרקע שיהיו עלֿמנת קרקע בלא

וברש"י). (שם שייבשו הוצאתם.95)עד דמי שמכניסים
('ירושלמי'96) לשבח לה הם הרי יבשו, שלא עוד שכל

ברי"ף). וכן ה"ו, פ"ח עושים 97)כתובות ואינם הואיל
ומוטב  אביה', בית 'שבח עם להתחשב אין טיפולם, כדי
ואם  האשה. לרשות תשאר שהקרן קרקע, בהם לקנות
משום  ימכרו, לא - זקנים והם שלה בקרקע היו האילנות

לה  תשמש והיא כלה אינה הקרקע שהרי אביה , בית שבח
עט:). (כתובות קרן

.„ÎÏL el‡ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÏÙ»¿»≈¿À»ƒ««¿«¬≈≈∆
ÏÚa98Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,dlL - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ; ««¿ƒƒ««¿«∆»¿ƒ»¿¿ƒ»«

Ú˜¯˜ Ô‰a99˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â , »∆«¿«¿≈≈¬»«¿»≈∆
ÔÈLe¯b ˙ÚLa Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÈ‰Â BzL‡ƒ¿¿»»≈¿À»ƒ««¿«ƒ¿«≈ƒ

dlL el‡ È¯‰ -100el‡ È¯‰ - ÔÈLeÏz eÈ‰ Ì‡Â ; ¬≈≈∆»¿ƒ»¿ƒ¬≈≈
BlL101. ∆

ויאכלם,98) להם 'פירות' תורת ברשותו, גדלו שלא אע"פ
לה. קיימת והקרקע הקרן 99)הואיל הרי יאכלם, שאם

עט.). (כתובות לאשה? ישאר ומה ולא 100)כלה, הואיל
בהם. זכה לא תחתיו, בעודה שם,101)תשלם

מלוג. נכסי פירות מדין בהם זכה שמשתלשם

Î.‰ÏÚa‰ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙Ó‰·e ‚BÏÓ ÈÒÎ È„·Ú«¿≈ƒ¿≈¿∆¡«ƒ¿≈¿«««
Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ·e Ô‰lL ˙BBÊÓa ·iÁ102,BÏ ÔÈOBÚ Ô‰Â , «»ƒ¿∆»∆¿»»¿≈∆¿≈ƒ

- ‚BÏÓ ˙ÁÙL „ÏÂ :CÎÈÙÏ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â¿≈≈≈∆¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÏÚaÏ103,dL¯b Ì‡Â .ÏÚaÏ - ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ , «««¿«∆¡«¿«««¿ƒ≈¿»

ÈtÓ ‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏhÏÂ ÌÈÓc ÔzÏ ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯Â¿»¿»»ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ…¿««ƒ¿»ƒ¿≈
dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L104. ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

לא 102) שאם אותם, הכניס כן מנת "שעל א: סו, יבמות
באחריותם" חייב אינו והרי - ויברחו ימותו אותם, יזון

ה"ז). עבדים מהל' פ"ט רבינו, פירות.103)(לשון מדין
ב.104) עט, כתובות

.ÂÎ˙¯B˙a ˙BÁÙL ÈzL B‡ ÌÈÏk ÈL BÏ ‰ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ¿≈¿»¿«
,ÊeÊ ÛÏ‡a ÂÈÏÚ Ô˙B‡ eÓLÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆¿»»»»¿∆∆

e¯˜e‰Â105„Á‡ ˙ÏËB - dL¯‚Â ,ÌÈtÏ‡a e„ÓÚÂ ¿¿¿»¿¿«¿«ƒ¿≈¿»∆∆∆»
Ïh˙Â ÂÈÓc ÔzzL ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ÈM‰Â .dlL ÛÏ‡a»∆∆∆»¿«≈ƒƒ»¿»∆ƒ≈»»¿ƒ…

dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L ÌeMÓ106. ƒ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

א.106)ונתייקרו.105) סז, יבמות

.ÊÎÔÈa Ú˜¯˜ dÏ Ô˙pL ÔÈa ,BzL‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿ƒ¿≈∆»«»«¿«≈
ÏÚaÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ,˙BÚÓ dÏ Ô˙pL∆»«»»¿»¿»»∆«¿«≈«««

BÊ ‰zÓa ˙B¯t107˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ . ≈¿«»»¿≈«≈«»»¿ƒ»«¿»
‰È˙B¯t eÈ‰È ‡l‡ ,‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«««≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆»
‰zÓ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ ‰M‡Ï»ƒ»¿«∆ƒ¿∆≈«««≈≈«»»

BÊ108‰‡‰ ˙·BËa d˙a˙k ˙¯ÎBn‰ ÔÎÂ .109Ô˙B‡ - ¿≈«∆∆¿À»»¿«¬»»»
Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰M‡Ï ÌÈÓc‰110. «»ƒ»ƒ»¿≈«««≈≈≈∆

(רשב"ם 107) נותן" יפה בעין "נותן, ב: נא, בבאֿבתרא
לאב  דומה זה שהרי יורשה, הבעל מתה, אם אולם שם).
הבן  מת ואם פירות, אכילת בה לאב שאין מתנה לבנו שנתן

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, יורשו האב נדרים 108)-
הי"ג. זכיה מהל' פ"ג והשווה ב. כד, ונזיר א. פח,

ללוקח,109) כתובתה כסף יהיה בחייה, בעלה ימות שאם
לא  שהרי כלום, ללוקח אין - בעלה בחיי תמות היא ואם
פי"ז  למעלה (כמבואר יורשה ובעלה גבייה לידי באה

ל 110)הי"ד). תקנו "פירות א: פט, חכמים,בבאֿקמא ו
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אלא  חכמים לו תקנו שלא לו", תקנו לא פירות פירי
לא  - אחר ממקום הבאים אבל מגופם, היוצאים פיריֿפירות
למה  הטעם והוא פירא). ד"ה שם ('תוספות' חכמים תקנו

כח. הלכה להלן שכתב

.ÁÎÌlLÂ ·pb‰ ‡ˆÓÂ ,·‚pL ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ¿«∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»««»¿ƒ≈
BÏ ewzL È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ;‰M‡Ï ÏÙk‰ - ÌÈL¿«ƒ«≈∆»ƒ»∆≈∆¿ƒ∆ƒ¿

ÌÈÓÎÁ111˜Êp‰ Ïk - BzL‡a Ï·BÁ‰ .112¯Úv‰Â ¬»ƒ«≈¿ƒ¿»«∆∆¿«««
¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,dlL ˙La‰Â¿«∆∆»¿≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a113. ¿ƒ¿≈

שבאים 111) פירות פירי הוא כפל שגם ב. עט, כתובות
הקודמת). הלכה (ראה אחר שנפחתה 112)ממקום הפחת

ה"ב). חובל, מהל' פ"א (ראה גופה חבלת בגלל משוויה
הגאוני 113) הוראת ע"פ הט"ז, הדין פ"ד מצד כי והטעם, ם.

חבל  כשאחר אפילו שלה, יהיו ופגמה שבושתה ראוי היה
בפגמה, ומצטער בבשתה מתבייש הוא שגם מתוך אלא בה,
ציער  באשתו, שחבל זה אבל שלו. מעותיה פירות לפיכך
(הרשב"א, פירותיה יטול ולמה עצמו את ובייש עצמו את
הוא  אין (שם) הראב"ד ולדעת שם). במגידֿמשנה הובא
עשה  הוא קנס, משום לה, ליתן שראוי ממה פירות אוכל

נשכר. חוטא יהא שלא הוא דין - כהוגן שלא

.ËÎ‰Á˜lL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ :BzL‡Ï Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰«≈«¿«¿ƒ¿ƒ»«»∆»¿»
- ÏÚaÏ ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÈeÏb dÏÚaÓ Ú˜¯w‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆««¿«ƒ««»¿ƒƒƒ«««

Ú˜¯w‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,‰˙˜114eÈ‰ Ì‡Â ; »¿»¿«««≈≈»««¿«¿ƒ»
Èz¯ÎÓ ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰L ,‰˙˜ ‡Ï - ÔÈeÓË ˙BÚÓ»¿ƒ…»¿»∆«««≈…»«¿ƒ

‰ÓhL ˙BÚn‰ ˙B‡¯‰Ï È„k ‡l‡˙BÚn‰ Ô˙B‡Â . ∆»¿≈¿«¿«»∆»¿»¿»«»
˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - e‡¯pL115. ∆ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«««≈≈

שהן 114) שלה ממעות שנקנתה כיון ב. נא, בבאֿבתרא
מלוג. שלה,115)נכסי שהמעות לומר היא ונאמנת שם.

בשבילה. קרקע בהן יקחו ולפיכך בסמוך. כמבואר

.Ï,‰M‡‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL È¯‰¬≈∆ƒ¿¿»ƒ«¿¿ƒ¿«»ƒ»
‰OÚnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ ez ‰zÓa :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿«»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬≈

ÈlL Ì‰L Ì‰ CÈ„È116˙Ó‡ BÊ È¯‰ -117BÏ LÈÂ . »«ƒ≈∆≈∆ƒ¬≈∆¡∆∆¿≈
ÌÈ¯Á‰Ï118Á˜lÈÂ .Ôk BÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ«ƒ∆∆∆»»∆≈≈¿ƒ»«

˙Ó ÏÚ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a»∆«¿«¿≈≈¿ƒ»¿»«¿»
,Ô‰a ˙eL¯ ÈÏÚ·Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ,ÈÏ e˙ Ôk≈»¿ƒ«¿»∆…ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ‰ˆ¯‡M ‰Ó Ïk Ô‰a ‰OÚ‡ ‡l‡∆»∆¡∆»∆»«∆∆¿∆»∆»¿»ƒ

‰È‡¯119˙˜ÊÁa - ‰M‡‰ „Èa ‡ˆÓpL ÔBÓÓ ÏkL ; ¿»»∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»¿∆¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL ‡e‰ ÏÚa‰120.‰È‡¯ ‡È·zL „Ú , «««∆…«≈»«∆»ƒ¿»»

ה"א.116) פכ"א למעלה 'ירושלמי'117)כמבואר
לשקר, יראה כלומר למתנה", יוצא "קול ה"א: פ"ו ְֵָכתובות
וכן  נאמנת. ולפיכך חקירה, ע"י השקר על לעמוד שיש לפי
בתוך  ונותנת נושאת שהיא "האשה נב:): (בבאֿבתרא אמרו
. . . הם, שלי ואמרה שמה על יוצאים שטרות והיו הבית,

מז  משמע ראיה". להביא נושאת עליה היתה לא שאילו ה
(כסףֿ לי נתנו במתנה לומר נאמנת - הבית בתוך ונותנת

יכול 118)משנה). אינו אבל ה"י. פי"א לעיל מבואר
ברי  טענת טוען ואינו הואיל היסת, שבועת להשביעה

ספק, תביעת על היסת שבועת נשבעים ואין (ודאי),
הי"ג. פט"ו לעיל יוצא 119)וכמבואר שקול אע"פ כי

לבעלה  שאין מנת על מתנה שזו יוצא קול אין למתנה,
נאמנת  ואינה ולשקר להעיז היא יכולה ולפיכך בה, רשות

רוקח'). יורשה,120)('מעשה שבעלה לומר צורך ואין
ה'תרומות'). בעל בשם (כסףֿמשנה בהל"ב בסמוך וכמבואר

.‡Ï˙ÚaL - ‰zÓa ÈÏ z˙ ‰z‡ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»«»»«»ƒ¿«»»ƒ¿««
ÏÚa‰ dÏ Ô˙pL ˙q‰ ˙Úe·L121ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿«∆≈∆»«»«««¿≈≈

Ô‰È˙B¯t122. ≈≈∆

אלו.121) מעות לה נתן שלא ודאי טענת טוען בעלה שהרי
הי"ז. פט"ז בביאורנו לעיל מפורשת - היסת שבועת

דבר 122) בכל בעלה בפני פניה מעיזה אשה ואין הואיל
ואין  הן, מתנה לומר היא נאמנת כמוה, האמת יודע שהוא
מצינו, מזו וגדולה הכ"ז. למעלה כמבואר פירות, לו
אינה  חזקה גרשתני, בפניו, לבעלה לומר נאמנת שהאשה

הי"ג). פ"ד (למעלה בעלה בפני פניה מעיזה

.·ÏÔÓ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰123ÔÓ Ïa˜Â ¯·Ú Ì‡Â . »¬»ƒ¿…ƒ«¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰M‡‰124dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó .125. »ƒ»«¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»
¯ÈÊÁÈ - ˙Ó Ì‡Â .„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ - „·Ú‰ ÔÓ Ïaƒ̃≈ƒ»∆∆«¬ƒ»∆∆¿ƒ≈«¬ƒ

Ba¯Ï261‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - ÔËw‰ ÔÓ Ïa˜ .127 ¿«ƒ≈ƒ«»»ƒ¿∆≈∆»
˙ÚLa e¯Ó‡L ÌlÎÂ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡L ¯·„ B‡»»∆≈≈≈∆¿À»∆»¿ƒ¿«
˙˜ÊÁa eÈ‰ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÔB„wt :Ô˙˙ÈÓƒ»»ƒ»∆∆¿ƒƒ»¿∆¿«
,eevL BÓk ‰OÚÈ - BÏˆ‡ ÔB„wt‰L ‰Ê Ïˆ‡ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈∆∆∆«ƒ»∆¿«¬∆¿∆ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÔzÈ - Â‡Ï Ì‡Â128. ¿ƒ«ƒ≈¿¿≈∆

מאדוניהם,123) או מבעליהם גנבום שמא לחוש שיש
יחזירו  מהם יקבלו וכשלא עבירה. עוברי ידי לסייע ואסור

נא:). (בבאֿבתרא שם שגנבו להחזיקה 124)למקום שאין
יורשה.125)כגנבה. בעלה שלה, הכסף שאפילו

(שם).126) רבו קנה עבד, שקנה מה יחזיר 127)שכל לא
אלא  לאיבוד, כמשליך זה והרי לשמור, יודע שאינו לקטן
קיימת  והקרן פירות, הרי - בו ללמוד ספרֿתורה לו יקנה

נב.). רבינו 128)(שם שכתב למה ראיה מכאן שם.
במתנה  לי ניתן לומר נאמנת האשה שאין ל, בהלכה למעלה
היתה  בחייה אם כי בו, רשות לבעל יהיה שלא מנת על
אף  פירותיו, יאכל שלא מבעלה ממונה להפקיע נאמנת
היה  שהרי מירושתה, להפקיעו נאמנת תהא מיתה לאחר
מהל' פ"ז והשווה (מגידֿמשנה). בחייה להפקיעו בידה

ה"י. ופקדון שאלה

.‚Ï˙BÈe‡¯‰ ÌÈÙÒk dÏ eÈ‰L ‰M‡‰129ÏÚaÏ »ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«««
,Ì‰a Á˜lÈ CÎÂ Ck :¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ì‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï∆¡…≈≈∆≈»»»ƒ»«»∆
- CÎÂ Ck ‡l‡ Ô‰a ˙Á˜BÏ ÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆≈ƒ««»∆∆»»»»

¯tL ¯·c ÌÈÁ˜BÏ‰ËeÚÓ B˙‡ÈˆÈÂ ÌÈa¯Ó ÂÈ˙B130, ¿ƒ»»∆≈»¿Àƒƒƒ»¿»
ÔÈ‡Â .dBˆ¯k ‰È‰L B‡ BBˆ¯k ¯·c‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«»»ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈

ÛÈÏÁÓ BÚÊbL ¯·„ ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ131Ïk‰ ÏÎ‡È ‡nL , ¿ƒ∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ∆»…««…
.„·‡ Ô¯w‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆»«

"הראויות".129) ובדפוסים רוצה 130)כצ"ל. שהוא כגון

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

zeyi` zekld - miyp xtq - ixyz `"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"א).77) פט"ז למעלה (כמבואר עליו אחריותם שאין
שעבוד.78) מחילת אלא מתנה כאן מבואר 79)אין

הקודמת. בהלכה

.Î˙B¯ÙÏ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa80;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ««∆»««¿«¿≈…»»¿
eÈ˜˙‰ ‡lL ÈtÓÁÈÂ¯‰Ï È„k ‡l‡ LÈ‡Ï ˙B¯t ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ≈»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«

˙Èa‰ ˙‡ˆB‰a81Á˜ÏÂ ˙B¯ÙÏ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ»««≈¿»«
‰¯BÁÒÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡82BÏ ÔÈÚÓBL -83. »«»ƒ¿»¿ƒ

הקרקע 80) וגוף פירותיהם, הלוקח שיאכל מלוג נכסי מכר
לאשה. לה 81)ישאר וייטיב מצוי הבית מזון שיהא

וברש"י). פ: יהיה 82)(כתובות והריוח בהן, וליתן לישא
הבית. שם.83)להוצאת

.‡ÎÔ‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ Ì‡ :ÌÈÙÒk ‰M‡Ï eÈ‰84- »»ƒ»¿»ƒƒƒ¿≈…«¿∆≈
Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰Ê È¯‰85Ô‰ ‚BÏÓ ÈÒÎ Ì‡Â ;86- ¬≈∆≈¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿≈
BÏ Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈa87B‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙpL ÔÈa , ≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»ƒÀ»

dÏ e˙ B‡ ÔÈÏËÏhÓ dÏ eÏÙ B‡ ,‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»»¿»ƒ«¿¿ƒ»¿»
ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿≈

Ô‰È˙B¯t88. ≈≈∆

עליו.84) אחריותם בעלה להרויח 85)שקיבל כדי
ה"ג). פ"ו כתובות הבעל 86)('ירושלמי' קיבל שלא

וכו' לה פחתו פחתו, אם האשה ברשות והם עליו, אחריותם
ה"א). פט"ז למעלה הנישואין.87)(כמבואר בעת

את 88) מכלה הוא הרי המטלטלין, או הכספים יוציא אם כי
שתשאר  קרקע בהם יקח לפיכך כלום, לה ישאר ולא הקרן

עט.). (כתובות האשה לרשות קיימת קרן

.·ÎeÏ·ÁL ‰M‡‰ ÔÎÂ89˙BÚn‰ Ïk - ÌÈ¯Á‡ da ¿≈»ƒ»∆»¿»¬≈ƒ»«»
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰90ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ »¿»≈»ƒ»«»∆«¿«¿«««≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ÈL BÓk Ô‰È˙B¯t91. ≈≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

והזיקוה.89) אותה כגון:90)שהיכו נזקה, כתשלומי
סה:). בכתובות (כמבואר ופגם בושת פ"ד 91)צער,

כח. הלכה להלן וראה הט"ו.

.‚ÎÌÈ˜Ê Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„·Ú dÏ eÏÙ92‡Ï , »¿»¬»ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ…
‰È·‡ ˙Èa Á·L ÈtÓ e¯ÎnÈ93ÌÈ˙ÈÊ dÏ eÏÙ . ƒ»¿ƒ¿≈∆«≈»ƒ»»¿»≈ƒ

ÌeÏk da ˙BÏÈ‡‰L Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÙ‚e94 ¿»ƒ¿…»»¿««¿«∆»ƒ»»¿
ÌÏetË È„k ÔÈOBÚ Ì‡ -95Á·L ÈtÓ ,e¯ÎnÈ ‡Ï - ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ»¿ƒ¿≈∆«

‰È·‡ ˙Èa96,ÌÈˆÚÏ e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ≈»ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ»¿¿≈ƒ
˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ97. ¿ƒ»«»∆«¿«¿≈≈

מהר.92) כלה שהקרן קיימים 93)ונמצא שהם זמן כל כי
ולפיכך  אביה, ולבית לה ולתפארת לשם הם הרי - אצלה

עט:). (כתובות לעכב יכולה זיתים 94)היא קנה שאביה
פירות  יאכל והוא המוכר, בקרקע שיהיו עלֿמנת קרקע בלא

וברש"י). (שם שייבשו הוצאתם.95)עד דמי שמכניסים
('ירושלמי'96) לשבח לה הם הרי יבשו, שלא עוד שכל

ברי"ף). וכן ה"ו, פ"ח עושים 97)כתובות ואינם הואיל
ומוטב  אביה', בית 'שבח עם להתחשב אין טיפולם, כדי
ואם  האשה. לרשות תשאר שהקרן קרקע, בהם לקנות
משום  ימכרו, לא - זקנים והם שלה בקרקע היו האילנות

לה  תשמש והיא כלה אינה הקרקע שהרי אביה , בית שבח
עט:). (כתובות קרן

.„ÎÏL el‡ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÏÙ»¿»≈¿À»ƒ««¿«¬≈≈∆
ÏÚa98Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,dlL - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ; ««¿ƒƒ««¿«∆»¿ƒ»¿¿ƒ»«

Ú˜¯˜ Ô‰a99˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â , »∆«¿«¿≈≈¬»«¿»≈∆
ÔÈLe¯b ˙ÚLa Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÈ‰Â BzL‡ƒ¿¿»»≈¿À»ƒ««¿«ƒ¿«≈ƒ

dlL el‡ È¯‰ -100el‡ È¯‰ - ÔÈLeÏz eÈ‰ Ì‡Â ; ¬≈≈∆»¿ƒ»¿ƒ¬≈≈
BlL101. ∆

ויאכלם,98) להם 'פירות' תורת ברשותו, גדלו שלא אע"פ
לה. קיימת והקרקע הקרן 99)הואיל הרי יאכלם, שאם

עט.). (כתובות לאשה? ישאר ומה ולא 100)כלה, הואיל
בהם. זכה לא תחתיו, בעודה שם,101)תשלם

מלוג. נכסי פירות מדין בהם זכה שמשתלשם

Î.‰ÏÚa‰ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙Ó‰·e ‚BÏÓ ÈÒÎ È„·Ú«¿≈ƒ¿≈¿∆¡«ƒ¿≈¿«««
Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ·e Ô‰lL ˙BBÊÓa ·iÁ102,BÏ ÔÈOBÚ Ô‰Â , «»ƒ¿∆»∆¿»»¿≈∆¿≈ƒ

- ‚BÏÓ ˙ÁÙL „ÏÂ :CÎÈÙÏ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â¿≈≈≈∆¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÏÚaÏ103,dL¯b Ì‡Â .ÏÚaÏ - ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ , «««¿«∆¡«¿«««¿ƒ≈¿»

ÈtÓ ‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏhÏÂ ÌÈÓc ÔzÏ ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯Â¿»¿»»ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ…¿««ƒ¿»ƒ¿≈
dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L104. ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

לא 102) שאם אותם, הכניס כן מנת "שעל א: סו, יבמות
באחריותם" חייב אינו והרי - ויברחו ימותו אותם, יזון

ה"ז). עבדים מהל' פ"ט רבינו, פירות.103)(לשון מדין
ב.104) עט, כתובות

.ÂÎ˙¯B˙a ˙BÁÙL ÈzL B‡ ÌÈÏk ÈL BÏ ‰ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ¿≈¿»¿«
,ÊeÊ ÛÏ‡a ÂÈÏÚ Ô˙B‡ eÓLÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆¿»»»»¿∆∆

e¯˜e‰Â105„Á‡ ˙ÏËB - dL¯‚Â ,ÌÈtÏ‡a e„ÓÚÂ ¿¿¿»¿¿«¿«ƒ¿≈¿»∆∆∆»
Ïh˙Â ÂÈÓc ÔzzL ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ÈM‰Â .dlL ÛÏ‡a»∆∆∆»¿«≈ƒƒ»¿»∆ƒ≈»»¿ƒ…

dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L ÌeMÓ106. ƒ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

א.106)ונתייקרו.105) סז, יבמות

.ÊÎÔÈa Ú˜¯˜ dÏ Ô˙pL ÔÈa ,BzL‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿ƒ¿≈∆»«»«¿«≈
ÏÚaÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ,˙BÚÓ dÏ Ô˙pL∆»«»»¿»¿»»∆«¿«≈«««

BÊ ‰zÓa ˙B¯t107˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ . ≈¿«»»¿≈«≈«»»¿ƒ»«¿»
‰È˙B¯t eÈ‰È ‡l‡ ,‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«««≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆»
‰zÓ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ ‰M‡Ï»ƒ»¿«∆ƒ¿∆≈«««≈≈«»»

BÊ108‰‡‰ ˙·BËa d˙a˙k ˙¯ÎBn‰ ÔÎÂ .109Ô˙B‡ - ¿≈«∆∆¿À»»¿«¬»»»
Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰M‡Ï ÌÈÓc‰110. «»ƒ»ƒ»¿≈«««≈≈≈∆

(רשב"ם 107) נותן" יפה בעין "נותן, ב: נא, בבאֿבתרא
לאב  דומה זה שהרי יורשה, הבעל מתה, אם אולם שם).
הבן  מת ואם פירות, אכילת בה לאב שאין מתנה לבנו שנתן

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, יורשו האב נדרים 108)-
הי"ג. זכיה מהל' פ"ג והשווה ב. כד, ונזיר א. פח,

ללוקח,109) כתובתה כסף יהיה בחייה, בעלה ימות שאם
לא  שהרי כלום, ללוקח אין - בעלה בחיי תמות היא ואם
פי"ז  למעלה (כמבואר יורשה ובעלה גבייה לידי באה

ל 110)הי"ד). תקנו "פירות א: פט, חכמים,בבאֿקמא ו
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קרקע  קונים בתים, לקנות רוצה והיא לזריעה קרקע לקנות
וברש"י). עט. (כתובות מתקיימת והיא מרובה ששכרה

ובא 131) מתחלף אלא כלה אינו והגזע נאכלים, שפירותיו
(שם). וכדומה יער כגון הבאה, לשנה

.„Ïd·ÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁ¯Â »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙B¯ÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ .„·Ïa el‡ ˙B¯Ù≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯w‰133˙¯B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe L·BÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È¯‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«
·iÁ BÈ‡ - L¯‚iLÎe .Ô¯w‰ ‰ÏÎiL „Ú ‰qÎÓe¿«∆«∆ƒ¿∆«∆∆¿∆¿»≈≈«»

˙B‡Ïa‰ ÌlLÏ134.‚BÏÓ ÈÒÎ ÏL ¿«≈«¿»∆ƒ¿≈¿

כולם.132) וכן שלה, היה החלב אלא שלה היתה העז שלא
ללבוש.133) בגד שהקרן 134)כגון אע"פ השחקים,

לו  חוששים אין שעה, כל ניכר בילויו שאין כיון כלה,
שם). ור"ן אלפס רבינו ע"פ עט: (כתובות

.‰ÏÌÈB‡b‰ e¯B‰135ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpL , «¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
ÏÚa‰ ÏÚ Ô˙˙ÈÁtL136eÈ‰Â ÔÈÓi˜ ˙B‡Ïa‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ»»««««ƒ»«¿»«»ƒ¿»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ137Ô‰L ‰Ók ‰ÈÏk ˙ÏËB -138; ƒ≈≈¿«¿»∆∆≈∆»¿»∆≈

BÓk Ô‰ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»ƒ≈≈¿«¿»¬≈≈¿
eÓML Ì‰ÈÓ„a ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,e„·‡ B‡ e·‚pL∆ƒ¿¿»¿∆«»¿«≈ƒ¿≈∆∆»

‚‰Óe .ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÂÈÏÚ Ô˙B‡139,‰Ê ‡e‰ ËeLt »»»ƒ¿«ƒƒƒ¿»»∆
˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‰Ê ‚‰Ó ÏÚ - ‡OBp‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ¿»∆ƒ≈»»«¬»
ÏËB BÈ‡ Ck ,˙Át‰ ÌlLÓ BÈ‡L ÌLÎe .‡Èe„p‰«¿¿»¿≈∆≈¿«≈«¿»»≈≈
LÈ .‰Ê ‚‰Ó ÈÙÏ ,Ô‰ÈÓ„ e¯È˙B‰ Ì‡ ,Á·M‰ ˙‡∆«∆«ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿»∆≈
eÈ‰iL ‰È˙B‰Ó‡Â BzL‡ È„·Ú ˙ˆ˜Ó ÛÎÏ ÏÚaÏ«««»…ƒ¿»«¿≈ƒ¿¿«¿∆»∆ƒ¿

˙¯Á‡ ‰M‡ ˙È·a B˙B‡ ÔÈLnLÓ140ÔÈa ,‡OpL ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆∆»»≈
Ï·‡ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú eÈ‰L ÔÈa ‚BÏÓ È„·Ú eÈ‰L∆»«¿≈¿≈∆»«¿≈…«¿∆¬»
˙ÚcÓ ‡lL ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ÔÎÈÏB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»¿ƒ«∆∆∆…ƒ««

BzL‡141. ƒ¿

פ"ז.135) ריש יבמות ברי"ף דעתם כגון 136)הובאה
מלאכתם. עושים שאין באופן פחתו או דומה 137)שמתו,

ההפרש.138)למלאכתם. את משלם נפוץ 139)ואינו
לשלם  ראוי היה התלמוד, דין שמצד שאע"פ ומקובל.
העולם  נהגו - ה"א פט"ז למעלה רבינו שכתב כמו הפחת,
מנהג  ש"אין משנה' ה'מגיד וכתב הנ"ל. הגאונים כשיטת
ונכסי  הגמרא, כדין אלא הרמב"ם) של (כמנהגו כן ארצותינו

הבעל". על גמור כחוב הם הרי ברזל בשעה 140)צאן כי
אינה  כי בבית, ריוח לה יש אחר בבית אותו שמשמשים
בבית  או בביתה ישמשוהו אם לה ומה אז, לשמשו צריכה
אשתו  את אלא אותו, משמשים אינם אם ואמנם אחר,
(כתובות  לעכב העבדים בעלת יכולה ודאי בלבד, השניה

"ריוח 141)פ:). שום כאן אין אחרת, בעיר הוא אם כי
(כסףֿמשנה). עליה מוטל שימושו שאין בית"

ה'תש"פ  תשרי כ"ב שני יום

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
באשתו,1) האיש זכויות להפקעת תנאי דיני בו נתבאר

פיסוק  הנדונייא, מנהגי שלה, מלוג בנכסי הבעל זכויות
אשתו. בת מזון בשידוכין, המעות

.‡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¿…≈
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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. «∆»«»«

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≈
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קרקע  קונים בתים, לקנות רוצה והיא לזריעה קרקע לקנות
וברש"י). עט. (כתובות מתקיימת והיא מרובה ששכרה

ובא 131) מתחלף אלא כלה אינו והגזע נאכלים, שפירותיו
(שם). וכדומה יער כגון הבאה, לשנה

.„Ïd·ÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁ¯Â »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙B¯ÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ .„·Ïa el‡ ˙B¯Ù≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯w‰133˙¯B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe L·BÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È¯‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«
·iÁ BÈ‡ - L¯‚iLÎe .Ô¯w‰ ‰ÏÎiL „Ú ‰qÎÓe¿«∆«∆ƒ¿∆«∆∆¿∆¿»≈≈«»

˙B‡Ïa‰ ÌlLÏ134.‚BÏÓ ÈÒÎ ÏL ¿«≈«¿»∆ƒ¿≈¿

כולם.132) וכן שלה, היה החלב אלא שלה היתה העז שלא
ללבוש.133) בגד שהקרן 134)כגון אע"פ השחקים,

לו  חוששים אין שעה, כל ניכר בילויו שאין כיון כלה,
שם). ור"ן אלפס רבינו ע"פ עט: (כתובות

.‰ÏÌÈB‡b‰ e¯B‰135ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpL , «¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
ÏÚa‰ ÏÚ Ô˙˙ÈÁtL136eÈ‰Â ÔÈÓi˜ ˙B‡Ïa‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ»»««««ƒ»«¿»«»ƒ¿»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ137Ô‰L ‰Ók ‰ÈÏk ˙ÏËB -138; ƒ≈≈¿«¿»∆∆≈∆»¿»∆≈

BÓk Ô‰ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»ƒ≈≈¿«¿»¬≈≈¿
eÓML Ì‰ÈÓ„a ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,e„·‡ B‡ e·‚pL∆ƒ¿¿»¿∆«»¿«≈ƒ¿≈∆∆»

‚‰Óe .ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÂÈÏÚ Ô˙B‡139,‰Ê ‡e‰ ËeLt »»»ƒ¿«ƒƒƒ¿»»∆
˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‰Ê ‚‰Ó ÏÚ - ‡OBp‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ¿»∆ƒ≈»»«¬»
ÏËB BÈ‡ Ck ,˙Át‰ ÌlLÓ BÈ‡L ÌLÎe .‡Èe„p‰«¿¿»¿≈∆≈¿«≈«¿»»≈≈
LÈ .‰Ê ‚‰Ó ÈÙÏ ,Ô‰ÈÓ„ e¯È˙B‰ Ì‡ ,Á·M‰ ˙‡∆«∆«ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿»∆≈
eÈ‰iL ‰È˙B‰Ó‡Â BzL‡ È„·Ú ˙ˆ˜Ó ÛÎÏ ÏÚaÏ«««»…ƒ¿»«¿≈ƒ¿¿«¿∆»∆ƒ¿

˙¯Á‡ ‰M‡ ˙È·a B˙B‡ ÔÈLnLÓ140ÔÈa ,‡OpL ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆∆»»≈
Ï·‡ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú eÈ‰L ÔÈa ‚BÏÓ È„·Ú eÈ‰L∆»«¿≈¿≈∆»«¿≈…«¿∆¬»
˙ÚcÓ ‡lL ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ÔÎÈÏB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»¿ƒ«∆∆∆…ƒ««

BzL‡141. ƒ¿

פ"ז.135) ריש יבמות ברי"ף דעתם כגון 136)הובאה
מלאכתם. עושים שאין באופן פחתו או דומה 137)שמתו,

ההפרש.138)למלאכתם. את משלם נפוץ 139)ואינו
לשלם  ראוי היה התלמוד, דין שמצד שאע"פ ומקובל.
העולם  נהגו - ה"א פט"ז למעלה רבינו שכתב כמו הפחת,
מנהג  ש"אין משנה' ה'מגיד וכתב הנ"ל. הגאונים כשיטת
ונכסי  הגמרא, כדין אלא הרמב"ם) של (כמנהגו כן ארצותינו

הבעל". על גמור כחוב הם הרי ברזל בשעה 140)צאן כי
אינה  כי בבית, ריוח לה יש אחר בבית אותו שמשמשים
בבית  או בביתה ישמשוהו אם לה ומה אז, לשמשו צריכה
אשתו  את אלא אותו, משמשים אינם אם ואמנם אחר,
(כתובות  לעכב העבדים בעלת יכולה ודאי בלבד, השניה

"ריוח 141)פ:). שום כאן אין אחרת, בעיר הוא אם כי
(כסףֿמשנה). עליה מוטל שימושו שאין בית"

ה'תש"פ  תשרי כ"ב שני יום

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
באשתו,1) האיש זכויות להפקעת תנאי דיני בו נתבאר

פיסוק  הנדונייא, מנהגי שלה, מלוג בנכסי הבעל זכויות
אשתו. בת מזון בשידוכין, המעות

.‡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¿…≈
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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»
˙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
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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»¿»∆»

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
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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»
˙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

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



`zeyiקלד zekld - miyp xtq - ixyz a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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‡ . ««∆¿»«¿«…»»

˙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
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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«¿«≈
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
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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‡ . ««∆¿»«¿«…»»

˙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
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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
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≈≈
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‰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≈¿»
‰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
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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
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≈≈

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



`zeyiקלח zekld - miyp xtq - ixyz a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿»∆…»«¿»¿»

¯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»
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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
"וראה  שהביא בפסוק הרמב"ם כוונת שזוהי לומר, ויש
יש  כאן שגם לחדש ישראל" על שלום לבניך בנים
לה  שמסבירים על־ידי ממנו לקבל לשכנעה להשתדל
על  "שלום - ובמילא לבניך", בנים "וראה יהיה שעל־ידי־זה

ישראל".
.(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

איׁשּות.סלקּו הלכֹות ְְִִִ

ה'תש"פ  תשרי כ"ג שלישי יום

oiWExB zFkld¦§¥¦
:‡È‰Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ - ˙Á‡ .˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ - ˙Á‡Â .¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL∆¿»≈«¿»≈¿≈∆¿««ƒ¿«…«¬∆

.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ ‡lL :‡È‰Â
-miypxtqהלכותגירושין

¿ƒ∆…«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ושמדברי 1) התורה שמן הגירושין עיקרי בו נתבארו

במחובר, כתיבה גט, של גופו לשמה, כתיבה רצון, סופרים,
הגט. זמן הגט, קריאת עדים,

.‡·˙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
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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¿»∆…»«¿»¿»

¯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»
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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

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≈¬≈∆≈
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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¬≈≈
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«∆
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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

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≈¬≈∆≈
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‡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.

.‚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
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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
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
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‡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.

.‚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
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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. »««««¿»¿

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
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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»
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
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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. »««««¿»¿

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
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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
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
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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«¿∆∆
¯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 ש"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
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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
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
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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,
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¿«»»
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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
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¿≈∆
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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,
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¿«»»
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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
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
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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¿»∆∆¿»«««««¿≈
‰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
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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
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
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חתמו 75) שאם הט"ז בפ"א למעלה וראה עדים. בפני [שלא
כשר  הגט - מסירה עדי בפני שלא לה ונתנו ועבר עדים בו

רבינו]. העדים 76)לדעת וגם הכותב גם ושגגו [הואיל
בדיעבד, אלא מגורשת אינה זאת ובכל פסולים. אינם
פ"א  (למעלה מסירה עדי בפני לה לתת צריך שלכתחילה
מגרשים  שאין לגרשה, אסור מסירה עדי בפני ואפילו הט"ו)
מהל' בפכ"ג משנה' ה'מגיד שכתב כמו טוב, ויום בשבת
אהע"ז  בט"ז וראה דיו"ט. בפ"ד התוספתא בשם הי"ד שבת

סק"ז]. קכג כתב 77)סי' שאילו ברישא, כמו בשוגג,
הוא  שהרי כשרים, העדים אם אפילו בטל הגט - בזדון
להלן  וראה הט"ו). למעלה (ראה שבתות לחלל מומר

ה'טור']. בדברי 78)בנוסחת הביא קכג) (סי' [ה'טור'
תימן  בכת"י וכ"ה ביו"ט". בזדון וחתמו "כתבו רבינו:
הכתיבה  שגם לפרש יש זה, ולפי פב). הערה להלן (וראה
שהמחלל  פסולה, הכתיבה אין ואףֿעלֿפיֿכן בזדון, היתה

כגוי]. דינו אין מסרו 79)יוםֿטוב ואם עדים. בפני [שלא
וביוםֿטוב  בשוגג, כתבו אם (בשבת, כשרים עדים בפני לה
כדלהלן  מדרבנן, פסול גט זה הרי - במזיד) כתבו אם אפילו

פג]. התורה 80)הערה מן לעדות פסול יוםֿטוב שהמחלל
ה"ג). עדות מהל' גם 81)(פ"י זה ובכלל גמרו. [כלומר,

הביא: (שם) וה'טור' עא). הערה (כנ"ל העדים חתימת
וחתמו"]. החתימה 82)"כתבו וגם הכתיבה גם [כלומר,

בזדון]. אינה 83)היו - עדים בפני שלא נתנוהו שאילו
התורה. מן לעדות פסולים העדים שהרי מגורשת,

איזה 84) כי [ויתכן "ביו"ט". תיבת הביא לא (שם) ה'טור'
"בו  במקום "ביו"ט" לתקן בגליון למעלה זאת הוסיף מגיה
המעתיק]. בטעות לכאן ונכנסה עו) הערה (ראה ביום"

עדים 85) חתימת עלֿידי מתוכו כמזויף שהוא מדרבנן.
פ"א  למעלה רבינו שכתב וכמו עח), הערה (ראה פסולים
מפני  בטל, הגט הכיפורים ביום או בשבת כן עשו ואם הי"ז.
יום  [ולחלל הט"ו) (למעלה שבתות לחלל מומר שכתבו
הכיפורים  ויום שבת שהרי כשבת, זה לענין שדינו הכיפורים
עירובין  מהל' בפ"ח רבינו שכתב כמו אחת, קדושה הם
שבתות, לחלל כמומר אינו יוםֿטוב המחלל אבל ה"י].
מסירה  עדי בפני לה ונתנו העדים בו חתמו לא אם  ולפיכך
קכג  סי' שמואל' ו'בית מחוקק' ('חלקת כשר גט זה הרי -

ס"ה).

ה'תש"פ  תשרי כ"ד רביעי יום

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

.·¯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
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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«

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…
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חתמו 75) שאם הט"ז בפ"א למעלה וראה עדים. בפני [שלא
כשר  הגט - מסירה עדי בפני שלא לה ונתנו ועבר עדים בו

רבינו]. העדים 76)לדעת וגם הכותב גם ושגגו [הואיל
בדיעבד, אלא מגורשת אינה זאת ובכל פסולים. אינם
פ"א  (למעלה מסירה עדי בפני לה לתת צריך שלכתחילה
מגרשים  שאין לגרשה, אסור מסירה עדי בפני ואפילו הט"ו)
מהל' בפכ"ג משנה' ה'מגיד שכתב כמו טוב, ויום בשבת
אהע"ז  בט"ז וראה דיו"ט. בפ"ד התוספתא בשם הי"ד שבת

סק"ז]. קכג כתב 77)סי' שאילו ברישא, כמו בשוגג,
הוא  שהרי כשרים, העדים אם אפילו בטל הגט - בזדון
להלן  וראה הט"ו). למעלה (ראה שבתות לחלל מומר

ה'טור']. בדברי 78)בנוסחת הביא קכג) (סי' [ה'טור'
תימן  בכת"י וכ"ה ביו"ט". בזדון וחתמו "כתבו רבינו:
הכתיבה  שגם לפרש יש זה, ולפי פב). הערה להלן (וראה
שהמחלל  פסולה, הכתיבה אין ואףֿעלֿפיֿכן בזדון, היתה

כגוי]. דינו אין מסרו 79)יוםֿטוב ואם עדים. בפני [שלא
וביוםֿטוב  בשוגג, כתבו אם (בשבת, כשרים עדים בפני לה
כדלהלן  מדרבנן, פסול גט זה הרי - במזיד) כתבו אם אפילו

פג]. התורה 80)הערה מן לעדות פסול יוםֿטוב שהמחלל
ה"ג). עדות מהל' גם 81)(פ"י זה ובכלל גמרו. [כלומר,

הביא: (שם) וה'טור' עא). הערה (כנ"ל העדים חתימת
וחתמו"]. החתימה 82)"כתבו וגם הכתיבה גם [כלומר,

בזדון]. אינה 83)היו - עדים בפני שלא נתנוהו שאילו
התורה. מן לעדות פסולים העדים שהרי מגורשת,

איזה 84) כי [ויתכן "ביו"ט". תיבת הביא לא (שם) ה'טור'
"בו  במקום "ביו"ט" לתקן בגליון למעלה זאת הוסיף מגיה
המעתיק]. בטעות לכאן ונכנסה עו) הערה (ראה ביום"

עדים 85) חתימת עלֿידי מתוכו כמזויף שהוא מדרבנן.
פ"א  למעלה רבינו שכתב וכמו עח), הערה (ראה פסולים
מפני  בטל, הגט הכיפורים ביום או בשבת כן עשו ואם הי"ז.
יום  [ולחלל הט"ו) (למעלה שבתות לחלל מומר שכתבו
הכיפורים  ויום שבת שהרי כשבת, זה לענין שדינו הכיפורים
עירובין  מהל' בפ"ח רבינו שכתב כמו אחת, קדושה הם
שבתות, לחלל כמומר אינו יוםֿטוב המחלל אבל ה"י].
מסירה  עדי בפני לה ונתנו העדים בו חתמו לא אם  ולפיכך
קכג  סי' שמואל' ו'בית מחוקק' ('חלקת כשר גט זה הרי -

ס"ה).

ה'תש"פ  תשרי כ"ד רביעי יום

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

.·¯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
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.'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«≈≈

.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
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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¿«≈

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
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.'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«≈≈

.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
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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,

.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
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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

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.
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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,

.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
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.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≈»≈≈

‰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
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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
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).
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.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≈»≈≈

‰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
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.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«

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«¬»»»
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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
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»
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.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«

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«¬»»»
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‰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
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‰…»«¿∆≈∆¿¿«≈∆»
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¯·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
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
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‰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
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‰…»«¿∆≈∆¿¿«≈∆»
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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').

ה'תש"פ  תשרי כ"ה חמישי יום

ׁ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 עינינו 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
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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.
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‰«≈¬≈»≈¿…∆∆
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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').

ה'תש"פ  תשרי כ"ה חמישי יום

ׁ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 עינינו 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
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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

.‡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¿»»
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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¿≈
‡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¿»∆¬≈
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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

.‡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¿»»
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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¿»≈∆«¿»≈«¿«

‡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¿»»
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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
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
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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¿»≈∆«¿»≈«¿«

‡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¿»»
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;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

.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
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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
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
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;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

.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
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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‡≈»¿…∆∆

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
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.‚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¿…¿»¿∆

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»«¬…
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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‡≈»¿…∆∆

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
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,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

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
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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««¿«
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
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,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

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
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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.
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¿≈
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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
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»
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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.
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¿≈
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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

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).
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.·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¿»¿»«≈≈≈

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,
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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

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).
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.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
אדם 163) בני דרך שאין ופייס, בא שמא חוששין שאין

(מגידֿמשנה). יא הלכה למעלה בצנעא, שאין 164)לבוא
י). הלכה (למעלה בה גס הלכה 165)לבו למעלה ראה

שני.166)ט. שליח עושה אינו הראשון השליח

יפייסנה,167) שמא לחוש יש עלי, נאמנת יאמר לא שאם
יעשה  ואיך כלל, לגירושין שליח אינו זה ששליח נמצא

יום. שלשים בתוך שני הראשון 168)שליח השליח
שפייס.169)בעצמו. שמענו ולא לעיל 170)הואיל

ואם  בו, תינשא לא לכתחילה פסול, יהיה והגט ט, הלכה
תצא. לא שני 171)נשאת שליח לעשות הוא יכול ואז

המשנה'). 'מרכבת וכפירוש כט: (גיטין יום שלשים בתוך

ה'תש"פ  תשרי כ"ו שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אשה 1) פסול, גט לבין בטל גט בין מה רבינו בו ביאר

ונמצא  נתייבמה בעלה, בא או בטל גיטה ונמצא שנשאת
אשה  לישא האסורים ערוה, ונמצאת אשה נשא חי, בעלה
אשתו  המגרש אתה, בקשר עליהם שיתעורר חשד מחמת
יגרש  שלא לגרשה, ודעתו אשה ישא שלא ובעלה, וחזר

בדעותיה. רעה אשה לגרש שמצוה הראשונה, אשתו

.‡BÈ‡ B‡ ,ÏËa Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»≈≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó dÈ‡ B‡ ,Ë‚≈≈»¿…∆∆¬≈∆≈»≈ƒ«»
‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â .‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈≈≈
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ»»«¿»…≈…∆∆¿»»»
:dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÓ ıeÁ .‰Le¯b ÌeMÓƒ¿»ƒ«¿»≈∆ƒ¿¿»«»
ÏÚ Û‡L ,ÏkÏ ˙¯zÓ z‡ ÔÈ‡Â ÈpnÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆ƒ∆ƒ¿≈«¿À∆∆«…∆««
;Ô‰È¯·cÓ ‰p‰kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ëb ‰Ê ÔÈ‡L Ètƒ∆≈∆≈¬≈¿»«¿À»ƒƒ¿≈∆
elÙ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»»¿¬»ƒ¬ƒ
‰¯Ò‡ - ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ dLÈ‡Ó ‡l‡ ‰L¯b˙ ‡Ï…ƒ¿»¿»∆»≈ƒ»¿…À¿»«…∆∆¿»

‰p‰ka ÏÒBtL Ëb‰ ÁÈ¯ e‰ÊÂ .‰p‰kÏ2Ì‰È¯·cÓ3. «¿À»¿∆≈««≈∆≈«¿À»ƒƒ¿≈∆

בו.2) יש ריח ממש, בו שאין פי על ולדעת 3)שאף
שסוברים  התורה מן בכהונה פוסל הגט ריח אחרים מפרשים

גמור. דרש שזהו

.·È¯‰ - ÏeÒt Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»¬≈
ÔÓ Ba ‰ÏÒÙÂ .„·Ïa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê∆»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ

‰¯Bz È¯·cÓ ‰p‰k‰4Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ‡Opz ‡ÏÂ . «¿À»ƒƒ¿≈»¿…ƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒ
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O5¯Á‡ Ëb dÏ ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk „Ïe‰Â ƒ»…≈≈¿«»»»≈¿¿ƒ»≈«≈

dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â dÏ ÔÈ˙BÂ ¯Lk6¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . »≈¿¿ƒ»¿ƒ«««¿»¿ƒƒ∆¿»
˜È˙Â ÏÚa‰ ‰È‰Â ,¯Á‡ ·zÎÏ7È¯‰ - BÓˆÚÓ L¯‚Â ƒ¿…«≈¿»»«««»ƒ¿≈≈≈«¿¬≈

ÌÈa dÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa dÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÁaLÓ ‰Ê∆¿À»ƒ≈»»ƒ¬»ƒ≈»»ƒ
ÊÚÏ ‡ÈˆBÈ ‡nL ,Ëb‰ ÏeÒt ÈtÓ ‡ÈˆBÈ ‡Ï -8ÏÚ …ƒƒ¿≈¿«≈∆»ƒ«««

.ÂÈa»»

מגורשת.4) היא התורה מן ובין 5)שהרי בנים לה יש בין
בנים. לה הימנה 6)אין יטלנו יעשה כיצד שאמרו כמו

וכו'. לה ויתננו טובות.7)ויחזור מידות ובעל ישר
רע.8) שם

.‚˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆¬≈∆¿≈
‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L B‡ ,ÔÈLe¯b9Ì‡Â ; ≈ƒ∆ƒ»≈¿…∆∆…ƒ»≈¿ƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ;‡ˆz - ˙‡Oƒ≈≈≈¿«»»»≈«¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰˙È‰L B‡ ,ÏeÒt Ë‚a BzL‡ ˙‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ .‰Â¯Ú∆¿»¿≈ƒ≈≈∆ƒ¿¿≈»∆»¿»
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˙¯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
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
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.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
אדם 163) בני דרך שאין ופייס, בא שמא חוששין שאין

(מגידֿמשנה). יא הלכה למעלה בצנעא, שאין 164)לבוא
י). הלכה (למעלה בה גס הלכה 165)לבו למעלה ראה

שני.166)ט. שליח עושה אינו הראשון השליח

יפייסנה,167) שמא לחוש יש עלי, נאמנת יאמר לא שאם
יעשה  ואיך כלל, לגירושין שליח אינו זה ששליח נמצא

יום. שלשים בתוך שני הראשון 168)שליח השליח
שפייס.169)בעצמו. שמענו ולא לעיל 170)הואיל

ואם  בו, תינשא לא לכתחילה פסול, יהיה והגט ט, הלכה
תצא. לא שני 171)נשאת שליח לעשות הוא יכול ואז

המשנה'). 'מרכבת וכפירוש כט: (גיטין יום שלשים בתוך

ה'תש"פ  תשרי כ"ו שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אשה 1) פסול, גט לבין בטל גט בין מה רבינו בו ביאר

ונמצא  נתייבמה בעלה, בא או בטל גיטה ונמצא שנשאת
אשה  לישא האסורים ערוה, ונמצאת אשה נשא חי, בעלה
אשתו  המגרש אתה, בקשר עליהם שיתעורר חשד מחמת
יגרש  שלא לגרשה, ודעתו אשה ישא שלא ובעלה, וחזר

בדעותיה. רעה אשה לגרש שמצוה הראשונה, אשתו

.‡BÈ‡ B‡ ,ÏËa Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»≈≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙L¯‚Ó dÈ‡ B‡ ,Ë‚≈≈»¿…∆∆¬≈∆≈»≈ƒ«»
‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â .‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈≈≈
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ»»«¿»…≈…∆∆¿»»»
:dÏ ¯Ó‡Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÓ ıeÁ .‰Le¯b ÌeMÓƒ¿»ƒ«¿»≈∆ƒ¿¿»«»
ÏÚ Û‡L ,ÏkÏ ˙¯zÓ z‡ ÔÈ‡Â ÈpnÓ ˙L¯‚Ó z‡ È¯‰¬≈«¿¿…∆∆ƒ∆ƒ¿≈«¿À∆∆«…∆««
;Ô‰È¯·cÓ ‰p‰kÏ ‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ëb ‰Ê ÔÈ‡L Ètƒ∆≈∆≈¬≈¿»«¿À»ƒƒ¿≈∆
elÙ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»»¿¬»ƒ¬ƒ
‰¯Ò‡ - ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ dLÈ‡Ó ‡l‡ ‰L¯b˙ ‡Ï…ƒ¿»¿»∆»≈ƒ»¿…À¿»«…∆∆¿»

‰p‰ka ÏÒBtL Ëb‰ ÁÈ¯ e‰ÊÂ .‰p‰kÏ2Ì‰È¯·cÓ3. «¿À»¿∆≈««≈∆≈«¿À»ƒƒ¿≈∆

בו.2) יש ריח ממש, בו שאין פי על ולדעת 3)שאף
שסוברים  התורה מן בכהונה פוסל הגט ריח אחרים מפרשים

גמור. דרש שזהו

.·È¯‰ - ÏeÒt Ëb‰L ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»¬≈
ÔÓ Ba ‰ÏÒÙÂ .„·Ïa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê∆»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ

‰¯Bz È¯·cÓ ‰p‰k‰4Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ‡Opz ‡ÏÂ . «¿À»ƒƒ¿≈»¿…ƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒ
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O5¯Á‡ Ëb dÏ ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk „Ïe‰Â ƒ»…≈≈¿«»»»≈¿¿ƒ»≈«≈

dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â dÏ ÔÈ˙BÂ ¯Lk6¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . »≈¿¿ƒ»¿ƒ«««¿»¿ƒƒ∆¿»
˜È˙Â ÏÚa‰ ‰È‰Â ,¯Á‡ ·zÎÏ7È¯‰ - BÓˆÚÓ L¯‚Â ƒ¿…«≈¿»»«««»ƒ¿≈≈≈«¿¬≈

ÌÈa dÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa dÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÁaLÓ ‰Ê∆¿À»ƒ≈»»ƒ¬»ƒ≈»»ƒ
ÊÚÏ ‡ÈˆBÈ ‡nL ,Ëb‰ ÏeÒt ÈtÓ ‡ÈˆBÈ ‡Ï -8ÏÚ …ƒƒ¿≈¿«≈∆»ƒ«««

.ÂÈa»»

מגורשת.4) היא התורה מן ובין 5)שהרי בנים לה יש בין
בנים. לה הימנה 6)אין יטלנו יעשה כיצד שאמרו כמו

וכו'. לה ויתננו טובות.7)ויחזור מידות ובעל ישר
רע.8) שם

.‚˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‰Ê ¯eaÁa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆¬≈∆¿≈
‡Opz ‡Ï - ˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L B‡ ,ÔÈLe¯b9Ì‡Â ; ≈ƒ∆ƒ»≈¿…∆∆…ƒ»≈¿ƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ;‡ˆz - ˙‡Oƒ≈≈≈¿«»»»≈«¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰˙È‰L B‡ ,ÏeÒt Ë‚a BzL‡ ˙‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ .‰Â¯Ú∆¿»¿≈ƒ≈≈∆ƒ¿¿≈»∆»¿»
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.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

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,
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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«¿«
‡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
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.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

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,
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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
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«≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



קפה oiyexib zekld - miyp xtq - ixyz e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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
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«≈»
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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

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»
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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
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)
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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

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»
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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¿≈
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»»
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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¿≈

¯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
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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¿≈
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»»
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.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

.‡‰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¿»«
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‰˜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∆≈
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
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.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

.‡‰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¿»«
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.·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

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
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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

.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
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.·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

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
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ÂÈÏÚ dÓˆÚ ˙¯ÒB‡ ‰˙È‰ ‡Ï dÏÚa ˙Ó ‡Ï el‡93; ƒ…≈«¿»…»¿»∆∆«¿»»»
Ô‰ÈzL e¯Ò‡iL ‡È‰ ‰ˆB¯ d˙¯ˆa d˙‡OÓ ‡nL∆»ƒƒ¿»»¿»»»»ƒ∆≈»¿¿≈∆
d˙B‡ ˙LÁÎÓ d˙¯ˆÂ ,'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .ÂÈÏÚ»»…∆∆≈«¿ƒ¿»»»«¿∆∆»
dÈ‡L ÌLk ;‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡Â¿∆∆…≈¬≈ƒ»≈¿≈∆≈»
dÏ „ÈÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ck ,d¯Èz‰Ï dÏ ‰„ÈÚÓ¿ƒ»»¿«ƒ»»≈»¿»¿»ƒ»

d¯Ò‡Ï94- '‚¯‰' ˙¯ÓB‡ d˙¯ˆÂ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê . ¿»¿»…∆∆≈¿»»»∆∆∆¡«
el‡ È¯‰ ,Ìi˜ BÈ‡L ˙B¯ÓB‡ Ô‰ÈzLe ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆¿∆≈«»¬≈≈

e‡OpÈ95. ƒ»≈

הט"ו.90) הט"ז.91)לעיל על 92)לעיל שהעידה אחרי
לאחר. ונשאת הלכה בעלה, בעצמה:93)מות ומקיימת

אמרו  וכן קב.). (יבמות פלשתים" עם נפשי "תמות
כדי  עצמה, לקלקל היא "חשודה ה"ז: פט"ו שם ב'ירושלמי'

חברתה". ב.94)לקלקל קיז, ודין 95)יבמות א. שם,
סי' אהע"ז בשו"ע מבואר נהרג" אומר ועד מת, אומר "עד

ס"ט. יז,

ה'תש"פ  תשרי כ"ז ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בעלה 1) מת לומר האשה נאמנות דין המשך רבינו בו ביאר

אשת  התירו למה וטעם זה, בענין העדים העדאת דיני ופרטי
קלושה. בעדות איש

.‡ÈBÏt ÈÙa ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒƒ¿≈¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ e‡·e ,ÈBÏÙe¿ƒ»»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰2:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»¿»»»»»¿»¿»
Á‰ BfL ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa ˙Ó,˙È¯˜L ‰˜Ê ≈«¿ƒ≈»∆¡∆∆∆À¿¿»«¿»ƒ

„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .dÏÚa ˙ÁzÓ ËÓM‰Ï ‰ˆB¯Â¿»¿ƒ»≈ƒ«««¿»»≈∆»¿≈ƒ
‰¯ÎO ‡È‰ ‡nL ,‡Opz ‡Ï - dÏÚa ˙nL dÏ»∆≈«¿»…ƒ»≈∆»ƒ»¿»

B˙B‡3.„Ú dÏ LÈ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈≈»≈

כשמלחמה 2) שכן וכל בעולם, ששלום פי על אף כלומר,
נאמנת. שאינה שקרנית 3)בעולם, והוחזקה הואיל

ממשיכה  שהיא לחוש יש שונאתו, שהיא הדבר והוברר
עד  שכירת כדי עד אפילו שקר בתחבולות ממנו להישמט

שקר.

.·˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»≈
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ - ‰ÓÁÏna ÈÏÚa«¿ƒ«ƒ¿»»≈»∆¡∆∆¿««ƒ∆»»
ÌÈ¯·c ÏÚ dzÚc CÓÒz (‡nL) ;dÈ·Ï BÈa ÌBÏL»≈¿≈»∆»ƒ¿…«¿»«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰ e‚¯‰pL ÔB‚k .'˙Ó' ¯Ó‡˙Â ‰˙ÈÓÏ Ôa¯L∆À»¿ƒ»¿…«≈¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡È‰ È¯‰L ,ÔÚˆÓ‡a dÏÚa ‰È‰L ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ∆»»«¿»¿∆¿»»∆¬≈ƒ
.ÔÏÏÎa ‡e‰ ‚¯‰ ,el‡Â el‡ e‚¯‰pL ¯Á‡Ó :˙¯ÓB‡∆∆≈««∆∆∆¿≈»≈∆¡«ƒ¿»»
‰ÓÁÏna ˙Ó' ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆¡∆∆«¬ƒ»¿»≈«ƒ¿»»

'ÂÈz¯·˜e4'B˙hÓ ÏÚ ˙Ó' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .5˙Ó‡ -6. ¿«¿ƒ¬»ƒ»¿»≈«ƒ»∆¡∆∆

מדברת 4) והיא הואיל שקרנית, מוחזקת שאינה פי על אף
אחר  קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך

בעלה. שזה מטתו 5)וסוברת על אלא במלחמה, שלא
מן 6)בביתו. רחוק נהרג או שמת  אומרת אם הדין "והוא

שלל, לקנות למערכה סמוך שם הלך אפילו ... המלחמה
נאמנת".

.‚ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï7:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , …À¿¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»
‡Ï - ‰ÓÁÏna ˙Óe ÈBÏt ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ≈«ƒ¿»»…

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ»…≈≈

בעולם.7) מלחמה על ידוע לא כלומר,

.„˙Ïtn‰ ˙Áz ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ8- ¿≈»ƒ»∆»¿»≈«¿ƒ««««…∆
ÁelL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Ó‡ dÈ‡9,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ≈»∆¡∆∆¿≈ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ

,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÓÂ ·¯˜Ú B‡ LÁ BÎL :‰¯Ó‡Â¿»¿»¿»»»«¿»»≈≈»∆¡∆∆
Ck e˙nL ÌÈL‡ ·¯ ÏÚ dzÚc CÓÒz ‡nL∆»ƒ¿…«¿»«…¬»ƒ∆≈»

‰ÎÈLa10. ƒ¿ƒ»

בתי 8) כל והפילה סערה רוח שבאה או עליו, הבית נפל
הדמיון. פי על כן ואומרת כמלחמה היא הרי שמפולת העיר,

השמים.9) מן עליהם שנשלחו הדבר 10)כלומר, וברור
האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה שאם

מלחמה. בדין שנאמנת כמו

.‰˙Èa eÈÏÚ eMÚ :‰¯Ó‡11˙Ó ‡e‰ ,‰¯ÚÓ B‡ »¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈
Ck Ò dÏ ‰OÚpL ÌLk ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈzÏv È‡Â«¬ƒƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿≈∆«¬»»≈»
- ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÔB·Ú¯ ˙L ‰˙È‰ .BÏ ‰OÚ«¬»»¿»¿«¿»¿»¿»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡12˙Ó‡ - ÂÈz¯·˜e ˙Ó ;13. ≈»∆¡∆∆≈¿«¿ƒ∆¡∆∆

עשן.11) ונתמלא באש מת 12)הציתוהו לא אפילו כי
לא  מזון שבלי דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת

חי. שעזבתו פי על ואף לחיות אינה 13)יוכל ברעבון כי
מוות, ואימת חרב פחד שם אין כי לברוח, כך כל בהולה
נאמנת  אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי
המלחמה, מפחד לברוח היא בהולה כי וקברתיו, מת לומר:
הזייה  והוזה מדמה היא ובוודאי לקבור, בו נתעסקה ואיך

בלבד.

.Â‚¯‰ ‡e‰ ,ÌÈËÒÏ B‡ Ì"ekÚ eÈÏÚ eÏÙ :‰¯Ó‡»¿»»¿»≈«ƒ¿ƒ∆¡«
ÌÈLp‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ;˙Ó‡ - ÈzÏv È‡Â14 «¬ƒƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈«¿»«¬…∆«»ƒ
.‡e‰ Ïv Ck ‡È‰ ‰ÏvpL ÌLk :¯Ó‡pL È„k¿≈∆…«¿≈∆À¿»ƒ»À«

שאינה 14) אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי "אשה
ובירושלמי  עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת
אני  נכרייה ולומר עצמה את להטמין אשה יכולה אמרו:

הוא". נכרי ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין

.Ê.˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÌÏBÚa ¯·„ ‰È‰»»∆∆»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆
‰ÊÂ ÈÁ ‰Ê ¯·c‰ ˙LaL ,Ì„‡ Ïk ÈÙa ËeLt ¯·cL∆»»»¿ƒ»»»∆ƒ¿««∆∆∆«¿∆
eÏˆpÈÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯Ú ¯·ca e˙eÓiL ¯LÙ‡Â ,˙Ó≈¿∆¿»∆»«∆∆¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿
‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,ÌÈÏBÁ‰ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»∆»

.ÌÈ˙n‰ ·¯ ÏÚ dzÚ„ ‰ÎÓÒ»¿»«¿»«…«≈ƒ

.Á.‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk „Ú ÈtÓ „ÚL ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈ƒƒ≈»≈¿≈ƒ»
˙nL ˙Úc Ôa ÈtÓ ÚÓML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ∆««∆≈

‰ÁÙL B‡ „·Ú ÔB‚k ,ÈBÏt15ÈtÓ ÚÓL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ»«ƒƒ
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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

.‚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»»≈¿»∆«∆∆¿»
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ÂÈÏÚ dÓˆÚ ˙¯ÒB‡ ‰˙È‰ ‡Ï dÏÚa ˙Ó ‡Ï el‡93; ƒ…≈«¿»…»¿»∆∆«¿»»»
Ô‰ÈzL e¯Ò‡iL ‡È‰ ‰ˆB¯ d˙¯ˆa d˙‡OÓ ‡nL∆»ƒƒ¿»»¿»»»»ƒ∆≈»¿¿≈∆
d˙B‡ ˙LÁÎÓ d˙¯ˆÂ ,'ÈÏÚa ˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .ÂÈÏÚ»»…∆∆≈«¿ƒ¿»»»«¿∆∆»
dÈ‡L ÌLk ;‡Opz BÊ È¯‰ - '˙Ó ‡Ï' ˙¯ÓB‡Â¿∆∆…≈¬≈ƒ»≈¿≈∆≈»
dÏ „ÈÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ck ,d¯Èz‰Ï dÏ ‰„ÈÚÓ¿ƒ»»¿«ƒ»»≈»¿»¿»ƒ»

d¯Ò‡Ï94- '‚¯‰' ˙¯ÓB‡ d˙¯ˆÂ '˙Ó' ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê . ¿»¿»…∆∆≈¿»»»∆∆∆¡«
el‡ È¯‰ ,Ìi˜ BÈ‡L ˙B¯ÓB‡ Ô‰ÈzLe ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆¿∆≈«»¬≈≈

e‡OpÈ95. ƒ»≈

הט"ו.90) הט"ז.91)לעיל על 92)לעיל שהעידה אחרי
לאחר. ונשאת הלכה בעלה, בעצמה:93)מות ומקיימת

אמרו  וכן קב.). (יבמות פלשתים" עם נפשי "תמות
כדי  עצמה, לקלקל היא "חשודה ה"ז: פט"ו שם ב'ירושלמי'

חברתה". ב.94)לקלקל קיז, ודין 95)יבמות א. שם,
סי' אהע"ז בשו"ע מבואר נהרג" אומר ועד מת, אומר "עד

ס"ט. יז,

ה'תש"פ  תשרי כ"ז ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בעלה 1) מת לומר האשה נאמנות דין המשך רבינו בו ביאר

אשת  התירו למה וטעם זה, בענין העדים העדאת דיני ופרטי
קלושה. בעדות איש

.‡ÈBÏt ÈÙa ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒƒ¿≈¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ e‡·e ,ÈBÏÙe¿ƒ»»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ ,dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰2:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , »¿»ƒ«¿»¿»»»»»¿»¿»
Á‰ BfL ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa ˙Ó,˙È¯˜L ‰˜Ê ≈«¿ƒ≈»∆¡∆∆∆À¿¿»«¿»ƒ

„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .dÏÚa ˙ÁzÓ ËÓM‰Ï ‰ˆB¯Â¿»¿ƒ»≈ƒ«««¿»»≈∆»¿≈ƒ
‰¯ÎO ‡È‰ ‡nL ,‡Opz ‡Ï - dÏÚa ˙nL dÏ»∆≈«¿»…ƒ»≈∆»ƒ»¿»

B˙B‡3.„Ú dÏ LÈ È¯‰L ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈≈»≈

כשמלחמה 2) שכן וכל בעולם, ששלום פי על אף כלומר,
נאמנת. שאינה שקרנית 3)בעולם, והוחזקה הואיל

ממשיכה  שהיא לחוש יש שונאתו, שהיא הדבר והוברר
עד  שכירת כדי עד אפילו שקר בתחבולות ממנו להישמט

שקר.

.·˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡·e ,ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»≈
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ - ‰ÓÁÏna ÈÏÚa«¿ƒ«ƒ¿»»≈»∆¡∆∆¿««ƒ∆»»
ÌÈ¯·c ÏÚ dzÚc CÓÒz (‡nL) ;dÈ·Ï BÈa ÌBÏL»≈¿≈»∆»ƒ¿…«¿»«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰ e‚¯‰pL ÔB‚k .'˙Ó' ¯Ó‡˙Â ‰˙ÈÓÏ Ôa¯L∆À»¿ƒ»¿…«≈¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡È‰ È¯‰L ,ÔÚˆÓ‡a dÏÚa ‰È‰L ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ∆»»«¿»¿∆¿»»∆¬≈ƒ
.ÔÏÏÎa ‡e‰ ‚¯‰ ,el‡Â el‡ e‚¯‰pL ¯Á‡Ó :˙¯ÓB‡∆∆≈««∆∆∆¿≈»≈∆¡«ƒ¿»»
‰ÓÁÏna ˙Ó' ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,˙Ó‡ dÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆¡∆∆«¬ƒ»¿»≈«ƒ¿»»

'ÂÈz¯·˜e4'B˙hÓ ÏÚ ˙Ó' ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .5˙Ó‡ -6. ¿«¿ƒ¬»ƒ»¿»≈«ƒ»∆¡∆∆

מדברת 4) והיא הואיל שקרנית, מוחזקת שאינה פי על אף
אחר  קברה בהלה מחמת או מוטעה, ודמיון אומדן מתוך

בעלה. שזה מטתו 5)וסוברת על אלא במלחמה, שלא
מן 6)בביתו. רחוק נהרג או שמת  אומרת אם הדין "והוא

שלל, לקנות למערכה סמוך שם הלך אפילו ... המלחמה
נאמנת".

.‚ÌÏBÚa ‰ÓÁÏÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï7:‰¯Ó‡Â ‰‡·e , …À¿¿»ƒ¿»»»»»»¿»¿»
‡Ï - ‰ÓÁÏna ˙Óe ÈBÏt ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ≈«ƒ¿»»…

.‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ»…≈≈

בעולם.7) מלחמה על ידוע לא כלומר,

.„˙Ïtn‰ ˙Áz ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ8- ¿≈»ƒ»∆»¿»≈«¿ƒ««««…∆
ÁelL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Ó‡ dÈ‡9,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ≈»∆¡∆∆¿≈ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ

,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÓÂ ·¯˜Ú B‡ LÁ BÎL :‰¯Ó‡Â¿»¿»¿»»»«¿»»≈≈»∆¡∆∆
Ck e˙nL ÌÈL‡ ·¯ ÏÚ dzÚc CÓÒz ‡nL∆»ƒ¿…«¿»«…¬»ƒ∆≈»

‰ÎÈLa10. ƒ¿ƒ»

בתי 8) כל והפילה סערה רוח שבאה או עליו, הבית נפל
הדמיון. פי על כן ואומרת כמלחמה היא הרי שמפולת העיר,

השמים.9) מן עליהם שנשלחו הדבר 10)כלומר, וברור
האלו, האופנים בכל נאמנת בביתו מטתו על מת אמרה שאם

מלחמה. בדין שנאמנת כמו

.‰˙Èa eÈÏÚ eMÚ :‰¯Ó‡11˙Ó ‡e‰ ,‰¯ÚÓ B‡ »¿»ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈
Ck Ò dÏ ‰OÚpL ÌLk ;˙Ó‡ dÈ‡ - ÈzÏv È‡Â«¬ƒƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿≈∆«¬»»≈»
- ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÔB·Ú¯ ˙L ‰˙È‰ .BÏ ‰OÚ«¬»»¿»¿«¿»¿»¿»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡12˙Ó‡ - ÂÈz¯·˜e ˙Ó ;13. ≈»∆¡∆∆≈¿«¿ƒ∆¡∆∆

עשן.11) ונתמלא באש מת 12)הציתוהו לא אפילו כי
לא  מזון שבלי דעתה, וסמיכות דמיונה מתוך שמת, אומרת

חי. שעזבתו פי על ואף לחיות אינה 13)יוכל ברעבון כי
מוות, ואימת חרב פחד שם אין כי לברוח, כך כל בהולה
נאמנת  אינה במלחמה אבל לקברו, בו נתעסקה ובוודאי
המלחמה, מפחד לברוח היא בהולה כי וקברתיו, מת לומר:
הזייה  והוזה מדמה היא ובוודאי לקבור, בו נתעסקה ואיך

בלבד.

.Â‚¯‰ ‡e‰ ,ÌÈËÒÏ B‡ Ì"ekÚ eÈÏÚ eÏÙ :‰¯Ó‡»¿»»¿»≈«ƒ¿ƒ∆¡«
ÌÈLp‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ;˙Ó‡ - ÈzÏv È‡Â14 «¬ƒƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈«¿»«¬…∆«»ƒ
.‡e‰ Ïv Ck ‡È‰ ‰ÏvpL ÌLk :¯Ó‡pL È„k¿≈∆…«¿≈∆À¿»ƒ»À«

שאינה 14) אותה, הורגים הם אין עליה", זיינה כלי "אשה
ובירושלמי  עליה. ומרחמים כאיש, ומריבה מלחמה בעלת
אני  נכרייה ולומר עצמה את להטמין אשה יכולה אמרו:

הוא". נכרי ולומר עצמו להטמין יכול האיש ואין

.Ê.˙Ó‡ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ÌÏBÚa ¯·„ ‰È‰»»∆∆»»¿»¿»≈«¿ƒ∆¡∆∆
‰ÊÂ ÈÁ ‰Ê ¯·c‰ ˙LaL ,Ì„‡ Ïk ÈÙa ËeLt ¯·cL∆»»»¿ƒ»»»∆ƒ¿««∆∆∆«¿∆
eÏˆpÈÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯Ú ¯·ca e˙eÓiL ¯LÙ‡Â ,˙Ó≈¿∆¿»∆»«∆∆¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿
‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,ÌÈÏBÁ‰ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»∆»

.ÌÈ˙n‰ ·¯ ÏÚ dzÚ„ ‰ÎÓÒ»¿»«¿»«…«≈ƒ

.Á.‰M‡ ˙e„ÚÏ ¯Lk „Ú ÈtÓ „ÚL ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈ƒƒ≈»≈¿≈ƒ»
˙nL ˙Úc Ôa ÈtÓ ÚÓML ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ∆««∆≈

‰ÁÙL B‡ „·Ú ÔB‚k ,ÈBÏt15ÈtÓ ÚÓL Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ»«ƒƒ
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‰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
‰¯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
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.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«¿»¿…
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
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‰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
‰¯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
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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
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¬≈∆
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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∆»»…

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
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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
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¬≈∆
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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,
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
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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,

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
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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,
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
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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

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
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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

.‚‚‚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. ∆¡»¿»¿»«»»»««∆¿»»
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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

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
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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
"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
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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
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

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

dvilge meai zekld - miyp xtq - ixyz f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
"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
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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
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,
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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≈»∆»
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
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חייב 1) שהוא ונשבע, וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו
קיים  בשהגזל בין הדינים בו ונתבארו ואשם, וחומש בקרן

קיים. הגזל בשאין בין

.‡ÈÓ Ïk2Ï‡¯Oi‰ B¯·ÁÏ ÔBÓÓ ·iÁ˙pL3Ba ¯ÙÎÂ »ƒ∆ƒ¿«≈»«¬≈«ƒ¿»≈¿»«
¯˜L ÏÚ ÚaLÂ4Ô¯w‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿««∆∆¬≈∆«»¿«¬ƒ«∆∆

Ôa¯˜a ·iÁÂ .LÓÁ ˙ÙÒB˙Â Ba ¯ÙkL5‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ∆»«¿∆∆…∆¿«»¿»¿»¿«ƒ¿»
˙BÏÊb ÌL‡6. ¬«¿≈

קג:2) קמא בבא ה,3)משנה (ויקרא בתורה כתוב כי
ז. הלכה להלן ועיין בעמיתו", "וכיחש שם,4)כא) ויקרא

השקר.5)כב. שבועת על אשמו 6)לכפר "ואת ככתוב
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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
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,
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יחטא  כי "והיה שום על "אשם" ונקרא כה). (שם לה'" יביא
כג). (שם, ואשם"

.·ÏÊBb‰ „Á‡7B‡8˜LBÚ‰9·Bb‰ B‡10B‡ , ∆»«≈»≈«≈
LÁÎÂ ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ BÏˆ‡ „È˜Ù‰L B‡ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»¬≈»¿ƒ≈

˙eÙzL Ô‰ÈÈa ‰˙È‰L B‡ ,da11BÏˆ‡ BÏ ¯‡LÂ »∆»¿»≈≈∆À»¿ƒ¿«∆¿
B¯ÎO BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ BÏ ‰OÚL B‡ ,ÔBÓÓ12. »∆»»¿»»¿…»«¿»

ÌlLÏ ·iÁ ‰„B‰ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk13ÔÈca14, ¿»∆»»…∆ƒ»«»¿«≈«ƒ
LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«¿«≈∆∆»…∆∆∆¡«¿ƒ≈

ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa15. «¬ƒ¿ƒ»

כא.7) ה, ויקרא בין 8)בחוזקה, פירושו: או, ... אחד
ברצון 9)ובין. לידו שהגיע חבירו ממון בידו המעכב

ד. הלכה א, פרק למעלה ראה (שם). הלוקח 10)הבעלים
גניבה, הלכות ראה רואים, הבעלים ואין בסתר, אדם ממון

ג. הלכה א יד"11)פרק בתשומת "או כא) (שם, ככתוב
עזרא. ואבן אונקלוס שם ראה שותפות, שפירושה

א,12) פרק למעלה ראה הוא, "עושק" בכלל זה מקרה
ד. פטור 13)הלכה הודה שאילו כפל, כגון קנס, למעט

לו: שבועות פטור", בקנס "מודה לכלל בהתאם מלשלם
בבא 14) וגמרא משנה השווה בלבד, שמים ידי לצאת ולא

לז. לשלם 15)מציעא חייב בו שהמודה ממון של דוגמא
בדין.

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na16ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«»¿«≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ17˙ÓÁÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈¬««¿¬»ƒ»»«»¿«≈≈¬«

LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡18ÂÈ·‡ ÏÊbL ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ≈¿«≈…∆≈«¿∆»«»ƒ
Ú„BÈ Ôa‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ·iÁ ‰È‰L B‡ ·‚ B‡19¯ÙÎÂ , »«∆»»«»«¬≈ƒ¿«≈≈«¿»«

„·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ôa‰20; «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈«∆∆ƒ¿«
ÏÊb ¯L‡ :¯Ó‡pL21,LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰ BÏÊb ÏÚ - ∆∆¡«¬∆»»«¿≈ƒ…∆

.ÂÈ·‡ ÏÊb ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â¿≈ƒ…∆«∆∆»ƒ

חומש.16) לשלם או 17)שחייב גזל, עצמו שהוא כגון
קד:18)לווה. קמא בבא לשקר, נשבע שהבן פי על אף

אין 19) כי מחומש, פטור שהוא מאליו מובן יודע אינו אם
קה. שם ראה שקר, שבועת הוא 20)זו הקרן את אבל

הגזילה  דמי כי קיימת, הגזילה שאין פי על אף לשלם, חייב
לבניו  שהשאיר הנכסים מן אותם וגובים אביהם, על הם חוב

הֿו). הלכה ה פרק למעלה מיותרות,21)(ראה אלה מלים
כך  ומשום הגזילה", את "והשיב לכתוב היה מספיק כי
שהוא  גזילה על ורק אך בא חומש, שתשלום באו, להדגשה

קד: קמא בבא גזל, עצמו

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ ÔÈ‡La ?23; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈«¿≈»«∆∆
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÏÊb Ì‡ Ï·‡24¯ÙÎÂ , ¬»ƒ»«»ƒ»≈¿«¿≈»«∆∆¿»«

L¯Bi‰25Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈∆∆
.LÓÁÂ»…∆

והודה.22) ונשבע כפר אפילו חומש, משלם אינו שהבן
לדמי 23) משועבדת והיא קרקע הניח כשהגזלן ואפילו

ה  בפרק למעלה שנתבאר כמו לשלם חייב והבן הגזילה,
אינו  הוא כי בחומש, לחייבו אין כן פי על אף ה, הלכה
אביו. אלא גזל לא הוא שהרי עצמו מחמת חייב

הגזילה.24) את להחזיר החובה היורש על ומוטלת
עצמו.25) מחמת בו חייב שהוא בממון כפר

.‰‰„B‰Â ·‡‰ ÚaLÂ ·‡‰ ÏÊb26- ˙Ó Ck ¯Á‡Â »«»»¿ƒ¿«»»¿»¿««»≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ L¯Bi‰ È¯‰¬≈«≈¿«≈∆∆»…∆

בחייו.26) ובחומש בקרן ונתחייב

.Â˙ÓÂ ÚaLÂ ÏÊb27L¯Bi‰ ‰„B‰Â ,28Ô¯w‰ ÌlLÓ - »«¿ƒ¿«»≈¿»«≈¿«≈«∆∆
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .„·Ïa29ÌL‡‰ ÔÓ ¯eËt L¯Bi‰30. ƒ¿«≈»≈»«≈»ƒ»»»

בחומש.27) נתחייב לא הודה, שלא ומכיוון 28)ומכיוון
כשהגזילה  אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, נשבע שלא

ה),29)קיימת. (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין
ו). (הלכה בלבד קרן משלם שהיורש "אין 30)ולבין כי

המתחיל  דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה
האשם). מן ופטורין

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÚaLp‰31BÈ‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - «ƒ¿»¿≈»ƒ¿«≈∆«∆∆¿≈
B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁa ·iÁ32ÏÊBb‰ ÔÎÂ . «»¿…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿≈«≈

·iÁ BÈ‡ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt»ƒ»∆¿»¿»«¿ƒ¿«≈«»
ÔBÓÓ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡L ;LÓÁa33‰nk . ¿…∆∆≈»ƒ»∆¿»»«»

Ô¯wa ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ?LÓÁ‰ ‡e‰34‰ÂL ÏÊb Ì‡L . «…∆∆»≈«¿»»«∆∆∆ƒ»«»∆
‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰MÓÁ ÌlLÓ - ÚaLÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿«¿«≈¬ƒ»¿ƒ»¿»«¿≈»

d˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ˙Ói˜35.dlL ÚÈ·¯ ÈÓc Ô˙BÂ «∆∆«¬ƒ»¿≈¿≈¿ƒ«∆»

שקר.31) על ונשבע בו וכפר לגוי ממון חייב היה
איתו".32) - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

בתורה  שאיתך "עם כלומר, איתו", - "עם כלומר,
בבא  (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות",

ל.). ושבועות נט. "הגוזל 33)מציעא קג. קמא בבא משנה
פרק  למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו את

ו). הלכה על 34)א, כלומר מלבר", "חומש נקרא זה
שהוא  הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של רבעים ארבעה
בקשר  הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש
(ויקרא  עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם שני, למעשר
כתוב  בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז,
נד.). מציעא בבא ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו

שכפר 35) לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
אֿב). הלכה ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן

.Á„Ú LÓÁ ÌlLÓ ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLp‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿»«¿ƒ«»¿«≈…∆«
BÓˆÚÓ ‰„BiL36ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ ,37„ÓBÚ ‡e‰Â ∆∆≈«¿¬»ƒ»≈ƒ¿≈

BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ „·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - B˙¯ÈÙÎaƒ¿ƒ»¿«≈«∆∆ƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈
Ì‰ ‰¯tÎÏ Ôa¯w‰ ÌÚ LÓÁ‰L ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ¿«≈∆«…∆∆«…∆ƒ«»¿»¿«»»≈

BÓˆÚ Èt ÏÚ ‡l‡ Ì‡È·Ó BÈ‡Â ,ÌÈ‡a38. »ƒ¿≈¿ƒ»∆»«ƒ«¿

וחומש 36) קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה
את  והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם".
המשניות  פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
שלמדו  מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו
וראה  כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי והיה מהכתוב: זה דין

בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י שגזל.37)פירוש
בתשובה.38) וחזר שהודה כלומר,
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.ËBa ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰39ÏÈ‡B‰ , «≈∆¬≈««ƒ∆»«ƒ
ÚaL ‡ÏÂ40¯Á‡ Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ‰„B‰Â ¯ÊÁ Ì‡ , ¿…ƒ¿«ƒ»«¿»≈«»ƒ¿…««
ÌÈÏÚa‰41‡‰È ‡l‡ ,B„ÈaL ÔBÓÓ Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú «¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆»∆¿»∆»¿≈

Ï·‡ .Ô‰lL eÏhÈÂ ÌÈÏÚa‰ e‡B·iL „Ú ÔÏÊb‰ „Èa¿«««¿»«∆»«¿»ƒ¿ƒ¿∆»∆¬»
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ÚaL Ì‡42Ûc¯Ï ·iÁ - ‰ÏÚÓÂ ƒƒ¿««»∆¿»»«¿»«»ƒ¿…

Èi‡a Ì‰ elÙ‡ ,Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú ÌÈÏÚa‰ ¯Á‡«««¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆¬ƒ≈¿ƒ≈
Ìi‰43ÔÈ‡Â ,ÚaLpL ¯Á‡Ó eL‡È˙ ¯·kL ÈtÓ ; «»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»¬≈««∆ƒ¿«¿≈»

.BÚ·˙Ï „BÚ ÔÈ‡a»ƒ¿»¿

ממונו.39) את ממנו שתבע הנגזל,40)לאחר נתייאש לא
הגזילה. את ממנו לתבוע יבואו 41)וישוב הבעלים כי

השבת 42)אליו. חובת בה אין פרוטה משווה פחות שם.
ו. הלכה א פרק למעלה ראה בארץ 43)גזילה, לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו המשנה: ובלשון רחוקה,

.È- ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ıeÁ dlk ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡¬ƒ∆¡ƒ«¿≈»À»ƒ»∆¿»
ÏÊ‚p‰ ¯Á‡ dÎÈÏB‰Ï ·iÁ44ÏL B·Ï ‡Ï ÔzÈ ‡ÏÂ . «»¿ƒ»«««ƒ¿»¿…ƒ≈…ƒ¿∆

ÏÊ‚45BÁeÏLÏ ‡ÏÂ46ÏÊ‚p‰ ‰OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿»¿…ƒ¿∆»ƒ≈»»«ƒ¿»
ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰47LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰ ˙‡ ‡È·‰ Ì‡Â . «»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆«¿≈»¿∆«…∆

¯tk˙Óe ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»ƒ¿«≈
BÏ48da ÔÈÏtËÓ ÔÈc ˙È·e ,49ÔÎÂ .dÏÚ·Ï ÚÈbzL „Ú ≈ƒ¿«¿ƒ»«∆«ƒ«¿«¿»¿≈

‡ˆBiÎÂ ‰ÏÊb‰ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ‡e‰ Ô˙B≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»«≈«¿≈»¿«≈
.‡ˆÈ - ÔÈc ˙È·Ï Ba¿≈ƒ»»

לו 44) והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
קג.). קמא בבא (משנה עצמו,45)חצייה לנגזל אלא

שם. משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב
הדרך,46) מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

ואחריות  עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שהגזלן
עליו. לשליח,47)הדרך הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות

לו  מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא שילך
השבת  מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן
בבא  חסדא רב דעת זוהי מאחריותו. נסתלק וגם הגזילה

קד. ליד 48)קמא הגזילה הגיעה לא שעדיין פי על אף
על 49)הנגזל. להקל כדי החכמים שתיקנו תקנה זוהי

שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים

.‡ÈÔ¯w‰ ˙‡ BÏ Ô˙50B‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ »«∆«∆∆¿…»«∆«…∆
Ô¯w‰ ˙‡ BÏ ÏÁnL51B‡ ,LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ ∆»«∆«∆∆¿…»«««…∆

‰Ëe¯t ‰ÂL ˙BÁtÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL∆»««∆¿«∆ƒ»»∆¿»
ÂÈ¯Á‡ CÈÏB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ô¯wa52‡B·È ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ¿ƒ«¬»∆»»

dÓˆÚ ‰ÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯‡M‰ ˙‡ ÏhÈÂ ÏÊ‚p‰«ƒ¿»¿ƒ…∆«¿»¿««ƒ∆«¿≈»«¿»
¯wÈ˙z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙Ói˜53¯‡Lp‰ ‡ˆÓÂ «∆∆≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿»

Ô˙ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¬»ƒ»«∆«…∆¿…»«
BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ˙‡ BÏ∆«∆∆∆»«««…∆¿…»«
‰ÂMÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆∆»««∆¿«∆ƒ»∆
˙È·Ï ˙˙Ï B‡ ÂÈ¯Á‡ BÎÈÏB‰Ï ·iÁ - Ô¯wa ‰Ëe¯t¿»«∆∆«»¿ƒ«¬»»≈¿≈

.e¯‡aL BÓk ,B¯ÈÚaL ÔÈcƒ∆¿ƒ¿∆≈«¿

בבא 50) משנה מעצמו, והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר
קג. שהודה 51)קמא לאחר הקרן את לגזלן לו מחל הנגזל

כפירעון. הריהי ומחילה חייב 52)לו, הגזלן הכלל: זה
פרוטה  משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי ללכת

קמא 53)ומעלה. בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת
קה.

.·ÈÌÈÏÚaÏ Ô¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰54‰iL ÌÚt ¯ÙÎÂ , ««¬ƒ∆«∆∆«¿»ƒ¿»«««¿ƒ»
LÓÁa55ÏÎÏ Ô¯˜k LÓÁ‰ ‰OÚ - ÂÈÏÚ ÚaLÂ «…∆¿ƒ¿«»»«¬»«…∆¿∆∆¿»
¯·c56ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;¯Á‡ LÓÁ ÂÈÏÚ ÌlLÓe57 »»¿«≈»»…∆«≈∆∆¡««¬ƒƒ»

,LÓÁ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ…≈»»¿«≈∆ƒ…∆«…∆
‰ÂMÓ ÂÈÏÚ ÚaLÂ Ba ¯tÎiL LÓÁ‰ ËÚÓ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«…∆∆ƒ¿…¿ƒ¿»»»ƒ»∆

‰Ëe¯t58. ¿»

שם.54) משנה וחומש, בקרן שנתחייב בפעם 55)לאחר
שילם. שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה

הקודמת.56) ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין בנוגע גם
רבים.57) ויודה,58)לשון לשקר ויישבע בו יכפור אם

פרוטה  משווה פחות שהגוזל כשם נוסף, בחומש יתחייב לא
ז. הלכה למעלה ראה בחומש, חייב אינו ונשבע וכפר

.‚È,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ,ÔB„wt BÏˆ‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿ƒ»¿»«∆»«¿ƒ¿«
,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
ÏÎÏ LÓÁ ÌlLÓ - BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿«≈…∆¿»
:¯Ó‡pL ;„Á‡‰ Ô¯w‰ ÌÚ ‰Úe·Le ‰Úe·L¿»¿»ƒ«∆∆»∆»∆∆¡«
‰nk ÌlLÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ ÂÈ˙LÓÁÂ«¬ƒƒ»…≈»»¿«≈∆¿«≈«»

„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ÔÈLÓÁ59. √»ƒ«∆∆∆»

חמ 59) ריבתה של "התורה מימרא אחת", לקרן הרבה ישיות
זה  גם ושבועה. שבועה כל על קרן חייב ואינו שם. רבא
וגם  אחת, קרן היינו "וחמישיתיו" הכתוב מאותו לומדים

"עליהם". ולא "עליו" נאמר

ה'תש"פ  תשרי כ"ב שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגזלן,1) ונשבע בו וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

יורשים, לו כשאין ובין הנגזל, של היורשים עם דינו מהו
השלמות. על הענין זה משפטי וכל הגר, גזל כגון

.‡ÏÊ‚p‰ ˙Óe B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰2‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁÈ - «≈∆¬≈≈«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»
˙Èp˙L B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ3.‰ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B - «¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«≈≈»∆»∆»

BÏ ÚaL Ì‡Â4˙Ó Ck ¯Á‡Â5Ô¯w‰ ÌÈL¯BiÏ Ô˙B - ¿ƒƒ¿«¿««»≈≈«¿ƒ«∆∆
LÓÁ‰Â6. ¿«…∆

שמת,2) גזלן על דובר הקודם בפרק קג. בבאֿקמא משנה
שמת. נגזל על - זה לברייתו,3)ובפרק חוזר שאינו שינוי

זה. בשינוי הגזלן אותה לנגזל.4)וקנה הנגזל.5)הגזלן
מיתת 6) אחרי ליורשים הודה ובין עצמו, לנגזל הודה בין

י. הלכה ז, פרק למעלה ראה שם. משנה אביהם,

.·ÂÈ·‡ ˙‡ ÏÊBb‰7ÔÈ‡ Ì‡ :·‡‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆»ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ≈
˙Èp˙L B‡ ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰8ÂÈÁ‡ ÌÚ ÔBaLÁ ‰OBÚ -9 «¿≈»«∆∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ∆»

·iÁ - ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ Ì‡Â ;LÓÁ‰ ÏÚÂ Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆¿««…∆¿ƒ«¿≈»«∆∆«»
B„È ˙ÁzÓ dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆB‰Ï10˙‡ Ô˙B ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«¿≈»«¿»ƒ««»¿ƒ»≈∆

ÂÈÁ‡Ï LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰11Â ,ÔBaLÁ Ô‰nÚ ‰OBÚ12. «¿≈»¿∆«…∆¿∆»¿∆ƒ»∆∆¿
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יחטא  כי "והיה שום על "אשם" ונקרא כה). (שם לה'" יביא
כג). (שם, ואשם"

.·ÏÊBb‰ „Á‡7B‡8˜LBÚ‰9·Bb‰ B‡10B‡ , ∆»«≈»≈«≈
LÁÎÂ ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ BÏˆ‡ „È˜Ù‰L B‡ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»¬≈»¿ƒ≈

˙eÙzL Ô‰ÈÈa ‰˙È‰L B‡ ,da11BÏˆ‡ BÏ ¯‡LÂ »∆»¿»≈≈∆À»¿ƒ¿«∆¿
B¯ÎO BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ BÏ ‰OÚL B‡ ,ÔBÓÓ12. »∆»»¿»»¿…»«¿»

ÌlLÏ ·iÁ ‰„B‰ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk13ÔÈca14, ¿»∆»»…∆ƒ»«»¿«≈«ƒ
LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«¿«≈∆∆»…∆∆∆¡«¿ƒ≈

ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa15. «¬ƒ¿ƒ»

כא.7) ה, ויקרא בין 8)בחוזקה, פירושו: או, ... אחד
ברצון 9)ובין. לידו שהגיע חבירו ממון בידו המעכב

ד. הלכה א, פרק למעלה ראה (שם). הלוקח 10)הבעלים
גניבה, הלכות ראה רואים, הבעלים ואין בסתר, אדם ממון

ג. הלכה א יד"11)פרק בתשומת "או כא) (שם, ככתוב
עזרא. ואבן אונקלוס שם ראה שותפות, שפירושה

א,12) פרק למעלה ראה הוא, "עושק" בכלל זה מקרה
ד. פטור 13)הלכה הודה שאילו כפל, כגון קנס, למעט

לו: שבועות פטור", בקנס "מודה לכלל בהתאם מלשלם
בבא 14) וגמרא משנה השווה בלבד, שמים ידי לצאת ולא

לז. לשלם 15)מציעא חייב בו שהמודה ממון של דוגמא
בדין.

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na16ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«»¿«≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ17˙ÓÁÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈¬««¿¬»ƒ»»«»¿«≈≈¬«

LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡18ÂÈ·‡ ÏÊbL ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ≈¿«≈…∆≈«¿∆»«»ƒ
Ú„BÈ Ôa‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ·iÁ ‰È‰L B‡ ·‚ B‡19¯ÙÎÂ , »«∆»»«»«¬≈ƒ¿«≈≈«¿»«

„·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ôa‰20; «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈«∆∆ƒ¿«
ÏÊb ¯L‡ :¯Ó‡pL21,LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰ BÏÊb ÏÚ - ∆∆¡«¬∆»»«¿≈ƒ…∆

.ÂÈ·‡ ÏÊb ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â¿≈ƒ…∆«∆∆»ƒ

חומש.16) לשלם או 17)שחייב גזל, עצמו שהוא כגון
קד:18)לווה. קמא בבא לשקר, נשבע שהבן פי על אף

אין 19) כי מחומש, פטור שהוא מאליו מובן יודע אינו אם
קה. שם ראה שקר, שבועת הוא 20)זו הקרן את אבל

הגזילה  דמי כי קיימת, הגזילה שאין פי על אף לשלם, חייב
לבניו  שהשאיר הנכסים מן אותם וגובים אביהם, על הם חוב

הֿו). הלכה ה פרק למעלה מיותרות,21)(ראה אלה מלים
כך  ומשום הגזילה", את "והשיב לכתוב היה מספיק כי
שהוא  גזילה על ורק אך בא חומש, שתשלום באו, להדגשה

קד: קמא בבא גזל, עצמו

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ ÔÈ‡La ?23; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈«¿≈»«∆∆
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÏÊb Ì‡ Ï·‡24¯ÙÎÂ , ¬»ƒ»«»ƒ»≈¿«¿≈»«∆∆¿»«

L¯Bi‰25Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈∆∆
.LÓÁÂ»…∆

והודה.22) ונשבע כפר אפילו חומש, משלם אינו שהבן
לדמי 23) משועבדת והיא קרקע הניח כשהגזלן ואפילו

ה  בפרק למעלה שנתבאר כמו לשלם חייב והבן הגזילה,
אינו  הוא כי בחומש, לחייבו אין כן פי על אף ה, הלכה
אביו. אלא גזל לא הוא שהרי עצמו מחמת חייב

הגזילה.24) את להחזיר החובה היורש על ומוטלת
עצמו.25) מחמת בו חייב שהוא בממון כפר

.‰‰„B‰Â ·‡‰ ÚaLÂ ·‡‰ ÏÊb26- ˙Ó Ck ¯Á‡Â »«»»¿ƒ¿«»»¿»¿««»≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ L¯Bi‰ È¯‰¬≈«≈¿«≈∆∆»…∆

בחייו.26) ובחומש בקרן ונתחייב

.Â˙ÓÂ ÚaLÂ ÏÊb27L¯Bi‰ ‰„B‰Â ,28Ô¯w‰ ÌlLÓ - »«¿ƒ¿«»≈¿»«≈¿«≈«∆∆
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .„·Ïa29ÌL‡‰ ÔÓ ¯eËt L¯Bi‰30. ƒ¿«≈»≈»«≈»ƒ»»»

בחומש.27) נתחייב לא הודה, שלא ומכיוון 28)ומכיוון
כשהגזילה  אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, נשבע שלא

ה),29)קיימת. (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין
ו). (הלכה בלבד קרן משלם שהיורש "אין 30)ולבין כי

המתחיל  דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה
האשם). מן ופטורין

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÚaLp‰31BÈ‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - «ƒ¿»¿≈»ƒ¿«≈∆«∆∆¿≈
B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁa ·iÁ32ÏÊBb‰ ÔÎÂ . «»¿…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿≈«≈

·iÁ BÈ‡ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt»ƒ»∆¿»¿»«¿ƒ¿«≈«»
ÔBÓÓ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡L ;LÓÁa33‰nk . ¿…∆∆≈»ƒ»∆¿»»«»

Ô¯wa ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ?LÓÁ‰ ‡e‰34‰ÂL ÏÊb Ì‡L . «…∆∆»≈«¿»»«∆∆∆ƒ»«»∆
‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰MÓÁ ÌlLÓ - ÚaLÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿«¿«≈¬ƒ»¿ƒ»¿»«¿≈»

d˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ˙Ói˜35.dlL ÚÈ·¯ ÈÓc Ô˙BÂ «∆∆«¬ƒ»¿≈¿≈¿ƒ«∆»

שקר.31) על ונשבע בו וכפר לגוי ממון חייב היה
איתו".32) - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

בתורה  שאיתך "עם כלומר, איתו", - "עם כלומר,
בבא  (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות",

ל.). ושבועות נט. "הגוזל 33)מציעא קג. קמא בבא משנה
פרק  למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו את

ו). הלכה על 34)א, כלומר מלבר", "חומש נקרא זה
שהוא  הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של רבעים ארבעה
בקשר  הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש
(ויקרא  עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם שני, למעשר
כתוב  בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז,
נד.). מציעא בבא ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו

שכפר 35) לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
אֿב). הלכה ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן

.Á„Ú LÓÁ ÌlLÓ ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLp‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿»«¿ƒ«»¿«≈…∆«
BÓˆÚÓ ‰„BiL36ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ ,37„ÓBÚ ‡e‰Â ∆∆≈«¿¬»ƒ»≈ƒ¿≈

BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ „·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - B˙¯ÈÙÎaƒ¿ƒ»¿«≈«∆∆ƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈
Ì‰ ‰¯tÎÏ Ôa¯w‰ ÌÚ LÓÁ‰L ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ¿«≈∆«…∆∆«…∆ƒ«»¿»¿«»»≈

BÓˆÚ Èt ÏÚ ‡l‡ Ì‡È·Ó BÈ‡Â ,ÌÈ‡a38. »ƒ¿≈¿ƒ»∆»«ƒ«¿

וחומש 36) קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה
את  והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם".
המשניות  פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
שלמדו  מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו
וראה  כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי והיה מהכתוב: זה דין

בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י שגזל.37)פירוש
בתשובה.38) וחזר שהודה כלומר,
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קח:7) שם הגזילה 8)משנה, את להוציא חייב ואינו
ידו. מתחת והחומש 9)עצמה הקרן את לתת עליו

חלקו  את מנכה הוא יורש, הוא שגם ומכיון ליורשים,
(ראה  לאחיו נותן הוא היתר ואת וחומש, בקרן לו המגיע

הגזילה".10)כסףֿמשנה). את "והשיב ככתוב
יורש.11) הוא שגם אףֿעלֿפי מאומה, בידו מעכב ואינו
את 12) מפעיל הוא הגזילה, השבת מצוות שקיים לאחר רק

נכסים  משאר ומקבל אחיו עם חשבון ועושה כיורש. זכותו
וחומש. בקרן חלקו את

.‚ÔÈÁ‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡13‡e‰ Bc·Ï ÔÏÊb‰ ‰Ê ‡ˆÓpL , ƒ≈«ƒ∆ƒ¿»∆««¿»¿«
L¯Bi‰14ÂÈ·Ï B„È ˙ÁzÓ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆBÓ -15ÔÈ‡ Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈»ƒ««»¿»»¿ƒ≈

B·BÁ ÏÚ·Ï d˙B - ÔÏÊb‰ Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈa16B‡ »ƒ¿∆«≈««¿»¿»¿««
‰˜„ˆÏ B‡ B˙‡ÂÏ‰a17dÓˆÚ ‰ÏÊ‚ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ . ¿«¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿»¿≈»«¿»
¯ËÙ - B„È ˙ÁzÓ18B‡ ‰zÓ d˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ««»ƒ¿«««ƒ∆¿»»«»»

‡a‡ ÏÊb ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÌÚÈ„BiL ,‡e‰Â .B·BÁa dÚ¯t19. ¿»»¿¿∆ƒ≈¿…«∆∆∆«»

הגזילה.14)שם.13) את להשיב למי כדי 15)ואין
דברי  על מבוססת זו הלכה ידו. תחת תשאר לא שהגזילה
לאחיו". או לבניו וחומש קרן משלם זה "הרי שם: המשנה
אבל  הנגזל, אביו של לאחיו" או "לבניו מפרש שם רש"י
רבינו  וגירסת הגזלן, הבן של ואחיו בניו מפרש רבינו
שהם  קודמים, אחיו כי לבניו", או "לאחיו היא: במשנה
- היחידי היורש והוא אחים לו כשאין ורק הנגזל, יורשי
(ראה  רבינו על ה'טור' השגת מיושבת בזה לבניו. מוסר הוא

שם). למשנה הגר"א ולא 16)הגהות אחים לא לו אין אם
לו", "שאין (שם) המשנה דברי את רבינו מפרש כך בנים,

אחרת. מפרש הגזילה 17)ורש"י את ישאיר שלא ובלבד
קט. בבאֿקמא בידו, אפשרות 18)עצמה לו שאין מכיון

ליורשיו. או עצמו לנגזל הגזילה את ואני 19)להחזיר
שם). בגמרא פפא (רב ידי מתחת הגזילה את להוציא רוצה

.„¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ20,BÏ ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÚaLÂ ¿≈«≈∆«≈¿ƒ¿«¿»«¿»
ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ21‰ÂÏÓ Ïk‰22Û‡ - ¯b‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ¿»«»»«…ƒ¿»¿««»≈«≈«

‰ÏÊba ‰ÎfL Èt ÏÚ23B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ,24. «ƒ∆»»«¿≈»«»¿ƒ»ƒ««»

זכה 20) בהם המחזיק וכל הפקר ונכסיו יורשים לו שאין
שם. קודמת, בהלכה לנידון קצת דומה זה ודין בהם,

גזילה.22)הגר.21) מתורת ויצא והחומש, הקרן את
בה.23) מוחזק הוא כי ההפקר, את 24)מן לגזל בדומה

רבי  דעת זוהי הקודמת. בהלכה שנזכרו בדרכים אביו,
(גמרא  ידו" מתחת גזילו שיוציא עד תקנה לו "אין עקיבא
מלוה, זקף לא שאם רבינו, מלשון משמע [לכאורה שם).
אבל  הגר. מיתת לפני הודה אם אפילו לכהנים הכל
ומה  הגזלן, בה זכה זקפה בלא שגם מפרש, המגידֿמשנה
חייב  מלוה, שזקפה שאףֿעלֿפי ללמדנו הוא "וזקף" שאמר

ידו]. מתחת להוציאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na25ÌÈ˙Èa ‰„B‰Lk26Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»≈¿«ƒ¬»
˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ˙‡ ÏÊb Ì‡ƒ»«∆«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈

¯b‰27ÌÈ‰kÏ LÓÁÂ Ô¯w‰ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -28 «≈¬≈∆«»¿«≈«∆∆»…∆«…¬ƒ
¯ÓLÓ B˙B‡ ÏL29BÓL‡ ‡È·Óe ,30¯tk˙È Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿»≈ƒ¬»¿««»ƒ¿«≈

Ba31.

בגזילה.25) זכה ונתחייב 26)שהגזלן הגר, מות לפני
הגזלן  זכה יורשים, לגר שאין ומכיון וחומש, קרן לגר לשלם
מתחת  עצמה הגזילה את להוציא שחייב אלא ההפקר, מן

כנ"ל. הודה.27)ידו קי.28)ואחרֿכך בבאֿקמא משנה
שמכוון  גואל", לאיש אין "ואם ה) ה, (במדבר הכתוב לפי
שלא  איֿאפשר מישראל איש כי יורשים, לו שאין שמת לגר

יורשֿגואל. לו עשרים 29)יהיה האשם. קרבן את שיקריב
אחד, משמר עבר שבוע ובכל היו, כהונה משמרות וארבעה

קט: ישלם 31)למזבח.30)בבאֿקמא קודם הסדר: זהו
אשמו  "הביא אבל אשם, קרבן יביא ואחרֿכך הכסף, את

קיא. וגמרא שם, משנה יצא". לא גזילו, הביא שלא עד

.Â‰ÚeÓM‰ ÈtÓ32e„ÓÏ33:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»
ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â ˙nL ¯‚a - Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â34 ¿ƒ≈»ƒ…≈¿≈∆≈¿≈¿ƒ

¯a„Ó ·e˙k‰35‰Ê ÌL‡Â ,36‰ÏÊb‰ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ «»¿«≈¿»»∆»»»«¿≈»
‰ÈÓ„ B‡37‡Ï - ‰ÏÈla ¯b‰ ÏÊb ¯ÈÊÁn‰ ,CÎÈÙÏ . »∆»¿ƒ»««¬ƒ∆∆«≈««¿»…

‡ˆÈ38ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,·e˙k‰ B‡¯˜ ÌL‡ È¯‰L ; »»∆¬≈»»¿»«»¿≈«¿ƒƒ
‰ÏÈla39ÏÊb „‚k ¯b‰ ÏÊb ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ««¿»¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆∆«≈¿∆∆∆∆
¯b‰40¯Oa „‚ ÌL‡ ¯Oa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L C¯„k , «≈¿∆∆∆≈¿ƒ¿«»»∆∆¿«

¯Á‡ ÌL‡41. »»«≈

רבו.32) מפי תלמיד שלא 34)חכמינו.33)שקיבל
שנתגייר. לאחר בנים לו בישראל 35)נולדו אדם יש "וכי

בבאֿקמא  מדבר", הכתוב הגר בגזל אלא גואלים, לו שאין
לכהן".36)קט. לה' המושב האשם אליו, האשם "להשיב
נאמר:37) מכן לאחר מיד כי אשם, לקרבן הכוונה ואין

קי. בבאֿקמא הכיפורים", איל של 38)"מלבד מימרא
שם. לח).39)רבא, ז, (ויקרא צוותו" "ביום בו כתוב כי

מימרא 40) הכהנים. כל בין מחלקים לחוד הגר גזל כל אלא
קי: שם רבא, אין 41)של אשם, קרבנות הרבה יש אם

יקח  חבירו והכהן אחד, אשם בשר אחד כהן יקח אומרים
כולם, בין מחלקים ואשם אשם כל אלא אחר, אשם בשר

עג.). (מנחות מאד מעט אחד לכל יגיע אם אפילו

.ÊÔ‰ÎÂ Ô‰k ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL Ba ÔÈ‡L ¯b‰ ÏÊb Ïk»∆∆«≈∆≈»∆¿»¿»…≈¿…≈
¯ÓLÓ ÈL‡Ó42‰·L‰ È„È B¯ÈÊÁn‰ ‡ˆÈ ‡Ï -43; ≈«¿≈ƒ¿»…»»««¬ƒ¿≈¬»»

‰·L‰ ‰È‰zL „Ú - Ô‰kÏ '‰Ï ·Len‰ :¯Ó‡pL44 ∆∆¡««»««…≈«∆ƒ¿∆¬»»
?'LÈ‡' ¯b‰ ÏÊ‚a ¯Ó‡ ‰nÏÂ .Ô‰k ÏÎÏ45LÈ‡‰L46 ¿»…≈¿»»∆¡«¿∆∆«≈ƒ∆»ƒ

¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡47ÌÈL¯BÈ BÏ LÈ Ì‡ ÂÈÏÚ ¯fÁÏe48 «»»ƒ«¿…¿«≈»»ƒ≈¿ƒ
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡ Ì‡ B‡ÔË˜ ¯b‰ ‰È‰ Ì‡49‰z‡ È‡ - ƒ≈¬»ƒ»»«≈»»ƒ«»

ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯fÁÏ CÈ¯ˆ50. »ƒ¿«≈»»∆»∆¿»∆≈¿ƒ

הגר 42) גזל כל לחלק שחייבים נאמר, הקודמת בהלכה כי
כל  של שחלקו להיות, יכול כן על המשמר. כהני כל בין

פרוטה. משוה פחות יהיה המובאת 43)כהן רבא, מימרת
קי. בבבאֿקמא משוה 44)כלשונה בפחות השבה ואין

הלא 45)פרוטה. ח). ה, (במדבר גואל" לאיש אין "ואם
בקטן. וגם גיורת, באשה גם הוא דין הגדול.46)אותו

לכהן.47) הכסף את מוסר שאתה לו 48)לפני שנולדו
שחקרו  משמע גואל" לאיש אין "ואם שנתגייר. לאחר

גואל. לו שאין ויום 49)ונוכחו שנה משלושֿעשרה פחות
קט:50)אחד. בבאֿקמא מוליד, אינו קטן שהרי
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.Á¯b‰ ÏÊ‚a ÌÈ‰k‰51˙BzÓ ÈÏa˜Ók52.Ô‰ «…¬ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿≈«»≈
¯·ÚÂ ,ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ÔÓ ıÓÁ ÏÊBb‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»≈ƒ«≈∆≈¿ƒ¿»«

ÁÒt‰ ÂÈÏÚ53˙ÚLk ÂÈÓc ˙‡ ÌÈ‰kÏ ÔzÏ ·iÁ - »»«∆««»ƒ≈«…¬ƒ∆»»ƒ¿«
‰ÏÊb‰54ÂLÎÚ Ô‰Ï e‰zÈ Ì‡L ;55,‰zÓ dÈ‡ - «¿≈»∆ƒƒ¿≈»∆«¿»≈»«»»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L56‰È‰ ,Ìi˜ ¯b‰ ‰È‰ el‡Â . ∆¬≈»«¬»»¿ƒ»»«≈«»»»
EÈÙÏ ElL È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡57e¯‡aL BÓk ,58. ≈¬≈∆¿¿»∆¿∆≈«¿

יורשים.51) לו ואין שמת הגר גזל המקבלים הכהנים
דינם 52) ואין כהונה, מתנות כיתר מהקדושֿברוךֿהוא,

קי: בבאֿקמא הגר, בהנאה.53)כיורשי ונאסר
שם.54) בגמרא שנפשטה הפסח.55)בעיא לאחר
מאומה.56) לו נותן גופו,57)ואינו החמץ את לו ומחזיר

כלום. שוה שאינו ד.58)אףֿעלֿפי הלכה ג, פרק למעלה
שנפשטה. בעיא

.Ë¯b ÏÊbL Ô‰k59˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L …≈∆»«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈
¯b‰60B„È ˙ÁzL BÏÊ‚a ‰Ê ‰ÎÊ ‡Ï -61‡ÈˆBÈ ‡l‡ , «≈…»»∆ƒ¿≈∆««»∆»ƒ

ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ B„È ˙ÁzÓ62.˙¯ÓLn‰ Èa ƒ««»¿»∆»«…¬ƒ¿≈«ƒ¿…∆

קט:59) ואפילו 60)בבאֿקמא הכהן, הודה ואחרֿכך
בקודש. לעבוד שלו המשמר של תורו כשהגיע הודה

ברשותו.61) שהיא שהודה,62)אףֿעלֿפי ברגע כי
כיתר  במתנה, אותם נתן והוא לה', והחומש הקרן שייכים

שם). (גמרא המשמר כהני לכל הכהונה, מתנות

.È¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰63LÈ¯Ù‰Â ,¯b‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆«≈¿ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿ƒ
ÌÈ‰kÏ Ô˙BÏÚ‰Ï B˙ÏÊ‚e BÓL‡64Ì„˜ ÔÏÊb‰ ˙Óe , ¬»¿≈»¿«¬»«…¬ƒ≈««¿»…∆

‰¯tk65‰ÏÊb‰ ÛÒk ˙‡ ÌÈL¯BÈ ÔÏÊb‰ Èa È¯‰ -66 «»»¬≈¿≈««¿»¿ƒ∆∆∆«¿≈»
dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ B‡67ÌL‡‰Â ,68Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È «¿≈»«¿»¿»»»ƒ¿∆«∆ƒ…
ÌeÓ69BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,70. ¿∆≈«¿ƒ¿

קי.63) בבאֿקמא למעלה 64)משנה לנאמר בהתאם
ה. מן 65)בהלכה הגר בגזל הגזלן זכה הדין, מצד כי

למסור  אותו מחייבת התורה אבל הגר, מות לאחר ההפקר
לשם  באים ושניהם אשם, קרבן ולהביא לכהנים הכסף את
ו). הלכה למעלה (ראה לשקר ונשבע שכפר על כפרה,

למתים.66) כפרה אין רשאים 67)כי גזלו, שלא  הבנים
למעלה  ראה בדין. בה זכו אם עצמה הגזילה את להחזיק

גֿד. להקריבו.68)הלכה ואיֿאפשר בעליו, שמתו
נדבה 69) לעולות הולכים ודמיו אותו, למכור אפשר ואז

לחולין. יוצא קרבן אין מום, בו שנפל לפני אבל למזבח.
יד.70) הלכה ד, פרק המוקדשין פסולי הלכות

.‡ÈÔÏÊb‰ Ô˙71Ì„˜ ˙Óe ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï ÛÒk‰ ˙‡ »«««¿»∆«∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈…∆
‰¯tk72‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÏÊb‰ ÈL¯BÈ ÔÈ‡ -73„iÓ «»»≈¿≈««¿»¿ƒ¿ƒƒ«

Ô‰kÏ ÔzÈ ¯L‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰k‰74.‰È‰È BÏ «…¬ƒ∆∆¡«ƒ¬∆ƒ≈«…≈ƒ¿∆
ÔÈ‡ - ‰zÓ B˙zÓ ÔÈ‡L ,ÔË˜ ÔÏÊb‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»««¿»»»∆≈«¿»«»»≈

.ÌÈ‰k‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈL¯BÈ¿ƒƒƒƒ««…¬ƒ

קי.71) בבאֿקמא קרבן 72)משנה את שהקריבו לפני
בקרבן 73)האשם. אביהם על כיפרו לא שהכהנים בטענה

הכהנים,74)אשם. בו זכו מחצה, מכפר שהכסף מפני
קי: שם גמרא

.·ÈÛÒk‰ ˙‡ Ô˙75˙B¯ÓLn‰ ÔÓ ˙Á‡Ï76˙‡Â , »«∆«∆∆¿««ƒ«ƒ¿»¿∆
zaL ‡È‰L BÊ ‰¯ÓLÓÏ ÌL‡‰d77ÛÒk‰ ¯ÈÊÁÈ - »»»¿ƒ¿»»∆ƒ««»«¬ƒ«∆∆

‰¯ÓLn‰L ;‰Úe·w‰ ‰¯ÓLn‰ ÈL‡Ï ÌL‡‰ Ïˆ‡≈∆»»»¿«¿≈«ƒ¿»»«¿»∆«ƒ¿»»
.d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰˙ÎÊ ‡Ï dzaL ‡Ïa ÛÒk ‰Á˜lL∆»¿»∆∆¿…««»…»¿»ƒƒƒ»»

קי.75) בקודש.76)שם לעבוד תורה היה שלא  בשבוע
הכסף 77) נתן אם אבל בקודש. לעבוד שתורה ימים שבוע

שניה, למשמרה האשם את נתן ואחרֿכך העובדת למשמרה
שקיבלה. במה אחת כל זכתה תורה, כשהגיע

.‚ÈÌL‡‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡78ÔÏÊb‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈«¿ƒƒ∆»»»«∆«¬ƒ««¿»
Ô¯w‰79ÔÈ‡L ¯b ÏÊ‚ ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ‰kÏ B‡ ,ÌÈÏÚaÏ «∆∆«¿»ƒ«…¬ƒƒ»»∆∆≈∆≈

¯tk˙ - BÓL‡ ·È¯˜‰Â Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙ .ÌÈL¯BÈ BÏ¿ƒ»«∆«∆∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿«≈
‰¯tk‰ ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,BÏ80˙‡ ÔzÏ ·iÁÂ . ¿≈«…∆¿«≈««»»¿«»ƒ≈∆

.‰¯tk ¯Á‡ LÓÁ‰«…∆«««»»

קי.78) שם הביא 79)משנה, שלא עד אשמו "הביא
"האשם  הפסוק מן לומדים זה דין (שם). יצא" לא גזילו,
בו" יכפר אשר הכיפורים איל מלבד לכהן לה' המושב
(גמרא  שאמרו כמו לכסף, כוונתו "האשם" ח). ה, (במדבר
"יכפר" אשר כתוב אשם ובקרבן קרן", זה "אשם שם)
את  השיב שכאשר משמע בעבר, "כיפר" אשר ולא בעתיד,
את  הביא ולא כיפר לא עדיין הכסף, קרבן דהיינו האשם,

וגמרא 80)הקרבן. שם, (משנה האשם קרבן את לפסול
קיא.). שם

.„ÈÌÈ„·Ú‰81˙BÚ˜¯w‰Â ˙B¯ËM‰Â82Ô‰a ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»¿««¿»≈»∆
LÓÁ ˙ÙÒBz83Ïk .ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL . ∆∆…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»
ÔÈÚa ¯eÓ‡‰84e‡ˆÈ .ÔBÓÓ ÔÙe‚Â ‡e‰ ÔÈÏËÏhÓ »»»ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿»»»¿

˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ÌÈ„·ÚÂ ˙BÚ˜¯˜85˙B¯ËL e‡ˆÈÂ , «¿»«¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»
ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L86ÏÊ‚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87BÏ ÔÈ‡L ¯b ∆≈»»¿≈ƒ»∆∆≈∆≈

ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ÌÈL¯BÈ88dÈ‡ Ú˜¯w‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»¿ƒ«…¬ƒ¿≈««¿«≈»
ÔÏÊbÏ ÌÏBÚÏ ˙È˜89˙„ÓBÚ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a ‡l‡ ,90. ƒ¿≈¿»««¿»∆»ƒ¿¿»∆»∆∆

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÛÏ‡Ï ‰¯kÓ elÙ‡Â91 «¬ƒƒ¿¿»¿∆∆∆««∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ
ÌÈÓ„ ‡Ïa ÏÊ‚pÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ -92‰‡ˆiL ÈÓ ÏÎÂ . ¬≈∆∆«ƒ¿»¿…»ƒ¿»ƒ∆»¿»
BÏ d¯ÎnL ‰Ê ÏÚ ¯ÊBÁ B„È ˙ÁzÓ93¯ÎBn‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ««»≈«∆∆¿»»¿≈«≈

ÔÓ Á˜Bl‰ ¯ÊÁiL „Ú ,ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ÈM‰«≈ƒ««≈»ƒ«∆«¬…«≈«ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,epnÓ ÏhÈÂ ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÏÊb‰94. ««¿»«««¿»¿ƒ…ƒ∆¿∆ƒ¿»≈

עולם.81) עבדי שהם נשבעים 82)כנענים, שאין אלו כל
מב: שבועות כפירתם, עליהם.83)על נשבע אפילו

פקדון,84) כגון החומש, בענין שם המובאות הדוגמאות כל
אבידה. עושק, גזל, יד, בהם 85)תשומת כתוב כי

הכתוב  "הקישן מו), כה, (ויקרא לבניכם" אותם "והתנחלתם
כב:). (קידושין " אחוזה נייר 86)לשדה פיסת אלא

קה. בבאֿקמא וראה לממון, הוכחה המשמשת בעלמא,
והקרקעות.87) והשטרות הגר 88)העבדים בגזל כי

משלם  בישראל בה שכיוצא גזילה על מדובר לכהן, המושב
ב. פרק ומתנה זכיה הלכות וראה ואשם. וחומש קרן

מהֿשאין89ֿ) שינוי, עלֿידי לקנותן הגזלן יכול במטלטלין
א. הלכה ב, פרק למעלה ראה בקרקע, דעת 90)כן זוהי

קיז: בבאֿקמא בברייתא אלעזר רבי על החולקים החכמים,
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קח:7) שם הגזילה 8)משנה, את להוציא חייב ואינו
ידו. מתחת והחומש 9)עצמה הקרן את לתת עליו

חלקו  את מנכה הוא יורש, הוא שגם ומכיון ליורשים,
(ראה  לאחיו נותן הוא היתר ואת וחומש, בקרן לו המגיע

הגזילה".10)כסףֿמשנה). את "והשיב ככתוב
יורש.11) הוא שגם אףֿעלֿפי מאומה, בידו מעכב ואינו
את 12) מפעיל הוא הגזילה, השבת מצוות שקיים לאחר רק

נכסים  משאר ומקבל אחיו עם חשבון ועושה כיורש. זכותו
וחומש. בקרן חלקו את

.‚ÔÈÁ‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡13‡e‰ Bc·Ï ÔÏÊb‰ ‰Ê ‡ˆÓpL , ƒ≈«ƒ∆ƒ¿»∆««¿»¿«
L¯Bi‰14ÂÈ·Ï B„È ˙ÁzÓ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆBÓ -15ÔÈ‡ Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈»ƒ««»¿»»¿ƒ≈

B·BÁ ÏÚ·Ï d˙B - ÔÏÊb‰ Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈa16B‡ »ƒ¿∆«≈««¿»¿»¿««
‰˜„ˆÏ B‡ B˙‡ÂÏ‰a17dÓˆÚ ‰ÏÊ‚ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ . ¿«¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿»¿≈»«¿»
¯ËÙ - B„È ˙ÁzÓ18B‡ ‰zÓ d˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ««»ƒ¿«««ƒ∆¿»»«»»

‡a‡ ÏÊb ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÌÚÈ„BiL ,‡e‰Â .B·BÁa dÚ¯t19. ¿»»¿¿∆ƒ≈¿…«∆∆∆«»

הגזילה.14)שם.13) את להשיב למי כדי 15)ואין
דברי  על מבוססת זו הלכה ידו. תחת תשאר לא שהגזילה
לאחיו". או לבניו וחומש קרן משלם זה "הרי שם: המשנה
אבל  הנגזל, אביו של לאחיו" או "לבניו מפרש שם רש"י
רבינו  וגירסת הגזלן, הבן של ואחיו בניו מפרש רבינו
שהם  קודמים, אחיו כי לבניו", או "לאחיו היא: במשנה
- היחידי היורש והוא אחים לו כשאין ורק הנגזל, יורשי
(ראה  רבינו על ה'טור' השגת מיושבת בזה לבניו. מוסר הוא

שם). למשנה הגר"א ולא 16)הגהות אחים לא לו אין אם
לו", "שאין (שם) המשנה דברי את רבינו מפרש כך בנים,

אחרת. מפרש הגזילה 17)ורש"י את ישאיר שלא ובלבד
קט. בבאֿקמא בידו, אפשרות 18)עצמה לו שאין מכיון

ליורשיו. או עצמו לנגזל הגזילה את ואני 19)להחזיר
שם). בגמרא פפא (רב ידי מתחת הגזילה את להוציא רוצה

.„¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ20,BÏ ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÚaLÂ ¿≈«≈∆«≈¿ƒ¿«¿»«¿»
ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ21‰ÂÏÓ Ïk‰22Û‡ - ¯b‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ¿»«»»«…ƒ¿»¿««»≈«≈«

‰ÏÊba ‰ÎfL Èt ÏÚ23B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ,24. «ƒ∆»»«¿≈»«»¿ƒ»ƒ««»

זכה 20) בהם המחזיק וכל הפקר ונכסיו יורשים לו שאין
שם. קודמת, בהלכה לנידון קצת דומה זה ודין בהם,

גזילה.22)הגר.21) מתורת ויצא והחומש, הקרן את
בה.23) מוחזק הוא כי ההפקר, את 24)מן לגזל בדומה

רבי  דעת זוהי הקודמת. בהלכה שנזכרו בדרכים אביו,
(גמרא  ידו" מתחת גזילו שיוציא עד תקנה לו "אין עקיבא
מלוה, זקף לא שאם רבינו, מלשון משמע [לכאורה שם).
אבל  הגר. מיתת לפני הודה אם אפילו לכהנים הכל
ומה  הגזלן, בה זכה זקפה בלא שגם מפרש, המגידֿמשנה
חייב  מלוה, שזקפה שאףֿעלֿפי ללמדנו הוא "וזקף" שאמר

ידו]. מתחת להוציאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na25ÌÈ˙Èa ‰„B‰Lk26Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»≈¿«ƒ¬»
˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ˙‡ ÏÊb Ì‡ƒ»«∆«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈

¯b‰27ÌÈ‰kÏ LÓÁÂ Ô¯w‰ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -28 «≈¬≈∆«»¿«≈«∆∆»…∆«…¬ƒ
¯ÓLÓ B˙B‡ ÏL29BÓL‡ ‡È·Óe ,30¯tk˙È Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿»≈ƒ¬»¿««»ƒ¿«≈

Ba31.

בגזילה.25) זכה ונתחייב 26)שהגזלן הגר, מות לפני
הגזלן  זכה יורשים, לגר שאין ומכיון וחומש, קרן לגר לשלם
מתחת  עצמה הגזילה את להוציא שחייב אלא ההפקר, מן

כנ"ל. הודה.27)ידו קי.28)ואחרֿכך בבאֿקמא משנה
שמכוון  גואל", לאיש אין "ואם ה) ה, (במדבר הכתוב לפי
שלא  איֿאפשר מישראל איש כי יורשים, לו שאין שמת לגר

יורשֿגואל. לו עשרים 29)יהיה האשם. קרבן את שיקריב
אחד, משמר עבר שבוע ובכל היו, כהונה משמרות וארבעה

קט: ישלם 31)למזבח.30)בבאֿקמא קודם הסדר: זהו
אשמו  "הביא אבל אשם, קרבן יביא ואחרֿכך הכסף, את

קיא. וגמרא שם, משנה יצא". לא גזילו, הביא שלא עד

.Â‰ÚeÓM‰ ÈtÓ32e„ÓÏ33:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»
ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â ˙nL ¯‚a - Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â34 ¿ƒ≈»ƒ…≈¿≈∆≈¿≈¿ƒ

¯a„Ó ·e˙k‰35‰Ê ÌL‡Â ,36‰ÏÊb‰ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ «»¿«≈¿»»∆»»»«¿≈»
‰ÈÓ„ B‡37‡Ï - ‰ÏÈla ¯b‰ ÏÊb ¯ÈÊÁn‰ ,CÎÈÙÏ . »∆»¿ƒ»««¬ƒ∆∆«≈««¿»…

‡ˆÈ38ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,·e˙k‰ B‡¯˜ ÌL‡ È¯‰L ; »»∆¬≈»»¿»«»¿≈«¿ƒƒ
‰ÏÈla39ÏÊb „‚k ¯b‰ ÏÊb ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ««¿»¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆∆«≈¿∆∆∆∆
¯b‰40¯Oa „‚ ÌL‡ ¯Oa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L C¯„k , «≈¿∆∆∆≈¿ƒ¿«»»∆∆¿«

¯Á‡ ÌL‡41. »»«≈

רבו.32) מפי תלמיד שלא 34)חכמינו.33)שקיבל
שנתגייר. לאחר בנים לו בישראל 35)נולדו אדם יש "וכי

בבאֿקמא  מדבר", הכתוב הגר בגזל אלא גואלים, לו שאין
לכהן".36)קט. לה' המושב האשם אליו, האשם "להשיב
נאמר:37) מכן לאחר מיד כי אשם, לקרבן הכוונה ואין

קי. בבאֿקמא הכיפורים", איל של 38)"מלבד מימרא
שם. לח).39)רבא, ז, (ויקרא צוותו" "ביום בו כתוב כי

מימרא 40) הכהנים. כל בין מחלקים לחוד הגר גזל כל אלא
קי: שם רבא, אין 41)של אשם, קרבנות הרבה יש אם

יקח  חבירו והכהן אחד, אשם בשר אחד כהן יקח אומרים
כולם, בין מחלקים ואשם אשם כל אלא אחר, אשם בשר

עג.). (מנחות מאד מעט אחד לכל יגיע אם אפילו

.ÊÔ‰ÎÂ Ô‰k ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL Ba ÔÈ‡L ¯b‰ ÏÊb Ïk»∆∆«≈∆≈»∆¿»¿»…≈¿…≈
¯ÓLÓ ÈL‡Ó42‰·L‰ È„È B¯ÈÊÁn‰ ‡ˆÈ ‡Ï -43; ≈«¿≈ƒ¿»…»»««¬ƒ¿≈¬»»

‰·L‰ ‰È‰zL „Ú - Ô‰kÏ '‰Ï ·Len‰ :¯Ó‡pL44 ∆∆¡««»««…≈«∆ƒ¿∆¬»»
?'LÈ‡' ¯b‰ ÏÊ‚a ¯Ó‡ ‰nÏÂ .Ô‰k ÏÎÏ45LÈ‡‰L46 ¿»…≈¿»»∆¡«¿∆∆«≈ƒ∆»ƒ

¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡47ÌÈL¯BÈ BÏ LÈ Ì‡ ÂÈÏÚ ¯fÁÏe48 «»»ƒ«¿…¿«≈»»ƒ≈¿ƒ
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡ Ì‡ B‡ÔË˜ ¯b‰ ‰È‰ Ì‡49‰z‡ È‡ - ƒ≈¬»ƒ»»«≈»»ƒ«»

ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯fÁÏ CÈ¯ˆ50. »ƒ¿«≈»»∆»∆¿»∆≈¿ƒ

הגר 42) גזל כל לחלק שחייבים נאמר, הקודמת בהלכה כי
כל  של שחלקו להיות, יכול כן על המשמר. כהני כל בין

פרוטה. משוה פחות יהיה המובאת 43)כהן רבא, מימרת
קי. בבבאֿקמא משוה 44)כלשונה בפחות השבה ואין

הלא 45)פרוטה. ח). ה, (במדבר גואל" לאיש אין "ואם
בקטן. וגם גיורת, באשה גם הוא דין הגדול.46)אותו

לכהן.47) הכסף את מוסר שאתה לו 48)לפני שנולדו
שחקרו  משמע גואל" לאיש אין "ואם שנתגייר. לאחר

גואל. לו שאין ויום 49)ונוכחו שנה משלושֿעשרה פחות
קט:50)אחד. בבאֿקמא מוליד, אינו קטן שהרי
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ביאוש 91) אותם קונה הלוקח היה מטלטלין, היה זה לו
ג. הלכה שם למעלה ראה רשות, במטלטלין,92)ושינוי

הנגזל  חייב יאוש, לפני שקנה כגון להחזיר, חייב כשהלוקח
חוזרת  הקרקע אבל השוק, תקנת משום לקונה דמים לשלם

ז). הלכה ה, פרק למעלה (ראה דמים ליטול 93)בלא
ששילם. הקרקע דמי את הבא.94)ממנו בפרק

ה'תש"פ  תשרי כ"ג שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ר"ל 1) בזה. התלוי וכל הקרקעות גזילות דיני בו נתבארו

מבעליו  שדה שלקח הגזלן ודין הקרקע. הגזלן מכלה אם
באלימות.

.‡d„ÈÒÙ‰Â B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ ÏÊBb‰2da ¯ÙÁL ÔB‚k ,3 «≈«¿«≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿∆»«»
˙B¯Ba4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ıˆwL B‡ , ƒƒ¿»∆»«∆»ƒ»

BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ÔÈa‰ Ò¯‰Â ˙BÈÚn‰ ˙‡ ˙ÁLÂ¿ƒ≈∆««¿»¿»««ƒ¿»«»¿«¬ƒ
ÈÓc ÌlLÈ B‡ ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa eÈ‰Lk ‰„O B‡ ˙Èa«ƒ»∆¿∆»ƒ¿««¿≈»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÁL Ì‡ Ï·‡ .„ÈÒÙ‰M ‰Ó«∆ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¬»≈≈∆»¿

¯‰ dÙËML7ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯iL L‡a ‰Ù¯O B‡ ∆¿»»»»ƒ¿¿»¿≈∆»¿»ƒ«»«ƒ
BÏ ¯ÓB‡ -8EÈÙÏ ElL È¯‰ :9˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L . ≈¬≈∆¿¿»∆∆««¿«¿∆¿«
˙Ói˜ ÌÈÏÚa10„ÒÙ‰ ˙eÈ¯Á‡ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ d11‡l‡ ¿»ƒ«∆∆¿≈«¬»∆¿≈»»»∆»

ÔÈÏËÏhÓa Ôk ÔÈc‰ ÔÈ‡M ‰Ó .B„Èa „ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡12, ƒ≈ƒ¿ƒ¿»«∆≈«ƒ≈¿ƒ«¿¿ƒ
e¯‡aL BÓk13. ¿∆≈«¿

נזק.2) לה יד:3)גרם עגולים.4)בבאֿמציעא
משנה 7)מרובעות.6)מאורכים.5) בקרבתה, שהיה

קיז: לנגזל.8)בבאֿקמא שלי 9)הגזלן לא זו קרקע
הוא. שלך ההפסד גם כן ועל שלך, אלא ואינה 10)היא

יד. הלכה ח פרק למעלה ראה לגזלן, אלו 11)נקנית כי
הגזלן. את בהם להאשים ואין אונסין, שהם 12)הם

באונסין. וחייב הגזלן הלכה 13)ברשות ג פרק למעלה
היתה  והמגידֿמשנה הראב"ד בידי שהיו [בספרים יא.
רבינו. דברי על תמהו ולכן בעבדים, או במטלטלין הגירסא

שם]. ראה

.·‰„O ÏÊb14ÌÈ˜ÈˆÓ ‰eÏËe epnÓ ‰ÏÊ‚Â15ÁÎa »«»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆¿»»¿ƒƒ¿…«
CÏn‰ Á˜lL ÔB‚k ,‡È‰ ‰È„Ó ˙kÓ Ì‡ :CÏn‰«∆∆ƒ««¿ƒ»ƒ¿∆»««∆∆
:BÏ ¯ÓB‡ - ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÏL ÌÈza B‡ ˙B„O»»ƒ∆»«¿≈«¿ƒ»≈

EÈÙÏ ElL È¯‰16‰Á˜Ï ÔÏÊb‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;17- ¬≈∆¿¿»∆¿ƒ≈¬«««¿»ƒ¿¿»
˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ18. «»¿«¬ƒ»∆«∆∆

קטז:14) בבאֿקמא גוים.15)משנה שהרי 16)אנסים
מן  שירדה באש נשרפה או נהר בשטפה כמו ודינו אונס, זה

הקודמת. שבהלכה כל 17)השמים, את שלקחו כגון
ביניהן. הגזולה זו וגם הגזלן, הגזלן 18)קרקעות ודין

הנגזל, ביד היתה לו כי הקודמת, בהלכה בידים, כהפסידה
אותה. לוקחים היו לא

.‚ÔÏÊb‰ ˙‡ CÏn‰ Ò‡19Ïk eÏ ‰‡¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â »««∆∆∆««¿»¿»««¿≈»»
,ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ÏÊbL BÊ ‰„O ‰‡¯‰Â ,EÏ LiM ‰Ó«∆≈¿¿∆¿»»∆∆»«ƒ¿«¿»

CÏn‰ dÏËe20˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ¿»»«∆∆«»¿«¬ƒ»∆«∆∆
d˙BÓk21.‰ÈÓc Ô˙B B‡ , ¿»≈»∆»

שם.19) שהיא 20)גמרא הנגזלת השדה על אמר לא ולו
בלבד. הגזלן לקרקעות התכוון כי לוקחה, היה לא שלו

הגזלן.21) מחמת נלקחה הקרקע כי

.„B„Èa d„ÈÒÙ‰Â ‰„O ÏÊb22‰·B‚ ‰„O‰ ÏÚaLk , »«»∆¿ƒ¿ƒ»¿»¿∆«««»∆∆
ÌÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ‰·Bb - ÔÏÊb‰ „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓc ˙‡∆¿≈«∆ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa23‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‡È‰L ÈtÓ ,24„ÓÚ Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«
ÔÈca ÔÏÊb‰25ÌlLÏ ·iÁ˙Â26‰·Bb - ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ««¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈¿««»»«∆

ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ27. ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

יד:22) בבאֿמציעא ראה א, בהלכה המובאת הדוגמה זוהי
הגזלן.23) ברשות והלוקח 24)הנמצאים פרסום, לו שאין

מן  גובים אין כן על חוב. הקרקע על שיש ידע לא הלוה מן
עולא  דעת בלבד, הלוה שביד הנכסים מן אלא הלקוחות

קעה: טו.25)בבבאֿבתרא לזה 26)בבאֿמציעא יש
בשטר. כמלוה ודינו הקרקע 27)קול, כי הלוקח, מן גובה

הפסיד, והקונה לנגזל, הגזלן שחייב לחוב משועבדת שקנה
הקרקע, על חוב אין אם הקניה קודם לחקור היה צריך כי
הלכה  יא, פרק ולוה מלוה הלכות וראה קעה : בבאֿבתרא

ד.

.‰‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ‰„O ÏÊb28˙B¯t‰ Ïk ÌlLÓ - »«»∆¿»«≈∆»¿«≈»«≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ÏÎ‡L29ÁÈaL‰Â ÏÊb .30ÔÈÓL - ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»ƒ

BÏ31‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ32ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ : ¿»«««¿»ƒ«∆«»≈«
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰33ÏÊ‚p‰ ÔÓ „·Ïa34Ì‡Â ; «»»≈«»»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰35‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - «»»¿≈»««∆«≈ƒ«»»

Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡36. ∆»ƒ«∆«

לרבינו.28) המשנה בפירוש שם וראה מח: ואם 29)גיטין
בקרקע  כמו משועבדים, מנכסים גם גובה בדין, עמד
אבל  במגידֿמשנה, כתוב [כך הקודמת. בהלכה שהפסידה
בין  הבדל שיש משמע המשניות בפירוש רבינו של מלשונו

לקרקע]. עם 30)פירות הקרקע את ומוציא בא והנגזל
השבח.31)השבח. עולה כמה לגזלן לו מעריכים

יזקף 32) הפסד, יש אם אבל יהנה. לא רווח יש אם כלומר,
ברשות  שלא חבירו שדה לתוך היורד כדין חשבונו, על

יד: בבאֿמציעא שהשקיע 33)והשביחה, ההוצאות כגון,
הקרקע  בדמי והעליה ש"ח, 100 בסך עולות בשדה הגזלן

ש"ח. 150 בסך היא זו מהשקעה והרווח 34)כתוצאה
לשלם, הוא חייב ההוצאה את אבל הנגזל, ביד נשאר הנקי

ההוצאה. עלֿידי שבא השבח מן נהנה הוא כגון,35)כי
כלומר  בלבד, ש"ח 100 והשבח ש"ח, 150 היתה ההוצאה

הפסד. כאן ההוצאות 36)שיש כל את יקבל לא הגזלן
יפסיד. והשאר בלבד, ש"ח 100 אלא

.Âd¯ÎÓe ‰„O ÏÊb37˜Bl‰ dÁÈaL‰ÂÁ38Ì‡ , »«»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«≈«ƒ
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰39ÏÚaÓ «∆«»≈««»»≈«»»ƒ««

Á·M‰ ¯‡L ÌÚ ÏËB Ô¯w‰Â ,‰„O‰40ÔÏÊb‰ ÔÓ41. «»∆¿«∆∆≈ƒ¿»«∆«ƒ««¿»

יד:37) גזולה,38)בבאֿמציעא שהקרקע ידע שלא ומכיון
בשלימותו. השבח כל את ויקבל שהשביח, מגזלן דינו שונה
ואףֿעלֿפי  שבח, לו ויש מעות לו יש הלכתא רבא, "אמר
מן  שלקח זה פירוש: טו:). (שם השבח" את לו פירש שלא
ואףֿעלֿפי  השבח, את וגם הקרן את גם בחזרה מקבל הגזלן
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השבח. אחריות מקבל שהוא כתב לא המוכר שהגזלן
נהנה 39) הוא כי ההוצאות, את ללוקח להחזיר חייב הנגזל

הקודמת. בהלכה כמו ההוצאות, עלֿידי שבא השבח מן
בבאֿמציעא 40) רי"ף וראה ההוצאות, פחות השבח כלומר,

וילנא). (דפוס ולשבח.41)ח: לקרן אחראי שהוא

.ÊÔ¯w‰42ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ‰·Bb43Á·M‰ ¯‡Le , «∆∆∆ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆«
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ44da ¯Èk‰ Ì‡Â .45‰ÏeÊ‚ ‡È‰L46 ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

dÁ˜lLk47Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËB BÈ‡ - ¿∆¿»»≈≈ƒ««¿»∆»«∆∆
„·Ïa48Á·M‰ ¯‡L „ÈÒÙÓe ,49.‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ƒ¿««¿ƒ¿»«∆««»≈««»»

da ¯Èk‰L ÔÈa ,Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿≈»««∆«≈∆ƒƒ»
‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ‰ÏeÊ‚ ‡È‰L∆ƒ¿»≈∆…ƒƒ≈ƒ«»»

¯w‰Â ,‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËB Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ÏËB Ô ∆»ƒ«∆«≈ƒ«««»∆¿«∆∆≈
ÔÏÊb‰ ÔÓ50.ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

הגזלן.42) מן גובה שקנו 43)שהלוקח הלקוחות מן
הגזולה, הקרקע את קנה זה שלוקח לאחר הגזלן מן קרקע
"אחריות  הוא: הטעם הגזלן. ביד נכסים נשארו לא אם
מקח  בשטרי בין הלואה בשטרי בין היא, סופר" טעות
שקונה  שאדם ההנחה, מתוך יוצאים שם). (גמרא וממכר
לו  להחזיר אחראי שהמוכר ומתנה כספו, את מבטיח קרקע
תביעות  מכוח הקרקע את מידו שיוציאו במקרה כספו את
ששכח  בלבד, סופר טעות זו הרי כתוב, לא ואם המוכר. על

בשטר. .44)לכתוב . קרקעות ולשבח . . . מוציאין "אין
שבח  יד:). (שם העולם" תיקון מפני משועבדים מנכסים .
יודעים  הלקוחות ואין מראש, ידוע שאינו דבר הוא קרקעות
ימנעו  הלקוחות, מן השבח את ינכו ואם בכך, להזהר

צה: צה. בבאֿקמא וראה קרקעות. הלוקח 45)מקניית
זו. טו:46)בקרקע בה 47)בבאֿמציעא הכיר אם אבל

שבח. לו יש שלקחה, לאחר גזולה ואת 48)שהיא
הנגזל. מן מקבל הוא השבח בשיעור כך 49)ההוצאה

לו, יש מעות ולקחה, שלו שאינה בה "הכיר רבא: פסק
שם. גמרא לו", אין על 50)שבח ההוצאה עודף ואת

אינו  הוא כי הגזלן, מן גובה ואינו הלוקח מפסיד השבח,
דעת  על משקיע שהלוקח משתלמות בלתי להוצאות אחראי

ח: בבאֿמציעא רי"ף ראה עצמו.

.Á‰È˙B¯t Á˜Bl‰ ÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ‰„O ÏÊBb‰51- «≈»∆¿»»¿»««≈«≈∆»
ÏÚ·Ï ÌlLÓe ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»»»«≈∆»«¿«≈¿««

‰„O‰52Èa ÌÈÒÎpÓ ÔÏÊb‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·B‚Â ¯ÊBÁÂ , «»∆¿≈¿∆»ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ53da ¯Èk‰ Ì‡Â .54BÏ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰ÏeÊbL ƒ¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈
˙B¯t55„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,56. ≈¿≈∆ƒ««¿»∆»«∆∆ƒ¿«

שאכל 51) בגזלן דובר שם ה. להלכה מקבילה זו הלכה
פירותיה. שאכל בלוקח מדובר וכאן מכיון 52)פירותיה,

כן  על עומדת. בעליה ברשות ולעולם נגזלת, אינה שקרקע
מבעל  [וגובה לג: בבאֿבתרא פירי", והדרי ארעא "הדרא
(מגידֿמשנה)]. השבח כדי עד ההוצאות את השדה

בבאֿמציעא 53) וראה הקודמת, בהלכה השבח שאר כדין
היא.54)יד: שגזולה אותה שקנה בשעה הלוקח
בהלכה 55) ההוצאה) על (היתר שבח לו שאין כשם

שאכל,56)הקודמת. הפירות דמי כדי עד ההוצאה, ואת
השדה. לבעל משלם שהוא הפירות מדמי מנכה

.Ë,¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆∆≈»∆≈ƒ¿»ƒ¿»
ÌeÏk Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58ÔÏÊb‰ ¯ÊÁ . ¿…»»≈«¿¿∆≈«¿»«««¿»

„Èa ‰Ói˜˙ - ‰ÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe d¯ÎnL ¯Á‡««∆¿»»¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰59‰zÓ ÔÏÊb‰ BÏ d˙ elÙ‡Â .ÔÏÊb‰ ÔÓ60 «≈«ƒ««¿»«¬ƒ¿»»««¿»«»»

dÁ˜Ïe ¯ÊÁL ÔÂÈk - B„Èa ‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk61‰Ói˜˙ ¿∆»¿»¿»¿»≈»∆»«¿»»ƒ¿«¿»
„Ú ÔÏÊb‰ Á¯Ë ‰Ê ÈtnL ;‰zn‰ ÏawL ‰Ê „Èa¿«∆∆ƒ≈««»»∆ƒ¿≈∆»«««¿»«

B˙eÓ‡a „ÓÚÏ È„k ,d‡wL62. ∆¿»»¿≈«¬…¿∆¡»

הלוקח.57) מיד הנגזל אותה מוציא לעולם כך ומשום
יד.58) הלכה ח, פרק ללוקח 59)למעלה מכר הגזלן כי

אחרי  לידו שתבוא הזכות ואפילו בקרקע, זכויותיו כל
בנאמנותו, לעמוד - גזלן ואפילו - אדם רוצה כי המכירה,

טו: טז.60)בבאֿמציעא הנגזל.61)שם מן הגזלן
לו 62) שנתן הקרקע את ממנו להוציא הנגזל יבוא שלא

זכות  עוברת הקרקע, את הגזלן שקנה ברגע כן על במתנה,
"כדי  זה טעם המתנה. מקבל על או הלוקח על בעלותו
דברים  במה טו: שם אשי רב נתן בנאמנותו", לעמוד
אם  אבל שלו, אינה שהשדה הלוקח ידע כשלא אמורים?
וראה  חזר, ד"ה שם (תוספות בידו נתקיימה לא - ידע

כאן). מגידֿמשנה

.È¯ÎnL ÈtÓ ÔÏÊb‰ ˙‡ Á˜Bl‰ Ú·z Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«∆««¿»ƒ¿≈∆»«
ÌlLÏ ·iÁ˙Â ,BlL dÈ‡L ‰„O BÏ63˙Èa ÏÈÁ˙‰Â , »∆∆≈»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿ƒ≈

ÔÈc64ÔÏÊb‰ ÈÒÎ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï65Ô‰Ó ˙Ba‚‰Ï È„k ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈««¿»¿≈¿«¿≈∆
ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï ‰Ê¯Î‰‰ eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡Â ,Á˜BlÏ«≈«¿««∆ƒ¿ƒ««¿»»¿»»««¿»ƒ
¯Á‡nL ;Á˜Bl‰ „Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ…ƒ¿«¿»¿««≈«∆≈««

ÂÈÒÎ ÏÚ eÊÈ¯Î‰L66‰lb˙dÁ˜Ï ‡ÏÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡L ∆ƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«»∆≈∆¡»¿…¿»»
Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈÏÚa‰ ÔÓ67. ƒ«¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ»¿««≈«

שילם.63) ולא פחות 64)בביתֿהדין לא שעברו לאחר
פסקֿהדין. ממתן יום למכירה 65)מתשעים עומדים שהם

דמתחלן  "עד טז. שם פפא רב כדעת היא זו הלכה פומבית.
הרי"ף. גם פסק כך אכרזתא", ולא 66)יומי במרדו ועמד

הנגזל,67)שילם. במקום הבא הגזלן, יוכל כן ועל
ומחזיר  קניה, אינה שקנייתו הלוקח, מן הקרקע את להוציא

מעותיו. את לו

.‡ÈÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï68d¯ÎnL ¯Á‡ ¿»»««¿»ƒ«¿»ƒ««∆¿»»
¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰ÏeÊ‚ ‡È‰Lk69‰zÓa d˙ B‡ ¿∆ƒ¿»¿»«¿»»¿«≈¿»»¿«»»
BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - dLÈ¯B‰ B‡70‰ˆB¯ BÈ‡L ƒ»¬≈ƒ»«¿∆≈∆

d„ÈÓÚ‰Ï71.‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk epnÓ dÁ˜lL ‰Ê „Èa ¿«¬ƒ»¿«∆∆¿»»ƒ∆¿∆»¿»¿»
‰M¯Èa ÔÏÊbÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ72„Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ¿≈ƒ»¿»««¿»ƒÀ»…ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰73. «≈«

טז.68) לפני 69)בבאֿמציעא לאחר, מכרה אם וכלֿשכן
הנגזל. מן אותה וכו'.70)שקנה המכירה מעשה עלֿידי

מן 71) הקרקע את שקנה שלנו, הדעת אומד כלומר,
לא  כן ועל נכונה, אינה בנאמנותו, לעמוד כדי הבעלים
סימן  חושןֿמשפט ב'טור' הלוקח. ביד הקרקע נתקיימה
אחרי  לאחר מכרה אם שאפילו רבינו, דעת מפרש שעד,
רש"י  אבל ראשון, לוקח ביד נתקיימה לא הנגזל, מן שקנאה

ז  שדין מפרש, זבנה ד"ה שהגזלן שם במקרה רק נאמר ה
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ביאוש 91) אותם קונה הלוקח היה מטלטלין, היה זה לו
ג. הלכה שם למעלה ראה רשות, במטלטלין,92)ושינוי

הנגזל  חייב יאוש, לפני שקנה כגון להחזיר, חייב כשהלוקח
חוזרת  הקרקע אבל השוק, תקנת משום לקונה דמים לשלם

ז). הלכה ה, פרק למעלה (ראה דמים ליטול 93)בלא
ששילם. הקרקע דמי את הבא.94)ממנו בפרק

ה'תש"פ  תשרי כ"ג שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ר"ל 1) בזה. התלוי וכל הקרקעות גזילות דיני בו נתבארו

מבעליו  שדה שלקח הגזלן ודין הקרקע. הגזלן מכלה אם
באלימות.

.‡d„ÈÒÙ‰Â B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ ÏÊBb‰2da ¯ÙÁL ÔB‚k ,3 «≈«¿«≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿∆»«»
˙B¯Ba4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ıˆwL B‡ , ƒƒ¿»∆»«∆»ƒ»

BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ÔÈa‰ Ò¯‰Â ˙BÈÚn‰ ˙‡ ˙ÁLÂ¿ƒ≈∆««¿»¿»««ƒ¿»«»¿«¬ƒ
ÈÓc ÌlLÈ B‡ ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa eÈ‰Lk ‰„O B‡ ˙Èa«ƒ»∆¿∆»ƒ¿««¿≈»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÁL Ì‡ Ï·‡ .„ÈÒÙ‰M ‰Ó«∆ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¬»≈≈∆»¿

¯‰ dÙËML7ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯iL L‡a ‰Ù¯O B‡ ∆¿»»»»ƒ¿¿»¿≈∆»¿»ƒ«»«ƒ
BÏ ¯ÓB‡ -8EÈÙÏ ElL È¯‰ :9˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L . ≈¬≈∆¿¿»∆∆««¿«¿∆¿«
˙Ói˜ ÌÈÏÚa10„ÒÙ‰ ˙eÈ¯Á‡ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ d11‡l‡ ¿»ƒ«∆∆¿≈«¬»∆¿≈»»»∆»

ÔÈÏËÏhÓa Ôk ÔÈc‰ ÔÈ‡M ‰Ó .B„Èa „ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡12, ƒ≈ƒ¿ƒ¿»«∆≈«ƒ≈¿ƒ«¿¿ƒ
e¯‡aL BÓk13. ¿∆≈«¿

נזק.2) לה יד:3)גרם עגולים.4)בבאֿמציעא
משנה 7)מרובעות.6)מאורכים.5) בקרבתה, שהיה

קיז: לנגזל.8)בבאֿקמא שלי 9)הגזלן לא זו קרקע
הוא. שלך ההפסד גם כן ועל שלך, אלא ואינה 10)היא

יד. הלכה ח פרק למעלה ראה לגזלן, אלו 11)נקנית כי
הגזלן. את בהם להאשים ואין אונסין, שהם 12)הם

באונסין. וחייב הגזלן הלכה 13)ברשות ג פרק למעלה
היתה  והמגידֿמשנה הראב"ד בידי שהיו [בספרים יא.
רבינו. דברי על תמהו ולכן בעבדים, או במטלטלין הגירסא

שם]. ראה

.·‰„O ÏÊb14ÌÈ˜ÈˆÓ ‰eÏËe epnÓ ‰ÏÊ‚Â15ÁÎa »«»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆¿»»¿ƒƒ¿…«
CÏn‰ Á˜lL ÔB‚k ,‡È‰ ‰È„Ó ˙kÓ Ì‡ :CÏn‰«∆∆ƒ««¿ƒ»ƒ¿∆»««∆∆
:BÏ ¯ÓB‡ - ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÏL ÌÈza B‡ ˙B„O»»ƒ∆»«¿≈«¿ƒ»≈

EÈÙÏ ElL È¯‰16‰Á˜Ï ÔÏÊb‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;17- ¬≈∆¿¿»∆¿ƒ≈¬«««¿»ƒ¿¿»
˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ18. «»¿«¬ƒ»∆«∆∆

קטז:14) בבאֿקמא גוים.15)משנה שהרי 16)אנסים
מן  שירדה באש נשרפה או נהר בשטפה כמו ודינו אונס, זה

הקודמת. שבהלכה כל 17)השמים, את שלקחו כגון
ביניהן. הגזולה זו וגם הגזלן, הגזלן 18)קרקעות ודין

הנגזל, ביד היתה לו כי הקודמת, בהלכה בידים, כהפסידה
אותה. לוקחים היו לא

.‚ÔÏÊb‰ ˙‡ CÏn‰ Ò‡19Ïk eÏ ‰‡¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â »««∆∆∆««¿»¿»««¿≈»»
,ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ÏÊbL BÊ ‰„O ‰‡¯‰Â ,EÏ LiM ‰Ó«∆≈¿¿∆¿»»∆∆»«ƒ¿«¿»

CÏn‰ dÏËe20˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ¿»»«∆∆«»¿«¬ƒ»∆«∆∆
d˙BÓk21.‰ÈÓc Ô˙B B‡ , ¿»≈»∆»

שם.19) שהיא 20)גמרא הנגזלת השדה על אמר לא ולו
בלבד. הגזלן לקרקעות התכוון כי לוקחה, היה לא שלו

הגזלן.21) מחמת נלקחה הקרקע כי

.„B„Èa d„ÈÒÙ‰Â ‰„O ÏÊb22‰·B‚ ‰„O‰ ÏÚaLk , »«»∆¿ƒ¿ƒ»¿»¿∆«««»∆∆
ÌÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ‰·Bb - ÔÏÊb‰ „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓc ˙‡∆¿≈«∆ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa23‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‡È‰L ÈtÓ ,24„ÓÚ Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«
ÔÈca ÔÏÊb‰25ÌlLÏ ·iÁ˙Â26‰·Bb - ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ««¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈¿««»»«∆

ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ27. ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

יד:22) בבאֿמציעא ראה א, בהלכה המובאת הדוגמה זוהי
הגזלן.23) ברשות והלוקח 24)הנמצאים פרסום, לו שאין

מן  גובים אין כן על חוב. הקרקע על שיש ידע לא הלוה מן
עולא  דעת בלבד, הלוה שביד הנכסים מן אלא הלקוחות

קעה: טו.25)בבבאֿבתרא לזה 26)בבאֿמציעא יש
בשטר. כמלוה ודינו הקרקע 27)קול, כי הלוקח, מן גובה

הפסיד, והקונה לנגזל, הגזלן שחייב לחוב משועבדת שקנה
הקרקע, על חוב אין אם הקניה קודם לחקור היה צריך כי
הלכה  יא, פרק ולוה מלוה הלכות וראה קעה : בבאֿבתרא

ד.

.‰‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ‰„O ÏÊb28˙B¯t‰ Ïk ÌlLÓ - »«»∆¿»«≈∆»¿«≈»«≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ÏÎ‡L29ÁÈaL‰Â ÏÊb .30ÔÈÓL - ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»ƒ

BÏ31‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ32ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ : ¿»«««¿»ƒ«∆«»≈«
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰33ÏÊ‚p‰ ÔÓ „·Ïa34Ì‡Â ; «»»≈«»»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰35‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - «»»¿≈»««∆«≈ƒ«»»

Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡36. ∆»ƒ«∆«

לרבינו.28) המשנה בפירוש שם וראה מח: ואם 29)גיטין
בקרקע  כמו משועבדים, מנכסים גם גובה בדין, עמד
אבל  במגידֿמשנה, כתוב [כך הקודמת. בהלכה שהפסידה
בין  הבדל שיש משמע המשניות בפירוש רבינו של מלשונו

לקרקע]. עם 30)פירות הקרקע את ומוציא בא והנגזל
השבח.31)השבח. עולה כמה לגזלן לו מעריכים

יזקף 32) הפסד, יש אם אבל יהנה. לא רווח יש אם כלומר,
ברשות  שלא חבירו שדה לתוך היורד כדין חשבונו, על

יד: בבאֿמציעא שהשקיע 33)והשביחה, ההוצאות כגון,
הקרקע  בדמי והעליה ש"ח, 100 בסך עולות בשדה הגזלן

ש"ח. 150 בסך היא זו מהשקעה והרווח 34)כתוצאה
לשלם, הוא חייב ההוצאה את אבל הנגזל, ביד נשאר הנקי

ההוצאה. עלֿידי שבא השבח מן נהנה הוא כגון,35)כי
כלומר  בלבד, ש"ח 100 והשבח ש"ח, 150 היתה ההוצאה

הפסד. כאן ההוצאות 36)שיש כל את יקבל לא הגזלן
יפסיד. והשאר בלבד, ש"ח 100 אלא

.Âd¯ÎÓe ‰„O ÏÊb37˜Bl‰ dÁÈaL‰ÂÁ38Ì‡ , »«»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«≈«ƒ
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰39ÏÚaÓ «∆«»≈««»»≈«»»ƒ««

Á·M‰ ¯‡L ÌÚ ÏËB Ô¯w‰Â ,‰„O‰40ÔÏÊb‰ ÔÓ41. «»∆¿«∆∆≈ƒ¿»«∆«ƒ««¿»

יד:37) גזולה,38)בבאֿמציעא שהקרקע ידע שלא ומכיון
בשלימותו. השבח כל את ויקבל שהשביח, מגזלן דינו שונה
ואףֿעלֿפי  שבח, לו ויש מעות לו יש הלכתא רבא, "אמר
מן  שלקח זה פירוש: טו:). (שם השבח" את לו פירש שלא
ואףֿעלֿפי  השבח, את וגם הקרן את גם בחזרה מקבל הגזלן
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קנה  אם אבל הבעלים, מן שלקח קודם השדה את מכר
נתקיימה  כשקנאה מיד שניה, מכירה לפני הבעלים מן אותה

למכרה  שוב יכול ואינו הלוקח, כסףֿמשנה ביד ראה לאחר.
ואחרֿכך 72)כאן. ממורישיו, מאחד אותה גזל שמתחילה

שם. גמרא הנגזל, מקום 73)מת יש הגזלן, אותה קנה אם
מאמץ  עשה שהרי בנאמנותו, לעמוד שמעוניין להנחה,
אין  בירושה לו נפלה אם אבל הקרקע, את לקנות וטרח
מצדו, טירחה כל בלי לידו בא השדה כי זו, להנחה הצדקה

דמיה. את לו ומשלם הלוקח, מיד להוציאה יכול והגזלן

.·ÈB·BÁa ÔÏÊb‰ d‡·b74Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ LÈ Ì‡ : ¿»»««¿»¿ƒ≈«ƒ¿»«¿«
˙¯Á‡75È·BÁa ‰·B‚ È‡ BÊ :ÔÏÊb‰ BÏ ¯Ó‡Â ,76- «∆∆¿»«««¿»¬ƒ∆¿ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿««≈«¿ƒ≈
Ôek˙pL ‡e‰ B·BÁ ˙Ba‚Ï - BÊ ‡l‡ Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ77. «ƒ¿»«¿«∆»ƒ¿∆ƒ¿«≈

ואמר 74) לנגזל בא ללוקח, ומכרה הקרקע את שגזל לאחר
לי, חייב שאתה החוב תמורת הגזולה הקרקע את לי תן לו:

טז. בבאֿמציעא הנגזל, ממנה 75)והסכים לגבות שאפשר
החוב. ביד 76)את הקרקע את לקיים שכוונתו דעתו גילה

היה  יכול הרי בלבד, חובו את לגבות בדעתו היה לו הלוקח.
הגזולה. מזו דוקא ולאו אחרת, מקרקע גם לגבות

הקרקע 77) את לקיים שרצונו דעת גילוי כל שאין מכיון
מידו. השדה את להוציא יוכל כן על הלוקח, ביד

.‚È‰zÓ ÔÏÊbÏ ÌÈÏÚa‰ ‰e˙78Á˜Bl‰ d‡˜ -79. ¿»»«¿»ƒ««¿»«»»¿»»«≈«
BÏ ÌÈ˙B eÈ‰ ‡Ï - ÌÈÏÚaÏ Á¯Ë ‡Ï el‡L∆ƒ…»««¿»ƒ…»¿ƒ

‰zÓa80È„a da ‰kÊiL È„k ,Á¯Ë ‰Ê ÈtÓe ;,Ô ¿«»»ƒ¿≈∆»«¿≈∆ƒ¿∆»¿ƒ
Á˜Bl‰ „Èa Ìi˜˙˙Â ,B˙eÓ‡a „ÓÚÈÂ81. ¿«¬…¿∆¡»¿ƒ¿«≈¿««≈«

שם.78) גמרא ללוקח, הגזלן שמכרה ואין 79)לאחר
(למעלה  כירושה ודינה מאליה באה שהמתנה אומרים,

הלוקח. קנאה שלא יא), באה 80)הלכה לא המתנה
כמכר. ודינה הגזלן, של מאמציו פרי היא אלא מאליה

אומר:81) אחד ורבינא. אחא רב בין מחלוקת שם בגמרא
פסק  ורבינו כמכר. מתנה אומר: ואחר כירושה, מתנה

כמכר. מתנה כמאןֿדאמר

.„È‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â dÏÊbL ¯Á‡Â ,‰„O ÏÊBb‰82 «≈»∆¿««∆¿»»¿À¿««¿»»∆»
:¯Ó‡Â ÏÊ‚p‰ ÔÚËÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁ»«¿»»ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿»¿»«

È˙ÈÈ‰ Òe‡BÏ ‰Èz¯ÎnL ‰ÚMa83ÈzÚ„Ï ‡lLÂ »»ƒƒ«»»∆¿«¿ƒ»¿∆…¿«¿ƒ
B˙eÏÊb ˙ÓÁÓ Èz¯ÎÓ84ÏÚ Û‡ ,ÔÏÊb‰ ‰ÎÊ ‡Ï - »«¿ƒ≈¬««¿»…»»««¿»««

ÌÈ„Ú BÏ LiL Èt85‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â .dÁ˜Ï Ì‰ÈÙaL ƒ∆≈≈ƒ∆ƒ¿≈∆¿»»¿«¬…«»∆
Ô˙pL ÌÈÓc‰ ÔÏÊbÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÌÈÏÚaÏ86. «¿»ƒ«¬ƒƒ««¿»«»ƒ∆»«

זו 82) שדה על שהוחזק "כגון שאמר יוחנן, רבי כדעת
מז.). (בבאֿבתרא אדם 83)בגזלנותא" שהגזלן מכיון

השלטון, בפני עלי מלשין היה לו, מכרתי ולולא הוא, אלם
שם. כהנא רב פחדתי 84)דעת אלא הטוב, מרצוני שלא

אלם. וגבר גזלן שהוא מפני ראיה 85)לסרב שהביא "גזלן
מז:). (שם בידו" שדה מעמידין ואין ראיה, ראייתו אין
מכיון  אבל המכירה, את שראו אמנם מעידים העדים
למכור  הסכים שלא טוען והנגזל גזלן, הוחזק שהלוקח

כלל. מכירה זו אין הרי על 86)לגזלן, אותו קונסים ואין

יש  מעות אבל לו, אין "קרקע דמיו, שיפסיד גזילה מעשה
שם. גמרא נחמן, רב בשם ביבי רב של מימרא לו",

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87‰nL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ∆»»
˙BÚn‰ ˙‡ Ì‰ÈÙa88Ú˜¯w‰ ÏÚaL e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿≈∆∆«»¬»ƒ≈ƒ∆««««¿«

ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Ì‰ÈÙa BÏ ‰„B‰Â ÔÏÊbÏ ¯ÎÓ89Ck »«««¿»¿»ƒ¿≈∆∆»«»ƒ»
‰‡¯È ˙ÓÁÓe ÌÈÓ„ BÏ Ô˙ ‡lL ÔÚBË ÏÊ‚p‰Â ,CÎÂ¿»¿«ƒ¿»≈∆…»«»ƒ≈¬«ƒ¿»

ÌeÏk ÔÏÊbÏ ÔÈ‡ - BÏ ‰„B‰90epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , »≈««¿»¿∆»ƒƒƒ∆
ÈtÓ ‡l‡ BÏ ‰„B‰ ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ‰„O‰«»∆¿…»ƒƒ¿≈∆…»∆»ƒ¿≈

„Át‰91‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚhLk92. «««¿∆»«ƒ¿À¿««¿»»∆»

שם.87) שנתן, הדמים את לגזלן כן 88)שמחזירים ועל
לנגזל. שילם שהגזלן בטוחים בעיניהם 89)אנו הם אבל

זאת. ראו שם.90)לא דמים, ולא קרקע כדברי 91)לא
שם. לשלטון, אותו ימסור יודה לא שאם כהנא, רב

הוא 92) אין גזלן, הוחזק שעליה זו לקרקע בנוגע כן, על
לנגזל. ומאמינים נאמן,

.ÊË¯ÎÓ ÏÚ ‰Ú„BÓ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡≈«««»∆»ƒ«¬»»«∆∆
‰Ê93B˙È‡¯ ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊ‚ ‰Ê ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ . ∆ƒ¿À¿«∆«¿»«»∆¿≈¿»»

‰È‡¯ da94ÔÏÊb ÔÈc ÔÈ‡Â .‰Ú„BÓ ¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿»»¿≈»ƒƒ¿…»»¿≈ƒ«¿»
B˙B‡ ‰Ï˙Â B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ ÔÈ„k95,BÏ ¯kÓiL „Ú ¿ƒ»≈∆¬≈¿»»«∆ƒ¿…
ÏÊ‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ÒB‡‰ ‰fL96ÔÈ„Ú BÏÊ‚ ‡ÏÂ ∆∆»≈≈∆ƒ¿…¿…¿»¬«ƒ

ÌeÏk97‡Ú„BÓ Òe‡‰ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓ ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ , ¿¿ƒ»ƒ…»««≈»»»»
.Ìi˜ B¯kÓÓ -ƒ¿»«»

ואין 93) מאונס מוכר שהוא המכירה, לפני לעדים להודיע
זו. שדה על גזלן זה והוחזק הואיל ולמה? מכירה, המכירה

על 94) מראש להודיע צורך ואין כלל, מכירה זו אין כן על
שם.95)ביטולה. אחרים, יסורים לו גרם או עץ, על

כסף.96) בלי בכוח הקרקע את דינו 97)לקחת כן על
הקרקע  מתקיימת מכירה, עדי מביא שאם אדם, כל כדין
המכירה, לפני עדים בפני מודעה מסר אלאֿאםֿכן בידו,
מדעת  כאן נטה רבינו מבוטלת. והמכירה מאונס מוכר שהוא
זה. בדין לאנס גזלן בין הבדל שאין בהלכותיו שפסק הרי"ף

יד. בהלכה ומגידֿמשנה ראב"ד כאן ראה

ה'תש"פ  תשרי כ"ד רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכל 1) לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו

או  לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין ברשות בין להשביח,

.‡Ò‡L ÚB¯Ê ÏÚa ÌÈ·ÎBk „·BÚ2Ï‡¯OÈ ÈÒÎ ≈»ƒ««¿«∆»«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏÚa ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ,e‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿»≈≈¬«∆»»«««
B‡ ,Ï‡¯Oi‰ ‰Ê „Èa ˜Ê BÏ LiL ˙ÓÁÓ B‡ ,‰„O‰«»∆≈¬«∆≈∆∆¿«∆«ƒ¿»≈

BBÓÓ „ÈÒÙ‰L ˙ÓÁÓ3Û˜zL ¯Á‡Â ,4‰„O‰ ˙‡ BÏ ≈¬«∆ƒ¿ƒ»¿««∆»«∆«»∆
‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Á˜Bl‰ „iÓ5.
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

ƒ««≈«

הדין.2) בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח שלקח
מפרש 3) כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון היהודי, של ממונו
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ומחמת  חוב מחמת "הבא שם הברייתא דברי את רבינו
לגיטין  הגאונים אוצר ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות",

כאן. משנה ומגיד ,117 בכוח.4)עמוד ומקור 5)שלקח
(דין  סיקריקין" משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים
דין  בו שאין מפרש, ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין
קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין,
גאון  האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם אינו וגם
משום  בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר:
כאילו  בחובו גבאו דכי קיים, מקחו ממנו והלוקח סיקריקון,
.123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה ואן ממנו, קנאו

שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6˙Ó‡L ÌÈÏÚa‰ e„B‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«¿»ƒ∆¡∆
ÔÚË7Ï‡¯OÈ È„Ú e„ÈÚÈ B‡ ,¯ÎBn‰] ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »«»≈»ƒ«≈»ƒ≈≈ƒ¿»≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .[¯ÎBn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÚË ˙Ó‡‰L∆»¡∆»«»≈»ƒ«≈¿≈ƒ»»
„·BÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎiL ÌB˜Ó B˙B‡a ¯O B‡ CÏÓ ÌL»∆∆«¿»∆»»…∆»≈

ÌÈÏÚa‰ eÚ·z ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ï ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk8„·BÚ‰ ˙‡ »ƒ∆»«¿ƒ¿…»¿«¿»ƒ∆»≈
ÔÓ Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ
„·BÚÏ ÔÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ««ƒ∆≈»ƒ»≈
ÔÚË ˙Ó‡L ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¡∆»«

ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Ì‡ :ÌÈÏÚaÏ Á˜Bl‰ ¯ »≈»ƒ¬≈≈«≈««¿»ƒƒ
‡e‰ ÔÏÊb9B˙B‡ ÌzÚ·z ‡Ï ‰nÏ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ «¿»»≈»ƒ»»…¿«¿∆

Ì‰ÈÈ„a10? ¿ƒ≈∆

הלוקח.6) מיד להוציא יכולים הבעלים כן 7)שאין ועל
גזלן. דין זה לגוי השר.8)אין או המלך לפני לדין

בעל 9) על חוב כל לו ואין בחזקה, השדה את שלקח
לכוף 10)השדה. שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

אוצר  (ראה נכונה הגוי טענת וודאי אלא הגוי. על דינם
גאון  האי רב דברי את המביא ,124 עמוד שם הגאונים

ל). שער והממכר המקח בספר

.‚Ï‡¯OÈÏ ÌÈ˜Èˆn‰ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰11ÌÈL˜·Óe »¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ BÓˆÚ ‰cÙiL „Ú ,Ì‚¯‰Ï¿»¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ«»≈»ƒ
,epÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ˜ÈˆnÏ ‰pzÈÂ B˙È·a B‡ e‰„Oa¿»≈¿≈¿ƒ¿∆»«≈ƒ¿««»«ƒ∆
„Èa LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰ d˙B‡ ¯kÓÏ ˜Èˆn‰ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆«≈ƒƒ¿…»««¿«ƒ≈¿«
;Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜ Ô‰ - ˜Èˆn‰ ÔÓ ÁwÏ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ«ƒ«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
„Èa Ú˜¯w‰ ‰‰ML B‡ ,ÁwÏ ÌÈÏÚa‰ „Èa ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿««¿»ƒƒ«∆ƒ»««¿«¿«
ÔÓ Á˜ÏÂ Ì„Bw‰ Ïk - L„Á ¯OÚ ÌÈL ˜Èˆn‰«≈ƒ¿≈»»…∆»«≈¿»«ƒ

‰ÎÊ ˜Èˆn‰12ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÔziL „·Ï·e . «≈ƒ»»ƒ¿«∆ƒ≈«¿»ƒ»ƒƒ
˜Èˆn‰ ‰fL ÈtÓ .˙BÚn‰ LÈÏL B‡ Ú˜¯w‰ ÚÈ·¿̄ƒ«««¿«¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆«≈ƒ
- ¯ÎBÓ ‡e‰ BlL dÈ‡L Ú˜¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏBÊa ¯ÎBÓ≈¿ƒ¿«¿«∆≈»∆≈

ÚÈ·¯ ˙BÁÙa ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰13ÚÈ·¯ ‰ÊÂ ,BÏ ·B¯˜ B‡ ¬≈∆≈¿»¿ƒ«»¿∆¿ƒ«
.ÏBÊa ¯ÎBÓ Ô‰lL ‡È‰L ˙ÓÁÓ È¯‰L ,ÌÈÏÚa ÏL∆¿»ƒ∆¬≈≈¬«∆ƒ∆»∆≈¿
ÌÈÏÚaÏ Ô˙B - ÌÈLÏLa ˜Èˆn‰ ÔÓ Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

‰¯OÚ14Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ Ì‰Ï Ô˙B B‡15‰˜È Ck ¯Á‡Â ¬»»≈»∆¿ƒ«««¿«¿««»ƒ¿∆
.B„Èa ÏÊ‚k Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ È¯‰ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ïk‰«…¿ƒ…»«¬≈¿ƒ«««¿«¿»≈¿»

שהיו 11) נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הסיקריקין הם אלו
לתקופת  עד ביהודה, הרומאים מלחמת בתקופת קיימים

אבל 12)המשנה. מידו. להוציאה יכולים הבעלים ואין

זכה  לא - ליקח כסף הבעלים ביד ויש חודש י"ב לפני
ולהחזיר  מידו להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח
.117 עמוד שם הגאונים אוצר ראה ששילם. הכסף את לו

בשלושים.13) מוכרה הוא דינר, ארבעים שווה הקרקע אם
המעות  שליש שהם דינר, עשרה לבעלים הקונה ייתן כן על
דינר, עשרה בשווי הקרקע מן חלק או למציק, ששילם

ארבעים. השווה הקרקע מן רבע מחיר 14)שהוא שוודאי
ארבעים. - רצו 15)הקרקע העליונה, על הבעלים "ויד

שם). (ברייתא נוטלין" במעות רצו נוטלין; בקרקע

.„B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯Bi‰16dÚËe ˙eL¯a ‡lL17: «≈¿¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»»
ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰ ‰„O ‰˙È‰ Ì‡18Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ƒ»¿»»∆»¬»ƒ«¿ƒ«»»»

;‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ ,dÚhÏ BÊ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈¿»∆ƒ¿»¿≈ƒ«««»∆
ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡Â19ÏÚ B„ÈÂ BÏ ¿ƒ≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«

‰BzÁz‰20. ««¿»

גבוהים 16) במקומות בתיהם בנו אבותינו קא. מציעא בבא
הביטוי  מכאן בבקעה. היו והשדות ביטחון) (מטעמי

השדה. לתוך לאילן 18)אילנות.17)"היורד" שיפה
מלזרעים. לו.19)יותר שיכולים 20)מעריכים לפי

על  בזרעים, אלא בנטיעות מעוניינים שאינם לטעון, הבעלים
עולה  השבח אם כלומר, התחתונה, על הנוטע של ידו כן
על  עולה ההוצאה ואם ההוצאה, דמי יקבל ההוצאה, על
פרק  כלמעלה השבח בשיעור ההוצאה מן חלק יקבל השבח,

משנה). (מגיד ה הלכה ט,

.‰‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡21CÏÂ EÏÈ‡ ¯˜Ú :22- »««««»∆¬…ƒ»¿»≈
BÏ ÌÈÚÓBL23ÈÏÈ‡ ¯˜BÚ ÈÈ¯‰ :ÚËBp‰ ¯Ó‡ .24- ¿ƒ»««≈«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈÁÎnL ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡25. ≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ∆««¿«

הקודמת 21) ההלכה בסוף מדובר שעליו ליטע, עשוי שאינו
משנה). לבן 22)(מגיד בשדה אלא אילן בשדה חפץ איני

מלאילנות.23)(זרעים). לזרעים יותר מתאימה השדה כי
משום  בזה חוששים ואין ישראל, בארץ גם נאמר זה [ודין
מוכח  זה משנה)]. ומגיד ראב"ד (ראה ישראל ארץ יישוב
בשדה  נאמר וזה שם). מציעא (בבא רב לפני שבא מהמעשה
ליטע. בעשוייה לא אבל בלבד, ליטע עשוייה שאינה

התחתונה.24) על תהיה שידי מסכים שהאילנות 25)ואיני
אין  זה טעם ולפי האחרון). כלשון קא: (שם השדה מן ינקו

לארץ. חוצה לבין ישראל ארץ בין הבדל

.ÂÔ‰a ÛÈÒB‰Ïe ÔÈ·Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»∆
˙BiÏÚÂ ÌÈza26ÌÈB‡b‰ e¯B‰ CÎÈÙÏ .27‰Ba‰L , »ƒ«¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆«∆

‰„O ÚËBk ‰Ê È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa«¬«¬≈∆…ƒ«¿¬≈∆¿≈«»∆
ÔÈ·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk BÏ ÔÈÓLÂ ,ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰»¬»ƒ«¿»ƒ«»»»∆ƒ≈¿ƒ¿»

‡e‰Â .B˙B·Ï ‰Ê28ÏÈÚBn‰ ÔÈa ‰·iL ,29Èe‡¯‰ , ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ»»
ÌB˜Ó B˙B‡ ‚‰Ók ¯ˆÁ d˙B‡Ï30. ¿»»≈¿ƒ¿«»

בבית.26) עליונה אחרי 27)קומה בבבל הישיבות ראשי
סבוראי. לבעל 29)בתנאי.28)רבנן תועלת המביא

וטיב 30)החצר. והחיצוניים הפנימיים הבניין סידורי
מקום. באותו למקובל בהתאם יהיו הבניין

.Ê‰„O ÚË elÙ‡ ,˙eL¯a B¯·Á ‰„OÏ „¯Bi‰«≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿¬ƒ»«»∆
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קנה  אם אבל הבעלים, מן שלקח קודם השדה את מכר
נתקיימה  כשקנאה מיד שניה, מכירה לפני הבעלים מן אותה

למכרה  שוב יכול ואינו הלוקח, כסףֿמשנה ביד ראה לאחר.
ואחרֿכך 72)כאן. ממורישיו, מאחד אותה גזל שמתחילה

שם. גמרא הנגזל, מקום 73)מת יש הגזלן, אותה קנה אם
מאמץ  עשה שהרי בנאמנותו, לעמוד שמעוניין להנחה,
אין  בירושה לו נפלה אם אבל הקרקע, את לקנות וטרח
מצדו, טירחה כל בלי לידו בא השדה כי זו, להנחה הצדקה

דמיה. את לו ומשלם הלוקח, מיד להוציאה יכול והגזלן

.·ÈB·BÁa ÔÏÊb‰ d‡·b74Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ LÈ Ì‡ : ¿»»««¿»¿ƒ≈«ƒ¿»«¿«
˙¯Á‡75È·BÁa ‰·B‚ È‡ BÊ :ÔÏÊb‰ BÏ ¯Ó‡Â ,76- «∆∆¿»«««¿»¬ƒ∆¿ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿««≈«¿ƒ≈
Ôek˙pL ‡e‰ B·BÁ ˙Ba‚Ï - BÊ ‡l‡ Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ77. «ƒ¿»«¿«∆»ƒ¿∆ƒ¿«≈

ואמר 74) לנגזל בא ללוקח, ומכרה הקרקע את שגזל לאחר
לי, חייב שאתה החוב תמורת הגזולה הקרקע את לי תן לו:

טז. בבאֿמציעא הנגזל, ממנה 75)והסכים לגבות שאפשר
החוב. ביד 76)את הקרקע את לקיים שכוונתו דעתו גילה

היה  יכול הרי בלבד, חובו את לגבות בדעתו היה לו הלוקח.
הגזולה. מזו דוקא ולאו אחרת, מקרקע גם לגבות

הקרקע 77) את לקיים שרצונו דעת גילוי כל שאין מכיון
מידו. השדה את להוציא יוכל כן על הלוקח, ביד

.‚È‰zÓ ÔÏÊbÏ ÌÈÏÚa‰ ‰e˙78Á˜Bl‰ d‡˜ -79. ¿»»«¿»ƒ««¿»«»»¿»»«≈«
BÏ ÌÈ˙B eÈ‰ ‡Ï - ÌÈÏÚaÏ Á¯Ë ‡Ï el‡L∆ƒ…»««¿»ƒ…»¿ƒ

‰zÓa80È„a da ‰kÊiL È„k ,Á¯Ë ‰Ê ÈtÓe ;,Ô ¿«»»ƒ¿≈∆»«¿≈∆ƒ¿∆»¿ƒ
Á˜Bl‰ „Èa Ìi˜˙˙Â ,B˙eÓ‡a „ÓÚÈÂ81. ¿«¬…¿∆¡»¿ƒ¿«≈¿««≈«

שם.78) גמרא ללוקח, הגזלן שמכרה ואין 79)לאחר
(למעלה  כירושה ודינה מאליה באה שהמתנה אומרים,

הלוקח. קנאה שלא יא), באה 80)הלכה לא המתנה
כמכר. ודינה הגזלן, של מאמציו פרי היא אלא מאליה

אומר:81) אחד ורבינא. אחא רב בין מחלוקת שם בגמרא
פסק  ורבינו כמכר. מתנה אומר: ואחר כירושה, מתנה

כמכר. מתנה כמאןֿדאמר

.„È‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â dÏÊbL ¯Á‡Â ,‰„O ÏÊBb‰82 «≈»∆¿««∆¿»»¿À¿««¿»»∆»
:¯Ó‡Â ÏÊ‚p‰ ÔÚËÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁ»«¿»»ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿»¿»«

È˙ÈÈ‰ Òe‡BÏ ‰Èz¯ÎnL ‰ÚMa83ÈzÚ„Ï ‡lLÂ »»ƒƒ«»»∆¿«¿ƒ»¿∆…¿«¿ƒ
B˙eÏÊb ˙ÓÁÓ Èz¯ÎÓ84ÏÚ Û‡ ,ÔÏÊb‰ ‰ÎÊ ‡Ï - »«¿ƒ≈¬««¿»…»»««¿»««

ÌÈ„Ú BÏ LiL Èt85‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â .dÁ˜Ï Ì‰ÈÙaL ƒ∆≈≈ƒ∆ƒ¿≈∆¿»»¿«¬…«»∆
Ô˙pL ÌÈÓc‰ ÔÏÊbÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÌÈÏÚaÏ86. «¿»ƒ«¬ƒƒ««¿»«»ƒ∆»«

זו 82) שדה על שהוחזק "כגון שאמר יוחנן, רבי כדעת
מז.). (בבאֿבתרא אדם 83)בגזלנותא" שהגזלן מכיון

השלטון, בפני עלי מלשין היה לו, מכרתי ולולא הוא, אלם
שם. כהנא רב פחדתי 84)דעת אלא הטוב, מרצוני שלא

אלם. וגבר גזלן שהוא מפני ראיה 85)לסרב שהביא "גזלן
מז:). (שם בידו" שדה מעמידין ואין ראיה, ראייתו אין
מכיון  אבל המכירה, את שראו אמנם מעידים העדים
למכור  הסכים שלא טוען והנגזל גזלן, הוחזק שהלוקח

כלל. מכירה זו אין הרי על 86)לגזלן, אותו קונסים ואין

יש  מעות אבל לו, אין "קרקע דמיו, שיפסיד גזילה מעשה
שם. גמרא נחמן, רב בשם ביבי רב של מימרא לו",

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87‰nL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ∆»»
˙BÚn‰ ˙‡ Ì‰ÈÙa88Ú˜¯w‰ ÏÚaL e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿≈∆∆«»¬»ƒ≈ƒ∆««««¿«

ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Ì‰ÈÙa BÏ ‰„B‰Â ÔÏÊbÏ ¯ÎÓ89Ck »«««¿»¿»ƒ¿≈∆∆»«»ƒ»
‰‡¯È ˙ÓÁÓe ÌÈÓ„ BÏ Ô˙ ‡lL ÔÚBË ÏÊ‚p‰Â ,CÎÂ¿»¿«ƒ¿»≈∆…»«»ƒ≈¬«ƒ¿»

ÌeÏk ÔÏÊbÏ ÔÈ‡ - BÏ ‰„B‰90epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , »≈««¿»¿∆»ƒƒƒ∆
ÈtÓ ‡l‡ BÏ ‰„B‰ ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ‰„O‰«»∆¿…»ƒƒ¿≈∆…»∆»ƒ¿≈

„Át‰91‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚhLk92. «««¿∆»«ƒ¿À¿««¿»»∆»

שם.87) שנתן, הדמים את לגזלן כן 88)שמחזירים ועל
לנגזל. שילם שהגזלן בטוחים בעיניהם 89)אנו הם אבל

זאת. ראו שם.90)לא דמים, ולא קרקע כדברי 91)לא
שם. לשלטון, אותו ימסור יודה לא שאם כהנא, רב

הוא 92) אין גזלן, הוחזק שעליה זו לקרקע בנוגע כן, על
לנגזל. ומאמינים נאמן,

.ÊË¯ÎÓ ÏÚ ‰Ú„BÓ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡≈«««»∆»ƒ«¬»»«∆∆
‰Ê93B˙È‡¯ ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊ‚ ‰Ê ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ . ∆ƒ¿À¿«∆«¿»«»∆¿≈¿»»

‰È‡¯ da94ÔÏÊb ÔÈc ÔÈ‡Â .‰Ú„BÓ ¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿»»¿≈»ƒƒ¿…»»¿≈ƒ«¿»
B˙B‡ ‰Ï˙Â B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ ÔÈ„k95,BÏ ¯kÓiL „Ú ¿ƒ»≈∆¬≈¿»»«∆ƒ¿…
ÏÊ‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ÒB‡‰ ‰fL96ÔÈ„Ú BÏÊ‚ ‡ÏÂ ∆∆»≈≈∆ƒ¿…¿…¿»¬«ƒ

ÌeÏk97‡Ú„BÓ Òe‡‰ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓ ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ , ¿¿ƒ»ƒ…»««≈»»»»
.Ìi˜ B¯kÓÓ -ƒ¿»«»

ואין 93) מאונס מוכר שהוא המכירה, לפני לעדים להודיע
זו. שדה על גזלן זה והוחזק הואיל ולמה? מכירה, המכירה

על 94) מראש להודיע צורך ואין כלל, מכירה זו אין כן על
שם.95)ביטולה. אחרים, יסורים לו גרם או עץ, על

כסף.96) בלי בכוח הקרקע את דינו 97)לקחת כן על
הקרקע  מתקיימת מכירה, עדי מביא שאם אדם, כל כדין
המכירה, לפני עדים בפני מודעה מסר אלאֿאםֿכן בידו,
מדעת  כאן נטה רבינו מבוטלת. והמכירה מאונס מוכר שהוא
זה. בדין לאנס גזלן בין הבדל שאין בהלכותיו שפסק הרי"ף

יד. בהלכה ומגידֿמשנה ראב"ד כאן ראה

ה'תש"פ  תשרי כ"ד רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכל 1) לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו

או  לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין ברשות בין להשביח,

.‡Ò‡L ÚB¯Ê ÏÚa ÌÈ·ÎBk „·BÚ2Ï‡¯OÈ ÈÒÎ ≈»ƒ««¿«∆»«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏÚa ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ,e‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿»≈≈¬«∆»»«««
B‡ ,Ï‡¯Oi‰ ‰Ê „Èa ˜Ê BÏ LiL ˙ÓÁÓ B‡ ,‰„O‰«»∆≈¬«∆≈∆∆¿«∆«ƒ¿»≈

BBÓÓ „ÈÒÙ‰L ˙ÓÁÓ3Û˜zL ¯Á‡Â ,4‰„O‰ ˙‡ BÏ ≈¬«∆ƒ¿ƒ»¿««∆»«∆«»∆
‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Á˜Bl‰ „iÓ5.
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

ƒ««≈«

הדין.2) בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח שלקח
מפרש 3) כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון היהודי, של ממונו
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:‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡L∆≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«»∆¿»
ÏËB - Á·M‰ ÏÚ ¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»«»»»≈««∆«≈

‰‡ˆB‰‰31ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡Â , «»»¿ƒ«∆«»≈««»»≈
Á·M‰32BzL‡ ÈÒÎa ÏÚ·e .33ÛzM‰Â34LiL ‰„Oa «∆«««¿ƒ¿≈ƒ¿¿«À»«»∆∆≈

Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,Ô‰ ˙eL¯a „¯BÈk - da ˜ÏÁ BÏ≈∆»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»∆¿»»
.‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»

הבעלים.31) על שנהוג 32)וההפסד השבח חלק [כלומר,
משנה]. מגיד ראה לאריסים. לתת לומר:33)היה צריך

כתב  וכן הרשב"א בשם משנה (כסף הקטנה" אשתו "בנכסי
ואחיה  אמה שהשיאוה קטנה יתומה פירוש: משנה). המגיד
הואיל  כשתגדל, הנישואין ולבטל בבעלה למאן היא ויכולה
כתב  וכן הקטנה. בתו את להשיא הזכות ניתנה לאב ורק
הדברים  ומקור י. הלכה אישות מהלכות כג בפרק רבינו
התחתונה  על ידו הגדולה שבאשתו פי על ואף פ. בכתובות
- ט) (הלכה שם רבינו שפסק וכמו שם בגמרא שאמרו כמו
מפני  העליונה, על ידו שתהא חכמים תקנו קטנה באשתו
מופרז  ניצול ידי על השדה, את הבעל יפסיד פן שחששו
בו  תמאן שמא תמיד חושש שהוא מאחר השבחה, כל ללא

יב. הלכה להלן וראה שם). מב:34)(גמרא בתרא בבא
דמי". ברשות כיורד "שותף

.Á„OÏ „¯Bi‰,‰a B‡ ÚËÂ ˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰ «≈ƒ¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»«»»
¯ÓML B‡ ÔÈa‰ ÌÈÏL‰Â ‰„O‰ ÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»«««»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«

˙BÚÈËp‰35BzÚcL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿«≈¿≈«¿»ƒ∆«¿ƒ∆«¿
‰ËB36ÔÈÓL - ¯·c‰ ‡a BBˆ¯·e ‰Ê ‰OÚM ‰ÓÏ »¿«∆»»∆ƒ¿»«»»»ƒ

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ37. ¿»«»∆¿»

קא.35) מציעא בבא סביבן, גדר שעשה שהוא 36)כגון,
מבדילים 37)מסכים. ואין ז. בהלכה הדברים כמשמעות

ליטע. עשוייה שאינה שדה לבין ליטע העשוייה שדה בין

.Ë‡lL d‡·e B¯·Á ÏL B˙a¯Á CB˙Ï „¯Bi‰«≈¿»¿»∆¬≈¿»»∆…
‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ˙eL¯a38¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«««¿»¿ƒ»«

ÏËB È‡ È·‡Â ÈˆÚ :ÔÈa‰ ÏÚa39ÔÈÚÓBL - ˙È·a : «««ƒ¿»≈««¬»«¬ƒ≈¿«ƒ¿ƒ
BÏ40‰„Oa ,41BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -42LÈÁÎnL ÈtÓ , ¿»∆≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ

˙ÈaM ‰Ó ÏË :Ú˜¯w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ .Ú˜¯w‰ ˙‡43 ∆««¿«»«««««¿«…«∆»ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL -44. ¿ƒ

כן 38) על לבנותה, רצו ולא חורבה השאירו הבעלים כי
התחתונה, על הנוטע שיד ליטע, עשוייה שאינה כשדה דינה

ד. הלכה למעלה דין 39)ראה לפי בתשלום רוצה ואיני
עוקר  "הריני הנוטע לטענת מקביל זה התחתונה". על "ידו

ה. הלכה למעלה הריסת 40)אילני" ידי שעל משום
קא:). שם (גמרא הקרקע לבעל נזק גורם אינו הבניין

בשדה.41) בנה הקרקע 42)אם להכחשת גורם הבניין כי
אבל  בנטיעות, כלומר בשדה, פירש: ורש"י נבנה. שעליו
מפורש  לשדה בית בין זה הבדל אחרת, פירש שרבינו נראה

ה. הלכה למעלה וראה שם. רוצה 43)בגמרא אינני כי
ולך" אילנך "עקור השדה בעל לטענת מקביל זה בבניין.

ה. הלכה חורבתו 44)למעלה לתוך ירד שהלה מכיוון
בשניהם  בשדה. ובין בבית בין הבדל אין בזה ברשות. שלא

מציעא  לבבא רי"ף וראה שבנית", מה "טול לומר: יכול
שם.

.ÈBÏ ÔÈÓML ÈÓ Ïk45ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa , »ƒ∆»ƒ≈∆»¿»»«
‰BÈÏÚ‰46‰BzÁz‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa47BÈ‡ - »∆¿»≈∆»¿»»«««¿»≈

ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MiL „Ú ÌeÏk ÏËB48.‡ÈˆB‰ ‰nk ≈¿«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ
,‰‡ˆB‰‰ ˙ÓeL eOÚÈÂ ÌÈic‰ e‡B·È :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»««»ƒ¿«¬««»»

Ì‰ÈÈÚÏ ‰ÈeÏ‚ ‡È‰ È¯‰Â49ÌÈˆÚ‰ e¯ÚLÈÂ , «¬≈ƒ¿»¿≈≈∆ƒ«¬»≈ƒ
ÌÈ¯ÚMaL ˙BÁta ÔÈn‡‰ ¯ÎOe „Èq‰Â ÌÈ·‡‰Â50 ¿»¬»ƒ¿«ƒ¿«»À»ƒ«»∆«¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËBÂ BÏ ÔÈÚÓBL -51ÏËBpL ‰Ê ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈¿…¿»¿≈∆∆≈
„·Ïa Á·M‰52CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰Â «∆«ƒ¿«¿»¿»»«»∆¿»≈»ƒ

‰Úe·L53. ¿»

השבח.45) לעומת ההוצאה לתוך 46)את היורד כגון
ז. הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו כגון 47)שדה

עשוייה  אינה והשדה ברשות, שלא חבירו שדה לתוך היורד
ד. הלכה למעלה או 48)ליטע, תורה ספר אוחז כשהוא

התורה, מן בשבועה כמו תפילין, כגון אחר, קדושה דבר
נשבע  שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון
זו, ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל
שהוציא  בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע
כמה  יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות

עט:) (כתובות ויטול" שהרי 49)הוציא גלוייה, ההוצאה
לעינ  הבניין ובלבד 50)יהם.חמרי ביותר, הפחות במחיר

יישבע. שיש 51)שלא במקום רק דרושה השבועה כי
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת כגון 52)ספק

ז). הלכה (למעלה ההוצאה על יתר כי 53)שהשבח
לעין. גלוי השבח

.‡È:¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚhL ,ÏËBÂ BÏ ÔÈÓML Ïk…∆»ƒ¿≈∆»««««»∆¿»«
,ÔÓ‡ „¯Bi‰ - ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ‰„OÏ „¯Bi‰Â ,Èz˙»«ƒ¿«≈«»∆≈…»«¿ƒ«≈∆¡»
ÏÚ·Ï ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËBÂ ÌeÏk BÏ Ô˙ ‡lL ÚaLÂ¿ƒ¿»∆…»«¿¿≈∆¬≈¿ƒ¿««
·iÁ ‰z‡ ‰nk zÚ„È ‡ÏÂ ,EÏ eÓL ‡Ï ÔÈ„Ú :‰„O‰«»∆¬«ƒ…»¿¿…»«¿»«»«»«»

z˙ C‡È‰ ,ÔzÏ54ÏÚ·Ï e¯Ó‡Â BÏ eÓL Ì‡ Ï·‡ ? ƒ≈≈«»«»¬»ƒ»¿»¿¿««
BÏ Ôz :‰„O‰55‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Èz˙ :¯Ó‡Â , «»∆≈¿»«»«ƒ««ƒ∆¬«ƒ…
„¯Bi‰ ÚaL56˙Úe·L Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰„O‰ ÏÚa È¯‰ - ƒ¿««≈¬≈«««»∆∆¡»¿ƒ»«¿«

˙q‰57‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L ;¯ËtÈÂ Ô˙pL58. ∆≈∆»«¿ƒ»≈∆««¿«¿∆¿«¿»∆»

עליו 54) שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
מאמינים  אנו ראייה, הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא

נטל. שלא שישבע ובלבד נקבע 55)ליורד, כבר והסכום
דווקא  לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על
שבין  ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
הוא  נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו

נתתי). כך אחר שאינו 56)לומר דינו והרי הוציא, כמה
הקודמת). הלכה (ראה שישבע עד כלום בלי 57)נוטל

חכמי  שתיקנו שבועה שחייב בכל, כופר כדין חפץ, נקיטת
להביא 58)התלמוד. ועליו מחבירו המוציא הוא והיורד

ראייה.

.·ÈÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ÏÚa59BzL‡ ÈÒÎa60Ck ¯Á‡Â ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿««»
dL¯b61ÒÈ¯‡ BÓˆÚ ÏÚa‰ Ì‡ :62ÏÚa ˜lzÒ - ≈¿»ƒ««««¿»ƒƒ¿«≈««
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˙Úc ÏÚ ‡l‡ dÏ e„¯È ‡lL ,ÂÈÒÈ¯‡ e˜lzÒƒ¿«¿¬ƒ»∆…»¿»∆»«««
ÏÚa‰63‰BzÁz‰ ÏÚ Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,64ÔÈ‡ Ì‡Â ; «««¿»ƒ»∆¿»»«««¿»¿ƒ≈

e„¯È Ú˜¯w‰ ˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰65Ì‰Ï ÔÈÓLÂ , «««»ƒ«««««¿«»¿¿»ƒ»∆
.ÒÈ¯‡k¿»ƒ

כשכר 59) ומקבלים הבעלים אדמת את המעבדים פועלים
המקום. למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק

משנה).60) (מגיד פירותיהם אוכל שהבעל מלוג, נכסי
הנכסים.61) בעלת האשה מן שכרם תובעים והאריסים
הקרקע.62) את לעבד ויודע אריסות בטיב ולא 63)בקיא

האשה. דעת אשתו 64)על בנכסי עצמו הבעל כדין
כי  שדינו ז).הגדולה הלכה למעלה (ראה ברשות שלא ורד

שדה  כדין דנין אין לאריסות, זקוקה השדה אם ואפילו
עצמו  הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה

השדה. את כאילו 65)מעבד ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
בקיא  הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה
השבח  בשיעור הוצאה אפילו נוטלים אינם הקרקע, בעיבוד
ומה  הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין
למקרה  מתכוון שרבינו ונראה עצמו. כבעל אכל" - שאכל
(משנה  ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא
וראה  רבינו. דברי את נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות

שם]. הב"ח הגהות

ה'תש"פ  תשרי כ"ה חמישי יום

א  עּׂשר ּפרק 1חד ¤¤©©¨¨
להחזירה 1) חייב למי אבידה השבת מצות כללי בו נתבארו

הוא  ומי תמצא. מקום זה ובאי מלהחזירה, פטור שהוא ולמי
ונסתיים  שתהיה, סיבה זו אי מחמת אבידה להחזיר חייב

קרקע. אבידת בדין הפרק

.‡Ï‡¯OÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰2:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬»«¬≈»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«
‰pnÓ ÌlÚ˙Â Ï‡¯OÈ ˙„·‡ ‰‡B¯‰Â .Ì·ÈLz ·L‰»≈¿ƒ≈¿»∆¬≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ∆»
˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ;Ì‰Ó zÓlÚ˙‰Â EÈÁ‡ ¯BL3Ì‡Â . »ƒ¿ƒ¿««¿»≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜ - d·ÈL‰¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«¬≈

ג.2) הלכה לקמן תשיבם.3)ראה השב

.·‰„·‡‰ ˙‡ Á˜Ï4˙ÂˆÓ Ïha - d·ÈL‰ ‡ÏÂ »«∆»¬≈»¿…¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ¬≈¿»««¿≈»ƒ«…«¿ƒ¿«≈

'ÏÊ‚˙ ‡Ï' ÏÚÂ5ÚL¯ ‰„·‡‰ ÏÚa ‰È‰ elÙ‡ .6 ¿«…ƒ¿…¬ƒ»»««»¬≈»»»
‰Ï· ÏÎB‡Â7ÔB·‡˙Ï8·ÈL‰Ï ‰ÂˆÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ9 ¿≈¿≈»¿≈»¿«≈ƒ¿»¿»ƒ

ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ Ï·‡ .B˙„·‡ BÏ10‡e‰ È¯‰ - ¬≈»¬»≈¿≈»¿«¿ƒ¬≈
ÒB¯B˜Èt‡11ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÂ ÌÈÒB¯B˜Èt‡‰Â ; ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿¿≈¬«»ƒ

,‰„·‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÈÏlÁÓe¿«¿≈«»¿«¿∆¿»»¿«¬ƒ»∆¬≈»
.ÌÈ·ÎBk „·BÚk¿≈»ƒ

בלבד.4) שנתעלם הקודמת בהלכה מהֿשאיןֿכן
כו:5) בבאֿמציעא רבא של מימרא לעצמו, שנטלה בשעה
עבירה.6) נשחטו 7)עובר שלא ועוף חיה בהמה, בשר

תאותו.8)כדין. שאמר:9)למלא יוחנן רבי דעת זוהי

מפרש  והתלמוד המומר. את לרבות אחיך", אבידת "לכל
עובר  כלומר לתיאבון, נבילות אוכל למומר שכוונתו
היצר  תאות מתוך נבילה אכילת של זו עבירה על בקביעות

כו:). זרה ה'.10)(עבודה כתוב:11)את (שם) בגמרא
כתוב: ר"מ רומי ובדפוס הוא. מין להכעיס, נבילות אוכל
הכניסה  הביניים בימי הנוצרית הצנזורה מין. הוא הרי
"אפיקורוס", "מין", במונחים מושגים ועירוב בלבול

מכונם. על הדברים להעמיד מאוד וקשה "מומר".

.‚˙„·‡ :¯Ó‡pL ,˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙„·‡¬≈«≈»ƒÀ∆∆∆∆¡«¬≈«
EÈÁ‡12‰¯·Ú ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d¯ÈÊÁn‰Â .13ÈtÓ , »ƒ¿««¬ƒ»¬≈∆≈¬≈»ƒ¿≈

Lc˜Ï d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .ÌÏBÚ ÈÚL¯ „È ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L∆«¬ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ∆¡ƒ»¿«≈
ÈÏÚa Ì‰L eÚ„ÈÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ e¯‡ÙiL È„k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿≈∆¿»¬∆ƒ¿»≈¿≈¿∆≈«¬≈

‰eÓ‡14ÏelÁ LiL ÌB˜Ó·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ¡»¬≈∆¿À»ƒ¿∆≈ƒ
ÌM‰15d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,‰¯eÒ‡ B˙„·‡ -16ÏÎ·e . «≈¬≈»¬»¿«»¿«¬ƒ»¿»
ÌB˜Ó17ÔÈÒÈÎÓ18ÈÏÎk ÌÈ·pb‰ ÈtÓ Ì‰ÈÏk »«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈««»ƒƒ¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»

אתה 12) "לאחיך אחיך". אבידת לכל . . . תעשה "וכן
בבאֿ רב, בשם מימרא לכנעני". מחזיר אתה ואי מחזיר,

קיג: עו:13)קמא סנהדרין רב, בשם כגון 14)מימרא
מישמעאלי, חמור תלמידיו לו שקנו שטח, בן שמעון רבי
משום  לישמעאלי, והחזירה בו, תלויה טובה אבן ומצאו
בבאֿמציעא  (ירושלמי עלֿידו שמים שם שיתקדש שרצה

ה). הלכה ב, ישראל,15)פרק רוב במקום שמצאה כגון
(כסףֿמשנה). ממנו גנב שיהודי יחשוב בדין 16)והגוי

אמר  לא ישראל, את שיפארו כדי כשמחזיר, שלמעלה,
זה  הרי זו כוונה מתוך החזיר שאם אלא להחזיר שחייב
להחזיר. חייב - השם חילול של חשש כשיש אבל משובח,
(בבאֿקמא  יאיר בן פנחס ר' בשם בברייתא מובא זה דין
בכלל  אבידה השבת במצוות כמדקדק המפורסם קיג:)

ג). הלכה א פרק דמאי חילול 17)(ירושלמי שאין אף
החוץ 18)השם. הלכה מן ה פרק גיטין בירושלמי הביתה.

פרק  זרה בעבודה אבל גויים", כלי "ומכבסין הגירסא: ט,
"ומכניסין". הגירסא: ג הלכה א

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÚË19˙¯zÓe ,B˙„·‡k -20. »»≈»ƒ«¬≈»À∆∆
BÓˆÚÓ ‰ÚhL ,‡e‰Â21¯eÒ‡ - B˙BÚË‰Ï Ï·‡ ;22. ¿∆»»≈«¿¬»¿«¿»

בחשבון.19) וטעה ישראל עם עסק לו כשאין 20)היה
קיג:). (בבאֿקמא בטעותו הרגיש שלא כגון השם, חילול

היהודי.21) של תחבולה הלכות 22)ללא למעלה ראה
ח. הלכה ז פרק גניבה

.‰?„ˆÈk23ÔBaLÁ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰OÚL ÔB‚k ≈«¿∆»»»≈»ƒ∆¿
‰ÚËÂ24ÏÚL ‰‡¯ :Ï‡¯OÈ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ . ¿»»¿»ƒ∆…«ƒ¿»≈¿≈∆«

CÓBÒ È‡ EBaLÁ25‰z‡M ‰Ó ‡l‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ∆¿¿¬ƒ≈¿≈ƒ≈«∆»«∆«»
¯zÓ ‰Ê ÔB‚k .EÏ Ô˙B È‡ ¯ÓB‡26‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈¬ƒ≈¿¿∆À»¬»ƒ…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ôek˙È ‡nL ;¯eÒ‡ - Ôk BÏ ¯Ó‡»«≈»∆»ƒ¿«≈»≈»ƒ
B˜„·Ï27.ÏlÁ˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡ˆÓÂ , ¿»¿¿ƒ¿»≈»«ƒƒ¿«≈

מותרת.23) גוי חשבון 24)טעות ישראל שעשה ולא
של 25)והטעה. הראשון (כפירוש שם כהנא רב דברי
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:‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡L∆≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«»∆¿»
ÏËB - Á·M‰ ÏÚ ¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»«»»»≈««∆«≈

‰‡ˆB‰‰31ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡Â , «»»¿ƒ«∆«»≈««»»≈
Á·M‰32BzL‡ ÈÒÎa ÏÚ·e .33ÛzM‰Â34LiL ‰„Oa «∆«««¿ƒ¿≈ƒ¿¿«À»«»∆∆≈

Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,Ô‰ ˙eL¯a „¯BÈk - da ˜ÏÁ BÏ≈∆»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»∆¿»»
.‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»

הבעלים.31) על שנהוג 32)וההפסד השבח חלק [כלומר,
משנה]. מגיד ראה לאריסים. לתת לומר:33)היה צריך

כתב  וכן הרשב"א בשם משנה (כסף הקטנה" אשתו "בנכסי
ואחיה  אמה שהשיאוה קטנה יתומה פירוש: משנה). המגיד
הואיל  כשתגדל, הנישואין ולבטל בבעלה למאן היא ויכולה
כתב  וכן הקטנה. בתו את להשיא הזכות ניתנה לאב ורק
הדברים  ומקור י. הלכה אישות מהלכות כג בפרק רבינו
התחתונה  על ידו הגדולה שבאשתו פי על ואף פ. בכתובות
- ט) (הלכה שם רבינו שפסק וכמו שם בגמרא שאמרו כמו
מפני  העליונה, על ידו שתהא חכמים תקנו קטנה באשתו
מופרז  ניצול ידי על השדה, את הבעל יפסיד פן שחששו
בו  תמאן שמא תמיד חושש שהוא מאחר השבחה, כל ללא

יב. הלכה להלן וראה שם). מב:34)(גמרא בתרא בבא
דמי". ברשות כיורד "שותף

.Á„OÏ „¯Bi‰,‰a B‡ ÚËÂ ˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰ «≈ƒ¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»«»»
¯ÓML B‡ ÔÈa‰ ÌÈÏL‰Â ‰„O‰ ÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»«««»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«

˙BÚÈËp‰35BzÚcL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿«≈¿≈«¿»ƒ∆«¿ƒ∆«¿
‰ËB36ÔÈÓL - ¯·c‰ ‡a BBˆ¯·e ‰Ê ‰OÚM ‰ÓÏ »¿«∆»»∆ƒ¿»«»»»ƒ

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ37. ¿»«»∆¿»

קא.35) מציעא בבא סביבן, גדר שעשה שהוא 36)כגון,
מבדילים 37)מסכים. ואין ז. בהלכה הדברים כמשמעות

ליטע. עשוייה שאינה שדה לבין ליטע העשוייה שדה בין

.Ë‡lL d‡·e B¯·Á ÏL B˙a¯Á CB˙Ï „¯Bi‰«≈¿»¿»∆¬≈¿»»∆…
‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ˙eL¯a38¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«««¿»¿ƒ»«

ÏËB È‡ È·‡Â ÈˆÚ :ÔÈa‰ ÏÚa39ÔÈÚÓBL - ˙È·a : «««ƒ¿»≈««¬»«¬ƒ≈¿«ƒ¿ƒ
BÏ40‰„Oa ,41BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -42LÈÁÎnL ÈtÓ , ¿»∆≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ

˙ÈaM ‰Ó ÏË :Ú˜¯w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ .Ú˜¯w‰ ˙‡43 ∆««¿«»«««««¿«…«∆»ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL -44. ¿ƒ

כן 38) על לבנותה, רצו ולא חורבה השאירו הבעלים כי
התחתונה, על הנוטע שיד ליטע, עשוייה שאינה כשדה דינה

ד. הלכה למעלה דין 39)ראה לפי בתשלום רוצה ואיני
עוקר  "הריני הנוטע לטענת מקביל זה התחתונה". על "ידו

ה. הלכה למעלה הריסת 40)אילני" ידי שעל משום
קא:). שם (גמרא הקרקע לבעל נזק גורם אינו הבניין

בשדה.41) בנה הקרקע 42)אם להכחשת גורם הבניין כי
אבל  בנטיעות, כלומר בשדה, פירש: ורש"י נבנה. שעליו
מפורש  לשדה בית בין זה הבדל אחרת, פירש שרבינו נראה

ה. הלכה למעלה וראה שם. רוצה 43)בגמרא אינני כי
ולך" אילנך "עקור השדה בעל לטענת מקביל זה בבניין.

ה. הלכה חורבתו 44)למעלה לתוך ירד שהלה מכיוון
בשניהם  בשדה. ובין בבית בין הבדל אין בזה ברשות. שלא

מציעא  לבבא רי"ף וראה שבנית", מה "טול לומר: יכול
שם.

.ÈBÏ ÔÈÓML ÈÓ Ïk45ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa , »ƒ∆»ƒ≈∆»¿»»«
‰BÈÏÚ‰46‰BzÁz‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa47BÈ‡ - »∆¿»≈∆»¿»»«««¿»≈

ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MiL „Ú ÌeÏk ÏËB48.‡ÈˆB‰ ‰nk ≈¿«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ
,‰‡ˆB‰‰ ˙ÓeL eOÚÈÂ ÌÈic‰ e‡B·È :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»««»ƒ¿«¬««»»

Ì‰ÈÈÚÏ ‰ÈeÏ‚ ‡È‰ È¯‰Â49ÌÈˆÚ‰ e¯ÚLÈÂ , «¬≈ƒ¿»¿≈≈∆ƒ«¬»≈ƒ
ÌÈ¯ÚMaL ˙BÁta ÔÈn‡‰ ¯ÎOe „Èq‰Â ÌÈ·‡‰Â50 ¿»¬»ƒ¿«ƒ¿«»À»ƒ«»∆«¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËBÂ BÏ ÔÈÚÓBL -51ÏËBpL ‰Ê ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈¿…¿»¿≈∆∆≈
„·Ïa Á·M‰52CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰Â «∆«ƒ¿«¿»¿»»«»∆¿»≈»ƒ

‰Úe·L53. ¿»

השבח.45) לעומת ההוצאה לתוך 46)את היורד כגון
ז. הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו כגון 47)שדה

עשוייה  אינה והשדה ברשות, שלא חבירו שדה לתוך היורד
ד. הלכה למעלה או 48)ליטע, תורה ספר אוחז כשהוא

התורה, מן בשבועה כמו תפילין, כגון אחר, קדושה דבר
נשבע  שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון
זו, ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל
שהוציא  בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע
כמה  יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות

עט:) (כתובות ויטול" שהרי 49)הוציא גלוייה, ההוצאה
לעינ  הבניין ובלבד 50)יהם.חמרי ביותר, הפחות במחיר

יישבע. שיש 51)שלא במקום רק דרושה השבועה כי
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת כגון 52)ספק

ז). הלכה (למעלה ההוצאה על יתר כי 53)שהשבח
לעין. גלוי השבח

.‡È:¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚhL ,ÏËBÂ BÏ ÔÈÓML Ïk…∆»ƒ¿≈∆»««««»∆¿»«
,ÔÓ‡ „¯Bi‰ - ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ‰„OÏ „¯Bi‰Â ,Èz˙»«ƒ¿«≈«»∆≈…»«¿ƒ«≈∆¡»
ÏÚ·Ï ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËBÂ ÌeÏk BÏ Ô˙ ‡lL ÚaLÂ¿ƒ¿»∆…»«¿¿≈∆¬≈¿ƒ¿««
·iÁ ‰z‡ ‰nk zÚ„È ‡ÏÂ ,EÏ eÓL ‡Ï ÔÈ„Ú :‰„O‰«»∆¬«ƒ…»¿¿…»«¿»«»«»«»

z˙ C‡È‰ ,ÔzÏ54ÏÚ·Ï e¯Ó‡Â BÏ eÓL Ì‡ Ï·‡ ? ƒ≈≈«»«»¬»ƒ»¿»¿¿««
BÏ Ôz :‰„O‰55‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Èz˙ :¯Ó‡Â , «»∆≈¿»«»«ƒ««ƒ∆¬«ƒ…
„¯Bi‰ ÚaL56˙Úe·L Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰„O‰ ÏÚa È¯‰ - ƒ¿««≈¬≈«««»∆∆¡»¿ƒ»«¿«

˙q‰57‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L ;¯ËtÈÂ Ô˙pL58. ∆≈∆»«¿ƒ»≈∆««¿«¿∆¿«¿»∆»

עליו 54) שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
מאמינים  אנו ראייה, הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא

נטל. שלא שישבע ובלבד נקבע 55)ליורד, כבר והסכום
דווקא  לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על
שבין  ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
הוא  נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו

נתתי). כך אחר שאינו 56)לומר דינו והרי הוציא, כמה
הקודמת). הלכה (ראה שישבע עד כלום בלי 57)נוטל

חכמי  שתיקנו שבועה שחייב בכל, כופר כדין חפץ, נקיטת
להביא 58)התלמוד. ועליו מחבירו המוציא הוא והיורד

ראייה.

.·ÈÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ÏÚa59BzL‡ ÈÒÎa60Ck ¯Á‡Â ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿««»
dL¯b61ÒÈ¯‡ BÓˆÚ ÏÚa‰ Ì‡ :62ÏÚa ˜lzÒ - ≈¿»ƒ««««¿»ƒƒ¿«≈««
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לידי 26)רש"י). יבוא לא שטעה, הגוי יגלה אפילו כי
השם. ישר.27)חילול הוא אם הישראל את

.Â‰ˆÁÓe ,da ÔÈ¯c ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ÌÈÏ‡¯OiL ¯ÈÚƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ»∆¡»
- ‰„·‡ da ‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ˆÁÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆¡»ƒ¿»≈»»»¬≈»

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB28‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â .29·iÁ - ≈«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»«»
¯ÈÊÁ‰Ï30. ¿«¬ƒ

ח).28) משנה ב פרק (מכשירין היא ישראל של שמא
ג.29) הלכה יג, פרק לקמן וראה מובהקים, סימנים
התייאש.30) שהישראל אומרים ואין

.ÊÌB˜Óa ‡ˆÓ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰»»…»ƒ¿≈»ƒƒ»»¿»
Ï‡¯OÈ ÌL ÌÈÈeˆn‰ ·¯L ¯ÈÚ‰ ÔÓ31·iÁ - ƒ»ƒ∆…«¿ƒ»ƒ¿»≈«»

ÊÈ¯Î‰Ï32‡ÈË¯Òa ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;33‡ÈËÏÙe34 ¿«¿ƒ¬»ƒ»»ƒ¿«¿»¿«¿»
˙BiÒÎ Èz·a ,‰ÏB„‚35˙BL¯„Ó Èz··e36È„·BÚ‰L ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆»¿≈

„ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ·ÎBk37ÌÈa¯‰L ÌB˜Ó ÏÎ·e , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿»»∆»«ƒ
BlL ‰‡Èˆn‰ È¯‰ - ÌL ÔÈÈeˆÓ38Ï‡¯OÈ ‡a elÙ‡Â , ¿ƒ»¬≈«¿ƒ»∆«¬ƒ»ƒ¿»≈

‰ÏÙpLk ‰pnÓ L‡È˙ È¯‰L ;‰ÈÓÈÒ Ô˙Â39ÈtÓ , ¿»«ƒ»∆»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆»¿»ƒ¿≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d‡ˆÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈≈»ƒ¿»»««ƒ∆ƒ

BlL40CÏÈÏ ‰ˆB¯‰ ,41¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a42‰OBÚÂ ∆»∆≈≈¿∆∆«¿«»»¿∆
‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ43Ï‡¯OÈÏ ƒ¿ƒƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿ƒ¿»≈

.‰ÈÓÈÒ ˙‡ ÔziLk¿∆ƒ≈∆ƒ»∆»

ישראל.31) של מדרשות ובתי כנסיות בתי כי 32)כגון
כד.). (בבאֿמציעא ישראל שרובו כמקום דרך 33)דינו

שם. מצויים שרבים תפילה.35)שוק.34)המלך, מקום
תורה.36) בו ללמוד מיוחד בבתי 37)מקום כלומר,

בהם  ומושיבים לעיר, מחוץ הנמצאים מדרשות ובתי כנסיות
כנענים". בהו "דיתבי הגמרא ובלשון שמירה. לצרכי גוים

שם). נמוקיֿיוסף וראה (שם קבע ישיבת כי 38)כלומר,
גוים. העיר יאוש.39)רוב לאחר המוצא ליד והגיעה

הדין.40) חננאל 41)עלֿפי רבינו ראה אותו. כופים אבל
כאן. מיימוניות והגהות כד: אףֿעלֿפי 42)לבבאֿמציעא

והטוב  הישר "ועשית הכתוב פי על הדין, מן מצווה שאינו
על  המדבר הכתוב אחר מיד שבא יח), ו, (דברים ה'" בעיני
שם, לתורה רמב"ן וראה צוך", "אשר וחוקים עדות מצוות,

לה. ל: בבאֿמציעא שם 43)וגמרא שמואל, מר כמעשה
כד:

.ÁÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L BÊ ¯ÈÚa ‡ˆÓ»»¿ƒ∆À»¿≈»ƒ»ƒ∆«ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ dÈÈ -44¯zÓ dp˜˜Â ,45.‰„·‡ ÌeMÓ ≈»»«¬»»¿«¿«»À»ƒ¬≈»

‰i˙La ¯zÓ - ‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â46‰ÊÏ ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»À»ƒ¿ƒ»¿∆
d‡ˆnL Ï‡¯OÈ47. ƒ¿»≈∆¿»»

נסך.44) יין ספק שרובו 45)משום במקום מציאה כדין
(שם). דוקא 46)גוים [וזה נסך. יין ספק מכלל יצא כי

שמא  בשתיה, אסורה פתוחה, מצא אבל סתומה, כשמצא
כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א וכתב גוי. אותה ניסך
חותם  בתוך חותם כאן הצריכו ולא מספיקה, אחת שסתימה
שאם  והטעם, ה"ח), פי"ג אסורות מאכלות הלכות (ראה

סותמה]. היה לא החבית את גוי מחוייב 47)פתח ואינו

הבעלים  נתייאשו גוים, שרוב מכיון לבעליה, להחזירה
(שם).

.Ë¯Oa ÛËÁL ÛBÚ48Û‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa BÎÈÏL‰Â ∆»«»»¿ƒ¿ƒ¿»≈«∆∆«
ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ«ƒ∆…»ƒƒ¿»≈¬≈∆À»ƒ

‰„·‡49.epnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ È¯‰L , ¬≈»∆¬≈ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆

שם.48) בגמרא ומסופר שהיה, אסור 49)מעשה  אבל
(שם). העין מן שנתעלם בשר כדין נבילה, ספק משום

.ÈÌÈ ÏL BËBÊa ‰„·‡ ‡ˆBn‰50ÏL B˙ÈÏeÏL·e «≈¬≈»¿∆»ƒ¿ƒ∆
¯‰51˜ÒBt BÈ‡L52- ÔÓÈÒ da LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆≈≈««ƒ∆≈»ƒ»

epnÓ „·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;d‡ˆBÓ ÏL BÊ È¯‰¬≈∆¿»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆
epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ - d˙‡ˆÓe53Ïk Ïˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeˆÓe ¿»»ƒ∆¬»ƒ∆¿»ƒ≈∆»

Ì„‡54BÊ ˙‡ˆÈ ,55‰fL ,Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L »»»»∆¬»ƒ∆ƒ»»»∆∆
.‰pnÓ L‡È˙ È‡cÂ««ƒ¿»≈ƒ∆»

שטח 50) ומכסים ליבשה נכנסים הם גואים, הים כשמי
מה  כל אתם גורפים הם השפל לנקודת וכשחוזרים מסויים,

שנשטף. בשטח עוברים 51)שנמצא הגשמים, בימות
אתם  שוללים הם חוזרים וכשהמים גדותיהם, על הנהרות
שם. רש"י פירוש כא: בבאֿמציעא בדרכם, שעומד מה כל

מתייאשים.52) והבעלים הזרם, עם נשטף והחפץ זרימתו,
באה.53) ולהדגשה מיותרת, "ממנו" פרה 54)המלה כגון

ליטלה. יכול אותה הרואה שכל בשדה, זו 55)ורועה
הזאת  ההלכה כל אלה. אבידות מכלל יצאה לים, שנפלה

כב: בבאֿמציעא בברייתא מקורה

.‡ÈBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï BBÓÓ „a‡Ó‰56?„ˆÈk . «¿«≈»¿««≈ƒ¿»ƒ≈«
CÏ‰Â d¯L˜ ‡ÏÂ ˙Ïc dÏ ÔÈ‡L ˙Ù¯a B˙¯t ÁÈp‰ƒƒ«»»¿∆∆∆≈»∆∆¿…¿»»¿»«

BÒÈk CÈÏL‰ ,BÏ57ÏÎÂ ,BÏ CÏ‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿»«¿…
ÏÚ Û‡Â .BzÚ„Ï BBÓÓ „a‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆ƒ≈»¿«¿¿««

BÓˆÚÏ ÏhÏ ‰Ê ¯·„ ‰‡B¯Ï ¯eÒ‡L Èt58˜e˜Ê BÈ‡ - ƒ∆»»∆»»∆ƒ…¿«¿≈»
„·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï59„a‡ÓÏ Ë¯t - ¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆…«¿»ƒ¿«≈

BzÚ„Ï60. ¿«¿

לו.56) שם 57)להחזירו הקודמת. מן חזקה זו דוגמה
ממונו, על שמר שלא עלֿידיֿזה לדעת, ממונו מאבד הוא

מעשה. עלֿידי לדעת ממונו מאבד בעלים 58)וכאן יש כי
דעתו.59)לממון. כה:60)בלי בבאֿמציעא ראה

.·È‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰„·‡61·iÁ BÈ‡ - ¬≈»∆≈»»∆¿»≈«»
Ïth‰Ï62d¯ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ63. ¿ƒ«≈¿…¿«¬ƒ»

שוה 61) בה שאין לאבידה פרט ממנו, תאבד "אשר
ובבאֿ תצא, (ספרי אבידה קרויה שאינה משום פרוטה",

כז.). טו.).62)מציעא (בבאֿמציעא כאן הרי"ף לשון זה
מוותרים 63) והבעלים ממון, שאינה משום לקחה, אם

צוקרמנדל  הוצאת ב פרק בבאֿמציעא תוספתא ראה עליה.
.374 עמוד

.‚È˜O ‡ˆÓ64‰t˜ B‡65Ô˜Ê B‡ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ , »»«À»ƒ»»»»»≈
„aÎÓ66B„Èa el‡ ÌÈÏk ÏhÏ Bk¯c ÔÈ‡L67BÈ‡ - ¿À»∆≈«¿ƒ…≈ƒ≈¿»≈
·iÁ68BlL eÈ‰ el‡ BzÚc ˙‡ „ÓB‡Â .Ô‰a Ïth‰Ï69: «»¿ƒ«≈»∆¿≈∆«¿ƒ»∆
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ÏL ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ck - BÓˆÚÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¬ƒ»¿«¿»«»¿«¬ƒ∆
‰È‰ elÙ‡ B„B·k ÏÚ ÏÁBÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;B¯·Á¬≈¿ƒ…»»≈«¿¬ƒ»»

BlL70Bk¯„ ‰È‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ B¯·Á ÏLa Ck - ∆»¿∆¬≈≈«»¿«¬ƒ»»«¿
‰„Oa el‡k ÌÈÏk ¯ÈÊÁ‰Ï71Ô¯ÈÊÁ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â , ¿«¬ƒ≈ƒ»≈«»∆¿≈«¿¿«¬ƒ»

¯ÈÚa72¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈÚa Ô‡ˆÓe ,73Ô‡ˆÓ ; »ƒ¿»»»ƒ≈«»¿«¬ƒ¿»»
‰„Oa74Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -75˙eL¯Ï eÚÈbiL „Ú «»∆«»¿«¬ƒ»«∆«ƒƒ¿

ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ Ô‰a ÒÎ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿««ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆»ƒ¿≈
CÎa Bk¯c76. «¿¿»

כט:64) בבאֿמציעא גדול.65)משנה אףֿעל66ֿ)סל
דבר  "וכל (שם): המשנה לשון כמשמעות חכם, שאינו פי
כבודו" לפי ואינה "זקן שאמרו ומה ליטול", דרכו שאין
כאן. לבבאֿמציעא מקובצת' 'שיטה ראה נאמר. לדוגמה

בזיון.67) משום בהם פעמים 68)שיש "והתעלמת,
לפי  ואינה זקן שהיה או . . . כיצד הא . . . מתעלם שאתה
"אינו  אומר רבינו ל.). ובבאֿמציעא שם, (ספרי כבודו"
כמו  בהם, יטפל הדין משורת לפנים ירצה אם אבל חייב",
רבינו  וראה שם), (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל רבי
אות  ב פרק בבאֿמציעא ורא"ש יז, הלכה ולקמן שם, חננאל

נמי 69)כא. חבירו בשל מחזיר, שבשלו כל רבא, "אמר
שם). (בבאֿמציעא המשנה 70)מחזיר" דברי מובן זהו

כט:). (שם ליטול" דרכו שאין דבר רואים 71)"וכל שאין
בוש. ואינו ל:).שהוא 72)אותו (שם מכריו מפני בוש

דרכו 73) "אין בכלל שאינו אףֿעלֿפי כבודו, לפי זה אין כי
ההלכה. בתחילת שנזכר בידו", אלו כלים זוהי 74)ליטול

בתיקו. שעלתה שם, בגמרא לא 75)בעיא שהבעיא מכיוון
לחומרא. רבינו פסק דרכו 76)נפתרה, שבשדה מכיוון

ומאחר  בהשבתו, ולהתחיל הכלי את לקחת נתחייב בכך,
בעיר, אפילו אותה לגמור אותו מחייבים במצוה, שהתחיל
רבה: של לכלל בהתאם כבודו, לפי זה שאין אףֿעלֿפי
דלא  בעיא כותב: [הרי"ף שם). (גמרא בה" חייב "הכישה
ויכניס  יטול שבשדה ומשמע, בעיר. יחזיר ולא - איפשטא
גירסא  היתה שלרי"ף כ, אות ב פרק רא"ש וראה לעיר.
באיסור  להחמיר שיש סובר עצמו והרא"ש בגמרא. אחרת
ב"זקן  רק שזה ומובן יחזיר. לא ולכן התורה, בכבוד זלזול
ליטול" דרכו "אין אבל כבודו", לפי ואינה - חכם היינו -
ו'בית  שם, נמוקיֿיוסף וראה לחומרא. להחזיר, מחוייב

רסג]. סימן חושןֿמשפט יוסף'

.„ÈdLÈk‰Â ‰Ó‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ77Ïth‰Ï ·iÁ˙ - ¿≈ƒ»»¿≈»¿ƒƒ»ƒ¿«≈¿ƒ«≈
Û‡ d¯ÈÊÁ‰Ïe daÈ¯‰L ;B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ »¿«¬ƒ»««ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¬≈
‰Âˆna ÏÈÁ˙‰78‰Á¯·e d¯ÈÊÁ‰ .79‰‡Ó elÙ‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆¡ƒ»»¿»¬ƒ≈»

ÌÈÓÚt80.Ì·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¿»ƒ«»¿«¬ƒ∆∆¡«»≈¿ƒ≈
BÚÓLÓ ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ '·L‰'81‡e‰ ÌÏBÚÏ . »≈¬ƒ≈»¿»ƒ«¿»¿»

‰ÈÏÚa ˙eL¯Ï ‰p¯ÈÊÁiL „Ú ,da Ïth‰Ï ·iÁ82 «»¿ƒ«≈»«∆«¬ƒ∆»ƒ¿¿»∆»
¯nzLn‰ ÌB˜ÓÏ83ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«ƒ¿«≈¬»ƒ∆¡ƒ»¿»∆≈

·iÁ - ÌMÓ ‰„·‡Â ,‰a¯ÁÂ ‰pb ÔB‚k ,¯nzLÓƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»¿»¿»ƒ»«»
.d˙eÈ¯Á‡a¿«¬»»

(שם).77) רבה של לגומרה.78)מימרא ועליו
ל:79) בבאֿמציעא ומשנה תצא, לא.80)'ספרי' שם גמרא

"זכור"81) דוגמת מתמדת, פעולה על המראה מקור, זהו כי
לרבינו. המשנה פירוש וראה בשבת. שנאמר ו"שמור"

תצא,82) (ספרי לאחיך" תשיבם "השב כתוב שהרי
ב). פרק בבאֿמציעא לא.83)ותוספתא בבאֿמציעא

נז. ובבאֿקמא

.ÂË˙È¯ÁLa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰84ÌÈÏÚa‰L ÌB˜ÓÏ ∆¡ƒ∆»¬≈»¿«¬ƒ¿»∆«¿»ƒ
,da Ïth‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙È¯ÁLa ÌL ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿«¬ƒ≈«»¿ƒ«≈»
ÌB˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ È¯‰L∆¬≈«¿»ƒƒ»««ƒ∆»

¯nzLÓ BÈ‡L85ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈ƒ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
ÌÈiÁ ÈÏÚ·a Ï·‡ ;ÌÈiÁ Áe¯ Ba86·iÁ ÌÏBÚÏ - ««ƒ¬»¿«¬≈«ƒ¿»«»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ï dÒÈÎiL „Ú ,da Ïth‰Ï¿ƒ«≈»«∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
˙¯nzLn‰87ÌÈÏÚa ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â .88. «ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ««¿»ƒ

בבית.84) מצויים הבעלים בשחרית שם, בבאֿקמא
הבעלים.85) על האחריות מכיוון 87)שם.86)כי

שם. גמרא יתירה, שמירה צריכה לצאת, היא שמלומדת
זוהי 88) האבידה. את שהחזיר לבעלים, להודיע צריך אינו

מדי, יותר אותו להטריח שלא אבידה, למשיב הניתנת הקלה
שצריכים  ובגזלן, ובגנב השומרים בארבעת מהֿשאיןֿכן

(שם). בעלים דעת

.ÊËdÓB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰Â ¯Èc‰ ÔÓ ‰Á¯aL ‰Ó‰a ‰‡»̄»¿≈»∆»¿»ƒ«ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Âˆn‰ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -89. ¬≈∆ƒ≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿»ƒ

הב 89) מבית רחוק שהדיר הבעלים אףֿעלֿפי שהרי עלים,
שם. הכניסוה עצמם

.ÊÈ¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a CÏB‰‰90ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ «≈¿∆∆«¿«»»¿∆ƒ¿ƒ
Û‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿»»«

B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ91. «ƒ∆≈»¿ƒ¿

ז.90) הלכה סוף למעלה רבי 91)ראה שעשה כמו
ל:). (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל

.ÁÈ‰‡¯L Ô‰k92BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‰„·‡‰ …≈∆»»»¬≈»¿≈«¿»≈
ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜nL ˙ÚaL .d¯ÈÊÁ‰Ï ‡nhÓƒ«»¿«¬ƒ»∆»≈∆¿«≈ƒ¿«¬≈∆
¯·BÚÂ 'eÈ‰È ÌÈL„˜' ÏL ‰OÚ Ïh·Ó ,‰„·‡ ·L‰»≈¬≈»¿«≈¬≈∆¿ƒƒ¿¿≈
ÔÈ‡Â ,'ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ ‡Ï' ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ«…«¬∆∆…ƒ«»««¿«»¿≈

‰ÁB„ ‰OÚ93‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡94. ¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

לב.92) שם ומשנה ל. אףֿעלֿפי 93)שם ל. שם
להתעלם), תוכל (לא תעשה' 'לא גם יש אבידה שבהשבת
ורי"ף). שם רש"י (ראה בלבד ב'עשה' יש לדחות הכוח אבל

בלבד.94) תעשה' 'לא אלא

.ËÈ‰„·‡‰ ˙‡ ‰‡¯95‰p¯ÈÊÁz Ï‡ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡Â , »»∆»¬≈»¿»«»ƒ««¬ƒ∆»
epnÓ Ïa˜È ‡ÏÂ ,¯ÈÊÁÈ -96‡ˆÓ ,ÂÈ·‡Ó Ïa˜ Ì‡L . «¬ƒ¿…¿«≈ƒ∆∆ƒƒ≈≈»ƒƒ¿»

Ïha ,'EÈ·‡ ˙‡ „ak' ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌiwL ˙Úa¿≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆«≈∆»ƒƒ≈
ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ ¯·ÚÂ 'Ì·ÈLz ·L‰' ÏL ‰OÚ¬≈∆»≈¿ƒ≈¿»««…«

.'ÌlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈

לב.95) מזה 96)שם אחר נימוק אמרו לב: שם בגמרא
ואביו  אמו איש יט) (ויקרא "שנאמר כאן: רבינו שאמר

בכבודי". חייבים כולכם - ה' אני וכו' תיראו
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לידי 26)רש"י). יבוא לא שטעה, הגוי יגלה אפילו כי
השם. ישר.27)חילול הוא אם הישראל את

.Â‰ˆÁÓe ,da ÔÈ¯c ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ÌÈÏ‡¯OiL ¯ÈÚƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ»∆¡»
- ‰„·‡ da ‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ˆÁÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆¡»ƒ¿»≈»»»¬≈»

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB28‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â .29·iÁ - ≈«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»«»
¯ÈÊÁ‰Ï30. ¿«¬ƒ

ח).28) משנה ב פרק (מכשירין היא ישראל של שמא
ג.29) הלכה יג, פרק לקמן וראה מובהקים, סימנים
התייאש.30) שהישראל אומרים ואין

.ÊÌB˜Óa ‡ˆÓ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰»»…»ƒ¿≈»ƒƒ»»¿»
Ï‡¯OÈ ÌL ÌÈÈeˆn‰ ·¯L ¯ÈÚ‰ ÔÓ31·iÁ - ƒ»ƒ∆…«¿ƒ»ƒ¿»≈«»

ÊÈ¯Î‰Ï32‡ÈË¯Òa ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;33‡ÈËÏÙe34 ¿«¿ƒ¬»ƒ»»ƒ¿«¿»¿«¿»
˙BiÒÎ Èz·a ,‰ÏB„‚35˙BL¯„Ó Èz··e36È„·BÚ‰L ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆»¿≈

„ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ·ÎBk37ÌÈa¯‰L ÌB˜Ó ÏÎ·e , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿»»∆»«ƒ
BlL ‰‡Èˆn‰ È¯‰ - ÌL ÔÈÈeˆÓ38Ï‡¯OÈ ‡a elÙ‡Â , ¿ƒ»¬≈«¿ƒ»∆«¬ƒ»ƒ¿»≈

‰ÏÙpLk ‰pnÓ L‡È˙ È¯‰L ;‰ÈÓÈÒ Ô˙Â39ÈtÓ , ¿»«ƒ»∆»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆»¿»ƒ¿≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d‡ˆÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈≈»ƒ¿»»««ƒ∆ƒ

BlL40CÏÈÏ ‰ˆB¯‰ ,41¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a42‰OBÚÂ ∆»∆≈≈¿∆∆«¿«»»¿∆
‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ43Ï‡¯OÈÏ ƒ¿ƒƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿ƒ¿»≈

.‰ÈÓÈÒ ˙‡ ÔziLk¿∆ƒ≈∆ƒ»∆»

ישראל.31) של מדרשות ובתי כנסיות בתי כי 32)כגון
כד.). (בבאֿמציעא ישראל שרובו כמקום דרך 33)דינו

שם. מצויים שרבים תפילה.35)שוק.34)המלך, מקום
תורה.36) בו ללמוד מיוחד בבתי 37)מקום כלומר,

בהם  ומושיבים לעיר, מחוץ הנמצאים מדרשות ובתי כנסיות
כנענים". בהו "דיתבי הגמרא ובלשון שמירה. לצרכי גוים

שם). נמוקיֿיוסף וראה (שם קבע ישיבת כי 38)כלומר,
גוים. העיר יאוש.39)רוב לאחר המוצא ליד והגיעה

הדין.40) חננאל 41)עלֿפי רבינו ראה אותו. כופים אבל
כאן. מיימוניות והגהות כד: אףֿעלֿפי 42)לבבאֿמציעא

והטוב  הישר "ועשית הכתוב פי על הדין, מן מצווה שאינו
על  המדבר הכתוב אחר מיד שבא יח), ו, (דברים ה'" בעיני
שם, לתורה רמב"ן וראה צוך", "אשר וחוקים עדות מצוות,

לה. ל: בבאֿמציעא שם 43)וגמרא שמואל, מר כמעשה
כד:

.ÁÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L BÊ ¯ÈÚa ‡ˆÓ»»¿ƒ∆À»¿≈»ƒ»ƒ∆«ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ dÈÈ -44¯zÓ dp˜˜Â ,45.‰„·‡ ÌeMÓ ≈»»«¬»»¿«¿«»À»ƒ¬≈»

‰i˙La ¯zÓ - ‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â46‰ÊÏ ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»À»ƒ¿ƒ»¿∆
d‡ˆnL Ï‡¯OÈ47. ƒ¿»≈∆¿»»

נסך.44) יין ספק שרובו 45)משום במקום מציאה כדין
(שם). דוקא 46)גוים [וזה נסך. יין ספק מכלל יצא כי

שמא  בשתיה, אסורה פתוחה, מצא אבל סתומה, כשמצא
כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א וכתב גוי. אותה ניסך
חותם  בתוך חותם כאן הצריכו ולא מספיקה, אחת שסתימה
שאם  והטעם, ה"ח), פי"ג אסורות מאכלות הלכות (ראה

סותמה]. היה לא החבית את גוי מחוייב 47)פתח ואינו

הבעלים  נתייאשו גוים, שרוב מכיון לבעליה, להחזירה
(שם).

.Ë¯Oa ÛËÁL ÛBÚ48Û‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa BÎÈÏL‰Â ∆»«»»¿ƒ¿ƒ¿»≈«∆∆«
ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ«ƒ∆…»ƒƒ¿»≈¬≈∆À»ƒ

‰„·‡49.epnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ È¯‰L , ¬≈»∆¬≈ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆

שם.48) בגמרא ומסופר שהיה, אסור 49)מעשה  אבל
(שם). העין מן שנתעלם בשר כדין נבילה, ספק משום

.ÈÌÈ ÏL BËBÊa ‰„·‡ ‡ˆBn‰50ÏL B˙ÈÏeÏL·e «≈¬≈»¿∆»ƒ¿ƒ∆
¯‰51˜ÒBt BÈ‡L52- ÔÓÈÒ da LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆≈≈««ƒ∆≈»ƒ»

epnÓ „·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;d‡ˆBÓ ÏL BÊ È¯‰¬≈∆¿»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆
epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ - d˙‡ˆÓe53Ïk Ïˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeˆÓe ¿»»ƒ∆¬»ƒ∆¿»ƒ≈∆»

Ì„‡54BÊ ˙‡ˆÈ ,55‰fL ,Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L »»»»∆¬»ƒ∆ƒ»»»∆∆
.‰pnÓ L‡È˙ È‡cÂ««ƒ¿»≈ƒ∆»

שטח 50) ומכסים ליבשה נכנסים הם גואים, הים כשמי
מה  כל אתם גורפים הם השפל לנקודת וכשחוזרים מסויים,

שנשטף. בשטח עוברים 51)שנמצא הגשמים, בימות
אתם  שוללים הם חוזרים וכשהמים גדותיהם, על הנהרות
שם. רש"י פירוש כא: בבאֿמציעא בדרכם, שעומד מה כל

מתייאשים.52) והבעלים הזרם, עם נשטף והחפץ זרימתו,
באה.53) ולהדגשה מיותרת, "ממנו" פרה 54)המלה כגון

ליטלה. יכול אותה הרואה שכל בשדה, זו 55)ורועה
הזאת  ההלכה כל אלה. אבידות מכלל יצאה לים, שנפלה

כב: בבאֿמציעא בברייתא מקורה

.‡ÈBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï BBÓÓ „a‡Ó‰56?„ˆÈk . «¿«≈»¿««≈ƒ¿»ƒ≈«
CÏ‰Â d¯L˜ ‡ÏÂ ˙Ïc dÏ ÔÈ‡L ˙Ù¯a B˙¯t ÁÈp‰ƒƒ«»»¿∆∆∆≈»∆∆¿…¿»»¿»«

BÒÈk CÈÏL‰ ,BÏ57ÏÎÂ ,BÏ CÏ‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿»«¿…
ÏÚ Û‡Â .BzÚ„Ï BBÓÓ „a‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆ƒ≈»¿«¿¿««

BÓˆÚÏ ÏhÏ ‰Ê ¯·„ ‰‡B¯Ï ¯eÒ‡L Èt58˜e˜Ê BÈ‡ - ƒ∆»»∆»»∆ƒ…¿«¿≈»
„·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï59„a‡ÓÏ Ë¯t - ¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆…«¿»ƒ¿«≈

BzÚ„Ï60. ¿«¿

לו.56) שם 57)להחזירו הקודמת. מן חזקה זו דוגמה
ממונו, על שמר שלא עלֿידיֿזה לדעת, ממונו מאבד הוא

מעשה. עלֿידי לדעת ממונו מאבד בעלים 58)וכאן יש כי
דעתו.59)לממון. כה:60)בלי בבאֿמציעא ראה

.·È‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰„·‡61·iÁ BÈ‡ - ¬≈»∆≈»»∆¿»≈«»
Ïth‰Ï62d¯ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ63. ¿ƒ«≈¿…¿«¬ƒ»

שוה 61) בה שאין לאבידה פרט ממנו, תאבד "אשר
ובבאֿ תצא, (ספרי אבידה קרויה שאינה משום פרוטה",

כז.). טו.).62)מציעא (בבאֿמציעא כאן הרי"ף לשון זה
מוותרים 63) והבעלים ממון, שאינה משום לקחה, אם

צוקרמנדל  הוצאת ב פרק בבאֿמציעא תוספתא ראה עליה.
.374 עמוד

.‚È˜O ‡ˆÓ64‰t˜ B‡65Ô˜Ê B‡ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ , »»«À»ƒ»»»»»≈
„aÎÓ66B„Èa el‡ ÌÈÏk ÏhÏ Bk¯c ÔÈ‡L67BÈ‡ - ¿À»∆≈«¿ƒ…≈ƒ≈¿»≈
·iÁ68BlL eÈ‰ el‡ BzÚc ˙‡ „ÓB‡Â .Ô‰a Ïth‰Ï69: «»¿ƒ«≈»∆¿≈∆«¿ƒ»∆
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.ÎÌÈÓ ‰‡B¯‰97B¯·Á ÔÈa ˙ÈÁL‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÙËBL »∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¬≈
¯c‚Ï ·iÁ - e‰„O B‡98ÌÚÓÏe Ì‰ÈÙa99:¯Ó‡pL ; »≈«»ƒ¿…ƒ¿≈∆¿»¿»∆∆¡«

BÚ˜¯˜ ˙„·‡ ˙Ba¯Ï - EÈÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ100. ¿»¬≈«»ƒ¿«¬≈««¿»

לא.97) אלא 98)שם יתמוטט, לא שהבנין אףֿעלֿפי
בלבד. מטלטלין 99)יתקלקל מנה שהכתוב אףֿעלֿפי

שם.100)בלבד. רבא, של מימרא

ה'תש"פ  תשרי כ"ו שישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
באבידה 1) ופגע אבידה ממנו שאבדה מי  דיני בו נתבארו

שאבדו  השותפים דין לזה ונמשך לזה. הדומה וכן אחרת
זה. אחר הנמשך וכל ושהצילו

.‡˙„·‡Â B˙„·‡a Ú‚Ùe ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓƒ∆»¿»¬≈»»««¬≈»«¬≈«
Ô‰ÈzL ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B¯·Á2¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¬≈ƒ»¿«¬ƒ∆¿≈∆«»¿«¬ƒ

- Ô‰Ó ˙Á‡ ‡l‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ≈»¿«¬ƒ∆»««≈∆
˙Ó„B˜ B˙„·‡3ÂÈ·‡ ˙„·‡Ï elÙ‡Â .4Ba¯ ÏL B‡5- ¬≈»∆∆«¬ƒ«¬≈«»ƒ∆«

Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ BlL6. ∆≈¿»»»

חבירו.2) של את ויניח קודמת, שלי יאמר משנה 3)ואל
לג. ואם 4)בבאֿמציעא אב כיבוד שהוקש אףֿעלֿפי

ו). פרק ממרים והלכות לב. (שם מקום של לכבודו
הלכות 5) ראה אביו, משל יותר וביראתו בכבודו שחייב

וה. ב הלכה ה, פרק תורה שם 6)תלמוד וגמרא, משנה
לג.

.·ÂÈ·‡ ˙„·‡ ÌÚ Ba¯ ˙„·‡a Ú‚t7ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ : »««¬≈««ƒ¬≈«»ƒƒ»»»ƒ
Ba¯ „‚k Ïe˜L8˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ÏL -9- Â‡Ï Ì‡Â ; »¿∆∆«∆»ƒ∆∆¿ƒ»

‡e‰Â .˙Ó„B˜ Ba¯ ÏL10˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰iL ,11·¯L , ∆«∆∆»∆ƒ¿∆«À¿»∆…
B˙ÓÎÁ12‰¯Bz ÏL13.„ÓÏ epnÓ »¿»∆»ƒ∆»«

שם.7) אביו 8)משנה "ואם כתוב: במשנתנו בחכמה.
וגם  בירושלמי, במשנה אבל שבויים). פדיון (לענין חכם"
וגירסת  אבידה), (לענין רבו" כנגד "שקול הגירסא: ברי"ף
הלכה  תורה תלמוד מהלכות ה בפרק אולם זו, כגירסא רבינו
אףֿעלֿפי  תלמידֿחכם, אביו היה אם "וכן רבינו: כותב א,
למה  סתירה וזה ". . . אבידתו משיב רבו, כנגד שקול שאינו
תורה  תלמוד שבהלכות מיימוניות, הגהות דעת כאן. שכתב
שם  ובכסףֿמשנה כאן. הנוסח הוא והעיקר טעותֿסופר, יש
סתם, ברבו מדובר ששם רבינו, של מבניו אחד בשם כתב
כנגד  שקול אינו שאביו אףֿעלֿפי כן על מובהק, שאינו
מדגיש  וכאן קודם, הוא תלמידֿחכם שהוא כיוון רבו,
אביו  שיהיה צריך כן על מובהק", רבו שיהיה "והוא רבינו:
מקובצת' 'שיטה וראה קודם. רבו של - לא ואם שקול,

ב. פרק סוף הזה,9)לבבאֿמציעא לעולם הביאו "שאביו
(שם). הבא" העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו

שם.11)בתנאי.10) עולא, יהודה,12)לשון רבי כדעת
העולם.13)שם. אומות חכמת ולא

.‚B˙„·‡ ÁÈp‰14‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ƒƒ«¬≈»¿∆¡ƒ¬≈«¬≈≈∆»
BÏ Èe‡¯‰ ¯ÎO15¯‰ ÛËL ?„ˆÈk .16¯BÓÁÂ B¯BÓÁ »»»»≈«»«»»¬«¬

˙‡ ÁÈp‰ ,ÌÈ˙‡Ó B¯·Á ÏLÂ ‰Ó ‰ÙÈ BlL ,B¯·Á¬≈∆»∆»∆¿∆¬≈»«ƒƒƒ«∆

Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ÏL ˙‡ ÏÈv‰Â BlL∆¿ƒƒ∆∆¬≈≈∆»¿»»»
ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏ¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL17BÏ ÔzÏ ·iÁ -18ÈÓ„ ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ«»ƒ≈¿≈
ÂÈÏ‡Ó ‰ÏÚ B¯BÓÁL Èt ÏÚ Û‡Â .BlL19ÏÈ‡B‰ - ∆¿««ƒ∆¬»»≈≈»ƒ

Ba ˜qÚ˙ ‡ÏÂ20BnÚ ‰˙‰L ‰na ‰ÎÊ ,21. ¿…ƒ¿«≈»»«∆∆ƒ¿»ƒ

כלמעלה 14) קודמת, שלו הדין מן כי הדין, משורת לפנים
א. באבידת 15)בהלכה שטיפל והזמן הטירחה לפי

זאת  שעשה מכיוון שהפסיד, אבידתו דמי ולא חבירו,
במצוה. לזכות כדי קטו:16)מעצמו, בבאֿקמא משנה

בבאֿמציעא 17) ראה במקום. היה לא החמור שבעל כגון
לקבל 18)ל: המציל את מזכה ביתֿדין בפני התנאי כי

שם. נוכח היה לא החמור שבעל אףֿעלֿפי שהתנה, מה את
יכול  ואינו התנאי, את לקיים חייב הריהו עמו, התנה ואם
המשנה  ופירוש קטז. שם (ראה בך" אני "משטה לטעון

שם). כלום.19)לרבינו הפסיד כדי 20)ולא והפקירו
כאבוד. דינו חבירו, של את כי 21)להציל שם. גמרא

וניצל  עליו ריחמו השמים ומן כאבוד, החמור את רואים
מטביעה. חמורו

.„ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï „¯È22B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - »«¿«ƒ¿…ƒƒ≈∆»¿»
BÏ Èe‡¯‰23ÔÎÂ .24ÏË·e ,‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ »»¿≈ƒ»»≈ƒ¿»»»«

‰‡Ó ‰ÂML ‰„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,¯È„ ‰ÂML BzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿∆»»ƒ»¿∆¡ƒ¬≈»∆»»≈»
‡l‡ ,Èz„ÒÙ‰L ¯È„ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ¯È„ƒ»……«≈ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ∆»

ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B25‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏË·iL ≈¿»¿≈»≈∆ƒ¿«≈»¿»»
da ˜ÒBÚ ‰È‰L26ÈÙa B‡ ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆»»≈»¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa27e‰eL¯‰Â ,„ÈÒÙiM ‰Ó ÏhiL28‰Ê È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ…«∆«¿ƒ¿ƒ¿¬≈∆
BlL - ÔÈc ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÏËB≈¿ƒ≈»¿»ƒ¿…≈ƒ∆

Ì„B˜29. ≈

מכיון 23)שם.22) שהתנה, אףֿעלֿפי חמורו, דמי ולא
שליחותו. עשה חמורו,24)שלא נהר לשטף מקביל

ג. לא:25)שבהלכה ל: שהיה 26)בבאֿמציעא "כגון
ונשתהה  האבידה את להשיב והלך מלאכתו והניח חייט,
לא  סלע. יום באותו ששכרו בגד תפירת כשיעור בהשבתה
אלא  לי, תנה סלע, שיעור ממלאכתי בטלתי כבר לו, יאמר
אם  ובטל, ויושב יתפור מה לו שאין כעת שכרו משערין
בגד  בתפירת תקח ובטל, יושב הנך לו, ויאמר אדם יבוא
שנוטל  שמתברר ומה היום, כל בטל תשאר או סלע, חצי
האבידה" מבעל שנוטל הוא לתפור, תפירה לו שאין בשעה

לא:). בבאֿמציעא חננאל, ל:27)(רבינו שם משנה,
התנאי 28) לפי באבידה לטפל (יפויֿכח) הרשאה לו נתנו

שזה  מכיון "והרשוהו", נאמר לא ג בהלכה למעלה שהתנה.
לו  לתת לתנאי יסכימו ביתֿדין או שהבעלים מאליו, מובן
השווה  חבירו של את להציל כדי מנה, שיפה חמורו דמי
הדגיש  ולכן ייבטל, כמה ידוע לא זה בדין אבל מאתיים.

"והרשוהו". ואמר הדין,29)רבינו מן שם. וגמרא משנה
חבירו. ממון להציל כדי ממונו להפסיד חייב הוא אין

.‰ÌÈL ÔÎÂ30ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ‰Ê ,C¯ca ÌÈ‡a eÈ‰L ¿≈¿«ƒ∆»»ƒ«∆∆∆¿»ƒ∆«ƒ
L·c ÏL „k‰ ˜cÒÂ ,L·c ÏL „Îa ‰ÊÂ31Ì„˜Â , ¿∆¿«∆¿«¿ƒ¿«««∆¿«¿…∆

˙‡ ÏÈv‰Â BÈÈ ˙‡ ‰Ê CÙL ı¯‡Ï L·c‰ CÙMiL∆ƒ»≈«¿«»»∆»«∆∆≈¿ƒƒ∆
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L·c‰32Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙È·Á‰ CB˙Ï «¿«¿∆»ƒ≈∆»¿»»»
BÏ33ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈

ÔzÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆«»ƒ≈
¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï L·c‰ CtL Ì‡Â .BÏ34ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿««¿«»»∆¬≈∆∆¿≈¿»

.ÏÈvÓ BÓˆÚÏ - ÏÈvn‰««ƒ¿«¿«ƒ

קטו.30) בבאֿקמא דרך 31)משנה מטפטף והדבש
היין.32)הסדק. מדמי מרובים אףֿעלֿפי 33)שדמיו

ראה  והטעם, הדבש. באיסוף ועסק יינו את שפך ידיו שבמו
קטז. בבאֿקמא וראה ג. להלכה בפירוש שם 34)למעלה

את  ומעכב הכד על כרוך שחישוק במקרה שרק אמרו, קטו:
שהחישוק  רבינו ומפרש הפקר, הדבש אין הדבש שפיכת
שאם  לו יצא ומכאן הדבש, שפיכת את מסוים לזמן מעכב

מגידֿמשנה. ראה הפקר. הוא הרי נשפך כבר

.Â,ÌÈ˜È¯ ÌÈp˜˜a ‡a ‰ÊÂ L·c ÏL „Îa ‡a ‰Ê ‰È‰»»∆»¿«∆¿«¿∆»¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈÈ‡ :ÌÈp˜w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â ,L·c‰ „k ‰˜cÒÂ¿ƒ¿¿»««¿«¿»«««««¿«ƒ≈ƒ
BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ÈÏ ÔzzL „Ú Èp˜˜a ‰Ê L·„ EÏ ÏÈvÓ«ƒ¿¿«∆¿«¿«««∆ƒ≈ƒ∆¿¿ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â L·c‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Â ,ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck B‡»¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈»»«««¿«¿»«

Ba ˜ÁO ‰Ê È¯‰ - Ô‰35B¯ÎO ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ≈¬≈∆»«¿≈≈∆»¿»
ÌeÏk B„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ;BÏ Èe‡¯‰36. »»∆¬≈…ƒ¿ƒ¿

קטז.35) שם חבירו, ממון להציל הוא חייב שהרי
שם.36)

.ÊÁ¯aL ÈÓ ÔÎÂ37˙¯aÚÓ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ38 ¿≈ƒ∆»«ƒ≈»¬ƒ¿»¿»«¿…∆
¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ,¯È„ EÏ Ô˙B È‡Â È¯È·Ú‰ :BÏ ¿»»¿»««¬ƒ≈ƒ«¬ƒ≈¿ƒ»

B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯È·Ú‰Â39‰È‰ Ì‡Â .BÏ Èe‡¯‰ ¿∆¡ƒ≈∆»¿»»»¿ƒ»»
„iˆ40BÏ Ô˙B - È¯È·Ú‰Â E˙„BˆÓ Ïha :BÏ ¯Ó‡Â , «»¿»««≈¿»¿¿«¬ƒ≈ƒ≈

BnÚ ‰˙‰M ‰Ó Ïk41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆ƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

להצילו.39)רפסודה.38)שם.37) היא שמצוה
שם.40) הים, מן דגים עמו 41)השולה התנה אם [ואפילו

את  למצוא וקשה הלחםֿמשנה. כתב כן שהפסיד, ממה יותר
ששם  משום ואפשר, ו. שבהלכה הדין ובין זה שבין ההבדל
אמנם  ודוחק. משהו. הפסיד כאן אבל כלום, הפסיד לא
שהרי  שכתב: זה, לטעם מסייע ו בהלכה רבינו של סגנונו

כלום]. הפסידו לא

.Á¯a„na ˙ÎÏB‰ ‰˙È‰L ‡¯iL42‰ÈÏÚ „ÓÚÂ , «»»∆»¿»∆∆«ƒ¿»¿»«»∆»
ÒÈb43dÙ¯Ëe44„ÓÚÂ ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ : «ƒ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»«

BÓˆÚÏ ÏÈv‰ - ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡45ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;46Ô‰ ∆»≈∆¿ƒƒƒƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»»¿»«∆»≈∆¿ƒƒ««ƒ

ÚˆÓ‡Ï ÏÈv‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡L47. ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒƒƒ»∆¿«

קטז.42) מכיון 45)ובזזה.44)צבא.43)שם
קיד. שם משנה וראה התייאשו, שהם 46)שהבעלים כגון

וחזקים. מכיון 47)מרובים ונוטל, שלו את מכיר אחד כל
התייאש. שלא

.Ë˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰48ÏÈvn‰ Ïk - »¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»««ƒ
ÚˆÓ‡Ï ÏÈvÓ49È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ»∆¿«∆»ƒ≈»«¿«¿ƒ¬ƒ

e‰eÚÓML ÔÂÈkL .BÓˆÚÏ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ«ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿∆≈»∆¿»

ÔÓˆÚ ˜Á„Ï Ô‰Ï ‰È‰ ,'ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ' ¯ÓB‡≈¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ»»»∆ƒ¿…«¿»
ÔÓ eL‡È˙ È¯‰ - eÏÈv‰ ‡ÏÂ e·LiL ÔÂÈÎÂ ;ÏÈv‰Ïe¿«ƒ¿≈»∆»¿¿…ƒƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ

.Ïk‰«…

שם.48) אשי, רב אילו 49)דברי לטעון, יכולים הם כי
רי"ף  ומצילים, נפשנו מוסרים היינו לעצמך שתציל אמרת

שם.

.ÈÏÈv‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏÈv‰Â ,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰»¿≈À»ƒ¿ƒƒ∆»≈∆ƒƒ
ÚˆÓ‡Ï50ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â .51‰Ê È¯‰ - »∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆

B¯·ÁÓ ˜ÏÁ52˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .BÓˆÚÏ ÏÈv‰Â , »«≈¬≈¿ƒƒ¿«¿¿≈«≈∆
ÏÚBt‰53¯ÈkOnÏ ‡e‰ È¯‰ ÏÈviL Ïk - ÏÈv‰Ï54. «≈¿«ƒ…∆«ƒ¬≈««¿ƒ

ÔÓ Ba ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆≈ƒ
˙e¯ÈÎO‰55‡e‰ È¯‰ Ôk ¯Ó‡L ¯Á‡ ÏÈviL ÏÎÂ , «¿ƒ¿…∆«ƒ««∆»«≈¬≈

BlL56. ∆

להציל,50) יכול אינו כשחבירו אפילו יחד. לשניהם ושייך
לא  כן ועל שותפו, על סמך הוא כי שהתייאש, אומרים אין

ההפקר. מן שזכה לטעון הלה חלקי.51)יכול את
הוא 52) זכאי בסכנה, שממונו מכיון השותפות. את ביטל

שחבירו  בין שלו, את ולהציל חבירו, מדעת שלא לחלוק
שם). (גמרא יכול אינו ובין להציל של 53)יכול פירושו

שם. כי 54)רבא, להציל, יכול המשכיר כשאין אפילו
מציל. הוא הבית לבעל יכול 55)סתמו שפועל הוא, והדין

(שם). היום בחצי אפילו בו המשכיר 56)לחזור אין אם
ההפקר. מן השכיר וזוכה להציל, יכול

.‡È‡¯iL57ÒÈb ‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,¯a„na ‰˙ÁL «»»∆»¿»«ƒ¿»¿»«»∆»«ƒ
dÙ¯ËÏ58ÔÈ·MÁÓ - BÏ e˙Â ÔBÓÓ ÒÈb‰ ÌÚ e˜ÒÙe , ¿»¿»»¿ƒ««ƒ»¿»¿¿«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ59˙BLÙ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,60Ì‡Â . ¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
B¯ÎO ÔÈ·MÁÓ - C¯c‰ ÌÚÈ„B‰Ï Ì‰ÈÙÏ ¯iz e¯ÎO»¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ¿»

˙BLÙ ÈÙÏe ÔBÓÓ ÈÙÏ61epLÈ Ï‡Â .62‚‰nÓ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿«ƒƒ¿«
.ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ

שם.57) שכל 59)לבוזזה.58)גמרא החפצים, ערך לפי
לביזה. היתה הגייס כוונת כי בשיירה. מוביל ואחד אחד

בסכנה.60) היו לא דרך,61)כי המורה התייר, בלי כי
לחייהם. וגם לממונם גם סכנה לתת 62)צפויה נהגו שאם

עושים. נפשות, לפי או ממון לפי לתייר

.·ÈÈ‡M¯Ô63Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈ¯nÁ‰64ÈÓ Ïk : «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
¯BÓÁ epnÓ „·‡zL65BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‡¯iM‰ ÈaÓ ∆…«ƒ∆¬ƒ¿≈««»»«¬ƒƒ

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰„·‡Â ‡e‰ da ÚLt Ì‡Â .˙¯Á‡ ¯BÓÁ¬«∆∆¿ƒ»«»¿»¿»≈«»ƒ
BÏ „ÈÓÚ‰Ï66. ¿«¬ƒ

בדיבור 64)שם.63) אפילו קיים והתנאי רוצים, כשכולם
בו. לחזור יכול מהם אחד ואין שתיטרף 65)בלבד, כגון

רעות. חיות בכלל 66)עלֿידי אינו פשיעה מקרה כי
התנאי.

.‚È‰ÈÓ„ ÈÏ ez :¯Ó‡Â ,B¯BÓÁ ‰„·‡67‰ˆB¯ È‡Â »¿»¬¿»«¿ƒ»∆»«¬ƒ∆
¯BÓÁ ÁwÏ68ÌÎnÚ ¯ÓBL ÈÈ¯‰Â69ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ƒ«¬«¬≈ƒ≈ƒ»∆≈¿ƒ

BÏ70Ê¯cÊiL È„k ,˙¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;∆»«¬ƒƒ¬«∆∆¿≈∆ƒ¿»≈
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.ÎÌÈÓ ‰‡B¯‰97B¯·Á ÔÈa ˙ÈÁL‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÙËBL »∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¬≈
¯c‚Ï ·iÁ - e‰„O B‡98ÌÚÓÏe Ì‰ÈÙa99:¯Ó‡pL ; »≈«»ƒ¿…ƒ¿≈∆¿»¿»∆∆¡«

BÚ˜¯˜ ˙„·‡ ˙Ba¯Ï - EÈÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ100. ¿»¬≈«»ƒ¿«¬≈««¿»

לא.97) אלא 98)שם יתמוטט, לא שהבנין אףֿעלֿפי
בלבד. מטלטלין 99)יתקלקל מנה שהכתוב אףֿעלֿפי

שם.100)בלבד. רבא, של מימרא

ה'תש"פ  תשרי כ"ו שישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
באבידה 1) ופגע אבידה ממנו שאבדה מי  דיני בו נתבארו

שאבדו  השותפים דין לזה ונמשך לזה. הדומה וכן אחרת
זה. אחר הנמשך וכל ושהצילו

.‡˙„·‡Â B˙„·‡a Ú‚Ùe ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓƒ∆»¿»¬≈»»««¬≈»«¬≈«
Ô‰ÈzL ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B¯·Á2¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¬≈ƒ»¿«¬ƒ∆¿≈∆«»¿«¬ƒ

- Ô‰Ó ˙Á‡ ‡l‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ≈»¿«¬ƒ∆»««≈∆
˙Ó„B˜ B˙„·‡3ÂÈ·‡ ˙„·‡Ï elÙ‡Â .4Ba¯ ÏL B‡5- ¬≈»∆∆«¬ƒ«¬≈«»ƒ∆«

Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ BlL6. ∆≈¿»»»

חבירו.2) של את ויניח קודמת, שלי יאמר משנה 3)ואל
לג. ואם 4)בבאֿמציעא אב כיבוד שהוקש אףֿעלֿפי

ו). פרק ממרים והלכות לב. (שם מקום של לכבודו
הלכות 5) ראה אביו, משל יותר וביראתו בכבודו שחייב

וה. ב הלכה ה, פרק תורה שם 6)תלמוד וגמרא, משנה
לג.

.·ÂÈ·‡ ˙„·‡ ÌÚ Ba¯ ˙„·‡a Ú‚t7ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ : »««¬≈««ƒ¬≈«»ƒƒ»»»ƒ
Ba¯ „‚k Ïe˜L8˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ÏL -9- Â‡Ï Ì‡Â ; »¿∆∆«∆»ƒ∆∆¿ƒ»

‡e‰Â .˙Ó„B˜ Ba¯ ÏL10˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰iL ,11·¯L , ∆«∆∆»∆ƒ¿∆«À¿»∆…
B˙ÓÎÁ12‰¯Bz ÏL13.„ÓÏ epnÓ »¿»∆»ƒ∆»«

שם.7) אביו 8)משנה "ואם כתוב: במשנתנו בחכמה.
וגם  בירושלמי, במשנה אבל שבויים). פדיון (לענין חכם"
וגירסת  אבידה), (לענין רבו" כנגד "שקול הגירסא: ברי"ף
הלכה  תורה תלמוד מהלכות ה בפרק אולם זו, כגירסא רבינו
אףֿעלֿפי  תלמידֿחכם, אביו היה אם "וכן רבינו: כותב א,
למה  סתירה וזה ". . . אבידתו משיב רבו, כנגד שקול שאינו
תורה  תלמוד שבהלכות מיימוניות, הגהות דעת כאן. שכתב
שם  ובכסףֿמשנה כאן. הנוסח הוא והעיקר טעותֿסופר, יש
סתם, ברבו מדובר ששם רבינו, של מבניו אחד בשם כתב
כנגד  שקול אינו שאביו אףֿעלֿפי כן על מובהק, שאינו
מדגיש  וכאן קודם, הוא תלמידֿחכם שהוא כיוון רבו,
אביו  שיהיה צריך כן על מובהק", רבו שיהיה "והוא רבינו:
מקובצת' 'שיטה וראה קודם. רבו של - לא ואם שקול,

ב. פרק סוף הזה,9)לבבאֿמציעא לעולם הביאו "שאביו
(שם). הבא" העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו

שם.11)בתנאי.10) עולא, יהודה,12)לשון רבי כדעת
העולם.13)שם. אומות חכמת ולא

.‚B˙„·‡ ÁÈp‰14‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ƒƒ«¬≈»¿∆¡ƒ¬≈«¬≈≈∆»
BÏ Èe‡¯‰ ¯ÎO15¯‰ ÛËL ?„ˆÈk .16¯BÓÁÂ B¯BÓÁ »»»»≈«»«»»¬«¬

˙‡ ÁÈp‰ ,ÌÈ˙‡Ó B¯·Á ÏLÂ ‰Ó ‰ÙÈ BlL ,B¯·Á¬≈∆»∆»∆¿∆¬≈»«ƒƒƒ«∆

Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ÏL ˙‡ ÏÈv‰Â BlL∆¿ƒƒ∆∆¬≈≈∆»¿»»»
ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏ¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL17BÏ ÔzÏ ·iÁ -18ÈÓ„ ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ«»ƒ≈¿≈
ÂÈÏ‡Ó ‰ÏÚ B¯BÓÁL Èt ÏÚ Û‡Â .BlL19ÏÈ‡B‰ - ∆¿««ƒ∆¬»»≈≈»ƒ

Ba ˜qÚ˙ ‡ÏÂ20BnÚ ‰˙‰L ‰na ‰ÎÊ ,21. ¿…ƒ¿«≈»»«∆∆ƒ¿»ƒ

כלמעלה 14) קודמת, שלו הדין מן כי הדין, משורת לפנים
א. באבידת 15)בהלכה שטיפל והזמן הטירחה לפי

זאת  שעשה מכיוון שהפסיד, אבידתו דמי ולא חבירו,
במצוה. לזכות כדי קטו:16)מעצמו, בבאֿקמא משנה

בבאֿמציעא 17) ראה במקום. היה לא החמור שבעל כגון
לקבל 18)ל: המציל את מזכה ביתֿדין בפני התנאי כי

שם. נוכח היה לא החמור שבעל אףֿעלֿפי שהתנה, מה את
יכול  ואינו התנאי, את לקיים חייב הריהו עמו, התנה ואם
המשנה  ופירוש קטז. שם (ראה בך" אני "משטה לטעון

שם). כלום.19)לרבינו הפסיד כדי 20)ולא והפקירו
כאבוד. דינו חבירו, של את כי 21)להציל שם. גמרא

וניצל  עליו ריחמו השמים ומן כאבוד, החמור את רואים
מטביעה. חמורו

.„ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï „¯È22B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - »«¿«ƒ¿…ƒƒ≈∆»¿»
BÏ Èe‡¯‰23ÔÎÂ .24ÏË·e ,‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ »»¿≈ƒ»»≈ƒ¿»»»«

‰‡Ó ‰ÂML ‰„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,¯È„ ‰ÂML BzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿∆»»ƒ»¿∆¡ƒ¬≈»∆»»≈»
‡l‡ ,Èz„ÒÙ‰L ¯È„ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ¯È„ƒ»……«≈ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ∆»

ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B25‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏË·iL ≈¿»¿≈»≈∆ƒ¿«≈»¿»»
da ˜ÒBÚ ‰È‰L26ÈÙa B‡ ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆»»≈»¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa27e‰eL¯‰Â ,„ÈÒÙiM ‰Ó ÏhiL28‰Ê È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ…«∆«¿ƒ¿ƒ¿¬≈∆
BlL - ÔÈc ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÏËB≈¿ƒ≈»¿»ƒ¿…≈ƒ∆

Ì„B˜29. ≈

מכיון 23)שם.22) שהתנה, אףֿעלֿפי חמורו, דמי ולא
שליחותו. עשה חמורו,24)שלא נהר לשטף מקביל

ג. לא:25)שבהלכה ל: שהיה 26)בבאֿמציעא "כגון
ונשתהה  האבידה את להשיב והלך מלאכתו והניח חייט,
לא  סלע. יום באותו ששכרו בגד תפירת כשיעור בהשבתה
אלא  לי, תנה סלע, שיעור ממלאכתי בטלתי כבר לו, יאמר
אם  ובטל, ויושב יתפור מה לו שאין כעת שכרו משערין
בגד  בתפירת תקח ובטל, יושב הנך לו, ויאמר אדם יבוא
שנוטל  שמתברר ומה היום, כל בטל תשאר או סלע, חצי
האבידה" מבעל שנוטל הוא לתפור, תפירה לו שאין בשעה

לא:). בבאֿמציעא חננאל, ל:27)(רבינו שם משנה,
התנאי 28) לפי באבידה לטפל (יפויֿכח) הרשאה לו נתנו

שזה  מכיון "והרשוהו", נאמר לא ג בהלכה למעלה שהתנה.
לו  לתת לתנאי יסכימו ביתֿדין או שהבעלים מאליו, מובן
השווה  חבירו של את להציל כדי מנה, שיפה חמורו דמי
הדגיש  ולכן ייבטל, כמה ידוע לא זה בדין אבל מאתיים.

"והרשוהו". ואמר הדין,29)רבינו מן שם. וגמרא משנה
חבירו. ממון להציל כדי ממונו להפסיד חייב הוא אין

.‰ÌÈL ÔÎÂ30ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ‰Ê ,C¯ca ÌÈ‡a eÈ‰L ¿≈¿«ƒ∆»»ƒ«∆∆∆¿»ƒ∆«ƒ
L·c ÏL „k‰ ˜cÒÂ ,L·c ÏL „Îa ‰ÊÂ31Ì„˜Â , ¿∆¿«∆¿«¿ƒ¿«««∆¿«¿…∆

˙‡ ÏÈv‰Â BÈÈ ˙‡ ‰Ê CÙL ı¯‡Ï L·c‰ CÙMiL∆ƒ»≈«¿«»»∆»«∆∆≈¿ƒƒ∆
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BzÓ‰a ¯ÓLÈÂ BÓˆÚ71‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . «¿¿ƒ¿…¿∆¿«¬ƒ»¿»¿≈»
˙¯Á‡72¯ÓBLÏ ˙Á‡ ¯ÓBL ‰ÓB„ BÈ‡ - ‡¯iMa «∆∆««»»≈∆≈««¿≈

ÌÈzL73. ¿«ƒ

(שם).67) החמור ראה 68)במקום אחר. פירוש ולרש"י
והליסטים.69)שם. החיות לו 70)מפני יש שאם

אינו  בהמה, לו וכשאין כהוגן. לשמור מסייעם הוא בהמה,
אחרים. ממון בשמירת עוזר 71)מזדרז הוא ועלֿידיֿזה

השיירה. כל בשמירה 72)בשמירת מזדרז הוא ובשבילה
ביתר 73)כחביריו. שומר הוא בהמות שתי על כי

לי  תנו אמר אם כן ועל האחת, על מאשר מסירותֿנפש
שם. לו, שומעים אין דמיה,

.„È‰ÈÙÒ74‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,Ìia ˙Îl‰Ó ‰˙È‰L ¿ƒ»∆»¿»¿«∆∆«»¿»«»∆»
ÏBLÁ75d‡OnÓ el˜‰Â ,dÚ·ËÏ76ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ - «¿¿»¿»¿≈≈ƒ«»»¿«¿ƒ¿ƒ
Èe‡OÓ77epLÈ Ï‡Â .ÔBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,78 «¿¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿«¿«

.ÌÈtq‰ ‚‰nÓƒƒ¿«««»ƒ

סוערים.75)שם.74) מטביעה,76)גלים להצילה כדי
לים. המטען מן חלק להשליך הכרח השליך 77)יש "אם

(רש"י) ברזל" ליטרין מאה זה ישליך זהב, ליטרין מאה זה
משקל. באותו מטען לספנים 78)כשלשניהם היה אם

כשאין  מחייב שלמעלה והדין כמנהגם. עושים אחר, מנהג
יא. הלכה גם להבין יש וכן קבוע. נוהג

.ÂËÔÈ‡M¯79ÈÓ Ïk :Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈtq‰ «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
.˙¯Á‡ ‰ÈÙÒ BÏ ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰ÈÙÒ BÏ „·‡zL∆…«¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆
˙BÈÙq‰ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ L¯tL B‡ ,‰„·‡Â da ÚLt»«»¿»¿»∆≈«¿»∆≈«¿ƒ

ÔÓf‰ B˙B‡a Ba ˙BÎÏB‰80BÏ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -81. ¿¿«¿«≈«»ƒ¿«¬ƒ

יב.79) להלכה מקבילה  זו הלכה היו 80)שם. אפילו
ליבשה  סמוך בתשרי שהלך כגון אחר, בזמן בו הולכות
ונתקלה  השלגים, מהפשרת גדלים שהנהרות בניסן, כדרכו

התנו.81)ונשברה. לא עלֿמנתֿכן כי

ה'תש"פ  תשרי כ"ז ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מקום 1) זה ובאי כיצד אבידה הכרזת דיני בו נתבארו

נתבארו  וכן אותו. שיתן למי ישיבנה סימן זה ובאי מכריז,
אסור  שהוא הדברים ממנה, יעשה מה אבידה המוצא בו
הדבר  הוא ומה לעשותם. חייב שהוא והדברים לעשותם
בשמירתו. חייב שאינו הדבר הוא ומה בשמירתו חייב שהוא

.‡d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‡e‰L ‰„·‡ ‡ˆBn‰2·iÁ - «≈¬≈»∆«»¿«¬ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï3dÚÈ„B‰Ïe ‰ÈÏÚ4ÔÈÓ BÏ „·‡L ÈÓ :¯ÓBÏÂ ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ»¿«ƒ∆»«ƒ
ÈBÏt5ÔÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,6‰ÂL ‰˙È‰ elÙ‡ .ÏhÈÂ ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¬ƒ»¿»»∆

‰ÏÊe‰Â ‰‡Èˆn‰ ˙Úa ‰Ëe¯t7ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -8.‰ÈÏÚ ¿»¿≈«¿ƒ»¿¿»«»¿«¿ƒ»∆»
‰‰B·b Ô·‡Â9eÈ‰ ‰ÈÏÚL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‰˙È‰ ¿∆∆¿»»¿»ƒ»«ƒ∆»∆»»

.ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ

יד 2) ופרק יא פרק עיין - להחזירה חייב שאינו אבידה על
במקום 3)וכו'. היא ההכרזה כז: מציעא בבא משנה

חֿט. הלכה להלן ועיין זו, הלכה בסוף כמו פומבי,

לשכניו 4) שיודיע דין להכריז, אפשר שאי במקום
ט. הלכה ראה ואל 5)ולמיודעיו. ב בהלכה דוגמאות

את  לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז
נחמן, רב כדעת היא זו הלכה אחרים. חפצים שאבדו אלו

הרי"ף. פסק וכך כח: מציעא זה 6)בבא חפץ המייחדים
מין. מאותו החפצים אינה 7)מיתר פרוטה משווה ופחות

ונתחייב 8)מציאה. פרוטה שווה הייתה שמצאה שבשעה
כז.). מציעא (בבא כח:9)בה שם בברייתא הנזכרת זו

אבידות  להם שאבדו אלו כל באו שלשם משום טוען" "אבן
"הטועין"). הגירסה יט. (בתענית

.·ÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk10„·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ - ˙BÚÓ ‡ˆÓ Ì‡ ? ≈««¿ƒƒ»»»«¿ƒƒ∆»«
ÚaËÓ BÏ11‰Ó‰a B‡ ˙eÒk BÏ „·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ ÔÎÂ . «¿≈«¿≈«¿ƒƒ∆»«¿¿≈»

LLBÁ BÈ‡Â .ÏhÈÂ ÌÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,˙B¯ËL B‡12 ¿»»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¿≈≈
„Ú B¯ÈÊÁÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰„·‡‰ ÔÈÓ ÚÈ„B‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«ƒ»¬≈»¿ƒ∆≈«¬ƒ«

ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ÔziL13. ∆ƒ≈ƒ»ƒÀ¿»ƒ

שבהלכה 10) פלוני" "מין לכלל דוגמאות באות זו בהלכה
מטבע.11)א. איזו מפרט אינו הרמאי,12)אבל מפני

את  במקרה וידע כסות, כגון האבידה, מין את ידע שאם
ויטלה. סימניה יתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות בעל
"אבידה" סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש

כח: מציעא בבא ומידת 13)מכריז, ארכה מידת כגון
אינו  הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה
כז: שם וראה צבע, באותו בגדים הרבה יש כי מספיק,

ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות

.‚ÔÈ˜‰·Ó ÔÈ‡L ÌÈÓÈÒ Ô˙Â ‰„·‡‰ ÏÚa ‡a14- »««»¬≈»¿»«ƒ»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ«∆…«ƒ»ƒÀ¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡n¯‰Â¿»««««ƒ∆»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ15e¯Ó‡ .BlL ‡È‰L «¬ƒƒ«∆»ƒ≈ƒ∆ƒ∆»¿
¯˜ÁzL „Ú - EÈÁ‡ L¯c „Ú EnÚ ‰È‰Â :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ«∆«¿…

Â‡Ï Ì‡ ‡e‰ È‡n¯ Ì‡ ÂÈ¯Á‡16. «¬»ƒ««ƒ»

ולבן.14) אדום יש 15)כגון כרמאי, ידוע הוא אם כי
על  רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש
ביותר, המובהק הסימן יספיק ולא עדים, ממנו דורשים כן

בשטר. פלונית אות בצד יש נקב אחיך"16)כגון ["דרוש
תמצא  ואם רמאי אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע

מובהקים]. בסימנים אפילו לו תחזיר אל רמאי שהוא

.„Ô˙Â ‡·e ‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»¿»¬≈»»¿»«
‰ÈÓÈÒ17˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BÏ d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ƒ»∆»«¬ƒƒ»∆»ƒ≈À¿«
È‡n¯18e‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ ,ÔÈ‡n¯‰ ea¯MÓ . ««ƒ∆«»«»ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆¿

BÏ ÔÈ¯ÓB‡19ÏËÂ È‡n¯ ‰z‡ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú ‡·‰ :20. ¿ƒ»≈≈ƒ∆≈«»««»…

שהאבידה 18)המובהקים.17) עדים הבאת  דרשו וממנו
שלו. רמאי.19)היא הוחזק שלא פי 20)לאדם על

סימנים.

.‰ÏÚ ÔÈ„Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜‰·n‰ ÌÈÓÈq‰«ƒ»ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa Ì‰Èt21‰¯Bz ÔÈc22‰cn‰Â .23B‡ ƒ∆¿»»ƒ»¿«ƒ»

Ï˜Ln‰24ÔÈn‰ B‡25‰„·‡‰ ÌB˜Ó B‡26ÔÈÓÈÒ - «ƒ¿»«ƒ¿»¿»¬≈»ƒ»ƒ
.Ô‰ ÔÈ˜‰·ÓÀ¿»ƒ≈
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או 21) בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו
(שם  ההרוג בגוף שנמצאו סימנים סמך על עגונה להתיר

כח.).22)כז:). (שם הם התורה מן שסימנים רבא כדעת
שמן.23) ליטר כגון בלח, מידה או ורוחב, אורך מידת כגון
כג:).25)ביבש.24) (שם במחרוזת דגים עשרה כגון
הוא 26) שמקום כב: שם רבא כדעת היחיד, ברשות כשמצא

סוגי  שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן.
פלונית  אות בצד נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים:
אינם  ג. ומניין; משקל מידה, כגון מובהקים, ב. בשטר;
עליהם  סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים.
לא  אבל אבידה להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל
או  המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים.
אבידה, להחזרת הכוונה הם" מובהקים סימנים וכו' המניין
הכוונה  המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה

משנה]. בכסף פירש כך א. מסוג לסימנים

.ÂÌÈL e‡a27Ô˙ ‰ÊÂ ,‰„·‡‰ ÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê , »¿«ƒ∆»«ƒ»≈»¬≈»¿∆»«
¯Á‡‰ Ô˙pL BÓk ‰„·‡‰ ÈÓÈÒ28‰ÊÏ ‡Ï ÔzÈ ‡Ï - ƒ»≈»¬≈»¿∆»«»«≈…ƒ≈…»∆
˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ ,‰ÊÏ ‡ÏÂ29„Á‡‰ ‰„BiL „Ú ¿…»∆∆»ƒ¿∆À«««∆∆»∆»

˙‡ „Á‡‰ Ô˙ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa eOÚÈ B‡ B¯·ÁÏ«¬≈«¬≈≈∆¿»»»«»∆»∆
ÌÈ„Ú‰ ÏÚ·Ï ÔzÈ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÈM‰Â ,ÌÈÓÈq‰30. «ƒ»ƒ¿«≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ≈¿««»≈ƒ

È¯‰ - „Á‡ „ÚÂ ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰ÊÂ ,ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê∆»«ƒ»ƒ¿∆»«ƒ»ƒ¿≈∆»¬≈
BÈ‡L BÓk „Á‡‰ „Ú‰31.ÁÈpÈÂ , »≈»∆»¿∆≈¿«ƒ«

שם 27) רבא, של מימרא נפלה, שממנו טוען, מהם אחד וכל
סימן 28)כח. נתן וחבירו מובהק סימן נתן אחד אם אבל

ז. הלכה ראה לחבירו. המציאה תינתן ביותר, מובהק
נודעו 29) שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, אצל

טוֿיז. הלכות להלן ראה עדיפים 30)בעליה. עדים כי
התורה. מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מכיוון 31)מסימנים,

חשובים  סימנים ונותן ממנו, שאבדה טוען מהם אחד שכל
(שם). להכריע אחד עד בידי כוח אין חבירו, של כמו

.Ê‰‚È¯‡ È„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÓO ‡ˆÓ»»ƒ¿»¿«≈»¿∆≈ƒ≈≈¬ƒ»
ÔzÈ - epnÓ ‰ÏÙpL ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,BÏ ‰e‚¯‡L∆¬»»¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ≈

‰ÏÈÙ È„ÚÏ32˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ ,dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê . ¿≈≈¿ƒ»∆»«ƒ«»¿»¿∆»«ƒ«
- daÁ¯¯ÚLiL ¯LÙ‡L ;dk¯‡ ˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ »¿»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«»¿»∆∆¿»∆¿«≈

daÁ¯ ˙cÓ È‡n¯‰33‰Ê .da ‰qk˙Ó ‰ÈÏÚa ‰È‰Lk »««ƒ«»¿»¿∆»»¿»∆»ƒ¿«∆»∆
ÔzÈ - ‰È˙BÏ˜LÓ Ôek ‰ÊÂ ,daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙»«ƒ«»¿»¿»¿»¿∆ƒ≈ƒ¿¿∆»ƒ≈

dÏ˜LÓ ÔekL ÈÓÏ34daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê .35, ¿ƒ∆ƒ≈ƒ¿»»∆»«ƒ«»¿»¿»¿»
˙BÈ¯Ó‡‰ ˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ36˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ - daL ¿∆»«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«

daÁ¯Â dk¯‡37. »¿»¿»¿»

שהרי 32) לחבירו, מכרה לו שארגוה שזה אומרים, אנו
(שם). ממנו שנפלה מעידים מה 33)עדים קטנה, שהיא

לשער. יותר וקשה גדולה שהיא אורכה מידת כן  שאין
ואפילו 34) שאמרנו, כפי לשער, אפשר רוחבה מידת כי

של  משקלה לא אבל לשער, בקושי אפשר אורכה מידת
יותר  מובהק סימן הוא השמלה משקל כן על השמלה.

ואורכה. רוחבה  לחוד.35)ממידת מידה שפות 36)כל
הסימנים 37)הבגד. שבעל הוא, זו בהלכה הכלל

האבידה. את יקבל יותר המובהקים

.ÁÊÈ¯ÎÓ ‰È‰ ,‰„·‡ ‡ˆnL ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»»¬≈»»»«¿ƒ
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ‰ÈÏÚ38.ÔBL‡¯ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ Ï‚¯ . »∆»¿»¿»ƒ∆∆ƒ≈ƒ

ÈL39Ì˙Ò ÊÈ¯ÎÓ - ÈLÈÏL .ÈL :¯ÓB‡ -40È„k , ≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿»¿≈
ÈLÈÏLa ÈL BÏ ÛlÁ˙È ‡lL41ÔB¯Á‡‰ Ï‚¯ ¯Á‡Â . ∆…ƒ¿«≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿««∆∆»«¬

CÏiL È„k ;˙ÈÚÈ·¯ ÌÚt ÊÈ¯ÎÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ«¿ƒ««¿ƒƒ¿≈∆≈≈
ÚÓBM‰42ÌÈÓÈ ‰LÏLa B˙È·Ï43ÂÈÏk LMÓÈÂ44, «≈«¿≈ƒ¿»»ƒƒ«≈≈»

ÊÈ¯ÎÓ ÊÈ¯În‰ ‰Ê ‡ˆÓÈÂ ,ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿ƒ¿»∆««¿ƒ«¿ƒ
ÈÚÈ·Ma45. «¿ƒƒ

כי 38) הוא, והטעם כח. שם במשנה יהודה רבי כדעת
לירושלים, לעלות ישראל בני כל חייבים הרגלים בשלושת

בשלישי. יעלה ובשני בראשון עלה שלא המוצא 39)ומי
ידע  שהמאבד כדי מכריז, שהוא השני הרגל שזהו מציין
מיד  לחזור יצטרך ולא השלישי הרגל עד שהות לו שיש

שזהו 40)(שם). ידע, השומע וכל זה, רגל איזה לציין בלי
מיד. יחזור חפץ, לו שאבד נמצא ואם האחרון, הרגל

בשני 41) להחליפו בטעות השומע עלול שלישי יכריז אם
הרגל  עד שהות לו שיש ויחשוב המשותפת), ה"שין" (בגלל

אבידתו. את ויפסיד מיד יחזור ולא היה 42)הבא, שלא
הקודמים. הרגלים כזה.43)בשני במרחק נמצא ביתו אם

זה.44) ממין כלי לו אבד אם לברר משבעה 45)כדי יותר
בירושלים. שישהה המוצא את חכמים הטריחו לא ימים
עד  הגרים לאלו רק מספיקים הימים ששבעת ואףֿעלֿפי

שם). רבא (דעת יותר ולא מירושלים ימים שלושת דרך

.Ë·¯ÁMÓ46ÔÈÊÈ¯ÎÓ e‰iL eÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒƒ
˙BiÒk Èz·a47˙BL¯„Ó Èz··e48ÔÈÒp‡‰ ea¯MÓ .49 ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«»«»ƒ

‡È‰ CÏÓ ÏL ‰‡Èˆn‰ :e¯Ó‡Â50L eÈ˜˙‰ ,eÈ‰i ¿»¿«¿ƒ»∆∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
ÂÈÚcÈÓÏÂ ÂÈÎLÏ ÔÈÚÈ„BÓ51.Bi„Â ƒƒƒ¿≈»¿ƒ¿À»»¿«

שם.46) הקודמת הברייתא שם 47)המשך שמתפללים
שם. מצויים שם.48)ורבים מצויים ורבים שם שלומדים

המוצא.49) מיד המציאה את בכוח כגון 50)שלקחו
פומבי. במקום להכריז חששו כך ומשום (שם), הפרסים

שלהם.51) למכרים הודיעו והם

.ÈÊÈ¯Î‰52ÚÈ„B‰ B‡53‰È‰z - ÌÈÏÚa‰ e‡a ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ«¿…»«¿»ƒƒ¿∆
e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú BÏˆ‡ ˙ÁpÓ ‰‡Èˆn‰54ÔÓÊ ÏÎ·e . «¿ƒ»À««∆¿«∆»≈ƒ»¿»¿«

·iÁ - ‰„·‡ B‡ ‰·‚ Ì‡ ,BÏˆ‡ ‰„·‡‰L∆»¬≈»∆¿ƒƒ¿¿»»¿»«»
‰Ò‡ Ì‡Â ;d˙eÈ¯Á‡a55‰„·‡ ¯ÓBML .¯eËt - ¿«¬»»¿ƒ∆∆¿»»∆≈¬≈»

‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk56‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»
‰OÚ ˙BˆÓ ‰nkÓ ¯ËÙÂ57˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿»ƒ«»ƒ¿¬≈»¿«∆≈

d˙¯ÈÓLa58. ƒ¿ƒ»»

מדרשות.52) ובבתי כנסיות בבתי או המקדש בבית
אנסים.53) שיש בשעה בעל 54)למיודעיו הוא מי ויוודע

ל.). (שם היה 55)האבידה ולא מזויין, שודד ידי על כגון
זאת. למנוע המוצא ופטור 56)בכוח בגניבה שחייב

נו. קמא ובבא פב. כט. מציעא בבא יוסף כרב פסק באונס.
יוסף" דרב להו אית עלמא "דכולי אומר התלמוד שהרי
חננאל. רבינו פסק וכך פב.), שם יוסף, רב כדעת הכל (דעת

בה,57) וכיוצא לעני פת נתינת כגון, כיס, חסרון בהן שיש
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BzÓ‰a ¯ÓLÈÂ BÓˆÚ71‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . «¿¿ƒ¿…¿∆¿«¬ƒ»¿»¿≈»
˙¯Á‡72¯ÓBLÏ ˙Á‡ ¯ÓBL ‰ÓB„ BÈ‡ - ‡¯iMa «∆∆««»»≈∆≈««¿≈

ÌÈzL73. ¿«ƒ

(שם).67) החמור ראה 68)במקום אחר. פירוש ולרש"י
והליסטים.69)שם. החיות לו 70)מפני יש שאם

אינו  בהמה, לו וכשאין כהוגן. לשמור מסייעם הוא בהמה,
אחרים. ממון בשמירת עוזר 71)מזדרז הוא ועלֿידיֿזה

השיירה. כל בשמירה 72)בשמירת מזדרז הוא ובשבילה
ביתר 73)כחביריו. שומר הוא בהמות שתי על כי

לי  תנו אמר אם כן ועל האחת, על מאשר מסירותֿנפש
שם. לו, שומעים אין דמיה,

.„È‰ÈÙÒ74‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,Ìia ˙Îl‰Ó ‰˙È‰L ¿ƒ»∆»¿»¿«∆∆«»¿»«»∆»
ÏBLÁ75d‡OnÓ el˜‰Â ,dÚ·ËÏ76ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ - «¿¿»¿»¿≈≈ƒ«»»¿«¿ƒ¿ƒ
Èe‡OÓ77epLÈ Ï‡Â .ÔBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,78 «¿¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿«¿«

.ÌÈtq‰ ‚‰nÓƒƒ¿«««»ƒ

סוערים.75)שם.74) מטביעה,76)גלים להצילה כדי
לים. המטען מן חלק להשליך הכרח השליך 77)יש "אם

(רש"י) ברזל" ליטרין מאה זה ישליך זהב, ליטרין מאה זה
משקל. באותו מטען לספנים 78)כשלשניהם היה אם

כשאין  מחייב שלמעלה והדין כמנהגם. עושים אחר, מנהג
יא. הלכה גם להבין יש וכן קבוע. נוהג

.ÂËÔÈ‡M¯79ÈÓ Ïk :Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈtq‰ «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
.˙¯Á‡ ‰ÈÙÒ BÏ ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰ÈÙÒ BÏ „·‡zL∆…«¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆
˙BÈÙq‰ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ L¯tL B‡ ,‰„·‡Â da ÚLt»«»¿»¿»∆≈«¿»∆≈«¿ƒ

ÔÓf‰ B˙B‡a Ba ˙BÎÏB‰80BÏ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -81. ¿¿«¿«≈«»ƒ¿«¬ƒ

יב.79) להלכה מקבילה  זו הלכה היו 80)שם. אפילו
ליבשה  סמוך בתשרי שהלך כגון אחר, בזמן בו הולכות
ונתקלה  השלגים, מהפשרת גדלים שהנהרות בניסן, כדרכו

התנו.81)ונשברה. לא עלֿמנתֿכן כי

ה'תש"פ  תשרי כ"ז ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מקום 1) זה ובאי כיצד אבידה הכרזת דיני בו נתבארו

נתבארו  וכן אותו. שיתן למי ישיבנה סימן זה ובאי מכריז,
אסור  שהוא הדברים ממנה, יעשה מה אבידה המוצא בו
הדבר  הוא ומה לעשותם. חייב שהוא והדברים לעשותם
בשמירתו. חייב שאינו הדבר הוא ומה בשמירתו חייב שהוא

.‡d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‡e‰L ‰„·‡ ‡ˆBn‰2·iÁ - «≈¬≈»∆«»¿«¬ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï3dÚÈ„B‰Ïe ‰ÈÏÚ4ÔÈÓ BÏ „·‡L ÈÓ :¯ÓBÏÂ ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ»¿«ƒ∆»«ƒ
ÈBÏt5ÔÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,6‰ÂL ‰˙È‰ elÙ‡ .ÏhÈÂ ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¬ƒ»¿»»∆

‰ÏÊe‰Â ‰‡Èˆn‰ ˙Úa ‰Ëe¯t7ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -8.‰ÈÏÚ ¿»¿≈«¿ƒ»¿¿»«»¿«¿ƒ»∆»
‰‰B·b Ô·‡Â9eÈ‰ ‰ÈÏÚL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‰˙È‰ ¿∆∆¿»»¿»ƒ»«ƒ∆»∆»»

.ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ

יד 2) ופרק יא פרק עיין - להחזירה חייב שאינו אבידה על
במקום 3)וכו'. היא ההכרזה כז: מציעא בבא משנה

חֿט. הלכה להלן ועיין זו, הלכה בסוף כמו פומבי,

לשכניו 4) שיודיע דין להכריז, אפשר שאי במקום
ט. הלכה ראה ואל 5)ולמיודעיו. ב בהלכה דוגמאות

את  לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז
נחמן, רב כדעת היא זו הלכה אחרים. חפצים שאבדו אלו

הרי"ף. פסק וכך כח: מציעא זה 6)בבא חפץ המייחדים
מין. מאותו החפצים אינה 7)מיתר פרוטה משווה ופחות

ונתחייב 8)מציאה. פרוטה שווה הייתה שמצאה שבשעה
כז.). מציעא (בבא כח:9)בה שם בברייתא הנזכרת זו

אבידות  להם שאבדו אלו כל באו שלשם משום טוען" "אבן
"הטועין"). הגירסה יט. (בתענית

.·ÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk10„·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ - ˙BÚÓ ‡ˆÓ Ì‡ ? ≈««¿ƒƒ»»»«¿ƒƒ∆»«
ÚaËÓ BÏ11‰Ó‰a B‡ ˙eÒk BÏ „·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ ÔÎÂ . «¿≈«¿≈«¿ƒƒ∆»«¿¿≈»

LLBÁ BÈ‡Â .ÏhÈÂ ÌÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,˙B¯ËL B‡12 ¿»»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¿≈≈
„Ú B¯ÈÊÁÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰„·‡‰ ÔÈÓ ÚÈ„B‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«ƒ»¬≈»¿ƒ∆≈«¬ƒ«

ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ÔziL13. ∆ƒ≈ƒ»ƒÀ¿»ƒ

שבהלכה 10) פלוני" "מין לכלל דוגמאות באות זו בהלכה
מטבע.11)א. איזו מפרט אינו הרמאי,12)אבל מפני

את  במקרה וידע כסות, כגון האבידה, מין את ידע שאם
ויטלה. סימניה יתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות בעל
"אבידה" סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש

כח: מציעא בבא ומידת 13)מכריז, ארכה מידת כגון
אינו  הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה
כז: שם וראה צבע, באותו בגדים הרבה יש כי מספיק,

ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות

.‚ÔÈ˜‰·Ó ÔÈ‡L ÌÈÓÈÒ Ô˙Â ‰„·‡‰ ÏÚa ‡a14- »««»¬≈»¿»«ƒ»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ«∆…«ƒ»ƒÀ¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡n¯‰Â¿»««««ƒ∆»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ15e¯Ó‡ .BlL ‡È‰L «¬ƒƒ«∆»ƒ≈ƒ∆ƒ∆»¿
¯˜ÁzL „Ú - EÈÁ‡ L¯c „Ú EnÚ ‰È‰Â :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ«∆«¿…

Â‡Ï Ì‡ ‡e‰ È‡n¯ Ì‡ ÂÈ¯Á‡16. «¬»ƒ««ƒ»

ולבן.14) אדום יש 15)כגון כרמאי, ידוע הוא אם כי
על  רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש
ביותר, המובהק הסימן יספיק ולא עדים, ממנו דורשים כן

בשטר. פלונית אות בצד יש נקב אחיך"16)כגון ["דרוש
תמצא  ואם רמאי אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע

מובהקים]. בסימנים אפילו לו תחזיר אל רמאי שהוא

.„Ô˙Â ‡·e ‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»¿»¬≈»»¿»«
‰ÈÓÈÒ17˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BÏ d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ƒ»∆»«¬ƒƒ»∆»ƒ≈À¿«
È‡n¯18e‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ ,ÔÈ‡n¯‰ ea¯MÓ . ««ƒ∆«»«»ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆¿

BÏ ÔÈ¯ÓB‡19ÏËÂ È‡n¯ ‰z‡ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú ‡·‰ :20. ¿ƒ»≈≈ƒ∆≈«»««»…

שהאבידה 18)המובהקים.17) עדים הבאת  דרשו וממנו
שלו. רמאי.19)היא הוחזק שלא פי 20)לאדם על

סימנים.

.‰ÏÚ ÔÈ„Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜‰·n‰ ÌÈÓÈq‰«ƒ»ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa Ì‰Èt21‰¯Bz ÔÈc22‰cn‰Â .23B‡ ƒ∆¿»»ƒ»¿«ƒ»

Ï˜Ln‰24ÔÈn‰ B‡25‰„·‡‰ ÌB˜Ó B‡26ÔÈÓÈÒ - «ƒ¿»«ƒ¿»¿»¬≈»ƒ»ƒ
.Ô‰ ÔÈ˜‰·ÓÀ¿»ƒ≈
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שכר. כשומר דינו כן ועל המצוה, מן פטור במצוה שהעוסק
מונחת 58) כשהיא לא אבל לצרכה, הכסות את שמנער כגון

מן  פטור במצוה העוסק אמרו שהרי טיפול. ללא אצלו
המצוות  שתי לקיים לו שאפשר כל הוא: והכלל המצוה.
בראשו  שתפילין מי כן, לא שאם בשתיהן, חייב יחד,
תוספות  שם וראה המצוות. מכל פטור יהא בבגדו וציצית

הנאה. בההיא המתחיל דיבור

.‡È¯w·Ï CÈ¯ˆÂ59d˜„·Ïe ‰„·‡‰ ˙‡60‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈∆»¬≈»¿»¿»¿≈∆…
‰ÈÏ‡Ó „·‡˙Â „Òtz61‰‡¯ - BÏ B˙·L‰Â :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¿…«≈≈∆»∆∆¡««¬≈…¿≈
BÏ ep·ÈLz C‡È‰62¯Óˆ ÏL ˙eÒk ‡ˆÓ ?„ˆÈk .63- ≈«¿ƒ∆≈«»»¿∆∆∆

d¯ÚÓ64ÏwÓa ‰p¯ÚÈ ‡ÏÂ .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡65, ¿«¬»««ƒ¿ƒ¿…¿«¬∆»¿«≈
Ì„‡ Èa ÈLa ‡ÏÂ66‰hÓ Èab ÏÚ dÁËBLÂ . ¿…ƒ¿≈¿≈»»¿¿»««≈ƒ»

dk¯ˆÏ67ˆÏe dk¯ˆÏ ‡Ï Ï·‡ ,„·ÏaBk¯68encÊ . ¿»¿»ƒ¿«¬»…¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿
- dk¯ˆÏ elÙ‡Â Ì‰ÈÙa ‰pÁËLÈ ‡Ï - ÌÈÁ¯B‡ BÏ¿ƒ…ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆«¬ƒ¿»¿»

.·bz ‡nL∆»ƒ»≈

לזמן.59) אם 60)מזמן יבדוק אותה מבקר שהוא בשעה
נתקלקלה. בכסות.61)לא עש תשיב 62)כגון, כלומר,

כח:). מציעא בבא (משנה בשלימות בגד 63)לו אבל
פירשו  כך שם). (גמרא לו מזיק הניעור כי ינער, לא פשתן

והרי"ף. חננאל האבק.64)רבינו  עלולה 65)מן כי
וממתחים 66)להיקרע. ומנערים, ראשיה בשני האוחזים

מדי. יותר ל.).67)אותה (שם לכסות 68)שתתאוורר
לחומרא. רבינו ופסק נפתרה שלא בעייא זוהי המיטה. את

.·È.e·˜¯È ‡lL È„k ,Ô‰a LnzLÓ - ıÚ ÈÏk ‡ˆÓ»»¿≈≈ƒ¿«≈»∆¿≈∆…≈»¿
ÔÈnÁa Ô‰a LnzLÓ - ˙LÁ ÈÏk69È„È ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , ¿≈¿∆ƒ¿«≈»∆¿«ƒ¬»…«¿≈

¯e‡‰70Ô˜ÈÁLnL ÈtÓ ,71Ô‰a LnzLÓ - ÛÒk ÈÏk . »ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈»∆
‡ˆÓ .Ô¯ÈÁLnL ÈtÓ ,ÔÈnÁa ‡Ï Ï·‡ ,ÔBˆa¿≈¬»…¿«ƒƒ¿≈∆«¿ƒ»»»

˙BÙ¯‚Ó72‡Ï Ï·‡ ,C¯a Ô‰a LnzLÈ - ˙Bnc¯˜Â «¿≈¿«¿Àƒ¿«≈»∆¿«¬»…
Ô˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,‰L˜a73ÈÏÎe ·‰Ê ÈÏk ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ»»»¿≈»»¿≈
ÔzLt ÏL ˙eÒÎe ˙ÈÎeÎÊ74„Ú Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿∆ƒ¿»¬≈∆…ƒ«»∆«

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯cÎÂ .e‰iÏ‡ ‡B·iL∆»≈ƒ»¿«∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa75. ¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»

בצונן.69) שכן וכל בחמים על 70)אפילו הכלי יתן לא
(אש). אוכלת.71)האור שהאש החומר מן ומאבדים

מעדר.72) לה.74)פוגמם.73)מין מזיק שהניעור
דרך 75) באותה בפיקדון לטפל השומר חייב כן ועל

נמצא  הפיקדון בעל אם אבל במציאה, לטפל חייב שהמוצא
בה. יגע לא זה הרי ארץ, באותה

.‚ÈÔ‰a ‡¯B˜ - ÌÈ¯ÙÒ ‡ˆÓ76.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ »»¿»ƒ≈»∆««ƒ¿ƒ
ÔÏÏBb - ˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â77.ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿ƒ≈≈«ƒ¿¿»»¿ƒ

ÌÏBÚÏe78‰lÁzÎÏ Ô‰a „ÓÏÈ ‡Ï79‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»…ƒ¿«»∆¿«¿ƒ»¿…ƒ¿»
‰LÈÂ ‰L¯t80Ìb¯˙ÈÂ ‰L¯t ‡¯˜È ‡ÏÂ ,81‡ÏÂ . »»»¿ƒ¿∆¿…ƒ¿»»»»ƒ«¿≈¿…

ÔÈt„ ‰LÏMÓ ¯˙È Ba ÁzÙÈ82ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ‰È ‡ÏÂ . ƒ¿«»≈ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿¿«ƒƒ
‰Ï·ÈÂ ‰Ê CLÓÈÂ ‰Ê CLÓÈ ‡nL ,ÔÈÈÚ ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿…∆¿ƒ¿…∆¿ƒ¿∆

„Á‡ ÔÈÚa Ô‰ ÔÈ¯B˜ Ï·‡ ;¯Ùq‰83e‡¯˜È ‡ÏÂ . «≈∆¬»ƒ≈¿ƒ¿»∆»¿…ƒ¿¿
.„Á‡ ÔÈÚa elÙ‡Â ,„Á‡ ¯ÙÒa ‰LÏL¿»¿≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿»∆»

אותם.76) לאוורר אוויר.77)כדי בהם שייכנס כדי
מגילות. בצורת עשויים הספרים היו המשנה בתקופת

יום.78) לשלושים אחת כי 79)אפילו למד, שלא עניין
הספר. לטובת לא וזה אחד. מקום על רב זמן מתעכב

שם.80) גמרא שנייה, פעם העם.81)ויקרא לשפת
ולהתקלקל.82) ליפול הספר אביי 83)עלול תשובת לפי

בשני  קריאה ובין אחד בעניין קריאה בין הבדל שיש (שם)
להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים

מותר. עניינים ובשני אסור אחד שבעניין

.„ÈÌL - ÔÈlÙz ‡ˆÓ84ÂÈÏÚ ÔÁÈpÓe Ô‰ÈÓc85; »»¿ƒƒ»¿≈∆«ƒ»»»
Ïk‰ „Èa ‡e‰ ÈeˆÓ ¯·cL86‡l‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡Â , ∆»»»¿««…¿≈¬ƒ∆»

„·Ïa Ô˙ÂˆÓÏ87. ¿ƒ¿»»ƒ¿«

התפילין.85)מעריך.84) ירצה 86)את המאבד ואם
בדמים. לקנותם יוכל שיהיה 87)תפילין, לחשוש ואין

שלו. בתפילין דווקא מעוניין

.ÂË‡e‰ CÈ¯ˆ È¯‰L ,ÌÈiÁ Áe¯ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ»»»»∆≈««ƒ∆¬≈»ƒ
ÏÎB‡Â ‰OBÚL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :BÏÈÎ‡‰Ï88‰¯t ÔB‚k , ¿«¬ƒƒ»»»»∆∆¿≈¿»»

Ô‰a ÏtËÓ - ¯BÓÁÂ89L„Á ¯OÚ ÌÈL90ÌBiÓ «¬¿«≈»∆¿≈»»…∆ƒ
‰È‰ Ì‡Â .ÔÏÈÎ‡Óe ¯ÎO Á˜BÏÂ Ô¯ÈkOÓe ,‰‡Èˆn‰«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈«»»«¬ƒ»¿ƒ»»
ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯˙i‰ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Ô¯ÎO¿»»»≈«¬ƒ»»¬≈«»≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏB‚¯z‰91¯OÚ ÌÈL Ïk ÔÏÈÎ‡Óe Ô‰ÈˆÈa ¯ÎBÓ - ««¿¿ƒ≈≈≈∆«¬ƒ»»¿≈»»
ÂÈÏÚ Ô‰ÈÓc ÌL - CÏÈ‡Â ÔkÓ .L„Á92BlL Ô‰ È¯‰Â , …∆ƒ»¿≈»»¿≈∆»»«¬≈≈∆

˙eÙzLa ÌÈÏÚa ÏLÂ93‰Ó‰a ÌM‰ Ïk ÔÈ„k , ¿∆¿»ƒ¿À»¿ƒ»«»¿≈»
.B¯·ÁÓ≈¬≈

שם 88) וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו ויכולים
שהמאבד 89)כח:). מפני בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל

בקולו. לשמוע שלמדה בבהמתו הטריחו 90)מעוניין "לא
כח. שם מדאי", יותר באבידה התרנגולות 91)רבנן

שם). דין,92)(ברייתא בית פי על להיות צריכה השומה
הרי"ף  על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן

כאן. הטיפול 93)בסוגייה על כשכר מחצה, על מחצה
בתרנגולות.

.ÊËÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú ‡ˆÓ94ÈÚ¯ ÏL :95Ô‰a ÏtËÓ - »»¬»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆
‰‡È¯a ÏLÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL96ÌÈÊe‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL - ¿»√»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ

¯˙ÂÌÈÏB„b ÔÈÏB‚97‡ˆÓ .ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰a ÏÙËÓ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»»
ÌÈpË˜98ÏtËÓ - B¯ÎOÓ ‰a¯Ó BÏethL ¯·c ÏÎÂ , ¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿À∆ƒ¿»¿«≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô‰a99.ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓ - CÏÈ‡Â ÔkÓ . »∆¿»»ƒƒ»¿≈»¿»¿≈ƒ
˙B¯t ÔÎÂ100Ô¯ÎBÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È˜¯‰Ï eÏÈÁ˙‰L ¿≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿»

.ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ

שם).94) (ברייתא עושים ואינם שרועים 95)שאוכלים
מרובה. טיפולם ואין (בזמן 96)במרעה להאכילם שצריך

מרובים. בדמים ועולה מרעה) שמוצאים 97)שאין
כרש"י  ושלא חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם

מרובות.98)שם). וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
כדי 99) יטפל, לא ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד והתחילו 100)למנוע פירות במפקיד
החכמים  לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב
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אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים:
לבעלים. אבידה כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם
דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה יוצא, מכאן
שיטפלו  בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם

באבידה. כן שאין מה בהם,

.ÊÈ‡ˆBnÏ e˙pÈ ?ÌÈÓca ‰OÚi ‰Ó101BÏ LÈÂ , «≈»∆«»ƒƒ»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzL‰Ï ˙eL¿̄¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ∆∆¿¿
ÏÚ Û‡Â .ÌlLÏ ·iÁ - Ìia eÚ·Ë B‡ ÒÈb ÌÙ¯hL∆¿»»«ƒ»¿«»«»¿«≈¿««

LnzL ‡lL Èt102˙eL¯ BÏ LiL ÔÂÈkL ;Ô‰a ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆≈»∆≈¿
‰Ï‡Lk BÏˆ‡ Ô‰ È¯‰ - Ô‰a LnzL‰Ï103. ¿ƒ¿«≈»∆¬≈≈∆¿ƒ¿≈»

הבעלים.101) שיבואו מחייבת 102)עד השימוש זכות
(שם). באונסין שלא 103)אותו אףֿעלֿפי חייב ושואל

נשתמש.

.ÁÈ‰„·‡‰ ÈÓ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na104ÏÈ‡B‰ , «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»¬≈»ƒ
Ô‰a ÏthÂ105‰„·‡ ˙BÚÓ Ï·‡ ;106LnzLÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈»∆¬»¿¬≈»…ƒ¿«≈

Ô‰a107‡e‰ È¯‰L ;¯eËt - Ò‡a e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒ»¿¿…∆»∆¬≈
.e¯‡aL BÓk ,¯ÎO ¯ÓBL≈»»¿∆≈«¿

האבידה.104) תמורת שקיבל רבי 105)דמים הרשה
יסכים  האבידה שבעל הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון

טרחתו. על למוצא טובה יכיר כי שאבדו 106)לזה, מעות
כט:).107)ומצאון. (שם בהן טרח לא כי

.ËÈÌ„˜ ‰„·‡a ÏtËnL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk»»«»ƒ∆¿«≈»¬≈»…∆
‰p¯kÓiL108ÏËB - BlMÓ dÏÈÎ‡‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿¿∆»¿≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒ∆≈

,‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓƒ«¿»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈¿…¿»
.ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓƒ¿≈ƒ»»

עושה.108) ואינו באוכל

.ÎÚ·MÈ ‡Ï - ‰‡ÈˆÓ ‡ˆBn‰109Ôewz ÈtÓ , «≈¿ƒ»…ƒ»«ƒ¿≈ƒ
‰‡Èˆn‰ ÁÈpÈ - Ú·MÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;ÌÏBÚ‰»»∆ƒ«»≈ƒ»««ƒ««¿ƒ»

Ú·MÈ ‡lL È„k ,BÏ CÏÈÂ110ÒÈk ‡ˆÓ elÙ‡ .111, ¿≈≈¿≈∆…ƒ»«¬ƒ»»ƒ
È‡Â eÈ‰ ÌÈ¯eL˜ ÌÈÒÈk ÈML ‰‡Èˆn‰ ÏÚa ÔÚËÂ¿»««««¿ƒ»∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

¯LÙ‡112¯Á‡‰ ‡ˆÓ Ì‡ ‡l‡ „Á‡‰ ‡ˆniL ∆¿»∆ƒ»≈»∆»∆»ƒƒ¿»»«≈
.Ú·MÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BnÚ ¯eLw‰«»ƒ¬≈∆…ƒ»«

שהיו 109) טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק מצא אם
לירות. עשרים אמת.110)בו על ארנק.111)אפילו

וודאי.112) טענת טוען והמאבד



zeevnd xtq m"anx ixeriyixyz f"kÎ`"k -t"yz'd

ה'תש"פ  תשרי כ"א ראשון יום

ה'תש"פ  תשרי כ"ב שני יום

ריב. עשה מצות
― 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 (q`:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים :(dq:)ואין ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תש"פ  תשרי כ"ג שלישי יום

ה'תש"פ  תשרי כ"ד רביעי יום

רכב. עשה מצות
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

ה'תש"פ  תשרי כ"ה חמישי יום

ה'תש"פ  תשרי כ"ו שישי יום

שנו. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שבתֿ קודש כ "אֿ כ "ז תשרי 

― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו

לקחּתּה" לׁשּוב אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ
(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

ה'תש"פ  תשרי כ"ז ש"ק יום

שנו. תעשה לא מצות
רטז. עשה מצות

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.



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

dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - ixyz f"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שכר. כשומר דינו כן ועל המצוה, מן פטור במצוה שהעוסק
מונחת 58) כשהיא לא אבל לצרכה, הכסות את שמנער כגון

מן  פטור במצוה העוסק אמרו שהרי טיפול. ללא אצלו
המצוות  שתי לקיים לו שאפשר כל הוא: והכלל המצוה.
בראשו  שתפילין מי כן, לא שאם בשתיהן, חייב יחד,
תוספות  שם וראה המצוות. מכל פטור יהא בבגדו וציצית

הנאה. בההיא המתחיל דיבור

.‡È¯w·Ï CÈ¯ˆÂ59d˜„·Ïe ‰„·‡‰ ˙‡60‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈∆»¬≈»¿»¿»¿≈∆…
‰ÈÏ‡Ó „·‡˙Â „Òtz61‰‡¯ - BÏ B˙·L‰Â :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¿…«≈≈∆»∆∆¡««¬≈…¿≈
BÏ ep·ÈLz C‡È‰62¯Óˆ ÏL ˙eÒk ‡ˆÓ ?„ˆÈk .63- ≈«¿ƒ∆≈«»»¿∆∆∆

d¯ÚÓ64ÏwÓa ‰p¯ÚÈ ‡ÏÂ .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡65, ¿«¬»««ƒ¿ƒ¿…¿«¬∆»¿«≈
Ì„‡ Èa ÈLa ‡ÏÂ66‰hÓ Èab ÏÚ dÁËBLÂ . ¿…ƒ¿≈¿≈»»¿¿»««≈ƒ»

dk¯ˆÏ67ˆÏe dk¯ˆÏ ‡Ï Ï·‡ ,„·ÏaBk¯68encÊ . ¿»¿»ƒ¿«¬»…¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿
- dk¯ˆÏ elÙ‡Â Ì‰ÈÙa ‰pÁËLÈ ‡Ï - ÌÈÁ¯B‡ BÏ¿ƒ…ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆«¬ƒ¿»¿»

.·bz ‡nL∆»ƒ»≈

לזמן.59) אם 60)מזמן יבדוק אותה מבקר שהוא בשעה
נתקלקלה. בכסות.61)לא עש תשיב 62)כגון, כלומר,

כח:). מציעא בבא (משנה בשלימות בגד 63)לו אבל
פירשו  כך שם). (גמרא לו מזיק הניעור כי ינער, לא פשתן

והרי"ף. חננאל האבק.64)רבינו  עלולה 65)מן כי
וממתחים 66)להיקרע. ומנערים, ראשיה בשני האוחזים

מדי. יותר ל.).67)אותה (שם לכסות 68)שתתאוורר
לחומרא. רבינו ופסק נפתרה שלא בעייא זוהי המיטה. את

.·È.e·˜¯È ‡lL È„k ,Ô‰a LnzLÓ - ıÚ ÈÏk ‡ˆÓ»»¿≈≈ƒ¿«≈»∆¿≈∆…≈»¿
ÔÈnÁa Ô‰a LnzLÓ - ˙LÁ ÈÏk69È„È ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , ¿≈¿∆ƒ¿«≈»∆¿«ƒ¬»…«¿≈

¯e‡‰70Ô˜ÈÁLnL ÈtÓ ,71Ô‰a LnzLÓ - ÛÒk ÈÏk . »ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈»∆
‡ˆÓ .Ô¯ÈÁLnL ÈtÓ ,ÔÈnÁa ‡Ï Ï·‡ ,ÔBˆa¿≈¬»…¿«ƒƒ¿≈∆«¿ƒ»»»

˙BÙ¯‚Ó72‡Ï Ï·‡ ,C¯a Ô‰a LnzLÈ - ˙Bnc¯˜Â «¿≈¿«¿Àƒ¿«≈»∆¿«¬»…
Ô˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,‰L˜a73ÈÏÎe ·‰Ê ÈÏk ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ»»»¿≈»»¿≈
ÔzLt ÏL ˙eÒÎe ˙ÈÎeÎÊ74„Ú Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿∆ƒ¿»¬≈∆…ƒ«»∆«

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯cÎÂ .e‰iÏ‡ ‡B·iL∆»≈ƒ»¿«∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa75. ¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»

בצונן.69) שכן וכל בחמים על 70)אפילו הכלי יתן לא
(אש). אוכלת.71)האור שהאש החומר מן ומאבדים

מעדר.72) לה.74)פוגמם.73)מין מזיק שהניעור
דרך 75) באותה בפיקדון לטפל השומר חייב כן ועל

נמצא  הפיקדון בעל אם אבל במציאה, לטפל חייב שהמוצא
בה. יגע לא זה הרי ארץ, באותה

.‚ÈÔ‰a ‡¯B˜ - ÌÈ¯ÙÒ ‡ˆÓ76.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ »»¿»ƒ≈»∆««ƒ¿ƒ
ÔÏÏBb - ˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â77.ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿ƒ≈≈«ƒ¿¿»»¿ƒ

ÌÏBÚÏe78‰lÁzÎÏ Ô‰a „ÓÏÈ ‡Ï79‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»…ƒ¿«»∆¿«¿ƒ»¿…ƒ¿»
‰LÈÂ ‰L¯t80Ìb¯˙ÈÂ ‰L¯t ‡¯˜È ‡ÏÂ ,81‡ÏÂ . »»»¿ƒ¿∆¿…ƒ¿»»»»ƒ«¿≈¿…

ÔÈt„ ‰LÏMÓ ¯˙È Ba ÁzÙÈ82ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ‰È ‡ÏÂ . ƒ¿«»≈ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿¿«ƒƒ
‰Ï·ÈÂ ‰Ê CLÓÈÂ ‰Ê CLÓÈ ‡nL ,ÔÈÈÚ ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿…∆¿ƒ¿…∆¿ƒ¿∆

„Á‡ ÔÈÚa Ô‰ ÔÈ¯B˜ Ï·‡ ;¯Ùq‰83e‡¯˜È ‡ÏÂ . «≈∆¬»ƒ≈¿ƒ¿»∆»¿…ƒ¿¿
.„Á‡ ÔÈÚa elÙ‡Â ,„Á‡ ¯ÙÒa ‰LÏL¿»¿≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿»∆»

אותם.76) לאוורר אוויר.77)כדי בהם שייכנס כדי
מגילות. בצורת עשויים הספרים היו המשנה בתקופת

יום.78) לשלושים אחת כי 79)אפילו למד, שלא עניין
הספר. לטובת לא וזה אחד. מקום על רב זמן מתעכב

שם.80) גמרא שנייה, פעם העם.81)ויקרא לשפת
ולהתקלקל.82) ליפול הספר אביי 83)עלול תשובת לפי

בשני  קריאה ובין אחד בעניין קריאה בין הבדל שיש (שם)
להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים

מותר. עניינים ובשני אסור אחד שבעניין

.„ÈÌL - ÔÈlÙz ‡ˆÓ84ÂÈÏÚ ÔÁÈpÓe Ô‰ÈÓc85; »»¿ƒƒ»¿≈∆«ƒ»»»
Ïk‰ „Èa ‡e‰ ÈeˆÓ ¯·cL86‡l‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡Â , ∆»»»¿««…¿≈¬ƒ∆»

„·Ïa Ô˙ÂˆÓÏ87. ¿ƒ¿»»ƒ¿«

התפילין.85)מעריך.84) ירצה 86)את המאבד ואם
בדמים. לקנותם יוכל שיהיה 87)תפילין, לחשוש ואין

שלו. בתפילין דווקא מעוניין

.ÂË‡e‰ CÈ¯ˆ È¯‰L ,ÌÈiÁ Áe¯ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ»»»»∆≈««ƒ∆¬≈»ƒ
ÏÎB‡Â ‰OBÚL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :BÏÈÎ‡‰Ï88‰¯t ÔB‚k , ¿«¬ƒƒ»»»»∆∆¿≈¿»»

Ô‰a ÏtËÓ - ¯BÓÁÂ89L„Á ¯OÚ ÌÈL90ÌBiÓ «¬¿«≈»∆¿≈»»…∆ƒ
‰È‰ Ì‡Â .ÔÏÈÎ‡Óe ¯ÎO Á˜BÏÂ Ô¯ÈkOÓe ,‰‡Èˆn‰«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈«»»«¬ƒ»¿ƒ»»
ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯˙i‰ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Ô¯ÎO¿»»»≈«¬ƒ»»¬≈«»≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏB‚¯z‰91¯OÚ ÌÈL Ïk ÔÏÈÎ‡Óe Ô‰ÈˆÈa ¯ÎBÓ - ««¿¿ƒ≈≈≈∆«¬ƒ»»¿≈»»
ÂÈÏÚ Ô‰ÈÓc ÌL - CÏÈ‡Â ÔkÓ .L„Á92BlL Ô‰ È¯‰Â , …∆ƒ»¿≈»»¿≈∆»»«¬≈≈∆

˙eÙzLa ÌÈÏÚa ÏLÂ93‰Ó‰a ÌM‰ Ïk ÔÈ„k , ¿∆¿»ƒ¿À»¿ƒ»«»¿≈»
.B¯·ÁÓ≈¬≈

שם 88) וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו ויכולים
שהמאבד 89)כח:). מפני בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל

בקולו. לשמוע שלמדה בבהמתו הטריחו 90)מעוניין "לא
כח. שם מדאי", יותר באבידה התרנגולות 91)רבנן

שם). דין,92)(ברייתא בית פי על להיות צריכה השומה
הרי"ף  על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן

כאן. הטיפול 93)בסוגייה על כשכר מחצה, על מחצה
בתרנגולות.

.ÊËÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú ‡ˆÓ94ÈÚ¯ ÏL :95Ô‰a ÏtËÓ - »»¬»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆
‰‡È¯a ÏLÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL96ÌÈÊe‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL - ¿»√»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ

¯˙ÂÌÈÏB„b ÔÈÏB‚97‡ˆÓ .ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰a ÏÙËÓ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»»
ÌÈpË˜98ÏtËÓ - B¯ÎOÓ ‰a¯Ó BÏethL ¯·c ÏÎÂ , ¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿À∆ƒ¿»¿«≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô‰a99.ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓ - CÏÈ‡Â ÔkÓ . »∆¿»»ƒƒ»¿≈»¿»¿≈ƒ
˙B¯t ÔÎÂ100Ô¯ÎBÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È˜¯‰Ï eÏÈÁ˙‰L ¿≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿»

.ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ

שם).94) (ברייתא עושים ואינם שרועים 95)שאוכלים
מרובה. טיפולם ואין (בזמן 96)במרעה להאכילם שצריך

מרובים. בדמים ועולה מרעה) שמוצאים 97)שאין
כרש"י  ושלא חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם

מרובות.98)שם). וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
כדי 99) יטפל, לא ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד והתחילו 100)למנוע פירות במפקיד
החכמים  לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב
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âë-÷øô äéîøédkÎeh

åèéàéáð úàî ék Làø-éî íéú÷Läå äðòì íúBà ìéëàî éððä íéàápä-ìò úBàáö ýåýé øîà-äk ïëì̈¥º«Ÿ¨©̧§¨³§¨Æ©©§¦¦½¦§¦̧©£¦³¨Æ©«£½̈§¦§¦¦−¥®Ÿ¦À¥¥Æ§¦¥´
:õøàä-ìëì ätðç äàöé íìLeøéæèíéàapä íéàápä éøác-ìò eòîLz-ìà úBàáö ýåýé øîà-äk §¨©¦ ½¨§¨¬£ª−̈§¨¨¨«¤«Ÿ¨©º§¨´§¨À©«¦§§º©¦§¥³©§¦¦Æ©¦§¦´

:ýåýé étî àì eøaãé íaì ïBæç íëúà änä íéìaäî íëìæéíBìL ýåýé øac éöàðîì øBîà íéøîà ¨¤½©§¦¦¬¥−¨¤§¤®£³¦¨Æ§©¥½−Ÿ¦¦¬§¨«Ÿ§¦³¨Æ¦«§©£©½¦¤´§½̈¨−
:äòø íëéìò àBáú-àì eøîà Baì úeøøLa Cìä ìëå íëì äéäéçéàøéå ýåýé ãBña ãîò éî ék ¦«§¤´¨¤®§ÂŸŸ¥º¦§¦³¦Æ¨«§½«Ÿ¨¬£¥¤−¨¨«¦´¦³¨©Æ§´§½̈§¥−¤

:òîLiå Bøác (éøáã) áéL÷ä-éî Bøác-úà òîLéåèéììBçúî øòñå äàöé äîç ýåýé úøòñ | äpä §¦§©´¤§¨®¦«¦§¦¬§¨−©¦§¨«¦¥´©£©´§À̈¥¨Æ¨«§½̈§©−©¦§¥®
:ìeçé íéòLø Làø ìòëíéîiä úéøçàa Baì úBnæî Bîé÷ä-ãòå BúNò-ãò ýåýé-óà áeLé àì ©²¬Ÿ§¨¦−¨«³Ÿ¨Æ©§½̈©£Ÿ¬§©£¦−§¦´¦®§©«£¦Æ©¨¦½

:äðéa dá eððBaúzàë:eàað íäå íäéìà ézøaã-àì eöø íäå íéàápä-úà ézçìL-àìáëeãîò-íàå ¦§¬§−̈¦¨«Ÿ¨©¬§¦¤©§¦¦−§¥´¨®Ÿ¦©¬§¦£¥¤−§¥¬¦¨«§¦«¨§−
:íäéììòî òøîe òøä íkøcî íeáLéå énò-úà éøáã eòîLéå éãBñaâëwî éýìàäýåýé-íàð éðà áø §¦®§©§¦³§¨©Æ¤©¦½¦«¦Æ¦©§¨´¨½̈¥−Ÿ©©«©§¥¤«©¡Ÿ¥¯¦¨²Ÿ−̈¦§ª§¨®

:÷çøî éýìà àìåãëíéîMä-úà àBìä ýåýé-íàð epàøà-àì éðàå íéøzñna Léà øúqé-íà §¬Ÿ¡Ÿ¥−¥¨«Ÿ¦¦¨¥̧¦¯©¦§¨¦²©£¦¬«Ÿ¤§¤−§ª§¨®£¸¤©¨©¯¦
:ýåýé-íàð àìî éðà õøàä-úàåäëøîàì ø÷L éîLa íéàapä íéàápä eøîà-øLà úà ézòîL §¤¨¨²¤£¦¬¨¥−§ª§¨«¨©À§¦¥³£¤¨«§Æ©§¦¦½©«¦§¦¬¦§¦²¤−¤¥®Ÿ

:ézîìç ézîìç̈©−§¦¨¨«§¦

i"yx
(ÊÈ).'åâå åáì úåøéøùá êìåä ìëå בשרירות הולך ולכל

וגו': ä'.(ÁÈ)לבו ãåñá ãîò éî הנגזר את וישמע
ולא  למצותיו וישמע תורתו דבר שהקשיב אותו מלפניו
שמיעה  זה שבמקרא הראשונה שמיעה האלה הרשעים

קבלה: האחרונה שמיעה משתכן ììåçúî.(ËÈ)ממש
ישכון: רשעים ראש ועל לשכון לשון úåîæî.(Î)מחזר

åâå'.(Î·)מחשבה: éøáã åòéîùéå éãåñá åãîò íàå היה
בה  להטעותם ולא עמי את ותורתי דברי להשמיע להם

áåø÷î.(Î‚)מעלי: éäìàä בסמוך אלא רואה שאיני
רחוקים  שהם התחתונים את לשפוט כח בי ואין לי

במעשיהם: יודע ואיני ùéà.(Î„)ממני øúñé íà זהו
הכפולות: תמיהות כל כדרך מקרוב האלהי תמיהה כפל

cec zcevn
(ÂË).'ÂÎÂ ÏÈÎ‡Ó È‰מרובות צרות  עליהם אביא  ר "ל 

ÂÎÂ'.וגדולות : ˙‡Ó ÈÎ.הארץ לכל  חנופה יצאה ידיהם על 
תאותו : למלאות ליצרם  מחניפים  כולם  לומר , ÏÚ(ÊË)רצה 

.È¯·„:דברי הבל :ÌÈÏ·‰Ó.אל  דברי  לכם Ì·Ï.אומרים  ÔÂÊÁ
מלבם: בודים רק בנבואה  ראו לא  כי  ידברו לבם מראית 

(ÊÈ).¯ÂÓ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡המנאצים להרשעים לומר  הם רגילים
לכם: יהיה שלום  דבר ה ' ‰ÍÏÂ.אותי ÏÎÂ ההולך ולכל

וכו': אמרו לבו ÓÚ„.(ÁÈ)בשרירות ÈÓ ÈÎלמה טעם נתן
לקבל  ה ' בסוד  עמד מאלה מי כי באמרו אליהם  ישמעו  לא 
כי דברו  את שמע מהם  ומי הנבואה מראות ראה ומי נבואה 

לנבואה: ראויים אינם רשעים  ‰˜˘È·.בהיותם  ÈÓמי אמנם 
הוא מצותיו ועשה ה' בקול  שהקשיב  כירמיה  דברו שהקשיב

האלה: הרשעים  ולא הנבואה Èˆ‡‰.(ËÈ)השומע ‰ÓÁתצא
עתיד : במקום עבר ÏÏÂÁ˙Ó.בחמה ¯ÚÒÂהאלה הרשעים ראש  על ושוכן חל יהיה  והוא  ורעד  מחלחלה מלא הוא  הזה  הסער

השקר: נביאי ÂÎÂ'.(Î)הם  ·Â˘È ‡Ï:לבו מחשבות  ויקיים יעשה עד אפו חרון מהם ישוב ‰ÌÈÓÈ.לא  ˙È¯Á‡·אם ר"ל 
הזמן: נתארך כי עם אפו מחרון ה' שב  שלא  בינה בה  תתבוננו כשתתקיים  הימים  בסוף הנה  ¯ˆÂ.(Î‡)יתמהמה Ì‰Âבמהירות

בדבר: שלוחים היו כאילו Â‡·.רב  Ì‰Â שמעו ולא ·È„ÂÒ.(Î·)ממני:מלבם  Â„ÓÚ Ì‡Âשעמדו כדבריהם הוא  אם ר "ל 
בעבירה: עוד  להכשילם  ולא הרע  מדרכם  להשיבם בתורתי דברתי  אשר דברי את לעמי  שישמיעו ראוי היה נבואה  לקבל  בסודו

(‚Î).È‡ ·Â¯˜Ó È‰Ï‡‰:בתמיה שבתי ממכון רחוקים  שהמה התחתונים את ולא  לי בסמוך  אלא  ושופט  רואה  אינני וכי ר"ל
(„Î).¯˙ÒÈ Ì‡:אותו אראה לא אני וכי נסתר  במקום איש  יסתר אם אף ÏÓ‡.הלא È‡ .'ÂÎÂ ‡Ï‰שם שנסתר במקום כן אם 
חלמתי˘È˙ÚÓ.(Î‰)אני : חלמתי היום  כל  שאומרים  שקר בשמי שמנבאים מה שמעתי  לכן ממני נסתר ואין הואיל  ר "ל 

נבואי: כחלום  הדמיוני הפשוט  חלומותם ומחזיקים 

oeiv zcevn
(ÂË).‰ÚÏ:מר עשב שתייה:ÌÈ˙È˜˘‰Â.מין ¯‡˘.ענין ÈÓ

ראש מי וישקני כמו ראש  ששמו מר עשב סחיטת ח)מי :(לעיל
(ÊË).ÌÈÏ·‰Ó:הבל יאמרÔÂÊÁ.מלשון רוב  וע "פ ראיה  ענין

הנבואה: מראה נאצוÈˆ‡ÓÏ.(ÊÈ)על  כי כמו בזיון ענין
ה' מנחת את ב)האנשים ולכל :ÏÎÂ.:(ש"א ענין·˘¯Â¯È˙.כמו

וחומד : רואה שהלב מה ר "ל  במקום·ÂÒ„.(ÁÈ)ראיה ר "ל 
הנבואה : וקבלה :‰˜˘È·.השפעת  האזנה  ÚÒ¯˙.(ËÈ)ענין

סערה : בחמה :ÓÁ‰.רוח וחלחלה:ÏÏÂÁ˙Ó.כמו  חיל מלשון
.ÏÂÁÈיואב ראש  על  יחולו כמו ג)ישכון ‰˜ÂÓÈ.(Î):(ש"ב

קיום : שדה ÂÓÈÊÓ˙.מלשון זממה כמו לא)מחשבות :(משלי
.˙È¯Á‡·:בסוף(‡Î).Âˆ¯:ההליכה ומהירות מרוצה מלשון
(·Î).ÌÂ·È˘ÈÂ:השבה מעשיהם:Ì‰ÈÏÏÚÓ.מלשון 

h wxt zldw - miaezk

è-÷øô úìä÷fhÎ`i

àéíçì íéîëçì àì íâå äîçìnä íéøBabì àìå õBønä íélwì àì ék LîMä-úçú äàøå ézáL©¹§¦§¨´Ÿ©«©©¤À¤¦´ŸÁ©©¦̧©¥¹§¯Ÿ©¦¦´©¦§¨À̈§Â©´Ÿ©£¨¦¬¤Æ¤Æ
:ílk-úà äø÷é òâôå úò-ék ïç íéòãiì àì íâå øLò íéðápì àì íâåáéíãàä òãé-àì íb ék §©̧³Ÿ©§Ÿ¦Æ½Ÿ¤§©²¬Ÿ©Ÿ§¦−¥®¦¥¬¨¤−©¦§¤¬¤ª¨«¦¿©Á«Ÿ¥©̧¨¨¹̈

äòø úòì íãàä éða íéL÷eé íäk çta úBæçàä íéøtvëå äòø äãBöîa íéæçàpL íéâck Bzò-úà¤¦À©¨¦Æ¤¤«¡¨¦Æ¦§¨´¨½̈§©̧¦¢¦½¨£ª−©¨®¨¥À«¨¦Æ§¥´¨«¨½̈§¥´¨½̈
:íàút íäéìò ìBtzLkâé:éìà àéä äìBãâe LîMä úçz äîëç éúéàø äæ-íbãéøéòíéLðàå äpè÷ §¤¦¬£¥¤−¦§«Ÿ©²Ÿ¨¦¬¦¨§−̈©´©©¨®¤§¨¬¦−¥¨«¦´§©½̈©£¨¦¬

:íéìãb íéãBöî äéìò äðáe dúà ááñå ìBãb Cìî äéìà-àáe èòî daåèíëç ïkñî Léà dá àöîe −̈§¨®¨«¥¤¹¨¤³¤¨Æ§¨©´Ÿ½̈¨¨¬¨¤−¨§¦¬§Ÿ¦«¨´¨À̈¦³¦§¥Æ¨½̈
:àeää ïkñnä Léàä-úà øëæ àì íãàå Búîëça øéòä-úà àeä-èlîeæèäîëç äáBè éðà ézøîàå ¦©¬¤¨¦−§¨§¨®§¨¨Æ´Ÿ¨©½¤¨¦¬©¦§¥−©«§¨©´§¦½̈¦¨¬¨§−̈

:íéòîLð íðéà åéøáãe äéeæa ïkñnä úîëçå äøeábî¦§¨®§¨§©³©¦§¥Æ§½̈§¨−̈¥¨¬¦§¨¦«

i"yx
(‡È).äàøå éúáù:בלע"ז ווי"דונט זכר. íéì÷ìכמו àì

.õåøîä:פקודתו משהגיע קלותו לעשאל עמדה àìåלא
.äîçìîä íéøåáâì משהגיע גבורתו לאבנר עמדה לא

íçì.יומו: íéîëçì àì íâå ליום לחמי שהיה אני כגון
ד ) א  מכל (מלכים  חלקי זה ועכשיו וגו' סולת כור ששים

ומקידה: מקלי øùåò.עמלי íéðåáðì àì íâå איוב כגון
א)בתחלה אמר (איוב שעתו כשבאה וגו' מקנהו ויהי
יט ) ריעי:(שם  אתם ïç.חנוני íéòãåéì àìå משה הרי

בתפלתו  חן מצא ולא בישראל ממנו ונבון יודע אין
לארץ: òâôå.שיכנס úò éë יקרה עת כי ד"א כמשמעו,

יבואו  שלא בהם רגילין יהיו והתחינה והפגיעה אותם
הללו: äãåöîá.(È·)לדברים íéæçàðù íéâãë כדגים

ופירשו  וחלושה גרועה במצודה שנאחזים גדולים
גדול  ודג מחט כמין אלא שאינה חכה היא רבותינו

בה: íãàä.נלכד éðá íéù÷åé íäë וחלש קטן במכשול
בעת  אדם בני נכשלים והפח הרעה המצודה כמו
פתאום  עליהם הרעה ליפול עתם כשבא רעתם פקודת

בלעז: מלאווי"שה רעה כמותם:íäë.במצודה
(ÂË).øëæ àì íãàå:לכלום חושבו היה לא
(ÊË).éðà éúøîàå מגבורה חכמה טובה כן בראותי

נמלטו  כולם ועכשיו לכולם בזויה זה של חכמתו והרי
הגוף: זה קטנה עיר אגדה ומדרש ידו, äáעל íéùðàå

.èòî:אדם של איבריו ìåãâ.אלו êìî הרע יצר זה
בו: מרגישים איבריו ïëñî.שכל ùéà:טוב יצר

cec zcevn
(‡È).‰‡¯Â È˙·˘לא הרדיפה אשר בעולם וראיתי חזרתי

הרודף: מפני בנוסם נמלטו  לא  כי  המרוץ , לקלי  ÏÂ‡הועילה
.‰ÓÁÏÓ‰ ÌÈ¯Â·‚Ïלהם להיות  לגבורים  הועילה לא  הגבורה

המלחמה: ÌÁÏ.נצחון  ÌÈÓÎÁÏ ‡Ïהחכמה הועיל  לא 
מאכלם: לחם להשיג  ÂÚ˘¯.לחכמים  ÌÈÂ·Ï ‡Ïלא התבונה 

העושר: להשיג לנבונים  ÔÁ.הועילה  ÌÈÚ„ÂÈÏ ‡Ïלא הידיעה 
ידם על  למצוא  מוחלפות  רבות ידיעות היודעים אל הועילה

הבריות: בעיני Ú‚ÙÂ.חן ˙Ú ÈÎיקרה מות ופגיעות  רעה  עת
וכו': והגבורים  הקלים כולם ‚Ì.(È·)את  ÈÎ:יבואו פתאום כי בואם, עת  האדם  ידע לא  והפגע  העת בוא  כמוÌÈ‚„Î.טרם

בפח : פתאום  האחוזות הצפרים  וכמו  ומכאיבה, רעה  במצודה פתאום שנאחזים על Ì‰Î.הדגים מוקש  פתאום בא כן אלו  כמו 
פתאום: עליהם כשתפול הרעה, בוא לעת האדם  ¯‡È˙È.(È‚)בני ‰Ê Ì‚את להלל חזר לחם, לחכמים לא  למעלה שאמר על

מדבר ראיתי  זה  גם  כי  מנגד , החכמה  את להשליך  אין זה  כל  עם הלחם, את להשיג מועיל החכמה  שאין אף  וכאומר  החכם.
העולם : בזה אצלי :ÏÂ„‚Â‰.חכמה  היא  חשובה הזאת  ˜Ë‰.(È„)החכמה  ¯ÈÚעיר לכבוש הוא  קל  ודבר קטנה , עיר ראיתי

לסבבה: ואפשר  הואיל  ËÚÓ.קטנה  ‰· ÌÈ˘‡Â:עליה הבא האויב מול  ‡ÈÏ‰.להלחם ‡·Â:לכבשה.ÏÂ„‚ ÍÏÓ,לומר רוצה
רב: ÈÏÚ‰.בעם  ‰·Âהעיר לתוך  למטה להשליך עליהם  יעלו למען בקומה , גדולים מבצרים  בנה  ממנה  וגבוהים לה ממעל 

העיר : שתלכד ספק אין  כן בהיות וכאומר  משחית. וכלי  ·‰.(ÂË)אבנים  ‡ˆÓÂ,ביותר חכם שהיה דל  איש העיר בתוך ונמצא 
עליה: הבא המלך מיד  העיר את מלט  בחכמתו המסכןÌ„‡Â.והוא  האיש  את האדם מבני מי זכר לא העיר את שמלט  קודם 

כך  כל  פלא היה לא  החכמה בעבור מתחלה  נחשב  היה אם  וכאומר אנשים, בפי זכרונו  עלה ולא כל  בעיני נבזה היה כי  ההוא,
את עשתה לבדה  החכמה  כן אם  לכלום, נחשב  היה  ולא הואיל  אבל  החכמה, אל הועילה החשיבות  כי  העיר, את שמלט מה

הגבור:È˙¯Ó‡Â.(ÊË)זאת: המלך  מיד העיר  נמלטה החכמה ידי ועל  הואיל  הגבורה, מן יותר החכמה טובה  אמרתי כן בראותי 
.‰ÈÂÊ· ÔÎÒÓ‰ ˙ÓÎÁÂקנה ולא מקובלים  אינם ודבריו בזויה היא המסכן חכמת כי זאת , את עשתה לבדה החכמה הנה כאשר

העיר: את למלט  החכמה  אל שתועיל  חשיבות  בו  היה לא כן ואם  החכמה , בעבור  החשיבות 

oeiv zcevn
(‡È).ÈÎ: אשר.ıÂ¯Ó‰: ורדיפה ריצה ענינוÚ‚ÙÂ.מלשון

טו): א (ש"ב בו פגע גש כמו  מות. מקרה:È˜¯‰.מכת  מלשון
(·È).ÌÈÊÁ‡˘: ולכידה אחיזה צייד ,·ÂˆÓ„‰.מלשון מלשון

בו: שצדין  רשת  כעין מכאיבה :¯Ú‰.והוא לומר ·ÁÙ.רוצה
הרשת : מוקש:ÌÈ˘˜ÂÈ.כמותם :Ì‰Î.הוא  מלשון

(„È).ÌÈ„ÂˆÓ:(טז לג  (ישעיה סלעים מצדות  כמו
(ÂË).ÔÎÒÓ:(יג ד  (לעיל  מסכן  ילד  כמו ורש. עני
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âë-÷øô äéîøédkÎeh

åèéàéáð úàî ék Làø-éî íéú÷Läå äðòì íúBà ìéëàî éððä íéàápä-ìò úBàáö ýåýé øîà-äk ïëì̈¥º«Ÿ¨©̧§¨³§¨Æ©©§¦¦½¦§¦̧©£¦³¨Æ©«£½̈§¦§¦¦−¥®Ÿ¦À¥¥Æ§¦¥´
:õøàä-ìëì ätðç äàöé íìLeøéæèíéàapä íéàápä éøác-ìò eòîLz-ìà úBàáö ýåýé øîà-äk §¨©¦ ½¨§¨¬£ª−̈§¨¨¨«¤«Ÿ¨©º§¨´§¨À©«¦§§º©¦§¥³©§¦¦Æ©¦§¦´

:ýåýé étî àì eøaãé íaì ïBæç íëúà änä íéìaäî íëìæéíBìL ýåýé øac éöàðîì øBîà íéøîà ¨¤½©§¦¦¬¥−¨¤§¤®£³¦¨Æ§©¥½−Ÿ¦¦¬§¨«Ÿ§¦³¨Æ¦«§©£©½¦¤´§½̈¨−
:äòø íëéìò àBáú-àì eøîà Baì úeøøLa Cìä ìëå íëì äéäéçéàøéå ýåýé ãBña ãîò éî ék ¦«§¤´¨¤®§ÂŸŸ¥º¦§¦³¦Æ¨«§½«Ÿ¨¬£¥¤−¨¨«¦´¦³¨©Æ§´§½̈§¥−¤

:òîLiå Bøác (éøáã) áéL÷ä-éî Bøác-úà òîLéåèéììBçúî øòñå äàöé äîç ýåýé úøòñ | äpä §¦§©´¤§¨®¦«¦§¦¬§¨−©¦§¨«¦¥´©£©´§À̈¥¨Æ¨«§½̈§©−©¦§¥®
:ìeçé íéòLø Làø ìòëíéîiä úéøçàa Baì úBnæî Bîé÷ä-ãòå BúNò-ãò ýåýé-óà áeLé àì ©²¬Ÿ§¨¦−¨«³Ÿ¨Æ©§½̈©£Ÿ¬§©£¦−§¦´¦®§©«£¦Æ©¨¦½

:äðéa dá eððBaúzàë:eàað íäå íäéìà ézøaã-àì eöø íäå íéàápä-úà ézçìL-àìáëeãîò-íàå ¦§¬§−̈¦¨«Ÿ¨©¬§¦¤©§¦¦−§¥´¨®Ÿ¦©¬§¦£¥¤−§¥¬¦¨«§¦«¨§−
:íäéììòî òøîe òøä íkøcî íeáLéå énò-úà éøáã eòîLéå éãBñaâëwî éýìàäýåýé-íàð éðà áø §¦®§©§¦³§¨©Æ¤©¦½¦«¦Æ¦©§¨´¨½̈¥−Ÿ©©«©§¥¤«©¡Ÿ¥¯¦¨²Ÿ−̈¦§ª§¨®

:÷çøî éýìà àìåãëíéîMä-úà àBìä ýåýé-íàð epàøà-àì éðàå íéøzñna Léà øúqé-íà §¬Ÿ¡Ÿ¥−¥¨«Ÿ¦¦¨¥̧¦¯©¦§¨¦²©£¦¬«Ÿ¤§¤−§ª§¨®£¸¤©¨©¯¦
:ýåýé-íàð àìî éðà õøàä-úàåäëøîàì ø÷L éîLa íéàapä íéàápä eøîà-øLà úà ézòîL §¤¨¨²¤£¦¬¨¥−§ª§¨«¨©À§¦¥³£¤¨«§Æ©§¦¦½©«¦§¦¬¦§¦²¤−¤¥®Ÿ

:ézîìç ézîìç̈©−§¦¨¨«§¦

i"yx
(ÊÈ).'åâå åáì úåøéøùá êìåä ìëå בשרירות הולך ולכל

וגו': ä'.(ÁÈ)לבו ãåñá ãîò éî הנגזר את וישמע
ולא  למצותיו וישמע תורתו דבר שהקשיב אותו מלפניו
שמיעה  זה שבמקרא הראשונה שמיעה האלה הרשעים

קבלה: האחרונה שמיעה משתכן ììåçúî.(ËÈ)ממש
ישכון: רשעים ראש ועל לשכון לשון úåîæî.(Î)מחזר

åâå'.(Î·)מחשבה: éøáã åòéîùéå éãåñá åãîò íàå היה
בה  להטעותם ולא עמי את ותורתי דברי להשמיע להם

áåø÷î.(Î‚)מעלי: éäìàä בסמוך אלא רואה שאיני
רחוקים  שהם התחתונים את לשפוט כח בי ואין לי

במעשיהם: יודע ואיני ùéà.(Î„)ממני øúñé íà זהו
הכפולות: תמיהות כל כדרך מקרוב האלהי תמיהה כפל

cec zcevn
(ÂË).'ÂÎÂ ÏÈÎ‡Ó È‰מרובות צרות  עליהם אביא  ר "ל 

ÂÎÂ'.וגדולות : ˙‡Ó ÈÎ.הארץ לכל  חנופה יצאה ידיהם על 
תאותו : למלאות ליצרם  מחניפים  כולם  לומר , ÏÚ(ÊË)רצה 

.È¯·„:דברי הבל :ÌÈÏ·‰Ó.אל  דברי  לכם Ì·Ï.אומרים  ÔÂÊÁ
מלבם: בודים רק בנבואה  ראו לא  כי  ידברו לבם מראית 

(ÊÈ).¯ÂÓ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡המנאצים להרשעים לומר  הם רגילים
לכם: יהיה שלום  דבר ה ' ‰ÍÏÂ.אותי ÏÎÂ ההולך ולכל

וכו': אמרו לבו ÓÚ„.(ÁÈ)בשרירות ÈÓ ÈÎלמה טעם נתן
לקבל  ה ' בסוד  עמד מאלה מי כי באמרו אליהם  ישמעו  לא 
כי דברו  את שמע מהם  ומי הנבואה מראות ראה ומי נבואה 

לנבואה: ראויים אינם רשעים  ‰˜˘È·.בהיותם  ÈÓמי אמנם 
הוא מצותיו ועשה ה' בקול  שהקשיב  כירמיה  דברו שהקשיב

האלה: הרשעים  ולא הנבואה Èˆ‡‰.(ËÈ)השומע ‰ÓÁתצא
עתיד : במקום עבר ÏÏÂÁ˙Ó.בחמה ¯ÚÒÂהאלה הרשעים ראש  על ושוכן חל יהיה  והוא  ורעד  מחלחלה מלא הוא  הזה  הסער

השקר: נביאי ÂÎÂ'.(Î)הם  ·Â˘È ‡Ï:לבו מחשבות  ויקיים יעשה עד אפו חרון מהם ישוב ‰ÌÈÓÈ.לא  ˙È¯Á‡·אם ר"ל 
הזמן: נתארך כי עם אפו מחרון ה' שב  שלא  בינה בה  תתבוננו כשתתקיים  הימים  בסוף הנה  ¯ˆÂ.(Î‡)יתמהמה Ì‰Âבמהירות

בדבר: שלוחים היו כאילו Â‡·.רב  Ì‰Â שמעו ולא ·È„ÂÒ.(Î·)ממני:מלבם  Â„ÓÚ Ì‡Âשעמדו כדבריהם הוא  אם ר "ל 
בעבירה: עוד  להכשילם  ולא הרע  מדרכם  להשיבם בתורתי דברתי  אשר דברי את לעמי  שישמיעו ראוי היה נבואה  לקבל  בסודו

(‚Î).È‡ ·Â¯˜Ó È‰Ï‡‰:בתמיה שבתי ממכון רחוקים  שהמה התחתונים את ולא  לי בסמוך  אלא  ושופט  רואה  אינני וכי ר"ל
(„Î).¯˙ÒÈ Ì‡:אותו אראה לא אני וכי נסתר  במקום איש  יסתר אם אף ÏÓ‡.הלא È‡ .'ÂÎÂ ‡Ï‰שם שנסתר במקום כן אם 
חלמתי˘È˙ÚÓ.(Î‰)אני : חלמתי היום  כל  שאומרים  שקר בשמי שמנבאים מה שמעתי  לכן ממני נסתר ואין הואיל  ר "ל 

נבואי: כחלום  הדמיוני הפשוט  חלומותם ומחזיקים 

oeiv zcevn
(ÂË).‰ÚÏ:מר עשב שתייה:ÌÈ˙È˜˘‰Â.מין ¯‡˘.ענין ÈÓ

ראש מי וישקני כמו ראש  ששמו מר עשב סחיטת ח)מי :(לעיל
(ÊË).ÌÈÏ·‰Ó:הבל יאמרÔÂÊÁ.מלשון רוב  וע "פ ראיה  ענין

הנבואה: מראה נאצוÈˆ‡ÓÏ.(ÊÈ)על  כי כמו בזיון ענין
ה' מנחת את ב)האנשים ולכל :ÏÎÂ.:(ש"א ענין·˘¯Â¯È˙.כמו

וחומד : רואה שהלב מה ר "ל  במקום·ÂÒ„.(ÁÈ)ראיה ר "ל 
הנבואה : וקבלה :‰˜˘È·.השפעת  האזנה  ÚÒ¯˙.(ËÈ)ענין

סערה : בחמה :ÓÁ‰.רוח וחלחלה:ÏÏÂÁ˙Ó.כמו  חיל מלשון
.ÏÂÁÈיואב ראש  על  יחולו כמו ג)ישכון ‰˜ÂÓÈ.(Î):(ש"ב

קיום : שדה ÂÓÈÊÓ˙.מלשון זממה כמו לא)מחשבות :(משלי
.˙È¯Á‡·:בסוף(‡Î).Âˆ¯:ההליכה ומהירות מרוצה מלשון
(·Î).ÌÂ·È˘ÈÂ:השבה מעשיהם:Ì‰ÈÏÏÚÓ.מלשון 

h wxt zldw - miaezk

è-÷øô úìä÷fhÎ`i

àéíçì íéîëçì àì íâå äîçìnä íéøBabì àìå õBønä íélwì àì ék LîMä-úçú äàøå ézáL©¹§¦§¨´Ÿ©«©©¤À¤¦´ŸÁ©©¦̧©¥¹§¯Ÿ©¦¦´©¦§¨À̈§Â©´Ÿ©£¨¦¬¤Æ¤Æ
:ílk-úà äø÷é òâôå úò-ék ïç íéòãiì àì íâå øLò íéðápì àì íâåáéíãàä òãé-àì íb ék §©̧³Ÿ©§Ÿ¦Æ½Ÿ¤§©²¬Ÿ©Ÿ§¦−¥®¦¥¬¨¤−©¦§¤¬¤ª¨«¦¿©Á«Ÿ¥©̧¨¨¹̈

äòø úòì íãàä éða íéL÷eé íäk çta úBæçàä íéøtvëå äòø äãBöîa íéæçàpL íéâck Bzò-úà¤¦À©¨¦Æ¤¤«¡¨¦Æ¦§¨´¨½̈§©̧¦¢¦½¨£ª−©¨®¨¥À«¨¦Æ§¥´¨«¨½̈§¥´¨½̈
:íàút íäéìò ìBtzLkâé:éìà àéä äìBãâe LîMä úçz äîëç éúéàø äæ-íbãéøéòíéLðàå äpè÷ §¤¦¬£¥¤−¦§«Ÿ©²Ÿ¨¦¬¦¨§−̈©´©©¨®¤§¨¬¦−¥¨«¦´§©½̈©£¨¦¬

:íéìãb íéãBöî äéìò äðáe dúà ááñå ìBãb Cìî äéìà-àáe èòî daåèíëç ïkñî Léà dá àöîe −̈§¨®¨«¥¤¹¨¤³¤¨Æ§¨©´Ÿ½̈¨¨¬¨¤−¨§¦¬§Ÿ¦«¨´¨À̈¦³¦§¥Æ¨½̈
:àeää ïkñnä Léàä-úà øëæ àì íãàå Búîëça øéòä-úà àeä-èlîeæèäîëç äáBè éðà ézøîàå ¦©¬¤¨¦−§¨§¨®§¨¨Æ´Ÿ¨©½¤¨¦¬©¦§¥−©«§¨©´§¦½̈¦¨¬¨§−̈

:íéòîLð íðéà åéøáãe äéeæa ïkñnä úîëçå äøeábî¦§¨®§¨§©³©¦§¥Æ§½̈§¨−̈¥¨¬¦§¨¦«

i"yx
(‡È).äàøå éúáù:בלע"ז ווי"דונט זכר. íéì÷ìכמו àì

.õåøîä:פקודתו משהגיע קלותו לעשאל עמדה àìåלא
.äîçìîä íéøåáâì משהגיע גבורתו לאבנר עמדה לא

íçì.יומו: íéîëçì àì íâå ליום לחמי שהיה אני כגון
ד ) א  מכל (מלכים  חלקי זה ועכשיו וגו' סולת כור ששים

ומקידה: מקלי øùåò.עמלי íéðåáðì àì íâå איוב כגון
א)בתחלה אמר (איוב שעתו כשבאה וגו' מקנהו ויהי
יט ) ריעי:(שם  אתם ïç.חנוני íéòãåéì àìå משה הרי

בתפלתו  חן מצא ולא בישראל ממנו ונבון יודע אין
לארץ: òâôå.שיכנס úò éë יקרה עת כי ד"א כמשמעו,

יבואו  שלא בהם רגילין יהיו והתחינה והפגיעה אותם
הללו: äãåöîá.(È·)לדברים íéæçàðù íéâãë כדגים

ופירשו  וחלושה גרועה במצודה שנאחזים גדולים
גדול  ודג מחט כמין אלא שאינה חכה היא רבותינו

בה: íãàä.נלכד éðá íéù÷åé íäë וחלש קטן במכשול
בעת  אדם בני נכשלים והפח הרעה המצודה כמו
פתאום  עליהם הרעה ליפול עתם כשבא רעתם פקודת

בלעז: מלאווי"שה רעה כמותם:íäë.במצודה
(ÂË).øëæ àì íãàå:לכלום חושבו היה לא
(ÊË).éðà éúøîàå מגבורה חכמה טובה כן בראותי

נמלטו  כולם ועכשיו לכולם בזויה זה של חכמתו והרי
הגוף: זה קטנה עיר אגדה ומדרש ידו, äáעל íéùðàå

.èòî:אדם של איבריו ìåãâ.אלו êìî הרע יצר זה
בו: מרגישים איבריו ïëñî.שכל ùéà:טוב יצר

cec zcevn
(‡È).‰‡¯Â È˙·˘לא הרדיפה אשר בעולם וראיתי חזרתי

הרודף: מפני בנוסם נמלטו  לא  כי  המרוץ , לקלי  ÏÂ‡הועילה
.‰ÓÁÏÓ‰ ÌÈ¯Â·‚Ïלהם להיות  לגבורים  הועילה לא  הגבורה

המלחמה: ÌÁÏ.נצחון  ÌÈÓÎÁÏ ‡Ïהחכמה הועיל  לא 
מאכלם: לחם להשיג  ÂÚ˘¯.לחכמים  ÌÈÂ·Ï ‡Ïלא התבונה 

העושר: להשיג לנבונים  ÔÁ.הועילה  ÌÈÚ„ÂÈÏ ‡Ïלא הידיעה 
ידם על  למצוא  מוחלפות  רבות ידיעות היודעים אל הועילה

הבריות: בעיני Ú‚ÙÂ.חן ˙Ú ÈÎיקרה מות ופגיעות  רעה  עת
וכו': והגבורים  הקלים כולם ‚Ì.(È·)את  ÈÎ:יבואו פתאום כי בואם, עת  האדם  ידע לא  והפגע  העת בוא  כמוÌÈ‚„Î.טרם

בפח : פתאום  האחוזות הצפרים  וכמו  ומכאיבה, רעה  במצודה פתאום שנאחזים על Ì‰Î.הדגים מוקש  פתאום בא כן אלו  כמו 
פתאום: עליהם כשתפול הרעה, בוא לעת האדם  ¯‡È˙È.(È‚)בני ‰Ê Ì‚את להלל חזר לחם, לחכמים לא  למעלה שאמר על

מדבר ראיתי  זה  גם  כי  מנגד , החכמה  את להשליך  אין זה  כל  עם הלחם, את להשיג מועיל החכמה  שאין אף  וכאומר  החכם.
העולם : בזה אצלי :ÏÂ„‚Â‰.חכמה  היא  חשובה הזאת  ˜Ë‰.(È„)החכמה  ¯ÈÚעיר לכבוש הוא  קל  ודבר קטנה , עיר ראיתי

לסבבה: ואפשר  הואיל  ËÚÓ.קטנה  ‰· ÌÈ˘‡Â:עליה הבא האויב מול  ‡ÈÏ‰.להלחם ‡·Â:לכבשה.ÏÂ„‚ ÍÏÓ,לומר רוצה
רב: ÈÏÚ‰.בעם  ‰·Âהעיר לתוך  למטה להשליך עליהם  יעלו למען בקומה , גדולים מבצרים  בנה  ממנה  וגבוהים לה ממעל 

העיר : שתלכד ספק אין  כן בהיות וכאומר  משחית. וכלי  ·‰.(ÂË)אבנים  ‡ˆÓÂ,ביותר חכם שהיה דל  איש העיר בתוך ונמצא 
עליה: הבא המלך מיד  העיר את מלט  בחכמתו המסכןÌ„‡Â.והוא  האיש  את האדם מבני מי זכר לא העיר את שמלט  קודם 

כך  כל  פלא היה לא  החכמה בעבור מתחלה  נחשב  היה אם  וכאומר אנשים, בפי זכרונו  עלה ולא כל  בעיני נבזה היה כי  ההוא,
את עשתה לבדה  החכמה  כן אם  לכלום, נחשב  היה  ולא הואיל  אבל  החכמה, אל הועילה החשיבות  כי  העיר, את שמלט מה

הגבור:È˙¯Ó‡Â.(ÊË)זאת: המלך  מיד העיר  נמלטה החכמה ידי ועל  הואיל  הגבורה, מן יותר החכמה טובה  אמרתי כן בראותי 
.‰ÈÂÊ· ÔÎÒÓ‰ ˙ÓÎÁÂקנה ולא מקובלים  אינם ודבריו בזויה היא המסכן חכמת כי זאת , את עשתה לבדה החכמה הנה כאשר

העיר: את למלט  החכמה  אל שתועיל  חשיבות  בו  היה לא כן ואם  החכמה , בעבור  החשיבות 

oeiv zcevn
(‡È).ÈÎ: אשר.ıÂ¯Ó‰: ורדיפה ריצה ענינוÚ‚ÙÂ.מלשון

טו): א (ש"ב בו פגע גש כמו  מות. מקרה:È˜¯‰.מכת  מלשון
(·È).ÌÈÊÁ‡˘: ולכידה אחיזה צייד ,·ÂˆÓ„‰.מלשון מלשון

בו: שצדין  רשת  כעין מכאיבה :¯Ú‰.והוא לומר ·ÁÙ.רוצה
הרשת : מוקש:ÌÈ˘˜ÂÈ.כמותם :Ì‰Î.הוא  מלשון

(„È).ÌÈ„ÂˆÓ:(טז לג  (ישעיה סלעים מצדות  כמו
(ÂË).ÔÎÒÓ:(יג ד  (לעיל  מסכן  ילד  כמו ורש. עני
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Áéåìì íãB÷ ïäk,ìàøNéì éåì,øæîîì ìàøNé,ïéúðì øæîîe,øâì ïéúðå,øâåøøçLî ãáòì.éúîéà?ïîæa Ÿ¥¥§¥¦¥¦§¦§¨¥¦§¨¥§©§¥©§¥§¨¦§¨¦§¥§¥§¤¤§ª§¨¥¨©¦§©
ïéåL ïlkL,õøàä íò ìBãb ïäëå íëç ãéîìz øæîî äéä íà ìáà–ìBãb ïäëì íãB÷ íëç ãéîìz øæîî ¤ª¨¨¦£¨¦¨¨©§¥©§¦¨¨§Ÿ¥¨©¨¨¤©§¥©§¦¨¨¥§Ÿ¥¨
õøàä íò. ©¨¨¤

˙ Â È ¯ Â ‰ ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
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‡ì àHL eçaæpL íéçáfä ìkïîL–íéøLk,ì íéìòaì eìò àHL àlàäáBç íL,úàhçä ïîe çñtä ïî õeç: ¨©§¨¦¤¦§§¤¦§¨§¥¦¤¨¤¨©§¨¦§¥¨¦©¤©¦©©¨

gggg.l`xyil mcew ieláéúëã('é íéøáã):ìàøùé éðá êåúî éåìä èáù úà 'ä ìéãáä àéää úòá.xfnnl mcew l`xyi:ñçåéî åàì éàäå ñçåéî éàäxfnn
.oizpl mcew:äìåñô äôèî àá äæå äøùë äôèî àá äæ.xbl mcew oizp:äùåã÷á åðîò ìãâ àì äæå äùåã÷á åðîò ìãâ äæ.carl mcew xbäéä àì äæ

:øåøà ììëá äéä äæå øåøà ììëá.ux`d mr lecb odkl mcew mkg cinlz xfnnáéúëã('â éìùî)éðôì ñðëðù ìåãâ ïäëî àéä äø÷é ,íéðéðôî àéä äø÷é
:íéðôìå
``̀̀̀.onyl `ly egafpy migafd lk:íéîìù íùì äìåò äèçùðù ïåâë.mixykééåðùì øåñàå åîéé÷ åäééúùåã÷áã .ïîùì ïäéøåîà øéè÷éå ïîã ÷åøæéå

:åäá.daeg myl milral elr `ly `l`àø÷ øîàã .åîùì åðèçùéå åøãðì åà åúáåçì øçà àéáäì êéøöå(âë íéøáã)øùàë úéùòå øåîùú êéúôù àöåî
àöéå øãð àäé ,íéìòáä íùìå øãð íùì èçùðù úéùò úøãðù äîë íà ,øîà÷ éëä àìà ,äáãð åðéà øãð íàå ,øãð åðéà äáãð íà ,äáãð êéäìà 'äì úøãð
íéìòáì äìò àìù ,åøãð éãé àöé àì ìáà ,äáãðì åàéáä åìéàë àåä øùë øîåìë ,äáãð àäé ,íéìòá íùì çáæä èçùð àìù ,åàì íàå .åøãð úáåç éãé ìòáä
.åì ïééåàø ïäù äîì ïúëùåî äèéçùäù ,äáåç íùì øåáöì åìò ,ïîùì àìù åèçùðù øåáö úåðáø÷ ìáà ,íéìòá åì ùéù ãéçé ïáø÷ à÷åãå .äáåç íùì

`xephxa yexit
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והיחוס. הקדושה מבחינת האנשים קדימת בסדר ללמד מוסיפה משנתנו 

B÷ ïäkéåìì íãכבוד של  או רווח של דבר לכל ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת – ÙÅÅÀÅÄ
יג יג יג יג ):):):):שנאמרישראלישראלישראלישראל"),"),"),"), כג כג כג כג ,,,, א א א א  הימים הימים הימים הימים  ומשה,((((דברידברידברידברי אהרן עמרם "בני

עולם" עד  ובניו הוא קדשים קודש להקדישו אהרן הוריות הוריות הוריות הוריות ויבדל  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

אאאא).).).). שנאמרìàøNéìקודםéåìיגיגיגיג,,,, חחחח):):):):– יייי,,,, הבדיל((((דברים דברים דברים דברים  ההיא "בעת ÅÄÀÄÀÈÅ
הלוי " שבט את וזה øæîîìקודםìàøNé((((שםשםשםשם).).).).ה' מיוחס שזה – ÄÀÈÅÀÇÀÅ

מיוחס הגבעונים ïéúðìקודםøæîîe((((שםשםשםשם).).).).אינו  מן  הוא נתין  – ÇÀÅÀÈÄ
יהושע בימי דדדד););););שנתגיירו  א א א א ,,,, לעיללעיללעיללעיל שבארנו שבארנו שבארנו שבארנו  בגמרא ((((כמוכמוכמוכמו הטעם ומבואר

הוא ((((שם שם שם שם ):):):): שממזר  כלומר פסולה, מטפה בא וזה כשרה מטפה בא זה

אחר . מעם בא ונתין ישראל  עמנו øâìקודםïéúðåמזרע גדל שזה – ÀÈÄÀÅ
בקדושה עמנו  גדל לא וזה øøçLîקודםøâå((((שם שם שם שם ).).).).בקדושה ãáòì ÀÅÀÆÆÀËÀÈ

ארור בכלל היה כנעני  ועבד ארור , בכלל  היה לא שגר שכן ((((שםשםשםשם),),),),–
כהכהכהכה):):):):כתוב ט ט ט ט ,,,, לאחיו".((((בראשית בראשית בראשית בראשית  יהיה עבדים עבד  כנען , éúîéàÅÈÇ"ארור 

היוחסין ? של  זה סדר נוהג –ïéåL ïlkL ïîæa.בתורה –ìáà ÄÀÇÆËÈÈÄÂÈ
õøàä íò ìBãb ïäëå íëç ãéîìz øæîî äéä íà שכן – ÄÈÈÇÀÅÇÀÄÈÈÀÙÅÈÇÈÈÆ

ממון  ידי  על הארץ עם גדול  כהן  לפעמים ממנים היו שני  בית בזמן 
למלכות טובטובטובטוב"),"),"),"),שנתן יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ישראלישראלישראלישראל";";";"; זה("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  øæîîÇÀÅבכגון 

õøàä íò ìBãb ïäëì íãB÷ íëç ãéîìz שנאמר ((((משלימשלימשלימשלי– ÇÀÄÈÈÅÀÙÅÈÇÈÈÆ
טוטוטוטו):):):): גדולגגגג,,,, מכהן  התורה היא יקרה ודרשו: מפנינים", היא "יקרה

ולפנים לפני  א א א א ).).).).שנכנס יגיגיגיג,,,, הוריותהוריותהוריותהוריות ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
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– שלהם העבודות מארבע שאחת בזבחים, דן  פרקנו  כי  בפתיחה, הזכרנו  כבר 
של השם שינוי במחשבת נעשתה – זריקתו או הולכתו או הדם קבלת או  שחיטה

הזבחים "כל נוקטת משנתנו  העבודה egafpyהזבח. היא שהשחיטה משום ,"
לעיל  שהזכרנו העבודות לשאר הדין והוא בזבח, (zetqez).הראשונה

ïîLì àHL eçaæpL íéçáfä ìk שלא שנשחטו הקרבנות כל  – ÈÇÀÈÄÆÄÀÀÆÄÀÈ

שלמים, לשם שנשחט עולה קרבן  כגון  אחר , קרבן  לשם אלא לשמם,
שלמיםezaygnyוהיינו  קרבן  לשם היתה השוחט ולפי((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););של 

הוצאה  פירושה: בקדשים האמורה המחשבה כל אחרים, מפרשים
פסוליפסוליפסוליפסוליבפה הלכותהלכותהלכותהלכות הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  על על על על  למלך למלך למלך למלך  משנה משנה משנה משנה  עייןעייןעייןעיין תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

א א א א );););); יגיגיגיג,,,, ומקטירים íéøLkהמוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשין דמם, את וזורקים הזבחים, – ÀÅÄ
את  לאכול  מותר הנאכלים, קרבנות הם ואם לשמם; אימוריהם את

לשמם, נשחטו כאילו íLìבשרם, íéìòaì eìò àHL àlàÆÈÆÈÇÀÈÄÀÅ
äáBç נפטרים אינם נדרם, או חובתם לתשלום זה קרבן  הביאו שאם – È

קרבן  להביא הם וצריכים לשמו, שלא שנשחט מאחר  מחיובם, בו
בעליהם  לשם שלא שנזבחו  לזבחים הדין והוא לשמו ; ולשחטו  אחר 

בזריקת ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם );););); אלא שייך  אינו הבעלים שם ששינוי  סוברים, ויש 
מי לשם דמו לזרוק מנת על  מוליך  או  מקבל  או ששוחט כגון  הדם,

בעליו  הטעם,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).שאינו מבואר  בגמרא –elr `l dn meyn
,daeg myl milralכדכדכדכד):):):):שנאמר כגכגכגכג,,,, תשמר((((דבריםדבריםדבריםדברים שפתיך "מוצא

כאשר  אֿלהיך zxcpועשית זה dacpלה' אין  הרי  "נדרת" אם – "
– ef"נדבה"? ixd Ð "dacp" ;dler ilr ixd :xn`y oebk Ð "xcp")

(dler:ללמד הכתוב בא אלא –ziyr zxcpy dnk m` עבודות (שנעשו
הבעלים), ולשם הנדר  לשם xcpהקרבן  `di לתשלום הקרבן (יעלה

l`נדרך ); m`e,(הבעלים ולשם הנדר  לשם העבודות נעשו (שלא
`di dacp בו יוצא אינך אלא לנדבה, הבאתו כאילו הוא כשר (הקרבן 

נדרך ); חובת úàhçäידי ïîe çñtä ïî õeç נשחטו שאם – ÄÇÆÇÄÇÇÈ
פסולים, הם הרי לשמם, Bpîæaשלא çñtäשל שחיטתו  זמן – ÇÆÇÄÀÇ

מחצות  הפסח, חג בערב בניסן, עשר  ארבעה ביום הוא הפסח קרבן 

בשלושה  כגון בזמנו, שלא הפסח קרבן נשחט ואם הערב; עד היום
קרבן  הריהו  בשנה, אחר ביום או בניסן עשר  בששה או בניסן  עשר

הפסח קרבן  נשחט אם אבל  כשלמים. דינו וכל שלא epnfaשלמים,
כתוב בפסח שכן פסול; הקרבן אאאא):):):):לשמו , טז טז טז טז ,,,, חודש((((דברים דברים דברים דברים  את "שמור 

gqtהאביב ziyre כתוב ועוד פסח; לשם עשיותיו  כל שיהיו  – "
"""" כז כז כז כז ):):):): יביביביב,,,, gqt((((שמותשמותשמותשמות gaf mzxn`e;פסח לשם זביחה שתהא – הוא"

ובין  פסח לשם שלא נעשה אם שבין ללמד , באים הללו  הכתובים שני 
בעלים, לשם שלא נעשה פסולאם הוא ìëa((((גמראגמראגמראגמרא).).).).הרי  úàhçäåÀÇÇÈÀÈ

ïîæלשמה שלא נשחטה שאם –(xg` oaxw myl `l`) לשם שלא או  ÀÇ
פסולה, היא הרי עליו , שבאה החטא אותו  לשם שלא או  בעליה

izdw - zex`ean zeipyn
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Bpîæa çñtä,ïîæ ìëa úàhçäå.øæòéìà éaøøîBà:íLàä óà:Bpîæa çñtä,ïîæ ìëa íLàäå úàhçäå.øîà ©¤©¦§©§©©¨§¨§©©¦¡¦¤¤¥©¨¨¨©¤©¦§©§©©¨§¨¨¨§¨§©¨©
øæòéìà éaø:àèç ìò äàa úàhçä,àèç ìò àa íLàäå,ì àHL äìeñt úàhçä äîdîL,ìeñt íLàä óà ©¦¡¦¤¤©©¨¨¨©¥§§¨¨¨¨©¥§©©©¨§¨¤¦§¨©¨¨¨¨

ì àHLBîL. ¤¦§
·éðBç ïa éñBéøîBà:ì íéèçLpäìe çñt íLúàhç íL–íéìeñt.äéøæò éçà ïBòîLøîBà:ì ïèçLdBáb íL ¥¤¦¥©¦§¨¦§¥¤©§¥©¨§¦¦§£¦£©§¨¥§¨¨§¥¨©

íäî–ïéøLk;ìíäî Ceîð íL–ïéìeñt.ãöék?ì ïèçML íéLã÷ éLã÷íéLã÷ íLíél÷–ïéìeñt, ¥¤§¥¦§¥¨¥¤§¦¥©¨§¥¨¨¦¤§¨¨§¥¨¨¦©¦§¦
ì ïèçML íél÷ íéLã÷íéLã÷ éLã÷ íL–ïéøLk;ì ïèçML øNònäå øBëaäíéîìL íL–ïéøLk,íéîìLe ¨¨¦©¦¤§¨¨§¥¨§¥¨¨¦§¥¦©§§©©£¥¤§¨¨§¥§¨¦§¥¦§¨¦

:äáåçì íéìòáì åìò ,íúñ ïèçù ìáà .äáåç íùì íéìòáì åìò àìã ïðéøîà æà ,ïîùì àìù ùåøéôá ïèçùùë à÷åãå.gqtd on uegáéúë çñôáãíù)
(æèáéúë ãåòå ,çñô íùì åéúåéùò ìë åäéù ãò ,çñô úéùòå(áé úåîù)íà ìåñôì ãç ,éàø÷ éøú åäðäå ,çñô íùì äçéáæ àäúù ,àåä çñô çáæ íúøîàå

:íéìòá íùì àìù äùòð íà ìåñôì ãçå ,çñô íùì àìù äùòð.z`hgeáéúë ,éàø÷ éøú éáéúë éîð úàèçáã(ã àø÷éå)àäúù ,úàèçì äúåà èçùå
áéúëå ,úàèç íùì äèéçù(íù)åðééäã ,åøáç ìò àìå åéìò ,ïäëä åéìò øôëå ,úàèç íùì åú÷éøæå íãä úìá÷ àäúù ãò ,úàèçä íãî ïäëä ç÷ìå

,ìåñô åîùì àìù úàèçã ïøîà àìå .àèçä åúåà íùì àäúù ,àèç øùà åúàèçî .íéìòá íùì àäúùèçù ìáà ,íéøçà íéùã÷ íùì åèçùùë àìà
áéúëã ,äáåç íùì íéìòáì äìò àìå ,øùë ,ïéìåç íùì(áë íù):íéùã÷ ïéììçî ïéìåç ïéàå ,íéùã÷ ïéììçî íéùã÷ ,ìàøùé éðá éùã÷ úà åììçé àìågqtd

.epnfaäðùä úåîé øàùá çñô ïì àîéé÷ ,ïëî øçàå ïëì íãå÷ ìáà .áøòä ãò çñô áøò ìù íåéä úåöçî åðééäã ,åúèéçù ïîæ ìë åîùì àìù ìåñô
:íéîìùë åðéã ìëå ,éåä íéîìù.my`d s`äéá áéúëã úàèç ,éøáñ ïðáøå .íùàë úàèçë áéúëå 'åëå àèçä ìò äàá úàèçä ,ìéæàå àîòè ùøôîãë

èòîì àá íàå ,ïéøåîéà úøè÷ä øçàì àìà øîàð àì éàä ,àåä íùà äéá áéúë éîð íùà ,øîàú íàå .øùë ,àèåòéî äéá áéúë àìã íùà .ìåñô ,àèåòéî
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .åáúëì êéøö äéä ïéøåîéà úøè÷ä íãå÷ ,ìåñôã åîùì àìù

aaaa.gqt myl mihgypdåäðéàã éëéä éë .íéìåñô ,ïîæ ìëá úàèç íùì åçáæðù ïëå .íéìåñô ,çñô íùì ïñéðá øùò äòáøàá åçáæðù íéçáæ øàù ìë
íùì àìå çñô íùì íèçùé àìù ãáìáå ,åäéà øîàå .íéøùë ïîùì àìù åçáæðù íéçáæä ìë øîàã ïéúéðúîã àî÷ àðúà âéìôå .íéøçà íùì íéìåñô

:úàèç.dixfr ig` oernyäéøæòì ÷ìç àäéù íäéðéá åðúäå ,äøåúá ÷ñåò äéäù åéçà ïåòîù éëøö ÷ôñî äéäå àéèî÷øôá ÷ñò äéøæòù íù ìò ,ïë àø÷ð
:ïåòîù ìù åãåîìú øëùá.ohgy:íéçáæ øàùì.odn deab myl:íéøùë .ìéæàå ùøôîãë.odn jenp myl:äùåã÷á ïäî úåçô àåäù çáæ íùì.mileqt

áéúëã(á"ë àø÷éå),éðåç ïá éñåé 'øë äëìä ïéàå .íéììçúî íäî êåîðá ,íéììçúî ïéà íäî íøåîá ,'äì åîéøé øùà úà ìàøùé éðá éùã÷ úà åììçé àìå

`xephxa yexit

לגלגלגלג----להלהלהלה):):):):שכתוב דדדד,,,, z`hgl"((((ויקראויקראויקראויקרא dze` hgye" לשם שחיטה שתהא –

z`hgd"חטאת; mcn odkd gwle";חטאת לשם הדם קבלת שתהא –
"ez`hg lr odkd eilr xtke"כפרה שתהא –(mcd zwixf);חטאת לשם

"eilr";בעליה לשם החטאת שתהא היינו  חברו, על ולא –ez`hg lr"
"`hg xy`החטא אותו לשם החטאת שתהא א א א א ).).).).– ח ח ח ח ,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמראגמראגמראגמרא

לבעלים  עלתה ולא היא, כשרה חולין , לשם שנשחטה החטאת ברם,
שכתוב חובה, טוטוטוטו):):):):לשם כבכבכבכב,,,, ישראל"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בני קדשי את יחללו  "ולא

קדשים מחללים חולין ואין קדשים מחללים קדשים בבבב).).).).– גגגג,,,, éaøÇÄ((((שםשםשםשם
íLàä óà :øîBà øæòéìàכמבואר פסול , לשמו שלא שנשחט – ÁÄÆÆÅÇÈÈÈ

במשנתנו : לקמן ìëaהטעם íLàäå úàhçäå ,Bpîæa çñtäÇÆÇÄÀÇÀÇÇÈÀÈÈÈÀÈ
ïîæ.לעיל כמבואר  –ìò äàa úàhçä :øæòéìà éaø øîà ÀÇÈÇÇÄÁÄÆÆÇÇÈÈÈÇ

àèç שחייבים עבירה שכל בשגגה, אדם שעשה חטא על  לכפר  – ÅÀ
חטאת, שגגתה על מביאים כרת, זדונה àèçעל  ìò àa íLàäåÀÈÈÈÈÇÅÀ

משנה  ב (פרק בהוריות שבארנו  כמו  ועוד , המעילות על  הגזלות, על –

החטאת  כגון  חטא, על באים שאינם ואשם חטאת שיש פי על  ואף ז).
על באים אלו  קרבנות של רובם מקום מכל מצורע, ואשם יולדת של

החטאת,((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););חטא של  כדינו האשם של  דינו äîÇומכאן,
dîLì àHL äìeñt úàhçä שלא שנשחטה שחטאת כשם – ÇÇÈÀÈÆÄÀÈ

המקרא, מן ראיות לעיל  שהבאנו כפי  פסולה, íLàäלשמה óàÇÈÈÈ
BîLì àHL ìeñt בברייתא פסול . לשמו שלא האשם נשחט אם – ÈÆÄÀ

לחכמים אליעזר רבי  בין ומתן  משא מובא ryedi)בגמרא iax) שדחו
הכתוב מן  ראיה לבסוף מביא אליעזר ורבי  דינו, ז ז ז ז ):):):):את ז ז ז ז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

אשם  אף פסול, לשמו שלא חטאת (קרבן) מה – כאשם" "כחטאת
דין זה מפסוק למדים חכמים ברם פסול . לשמו באשם,dkinqשלא

בה שכתוב סמיכה, טעונה חטאת כטכטכטכט):):):):"מה ד ד ד ד ,,,, ידו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  את "וסמך 
סמיכה". טעון  אשם אף החטאת", ראש  על 
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שנזבחו הזבחים "כל למדנו: הקודמת onyl,במשנה `lyעל ונחלקו  כשרים"...
"שלא  בענין  להבחין  יש שלדעתם עזריה, אחי  ושמעון  חוני  בן  יוסי במשנתנו כך
מספק  והיה במסחר  עסק עזריה – שיבואר . כפי נשחטו, קרבנות איזה לשם לשמן ",

לעזריה  חלק שיהא ביניהם התנו  ותנאי  בתורה, עוסק שהיה אחיו  שמעון  צרכי 

אחיו  עזריה שם על  שמעון  נקרא ומכאן  שמעון, של תלמודו dheqבשכר i"yx)
.(` ,`kהרמב"ם zeipynd)לדעת yexitl ezncwda) אלעזר רבי של אביו עזריה היה

עזריה. בן 

çñt íLì íéèçLpä :øîBà éðBç ïa éñBé הקרבנות כל  – ÅÆÄÅÇÄÀÈÄÀÅÆÇ
הפסח, קרבן לשם בניסן עשר  ארבעה ביום íLìeÀÅהנשחטים

úàhç–,חטאת לשם זמן  בכל הנשחטים כשם íéìeñtאו – ÇÈÀÄ
קרבנות  לשם כשנשחטו זמן  בכל  והחטאת בזמנו הפסח שפסולים

קמא תנא לדעת אף א א א א ).).).).אחרים, øîBà:((((משנה משנה משנה משנה  äéøæò éçà ïBòîLÄÀÂÄÂÇÀÈÅ
ïèçL,הקרבנות את שחט –íäî dBáb íLì שהוא קרבן  לשם – ÀÈÈÀÅÈÇÅÆ

במשנתנו , לקמן כמבואר מהם, הקרבנות;ïéøLkמקודש –íLì ÀÅÄÀÅ
íäî Ceîð שקדושתו קרבן לשם הקרבנות את שחט אם אבל – ÈÅÆ

מקדושתם, שכתובïéìeñtנמוכה טוטוטוטו):):):):– כבכבכבכב,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יחללו "ולא ÀÄ
את ישראל  בני  enixiקדשי  xy`:עזריה אחי שמעון ודורש לה'",

מתחללים" מהם בנמוך  מתחללים, אין  מהם יא יא יא יא ,,,,"במורם זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמראגמראגמראגמרא

לשם ãöékבבבב).).).). או  מהם גבוה "לשם הדברים כוונת מהי  כלומר – ÅÇ
מהם"? ÷íélנמוך íéLã÷ íLì ïèçML íéLã÷ éLã÷– ÈÀÅÈÈÄÆÀÈÈÀÅÈÈÄÇÄ

מהם, נמוך  לשם שלמים ïéìeñtהיינו  לשם שנשחטה עולה כגון  – ÀÄ
` epipn my ,epzkqnl dgizta oiir)miycw el`e miycw iycw md el

,(milw; פסול ÷íéLãהקרבן éLã÷ íLì ïèçML íél÷ íéLã÷ÈÈÄÇÄÆÀÈÈÀÅÈÀÅÈÈÄ
עולה, לשם ששחטם שלמים כגון  –ïéøLk לשם ושחטם הואיל – ÀÅÄ

מהם. בהמה,øBëaäגבוה בכור –øNònäå,בהמה מעשר  או  – ÇÀÀÇÇÂÅ
íéîìL íLì ïèçML,שלמים קרבן לשם –ïéøLk שקרבן לפי  – ÆÀÈÈÀÅÀÈÄÀÅÄ

ארבע מתן טעונים השלמים שכן ומעשר, מבכור מקודש (izyשלמים
zipetv zigxfn ziefa zg` epiidc ,rax` ody gafnd lr mcd ly zepzn
zegex rax`l aiaq hytzn mcd `vnpe ,zinexc ziaxrn ziefa zg`e

(gafnd,(ב (י, להלן  שיבואר  כפי  ושוק, חזה ותנופת ונסכים וסמיכה

לא  בהם ואין אחת, מתנה טעון  שדמם ובמעשר, בבכור  כן  שאין מה
ושוק. חזה תנופת ולא נסכים ולא íLìסמיכה ïèçML íéîìLeÀÈÄÆÀÈÈÀÅ

øBëaאו בהמה, –øNòî íLì,מהם הנמוך לשם היינו  בהמה, – ÀÀÅÇÂÅ
לעיל, שבארנו  פסול.ïéìeñtכפי הקרבן –ipeg oa iqeik dkld oi`e ÀÄ

.dixfr ig` oernyk `le
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‡ì àHL eçaæpL íéçáfä ìkïîL–íéøLk,ì íéìòaì eìò àHL àlàäáBç íL,úàhçä ïîe çñtä ïî õeç: ¨©§¨¦¤¦§§¤¦§¨§¥¦¤¨¤¨©§¨¦§¥¨¦©¤©¦©©¨

gggg.l`xyil mcew ieláéúëã('é íéøáã):ìàøùé éðá êåúî éåìä èáù úà 'ä ìéãáä àéää úòá.xfnnl mcew l`xyi:ñçåéî åàì éàäå ñçåéî éàäxfnn
.oizpl mcew:äìåñô äôèî àá äæå äøùë äôèî àá äæ.xbl mcew oizp:äùåã÷á åðîò ìãâ àì äæå äùåã÷á åðîò ìãâ äæ.carl mcew xbäéä àì äæ

:øåøà ììëá äéä äæå øåøà ììëá.ux`d mr lecb odkl mcew mkg cinlz xfnnáéúëã('â éìùî)éðôì ñðëðù ìåãâ ïäëî àéä äø÷é ,íéðéðôî àéä äø÷é
:íéðôìå
``̀̀̀.onyl `ly egafpy migafd lk:íéîìù íùì äìåò äèçùðù ïåâë.mixykééåðùì øåñàå åîéé÷ åäééúùåã÷áã .ïîùì ïäéøåîà øéè÷éå ïîã ÷åøæéå

:åäá.daeg myl milral elr `ly `l`àø÷ øîàã .åîùì åðèçùéå åøãðì åà åúáåçì øçà àéáäì êéøöå(âë íéøáã)øùàë úéùòå øåîùú êéúôù àöåî
àöéå øãð àäé ,íéìòáä íùìå øãð íùì èçùðù úéùò úøãðù äîë íà ,øîà÷ éëä àìà ,äáãð åðéà øãð íàå ,øãð åðéà äáãð íà ,äáãð êéäìà 'äì úøãð
íéìòáì äìò àìù ,åøãð éãé àöé àì ìáà ,äáãðì åàéáä åìéàë àåä øùë øîåìë ,äáãð àäé ,íéìòá íùì çáæä èçùð àìù ,åàì íàå .åøãð úáåç éãé ìòáä
.åì ïééåàø ïäù äîì ïúëùåî äèéçùäù ,äáåç íùì øåáöì åìò ,ïîùì àìù åèçùðù øåáö úåðáø÷ ìáà ,íéìòá åì ùéù ãéçé ïáø÷ à÷åãå .äáåç íùì

`xephxa yexit
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והיחוס. הקדושה מבחינת האנשים קדימת בסדר ללמד מוסיפה משנתנו 

B÷ ïäkéåìì íãכבוד של  או רווח של דבר לכל ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת – ÙÅÅÀÅÄ
יג יג יג יג ):):):):שנאמרישראלישראלישראלישראל"),"),"),"), כג כג כג כג ,,,, א א א א  הימים הימים הימים הימים  ומשה,((((דברידברידברידברי אהרן עמרם "בני

עולם" עד  ובניו הוא קדשים קודש להקדישו אהרן הוריות הוריות הוריות הוריות ויבדל  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

אאאא).).).). שנאמרìàøNéìקודםéåìיגיגיגיג,,,, חחחח):):):):– יייי,,,, הבדיל((((דברים דברים דברים דברים  ההיא "בעת ÅÄÀÄÀÈÅ
הלוי " שבט את וזה øæîîìקודםìàøNé((((שםשםשםשם).).).).ה' מיוחס שזה – ÄÀÈÅÀÇÀÅ

מיוחס הגבעונים ïéúðìקודםøæîîe((((שםשםשםשם).).).).אינו  מן  הוא נתין  – ÇÀÅÀÈÄ
יהושע בימי דדדד););););שנתגיירו  א א א א ,,,, לעיללעיללעיללעיל שבארנו שבארנו שבארנו שבארנו  בגמרא ((((כמוכמוכמוכמו הטעם ומבואר

הוא ((((שם שם שם שם ):):):): שממזר  כלומר פסולה, מטפה בא וזה כשרה מטפה בא זה

אחר . מעם בא ונתין ישראל  עמנו øâìקודםïéúðåמזרע גדל שזה – ÀÈÄÀÅ
בקדושה עמנו  גדל לא וזה øøçLîקודםøâå((((שם שם שם שם ).).).).בקדושה ãáòì ÀÅÀÆÆÀËÀÈ

ארור בכלל היה כנעני  ועבד ארור , בכלל  היה לא שגר שכן ((((שםשםשםשם),),),),–
כהכהכהכה):):):):כתוב ט ט ט ט ,,,, לאחיו".((((בראשית בראשית בראשית בראשית  יהיה עבדים עבד  כנען , éúîéàÅÈÇ"ארור 

היוחסין ? של  זה סדר נוהג –ïéåL ïlkL ïîæa.בתורה –ìáà ÄÀÇÆËÈÈÄÂÈ
õøàä íò ìBãb ïäëå íëç ãéîìz øæîî äéä íà שכן – ÄÈÈÇÀÅÇÀÄÈÈÀÙÅÈÇÈÈÆ

ממון  ידי  על הארץ עם גדול  כהן  לפעמים ממנים היו שני  בית בזמן 
למלכות טובטובטובטוב"),"),"),"),שנתן יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ישראלישראלישראלישראל";";";"; זה("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  øæîîÇÀÅבכגון 

õøàä íò ìBãb ïäëì íãB÷ íëç ãéîìz שנאמר ((((משלימשלימשלימשלי– ÇÀÄÈÈÅÀÙÅÈÇÈÈÆ
טוטוטוטו):):):): גדולגגגג,,,, מכהן  התורה היא יקרה ודרשו: מפנינים", היא "יקרה

ולפנים לפני  א א א א ).).).).שנכנס יגיגיגיג,,,, הוריותהוריותהוריותהוריות ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
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– שלהם העבודות מארבע שאחת בזבחים, דן  פרקנו  כי  בפתיחה, הזכרנו  כבר 
של השם שינוי במחשבת נעשתה – זריקתו או הולכתו או הדם קבלת או  שחיטה

הזבחים "כל נוקטת משנתנו  העבודה egafpyהזבח. היא שהשחיטה משום ,"
לעיל  שהזכרנו העבודות לשאר הדין והוא בזבח, (zetqez).הראשונה

ïîLì àHL eçaæpL íéçáfä ìk שלא שנשחטו הקרבנות כל  – ÈÇÀÈÄÆÄÀÀÆÄÀÈ

שלמים, לשם שנשחט עולה קרבן  כגון  אחר , קרבן  לשם אלא לשמם,
שלמיםezaygnyוהיינו  קרבן  לשם היתה השוחט ולפי((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););של 

הוצאה  פירושה: בקדשים האמורה המחשבה כל אחרים, מפרשים
פסוליפסוליפסוליפסוליבפה הלכותהלכותהלכותהלכות הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  על על על על  למלך למלך למלך למלך  משנה משנה משנה משנה  עייןעייןעייןעיין תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

א א א א );););); יגיגיגיג,,,, ומקטירים íéøLkהמוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשין דמם, את וזורקים הזבחים, – ÀÅÄ
את  לאכול  מותר הנאכלים, קרבנות הם ואם לשמם; אימוריהם את

לשמם, נשחטו כאילו íLìבשרם, íéìòaì eìò àHL àlàÆÈÆÈÇÀÈÄÀÅ
äáBç נפטרים אינם נדרם, או חובתם לתשלום זה קרבן  הביאו שאם – È

קרבן  להביא הם וצריכים לשמו, שלא שנשחט מאחר  מחיובם, בו
בעליהם  לשם שלא שנזבחו  לזבחים הדין והוא לשמו ; ולשחטו  אחר 

בזריקת ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם );););); אלא שייך  אינו הבעלים שם ששינוי  סוברים, ויש 
מי לשם דמו לזרוק מנת על  מוליך  או  מקבל  או ששוחט כגון  הדם,

בעליו  הטעם,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).שאינו מבואר  בגמרא –elr `l dn meyn
,daeg myl milralכדכדכדכד):):):):שנאמר כגכגכגכג,,,, תשמר((((דבריםדבריםדבריםדברים שפתיך "מוצא

כאשר  אֿלהיך zxcpועשית זה dacpלה' אין  הרי  "נדרת" אם – "
– ef"נדבה"? ixd Ð "dacp" ;dler ilr ixd :xn`y oebk Ð "xcp")

(dler:ללמד הכתוב בא אלא –ziyr zxcpy dnk m` עבודות (שנעשו
הבעלים), ולשם הנדר  לשם xcpהקרבן  `di לתשלום הקרבן (יעלה

l`נדרך ); m`e,(הבעלים ולשם הנדר  לשם העבודות נעשו (שלא
`di dacp בו יוצא אינך אלא לנדבה, הבאתו כאילו הוא כשר (הקרבן 

נדרך ); חובת úàhçäידי ïîe çñtä ïî õeç נשחטו שאם – ÄÇÆÇÄÇÇÈ
פסולים, הם הרי לשמם, Bpîæaשלא çñtäשל שחיטתו  זמן – ÇÆÇÄÀÇ

מחצות  הפסח, חג בערב בניסן, עשר  ארבעה ביום הוא הפסח קרבן 

בשלושה  כגון בזמנו, שלא הפסח קרבן נשחט ואם הערב; עד היום
קרבן  הריהו  בשנה, אחר ביום או בניסן עשר  בששה או בניסן  עשר

הפסח קרבן  נשחט אם אבל  כשלמים. דינו וכל שלא epnfaשלמים,
כתוב בפסח שכן פסול; הקרבן אאאא):):):):לשמו , טז טז טז טז ,,,, חודש((((דברים דברים דברים דברים  את "שמור 

gqtהאביב ziyre כתוב ועוד פסח; לשם עשיותיו  כל שיהיו  – "
"""" כז כז כז כז ):):):): יביביביב,,,, gqt((((שמותשמותשמותשמות gaf mzxn`e;פסח לשם זביחה שתהא – הוא"

ובין  פסח לשם שלא נעשה אם שבין ללמד , באים הללו  הכתובים שני 
בעלים, לשם שלא נעשה פסולאם הוא ìëa((((גמראגמראגמראגמרא).).).).הרי  úàhçäåÀÇÇÈÀÈ

ïîæלשמה שלא נשחטה שאם –(xg` oaxw myl `l`) לשם שלא או  ÀÇ
פסולה, היא הרי עליו , שבאה החטא אותו  לשם שלא או  בעליה

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn oey`x wxt migaf zkqn

Bpîæa çñtä,ïîæ ìëa úàhçäå.øæòéìà éaøøîBà:íLàä óà:Bpîæa çñtä,ïîæ ìëa íLàäå úàhçäå.øîà ©¤©¦§©§©©¨§¨§©©¦¡¦¤¤¥©¨¨¨©¤©¦§©§©©¨§¨¨¨§¨§©¨©
øæòéìà éaø:àèç ìò äàa úàhçä,àèç ìò àa íLàäå,ì àHL äìeñt úàhçä äîdîL,ìeñt íLàä óà ©¦¡¦¤¤©©¨¨¨©¥§§¨¨¨¨©¥§©©©¨§¨¤¦§¨©¨¨¨¨

ì àHLBîL. ¤¦§
·éðBç ïa éñBéøîBà:ì íéèçLpäìe çñt íLúàhç íL–íéìeñt.äéøæò éçà ïBòîLøîBà:ì ïèçLdBáb íL ¥¤¦¥©¦§¨¦§¥¤©§¥©¨§¦¦§£¦£©§¨¥§¨¨§¥¨©

íäî–ïéøLk;ìíäî Ceîð íL–ïéìeñt.ãöék?ì ïèçML íéLã÷ éLã÷íéLã÷ íLíél÷–ïéìeñt, ¥¤§¥¦§¥¨¥¤§¦¥©¨§¥¨¨¦¤§¨¨§¥¨¨¦©¦§¦
ì ïèçML íél÷ íéLã÷íéLã÷ éLã÷ íL–ïéøLk;ì ïèçML øNònäå øBëaäíéîìL íL–ïéøLk,íéîìLe ¨¨¦©¦¤§¨¨§¥¨§¥¨¨¦§¥¦©§§©©£¥¤§¨¨§¥§¨¦§¥¦§¨¦

:äáåçì íéìòáì åìò ,íúñ ïèçù ìáà .äáåç íùì íéìòáì åìò àìã ïðéøîà æà ,ïîùì àìù ùåøéôá ïèçùùë à÷åãå.gqtd on uegáéúë çñôáãíù)
(æèáéúë ãåòå ,çñô íùì åéúåéùò ìë åäéù ãò ,çñô úéùòå(áé úåîù)íà ìåñôì ãç ,éàø÷ éøú åäðäå ,çñô íùì äçéáæ àäúù ,àåä çñô çáæ íúøîàå

:íéìòá íùì àìù äùòð íà ìåñôì ãçå ,çñô íùì àìù äùòð.z`hgeáéúë ,éàø÷ éøú éáéúë éîð úàèçáã(ã àø÷éå)àäúù ,úàèçì äúåà èçùå
áéúëå ,úàèç íùì äèéçù(íù)åðééäã ,åøáç ìò àìå åéìò ,ïäëä åéìò øôëå ,úàèç íùì åú÷éøæå íãä úìá÷ àäúù ãò ,úàèçä íãî ïäëä ç÷ìå

,ìåñô åîùì àìù úàèçã ïøîà àìå .àèçä åúåà íùì àäúù ,àèç øùà åúàèçî .íéìòá íùì àäúùèçù ìáà ,íéøçà íéùã÷ íùì åèçùùë àìà
áéúëã ,äáåç íùì íéìòáì äìò àìå ,øùë ,ïéìåç íùì(áë íù):íéùã÷ ïéììçî ïéìåç ïéàå ,íéùã÷ ïéììçî íéùã÷ ,ìàøùé éðá éùã÷ úà åììçé àìågqtd

.epnfaäðùä úåîé øàùá çñô ïì àîéé÷ ,ïëî øçàå ïëì íãå÷ ìáà .áøòä ãò çñô áøò ìù íåéä úåöçî åðééäã ,åúèéçù ïîæ ìë åîùì àìù ìåñô
:íéîìùë åðéã ìëå ,éåä íéîìù.my`d s`äéá áéúëã úàèç ,éøáñ ïðáøå .íùàë úàèçë áéúëå 'åëå àèçä ìò äàá úàèçä ,ìéæàå àîòè ùøôîãë

èòîì àá íàå ,ïéøåîéà úøè÷ä øçàì àìà øîàð àì éàä ,àåä íùà äéá áéúë éîð íùà ,øîàú íàå .øùë ,àèåòéî äéá áéúë àìã íùà .ìåñô ,àèåòéî
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .åáúëì êéøö äéä ïéøåîéà úøè÷ä íãå÷ ,ìåñôã åîùì àìù

aaaa.gqt myl mihgypdåäðéàã éëéä éë .íéìåñô ,ïîæ ìëá úàèç íùì åçáæðù ïëå .íéìåñô ,çñô íùì ïñéðá øùò äòáøàá åçáæðù íéçáæ øàù ìë
íùì àìå çñô íùì íèçùé àìù ãáìáå ,åäéà øîàå .íéøùë ïîùì àìù åçáæðù íéçáæä ìë øîàã ïéúéðúîã àî÷ àðúà âéìôå .íéøçà íùì íéìåñô

:úàèç.dixfr ig` oernyäéøæòì ÷ìç àäéù íäéðéá åðúäå ,äøåúá ÷ñåò äéäù åéçà ïåòîù éëøö ÷ôñî äéäå àéèî÷øôá ÷ñò äéøæòù íù ìò ,ïë àø÷ð
:ïåòîù ìù åãåîìú øëùá.ohgy:íéçáæ øàùì.odn deab myl:íéøùë .ìéæàå ùøôîãë.odn jenp myl:äùåã÷á ïäî úåçô àåäù çáæ íùì.mileqt

áéúëã(á"ë àø÷éå),éðåç ïá éñåé 'øë äëìä ïéàå .íéììçúî íäî êåîðá ,íéììçúî ïéà íäî íøåîá ,'äì åîéøé øùà úà ìàøùé éðá éùã÷ úà åììçé àìå

`xephxa yexit

לגלגלגלג----להלהלהלה):):):):שכתוב דדדד,,,, z`hgl"((((ויקראויקראויקראויקרא dze` hgye" לשם שחיטה שתהא –

z`hgd"חטאת; mcn odkd gwle";חטאת לשם הדם קבלת שתהא –
"ez`hg lr odkd eilr xtke"כפרה שתהא –(mcd zwixf);חטאת לשם

"eilr";בעליה לשם החטאת שתהא היינו  חברו, על ולא –ez`hg lr"
"`hg xy`החטא אותו לשם החטאת שתהא א א א א ).).).).– ח ח ח ח ,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמראגמראגמראגמרא

לבעלים  עלתה ולא היא, כשרה חולין , לשם שנשחטה החטאת ברם,
שכתוב חובה, טוטוטוטו):):):):לשם כבכבכבכב,,,, ישראל"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בני קדשי את יחללו  "ולא

קדשים מחללים חולין ואין קדשים מחללים קדשים בבבב).).).).– גגגג,,,, éaøÇÄ((((שםשםשםשם
íLàä óà :øîBà øæòéìàכמבואר פסול , לשמו שלא שנשחט – ÁÄÆÆÅÇÈÈÈ

במשנתנו : לקמן ìëaהטעם íLàäå úàhçäå ,Bpîæa çñtäÇÆÇÄÀÇÀÇÇÈÀÈÈÈÀÈ
ïîæ.לעיל כמבואר  –ìò äàa úàhçä :øæòéìà éaø øîà ÀÇÈÇÇÄÁÄÆÆÇÇÈÈÈÇ

àèç שחייבים עבירה שכל בשגגה, אדם שעשה חטא על  לכפר  – ÅÀ
חטאת, שגגתה על מביאים כרת, זדונה àèçעל  ìò àa íLàäåÀÈÈÈÈÇÅÀ

משנה  ב (פרק בהוריות שבארנו  כמו  ועוד , המעילות על  הגזלות, על –

החטאת  כגון  חטא, על באים שאינם ואשם חטאת שיש פי על  ואף ז).
על באים אלו  קרבנות של רובם מקום מכל מצורע, ואשם יולדת של

החטאת,((((תוספותתוספותתוספותתוספות););););חטא של  כדינו האשם של  דינו äîÇומכאן,
dîLì àHL äìeñt úàhçä שלא שנשחטה שחטאת כשם – ÇÇÈÀÈÆÄÀÈ

המקרא, מן ראיות לעיל  שהבאנו כפי  פסולה, íLàäלשמה óàÇÈÈÈ
BîLì àHL ìeñt בברייתא פסול . לשמו שלא האשם נשחט אם – ÈÆÄÀ

לחכמים אליעזר רבי  בין ומתן  משא מובא ryedi)בגמרא iax) שדחו
הכתוב מן  ראיה לבסוף מביא אליעזר ורבי  דינו, ז ז ז ז ):):):):את ז ז ז ז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

אשם  אף פסול, לשמו שלא חטאת (קרבן) מה – כאשם" "כחטאת
דין זה מפסוק למדים חכמים ברם פסול . לשמו באשם,dkinqשלא

בה שכתוב סמיכה, טעונה חטאת כטכטכטכט):):):):"מה ד ד ד ד ,,,, ידו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  את "וסמך 
סמיכה". טעון  אשם אף החטאת", ראש  על 

i p y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

שנזבחו הזבחים "כל למדנו: הקודמת onyl,במשנה `lyעל ונחלקו  כשרים"...
"שלא  בענין  להבחין  יש שלדעתם עזריה, אחי  ושמעון  חוני  בן  יוסי במשנתנו כך
מספק  והיה במסחר  עסק עזריה – שיבואר . כפי נשחטו, קרבנות איזה לשם לשמן ",

לעזריה  חלק שיהא ביניהם התנו  ותנאי  בתורה, עוסק שהיה אחיו  שמעון  צרכי 

אחיו  עזריה שם על  שמעון  נקרא ומכאן  שמעון, של תלמודו dheqבשכר i"yx)
.(` ,`kהרמב"ם zeipynd)לדעת yexitl ezncwda) אלעזר רבי של אביו עזריה היה

עזריה. בן 

çñt íLì íéèçLpä :øîBà éðBç ïa éñBé הקרבנות כל  – ÅÆÄÅÇÄÀÈÄÀÅÆÇ
הפסח, קרבן לשם בניסן עשר  ארבעה ביום íLìeÀÅהנשחטים

úàhç–,חטאת לשם זמן  בכל הנשחטים כשם íéìeñtאו – ÇÈÀÄ
קרבנות  לשם כשנשחטו זמן  בכל  והחטאת בזמנו הפסח שפסולים

קמא תנא לדעת אף א א א א ).).).).אחרים, øîBà:((((משנה משנה משנה משנה  äéøæò éçà ïBòîLÄÀÂÄÂÇÀÈÅ
ïèçL,הקרבנות את שחט –íäî dBáb íLì שהוא קרבן  לשם – ÀÈÈÀÅÈÇÅÆ

במשנתנו , לקמן כמבואר מהם, הקרבנות;ïéøLkמקודש –íLì ÀÅÄÀÅ
íäî Ceîð שקדושתו קרבן לשם הקרבנות את שחט אם אבל – ÈÅÆ

מקדושתם, שכתובïéìeñtנמוכה טוטוטוטו):):):):– כבכבכבכב,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יחללו "ולא ÀÄ
את ישראל  בני  enixiקדשי  xy`:עזריה אחי שמעון ודורש לה'",

מתחללים" מהם בנמוך  מתחללים, אין  מהם יא יא יא יא ,,,,"במורם זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמראגמראגמראגמרא

לשם ãöékבבבב).).).). או  מהם גבוה "לשם הדברים כוונת מהי  כלומר – ÅÇ
מהם"? ÷íélנמוך íéLã÷ íLì ïèçML íéLã÷ éLã÷– ÈÀÅÈÈÄÆÀÈÈÀÅÈÈÄÇÄ

מהם, נמוך  לשם שלמים ïéìeñtהיינו  לשם שנשחטה עולה כגון  – ÀÄ
` epipn my ,epzkqnl dgizta oiir)miycw el`e miycw iycw md el

,(milw; פסול ÷íéLãהקרבן éLã÷ íLì ïèçML íél÷ íéLã÷ÈÈÄÇÄÆÀÈÈÀÅÈÀÅÈÈÄ
עולה, לשם ששחטם שלמים כגון  –ïéøLk לשם ושחטם הואיל – ÀÅÄ

מהם. בהמה,øBëaäגבוה בכור –øNònäå,בהמה מעשר  או  – ÇÀÀÇÇÂÅ
íéîìL íLì ïèçML,שלמים קרבן לשם –ïéøLk שקרבן לפי  – ÆÀÈÈÀÅÀÈÄÀÅÄ

ארבע מתן טעונים השלמים שכן ומעשר, מבכור מקודש (izyשלמים
zipetv zigxfn ziefa zg` epiidc ,rax` ody gafnd lr mcd ly zepzn
zegex rax`l aiaq hytzn mcd `vnpe ,zinexc ziaxrn ziefa zg`e

(gafnd,(ב (י, להלן  שיבואר  כפי  ושוק, חזה ותנופת ונסכים וסמיכה

לא  בהם ואין אחת, מתנה טעון  שדמם ובמעשר, בבכור  כן  שאין מה
ושוק. חזה תנופת ולא נסכים ולא íLìסמיכה ïèçML íéîìLeÀÈÄÆÀÈÈÀÅ

øBëaאו בהמה, –øNòî íLì,מהם הנמוך לשם היינו  בהמה, – ÀÀÅÇÂÅ
לעיל, שבארנו  פסול.ïéìeñtכפי הקרבן –ipeg oa iqeik dkld oi`e ÀÄ

.dixfr ig` oernyk `le

izdw - zex`ean zeipyn



cרל dpyn oey`x wxt migaf zkqn

ì ïèçMLøBëa íL,ìøNòî íL–ïéìeñt. ¤§¨¨§¥§§¥©£¥§¦
‚ì àHL øNò äòaøàa úéøçLa BèçML çñtäBîL–òLBäé éaøøéLëî,GLa èçLð elàkøNò äL.ïa ©¤©¤§¨§©£¦§©§¨¨¨¨¤¦§©¦§ª©©§¦§¦¦§©¦§¨¨¨¤

àøéúaìñBt,íéaøòä ïéa èçLð elàk.øîàéàfò ïa ïBòîL:étî éðà ìa÷îï÷æ íéðLe íéòáL,eáéLBäL íBéa §¥¨¥§¦¦§©¥¨©§©¦¨©¦§¤©©§ª¨£¦¦¦¦§¦§©¦¨¥§¤¦
äéøæò ïa øæòìà éaøäáéLéa,ì àHL eçaæpL íéìëàpä íéçáfä ìkLïîL–íéøLk,íéìòaì eìò àHL àlà ©¦¤§¨¨¤£©§¨©§¦¨¤¨©§¨¦©¤¡¨¦¤¦§§¤¦§¨§¥¦¤¨¤¨©§¨¦

äáBç íeMî,ïîe çñtä ïî õeçúàhçä.éñBä àGåóéàfò ïaäìBòä àlà,Bì eãBä àGåíéîëç. ¦¨¦©¤©¦©©¨§¦¤©©¤¨¨¨§£¨¦
„ì àHL ïèçML úàhçäå çñtäïîL,ìa÷,Cläå,ì àHL ÷øæåïîL,ì Bàì àHLå ïîLïîL,ì àHL BàïîL ©¤©§©©¨¤§¨¨¤¦§¨¦¥§¦¥§¨©¤¦§¨¦§¨§¤¦§¨¤¦§¨
ìåïîL–íéìeñt.ì ãöékì àHLå ïîLïîL?ììe çñt íLíéîìL íL;ì àHLìå ïîLïîL?ììe íéîìL íLíL §¦§¨§¦¥©¦§¨§¤¦§¨§¥¤©§¥§¨¦¤¦§¨§¦§¨§¥§¨¦§¥

çñtä.íéøác äòaøàa ìñôð çáfäL:äèéçLa,ìea÷áe,Celäáe,ä÷éøæáe.ïBòîL éaøCeläa øéLëî;Läéä ©¤©¤©¤©¦§¨§©§¨¨§¨¦¦§¦¨§¦§¦¦§¦¨©¦¦§©§¦§¦¤¨¨
ïBòîL éaøøîBà:äèéçLa àHL øLôà éà,äìa÷a àHLå,ä÷éøæa àHLå;Celäa àHL øLôà ìáà:ãöa èçBL ©¦¦§¥¦¤§¨¤¦§¦¨§¤§©¨¨§¤¦§¦¨£¨¤§¨¤§¦¥§©

:äéøæò éçà ïåòîùë àìå,xyrne xeka,íéëñðå ãäëéîñå ,òáøà ïäù úåðúî éúù øîåìë ,òáøà ïúî íéðåòè íéîìùäù éðôî ,íéîìùî ïéëåîð .äîäá
:÷åùå äæç úôåðú àìå ,ïäá úâäåð íéëñðå äëéîñ ïéàå ,úçà äðúî ïåòè ïîãã øùòîáå øåëáá ë"àùî .÷åùå äæç úôåðúå

bbbb.xiykn ryedi iax:íéáøòä ïéá ãò åðîæ ïéàå ìéàåä ,äðùä úåîé øàùá çñôë äéì áéùçã.lqet `xiza oaäéì äåä ,éåàø íåéä úö÷îå ìéàåä
:àøéúá ïë äëìäå .åðîæá çñôë.owf mipye miray:íéð÷æ àðú àìå ï÷æ éðú êëì ,ãçà ùéàë åøåä ïìåëå íéáùåé åéä úçà äáéùéáù êòéãåäìmigafd lk

.milk`pd:àì äìåò ìáà.i`fr oa siqed `le:äìåò àìà ,úàèçå çñôî õåç ìåñôì íéîëç éøáã ìò
cccc.wxfe jlde lawàìù äùòù åììä úåãåáò òáøàî úçà ìë .÷øæ åà ,çáæîì íãä êéìåä åà ,÷øæîá íãä ìá÷ åà ,ïîùì àìù åèçùù .éðú÷ åà åà

íéã÷äù ïéá ,ãçé ïîùì àìùå ïîùì åììä úåãåáò òáøàî úçà äùò åìéôàå .äáåç íùì íéìòáì åìò àì ,íéçáæ øàùáå .ìñô ,úàèçáå çñôá ,ïîùì
:ìåñô ïéðò ìëá ,ïîùì úáùçîì ïîùì àìù úáùçî íéã÷äù ïéá ïîùì àìù úáùçîì ïîùì úáùçî.jelda `ly xyt` la`.ìñôîì àáéùç àì êëìä
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ברם, פסול. הריהו  לשמו, שלא בזמנו נשחט הפסח קרבן שאם שנינו , א במשנה
כקרבן שדינו כשר, קרבן הריהו  לשמו , שלא זמנו  לאחר או  זמנו  קודם נשחט אם
בארנו וכבר  כשרים". לשמן , שלא שנזבחו הזבחים "כל  (שם): שנינו והרי שלמים,

היו מחצות בניסן עשר ארבעה ביום הוא הפסח קרבן של  שחיטתו  שזמן  ם (שם),
שלא  שנשחט פסח בקרבן דנה משנתנו הערבים". "בין  נקרא הזה הזמן  הערב; עד 
תנאים, ונחלקו  זמנו , קודם היינו היום, חצות קודם בניסן, עשר  ארבעה ביום לשמו 
דינו או כשלמים, והריהו השנה ימות בשאר  שנשחט כפסח הקרבן של דינו אם

פסול. הריהו לשמו  שלא שנשחט וכיון  בזמנו, כפסח

çñtä,הפסח קרבן  –øNò äòaøàa úéøçLa BèçML– ÇÆÇÆÀÈÀÇÂÄÀÇÀÈÈÈÈ
הפסח, להקרבת הזמן שהוא הערבים", "בין  קודם היינו  àHLÆבניסן,

BîLì,אחר קרבן  לשם אלא הפסח קרבן לשם שלא –òLBäé éaø ÄÀÇÄÀËÇ
øéLëî,הקרבן את –èçLð elàk,לשמו שלא –GLaøNò äL ÇÀÄÀÄÄÀÇÄÀÈÈÈ

שלמים  קרבן  בזמנו שלא הפסח והרי בזמנו , שלא דהיינו  בניסן, –

הם. כשרים לשמם שלא שנשחטו ושלמים ìñBtהוא, àøéúa ïaÆÀÅÈÅ
הקרבן, את –íéaøòä ïéa èçLð elàkשל ומקצתו  שהואיל  – ÀÄÄÀÇÅÈÇÀÇÄ

נקרא  היום אותו כל  הרי הפסח, להקרבת ראוי  בניסן עשר ארבעה יום
שלא  בשחרית, אפילו בו, נשחט אם ולכן הפסח, קרבן  של "זמנו "

לשמו שלא שפסול בזמנו  כפסח דינו  אאאא).).).).לשמו , oak((((משנהמשנהמשנהמשנה dklde
.`xizaíéðLe íéòáL étî éðà ìa÷î :éàfò ïa ïBòîL øîàÈÇÄÀÆÇÇÀËÈÂÄÄÄÄÀÄÀÇÄ

äáéLéa äéøæò ïa øæòìà éaø eáéLBäL íBéa ,ï÷æ שמינוהו – ÈÅÀÆÄÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÀÄÈ
על מנשיאותו גמליאל  רבן את שהעבירו לאחר ביבנה, הישיבה ראש

יהושע רבי את בר בר בר בר שהעליב גמראגמראגמראגמרא בבבב),),),),((((עייןעייןעייןעיין כז כז כז כז ,,,, נתחדשו כות כות כות כות  ביום ובו
תלויה שהיתה הלכה היתה ולא הלכות, הרבה המדרש (wtqa)בבית

הורו  יום שבאותו  עזאי בן  שמעון  והעיד  פירשוה; שלא המדרש  בבית
זקן ושניים `cg),שבעים yi`k)eçaæpL íéìëàpä íéçáfä ìkLÆÈÇÀÈÄÇÆÁÈÄÆÄÀÀ

äáBç íeMî íéìòaì eìò àHL àlà ,íéøLk ,ïîLì àHLÆÄÀÈÀÅÄÆÈÆÈÇÀÈÄÄÈ
חובה, לשם –úàhçä ïîe çñtä ïî õeç שלא שחטם שאם – ÄÇÆÇÄÇÇÈ

פסולים. éàfòלשמם ïa óéñBä àGå תוספת היא זו פיסקה – ÀÄÆÇÇ
על עזאי  בן הוסיף שלא עזאי , בן דברי את לפרש  הבאה למשנתנו,

מלבד לשמו, שלא קרבן  לפסול א) במשנה (ששנינו  חכמים דברי 
והחטאת, äìBòäהפסח àlàהזבחים "כל אמר  שהרי  –milk`pd," ÆÈÈÈ

אם  פסולה המזבח, גבי על  נשרפת כולה שהיא שהעולה, ומכאן

לשמה, שלא íéîëçנשחטה Bì eãBä àGå לא חכמים אבל  – ÀÂÈÄ

לשמה  שלא שנשחטה העולה שאף הם וסוברים עזאי  בן  עם הסכימו
הזבחים. שאר  כדין היא, כשרה

שבישיבה  להודיענו, כדי  זקנים, ולא "זקן " נקט עזאי שבן מבואר , בגמרא
אחד. כאיש הורו  וכולם יושבים היו אחת

i y i l y m e i
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הזבח  עבודות בארבע הזבח את פוסלת השם שינוי  שמחשבת ללמד , באה משנתנו
ובזריקה. ובהולכה ובקבלה בשחיטה –

ïîLì àHL ïèçML úàhçäå çñtäלעיל ששנינו כמו – ÇÆÇÀÇÇÈÆÀÈÈÆÄÀÈ
או א), שרת,÷ìa(משנה בכלי  דמם את שקיבל  –Cläå או – ÄÅÀÄÅ

למזבח, דמם את המזבח,øæå÷שהוליך  על  דמם זרק או –àHL ÀÈÇÆ
ïîLì או הפסח לשם שלא אלו  עבודות מארבע אחת שעשה – ÄÀÈ

אחרים, קרבנות לשם אלא ïîLìהחטאת àHLå ïîLì Bà– ÄÀÈÀÆÄÀÈ
לשמם, שלא כך  ואחר לשמם בתחילה העבודות אחת Bàשעשה

ïîLìå ïîLì àHL,לשמם כך ואחר  לשמם שלא עשה שתחילה – ÆÄÀÈÀÄÀÈ
ובין  לשמן" "שלא למחשבת "לשמן" מחשבת שהקדים בין כלומר

"לשמן", למחשבת לשמן " "שלא מחשבת הפסח íéìeñtשהקדים – ÀÄ
íéîìLוהחטאת. íLìe çñt íLì ?ïîLì àHLå ïîLì ãöékÅÇÄÀÈÀÆÄÀÈÀÅÆÇÀÅÀÈÄ

לשם  תחילה חשב הפסח, בקרבן  העבודות אחת שעשה בשעה כגון  –
שלמים. קרבן לשם כך ואחר פסח ïîLìå?קרבן ïîLì àHLÆÄÀÈÀÄÀÈ

çñtä íLìe íéîìL íLì בקרבן העבודות אחת שכשעשה – ÀÅÀÈÄÀÅÇÆÇ
– פסח, קרבן  לשם כך ואחר שלמים קרבן לשם תחילה חשב הפסח

פסול, הזבח אלו äèéçLa,בכל  :íéøác äòaøàa ìñôð çáfäLÆÇÆÇÄÀÈÀÇÀÈÈÀÈÄÄÀÄÈ
ìea÷áe,שרת בכלי הבהמה מצואר  הדם בקבלת –Celäáe– ÀÄÀÄ

למזבח, הדם כלä÷éøæáeבהולכת המזבח; גבי  על  הדם בזריקת – ÄÀÄÈ
זה  הרי  לשמם, שלא ובחטאת בפסח שנעשתה אלו  מעבודות אחת

כמו  חובה, לשם לבעלים עלו לא זבחים, ובשאר הקרבן . את פוסל
א. במשנה Celäaששנינו øéLëî ïBòîL éaø הולכת בשעת אם – ÇÄÄÀÇÀÄÀÄ

כשר , הקרבן  לשמו", "שלא מחשבת חשב ïBòîLהדם éaø äéäLÆÈÈÇÄÄÀ
àHLå ,äìa÷a àHLå ,äèéçLa àHL øLôà éà :øîBàÅÄÆÀÈÆÄÀÄÈÀÆÀÇÈÈÀÆ

ä÷éøæaומבלי אותו לשחוט מבלי קרבן להקריב אפשרות אין – ÄÀÄÈ
עבודות  משלוש באחת הזבח נפסל  ולכן  המזבח, על  ולזרקו דמו לקבל

izdw - zex`ean zeipyn
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÷øBæå çaænä.øæòìà éaøøîBà:éøö àeäL íB÷îa CläîäCläì C–úìñBt äáLçnä;éøö ïéàL íB÷îáeC ©¦§¥©§¥©¦¤§¨¨¥©§©¥¦§¤¨¦§©¥©©£¨¨¤¤¦§¤¥¨¦
Cläì–úìñBt äáLçnä ïéà. §©¥¥©©£¨¨¤¤È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡øæ ïîc ìawL íéçáfä ìk,ïðBà,íBé ìeáè,íéãâa øqçî,íéøetk øqçî,íéìâøå íéãé õeçø àHL,ìøò,àîè, ¨©§¨¦¤¦¥¨¨¨¥§§ª©§¨¦§ª©¦¦¤§¨©¦§©§©¦¨¥¨¥

áLBé,íéìk éab ìò ãîBò,äîäa éab ìò,Bøáç éìâø éab ìò–ìñt.ìàîNa ìa÷–ìñt.ïBòîL éaøøéLëî. ¥¥©©¥¥¦©©¥§¥¨©©¥©§¥£¥¨©¦¥¦§Ÿ¨©©¦¦§©§¦

,øæá äìåñô éøäù ,àéä äãåáò íãä úëìåäå ,äãåáò äîù äìèáì øùôàù äãåáòã .äá úìñåô äáùçî ,êåìäá àìù øùôàã â"òà ,íéøîåà íéîëçå
:äðåäë úåöî êìéàå äìá÷î ,íéðäëä ïøäà éðá åáéø÷äå èçùå áéúëã.jiledl jixv `edy mewna jldndåìá÷ ,ãöéë .äá úìñåô äáùçî ,åæ äëìåä

êåìä åäæ ,õåçì åàéöåäå çáæîì êåîñ íéðôá åìá÷ .åá úìñåô äáùçîå ,êìäì êéøöù êåìä åäæ ,çáæîä ãöì åáøé÷ù ,íéðôá åñéðëäå çáæîä ïî ïìäì õåçá
:ïåòîù 'øë àìå øæòìà 'øë äëìä ïéàå .êéøöä êåìä åäæ ,åñéðëäå øæç .åá úìñåô äáùçî ïéàå ,êéøö åðéàù

a`̀̀̀.xf onc lawy migafd lkáéúëã .ìñô ,ïäë åðéàù(á"ë àø÷éå):íéùã÷ä úà ììçù ,ãáòù øæä ìò ãîì ,åììçé àìå ìàøùé éðá éùã÷î åøæðéå
.ope`àåäù ìåãâ ïäëî õåç .ììéç ãáò íàå .íéùã÷á ìåëàì øåñàå ,ïðåà éåø÷ äúéîä íåé ìë ,íäéìò ìáàúäì áééç àåäù íéáåø÷ä ïî ãçà åì úîù éî

:ïðåà áéø÷î.mei leaheáéúëãë ,åùîù áéøòéù ãò úøîâð åúøäè ïéàù(íù):øäèå ùîùä àáå.micba xqegneäòáøàî úåçôá ùîùù èåéãä ïäë
,íéñðëîì åà úðåúëì åøùá ïéá õöåç øáã äéä íà ïëå .ìåñô íéãâá øúåéî êë ,ìåñô íéãâá øñåçîù íùëå .äðåîùî úåçô ùîùù ìåãâ ïäëå .íéãâá

øîà àðîçøã ,ìåñô(å íù)ïäù éôì ,ãé ìù ïéìéôú çéðî äéä àì äãåáò úòùá ïäë êëìä .åøùáì íéãâáä ïéá õöåç øáã àäé àìù ,åøùá ìò ùáìé
:úôðöîì õéö ïéá äàøð àåäù åøòù ìò ïéçðåî ïäù éôì ,çéðî äéä ùàø ìù ïéìéôú ìáà .åøùáì ãâáä ïéá íéööåç.mixetk xqegneòøåöîå äáæå áæ ïåâë

úãìåéá àðîçø áúëã ïçëùàå .íäéúåðáø÷ åàéáä àìå ïúøäè äøîâðù úãìåéå(áé íù)ïéãä àåäå .àéä äàîè ïàë ãòù ììëî ,äøäèå ïäëä äéìò øôëå
:ùã÷îá àáìå íéùã÷ úìéëà ïéðòì ïúøôë åàéáéù ãò ïúàîåèá ïäù ,ïáø÷ íéðåòèä íéàîè øàù ìëì.milbxe mici uegx `lyeùåãé÷á øîàðù éôì

çî ãáò íà äðåäë éãâá äî ,íìåò ú÷åç äðåäë éãâáá øîàðå ,íìåò ú÷åç íéìâøå íéãéøãñå .ìñô åéìâøå åéãé õçø àìù ãáò íà óà ,ìñô íéãâá øñå
åéãéá åéìâø óùôùîå ,úéìàîùä åìâø éáâ ìò úéìàîùä åãéå úéðîéä åìâø éáâ ìò úéðîéä åãé çéðîå ,äèåî àìà áùåé àìå ãîåò àì ,íéìâøå íéãé ùåãé÷

øîàðù ,åðîî íéàöåéù íéîä ïî àìà ,åîöò øåéëä êåúá ùã÷ì éàùø åðéàå .ùã÷î àåäù äòùá(ì úåîù)úåîéîä ìëå .åëåúá àìå ,åðîî åéðáå ïøäà åöçøå
:íééç íéî ïðéàù åìéôàå .ùåãé÷ì íéøùë.lxreìà÷æçéá áéúëã .ìñô ãáò íà(ã"î)íà øëð ïá äî ,øëð ïáì ìøò ùé÷ä ,øùá ìøòå áì ìøò øëð ïá ìë

:ïë ìøò óà ,ìñô ãáò.ayeiáéúëã(ç"é íéøáã):ãîåòî àìà úåøéù àäé àìù ,úøùì ãåîòì.milk iab lr cneréìëå ,úùã÷î äøæòä úôöøå ìéàåä
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לשמו, שלא נעשתה אם Celäaאלו, àHL øLôà ìáàיש – ÂÈÆÀÈÆÀÄ
שהוא כגון  הדם, את להוליך  מבלי  קרבן להקריב èçBLÅאפשרות

÷øBæå çaænä ãöa עבודה נחשבת אינה הדם שהולכת ומכאן – ÀÇÇÄÀÅÇÀÅ
הדם  והולכת שהואיל  סוברים, חכמים ברם, בה. פוסלת שמחשבה

פוסלת  והיא עבודה, היא הרי  לבטלה, שאפשר פי  על אף בזר, פסולה
ברם, העבודות; כשאר פיdhigyבמחשבה על אף עבודה נחשבת

לבטלה אפשר אי שהרי  בזר, ישראלישראלישראלישראל");");");");שכשרה וב"תוספות ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת
הבאים  הפסוקים שבאותם משום שחיטה, ששונה מבואר , טוב" יום

במפורש בהם כתוב לשמם, שלא שפסולים וחטאת פסח על ללמד 
ושחיטה. àeäLזביחה íB÷îa Cläîä :øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÀÇÅÄÀÆ

Cläì Céøö, להוליכו צריך שהוא במקום למזבח הדם את המוליך  – ÈÄÀÇÅ
הולכה  בשעת המזבח, אל  מביאו  והוא המזבח מן  בריחוק שקיבלו  כגון

úìñBtזו äáLçnä, קרבן אותו  לשם שלא בה חשב שאם – ÇÇÂÈÈÆÆ
פסול , Cläìהקרבן  Céøö ïéàL íB÷îáe הדם את שקיבל כגון – ÄÀÆÅÈÄÀÇÅ

לחוץ, והוציאו למזבח úìñBtסמוך äáLçnä ïéà, זו בהולכה – ÅÇÇÂÈÈÆÆ
שצריך הילוך  זה הרי  והכניסו , כשחזר ברם, בה. צורך היה לא שהרי 

בו פוסלת ומחשבה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).בו בבבב;;;; טוטוטוטו,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ברש "י ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((שם שם שם שם ))))–

אלעזר רבי  אלא קמא, לתנא אלעזר  רבי בין מחלוקת שאין  מבואר,
מקום מכל אביו . שמעון  רבי על כאן  nw`,חולק `pzk dkld שמחשבת

הזבח. את פוסלת היא אף הדם, הולכת בשעת השם שינוי
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כשרות  אינן  לשחיטה, מחוץ הזבח, עבודות שכל למסכתנו , בפתיחה הזכרנו כבר 
מהם  אחד קיבל  שאם הזבח, לעבודות הפסולים את מונה משנתנו בכהנים. אלא

הדם ewxfe),את ekiled m` oke).הזבח את פסל 

ïîc ìawL íéçáfä ìk,הבהמה מצואר שרת בכלי –øæמי – ÈÇÀÈÄÆÄÅÈÈÈ
כהן, להתאבלïðBàשאינו  חייב שהוא הקרובים מן אחד  לו שמת מי  – Å

בעבודת  לעבוד  לו  ואסור אונן , נקרא המיתה יום כל הרי  עליהם,

פסולה עבודתו  עבד ואם edyk`המקדש; aixwny lecb odkn ueg)
;(my epxe`ae d ,b zeixed oiir Ð ope`íBé ìeáèשטבל טמא – À

השמש, עליו העריב לא ועדיין íéãâaמטומאתו øqçî כהן – ÀËÇÀÈÄ
בפחות  ששמש גדול  כהן או בגדים מארבעה בפחות ששימש הדיוט

בגדים  בארבעה במקדש לשמש מצּווה הדיוט כהן  שכן  משמונה;
בגדים, בשמונה – גדול וכהן ואבנט; מצנפת ומכנסים, כתנת והם:

ציץ, ארבעה: עוד הדיוט כהן של  הבגדים ארבעת על  נוסף דהיינו
מיותר כך לעבודה פסול בגדים שמחוסר  וכשם ומעיל; אפוד  חושן,

למכנסים  או לכתונת בשרו בין  חוצץ דבר היה אם וכן פסול , בגדים
בר בר בר בר פסול íéøetkטנוראטנוראטנוראטנורא).).).).((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; øqçî שצריכים ומצורע זב כגון – ÀËÇÄÄ

הביאו  שלא זמן וכל טבילתם, יום למחרת לכפרתם קרבנות להביא
לאכול או  להקריב ואסורים כפורים", "מחוסרי  הם נקראים קרבנותיהם

íéìâøåקדשים; íéãé õeçø àHLבגדי את הכהן  שלבש לאחר  – ÆÀÈÇÄÀÇÀÇÄ
מן  ורגליו ידיו  לרחוץ צריך היה המקדש , עבודת בשביל הכהונה

לעבודה; הוא פסול רחץ, שלא זמן  וכל שלא ìøòהכיור ; כהן  – ÈÅ
הוא  פסול  מקום ומכל  מילה, מחמת אחיו  שמתו משום אותו  מלו 

וכדומהàîèלעבודה, בשרץ שנטמא כהן  """"תוספות תוספות תוספות תוספות – ועייןועייןועייןועיין ((((גמראגמראגמראגמרא;;;; ÈÅ
ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"), ו ו ו ו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב """" צריכה áLBéיוםיוםיוםיום במקדש עבודה כל שכן  – Å

פסולה, עבודתו  בישיבה, עבודה העושה וכל בעמידה, נעשית להיות
,íéìk éab ìò ãîBòאו,äîäa éab ìòאוéìâø éab ìò ÅÇÇÅÅÄÇÇÅÀÅÈÇÇÅÇÀÅ

Bøáç,העזרה לרצפת הכהן  של  רגליו  בין חציצה שתהא שאסור – ÂÅ
העזרה  רצפת כלומר  מקדשין, שרת וכלי מקדשת רצפה אמרו : שכן
הנכנס  הדבר את שרת כלי  שמקדשים כמו בתוכה הנכנס את מקדשת

כך הכלי, לבין בינו  חוצץ דבר יהא שלא צריך  שרת כלי מה בהם,
אם  הבדל  ואין  הרצפה, לבין בינו חוצץ דבר  יהא לא העזרה רצפת

אדם או  בהמה או  כלי  הוא exag);החוצץ ilbx), אלו מכל אחד ואם –
בכלי לקרבן, שנשחטה הבהמה, מצואר הדם את קיבל  במשנה, שנימנו

המקראות,ìñtשרת, מן אלו  כל  למדים ובגמרא הקרבן; את – ÈÇ
פסולה. ìàîNaשעבודתם ìa÷ בידו הדם את הכהן  קיבל  – ÄÅÄÀÙ

שכתובìñtהשמאלית, הקרבן , את כהכהכהכה):):):):– ד ד ד ד ,,,, הכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ולקח ÈÇ
הדם  קבלת תהא שלא הכתוב, מלמד ונתן"..., באצבעו החטאת מדם

אינו  "אצבע" או  "יד " שנאמר  מקום שכל  בימין , אלא נתינתו ולא
במצורע הכתוב שפירש כמו בימין , טז טז טז טז ):):):):אלא יד יד יד יד ,,,, הכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וטבל 

אצבעו  zipnid."øéLëîאת ïBòîL éaø שמעון רבי  שלדעת – ÇÄÄÀÇÀÄ
על מוסבה החטאת" מדם הכהן "ולקח שבפסוק "באצבעו " תיבת

izdw - zex`ean zeipyn
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ì ïèçMLøBëa íL,ìøNòî íL–ïéìeñt. ¤§¨¨§¥§§¥©£¥§¦
‚ì àHL øNò äòaøàa úéøçLa BèçML çñtäBîL–òLBäé éaøøéLëî,GLa èçLð elàkøNò äL.ïa ©¤©¤§¨§©£¦§©§¨¨¨¨¤¦§©¦§ª©©§¦§¦¦§©¦§¨¨¨¤

àøéúaìñBt,íéaøòä ïéa èçLð elàk.øîàéàfò ïa ïBòîL:étî éðà ìa÷îï÷æ íéðLe íéòáL,eáéLBäL íBéa §¥¨¥§¦¦§©¥¨©§©¦¨©¦§¤©©§ª¨£¦¦¦¦§¦§©¦¨¥§¤¦
äéøæò ïa øæòìà éaøäáéLéa,ì àHL eçaæpL íéìëàpä íéçáfä ìkLïîL–íéøLk,íéìòaì eìò àHL àlà ©¦¤§¨¨¤£©§¨©§¦¨¤¨©§¨¦©¤¡¨¦¤¦§§¤¦§¨§¥¦¤¨¤¨©§¨¦

äáBç íeMî,ïîe çñtä ïî õeçúàhçä.éñBä àGåóéàfò ïaäìBòä àlà,Bì eãBä àGåíéîëç. ¦¨¦©¤©¦©©¨§¦¤©©¤¨¨¨§£¨¦
„ì àHL ïèçML úàhçäå çñtäïîL,ìa÷,Cläå,ì àHL ÷øæåïîL,ì Bàì àHLå ïîLïîL,ì àHL BàïîL ©¤©§©©¨¤§¨¨¤¦§¨¦¥§¦¥§¨©¤¦§¨¦§¨§¤¦§¨¤¦§¨
ìåïîL–íéìeñt.ì ãöékì àHLå ïîLïîL?ììe çñt íLíéîìL íL;ì àHLìå ïîLïîL?ììe íéîìL íLíL §¦§¨§¦¥©¦§¨§¤¦§¨§¥¤©§¥§¨¦¤¦§¨§¦§¨§¥§¨¦§¥

çñtä.íéøác äòaøàa ìñôð çáfäL:äèéçLa,ìea÷áe,Celäáe,ä÷éøæáe.ïBòîL éaøCeläa øéLëî;Läéä ©¤©¤©¤©¦§¨§©§¨¨§¨¦¦§¦¨§¦§¦¦§¦¨©¦¦§©§¦§¦¤¨¨
ïBòîL éaøøîBà:äèéçLa àHL øLôà éà,äìa÷a àHLå,ä÷éøæa àHLå;Celäa àHL øLôà ìáà:ãöa èçBL ©¦¦§¥¦¤§¨¤¦§¦¨§¤§©¨¨§¤¦§¦¨£¨¤§¨¤§¦¥§©

:äéøæò éçà ïåòîùë àìå,xyrne xeka,íéëñðå ãäëéîñå ,òáøà ïäù úåðúî éúù øîåìë ,òáøà ïúî íéðåòè íéîìùäù éðôî ,íéîìùî ïéëåîð .äîäá
:÷åùå äæç úôåðú àìå ,ïäá úâäåð íéëñðå äëéîñ ïéàå ,úçà äðúî ïåòè ïîãã øùòîáå øåëáá ë"àùî .÷åùå äæç úôåðúå

bbbb.xiykn ryedi iax:íéáøòä ïéá ãò åðîæ ïéàå ìéàåä ,äðùä úåîé øàùá çñôë äéì áéùçã.lqet `xiza oaäéì äåä ,éåàø íåéä úö÷îå ìéàåä
:àøéúá ïë äëìäå .åðîæá çñôë.owf mipye miray:íéð÷æ àðú àìå ï÷æ éðú êëì ,ãçà ùéàë åøåä ïìåëå íéáùåé åéä úçà äáéùéáù êòéãåäìmigafd lk

.milk`pd:àì äìåò ìáà.i`fr oa siqed `le:äìåò àìà ,úàèçå çñôî õåç ìåñôì íéîëç éøáã ìò
cccc.wxfe jlde lawàìù äùòù åììä úåãåáò òáøàî úçà ìë .÷øæ åà ,çáæîì íãä êéìåä åà ,÷øæîá íãä ìá÷ åà ,ïîùì àìù åèçùù .éðú÷ åà åà

íéã÷äù ïéá ,ãçé ïîùì àìùå ïîùì åììä úåãåáò òáøàî úçà äùò åìéôàå .äáåç íùì íéìòáì åìò àì ,íéçáæ øàùáå .ìñô ,úàèçáå çñôá ,ïîùì
:ìåñô ïéðò ìëá ,ïîùì úáùçîì ïîùì àìù úáùçî íéã÷äù ïéá ïîùì àìù úáùçîì ïîùì úáùçî.jelda `ly xyt` la`.ìñôîì àáéùç àì êëìä
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ברם, פסול. הריהו  לשמו, שלא בזמנו נשחט הפסח קרבן שאם שנינו , א במשנה
כקרבן שדינו כשר, קרבן הריהו  לשמו , שלא זמנו  לאחר או  זמנו  קודם נשחט אם
בארנו וכבר  כשרים". לשמן , שלא שנזבחו הזבחים "כל  (שם): שנינו והרי שלמים,

היו מחצות בניסן עשר ארבעה ביום הוא הפסח קרבן של  שחיטתו  שזמן  ם (שם),
שלא  שנשחט פסח בקרבן דנה משנתנו הערבים". "בין  נקרא הזה הזמן  הערב; עד 
תנאים, ונחלקו  זמנו , קודם היינו היום, חצות קודם בניסן, עשר  ארבעה ביום לשמו 
דינו או כשלמים, והריהו השנה ימות בשאר  שנשחט כפסח הקרבן של דינו אם

פסול. הריהו לשמו  שלא שנשחט וכיון  בזמנו, כפסח

çñtä,הפסח קרבן  –øNò äòaøàa úéøçLa BèçML– ÇÆÇÆÀÈÀÇÂÄÀÇÀÈÈÈÈ
הפסח, להקרבת הזמן שהוא הערבים", "בין  קודם היינו  àHLÆבניסן,

BîLì,אחר קרבן  לשם אלא הפסח קרבן לשם שלא –òLBäé éaø ÄÀÇÄÀËÇ
øéLëî,הקרבן את –èçLð elàk,לשמו שלא –GLaøNò äL ÇÀÄÀÄÄÀÇÄÀÈÈÈ

שלמים  קרבן  בזמנו שלא הפסח והרי בזמנו , שלא דהיינו  בניסן, –

הם. כשרים לשמם שלא שנשחטו ושלמים ìñBtהוא, àøéúa ïaÆÀÅÈÅ
הקרבן, את –íéaøòä ïéa èçLð elàkשל ומקצתו  שהואיל  – ÀÄÄÀÇÅÈÇÀÇÄ

נקרא  היום אותו כל  הרי הפסח, להקרבת ראוי  בניסן עשר ארבעה יום
שלא  בשחרית, אפילו בו, נשחט אם ולכן הפסח, קרבן  של "זמנו "

לשמו שלא שפסול בזמנו  כפסח דינו  אאאא).).).).לשמו , oak((((משנהמשנהמשנהמשנה dklde
.`xizaíéðLe íéòáL étî éðà ìa÷î :éàfò ïa ïBòîL øîàÈÇÄÀÆÇÇÀËÈÂÄÄÄÄÀÄÀÇÄ

äáéLéa äéøæò ïa øæòìà éaø eáéLBäL íBéa ,ï÷æ שמינוהו – ÈÅÀÆÄÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÇÀÄÈ
על מנשיאותו גמליאל  רבן את שהעבירו לאחר ביבנה, הישיבה ראש

יהושע רבי את בר בר בר בר שהעליב גמראגמראגמראגמרא בבבב),),),),((((עייןעייןעייןעיין כז כז כז כז ,,,, נתחדשו כות כות כות כות  ביום ובו
תלויה שהיתה הלכה היתה ולא הלכות, הרבה המדרש (wtqa)בבית

הורו  יום שבאותו  עזאי בן  שמעון  והעיד  פירשוה; שלא המדרש  בבית
זקן ושניים `cg),שבעים yi`k)eçaæpL íéìëàpä íéçáfä ìkLÆÈÇÀÈÄÇÆÁÈÄÆÄÀÀ

äáBç íeMî íéìòaì eìò àHL àlà ,íéøLk ,ïîLì àHLÆÄÀÈÀÅÄÆÈÆÈÇÀÈÄÄÈ
חובה, לשם –úàhçä ïîe çñtä ïî õeç שלא שחטם שאם – ÄÇÆÇÄÇÇÈ

פסולים. éàfòלשמם ïa óéñBä àGå תוספת היא זו פיסקה – ÀÄÆÇÇ
על עזאי  בן הוסיף שלא עזאי , בן דברי את לפרש  הבאה למשנתנו,

מלבד לשמו, שלא קרבן  לפסול א) במשנה (ששנינו  חכמים דברי 
והחטאת, äìBòäהפסח àlàהזבחים "כל אמר  שהרי  –milk`pd," ÆÈÈÈ

אם  פסולה המזבח, גבי על  נשרפת כולה שהיא שהעולה, ומכאן

לשמה, שלא íéîëçנשחטה Bì eãBä àGå לא חכמים אבל  – ÀÂÈÄ

לשמה  שלא שנשחטה העולה שאף הם וסוברים עזאי  בן  עם הסכימו
הזבחים. שאר  כדין היא, כשרה

שבישיבה  להודיענו, כדי  זקנים, ולא "זקן " נקט עזאי שבן מבואר , בגמרא
אחד. כאיש הורו  וכולם יושבים היו אחת

i y i l y m e i
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הזבח  עבודות בארבע הזבח את פוסלת השם שינוי  שמחשבת ללמד , באה משנתנו
ובזריקה. ובהולכה ובקבלה בשחיטה –

ïîLì àHL ïèçML úàhçäå çñtäלעיל ששנינו כמו – ÇÆÇÀÇÇÈÆÀÈÈÆÄÀÈ
או א), שרת,÷ìa(משנה בכלי  דמם את שקיבל  –Cläå או – ÄÅÀÄÅ

למזבח, דמם את המזבח,øæå÷שהוליך  על  דמם זרק או –àHL ÀÈÇÆ
ïîLì או הפסח לשם שלא אלו  עבודות מארבע אחת שעשה – ÄÀÈ

אחרים, קרבנות לשם אלא ïîLìהחטאת àHLå ïîLì Bà– ÄÀÈÀÆÄÀÈ
לשמם, שלא כך  ואחר לשמם בתחילה העבודות אחת Bàשעשה

ïîLìå ïîLì àHL,לשמם כך ואחר  לשמם שלא עשה שתחילה – ÆÄÀÈÀÄÀÈ
ובין  לשמן" "שלא למחשבת "לשמן" מחשבת שהקדים בין כלומר

"לשמן", למחשבת לשמן " "שלא מחשבת הפסח íéìeñtשהקדים – ÀÄ
íéîìLוהחטאת. íLìe çñt íLì ?ïîLì àHLå ïîLì ãöékÅÇÄÀÈÀÆÄÀÈÀÅÆÇÀÅÀÈÄ

לשם  תחילה חשב הפסח, בקרבן  העבודות אחת שעשה בשעה כגון  –
שלמים. קרבן לשם כך ואחר פסח ïîLìå?קרבן ïîLì àHLÆÄÀÈÀÄÀÈ

çñtä íLìe íéîìL íLì בקרבן העבודות אחת שכשעשה – ÀÅÀÈÄÀÅÇÆÇ
– פסח, קרבן  לשם כך ואחר שלמים קרבן לשם תחילה חשב הפסח

פסול, הזבח אלו äèéçLa,בכל  :íéøác äòaøàa ìñôð çáfäLÆÇÆÇÄÀÈÀÇÀÈÈÀÈÄÄÀÄÈ
ìea÷áe,שרת בכלי הבהמה מצואר  הדם בקבלת –Celäáe– ÀÄÀÄ

למזבח, הדם כלä÷éøæáeבהולכת המזבח; גבי  על  הדם בזריקת – ÄÀÄÈ
זה  הרי  לשמם, שלא ובחטאת בפסח שנעשתה אלו  מעבודות אחת

כמו  חובה, לשם לבעלים עלו לא זבחים, ובשאר הקרבן . את פוסל
א. במשנה Celäaששנינו øéLëî ïBòîL éaø הולכת בשעת אם – ÇÄÄÀÇÀÄÀÄ

כשר , הקרבן  לשמו", "שלא מחשבת חשב ïBòîLהדם éaø äéäLÆÈÈÇÄÄÀ
àHLå ,äìa÷a àHLå ,äèéçLa àHL øLôà éà :øîBàÅÄÆÀÈÆÄÀÄÈÀÆÀÇÈÈÀÆ

ä÷éøæaומבלי אותו לשחוט מבלי קרבן להקריב אפשרות אין – ÄÀÄÈ
עבודות  משלוש באחת הזבח נפסל  ולכן  המזבח, על  ולזרקו דמו לקבל

izdw - zex`ean zeipyn
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÷øBæå çaænä.øæòìà éaøøîBà:éøö àeäL íB÷îa CläîäCläì C–úìñBt äáLçnä;éøö ïéàL íB÷îáeC ©¦§¥©§¥©¦¤§¨¨¥©§©¥¦§¤¨¦§©¥©©£¨¨¤¤¦§¤¥¨¦
Cläì–úìñBt äáLçnä ïéà. §©¥¥©©£¨¨¤¤È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡øæ ïîc ìawL íéçáfä ìk,ïðBà,íBé ìeáè,íéãâa øqçî,íéøetk øqçî,íéìâøå íéãé õeçø àHL,ìøò,àîè, ¨©§¨¦¤¦¥¨¨¨¥§§ª©§¨¦§ª©¦¦¤§¨©¦§©§©¦¨¥¨¥

áLBé,íéìk éab ìò ãîBò,äîäa éab ìò,Bøáç éìâø éab ìò–ìñt.ìàîNa ìa÷–ìñt.ïBòîL éaøøéLëî. ¥¥©©¥¥¦©©¥§¥¨©©¥©§¥£¥¨©¦¥¦§Ÿ¨©©¦¦§©§¦

,øæá äìåñô éøäù ,àéä äãåáò íãä úëìåäå ,äãåáò äîù äìèáì øùôàù äãåáòã .äá úìñåô äáùçî ,êåìäá àìù øùôàã â"òà ,íéøîåà íéîëçå
:äðåäë úåöî êìéàå äìá÷î ,íéðäëä ïøäà éðá åáéø÷äå èçùå áéúëã.jiledl jixv `edy mewna jldndåìá÷ ,ãöéë .äá úìñåô äáùçî ,åæ äëìåä

êåìä åäæ ,õåçì åàéöåäå çáæîì êåîñ íéðôá åìá÷ .åá úìñåô äáùçîå ,êìäì êéøöù êåìä åäæ ,çáæîä ãöì åáøé÷ù ,íéðôá åñéðëäå çáæîä ïî ïìäì õåçá
:ïåòîù 'øë àìå øæòìà 'øë äëìä ïéàå .êéøöä êåìä åäæ ,åñéðëäå øæç .åá úìñåô äáùçî ïéàå ,êéøö åðéàù

a`̀̀̀.xf onc lawy migafd lkáéúëã .ìñô ,ïäë åðéàù(á"ë àø÷éå):íéùã÷ä úà ììçù ,ãáòù øæä ìò ãîì ,åììçé àìå ìàøùé éðá éùã÷î åøæðéå
.ope`àåäù ìåãâ ïäëî õåç .ììéç ãáò íàå .íéùã÷á ìåëàì øåñàå ,ïðåà éåø÷ äúéîä íåé ìë ,íäéìò ìáàúäì áééç àåäù íéáåø÷ä ïî ãçà åì úîù éî

:ïðåà áéø÷î.mei leaheáéúëãë ,åùîù áéøòéù ãò úøîâð åúøäè ïéàù(íù):øäèå ùîùä àáå.micba xqegneäòáøàî úåçôá ùîùù èåéãä ïäë
,íéñðëîì åà úðåúëì åøùá ïéá õöåç øáã äéä íà ïëå .ìåñô íéãâá øúåéî êë ,ìåñô íéãâá øñåçîù íùëå .äðåîùî úåçô ùîùù ìåãâ ïäëå .íéãâá

øîà àðîçøã ,ìåñô(å íù)ïäù éôì ,ãé ìù ïéìéôú çéðî äéä àì äãåáò úòùá ïäë êëìä .åøùáì íéãâáä ïéá õöåç øáã àäé àìù ,åøùá ìò ùáìé
:úôðöîì õéö ïéá äàøð àåäù åøòù ìò ïéçðåî ïäù éôì ,çéðî äéä ùàø ìù ïéìéôú ìáà .åøùáì ãâáä ïéá íéööåç.mixetk xqegneòøåöîå äáæå áæ ïåâë

úãìåéá àðîçø áúëã ïçëùàå .íäéúåðáø÷ åàéáä àìå ïúøäè äøîâðù úãìåéå(áé íù)ïéãä àåäå .àéä äàîè ïàë ãòù ììëî ,äøäèå ïäëä äéìò øôëå
:ùã÷îá àáìå íéùã÷ úìéëà ïéðòì ïúøôë åàéáéù ãò ïúàîåèá ïäù ,ïáø÷ íéðåòèä íéàîè øàù ìëì.milbxe mici uegx `lyeùåãé÷á øîàðù éôì

çî ãáò íà äðåäë éãâá äî ,íìåò ú÷åç äðåäë éãâáá øîàðå ,íìåò ú÷åç íéìâøå íéãéøãñå .ìñô åéìâøå åéãé õçø àìù ãáò íà óà ,ìñô íéãâá øñå
åéãéá åéìâø óùôùîå ,úéìàîùä åìâø éáâ ìò úéìàîùä åãéå úéðîéä åìâø éáâ ìò úéðîéä åãé çéðîå ,äèåî àìà áùåé àìå ãîåò àì ,íéìâøå íéãé ùåãé÷

øîàðù ,åðîî íéàöåéù íéîä ïî àìà ,åîöò øåéëä êåúá ùã÷ì éàùø åðéàå .ùã÷î àåäù äòùá(ì úåîù)úåîéîä ìëå .åëåúá àìå ,åðîî åéðáå ïøäà åöçøå
:íééç íéî ïðéàù åìéôàå .ùåãé÷ì íéøùë.lxreìà÷æçéá áéúëã .ìñô ãáò íà(ã"î)íà øëð ïá äî ,øëð ïáì ìøò ùé÷ä ,øùá ìøòå áì ìøò øëð ïá ìë

:ïë ìøò óà ,ìñô ãáò.ayeiáéúëã(ç"é íéøáã):ãîåòî àìà úåøéù àäé àìù ,úøùì ãåîòì.milk iab lr cneréìëå ,úùã÷î äøæòä úôöøå ìéàåä

`xephxa yexit

לשמו, שלא נעשתה אם Celäaאלו, àHL øLôà ìáàיש – ÂÈÆÀÈÆÀÄ
שהוא כגון  הדם, את להוליך  מבלי  קרבן להקריב èçBLÅאפשרות

÷øBæå çaænä ãöa עבודה נחשבת אינה הדם שהולכת ומכאן – ÀÇÇÄÀÅÇÀÅ
הדם  והולכת שהואיל  סוברים, חכמים ברם, בה. פוסלת שמחשבה

פוסלת  והיא עבודה, היא הרי  לבטלה, שאפשר פי  על אף בזר, פסולה
ברם, העבודות; כשאר פיdhigyבמחשבה על אף עבודה נחשבת

לבטלה אפשר אי שהרי  בזר, ישראלישראלישראלישראל");");");");שכשרה וב"תוספות ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת
הבאים  הפסוקים שבאותם משום שחיטה, ששונה מבואר , טוב" יום

במפורש בהם כתוב לשמם, שלא שפסולים וחטאת פסח על ללמד 
ושחיטה. àeäLזביחה íB÷îa Cläîä :øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÀÇÅÄÀÆ

Cläì Céøö, להוליכו צריך שהוא במקום למזבח הדם את המוליך  – ÈÄÀÇÅ
הולכה  בשעת המזבח, אל  מביאו  והוא המזבח מן  בריחוק שקיבלו  כגון

úìñBtזו äáLçnä, קרבן אותו  לשם שלא בה חשב שאם – ÇÇÂÈÈÆÆ
פסול , Cläìהקרבן  Céøö ïéàL íB÷îáe הדם את שקיבל כגון – ÄÀÆÅÈÄÀÇÅ

לחוץ, והוציאו למזבח úìñBtסמוך äáLçnä ïéà, זו בהולכה – ÅÇÇÂÈÈÆÆ
שצריך הילוך  זה הרי  והכניסו , כשחזר ברם, בה. צורך היה לא שהרי 

בו פוסלת ומחשבה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).בו בבבב;;;; טוטוטוטו,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ברש "י ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((שם שם שם שם ))))–

אלעזר רבי  אלא קמא, לתנא אלעזר  רבי בין מחלוקת שאין  מבואר,
מקום מכל אביו . שמעון  רבי על כאן  nw`,חולק `pzk dkld שמחשבת

הזבח. את פוסלת היא אף הדם, הולכת בשעת השם שינוי

א ה נ ש מ ר ו א ב

כשרות  אינן  לשחיטה, מחוץ הזבח, עבודות שכל למסכתנו , בפתיחה הזכרנו כבר 
מהם  אחד קיבל  שאם הזבח, לעבודות הפסולים את מונה משנתנו בכהנים. אלא

הדם ewxfe),את ekiled m` oke).הזבח את פסל 

ïîc ìawL íéçáfä ìk,הבהמה מצואר שרת בכלי –øæמי – ÈÇÀÈÄÆÄÅÈÈÈ
כהן, להתאבלïðBàשאינו  חייב שהוא הקרובים מן אחד  לו שמת מי  – Å

בעבודת  לעבוד  לו  ואסור אונן , נקרא המיתה יום כל הרי  עליהם,

פסולה עבודתו  עבד ואם edyk`המקדש; aixwny lecb odkn ueg)
;(my epxe`ae d ,b zeixed oiir Ð ope`íBé ìeáèשטבל טמא – À

השמש, עליו העריב לא ועדיין íéãâaמטומאתו øqçî כהן – ÀËÇÀÈÄ
בפחות  ששמש גדול  כהן או בגדים מארבעה בפחות ששימש הדיוט

בגדים  בארבעה במקדש לשמש מצּווה הדיוט כהן  שכן  משמונה;
בגדים, בשמונה – גדול וכהן ואבנט; מצנפת ומכנסים, כתנת והם:

ציץ, ארבעה: עוד הדיוט כהן של  הבגדים ארבעת על  נוסף דהיינו
מיותר כך לעבודה פסול בגדים שמחוסר  וכשם ומעיל; אפוד  חושן,

למכנסים  או לכתונת בשרו בין  חוצץ דבר היה אם וכן פסול , בגדים
בר בר בר בר פסול íéøetkטנוראטנוראטנוראטנורא).).).).((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; øqçî שצריכים ומצורע זב כגון – ÀËÇÄÄ

הביאו  שלא זמן וכל טבילתם, יום למחרת לכפרתם קרבנות להביא
לאכול או  להקריב ואסורים כפורים", "מחוסרי  הם נקראים קרבנותיהם

íéìâøåקדשים; íéãé õeçø àHLבגדי את הכהן  שלבש לאחר  – ÆÀÈÇÄÀÇÀÇÄ
מן  ורגליו ידיו  לרחוץ צריך היה המקדש , עבודת בשביל הכהונה

לעבודה; הוא פסול רחץ, שלא זמן  וכל שלא ìøòהכיור ; כהן  – ÈÅ
הוא  פסול  מקום ומכל  מילה, מחמת אחיו  שמתו משום אותו  מלו 

וכדומהàîèלעבודה, בשרץ שנטמא כהן  """"תוספות תוספות תוספות תוספות – ועייןועייןועייןועיין ((((גמראגמראגמראגמרא;;;; ÈÅ
ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"), ו ו ו ו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב """" צריכה áLBéיוםיוםיוםיום במקדש עבודה כל שכן  – Å

פסולה, עבודתו  בישיבה, עבודה העושה וכל בעמידה, נעשית להיות
,íéìk éab ìò ãîBòאו,äîäa éab ìòאוéìâø éab ìò ÅÇÇÅÅÄÇÇÅÀÅÈÇÇÅÇÀÅ

Bøáç,העזרה לרצפת הכהן  של  רגליו  בין חציצה שתהא שאסור – ÂÅ
העזרה  רצפת כלומר  מקדשין, שרת וכלי מקדשת רצפה אמרו : שכן
הנכנס  הדבר את שרת כלי  שמקדשים כמו בתוכה הנכנס את מקדשת

כך הכלי, לבין בינו  חוצץ דבר יהא שלא צריך  שרת כלי מה בהם,
אם  הבדל  ואין  הרצפה, לבין בינו חוצץ דבר  יהא לא העזרה רצפת

אדם או  בהמה או  כלי  הוא exag);החוצץ ilbx), אלו מכל אחד ואם –
בכלי לקרבן, שנשחטה הבהמה, מצואר הדם את קיבל  במשנה, שנימנו

המקראות,ìñtשרת, מן אלו  כל  למדים ובגמרא הקרבן; את – ÈÇ
פסולה. ìàîNaשעבודתם ìa÷ בידו הדם את הכהן  קיבל  – ÄÅÄÀÙ

שכתובìñtהשמאלית, הקרבן , את כהכהכהכה):):):):– ד ד ד ד ,,,, הכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ולקח ÈÇ
הדם  קבלת תהא שלא הכתוב, מלמד ונתן"..., באצבעו החטאת מדם

אינו  "אצבע" או  "יד " שנאמר  מקום שכל  בימין , אלא נתינתו ולא
במצורע הכתוב שפירש כמו בימין , טז טז טז טז ):):):):אלא יד יד יד יד ,,,, הכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וטבל 

אצבעו  zipnid."øéLëîאת ïBòîL éaø שמעון רבי  שלדעת – ÇÄÄÀÇÀÄ
על מוסבה החטאת" מדם הכהן "ולקח שבפסוק "באצבעו " תיבת
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Bôñàå ätöøä ìò CtLð–ìeñt.éab ìò BðúðLákä;ãBñéä ãâðk àHL;ïhîì ïéðzpä úà ïúð,ïìòîì;úàå ¦§©©¨¦§¨©£¨¨§¨©©¥©¤¤¤§¤¤©§¨©¤©¦¨¦§©¨§©§¨§¤
ïìòîì ïéðzpä,ïhîì;íéðôa íéðzpä úà,õeça;õeça ïéðzpä úàå,íéðôa–úøk Ba ïéàå ìeñt. ©¦¨¦§©§¨§©¨¤©¦¨¦¦§¦©§¤©¦¨¦©¦§¦¨§¥¨¥

·õeça Bîc ÷Bøæì çáfä úà èçBMä,õeça Bîc úö÷î Bà,õeça åéøeîà úà øéè÷äì,õeça åéøeîà úö÷î Bà, ©¥¤©¤©¦§¨©¦§¨¨©§©§¦¤¥¨©¦§¨¥¨©
õeça BøNa ìBëàì,õeça BøNaî úéfk Bà,õeça äéìàä øBòî úéfk ìBëàì Bà–ìeñtúøk Ba ïéàå.÷Bøæì ¤¡§¨©©©¦¦§¨©¤¡©©¦¥¨©§¨©¨§¥¨¥¦§

øçîì Bîc,úö÷î Bàøçîì Bîc,øçîì åéøeîà øéè÷äì,øçîì åéøeîà úö÷î Bà,øçîì BøNa ìBëàì,Bà ¨§¨¨¦§¨¨§¨¨§©§¦¥¨§¨¨¦§¨¥¨§¨¨¤¡§¨§¨¨
øçîì BøNaî úéfk,øçîì äéìàä øBòî úéfk Bà–úøk åéìò ïéáiçå ìebt. ©©¦¦§¨§¨¨©©¦¥¨©§¨§¨¨¦§©¨¦¨¨¨¥

‚ììkä äæ:èçBMä ìk,ìa÷îäå,Cläîäå,÷øBfäå;ìBëàì BkøcL øác ìBëàì,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äì, ¤©§¨¨©¥§©§©¥§©§©¥§©¥¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§§©§¦

àéòáéî àìå .äôöøä ïéáì åðéá õöåç øáã àäé àì äôöø óà ,úøù éìëì åðéá õöåç øáã àäé àìù êéøö úøù éìë äî ,ïäá òâåðä øáãä ïéùã÷î úøù
:íéööåç íãà ïéî ïäù åøéáç éìâø åìéôà àìà ,íãà ïéî äðéàù äîäá àéòáî àìå .øùá ïéî àéäù äîäá åìéôà àìà ,éöééç éàãåã øùá ïéî ïðéàù íéìë

.lqt l`nya lawáéúëã('ã àø÷éå)ãé øîàðù íå÷î ìëã .ïéîéá àìà äðéúð àìå íãä úìá÷ àäú àìù ãîìî ,ïúðå åòáöàá úàèçä íãî ïäëä ç÷ìå
éìéã ,ïéîéá àìà åðéà òáöà åàäéá áéúëã òøåöîî ó(ã"é íù):úéðîéä åòáöà úà ïäëä ìáèå.xiykn y"xeêëìä ,åéðôì àìå åéøçàì ùøãð àø÷î øáñ

äðéúðàå åéðôìã äçé÷ìà ,éà÷ åäééåøúà òáöà áéúë éëå ,åéøçàìå åéðôì ùøãð àø÷î éøáñ ïðáøå .äéî÷ì áéúëã ç÷ìåà àìå ,éà÷ äéøúá áéúëã ïúðåà òáöà
:íéîëçë äëìäå .åéøçàã.dtvxd lr jtyp:éìëá íãä ìá÷úð àìù.leqt etq`eáéúëã(æ"è íù)êúòã à÷ìñ éà ,øôä íãî éàî ,øôä íãî ç÷ìå

áéúë àäå ,íã úö÷î åìéôàå('ã íù).õøàä ïî àìå åðìá÷é øôä ïî ,øôäî íã ç÷ìå äéá éø÷ àìà ,íãä ìë ìá÷éù êéøö àîìà ,êåôùé øôä íã ìë úàå
:äúåà íéùøåãå úøçà äáéú ìò äúåà ïéôéñåîå åæ äáéúî úåà ïéòøåâù.leqt ceqid cbpk `ly yakd lr epzpàìà .íéìòáä åøôëúð íå÷î ìëîå

íã éáâ àðîçø øîàã .ìëàð åðéà øùáäù(æ"é íù):íéìòáä åøôëúð çáæîì íã òéâäù ïåéë ,øôëì çáæîä ìò íëì åéúúð éðàå.dhnl mipzpd z` ozp
úåðåúçú úåîà 'äá ïéðúéðäå äìòîì íéðúð íéàø÷ð èåçä ïî äìòîì ïäù úåðåéìòä úåîà ùîçá ïéðúðä íéîãäå .òöîàá çáæîì øåâç äéäù àø÷éñä èåçî

:äèîì íéðúðä íéàø÷ð ,èåçä ïî äèîì ïäù.mipta mipzpd:áäæä çáæî ìò äéæä ïåòè ïîãù.uega:ïåöéçä çáæî ìò.leqt:äìéëàá øåñàåea oi`e
.zxk:úøë ùåðò åðéà ,åììä íéìåñôá åîã ìñôðù íéùã÷ä øùáî ìëåàä
aaaa.gafd z` hgeyd:íéìëàðä øàù åà íéîìù.dil`d xern zifk,ìåëàì åëøãù øáã ìåëàì áùçî éåäå ,éîã äéìàë åàì äéìàä øåòã ïì òîùî÷ àä

åëøãù øáã øéè÷äì ,ìåëàì åëøãù øáã ìåëàì ,êåîñá ïî÷ì ïðúãë ,ìåñô äéä àìå øéè÷äì åëøãù øáã ìåëàì áùçî éåä ,éîã äéìàë éàã .ìåñô êëéôìå
:ìåñô ,øéè÷äì.zxk yepr epi`eìéôàå .ìëåàä:úøë ùåðò åðéà ,õåçá å.xgnl exya z` lek`låìéàã .úàèçå äãåúá àìà ,íéîìùá àî÷åàì àëéì àä

:åðîæì õåç øçîì éåä íéîìùá åìéôà ,åéøåîà øéè÷äì åà åîã ÷åøæì ìáà .àåä åðîæ ,íéîìùá.zxk eilr miaiige lebt:úøë ùåðò åðîæá ,åìéôàå åìëåàä
bbbb.wxefde jldnde lawnde hgeydåà ,øùáä åðééäã ìåëàì åëøãù øáã åðîî ìåëàì çáæä ìò áùç åììä úåãåáò òáøàî úçàá ÷åñò àåäùë íà

`xephxa yexit

שאין  כלומר  לפניה, שכתוב "ולקח" על ולא אחריה, שכתוב "ונתן "

פי על  אף הדם, קבלת אבל  הדם, זריקת לגבי  אלא מעכבת ימין
שתיבת  סוברים, חכמים ברם הקרבן. את פוסלת אינה בשמאל, שהיתה

צריכה  כזריקתו  הדם קבלת שגם ולאחריה, לפניה נדרשת "באצבעו "
בימין. minkgk.להיות dkldeätöøä ìò CtLð הדם נשפך  – ÄÀÇÇÈÄÀÈ

בכלי , קיבלו  שלא דהיינו הרצפה, על הבהמה מן Bôñàåמצואר – ÇÂÈ
שכתובìeñtהרצפה, הדם, ידידידיד):):):):– טז טז טז טז ,,,, הפר ",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מדם "ולקח È

דם "ולקח כתוב: היה כאילו  ולא ודורשים יקבלנו  הפר  מן  – מהפר "
הרצפה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).מן ז Bðúð((((עייןעייןעייןעיין הדם,– את Lákäרק éab ìò– ÀÈÇÇÅÇÆÆ

המזבח, המזבח,של על  הכהנים עלו  שבו משופע גשר כמין והוא

ãBñéäאו ãâðk àHLכנגד לא אבל  המזבח על הדם את שזרק – ÆÀÆÆÇÀ
ïìòîìיסודו, ,ïhîì ïéðzpä úà ïúðעשר היה המזבח גובה – ÈÇÆÇÄÈÄÀÇÈÀÇÀÈ

דהיינ  ובאמצעו, סיקראאמות, של חוט היה אמות, חמש בגובה (ewו 
,(mec` rav ly הניתנים העוף ועולות בהמה חטאת דמי  בין שהבדיל

מחוט  למטה הניתנים הקרבנות שאר  לדמי  הסיקרא מחוט למעלה
להיות  שדינם הקרבנות, דמי את שאם ללמדנו , המשנה ובאה הסיקרא;

הסיקרא, מחוט למעלה נתן  למטה, ïìòîì,נזרקים ïéðzpä úàåÀÆÇÄÈÄÀÇÀÈ
ïhîì נתנם למעלה, הניתנים העוף, ועולות בהמה חטאת דמי  או – ÀÇÈ

הסיקרא; מחוט íéðôaלמטה íéðzpä úà שדינם הקרבנות דמי  – ÆÇÄÈÄÄÀÄ
שבהיכל המזבח על ניתנים d),להיות wxt oldl x`eaiy itk) נתנם

õeça,שבעזרה החיצון המזבח על  –íéðôa ,õeça ïéðzpä úàå ÇÀÆÇÄÈÄÇÄÀÄ
ונתנם  החיצון  המזבח על  דמם לזרוק שצריך  קרבנות שהיו או –

הקרבן ,ìeñtבפנים, –úøk Ba ïéàå קרבן של  מבשרו  האוכל – ÈÀÅÈÅ
בעיקר באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא כרת. חייב אינו זה, פסול

חוץ  בשרו לאכול  מנת על  הללו  המתנות את נתן שאפילו  להשמיענו,
אלא  באכילה, הבשר  הותר  ולא הואיל  פיגול, נעשה הקרבן אין לזמנו ,

כרת. בו ואין  הוא פסול
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ונקטה  לזמנו"; "חוץ ומחשבת למקומו" "חוץ מחשבת בענין  ללמד באה משנתנו
כמבואר  הראשונה, העבודה היא ששחיטה משום הזבח"... את "השוחט המשנה
הבאה. במשנה שנלמד  כפי  הזבח, של  העבודות לשאר  הדין  והוא מסכתנו , בתחילת

çáfä úà èçBMäמנת על  –úö÷î Bà ,õeça Bîc ÷Bøæì ÇÅÆÇÆÇÄÀÈÇÄÀÈ
õeça Bîc מ לעזר– מנתחוץ על או åéøeîàה; úà øéè÷äì ÈÇÀÇÀÄÆÅÈ

õeça åéøeîà úö÷î Bà ,õeça–"mixen`"של החלקים הם ÇÄÀÈÅÈÇ
הרמב"ם ולפי  – המזבח; גבי על ששורפים לסדר לסדר לסדר לסדר הקרבן  ((((בהקדמתובהקדמתובהקדמתובהקדמתו

שכן קדשיםקדשיםקדשיםקדשים)))) "אמר ", מלשון "אמורים" הם (מפורש)`xenנקראים

ב"ערוך" ברם המזבח; גבי על להקטירם שיש  הללו החלקים על בתורה
"מר" מלשון כך שנקראים מבואר , "מר " המובחרים (`oec),ערך כלומר 

מנת על  הזבח את השוחט וכן – האברים; BøNaמשאר  ìBëàìÆÁÀÈ
õeça BøNaî úéfk Bà ,õeçaלעזרה מחוץ –,(miycw iycw xya) ÇÇÇÄÄÀÈÇ

לירושלים מחוץ milw),או miycw)äéìàä øBòî úéfk ìBëàì BàÆÁÇÇÄÅÈÇÀÈ
õeça הוא שראוי  האליה, שתחת העור  לאכול מנת על  כלומר – Ç

אלו בכל אסורìeñtלאכילה; ובשרו להקריבו, אסור הקרבן; – È
úøkבאכילה, Ba ïéàåאבל כרת. חייב אינו  מבשרו , אכל שאם – ÀÅÈÅ

מנת על  הזבח את Bîcהשוחט úö÷î Bà ,øçîì Bîc ÷BøæìÄÀÈÀÈÈÄÀÈÈ
øçîìמנת על או דמו , לזריקת הקבוע זמנו  לאחר  דהיינו –øéè÷äì ÀÈÈÀÇÀÄ

øçîì åéøeîà úö÷î Bà ,øçîì åéøeîà הזמן לאחר  דהיינו  – ÅÈÀÈÈÄÀÈÅÈÀÈÈ
מנת על  או אימוריו, להקטרת Bàהקבוע ,øçîì BøNa ìBëàìÆÁÀÈÀÈÈ

øçîì äéìàä øBòî úéfk Bà ,øçîì BøNaî úéfk דהיינו – ÇÇÄÄÀÈÀÈÈÇÇÄÅÈÇÀÈÀÈÈ
דווקא, לאו  "למחר" המשנה שנקטה ומה לאכילתו ; הקבוע הזמן  לאחר
יש אלא ולילה, ימים שני הוא לאכילתו  הקבוע הזמן  בשלמים שכן

בשרו  לאכול  שחשב היא, הכוונה כאן ואף זמן, לאחר שהוא מחר 
באכילתו , שמותר  זמנו פיגול,ìebtלאחר הוא הקרבן  –ïéáiçå ÄÀÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipy wxt migaf zkqn

BîB÷îì õeç–úøk Ba ïéàå ìeñt;Bpîæì õeç–úøk åéìò ïéáiçå ìebt,Búåöîk øéznä áø÷iL ãáìáe. ¦§¨§¥¨¥¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥¦§©¤¦§©©©¦§¦§¨
„Búåöîk øéznä áø÷ ãöék?èçLä÷éúLa,Bpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷;BàBpîæì õeç èçML,Cläå ìa÷ ¥©¨©©©¦§¦§¨¨©¦§¦¨¦¥§¦¥§¨©¦§©¤¨©¦§©¦¥§¦¥

ä÷éúLa ÷øæå;èçML Bà,Bpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷–Búåöîk øéznä áøwL àeä äæ.øéznä áø÷ àG ãöék §¨©¦§¦¨¤¨©¦¥§¦¥§¨©¦§©¤¤¨©©©¦§¦§¨¥©¨©©©¦
Búåöîk?BîB÷îì õeç èçL,Bpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷;Bpîæì õeç èçML Bà,BîB÷îì õeç ÷øæå Cläå ìa÷; §¦§¨¨©¦§¦¥§¦¥§¨©¦§©¤¨©¦§©¦¥§¦¥§¨©¦§

,åðîæì õåç åìëàì çáæä ìò áùç íàå .úøë ùåðò åðéà åìëåàäå ,äìéëàá øåñà øùáä ,åîå÷îì õåç ,íéøåîéà åðééäã øéè÷äì åëøãù øáã åðîî øéè÷äì
áéúëã ,úøë ùåðò åðîæ êåúá åìéôà åìëåàäå ,ìåâô çáæä(æ àø÷éå)åì áùçé àì åúåà áéø÷îä äöøé àì éùéìùä íåéá åéîìù çáæ øùáî ìëàé ìëàä íàå

.äéîúá ,ìñôéå øåæçé øùëåäù øçà ,úøîà ,éùéìùä íåéá åçáæî ìëåàá àìà øáãî åðéà åà .øáãî áåúëä éùéìùä íåéá åçáæî ìåëàì áùçîáå ,äéäé ìåâô
úìéëà úçà ,øáãî áåúëä úåìéëà éúùáã ïðéùøã ,ìëàé ìëàä àø÷ øîà÷ãîå .éùéìùá ìñôð åðéàå ìñôð àåä äáùçîá ,áùçé àì øîåà àåä éøä ,ãåòå

:äéäé ìåâô áùçé àì øîåà àåä ïäéúù ìòå .ïéøåîàä åðééäã çáæî úìéëà úçàå ,øùáä åðééäã íãà.xiznd axwiy calae:øéúî àåäù íãä.ezevnk
éáâ áéúëãë ,äöøé àì áéúë ìåâô éáâã .ìéæàå ùøôîãë .ìåâô éãéî àöé ,úøçà äáùçî ìåñô åá ùé íà ìáà .øçà ìåñô åá àäé àìù [øùë äéä åìéàë]
åðéà ìåâô óà ,úåøéúîä úåãåáò òáøà óåñ àéäù ä÷éøæá àìà äàöøä äì éø÷ àì øùë úàöøä äî .ìåâô úàöøä êë øùë úàöøäë êì øîåì ,øùë

:ïéøéúîä ìë óåñ àåäù íãä ÷øæéù ãò ãîåòå éåìú àåä íìåòìå ,òåá÷
cccc.dwizya:úìñåôä äáùçî àìá.onyl `ly ohgyy z`hgde gqtdàäã ,ìåâéô éãéî ïàéöåî ïîùì àìù ïéà íéçáæ øàù ìáà .ìåâô éãéî ïàéöåî

:ïîùì àìùá ïä íéøùë
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úøk åéìò.כרת חייב בזמנו , אפילו מבשרו, האוכל – ÈÈÈÅ
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"חוץ  מחשבת בדיני  כלל  לקבוע באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

אינה  "פיגול " שמחשבת ללמד, היא באה כן  לזמנו "; "חוץ ומחשבת למקומו "

שיבואר . כפי אחר, פסול בקרבן כשאין אלא חלה

ììkä äæ:"לזמנו ו "חוץ למקומו" "חוץ בדיני –èçBMä ìk– ÆÇÀÈÈÇÅ
הזבח, שרת,ìa÷îäåאת בכלי הדם את המקבל או  –Cläîäå ÀÇÀÇÅÀÇÀÇÅ

הדם, את המוליך או  –÷øBfäå;המזבח על  הדם את הזורק או  – ÀÇÅ
במחשבה אלו  עבודות מארבע אחת העושה øácכלומר ìBëàìÆÁÈÈ

ìBëàì BkøcLהבשר כגון לאכלו , שהדרך  דבר מהזבח לאכול  – ÆÇÀÆÁ
מנת על או  האליה, שתחת העור øéè÷äìאו BkøcL øác øéè÷äìÀÇÀÄÈÈÆÇÀÀÇÀÄ

האימורים, דהיינו  –BîB÷îì õeç קדשים בשר או  לעזרה, חוץ – ÄÀ
לירושלים, חוץ לאכלו  úøkקלים Ba ïéàå ìeñtאסור הבשר  – ÈÀÅÈÅ

עבודות  מארבע אחת העושה אבל  כרת. חייב אינו והאוכלו  באכילה,
לאכול מנת על  – הזורק או המהלך או המקבל או השוחט – אלו 

את להקטיר או הזבח בשר  Bpîæìהאימוריםאת õeç הזמן לאחר – ÄÀÇ
ולהקטרה, לאכילה úøkהקבוע åéìò ïéáiçå ìebt,פיגול הזבח – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

שכתוב כרת, חייב זמנו  בתוך  אפילו  יחיחיחיח):):):):והאוכלו ז ז ז ז ,,,, האכל((((ויקראויקראויקראויקרא "ואם
לא  אותו המקריב ירצה לא השלישי ביום שלמיו  זבח מבשר  יאכל 

לו  didi,יחשב lebt,חכמים ודרשו תשא", עוֹונה ממנו האוכלת והנפש
שיאכל השלמים זבח הקרבת בשעת בחושב אלא מדבר  אינו  זה שכתוב

אחת  שעשה בשעה עליו, שחשב קרבן  לכל הדין והוא בשלישי , ממנו 
חשב  אם וכן  לאכילתו , הראוי  הזמן לאחר  ממנו שיאכל  מעבודותיו,

להקטרתו , הקבוע זמנו  לאחר להקטרה, שראוי  דבר , ממנו  להקטיר 
כתוב מדבר,((((שםשםשםשם):):):):שכן  הכתוב אכילות בשתי  ודורשים: יאכל ", "האכל

ועל האימורים, הקטרת דהיינו מזבח, אכילת ואחת אדם אכילת אחת
לו  יחשב "לא נאמר: didiשתיהן lebit,"øéznä áø÷iL ãáìáe– ÄÀÇÆÄÀÇÇÇÄ

ולאכילה, להקרבה הזבח את המתיר  הדם כדינו ,Búåöîkשייזרק – ÀÄÀÈ
בו  יש אם אבל  אחר . פסול  בו יהא לא הפיגול  מחשבת שמלבד כלומר

הבאה. במשנה מיד  שיבואר  כפי פיגול , מידי הקרבן  יוצא אחר , פסול
שכתוב לפי  הטעם, מבואר הכתוב ((((שםשםשםשם):):):):בגמרא כלשון ירצה", "לא

כשר  """"בקרבן דדדד):):):): אאאא,,,, ללמדנו:dvxpe((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זה ובא עליו", לכפר  לו 

z`vxdkeixizn lk eaixwiy cr xyk z`vxd dne ,leqt z`vxd ok xyk
העבודות  ארבע סוף שהוא הדם בזריקת אלא נרצה הקרבן  (אין

eixiznהמתירות), lk eaixwiy cr lebit "z`vxd" s` אינו (שפיגול
מתיריו). כל  סוף שהוא הדם שיזרק עד קבוע

i y i n g m e i
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כמצוותו המתיר קרב כיצד ללמד  באה והיא הקודמת. המשנה המשך  היא משנתנו
כמצוותו. המתיר  קרב לא וכיצד

Búåöîk øéznä áø÷ ãöék? פיגול מחשבת הקרבן על  שחלה – ÅÇÈÇÇÇÄÀÄÀÈ
ä÷éúLa èçL,הפוסלת מחשבה בלא –÷øæå Cläå ìa÷– ÈÇÄÀÄÈÄÅÀÄÅÀÈÇ

להקטירו, או  ממנו לאכול מנת על וזרקו והוליכו  הדם את õeçקיבל
Bpîæì;" לזמנו "חוץ במחשבת הללו  העבודות שלוש שעשה דהיינו – ÄÀÇ

Bpîæì õeç èçML Bà, לזמנו חוץ להקטיר או לאכול  מנת על  – ÆÈÇÄÀÇ
ä÷éúLa ÷øæå Cläå ìa÷; פסול מחשבת בלי –,èçML Bà ÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÄÈÆÈÇ

Bpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷על העבודות ארבע כל שעשה – ÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÇ
לזמנו , חוץ להקטיר  או לאכול  Búåöîkמנת øéznä áøwL àeä äæÆÆÈÇÇÇÄÀÄÀÈ

בעבודותיו  היתה לא לזמנו" "חוץ מחשבת שמלבד כדינו, הדם שנזרק –
הוא. פיגול הקרבן ולפיכך  הזבח, את הפוסלת אחרת מחשבה כל

Búåöîk øéznä áø÷ àG ãöékמידי הקרבן את שמוציא – ÅÇÈÇÇÇÄÀÄÀÈ
BîB÷îìהפיגול? õeç èçL חוץ להקטיר  או לאכול  מנת על – ÈÇÄÀ
øæå÷לעזרה, Cläå ìa÷,הדם את –Bpîæì õeçלאכול מנת על  – ÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÇ

לזמנו; חוץ להקטיר Bpîæìאו õeç èçML Bàלאכול מנת על – ÆÈÇÄÀÇ
לזמנו, חוץ להקטיר øæå÷או Cläå ìa÷,הדם את –BîB÷îì õeç ÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀ

למקומו ; חוץ להקטיר  או  לאכול  מנת על  –,ìa÷ ,èçML BàÆÈÇÄÅ
BîB÷îì õeç ÷øæå ,Cläå העבודות מן אחת שעשה כלומר  – ÀÄÅÀÈÇÄÀ

לזמנו , חוץ במחשבת עשה והשאר למקומו , חוץ במחשבת הללו
או  לאכול  מנת על  זרק או  הלך  או  קיבל או  ששחט המשנה: וכוונת

למקומו  חוץ úàhçäå((((רשרשרשרש""""יייי););););להקטיר  çñtä כשעשה שנפסלים – ÇÆÇÀÇÇÈ
לשמם שלא הזבח מעבודות א א א א ),),),),אחת אאאא,,,, ïîLì,((((לעיל לעיל לעיל לעיל  àHL ïèçMLÆÀÈÈÆÄÀÈ

ïpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷שאר עשה השחיטה מן  שחוץ – ÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÇÈ
לזמנו, חוץ במחשבת ïpîæìהעבודות õeç èçML Bà מנת על  – ÆÈÇÄÀÇÈ
לזמנו , חוץ להקטיר  או  ïîLìלאכול àHL ÷øæå Cläå ìa÷– ÄÅÀÄÅÀÈÇÆÄÀÈ

והחטאת, הפסח לשם àHLשלא ÷øæå ,Cläå ,ìa÷ ,èçML BàÆÈÇÄÅÀÄÅÀÈÇÆ
ïîLì, לשמן שלא זרקו  או הוליכו או הדם את קיבל  או ששחט – ÄÀÈ

לזמנו , חוץ במחשבת עשה העבודות ÷áøושאר àHL àeä äæÆÆÈÇ
Búåöîk øéznä חוץ" ממחשבת חוץ בקרבן אחר  פסול  שיש  – ÇÇÄÀÄÀÈ

ואין  שפסול דינו  ולפיכך  פיגול , מידי  הקרבן את מוציא והוא לזמנו ",

אם  הזבחים שאר  שכן והחטאת, הפסח דווקא נקטה משנתנו כרת. בו
במחשבת  נעשתה שלהם העבודות משאר ואחת לשמן, שלא נזבחו

שלא  שנזבחו  שהזבחים פי  על  שאף פיגול , הוא הקרבן לזמנו, חוץ
קרב  והרי הם, כשרים מקום מכל  חובה, לשם לבעלים עלו  לא לשמם

izdw - zex`ean zeipyn
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Bôñàå ätöøä ìò CtLð–ìeñt.éab ìò BðúðLákä;ãBñéä ãâðk àHL;ïhîì ïéðzpä úà ïúð,ïìòîì;úàå ¦§©©¨¦§¨©£¨¨§¨©©¥©¤¤¤§¤¤©§¨©¤©¦¨¦§©¨§©§¨§¤
ïìòîì ïéðzpä,ïhîì;íéðôa íéðzpä úà,õeça;õeça ïéðzpä úàå,íéðôa–úøk Ba ïéàå ìeñt. ©¦¨¦§©§¨§©¨¤©¦¨¦¦§¦©§¤©¦¨¦©¦§¦¨§¥¨¥

·õeça Bîc ÷Bøæì çáfä úà èçBMä,õeça Bîc úö÷î Bà,õeça åéøeîà úà øéè÷äì,õeça åéøeîà úö÷î Bà, ©¥¤©¤©¦§¨©¦§¨¨©§©§¦¤¥¨©¦§¨¥¨©
õeça BøNa ìBëàì,õeça BøNaî úéfk Bà,õeça äéìàä øBòî úéfk ìBëàì Bà–ìeñtúøk Ba ïéàå.÷Bøæì ¤¡§¨©©©¦¦§¨©¤¡©©¦¥¨©§¨©¨§¥¨¥¦§

øçîì Bîc,úö÷î Bàøçîì Bîc,øçîì åéøeîà øéè÷äì,øçîì åéøeîà úö÷î Bà,øçîì BøNa ìBëàì,Bà ¨§¨¨¦§¨¨§¨¨§©§¦¥¨§¨¨¦§¨¥¨§¨¨¤¡§¨§¨¨
øçîì BøNaî úéfk,øçîì äéìàä øBòî úéfk Bà–úøk åéìò ïéáiçå ìebt. ©©¦¦§¨§¨¨©©¦¥¨©§¨§¨¨¦§©¨¦¨¨¨¥

‚ììkä äæ:èçBMä ìk,ìa÷îäå,Cläîäå,÷øBfäå;ìBëàì BkøcL øác ìBëàì,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äì, ¤©§¨¨©¥§©§©¥§©§©¥§©¥¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§§©§¦

àéòáéî àìå .äôöøä ïéáì åðéá õöåç øáã àäé àì äôöø óà ,úøù éìëì åðéá õöåç øáã àäé àìù êéøö úøù éìë äî ,ïäá òâåðä øáãä ïéùã÷î úøù
:íéööåç íãà ïéî ïäù åøéáç éìâø åìéôà àìà ,íãà ïéî äðéàù äîäá àéòáî àìå .øùá ïéî àéäù äîäá åìéôà àìà ,éöééç éàãåã øùá ïéî ïðéàù íéìë

.lqt l`nya lawáéúëã('ã àø÷éå)ãé øîàðù íå÷î ìëã .ïéîéá àìà äðéúð àìå íãä úìá÷ àäú àìù ãîìî ,ïúðå åòáöàá úàèçä íãî ïäëä ç÷ìå
éìéã ,ïéîéá àìà åðéà òáöà åàäéá áéúëã òøåöîî ó(ã"é íù):úéðîéä åòáöà úà ïäëä ìáèå.xiykn y"xeêëìä ,åéðôì àìå åéøçàì ùøãð àø÷î øáñ

äðéúðàå åéðôìã äçé÷ìà ,éà÷ åäééåøúà òáöà áéúë éëå ,åéøçàìå åéðôì ùøãð àø÷î éøáñ ïðáøå .äéî÷ì áéúëã ç÷ìåà àìå ,éà÷ äéøúá áéúëã ïúðåà òáöà
:íéîëçë äëìäå .åéøçàã.dtvxd lr jtyp:éìëá íãä ìá÷úð àìù.leqt etq`eáéúëã(æ"è íù)êúòã à÷ìñ éà ,øôä íãî éàî ,øôä íãî ç÷ìå

áéúë àäå ,íã úö÷î åìéôàå('ã íù).õøàä ïî àìå åðìá÷é øôä ïî ,øôäî íã ç÷ìå äéá éø÷ àìà ,íãä ìë ìá÷éù êéøö àîìà ,êåôùé øôä íã ìë úàå
:äúåà íéùøåãå úøçà äáéú ìò äúåà ïéôéñåîå åæ äáéúî úåà ïéòøåâù.leqt ceqid cbpk `ly yakd lr epzpàìà .íéìòáä åøôëúð íå÷î ìëîå

íã éáâ àðîçø øîàã .ìëàð åðéà øùáäù(æ"é íù):íéìòáä åøôëúð çáæîì íã òéâäù ïåéë ,øôëì çáæîä ìò íëì åéúúð éðàå.dhnl mipzpd z` ozp
úåðåúçú úåîà 'äá ïéðúéðäå äìòîì íéðúð íéàø÷ð èåçä ïî äìòîì ïäù úåðåéìòä úåîà ùîçá ïéðúðä íéîãäå .òöîàá çáæîì øåâç äéäù àø÷éñä èåçî

:äèîì íéðúðä íéàø÷ð ,èåçä ïî äèîì ïäù.mipta mipzpd:áäæä çáæî ìò äéæä ïåòè ïîãù.uega:ïåöéçä çáæî ìò.leqt:äìéëàá øåñàåea oi`e
.zxk:úøë ùåðò åðéà ,åììä íéìåñôá åîã ìñôðù íéùã÷ä øùáî ìëåàä
aaaa.gafd z` hgeyd:íéìëàðä øàù åà íéîìù.dil`d xern zifk,ìåëàì åëøãù øáã ìåëàì áùçî éåäå ,éîã äéìàë åàì äéìàä øåòã ïì òîùî÷ àä

åëøãù øáã øéè÷äì ,ìåëàì åëøãù øáã ìåëàì ,êåîñá ïî÷ì ïðúãë ,ìåñô äéä àìå øéè÷äì åëøãù øáã ìåëàì áùçî éåä ,éîã äéìàë éàã .ìåñô êëéôìå
:ìåñô ,øéè÷äì.zxk yepr epi`eìéôàå .ìëåàä:úøë ùåðò åðéà ,õåçá å.xgnl exya z` lek`låìéàã .úàèçå äãåúá àìà ,íéîìùá àî÷åàì àëéì àä

:åðîæì õåç øçîì éåä íéîìùá åìéôà ,åéøåîà øéè÷äì åà åîã ÷åøæì ìáà .àåä åðîæ ,íéîìùá.zxk eilr miaiige lebt:úøë ùåðò åðîæá ,åìéôàå åìëåàä
bbbb.wxefde jldnde lawnde hgeydåà ,øùáä åðééäã ìåëàì åëøãù øáã åðîî ìåëàì çáæä ìò áùç åììä úåãåáò òáøàî úçàá ÷åñò àåäùë íà

`xephxa yexit

שאין  כלומר  לפניה, שכתוב "ולקח" על ולא אחריה, שכתוב "ונתן "

פי על  אף הדם, קבלת אבל  הדם, זריקת לגבי  אלא מעכבת ימין
שתיבת  סוברים, חכמים ברם הקרבן. את פוסלת אינה בשמאל, שהיתה

צריכה  כזריקתו  הדם קבלת שגם ולאחריה, לפניה נדרשת "באצבעו "
בימין. minkgk.להיות dkldeätöøä ìò CtLð הדם נשפך  – ÄÀÇÇÈÄÀÈ

בכלי , קיבלו  שלא דהיינו הרצפה, על הבהמה מן Bôñàåמצואר – ÇÂÈ
שכתובìeñtהרצפה, הדם, ידידידיד):):):):– טז טז טז טז ,,,, הפר ",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מדם "ולקח È

דם "ולקח כתוב: היה כאילו  ולא ודורשים יקבלנו  הפר  מן  – מהפר "
הרצפה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).מן ז Bðúð((((עייןעייןעייןעיין הדם,– את Lákäרק éab ìò– ÀÈÇÇÅÇÆÆ

המזבח, המזבח,של על  הכהנים עלו  שבו משופע גשר כמין והוא

ãBñéäאו ãâðk àHLכנגד לא אבל  המזבח על הדם את שזרק – ÆÀÆÆÇÀ
ïìòîìיסודו, ,ïhîì ïéðzpä úà ïúðעשר היה המזבח גובה – ÈÇÆÇÄÈÄÀÇÈÀÇÀÈ

דהיינ  ובאמצעו, סיקראאמות, של חוט היה אמות, חמש בגובה (ewו 
,(mec` rav ly הניתנים העוף ועולות בהמה חטאת דמי  בין שהבדיל

מחוט  למטה הניתנים הקרבנות שאר  לדמי  הסיקרא מחוט למעלה
להיות  שדינם הקרבנות, דמי את שאם ללמדנו , המשנה ובאה הסיקרא;

הסיקרא, מחוט למעלה נתן  למטה, ïìòîì,נזרקים ïéðzpä úàåÀÆÇÄÈÄÀÇÀÈ
ïhîì נתנם למעלה, הניתנים העוף, ועולות בהמה חטאת דמי  או – ÀÇÈ

הסיקרא; מחוט íéðôaלמטה íéðzpä úà שדינם הקרבנות דמי  – ÆÇÄÈÄÄÀÄ
שבהיכל המזבח על ניתנים d),להיות wxt oldl x`eaiy itk) נתנם

õeça,שבעזרה החיצון המזבח על  –íéðôa ,õeça ïéðzpä úàå ÇÀÆÇÄÈÄÇÄÀÄ
ונתנם  החיצון  המזבח על  דמם לזרוק שצריך  קרבנות שהיו או –

הקרבן ,ìeñtבפנים, –úøk Ba ïéàå קרבן של  מבשרו  האוכל – ÈÀÅÈÅ
בעיקר באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא כרת. חייב אינו זה, פסול

חוץ  בשרו לאכול  מנת על  הללו  המתנות את נתן שאפילו  להשמיענו,
אלא  באכילה, הבשר  הותר  ולא הואיל  פיגול, נעשה הקרבן אין לזמנו ,

כרת. בו ואין  הוא פסול

i r i a x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב
ונקטה  לזמנו"; "חוץ ומחשבת למקומו" "חוץ מחשבת בענין  ללמד באה משנתנו
כמבואר  הראשונה, העבודה היא ששחיטה משום הזבח"... את "השוחט המשנה
הבאה. במשנה שנלמד  כפי  הזבח, של  העבודות לשאר  הדין  והוא מסכתנו , בתחילת

çáfä úà èçBMäמנת על  –úö÷î Bà ,õeça Bîc ÷Bøæì ÇÅÆÇÆÇÄÀÈÇÄÀÈ
õeça Bîc מ לעזר– מנתחוץ על או åéøeîàה; úà øéè÷äì ÈÇÀÇÀÄÆÅÈ

õeça åéøeîà úö÷î Bà ,õeça–"mixen`"של החלקים הם ÇÄÀÈÅÈÇ
הרמב"ם ולפי  – המזבח; גבי על ששורפים לסדר לסדר לסדר לסדר הקרבן  ((((בהקדמתובהקדמתובהקדמתובהקדמתו

שכן קדשיםקדשיםקדשיםקדשים)))) "אמר ", מלשון "אמורים" הם (מפורש)`xenנקראים

ב"ערוך" ברם המזבח; גבי על להקטירם שיש  הללו החלקים על בתורה
"מר" מלשון כך שנקראים מבואר , "מר " המובחרים (`oec),ערך כלומר 

מנת על  הזבח את השוחט וכן – האברים; BøNaמשאר  ìBëàìÆÁÀÈ
õeça BøNaî úéfk Bà ,õeçaלעזרה מחוץ –,(miycw iycw xya) ÇÇÇÄÄÀÈÇ

לירושלים מחוץ milw),או miycw)äéìàä øBòî úéfk ìBëàì BàÆÁÇÇÄÅÈÇÀÈ
õeça הוא שראוי  האליה, שתחת העור  לאכול מנת על  כלומר – Ç

אלו בכל אסורìeñtלאכילה; ובשרו להקריבו, אסור הקרבן; – È
úøkבאכילה, Ba ïéàåאבל כרת. חייב אינו  מבשרו , אכל שאם – ÀÅÈÅ

מנת על  הזבח את Bîcהשוחט úö÷î Bà ,øçîì Bîc ÷BøæìÄÀÈÀÈÈÄÀÈÈ
øçîìמנת על או דמו , לזריקת הקבוע זמנו  לאחר  דהיינו –øéè÷äì ÀÈÈÀÇÀÄ

øçîì åéøeîà úö÷î Bà ,øçîì åéøeîà הזמן לאחר  דהיינו  – ÅÈÀÈÈÄÀÈÅÈÀÈÈ
מנת על  או אימוריו, להקטרת Bàהקבוע ,øçîì BøNa ìBëàìÆÁÀÈÀÈÈ

øçîì äéìàä øBòî úéfk Bà ,øçîì BøNaî úéfk דהיינו – ÇÇÄÄÀÈÀÈÈÇÇÄÅÈÇÀÈÀÈÈ
דווקא, לאו  "למחר" המשנה שנקטה ומה לאכילתו ; הקבוע הזמן  לאחר
יש אלא ולילה, ימים שני הוא לאכילתו  הקבוע הזמן  בשלמים שכן

בשרו  לאכול  שחשב היא, הכוונה כאן ואף זמן, לאחר שהוא מחר 
באכילתו , שמותר  זמנו פיגול,ìebtלאחר הוא הקרבן  –ïéáiçå ÄÀÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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BîB÷îì õeç–úøk Ba ïéàå ìeñt;Bpîæì õeç–úøk åéìò ïéáiçå ìebt,Búåöîk øéznä áø÷iL ãáìáe. ¦§¨§¥¨¥¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥¦§©¤¦§©©©¦§¦§¨
„Búåöîk øéznä áø÷ ãöék?èçLä÷éúLa,Bpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷;BàBpîæì õeç èçML,Cläå ìa÷ ¥©¨©©©¦§¦§¨¨©¦§¦¨¦¥§¦¥§¨©¦§©¤¨©¦§©¦¥§¦¥

ä÷éúLa ÷øæå;èçML Bà,Bpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷–Búåöîk øéznä áøwL àeä äæ.øéznä áø÷ àG ãöék §¨©¦§¦¨¤¨©¦¥§¦¥§¨©¦§©¤¤¨©©©¦§¦§¨¥©¨©©©¦
Búåöîk?BîB÷îì õeç èçL,Bpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷;Bpîæì õeç èçML Bà,BîB÷îì õeç ÷øæå Cläå ìa÷; §¦§¨¨©¦§¦¥§¦¥§¨©¦§©¤¨©¦§©¦¥§¦¥§¨©¦§

,åðîæì õåç åìëàì çáæä ìò áùç íàå .úøë ùåðò åðéà åìëåàäå ,äìéëàá øåñà øùáä ,åîå÷îì õåç ,íéøåîéà åðééäã øéè÷äì åëøãù øáã åðîî øéè÷äì
áéúëã ,úøë ùåðò åðîæ êåúá åìéôà åìëåàäå ,ìåâô çáæä(æ àø÷éå)åì áùçé àì åúåà áéø÷îä äöøé àì éùéìùä íåéá åéîìù çáæ øùáî ìëàé ìëàä íàå

.äéîúá ,ìñôéå øåæçé øùëåäù øçà ,úøîà ,éùéìùä íåéá åçáæî ìëåàá àìà øáãî åðéà åà .øáãî áåúëä éùéìùä íåéá åçáæî ìåëàì áùçîáå ,äéäé ìåâô
úìéëà úçà ,øáãî áåúëä úåìéëà éúùáã ïðéùøã ,ìëàé ìëàä àø÷ øîà÷ãîå .éùéìùá ìñôð åðéàå ìñôð àåä äáùçîá ,áùçé àì øîåà àåä éøä ,ãåòå

:äéäé ìåâô áùçé àì øîåà àåä ïäéúù ìòå .ïéøåîàä åðééäã çáæî úìéëà úçàå ,øùáä åðééäã íãà.xiznd axwiy calae:øéúî àåäù íãä.ezevnk
éáâ áéúëãë ,äöøé àì áéúë ìåâô éáâã .ìéæàå ùøôîãë .ìåâô éãéî àöé ,úøçà äáùçî ìåñô åá ùé íà ìáà .øçà ìåñô åá àäé àìù [øùë äéä åìéàë]
åðéà ìåâô óà ,úåøéúîä úåãåáò òáøà óåñ àéäù ä÷éøæá àìà äàöøä äì éø÷ àì øùë úàöøä äî .ìåâô úàöøä êë øùë úàöøäë êì øîåì ,øùë

:ïéøéúîä ìë óåñ àåäù íãä ÷øæéù ãò ãîåòå éåìú àåä íìåòìå ,òåá÷
cccc.dwizya:úìñåôä äáùçî àìá.onyl `ly ohgyy z`hgde gqtdàäã ,ìåâéô éãéî ïàéöåî ïîùì àìù ïéà íéçáæ øàù ìáà .ìåâô éãéî ïàéöåî

:ïîùì àìùá ïä íéøùë
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úøk åéìò.כרת חייב בזמנו , אפילו מבשרו, האוכל – ÈÈÈÅ
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"חוץ  מחשבת בדיני  כלל  לקבוע באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

אינה  "פיגול " שמחשבת ללמד, היא באה כן  לזמנו "; "חוץ ומחשבת למקומו "

שיבואר . כפי אחר, פסול בקרבן כשאין אלא חלה

ììkä äæ:"לזמנו ו "חוץ למקומו" "חוץ בדיני –èçBMä ìk– ÆÇÀÈÈÇÅ
הזבח, שרת,ìa÷îäåאת בכלי הדם את המקבל או  –Cläîäå ÀÇÀÇÅÀÇÀÇÅ

הדם, את המוליך או  –÷øBfäå;המזבח על  הדם את הזורק או  – ÀÇÅ
במחשבה אלו  עבודות מארבע אחת העושה øácכלומר ìBëàìÆÁÈÈ

ìBëàì BkøcLהבשר כגון לאכלו , שהדרך  דבר מהזבח לאכול  – ÆÇÀÆÁ
מנת על או  האליה, שתחת העור øéè÷äìאו BkøcL øác øéè÷äìÀÇÀÄÈÈÆÇÀÀÇÀÄ

האימורים, דהיינו  –BîB÷îì õeç קדשים בשר או  לעזרה, חוץ – ÄÀ
לירושלים, חוץ לאכלו  úøkקלים Ba ïéàå ìeñtאסור הבשר  – ÈÀÅÈÅ

עבודות  מארבע אחת העושה אבל  כרת. חייב אינו והאוכלו  באכילה,
לאכול מנת על  – הזורק או המהלך או המקבל או השוחט – אלו 

את להקטיר או הזבח בשר  Bpîæìהאימוריםאת õeç הזמן לאחר – ÄÀÇ
ולהקטרה, לאכילה úøkהקבוע åéìò ïéáiçå ìebt,פיגול הזבח – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ

שכתוב כרת, חייב זמנו  בתוך  אפילו  יחיחיחיח):):):):והאוכלו ז ז ז ז ,,,, האכל((((ויקראויקראויקראויקרא "ואם
לא  אותו המקריב ירצה לא השלישי ביום שלמיו  זבח מבשר  יאכל 

לו  didi,יחשב lebt,חכמים ודרשו תשא", עוֹונה ממנו האוכלת והנפש
שיאכל השלמים זבח הקרבת בשעת בחושב אלא מדבר  אינו  זה שכתוב

אחת  שעשה בשעה עליו, שחשב קרבן  לכל הדין והוא בשלישי , ממנו 
חשב  אם וכן  לאכילתו , הראוי  הזמן לאחר  ממנו שיאכל  מעבודותיו,

להקטרתו , הקבוע זמנו  לאחר להקטרה, שראוי  דבר , ממנו  להקטיר 
כתוב מדבר,((((שםשםשםשם):):):):שכן  הכתוב אכילות בשתי  ודורשים: יאכל ", "האכל

ועל האימורים, הקטרת דהיינו מזבח, אכילת ואחת אדם אכילת אחת
לו  יחשב "לא נאמר: didiשתיהן lebit,"øéznä áø÷iL ãáìáe– ÄÀÇÆÄÀÇÇÇÄ

ולאכילה, להקרבה הזבח את המתיר  הדם כדינו ,Búåöîkשייזרק – ÀÄÀÈ
בו  יש אם אבל  אחר . פסול  בו יהא לא הפיגול  מחשבת שמלבד כלומר

הבאה. במשנה מיד  שיבואר  כפי פיגול , מידי הקרבן  יוצא אחר , פסול
שכתוב לפי  הטעם, מבואר הכתוב ((((שםשםשםשם):):):):בגמרא כלשון ירצה", "לא

כשר  """"בקרבן דדדד):):):): אאאא,,,, ללמדנו:dvxpe((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זה ובא עליו", לכפר  לו 

z`vxdkeixizn lk eaixwiy cr xyk z`vxd dne ,leqt z`vxd ok xyk
העבודות  ארבע סוף שהוא הדם בזריקת אלא נרצה הקרבן  (אין

eixiznהמתירות), lk eaixwiy cr lebit "z`vxd" s` אינו (שפיגול
מתיריו). כל  סוף שהוא הדם שיזרק עד קבוע

i y i n g m e i
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כמצוותו המתיר קרב כיצד ללמד  באה והיא הקודמת. המשנה המשך  היא משנתנו
כמצוותו. המתיר  קרב לא וכיצד

Búåöîk øéznä áø÷ ãöék? פיגול מחשבת הקרבן על  שחלה – ÅÇÈÇÇÇÄÀÄÀÈ
ä÷éúLa èçL,הפוסלת מחשבה בלא –÷øæå Cläå ìa÷– ÈÇÄÀÄÈÄÅÀÄÅÀÈÇ

להקטירו, או  ממנו לאכול מנת על וזרקו והוליכו  הדם את õeçקיבל
Bpîæì;" לזמנו "חוץ במחשבת הללו  העבודות שלוש שעשה דהיינו – ÄÀÇ

Bpîæì õeç èçML Bà, לזמנו חוץ להקטיר או לאכול  מנת על  – ÆÈÇÄÀÇ
ä÷éúLa ÷øæå Cläå ìa÷; פסול מחשבת בלי –,èçML Bà ÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÄÈÆÈÇ

Bpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷על העבודות ארבע כל שעשה – ÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÇ
לזמנו , חוץ להקטיר  או לאכול  Búåöîkמנת øéznä áøwL àeä äæÆÆÈÇÇÇÄÀÄÀÈ

בעבודותיו  היתה לא לזמנו" "חוץ מחשבת שמלבד כדינו, הדם שנזרק –
הוא. פיגול הקרבן ולפיכך  הזבח, את הפוסלת אחרת מחשבה כל

Búåöîk øéznä áø÷ àG ãöékמידי הקרבן את שמוציא – ÅÇÈÇÇÇÄÀÄÀÈ
BîB÷îìהפיגול? õeç èçL חוץ להקטיר  או לאכול  מנת על – ÈÇÄÀ
øæå÷לעזרה, Cläå ìa÷,הדם את –Bpîæì õeçלאכול מנת על  – ÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÇ

לזמנו; חוץ להקטיר Bpîæìאו õeç èçML Bàלאכול מנת על – ÆÈÇÄÀÇ
לזמנו, חוץ להקטיר øæå÷או Cläå ìa÷,הדם את –BîB÷îì õeç ÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀ

למקומו ; חוץ להקטיר  או  לאכול  מנת על  –,ìa÷ ,èçML BàÆÈÇÄÅ
BîB÷îì õeç ÷øæå ,Cläå העבודות מן אחת שעשה כלומר  – ÀÄÅÀÈÇÄÀ

לזמנו , חוץ במחשבת עשה והשאר למקומו , חוץ במחשבת הללו
או  לאכול  מנת על  זרק או  הלך  או  קיבל או  ששחט המשנה: וכוונת

למקומו  חוץ úàhçäå((((רשרשרשרש""""יייי););););להקטיר  çñtä כשעשה שנפסלים – ÇÆÇÀÇÇÈ
לשמם שלא הזבח מעבודות א א א א ),),),),אחת אאאא,,,, ïîLì,((((לעיל לעיל לעיל לעיל  àHL ïèçMLÆÀÈÈÆÄÀÈ

ïpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷שאר עשה השחיטה מן  שחוץ – ÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÇÈ
לזמנו, חוץ במחשבת ïpîæìהעבודות õeç èçML Bà מנת על  – ÆÈÇÄÀÇÈ
לזמנו , חוץ להקטיר  או  ïîLìלאכול àHL ÷øæå Cläå ìa÷– ÄÅÀÄÅÀÈÇÆÄÀÈ

והחטאת, הפסח לשם àHLשלא ÷øæå ,Cläå ,ìa÷ ,èçML BàÆÈÇÄÅÀÄÅÀÈÇÆ
ïîLì, לשמן שלא זרקו  או הוליכו או הדם את קיבל  או ששחט – ÄÀÈ

לזמנו , חוץ במחשבת עשה העבודות ÷áøושאר àHL àeä äæÆÆÈÇ
Búåöîk øéznä חוץ" ממחשבת חוץ בקרבן אחר  פסול  שיש  – ÇÇÄÀÄÀÈ

ואין  שפסול דינו  ולפיכך  פיגול , מידי  הקרבן את מוציא והוא לזמנו ",

אם  הזבחים שאר  שכן והחטאת, הפסח דווקא נקטה משנתנו כרת. בו
במחשבת  נעשתה שלהם העבודות משאר ואחת לשמן, שלא נזבחו

שלא  שנזבחו  שהזבחים פי  על  שאף פיגול , הוא הקרבן לזמנו, חוץ
קרב  והרי הם, כשרים מקום מכל  חובה, לשם לבעלים עלו  לא לשמם

izdw - zex`ean zeipyn
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èçML Bà,ìa÷,Cläå,BîB÷îì õeç ÷øæå.ì àHL ïèçML úàhçäå çñtäïîL,ïpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷;Bà ¤¨©¦¥§¦¥§¨©¦§©¤©§©©¨¤§¨¨¤¦§¨¦¥§¦¥§¨©¦§©¨
ïpîæì õeç èçML,ì àHL ÷øæå Cläå ìa÷ïîL;èçML Bà,ìa÷,Cläå,ì àHL ÷øæåïîL–àeä äæáø÷ àHL ¤¨©¦§©¨¦¥§¦¥§¨©¤¦§¨¤¨©¦¥§¦¥§¨©¤¦§¨¤¤¨©

Búåöîk øéznä. ©©¦§¦§¨
‰øçîì úéfëå õeça úéfk ìBëàì;úéfkõeça úéfëå øçîì;éöçëå õeça úéæ éöçkøçîì úéæ;úéæ éöçk ¤¡©©¦©§©©¦§¨¨©©¦§¨¨§©©¦©©£¦©¦©§©£¦©¦§¨¨©£¦©¦

õeça úéæ éöçëå øçîì–úøk Ba ïéàå ìeñt.øîàäãeäé éaø:ììkä äæ:úáLçîì äîã÷ ïîfä úáLçî íà §¨¨§©£¦©¦©¨§¥¨¥¨©©¦§¨¤©§¨¦©£¤¤©§©¨§¨§©£¤¤
íB÷nä–úøk åéìò íéáiçå ìebt;ïîfä úáLçîì äîã÷ íB÷nä úáLçî íàå–úøk Ba ïéàå ìeñt.íéîëçå ©¨¦§©¨¦¨¨¨¥§¦©£¤¤©¨¨§¨§©£¤¤©§©¨§¥¨¥©£¨¦
íéøîBà:úøk Ba ïéàå ìeñt äæå äæ.úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì–øLk;ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàL. §¦¤¨¤¨§¥¨¥¤¡©£¦©¦§©§¦©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨§©§¨¨¦§¨§¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡eèçML ïéìeñtä ìk–äøLk ïúèéçL;íéøfa äøLk äèéçMäL,íéLpa,íéãáòáe,íéàîháe,éLã÷a elôà ¨©§¦¤¨£§¦¨¨§¥¨¤©§¦¨§¥¨©¨¦©¨¦¨£¨¦©§¥¦£¦§¨§¥

íéLã÷–øNaa íéòâBð íéàîè eéäé àHL ãáìáe.äáLçîa íéìñBt íä Cëéôì.Bpîæì õeç ícä úà eìawL ïlëå, ¨¨¦¦§©¤¦§§¥¦§¦©¨¨§¦¨¥§¦§©£¨¨§ª¨¤¦§¤©¨¦§©

dddd.xgnl zifke uega zifk lek`lúéæë ìåëàì úðî ìò ìá÷å ,õåçá úéæë ìåëàì úðî ìò èçùù ,úåãåáò éúùá éøééà àùéøã àìà ,ïøîàã êä åðééä
:õåçá úéæëå øçîì úéæë ìåëàì úðî ìò èçùù ,úçà äãåáòá ïàëå .øçîì.'ek xne` dcedi 'xíéìåñô øàù úáùçîã äéì úéìã .âéìô ïéúéðúî äìåëà

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïåùàø ïåùì ñåôú äéì úéàã ,âéìô éîð úçà äãåáòáå .åìåâôì åìåñô íã÷ ë"àà ,ìåâô éãéî äàéöåîxihwdle zif ivgk lek`l
.zif ivgk.åîå÷îì õåç åà åðîæì õåç ïäéðùå.oitxhvn dxhwde dlik` oi`y .xyk:àøåòéù àëéì àëäå àøåòéù àëéì àëäã .åìñôì

b`̀̀̀.dxyk ozhigy ehgyy oileqtd lkáéúëã .ïéèçåù äìéçúëì åìéôàã ïéãä àåäå(à àø÷éå)úà íéðäëä ïøäà éðá åáéø÷äå ø÷áä ïá úà èçùå
íéàîè íåùî àìà ,àì äìéçúëì ïéà ãáòéã òîùîã åèçùù éðú÷ àìå .íéìåñôáå íéøæá äøùëù äèéçùä ìò ãîì ,äðåäë úåöî êìéàå äìá÷î ,íãä
õåç ãîåò àåäù ïåâëå ,àëéøà àðéëñá àìà ,äì úçëùî àì íéøùëå íéùã÷á èçùù àîèå .øùáá òâé àîù äøéæâ ,èåçùé àì äìéçúëì àîèã ,ãáìá
äàîåèä áà åàìã ,ïéëñä úà àîèî åðéàù ,õøùá àîèðáå .äøæòì ñðëð àîè ïéàå ,àéåä äøæòá íéùã÷ úèéçù àäã ,äøæòä êåúáù äîäáä èçåùå äøæòì
àîèî ïéëñäå ,åá àöåéë äàîåèä áà úåéäì ïéëñä úà àîèî úî àîèù ,àì ïéëñá ìáà ,äá èçùå äð÷ ìù úéîåø÷ ÷ãáù ïåâëå úî àîèá åà .àåä

:øùáä úàmilqet od jkitl:úìñåôå äáùçî ïúáùçî ,åæ äãåáòì ïééåàøå ìéàåä .äáùçîá ïáø÷ä úà.oleke:íéìåñôämcd z` elawyìåëàì úðî ìò
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פיגול. מידי יוצאים ואינם כמצוותו , המתיר
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אחרת  ועבודה למקומו  חוץ במחשבת אחת עבודה בעושה למדנו  הקודמת במשנה
פיגול. מידי יוצא הקרבן  כמצוותו, המתיר קרב ולא הואיל לזמנו , חוץ במחשבת
חוץ  מחשבת בה וחושב אחת עבודה בעושה הדין  שהוא ללמד , באה משנתנו

למקומו. חוץ מחשבת וגם לזמנו

zpn lr zeceard rax`n zg` dyerdõeça úéfk ìBëàì חוץ – ÆÁÇÇÄÇ
øçîìלמקומו, úéfëå במחשבה הזבח את השוחט כגון  לזמנו, חוץ – ÀÇÇÄÀÈÈ

על או  לזמנו ; חוץ בשר  וכזית למקומו  חוץ בשר כזית ממנו לאכול
לאכול õeçaמנת úéfëå øçîì úéfk חשב ראשון כזית שעל – ÇÇÄÀÈÈÀÇÇÄÇ

מנת  על או  למקומו ; חוץ מחשבת שני  כזית ועל  לזמנו  חוץ מחשבת
øçîì,לאכול úéæ éöçëå õeça úéæ éöçk אוøçîì úéæ éöçk ÇÂÄÇÄÇÀÇÂÄÇÄÀÈÈÇÂÄÇÄÀÈÈ

õeça úéæ éöçëåשיש לפי הקרבן, על חלה פיגול  מחשבת אין – ÀÇÂÄÇÄÇ
הקרבן ולכן  למקומו , חוץ מחשבת משום אחר, פסול ïéàåבו ìeñtÈÀÅ

úøk Ba.כרת עליו חייב אינו  מבשרו  והאוכל –:äãeäé éaø øîà ÈÅÈÇÇÄÀÈ
ììkä äæ לחלוק בא יהודה רבי תמיד– שלא וסובר  קמא, תנא על  ÆÇÀÈ

שכן פיגול , מידי הקרבן  את אחר פסול  llkd:מוציא dfúáLçî íàÄÇÂÆÆ
íB÷nä úáLçîì äîã÷ ïîfä קדמה לזמנו  חוץ מחשבת אם – ÇÀÇÈÀÈÀÇÂÆÆÇÈ

להקטיר או  לאכול מנת על ששחט כגון למקומו , חוץ של  המחשבה את
במחשבת  העבודות שאר את כך אחר שעשה פי על  אף לזמנו, חוץ

הקרבן למקומו, úøkחוץ åéìò íéáiçå ìebt הבאה שהמחשבה – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ
פיגול; מידי הקרבן  את מוציאה אינה כך  íB÷näאחר  úáLçî íàåÀÄÇÂÆÆÇÈ

ïîfä úáLçîì äîã÷, הקרבן על חלה פיגול  מחשבת אין  שוב – ÈÀÈÀÇÂÆÆÇÀÇ
úøkולכן  Ba ïéàå ìeñt שונות פסול מחשבות היו  אם הבדל  ואין – ÈÀÅÈÅ

תפוס  סובר : יהודה רבי שכן  אחת, בעבודה שהיו או  שונות בעבודות

ראשון . úøkלשון  Ba ïéàå ìeñt äæå äæ :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÆÈÆÈÀÅÈÅ
הזמן  מחשבת קדמה שאפילו  קמא, תנא דברי  על כאן  חוזרת משנתנו 

כרת. בו  ואין פסול והוא פיגול, מידי  יוצא הקרבן המקום, למחשבת
העבודות  אחת עשה אם בו : מודים שהכל דין , עוד  המשנה ומוסיפה

מנת úéæעל éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì חוץ ושניהם – ÆÁÇÂÄÇÄÀÇÀÄÇÂÄÇÄ
למקומם, חוץ או  הקרבן,øLkלזמנם –äøè÷äå äìéëà ïéàL ÈÅÆÅÂÄÈÀÇÀÈÈ

ïéôøèöî מחשבת ידי על הקרבן את לפסול  כדי כזית, לשיעור  – ÄÀÈÀÄ
פסול.

i y y m e i
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ללמד, באה משנתנו הקרבנות. לעבודת הפסולים נימנו  הקודם הפרק בתחילת
הפסולים שהשחיט  אחד  ידי  על  הזבח נשחט אם ולפיכך הללו, בפסולים כשרה ה

כן לא הקרבן . את פוסלת מחשבתו למקומו", "חוץ או לזמנו" "חוץ במחשבת
נעשתה  העבודה שאם – וזריקתו הולכתו הדם, קבלת – הזבח עבודות בשאר הדבר 
מחשבתו אין למקומו", "חוץ או לזמנו" "חוץ במחשבת הפסולים אחד  ידי על 
שיבואר . כפי  לעבודה, שראוי במי אלא פוסלת המחשבה שאין  הקרבן , את פוסלת

ïéìeñtä ìk, המקדש בבית לעבודה –eèçML,הזבח את – ÈÇÀÄÆÈÂ
äøLk ïúèéçLבתורה שכתוב הההה):):):):– אאאא,,,, בן ((((ויקראויקראויקראויקרא את "ושחט ÀÄÈÈÀÅÈ

ה' לפני mcdהבקר  z` mipdkd oxd` ipa eaixwde הדם מקבלת – "

ומכאן , כהונה; מצוות íéøfaואילך äøLk äèéçMäLבמי – ÆÇÀÄÈÀÅÈÇÈÄ
כהן , íéãáòáeשאינו ,íéLpa,כנענים –íéàîháeמי כגון  – ÇÈÄÈÂÈÄÇÀÅÄ

שבתוך הבהמה את ושוחט לעזרה חוץ הוא ועומד  בשרץ, שנטמא
ארוכה בסכין  במזיד((((גמראגמראגמראגמרא););););העזרה או  בשוגג לעזרה שנכנס כגון או 

שם ÷íéLã((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););ושחט éLã÷a elôà שהם בקרבנות אפילו  – ÂÄÀÈÀÅÈÈÄ
כשרה, שחיטתם והאשם, והחטאת העולה דהיינו קדשים, ãáìáeÄÀÇקדשי

øNaa íéòâBð íéàîè eéäé àHL,השחיטה בשעת הקרבן של – ÆÄÀÀÅÄÀÄÇÈÈ
חוץ  במשנה, שנימנו  אלו שכל  מבואר , בגמרא ידם. על  ייטמא שלא
שמשום  אלא לכתחילה, אף הזבחים את לשחוט להם מותר  מטמאים,

נקטה  בבשר , יגעו  שמא גזירה לכתחילה, לשחוט להם שאסור טמאים,
הפסולין  "כל בדיעבד .ehgyyהמשנה לשון  ,"íéìñBt íä CëéôìÀÄÈÅÀÄ

äáLçîa חוץ" במחשבת הקרבן את שחט הפסולים אחד אם – ÀÇÂÈÈ
זמנו  לאחר מבשרו  לאכול  מנת על  כגון  למקומו ", "חוץ או לזמנו "

לעזרה חוץ מבשרו  לאכול  מנת על  או  לאכילתו iycwהקבוע xya)
(miycwלירושלים חוץ milw),או  miycw xya)הואיל נפסל, הקרבן 

זו. לעבודה הם הפסולים,ïlëåוראויים כל –ícä úà eìawL ÀËÈÆÄÀÆÇÈ
זרקוהו, או הוליכוהו אם הדין  והוא שרת, בכלי  –,Bpîæì õeçÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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BîB÷îì õeçå,Lôpä íc Lé íà–ìa÷éå øLkä øæçé. §¦§¦¥©©¤¤©£Ÿ©¨¥¦©¥
·ìeñtì ïúðå øLkä ìa÷–øLkì øéæçé.àîNì ïúðå Bðéîéa ìa÷Bì–Bðéîéì øéæçé.éìëa ïúðå Lã÷ éìëa ìa÷ ¦¥©¨¥§¨©©¨©£¦©¨¥¦¥¦¦§¨©¦§Ÿ©£¦¦¦¦¥¦§¦Ÿ¤§¨©¦§¦

ìç–Lã÷ éìëì øéæçé.Bôñàå ätöøä ìò éìkä ïî CtLð–øLk.éab ìò BðúðLákä,ãBñéä ãâðk àHL,ïúð Ÿ©£¦¦§¦Ÿ¤¦§©¦©§¦©¨¦§¨©£¨¨¥§¨©©¥©¤¤¤§¤¤©§¨©
ïéðzpä úàähîì,äìòîì;äìòîì íéðzpä úàå,ähîì;íéðôa íéðzpä úà,õeça;õeça ïéðzpä úàå,íéðôa; ¤©¦¨¦§©¨§©§¨§¤©¦¨¦§©§¨§©¨¤©¦¨¦¦§¦©§¤©¦¨¦©¦§¦

Lôpä íc Lé íà–ìa÷éå øLkä øæçé. ¦¥©©¤¤©£Ÿ©¨¥¦©¥
‚Bkøc ïéàL øác ìBëàì çáfä úà èçBMäìBëàì,øéè÷äì Bkøc ïéàL øác øéè÷äìe–øLk.øæòéìà éaø ©¥¤©¤©¤¡¨¨¤¥©§¤¡§©§¦¨¨¤¥©§§©§¦¨¥©¦¡¦¤¤

ìñBt.ìBëàì BkøcL øác ìBëàì,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìe,úéfkî úBçt–øLk.øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì ¥¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§§©§¦¨¦©©¦¨¥¤¡©£¦©¦§©§¦
úéæ éöçk–øLk;ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàL. ©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨§©§¨¨¦§¨§¦

:åîå÷îì õåç åà åðîæì õåç øéè÷äìåytpd mc yi m`,äìá÷á ïúìñåô åìà ìù ïúáùçî ïéàù .øùë çáæäå ,÷åøæéå ìá÷éå äãåáòì øùëä øåæçé ,äîäáá ãåò
áéúëã ,ãåáòì éåàøä íå÷îáå ,éåàøä øáãáå ,äãåáòì éåàøù éîá àìà úìñåô äáùçîä ïéàå ,äì ïéåàø ïðéàù éôì(æ àø÷éå)éåàøá ,áùçé àì åúåà áéø÷îä

:øáãî áåúëä äáø÷äì
aaaa.xykl xifgi:ìåñôì åúåà ïúðù äîá ìéñôî àìå.epzp:ìåñô.ceqid cbpk `ly yakd iab lríéðúðä úà ïúðù åà .äîå÷îá àìù äðéúð àéåäã

ïåâë øåáö úãåáòì åæçã êðä àðéîà äåä ,àùéøá ïðéòåîùà éàã .äøæçá àúð÷ú äéì úéàã åäìåëá ïðéòåîùàì äëéøöå .ìá÷éå øùëä øåæçé ,äìòîì äèîì
,ìàîù ïðéòîùà éàå .äøæçá àúð÷ú äéì úéìã àîéà øåáö úãåáòì àéæç àìã ìàîù ìáà ,äøæçá àúð÷ú àëéà ãéçé éáâ êëìä ,øåáöá äìçúëì éæçã àîè
àîéà ìåç éìë ìáà ,åìàîùá óëä úàå åðéîéá äúçîä úà ìèåð ìåãâ ïäëù ,íéøåôëä íåéá øùëä äá ùé ïëù ,äøæçá àúð÷ú äéì úéà ìàîù àðéîà äåä

:àëéøö ,àì àîéà êðä ìáà ,åäðéùåã÷ì åæçã íåùî ,ìåç éìë ïðéòåîùà éàå .àì
bbbb.lek`l ekxc oi`y xac lek`l:åîå÷îì õåç åà åðîæì õåç.lqet xfril` 'xe:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå

`xephxa yexit

BîB÷îì õeçå חוץ או  לזמנו חוץ להקטיר או לאכול מנת על  – ÀÄÀ
Lôpäלמקומו, íc Lé íàשהנפש דם בבהמה עוד שיש יוצאה – ÄÅÇÇÆÆ

לזריקה כשר בלבד שהוא אאאא),),),),בו , כב כב כב כב ,,,, כריתות כריתות כריתות כריתות  øLkä((((גמרא גמרא גמרא גמרא  øæçé– ÇÂÙÇÈÅ
לעבודה,ה  הכשר שרת ìa÷éåכהן בכלי הבהמה מצואר  הדם את – ÄÇÅ

הפסולים  של מחשבתם שאין כשר , והזבח המזבח, על אותו  ויזרוק

שכן  בזריקתו , או בהולכתו  או הדם בקבלת אותו  פוסלת לעבודה
כתוב הקרבן  פיגול  """"בענין יחיחיחיח):):):): ז ז ז ז ,,,, `eze((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  aixwnd,"יחשב לא

מדבר  הכתוב להקרבה לעבודת ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),בראוי ראוי שאינו מי אבל 
"חוץ  או  לזמנו" "חוץ במחשבת העבודות אחת עשה אם הקרבנות,

הקרבן . את פוסלת מחשבתו אין למקומו",

ב ה נ ש מ ר ו א ב

המשנה  ובאה א משנה ב בפרק ששנינו הפסולים בענין לעסוק מוסיפה משנתנו
שיבואר . כפי לתקן , עוד  שאפשר במקום פוסלים, אינם והפסולים שיש ללמדנו,

øLkä ìa÷,שרת בכלי הדם את קיבל כשר כהן  אם –ìeñtì ïúðå ÄÅÇÈÅÀÈÇÇÈ
לעבודה, פסול  שהוא למי  הדם עם הכלי  את ונתן –øLkì øéæçéÇÂÄÇÈÅ

נפסל ולא הכשר, לכהן  הדם עם הכלי  את בחזרה הפסול  ימסור  –

שהפסול כגון מבואר, בגמרא הפסול. לידי  שניתן בזה הוליךהדם לא
תקנה. אין  שוב הוליך , אם אבל  הדם, Bðéîéaאת ìa÷קי כהן – בל  ÄÅÄÄ

א), ב, לעיל (עיין  הדין כפי הימנית, בידו  שרת בכלי הדם ïúðåÀÈÇאת
BìàîNì,השמאלית לידו הדם עם הכלי את והעביר  –øéæçé ÄÀÙÇÂÄ
Bðéîéì.המזבח על להיזרק כשר  והדם –Lã÷ éìëa ìa÷קיבל – ÄÄÄÅÄÀÄÙÆ

שרת, בכלי הבהמה מצואר הדם את ìçהכהן  éìëa ïúðå שעירה – ÀÈÇÄÀÄÙ
חול , לכלי  הקודש  מכלי הדם ÷Lãאת éìëì øéæçé את יערה – ÇÂÄÄÀÄÙÆ

בהיותו  הדם נפסל  שלא המזבח, על  ויזרקהו קודש, לכלי בחזרה הדם
חול. Bôñàåבכלי ätöøä ìò éìkä ïî CtLðשקיבל לאחר – ÄÀÇÄÇÀÄÇÈÄÀÈÇÂÈ

ואסף  העזרה, רצפת על הכלי מן  הדם נשפך  שרת, בכלי הדם את כהן 
הכלי , לתוך הרצפה מן הכהן  המזבח.øLkאותו על לזריקה הדם – ÈÅ

הדם  בכלי, ואספו  הרצפה על  הבהמה מצואר  הדם נשפך אם ברם,
א). (ב, לעיל ששנינו כמו Lákäפסול, éab ìò Bðúðהפסול אם – ÀÈÇÇÅÇÆÆ

או  המזבח, של  הכבש גבי על הדם את זרק ãâðkלעבודה àHLÆÀÆÆ
ãBñéä שלא זריקה שזו  היסוד , כנגד לא אבל  המזבח, על  שזרק – ÇÀ

או  ähîìבמקומה, ïéðzpä úà ïúð להיות שדינם הקרבנות דמי – ÈÇÆÇÄÈÄÀÇÈ
א), (משנה הקודם בפרק שבארנו כמו  הסיקרא, מחוט למטה נזרקים

הסיקרא;äìòîìזרקם מחוט –äìòîì íéðzpä úàåדמי או – ÀÇÀÈÀÆÇÄÈÄÀÇÀÈ
נתנם הסיקרא, מחוט למעלה הנזרקים מחוט ähîìהקרבנות – ÀÇÈ

íéðôaהסיקרא; íéðzpä úà להיות שדינם הקרבנות דמי או – ÆÇÄÈÄÄÀÄ
נתנם ההיכל , שבתוך  הפנימי , המזבח על  המזבח õeçaנזרקים על – Ç

õeçaהחיצון; ïéðzpä úàå המזבח על הנזרקים הקרבנות דמי  או  – ÀÆÇÄÈÄÇ
נתנם הפנימי;íéðôaהחיצון , המזבח על –Lôpä íc Lé íà– ÄÀÄÄÅÇÇÆÆ

הקודמת, במשנה שבארנו  כמו  לזריקה, שכשר דם בבהמה עוד  יש אם

ìa÷éå øLkä øæçéבכלי הבהמה מצואר דם כשר כהן שוב יקבל – ÇÂÙÇÈÅÄÇÅ
הדם  שזריקת כשר , והזבח הראוי, במקום המזבח על  ויזרקהו  שרת

לעבודה, פסול  ידי  על ונעשתה הואיל במקומה, שלא קודם שנעשתה
אינה  שמחשבתו  כשם הקרבן , את פוסלת אינה לזריקה, ראוי  שאינו 

שלמדנו  כמו  הקודמתפוסלת, הסיפא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).במשנה את בארנו –
אין  שוב כשר, נתנו אילו  שכן פסול , בנתנ ֹו וכו' הכבש " גבי  על  "נתנו 

במקומו , שלא אפילו למזבח, דם שהגיע שכיון  הוא, הדין  כי תקנה,
,milrad extkzp,שנית זריקה תועיל לא ולזה נאכל, אינו שהבשר  אלא

באכילה הבשר  את מתירה אינה לכפרה, באה שאינה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא שזריקה

בבבב).).).). כו כו כו כו ,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים 

y c e w z a y
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את  פוסלת אינה למקומו" "חוץ או  לזמנו " "חוץ שמחשבת ללמד , באה משנתנו
דבר לאכול חשב כן אם אלא lek`l,הקרבן  ekxcyדבר להקטיר  xihwdl,או  ekxcy

.zifk xeriyae

çáfä úà èçBMäמנת למקומו ,ìBëàìעל  חוץ או לזמנו  חוץ – ÇÅÆÇÆÇÆÁ
ìBëàì Bkøc ïéàL øác,לאכול ולא להקטיר שדרכו  חלב כגון – ÈÈÆÅÇÀÆÁ

øéè÷äìe, למקומו חוץ או לזמנו חוץ להקטיר  מנת על  או  –øác ÀÇÀÄÈÈ
øéè÷äì Bkøc ïéàL אלא להקטירו הדרך  שאין בשר , כגון  – ÆÅÇÀÀÇÀÄ

אותו.øLkלאכלו, פוסלת זו  מחשבה שאין  הקרבן , –øæòéìà éaø ÈÅÇÄÁÄÆÆ
ìñBt; הקרבן את –.xfril` iaxk dkld oi`e הזבח את השוחט וכן  Å

BkøcLבמחשבה øác øéè÷äìe ,ìBëàì BkøcL øác ìBëàìÆÁÈÈÆÇÀÆÁÀÇÀÄÈÈÆÇÀ
úéfkî úBçt ,øéè÷äì,בשר מכזית פחות לאכול  מנת על כגון  – ÀÇÀÄÈÄÇÇÄ

הר חלב מכזית פחות להקטיר  מנת על  לזמנו או  חוץ להקטרה, אוי

למקומו, חוץ הקטרה,øLkאו  או  אכילה, שמחשבת הקרבן; – ÈÅ
מנת על  הזבח את השוחט וכן  פוסלת. אינה מכזית, ìBëàìÆÁבפחות

izdw - zex`ean zeipyn
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èçML Bà,ìa÷,Cläå,BîB÷îì õeç ÷øæå.ì àHL ïèçML úàhçäå çñtäïîL,ïpîæì õeç ÷øæå Cläå ìa÷;Bà ¤¨©¦¥§¦¥§¨©¦§©¤©§©©¨¤§¨¨¤¦§¨¦¥§¦¥§¨©¦§©¨
ïpîæì õeç èçML,ì àHL ÷øæå Cläå ìa÷ïîL;èçML Bà,ìa÷,Cläå,ì àHL ÷øæåïîL–àeä äæáø÷ àHL ¤¨©¦§©¨¦¥§¦¥§¨©¤¦§¨¤¨©¦¥§¦¥§¨©¤¦§¨¤¤¨©

Búåöîk øéznä. ©©¦§¦§¨
‰øçîì úéfëå õeça úéfk ìBëàì;úéfkõeça úéfëå øçîì;éöçëå õeça úéæ éöçkøçîì úéæ;úéæ éöçk ¤¡©©¦©§©©¦§¨¨©©¦§¨¨§©©¦©©£¦©¦©§©£¦©¦§¨¨©£¦©¦

õeça úéæ éöçëå øçîì–úøk Ba ïéàå ìeñt.øîàäãeäé éaø:ììkä äæ:úáLçîì äîã÷ ïîfä úáLçî íà §¨¨§©£¦©¦©¨§¥¨¥¨©©¦§¨¤©§¨¦©£¤¤©§©¨§¨§©£¤¤
íB÷nä–úøk åéìò íéáiçå ìebt;ïîfä úáLçîì äîã÷ íB÷nä úáLçî íàå–úøk Ba ïéàå ìeñt.íéîëçå ©¨¦§©¨¦¨¨¨¥§¦©£¤¤©¨¨§¨§©£¤¤©§©¨§¥¨¥©£¨¦
íéøîBà:úøk Ba ïéàå ìeñt äæå äæ.úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì–øLk;ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàL. §¦¤¨¤¨§¥¨¥¤¡©£¦©¦§©§¦©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨§©§¨¨¦§¨§¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡eèçML ïéìeñtä ìk–äøLk ïúèéçL;íéøfa äøLk äèéçMäL,íéLpa,íéãáòáe,íéàîháe,éLã÷a elôà ¨©§¦¤¨£§¦¨¨§¥¨¤©§¦¨§¥¨©¨¦©¨¦¨£¨¦©§¥¦£¦§¨§¥

íéLã÷–øNaa íéòâBð íéàîè eéäé àHL ãáìáe.äáLçîa íéìñBt íä Cëéôì.Bpîæì õeç ícä úà eìawL ïlëå, ¨¨¦¦§©¤¦§§¥¦§¦©¨¨§¦¨¥§¦§©£¨¨§ª¨¤¦§¤©¨¦§©

dddd.xgnl zifke uega zifk lek`lúéæë ìåëàì úðî ìò ìá÷å ,õåçá úéæë ìåëàì úðî ìò èçùù ,úåãåáò éúùá éøééà àùéøã àìà ,ïøîàã êä åðééä
:õåçá úéæëå øçîì úéæë ìåëàì úðî ìò èçùù ,úçà äãåáòá ïàëå .øçîì.'ek xne` dcedi 'xíéìåñô øàù úáùçîã äéì úéìã .âéìô ïéúéðúî äìåëà

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïåùàø ïåùì ñåôú äéì úéàã ,âéìô éîð úçà äãåáòáå .åìåâôì åìåñô íã÷ ë"àà ,ìåâô éãéî äàéöåîxihwdle zif ivgk lek`l
.zif ivgk.åîå÷îì õåç åà åðîæì õåç ïäéðùå.oitxhvn dxhwde dlik` oi`y .xyk:àøåòéù àëéì àëäå àøåòéù àëéì àëäã .åìñôì

b`̀̀̀.dxyk ozhigy ehgyy oileqtd lkáéúëã .ïéèçåù äìéçúëì åìéôàã ïéãä àåäå(à àø÷éå)úà íéðäëä ïøäà éðá åáéø÷äå ø÷áä ïá úà èçùå
íéàîè íåùî àìà ,àì äìéçúëì ïéà ãáòéã òîùîã åèçùù éðú÷ àìå .íéìåñôáå íéøæá äøùëù äèéçùä ìò ãîì ,äðåäë úåöî êìéàå äìá÷î ,íãä
õåç ãîåò àåäù ïåâëå ,àëéøà àðéëñá àìà ,äì úçëùî àì íéøùëå íéùã÷á èçùù àîèå .øùáá òâé àîù äøéæâ ,èåçùé àì äìéçúëì àîèã ,ãáìá
äàîåèä áà åàìã ,ïéëñä úà àîèî åðéàù ,õøùá àîèðáå .äøæòì ñðëð àîè ïéàå ,àéåä äøæòá íéùã÷ úèéçù àäã ,äøæòä êåúáù äîäáä èçåùå äøæòì
àîèî ïéëñäå ,åá àöåéë äàîåèä áà úåéäì ïéëñä úà àîèî úî àîèù ,àì ïéëñá ìáà ,äá èçùå äð÷ ìù úéîåø÷ ÷ãáù ïåâëå úî àîèá åà .àåä

:øùáä úàmilqet od jkitl:úìñåôå äáùçî ïúáùçî ,åæ äãåáòì ïééåàøå ìéàåä .äáùçîá ïáø÷ä úà.oleke:íéìåñôämcd z` elawyìåëàì úðî ìò

`xephxa yexit

פיגול. מידי יוצאים ואינם כמצוותו , המתיר
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אחרת  ועבודה למקומו  חוץ במחשבת אחת עבודה בעושה למדנו  הקודמת במשנה
פיגול. מידי יוצא הקרבן  כמצוותו, המתיר קרב ולא הואיל לזמנו , חוץ במחשבת
חוץ  מחשבת בה וחושב אחת עבודה בעושה הדין  שהוא ללמד , באה משנתנו

למקומו. חוץ מחשבת וגם לזמנו

zpn lr zeceard rax`n zg` dyerdõeça úéfk ìBëàì חוץ – ÆÁÇÇÄÇ
øçîìלמקומו, úéfëå במחשבה הזבח את השוחט כגון  לזמנו, חוץ – ÀÇÇÄÀÈÈ

על או  לזמנו ; חוץ בשר  וכזית למקומו  חוץ בשר כזית ממנו לאכול
לאכול õeçaמנת úéfëå øçîì úéfk חשב ראשון כזית שעל – ÇÇÄÀÈÈÀÇÇÄÇ

מנת  על או  למקומו ; חוץ מחשבת שני  כזית ועל  לזמנו  חוץ מחשבת
øçîì,לאכול úéæ éöçëå õeça úéæ éöçk אוøçîì úéæ éöçk ÇÂÄÇÄÇÀÇÂÄÇÄÀÈÈÇÂÄÇÄÀÈÈ

õeça úéæ éöçëåשיש לפי הקרבן, על חלה פיגול  מחשבת אין – ÀÇÂÄÇÄÇ
הקרבן ולכן  למקומו , חוץ מחשבת משום אחר, פסול ïéàåבו ìeñtÈÀÅ

úøk Ba.כרת עליו חייב אינו  מבשרו  והאוכל –:äãeäé éaø øîà ÈÅÈÇÇÄÀÈ
ììkä äæ לחלוק בא יהודה רבי תמיד– שלא וסובר  קמא, תנא על  ÆÇÀÈ

שכן פיגול , מידי הקרבן  את אחר פסול  llkd:מוציא dfúáLçî íàÄÇÂÆÆ
íB÷nä úáLçîì äîã÷ ïîfä קדמה לזמנו  חוץ מחשבת אם – ÇÀÇÈÀÈÀÇÂÆÆÇÈ

להקטיר או  לאכול מנת על ששחט כגון למקומו , חוץ של  המחשבה את
במחשבת  העבודות שאר את כך אחר שעשה פי על  אף לזמנו, חוץ

הקרבן למקומו, úøkחוץ åéìò íéáiçå ìebt הבאה שהמחשבה – ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ
פיגול; מידי הקרבן  את מוציאה אינה כך  íB÷näאחר  úáLçî íàåÀÄÇÂÆÆÇÈ

ïîfä úáLçîì äîã÷, הקרבן על חלה פיגול  מחשבת אין  שוב – ÈÀÈÀÇÂÆÆÇÀÇ
úøkולכן  Ba ïéàå ìeñt שונות פסול מחשבות היו  אם הבדל  ואין – ÈÀÅÈÅ

תפוס  סובר : יהודה רבי שכן  אחת, בעבודה שהיו או  שונות בעבודות

ראשון . úøkלשון  Ba ïéàå ìeñt äæå äæ :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÆÈÆÈÀÅÈÅ
הזמן  מחשבת קדמה שאפילו  קמא, תנא דברי  על כאן  חוזרת משנתנו 

כרת. בו  ואין פסול והוא פיגול, מידי  יוצא הקרבן המקום, למחשבת
העבודות  אחת עשה אם בו : מודים שהכל דין , עוד  המשנה ומוסיפה

מנת úéæעל éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì חוץ ושניהם – ÆÁÇÂÄÇÄÀÇÀÄÇÂÄÇÄ
למקומם, חוץ או  הקרבן,øLkלזמנם –äøè÷äå äìéëà ïéàL ÈÅÆÅÂÄÈÀÇÀÈÈ

ïéôøèöî מחשבת ידי על הקרבן את לפסול  כדי כזית, לשיעור  – ÄÀÈÀÄ
פסול.
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ללמד, באה משנתנו הקרבנות. לעבודת הפסולים נימנו  הקודם הפרק בתחילת
הפסולים שהשחיט  אחד  ידי  על  הזבח נשחט אם ולפיכך הללו, בפסולים כשרה ה

כן לא הקרבן . את פוסלת מחשבתו למקומו", "חוץ או לזמנו" "חוץ במחשבת
נעשתה  העבודה שאם – וזריקתו הולכתו הדם, קבלת – הזבח עבודות בשאר הדבר 
מחשבתו אין למקומו", "חוץ או לזמנו" "חוץ במחשבת הפסולים אחד  ידי על 
שיבואר . כפי  לעבודה, שראוי במי אלא פוסלת המחשבה שאין  הקרבן , את פוסלת

ïéìeñtä ìk, המקדש בבית לעבודה –eèçML,הזבח את – ÈÇÀÄÆÈÂ
äøLk ïúèéçLבתורה שכתוב הההה):):):):– אאאא,,,, בן ((((ויקראויקראויקראויקרא את "ושחט ÀÄÈÈÀÅÈ

ה' לפני mcdהבקר  z` mipdkd oxd` ipa eaixwde הדם מקבלת – "

ומכאן , כהונה; מצוות íéøfaואילך äøLk äèéçMäLבמי – ÆÇÀÄÈÀÅÈÇÈÄ
כהן , íéãáòáeשאינו ,íéLpa,כנענים –íéàîháeמי כגון  – ÇÈÄÈÂÈÄÇÀÅÄ

שבתוך הבהמה את ושוחט לעזרה חוץ הוא ועומד  בשרץ, שנטמא
ארוכה בסכין  במזיד((((גמראגמראגמראגמרא););););העזרה או  בשוגג לעזרה שנכנס כגון או 

שם ÷íéLã((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););ושחט éLã÷a elôà שהם בקרבנות אפילו  – ÂÄÀÈÀÅÈÈÄ
כשרה, שחיטתם והאשם, והחטאת העולה דהיינו קדשים, ãáìáeÄÀÇקדשי

øNaa íéòâBð íéàîè eéäé àHL,השחיטה בשעת הקרבן של – ÆÄÀÀÅÄÀÄÇÈÈ
חוץ  במשנה, שנימנו  אלו שכל  מבואר , בגמרא ידם. על  ייטמא שלא
שמשום  אלא לכתחילה, אף הזבחים את לשחוט להם מותר  מטמאים,

נקטה  בבשר , יגעו  שמא גזירה לכתחילה, לשחוט להם שאסור טמאים,
הפסולין  "כל בדיעבד .ehgyyהמשנה לשון  ,"íéìñBt íä CëéôìÀÄÈÅÀÄ

äáLçîa חוץ" במחשבת הקרבן את שחט הפסולים אחד אם – ÀÇÂÈÈ
זמנו  לאחר מבשרו  לאכול  מנת על  כגון  למקומו ", "חוץ או לזמנו "

לעזרה חוץ מבשרו  לאכול  מנת על  או  לאכילתו iycwהקבוע xya)
(miycwלירושלים חוץ milw),או  miycw xya)הואיל נפסל, הקרבן 

זו. לעבודה הם הפסולים,ïlëåוראויים כל –ícä úà eìawL ÀËÈÆÄÀÆÇÈ
זרקוהו, או הוליכוהו אם הדין  והוא שרת, בכלי  –,Bpîæì õeçÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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BîB÷îì õeçå,Lôpä íc Lé íà–ìa÷éå øLkä øæçé. §¦§¦¥©©¤¤©£Ÿ©¨¥¦©¥
·ìeñtì ïúðå øLkä ìa÷–øLkì øéæçé.àîNì ïúðå Bðéîéa ìa÷Bì–Bðéîéì øéæçé.éìëa ïúðå Lã÷ éìëa ìa÷ ¦¥©¨¥§¨©©¨©£¦©¨¥¦¥¦¦§¨©¦§Ÿ©£¦¦¦¦¥¦§¦Ÿ¤§¨©¦§¦

ìç–Lã÷ éìëì øéæçé.Bôñàå ätöøä ìò éìkä ïî CtLð–øLk.éab ìò BðúðLákä,ãBñéä ãâðk àHL,ïúð Ÿ©£¦¦§¦Ÿ¤¦§©¦©§¦©¨¦§¨©£¨¨¥§¨©©¥©¤¤¤§¤¤©§¨©
ïéðzpä úàähîì,äìòîì;äìòîì íéðzpä úàå,ähîì;íéðôa íéðzpä úà,õeça;õeça ïéðzpä úàå,íéðôa; ¤©¦¨¦§©¨§©§¨§¤©¦¨¦§©§¨§©¨¤©¦¨¦¦§¦©§¤©¦¨¦©¦§¦

Lôpä íc Lé íà–ìa÷éå øLkä øæçé. ¦¥©©¤¤©£Ÿ©¨¥¦©¥
‚Bkøc ïéàL øác ìBëàì çáfä úà èçBMäìBëàì,øéè÷äì Bkøc ïéàL øác øéè÷äìe–øLk.øæòéìà éaø ©¥¤©¤©¤¡¨¨¤¥©§¤¡§©§¦¨¨¤¥©§§©§¦¨¥©¦¡¦¤¤

ìñBt.ìBëàì BkøcL øác ìBëàì,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìe,úéfkî úBçt–øLk.øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì ¥¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§§©§¦¨¦©©¦¨¥¤¡©£¦©¦§©§¦
úéæ éöçk–øLk;ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàL. ©£¦©¦¨¥¤¥£¦¨§©§¨¨¦§¨§¦

:åîå÷îì õåç åà åðîæì õåç øéè÷äìåytpd mc yi m`,äìá÷á ïúìñåô åìà ìù ïúáùçî ïéàù .øùë çáæäå ,÷åøæéå ìá÷éå äãåáòì øùëä øåæçé ,äîäáá ãåò
áéúëã ,ãåáòì éåàøä íå÷îáå ,éåàøä øáãáå ,äãåáòì éåàøù éîá àìà úìñåô äáùçîä ïéàå ,äì ïéåàø ïðéàù éôì(æ àø÷éå)éåàøá ,áùçé àì åúåà áéø÷îä

:øáãî áåúëä äáø÷äì
aaaa.xykl xifgi:ìåñôì åúåà ïúðù äîá ìéñôî àìå.epzp:ìåñô.ceqid cbpk `ly yakd iab lríéðúðä úà ïúðù åà .äîå÷îá àìù äðéúð àéåäã

ïåâë øåáö úãåáòì åæçã êðä àðéîà äåä ,àùéøá ïðéòåîùà éàã .äøæçá àúð÷ú äéì úéàã åäìåëá ïðéòåîùàì äëéøöå .ìá÷éå øùëä øåæçé ,äìòîì äèîì
,ìàîù ïðéòîùà éàå .äøæçá àúð÷ú äéì úéìã àîéà øåáö úãåáòì àéæç àìã ìàîù ìáà ,äøæçá àúð÷ú àëéà ãéçé éáâ êëìä ,øåáöá äìçúëì éæçã àîè
àîéà ìåç éìë ìáà ,åìàîùá óëä úàå åðéîéá äúçîä úà ìèåð ìåãâ ïäëù ,íéøåôëä íåéá øùëä äá ùé ïëù ,äøæçá àúð÷ú äéì úéà ìàîù àðéîà äåä

:àëéøö ,àì àîéà êðä ìáà ,åäðéùåã÷ì åæçã íåùî ,ìåç éìë ïðéòåîùà éàå .àì
bbbb.lek`l ekxc oi`y xac lek`l:åîå÷îì õåç åà åðîæì õåç.lqet xfril` 'xe:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå
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BîB÷îì õeçå חוץ או  לזמנו חוץ להקטיר או לאכול מנת על  – ÀÄÀ
Lôpäלמקומו, íc Lé íàשהנפש דם בבהמה עוד שיש יוצאה – ÄÅÇÇÆÆ

לזריקה כשר בלבד שהוא אאאא),),),),בו , כב כב כב כב ,,,, כריתות כריתות כריתות כריתות  øLkä((((גמרא גמרא גמרא גמרא  øæçé– ÇÂÙÇÈÅ
לעבודה,ה  הכשר שרת ìa÷éåכהן בכלי הבהמה מצואר  הדם את – ÄÇÅ

הפסולים  של מחשבתם שאין כשר , והזבח המזבח, על אותו  ויזרוק

שכן  בזריקתו , או בהולכתו  או הדם בקבלת אותו  פוסלת לעבודה
כתוב הקרבן  פיגול  """"בענין יחיחיחיח):):):): ז ז ז ז ,,,, `eze((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  aixwnd,"יחשב לא

מדבר  הכתוב להקרבה לעבודת ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),בראוי ראוי שאינו מי אבל 
"חוץ  או  לזמנו" "חוץ במחשבת העבודות אחת עשה אם הקרבנות,

הקרבן . את פוסלת מחשבתו אין למקומו",
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המשנה  ובאה א משנה ב בפרק ששנינו הפסולים בענין לעסוק מוסיפה משנתנו
שיבואר . כפי לתקן , עוד  שאפשר במקום פוסלים, אינם והפסולים שיש ללמדנו,

øLkä ìa÷,שרת בכלי הדם את קיבל כשר כהן  אם –ìeñtì ïúðå ÄÅÇÈÅÀÈÇÇÈ
לעבודה, פסול  שהוא למי  הדם עם הכלי  את ונתן –øLkì øéæçéÇÂÄÇÈÅ

נפסל ולא הכשר, לכהן  הדם עם הכלי  את בחזרה הפסול  ימסור  –

שהפסול כגון מבואר, בגמרא הפסול. לידי  שניתן בזה הוליךהדם לא
תקנה. אין  שוב הוליך , אם אבל  הדם, Bðéîéaאת ìa÷קי כהן – בל  ÄÅÄÄ

א), ב, לעיל (עיין  הדין כפי הימנית, בידו  שרת בכלי הדם ïúðåÀÈÇאת
BìàîNì,השמאלית לידו הדם עם הכלי את והעביר  –øéæçé ÄÀÙÇÂÄ
Bðéîéì.המזבח על להיזרק כשר  והדם –Lã÷ éìëa ìa÷קיבל – ÄÄÄÅÄÀÄÙÆ

שרת, בכלי הבהמה מצואר הדם את ìçהכהן  éìëa ïúðå שעירה – ÀÈÇÄÀÄÙ
חול , לכלי  הקודש  מכלי הדם ÷Lãאת éìëì øéæçé את יערה – ÇÂÄÄÀÄÙÆ

בהיותו  הדם נפסל  שלא המזבח, על  ויזרקהו קודש, לכלי בחזרה הדם
חול. Bôñàåבכלי ätöøä ìò éìkä ïî CtLðשקיבל לאחר – ÄÀÇÄÇÀÄÇÈÄÀÈÇÂÈ

ואסף  העזרה, רצפת על הכלי מן  הדם נשפך  שרת, בכלי הדם את כהן 
הכלי , לתוך הרצפה מן הכהן  המזבח.øLkאותו על לזריקה הדם – ÈÅ

הדם  בכלי, ואספו  הרצפה על  הבהמה מצואר  הדם נשפך אם ברם,
א). (ב, לעיל ששנינו כמו Lákäפסול, éab ìò Bðúðהפסול אם – ÀÈÇÇÅÇÆÆ

או  המזבח, של  הכבש גבי על הדם את זרק ãâðkלעבודה àHLÆÀÆÆ
ãBñéä שלא זריקה שזו  היסוד , כנגד לא אבל  המזבח, על  שזרק – ÇÀ

או  ähîìבמקומה, ïéðzpä úà ïúð להיות שדינם הקרבנות דמי – ÈÇÆÇÄÈÄÀÇÈ
א), (משנה הקודם בפרק שבארנו כמו  הסיקרא, מחוט למטה נזרקים

הסיקרא;äìòîìזרקם מחוט –äìòîì íéðzpä úàåדמי או – ÀÇÀÈÀÆÇÄÈÄÀÇÀÈ
נתנם הסיקרא, מחוט למעלה הנזרקים מחוט ähîìהקרבנות – ÀÇÈ

íéðôaהסיקרא; íéðzpä úà להיות שדינם הקרבנות דמי או – ÆÇÄÈÄÄÀÄ
נתנם ההיכל , שבתוך  הפנימי , המזבח על  המזבח õeçaנזרקים על – Ç

õeçaהחיצון; ïéðzpä úàå המזבח על הנזרקים הקרבנות דמי  או  – ÀÆÇÄÈÄÇ
נתנם הפנימי;íéðôaהחיצון , המזבח על –Lôpä íc Lé íà– ÄÀÄÄÅÇÇÆÆ

הקודמת, במשנה שבארנו  כמו  לזריקה, שכשר דם בבהמה עוד  יש אם

ìa÷éå øLkä øæçéבכלי הבהמה מצואר דם כשר כהן שוב יקבל – ÇÂÙÇÈÅÄÇÅ
הדם  שזריקת כשר , והזבח הראוי, במקום המזבח על  ויזרקהו  שרת

לעבודה, פסול  ידי  על ונעשתה הואיל במקומה, שלא קודם שנעשתה
אינה  שמחשבתו  כשם הקרבן , את פוסלת אינה לזריקה, ראוי  שאינו 

שלמדנו  כמו  הקודמתפוסלת, הסיפא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).במשנה את בארנו –
אין  שוב כשר, נתנו אילו  שכן פסול , בנתנ ֹו וכו' הכבש " גבי  על  "נתנו 

במקומו , שלא אפילו למזבח, דם שהגיע שכיון  הוא, הדין  כי תקנה,
,milrad extkzp,שנית זריקה תועיל לא ולזה נאכל, אינו שהבשר  אלא

באכילה הבשר  את מתירה אינה לכפרה, באה שאינה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא שזריקה

בבבב).).).). כו כו כו כו ,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים 

y c e w z a y

ג ה נ ש מ ר ו א ב

את  פוסלת אינה למקומו" "חוץ או  לזמנו " "חוץ שמחשבת ללמד , באה משנתנו
דבר לאכול חשב כן אם אלא lek`l,הקרבן  ekxcyדבר להקטיר  xihwdl,או  ekxcy

.zifk xeriyae

çáfä úà èçBMäמנת למקומו ,ìBëàìעל  חוץ או לזמנו  חוץ – ÇÅÆÇÆÇÆÁ
ìBëàì Bkøc ïéàL øác,לאכול ולא להקטיר שדרכו  חלב כגון – ÈÈÆÅÇÀÆÁ

øéè÷äìe, למקומו חוץ או לזמנו חוץ להקטיר  מנת על  או  –øác ÀÇÀÄÈÈ
øéè÷äì Bkøc ïéàL אלא להקטירו הדרך  שאין בשר , כגון  – ÆÅÇÀÀÇÀÄ

אותו.øLkלאכלו, פוסלת זו  מחשבה שאין  הקרבן , –øæòéìà éaø ÈÅÇÄÁÄÆÆ
ìñBt; הקרבן את –.xfril` iaxk dkld oi`e הזבח את השוחט וכן  Å

BkøcLבמחשבה øác øéè÷äìe ,ìBëàì BkøcL øác ìBëàìÆÁÈÈÆÇÀÆÁÀÇÀÄÈÈÆÇÀ
úéfkî úBçt ,øéè÷äì,בשר מכזית פחות לאכול  מנת על כגון  – ÀÇÀÄÈÄÇÇÄ

הר חלב מכזית פחות להקטיר  מנת על  לזמנו או  חוץ להקטרה, אוי

למקומו, חוץ הקטרה,øLkאו  או  אכילה, שמחשבת הקרבן; – ÈÅ
מנת על  הזבח את השוחט וכן  פוסלת. אינה מכזית, ìBëàìÆÁבפחות

izdw - zex`ean zeipyn
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„øBòä ïî úéfk ìBëàì çáfä úà èçBMä,áèøä ïî,äôéwä ïî,ììàä ïî,úBîöòä ïî,íéãébä ïî,ïîíéôìhä, ©¥¤©¤©¤¡©©¦¦¨¦¨Ÿ¤¦©¦¨¦¨£©¦¨£¨¦©¦¦¦©§¨©¦
íéðøwä ïî,Bpîæì õeç,BîB÷îì õeç Bà–køL,ìebt íeMî íäéìò íéáiç ïéàå,øúBðå,àîèå. ¦©©§©¦¦§©¦§¨¥§¥©¨¦£¥¤¦¦§¨§¨¥

cccc.dtiw:äøã÷ éìåùáù ÷ã ÷ãå ïéìáú.ll`ïéøå÷ù ,äìéëàì éåàø åðéàå äù÷ àåäù øàåöä ãéâ ,øçà ùåøéô .èùôä úòùá øåòá íé÷áãðä øùáä éøåéù
:æ"òìá å"ìéô÷.mitlhde mipxwd:øùáë áéùç àì ,íã åðîî àöåé åúåà ïéëúåçùëù øùáì áåø÷ ïäá ùéù äî åìéôàå.lebit meyn mdilr oiaiig oi`e

:øåèô ,åìàî ìëàå ,åðîæì õåç åìëàì åøùá ìò áùçù ,ìåâéô çáæä äéä íà.`nheíåùî áééç åðéà ,øùë çáæî óåâä úàîåèá äìàî úçàî ìëà íà
:óåâä úàîåèá íéùã÷ ìëåà

`xephxa yexit

úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk, למקומו חוץ או לזמנו  חוץ – ÇÂÄÇÄÀÇÀÄÇÂÄÇÄ
øLk,הקרבן –ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàLלשיעור – ÈÅÆÅÂÄÈÀÇÀÈÈÄÀÈÀÄ

ויש ב. פרק בסוף כבר  נשנתה זו הלכה הקרבן. את לפסול כדי כזית,

ברישא  החולק אליעזר רבי  שאף להשמיע, באה שמשנתנו מפרשים,
זו בהלכה y"yxd;מודה iyecige zedbd ;` ,fi zegpn zkqna i"yx oiir)

.("aeh mei zetqez"ae "l`xyi zx`tz"a x`eany dn oiire

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו: הקודמת lek`lבמשנה gafd z` hgeyd"( למקומו חוץ או  לזמנו  xac(חוץ
."xyk Ð lek`l ekxc oi`y.לאכול דרכם שאין דברים הם אלו  לפרט, באה משנתנו

çáfä úà èçBMäמנת øBòäעל  ïî úéfk ìBëàìמעור חוץ – ÇÅÆÇÆÇÆÁÇÇÄÄÈ
או  לאכילה, ראוי שהוא áèøäהאליה, ïî,הזבח בשר של המרק – ÄÈÙÆ

äôéwäאו  ïîבבשר שנותנים וכדומה, ובצלים כשומים התבלין , – ÄÇÄÈ
או בשר, של  דק דק בהם ומעורב טעמו , ììàäלהשביח ïîשיורי – ÄÈÂÇ

הה  בשעת בעור  הנדבקים שהוא בשר הצואר גיד אחר: פירוש  פשט;

לאכילה ראוי ואינו úBîöòäאו((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),קשה ïîאו,íéãébä ïî ÄÈÂÈÄÇÄÄ
íéôìhä,או ïîאו,BîB÷îì õeç Bà ,Bpîæì õeç ,íéðøwä ïî ÄÇÀÈÇÄÄÇÇÀÇÄÄÀÇÄÀ

øLk. לאכול דרכם אין  הללו  הדברים שכל לפי  הקרבן , –ïéàå ÈÅÀÅ
ìebt íeMî íäéìò íéáiç באחת שחשב פיגול , הזבח היה אם – ÇÈÄÂÅÆÄÄ

ואכל לזמנו , חוץ מאימוריו , להקטיר או  מבשרו, לאכול  מעבודותיו
כרת, חייב אינו  במשנה, המנויים מאלה, נותרøúBðåמאחד אם – ÀÈ

אכילתו זמן  לאחר  מאלה, "xzep"),מאחד  oipra dgizta oiir)ואכל
כרת, חייב אינו  מאלו ,àîèåאותו , מאחד ואכל  גופו  שנטמא מי – ÀÈÅ

בטומאה. קדשים אוכל  משום חייב אינו  כשר, מקרבן 

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  בין כסה לעשור, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הרב מרדכי שי' קירשבלום

שלום וברכה!

בטח קבל ברכת השנה ששלחתי לו. וזה עתה נתקבל מכתבו עם המצורף אליו.

תכליתם  דברים  של  ענין  שכל  וכיון  השיחתנו,  עם  בקשר  שכותב  הנלבבים  דבריו  על  ות"ח 

שיומשכו מעולם הדיבור לעולם המעשה, וכידוע חומר ענין של דברים בטלים, תקותי חזקה שדברי 

ודבריו יביאו - בכל אחד מאתנו להוספה במעשה בפועל בשטח ובכיוון ששוחחנו, ובפרט שהוא שטח 

החינוך, הבעי' החיונית מאז ומקדם, וביחוד בדורנו, ועל אחת כמה וכמה בארצנו הקדושה ת"ו.

בהתענינות קראתי העתק המכתב המצורף למכתבו וראיתי המספרים המובאים שם, ובודאי 

לדכוותי' למותר להדגיש שהם לגמרי שלא בערך לא רק עם דרישת המצב אלא גם עם הכרח המצב. 

ולכן בודאי שלא יקפיד אם אדגיש עוד הפעם תקותי שכת"ר ינצל השפעתו במילואה בשטח זה במיוחד 

להפעיל כל האישים והארגונים שהשפעתו מגעת אליהם בכיוון הרצוי. ובטח יודיעני גם להבא מכל 

המתרחש בשטח זה ות"ח מראש.

בהזדמנות זו מצ"ב העתק שיחה וגם מכתב לראש השנה, שתקותי שכת"ר ימצא בהם ענין, 

ואת"ל יש לתכנם שייכות לתוכן שיחתנו.

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה.
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„øBòä ïî úéfk ìBëàì çáfä úà èçBMä,áèøä ïî,äôéwä ïî,ììàä ïî,úBîöòä ïî,íéãébä ïî,ïîíéôìhä, ©¥¤©¤©¤¡©©¦¦¨¦¨Ÿ¤¦©¦¨¦¨£©¦¨£¨¦©¦¦¦©§¨©¦
íéðøwä ïî,Bpîæì õeç,BîB÷îì õeç Bà–køL,ìebt íeMî íäéìò íéáiç ïéàå,øúBðå,àîèå. ¦©©§©¦¦§©¦§¨¥§¥©¨¦£¥¤¦¦§¨§¨¥

cccc.dtiw:äøã÷ éìåùáù ÷ã ÷ãå ïéìáú.ll`ïéøå÷ù ,äìéëàì éåàø åðéàå äù÷ àåäù øàåöä ãéâ ,øçà ùåøéô .èùôä úòùá øåòá íé÷áãðä øùáä éøåéù
:æ"òìá å"ìéô÷.mitlhde mipxwd:øùáë áéùç àì ,íã åðîî àöåé åúåà ïéëúåçùëù øùáì áåø÷ ïäá ùéù äî åìéôàå.lebit meyn mdilr oiaiig oi`e

:øåèô ,åìàî ìëàå ,åðîæì õåç åìëàì åøùá ìò áùçù ,ìåâéô çáæä äéä íà.`nheíåùî áééç åðéà ,øùë çáæî óåâä úàîåèá äìàî úçàî ìëà íà
:óåâä úàîåèá íéùã÷ ìëåà

`xephxa yexit

úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk, למקומו חוץ או לזמנו  חוץ – ÇÂÄÇÄÀÇÀÄÇÂÄÇÄ
øLk,הקרבן –ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàLלשיעור – ÈÅÆÅÂÄÈÀÇÀÈÈÄÀÈÀÄ

ויש ב. פרק בסוף כבר  נשנתה זו הלכה הקרבן. את לפסול כדי כזית,

ברישא  החולק אליעזר רבי  שאף להשמיע, באה שמשנתנו מפרשים,
זו בהלכה y"yxd;מודה iyecige zedbd ;` ,fi zegpn zkqna i"yx oiir)

.("aeh mei zetqez"ae "l`xyi zx`tz"a x`eany dn oiire

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו: הקודמת lek`lבמשנה gafd z` hgeyd"( למקומו חוץ או  לזמנו  xac(חוץ
."xyk Ð lek`l ekxc oi`y.לאכול דרכם שאין דברים הם אלו  לפרט, באה משנתנו

çáfä úà èçBMäמנת øBòäעל  ïî úéfk ìBëàìמעור חוץ – ÇÅÆÇÆÇÆÁÇÇÄÄÈ
או  לאכילה, ראוי שהוא áèøäהאליה, ïî,הזבח בשר של המרק – ÄÈÙÆ

äôéwäאו  ïîבבשר שנותנים וכדומה, ובצלים כשומים התבלין , – ÄÇÄÈ
או בשר, של  דק דק בהם ומעורב טעמו , ììàäלהשביח ïîשיורי – ÄÈÂÇ

הה  בשעת בעור  הנדבקים שהוא בשר הצואר גיד אחר: פירוש  פשט;

לאכילה ראוי ואינו úBîöòäאו((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),קשה ïîאו,íéãébä ïî ÄÈÂÈÄÇÄÄ
íéôìhä,או ïîאו,BîB÷îì õeç Bà ,Bpîæì õeç ,íéðøwä ïî ÄÇÀÈÇÄÄÇÇÀÇÄÄÀÇÄÀ

øLk. לאכול דרכם אין  הללו  הדברים שכל לפי  הקרבן , –ïéàå ÈÅÀÅ
ìebt íeMî íäéìò íéáiç באחת שחשב פיגול , הזבח היה אם – ÇÈÄÂÅÆÄÄ

ואכל לזמנו , חוץ מאימוריו , להקטיר או  מבשרו, לאכול  מעבודותיו
כרת, חייב אינו  במשנה, המנויים מאלה, נותרøúBðåמאחד אם – ÀÈ

אכילתו זמן  לאחר  מאלה, "xzep"),מאחד  oipra dgizta oiir)ואכל
כרת, חייב אינו  מאלו ,àîèåאותו , מאחד ואכל  גופו  שנטמא מי – ÀÈÅ

בטומאה. קדשים אוכל  משום חייב אינו  כשר, מקרבן 
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dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יט שתנץ äðùîדף קודם לעשותן ואין ביום שזמנן המצוות את מפרטת המשנה

äléânäהחמה: úà ïéøB÷ ïéà הפורים ïéìî,ביום àìå ימים שמונה בן àìå,תינוק ¥¦¤©§¦¨§Ÿ¨¦§Ÿ
ïéìáBè לספירתם השביעי ביום מת טמאי או זיבה ïéfî,טמאי àìå על פרה אפר מי §¦§Ÿ©¦

לספירתו, והשביעי השלישי ביום מת ìBaèz,טמא àì íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå§¥¤¤§¤¤Ÿ¦§
,änçä õðzL ãò,בלילה ולא ביום זמנם אלו eNòLשכל ïleëå אלו דברים ©¤¨¥©©¨§¨¤¨

øLk ,øçMä ãenò äìòMî שכיון אלא זמנם, ונקרא הוא יום כבר שאז כיון הדבר, ¦¤¨¨©©©©¨¥
שאז  החמה הנץ עד שימתינו לכתחילה הצריכו השחר, עלה אם בקיאים הכל שאין

לילה. ספק מידי יצאו בוודאי

àøîâ.בלילה ולא ביום זמנם אלו שכל המשנה דיני מקור מבארת מבררת הגמרא

ביום.ïìðîהגמרא: דווקא המגילה את שקוראים הגמרא:הדין ÷àøמשיבה øîàc §¨¨§¨©§¨
כח) ט íéNòðå',(אסתר íéøkæð älàä íéîiäå' ש משמע 'ימים' שנאמר íBiaוממה §©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦©

.àì äìéla ïéà¦©©§¨Ÿ
הגמרא: éåäézמקשה àîéìזו éaøמשנה øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøc àzáeéz ¥¨¤¡¥§§¨§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦

ìå ,äìéla äléânä úà úBø÷ì íãà áéiç ,éåì ïa òLBäédúBðL לקרותה - §ª©¤¥¦©¨¨¨¦§¤©§¦¨©©§¨§¦§¨
שניה בלילה.íBia,פעם ולא חייב ביום שדווקא משמע במשנה הגמרא:ואילו מתרצת ©

íBécà éðz÷ ék זו שקריאה מ'והימים' שלמדים יום, של בקריאה דיברה המשנה - ¦¨¨¥©§
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.ùåãâå àìî(skd jeza jfade) skd jeza `edy jfad l"x owezne `ln jfad `diy

lka epnid oiaixwny (`"t) zezixk zkqna epx`ia xake zxhwd xftzz `ly ick

:axra 'p lwyne xwaa 'p lwyn oixpic d`n lwyn mei.úìèåèîåly dphw dkizg

lr oipzepe dqkna [dze`] miqkne zxhw jfad oi`lnn eidy xn` jkitle cba

oink c`n dphw dtn dlrnln dqknd

skd jez l` elek jfad ozepe cba zkizg

wxta x`aziy dn ea dyere ecia skd lhepe

:df xg` ly.øàáúð øáësc) oiaexir seqa

uxy oi`iven dxfrd on mewn dfi`n (:cw

oigipn mewn dfi`ae zaya ycwna `vnpy

dxicw eilr oitek la` zay i`ven cr eze`

iexw cg`de dizexzkqt eizexiq mebxz

sc) mixetkn iriaxa x`azp xake xzkqt

dzid y`d da oitxeby dzgndy (:bn

oinixny adf ly dzgne (mi`q 'ck) zwfgn

mei lka xne` miaw yly ly dzid da

oiaw 'b ly jezl oxrne oiaw 'c lya dzeg

epi`yke wtq ila milgb awk xftn `ed ixde

rwxwa miltepd milgbd mikilyn zay mei

oexcw lgp l` (gafnd on `veid `vend l`)

epx`ia xake d`q e"h zwfgn dcn jzle

:(.fr sc) zegpna d`q xeriy.øàáúð øáë
xne`e md dn zecnrnd (.fk sc) ziprza

zay dze`a zecnrnd cnrn y`xy

mirxevnd cinrn dtixbnd lew rneyyk

ick gxfnd ixrya mzrxvn exdh xaky

enk my`d mc mdilr wexfl mipnefn eidiy

:mirbp seqa x`aziy
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äéä úìèeèî ïéîëe Bì äéä éeqëå ,úøè÷ Leãâå àìî̈¥§¨§Ÿ¤§¦¨¨§¦§¤¤¨¨
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äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä

elçäçaæî ïeMéãa eëfL éî .íìeàä úBìòîa íéìBò ¥¥¦§©£¨¨¦¤¨§¦¦§¥©
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.àöéå äåçzLäå äzçnä éìeLa ïããøå çaænääðùî ©¦§¥©§§¨¨§¥©©§¨§¦§©£¨§¨¨

âæaä úà ìèBð äéä úøèwa äëfL éî,ókä CBzî C ¦¤¨¨©§Ÿ¤¨¨¥¤©¨¨¦©©
Bì BðúBð BëBúì epnî øftúð BáBø÷ì Bà BáäBàì BðúBðå§§§£¦§¦§©¥¦¤§§
éðtî ìéçúz ànL ,øéäæ éåä BúBà íéãnìîå åéðôçaE §¨§¨§§©§¦¡¥¨¦¤¨©§¦¦¨¤
øéè÷nä äéä àì àöBéå ïãcøî ìéçúä äåkz àlL¤Ÿ¦¨¤¦§¦§©§¨§¥Ÿ¨¨©©§¦
ïäk äéä íàå ,øè÷ä Bì øîBà äpeînäL ãò ,øéè÷î©§¦©¤©§¤¥©§¥§¦¨¨Ÿ¥
eLøt .'øè÷ä ,ìBãb ïäk éLéà' Bì øîBà äpeînä ìBãb̈©§¤¥¦¦Ÿ¥¨©§¥¨§
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`oifgeרמ mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

mr (`) miycg dl miqiitny cala zxhwl `l` (zixgy dkfi ziaxr) ea dkfy

`veid xnyn (.ep sc) dkeq 'nba xn` xake ,epncwdy enk miaxrd oia mipyi

oikifae miaxrd oia ly cinz aixwn qpkpd xnyne mitqene xgy ly cinz aixwn

ok mb xyt` i` miaxrd oiay rce my x`ay enk miptd mgla oiwleg el`e el`

dxepn oeyic ilae iniptd gafn oeyic ila

izn`d xecq didi jkitle xwaa epxkfy enk

ok minkg zrc lre epxn`y dn lkn `veid

oevigd gafnn oycd znxd xg`y `ede

dlecb dkxrn oixcqn dlerd gafn `ede

ipy oilrn ok xg`e dipy dkxrn ok xg`e

vr ixfbdlecb dkxrn lr mze` oipzepe mi

oigzet ok xg`e cinzd yak mipnfn ok xg`e

ezgizt zryae epxkfy enk lecbd xry

lkidl mipdk izy mi`ae cinzd hgey

oycn ipyde iniptd gafn oycn mdn cg`y

enc lhpe cinzd oihgeyy onf jez dxepnd

xnby cr gafn iab lr enc wxef epi`e wxfna

zwixf xg`e enc wxef f`e iniptd gafn oeyic

ea wqrznd zexp yng zahda wqrzn enc

z`ade cinzd gezipa mixg`d miwqrzne

epncwdy enk my mzgilne yakl eixa`

zkyla oivawzn jk xg` zg` zaa lkd

`ian ok xg`e epncwdy enk oixewe zifbd

izy aihn ok xg`e xihwne lkidl zxhwd

ok xg`e epncwdy enk mix`ypd zexp

zlqd ok xg`e gafn iabl mixa`d oilrn

zryae jqpl oii ok xg`e oiziagd ok xg`e

mipbpne xiya mield miligzn oiid jeqip

ryz oirweze (i sc) oikxra mixkfpd milka

enk xiyd zewqtd itk zewqtda zeriwz

lkidd on xihwnd `veiyke eiykr x`aziy

mipdkd mr mle`d zelrn lr cner

zelrd xnbiy cr x`aziy enk mixg`d

zkxa mrd oikxan jk xg` gafnl mixa`d

`edy dfd xcqd xenye x`aziy enk mipdk

dpyna df oipra xn`py dn lk jezn `vei

:cenlzdae

íéìåò åìçä êìò ïøãä

.ïîæá:wtq ila lkida `l` `dz `l ef diegzyde cet` ipa` l"x zeaeh mipa`

.åãîòå åàázeceard on eyr k"g`e zifbd zkyla e`xwy mipdkd l` fnex

xkfy mipdk dyng md mipey`xde mle`d zelrna miler elgd jk xg` eyry dn

mdig` x`y eribiy mcew zelrn lr ecnre dlgz mzcear exnby xg`e mze`

enk cinzd ixa` z`lrda miwqerd

oiprd epyxte epxkfy xcqa x`azpy

dheqn iriaya z`fd dkldd on x`ypy

:myn epyxcz xenb yexit eze` epyxit mye

.ìåãâ ïäëì úãçåéî äðéà åæ äô÷älk `l`

epx`ay enk siwn `ed jk gafnd siwnd

milwyn iyya x`azp xake migafn iyinga

cg` zepgly izy yak ly eaxrna eidy

yiy ly cg`e zxy ilk eilr oipzep sqk ly

mialgd ogly `ede mixa`d eilr oipzep

`fx` oa epxn` milwyn iyingae o`k xkfpd

zegpnn iyinga epx`a xake lvlvd yiwn

dkinqe miigd lr `l` `dz `l dkinqdy

epxn`y enk `id jkitle mixa`d lr `id ef

el `dzy ick lecb odk ly eceak meyn my

:`xkid.ïéøãåñåx`azp xak :milbc md

el` ecgii dnl mrhd .(.`l sc) d"x `xnba

oey`x meia exn`e minid el`l mixenfnd

dyrn zlgz `edy itl d`elne ux`d 'dl

eide mind ewlgp eay ipyae ziy`xa

eay iyilyae 'd lecb xne` mdizgz minyd

oipiicde oicd didi dilry ux`d zi`xp

eay iriaxa l` zcra avp midl` xne`

'd zenwp l` xne` gxide ynyd e`xap

mzcear xg` mirezd on mwep `edy

dfa yie miig ilra ipin e`xap eay iyinga

mzrepze mdipinay welgd iptn mi`lt

miig ilraa yiy mixg` mi`lte mnvrn

dryay itl epfer midl`l epipxd xne`

eze` milcbne `xead migayn mze` oi`exy

`xape ziy`xa dyrn mlyp eay iyya

dlrzi `xead zlecb oiany ok mb mc`d

:yal ze`b jln 'd xne`

ìåãâ ïäëù ïîæá êìò ïøãä
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æaäå ,ãçà ãéa äzçnäå ,ãçà ãéa æekäå,ãçà ãéa C §©§©¤¨§©©§¨§©¤¨§©¨¨§©¤¨
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ïéàL ìBãb ïäkî õeç .ïäéLàø éab ìò Lc÷náe ,íäéôúk¦§¥¤©¦§¨©©¥¨¥¤¦Ÿ¥¨¤¥
óà ,øîBà äãeäé éaø ,õévä ïî äìòîì åéãé úà déaâî©§¦©¤¨¨§©§¨¦©¦©¦§¨¥©
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.'íëøáéå íòä ìà åéãé úà ïøäàâ äðùîïäkL ïîæa ©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨§¥¦§©¤Ÿ¥
òébä .Bðéîéa ïâqäå ,Láka äìBò äéä øéè÷äì äöBø ìBãb̈¤§©§¦¨¨¤©¤¤§©§¨¦¦¦¦©
Bì èéLBäå eäìòäå Bðéîéa ïâqä æçà ,Lákä úéöçîì§©£¦©¤¤¨©©§¨¦¦§¤¡¨§¦
éðMä èéLBä ï÷øæe ïäéìò Cîñå ìâøäå Làøä ïBLàøä̈¦¨Ÿ§¨¤¤§¨©£¥¤§¨¨¦©¥¦
.ï÷øæe ïäéìò Cîñå ,ìBãb ïäëì ïðúBð íéãiä ézL ïBLàøì̈¦§¥©¨©¦§¨§Ÿ¥¨§¨©£¥¤§¨¨
ìk øàL Bì ïéèéLBî eéä Cëå .Bì Cìäå éðMä èîLð¦§©©¥¦§¨©§¨¨¦¦§¨¨
,äöBø àeäL ïîæáe .ï÷øBæå ïäéìò CîBñ àeäå ,ïéøáàä̈¥¨¦§¥£¥¤§§¨¦§©¤¤
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על־ידי לימוד התורה, "תורה אור", יאירו גם את העולם, לעשות ממנו עולם של תורה.
משיחת שבת בראשית ה'תשכ"ח



רמי oifge` mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

mr (`) miycg dl miqiitny cala zxhwl `l` (zixgy dkfi ziaxr) ea dkfy

`veid xnyn (.ep sc) dkeq 'nba xn` xake ,epncwdy enk miaxrd oia mipyi

oikifae miaxrd oia ly cinz aixwn qpkpd xnyne mitqene xgy ly cinz aixwn

ok mb xyt` i` miaxrd oiay rce my x`ay enk miptd mgla oiwleg el`e el`

dxepn oeyic ilae iniptd gafn oeyic ila

izn`d xecq didi jkitle xwaa epxkfy enk

ok minkg zrc lre epxn`y dn lkn `veid

oevigd gafnn oycd znxd xg`y `ede

dlecb dkxrn oixcqn dlerd gafn `ede

ipy oilrn ok xg`e dipy dkxrn ok xg`e

vr ixfbdlecb dkxrn lr mze` oipzepe mi

oigzet ok xg`e cinzd yak mipnfn ok xg`e

ezgizt zryae epxkfy enk lecbd xry

lkidl mipdk izy mi`ae cinzd hgey

oycn ipyde iniptd gafn oycn mdn cg`y

enc lhpe cinzd oihgeyy onf jez dxepnd

xnby cr gafn iab lr enc wxef epi`e wxfna

zwixf xg`e enc wxef f`e iniptd gafn oeyic

ea wqrznd zexp yng zahda wqrzn enc

z`ade cinzd gezipa mixg`d miwqrzne

epncwdy enk my mzgilne yakl eixa`

zkyla oivawzn jk xg` zg` zaa lkd

`ian ok xg`e epncwdy enk oixewe zifbd

izy aihn ok xg`e xihwne lkidl zxhwd

ok xg`e epncwdy enk mix`ypd zexp

zlqd ok xg`e gafn iabl mixa`d oilrn

zryae jqpl oii ok xg`e oiziagd ok xg`e

mipbpne xiya mield miligzn oiid jeqip

ryz oirweze (i sc) oikxra mixkfpd milka

enk xiyd zewqtd itk zewqtda zeriwz

lkidd on xihwnd `veiyke eiykr x`aziy

mipdkd mr mle`d zelrn lr cner

zelrd xnbiy cr x`aziy enk mixg`d

zkxa mrd oikxan jk xg` gafnl mixa`d

`edy dfd xcqd xenye x`aziy enk mipdk

dpyna df oipra xn`py dn lk jezn `vei

:cenlzdae

íéìåò åìçä êìò ïøãä

.ïîæá:wtq ila lkida `l` `dz `l ef diegzyde cet` ipa` l"x zeaeh mipa`

.åãîòå åàázeceard on eyr k"g`e zifbd zkyla e`xwy mipdkd l` fnex

xkfy mipdk dyng md mipey`xde mle`d zelrna miler elgd jk xg` eyry dn

mdig` x`y eribiy mcew zelrn lr ecnre dlgz mzcear exnby xg`e mze`

enk cinzd ixa` z`lrda miwqerd

oiprd epyxte epxkfy xcqa x`azpy

dheqn iriaya z`fd dkldd on x`ypy

:myn epyxcz xenb yexit eze` epyxit mye

.ìåãâ ïäëì úãçåéî äðéà åæ äô÷älk `l`

epx`ay enk siwn `ed jk gafnd siwnd

milwyn iyya x`azp xake migafn iyinga

cg` zepgly izy yak ly eaxrna eidy

yiy ly cg`e zxy ilk eilr oipzep sqk ly

mialgd ogly `ede mixa`d eilr oipzep

`fx` oa epxn` milwyn iyingae o`k xkfpd

zegpnn iyinga epx`a xake lvlvd yiwn

dkinqe miigd lr `l` `dz `l dkinqdy

epxn`y enk `id jkitle mixa`d lr `id ef

el `dzy ick lecb odk ly eceak meyn my

:`xkid.ïéøãåñåx`azp xak :milbc md

el` ecgii dnl mrhd .(.`l sc) d"x `xnba

oey`x meia exn`e minid el`l mixenfnd

dyrn zlgz `edy itl d`elne ux`d 'dl

eide mind ewlgp eay ipyae ziy`xa

eay iyilyae 'd lecb xne` mdizgz minyd

oipiicde oicd didi dilry ux`d zi`xp

eay iriaxa l` zcra avp midl` xne`

'd zenwp l` xne` gxide ynyd e`xap

mzcear xg` mirezd on mwep `edy

dfa yie miig ilra ipin e`xap eay iyinga

mzrepze mdipinay welgd iptn mi`lt

miig ilraa yiy mixg` mi`lte mnvrn

dryay itl epfer midl`l epipxd xne`

eze` milcbne `xead migayn mze` oi`exy

`xape ziy`xa dyrn mlyp eay iyya

dlrzi `xead zlecb oiany ok mb mc`d

:yal ze`b jln 'd xne`

ìåãâ ïäëù ïîæá êìò ïøãä
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ïîæaìL úBçzLäì ñðëð ìBãb ïäkL,Ba ïéæçBà äL ¦§©¤Ÿ¥¨¦§©§¦§©£§Ÿ¨£¦
íéðáàa ãçàå ,BìàîNa ãçàå ,Bðéîéa ãçà¤¨¦¦§¤¨¦§Ÿ§¤¨©£¨¦
ìBãb ïäk ìL åéìâø ìB÷ äpeînä òîML ïåéëå úBáBè§¥¨¤¨©©§¤©§¨¤Ÿ¥¨
.àöéå äåçzLäå ñðëð úëBøtä úà Bì déaâä àöBé àeäL¤¥¦§¦©¤©¨¤¦§©§¦§©£¨§¨¨

.eàöéå eåçzLä ,íéðäkä åéçà eñðëðá äðùîeàa ¦§§¤¨©Ÿ£¦¦§©£§¨§¨
íBøãì íéðBLàøä eãîò ,íìeàä úBìòî ìò eãîòå§¨§©©£¨¨¨§¨¦¦¦§
ãçà ãéa éðhä íãéa íéìk äMîçå ,íéðäkä íäéçà£¥¤©Ÿ£¦©£¦¨¥¦§¨¨©¤¦§©¤¨

æaäå ,ãçà ãéa äzçnäå ,ãçà ãéa æekäå,ãçà ãéa C §©§©¤¨§©©§¨§©¤¨§©¨¨§©¤¨
àlà ,úçà äëøa íòä úà eëøáå ,ãçà ãéa Béeqëå óëå§©§¦§©¤¨§¥§¤¨¨§¨¨©©¤¨

ìL dúBà íéøîBà äðéãnaLäëøa Lc÷náe ,úBëøa L ¤©§¦¨§¦¨¨Ÿ§¨©¦§¨§¨¨
äðéãnáe Báúëk íMä úà íéøîBà eéä Lc÷na úçà©©©¦§¨¨§¦¤©¥¦§¨©§¦¨

íéàNBð íéðäkä ,äðéãna Béepëaãâðk íäéãé úà §¦©§¦¨©Ÿ£¦§¦¤§¥¤§¤¤
ïéàL ìBãb ïäkî õeç .ïäéLàø éab ìò Lc÷náe ,íäéôúk¦§¥¤©¦§¨©©¥¨¥¤¦Ÿ¥¨¤¥
óà ,øîBà äãeäé éaø ,õévä ïî äìòîì åéãé úà déaâî©§¦©¤¨¨§©§¨¦©¦©¦§¨¥©
àOiå' øîàpL õévä ïî äìòîì åéãé úà déaâî ìBãb ïäkŸ¥¨©§¦©¤¨¨§©§¨¦©¦¤¤¡©©¦¨

.'íëøáéå íòä ìà åéãé úà ïøäàâ äðùîïäkL ïîæa ©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨§¥¦§©¤Ÿ¥
òébä .Bðéîéa ïâqäå ,Láka äìBò äéä øéè÷äì äöBø ìBãb̈¤§©§¦¨¨¤©¤¤§©§¨¦¦¦¦©
Bì èéLBäå eäìòäå Bðéîéa ïâqä æçà ,Lákä úéöçîì§©£¦©¤¤¨©©§¨¦¦§¤¡¨§¦
éðMä èéLBä ï÷øæe ïäéìò Cîñå ìâøäå Làøä ïBLàøä̈¦¨Ÿ§¨¤¤§¨©£¥¤§¨¨¦©¥¦
.ï÷øæe ïäéìò Cîñå ,ìBãb ïäëì ïðúBð íéãiä ézL ïBLàøì̈¦§¥©¨©¦§¨§Ÿ¥¨§¨©£¥¤§¨¨
ìk øàL Bì ïéèéLBî eéä Cëå .Bì Cìäå éðMä èîLð¦§©©¥¦§¨©§¨¨¦¦§¨¨
,äöBø àeäL ïîæáe .ï÷øBæå ïäéìò CîBñ àeäå ,ïéøáàä̈¥¨¦§¥£¥¤§§¨¦§©¤¤

éwäì Bì àa ïé÷øBæ íéøçàå CîBñ àeäçaænä úà ó ¥©£¥¦§¦¨§©¦¤©¦§¥©
úéçøæî ,úéçøæî úéîBøc ïøwî ìéçúî àeä ïëéäî¥¥¨©§¦¦¤¤§¦¦§¨¦¦§¨¦
ïéé Bì eðúð ,úéîBøc úéáøòî ,úéáøòî úéðBôö ,úéðBôö§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦¨§©¦
íéðäë éðL .Bãéa íéøãeqäå ïøwä ìò ãîBò ïâqä ,Cqðì§©¥©§¨¥©©¤¤§©¨¦§¨§¥Ÿ£¦
eò÷z ,íãéa úBøöBöç ézLe íéáìçä ïçìL ìò ïéãîBò§¦©ª§©©£¨¦§¥£§§¨¨¨§
,Bðéîéî ãçà àæøà ïa ìöà eãîòå eàa eò÷úå eòéøäå§¥¦§¨§¨§¨§¥¤¤©§¨¤¨¦¦

çL ,BìàîOî ãçàåéðäå Cqðì äíòä eåçzLäå eò÷z ÷øtì eòébä ,øéMa íiåìä eøaãå ìöìva àæøà ïa Léwäå ,íéøãeqa ïâqä ó §¤¨¦§Ÿ¨¨§©¥§¥¦©§¨©¨¦§¦¦¤©§¨©¦§¨§¦§©§¦¦©¦¦¦©¤¤¨§§¦§©£¨¨
.ïîà ,eðéîéa äøäîa äðaiL ïBöø éäé .eðéäìà úéa úãBáòì ãéîzä øãñ eäæ .äéåçzLä äòé÷z ìk ìòå ,äòé÷z ÷øt ìk ìòäðùî ©¨¤¤§¦¨§©¨§¦¨¦§©£¨¨¤¥¤©¨¦©£©¥¡Ÿ¥§¦¨¤¦¨¤¦§¥¨§¨¥¨¥

ã'ä ìBãb íéøîBà eéä éðMa 'dá éáLBéå ìáz dàBìîe õøàä 'äì íéøîBà eéä ,ïBLàøä íBia Lc÷na íéøîBà íiåìä eéäL øéMä©¦¤¨©§¦¦§¦©¦§¨©¨¦¨§¦©¨¨¤§¨¥¥§§¥¨©¥¦¨§¦¨
ìà' íéøîBà eéä éòéáøa 'èBtLé íéäìà áø÷a ìà úãòa ávð íéäìà íéøîBà eéä éLéìMa 'BLã÷ øä eðéäìà øéòa ãàî ìleäîe§¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥©¨§©§¦¦¨§¦¡Ÿ¦¦¨©£©¥§¤¤¡Ÿ¦¦§¨§¦¦¨§¦¥
,Láì úeàb Cìî 'ä' íéøîBà eéä éMMa 'á÷òé éäìàì eòéøä eðfeò íéäìàì eðéðøä íéøîBà eéä éLéîça 'òéôBä úBî÷ð ìà 'ä úBî÷ð§¨¥§¨¦©©£¦¦¨§¦©§¦¥Ÿ¦¥¨¦¥Ÿ¥©£Ÿ©¦¦¨§¦¨¨¥¨¥
.íéîìBòä éiçì äçeðîe úaL BlekL íBéì ,àBáì ãéúòì øéL øBîæî 'úaMä íBéì øéL øBîæî' íéøîBà eéä úaMa .øîåâå Láì̈¥©©¨¨§¦¦§¦§©©¨¦§¦¤¨¦¨§¤©¨§¨§©¥¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc - cinz(oey`x meil)

ìåãâ ïäëù ïîæá ¯ éòéáù ÷øô
ly cinza ycwnd zecear xcq meiq z` `ian epiptly wxtd
ly xiy xcqe mikqpd xcq ,d`eegzydd xcq ea ex`azp .xgy
ici lr ziyrp `idyk cinzd zceara yiy mipic iwelige ,mei

.lecb odk

äðùî
xg` .zxehwd gafna dxhwdd xcq xn`p zncewd dpyna
did m`e ,lkida zeegzydl mipdkd lk ly mkxc did ,dxhwdd
xcqa zwqer ef dpyn .dligz qpkp did `ed lecb odk my

:zxehwd xg`ly d`eegzyddñðëð ìBãb ïäkL ïîæalkidl ¦§©¤Ÿ¥¨¦§©
úBçzLäì,zxehwd zxhwd xg`ìLäLeid mipdkãçà ,Ba ïéæçBà §¦§©£§Ÿ¨£¦¤¨
eze` jneqãçàå ,Bðéîéaeze` jneqãçàå ,BìàîNacner did ¦¦§¤¨¦§Ÿ§¤¨

fge`e eixeg`núBáBè íéðáàa.cet`d zetzk lryòîML ïåéëå ©£¨¦§¥¨¤¨©
äpeînäz`àöBé àeäL ìBãb ïäk ìL åéìâø ìB÷xg` lkidd on ©§¤©§¨¤Ÿ¥¨¤¥

,d`eegzyddúëBøtä úà Bì déaâälkidd gzt iptl dielzd ¦§¦©¤©¨¤
okn xg`le .z`vl lkeiy ick ,zeripvlñðëðdpenndäåçzLäå ¦§©§¦§©£¨

.àöéåokn xg`leeñðëðx`y,íéðäkä åéçàe.eàöéå eåçzLä §¨¨¦§§¤¨©Ÿ£¦¦§©£§¨§
á äðùîmipdkd eid ,d`eegzydde zxehwd zxhwd xg`l

zx`an epizpyn .mipdk zkxaa l`xyi z` mikxan
:dkxad xcq z`

eàaine dzgna dkefde xihwnd ,zxehwa ecary mipdkd zyly ¨
gdy,skd z` wifìò eãîòådúBìòîiptl eidy [zebxcn-],íìeàä §¨§©©£¨¨

eíéðBLàøä eãîòiniptd gafn oeyica ekfy mipdkd ipy md ¨§¨¦¦
,dxepnd oeyicaeíBøãìzylyíéìk äMîçå ,íéðäkä íäéçàeid ¦§£¥¤©Ÿ£¦©£¦¨¥¦

íãéa,elld mipdkd zyng lyãéa éðhälyãçà`ed ,mdn §¨¨©¤¦§©¤¨
,iniptd gafnd z` oycnd,ãçà ãéa æekäåz` oycnd `ed §©§©¤¨

,dxepnd,ãçà ãéa äzçnäåd`ln dzgnd z` `iady odkd `ed §©©§¨§©¤¨
,milgbaæaäå,ãçà ãéa C,zxehwd z` xihwdy odkd `edóëå §©¨¨§©¤¨§©

,ãçà ãéa Béeqëåmilkd z` egipde .xihwnl riiqnd odkd `ed §¦§©¤¨
mipdkd lk ecnre .mciníòä úà eëøáåmipdk zkxaaäëøa §¥§¤¨¨§¨¨

,úçàdxeza oixen`d zekxad zyly z` ekxiay epiide xacna) ©©
(ek-ck.wqtd `la ,'ebe `yi 'ebe x`i 'ebe jkxai

mipdk zkxa oia yiy mipicd iwelig z` zx`an dpynd
mb :dpynd zx`an .zenewn x`yay mipdk zkxal ycwnay

,mipdk zkxa mikxan mipdkd eid dpicnd x`yaäðéãnaL àlà¤¨¤©§¦¨
ìL dúBà íéøîBà,úBëøa Llk oia on` ziipra miwiqtny epiid §¦¨¨Ÿ§¨

.dkxae dkxaLc÷náedze` mixne`úçà äëøa.wqtd `la ©¦§¨§¨¨©©
y ,yi welig cerúà íéøîBà eéä Lc÷namyíMämipdk zkxaay ©¦§¨¨§¦¤©¥

Báúëk,`"d e"`e `"d c"ei -äðéãnáeeazkk eze` mixne` eid `l ¦§¨©§¦¨
`l`Béepëa.c"ei o"ep z"lc s"l` - §¦

y ,yi welig cer,äðéãnaeid dkxad zryaíéàNBð íéðäkä ©§¦¨©Ÿ£¦§¦
[midiabn-]Lc÷náe ,íäéôúk ãâðk íäéãé úàz` mi`yep eid ¤§¥¤§¤¤¦§¥¤©¦§¨

mdiciL ìBãb ïäkî õeç .ïäéLàø éab ìòmlerlïéàåéãé úà déaâî ©©¥¨¥¤¦Ÿ¥¨¤¥©§¦©¤¨¨
,õévä ïî äìòîìeici diabiy ie`x oi`e ,''dl ycw' ea aezky itl §©§¨¦©¦

.df lrnäãeäé éaøe wlegåéãé úà déaâî ìBãb ïäk óà ,øîBà ©¦§¨¥©Ÿ¥¨©§¦©¤¨¨
õévä ïî äìòîì,ycwna jxanykøîàpL(ak h `xwie)ïøäà àOiå' §©§¨¦©¦¤¤¡©©¦¨©£Ÿ

.'íëøáéå íòä ìà åéãé úà¤¨¨¤¨¨©§¨§¥

äðùî
eidy cinzd ixa` z` elhp ,mrd z` mipdkd ekxay xg`l
z` elrd ,sqepa .meaixwde gafnl melrd ,yakd lr migpen
zgpn z` aixwn did lecbd odkde ,deaixwde zleqd zgpn
epizpyn .eze` mikqpne oiid z` milrn eid okn xg`le ,oiziagd
lr eyrpyk oiid jeqipe mixa`d zxhwd xcq did cvik d`ian
,epizpyn d`ian cer .ceak ea mibdep eidy ,lecb odk ici lr ici

:jeqipd zrya eidy zeriwzde mei ly xiy xcq z`ïäkL ïîæa¦§©¤Ÿ¥
øéè÷äì äöBø ìBãb,gafnd iab lr cinzd ixa` z`äìBò äéä ¨¤§©§¦¨¨¤

ïâqäå ,Lákajled did.Bðéîéaykòébälecb odkd,Lákä úéöçîì ©¤¤§©§¨¦¦¦¦©§©£¦©¤¤

eäìòäå Bðéîéa ïâqä æçàmy ecnr .yakd y`xl zelrl el riiq - ¨©©§¨¦¦§¤¡¨
,yakd iab lr melrde mixa`d z` ekiledy mipdkdBì èéLBäå§¦

odkdïBLàøäz`ìâøäå Làøä,yakd iab lr dlrdy cinzd ly ¨¦¨Ÿ§¨¤¤
Cîñålecb odkdïäéìò,eici z` mixa`d lr -ï÷øæeiab lr §¨©£¥¤§¨¨

,okn xg`l .dkxrndèéLBäodkdïBLàøì éðMäz`íéãiä ézL ¦©¥¦¨¦§¥©¨©¦
oey`xd odkde ,yakd iab lr mlrde mkiledy ,cinzd lyïðúBð§¨

ïäéìò Cîñå ,ìBãb ïäëìeici z`.ï÷øæeokn xg`lCìäå éðMä èîLð §Ÿ¥¨§¨©£¥¤§¨¨¦§©©¥¦§¨©
Cëå .Bìdfd xcqke -Bì ïéèéLBî eéäz` ,lecb odkl -ìk øàL §¨¨¦¦§¨¨
,ïéøáàä,oey`xl eciay xa`d z` hiyed mipdkdn cg` lky ¨¥¨¦

,lecbd odkl e`iad oey`xdeïäéìò CîBñ àeäåeici z`.ï÷øBæå §¥£¥¤§§¨
,dpynd dtiqenàeäL ïîæáekd-][lecbd odCîBñ àeä ,äöBølr ¦§©¤¤¥

,mixa`dïé÷øBæ íéøçàå.envra mwxfl jixv epi`e ,mze` ©£¥¦§¦
ziaxrn zinexcd dpita oii mikqpn eid mixa`d zxhwd xg`l
:lecb odk ici lr oiid jeqip xcq z` zx`an dpynd .gafnd ly

,mixa`d zxhwd xg`lBì àalecbd odkdéwäìçaænä úà ó ¨§©¦¤©¦§¥©
,dpynd zl`ey .oiid jeqip jxevl ,gafnd y`xaïëéäîdfi`n - ¥¥¨

cvìéçúî àeä,dpynd daiyn .siwdl,úéçøæî úéîBøc ïøwî ©§¦¦¤¤§¦¦§¨¦
cr gxfn cva jiynde ,mixa`d z` xihwdyk cner did myy

oxwl ribdy,úéðBôö úéçøæîoxwl ribde ,oetv cv lk z` jlde ¦§¨¦§¦
,úéáøòî úéðBôöoxwl ribdy cr axrn cv lk z` jldeúéáøòî §¦©£¨¦©£¨¦

,úéîBøc.oiid z` mipzep eid mday igxfnae ,miltq ipy eid myy §¦
,myl ribdykBì eðúðd z`ïééick,Cqðì.jqpn did `l oiicre ¨§©¦§©¥

miyrp eidy dxiyde zeriwzd xcq z` dpynd zx`an dzr
did ,jqpl lecbd odkd `ay drya :jeqipd onfaïâqäe `aãîBò ©§¨¥

ïøwä ìò,lecbd odkd ci lr ,gafnd ly zinexc ziaxrnay ©©¤¤
íéøãeqäåeid [milbc-].Bãéaobqd z` mi`ex mipdkd eidyke §©¨¦§¨

eid ,ecia mixceqde oxwd lr cneríéðäë éðLe mikledìò ïéãîBò §¥Ÿ£¦§¦©
íéáìçä ïçìL,mixa`d -úBøöBöç ézLesqk ly,íãéaeeò÷z ª§©©£¨¦§¥£§§¨¨¨§
eò÷úå eòéøäåokn xg`l .xiyl evawzie miield ernyiy ickeàa §¥¦§¨§¨

el` mipdk ipyàæøà ïa ìöà eãîòå,xiyd lr dpenndãçà §¨§¥¤¤©§¨¤¨
,BìàîOî ãçàå ,Bðéîéîf`e .xiyay wxt lk lr rewzl ickçLä ¦¦§¤¨¦§Ÿ¨¨
lecbd odkd [stekzd-]Cqðì,ltqd jeza oiid z` jetyl -åcin §©¥§

éðäïâqä óoxwd lr cnry,íéøãeqa,xiya ligzdl miiell onql ¥¦©§¨©¨¦
ìöìva àæøà ïa Léwäå,[miizlvn-]íiåìä eøaãåmdita,øéMa §¦¦¤©§¨©¦§¨§¦§©§¦¦©¦

.oldl dpyna `aenk ,mildzn xenfn jeqipd zrya mixy eidy
yke÷øtì eòébä,ea miwiqtn eidy mewn -eò÷z,erwze erixde ¦¦©¤¤¨§

eåçzLäålkíòämiyer eid oke .dxfrayìòå ,äòé÷z ÷øt ìk ìò §¦§©£¨¨©¨¤¤§¦¨§©
.äéåçzLä äòé÷z ìk,dpynd zniiqnúãBáòì ãéîzä øãñ eäæ ¨§¦¨¦§©£¨¨¤¥¤©¨¦©£©

.eðéäìà úéa,dlitz dpynd dtiqenïBöø éäéjexa yecwd iptln ¥¡Ÿ¥§¦¨
,`edäðaiLepidel` zia.ïîà ,eðéîéa äøäîa ¤¦¨¤¦§¥¨§¨¥¨¥

äðùî
lka ycwnd ziaa miield mixne` eid xiy dfi` x`ean ef dpyna

edfi` :cinzd zaxwd xg`ly oiid jeqip zra ,meieéäL øéMä©¦¤¨
Lc÷na íéøîBà íiåìä.mei lkaíéøîBà eéä ,ïBLàøä íBiaz` ©§¦¦§¦©¦§¨©¨¦¨§¦

xenfnd(ck mildz)xFnfn cecl''dá éáLBéå ìáz dàBìîe õøàä 'äì §¨¦¦§©¨¨¤§¨¥¥§§¥¨
.'ebead meiíéøîBà eéä éðMxenfnd z`(gn my)ipal xFnfn xiW' ©¥¦¨§¦¦¦§¦§¥
,gxw'BLã÷ øä eðéäìà øéòa ãàî ìleäîe 'ä ìBãb.'ebeeéä éLéìMa Ÿ©¨§¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥©¨§©§¦¦¨

íéøîBàxenfn(at my)sq`l xFnfn'áø÷a ìà úãòa ávð íéäìà §¦¦§§¨¨¡Ÿ¦¦¨©£©¥§¤¤
'èBtLé íéäìà.'ebeíéøîBà eéä éòéáøaxenfn(cv my)úBî÷ð ìà' ¡Ÿ¦¦§¨§¦¦¨§¦¥§¨

'òéôBä úBî÷ð ìà 'ä.'ebeíéøîBà eéä éLéîçaxenfn(`t my) ¥§¨¦©©£¦¦¨§¦
,sq`l ziYBd lr gSpnl'äìàì eòéøä eðfeò íéäìàì eðéðøä'á÷òé é ©§©¥©©©¦¦§¨¨©§¦¥Ÿ¦¥¨¦¥Ÿ¥©£Ÿ

.'ebeíéøîBà eéä éMMaxenfn(bv my)Láì ,Láì úeàb Cìî 'ä''d ©¦¦¨§¦¨¨¥¨¥¨¥
'xG`zd fríéøîBà eéä úaMa .øîåâå(av my)íBéì øéL øBîæî' Ÿ¦§©¨©©¨¨§¦¦§¦§

'úaMä,eyexite .'ebeúaL BlekL íBéì ,àBáì ãéúòì øéL øBîæî ©©¨¦§¦¤¨¦¨§¤©¨
.íéîìBòä éiçì äçeðîe§¨§©¥¨¨¦

ìåãâ ïäëù ïîæá êìò ïøãä
ãéîú úëñî äì à÷éìñå
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc - zecin(ipy meil)

úîå÷î äùìùá ¯ ïåùàø ÷øô
didy itk ,ycwnd zia ly ziad zecine zipaza zwqer ef zkqn
erci ycwnd zia dpaiyky ,`id jka zlrezde .ipy ziaa
,`id 'd z`n dxevd dze` ik ,dxevde zipazd eze` ea xenyl

xn`py enk(hi gk '` minid ixac)lM liMUd ilr 'd cIn azkA lMd'©Ÿ¦§¨¦©¨©¦§¦Ÿ
.'zipaYd zFk`ln©§£©©§¦

à äðùî
dxeza xn`p(gl b xacna)oxd`e dWn 'ebe oMWOd iptl mipgde'§©Ÿ¦¦§¥©¦§¨Ÿ¤§©£Ÿ

eyxce ,'l`xUi ipA zxnWnl WCwOd zxnWn mixnW eipaEcinz) ¨¨Ÿ§¦¦§¤¤©¦§¨§¦§¤¤§¥¦§¨¥
(.ek,ycwnd ziaa xenyl mipdkde miield mikixvy ,df weqtn

iptn dzid `l ef dxinye .md mipdk eipae oexd`e iel `ed dyny
epi`y ,eze` mixneyy zial `ed ceak `l` ,mihqle miaie` cgt

y eilr oi`y oixhltl oixney eilr yiy oixhlt dnec.oixne
'mixney' ,dxiny oeyl minrt dyly df weqta xn`py dnne
.zenewn dylya mipdkd mixneyy ecnl ,'zxnynl' 'zxnyn'

miield zexnyna xn`py dnne(gi-fi ek '` minid ixac)gxfOl'©¦§¨
miRq`le drAx` mFIl dAbPl drAx` mFIl dpFtSl dXW mIeld©§¦¦¦¨©¨¨©©§¨¨©¤§¨©©§¨¨§¨£ª¦
ecnl 'xAxRl mipW dNqnl drAx` axrOl xAxRl ,mipW mipW§©¦§¨¦©©§¨©©£¨©§¨¨©§¦¨§©¦©©§¨

(.fk cinz)mdn dylye ,zenewn c"ka ycwnd ziaa mixney eidy
.zenewn `"ka mixney miield eidy ixd ,mipdkd mixney eid

:ycwnd ziaa mixney eid mda zenewnd okid zhxtn epzpyn
ìLaúBîB÷î äLeidLc÷nä úéáa íéøîBL íéðäkä.` .zelila ¦§Ÿ¨§©Ÿ£¦§¦§¥©¦§¨

azkyl.ñðéèáà úéa.aazkyl,õBöépä úéaeid el` zekyle §¥©§¦¨§¥©¦
.b .dxfrd ixry cily diilra zeiepaáexryã÷Bnä úéa.íiåìäå §¥©¥§©§¦¦

mixney eidäMîç ,íB÷î ãçàå íéøNòaeid mdnéøòL äMîç ìò §¤§¦§¤¨¨£¦¨©£¦¨©£¥
äòaøà ,úéaä øäeid mdnåéúBpt òaøà ìòlka ,ziad xd ly ©©©¦©§¨¨©©§©¦¨

micner mixneyd eide ,zeiefd on zg`BëBzî.ziad xd jeza - ¦
äMîçeid mdnäøæòä éøòL äMîç ìòäòaøà ,eid mixneyìò £¦¨©£¦¨©£¥¨£¨¨©§¨¨©

äéúBpt òaøàixry lre dxfrd zepit lr mixneyde ,dxfrd ly ©§©¦¤¨
micner eid dxfrdõeçaîxeq`y meyn ,mrhde ,dxfrl uegn - ¦©

eid `l mitiirzn eid m` ,miptan mixney eid m`e ,dxfra zayl
.zenewn g"i epnp dk cr .ayil milekiåxneyãçàa didìúkL §¤¨¦§©

å ,ïaøwäxneyãçàa didìå ,úëøtä úkLxneyãçàcner did ©¨§¨§¤¨¦§©©¨Ÿ¤§¤¨
éøBçàì`xwpy miycwd ycw ziaúøBtkä úéa.`"k el` ixd ©£¥¥©©¤

.zenewn

á äðùî
:dxinyd oipra cer zwqer epzpynúéaä øä Léàdid xy - ¦©©©¦

ziad xd yi` `xwp dide ,mixneyd lk lr dpenn didy ycwna,
e,øîLîe øîLî ìk ìò øfçî äéä.mipyi mixneyd oi`y ze`xl ¨¨§©¥©¨¦§¨¦§¨

úB÷eáàåeidåéðôì ïé÷ìBc,my eidy oiqpt jezad`xiy ick ©£§¦§¨¨
.eilbx lr cenrie ,`a ziad xd yi`y xnyndBðéàL øîLî ìëå§¨¦§¨¤¥

ãîBò,ziad xd yi` eil` `aykíBìL ,úéaä øä Léà Bì øîBà ¥¥¦©©©¦¨
éìò,E,el aiyn epi` m`e,ïLé àeäL økéðdide.Bì÷îa BèáBç ¨¤¦¨¤¨¥§§©§

Bì äéä úeLøeeyiprdl ,ziad xd yi`leíäå .Búeñk úà óBøNì §¨¨¦§¤§§¥
,dwlpd xneyd zwrv z` mirney eidy milyexia eidy ine -

,äøæòa ìBw äî íéøîBà`edy mdl mixne`eìB÷lyéåì ïa §¦©¨£¨¨¤¥¦
y,ïéôøNð åéãâáe ä÷BìlrLî ìò Bì ïLiLá÷òé ïa øæòéìà éaø .Bøî ¤§¨¨¦§¨¦¤¨¥©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

,øîBày ,`ed oky ip` rceie ,dyrn did jk ok`eàöî úçà íòt ¥©©©©¨§
ànà éçà úàdidyïLé,ezxnyn lrBúeñk úà eôøNå. ¤£¦¦¨¨¥§¨§¤§

â äðùî
:ziad xd ixry z` zhxtn dpyndì eéä íéøòL äMîçdneg £¦¨§¨¦¨§

z` dtiwdyéðL ,úéaä øämi`xwp eidy mixry,äcìeç éøòLeid ©©©¦§¥©£¥§¨
,íBøcä ïîel` mixry eideïéLnLîläñéðk,ziad xdl milyexin ¦©¨§©§¦§¦¨

äàéöéå.epnnd`iapd dcleg my lr ,dcleg ixry mi`xwp eide ¦¦¨
xry .my zayei dzidyñBðBôé÷did,áøònä ïîdid `ed s`e ¦¦©©£¨

LnLîl.äàéöéå äñéðkxryéãèdid,ïBôvä ïîdf xryeäéä àì §©¥§¦¨¦¦¨¤¦¦©¨Ÿ¨¨
íeìk LnLî.d `ed iyingd xrydäøéaä ïLeL åéìò éçøænä øòL §©¥§©©©¦§¨¦¨¨©©¦¨

äøeözia z` zepal dxiad oyeyn elryky ,zxiievn dzid - ¨
ick ,ycwna oyey xir zxev xiivl jlnd mze` deiv ,ycwnd
ecxni `le da mzaiyi ini exkfie mdilr jlnd `xen `diy

,ziad xd ixryn igxfnd xryd lr dze` exv jkitl ,jlnaBaL¤
df xryay -(äàBø)dìBãb ïäkdidyäøtä úà óøBNdnec`d, ¤Ÿ¥¨¥¤©¨¨
äéãòñî ìëåz` sxeyd odkd z` micreqe miriiqnd mipdkd - §¨§©£¤¨

,dxtdíéàöBéziad xdnäçLnä øäìgxfna didy ,mizifd xd - §¦§©©¦§¨
.dxtd z` mitxey eid myy ,ziad xd

ã äðùî
:dxfra eidy mixryd z` zhxtn dpyndeéä íéøòL äòáL¦§¨§¨¦¨

ìL ,äøæòaìLe ,ïBôva äL.çøæna ãçàå ,íBøca äLmixryd ¨£¨¨§Ÿ¨©¨§Ÿ¨©¨§¤¨©¦§¨
íBøcaL`ed oey`xd ,md,÷ìcä øòLeid eay my lr ok `xwpe ¤©¨©©©¤¤

.dkxrnd iab lr mwilcdl mivr miqipknd xrydeBì éðL`ed ¥¦
,[úBøBëaä] (ïáø÷ä) øòLly zexekad z` miqipkn eid eay ©©©§··

d xryde .maixwdl dndaBì éLéìL`ed,íénä øòLeid eay §¦¦©©©©¦
zekeqd bga mind jeqipl min ly zigelvd z` miqipknxryd .

çøænaL`xwp,øBðwð øòLmixryd z` `iady yi`d my lr ¤©¦§¨©©¦¨
.mixvnay `ixcpqkl`nzeqipkd lkl ynyn did df xrye

.dxfrl ze`ivideì ézLeBì eéä úBëL,xepwip xry ly eiciva §¥§¨¨
,BìàîOî úçàå Bðéîéî úçàdkylúçàz`xwp dzidìúkL ©©¦¦§©©¦§Ÿ©©¦§©

,Léaìnä ñçðtmdilr dpennde ,migpen dpedk icba eid myy ¦§¨©©§¦
.jk lr dpenn didy oey`xd my lr ,qgpt `xwp didådkyl §

úçàz`xwp dzidì,ïézéáç äNBò úkLz` miyer eid myy ©©¦§©¥£¦¦
xweaa ezivgn mei lka aixwn lecb odkd didy oiziag zgpnd

axra ezivgne.

ä äðùî
:dxfray mixryd z` hxtl dpynd dkiynnåmixrydïBôvaL §¤©¨

,md`ed oey`xd,äéä äøãñëà ïéîëe ,õBöépä øòLiciv ipyny ©©©¦§¦©§©§¨¨¨
,ziad xd cvl dxfrd lzekn milzk ipy mi`vei eid ,xryd

,el` milzk iab lr dzid dxwzeäiìòådzid,åéab ìò äéeða ©£¦¨§¨©©¨
zia z`xwp ef diilre ,milzk mze` iab lr dzidy dxwza

.mixney mipdkd eid myy ,uevipdLeid df xryaíéðäkä ¤©Ÿ£¦
ïìòîìî íéøîBL,diilraíiåìäåmixney eidïhîlîäéä çúôe . §¦¦§©§¨§©§¦¦¦§©¨¤©¨¨

Bìdid gezty ,dxcqk`ay milzkd on cg`aìéçì.d xrydéðL ©¥¥¦
Bì`ed,ïaøwä øòL.cinzd oaxw z` miqipkn eid eayxryde ©©©¨§¨
dBì éLéìLd`xwpy dkyll gezt `ed,ã÷Bnä úéaeidy my lr §¦¦¥©¥

ziae ,my minngzn mipdkd eidiy dlecb dxecn my miyer
.dxfrl uegl sqep xry el did cwend

å äðùî
:cwend zia zxev z` zyxtn dpyndì òaøàa eéä úBëLjez ©§©§¨¨§

ïéì÷øèì úBçeút úBðBèé÷k ,ã÷Bnä úéamiphw mixcgk - ¥©¥§¦§¦§©§¦
.lecbd xcgl migeztdíézLcva eidy el` ,zekyl oze`n §©¦

zeiepa eid ,mexcLãBwa,dxfrd zyecwa yecw didy mewna - ©¤
íézLezeiepa eid ,oetv cva eidy el` ,zekyl oze`nìBça. §©¦©

ìBçì LãB÷ ïéa ìécáî ïéNtNét éLàøåeid mivr zekizge - §¨¥¦§§¦©§¦¥¤§
zyecwa yecwd mewnd oia licadl ,dkyld ztvxa my zereaw
cr rcil ick ,dxfrd zyecwa yecw epi`y mewn oial ,dxfrd

.miycw iycw lek`l xzen okide ,ayil xzen okid
:dpynd zxxanúBLnLî eéä äîezx`an .zekyl rax` oze` ¤¨§©§
dkyl :dpyndì äúéä àéä ,úéîBøc úéáøòî,ïaø÷ úkLeid myy ©£¨¦§¦¦¨§¨¦§©¨§¨

maixwdl miie`xy menn miwecae mixweany mi`lh mi`vnp
dkyl .cinzd oaxwlì äúéä àéä ,úéçøæî úéîBøcíçì úkL §¦¦§¨¦¦¨§¨¦§©¤¤

íéðtä,dkyl .miptd mgl z` miyer eid day,úéðBôö úéçøæî ©¨¦¦§¨¦§¦
éàðBîLç éða eæðb da,mipeeid lr mci dxaby xg`çaænä éðáà úà ¨¨§§¥©§©¤©§¥©¦§¥©
ïåé éëìî íeöwML.miakek zcearl mdilr exihwdy ici lr ¤¦§©§¥¨¨

d dkyldeda úéáøòî úéðBôö,mzpya ixw mdl rx`y mipdkd §¦©£¨¦¨
íéãøBémiklede dxfrd zgzy dlignläìéáhä úéáì. §¦§¥©§¦¨
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oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

äðùîàùã÷îä úéáá íéøîåù.zelila Ðñðéèáà úéáá.zxehwd z` oinhtn my Ðõåöéðä úéáåÐdab lr diepa diilr ,onwl yxtnmipdkd dxfr ixry Ð

,dxfrd ixryae ziad ixrya mixney mieldy mewn cg`e mixyr mr oipnl mde ,dxfrd z` mixneyd xnynay miel oze` ,dhnln mielde dlrnln mixney

.yxetnkã÷åîä úéááåÐ.uegan mixney mield liga el zeiepad zekyl izyae .onwl opzck ,ycwa zeiepad cwend zial eidy zekyl izy oze`aäùîçÐmixney

.epiptl miiepnd mixry dyng el yi ,ziad xd ixryn dyng lr mieläòáøàÐ.zepitd ixney okezn el`e [el`] ,xnelk ,okezn ziad ly eizepit rax` lr mixney

,oiayei eid dnegd jeza mixryd ixneye

.my ayil i`yx mc` lk okyäùîçÐ

.dxfrd ixryn dyng lr miel mixney

yxtn ,dxfra onwl dpen mixry dray

oitekz eid odn mipy ,(`,ek) cinz zkqna

`l` xeniy oikixv opi`y ,mixryd x`yl

.(miwgexn) [miwaecn] mixry dyngl

äøæò ìù äéúåðéô òáøà ìò íéøîåù äòáøà
õåçáîÐeid uegan el`e el` ,xnelk

,dxfra daiyi oi` ixdy ,dxfrl ueg micner

xyr dpny ixd Ð miptan miayei eid `le

cer siqen dylye ,dpite xry oia mixney

.'ek cg`äðùîáøä ùéàúéáäÐ

mixneydn xnyne xnyn lk lr dpenn

.dxfraä÷åì éåì ïáÐ.mixneyd oze`n

äðùîâúéáä øäì åéä íéøòù äùîç
xdd lk ztwnd miyp zxfr znegl Ð

.ligd on miptläãìåç éøòù éðùÐjk

.mnyñåðåôé÷åÐ.xryd myéãèÐ

,melk ynyn did `l xry `ede ,z"lca

`vei did ixw lra `l` ,d`iae d`ivi mey

idliya yxtnck ,awri oa xfril` iaxl ,ea

.oiwxtéçøæîä øòùÐ,miyp zxfr znegay

lre ,zexfrd lkl my jxc oiqpkp lkdy

cnle `v .dxev dxiad oyey xryd eze`

.`nei zkqnaåáùÐodk ,df gxfnd xrya

oi`vei ,miwqerd dicrqn lke dxtd sxeyd

cbpk `edy ,gxfnay mizifd xdl my jxc

,xdl xrydn oiyer eid yake .xry eze`

.medzd xaw iptnäðùîãäòáù
"øåð÷ð øòù" .ìàøùé úøæòá åéä íéøòùÐ

dqipk lk ynyn `ede ,"oezi`d xry" `ed

oeyl Ð "oezi`" .dlecbd dxfr ly d`ivie

.(`k diryi) "xwea `z`" enk ,d`ia

ùéáìîäÐ.my oigpen dpedk icba

äðùîäã÷åîä úéá,liga elek did Ð

zekyld `l` ,my mipyi a` zia ipwf oky

.ycwa oiivge lega oiivg elyåúëùì
ïáø÷.mixweand mi`lh my eidy Ð

äðùîæäøæòä úà ùåìáìÐopzck

gzte gztnd z` lhp" :(`,gk) cinz zkqna

.dxfrl cwend zian qpkpy ,"ytytd z`

exn` ,el`a el` eribd .oiklede oiwcea eid

oi`ven zxyd ilk ,"mely lkd ,mely"

.opewizkäðùîçäôéë ã÷åîä úéáÐ

.ieyr did dtikkó÷åî äéäå ìåãâ úéáå
ïáà ìù ïéãáåøÐakyl deabe dwlg dtvx

.myõøàá åúåñë ùéàÐely zqke xk

oiieyrd oicaexd lr `ly ,rwxwa gehy

.ux`d lr oyie ,mipwfläðùîèäîà
äîà ìòÐ.eilr `lahe ,ux`aïîæ òéâä
äìéòðäÐ.zezlc ztbd zryúà äéáâä
àìáèäÐ.xreyd odkdúìùìùä ïî.uegan el oyi iel oa mixry zlirpa wqer ecerae .lerpl ea yiy mixryd lk miptan odkd lrpe .zeielz eid zlylya ÐøîâÐ

.el oyie xfg ,dilr ezeqk iel oa ozpe ,dnewnl `lahd xifgde zlylyl zegztnd xifgde ,lerpln odkdäøéáä úçú úëìåää äáéñîÐ.ycwnd zgzoil`eyy dna

.eycwzp `l zelign ixdy ,ligd ileyn oideabe ,eilr (oilery :zeidl jixv) Ðìéçä úçú úëìåää äáéñîáÐ.xdd ilbxn deab `edy dnaéãèá åì êìåäåÐxry

.melk ynyn did `ly [oetvd] (mexcd)

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä
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øôñî± ycwnd lk zexneyy zexnynd

dfl jnq .zexnyn rax`e mixyr

gxfnl" (ek ,`) minid ixaca xn`py dn Ð

dabpl drax` meil dpetvl dyy mield

xaxtl mipy mipy miteq`le drax` meil

Ð "xaxtl mipy dlqnl drax` axrnl

it lr s` .zexnyn rax`e mixyr el` ixd

mdn yi ,"miel" df weqta mlek mze` `xwy

`xew ixd .epncwdy enk ,mipdk dyely

:xn` .miax zenewna "miel" mipdkd

x`ia oke ,"wecv ipa mield mipdkde"

xn`c o`nk "xaxtl" yexit oke .cenlza

uegn xnynd didiy :xnel dvx ,"xa itlk"

,df mrhe .o`k x`azpy enk ,dxfrd znegl

jeza zayl xzen oi`y ,epx`iay enk

mdl xyt` i`e ,epx`iay enk ,dxfrd

xnynd didi jkitle ,dlild lk cenrl

o`k xn`y dne :zayl lkeiy ick uegan

.`nw `pz zrcl `ed "dxfrd ixry dyng"
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äðùîà'åë äéä úéáä øäÐ.iepa ziad eilry dixend xd.íåøãä ïî åáåø.dxfrd yinyz aex did xdd mexcay ,xdd mexca oipa ly eaexçøæîä ïî àìÐ

iale .jk lk lkid yinyz oi`y ,axrna Ð mlekay hrene .gxfn lyn zegt oetvd yinyze ,mexcd yinyzn hren gxfnd yinyzy ,gxfna aexd on zegt

.oeyla mbnbnäðùîáé÷î êì äîìàîùì óÐ."dcepn ip`y" oke ."..okeyd" oiper mde ."la` ip`y" aiyn dfe .el oil`eyäðùîâåðîî íéðôìÐzneg lzekn

.ziad xdíéçôè äøùò äåáâ âøåñ.zehnd z` oibxqny oirk ,oeqkl`a ef ab lr ef zebex` y"hl* oebk mivr zerlwnúåàåçúùä äøùò ùìùÐ.dxcebl ekfy qpd lr

åðîî íéðôìÐ.bxeqd onúåîà øùò ìéçä
Ð`lcn .ligl bxeqd on dagx zen` xyr

dpin rny ,bxeqa ipzwck "deab" `kd ipzw

epzp `l daebae .aiyg `w agexe jxe`

my eidy milzkd lk :onwl opzc ,xeriy

sxeyd odkd eay igxfn lzekn ueg ,mideab

lkid ly egzt d`exe oiekn dxtd z`

lzek jenp did `l m`e .mcd z`fd zrya

[ivn] (epivn) did `l Ð ligd ly df igxfn

`neia yxtnck ,lkid gzt iab lrn d`ex

.my eid zelrn dxyr mizye .(`,fh)äçìùå
Ðxyr ligd" iax xn` mrte .dly jyn

lzekd daeb lr aqene ,"elzek daeb zen`

.bxeqdíìåà ìùî õåçÐdxyr mizy

onwl epipy ,gafnle mle` oiay zelrn

."dn` dglye"õåç 'åë íéçúôä ìë (ìò)
íìåà ìùîÐagexa dn` mixyr eagexy

.dn` mirax` edaebe ,ziadïäì åéä
úåôå÷ùzywd myl oipaa oiieyr oitiq Ð

eid zlc ea oi`y mle` lya elit`e .zlcd

lk mitiqe mil` ,onvrl zefefn zetewy

.zlcd jxevéãè ìùî õåçÐoipa el oi`y

.sqåæ áâ ìò åæ úåçðåî íéðáà éúùcg`a Ð

ivg wwge ,oeilrd sewyn gztd ivg wewg

cg`ae .o`kn dfefn ivg wwge ,o`kn dfefn

dwewg dfefn ivge ,oezgzd oztn wewg

.o`kn dwewg dfefn ivge ,o`knúåèåîÐ

.epeyl izrci `lñð ïäá äùòðùÐyxetn

.(`,gl) `neiaáéäöî* Ð.adfk ,y"lixw

éçøæîä ìúåëä ïîÐjenp didy ligd ly

.lkid ly egzt eilrn ze`xl ,zen` xyrk

.(`,fh) `nei zkqnaäðùîäúøæò
íéùðÐmewnde ,dpevigd dxfrd zneg `id

.ok iexwäàî ìò ùîçå íéùåìùå äàî äéä
ùîçå íéùåìùå,dlecb xvg iept lkde Ð

lk mirax` ly dizervwn rax`ay ueg

.eid zeraexn m` rcei ipi`e ,zg`e zg`

miylye jxe` mirax` eid l`wfgi ly la`

zen` ynge miyelye d`n seqle ,agex

zxfrl miyp zxfr oia dlicade ,dneg dzid

zelerd zelrn dxyr yng caln .l`xyi

.yxetnk ,l`xyi zxfrl dkeznåéä àìå
úåøå÷îÐzeidl zecizr od oke ,od zexvg oink `l` ,dl`d zekyld[enk] Ð

inly mrd gaf z` okeza lyal ick ,dxwz `la zexvg ,`al cizrl l`wfgi ly

,l`xyi zxfr `id Ð "ziniptd xvgn ip`iveie" :dpyna aezkk ,xifp li`e dcezd

mixry izy oia my dzid ddeab dnege .miyp zxfr `id Ð "dpevigd xvgd l`"

Ð "zexehw" oeyl dn :ip` xne`e .zexewn opi`y `l` ,aezky enk ,minle`e mil`

,dxwz odiab lr oi`y ,dlrnl dler milyand ly oyrd ,"xehiw" mebxz "oxhwn"

`xwna ,dtvxd l` zekyll dpevigd xvgd lk aiaq zkldnd zqtxn `id

ick ,dtvxd dze` zwqet xvgd irevwn oze` lry ,"zexehw" epcnile .yxetn

.dlrnl oyr zelrdlíéòøåöîä úëùì äúéä àéäÐskiz oilaeh eid myy

oerh dxfrl qpkpd lky ,onyde my`d mcn odilr zefdl zepedal mdici qipkdl

.dycwzp `l dkylde ,min z`iaäúéä ä÷ìçåÐdiept dpevigd dxfrd zneg lk

epae ,dnega evrp ze`xhfefbe oifif .`xhqiqa detiwd seqale ,dpey`xa mlekn

my eaxrzi `ly ,dkeqa yxetnd da`eyd zia zgny jxevl zqtxne dxwz dilr

.miype miyp`äëåúîÐ.l`xyi zxfrl miyp zxfrnøéùá íéãîåòÐ.miel
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øáëlecb zia `ed cwend ziay x`azp

rax` ly zeief rax`a eide exeriya

zexiha yiy dpiyd iza zenck mizad el`

`ede lecb zia jeza ohw zia `edy miklnd

xake oilwxhl zezegtd zepehiwk xn`y dn

zeklnd zia `edy oilwxh minrt epx`a

onfa ea mipyiy dpiyd zia mewn oeyiwe

el` eidy itle `hiiw uiw mebxz uiwd

cvn mde mdn mizy zekyl drax`d

mzirwxwa eyr leg mizye ycw dxfrd

ly mizyd rwxw licadl zekay lrnn

`ed ytyte leg ly mizy rwxwn ycwd

minrtl miphw miawp awrn wiqtn ohw xac

axr 'la a`ran `xwpne mipwn eze` miyer

mi`xwpe mivrn oiyer minrtle oendd lv`

lr mica miyer minrtle zekay eplv`

`xwp `ede didiy xac dfi`n dxevd eze`

df my x`al oikixv ep` oi` jkitle ytyt

eze` epncwd xake `adl zxg` mrt

mi`lhd zkyl xn`y dne :cinzn iyilya

oze` bdpe ziaxrn zipetv revwna dzid

ef `iyew evxze zinexc ziaxrn o`ka

oetva i`wc exn`e (.fi sc `nei) cenlza

oetva `ifgne mexca i`wc mexca `ifgne

`niiw ded zinexc ziaxrnc `xazqne

cwend ziaa dpezp dzidy `ed df oipre

o`k xkfy enke zinexc ziaxrn envr

on `dz dxfrd cbpl dnewn oixrynyke

cinza xkfy enk ziaxrn zipetv dxfrd

dxfra `ede ef dkyla mze` ozpyk (.l sc)

mgl miyer zkyl `dz f` ok xacde li`ede

oipnk mi`lhd zkyll ziriax `edy miptd

zian zigxfn zinexc my xkfy enk cinz

oi`y izrci ip`e o`k xkfy enk cwend

efe dxeva ezi`xn `l` (`xnba) df mipian

zxeve dxfra cwend zia mewn zxev `id

dne dxeva lkzqde eay zekyl rax`d

o`k aezky dn llk jl x`azie da aezky

dkyldy `ed x`eane (`) dxevd `id efe

efpby `id zenzegd zkyl cinza z`xwpd

yiy dkylde gafn ipa` i`penyg ipa da

z`xwp `id cinz zlgza x`azpy enk lahy in mngzn myy y`d zxecn da

zial oicxei day dilr o`k xn`y `ede cwend zia zkyl cinzn iyilya

:df rce dliahdøáëytgl miqpkp eid cwend ziany cinz zligza epxkf

ipyd epncwdy ef dxeva epxiiv xake .ohw gzt lr oiqpkp eide ,mei lk dxfrd

x`ean `edy enk ,ligd cvl epetva xg`e dxfrd oetv cvl enexca cg` migzt

.dxevaéôìilerpn eide ,zezlcd xebql zegztn mikixv eidy ef dpynn d`xpd

f"rlae ,alel` l"tw` iaxr oeyla mi`xwpd milerpnl minec wtq ila mdizezlc

mday mdizegztna `l` mixbqp mpi`e epilv` mze` miyery ,e"pxehc y"ipic`w

.cinz zligza ef dkld yexit epxkf xake ,migztpéáøxne` awri oa xfril`

xryd `ed ichy itl ,ziad xdl `vei `l` ,cwend zial df mei leah xfeg epi`y

oa xfril` iaxk dkld oi`e .df wxta xak epxkfy enk ,ziad xd ixryn ipetvd

.awri

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

øäcvn odipia yiy wgexd on xzei mexc cvl dxfrd zneg oiae ziad xd zneg oia yiy wgexd did `l` ,ziad xd rvn`a dzid `l dxfrdy exn` Ð 'eke ziad

dxev `dzy ick dfd wxta o`ka zxkfpd miypd zxfre bxeqde ligd xiiv`e .df eiykr xiivn ippde .iaxrnd on xzei ipetvde ,ipetvdn xzei gxfnn wgexde ,gxfnd

.(a) df zxev `id efe .zexev zeaxdl jxhvp `le zg`ùåøéôlkl yiwz oke ,ich xry cvl `l` ,dcleg xry cvl jled epi` dxiad oyey xry lr qpkpy in oebk ,df

.zn` iqei iax ixace .iecip mlv` aiigzpe `hgy eilr oiwqet `l` ,mipicl oiyyeg oi` ,mpipre wg exary Ð "oicd z` eilr exar eli`k" oipre .mixrydn xry lr qpkpd
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רמה oifge` mipya cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

äðùîà'åë äéä úéáä øäÐ.iepa ziad eilry dixend xd.íåøãä ïî åáåø.dxfrd yinyz aex did xdd mexcay ,xdd mexca oipa ly eaexçøæîä ïî àìÐ

iale .jk lk lkid yinyz oi`y ,axrna Ð mlekay hrene .gxfn lyn zegt oetvd yinyze ,mexcd yinyzn hren gxfnd yinyzy ,gxfna aexd on zegt

.oeyla mbnbnäðùîáé÷î êì äîìàîùì óÐ."dcepn ip`y" oke ."..okeyd" oiper mde ."la` ip`y" aiyn dfe .el oil`eyäðùîâåðîî íéðôìÐzneg lzekn

.ziad xdíéçôè äøùò äåáâ âøåñ.zehnd z` oibxqny oirk ,oeqkl`a ef ab lr ef zebex` y"hl* oebk mivr zerlwnúåàåçúùä äøùò ùìùÐ.dxcebl ekfy qpd lr

åðîî íéðôìÐ.bxeqd onúåîà øùò ìéçä
Ð`lcn .ligl bxeqd on dagx zen` xyr

dpin rny ,bxeqa ipzwck "deab" `kd ipzw

epzp `l daebae .aiyg `w agexe jxe`

my eidy milzkd lk :onwl opzc ,xeriy

sxeyd odkd eay igxfn lzekn ueg ,mideab

lkid ly egzt d`exe oiekn dxtd z`

lzek jenp did `l m`e .mcd z`fd zrya

[ivn] (epivn) did `l Ð ligd ly df igxfn

`neia yxtnck ,lkid gzt iab lrn d`ex

.my eid zelrn dxyr mizye .(`,fh)äçìùå
Ðxyr ligd" iax xn` mrte .dly jyn

lzekd daeb lr aqene ,"elzek daeb zen`

.bxeqdíìåà ìùî õåçÐdxyr mizy

onwl epipy ,gafnle mle` oiay zelrn

."dn` dglye"õåç 'åë íéçúôä ìë (ìò)
íìåà ìùîÐagexa dn` mixyr eagexy

.dn` mirax` edaebe ,ziadïäì åéä
úåôå÷ùzywd myl oipaa oiieyr oitiq Ð

eid zlc ea oi`y mle` lya elit`e .zlcd

lk mitiqe mil` ,onvrl zefefn zetewy

.zlcd jxevéãè ìùî õåçÐoipa el oi`y

.sqåæ áâ ìò åæ úåçðåî íéðáà éúùcg`a Ð

ivg wwge ,oeilrd sewyn gztd ivg wewg

cg`ae .o`kn dfefn ivg wwge ,o`kn dfefn

dwewg dfefn ivge ,oezgzd oztn wewg

.o`kn dwewg dfefn ivge ,o`knúåèåîÐ

.epeyl izrci `lñð ïäá äùòðùÐyxetn

.(`,gl) `neiaáéäöî* Ð.adfk ,y"lixw

éçøæîä ìúåëä ïîÐjenp didy ligd ly

.lkid ly egzt eilrn ze`xl ,zen` xyrk

.(`,fh) `nei zkqnaäðùîäúøæò
íéùðÐmewnde ,dpevigd dxfrd zneg `id

.ok iexwäàî ìò ùîçå íéùåìùå äàî äéä
ùîçå íéùåìùå,dlecb xvg iept lkde Ð

lk mirax` ly dizervwn rax`ay ueg

.eid zeraexn m` rcei ipi`e ,zg`e zg`

miylye jxe` mirax` eid l`wfgi ly la`

zen` ynge miyelye d`n seqle ,agex

zxfrl miyp zxfr oia dlicade ,dneg dzid

zelerd zelrn dxyr yng caln .l`xyi

.yxetnk ,l`xyi zxfrl dkeznåéä àìå
úåøå÷îÐzeidl zecizr od oke ,od zexvg oink `l` ,dl`d zekyld[enk] Ð

inly mrd gaf z` okeza lyal ick ,dxwz `la zexvg ,`al cizrl l`wfgi ly

,l`xyi zxfr `id Ð "ziniptd xvgn ip`iveie" :dpyna aezkk ,xifp li`e dcezd

mixry izy oia my dzid ddeab dnege .miyp zxfr `id Ð "dpevigd xvgd l`"

Ð "zexehw" oeyl dn :ip` xne`e .zexewn opi`y `l` ,aezky enk ,minle`e mil`

,dxwz odiab lr oi`y ,dlrnl dler milyand ly oyrd ,"xehiw" mebxz "oxhwn"

`xwna ,dtvxd l` zekyll dpevigd xvgd lk aiaq zkldnd zqtxn `id

ick ,dtvxd dze` zwqet xvgd irevwn oze` lry ,"zexehw" epcnile .yxetn

.dlrnl oyr zelrdlíéòøåöîä úëùì äúéä àéäÐskiz oilaeh eid myy

oerh dxfrl qpkpd lky ,onyde my`d mcn odilr zefdl zepedal mdici qipkdl

.dycwzp `l dkylde ,min z`iaäúéä ä÷ìçåÐdiept dpevigd dxfrd zneg lk

epae ,dnega evrp ze`xhfefbe oifif .`xhqiqa detiwd seqale ,dpey`xa mlekn

my eaxrzi `ly ,dkeqa yxetnd da`eyd zia zgny jxevl zqtxne dxwz dilr

.miype miyp`äëåúîÐ.l`xyi zxfrl miyp zxfrnøéùá íéãîåòÐ.miel
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øáëlecb zia `ed cwend ziay x`azp

rax` ly zeief rax`a eide exeriya

zexiha yiy dpiyd iza zenck mizad el`

`ede lecb zia jeza ohw zia `edy miklnd

xake oilwxhl zezegtd zepehiwk xn`y dn

zeklnd zia `edy oilwxh minrt epx`a

onfa ea mipyiy dpiyd zia mewn oeyiwe

el` eidy itle `hiiw uiw mebxz uiwd

cvn mde mdn mizy zekyl drax`d

mzirwxwa eyr leg mizye ycw dxfrd

ly mizyd rwxw licadl zekay lrnn

`ed ytyte leg ly mizy rwxwn ycwd

minrtl miphw miawp awrn wiqtn ohw xac

axr 'la a`ran `xwpne mipwn eze` miyer

mi`xwpe mivrn oiyer minrtle oendd lv`

lr mica miyer minrtle zekay eplv`

`xwp `ede didiy xac dfi`n dxevd eze`

df my x`al oikixv ep` oi` jkitle ytyt

eze` epncwd xake `adl zxg` mrt

mi`lhd zkyl xn`y dne :cinzn iyilya

oze` bdpe ziaxrn zipetv revwna dzid

ef `iyew evxze zinexc ziaxrn o`ka

oetva i`wc exn`e (.fi sc `nei) cenlza

oetva `ifgne mexca i`wc mexca `ifgne

`niiw ded zinexc ziaxrnc `xazqne

cwend ziaa dpezp dzidy `ed df oipre

o`k xkfy enke zinexc ziaxrn envr

on `dz dxfrd cbpl dnewn oixrynyke

cinza xkfy enk ziaxrn zipetv dxfrd

dxfra `ede ef dkyla mze` ozpyk (.l sc)

mgl miyer zkyl `dz f` ok xacde li`ede

oipnk mi`lhd zkyll ziriax `edy miptd

zian zigxfn zinexc my xkfy enk cinz

oi`y izrci ip`e o`k xkfy enk cwend

efe dxeva ezi`xn `l` (`xnba) df mipian

zxeve dxfra cwend zia mewn zxev `id

dne dxeva lkzqde eay zekyl rax`d

o`k aezky dn llk jl x`azie da aezky

dkyldy `ed x`eane (`) dxevd `id efe

efpby `id zenzegd zkyl cinza z`xwpd

yiy dkylde gafn ipa` i`penyg ipa da

z`xwp `id cinz zlgza x`azpy enk lahy in mngzn myy y`d zxecn da

zial oicxei day dilr o`k xn`y `ede cwend zia zkyl cinzn iyilya

:df rce dliahdøáëytgl miqpkp eid cwend ziany cinz zligza epxkf

ipyd epncwdy ef dxeva epxiiv xake .ohw gzt lr oiqpkp eide ,mei lk dxfrd

x`ean `edy enk ,ligd cvl epetva xg`e dxfrd oetv cvl enexca cg` migzt

.dxevaéôìilerpn eide ,zezlcd xebql zegztn mikixv eidy ef dpynn d`xpd

f"rlae ,alel` l"tw` iaxr oeyla mi`xwpd milerpnl minec wtq ila mdizezlc

mday mdizegztna `l` mixbqp mpi`e epilv` mze` miyery ,e"pxehc y"ipic`w

.cinz zligza ef dkld yexit epxkf xake ,migztpéáøxne` awri oa xfril`

xryd `ed ichy itl ,ziad xdl `vei `l` ,cwend zial df mei leah xfeg epi`y

oa xfril` iaxk dkld oi`e .df wxta xak epxkfy enk ,ziad xd ixryn ipetvd

.awri

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

øäcvn odipia yiy wgexd on xzei mexc cvl dxfrd zneg oiae ziad xd zneg oia yiy wgexd did `l` ,ziad xd rvn`a dzid `l dxfrdy exn` Ð 'eke ziad

dxev `dzy ick dfd wxta o`ka zxkfpd miypd zxfre bxeqde ligd xiiv`e .df eiykr xiivn ippde .iaxrnd on xzei ipetvde ,ipetvdn xzei gxfnn wgexde ,gxfnd

.(a) df zxev `id efe .zexev zeaxdl jxhvp `le zg`ùåøéôlkl yiwz oke ,ich xry cvl `l` ,dcleg xry cvl jled epi` dxiad oyey xry lr qpkpy in oebk ,df

.zn` iqei iax ixace .iecip mlv` aiigzpe `hgy eilr oiwqet `l` ,mipicl oiyyeg oi` ,mpipre wg exary Ð "oicd z` eilr exar eli`k" oipre .mixrydn xry lr qpkpd
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äðùîæçeút ãçà ,ã÷Bnä úéáì eéä íéøòL íéðL§©¦§¨¦¨§¥©¥¤¨¨©
äéäL äæ :äãeäé éaø øîà .äøæòì çeút ãçàå ìéçì©¥§¤¨¨©©£¨¨¨©©¦§¨¤¤¨¨

äøæòì çeút¯LBìáì ïéñðëð BaL ,Bì äéä ïè÷ LtLt ¨©©£¨¨¦§¥¨¨¨¨¤¦§¨¦¦§
.äøæòä úàäðùîçã÷Bnä úéa¯,ätékúéáe ¤¨£¨¨¥©¥¦¨©¦

óweî ,äéä ìBãbïéãéáøíéðLé áà úéá éð÷æå .ïáà ìL ¨¨¨¨§¦¦¤¤¤§¦§¥¥¨§¥¦
,íãéa äøæòä úBçzôîe íLéçøôeLéà äpeäëBúeñk ¨©§§¨£¨¨§¨¨¦§¥§¨¦§

.õøàaäðùîè,änà ìò änà ,íL äéä íB÷îe ¨¨¤¨¨¨¨©¨©©¨
,da äòeá÷ äúéä úòaèå ,LéL ìL àìáèåìLåúìL §©§¨¤©¦§©©©¨§¨§¨¨§©§¤¤

úBçzônäLïîæ òébä .da úBéeìz eéääìéòpä¯ ¤©©§§¨§¨¦¦©§©©§¦¨
àìáhä úà déaâä,úòahaïî úBçzônä úà ìèðå ¦§¦©¤©©§¨©©©©§¨©¤©©§§¦

äìMçaî Bì ïLé éåì ïáe ,íéðôaî ïäkä ìòðå ,úìL.õe ©©§¤¤§¨©©Ÿ¥¦¦§¦¤¥¦¨¥¦©
øîbìBòðlî¯ìMì úBçzôîä úà øéæçäúàå úìL ¨©¦¦§¤¡¦¤©©§§©©§¤¤§¤

.Bì ïLé ,äéìò Búeñk ïúð ,dîB÷îì àìáhäéø÷ òøéà ©©§¨¦§¨¨©§¨¤¨¨¥¥©¤¦
íäî ãçàa¯úçz úëìBää äaéñna Bì CìBäå àöBé §¤¨¥¤¥§¥©§¦¨©¤¤©©

,äøéaäúBøpäåíé÷ìBcïàkîeòébî àeäL ãò ,ïàkî ©¦¨§©¥§¦¦¨¦¨©¤©¦©
äaéñna :øîBà á÷òé ïa øæòìà éaø .äìéáhä úéáì§¥©§¦¨©¦¤§¨¨¤©£Ÿ¥©§¦¨

Bì CìBäå àöBé ìéçä úçz úëìBää.éãèa ©¤¤©©©¥¥§¥§¨¦

ïøãäúåîå÷î äùìùá êìò

äðùîàLîç ìò änà úBàî Lîç äéä úéaä øä©©©¦¨¨£¥¥©¨©£¥
ïî Bì éðL ,íBøcä ïî Baeø .änà úBàî¥©¨¦©¨¥¦¦
íB÷î .áøònä ïî Bèeòéî ,ïBôvä ïî Bì éLéìL ,çøænä©¦§¨§¦¦¦©¨¦¦©©£¨¨

áBø äéäL,BúcîáBø äéä íL.BLéîLzäðùîáìk ¤¨¨¦¨¨¨¨©§¦¨
ïéñðëpä,ïéîé Cøc ïéñðëð ,úéaä øäìïéôéwîeïéàöBéå ©¦§¨¦§©©©¦¦§¨¦¤¤¨¦©¦¦§§¦

éwî àeäL ,øác BòøàL énî õeç ,ìàîN Cøc.ìàîNì ó ¤¤§Ÿ¦¦¤¥§¨¨¤©¦¦§Ÿ
éwî El äî"?"ìàîNì ó¯,"ìáà éðàL"¯"ïëBMäúéaa ©§©¦¦§Ÿ¤£¦¨¥©¥©©¦

äfä."Eîçðé"äceðî éðàL"¯ïzé äfä úéaa ïëBMä" ©¤§©¤§¤£¦§¤©¥©©¦©¤¦¥
Eaìa:éñBé éaø Bì øîà .øéàî éaø éøác ,"Eeáø÷éå §¦§¦¨§¦§¥©¦¥¦¨©©¦¥

ïëBMä" àlà !?ïécä úà åéìò eøáò eléàk íúéNò£¦¨§¦¨§¨¨¤©¦¤¨©¥
Eaìa ïzé äfä úéaaòîLúåéøáç éøáãì."Eeáø÷éå E ©©¦©¤¦¥§¦§§¦§©§¦§¥£¥¤¦¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc - zecin(ipy meil)

æ äðùî
zia ly ezxev xe`iza weqrl `pzd jiynn el` zeipyna

wend:c,ã÷Bnä úéáì eéä íéøòL íéðLxryãçàdid ,oetvay §©¦§¨¦¨§¥©¥¤¨
å ,ìéçì çeútxryãçàdid ,mexcayéaø øîà .äøæòì çeút ¨©©¥§¤¨¨©¨£¨¨¨©©¦

LtLt ,äøæòì çeút äéäL äæ ,äãeäé[gzt-]Bì äéä ïè÷jeza §¨¤¤¨¨¨©¨£¨¨¦§¨¨¨¨¨
,lecbd xrydïéñðëð BaLxwea lkaäøæòä úà LBìáìytgl - ¤¦§¨¦¦§¤¨£¨¨

.mnewna micner md m` ,dxfray zxy ilkd z`

ç äðùî
ã÷Bnä úéazxeva ieyr did,ätékoink dzid ezxwzy epiidc ¥©¥¦¨
,lebir ivgäéä ìBãb úéáedide .óweîa ekeznïéãáBøzelrn - ©¦¨¨¨¨§¦

,ïáà ìL,my eidy ze`ahv`l miler eid odayáà úéá éð÷æåly ¤¤¤§¦§¥¥¨
ycwnd ziaa xgnl caer didy mipdkdeidíL íéðLéoze`a §¥¦¨

.ze`ahv`äøæòä úBçzôîeeidíãéa.mipwf mze` ly mzeyxa - ©§§¨£¨¨§¨¨
äpeäë éçøôexaky ,genvl mpwf xry ligzdy mixega mipdke - ¦§¥§¨

,dcear llkl eribddid `l` ,oicaex mze` lr mipyi eid `l
migipnLéàz`,õøàa Búeñkmipyi eidy dne .mdilr mipyi eide ¦§¨¨¤

.xgnl dcearl mipnefn eidiy ick `ed ,my

è äðùî
íB÷îe`neb oirk wenríL äéäelcb didy ,cwend ziaaänà ¨¨¨¨©¨

LéL ìL àìáèå ,änà ìòdzid `le ,mewn eze` lr zgpen dzid ©©¨§©§¨¤©¦
,ziad x`yk oipae ciqa zxaegnda òeá÷ äúéä úòaèå`laha §©©©¨§¨¨©¨

,oeilrd dcvn efìLåúìLdcva da dreaw dzid [zxyxy-] §©§¤¤
,dtvxd itlky iniptdúBçzônäLdxfrd lyda úBéeìz eéä ¤©©§§¨§¨

zlyly dze`a.xy`keäìéòpä ïîæ òébädxfrd zezlc ly ¦¦©§©©§¦¨
,axradéaâäxreyd odkdúòaha àìáhä úà,da dreawdìèðå ¦§¦©¤©©§¨©©©©§¨©

ìMä ïî úBçzônä úàéåì ïáe ,íéðôaî ïäkä ìòðå ,úìL`edy ¤©©§§¦©©§¤¤§¨©©Ÿ¥¦¦§¦¤¥¦
,cwend zia xrya xneyBì ïLéxryd cil,õeçaîziad xda ¨¥¦©
.my xney `edy mewnaxy`keøîbodkdìBòðlîixry z` ¨©¦¦§

,dxfrdìMì úBçzônä úà øéæçäúìL,`laha dreawdåxifgd ¤¡¦¤©©§§©©§¤¤§
,dîB÷îì àìáhä úàe,äéìò Búeñk ïúðe.Bì ïLé ¤©©§¨¦§¨¨©§¨¤¨¨©
mipdkd epyiyk m`eïäî ãçàa éø÷ òøéà,ixw el rx`y odkd ¥©§¦§¤¨¥¤

àöBé,ziaxrn zipetvd dkyld jxc cwend zianBì CìBäå ¥§¥
äaéñnadligna -äøéaä úçz úëìBää,ycwnd zia -úBøpäå ©§¦¨©¤¤©©©¦¨§©¥

eidïé÷ìBcef dlignaïàkîe ïàkî,el xi`dlúéáì òébî àeäL ãò §¦¦¨¦¨©¤©¦©§¥
.äìéáhäeig` mr ayeie cwend zial xfeg did ,lahy xg`le ©§¦¨

.mixryd egztpy cr ,mipdkd,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøxg`l ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
xeq` mei leah s`y oeik ,cwend zial xfeg did `l lahy

`l` ,ziad xdl dqipkaäaéñnadligna -ìéçä úçz úëìBää ©§¦¨©¤¤©©©¥
didBì CìBäå ,àöBéziad xdl uegnaxryéãèoetv cva didy ¥§¥§¤¦

.ziad xd ly

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

úéáä øä ¯ éðù ÷øô
milzkd daeb zecin ,zexfrde ziad xd hexita wqer df wxt

.oda eidy zekylde zexfrd zecin ,migztd xeriye

à äðùî
,ziad xd ly elceb z` zhxtn epzpynmewn did ekeza okide

:dxfrdäéä úéaä øäelceby reaixLîç ìò änà úBàî Lîç ©©©¦¨¨£¥¥©¨©£¥
Baeø .änà úBàîeid ziad xda eidy zekyld oipa aex -ïî ¥©¨¦

íBøcä,ziad xd ly inexcd ecva -çøænä ïî Bì éðLgxfn cve - ©¨¥¦¦©¦§¨
,ea eidy zekyld xtqna mexc cvl ipyd did ziad xd ly

ïBôvä ïî Bì éLéìLgxfne mexc xg`l iyilyd did oetv cve - §¦¦¦©¨
,ea eidy zekyld xtqnaáøònä ïî Bèeòéîwx eid axrn cvae - ¦¦©©£¨

.ziad xda eidy zekyldn hrnBúcî áBø äéäL íB÷îoipa aex - §¤¨¨¦¨
,zekyldBLéîLz áBø äéä íLly eyinyz aex ik ,ziad xd ly ¨¨¨©§¦

zekyla `ed ziad xd.

á äðùî
,úéaä øäì ïéñðëpä ìkeid,ïéîé Cøc ïéñðëð`ed m`y xnelk ¨©¦§¨¦§©©©¦¦§¨¦¤¤¨¦

ly el`ny cvl did jixv m` s` ,miccvd on cg`l zeptl dvex
leki epi` ,ezqipk mewnl xzei `ed aexw mye ,dxfrd ly e` xdd

it lky ,ycwna `ed llky ,oini cvl `l` zeptldz`y zep
.oinil `l` opi` ,dpete,z`vl mivex mdykïéôéwî,dxfrd aiaq ©¦¦

Cøc íéàöBéåcva didy mewndìàîN,dxfrl eqpkpyk §§¦¤¤§Ÿ
lr xefgl mileki mpi`y ,miccvdn cg`l zeptl md migxkeny
`l` zeptl xeq`e ,lkidd cvl mdixeg` eidi `ly ick ,mawr

.oini cvløác BòøàL énî õeç,edecipy e` la` dyrpeàeäL ¦¦¤¥¨¨¤
éwî,ìàîNì óeid ,l`ny jxc siwn `edy mi`ex eidy oeike ©¦¦§Ÿ

eze` mil`eyéwî El äî,ìàîNì ómdl xne` la` `ed m`e ©§©¦¦§Ÿ
,ìáà éðàL,el mixne` mde.Eîçðé äfä úéaa ïëBMä`ed m`e ¤£¦¨¥©¥©©¦©¤§©£¤

mdl xne` ,dcepn,äceðî éðàL,el mixne` mdeäfä úéaa ïëBMä ¤£¦§¤©¥©©¦©¤
[íaìa] (êáìá) ïzéjze` micpnd jixiag lyéaø éøác ,Eeáø÷éå ¦¥§¦¨¦¨§¦§¥©¦

,éñBé éaø Bì øîà .øéàîdf oeylaíúéNòeixiag z`eøáò eléàk ¥¦¨©©¦¥£¦¨§¦¨§
ïécä úà åéìòokly ,edecipy dna oick `ly eyr eli`k - ¨¨¤©¦

m`y jk epi` i`ce df ixde ,edeaxwie mda eaeyiy milltzn
,miyer md oick ixdy ,eilr lltzdl mdl oi` oick edecipàlà¤¨

,df oeyla el md mixne`òîLúå Eaìa ïzé ,äfä úéaa ïëBMä©¥©©¦©¤¦¥§¦§§¦§©
éøáç éøáãìå ,Ef`,Eeáø÷é,oick `ly dyr `edy rnzyn dfne §¦§¥£¥¤§§¨§

.eixiag ixacl rnyiy eilr milltzn eid jk lre
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד תשרי, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מרדכי שי'

שלום וברכה!

... בנוגע לתספורת בנו שי' - ע"פ הנראה מדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר, יש לעשותה ביום מלאת ג' 

שנים )עכ"פ הכי סמוך ליום זה( אלא שאין נוגע הפרסום לרבים דוקא ביום זה ויוכל לעשות הפרסום 

וכו' ביום ובמקום שירצה וכלפי שמיא גליא.



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc - zecin(iyily meil)

â äðùî
:ziad xd zxev z` x`al zxfeg dpyndepnî íéðôìznegn - ¦§¦¦¤

did ,dxfrd zneg iptl zen` xyr ,ziad xdâøBñdvign - ¨
,oeqkl`a dfa df mirelw mivrn dieyryíéçôè äøNò dBáb. ¨©£¨¨§¨¦

ìLeBa eéä úBöøt äøNò L,bxeqa,ïåé éëìî íeöøtLzia egvpyke §Ÿ¤§¥§¨¨¤§¨©§¥¨¨
,oei zekln z` mi`penygìL ïcâðk eøæâå ,íeøãâe eøæçäøNò L ¨§§¨§¨§§¤§¨§Ÿ¤§¥

,úBéåçzLä,mexcby zevxtdn zg` len ribn mc` didiyky ¦§©£¨
.oei zekln dzxkpy dn lr dceie ,milbxe mici heyita degzyi

epnî íéðôìdid bxeqdn -,ìéçäly iept mewn did `edeøNò ¦§¦¦¤©¥¤¤
úBnàlmixkple mizn i`nhl xeq` did mye ,dxfrd zneg ipt ©

.qpkdl
íL eéä úBìòî øNò íéðLe,miyp zxfrl miler eid mday ,liga §¥¨¨©£¨¨

íeølk daebe -,äìòîdiddçìLå ,änà éöçlk agex jyne - ©£¨£¦©¨§¦§¨
did ,dlrníL eéäL úBìònä ìk .änà éöçzecina eid ,ycwna £¦©¨¨©©£¤¨¨

y ,el`íeølk daeb -äìòîdiddçìLå ,änà éöçagex jyne - ©£¨£¦©¨§¦§¨
did dlrn lkíìeà ìMî õeç ,änà éöçeid oday zelrnd on - £¦©¨¦¤¨
.mle`l mileríL eéäL íéçútä ìk,ycwnadidíéøNò ïäáBb ¨©§¨¦¤¨¨§¨¤§¦

,íìeà ìMî õeç ,úBnà øNò ïaçøå ,änàmirax` edaeb didy ©¨§¨§¨¤¤©¦¤¨
.dn` mixyr eagxe ,dn`íL eéäL íéçútä ìkycwnaïäì eéä ¨©§¨¦¤¨¨¨¨¤

íìeà ìMî õeç ,úBúìc.zezlc el eid `lyíL eéäL íéøòMä ìk §¨¦¤¨¨©§¨¦¤¨¨
,ycwnaúBôB÷L ïäì eéäiab lr migpen eidy mixyi mitewyn - ¨¨¤¨

,xryd iciv ipyìMî õeçxryn -L ,éãè,sewyn el did `l ¦¤¤¦¤
`l`íéðáà ézL íL eéämdy ,xryd iciv ipynáb ìò Bæ úBèeî ¨¨§¥£¨¦©©

Bæ.sewyna jxev didiy `la ,oeqkl`a ef lr ef zegpen -ìk̈
íL eéäL íéøòMäycwna -,áäæ ìL úBéäì epzLðelryky ©§¨¦¤¨¨¦§©¦§¤¨¨

exyrzpyke ,mzeipr itl mixryd z` epae ,eid miipr dlebdn
,adf mixryd lk z` etive epiy,øBðwéð øòMî õeçdidy s`y ¦©©¦¨
,adf ezetvl epiy `l zyegpnñð ïäa äNòpL éðtî.íéøîBà Léå ¦§¥¤©£¨¨¤¥§¥§¦

`ed ,adf mzetvl epiy `ly mrhdyïzLçpL éðtîzyegpdy - ¦§¥¤§¨§¨
,miieyr mixryd eid dpnnyáéäöî-lyl dnec di`xn did ©§¦

.adf mzetvl ekxved `l jk meyne ,adf

ã äðùî
:zexfrde ziad xd ilzek daeba zwqer dpyndíéìúkä ìëå§¨©§¨¦

íL eéäL,dxfrae ziad xdaíéäBáb eéäcal migztdy ,daxd ¤¨¨¨§¦
,c`n deab didy mdiab lry lzekdn ueg ,dn` mixyr eidõeç

éçøænä ìúBkî,xryd lrn daxd deab did `ly ,ziad xd ly ¦¤©¦§¨¦
äøtä úà óøBOä ïäkäLdnec`äçLnä øä Làøa ãîBòxd - ¤©Ÿ¥©¥¤©¨¨¥§Ÿ©©¦§¨

,gxfnd xry len `edy ,dxtd z` mitxey myy mizifdïéekúîe¦§©¥
,ícä úééfä úòLa ìëéä ìL Bçúôa äàBøådidy oyey xryy §¤§¦§¤¥¨¦§©©¨©©¨
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oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

.xepwp xry lv` l`xyi zxfr zlgzaúåèåøè åéä àìåÐzg` ,lebire swida eid zetwen `l` ,mle`d zelrnke ligd zelrnk ef lr ef dxeyk zeler zelrnd eid `l

.oiekl rcei ipi` "zehexh" oeyl .[jk did] l`xyi zxfr cr .i`cn xzei elri `ly ick ,dpald ivg lberk ,dpd zg`e dpdäðùîå.ìàøùé úøæò úçú åéä úåëùìå
.dizgz zeligníéùðä úøæòì úåçåúôåÐ.ef ly diletiyn oideab ef ly dileyy ,zelrn dxyr yng oze` daebaìàøùé úøæòÐdxyr yngn dznegn miptl dzid

,dn` dxyr zg` `l` epi` dly agexy jezn "jxe`" dil ixw l`xyi zxfr iably `l` ,miyp zxfr ly agexd cbpk ynge miylye d`n jxe` (dlrne) elld zelrn

dxizid dcn mewn lka `xwnd bdpne

,"agex" diexw zhrende "jxe`" diexw

zxfr oke .xg` xac itl jxe` `ed elit`e

miylye d`n d`lde l`xyin mipdkd

zg`e ,l`xyid zqixc itlk ,jxe`a ynge

.gafnd itlk agexa dxyrïéñôñô éùàøå
Ðoniqe myex ,ux`a oigpen ur ly oixfib

cere .mipdk zqixcl l`xyi zqixc oia

ilzek lv` oikynp zeidl l`xyi eid oi`yx

nd on wegx mexcdcr oyinyze ,gxf

mipdkde .mitetv mdyk zxtkd zia ixeg`l

dxyr zg` elldy `l` ,mewn lka oikldn

.envrl yinyz dn`íù äéä äìòîÐoia

ly dxyr zg`l l`xyi ly dxyr zg`

.mipdkïëåãåreaw mrd z` jxal mipdkd

zkxa ,d`p oke .odly dxfr zlgza da

y`xa miel lye ,mzxfr y`xa mipdk

okec eze`ae .ipiae ipia l`xyie ,mzxfr

lk ly dglyy ,zelrn yly cer zeler

dlrn caln ,ivge dn` ody ,dn` ivg cg`

dvgne zen` izy ixd - dn` ly dpey`xd

.l`xyin mipdkd edabyäìåë äøæòä ìë
òáùå íéðåîùå äàî êøåà äúéäÐzxfrn

cere miypd zxfr lr ddabe dzlry l`xyi

miylye d`n dly agexde ,zxetkd ixeg`l

zg`e zg` lkl df xeriy epivny enk ynge

oeaygd dpen oexg` wxtae .mexcl oetvn

gxfnn jxe`a raye mipenye d`n ly

.axrnlíù åéä úåéåçúùä äøùò ùìùåÐ

yly cbpk yxit mrhde .dlecbd dxfra

.zevxit dxyrminkg lr wleg iqei `a`e

`edy mixry xyr dyly cbpk oyxtne

micene ,jlede mze` dpene dxfra cinrn

xyr dyly od dne .oiipad iep lr eid

oikenq minexcd mixry eixacl Ð mixry

mrh yxit `le ,mlek my jke eid daxrnl

.mind xrya `l`íéðôáîÐyxetn

.l`wfgiaäéðëé øòùÐ.mrh el ozep ecal

dn izrci `le ,zxtkd ixeg` axrna mipye

.miynyn md

úéáä øä êìò ïøãä
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íãàùë,zevxtd oze`n dvxtl ribn

lr dcene myl degzyn

.milwya epxkfy enk ,oei zekln zezixk

dxyr mizy ligd rwxwn dler mc` dide

zxfr `ide ,dxyi rwxwa jled f`e ,zelrn

ycwna dzidy dlrn lky xn`e .miypd

ab) dn` ivg ,(daebe) dn` ivg deab

,(b) df zxev `id efe .dgly `id (dlrnd

."dgly" `xwpy xacd x`aziy ick

,mle`d zelrny iyilyd wxta x`azi cere

(ivg) ± dglye ,dn` ivg Ð dlrn mex

,mirax` ± edab ,mle` ly egzt oke .dn`

"zetewy" xn`y dn oipre .mixyr Ð eagexe

oeilrd sewynd `ede ,sewyn mdl didy Ð

lr myd dfa zynzyn dpynde .gztd ly

oixewy zeld` zkqna d`xz cere .mififd

ipye ."sewyn" `le "sewy" cinz eze`

dide ,(c) df oebk ef ab lr ef zehen mipa`

(cg` mewnae cg`) mewna gpen xryd xiv

iyilya epxkf xake .[mipy mewnae cg`]

.xepwp izlca dyrpy qp (`,gl) mixetikn

xake .aedfd oirk wexi Ð "aidvn" yexite

xry" `pngx xn`y dn `xtiqa eyxit

x`azpy enk ,adfd zipazk :xn`e ,"aedvd

.mirbpa

äëìäjal oze .daxd xe`ia dkixv ef

xg` jl xne` ip`y dn xiivl

dncn wexfl jixv dnec` dxty micw`y

:xn`py ,eze` d`ex `ede lkidd gkepl

."dncn cren ld` ipt gkep l` dfde"

awri oa xfril` iax ef zkqn (llkn)e

deab dzid mipdk zxfry df wxta xn`y

,dvgne zen` izy l`xyi zxfr lr

jled ziad xdn oyey xrya mc` qpkpyke

jk xg` .ligd l` ribiy cr dxyi rwxwa

cr ,zelrn dxyr mizya ligd on dler

deab miyp zxfr didze .miyp zxfrl ribny

itl .zen` yy(k) ligde ziad xd rwxwn

ycwna dzidy dlrn lky epncwd xaky

miyp zxfr jled jk xg` .dn` ivg ddeab

,dxyi `idy dlekzxfrl dteqn dlere

xkfy enk ,zelrn dxyr ynga l`xyi

ddeab l`xyi zxfr dzid jkitle .df wxta

jk xg` .dvgne zen` ray miyp zxfrn

mipdkd zxfr l` l`xyi zxfrn dler

[yly ea yi] okec [dilre dn` deab dlrn]a

rwxwa gafnde mle`d oiae gafnde ,dlek mipdk zxfr lr jled jk xg` .[dn` ivg dglye ,dn` ivg dlrn lk mex] ,okec[e](l) dlrnn zelrn (dylye dn` edaby)

zxfrn dlrnl lkidd didi jkitle ,dxyi zg` rwxwa lkidde mle`de .ef `zkqnn iyilya xekfiy enke ,mle`d l` zelrn dxyr mizya dler jk xg` .dxyi cg`

lr dn` mixyr ± oyey xry ly edabe ,dn` mizye mixyr Ð oyey xry eay ziad xd rwxwn dlrnl lkidd rwxwy ,mideabd lkn epicia dlrie .zen` yya mipdk

d`ex epi`e mle`d zelrnn zipinyd dlrnd l` eipir ze`x ribi ,oyey xryn hiane dgynd xda cner odkdyk jkitl .gzt lk ly daeb dfy epncwdy enk ,aexd

,jenp oyey xryn dlrn ly lzekd `diy jixv jkitle .gkepl zen` izy oeilrd oyey xry sewynn dlrnl oezgzd sewyndy itl ,mipt meya gztd on lkidd z`

retiya dxfrde lkidd zgpd mewn did ji` x`ap cere .dxdna oaeiy ick eze` xiivn ip` cer ,oiirnl x`ean epxn`y dn lky it lr s`e el lrnn lkidd d`xiy ick

d`xpd `di ,zegt lzek ly edab did m`e ,zen` izyn xzei lkidd xryn d`xpd `diy ick ,lyn jxc dn` mixyrn jenp `edy exn`e ,(d) dxevd `id efe ,xdd

.x`ean oipr dfe .wtq ila xzei lkidd gztn.dxwz dl oi`y itl ,oyrd epnn dlrny zxehw opre oyr my "xehiw"y zrci xakeïéòéìúîåoixiqny xnel dvx Ð

cibnd `edy di`x "zynyn dzidy dn izgky" awri oa xfril` iax xn`y dnne .jxca eklyedy mipa`d znxd lr "oilwqn" exn`y enk ,zrlez mda yiy mivrd

inia dgnyl dqipkd dzid day (a,`p) dkeq seqa x`azp xake .dl siwn lzek oi`e dvext dzidy Ð "dwlg" oipre .cenlzd x`ia oke ,ziad xcqa epncwdy dn lk

da`eyd zia zgnyl l`xyi zqipk zrya miypd odn ehiaiy ick zelrn oink mda eyre ,mineh` oitewya dze` etiwd miyp`d oia miypd eaxrzi `ny d`xine ,bgd

enk dlrn lk dzid `l` ,zebxcnd zxevn meid mqxetn `edy enk ,zelrnd x`yk mikex` eid `l miyp zxfr zelrny xn` jk xg` .dkeq seqa epx`iay enk ,my

xyt` i` dfe ,mleqd zxev milyzy cr dlrnd lr dze` ozpe `ahv` zvw gwly ink dlrnd zxev dzid jkitle ,(e) dfk oxeb ivg dlrn lk `dzy cr dlebr ivg

.aexiwa oaei la` ,heyta exiivl
dxfrd
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רמז oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

.xepwp xry lv` l`xyi zxfr zlgzaúåèåøè åéä àìåÐzg` ,lebire swida eid zetwen `l` ,mle`d zelrnke ligd zelrnk ef lr ef dxeyk zeler zelrnd eid `l

.oiekl rcei ipi` "zehexh" oeyl .[jk did] l`xyi zxfr cr .i`cn xzei elri `ly ick ,dpald ivg lberk ,dpd zg`e dpdäðùîå.ìàøùé úøæò úçú åéä úåëùìå
.dizgz zeligníéùðä úøæòì úåçåúôåÐ.ef ly diletiyn oideab ef ly dileyy ,zelrn dxyr yng oze` daebaìàøùé úøæòÐdxyr yngn dznegn miptl dzid

,dn` dxyr zg` `l` epi` dly agexy jezn "jxe`" dil ixw l`xyi zxfr iably `l` ,miyp zxfr ly agexd cbpk ynge miylye d`n jxe` (dlrne) elld zelrn

dxizid dcn mewn lka `xwnd bdpne

,"agex" diexw zhrende "jxe`" diexw

zxfr oke .xg` xac itl jxe` `ed elit`e

miylye d`n d`lde l`xyin mipdkd

zg`e ,l`xyid zqixc itlk ,jxe`a ynge

.gafnd itlk agexa dxyrïéñôñô éùàøå
Ðoniqe myex ,ux`a oigpen ur ly oixfib

cere .mipdk zqixcl l`xyi zqixc oia

ilzek lv` oikynp zeidl l`xyi eid oi`yx

nd on wegx mexcdcr oyinyze ,gxf

mipdkde .mitetv mdyk zxtkd zia ixeg`l

dxyr zg` elldy `l` ,mewn lka oikldn

.envrl yinyz dn`íù äéä äìòîÐoia

ly dxyr zg`l l`xyi ly dxyr zg`

.mipdkïëåãåreaw mrd z` jxal mipdkd

zkxa ,d`p oke .odly dxfr zlgza da

y`xa miel lye ,mzxfr y`xa mipdk

okec eze`ae .ipiae ipia l`xyie ,mzxfr

lk ly dglyy ,zelrn yly cer zeler

dlrn caln ,ivge dn` ody ,dn` ivg cg`

dvgne zen` izy ixd - dn` ly dpey`xd

.l`xyin mipdkd edabyäìåë äøæòä ìë
òáùå íéðåîùå äàî êøåà äúéäÐzxfrn

cere miypd zxfr lr ddabe dzlry l`xyi

miylye d`n dly agexde ,zxetkd ixeg`l

zg`e zg` lkl df xeriy epivny enk ynge

oeaygd dpen oexg` wxtae .mexcl oetvn

gxfnn jxe`a raye mipenye d`n ly

.axrnlíù åéä úåéåçúùä äøùò ùìùåÐ

yly cbpk yxit mrhde .dlecbd dxfra

.zevxit dxyrminkg lr wleg iqei `a`e

`edy mixry xyr dyly cbpk oyxtne

micene ,jlede mze` dpene dxfra cinrn

xyr dyly od dne .oiipad iep lr eid

oikenq minexcd mixry eixacl Ð mixry

mrh yxit `le ,mlek my jke eid daxrnl

.mind xrya `l`íéðôáîÐyxetn

.l`wfgiaäéðëé øòùÐ.mrh el ozep ecal

dn izrci `le ,zxtkd ixeg` axrna mipye

.miynyn md

úéáä øä êìò ïøãä
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íãàùë,zevxtd oze`n dvxtl ribn

lr dcene myl degzyn

.milwya epxkfy enk ,oei zekln zezixk

dxyr mizy ligd rwxwn dler mc` dide

zxfr `ide ,dxyi rwxwa jled f`e ,zelrn

ycwna dzidy dlrn lky xn`e .miypd

ab) dn` ivg ,(daebe) dn` ivg deab

,(b) df zxev `id efe .dgly `id (dlrnd

."dgly" `xwpy xacd x`aziy ick

,mle`d zelrny iyilyd wxta x`azi cere

(ivg) ± dglye ,dn` ivg Ð dlrn mex

,mirax` ± edab ,mle` ly egzt oke .dn`

"zetewy" xn`y dn oipre .mixyr Ð eagexe

oeilrd sewynd `ede ,sewyn mdl didy Ð

lr myd dfa zynzyn dpynde .gztd ly

oixewy zeld` zkqna d`xz cere .mififd

ipye ."sewyn" `le "sewy" cinz eze`

dide ,(c) df oebk ef ab lr ef zehen mipa`

(cg` mewnae cg`) mewna gpen xryd xiv

iyilya epxkf xake .[mipy mewnae cg`]

.xepwp izlca dyrpy qp (`,gl) mixetikn

xake .aedfd oirk wexi Ð "aidvn" yexite

xry" `pngx xn`y dn `xtiqa eyxit

x`azpy enk ,adfd zipazk :xn`e ,"aedvd

.mirbpa

äëìäjal oze .daxd xe`ia dkixv ef

xg` jl xne` ip`y dn xiivl

dncn wexfl jixv dnec` dxty micw`y

:xn`py ,eze` d`ex `ede lkidd gkepl

."dncn cren ld` ipt gkep l` dfde"

awri oa xfril` iax ef zkqn (llkn)e

deab dzid mipdk zxfry df wxta xn`y

,dvgne zen` izy l`xyi zxfr lr

jled ziad xdn oyey xrya mc` qpkpyke

jk xg` .ligd l` ribiy cr dxyi rwxwa

cr ,zelrn dxyr mizya ligd on dler

deab miyp zxfr didze .miyp zxfrl ribny

itl .zen` yy(k) ligde ziad xd rwxwn

ycwna dzidy dlrn lky epncwd xaky

miyp zxfr jled jk xg` .dn` ivg ddeab

,dxyi `idy dlekzxfrl dteqn dlere

xkfy enk ,zelrn dxyr ynga l`xyi

ddeab l`xyi zxfr dzid jkitle .df wxta

jk xg` .dvgne zen` ray miyp zxfrn

mipdkd zxfr l` l`xyi zxfrn dler

[yly ea yi] okec [dilre dn` deab dlrn]a

rwxwa gafnde mle`d oiae gafnde ,dlek mipdk zxfr lr jled jk xg` .[dn` ivg dglye ,dn` ivg dlrn lk mex] ,okec[e](l) dlrnn zelrn (dylye dn` edaby)

zxfrn dlrnl lkidd didi jkitle ,dxyi zg` rwxwa lkidde mle`de .ef `zkqnn iyilya xekfiy enke ,mle`d l` zelrn dxyr mizya dler jk xg` .dxyi cg`

lr dn` mixyr ± oyey xry ly edabe ,dn` mizye mixyr Ð oyey xry eay ziad xd rwxwn dlrnl lkidd rwxwy ,mideabd lkn epicia dlrie .zen` yya mipdk

d`ex epi`e mle`d zelrnn zipinyd dlrnd l` eipir ze`x ribi ,oyey xryn hiane dgynd xda cner odkdyk jkitl .gzt lk ly daeb dfy epncwdy enk ,aexd

,jenp oyey xryn dlrn ly lzekd `diy jixv jkitle .gkepl zen` izy oeilrd oyey xry sewynn dlrnl oezgzd sewyndy itl ,mipt meya gztd on lkidd z`

retiya dxfrde lkidd zgpd mewn did ji` x`ap cere .dxdna oaeiy ick eze` xiivn ip` cer ,oiirnl x`ean epxn`y dn lky it lr s`e el lrnn lkidd d`xiy ick

d`xpd `di ,zegt lzek ly edab did m`e ,zen` izyn xzei lkidd xryn d`xpd `diy ick ,lyn jxc dn` mixyrn jenp `edy exn`e ,(d) dxevd `id efe ,xdd

.x`ean oipr dfe .wtq ila xzei lkidd gztn.dxwz dl oi`y itl ,oyrd epnn dlrny zxehw opre oyr my "xehiw"y zrci xakeïéòéìúîåoixiqny xnel dvx Ð

cibnd `edy di`x "zynyn dzidy dn izgky" awri oa xfril` iax xn`y dnne .jxca eklyedy mipa`d znxd lr "oilwqn" exn`y enk ,zrlez mda yiy mivrd

inia dgnyl dqipkd dzid day (a,`p) dkeq seqa x`azp xake .dl siwn lzek oi`e dvext dzidy Ð "dwlg" oipre .cenlzd x`ia oke ,ziad xcqa epncwdy dn lk

da`eyd zia zgnyl l`xyi zqipk zrya miypd odn ehiaiy ick zelrn oink mda eyre ,mineh` oitewya dze` etiwd miyp`d oia miypd eaxrzi `ny d`xine ,bgd

enk dlrn lk dzid `l` ,zebxcnd zxevn meid mqxetn `edy enk ,zelrnd x`yk mikex` eid `l miyp zxfr zelrny xn` jk xg` .dkeq seqa epx`iay enk ,my

xyt` i` dfe ,mleqd zxev milyzy cr dlrnd lr dze` ozpe `ahv` zvw gwly ink dlrnd zxev dzid jkitle ,(e) dfk oxeb ivg dlrn lk `dzy cr dlebr ivg

.aexiwa oaei la` ,heyta exiivl
dxfrd
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רמח
oifge` mipya cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

à.äîà ñðëå ùîç äìò äîà ñðëå äîà äìò 'åë çáæîä`l Ð dqipk my did `ly zepxwd mewn df Ð iyily "dlr" la` ,((dpya) dpy) [deya dey] zeqipkd

.(`,cp migaf) onewn efi` wxta od zeiepye ,dlrnle aaeq ztyn eznew zen` ylye .`xwna zeaezk yly oze`e .aiygwááåñ åäæÐmixyr ly oaln `iane xfege

ick eilr etiqed oxwe oxw lkl oke .oxw edf Ð dn` edabe ,dn` lr dn` oaln `iane xfege .dkxrn mewn edf Ð (dn`) [zen` yly] edabe ,dpenye mixyr lr dpenye

oze`a oda oicxeie ,mexca lke` ceqidy dn` dze`a inexc ceqi lre iaxrn ceqi lr oipzip mincdy .wetq ea did `ly iptne ,ycewd gexa l`wfgi dcnly dcnd miiwl

zn`a oiaxrzne ,oxwd dze`ay miawp ipy

mr mincd oi`veie ,dxfra zxaerd mind

.mexcd jxc oexcw lgpl mind

äðùîâäîà ìò äîàÐ.dxitga

äáåáøåyaka dwewg daex` oirk Ð

cr serd z`hg oileqt oipzep mye ,eaxrna

.dtxyd zial e`vie ozxev xaerzy

äðùîãäìåúáä ïî äèîìÐdn

.mlern ea xtgp `ly ,frla w"xeh* oixewy

øáã ìëì äîéâôäåÐura oia rav`a oia

.zlqet `id lfxaa oiaïúåà ïéðáìîÐ

.eizexiwe gafndíéîãä éðôîÐlk oifny

.oxwae xiwa reaydìæøá ìù ñéôëáÐ

.hihd da oicqy ,`"li`exh*ïéãá åðéà
éðéùóÐ.eilr spen `diyäíéøãñ äùù
Ðxcq lkae ,zg` dxeya zerahd eid

zerah rax`e mixyr ody zerah drax`

:mixne` yie .zexnyn rax`e mixyrl

ody ,zerah yy yy ly ,eid mixcq rax`

.rax`e mixyr inpïéèçåù ïäéìòùÐozep

,oiy`x ipy dl yiy zraha dndad x`ev

cigi lekie ,my rewz x`evde rwxwa dvrepe

.dhgeylíééçáèîä úéáÐoixewy

.d"xwvin*åéìòåmewn eze`a ,xnelk Ð

.mideab `le mixvw miqpp micenr dpeny

æøà ìù íéòéáøåiab lr mifx` zezexk Ð

dpeny lr zexew rax` micenrd ipy

.micenrúåéì÷ðåàåÐzereaw lfxa zecizi

lka erwz zecizi ly mixcq dyly .zexewa

xne`e .exiagn deab df xcq ,dxewe dxew

Ð irvn`ae ,yak ea zelzl Ð jenpd :ip`

.xt ea zelzl Ð deabde ,li` ea zelzl

elr miiaxwd oi`iane ,oigzpne ,oihiytn

.micenrd oia dhnly yiy ly zepgly

äðùîåíåøãä éôìë êåùîÐ`ly

mle`d oiak `l` ,mizpia rvn`a cner did

.gafnleäîà éöç äìòî íåøÐyy ixd

.zelrn dxyr mizyl daeb zen`äçìùåÐ

.dn` dn` Ð mle`d itlk dly jyn

dn` dlryk Ð "yly caexe"dglya dn`

dwelg ziyily dn` dzid ,zelrn izy

yng ixd Ð dey agx zen` yly caexa

caexe ,dn` dn` zelrn dylya zen`

zexg` zelrn dylya dyr ok ,yly yly

.zen` xyr ixd Ð zen` yng ody

,rax` caexe ,dn` dn` dzid dpeilrde

zen` xyr dyy ixd Ð zen` yy ody

dn` ivg mex ly zen` yye ,d`lrd

mizye mixyr ixd Ð zelrn xyr mipyl

dlrnd mex oky ,il oeekn xacd oi` .zen`

Ð "yng caexe" .llk dcna jix`n epi`

dpeilra did zen` yng dwlg dtvx

mixyr) [ylya] dcedi iaxle .mle` lv`y

`ly ok xnel xyt` i`e .eid zen` (ylye

cnr `l epiax s` .dcnd mekq xizedl

.ef dcnaäðùîæíéøùò åáçøåÐ.ziad agexkàìéî ìù úåéøúìîÐ."`lin ly" edf .dteine d`p ur ly ode ,jacpl jacp oia dnega oiniyny h"yi* oixewy zexew

.lirnd ixeivk y"k ,"zlin ilk" oeyl d`xp ileåéáâ ìòÐ.mle` gzt ab lräæî äîàå äæî äîàÐdpey`x ixd .dzxiag oke ,gztd agx ly dn` mixyr lr zetcer

.miyly za Ð dpeilr `id ,ziyinge ,dpenye mixyr za Ð ziriaxe ,yye mixyr Ð ziyilye ,rax`e mixyr Ð dipye ,mizye mixyr zaäðùîçúåñðåìëåÐ

*.lkid lzekn mle` lzek cixtie hrai `ly ick okne okn oipaa odiy`x zereaw ,mirax` deab gztn dlrnl mle` ly elzekl lkid ly lzekn ,q"wxtúø÷úá úåòåá÷
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ãâðk :øîBà ïðç ïa éñBé àaà .íL eéä úBéåçzLä äøNò¤§¥¦§©£¨¨¨©¨¥¤¨¨¥§¤¤
ìLíéøòL ,íéøòL øNò äLíéiîBøc:áøònì íéëeîñ §¨¨¨§¨¦§¨¦§¦¦§¦©©£¨

.íénä øòL ,úBøBëaä øòL ,÷ìcä øòL ,ïBéìòä øòL©©¨¤§©©©¤¤©©©§©©©©¦
?"íénä øòL" BîL àø÷ð änìå¯úéçBìö ïéñéðëî BaL §¨¨¦§¨§©©©©¦¤©§¦¦§¦

Báe :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .âça Ceqéð ìL íéî ìL¤©¦¤¦¤¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
íénä,íékôîïéãéúòå.úéaä ïzôî úçzî ïéàöBé úBéäì ©©¦§©¦©£¦¦¦§§¦¦©©¦§©©©¦

ïúnòìe,ïaøwä øòL ,äéðëé øòL :áøònì íéëeîñ ïBôva §ª¨¨©¨§¦©©£¨©©§¨§¨©©©¨§¨
øòL" BîL àø÷ð änìå .øéMä øòL ,íéLpä øòL©©©¨¦©©©¦§¨¨¦§¨§©©

?"äéðëé¯äéðëé àöé BaL.Búeìâa,øBðwð øòL çøænaL §¨§¨¤¨¨§¨§¨§¨¤©¦§¨©©¦¨
éðLeíéLtLô.BìàîOî ãçàå Bðéîéî ãçà ,Bì eéä §¥¦§§¦¨¤¨¦¦§¤¨¦§Ÿ

.íL íäì äéä àì ,áøòna íéðLe§©¦©©£¨Ÿ¨¨¨¤¥

úéáä øä êìò ïøãä

äðùîàìL äéä çaænäìL ìò íézLe íéLíéL ©¦§¥©¨¨§¦§©¦©§¦
änà äìò .íézLeñðëåänà¯.ãBñiä äæ §©¦¨¨©¨§¨©©¨¤©§

ìL úàöîðìL ìò íéLänà ñðëå Lîç äìò .íéL¯ ¦§¥§¦©§¦¨¨¨¥§¨©©¨
.äðBîLe íéøNò ìò äðBîLe íéøNò àöîð .ááBqä äæ¤©¥¦§¨¤§¦§¤©¤§¦§¤

íB÷îúBðøwä¯íéøNò àöîð .äfî änàå äfî änà §©§¨©¨¦¤§©¨¦¤¦§¨¤§¦
änà íéðäkä éìâø Celéä íB÷î .LLå íéøNò ìò LLå̈¥©¤§¦¨¥§¦©§¥©Ÿ£¦©¨
íéøNò ìò òaøàå íéøNò àöîð .äfî änàå äfî¦¤§©¨¦¤¦§¨¤§¦§©§©©¤§¦
äéä àì älçzî :éñBé éaø øîà .äëøòî íB÷î òaøàå§©§©§©£¨¨¨©©¦¥¦§¦¨Ÿ¨¨
äìBòå ñðBk ,íéøNòå äðBîL ìò íéøNòå äðBîL àlà¤¨§¤§¤§¦©§¤§¤§¦¥§¤
,íéøNò ìò íéøNò äëøònä íB÷î àöîpL ãò Bæ äcîa§¦¨©¤¦§¨§©©£¨¨¤§¦©¤§¦

eìòLëeïBôvä ïî úBnà òaøà åéìò eôéñBä äìBbä éða §¤¨§¥©¨¦¨¨©§©©¦©¨
ïéîk ,áøònä ïî úBnà òaøàå,ànbìàéøàäå" :øîàpL §©§©©¦©©£¨§¦©¨¤¤¡©§¨£¦¥

Cøà äøNò íézLaìBëé ."òeáø áçø äøNò íézL §¥¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©¨©¨
?äøNò íézL ìò äøNò íézL àlà BðéàL¯àeäLk ¤¥¤¨§¥¤§¥©§¥¤§¥§¤

úòaøà ìà" øîBà"åéòáøãnìîïnLèeçå .çeø ìëì änà äøNò íézL ããBî àeä òöîàä ¥¤©§©©§¨¨§©¥¤¦¨¤§©¥§¥¤§¥©¨§¨©§
íéðBéìòä íéîcä ïéa ìécáäì ,òöîàa BøâBç àø÷éñ ìLíéîcìãBñéäå .íéðBzçzäCläî äéä ¤¦§¨§¨¤§©§©§¦¥©¨¦¨¤§¦©¨¦©©§¦§©§¨¨§©¥

,áøònä ìk éðt ìòå ïBôvä ìk éðt ìòìëBàåúçà änà íBøcaçøænáe.úçà änà ©§¥¨©¨§©§¥¨©©£¨§¥©¨©¨©©©¦§¨©¨©©
äðùî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc - zecin(iyily meil)

å äðùî
:eay mixryde dxfrd zecin hexita zwqer epzpynìeeéä úBëL §¨¨

zeiepaúBçeúôe ,ìàøNé úøæò úçzeid,íéLpä úøæòìeze`a ©©¤§©¦§¨¥§§¤§©©¨¦
,miyp zxfrn ddeab dzid l`xyi zxfry daebdíMLeidíiåìä ¤¨©§¦¦

íéðúBðd z`å úBøBpkdå íéìáðdéìk ìëå íézìöîdøéLeidy §¦¦§§¨¦§§¦§©¦§¨§¥¦
.mda mixnfn

ixeg`y dn` `"id seq cr ,l`xyi zxfr zligzn `id ,'dxfr'd
,`nh `edyk myl qpkpd lk ,df mewny ,miycwd ycw zia
ycwn `xwpd `ed df lke ,z`hg aiig bbeyae ,zxk aiig cifna.
my wxy l`xyi zxfr mi`xwp ,dxfrd ly mipey`xd dn` `"id
zxfr mi`xwp ,mdixg`y dn` `"id .qpkdl l`xyil xzen did

qpkdl l`xyil xeq` myy ,mipdkjxevl `lydn` `"i xg`e .
.gafnd iepa did el`

äúéä ìàøNé úøæòaìLe änà äàî CøBàúçà áçBø ìò ,Lîçå íéL ¤§©¦§¨¥¨§¨¤¥¨©¨§Ÿ¦§¨¥©©©©
äøNò,dn`úøæò ïëåd,íéðäkok mb ,dixg` `idyäúéäaCøBà ¤§¥§¥¤§©Ÿ£¦¨§¨¤

ìLe änà äàîäøNò úçà áçBø ìò ,Lîçå íéL.dn`éLàøå ¥¨©¨§Ÿ¦§¨¥©©©©¤§¥§¨¥
ìécáî ïéñtñt,oniqe myexl migpen eid mivr ixfbe -úøæò ïéa ¦§§¦©§¦¥¤§©

,íéðäkä úøæòì ìàøNé.d`lde myn l`xyi eqpki `lyéaø ¦§¨¥§¤§©©Ÿ£¦©¦
,øîBà á÷òé ïa øæòéìàzxfr oia milican eid oiqtqt iy`x `l ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

`l` ,mipdk zxfrl l`xyiäúéä äìòîl`xyi zxfr seqaääBáb ©£¨¨§¨§¨
ïëecäå ,änàmixxeyn eidyk miield micner eid eilry oa` ly ©¨§©¨

did ,zepaxwd zaxwd zryaïeúðnäéìòdáe ,eid okecae -ìLL ¨¨¤¨¨¨Ÿ
änà éöç éöç ìL úBìòî,dn` ivg ly dzid mdn zg` lky - ©£¤£¦£¦©¨

.okecl miler miield eid mdayeääBáb ,íéðäkä úøæò úàöîð¦§¥¤§©©Ÿ£¦§¨
xzei,äöçîe úBnà ézL ìàøNé úøæòîcere ,dlrnd ly dn` ¥¤§©¦§¨¥§¥©¤¡¨

.okecd ly ivge dn`
äøæòä ìk,axrna dxfrd seq cr ,l`xyi zxfr zligzn ,dlek ¨¨£¨¨

äúéäaòáLå íéðBîLe äàî CøBà,[axrnl gxfnd on] zen`ìò ¨§¨¤¥¨§¦¨¤©©
ìLe äàî áçBøLîçå íéL.[mexcl oetvd on] zen` ©¥¨§Ÿ¦§¨¥

ìLeíL eéä úBéåçzLä äøNò L,dxfraz` egvipy xg`ly §Ÿ¤§¥¦§©£¨¨¨
mipeeid ikln evxty zevxtd dxyr yly z` excbe mipeeid
cbpk ,dxfra zenewn xyr dylya miegzyn eidiy exfb ,bxeqa

.zevxtd dxyr yly,øîBà ïðç ïa éñBé àaà`l el` zeiegzyd ©¨¥¤¨¨¥
eid `l` ,mipeeid z` egvipy lr mepwzìL ãâðkíéøòL øNò äL §¤¤§Ÿ¨¨¨§¨¦

oipad itei lr micene miegzyn eid xry lk cily ,dxfra eidy.
:dxfra eidy mixryd dxyr yly z` dpen opg oa iqei `a`

d mixrydíéiîBøceid,áøònì ïéëeîñlzeka eidy xnelk §¦¦§¦©©£¨
,md mzenye ,axrn cvl jenq `edy ewlga inexcd,ïBéìòä øòL©©¨¤§

`edy xryde ,axrn itlk gxfnn dlere rteyn did ziad xdy
.oeilrd xry `xwp ,xzei deab didy axrnl aexw,÷ìcä øòL©©©¤¤

iab lr mwilcdl mivr miqipkn eid eay my lr ok `xwpe
.dkxrnd,úBøBëaä øòLdnda ly zexeka z` miqipkn eid eay ©©©§
.maixwdl,íénä øòL:dpynd zyxtneøòL BîL àø÷ð änìå ©©©©¦§¨¨¦§¨§©©
BaL ,íénäeidCeqéð ìL íéî ìL úéçBìö ïéñéðëî,mindâça ©©¦¤©§¦¦§¦¤©¦¤¦¤¨

.zekqd,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø`ed mind xry `xwpy mrhd ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
y oeikíékôî íénä Ba,ohw jt it `lnk miyrp -ïéãéúòåziaa ©©¦§©¦©£¦¦

iyilyd ycwndúBéäì,mind xryl miribny elld mindïéàöBé ¦§§¦
y oiirnd on,úéaä ïzôî úçzîl`wfgia xn`pk(` fn)min dPde' ¦©©¦§©©©¦§¦¥©¦

micxi miOde micw ziAd ipt iM dnicw ziAd oYtn zgYn mi`viŸ§¦¦©©¦§©©©¦¨¦¨¦§¥©©¦¨¦§©©¦Ÿ§¦
z`vl min micizry ,'gAfOl abPn zipnid ziAd szMn zgYn¦©©¦¤¤©©¦©§¨¦¦¤¤©¦§¥©
z`vl micizre ,gafnd ly mexc cvl xearle ,ziad oztn zgzn

.df xry jxcïúneòìeeid ,mexca eidy el` mixryl liawne - §¨¨
mixryd drax`yïBôvaok mb,áøònì ïéëeîñmixryd eidy ©¨§¦©©£¨

,md mzenye .axrn cvay ewlga ipetvd lzekaøòL ,äéðëé øòL©©§¨§¨©©
,ïaøwä,cinzd oaxw z` miqipkn eid eay,íéLpä øòLeidyky ©¨§¨©©©¨¦

.df xry jxc zeqpkp eid ,mpaxw z` zeaixwn miypdøéMä øòL©©©¦
.xiy ilkd z` miqipkn eid eay -,äéðëé øòL BîL àø÷ð änìå§¨¨¦§¨§©©§¨§¨

,Búeìâa äéðëé àöé BaLycwnd zial qpkp ,xvpckeap edlbdyky ¤¨¨§¨§¨§¨
.df xry jxc `vie ,zeegzydlmixrydeçøæna eéäLmdøòL ¤¨©¦§¨©©

,øBðwðmixryd z` `iady yi`d my lr ok `xwpy ¦¨
mixvnay `ixcpqkl`n,íéLtLô éðLemiphw mixry -yBì eéä §¥¦§¨¦¨

,xepwp xrylíéðLe .BìàîOî ãçàå ,Bðéîéî ãçàeid,áøònaeàì ¤¨¦¦§¤¨¦§Ÿ§©¦©©£¨Ÿ
íL íäì äéä. ¨¨¨¤¥

úéáä øä êìò ïøãä

çáæîä ¯ éùéìù ÷øô
,enewne xeikd ,dxfrd ,oevigd gafnd oipra wqer df wxt

.mle`l mda eid milery zebxcnde ,mle`d

à äðùî
:eizecine oevigd gafn zxev z` zx`an epzpynäéä çaænä©¦§¥©¨¨

elcebìLíézLe íéL,zen`ìL ìòíézLe íéL.zen`änà äìò §Ÿ¦§©¦©§Ÿ¦§©¦¨¨©¨
änà ñðëådid ,dxfrd rwxwn dn` gafnd dlry xg`le - §¨©©¨

dn`a my xvwzn gafnd jxe` didy xnelk ,dn` qpkp gafnd
,dn` dagxe dn` ddeab `idy ef dhilae ,cv lkn.ãBñéä äæ¤©§

àöîð`ed gafnd ly ipyd wlgdìLíéLdn`ìL ìòíéL,dn` ¦§¨§Ÿ¦©§Ÿ¦
änà ñðëå Lîç äìò,zen` yng ceqidn gafnd dlry xg`le - ¨¨¨¥§¨©©¨

my xvepy dn` ly mewnde ,dn` qpkp gafnd didááBqä äæ. ¤©¥
àöîð`ed gafnd ly iyilyd wlgdyäðBîLe íéøNòdn`ìò ¦§¨¤§¦§¤©

äðBîLe íéøNò.dn`,gafnd y`xaeúBðøwä íB÷îhrnn did ¤§¦§¤§©§¨
cv lkaî änàcvî änàå äfcv,äfdn` zg` lk eid zepxwdy ©¨¦¤§©¨¦¤
,dn` lràöîð,zepxwd mewnn ueg gafnd bba x`ypyíéøNò ¦§¨¤§¦

ùLådn`ùLå íéøNò ìò,dn`eíéðäkä éìâø Celéä íB÷îdid ¨¥©¤§¦¨¥§¦©§¥©Ÿ£¦
cer hrnnî änàcvî änàå äfcv,äfmipdkd mikled eid myy ©¨¦¤§©¨¦¤

jtdle ,dkxrnd ivra y`d z` zivdl ick`ly mixai`d z`
,elkrzpàöîðgafnd bba didyòaøàå íéøNòzen`íéøNò ìò ¦§¨¤§¦§©§©©¤§¦
òaøàå`ed myyäëøònä íB÷î. §©§©§©©£¨¨

älçzî ,éñBé éaø øîà,oey`xd ycwnd ziaa -äéä àìgafnd ¨©©¦¥¦§¦¨Ÿ¨¨
ezizgzaäðBîLe íéøNò àlàzen`äðBîLe íéøNò ìò,zen` ¤¨¤§¦§¤©¤§¦§¤

Bæ äcîa äìBòå ñðBk,qpkp did dnke dler didy dnk zcine - ¥§¤§¦¨
,ipy ziaa enk lkd didàöîpL ãòyäëøònä íB÷îziaa didy ©¤¦§¨§©©£¨¨

`ed ,oey`xíéøNòdn`íéøNò ìòdid cv lka ixdy ,dn` ¤§¦©¤§¦
,aaeqa zg` dn`e ,ceqia zg` dn` ,zen` izy qpkp gafnd
ilbx jelid mewn zg` dn` cere ,zepxwd mewn zg` dn` cere
dpeny md miccv ipyne ,cv lka zen` rax` mdy ,mipdkd
mixyr mdy ,gafnd ly zen` dpenye mixyrn exqgy ,zen`

.dn`äìBbä éða eìòLëe,ipyd ycwnd zia z` epae `xfr inia §¤¨§¥©¨
åéìò eôéñBäcera eghy z` elicbde(ïåôöä) ïî úBnà òaøà ¦¨¨©§©©¦

ïéîk ,áøònä ïî úBnà òaøàå [íBøcä][zxevk-]zipeeid ze`d ©¨§©§©©¦©©£¨§¦
,ànbipy ziaa didiy gafnd lr l`wfgi `apzpy enk ok eyre ©¨

,iyily ziaaeøîàpL(fh bn l`wfgi)Cøà äøNò íézL ìàéøàäå' ¤¤¡©§¨£¦¥§¥¤§¥Ÿ¤
òeáø áçBø äøNò íézLa,'eirax zrAx` l`dkxrnd mewny ¦§¥¤§¥©¨©¤©§©©§¨¨

dxyr mizya jxe` dxyr mizy' `ed ,l`ix` `xwpy gafna
:dpynd zl`ey ,'reax agexìBëéyxtl iziidíézL àlà BðéàL ¨¤¥¤¨§¥

äøNòdn`äøNò íézL ìò,cala dn`øîBà àeäLk,weqtaìò' ¤§¥©§¥¤§¥§¤¥©
ãnìî ,'åéòáø úòaøàdxyr mizy `ed gafndn rax lky dfa ©§©©§¨¨§©¥

,agx dxyr mizy lr jxe`òöîàä ïnLdkxrnd mewn lyàeä ¤¦¨¤§©
,çeø ìëì änà äøNò íézL ããBîmixyr `ed cgi lkdy `vnpe ¥§¥¤§¥©¨§¨©

.rax`e mixyr lr rax`e
àø÷éñ ìL èeçåmec` rava ewe -BøâBçgafnd lk z` siwn - §¤¦§¨§

òöîàa,gafnd ly edaebïéa ìécáäìz` mipzep myy mewnd ¨¤§©§©§¦¥
íéðBéìòä íéîcäoeilrd ewlga `l` mixyk mpi`y minc oznd - ©¨¦¨¤§¦

,gafnd lyìd z` mipzep myy mewnzä íéîcíéðBzçoznd - ©¨¦©©§¦
.gafnd ly oezgzd ewlga `l` mixyk mpi`y mincãBñéäåly §©§

gafnd,áøònä ìk éðt ìòå ,ïBôvä ìk éðt ìò Cläî äéäla` ¨¨§©¥©§¥¨©¨§©§¥¨©©£¨
,gafnd lk lr ceqi did `l ,gxfnae mexcaìëBàå[qteze-] §¥

ceqidíBøcawxúçà änà,axrn cvl aexwúçà änà çøænáe ©¨©¨©©©¦§¨©¨©©
oetv cvl aexw.
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc - zecin(iriax meil)

á äðùî
:oevigd gafnd zxeva weqrl dpynd dkiynnúéáøòî ïø÷áe§¤¤©£¨¦

úéîBøc,ceqid ly,íéá÷ð éðL eéämiieyryïéwc ïéîèBç éðL ïéîk, §¦¨§¥§¨¦§¦§¥¨¦©¦
íéîcäLzeiniptd z`hg lyå ,éáøòî ãBñé ìò ïéðzépäly mincd ¤©¨¦©¦¨¦©§©£¨¦§

mnc ixiiy z` mikteyy zepaxwd x`yïäa ïéãøBé ,éîBøc ãBñé ìò©§§¦§¦¨¤
,dxfrd ztvxlänàa ïéáøòúîezxaer dzidy mind zn`a - ¦§¨§¦¨©¨

,dxfraïéàöBéåmind mr.ïBøã÷ ìçðì §§¦§©©¦§

â äðùî
ïøwä BúBàa ätöøa ähîìziaxrn oxw cily dxfrd ztvxa - §©¨¨¦§¨§©¤¤

,gafnd ly zinexcíL äéä íB÷îdid elcebyänà ìò änà ¨¨¨¨©¨©©¨
,ux`a xetg didyLéL ìL àìáèådze` iab lr zgpen dzid §©§¨¤©¦

,dxitgda äòeá÷ äúéä úòaèåminixn eid ef zrahay ,`laha §©©©¨§¨§¨¨
.`lahd z`BaLeid ef dxitgay -úéMì ïéãøBédidy llgl - ¤§¦©¦

ly zepiidy ,mikqpd z` miktey eidy mewnd cbpk gafnd zgz
,myl micxei eid mikqpdBúBà ïéwðîe.mikqpd zepiin §©¦

,çaæî ìL BîBøãì äéä Láëåekxe`e ,gafnd lr miler eid eay §¤¤¨¨¦§¤¦§¥©
didìLíézLe íéLzen`,äøNò LL áçø ìò.zen`äáeáøe- §Ÿ¦§©¦©Ÿ©¥¤§¥§¨

'daeax' `xwp didy oelg oirkeBì äúéäyakleéä íML ,Báøòîa ¨§¨§©£¨¤¨¨
,óBòä úàhç éìeñt ïéðúBðxeariy cr ,sebd leqt epi` mleqty §¦§¥©©¨

zial e`vi f`e ,xzep meyn s` mileqt eidie dlild mdilr
.dtixyd

ã äðùî
dxeza xn`p(e-d fk mixac)gAfn Lidl` 'dl gAfn mX zipaE'¨¦¨¨¦§¥©©¡Ÿ¤¦§©

'd gAfn z` dpaY zFnlW mipa` ,lfxA mdilr sipz `l mipa £̀¨¦Ÿ¨¦£¥¤©§¤£¨¦§¥¦§¤¤¦§©
z` zepal xeq`y ,cg`d ,df weqta exn`p mipic ipye .'Lidl ¡̀Ÿ¤
.oa`a lfxad mbt `l m` elit`e ,lfxa mda rbpy mipa`a gafnd
epiidc ,zenily mipa`a gafnd z` zepal jixvy ,sqep oice
.lfxan dpi` mznibt m` elit`e ,dnibt mey mda oi`y mipa`

el`e ieyr did dnn ,oevigd gafnd ly epipaa zwqer dpynd
:ea milqet mixacçaænä éðáà ãçàå Lákä éðáà ãçàipa` oia - ¤¨©§¥©¤¤§¤¨©§¥©¦§¥©

mi`a eid ,gafnd ipa` oiae yakd,íøk úéa úò÷aîeid myy ¦¦§©¥¤¤
,zewlg mipa`åeidïéøôBç,ur ly zenecxwa myäìeúaî ähîì §§¦§©¨¦§¨

,mlern dxtgp `l i`cey rwxwl zgzn -íéðáà íMî ïéàéáîe§¦¦¦¨£¨¦
ðeä àlL úBîìLìæøa ïäéìò ómeyn ,mlernìñBt ìæøaäLz` §¥¤Ÿ©£¥¤©§¤¤©©§¤¥

gafnd ipa`äòéâða.oa`d z` mbt `l m` s` calaäîéâôe ¦§¦¨§¦¨
gafnd ipa` z` zlqet.øác [ìëa] (ìëì)m`ïäî úçà äîâôð- §¨¨¨¦§§¨©©¥¤
,gafna eidy mipa`dnàéädcalïleëå ,äìeñtmipa`d x`ye - ¦§¨§¨

gafnay.úBøLk§¥
ïúBà íéðaìîe,ciqa gafnde yakd z` micq -,äðMa íééîòt §©§¦¨©£©¦©¨¨

mrtçàå ,çñta ãmrtå .âça ãçàz`ìëéääwx ciqa micq eid ¤¨©¤©§¤¨¤¨§©¥¨
úçà íòt,dpya,øîBà éaø .çñtayakd z` oicq eid `l ©©©©©¤©©¦¥

`l` ,ciqa gafndeúaL áøò ìkeid,ätna ïúBà íéðaìîxnelk ¨¤¤©¨§©§¦¨©©¨
dgl dtna mze` migicn eidyíéîcä éðtîlr miwxef eidy ¦§¥©¨¦

.gafnd
yakd z` micq eidy xn`y `nw `pz ixacl dpynd zxfeg

:ciqa gafndeñéôëa ïúBà ïéãñ eéä àìmiwilgn eay ilkd `ed-] Ÿ¨¨¦¨§¨¦
[xiwd lr ciqd z`,ìæøa ìLeyygy meynòbé ànLlfxad ¤©§¤¤¨¦©

,mipa`aìBñôéå.ur ly qitka micq eid `l` ,gafndn mze` §¦§
mipa`d z` lqet lfxady df xaca dxezd dxingdy mrhde

meyn `ed ,ezribpa gafndn,íãà ìL åéîé øv÷ì àøáð ìæøaäL¤©©§¤¦§¨§©¥¨¨¤¨¨
,axg ziiyrl ynyn lfxadyàøáð çaænäåickéøàäììL åéîé C §©¦§¥©¦§¨§©£¦¨¨¤

,íãàe ,el xtkzne oaxw eilr aixwne `heg mc`yéðiL ïéca Bðéàó ¨¨¥©¦¤¨¦
xac spen didiy -øv÷îämiigìòxacéøànäC.miig ©§©¥©©©£¦

ä äðùî
:dxfrd ly ipetvd ewlga zwqer epzpyneéä úBòaèåzereaw §©¨¨

,dtvxaìL BðBôöìd,çaæîmy eideíéøãñ äMLzexey dyy - ¦§¤¦§¥©¦¨§¨¦
,axrnl gxfnn did zexeyd xcqe ,zerah lyòaøà òaøà ìL- ¤©§©©§©

.mexcl oetvn zerah rax` eid dxey lkaeíéøîBà Léåmy eidy §¥§¦
äòaøà,axrnl gxfnn did zexeyd xcqe ,zerah ly zexeyìL ©§¨¨¤
LL LLmy eidy mexcl oetvn zerah yy eid dxey lkae - ¥¥

.zerah rax`e mixyrïäéìòLeid el` zerahay -úà íéèçBL ¤£¥¤£¦¤
,íéLãwäivg zxeva `l` mly lebir zxeva zerahd eid `le ©¢¨¦

zgz dndad x`ev z` qipkne ,dtvxl xaegn cg` dcvy ,lebir
e ,zrahd.ux`a ipyd zrahd y`x z` agez

,íéçaènä úéa,zepaxwd z` mihgey eid myy mewnd `ed ¥©¦§¨©¦
miirnd ipae miiaxwd z` mivgexe ,mze` migzpne mihiytne

,mdlyçaænä ìL BðBôöì äéä.åéìòåeid df mewnae -äðBîL ¨¨¦§¤©¦§¥©§¨¨§¨
ïéñpð íéãenò-,mikenpæøà ìL íéòéáøely zeraexn zekizge - ©¦©¨¦§¦¦¤¤¤

migpen eid ,fx` urúBiì÷ðàå ,ïäéab ìò[zeblfn oirk-],ìæøa ìL ©©¥¤§©§¨¦¤©§¤
ïäa ïéòeá÷ eéä,fx` ly miriaxa -ìLeíéøãñ äLzeilwp` ly ¨§¦¨¤§Ÿ¨§¨¦

,ãçàå ãçà ìëì äéä,yak ea zelzl jenpd ,dfn dlrnl df ¨¨§¨¤¨§¤¨
,xt ea zelzl oeilrde ,li` ea zelzl irvn`díäaL- ¤¨¤

eid el` zeilwp`ayíéèéLôîe íéìBz,zepaxwd z`milezyke ¦©§¦¦
zgpen dndad ,my dndad z`L LéL ìL úBðçìeL ìòeidïéa ©§¨¤©¦¤¥

,íéãenòärwxwd iab lr zxxbp didz `ly ick. ¨©¦

å äðùî
on mewnd z` zhxtne ,dxfrd xe`iza weqrl dpynd dkiynn

:mle`d cr axrn cvle gafndäéä øBikägpeníìeàä ïéa ©¦¨¨¥¨¨
CeLîe ,çaænìåhrn,íBøcä étìkmle`d oia ynn gpen did `ly §©¦§¥©¨§©¥©¨

eaxwl jixvy ,gafnd miizqpy okid cin gpen did `l` ,gafnde
.mdipia uevgi `ly `l` ,gafnde mle`d oial xyt`y dnk lk

çaænìå íìeàä ïéaeidúBìòî äøNò íézLe .änà íézLe íéøNò ¥¨¨§©¦§¥©¤§¦§©¦©¨§¥¤§¥©£
,íL eéäeid cvik zyxtn dpynd .mle`l miler eid mday ¨¨

:zen` mizye mixyra zelrn dxyr mizydíeølk daeb -
äìòîdiddçìLå ,änà éöçdid dlrn lk agex jyne -.änà ©£¨£¦©¨§¦§¨©¨

,zelrnd xcq did jkeänà änàmiler mdy zelrn rax` eid - ©¨©¨
aeb did dlrn lk ixdy] daeba zen` izy cgi,[dn` ivg dd

ådid mdixg`ãáBødtvx ly dxey -lyìLLcr ixd .zen` §¤¨Ÿ
mdixg`e .zen` 'f o`känà änàmdy zelrn rax` cer eid - ©¨©¨

,daeba zen` izy cgi milerådid mdixg`ãáBøly dxey - §¤
dtvxlyìLL,zen`.zen` c"i ixdådlrnd xcqäðBéìòä,did ¨Ÿ§¨¤§¨

änà änà,daeba zen` izy cgi miler mdy zelrn rax` - ©¨©¨
åmdixg`ãáBø[dtvx ly dxey-]òaøà,mle`d gzt cr zen` §¤©§©

.dn` a"k ixd,øîBà äãeäé éaødlrnd xcqäðBéìòä,didänà ©¦§¨¥¨¤§¨©¨
änà,daeb zen` izyl cgi miler mdy zelrn rax` -ãáBøå ©¨§¤

[dtvx ly dxey-]lyLîçzen`.mle`d gzt cr ¨¥

æ äðùî
lkidd iptl didy oipad `ed ,mle`d xe`iza zwqer dpynd,

:iepa did cvike ,eizeciníìeà ìL Bçútdidäîà íéøùò) BäáBb ¦§¤¨§
Lîçå .[änà íéøNò Baçøå ,änà íéòaøà] (äîà íéòáøà åáçøå©§¨¦©¨§¨§¤§¦©¨§¨¥

àìéî ìL úBàøzìîmixeiv mdilr mihexg eidy zexew - ©§§¨¤¥¨
,mivtr ea milcby urn miieyrdåéab ìò eéägzt iab lr - ¨©©¨

.mle`ddxewdäðBzçzädzidî änà ,çútä ìò úôãBòcv,äf ©©§¨¤¤©©¤©©¨¦¤
î änàåcvå ,äfdxewdäéìò úôãBò ,epnî äìòîlLdxewd lr - §©¨¦¤§¤§©§¨¦¤¤¤¨¤¨

dpey`xdî änàcvî änàå äfcv,äfztcer dzid dxew lk oke ©¨¦¤§©¨¦¤
.cv lkn dn` dizgzy dxewd lrmixyr `ed mle`d gzte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

המשך קעמוד רנג

oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxtzereay
dpenye mixyr lr dpenye mixyr oaln `iane ."aaeq" edfe ,'eke zenletn mipa` `iane

,dn` lr dn` oaln `iane .dkxrnd mewn edfe ,'eke mipa` `iane ,dn` yly edaebe

ezxev mi`xn el`d mixacdy it lr s`e .oxw lkl oke ."zepxwd mewn" edfe ,dn` edaebe

`id efe :xe`ia siqedl izcriiy enk exiivn ip` df lk mr ,miyega exiivl jxev oi`e ytpa

(g) gafnd zxev.eizecna wcwcl aey` dzre

`id dpyna zexkfpd zen`d lky exn` xak

epxkf xake .migth dyy za `ide zipepia dn`

oxwe adfd gafn zen`y zegpnn oey`x wxta

dyng za dn`a `id ceqide aaeqde gafnd

dyy za dn`a gafnd zen` x`ye ,migth

,l`wfgin dfl di`xe .dlawa d`a jk ,migth

dn`] zen`a gafnd zecn dl`e" xn`yk

zecn izy gafnl `diy [exn`] Ð "[gthe dn`a

dyng za zg` dn`a mlek `di leki ,zen`a

dn` ,dn` Ð "zen`a" :xnel cenlz Ð migth

eli`k ,gth dzxiag lr dxizi `dzy ,gthe

oiccen ezvwe dphw dn`a oiccen ezvwy xn`

i`da cenlzd on epicia dlerde .gthe dn`a

,migth dyng Ð ceqid daeby ,jex` oeir xg`

,migth miyly Ð aaeqd daebe .ezqipk oke

`ed cala aaeqd zqipk lre .dyng Ð ezqipke

.migth dyng za dn`a aaeqdy epxn`y

.migth xyr dpeny Ð dkxrnd mewn daebe

oxwd reaix la` ,migth dyng Ð oxw lk daebe

edaeb lk `di jkitl .dyy lr dyy `ed ixd

mixyr Ð ezivgn ,migth dpenye miyng

migth dyya `xwiq ly heg `die ,dryze

oky .epnn dn` xg`l dfe ,aaeqd on zex`yp

dyrzy dpicy serd zlera dpynd dxn`

exn`e .migafn iyya x`azpy enk dlrnl

zinexc oxwl el `ae aaeql dpte yakl dlr"

dhnl o`yr m`e ,'ek "dy`x z` wlene zigxfn

xaky itl .dxyk Ð zg` dn` elit` eilbxn

oia didi aaeqd zqipk lr cnerdy x`azp

ly daeb ivg wiqtny `xwiq ly heg oiae eilbx

enk zecna oiprde li`ede .zg` dn` ,gafn

`vnp" xn`y dn ik x`ean `ed ixd ,epxn`y

mipye miyly ixd Ð "miyly lr miyly

qpk `ly itl ,migth mipye miyly lr migth

xn` oke .epx`iay enk migth dyng `l`

Ð "dpenye mixyr lr dpenye mixyr `vnp"

mixyr lr migth drax`e dpenye mixyr epiid

dpn `l `edy `l` .migth drax`e dpenye

ied `lc oeike ,dn`n zegt mdy itl ,migthd

xake ,miiw xn`nd dfe .dil aiyg `l Ð dn`

dlry dn itk gafnd zecn xe`iaa epbltd

dpde ,`ztqeze cenlzde dpynd ixacn epicia

.ea xn`nd xenbl oiligzn ep`øçàepx`iay

exfg ,epncwdy enk zegex rax`a aaeq ceqidy

ceqid aeaiq `diy cr oiccv ipyn eze` ekzge

x`azi z`fd dxevd one .(h) ef dxeva gafnl

zinexc oxwy jl x`azie ,o`k xkfy dn jl

iyinga x`azp xake .ceqi el did `l zigxfn

oiktypy mdn yi mlek minc ixiiyy migafn

ceqi lr miktypy mdn yie iaxrn ceqi lr

ziaxrn oxwa miawp ipyd ozp jkitl ,inexc

.ef dxeva epx`iay enk ,ceqid on [dn`] zinexc

aaeq `edy itl ,"aaeq" `xwp aaeqdy rce

.ceqid jtida zexenb zegex rax`a gafnd

øáëmiawpd mi`xwp "oiziy"y minrt epxkf

ok mb mivawzn mde ,mikqp zepii mdn xxbpy

Ð "yak"e ."ziy" `xwi ux`d zgz cg` mewna

ea oi`y itl ,gafnl eilr milery dlrnd `ed

,"igafn lr zelrna dlrz `l" xn`py ,zelrn

`qcpd ilra oixewy dxevl dnec ezxeve ,xda oilery jxck ea oilere hrnzne cxei la`

zgiyn jxe`e ,dn` mizye miyly eretiy jxe` dide .deya "xeypnl`" iaxr oeylae

.(i) dzxev `id efe ,epxkfy enk ,dn` dxyr yy Ð eagexe ,dn` miyly Ð ux`a eghy

wgxnd didie ,gafnd mexcl dxfra eze` aeygz ,ixnbl jlkya exiivl dvxzyke

m`e ,dn` dxyr yy Ð axrnl gxfnne ,dn` miyly Ð mexcl oetvn dxfrd wifgny

.mizye miyly didi ,gafnd zepxw lv`y ey`x cr rwxwl jenqd ezvwn heg jeynz

yakd on oi`vei miphw miyak ipy :cenlza exn` .ie`xd on xzei eilr xacl iziaxd ip`e

gafnd on oilcaen aaeqle ceqil mipet oday

.`nip `lnk"eaxrnl dzid daeaxe" azky dne

envr yaka dzid yakd axrn :xnel dvx Ð

xn` .serd z`hg ileqt da oikilyny `neb

ly daxrna my dzid oelg :migafc `ztqeza

,z`xwp dzid "daeax"e ,dn` lr dn` ,yak

xaerzy cr [serd] z`hg ileqt oiwxef myy

.dtixyd zial `veie mzxevéôìeidy xkfy

ezngny mrhdy xn` ,dtna eze` miabpn

ly dcicx `ide ,dwelgd ilka ewilgdl xeq`

z`xwpe oilzekd oi`pad da oiwlgny lfxa

.gafnd ipa`a lfxad rbi `ny d`xin ,"qitk"

dwgxdd el ,jxazi myd zwgxd cibd jk xg`e

.'eke lfxady xn`e .dlecbd z`fd

øáëod zerahd el`y cinz zkqna epx`ia

xeq`l rwxwa zereaw lecb odk opgei dyry

zeilwpe`e .dhigy zrya dndad ilbx mda

mde ,my eid yiy ly zepglye zeblfnd

,df xcqa epncwdy [dn] jezn recie .dpeny

ozhigy miycw iycw xeaivd zepaxw lky

zia oke ,oetva zerahd zereaw jkitle ,oetva

.migahndåìàxak zelrn dxyr mizyd

jk xg` .mzenewna mdilr epxace mze` epxiiv

:`ede ,dfd xcqk diepa did mle`d lzeky xn`

ekx`l lzekd daebn zg` dn`ywlg did

hlea oipa jk xg` ,milzkd x`yk deye

xg` ,zen` yly edab dxvevk oebk lzekdn

`xwpd `ede ,oipa `veie ok mb dn` wigxn jk

eli`ke ,yly caexe dn` epipa lk oke ."caex"

dn` wigxn dyly caexe lzek dn` xne` `ed

oihlea el` eidy cr dyly caexe lzeka

rax` ea dzid dpeilrd dxvevke .zexvevk

wxta x`aziy enk lkidd aaeq did oke ,zen`

.(`i) ok lzekd zxev dzid jkitl ,df

àøúìîoixteg day zgzetnd dxewd Ð

oeyla mi`pad dl oixewy `ide .zepeince zexev

xake ."oiaxwn" axrna xne`e ,"o"ipxwn" iaxr

dze` oixew minkge ,oiaexira df epxkf

Ð dpynd oeyla ueawde ,"`xzln"

."ze`xzln"zexewd oinl my `ed "zlin"e

`edd oipal my e` ,dfd gezitd did oday

ly dkxrndy cer xn`e ."oiaxwn" `xwpd

it lr s`e .`xzlne `xzln lk oia dzid mipa`

eiykr ,xiiv`y enk jxe`a ztcer zg` lky

eid `le ,zxg`d lr z`vei zg` lk ok mb dzid

oink gzta zeribn mdy cr ,cg` ghya mlek

,milecbd mipipaa mqxetn `edy enk hlea xac

.(ai) dxevd `id efeéãëÐ 'ek hrai `ly

aexl rvn`a lzekd dhi `ly ick :yexit

lzek on oikynp zepryn eyr jkitle .edaeb

cg` lk oryiy ,lkidd lzek cr mle`d

.exiag lr odizynlr adf ly otb zxev eyre

zqpky itl ,otbk jxazdl Ð lkid ly egzt

.aezka mqxetn `edy enk ,otbl dlynp l`xyi

`ivedl :xnel dvx Ð "lkidl adf acpzn lke"

dlek didy itl ,lkidd zx`tza envra adfd

acpzny xeriyd eze`n dyer ,adf dtevn

eze` oileze ,leky` e` xibxb e` dlr zenc

`ed Ð "mipdk ze`n yly" xne`y dne .dny

mivawzn eid :dfa xnel dvx la` .`nfeb jxc

da exacy `id efe .dlhlhl miax mipdkl jixv didy dn oda dlr xake .miax dilr

.(zecnn) [cinzn] ipy wxta epxn`y enk ,mixac dylyd llkn i`ad oeyl
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רני oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxtzereay
dpenye mixyr lr dpenye mixyr oaln `iane ."aaeq" edfe ,'eke zenletn mipa` `iane

,dn` lr dn` oaln `iane .dkxrnd mewn edfe ,'eke mipa` `iane ,dn` yly edaebe

ezxev mi`xn el`d mixacdy it lr s`e .oxw lkl oke ."zepxwd mewn" edfe ,dn` edaebe

`id efe :xe`ia siqedl izcriiy enk exiivn ip` df lk mr ,miyega exiivl jxev oi`e ytpa

(g) gafnd zxev.eizecna wcwcl aey` dzre

`id dpyna zexkfpd zen`d lky exn` xak

epxkf xake .migth dyy za `ide zipepia dn`

oxwe adfd gafn zen`y zegpnn oey`x wxta

dyng za dn`a `id ceqide aaeqde gafnd

dyy za dn`a gafnd zen` x`ye ,migth

,l`wfgin dfl di`xe .dlawa d`a jk ,migth

dn`] zen`a gafnd zecn dl`e" xn`yk

zecn izy gafnl `diy [exn`] Ð "[gthe dn`a

dyng za zg` dn`a mlek `di leki ,zen`a

dn` ,dn` Ð "zen`a" :xnel cenlz Ð migth

eli`k ,gth dzxiag lr dxizi `dzy ,gthe

oiccen ezvwe dphw dn`a oiccen ezvwy xn`

i`da cenlzd on epicia dlerde .gthe dn`a

,migth dyng Ð ceqid daeby ,jex` oeir xg`

,migth miyly Ð aaeqd daebe .ezqipk oke

`ed cala aaeqd zqipk lre .dyng Ð ezqipke

.migth dyng za dn`a aaeqdy epxn`y

.migth xyr dpeny Ð dkxrnd mewn daebe

oxwd reaix la` ,migth dyng Ð oxw lk daebe

edaeb lk `di jkitl .dyy lr dyy `ed ixd

mixyr Ð ezivgn ,migth dpenye miyng

migth dyya `xwiq ly heg `die ,dryze

oky .epnn dn` xg`l dfe ,aaeqd on zex`yp

dyrzy dpicy serd zlera dpynd dxn`

exn`e .migafn iyya x`azpy enk dlrnl

zinexc oxwl el `ae aaeql dpte yakl dlr"

dhnl o`yr m`e ,'ek "dy`x z` wlene zigxfn

xaky itl .dxyk Ð zg` dn` elit` eilbxn

oia didi aaeqd zqipk lr cnerdy x`azp

ly daeb ivg wiqtny `xwiq ly heg oiae eilbx

enk zecna oiprde li`ede .zg` dn` ,gafn

`vnp" xn`y dn ik x`ean `ed ixd ,epxn`y

mipye miyly ixd Ð "miyly lr miyly

qpk `ly itl ,migth mipye miyly lr migth

xn` oke .epx`iay enk migth dyng `l`

Ð "dpenye mixyr lr dpenye mixyr `vnp"

mixyr lr migth drax`e dpenye mixyr epiid

dpn `l `edy `l` .migth drax`e dpenye

ied `lc oeike ,dn`n zegt mdy itl ,migthd

xake ,miiw xn`nd dfe .dil aiyg `l Ð dn`

dlry dn itk gafnd zecn xe`iaa epbltd

dpde ,`ztqeze cenlzde dpynd ixacn epicia

.ea xn`nd xenbl oiligzn ep`øçàepx`iay

exfg ,epncwdy enk zegex rax`a aaeq ceqidy

ceqid aeaiq `diy cr oiccv ipyn eze` ekzge

x`azi z`fd dxevd one .(h) ef dxeva gafnl

zinexc oxwy jl x`azie ,o`k xkfy dn jl

iyinga x`azp xake .ceqi el did `l zigxfn

oiktypy mdn yi mlek minc ixiiyy migafn

ceqi lr miktypy mdn yie iaxrn ceqi lr

ziaxrn oxwa miawp ipyd ozp jkitl ,inexc

.ef dxeva epx`iay enk ,ceqid on [dn`] zinexc

aaeq `edy itl ,"aaeq" `xwp aaeqdy rce

.ceqid jtida zexenb zegex rax`a gafnd

øáëmiawpd mi`xwp "oiziy"y minrt epxkf

ok mb mivawzn mde ,mikqp zepii mdn xxbpy

Ð "yak"e ."ziy" `xwi ux`d zgz cg` mewna

ea oi`y itl ,gafnl eilr milery dlrnd `ed

,"igafn lr zelrna dlrz `l" xn`py ,zelrn

`qcpd ilra oixewy dxevl dnec ezxeve ,xda oilery jxck ea oilere hrnzne cxei la`

zgiyn jxe`e ,dn` mizye miyly eretiy jxe` dide .deya "xeypnl`" iaxr oeylae

.(i) dzxev `id efe ,epxkfy enk ,dn` dxyr yy Ð eagexe ,dn` miyly Ð ux`a eghy

wgxnd didie ,gafnd mexcl dxfra eze` aeygz ,ixnbl jlkya exiivl dvxzyke

m`e ,dn` dxyr yy Ð axrnl gxfnne ,dn` miyly Ð mexcl oetvn dxfrd wifgny

.mizye miyly didi ,gafnd zepxw lv`y ey`x cr rwxwl jenqd ezvwn heg jeynz

yakd on oi`vei miphw miyak ipy :cenlza exn` .ie`xd on xzei eilr xacl iziaxd ip`e

gafnd on oilcaen aaeqle ceqil mipet oday

.`nip `lnk"eaxrnl dzid daeaxe" azky dne

envr yaka dzid yakd axrn :xnel dvx Ð

xn` .serd z`hg ileqt da oikilyny `neb

ly daxrna my dzid oelg :migafc `ztqeza

,z`xwp dzid "daeax"e ,dn` lr dn` ,yak

xaerzy cr [serd] z`hg ileqt oiwxef myy

.dtixyd zial `veie mzxevéôìeidy xkfy

ezngny mrhdy xn` ,dtna eze` miabpn

ly dcicx `ide ,dwelgd ilka ewilgdl xeq`

z`xwpe oilzekd oi`pad da oiwlgny lfxa

.gafnd ipa`a lfxad rbi `ny d`xin ,"qitk"

dwgxdd el ,jxazi myd zwgxd cibd jk xg`e

.'eke lfxady xn`e .dlecbd z`fd

øáëod zerahd el`y cinz zkqna epx`ia

xeq`l rwxwa zereaw lecb odk opgei dyry

zeilwpe`e .dhigy zrya dndad ilbx mda

mde ,my eid yiy ly zepglye zeblfnd

,df xcqa epncwdy [dn] jezn recie .dpeny

ozhigy miycw iycw xeaivd zepaxw lky

zia oke ,oetva zerahd zereaw jkitle ,oetva

.migahndåìàxak zelrn dxyr mizyd

jk xg` .mzenewna mdilr epxace mze` epxiiv

:`ede ,dfd xcqk diepa did mle`d lzeky xn`

ekx`l lzekd daebn zg` dn`ywlg did

hlea oipa jk xg` ,milzkd x`yk deye

xg` ,zen` yly edab dxvevk oebk lzekdn

`xwpd `ede ,oipa `veie ok mb dn` wigxn jk

eli`ke ,yly caexe dn` epipa lk oke ."caex"

dn` wigxn dyly caexe lzek dn` xne` `ed

oihlea el` eidy cr dyly caexe lzeka

rax` ea dzid dpeilrd dxvevke .zexvevk

wxta x`aziy enk lkidd aaeq did oke ,zen`

.(`i) ok lzekd zxev dzid jkitl ,df

àøúìîoixteg day zgzetnd dxewd Ð

oeyla mi`pad dl oixewy `ide .zepeince zexev

xake ."oiaxwn" axrna xne`e ,"o"ipxwn" iaxr

dze` oixew minkge ,oiaexira df epxkf

Ð dpynd oeyla ueawde ,"`xzln"

."ze`xzln"zexewd oinl my `ed "zlin"e

`edd oipal my e` ,dfd gezitd did oday

ly dkxrndy cer xn`e ."oiaxwn" `xwpd

it lr s`e .`xzlne `xzln lk oia dzid mipa`

eiykr ,xiiv`y enk jxe`a ztcer zg` lky

eid `le ,zxg`d lr z`vei zg` lk ok mb dzid

oink gzta zeribn mdy cr ,cg` ghya mlek

,milecbd mipipaa mqxetn `edy enk hlea xac

.(ai) dxevd `id efeéãëÐ 'ek hrai `ly

aexl rvn`a lzekd dhi `ly ick :yexit

lzek on oikynp zepryn eyr jkitle .edaeb

cg` lk oryiy ,lkidd lzek cr mle`d

.exiag lr odizynlr adf ly otb zxev eyre

zqpky itl ,otbk jxazdl Ð lkid ly egzt

.aezka mqxetn `edy enk ,otbl dlynp l`xyi

`ivedl :xnel dvx Ð "lkidl adf acpzn lke"

dlek didy itl ,lkidd zx`tza envra adfd

acpzny xeriyd eze`n dyer ,adf dtevn

eze` oileze ,leky` e` xibxb e` dlr zenc

`ed Ð "mipdk ze`n yly" xne`y dne .dny

mivawzn eid :dfa xnel dvx la` .`nfeb jxc

da exacy `id efe .dlhlhl miax mipdkl jixv didy dn oda dlr xake .miax dilr

.(zecnn) [cinzn] ipy wxta epxn`y enk ,mixac dylyd llkn i`ad oeyl
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äðùîà.ìëéä ìù åçúôíéðôáî íéúùÐ.mle`d cv ly lzekd iaer ztyl uegan mizye ,ziad cvl miptay lzekd iaer ztyaùãå÷ìå ìëéäìÐÐ lkidl

.mipt itlk Ð ycewle ,ueg itlk'åë úåçúôð úåðåöéçäÐ.`xwnd lr "l`wfgi zepkyn"a .dti dti aehl xekf epiax yxit dcedi iaxc "`hinxzqi` oinke"

äðùîáìåãâä øòùìÐ:lkiddùôùô* Ð.o"epxhyptìèðÐmi`zd on cg`l Ð `zdl qpkpe ,lecbd xryd oetvay ytytd z` gzte ,zixgya gztnd z` odkd

iaerl epnn qpkiy `za gzt eyre ,`zd cbpk lkid ly elzek .ewwg lkid lzek iaer cbpk ellg zvwn dide .dxeyay oexg`d `ed ,lkid ly zigxfn zipetv ziefay

ipetvd ytytl ribny cr ,lkidd lzek

qpkil lekiy ixd .lecbd xry lv`y

eze`l gzt el eyr cere .`zdl ytytn

lkidl `zdn qpkpe ,lkidd llg cbpk `zd

aeye ,lkid ly zeinipt zezlc my gzete

onwlc opaxl edfe .ely zeipevig zezlc

ytytl cg` `zd eze`l eid migzt dyng

jixv did `l dcedi iaxle .lkidl cg`e

did ytytn ixdy ,elld migzt ipyl `zd

cvl eiaera jldne lkid lzek iaera qpkp

mixry zebef ipy oia cnery cr mexcd
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äðùîà.ìëéä ìù åçúôíéðôáî íéúùÐ.mle`d cv ly lzekd iaer ztyl uegan mizye ,ziad cvl miptay lzekd iaer ztyaùãå÷ìå ìëéäìÐÐ lkidl

.mipt itlk Ð ycewle ,ueg itlk'åë úåçúôð úåðåöéçäÐ.`xwnd lr "l`wfgi zepkyn"a .dti dti aehl xekf epiax yxit dcedi iaxc "`hinxzqi` oinke"

äðùîáìåãâä øòùìÐ:lkiddùôùô* Ð.o"epxhyptìèðÐmi`zd on cg`l Ð `zdl qpkpe ,lecbd xryd oetvay ytytd z` gzte ,zixgya gztnd z` odkd

iaerl epnn qpkiy `za gzt eyre ,`zd cbpk lkid ly elzek .ewwg lkid lzek iaer cbpk ellg zvwn dide .dxeyay oexg`d `ed ,lkid ly zigxfn zipetv ziefay

ipetvd ytytl ribny cr ,lkidd lzek

qpkil lekiy ixd .lecbd xry lv`y

eze`l gzt el eyr cere .`zdl ytytn

lkidl `zdn qpkpe ,lkidd llg cbpk `zd

aeye ,lkid ly zeinipt zezlc my gzete

onwlc opaxl edfe .ely zeipevig zezlc

ytytl cg` `zd eze`l eid migzt dyng

jixv did `l dcedi iaxle .lkidl cg`e

did ytytn ixdy ,elld migzt ipyl `zd

cvl eiaera jldne lkid lzek iaera qpkp

mixry zebef ipy oia cnery cr mexcd

miptan zepevig gzte .lecbd xryay

ly zeinipte ,my cner `edy iaerd mewnn

ueg ixw eilbx mewn ,uegan gzt lkid cv
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.oetvl dynge ,mexcl dynge ,ziad lk ipt lr axrnl oz cg` mi`z miylye

,"df ab lr dfa llg xyr cg`e xyr cg`e" ."`xciqc ixqr cg" :mbxiz jk ozpeie

.iax dibd jkúéðåôö úéçøæî ïø÷áåÐly zipetv zigxfn oxway `za ,xnelk

.opaxl o`z` ,migzt dyng eid lkidìëéäì ãçàå ùôùôì ãçàÐ.mdixacl epyxit xakäáéñîì ãçàåÐoxwl zipetv zigxfn oxwn dler dzid daiqn" onwl `pz

oexg`d df rlv ly zief oxwa :ip` xne`e ."mexcl cg` gzte oetvd jxc cg` gzt gpenl rlvd gzte" azk `xwnae ."mi`zd zebbl oiler eid day ziaxrn zipetv

`ed my daiqnd lbxe .oiccv ipy ynyn zief oxwdy ,oetvd jxc dpet gxfna eiptly gpenl gezt `ed `zd ixd ,`zpxwc `yxena gzt el eyr ely zigxfn zipetva

ozipy ziaa gpen did `l m`e .mipeekn `xwnde dpynd ixd .daiqnl oiler epnn oxwd gzt `vnp dfd `zd oxwa oilk dilbxe ,mlek mi`zd iciva zkldny ,oetvd oxwa

.oizipznc daiqnl cg` epiide `zd oetvl elek gztdäðùîãäðåúçúäÐ.dpezgzd `zdùù ãáåøå áçåø ùîçÐzexewdy ,zen` yy eiab lry dxwizd xeriy

ly dxwizn xzei dnega dn` `id zqpeky zirvn` ly dpeilr dxwz `id dly caexe ,dagx yy zirvn`d z`vnp jkl .zg` dn` lkid ly dnegd zerxbna zeqpek

.ray agex dpeilrd z`vnp jkl ,dpezgzäðùîäíéàúä úåââìÐ.ziad wcaa ze`xl:opiqxb ikd.íéàúä úåââ êøã ìëéä ìù ïåôöä éðô ìë êìåäêìäî äéä
íåøãáÐdiilr ly dgztae .miptany ziad oetiq jxe` lk lry daifrne dxwz zeilrl gzt mye ,lkidd oiae miycwd ycw oiaa ribn `edy cr mi`zd zebb lrn lkid

dhn ly zeqpelk iy`xa Ð "oiqtqt oy`xae" ,diilr ly dbbl oiler oday ,zeaily Ð zeqpelkd oiae ,ziad bb itlk dlrnl zetewf zeqpelk ipy eid dkxrnd lr mipta

ziilr oiae lkidd ziilr oia dilra oilican ode ,oiqwxh dn` ly itlk oigpen oixfibe oiqtqt eid my ,dlrnl oitwef wcd zeqpelk ly ecege dhnl oikted ard oy`xy

xiaca zekxt mizy :exn` (`,cp `nei) "el e`ived" wxtae .miycwd iycw.zeilr izy oia wiqtdl ick diilra ocbpk mizyeíéìåìåÐ,miycwd ycw ziilrl zegezt zeaex`

.zeaiza oze` oicixen dpiky eifn mdipir epefi `ly icke ,milzkd iwcq wecal xiaca dhnl oipne`d z` oilylyn my jxcyäðùîåäàî ìò äàî ìëéääÐyxetn

.eiykr yxtn d`n mex lre ,mexcl oetvn axrnl gxfnn eiptlúåîà ùù íèåàäÐeid zelrn :xnel jixve .dnezq dneg meh` oipaa dn` yy ux`dn deab oztnd

.oztndn oda cxil lkida zecxene oztnd lr miler odny mle`aåäáåâÐ.dn` mirax` dlrne mhe`dn lzek [ly]øåéë äîàÐ.zg` dn`a zexeve oixeivíéúîàå
äôìéã úéáÐ.uegl glwi Ð ziad slci m` ,my eyr mewnäø÷éú äîàåÐaeye .dn` mirax` Ð dlrne oetiqdn dilr ly daebe .dn` iaer daifrn dilre ,oetiqd `ed

lr ieyr bbe ,daifrnd bb aiaq dwrn zen` ylye .dhnl enk dlrnl daifrne ,dxwiz mizn`e .ziad (rlwa) [iexiwa] enk ,diilrd y`xa dtlic zia mizn`e ,xeik dn`

.dwrn ly edaeb deyl cr dlere rtyn ,daifrndáøåò äìë äîàåÐ.sphi `ly ,eilrn serd rpninle `lkl ,edaeb dn` ,bba oiverp micety dlrnle dwrndndcedi 'x

.dn` d`n ixde ,rax` dwrnd diabne ,axer dlk dn`l cciv `läðîù äìúåëå ,íéîä (íùî) úãøåä äðîù äìúåëå äáéñîjixv `xwnl la` ,dpynd xeriy df Ð

rax`a dcxede daiqn aigxd ocbpk dfne ,dfn zen` rax` mi`za hrin ixd - "zen` rax` rlvd agexe" azk oky ,okin `zd agexa hrnny jezn .dxyr ly ozeyrl

.ixiagle epiax il aiyd jk .eixeg`l lkida agx miray ze`lnl zen`äðùîæ'åë åéìò óãåò íìåàäåÐcbpk oetvl mle`d ilzek aigxdl jixv zetilgd caln

d`n e`yr dnly oky ,dfk deab oipa swzle wfgl ok el did jxeve .dfne dfn zen` dxyr ryz ody dlzeke min zcxede `zd cbpk mexcle ,lzekde daiqndl `zd

mle`a eyr mde d`n lkid enixdy dlebd ipa oky lk ,miylya ziad daeby it lr s` ,minid ixaca aizkck ,deab mixyreixd ,zetilgd zia ilzeka wacp aeye

.eiptl d`n jlíéðéëñ."`tlg" iaxr oeyla Ðåéøåçàî øöÐ.dn` mirayåéðôìî áçøåÐ.dn` d`n

ìëéä ìù åçúô êìò ïøãä
äðùî

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

ãåòlzek ly eiaery dfd wxta x`azi

xn` xake .zen` yyn did lkidd

eidiyk jkitl ,zen` xyr gzt ly eagxy

,zen` yng zlc lka ,zezlc izy el

iaer dqkzi miptl zezlcd izy egztiyk

zezlc ipyd oke .dn` epnn x`yie lzekd

l` zeltwpe ziad ipt l` zexfeg miniptd

ixeg`y dn dqkzn miptlk ,lzekd

mdn zlc lky dcedi iax xn`e .zezlcd

xac oebk ,mipyl zltwp `ide zwxetn did

.mlv` znqxetn dxevl eze` dnice ,ipelt

gztd on miptl zegztp zezlc rax`d eide

oebk ,mipyl zltwp odn zlc lky itle .ok

ea eid ,mizad lkl meid epilv` zenqxetnd

enk ,miptay mixg`a oke ,ivge mizn`

iaern zx`ypd dn`de .(bi) dxeva x`aziy

,miptan dn` ivg ly dfefn dzid lzekd

eiaera df lke ,uegan dn` ivg ly dfefne

df lr di`x `iad jk xg` .gztd lzek ly

mipyl zwlgzn dzid rax`dn zlc lky

,zltwp `dzy ick zeilegl zexaegne

zg` zlcl mizy" :xn`y dnn ,df weqtn

mizy" xn`y dne ."zxg`l zezlc mizye

enk zeltwpy :xnel dvx Ð "zezlc zeaqen

.zewlegnd zezlcd zeltwpyéððä
mle`d mr elek lkidd eiykr xiivn

`aziy enk agexae jxe`a eizecn aezk`e

eiaere lkidd ytytl d`iad on xkfpy dn lk jl x`azi z`fd 'xevd one dfd 'ta

`id efe df 'ta xekfi xy`n df zlef dcedi iax xne`y enk lzekd iaera ekelide

:ezxev
xak
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äðùîâìëéä ìL BçútBäábBaçøå änà íéøNò ¦§¤¥¨¨§¤§¦©¨§¨§
.õeça íézLe íéðôa íézL ,Bì eéä úBúìc òaøàå .øNò¤¤§©§©§¨¨§©¦¦§¦§©¦©

ìëéäì úBúìc íézLe" :øîàpL."LãwìåúBðBöéçä ¤¤¡©§©¦§¨©¥¨§©Ÿ¤©¦
,ìúBk ìL BéáBò úBqëì çútä CBúì úBçzôðúBiîéðtäå ¦§¨§©¤©§©§¤¤§©§¦¦

øçà úBqëì úéaä CBúì úBçzôðìkL ,úBúìcä ¦§¨§©©¦§©©©©§¨¤¨
úéaäçeèäãeäé éaø .úBúìcä øçàî õeç ,áäæa ©©¦©§¨¨¥©©©§¨©¦§¨

ïéîëe ,úBãîBò eéä çútä CBúa :øîBàäèéîøèöà,eéä ¥§©¤©¨§§¦¦§§¨¦¨¨
úBìt÷ðåéðL elàå äöçîe úBnà éðL elà ,ïäéøBçàì §¦§¨©£¥¤¥§¥©¤¡¨§¥§¥

äæeæî änà éöçå ïàkî äæeæî änà éöç ,äöçîe úBnà©¤¡¨£¦©¨§¨¦¨©£¦©¨§¨
úBúìc íézL" :øîàpL .ïàkîìíézL úBúìcúBañeî ¦¨¤¤¡©§©¦§¨©§¨§©¦©

íézL úBúìcúìãìézLe úçàúBúìã."úøçàì §¨§©¦§¤¤©©§¥§¨¨©¤¤
äðùîáéðLeBì eéä íéLtLôøòMìãçà ,ìBãbä §¥¦§§¦¨©©©©¨¤¨

.íìBòî íãà Ba ñðëð àì íBøcaL .íBøca ãçàå ïBôva©¨§¤¨©¨¤©¨Ÿ¦§©¨¨¥¨
øîàiå" :øîàpL ,ìà÷æçé éãé ìò LøBôî àeä åéìòå§¨¨§¨©§¥§¤§¥¤¤¡©©Ÿ¤

ä éìà'øòMäàì äéäé øeâñ äfäçútéàì Léàå ¥©©©©©¤¨¦§¤Ÿ¦¨¥©§¦Ÿ
ä ék Bá àáé."øeâñ äéäå Bá àa ìàøNé éäìà ' ¨Ÿ¦¡Ÿ¥¦§¨¥¨§¨¨¨

úà ìèðçzônäúà çúôeLtLtäñðëðå,àzäì ¨©¤©©§¥©¨©¤©¦§¥§¦§©§©¨
àzäîeìL BéáBò CBúa :øîBà äãeäé éaø .ìëéäì ¥©¨©¥¨©¦§¨¥§§¤

,íéøòMä éðL ïéa ãîBò àöîpL ãò ,Cläî äéä ìúBk¤¨¨§©¥©¤¦§¨¥¥§¥©§¨¦
.õeçaî úBiîéðtä úàå íéðôaî úBðBöéçä úà çúôe¨©¤©¦¦¦§¦§¤©§¦¦¦©

äðùî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc - zecin(iriax meil)

ìëéä ìù åçúô ¯ éòéáø ÷øô
aiaqn xy` lke ,eizezlce eilzek ,lkidd xe`iza wqer df wxt

.el

à äðùî
,ea eid zezlc dnk ,lkidd gzt d`xp did cvik zx`an epzpyn

:zegztp eid cvikeìëéä ìL BçútdidBaçøå ,änà íéøNò Bäáb ¦§¤¥¨¨§¤§¦©¨§¨§
øNò.zen` yy did gztd ly eiaere .zen`eéä úBúìc òaøàå ¤¤§©§©§¨¨
Bì,lkidd gztlíézLzereaw eidíéðôalzekd iaer ztya - §©¦¦§¦

gztd oinin zg` ,lkidd jezl dpetd cva epiidc ,iniptd ecva
,el`nyn zg`eõeça íézLe,ipevigd ecva lzekd iaer ztya - §©¦©

øîàpL(bk `n l`wfgi),'Lãwìå ìëéäì úBúìc íézLe'lkidd ixde ¤¤¡©§©¦§¨©¥¨§©Ÿ¤
,ycewd zezlcy ,`ed yexitd i`ceae ,`ed mewn eze` ycewde
eteqa lkidd gzt llga zecnerd ,zeiniptd zezlcd md
mde ,lkidd gzta zezlc izy eid cere ,ycewd cvl zegztpe

.zeipevigd zezlcdzezlcdúBðBöéçäly ipevigd eciva eidy ©¦
eid lzekd iaerúBçzôðmipt itlkCBúìllg,çútäickúBqëì ¦§¨§©¤©§©

z`ìL BéáBòdìúBkå ,zezlcdúBiîéðtäeidCBúì úBçzôðllg §¤¤§©§¦¦¦§¨§
,úéaäick ,lkidd mipt itlkúBqëìy lkidd lzek z`øçà ©©¦§©©©

úBúìcä,ìkLilzekçeè úéaämitevn eid -î õeç ,áäæalzekd ©§¨¤¨©©¦©§¨¨¥
y,úBúìcä øçàeid ,adf dtevn elek eli`k lkidd aygiy icke ©©©§¨

,odixeg`ny milzkd z` zeqkne ziad jezl zegztp zezlcd
.adf mitevn milzkd lk eli`k d`xp dide,øîBà äãeäé éaø`l ©¦§¨¥

zeiniptd zezlcd s` `l` ,ziad jezl zegztp zezlcd eid
CBúallgëe ,úBãîBò eéä çútäeéä àèéîøèöéà ïéîzlc lke - §©¤©¨§§¦¦§§¨¦¨¨

,zeileg ici lr cgi mixaegn eidy miwlg ipyn dieyr dzid
ïäéøBçàì úBìt÷ðåzlcd dzid ,zezlcd z` migzet eidyke - §¦§¨©£¥¤

zlcd ivg lr ,ipyd zlcd ivg ltkpe ,drvn`a zltwzn
,oey`xdelàzeqkn eid zeipevigd zezlcd -äöçîe úBnà éðL ¥§¥©¤¡¨

,lzekd iaernelàåzeqkn eid zeiniptd zezlcde -úBnà éðL §¥§¥©
äöçîe.lzekd iaerneïàkî äæeæîe änà éöçiaern dn` ivg - ¤¡¨£¦©¨§¨¦¨

dfefn dzid `idy ,ipevigd cvdn zezlcd iptl x`yp xryd
,xrylïàkî äæeæîe änà éöçåx`yp xryd iaern dn` ivge - ©£¦©¨§¨¦¨

zxeve .xryl dfefn dzid `idy ,iniptd cvdn zezlcd ixg`
,weqta zx`ean ,zezlc izyn dieyr dzidy ,zlcdøîàpLmy) ¤¤¡©

(ck `núìãì íézL úBúìc úBañeî íézL úBúìcì úBúìc íézLe'§©¦§¨©§¨§©¦©§¨§©¦§¤¤
'úøçàì úBúìã ézLe úçàziniptd] zezlcdn zg` lky - ¤¨§¥§¨¨©¤¤

dzid zg` zlc ,zezlc izyn zakxen dzid ,[dpevigde
zltkp dzid zlc lke ,mexc cva zg`e oetv cva zxaegn
mixaegn eidy miwlg izyn dieyr dzid zlc lky ,drvn`a

.zeileg ici lr cgi

á äðùî
cvike ,lkidd ilzeka eidy migztd oipra cer zx`zn epzpyn

:lkidd zezlc z` migzet eidíéLtLô éðLemiphw migzt -eéä §¥¦§¨¦¨
ì Bì`xwpy lkidd xry,'ìBãbä øòM'gztå ïBôva ãçàgztãçà §©©©¨¤¨©¨§¤¨

íBøca,.lecbd xryd on zvw miwegx eid el` migztexryd ©¨
ìà÷æçé éãé ìò LøBôî àeä åéìòå ,íìBòî Ba íãà ñðëð àì íBøcaL¤©¨Ÿ¦§©¨¨¥¨§¨¨§¨©§¥§¤§¥

,d`xna l`wfgi eilr `apzpy xryd edfe -øîàpL(a cn my) ¤¤¡©
ék Bá àáé àì Léàå çúté àì äéäé øeâñ äfä øòMä 'ä éìà øîàiå'©Ÿ¤¥©©©©©¤¨¦§¤Ÿ¦¨¥©§¦Ÿ¨Ÿ¦

.'øeâñ äéäå Bá àa ìàøNé éäìà 'äok mb did ipy ziaa `nzqne ¡Ÿ¥¦§¨¥¨§¨¨¨
.xebq mexcay df xryy iyilyd ycwna didiy enkxryde

.lkidd zezlc z` geztl ick xwea lka miqpkp eid ea ipetvd
,oze` migzet eid jkeìèðodkdLtLtä úà çúôe ,çzônä úà ¨©¤©©§¥©¨©¤©¦§¨

,oetv cvay ohwd gztd z` -àzäì ñðëðåmy didy xcgl - §¦§©§©¨
lkidd lzek ixeg`,igxfnd lkidd lzekl jenq epiide ,ipetvd

àzäîegzt jxc qpkpe mexcl dpet ,axrn cvl zvw jldn did ¥©¨
,ipetvd lkidd lzek iaera didy,ìëéäìdid lkidd jezne ©¥¨

.lkidd xry ly zezlcd lk z` gzet,øîBà äãeäé éaødid `l ©¦§¨¥
`l` ,`zd jxc lkidd z` geztl qpkp odkdìL BéáBò CBúa§§¤

,Cläî äéä ìúBkdidy llgl qpkp did ,ytytl qpkpy xg`y ¤¨¨§©¥
jldn did mye ,lzekd iaer jezaL ãòe ,zezlcl ribdàöîp ©¤¦§¨

`edyíéøòMä éðL ïéa ãîBò,lkidd xryl eidyúà çúôe ¥¥§¥©§¨¦¨©¤
zezlcdúBðBöéçälkidd gzt lyíéðôaî,iniptd mcvn -úàå ©¦¦¦§¦§¤
zezlcdõeçaî úBiîéðtä.ipevigd mcvn - ©§¦¦¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc - zecin(iriax meil)

,zexew yng eidy oeike ,zen` izy cer dtiqen dxew lke ,dn`
úàöîðdxewdäðBéìòädkxe`ìLCaãðå .änà íéLdxeye -ìL ¦§¥¨¤§¨§Ÿ¦©¨§¦§¨¤

ãçàå ãçà ìk ïéa äéä íéðáà.dxewe dxew - £¨¦¨¨¥¨¤¨§¤¨

ç äðùî
:mle`d oipra dpynd zwqer cer[æøà] (ïáà) ìL úBñðBìëe- §¨¤¤¤

,fx` ur ly mikex` zexeweBìúëì ìëéä ìL Bìúkî ïéòeá÷ eéä̈§¦¦¨§¤¥¨§¨§
,íìeà ìLcg` y`xe ,lkidd xiwa reaw did mdly cg` y`xy ¤¨

,mle`d xiwa reaw didèòáé àlL éãkmle`d lzek dhi - §¥¤Ÿ¦§©
eidiy zeilr ea oi`e ,c`n mle`d `ed deaby oeiky ,enewnn
z` xagl ekxved okl ,milzkd z` zewifgn zeilrd zexwz

.df z` df ewifgiy lkidde mle`d zexiweéä áäæ ìL úBøLøLå§©§§¤¨¨¨
,íìeàä úBø÷úa ïéòeá÷,rwxwl aexw cr miribneéçøt ïäaL §¦§¦§¨¨¤¨¥¦§¥

äpeäëmixega mipdk -,úBøèòä úà ïéàBøå íéìBòoink mdy §¨¦§¦¤¨£¨
,zepelga mze` miyery zeadfen zetikeidy ,laa iler eyry

eide .mle`l dpet didy lkidd xiw daeba eidy zepelga mireaw
owzl jixvy dn z` ze`xl ick ,myl miler dpedk igxt

.zepelgaenk ,zexhrd z` eyr laa ilereøîàpL(ci e dixkf), ¤¤¡©
ïBøkæì äéðôö ïa ïçìe [äéòãéìå] äiáBèìe íìçì [äéäz] úBøèòäå'§¨£¨¦§¤§¥¤§¦¨§¦©§¨§¥¤§©§¨§¦¨

,''ä ìëéäamdl didi ,zexhrd mze` z` eacp mdy ici lry §¥©
z` xikfn zexhrd z` d`exe lkidl `ady ,'d lkida oexkif

.daehl mny
áäæ ìL ïôâåadfn dieyr otb zxev -ìL Bçút ìò úãîBò äúéä §¤¤¤¨¨¨§¨¤¤©¦§¤

ìëéä,lkidl uegnúBñðBìk éab ìò äìãeîeiab lr dabene - ¥¨§¤©©¥§¨
,fx` ly micenreácðúî àeäL éî ìk`iadl dvexy ,lkidl adf ¨¦¤¦§©¥

`ian `edy adfdn dyer did ,lkidd ietivl ea eynzyiy adf
zxevBà äìòzxevk xzei lecb xeriy,ìBkLà Bà øébøbeàéáî ¨¤©§¥¤§¥¦

.da äìBúå,daxd adf da uawzn dideéaøa øæòéìà éaø øîà §¤¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦
å ,äéä äNòî ,÷Bãöy cr my uawzp adf daxdeðîðìL äéìòL ¨©£¤¨¨§¦§¨¤¨§Ÿ

íéðäk úBàîick,dúBpôìick daxd mipdk mikixv eidy xnelk ¥Ÿ£¦§©¨
.dzeptl

çáæîä êìò ïøãä
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xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc - zecin(iying meil)

â äðùî
ozil miieyr eid el` mi`ze ,mi`z miiepa eid ,lkidd lkl aiaq
eid `le ,'d ziaa didy xwi lk z`e adfde sqkd z` xnyna my
did mi`zd daeb `l` ,edaeb lkl lkidd z` mitiwn mi`zd

edy ,dn` mirax`n zegtlrn ,lkidd zexiway .lkidd daeb `
.lkidl migezt zepelg eid ,mi`zd daebl

:lkidl aiaqn did mi`z dnk zyxtn dpyndìLeäðîLe íéL §Ÿ¦§Ÿ¨
íL eéä íéàz,lkidl aiaqnøNò äMîçeidøNò äMîç ,ïBôva ¨¦¨¨£¦¨¨¨©¨£¦¨¨¨

eidäðBîLe ,íBøcaeid.áøòna,zenew ylya miiepa eid mi`zd ©¨§¨©©£¨
mi`zdíBøcaLå ïBôvaLeidäMîçmi`zäMîç éab ìò,mi`z ¤©¨§¤©¨£¦¨©©¥£¦¨
äMîçåmi`z,íäéab ìò.mi`z dyng eid dnew lkayåmi`zd ©£¦¨©©¥¤§

áøònaLeidìLäLmi`zìL éab ìòäL,mi`z,íäéab ìò íéðLe ¤©©£¨§Ÿ¨©©¥§Ÿ¨§©¦©©¥¤
dnewde ,dnew lka mi`z dyly eid zepezgzd zenewd izyay

.mi`z ipy wx da eid ,ziyilydiaer mr cgi ,cv lkay mi`zde
.lkidd ly lzekd jxe` lk z` mi`lnn eid ,mdipiay milzkd

ìLeãçàå ãçà ìëì äéä íéçút äLgzt ,mi`zdnãçàgezt did §Ÿ¨§¨¦¨¨§¨¤¨§¤¨¤¨
ïéîiäî àzäì,oini cva el jenq didy `zl -ågztãçàdid §©¨¥©¨¦§¤¨

geztìàîOäî àzäì,l`ny cvn el jenq didy `zl -ågzt §©¨¥©§Ÿ§
ãçàgezt didL àzäìdidåéab ìò.edidy `zaúéçøæî ïø÷á ¤¨§©¨¤©©¨§¤¤¦§¨¦

úéðBôö,[lkidd ixry z` geztl miqpkp eid eay] lkidd lyeéä §¦¨
.íéçút äMîçgztïéîiä ïî àzäì ãçàel jenq didy `zl - £¦¨§¨¦¤¨§©¨¦©¨¦

,[axrn cvl eixg` `ad] oini cvnågztL àzäì ãçàdidìò §¤¨§©¨¤©
å ,åéabgztãçàgezt did,äaéñnìda miler eidy dlrnd `id ©¨§¤¨©§¦¨

.`zd ly oetv cva dzidy ,mi`zd bb lrågztãçàgezt did §¤¨
LtLtìdidy xnelk ,lkidd xry cvn didy ohwd xryl - ©¦§¨

`edy ytytd reaw did gzt eze` seqay ,`zd lzeka gzt
,xrydågztãçàgezt didìëéäì. §¤¨©¥¨

ã äðùî
:mi`zd zecin z` zyxtn dpyndäd dxeyäðBzçz,mi`zd ly ©©§¨

dagex didäMîç,zen`ãáBøådagex did dilrny dxwzde - £¦¨§¤
äML,my xvwzne eiaera rxbp did lkidd lzek iaery ,zen` ¦¨

.lzekd zqipk mewna zegpen eid dxwzd zexeweådxeyd §
úéòöîàädid mi`zd agex ,mi`zd lyäML,zen`ãáBøå- ¨¤§¨¦¦¨§¤

dagex did dly dxwzdeòáLiaern rxbp did aeyy ,zen` ¤©
.ztqep dn`a xvwzne lzekdådxeydäðBéìòädid mi`zd ly §¨¤§¨

dagexòáL.zen`øîàpLdnly dpay ycwnd ziaae '` mikln) ¤©¤¤¡©
(e,daçø änàa LL äðBëézäå daçø änàa Lîç äðBzçzä òéöiä'©¨¦©©©§¨¨¥¨©¨¨§¨§©¦¨¥¨©¨¨§¨

éìMäå,'daçø änàa òáL úéLzeaiaq eidy ,mi`zd md mirivide §©§¦¦¤©¨©¨¨§¨
lkidd.

ä äðùî
oldl(e"n)lkidd mle` .dn` d`n did lkidd daeby x`ean

diepa diilr dzidy `l` ,dn` d`n deab did `l miptan envr
ziilrl miler eid cvik dpynd zx`an dzre .lkidd iab lr

:diilrd bbl miler eid cvike ,lkiddäañîe[yak oink dlrn-] §¦¨
äúéäe dligznúéðBôö úéçøæî ïøwî äìBòcr ,lkidd lyïø÷ì ¨§¨¨¦¤¤¦§¨¦§¦§¤¤

íéàzä úBbâì ïéìBò eéä daL ,úéáøòî úéðBôöjxev yi m` ze`xl §¦©£¨¦¤¨¨¦§©©¨¦
.mpwzl,lkidd ziilrl zelrl jixv didykeäañna äìBò äéä̈¨¤©§¦¨

áøònì åéðôeeipty `vnp ,zipetv zigxfn oxwa dler `edyky - ¨¨©©£¨
,axrn cvl mdïBôvä éðt ìk ìò Cläz` daiqna jled dide - ¦¥©¨§¥©¨

,lkidd ly ipetvd lzekd jxe` lkòébä ,áøònì òébî àeäL ãò©¤©¦©©©£¨¦¦©
Côäå áøònìz`áøòî étìk Clä ,íBøcì åéðtjxe`l jled did - ©©£¨§¨©¨¨©¨¦¥§©¥©£¨

,mi`zd zebb iab lr ,iaxrnd lzekd lk,íBøcì òébî àeäL ãò©¤©¦©©¨
[Côäå íBøcì] (åéäå íåøãä éôìë) òébäz`,çøænì åéðteCläî äéä ¦¦©©¨§¨©¨¨©¦§¨¨¨§©¥

íBøca,mi`zd zebb lrn my dzidy diilr iab lròébî àeäL ãò ©¨©¤©¦©
ìL dçúôìdäiìò,lkidd lyìL dçútLdäiìòdidétìk çeút §¦§¨¤£¦¨¤¦§¨¤£¦¨¨©§©¥

,íBøcä.diilrd ly inexcd lzeka did diilrd gzty xnelk ©¨
äiìò ìL dçúôáe,diilrl uegn ,diilrd gztl jenqe -ézL eéä §¦§¨¤£¦¨¨§¥

úBñðBìë[zelecb zexew-],æøà ìLmdn zg` lka wewg dide §¨¤¤¤
,mda zcxle zelrl ick ,lbxl cnrn mewndbâì ïéìBò eéä ïäaL¤¨¤¨¦§©¨

ìLdäiìò.ïéñtñt [éLàøå] (ïùàøáå)mivr ixfb -,ìécáîeid - ¤£¦¨§¨¥¦§§¦©§¦
canmiliíéLãwä éLã÷ ïéáì Lãwä ïéa äiìòa. ¨£¦¨¥©Ÿ¤§¥¨§¥©¢¨¦
ïéìeìå[miphw migzt-]a íéçeút eéäd ztvxéLã÷ úéáì äiìò §¦¨§¦§£¦¨§¥¨§¥

ìLî eéä ïäaL ,íéLãwäïéðneàä úà ïéìL,miycwd ycw zial ©¢¨¦¤¨¤¨§©§§¦¤¨¨¦
milylyn eidyke ,mpwzl mikixv m` ,milzkd iwcq z` wecal

mze` milylyn eid ,mipne`d z`úBáéúayly `l` mda oi`y §¥
,zevignî íäéðéò eðeæé àlL éãkay dpikyd eif.íéLãwä Lã÷ úéa §¥¤Ÿ¨¥¥¤¦¥Ÿ¤©¢¨¦

å äðùî
lka did dn zhxtne ,mle`de lkidd zecn z` zyxtn dpynd

:lkidd daeb zen`ìëéääåeid ,milzkde mi`zde mle`d mr §©¥¨
eagxle ekxe`l eizecinäàîdn`äàî ìò,dn`íeø ìò[daeb-] ¥¨©¥¨©

äàî.dn` ¥¨
:lkidd daeb z` dpynd zhxtníèBàäoi`y meh` oipa oink-] ¨¤

[llk llg eadiddáBâå ,úBnà LLdid miptan envr lkidd ¥©§©
øeik änàå ,änà íéòaøàeidy ,dn` agexa zelecb mipa` - ©§¨¦©¨§©¨¦

,milzka mirweyn eid ,migxt mdilr mixievnúéa íéúnàå§©¨©¦¥
äôìéczexiwa ,zelecb zexew mirweyn eid mday zen` izye - ¦§¨

.dxwzd zexew z` zewifgn eid el` zexewy ,ziad,äø÷z änàå§©¨¦§¨
,odilry oixqpde zexewd iaer epiidäáéæòî änàå,mipa`e ciq - §©¨©£¦¨

.dxwzd lr mipzepy xtreäéiìò ìL dáBâådid,änà íéòaøà §©¤£¦¨©§¨¦©¨
eäôìéã úéa íéúnàå øeik änàe,äáéæòî änàå äø÷z änàenky ©¨¦§©¨©¦¥¦§¨©¨¦§¨§©¨©£¦¨

,diilrl did lkidl didyìLåä÷òî úBnà L,lkidd bb aiaq §¨Ÿ©©£¤
áøBò äìk änàålr s`e ,lkidd bb lk lry ,miaxerd ca`n - §©¨¨¤¥

mixnqn mda mireawy ,lfxa ly ze`lah migpen did ,dwrnd
.my zayl miaxerdn repnl miieyry ,micg,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
,lkidd daeba siqen did axer dlkdy s`äéä àìdáøBò äìk Ÿ¨¨¨¤¥

äcnä ïî äìBò,lkidd daeb ly dn` d`nd lyúBnà òaøà àlà ¤¦©¦¨¤¨©§©©
äéädaeb.ä÷òî ¨¨©£¤

æ äðùî
:lkidd agexe jxe` ly dn` d`na did dn zyxtn dpynd

áøòîì çøænîlkidd zcin did,änà äàî,mzwelg jkeìúBk ¦¦§¨§©£¨¥¨©¨¤
íìeàäeiaer didLîç,zen`øNò ãçà íìeàäå,zen`ìúBk ¨¨¨¥§¨¨©©¨¨¤
ìëéääigxfndLL,zen`BëBúålkidd ly,änà íéòaøàoiae ©¥¨¥§©§¨¦©¨

d`xwpy dn` ly geex did miycwd ycwl lkiddänà'©¨
'ïéñ÷øèänà íéøNòå ,zcin did,íéLãwä Lã÷ úéaeìëéää ìúBk §©§¦§¤§¦©¨¥Ÿ¤©¢¨¦¤©¥¨
iaxrndLL,zen`LL àzäå,zen`Lîç àzä ìúBëå.zen` ¥§©¨¥§¤©¨¨¥

:lkidd agex ly dn` d`na did dn zyxtn dpyndïBôvä ïî¦©¨
íBøcìlkidd zcin did,änà íéòáLz` siwdy ipevigd lzekd ©¨¦§¦©¨

`ed oetv cvn lkidd oipa lkäañnä ìúBkdzidy diilrd - ¤©§¦¨
,mi`zd zebbl dlereiaer dideLîç,zen`äañnäådnvr ¨¥§©§¦¨

dzidìLL,zen`Lîç àzä ìúBk,zen`LL àzäå,zen`ìúBk ¨Ÿ¤©¨¨¥§©¨¥¤
LL ìëéää,zen`BëBúåeagx did lkidd lyìúBk ,änà íéøNò ©¥¨¥§¤§¦©¨¤
LL ìëéää,zen`LL àzäå,zen`Lîç àzä ìúBëå,zen` ©¥¨¥§©¨¥§¤©¨¨¥

e`xwp didy `zd lzek xg` did mewn,'íénä úãøBä úéá'iny ¥¨©©©¦
dyry mil miribn eid myne ,zexepiva myl mikynp eid geztp

,dnlyagx dideìLìúBkäå ,úBnà Ldid inexcd ipevigdLîç ¨Ÿ©§©¤¨¥
úBnà. ©

åéìò óãBò íìeàä,lkidd lr -Lîçå ,ïBôvä ïî änà äøNò Lîç ¨¨¥¨¨£¥¤§¥©¨¦©¨©£¥
,íBøcä ïî änà äøNòcbpk cr ribn mle`d didy dn calny ¤§¥©¨¦©¨

scer did ,dn` miray epiide ,lkidd ly mipevigd milzkd
ecva mle`d ixeg`e .cv lkn dn` dxyr yng cer mdilr
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המשך קעמוד יז

oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtzereay
øáëlkzqzyke - milzkd izy oia yiy dwgxdd z`xwp "`z"y cinza epxn`

,daiqn lzek :mde ,zewgxd dyng oetva `vnz epxiivy lkidd zxeva

el` lry xn` jkitl - mexca mzenke ,lkidd lzeke ,`zde ,`zd lzeke ,daiqne

.miipy [mi`z dyng eid] mi`z dyng lre ,mi`z dyng eid zewgxd dyngd

dyng iab lr dyng" xn`y dn `ede

ly zexey yly eidy cr "mab lr dynge

did ea `veike ,(eh) mzxev oke ,mi`z

lzek" mze` `xwy jrhi l`e .mexca

lzeke ,`zde ,`zd lzeke ,daiqne ,daiqn

,"mi`z" mlek m`xwe xfg jk xg`e ,"lkidd

`ed milzkd ipy oia yiy dwgxdy itl

daiqnd lzek la` ,mi`z mleke ,`zd

lzek did `l lkidd lzeke `zd lzeke

enk dwgxd mdipiae milzek ipy `l` mezq

oebk ,zeny eid mi`zd zvwle .epxiivy

"daiqn" mdn dpezgzd dxeyd `xwy

epazky enk ,mzlefe "mind zcxed zia"e

lkzqzyke .df wxta xkefy enke dxeva

,zewgxd dyly axrna `vnz ok mb dxeva

eide .lkidd lzeke ,`zde ,`zd lzek :mde

ok mdiab lr mipye ,mi`z dyly odilr

.((fh)äîå,"cg` ytytl" o`k xn`y

ipetvd ytytd ea yiy `zl :xnel dvx

epetva didy gztd edfe ,lkidl oiqpkp eay

dfd `zde ,migzt dyng el didy ,`z ly

zirvn` dxeya didlry `ede ,mi`zdn

.daiqnd iabòéöéäze`xhfefbd md Ð

`xhfefb dzide .uegan lkidl zetiwnd

dpeilrde ,dpezgzd on dagx xzei zirvn`

xyt` `di `ly ick ,zirvn`n dagx xzei

zerxbn ik" xn`py dn `ede .lzeka wacdl

lkidd lk swen did oke .'ebe "zial ozp

,ze`xhfefb yly daiqnd lzekl uegan

.((fi) ef dxevkäô÷äcr lkidd siwny ef

mitiwnd mi`zd jeza `id dilrd l` ribiy

dzidy exn` eiykre .epxiivy enk ,lkidl

rwxwae ,miycwd ycewe lkidd lr dilr

oiae lkidd iexiw oia lican xac did dilr

.miycwd ycew iexiwìåìå.ohw gzt `ed

gezt dilrd rwxwa did lely xn` jkitle

l` mipne`d mda qpkil miycwd ycew l`

.xac mey owzl jxhvi m` miycwd ycew

m`y o`k xn`p ,mipne`d epxkfe li`ede

oipeekne milczyn lkidd jeza oipa jxhvp

`ly ,xyt` i` m`e ,xyk odk one`d didiy

`ztqezd eazke .qpki ± l`xyi `l` `vnp

owzle zepal oiqpkp lkd" :(` wxt) milkc

mipdk oi` .mipdka devn .d`nehd `ivedle

.mil`xyi oiqpkp Ð miel oi` .miel oiqpkp Ð

.mi`nh oiqpkp - mixedh oi` .mixedha devn

my oi` .zeaiza eqpkiy devn .oinen ilra oiqpkp Ð mininz oi` .mininza devn

."migzt jxc eqpki Ð zeaizøëæ.eagxe ekx` xekfi jk xg`e edab zcn

.milzkd oicinrn eilre ceqi rwxwd seba mipeay meh` oipa `ed Ð "mhe`"e

minrtle .mipa`ae ciqa mi`pad migztny zexitgde ,gezit `ed Ð "xeik"e

oigezit :xnel dvx ,oixeive oixeik mixne`

.iexiwd on mind sih my Ð "slc"e .oixeive

ipy zial zeyrl mpipaa mlv` bdep dide

oia mipzepe ,exiagn dlrnl iexiw ,miiexiw

llgd eze` mixewe ,dwgxd hrn mdipy

sihi m`y ick ,slcd my lr "dtlicd zia"

.llgd eze`a min ecnri oeilrd iexiwd

:cala zexewd [zgpd] iexiw Ð "dxwz"e

lr oipzepy mipa`de ciqd `id Ð "daifrn"e

dlk"e .dkeqa df epyxit xake .iexiwd

siwn didy itl ,oiaxerd ca`n Ð "axer

eizegex rax`n dwrnd on dlrnl lkidd

,siiqd enk cg ,dn` daeb lfxa ly wyga

iptn ,lkidd lr ser mey eilr ayi `ly ick

oixew jkitle ,siiqd eze`a eilbx mikzgpy

jixv oi`y it lr s`e ."axer dlk" eze`

ef dklda xkfpy dn dxev ef ixd ,xeivl

scd ileya zxiievn `ide ,lkid ly edabn

.(gi)úøåöel`e ,agxe jxe`a lkidd

zligza mze` epayi xak ,zexkfpd zecnd

aezkd lk `vnz ea lkzqzyke .df wxt

aezk oke .dxevd dze`n x`azd dfaoipra

,miyy did lkid ly ekx`y oey`x zia

miycwd ycew dide ,mixyr eagxe

dn` mixyr `ede ,okyna enk ,eziyily

.mirax` lkiddeìúåëäåoia licand

`xwpd `ede ,miycwd ycewe lkidd

.zg` zkext eilre gzt ea did ,"oiqwxh"

lzek iaer lr ipy ziaa wtq mdl clepe

ly mirax`d mr llkp did m` oiqwxhd

iaxrn lzekn zkextd wgex didie lkid

iycw llkn did e` ,dn` cg`e mixyr

yilya zkextd zty didze miycwd

uegn lzekd iaer epzp jkitle .mevniva

eilr oipzepe ,miycwd ycewe lkidd zcnl

dide ,uegan zkexte miptan zkext

odizy oia dide ,zekext izy oia oiqwxhd

."mixetik"n iyinga epx`iay enk ,dn`

lr d`n ,lkidd Ð xnel dvex ,elek dide

,axrn cvl hrn oipad oihn eid .d`n

zenck agxzn gxfnd cvl jyniyke

oebk ,eixeg`n xve eiptln agx `edy dix`d

.(hi) df
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רנה oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtzereay
øáëlkzqzyke - milzkd izy oia yiy dwgxdd z`xwp "`z"y cinza epxn`

,daiqn lzek :mde ,zewgxd dyng oetva `vnz epxiivy lkidd zxeva

el` lry xn` jkitl - mexca mzenke ,lkidd lzeke ,`zde ,`zd lzeke ,daiqne

.miipy [mi`z dyng eid] mi`z dyng lre ,mi`z dyng eid zewgxd dyngd

dyng iab lr dyng" xn`y dn `ede

ly zexey yly eidy cr "mab lr dynge

did ea `veike ,(eh) mzxev oke ,mi`z

lzek" mze` `xwy jrhi l`e .mexca

lzeke ,`zde ,`zd lzeke ,daiqne ,daiqn

,"mi`z" mlek m`xwe xfg jk xg`e ,"lkidd

`ed milzkd ipy oia yiy dwgxdy itl

daiqnd lzek la` ,mi`z mleke ,`zd

lzek did `l lkidd lzeke `zd lzeke

enk dwgxd mdipiae milzek ipy `l` mezq

oebk ,zeny eid mi`zd zvwle .epxiivy

"daiqn" mdn dpezgzd dxeyd `xwy

epazky enk ,mzlefe "mind zcxed zia"e

lkzqzyke .df wxta xkefy enke dxeva

,zewgxd dyly axrna `vnz ok mb dxeva

eide .lkidd lzeke ,`zde ,`zd lzek :mde

ok mdiab lr mipye ,mi`z dyly odilr

.((fh)äîå,"cg` ytytl" o`k xn`y

ipetvd ytytd ea yiy `zl :xnel dvx

epetva didy gztd edfe ,lkidl oiqpkp eay

dfd `zde ,migzt dyng el didy ,`z ly

zirvn` dxeya didlry `ede ,mi`zdn

.daiqnd iabòéöéäze`xhfefbd md Ð

`xhfefb dzide .uegan lkidl zetiwnd

dpeilrde ,dpezgzd on dagx xzei zirvn`

xyt` `di `ly ick ,zirvn`n dagx xzei

zerxbn ik" xn`py dn `ede .lzeka wacdl

lkidd lk swen did oke .'ebe "zial ozp

,ze`xhfefb yly daiqnd lzekl uegan

.((fi) ef dxevkäô÷äcr lkidd siwny ef

mitiwnd mi`zd jeza `id dilrd l` ribiy

dzidy exn` eiykre .epxiivy enk ,lkidl

rwxwae ,miycwd ycewe lkidd lr dilr

oiae lkidd iexiw oia lican xac did dilr

.miycwd ycew iexiwìåìå.ohw gzt `ed

gezt dilrd rwxwa did lely xn` jkitle

l` mipne`d mda qpkil miycwd ycew l`

.xac mey owzl jxhvi m` miycwd ycew

m`y o`k xn`p ,mipne`d epxkfe li`ede

oipeekne milczyn lkidd jeza oipa jxhvp

`ly ,xyt` i` m`e ,xyk odk one`d didiy

`ztqezd eazke .qpki ± l`xyi `l` `vnp

owzle zepal oiqpkp lkd" :(` wxt) milkc

mipdk oi` .mipdka devn .d`nehd `ivedle

.mil`xyi oiqpkp Ð miel oi` .miel oiqpkp Ð

.mi`nh oiqpkp - mixedh oi` .mixedha devn

my oi` .zeaiza eqpkiy devn .oinen ilra oiqpkp Ð mininz oi` .mininza devn

."migzt jxc eqpki Ð zeaizøëæ.eagxe ekx` xekfi jk xg`e edab zcn

.milzkd oicinrn eilre ceqi rwxwd seba mipeay meh` oipa `ed Ð "mhe`"e

minrtle .mipa`ae ciqa mi`pad migztny zexitgde ,gezit `ed Ð "xeik"e

oigezit :xnel dvx ,oixeive oixeik mixne`

.iexiwd on mind sih my Ð "slc"e .oixeive

ipy zial zeyrl mpipaa mlv` bdep dide

oia mipzepe ,exiagn dlrnl iexiw ,miiexiw

llgd eze` mixewe ,dwgxd hrn mdipy

sihi m`y ick ,slcd my lr "dtlicd zia"

.llgd eze`a min ecnri oeilrd iexiwd

:cala zexewd [zgpd] iexiw Ð "dxwz"e

lr oipzepy mipa`de ciqd `id Ð "daifrn"e

dlk"e .dkeqa df epyxit xake .iexiwd

siwn didy itl ,oiaxerd ca`n Ð "axer

eizegex rax`n dwrnd on dlrnl lkidd

,siiqd enk cg ,dn` daeb lfxa ly wyga

iptn ,lkidd lr ser mey eilr ayi `ly ick

oixew jkitle ,siiqd eze`a eilbx mikzgpy

jixv oi`y it lr s`e ."axer dlk" eze`

ef dklda xkfpy dn dxev ef ixd ,xeivl

scd ileya zxiievn `ide ,lkid ly edabn

.(gi)úøåöel`e ,agxe jxe`a lkidd

zligza mze` epayi xak ,zexkfpd zecnd

aezkd lk `vnz ea lkzqzyke .df wxt

aezk oke .dxevd dze`n x`azd dfaoipra

,miyy did lkid ly ekx`y oey`x zia

miycwd ycew dide ,mixyr eagxe

dn` mixyr `ede ,okyna enk ,eziyily

.mirax` lkiddeìúåëäåoia licand

`xwpd `ede ,miycwd ycewe lkidd

.zg` zkext eilre gzt ea did ,"oiqwxh"

lzek iaer lr ipy ziaa wtq mdl clepe

ly mirax`d mr llkp did m` oiqwxhd

iaxrn lzekn zkextd wgex didie lkid

iycw llkn did e` ,dn` cg`e mixyr

yilya zkextd zty didze miycwd

uegn lzekd iaer epzp jkitle .mevniva

eilr oipzepe ,miycwd ycewe lkidd zcnl

dide ,uegan zkexte miptan zkext

odizy oia dide ,zekext izy oia oiqwxhd

."mixetik"n iyinga epx`iay enk ,dn`

lr d`n ,lkidd Ð xnel dvex ,elek dide

,axrn cvl hrn oipad oihn eid .d`n

zenck agxzn gxfnd cvl jyniyke

oebk ,eixeg`n xve eiptln agx `edy dix`d

.(hi) df

ìëéä ìù åçúô êìò ïøãä

â äðùîìLeäðBîLe íéLíéàzäMîç ,íL eéä §¦§¨¨¦¨¨£¦¨
.áøòna äðBîLe ,íBøca øNò äMîç ,ïBôva øNò̈¨©¨£¦¨¨¨©¨§¨©©£¨

ïBôvaLíBøcaLå¯ìò äMîçå ,äMîç éab ìò äMîç ¤©¨§¤©¨£¦¨©©¥£¦¨©£¦¨©
.íäéabáøònaLå¯ìLìL éab ìò äLìò íéðLe ,äL ©¥¤§¤©©£¨§¨©©¥§¨§©¦©

ìLe .íäéabãçà ,ãçàå ãçà ìëì äéä íéçút äL ©¥¤§¨§¨¦¨¨§¨¤¨§¤¨¤¨
àzäìïîïéîiäìàîOäî àzäì ãçàåàzäì ãçàå §©¨¦©¨¦§¤¨§©¨¥©§Ÿ§¤¨§©¨

,íéçút äMîç eéä úéðBôö úéçøæî ïø÷áe .åéab ìòL¤©©¨§¤¤¦§¨¦§¦¨£¦¨§¨¦
ãçàå ,åéab ìòL àzäì ãçàå ,ïéîiä ïî àzäì ãçà¤¨§©¨¦©¨¦§¤¨§©¨¤©©¨§¤¨

,äaéñnìãçàå,LtLtì.ìëéäì ãçàå ©§¦¨§¤¨©¦§¥§¤¨©¥¨
äðùîãäðBzçzä¯.äML ãáBøå ,äMîç ©©§¨£¦¨§¤¦¨

úéòöîàäå¯äðBéìòäå .òáL ãáBøå ,äML¯,òáL §¨¤§¨¦¦¨§¤¤©§¨¤§¨¤©
òéöiä" :øîàpLäðzçzädaçø änàa Lîçäðëézäå ¤¤¡©©¨¦©©©§Ÿ¨¨¥¨©¨¨§¨§©¦Ÿ¨

."daçø änàa òáL úéLéìMäå daçø änàa LL¥¨©¨¨§¨§©§¦¦¤©¨©¨¨§¨
äðùîääañîeúéðBôö úéçøæî ïøwî äìBò äúéä §¦¨¨§¨¨¦¤¤¦§¨¦§¦

íéìBò eéä daL ,úéáøòî úéðBôö ïø÷ìúBbâì.íéàzä §¤¤§¦©£¨¦¤¨¨¦©©©¨¦
äìBò äéääañna,áøònì åéðôeCläïBôvä éðt ìk ìò ¨¨¤©§¦¨¨¨©©£¨¦¥©¨§¥©¨

áøònì òébä .áøònì òébî àeäL ãòCôäå.íBøcì åéðt ©¤©¦©©©£¨¦¦©©©£¨§¨©¨¨©¨
étìk òébä .íBøcì òébî àeäL ãò áøòî étìk Clä¦¥§©¥©£¨©¤©¦©©¨¦¦©§©¥
àeäL ãò íBøca Cläî äéä .çøænì åéðt eéäå íBøc̈§¨¨¨©¦§¨¨¨§©¥©¨©¤

òébîdçúôì,äiìò ìLdçútLétìk çeút äiìò ìL ©¦©§¦§¨¤£¦¨¤¦§¨¤£¦¨¨©§©¥
.íBøcdçúôáeæøà ìL úBñðBìë ézL eéä äiìò ìL ¨§¦§¨¤£¦¨¨§¥§¨¤¤¤

ïéñtñô éLàøå .äiìò ìL dbâì ïéìBò eéä ïäaLìécáî ¤¨¤¨¦§©¨¤£¦¨§¨¥¦§§¦©§¦
ïéìeìå .íéLãwä éLã÷ ïéáì Lãwä ïéa äiìòaeéä ¨£¦¨¥©Ÿ¤§¥¨§¥©¢¨¦§¦¨

äiìòa íéçeúteéä ïäaL ,íéLãwä éLã÷ úéáì §¦¨£¦¨§¥¨§¥©¢¨¦¤¨¤¨
ìLîúà ïéìLàlL éãk ,úBáéúa ïéðnàäeðeæéíäéðéò §©§§¦¤¨ª¨¦§¥§¥¤Ÿ¨¥¥¤

.íéLãwä Lã÷ úéaîäðùîåìëéääå¯ìò äàî ¦¥Ÿ¤©¢¨¦§©¥¨¥¨©
.äàî íeø ìò äàîíèBàä¯íéòaøà dáBâå ,úBnà LL ¥¨©¥¨¨¤¥©§©©§¨¦
,øeik änàå .änàíéúnàåúéa,äôìc,äø÷z änàå ©¨§©¨¦§©¨©¦¥¦§¨§©¨¦§¨

änàå ,änà íéòaøà äiìò ìL dáBâå .äáéæòî änàå§©¨©£¦¨§©¤£¦¨©§¨¦©¨§©¨
,äáéæòî änàå ,äø÷z änà ,äôìéc úéa íéúnàå ,øeik¦§©¨©¦¥¦§¨©¨¦§¨§©¨©£¦¨

ìLå:øîBà äãeäé éaø .áøBò äìk änàå ,ä÷òî úBnà L §¨©©£¤§©¨¨¤¥©¦§¨¥
ïî äìBò áøBò äìk äéä àì,äcnäúBnà òaøà àlà Ÿ¨¨¨¤¥¤¦©¦¨¤¨©§©©

.ä÷òî äéääðùîæáøònì çøænî¯;änà äàî ¨¨©£¤¦¦§¨©©£¨¥¨©¨
íìeàä ìúBk¯íìeàäå ,Lîç¯ìëéää ìúBk ,øNò ãçà ¤¨¨¨¥§¨¨©©¨¨¤©¥¨

¯,LLBëBúå¯íéøùòå ,ïéñ÷øè änà ,änà íéòaøà ¥§©§¨¦©¨©¨§©§¦§¤§¦
.íéLãwä Lã÷ úéa änàìëéää ìúBk¯àzäå ,LL¯,LLìúëåàzä¯ïBôvä ïî .Lîç ©¨¥Ÿ¤©¢¨¦¤©¥¨¥§©¨¥§Ÿ¤©¨¨¥¦©¨

íBøcì¯ìúBk ;änà íéòáLäañnä¯,Lîçåäañnä¯ìLàzä ìúBk ,L¯àzäå ,Lîç¯ìëéää ìúBk ,LL¯BëBúå ,LL¯ ©¨¦§¦©¨¤©§¦¨¨¥§©§¦¨¨¤©¨¨¥§©¨¥¤©¥¨¥§
ìëéää ìúBk ,änà íéøNò¯àzäå ,LL¯àzä ìúBëå ,LL¯úéáe ,LîçúãøBäíénä¯ìL,úBnà Lìúkäå¯.úBnà Lîç ¤§¦©¨¤©¥¨¥§©¨¥§¤©¨¨¥¥¨©©©¦¨©§©Ÿ¤¨¥©

íìeàäóãBòíML ,"úBôéìçä úéa" àø÷ð äéä àeäå .íBøcä ïî änà äøNò Lîçå ,ïBôvä ïî änà äøNò Lîç åéìòíéæðBbúà ¨¨¥¨¨£¥¤§¥©¨¦©¨©£¥¤§¥©¨¦©¨§¨¨¦§¨¥©£¦¤¨§¦¤
.ïéðékqäåéøBçàî øö ìëéääåáçøåäîBãå ,åéðôlî,éøàìéBä" :øîàpLìàéøàåéðôlî áçøå åéøBçàî øö éøàä äî ,"ãåã äðç úéø÷ ©©¦¦§©¥¨©¥£¨§¨¨¦§¨¨§¤©£¦¤¤¡©£¦¥¦§©¨¨¨¦¨¨£¦©¥£¨§¨¨¦§¨¨

¯.åéðôlî áçøå åéøBçàî øö ìëéää óà©©¥¨©¥£¨§¨¨¦§¨¨
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רנו
oifge` mipya cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

äðùîàùîçå íéðåîùå äàî äúéä äøæòä ìëÐagexdy ,miyp zxfra ynge miylye d`n dagxe ,jxe`a yxtny enk ,zxetkd ixeg`l cr l`xyi zxfr ly daebn

zerahd mewn ,jxe` miyly Ð envrl yakd ,dxfrd zynyn did dn jl yxtn mexcl oetvd on .xeyinae deya zekled olek zexfrd lk ilzeky ,dpey `l

mewn oiae ,dfn lzekl yak oia eze` qext Ð zen` ynge mixyr `ed Ð xzepde ,iyily wxta miiepy miqppd micenr yya yiy ly zepgly ,zen` rax`e mixyr Ð

.cg` cvn oiqppdbíéùã÷ úåøåò ïéçìåî åéä íùÐadf" Ð xacl xkfe ,odiyrn my lr e`xwpy dizexagc `inec ,day mixtd zexer my lr Ð "dext" z`xwp jkl

mcl dnecy Ð (e ,b a minid ixac) "miext

dext Ð dab lry dliah zia la` .mixtd

.dnecl dnec d`yre ,e`pa `yebnúéá
äìéáèÐmind xry ab lr epay ,lega

.l"p zn`ãìåãâ ïäë úëùìzkyl Ð

.oixcdxtïäéúù éøåçà äúéäÐzkyl cg`

.zifbd zkyl cg`e dlebdäåù ïúùìù ââå
Ð.dlrnläìåâä øåáÐmiwezn min

.dgcdl mind zn`e dizyl

äøæòä ìë êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

øáëxrydy ef `zkqn zligza epncwd

mexca eidy dxfrd ixryn iyilyd

`neic `xnba x`azpe ."mind xry" `xwp

mind dewn did dfd xryd lry (` ,`l)

dliah mixetikd meia lecb odk ea laehy

oiirnn dny mi`a mind eide .dpey`x

ef dliah lre ."mhir oir" enyy my didy

.my epyxity enk ,lega dzidy `neia xn`

lv` dkyl lecb odkl el dzidy x`azpe

mdl d`xpd itke ,dxfrd xry lr ef dewn

dzidy oetvay urd zkyly cenlza

oixcdxt zkyl ok mbe ,lecb odk zkyl

ef dkylye ."mixetik" zligza zxkfpd

zia" zkyl `id mind xry lr mexcay

mei axr my eze` miriayny ,"qpiha`

x`azp oke .my epx`iay enk ,mixetikd

ycew diivg zifbd zkyly `nei `xnba

gezt cg` ,migzt ipy dl yie ,leg diivge

leg ly divgye .legl gezt cg`e ycewl

oileki dvgnd dze`ae ,axrn cvl `ed

daiyi oi`y epx`ia xaky itl .zayl

.cec zia iklnl `l` dxfraäåøôyi` my

ick ef dkyla dxfrd xiwa xzgy iyebn`

dklyd z`xwp ok lr bxdpe dceard ze`xl

gafnd xeiv xak epxkfe li`ede :eny lr

ip` lkidd zcn mevnv oke eizecn mevnve

dlek dxfrd zxev eiykr xiivl dvex

dn lke dagxle dkx`l dizecne dxeriye

miyp zxfr dil` jenq`e zekyln da didy

lkidd zcna wqrz` `le cwend ziae

mzeny itk mze` xikf` wx gafnde

mdn wlg lk zcn zxikf ila epncwdy

dxevd `id efe eze` epncwde li`ed

dilr epghade dze` eprciiy zillkd

:dpynd on miax zenewna

äãòä ìë êìò ïøãä
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27

28

29
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31

32

33

34

35

äðùîàíéðBîLe äàî CøBà äúéä äøæòä ìk̈¨£¨¨¨§¨¤¥¨§¦
ìLe äàî áçBø ìò òáLå,áøònì çøænä ïî .Lîçå íéL ¨¤©©©¥¨§¦§¨¥¦©¦§¨©©£¨

ìàøNé úñéøc íB÷î .òáLå íéðîLe äàî¯äøNò úçà ¥¨§Ÿ¦¨¤©§§¦©¦§¨¥©©¤§¥
íéðäkä úñéøc íB÷î .änà¯çaænä .änà äøNò úçà ©¨§§¦©©Ÿ£¦©©¤§¥©¨©¦§¥©

¯ìLçaænìå íìeàä ïéa .íézLe íéL¯íézLe íéøNò §¦§©¦¥¨¨§©¦§¥©¤§¦§©¦
ìéçä .änà¯änà äøNò úçàå .änà äàîéøBçàì ©¨©¥¥¨©¨§©©¤§¥©¨©£¥

.úøtkä úéáäðùîáäàî íBøcì ïBôvä ïî ¥©©Ÿ¤¦©¨©¨¥¨
ìLe.Lîçå íéLîçaænìå Lákä¯ïî .íézLe íéML §¦§¨¥¥©¤¤§©¦§¥©¦¦§©¦¦

çaænäúBòahì¯úBòahä íB÷î .úBnà äðBîL¯ ©¦§¥©©©¨§¤©§©©¨
úBðçìMì úBòahä ïî .äòaøàå íéøNò¯úBðçìMä ïî .äòaøàïéñppìå¯ïéñppä ïî .äòaøà ¤§¦§©§¨¨¦©©¨©ª§¨©§¨¨¦©ª§¨§©©¨¦©§¨¨¦©©¨¦

äøæòä ìúëì¯øúBnäå ,úBnà äðîL¯.ïéñppä íB÷îe ,ìúBëì Lákä ïéaäðùîâLL §Ÿ¤¨£¨¨§Ÿ¤©§©¨¥©¤¤§¤§©©¨¦¥
ìúBëLìL ,äøæòa eéäìLå ïBôva Lì :ïBôöaL .íBøca Lì ,çìnä úkLì ,äåøtä úkLúkL §¨¨¨£¨¨¨©¨§¨©¨¤©¨¦§©©¤©¦§©©©§¨¦§©

ì .íéçéãîäçìnä úkL¯ì .ïaøwì çìî ïéðúBð eéä íLäåøtä úkL¯úBøBò ïéçìBî eéä íL ©§¦¦¦§©©¤©¨¨§¦¤©©¨§¨¦§©©©§¨¨¨§¦
ì .íéøetkä íBéa ìBãb ïäëì äìéáhä úéa äéä dbb ìòå ,íéLã÷ïéçéãîä úkL¯eéä íML ¢¨¦§©©¨¨¨¥©§¦¨§Ÿ¥¨§©¦¦¦§©©§¦¦¤¨¨

íMîe ,íéLãwä éáø÷ ïéçéãîäañî.äåøtä úéa ââì äìBòäðùîãì :íBøcaLúkL §¦¦¦§¥©¢¨¦¦¨§¦¨¨§©¥©©§¨¤©¨¦§©
ì ,õòäì ,äìBbä úkLì .úéæbä úkLõòä úkL¯ézçëL :á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ¨¥¦§©©¨¦§©©¨¦¦§©¨¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦

ì :øîBà ìeàL àaà .úLnLî äúéä äî,ïäézL éøBçà äúéä àéäå ,ìBãb ïäk úkLââå ¤¨§¨§©¤¤©¨¨¥¦§©Ÿ¥¨§¦¨§¨£¥§¥¤§©
ìLì .äåL ïzLäìBbä úkL¯íMîe ,åéìò ïeúð ìbìbäå ,òeá÷ øBa äéä íLïé÷étñî §¨§¨¨¤¦§©©¨¨¨¨¨©§©©§©¨¨¨¦¨©§¦¦

ì .äøæòä ìëì íéîúéæbä úkL¯äðãå úáLBé ìàøNé ìL äìBãb ïéøãäðñ äúéä íL ©¦§¨¨£¨¨¦§©©¨¦¨¨§¨©§¤§¦§¨¤¦§¨¥¤¤§¨¨
ìeñt Ba àöîpL ïäëå .äpeäkä úà¯CìBäå àöBéå ,íéøBçL óhòúîe ,íéøBçL LáBì ¤©§¨§Ÿ¥¤¦§¨§¥§¦¦§©¥§¦§¥§¥

ìeñt Ba àöîð àlLå .Bì¯åéçà íò LnLîe ñðëð ,íéðáì óhòúîe ,íéðáì LáBì §¤Ÿ¦§¨§¥§¨¦¦§©¥§¨¦¦§¨§©¥¦¤¨
:íéøîBà eéä Cëå .ïäkä ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àlL ïéNBò eéä áBè íBéå .íéðäkä©Ÿ£¦§¨¦¤Ÿ¦§¨§§©§¤©£Ÿ©Ÿ¥§¨¨§¦

àeä Ceøáe ,ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àlL ,àeä Ceøa ,íB÷nä Ceøa"øçaLïøäàa ¨©¨¨¤Ÿ¦§¨§§©§¤©£Ÿ¨¤¨©§©£Ÿ
åéðááeì ãBîòìä éðôì úøL."íéLãwä éLã÷ úéáa ' §¨¨©£§¨¥¦§¥§¥¨§¥©¢¨¦

ïøãäúåãî úëñî äì à÷éìñå äøæòä ìë êìò
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רמב"ם                                                                                                                                     ר"ש

אגרות קודש

 ב"ה,  בין כסה לעשור, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר גדעון שי' נאור

ראש המועצה המקומית קרית גת

שלום וברכה!

עבור  הלבבית  תודתי  ביחוד  בזה  אביעה  ובזמנו,  בעתו  קבל  שבודאי  השנה  לברכת  בהמשך 

מסירת המפתח על ידי ב"כ שי' מהאורחים מקרית גת שנמסר לי בשמו ובשם המועצה בעת ההתועדות 

דערב ראש השנה. גם מלאתי ידי השליח למסור לכ' אישית הכרת תודתי וגם איזה דברים שנאמרו 

באותו מעמד בקשר עם מסירת המפתח, על פי הפתגם הידוע של הבעל שם טוב, שכל ענין ומאורע בחיי 

האדם יש בו הוראה ולימוד בעבודת האדם לקונו. וכאן בקיצור:

המשך קעמוד הקא



רנז oifge` mipya cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

äðùîàùîçå íéðåîùå äàî äúéä äøæòä ìëÐagexdy ,miyp zxfra ynge miylye d`n dagxe ,jxe`a yxtny enk ,zxetkd ixeg`l cr l`xyi zxfr ly daebn

zerahd mewn ,jxe` miyly Ð envrl yakd ,dxfrd zynyn did dn jl yxtn mexcl oetvd on .xeyinae deya zekled olek zexfrd lk ilzeky ,dpey `l

mewn oiae ,dfn lzekl yak oia eze` qext Ð zen` ynge mixyr `ed Ð xzepde ,iyily wxta miiepy miqppd micenr yya yiy ly zepgly ,zen` rax`e mixyr Ð

.cg` cvn oiqppdbíéùã÷ úåøåò ïéçìåî åéä íùÐadf" Ð xacl xkfe ,odiyrn my lr e`xwpy dizexagc `inec ,day mixtd zexer my lr Ð "dext" z`xwp jkl

mcl dnecy Ð (e ,b a minid ixac) "miext

dext Ð dab lry dliah zia la` .mixtd

.dnecl dnec d`yre ,e`pa `yebnúéá
äìéáèÐmind xry ab lr epay ,lega

.l"p zn`ãìåãâ ïäë úëùìzkyl Ð

.oixcdxtïäéúù éøåçà äúéäÐzkyl cg`

.zifbd zkyl cg`e dlebdäåù ïúùìù ââå
Ð.dlrnläìåâä øåáÐmiwezn min

.dgcdl mind zn`e dizyl

äøæòä ìë êìò ïøãä

1
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3

4
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8

9

10

11

12

13

øáëxrydy ef `zkqn zligza epncwd

mexca eidy dxfrd ixryn iyilyd

`neic `xnba x`azpe ."mind xry" `xwp

mind dewn did dfd xryd lry (` ,`l)

dliah mixetikd meia lecb odk ea laehy

oiirnn dny mi`a mind eide .dpey`x

ef dliah lre ."mhir oir" enyy my didy

.my epyxity enk ,lega dzidy `neia xn`

lv` dkyl lecb odkl el dzidy x`azpe

mdl d`xpd itke ,dxfrd xry lr ef dewn

dzidy oetvay urd zkyly cenlza

oixcdxt zkyl ok mbe ,lecb odk zkyl

ef dkylye ."mixetik" zligza zxkfpd

zia" zkyl `id mind xry lr mexcay

mei axr my eze` miriayny ,"qpiha`

x`azp oke .my epx`iay enk ,mixetikd

ycew diivg zifbd zkyly `nei `xnba

gezt cg` ,migzt ipy dl yie ,leg diivge

leg ly divgye .legl gezt cg`e ycewl

oileki dvgnd dze`ae ,axrn cvl `ed

daiyi oi`y epx`ia xaky itl .zayl

.cec zia iklnl `l` dxfraäåøôyi` my

ick ef dkyla dxfrd xiwa xzgy iyebn`

dklyd z`xwp ok lr bxdpe dceard ze`xl

gafnd xeiv xak epxkfe li`ede :eny lr

ip` lkidd zcn mevnv oke eizecn mevnve

dlek dxfrd zxev eiykr xiivl dvex

dn lke dagxle dkx`l dizecne dxeriye

miyp zxfr dil` jenq`e zekyln da didy

lkidd zcna wqrz` `le cwend ziae

mzeny itk mze` xikf` wx gafnde

mdn wlg lk zcn zxikf ila epncwdy

dxevd `id efe eze` epncwde li`ed

dilr epghade dze` eprciiy zillkd

:dpynd on miax zenewna

äãòä ìë êìò ïøãä
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17
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äðùîàíéðBîLe äàî CøBà äúéä äøæòä ìk̈¨£¨¨¨§¨¤¥¨§¦
ìLe äàî áçBø ìò òáLå,áøònì çøænä ïî .Lîçå íéL ¨¤©©©¥¨§¦§¨¥¦©¦§¨©©£¨

ìàøNé úñéøc íB÷î .òáLå íéðîLe äàî¯äøNò úçà ¥¨§Ÿ¦¨¤©§§¦©¦§¨¥©©¤§¥
íéðäkä úñéøc íB÷î .änà¯çaænä .änà äøNò úçà ©¨§§¦©©Ÿ£¦©©¤§¥©¨©¦§¥©

¯ìLçaænìå íìeàä ïéa .íézLe íéL¯íézLe íéøNò §¦§©¦¥¨¨§©¦§¥©¤§¦§©¦
ìéçä .änà¯änà äøNò úçàå .änà äàîéøBçàì ©¨©¥¥¨©¨§©©¤§¥©¨©£¥

.úøtkä úéáäðùîáäàî íBøcì ïBôvä ïî ¥©©Ÿ¤¦©¨©¨¥¨
ìLe.Lîçå íéLîçaænìå Lákä¯ïî .íézLe íéML §¦§¨¥¥©¤¤§©¦§¥©¦¦§©¦¦

çaænäúBòahì¯úBòahä íB÷î .úBnà äðBîL¯ ©¦§¥©©©¨§¤©§©©¨
úBðçìMì úBòahä ïî .äòaøàå íéøNò¯úBðçìMä ïî .äòaøàïéñppìå¯ïéñppä ïî .äòaøà ¤§¦§©§¨¨¦©©¨©ª§¨©§¨¨¦©ª§¨§©©¨¦©§¨¨¦©©¨¦

äøæòä ìúëì¯øúBnäå ,úBnà äðîL¯.ïéñppä íB÷îe ,ìúBëì Lákä ïéaäðùîâLL §Ÿ¤¨£¨¨§Ÿ¤©§©¨¥©¤¤§¤§©©¨¦¥
ìúBëLìL ,äøæòa eéäìLå ïBôva Lì :ïBôöaL .íBøca Lì ,çìnä úkLì ,äåøtä úkLúkL §¨¨¨£¨¨¨©¨§¨©¨¤©¨¦§©©¤©¦§©©©§¨¦§©

ì .íéçéãîäçìnä úkL¯ì .ïaøwì çìî ïéðúBð eéä íLäåøtä úkL¯úBøBò ïéçìBî eéä íL ©§¦¦¦§©©¤©¨¨§¦¤©©¨§¨¦§©©©§¨¨¨§¦
ì .íéøetkä íBéa ìBãb ïäëì äìéáhä úéa äéä dbb ìòå ,íéLã÷ïéçéãîä úkL¯eéä íML ¢¨¦§©©¨¨¨¥©§¦¨§Ÿ¥¨§©¦¦¦§©©§¦¦¤¨¨

íMîe ,íéLãwä éáø÷ ïéçéãîäañî.äåøtä úéa ââì äìBòäðùîãì :íBøcaLúkL §¦¦¦§¥©¢¨¦¦¨§¦¨¨§©¥©©§¨¤©¨¦§©
ì ,õòäì ,äìBbä úkLì .úéæbä úkLõòä úkL¯ézçëL :á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ¨¥¦§©©¨¦§©©¨¦¦§©¨¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦

ì :øîBà ìeàL àaà .úLnLî äúéä äî,ïäézL éøBçà äúéä àéäå ,ìBãb ïäk úkLââå ¤¨§¨§©¤¤©¨¨¥¦§©Ÿ¥¨§¦¨§¨£¥§¥¤§©
ìLì .äåL ïzLäìBbä úkL¯íMîe ,åéìò ïeúð ìbìbäå ,òeá÷ øBa äéä íLïé÷étñî §¨§¨¨¤¦§©©¨¨¨¨¨©§©©§©¨¨¨¦¨©§¦¦

ì .äøæòä ìëì íéîúéæbä úkL¯äðãå úáLBé ìàøNé ìL äìBãb ïéøãäðñ äúéä íL ©¦§¨¨£¨¨¦§©©¨¦¨¨§¨©§¤§¦§¨¤¦§¨¥¤¤§¨¨
ìeñt Ba àöîpL ïäëå .äpeäkä úà¯CìBäå àöBéå ,íéøBçL óhòúîe ,íéøBçL LáBì ¤©§¨§Ÿ¥¤¦§¨§¥§¦¦§©¥§¦§¥§¥

ìeñt Ba àöîð àlLå .Bì¯åéçà íò LnLîe ñðëð ,íéðáì óhòúîe ,íéðáì LáBì §¤Ÿ¦§¨§¥§¨¦¦§©¥§¨¦¦§¨§©¥¦¤¨
:íéøîBà eéä Cëå .ïäkä ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àlL ïéNBò eéä áBè íBéå .íéðäkä©Ÿ£¦§¨¦¤Ÿ¦§¨§§©§¤©£Ÿ©Ÿ¥§¨¨§¦

àeä Ceøáe ,ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àlL ,àeä Ceøa ,íB÷nä Ceøa"øçaLïøäàa ¨©¨¨¤Ÿ¦§¨§§©§¤©£Ÿ¨¤¨©§©£Ÿ
åéðááeì ãBîòìä éðôì úøL."íéLãwä éLã÷ úéáa ' §¨¨©£§¨¥¦§¥§¥¨§¥©¢¨¦

ïøãäúåãî úëñî äì à÷éìñå äøæòä ìë êìò
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc - zecin(iying meil)

äøæòä ìë ¯ éùéîç ÷øô

à äðùî
.day zekylde dizecin ,dxfrd oipra wqer dfwxt

äøæòä ìk,axrna dxfrd seq cr l`xyi zxfr zligzn ,dlek ¨¨£¨¨
òáLå íéðîLe äàî CøBà äúéä,zen`ìLe äàî áçBø ìòLîçå íéL ¨§¨¤¥¨§Ÿ¦¨¤©©©¥¨§Ÿ¦§¨¥

.zen`
dxfrd jxe` :dxfrd jxe` ghy z` zhxtn dpyndçøænä ïî¦©¦§¨

áøònìdidòáLå íéðîLe äàî,zen`ìàøNé éìâø úñéøc íB÷î- ©©£¨¥¨§Ÿ¦¨¤©§§¦©©§¥¦§¨¥
`ede ,jxevl `ly s` my qpkidl l`xyil xzen didy mewnd

,l`xyi zxfr' `xwpddid,änà äøNò úçàeúñéøc íB÷î ©©¤§¥©¨§§¦©
,íéðäkädid ,'mipdk zxfr' epiideçaænä ,änà äøNò úçàdid ©Ÿ£¦©©¤§¥©¨©¦§¥©

ìLíézLe íéL,zen`eçaænìå íìeàä ïéaeid,änà íézLe íéøNò §Ÿ¦§©¦¥¨¨§©¦§¥©¤§¦§©¦©¨
[ìëéää] (ìéçä)did ekxe`änà äøNò úçàå ,änà äàîeid ©¥¨¥¨©¨§©©¤§¥©¨

úøtkä úéa éøBçàì.miycwd ycw - ©£¥¥©©Ÿ¤

á äðùî
dxfrd agex :dxfrd agex ghy z` zhxtn dpyndïBôvä ïî¦©¨

,íBøcìdidìLe äàîLîçå íéLzhxtne dpynd zklede ,zen` ©¨¥¨§Ÿ¦§¨¥
,oetvl mexcd onçaænìå Lákä ïîseq cr yakd zligzn - ¦©¤¤§©¦§¥©

eid ,gafndíézLe íéML,zen`eúBòahì çaænä ïîzereaw eidy ¦¦§©¦¦©¦§¥©©©¨
x`ev z` miqipkn eid mday ,gafnl oetvn dxfrd rwxwa

eid ,mze` mihgey eidyk zepaxwd,úBnà äðBîLeúBòahä íB÷î §¤©§©©¨
didòaøàå íéøNò,zen`eúBðçìMì úBòahä ïîeidy yiy ly ¤§¦§©§©¦©©¨©ª§¨

,miiaxwd z` migicn eid mdilry ,myeidòaøà,zen`eïî ©§©¦
ïéñppìå úBðçìMä,zerahl oetvn eidy miphwd micenrd-] ©ª§¨§©©¨¦

[zepaxwd z` mihiytn eid mdilryeidòaøà,zen`eïéñppä ïî ©§©¦©©¨¦
äøæòä ìúBëìeid ipetvdøúBnäå .úBnà äðîLx`ypy dne - §¤¨£¨¨§Ÿ¤©§©¨

eivg did ,dxfrd agex ly zen` ynge miyely d`ndnïéa¥
ìúBkì Lákä,dxfrd ly inexcdådid eivgïéñppä íB÷î. ©¤¤©¤§§©©¨¦

â äðùî
ì LLäøæòa eéä úBëLìL ,LzekylìLå ,ïBôva.íBøca L ¥§¨¨¨£¨¨¨Ÿ©¨§¨Ÿ©¨

zekyldïBôvaL,eidìì ,çìnä úkLì ,äåøtä úkLúkL ¤©¨¦§©©¤©¦§©©©§¨¦§©
ïéçéãnä. ©§¦¦

:el` zekyl eyniy dnl zyxtn dpyndìçìnä úkL`id ¦§©©¤©
y dkyldïaøwì çìî ïéðúBð eéä íLzzl gln myn zgwl ick - ¨¨§¦¤©©¨§¨

zepaxwd lr.ìäåøtä úkLy dkyld `idïéçìBî eéä íLz` ¦§©©©§¨¨¨§¦
úBøBòdíBéa ìBãb ïäëì äìéáhä úéa äéä dbb ìòå ,íéLã÷̈¨¦§©©¨¨¨¥©§¦¨§Ÿ¥¨§

íéøetkäì .ïéçéãnä úkLdkyld `idïéçéãî eéä íMLz`éáø÷ ©¦¦¦§©©§¦¦¤¨¨§¦¦¦§¥
íMîe ,íéLãwääaéñî[zlblebn dxeva oa`a zeiepa zelrn-] ©¢¨¦¦¨§¦¨

.äåøtä úéa ââì äìBò¨§©¥©©§¨

ã äðùî
zekyldíBøcaL,eidìì ,õòä úkLì ,äìBbä úkLúéæbä úkL. ¤©¨¦§©¨¥¦§©©¨¦§©©¨¦

ì.úLnLî äúéä äî ézçëL ,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ,õòä úkL ¦§©¨¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦¤¨§¨§©¤¤
øîBà ìeàL àaàì ,úkLd,ìBãb ïäkodkd z` miyixtn eidy ©¨¨¥¦§©Ÿ¥¨

,mixetikd mei iptl myl ezian lecbïäézL éøBçà äúéäixeg` - ¨§¨£¥§¥¤
,zifbd zkyle dlebd zkylìL ââåäåL ïzLdid cg` iexiwe - §©§¨§¨¨¤

.mzylyl szeyn
ì,òeá÷ øBa äéä íL ,äìBbä úkL,dlebdn elryk eze` eyry ¦§©©¨¨¨¨¨©

ìbìbäådid,åéìò ïeúðxeal ilc micixen eid ,lblbd ici lry §©©§©¨¨¨
,min epnn `ivedlíMîeeid.äøæòä ìëì íéî ïé÷étñî ¦¨©§¦¦©¦§¨¨£¨¨

ì,úéæbä úkLy dlecb dkyl `idìL äìBãb ïéøãäðñ äúéä íL ¦§©©¨¦¨¨§¨©§¤§¦§¨¤
äpeäkä úà äðãå úáLBé ìàøNé,ligzn didy mcew odk lky ¦§¨¥¤¤§¨¨¤©§¨

,eqegii z` miwcea eid ,ycwnd ziaa cearlBa àöîpL ïäëå§Ÿ¥¤¦§¨
å ,Bì CìBäå àöBéå íéøBçL óhòúîe íéøBçL LáBì ìeñtodkàlL §¥§¦¦§©¥§¦§¥§¥§¤Ÿ

íéðáì óhòúîe íéðáì LáBì ,ìeñt Ba àöîð,dgny aexneñðëð ¦§¨§¥§¨¦¦§©¥§¨¦¦§¨
ïéNBò eéä áBè íBéå .íéðäkä åéçà íò LnLîemipdkd mze` §©¥¦¤¨©Ÿ£¦§¨¦

lr jxazi 'dl micene ,mixyk e`vnpyBòøæa ìeñt àöîð àlL¤Ÿ¦§¨§§©§
àeä Ceøa íB÷nä Ceøa ,íéøîBà eéä Cëå .ïäkä ïøäà ìLàöîð àlL ¤©£Ÿ©Ÿ¥§¨¨§¦¨©¨¨¤Ÿ¦§¨

ì ãBîòì åéðááe ïøäàa øçaL àeä Ceøáe ,ïøäà ìL Bòøæa ìeñtúøL §§©§¤©£Ÿ¨¤¨©§©£Ÿ§¨¨©£§¨¥
.íéLãwä éLã÷ úéáa 'ä éðôì¦§¥§¥¨§¥©¢¨¦

äøæòä ìë êìò ïøãä
úåãî úëñî äì à÷éìñå
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להיות  צריכים  שלפעמים  ושער  דלת  שיש  אומרת,  זאת  ולנעול,  לפתוח  בשנים,  ענינו  מפתח 

פתוחים ולפעמים סגורים. ובחיי האדם הם שני העמודים, הקו דסור מרע, שצריך לנעול הדלת בפני 

השפעה בלתי רצוי', וקו דעשה טוב, שצריך לפתוח להשפעות טובות.

וענין זה חל על כל אחד ואחת, הפרט והכלל. שכל אחד ואחד, אפילו אם מעמדו ומצבו נעלה 

ביותר, הרי מבקש אל תביאני לידי נסיון, להיות נזהר מהשפעה בלתי רצוי', ולאידך הרי הטוב הוא 

בלי גבולי, כי קשור עם עצם הטוב השי"ת שהוא אין סופי, וצריך להשתדל תמיד להוסיף בטוב, וכפסק 

חכמינו ז"ל מעלין בקדש.

ראש  בתור  שכ'  רצון  יהי  לו,  שניתנו  והכוחות  האפשריות  לפי  היא  אחד  כל  שאחריות  כיון 

המועצה וכל חברי המועצה ינצלו כוחותיהם ואפשריותם במילואה, בשני הקוים האמורים, להשתדל 

שהעיר תהי' סוגרת ומסוגרת בפני השפעות בלתי רצויות ופתוחה לקלוט עניני טוב במדה הכי גדולה. 

ה'  עיני  אשר  ארץ  חיים  תורת  תורתנו  ובלשון  לה,  יקרא  הקדש  ארץ  אשר  בארץ  היא  שהעיר  וכיון 

אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, הרי משנה חשיבות להאמור לעיל, וגם מובטח להם העזר 

מלמעלה לברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה.

המשך קעמוד הקא



xcde"רנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dcp(iyiy meil)

éàîù ¯ ïåùàø ÷øô
yi m` .'zqe' dpekn ef dii`x ,onfl onfn mc ze`xl miypd jxc
dl oi` m`e ,'zqe dl yiy dy`' z`xwp dzii`xl reaw onf dl

.'zqe dl oi`y dy`' z`xwp reaw onf
it lr s` ,oevigd zial mcd `viy dryn ,mc d`exd dy`
on .dlral dxeq`e `id d`nh ,dtebn ixnbl `vi `l oiicry
minkge ,mcd z`ivia dyibxd ok m` `l` d`nh dpi` dxezd
wx m` elit`e ,`nhz dybxda `ly dz`x m` elit`y exfb

.mdixacn d`nh ok mb dicba lr mzk d`vn
,mc d`ex dy`dy dpey`xd mrta :ozxdhe ,dafde dcpd oipr
oia lcxgk mc ztih dz`x m` oia ,mini dray d`nh `id ixd
ze`xl dwqt m` .dcpd z`neh `ide ,minid zray lk dz`x m`
i`ven ly dlila zlaeh ,dngd zriwy mcew iriayd meia
inil mikenqd mei xyr cg` ,jli`e ipiny mein .dxedhe iriay
mei el` minia dz`x m`y ,mda dpice ,daif ini mi`xwp dzcp
`ide zlaehe iwp cg` mei zxitqa dl ic ,mini ipy e` cg`
m`e .dphw daf z`xwpd `ide ,['mei cbpk mei zxney'] dxedh
mini dray zepnl dwewf ,mitevx mini dyly jyna dz`x
.dlecb daf z`xwpd `ide ,dxedh `ide zlaeh jk xg`e miiwp
,dzcp ini seqn mei xyr cg` exary xg`l cr dz`x `l m`e
jenq dz`x oia ,mc aey d`xzyky epiidc ,dzcp inil zxfeg
,dcpk mini dray `nhz ,dzaif inin wegx dz`x oia dzaif inil

.x`azpy itk ,daif ini xyr cg` dl yi jk xg`e

äðùî
`viy mcew s` oevigd zial xewnd on mcd `viyk ciny x`azp
oi` dtebn mc `viy dy` dxezd on .d`nh `id dtebl uegn
cr `vi `le oevigd ziaa mcd did xak okl mcew `ny miyyeg
ewlgpe .mda drbpy mixac rxtnl d`nhn dpi`e ,eiykr
oiprl rxtnl d`nh didzy minkg exfb m` ef dpyna mi`pzd
zaygp didzy exfb izni`ne ,mda drbpy miycwe dnexz

:d`nhíéLpä ìk ,øîBà éànLmc e`xyïzòL ïéicm` epl ic - ©©¥¨©¨¦©¨©§¨
oi`e ,jli`e dii`x zryn oda erbiy zexdhe dnexz e`nhi
dzid m` mb ,oevigd ziaa mc `vnp eiykry enk `ny miyyeg

.edecinrd mgxd zia ilzeke z`ven dzid okl mcew zwcea
,øîBà ìläzexdhe dnexz ze`nhn mc e`xy miypd lkäãé÷tî ¦¥¥¦§¦¨

äãé÷ôìcg`a dnvr dwcay dy` oebk ,dwical dwican - ¦§¦¨
`idy d`vne dwca iriax meiae ,dxedh `idy d`vne zaya
z` wtqn d`nhne okl mcew d`nhp xak `ny miyyeg ,d`nh
,zaya cg`a dwicad xg`y onfdn oda dwqrzpy zexdhd lk
ilzeke oevigd zial mcd `vi dwicad xg` cin `ny miyyegy

,uegl `vi `ly edecinrd mgxd ziaeléôàådwicad dzid m` ©£¦
zncewdäaøä íéîéìlk z` wtqn mi`nhn ,miax mini iptl - §¨¦©§¥

.zewicad izy oiay minid lk mda dwqrzpy zexdhd
äæ éøáãk àìå äæ éøáãk àì ,íéøîBà íéîëçålld ixack `l - ©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ§¦§¥¤

mini exar m` s` zncewd dwicadn `nhne i`cn xzei xingdy
oevigd ziaa akrzn mcd oi` i`cey ,miax`le ,jk lk ax onf

,llk rxtnl `nhn epi`e i`cn xzei lwiny i`ny ixack,àlà¤¨
äãé÷ôì äãé÷tîe ,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòì úòî¥¥§¥§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨

,úòì úòî ãé ìò úèòîî,xnelk`nhl dy`a exkfed mipnf ipy §©¤¤©©¥¥§¥
xg` jldl yie ,'dciwtl dciwtn'e ,'zrl zrn' ,rxtnl zexdh

zrn'n xzei `ed dwical dwica oiay onfd m` ,mdipyay lwd
oicd ,dii`xd onfn rxtnl zery rax`e mixyr `edy ,'zrl
,'dciwtl dciwtn' ly xeriyd z` hrnn 'zrl zrn'y `ed
mda drbpy zexdh `l` d`nhn dpi`e 'zrl zrn' xg` miklede
onfdn xzei `ed 'zrl zrn' ly onfd m`e ,z`fd drya lenz`n
d`vne zrl zrn jeza dnvr dwcay oebk ,dciwtl dciwtn ly
xeriyd z` hrnn 'dciwtl dciwtn'y `ed oicd ,dxedh `idy
onfdn oda drbpy zexdh `l` mi`nhn oi`e ,'zrl zrn' ly

.zrl zrn jeza dwcay dwicad xg`y
:rxtnl d`neh exfb `l eay ote` d`ian dpyndLiL äMà ìk̈¦¨¤¤

úñå dìd`vne zqed zrya dwcae ,mc zii`xl reaw onf - ¨¤¤
,d`nh `idydzòL äic,jli`e dry dze`n `nhz m` epl ic - ©¨©§¨

`l` ,oevigd zial mcd `vi xak okl mcew `ny miyyeg oi`e
.'`a epnfa gxe`' i`ce

:'dciwt' oipra oic zx`an dpynd,íécòa úLnLîäå,xnelk §©§©¤¤§¦¦
,eixg`le yinyz mcew [oicq-] cra dnvr zwceay dy`éøä£¥

dwicaBæzaygp,úòì úòî ãé ìò úèòîîe ,äãé÷ôkd`vnp m`y ¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥
,zrl zrn jeza mc dz`x jk xg`e yinyz ly dwicaa dxedh
zrl zrn `le yinyzd xg`y onfdn `l` rxtnl d`nh dpi`
,dxedh dnvr d`vne dwca yinyz zrya ixdy ,dii`xd onfn

ezhrnn,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìòd`vne zixgy dwca m`y ©©¦§¦¨¦§¦¨
dz`xe dwca ziaxra jk xg`e ,micra dyny mixdvae ,dxedh
cr zixgy zwican oda drbpy zexdhd z` mi`nhn oi` ,mc
`le dxedh d`vne dwca yinyz mcew ixdy ,yinyz zry
zexdhd wx `l` ,yinyzl mcew mc did xaky xnel jiiy

.ze`nh jli`e yinyz zryn oda drbpy
:'dzry dic' edn zx`an dpynd'dzòL dic' ãöékdy`d ly ¥©©¨©§¨

,zqe dl yiyäLøôe ,úBøäèa ä÷eñòå ähna úáLBé äúéäon ¨§¨¤¤©¦¨©£¨¦§¨¨§¨
dhndäúàøå,mcäàîè àéä,dcp z`nehïäåzexdhde dhnd - §¨£¨¦§¥¨§¥

,oda dwqry,úBøBäèmixne` ep` reaw zqe dl yiy meyny §
z` `le zexdhd z` `l rxtnl d`nhn dpi`e 'dzry dic'

.dhnd
:rxtnl d`neh oipra cer zx`an dpyndeøîàL ét ìò óà©©¦¤¨§

minkgy zqe dl oi`y dy`aäànèîrxtnl,úòì úòîlkn §©§¨¥¥§¥
mewnäðBî dðéàdzcp ini zrayäúàøL äòMî àlàmcew `le ¥¨¨¤¨¦¨¨¤¨£¨
.okl

àøîâ
e` dzry dic mc dz`xy dy` m` llde i`ny ewlgp dpyna
zl`ey .ewlgp `xaq dfi`a zxxan `xnbd .rxtnl d`nhn

:`xnbdéànLc déîòè éàîdy`y xaeqd i`ny ly enrh edn - ©©§¥§©©
:`xnbd daiyn .rxtnl d`nhn dpi` mc dz`xyøáñ÷i`ny - ¨¨©

,xaeqãîòäd z`,dú÷æç ìò äMàwtq lka llkd `ed oky ©£¥¦¨©¤§¨¨
,dpey`xd ezwfg lr xacd z` micinrnyäMàåzlaehy dryn §¦¨

dzcpläøBäè ú÷æça`id,úãîBòonfay xnel epl yi jkle §¤§©§¨¤¤
.dxedh dzid mc dz`xy epl xxazdy mcew zexdha dwqrzpy

:`xnbd zl`eyìläåd`nhny xaeqd lld ly enrh dn - §¦¥
zrcl :`xnbd daiyn .dzwfg lr dze` micinrn oi`e rxtnl

,lldïðéøîà ékmixne` ep` izn -àëéä ,'Bú÷æç ìò øác ãîòä' ¦©§¦¨©£¥¨¨©¤§¨¥¨
déôebî àúeòéø déì úéìc,etebn oexqg el oi`yk -àúzéà ìáà- §¥¥¥¨¦¥£¨¦§¨
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כדי לפעול את ביאת משיח צדקנו בגלוי זקוקים ללימוד פנימיות התורה.
משיחת הושענא רבה תשמ"ג



רנט oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtdcip
äðùîïúòù ïééã íéùðä ìë øîåà éàîùdnexz `nhz m` epl ic ,mc dz`x m` Ð

`zydc ikid ik :opixn` `le .jli`e dii`x zryn oda rbzy zexdhe

mgxd zia ilzeke ,gkzyi` ded ikd inwn inp dwca zed i` ,oevigd ziaa mc gkzyi`

.oevigd ziaa ze`nhn miypd lk :(`,n dcp) "otec `vei" wxta ol `niiwe ,edecinrd

äãé÷ôì äãé÷ôîzaya cg`a dnvr dwca Ð

dz`vne dwca iriax meile ,dxedh dz`vne

zexdhd lk wtqn d`nhne ,opiyiig Ð d`nh

.zaya cg` zwica zryn oda dwqrzpy

zia ilzeke ,dz`x dici weliq mr `nyc

.edecinrd mgxdäáøä íéîéì åìéôàåoia Ð

zexdhd lk opi`nhn Ð dipyl dpey`x dwica

dwica inwnc jpd la` ,miizpia oda dwqrzpy

dnvr dwcayk `dc ,zexedh Ð `ziinw

.dxedh dz`vnäæ éøáãë àìxzei xingdy Ð

inwen `l miax mini i`d ilek i`cec ,i`cn

.mgxd zia ilzek diläæ éøáãë àìålwiny Ð

.i`cn xzeiãé ìò úèòîî úòì úòî àìà
äãé÷ôì äãé÷ôîoia daxd mini yi m`y Ð

edlekl edl opi`nhn `l Ð dciwtl dciwt

mda dwqrzpy mze` `l` ,ipiae ipiac zexdh

yxtn opaxc ediinrhe .z`fd drya lenz`n

onf zhrnn zrl zrn `vnp .`xnba onwl

.dciwtl dciwtnìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷ôîå
úòì úòî ãédciwtl dciwtn onf did m`y Ð

.lwdl eixg` oikled Ð zrl zrn onfn hren

,dxedh dz`vne zixgy dnvr dwca oebk

opixn`c ,d`nh dz`vne ziaxr dwcae dxfge

zeidl dkixv minrt :(`,`i) oizipzna onwl

opi`nhn `l Ð zeynyd oiae zixgy zwcea

mc iedc xninl `kile ,dxedh dz`vne zixgy dwca `dc .yn` lil ly zexdh

epiidc ,opi`nhn jli`e zixgy zwicanc zexdh jpd `l` .`zry i`da lenz`n

."dciwtl dciwtn"ãé ìòlr lqet" :enk .ehrnne ,`a `ed dciwtl dciwtn gk lr Ð

.daxd oke ,(`,ev) zenaic "eciúñå äì ùéù äùà ìëdwcae minrt yly reaw Ð

.d`nh dz`vne dzqe zryaäúòù äéãi`cec mzd ded `xwirnc xninl `kile Ð

.`a epnfa gxe`íéãòá úùîùîäyinyz mcew oicqa epiidc cra dnvr dwcay Ð

.yinyz xg`le'åë ãé ìò úèòîîå äãé÷ôë åæ éøäzwicaa jk xg` mc dz`x m`e Ð

cr zixgy zwicanc zexdh opi`nhn `l Ð micra mixdva dyny `ide ,ziaxr

,ded ikd inwn :xninl `kile ,dxedh dz`vne dwca yinyz mcew ixdy ,yinyz

.ze`nh jli`e yinyznc jpd `l`'åë åøîàù éô ìò óà.i`w "zqe dl oi`y"` Ð

äðåî äðéà.'ek dryn `l` dcp ini Ðàøîâäú÷æç ìò äùà ãîòäixdy Ð

wtq okl mcewn mc dl ded wtq dii`x mcewc zexdh oiprl dze`nhl `a dz` wtqn

.el` zexdha dwqrzpyk dii`x mcew dzidy dzwfg lr dy` cnrd jkld ded `l

òâð àì ÷ôñ ïåâëzeyxa d`neh wtq `dc ,`ed dwfg meyn e`l mzdc ,opiqxb `l Ð

."dl ixinb `zkld ,rbp wtq" epiidc ,xedh Ð miaxd

ïåéë
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úòî,dnexzl e` miycwl `wece .oitxey `le oilke` `l ,oilezc :`xnba yxtn Ð zrl

:xn`z m`e .dxedh zwfga dl `nwe`c ,dzry dic `nlr ilekl Ð oilegl la`

zwfga opinwen `le ,oilegl s` i`ce `nh cigid zeyxac ,d`neh wtq lkn `py i`n

d`nh dheq dn i` :oerny iaxl `xnba jixtcn ,dheqn (`,b dcp) opitlic meyn ,dxdh

:ipyne ?i`ce d`nh `kd s` ,cigid zeyxa i`ce

,opaxlc rnyn .xacl milbx `ki`c dheq ip`y

mrhe .xity iz` ,ze`nh cigid zeyxa :ixn`c

elit` `nhl `l` jxved `l `zerixl izxzc

dheqn opitli `lc :xnel yie !miaxd zeyxa

zrl zrnc d`neha jkle ,rxtnl d`nhl

zrl zrna :xn`z m`e .dzwfg` dl opinwen

i`n` ,ziyixtck ze`neh x`yn ith liwc

x`y lkae ,miaxd zeyxa s` d`nhl ea exingd

,xedh ewtq Ð miaxd zeyxa :opixn` ze`neh

iwe` xn`w ik llde :xn`wc oizrnya gkenck

,rbp `l wtq rbp wtq oebk Ð dzwfg` `zlin

`zlin iwe` :opixn` `le .'ek zrl zrna la`

zrl zrna `nl` ,miaxd zeyxa `l` dzwfg

oke !`nh miaxd zeyxa s`iwen (a,d) onwl

ok m` ,dhna dizexag dze` oi`yepyk :oizipzn

yixa gkenck miaxd zeyx iede ,`zlz edl eed

!d`nh dhnd ikd elit`e ,(`,fp xifp) "mixifp ipy"

oia zwqtn dlikdy oebk :zegcl yic ab lr s`e

inlyexia yi `icdac ,d`xp oi` ,dizexagl dcp

yie !zrl zrna `nhn miaxd zeyxa drbnc

miycwa xdhp `l miaxd zeyxa s`c :xnel

s`e .dtebn `zerix `ki` oeik ,dxdh zwfg meyn

,miaxd zeyxa xdhl opitli dheqnc ab lr

,onwl yxt`y enk ,dwfg `kilc `kid elit`

dheqn opixnb `le .`id d`nh i`ce `zyd dz`xy dy`dy meyn dheqn opitli `l `kd

.dheqc `inec ,wtqa dzr mby Ð rbp `l wtq rbp wtq enk `l` ,miaxd zeyxa xdhl

oi`y xac :oizipzn` opiywn onwlc ,zrl zrna xedh Ð l`yil zrc ea oi`y xaca edine

oi`y xacc meyn ,epiide .dhna dze` ze`yep dizexagya :opinwene ?`ed l`yil zrc ea

.dheqn ,ccnpy dewna xdhn oerny iaxc ab lr s`] .dheqn opixnb `l l`yil zrc ea

rbi xy` xyade" aizk :(`,hk dheq) lcib ax xn`c ,lcib axcn xdhl opixnb `l` .[oeilib

,`l` ?`nhÐ wtq `d ,"xya lk`i xedh lk" aizke ,xedhÐ wtq `d ,"lk`i `l `nh lka

rxtnl jiiy ycw xya z`nehae .l`yil zrc ea yiy Ð o`k ,l`yil zrc ea oi`yÐ o`k

jkl .dii`x z`neh `le ,rbn z`neh `l` dheqn opixnb `lc :xnel yi cere .`adl enk

jiiy ycw xyaz`nehac ,xedhÐ l`yil zrc ea oi`y xac la` .miaxdzeyxa s` `nhn

lk" llka iede ,ycw xya lek`l opixq`c ,dcpd e` dafd e` afd zii`x ici lr d`neh

oi`nhnc ,(`,c dcp) dlila cg`a rbpac `py i`n :xn`z m`e .(f `xwie) "xya lk`i xedh

lkc meyn ,axran ig ed`x `lc `kid `ztqeza gkenck ,miaxd zeyxa s` opax

dpi`k Ð minc da igikyc oeik :(`,c dcp) opixn` inp dy`e .oz`ivn zryk ze`nehd

cg`a rbpa [inp] onwlc :xnel yie ?cigid zeyxa s` oilegl opixdhn i`n`e ,`inc dweca

ikd e`l i`c ,miycwa ixii` i`nyl lld jixtc ,(a,b dcp) dtew oke ,miycwa ixiin dlila

ixiin ,min miilc dxyr dlcnd :(my) opgei iaxe diwfgc `zbelt oke .diytpl dil dywz

inp dy`c ,oilez opixn` zrl zrnae ,sexyl cg`a rbpa opixn`c `py i`ne :xn`z m`e .enc ycwkc ,ycw xya oda gicdl e` zegpn zqir oda yell ycwd zxdh lr eyrpy mina

dhnc diwfgl dy` iywz ,ikd e`l i`c .dnr dz`neh Ð `idy mewn lkc ,"dz`ivn mewna" `ixwinxeaqc ,diaxe dixtn lhaie etwep ealc meyn :xnel yie !mewnl mewnn dtewa x

s` xdhnc :dyw j`] .ixnbl xdhl el did `l Ð etwep ealc meyn epiid ,i`nyl lld jixtc `de .(a,b) onwl opixn` `peeb i`dkc .yixte ,dnexz dilr oitxeyy oeik ,d`neh `gikyc

cigid zeyxa biiq opicar `l ikdle ,diaxe dixt lehia meyn i`nyc `nrhc :d`xp jkl ?ig ede`x elit` ,dlila cg`a rbpa oke .cigid zeyxa opgei iax xdhn dtewae ,cigid zeyxa

i`ny ipync ab lr s` ,cg`a rbpe dtewan dy`a ith i`ny xdhn i`n` :xn`z m`e ?etwep ealc meyn :`nip ,dewnn lldl jixt i`n ,df itl :dyw j` .[oeilib .`inc wecak `l i` elit`

oeik :xn`wc `de .`id dweca dy`c meyn Ð i`nyc `nrhc :xnel yie ?`nrh i`d ol zil ipyil x`yl la` ,iz` ded `xwirn mc ded i`c `pyil i`dl epiid ,miiley dl oi` dy`c

`zerix `ki`c meyn Ð dy`e ,dzwfg` dnwenc meyn :xnel yie ?oilez dy`ae cg`a rbpa xdhn i`n` ,xi`n iaxl :xn`z m`e .lldl epiid ,`inc dweca dpi`k Ð minc da igikyc

.dtebnììäå.dheqn opitli ,i`ce d`neh iede ,dizwfg` opinwen `l Ð cigid zeyxa la` .ziyixtck ,miaxd zeyxa epiid ,rbp `l wtq rbp wtq oebk Ð dizwfg` `zlin iwenc xn` ik

`l` dheqn opixnb `lc .i`cea mdipy oi`nh opi`e ,wtqn mi`nh mdipy eed Ð rbp mdn dfi`a rcei epi`e zeiagd on cg`a rbpy `nh la` ,`nh i`ce ied rbp `l wtq rbp wtq `wece

oaxwe d`neh oaxw oi`ian Ð "mkn dfi` rcei ipi`e ,`nhpy mkn cg` izi`x" cg` mdl xn` :ipzwc ,(`,fp xifp) "mixifp ipy" yixa rnyn oke .i`cea xedh cg`d `kde ,zeidl lekiy xac

eed ,mipyl xn`y cg`c !dxdh oaxw ediiexz eziil ?d`neh oaxw eziin i`n` :mzd jixtc `de .zeidl lekiy xac `l` dheqn opixnb `lc meyn ,d`neh oaxw cg` lk iziin `le .dxdh

l`yil e`aa ,mdipy opixdhn (`,i) migqtc `nw wxta "miliay ipy" iab oke .`nh i`ce cg`dc ,oixedh mdipy ediy zeidl leki oi`c ab lr s` .xedh ewtqe ,miaxd zeyx iede ,dyly edl

lr s` ,df xg` dfipy oirk ixiine] .dizwfg` `zlin opinwenc meyn `nrh iedc `kd `zi`ck ,dxdh zwfga cg` lk opinwenc `l` ,opixnb dheqn `l ,mzd ?cg`d `nhp i`ceay ab

e ,dheqn slinl `kilc ,mixifpzeyxa oerny iax xdhnc xqg `vnpe ccnpy dewn enk ,dheqn miaxd zeyxa oixdhn Ð dxdhl dwfg `kilc `kid edine .[oeilib ,dwfgc `nrh ikixv

`d ,dwfg `kil elit` miaxd zeyxa xdhl dheqn opitli ikide :xn`z m`e ."ezwfg lr `nh cnrd" daxc`c ,"ezwfg lr dewn cnrd" xninl `kilc ab lr s` ,dheqn opixnbc ,miaxd

dlilae dlit`a dxizq zvw jiiyc ,dzwfg rxzi` mewn lkn ,miaxd zeyxa dxizq oi`c ab lr s`e .dzwfg rxzi` Ð dxzqpe dl `piwc oeik :xnel yie ?dxdh zwfg dl zi` dheq
edin]
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.äúàøL äòMîàøîâ?éànLc déîòè éàî¯ ¦¨¨¤¨£¨©©§¥§©©
äøBäè ú÷æça äMàå ,dú÷æç ìò äMà ãîòä :øáñ÷̈¨©©£¥¦¨©¤§¨¨§¦¨§¤§©§¨

.úãîBò¯Bú÷æç ìò øác ãîòä øîà ék ,ìläå ¤¤§¦¥¦¨©©£¥¨¨©¤§¨
¯àúzéà ìáà ,déôebî àúeòéø déì úéìc àëéä¥¨§¥¥¥¨¦¥£¨¦§¨
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`oifgeרס mipya cenr a sc ± oey`x wxtdcip
àéæç÷ äôåâîã ïåéë.dxdh zwfg dl oi` jkl `id [dlibxe] (dlelre) dcren Ðàðù éàîå

äå÷îî.jixt ediiexzl Ðåéáâ ìò åùòðù.ea elahy milka eynzypy zexdh Ðïéá
ãéçéä úåùøámiaxd zeyxa d`neh wtq :ol `niiwc ,miaxd zeyxa cner dewndy oia Ð

.oizrnya onwl `nrh yxtnck ,i`ce `l` `ed wtq e`lc ,`nh Ð `kd ,xedh ewtq Ð

òøôîì àéù÷ éàîùìzexdh opi`nhn `dc Ð

.ezwfg lr dewn cnrd :opixn` `le ,rxtnl

úòì úòî åìéàãmeyn edl oi`nhnc zexdh Ð

dciwtn oicd `ede ,opaxl zrl zrnc `wtq

.lldc dciwtlïéìåú.od dnexz m` Ðàìå
ïéôøåù,"mzk d`exd"c `ziixaa ipzwck Ð

.(`,e) oiwxita onwlàëä åìéàå.dewna Ð

úéàãå äàîåèoitxeye ,rxtnl edl opi`nhn Ð

,"`nh miaxd zeyxa" ipzwcn .dnexzd z`

.dil ieyn i`cek `nl`ìáè àìdliah Ð

.yi zi`ce d`neh jkld ,zpbedøñç àúàå øñç
àúàå,`aeh ikd inwn dwfgl dl rxzi`e Ð

.dy`n ith rix jkld ,zni`n opirci `leàëä
'åë øîéîì àëéà éîz`ivn zry cr jkld Ð

`zyd gkzyi`c jde ,dwfg irxzi` `l mc

.i`fgc `ed `zydc xninl `ki`ñâä ñâäÐ

zkqna el dnece .lcbe jled mcdy ,diiax oeyl

mixne` eid dpey`xa :iriax wxta ziriay

,qbd qbd miayre mivr edcy jezn mc` hwln

ici lr ,xnelk .'ek exiag lyn hwlny jxck

hrn hrn epnn `vei ,xewna dax mcd didiy

oi`y dn lcxgk`veie ,dwifgdl leki xewnd

`ide .ligzd mini dnk dfe ,oevigd zial hrn

.(`,n) onwlck ,lcxgk mc ztihn z`nhpéúøú
àúåòéøì,d`neh zwfg lr `nh cnrd Ð

xqg ixdy `zerix `ki` dewnc dxdh zwfgae

,`zerix `ki`c `ed dcica ,dy`a la` .jiptl

.jiptl mc ixdy ,zvw dzxdh zwfg rxedy

li`ed ,dl opirxn `l dcegl `zerix jd meyne

ikc ,`zixg` `zerix zgkyn `l zexdhae

mzxdh zwfga Ð mzwfg lr mcinrd :zxn`

.mdúéáçî àðù éàîå.jixt i`ny zial Ðäéä
úéáçä úà ÷ãåádzwfga `id m` dnreh Ð

.dvingd `lyäéìò ùéøôî úåéäì,xnelk Ð

,zeiag x`y dzeye jlede ,dilr jneq zeidl

,onf xg`l mdilr dpnn yixtdl efa eipir ozepe

.daygna zlhip dnexzdyíéîé äùìù ìë
éàãåiel oa ryedi iaxe opgei iaxc `zbelt Ð

iax :(`,ev) "zexit xkend" wxta `xza `aaa

dwica xg`l mini dyly lk :xne` opgei

xn` m`e ,oii i`ce Ð dzwfga d`vny dpey`x

el` lr dnexz ef ixd" mini dyly jeza

Ð jli`e o`kn .zepwezn mlek Ð "dl oikenqd

oa ryedi iaxe .mexzie xefgie ,`id dnexze ,wtq

oeikc ,uneg i`ce Ð uneg z`vnpy dpexg` dwica mcew mini dyly lk :xne` iel

jeza e`yr m`e .uingdl ligzdy mini dylyn zegt oi` i`ce ,`ed xenb uneg eiykrc

z` xkend"a xn`c iaxc `ail` ,dnexz epi` Ð xg` mewn lr dnexz mini dyly oze`

wxt zenexz) ol `niiw `d ,opaxl i`c .od oipin ipy unege oii :(a,ct `xza `aa) "dpitqd

,wtq Ð rxtnl jli`e o`kn .dnexz eznexz Ð dtid lr drxd on mxz :(e dpyn ipy

!rxtnl `zerix opiwtqn xnl oia xnl oia `nl` .mexzie xefgie ,dnexz ef `iedeéîøå
äå÷îà úéáç.`zerixl izxz `ki` ediiexz `dcÐàðù éàîrxtnl opiwfgnc dewnaÐ

.wtq xn`wc ziaga `py i`ne ,i`ce z`nehïéìåú ãéçéä úåùøáÐ.onwl yxtn `nrh

äèåñî.dheql d`neh ywzi` ,"d`nhp `ide" :(d xacna) aizkc Ð
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]ipa oi`y zrae .[`qxib ,xenb cigid zeyx ied dlile dlt`c rnyn dheqc inlyexia edin

`ki` elit` `nh ewtq cigid zeyxac dheqn opitli ikid ,ok m` :xn`z m`e .oiievn mc`

,dheqn d`neh `nlra ixenb`l xzii`c "d`nhpe"c `xwe ,dwfg rxzi` dheqa `d ,dwfg

epi`y ab lr s` ,i`ce `nh iedc opireny`l`xw jixhvi`e ,dwfg `kilc `kid `wec :`ni`

ab lr s` ,miaxd zeyxa xdhl mbe wtq `l`

d`yry ,dheqn opitlic :xnel yie ?dwfg `kilc

dwfg dl zi`c ab lr s` ,d`nh i`ce aezkd

dxdh zwfg `l` rxzi` `le ,i`ce d`nh dpi`y

.zi`ceàëéàãe`l i` la` Ð dtebn `zerix

lr s` ,dxdh zwfg` dl opinwen ded ,`nrh i`d

,cg`a rbpa enk .d`nh i`ce `zydc ab

ab lr s` ,axran ig ed`xa opax s` mixdhnc

`de] .zeig zwfg cer `kile ,zn `ed `zydc

lhpe a`f `a" iab (`,h) oilegc `nw wxt opixn`c

miaxd zeyxac dheqn opixnb mzd :"miirn ipa

,dywnd ixac zxaq itl epiid Ð xedh ewitq

oia ol ipyc `pwqn la` ,`zpkql xeqi` incnc

.[oeilib ,dheqn opitli `l Ð `zpkql `xeqi`

,dehgye ,zepiab dndan eyr m` mewn lkne

iwe`" mrhnzepiabd xizdl oi`Ðdtxh z`vnpe

oeik ,"dlgzn dtxh dzid `ly zwfga dnda

`l Ð zxxean dry dze` dzid `l mlernc

oileg) "oihgey lkd"a gkenck ,dwfg daiyg

,dnec` dxtne eia` dknn `iz` :xn`wc ,(a,`i

meyn `nlc ,gken ikide .`aex xza opilf`c

aiyg `l `l` ?dtxh dpi`y zwfga dl iwenc

xizdl oeir jixve .ziyixtck .dwfg dze`

.zepiabdììäìiax xn`wcnc Ð i`ce dyw

llkn ,"oilez cigid zeyxa" `tiqa oerny

.i`ce epiid `yixa opax ixn`wc "ze`nh"c

àúùädxyr" wxta xn`c axe Ð i`fgc `ed

,epiptl zxbea `id ixd :(`,hr oiyeciw) "oiqgei

,"xira dnvr dycwe ,jxca dia` dycw" iab

zexrp oiay miycg dyy milync `neia mdipye

epiid ?dxbac `ed `zyd :xn`w `le ,zexbal

jixt ike .`xtvn `al zexry zelibxc meyn

jxtinl ivn inp ikd ,ziage dewnn l`enylmzd

jixtc `l` ,ax xn`w zexrya `wecc ,axl

`nil :mzd xn`wc `de .zehiyta ith l`enyl

eilr Ð `ed `ixa m` :xn`c ,ozp iaxk xn`c ax

axc ab lr s` ,did rxn aikyy di`x `iadl

mlerd aex inp mzd ?xn`w zexrya `wec

`edy enk ,did `ixac xninl ol zi`e ,mi`ixa

.eiykríúäwxtac dniz Ð `zerixl izxz

`vnpe ,dhgy :opixn` (mye `,i) oilegc `nw

`cqg ax .ok ixg` zenvr ea xaye ,mebt oikqd

jixte .'ek mbet i`ce mvrc meyn ,dxyk :xn`

lr s`Ð uveg xac eilr `vnpe ,dlre lahn dil

dnda ,irxzi` Ð oikq :ipyne .dliah el dzlr `l ,elek meid lk oind eze`a wqrzpy it

zwfga dnda cnrde ,jiptl mebt ixdc :`zerixl izxz `ki` `d `zyde .irxzi` `l Ð

yie ?opi`nhn ikd elit`e ,irxzi` `l mc`e ,dewn irxzi` inp ikdc .`kd xn`ck ,xeqi`

irxzi` dewn oia wlgl`xaq oi` :inp i` .mzd xn`ck ,mbet i`ce mvrc meyn mzdc :xnel

;mbtp mvra `ny :`aeh iwitq `ki`e ,irxzi` oikq :eyexit ikd mzde .irxzi` mc`l

`l `ny ,`nw herina mbtp xnel ivnz m`e ;`xza herina mbtp `ny ,mbtp xera elit`e

on odkd `vie" :aizkc ?dwfg xza opilf`c olpn :mzd xn`c ,dyw j` .dnibtd cbpk hgy

meyn ,mzd :dywe .dwfg` dinwe` `l` ?`xeriy dil xiva iz`e witpc` `nlice ,"ziad

gkenc :xnel yie ?dwfg xza opilf`c olpn `zerix `ki`c `kid izk`e ,`zerix `kilc

my qpkpd mc` opi`nhnÐdwfg rxzi`e ,rbpd ddk dpde d`xe ,reay seqa odk `ac `kid

zelibx ,dewn iabc :xnel yie ?i`cea `nhl dewn iab `kd xn`ck ,dxdh zwfga `xab iwe`e ,jiptl rbpd xqg ixd :mzd `nip ,daxc` :dywe .dxfra qpkp m` oaxw aiige ,reay eze`a

on odk z`ivia mly zwfga rbpd iwe`e ,xqgc `ed `zyd :mzd opixn` jkl ,qixbkn zegt zg` zaa xqgzdl zelibx ,rbpd la` .xqg `xwirnc xninl `ki` jkle ,hrn hrn xqgzdl

.epxdhie ,reay seqa odkd d`xiy cr ,`nh ziady `ed aezkd zxifb ,df qpkpy mcew ok ixg` rbpd xqgzp elit` ,ziad z` odkd `nihyke .ziad

äéä`aa) "dpitqd z` xkend"a edl zi`c ,opaxl elit` Ð ziagd z` wceaon mexzl oiekzpy ixiin `kde .unegd on mexzl oiekznyk epiid ,`ed cg` oin Ð unege oii :(`,ct `xza

."xyrnde dcezd" wxt zenexzc `ztqeza rnynck ,zerha dnexz dil dedc ,uneg `vnpe ,oiid
mdipye
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dôebîc ïåékàéæç÷¯dî÷Bà ïðéøîà àìdú÷æçà.¯ ¥¨§¦¨¨¨§¨¨¨§¦©§¨©¤§¨¨
àðL éàîeäå÷nîäå÷î :ïðúc ?ãcîpLøñç àöîðå¯ ©§¨¦¦§¤¦§©¦§¤¤¦§©§¦§¨¨¥
úBøäè ìkeNòpLíéaøä úeLøa ïéa ,òøôîì åéab ìò ¨¨¢¤©£©©¨§©§¥©¥¦§¨©¦

.úBàîè ,ãéçiä úeLøa ïéaìéànL¯.òøôîì àéL÷ ¥¦§©¨¦§¥§©©©§¨§©§¥©
úòì úòî eléàc ,éàcå àéL÷ ìläìäcðaL,ïéìBz §¦¥©§¨©©§¦¥¥§¥¤§¦¨¦
àëä eléàå ,ïéôøBN àìå ïéìëBà àì¯!éàcå äàîeè¯ Ÿ§¦§Ÿ§¦§¦¨¨§¨©©

,Bú÷æç ìò àîè ãîòä :øîéîì àkéàc íeMî íúä̈¨¦§¦¨§¥©©£¥¨¥©¤§¨
.ìáè àì àîéàå¯Bú÷æç ìò äå÷î ãîòä ,äaøcà §¥¨Ÿ¨©©§©¨©£¥¦§¤©¤§¨
!øñç àì àîéàå¯éðôì øñç éøä!E¯éøä :éîð àëä §¥¨Ÿ¨©£¥¨¥§¨¤¨¨©¦£¥

éðôì íc!E¯.éàæçc àeä àzLä¯àzLä :éîð àëä ¨§¨¤¨§¨©£©¨¨©¦¨§¨
àeäøñçc!¯íúä ?àzLä éëä¯øîéîì àkéà ©£©¨¦¨§¨¨¨¦¨§¥©

àëä ,àúàå øñç àúàå øñç¯éàæç øîéîì àkéà éî £©©£¨£©©£¨¨¨¦¦¨§¥©£©
?àúàå éàæç àúàå¯àîìc ?àéLe÷ éàîeñbäñbä ©£¨£©©£¨©§¨¦§¨©©©©

?déúéæç¯íúä¯ézøz àkéààúeòéøìàëä ,¯ £¦¥¨¨¦¨©§¥§¥¨¨¨
.àúeòéøì àãç àkéà¯àðL éàîeúéáçîäéä :ïðúc ? ¦¨£¨§¥¨©§¨¥¨¦¦§©¨¨

,CìBäå äîeøz äéìò Léøôî úBéäì úéáçä úà ÷ãBa¥¤¤¨¦¦§©§¦¨¤¨§¨§¥
ìL ìk ,õîBç àöîð Ck øçàå(íéðBLàøä) íéîé äL §©©¨¦§¨¤¨§¨¨¦¨¦¦

¯Cìéàå ïàkî ,éàcå¯ì àéL÷ .÷ôñ!éànL¯,íúä ©©¦¨§¥¨¨¥©§¨§©©¨¨
øîéàå ,Bú÷æç ìò ìáè ãîòä :øîéîì àkéàc íeMî¦§¦¨§¥©©£¥¤¤©¤§¨§¥©

àì.ï÷úð¯àì øîéàå Bú÷æç ìò ïéé ãîòä ,äaøcà Ÿ¦§©©§©¨©£¥©¦©¤§¨§¥©Ÿ
!õéîçä¯éðôì õéîçä éøä!E¯íc éøä ,éîð àëä ¤¡¦£¥¤¡¦§¨¤¨¨©¦£¥¨

éðôì!E¯.éàæçc àeä àzLä¯àeä àzLä ,éîð íúä §¨¤¨§¨©£©¨¨©¦¨§¨
õéîçäc!¯íúä ?àzLä éëä¯õéîçä :øîéîì àkéà §¤¡¦¨¦¨§¨¨¨¦¨§¥©¤¡¦

àëä ,àúàå õéîçä àúàå¯éàæç :øîéîì àkéà éî ©£¨¤¡¦©£¨¨¨¦¦¨§¥©£©
?àúàå éàæç àúàå¯ñbä ñbä àîìc ,àéLe÷ éàîe ©£¨£©©£¨©§¨¦§¨©©©©

?déúéæç¯àëä ,àúeòéøì ézøz àkéà íúä¯àkéà £¦¥¨¨¦¨©§¥§¥¨¨¨¦¨
úéáç éîøå .àúeòéøì àãçäå÷nààëä àðL éàî :¯ £¨§¥¨§¨¥¨¦©¦§¤©§¨¨¨

àëä àðL éàîe ,éàcå¯:àøeqî àðéðç éaø øîà ?÷ôñ ©©©§¨¨¨¨¥¨©©¦£¦¨¦¨
úéáç àpz ïàî¯éîð äå÷î éaâìc ,àéä ïBòîL éaø ©©¨¨¦©¦¦§¦¦§©¥¦§¤©¦

äå÷î :ïðúc .déì éåLî à÷ôñ.øñç àöîðå ãcîpL §¥¨©§¥¥¦§©¦§¤¤¦§©§¦§¨¨¥
úeLøa ïéa ,òøôîì åéab ìò eNòpL úBøähä ìk̈©¨¢¤©£©©¨§©§¥©¥¦§

ãéçiä úeLøa ïéa íéaøä¯:øîBà ïBòîL éaø .úBàîè ¨©¦¥¦§©¨¦§¥©¦¦§¥
íéaøä úeLøa¯ãéçiä úeLøa ,úBøBäè¯.ïéìBz ¦§¨©¦§¦§©¨¦¦
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רסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dcp(iyiy meil)

àéæç÷ dôebîc ïåék`id dlibxe zcrene ,d`ex `id dtebny oeik - ¥¨§¦¨¨¨§¨
,mc ze`xldú÷æçà dî÷Bà ïðéøîà àìcinrpy mixne` oi` ± Ÿ¨§¦©§¨©¤§¨¨

.dxedh `idy dzwfg lr dze`
,i`cea rxtnl d`nh dy`d oi`y mixaeq mdipy ,llde i`ny
lr dywn .wtqn d`nh lldle ,rxtnl dxedh i`nyly `l`

:`xnbd jkàðL éàîerxtnl dcp z`neh oic dpey dne ±,äå÷nî ©§¨¦¦§¤
ïðúc,(a"n a"t ze`ewn) dpynaäå÷îxykããîpLonf xg`l ¦§©¦§¤¤¦§©

øñç àöîðå,xqgp izni`n reci `le ,d`q mirax`núBøäè ìk §¦§¨¨¥¨§¨
,åéab ìò eLòpLelahpy milka eynzypy zexdhd lk xnelk ¤©£©©¨

ef dewnaïéa ,òøôîìcnerd dewn lr `ed wtqd m`úeLøa §©§¥©¥¦§
íéaøäe ,[xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy]ïéa`ed wtqd m` ¨©¦¥

cnerd dewn lrãéçiä úeLøacigid zeyxa d`neh wtqy] ¦§©¨¦
elld zexdhd ,[`nh,úBàîèd`neh wtqk eze` mipc oi`y iptn §¥

:dziiyew z` `xnbd zniiqn .d`neh i`cek `l`ìéànLxaeqd §©©
zwfga dze` micinrny iptn dzry dic mc dz`xy dy`y

,dxdhòøôîì àéL÷mi`nh zexdhd dewnay jkn dyw ± ©§¨§©§¥©
e .xyk didy ezwfg lr dewnd z` micinrn oi`e ,rxtnlìläì§¦¥

lr dze` micinrn oi`e rxtnl d`nh mc dz`xy dy`y xaeqd
,dzwfgéàcå àéL÷rxtnl ze`nh zexdhd dewnay jkn dyw ± ©§¨©©
,i`ceaeléàcz`neh oiprläcpaL úòì úòî`idy lld xaeq §¦¥¥§¥¤©¦¨

dnexza drbp m`e ,d`nh wtq,ïéìBz,xnelkïéìëBà àìdze` ¦Ÿ§¦
,d`nh dnexz lek`l xeq`e `id d`nh `nyåmbïéôøBN àì §Ÿ§¦

,dtxeyl xeq`e `id dxedh `ny ,dze`àëä eléàåiabl o`k ± §¦¨¨
rxtnl eiab lr eyrpy zexdhd lk mi`nhn dewn,éàcå äàîeè§¨©©

di`xde .dze` oitxey dewna elahpy milka dnexz eyr m`e
zeyxa did dewnd m` elit` ixdy ,i`ce z`nehk dze` mipcy
m`e ,ze`nh eiab lr eyrpy zexdhy `ziixaa x`azp miaxd
d`neh wtqy ,oze` mixdhn eid ,d`neh wtqk o`k mipc eid

oia lcadd dne ,xedh miaxd zeyxadpi`y rxtnl dcp z`neh
.i`cea mi`nhy dewnd iab lr eyrpy zexdhl ,wtq `l`

:`xnbd zvxzníúäi`cea mi`nhn dewna my ±àkéàc íeMî ¨¨¦§¦¨
øîéîìea elahy ilkd lr xnel yi wtqny ±ãîòäilkd z` §¥©©£¥

dBú÷æç ìò àîè`nh didyàîéàåy xen` ±ìáè àìdliah ¨¥©¤§¨§¥¨Ÿ¨©
did xak edelahy dryay xyt`y ,eze` zxdhnd die`x
i`cek eze` mipc d`neh zwfg ilkl didy oeike ,xqg dewnd
mda dwqry zexdhl oi` rxtnl dcp z`neha o`k la` ,`nh
i`nyl `l` ,rxtnl i`cea mi`nhn oi` okle ,d`neh zwfg
wtqk dze` mipc lldle ,dzxdh zwfg lr dy`d z` micinrn

.d`nh
:`xnbd dgec,äaøcà,jtidl xnel epl yiBú÷æç ìò äå÷î ãîòä ©§©¨©£¥¦§¤©¤§¨

,mly didy dpey`xdàîéàåy xen`e ±øñç àìelahy drya §¥¨Ÿ¨¥
.`nhd ilkd z` ea

:`xnbd zvxznéøäeiykr dewndéðôì øñç,Eezwfg drxede £¥¨¥§¨¤
.dpey`xd

:`xnbd dywnénð àëäxn`p dcpa o`k mb ±éøä'yi eiykríc ¨¨©¦£¥¨
éðôì,'E.rxtnl dze` mixdhn dnle ,dzxdh zwfg drxede §¨¤

c xnel yi dcp iabl :`xnbd zvxznéàæçc àeä àzLäwxy ± ©§¨©£©
.dzxdh zwfg lr dcinrdl xyt`e ,mc dz`x eiykr

:dywne `xnbd zxfegénð àëäxn`p dewn iabl o`k mb ± ¨¨©¦
cøñçc àeä àzLäcinrdl epl yie ,dewnd xqgp eiykr wxy ± ©§¨§¨¥

.ezwfg lr dewnd z`
:`xnbd zvxznàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,ok xnelíúä,dewn iabl my ±øîéîì àkéàdewndy xnel yi ± ¨¨¦¨§¥©
àúàå øñç àúàå øñçhrn xqgzpy xnelk ,`ae xqg `ae xqg ± ¨¥©£¨¨¥©£¨

dn onf iptl xaky jgxk lre ,hrn hrn xqgil ekxc oky ,hrn
ezwfg lr ecinrdl oi` jkld ,dligzn ea didy dnn hrnzp

la` ,okl mcew daxd drxedyàëä,dcp iabl o`k ±àkéà éî ¨¨¦¦¨
øîéîìy xnel xyt` m`d ±àúàå éàæç àúàå éàæçd`ae d`ex ± §¥©£©©£¨£©©£¨

xewndn xwrp mcd ixd ,hrn hrn `a mcdy xnelk ,d`ae d`ex

mcd `ay drya dzwfg drxed dzr wxe ,zg` zaa `veie
.epiptl

:`xnbd dgecàéLe÷ éàîe`ay xnel xyt` ji` `iyewd dne ± ©§¨
,hrn hrn mcddézéæç ñbä ñbä àîìcdaxzpy ici lr `ny ± ¦§¨©©©©£¦¥

,hrn hrn epnn `vei elek z` wifgdl leki epi`e xewna mcd
oevigd zial mcd z`vl ligzd mini dnk iptl xakedrxede ,

hrn hrn xqgpy dewna enk dzwfg
:`xnbd zvxzníúä,dewn iabl my ±àúeòéøì ézøz àkéàyi ± ¨¨¦¨©§¥§¥¨

,ezwfg lr d`neh cnrd ,zg`d ,milkd z` `nhl zeaiq izy
dewndy ,dipyde ,ea elahpy milkd ly d`neh zwfg epiidc

la` ,i`cea zexdhd z` mi`nhn okle ,jiptl xqg eiykràëä± ¨¨
,dcp iabl o`kàúeòéøì àãç àkéàz` `nhl zg` daiq wx yi ± ¦¨£¨§¥¨

zwfg drxede jiptl mc yi ixdy oexqig yi dy`ay ,zexdhd
dz` m`e ,zxg` `zerix oi` mda dwqry zexdha la` ,dzxdh
d`nh dpi` i`nyl okle ,md mzxdh zwfga mzwfg lr mcinrn

.wtqn wx rxtnl d`nh lldle llk rxtnl
mc d`exd dy`y xaeqd i`nyl ztqep `iyew dywn `xnbd

:`xnbd dywn .dzry dicàðL éàîedcp z`neh oic dpey dne ± ©§¨
rxtnlïðúc ,úéáçîcgiiy mc` ,(g"d c"t zenexz `ztqez) ¥¨¦¦§©

i`y oeike ,zeiagd x`y lr dnexz dpnn yixtdl oii ly ziag
oii lr unegn dnexz yixtdl xyt`,úéáçä úà ÷ãBa äéädidy ¨¨¥¤¤¨¦

,dvingd `l m` dnreh,CìBäå äîeøz äéìò Léøôî úBéäìxnelk ¦§©§¦¨¤¨§¨§¥
yiy lah oii lr dnexz dpnn yixtdl ef ziag lr jneq zeidl

,elCk øçàå±e aey dwca ef ziagn mxez didy onf xg`eàöîð §©©¨¦§¨
ziagay oiid,õîBçy `ed oicd ,uingd izn rcei epi`eìL ìkäL ¤¨§Ÿ¨

÷ôñ Cìéàå ïàkî ,éàcå (íéðBLàøä) íéîé,uneg e` oii did m` `ed ¨¦¨¦¦©©¦¨§¥©¨¥
mle` ,`id dnexz ef ziagn yixtdy dnexzdy ,xingdl jixve
mxzy oiid z` mexzle xefgl eilr did uneg `ny yygn
oi`e rxtnl miyyegy `ziixaa x`azp ixd .ef ziagn mdilr

,uingd `l i`cey xnel ezwfg lr oiid z` micinrnàéL÷©§¨
ìéànLdpi`e dzwfg lr dze` micinrny dcp iabl xn`y §©©

.rxtnl d`nh
:`xnbd zvxzníúä`ed mrhd ziaga my ±àkéàc íeMî ¨¨¦§¦¨

øîéîìxnel xyt`y ±Bú÷æç ìò ìáè ãîòäoiid z` cnrd ± §¥©©£¥¤¤©¤§¨
,lah didy dpey`xd ezwfga [ef ziagn eilr mxzy]øîéàå± §¥©

y xen`ï÷zð àìmda dwqry zexdhl oi` dcpa la` ,elahn Ÿ¦§©
.d`neh zwfg
:`xnbd dgec,äaøcàxnel epl yi ziagaïéé ãîòäziagayìò ©§©¨©£¥©¦©

Bú÷æç,wcay drya oii didy dpey`xdøîéàåe ±oiidy xen`àì ¤§¨§¥©Ÿ
,õéîçä.oick dnexzd dlge ¤§¦

:`xnbd zvxznéøäoiidy d`ex dz`éðôì õéîçä,Ejlil jl oi`e £¥¤§¦§¨¤
.aeh oii didy dpey`xd ezwfg xg`

:`xnbd dywnénð àëädcp iabl o`k mb ±éøäyi eiykríc ¨¨©¦£¥¨
éðôìE.i`ny lr dyw aeye ,dzwfg lr dy`d z` cinrp `le §¨¤

xnel yi dcp iabl :`xnbd zvxznéàæçc àeä àzLäeiykr wx ± ©§¨©£©
.dzxdh zwfg lr dcinrdl xyt`e ,mc dz`x

:dywne `xnbd zxfegénð íúäxn`p ziag iabl my mb ±àzLä ¨¨©¦©§¨
õéîçäc àeäcry xn`pe ezwfg lr epcinrpe ,uingd eiykr wx - §¤§¦

.dnexz yixtdle xefgl jixvy exn` recne ,aeh oii did eiykr
:`xnbd zvxznàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,ok xnelíúä,ziaga my ±øîéîì àkéàoiidy xnel yi ±õéîçä ¨¨¦¨§¥©¤§¦
àúàå õéîçä àúàåuingdy xnelk ,`ae uingd `ae uingd ± ©£¨¤§¦©£¨

ly ezwfg drxede ,xenb uneg `vnp eiykry oeike ,hrn hrn
,ezwfg lr ecinrdl oi` ,izni`n mircei ep` oi`e ax onf iptl oiid

la`àëä,dcp iabl o`k ±øîéîì àkéà éîxnel xyt` m`d ± ¨¨¦¦¨§¥©
yàúàå éàæç àúàå éàæçmcdy xnelk ,d`ae d`ex d`ae d`ex ± £©©£¨£©©£¨

epl oi`e ,zg` zaa `veie xewndn xwrp mcd ixd ,hrn hrn `a
epl yi jkle ,ax onf iptl xewndn mcd `vi xaky xnel gxkd

.eiykr cr dxedh dzidy xnele dzwfg lr dcinrdl
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xcde"רסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dcp(ycew zay meil)

:oerny iaxe opax ly mdizexaq z` zx`an `xnbdàì íäéðLe§¥¤Ÿ
äeãîì[ziag oicd `ede] xqg `vnpy dewn oicl,äèBqî àlà §¨¨¤¨¦¨
ïðaøoia ,dewnd iab lr eyrpy zexdhd lk i`cea mi`nhny ©¨¨

,cigid zeyxa oia miaxd zeyxaéøáñdf wtq oicy mixaeq - ¨§¦
`edékenk ±àéä ÷ôñ äèBq äî ,äèBñ,dxzqpyk dzpif m` ¦¨©¨¨¥¦

,éàcåk äeàNòå,dzyzy cr dlral dxeq`yénð àëäo`k mb ± ©£¨¨§©©¨¨©¦
,dewna d`neh wtq iabl÷ôñ,`ed d`nehéàcåk äeàNòå ¨¥©£¨¨§©©

.rxtnl ze`nh eiab lr eyrpy zexdhd lke ,d`neh
:`xnbd dywnéàdewna d`neh wtq micnel m` ±äèBqîok m` ¦¦¨
äèBñ ék àîéà,ixnbl dheql dey d`neh wtq oic `diy xen` ± ¥¨¦¨

øBäè íéaøä úeLøa äèBq äîzeyxy ,dlral zxq`p dpi`e ©¨¦§¨©¦¨
,dxizq mewn dpi` miaxdénð àëäd`neh wtq iabl o`k mb ± ¨¨©¦
wtqd did m`y oicd didiíéaøä úeLøadidi.øBäè ¦§¨©¦¨

:`xnbd zvxznàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨
,ok xnelíúäwtqd ,dheq iabl my ±äøéúñe ,àeä äøéúñ íeMî ¨¨¦§¦¨§¦¨

àkéì íéaøä úeLøala` ,miaxd zeyxa xzqdl xyt` i`e ±àëä ¦§¨©¦¥¨¨¨
wtqd ,dewn iabl o`k ±íeMîy,àeä øñçok m`eél äîm`øñç ¦¨¥©¦¨¥
él äî íéaøä úeLøam`,ãéçiä úeLøa øñçzeyxa s` jkle ¦§¨©¦©¦¨¥¦§©¨¦

.i`cea `nh ewitq miaxdàîéz éëå,xnel dvxz m`e -àäixd ± §¦¥¨¨
,øBäè íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìkmi`nhny dewn dpey dnae ¨§¥§¨¦§¨©¦¨

y aiydl yi ,eaïåékàúeòéøì ézøz àkéàcyi dewn iably oeik ± ¥¨§¦¨©§¥§¥¨
dewndy ,dipyde ,milkd ly d`neh zwfg ,zg`d ,zezerix izy

,jiptl xqg eiykréîc äàîeè éàcåki`cek aygp `ed ixd ± §©©§¨¨¥
d`neh wtq lkl dnec epi`e ,miaxd zeyxa s` `nh jkle ,`nh

.xenb wtq `edy
ïBòîL éaøåzeyxa dewnd iab lr eyrpy zexdhdy xn`y §©¦¦§

,oilez cigid zeyxae zexedh miaxdøáñd`neh wtq oicyék± ¨©¦
enkénð àëä ,øBäè ,íéaøä úeLøa äèBq äî ,äèBñiabl o`k mb ± ¨©¨¦§¨©¦¨¨¨©¦

wtqd m`y `ed oicd dewn.øBäè íéaøä úeLøa¦§¨©¦¨
:`xnbd dywnéàdewna d`neh wtq micnel m` ±äèBqîok m` ¦¦¨
äèBñ ék àîéà,ixnbl dheql dey d`neh wtq oic `diy xen` ± ¥¨¦¨

äèBq äîdxzqp m`énð àëä ,éàcå äàîè ãéçiä úeLøao`k mb ± ©¨¦§©¨¦§¥¨©©¨¨©¦
wtqd did m`y oicd didi dewn iabløa.éàcå äàîè ãéçiä úeL ¦§©¨¦§¥¨©©

:`xnbd zvxznàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨
,ok xnelíúä,dheq iabl my ±øácì íéìâø Lé,d`nhpyéøäL ¨¨¥©§©¦©¨¨¤£¥
,dì àpé÷yi` mr xzqz `ly micr ipta da dxzdy xnelk ¦¥¨

dkld `ide ,ipeltäøzñðåla` ,enràëäd`neh wtq iabl §¦§§¨¨¨
dewnaàkéà øácì íéìâø éàîxnel yi daiqe mrh dfi` ± ©©§©¦©¨¨¦¨

oi` jkle .eiykr `l` xqg `l `ny ,mcewn xqgp dewndy
.dheqn cigid zeyxa dewnd oic cenll

iaxl opax oia zwelgnd zxaq xg` ote`a zx`an `xnbd
:oernyàîéà úéòa éàåeid opax zn`a m`y ,xn`z dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

la` ,miaxd zeyxa xdhl mdl did dheqn dewnd oic micnel
zligz' oic `weecy ,dheqn d`neh wtq cenll oi` zn`a
,`nhp jk ici lre d`neha mc`d rbepy dribpd epiidc ,'d`neh
laeh `nhdy dliah epiidc ,'d`neh seq' la` ,dheqn cnlp
iax ly enrh edn xn`z m`e ,dheqn cnlp `l ,ez`neh seqa

,miaxd zeyxa xdhnd oernyàîòè eðééäenrh edf ±éaøc ©§©£¨§©¦
äàîeè óBñ øîb ,ïBòîLdliah epiidcäàîeè úlçzîwtq epiidc ¦§¨©§¨¦§¦©§¨

,rbnäàîeè úlçz äîykòâð ÷ôñd`neha,òâð àì ÷ôñdid m` ©§¦©§¨¨¥¨©¨¥Ÿ¨©
wtqd,øBäè ,íéaøä úeLøa,dheqn epcnly itkäàîeè óBñ óà ¦§¨©¦¨©§¨
yk,ìáè àì ÷ôñ ìáè ÷ôñwtqd did m`.øBäè ,íéaøä úeLøa ¨¥¨©¨¥Ÿ¨©¦§¨©¦¨

ïðaøå,mixaeq miaxd zeyxa s` mi`nhndàzLä éëäjk ike - §©¨¨¨¦©§¨
,d`neh zligzn d`neh seq cenll yiy ,dzr jipira d`xpíúä̈¨

,d`neh zligz iabl my ±éà÷ äøäè ú÷æça àøábcner mc`d ± ©§¨§¤§©¨¢¨¨¥
e ,dxdh zwfgaäàîeèì déì ïðézçî àì à÷ôqîoi` wtqne ± ¦§¥¨Ÿ©§¦©¥§§¨

la` ,d`nehl eze` micixenàëä,d`neh seq iabl o`k ± ¨¨
dzid ezliah m` wtq epl yie xdhdle leahl `a `nhdy

,die`xéà÷ äàîeè ú÷æça àøáb,d`neh zwfga cner mc`d ± ©§¨§¤§©§¨¨¥
eBúàîehî déì ïðé÷tî àì à÷ôqîeze` mi`iven ep` oi` wtqne - ¦§¥¨Ÿ©§¦©¥¦§¨

.`nh ,miaxd zeyxa dewnd did m` s` okle ,ez`nehn
d`nh dpi` mc d`exd dy`y xaeqd i`ny lr ztqep `iyew

:`xnbd dywn .rxtnlàðL éàîedcpd oic dpey dne ±îoic,éBán ©§¨¦¨
ïðúc,(.ep oldl) dpynaõøMäòøôîì ànèî éBána àöîpLlk z` ¦§©©¤¤¤¦§¨©¨§©¥§©§¥©

,ieana eyrpy zexdhdãòonfdøîàiLmeid eze`a mc` eilr ©¤Ÿ©
ãeaékä úòL ãò Bà ,õøL Ba äéä àìå äfä éBánä úà éz÷ãaly ¨©§¦¤©¨©¤§Ÿ¨¨¤¤©§©©¦

ieand z` ecaik e` ewcay onfdne ,f` edewca mzqd ony ieand
` rxtnleewcay mei eze` cr rxtnle eiykrn la` ,`nhn epi

,wtqn ze`nh ea eyrpy zexdhd lk ,ieand z` ecaiky e`
oi`e ,uxyd my ltp ceaikd e` dwicad xg`l cin `ny yygn
dywe ,mixedh mdy mixne`e ozwfg lr zexdhd z` micinrn
dpi`e dzwfg lr dze` micinrny dcp iabl o`k xn`y i`nyl

.rxtnl d`nh
:`xnbd zvxznénð íúäuxzl yi my mb ±íéöøL àkéàc ïåék ¨¨©¦¥¨§¦¨§¨¦

àîìòî eúàc íéöøLe déôeâcmivxyl mb yeygl yiy oeik ± §¥§¨¦§¨¥¨§¨
,uegan mi`ad mivxyl mbe envr ieanayéîc àúeòéøì ézøúk§©§¥§¥¨¨¥

.rxtnl wtqn mi`nhne '`zerixl izxz'l xacd dnec ±
m` epzpyna llde i`ny zwelgna xg` mrh zx`an `xnbd

:rxtnl d`nhn e` dzry dic mc dz`xy dy`àîéà úéòaàå± §¦¨¥¥¨
,xn`z dvxz m`eéànLc àîòè eðééäi`ny ly enrh edf ± ©§©£¨§©©

,'dzry dic' xaeqdäMàå ìéàBämc d`exdúLbøîzrceie ¦§¦¨©§¤¤
dîöòa`ly oeik ,eiykr dz`xy ef dy`e ,mc dpnn `veiyk §©§¨

.crd zwicaa mcd `vi eiykr wx i`ce lenz`n dyibxd
:`xnbd zl`eyìläårxtnl d`nhy xaeqd lld ly enrh dn ± §¦¥

daiyn .dyibxd `ly oeik dz`x `l i`cey mixne` oi`e:`xnbd
e ,dyibxde lenz` mc dz`xy okziy xaeq lldäøeáñkdzid ¦§¨

yúLbøäz`ivi,àéä íéìâø éî.rxtnl d`nh okle ©§¨©¥©§©¦¦
:`xnbd dywnìeéànLdzid m`y oeik dzry dicy xaeqd §©©

,dyibxn dzid lenz`n mc d`exàkéàädy` yi ixd ±,äðLé ¨¦¨§¥¨
`le dybxd da yiy ote`a dpyiy drya mc dz`xy xyt`e

:`xnbd zvxzn .rxtnl d`nh dpi` recne ,jka dpigadäðLé§¥¨
àøòzéî døòö ábà énðdz`x `ly dgked da yi dpyi dy` mb ± ©¦©©©£¨¦©§¨

,mcd z`iviay xrvd zngn `id zxxerzn d`exy ote`ay oeik
íéìâø éî úLbøäà äåäc éãéîzybxd zngn zxxerzny enke ± ¦¦©£¨©©§¨©¥©§©¦

dpi` jkl mcd z`ivia dyibxn dpyi dy` s`y oeike ,milbx in
.rxtnl d`nhn
:`xnbd dywnàkéàäådy` yi ixde ±äèBLzrc da oi`y §¨¦¨¨

xyt` ixd ,i`nyl dzry dic recne ,mcd z`ivia yibxdl
:`xnbd zvxzn .dybxda lenz`n mc dz`xyéànL äãBî¤©©

äèBLa:`xnbd dywn .wtqn rxtnl d`nhyéðz÷ íéLpä ìk àä §¨¨¨©¨¦¨¨¥
rnyne ,'ozry oiic miypd lk' i`ny ixaca epzpyna epipy ixd ±

:`xnbd zvxzn .llka mlekyl `id dpynd zpeekíéLpä ìk̈©¨¦
d.úBç÷td`nhny dheya i`ny dcen ok` m` :`xnbd dywn ¦§

rxtnléðúéìå`pzd dpyie ±íéLð'.'miypd lk' `le ,'ozry oiic §¦§¥¨¦
`ed 'miypd lk' i`ny xn`y dn :`xnbd zvxzné÷etàì± §©¥

`ivedlîezrcøæòéìà éaø øîàc ,øæòéìà éaøc,(.f oldl)òaøà ¦§©¦¡¦¤¤§¨©©¦¡¦¤¤©§©
íéLð,ozry oiicàì eúåze`nhn miypd x`yy ,`l xzeie ± ¨¦§Ÿ

,rxtnlïì òîLî à÷`l` ,ok epi`y i`ny eprinyn ±íéLpä ìk ¨©§©¨¨©¨¦
.dheyd z` zeaxl ezpeek oi` la` ,ozry oiic

:`xnbd dywnàkéàäåyi ixde ±,íéîúkd`vny dy` xnelk §¨¦¨§¨¦
lk d`nhny (.ep oldl) epipyy dxya lr e` dcba lr mc mzk
welgd z` dwca eay onfd cr rxtnl mda dwqrzdy zexdhd

,eze` dqaiky dryd cr e` mzk ea did `leíéîúk ïðz àîéì¥¨§©§¨¦
éànLk àìcdpi` minzkd oic dpeyy ef dpyny xn`p m`d ± §Ÿ§©©

mc d`exd dy`y xn`y oeiky ,epzpynay i`ny zhiya zkled
ixd ,mzk d`vna rxtnl d`nh dnl ,dyibxn i`cexnel yi
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רסג oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtdcip
éàãåë äåàùòå.dzyzy cr dlral dxeq`y Ðäøåäè íéáøä úåùøá äèåñoi` Ð

.dxizq mewn miaxd zeyxøáãì íéìâø.`ki` d`neh oniq Ðäøúñðå äì àðé÷ éøäù
.dxzqpe ,"enr ixzqz l`" :da dxzd Ðàëéà øáãì íéìâø éàîmcewn xqg iedilc Ð

d`neh wtq x`ya oerny iax xaqwc dpin rnye .xqgc `ed `zyd `nlic ,okl

oi` `dc ,oilez cigid zeyxa inp `nlrc

.xacl milbxàîéà úéòáéàåixnb dheqn i` Ð

.xedh Ð miaxd zeyxa :xninl edl ded ,opax

d`neh zlgzc ,xnbnl opivn dheqn e`l `l`

ok m`e ,ywzi` `l d`neh seq ,dheql ywzi`

.miaxd zeyxa xdhnc oerny iaxc `nrh i`n

äàîåè óåñ øîârbn zlgzn ,dliah epiidc Ð

.d`nehdéåáîî àðù éàîå.jixt i`nyl Ð

òøôîì àîèî.ieana eyrpy zexdh lk Ðãò
øîàéù,"izwca meid eze`a" :mc` eilr Ð

cr la` ,rxtnle meid eze`n `nhn epi` aeye

.`nhn `ed mei eze`ãåáéëä úòù ãò åàÐ

zwfgc ,oixedh Ð ceaik mcewc zexdh la`

i`e ,odiceaik zrya odize`ean oiwcea l`xyi

zexdh la` .gkzyin ded ,`zry `idda ded

xg`l `ny ,wtqn ze`nh Ð ceaik xg`lc

.ltp cin ceaikúùâøî,xnelk ,frla x"hpy Ð

`lcn ,`de .dpnn mc `veiyk dnvra zrcei

.wtp cr zwicaa `zyd i`ce ,lenz`n dybx`

äèåù àëéà àäå.yibxdl dpian dpi`y Ð

øæòéìà éáøãî é÷åôàìonwl `id oizipzna Ð

.(`,f)íéîúë àëéà àäå,mzk d`exd Ð

cr ,rxtnl d`nhn :(`,ep) onwl ol `niiwc

e` ,"mzk ea did `le ,df welg izwca" xn`zy

ded ,dtebn witp i` :opixn` `le .qeak zry cr

.zybxnàîéì,i`nyk `lc "minzk" opz Ð

:`nil ?d`nh i`n` ,zybxn dy` :xn`c oeikc

!dybx` `le li`ed ,ded dtebn e`làì øåôöá
ä÷ñòúð:mzd xn`c ,ded xetv mcn :`nipc Ð

wxta ,zelzl dleki `idy xac lka dlez

.(a,gp dcp) "mzk d`exd"êåîá úùîùîÐ

z` ae`yl ,oiken mewn eze` dy` d`lnn

`l` myn ezlhep dpi`e ,xarzz `ly ,rxfd

.mcd z` cinrd jen `nye .jxevd zrya

,zxaern ,dphw :jena zeynyn miyp yly

.dwipneõéåë õéåëî.z`vl mcl zenewn yie Ð

õéåë.frla h"iixyc Ðéðùéì éðä ïéády`" Ð

."iz` ded `xwirn"e "zybxnàðùéì êéàäìÐ

."dzwfg lr dy` cnrd"
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íäéðùåmeyn ,miaxd zeyxa s` oi`nhn opax `dc :dniz Ð dheqn `l` decnl `l

,ziaga oke !icin dheql df jiiy `le ,wtq ied `l ok m` ,`zerixl izxz iedc

,inp oerny iaxe .d`neh `l` dheqn opixnb `l `d ,dewnc `inec opaxl lah i`ce iedc

`l` ikd xn`w `lc :mz epiax xne`e !dheql icin jiiy `l `d ,d`nehn ziag xnbc

:opaxc `nrhe ,dheqn edl iywz `lc yxtl

.wtq `le i`ce iede ,`zerixl izxz iedc meyn

ixd"c `nrh dil zilc ,wtq ied oerny iaxle

cnrd" cbpke ,xqgc `ed `zydc ,"jiptl xqg

lr `nh cnrd" :xninl `ki` "mly zwfga dewn

lr s`e ,`picn oilez cigid zeyxa jkle ."ezwfg

la` ,wtq inp ziaga jkle .dheqn opitli `lc ab

,dwfg `kilc ab lr s` ,xdhn miaxd zeyxa

d`neh wtq lkae .lirl yxitck .opitli dheqnc

.oilez cigid zeyxa dil zi`

øîâ:dniz Ð d`neh zlgzn d`neh seq

zwfg `ki` mzdc ,opax ixn`w xityc

xnel yie ?dxdh`kid d`neh zlgzn xnbc :

wxtc ,wepzc `idd oebk ,dxdh zwfg `kilc

zewepiz aex `ki`c ,(`,t) oiyecwc `xza

iede ,xenb aex epi`e ,dqird zwfg cbpk oigthn

on l`yil zrc da did eli`e .dwfgd cbpk `blt

zeyxae ,xenb `nh Ð cigid zeyxa did dxezd

,opaxe .dheqn opixnbc ,xenb xedh Ð miaxd

aex cbpk :yexit Ð dxdh zwfg `ki` mzd

zeyxa xdhl dheqn ixnbe ,wtq iede ,getih

iede ,d`neh zwfga `xab `kd la` .miaxd

.i`ce iede ,`zerixl izxzõøùä`vnpy

.ixnbl xdhnc ,jixt i`nyl Ð ieana

íéöøùåipzwc `tiq :xn`z m`e Ð `nlrnc

cr ,rxtnl `nhn Ð dwelga `vnpy mzk :mzd

,"mzk ea did `le ,welgd z` izwca" xn`zy

mzdc ?xninl `ki` i`n ,qeakd zry cr e`

Ð `nlrne ,dtebn mc `ki`c :xninl `kil

onwle .welg `l` `nh epi` `nlrnc mc meync

Ð mzk d`exd :opixn` inp (`,e) oiwxta

mzkd m`e li`edc :xnel yie !dpipnl zlwlewn

s` inp minrte ,rxtnl d`nh jgxk lr `ed yai

ici lr `l` `zyd `z` `lc giken ,gl `edyk

"mzk d`exd"a xn`ck .cewix ici lr e` diigy

.minzka opax belt `l :(a,fp dcp)

úéòáéàådy`e li`ed i`nyc `nrh `ni`

jixv inp `pyil i`dlc d`xp Ð dnvra zybxn

ik ,ok `l m`c ,"dzwfg lr dy` cnrd"c `nrh

i`ny dcen" oke "dheya i`ny dcen" xn`w

lk `lde ?oilegl s` ,rxtnl dp`nhi ike ,"jena

ipd `l` !lldl s` ,oilegl ozry oiic miypd

biiq carp `lc ikid ik `l` jixhvi` `l inrh

xn`c `d xity iz` `l df itl ,edine] miycwa

m`c `nrh `ki`c oeik ,jixacl biiq dyr :onwl

`nye .biiq `l` ded `l ,'ek mc dedc `zi`

.[oeilib .oilegl dheya s` ipd` dybxdc `nrh

úùâøîon mc xwrpyk :yexit Ð dnvra

`ed `zyd ,eiykr cr dyibxd `lcne .xewnd

d`vne dnvr dwca ike :xn`z m`e .i`fgc

:`nip ,i`nyc `nrh] i`n ,dyibxd `le ,d`nh

zakey ,iz` ded `xwirn mc dedc `zi` m`c `nrhl `dc .zybxn minrt aexe li`ed ,opax belt `lc :xnel yie ?[dyibxd `le lenz`n xwrp `ny :`nip jk ,eiykr dyibxd `ly enk

dn :yxit i"yxe .opax belt `l :eda xninl jiiy `le ,miyp x`yn zewelg edpdc meyn Ð "jenae dheya i`ny dcen" xn`wc `de .opax belt `l ,`l` ?xninl `ki` i`n ciwxt`

mlerlc dil zi` i`ny `l` ?rxtnl oixdhn i`n`e ,`ed yny zybxd dxeaqk ,dyny m` dyibxd `lc `d :`nip inp lenz`n :dywe .`ed cr zybxd dxeaqk ,dyibxd `l eiykry

.milbx in zybxda zyyeg dpi`y enk ,ynye cr zybxda zyyeg dpi`e ,zybxn dy`äãåîrbpy mc` oebk :xnel yie ?l`yil zrc ea oi` `de :xn`z m`e Ð dheya i`ny,da

.l`yil zrc ea yi mc` eze`e ,miycwa weqrl dvexe

àäå.iz` `nlrn i`ce Ð dyibxd `lc oeik :xninl ol zi`c ,`adle o`kn elit` minzk xdhl epl did ,miycwa s` xdhl dybxdc `nrh dil zi`c i`nyl :yexit Ð minzk `ki`

,dyw `l lldl la` .dzrc` e`le ,dxar migah ly weya :xni` ,dl oiyyeg oi` Ð mca oiklkeln dly oipicq elit` :"ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz" iab (`,d dcp) xn`ck

.rxtnl elit` ,iz` dtebnc `ed xacl milbxc ,oilegl elit` iz` `nlrnc xnele minzka zelzl epl oi` ,miycwa xdhl dybxdc `nrh el xexa epi`c oeik
`ki`
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`oifgeרסד mipya cenr b sc ± oey`x wxtdcip
êåî àëéà ééáàì.dzry dic inp jena zynyn elit` ,"zybxn dy`"c `pyill Ð

.rxtnl d`nhn jena zynyn ,"iz` ded `xwirn"c `pyilleúéåæá õøù äá àöîðå
úøçà.dtewd on zexdh elhipy xg`l Ðì úåàîè úåðåùàøä úåøäèùòøôî`wece Ð

mizn` dkex` dtew oebk ,zxg` ziefa,zen` ylyeelhipy mcew :xninl `ki`c

,uxyd zngn ilkd `nhpe ,mzd ded zexdhd

wqrzp `lc `ed edi`e ,ilkd zngn zexdhe

Ð zief eze`a la` .digky` `le ,zief eze`a

zrya mzd ded i`c ,ltp ikd xza i`cec ,`l

.o`ivedyk dil ifg ded ,zexdhìáàok =

.xacdåæì åæ ïéá ùøôä äîåd`neh `de Ð

.`ed rxtnlcíéìåùeakre ,frla u"pet Ð

`ived `ede ,z`vln uxyd z` mileyd

ziefay uxyde ,dlrnln dit jxc zexdh

.d`x `l zxg`íéìåù äì ïéà åæìåded i`e Ð

.litpe witp ded ,oevigd ziaa lenz`n mc

äéáøå äéøôîziaa mcl opiyiigc oeikc Ð

.dy`d on yxete ,etwep eal ,oevigdéù÷î à÷å
äôå÷ äéì`zi` m` :xn` `lc dtew ixd Ð

,zexdhd mr witp ded `xwirn ,uxy dedc

.dtewd z` dxirykâééñopaxcn xcbe wefg Ð

ipd jxtinl ivnc oicd `ede .rxtnl `nhl

i`d ik ivexzle ,lirlc `pyil jpd` oizipzn

`zi` m` i`nyc `nrh xaqe irh lld :`peeb

`nrh :i`ny dil xn`we ,dtew dil `iywe ,'ek

meyn i` ,dzwfg lr dy` cnrd meyn icic

`wc ,inp zirh `wc i`nle .zybxn dy`

.'ek miley dl yi ef ,dtew il zywnäì ùéù
íéìåùm` jkld ,dtd jxc o`ived `ede Ð

.`vi `le ed`x `l ,da did uxyäì ïéàù
íéìåù,mdiley elhipy ur ly ziag oebk Ð

zelhen odyk ollg jxe`a ynzydl lekie

y`x diabn `ed ,oze` dxrn `edyke .rwxwa

.dpnn `vei lkde ,dxrne cg`dàîòè éàî
ïðçåé éáøãzrya mzd ded eli` i`ce `d Ð

.ediicda witp ded ,zexdhíéðâåàmewna Ð

mixqpd iy`x oitetky ,mipbe` yi miileyd

:xninl `ki` ,dxrn `edyke .mipt itlk

.eakr mipbe`íééìã äøùòilca minrt xyr Ð

.lecb ilka dxrne ,cg`ïéøåäè ïìåëå:xn`c Ð

mcew `vn `ly li`edc ,ltpc `ed `zyd

Ð ilkd jezl z`fd mrta ilcd dxiry

.oixedhíéðâåà åì ïéàùi`ce `zydc ,ilcl Ð

litp ded ,i`nw `pnifa mzd dedc `zi` m`

.mind mr ilcd oné÷øù àéîjixv oi`e Ð

jkld ,dxrn `edyk eipt lr ilcd jetdl

ixit la` .uxyl edeakr mipbe` :xninl `ki`

dlek dktd ,dpnn zexdh dxiryke ,iwxy `l

.z`vle wxyil oigep zexit oi`y itl ,dipt lr

wixy ded ,zexdhd mr uxy ded i` ,jkld

.ediicda litpeåäééìò ãéô÷ àìxiiyn i` Ð

ilcd lk jtey epi` ,jkld .ilcd jezl ediipin

.uxy iaekrl mipbe` evne ,eipt lråäééìò ãéô÷
`le ,dit lr dtew jtede .edlek edpiwet`l Ð

inp ikd ,uxy dedc `zi` m`e .icin xiiyn

.xiizyi` `lcä÷åãá äðéàù äôå÷á`ly Ð

oi` ,jkld .dkezl zexdh ozpy drya dwca

.dxdh zwfg lr dcinrdl
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àëéà`dc ,inxnl `ki` inp inrh ipdl :xn`z m`e Ð dewne ziag inxnl ediipia

,lldl oke .oitxey dewnae ,oilez rxtnlc ,zybxn `lc dheya i`ny dcen

`nrhc :xnel yie ?`zerixl izxz mzdc ipynck iiepyl jixv ,inrh ipd dil zilc

.i`cea dze`nhl `ly dheya s` ipdn i`nyle ,i`ce `nhl `ly lldl ipdn dybxdc

`zerixl izxzc `nrh rcic :xnel yi inp i`

izxz `kilc ab lr s` ,oilez la` ,sexyl

meync ,i`nyl lirlc `kxit xwire .`zerixl

did `l mewn lkn ,`zerixl izxz dy`a `kilc

,inxinl `ki` izk` :xn`z m`e .ixnbl xdhl el

cg`a rbpae ,miaxd zeyxa s` opi`nhn dewnac

ig ed`xa miaxd zeyxa minkg mixdhn dlila

meyn ,`nrh epiid jgxk lr `l` !axran

`lc :xnel yie ?`zerixl izxz `ki` dewnac

s` i`ny xdhnc i`na `l` ,lirl dil dyw

.cigid zeyxaééáàìivn ded Ð jen `ki`

`nw `pyillc ,dhey ediipia `ki`c inp xninl

xnel oi`e .dheya i`ny dcen Ð zybxn dy`c

ded i`c `pyillcdcen ,iz` ded `xwirn mc

mcew ltp xg` mc `nyc ,dheya i`ny inp

eiykr `vnpy mc lrc rnync meyn ,dwica

.xn`wéëoi`y dtewa opgei iaxe diwfg ibilt

`idyk da oiynzyn f`y Ð miley dl

da oiynzyne ,zraexn `id dtewe .zakyen

.l`nya uxye oinia zexdh e`vnpe ,dagxl

Ð zepexg`d zexdh :dil zi` diwfglc ,ibilte

xza uxyc ,zexedh Ð zepey`xd la` ,ze`nh

diabdyk ,`xwirn mzd ded eli`c .ltp ikd

mb ltep did zexdhd dpnn zexrl dtewd

inp zepey`xd zexdhc :xn` opgei iaxe .uxyd

.ux`a letiln uxyd eakr mipbe`dy ,ze`nh

,oini cvl eltp zexdhdy itl ,ed`x `l jkle

m` la` .d`x `l ,my uxydy l`ny cvle

zepey`xdc opgei iax dcen ,dlebr dtewd dzid

.cg` mewna zexdhde uxyd oiltep f`c ,zexedh

lkn ,ux`a letiln oiakrn mipbe`dy it lr s`e

hwp jkle .ed`ex did ,mzd uxyd ded i` mewn

`nw wxta gken oke ."zxg` ziefa `vnp" `wec

hwp zxeek iab ,zraexn dtew mzqc (`,g) zayc

da zeidl jixve dlebr `idy itl ,"dyy dagx"

"rax` dagx" hwp dtewae .miraexn drax`

,milebr md elit` ,miilce .[zraexn `idy itl]

oi`e ,xdn mind zexrl `ed zelibxc ,xity iz`

dtew ,opgei iaxle .milka uxy x`yp m` oi`ex

dl oi`a elit` hwpnl ivnc oicd `ed i`nyc

.mipbe` dl yi j` mileyàéðúäådlcnd

:mgpn epiax axd dywd Ð 'ek miilc dxyr

iriax wxt zexdhc oizipzn iziin `l i`n`

`vnpe ,miilc dxyr dlcnd :opzc ,(c dpyn)

yie ?oixedh oleke ,`nh `ed Ð odn cg`a uxy

xninl `ki`e ,"df xg` df" ipzw `l mzdc :xnel

cgi mlek mde ,miilc dxyr my dlcnyk ixiinc

`le .uxy ea `vnp diabdy ixiyrde ,xeaa

x`ya m` ,xeaa mind lr uxyd didyk opirci

lr dtv d`neh wtq iede xeaa ocera rbp miilc

`zi`ck ,miaxd zeyxa s` xedhc ,mind ipt

oia mipbe` dl yi oia welig oi`e ,(`,cq) xifp seqa

,oizipzna "min" ipzw `l :inp i` .mipbe` dl oi`

`we .onye oii ea yiy xeaa ixiinc xninl `ki`e

`le ,mixedh mipey`xd miilc dryzc ol rnyn

mipey`xd miilc x`y la` ,xeaay dn lk `nhne `nh `ed Ð seqal xeal e`lcyke .owix ecera dlgz ltp oexg` df ilcac opixn` `l` ,lkd `nihe xeaa dlgz did uxydy opixn`
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רסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dcp(ycew zay meil)

:`xnbd daiynéBáîe äå÷îe úéáç éîøîì eäééðéa àkéàyi - ¦¨¥©§§¦§¥¨¦¦§¤¨
dewne ziag ly zeipyndn zeywdl xyt` m` mdipia lcad

,ieaneéàäìeäðéîøîì àkéà àðLéì Cly enrhy efd oeyld itl - §©¦§¨¦¨§¦§¦§
jkl dgked yiy meyn `le 'dzwfg lr dy` cnrd' meyn i`ny
zeywdl xyt` ,mcd zii`x mcew dxedh dzid dy`dy

la` ,ezwfg lr xacd z` micinrn oi` mday el` zeipynnéðäì§¨¥
éîøîì àkéì éðLéìi`ny ly enrhy mixaeqd el` zepeyll - ¦§¥¥¨§¦§¥

xak m` ixdy ,dxedh dy`dy jkl dgked yiy meyn `ed
mcd didy e` ,[oey`x oeyll] f` zybxn dzid okl mcew dz`x
,ieane dewn ziaga zkiiy dpi` ef dgkede ,[ipy oeyll] f` `vei
eilr zeywdl oi`e ,rxtnl z`f miaygny i`ny dcen mda okle

.el` zeipynn
:`xnbd zl`eyéàäì àðLéì éàä ïéa àkéà éàîeàðLéì Cdne - ©¦¨¥©¦§¨§©¦§¨

meyn `ed i`ny ly enrhy dx`iay ef oeyl oia yi welig
meyn enrhy dx`iay ef oeyl oial ,dyibxn mc d`exd dy`y
.akrzn did `le dligzn `vei did lenz`n mc did ok` m`y

:`xnbd daiynééaàìzynynd dy`a dcen i`nyy xn`y §©©¥
,rxtnl d`nhny jenaàkéàdy`a zepeyld oia welig yi - ¦¨

a zynynd,CBîdy` mb dyibxn dy`y meyn enrhy oeyll
dligzn `vei did mcdy meyn enrhy oeylle ,dzry dic ef

.x`azpy enk rxtnl d`nh ef dy`àáøìdcen i`nyy xn`y §¨¨
,rxtnl d`nhny wegc jena zynynd dy`aàkéàwelig yi - ¦¨

a zynynd dy`a zepeyld oia,÷eçc CBîmeyn enrhy oeyll ¨
meyn enrhy oeylle ,dzry dic ef dy` mb dyibxn dy`y
.x`azpy enk rxtnl d`nh ef dy` dligzn `vei did mcdy
meyn i`ny ly enrhy oeyll `ziixan di`x d`ian `xnbd

:akrzn did `le dligzn `vei did mc did m`yàéðz`ziixaa ©§¨
éúà äåä àøwéòî íc äåäc àúéà íàc àðLéì éàä ékef oeylk - ¦©¦§¨§¦¦¨©£¨¨¥¦¨¨£¨¨¥

`vei did lenz`n mc did ok` m`y meyn i`ny ly enrhy
,epipyy ,akrzn did `le dligznì ìlä Bì øîà,éànLm`déà ¨©¦¥§©©¦

äãBî äzàilõøL àöîðå ,Bæ úéåæa úBøäè da eLnzLpL äte÷a ©¨¤§¨¤¦§©§¨§¨§¨¦§¦§¨¤¤
znúøçà úéåæa,dtewdn zexdhd z` e`ivedy ixg` dtewd ly §¨¦©¤¤

úBðBLàøä úBøähLef dtewa eyrpyúBàîèmiyyegy ,rxtnl ¤§¨¨¦§¥
dtewa uxyd did xak ef dtewa zexdha wqrzdy drya `ny

.dtewdn zexdhd e`nhpe ,dze` `niheBì øîà,lldl i`ny ¨©
ìáàze`nh zexdhdy df ote`a ip` dcen zn`a ,xacd ok ok` - £¨

,i`nyl lld el xn` .rxtnlLøôä äîeyi,Bæì Bæ ïéaoia xnelk ©¤§¥¥¨
dy`l rxtnl mi`nhy dcen dz`y ef dtewa eyrpy zexdh
dze` xdhn dz`e rxtnl d`nh dpi`y xaeq dz`y mc d`exd

y `ed mdipia weligd ,lldl i`ny el xn` .i`ceadì Lé Bæì§¤¨
,íéìeLletiln uxyd z` zakrnd zirwxw yi dtewl xnelk ©¦

zexdhd z` `ivedy drya dtewa uxyd didy xyt`e ,dkezn
e ,eze` d`x `le dit jxc,íéìeL dì ïéà Bæìoi` dy`l xnelk §¥¨©¦

ziaa lenz`n mcd did m`e ,z`vln mcd z` eakriy miley
m`y meyn `ed i`ny ly enrhy gken .ltepe `vei did oevigd

.`vei did lenz`n mc did
m` epzpyna llde i`ny zwelgna xg` mrh zx`an `xnbd

:rxtnl d`nhn e` dzry dic mc dz`xy dy`,øîà àáø̈¨¨©
éànLc àîòè,rxtnl d`nh mc d`exd dy`y minkg exfb `ly ©£¨§©©

,äiáøe äiøt ìeha íeMîdwqrzpy zexdhd lk z` `nhp m`y ¦¦§¦¨§¦¨
rpni ,oevigd ziaa mcd did `ny miyyeg ep`y meyn mda
ziaa mc yi eiykr `ny yeygiy oeik dilr `ealn lrad

.uegl `vi `l oiicre oevigd
:df mrhl `ziixan di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

,`ax xn`y enk `ziixaaïk íà ,ìläì éànL Bì øîàxfeb dz`y ¨©©©§¦¥¦¥
,rxtnl mda dwqrzpy zexdh lk `nhlìàøNé úBða zìha¦©§¨§¦§¨¥

.äiáøe äiøtî¦§¦¨§¦¨
:`ax ly enrh lr `xnbd dywnàðLéì éàä éðúc ïàîeine - ©§¨¥©¦§¨

,diaxe dixt lehia meyn i`ny ly enrhy ef oeyl dpeyyàä̈

éàä ék àéðzéúà äåä àøwéòî íc äåäc àúéà íàc àðLéì Cixd - ©§¨¦©¦§¨§¦¦¨©£¨¨¥¦¨¨£¨¨¥
m`y meyn i`ny ly enrhy ef oeylk `ziixaa dlrnl epipy
.akrzn did `le dligzn `vei did lenz`n mc did ok`

:`xnbd zvxznä íúäéòè÷c àeä ìl`ed lld `ziixaa my - ¨¨¦¥§¨¨¥
,i`ny ly enrha drhyäåäc àúéà íàc éànLc àîòè øáñ àeä¨©©£¨§©©§¦¦¨©£¨

éúà äåä àøwéòî ícdid lenz`n mc did ok` m`y meyn - ¨¥¦¨¨£¨¨¥
,akrzn did `le dligzn `veiäte÷ déì éL÷î à÷åokle - §¨©§¥¥¨

dwqrzdy zexdh mi`nhn oi`y dcp iabl xaeqd i`nyl dywn
zexdhd z` mi`nhn uxy da didy dteway jkn rxtnl mda
did dligzn uxy my did m`y mixne` oi`e ,rxtnl da eyrpy

,dtewdn mze` dxiryk zexdhd mr `veiéànL déì øîàå§¨©¥©©
,lldléãéc àîòè`ed ily mrhd zn`a -äiøt ìeha íeMî ©£¨¦¦¦¦§¦¨
,äiáøe,dtewn llk dyw `leäte÷ úéL÷î÷c énð úéòè÷c éàîìe §¦¨§©§¨¨¥©¦§¨©§¥¨

ok` m`y meyn `ed inrhy xeaq dz`e dreh dz`y dnl s`e -
,akrzn did `l oevigd ziaa lenz`n mc diddywn dz` okle

y jl aiydl il yi ,dtewn il,íéìeL dì Lé Bæìyi dtewl xnelk §¤¨©¦
uxyd didy xyt`e ,dpnn letiln uxyd z` zakrnd zirwxw

,eze` d`x `le dit jxc zexdhd z` `ivedy drya dtewaBæìe§
,íéìeL dì ïéà,z`vln mcd z` eakriy miley oi` dy`l xnelk ¥¨©¦

.ltepe `vei did oevigd ziaa lenz`n mcd did m`e
m`y meyn i`ny ly enrhy dxn`y oeyld lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .akrzn did `l lenz`n mc did ok`éðúc ïàîìe§©§¨¥
àðLéì éàäoeyl dpyy inle -m`y meyn i`ny ly enrhy ef ©¦§¨

,akrzn did `l lenz`n mc didéàä ék àéðz àäàðLéì Cixd - ¨©§¨¦©¦§¨
`ed i`ny ly enrhy ef oeylk `ziixaa dlrnl epipyíeMî¦

.äiáøe äiøt ìeha:`xnbd zvxznì ìlä déì øîà÷ éëäéànL- ¦§¦¨§¦¨¨¦¨¨©¥¦¥§©©
,i`nyl xnel lld ly ezpeek jkàúéà íàc úøîà÷ àîòè ïéà¦©£¨¨¨§©§¦¦¨

éúà äåä àøwéòî íc äåäcm`y oekp mrh xne` dz` ok` - ©£¨¨¥¦¨¨£¨¨¥
itle ,akrzn did `le dligzn `vei did lenz`n mc did zn`a

,dzry dicy xnel yi dféøáãì âééñ äNò eäéîeEdyr la` - ¦£¥§¨¦§¨¤
,rxtnl `nhl opaxcn xcbe wefigàðL éàîcdf oic dpey dny - §©§¨

ä ìkîay mipicâééñ ïðéãáòc dlek äøBzwefig mdl miyer ep`y - ¦¨©¨¨§¨§¦©§¨
e .dxez oicn xzei exingdedéì øîà,lldl i`nyïk íàdyrpy ¨©¥¦¥

,rxtnl d`nh `dzy xefbpe biiqäiøtî ìàøNé úBða zìha¦©§¨§¦§¨¥¦§¦¨
,äiáøemcew oevigd ziaa mcd did `ny miyyeg m`y meyn §¦¨

mc yi eiykr `ny yeygiy oeik ,dilr `ealn lrad rpni ,okl
.uegl `vi `l oiicre oevigd ziaa

:`xnbd zl`eyìläå:`xnbd daiyn .xeaq `ed dn ok xn`y §¦¥
,aiyi lldàðéîà÷ éî äiáøe äiøtîd`nhy xne` ip` m`d - ¦§¦¨§¦¨¦¨£¦¨

dixtn lhazdl jk ici lr `eaze ,eze` `nhl dlral rxtnl
,diaxeàðéîà÷c àeä úBøäèìrxtnl d`nhy xne` `l ip` - ¦§¨§¨£¦¨

.mda dwqrzdy zexdh oiprl `l`
:`xnbd zl`eyéànLå`ed dn diaxe dixt lehial yyg oky §©©

y xeaq i`ny :`xnbd daiyn .xeaqàì énð úBøäèìoiprl - ¦§¨©¦Ÿ
,rxtnl d`nh `dzy xefbl oi` mb zexdhBô÷Bð Baì ïk íàc§¦¥¦§

,d`nh `id `ny lrad yeygieLøBôedlraly s` ezy`n ¥
.rxtnl d`nh dpi`

dywne uxy da `vnpy dtewa zwelgn d`ian `xnbd
:df oipra dlrnl epipyy `ziixadnï"éqeëî ï"é÷eãa í"éìeL)©¦§¦§¦

àöîðå ,Bæ úéåæa úBøäè da eLnzLpL äte÷ ,øîzéà (ï"îéñ ú"éåæa§¨¦¦¨¦§©¨¤¦§©§¨§¨§¨¦§¦§¨
õøLznúøçà úéåæaz` dpnn e`ivedy ixg` ,dtewd ly ¤¤§¨¦©¤¤

,zexdhdúBðBLàøä úBøäè ,øîà äi÷æçef dtewa eyrpy.úBøBäè ¦§¦¨¨©§¨¨¦§
úBðBLàøä úBøäè ,øîà ïðçBé éaøef dtewa eyrpyúBàîè,rxtnl ©¦¨¨¨©§¨¨¦§¥

xak ef dtewa eidy zexdha wqrzdy drya `ny miyyegy
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âáéáñ ä÷æça í÷cäì dîöò ú÷ðBç äMà ïéàL éðtî ,døàeöa ïéëeøkä ïéèeça úàöì äMà úøzîª¤¤¦¨¨¥§¦©§¦§©¨¨¦§¥¤¥¦¨¤¤©§¨§©§¨§¨§¨§¦
døàeö[aiíäa íéàa íénäL ,íéööBç íðéà ïk íàå ,íééeôø íä íúqä ïîe ,[bi,døàeöaL àìè÷a ìáà . ©¨¨¦©§¨¥§¦§¦¥¥¨§¦¤©©¦¨¦¨¤£¨§©§¨¤§©¨¨

äòeöø Ba úáçBúå íéñðëîì íéNBòL ïéòk íéöðL íB÷î Bì Léå ,daì ãâðk døàeöa äìBzL ãâa àeäå§¤¤¤¨§©¨¨§¤¤¦¨§¥§§¨¦§¥¤¦§¦§¨©¦§¤¤§¨
døàeö áéáñ äòeöøä úøLB÷å äáçø[cida úàöì äøeñà ¯eh[éãk Bæ äòeöøa dîöò ú÷ðBç àéäL éôì , §¨¨§¤¤¨§¨§¦©¨¨£¨¨¥¨§¦¤¦¤¤©§¨¦§¨§¥

.äìéáèa äöéöç Bæ éøäå ,dú÷éfî dðéà äáçø äòeöøäL CBznL ,øNa úìòák äàøzL¤¥¨¤§©£©¨¨¤¦¤¨§¨§¨¨¥¨©¦¨¨©£¥£¦¨¦§¦¨
,áäæa øiöîe áeLç àeä íà äæ ãâáa úàöì äøeñà ¯ úööBç dðéàL døàeö ìò äéeôø Bæ äòeöø íà óàå§©¦§¨§¨©©¨¨¤¥¨¤¤£¨¨¥§¤¤¤¦¨§ª¨§¨¨

úBiðöçL ïäL íéLpä Cøãk ,äéúBøáçì BéBð úBàøäì äéìòî epöìçz ànL äøæbfh[Bæ ïäéèéLëz úBàøîe §¥¨¤¨©§§¤¥¨¤¨§©§§©§¤¨§¤¤©¨¦¤¥©§¨¦©§©§¦¥¤
Bæì18íéaøä úeLøa úBnà 'ã dãéa epàéáúe úaL àeäL çkLz Ck øçàå ,19: §§©©¨¦§©¤©¨§¦¤§¨¨©¦§¨©¦

ג  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

8

dkld ixe`ia
äøàåö áéáñ [áé.לה יזיקו - בחזקה תהדקם אם -
íäá íéàá [âé- מטונפין או מזוהבין החוטים אם -

בהם  לצאת .14אסורה
äøàåö áéáñ [ãé הצוואר בגובה המונחת בד חתיכת -

המאכל  יפול שלא סינר כעין לבה) (כנגד מלפנים
בגדיה  על אוכלת תפורות 15שהיא העליון כשבצידה ,

הסובבת  רחבה רצועה משחילים בהם (שנצים) לולאות
הבגד  את ומחזיקה הצואר .16סביב

äá úàöì [åè לבוש כשהוא הקטן את להוציא מותר -
אכילה  .17בסינר

úåéðöçù ïäù [æè ביתרונותיהן ומשתבחות מתפארות -
אחרות. בפני

zetqede mipeiv
טז.14) סעיף על להלן וראה ב, סעיף כדלעיל
שתולים 15) סינר כעין והוא קטלא, כגון ד"ה ע"א כו ר"ן

הארוחה. בעת לקטנים
זאת 16) לובשות שהיו שיש יתבאר הסעיף בהמשך

בסינר  יציאה לגבי יא סעיף שא סי' על לעיל וראה כתכשיט,
מלכלוך. המגן

הסינר 17) אם (ואף לקטלא ימינו של סינר לדמות אין
בסינר  יצא לא גדול אבל להתיר), המנהג כתכשיט משמש

ויוליכנו  ויסירנו עליו ילעגו שמא קטנים של אכילה
בסינר  יציאה לגבי ט סעיף על להלן (וראה ברשותֿהרבים

מטבח).
אם 18) דיעות ב' הובאו ושם ס"ו, שא סי' לעיל עד"ז

המיוחד  בתכשיט היוצא באיש גם לאחרים שיראה חששו
לאחרים. להראותו דרכו שאין אף לאיש

לחלוץ 19) לה לאסור תועלת שאין נתבאר כב סעיף לקמן
כלל. בו לצאת אסרו ולכך הרבים, ברשות התכשיט

•
"inei ax" gel itl - dltz zekld owfd epax jexr ogley

עד ‡ ממתין מלמטה רוח ממנו ויצא בתפלה עומד היה
שפסק: למקום וחוזר [הריח] (הרוח) שיכלה

יכול · ואינו הרבה ונצטער מלמטה רוח ממנו לצאת בקש
הרוח  ומוציא אמות ד' לאחוריו הולך עצמו להעמיד
כנגד  מכוונים פניו שיהיו שצריך מפני לצדדים ילך ולא
לגמרי  כפוסק נראה יהא שלא להתפלל שהתחיל המקום
ואומר  הריח שיכלה עד וממתין לתפלתו לחזור כוונתו ואין
גלוי  חלולים חלולים נקבים נקבים יצרתנו העולמים רבון
רמה  בחיינו וכלימה חרפה וכלימתנו חרפתנו לפניך וידוע
הואיל  בתפלה הפסק חשוב זו אמירה ואין במותנו ותולעה
וחוזר  למקומו וחוזר הרוח ידי על תפלתו מופסקת וכבר
הואיל  שם שנתרחק במקום תפלתו יגמור ולא שפסק למקום
כאן  מקום השכינה וקבעה כאן להתפלל התחיל וכבר

הוא  צריך לפיכך השכינה ממקום נתרחק להתעטש וכשבקש
לשכינה. שקבע למקום לחזור

ולומר  אמות ד' להרחיק המדקדקים אפילו נהגו לא ועכשיו
אלא  להרחיק הצריכו שלא לומר זכות שלמדו ויש וכו' רבון
גדול  בזיון לו שזה בצבור כשמתפלל אבל בביתו כשמתפלל
שגדול  כלל להרחיק צריך אינו וכלימתו בשתו לכל שנראה
כו' רבון ג"כ לומר אין להרחיק שא"צ וכיון הבריות כבוד
שיכלה  עד ממתין רק ניכרת וכלימתו חרפתו שאין כיון

הריח.

חייב  יכול אם אבל עצמו להעמיד יכול כשאינו זה וכל
ואין  בתפלה להפיח שלא דאפשר מה בכל עצמו להעמיד
עצמו  יעמיד לנקביו נצרך אם ואפילו תשקצו בל משום בזה

צ"ב: בסי' כמ"ש
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שאינה ‚ מועטת הפחה אפילו מלמטה בתפלתו המתעטש
שכשם  לו יפה סימן מלמעלה לו רע סימן קול משמעת
כך  לאדם נוח הוא שהעיטוש מלמטה רוח נחת לו שעושין

ובקשתו: שאלתו למלאות מלמעלה רוח נחת לו עושין

עטוש: או בתפלתו רוח לו שנזדמן מי קג סימן א חלק

* * *
בשלומו ‡ שואל ישראל מלך ואפילו בתפלתו יפסיק לא

שמא  לחוש שיש העולם אומות מלך אבל ישיבנו לא
שיאמר  דהיינו לקצר לו אפשר אם מקום ומכל יפסיק יהרגנו
יצטרך  שלא יקצר אליו שיגיע קודם וסופה ברכה כל תחלת

להפסיק.

בדבור  יפסיק ולא יטה הדרך מן להטות לו אפשר אם או
יטה  כנגדו קרון או בהמה ובאה בדרך מתפלל היה אם וכן
לצאת  לו אין אחר בענין אבל בדיבור יפסיק ולא הדרך מן
שאחר  בתחנונים הוא א"כ אלא תפלתו שיגמור עד ממקומו
כריעות  ע"י ממקומו לעקור לו מותר שאז התפלה
יזוז  לא לצורך שלא אבל אחר) לצורך (או והשתחויות
מן  שנפטרים כדרך לאחוריו פסיעות ג' שיפסע עד ממקומו

המלך:

לומר · בדבור יפסיק לא עקבו על כרוך נחש ואפילו
אחר  למקום לילך יכול אבל הנחש מעליו להסיר לאחר
שנקראת  הליכה מצינו שלא מרגלו הנחש שיפול כדי
שבתפלה  אלא המצוה עשיית באמצע מקום בשום הפסקה
עד  לצורך שלא ממקומו לזוז אין המלך לפני ועומד הואיל
לאחוריו  פסיעות בג' המלך מלפני שיפטר התפלה לאחר
ברכות  באמצע אפילו מותר כזה לצורך אבל שנתבאר כמו

י"ח.

אבל  נושך אינו הפעם שרוב בנחש אמורים דברים במה
שאין  בדבור אפילו פוסק ולהמית לעקוץ מועד שהוא עקרב
רואה  אם נחש ואפילו נפש פיקוח בפני שעומד דבר לך

בדבור: אפילו פוסק להזיקו ובא כנגדו כעוס שהוא

תם ‚ משור שמרחיקין פוסק כנגדו בא שור ראה אם
שבמקום  שוורים ואם עיניו כמלא וממועד אמה חמשים
שור  ראה א"כ אלא פוסק אינו מזיקין שאינם מוחזקים ההוא

אחת: פעם כבר שהזיק

* * *
כדי „ אנסו מחמת בהפסקתו שהה אם שפוסק מקום בכל

כמו  לראש חוזר לסופה מראשה התפלה כל את לגמור
שנתבאר  כמו המתפלל לפי ומשערין ס"ה בסי' שנתבאר

שם.

אם  בה שפסק הברכה לתחלת חוזר כך כל שהה לא ואם
אבל  אמצעיות ברכות מי"ג ברכה איזו באמצע בדבור פסק

חשובות א  שהן מפני לראש חוזר ראשונות בג' פסק ם
חשובות  שהן לרצה חוזר אחרונות בג' ואם אחת כברכה
רבו  לפני שבח שמסדר כעבד הן ראשונות שג' כאחת ג"כ
והולך  רשות ונוטל מרבו פרס שקבל כעבד הן אחרונות וג'

לו.

בשוגג  או אונס מחמת בדיבור כשפסק אמורים דברים במה
שרוב  (ועכשיו ענין בכל לראש חוזר במזיד שח אם אבל
חשובים  שמע קריאת בברכות להשיח נזהרין אין העולם

הוא). שוגג מותר שאומר שוגגים

באמצע  בשוגג או אונס מחמת בדבור הפסיק אם ואפילו
אלא  הברכה לתחלת חזר ולא (מהאמצעיות) ברכה איזו
לראש  לחזור צריך רגליו ועקר תפלתו וגמר שפסק למקום
אינה  באמצעה בדבור שהפסיק ברכה שאותה לפי התפלה
את  זו מעכבות ברכות וי"ח כלל אמרה לא וכאלו לו עולה
רגליו  שעקר עד נזכר ולא מהן אחת דילג שאם לענין זו
יודע  שאינו מי (אבל קי"ט בסימן כמ"ש לראש לחזור צריך
מעכבות  ואינן שיודע אותן יאמר מקצתן אלא כולן להתפלל

תקצ"ג[)]. בסי' שיתבאר כמו זו את זו

הסדר  על תפלתו גומר לברכה ברכה בין הפסיק אם אבל
וג' ראשונות מג' (חוץ במזיד שח ואפילו לכתחלה אפילו

דבר). לכל כאחת חשובות שהן אחרונות

לחזור  תקנה לו יש ברכה באמצע במזיד שח שאפילו (וי"א
אחר  שאם אלא השיחה אחר מיד ברכה אותה לתחלת
אותה  אפילו (או תפלתו) וגמר שפסק למקום חזר השיחה
שאם  רגליו עקר לא שעדיין אע"פ לבדה) בה ששח ברכה
שהוא  עכשיו בה ששח הברכה לתחלת חוזר היה שוגג היה

לראש. לחזור צריך מזיד

המתים  בתחיית גשמים גבורות הזכיר ולא הזיד אם הדין וכן
מועד  של וחולו חודש ראש של או השנים בברכת שאלה או

בעבודה:

* * *
בתפלת ‰ יפסיק לא וקדושה וברכו קדיש לענות אפילו

כעונה  ויהיה הש"ץ שאומר למה ויכוין ישתוק אלא י"ח
משום  בזה אין ואעפ"כ מקום בכל כעונה ששומע בפיו
בקדיש  הש"ץ וכשמגיע בפיו מוציא שאינו כיון תפלה הפסק

לתפלתו: הוא חוזר וישתבח ליתברך

Â אפילו פוסק אינו תורה לספר וקראוהו בתפלה עומד היה
שבקריא  כמו להאומרים תורה לספר ועולה פוסק שמע ת

ס"ו: בסי' שנתבאר

Ê יכול נצור אלהי קודם ברכות עשרה שמונה שסיים אחר
קכ"ב: בסי' שיתבאר כמו וברכו וקדיש קדושה לענות

בתפלה: להפסיק שלא קד סימן א חלק

או ‡ ומוסף שחרית כגון זו אחר זו תפלות ב' המתפלל
תפלה  בזמן להשלימה וצריך התפלל ולא ששכח
זו  בין להמתין צריך זו אחר זו שתים ומתפלל שלאחריה
תחנה  בלשון דבריו לערוך מיושבת דעתו שתהא כדי לזו
למקומו  לחזור רוצה אינו אפילו אמות ד' הילוך כדי דהיינו
תפלה  אחר כשפסע שם שעומד במקום שנית מתפלל אלא
להתפלל  רוצה אינו אפילו למקומו לחזור אבל הראשונה

קכ"ג: בסי' שיתבאר כמו להמתין צריך שנית

תפלות: שתי המתפלל דין קה סימן א חלק
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שחייב ‡ וכל מתפלה פטורים שמע מקריאת הפטורים כל
שאין  המת את מהמלוין חוץ בתפלה חייב שמע בקריאת
פטורים  שמע בקריאת שחייבים שאע"פ בהן צורך למטה
בעמידה  שהיא ועוד סופרים מדברי והיא הואיל מתפלה
כוונתה  עיקר שמע קריאת אבל כך כל לשהות יכולין ואין
לעמוד  יוכל ובקל ראשון בפסוק אלא אינה ועמידתה

ולכוין:

* * *
חייבים · שמע מקריאת שפטורים אע"פ ועבדים נשים

שזמני  גרמא הזמן שלא עשה מצות שהוא מפני בתפלה
מן  היא התפלה מצות ועיקר סופרים מדברי הם התפלה
זו  שבלב עבודה איזו לבבכם בכל ולעבדו שנאמר התורה
להתפלל  ויכול התורה מן ידוע נוסח לה שאין אלא תפלה
אחד  פעם ומשהתפלל שירצה עת ובכל שירצה נוסח בכל

התורה. מן חובתו ידי יצא בלילה או ביום

י"ח  מתפללין שאינן הנשים רוב נהגו זו סברא פי ועל
לנטילה  סמוך בבקר מיד שאומרות לפי וערב שחר בתמידות
חכמים  שאף ואפשר בזה יוצאות התורה ומן בקשה איזה

יותר. חייבום לא

סופרים  מדברי היא תפלה מצות שעיקר אומרים יש אבל
הסדר  על ברכות י"ח שתיקנו הגדולה כנסת אנשי שהם

ואע  רשות וערבית חובה ומנחה שחרית אותן "פ להתפלל
והנשים  גרמא שהזמן סופרים מדברי עשה מצות שהוא
מדברי  היא אפילו גרמא שהזמן עשה מצות מכל פטורות
בתפלת  אותן חייבו אעפ"כ הלבנה וקידוש הלל כגון סופרים
עיקר. וכן רחמים בקשת היא ותפלה הואיל ומנחה שחרית

קבלוהו  כבר שעכשיו אע"פ רשות שהוא ערבית תפלת אבל
קבלו  לא הנשים מקום מכל לחובה ישראל כל עליהם

במ"ש: ערבית מתפללות אינן ורובן עליהם

ערב ‚ י"ח להתפלל לחנכם חייבים לחינוך שהגיעו קטנים
תפלת  קודם לאכול להם ליתן רשאי מקום ומכל ובוקר
ושמ"ג  רס"ט בסי' שיתבאר כמו לענותם ואסור שחרית

קידוש: קודם להאכילם לענין

* * *
וחביריו „ יוחאי בן שמעון רבי כגון אומנתו שתורתו מי

אינו  אבל ולאחריה לפניה ומברך שמע לקריאת מפסיק
מלימודו  מבטל אינו כן שמבלעדי כיון עיקר כל מתפלל
לבטל  שצריך ואף יבטל לא התפלה בשביל גם רגע אפילו
דברי  של אפילו המצות כל לעשיית לימודו ולהפסיק
רחמים  בקשת אלא ואינה הואיל תפלה מקום מכל סופרים
בחיי  ולעסוק העולם חיי להניח לו אין הזה עולם עניני על
כיון  לתפלה בין שמע לקריאת בין מפסיקין אנו אבל שעה

הרבה. מבטלין אנו כן שמבלעדי

עכשיו  ילמדו לא ואם לאחרים מלמד אם מקום ומכל
יפסוק  לא התפלה אחר ללמוד להתקבץ יוכלו ולא יתבטלו
מקום  ומכל התפלה זמן יעבור אם אפילו עמהם מלימודו
מלכות  לקבל כדי שמע קריאת של ראשון פסוק וקורא פוסק
יציאת  בה שיש הלכה אחר ויחזור שמע קריאת בזמן שמים

ואחר  שמע קריאת בזמן מצרים יציאת להזכיר כדי מצרים
לא  זמנה שעבר ואע"פ שמע קריאת כל שיגמור טוב לימודו

בתורה. שקורא כאדם הפסיד

קריאת  לקרות עדיין שהות לו ויש עוברת השעה אין ואם
ואפילו  יחידי לומד אפילו כלל פוסק אינו ולהתפלל שמע
שמע  קריאת זמן הגיע שכבר לאחר באיסור ללמוד התחיל
אם  תחלה שיתפלל עד ללמוד להתחיל לו שאסור ותפלה
אעפ"כ  פ"ט בסי' שנתבאר כמו הכנסת לבית לילך רגיל אינו
שיש  זמן כל ללמוד ורשאי להפסיק צריך אין התחיל אם

אח"כ: ולהתפלל שמע קריאת לקרות עדיין שהות

סעיפים: ד' ובו מתפלה הפטורים הם מי קו סימן א חלק

* * *
לחזור ‡ צריך לאו אם י"ח התפלל אם מסופק הוא אם

לחובתי  תהא התפללתי לא אם ואומר ומתנה ולהתפלל
מדברי  ספק שכל ואע"פ לנדבתי תהא התפללתי ואם
שהלואי  מפני ולהתפלל לחזור הצריכו להקל סופרים
לו  ברי שאם אלא נדבה בתורת היום כל אדם שיתפלל
איזה  לחדש צריך נדבה בתורת ומתפלל וחוזר כבר שהתפלל
ב' כמקריב יהא ולא נדבה שהוא להודיע כדי בתפלתו דבר
במקום  היא חובה שתפלת תוסיף בל משום ועובר תמידין
אם  אבל נדבה עולת במקום היא נדבה ותפלת התמיד עולת
בתפלתו  דבר שום לחדש א"צ לאו אם התפלל אם מסופק
מזה. גדול חידוש לך אין הספק על ומתפלל שכשחוזר הב'

חוץ  שירצה הפעמים כל בנדבה ומתפלל חוזר חידוש וע"י
מוסף  אפילו בנדבה אותה מתפללין שאין מוסף מתפלת
אינן  והמוספים כהלכתם ומוספים שאומר כיון חודש ראש
אותם  להתנדב יכול היחיד ואין צבור משל אלא קרבין
נדרים  שאין לפי כלל נדבה מתפללין אינן ויו"ט ובשבת

בהם: קריבין ונדבות

שלא · סובר שהיה חובה לשם להתפלל התחיל אם
צריך  התפלל שכבר התפלה בתוך ונזכר עדיין התפלל
דבר  בה לחדש יכול ואפילו ברכה באמצע אפילו לפסוק
לשם  בה התחיל שכבר כיון נדבה לשם לגומרה יכול אינו

נדבה: וחציו חובה שחציו קרבן להביא אפשר ואי חובה

מן ‚ ברכה בכל דבר איזה שיחדש הוא שאמרנו זה חידוש
אחת  בברכה אפילו חידש ואם הברכה מעין האמצעית

חובה: ולא נדבה שהוא להודיע כדי דיו

מביאין „ צבור שאין לפי נדבה תפלת מתפללים צבור אין
דבר  וזהו בטל כשהמזבח המזבח לקיץ אלא נדבה קרבן
יחיד  אבל זה כנגד י"ח תפלת להתפלל אין לכן מצוי שאינו

בצבור: אפילו נדבה תפלת להתפלל יכול

שיהא‰ צריך נדבה תפלת להתפלל עצמו הרוצה את מכיר
מראש  בתפלתו לכוין שיוכל בדעתו ואומד וזהיר זריז
למה  בו קורין אנו יפה לכוין יכול אינו אם אבל סוף ועד
הקבועים  תפלות בג' לכוין שיוכל והלואי זבחיכם רוב לי

ליום:

נדבה: תפלת ודין התפלל אם המסופק קז סימן א חלק
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daeyz ixry

תלוי ‡Í(סא) הדבר אין דא"כ מובן זה אין עדיין
אלא  כו' עושין אין או ש"מ רצונו בעושין
כל  שיושלם דלע"ל כו' דרפ"ח הבירורי' כל בתשלו'
לא  כן על עוד לברר צריך ואין כו' דרפ"ח הבירורים

קודם יצרכ  ועכשיו כו' דגנך דואספת זו לעבודה אז ו
נאמר  ולכך בעצמם לברר הן צריכין הבירור תשלום
מקום  של רצונו לעושין ענין זה ומה כו' דגנך ואספת
וגם  כו' דוקא מאדך דבכל לאהבה או כו' עושין אין או
לעבוד  צריך אין לבא דלעתיד גופא בזה להבין יש
הטומאה  רוח ואת שנא' משום כלל הבירורים עבודת
הרי  כו' ורעו זרים ועמדו שנ' זה מה א"כ כו' אעביר

העבודה  עול יהיה שלא רק פנים כל על לעבודה צריך
סותר  שזה לכאורה פלא וזה אחרים ידי על אלא בעצמו
לעתיד  עכשיו שבין בהפרש הנ"ל ענין עיקר לגמרי
א' ענין תחלה להקדי' יש זה להבין והנה כו'. לבא
המוחין  גדלות בחי' א' מדריגות ב' שיש בע"ח הידוע
בין  ההפרש עיקר וזהו כו' המוחין קטנות בחי' והב'
קטנות  בבחי' הוא עכשיו ישראל דעבודת לע"ל עכשיו
ואספת  וז"ש ש"מ רצונו עושין אין נק' וע"כ המוחין
יהי' לע"ל אבל כו' שבקטנות עבודה בחי' שהוא דגנך
כמ"ש  המוחין גדלות בבחי' דישראל עבודה בחי'
ובמשיח  כו' אותי ידעו כולם כי כו' דעה הארץ ומלאה
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מפני  כו' ובינה חכמה רוח ה' רוח עליו ונחה נאמר
א"ע  ישפילו לא ולזה מקום של רצונו עושין שנק'
אלא  כו' בירורי' לברר כו' דואספת זו דקטנות בעבודה
ועמדו  כמ"ש דואספת זו עבודה יעבדו העולם אומות
אלא  עצמם בשביל העולם אומות שיעבדו ולא כו' זרים
דוקא  צאנכם ורעו שכתוב וכמה דוקא ישראל בשביל
במדריגה  ולעמוד לישראל עליות שיהי' לבא לעתיד כי
הגרים  יהיו ממילא כו' דמשיח המוחין גדלות דבחי'
כו' הגוים כל אליו ונהרו כמ"ש העולם דאומות
בעבודת  שהוא עכשיו דישראל במדריגה רק עומדים

ישראל  בשביל אלא בשבילם לא זה וגם כו' הבירורי'
שנפלו  כו' דרפ"ח בירורים בחי' לע"ל יהי' שלא ואע"פ
הטומאה  רוח ואת כמ"ש הכל יבורר הרי כי בשבירה
גבוה  במדריגה אך כזאת לעבודה צריך מ"מ אבל כו'
נכר  ובני צאנכם ורעו זרים ועמדו מ"ש והוא יותר
לא  אבל כו' ובצירה וזריעה חרישה יהיה הרי אכריכם
שנאמר  מאחר דעכשיו כעבודה הרע מן הטוב לברר
עליונה  במדריג' אלא כו' אעביר הטומאה רוח ואת
הכל  מתורץ ובזה דוקא ישראל בשביל זאת וגם ביותר

וד"ל:
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ÏÂ˜,נגינתם ממשתה ונערי' מחופתן חתנים מצהלות
נער  נק' יהושע הנה רבים. ל' נערים מ"ש וצ"ל
מתוך  ימיש לא נער נון בן יהושע ומשרתו וכמ"ש
הא' מדרגות, שני בו שהי' ביהושע מצינו והנה האהל,
כשנעשה  הוא והב' ממשה, מקבל מתחלה שהי' כמו
צו  כמ"ש ישראל את מנהיג והי' בפ"ע משפיע אח"כ
הנה  שלכאו' אף והנה ואמצהו. וחזקהו יהושע את
משפיע  לבחי' אח"כ שנעשה מה היינו הב' מדריגה
מה  הא' המדרגה באמת אך גבוה, יותר היא בפ"ע
נעלה  היותר היא רבו ממשה תמיד מקבל שהי'

אי"ה. כמשי"ת
Â‰ÊÂ לשועלים ראש תהי ואל לאריות זנב הוי שארז"ל

ממשה  מקבל שהי' כמו הוא לאריות זנב (פי'
משפיע  בחי' אח"כ שהי' כמו הוא לשועלים וראש רבו,
ואל  לאריות זנב הוי משארז"ל כלל דרך והנה בפ"ע).
מדרגות  שני ג"כ בה שיש דאצי' מל' על קאי ראש תהי
הבריאה  לעולם ומקור שורש הוא שהמל' היינו הנ"ל
לבריאה, כתר נעשה דאצי' מל' בכהאריז"ל וכמ"ש

עת"י  שנעשה קודם באצי' שהיא כמו הוא והב'
ראש  תהי ואל לאריות זנב הוי ארז"ל וע"ז לבריאה,
יותר  הוא לאריות זנב היא שהמל' שזה פי' לשועלי',
עת"י  היינו לשועלים ראש אח"כ שנעשית מכמו נעלה
שהיא  ואף באצי', שהיא לפי הוא והטעם דבריאה,
היא  אעפ"כ העשירי' הספירה היינו התחתונה מדרגה

כו'. לבריאה עת"י כשנעשית משא"כ באצי'
Ô·ÂÈÂ ולדרים לארץ מאיר שהוא אף השמש זיו ממשל

יותר  הוא בשמש כלול שהזיו בעת אעפ "כ עלי'
יובן  וכן המאור. בעצם כלול שהוא מפני והיינו נעלה
מקבלת  שהלבנה בעת הנה וסיהרא שמשא יחוד מענין
(מכמו  נעלה היותר במדריגה היא מהשמש הארתה
השמש  עם שמתיחדת הארץ) על שמאירה אח"כ
ונק' אח"כ, שמארת מה משא"כ ממנה, הארה ומקבלת
ומגן  שמש כתי' הנה למעלה וכך כידוע, דהארה הארה
יותר  הוא ה' משם מקבל אלקים ששם וזה אלקים הוי'
ע"י  אח"כ משא"כ ואלקי', ה' יחוד שנעשה כו' גבוה

כו'. נפרד ודבר ליש העולם נראה אלקי' ש'
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‡¯˜˙Â אחר זרע אלוקים לי שת כי שת, שמו את
לבנה  נתנה חווה קין. הרגו כי הבל תחת
את  לו נתנה היא מדוע הטעם שת, השם את השלישי
הקדושֿברוךֿהוא  לתת, פירושו שת כי הוא, שת השם
קין  שאותו הבל שלהם הבן במקום אחר בן להם נתן
בתחילה, הולידו וחוה שאדם הילדים שלושת הרג.
בנים  הילדים, שאר אבל בתורה, נזכרים שמותיהם
בתורה, נזכרים לא שמותיהם הולידו, שהם ובנות
השני  קין, הבכור הראשונים, הילדים שלושת מלבד
הנה  הללו, הילדים שלושת מתוך שת. והשלישי הבל
שם  להם נתנו מדוע טעם יש השלישי ועל הראשון על
טעם. כתוב לא הבל, השלישי, על אבל ושת, קין
פירושו  קין ה'". את איש "קניתי הוא קין לשם הטעם
השם  טעם הקדושֿברוךֿהוא. עם בןֿאדם קנו קנין,
כתוב  קין השם לגבי לעיל. נזכר שכבר כפי הוא, שת
אלוקים. השם כתוב שת השם של ובטעם הוי' השם
שם  הוא הוי' ששם ידוע הרי ואלוקים, הוי ' והשמות
כי  וחסדיך הוי' רחמיך "זכור שכתוב כמו הרחמים,
כי  החסד, ממידת נעלית הרחמים ומידת המה", מעולם
את  להם שיתנו הראויים לאלה רק היא החסד  מידת
נותנים, לא ראויים שאינם לאלו אבל צריכים, שהם מה
לאלו  אפילו לכולם, לתת היא הרחמים מידת ואילו
צריך  וגבורה. דין הוא אלוקים ושם ראויים. שאינם
ובשם  הוי' שם כתוב קניין שזהו קין בשם מדוע להבין,
שם  כתוב קודם, שהיה מה במקום שפירושו שת

וצמצום? דין שהוא אלוקים

‰‰Â קין וטוב. רע זהו והבל שקין במפרשים כתוב
שקין  לומר צריך זה לפי טוב. הוא והבל רע הוא
וצדיק  רשע הם ועבודתם אדם בני בטבע ושת והבל
בתחיית  כופר היה הוא רשע, היה קין תשובה. ובעלי
רצה  לא בכלל הוא הזה, מהעולם רק והחזיק המתים
רצה  ולא הבא עולם הנקרא עולם עוד שיש לחשוב
האדם  את ברא יתברך השם מה בשביל כלל לדעת
שקוע  היה קין לשאוף. האדם צריך תכלית ולאיזו
לעניינים  רק ניתנה שלו המהות וכל גופניים בעניינים
יתברך  שהשם הבריאה כל על הביט הוא הגשמיים.
הוא  ובזה החומריות רק היא זה כל של שהתכלית ברא
הוא  הכל מאד, רעות מידות לו היו ולכן שקוע, היה
הרבה  והכול בגדים שתייה אוכל, צריך הוא לעצמו, רק

יפה, ומהכי טוב אצלו ומהכי אין לעצמו ובנוגע
לא  והוא לו חסר תמיד אדרבה מידי, ויותר מותרות
זאת  ולבד בשבילו, מעט הכול לו, שיש ממה מרוצה
מחשבה  כלל אצלו אין ומידות בשכל טבעו שמצד
איך  ההמצאות בכל שקוע הוא אלא לזולת לעזור
שעל  לגמרי כמיותר בעיניו הזולת כי מהזולת, לקחת
לבהמות, דומים הם נדמו", כבהמות "נמשל כתוב זה
בעניינים  רק שקוע מהם אחד כל החיים, בעלי
הגשמי, הגוף צרכי ושאר ושתייה אכילה כמו הטבעיים
וכל  כלל, יודעים אינם הם מחומריות נעלה דבר מכל
לבעלֿחי  בא וכשזה לעצמו רק הכל רוצה בעלֿחי
במידות  גם וכך יותר, החלש את מכה יותר החזק אחר,
כמו  מתנהג האדם כאשר שבאמת האדם, של טבעיים
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האדם  הרי כי מהבעלֿחי, גרוע יותר הוא הרי בעלֿחי,
לזה, שלו השכל בכל משתמש והוא בעלֿשכל הוא

האדם  וכאשר כלום, ולזולת לעצמו רק הכל לקבל איך
מבעלֿחי. גרוע יותר הוא בעלֿחי, כמו מתנהג

z"y ,ziy`xa ,c"qa
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ÂÏÒÎ Ë"È
חג ‡. של וארבעים המאה הפעם הוא היום

לשמחה" מה"מועדים המועדים ומועד החגים
של  מאד מר במצב היום מתאספים אנו החסידיים.
תורה  שומרי וליהודים בפרט, ליהודים בכלל, העולם

פרטיות. בפרטי ומצוות
שלמדו  יהודים דריתחא, עידנא הוא כעת למעלה
במסכת  יוחנן" רבי "אמר הסוגיא את שמעו או

ייתכן 1גיטין  איכה', ב'מדרש חז"ל ומאמרי מדרשי ,
הנוכחי. הזמן על 'ציור' להם שיהיה

להיות  צריך שומע, או לומד שיהודי מאמר בכל
שהוא  במה 'ציור' יש בר־דעת לכל 'ציור'. בזה לו

נשמתם. מצד בעצם ברי־דעת הם ויהודים לומד,
מעלה. של בבית־דין דריתחא עידנא הוא כעת

הוי'" על להתייצב האלקים בני הדין 2"ויבאו מלאכי ,
מלאכי  היושר. מליצי ומלאכי ומשפט, דין התובעים

אותיות  ומיליוני־מיליונים ומשפט, דין תובעים הדין
וגורמות  יושר, מליצות התהילים ואותיות התורה

למעלה. גדול לרעש
הלך  הנביא כשירמיהו שהיה כמו הזמן הוא כעת
"רחל  הנאמן, הרועה רבנו למשה וקרא אבות, לקברי
קרבן, של הענין היה שאז אלא בניה", על מבכה

טהרה. – והיום
כעת  מכוסה, שהוא אלא שלם, הוא יהודי לב  כל
כולם  מראש. חזו שחז"ל כפי משיח חבלי ישנם
ואינה  אחד, בכל הנוגעת החזקה היד את רואים

אחד. אף על מדלגת
דוחה  שיום־טוב אבילות, בהלכות הלכה ישנה
בעל  של זכותו שמח", "חג אומרים לכן אבילות,

ג  נס יתן שהשי"ת תגן, הצלת השמחה שתהיה דול,
ישראל. עם ושמירת

b"yz ,elqk h"i
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תרח"ץ  מרחשון ו' ב"ה,

אטוואצק 

מוה"ר  אי"א וו"ח הנכבד הרב ידידנו

ברוק  שי' שאול

וברכה! שלום

עד  לחכות צריך שי' חתנו אודות מכתבו על במענה

צריך  עצמו ואודות בוריו, על דבר ויודע הענין יסודר אשר

דזייקאבסאן  שי' ישראל ר' הרב ידידנו עם להתדבר

לנסוע  הדרושות תעודות השגת אודות מברוקלין

בגו"ר  בעזרו יהי' והשי"ת לארצוה"ב

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם

פייגין  יחזקאל

אדרעסתו  אי"ה. זה בענין לו אכתוב מצד[י] אני ג"כ

לך. ידוע בטח
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:íéðLå íéîéìe íéãrBîìe úúàìåèeéäå §ŸŸÆ§´£¦½§¨¦−§¨¦«§¨³

õøàä-ìr øéàäì íéîMä ré÷øa úøBàîì¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéåæèúøànä éðL-úà íéýìû Nriå ©«§¦¥«©©´©¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ

íBiä úìLîîì ìãbä øBànä-úà íéìãbä©§Ÿ¦®¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½
úàå äìélä úìLîîì ïèwä øBànä-úàå§¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©©½§¨§¥−

:íéáëBkäæéíéîMä ré÷øa íéýìû íúà ïziå ©«¨¦«©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨®̈¦
:õøàä-ìr øéàäìçéäìéláe íBia ìLîìå §¨¦−©¨¨«¤§¦§ŸÆ©´©©½§¨

íéýìû àøiå CLçä ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬¨−¥´©®¤©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ékèé:éréáø íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåô ¦«©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«
ëäiç Lôð õøL íénä eöøLé íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®

:íéîMä ré÷ø éðt-ìr õøàä-ìr óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦
àëúàå íéìãbä íðépzä-úà íéýìû àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´

íénä eöøL øLà úNîøä | äiçä Lôð-ìk̈¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦
ðk óBò-ìk úàå íäðéîìíéýìû àøiå eäðéîì ó §¦«¥¤À§¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ékáëeáøe eøt øîàì íéýìû íúà Cøáéå ¦«©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À
:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà eàìîe¦§³¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

âë:éLéîç íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåôãëøîàiå ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«©´Ÿ¤
äîäa dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéýìû¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈§¥¨¬

:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå NîøåäëNriå ¨¤²¤§©«§¤−¤§¦®̈©«§¦¥«©©´©
äîäaä-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéýìû¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ
àøiå eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®©©¬§

:áBè-ék íéýìûåëíãà äNrð íéýìû øîàiå ¡Ÿ¦−¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²
óBòáe íiä úâãá ecøéå eðúeîãk eðîìöa§©§¥−¦§¥®§¦§Á¦§©̧©¹̈§´
Nîøä-ìëáe õøàä-ìëáe äîäaáe íéîMä©¨©À¦©§¥¨Æ§¨¨½̈¤§¨¨¤−¤

:õøàä-ìr Nîøäæë-úà | íéýìû àøáiå ¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤©¦§¸̈¡Ÿ¦³¤
øëæ Búà àøa íéýìû íìöa Bîìöa íãàä̈«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−¨¨´Ÿ®¨¨¬

:íúà àøa äá÷ðeçëíéýìû íúà Cøáéå §¥−̈¨¨¬Ÿ¨«©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼
íéýìû íäì øîàiåõøàä-úà eàìîe eáøe eøt ©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²¦§¬¤¨−̈¤

-ìëáe íéîMä óBòáe íiä úâãa eãøe äLáëå§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦§¨
:õøàä-ìr úNîøä äiçèëäpä íéýìû øîàiå ©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¥Á

øLà òøæ røæ | áNr-ìk-úà íëì ézúð̈©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤Ÿ¥´©¤À©£¤Æ
-éøô Ba-øLà õrä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìr©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²£¤¬§¦

:äìëàì äéäé íëì òøæ røæ õrìúiç-ìëìe ¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«§¨©©´
-ìr NîBø | ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàäÂ¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´©
áNr ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä̈À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàìàìøLà-ìk-úà íéýìû àøiå §¨§¨®©«§¦¥«©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´
íBé ø÷á-éäéå áør-éäéå ãàî áBè-äpäå äNr̈½̈§¦¥−§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬

:éMMäôáà-ìëå õøàäå íéîMä elëéå ©¦¦«©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨
:íàáöáBzëàìî éréáMä íBia íéýìû ìëéå §¨¨«©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−

Bzëàìî-ìkî éréáMä íBia úaLiå äNr øLà£¤´¨¨®©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−
:äNr øLàâéréáMä íBé-úà íéýìû Cøáéå £¤¬¨¨«©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½
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-øLà Bzëàìî-ìkî úáL Bá ék Búà Lc÷éå©§©¥−Ÿ®¦´³¨©Æ¦¨§©§½£¤
:úBNrì íéýìû àøaô ¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã- 1 cenr eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

('zay z`xwl' jezn

z"iA zF`A dxFYd zlgzd mrh©©©§¨©©¨¨¥

:ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a(א (א, ¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»Õ∆
ּבלׁשֹון  ׁשהּוא ּבבי"ת ולּמה . . העֹולם נברא ְְְְְִֵֵֶָָָָָָ"ּבבי"ת

ארירה.." ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבאל"ף ולא ה"א)(ירוש ּברכה פ"ב למי ְְְְֲִִֶֶָָָָֹ

הּברכה  הפ ׁשענינם מּלים הרּבה יׁש הקׁשה: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאּבןֿעזרא

ּבאֹות  הּמתחילֹות מּלים ריּבּוי ּולאיד ב', ּבאֹות ְְְִִִִִִַַַַָָָהּמתחילֹות

ּוברכה. טֹוב ׁשענינם ְְִֶָָָָא'

לּמּוד  א. ענינים: ׁשני יׁשנם ּבּתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁש

הּתֹורה, ּבנֹותן ּודבקּות התאחדּות ב. והּׂשגה. ּבהבנה ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָהּתֹורה

ׁשּבּתֹורה. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ועצמּותּה הּתֹורה קדּׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּזֹוהי

ללּמּוד  ּבנֹוגע הּירּוׁשלמי: ּדברי יּובנּו לעיל, הּנזּכר ּפי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָועל

לא  חּיים, סם לֹו נעׂשית "זכה ז"ל, רּבֹותינּו אמרּו ְֲִֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה,

ּברכה, לׁשֹון דבי"ת הענין וזהּו מיתה", סם לֹו נעׂשית ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָזכה

זּכּות, מּלׁשֹון ּד"זכה" ּבאפן הּוא הּתֹורה לּמּוד ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּדכאׁשר

האל"ף  ׁשּזהּו אצלֹו ונרּגׁש הּתֹורה, קדּׁשת ּבֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּנרּגׁשת

"ּברכה", - הּבי"ת יׁשנּה אזי ּדתֹורה, והעּקר) ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ(ההתחלה

חּיים". סם לֹו ֲִֵַַַ"נעׂשית

ּבּתֹורה  וההּׂשגה ׁשההבנה זכה", "לא ּכאׁשר ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

- ה"זכה" אצלֹו וחסר ּתֹורה, ׁשל ּכאל"ף אצלֹו ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָנחׁשבת

אצלֹו נעׂשית אזי האל"ף), ענין (אמּתית ׁשּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקדּׁשה

מיתה". סם לֹו "נעׂשית ארירה, לׁשֹון ְֲֲִִֵֶַַָָָָהאל"ף

éðùãõøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§®̈
:íéîLå õøà íéýìû ýåýé úBNr íBéaä| ìëå §À£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦§´Ÿ

äãOä áNr-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤©¨¤−
k çîöé íøèíéýìû ýåýé øéèîä àì é ¤´¤¦§®̈¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãárì ïéà íãàå õøàä-ìråãàå ©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«§¥−
:äîãàä éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìré©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬¨«£¨¨«

æ-ïî øôr íãàä-úà íéýìû ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦
íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå äîãàä́̈£¨½̈©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈

:äiç Lôðìçïãra-ïb íéýìû ýåýé òhiå §¤¬¤©¨«©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤
:øöé øLà íãàä-úà íL íNiå íãwî¦¤®¤©¨´¤½̈¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

èãîçð õr-ìk äîãàä-ïî íéýìû ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
ïbä CBúa íéiçä õrå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈

:òøå áBè úrcä õråéïãrî àöé øäðå §¥¾©©−©¬¨¨«§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤

äraøàì äéäå ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½§¨−̈§©§¨¨¬
:íéLàøàéúà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL ¨¦«¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ

:áäfä íL-øLà äìéåçä õøà-ìkáéáäæe ¨¤´¤©«£¦½̈£¤−̈©¨¨««£©²
:íäMä ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä̈¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤©«Ÿ©

âéúà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−
:Lek õøà-ìkãéì÷cç éLéìMä øäpä-íLå ¨¤¬¤«§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤

àeä éréáøä øäpäå øeMà úîã÷ Cìää àeä¬©«Ÿ¥−¦§©´©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬
:úøôåèíéýìû ýåýé çwiåeäçpiå íãàä-úà §¨«©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨®̈©©¦¥´

ìe dãárì ïãr-ïâá:døîLæèíéýìû ýåýé åöéå §©¥½¤§¨§−̈§¨§¨«©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½
:ìëàz ìëà ïbä-õr ìkî øîàì íãàä-ìr©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈¨¬ŸŸ¥«

æéék epnî ìëàú àì òøå áBè úrcä õrîe¥¥À©©̧©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À
:úeîz úBî epnî Eìëà íBéaçéýåýé øîàiå §²£¨§¬¦¤−¬¨«©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´

Bl-äNrà Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéýìû¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®¤«¡¤¬
:Bcâðk øærèéäîãàä-ïî íéýìû ýåýé øöiå ¥−¤§¤§«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈

àáiå íéîMä óBò-ìk úàå äãOä úiç-ìk̈©©³©¨¤Æ§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ
øLà ìëå Bì-àø÷i-äî úBàøì íãàä-ìà¤¨´¨½̈¦§−©¦§¨®§ŸÁ£¤̧

:BîL àeä äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz ziy`xa t"y zgiy)

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ(ז (ב, «ƒ∆¡…ƒ∆»»»

Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ·BË ¯ˆÈ . . ÌÈ¯ˆÈ ÈL(א סא, (ברכות ¿≈¿»ƒ≈∆¿≈∆»«

לתכלית  להביאֹו ּכדי הרע יצר ּבאדם נתן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהקּב"ה

היא  עבֹודתֹו יצרֹו, על מתּגּבר אדם ּכאׁשר ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשלמּותֹו,

וכּמבאר  ּומעלֹותיו. ּכחֹותיו ּומתּגּלים העּלּוי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹּבתכלית

לבחן  ּכדי למרחּקים, ּבנֹו את ׁשּׁשלח מּמל מׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבחסידּות

יגּלה  וכ ,הּמל מארמֹון רחֹוק ּבהיֹותֹו ּגם ּכדבעי יתנהג ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאם

ּבׁשלמּות. ּכחֹותיו את ְִִֵֵֶַָֹוינּצל

éùéìùëóBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
øær àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

:Bcâðkàë-ìr äîcøz | íéýìû ýåýé ìtiå §¤§«©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©
øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå ïLéiå íãàä̈«¨−̈©¦¨®©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈

:äpzçzáëòìvä-úà | íéýìû ýåýé ïáiå ©§¤«¨©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî ç÷ì-øLà£¤¨©¬¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

âëøNáe éîörî íör írtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼´Ÿ©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨
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:úàfãëBnà-úàå åéáà-úà Léà-áæré ïk-ìr «Ÿ©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®
ãçà øNáì eéäå BzLàa ÷áãå:äëíäéðL eéäiå §¨©´§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«©¦«§³§¥¤Æ

:eLLaúé àìå BzLàå íãàä íéneør£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ¦§¨«
âàøLà äãOä úiç ìkî íeør äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬

óà äMàä-ìà øîàiå íéýìû ýåýé äNr̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ
:ïbä õr ìkî eìëàú àì íéýìû øîà-ék¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«

áïbä-õr éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈
:ìëàðâøîà ïbä-CBúa øLà õrä éøtîe Ÿ¥«¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´

-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú àì íéýìû¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤
:ïeúîzãúBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå §ª«©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−
:ïeúîzäepnî íëìëà íBéa ék íéýìû rãé ék §ª«¦ µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½

áBè érãé íéýìûk íúééäå íëéðér eç÷ôðå§¦§§−¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬
:òøååéëå ìëàîì õrä áBè ék äMàä àøzå ¨¨«©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯

çwzå ìékNäì õrä ãîçðå íéðérì àeä-äåàú©«£¨´¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬
:ìëàiå dnr dLéàì-íb ïzzå ìëàzå Béøtî¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«

æíä ínøér ék eòãiå íäéðL éðér äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNriå äðàú äìr eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

çïba Cläúî íéýìû ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈
ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä çeøì§´©©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´

íéýìû:ïbä õr CBúaèíéýìû ýåýé àø÷iå ¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−
:äkià Bì øîàiå íãàä-ìàéEì÷-úà øîàiå ¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬

:àáçàå éëðà íøér-ék àøéàå ïba ézrîL̈©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«
àéõrä-ïîä äzà íøér ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À

éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨
áéàåä éãnr äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨®̈¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²

:ìëàå õrä-ïî él-äðúðâéíéýìû ýåýé øîàiå ¨«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
Lçpä äMàä øîàzå úéNr úàf-äî äMàì̈«¦−̈©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬

:ìëàå éðàéMäãé-ìà | íéýìû ýåýé øîàiå ¦¦©−¦¨«Ÿ¥«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤
äîäaä-ìkî äzà øeøà úàf úéNr ék Lçpä©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³©¨Æ¦¨©§¥½̈

ðçb-ìr äãOä úiç ìkîeìëàz øôrå Cìú E ¦−Ÿ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−
éiç éîé-ìk:Eåèðéa úéLà | äáéàåïéáe E ¨§¥¬©¤«§¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´

Làø EôeLé àeä drøæ ïéáe Erøæ ïéáe äMàä̈«¦½̈¥¬©§£−¥´©§¨®µ§«§´½Ÿ
:á÷r epôeLz äzàåñæèøîà äMàä-ìà §©−̈§¤¬¨¥«¤¨«¦¨´¨©À

ðBávr äaøà äaøäðøäå Cíéðá éãìz áöra C ©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®
:Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàåñ §¤¦¥Æ§´¨¥½§−¦§¨¨«

æéìëàzå EzLà ìB÷ì zrîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õrä-ïîepnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®

øeára äîãàä äøeøàìk äpìëàz ïBávra E £¨³¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ
éiç éîé:Eçézìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å §¥¬©¤«§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈

:äãOä áNr-úàèéétà úræaíçì ìëàz E ¤¥¬¤©¨¤«§¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤
øôr-ék zçwì äpnî ék äîãàä-ìà EáeL ãr©³«§Æ¤¨´£¨½̈¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´

:áeLz øôr-ìàå äzàëíL íãàä àø÷iå ©½¨§¤¨−̈¨«©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬
:éç-ìk íà äúéä àåä ék äeç BzLààëNriå ¦§−©®̈¦²¦¬¨«§−̈¥¬¨¨«©©Á©Á

øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéýìû ýåýé§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiåô ©©§¦¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr ` zegiy ihewl)

‰ki‡ BÏ ¯Ó‡iÂ(ט (ג, «…∆«∆»

ּפׁשר  מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

היכן  - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הקּב"ה הרּבי: הׁשיב זֹו. ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאלה

הּנ מה ּבעֹולם, ּבריאת מּטרת מה יֹודע הּנ האם ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָאּתה?

קדּוׁשת  ּכבֹוד והּנה ? . . ּבפעל עׂשית ּומה לעׂשֹות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹצרי

הּזקן  אדמֹו"ר את הּציל זה ׁשּמענה אמר, אדמֹו"ר וחמי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמֹורי

למסר  ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה מרב לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּכלֹות

אחד  ּכל את ּתמיד ׁשֹואל הקּב"ה ואכן, חסידּות. על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנפׁשֹו

ׁשהּׁשאלה  מי יׁש ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ'איּכה'

לא  לֹו ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּצילתֹו

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָלהיֹות

éòéáøáëíéýìû ýåýé | øîàiåíãàä ïääéä ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ
çìLé-ït | äzrå òøå áBè úrãì epnî ãçàk§©©´¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´
:íìòì éçå ìëàå íéiçä õrî íb ç÷ìå Bãé̈À§¨©Æ©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«

âë-úà ãárì ïãr-ïbî íéýìû ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàäãëíãàä-úà Løâéå ¨´£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«©§−̈¤¤¨«¨¨®

èäì úàå íéáøkä-úà ïãr-ïâì íãwî ïkLiå©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À§¥̧©³©
ì úëtäúnä áøçäõr Cøc-úà øîL ©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬

:íéiçäñãàBzLà äeç-úà òãé íãàäå ©«©¦«§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®
-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå øäzå©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤

:ýåýéá-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå §Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö ärø ìáäâéäéå ¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«©§¦−



iyyרעח ,iying - d - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéìãBðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå ©«Ÿ̈«§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−

:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå ïäáìçîe¥«¤§¥¤®©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«
äãàî ïé÷ì øçiå ärL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨®̈©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ

:åéðt eìtiååCì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå ©¦§−¨¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈
éðô eìôð änìå:Eæíàå úàN áéèéz-íà àBìä §−̈¨¨«§¬¨¤«£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ

éìàå õáø úàhç çútì áéèéú àìBú÷eLz E ´Ÿ¥¦½©¤−©©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½
:Ba-ìLîz äzàåçåéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå §©−̈¦§¨«©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®

åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå äãOa íúBéäa éäéå©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬¨©²¦¤¤¬¤¨¦−
:eäâøäiåèéçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåE ©©«©§¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®

:éëðà éçà øîLä ézrãé àì øîàiåéøîàiå ©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦©−Ÿ¤
éçà éîc ìB÷ úéNr äî-ïî éìà íé÷rö E ¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−¦

:äîãàäàéøLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzrå ¨«£¨¨«§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà äúöt:Eãiî E ¨«§¨´¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

áéCì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãárú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
õøàá äéäz ãðå òð:âéýåýé-ìà ïé÷ øîàiå ¨¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®

:àBNpî éðBr ìBãbãéìrî íBiä éúà zLøb ïä ¨¬£¦−¦§«¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ
éðtîe äîãàä éðtãðå òð éúééäå øúqà E §¥´¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ

:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàaåèýåýé Bì øîàiå ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À
ïé÷ì ýåýé íNiå íwé íéúráL ïé÷ âøä-ìk ïëì̈¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ

:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBàæèïé÷ àöiå ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«©¥¬¥©−¦
:ïãr-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©¥«¤

æéCBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®
:CBðç Bða íLk øérä íL àø÷iå øér äða éäéå©«§¦Æ´Ÿ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

çé-úà ãìé ãøérå ãøér-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤
ìûLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìûéiçîe ìûéeçî§«¨¥®§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−

:Cîì-úà ãìé̈©¬¤¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(frx 'nr a hweln mixn`nd xtq)

ÌÏBÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â(כב (ג, ¿»«»«¿»
נברא  האדם והרי לעֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

מעץ  לאכל לא נצטּוה ׁשּלכן לעֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּלכּתחּלה

מבּדל  הרע היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ּומבאר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהּדעת.

ּבלא  טֹוב ׁשאין והרע, הּטֹוב התערבּו החטא ידי ועל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמהּטֹוב,

יתקּים  ׁשּבֹו הרע ּגם לעֹולם, יחיה ואם טֹוב; ּבלא רע ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרע

יהיה  ׁשּלא ּכדי לעֹולם ּבאה ׁשּמיתה נמצא, זה לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלעֹולם.

ּתֹוצאה  היא ׁשהּמיתה לֹומר, יׁש יֹותר ּובעמק לרע. ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּיּום

ּבקדּׁשה  היא חּיּות (ּכי רּוחני מות הּוא חטא ׁשּכן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמהחטא.

מיתה  ּגם הביא רּוחני ּומות מות), הם וטמאה רע ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּדוקא,

ְִַּגׁשמית.

éùéîçèéúçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ
:älö úéðMä íLå äãrëìáé-úà äãr ãìzå ¨½̈§¥¬©¥¦−¦¨«©¥¬¤¨−̈¤¨®̈

:äð÷îe ìäà áLé éáà äéä àeäàëåéçà íLå ´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«§¥¬¨¦−
:áâeòå øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«

áëLèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦

:äîrð©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(591 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ÌLa ‡¯˜Ï ÏÁe‰ Ê‡ ,LB‡ BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂ(כו (ד, «ƒ¿»∆¿¡»«ƒ¿…¿≈

אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹיׁש

ׁשהּתֹורה  לֹומר, ויׁש עבֹודהֿזרה. לעבד התחילּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבזמּנֹו

הּוא  ּכאׁשר רק עבֹודהֿזרה לעבד יכֹול ׁשאדם לנּו ֲֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרֹומזת

ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב חליׁשּות לׁשֹון אנֹוׁש, ְְְֱֲִִִִֵַַַָָָֹּבבחינת

הם  הּבהמה, על האדם יתרֹון ׁשּבֹו, האדם ׁשעניני הינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא),

הּוא  הּבהמה על האדם יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּבחליׁשּות.

לגמרי  מפר ּדבר ׁשהיא עבֹודהֿזרה, ׁשּייכת לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהתּגּברּות,

(לפי  'אנֹוׁש' נקרא ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָּגם

עבֹודהֿזרה. יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּתכּונת

éùùâëéìB÷ ïrîL älöå äãr åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½
éröôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì éLð§¥´¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½

:éúøaçì ãìéåãëCîìå ïé÷-íwé íéúráL ék §¤−¤§©ª«¨¦«¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤
:äráLå íéráLäëBzLà-úà ãBò íãà òãiå ¦§¦¬§¦§¨«©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½

éì-úL ék úL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®¦´¨«¦³
:ïé÷ Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæ íéýìû¡Ÿ¦Æ¤´©©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−¨«¦

åëìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æàñäàøôñ äæ ¨´©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«¤´¥½¤

úeîãa íãà íéýìû àøa íBéa íãà úãìBz«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬
:Búà äNr íéýìûáCøáéå íàøa äá÷ðe øëæ ¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«¨¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤

:íàøaä íBéa íãà íîL-úà àø÷iå íúàŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈§−¦¨«§¨«
âìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−

:úL BîL-úà àø÷iå Bîìökãíãà-éîé eéäiå §©§®©¦§¨¬¤§−¥«©¦«§´§¥«¨À̈



רעט iriay - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãìBiå äðL úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaäéç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½

ìLe äðL úBàî òLz:úîiå äðL íéLñ §©³¥Æ¨½̈§¦−¨¨®©¨«Ÿ
å-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨®̈©−¤¤

ðà:LBæòáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå ¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe íéðL̈¦½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çòLúe äðL äøNr íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàîñèäðL íérLz LBðà éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®
:ïðé÷-úà ãìBiåéBãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´

äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç ïðé÷-úà¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®
:úBðáe íéða ãìBiåàéLîç LBðà éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´

:úîiå äðL úBàî òLúe íéðLñáéïðé÷ éçéå ¨¦½§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈
:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéráLâéïðé÷ éçéå ¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈

äðL íéraøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeãéeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ

äðL úBàî òLúe íéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk̈§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨¨®
:úîiåñåèíéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå ©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´

:ãøé-úà ãìBiå äðLæèéøçà ìûììäî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ
ìL ãøé-úà BãéìBäúBàî äðîLe äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLæééîé-ìk eéäiå ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´
úBàî äðîLe äðL íérLúå Lîç ìàììäî©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úîiå äðLñçéäðL íéMLå íézL ãøé-éçéå ¨®̈©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîeèééøçà ãøé-éçéå §©´¨¨®©−¤¤£«©«§¦¤À¤©«£¥Æ

CBðç-úà BãéìBäãìBiå äðL úBàî äðîL «¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaëíéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ

:úîiå äðL úBàî òLúe äðLñàëCBðç éçéå ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½
:çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç̈¥¬§¦¦−¨®̈©−¤¤§¨«©

áëBãéìBä éøçà íéýìûä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úàíéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeâëäðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéå ¨«©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈
ìLe:äðL úBàî Lãë-úà CBðç Cläúiå §¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−¤

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä:íéýìûñ ¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»
זכר  ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּדכר  ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּונקבה

ב)ונּוקבא נה, אמרּו(זח"א ּובּגמרא ב). סב, אדם (יבמות ּכל ְְְְַָָָָָָָ

קדמֹות  מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ּבלא ׁשרּוי אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ׁשל  ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה אין נׁשים): (מערכת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהחיד"א

ואּׁשה  ּדאיׁש ּדהּטעם, ואפׁשר . . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאדם

יחּוד  ּגֹורם אׁשּתֹו צרּוף ׁשעלֿידי ונמצא, ּביניהם. י"ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּזכּו

הּברכה. את ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליֹון,

éòéáùäëúàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´
:Cîì-úà ãìBiå äðLåëéøçà çìLeúî éçéå ¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´§¤À©©«£¥Æ

òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîæëéîé-ìk eéäiå ¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´

äðL úBàî òLúe äðL íéMLå òLz çìLeúî§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈
:úîiåñçëäðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå ©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈

:ïa ãìBiå äðL úàîeèëçð BîL-úà àø÷iå §©´¨¨®©−¤¥«©¦§¨¯¤§²−Ÿ©
eðéãé ïBávrîe eðNrnî eðîçðé äæ øîàì¥®Ÿº¤Â§©«£¥³¦©«£¥̧Æ¥«¦§´¨¥½

:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïîìCîì-éçéå ¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«©«§¦¤À¤
äðL íérLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçåàìéäéå ©«£¥¬¥−Ÿ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©«§¦Æ
ráLå òáL Cîì-éîé-ìkúBàî òáLe äðL íé ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−

:úîiå äðLñáìäðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå ¨¨®©¨«Ÿ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨®̈
:úôé-úàå íç-úà íL-úà çð ãìBiååàéäéå ©´¤½Ÿ©¤¥−¤¨¬§¤¨«¤©«§¦Æ

úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì íãàä ìçä-ék¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−
:íäì eãléáúBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå ª§¬¨¤«©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´

ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáè ék íãàä̈«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ
:eøça øLàâíãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå £¤¬¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ

íéøNrå äàî åéîé eéäå øNá àeä íbLa íìòì§Ÿ½̈§©−̈´¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−
:äðLãíâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä ¨¨«©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´

úBða-ìà íéýìûä éða eàáé øLà ïë-éøçà©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´
íìBòî øLà íéøabä änä íäì eãìéå íãàä̈«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈

:íMä éLðàôäúrø äaø ék ýåýé àøiå ©§¥¬©¥«©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬
òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëå õøàa íãàä̈«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−



xihtnרפ - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íBiä-ìkåíãàä-úà äNr-ék ýåýé íçpiå ¨©«©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈
:Baì-ìà ávrúiå õøàaæäçîà ýåýé øîàiå ¨®̈¤©¦§©¥−¤¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¤§¤̧

äîãàä éðt ìrî éúàøa-øLà íãàä-úà¤¨«¨¨³£¤¨¸̈¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈
íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr íãàî¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´©¨®̈¦

:íúéNr ék ézîçð ékçéðéra ïç àöî çðå ¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr a zegiy ihewl)

˙ÈL‡¯a ˙L¯t»»«¿≈ƒ

היא  ׁש'ּבראׁשית' אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכבֹוד

מאלף  יֹותר ׁשל זמן מׁש ּכֹוללת היא ּכי ּגדֹולה', ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'ּפרׁשה

ּביחד  ׁשּבחּמׁש הּפרׁשּיֹות מּכל יֹותר - ׁשנה מאֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוחמׁש

והּנה, תפ"ח). אלפים ב' ּבׁשנת הּוא החּמׁש סּיּום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻ(ׁשהרי

ּבׁשנּיּות  ורֹומזת ּבעליֹונים ּבעצם מדּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ"הּתֹורה

ּומּמּנּו למעלה, הּוא עּקרֹו ּבּתֹורה ענין ׁשּכל הינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹונים",

מכילה  ּפרׁשתנּו ּכאן: ואף למּטה. 'רמז' ונׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנמׁש

ׁשנים  מּקיפה ׁשהיא נׁשּתלׁשל ּומּזה 'ּבעליֹונים', רּבים, ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענינים

'ּבתחּתֹונים'. ְְִַַרּבֹות,

øéèôîäõøàa íãàä úrø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨®̈¤
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëååíçpiå §¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©¦¨´¤

-ìà ávrúiå õøàa íãàä-úà äNr-ék ýåýé§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−¤
:Baìæ-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤

äîäa-ãr íãàî äîãàä éðt ìrî éúàøä¨¸¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈
ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr©¤−¤§©´©¨®̈¦¦¬¦©−§¦¦¬

:íúéNrç:ýåýé éðéra ïç àöî çðå £¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
.ïîéñ åäé÷æçé ,äéöîà ,íé÷åñô å"î÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ãmikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy)

(i"gyz'd ,oeygxn ycegd

'ראׁשית' עניני ׁשּכל הנ"ל, אחרית מראׁשית ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּמגיד

אלקים", ּברא ד"ּבראׁשית ּבענין ּתלּוים העֹולם, ְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָָָָֹׁשּבכללּות

ׁשאז  – ּבראׁשית' ּב'ׁשּבת ׁשעֹומדים ההנהגה אֹופן לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשלכן,

הׁשּבת  נקראת זה ׁשם ועל אלקים", ּברא "ּבראׁשית ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹקֹוראים

ּכּולּה. הׁשנה ּכל נמׁשכת ּכ – ּבראׁשית" "ׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשם

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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òìñ éáLé epøé øã÷ áLz íéøöç£¥¦−¥¥´¥¨®¨¸ŸÆ´§¥¤½©
:eçåöé íéøä Làøîáéýåýéì eîéùé ¥¬Ÿ¨¦−¦§¨«¨¦¬Ÿ©«Ÿ̈−

:eãébé íéiàa Búläúe ãBákâéýåýé ¨®§¦¨−¨«¦¦¬©¦«§Ÿ̈Æ
äàð÷ øéré úBîçìî Léàk àöé øBabk©¦´¥¥½§¦¬¦§¨−¨¦´¦§¨®
:øabúé åéáéà-ìr çéøöé-óà réøé̈¦¸©Æ©©§¦½©©«Ÿ§−̈¦§©¨«

ãé÷tàúà Léøçà íìBòî éúéLçä¤«¡¥̧¦Æ¥«½̈©«£¦−¤§©¨®
:ãçé óàLàå íMà ärôà äãìBik©«¥¨´¤§¤½¤¬Ÿ§¤§©−¨«©
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íénâàå íéiàì úBøäð ézîNå LéáBà¦®§©§¦³§¨Æ¨«¦¦½©«£©¦−
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äëqîì íéøîàä ìñta íéçèaä©«Ÿ§¦−©¨®¤¨«Ÿ§¦¬§©¥−̈

:eðéýìû ízàçéeòîL íéLøçä ©¤¬¡Ÿ¥«©¥«§¦−§¨®
:úBàøì eèéaä íéøåräåèéék øer éî §©«¦§¦−©¦¬¦§«¦³¦¥Æ¦´
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.úBîwòî íéëøc,'åâå íéLøçä (çé §¨¦§ª¨©¥§¦
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,çìLà éëàìîkézúpL éî ,øîBìk §©§¨¦¤§¨§©¦¤¨©¦
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אגרות קודש

 ב"ה  עש"ק בראשית ברא - בשביל התורה ובשביל ישראל -

ה'תשכ"ג. ברוקלין, נ. י.

כבוד הנהלת ישיבת תורת אמת בירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה לההודעה על דבר קביעת יום הנחת אבן הפנה לבניני הישיבה הק' תורת אמת,

יגדלו בו  גדול אשר  יהי רצון שתהי' ההנחה בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים, בניני בית 

תורת אמת, הנגלה והפנימית גם יחד, וגם יגדלו בו תפלה,

אשר היא המביאה שיהי' הלימוד אמת ובר קיימא, ומביא לידי מעשה, כי על ידה יראת ה' 

היא אוצרו של הלומד.

ובפרט בדורנו דרא דעקבתא דמשיחא, אשר תפקיד הישיבה הוא לא רק לימוד התורה כי אם 

- ועיקר - חינוך על יסודי התורה והמצוה, חינוך פנימי ואמיתי, אשר לא יחת מפני כל רוחות שבעולם 

)ל' העלם והסתר( ויעמוד בפני כל נסיונות.

ואם בכל מקום הדברים אמורים, עאכו"כ בארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד 

אחרית שנה, וביחוד בירושלים עיה"ק, אשר שמא מילתא היא, יראה שלם - שלימות היראה - וכפירוש 

רבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשלחן ערוך )פוסק בנגלה דתורה(.

והרי הוראת תורתנו תורת חיים היא גם נתינת כח וסיוע מלמעלה לקיים הציווי.

ויהי רצון שיתקדם הבנין בזריזות הדרושה ועד לגמרו בפועל, והעיקר - שיתמלא הבית כולו 

אורה זו תורה, תלמידים מקשיבים מתאימים לרצון רבותינו נשיאינו, מיסדי הישיבה, זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

ואשרי חלקו של כל אחד ואחד המשתתף במפעל הנעלה האמור, השתתפות בממונו וכן בגופו 

)ע"י השפעה על ידידים שגם הם יעשו ככה(,

וע"פ האמור הרי זה ענין הכולל שלשת העמודים תורה, עבודה )תפלה( וגמ"ח - גם יחד.

בכבוד ובברכה לכל המשתתפים בהחגיגה, בתוככי כל המסייעים להמפעל בעבר הווה ובעתיד, 

שליט"א

מנחם שניאורסאהן



רפה לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית 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
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07:4407:5609:2709:3210:1710:2211:1011:1413:2413:2318:0217:4918:4018:2817:3618:42בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:4007:5109:2509:3010:1410:1911:0711:1013:2113:2018:0317:5118:3918:2717:3518:41גרמניה, ברלין )ק(

07:5508:0509:4509:4910:3010:3511:2511:2813:4013:3918:2518:1319:0018:4917:5719:03גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:2805:2308:0508:0108:3808:3509:4409:4212:2412:2418:2318:2718:4218:4618:0818:56דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3406:3608:5608:5709:2709:2710:2710:2712:5312:5318:1218:0918:3618:3217:5118:42הודו, מומבאי )ח(

06:3006:3208:5208:5309:2309:2310:2310:2312:4912:4918:0918:0518:3318:2917:4818:38הודו, פונה )ח(

07:0907:1809:0309:0709:4709:5110:4210:4412:5912:5817:4717:3718:2118:1117:2118:24הונגריה, בודפשט )ק(

06:1706:2408:2008:2308:5909:0209:5609:5712:1512:1417:1317:0517:4317:3516:4817:46טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3807:4409:4509:4710:2210:2411:1911:2113:4013:3918:4118:3419:1019:0218:1719:13יוון, אתונה )ק(

07:2907:3809:2409:2810:0710:1111:0211:0513:1913:1918:0917:5918:4218:3217:4218:45מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם רפו
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
06:3206:3408:5408:5409:2409:2510:2410:2412:5112:5018:0918:0518:3318:2917:4818:38מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:2805:1808:0307:5708:4908:4409:5909:5512:4812:4819:0219:1019:3519:4418:5119:58ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0606:1008:2308:2408:5508:5709:5409:5512:1912:1817:3017:2517:5617:5017:0818:00נפאל, קטמנדו )ח(

06:2906:3608:3408:3709:1209:1510:0910:1112:2912:2817:2917:2017:5817:5017:0218:01סין, בייג'ין )ח(

06:4706:4609:1709:1609:4609:4510:4910:4813:2013:1918:5218:5119:1419:1318:3319:22סינגפור, סינגפור )ח(

07:0907:2008:5508:5909:4309:4810:3710:4012:5112:5017:3217:1918:0917:5717:0318:11פולין, ורשא )ק(

05:4105:3808:1508:1308:4508:4309:4909:4812:2412:2318:0618:0718:2918:3017:4818:39פרו, לימה )ח(

08:0308:1210:0110:0410:4210:4611:3811:4013:5513:5518:4718:3719:1919:1018:2119:22צרפת, ליאון )ק(

08:1808:2710:1010:1410:5510:5911:4911:5214:0514:0518:5418:4319:2619:1618:2719:29צרפת, פריז )ק(

05:4105:4108:1008:1008:3908:3909:4109:4112:1112:1017:4117:3918:0318:0217:2218:11קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3807:4509:3809:4110:1810:2111:1411:1613:3213:3118:2918:2018:5718:4818:0319:01קנדה, טורונטו )ק(

07:1707:2509:1409:1809:5609:5910:5110:5413:0913:0818:0217:5218:3318:2317:3518:36קנדה, מונטריאול )ק(

06:5507:0009:0509:0709:4109:4310:3810:4013:0012:5918:0517:5818:3218:2617:4118:36קפריסין, לרנקה )ק(

07:3407:4609:1409:1910:0510:1110:5811:0213:1113:1017:4717:3318:2618:1317:1718:28רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:1007:2208:4708:5309:4009:4610:3210:3612:4412:4417:2117:0717:5817:4516:5218:01רוסיה, מוסקבה )ח(

06:4606:5508:4108:4409:2409:2810:1910:2112:3612:3517:2517:1517:5817:4816:5918:01רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:5108:0009:4609:4910:2910:3311:2411:2613:4113:4018:3418:2419:0318:5318:0719:06שוויץ, ציריך )ק(

06:1006:1108:3508:3509:0409:0410:0510:0512:3312:3217:5617:5318:1918:1717:3618:26תאילנד, בנגקוק )ח(

ycewÎzaye dxezÎzgny ,zxvrÎipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הצדקה  קופת את ח"ו, לטלטל, אסור (שמחתֿתורה)). השני היום עבור גם (שמיניֿעצרת) החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי

(zxvrÎipiny axr :l"ega) dxezÎzgnye zxvrÎipiny axr

את  להדליק הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות על־פי החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש  על־ידי רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות
לאפשר  כדי וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת

שמחת־תורה. של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxezÎzgny lil l"ega

מאש  העברה על־ידי ורק אך נעשית הנרות הדלקת  הכוכבים). צאת לפני (לא בלילה רק השני החג בליל – הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה על־ידי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycewÎzay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שהריל 'ב מת ', 'פלוני  ואמרה  שיצאה  השמים  מן  קול ' ת 

קול" בבת  משגיחין ש "אין וכיון היא ", בשמים  לא  "תורה

א) נט, קול (ב"מ ששמעו  אלא  זה. סמך  על אישה  להשיא  אין

אדם שם  שהיה בוודאות  להניח ויש  מת', 'פלוני צועק  אדם

נאמן אחד  עד  כי משיאין , כזו קול' 'בת  פי ועל לו , והלך

עגונות תקנת  משום  האישה  את כ"ט)להשיא  הל' ו 'בת(להלן .

לפנינו. אינו  השמועה  שבעל  משום  המושאל שם  היא  קול '

זו הלכה  הרמב "ם  הביא  לא  מדוע  תמה משנה ' וה 'מגיד

מת '. ש 'פלוני בתֿקול שמיעת  סמך על האשה  את  שמשיאין 

שלמסקנת כיון  הוא  לכך  והטעם  יתכן כי משנה' ה 'כסף  וכתב 

של (שם)הגמרא  קולו היה שנשמע  הקול שמא  לחשוש  יש 

דבבואה ' 'בבואה  ראו אם  ורק  צילה)שד, הדמות(צל של 

את שהשמיע  האדם  שזה  לקבוע אפשר  הקול, את  שהשמיעה 

אין שבזמננו  וכיוון דבבואה '. 'בבואה אין  לשדים  כי הקול,

דבבואה ' כ 'בבואה  הנשקפת  הדמות  בקביעת  בקיאים  אנו 

קול  שמיעת על  סומכים  אין  כי  זו , הלכה  הרמב "ם הביא 

הקול. את  שהשמיעה הדמות  את  רואים  לא  כאשר 

כדעה היא הגמרא  שמסקנת  קובע , משנה ' ה 'כסף  אך

רואים לא  כאשר  גם הקול  שמיעת  על לסמוך שיש  הסוברת 

בנות ישארו "שלא  כדי כי  הדמות, של צילה  צל  את  אף 

שד. של קולו זה  היה  שמא חוששים  אין  עגונות " ישראל

כבר שפסק  כיוון כאן, זו הלכה  הביא  לא  פ"ב והרמב "ם  (לעיל

השומעהי"ג) 'כל ואמר  לבור  מושלך שהיה "מי  דומה : הלכה 

שאין אף  לה" ויתנו יכתבו  אלו הרי לאשתי ' גט יכתוב  קולי

– לזה  תאמין  לא  "אם  כי  הקול , את  שהשמיע מי  את מכירים 

עגונה " ותשב אחר  תמצא .(רש"י)לא 

המשך מעמוד ביט



רפז

ycewÎzaye dxezÎzgny ,zxvrÎipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הצדקה  קופת את ח"ו, לטלטל, אסור (שמחתֿתורה)). השני היום עבור גם (שמיניֿעצרת) החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי

(zxvrÎipiny axr :l"ega) dxezÎzgnye zxvrÎipiny axr

את  להדליק הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות על־פי החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש  על־ידי רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות
לאפשר  כדי וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת

שמחת־תורה. של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxezÎzgny lil l"ega

מאש  העברה על־ידי ורק אך נעשית הנרות הדלקת  הכוכבים). צאת לפני (לא בלילה רק השני החג בליל – הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה על־ידי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycewÎzay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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שולם
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תל אביב

תפלת הדרך

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:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

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 ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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