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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מוה"ר מרדכי אהרן שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נתמנה למגיד שיעור בגמרא בישיבת תורת אמת.

הנה יה"ר מהשי"ת שיראה פרי טוב בעמלו ויחדיר בשומעי לקחו חביבות התורה ע"י יראת 

שמים טהורה לברך נותן התורה נותן לשון הווה ומה להלן באימה ביראה ברתת ובזיעה )עיין בלקוטי 

הש"ס להאריז"ל שזה נגד ד' אותיות דשם הוי'( אף כאן )בכל אחד בכל מקום ובכל זמן - עולם שנה 

נפש( באימה ביראה ברתת ובזיעה.

המחכה לבשו"ט מהצלחתו בהנ"ל.



ד

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





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ה ויקח מן הבא בידו מנחה גו"מאמר ד'    

ה   ...........................  ה"תשכ'ה ,כסלו ז"ט, וישלחפרשת בת ש

)ד  וישלח בת פרשתששיחת ,  

י ............................................  ה"כתש'ה ,כסלו ז"ט

)ה  דכ  ...  ב''תשנ'ה כסלו ז"ט, וישלח פרשת שבתמשיחות

)ו דל  .......................  וטכרך  וישלחפרשת שיחות -לקוטי  

)ז המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

לז  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ח  לח  ...................  וישלחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)ט לט  ................  וישלחפרשת  לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  זס  .....................  וישלחפרשת לשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

סח  ..........................................  וישלחפרשת לשבוע  

)יב  פ  .....................  וישלחפרשת לשבוע " היום יום"לוח

)יג בפ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – הפ  ..................  וישלחפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  ועק   ...............  וישלחפרשת לשבוע פרק אחד ליום

)טז – אר  ...................  וישלחפרשת לשבוע ות צוספר המ



)יז  נביאים וכתובים  

גר  ...........................................  חפרק  שיר השירים, הפרק  הרמיי

)יח  בבא קמאמסכת  –משניות  

הר  ..........................................................ביאור קהתי

)יט  יגר  .....................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  
  
  



)כ  עם ביאורים מנחותמסכת  

ידר  .......................................................  קועד דף ק מדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

במר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב גזילהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג ה ויאמר יעקב אלקי אבי אברהם"ד אור תורה  

המר  ........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

מחר  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כה ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

מטר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

נר  ........................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נר  .......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח ט"פרת'ה –ם מאמריספר ה  

בנר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

הנר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל ת קודש אגרו  

ונר  ....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב זסר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  רסח  ...........................  וישלחפרשת לשבוע לוח זמנים

)לד סטר  ...................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ה

    
 

ÁwiÂ'ג ֹו מנחה  ּביד ֹו ה ּבא  ּבזה 1מן ּומבאר  , «ƒ«ְְְִִֶַָָָָָֹ

ה ּנד ּפסים  חסיד ּות  ּבמאמרי ,2ּבאר ּוכה  ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָ

לגיל ּוי  לאחר ֹונה  ׁשּיצא ּו  ה ּביכלא ּבאחד  ,3וגם  ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

קר ּבנֹות  (ׁשּבמק ֹום  וה ּתפ ּלֹות  ה ּקר ּבנֹות  ְְְְְִִֶֶַַָָָָָׁשּכל 

ה ּדבר ,4ּתקנּום  וטעם  מנחה . ּבׁשם  נקראים  ( ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

היא  ה ּתפ ּלה , עב ֹודת  וכן ה ּקר ּבנֹות , עב ֹודת  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָּדה ּנה 

עב ֹודת  מעלת  וכ ּיד ּוע  למעלה . מ ּלמ ּטה  ְְְְֲֲֲִַַַַַַַָָָָעב ֹודה 

ּומצ ֹות , ּדת ֹורה  העב ֹודה  על  (וקר ּבנֹות ) ְְְְְֲִִַַָָָָָָה ּתפ ּלה 

ּכי  למ ּטה , מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ענינּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּתֹורה 

ה ּתֹורה  ולימ ּוד  ה ּקּב"ה , ׁשל  חכמת ֹו היא  ְְִִֶַַַָָָָָָה ּתֹורה 

ל ׁשֹוני  ּד"ּתען ּבא ֹופן זה  הרי לאמ ּתת ֹו האדם  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשל 

" ה ּקּב"ה .5אמרת ׁשל  ּדבריו על  וח ֹוזר  ׁשע ֹונה  , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הרי  א ֹותן, יק ּים  ׁשהאדם  ׁשעיקרן מצ ֹות  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואפיל ּו

ה ּקּב"ה , ׁשּצּוה  ּדבר  לק ּים  היא  ּבזה  ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהעב ֹודה 

צ ּוה  ׁשּלא  ּדבר  מעצמ ֹו יע ׂשה  האדם  אם  ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאבל 

ע ֹובר  ה ּוא  הרי ה ', מצות  לק ּים  ויח ׁשֹוב  ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָה ּקּב"ה ,

ֿ ּדר ֿ (ועל  ּתפ ּלה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ּתֹוסיף ". "ּבל  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָעל 

האדם , ּוב ּקׁשת  ּתפ ּלת  ה ּוא  ענינּה קר ּבנֹות ) ְְְִִֶַַַָָָָָָָָזה 

ׁשּגם  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ל ֹו. ׁשחסרים  הענינים  על  ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָוהיא 

זֹו מצוה  ׁשל  ענינּה הרי מצוה , היא  -6ּתפ ּלה  ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָ

ׁשּתפ ּלה  וכיון ׁשּלֹו. הענינים  על  יב ּקׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאדם 

ה ּמעלה  ּבּה יׁש למעלה , מ ּלמ ּטה  עב ֹודה  ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָהיא 

ּתכס ֹוף " ידי מ ּגעת 7ּד"למע ׂשה  היא  הרי ׁשּלכן , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ההמ ׁשכה ל  עב ֹודת  מא ׁשר  יֹותר  מעלה  ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָ

ה ּתפ ּלֹות  ּכל  נקרא ֹות  ולכן למ ּטה . ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמּלמעלה 

ה ' ח ' מ "ן ּתיב ֹות  רא ׁשי מנחה , ּופיר ּוׁשֹו:8ּבׁשם  , ְְִֵֵֵֵָָ
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ואילך. 400 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  יד.1)*) לב , (שם).2)פרשתנו בני  ריח  ראה וד"ה ואוה"ת. תו"ח  בתו"א, זה באב .3)ד"ה

ואילך). א רלט , ב ) (כרך בראשית באוה"ת (נדפס  12 (31) ב .4)מספר כו, כב ,5)ברכות ברכות וראה קעב . קיט , תהלים

בפועל. להלכה בנוגע  - ועד כאש", דברי  כה "הלא עליהם נאמר הד"ת אומר כבר כשהאדם אפילו אשר, רחמי6)א, תפלה

שם  להרמב "ן - (וביותר כו' ומתפלל מתחנן אדם שיהא תפלה.. תפלה: הל' ריש רמב "ם וראה ב ). כ, (ברכות היא

(דהאדם)). צרה בעת התפילה מצוות ואילך).7)שמדאורייתא ב  (כט , הגדול שער של"ה וראה טו. יד, פרשתנו 8)איוב  תו"א

ד. כה,

    
'B‚ ‰ÁÓ B„Èa ‡a‰ ÔÓ ÁwiÂ1, שיעקב השבוע בפרשת מסופר  «ƒ«ƒ«»¿»ƒ¿»

ומפורט  כמפורש ועוד , רחלים תיישים, (עזים, בידו " הבא "מן  לקח אבינו 

Êa‰בתורה) ‡Óe הדברים של  הפנימית המשמעות Îe‡a‰אודות ¿…»»∆«¬»
ÌÈÒt„p‰ ˙e„ÈÒÁ ÈÓ‡Óa2C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a Ì‚Â של , כרכים ¿«¬»≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿«««ƒ¿»

ֿ יד  בכתב e‡ˆiLחסידות (∆»¿
ÈeÏÈ‚Ï ‰BÁ‡Ï3 שהיו לאחר  »«¬»¿ƒ

ברוסיה), (כנראה «∆ÏkLנסתרים
ÌB˜ÓaL) ˙BlÙz‰Â ˙Baw‰«»¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿

Ìe˜z ˙Ba˜4 בית שחרב לאחר  »¿»ƒ¿
התפילות  את חכמים תקנו  המקדש

לקרבנות  ÌLaכתחליף ÌÈ‡˜ (ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÁÓ שיתבאר וכפי  מתנה, מלשון  ƒ¿»

פנימיות  פי  על  לכך  הסיבה להלן 

העניינים.

˙„BÚ ‰p‰c ,c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ≈¬«
˙„BÚ ÔÎÂ ,˙Baw‰«»¿»¿≈¬«
‰hÓlÓ ‰„BÚ ‡È‰ ,‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ האדם של  התקרבות כלומר  ¿«¿»
האדם  מצד  התעוררות ידי  על  לאלוקות

להתקרב  ורוצה למטה הנמצא

למעלה. ÏÚÓ˙לאלוקות, Úe„iÎÂ¿«»««¬«
,(˙Ba˜Â) ‰lÙz‰ ˙„BÚ¬««¿ƒ»¿»¿»

שלה B˙c‰היתרון  ‰„BÚ‰ ÏÚ«»¬»¿»
dÈÚ ‰BzL ,˙BˆÓeƒ¿∆»ƒ¿»»

‰ÎLÓ‰ אלוקי אור  של  והתגלות «¿»»
‰ÏÚÓlÓמאלוקות‰hÓÏ אל ƒ¿«¿»¿«»

והעולם, ‰È‡האדם ‰Bz‰ Èkƒ«»ƒ
,‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ חכמה »¿»∆«»»

עליונה, ‰Bz‰אלוקית „eÓÈÏÂ¿ƒ«»
B˙zÓ‡Ï Ì„‡‰ ÏL של לאמיתו  ∆»»»«¬ƒ»

נראה) זה אין  חוץ שכלפי  (אף דבר 

ÈBLÏ ÔÚz"c ÔÙB‡a ‰Ê È‰¬≈∆¿∆¿««¿ƒ
האדם ֿ E˙Ó‡5"של  הקדוש של  ƒ¿»∆
ֿ הוא, ÊBÁÂהאדם Lברוך  ‰BÚ ∆∆¿≈

‰"aw‰ ÏL ÂÈc ÏÚ ואינו «¿»»∆«»»
משלו . דברים BˆÓ˙אומר  eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿

,Ô˙B‡ Ìi˜È Ì„‡‰L Ô˜ÈÚL∆ƒ»»∆»»»¿«≈»
את  ביטוי  לידי  מביאות המצוות כן  ואם

מכל  למטה, האדם של  מעשיו  חשיבות

כי  למטה מלמעלה המשכה הוא המצוות עניין  גם ‰BÚ„‰ֿ מקום È‰¬≈»¬»
‰Êa המצוות Ìi˜Ïבקיום ‡È‰ בפועל ‰aw"‰,לבצע ‰evL c »∆ƒ¿«≈»»∆ƒ»«»»

BÓˆÚÓ ‰NÚÈ Ì„‡‰ Ì‡ Ï‡האישית ˆe‰מיוזמתו  ‡lL c ¬»ƒ»»»«¬∆≈«¿»»∆…ƒ»
'‰ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï BLÁÈÂ ,‰"aw‰ נצטווה שלא זה מעשה באמצעות «»»¿«¿¿«≈ƒ¿«

ÏÚעליו , BÚ ‡e‰ È‰ איסור ¬≈≈«
ÛÈÒBz"התורה Ïa" להוסיף שלא «ƒ

ה'. שציווה המצוות על  »Œ‰Óמעצמנו 
‰ÊŒCcŒÏÚÂ) ‰lÙz ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ»¿«∆∆∆

dÈÚ (˙Ba˜ מלמעלה' איננו  »¿»ƒ¿»»
אלא  Lwe˙למטה' ˙lÙz ‡e‰¿ƒ««»«

‡È‰Â ,Ì„‡‰ ובקשה ÏÚתפילה »»»¿ƒ«
BÏ ÌÈÒÁL ÌÈÈÚ‰ ֿ שהקדוש »ƒ¿»ƒ∆¬≈ƒ

כן  ואם משאלותיו , את ימלא ֿ הוא ברוך 

למעלה'. 'מלמטה הוא »¿ŒÛ‡Âתוכנה
‡È‰ ‰lÙz ÌbL ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿ƒ»ƒ

,‰ÂˆÓ היבט יש בתפילה גם כן  ואם ƒ¿»
ֿ מקום של  מכל  למטה', 'מלמעלה

BÊ ‰ÂˆÓ ÏL dÈÚ È‰6 ¬≈ƒ¿»»∆ƒ¿»
-מ  התפילה LwÈצוות Ì„‡‰L∆»»»¿«≈

ֿ הוא  ֿ ברוך  ‰ÌÈÈÚמהקדוש ÏÚ«»ƒ¿»ƒ
‡È‰ ‰lÙzL ÔÂÈÎÂ .BlL∆¿≈»∆¿ƒ»ƒ
LÈ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„BÚ¬»ƒ¿«»¿«¿»≈
EÈ„È ‰NÚÓÏ"c ‰ÏÚn‰ da»««¬»ƒ¿«¬≈»∆

"ÛBÒÎz7, הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ƒ¿
ולפעולות  לבקשות כביכול , מתאווה,

שהם  למרות התחתונים הנבראים של 

לתת  ביכולתם אין  ולכאורה ידיו  מעשה

מאומה, ‰È‡לו  È‰ ÔÎlL∆»≈¬≈ƒ
˙BÈהתפילה  ‰ÏÚÓÏ ˙ÚbÓ«««¿«¿»≈

‰ÎLÓ‰‰ ˙„BÚ L‡Ó≈¬∆¬«««¿»»
«¿»¿ÏÚÓlnL∆ƒ‰האלוקית וההתגלות 
‰hÓÏ.ומצות תורה ידי  על  הנפעלת ¿«»
ÔÎÏÂ היא התפילה שעבודת מאחר  ¿»≈

למעלה  Ïkמלמטה ˙B‡˜ƒ¿»»
˙BlÙz‰ בלבד מנחה תפילת רק ולא «¿ƒ

˙BÈz ÈL‡ ,‰ÁÓ ÌLa¿≈ƒ¿»»≈≈
'‰ 'Á Ô"Ó8 Ô"Ó :BLeÈÙe ,≈

‰hÓlÓ 'ÔÈ˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ את מסמלים ונקבה זכר  ¿«¿»
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כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ה ויקח מן הבא בידו מנחה גו"מאמר ד'    

ה   ...........................  ה"תשכ'ה ,כסלו ז"ט, וישלחפרשת בת ש

)ד  וישלח בת פרשתששיחת ,  

י ............................................  ה"כתש'ה ,כסלו ז"ט

)ה  דכ  ...  ב''תשנ'ה כסלו ז"ט, וישלח פרשת שבתמשיחות

)ו דל  .......................  וטכרך  וישלחפרשת שיחות -לקוטי  

)ז המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

לז  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ח  לח  ...................  וישלחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)ט לט  ................  וישלחפרשת  לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  זס  .....................  וישלחפרשת לשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

סח  ..........................................  וישלחפרשת לשבוע  

)יב  פ  .....................  וישלחפרשת לשבוע " היום יום"לוח

)יג בפ  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – הפ  ..................  וישלחפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  ועק   ...............  וישלחפרשת לשבוע פרק אחד ליום

)טז – אר  ...................  וישלחפרשת לשבוע ות צוספר המ



)יז  נביאים וכתובים  

גר  ...........................................  חפרק  שיר השירים, הפרק  הרמיי

)יח  בבא קמאמסכת  –משניות  

הר  ..........................................................ביאור קהתי

)יט  יגר  .....................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  
  
  



)כ  עם ביאורים מנחותמסכת  

ידר  .......................................................  קועד דף ק מדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

במר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב גזילהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג ה ויאמר יעקב אלקי אבי אברהם"ד אור תורה  

המר  ........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

מחר  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כה ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

מטר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

נר  ........................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נר  .......................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח ט"פרת'ה –ם מאמריספר ה  

בנר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

הנר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל ת קודש אגרו  

ונר  ....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב זסר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  רסח  ...........................  וישלחפרשת לשבוע לוח זמנים

)לד סטר  ...................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ו     

ח ' למעלה , מ ּלמ ּטה  נּוקבין' 'מין העלאת  - ְְְְֲִִִַַַַַָָָמ "ן

ׁשּלמעלה  ה ּׁשמיני ּבּמּזל  ׁשּמּגעת  -ְְְִִֶֶַַַַַַַָָ

ּתּתאה , ּבה ' נמ ׁש ּומ ּׁשם  - ה ' ְְְְְִִִֵַַָָָָמה ׁשּתל ׁשל ּות ,

ׁשעל ֿ ה ּנבראים , ּומק ֹור  ׁשר ׁש ה ּמלכ ּות , ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹספירת 

עד  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  יּומ ׁש ְְְְֲִִִַַָָָָָָיד ּה

ה ּגׁשמית  ּומבר 9ל 'ע ׂשּיה ' ח ֹולים  ר ֹופא  להיֹות  , ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

וכ ּו'. ְִַָה ּׁשנים 

נקרא ֹות p‰Â‰ב ) ה ּתפ ּלֹות  ׁשּכל  ֿ ּפי ֿ על  אף  ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַָָ

ׁשּתפ ּלת  מ ּזה  הרי מנחה , ְְְֲִִִֵֵֶֶַָּבׁשם 

מנחה  נקראת  ּבפרט  ׁשעקר 10ה ּמנחה  מ ּובן, , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ּובמילא  למעלה , מ ּלמ ּטה  [העלאה  ּדמנחה  ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָהענין

עד  מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  הא ֹור  המ ׁשכת  ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּגם 

ולכן  ּדוקא . מנחה  ּבתפ ּלת  ה ּוא  מ ּטה ] ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָלמ ּטה 

ז"ל  חכמינּו זהיר 11אמר ּו אדם  יהא  לע ֹולם  ְְְֲִֵֵַָָָָָָ

א ּלא  נענה  לא  אל ּיה ּו ׁשהרי ה ּמנחה , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבתפ ּלת 

ה ּמנחה  ּתפ ּלת 12ּבתפ ּלת  ּדה ּנה  ּבזה , וה ּבא ּור  . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

נע ׂשה  ׁשהאדם  ק ֹודם  ה ּיֹום , ּבתחלת  היא  ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשחרית 

היא  ערבית  ּותפ ּלת  הע ֹולם . ּבעניני  וטר ּוד  ְְְְְְִִִִֵַַָָָָעס ּוק 

הע ֹולם . מעניני יצא  ׁשּכבר  לאחרי ה ּיֹום , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּבס ֹוף 

(קאך ) ה ּלהט  ּבאמצע  ּבאה  מנחה  ּתפ ּלת  ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָאבל 

ֿ ה ּזה  ע ֹולם  העסקים 13ּבעניני על  ה ּבט  ּומ ּבלי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

מהם  עצמ ֹו את  מנּתק  ה ּוא  הרי כ ּו', ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָוה ּטרד ֹות 

מנחה  עקר 14ּומת ּפּלל  היא  זֹו עב ֹודה  ולכן . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָ

נּוקבין'. 'מין ּדהעלאת  ְְְֲִִִַַַָָָהענין

e‰ÊÂׁש ה ּטעם  (ועד ּגם  ּדע ֹות  יׁש מנחה  ּבתפ ּלת  ¿∆ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ

ּכנגד  (לא  ׁשהיא  למע ׂשה ) ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָֹלהלכה 

ּכנגד  א ּלא ) וערבית , ׁשחרית  ּתפ ּלת  ּכמ ֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָקר ּבנֹות ,

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו קטרת 15קט ֹורת , ּתפ ּלתי ּתּכֹון ְְְְִִִֶֶֶָָֹ
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בפע "ח ).9) מ "ש להבין רד"ה קו"א תניא (ראה הגשמיות תרכ"ז.10)לשנות לפניהם עבר והוא רד"ה ג"כ ברכות 11)ראה

ב . אלי '12)ו, הנה ומ "מ  כן, הוא ושחרית ערבית בתפלת דאף  ס "ל יצחק  בר נחמן ורב  יוחנן ר' הנה שם, דבגמרא "והגם

לעולם  (רד"ה וערבית" דשחרית התפילות על ומדריגה במעלה גבוהה היא מנחה דתפילת מובן דמזה המנחה, בתפילת נענה

.24 הערה להלן וראה שמה)). ע ' תרצ "א בסה"מ  לאח "ז (נדפס  טו קונטרס  - תרצ "א אדם תפילת 13)יהא - בעולם וגם

א). רלה, וישלח  (אוה"ת יותר ההסתר על מורה שזה פנה, כבר שהשמש בזמן היא לעולם 14)המנחה סד"ה שם. אוה"ת

שנב ). ע ' תרצ "א (סה"מ  תרצ "א ב .15)יהא קמא, תהלים

    
הם  נקביים' 'מים ולכן  מלמטה, וקבלה למטה מלמעלה השפעה של  המושגים

המשפיע), אל  למעלה להתקרב המקבל , מצד  מלמטה, התעוררות 'Á
˙ÚbnL ונוגעת ‰ÈÈÓMשעולה Ïfna מידת הרחמים, מידות י "ג  מתוך  ∆«««««»«¿ƒƒ

חסד " eÏLÏzL‰Ó˙"נוצר  ‰ÏÚÓlL עליון אלוקי  באור  הקשורה ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ב'סדר  הנמשך  מהאור  שלמעלה

לדרגה, מדרגה מסודר  ‰'השתלשלות'
ÌMÓe  זה עליון  CLÓממקור  ƒ»ƒ¿»

ויורד  האלוקי  zz‡‰האור  '‰a¿«»»
היא  בשם התחתונה, השנייה ה' האות

‰eÎÏn˙הוי "ה, ˙ÈÙÒ האחרונה ¿ƒ«««¿
מבין  הספירות,והתחתונה ∆…LLעשר 

,ÌÈ‡p‰ B˜Óe והירידה ¿«ƒ¿»ƒ
האור  של  לספירת וההמשכה האלוקי 

כדי  היא ««»∆d„ÈŒÏÚLהמלכות
CLÓeÈ למטה BÓÏBÚa˙האור  ¿«¿»

,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa שלוש ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
שיש  התחתונים הרוחניים העולמות

מוגדרים בהם  נבראים של  מציאות

˙ÈÓLb‰ '‰iNÚ'Ï „Ú9 החלק ««¬ƒ»««¿ƒ
של  שהוא התחתון  העשייה עולם

ההשפעה  וכך  הגשמי , הזה עולם

באה  למטה גם מלמעלה ביטוי  לידי 

ÌÈÏBÁבגשמיות  ‡ÙB ˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ
ÌÈM‰ CÓe שמבקשים כפי  ¿»≈«»ƒ

ֿ עשרה  שמונה ¿eÎÂ'.בתפילת
ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â (¿ƒ≈««ƒ∆»

˙BlÙz‰,וערבית שחרית תפילת גם «¿ƒ
מנחה  תפילת רק «¿B‡˜ƒ˙ולא

‰fÓ È‰ ,‰ÁÓ ÌLa¿≈ƒ¿»¬≈ƒ∆
ËÙa ‰Án‰ ˙lÙzL במיוחד ∆¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿»

‰ÁÓ ˙‡˜10˜ÚL ,ÔeÓ , ƒ¿≈ƒ¿»»∆ƒ«
‰‡ÏÚ‰] ‰ÁÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»
Ìb ‡ÏÈÓe ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿≈»«
‰ÏÚÓlL B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆¿«¿»
‰hÓÏ „Ú ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«¿«»

‰hÓ כיצד בפרטיות לעיל  כמבואר  «»
המילה  של  באותיות נרמז  הקרבן 

ÁÓ‰"מנחה" ˙lÙ˙a ‡e‰ [ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï"Ê eÈÓÎÁ eÓ‡ ÔÎÏÂ .‡˜Âc11È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ «¿»¿»≈»¿¬»≈«¿»¿≈»»»ƒ
lÙ˙a˙במיוחד  ‡l‡ ‰Ú ‡Ï e‰iÏ‡ È‰L ,‰Án‰ ˙lÙ˙aƒ¿ƒ««ƒ¿»∆¬≈≈ƒ»…«¬»∆»ƒ¿ƒ«

‰Án‰12 את להוכיח ביקש הנביא שאליהו  מלכים) (בספר  בתנ "ך  כמסופר  «ƒ¿»
פר האמת  יביאו  הבעל  שנביאי  ידי  על  ה'בעל ' נביאי  לעומת בה' שבאמונה

תרד  היכן  יראו  וכולם פר  יביא  והוא

המנחה  בעלות "ויהי  השמים מן  האש

ה' אל  והתפלל  אליהו ...", ויגש

ותאכל  ה' אש "ותפול  נענתה ותפילתו 

העולה...". את

,‰Êa e‡a‰Â המיוחדת במעלתה ¿«≈»∆
מנחה, תפילת lÙz˙של  ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«

,ÌBi‰ ˙ÏÁ˙a ‡È‰ ˙ÈÁL«¬ƒƒƒ¿ƒ««
˜eÒÚ ‰NÚ Ì„‡‰L Ì„B˜∆∆»»»«¬∆»

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa „eËÂ קל ויותר ¿»¿ƒ¿¿≈»»
כראוי . להתפלל  ÈÚ˙לו  ˙lÙ˙e¿ƒ««¿ƒ

ÈÁ‡Ï ,ÌBi‰ ÛBÒa ‡È‰ƒ¿«¿«¬≈
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚÓ ‡ˆÈ kL∆¿»»»≈ƒ¿¿≈»»

כך . כל  טרוד  אינו  lÙz˙ושוב Ï‡¬»¿ƒ«
Ë‰l‰ ÚˆÓ‡a ‰‡a ‰ÁÓƒ¿»»»¿∆¿««««

Í‡˜) והתלהבותŒÌÏBÚ ÈÈÚa ( »¿ƒ¿¿≈»
‰f‰13ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓe , «∆ƒ¿ƒ«≈«

È‰ ,'eÎ ˙B„h‰Â ÌÈ˜ÒÚ‰»¬»ƒ¿«¿»¬≈
Ì‰Ó BÓˆÚ ˙‡ ˜zÓ ‡e‰¿«≈∆«¿≈∆

‰ÁÓ Ïlt˙Óe14 יש ולכן  ƒ¿«≈ƒ¿»
תפילות  על  יתרון  מנחה לתפילת

וערבית. BÊשחרית ‰„BÚ ÔÎÏÂ¿»≈¬»
במאמץ שכדי  צורך  יש אותה לעבוד 

‰ÔÈÚמיוחד  ˜Ú ‡È‰ƒƒ«»ƒ¿»
'ÔÈ˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰c¿«¬»««ƒ¿ƒ
עצמו . האדם מצד  מלמטה, התעוררות

˙lÙ˙aL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆ƒ¿ƒ«
„ÚÂ) ˙BÚc LÈ ‰ÁÓ כך כדי  ƒ¿»≈≈¿«

ביטוי  יש אלו  ««¬»ÎÏ‰Ï‰שלדעות
„‚k ‡Ï) ‡È‰L (‰NÚÓÏ¿«¬∆∆ƒ…¿∆∆
ÈÁL ˙lÙz BÓk ,˙Ba˜˙ »¿»¿¿ƒ««¬ƒ

,˙BË˜ „‚k (‡l‡ ,˙ÈÚÂ¿«¿ƒ∆»¿∆∆¿∆
e˙kL BÓÎe15 בפסוק בתהילים, ¿∆»

תפילת  לפני  אומרים נוסחאות שלכמה
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ז      

ערב  מנחת  ּכּפי מ ׂשאת  ּבזה ,16לפני והענין . ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבכ ּמה  ה ּוא  ּוקט ֹורת  קר ּבנֹות  ּבין החיל ּוק  ְְְְִִֵֵֶַַָָָּדה ּנה 

ּומהם  רק 17ענינים , ּבאים  ה ּקר ּבנֹות  ׁשּכל  : ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

מה ֿ ֿ ידם , על  ׁשּמת ּבררים  טה ֹורים  ְְְְִִִִִֶַַָָָָמ ּדברים 

טמאים  ּדברים  ּגם  היּו ּבּקט ֹורת  ֿ ּכן ,18ּׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ה ּטמא ֹות  קליּפֹות  ׁשל ׁש ּביר ּור  ענין .19ׁשּזה ּו ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

מ ּקר ּבנֹות  למעלה  ה ּקט ֹורת  מ ּגעת  זה  ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָּומ ּטעם 

ּבזה  זה  ּתל ּויים  הענינים  ׁשׁשני לעיל  ).20(וכ ּנזּכר  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּכמ ֹו אכילה , ּבׁשם  קר ּבנֹות  נקראים  ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָולכן

-21ׁשּכת ּוב  ּוקט ֹורת  לא ּׁשי, לחמי קר ּבני את  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ּבּנפ ׁש ּמּגיע  ׁשריח  ריח , למעלה 22(רק ) ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּבכ ּמה  ּכמבאר  למעלה , ּגם  ה ּוא  וכן ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹמהאכילה ,

ּגם  מ ּובנת  האכילה  על  הריח  ּומעלת  ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָמק ֹומ ֹות .

לחיצ ֹונּיּות  ׁשער  ׁשה ּוא  ּבּפה , היא  ׁשאכילה  ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָמ ּזה 

ׁשער  ׁשה ּוא  ּבח ֹוטם , ה ּוא  וריח  ְִֵֶֶַַַַַה ּמֹוחין,

ה ּמֹוחין  על 23לפנימ ּיּות  ׁשּגם  ֿ ּפי ֿ על  ואף  . ְְִִִִִֶַַַַַ

נאמר  ׁשּקר ּבנֹות 21קר ּבנֹות  [ּדכיון ניחחי ריח  ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

נּוקבין', 'מין העלאת  ה ּוא  ענינם  ְְְֲִִִִַַַָָָָּבכלל ּות 

ריח  ׁשל  ענין הם  לכן מנחה , ּבׁשם  ],24ונקראים  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבר  ריח ה ּנה  מדרג ֹות , ּכּמה  יׁש ּגּופא  יח  ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ
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כמר 16) (או) כמר דעבד ואסיקנא ג'. אות פ "ג תפלה הל' מיימוני  הגהות וראה ה"א. פ "ד ברכות ירושלמי  - יוסי  ר' דעת

ס "ד). הנ"ל עבר והוא (ד"ה הבחי ' ב ' במנחה יש כי  רלג), ר"ס  או"ח  (שו"ע  בסופו.17)עבד יו"כ שער עט "ר בכ"ז ראה

ואילך. סי "א תרנ"ז כחתן והוא ד"ה ב . רלז, פרשתנו שם ב . קנב , תולדות כמ "ש 18)אוה"ת ידוע , חי ' של דם שהוא המור

א. צט , מג"א תו"א סרי "ו. טואו"ח  וראה ה"ד). פ "ב  (ושם ה"ג פ "א המקדש כלי  הל' כחתן 19)הרמב "ם והוא בד"ה כ"ה

שם). תולדות מאוה"ת (ולהעיר סט "ו ממשכת 20)תרנ"ז היא מנוגה, שלמטה מגקה"ט  היא שבה מ "ן שהעלאת דלהיות

דמנחה  השייכות וזוהי  קרבנות. על אדומה פרה מעלת בענין סכ"ח  באגה"ק  המבואר וע "ד "ונוצר". השמיני  מזל מבחי '

סע "ב . רלה, פרשתנו אוה"ת וראה לקטורת. כנ"ל) השמיני , למזל ב .21)(מ "ן כח , שריח 22)פינחס  ב ) מג, (ברכות וכמרז"ל

שערי גם וראה ססי "א. כחתן והוא (ד"ה בגוף  מהתלבשות שלמע ' הנשמה עצם בחי ' והוא ממנו. נהנית שהנשמה דבר הוא

וסכ"ה). סי "ג בכסלו בכ"ה ד"ה לו 23)אורה ויאמר וד"ה תשי "א ידו והניף  ד"ה ואילך. תמח  ע ' ח "א תער"ב  המשך ראה

ע ' תשכ"ב  (סה"מ  תשכ"ב  ההוא ביום והי ' ד"ה סו). ע ' ואילך. נח  ע ' תשי "א (סה"מ  תשי "א בדא"פ 24)רכט ).יהונתן וי "ל

בהם  גם כי  - אחרים) מפסוקים שנלמדים (הגם שחרית" תפלת "אף  ערבית", בתפלת "אף  שם: בברכות שאמרו מה שזהו

מנחה. בשם נקראות התפילות שכל וכנ"ל (דמנחה). הריח  מעלת (בכללות) ישנה

    
במנחה  ֿ עשרה Ètkשמונה ˙‡NÓ EÈÙÏ ˙Ë˜ È˙lÙz ÔBkzƒ¿ƒ»ƒ¿…∆¿»∆«¿«««

Ú ˙ÁÓ16 תפילת של  המיוחדת השייכות מהי  ומפרט שממשיך  וכפי  ƒ¿«»∆
הקטורת. ועבודת ‰eÏÈÁ˜מנחה ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ההבדלÔÈa ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ≈

Ì‰Óe ,ÌÈÈÚ ‰nÎa ‡e‰ ˙BË˜e ˙Ba˜17ÏkL : »¿»¿∆¿«»ƒ¿»ƒ≈∆∆»
ÌÈcÓ ˜ ÌÈ‡a ˙Baw‰«»¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈB‰Ë מן דברים או  חיים בעלי  ¿ƒ
הכשרים  לאכילה הצומח

Ì„ÈŒÏÚ ÌÈa˙nL ידי שעל  ∆ƒ¿»¿ƒ«»»
מהרע  נפרד  שבהם הטוב והם הקרבתם

לקדושה, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óעולים
ÌÈc Ìb eÈ‰ ˙BËwa«¿∆»«¿»ƒ

ÌÈ‡ÓË18,באכילה האסורים ¿≈ƒ
eÈa ÔÈÚ e‰fL של והעלאה ∆∆ƒ¿«≈

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ LÏL19 »…¿ƒ«¿≈
מקור  שהם טוב בהם שאין  לגמרי 

האסורים, הדברים של  החיות ושורש

של  החיות ושורש שמקור  בעוד 

מקליפה  הוא המותרים הדברים

כי  אור , לשון  נוגה', 'קליפת הנקראת

טוב. גם בה Ê‰מעורב ÌÚhÓeƒ««∆
˙BËw‰ ˙ÚbÓ'ו 'נוגעת עולה ««««¿∆

שהיא  בבחינה באלוקות למעלה

kÊpÎÂ) ˙BawÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿»¿«ƒ¿»
ÌÈÈeÏz ÌÈÈÚ‰ ÈLL ÏÈÚÏ¿≈∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

‰Êa ‰Ê20 שהקטורת משום ודווקא ∆»∆
גם האסורים מכילה נחותים דברים

לתוספת  גורמת זו  העלאה באכילה,

ויתרון  ÌÈ‡˜מעלה ÔÎÏÂ .(¿»≈ƒ¿»ƒ
BÓk ,‰ÏÈÎ‡ ÌLa ˙Ba»̃¿»¿≈¬ƒ»¿

e˙kL21ÈÓÁÏ Èa˜ והמזון ‡˙ המאכל  עיקר  הוא ÈM‡Ï,ו 'לחם' ∆»∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«
ÁÈL ,ÁÈ (˜)  ˙BË˜e שני אמנם מצד  אבל  מזין  ÚÈbnלא ¿∆«≈«∆≈««ƒ«

LÙpa22‡Ók ,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ,‰ÏÈÎ‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ «∆∆¿«¿»≈»¬ƒ»¿≈«¿«¿»«¿…»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa יותר לבחינה עולה מנחה) תפילת של  (עניינה שהקטורת ¿«»¿
הקרבנות). כנגד  הן  האחרות (שהתפילות מהקרבנות יתרון ÏÚÓe˙נעלית «¬«

,‰ta ‡È‰ ‰ÏÈÎ‡L ‰fÓ Ìb ˙eÓ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÚ ÁÈ‰»≈««»¬ƒ»∆∆«ƒ∆∆¬ƒ»ƒ«∆
ÚL ‡e‰L להגיע ‰e‡כניסה ÁÈÂ ,ÔÈÁBn‰ ˙eiBˆÈÁÏ ∆««¿ƒƒ«ƒ¿≈«

ÚL ‡e‰L ,ÌËBÁa להיכנס «∆∆««
דרכו  eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ˙ולהגיע

ÔÈÁBn‰23' ב'המשך כמבואר  «ƒ
הבחיי  ..." הרש"ב: לאדמו "ר  תער "ב

כלי  הוא דהחוטם וייצר  פסוק על  כתב

היא  ומשם נכנסת היא דמשם לנשמה

מפולת  עליו  שנפל  מי  ולכן  יוצאת,

חוטמו  עד  אותו  לבדוק צריכים

א, עמוד  פ"ה דף יומא בגמרא כדאיתא

מכל  בלבו , ניכר  אינו  החיות אם דגם

בחוטם  חיות שיש להיות יכול  ֿ מקום

שזהו  לומר  ויש שם... רש"י  וכדפירש

המוחין ... שער  הוא שהחוטם לפי 

הדבור  שהרי  המוחין , עצמיות בחינת

התגלות  שכל  המוחין  שער  כן  גם הוא

שזהו  רק הדיבור , ֿ ידי  על  היא שכל 

הוא  גלוי  דשכל  וכידוע השכל  חיצוניות

מה  כן  ואם כו ', החכמה מחיצוניות

היינו  המוחין  שער  הוא שהחוטם

המוחין ...". עצמות בחינת

˙Ba˜ ÏÚ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆««»¿»
Ó‡21ÔÂÈÎc] ÈÁÁÈ ÁÈ ∆¡«≈«ƒ…ƒ¿≈»

‡e‰ ÌÈÚ ˙eÏÏÎa ˙BawL∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»»
,'ÔÈ˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
ÔÎÏ ,‰ÁÓ ÌLa ÌÈ‡˜Â¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»»≈

ו 'מזון ' 'לחם' כמו  הם שהקרבנות לכך  ÁÈבנוסף ÏL ÔÈÚ Ì‰24,[ ≈ƒ¿»∆≈«
במה  כן  (תפילות ואם הקרבנות על  מנחה) (תפילת הקטורת מעלת מתבטאת

וערבית) Ùeb‡שחרית ÁÈa ‰p‰ עצמוÁÈ ,˙B‚„Ó ‰nk LÈ ƒ≈¿≈«»≈«»«¿≈≈«
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ח     

ׁשּבהיכל )25ּדקר ּבנֹות  ה ּׁשנה , (ּדכל  ּדקט ֹורת  ריח  , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּדקט ֹורת  וריח  ׁשּבח ֹוטם , הימני ל ּנקב  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּׁשּי

ל ּנקב  ׁשּׁשּי ֿ ה ּקד ׁשים ) ׁשּבקד ׁש ֿ ה ּכּפּורים , ְְֳִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ(ּדיֹום 

.26ה ּׂשמאלי  ְִַָ

מנחה e‰ÊÂג ) ּביד ֹו ה ּבא  מן וּיּקח  ּׁשּכת ּוב  מה  ¿∆ְְִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּׁשלח  ה ּמנחה  ּדה ּנה , אחיו. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָלע ׂשו

נּוקבין' 'מין העלאת  ענינּה - לע ׂשו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹיעקב 

ּבׁשר ׁשֹו), ׁשה ּוא  ּכמ ֹו (לע ׂשו ה ּתה ּו ע ֹולם  ְְְְְִִֵֶַַָָָֹלבחינת 

(ּדלא  טמא ֹות  ּבהמ ֹות  ּגם  זֹו ּבמנחה  היּו ְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹׁשּלכן

טה ֹור ֹות  מ ּבהמ ֹות  ׁשהיּו ּד'ּתק ּון' קר ּבנֹות  ְְְְְִִֵֶָָָּכמ ֹו

ּכמעלת 27ּדוקא ) להיֹות ּה מנחה , נקראת  ולכן . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

וערבית , ׁשחרית  ּתפ ּלֹות  על  מנחה  ְְְְְֲִִִִִַַַַָּתפ ּלת 

קר ּבנֹות . על  קט ֹורת  ְְְֲֶַַַָָּוכמעלת 

ׁשּזה BÚÂ„ד ) ה ּיד ּוע  ּובהק ּדים  ּבזה , ענין ¿ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

רק  ה ּוא  ה ּבכ ֹור , ה ּוא  (ּתה ּו) ְֵֶַַָֹׁשע ׂשו

ה ּוא  יעקב  ה ּנה  ּבפנימ ּיּות  אבל  ְְֲֲִִִִִִֵַָֹּבחיצ ֹונּיּות ,

ּב'ת ֹורה 28ה ּבכ ֹור  ה ּלׁשֹון ּדּיּוק  לבאר  יׁש ּובזה  . ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ה ּפס ּוק 29א ֹור ' מלאכים 30על  יעקב  וּיׁשלח  ְְֲִִַַַַַַָָֹ

מ ּמּנּו ׁשּלמעלה  ּבחינה  אל  מ ּמׁש, "לפניו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָלפניו,

ּדתה ּו". קדמאין מלכין ּבחינת  כ ּו' ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹּבמדרגה 

ה ּזקן  אדמ ֹו"ר  ּבל ׁשֹון ה ּכּונה  ּבפ ׁשט ּות  ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָּדה ּנה ,

ׁשּיעקב  הינּו, למע ּלּיּותא , היא  מ ּמׁש" ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹ"לפניו

אליו  ּבׁשוה  ׁשהיא  ל ּבחינה  לא  מלאכים  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשלח 

ׁשּלמעלה  ל ּבחינה  "לפניו", א ּלא  ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבמדרגה ,
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המאכל.25) ריח  ע "ד הוא שבקרבנות שריח  סי "א, כחתן והוא ובד"ה בכסלו, בכ"ה ד"ה אורה שערי  בעט "ר, ראה 26)ראה

רדע "ת  ושלאחריו ה' וירח  ד"ה בארוכה ראה בפנים בהמובא - דחיין. חיין נוקבא ומחד חיין נוקבא מחד ב : קל, זח "ג

הבושם  וריח  אתכפיא), בהאו"פ , מוסיף  (האו"מ  הנפש חיות מחזק  המאכל דריח  ושם, ואילך). תלו ע ' ח "א תער"ב  (המשך

לכאורה, י "ל ועפ "ז תשובה. ו(דיוהכ"פ ) רעו"ד אתהפכא), יחידה, גם או חי ' האו"מ , (גילוי  חדש חיות וממשיך משיב 

עוד  - השמאלי. בנקב  וזה הימני  בנקב  שזה - ודקטורת החוטם) ע "י  צ "ל הוא (שגם דקרבנות דריח  החילוק  דבכללות,

ואילך). סב  ע ' ח "א תקס "ב  הזקן אדמו"ר (מאמרי  תקס "ב  והריחו בד"ה ריח  א.27)מענין כו, א. כה, פרשתנו תו"ח 28)תו"א

עת"ר. השמע "צ  ביום ד"ה מט . ע ' לתניא והערות קיצורים ואילך. ב  רלא, אוה"ת ואילך. ד מג, כד,29)פרשתנו פרשתנו

פרשתנו.30)רע "ג. ריש

    
˙Ba˜c25ÏÎÈ‰aL ,‰M‰ ÏÎc) ˙BË˜c ÁÈ שהיו , ¿»¿»≈«ƒ¿∆¿»«»»∆«≈»

המקדש  שבבית בהיכל  הנמצא הקטורת מזבח על  ˜pÏמקריבים CiML (∆«»«∆∆
ŒL„˜aL ,ÌÈetk‰ŒÌBÈc) ˙BË˜c ÁÈÂ ,ÌËBÁaL ÈÓÈ‰«¿»ƒ∆«∆¿≈«ƒ¿∆¿«ƒƒ∆¿…∆

ÈÏ‡ÓO‰ ˜pÏ CiML (ÌÈL„w‰26 שם תער "ב ב'המשך ' כמובא «√»ƒ∆«»«∆∆«¿»ƒ
יש  שבחוטם הימני  שמהנקב מהזוהר 

יש  השמאלי  ומהנקב "חיין " המשכת

..." ומבאר : דחיין " "חיין  המשכת

המוחין  עצמיות שער  הוא והחוטם

ממש  הנשמה עצם וחבור  קישור  דשם

ב' בזה יש משם ההמשכה אמנם כו '.

כו ', דחיין  וחיין  חיין  והן  מדריגות

הימני ... שבנקב חיין  ובחינת

את  להחיות הנפש חיות כללות גילוי 

שהוא  הנשימה ענין  וזהו  כו ', הגוף

בא  מהמוח דהחיות החיות... הוראת

עם  הדם שולח והלב שבו  בדם בלב

החיות  שזהו  האברים לכל  החיות

חיין  הוא השמאלי  נקב אמנם פנימי ...

בעצם  ממש הנשמה מעצם שזהו  דחיין 

עצמות  בבחינת התקשרותה

המוחין ...".

e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ אבינו ‚) ביעקב ¿∆«∆»
‰ÁÓ B„Èa ‡a‰ ÔÓ ÁwiÂ«ƒ«ƒ«»¿»ƒ¿»
‰Án‰ ,‰p‰c .ÂÈÁ‡ ÂNÚÏ¿≈»»ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»
dÈÚ  ÂNÚÏ ˜ÚÈ ÁÏML∆»««¬…¿≈»ƒ¿»»

'ÔÈ˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מלמטה «¬»««ƒ¿ƒ
עד  ‰e‰zלמעלה ÌÏBÚ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«»«…

העולמות  וחסידות, בקבלה כמבואר 

'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם

ועשר  ומסודר  הדרגתי  השתלשלות'

מלובשים  שלהם שהאורות ספירות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך 

'עולם  קדם ול 'תיקון ' התיקון '. 'עולם

וכלים  מרובים אורות היו  בו  התוהו '

ואלוקות  קדושה ניצוצות של  ו 'נפילה' הכלים' ל 'שבירת שגרם מצב מועטים,

מתיקון  נעלה תוהו  הדברים ובשורש הקדושה, לגבולות שמחוץ לתחומים

BLLa ‡e‰L BÓk ÂNÚÏ) עשו ששורש וחסידות בקבלה כמבואר  ¿≈»¿∆¿»¿

התיקון  מעולם הוא יעקב ושורש התוהו , מעולם ‰eÈהוא ÔÎlL ,(∆»≈»
BÊ ‰ÁÓa לעשו יעקב B‡ÓË˙ששלח ˙BÓ‰a Ìb שמפורט כפי  ¿ƒ¿»«¿≈¿≈

BB‰Ë˙בתורה  ˙BÓ‰aÓ eÈ‰L 'Ôe˜z'c ˙Ba˜ BÓk ‡Ïc)¿…¿»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈¿
‡˜Âc לעניין לעיל  הקרבנות כנזכר  על  הקטורת ˜‡˙27)יתרון  ÔÎÏÂ . «¿»¿»≈ƒ¿≈

˙lÙz ˙ÏÚÓk d˙BÈ‰Ï ,‰ÁÓƒ¿»ƒ¿»¿«¬«¿ƒ«
˙ÈÁL ˙BlÙz ÏÚ ‰ÁÓƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÏÚ ˙BË˜ ˙ÏÚÓÎe ,˙ÈÚÂ¿«¿ƒ¿«¬«¿∆«

˙Ba˜ הקליפות שבה גם מתבררות »¿»
על  נפעל  שלא דבר  לגמרי , הטמאות

הקרבנות. ידי 

ÌÈc˜‰e ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ („¿ƒ¿»»∆¿«¿ƒ
(e‰z) ÂNÚL ‰fL Úe„i‰«»«∆∆∆≈»…
˜ ‡e‰ ,BÎa‰ ‡e‰«¿«

˙eiBˆÈÁa באים שהדברים כפי  ¿ƒƒ
הזה, בעולם eiÓÈÙa˙בפועל  Ï‡¬»ƒ¿ƒƒ

BÎa‰ ‡e‰ ˜ÚÈ ‰p‰28 והוא ƒ≈«¬…«¿
בחסידות  (כמבואר  מעשו  נעלה

היא  יעקב על  עשו  ומעלת בהרחבה,

השורש  של  בשורש אבל  בשורשם,

מעשו ). נעלה יעקב - עצמו 

ÔBLl‰ ˜eic ‡Ï LÈ ‰Êe»∆≈¿»≈ƒ«»
'B‡ ‰B˙'a29 הזקן לאדמו "ר  ¿»
˜eÒt‰ ÏÚ30˜ÚÈ ÁÏLiÂ ««»«ƒ¿««¬…

ÂÈÙÏ" ,ÂÈÙÏ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¿»»¿»»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa Ï‡ ,LnÓ«»∆¿ƒ»∆¿«¿»
˙ÈÁa 'eÎ ‰‚„Óa epnÓƒ∆¿«¿≈»¿ƒ«
,"e‰˙c ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ«¿»ƒ¿…
התוהו , שמעולם הקדמונים המלכים

לעיל  האמור  התוהו  עולם המושג  שכן 

השבוע, בפרשת התורה בסיפור  מרומז 

שמלכו  המלכים על  וישלח, פרשת

ישראל , בבני  מלכים שהיו  לפני  באדום

שורשם  כי  ישראל  למלכי  קדמו  והם

מעולם  שלמעלה התוהו  מעולם

"ÂÈÙÏהתיקון . Ô˜f‰ "BÓ„‡ ÔBLÏa ‰ek‰ ˙eËLÙa ,‰p‰c¿ƒ≈¿«¿««»»ƒ¿«¿«»≈¿»»
‡Ï ÌÈÎ‡ÏÓ ÁÏL ˜ÚiL ,eÈ‰ ,‡˙eilÚÓÏ ‡È‰ "LnÓ«»ƒ¿«¬ƒ»«¿∆«¬…»««¿»ƒ…
,"ÂÈÙÏ" ‡l‡ ,‰‚„Óa ÂÈÏ‡ ‰ÂLa ‡È‰L ‰ÈÁaÏ«¿ƒ»∆ƒ¿»∆≈»¿«¿≈»∆»¿»»
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ט      

"וּיׁשלח  ר ׁש"י ּבפיר ּוׁש ה ּיד ּוע  ֿ ּפי על  אבל  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָמ ּמּנּו.

את  ׁשרק  מ ּמׁש", מלאכים  מלאכים , ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹיעקב 

אבל  לע ׂשו, יעקב  ׁשלח  ה ּמלאכים  ׁשל  ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹה "מ ּמׁש"

נׁשא  ה ּמלאכים  ׁשל  יעקב הר ּוחנּיּות  אצל  ,31רה  ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מ ּובן, לגריע ּותא , היא  ּב"מ ּמׁש" ׁשה ּכּונה  ְְְִִִֶַַַַָָָָָהינּו,

ׁשּזה  והינּו, לגריע ּותא . ה ּוא  מ ּמׁש" "לפניו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּגם 

ה ּוא  מ ּיעקב , למעלה  "לפניו", ה ּוא  (ּתה ּו) ְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹׁשע ׂשו

- ּבפנימ ּיּות  אבל  ּבחיצ ֹונּיּות , - ּב"מ ּמׁש" ְְֲִִִִִַַַָָרק 

ׁשּיעקב , ֿ זה  ֿ ידי ועל  יֹותר . למעלה  ה ּוא  ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹיעקב 

ּדתה ּו ה ּניצ ֹוצ ֹות  את  מברר  ה ּתק ּון", ע ֹולם  ְְִִֵֶַַַַָָֹ"ּבעל 

ׁשּקדמה  ה ּתה ּו מ ּבחינת  רק  לא  ממ ׁשי ה ּוא  הרי ה ּכלים , ּבׁשבירת  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנפל ּו

יֹותר  למעלה  ה ּוא  ה ּתק ּון' 'ע ֹולם  ׁשּבּה מה ּבחינה  ּגם  א ּלא  .32ל 'ּתק ּון', ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וּיּׁשקה ּו" ג ֹו' ויח ּבקה ּו לקראת ֹו ע ׂשו ׁש"ּוּירץ  ּפעל  ֿ זה  ֿ ידי עכ ׁשו,33ועל  ׁשּגם  , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׂשֹונא  ׁשע ׂשו ּביד ּוע  היא  ׁש"הלכה  ּבמ ּצב  ה ּביר ּור , ק ֹודם  ה ּוא  ׁשע ׂשו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכפי

ל ּבֹו.34ליעקב " ּבכל  ּונׁשק ֹו ליעקב  ע ׂשו נת ּבּטל  , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
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הה"מ .31) בשם ֿ155 ע ' תש"ג נשלם 32)סה"ש הבירורים ע "י  לזאת, ח "ו, במקרה הי ' לא התהו וסתירת שבנין דלהיות

לסופו). קרוב  תרס "ז תקעו (ד"ה העלי ' הוא ולשם ותיקון, מתהו שלמעלה אוא"ס  דבחי ' ד.33)הכוונה לג, ספרי34)פרשתנו

כאן. בפירש"י  הובא - יו"ד ט , בהעלותך

    
epnÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÏ. ממנו נעלה קדימה, של  במובן  ‡Ï"לפני " «¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆¬»

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ החסידי ˜ÚÈהביאור  ÁÏLiÂ" È"L LeÈÙa «ƒ«»«¿≈«ƒ«ƒ¿««¬…
ÏL "LnÓ"‰ ˙‡ ˜L ,"LnÓ ÌÈÎ‡ÏÓ ,ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ«¿»ƒ«»∆«∆««»∆
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏL ˙eiÁe‰ Ï‡ ,ÂNÚÏ ˜ÚÈ ÁÏL ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ»««¬…¿≈»¬»»»ƒ∆««¿»ƒ

˜ÚÈ Ïˆ‡ ‰‡L31 ולא ƒ¿¬»≈∆«¬…
לעשו , ek‰L‰נשלחה ,eÈ‰«¿∆««»»

‡˙eÚÈ‚Ï ‡È‰ "LnÓ"a¿«»ƒƒ¿ƒ»
"ÂÈÙÏלמעט  ÌbL ,ÔeÓ ,»∆«¿»»

‡˙eÚÈ‚Ï ‡e‰ "LnÓ ולא «»ƒ¿ƒ»
יעקב  על  עשו  מעלת את להדגיש

בזה. למעט אלא בה ¿»¿eÈ‰Â,ולהוסיף
‡e‰ (e‰z) ÂNÚL ‰fL∆∆∆≈»…
,˜ÚiÓ ‰ÏÚÓÏ ,"ÂÈÙÏ"¿»»¿«¿»ƒ«¬…
Y "LnÓ"a ˜ ‡e‰«««»

˙eiBˆÈÁa, הבכור נולד  עשו  ולכן  ¿ƒƒ
˙eiÓÈÙa Ï‡ דבר של  ולאמיתו  ¬»ƒ¿ƒƒ

-˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˜ÚÈ«¬…¿«¿»≈
˜ÚiL,מעשו . ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆«¬…

Ó ,"Ôe˜z‰ ÌÏBÚ ÏÚa"««»«ƒ¿»≈
eÏÙpL e‰˙c ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡∆«ƒ¿…∆»¿

,ÌÈÏk‰ ˙ÈLa לעיל כנזכר  ƒ¿ƒ««≈ƒ
מרובים  "אורות היו  ובתוהו  שמאחר 

שבירת  בו  היתה מועטים" בכלים

Ó„wL‰יעקב ‰È‰‡eהכלים, e‰z‰ ˙ÈÁaÓ ˜ ‡Ï CÈLÓÓ ¬≈«¿ƒ…«ƒ¿ƒ««…∆»¿»
‡e‰ 'Ôe˜z‰ ÌÏBÚ' daL ‰ÈÁa‰Ó Ìb ‡l‡ ,'Ôe˜z'Ï¿ƒ∆»«≈«¿ƒ»∆»»«ƒ

˙BÈ ‰ÏÚÓÏ32 הנזכר ֿ דרך  (על  יותר  נעלה 'תיקון ' דבר  של  לאמיתו  כי  ¿«¿»≈
מעשו ). נעלה יעקב השורשים שבשורש עשה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לעיל  שיעקב ¿«¿≈∆

לעיל  האמורים ה'בירורים' »«ÏÚtאת
B˙‡˜Ï ÂNÚ ıie"L∆«»»≈»ƒ¿»

"e‰˜MiÂ 'B‚ e‰˜aÁÈÂ33, «¿«¿≈«ƒ»≈
‡e‰ ÂNÚL ÈÙk ,ÂLÎÚ ÌbL∆««¿»¿ƒ∆≈»

eÈa‰ Ì„B˜ שיהיה שלו  הסופי  ∆«≈
המשיח  בימות לבוא, לעתיד 

בהר  מושיעים "ועלו  היעוד  (כשיקויים

עשו "), הר  את לשפוט «»¿vÓaציון 
ÂNÚL Úe„Èa ‡È‰ ‰ÎÏ‰"L∆¬»»ƒ¿»«∆≈»

"˜ÚÈÏ ‡BN34, זאת בכל  ≈¿«¬…
B˜Le ˜ÚÈÏ ÂNÚ Ïha˙ƒ¿«≈≈»¿«¬…¿»

.BaÏ ÏÎa¿»ƒ
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המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' א
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 הפסוק ממש ".על  "מלאכים  רש "י: מפרש  מלאכים ", יעקב  "וישלח 

כיון - ממש  מלאכים  כאן לפרש  צריך  פירושים רש "י ב ' מלאכים " יעקב  ב "וישלח  יש  הכתוב ,
במדרש  ופירוש (כמובא  ֿ ודם . בשר  שלוחים  שהיו והיינו שלוחים , פירושו ש "מלאכים " אחד  פירוש  :(

(מהמדרש ). הראשון הפירוש  את  ושולל  ממש ", "מלאכים  מפרש  ורש "י ממש . מלאכים  שני:

חיים " אלקים  דברי ואלו "אלו אמת , רק  לא  הם  הפירושים  ששני ֿ פי ֿ על  הפירוש ואף  הם  שניהם  אלא  ,
 של של פשוטו מפרש  שרש "י כיון ממש ", "מלאכים  רש "י מפרש  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  - "מלאכים "

(כדלהלן  ממש  מלאכים  שלח  שיעקב  ללמוד  מכריח  - הסיפור  של  ההמשך  - מקרא  של  ופשוטו מקרא ,
ס "ג ).

היינו  שמלאכים  המדרש  לפירוש  סתירה  זה  אין ממש , למלאכים  היא  שהכוונה  הכרח  שיש  ואף 
הוא  ההכרח  כי בת שלוחים , חלק  וכל  שבתורה , הדרוש  חלק  הוא  המדרש  ואילו מקרא , ורה של 

הדרוש . בחלק  מכריחים  תמיד  לא  - הפשט  בחלק  והכרחיים  ראיות  ולכן, שלו. הכללים  לו יש 

מאגדות " הלכה  למדין ש "אין הכלל  והלכה ,בדוגמת  אגדה  כי - אמת  מתורת  חלקים  ששניהם  אף  -
מיוחדים . כללים  אחד  לכל  יש 

"לא  היא  שאגדה  ֿ ושלום  חס  הכוונה  שתלמיד אין מה  וכל  התורה  חלקי כל  הלכה "; כמו אמת  ֿ כך  כל 
מסיני  למשה  ניתנו שכולם  כיון אמת , הם  לחדש  עתיד  נתן ותיק  אמת  שאלקים  ופשוט  המובן דבר  וזהו .

אמת  רק  מסיני והרמב "ם למשה  . בתור ואפילו כולל  אחד  פסוק  על  אומר  מישהו שאם  באמונה ,
אמרה , עצמו מפי שמשה  שאומר  רק  אמת , שזהו - בזה  וכיוצא  התורה  מסיפורי גם  כולל  - אחת  תיבה 

כופר  הוא  בפירושה הרי הכופר  "וכן מיד : ומוסיף  זו; בתיבה  רק  לא  ,." פה ֿ שבעל  תורה  והוא 

גם  שמצינו ֿ דרך  ועל  שלו. כללים  יש  מהתורה  חלק  לכל  אבל ,  לא מממונא  ש "איסורא 
מחידוש ילפינן" למדין ואין , משלו כללים  יש  התורה  מחלקי חלק  לכל  כי ועוד , ,.

 מפרשים יעקב "וישלח  נאמר  שבפסוק  בגלל  ממש ", "מלאכים  לפרש  מוכרח  שרש "י מבארים ,
למלאכים מלאכים  והכוונה  כו'", השליחות  לפני הכתובים  "מאותן היינו ש "לפניו" לומדים  והם  ,"

ויצא . פרשת  בסוף  מסופר  שאודותם 

להעתיק  צריך  רש "י היה  שבפסוק , "לפניו" מתיבת  היא  רש "י של  ההוכחה  שכל  כיון זה , לפי אבל 
תיבה  גם עוד  להביא  רש "י, של  (כדרכו מלאכים " יעקב  "וישלח  התיבות  רק  ולא  "לפניו", תיבת  -

מפרש )? שאותן התיבות  רק  ולא  לפירושו, ההוכחה  היא  שמהם  התיבות 
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ונדפסה )* (באידית), שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך . 389 ע' ח "ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל . ע"י  מ "מ  ציוני  איזה
פרשתנו.1) ריש
ד .2) פע"ה, ב"ר
וש"נ.3) ב. יג , עירובין
כו'.4) למדין אין מע' כללים חמד  בשדי  נסמן
בגדולי 5) סריקי  בוקי  ותולים כן  הריוהאומרים - ישראל 

אלו  ה' פעולות אל  יבינו לא "כי  ה) כח , תהלים (מדרש אמחז"ל 
תורה  ומעוטי  רוח  לגסי  אגדה ללמד  שלא והזהירו האגדות".

ואכ "מ . ה"ג ). פ"ה פסחים (ירושלמי 
משנה 6) "מקרא (ובכ "מ ): ה"ד  פ"ב פאה ירושלמי  ראה

רבו תלמוד  לפני  להורות עתיד  ותיק שתלמיד  מה אפילו
בסיני ". למשה נאמר כבר

רצה 7) אגדה, לומד  רצה - ת"ת שמצות הפס"ד  יובן ועפ"ז
(והפרישה) הש"ך  שלדעת - אלא עוד  ולא בתורה. אחר חלק לומד 
נזקק  ק"ו ואחד  אגדה אחד  ששאלו "שנים סקי "ב: סרמ "ו יו"ד  -

(היינו בהק"ו).לאגדה" הלימוד  לבטל  זו בשעה
הל '8) עיקרים). מהי "ג  השמיני  (בעיקר פ"י  סנהדרין פיה"מ 

בתחלתו  וירא דש"פ אחת ואשה ד "ה וראה ה"ח . פ "ג  תשובה
ואילך ). 231 ס"ע חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת

שפירוש9) ופרשיותולהעיר (ובפרט פסוקים שבתורה
הוא שם) בפיה"מ  מביאם שהרמב"ם אלו שבתורה.מסוג 

וש"נ.10) ב. יט , ברכות
ב.11) צח , חולין
ואילך .12) 408 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
כאן.13) רא"מ 



יי      

מפרשים  לפסוקים יש  בהמשך  בא  וגו'" "וישלח  שהפסוק  כיון ממש , מלאכים  לפרש  מוכרח  שרש "י
אלקים " מלאכי בו "ויפגעו מסופר  שבהם  ויצא , פרשת  בסוף  רש "יהקודמים  ומפרש  , מלאכים

לעשו. יעקב  שלח 

מחוור : אינו זה  פירוש  אבל 

בפרה א ) וגם  מצורע  מת , לטמא  (שהוצרכו אזוב  לגבי הלכה . ֿ פי על  ("אויסגעהאלטן") מתאים  זה  ַאין
דין  ישנו כי אדומה ) וכו', יון אזוב  כמו לווי, שם  לו שיש  אזוב  ולא  סתם , "אזוב " שנקרא  מין שצריך  ,

ש " מובן, ומזה  לווי. שם  ללא  סתם , אזוב  נאמר  בתורה  " ה אינם  ויצא , פרשת  שבסוף  ""
וישלח . שבפרשת  סתם 

יעקב ב ) וישלח  ֿ למימר  ֿ ליה  הוה  זה , לפני שכתוב  למה  בהמשך  בא  זה  פסוק  או אם 
 בהמשך לא  חדשים , וידיעה  ענין שזהו מוכח , סתם , מלאכים  כאן שנאמר  וכיון הידיעה . בה "א  ,
זה . ללפני

" תיבות  ראשי ש "מחנים " שמצינו למה  בסתירה  זה  כי,לאכים "עקב טל יילים אותם ואין -
חלק  נוטריקון, ובעניני שלו, הכללים  יש  בתורה  חלק  לכל  ואין כאמור , בזה  מדייקים  לא  שבתורה ,

ֿ למימר  ֿ ליה  הוה  שכאן או אלקים ", "מלאכי ולעיל  "מלאכים " נאמר  (שכאן הנ"ל  השאלות  להקשות 
שמפרש  - רש "י בפירוש  ֿ כן ֿ שאין מה  הידיעה ). בה "א  שבתורה .מלאכים  הפשט  חלק  - מקרא  של 

:" ממש "מלאכים  שלח  שיעקב  רש "י לפירוש  נוסף  הכרח  ישנו

בתשובה  לשוב  צריך  המשלח  השליחות , בעת  ניזוק  והשליח  שליח , ששלח  מי הוא : ֿ דרך הדין ועל  .
רז"ל  מתחתכין".שאמרו "מעיו אזי סכנה , במקום  לאחיו יוסף  את  ששלח  נזכר  שכאשר  יעקב , על 

נעשה  מה  ספק  אצלו שהיה  דכיון ֿ ודם , בשר  שלוחים  לעשו שלח  לא  שיעקב  לומר  בהכרח  ֿ זה  ֿ פי ועל 
את  שולח  הוא  הרי - ֿ זה  לאחרי התברר  שאכן כפי - למלחמה  ילך  שעשו אצלו מקום  והיה  עשו, עם 

סכנה . למקום  השלוחים 

נפש  פיקוח  שלגבי לכך  מלפני ונוסף  בזה  "חזקה " היתה  לעשו הרי ספיקא , וספק  לספק  חוששים  ות 
רש "י  כפירוש  אחי"ֿ זה , יעקב  את  "ואהרגה  - ֿ זה  ולאחרי ברציחה ", - עיף  "והוא  : שדבורה והגם  .

עשו  מפני להתיירא  שאין מובן שמזה  לחזור , יכול  שכבר  ליעקב  הודיעה  רבקה  בנוגע מינקת  הרי -
האם  עדות  על  להסתמך  שאסור  פשיטא  אחרים ), של  (ובפרט  נפשות  "אל לסכנת  נאמר  צדיק  על  אפילו .

וכו'" בחייהן"תאמין הצדיקים  על  שמו מייחד  הקב "ה  ו"אין , שהיתה - עשו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,
לכן  מקודם  הפכית  חזקה  .לו

ֿ ודם . בשר  מרגלים  מרגלים , לשלוח  קלה : ברירה  ליעקב  שהיתה  וכאשר ובפרט  בהיחבא , באים  מרגלים 
לחשוש  אין יעקב , אנשי שהם  יודע  אינו ו"עשו שלוחים , מלאכים , שלח  יעקב  אבל  אליהם . שיתנכל 

כמותו"אותם " אדם  של  ש "שלוחו יעקב , שלוחי בתור  דוקא  לעשו השאלה :לבוא  מיד  נשאלת  -
היו  שהם  לפרש  רש "י מוכרח  ולכן להם ? ירע  שעשו לחשוש  יש  הרי זאת , לעשות  יכול  יעקב  היה  כיצד 

ממש " ."מלאכים 
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ב.14) לב,
א.15) יג , סוכה מ "ו. פי "ד  נגעים
ויצא.16) ס"פ בעה"ט 
תר"ג .17) סו"ס או"ח  היטב .באר
יג .18) פפ"ד , ב"ר
כט .19) כה, תולדות
מא.20) כז, שם
מה.21) ובפכ "ז, שם טוב לקח  ח . לה, בפרשתינו רש"י 
בצדקתה 22) "אמו  יו "ד): (פס "ז , ב "ר  אשר וראה  עד  אמרה

כן". עשה לא והוא אחיך  חמת תשוב
מ "ד .23) פ"ב אבות
מב.24) לא, יג . כח , ויצא רש"י  ז. תולדות תנחומא
עשו 25) של  שטנו "משנולד  כה) ל , (שם פרש"י  מובן ועפ"ז

ודו"ק. לשוב", רצה כו'
ה.26) לב, פרשתנו
וש"נ.27) ב. לד , ברכות
(28.5 הערה 100 ע' ח "י  לקו"ש גם ראה - הענין לשלימות
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במקום  לאחיו יוסף  את  יעקב  ֿ כך  אחר  שלח  כיצד  מובן: אינו ֿ זה  ֿ פי על  ששם לכאורה , אלא  - סכנה ?
שלימה " ש "מטתו כיון סכנה . להיות  שעלולה  כלל  יעקב  שיער  היו לא  השבטים  שאר  והן יוסף  הן ,

דעתו  על  כלל  עלה  לא  גמורים , שנוהגצדיקים  ביוסף  לחשוד  או עוולה , בעשיית  השבטים  את  לחשוד 
אותו  וידונו עונש  כמחוייב  יחשיבוהו שאחיו .באופן

 לו הותר  כיצד  ממש "; "מלאכים  לעשו לשלוח  ליעקב  הותר  כיצד  השאלה : על  תירוץ  גם  זהו
אדם ? בני שלוחים  אליו לשלוח  לכאורה , יכול , שהיה  בעת  במלאכים , להשתמש 

יש מפרשים  שליעקב  שיראה  עשו, את  להפחיד  בכדי מלאכים  לשלוח  ליעקב  שהותר  מבארים ,
ברשותו. מלאכים 

הפסוק  על  מובן: זה  אין - עסקינן דביה  - רש "י לדעת  פני אבל , כראות  פניך  ראיתי כן על  "כי
לפני  ראה  כבר  שעשו נאמר  ואם  הימנו". שיתיירא  כדי המלאך  ראיית  לו "הזכיר  רש "י, מפרש  אלקים ",

ענין  באותו הפעם  עוד  להפחידו יעקב  הוצרך  למה  - ברשותו מלאכים  יש  שליעקב  לומר ,זה  ובהכרח  ?
נשארת  ֿ כן, ואם  אנשים , בדמות  אלא  מלאכים , בדמות  לעשו נראו לא  אליו, שלח  שיעקב  שהמלאכים 

במלאכים ? להשתמש  ליעקב  הותר  כיצד  השאלה :

למלאכים  להגיע  והוכרח  סכנה , למקום  אנשים  לשלוח  יכול  היה  לא  יעקב  מובן: הנ"ל  על ֿפי אך 
ממש .

 ובכל זמן בכל  מישראל  ואחד  אחד  לכל  נצחית  הוראה  הם  שבה , הסיפורים  גם  התורה , עניני כל 
ישנם מקום  הרי מובן: ואינו בהם . להשתמש  שיוכלו ברשותם , מלאכים  להם  שאין מישראל  כמה 

כזה  במצב  הם  ֿ ישראל  בני רוב  ואדרבה , תדבר "כרצונם ; הרוב  על  "התורה  והרי , ההוראה איפוא  מהי .
יהודים  ממש "?עבור  מלאכים  - יעקב  מ "וישלח 

הרמב "ם  שכתב  מה  ֿ פי על  זה  נקראים ויובן שבאדם ) הכחות  גם  (ובכללם  הטבעיים  הכחות  שגם  ,
מוישלח  הוראה  להפיק  מישראל  ואחד  אחד  כל  יכול  כיצד  מובן, ֿ זה  ֿ פי ועל  "מלאכים ". בשם  לפעמים 
שעליהם  רשעים , (ואפילו שלו הכחות  על  ֿ הבית  בעל  הוא  מישראל  אחד  כל  כי, - ממש  מלאכים  יעקב 

לבם " ברשות  ש "הם  בתשובה נאמר  לשוב  הם  גם  יכולים  ֿ סוף  ֿ כל  סוף  הרי , שנאמר אלה  ואפילו ;
כו'" מספיקין "אין רק עליהם  אם  הנה  תשובתו , תתקבל  שישלח יתעקש , אחד  כל  אצל  שייך  ובמילא  ,(

שלו."מלאכים " הנפש  כחות  -

: היא נפשו, לכחות  בנוגע  גו'", מלאכים  יעקב  מ "וישלח  להפיק  מישראל  אחד  כל  שצריך  ההוראה 

או  פרנסה  של  עסק  כמו גשמי, - רק  אפילו או חומרי, חדש  בענין להתעסק  ליהודי שמציעים  בשעה 
שכבר  מעבודה  מ "ארץ ", הליכה  של  ענין זהו הנה  וכדומה , כבוד  ממנה  יקבל  שלדעתו התייגע התמנות 

וגו'" חורב  אכלני "ביום  - אדום "בה  שדה  שעיר  "ארצה  עשו אל  ללכת  - הזה ֿ עולם  מעשה  "כל  שהרי ,
ורעים " .קשים 
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לא.29) מז, ויחי  פרש"י  ה. פל "ו, ויק"ר
ס"ג ),אלא30) (לעיל  מתחתכין" "מעיו היו המעשה

כנ"ל . תשובה, לעשות צריך  - בשוגג  גם כי 
כ .31) לז, וישב אוה"ח  ראה
כאן.32) האורה לבוש
יו"ד .33) לג , בפרשתינו
הדיוק 34) אלקים" שב"פני  בדוחק אפ"ל  הי ' לכאורה

"שר שזהו שם וההוספה רש"י  מסיום כן משמע לא אבל  ."
"בסוטה וכן סתם. מלאכים - וניצול " ב)מלאכים (מא,

הגירסא  שינה האורה ובלבוש מלאכים". לראות "רגיל  בפרש"י :
זו. קושיא מצד  יו"ד ), (לג , בפירש"י 

של  "כתות ח ): (שם, בפרשתנו אין מפרש"י  פגע" מלאכים
הוא זה פירוש כי  - מקרא",קושיא של  "פשוטו ולא "ומדרשו"

.שם רש"י 
(358 שבהערה  אחת  ואשה  ד"ה  -(ראה  מנחם תורת

חמ "א  232).התוועדויות ע' ריש
ב.36) יז, מעילה ראה
פל "ד .37) ח "ג  מו"נ ראה
(תורת 38) סי "א וירא ש"פ בשיחת ונתבאר פ"י . ח "ב מו"נ

.(245 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם
שהוא 39) במי  רק שזהו פי "ז, ובתניא - יו"ד . פל "ד , ב"ר

ח "א רשע אג "ק .79 ע' ה' חוברת ליובאוויטש קובץ ַ(וראה
ואילך ). פה ע'

יעקב 40) מוישלח  ההוראה מהי  להקשות שאין מה על  נוסף
שם). (תניא אלו" במתים תורה דברה "לא כי  - לרשעים גו'

ב.41) פה, יומא
פי "א.42) אגה"ת פכ "ה. תניא
מ .43) לא, ויצא
א).44) (ל , פכ "ד  ספ"ו. בתניא הובא ספ"ד ). (שמ "ב ע"ח 
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ההרגש  וכח  השכל  כח  את  לשם  לשלוח  צריכים  עשו, אל  שהולכים  שלפני - ההוראה  היא  זה  ועל 
ולהעלותו  לבררו בנקל  ויוכל  בו, להלחם  עומד  שאינו ענין זה  אם  - שם  קורה  מה  לברר  בכדי (מלאכים ),
זהו  ממנו; לפרוש  עליו ולכן גדולות , ומלחמות  בקשיים  כרוך  שלו שהבירור  ענין שזהו או לקדושה ,
מצות  יש  המותרים  דברים  על  גם  אבל  האסורים ), דברים  אודות  מדובר  לא  (שהרי המותר  דבר  אמנם 

"והתקדשתם " גו'" תהיו "קדושים  "קדש ֿ עשה  -" לך במותר  לפעול עצמך  ביכלתו אין וכאשר  .
מזה  לפרוש  עליו באמת , שמים " "לשם  שיהיה  .בעצמו

רז"ל  מאמר  את  שמנצלים  כאלה  ואישתי",ישנם  חטוף  ואכול  חטוף  דמיא , הילולא  כבי עלמא  "האי
שכוונתם  "מסבירים " גם  והם  גשמיים . לענינים  בנוגע  אלא  ומצוות , תורה  של  ושתיה  לאכילה  בנוגע  לא 
שיכול  גשמי דבר  בעולם  שיש  שידע  סיבבו ומלמעלה  פרטית , בהשגחה  הוא  דבר  שכל  כיון שמים : לשם 

"שלו", קדושה  ניצוצות  נמצאים  זה  שבענין הודעה  שזוהי "בודאי" הרי - כו' בו צריך להתעסק 
אותם  "קדושים לברר  שיקיים  בכדי זאת  לו שהודיעו יתכן ואדרבה , ראיה . זו שאין היא , האמת  אך  .

מבור  כבר  שהם  הסבורים , וישנם  מזה . לפרוש  - כנ"ל  כבר תהיו", הם  כו', ירידה  חשש  מידי ויצאו רים 
("באווארעניש "). לזהירות  זקוקים  ַָלא 

אבינו: מיעקב  ההוראה  ישנה  זה  כל  על 

המרכבה " הן "הן אשר  מהאבות  היה  שבאבות "יעקב  ה "בחור  היה  גופא  האבות  ובין ,, לזה ונוסף  .
שמרתי" מצוות  ותרי"ג  גרתי לבן "עם  עליו את נאמר  ש "ותחלף  לבן עם  שהתעסק  שבשעה  היינו, ,

מונים " עשרת  המצוות .משכורתי תרי"ג  כל  קיים  ,

עשו? מפני להתיירא  לו היה  מה  בשלימות , ונשאר  הנסיונות  כל  את  עבר  כבר  שיעקב  כיון ֿ כן, ואם 
חוטא " אינו שוב  חטא  ולא  שנותיו רוב  "יצאו שאם  כלל  שישנו גם  שנותיו ומה  רוב  חי כבר  יעקב  והרי ,

צ "ז  בן היה  מלבן שחזר  ובשעה  קמ "ז, היו יעקב  חיי שני ).(כי

שדה  שעיר  "ארצה  ועם  עשו עם  קורה  מה  לברר  מלאכים  שלח  לעשו, הליכתו לפני ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
ש "אחי  סבור  היה  יעקב  חשב : שיעקב  ממה  לגמרי אחרת  התברר  אכן - עמוק  לימוד  ולאחרי אדום ",

הרשע " כ "עשו נהג  בפועל  ואילו ולמלחמה "הוא ", לתפלה  "לדורון להתכונן יעקב  הוכרח  ולכן ;-
לעשו. המלאכים  שילוח  לפני לעשות  שהתכוין העבודה  מסדר  אחר  באופן חדש , עבודה  לסדר  לגשת 

***

 אדמו"ר מו"ח  כ "ק  מבאר  ממש ", "מלאכים  רש "י פירוש  המלאכים על  של  ה "ממש " את  שרק  ,
יעקב . עם  נשארה  המלאכים  של  הרוחניות  אבל  לעשו, יעקב  שלח 

הוא  רש "י שלשון מזה  הוא  - המלאכים  של  ה "ממש " היינו ממש " ש "מלאכים  הרבי, של  [דיוקו
מלאכים "מלאכים  ולא  ," מלאכים או , יודעים היינו אז שגם  רש "י, בלשון כרגיל  ,

שאני  הרי ממש , מלאכים  נאמר  במדרש  שגם  ֿ פי ֿ על  (ואף  ֿ ודם  בשר  שלוחים  ולא  מלאכים , שלח  שיעקב 
רש "י  ובלשון כן). לומר  רש "י צריך  היה  כאן גם  ֿ כן, ואם  "כמשמעו", או "כפשוטו" שרגיל  רש "י לשון

ה " את  רק  לעשו שלח  שיעקב  רמז גם  יש  המלאכים ]."ממש ", של  "
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ז.45) כ , ב. יט , קדושים
כא.46) יד , ראה פ' ספרי  א. כ , יבמות
בהערה.47) 133 ע' תש"ח  בסה"מ  וראה פ"ל . תניא
(48.15 ע' שלום תורת סה"ש
א.49) נד , עירובין
ליתן 50) אדם עתיד  קדושין) סוף (ירושלמי  אמרו זה שמטעם

רק  היא זו דרך  אבל  - אכל . ולא עינו שראת כל  על  וחשבון דין
בלקו"ש  כמבואר שמים, לשם עשיותיו שכל  בטוח  שהוא במי 

ואילך . 18 ע' חי "ז התוועדויות - מנחם תורת .254 ע' ח "א
ו.51) פפ"ב, ו. פמ "ז, ב"ר

ועוד .52) ב. קמז, ב. קיט , זח "א וראה א. פע"ו, ב"ר
ה.53) לב, פרשתנו פירש"י 
מא.54) לא, ויצא
ב.55) לח , יומא
פצ"ו,56) (ב"ר אבותיו כימי  חי  הי ' אם אפילו הרוב ג "כ  וזהו

ד ).
ז.57) שם, פרשתנו פירש"י 
ואילך ).58) 265 ע' חט "ו בלקו"ש (נת' ט  שם, פרש"י 
(סה"ש59) 21 ע' תש"ג  אלול  ח "י  155)קונטרס ע' תש"ג 

ואילך ). 100 ע' ח "י  בלקו"ש (נתבאר הה"מ  בשם
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 שמתחיל שלפני מלאכים ", יעקב  מ "וישלח  מישראל  אחד  לכל  הוראה  שיש  לעיל , המדובר  ֿ פי ועל 
העובדה  גם  הנה  - "שם " קורה  מה  לברר  נפשו, כחות  ה "מלאכים ", את  לשלוח  עליו גשמי , בענין לעסוק 
הקודמת : להוראה  בהמשך  ישראל , לכל  הוראה  מהוה  המלאכים , של  ה "ממש " את  רק  לעשו שלח  שיעקב 

לעצמו" חובה  רואה  אדם  ש "אין זה  אהבה "מצד  תכסה  פשעים  כל  "ועל  , לטעות האדם  יכול  ,
מלאכים  יעקב  מ "וישלח  לעיל  האמורה  (כההוראה  והרגשתו שכלו בכח  הגשמי הענין ודרישת  בחקירת 

עצמו. מאהבת  משוחדים  שלו והרגש  שהשכל  כיון עשו"), אל 

עליהם  לפעול  יכול  ששוחד  מצינו, התנאים , אצל  לקחו,אפילו לא  הם  שבפועל  (א ) למרות  וזאת , ,
נטלתי" שלי נטלתי "אם  אפילו הזולת ,(ב ) אודות  היה  עצמו הדין אבל  שוחד , של  ענין אמנם  היה  (ג ) ,

אודות  ברשותם "ולא  ש "לבם  גמורים , צדיקים  היו הם  (ד ) ,( א) כאשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  .
כערכנו  אנשים  אודות  ומדובר  (ב ) לעצמו, הנוגע  ענין אודות  אלא  שוחד , של  ענין אודות  רק  לא  מדובר 

עצמו. מאהבת  ווערן") ("פארבלענדעט  להסתנוור  שלא  להיזהר  יש  בודאי הרי -ַ

אבל  לשלוח , צריך  ה "ממש " את  רק  להישלח : ה "מלאכים " צריכים  כיצד  ההוראה  ישנה  זה  ועל 
המרכבה " הן "הן שהאבות  "יעקב ", אצל  להישאר  צריכים  (מלאכים ), הכחות  ופנימיות  .הרוחניות 

ֿ הבית  בעל  יהיה  שהוא  בקדושה ; עומד  שהוא  כפי היהודי, אצל  להישאר  צריכים  הכחות  פנימיות  כלומר :
הגשמי. הענין מכל  ("א ּפגעטראגן") בהבדלה  שהיא  נשמתו, מצד  להיות  שצריך  כפי יפעלו והם  ָָעליהם ,

שהפרשה  מזה  גם  למדים  זה  "וישלח "וענין בשם  עצמו נקראת  הוא  אבל  שלוחים , רק  ששולח  -
הוא  הענין איך  השלוחים  ֿ ידי על  לברר  ביכלתו אז ודוקא  הענין, אל  נטיה  שום  לו ואין לגמרי מובדל 

לאמיתתו.

***

 על הפסוק והאמת החסדים  ֿ ידי על  זכיותי "נתמעטו רש "י: מפרש  החסדים ", מכל  "קטנתי
עשו". ביד  להמסר  לי ויגרום  בחטא  נתלכלכתי משהבטחתני שמא  ירא  אני לכך  עמי, שעשית 

קטנתי  ֿ המתחיל  דיבור  הקודש ' את ב 'אגרת  הזקן אדמו"ר  מבאר  - מפ "ב  ביאתו אחר  שכתב  -
הקב "ה  של  החסד  כי רוח . שפל  שיהיה  האדם  אצל  לפעול  צריך  לאדם , עושה  שהקב "ה  חסד  כל  הפסוק :
החסדים ", מכל  "קטנתי וזהו "כלא ". יותר  הוא  "קמיה ", שיותר  ככל  - החסד  שגדל  וככל  אלקים , קרבת  זהו

הקירוב . מצד  הבא  הביטול  שזהו בעיניו, קטן יעקב  נעשה  יעקב , עם  עשה  שהקב "ה  החסדים  שמכל 

הזקן: אדמו"ר  מפירוש  אחר  פירוש  מביא  רש "י מדוע  הטעם 

"הצילני  מהקב "ה  ביקש  שיעקב  היתכן מובן, אינו הפסוק  ובפשטות  מקרא , של  פשוטו מפרש  רש "י
גו'" עמך "נא  "ואהיה  גו'", "ושמרתיך  מהקב "ה  הבטחה  קיבל  ֿ זה  לפני שכבר  לאחרי ,?

לתרץ , בא  לא  - ביעקב  ביטול  פעלו שהחסדים  - החסדים " מכל  "קטנתי על  הזקן אדמו"ר  פירוש 
לא  שההבטחה  סיבה  אינו הביטול  [שהרי "הצילני" לבקש  הוצרך  יעקב  מדוע  השאלה , על  מתעכב  ואינו

תקויים ].
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וש"נ.60) ב. קה, כתובות
יב.61) יו"ד , משלי 
ברשותם"62) "לבם - .39 שבהערה הוא ב"ר (שבצדיקים)

מ "מוח  אינו על למעלה ברשותם לבם  כי  (שבבינונים). הלב "
בדרך בדרך  ֿ אם כי  המוחין, חיצוניות שמצד  וממשלה, שליטה

קרובמאליו כי  (ד "ה המוחין פנימיות שמצד  תרפ"א וממילא,
שבהערה  תניא גם וראה ס"ב. ואילך ) שכה ע' תרפ"א (סה"מ 
למדות, השייך  משכל  למעלה הוא המוחין, פנימיות והרי  הנ"ל ).
תרפ"ה  צדיקים מעשה גדולים (ד "ה כלל  הלב מחפץ מתפעל  ואינו
גם  שוחד  פעל  זה, ובכל  ס"ד ), ואילך ) קמו ע' תרפ"ה (סה"מ 

בהם.
יעקב63) שבירר הניצוצות בירור - וכו'.שתוכנה
התוועדויות 64) - מנחם (תורת ס"ב תולדות ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(284 ע' חמ "א
(65166 ע' ח "כ  בלקו"ש גם לאח "ז נדפס - סוסי "ג  עד  מכאן
ואילך .
יא.66) לב, פרשתנו
ס"ב.67) שבתניא באגה"ק נדפס
יב.68) שם,
ג .69) לא, טו. כח , ויצא



טו      

כו'". נתלכלכתי משהבטחתני "שמא  רש "י, מביא  ולכן

:להבין צריך  אך 

יעקב ? אצל  כזה  ענין שייך  איך  - בחטא " נתלכלכתי "שמא  יתיירא  שיעקב  שייך  איך 

מזכיותיו" לו "מנכין אזי ליהודי נס  נעשה  שכאשר  אמת , לוהן שמנכין אלא  זה  אין אבל  ,,
ח "ו? חטא  של  ענין כאן שנעשה  לא  אבל 

הזקן אדמו"ר  שכתב  הנ"ל , הקודש ' ל 'אגרת  בנוגע  גם  מובן אינו כן מפ "ב :וכמו ביאתו אחר 

בתפיסה  בהיותו שעוד  כך  על  הבט  שמבלי לרמז, כוונתו גם  היתה  החסדים ", מכל  "קטנתי בתיבות 
ביתר  ועוד  חסידות , לגלות  להמשיך  ֿ כך  אחר  ויוכל  שישתחרר , והמגיד  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  הבטחת  לו היתה 

זה  מלפני כפירוש שאת  החסדים ", מכל  ש "קטנתי כיון זה , על  עתה  גם  מהקב "ה  מבקש  ֿ כן, ֿ פי אף ֿעל  ,
רש "י.

מפירוש - אחר  באופן וגו'" ב "קטנתי הפירוש  את  הזקן אדמו"ר  מבאר  הקודש ' שב 'אגרת  הגם  כי,
"קטנתי  הפסוק  בלשון האגרת  את  שמתחיל  עצמו מזה  - הדברים  פשטות  לפי (א ) ֿ כן: ֿ פי ֿ על  אף  רש "י,
הפסוק , פשטות  לפי ד "קטנתי" הענין את  גם  להדגיש  זו באגרת  מתכוין הזקן שאדמו"ר  משמע , גו'",

תורה  של  יינה  שזהו רש "י פירוש  על  אומר  הזקן שאדמו"ר  (ובפרט , רש "י כפירוש  יתירה שזהו (ב ) ;(
הפסוק  על  רש "י לפירוש  הזקן אדמו"ר  מרמז גופא  הקודש ' ב 'אגרת  כאן מזה : שכוונתו לומר  ובהכרח  .

גו'". נא  "הצילני הענין: לסיום  גם  ובמילא  רש "י, פירוש  לפי החסדים " מכל  ל "קטנתי -גם 

וכו'"? החטא  יגרום  שמא  - "קטנתי של  ענין הזקן רבינו אצל  שייך  כיצד  מובן, אינו ֿ כן ואם 

, חטא היה  לא  שמקודם  מה  אזי יותר , נעלית  לדרגא  עולים  שכאשר  היא , בזה  ההסברה  בכללות 
זה  הרי מחדש  זה  מעשה  עתה  יעשה  אם  רק  שלא  - הוא  בזה  והפשט  חטא . זה  הרי עתה , במעלתו הנה 

המעשה  אלא  חידוש ), זה  אין (שהרי דנים חטא  עתה  הנה  - לחטא  נחשב  היה  לא  מעשה  שבשעת  ,
זה  על  בתשובה אותו זה  על  לשוב  וצריך  ,.

בעלייתו  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  חטא  זה  היה  לא  מעשה  שבשעת  אמת  הן כי: - מספיק  זה  אין עדיין אבל 
גלאטע  קיין ("ניט  כדבעי בתכלית  שלא  זה  היה  מעשה  בשעת  שגם  לומר  בהכרח  הרי - יחשב  ַחטא 

בתשובה זאך ") זה  על  לשוב  שייך  לא  מכן לאחר  גם  הרי כדבעי, בתכלית  היה  הכל  אם  כי , ואיך . ַ
נעשה  וזה  לעצמו, בנוגע  הענין את  מביא  הזקן שאדמו"ר  כפי - ֿ זה  ולאחרי יעקב , לגבי זאת  לומר  שייך 

מהתורה . חלק 

יפות ' ה 'פנים  פירוש  לפי זה  ,ויובן

מהנדפסים - מקומות  בכמה  חסידות  בספרי שהובאו שלעת מהספרים  החסידות  במאמרי יותר , ועוד  ,
של  ההילולא  יום  הוא  כסלו י"ט  אשר  המגיד , תלמיד  היה  יפות ' ה 'פנים  מחבר  נדפסו. לא  עדיין עתה 

המגיד  של  ההילולא  יום  הוא  כסלו שי"ט  בכך  קשורה  כסלו בי"ט  הזקן אדמו"ר  גאולת  וגם  -המגיד ,
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ב.70) כ , תענית א. לב, שבת
לביטול 71) סיבה אינו חטא) (בלי  לבדו מזכיות והניכוי 

א. ד , ברכות בחדא"ג  והמהרש"א כאן, הרא"מ  כמ "ש ההבטחה,
קונטרסים 72) (סה"מ  תשי "ב כסלו יט  לקונט ' הקדמה ראה

שם. ובהנסמן מז), ע' ח "ה אג "ק בתחלתו. ח "ג 
שבט .73) כט  יום" "היום
(74. וכדאי  ראוי  "ואינו שם: שחטא".במ "ש בעיניו שנדמה .

85 הערה להלן וראה -.
פע 75) הקדמה ראה הגלגולים שער פ"י . התפילין שער "ח 

כב.

ע'76) ח "ד  בלקו"ש בארוכה ונתבאר ב). (לו, פכ "ט  תניא
.1197

באו"א.77) 16 ע' חכ "ה לקו"ש ראה
מצות".78) ב"דקדוקי  חסר שהי ' (שם) וכבפע"ח 
ובכ "מ .79) ג . כד , ראה פ' נשא. ס"פ לקו"ת
בבואו 80) מבארדיטשוב להרלוי "צ במכתבו אדה"ז ַוכמ "ש

יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך . צח  ע' ח "א  שלו (אג "ק מפ"ב
רבינו  של  רבא הילולא ב"יום היתה גאולתו אשר כסלו)), יט 
קודם  המגיד , אשר א) קא, (ח "א לקו"ד  גם וראה נ"ע". הקדוש
שלנו". ההילולא יום היום כסלו "י "ט  לאדה"ז אמר הסתלקותו,



טז     

החסדים ": מכל  ד "קטנתי הענין בפירוש 

שנאמר  מנוחה , להם  אין "צדיקים  שהרי - יותר  נעלה  לעולם  אחד  מעולם  הנשמות  ילכו בעליות 
חיל " אל  ל 'חינוך מחיל  בהקדמה  (וכמבואר  לקטנות  חוזרים  הם  הרי הנעלה  לעולם  שעולים  בטרם  הנה  -

וקם " צדיק  יפול  ד "שבע  הענין אודות  יש קטן' שני וגדלות  ראשון גדלות  בין יפות ': ה 'פנים  ובלשון ,(
לארץ  לארץ  מחוץ  שעלה  יעקב  בעליות  וגו'": החסדים  מכל  "קטנתי הפסוק  פירוש  וזהו שני. קטנות 

"קטנתי". אצלו היה  העליה , קודם  הנה  ישראל ,

ולאחרי  ההבטחה , שלאחרי דכיון - עשו" מיד  אחי מיד  נא  "הצילני יעקב  שביקש  מה  יובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
ל "הצילני  הוא  זקוק  - ד "קטנתי" הענין אצלו היה  יותר  נעלית  לדרגא  העליה  קודם  הנה  הקודמות , העליות 

למ  הוא  שני שקטנות  ֿ פי ֿ על  שאף  שם , יפות ' ב 'פנים  וכדאיתא  ראשון נא ". מגדלות  ֿ כן,עלה  ֿ פי ֿ על  אף  ,
גדולה  שמירה  אז נדרשת  קטנות , של  ענין זאת  בכל  שזהו .כיון

:הזקן לאדמו"ר  בנוגע  גם  יובן ֿ זה  ֿ דרך  על 

ביאתו ידוע  לאחרי בעיקר  התחיל  הזקן אדמו"ר  ֿ ידי על  חוצה " מעינותיך  ד "יפוצו שהענין
פטרבורג , לאחרי הזקן אדמו"ר  הגיע  שאליה  העליה  גודל  על  מורה  זה  הרי ֿ כן ואם  - מפטרבורג .

פטרבורג שלפני לגדלות  ל "גדלות "בהשוואה  עד  פטרבורג  שקודם  הזקן אדמו"ר  של  ה "גדלות " ובין .
המאסר  - ד "קטנתי" הענין אצלו היה  שבינתיים  בזמן הנה  פטרבורג , שלאחרי מהקודם ) (שלמעלה  שלו

הזקן. אדמו"ר  של 

וכידוע  וגדולים . רבים  ביסורים  מלווה  היה  המאסר  יצחק שהרי לוי מאדמו"ר שרבי תבע  ַמבארדיטשוב 
של  יסורים  ישראל , כלל  יסורי הרבה  ֿ כך  "כל  - כתפיו על  הרבה  ֿ כך  כל  לקח  מדוע  למאסרו: בנוגע  הזקן
דברים  מקיפים ". ֿ ידי על  זאת  ("דורכפירן") לפעול  אפשר  היה  הרי שלכם , הגוף  ויסורי הנפש  יסורי מעלה ,
לרבינו  שהיו היסורים  - זה  ולאחרי גופא , המאסר  ליסורי בנוגע  מבארדיטשוב  יצחק  לוי רבי אמר  ַאלה 

המאסר " מכל  יותר  גדול  "צער  אצלו שהיו המאסר , לאחרי תיכף  השעות  בג ' עצמו .הזקן

שבגילוי  מובן, ֿ כן הזקן.ואם  אדמו"ר  של  הקודמת  הגדלות  מדריגת  לגבי ונפילה  קטנות  של  ענין זה  היה 

(מהו  אדמו"ר  כ "ק  מדברי נראה  ֿ עדן וכן נשמתו הרי רש "ב ) ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  כן, לומר  שקשה  שלמרות  ,
רז"ל  מאמר  ֿ דרך  על  היה  פטרבורג  לאחרי שבא  האור  שגילוי - המציאות  היא  כשכותשין כן "הזית 

שמנו". מוציא  אותו
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ח .81) פד , תהלים
חכמים").82) "תלמידי  הלשון: (ושם מו"ק סוף ברכות. סוף

שם. הגלגולים ושער פע"ח  וראה
טז.83) כד , משלי 
הוא 84) לעלי ' עלי ' שבין קטן, בחינוך  למ "ש סותר ואי "ז

עלי ' שבין הנפילה כי  - הראשונה ממדריגתו (גם) נפילה בבחי '
וכהעלי ' לעולם, עולם שבין והעמוד  דינור הנהר כעין הוא לעלי '
אותו  המבלבלות הקושיות ע"י  דוקא שהוא ועמוק גדול  לשכל 
שאף  ,(302 ע' בראשית הרמון (פלח  הראשון משכל  לגמרי 

ובגילוי  אז שבחיצוניות צריך  (שלכן הראשון משכל 
באמיתית  הנפילה, גם הרי  שם), הפ"י  כמ "ש גדולה, לשמירה

מהעלי '. חלק כ "א ירידה, אינה הענין,
לומר:85) יש - (שבפרש"י ) בחטא" ו"נתלכלכתי 

(לגבי חסרון - חטאים") בני  ושלמה "אני  (מל ' חטא א)
"נתמעטו  רק (לא בחטא הלכלוך  גם ועפ"ז, הקודמת). מדריגתו
והמהרש"א  הרא"מ  כפי ' (ודלא החסדים מצד  הוא זכיותי "),
מרז"ל  מביא שבאגה"ק ממה גם מוכח  וכן - שם). בחדא"ג 
"מחמת  קודם למ "ש בהמשך  החטא" יגרום "שמא א) ד , (ברכות

החסדים". ריבוי 
שם. שבפע"ח  מצות" "דקדוקי  בדוגמת ב)

ב - שימסר ירא הי ' שיעקב מה יותר יובן זה פירוש יד ועפ"י 
רק הוא חסרון", - "חטא הא' דלפירוש מציאות עשו.

אבל  שכר, העדר - העדר שהתוצאות זכיותי "), "נתמעטו (בדוגמת
עונש  העדר -גם

זה  לפני  ממש"כ  הל ' - בפע"ח  - משנה שבדיוק ונפרש
שנדמה  לאמור שייך  ולכן אינו. זה אפילו כי  - קלות" "עברות

בו. שישנו (ולאדה"ז) ליעקב
שבפי '- שם הגלגולים בשער ראיתי  לכל שוב (בנוגע מחלק

מהראשונים, קלים חטאים חמורים, עונות הסדר: על  ומונה אדם)
שם  שמפרש ממה (ולהעיר השערה כחוט  שהם מצוות דקדוקי 
נענש" "גם הקל ", "הדקדוק על  שנענש גדול  אחד  בחכם לאח "ז
בלי במנעליו עפר ומעט  ברה"ר בשבת אמות ד ' הליכה על 

ידיעתו).
" אגה"ק: הוא ולשון בעיניו שנדמה זה שחטא", בעיניו

מפני נחשד  א) אופנים: ב' בזה שגם סע"ב) יח , (מו"ק מרז"ל  ע"ד 
עכ "פ - בו בו אין ב) .בעיני - (בנדו"ד  ונחשד  ,

שבינתיים). וקטנות ביותר (ביטול  צדדית סיבה מפני  עצמו)
(86.112 ע' שלום תורת סה"ש
ואילך .87) סע"ב כב, ח "א לקו"ד  ראה
א.88) כט , שם לקו"ד 
ב.89) מ , שם
(9084 הערה לעיל  .ראה
(91.26 ע' שלום תורת סה"ש
א.92) פל "ו, שמו"ר ב. נג , מנחות ראה
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כי: פטרבורג , קודם  לגבי אפילו קטנות  של  ענין היה  "כשכותשין", המאסר , שבשעת  מובן, זה  ממשל 

המעלה  את  לו אין המעלות : ב ' בו חסרים  הקורה , תחת  מונח  הזית  כאשר  הזית , כתישת  בעת 
את  גם  לו אין כבר  ואז העולם , בכל  אור  להאיר  שיכול  השמן את  הוציא  לא  עדיין שהרי ֿ זה , שלאחרי

הגם  שהרי שלם , פרי היה  כאשר  הקודמת , למאור ,מעלתו בשמן להשתמש  אפשר  היה  לא  הכתישה 
זו. מעלה  גם  בו אין הזית , שכותשין בזמן ֿ כן ֿ שאין מה  עליו, לברך  אפשר  והיה  למאכל , ראוי אז היה 

מעיינות  הפצת  היתה  לא  שעדיין בלבד  זו לא  דפטרבורג : המאסר  של  לזמן בנוגע  מובן כן וכמו
הפצת  להיות  יכולה  היתה  לא  והתפיסה , המאסר  בשעת  שאז, אלא  פטרבורג , לאחרי כמו החסידות 

פטרבורג . לפני אומר  היה  הזקן שאדמו"ר  כפי באופן גם  החסידות 

עצמו. הזקן לאדמו"ר  גם  נוגע  היה  הרי חסידות , להפצת  האפשריות  נחסרה  זמן שבאותו זה , וענין
הרבי  מדברי לשוב וכמובן צריך  הגוף , חלישות  בגלל  תורה  מתלמוד  שמתבטל  גמור  צדיק  שאפילו ,

אודות  כשמדובר  ֿ שכן ומכל  סתם , תורה  תלמוד  אודות  אמורים  והדברים  דלבא . מעומקא  שלימה  בתשובה 
התורה . פנימיות  אודות  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  דרבים , תורה  תלמוד 

וכו'". "קטנתי אומר  ולכן

 הענינים אותם  ונשנים  חוזרים  ושנה  שנה  לכן בכל  מהתורה , מתחילים  הענינים  שכל  וכיון .
כסלו  י"ט  בו) שחל  בשבת  (או הסמוכה  בשבת  בתורה , וגו'",קוראים  החסדים  מכל  "קטנתי :

יעקב  בקהלת  (וכדאיתא  ישראל  נשיאי ושל  אבינו יעקב  של  הבקשה  תיבות :שזוהי ראשי ש "נשיא " ,
יצוצו ל עקב שמבלי - מישראל  אחד  כל  עבור  וגם  - מתפללים  שהם  בפרט , הזקן ואדמו"ר  בינו),

אצלו תקויים  וגו'", ש "קטנתי כך  על  אשר הבט  הים  כחול  זרעך  את  ושמתי עמך  אטיב  "היטב  :
מרוב " יספר  .לא 

***

.'גו מנחה  בידו הבא  מן ויקח  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 על הפסוק רש "י מפרש  יעקב ", בני שמעון "שני עצמן נהגו ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  היו, "בניו :
הימנו". עצה  נטלו שלא  בניו, שאינם  אנשים  כשאר  ולוי

רק  היא  הטענה  שכם ; אנשי הריגת  עצם  על  אינה  ולוי שמעון כלפי שהטענה  מובן, רש "י מפירוש 
אם  כי אחר , באופן זאת  עושים  היו יעקב , בעצת  שואלים  היו שאילו - הימנו" עצה  נטלו "לא  מדוע 
הימנו", עצה  נטלו "שלא  לומר  צריך  רש "י היה  לא  הענין, עצם  על  היתה  ולוי לשמעון שהטענה  נאמר 

שלימה . עיר  הריגת  - יותר  הרבה  גדול  ענין שישנו בשעה  בה 

הארץ " ביושב  להבאישני אותי "עכרתם  יעקב  מהם  תבע  ֿ כך  שאחר  מזה  הענין וגם  עצם  שעל  מובן, ,
זאת  עשו מדוע  רק  היתה  הטענה  זאת ; לעשות  צריכים  היו הם  נגדם ; דבר  לו היה  לא  שכם , הריגת  של 
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א.93) קפג , שם לקו"ד 
בס'94) הרמ "ז מש"כ  (ע"פ פכ "ט  (להחיד "א) דוד  לב ראה

(בסו"ס  אירגס הר"י  שו"ת דגיטין. ספ"ג  משנה שובבים). תיקון
בארוכה. ס"ה פתחים) מבוא

(95- מנחם (תורת 81 הערה תולדות ש"פ שיחת ראה
.(294 ע' חמ "א התוועדויות

(96.18 הערה 1051 ע' ח "ד  בלקו"ש ונתבאר רבי . מערכת

.30 הערה 94 ע' חל "ד  התוועדויות - מנחם תורת
יג .97) לב, פרשתנו
ע'98) ח "ה בלקו"ש גם לאח "ז נדפס - סוסכ "ב עד  מכאן

ואילך . 150
כה.99) לד , שם

יו"ד .100) פ"פ, מב"ר
ל .101) שם,
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אילו  הימנו": עצה  נטלו "שלא  בדבריו רש "י כוונת  גם  (וזוהי גו'". אותי "עכרתם  לידי שהביא  באופן
השיבו  זה  ועל  גו'"). "עכרתם  לידי מביא  היה  שלא  באופן שכם  את  הורגים  היו ביעקב , מתייעצים  היו

אחותינו" את  יעשה  "הכזונה  כי כזה , באופן דוקא  עשו שהם  ולוי, ענה שמעון לא  שיעקב  ומזה  .
תירוצם . את  שקיבל  מובן, דבריהם , על  מאומה 

מיתה . מחוייבים  היו שכם  שאנשי ברור , זה  ומכל 

 הרמב "ם מבאר  - מיתה ? מחוייבים  שכם  אנשי היו נח מדוע  בני מצוות  משבע  שאחת  לפי ,
הדינין  על  שמצווין פלך היא  בכל  ושופטים  דיינין להושיב  מחוייבים  שהם  הרמב "ם ) (לשיטת  והיינו ,

על  בכך  עברו דנוהו, ולא  זאת  ידעו העיר  ואנשי גזל , ששכם  וכיון שלהם ; המצוות  שש  על  לדון ופלך ,
מיתה  מחוייב  המצוות , משבע  אחת  על  שעובר  נח  ובן דינין, .בסייף מצות 

על הרמב "ן  וחולק  הרמב "ם , את  "להושיב מביא  אינה  נח  בני אצל  דינים  מצות  הרמב "ן, לדעת  יו.
בהן  וכיוצא  וממכר  ומקח  וכו' ואונאה  גניבה  דיני על  הקב "ה  אותם  ציוה  בכך  אלא  בלבד ", .דיינין

מדינים  אחד  על  עובר  נח  בן על וכאשר  גם  שנצטווה  אף  - דיינים  להושיב  לא  בשביל  אבל  נהרג . -
הריגה  נתחייבו שכם  אנשי שכל  לומר , אפשר  אי ולכן "עשה "). שזהו (כיון מיתה  עונש  לו מגיע  לא  - זה 

אותו  שידונו שייך  ולא  מפניו, שיראו שלהם , המלך  היה  ששכם  (ובפרט , שכם  את  דנו שלא  אלא על  .(
התעסקו  לא  אז, עד  אבל  וכו', עריות  גילוי ֿ זרה  עבודה  על  - אחרים  ענינים  מצד  מיתה  נתחייבו שכם  אנשי
שכם  עיר  אנשי את  והרגו ולוי, שמעון נקמו דינה , מעשה  בגלל  אך  ענינם . היה  לא  זה  עמהם ; יעקב  בני

מיתה . מחוייבים  היו שבגללם  שעברו, העבירות  שאר  על 

 וגם בהן, וכיוצא  וממכר  מקח  ואונאה , גניבה  דיני על  דינין מצות  קאי הרמב "ן, שלשיטת  כיון
(ענינים  עולם  של  לישובו הנוגעים  הענינים  כל  נכללים  דינין שבמצות  נמצא , ועיר , עיר  בכל  דיינין להושיב 

נח  בני מחוייבים  שבה  צדקה  וגם  לחבירו). אדם  דינים שבין מצות  בכלל  היא  ,.

לא  ואביון עני "יד  אשר  סדום ", עון היה  ו"זה  במיתה , שנתחייבו ועמורה  מסדום  מוכרח  זה  וענין
שצדקה החזיקה " לומר , צריך  כן על  - מיתה ? בעונש  ועוד  צדקה , לעשות  יתחייבו נח  שבני מצינו היכן .

דינים  במצות  נכללת  .וכדומה 

ולא - ופלך , פלך  בכל  דיינים  להושיב  רק  היא  דינים  שמצות  הרמב "ם , לשיטת  גם  המוסגר : מאמר 
היה  מ "זה  (כדמוכרח  ואביון עני יד  בהחזקת  מחוייבים  נח  שבני לומר , צריך  כו', ואונאה  גניבה  דיני

ממצות  ונלמדים  אלו ענינים  כל  נכללים  שלדעתו, לומר , אפשר  [אולי ומשפט ". צדקה  "לעשות  סדום "),
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לא.102) שם,
מלכים.103) מהל ' ספ"ט 
סע"א.104) נו, סנהדרין
א.105) נז, שם
ומאירי 106) ר"ן וראה  כאן. עה "ת שם).בפירושו (סנהדרין
גזל 107) על  נצטוו למה בירור צריך  ואוליועפ"ז בפ"ע.

"דיינין" שגירסתו או הרמב"ן. בשיטת הרמב"ם מיאן זה מטעם
שראיתי הרמב"ם דפוסי  שבכל  אלא - ועוד ) ספט "ז. ב"ר (כגירסת

ואכ "מ . "דינים". כתוב
כאן.108) אוה"ח  גם ראה
שם 109) הרמ "ה (וראה לצדקה" "ביתו ב): (נז, סנהדרין

בפירש"י ). ד "ה ב נו, שם ומהרש"א
וירא.110) הספיר לבנת בשם כן מובא מצאתי  שוב
ובהם 111) - עבירות כמה על  שעברו ואף מט ). (טז, יחזקאל 

הגזר  - יג ) יג , לך  לך  רד "ק ואילך . א קט , (סנהדרין וש"ד  ג "ע ע"ז
ועפ"ז  ב). קד , (שם גו'" עני  "יד  אשר על  הי ' - סדום הפיכת דין,

גו' יצוה אשר למען ידעתיו "כי  שייכות ומשפט "תומתק

יט ). יח , (וירא סדום בפרשת
שנצטוו  דברים בשביל  הי ' סדום על  הגז"ד  בפנים, מ "ש ולפי 
שלא  שמפרש אלא ב) נו, (סנהדרין הר"ן בחי' וכמוש"כ  - בהם
המהרש"א  כמ "ש (ודלא ועשה. בקום שהיא מפני  צדקה קחשיב

עשאוני ). ד "ה ב קד , שם בחדא"ג 
ב) (נו, שם המהרש"א קושיית תתורץ בפנים מ "ש ועפ"י 
- ועשה) קום גם שחשיב (להס"ד  צדקה" נמי  חשיב לא "אמאי 

(להרמב"ן). דינים מצות בכלל  היא צדקה כי 
ואביון112) עני  ש"יד  הי ' סדום שעון החזיקה",ואף 

בידי מיתה היינו - מ "ע ביטול  על  נהרג  ב"נ אין הרמב"ן ולדעת
מיתה" חייב ששבת "עכו"ם וכמו שמים. בדיני  משא"כ  אדם,
חייב  שהוא אותו ומודיעין אותו שעונשין סע"ב), נח , (סנהדרין
וראה  ה"ט . פ"י , מלכים הל ' (רמב"ם נהרג  אינו אבל  ע"ז מיתה

שפירש סי "ד , בליקוטים חת"ס -שו"ת הרמב"ם). בדעת עד "ז
ד "לא שאופן ע"י עוי "ל  גם הי ' קט ,החזיקה" סנהדרין (ראה

ע"ז  העבירה וגם מ "אזהרתן" הוא הצדקה שחיוב וכיון ושם) א
אזהרתן. על  כעובר עונשם - "אזהרתן" על  כעבירה היתה
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ורבו" הארץ "פרו את  "ומלאו שענינה  עולם וכבשוה ", של  ישובו , שלמדים לומר  ויש  ודוחק ]. ,
מ "לעשות  ומשפט "זאת  ועשה "צדקה  "קום  של  ענינים  וכשאר  אחר , ממקום  או ,.

הרמב "ם  דברי מצוה אבל  לעשות  שרצה  נח  התורה "בן מצות    צדקה נתן כו'
"פשרה " על  יפרש  - צדקה " (ו"לעשות  בצדקה  מחוייב  שאינו דעתו, מראים  ש "יד כו'", סדום  ושאני .(

קיצוני  באופן היה  גו'" המוסגר .עני מאמר  כאן עד  זה . בכל  עיון צריך  ועדיין .-

ומשפט " צדקה  לעשות  גו' ידעתיו "כי שכתוב  מה  יובן ֿ זה  ֿ פי צדקה ועל  מצות  הרי דלכאורה  -
התורה  כל  אבינו אברהם  ש "קיים  אמת  הן ֿ תורה ? מתן לאחרי רק  ניתנה "ניתנה  שלא  עד  אבל כולה  ,

חיבה  לשון ידעתיו "כי - לאברהם  שלמעלה  שהחיבה  לומר , ומשפט ",קשה  צדקה  לעשות  גו' למען -
ועושה  מצווה  שאינו למי המגיע  שכר  כמו רק  גם היא  כי ועושה , למצווה  כמו היתה  החיבה  אלא  .

כנ"ל . וכו', בצדקה  החיוב  היה  ֿ תורה  מתן לפני

 זה ֿ שלפני בשבתות  (שנשאלה  הקושיא  גם  תתורץ  ֿ זה  ֿ פי שמפרש על  רש "י פירוש  על  (,
אביו" כבוד  את  אברם  קיים  "לא  יאמרו שלא  בכדי  אברם , של  ליציאתו תרח  של  מיתתו הקדימה  שהתורה 

במרה  רק  נצטוו אב  כיבוד  על  הרי דלכאורה , -?

ניתנה " שלא  עד  כולה  התורה  כל  אבינו אברהם  ש "קיים  אמת  שיטה הן יש  א ) אבל : , שהאבות ,
אברהם  ב ) בחרן; היה  לו" והלך  זקן (לאביו) ש "הניחו זה  ואילו ישראל , בארץ  רק  התורה  כל  קיימו

חרן שאנשי לומר  שייך  לא  ֿ כן, ואם  נצטווה , לא  שהרי מעצמו, התורה  כל  קיים  הימנו,אבינו זאת 

יעקב - קיים  לא  שנה  22 שבמשך  בגלל  מיוסף , אב  כיבוד  קיבל  לא  שנה  22 שבמשך  ליעקב , בנוגע 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

נט ,113) (סנהדרין לב"נ נאמרה - הדעות לכל  - מ "ת דקודם
נת' לא עדיין שעפ"ז אלא - מ "ת. קודם הי ' הרי  סדום וחטא ב),
ובפרט  כד ). ד , (דניאל  דנבוכדנצר פרוק" בצדקה "וחטיך 

"לנ"נ עצה "השיא לאחרי  ספי "ב) רוצח  (הל ' הרמב"ם
סתם, טובה" "עצה רק לא דזהו משמע - צדקה" "ליתן התיבות
המדובר  וע"פ - זה). לפני  (שהביא מצוה" דבר "שיעשה גם אלא

ועושה. מצווה שאינו מצוה דזהו יל "פ כאן
כח .114) א, בראשית
ורבי '"115) לפרי' אלא העולם  נברא "לא  ב).כי  מא, (גיטין
(116111 הערה לעיל  .ראה
"שלשים 117) סע"א: צב, חולין וראה סע"ב. נח , סנהדרין

שם). עה"ג  (ובהנסמן כו'" מצוות
ה"י .118) שם מלכים הל '
ב.119) נו, סנהדרין וכפירש"י 
על 120) במיתה שנענשו ושם) א קט , בסנהדרין (כמבואר

עני . יד  החזקת
עני "ויד  ֿ נ): (מט  שם ביחזקאל  הכתובים המשך  מובן ועפ"ז
אתהן" ואסיר לפני  תועבה ותעשינה ותגבהינה החזיקה לא ואביון
שלפני בכתוב - גם "ואסיר". שעונשה התועבה מהי  פירש ולא -
היינו  תועבה" ש"ותעשינה אלא סדום". עון הי ' גו' עני  ש"יד  - זה
הבירור  צורך  ג "כ  מובן ועפ"ז החזיקה". ד "לא האופן ביאור

החזיקה". ד "לא האופן - כא) שם, (וירא "הכצעקתה"
קידושין.121) סוף משנה ב. כח , יומא
עה"פ.122) פירש"י 
משמע 123) ב) (נז, בסנהדרין והסוגיא א. לא, קידושין ראה
דמצווה.
חמ "א 124) התוועדויות - מנחם (תורת ס"ד  וירא ש"פ שיחת
.(238 ע'
ז.125) פל "ט , ב"ר נח . ס"פ
ב.126) נו, סנהדרין

ט , (נח  גו'" "וירא רק הי ' שלא מקרא של  כפשוטו חם מענין
כג ) שם, פירש"י  פכ "ג . פרדר"א ו. פל "ו, (ב"ר בזיון - כב)
בנדו"ד  כי  כ "כ , ראי ' אין - נ) כד , שרה חיי  (פירש"י  ולבן ובתואל 
ממרים  הל ' רמב"ם (וראה בבזיון המדובר ובהם בכיבוד , המדובר
א) עד : כ "כ  דחמיר - סרמ "א) יו"ד  רעק"א חידושי  הי "א. פ"ה,
שם  (רמב"ם הגבורה" מפי  ש"ארור ב) ברמיזה"; ש"אפילו

הט "ו).
"דאזיל  - דמים שפיכת בגדר שהוא לב"נ) (בנוגע וי "ל 
(שלפני מתמר דילפינן שם לקמן וראה סע"ב. נח , (ב"מ  סומקא"

מ "ת)).
לאב - תלעג  "עין יז) ל , (משלי  הכתוב פשט  אשר להעיר כן

(ראה  "טבעי " ענין שזהו משמע גו'", נחל  עורבי  יקרוה גו'
" סע"ב: ק, כו'עירובין "שנתן שם: וברש"י  למדין".

בנ"א. לכל  כ "א דוקא, התורה למקבלי  שייך  ואינו לנו").
הראי ' שלאחרי (שם), הרמב"ם דברי  יובנו הדברים כנים ואם
שנאמר  הגבורה מפי  ארור ה"ז ברמיזה "ואפילו אביו דהמבזה
אומר  הוא "והרי  מוסיף: - ואמו" אביו מקלה ארור טז) כז, (תבוא
[ותי ' הכתובים. מן גם להביא צריך  למה והקשו גו'". תלעג  עין
ד "מקלה" ברמיזה", ד "אפילו מוכח  תלעג " דמ "עין הרדב"ז
להרמב"ם  מנ"ל  דא"כ  להבין, זכיתי  לא - בפירוש מקלל  משמע
לומר  גדול  ודוחק הגבורה". מפי  ארור ה"ז ברמיזה ד "אפילו

ידעינן תלעג " ועפ"י"דמ "עין "ברמיזה"]. גם פירושו "
"וה"ה  ומוסיף נאמר. בבנ"י  רק - מקלה" ד "ארור מובן, הנ"ל 

(י בטושו"ע ולכן ב"נ. גם כו'" המבזה ב"כל  - גו'" עין ו"ד אומר
"אפילו  שהעתיק אף הרי  - הרמב"ם לשון שהוא ס"ו) סרמ "א
"ויש  הרמב"ם דברי  סיום והעתיק ד "מקלה" והכתוב ברמיזה"

- כו'" לב"ד  - גו'" עין אומר "וה"ה שביניהם מה
שליט "א]. אדמו"ר כ "ק [ממכתב בטושו"ע. ב"נ דיני  שאין אלא

ה.127) כו, תולדות רמב"ן



כ     

אב  עונש כיבוד  של  ענין זה  שאין לבאר , אפשר  , כנגד ("מדה  ומסובב  סיבה  של  ענין זהו אלא  ,
אצלומדה " שחסרה  כיון :( ואילו כזו. עבודה  ֿ ידי על  הבא  המסובב  אצלו היה  לא  אב , דכיבוד 

עיקר  - יוסף  שעיקרם  בניו, מכל  אב  כיבוד  מקבל  היה  זו, עבודה  אצלו עצמו היתה  "כל  כי יעקב ,
ברחל " אלא  לבן אצל  עבד  לא  יעקב  יוסף של  של  בזכותו אלא  באו לא  הללו ש "התולדות  ועד  ,

".

מדה " כנגד  "מדה  הוא  עונש  שגם  ֿ פי ֿ על  הפגם ואף  ערך  לפי הוא  שעונש  וכידוע  , הכוונה הרי ,
הסיבה . העדר  שבסיבת  המסובב  העדר  של  לענין אלא  העונש , לענין אינה  -כאן

גם  מחוייבים  שהיו לומר , יש  עולם , של  בישובו הנכללים  הענינים  על  נצטוו נח  שבני הנ"ל , ֿ פי ועל 
אחד  שמצינו כפי מצדקה ), יותר  עוד  (שזהו חוב  פריעת  בדוגמת  הוא  אב  שכיבוד  כיון אב , בכיבוד 

אב  כיבוד  על  יכול הטעמים  היה  לא  כאשר  בקטנותו, אותו ושימשו עבורו, התייגעו ואמו שאביו כיון :
חובו. את  להם  לשלם  ועליו טובה , כפוי להיות  לו אין - עצמו את  לשמש 

" ולא  אביו", כבוד  את  אברם  קיים  "לא  הלשון (א ) יומתק : ֿ זה  ֿ פי ל ועל  אז כי - אב " א כיבוד 
הלשון היתה  (ב ) עולם ; של  ישובו דינים , או צדקה , בתור  היה  אב  דכיבוד  החיוב  אב "; "כיבוד 

אביו  אם  חילוק  אין אב  כיבוד  במצות  לא , או זקן אביו אם  נוגע  מה  לכאורה , לו". והלך  זקן "שהניחו
(פריעת  צדקה  או עולם , של  ישובו בגלל  הוא  נח  בבני אב  דכיבוד  שהחיוב  כיון אלא , - צעיר ? או זקן

לבנו. וזקוק  עצמו את  לשמש  יכול  שאינו זקן באביו בעיקר  שייך  זה  הרי חוב ),

 אנשי כי שכם , אנשי את  הרגו מדוע  ולוי שמעון אל  בטענות  לבוא  ֿ אפשר  שאי מובן, הנ"ל  ֿ פי על 
מיתה . מחוייבי היו שכם 

שמבהירים  ֿ דרך  על  טועה ", אלא  אינו חטאו ולוי שמעון האומר  "כל  יבהירו שחז"ל  מצינו לא  ולכן
וכו'" חטא  ראובן האומר  טעות ."כל  להיות  מלכתחילה  יכולה  לא  ולוי לשמעון בנוגע  כי -

"עכרתם  לידי שהביא  באופן זאת  ועשו הימנו", עצה  נטלו "שלא  על  רק  היתה  כלפיהם  הטענה  כל 
השם  חילול  גרמו הבטחתם , קיימו ולא  במרמה , זאת  שעשו ֿ זה  ֿ ידי על  הארץ "; ביושב  להבאישני אותי
לגרום  עלול  שהיה  להם , שהבטיחו מה  על  לעבור  לא  ובלבד  תורה , מדברי ששינו בגבעונים , שמצינו (כפי

השם  אלא חילול  מרמה , של  באופן לפעול  צריכים  היו לא  אבל  מיתה , נתחייבו אמנם  שכם  אנשי .(
השם  חילול  לידי מגיעים  היו לא  ואז מיתה , חייבים  שהם  בגלוי, להם  .לומר 

 ויחי בפרשת  שכתוב  מה  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי גו'על  איש  הרגו באפם  -"כי  גו'" עז כי אפם  ארור 
מובן: אינו דלכאורה 

שלימה ?א ) עיר  הרגו הם  הרי - איש " "הרגו רק  מדוע 
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לד .128) לז, וישב תולדות. ס"פ רש"י 
נענש".129) כו' אותן "שכל  ושם): ב (טז, במגילה וצע"ק

בפי ' וכן (במגילה כ "פ רש"י  בלשון הדיוק בהקדם - נ"ל  ולכן
" ולא אביו" "כבוד  תולדות) ס"פ וכמו עה"ת אביו", כבוד 

לא הכוונה ביעקב שגם - נח  בס"פ גם או"א שדייק כבוד 
שייך  ולכן לאברהם) בנוגע בפנים (כמבואר וכיו"ב לצדקה כ "א

ומסובב). סיבה דהוי  בפנים כמבואר (ולא עונש ע"ז
"יוסף 130) שם: מגילה וראה תולדות. ס"פ ישן רש"י 

שנה כ "ב מאביו גם שפירש עפ"ז ולכאורה יעקב". שפירש
אצל  חסר צ"ל  עבר בבית יעקב שהי ' שנה י "ד  וי "ל כנגד  יעקב.

שם) (מגילה הל ' דיוק שזהו או"א"ת"ת"בדא"פ מכבוד 
כן  החדא"ג ). וכקושיית - ששווה אלא הוכחה אין שלכאו' (אף

שאביו  כשם עוה"ב לחיי  שמביאו רבו כבוד  שם הי ' שהרי  י "ל ,
(במשנה)). א לג , (ב"מ  עוה"ז לחיי  מביאו

ה.131) פפ"ד , מב"ר ב. שם, וישב רש"י 
אלו 132) שנה כ "ב במשך  גם הרי  - מתורץ ועפ"ז שם. ב"ר

השבטים. משאר אב כיבוד  ליעקב הי '
ב.133) ח , סוטה וראה א. קח , זח "א
בהגה.134) פכ "ד  תניא
חינוך 135) וראה ה"א. פ"א פאה לג .ירושלמי  מצוה
ב.136) נה, שבת
א.137) עט , יבמות גם וראה א. מו, גיטין
שם.138) מלכים בהל ' הרדב"ז קושיית תתורץ ועפ"ז
ֿ ז.139) ו מט ,



כי      

שם  מפרש  ואנשי רש "י (חמור  כולם  חשובין ש "אינן לפי שזהו יחיד ), (לשון "איש " שכתוב  מה 
גבורתם  את  ולהלל  ולוי שמעון את  לשבח  רוצה  היה  הפסוק  אם  מובן: אינו אבל  אחד ". כאיש  אלא  שכם )
השבח , בהיפך  כאן מדבר  הפסוק  אבל  אחד ; כאיש  אצלם  חשובה  היתה  שכם  העיר  שכל  לספר  מתאים  -
להדגיש  צריך  היה  הפסוק  אדרבא , ֿ כן, ואם  באפם . שעשו עוולה , אודות  אלא  גבורתם , אודות  לא  - וגם 

אחד ? איש  מהריגת  גרוע  שזה  שלימה , עיר  הרגו ולוי ששמעון

רש "י ב ) אומר  עז", כי אפם  "ארור  הפסוק  אפם ",על  את  אלא  קלל  לא  תוכחה  בשעת  "אפילו ,
בדבר ? יש  פנים  משוא  וכי השאלה : נשאלת  ֿ ושלום . חס  אותם  לא  אבל 

שמעון  מדוע  תבע  רק  הוא  טענות . ליעקב  היו לא  - שכם  אנשי הריגת  על  מובן: הנ"ל  ביאור  לפי אך 
מוכרחים  שהיו מעצמו מובן לכאורה  אבל  וכו'. מיתה  מחוייבים  שהם  שכם  לאנשי בגלוי אמרו לא  ולוי

מספר " "מתי היו הם  שהרי - במרמה  זה לפעול  ועל  שכם ; באנשי שלימה , בעיר  להלחם  והוצרכו ,
בעיניהם  חשובים  היו שכם  אנשי כל  - איש " "הרגו יעקב : כנגד אמר  שנים  היו שהם  כך  אחד , כאיש 

ו  (אחד ), איש  -התייראו, במרמה לפעול  צריכים  ולוי שמעון היו לא  ֿ כן, ואם  שכם , אנשי מפני
השם . לחילול  להביא  יכול  שהיה  באופן

מדוע  נוספת : קושיא  ֿ פי על  - זה  על  התירוץ  אך  במרמה ? פעלו אכן מדוע  היא : הקושיא  ֿ זה  ֿ פי על 
" יעקב  ֿ פיאומר  על  מיתה  נתחייבו שכם  אנשי הרי - והטענה הרגו" הדיוק  אמנם  זהו אלא  ?

טעות  לכלל  באו ֿ ידיֿזה  ועל  כעס , לכלל  באו הם  "באפם ": ש "הרגו" כך  על  אלא  ה "הרגו", עצם  על  לא  -
כעס  לכלל  "בא  תורה : מתן ולאחרי רבינו, במשה  אפילו שנאמר  ממה  ֿ שכן ובמכל  וכו'. במרמה  דיברו -

טעות " לכלל  "ארור בא  יעקב  מדגיש  ולכן .." אפם" ֿ ידי על  רק  בא  וכו', המרמה  ענין כל  כי ,"

- וביתי" אני ונשמדתי גו' אותי "עכרתם  יעקב  לטענת  ולוי שמעון מענה  גם  יובן הנ"ל  ֿ פי על 
אחותינו": את  יעשה  "הכזונה 

ה "ונשמדתי  את  לשלול  צורך  אין גו'" יעשה  ש "הכזונה  בגלל  וכי שבדבר ? התירוץ  מהו לכאורה ,
נפש  מסירת  של  חיוב  אין כזה  במקרה  - דין ֿ פי על  (וגם  ).וגו'"?

"הזונה ". ולא  הדמיון, בכ "ף  - מדוע  (א ) הקצוות : ובשני "הכזונה ", הכתוב  לשון דיוק  בהקדם  ויובן
זונה  נעשית  אינה  הפנויה , על  הבא  שפנוי הוא , הדין הדמיון,(ב ) בכ "ף  כי (אם  השתמשו למה  ֿ כן, ואם  ,

"הכזונה "? בגדר  זאת ) בכל  אבל 

"הכזונה  אמנם  מפרש  מקרא , של  פשוטו ֿ לראש  לכל  שמבהיר  הוא רש "י, הכתוב  לשון אבל  הפקר ". -
הדמיון. בכ "ף  - זה  עם  וביחד  זונה , של  וענין לגדר  גם  שהכוונה  לומר , וצריך  "הכזונה ",

תורה ' ב 'לקוטי שכתוב  מה  על ֿפי - בזה  הפסוק והביאור  זונים על  אתם  אשר  גו' תתורו "ולא 
זנות . של  לענין לבבכם " אחרי "תתורו נחשב  להקב "ה , אשה  בבחינת  שהם  ֿ ישראל , בני שאצל  אחריהם ",

עם  ֿ ישראל  בני של  אבינו הנישואין מאברהם  היתה  בזה  וההתחלה  תורה , מתן בשעת  היו הקב "ה 
.והלאה 
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יו"ד .140) ויחי  תנחומא ז. פצ"ט , מב"ר
שם.141) תנחומא ה. פצ"ח , שם. מב"ר
"כולם 142) הב"ר לשון כל  רש"י  העתיק שלא זה מובן ובזה

- הקב"ה" "לפני  התיבות ובהשמטת אחד ". כאיש הקב"ה לפני 
' כפי והוא ולוי . לשמעון בנוגע ה"ה רש"י  ודברי  הפירוש

כי רש"י , זה העתיק [ולא הקב"ה". ולפני  "לפניהם התנחומא
עפ"י  ואדרבא מקרא. של  פשוטו זה אין הקב"ה" -"לפני 

נוגע  ואינו אחד . כאיש הם הקב"ה דלפני  פשיטא קמ "ל , מאי 
כאן]. לפירושו

א.143) סו, מפסחים כא. לא, מטות רש"י 
כאן.144) באוה"ח  הקשה וכן
ב.145) סא, יבמות
ד .146) עה, פינחס סע"א. מד , שלח  ועייג "כ  ג . נג , קרח 
לט .147) טו, שלח 
ד "ה148) לך . לך  ר"פ להאריז"ל  ל "ת את ראה ברך  וה'

(נדפס פ"ג  - להצ"צ - קכו,אברהם שרה חיי  באוה"ת וגם בפ"ע
אלפים ש"שני  במרז"ל  ומרומז בימי א). מתחיל  אברהם "

א. ט , ממ "ת").(ע"ז נימא "אי  :



כב     

"את  ולוי: שמעון טוענים  בניוזאת  שאנו כיון :"" המרכבה הן הן ש "האבות  , נתקשר -
להקב "ה  היחוד רק  וענין התורה  קו הוא  בפרט  יעקב  הנה  - ומהאבות  . זה הרי - "אחותינו" והיא  -

הקב "ה . זה  - לבעלה  אסורה  של  כדמיון ענין שנעשה  "הכזונה ", של  ענין

התנתקות  גו'", "הכזונה  אודות  שמדובר  כיון וכו': עצה  נטלו לא  מדוע  יעקב  בני של  המענה  גם  וזהו
ודעת , מטעם  למעלה  ֿ נפש , במסירות  ונתעוררו ועצה , משכל  למעלה  נפשם , בעצם  הדבר  נגע  - מהקב "ה 

נטלו "לא  ."ולכן

נעשו  ולוי שמעון הדבר : וטעם  ֿ נפש . מסירות  של  בתנועה  דוקא  ולוי שמעון התעוררו השבטים  מכל 
שכתוב  וכמו מצוה , בר  גו'אז ולוי שמעון גו' את "ויקחו למדים  שמהם  - ובאופן חרבו",

עבור השיעור  בזה ) הקשור  כל  - הדורות (ובמילא  שבכל  ֿ המצוה  היא ברי כיצד  הם  הראו ולכן .
ודעת  מטעם  למעלה  - מצוה ) (בר  העבודה  ויסוד  .התחלת 

:בעבודתנו מהנ"ל  ההוראה 

גופא  דאורייתא  בדיני וגם  וכו', דרבנן דאורייתא , בין חילוקים  כמה  יש  התורה  דיני ֿ פי שעל  למרות 
יעבור " ואל  "יהרג  שעליהם  הדברים  לג ' עבירות  שאר  בין חילוק  הם ישנו ֿ ישראל  שבני זה  מצד  הרי ,

כנ"ל . אחריהם ", "זונים  בבחינת  היא  עבירה  כל  הנה  להקב "ה , אשה  בבחינת 

ֿ עשה , מצות  קיום  ובהעדר  האור , המשכת  ענינה  עשה  מצות  ֿ תעשה : לא  מצות  על  עבירה  - ובפרט 
לחיצונים  והמשכה  יניקה  - הוא  ענינה  ֿ תעשה  לא  מצות  על  עבירה  ֿ כן ֿ שאין מה  האור . נמשך  וזהו לא  ,

החיצוניות  בחינת  להם  שנותנים  ֿ פי ֿ על  ואף  הקדושה . להיפך  כו' החיות  שנותנים  הזנות , ענין בדוגמת 
אתן" לא  לאחר  "וכבודי שהרי להם .בלבד , נותנים  ֿ פנים  ֿ כל  על  החיצוניות  את  הרי ,

של  בתנועה  להיזהר  צריך  עבירה  ומכל  הנפש , עצם  עד  ("דערנעמען") "לחדור " צריכה  מצוה  כל  ולכן
חשבונות  שום  בלי ֿ נפש  .מסירות 

התחלת  אבל  הפנימיים , בכחות  שתחדור  בכדי ודעת , טעם  ֿ פי על  להיות  צריכה  שהעבודה  אמת , הן
ומסירת  עול  בקבלת  היא  העבודה  התחלת  וכאשר  ודעת . מטעם  למעלה  עול  בקבלת  להיות  צריכה  העבודה 

דוקא  אז חשבונות , ללא  והגבלה ,נפש  במדידה  ודעת , טעם  ֿ פי על  העבודה  ֿ זה  לאחרי להיות  יכולה 
התורה . ֿ פי על 

***

 רש "י אומר  הפרשה , על  פירושו רומי".בסוף  הוא  "מגדיאל  :

לפרש  צריך  מה  ולשם  בזה ; לומר  רש "י רוצה  מה  - מקרא  של  פשוטו לפי גם  וכנ"ל  - להבין וצריך 
רומי"? הוא  ש "מגדיאל 

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

אחת 149) שעה אפילו הפסיקו "לא רפל "ד : תניא ראה
העולמים". לרבון ונשמתם דעתם מלקשר

ומוכיח 150) שם. ברך  וה' (ד "ה יעקב ע"י  הזיווג  ועיקר
שהיא "בת ד : פל "ו, וראה מויק"ר יעקב". כו' כך  כו' למלך 

שרה). חיי  ס"פ ביאוה"ז
בענין 151) בדא"ח  מהמבואר להעיר יש - במרמה לעשייתם

תורת  וראה לה. כז, (תולדות ברכתך " ויקח  במרמה אחיך  "בא
וש"נ). .222 ע' ח "ב התוועדויות - מנחם

יו"ד .152) פ"פ, ב"ר כה. לד , בפרשתינו
דאבות)153) (ספ"ה המשנה מפרשי  סע"ב) כט , (נזיר רש"י 

למצוות". י "ג  "בן
ואילך .154) 289 ע' חט "ו לקו"ש גם ראה

רפמ "א.155) שם ספכ "ה. תניא ראה
א.156) עד , סנהדרין
ֿ ג :157) פ"ב מ "ז ומעין ובקונטרס פ"א. אגה"ת תניא ראה

יומשך  שלא שומרות כו' זאת עוד  כו' המונעים מסיר כו' "מל "ת
הוא  הכתר דגילוי  (ובכ "מ ) פקודי  ס"פ בלקו"ת [והמבואר כו'"
בקונ' להמבואר נוגע דאינו אלא ענין. עוד  הוא - מל "ת ע"י  דוקא

ומעין].
ספ"ב.158) גירושין הל ' רמב"ם וראה ח . מב, ישעי '
ופכ "ה.159) פכ "ד  תניא ראה
(160- מנחם תורת .428 ע' ח "ב לקו"ש בארוכה ראה

.25 ע' חי "ג  התוועדויות
פל "ח .161) מפרדר"א מג . לו,



כג      

והענין:

בפרשה  לעיל  שכתב  רש "י במה  מפרש  שעירה ", אדוני אל  אבוא  אשר  "עד  לעשו: אמר  :שיעקב 
שנאמר  המשיח , בימי ילך , עשו"."ואימתי הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים  ועלו

לעשו? שייכותה  ומהי רומי, גלות  היא  הרי האחרון, גלות  הרביעי, גלות  השאלה : נשאלת 

מאלופי שהוא  - ש "מגדיאל  רש "י, אומר  לפני ולכן בגלות  יעקב  בני יהיו ששם  רומי", הוא  -
המשיח . ביאת 

ויגדיל  ירומם  רומי, ואת  ורוממות . גדולה  מלשון הוא  מגדיאל  (א ) כי: מגדיאל , בשם  נקראת  רומי
רומי  בשם  וגם  מגדיאל , בשם  נקראת  ולכן משיח , ביאת  לפני על הקב "ה  "הגדיל  רומז: מגדיאל  (ב ) .

נאמר  רומי מלכות  ועל  ֿ ל ", א  ֿ ל "כל  א  כל  על  ויתגדל  "ויתרומם  תבל , פני כל  על  תתפשט  .שמלכותה 

הקודם  בפסוק  לפרש  רש "י של  הטעם  גם  היא  רומי" הוא  ש "מגדיאל  אלופי העובדה  שמות  "ואלה  ,
שם  הוא  ורומי רומי, ומלכות  רומי היא  שמגדיאל  מאחר  כי: מדינותיהם ", שם  על  "שנקראו - עשו"

מדינותיהם  שם  על  נקראו עשו אלופי שאר  שגם  מזה , למדים  .המדינה ,

עירם " "אלוף  נאמר  מגדיאל " "אלוף  שלאחרי יתכן איך  רומי ", הוא  ש "מגדיאל  כיון להבין: צריך  אך 
עשו? אצל  אלוף  עוד  יהיה  לא  רומי מלכות  ולאחרי האחרונה , הגלות  כבר  היא  רומי הלא  -

מפרשים  מגדיאל יש  שאלוף  אבל שמבארים  רומי. למלכות  הכוונה  השמות  בשני עירם ; אלוף 
וחסידות  הוא בקבלה  המספר  בקליפה  ֿ כן ֿ שאין מה  עשר , במספר  הם  הענינים  כל  שבקדושה  מובא ,

אלופים  הם  עירם  ואלוף  מגדיאל  שאלוף  מובן , ומזה  י"א . במספר  הם  עשו אלופי ולכן עשר , ,אחד 
אלופים . עשרה  עשו אצל  יש  הך , היינו ועירם  מגדיאל  אם  כי

יש  גופא  ברומי אבל  רומי, מלכות  אמנם  הם  עירם , והן מגדיאל  הן ששניהם , - הוא  בזה  הפשט  אך 
לאלקות  מנגדת  שרומי כפי - ֿ ל " א  כל  על  "הגדיל  מלשון - "מגדיאל " שונים : בזמנים  שיהיו מדריגות  ב '

כאשר  - יותר  מאוחר  זמן על  קאי ו"עירם " האחרון; גלות  ד "עתיד בזמן במצב  תסווריות תהיה 
המשיח " למלך  אדרבה .(אוצרות ) אלא  מנגדת , עוד  תהיה  לא  רומי כאשר  ,

והתנשאות  רוממות  לגילוי ועד  בקדושה , רוממות  תתגלה  ידה  שעל  - רומי לשם  הטעם  פנימיות  וזהו
ֿ ידי  על  אבל  מגדיאל ", "אלוף  - מנגד  זה  הרי בגילוי ואילו בהעלם , זה  הרי שמתחילה  אלא  עצמית .

מזה  נעשה  שמקבץ הבירור  ה "אוצרות " שהם  הקדושה , ניצוצות  ממנו שמתבררים  עירם ", "אלוף 
המשיח . מלך  עבור 

טוב  בדבר  לסיים  שצריך  הגם  - רומי" הוא  "מגדיאל  הפרשה : את  רש "י מסיים  רומי ולכן ומלכות  ,
דמגדיאל : הענין פנימיות  את  כאן ומגלה  מפרש  ֿ פה ) שבעל  (תורה  שרש "י אלא  ההיפך ? לכאורה , היא ,

הרי - ֿ ל " א  כל  על  "הגדיל  שבגילוי ֿ פי ֿ על  "אלוף אף  בא  מגדיאל , ֿ ידי ועל  לאחרי דוקא  ולכן, רומי,
עצמית . והתנשאות  רוממות  האמיתית , לרוממות  עד  - "רומי", בגילוי ובא  עירם ",
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יד .162) לג ,
יד .163) פע"ח , מב"ר
כא.164) א, עובדי '
כאן.165) ארי ' גור
לו.166) יא, דניאל 
כאן.167) רמב"ן
מ .168) שם,

כאן.169) חכמים שפתי 
שמ .170) ס"ע חשון קסה. ע' תשרי  סה"מ  מנחם תורת ראה

וש"נ.
כו'".171) אחד  מלך  "עוד  ד : פפ"ג , ב"ר גם ראה
שם.172) ב"ר
ועוד .173) איכה. סוף פרש"י  ראה



כד

      
.: זה הש "ק  דיום  המיוחדים  מהענינים 

דיום  ה "אכילה " נעשית  שבו שבת , ערב  – התחלתו
כמארז"ל  יאכל השבת , שבת  בערב  שטרח  "מי
ביום  – סיהרא בשבת " "קיימא  שבו כסלו,

–באשלמותא " וסיומו כסלו; דחודש  השלימות  ,
השלישי  יום  עד  שנמשך  שבת , דמוצאי הגמר 

ביום בשבוע  – הגאולה חג  רבינו כסלו, של 
החגים הזקן  חג  , החסידות לתורת  השנה  ראש  ,.

שמתאימה  זו בקביעות  מיוחדת  ומעלה 
(בשנת  הראשונה  בפעם  כסלו די"ט  להקביעות 
הידוע  במכתבו הזקן רבינו כדברי – תקנ"ט )

שהוכפל  ג ' יום  כסלו, י"ט  ב "יום  היתה  שגאולתו
. טוב  כי פדה בו בפסוק  תהלים  בס ' כשקריתי .

לימי  תהלים  ספר  חלוקת  (שע "פ  נפשי" בשלום 
השלישי),השבוע  דיום  לשיעור  זה  פסוק  שייך 

וערב  כסלו, בט "ז שלפניו הש "ק  יום  חל  ובמילא ,
כסלו. בט "ו שבת 

כללי  הכי ענין (ועאכו"כ  הענינים  שכל  וכיון
החסידות ) לתורת  השנה  ראש  כסלו, כי"ט  ועיקרי
מסתבר  הדיוק , ובתכלית  פרטית , בהשגחה  הם 
שהברכה  – ביניהם  ושייכות  קשר  שיש  לומר 

ד  ֿ כח  השבת והנתינת  מיום  (שנמשכת  כסלו
היא שלפניו  שבת ) דערב  הטירחא  וע "י לאחרי ,

כסלו)מ  (דחודש  סיהרא  "קיימא  שבו כסלו,
.כדלקמן ,"

. הגאולה לחג  בנוגע  ותמיהה  שאלה  ובהקדם 
שאר  לגבי שינוי בו שיש  – החגים  חג  כסלו , י"ט 

החגים :

בחודש  עשר  חמשה  ביום  נקבעו – וסוכות  פסח 
שבו  בתשרי) בט "ו וסוכות  בניסן בט "ו (פסח 

סיהרא  לכך "קיימא  נוסף  – ושבועות  ."
. הזה  חג  תלה  לא  לחודש ש "הכתוב  ימים  בכמה  .

לעומר " בחמישים  בימי רק  קביעותו הרי, ,
פעמים  ששה  פעמים  חמשה  ("פעמים  החודש 

החודש ,שבעה " של  הראשון בחציו היא  (
ללבנה " ש "דומין בישראל  (ודוגמתה  כשהלבנה 

ללבנה " (ו"מונין . ליום מיום 

בט "ו  שאינו בלבד  זו לא  – כסלו י"ט  משא "כ 
אלא  באשלמותא ", סיהרא  כש "קיימא  בחודש ,
החודש , של  השני בחציו שהוא  מזה , יתירה 

כשהלבנה  !? ליום מיום 

דחנוכה  להיו"ט  בנוגע  מזה ) (ויתירה  –ועד "ז
כפורים  בחודש ,ש (אינו וט "ו בי"ד  שקביעותו

באשלמותא " סיהרא  התחלתו כש "קיימא  אלא ) ,
כסלו  מכ "ה  החודש , של  האחרונים  בימים  ורובו

כשהלבנה  ואילך ,  ועד ,
!לגמרי

. דמיעוט הענין תוכן תחילה  לבאר  ויש 
לישראל  ביחס  החודש  של  השני בחציו הלבנה 

ללבנה ": ש "מונין

של  הראשון שבחציו שכיון – ובהקדמה 
החודש   ובחציו ליום , מיום  הלבנה  אור 

החודש  של  השני  מיום הלבנה  אור 
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סע"א.1) ג , ע"ז
שמו"ר 2) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר

כו. פט "ו,
הל '3) רמב"ם וגיטין). הבדלה (לענין סע"א קו, פסחים ראה

שו"ע  (גיטין). הכ "ג  פ"ט  גירושין הל ' (הבדלה). ה"ד  פכ "ט  שבת
(הבדלה). ס"ח  סרצ"ט  (שמו"ת). ס"ה סרפ"ה או"ח  אדה"ז

כסלו,4) ביו"ד  האמצעי  אדמו"ר של  הגאולה חג  על  נוסף
("ויכולו") שלו והשלימות שהעלי ' – בשבוע ראשון ביום שחל 

זה. הש"ק ביום
וש"נ.5) סל "ח . שלו אג "ק כסלו. י "ט  יום" "היום
בהקדמה.6) יום" ב"היום נעתק – אדמו"ר מו"ח  כ "ק מכתב

ואילך . 436 ע' ח "ה לקו"ש וראה ועוד . ל . ע' ח "ז שלו אג "ק
(מיום7) אדנ"ע כ "ק די "ט מכתב הגאולה לחג  כסלו)

בתחלתו. יום" ב"היום נדפס – שנה) תשעים (לפני  תרס"ב כסלו

.(106 והערה 63 הערה לקמן (וראה וש"נ רנט . ע' ח "א שלו אג "ק
צורך 8) שהי ' מיוחדים בזמנים נשיאינו רבותינו שנהגו כפי 

תעג ע' ח "ג  מהוריי "צ אדמו"ר (אג "ק בשופי  תהלים באמירת
וש"נ). ואילך .

א).ש"מיני '9) פח , ב. סג , (זח "ב יומין" כולהו מתברכין

תצד .10) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
ב.11) ו, ר"ה
סע"ב 12) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
הגאולה 13) ששלימות – כסלו י "ט  הגאולה לחג  גם ושייך 

לוויטבסק  מפטרבורג  הזקן רבינו כשחזר רק היתה כסלו די "ט 
ברכות  סדר (ראה הגומל  ברכת לענין לבוריו" "חזר חשיב (שאז

דחנוכה* ב' ביום – ה"ה)) פי "ג  לאדה"ז יב,הנהנין ח "א (לקו"ד 
א).

(ראה 14) ופורים חנוכה שוים ענינים שבכמה להעיר
וש"נ). .43 ע' ח "ב תש"נ התוועדויות

           
     



כה     

גם  לכאורה  צ "ל  הי' באופן ליום , ללבנה 
הימים  מנין יהי' החודש  של  הראשון שבחציו

 ובחציו ט "ו), יום  עד  וכו' ב ' יום  א ' (יום 
הימים  מנין יהי' החודש  של  השני  יום)

א '). יום  עד  וכו' י"ד  יום  ט "ו

השני  בחציו הימים  שמנין בלבד  זו לא  אבל ,
אדרבה , אלא  והולך , פוחת  אינו החודש  של 
דיום  השלימות  לגבי גם  בהמנין והולך  שמוסיף 
נחסר  (שבו ט "ו שלאחרי היום  שמנין – הט "ו

הוא  הט "ו) שביום  הלבנה  דאור  ,מהשלימות 
שלאחריו  היום  ומנין ט "ו, ממספר  יותר  א ' מספר 
הוא  הלבנה ) אור  משלימות  יותר  עוד  נחסר  (שבו

 ועד הלאה , וכן ט "ו, ממספר  יותר  מספרים  ב ' ,
מתכסה  (שבו החודש  של  האחרון דיום  להמנין

שהוא  לגמרי) הלבנה  אור  ),(אוומתעלם 
ט "ו! ממספר  לכפלים ) (ועד  יותר  מספרים  כו"כ 

של  השני בחציו (גם  ההוספה  מלבד  ועוד : זאת 
גם החודש ) העילוי מודגש  החודש , דימי

י"ז  מספר  ולדוגמא : שבהם , והרמזים  בהגימטריא 
ד " הגימטריא  –" – י"ח  מספר  ," מספר ,"

ד " הגימטריא  – –י"ט  כ  מספר  ,"
" – כ "א  מספר  ,לישראל "טוב במילואו,

" – כ "ב  ישראל "מספר  –יברך  כ "ג  מספר  ,
ד  "ושמתיהגימטריא  – כ "ד  מספר  ,

"שמשותיך " – כ "ה  מספר  , בני את  תברכו
הוי',ישראל " – המפורש  שם  –מספר  כ "ז ,
מספר בגימט ' – כ "ח  ,, החודש ימי – כ "ט  ,

וכיו"ב . מלא , חודש  שלשים 

והוראה  ציווי שישנו כיון – הדבר  וטעם 
ש )אין  ו(עאכו"כ  בקודש  "מעלין ֿ כח  ונתינת 

גם מורידין" החודש , ימי בכל  בתקפו שהוא  ,
ושלימות  מילוי לאחרי החודש ) של  השני (בחציו

יותר . עוד  וניתוסף  הולך  ליום  שמיום  הלבנה ,

הלבנה  דמיעוט  הענין תוכן להבין צריך  ועפ "ז
המילוי  שלאחרי החודש , של  השני בחציו
– ליום  מיום  ומתמעטת  הולכת  והשלימות 
בקודש  ד "מעלין הכלל  היפך  ה "ז שלכאורה 

מורידין"?! ש )אין ו(עאכו"כ 

.: בזה הביאור  לומר  ויש 

"לית  שהלבנה  ומשפיע , מקבל  הם  וחמה  לבנה 
כלום " מגרמה  ואופן לה  מהחמה , אורה  ומקבלת  ,

אור , מעט  רק  מקבלת  שבתחלה  הוא  ההשפעה 
מוסיף  ליום  ומיום  בלבד , נקודה  – הלבנה  מולד 
הט "ו  ליום  עד  מהחמה , שמקבלת  בהאור  והולך 

לבנה " של  דיסקוס  סיהרא ש "נתמלא  "קיימא  ,
שמקבלת באשלמותא " האור  ונשלם  שנתמלא  ,

מהחמה . הלבנה 

הלבנה  אור  ונשלם  כשנתמלא  שגם  כיון אבל ,
בבחי' עדיין השלימות ה "ה  תכלית  זה  אין ,

לקבל  צריכה  ואינה  החמה  כמו שנעשית  דהלבנה 
כמ  מהחמה , כאור "ש אור  הלבנה  אור  "והי'

"שני  שהיו מיעוטה , קודם  שהיתה  כמו החמה ",
הגדולים " .המאורות 

שמקבלת  הלבנה  אור  שכשנתמלא  לומר , ויש 
היא  שהלבנה  יותר  נעלית  שלימות  נעשית  מהחמה ,

החמה  ע "י כמו החמה "), כאור  הלבנה  אור  ("והי'
כתר  שנעשית  משניהם  יותר  נעלית  דרגא  התגלות 

לשניהם  שבין אחד  בהיחס  מתבטאת  זו ושלימות  ,
כדלקמן. החודש , של  השני בחציו להחמה  הלבנה 
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י "ב 15) כ "ט  "חצי  – הלבנה ושלימות שמילוי  להעיר
לקמן  (וראה לט "ו י "ד  בין הוא – סתכ "ו) או"ח  (ב"י  תשצ"ג "

.(27 הערה
א.16) עג , תהלים
כ .17) מח , ויחי 
יב.18) נד , ישעי '
כג .19) ו, נשא
פ"ו 20) יסוה"ת הל ' רמב"ם א. ס, סנהדרין א. לח , סוטה

ה"ב.
וש"נ.21) א. כח , ברכות

ועוד .22) א. רטו, ח "ב ב. לג , ח "א זהר
(23.2 שבהערה שמו"ר
(24.27 הערה לקמן ראה – הלשונות ב' בין החילוק
כו.25) ל , ישעי '
טז.26) א, בראשית
יותר:27) ("ובפרטיות של הלבנה דיסקוס

שלימות  ע"י  הפגימה מילוי  הוא – החסרון מילוי  שעיקרו לבנה"),
מהחמה, שמקבלת סיהרא האור ("קיימא הלבנה

– החסרון מילוי  על  היתירה השלימות שעיקרו ,("
החמה. כמו שנעשית האמיתית השלימות היא

י "ד  בין הוא הלבנה ושלימות שמילוי  יומתק לט "ו ועפ"ז
מדגיש  – י "ד  אלו: ענינים ב' מרומזים שבזה – (15 הערה (כנ"ל 

" החסרון, מילוי  וט "ו בעיקר לו", יחסר אשר מחסורו (י "ד )
י " (לא עשירות של  באופן היתירה, השלימות בעיקר ,מדגיש
י " אלא החסרון, למילוי  זקוק שלכן דלות, על  מורה ,שדל "ת

.458 ע' ח "ב תשמ "ט  התוועדויות (ראה עשירות על  מורה שה"א
וש"נ)).
אור 28) מע' ֿ חב"ד  הערכים ספר וראה קה. ע' תקס"ח  סה"מ 

וש"נ. ואילך . שיג  ע' הלבנה



כו    

. הדברים :ביאור 

החודש , של  הראשון חציו בין השינוי סיבת 
השני  לחציו הלבנה , אור  והולך  מוסיף  ליום  שמיום 
הלבנה , אור  והולך  פוחת  ליום  שמיום  החודש , של 
הולכת  החודש  של  הראשון שבחציו מפני היא ,

 מהחמה שמתרחקת  וככל  מהחמה , הלבנה 
הולכת  השני ובחציו אורה , וגדל  הולך  ליום  מיום 

 אל יותר  שמתקרבת  וככל  החמה , אל 
אורה . ומתמעט  הולך  ליום  מיום  החמה 

המשפיע  שבין שהיחס  לפי – הדבר  וטעם 
המקבל  שכאשר  באופן הוא  (לבנה ) והמקבל  (חמה )
להשפיע  יכול  המקבל  אין המשפיע  אל  בקירוב  הוא 
וככל  ההשפעה ), לקבל  שלו הביטול  (מצד  ולהאיר 
להשפיע  הוא  גם  מתחיל  המשפיע  מן שמתרחק 

מהמשפיע ). שמקבל  (האור  ולהאיר 

בחציו  החמה  אל  דהלבנה  שהקירוב  לומר , ויש 
התחדשות  לצורך  רק  [לא  הוא  החודש  של  השני
בהמולד  ומקבל ) (משפיע  וסיהרא  דשמשא  היחוד 
שהו"ע  ליום  מיום  המיעוט  (ע "י שלאח "ז דהחודש 

מושבך " יפקד  "כי דהמקבל , שיוכל ,הביטול 
"ונפקדת " מהמשפיע , יותר  נעלית  השפעה  )לקבל 

שלאח "ז  לחודש  (בעיקר ) ששייך  בפ "ע  ענין שזהו –
קירוב  (ובעיקר )] גם  אלא  – גם שלמעלה 

שהקירוב  לשניהם ), אחד  (כתר  דהחמה  מהאור 
מתבטא  זו לדרגא   גילוי הוא  אור  כי, ,

שלמעלה  (העלם  בהעלם  הוא  שהעצם  העצם , מן
ולכן, באור , מתגלה  מהעצם  הארה  ורק  מגילוי),

לי  מיום  האור  הולך מיעוט  ליום  שמיום  מורה  ום 
(העלם  מהאור  שלמעלה  להעצם  הקירוב  וגדל 
החמה , כמו הלבנה  נעשית  שעי"ז מגילוי), שלמעלה 

לשניהם . אחד  כתר  – ועד 

יותר  :ובעומק 

בגילוי, הוא  והאור  בהעלם  הוא  שהעצם  הכלל 
העצם  לקבל  יכול  שאינו שכיון להזולת , ביחס  הוא ,
"אור ", לההארה  קורא  לכן בלבד , ממנו הארה  אלא 
ה "ז  להעצם  ביחס  אבל  (חושך ); "העלם " ולהעצם 
שהוא  העצם  לגבי חושך  היא  שההארה  – להיפך 

ה "אור ".

להתקרב  כדי האור  במיעוט  שהצורך  מובן ומזה 
של  בגדר  שנשאר  זמן כל  אלא  אינו להעצם 

 שנשאר) העצם  את  לקבל  יכול  שאינו (זולת )
ועד  המשפיע  עם  כשמתאחד  אבל , ב "העלם "),
של  יחס  ביניהם  שאין המשפיע , כמו שנעשה  לאופן

אלא  ומקבל , משפיע   הלבנה אור  ("והי'
בהתגלות . הוא  העצם  אזי החמה "), כאור 

של  השני בחציו האור  שמיעוט  י"ל  ועפ "ז
מיעוט  אלא  אינו (החודש  "אור " של 

, מהארה שלמעלה  להעצם  הקירוב  מפני (
מיעוט  לא  ומוסיף אבל , בא  שהעצם  (כיון

וניתוסף  הולך  שלכן, (שמורה בהתגלות ),
י"ח ומדגיש  י"ז, (ט "ז, החודש  דימי הדבר )

בנ"י  ע "י וניתוסף וכו') שהולך  כיון ,
.( האור מהתגלות  (שלמעלה 

. ביותר מודגש  זה  שענין לומר , ויש 
כסלו: דחודש  באשלמותא " סיהרא  בה "קיימא 

החורף , בחדשי השלישי חודש  הוא  כסלו חודש 
בחדשי  השלישי לחודש  החודש המכוון – הקיץ 

תליתאי" "ירחא  תורה , בחודש דמתן ודוגמתו ,
בי"ט  החסידות , דתורת  תורה  דמתן החודש  כסלו,

תורה  ומתן השנה  ראש  שהוא  דתורת כסלו,
.החסידות 

"יום  הוא  תורה  שמתן כידוע  – בזה  והענין
כנס "י,חתונתו" עם  דהקב "ה  (נישואין) החתונה  ,

הוא  שהקב "ה  באופן היא  בזה  ההתחלה  אשר ,
תכלית  אבל , המקבל , היא  וכנס "י המשפיע 
חד  נעשים  וכנס "י כשהקב "ה  היא  בזה  השלימות 
לקבל  כביכול  צריכה  אינה  שכנס "י כביכול , ממש 
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ואילך .29) ד  קפב, דא"ח ) (עם סידור ראה – לקמן בהבא
ועוד . ואילך . קנט  ע' פר"ת סה"מ  ב. שעא, שמות תו"ח 

יח .30) כ , ש"א
(31.29 שבהערה פר"ת סה"מ  ראה

ליום 32) שמיום התגלות, של  באופן זה אין שבהלבנה אף
ד "והי ' הענין ושלימות אמיתת כי , – הלבנה אור ומתמעט  הולך 
ממש  המשפיע כמו נעשה שהמקבל  החמה", כאור הלבנה אור
(לבנה) שישראל  דוקא, בישראל  הוא, בהתגלות), הוא העצם (שאז

בפנים). (כדלקמן חד  כולא (חמה) וקוב"ה
) הביטול  ענין צ"ל  בישראל  שגם האור)אלא, דמיעוט 

קונטרס  (ראה חד " כולא וקוב"ה ד "ישראל  הענין שיתגלה כדי 
.((310 ע' (לעיל  ס"ח  זו שנה כסלו ר"ח 

א.33) פח , שבת
דר"ה 34) מוסף שבתפלת – לר"ה דמ "ת מהשייכות להעיר

דמ "ת. השופר מזכירים שופרות) (בפסוקי 
ריז.35) רה. ע' אג "ק לוי "צ לקוטי  ראה
במשנה.36) – ב כו, תענית



כז     

כיון כולא ש "ישראל מהקב "ה , וקוב "ה 
.חד "

ב "חודש  גם  כידוע ומרומז – "

(אחד ) דעליון והיחוד  החיבור  על  מורה  ש "שלישי"
אחת . מציאות  שנעשים  כפי (שנים ) ותחתון

בי"ד  הלבנה  ושלימות  שבמילוי י"ל , ועפ "ז
"יום וט "ו  תורה , דמתן החודש  השלישי, דחודש 

דהנישואין  השלימות  תכלית  נעשית  חתונתו",
החמה ", כאור  הלבנה  אור  "והי' – וכנס "י דהקב "ה 
מהחמה  לקבל  צריכה  אינה  (כנס "י) שהלבנה 

הוי'" "שמש  בעצמה (הקב "ה , שנעשית  כיון ,(
וקוב "ה  (לבנה ) ד "ישראל  שזהו"ע  החמה , כמו

חד ". כולא  (חמה )

. בה "קיימא זה  ענין מודגש  – יותר  ובעומק 
השלישי  (חודש  כסלו דחודש  באשלמותא " סיהרא 

החורף ) השלישי דחדשי  (חודש  סיון מבחודש 
הקיץ ): דחדשי

החורף  לחדשי הקיץ  חדשי שבין –החילוק 
(חמה ) השמש  וחום  אור  מאיר  הקיץ  שבחדשי
שקיץ  החורף , בחדשי מאשר  יותר  ובגילוי בתוקף 
לאור  אלקים  ("ויקרא  והימים  החום , זמן הוא 

הקור ,יום " זמן הוא  וחורף  מהלילות , ארוכים  (
כל  ותמצית  בעיקר  מהימים , ארוכים  והלילות 

שבחדשי הארצות  בעבודה , וענינו הקודש . ארץ  ,
(חמה ), הוי'" ד "שמש  הגילוי בעיקר  מודגש  הקיץ 

 , מודגשת החורף  בחדשי משא "כ 
(לבנה ), ישראל  של  עבודתם  בעיקר 

.

דחודש  באשלמותא " סיהרא  בה "קיימא  ולכן:
הגילוי  מצד  שעיקרו כיון – הקיץ  בחדשי השלישי
ישראל  של  עבודתם  מצד  (כ "כ ) ולא  הוי'", ד "שמש 
ומקבל  (חמה ) דמשפיע  החילוק  עדיין ניכר  (לבנה ),
כפי  הלבנה  שלימות  עדיין ה "ז ובמילא  (ולבנה ),

סיהרא  ובה "קיימא  החמה ; מן שמקבלת 
– החורף  בחדשי השלישי דחודש  באשלמותא "
(לבנה ), ישראל  של  עבודתם  מצד  שעיקרו כיון
(מ "ת ), דהנישואין השלימות  תכלית  בזה  מודגשת 
באופן  אלא  ומקבל , משפיע  של  באופן זה  שאין
הלבנה  אור  ("והי' המשפיע  כמו נעשה  שהמקבל 

חד ". כולא  וקוב "ה  "ישראל  החמה "), כאור 

. בהשם גם  מרומז זה  שענין להוסיף , ויש 
השלישי "כסלו" חודש  של  המיוחד  שמו –

החורף : דחדשי

"לו" "כס " התיבות  ב ' כולל  – "כס ""כסלו" :
כיסוי, מלשון –,ל "ו שמספרו – ו"לו" ,

על  מורה  – ד "אלה " פעמים הגימטריא  ששה  ,
– "כסלו" – אחת  בתיבה  שניהם  וחיבור  ששה .
שהעצם  היינו, והגילוי, ההעלם  חיבור  על  מורה 
כיון  בהתגלות , בא  המקבל ) אצל  בהעלם  (שהוא 
באופן  אלא  ומקבל , משפיע  של  באופן זה  שאין

ס "ה ). (כנ"ל  ממש  חד  שנעשים 

חודש  של  וחותמו שבסיומו בהיו"ט  גם  ומודגש 
של  בסיומו היותו שעם  – דחנוכה  היו"ט  כסלו,
ליום , מיום  ומתמעט  הולך  הלבנה  כשאור  החודש ,
והולך ", ד "מוסיף  הענין ובגלוי בפועל  בו מודגש 
מוסיף  ואילך  מכאן אחת  מדליק  ראשון "יום 

שבזה והולך " – באור  וניתוסף  הולך  ליום  שמיום  ,
מיעוט  אלא  אינו הלבנה  דאור  שהמיעוט  מודגש 

) "אור " של   להעצם הקירוב  מפני (
מיעוט  לא  אבל , מהארה , שהרי שלמעלה  ,

שלש  נרות , שני ויותר , יותר  ומאיר  הולך  ליום  מיום 
וניתוסף  שהולך  וכו', נרות   כנ"ל)

ס "ה ).

. דראש שהקביעות  הטעם  לבאר  יש  עפ "ז
(לא  היא  החגים , חג  החסידות , לתורת  השנה 
מילוי  עם  הקשורים  החגים  דשאר  כהקביעות 

אלא ) הלבנה , ושלימות ושלימות  מילוי
הלבנה :

תורה  ומתן השנה  דראש  המיוחדת  המעלה 
מתחילה  שבו – החגים  חג  החסידות , דתורת 
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א.37) עג , זח "ג  ראה
(38.32 שבהערה כסלו ר"ח  קונטרס ראה
וש"נ.39) .111 ע' חכ "א לקו"ש ראה
(40.15 הערה לעיל  ראה
וש"נ.41) .310 ע' חי "ח  לקו"ש ראה
וש"נ.42) .382 ע' חט "ו לקו"ש ראה
ה.43) א, בראשית
רע"א.44) יו"ד , תענית ראה
מן 45) יעלה "ואד  נאמר שבהם הגשמים בענין גם כמודגש

ו). ב, (שם הארץ"

ז,46) (זכרי ' קודש ספרי  בכ "ד  גם נתפרש זה ששם ולהעיר,
שבכתב.א. תורה בתחלתו), נחמי '

רכב.47) רה. ע' ֿ קודש אגרות לוי "צ לקוטי 
ב.48) כא, שבת



כח    

("סוד  תורה  טעמי משיח , של  דתורתו ההתגלות 
צפונותי'" ומסתר  מאתי טעמי' חדשה  "תורה  ,(

במתןֿתצא " שהיתה  להתגלות  ֿ ערוך  באין ,
כמארז"ל תורה  , בעוה "ז למד  שאדם  "התורה 

משיח " של  תורתו לפני הוא  .הבל 

מתן  לגבי המשיח  בימות  העיקריים  ומהחידושים 
הו"ע  במדרש תורה  כדאיתא  – משל"

כיון  מועטות , מתנות  לה  וכתב  אשה  שקדש  למלך 
העולם  כך  כבעל , רבות  מתנות  לה  כתב  לקחתה  שבא 

שנאמר היו הזה  ,, לעולם לי וארשתיך 
שנאמר  בלבד , הלבנה  אלא  להם  מסר  החודש ולא 

יהיו המשיח  לימות  אבל  לכם , שנאמר הזה  ,

הכל , את  להם  מוסר  שעה  באותה  עושיך , בועליך  כי
הרקיע שנאמר  כזהר  יזהירו ומצדיקי והמשכילים 

ושלימות  שעיקר  – ועד " לעולם  ככוכבים  רבים 
שנעשים  הקב "ה  עם  דכנס "י היחוד  

היעוד  יקויים  שאז המשיח ", "לימות  הוא  (נישואין)
רק  לא  הם  שישראל  החמה ", כאור  הלבנה  אור  "והי'

אלא כמו להם  מסר  ("לא  מהחמה  שמקבלת  לבנה 
להם  ("מוסר  החמה  כמו שהם  אלא  בלבד "), הלבנה 

החמה  גם  הכל ", ש "ישראל את  שמתגלה  כיון ,(
חד ". כולא  וקוב "ה 

דר "ה  בהקביעות  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
הנישואין  גילוי (התחלת  החסידות  דתורת  ומ "ת 

המשיח ) הלבנה לימות  ושלימות  –מילוי

דהלבנה  דשלימות  השלימות  מרומזת  שבזה 
בשלימות ) החמה  אור  קבלת  על  ובהוספה  (לאחרי
כמותה  ולהיות  עמה  להתאחד  החמה  אל  שמתקרבת 

החמה . כאור  הלבנה  אור  שיהי' ממש ,

ביום  היא  הקביעות  – יותר  ובפרטיות 
בט "ז  שחל  השבת  מיום  שבו שמתברך  כסלו

להיות  החמה  אל  הלבנה  התקרבות  מתחילה 
דמילויכמותה  ההכנה  וע "י לאחרי ושלימות ,

והמשכו  כסלו), לט "ו י"ד  (בין שבת  בערב  הלבנה 
תליתאי ביום  ("יום  השלישי יום  כי: –

תליתאי" טוב בירחא  כי בו הוכפל  ( טוב" ,
לבריות " וטוב  דעליון לשמים  החיבור  שהו"ע  ,

חמה  ומקבל , משפיע  ובריות , (שמים  ותחתון
שנעשים  ולבנה )  נבראו הרביעי וביום  ,

אינה  שהלבנה  הגדולים ", המאורות  "שני וניתלו
אלא  מהחמה , מקבלת   כתר , אחד
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ב.49) א, שה"ש פרש"י 
ג .50) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
שתתגלה 51) חדשה" ה"תורה גם ובכח  בהעלם שכוללת אף

ע' תרס"ו  (המשך  פעמי  חד  הו"ע ֿ תורה מתן שהרי , לבוא, לעתיד 
ועוד ). תקמו. כג .

ח .52) פי "א, רפ"ב. קה"ר
להיותו 53) – החגים" "חג  נקרא זה מטעם שגם וי "ל 

ֿ תורה. מתן עם הקשורים החגים לכל  ֿ ערוך  באין
ספט "ו.54) שמו"ר
(פי '55) מאורסה אלא מורשה א"ת ז) (פל "ג , לקמן כמ "ש

מהרז"ו).
כא.56) ב, הושע
ב.57) יב, בא
ה.58) נד , ישעי '
ג .59) יב, דניאל 
(60. החיות ראשי  שעל  הרקיע הוא קרא דנקט  ."הרקיע

כשימסור  וא"כ , השמש, מן יותר מעלות כמה לו יש זה והרקיע
משה). ידי  (פי ' השמש" להם שימסור כ "ש לא זה, רקיע לישראל 

הקודמת.61) הערה ראה
בימי62) הם היו") אירוסין ("העוה"ז דמ "ת האירוסין משא"כ 
באור החודש וניתוסף כשהולך  הלבנה, ושלימות מילוי 
החמה.הלבנה מן

השנה 63) "ראש הוא כסלו שי "ט  שהגילוי  יומתק ועפ"ז
כתיבתו שתאריך  במכתב הוא הערה לחסידות" (כנ"ל  כסלו

.(7
שהולך 64) אדרבה, אלא האור, מיעוט  של  באופן לא אבל ,
ומוסיף  על (שמורה במנין בהוספה כמודגש ,

ס"ה). (כנ"ל  לט "ז מט "ו הגילוי )
במספר ביותר מודגש זה שענין שרומז וי "ל , כסלו), (י "ט 

המילוי (תו"א*על  ההעלם גילוי  הוא שמילוי  הוי ', בראשית דשם
בהתגלות  בא שהעצם היינו, ד ), .**ו,

מ "ת בעומר, של "ג  יומתק תרס"ו ועפ"ז (המשך  דתורה
ביום חל  ועוד ), ריט . מ "תע' כי , – דתורה בחודש

בהמקבל , ומתגלה חודר שאינו בהעלם, נשאר שהעצם באופן הוא
" י "ח , ביום קביעותו בעצם)ולכן (חי  החיות עצם בדוגמת ,"

דתורת מ "ת משא"כ  בגילוי , בא נסתר שאינו שמבארת
התגלות, של  באופן בא שהעצם והשגה, הבנה של  באופן דתורה
ועצ"ע. כנ"ל . ההעלם, גילוי  הוי ', דשם המילוי  י "ט , ביום קביעותו

ואכ "מ .
ערב,65) לפנות (י "ט ) ג ' ביום היתה שהגאולה כידוע

ההתוועדות  של  העיקרי  הזמן נקבע ולכן – (כ '). ד ' בליל  ונמשכה
ע' ח "א תשמ "ח  סה"ש (ראה לכ ' י "ט  שבין בלילה כסלו די "ט 

וש"נ). .155
ז.66) א, בראשית פרש"י  ו. פ"ד , ב"ר
ועוד .67) ב. לג , בראשית אוה"ת וראה א. מ , קידושין
החודש68) בימי  להקביעות ששייך  – דייקא "כתר"

לה, שה"ש (לקו"ת כתר בגימטריא ועשרים כתר, ר"ת כ "ף כסלו,
ג ).

     
         

         




כט     

ה  לכל  הברכה  יום  – החמישי וביום  ,לשניהם .
בו  שנאמר  – הששי מאד ".יום  ו"טוב  טוב " "כי

. הפרשה – השבוע  פרשת  עם  זה  לקשר  ויש 
והפרשה  וישלח , פרשת  השבת , ודיום  שבת  דערב 
כסלו), וכ "ף  (י"ט  הרביעי ויום  השלישי דיום 

וישב  שבת פרשת  במנחה  לקרותה  (שמתחילין
וישלח ): פרשת 

וישלח  בפרשיות  יעקב  של  שבעבודתו החידוש 
עבודתו  לגבי יעקב ) (וישב  וישב  יעקב ) (וישלח 
תולדות  ("אלה  ותולדות  יעקב ) (ויצא  ויצא  בפרשיות 

בפרשה " האמורים  ועשו ("יעקב  )),יצחק "
הם  וישב  וישלח  שפרשיות    הן)

כך  כדי ועד  דעשו), הבירורים  והן דלבן הבירורים 
ומצב  להמעמד  כבר  מוכן שיעקב  ,

עשו  אל  לפניו מלאכים  יעקב  "וישלח  (א ) שלכן:
שעיר " ארצה  ש "נגמר אחיו להודיעו ששלח  ,

. .ונשלם  השלימות  בתכלית  .. ומדרגות  הבחי' ..
"'כו ונתקנו לילך נתבררו הזמן והגיע  ,

שעירה "להגאולה  אדוני אל  "אבוא  , בימי" כמו ,
שנאמר  דפרשת המשיח , ההפטרה  וחותם  (בסיום 

 עשו הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים  ועלו (
המלוכה " לה ' "ביקש והיתה  יעקב ", "וישב  (ב ) ,
בשלוה " לישב  עד יעקב  בפועל  בשלוה  וישב  –

בארץ  בשלוה  ועוה "פ  יוסף , של  רוגזו עליו שקפץ 
היעוד  קיום  דזמן ועד  לחייו), קמ "ז – (קל "א  מצרים 
יהי' שאז המשיח , שבימות  האמיתית  דה "שלוה "

נפשי" בשלום  ד "פדה  הענין שמבאר שלימות  כפי ,

האמצעי  ד "פדה אדמו"ר  הענין ושלימות  שאמיתת 
נעלה  (באופן המשיח  בימות  יהי' נפשי" בשלום 

ושלמה  דוד  בזמן שהי' מכמו אפילו ).יותר 

כשעוסק  יעקב  של  ומצבו מעמדו שבין והחילוק 
עבודת  בגמר  ומצבו למעמדו הבירורים  בעבודת 
ע "ד  הוא , המשיח ), לימות  (שמוכן הבירורים 
הלבנה  של  ומצבה  מעמדה  בין החילוק  ובדוגמת 
כששניהם  ומצבה  למעמדה  מהחמה  שמקבלת  כפי

שוים :

הקטן" "המאור  ללבנה , נמשל  ויעקב יעקב  ,
הוא " קטן כי יעקב  יקום  "מי קטן, ולכן נקרא  ,

לקטן" מונה  ."הקטן

את  ומעטי ("לכי הלבנה  שמיעוט  הידוע  וע "פ 
הק עצמך " "מאור  שבירת להיות  מפני הוא  טן")

ולכן  למטה , הקדושה  ניצוצות  שנפלו דתוהו הכלים 
להיות  (לבנה ) המלכות  דספירת  הירידה  נעשית 
הניצוצות  לברר  כדי לבי"ע  לירד  מקבל , בבחי'
הלבנה  של  ומצבה  שמעמדה  נמצא , – דתוהו
עבודת  לצורך  הוא  מהחמה  לקבל  שצריכה 
תהי' לא  הבירורים , עבודת  בגמר  אבל  הבירורים ,
כאור  הלבנה  אור  יהי' אלא  מקבל , בבחי' הלבנה 

הגדולים " המאורות  "שני .החמה ,

פרשת  בתוכן גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
מלאכים  יעקב  "וישלח  – עשו וישלח  אל 

שלח  התיקון, מעולם  ששרשו שיעקב  – אחיו"
ממנו מלאכים  שלמעלה  לבחי' ממש ,
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א.69) ה, כתובות
לא.70) שם, כה. א, בראשית
תולדות.71) ר"פ פרש"י 
פרשתנו.72) ריש
ובכ "מ .73) שם. תו"ח  – ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א
"מלאכיםוי "74) ששלח  הטעמים א' שזהו (פרש"יל  "

(שלא  המלאכים של  בכבודם להתחשב מבלי  פרשתנו), ריש
שהולכים  שבשעה בכך  להתחשב מבלי  ועיקר, ועוד  להטריחם),
הקב"ה  של  שליחותו למלא יכולים אינם יעקב) (של  בשליחותו
ב)) יח , וירא (פרש"י  שליחויות" שתי  עושה אחד  מלאך  ש"אין (כיון

בנוגע זו שבשליחות החשיבות גודל  מפני  – תכלית שהיא ,
המלאכים). בריאת גם (כולל  כולה הבריאה דכל  השלימות

יד .75) לג , פרשתנו
בסופו.76) עובדי '
שם.77) פרשתנו פרש"י 
וישב.78) ר"פ פרש"י 
כיון 79) – וישב דפרשת השלישי  ביום ביותר ומודגש

השלישי דיום תהלים בשיעור הוא נפשי " בשלום "פדה שהפסוק
הו"ע  ש"שלישי " ולהעיר, ס"א). (כנ"ל  השבוע לימי  שנחלק כפי 

(כנ"ל  ותחתון דעליון והיחוד  החיבור נעשה ידו שעל  כיון השלום,
ֿ ט ). ס"ו
נה,80) – פי "א (ח "א תשובה בשערי  נפשי  בשלום פדה ד "ה

ב"שערי  שהביאור לומר, ויש – השייכות ד ). על  רומז "
ישראל  שסוף תורה "הבטיחה התשובה, לעבודת המשיח  דימות

. תשובה פ"ז לעשות תשובה הל ' (רמב"ם נגאלין" הן ומיד  .
קנג , זח "ג  (ראה בתיובתא" צדיקייא לאתבא אתא ו"משיח  ה"ה),
(לבנה), ישראל  של  עבודתם מצד  עיקרה התשובה עבודת כי , ב),
אור  ("והי ' חד " כולא וקוב"ה ד "ישראל  הענין יותר מודגש ובזה
חודש  במעלת (ס"ז) לעיל  האמור ע"ד  החמה"), כאור הלבנה

הקיץ. דחדשי  השלישי  חודש לגבי  החורף דחדשי  השלישי 
נתמלא 81) שבו והט "ו הי "ד  דור ושלמה, דוד  שבזמן וי "ל ,

מילוי בעיקר מודגש ,(2 שבהערה (שמו"ר לבנה של  דיסקוס
תהי ' המשיח  ובימות מהחמה, שמקבלת הלבנה אור ושלימות

שוים. ששניהם החמה, כמו הלבנה שלימות
ס,82) חולין וראה ֿ ה. ב ז, ב.עמוס
(83.12 שבהערה ב"ר
שם.84) חולין
קסז.85) ע' פר"ת סה"מ  גם ראה



ל    

(כיון  התוהו בעולם  לשרשו אחיו עשו אל  במדרגה ,
וחזר  שנתברר  עשו ה "ז ליעקב  שייכותו שע "פ 
להמשיך  "כדי דתוהו), המקיפים  בבחי' לשרשו
שהוא  בתיקון למטה  אליו דתהו המקיפים  בחי'
ויתייחדו  בפנימי המקיף  ויאיר  פנימי, האור  בחי'

לבנה יחד " ויחוד  דחיבור  הענין תוכן גם  וזהו ,
ועשו  (יעקב  מקיף ,וחמה  ואור  פנימי אור  ,

מקבלת  אינה  שהלבנה  ועד  וסוכ "ע ), ממכ "ע 
הניצוצות  בירור  ונשלם  נגמר  שכבר  (כיון מהחמה 
בבחי' להיות  הלבנה  מיעוט  הי' זה  שלצורך  דתוהו,
החמה , כאור  נעשה  הלבנה  אור  אלא  כנ"ל ), מקבל ,

שוים  .ששניהם 

.: זה בדורנו ביותר  מודגש  זה  וכל 

ונשלמו  נגמרו יעקב  שמצד  שאף  – ובהקדמה 
וכבר  הבירורים  עניני היתה כל  יעקב ) (כשוישלח 

מלאכים  שלח  [שלכן הגאולה  להיות  וצריכה  יכולה 
בהר  מושיעים  ד "ועלו הזמן שהגיע  להודיע  לעשו
בשלוה " לישב  ו"ביקש  עשו", הר  את  לשפוט  ציון
מצד  בפועל  זה  ענין בא  לא  מ "מ , ס "י)], (כנ"ל 

(וב )העולם .

בנ"י  דכל  ועבודתינו" "מעשינו לאחרי אבל ,
גילוי  לאחרי ובמיוחד  כולל  הדורות , כל  במשך 

בי" החסידות  עיקר תורת  התחיל  שאז כסלו, ט 
חוצה " מעינותיך  ד "יפוצו והולך הענין ומוסיף  ,

מו"ח  לכ "ק  עד  לדור , מדור  נשיאינו רבותינו ע "י
המעיינות  הופצו ידו שעל  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
כל  ונשלמו נגמרו כבר  – תבל  קצוי בכל  חוצה 

גם  הענינים   והכריז שהודיע  כפי ,
"צחצוח  גם  העבודה , עניני כל  נשלמו שכבר 

המשיח . לביאת  מוכן והכל  הכפתורים ",

זמן  (כל  שלאח "ז העבודה  שהמשך  מובן ומזה 
ידועה  (בלתי סיבה  מאיזו מתעכב  צדקנו שמשיח 
כבר  (שהרי הבירורים " "עבודת  אינו כלל )) ומובנת 

הבירורים ) עבודת  ונשלמה  אלא ,נסתיימה  ,
בעולם . בפועל  ההתגלות  להביא  מיוחדת  עבודה 

. זה בדורנו המיוחדת  שהמעלה  לומר , ויש 
"והי' – וישלח  דפרשת  בהפטרה  בית מרומזת 

אש  יעקב   וירשו גו' לקש  עשו ובית  להבה 
עד  גו' וגלות  גו' עשו הר  את  ירשו הנגב  גו'

את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים  ועלו הנגב  ערי את 
עשו": הר 

ד )" וההמשך  (יוסף  של  מהחידושים  "
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  (כ "ק  ששמו שבדורנו ,

של  לדורו עד  שלפנ"ז הדורות  לגבי יוסף ), הראשון
יעקב " ("בית  הזקן הפצת רבינו נעשה  ידו שעל  – (

לחוצה  עד  ממש , תבל  קצוי בכל  חוצה  המעיינות 
כמדינת  ממנו, חוצה  של שאין בזמנו אשר , ,

נשיאינו  רבותינו של  בזמנם  (וכן הזקן רבינו
תורת  הפצת  כ "כ  בקביעות  גילוי הי' לא  שלאח "ז)
(ועד  למטה  תחתון להיותה  צרפת , במדינת  החסידות 

כו' צרפת  של  לנצחונה  חשש  הזקן שרבינו כך  ),כדי
גילוי  נעשה  יוסף ", "בית  ע "י זה , בדורנו ודוקא 

צרפת  במדינת  גם  המעיינות  שם והפצת  ביסוד  ,
ו  כבליובאוויטש , ע "ד  תמימים " "תומכי לכן,ישיבת 

"ועלו  הנגב ", ערי את  ש "ירשו הזמן בפועל  הגיע 
עשו". הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים 

הרמז: ע "ד  ולהעיר  להוסיף  ויש 

770) ושבעים  מאות  שבע  בגימטריא  ),"צרפת "
מעשר  כלול  א ' שכל  כפי שבע , דמספר  השלימות 
מאות ), (שבע  ממאה  כלול  א ' שכל  וכפי (שבעים ),
שבזה  וי"ל  ושבעים ), מאות  (שבע  יחד  ושניהם 
ונשלם  נגמר  צרפת , דמדינת  שבהבירור  מרומז
בכל  הבנין ימי בשבעת  שנברא  העולם  בירור 

פרטים . ופרטי הפרטים 
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שם).86) (ב"ר לקטן" מונה והקטן לגדול  מונה "הגדול 
(87– וישב דפ' רביעי  ליום השייך  הפרשה שבחלק ולהעיר,

חמה  בדוגמת שהם ופרץ, זרח  לידת אודות מדובר – כסלו כ "ף
שם  על  ופרץ תמיד , זורחת שהיא החמה שם על  "זרח  ולבנה:

. לעתים ונבנית לעתים הנפרצת הלבנה הלבנה כי  תאומים והיו .
הערה  לקמן וראה כט ). לח , וישב (רמב"ן כו'" בחמה מותאמת

.97
ואילך .88) 112 ס"ע תו"ש סה"ש ראה

לאחרי 89) יעקב של  עבודתו מאופן וק"ו במכ "ש
נתברר  שלא ואמרו המלאכים ששבו לאחרי  גם כבר, נתברר שעשו
עשו), את (לברר הבירורים" ב"עבודת עסק שלא – כלל  עדיין
המנחה  ע"י  דתהו" דמקיף מ "ד  להמשיך  מ "נ ב"העלאת עסק אלא

רע"ד ). כד , פרשתנו (תו"א
ואילך .90) יח  א, עובדי '
(ראה 91) ליעקב הזקן דרבינו המיוחדת מהשייכות להעיר

ואילך ). 101 ע' תשמ "ח ) (קה"ת הישועה מעייני  בארוכה
ואילך .92) רנט  ע' תשל "ו) (קה"ת אדה"ז התולדות ספר ראה

וש"נ.
ואילך .93) 570 ע' ח "ב תשמ "ט  סה"ש גם ראה



לי     

770" שמספרו ד "צרפת " שהבירור  "ולהעיר ,
ועד  יוסף ", מ )"בית  שמאירה  (ה "להבה " ע "י נעשה 
שקנהו  ועד  בחר  שבו הבית  כפשוטו, יוסף  לבית 
שנים  בעשר  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  חי ובו
הולכת  ומשם  דין, בעלמא  חיותו בחיים  האחרונות 
– יוסף " ד "בית  העבודה  והולך ") ("מוסיף  ונמשכת 

770" כפשוטו) הבית  (מספר  ."שמספרו

"פרצת ", אותיות  "צרפת " – יותר  ובעומק 
בצרפת  הוא  המעיינות  והפצת  שגילוי מרומז שבזה 
פריצת  שמצד  באופן רק  ולא  הגדרים , כל  פריצת  –
שאין  בתחתון גם  הם  באים  דהמעיינות  הגדרים  כל 
זה  שענין מזה , יתירה  אלא  ממנו, למטה  תחתון

גם  הוא  " ש בכך  כמודגש  ,"
" "פרצת "אותיות  נעשה  ועי"ז , עליך

שנאמר פרץ " משיח , "זה  , הפורץ עלה 
.לפניהם "

. בכהנ"ל יותר  עוד  ניתוסף  גופא  זה  ובדורנו
כסלו  דחודש  באשלמותא " סיהרא  כש "קיימא 

זו: בשנה 

שנת  תהא  "הי' – זו דשנה  הר "ת  ומפורסם  ידוע 
כל )" (מכל  "בכל  בה ", שהשנה נפלאות  היינו, ,

"נפלאות ", של  באופן הם  שבה  הענינים  וכל  עצמה 
מנס  שלמעלה  רבים ,"פלא " לשון ו"פלאות " ,

פלאות  נו"ן ל "נפלאות ", והוא ועד  לראש  ולכל  ,
"כי  – אראנו העיקר  מצרים  מארץ  צאתך  מי

יצי"מ נפלאות " לגבי גם  ).("נפלאות "

סיהרא  "קיימא  כבר  עצמה  זו ובשנה 

ג ' של  (שלימות  השלישי דחודש  באשלמותא "
חזקה " הוי זימני "בתלת  ועומדים חדשים , ,(

מתן  השלישי, בחודש  השלישי ליום  בסמיכות 
החסידות  דתורת  דתורתו תורה  הגילוי התחלת  ,

וכנס "י  דהקב "ה  הנישואין יהיו שאז משיח , של 
החמה ". כאור  הלבנה  אור  ש "והי' באופן

זו  ששנה  בכך  גם  מודגש  זה  שענין [ולהעיר ,
שנה  (ג 'היא  שלמים  שניהם  וכסלו שחשון ,

ושנה  אחד ), בהמשך  שלמים  חדשים 
יתירה  העיבור (תמימות  חודש  בה  שניתוסף  ,(

החדשים  (שלימות  שלימה  שבשנה  לומר , דיש  –
(חדשי) שלימות  מודגשת  וכסלו) (כפי חשון

חודש  (הוספת  תמימה  ובשנה  מהחמה ), שמקבלת 
כמו העיבור  שנעשית  הלבנה  שלימות  מודגשת  (

שנת  משתווית  העיבור  חודש  שע "י כיון החמה ,
אור  "והי' ודוגמת  מעין החמה , לשנת  הלבנה 

החמה "]. כאור  הלבנה 

כ "ק  שאמרם  חתונה  דרושי עם  זה  לקשר  ויש 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מחדש מו"ח  (שנדפסו
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שבבבל 94) רבינו בית זה מעט  מקדש בענין קונטרס ראה
ס"ז. ואילך ) 416 ע' (לקמן

להיות 95) המשפיע עם מתאחד  שהמקבל  – דלעיל  ובסגנון
הערה  לקמן (וראה החמה" כאור הלבנה אור "והי ' ע"ד  כמותו,

.(97
כט .96) לח , וישב
לעתים"97) ונבנית לעתים הנפרצת הלבנה שם על  "פרץ

הוא  הלבנה) מיעוט  (פירצה, ש"נפרצת" וי "ל  – .(87 הערה (כנ"ל 
מלשון השניגם (בחציו הלבנה שבמיעוט  מרומז שבזה ,

החמה  מן שמקבלת הלבנה גדר פריצת גם נכלל  החודש) של 
החמה. כמו להיות

יג .98) ב, מיכה
ובפרש"י .99) ספפ"ה ב"ר וראה ספס"ג . בראשית אגדת

ואילך .100) סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. ברכת נוסח 
וש"נ.101) .16 הערה 368 ע' חט "ו לקו"ש ראה
ב.102) רסא, זח "א
טו.103) ז, מיכה
וש"נ.104) תפז). (ע' עה"פ נ"ך  אוה"ת ראה

וש"נ.105) רע"ב. קו, ב"מ 
מלאו106) זו ובשנה  הוא כסלו שי "ט  להכרזה

שמאז  תשנ"ב), – תרס"ב כסלו (ט "ז החסידות לתורת השנה  ראש
"חיילי ע"י  חוצה המעיינות בהפצת מיוחד  "שטורעם" ניתוסף
"אשר  אלה את ומנצחים דוד " בית "מלחמת שלוחמים דוד " בית
– הידועה) בהשיחה אדנ"ע כ "ק (כדברי  משיחך " עקבות חרפו
שמסיימים  הפ"ט  שנת של  בסיומה בשלימות נעשה שכבר כפי 
אמן  לעולם ה' ד "ברוך  באופן בתהלים פדה) (בגימט ' פ"ט  מזמור
משיח  ביאת עם הקשורה הצדי "ק, בשנת נמצאים ועתה ואמן",
בפסוק  צדי "ק מזמור וחותם כסיום השלישי , ביהמ "ק ובנין צדקנו
השכינה  השראת על  שקאי  כוננהו", ידינו ומעשה גו' נועם "ויהי 
הנישואין  שזהו"ע עה"פ), תהלים (מדרש השלישי  בביהמ "ק
בנוגע  (55 שבהערה (שמו"ר במדרש כדאיתא וכנס"י , דהקב"ה
בשוה"ג לקמן (וראה השלישי  בביהמ "ק ושלימותו להמשכן,

.(110 להערה
תהיינה"107) תמימות שבתות ד "שבע השלימות גם כולל 

– בראשית כימי  תמימות שבת, במוצאי  הספירה כשהתחלת
יום  תנש"א, נצבים ש"פ משיחות קונטרס (ראה משולשת שלימות

וש"נ). זו. שנה וילך  וש"פ דר"ה ב'
במשנה.108) – א לא, ערכין
השנה 109) ראש כסלו, לי "ט  בשייכות יתירה ובהדגשה

(כפי התניא שיעורי  ללמוד  מתחילים שבו – החסידות לתורת
מעוברת. דשנה החלוקה לפי  השנה) לימי  שנחלק

תרפ"ט 110) בשנת יוסף" ד "בית .*בהחתונה

       
          
       





לב    

כו' ביאור  החסידות ובתוספת  בתורת  דרושים  – (
השייכות  ביותר  מודגשת  שבזה  – לחתונה  השייכים 
שאז  המשיח , לימות  הקב "ה  עם  דכנס "י לחתונה 
מאתי  חדשה  ד "תורה  הגילוי ושלימות  עיקר  יהי'

תצא ".

רק  צריכים  ממש  אלה  שבימינו מובן ומזה 
בפועל  המציאות  את  ולראות  העיניים  את  לפתוח 

("ישראל ממש  הקב "ה  עם  יחד  שיושבים  היינו –
ערוך " ב "שולחן חד ") כולא  לסעודת וקוב "ה 

המשומר , ויין הבר  ושור  דלויתן הסעודה  הנישואין,
מלכא  (דוד  לדוד  (הקב "ה ) לו "אומר  שבסיומה 
אני  להן, אומר  וברך , ברכה ) של  (כוס  טול  משיחא )

שנאמר  לברך , נאה  ולי אשא אברך  ישועות  כוס 
אקרא " ה ' .ובשם 

. העיקר הוא  :והמעשה 

דחודש  סיהרא  קיימא  שבו שבת  מערב  בבואנו
ומוצאי  הש "ק  ביום  והמשכו באשלמותא , כסלו
הקב "ה  ש "הי' אחד , יום  (שנקרא  ראשון (יום  ש "ק 

ימים בעולמו"יחיד  ג ' כסלו), טו"ב  רצופים ),
בח "י, והמשכם  מיוחדת , (קדושה ) מעלה  בהם  שיש 

וכ "ף  י"ט  הגאולה  בימי ועאכו"כ  כסלו, י"ט  ערב 
– חנוכה  לימי עד  שלאח "ז בימים  והמשכם  כסלו,

חסידותיות  התוועדויות  לערוך  ("חסידישע יש 
פאר ּבריינגענישן")   בכל מדינה , בכל  , ַ

גדולות  התוועדויות  רק  ולא  כו', שכונה  ובכל  עיר 
ומקום  מקום  בכל  אלא  ועיקריים , מרכזיים  במקומות 
תהי' פרטי מקום  שבכל  גם  כולל  כפשוטו,
שמקום  באופן (ולא  "עיקר " של  באופן ההתוועדות 
הוא  פלוני ומקום  משפיע , "עיקר ", הוא  פלוני
גורע  זה  שאין בלבד  זו ולא  מקבל ), "טפל ",
שעי"ז  אדרבה , אלא  שני, שבמקום  בה "עיקר "
"קנאת  בבחינת  המקומות , בשאר  יותר  ניתוסף 

ועד חכמה "סופרים  , בבחינת נעשים 
לקבל  צריך  שאינו – שבעיקר " ל "עיקר  ועד  "עיקר ",
בעצמו  שנעשה  כיון ועיקרי, מרכזי ממקום  השפעה 
שלימות  ובדוגמת  ע "ד  והעיקרי, המרכזי המקום  כמו
כמו  אלא ) מקבל , בבחי' רק  (לא  שהיא  הלבנה 

החמה .

ונכון טוב וכדאי (ומה  התוועדות  יערוך 
התוועדויות  ג ' – עם – חזקה ") הוי זימני "בתלת  ,

נפשו  כחות  עשר  (בכל  עם עצמו ביתו, בני עם  ,(
יותר  עוד  להדגיש  כדי – וכיו"ב  וידידיו חבריו
הלבנה  שלימות  (ע "ד  משפיע  גם  הוא  שכאו"א 

וכמ "ש  החמה ), כמו (בשייכות שנעשית 
על  בנים  ולב  בנים  על  אבות  לב  "והשיב  להגאולה )

אבותם ".

ויתעוררו  יעוררו אלו ("איש ובהתוועדויות 
יעזורו" רעהו דתורה את  הקוין בג ' להוסיף  (

חז"ל  כדרשת  וגמ "ח , "פדה עבודה  הפסוק  על 
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וישב,111) פ' א' אדמו"ר ביום כ "ק נתן – כסלו
דרושי "קונטרס שיחיו ואחת אחד  לכל  בצירוף שליט "א חתונה",

) לצדקה דולר של  שטרות ).שתי 
לפעול 112) וצריכים העבודה שנשלמה בלבד  זו לא כלומר,

בפועל  כבר שישנו מזה, יתירה אלא סי "א), (כנ"ל  בעולם הגילוי 
כי  העינים, את לפתוח  רק וצריכים "ובגלוי , . עינים .

לראות".
בקיום 113) הדורות בכל  העבודה שלימות לאחרי  ובפרט 

ה"שולחןֿ שעל  ה"מפה" עם יוסף") (דה"בית ֿ ערוך " ה"שולחן
במ "ש  הרמז כידוע – דהב"י ) השו"ע על  הרמ "א (הגהות ערוך "

ביד  יוצאים ישראל  שלאורו "ובני  הרמ "א, על  שרומז ,"
בנ"י כל  הגלות *הולכים מן יוצאים ועי "ז הדורות, כל  סוף עד 

הגאולה. אל 
יג .114) קטז, תהלים
ב.115) קיט , פסחים
מי "ז.116) פ"א אבות
ה.117) א, בראשית פרש"י  ח . פ"ג , ב"ר

          
        
       
          

       
       

         
         

  

הפעולה 118) גודל  ע"ד  הגאולה בעל  מפתגם להעיר
שלו  (אג "ק מיכאל  מלאך  של  מפעולתו יותר חסידית דהתוועדות

וש"נ). תיג . ע' ח "ג 
ב 119) ריח , ויצא אוה"ת וראה רע"א. כב, סע"א. כא, ב"ב

ואילך .
בעצמו 120) שמשתתף או שלוחיו, ע"י  ושתים בעצמו אחת

שונ  בזמנים שנערכות כיון ביום בשלשתן כסלו, י "ט  בליל  – ים
כסלו  כ ' בליל  גם שיומשך  ובאופן לסיומו קרוב ובפרט  כסלו, י "ט 

.(65 הערה (כנ"ל 
(121497 ע' ח "ב לקו"ש ואילך . מה ס"ע ח "ב "התמים" ראה

ואילך .
בסופו.122) מלאכי 
(123. היום "זה הגאולה: בעל  הוא הרב בו ובלשון אשר .

.."'כו שבלב ועבודה לתשובה בישראל  לבבות אלפי 
ב). יט , ח "א (לקו"ד 

ו.124) מא, ישעי '
רע"א.125) ח , ברכות



לג     

חסדים  ובגמילות  בתורה  העוסק  "כל  נפשי", בשלום 
לי  פדאני כאילו עליו אני מעלה  הציבור  עם  ומתפלל 
פדאני  "כאילו רק  לא  העיקר , והוא  ועוד  כו'", ולבני

ולבני" לי "פדאני אלא  ולבני", לי .

של  (בהמשכה  ממש  ומיד  שתיכף  – ובפשטות 
מתקיימת  המנחה ) תפלת  לפני עוד  זו, התוועדות 
כביכול  ובשליחות  ועבור  (בשם  יעקב  בקשת 
במנחה ) (שקורין בשלוה " "לישב  מישראל ) דכאו"א 

  ועלו" היעוד  נתקיים  לפנ"ז שכבר  (כיון
לה ' והיתה  עשו הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים 
ישרים  ישבו גו' צדיקים  "אך  ונתקיים  המלוכה "),

פניך " תערך את  ושם  השלישי, בביהמ "ק  ,
השלישי  ביהמ "ק  דחנוכת  הגדולה  ההתוועדות 

עלי'" יושבי' ("כל  בנ"י כל  לפני במעמד  עוד  ,(
("מוסיף  יותר  עוד  יתוסף  חנוכה  ובימי חנוכה , ימי
אל  מחיל  ד "ילכו באופן הגאולה  בשלימות  והולך ")

בציון" אלקים  אל  יראה  .חיל 
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יד .126) קמ , תהלים
סע"ב.127) לב, ערכין
ח .128) פד , תהלים

             

         
        

      
         

       
        

           
      

         


        
         

          
      

     
        

         
        

          
       

      
      

         
       

       
       

      
         

         
       

     
        

         
         

         
   

         
          

         
           

       


         
           
         

         
         

      
      

            
         

          
            

         
         

        
          

          
          

        
          

         
     































































































































המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

"˙ÂÂˆÓÏ ‰¯˘ÚŒ˘Ï˘ Ô·"

הפסוק  אחי 1על ולוי שמעון יעקב בני שני "ויקחו
בני  אז היו שהם חז"ל, אומרים חרבו..." איש דינה

שנים  לומדים 2שלושֿעשרה ומכאן של 3, ההלכה את
למצוות" שלשֿעשרה שלושֿעשרה 4"בן שבגיל כיוון :

נקראים גדלות yi`5כבר על המורה כינוי [ככתוב 6, –7

זאת  – לאיש"] והיית "וחזקת לאיש...", שמך "מי
גדול  של לדרגה מגיעים שלושֿעשרה שבגיל אומרת,

drca8.המצוות בכל חייבים ולכן ,

ייתכן  גיל 9אמנם, לפני גם ברֿשכל יהיה שנער
שלימות לו חסרה זאת למרות אך zrcdשלשֿעשרה,

חשיבות  של הן והתחושה ההכרה לו חסרה – והרגש
באיֿקיומן, המחסור של והן המצוות קיום

לכך  שמביאים דעלמא",10[כפי ב"מילי דוגמא
מבין  – שלשֿעשרה גיל לפני – קטן ילד כאשר שאף
זאת  בכל וגדולה, ממון של החשיבות את היטב
הוא  – ממנו" רחוק וגדולה ממון של הענין "אמיתת
מבוגר. של האמיתית והתחושה ההכרה מן רחוק עדיין

"שפלו  לגבי ההפוך, בכיוון גם שלמרות וכך ודלות", ת
המבוגר  כתחושת זה אין במגרעתן, מבין שהוא

והדלות..."] השפלות חסרון היטב ש"מרגיש

 ֿ ואי ולהתנהגותו, למעשיו אחראי הוא אין ולכן
המצוות. קיום חובת את עליו להטיל אפשר

.·

‰ÂˆÓŒ¯· ÔÈ·Ï "Ì„‡" ÔÈ· ¯˘˜‰

רבות  פעמים אמרו נשיאינו בחגיגות 11רבותינו
הפסוק  על שהתבסס מאמר "נעשה 12ברֿמצוה

mc`"13 דרגת לבין ברֿמצוה בין קשר שיש מובן, מזה .

"איש" מאשר יותר נעלית דרגה שהיא כפי 14"אדם", –
מקומות  במספר שאדם 15שמוסבר השמות ארבעת לגבי

ביותר  שהנעלה אנוש), גבר, איש, (אדם, בהם נקרא
שלימותו. על המורה "אדם", התואר הוא מביניהם

שיגיע  מספיק במצוות לחייב כדי אם להבין: וצריך
את  מקשרים מדוע "איש", של לדרגה שלושֿעשרה בן

"אדם"? של לדרגה ברֿמצוה של הענין

.‚

"Ì„‡" ÔÈ·Ï "˘È‡" ÔÈ· Ï„·‰‰‰

"איש" התואר הוא: "אדם" לבין "איש" בין ההבדל
(רגשות) ל"מדות" הקשור השכל דרגת כלפי ,16מופנה

המושלמת  אשר ביותר, רבות דרגות ישנן בכך ואף
עשרים  בגיל מושגת "אדם"17שבהן התואר ואילו ,

למידות  להשתייכות שמעבר השכל מעלת על .18מורה
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כה.1) לד, פרשתנו
(2– החשבון (ע"פ כאן טוב ושכל טוב לקח מדרש יוד. פ"פ, ב"ר

הבאה. בהערה בהנסמן זמ"ז). שונה ובאופן
מכ"א 3) פ"ה אבות ורע"ב רש"י יוסי. ור' ד"ה ב) (כט, נזיר רש"י

הקושיא  וידועה – שם. ויטרי מחזור מכ"ב). – בסידורו אדה"ז (לגירסת
דדורות  ועוד איש, הוי לא מי"ג דפחות מנלן סנ"א): מהרי"ל (שו"ת

.24 הערה לקמן וראה – בח'. ילדו הראשונות
הי"א.4) פ"ב עשור שביתת הל' רמב"ם שם. (ראה n"kaeאבות

קלח, ע' גדול ע' תלמודית ).p"yeאנציקלופדי'
איש.5) ונקרא גדול נקרא ה"י: פ"ב אישות הל' הרמב"ם בלשון
ואינו 6) יעשו.. אשר אשה או איש דכתיב שם: לאבות ורע"ב ברש"י

במצות  מחוייב "איש" שדוקא זה וא"כ – כו' י"ג בן שהוא עד איש קרוי
בלי  הכתוב גזירת שהוא לומר כלל הכרח אין אבל מקרא. לימוד הוא

טעם.
כמ"ש 7) דלא והוא – שם בחיי ורבינו (וכפרש"י יד ב, שמות

איש. ע' להרד"ק השרשים ספר וראה ב. ב, מ"א שם). בשמו"ר
בתחילתו,8) הנ"ל ע' תלמודית אנציקלופדי' .p"yeראה
קטו.9) ע' עת"ר  סה"מ ואילך. 15 ע' פ"ה התפלה קונטרס בכ"ז ראה

א'רכז. ע' ח"ג תער"ב המשך
שם.10) תער"ב המשך שם. עת"ר סה"מ .16 ע' שם התפלה קונטרס
תר"ם.11) אדם נעשה – לדוגמא

כו.12) א, בראשית
פלעגט 13) מאמרים ברֿמצוה "די אשר אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר

(רבותינו  היו "ברֿמצוה" (=שמאמרי אנהויבן הנשיאים) (אצל מען
להעתיק  המאמר (וכשניתן אדם" נעשה בד"ה) מתחילים נשיאינו)

ההתחלה). את לפעמים השמיטו
וחזקת 14) ד"ה מאמר שאמרו נשיאינו רבותינו אצל שמצינו להעיר

ב), קז, ח"א (לקו"ד תרנ"ג אייר י"א – תפלין חינוך ביום לאיש, והיית
תרצ"ו. דחנוכה ב'

לכ"ק  בנוגע – (10 ע' לנער חנוך .246 (ע' תיש"א מסה"מ ולהעיר
א געווארן ער איז דאמאלס נ"ע: מהורש"ב איז `yiאדמו "ר ער ווען .

ער  געבענטשט מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד אים האט מצוה בעל געווארן
א זיין נהיה`mcזאל (=אז .yi` כ"ק הוד ברכו מצוה בעל כשנהיה .

שיהיה מוהר"ש ).`mcאאזמו"ר
ימרט 15) כי ואיש ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת א. מח, זח"ג ראה

ע' הערכיםֿחב"ד ספר (ראה ועוד פ"ז. החסידות תורת קונטרס תרכ"ט.
ס"חֿט). אדם

לקו"ש 16) בארוכה וראה פ"ב. (לאדהאמ"צ) המילות פירוש
ואילך. 97 ע' ח"ד [המתורגם]

שם.17) המלות פירוש
שם).18) 24 (והערה שם לקו"ש בארוכה ראה
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"נעשה בין הקשר יותר תמוה זה לבין `mcלפי "
למי  "אדם" המעלה את לשייך אפשר כיצד ברֿמצוה:

שנים? שלושֿעשרה לו מלאו עתה שזה

בהיותו  שאמנם היא, שהכוונה לומר, אפוא הכרחי

למרות  אך כדלעיל, ל"איש", הנער נעשה ברֿמצוה

בהשפעה  לתחושה להגיע מחובתו המצוות בקיום זאת,
"אדם". דרגת של

.„

"˘È‡" ˙‚¯„· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡

הוא  "איש" בדרגה להסתפק שאין לכך המקור
לכאורה  שהרי עצמו, חרבו" איש "ויקחו... הפסוק

מתחייבים  שלושֿעשרה לגיל מגיעים כאשר תמוה:

ובדעת  בשכל שמתרחש החידוש בעקבות במצוות
למדות) ybxa(הקשורים `le של היותו הוא החידוש ,

את  עצמו על ולקבל להבין המסוגל לברֿדעת הנער

– ומצוות תורה של האחריות

"ויקחו... הפסוק מן זה ענין נלמד כיצד כך, ואם

פעולה  על המספר זכר", כל ויהרגו חרבו... איש
מהתגברות ?ybxd19הנובעת

מכיל  ויהרגו..." "ויקחו... שהפסוק מובן, מזה
אלא  "איש", בדרגת מושגת שאיננה מעלה במשמעותו

ללמוד  ניתן ולפיכך מושלמת, נעשית היא שבאמצעותה

(שבהיות  "איש" בדרגת להסתפק שאין הפסוק מן
מפני  רק במצוות מתחייב הוא שלושֿעשרה בן הנער

הרמוזה  למעלה להגיע שמוכרחים אלא "איש"), היותו

"ויקחו...", במילים

 ֿ בר בחגיגת רבותינו אמרו מדוע גם מובן  בכך

"נעשה בפסוק המתחיל מאמר אמנם `mcמצוה כי – "
היותו  הוא למצוות שלושֿעשרה בן של הכללי הענין

בכך  להסתפק אין זאת, בכל אך דעת, ולבר לאיש
העבודה  מדרך להשפעה להגיע והכרחי בלבד,

" של "ויקחו...",`mcהרוחנית של לעבודה הדומה ,"

להלן. שיוסבר כפי

.‰

!ÔÈÚ‰ ¯Â˜ÓÏ ˙ÂÚ„‰ È˙˘ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰

הוא: לכך ההסבר

למצוות  שלושֿעשרה בן של ההלכה מקור לגבי
מפסוקנו. נלמד שהענין כדלעיל א) דיעות: שתי ישנן
הלכה  שהם "השיעורים" מן אחד הוא זה ענין ב)

מסיני  .20למשה

נובע  הראשונה הדיעה לפי הוא: שתיהן בין ההבדל
רוב  נעשים טבעי שבאופן כיוון טבעי, משינוי הענין

האדם בשכל בני לגדולים שלושֿעשרה לגיל בהגיעם
הוא זה ענין השניה הדעה לפי ואילו ,dkldובדעה,

טבעי  בשינוי תלוי .21ואינו

לגבי  – להלכה נפקאֿמינה גם נובע זה מהבדל
שהם  המצוות בקיום בניֿנח מתחייבים שבו הזמן

בהן  :22חייבים

שלושֿעשרה  ל"בן שהסיבה הראשונה, הדעה לפי
מתחייבים  נח בני שגם יוצא, טבעית, היא למצוות"

שלושֿעשרה; בגיל במצוותיהן

הלכה  הוא זה שכלל השניה, הדיעה לפי ואילו
ניתנו  "לא שלהם נח, בני שאצל מובן, מסיני, למשה

של 23השיעורין" ודעתו שכלו לפי ההתבגרות תלויה ,
אחד  לטבעו24כל .ely25בהתאם

.Â

Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ˙ÂÚÓ˘Ó‰

מהוות לעיל המוזכרות הדעות dcearaשתי
mc`d ly zipgexd קיום שבהתחלת לסדר דרכים שתי

יהודי: עלֿידי והמצוות התורה

עבודה  של להיות הדרך צריכה הראשונה הדיעה לפי
ומצוות  תורה לקיים שחובתו כיוון כלומר, השכל. לפי

שבהגיעו  טבעית, שכלית בהתבגרות להכרה 26תלויה
הרי  קיומן, חובת עליו מוטלת המצוות בענין ולתחושה

השכלית; בדרך להיות צריכה עבודתו שתחילת מובן,
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ד"ה 19) ו) (מט, ויחי פרש"י מאד. להם ויחר ז: לד, פרשתנו ראה
באפם. כי

ברש"י 20) הב' פי' סנ"א. מהרי"ל שו"ת טז. כלל ריש הרא"ש שו"ת
שם. אבות

(ושנים)21) דסימנים ס"ל כי זו, שיטה טעם להסביר יש ואולי
דהוי (ולא גדלות הל i`x'"עושים" לרמב"ם צפע"נ עיין – גדלות) 'על

ה"ט. פ"ב אישות
ואילך.22) 70 ע' ח"י לקו"ש .421 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ ראה

ה"י.23) פ"ט מלכים הל' רמב"ם
הראשונים 24) ד"בדורות א) סט, (סנהדרין בידוע מתוד"ה להעיר

הרבה". מקודם גדלות זמן הי' שערות להביא ממהרים שהיו
פ"י 25) ושם שם – הרמב"ם (בשיטת סשי"ז יו"ד חת"ס בשו"ת כ"כ

ה"ב).
בשלימות 26) דעתו תהי' לא אז שגם הכלל מן יוצא שאפשר ואע"פ

פל"ד. ח"ג מו"נ וראה תדבר. הרוב על התורה הרי –



glyieלו zyxt - zegiyÎihewl

השלשֿעשרה  בן חייב השניה, הדיעה לפי ואילו
מצד המצוות עול את עצמו על למשה dkldלקבל

שזהו מפני edÎjexaÎyecwd`מסיני, ieeiv,אפוא ויוצא ,
מתוך  להיות צריכה ומצוות תורה בקיום דרכו שתחילת

עול  .27קבלת

.Ê

È˘· Í¯Âˆ ˘È ‰Â˘‡¯‰ ‰Ú„‰ ÈÙÏÌÈÙÂ‡‰

הפסוק  שמן הראשונה, הדעה לפי גם אבל
(בן  העבודה שתחילת לומדים חרבו..." איש "ויקחו...
עלֿפי  שכלית, להיות צריכה למצוות) עשרה שלש

לומדים  הרי ודעת, שבכל 28טעם עצמו, זה מפסוק
דעה לפי גם של efזאת, לעבודה המצוות קיום קשור

איש  "ויקחו... שנאמר כפי לשכל, שמעל נפש, מסירות
eaxg.נפש מסירות של פעולה – "...

דעה  שלפי לעיל, למוסבר  סותרת אינה זאת עובדה
גם  כי שכלית, הכרה מתוך לעבודה היא הכוונה זו
והבנה  הכרה מתוך להיות צריכה העבודה כאשר

זאת, בכל ובמצוות, הענין ceqiבתורה הוא העבודה
כאשר  רק כי ודעת, מטעם שלמעלה עול, קבלת של
שכלית, מהכרה הנובעת העבודה, יכולה זה, יסוד קיים

כראוי  .29להתבצע

.Á

ÌÈÙÂ‡‰ È˘· Í¯Âˆ ˘È˘ ‰ÁÎÂ‰‰

קיום  על הכלליות באזהרות לכך: ההוכחות מן
נאמר  ומצוות, את 30תורה היום לפניך נתתי "ראה

"רואה" לכאורה, בחיים". ובחרת הטוב... ואת החיים
"חיים  היא והמצוות התורה שדרך שכלו בעיני האדם

צורך יש מה ולשם בחיים?exidfdlוטוב", שיבחר

בתורה  האדם בחירת אם הוא: לכך ההסבר אלא,
החיים  שהם השכלית הבנתו על רק תתבסס ובמצוות

עדיין יהא לא הוא היא caerוהטוב, ה' עבודת כי ה'.
לאדונו  העבד מה31כעבודת כל :cardy הוא עושה

להתבסס  צריכה ולכן אדונו. עליו שהטיל העול מפני

על ובמצוות בתורה האדם ֿ ieeivבחירת הקדושֿברוך
בחיים". "ובחרת הוא

– נתתי..." "ראה ואומר הפסוק מקדים כן לפני אך
"ובחרת בפסוק מודגש "ובחרת" בציווי –miigaוגם "

יחדרו  והמצוות שהתורה רוצה, הקדושֿברוךֿהוא כי
גם  צריך ולפיכך וכוחותיו, האדם של מציאותו כל את
החיים  הם והמצוות שהתורה ולחוש להבין השכל

והטוב.

.Ë

"Ì„‡"· ÌÈÈÚ‰ È˘
ברֿמצוה  שבין הקשר מובן לעיל האמור כל לפי

"נעשה ":`mcלבין

שיא  א) ענינים: שני נכללים "אדם" בתואר
אותיות  "אדם ב) לעיל. כמוסבר השכל, של השלימות

לשכל 32מאד" שמעל גבול", "בלי של דרגה –33.
כח  כי מדבר, האדם של בהיותו מתבטאת זו [דרגה
הנעלה  שבנפשו, גבול" ה"בלי מן נובע שבו הדיבור

השכל  ].34מן

– תואר באותו רמוזים הענינים ששני וכיוון
קשר. ביניהם שיש נראה, "אדם",

כאשר  גם כך: זאת להסביר יש האדם, ובעבודת
השכל  לדרגת השכלית, השלימות לשיא האדם מגיע
נזקק  "איש", של השכל מדרגת הנעלית "אדם", של

לשכל  שמעל הנפש למסירות ;35הוא

הנפש  מסירות כח אצלו בולט כאשר גם שני: ומצד
עליו  אלא בכך, להסתפק לו אל לשכל, שמעל
הפנימיים, נפשו כחות לכל יחדור זה שכח להשתדל,

השכל. כח הוא שראשיתם

ברֿמצוה  בחגיגות שאמרו לכך מהרמזים אחד וזהו
כאשר  שגם להראות, כדי – אדם" "נעשה המאמר את
מכונים  שאז למדות), (הקשור השכל לשלימות מגיעים
"איש  של לעבודה להגיע וצריך בכך, די אין "איש",

לשכל  שמעל נפש מסירות של עבודה ,36חרבו...",
אותיות – "אדם" לדרגת .c`nהקשורה

(devnÎxa zbibga `"iyz fenz zgiyn)
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ש(ב"אם 27) – אע"פ נקבל הלכה דאם ב) עו, (יבמות וכמחז"ל
תשובה. יש לדין")

(28.421 ע' שם .74 הערה 162 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
ועוד.29) ואילך. 190 ע' ח"ד .128 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש ראה
טוֿיט.30) ל, נצבים
פמ"א.31) תניא ראה
כט,32) שה"ש לקו"ת ד. מו, תו"א שם. לב"ר ובפרש"י ה פ"ח, ב"ר

פכ"ב. תרל"ז וככה המשך ב.

ועוד.33) שם. לקו"ת
שם.34) תרל"ז וככה
וראה 35) השכל. מן למעלה שיש מכריח עצמו השכל – בשכל הענין

ועוד. פ"ק. ח"א תער"ב המשך
הדעת,36) בענין ועוד, ואילך) קכב (ע' עת"ר בסה"מ המבואר עפ"י

da jynpy ס"א) בפנים הנ"ל יומתק – הרצון ופנימיות הרצון מבחי'
שצ"ל  מהשכל שלמעלה אדם) אותיות (מאד דמסנ"פ הענין שגם וס"ט),

ובר איש שנעשה בזה נכלל י"ג .dricבבן



לז

אביו  מגורי  בארץ  יעקב  וישב   – א  לז,  בראשית 
בארץ כנען

ב

ביאור, דבכל האבות כתוב "וישב", דהמדות חג"ת(בחי' 
האבות)יושבים – נותנים קיום וחיות – למעשה המצות 

בחי' מלכות וכו'

בכל א' מהאבות כתוב1 "וישב" – ישיבה.

באברהם כתיב2 וישב אברהם בבאר שבע.

ביצחק כתיב3 וישב יצחק עם באר לחי רואי.

ביעקב כתיב וישב יעקב בארץ מגורי אביו.

דהנה אברהם בחי'4 חסד, יצחק בחי'5 גבורה, ויעקב 

בחי'6 תפארת.

1( פירוש: בסימן זה יבואר לשון "וישב" בפסוק, וראה אור התורה 

פרשת וישב עמוד רסו וז"ל: הקשה מהרמ"א ]האלשיך[ כי הנה כתיב 

ידוע  כו' א"כ  יצחק אביו  יעקב אל  ויבא  כז(  )בראשית לה,  למעלה 

שישב שם ומה בא ללמדנו וישב וגו'. ועוד למה אחרי שאמר בארץ 

מגורי אביו חזר לומר* בארץ כנען. ע"ש הביאור.

יושבים )"וישב"( על מלכות,  ומבאר כאן, דהאבות הם חג"ת, והם 

חיות למעשה המצות  וע"ד שהמדות – בחי' אהבה ויראה – נותנים 

וזהו "וישב". ראה הערה 7.

*( דיוק זה נתבאר לעיל בסימן א.

2( בראשית כב, יט.

3( שם כה, יא.

. . אברהם: כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה זהר  חסד   )4

מאמרי  ה.  סימן  הקודש  אגרת   – תניא  ב.  מז,  דף  בראשית  א'  חלק 

אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

5( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער כג )הכינויים( פרק ד. מאמרי 

שם.  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ח"ב  התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.

דאדם  שופרא  מעין  דיעקב  "שופרא  א(  פד,  )ב"מ  וכמארז"ל   )6

לקוטי  א.  שב,  דף  ג'  חלק  ב.  קנז,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  הראשון". 

תורה ואתחנן ה, ב.

וראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת ויחי עמוד כט, ג וז"ל: 

כל עיקר בחינת יעקב הוא בבחינת קו האמצעי שנקרא בריח התיכון 

בבחינת  דהיינו  כידוע,  דז"א  תפארת  בחינת  שהוא  כו'  המבריח 

כמה  יש  כאשר  התפארת  ענין  עיקר  שזהו  דוקא  מחו"ג  ההתכללות 

גוון אחד  גוונים שונים הפכיים יחדיו מעורבים, ולא כאשר אין רק 

אדום או לבן שאין זה תפארת כלל כידוע, ובחי' ההתכללות מאדום 

בחיר  נקרא  שיעקב  וזהו  כנודע,  מחו"ג  התכללות  בחינת  הוא  ולבן 

שבאבות, כי בחינת אברהם הוא רק בבחינת החסד בלבד, ובחי' יצחק 

רק במדת הפחד ואין שם בחינת תפארת כו', אבל בחינת יעקב כלול 

משניהם וכמ"ש אלקי אבי אברהם ופחד יצחק הי' לי שכלולים בו 

אור חסד דאברהם ופחד דיצחק, וע"כ נק' בריח התיכון כו' שכולל ב' 

הקוין דימין ושמאל והוא עיקר בחינת התפארת, וז"ש ישראל אשר 

בך אתפאר בך דוקא אתפאר בבחינת התפארת. ע"ש.

 – הגוף8  כי  מלכות,  בחי'7  על  היושבים  הם  וחג"ת 

תפארת, עם9 ב' הידים – חסד וגבורה, הוא היושב.

והוא כמ"ש על בית המקדש בחי'10 מלכות.

11מכון לשבתך שהיא בחי' כסא לישיבה.

יד  יד,  בחי'  הוא  מהם  א'  כל  חג"ת  ידיך,  כוננו 
 – רמה13  יד  גבורה,   – החזקה  יד  חסד,   – הגדולה12 

תפארת.

נותנים  עיקרי המדות, – הם  7( דבחי' חסד גבורה ותפארת – שהם 

לוי  לקוטי  וראה  מלכות.  בחי'  על  "היושבים"  וזהו  למלכות.  חיות 

יצחק הערות לתניא עמוד ב, דבחי' מלכות הוא העבודה במחשבה 

דיבור ומעשה ע"ש. דה"מדות" אהבה ויראה – חג"ת, הוא השורש 

דמצות עשה ומצות ל"ת )ראה תניא פרק ד(.

8( כמו בגשמיות ה"עיקר" מה שיושב הוא הגוף, והידים הם מן הצד. 

ראה הערה 9.

חסד  ב(  )יז,  אליהו  פתח   – זהר  תקוני  בהקדמת  כמ"ש  פירוש:   )9

דרועא ימינא, גבורה דרועא שמאלא, "תפארת גופא", דכמו שהוא 

ידים לימין ולשמאל הם רמז לחסד  בציור גשמי של האדם, דהשני 

וגבורה, יד ימין – חסד, ויד שמאל – גבורה, והידים הם יוצאים מן 

הצד של הגוף, משא"כ הגוף עצמו זה בחי' "תפארת", דשם המדות 

חסד וגבורה הם כלולים ביחד, ותפארת הוא גופא דהמדות – עיקר 

המדות, וזהו ששרשו עד למעלה כנ"ל. )ראה לקמן הערה 13(.

10( ראה תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד רעא וז"ל: 

מקדש  יז(  טו,  )שמות  כמ"ש  מלכות  בחי'  הוא  המקדש  בית  "הנה 

אדני כוננו ידיך שם אדנ"י הוא במלכות" ע"ש. אור התורה דרושים 

כמ"ש  מלכות  בחי'  הוא  המקדש  ובית  וז"ל:  קפא  עמוד  לשבועות 

אור  גם  וראה  ע"ש.  שכינה  נק'  דהמלכות  וידוע  בתוכם,  ושכנתי 

התורה חנוכה עמוד שא.

11( שמות טו, יז.

12( ראה תניא שער היחוד והאמונה פרק ד' וז"ל: בסידור שבחיו של 

הקב"ה כתיב הגדול הגבור כו' ופי' גדול היא מדת החסד והתפשטות 

החיות בכל העולמות וברואים ע"ש.

ופי'  ידיך  כוננו  וז"ל:  ואילך  ב  כא,  נשא  פרשת  תורה  לקוטי   )13

ג' ידות יד הגדולה יד החזקה  הרמ"ז פרשת פנחס דף רכ"א דהיינו 

יד הרמה..., אף שבגמרא )כתובות ה, א( לא נזכר רק שתי ידים שהן 

חסד וגבורה, אלא כי המחבר ב' הבחי' יחד זה התפארת קו האמצעי 

שמחבר חסד וגבורה להיות לאחדים וכו', והיינו ע"י ששרשו למעלה 

מב' הבחי' ועולה עד הכתר וכו' )ועמ"ש באגרת הקודש ]סימן יב. 

מובא לקמן סימן קנג הערה 30[ ע"פ והי' מעשה הצדקה שלום(, וזהו 

ענין יד הרמה. ע"ש.

הק'  תורה מהה"מ  באור  וז"ל:  עמוד תשכג  קרח  התורה  אור  וראה 

דמעזריטש ע"ה, בתילים ד"י ע"פ תקעו בחדש שופר איתא אשר ג' 

ידות, יד הגדולה יד החזקה יד הרמה הם ג' בחי' חג"ת, וז"ל והנה ג' 

ידות נמצאו בכתבי האריז"ל יד הגדולה יד החזקה יד הרמה, אהבה 

כשמתיירא  כי  אהבה  מכח  אלא  ניכר  הגדלות  הגדולה שאין  יד  נק' 

מלפני המלך אינו בא אצלו ואינו מכיר גדולתו, יד החזקה נק' בחינת 

לירד  מניחו  ואינו  וההשפעה  האהבה  נגד  שמתחזק  הנז'  הצמצום 

למטה רק בהדרגה ואעפ"כ נק' יד לפי שבלעדו לא יכלו התחתונים 

לקבל א"כ גם הוא צורך ההשפעה, והנה הם מתנגדים וצריך להיות 

ממוצע המחברם וזהו יד הרמה עכ"ל, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד רטר



לח

לב, לג – על כן לא יאכלו בני ישראל את 
גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי 

נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה

א. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. משרשי 
צרות  שיסבלו  דאע"פ  לישראל,  רמז  שתהי'  כדי  זו  מצוה 
רבות בגלות מיד העמים ומיד בני עשו יהיו בטוחים שלא 
גואל  להם  ויבא  ושמם,  זרעם  יעמוד  לעולם  אלא  יאבדו, 
ויגאלם מיד צר, ובזכרם תמיד ענין זה על ידי המצות שתהי' 

לזכרון, יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם.
ורמז זה הוא לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו 
אותו  העולם  מן  ליעקב  לעקרו  רצה  עשו  של  שרו  שהי' 
וזרעו, ולא יכול לו, וצערו בנגיעת הירך. וכן זרע עשו ציער 
לזרע יעקב, ולבסוף תהי' להם תשועה מהם, וכמו שמצינו 
באב שזרחה לו השמש לרפואתו ונושע מן הצער, כן יזרח 
בימינו  ויגאלנו במהרה  וירפאנו מצרינו  השמש של משיח 

אמן.
ספר החינוך מצוה ג'

לג, י – ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי 
חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי 

פניך כראות פני אלקים ותרצני

ב. בבראשית רבה )פ' ע"ח סי' י"ו( חד עם דארעא א"ל 
לעשו  יעקב  אבינו  שנתן  דורונות  אותן  כל  הושעיא  לר' 
מה  לבוא,  לעתיד  המשיח  למלך  להחזירן  העו"ג  עתידין 
טעמי' )תהלים עב( מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, יביאו 

אין כתיב כאן אלא ישיבו.

שהי'  זלה"ה  פרמו  מהר"ש  הרב  בשם  שמעתי  והנה 
למלך  שיביאו  הכתוב  שהבטיחנו  הבטחה  זו  דמה  מקשה 
עשרים.  ותישים  מאתים  עזים  צדקנו  משיח  ונורא  איום 
עוד הי' מקשה הרב הנזכר במאי דאמרינן בב"ר )פ' ע"ו סי' 
ו'( עזים מאתים ותישים עשרים א"ר אלעזר מכאן לעונה 
ופירש"י בפירוש החומש שמסר לכל  כו'  האמורה בתורה 
תיש עשר עזים לפי שהם פנויים ממלאכה דרכן להרבות 
במלאכה  שעסוקים  ופרים  נקבות,  עשר  ולעבר  תשמיש 
לא מסר לזכר אלא ד' נקבות, ולחמור שהולך בדרך רחוקה 
רחוקה  יותר  דרך  שהולכים  ולגמלים  לזכר,  נקבות  שתי 
נקבה אחת לזכר עכ"ד, שאין דרך לשולחי מנחה לדקדק 

באלו הדברים, ושיעורים אלו אדם עושה אותם בשלו.
ותירץ הרב ז"ל דהכל הוא דבר אחד ובא זה ולמד על זה, 
ותישים  מאתים  עזים  המשיח  למלך  שיביאו  הכוונה  דאין 
כ"ה(  )דף  דתעניות  בפ"ג  דאמרינן  כההיא  אלא  עשרים, 
מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו של ר' חנינא בן דוסא 
ומכרן  כו'  ותרנגולים  ביצים  והרבו  כו'  תרנגולין  שם  והניח 
וקנה בדמיהם עזים כו' ובא אותו אדם ונתן לו לר' חנינא את 

העזים והן הן עזי דאייתו דובי בקרנייהו ע"כ.
הם  לעשו  אבינו  יעקב  שהביא  מנחה  אותה  נמי  הכא 
וולדותיהן וולדות ולדותיהן עד סוף כל העולם עתידין העו"ג 
להביא למלך המשיח, ולפיכך יעקב אבינו כששלח המנחה 
לעשו שלחה באותו סדר כאדם העושה בשלו לפי שכבר 
ידע שכל אותה המנחה הם וולדותיהן וולדות ולדותיהן עד 
סוף כל העולם עתידין להחזירן למלך המשיח. אלו דבריו 

ז"ל.
פרשת דרכים – דרוש ששה ועשרים דרך מצפה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישלח

             

           
         

      
        

      
         

       
     

         
        

       
         

      
        

         
     

        
        

         
 

       
       


       

        
       

        
       

         
           

      































































המשך ביאור למס' מנחות ליום חמישי עמ' ב
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ÌÈÎ‡ÏÓ ˜ÚÈ ÁÏLiÂ∑מ ּמׁש ÈÚN.(ב "ר)מלאכים  ‰ˆ‡∑ ל ּמ"ד ׁשּצריכה  ּתבה  ּכל  ׂשעיר , לארץ  «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ«¿»≈ƒְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבס ֹופ ּה ה "א  ה ּכת ּוב  ל ּה הטיל  .ּבתח ּלת ּה, ְְִִִֵֵַָָָָָ

              

(ירר   ' רייר' ה עב דת את יעקב  מר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלאחר
בית  ( ר למק  והעלאת ה 'לי ה ' מ ה ד ה  ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָניצצת
ז עב דה  התחיל  ד ק ע ו . את 'לברר'  יק ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלב
קל  'ירר' יהיה  זה   א לב ק  ע ו , אל  מלאכי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלח 
 אכ ה דיקה  (צא ת מלחמה   יי ק  מ  א ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָיחסית
י כל  וה בר ע ו , את לברר  קד מ עדי י   כיח ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה
 צ הר  יעי מ ועל" א ר לעתיד ־לבא , רק  ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהתע 

יעקב  אמר ולכ ע ו ". הר את יד )לט לג , ואנכי(להל" ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
עירה "). אד ני  אל אב א  א ר עד  לא י ... ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאתנהלה 

: ניל סימ אב ת ֲִִֵַַָָָמע ה 
על   סמ לא  ,לברר ע ו  אל לב א  תרצ עקב ,  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
לחק ר   מלאכי לח  א א  ,לב בית עבר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהצלחת

לברר (וכיצד ) י כל  א ע ו , מצי   ה ב  את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָולב ק 
:ימינ    ְֵֵַָ

לב ק  עליו  , חד פקיד  דבר ה עה   לאד ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָצעת
ל  גר לא  ,ל ה צעת ז חד ה  ה עה   א ְְֲִִִַַַַָָָָָֹחילה 
ח ת  הינ  ' מלאכי' חילה  ללח  עליו  רחנית. ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָירידה 
ע להתמ דד  י כל  א  ויסיק חקר , והרג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָה כל
תלהעל י כל  הא לאו .  א ,ל ה צע  זה   חד ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעסק 
לי רק  אינ העסק  (י  להיפ  ל חס ־ו  א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלקד ה ,
ת אמצע , מי ה מ ל מ בר   א א  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלפרנסה ,

.( רייר ה עב דת  פקיד את ְְֲִִֵֵֶַַַַַימ א 
מסקנתיו . את יסיק   ה ה  החי ב  צא ת ְְְְִִִֶֶַַַַָָועל־י 

              

     

אחיואחיואחיואחיו אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ ע ע ע ע ו ו ו ו  לפניו לפניו לפניו לפניו   מלאכי מלאכי מלאכי מלאכי יעקב יעקב יעקב יעקב  ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽו ו ו ו לח לח לח לח  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
 מ  רש"י)מלאכי ובפירוש ד . (לב , ְִַַָָ
ר"י  ועוד )מפרי  אריה , גור  ,"ל (רא  הכרח  מה , הק ְְְְְִִִֵֶֶַַָ

לפר אפר הרי  , מ  מלאכי ד ר לפר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻר"י 
. יפ א כ ה  ותרצ ? ר־וד  חיל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻד ר

פטת:  לתר  ְְְְֵֵַָוי
ה א  י תרג )ה סימ  סו חיי אורח היטב  באר  לח (ראה  מי  ְִִֶַַָ

לע ת  המ ח  ח ב  ה ליח , ונק  ליח ת, איז  ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָאד
על־זה . ְֶַָבה 

ורצה  לקראת ל ה ע ו  יעקב  דע  יו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־י ־זה 
היה  ־ וא ס נה ,   למק  חיל ה לח  נמצא  ,ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָלהרג

. זק י א לי  י  לע ו ,  ר־וד לחי  ללח  ל ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹאס ר
 הי לא  יעקב  לח   חיל ה למר  מכרחי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולכ
. חל יכ ל יר ואז ," מ  מלאכי" א א  , ר־ודְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָ

       ©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ
      ̈©Æ©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

Èzb∑אינ ּגר , א ּלא  וח ׁשּוב  ׂשר  נע ׂשיתי לא  «¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ
"הוה  ׁשּברכני: אבי ּברכ ֹות  על  א ֹותי ל ׂשנא  ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָֹּכדאי
אחר : ּדבר  ּבי. נתק ּימה  לא  ׁשהרי ,"לאחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹגביר 

הר ׁשע  לבן עם  ּכל ֹומר : תרי"ג , ּבגימטר ּיא  ְְְְִִִִַַַָָָָָָ"ּגר ּתי",
ׁשמר ּתי, מצ ֹות  ותרי"ג  מ ּמע ׂשיו ּגר ּתי למד ּתי ולא  ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ
.הרעים  ִָָ

ÂNÚד  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÔÈcbÊ‡ ˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ¿«≈»
:ÌB„‡ Ï˜ÁÏ ÈÚN„ ‡Ú‡Ï È‰eÁ‡¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬«¡

ÈBaÏה  ÔeÓÈz ÔÈ„k ÓÈÓÏ ÔB‰˙È „ÈwÙe«ƒ»¿¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ
˙Èc ÔÏ ÌÚ ˜ÚÈ CcÚ Ó‡ Ô„k ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ»»»ƒ

:ÔÚk „Ú ˙ÈÁB‡Â¿»ƒ«¿»
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לע לע לע לע וווו וקראתוקראתוקראתוקראת  עצמ עצמ עצמ עצמ  ל ל ל להההה א א א א הההה הההה""""הההה,,,,  ל ל ל ל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָאמראמראמראמר
מ מ מ מ ניוניוניוניו מעמיד מעמיד מעמיד מעמיד  אני אני אני אני   י י י י ח ח ח ח ,,,, עמי עמי עמי עמי מ מ מ מ נהנהנהנה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאד אד אד אד ני ני ני ני 

 לבני לבני לבני לבני  ד ד ד ד ק ק ק ק  מלכי מלכי מלכי מלכי יג )מ מ מ מ נהנהנהנה פע"ה , (ב "ר  ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ
חטא  זה  אי "אד ני ", לע ו  רא   על נענ עקב   ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא

ע ו . את לברר היתה  נת א א  , ל חס ־ו טפְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
: יפ א ני   הרע    ותיק ְְְִִֵֵַַָבירר

א א א א רררר"""" """"יל יל יל יל י י י י  דרדרדרדר ה ברר יריריריררררר  למ ה ) (מ מעלה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
את  חה  זה  וא ר נעלה , א ר ילי  ה תרר על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָמ רה 
ירידה  למברר  ר אינ ה ירר ,ז דר והרע .  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהח

ְְַָָוה לה .
""""התל התל התל התל תתתת"""" דרדרדרדר ה ברר יריריריררררר  למעלה ) (מ מ ה  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ועל־ידי ה תרר", לב י  מתל" ה תרר, אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָי רד 

עב דת  לטב . הרע  את  מה ה א   ע ְְְְֲִִֵֶַַַַַָההתע ק ת
"ה תא ק  מאמר למברר, ירידה  רמת ז דר  רייר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה
 יתר  כ  י ה תרר לגי   ל א ."־  מתנול מנל  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻע
והתע ק ת  התלת דר ה א  ה ירר מאחר י  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַועילי ,
ה תרר   לידי  ה בר מביא  ביטל), ח ה  דר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ(לא 

תתתת מציא מציא מציא מציא ההההא א א א  לקד ה .פי פי פי פי  מנד  מ הי ת חדל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
'התלת'. דר  ה נה  ר ע ו  את ירר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב 
לידי  א ליעקב , וירידה  ה לה   ר זה  ירר , רְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
על־ידי ־זה   א ע ו ; לפני   עצמ את ה יל  כ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיטי 
ו 'אי ר' ה דה  ,ת מציא ה א  פי  ע ו  על ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָה א 

ר"י  כפיר יעקב . ל  עב ט)ה א  לג , דה (לקמ ה" ְְֲִֵֶֶַַַָֹ
." לאחי ביר "הוי  ל ה רכה  לל ה רכ ת", על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָל

              

   

עד עד עד עד ־ ־ ־ ־ ע ע ע ע הההה:::: ואחרואחרואחרואחר ררררי י י י   לב לב לב ־ ־ ־ ־ לב ע ע ע ִִִִָָָָָָָָעְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
מרי . מצת ותרי "ג רי  לב  רש"י)ע ובפירוש ה . (לב , ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ל   כ ה) "גר"  מ ה א  "רי " ה ט ר ְְְִִִֵֵֶַַַָה
ארעי . אפ רק    תרר  ְְֲִֵֶֶַַָָֹ"ב "),

התרר  עקב   א רי ", לב  ע" ה ט עמק   ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוזה
"ר  ה ה   ל ע עניני  ל ל  והי הארי ", לב"  ע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָיחד 
 א  עניני  הי ע ־ל־זה  ו פחה ", ועבד  צא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוחמ ר,
ק ע היה  ולא  רת  מ "רי " ,אצל  זרי  דבריְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

רה  ועניני  ה מה   הי , ה בע  ירת  בית , הְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ְִמצת.

רת,  מ "גרי " ה ט, ר ה י ה ר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוזה
מרי ": מצת "רי "ג  רי "ג" גימטרא  "רי  רְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָל
בחינת  אצל  הי ה ה   ל ע עניני  על־ידי ־זה  רק  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָי 
מצת  "רי "ג הצליח  הארי  לב בית   ה ה  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ"רת",

.' ה מעב דת  י מ ה עניניו  ת א לל ולא  מרי ", ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ

      ©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ
    §©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

BÓÁÂ BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ∑ מ ּטל" לי: אמר  א ּבא  «¿ƒƒ«¬ִִַַַָָ
ה ּׁשמים  מן לא  אינּה זֹו הארץ ", ּומ ׁשמ ּני ְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹה ּׁשמים 

הארץ  מן BÓÁÂ.ולא  BL∑' על ל ֹומר  ארץ '  ּדר ְִֶָָֹ«¬ֶֶֶֶַַ
קרא  'ּבּלילה  לחבר ֹו: א ֹומר  אדם  ׁשֹור . הר ּבה : ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשורים 

ה ּתרנג ֹולים ' 'קרא ּו א ֹומר : ואינֹו .ה ּתרנג ֹול ', ְְְְְְִֵֵַַַַָ
È„‡Ï „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â∑ ּבא ׁשאני .אלילה ֹודיע  »∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָ

EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓÏ∑ּומב ּקׁש ,ע ּמ ׁשלם  ׁשאני ƒ¿…≈¿≈∆ְְֲִִֵֵֶַָ
 אהבת. ְֲַָ

              

רה  מדנ פי  ,צא היה  יעקב  ל  רכ ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹעיקר
מג )ה דמת צא (ל, ל ויהי  מא ד  מא ד   האי  ויפר" ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

י גמ  ועבדי "פח ת   קנה  צאנ מ כירת ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹרת",
נכ ב לא  מ ע  ,־ א .(  ר"י  יר (ראה  " רי ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹוחמ

"ר"?לפנילפנילפנילפני"צא וחמ "ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַֹ

ְֵַוה יא ר:
צאצאצאוהכנעה .צא פלת להתלת, רמז  רמז רררר ֹֹ ְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹ

וח זק . דלת , קְְְֶֶַלת
לע ו  לה דיע  יעקב  הת "'וג וחמ ר ר לי  "ויהי  אמרְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹ
ידע קוה   מ ,ל   עלי ה וה ח ת ה כ י ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאת

Ô‰Ó‡Âו ÔÈcÚÂ ÔÚ ÔÈÓÁÂ ÔÈBz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ¿«¿»
ÔÈÓÁ ‡ÁkL‡Ï ÈBaÏ ‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ

:CÈÈÚa¿≈»

 

     
       

     
    

     

      

  
     

     
    
     



     
  
      

    
  



מי               
הרעה . מזימת את מ ב ע  ע ו  את יריע  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה 

"ויהי  תחילה : יעקב   דיע ה ר ר ר ר לכ על לי לי לי לי  ה רה   " ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
   סי ה  מ לאחר וח זק , לצאצאצאצאיפת  לרז  ְְִִִֵֶַַַַֹֹ ְֵֵֶַֹֹ

קפ מ ילא  לה ', התלת   א א רטי ,  ק אינ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

 ק ה ה ה ה קד קד קד קד. ְְְְִִִִֶָָָָ
די ע ו  לי  רק  היא  'ל'צא 'ר' הק מת , ל ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹא

" ה א  ענינ עיקר   לעצמ ה א  יעקב   א , יעלהרצאצאצאצא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹֹֹ ֹֹ
להק "ה . התלת ְְְִַַַָָרת",

      ©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ
     ¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−

¦«
ÂNÚŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e‡a∑, הר ׁשע ּכע ׂשו ע ּמ נֹוהג  ה ּוא  אבל  ה ּוא ', 'אחי א ֹומר : ּבׂשנאת ֹוׁשהיית  ע ֹוד ּנּו »∆»ƒ∆≈»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ

ע "א) פ ' .(ב "ר

      ©¦¨©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´
     £¤¦À§¤©Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬

©«£«
ˆiÂ ‡ÈiÂ∑יהרג ׁשּמא  ותנחומא)"וּיירא " ה ּוא (ב "ר יהרג  אם  ל ֹו" "וּיצר  אחרים , .את  «ƒ»«≈∆ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

     ©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®
   §¨¨²©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«

e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰Án‰∑' ל ׁשֹון מ ׁשּמׁש מחנה ' ««¬∆»««¿ƒ»ְְֲֵֶַַ
נקבה . ּול ׁשֹון כז)זכר  הרי (תהלים מחנה " עלי ּתחנה  "אם  ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

נקבה , לג )ל ׁשֹון יׁש(לקמן וכן זכר . ל ׁשֹון ה ּזה " "ה ּמחנה  ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
נקבה : ּול ׁשֹון זכר  ל ׁשֹון מ ׁשּמׁשים  ּדברים  (לעילׁשאר  ְְְְְְְִִֵַָָָָָ

הארץ ",יט) על  יצא  יט)"ה ּׁשמ ׁש ה ּׁשמים (תהלים "מקצה  ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
זכר , ל ׁשֹון הרי ג )מ ֹוצא ֹו", ב  על (מלכים זרחה  "וה ּׁשמ ׁש ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

ר ּוח  וכן נקבה . ל ׁשֹון הרי א)ה ּמים ", ר ּוח (איוב  "וה ּנה  ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָ
ּפּנֹות  ּבאר ּבע  "וּיּגע  נקבה , ל ׁשֹון הרי ּבאה ", ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּגד ֹולה 

זכר . ל ׁשֹון הרי יט)ה ּבית ", א וחזק (מלכים ּגד ֹולה  "ור ּוח  ְְְְֲִֵַַַָָָָָ
'א ׁש' וכן ּונקבה . זכר  ל ׁשֹון הרי הרים ", (במדבר ּומפרק  ְְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָ

נקבה ,טז) ל ׁשֹון ה '", מאת  יצאה  קד )"וא ׁש "א ׁש(תהלים ְְְְֵֵֵֵֵָָָ
זכר  ל ׁשֹון ËÈÏÙÏ‰.ל ֹוהט ", ‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â∑ ְֵָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»

א ּלחם  ּכי ֿ ּכרח ֹו, ל ׁשל ׁשה על  עצמ ֹו התקין ע ּמֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
"וּתעבר  לד ֹור ֹון: ּולמלחמה . לתפ ּלה  לד ֹור ֹון, ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹּדברים :
אברהם ", אבי "אלהי לתפ ּלה : ּפניו", על  ְְְֱִִִִֵַַַָָָָָָָֹה ּמנחה 

לפליטה  ה ּנׁשאר  ה ּמחנה  "והיה  ."למלחמה : ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

      ©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´
      ¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À§©§§²§«©§§−

 §¥¦¬¨¦¨«
˜ÁˆÈ È‡ È‰Ï‡Â∑ ּופחד" א ֹומר : ה ּוא  ּולה ּלן ≈…≈»ƒƒ¿»ְֵַַַָ

היה  ה ּמיחד , ׁשם  והזּכיר  ׁשחזר  מה ּו וע ֹוד , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻיצחק ".
ּכ א ּלא  וג ֹו'?  לארצ ׁשּוב  אלי הא ֹומר  לכ ּתב  ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹל ֹו
הבטח ֹות  ׁשּתי ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש לפני יעקב  ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹאמר 
ׁשבע , מ ּבאר  אבי מ ּבית  ּבצאתי אחת , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָהבטח ּתני:
ואלהי  אבי אברהם  אלהי ה ' "אני לי: ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשאמר ּת

," ּתל א ׁשר  ּבכל  ּוׁשמר ּתי" לי: אמר ּת וׁשם  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיצחק ",
אב ֹותי ארץ  אל  "ׁשּוב  לי: אמר ּת לבן ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּובבית 

,"ע ּמ ואהיה  ּבּׁשם ּולמ ֹולד ּת אלי נגלית  וׁשם  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּוב  יעקב  אל  ה ' "וּיאמר  ׁשּנאמר : לב ּדֹו, ְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻה ּמיחד 
אני  הא ּלּו הבטח ֹות  ּבׁשּתי וג ֹו'", אב ֹותי ארץ  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָאל 

.לפניּבא  ְֶָָ

‡˙È‡ז ÓÈÓÏ ˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»¬≈»
C˙eÓc˜Ï È˙‡ Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ¿«»¿«≈»¿«»≈¿«»»

:dnÚ ‡‚ ‰‡Ó Úa‡Â¿«¿«¿»«¿»ƒ≈

È˙ח  ‚ÈlÙe dÏ ˙˜ÚÂ ‡„ÁÏ ˜ÚÈ ÏÈÁ„e¿ƒ«¬…«¬»«¬«≈«ƒ»
‡iÏÓ‚Â ÈBz ˙ÈÂ ‡Ú ˙ÈÂ dnÚ È„ ‡nÚ«»ƒƒ≈¿»»»¿»≈¿«¿«»

:ÔÈÈMÓ ÔÈ˙Ïƒ¿≈«ƒ¿»

Á„‡ט  ‡˙ÈLÓÏ ÂNÚ È˙ÈÈ Ì‡ Ó‡Â«¬«ƒ≈≈≈»¿«¿ƒ»¬»
) È‰ÈÂ dpÁÓÈÂ נ "יÈ‰˙e dÁÓÈÂ‡˙ÈLÓ ( ¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ»

:‡ÊÈLÏ ‡zL˙„¿ƒ¿»«¿≈»»

d‰Ï‡Âי  Ì‰‡ ‡a‡c d‰Ï‡ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¡»≈¿«»«¿»»≈»≈
CÚ‡Ï ez ÈÏ Ó‡ Èc ÈÈ ˜ÁˆÈ ‡a‡c¿«»ƒ¿»¿»ƒ¬«ƒ¿«¿»

:CnÚ ÈËB‡Â C˙e„lÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

 

      
       

    
   

    
      



מב              

     ̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨
      ¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬

   ¨¦−¦¦§¥¬©«£«
ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜∑( לג זכ ּיֹותי (שבת נתמעט ּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְֲִַַֻ

ירא , אני  לכ ע ּמי. ׁשע ׂשית  והאמת  החסדים  ֿ ידי ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָעל 
לי  ויגרם  ּבחטא , נתלכלכ ּתי מ ּׁשהבטח ּתני ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּמא 

ע ׂשו  ּביד  ּדבריÓ‡‰ŒÏkÓe∑,˙.לה ּמסר  אמ ּתת  ְְִֵֵַָָƒ»»¡∆ְֲִֶַָ

ׁשהבטח ּתני  ההבטח ֹות  ּכל  לי ÈÏ˜Ó.ׁשּׁשמר ּת Èk∑ ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָƒ¿«¿ƒ
א ּלא  מקנה , ולא  זהב  ולא  ּכסף , לא  ע ּמי: היה  ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹלא 

ּבּיר ּדן, מקל ֹו נתן א ּגדה : ּומדר ׁש לב ּדֹו. ונבקע מקלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָ
.ה ּיר ּדן  ְֵַַ

            

לילילילי     ויגרויגרויגרויגר חטא חטא חטא חטא  נתלכלכ נתלכלכ נתלכלכ נתלכלכ י י י י  מ מ מ מ הבטח הבטח הבטח הבטח ני ני ני ני  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָא א א א 
ע ע ע ע ו ו ו ו  יד יד יד יד  (רש"י)להימסרלהימסרלהימסרלהימסר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ

נתלכל א   ח האב ת, חיר ,אבינ יעקב  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹיצד 
? ל חס ־ו ְְְֵַָחטא 

תר נח בת רחנת, מתע ה   אד  ע כל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָא א 
אני "והייתי  תב   מ ,ר ח ל ב מ) לחטא  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָה דמת

למה  ").ח ח ח ח איאיאיאיבני  ְְִִִִִַַַַָָָָֹֹ
עב דה   מ נדרת עת מ ני  רק  לא  ה א  זה  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ'חטא '

התלהב ת  ת א ה צת את  י יק  וא י תר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָלמה 
למ ת. מצת א ה   יהי לא   לכ  ד ק ימ פי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכ נה 
נגרע ת   ה  עד    ק בר ה צת  א זאת, ע ד  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹא א 
תר לגי  (' חטאי') חסרת ונע ת ת לימ מ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָע ה 

ְִַה כחית.
, חסדי רב  לי  ה יע  ה "ה  יו מ יעקב : אמר  ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוזה
("מ הבטח ני ") י תר ה עלית דרתי  ע ה , א  אני  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָירא 
חטא ". "נתלכלכ י  חטא , בחינת  ה  דמי ה מע י  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַ

            

(הרי יעקב  ל נתיו  רב  עבר בר הרי  לא ל,  ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹי
נתיו  רב   צא יו" ו נה ), ע "ז  היה  עה  ת אְְְְֵֶֶָָָָָָָָָָ
 ח אפא  מ ע  ח טא ", אינ ב  חטא , ולא   אד ְֵֵֵֶַַַָָָָָֹל

ְֵֵַמהחטא ?

 ר ח היה  ליעקב  דמה  יר ה אי למר,  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוי
 מק פיסת   היתה  לא  דת עב א א  ,דת עבְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
למציא ת  אי  לדרה  ה יע  , עצ טל ת להי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעיניו .

. עיניה   מק פיסת    דת ועב  בראי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָה

       ©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ
    Ÿ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«

ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑ הר ׁשע ּכע ׂשו א ּלא  ּכאח , ע ּמי נֹוהג  ׁשאין אחי, .מ ּיד  ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

      §©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤
     ©§£Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

Ècיא  ÔÂË ÏkÓe ÔÈcÒÁ ÏkÓ È˙eÎÊ ÔÈÚÊ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ
‡cÈ ˙È ˙ÈÚ È„ÈÁÈ È‡ CcÚ ÌÚ z„Ú¬«¿»ƒ«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»

) ÔÈ˙Ï È˙ÈÂ‰ ÔÚÎe ÔÈ„‰ נ "יÔÈz˙Ï( »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈLÓ«ƒ¿»

‡Èיב  ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ ÈÊL≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈
‡n‡ ÈpÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈc dpÓ ‡‡ ÏÁ„«≈¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

:‡ia ÏÚ«¿«»

È˙יג  ÈÂL‡Â CnÚ ÈËB‡ ‡ËB‡ zÓ‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
ÔeÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ

 

     
    

   
  

 
     
   

    
      

     

     
     

      
  

 
 
 

  
  

 

   
   

   
     

       

    
      
      

     



מג               
ÈËÈ‡ ËÈ‰∑" איטיב" , ּבזכ ּות "היטב " ≈≈≈ƒְְִִֵֵֵ

‰Ìi.(ב "ר)אב ֹותיּבזכ ּות  ÏBÁk EÚÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ∑ ְֲִֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»
א ּלא  ל ֹו אמר  לא  והלא  ּכן? ל ֹו אמר  כח)והיכן (לעיל  ְֲֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ל ֹו ׁשאמר  א ּלא , הארץ "? ּכעפר   זרע "ּכי (שם)"והיה  ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

," ל ּדּבר ּתי א ׁשר  את  ֿ ע ׂשיתי אם  א ׁשר  עד   אעזב ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלא 
אמר : כב )ּולאברהם  זרע (לעיל  את  אר ּבה  "הר ּבה  ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָ

ֿ ה ּים  ׂשפת  על  א ׁשר  וכח ֹול  ה ּׁשמים  ."ּככ ֹוכבי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָ

     

       ©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨§¨²¦§−̈
 §¥¨¬¨¦«

B„È ‡a‰∑ וכן כא)ּבר ׁשּות ֹו, את (במדבר "וּיּקח  «»¿»ְְִִֵֶַַ
ביד ֹו", ֿ ה ּבא  "מן א ּגדה : ּומדר ׁש מ ּיד ֹו". ֿ ארצ ֹו ְְְִִִַַַַָָָָָָּכל 
ונֹוׂשאם  ּבצר ֹור  צר  ׁשאדם  ּומר ּגל ּיֹות , ט ֹוב ֹות  ְְְְֲִִִֶַָָָָָָאבנים 

"מ  אחר : ּדבר  ׁשּנטל ּביד ֹו. הח ּלין, מן ביד ֹו", ֿ ה ּבא  ן ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אמר : ּדא ּת ּכמה  כח)מע ׂשר , ל ",(לעיל  אע ּׂשר ּנּו "ע ּׂשר  ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

"מנחה " לקח  .והדר  ְֲִַַַָָ

     ¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦
 §¥¦¬¤§¦«

ÌÈNÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑ ע ּזים מאתים  ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒִִִַָ
 צר ּכדי ה ּזכרים  ּכּלם , וכן ּתיׁשים . ע ׂשרים  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻצריכ ֹות 
לע ֹונה  מ ּכאן ּדֹור ׁש ר ּבה ' ּוב 'ברא ׁשית  ְְִִִֵֵֵַַָָָָה ּנקב ֹות .
ׁשּתים  ה ּפֹועלים , יֹום . ּבכל  ה ּטּילים , ּבּתֹורה : ְְֲֲִִִַַַַַָָָָָהאמ ּורה 
אחת  ה ּגּמלים , ּבׁשּבת . אחת  הח ּמרים , ְְִִַַַַַַַַַַָָָָּבׁשּבת .
ואיני  חד ׁשים . ל ׁשּׁשה  אחת  ה ּסּפנים , יֹום . ְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָֹל ׁשל ׁשים 
ּבעיני  נראה   א ּבכ ּוּון, ה ּזה  ה ּמדר ׁש לכ ּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיֹודע 
א ּלא  אדם , ּבכל  ׁשוה  הע ֹונה  ׁשאין מ ּכאן, ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשּלמדנּו

ּתיׁש לכל  ׁשּמסר  ּכאן ׁשמצינּו עליו, ה ּמּטל  טרח  ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלפי
מ ּמלאכה  ּפנּויים  ׁשהם  לפי איל , לכל  וכן ע ּזים  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָע ׂשר 

נקב ֹות , ע ׂשר  לע ּבר  ּתׁשמיׁש להר ּבֹות  ּובהמה ּדר ּכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשע ֹוסקין  ּופרים , זכר . מק ּבלת  אינּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמ ּׁשּנתע ּברה 
ולחמ ֹור , נקב ֹות . אר ּבע  א ּלא  לזכר  מסר  לא  ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹּבמלאכה ,
ול ּגמ ּלים , לזכר . נקב ֹות  ׁשּתי - רח ֹוקה   ּבדר  ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשה ֹול

לזכר  אחת  נקבה  - רח ֹוקה  יֹותר   ּדר .ׁשה ֹולכים  ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

      §©¦¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ
     ¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

ÌÈLÏL Ì‰Èe ˙B˜ÈÈÓ ÌÈlÓb∑ ּובניהם ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְֵֶ
ּכנגד  זכר  ּבּנאיהם , – ּובניהם  א ּגדה : ּומדר ׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָע ּמהם ,

ה ּכת ּוב  ּפרסמ ֹו לא  ּבת ׁשמיׁש ׁשּצנּוע  לפי .(ב "ר)נקבה , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ÌÈÚÂ∑ זכרים .חמ ֹורים  «¿»ƒְֲִִָ

      ©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
       ¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

BcÏ „Ú „Ú∑לעצמ ֹו ּומין מין eÚ.ּכל  ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿
ÈÙÏ∑, ּפח ֹות א ֹו יֹום ,  אבא ּדר ÁÂÂ.אחריכם ואני ¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ¿∆«

eÓÈNz∑חבר ֹו לפני עינֹועדר  לה ׂשּביע  ּכדי עין מלא  »ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹ
ה ּדֹור ֹון  ר ּבּוי על  ּולת ּוה ֹו ר ׁשע , א ֹות ֹו .ׁשל  ְְִֶַַַָָ

È˙È‡cיד  ÔÓ ÈÒe ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰eÁ‡ ÂNÚÏ ‡z˜z d„Èƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

Ô˙‡Óטו ÔÈÏÁ ÔÈÒÚ ‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈÒÚ ÔÈÎ„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Bz˙‡טז ÔÈ˙Ïz ÔB‰Èe ‡˙˜Ó ÈÏÓb«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
ÈÈÚÂ ÔÈÒÚ Ô˙‡ ‡ÒÚ ÈB˙Â ÔÈÚa‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡ÒÚ«¿»

È‰B„BÁÏaיז ‡„Ú ‡„Ú È‰BcÚ „Èa ‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
ÔeeLz ‡ÁÂe ÈÓ„˜ eaÚ È‰BcÚÏ Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡„Ú ÔÈe ‡„Ú ÔÈa≈∆¿»≈∆¿»

 

    
     


  

     
    

    

    
     
    
    

  
      

    

     
      

      
    

     

     
  



מד              

      ©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À
      §¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤

 §¨¤«
‰z‡ŒÈÓÏ∑:ותר ּגּומ ֹו , ׁשֹולח מי א ּתה , מי ׁשל  ¿ƒ«»ְְְֲִִֶַַָ

א ּת' EÈÙÏ.'למן ‰l‡ ÈÓÏe∑ ׁשל ,ׁשּלפני וא ּלה  ְְַָ¿ƒ≈∆¿»∆ְְֵֶֶֶֶָ
ׁשל ּוחה ? ה ּזאת  ה ּמנחה  למי הם , מ ׁשּמׁשת מי ל ּמ"ד  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמ ֹו 'ׁשל ', ּבמק ֹום  ה ּתבה  לא)ּברא ׁש א ׁשר (לעיל  "וכל  ְְְְֲִֵֶֶַָֹֹ
ה ּוא , ׁשּלי ה ּוא ", לי ר ֹואה  כד )א ּתה  הארץ (תהלים "לה ' ִִֶֶֶַַָָָ

ה ' ׁשל  .ּומל ֹוא ּה", ְֶָ

     §¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈
    ©«Ÿ¦−§¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«

˜ÚÈÏ EcÚÏ zÓ‡Â∑,רא ׁשֹון - רא ׁשֹון על  ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ִִַ
לעב ּד א ּתה '? 'למי ׁשּׁשאל ּת: אחר ֹון. - אחר ֹון ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָועל 
וׁשּׁשאל ּת: ליעקב ', לעב ּד' ותר ּגּומ ֹו: אני, ְְְְְְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָֹֹליעקב 

וג ֹו' ׁשל ּוחה  היא  מנחה  ?'לפני א ּלה  p‰Â‰.'ּולמי ְְְְְִִִֵֶֶָָָ¿ƒ≈
‡e‰ŒÌ‚∑ יעקב. «ֲַֹ

      ©§©º©´¤©¥¦À©¤©§¦¦½©¤¨
      ©´Ÿ§¦½©«£¥¬¨«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´

  ¤¥½̈§Ÿ©«£¤−Ÿ«

      ©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º
      £©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤´¤§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´

   ̈½̈©−¦¨¬¨¨«
ÂÈÙ ‰tÎ‡∑ וכן רגזֹו, כח)אב ּטל  "וכ ּפר (ישעיה ¬«¿»»»ְְְֲֵֵַַָֻ

מות ", את  מז)ּבריתכם  ונראה (שם ּכּפר ּה". ּתּוכלי "לא  ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹ
ּכּלן  ּפנים , ואצל  וחטא  עון ׁשאצל  ּכּפרה  ׁשּכל  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבעיני

אר  ול ׁשֹון הן והעברה  ק ּנּוח  והר ּבה ל ׁשֹון ה ּוא , ּמי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

ּגברא ', ּבהה ּוא  ידיּה לכ ּפּורי ּבעי ידיּה, 'וכ ּפר  ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַָָָָּבּגמרא :
קד ׁש: ׁשל  ה ּמזרקים  נקראים  ה ּמקרא  ּבל ׁשֹון ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹוגם 
ּבׂשפת  ּבהן ידיו מק ּנח  ׁשה ּכהן ׁשם  על  זהב ", ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּכפ ֹורי

.ה ּמזרק  ְִַָ

     ©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−
©©«£¤«

ÂÈtŒÏÚ∑ וכן לפניו, ו)ּכמ ֹו וׁשד (ירמיה "חמס  «»»ְְְֵָָָָָֹ
ּתמיד ", ֿ ּפני על  ּבה  סה)וכןיּׁשמע  "ה ּמכעסים (ישעיה ְְִִִִֵַַַַַָָָָ

ה ּוא  אף  ּפניו", "על  א ּגדה : ּומדר ׁש ֿ ּפני". על  ְִִַַַַַַָָָָָא ֹותי
ּבכעס , זה ׁשר ּוי לכל  צרי .(ב "ר)ׁשהיה  ְְִֶֶַַָָָָָ

CpÚÚÈיח  È‡ ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ˙È „È˜te«ƒ»«¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»
z‡ Ô‡Ïe z‡ ÔÓÏ ÓÈÓÏ CÏ‡Le ÈÁ‡ ÂNÚ≈»»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿¿»«¿

:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡»≈¿»ƒ≈ƒ√»»

‰È‡יט  ‡z˜z ˜ÚÈÏ CcÚÏ ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…ƒ¿À¿»ƒ
È˙‡ ‡e‰ Û‡ ‡‰Â ÂNÚÏ ÈBaÏ ‡ÁlLÓcƒ¿«¿»¿ƒƒ¿≈»¿»«»≈

:‡˙«¿»»

‡Ûכ  ‰‡˙ÈÏz ˙È Û‡ ‡Èz ˙È Û‡ „È˜Ùe«ƒ«»ƒ¿»»«»¿ƒ»»«
‡Ób˙Ùk ÓÈÓÏ ‡i„Ú ˙a ÔÈÏÊ‡c Ïk ˙È»»¿»¿ƒ»«¬»«»¿≈»¿ƒ¿»»
:d˙È ÔeÁkLz „k ÂNÚ ÌÚ ÔeÏlÓz ÔÈ„‰»≈¿«¿ƒ≈»««¿¿»≈

˙‡כא  È˙‡ ˜ÚÈ CcÚ ‡‰ Û‡ ÔeÓÈ˙Â¿≈¿«»«¿»«¬…»≈«¿»»
˙ÏÊ‡c ‡z˜˙a dÊ‚eÏ dpÁ‡ Ó‡ È‡¬≈¬««¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
ÒÈ ÌÈ‡Ó È‰Bt‡ ÈÊÁ‡ Ôk ˙e ÈÓ„˜Ï»√»«»«≈∆¡≈«ƒ»ƒƒ«

:Èt‡«»

˙כב  ‡e‰Â È‰Bt‡ ÏÚ ‡z˜z ˙ÚÂ«¬»«ƒ¿À¿»««ƒ¿»
:‡˙ÈLÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¿«¿ƒ»

 

    
        

     
       

       
     
     

     
      

      
   

    
    

       

     
       
     
     
      
      

     



מה               

      ©¨´¨©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
       ¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

ÂÈ„ÏÈ NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב "ר)? היתה היכן ודינה  ¿∆««»»¿»»ְְִֵָָָָ
עיניו, ע ׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא  ּבפניה , ונעל  ּבתבה  ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹנתנּה

ּתחזיר ּנּו ׁשּמא  מאחיו, ׁשּמנע ּה יעקב  נענׁש  ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּולכ
ׁשכם  ּביד  ונפלה  ה ּנהר ∑aÈ˜.למ ּוטב , .ׁשם  ְְְְְֶַָָָ«…ֵַָָ

         

היתההיתההיתההיתה  היכ היכ היכ היכ כג )ודינהודינהודינהודינה לב , הק ה (רש"י לא  מ ע  לאל,  י ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
 בטי ה ל  ע  לד ה א מ ת  הי היכ פרשתנו ל (רש"י ְְְִִֵֶַַָָָָ

יז) ר"י לה , תב  מה  י  על  לתר  וי א־ב ). ד , על (בראשית ְְִִֵֵֶַַַַַָָ

לרת  אה  "את" ה ה  ,"קי את "ו לד  ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה ס ק 
ילדיו , ע ר אחד  "ואת" :א  וא .קי  ע נלדה  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָא מה 
ינה . על רק  היא  ה יא  ולכ ה א מ ת, את לרת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאה 

    ©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«

BÏŒL‡Œ˙‡∑ ּכאן ּומ ּניח  מ ּכאן נֹוטל  ּכג ׁשר , עצמ ֹו ע ׂשה  וה ּמּטלטלים . .ה ּבהמה  ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

       ©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬
©¨«©

˜ÚÈ ˙eiÂ∑ קט ּנים ּפּכים  עליהם ׁשכח  וחזר  «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ
צא) ‡LÈ.(חולין ˜‡iÂ∑,'איׁש 'וּיתע ּפר  ּפר ׁש: מנחם  «≈»≈ƒְְִִֵֵֵַַַַ

ּברג עפר  מעלים  ׁשהיּו אבק , ֿ ידי מ ּלׁשֹון על  ליהם  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ול ׁשֹון  'וּיתק ּׁשר ', ל ׁשֹון ׁשה ּוא  נראה  ולי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנענּועם .

מיבק ', ליּה 'ואבק  ּביּה' דא ּביק ּו 'ּבתר  ה ּוא : ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָאר ּמי
לה ּפיל  ׁשּמתע ּצמים  ׁשנים   ּדר ׁשּכן עניבה , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָל ׁשֹון
ּופר ׁשּו ּבזר ֹוע ֹותיו. וא ֹובק ֹו ׁשח ֹובק ֹו רעה ּו, את  ְְְְְִִֵֵֵֶֶָאיׁש

ע ׂשו  ׁשל  ׂשר ֹו ׁשה ּוא  ֿ לברכה , זכר ֹונם  .(ב "ר)ר ּבֹותינּו ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

        ©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
  ©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

BÎÈŒÛÎa ÚbiÂ∑, ּבּקל ּבסת ה ּתק ּוע   ה ּיר ק ּולית  «ƒ«¿«¿≈ְִִֵֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּכף  ּכמין ׁשעליה  ׁשה ּבׂשר  ׁשם  על  ּכף , ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקר ּוי

ל ֹו∑Ú˜zÂ.קדרה  וד ֹומה  חבר ּתּה, מ ּמק ֹום  נתקעקע  ְֵָ«≈«ְְְְְֲִִֶֶַַָ

ו) ּוב ּמׁשנה :(ירמיה הסרה . ל ׁשֹון ,"מ ּמ נפ ׁשי ֿ ּתקע  ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"ּפן
ׁשר ׁשיהן  ל ׁשר ׁש ּביצתן', .'לקעקע  ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָ

       ©´Ÿ¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½
 ¦−¦¥«©§¨«¦

È‰BLכג  ÔÈzz ˙È „e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
ÚÂ È‰Ba ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙ÈÁÏ ÔÈzz ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜eÈ ÚÓ ˙È»«¬«¿»

È˙כד  aÚ‡Â ‡ÏÁ ˙È ÔepaÚÂ Ôe„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

ÏczL‡Âכה  È‰B„BÁÏa ˜ÚÈ ‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡Ùˆ ˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡b«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»

dkÈכו È˙Ùa È˜e dÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:dnÚ d˙eÏczL‡a ˜ÚÈ„ ‡kÈ È˙t ÚÊÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

Ï‡כז Ó‡Â ‡Ùˆ ˜ÈÏÒ È‡ ÈÁlL Ó‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
:ÈzÎa ÔÈ‰l‡ CpÁÏL‡¬«¿ƒ»∆»≈≈«¿»ƒ

 

    
    

       
      

      
     
     
    
      
    
    

    
     

   
   

      

     
  

  
     

   
    

      

 

     
     
     
     

  
  

  
 

     



מו              
Ú ÈkÁM‰ ‰Ï∑ ּבּיֹום ׁשירה  ל ֹומר  אני וצרי ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ

צא) חולין ׁשּברכני ∑ÈzÎa.(ב "ר. ה ּברכ ֹות  על  לי ה ֹודה  ≈«¿»ƒְְִִֵֵֶַַַָ
עליהן. מערער  ׁשע ׂשו ל ֹו(אבי, היה "ּתברכני " לר ׁש"י : קׁשה וכאן  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וד ֹוק  מ"ה, עּמּוד  'ּתזריע', ּפר ׁשת ּבּזהר  ּבהדיא איתא וכן  וכ ּו', הֹודה אּלא .)ל ֹומר , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

     ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ

       ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®
   ¦«¨¦¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«

˜ÚÈ ‡Ï∑ ל ּבא ּו ׁשה ּברכ ֹות  ע ֹוד  יאמר  לא  …«¬…ְְֵֵֶַָָָֹ
 וס ֹופ ּפנים , וג ּלּוי ּבׂשררה  ֿ אם  ּכי ּורמ ּיה , ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָּבעקבה 
ּומחליף  ֿ אל  ּבבית  עלי נגלה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשה ּקד ֹוׁש

, ׁשמ ל וא ֹודה  אהיה  ׁשם  ואני , מברכ ה ּוא  וׁשם  ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ
ׁשּכת ּוב : וזה ּו יב )עליהן, וּיכל ,(הושע   מלא אל  "וּיׂשר  ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּנתח ּנן  ּומה  ל ֹו. וּיתח ּנן  ה ּמלא ּבכה  ֿ ל ֹו", וּיתח ּנן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבכה 

לי  המ ּתן ע ּמנּו", יד ּבר  וׁשם  ימצא ּנּו ֿ אל  "ּבית  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָל ֹו?
ֿ ּכרח ֹו ועל  יעקב , רצה  ולא  ׁשם . ע ּמנּו ׁשּיד ּבר  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹעד 
ׁשהיה  ׁשם ", א ֹות ֹו  ויבר" וזה ּו עליהן, ל ֹו ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָה ֹודה 

רצה  ולא  ל ֹו, להמ ּתין ע ׂשו ∑ÌÈL‡ŒÌÚÂ.מתח ּנן ְְְְִִֵַַָָֹ¿ƒ¬»ƒֵָ
.להם ∑ÏÎezÂ.ולבן  ְָָ«»ֶָ

      ©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨
      ¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב "ר),ׁשמ ֹותינּו מ ׁשּתּנין קב ּוע , ׁשם  לנּו ה ּׁשליח ּות )הּכל (אין עב ֹודת  מצות  לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
מ ׁשּתּלחים  .ׁשאנּו ְְִִֶַָ

     

     ©¦§¨©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
    ¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

     ©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
 Ÿ¥−©©§¥«

LÓM‰ BÏŒÁÊiÂ∑: ה ּוא אדם , ּבני ל ׁשֹון «ƒ¿««∆∆ְְֵָָ
זה ּו ה ּׁשחר ', לנּו האיר  ּפל ֹוני למק ֹום  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ'ּכׁשה ּגענּו
לר ּפא ֹות  לצר ּכֹו, ל ֹו", "וּיזרח  א ּגדה : ּומדר ׁש ְְְְְְְִִַַַַַָָָּפׁשּוט ֹו.

ּדתימא  ּכמה  צלעת ֹו, ג )את  צדקה (מלאכי  "ׁשמ ׁש ְְְְֵֶֶֶַָָָָָ

ל ׁשקע  ׁשּמהרה  ׁשע ֹות  וא ֹותן ּבכנפיה ", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּומר ּפא 
ּכׁשּי ּבׁשביל ֹוּבׁשביל ֹו לזרח  מהרה  ׁשבע , מ ּבאר  .צא  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ÚÏBˆ ‡e‰Â∑ ּכׁשּזרחה צלע  .ה ּׁשמ ׁשהיה  ¿≈«ְְֵֶֶֶַַָָָָֹ

    ©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À
        £¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́

  ©«£½Ÿ§¦−©¨¤«
‰Lp‰ „Èb∑?" ה ּנׁשה "ּגיד  ׁשמ ֹו נקרא  ול ּמה  ƒ«»∆ְְְִִֶַָָָָ

וכן  קפיצה , ל ׁשֹון וה ּוא  ועלה , מ ּמק ֹומ ֹו ׁשּנׁשה  ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָלפי
נא) וכן (ירמיה ּגב ּורתם ", מא)"נׁשתה  אלהים (לקמן נּׁשני "ּכי ְְְֱִִִֵַַָָָָֹ

ֿ עמלי": ֿ ּכל  ‰Ciאת  ÛkŒÏÚ)∑ ּכל ּבלע "ז, פולפ "א  ֲִֶָָ«««»≈ְַַָ
"עד  ּכמ ֹו: 'ּכף ', קר ּוי: ועגל , וחל ּול  ּגב ּה ְְְַַַָָָָָָֹֹּבׂשר 

ּבגר ּות  ּבס ּמני ה ּכף "  ׁשּתתמר(. ְְְִִֵֵֶַַַָָ

˜ÚÈ:כח  Ó‡Â CÓL ‰Ó dÏ Ó‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡ÔÈ‰lכט  CÓL „BÚ Ó‡˙È ˜ÚÈ ‡Ï Ó‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡ie‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙ È‡ Ï‡NÈƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

Ó‡Âל  CÓL ÔÚÎ ÈeÁ Ó‡Â ˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
d˙È CÈe ÈÓLÏ Ï‡L z‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈

:Ônz«»

‡Èלא  Ï‡Èt ‡˙‡„ ‡ÓL ˜ÚÈ ‡˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
˙ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈLÙ«¿ƒ

Ï‡etלב  ˙È Ú È„ ‡Ók ‡LÓL dÏ Á„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:dkÈ ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

Èb„‡לג  ˙È Ï‡NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡kÈ È˙t ÏÚ Èc ‡ÈL„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL„ ‡„È‚a ˜ÚÈ„ ‡kÈ È˙Ùa È¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»



מז               

       ©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾
     ©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ

   §©¨¥½§©−§¥¬©§¨«

    ©¨¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤
     ¥¨³¦«¨¤̧¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

ÌÈÁ‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑ חביב אחר ֹון .אחר ֹון ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

      §−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
 ©¦§−©¨¦«

Ì‰ÈÙÏ Ú∑' ּתח ּלה ּבי יּלחם  לה ּלחם , ר ׁשע  א ֹות ֹו יבא  'אם  .אמר : »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

     ©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
 ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«

e‰˜aÁÈÂ∑ מ ׁשּתחוה ׁשראה ּו רחמיו נת ּגל ּגל ּו «¿«¿≈ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
ה ּלל ּו ה ׁשּתחוא ֹות  ויׁש∑e‰˜MiÂ.ּכל  עליו, נק ּוד  ְֲִַַָָָ«ƒ»≈ְֵָָָ

ׁשּדר ׁשּו יׁש ּד'ספרי': ּבבריתא  ה ּזה  ּבּדבר  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָח ֹולקין
ל ּבֹו ּבכל  נׁשק ֹו ׁשּלא  ל ֹומר  זֹו, אמר (ב "ר)נק ּדה  . ְְְִֶַַָָָָֹֻ

ׁשע ׂשו  ּביד ּוע  היא , 'הלכה  ֿ יֹוחאי: ּבן ׁשמע ֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָר ּבי
ׁשעה  ּבא ֹות ּה רחמיו ׁשּנכמר ּו א ּלא  ליעקב , ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹׂשֹונא 

ל ּבֹו' ּבכל  רבה)ּונׁשק ֹו .(בראשית ְְִָָ

        

הההההההה ברברברבר  לקי לקי לקי לקי ח ח ח ח  ד )וי וי וי וי לג , די(רש"י ז ל נקט ר"י  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ה י בד  מ חינת ' לי ק'  יר ה ני  דנְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹלל
ני ', פר' ' רא ר'  א אי ; מה אחד  כל נְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
  הרא ר ה י  , . לי ק  יר ני  ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹא א 

 מתאי אינ ללהמ להמ להמ להמ ה א  יהי  "אחי  ," ב ו") ה ר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
וה י א י "). א ר  הע מ  ע נא  "א יגה  ,"ל ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹא ר

 מתאי אינ ה א  ה ני  ר ת ת ת ת ואהרגה לתח לתח לתח לתח") ה ר ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָ
.("נאת  ד ע" אחי ", יעקב  ְְֲִִֶֶַָָֹאת

    ©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½
       ©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−

¤©§¤«
Cl ‰l‡ŒÈÓ∑ א ּלה ׁשּל?מי .להיֹות  ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

     

    ©¦©§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨

‡˙‡א  ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˜ÚÈ Û˜Êe¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡ia ˙È ‚ÈlÙe ÔÈb ‰‡Ó Úa‡ dnÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

:‡˙ÈÁÏ ÔÈzz ÏÚÂ ÏÁ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב  ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰Èa ˙ÈÂ ‡˙ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ ˙ÈÂ ÔÈ‡˙a ‡‰e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡˙a«¿»ƒ

ÚLג  ‡Ú‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d˜Ó „Ú ÔÈÓÊ נ "י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

ÏÚד  ÏÙe dÙt‚Â d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎe d˜LÂ d‡e«̂¿≈¿«¿≈¿

ia‡ה  ˙ÈÂ ‡ÈL ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡ia Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:CcÚ«¿»

È‚Òe„‡:ו Ô‰Èe ÔÈp‡ ‡˙ÈÁÏ ˙È˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

 

   
       

     

    

   


    
      

   



מח              

      ©¦©©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²
 §¨¥−©¦§©«£«

ÏÁÂ ÛÒBÈ Lb∑ לפני נּגׁשֹות  הא ּמה ֹות  ּבכ ּלן, ƒ«≈¿»≈ְְִִִֵָָָָֻ
'א ּמי  אמר : לפניה , נּגׁש יֹוסף  ּברחל , אבל  ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה ּבנים .
אעמד  ר ׁשע , א ֹות ֹו עיניו ּבּה יתלה  ׁשּמא  ּתאר , ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹיפת 

יֹוסף  זכה  מ ּכאן ּבּה'. מ ּלהס ּתּכל  ואע ּכב ּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכנג ּדּה
עין  "עלי ."לבר ּכת  ְְֲִִֵַָ

      ©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦
   ©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

‰Án‰ŒÏk EÏ ÈÓ∑ א ׁשר ה ּמחנה  ּכל  מי ƒ¿»««¬∆ֲֲִֶֶַַָ
ּופ ׁשּוט ֹוּפג ׁשּתי, .? ל ה ּוא  ל ּמה  ּכל ֹומר : ,ׁשּל ׁשה ּוא  ְְְְְִֶֶַַָָָ

ׁשל  ּכּתֹות  ּומדר ׁשֹו: ה ּמנחה . מ ֹוליכי על  מקרא : ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל 
אנׁשיו  ואת  א ֹות ֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו ּפגע , ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָמלאכים 
להם : א ֹומרים  והם  א ּתם '? מי 'ׁשל  להם : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָוא ֹומרים 

א ֹומרים : וא ּלּו ה ּכּו', 'ה ּכּו, א ֹומרים : והן ע ׂשו', ְְְְִִֵֵֵֶַַָ'ׁשל 
עליו, מ ׁשּגיחים  היּו ולא  ה ּוא ', יצחק  ׁשל  ּבנֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ'ה ּניח ּו,
עליו, מ ׁשּגיחים  היּו ולא  ה ּוא ', אברהם  ׁשל  ּבנֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ'ּבן

מ ּׁשּל ּכן, 'אם  להם : א ֹומרים  ה ּוא ', יעקב  ׁשל  נּו'אחיו ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.א ּתם ' ֶַ

       ©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
CÏŒL‡ EÏ È‰È∑ ה ּברכ ֹות על  ל ֹו ה ֹודה  .(ב "ר)ּכאן ¿ƒ¿¬∆»ְַַָָָ

       ©´Ÿ¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½
        §¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ

  §¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦
‡ŒÏ‡∑ לי ּתאמר  נא  È˙‡ˆÓ.ּכן אל  ‡ŒÌ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ

È˙È‡ ÔkŒÏÚ Èk È„iÓ È˙ÁÓ zÁ˜ÏÂ EÈÈÚa ÔÁ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ
'B‚Â EÈÙ∑ על מנחתי, ׁשּתק ּבל   ל והג ּון ּכדאי ּכי »∆¿ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

לי  ח ׁשּובין והן ,ּפני ראיתי ה ּמלא ,א ׁשר  ּפני ּכרא ּית  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
על  לי למחל  ׁשּנתר ּצית  על  וע ֹוד , .ׁשּל ׂשר  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשראיתי
ׁשּיתירא  ּכדי ? ה ּמלא רא ּית  ל ֹו הזּכיר  ול ּמה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסרחני.

ל ֹו יכל  איני ונּצֹול , ה ּמלאכים  'ראה  ויאמר : ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהימ ּנּו
לי,∑ÈˆzÂ.מע ּתה ' 'רצ ֹון'נת ּפּיס ּת ּכל  וכן ֵַָ«ƒ¿≈ƒְְְִִֵַַָָָ

ּבלע "ז. אפיצומנ"ט  ּפּיּוס , ל ׁשֹון כב )ׁשּבּמקרא  (ויקרא ְְְִִֶַַַָ
לכם ", יהיה  לרצ ֹון לא  לפ ּיס "ּכי ּבא ֹות  ה ּקר ּבנֹות  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וכן  י )ּולר ּצֹות , יֹודעים (משלי  רצ ֹון", ידע ּון צ ּדיק  "ׂשפתי ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
ּולר ּצֹות  .לפ ּיס  ְְֵַַ

     ©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
    ¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«

È˙Îa∑ רא ּית על  ה ּבאה  זֹו מנחה  מנחתי, ƒ¿»ƒְְְִִִִַַַָָָָ
וכל  ׁשל ֹום , ל ׁשאלת  א ּלא  ּבאה  אינּה ולפרקים  ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּפנים ,

ּכג ֹון: ּפנים , לרא ּית  ׁשהיא  מז)ּברכה  יעקב (לקמן  ויבר" ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
ֿ ּפרעה ", יח)את  ב  ּדסנחריב ,(מלכים ּברכה " א ּתי "ע ׂשּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

Ôkז ˙e e„È‚Òe ‡‰e ‰‡Ï Û‡ ‡È˜e¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:e„È‚Òe ÏÁÂ ÛÒBÈ È¿̃≈≈¿»≈¿ƒ

ÈÚÚ˙ח  Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈLÓ Ïk CÏ ÔÓ Ó‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:ÈBa ÈÈÚa ÔÈÓÁ ‡ÁkL‡Ï Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

‡ˆÁÏט  ÈÁ‡ ÈbÒ ÈÏ ˙È‡ ÂNÚ Ó‡Â«¬«≈»ƒƒ«ƒ»ƒ«¿«
:CÏÈ„a¿ƒ»

ÔÈÓÁי  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ eÚa ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ôk ÏÚ È‡ È„È ÔÓ Èz˜z Ïa˜˙e CÈÈÚa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
˙ÈÚ˙‡Â ‡i Èt‡ eÊÈÁk CÈt‡Ï ÔepzÊÁ¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

‡Èיא  CÏ ˙‡È˙Bz‡c Èz˜z ˙È ÔÚk Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡lÎ ÈÏ ˙È‡ È‡Â ÈÈ (Ì„˜) ÈÏÚ ÌÈÁ«ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

 

       
      

         
     

     
    
      

     
    
      
       
     
     
      

       
     

     
  

   
      

  



מט               
ח)וכן  ב  מל "ל (שמואל  ּדת ֹועי ּולברכ ֹו" ל ׁשל ֹום  ל ֹו ׁשאל  ְְְְְְִִֵֶֶָָֹ

ּבלע "ז  ׁשּקֹורין הן, ׁשל ֹום  ּבר ּכת  ל ׁשֹון ּכּלם  ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻחמת ,
שלו"ד  מו"ן ּברכתי, זֹו אף  ‰‡˙.שלודא "ר . L‡ ְִִַָ¬∆À»

CÏ∑ ׁשּבאה עד  לה ּגיע ּה יגע ּתי ואני ּבּה, טרח ּת לא  »ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
 רבא)ליד לפי ∑ÈpÁ.(בראשית מד ּגׁשת  רא ׁשֹונה  נּו"ן ְְָ««ƒְְִִֶֶָֻ

ל ֹומר : ל ֹו ׁשהיה  נּוני"ן, ׁשּתי ּבמק ֹום  מ ׁשּמׁשת  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהיא 
וה ּׁשליׁשית  נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא  'חנן' ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ'חננני',

"זבדני" "ע ׂשני", ּכמ ֹו: ּכל ∑ÏÎŒÈÏŒLÈ.ל ׁשּמּוׁש, ְְְִִִַַָָ∆ƒ…ָ
יֹותר  רב ", לי "יׁש ּגאוה : ּבל ׁשֹון ּדּבר  וע ׂשו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָס ּפּוקי.

צר ּכי  מ ּכדי .ויֹותר  ְְְִִֵֵָ

    ©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«
‰ÚÒ∑, ׁשמע ּכמ ֹו: ׁשה ּוא  סלחה ', 'ׁשמעה , ּכמ ֹו ƒ¿»ְְְְְִֶַָָָ

יס ֹוד  וה ּנּו"ן נּסע , ּכמ ֹו: "נסעה " ּכאן, אף  ְְְְְִִַַַַָָסלח .
אמר  ע ׂשו ,' וניה 'נטל  א ּונקל ֹוס : ׁשל  ותר ּגּום  ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּבּתבה .

' ונל מ ּכאן 'נּסע  Ec‚Ï.ליעקב : ‰ÎÏ‡Â∑ ּבׁשוה ְְֲִִֵֵַַָֹ¿≈¿»¿∆¿∆ְֶָ
ללכת  מהלכ ּתי ימי ׁשאארי , ל אע ׂשה  זֹו ט ֹובה  , ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָל

 ל ּבׁשוה  ,"לנג ּד" וזה ּו ,צרי א ּתה  ּכא ׁשר  .לאט  ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ

      ©´Ÿ¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥̧©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ
       §©¨−̈¨´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

ÈÏÚ ˙BÏÚ∑ מ ּטל ֹות על ֹות , ׁשהן וה ּבקר  ה ּצאן »»»ְֵֶַַָָָָֹֻ
לאט  לנהלן ל ׁשֹון:∑BÏÚ˙.עלי ע ֹולליהן, מג ּדל ֹות  ְְֲַַַָָ»ְְְְֵֶַ

ב ) ויֹונק ",(איכה סה)"ע ֹולל  ימים ",(ישעיה ו)"ע ּול  א (שמואל  ְִֵֵָ
אנפיטי"ׁש ּבלע "ז על ֹות ", ּפר ֹות  Ìe˜Ù„e."ׁשּתי ְְֵַַָָ¿»

„Á‡ ÌBÈ∑) אחד י ֹום יד ּפקּום ּבמר ּוצה )ואם  ּבּדר ליּגעם  ∆»ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
ה ּצאן" ּכל  ה)ּכמ ֹו:∑Ìe˜Ù„e."ומת ּו השירים "ק ֹול (שיר ֵַָָֹ¿»ְ

ּבּדלת  נֹוק ׁש ּדֹופק ", .ּדֹודי ִֵֵֶֶַ

      ©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À
     §¤̧¤©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²

  £¤¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨
È„‡ ‡ŒÚÈ∑ עבר , הליכת ימי ּתארי אל  «¬»»¬…ƒְְֲֲֲִִֵַַָֹ

ּתתרחק  אם  ואף  ּדר ּכ ה "א ∑‡˙Ï‰‰.ּכפי אתנהל , ְְְְְִִִֵַַַ∆¿«¬»ְֵֵֶַ
א ׁשמעה  ארדה , ּכמ ֹו: ׁשּלי,∑Èh‡Ï.יתרה , לאט  ְְְְְֵֵֶָָָ¿ƒƒְִֶַ

נחת , ח)ל ׁשֹון לאט ",(ישעיה יח)"הה ֹולכים  ב  "לאט (שמואל  ְְְְִַַַַַ
מ ׁשּמׁשת , ואינּה היס ֹוד  מן ה ּלּמ"ד  לא ּטי, ל ּנער ". ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלי

ׁשּלי' נחת  ‰Î‡Ïn‰.'אתנהל  Ï‚Ï∑ צר לפי ְִֵֶֶַַַ¿∆∆«¿»»ְִֶֹ
לה ֹולי עלי ה ּמּטלת  ה ּמלאכה  רגלי Ï‚Ïe.הליכת  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ¿∆∆

ÌÈ„ÏÈ‰∑ ליל יכ ֹולים  ׁשהם  רגליהם , Ú„.לפי «¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«
‰ÈÚN È„‡ŒÏ‡ ‡‡ŒL‡∑, ה ּדר ל ֹו הרחיב  ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִֶֶַ

'אם  אמר : ס ּכֹות , עד  א ּלא  ללכת  ּדע ּתֹו היה  ְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא 
וה ּוא  אצל ֹו', ּבֹואי עד  ימ ּתין רעה , לי לע ׂשֹות  ְְְְֲִִִֶַַַַָָּדע ּתֹו

. הל ׁשּנאמר (ב "ר)לא  ה ּמׁשיח , ּבימי ? יל ואימתי ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
כ "א) א הר (עובדיה את  ל ׁשּפט  צ ּיֹון ּבהר  מ ֹוׁשיעים  "ועל ּו :ְְְִִִִֶַַָֹ

ּומד  ר ּבים ע ׂשו". - זֹו לפר ׁשה  יׁש א ּגדה , .ר ׁשי ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

CÏ˜Ï:יב  C‰È‡Â C‰ÈÂ Ïh Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

ÔÈÎÈkיג  ‡i˜È È‡ Ú„È ÈBa dÏ Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ Ôe˜BÁ„e ÈÏÚ ‡z˜ÈÓ ÈB˙Â ‡ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡Ú Ïk Ôe˙eÓÈÂƒ»»»

‡„aיד  ‡‡Â dcÚ Ì„˜ ÈBa ÔÚk aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜È Ï‚Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„BÚ Ï‚Ï ÁÈa¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:ÈÚNÏ ÈBa ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ
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עירה " אד ני  אל אב א  א ר "עד  ה ס ק  יד )על ,(לג , ֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
ועל אמר, ה יח . ימי  ,יל "ואימתי  ר"י  ירְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ע ו ". הר את לט צ הר  יעי ְְִִִִֵֶַַָמ
מ ע ־ וא לעתיד ־לבא , רק   י יק זה  עני הרי  , לע  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוי
יהיה  לא  ה יח  ימ ת הרי  "אד ני ",   ע ו  א ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנקרא 

ליעקב ? " אד" ְֲֵַָָֹע ו 
זה : ה יא ר למר  ְֵֵֶַַָוי

 י י תר,  תי פח   מ  ברי   , ל ע בר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָל
למ ה  נמצא  ה בר כל ואדרה , קד ה .  ניצ  הְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
 ק מ ה א   ה ד ה   יצ מ רה  זה  הרי  י תר, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ ה 
למ ה  י רד  י תר  ב ה "ל ה ד ע  ה לל י תר.  ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָעלי

מקומות)יתר" ובכמה  א. לז, שלח ג . לד , אמור  תורה ' 'לקוטי (ראה  ֵ
  ח ה   ק  ונעל מ ס ר  יצ ה ה לת, זמ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָא א 

לל. לי  ְֵַָֹואינ
 מ אעביר ה מאה  רח  "ואת א ר ה יח , ימ ת  ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָא

" ב )האר יג , אזי(זכריה  , רי וההס ההעלמ ת ל טל ויב , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
ה ד ה . ניצצת ל ְְִִַַָָית

יצ ה הרי  י תר למ ה  נמצא  ה בר כל ה "ל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועל־י 
ה א   ב  הרע  ע ו   יצ ה נמצא  י תר, נעלה  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ְֵי תר.
אז  מ ני  "אד ני " לע ו   יקרא ה יח " "ימי  וקא  ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכ

י תר. ה א  עלה  ,  יצ ה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַתה 

      ©´Ÿ¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®
     ©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

‰f ‰nÏ Ó‡iÂ∑זֹו ט ֹובה  לי ל ּה?ּתע ׂשה  צרי ‡„È.ׁשאיני ÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡∑ לי ּתׁשּלם  ולא  «…∆»»∆ֲִִִֵֶֶַָָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַֹ
ּגמ ּול  ׁשּום  .ע ּתה  ְַָ

     ©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
Bk„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBia LiÂ∑(ב "ר) ע ׂשו «»»««≈»¿«¿ֵָ

מאצל ֹו נׁשמט ּו ע ּמֹו, ׁשהלכ ּו איׁש מא ֹות  ואר ּבע  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלב ּדֹו.
ּבימי  ֿ ה ּוא ? ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש להם  ּפרע  והיכן אחד . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד 

ׁשּנאמר  ל )ּדוד , א נער (שמואל  איׁש מא ֹות  אר ּבע  אם  "ּכי ְֱִִִִֵֶֶַַַַַָ
ה ּגמ ּלים  על  רכב ּו ."א ׁשר  ְְֲִֶַַַָ

       §©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´
    ª½Ÿ©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

˙Èa BÏ ÔiÂ∑(יז וחרף (מגילה קיץ , חד ׁש: י"ח  ׁשם  קיץ ׁשהה  – ס ּכֹות  חרף , – ּבית  קיץ , – ס ּכֹות  .וקיץ , «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

       ©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©
      §Ÿ−¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

ÌÏL∑.מ ּצלעת ֹו ׁשּנתר ּפא  ּבג ּופ ֹו, לג )ׁשלם  (שבת »≈ְְְִִֵֵֶַַָָ
ּדֹור ֹון. א ֹות ֹו מ ּכל  ּכל ּום  חסר  ׁשּלא  ּבממ ֹונֹו, ְְִֵֶַָָָָֹׁשלם 

לבן  ּבבית  ּתלמ ּוד ֹו ׁשכח  ׁשּלא  ּבת ֹורת ֹו, ÈÚ.ׁשלם  ְְְֵֵֶַַָָָָָֹƒ
ÌÎL∑וכמ ֹוה ּו לעיר , א)ּכמ ֹו ּבית (רות ּבֹואנה  "עד  ¿∆ְְְִֵַָָָ

‡Ì.לחם " ÔctÓ B‡a∑:לחבר ֹו הא ֹומר  ּכאדם  ֶָ¿…ƒ««¬»ְֲֵֵַָָָ
ּכאן: אף  ׁשלם ', ּובא  אריֹות  ׁשּני מ ּבין ּפל ֹוני ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ'יצא 
ל ֹו ׁשּנזּדּוג ּו ּומע ׂשו מ ּלבן ארם , מ ּפּדן ׁשלם  ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוּיבא 

 ּבּדר. ֶֶַ

     ©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½
     ¦©¬§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

‰ËÈN˜∑.' ק ׂשיטה למעה , ק ֹורין היּו ה ּים  לכר ּכי 'ּכׁשהלכ ּתי עקיבא : ר ּבי אמר  'חּורפן ',(מעה , ותר ּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ל ּסֹוחר "טֹובים, "עֹובר  ּכג ֹון : מקֹום, ּבכל  .)חריפים ְְֲִִִֵֵַָָ

nÚ‡טו ÔÓ CnÚ ÔÚk ˜BaL‡ ÂNÚ Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»ƒ«»
ÈÈÚa ÔÈÓÁ ÁkL‡ Ô„ ‡ÓÏ Ó‡Â ÈnÚcƒƒƒ«¬«¿»¿««¿««¬ƒ¿≈≈

:ÈBaƒƒ

ÈÚNÏ:טז dÁ‡Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ˙Â¿«¿»«≈»¿»¿≈¿≈ƒ

Èa˙‡יז dÏ ‡e ˙BkÒÏ ÏË ˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿À¿»≈≈»
‡ÓL ‡˜ Ôk ÏÚ ÔlËÓ „Ú dÈÚÏÂ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿«»«≈¿»¿»

:˙BkÒ ‡˙‡„¿«¿»À

Ècיח  ÌÎL„ ‡z˜ ÌÈÏL ˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ
‡Le Ì‡c ÔctÓ d˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú‡a¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

:‡z˜ (Èt‡) Ï˜Ï»√≈«≈«¿»

Ônzיט  ÒÙ Èc ‡Ï˜Á ˙ÒÁ‡ ˙È ÔÊe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e‡ BÓÁ È„ ‡„ÈÓ dkLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙeÁ ‰‡Óa¿≈»¿»



ני               
        

ק ק ק ק יטהיטהיטהיטה מאהמאהמאהמאה .... .... ההההדהדהדהדה חלקתחלקתחלקתחלקת אתאתאתאת  ק ק ק ק יט)ו ו ו ו לאל,(לג ,  י ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
"חמ ה  ולא  (מעה ), ק יטה " "מאה  ה תב  נקט ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹמ ע 
ה ה  למר,  וי מע ת).  רי ע  י קל (הרי  " קליְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
חלקת  את לקנת יעקב  היה   רי מה   ל ק ה : ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכא רה 

קצר  לזמ  כ והתע ב  אביו , לבית דר היה  והרי  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה דה ,
אר ח ת  מ היתה  ה נה  ה תב ,  מתר לכ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלבד ?
 ו דה  חלקת  קנה  אליה  ניסת  ע מ ד  –  ד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה

מטע ת מאה  תכ יטי .ח ח ח ח ב ב ב ב תתתתעליה  ה ת , ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ

     ©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

Ï‡NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡˜iÂ∑ ׁשה ּמזּבח לא  «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַֹ
ה ּקד ֹוׁשֿ ׁשהיה  ׁשם  על  א ּלא  יׂשראל ", "אלהי ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹקר ּוי
ׁשם  על  ה ּמזּבח  ׁשם  קרא  וה ּציל ֹו, ע ּמֹו ֿ ה ּוא  ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבר ּו
ה ּׁשם , ּבקריאת  נזּכר  מק ֹום  ׁשל  ׁשבח ֹו להיֹות  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָה ּנס 
ה ּוא  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ה ּוא  אל , ׁשה ּוא  מי ְִֵֶַַָָּכל ֹומר :

ׁשּׁשמי  לי ּבמ ׁשה לאלהים  מצינּו וכן יז)יׂשראל . (שמות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

א ּלא  ה ', קר ּוי ׁשה ּמזּבח  לא  נּסי", ה ' ׁשמ ֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ"וּיקרא 
ׁשל  ׁשבח ֹו להזּכיר  ה ּמזּבח  ׁשם  קרא  ה ּנס  ׁשם  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל 
ּדר ׁשּו ור ּבֹותינּו נּסי'. ה ּוא  'ה ' ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ְְִִֵַַָָָה ּקד ֹוׁש

'אל ' ליעקב  קרא ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ יח)ׁשה ּקד ֹוׁש ודברי (מגילה , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
לכ ּמה  מתח ּלקים  סלע ", יפצץ  "ּוכפ ּטיׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹּתֹורה 

ּבאתי  מקרא  ׁשל  ּפׁשּוט ֹו ליּׁשב  ואני  .טעמים , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

     

     ©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈§©«£®Ÿ
  ¦§−¦§¬¨¨«¤

‰‡ÏŒ˙a∑יציאת ּה ׁשם  על  א ּלא  יעקב , ּבת  ולא  «≈»ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ
היתה , יצאנית  היא  ׁשאף  ֿ לאה ", "ּבת  (ב "ר)נקראת : ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ל )ׁשּנאמר : לקראת ֹו".(לעיל  לאה  הּמׁשל :("וּתצא  מׁשל ּו ועליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכבּתּה .)ּכאּמּה, ְְִִָָ

        

לקראתלקראתלקראתלקראת לאהלאהלאהלאה ו ו ו ו צא צא צא צא  א)אמראמראמראמר לד , ל (ר "י ז יציאה  ְְְְְֱֱֱֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
להרת  מח רת מתא ה  "היתה  ח בי , בר היתה  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלאה 

" בטי( ל(ר "י היתה  ינה  יציאת  א למר,  וי . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
תכ נה  למ טב . והחזרת  האר נת קרב  ח בית: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָמ רה 

יעקב  הרי  מ עקב , ולא  מ אה  ירה  עסק לא לא לא לא ז רצה  ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹֹ ֲֶַָָֹֹֹ

יכ לה  היתה   א מע ו , ת א מנע  כ , א ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻפע ת
למ טב  כג )להחזיר לב , לעיל ס פ(ר "י התעה  ז מ רה  . ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

בית  פח ת  ונע  כ נת את  ב יעקב  ני  בר: ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹל
למ טב . חזר ואכ יעקב , ְְְְֲֵֵַָָָֹני 

       ©©̧§Ÿ¹̈§¤¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤
    ©¦©¬Ÿ¨²©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨

d˙‡ kLiÂ∑ּכדר ּכּה.‰pÚÈÂ∑ּכדר ּכּה ע "ז)ׁשּלא  .(יומא «ƒ¿«…»ְְַָ«¿«∆»ְְֶַָֹ

     ©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£½̈
  ©§©¥−©¥¬©©«£¨«

‰Úp‰ ÏŒÏÚ∑ אני ּבזּבז, ממ ֹון ּכּמה  קט ּנה , ׂשדה  ּבחלקת  אבי 'ראי ה ּלב : על  ה ּמתיּׁשבין ּדברים  «≈««¬»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׂשד ֹותיה ' וכל  העיר  ות ּקנה   א ּׂשיא. ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

‡Ïכ  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz Ì˜‡Â«¬≈«»«¿¿»¿«¬ƒ√»≈
:Ï‡NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈

˜ÚÈÏא  ˙„ÈÏÈ Èc ‰‡Ï ˙a ‰Èc ˙˜Ùe¿»«ƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…
:‡Ú‡ ˙a ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈ƒ¿««¿»

a‡ב  ‰‡ÂÈÁ BÓÁ a ÌÎL d˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿∆«¬ƒ»»«»
:dÈÚÂ d˙È ÈÎLe d˙È „e ‡Ú‡„¿«¿»¿«»«¿ƒ»«¿«¿«

ÌÈÁeג  ˜ÚÈ ˙a ‰È„a dLÙ ˙‡ÈÚ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ««¿≈¿ƒ»««¬…¿≈
:‡zÓÏeÚ„ ‡aÏ ÏÚ ÏÈÏÓe ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»«ƒ«ƒ»¿∆¿»

 

   
    

     

     
     

   

   
   



נב              

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

       §©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´¦½¨¨²¨¬
    ¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«

     ©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«

     §¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ
       ̈«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À

     ¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«
‰NÚÈ ‡Ï ÔÎÂ∑ ׁשהא ה ּבת ּול ֹות , את  ֿ ידילע ּנֹות  על  העריֹות  מן עצמן ּגדר ּו .(ב "ר)ה ּמּבּול ּמֹות  ¿≈…≈»∆ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

       ©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ
     §¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

‰˜LÁ∑: חפצה »¿»ְָָ

    §¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤§Ÿ¥−
 ¦§¬¨¤«

      §¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨
 §¥¨«£−¨«

    ©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
    §¥«¥¤®©«£¤Ÿ§²¥©−¤¥«

      ©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬
    «Ÿ§−¥¨®§¦¬¤©©«£−̈§¦¨«

‰Ó∑ רבה)ּכת ּבה .(בראשית …«ְָֻ

    ©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²
      §¦§−̈©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«

‰ÓÓa∑ ּבחכמה.‡nË L‡∑ אח ֹותם ּדינה  את  ט ּמא  ׁשהרי רמ ּיה , היתה  ׁשּלא  א ֹומר  .(ב "ר)ה ּכת ּוב  ¿ƒ¿»ְְָָ¬∆ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ÈÏד  Ò ÓÈÓÏ È‰e‡ BÓÁÏ ÌÎL Ó‡Â«¬«¿∆«¬¬ƒ¿≈»«ƒ
:ez‡Ï ‡„‰ ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»»»¿ƒ¿

dzה  ‰Èc ˙È È‡Ò È‡ ÚÓL ˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¬≈»≈»ƒ»¿«≈
˜ÚÈ ˜È˙LÂ ‡Ï˜Áa È‰B˙È‚ ÌÚ BÂ‰ È‰Be¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú«≈≈

˜ÚÈו ˙ÂÏ ÌÎL„ È‰e‡ BÓÁ ˜Ùe¿«¬¬ƒƒ¿∆¿««¬…
:dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

eÚÓLז „k ‡Ï˜Á ÔÓ elÚ ˜ÚÈ Èe¿≈«¬…«ƒ«¿»«¿»
È‡ ‡„ÁÏ ÔB‰Ï ÛÈ˜˙e ‡ib eÒÈÒ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒÀ¿«»¿≈¿«¬»¬≈
˜ÚÈ ˙a ÌÚ kLÓÏ Ï‡NÈa „Ú ‡Ï¿̃»»¬«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ««¬…

:‡„Ú˙‡Ï LÎ ‡Ï ÔÎÂ¿≈»»«¿ƒ¿¬»»

Èaח  ÌÎL ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ BÓÁ ÏÈlÓe«ƒ¬ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
dÏ d˙È ÔÚÎ e‰ ÔBÎza dLÙ ˙‡ÈÚ˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:ez‡Ï¿ƒ¿

ÈÂ˙ט  ‡Ï Ôezz ÔBÎÈ˙a ‡a ÔezÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ôeqz ‡˙a¿»»»ƒ¿¿

eÈzי  ÔBÎÈÓ„˜ È‰z ‡Ú‡Â Ôe˙z ‡nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
:da eÈÒÁ‡Â ‡˙BÁÒ d e„ÈÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁkLיא  ‡‰Á‡Ïe ‡‰e‡Ï ÌÎL Ó‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ôz‡ ÈÏ ÔeÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈÈÚa ÔÈÓÁ«¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ôz‡Âיב  ÔzÓe ÔÈ‰BÓ ‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e‰Â ÈÏ ÔeÓÈ˙ È„ ‡Ók¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez‡Ï¿ƒ¿

BÓÁיג  ˙ÈÂ ÌÎL ˙È ˜ÚÈ È eÈ˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰Èc ˙È ‡Ò Èc eÏÈlÓe ‡˙ÓÎÁa È‰e‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿
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ep˙Â∑ מ ׁשּמׁשת ׁשהיא  לפי מד ּגׁשת , ׁשנּיה  נּו"ן ¿»«ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָֻ
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eÏ∑ ליעקב חמ ֹור  ׁשאמר  ּבּתנאי מ ֹוצא  א ּתה  »ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹ
ּבבני  הח ׁשיב ּות  ׁשּתל ּו לחמ ֹור , יעקב  ּבני ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹּובת ׁשּובת 
ּובנֹותיהם  להם , ׁשּיבחר ּו את  ׁשכם  ּבנֹות  ליּקח  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹיעקב 

ּבנֹותינּו", את  "ונת ּנּו ּדכתיב : ּדע ּתם , לפי להם , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָיּתנּו
א ׁשר  ּככל  לנּו", נּקח  ּבנֹותיכם  "ואת  ּדע ּתנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹלפי

ּב ּוׁשכם  חמ ֹור  ּוכ ׁשּדּבר ּו עירם נח ּפץ . יֹוׁשבי אל  נֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ
ואת  לנׁשים , לנּו נּקח  ּבנֹותם  "את  ה ּדברים : ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָהפכ ּו

לה ּמֹול  ׁשּיא ֹות ּו לר ּצֹותם , ּכדי להם ", נּתן .ּבנֹותינּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
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ׁשאינם  אנׁשים  ּכׁשאר  ולוי ׁשמע ֹון עצמן ּבניו,נהג ּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
הימ ּנּו עצה  נטל ּו „È‰.(ב "ר)ׁשּלא  ÈÁ‡∑ לפי ְֵֵֶֶָָֹ¬≈ƒ»ְִ

עליה , עצמן אחיה ׁשּמסר ּו ׁשהיּו∑ÁËa.נקרא ּו ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָ∆«ֶָ
ׁשל  ּכח ֹו על  היּו ּבט ּוחים  א ּגדה : ּומדר ׁש ְְֲִִִֶַַַָָָֹּכֹואבים .

.(ב "ר)זקן  ֵָ

         

    

ינה  אחי  ולוי   מע יעקב  ני  ני   קח ו" תב  תנפרְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ
"חר  כה )אי .(לד , ְִַ

י "ג   ל הח ב   ר־מצוה  י ילפינ א ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָויד ע 
 אי קרי  היה  ה רה  כל מצינ "א  ה צת,   קְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
, אי ה תב   רא מצינ י "ג ב אבל י "ג,  מ ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָפח ת
 'חר  אי ולוי   מע יעקב  ני  ני   קח ו' ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹדכתיב 

" הו נה  י "ג ני  ע א  ההיא  ולוי   מע (רש"י גמירי : ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ב ) כט, .נזיר 

לדק ק   י  ה רה  עניני  כל ה ק  דל ה ד ע  י  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
וקא  ר־מצוה  י למד  כה  ה ' ע ה  לה  ,דיד  נידְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
זה  י למד   מכ י תר היה  ולכא רה  (ולוי ),  מע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמ

.י ־ לבטי   הרא י ראל", "כ ר ה א  ב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָמרא
חסיד ת ספרי  מב אר ה ה  זה , למר  אור 'וי 'תורה  (ראה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ועוד ) ויחי, פרשת 'רא ב'ריש י הרחנית עב דה  ְְֲִֵֵֵֶַַַָָההב ל

ואיל אלק ת, הרא ה    על נקרא  ב רא ,' מע' ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלבי
יניה וההב ל אלק ת. ה מיעה    על נקרא   מעְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
י תר, ונעלית ב הה  מדריגה  היא  אלק ת רא ה  :ב ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמ
מה ־  , י מ  ברי  איר  מ  ח מ אלק ת ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹראית
את   מ לרא ת  כח אי אלק ת, מיעה  ־איְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
דבר   על מע  רק  ה א  א א  קרב , דבר ְְֱֵֶַַַָָָָָָָָֹהאלק ת

לרא ה ". מיעה  מה  אינ" כמאמר ְְְֲִִִֵַַָָָָָרח ק ,
י "ג   ע ה  זה  ע ה  קט נער  רי מד אנ ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוה ה 
נפ ניסת ועיקר ל"מר ה יע  עכ ו  רק  והינ ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָנה ,

" אד ס"ב )ה ד ה  ס"ד  מהדו "ב  הזק רבינו  מ ב (שו "ע  ְַָָָָָ
,ת אלק רא ה  ה עלית לדריגה  מ ד  לה יע   ח כ אי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

מק ר  ולכ לבד , וה גה  מיעה  פ א היא  דת עב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָא א 
וק "ל. וקא . ה מיעה    על קרא  , מע מ ה א  זה  יְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

              

    

חרחרחרחר  אי אי אי אי .... .... ולוי ולוי ולוי ולוי       מע מע מע מע ני ני ני ני ־ ־ ־ ־ בני בני בני בני ־ ־ ־ ־ יעקב יעקב יעקב יעקב   קח קח קח קח כה )ו ו ו ו (לד , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹ
 הי נה  י "ג פ)ני  פרשה  רבה  (בראשית ְֵָָָ

" אי"   נה  י "ג ני   הי ולוי   מע  קרא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמ ה 
תב   כמ דלת, ל יד )ה א  ב , מ (שמות "מי  ְְְְִֶֶַָָ

zÓÏכב  ‡Èe‚ ‡Ï ÔeÒÙzÈ ‡„a Ìa¿«¿»ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«
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נה               
ל בגיל למצת". ע רה  ל "  למד ," ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָלאי
מח ב תכ נתיו  כל ל"ד ל"  האד נח ב  ְְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֻע רה 

ורבי מצת רש"י יוסי. ורבי המתחיל' ב 'דבור  כט, נזיר  רש"י עיי) ְְִ
ועוד ) כא. משנה  ה  פרק אבות מברטנורא, .עובדיה 

מ ד סתרי , רי  עי זה  הרי  לכא רה  , לתמ  ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹוי
מצת,  בי מתח נה  י "ג גיל זה  מ ס ק   למד ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָאחד 
מ ד בר־ח בא . לבר־עת  האד נח ב  זה  גיל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָוהינ
א  מ רה  זכר" ל הרג ו ..חר  אי  קח ו" זה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹני ,
כ ע ה  מה  על  עס דל ורק  ה עת, על־י  עלְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

זה ? למע ה   רְֲֶֶַַָ
:נ לק  האד עב דת יס דית ה ראה  רמז בזה  למר  ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָוי

ה ד ה  ה רה  מ טי  נלהת  לאד "רא י   ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָא
" ח פי   ענינ   ס מעילה )ולידע  הלכות  סו " הרמב לשו), ְְְִִֵַָָֹ

 ולכ ה רה , מצת את כל ו  ח מ להבי רי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהינ
דלת  על ה רה  " אי"  מ ה צת ח ב  זמ  ְְְְְִִִִֶַַַַַָלמד
הבנת  אינ ה ' עב דת ר ו יס ד    ל־מק מ ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹה כל,
 מבי אינ  א  א . מי מלכ ת על ק לת א א  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה כל,

מ ני  מ לק עליו  ה רה , מ טי  יתר.את ה רא  צי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
,"חר  אי  קח מ "ו ה צת ח ב  זמ  מד  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָוזה
עב דת  מ ד  התחיל מצת, לח ב  ולוי   מע  יע ה כְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַ

מה עת. מעלה  נפ מסירת ל אפ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה '

              

     

חרחרחרחר  אי אי אי אי .... .... ולוי ולוי ולוי ולוי       מע מע מע מע ני ני ני ני ־ ־ ־ ־ בני בני בני בני ־ ־ ־ ־ יעקב יעקב יעקב יעקב   קח קח קח קח כה )ו ו ו ו (לד , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹ
והרצה  , הו נה  י "ג ני  ע א  ההיא  ולוי   מע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמירי ,

ויח ב  יצא  ב )לח ב  כט, נזיר  יוסי, ורבי המתחיל' 'דבור  .(רש"י ְְְֵֵַַֹֹ
ה א  נה , י "ג  זמ ת א היה  וי   הח לבאר  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי

:  לי   מ ְְִָֻמד ק 
 אי  קח ו" המארע  עד  לאה  את יעקב  מ קח  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹה ה 

.  י וכ '  י חד ו ה   ני י "ד  עבר "ְְְְֳִִִַָָָָחר
רחל, את ונא   ימי ז' ח ה  לאה , את א  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלאחר
הרי .ללב  ני  וע ד  רחל,  ני בע  עבד  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר־

. ימי וז'  ני ְִִָָי "ג
 ימי ז' ב מ רח  כג )אחר־ לא, ויצא רש"י לילה (ראה  ל , ְִִַַַַָָָָָָָ

י ק  מעבר כב ־כג )אחד  לב , פרשתנו  ו הה (ראה  לס ת ונסע  , ְְְְֲֶַַַַָָָָֹֻ
 י חד י "ח   (יז לג , פרשתנו  רש"י ני ,(ראה  י"ד  לנ הרי  , ֲֳִִֵָָָָ

.  י וט"ו   י חד ְֳִָו '
 ת־קד ערב   כל יח)ה יע  ,ש פרשתנו  רש"י (ראה  ְְִִִֶֶֶֶַַָֹ

 לעיר   מח נתר ־ וא  הרא   ה ת,   י ְְִִִִֵַַַַַָָָ
" אבי  ת הי ה לי י    ב" , כ  לקח ינה  ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָיצאה 

י חד ו ' , ני י "ד  לנ הרי  ,חר  אי ולוי   מע  ְְְְֲֳִִִִִֵֵַָָָָלקח
.  י ְוכ '

נה  עבר לוי  לד  עד  לאה  את יעקב  מ קח  ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוה ה 
מ יאה  נלד  ב רא א . הרי : .  י וכ '  י חד ו ' ְְֲֳִִִֵֵַַַַָָאחת,

שלו ")רא נה  ראשונה  טפה  "היא ג  מט, ויחי רש"י איתא (עיי ב . . ִִָָ
אליעזר רי  ל"ו )פרקי  את (פרק לאה  ילדה   י חד "מז' ְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ז"ל חכמינ ואמר א)ניה ", יא, השנה  לבעה (ראש "י לדת ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ
 ימי ב '  י חד ו ' והינ ,"טעי למק ש י לדת עיי) ְְְֳִִִִֶֶַָָָ

דילדה  ואפשר  דחג , ה ' בליל נמי "טבלה  אלא המתחיל' 'דבור  בתוספות

פסח") של אחרו ביו.
ב '  י חד ו ' היה  ולוי ,  מע ב רא ע ר זמ ְְְְְְֳִִִִִִֵֵַָָָָונמצא 
ס ה . ימי ו '  י חד י "ח  לנ הרי  "ל. אחד , לכל  ְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָימי
אחת  נה  לנ הרי  , מע ו ב רא לידה  לטמאת  עי בְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

לוי . נלד  ואז ,  י וכ '  י חד ְְֳִִֵַָָו '
י "ג  ללוי   א נתמ ," אבי  ת הי ה לי י    ב" ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָונמצא 

.  לי   מ ד ק , ְְִִָָנה 

     §¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§
   ¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

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

ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ∑' קטיל ּיא 'לח ּלצא  א ּונקל ֹוס : ּתר ּגם  וכן החללים , .לפ ּׁשט  ««¬»ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

Ìb˙ÙÏכו eÏË˜ da ÌÎL ˙ÈÂ BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈¿»¿ƒ¿«
:e˜Ùe ÌÎL ˙ÈaÓ ‰Èc ˙È e„e Ác¿»∆¿»»ƒ»ƒ≈¿∆¿»

BÊeכז ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ˜ÚÈ Èa¿≈«¬…«¿«»»»ƒ«»¿
:ÔB‰˙Á‡ eÈ‡Ò Èc ‡z«̃¿»ƒ»ƒ¬»¿

 

   
     

      

     
     

     

 
    

      



נו              

   ¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥
   £¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«

   §¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−
   ©¨®Ÿ§¥−¨£¤¬©¨«¦

ÌÏÈÁ∑:וכן ח)ממ ֹונם , החיל (דברים את  לי "ע ׂשה  ≈»ְִִֵֶַַָָָָ
כד )ה ּזה ", חיל ",(במדבר ע ׂשה  מט)"ויׂשראל  "ועזב ּו(תהלים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

חילם " טעמ ֹול ׁשֹו∑eL.לאחרים  , לפיכ ׁשביה . ן ֲִֵֵַָ»ְְְְִִַָָ
.מ ּלרע  ְִָ

     ©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼
      §©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´
      ¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«

ÌzÎÚ∑ צל ּולה ּדע ּתי  אין  עכ ּורים , מים  ל ׁשֹון ¬«¿∆ְְְֲִִִֵַַָ
א ֹות ּה ועכר ּתם  החבית , היתה  צל ּולה  וא ּגדה : ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָעכ ׁשו.

ּכנענים (תנחומא) ּביד  היתה  מסרת  ּבני . ּביד  ׁשּיּפל ּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּתפרה  א ׁשר  'עד  א ֹומרים : ׁשהיּו א ּלא  ונחל ּתיעקב , ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשֹותקין  היּו , לפיכ הארץ '. tÒÓ.את  È˙Ó∑ אנׁשים ְְִִֶֶָָָָ¿≈ƒ¿»ֲִָ
.מ ּועטים  ִָ

   ©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«
‰BÊÎ‰∑ הפקר.e˙BÁ‡Œ˙‡∑ הביא (אחתנא ית «¿»ְֵֶ∆¬≈ֲִֵָָָָ

ׁשהּוא מּלת עלהּתרּגּום  מּדכתיב ּבל ׁשֹון הּפס ּוק מּתֹונראה אחֹותינּו אחֹותינּוּכאן רּבים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

(מלא  אחֹותינּוּגּבי ּכן ׁשאין מה י ּו"ד )חסר ּכתיב ׁשּלנּוהּספרים ּובכלּבי ּו"ד  אּתרבקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

רבבההיי  נׁשי ּכלעלוקאי רּביםל ׁשֹון הּוא ׁשּכאןמפרׁשולכן י ּו"ד חסר ׁשם לאלפי  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּכמֹוּכאן אחתנא ית ׁשמּתרּגם הּתרּגּום י רׁש"מביאולכן יע ׂשה הכזֹונהאחֹותיהם י ׂשראל  ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

.)ודו"ק יחיד ל ׁשֹון ׁשהּוא להֹורֹותלהּלן  ְְִֶַָָָ

     ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
      §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½

    §¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«
‰ÏÚ Ìe˜∑(תנחומא)נענׁשּת , ּבּדר ׁשאחר ּת לפי :מ ּבּת זאת   ל .ּובא  ¬≈ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

      ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹
     ¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−

¦§«Ÿ¥¤«
Îp‰∑ ׁשכם ׁשל  מ ּׁשלל  ּבידכם  ּכֹוכבים ∑e‰h‰Â.ׁשּיׁש ÌÎÈ˙ÏÓN.מעב ֹודת  eÙÈÏÁ‰Â∑יׁש ׁשּמא  «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ֵֶָ

ּכֹוכבים  עב ֹודת  ׁשל  ּכס ּות  .ּבידכם  ְְְֲִֶֶֶַָ

ÈÂ˙כח  ÔB‰ÈÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰Bz ˙ÈÂ ÔB‰Ú ˙È»»¿¿»¿¿»¬»≈¿»
:BÊa ‡Ï˜Á Èc ˙ÈÂ ‡z˜ Ècƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»¿

ÈÂ˙כט  ÔB‰ÏÙË Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿»»«¿¿¿»
:‡˙È Èc Ïk ˙ÈÂ BÊe BL ÔB‰ÈL¿≈¿¿¿»»ƒ¿≈»

È˙Èל  ÔezÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ
‰‡ÚÎa ‡Ú‡ È˙È ÔÈe ‡Èa ec ÔzÓÏ¿ƒ«¿»≈»»≈»¿≈«¿»ƒ¿«¬»»
ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈÓc ÌÚ ‡‡Â ‰‡fte«¿ƒ»»«¬»«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«

:È˙Èa L‡Â ‡‡ ÈˆzL‡Â ÈepÁÓÈÂ¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

(לא  „Ú˙È ‡a ˙˜ÙÎ‰ eÓ‡Â נ "י„aÚÈ «¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈«¿≈
˙È:‡˙Á‡Ï ( »«¬»»»

È˙Âא  Ï‡ ˙ÈÏ ˜Ò Ìe˜ ˜ÚÈÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿≈≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ônz „ÚÂ Ônz«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»¿ƒ¿¿ƒ»

:CeÁ‡ ÂNÚ Ì„˜ ÔÓ C˜ÚÓa¿≈ƒ¿»ƒ√»≈»»

dnÚב  Èc ÏÎÏe d˙Èa L‡Ï ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…∆¡«≈≈¿…ƒƒ≈
Bkc‡Â ÔBÎÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂ¿«¿¿

 

  
     

     


    
     

      
      

     
    

    



נז               

     §¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º
       ̈«Ÿ¤³Ÿ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬

̈¨«§¦

      ©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈
     §¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ

   ©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«
‰Ï‡‰∑ אילן ׁשכם :∑ÌÎLŒÌÚ.סרק מין אצל  »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ

     ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ
     §¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

˙zÁ∑ ּפחד. ƒ«ַַ

        

ס ר: ה מח ־צדק  אדמ "ר ְִֵֶֶֶַַַכ "ק 
הייתי טררג,  ניהר לאספת קראתי  תר"ג, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנת
ב רה ־לאה ) (מרת ה דקנית הרנית א י  צ ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָעל
לטבת  ת־נפמסיר גלל לי , ס רה  היא  ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָליא זנה .
ה על־ ־  היכל   להי ת זכתה  והחסיד ת,  ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהחסידי
מה על־ ־טב ה  היא  עב רי .  רחמי לע רר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָטב 
דיתנ ה נגד  לעמ ד  א כל עב רי , סגלה  ל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

החסיד ת. ְֲִַַלתרת
ה על־ ־טב : ל ֵַַַַָָאמר

על־ה  ב ניא   י תה רה , ח מ י  חמ ה  קי נְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
"ויהי  תיב  . תיהת אתתתת ת"ח ח ח ח ח" – "'וג  קיאל ְְְְֱִִִִִִִִִֵֶַַַַַַ

א תתיהניא ניא ניא ניא ,ההההיייי,ח ח ח ח מ מ מ מ רא י ־יב ת וה קי  – ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ
... רי וההס ההעלמ ת ל את ְְֲִֵֵֶֶַַַָָבר

       ©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®
  −§¨¨¨¬£¤¦«

       ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´
      ̈À¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«

Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑, אל ֿ ּבבית  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ≈≈≈ְֵֵַָָ
ּבי"ת  חסרה  ּתבה  יׁש אל . ּבבית  ׁשכינת ֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵָָָּגּלּוי

ּכמ ֹו: ּברא ׁשּה, ט)ה ּמׁשּמׁשת  ב  ּבית (שמואל  ֿ ה ּוא  "ה ּנה  ְְְִֵֵֶֶַַָֹ
מכיר . ּבבית  ּכמ ֹו ֿ ע ּמיאל ", ּבן כד )מכיר  "ּבית (לעיל  ְְִִִֵֵֵֶַָָ

אבי ּבבית  ּכמ ֹו ,"אבי.ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡ eÏ‚∑ ְְִִֵָָƒ¿≈»»¡…ƒ

ר ּבים , ּבל ׁשֹון ואדנּות  אלה ּות  ׁשם  יׁש הר ּבה  ְְְְְֱִִִֵֵֵַַַָּבמק ֹומ ֹות 
לט)ּכמ ֹו: יֹוסף ",(לקמן כב )"אדני ע ּמֹו",(שמות ּבעליו "אם  ְְֲִִֵֵָָֹ

ׁשֹופט  ל ׁשֹון ׁשה ּוא  אלה ּות  וכן 'ּבעל ֹו', נאמר : ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַָֹולא 
ׁשאר  מ ּכל  אחד  אבל  ר ּבים , ּבל ׁשֹון נזּכר  ְְְֲִִִִֶַָָָָָָּומר ּות 

ר ּבים  ּבל ׁשֹון ּתמצא  לא  .ה ּׁשמ ֹות  ְְִִִֵַַָֹ

Áa„Ó‡ג  Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙ÈÏ ˜qÂ ÌB˜Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‰Â‰Â È˙˜Ú„ ‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»¿«¿ƒ«¬»

:˙ÈÏÊ‡ Èc ‡Á‡a ÈcÚÒa dÓÈÓ≈¿≈¿«¿ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ

„Èד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË Ïk ˙È ˜ÚÈÏ e‰ÈÂƒ»¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
nËÂ ÔB‰È„‡ Èc ‡iL„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„Èƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈¿««
:ÌÎL ÌÚ Èc ‡ÓËa ˙BÁz ˜ÚÈ ÔB‰˙È»¿«¬…¿»¿»ƒƒ¿∆

Ècה  ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏËe¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:˜ÚÈ Èa ˙a eÙ„ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÁÒ ÈÂ˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו ÔÚÎ„ ‡Ú‡a Èc ÊeÏÏ ˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

Èa˙ז Ï‡ ‡˙‡Ï ‡˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

 

     
     
    

     
     
      

     
   



נח              

     ©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©
      §¥«¥−©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

‰c ˙ÓzÂ∑? יעקב ּבבית  ּדב ֹורה  ענין מה  «»»¿…»ְְְֲִֵַַָָֹ
ליעקב  רבקה  ׁשאמרה  לפי ּולקח ּתיא ּלא  "וׁשלח ּתי : ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

מ ּׁשם , לצאת  ארם  לפ ּדן אצל ֹו ּדב ֹורה  ׁשלחה  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָמ ּׁשם ",
למד ּתיה  ה ּדר ׁשן מ ׁשה  ר ּבי מ ּדברי . ּבּדר .ּומתה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

Ï‡Œ˙ÈÏ ˙ÁzÓ∑ ּברגלי ונק ּברה  ּבהר  יֹוׁשבת  העיר  ƒ««¿≈≈ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ
‰‡ÔBl.ההר  ˙Áz∑ מיׁשֹור ׁשהיה  מיׁשרא , ּבׁשּפֹולי ָָ««»«ְְִִֵֵֶָָָ

ּומיׁשֹור  מ ּלמ ּטה , וה ּקב ּורה  ההר , ּבׁשּפּוע  ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָמלמעלה 

נת ּבּׂשר  וא ּגדה : "א ּלֹון". ל ֹו ק ֹורין היּו ֿ אל  ּבית  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָׁשל 
ׁשּמתה  א ּמֹו על  ל ֹו ׁשה ּגד  ׁשני, ּבאבל  וא ּלֹון .(ב "ר)ׁשם  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

אבל . יוני ק "ט)ּבל ׁשֹון תהלים ברש"י  איתא וכן אחר. ּולפיכ ,(צ "ל  ְְְִִֵֶָָָ
ׁש( ּולפי  אחרים: יק ּלל ּו)ספרים ׁשּלא  מ ֹות ּה, יֹום  את  העלימ ּו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ע ׂשו, מ ּמּנּו ׁשּיצא  ה ּכרס  לא ה ּבר ּיֹות  ה ּכת ּוב  אף  ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ּפרסמ ּה ְְִָ

      ©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®
 ©§−̈¤Ÿ«

„BÚ∑ּבׁשּוב ֹו ואחד  ּבלכ ּתֹו אחד  ה ּזה , ּבּמק ֹום  ׁשני ‡˙B.ּפעם  CÈÂ∑ אבלים .(ב "ר)ּבר ּכת  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

      ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
      ¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

 ¤§−¦§¨¥«
˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡wÈŒ‡Ï∑ ונגיד ׂשר  ל ׁשֹון א ּלא  ועקבה , ּבמארב  ה ּבא  אדם  .ל ׁשֹון …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָ

        ©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²
       §©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

ÈcL Ï‡ È‡∑ ּכדאי ׁשה ּברכ ֹות ׁשאני , לבר ¬ƒ≈««ְְְֲִֵֶֶַַָָ
e‰.ׁשּלי  ‰t∑,ּבנימין נֹולד  לא  ׁשעדין ׁשם  על  ִֶ¿≈¿≈ְֲִִִֵֶַַַָֹ

מ ּמּנּו נתע ּברה  ׁשּכבר  ֿ ּפי ֿ על  .ּבנימין ∑ÈBb.ואף  ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
ÌÈBb∑(ב "ר) מ ּיֹוסף לצאת  ׁשעתידים  ואפרים , מנּׁשה  ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ה ּׁשבטים  ּבמנין ואיׁש(ב "ר)∑ÌÈÎÏÓe.והם  ׁשא ּול  ְְְְִִֵַַָ¿»ƒְִָ
נֹולד . לא  ׁשעדין ּבנימין מ ּׁשבט  ׁשהיּו ּופסּוק (ּבׁשת , ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבנימין , וקרבּו ּדר ׁשּוהּו הּׁשבטים ואף ֿ ּבׁשת אי ׁש  ּכׁשהמלי אבנר  דר ׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹזה

כא)ּדכתיב: ואמרּו:(שופטים וחזרּו לאּׁשה", לבנימין ּבּתֹו את י ּתן לא מּמּנּו "אי ׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

"ּומלכים  ליעקב : אֹומר ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקד ֹוׁש היה לא הּׁשבטים, מן ע ֹולה היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹאלמלא

יצאּו"  מחלצי(.ÌÈBb Ï‰˜e ÈBb∑ ּבניו עתידים  ׁשּגֹוים  ֲֵֵֵֶָ¿«ƒֲִִִֶָָ
ּכל  וכן א ּמֹות , ׁשבעים  ׁשהם  ה ּגֹוים  ּכמנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻליע ׂשֹות 
להקריב  ּבניו ׁשעתידים  אחר : ּדבר  ׁשבעים . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה ּסנהדרין
ּבימי  ּכֹוכבים , ע ֹובדי ּכג ֹוים  ה ּבמ ֹות  א ּסּור  ְְְִִִִִֵֵַַָָּבׁשעת 

ישן)אל ּיה ּו .(ברש"י  ִֵָ

     

     §¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´
     ¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

˜˙‡Â˙ח  ‰˜„ ‡z˜Ó ‰Bc ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡˜e ‡LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙ÈÏ ÚlÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

ÔctÓט  È‰B˙ÈÓa „BÚ ˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:d˙È CÈe Ì‡¬»»ƒ»≈

CÓLי  È˜˙È ‡Ï ˜ÚÈ CÓL ÈÈ dÏ Ó‡Â«¬«≈¿»¿»«¬…»ƒ¿¿≈¿»
‡˜e CÓL ‡‰È Ï‡NÈ ÔÈ‰l‡ ˜ÚÈ „BÚ«¬…∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡NÈ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿»≈

ÌÚיא  È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡‡ ÈÈ dÏ Ó‡Â«¬«≈¿»¬»≈««¿≈«
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈËL ˙LÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÏיב  ˜ÁˆÈÏe Ì‰‡Ï ˙È‰È Èc ‡Ú‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»»
:‡Ú‡ ˙È Ôz‡ C˙a CÈÏÂ dz‡∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»∆≈»«¿»

 

      
      

     
 

     
   



נט               

     ©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
acŒL‡ ÌB˜naBz‡∑ יֹודע ּמל ּמדנּואיני .מה  «»¬∆ƒ∆ƒְְִֵֵֵַַַ

      ©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤
      ̈®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤

      ©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬
  ̈²¡Ÿ¦−¥«¥«

     ©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨−̈¤¨´
    ¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

ı‡‰Œ˙k∑,ר ּבּוי ּכּביר , ל ׁשֹון ּפר ׁש מנחם  ƒ¿«»»∆ְְִִֵֵַַַ
ּומנּקבת  חל ּולה  ׁשהארץ  ּבזמן וא ּגדה : רב .  ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמהל

מצ ּוי,(ב "ר)ּככברה , עדין ׁשה ּניר  וה ּׁשרב  עבר  ה ּסתו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ּבנעמן  ׁשהרי מקרא , ׁשל  ּפׁשּוט ֹו זה  ואין ּבא . ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹלא 

ה)מצינּו: ב  וא ֹומר (מלכים ארץ ". ּכברת  מא ּתֹו  וּיל" ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

א ֹו ּפרסה   מהל ּכמ ֹו קרקע , מ ּדת  ׁשם  ׁשה ּוא  ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָאני,
ׂשדה ', 'חלקת  ּכרם ', 'צמד  א ֹומר : ׁשא ּתה  ּכמ ֹו ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָיֹותר ,

מ ּדה  ׁשם  נֹותן אדם   ּבמהל מיל '(ּכ  מהל' ּכמֹו: )קרקע ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָ

ארץ  .ּכברת  ְִֶַָ

     ©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ
   ©¦´§¦½¦«©¤¬−̈¥«

‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ ּתא ֹומה נֹולדה  ּבנימין ועם  ּתא ֹומה , נֹולדה  ׁשבט  ּכל  עם  ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו יֹוסף . על   ל נֹוסף  ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה  ְֵָ

       ©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
  §¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

ÈB‡ŒÔa∑ צערי לפי ∑ÔÈÓÈa.ּבן ּבעיני, נראה  ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְִִֵַָ
ּבא  ּכׁשאדם  ּבּנגב , ׁשהיא  ּכנען ּבארץ  נֹולד  לב ּדֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשה ּוא 
הל ֹו" ּכנען", ּבארץ  "ּבּנגב  ׁשּנאמר : ּכמ ֹו נהרים , ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמארם 

ה ּנג ּבה " ל ׁשֹון ∑ÔÈÓÈa.ונס ֹוע  ימין, פט)ּבן "צפ ֹון (תהלים ְְֶַַָָƒ¿»ƒְִֶָָ
מלא  ה ּוא   לפיכ בראתם ", א ּתה  ּבן (וימין ּבנימין , אחר : ּדבר  ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבנ ּו"ן , ונכ ּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד  יב )ימים, הּימין"(דניאל  .)"לקץ  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

      ©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬
̈«¤

     ©©¥©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤
 §ª«©¨¥−©©«

     ©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤

Ècיג  ‡˙‡a ÈÈ„ ‡˜È È‰BlÚÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ
:dnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈

ÏÈlÓיד  Èc ‡˙‡a ‡˙Ó˜ ˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»¿«¿»ƒ«ƒ
˜È‡Â ÔÈÎeq dÏÚ CÈq‡Â ‡‡ ˙Ó˜ dnÚƒ≈»««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ«¬ƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»

ÏÈlÓטו Èc ‡˙‡„ ‡ÓL ˙È ˜ÚÈ ‡˜e¿»«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ
:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚƒ≈«»¿»≈≈

‡Ú‡טז ˙ek „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓ eÏËe¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡ÈM˜Â ÏÁ ˙„ÈÏÈÂ ˙Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

dÏיז ˙Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:a CÈÏ ÔÈc Û‡ È‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

(יח  ˙˙ÈÓ È‡ dLÙ ˜tÓa ‰Â‰Â נ "י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡˜ È‰e‡Â ÈÂc a dÓL ˙˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰È‡יט  ˙Ù‡ Á‡a ˙˜˙‡Â ÏÁ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜Ó˙כ  ‡È‰ dz˜ ÏÚ ‡˙Ó˜ ˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ÏÁ„ ‡z¿̃À¿»¿»≈«»≈

l‰lÓ‡כא  dkLÓ ÒÙe Ï‡NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:„Ú„ ‡Ïc‚ÓÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆



ס              

      ©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½
      ©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®

   ©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«
‡Â‰‰ ı‡a Ï‡NÈ ÔkLa∑ ּבא ׁשּלא  עד  ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒֶַָֹ

יצחק , אצל  א ּלה לחבר ֹון ּכל  (שבת ∑kLiÂ.ארע ּוה ּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ«ƒ¿«
ּכא ּלּונה) ה ּכת ּוב  עליו מעלה  מ ׁשּכב ֹו, ׁשּבל ּבל  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמ ּתֹו

רחל , ׁשּכׁשּמתה  יצ ּועיו? וח ּלל  ּבל ּבל  ול ּמה  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשכב ּה.
רחל  ּבאהל  ּתדיר  נת ּונה  ׁשהיתה  מ ּטת ֹו יעקב  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹנטל 
רא ּובן  ּבא  ּבלהה . ּבאהל  ּונתנּה אהלים , ּבׁשאר  ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֹֹולא 

צרה  היתה  א ּמי אח ֹות  'אם  אמר : א ּמֹו, על ּבֹון ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָותבע 
 לכ לא ּמי'? צרה  ּתהא  א ּמי אח ֹות  ׁשפחת  ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָלא ּמי,

NÚ.ּבל ּבל  ÌÈL ˜ÚÈŒÈ eÈ‰iÂ∑ לענין מתחיל  ְִֵ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»ְְְִִַָ
ּומע ּתה  ה ּמּטה , נׁשלמה  ּבנימין מ ּׁשּנֹולד  ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרא ׁשֹון,
'לל ּמדנּו ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו ּומנאן. לה ּמנֹות , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָרא ּויים 

רא ּובן' חטא  ׁשּלא  צ ּדיקים , וכ ּלן ׁשוין ׁשּכּלן .ּבא , ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ

       §¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
 §¦¨−̈§ª«

˜ÚÈ BÎa∑ ּבכ ֹור קרא ֹו ה ּקלקלה , ּבׁשעת  ˜ÚÈ.אפ ּלּו BÎa∑, לעב ֹודה ּבכ ֹור  לנחלה , ּבכ ֹור ּבכ ֹור  ¿«¬…ְְְְֲִִַַַָָָ¿«¬…ְְְְֲֲַַָָ
ׁשבטים למנין. ל ׁשני ׁשּנע ׂשה  ה ּׁשבטים , לענין א ּלא  ליֹוסף  ּבכ ֹורה  נּתנה  .ולא  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

   §¥´¨¥½¥−¦§¨¦«

     §¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«

       §¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥¤§¥´
    ©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«

      ©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®
    ¦´¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«

‡ÓÓ∑ ה ּמיׁשֹור ׁשם.Úa‡‰ ˙È˜∑ ׁשם «¿≈ִֵַƒ¿«»«¿«ֵ
‰‡Úa.העיר  ˙È˜ ‡ÓÓ∑ קרית ׁשל  מיׁשֹור  איל  ִָ«¿≈ƒ¿«»«¿«ְִִֵֶַ

ה ּקרית  ממרא  לכ ּתב  ל ֹו 'היה  ּתאמר : ואם  ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹאר ּבע ,
ּכג ֹון  ּכפ ּול , ׁשּׁשמ ֹו ּדבר  ּבכל  ה ּמקרא   ּדר ּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאר ּבע ',

 הצר אם  אל , ּבית  עזרי, אבי לחם , ּבית  ּוכג ֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻזה 
ה ּׁשנּיה : ה ּתבה  ּברא ׁש נֹותנּה ה "א , ּבֹו (שמואללהטיל  ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

טז) ה ּלחמי",א ו)"ּבית  העזרי",(שופטים אבי "ּבעפרת  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
טז) א האלי (מלכים ּבית  חיאל  .""ּבנה  ֱִִֵֵָָָ

      ©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«

      ©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´
     ̈¦®©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«

˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑: ּבּתֹורה ּומאחר  מק ּדם  אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְֵַָָָֻֻ
ׁשנה , י"ב  יצחק  ׁשל  למיתת ֹו קדמה  יֹוסף  ׁשל  ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָמכירת ֹו

ׁשּנאמר : ׁשנה , ס ' ּבן יצחק  היה  יעקב  ּכׁשּנֹולד  ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי
כה) מת (לעיל  ויצחק  וג ֹו'", ׁשנה  ׁשּׁשים  ּבן ְְְְְִִִִֵֶָָָָ"ויצחק 

‰‰È‡כב  ‡Ú‡a Ï‡NÈ ‡L „k ‰Â‰Â«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
‡˙ÈÁÏ ‰‰Ïa ÌÚ ÈÎLe Ôe‡ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
Èz ˜ÚÈ È BÂ‰Â Ï‡NÈ ÚÓLe È‰e‡„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:ÒÚ¬«

ÔBÚÓLÂכג  Ôe‡ ˜ÚÈ„ ‡Îea ‰‡Ï Èa¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:ÔeÏÊe Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

ÔÓÈe:כד  ÛÒBÈ ÏÁ Èa¿≈»≈≈ƒ¿»ƒ

ÈÏzÙÂ:כה  Ôc ÏÁ„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ï Èe¿≈ƒ¿»«¿»¿»≈»¿«¿»ƒ

‡ÔÈlכו L‡Â „b ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ Èe¿≈ƒ¿»«¿»¿≈»»¿»≈ƒ≈
:Ì‡ ÔcÙa dÏ Ô„ÈÏÈ˙‡ Èc ˜ÚÈ Èa¿≈«¬…ƒƒ¿¿ƒ«≈¿««¬»

ÓÓ‡כז È‰e‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ«¿≈
Ì‰‡ Ônz „ Èc ÔBÁ ‡È‰ Úa‡ ˙Èƒ̃¿««¿«ƒ∆¿ƒ»«»«¿»»

:˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»

ÔÈL:כח  ÔÓ˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

dnÚÏכט  LÈk˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
˜ÚÈÂ ÂNÚ d˙È e˜e ÔÈÓBÈ ÚNe ÈÒƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰Ba¿ƒ

 

    
     

     

     
    

       



סי               
ׁשנה , מק "פ  ׁשּׁשים  ּתֹוציא  אם  ליעקב , ק "כ  ְְֲִִִִִִַַָָֹּבׁשנת 
ׁשנה , וא ֹות ּה ׁשנה , י"ז ּבן נמ ּכר  ויֹוסף  ק "כ , ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנׁשאר ּו
וׁשל ׁש ׁשּׁשים  ּבן ּכיצד ? ליעקב , ּוׁשמנה  מאה  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשנת 
הרי  עבר , ּבבית  נטמן ׁשנה  ע ׂשרה  ואר ּבע  , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָנת ּבר
ּובס ֹוף  ּבא ּׁשה , עבד  ע ׂשרה  ואר ּבע  וׁשבע , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשבעים 

יֹוסף , נ ֹולד  ע ׂשרה  ל )ׁשּנאמר :אר ּבע  ּכא ׁשר (לעיל  "ויהי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

וי"ז  ואחת , ּתׁשעים  הרי וג ֹו'", יֹוסף  את  רחל  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָילדה 
ּוׁשמנה . מאה  הרי יֹוסף , נמ ּכר  ׁשּלא  מן (עד  מפר ׁש עֹוד  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ׁשּנאמר : ׁשנה, כ "ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד  י ֹוסף מּׁשּנמּכר  מא)הּמקרא, (לקמן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

"ימי  ּוכתיב : כ "ב , הרי  רעב , ּוׁשנתים ׂשבע  ׁשנים וׁשבע  וג ֹו'", ׁשנה ׁשל ׁשים ּבן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"וי ֹוסף 

ק "ח  י ֹוסף  ׁשל  ּבמכירתֹו יעקב  נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשל ׁשים מג ּורי  .)ׁשני  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

    §¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬¡«

     ¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈
    ©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©

 ¦§−©«¦¦«
ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑ ונקראת איל ֹון, ּבת  ּבׂשמת  היא  »»«≈ְְְִִֵֵַַָ

ּכֹוכבים  לעב ֹודת  ּבׂשמים  מק ּטרת  ׁשהיתה  על  .ּבׂשמת  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
‰ÓÈÏ‰‡∑, יה ּודית ׁשמ ּה ּכּנה  וה ּוא  יה ּודית , היא  »√ƒ»»ְְְְִִִִָָ

להטע ֹות  ּכדי ּכֹוכבים , ּבעב ֹודת  ּכֹופרת  ׁשהיא  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָל ֹומר 
אביו  ÔBÚˆŒ˙a.את  ‰ÚŒ˙a∑, ענה ּבת  לא אם  ִֶָ«¬»«ƒ¿ֲִַָֹ

"וא ּלה  ׁשּנאמר : צבע ֹון, ׁשל  ּבנֹו ענה  צבע ֹון?! ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָּבת 
ּכּלת ֹו על  צבע ֹון ׁשּבא  מל ּמד  וענה ". וא ּיה  צבע ֹון ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָבני
 וה ֹודיע ׁשניהם , מ ּבין אהליבמה  ויצאת  ענה , ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָא ׁשת 

היּו ממזר ּות  ּבני ׁשּכּלן .ה ּכת ּוב  ְְֵֵֶַַָָָֻ

         

אביו אביו אביו אביו וווו אתאתאתאת להטע להטע להטע להטע תתתת די די די די  .... .... יהיהיהיהדיתדיתדיתדית  מ מ מ מ הההה (ר "י ההההא א א א  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ב ) תלו , יה דית  לא קרא  הח הח הח הח י י י י ע ו  כו ,ארי ארי ארי ארי  (לד ת ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

למר,לד )  וי . מ מק ואת אביה    את   ה  והינ ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
, ס יח את להס יר צבע צבע צבע צבע רצה  ת ת ת ת  ענה ענה ענה ענה  ה לדת ת ת ת  , ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ת ל קרא  (וא לי  ממזרת ח ארי ארי ארי ארי היתה  למצא  די  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה קר  כדי  ארת). חפירת אז עסק  יצחק , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעיני 
 למק  לד מ   מק את   ה  י תר, ע ד  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָיתק ל

איל ת מת – ה נה   א ל  לד יייימ הח הח הח הח , ְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ
.  מק ת מא יה את לקח   א ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָראה 

   §¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑, מחלת ל ּה ק ֹורא  ּולה ּלן »¿««ƒ¿»≈ְֲֵַַָָָ

מ ֹוחלין  ׁשל ׁשה  ׁשמ ּואל : ספר  מדר ׁש ּבא ּגדת  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמצינּו
וה ּנֹוׂשא  לגד ּלה  והע ֹולה  ׁשּנת ּגּיר , ּגר  עונֹותיהם : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלהן

מחלת , נקראת   לכ מ ּכאן, ה ּטעם  ולמד  ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָא ּׁשה ,
עונֹותיו  BÈ˙.ׁשּנמחל ּו ˙BÁ‡∑ ׁשה ּוא ׁשם  על  ְֲֲִֶָֹ¬¿»ֵֶַ

ׁשמ ֹו על  נקראת  יׁשמעאל , מ ּׁשּמת  ל ֹו .ה ּׂשיא ּה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

     ©¥¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈
¤§¥«

    §¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©
      ¥¤§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

'B‚Â ‰„ÏÈ ‰ÓÈÏ‰‡Â∑, היה ממזר  זה , קרח  ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֵֶַַָָֹ
אליפז  אהליבמה ּובן אל  אביו, א ׁשת  על  ׁשּבא  היה  ֱֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבס ֹוף  אליפז א ּלּופי עם  מנּוי ה ּוא  ׁשהרי ע ׂשו, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָא ׁשת 
.(ב "ר)הענין  ְִָָ

‡„ÌB:א  ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

Ú„‰ב  ˙È ÔÚk ˙aÓ È‰BL ˙È ÈÒ ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰Ú ˙a ‰ÓÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚƒ̂¿ƒ»»

BÈc˙:ג  d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

ÓNe˙ד  ÊÙÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

ÈÂ˙ה  ÌÏÚÈ ˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰ÓÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú‡a dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÂNÚ Èa ÔÈl‡ Á…̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

 

   
     

       
     

     
    

  
    

     
       

      



סב              

     ©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤
    ̈©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ
      ̈¦§¨½£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤

  ¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«
ı‡ŒÏ‡ CÏiÂ∑ ימצא ּבא ׁשר  .לג ּור  «≈∆∆∆∆ְֲִֶַָָ

             

    

אחיו אחיו אחיו אחיו :::: יעקב יעקב יעקב יעקב  מ מ מ מ ני ני ני ני   אר אר אר אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ אר  ל ל ל ל ו ו ו ו .... .... אתאתאתאת־ ־ ־ ־ נ נ נ נ יו יו יו יו  ע ע ע ע ו ו ו ו  ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽו ו ו ו ח ח ח ח  ִִִִָָָָֹֹֽֽֽֽ
יהיה  ר י  זרת ל ח ב  טר מ ני  – אחיו  יעקב  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמ ני 
 אי ,א מ לי  אל אמר, יצחק . ל  זרע על ה טל  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזרע
  פרע ולא  ה את,  האר ל נה  נה  לא  חלק  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלי 

רש"י)ה טר ובפירוש ו . (לו , ְַָ
על  ה לת " זרע יהיה  "ר ה זרה  הלא  ,להבי  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻוצרי
ולא  ," לה לא   אר"  רי  הי – היא  יצחק , ל  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹזרע

וקא   מצרי  אר(ש רש"י שפירש  כמ) זה הרי    א ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הרי ,נע  לאר   ח עיר להר  עצמ הע יק  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָע ו 

הח ב ? טר את רע  פא  ְֶֶַַַָָָזה 

להי ת  היא  יצחק  ל  זרע על ה לת ה זרה  לבאר:  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻוי
"גר" רמג  אר מצא  ,היינ ." לה לא   אר 'ג ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ"ר
"ו ב וקא  א א  "גר",  י ח רצה  לא  וע ו  תב . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא 
ח ב ", ה "טר פריעת נח ב  זה  אי ולכ עיר"; הר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָע ו 

ה את".  האר" מ נת   זכה  אינ ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹמ ילא 
ל  ה לת. זמ מ ראל אחד  ל עב דת ה ראה  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמ ה 
לדעת   האד על ,צדקנ מ יח  יאת עד  לת, תנהי ְְְֱִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָזמ
ל חס ־ו יתי ב  א  ,ל לא   אר "ר" ה א   ילהרְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ה לת, עניני  לכל וזר "ר" יהיה  א א  ה לת, וסדר זמְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לא ה . ורגע  עת כל ְְִֵֶֶַַַָָָֻויח ה 

       ¦«¨¨§¨²−̈¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤
    §«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«

Ì‰Èe‚Ó ı‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ מרעה להס ּפיק  ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְְִִֶַ
אחיו", יעקב  "מ ּפני א ּגדה : ּומדר ׁש ׁשּלהם . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל ּבהמ ֹות 
," זרע יהיה  ּגר  "ּכי ּגזרת : ׁשל  ח ֹוב  ׁשטר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַמ ּפני

מ ּכאן, לי  אל' אמר : יצחק , ׁשל  זרע ֹו על  ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻה ּמּטל 
ה ּזאת , הארץ  ל ֹו ׁשּנּתנה  ּבּמּתנה , לא  חלק  לי ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאין

ׁשּמכ  ה ּבּוׁשה  ּומ ּפני ה ּׁשטר ', ּבפרע ֹון ּבכ ֹורת ֹוולא  .ר  ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

      ©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬¡«

      §¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−¥¦«
‰l‡Â∑ ל ׂשעיר  מ ּׁשהל ּבניו ׁשה ֹוליד ּו .ה ּתֹולד ֹות  ¿≈∆ְִִִֵֶֶַַָָָָ

      ¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤¥½̈
   §¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«

       ©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«

d˙aו ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BL ˙È ÂNÚ „e¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈
Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb ˙ÈÂ d˙Èa ˙LÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«≈≈¿»≈ƒ¿»»
ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ‡˜ Èc dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ dÈÚa¿ƒ≈¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
:È‰eÁ‡ ˜ÚÈ Ì„˜ ÔÓ ÈÁ‡ ‡Ú‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…»ƒ

ÏÂ‡ז ‡„Ák zÓlÓ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿ƒ««¬»¿»
ÔÓ ÔB‰˙È ‡BÒÏ ÔB‰˙e˙Bz Ú‡ ˙ÏÈÎÈ¿ƒ«¬«»¿¿»»»¿ƒ

:ÔB‰È˙Èb Ì„√̃»≈≈

‰e‡ח  ÂNÚ ÈÚN„ ‡eËa ÂNÚ È˙ÈÂƒ≈≈»¿»¿≈ƒ≈»
:ÌB„‡¡

„‡„È‡ÓBט  ÔB‰e‡ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¬∆¡»≈
:ÈÚNc ‡eËa¿»¿≈ƒ

‡z˙י  ‰„Ú a ÊÙÈÏ‡ ÂNÚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»ƒ«
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓNa a Ï‡eÚ ÂNÚ≈»¿≈«»¿«ƒ«≈»

ÌzÚ‚Âיא  BÙˆ ÓB‡ ÔÓÈz ÊÙÈÏ‡ Èa BÂ‰Â«¬¿≈¡ƒ»≈»»¿¿«¿»
:Ê˜e¿«

 

     
    

      

     
     
     

     
   



סג               

     §¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤
      ¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«

L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ ÚÓ˙Â∑ ׁשל ּגד ּלת ֹו לה ֹודיע  ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְִֶַָֻ
זֹו, ּתמנע  ּבזרע ֹו: ליּדבק  ּתאבים  היּו ּכּמה  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָאברהם ,
ּתמנע ", ל ֹוטן "ואח ֹות  ׁשּנאמר : היתה , א ּלּופים  ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָּבת 
ׁשּיׁשב ּו הח ֹורים  מן היה , ׂשעיר  יֹוׁשבי מא ּלּופי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָול ֹוטן

, ל לה ּנׂשא  זֹוכה  'איני אמרה : לפנים . הלואי ּבּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבבניו  א ֹות ּה מ ֹונה  ה ּימים ' ּוב 'דברי ּפילג ׁש', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָואהיה 
ׂשעיר  ׁשל  א ׁשּתֹו על  ׁשּבא  מל ּמד  אליפז, ויצאה ׁשל  ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וזה ּו: ּפילג ׁשֹו, נע ׂשית  ּוכ ׁשּגדלה  מ ּביניהם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתמנע 
ׂשעיר , ּבני עם  מנא ּה ולא  ּתמנע ", ל ֹוטן ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹ"ואח ֹות 

האב ׁשהי  מן ולא  האם  מן אח ֹות ֹו .תה  ְְֲִִֵֶָָָָָֹ

       §¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤
    ̈½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

     §¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨©£¨²©¦§−
     ¥´¤¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§−̈

§¤«Ÿ©

      ¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈
       ©³¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«

ÂNÚŒÈ ÈÙel‡ ‰l‡∑ מ ׁשּפח ֹות רא ׁשי. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

      ©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´£¨¥®¥´¤
      ©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

       §¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©
       ©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤

     ¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

      §¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²
      ©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²

  ©£−̈¥¬¤¥¨«

     ¥¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

     

      ¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈
 §¦§¬©«£¨«

ÂNÚיב  a ÊÙÈÏ‡Ï ‡˙ÈÁÏ ˙Â‰ ÚÓ˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ««≈»
‰„Ú Èa ÔÈl‡ ˜ÏÓÚ ˙È ÊÙÈÏ‡Ï ˙„ÈÏÈÂƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈ƒ≈¿≈»»

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

fÓe‰יג  ‰nL ÁÊÂ ˙Á Ï‡eÚ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓN Èa BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

a˙יד  ‰Ú ˙ ‰ÓÈÏ‰‡ Èa BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚƒ̂¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:Á˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«

Îea‡טו ÊÙÈÏ‡ Èa ÂNÚ Èa È ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡a BÙˆ ‡a ÓB‡ ‡a ÔÓÈ˙ ‡a ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:Ê¿̃«

‡ÔÈlטז ˜ÏÓÚ ‡a ÌzÚ‚ ‡a Á˜ ‡a«»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
Èa ÔÈl‡ ÌB„‡„ ‡Ú‡a ÊÙÈÏ‡„ È«¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

a‡יז ˙Á ‡a ÂNÚ a Ï‡eÚ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
È ÔÈl‡ ‰fÓ ‡a ‰nL ‡a ÁÊ∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN Èa ÔÈl‡ ÌB„‡(„) ‡Ú‡a Ï‡eÚ¿≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

a‡יח  ÂNÚ ˙z‡ ‰ÓÈÏ‰‡ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»√ƒ»»ƒ«≈»«»
È ÔÈl‡ Á˜ ‡a ÌÏÚÈ ‡a LeÚÈ¿«»«¿»«»…«ƒ≈«¿¿≈

:ÂNÚ ˙z‡ ‰Ú ˙a ‰ÓÈÏ‰‡»√ƒ»»«¬»ƒ«≈»

‰e‡יט  ÔB‰È ÔÈl‡Â ÂNÚ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»¿ƒ≈«¿¿»≈
:ÌB„‡¡

ÔËBÏכ  ‡Ú‡c È˙È ‰‡BÁ ÈÚN Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰ÚÂ ÔBÚˆÂ ÏBLÂ¿»¿ƒ¿«¬»



סד              
ı‡‰ ÈLÈ∑ ע ׂשו ׁשּבא  קדם  יֹוׁשביה  ׁשהיּו …¿≈»»∆ְֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּדר ׁשּול ׁשם . פה)ור ּבֹותינּו ּביּׁשּוב ּה(שבת ּבקיאין ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַָָָָ
לגפנים , זה  קנה  מלא  לזיתים , זה  קנה  מלא  ארץ : ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשל 
ל ּה רא ּויה  נטיעה  זֹו אי ויֹודעין העפר  ט ֹועמין .ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

       §¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
 §¤¬¤¡«

      ©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«

       §¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«

      §¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧
    ̈¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−

 §¦§¬¨¦«
‰ÚÂ ‰i‡Â∑, וענה א ּיה  ּכמ ֹו וה ּוא  יתרה , וי"ו ¿«»«¬»ְְְֲֵַַָָָָ

ּבּמקרא : יׁש ח)והר ּבה  מרמס ",(דניאל  וצבא  וקד ׁש "ּתת  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
עו) וס ּוס "(תהלים ורכב  Ú‰."נר ּדם  ‡e‰∑ האמ ּור ְְִֶֶָָ¬»ָָ

ק ֹורא  ה ּוא  וכאן צבע ֹון, ׁשל  אחיו ׁשה ּוא  ְְְְִִֵֶֶַָָָלמעלה ,
את  וה ֹוליד  א ּמֹו על  צבע ֹון ׁשּבא  מל ּמד  ּבנֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַָא ֹות ֹו

ס ּוס ∑‡˙ÌÓi‰Œ.ענה  על  חמ ֹור  הר ּביע  ּפרדים , ֲָ∆«≈ƒְְֲִִִַַָ
ּפס ּולין  והביא  ממזר  היה  וה ּוא  ּפרד , וילדה  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָנקבה 

נד )לע ֹולם  ׁשאימתן (פסחים "ימם "? ׁשמם  נקרא  ול ּמה  . ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
לא  מ ּימי חנינא : ר ּבי ּדאמר  ה ּבר ּיֹות , על  ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻמ ּטלת 

וחיה  לבנה  ּפר ּדה  מ ּכת  על  אדם  ז)ׁשאלני והא ((חולין ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָ

לעֹולם, ּתתר ּפא לא הּמּכה ּכי  וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי  אל  ּדחיה? חזינן  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקא

י ׁשן  א ּלא )ּבר ׁש"י  הח ֹורי, מ ׁשּפח ֹות  לנּו לכ ּתב  הזקק  ולא  . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹֻ
ׁשּפר ׁשּתי  ּכמ ֹו אברהם , ּגד ּלת  ּולה ֹודיע  ּתמנע  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמ ּפני

.למעלה  ְְַָ

    §¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«

      §¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

    ¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

   ¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

       ¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
  ¦§−©¬£¨«

       ©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥
   ©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

È‡BÁכא  È ÔÈl‡ ÔLÈ„Â ˆ‡Â ÔBL„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú‡a ÈÚN Èa¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

d˙Á‡Âכב  ÌÓÈ‰Â ÈBÁ ÔËBÏ È BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:ÚÓz ÔËBÏc¿»ƒ¿»

BÙLכג  ÏÈÚÂ ˙ÁÓe ÔÂÏÚ ÏBL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:ÌB‡Â¿»

Ècכד  ‰Ú ‡e‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â ÔBÚˆ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙È ÈÚ ‰Â‰ „k ‡a„Óa ‡iab ˙È ÁkL‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:È‰e‡ ÔBÚˆÏ ‡iÓÁ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

Ú‰:כה  ˙a ‰ÓÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰Ú Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

Ô˙ÈÂכו ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:ÔÎe¿»

Ô˜ÚÂ:כז ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ˆ‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô‡Â:כח  ıeÚ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

a‡כט  ÔËBÏ ‡a ‰‡BÁ È ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰Ú ‡a ÔBÚˆ ‡a ÏBL»«»ƒ¿«»¬»

‡ÔÈlל  ÔLÈ„ ‡a ˆ‡ ‡a ÔL„ ‡a«»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
:ÈÚN„ ‡Ú‡a ÔB‰ÈÏ ‰‡BÁ È«¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

 

      



סה               

      §¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬
  §¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«

'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑ העמיד ּוכנג ּדן היּו, ׁשמנה  ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְֱִֶֶָָָֹ
ּבימיהם , ע ׂשו מלכ ּות  ּוב ּטל  ׁשא ּול יעקב  הן: וא ּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

אסא , אב ּיה , רחבעם , ּוׁשלמה , ּדוד  ּבׁשת , ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹֹואיׁש

ּכתיב : ּבנֹו יֹורם  ּובימי ח)יה ֹוׁשפט , ב  "ּבימיו (מלכים ְְְְִִֵָָָָָ
," מל עליהם  וּימליכ ּו יה ּודה  יד  מ ּתחת  אד ֹום  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּפׁשע 

ּכתיב : ׁשא ּול  מל ּובימי נּצב  ּבאד ֹום   מל .""אין ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

         

ע ע ע ע וווו מלכ מלכ מלכ מלכ תתתת ב ב ב ב ל ל ל ל  יעקב יעקב יעקב יעקב  העמיד העמיד העמיד העמיד   כנגד כנגד כנגד כנגד ,,,, הי הי הי הי ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹמ מ מ מ נהנהנהנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹ
 ימיה ימיה ימיה ימיה(לא לו , את (ר "י ר הרי  יצחק  הק ה : לר"י  ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

 אחי ואת אמר לע ו  , לאחי גביר הוה  ברת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיעקב 
 עצמ פני  מלכ ת ק מה    אד מס ר א  וא ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻתעבד ,
י ראל. למלכ ת קדמה   וא יעקב ), את לעבד    מק)ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹ

יעקב העמיד  וכא ר מ נה , רק   הי ס ־ה ל , מתרְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
  לכי ה מ נת היה ל ל ל ל את   אד  ע ו  מלכ ת ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

" ה תב  ק   זה י ראל. למלכי  מללפני לפני לפני לפני מ ע ד  מל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
מלכיו  את יעקב  העמיד  מ ד  הרי  י ראל", לללללבני  ְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ע ו . מלכ ת ְֵֶַָאת

      ©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨

      ©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«
‰ˆaÓ ÁÊŒÔa BÈ∑, היא מ ֹואב  מערי ּבצרה  »∆∆«ƒ»¿»ְֳִֵֵָָָ

מח)ׁשּנאמר : ּולפי (ירמיה וג ֹו'". ֿ ּבצרה  ועל  ֿ קר ּיֹות  "ועל  ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָ
ע ּמהם , ללק ֹות  עתידה  לאד ֹום ,  מל ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶָָָׁשהעמידה 

לד )ׁשּנאמר : ּבבצרה (ישעיה לה ' זבח  .""ּכי ְְֱִֶֶֶַַַָָ

      ©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«

      ©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³
     ¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«

‡BÓ ‰„Na ÔÈ„ÓŒ˙‡ ‰kn‰∑ מדין ׁשּבא  ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»ְִֶָָ
מ ֹואב , את  לעזר  אד ֹום   מל  והל למלחמה , מ ֹואב  ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹעל 

עם  זה  מריבים  ּומ ֹואב  מדין ׁשהיּו למדים  אנּו ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּומ ּכאן
יׂשראל  על  להתק ּׁשר  ׁשל ֹום  ע ׂשּו ּבלעם  ּובימי .זה , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

     ©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«

     ©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬
©¨¨«

      ©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«

„‡„ÌBלא  ‡Ú‡a eÎÈÏÓ Èc ‡iÎÏÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿»∆¡
:Ï‡NÈ ÈÏ ‡kÏÓ CÏÓ Èc Ì„√̃»ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

˜dzלב  ÌeLÂ BÚa a ÚÏa ÌB„‡a CÏÓe¿«∆¡∆««¿¿«¿≈
:‰‰cƒ¿»»

ÁÊלג  a BÈ È‰B˙BÁz CÏÓe ÚÏa ˙ÈÓeƒ»«¿«¿ƒ»«∆«
:‰ˆaÓƒ»¿»

Ú‡Ó‡לד  ÌLÁ È‰B˙BÁz CÏÓe BÈ ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒÀ»≈«¿»
:‡ÓB„»»

a„„לה  a „„‰ È‰B˙BÁz CÏÓe ÌLÁ ˙ÈÓeƒÀ»¿«¿ƒ¬««¿«
ÌeLÂ ‡BÓ„ ‡Ï˜Áa È‡È„Ó ˙È ÏÈË˜cƒ¿ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿»¿»¿

:˙ÈÂÚ dz«̃¿≈¬ƒ

ÏÓN‰לו È‰B˙BÁz CÏÓe „„‰ ˙ÈÓeƒ¬»¿«¿ƒ«¿»
:‰˜NnÓƒ«¿≈»

Ïe‡Lלז È‰B˙BÁz CÏÓe ‰ÏÓN ˙ÈÓeƒ«¿»¿«¿ƒ»
:˙t ÏÚ„ ÈBÁÓ≈¿≈¿«¿»

aלח  ÔÁ ÏÚa È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
:BaÎÚ«¿

 

   
      
     
    

  
    

    
       

     
    
    

    

   
      

      
     
    

  



סו              

      ©»̈¨»©´©¨¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½
      §¥¬¦−¨®§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½

  ©−¥¬¨¨«
‰Ê ÈÓ ˙a∑ לכל ּום ּבעיניו ח ׁשּוב  זהב  ואין היה , ע ׁשיר  זהב ? .מה ּו «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

     Â§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
      ¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

ÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשם על  ׁשּנקרא ּו ¿≈∆¿«≈≈»ְְִֵֶַ
מלכ ּות .מדינֹותיהם  מהם  ּופסקה  הדר  ׁשּמת  לאחר  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתֹולד ֹותם ,והר  ׁשמ ֹות  הם  למעלה , ה ּנזּכרים  א ׁשֹונים , ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ

א ּלּופי  וּיהיּו הדר , "וּימת  ה ּימים ': ּב'דברי מפר ׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן
וג ֹו' ּתמנע  א ּלּוף  ."אד ֹום  ְְֱִַָ

     ©¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ

     ©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«

      ©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À
      §«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

Ï‡Èc‚Ó∑:ר ֹומי היא  «¿ƒ≈ִִ

.סימ קליט"ה  .פסוקי קנ "ד  וישלח פפפ פרשת חסלת

È‰B˙BÁzלט  CÏÓe BaÎÚ a ÔÁ ÏÚa ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
d˙z‡ ÌeLÂ eÚt dz˜ ÌeLÂ „‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
:‡‰c ÛˆÓ ˙a „ËÓ ˙a Ï‡ËÈ‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

ÔB‰˙ÈÚÊÏמ  ÂNÚ È ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»««¿¿≈≈»¿«¿¬»¿
‡a ÚÓ˙ ‡a ÔB‰˙‰ÓLa ÔB‰È˙‡Ï¿«¿≈ƒ¿»»¿«»ƒ¿»«»

:˙˙È ‡a ‰ÂÏÚ«¿»«»¿≈

ÔÈÙ:מא  ‡a ‰Ï‡ ‡a ‰ÓÈÏ‰‡ ‡a«»»√ƒ»»«»≈»«»ƒ…

ˆÓ:מב  ‡a ÔÓÈ˙ ‡a Ê˜ ‡a«»¿««»≈»«»ƒ¿»

Èמג  ÔÈl‡ ÌÈÚ ‡a Ï‡Èc‚Ó ‡a«»«¿ƒ≈«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
‡e‰ ÔB‰zÒÁ‡ ‡Ú‡a ÔB‰˙BÓÏ ÌB„‡¡¿¿»¿¿«¿»«¬«¿¿

Ù Ù Ù :È‡ÓB„‡c ÔB‰e‡ ÂNÚ≈»¬∆¡»≈

       

 

    
     

 

     
    
     

     

 

              


       

         
         

         
      

        
        

        
         

      
       

      
    

        

         
         

        
        

          


        
          

          
      

        
          

         
         

        





























































המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת קודש עמ' ב



סז

יום ראשון - י' כסלו
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום רביעי -י"ג כסלו
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א כסלו
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי -י"ד כסלו
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב כסלו
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו כסלו
מפרק עז

עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז כסלו
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב

לשבוע פרשת וישלח  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



סח             

כסלו  י' ראשון  יום 
קונטרס אחרון           
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.47   ." ואילך תסב שמיני  אוה"ת כד .48."ראה קד , 49.תהלים    ראה"
ואילך ". תע שמיני  אוה"ת
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שלישי עמ' ב



היום יום . . . פ

ה'תש"די כסלויום שלישי

חומש: וישלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: משא"כ ההלכות . . . 316 אלקות.

ֹחל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות נֹוַדע  ְסק. ּבְ ִעיר ִוויטֶעּפְ ֲאָסרֹו ּבָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָיָצא ְלֵחרּות – תקפ"ז – ִמּמַ
יּוּבַאִוויְטׁש,  ִקיִדים ִמּלְ ִלְוַית ּפְ ֵרי ָנַסע ּבְ ׁשְ ת ֹנַח כח ּתִ ָרׁשַ יֹום א' ּפָ ינּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבְ ר ִהְלׁשִ ֲאׁשֶ
ים ּגֹו'", יֹום ב'  ם דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ "ַמִים ַרּבִ רָאִמיְסל, ָאַמר ׁשָ א ְלדָאּבְ ֳהַרִים ּבָ ּצָ ּבַ
ב  ְוָיׁשַ ְסק,  ְלִוויטֶעּפְ ם  ָ ִמּשׁ ָנַסע  ּגֹו'", יֹום ג'  י  ּפֵ ִרׁשְ ֶפיָה  ם דַא"ח "ְרׁשָ ִליָאְזָנא, ָאַמר ׁשָ ם ַעד  ָ ִמּשׁ ָנַסע 

ְסֵלו. ַלח י ּכִ ׁשְ פּוס ַעד יֹום א' ַוּיִ ם ּתָ ׁשָ

ה'תש"דיא כסלויום רביעי

חומש: וישלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והטעם . . . 316 וגמרא.

א'  ֵחֶלק   : ַהדַא"ח(  )ִעם  ה"  ִפּלָ ַהּתְ "ֵסֶדר  ּדּור  ַהּסִ ַעל  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  הֹות  ֵמַהּגָ
ָלא  ּדְ א  ]=ֵריׁשָ רדל"א"  ִחיַנת  ּבְ ן  ֵאין־ּכֵ ֶ "ַמה־ּשׁ  : א(  )צט.  ית"  ְבֵראׁשִ ה  עֹוׂשֶ רּוְך  "ּבָ ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ

ִחיַנת רדל"א". רּוׁש ְוִעְנָין ּבְ ה יּוָבן ּפֵ ִאְתָיַדע[ – ִנְתַקן: "ּוֵמַעּתָ

ָנן  "ְלַרּבָ ִנְתַקן:   – ֶרְך"  ּיֶ ּבַ ׁשֶ ַוֲהָלָכה כר"י  ָנן  "ְלַרּבָ  : ל" )פח, ד(  ַהּגַ ְתִחיל "ֵעד  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ֵחֶלק ב' 
ֶרְך". ּיֶ ִאם ּבַ

ַעת ר"י ְוֵכן ָהֱאֶמת" – ֶהֱעִביר קֹוְלמֹוס ַעל "ְוֵכן ָהֱאֶמת". ם: "ּדַ ׁשָ

ֲעקּוִדים". ם )פט. א( : "ַהּתֹהּו ִדְנקּוִדים" – ִנְתַקן: "ַהּתֹהּו ּדַ ׁשָ

ה'תש"דיב כסלויום חמישי

חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל.

ְוָקא  ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְוַלאו ּדַ יֹום ב', ה', ּבְ ם ּבְ ם ּוַמְלכּות, ּוְמָבְרִכים אֹוָתּה ּגַ ֹלא ׁשֵ ָטַרִני" ְמָבְרִכים ּבְ ּפְ ת "ׁשֶ ְרּכַ ּבִ
ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ם  ּגַ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַעל  טֹוב  לֹא  ָבר  ּדָ ׁשֹוְמִעים  ׁשֶ ּכְ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹוֵרנּו  ם  ׁשֵ ּבְ ָיֵדינּו  ּבְ ל  ְמֻקּבָ
ָבר  אי לֹא טֹוב: ִאם ֱאֶמת ַהּדָ ַוּדַ י ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ּבְ יִרים אֹותֹו, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַצַער ַרב, ּכִ ִאם ֵאין ַמּכִ

ב לֹא טֹוב. ַמּצָ ר ִנְמָצא ּבְ לֹוִני, ֲהלֹא הּוא לֹא טֹוב; ְוִאם ֵאינֹו ֱאֶמת, ֲהלֹא ַהְמַסּפֵ ִרים ַעל ּפְ ַסּפְ ּמְ ׁשֶ

ה'תש"דיג כסלויום ששי

חומש: וישלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ולהבין פרטי . . . דז"א.

אמר אאמו"ר: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש 
הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס 
בכולו, וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד הכנף מין כנף - עס 
איז מעהר ניט ווָאס עצמות הָאט בורא געווען א נשמה אז זי זָאל זיין א נברא  - 

וחסידות מגלה את המהות.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פי היום יום . . . 

הּות  הּות. ְוַהּמַ ה ֶאת ַהּמַ ִציאּות ּוְמַגּלָ ה ֶאת ַהּמְ ּנָ "ּב[: ֲחִסידּות ְמׁשַ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ּתֹוֵפס  ִאּלּו  ּכְ ִמְקָצתֹו  ּבְ ְוַהּתֹוֵפס  י הּוא ֵחֶלק ִמן ָהֶעֶצם,  ּכִ ֵער,  ּוְלׁשַ ְלַהֲעִריְך  ֵאין  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ
ָנף" – ֵאין ֶזה  ָנף – ִמין ּכָ ֶרְך "ַהּכָ עּור, ַעל־ּדֶ ְך ַהֵחֶלק ֵאין לֹו ׁשִ עּור ּכָ ָהֶעֶצם ֵאין לֹו ׁשִ ם ׁשֶ ֻכּלֹו, ּוְכׁשֵ ּבְ

הּות. ה ֶאת ַהּמַ ְהֶיה ִנְבָרא – ַוֲחִסידּות ְמַגּלָ ִהיא ּתִ ָמה, ׁשֶ ָרא ְנׁשָ "ַעְצמּות" ּבָ א ׁשֶ ֶאּלָ

ה'תש"דיד כסלושבת

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: דוד . . . 320 בעת צרתו.

ָרה.  ֵאין ֲעׂשָ ָרָכה, ַאף ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְמָבְרִכין ּבִ
עֹות ְזקּופֹות. אֹוֵחז ַהּכֹוס ֵמֲאִמיַרת "ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעלֶען ּבֶעְנְטׁשֶען" ]=ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך[  ד, ְוָהֶאְצּבָ ף ַהּיָ ַהּכֹוס - ַעל ּכַ

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ַעד ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
ִמים,  ּתָ ר,  ָיׁשָ יק,  ַצּדִ ֵיׁש  ָבָריו:  ּדְ ְוֹתֶכן  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵאר  ּבֵ יחֹוָתיו  ִמּשִׂ ַאַחת  ּבְ
ִקּיּום  ם  ׁשֵ ַעל  ר  ָיׁשָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֵסֶדר  ּדְ ּלּוִיים  ּגִ יְך  ַמְמׁשִ ה –  ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ִקּיּום  ם  ׁשֵ ַעל  יק  ַצּדִ ָחִסיד. 
ּלּוִיים  ּגִ  – ]="ְרִצינּות"[  ֶעְרְנְסְטַקייט   – ִמים  ּתָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֶדר  ִמּסֵ ְלַמְעָלה  ּלּוִיים  ּגִ  – ה  לֹא־ַתֲעׂשֶ
ם – ָחִסיד,  ּלָ ל־ָעְלִמין. ְלַמְעָלה ִמּכֻ א־ּכָ ל־ָעְלִמין ּוְמַמּלֵ רּות סֹוֵבב־ּכָ ִוים", ִהְתַחּבְ "ַטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ׁשָ ּדְ
ָיכֹול  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ אֹותֹו.  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ַמְטִריִדים  ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ׁשֶ א(  ַמְדֵרגֹות:  ג'  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש 
"ּלֹא ְרחֹוָקה ִהיא  ל ִעְנָיָניו ֵהם ֱאלֹקּות. ְוַאף ׁשֶ ּכָ יַע ָלֶזה. ב( ׁשֶ ב ְלַהּגִ יַע ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחּיָ ְלַהּגִ
ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ֹזַהר:  ֵני  ִתּקֻ ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ג(  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ְלָכל  ְך  ּיָ ׁשַ ֶזה  ֵאין  ל־ָמקֹום  ִמּכָ  – ּגֹו'"  ָך  ִמּמְ
הּו  ּזֶ ְנָיא[ ׁשֶ ינֹוִנים ]=ֵסֶפר ַהּתַ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ יֵליּה" ]=ִעם ְמקֹורֹו; ה'[, ּוֵפֵרׁש ּבְ ד ִעם קֹונֹו ִעם ַקן ּדִ ְתַחּסֵ ַהּמִ

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְולֹא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ יּה ּבַ ִכיְנּתֵ ִריְך־הּוא ּוׁשְ א־ּבְ ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ

ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

בתו"א ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה", צ"ל "ואינה יכולה להיות באהבה".
רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע )הבעש"ט( זָאגט אז מ'דַארף 
הָאבען מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'הָאט קיינמָאל 

ניט געזעהן.

ַאֲהָבה", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה  ב": "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות ּבָ ׁשֶ ְתִחיל "ַוּיֵ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ְהֶיה ְמִסיַרת  ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ם־טֹוב( אֹוֵמר ׁשֶ ַעל־ׁשֵ ָבא )ַהּבַ ר ִלְבנֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ַהּסָ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם לֹא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ב ַלֲעבֹוַדת  ד ֶאת ַהּלֵ ְעּבֵ תֹוַלְדּתֹו, ְיׁשַ ב ּבְ יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ַ ר ַהּמַֹח ַהּשׁ "ד הּוא, ֲאׁשֶ יַטת ַחּבַ ׁשִ ִרי ּבְ ְיסֹוד ִעּקָ
רּוְך־הּוא. ת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּבָ ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ָלה ֲהָבָנה ְוַהֲעָמַקת ַהּדַ ּכָ ֵרְך, ִמּתֹוְך ַהׂשְ ה' ִיְתּבָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



פב            

ה'תשע''ט  כסלו י' ראשון יום    

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ÔÈ˘ÂÈ‚ ˙ÂÎÏ‰   
        
)להלן יא כולם(הל ' ישראל נהגו "כבר הרמב "ם  כתב 

בכל לכתבו שמותר  פי  על אף  ארמי ... בלשון הגט לכתוב 

שכתבו  הגט מנוסח שינו מדוע  ידוע  ולא  לכתחילה ". לשון

הקודש בלשון היה  שוודאי  ראשון, בית גלות  עד משה  מימות

גם כך והנהיגו ארמית בלשון לכתוב  התחילו מכן  לאחר ורק 

לד )לדורות  סי ' ג, אהע"ז  משה .(אגרות

אחת בלשון כתוב  הגט מקצת  שאם הרמב "ם  דברי  ואת 

שהרמב "ם משנה ' ה'מגיד  מבאר  פסול , - באחרת ומקצתו

בתוספתא  מהנאמר זאת ה"י )למד פ"ז  בו (גיטין  שחתמו  גט  ,

גט  לפסול שיש  וודאי כן ואם פסול , שונים , בלשונות העדים

באחרת . ומקצתו אחת בשפה  מקצתו הכתוב 

הרמ"א  דן זה , ואילך )ולפי  קכ "ט הרמ"א ישראל(שו "ת במנהג

הקודש בלשון אדם ' לכל  מותרת  את 'הרי  המשפט את  לכתוב 

ארמית  בלשון  הגט  הי "ב)ושאר ומבאר:(להלן  ,

הגט  מעיקר אינו אדם ' לכל מותרת  את 'הרי  המשפט  א.

שרשאית בארמית  נכתב  כבר  שהרי  הכרחית , אינה  וכתיבתו

וכתבו  בידיכי', ימחה לא  ואינש  דיתצביין גבר לכל  'להתנסבא

וצריך )התוספות  ד "ה א כו , משפט (גיטין  להוסיף  הנהיג תם  שרבינו

כתוב . היה לא  הוא בזמנו הגט שבנוסח אף  הקודש  בלשון זה

בלשון  כתוב  ומקצתו הגט... "מקצת  הרמב "ם מלשון  ב .

שווים הלשונות בשתי  המשפטים  כאשר שרק  משמע  אחרת "

ומיעוטו  אחת בשפה  נכתב  רובו אם  אבל פסול, הגט במספר,

כשר . אחרת , בשפה

הילקוט  כדברי לשונות , משאר מיוחדת הארמית הלשון  ג.

ד )שמעוני  ב, שבתורה(דניאל  בעיניך, קלה ארמי  לשון תהי  "אל 

- בתורה כבוד ; הקב "ה  לו שחלק  מצינו ובכתובים ובנביאים

רש "י כתב  זה וכעין תימרון ...". כדנא - בנביאים סהדותא , יגר

זה) הרי  ד "ה א, מט, הוסיף ,(קידושין  מדעתו לא כשהוסיף  "אונקלוס 

   גט ולכן, ויסדו". וחזר שנשתכח  אלא  ,

כשר . - הקודש  ובלשון בארמית  הנכתב 

ערוך ' ב 'שלחן הרמ"א  כתב  ס"א)וכן קכו  סי ' "אפילו (אהע"ז  :

דפוסל לשונות]למאן בשתי  הגט לשון [כתיבת דמקצתו מודה

והוי בסיני  ניתנו דשניהם כשר , ארמי , לשון  ומקצתו הקודש 

לכתוב  עכשיו נוהגין ולכן דמי . אחד  וכלשון בלשון קרובים

ארמית". לשון ורובו הקודש  לשון מלות  מקצת  בגט

ה'תשע''ט  כסלו י"א שני יום  ?        

:ÊÏ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜Ù ÔÈ˘ÂÈ‚ ˙ÂÎÏ‰   
           

         
שתחילה לשליח אמר הבעל  שאם  מבואר הקודמת בהלכה 

הגט, את  לה יתן כך אחר  ורק  החפץ  את  מהאשה יטול

החפץ  קבלת  לפני  הגט את לה ונתן הסדר את  הפך והשליח

ובהמשך המשלח . הוראת  על  שעבר משום  חל, הגט אין –

'תן  לשליח אמר המשלח שאם  זו בהלכה הרמב "ם  כותב  לכך 

קבלת על הקפיד לא  הרי  פלוני ', חפץ  ממנה  וטול הגט לה 

באיזה זאת  לעשות יכול השליח  ולכן הגט, נתינת לפני  החפץ 

שירצה . סדר

ושותפין שלוחין בהלכות ה"ו )והנה , כי(פ"א הרמב "ם  פסק 

את ליטול  להקפיד השליח  על חוב , לפרוע  שליח  השולח

אם גם  החוב  את לפרוע  כך  אחר ורק  המלוה  מיד השטר

השליח  אין כאן כן אם ומדוע  בפירוש . זאת ציין  לא  המשלח

האשה מיד  החפץ  את  וליטול  מעצמו, כך  על  להקפיד  צריך 

פירש ? לא  הבעל אם  גם הגט , את לה  שיתן קודם

משנה ': ה'מגיד ומבאר

שטר את  ליטול צורך שיש  מאליו מובן חוב , בפריעת 

להחזיק  ימשיך  המלוה  שאם  מחשש  הפירעון, לפני  החוב 

השליח  על  ולכן  נוספת . פעם  בו לגבות יבוא החוב  בשטר

לו. אמר לא  המשלח  אם  אף  בעצמו , זאת  להבין

תיתן  האשה  כי  יקפיד  שהבעל הגיונית סיבה אין כאן אך

את תעכב  אם שהרי  הגט, את תקבל כך אחר ורק  החפץ  את 

הגירושין  כי  מאומה , בכך תרוויח  לא  הגט קבלת לאחר החפץ 

את תקיים  לא  עוד וכל החפץ , את שתיתן בתנאי  רק  נעשו

מגורשת ! תהא  לא  התנאי ,

החפץ  את  לקבל להקפיד  צריך השליח אין כלל בדרך ולכן

עליו  בפירוש , זאת התנה  הבעל אם ורק  הגט. נתינת  לפני 

טעם . בו שאין למרות  ציוויו את  לקיים

ה'תשע''ט  כסלו י"ב שלישי יום  '   '

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜Ù ÔÈ˘ÂÈ‚ ˙ÂÎÏ‰  
          
          
       
         

    

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
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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 "איסורלכהנים  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. משום  היינו ,"

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'תשע''ט  כסלו י"ג  רביעי יום       ' '

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜Ù ÔÈ˘ÂÈ‚ ˙ÂÎÏ‰  
         
         

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

שהרי מת ', 'פלוני  ואמרה שיצאה  השמים  מן קול' ל'בת 

קול" בבת  משגיחין ש "אין וכיון היא", בשמים  לא  "תורה

נט,א) 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 שם על 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 

השומע הי "ג) 'כל ואמר לבור מושלך שהיה  דומה:"מי 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 

ה'תשע''ט  כסלו י"ד חמישי יום  ?  ' '  

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰  
         

 
מדובר האם בחליצה: הנדרשת הכוונה במהות  לדון יש 

לשם  בכוונה   כדין לכוון , שצריכים המצוות שאר

בכוונת או עשייתן האשהבשעת  החליצה  ידי  על שהרי 

להינשא . ומותרת  עצמה  את  'קונה'

צבי ' ה'חכם  בדבר : הפוסקים  א)ונחלקו שצריך(סי ' כתב 

מאיר' ה'בית  ואילו הקנאה, לשם  סקמ"ד )להתכוון קסט, סי ' (אהע"ז 

משמע  לשמן" אלו מעשים  "ויעשו הרמב "ם שמלשון כתב 

מצוה . בכוונת  שמדובר

הדין טעם  יתבאר זה לפי  כי  מאיר' ה 'בית (להלן והוסיף 

מנתהכ "ד ) על לה  'חלוץ  לו ואמרו היבם את הטעו שאם 

אף  אותה מתירה  החליצה  – לה  וחלץ  זוז' מאתיים לך שתיתן

זה אין מדוע  לתמוה, יש  ולכאורה הכסף . את לו תיתן לא  אם 

כאן  כי  מובן, האמור לפי  אך חל? שאינו בטעות קנין  נחשב 

בשעת כיוון והיבם  מאחר אלא הקנאה  בכוונת כלל צורך  אין

ואין  להינשא  מותרת האשה ממילא מצוה , לשם  המעשה 

לכך . הסכמתו את  צריכים

והרי לכוון, צריכים שניהם מדוע  גם מבואר  זה ולפי 
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צורך ואין המקנה  בכוונת  די  לחברו דבר מקנה אדם כאשר 

על מדובר כי  לכוין צריך היבם  גם שכאן אלא  הקונה? בדעת

מצוה . לקיום  כוונה 

חינוך ' ה 'מנחת א)אך תקצט, המצווה(מצוה כוונת שאת  כתב 

עליו  מוטלת  המצווה שכן היבמה, ולא  לכוון היבם רק  צריך 

שמאחר הקניין, לשם  הוא  שניהם  בכוונת  והצורך עליה , ולא

כן. גם לכוון עליה  החליצה , בתהליך פעיל חלק  נוטלת  והיא

גם יחדיו: הכוונות  שתי  נדרשות חינוך ' ה 'מנחת  ולמסקנת 

מצד הקנאה לשם  כוונה וגם היבם, מצד מצוה לקיום  כוונה

שניהם .

ה'תשע''ט  כסלו ט"ו שישי יום  ?' '   ' '  

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ 
          
         

      
התורה מן מותרת לאו, באיסור היבם על האסורה יבמה

'עשה' כי  עליה")להתיבם יבא אך("יבמה תעשה ', 'לא  דוחה 

חכמים שניה')מגזירת  פעם עליה יבא ומאחר('שמא מתיבמת . אינה 

"הרי יבמתו על ובא היבם  עבר אם  ליבום, ראויה  התורה שמן

גמור". קנין קנה זה 

אחרונים  לג.והקשו סי ' אריה שאגת ס"ג. פ"ב יבמות שלמה של  (ים

( ועוד  סז . ס"ק יבמות רע"א :תוס'

בגמרא  ב)מבואר כ , היבם(יבמות על  האסורה שיבמה

לא דוחה 'עשה כי התורה  מן ליבום  ראויה 'לאו' באיסור

ויוצאת גמור קנין קנה  יבמתו על  ובא עבר אם ולכן תעשה'

'עשה ' באיסור היבם על האסורה  שיבמה  ומשמע  (גיורת בגט.

ה"ח) פ"א אישות הל ' ראה אדומית. או  מן מצרית ליבום ראויה  אינה 

עשה " דוחה  עשה  ש "אין כיון א)התורה  נט, .(פסחים

ובעל עבר "אם הרמב "ם שכתב  מה על לתמוה  יש  זה ולפי 

לאו משום לו האסורה  יבמתו  קנה זה  הרי  ...

את לדחות יכול אינו יבום  של  ה 'עשה ' והרי גמור ", קנין

שלא גדול  לכהן אלמנה  שהיא  ביבמה כמו ה'עשה ', איסור 

ועשה" לא ֿתעשה  את דוחה  עשה "אין כי התורה מן קנה 

הי "א) ?(להלן 

איגר הגר "ע  שם)וביאר רע"א :(תוס'

לאיסור חיובית בעשיה  שקיומו 'עשה ' בין לחלק  יש 

מ 'עשה' עשה')הנלמד מכלל  הבא בהימנעות('לאו  שקיומו 

מעשיה:

ב  שמצוותו  כי'עשה ' אחר, 'עשה' מפני  נדחה  אינו  עשיה 

עשה" מהאי  עשה דהאי אולמיה  שם)"מאי  ביבמה(פסחים אך ,

או  מצרית  גיורת היינו 'עשה', באיסור ליבמה האסורה 

ראשון אדומית שדור  ומכאן  - ה'" בקהל  להם יבא שלישי  "דור  מהכתוב (הנלמד 

בקהל ) לבוא אסורים –ושני  עשה ' מכלל הבא  'לאו  איסור והוא 

ב 'עשיה', שקיומו יבום מצות של ה'עשה ' מפני  שנדחה  וודאי 

'עשה'. מפני  הנדחה 'לאו' איסור כל כמו

האסורה יבמתו על  ובא  עבר שאם  הרמב "ם  שכתב  וזהו

ה'עשה ' התורה מן כי  גמור", קנין "קנה  'עשה ', משום  עליו

יבום מצות ב'עשיה')של  ה'עשה '(שקיומו  איסור את (ביבמה דוחה 

אדומית) או  מצרית עשה'.גיורת מכלל הבא 'לאו שהוא 

ה'תשע''ט  כסלו ט"ז קודש  שבת ?'     '       

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜Ù ‰ÏÂ˙ ‰Ú ˙ÂÎÏ‰ 
         
        

      
א)הגמרא מו , על(כתובות רע ' שם  ב 'מוציא מסתפקת 

שלוקה רע  שם  מוציא  ככל  דינו האם  הראשונים , הנישואין

קנס  ה"א)ומשלם  פטור(לעיל  נפשט, לא  שהספק  וכיון  לא . או

להקל  נפשות ספק  כי  עומדת")ממלקות  מיתה במקום ,("מלקות

להקל . ממון  ספק  כי  מקנס  גם  ופטור 

למלך ': ה 'משנה והקשה

כתב  מדוע  אך  מספק , ומקנס  ממלקות פטור אמנם

ֿ עשה ממצוות שפטור היינו  יגרש ", לגרש , רצה  "אם הרמב "ם

ופשיטא הוא  דאורייתא "ספיקא והרי  לאשה', תהיה 'ולו

לחומרא "? דאזלינן

סופר ' ה 'חתם  בעי )ומבאר ד "ה שם, :(כתובות

הרמב "ם  הוא(בה"ו )כתב  אשתו על רע ' שם  ש 'מוציא 

הן  ואלו שארסתיה, אחר תחתי  שזינתה  לי  "נודע  האומר 

האשה הבעל , עדי  את  והזימו עדים  באו  אם אף  כן ואם  עדי ".

דאיסורא', חתיכה  אנפשיה  'שוויה כי  עליו להיאסר צריכה

ֿ עשה ומצוות לאשה", תהיה  "ולו היא הכתוב  שגזירת  אלא

האיסור . את  דוחה  זו

ומצוה רע ' שם 'מוציא  דין עליו חל  כאשר רק  זהו אך 

הנישואין  על רע  שם הוציא  כאשר  אך  לעולם, תחתיו שתשב 

'מוציא כדין דינו  האם  הגמרא מסתפקת שבזה הראשונים,

עצמו  על שהחיל האיסור את  דוחה הספק  אין רע ', (שוויה שם

חתיכהאנפשיה) אנפשיה  'שוויה  הרי  – תחתיו תשב  ואם ,

יוכל 'לא  על עובר שמא ספק  – יגרשנה  ואם  דאיסורא ',

תשב  ירצה אם אלא  לו נזקקים ֿ דין בית אין ולכן לגרשה '.

לשון  כמשמעות יוציא , להוציאה  ירצה ואם  תחתיו, האשה

יגרש". לגרש , רצה  "אם  הרמב "ם 
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ה'תשע"ט  כסלו  י' ראשון  יום 

 
הלכותגירושין


   1 

ודיני1) הגט , נוסח  מה, ועל הגט  כותבין כמה בו נתבאר
כתיבתו.

.‡„ÓBÚ BÓeML „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‡˙Bt 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  BÁÈLe3. ¿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»«≈≈¿≈…«≈
‰‡‰ Èeq‡ 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 ÒÁ‰ ÏÚÂ «ƒ¿¿»¿««∆∆¿«∆»ƒ¿«»∆∆∆

‰t‰Â „Ú‰ dÏ ÒBÓe ,‰t ÏL Ô˜ ÏÚÂ8Èp‰ 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 "עדי9)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. חי14)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

.‰‡Ïh‰ 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 ‡Ïha««¿»∆∆»¬≈¿…∆∆∆»ƒ»
dhb ˙‡ ˙˙Bk dÓˆÚ17‡l‡ Ëb‰ Ìei˜ ÔÈ‡L ; «¿»∆∆∆ƒ»∆≈ƒ«≈∆»

ÂÈÓ˙BÁa18‰ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,19. ¿¿»ƒ≈»≈≈¿ƒ»

בזה.16)לוח .15) גרשני  בעלי  מקנתו 17)וטוענת והיא
אילו  כי  משלו, - בידה" "ונתן בו: לקיים שלו שיהא לבעלה
לה  נתן לא הרי  להתגרש, יכולה היא איך לו הקנתה לא

שתקנה 18)כלום. הקפידו ובוודאי  בו החתומים בעדים
הכתיבה. לפני  הקלף  את עדי19)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»««≈««««»∆∆««∆
ÈÎÈ ÙÁ Ì‡ ,˙ÎzÓ20˙k ‰fL ,Lk  ˙Bi˙B‡‰ «∆∆ƒ»««¿≈»ƒ»≈∆∆¿»

,ÓBÏk .ÏÊa ËÚa ‰e˙k :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .‡e‰¬≈≈¿»¿≈«¿∆¿«
BÙÁ ‡e‰L21Òh‰ ÈBÁ‡Ó ˙BÎÈ‰ ˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ .22 ∆¬»¿≈ƒ»««¿≈≈¬≈««

˙B‡‰ CBz ÙÁ Ì‡ Ï‡ .Òh‰ ÈÙa eËÏaL „Ú23 «∆»¿ƒ¿≈««¬»ƒ»«»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B‰Bb ˙BÎÈ‰ 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 , ידי25)שמבחוץ  על
הדינר. על בקורנס  המטבע  חותם עשה 26)הכאת לא כי 

האות. בגוף  מעשה

.Ê˙k ˙Èz BÚ‰ ÏÚ Ú˜Ó‰27BÚ‰ ÏÚ ÌLL B‡ , «¿»≈««»«¿ƒ¿»∆»««»
˙k ˙Èz28Lk ‰Ê È‰ 29ÏÎa Ëb‰ ˙‡ ÔÈ˙Bk . «¿ƒ¿»¬≈∆»≈¿ƒ∆«≈¿»

,˙BBLl‰ ÔÓ ˙Îa zÎpL Ëb .ÔBLÏ ÏÎe ˙k¿»¿»»≈∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿
ÌÈ„Ú‰ e‰iL ,‡e‰Â .Lk  Á‡ ˙Îa ÔÈÓe˙Á ÂÈ„ÚÂ¿≈»¬ƒƒ¿»«≈»≈¿∆¿»≈ƒ

‰È˙k‰Â ˙k‰ ÔBLÏ ÔÈÈkÓ30. «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
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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.

.ËÙBq‰ ‰fiL CÈˆ ,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‡ ,ÔÈLeb ÔBLÏ BÚÓLÓ«¿»¿≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈
ÔÈ‡L ÌÈc‰ eÈ‰È ‡l‡ ;ÔÈLeb ÔBLÏ BÚÓLnL∆«¿»¿≈ƒ∆»ƒ¿«¿»ƒ∆≈
,„Á‡ ÔÈÚ ÔÚÓLÓ ‡l‡ ,ÔBLl‰ B˙B‡a ˜ÙÒ Ô‰a»∆»≈¿«»∆»«¿»»ƒ¿»∆»

.˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt ÁlLÂ LbL∆≈≈¿ƒ«¿ƒ∆¿ƒ

.ÈB˙B‡a ËÈ‰ ‡Ó ˙k‰ B˙B‡ ‰È‰iL CÈˆ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆ƒ¿∆«¿»¿…»≈≈¿
B˙B˜Ï ÌÈpËw‰ eÚ„iL „Ú ,Ba zÎiL ˙k‰«¿»∆ƒ¿…«∆≈¿«¿«ƒƒ¿
ÌÈÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÈB ‡Ï ÔÈ‡L ˙k B˙B‡ ÌÈÈknL∆«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 ,ÏaÏÓe¿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 ÔÈLeb‰ ÔÈÚÏ ‡˜Â ÏÈ‡B‰ ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ¿≈«¿«

ÏeÒt ‰Ê È‰ ,ÔÈLeb32Ï‡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 ÁÈÏ CÎÂ CÎa ,˙aLa CÎa¿»¿«»¿»»»¿∆«¿ƒƒ¿«»»»
da ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚c ‡ÈÈÓÏ ,˙BËMÏ B‡ ‰ÈˆÈÏ«¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈«
ÈBÏt  ÈBÏt ‡‡ (CÈ‡) .ÈBÏt ÌB˜Óa ‡Î‰»»¿»¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ

ÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ ÔÁ‡ ÌeL ÏÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜nÓc¿ƒ»¿ƒ¿»»√»«¬ƒ»¿ƒƒ
˙eÚa È˙Èˆ ,È˙‰‡c ÔB‰È˙‡Ïe È˙‡Ïe È˙‰‡ÏÂ¿«¬»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¬»»ƒ¿ƒƒƒ¿
ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB˙Â ˙È˜LÂ ˙ÈËÙe ‡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 ÔÁ‡ 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 ˙ÈËt 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˜eL ˙b‡Â ÔÈeht Ë‚Â ÔÈÎBz»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≈

.‚Èe ‰f‰ ÔBLla Ëb‰ zÎiLkzÎÈ ‡Ï ,‰Ê ÁÒ ¿∆ƒ¿…«≈«»«∆¿…«∆…ƒ¿…
,ÓBÏk .'ÔÈ„Â' ‡Bw‰ ‡˜È ‡nL ,„"eÈa 'ÔÈ„Â'¿≈¿∆»ƒ¿»«≈¿ƒ¿«
,„"eÈa '˙‚È‡Â' zÎÈ ‡ÏÂ .CÈÈe ÈÈa ‰È‰È ËtLÓƒ¿»ƒ¿∆≈ƒ≈«¿…ƒ¿…¿ƒ¿«¿
‡Ï .˙ÈÊ Ì‡ ,ÓBÏk .'zb È‡Â' ‡Bw‰ ‡˜È ‡nL∆»ƒ¿»«≈¿ƒ«¿¿¿«ƒ»ƒ…
.'C‰Ó ÈÏ' ‡Bw‰ ‡˜È ‡nL ,„"eÈa 'C‰ÓÈÏ' zÎÈƒ¿…ƒ¿»¿∆»ƒ¿»«≈ƒ≈»
.['CÁÓÏ' ‡˜È ‡nL ,dbbÓ ‡"‰‰ Ï‚ ˜ÈÁÈ 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 .˙BÁ‡ 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˜ÈL'e 'ÔÈÎÈz' ÚÓLÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«∆≈»
CÈˆ ‰Ê Cc ÏÚÂ .B˙B‡ ‰L‚Â ‰˜L ‡È‰L∆ƒ»¿»¿≈¿»¿«∆∆∆»ƒ
B ‰È‰È ‡lL ,zÎiL ˙k ÏÎe 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 eÓ‡L34Ïk ÔÎÂ . ∆»«¿∆…ƒ»¿¬≈∆≈»¿≈…
ÏeÒt  ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik35. «≈»∆¿»»»

הרי34) 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,
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פז                
         

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
Ûz‰39Ë‚ BÈ‡ 40Ëb‰ ÛBÒa LÙe ÊÁ Ì‡Â .41 «…∆≈≈¿ƒ»«≈≈¿«≈

Ëb‰ ÛzÓ elÙ‡  ˜ÁÓ ÏÚ B‡ ‰ÈeÏz ˙ÈBÏt ˙B‡L∆¿ƒ¿»«¿»¬ƒƒ…∆«≈
È˙L Úe˜ ‡ˆÓpL Ëb ÔÎÂ .˙BËL ‡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‡ .˙BËM‰ ‡Lkƒ¿»«¿»¬»ƒƒ¿«¿≈∆«∆≈

.Lk  ÔÈcƒ»≈

מחק .36) על שכתב  או חלק , מקום במקומן ונשאר
השורות.37) וכללי38)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 ‰‡eae LËLh B‡ ˜ÁÓƒ¿«ƒ«¿≈«»∆«∆∆ƒ»

.Ë‚ BÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,Lk  ˙B˜Ïƒ»»≈¿ƒ«≈≈

.ÊÈ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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‰ Ûz ‰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˙k45Lb ˙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 Lb ˙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 Lb ˙aMa CÎa B‡ ‰Ê ÌBÈe :˙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 ‰BÁ‡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 eLb 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 ˙BLb˙Óƒ¿»¿¿≈∆»∆∆¡«¿»«»¿…»
L‚ ÈBÏt :˙ÎÂ ,Ëb‰ CB˙a ÔËÙe ÊÁ .dzÁÏÂ¿«¬∆¿»»«¿»»¿«≈¿»«¿ƒ≈≈

ÈBÏt ÔÓÊa ˙ÈBÏt L‚ ÈBÏÙe ˙ÈBÏt47el‡ È‰  ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÌÈLk48. ¿≈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««»»¿…∆∆

עדי50)טורים.49) שתביא עד מתגרשת השנייה ואין
מסירה.

.‡Î‰Ê Ëb ˙ÁzÓ ÌÈ‡a „Ïa ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰»»¿≈≈ƒƒ¿«»ƒƒ««≈∆
‰Ê Ëb ˙Á˙Ï51ÌÈ„Ú‰L BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ Ì‡ : ¿««≈∆ƒ»»ƒ«««∆»≈ƒ

dhb ÌÚ ÌÈ‡˜52‡ˆÈ Ì‡Â ;˙L‚Ó BÊ È‰  ƒ¿»ƒƒƒ»¬≈¿…∆∆¿ƒ»»
BÈ‡  BnÚ ÌÈ‡˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ‰iL „È ˙ÁzÓƒ«««¿ƒ»∆≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ≈

.ÌÈ„Úa dÏ ÒÓiL „Ú Ë‚≈«∆ƒ¿…»¿≈ƒ

השני :51) הגט  ותחת בן, ראובן הראשון: תחת שחתום כגון
עד. (כי52)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∆»¿¿…««∆≈
ÂÈÁ‡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 eÒÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿»∆¿≈ƒ¿≈∆
.ÌÈLk¿≈ƒ

ועד 57)חיבר.56) הקלף  מאמצע  גט  לכתוב  שהתחיל
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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‰ Èc ÏÚ el‡ ÌÈ„ ‰eÏ È‰L ,‰Ê62ÏÚÂ »∆∆¬≈ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿≈«≈¿«
dÏ ÒÓ Ì‡Â .˙L‚Ó BÊ È‰  eÓ˙Á Ì‰ÈL¿≈∆»¿¬≈¿…∆∆¿ƒƒ¿«»

Lk Ëb ‰Ê È‰ Ck ÔÈe 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 

   1 
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‡2dˆÁ B‡ ∆»∆«ƒ««≈»¿∆»»»≈»¬≈»

‡e‰ „Á‡ Ïk‰  d„Èk B„È ‰˙OÚL dÁeÏL B‡3. ¿»∆»¿»»¿»»«…∆»
dÏ ‰Èew‰ dˆÁ „Á‡Â4˙kOn‰ dˆÁ B‡5B‡ ¿∆»¬≈»«¿»»¬≈»«À¿∆∆

dÏ ‰Ïe‡L6Ëb ÚÈbiMÓe ,‡e‰ d˙eL Ïk‰  ¿»»«…¿»ƒ∆«ƒ«≈
.‰Lb˙ d˙eLÏƒ¿»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‡ :dˆÁ CB˙Ï BzL‡Ï Ëb ˜Bf‰«≈≈¿ƒ¿¿¬≈»ƒ»¿»∆∆
,‰Lb˙ ‡Ï  Â‡Ï Ì‡Â ;‰Lb˙  dˆÁ „ˆa ÌL»¿«¬≈»ƒ¿»¿»¿ƒ«…ƒ¿»¿»

dˆÁ „ˆa „ÓÚzL „Ú7ˆÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «∆«¬…¿«¬≈»¿««ƒ∆ƒ»≈
dÎB˙a Ëb‰ nzLiL8BÁL .9,ÔÈLeb‰ dÏ ‡È‰ ∆ƒ¿«≈«≈¿»∆ƒ»«≈ƒ

ÂÈÙa ‡l‡ Ì„‡Ï ÔÈÁ ÔÈ‡Â10. ¿≈»ƒ¿»»∆»¿»»

הסמוכה 7) חצרה אף  לה, סמוכה ידה מה כידה. שחצרה
(שם). נעולה.8)לה שחובה.9)שהיא קושטא: ובדפוס 

מדין 10) מידה גיטה את חצרה לה תקנה תאמר: שלא
הגט  שנתן כמו יהיה בחצרה, הגט  שמשנתן שליחות,
הואיל  רבינו: מסביר לפיכך כמותה, ושלוחה לשלוחה,
שלא  שליח  למנות לנו אפשר אי  לחובתה, הוא והגט 
 ֿ (בבא מגורשת אינה ולפיכך בפניה, ושלא בהסכמתה
אם  זה, ולפי  ה"ב ). פ "ד, ומתנה זכיה הל' וראה יב . מציעא
וזרקו  חצרי , לי  ותזכה בחצרי  גיטי  לי  זרוק  לו תאמר היא
שהרי בצדה, עמדה שלא אע "פ  מגורשת תהיה - בחצרה
ב 'ירושלמי ' אמרו בזה וכיוצא לקבלה, שליח  חצרה עשתה
לי תזכה אמרה ואח "כ גיטה לה "נתן ה"א): פ "א, (גיטין
יוסף ' ('בית ארוכה" ידה שהיתה כמי  נעשית שבעכו, חצרי 

הרשב "א). בשם קלט  סי ' אהע "ז

.‚‰hÓlÓ ‡e‰Â dlL ‚b‰ L‡a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰»¿»∆∆¿…««∆»¿ƒ¿«»
ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk  ‰ÏÚÓÏ dÏ B˜Êe ,BˆÁa«¬≈¿»»¿«¿»≈»∆ƒƒ««¬ƒ

‰˜Ún‰ ˙BˆÈÁÓ11ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ B‡12 ¿ƒ««¬∆¿»ƒ¿»¿»ƒ
‚bÏ CeÓÒ13‰Lb˙14ÁeiL „Ïe .15Ì‡ Ï‡ . »««ƒ¿»¿»ƒ¿«∆»«¬»ƒ

˜ÁÓ16˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ÚÈbiL Ì„˜ ÛO 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‰  ÛO B‡ ˜ÁÓÂ e‰˙ÏÚ‰Â Áe‰»«¿∆¡«¿¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈

‰Lb˙ ‡ÏÂ Ë‚ BÈ‡ ,ÁeÏ CÏB‰18. ≈»«≈≈¿…ƒ¿»¿»

הרוח 11) מפני  המשתמר מקום שהוא לגג, שמסביב 
הרי12)וכדומה. לארץ , סמוך טפחים משלשה פחות כל

לארץ . (כמחובר) כלבוד שם 13)הוא כשאין אפילו
א.14)מעקה. עט , הרי15)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 "י16)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
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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
‰Lb˙ 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˙eLÏ B˜Ê22CB˙Ï B‡ ÛOÂ ¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿«¿
Ë‚ BÈ‡  „‡ [B‡ ˜ÁÓÂ] ÌÈn‰23ÚÈb‰ Ì‡ Ï‡ . ««ƒ¿ƒ¿«∆¡«≈≈¬»ƒƒƒ«

[ÁÂ] d˙eLÏ24È‰  e‰˙ÙOe 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˙eLa 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 ˙BˆÁ¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«ƒ»
ÔÂÈk  ˙ÈÓÈt‰ ÏÚ ˙B‰Bb ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙ÎÂ ,BlL∆¿»¿≈«ƒ»¿««¿ƒƒ≈»

‰BˆÈÁ‰ ÈÂ‡ CB˙Ï Ëb‰ ˜fL28;‰Lb˙ ∆»««≈¿¬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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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‰ ˙eLa ‰M‡ ∆¿ƒ»ƒ»ƒ¿«««≈∆»«≈∆»
.BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ôk Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ«¿

חביות.30) או ֿ 31)סלים (מגיד הבעל ברשות ושתיהן
לתוכה.32)משנה). התימנים: ב :33)ובכת"י  עט , שם

עשוי כלי  שאין לשמור, לאוירן עשויות כלי  מחיצות "שאין
שתי בין ההבדל וזהו שם). (רש"י  בתוכו" להניח  אלא
שלפנינו. בנידון קופות לשתי  הקודמת, שבהלכה חצרות

ואינה 34) הואיל מקומה, על מקפיד הבעל אין כך ומתוך
לשימוש. והבעל 35)ראויה לשימוש, ראויה היא הרי 

(מגידֿמשנה). מקומה על מקפיד

.Á BˆÁ 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‰ ÈÚk41. «¿≈«ƒ»

או 36) נוסף : התימנים, ובכת"י  וקושטא, רומי  ובדפוס 
אשתו 38)סל.37)לחיקה. "שהמכניס  א: עח , שם

- עמה קטנים תשמישיה כלי  להיות עלֿמנת ביתו, לתוך
(רש"י ). מכניסה" דוקא 39)הוא רוקח ' ה'מעשה לדעת

הבעל  דרך ואין מיטתה, על שישבה בשעה גיטה לה שזרק 
ממנה. להקימה טפחים 40)להקפיד עשרה גובה כל

קריאת  והל' ב . כה, בברכות כמבואר לעצמו, רשות מהווה
רשות  את מבטלת הבעל רשות אין ומעתה ה"ט . פ "ג, שמע 

מעשרה 41)מיטתה. למטה שהם אע "פ  מיטתה, רגלי 
עצמה  והמיטה הואיל מקומם, על מקפיד הוא אין - טפחים
וברש"י ). שם, (גיטין תחתיה להשתמש ונוחה עשרה, גבוהה
כליו  אבל הבעל, ברשות האשה בכלי  אלא זה שאין ויתכן
גבוה  כשהכלי  אפילו לו יקנו לא מוכר, ברשות לוקח  של
בבאֿבתרא  וראה (מגידֿמשנה). תחתיו ואויר טפחים עשרה

ה"א. פ "ד, מכירה והל' ב . פה,

.ËB„ÁÈ ‡ÏÂ BˆÁa 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 .
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אחד  כמקום נחשב  זה הרי  טפחים, עשרה גבוה מקום על
(מגידֿמשנה). ומגורשת

.ÈCB˙a ÚÂ ,d˙eLÏ dhb dÏ ˜Ê47d˙eL »«»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,d˙eLÏ ıeÁ ÏÙÂ da ˙„ÓBÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆»¿»«ƒ¿»««ƒ

‰LÏMÓ ˙BÁÙa ÚL48dÈ‡  ı‡Ï CeÓÒ ∆»«¿»ƒ¿»»»»∆≈»
d˙eLa 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¿¬≈

ÔÈBÈcL 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

.ÈÒÙË˜ 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. ≈

כלפי54) מוטות אצבעותיה שראשי  ביוונית), (מורד, מדרו
ידה.55)קרקע . כי56)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 ˙eLa B‡ ÌÈa‰ ˙eLa 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"י61)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,BÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰ ‰È‰ ?BÏ B˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«»»»»¿»¿
BÏ B˜ ‡e‰ ‰Ê  BÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â63; ¿ƒ≈»¿»¿»¿∆»

ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈML B‡ BÓLÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»¿∆¿≈∆≈¿ƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰ ‰Ê  BÓLÏ64. ¿»¿∆∆¡»¿∆¡»

אמה.63) מאה של במרחק  ספק 64)ואפילו היא והרי 
יכולה  "היא דין רבינו ביאר ולא שם). (גיטין, מגורשת
שתשוח  כדי  אליה קרוב  ואינו יכול" אינו והוא לשמרו,
קידושין  שלענין ואע "פ  מגורשת, ספק  שהיא ונראה ותטלנו,
פ "ד  אישות בהל' כמבואר מקודשת, שהיא רבינו פסק 
אשת  איסור חומר מחמת להחמיר יש שבגט  אפשר הכ"ב ,
ותטלנו" שתשוח  "כדי  עד ודאי  כמגורשת לדונה שלא איש,
בהלכה  לעיל שנאמר למה סותר אינו זה וכל (מגידֿמשנה).
. . אמות ארבע  לתוך נפל אם . . . קטפרס  ידה "היתה יב :
לידה  הגט  הגיע  כשכבר ידובר שם כי  מגורשת". זו הרי  .
כנח  הוא הרי  אמותיה ד' תוך כשנח  ולפיכך ממנה, ונפל

בידה.

.ÂË‰lÁz ‡e‰ ‡a65‡È‰ ‰„ÓÚ Ck Á‡Â ,„ÓÚÂ »¿ƒ»¿»«¿««»»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa‡ CB˙a Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏ B˜Êe ,Bc‚k¿∆¿¿»»ƒ»»«≈¿«¿««

epÏhz ÁLz Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙L‚Ó dÈ‡  BlL66. ∆≈»¿…∆∆««ƒ∆ƒ»…«ƒ¿∆
B˜Êe ,dc‚k „ÓÚÂ ‡e‰ ‡e ,‰lÁz ‡È‰ ‰„ÓÚ»¿»ƒ¿ƒ»»¿»«¿∆¿»¿»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ67‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , »««ƒ∆∆¡»¿∆¡»ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰  dlL ˙Bn‡ Úa‡ CB˙Ï68„Ú , ¿«¿««∆»¬≈∆≈»«

d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL69. ∆«ƒ««≈¿»»

שניהם.65) של שאינה לרשות או הרבים לרשות
בהן,66) זכה כבר לו, קונות אדם של אמות וארבע  הואיל

(גיטין  באה לא כאילו היא והרי  לתחומו נכנסת זכותה ואין
לשמרו.67)עח .). יכולים שניהם הדין 68)שהרי מצד

גזירה, משום מדבריהם הוא פסול אלא גמור, גט  הוא
הי "ג. בסוף  לעיל האלו 69)כמבואר הדברים וכל שם.

שניהם, של שאינה ברשות או הרבים ברשות רק  אמורים
לא  אם אפילו מגורשת זו הרי  חצרה לתוך גיטה זרק  אבל
לרשותה  גט  "ומשיגיע  ה"א: לעיל כמבואר לידה, הגיע 
רבותינו  בשם קבלה מביא "גט ", ערך וב 'ערוך' נתגרשה".
שיגיע  עד מגורשת אינה חצרה לתוך גיטה זרק  שאפילו
"המחוור  ה"ב ): פ "ח , (גיטין ה'ירושלמי ' על ומסתמך לידה,
עח :) גיטין ב 'תוספות' (ראה ידה" לתוך שיתננו עד שבכולן
לגרש  "שאין סי "ד), קלט  סי ' (אהע "ז הרמ "א פסק  וכבר
מלבושיה  לתוך או חצרה לתוך הגט  לזרוק  אפילו לכתחילה

ממש". ידה לתוך אלא

.ÊËeL˜ ‰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. »¿«¿¬≈¿…∆∆
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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 ועלֿידי ֿזה 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 אף ֿעלֿפי 

ד). ס "ק  קלח  סי ' שמואל' ('בית כבד 74)לה שהגט  כגון
החוט . ינתק  אליו הגט  ימשוך ואם דק , גיטין,75)והחוט 

שם.

.ÊÈ:BznLÓ ‡È‰Â BÚ ‡e‰Â dcÚ „Èa Ëb‰ Ô˙»««≈¿««¿»¿≈¿ƒ¿««¿
˙eÙk ‰È‰ Ì‡76Ëb ‰Ê È‰ 77dˆÁÏ ÚÈb‰ el‡Îe , ƒ»»»¬≈∆≈¿ƒƒƒ««¬≈»

Ë‚ BÈ‡  ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â ;dcˆa ˙„ÓBÚ ‡È‰L78. ∆ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈
‰Ê È‰  BznLÓ ‡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
(כסף ֿמשנה). וישן כפות כלֿשכן

.ÁÈ‰zÓ ËL dÏ ˙ÎÂ ,BcÚ „Èa B˙e Ëb‰ ˙k»««≈¿»¿««¿¿»«»¿««»»
‰Lb˙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 ,BˆÁa Ëb‰ Ô˙ Ì‡ƒ»««≈«¬≈»«»∆»≈¿»»
‰˜ÊÁa B‡ ÛÒÎa B‡ ËLa ˆÁ‰ ‰˙wL ÔÂÈk84 ≈»∆»¿»∆»≈ƒ¿»¿∆∆«¬»»

‰Lb˙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,

   1 
ולהובאה,1) להולכה לקבלה, שלוחים דיני  רבינו בו כלל

מיד  גטה לקבל שליח  עושה האשה אם לשליחות, הכשרים
ששינה  והבעל לקבלה, שליח  עושה אם קטנה בעלה, שליח 
שליח  להיות להולכה שליח  יכול אם להולכה, קבלה שליח 

הגט , ביטול גוסס .לקבלה, או חולה הבעל והניח  גט  המביא

.‡„iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰M‡‰ ‰OBÚL ÁÈÏM‰«»ƒ«∆»»ƒ»¿«≈»ƒ»ƒ«
„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,‰Ïa˜ ÁÈÏL ‡˜p‰ ‡e‰ ,dÏÚa«¿»«ƒ¿»¿ƒ««»»ƒ∆«ƒ««≈¿«

d„ÈÏ ÚÈb‰ el‡k Lb˙z dÁeÏL2B˙BOÚÏ ‰ÎÈˆe . ¿»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»«¬
ÌÈ„Ú ÈLa3Ëb‰ ÚÈb‰L e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL ‰ÎÈˆe . 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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««≈ƒ¿«¬»
CÈˆ BÈ‡  ‰Ïa˜ ÁÈÏL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈¿ƒ««»»≈»ƒ

ÌÈ„Ú7BÏ ÒÓpL ÔÈa BÈÏ 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 
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צב               
         

ועבר 8)(כסף ֿמשנה). 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 CÈˆ ‰‡‰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 ˙Lb˙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 ÔÈLk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ«≈≈ƒ¿ƒ««»»
:‰MÓÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡‰Â ‰ÎÏB‰ ÁÈÏLÏ ÔÈa≈ƒ¿ƒ«»»«¬»»ƒ«¬ƒ»

ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â ,LÁ‰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).

.ÊÌÈLk  ÌÈBw‰Â ÌÈLp‰ Ï‡17elÙ‡Â . ¬»«»ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒ
‰Úa ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÈÏeÒt‰18ÔÈLk  «¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ«¬≈»¿≈ƒ

Ëb ˙eÁÈÏLÏ19‰Bz ÈcÓ ‰Úa ÔÈÏeÒt‰ Ï‡ .20 ƒ¿ƒ≈¬»«¿ƒ«¬≈»ƒƒ¿≈»
Ëb‰ ˙‡‰Ï ÔÈÏeÒt 21‰Ê È‰  e‡È‰ Ì‡Â ; ¿ƒ«¬»««≈¿ƒ≈ƒ¬≈∆

ÏeÒt22eÓ‡ ÌÈc ‰na .Ëb‰ Ìi˜˙pLk ?ÌÈ »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«≈
ÂÈÓ˙BÁa23Èc 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

(כסף ֿמשנה). השני  קידושי  בה שתפסו
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.Á,B‡È‰Lk Ï„‚Â Ëb‰ BÏ Ô˙pLk ÔË˜ ÁÈÏM‰ ‰È‰»»«»ƒ«»»¿∆»««≈¿»«¿∆¡ƒ
Áwt˙Â LÁ26‰tzLÂ ‰ËBL ,27,ib˙Â Ì"ekÚ , ≈≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«≈

ÏËa ‰Ê È‰  ÁzLÂ „Ú28BÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡ . ∆∆¿ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¬»ƒ»«
‰È‰ ;Áwt˙Â ÊÁÂ LÁ˙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˜ dˆÁL Èt35ÁÈÏML ÈtÓ . ƒ∆¬≈»»»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ«

Ôa BÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„Ú CÈˆ ‰Ïa«̃»»»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒƒ««»»∆≈∆
‰eÓ‚ ‰Úc36. ≈»¿»

התימנים,31) ובכת"י  בידך". לי  "יהא לו: שאמרה או
לי . יהא גיטי  לי  טול ובכת"י32)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 ולפי ֿזה 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 ,

.‡ÈÓ‡Â ,ÏÚa‰ ÔÓ Ëb Ïa˜Ï ‡aL ‰M‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ»∆»¿«≈≈ƒ«««¿»«
Ëb CÏB‰ :ÏÚa‰ BÏ ÓB‡Â ,È‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL :BÏ¿ƒ««»»¬ƒ¿≈«««≈≈
‡l‡ ,E˙eÁÈÏL ˜BÚ ÈÈ‡ :ÓBÏk ,‰Ó‡L BÓk ‰Ê∆¿∆»¿»¿«≈ƒ≈¿ƒ¿∆»

L E˙B‡ ‰˙OÚL ÔÈaÈ‰ ‰‡‰ ÁÈÏL B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏ ≈∆»¿»¿¿ƒ««»»¿ƒ«¬»»¬≈
‡Ï :BÏ ‰Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È‰Â ,‰Ó‡L BÓk ‰z‡«»¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»…

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL]39elÙ‡  ‰‡‰ ÁÈÏL ‡l‡ EÈzÓO [ »ƒ«¿«»»«¿ƒ∆»¿ƒ«¬»»¬ƒ
ÁÈÏM‰ ˜Ú È‰L ;˙L‚Ó dÈ‡ ,d„ÈÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈»««»ƒ«
‡Ï ÌÏBÚÓ :ÏÚaÏ Ó‡Â ,‡È‰ ‰Ó‡L ˙eÁÈÏL¿ƒ∆»¿»ƒ¿»««««≈»…

dÏ ‰‡‰ ÁÈÏL È˙ÈOÚ40. «¬≈ƒ¿ƒ«¬»»»

אינן.39) אלו תיבות קושטא, בדפוס  וכן התימנים, בכת"י 
זה 40) והרי  מרובה, טרחתו שאין לקבלה, שליח  אלא

אפש  אי  להולכה שליח  - אפשי  לקבלה שליח  י ,כאומר:
גט , זה אין לאשה הגט  והוליך אח "כ נמלך ואפילו
אמר  אבל סג.), (גיטין הולכה כשליח  קבלו לא שמתחילה
הרי שאמרה, כמו אמר: ולא לה, ותן הולך לשליח : הבעל
הגט  וקיבל ידו שכשפשט  לידה, גט  כשיגיע  מגורשת  זו
להולכה  שליח  ונעשה קיבל הבעל דברי  דעת על - מהבעל

(מגידֿמשנה).

.ÈBÏ Ó‡Â ,È‡ ‰‡‰ ÁÈÏL :ÏÚaÏ ÁÈÏL Ó‡»«»ƒ««««¿ƒ«¬»»¬ƒ¿»«
‰Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È‰Â ,‰Ó‡L BÓk CÏB‰ :ÏÚa‰«««≈¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ÔÂÈk  EÈzÓO ‰Ïa˜Ï ÁÈÏL :BÏ»ƒ«¿«»»«¿ƒ≈»∆ƒƒ«≈¿»»

˙L‚Ó41‡l‡ ,‰Ó‡L ˙eÁÈÏL ˜Ú ‡Ï È‰L ; ¿…∆∆∆¬≈…»«¿ƒ∆»¿»∆»
d˙B‡ Ú‚42ÓB‡ ‡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¬≈¿…∆∆¿»≈«

Lb˙z d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL∆«ƒ«≈¿»»ƒ∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿»≈
È‡cÂ47. ««
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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 ÈÙa48Á‡Â ,B˙B˜Ï ÔÈÎÈˆ 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 אי ֿאפשר והרי 
כמבואר  היה, כשר גט  לומר נאמן אינו לים, וזרקתו לידה

הכ"א. פ "א, לעיל

.ÂËepÏhÈ  dÈÏ 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

.ÊËÊÁ ‰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 :ÌÈÁ‡Ï Ó‡L B‡ ,BÏhÏ Á‡ ÁÈÏL ÁÏML∆»«»ƒ««≈¿«¿∆»««¬≈ƒ≈

ÏËa ‰Ê È‰  ‡e‰ ÏËa ÈzL‡Ï ÈzÁÏML55ÏÚ Û‡Â , ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈∆»≈¿««
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L Èt56CÈˆ ,ÌÈÁ‡ ÈÙa ÏhÓ‰ ÏÎÂ . ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿»«¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»ƒ
ÌÈL ÈÙa ÏhiL57B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L Á‡ Ì‡Â . ∆¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«≈¿»»
‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ58Èt ÏÚ Û‡Â .BÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ¿«¿ƒ««»»≈»¿«¿¿««ƒ

ea„ È„k CB˙a ÊÁL59ÚÈb‰L Á‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏhe ∆»«¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿««∆ƒƒ«
BÈ‡  BÏha dˆÁÏ 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 LwÓe fÁÓ ‰È‰61B‡ ,BÏhÏ È„k »»¿«≈¿«≈»ƒ«¿≈¿«¿
‡e‰L ÔÈe ,Ì‰ÈÙa epÏhiL ÌÈL LwÓ ‰È‰L∆»»¿«≈¿«ƒ∆¿«¿∆ƒ¿≈∆≈∆
BÈ‡  BÏha Ck Á‡Â ,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ Û„BÂ fÁÓ¿«≈¿≈ƒƒ«≈¿»»¿««»ƒ¿≈
ÚÈb‰L Ì„˜ BÏhÏ fÁÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa»≈««ƒ∆»»¿«≈¿«¿…∆∆ƒƒ«

d„ÈÏ Ëb‰62. «≈¿»»

שהגט 61) להודיעו הראשון השליח  את שישיג שני  שליח 
הנוסח : התימנים ובכת"י  האשה, לידי  ימסרנו ולא מבוטל
הראשון  השליח  את מבקש שהבעל והכוונה השליח , מבקש

בפניו. הגט  את שבלב 62)לבטל דברים כי  א. לב , גיטין
שם). ('תוספות' דברים אינם

.ÁÈÈzL‡Ï e˙e Ë‚ e˙k :‰OÚÏ Ó‡63ÏBÎÈ  »««¬»»ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ»
‰ÊÏ ÏhÏ64‰Ê ÈÙa ‡lL65ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â . ¿«≈¿∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈÁ‡66ÏhÏ 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

ÌÈÁ‡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 ˙Èa 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 ÌÈOÚ73Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏËa Ëb ∆¿ƒ»»»≈¬≈≈»≈¿≈ƒ»«
ÏËa ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ zÎ‡L Ëb Ïk :ÌÈL ÈÙaƒ¿≈¿«ƒ»≈∆∆¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
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צה                
         

‡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 eÓ‡iL ?‰Ê c ˙wz e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈««»«»»∆∆…¿»≈ƒ
ÌÈc‰ ÏkL eÈÙa Ó‡ :Ëb‰ ˙È˙k Ì„…̃∆¿ƒ««≈¡…¿»≈∆»«¿»ƒ
ÏhÏ ÌÈc‰ Ô˙B‡ eÓi˜˙iLk ÔÈÓBbL ,zÒnL∆»«¿»∆¿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

BÏhÈÂ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú CÏÈÏ77. ≈≈«∆«ƒ««≈¿»»¿≈∆…≈≈ƒ«¿
CÈˆ ‡Ú„BÓ ÏhÓ‰ ‡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

.‡ÎÊBÁ È‰  Ëb‰ Ïhe ÁÈÏM‰ „Èa Ëb ÁÏBM‰«≈«≈¿««»ƒ«ƒ≈«≈¬≈≈
‡l‡ Ëb ˙BzÓ BÏha ‡lL ;‰ˆiLk 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 ,BÏheƒ¿¿∆»«≈∆»≈≈¿»≈
 Ba Lb Ì‡Â .aLp‰ ÒÁk ‡e‰ È‰Â ,ÌÏBÚÏ Ba¿»«¬≈«∆∆«ƒ¿»¿ƒ≈≈

„Èa ‡e‰Â BÏhaL ˙Úa Lt 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
אי ֿאפשר  בהכשר הנכתב  גט  שכל בטל, אינו - גט  מלהיות
הגט , כתיבת מעשה ויבטל דיבורו יבוא איך כי  לבטלו.
כך  בהכשר, הנכתב  ספרֿתורה לפסול שאי ֿאפשר וכשם

שם). (ר"ן כשר גט  לפסול אי ֿאפשר

.Î,‡e‰ ÏËa :Ó‡ ?Ëb‰ ÏhÓ ˙BBLÏ ‰Ê È‡a¿≈∆¿¿«≈«≈»«»≈
,ÊÚÈ ‡ÏÂ ,ÈzÈ ‡Ï ,ÏÈÚBÈ ‡Ï ‰Ê Ëb ,Ba ÈLÙ‡ È‡ƒ∆¿ƒ≈∆…ƒ…«ƒ¿…«¬…
È‰ ,ÒÁ È‰È ,ÒÁk È‰È ,L‚È ‡ÏÂ ,ÁlLÈ ‡ÏÂ¿…¿««¿…¿»≈¿ƒ«∆∆¿ƒ∆∆¬≈

Ì‡Â .ÒÁk ‡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»«≈∆≈≈»≈
ÒÁ ,L‚Ó BÈ‡ ,ÁlLÓ BÈ‡ ,ÈzÓ BÈ‡ ,ÏÈÚBÓƒ≈«ƒ≈¿«≈«≈¿»≈∆∆
‡l‡ ,ÏhÓ ÔBLÏ ‰Ê ÔÈ‡L .ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  ‡e‰…»«¿∆≈∆¿¿«≈∆»
c eÏ ÚÈ„B‰ È‰Â ,c‰ ˙zÓ‡ ÚÈ„BÓ ÔBLÏ¿ƒ«¬ƒ««»»«¬≈ƒ«»»»

Ôk BÈ‡L82zÓ ‡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‰Lb˙ 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‰ Cea86el‡ 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 :LeÙa BÏ Ó‡iL „Ú ,˙L‚Ó¿…∆∆«∆…«¿≈…ƒ≈»

.LeÙa ÏhÈ¿«≈¿≈

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 
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צו               
         

.ÂÎÌÈL ÈÙa BÏhe ÊÁÂ BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ  Ëb‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ÒnL ÈÓ ÔÎÂ ,ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«»»««≈«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ88È‰L .ÌÈÊÓÓ ˙BÈ‰Ï ÌBbL 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 

.ÊÎÌÈÓB‡ 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 ÔÈÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«»»«≈∆∆»¬≈

Ba ‡Op˙Â ˙eLk ˙˜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‚ ‡Èn‰ 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 ,ÔÈLeb ˜ÙÒ ‰Ê È‰  dÏ B˙pL∆¿»»¬≈∆¿≈≈ƒ∆≈≈¿««

‰˙ÈÓ95,Bˆn ‡È‰Â ÏÈÁ‰ dÙÈw‰L ÈÚ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ∆ƒƒ»««ƒ¿ƒ«»
˙Ùhn‰ ‰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 בדיני97)נשלכה
גויים. של בערכאות אפילו ב .98)נפשות, כח , שם

.ËÎ‰ÈÙÒe ,‰Ú˜‰Â ÒÈb‰ dLkL ÈÚ Ï‡¬»ƒ∆¿»»««ƒ¿»¿¿»¿ƒ»
‰„‡L99ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ‚‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ∆»¿»«»¿«≈≈»≈ƒ≈ƒ∆
Ì"ekÚ100‰ÏÙ B‡ ‰ BÙËL B‡ ‰iÁ ezbL ÈÓe , «ƒ∆¿»««»¿»»»»¿»

˙ÏtÓ ÂÈÏÚ101ÈÓÁÂ ÌÈiÁ ÈÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˙B  »»«…∆¿ƒ¬≈∆À¿≈«ƒ¿À¿≈
ÌÈ˙Ó102BÈ‡  ÁÈÏM‰ „Èa Ì‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«≈

BzL‡Ï B˙B103˜ÙÒ BÊ È‰  dÏ B˙ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»»¬≈»≈
˙L‚Ó104Ëb‰ ÚÈbiL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙nL Ú„B Ì‡Â . ¿…∆∆¿ƒ«∆≈«««…∆∆«ƒ««≈

Ë‚ BÈ‡  d„ÈÏ105. ¿»»≈≈

אומר:99) ד) ג, (גיטין למשנה בפרושו ורבינו טבעה,
אינם  והמלחים לשברה, ורוצה הים עליה שסוער - "מטרפת
נשארו. והכלים העצים אבל . . . רצונם כפי  להנהיגה יכולים
ונאבד  שלה והעצים הכלים כשנשברו - שאבדה והספינה
ולא  המים להנהגת המים פני  על הספינה ונשארה הכל,

משוטות". ולא עוגן ונשאר 100)נשאר שוחד, קיבל שמא
שם). (גיטין, חי  תל 101)הנידון או קיר התמוטטות

פ "ג, גיטין ב 'ירושלמי ' מנויים השלשה, אלו כל בזה. וכיוצא
(חומרי102)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
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צז                
         

ושלא 105) ומתייבמת, יג.) (גיטין מיתה לאחר גט  שאין
לכהן. אפילו מותרת יבום במקום

.ÏiÁ ‡e‰ È‰  BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿¬≈«»
‰a˙k È‡z ÏÎe ‰È˙BBÊÓa106Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ƒ¿∆»¿»¿»≈¿À»«∆«ƒ««≈

d„ÈÏ107.‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ ¿»»¿«¿ƒ««»»

אישות 106) הל' לעיל המנויים פדיונה, או רפואתה כגון
ה"ב . מזונות 107)פי "ב , לה יש מגורשת בספק  שאפילו

פי "ח , אישות הל' ולעיל ב . צז, בכתובות כמבואר מבעלה,
ברי "ף  וכ"ה כלל. לידה גט  הגיע  שלא בזו קלֿוחומר הכ"ה.
 ֿ "וקיימא בלילה: ונחתם ביום דנכתב  בסוגיא ב , פרק  גיטין
('אור  לידה" גט  שיגיע  עד ממנו פדיונה פקע  שלא לן

שמח ').

ה'תשע"ט  כסלו  י"א שני יום 

   1 
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.

  

  

 זמ לכללות הוראה  ללמוד  יש  גט, שהביא  שליח  מדי
ואשה , איש  בדוגמת  ה ישראל וכנסת הקב "ה  הגלות.
בחסידות  וכמבואר ,הקידושי עניי היה  ובמת־תורה 
באברה  מרומזי האשה , נקנית שבה  הדרכי ששלושת
של  עניינו   אהבה  הוא   כס האומה ); (אבות ויעקב  יצחק 
שחקיקה  שמצינו  כמו  הלוחות, כנגד  שטר אבינו ,  אברה
כו '" בית לו  ויב"  יעקב  של עינינו  וביאה  בגט. מהני 
 הקידושי שטר שבירת היא  הלוחות ששבירת ונמצא 

הגלות. לעניי וסיבה 
היא  שבגלות ובירידה  הלוחות בשבירת הכוונה  , אמנ
לעתיד ־  ועל־אחת־כמה ־וכמה  ,אחר־כ שתבוא  העליה 
של  מצב  זה  אי הגלות בזמ  שג מכ ויתירה  לבוא ,

בלבד . ובחיצוניות מעי אלא  לאמיתתו  גירושי
הגט  את נות אינו  בעצמו  שהבעל בהלכה  מתבטא  זה  עניי
" מעול גירשתי  "לא  אומר הקב "ה   והבעל השליח , אלא 
ובהלכה  שלחתיה ". אשר  אמכ כריתות ספר  זה  "אי  
 וכ אחר, ביד  משלחו  השליח  נאנס  או  "...חלה  שלאח "ז
היינו  מאה " ואפילו  אחר, ביד  משלחו  חלה   א השני 
יהיו  שלא  כדי  הכל עושה  בגירושי  חפ שאינו  שהקב "ה 
לידי בא  השני  אזי  אחר, ביד  משלחו  כאשר  וג ,גירושי

משיח .. יבוא  בוודאי  כבר שאז מאה , עד  חולי 
לה  נתנו  לידו , הגט שהגיע  האחרו"  ש בהלכה   ומסיי
ההלכה  ומקור ."הראשו השליח  שמת אע "פ בו  ותתגרש 
ומר  ,כול בטלו  הראשו מת  א אמר אשי  שרב  בגמרא 
השליחי כל חי  הבעל  שא ואומר חולק  אשי  רב  בר

כמותו .  " הרמב ופסק  , קיימי
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
ג לו  מוסר השליח  ב . המשלח . מכח  ולא  הראשו השליח 
ואז  כמותו ",  אד של "שלוחו   שבו  המשלח  כח  את
 ולכ עצמו , המשלח  מכח  היא  השני  השליח  של שליחותו 
שהבעל  כיו השליחות קיימת הראשו השליח  מת  א  ג

. קיי
תוק ישנו  האחרו לשליח   שג הוא ,  הענייני ובפנימיות
שהמטרה  אנו   למדי ומזה  המשלח , של מכוחו  השליחות
את  ולחזק  להטיב  שנשוב  כדי  היא  הלוחות שבירת בזכרו
לומד כשיהודי  ישראל. וכנסת הקב "ה  שבי הקידושי קשר
יכול  כו '" מסיני  תורה  קיבל ש "משה  ידיעה  מתו תורה 

אצל  אליו שתהיה  מגיעה  שהתורה  הידיעה  בגלל חלישות ו 
בא  אינו  האחרו שהשליח  עד  , שלוחי וכמה  כמה  לאחר
שכל  הפסוקה  ההלכה  באה  כ ועל המשלח , בכח 

בעצמו . הקב "ה   הבעל מכח   באי  כול  השלוחי
במלוא  היא  הרי  לשני , השליחות את מוסר רבינו  כשמשה 
הלאה  וכ המשלח , כח  את  ג לו  מוסר כי  שלימותה ,
כאילו  בימינו , התורה  את המקבל יהודי  ולכ מאה ", "אפילו 
הקב "ה  ושונה  הקורא  ו "כל בעצמו , מהקב "ה  אותה  קיבל

כנגדו ". ושונה  קורא 
      

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 ÚÚÂ 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
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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»¿»»»»

‰‡eO10dzÓÈÂ ,Á‡Ï11˙e d˙BÁ‡ ‰˙È‰ elÙ‡ , ¿»¿«≈ƒƒ¿»¬ƒ»¿»¬»«
dÏÚa12.˙BLk 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‚ ‡Èn‰«≈ƒ≈ƒ»¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»
Ò‡ B‡13Á‡ „Èa BÁlLÓ 14‰ÏÁ Ì‡ ÈM‰ ÔÎÂ . ∆¡«¿«¿¿««≈¿≈«≈ƒƒ»»

ÌÈ„Ú CÈˆ ÔÈ‡Â .‰‡Ó elÙ‡Â .Á‡ „Èa BÁlLÓ ¿«¿¿««≈«¬ƒ≈»¿≈»ƒ≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÁÈÏL ˙BOÚÏÂ ÊÁÏ15ÚÈb‰L ÔBÁ‡‰Â . «¬…¿«¬»ƒ«ƒ¿≈∆¿»«¬∆ƒƒ«

ÏÚ Û‡ ,Ba Lb˙˙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 ÈÙe zÎ18Ì‰ÈÙa dÏ ÔzÈ Ck Á‡Â , ƒ¿«¿»«∆¿«¿««»ƒ≈»ƒ¿≈∆
.eÏˆ‡ ÔÈÚe„È ÂÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .Ba Lb˙˙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‡  ÚÚÂ „ÓÚÂ ÏÚa‰ ‡a20. »«««¿»«¿ƒ¿≈≈«¿ƒƒ
CÎÈÙÏ21˙BÓ‡ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈLp‰ Û‡ ¿ƒ»««»ƒ∆¿∆∆¡»

'ÌzÁ ÈÙe 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‡ ,CÈˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙe zÎƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆≈»ƒƒ»…
ÁÈÏM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡  ÚÚÈÂ 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 ÚÚÂ ÏÚa‰ ‡a»«««¿ƒ¿≈¿…ƒ¿«≈≈»¿…∆∆»«
.˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  Ëb‰«≈¬≈»≈¿…∆∆

נחתם.23) ובפני  נכתב  בפני  לומר: יכול על 24)שאינו
הגט . עדי  חתימת המכירים עדים ויכול.25)ידי 

הוא 26) שהשליח  ואף  דיינים. בשלושה שטרות שקיום
דבר  כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו
וקיום  דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי  מדבריהם אלא שאינו

בלבד. מדבריהם אלא אינו אבל 27)שטרות מדבריהם,
מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו
כמי נעשו השטר על החתומים עדים התורה, מן אבל

דין. בבית עדותם שנחקרה

.ÁÈÙe zÎ ÈÙa' ÓBÏ eÎÈˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»«
‰M‡‰ ‰È‰˙ ‡lL È„k ?ı‡Ï ‰ˆeÁa 'ÌzÁ∆¿«¿»»»∆¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ»

BÓi˜Ï ‰ÎÈˆ28ÔÈ‡L ÈtÓ .ÚÚÈÂ ÏÚa‰ ‡BÈ 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 ‰ea ‰È‡ ‡È‰L ÏÚa««∆≈ƒ¿»»¿»∆≈∆∆∆¡«
ÛiÊÓ 'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa'30.ÏËa ‰Ê È‰  ‡e‰ ¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿À»¬≈∆»≈

zÎ ÈÙa' Ó‡L „Á‡ ÏL ÂÈ„ eÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ¿»»∆∆»∆»«¿»«ƒ¿«
BnÚ ÔÈ‡L ÏÚa‰ eÚÚ ˙BÁ„Ï ‡l‡ 'ÌzÁ ÈÙe¿»«∆¿«∆»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
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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 ˙BÓezı‡k Ïe .Ï‡OÈ ı ¿ƒ¿»¬¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆¿∆∆

ÔÈh‚Ï Ï‡OÈ35. ƒ¿»≈«ƒƒ

ארץ 33)האיים.32) של שבמערבה התיכון הים הוא
הרי34)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 ÈÙe zÎ ÈÙa' Ó‡iL CÈˆ 37B˙k . »ƒ∆…«¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿»

Ï‡OÈ ı‡a BÓ˙ÁÂ ı‡Ï ‰ˆeÁa38CÈˆ BÈ‡  ¿»»»∆«¬»¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ
'ÌzÁ ÈÙe 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 ÈÙe41 ¿»«∆¿«¬ƒ…ƒ¿«∆»ƒ»««

ÒBÓÏew‰ ÏB˜ ÚÓL elÙ‡Â ,ÂÈÙa42eÓ˙ÁÂ ,˙Bk ¿»»«¬ƒ»««¿≈¿»¿
ÈÙe 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‰«≈≈≈∆»«≈¿»¿»«¿≈
ÈÙe zÎ ÈÙa' ÓB‡ ‡l‡ ,B˙k ˙Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆¿»∆»≈¿»«ƒ¿«¿»«

'ÌzÁ43. ∆¿«

העדים.40) שני  רש"י41)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 CÈˆ ÔÈ‡Â .dÏ Ô˙pÈÂ Lk ‰Ê È‰¬≈∆»≈¿ƒ»≈»¿≈»ƒ«ƒ≈ƒ

Lk ‰fL ÈM‰ „Ú‰ ˙k ÏÚ ÌÈÁ‡ ÌÈL45. ¿«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 ÚÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ È‰L .˙L‚Ó¿…∆∆∆¬≈≈«««»¿«¿≈¿≈∆«

ÂÈ„Ú Ì‰ ÂÈÁeÏL È‰L ,Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46. «ƒ∆≈¿À»∆¬≈¿»≈≈»
BÊ È‰  ‰Lb˙ eÈÙa :ÌÈM‰ eÓ‡ 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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«≈≈ƒ««
Ì‰ÈL È„È47È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ; ¿≈¿≈∆¬»ƒ≈«≈≈ƒ««¿≈

Ì‰ÈL48eÈÙe zÎ eÈÙa :ÓBÏ ÔÈÎÈˆ  ¿≈∆¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿«¿»≈
Á‡‰Â 'zÎ ÈÙa' „Á‡ Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌzÁ∆¿«¿ƒ»ƒ»«∆»¿»«ƒ¿«¿»«≈
eÈÙa' ÌÈÓB‡ ÌÈL elÙ‡Â ,'ÌzÁ ÈÙa' ÓB‡≈¿»«∆¿««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‡ˆBÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰  'ÌzÁ ÈÙa' ÓB‡ „Á‡Â 'zÎƒ¿«¿∆»≈¿»«∆¿«ƒ¿≈≈
Ìi˜˙iL „Ú dÏ Ô˙pÈ ‡Ï ,Ì‰ÈL È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈¿≈∆…ƒ»≈»«∆ƒ¿«≈

.ÂÈÓ˙BÁa¿»»

הבעל.47) ידי  על שלוחים שניהם נעשו 48)שנעשו שלא
שלוחים. שניהם

.ÊËeÈÙa' ÌÈÓB‡ 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≈¿»»»∆¿»»≈
dÈÏ51dÏ Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈL ÈÙa dÏ B˙pL B‡ , ¿≈»∆¿»»ƒ¿≈¿«ƒ¿…»«»

 ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa'¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«««ƒ∆ƒ»
ÓB‡Â ÌÈL ÈÙa dÏ B˙BÂ ÊBÁÂ ‰pnÓ BÏËB¿ƒ∆»¿≈¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈

'ÌzÁ ÈÙe 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.

.ÁÈÈÙe 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 מדברי55)נאלם, ומשמע 
ואף  מועיל, אינו וכו', נכתב  בפני  כותב : אם שאפילו רבינו
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ק               
         

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≈∆∆»
ÈÙe 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 ÈÙe zÎ57‰‡È‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿»«∆¿«¿¿»¿≈»ƒ»∆≈ƒ»

ÓBÏ ‰LÏL ‰ÎÈˆ ,ı‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ê Ë‚≈∆∆»»»∆¿ƒ»¿»«
ÈÙa eÓ‡ ‡lL .'ÌzÁ ÈÙe 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 ÛËˆÓƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ∆ƒ¿
‡e‰L „a Ôi„ ‰OÚ „Ú‰L ,ÂÈ„a ‰Ê Ë‚≈∆ƒ¿»»∆»≈«¬∆«»¿»»∆

.Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆

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‰ ‰ÏÁ58ÓB‡Â ÔÈc ˙ÈÏ ‡a  »»«»ƒ«∆¡«»¿≈ƒ¿≈
ÔÈÁlLÓ Ô‰Â ,ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙa ‰Ê Ëb :Ì‰Ï»∆≈∆¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«¿≈¿«¿ƒ
CÈˆ ÔBÁ‡‰ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .Á‡ ÁÈÏL „Èa B˙B‡¿«»ƒ««≈¿≈«»ƒ«»«¬»ƒ

a' ÓBÏÁÈÏL :ÓB‡ ‡l‡ ,'ÌzÁ ÈÙe zÎ ÈÙ «¿»«ƒ¿«¿»«∆¿«∆»≈¿ƒ«
.ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙BÂ ,È‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

האשה.58) למקום להגיע  יכול ואינו

.‡Î˙Èa Á‡ ÁÈÏL ‰OBÚ  Ò‡ B‡ ÈM‰ ‰ÏÁ»»«≈ƒ∆¡«∆»ƒ««≈¿≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL :ÓB‡ ÔBÁ‡‰Â .‰‡Ó elÙ‡ .ÔÈcƒ¬ƒ≈»¿»«¬≈¿ƒ«≈ƒ
.ÔBL‡‰ ÁÈÏM‰ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ .dÏ B˙BÂ ,È‡¬ƒ¿¿»««ƒ∆≈«»ƒ«»ƒ
ÓBÏ CÈˆ ‡e‰L ÈtÓ ?ÔÈc ˙Èa CÈˆ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ≈ƒƒ¿≈∆»ƒ«
Ëb‰ Ìi˜˙ Ì‡ Ï‡ .'ÌzÁ ÈÙe 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 ÔÈÏ ÌÈa ‰‡Ó≈»≈»¿≈«¿»«∆ƒƒ««≈¿»»¬≈

Lk ‰Ê59Ó‡ ‡ÏÂ ÏÚa‰ Lt ‡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 CÈˆ BÈ‡ ,ÁÈÏL ‰OBÚ‰ Ïk»»∆»ƒ«≈»ƒ∆¿≈«»ƒ«
,ÈÁeÏL ÈBÏt È‰ :Ì‰Ï ÓB‡ ‡l‡ ;ÔÈc ˙Èa 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
ÈLb˙˙Â ‰Ê Ëb CÈÏ ezÈÂ ÁÈÏL e„ÈÓÚÈ Ì‰Â ,ÈBÏt¿ƒ¿≈«¬ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ¿»¿ƒ
ÈÙe 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

.„ÎÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na63ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‰˙‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»»∆»«««
‰Ê È‡z64dÏ Ô˙ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; ¿«∆¬»ƒ…ƒ¿»»∆»∆»»«»

‰ÎÈˆ 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 ÔÈÈkÓ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿…
È‰L ,B˙B‡ ‰ÙiÊ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Ìi˜˙ƒ¿«≈≈¿ƒ»∆»ƒ¿»∆¬≈

dÓˆÚ ÏÚ ˙Ï˜Ï˜Ó dÈ‡66ÌÈ„Ú‰L ,„BÚÂ . ≈»¿«¿∆∆««¿»»∆»≈ƒ
Ô˙e„Ú ‰˜ÁpL ÈÓk Ô‰ È‰ Ëb‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰«¬ƒ««≈¬≈≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»

ÚÚÓ ÌL ‡‰iL „Ú ÔÈc ˙Èa67„ÈÓÚ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ«∆¿≈»¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ
‡ˆnÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‡Op˙Â B˙˜ÊÁa Ëb‰«≈¿∆¿»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈
B˙B‡ ‡ÈiLk Lk ˙˜ÊÁa Ëb‰ „ÈÓÚpL BÓk ;ÛiÊÓ¿À»¿∆«¬ƒ«≈¿∆¿«»≈¿∆»ƒ

ÁÈÏM‰68‰È‡ ‡ÈiL „Ú B‡ ÏÚa‰ ÚÚiL „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 ÔÈeq‡‰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 
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קי                
         

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

   1 
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 .6ÏhÏ ƒ¿«¿ƒ««≈¿»»¿ƒ»≈«««¿«≈

Ëb‰7Á‡ 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„˜ ÛO8. 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‰ ÏhÏ 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‡ ,ÛOƒ¿«¬ƒ≈«««…∆∆ƒ¿«≈«¿«¬≈
˙ÚMÓ ‰Lb˙ 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

וכסף ֿמשנה. זה 11)מגידֿמשנה הרי  עמה: שהתנה כגון
לקמן  כמבואר הכלי , ואבד פלוני , כלי  לי  תתני  אם גיטך

טז.12)הכ"ג. גט ,13)הלכה יהיה מעכשיו שכוונתו:
דברי והשווה וברש"י ) עד. (גיטין התנאי  שתקיימי  עלֿמנת

ה"ח . פ "ג זכיה בהל' שם.14)רבינו פג,15)גיטין, שם,
לקיימו  שבידה תנאי  וכל עצמה, לקלקל חשודה אינה כי  א.
אחרים  ביד תלוי  שהוא תנאי  אולם שתקיימנו. בטוחים אנו -
ואסורה  יתקיים לא שמא חוששים לקיימו, בידה ואין

בברייתא. א עד, ועיי "ש לכתחילה. ואפילו 16)להנשא
מסירתו, משעת היא מגורשת הבעל, מת או הגט  אבד
אמר  (שלא סתם תנאי  על למגרש בניגוד לעיל, כאמור
או  הבעל יבטלנו שמא לכתחילה, נשאת שאינה - מעכשיו)
איש  אשת ונמצאת ישרף  או הגט  יאבד שמא או ימות,

למפרע .

.ÔÈa ÂÈLÎÚÓ Ó‡L ÔÈa ,È‡z ÏÚ L‚Ó‰ Ïk»«¿»≈«¿«≈∆»«≈«¿»≈
‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡ Ó‡L17„ÁÈ˙È ‡Ï ‰Ê È‰  ∆»«ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈

È‡z‰ Ìi˜˙ ‡lL ÔÓÊ Ïk BzL‡ ÌÚ18ÈÙa ‡l‡ ƒƒ¿»¿«∆…ƒ¿«≈«¿«∆»ƒ¿≈
L elÙ‡Â „Ú elÙ‡Â .„ÚB‡ d˙ÁÙMÓ ıeÁ ,‰ÁÙ ≈«¬ƒ∆∆«¬ƒƒ¿»ƒƒ¿»»

ÔË˜ da19.Ì‰ÈÙa LnLlÓ ‰LBa dÈ‡L ÈtÓ , ¿»»»ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dnÚ „ÁÈ˙ Ì‡L ,Úe„È c‰Â¿«»»»«∆ƒƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿≈≈ƒ

„Á‡k20Ck Á‡ È‡z‰ Ìi˜˙ elÙ‡ ,21˜ÙÒ BÊ È‰  ¿∆»¬ƒƒ¿«≈«¿«««»¬≈»≈
dÏÚa ‡nL ,˙L‚Ó22Ëb‰ ÏËe23‡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"י21)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 CÈˆ ÔÈ‡Â ;È‡z¿«¿≈»ƒ«∆…ƒ¿…¿«≈«
˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt Lb ‰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¿»≈∆«¿»»»»
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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 

.„Ûz 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‰ Ûz Ì„˜29È‰  …∆…∆«≈¬ƒ»««¿»»»»¬≈

ÏL BÙe‚a ˙eÎÊ BÏ ‡L È‰L ,ÔÈLeb ˜ÙÒ ‰Ê∆¿≈≈ƒ∆¬≈ƒ¿«¿¿∆
Ëb30È‰  Ûz‰ ˙È˙k Ì„˜ ‰t ÏÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿≈ƒƒ¿»«∆…∆¿ƒ««…∆¬≈

‰Ê31ÔÈLeb ˜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¿»««
Ûz‰33Ûz‰ 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 ,‰ÂÚ37È‰  ∆¿»¿»ƒ»¿»ƒ»»ƒ»ƒ¬≈

BÏ LiL LÈ‡‰ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â ;Lk Ëb ‰Ê38da ∆≈»≈¿ƒ»»»ƒ∆≈»
ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ‡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˙Èk41‰È‰ .42˙BÁ‡ ÏÚa‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,d ¿ƒ»»««¬»∆««ƒ∆

d˙BÁ‡ ˙eÓz Ì‡ ,‰ÂÚ 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 ‡BiL ÈÓƒ∆»»«ƒ¿∆∆»»»∆¬»∆…¿«¿≈
ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ :B‡ ;CÈeq‡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‡ ,‰‡Èe ÛÒÎa¿∆∆¿ƒ»¬»ƒ¿»¬≈«¿¿ƒ≈∆
˙Ù‰Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ :B‡ ;LÈ‡ƒ¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¬»«

CÈ„45˙eLÈ‡ ÌeL CÈÏÚ ÈÏ ‡L ‡Ï :ÓBÏk , ¿»«ƒ¿«…ƒ¿«ƒ»«ƒƒ
;ÌÈ„ ˙Ù‰ ÔÈÚÏ ÈzL‡ z‡L ,CÈ„ ˙Ù‰Ó ıeÁ≈¬»«¿»«ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»«¿»ƒ

‰Óez ˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ B‡46Ì‡L ,‰MÈ ÔÈÚÏ B‡ ; ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»¿ƒ¿«¿À»∆ƒ
˜ÙÒ BÊ È‰ el‡Ó „Á‡ ÏÎa  ‰pLÈÈ ‰˙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

.ÊÔe‡Ó ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ z‡ È‰ :dÏ Ó‡»«»¬≈«¿À∆∆¿»»»≈¿≈
dÏ Ó‡Â ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÂ48Ôe‡Ï ˙zÓ z‡ È‰ : ¿ƒ¿¿»«¿»«»¬≈«¿À∆∆ƒ¿≈

,È‡z‰ Ïh È‰L ;˙L‚Ó BÊ È‰  ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿¬≈¿…∆∆∆¬≈ƒ≈«¿«
dÏ ÔÈz‰ 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‰  Ôe‡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∆∆«

ÔÈLeb ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÔBÚÓLÏ51dÈz‰ ‡Ï ‡nL . ¿ƒ¿¬≈∆¿≈≈ƒ∆»…ƒƒ»
‡L ‰ÊÂ ;„ÓBÚ Beq‡a Ôe‡e ,ÔBÚÓLÏ ‡l‡Ó ∆»¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈¿∆∆»«

B‡ .ÔBÚÓLÏ Û‡ Ì„‡ ÏÎÏ :ÓBÏk ,'ÔBÚÓLÏ Û‡'«¿ƒ¿¿«¿»»»«¿ƒ¿
‡e‰Â  'ÔBÚÓLÏ Û‡' Ó‡L ‰ÊÂ ;ÏkÏ dÈz‰ ‡nL∆»ƒƒ»«…¿∆∆»««¿ƒ¿¿
.B‡˙a Ôe‡Ï ‰È‰ CeÓÒ ÔBÚÓML ,Ôe‡Ï ÔÈc‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»
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ושמעון.50) מראובן חוץ  תחילה לה שאמר ספק 51)זה
פ "י לקמן מבואר מגורשת, ספק  ודין פג.). (שם נפשט  שלא

ה"ג.

.ËÁÓÏe 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‰ dÈÏ52‰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˙Èk ‰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 ,dÈÏ¿≈»¿…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‡ ˙ÈÏ ÈÎÏz ‡lL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ«
Ëb ‰Ê È‰  ÌBÈ ÌÈLÏL56CÈ‡ ˙ÈÏ ÈÎÏz ‡lL . ¿ƒ¬≈∆≈∆…≈¿ƒ¿≈»ƒ

˙e˙Èk ‰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˙Èk ‰Ê ÔÈ‡L59. ∆≈∆¿ƒ«¿ƒ¬≈∆≈

וגם 56) רשות, עליה לו תשאר לא יום שלשים לאחר שהרי 
לא  שמא חוששים אין ולפיכך תנאו, לקיים לה אפשר

בו. זה 57)תעמוד תנאי  לקיים בו קשורה היא ימיה שכל
תהיה  אביה ימות שאם ואע "פ  וברש"י ) ה. (קידושין מחמתו
אביה", "בית עוד נקרא שאינו זה, לבית להכנס  מותרת
"כל  לדין דומה זה אין - הי "א נדרים מהל' בפ "ח  כמבואר
שהרי הקודמת, בהלכה הנזכר גט " זה הרי  פלוני , חיי  ימי 
אף  בו להכנס  תותר לא עולמית בו להכנס  שנאסרה זה בית
מפני בו להכנס  תותר לא אביה ימות אם ואפילו פעם,
(שאינו  נשתנה כשלעצמו שהבית מפני  אלא הותר, שהאיסור
תותר  לא עמה שהתנה מה שעל נמצא אביה"), "בית עוד
על  לדין: דומה זה והרי  היתר, שום לאיסורה ואין לעולם
 ֿ (מגיד הבאה בהלכה המבואר לפלוני , תנשאי  שלא מנת

האומר".58)משנה). "וכן ר"מ : רומי  גיטין 59)בדפוס 
ב . פג,

.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≈
˙ÈÏ 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
ÚÙÓÏ Ëb‰ ÏËa  ˙‡O63Lk „Ïe‰  BnÚ ‰˙Ê . ƒ≈»≈«≈¿«¿≈«»¿»ƒ«»»»≈

ÔÈ‡eOp‰ ÏÚ ‡l‡ ‰˙‰ ‡lL ,Lk Ëb‰Â64. ¿«≈»≈∆…ƒ¿»∆»««ƒƒ

אין 60) פלוני , חיי  ימי  כל אלא נמשך התנאי  שאין ואע "פ 
הרי פלוני , ימי  כל יין תשתי  שלא "עלֿמנת לדין: דומה זה
לשתות  מותרת תהיה שם כי  י , הלכה לעיל המבואר גט " זה
אסור  היין שאין נמצא פלוני , בחיי  בו שנאסרה יין אותו
ואף  לעולם, בנישואיו נאסרה זו אבל עולם, איסור עליה
לבית  תלכי  "שלא בדין: לעיל וכביאורנו לו, תותר לא פעם
 ֿ ל"על דומה זה והרשב "א הרמב "ן ולדעת לעולם". אביך
מגורשת  שהיא - פלוני " חיי  ימי  כל יין תשתי  שלא מנת

סכ"ב ). קמג, סי ' בשו"ע  וכן יש 61)(מגידֿמשנה, שהרי 
לאיסורה. מיד,62)היתר להנשא מותרת לאחרים אבל

אלא  נישואין אין שהרי  לפלוני , תינשא שמא חוששים ואין
פב :). גיטין ('תוספות' עצמה תקלקל לא ובודאי  מדעתה,

ממזרים,63) - זה "פלוני " שלפני  הקודם מהבעל ובניה
לפלוני נשאת ואפילו סט "ז). קמג, (סי ' בשו"ע  כמבואר
בטל  הגט  זה, תנאי  על שגרשה הראשון בעלה שמת לאחר
נמצא  כן, לא שאם ממזרים. הקודם מהבעל ובניה - למפרע 
הרי חייה ימי  כל אלא עולמית פלוני  אותו על נאסרה שלא
סוברים  ויש (מגידֿמשנה). לבינה" בינו כרת שהרי  גט , זה
גדולות'). ('הלכות תנאו בטל בעלה, שמת שכיון

אין 64) לפלוני  לו נישאת אם שגם ואף ֿעלֿפי  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≈
eÓ‡ 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 :eÓ‡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‚ ‰ÎÈˆe ,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˙Èk ‰Ê69‰Ê È‰  Èp‰ ˙‡ ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ ; ∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ∆«¿»¬≈∆

Ôz˙Â ,Ëb70. ≈¿ƒ≈
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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‰ ÏhnL 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:Ûz‰ ˙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. "תנאי ֿחוץ " 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‡‰ ˙‡ ÌÈBÁ‡‰»«¬ƒ∆»ƒƒ∆»¬≈∆¿≈»
 ˙ˆ ,˙LnLÓ  ˙ˆ .ÌÈ‡z‰ ÈMÓ „Á‡ ÈOÚ¬ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»¿«∆∆»»

˙˙B82ÔÓ „Á‡Â ÌÈBL‡‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈∆»ƒ»ƒƒ¿∆»ƒ
ÔÈÙËˆÓ ÌÈBÁ‡‰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 ‰ÎÈˆe84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ≈¿≈¿≈…«≈»∆

הראשון.80) תנאו שקיימה מסר 81)לפני  שכבר אחרי 
או  להוסיף  יכול זאת ובכל הראשון, תנאו עם לידה הגט 

מנת" "על התנה לא כי  תנאו, יהיה",לשנות "אם אלא
זמן  כל אחר, תנאי  על להתנות "שיכול ה"א לעיל כמבואר
לידה". הגט  שהגיע  אע "פ  הראשון התנאי  נתקיים שלא

א.82) עו, שבתנאי83)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 Lt ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈ LÙÓkƒ¿»≈∆»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 ÌÈOÚÂ85ÂÈ‡ ˙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
.LtL ÔÓf‰ ˙ÓÏLÓ BÊ È‰  ÌÈL ÈzL È‡ ˙‡∆»ƒ¿≈»ƒ¬≈«¿∆∆«¿«∆≈≈
ÔÈ‡ :‡‰ Ó‡L B‡ ,ÔÓf‰ CB˙a ‡‰ B‡ Ôa‰ ˙Ó≈«≈»»¿«¿«∆»«»»≈
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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 BÁk ÏÚa BÏ ‰˙ . ¿…∆∆»¿»¿«»¿¿≈∆¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È‰ 90BzÚcÓ ÔzzL „Ú ,91Ó‡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‡≈»¿…∆∆

  

         


והוא  ,הגירושי במעשה  פוגע  ואינו  מחליש  אינו  התנאי 
בראשית  מעשה   ע הקב "ה  שהתנה  למה  במהותו  דומה 
לאו   וא ,מתקיימי  את התורה  את  מקבלי ישראל  א"
על  המדרש  כמאמר ובוהו ", לתוהו   אתכ מחזיר אני 
מת־  ואחר יראה  בתחילה  ושקטה ", יראה   אר" הפסוק 
את  לבטל  אמנ יכול התנאי   שש  וכש שקטה , תורה 
המעשה ,  עצ על  נוס עניי הוא  אבל הבריאה , מעשה 
הנ"ל  התנאי   ג כ , כלו חסר אינו  עצמו  והמעשה 
המעשה  יתבטל התנאי   יתקיי לא   שא  שא בגירושי
את  המבטל שני  דבר כמו  זה  הרי   מכל־מקו מעיקרא ,
כל  בשלימותו  עומד  כשלעצמו  הגירושי ומעשה  המעשה ,

התנאי . נתמלא  לא  עוד 
       

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 ,ÂÈLBÈÏ 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 BÊ97ÊÏ98ıÏÁzL „Ú99. …ƒ»≈¿»«∆«¬…

א.95) עד, התנאי96)גיטין שיתקיים שאי ֿאפשר אע "פ 
הכסף  לנתינת זמן קבע  ולא הואיל אולם הבעל, מת שהרי 
זמן", לה ל"קבע  בניגוד בפועל, יבוטל שהתנאי  אי ֿאפשר
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 שאי ֿאפשר אע "פ  חודש. י "ב  בתוך ומת
- התנאי " כשיתקיים חודש י "ב  אחר עד יבם במקום תנשא
מגורשת  אינה להתבטל, לתנאי  ואי ֿאפשר שמת שאע "פ  הרי 
"כשיתקיים  חודש י "ב  אחר עד יבם במקום גמורים גירושין

(מגידֿמשנה). בפועל" שהרי97)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 התנאי99)כשהניח  נתקיים לא שהרי 
"לא  שהרי  יכולה, אינה ולהתייבם ליבום, היא זקוקה ועדיין
מתייבמת, ולא וחולצת מגורשת כספק  היא והרי  הגט ", בטל

ה"ז. פ "ו וחליצה יבום הל' השווה

.‚ÎB‡ ÈBÏt ÈÏk ÈÏ ÈzzL ˙Ó ÏÚ Ch‚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
,‚ B‡ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ „‡Â ,ÈBÏt „‚a∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆ƒ¿«
„Ú ,Ë‚ BÈ‡  ÂÈÓ„a ÊeÊ ÛÏ‡ BÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿»∆∆¿»»≈≈«

BÓˆÚ „‚a B˙B‡ B‡ ÈÏk B˙B‡ ÔzzL100B‡ ,101„Ú ∆ƒ≈¿ƒ∆∆«¿«
È‡z‰ ÏhiL102. ∆¿«≈«¿«

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 ‰Lb˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿»«¿«¿ƒ¿»«≈…∆
,˙Lc˜Ó BÊ È‰  È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ ,È‡z‰ Ìi˜˙iL∆ƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿«≈«¿«¬≈¿À∆∆

Ëb‰ ÏËe È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â103‰ÎÈˆ dÈ‡  ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«»≈«≈≈»¿ƒ»
da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡ È‰L ,ÈMÓ Ë‚104Ì‡ Ï‡ . ≈ƒ≈ƒ∆¬≈≈ƒƒ¿ƒ»¬»ƒ

Ë‚ ‰ÎÈˆ  Ëb‰ ÏËe 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,
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קו               
         

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

   1 
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 .ÚwL ÔÓf‰ ÚÈbiLk ˙L‚Ó¿…∆∆¿∆«ƒ««¿«∆»««¬≈∆∆ƒ¿«
ÚÈbiLk ˙Lb˙Ó ‡È‰L  È‡˙Ï ‰ÓBc .È‡z BÈ‡Â¿≈¿«∆ƒ¿«∆ƒƒ¿»∆∆¿∆«ƒ«
È‰ È‡z ÏÚ L‚Ó‰L  È‡z BÈ‡Â ;ÚwL ÔÓf‰«¿«∆»«¿≈¿«∆«¿»≈«¿«¬≈

L‚3ÔÓf‰ B˙B‡ ÚÈbiL „Ú L‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,4. ≈≈¿∆¬«ƒ…≈≈«∆«ƒ««¿«
B‡z ÏtÎÏ CÈˆ È‡z ÏÚ L‚Ó‰ ,CÎÈÙÏ5‰ÊÂ , ¿ƒ»«¿»≈«¿«»ƒƒ¿…¿»¿∆

Bc ÏtÎÏ CÈˆ 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 אף ֿעלֿפי  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 ÈLb˙zƒ¿»¿ƒ∆»¿««¿ƒ≈»¿…∆∆

ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ï ‡l‡8„‡ B‡ ∆»¿««¿ƒ¿ƒ≈«««»«
˙L‚Ó dÈ‡  ÌÈLÏL CB˙a ÛO 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 ˙Lb˙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‰ ˙eLk 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 ÔÈLeb‰ ‰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 ÈLb˙z ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ¬≈
‡ÏÂ ,B‡z ÏtÎÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÔzzL Á‡ ˙Lb˙Óƒ¿»∆∆««∆ƒ≈¿≈»ƒƒ¿…¿»¿…
ÏÚ L‚ ‡Ï È‰L .e‡aL ÔÈ‡z‰ ÈËtLÓ ‡LÏƒ¿»ƒ¿¿≈«¿»ƒ∆≈«¿∆¬≈…≈≈«
ÔÈLeb‰ ‰Ïz ‡l‡ ,‰Ê L‚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,È‡z¿«∆»¬«ƒ…≈≈∆∆»»»«≈ƒ

Lb˙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 ÚwL ‰ÊÏ È‡z ÏÚ L‚Ó‰ ÔÈa ‰Óe«≈«¿»≈«¿«¿∆∆»«¿«
ÏÚ L‚Ó‰L ?‰OÚÓa Ô‡Ïz B‡ ÔÈLebÏ È‡z «≈ƒ¿»»¿«¬∆∆«¿»≈«¿«

.È‡z‰ Ìi˜˙iL „Ú ÔÈÓBb ÔÈ‡Â ,ÔÈLeb ÌL LÈ≈»≈ƒ¿≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈«¿«
Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰Lb˙  È‡z‰ Ìi˜˙iLk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«¿«ƒ¿»¿»ƒ»»«≈
ÊÁÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,d˙eLa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ìi«̃»««ƒ∆≈ƒ¿»¿≈»¿ƒ»«¬…
,È‡z‰ Ìi˜˙pL Á‡ d˙eLa B˙BÈ‰Ï B‡ BÏhÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««∆ƒ¿«≈«¿«
˙‡O Ì‡Â .ÔÈLeb ˙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‡ ,ÔÈLeb ˙B˙a d„ÈÏ Ëb≈¿»»¿«≈ƒ∆»¿«ƒ»«
,CÎÈÙÏ .‰OÚn‰ ‰OÚzL „Ú B‡ ÚwL ÔÓf‰«¿«∆»««∆«¬∆««¬∆¿ƒ»

d˙eLa Ëb‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ  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‡ ÚwL ÔÓf‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˙‡O Ì‡Â .Ba Lb˙zƒ¿»≈¿ƒƒ≈…∆∆«ƒ««¿«∆»«
‡ˆz  ÔÈLeb‰ Ba ‰ÏzL ‰OÚn‰ ‰OÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆««¬∆∆»»«≈ƒ≈≈
ÔÈ‡Â ,‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈∆¬«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈

ÌL Ô‡k19ÔÈLeb20. »≈≈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≈∆≈≈«¿¿…∆∆¬≈∆
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קז                
         

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 Lb˙z23‰Ê ÔÈÚ ‡ÈˆBÓ ‰Ê È‰  ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¬≈∆ƒƒ¿»∆

‰Ï˙ÈÂ ,È‡z ÔBLÏa24B‡ Úe˜ ÔÓÊa B˙‡Èa 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 Cca ‡a ‰È‰Â ,BÊ ‰È„ÓÏ ÌBÈƒ¿ƒ»¿»»»«∆∆¿¿ƒ
 ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ „Ú ‡a ‡ÏÂ ‰ BkÚ 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 BBˆ31. ¿¿»≈

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 גילוי31)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 Lb˙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

ÌBÈ35Lk Ëb ‰Ê È‰ ,dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,36. ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»¬≈∆≈»≈
Ó‡Â ‰˙‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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‰ Ïhe ÊÁÂ ,39ÈtÓe .dÒitLk »¬»¿»«ƒ≈«≈¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
ÏeÒt Ëb‰ ‰È‰È ‰Ê LLÁ40ÔÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ ¬«∆ƒ¿∆«≈»««¿ƒ¿≈

,L„Á OÚ ÌÈL Á‡Ï Ch‚ ‰Ê È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈»ƒ»¬≈∆ƒ≈¿««¿≈»»…∆
dÒit ‡nL ÔÈLLBÁ  ‰È„na dnÚ ‰È‰Â41„Ú , ¿»»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»«
.ÈzÒit ‡lL ÈÏÚ ˙Ó‡ :Ó‡iL∆…«∆¡∆∆»«∆…ƒ«¿ƒ

כשאמר 32) והמדובר פניה. יראה ולא יום שלשים שישהה
עלֿמנת  ממני  מגורשת את "הרי  מנת": "על בלשון לה
לח . הערה להלן וראה יום", שלשים פניך מנגד שאעבור

אותה.33) כיון 35)רצופים.34)וראה גיטו, לנתינת
- אותה ראה שלא רצופים יום שלשים אחרֿכך שעברו

תנאו. בגט 36)נתקיים לגרשה אסור עמה, נתייחד אילו כי 
ה"ה. פ "ג, לעיל כמבואר לבנה, קודם גיטה יאמרו שמא זה,

עדים.37) לפני  הנתינה, לא 38)בשעת (שאם תנאו את
לטובתה  עיקרו שכל תתגרש). - יום שלשים פניה יראה
ומכיון  ממנה, יתרחק  ולא אצלה שיהיה שרוצה ולהנאתה,
יום, שלשים פניה יראה לא אם אף  - תנאו על לו שמוחלת
בא, אינו אם לה איכפת שלא כיון התנאי , קיום זה אין

ה"י . להלן וראה ידה. על מתבטל שהגט  ֿ 39)ונמצא שאף 
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

.ÈdBˆa ÔÈÈeÏz Ô‰L ÔÈ‡z‰ Ïk ÔÎÂ42˙ˆ Ì‡Â , ¿≈»«¿»ƒ∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ»»
dÏÚÏ Ô˙B‡ ‰ÏÁÓe43dÏ ÔÈLLBÁ  Ëb‰ ÏËa »¬»»¿«¿»»≈«≈¿ƒ»

Òit ‡nL44ÌÈc ‰na .ÈÏÚ ˙Ó‡ :Ó‡iL „Ú , ∆»ƒ≈«∆…«∆¡∆∆»««∆¿»ƒ
Òb BalL ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙Lb˙Óa ?ÌÈeÓ‡45;da ¬ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ«ƒƒ∆ƒ«»

‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ˙Lb˙Óa Ï‡¬»¿ƒ¿»∆∆ƒ»≈ƒ≈¿ƒ»∆»
Òit46. ƒ≈

להנאתי ,43)ולהנאתה.42) אלא אמרתי  כלום כאומרת:
שם). (ר"ן אתגרש שלא הנאתי  בתנאי44)זוהי  זה וכל
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(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 Cc ÔÈ‡L‰Úˆa ‡B48ÔÓf‰ Ìz Ì‡Â . ∆≈∆∆¿≈»»»¿ƒ¿»¿ƒ««¿«
ÌÈL CB˙a ˙Ó .˙L‚Ó BÊ È‰  ‡a ‡ÏÂ ÚwL∆»«¿…»¬≈¿…∆∆≈¿¿≈
‡È‰ È‰Â ‡BiL LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á OÚ»»…∆««ƒ∆ƒ∆¿»∆»«¬≈ƒ
OÚ ÌÈL Á‡ „Ú ÌÈ 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 ‡Èa50‰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  -

.„ÈÁ‡Ï ÌBi‰Ó B‡ ÂÈLÎÚÓ Ch‚ ‰Ê È‰ :Ó‡»«¬≈∆ƒ≈≈«¿»≈«¿««

È˙˙ÈÓ55Á‡ ‡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˜ÈzpÓ ‰nÁ ‡ˆzLÎÏ Ch‚ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ≈ƒ¿∆≈≈«»ƒ«¿≈»≈
Ë‚ BÈ‡  ‰ÏÈla57˙Óe ,‰nÁ ÁÊzL ˙Ó ÏÚ . ««¿»≈≈«¿»∆ƒ¿««»≈

˙L‚Ó BÊ È‰  ‰ÏÈla58Ìi˜˙È ‰nÁ ÁÊzLÎe , ««¿»¬≈¿…∆∆¿∆ƒ¿««»ƒ¿«≈
È‡z‰59‰ÁÊ Ì‡L ‰ÈÏÚ ‰˙‰ .60Ë‚ ‰È‰È ‰nÁ «¿«ƒ¿»»∆»∆ƒ»¿»«»ƒ¿∆≈

;Ë‚ BÈ‡  ‰ÏÈla ˙Óe ,Ë‚ ‰È‰È ‡Ï ‰ÁÊ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»…ƒ¿∆≈≈««¿»≈≈
˙nL „Ú È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï È‰L61Á‡Ï Ëb ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«≈«¿««∆≈¿≈≈¿««

‰˙ÈÓ62. ƒ»

(57=) מנרתקה חמה לכשתצא אלא לגרשה זה נתכוין שלא
ברש"י ראה וחמימותה, זהרה במלוא כלומר שלה, התיק  מן
מיתה. לאחר גט  ואין מקודם מת והרי  פו:). לבבאֿמציעא

'מעכשיו'.58) כאומר 'עלֿמנת' האומר זו 59)שכל והרי 
למפרע . וזהרורי60)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

.ÊËÚÓ 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 :eÓ‡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‡ BÙË B‡ LÁ BÎL B‡ ˙Èa ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»»»¿»¬ƒ¿«≈»∆

Ë‚ BÈ‡  ˙Óe69. ≈≈≈
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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‡ BÙË 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‡ CÈˆ 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  שבוודאי72)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‡ ÏÎe¿»≈«¿»ƒ»«»ƒ∆ƒ¿ƒ««≈«
˙L‚Ó ‡È‰ È‰ È‡z‰ Ìi˜˙ÈÂ ˙eÓiL76ÏÎÏ ∆»¿ƒ¿«≈«¿«¬≈ƒ¿…∆∆¿»

c77BnÚ „ÁÈ˙z ‡lL „Ïe .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 "י79)בעלה לקמן וראה ה"ב . פ "ח  לעיל

הי "ח .

.ÎÈ„k ,˙eÓiLk È‡z ÏÚ BzL‡ L‚Ï ‰ˆL ‰ÏBÁ∆∆»»¿»≈ƒ¿«¿«¿∆»¿≈
˙L‚Ó ‰È‰z ‡Ï „ÓÚ Ì‡Â ,ÌÈ ÈÙÏ Ïtz ‡lL80, ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿ƒ»«…ƒ¿∆¿…∆∆

ÂÈLÎÚÓ dL‚Ï ‰ˆ ‡ÏÂ81Ûhz ‡lL È„k82BzÚc ¿…»»¿»¿»≈«¿»¿≈∆…ƒ»≈«¿
Ûz‰ ˙BkL Á‡ Ëba ˙Bk ‡e‰ Ck 83ÓB‡ 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¿«
˙eÚÙÏ ‰lÁz ÂÈt87˙L‚Ó ‰È‰z  ˙Ó Ì‡Â . ƒ¿ƒ»¿À¿»¿ƒ≈ƒ¿∆¿…∆∆

˙eÓiLk88‰˙ÈÓ Ì„˜ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL ,‡e‰Â .89. ¿∆»¿∆«ƒ««≈¿»»…∆ƒ»

יוכל 80) לא סתם, יגרש שאם להתנות, מוכרח  כרחו ועל
טז. הלכה לעיל כמבואר מחליו, כשיעמוד אפילו בו לחזור

לעיל 81) כמבואר מתי , אם מעכשיו גיטך זה הרי  לומר:
יג. שהיא 82)הלכה בחשבו דעתו עליו תחלש תתבלבל,

להחזירה. יוכל לא כהן הוא ואם ממנו, מגורשת  כבר
לעיל 83) כמבואר תנאי , שום כותבים אין התורף  לפני  כי 

ה"ד. שיהיה.84)פ "ח , תימן: לא 85)בכת"י שאם

תנאו. יתקיים כשלא אפילו היא מגורשת יכפול,
מהל'86) פ "ו לעיל וכמבואר ראובן, ובני  גד בני  כתנאי 

ה"וֿיד. לא 87)אישות אם לומר: מקדים הוא לפיכך
התנאי ועיקר יט .), (ברכות לשטן פיו יפתח  שלא כדי  מתי ,

עה:). (גיטין ללאו" קודם ב "הן פותח  שגיטו 88)הוא
שהתנאי שכל הי "ח . פ "ו, לעיל השווה כאחד, באים ומיתתו
מיתה, לאחר גט  זה אין עצמה, במיתה אלא אחר בדבר אינו
ואין  כאחד. באים ושניהם התנאי  נתקיים המיתה בעת אלא
לאחר  כאומר זה הרי  מתי , אם גיטך "זה לדין דומה זה
כפל  לא שם כי  הי "ב ) (לעיל מיתה" לאחר גט  ואין מותי ,
יחול  שהגט  רצה אלא להתנות, בכלל התכוין ולא תנאו את
תנאי אינו קבוע ", זמן "לאחר האומר: כל כי  מיתה. לאחר
התכוין  לא - תנאו את כשכפל כאן אבל ה"א), לעיל (ראה
במיתתו, גיטו תלה אלא מיתה, לאחר יחול שהגט  לומר
 ֿ (לחם כאחד חלים ומיתתו וגיטו תנאו, נתקיים וכשימות

עד 89)משנה). ואם מיתתו, בשעת אלא מגורשת אינה כי 
לאחר  גיטה קיבלה ואם תתגרש? במה - גיטה קיבלה לא אז

ה"ה. לעיל ראה לה? מועיל מה - מותו

.‡ÎÈ„k ÈzL‡Ï ‰Ê Ë‚a ‰ÎÊ :„Á‡Ï Ó‡L ÏÚa««∆»«¿∆»¿≈¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈
B„ÈÏ Ëb‰ Ô˙Â ,ÌÈ ÈÙÏ Ïtz ‡lL90ÏÚa‰ ˙Óe , ∆…ƒ…ƒ¿≈»»¿»««≈¿»≈«««

L .˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL Ì„…̃∆∆«ƒ««≈¿»»¬≈»≈¿…∆∆∆…
CÎÈÙÏe ,ÌÈ 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 "י91) 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 .ÚwL 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

.‚ÎÚeM‰ Á‡ Ë‚ ÈzL‡Ï e˙e e˙k :Ô‰Ï Ó‡98 »«»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ≈«««»«
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ÚeM‰ Á‡ ‰L „Ú ‡l‡ ÔÈ˙Bk ÔÈ‡ 99Ó‡ . ≈¿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‡ eÁ‡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. ∆»

(כסף ֿמשנה).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

(כסף ֿמשנה). מדרבנן פסול אלא כאן ואין

.‰ÎÌzÁÏÂ zÎÏ Ô‰Ï Ó‡L Á‡ dnÚ „ÁÈ˙ƒ¿«≈ƒ»««∆»«»∆ƒ¿…¿«¿…
:ÌÈc‰ ÓÁÂ Ï˜Â .ezÎÈ ‡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‰106zÎ ‡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
לפני107) 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 eÓ‡È ‡nL , »¬≈∆≈»∆»…¿≈»
ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ˙Úa ˙BËL ‡L ˙e„Úa Lk»≈¿≈¿»¿»¿≈∆ƒ¿»≈ƒ

ÌÈa121e‰eÈLÎ‰ ‡ÏÂ .122‡l‡ ÌÈa ÂÈ„ÚL Ë‚a «ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈∆≈»«ƒ∆»
wÚ‰ Ô‰ ‰ÈÒÓ È„ÚL ÈtÓ123. ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ»≈»ƒ»

ב .112) סו, כשר".113)שם ועד סופר "חתם א. פח , שם
אלא  הסופר, שיחתום הבעל ציוה לא שמא חוששים ואין
ופלוני ולפלוני  ויכתוב , פלוני  לסופר אמרו לשנים אמר
שאין  הסופר, יתבייש שמא השליחים וחששו ויחתמו,
נמצא  הבעל, דעת בלא והחתימוהו בעד, אותו מקבלים
ה"ו, פ "ב  לעיל רבינו פסק  שכבר כדין, שלא חתם זה סופר
ואם  חתומו, ולעדים כתוב  לסופר לומר צריך עצמו שהבעל
סז, בגיטין אמרו וכן פסול, גט  זה הרי  - אחרים ע "י  אמר
ולא  חשש. כל אין וממילא בישראל" כן תיעשה "לא א:
אם  אלא לחתום, לסופר לכתחילה להכשיר רבינו נתכווין
(כסף ֿמשנה). 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' (כסף ֿמשנה בשטרות להחליף  יבואו
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מדבריהם,122) פסול אלא בטל, הגט  אין שהרי  התורה, מן
(לחםֿמשנה). שטרות כבשאר ממש בטל יהיה לא ולמה

שנים 123) בפני  נותנו עדים, בו שחתומים שאע "פ  בגט ,
ולפיכך  הט "ו), פ "א (לעיל מסירה" בעדי  הגירושין "שעיקר
בגט  החתומים הראשונים העדים מן אחד אם לחוש אין
אין  שטרות בשאר ואילו התורה, מן כשר והגט  פסול, נמצא
עוד  אין חתימה עדי  בהם יש אם כי עיקר, המסירה עדי 
חתימתם  מעדי  אחד נמצא אם ולפיכך מסירה, בעדי  צורך
ולוה  מלוה מהל' פי "א השווה התורה. מן הוא בטל - פסול

(מגידֿמשנה). ה"ו עדות מהל' ופ "ה ה"ב ,

.ÁÎÌÈaÏ ÓB‡‰L ,ÌÈÓÎÁ ewz124B‡ Ëb zÎÏ ƒ¿¬»ƒ∆»≈¿«ƒƒ¿…≈
ÌzÁÏÓB‡  ‰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  אף ֿעלֿפי  סז:). (גיטין בטל גט 
(כדלעיל  מוליך ואחד חותמים ושנים כותב  אחד - "כולכם"

הכ"ז).

.ËÎÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‰ÓÏÂ126ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ Ëb‰ È„Ú : ¿»»»¿¬»ƒ≈≈«≈≈¿ƒ
ÌÎlk :ÌÈaÏ 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‚ ezÎÈ ÌkÓ ÌÈL :‰LÏLÏ Ó‡»«ƒ¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
Ì˙ÁL ÔÈa  Be ‡ 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¿≈∆

ÌÈÁ‡ ÈÙa132È˙BaÂ .133BÈ‡L c ‰Ê Ë‚a eB‰ ƒ¿≈¬≈ƒ¿««¿≈∆»»∆≈
Ô‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰L LeaL ÈtÓ ,‰‡134. ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ∆»»«À¿»∆»∆

כז.130) הלכה לעיל לעיל 131)ראה וראה ב . כט , גיטין
לט . הלכה ולקמן ה"ט , הי "ז;132)פ "ב  פ "ז, לעיל השווה

הי "ז. סג:),133)פ "ח , (לדף  פ "ו גיטין לרי "ף  הכוונה
עמוד  (שם ה'מאירי ' כתב  וכן מגורשת, ספק  זו הרי  שלדבריו

רבינו. דברי  בכוונת שלפניהם,134)281), התלמוד בנוסח 
מהו. לשליח  ותנו "כתבו מביא: (שם) הרי "ף  שם. בגיטין
סלקם  סילוק  =) חייש לטרחייהו דילמא או סלקינהו סליקי 
בגמרא. לפנינו הנוסחא וכן חשש)", לטרחתם שמא או
מהיות  סילקם אם כדלהלן: זו שבעיא שפיר, מדבריו ונראה
לשליח , למסרו אלא אינו ותפקידם הגט , להולכת שלוחים
(ורש"י הגט  בהולכת טרחה להם לחסוך התכוין שמא או
לה  ולהוליך לטרוח  ירצו אם אבל אחר), באופן פירש שם
שם  עלתה שהבעיה ומתוך הם. רשאים בעצמם, גיטה
זו  הרי  - לידה ונתנוהו הוליכוהו בעצמם הם אם ב 'תיקו',
ומפרש  הנ"ל, כגירסא גורס  אינו רבינו אבל מגורשת. ספק 
אם  לשליח , שנמסר אחרי  בדרך, הגט  שאבד באופן הבעיא
אולי או לגרש, לשליח  ולמסרו שני  גט  לכתוב  להם מותר
(וכפירש"י שני  גט  לכתוב  רשאים ואינם שליחותם עשו כבר
ב 'תיקו' הגמרא נשארה בזה ורק  הרי "ף ), נוסחת לפי  גם שם
ספק  כל אין שלפנינו בדין אבל מגורשת, ספק  היא והרי 
גט  אינו הוליכוהו ואם בעצמם, להוליכוהו יכולים שאינם
ובמגידֿמשנה  ה"ט , פ "ב  לעיל וראה המשנה', ('מרכבת

שם).

.ÏB˙e B˙k ,ÈzL‡Ï Ëb ÈÏ ˙k :ÙBqÏ Ó‡»««≈¿…ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÏÚaÏ135ÏËe ,ÁÈÏMÏ B˙e ÏÚa‰ B136 «««¿…≈ƒ¿»«««¿»«»ƒ«

ÌÈ„Ú ÈÙa ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb Ôz :BÏ Ó‡Â137CÏ‰Â , ¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿»«
.˙L‚Ó ˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ B˙e ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÚ‰ 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 ˙Èa ∆≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ«∆ƒ¿∆
e‡aL BÓk ,ÚÚÓ 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 עדי137)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‡  ÂÈÁ‡Ó B‡ ÂÈÙlÓ dÏ B˙e ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ¿»»ƒ¿»»≈«¬»≈
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‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌBÈ ÏL BÓˆÚ ÏÚ „Èt˜‰ È‰L ,Ë‚≈∆¬≈ƒ¿ƒ««¿∆¿≈…«≈
‰Êa146. »∆

ואין 142) הוא, מקפיד בוודאי  פלוני , מקום לו שציין כיון
ההוא. במקום עליו שילעיזו תמצאנה,143)רצונו שם

אחר  במקום ולא דוקא זה במקום לגרשה מקפיד אינו אבל
סה.). אלא 144)(גיטין שליח  עשאו שלא א. כט , שם

בדיוק . פקודתו מקדים 145)כשימלא אדם "שאין
לגרשה  רשות לשליח  אין לכן יח .), (שם לנפשו" פורענות
הגאונים' ('תשובות רשאי  - מכאן לאחר אבל הזמן, בתוך
האחרונים). גדולי  בשם ומשנהֿלמלך יח , סי ' צדק  שערי 

ושו"ת 146) (מגידֿמשנה, בתוספתא האלו הדברים מקור
תשלום  - שלפנינו בתוספתא ואינה קצא, סי ' ח "א מבי "ט 

.(53 עמוד ליברמן להגר"ש תוספתא

.„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‡149Lk 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 ֿ 153)שיש אף 
פקדונו  שיהא בעל של רצונו שאין השליח , שחלה עלֿפי 

שם). גיטין (משנה, אחר לשלחו 154)ביד שאין אע "פ 
- אחר לידי  יבוא שלא החפץ  על שמקפיד מפני  אחר, ביד
אינו  הגט  ועל הואיל זה, ע "י  מתבטלת הגט  שליחות אין
הבעל  מדעת שינה לא והוא כנ"ל, השליח , כשחלה מקפיד
(גיטין  כדרישתו - הגט  נתן ואחרֿכך תחילה החפץ  וקיבל

שם).

.ÂÏelÙ‡ ,ıÙÁ‰ ‰˙ Ck Á‡Â ‰lÁz Ëb‰ dÏ Ô˙»«»«≈¿ƒ»¿««»»¿»«≈∆¬ƒ

Èc 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 ואף ֿעלֿפי 
השטר  קח  לו שאמר בין השטר, וקח  המעות תן לו שאמר
המעות  לו לתת ואחרֿכך השטר לקחת חייב  המעות, ותן
ולא  המעות יקח  שמא חושש שם - ה"ו) שלוחין מהל' (פ "א
לו  שתתן עד מתגרשת שאינה כאן אבל השטר, לו יחזיר

(מגידֿמשנה). לו תתן לא שמא לחוש לו אין החפץ ,

.ÁÏ‡l‡ dÏ e‰zz ‡Ï :BÏ Ó‡Â Ëb‰ ÁÈÏLÏ Ô˙»«¿»ƒ««≈¿»«…ƒ¿≈»∆»
Ë‚ BÈ‡  dÏ B˙e Á‡Ï B˙e ,‰z‡157Ì‡ ÔÎÂ . «»¿»¿«≈¿»»≈≈¿≈ƒ

‡e‰Â ÈBÏÙÏ e‰z ,‰z‡ dÏ e‰zz Ï‡ :BÏ Ó‡»««ƒ¿≈»«»¿≈ƒ¿ƒ¿
,Ë‚ BÈ‡  ÔBL‡‰ ÁÈÏM‰ dÏ B˙e ,dÏ e‰zÈƒ¿≈»¿»»«»ƒ«»ƒ≈≈

ÔÈLe‚Ï ÁÈÏL e‰OÚ ‡lL ÈÙÏ158. ¿ƒ∆…»»»ƒ««≈ƒ

לה 157) תתנהו "אל כאומר זה הרי  השליח . חלה אפילו
הל"ג. לעיל כמבואר בשמאל", לה ונתנו בימין, אלא

הבאה.158) בהלכה הסמוך מדין נלמד

.ËÏ,ÈzL‡Ï ‰Ê Ëb CÏB‰ :BÏ Ó‡Â Ëb‰ BÏ Ô˙»««≈¿»«≈≈∆¿ƒ¿ƒ
e‰z :ÏÚa‰ BÏ Ó‡ ,dÈkÓ ÈÈ‡ :ÁÈÏM‰ BÏ Ó‡»««»ƒ«≈ƒ«ƒ»»««««¿≈
Ôz ‡lL ÁÈÏL ‰Ê È‰  dÈkÓ ‡e‰ ,ÈBÏÙÏƒ¿ƒ«ƒ»¬≈∆»ƒ«∆…ƒ«

ÔÈLe‚Ï159Ó‡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 ,ÔÈLeb ÁÈÏL¿ƒ«≈ƒ∆»ƒ««≈¿¿ƒ

ÌBÈ161.

יום.160) שלשים לאחר לה ימסרנו גיטין,161)שהוא

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



קיג                
         

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.‡?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na162dÏÚa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»«¿»
‰È„na dnÚ163ÔÓ ˙Lb˙Ó ‰˙È‰L B‡ , ƒ»«¿ƒ»∆»¿»ƒ¿»∆∆ƒ

ÔÈÒe‡‰164dÏÚe ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙Lb˙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 שני171)נשאת שליח  לעשות הוא יכול ואז
המשנה'). 'מרכבת וכפירוש כט : (גיטין יום שלשים בתוך

ה'תשע"ט  כסלו  י"ב שלישי יום 

   1 
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 eÓ‡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 .‰Leb ÌeMÓƒ¿»ƒ«¿»≈∆ƒ¿¿»«»
ÏÚ Û‡L ,ÏkÏ ˙zÓ z‡ ÔÈ‡Â ÈpnÓ ˙L‚Ó z‡ È‰¬≈«¿¿…∆∆ƒ∆ƒ¿≈«¿À∆∆«…∆««
;Ô‰ÈcÓ ‰p‰kÏ ‰ÏeÒt BÊ È‰  Ëb ‰Ê ÔÈ‡L Ètƒ∆≈∆≈¬≈¿»«¿À»ƒƒ¿≈∆
elÙ‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .dLÈ‡Ó ‰Leb ‰M‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»»¿¬»ƒ¬ƒ
‰Ò‡  ÏkÏ ‰z‰ ‡ÏÂ dLÈ‡Ó ‡l‡ ‰Lb˙ ‡Ï…ƒ¿»¿»∆»≈ƒ»¿…À¿»«…∆∆¿»

‰p‰ka ÏÒBtL Ëb‰ ÁÈ e‰ÊÂ .‰p‰kÏ2Ì‰ÈcÓ3. «¿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 eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆∆«≈»¬≈
ÔÓ Ba ‰ÏÒÙÂ .„Ïa ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÏeÒt ‰Ê∆»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ

‰Bz ÈcÓ ‰p‰k‰4Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ‡Opz ‡ÏÂ . «¿À»ƒƒ¿≈»¿…ƒ»≈¿«¿ƒ»¿ƒ
‡ˆz ‡Ï  ˙‡O5Á‡ Ëb dÏ ÔÈ˙BÎÂ .Lk „Ïe‰Â ƒ»…≈≈¿«»»»≈¿¿ƒ»≈«≈

dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â dÏ ÔÈ˙BÂ Lk6LÙ‡ 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 eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ∆¬≈∆¿≈
‡Opz ‡Ï  ˙L‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L B‡ ,ÔÈLeb9Ì‡Â ; ≈ƒ∆ƒ»≈¿…∆∆…ƒ»≈¿ƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ;‡ˆz  ˙‡Oƒ≈≈≈¿«»»»≈«¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰˙È‰L B‡ ,ÏeÒt Ë‚a BzL‡ ˙‡ Lb Ì‡ ÔÎÂ .‰ÂÚ∆¿»¿≈ƒ≈≈∆ƒ¿¿≈»∆»¿»
˙zÓ BÊ È‰  dÈÊÁ‰Ï ‰ˆÂ ,˙L‚Ó ˜ÙÒ»≈¿…∆∆¿»»¿«¬ƒ»¬≈À∆∆

dÏÚÏ10ÔÈ‡eOp‰ LcÁÏ CÈˆ BÈ‡Â .11ÚL CÏe ¿«¿»¿≈»ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈∆«
˙BÎa12‰a˙k zÎÏÂ13ÔÈLeb Lb˙zL „Ú , ¿»¿ƒ¿…¿À»«∆ƒ¿»≈≈ƒ

.ÔÈeÓb¿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‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ÏËa Ë‚a ˙‡OpL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ»¿≈»≈¬≈¿ƒ»≈
LÈ‡ ˙L‡ :eÓ‡È ‡lL È„k ,Ô‰ÈcÓ ÈL ÏÚaÓƒ««≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈∆……¿≈∆ƒ
dÈz‰Ï ÔBL‡‰ ÔÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe .Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ¿»¿…≈¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ Ì‰ÈL ÏÚ ‰Ò‡Â .ÌÚ‰ ‡LÏƒ¿»»»¿∆∆¿»«¿≈∆¿»««ƒ

‰‚‚La ‰ÏÚpL14‰Ê ÈÊÁ‰ :eÓ‡È ‡lL È„k , ∆ƒ¿¬»ƒ¿»»¿≈∆……¿∆¡ƒ∆
˙‡OpL Á‡ B˙Le‚15Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ú Ì‡Â . ¿»««∆ƒ»¿ƒ»«∆»ƒ¿≈∆

‡ÈˆBÈ  dÈÊÁ‰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 ,LÁ ‰È‰L ÔÈa Áwtƒ≈«≈∆»»≈≈≈∆ƒ»¿ƒ≈«≈
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ÌÈeÓb ÔÈLec˜ ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ,LÁÏ ˙‡OpL18 ∆ƒ»¿≈≈∆≈ƒ»ƒƒ¿ƒ
ÏÚ ‰Ò‡Â ,‰fÓe ‰fÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe ,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 מדברי18)של אלא

סופרים.

.Â‰Lc˜˙pL È‰19‡ˆÓ B‡ ,dÏÚa ‡a Ck Á‡Â ¬≈∆ƒ¿«¿»¿««»»«¿»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â .dÏÚÏ ˙zÓ BÊ È‰  ÏËa Ëb‰«≈»≈¬≈À∆∆¿«¿»¿≈»¿ƒ»≈

˙BÈÚa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,ÈMÓ20ÔÈ‡Â . ƒ≈ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»¿≈
,Ë‚ ‡Ïa ‰‡ˆBÈ LÈ‡ ˙L‡ :eÓ‡È ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…¿≈∆ƒ¿»¿…≈
‡ÏÂ ÔÈLecwa ‰È‰ È‡z :eÓ‡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˙Bt ÏÎÂ .25Á‡ 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¿»«
 ÏÊa 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‰28LbL Ì„˜ ÔBL‡‰ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»»ƒ…∆∆≈≈

Ì‰ÈcÓ ÊÓÓ „Ïe‰ È‰  ÈM‰29ÈM‰ dLb . «≈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 כי23)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‚ ‰ÎÈˆe ,‰fÓe ‰fÓ ‡ˆz32ÏÎÂ , ≈≈ƒ∆ƒ∆¿ƒ»≈ƒ∆ƒ∆¿»

‰ÎÏ‰Â ‰M‡ Lc˜ Ì‡ ÔÎÂ .da el‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈»¿≈ƒƒ≈ƒ»¿»¿»
ÚÓLÂ ˙Á‡ ‰È„ÓÏ33Á‡Â d˙BÁ‡ ‡OÂ ‰˙nL ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«∆≈»¿»»¬»¿««

ÏÎÂ ,Ë‚ epnÓ Ô‰ÈzL ˙BÎÈˆ  ‰˙Ó ‡lL Ú„B Ck»«∆…≈»¿ƒ¿≈∆ƒ∆≈¿»
.Ô‰a el‡‰ ÌÈÎc‰«¿»ƒ»≈»∆

משום 31) וגם איש אשת משום גם עליו אסורה היא והרי 
אח . שהרי32)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 ‰ÎÈˆ d˙BÁ‡ ÔÈ‡ ≈¬»¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒ¿À∆∆¿≈

z‰ ˙˜ÊÁa Ô‡OpL ˙BÈÚ‰ ‡L34 ‰ÂÚ e‡ˆÓÂ ¿»»¬»∆¿»»¿∆¿«∆≈¿ƒ¿¿∆¿»
.˙BÈÚa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,Ëb ˙BÎÈˆ ÔÈ‡≈»¿ƒ≈∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»

קרובתו.34) שהיא ידע  שלא

.ÈËb B˙Òe‡ ˙BÁ‡ eÎÈˆ‰ ‰Ó ÈtÓe35‡nL ? ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¬¬»≈∆»
:eÓ‡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 :eÓ‡È ‡lL È„k ,‰eÒ‡ ‰BL‡‰»ƒ»¬»¿≈∆……¿»»¬

B˙Leb38. ¿»

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

.‡ÈBLÂ 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 ,‰Lb˙pL Ô‰Ï ‰n„ÓÎÂ ,BM‰«≈¿ƒ¿À∆»∆∆ƒ¿»¿»¿««¿«¬≈
È‰  ˙‡O ‡Ï Ì‡ :LÈ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰«≈≈ƒ««¿≈»ƒƒ…ƒ»¬≈
,‰Lb˙ ‡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 ,‰Lb˙ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…ƒ¿»¿»∆¬≈«≈¿»ƒ¿…ƒƒ«¿»»
BÊ È‰ ‡l‡ ,dÏÚa ÏÚ dÒ‡Ï BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ≈¿ƒ¿»¿»««¿»∆»¬≈

‰Ê B‡ˆÓe d„iÓ Ëb‰ ÏÙÂ ‰Leb ˙˜ÊÁa41‡a È‰Â ¿∆¿«¿»¿»««≈ƒ»»¿»∆«¬≈»
ÈM‰ ÏÚa‰ ÏÚ dÒ‡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 ÔÈÓB‡ ,ÌÈ„a ‰ˆet ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈

dqÈÏ È„k d‡ÈˆBÓ ‰z‡ ‰Ê44‰z‡ ÔÈ‡L Ú„Â , ∆«»ƒ»¿≈¿«¿»¿«∆≈«»
‡Ï BÊ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ ‰Ó ÈtÓe .ÌÏBÚÏ dÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»ƒ¿≈»«ƒ∆…

ÌÏBÚÏ dÈÊÁÈ45‰OÚ˙Â Á‡Ï ‡Opz ‡nL ‰Êb ? «¬ƒ»¿»¿≈»∆»ƒ»≈¿«≈¿«¬∆
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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¿»«≈»≈

ÚÙÓÏ46,dL‚Ï EaÏa Ób :BÏ ÌÈÓB‡ 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„ ‰‡BL 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 .ÌÈÊÓÓ«¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆¡ƒ…ƒ

שאינה 49) איל, לשון איילונית איילונית, שהיא שחושב 
לבעלה.50)יולדת. אסורה היא והרי 

.„Èı‡Ï ıeÁ Ëb ‡È‰L ÁÈÏL51zÎ ÈÙa' Ó‡Â »ƒ«∆≈ƒ≈»»∆¿»«¿»«ƒ¿«
ÔÈLLBÁ e‡L ,‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È‰  'ÌzÁ ÈÙe¿»«∆¿«¬≈∆…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 ˙ÈÎp‰ 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 eÚ Ì‡ ÔlÎÂ . ¬≈∆…ƒ»∆»¿À»ƒ»¿¿»¿≈
.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»»

ישראל 51) מארץ  או למקום ממקום בחוץ ֿלארץ  כלומר
ישראל. לארץ  מחוץ ֿלארץ  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≈¿≈∆
eLb˙pL57eÏÈb‰L Ô‰ ÌÈLp‰ eÈ‰Â ,58Ô‰ÈÏÚa ˙‡ ∆ƒ¿»¿¿»«»ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆«¿≈∆

‰lÁzÎÏ Ô‰Ï ‡Op‰Ï ˙BzÓ el‡ È‰  ÌL‚Ï59. ¿»¿»¬≈≈À»¿ƒ»≈»∆¿«¿ƒ»
ÌÈÁ‡Ï e‡OÂ el‡ ÌÈL eÎÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ60, ¿≈ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿«¬≈ƒ

eLb˙ B‡ eÓÏ‡˙Â61‡Op‰Ï ˙BzÓ 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‰ ÔÏ ‡Op‰Ï ˙zÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ¿»««≈∆À∆∆¿ƒ»≈¿∆»≈∆≈ƒ
ÔÚËp‰ ÔÏ B‡ ,dÏÚa ÏÚ dÒ‡L ÌÎÁ‰ ÔÏ B‡ ,dÏ»¿∆∆»»∆¬»»««¿»¿∆«ƒ¿»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB˜ ‡LÏ B‡ ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆≈»»≈¿≈
È„ÚÓ „Á‡Ï ‡Op‰Ï ‰M‡‰ ˙zÓe .Á‡ ‰‰iL∆≈»∆«≈À∆∆»ƒ»¿ƒ»≈¿∆»≈≈≈

‰Èe‡Ó È„ÚÓ B‡ ‰ÈLe‚63ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ , ≈∆»≈≈≈≈∆»¿∆»ƒ««»ƒ
Ì‰ÈÙa ‰ˆÏÁL64.„Á‡ ˙e„ÚÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ; ∆»¿»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ∆»¿≈∆»

Ôe‡Ó ˙e„ÚÓ Ì„‡ ˜Á˙È ÌÏBÚÏe65˜˙ÈÂ , ¿»ƒ¿«≈»»≈≈≈¿ƒ¿»≈
‰ˆÈÏÁÏ66. «¬ƒ»

רוצה 63) ואינה אמה או אחיה שהשיאוה יתומה קטנה
לה. והולכת שניים בפני  ממאנת כשהיא 64)בבעלה,

מיאונה.65)יבמה. על  תתחרט  כשתגדיל ואף 66)שמא
זאת  בכל חליצה, למצוות קודמת יבום מצוות הדין שמעיקר

בחליצה. להתדבק  טוב 

.ÊÈÌ„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏÚe ÊÁÂ BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿»«¿»»ƒ¿≈≈ƒ…∆
ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ dLbL 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 ,dÈÊÁ‰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 ‰ÎÈˆe , ¿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„Ú71CÈˆ BÈ‡  ‰‡Èa Lc˜Ó‰ ÏkL ; ≈≈ƒ»∆»«¿«≈¿ƒ»≈»ƒ

BÓk ,ÏÚÈÂ Ô‰ÈÙa „ÁÈ˙È ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚÏƒ¿…ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿…¿
˜ÙÒ ‡È‰ È‰Â ,˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈˆ 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
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.ËÈÈÙa ÏÚazL ‰M‡ ÏkL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÚa ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ;Ë‚ ‰ÎÈˆ  ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒ»≈¬»»∆≈»»∆¿ƒ»

˙eÊ ˙ÏÈÚa73ÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê „a eÙÈÒB‰Â eÏÈc‚‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆∆»»«
B˙ÁÙMÓ Ôa BÏ LiL ÈnL ,eB‰L „Ú ,ÌzÚc74 «¿»«∆∆ƒ∆≈≈ƒƒ¿»

BzL‡ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ BÏ ÔÈLLBÁ75ÁL ‡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 ,dÁL È‡ceL∆««ƒ¿¿»∆≈»»∆¿ƒ»¿ƒ«
˙eÊ77Á ‰l‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ .„Ú ÈÈÚa Ì‰ ÌÈ˜B ¿¿»«¿»ƒ»≈∆¿ƒ≈¿≈««

‡lL .Ô‰ÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡ ÔÈ‡Â ,‰‡B‰‰ ÈÎcÓ „‡Ó¿…ƒ«¿≈«»»¿≈»ƒ¿…¬≈∆∆…
,„Ïa dLbL BzL‡a ‡l‡ BÊ ‰˜ÊÁ ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒ¬»»∆»¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿«
,‡È‰ BzL‡ È‰L ,Ì˙Ò ÏÚe 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 LÙÈ B‡ ˙eÊ ˙ÏÈÚa ‡È‰L LÙiL∆¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿¿»≈∆«¿«
˙˜ÊÁa ‰BÊ Ïk È‰  ÌÈLp‰ ‡La Ï‡ ;ÏÚBa≈¬»ƒ¿»«»ƒ¬≈»»¿∆¿«
.ÔÈLec˜ ÌLÏ ‡e‰ Èk LÙiL „Ú ˙eÊ ÌLÏ ÏÚaL∆»«¿≈¿«∆¿»≈ƒ¿≈ƒƒ
˙a dÈ‡L ,˙È˙ek B‡ ‰ÁÙLa ÓBÏ CÈˆ 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‡  ‰Lb˙pL ÏBw‰ ÔÈÈÚÓ dlk B‡À»«¬ƒƒ«∆ƒ¿»¿»≈¿ƒ

dÏ78ÈÚa dÓL ‡ˆÈ Ì‡ Ï‡ .d˙˜ÊÁa ‡È‰ È‰Â , »«¬≈ƒ¿∆¿»»¬»ƒ»»¿»»ƒ
˙Lc˜Ó ‡È‰ È‰L ,ÔÈc ˙Èa ÏBw‰ ˜ÊÁ‰Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿À¿««¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿À∆∆
ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ,e‡aL BÓk ˜ÙÒa¿»≈¿∆≈«¿¿««»»»»∆»
ÏBw‰Â dÒ‡ ÏBw‰  ÔÈLecw‰ Ô˙B‡Ó ‰Lb˙pL∆ƒ¿»¿»≈»«ƒƒ«¬»»¿«

˙L‚Ó BÊ È‰Â ,dÈz‰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∆∆«¿»¿««¿¿«¿¿»¿»¿…¿»≈
˙ÂÚ da ‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰BL‡ BzL‡ Ì„‡»»ƒ¿ƒ»∆»ƒ≈»»»∆¿«
ÔÈ‡Â .'B‚Â c ˙ÂÚ 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¿≈»¿«¿∆»

  

     

(פכ "א  ביאה  איסורי  בהלכות  ג  " הרמב כתב  זה  די

שנאמר  לגרשה , ודעתו  אשה  לישא   לאד "אסור הכ "ח )
וא ,את לבטח  יושב  והוא  רעה  רע על  תחרוש  אל
ה 'משנה  מותר". , לימי אותה  נושא  שהוא  תחילה  הודיעו 
וכתב כו ',  אד ישא  "לא  ה 'טור' דברי  את מביא  'למל
לימי אותה  נושא  שהוא  תחילה  הודיעה   וא ז"ל  " הרמב
ההלכה  תלה  למה  הב "י  עליו  והקשה  מותר".  ידועי
"מכריז  לז) (יבמות מפורשת גמרא  היא  והלא  , " ברמב
הקשו   ש שבגמרא   תירו ומביא  ליומא ". הויא  מא ואומר
קשה  על־פי ־זה  אבל ראיה .  מש אי וממילא  זו , עובדה  על

זה . לדי  " הרמב של מקורו  מהו  גיסא , לאיד
שהטע הגמרא , דברי  מפשטות שמקורו  לומר, ונראה 
שנאמר   משו הוא  לגרשה " ודעתו  אשה   אד ישא  ש "לא 
שמצב "את לבטח  יושב  והוא  רעה  רע על תחרוש  "אל

לגרשה . שבדעתו  הודיעה   א שיי אינו  זה 
הפסוק  על בגמרא  מובא  הלא  ,להבי יש  הדי  בעצ
מידות  תשע  אלו  " והפושעי  המורדי  מכ "וברותי 
 וכ לגרשה , בדעתו  שגמר גרושות" "בני  היא  מה שאחת
לגרשה  בדעתו  שגמר אחר עליה  יבוא  שלא   " הרמב פסק 
אשה  לשאת יכול כיצד  וא "כ  הי "ב ) פכ "א  ביאה  (איסורי 
הרי יגרשנה , ואח "כ   לימי אותה  שנושא  כשהודיעה   לימי

עוד .  ויחכ  לחכ ות הלב , גרושת של די יש 
ישראל  כנסת שבי הגירושי הוא  הגלות עניי כללות והנה 
אשר   אמכ כריתות ספר זה  "אי  שאומר והקב "ה ,
על  שאלה  שאי הוא  זה  פסוק  של ומשמעו  שלחתיה ",
כריתות". ה "ספר היכ היא  השאלה  וכל ש "שילחתיה ",
ויהיו  גלות שתהיה  ידע  הקב "ה  הרי  לשאול יש  וא "כ 
 בי הנישואי עניי להיות היה  יכול היא וא "כ  ,גירושי
הקב "ה  של בדעתו  שהיה  בשעה  ישראל וכנסת הקב "ה 

לגרשה .
ה  כותב  התורה , יסודי  הלכות  בסו "דבריוהביאור: : " רמב

בזה  אי דבריו  עמדו  לא   א אומר... שהנביא  הפורענות
על   וניח חסד  ורב   אפי אר לנבואתו ....שהקב "ה  הכחשה 
נינוה ". כאנשי   לה ונסלח  תשובה  שעשו  ואפשר הרעה ,
בני ובני   בני תוליד  "כי  בפרשת הלשו אריכות  כל וכ
מהנהגה  שיזהרו  ישראל את לעורר אלא  אינה  כו '"  ונושנת
ונסלח  תשובה  שיעשו  "אפשר כא  וג זו , רצויה  בלתי 
היו  לא  ישראל וכנסת הקב "ה  של שהנישואי ונמצא  ." לה
הקב "ה  רצה  שלא  בוודאי  כי  לגרשה " "על־מנת  מעול
כדי כ על ישראל את והזהיר הגלות, עניי שיהיה 

תמידי . באופ יהיו  שהנישואי
למעלה  שהוא  לדעת שצרי יהודי , לכל מכ ההוראה 
יכול   העול טבע  שמצד   וא , והעול הטבע  מהגבלות
הפסוק  על  " הרמב וכפירוש  ," והשחת" של למצב  לבוא 
של  מנהגו  הבורא  "הודיענו   גו '" וזנה  הזה   הע  וק"
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אחרי  וג וכלל, כלל מכריחו  הדבר אי  מכל־מקו ," עול
למצב במהירות אותו  להפו ביכולתו  יש  בגלות שנמצא 
על  הבית בעלת שהיא  בתורה  עסק  על־ידי  גאולה  של
ירדו  שכשלא  ברשב "י  שמצינו  על־דר , העול מציאות
נעי ומה  טוב  מה  "הנה  הפסוק  על תורה  אמר  גשמי

. גשמי וירדו  יחד "  ג  אחי שבת
      

  

         
  

ביאה  איסורי  הכ"ח)ובהלכות "לא (פכ"א וכתב  הלשו שינה 
לגרש  ודעתו  אשה   אד רע ישא  על תחרוש  אל שנאמר ה ,

שנה  מדוע  ,להבי וצרי "...את לבטח  יושב  והוא  רעה 
הכתוב את כא הביא  לא  ומדוע  , פעמיי זה  די  " הרמב
כפי כו '" רע על תחרוש  "אל זו  להלכה  המקור שהוא 

ביאה . איסורי  בהלכות שהביא 
האחד , אופני בשני  לפרשו  אפשר זה  שדי לומר ויש 
האיש  על היא  בזה  וההדגשה  תחרוש ", "אל איסור שהוא 
הוא  שהעיקר והשני  מגונה . בהנהגה  ונוהג רעה  החורש 
כאשר  להלכה , ונפקא ־מינה  לחבירו .  שגור והביזוי  הצער
מכלל  יצא  הראשו  הטע לפי  שאז מתחילה , מודיעו 
לזה  צער כא יש  עדיי השני   הטע לפי  אבל איסור,
החורש  חבירו   ע זו  מישיבה  לצאת לו  וקשה  אתו , היושב 
 רע על תחרוש  "אל איסור בזה  יש  עדיי ולכ רעה , עליו 

כו '".
, שוני  דיני שני  כא ויש   אסורי  שניה , " הרמב ולדעת
וא אחד ", לבשר והיו  באשתו  "ודבק  הוא  הנישואי מהות
 כיוו ולזה  ,הנישואי  בעצ חיסרו זה  הרי  לגרשה  דעתו 
ולא  לגרשה , ודעתו  אשה   אד ישא  "לא  גירושי בהלכות

לגרשה ". ודעתו  ומשמשתו  תחתיו  יושבת תהיה 
והוא  רעה  רע על תחרוש  "אל של  נוס די ישנו  אבל
לזה , זה   אד בני  בהנהגת איסור והוא  "את לבטח  יושב 
 די כתב  ולכ לגרשה , ודעתו  אשה  לישא  " לאד ש "אסור
הנהגות  גדרי  מבאר שבו  בפרק  ביאה , איסורי  בהלכות זה 

לזו . זה  ואשה  איש 
     

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˙Bk ‰Úeˆ dÈ‡LÂ , ƒ»»»¿≈∆»¿∆≈»¿»ƒ¿
ıÏ Lb :Ó‡pL ,dL‚Ï ‰ÂˆÓ  ˙BLk‰ Ï‡OÈƒ¿»≈«¿≈ƒ¿»¿»¿»∆∆¡«»≈≈
ÔÈ‡  ˙eˆÈt ÌeMÓ ‰Lb˙pL ‰M‡Â .ÔB„Ó ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ≈
‡ÈˆB‰ ‰Ê :eÓ‡È ‡lL ,‰p‡OiL Lk Ì„‡Ï Èe‡»¿»»»≈∆ƒ»∆»∆……¿∆ƒ

.dÒÈÎÓ ‰ÊÂ B˙ÈaÓ ‰ÚL¿»»ƒ≈¿∆«¿ƒ»

במידותיה.83)

.‚Î‰LÁ˙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 .‡ÈzL∆«¿ƒ¿»»∆«»«¬»ƒ¿≈∆…
ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ È‰L ,ÔÈˆeÙÏ ˜Ù‰ ‡‰z¿≈∆¿≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈»¿»ƒ¿…
dÏÈÎ‡Óe ,˙Á‡ ‡OBÂ dÁÈpÓ CÎÈÙÏ .dÓˆÚ«¿»¿ƒ»«ƒ»¿≈«∆∆«¬ƒ»

dlMÓ d˜LÓe86˙eÒk ‡La B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡Â . «¿»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒƒ¿≈¿
˙Èa ÌÈËBM‰ ÌÚ e„Ï ˙Úc Ôa Ák ÔÈ‡L ,‰BÚÂ¿»∆≈…«¿∆««»ƒ«ƒ¿«ƒ
dLb Ì‡Â .d˙BcÙÏ ‡ÏÂ d˙‡tÏ iÁ BÈ‡Â .„Á‡∆»¿≈«»¿«…»¿…ƒ¿»¿ƒ≈¿»

˙L‚Ó BÊ È‰ 87iÁ BÈ‡Â ,B˙ÈaÓ d‡ÈˆBÓe . ¬≈¿…∆∆ƒ»ƒ≈¿≈«»
da Ïth‰Ïe ÊÁÏ88. «¬…¿ƒ«≈»

מדברת.84) ואינה שומעת אינה פי85)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 

   1 
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 ,ÔÈeÓb4‰È‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜ ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿≈¿«»∆ƒƒ»»ƒ»
k ‰Lb˙ 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 "ח ֿיט . מרשותו,6)גירושין, שיצאה אחרי  אביה, בחיי 
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קיח               
         

ה"ח ,7)כנ"ל. לקמן מבואר מיאונה וסדר א. קט , יבמות
טז. ה"ט , לקמן מבואר לגט , מיאון בין למעשה ההבדל וכן

.˙LÁ‰8ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰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¿≈«¿»≈∆…¿»»¿≈

Ìia ˙‡ÓÓ Ck ,ÏÚaa ˙‡ÓnL12ÏÚa ˙‡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«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc17Á‡ ÏÚa‰ ‰ÈÏÚ ‡a ‡lLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»∆»«««««
„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚpL18Ï‡ ; ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿∆»¬»

‰ÏÈÚa‰Â ÏÈ‡B‰  ‰ÏÚÂ ‰f‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿««∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ»
e‡aL BÓk ‰Bz‰ ÔÓ ‰B˜19dÈ‡ BÊ È‰ , »ƒ«»¿∆≈«¿¬≈≈»

d˙˜ÊÁL ,Ôe‡ÓÏ ‰˜È„a ‰ÎÈˆ 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 

.‰‰˜cpL È‰21ÏÈ‡B‰  ÌÈÓÈÒ dÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ¬≈∆ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿»ƒ»ƒƒ
BÊ È‰ ,ÔÈÓÈÒÏ Èe‡‰ ÔÓfÏ ‰ÚÈb‰L Á‡ ‰ÏÚÂ¿ƒ¿¬»««∆ƒƒ»«¿«»»¿ƒ»ƒ¬≈

eLÂ ‰‡È‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ22‰ÎÈˆ CÎÈÙÏe , ¿ƒ»∆»≈ƒ»¿»¿¿ƒ»¿ƒ»
‰˜cpL Á‡ ‰‡Ó Ì‡Â .˜ÙqÓ Ë‚23‰Lc˜˙Â , ≈ƒ»≈¿ƒ≈¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»

˜ÙqÓ Ë‚ epnÓ ‰ÎÈˆ  Á‡Ï24‡ˆz  ˙‡O Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»ƒ∆≈ƒ»≈¿ƒƒ»≈≈
Ì‰ÈMÓ ÊÓÓ ˜ÙÒ „Ïe‰Â ,‰fÓe ‰fÓ25. ƒ∆ƒ∆¿«»»¿≈«¿≈ƒ¿≈∆

ה"כ.21) אישות מהל' פ "ב  לעיל כמבואר נשים, ע "י 
מקודשת 22) היא הרי  סימנים הביאה ואילו הואיל ונפלו.

להחמיר. תורה ספק  ההבאה, אחר כשנבעלה תורה קידושי 
היא  הרי  סימנים, לה נמצאו ולא ובדקוה בעלה, לא אם אבל
שאפילו  נשרו, שמא חוששים ואין וממאנת קטנה עדיין
להקל  - מדבריהם וספק  מדבריהם, מקודשת אלא אינה נשרו
למיאונים" "בודקין א: קנו, בבבאֿבתרא וכן שם, (נדה

פי "ג). סוף  יבמות סימנים.23)וברי "ף  לה נמצאו ולא
כלל,24) סימנים הביאה לא עדיין לראשון כשנבעלה שמא

מקוד  וממילא התורה, מן לו מקודשת שאינה היא ונמצא שת
הביאה  שמא ולומר, להחמיר יש לשני  בנוגע  גם כי  לשני ,
ראה  מספק . תורה קידושי  לו היא ומקודשת ונשרו עכשיו

ל'. אות קנה, סי ' שמואל' לראשון 25)'בית תחזור אם
מן  וילדה ממנו נתגרשה ולא לשני  שנתקדשה אחרי 
פט "ו  ביאה איסורי  בהל' מבואר ממזר ספק  ודין הראשון.

הכ"א.

.Â‰ÏÈc‚‰Â ‰‡Ó ‡lL ‰pË˜26‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«»∆…≈¬»¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆…
ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ ÌÈzL ˙a ˙ÈOÚMÓ dÏÚa dÏÚa¿»»«¿»ƒ∆«¬≈«¿≈∆¿≈»»¿

‰ÏÈc‚‰ È‰L ,˙‡ÓÓ dÈ‡ BÊ È‰  „Á‡27. ∆»¬≈≈»¿»∆∆∆¬≈ƒ¿ƒ»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe28‰ÈÏÚ ‡a ‡Ï È‰L . ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈…»»∆»

‡nL dÏ LeÁpL „Ú ˙eÚ 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‚ ‰ÎÈˆ dÈ‡L ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈∆»ƒƒ≈«¿∆≈
Á‡ ‰Lc˜˙Â ‰„ÓÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»««

ÈL ÏL ÔÈLec˜ da ÔÈÒÙBz  ‰Ï„bL32Lb Ì‡Â . ∆»¿»¿ƒ»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ≈≈
ÈM‰ ÒÎÈ  ÔBL‡‰33‡Ï  ÈL Lb Ì‡ Ï‡ . »ƒƒ¿…«≈ƒ¬»ƒ≈≈≈ƒ…

Á‡Ó B˙Leb ÈÊÁ‰ :eÓ‡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‰ ÔÓ36LbL Ì„˜ ÔBL‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ƒ«≈ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»ƒ…∆∆≈≈
ÊÓÓ „Ïe‰  ÈL37. ≈ƒ«»»«¿≈

שתי26) הביאה וגם אחד, ויום שנה לשתיםֿעשרה הגיעה
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א.27)שערות. נב , קידושי28)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

בקידושי37) השני  מן היא איש אשת שהרי  התורה. מן
ב . קט , יבמות וראה תורה.

.Ê„Ú LL ˙aÓ ?Ô‡ÓÏ ‰ÎÈvL ‰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„BÈ38ÓLzL ‡Ï ,ÔÈLec˜ Ô‰LÂ , ««ƒ¿…ƒ∆»¿∆≈ƒƒ…∆ƒ¿…
 Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó˙e ÊB‚‡‰ ˙nLnL C„k Ô˙B‡»¿∆∆∆¿«∆∆»¡¿»»¿«≈»∆

Ôe‡Ó ‰ÎÈˆ BÊ È‰39ÓLÏ ˙Ú„BÈ dÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈¿ƒ»≈¿ƒ≈»««ƒ¿…
˙ÈÏ ˙ÎÏB‰ ‡l‡ ,Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡  ‰ÈLecƒ̃∆»≈»¿ƒ»¿»≈∆»∆∆¿≈

ÌÏBÚÓ ‰Lc˜˙ ‡Ï el‡k dn‡40˙aÓ ‰˙eÁÙe . ƒ»¿ƒ…ƒ¿«¿»≈»¿»ƒ«
.Ôe‡Ó ‰ÎÈˆ dÈ‡  ÓLÏ ˙Ú„BÈ elÙ‡ ,LL≈¬ƒ««ƒ¿…≈»¿ƒ»≈

˙BÈa ‰ÏÎÒ elÙ‡ ,OÚ ˙a ÏÚ ‰˙ÈÂ41‰ÎÈˆ  ƒ≈»««∆∆¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ»
‰ÈB˜ B‡ dn‡ B‡ ‰ÈÁ‡ ‰e‡ÈO‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ôe‡Ó≈¿»ƒ∆ƒƒ»«∆»ƒ»¿∆»

Ô‡ÓÏ ‰ÎÈˆ 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' (כסף ֿמשנה 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 ˙Èa ÔÈaÒÓ ÔÈÁB‡ 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 ,ÔÈLeb‰ Ë‚k BÈ‡ Ôe‡Ó Ë‚Â .47 ≈¿≈≈≈¿≈«≈ƒ∆¿ƒ»
dL‚Ó48‰ÈÒÓ ‡ÏÂ ,dÓLÏ ‰È˙k CÈˆ BÈ‡Â .49, ¿»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿…¿ƒ»

ÔÈLeb‰ Ë‚ ÈËtLnÓ „ ‡ÏÂ50Ba ÔÈ˙Bk ÔÈ‡Â . ¿…»»ƒƒ¿¿≈≈«≈ƒ¿≈¿ƒ
ÈÒÙË51ÔÈLeb 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

.ÈÔÈÈkÓ e‰iL ÔÈÎÈˆ 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¿…≈
dÈkÓ 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
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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 ‡Èˆ ‡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 .‰ea ‰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  תקלב ֿתקלד. 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 ‡lL65ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ∆…¿»»∆∆¿»«»ƒ¿ƒ∆¡ƒ

;‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,‰˜BÏ  dÏÚe 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

.‚ÈÊÁÏ ˙zÓ  ‰Le‚ ‡È‰Lk Á‡ ÌÚ ‰˙pÊƒ¿»ƒ«≈¿∆ƒ¿»À∆∆«¬…
dÏÚÏ67‰˙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 ÏÏÎeƒ¿««∆∆»ƒ»∆ƒ¿»«««¿»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ÂÈÏÚ ‰Ò‡ 68L‡ ÈÁ‡ :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»«»

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ75Á‡ dÈÊÁ‰Â Ú Ì‡Â . «ƒ«««¿¿ƒ»«¿∆¡ƒ»««
.Ë‚a ‡ÈˆBÈ  dLbL∆≈¿»ƒ¿≈

ארבעים.68) מלקות התורה, לאחרים,69)מן נבעלה
נטמאה". והיא "ונסתרה יג) ה, (במדבר הכתוב  כלשון

תחת 70) שזינתה באשה גם עוסק  זה פסוק  כרחנו ועל
לשני נתקדשה אפילו - גרושתו במחזיר שאילו בעלה,
מעתה  לעיל. כמבואר עליה, לוקה - נטמאה לא ועדיין
שהוא  בעלה, תחת שנטמאת אשה גם כולל זה שלאו אמור,
כלל. גירשה לא אפילו - עליה יבוא אם עליה לוקה

אישות 71) מהל' פכ"ד לעיל כמבואר לו, מותרת שהיא
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן "אשת אבל הי "ט ,
הוטמאה. אשר אחרי  . . . בעלה יוכל לא שנאמר טומאה,
הכתוב  לך פרט  בעליהן, על אסורין נבעלו שאם בכלל, הכל
כהן  אשת אבל . . . מותרת שהיא שנאנסה, ישראל באשת
מהל' בפי "ח  רבינו (לשון זונה" היא שהרי  עומדת באיסורה

ה"ז). ביאה הוא 72)איסורי  ודאי , נטמאה ואילו הואיל
התורה. מן עליה אל 73)לוקה שנים בפני  בה שהתרה

ונסתרה  פלוני , איש עם תתייחדי ) (=אל תסתרי 
עמו  ושהתה מבחוץ ) (שראום שנים בפני  עמו (=ונתייחדה)
המרים  מי  שתשתה עד בעלה על שאסורה טומאה, כדי 
ה"ב . סוטה, מהל' בפ "א לקמן כמבואר הדבר, ויבדק 

שלה.74) ודאי75)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.)
כי ֿאם  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 ,‰ÊÈÓa LbL LÁ76‰ÎÏ‰Â , ≈≈∆≈≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿»¿»
ÁwÙÏ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,Á‡ LÁÏ ‰Lc˜˙Â77 ¿ƒ¿«¿»¿≈≈«≈¿≈»ƒ«¿ƒ≈«

LÁ‰ dÏÚÏ ÊÁÏ ‰eÒ‡78Áwt ÏL BzL‡ Ï‡ . ¬»«¬…¿«¿»«≈≈¬»ƒ¿∆ƒ≈«
˙zÓ  ‰Lb˙Â ,LÁÏ ˙‡OÂ ‰ÎÏ‰Â ,‰Lb˙pL∆ƒ¿»¿»¿»¿»¿ƒ»¿≈≈¿ƒ¿»¿»À∆∆

Áwt‰ dÏÚÏ 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

לקידושי79) 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 
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.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¿»

ÌÏBÚÓ81zÓ ‡e‰Â ,ÂÈB˜a ˙zÓ ‡È‰ : ≈»ƒÀ∆∆ƒ¿»¿À»
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒt ‡ÏÂ ,‰È˙BB˜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 ,dÈÊÁ‰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 ‰Lb˙ ‡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¿≈
ÔBÁ‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚a epnÓ ˙‡ˆiL∆»»ƒ∆¿≈««ƒ∆»»ƒ»«¬

Ôe‡Óa84B‡ ÔBÁ‡‰ dLb Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈»ƒ«ƒ≈¿»»«¬
˙Ó85,ÂÈÁ‡Ïe BÏÂ ÔBL‡‰ È‡Ï ‰eÒ‡ ÔÎÂ . ≈¿≈¬»«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

ÔBÁ‡‰ ÔÓ ˙‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLeb‰ ‡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

.ÊÈÌÈa ˙‡ÓÓ‰87˙‡pL ÈtÓ ,ÂÈ‡Ï ‰eÒ‡  «¿»∆∆«»»¬»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»
Ba ˙nL ˙Úa B˙lÎk88 ÌÈB˜ ‡LÏ Ï‡ ; ¿«»¿≈∆≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ

˙zÓ  ÔÈÓÈ‰ ÔÓ „Á‡a ‰‡Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙zÓÀ∆∆¿ƒ»ƒ≈¬»¿∆»ƒ«¿»ƒÀ∆∆
ÂÈÁ‡Ï89. ¿∆»

ה"ג.87) לעיל נישואי88)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‡ ‰Lb˙pL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿»¿»∆ƒ¿«¿¿»¬≈…
Ò‡˙z ‡ÏÂ ‡Opz90ıeÁ ,ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓzL „Ú ƒ»≈¿…ƒ¿»≈«∆«¿ƒƒ¿ƒ

Ba dÏÚa ˙nL B‡ ‰Lb˙pL ÌBiÓ91ÌBiÓ ıeÁÂ ƒ∆ƒ¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ
dÈ‡ B‡ ˙aÚÓ ‡È‰ Ì‡ Ú„eiL È„k ,Ba ‰Ò‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ»«ƒƒ¿À∆∆≈»

˙aÚÓ92ÏL BÚÊÏ ÔBL‡ ÏL BÚÊ 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 "ח ֿיט .

.ËÈ‰È‰ elÙ‡Â .˙L‚ÓÏ ÔÈBÓ Ëb‰ ˙È˙k ÌBiÓeƒ¿ƒ««≈ƒ«¿…∆∆«¬ƒ»»
È‡z ÏÚ94‰nk Á‡Ï ‡l‡ d„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL B‡ , «¿«∆…ƒƒ«¿»»∆»¿«««»

ÌÈL95ÔÈBÓ ‰È˙k‰ ÌBiÓ 96„ÁÈ˙Ó BÈ‡ È‰L , »ƒƒ«¿ƒ»ƒ∆¬≈≈ƒ¿«≈
dÏ B˙kMÓ dnÚ97. ƒ»ƒ∆¿»»

התנאי .94) נתקיים  לא  לאשתו 95)ועדיין גט  ששלח  כגון
בדרך. שליח  א.96)ונשתהה יח , לעיל 97)גיטין ראה 
ה"ב . ופ "ח  ה"ה, פ "ג

.Î‰Èe‡ dÈ‡L ‰M‡ elÙ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙Ê‚e¿≈«¬»ƒƒ∆¬ƒƒ»∆≈»¿»
„ÏÈÏ98 ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰Lb˙ 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 ,ÔÈeÒ‡‰ ˙Èa LeÁ B‡ ‰ÏBÁ B‡∆»¿≈»¬ƒ«¬ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈˆ  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¿«¿»
 eib˙pL BzL‡Â ‚ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ«¬ƒ≈¿ƒ¿∆ƒ¿«¿
ÚÊ ÔÈa ÔÈÁ‰Ï È„k ,ÌBÈ ÌÈÚLz Ô˙B‡ ÔÈLÈÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆«

‰M„˜a ÚÊ ‡lL ÚÊÏ ‰M„˜a ÚÊpL103˙ÙÈ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿À»¿∆«∆…ƒ¿«ƒ¿À»¿≈¿«
‡z104ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Bz dÏ ‰˙pL Èt ÏÚ Û‡ , …«««ƒ∆»¿»»»¿ƒ

dÓˆÚ ˙w˙Ï105ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈˆ  ¿«»««¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈLÏM‰Â .„Ïe‰ ˙w˙Ï106ÌÈÚLz‰ ÏÏkÓ107. ¿«»««»»¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿ƒ

או 102) בעבדותן לבעליהן נשואות והגיורת השפחה והיו
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אינה  שהמזנה להמתין, צריכות אינן פנויות היו אבל בגיותן.
הבאה. בהלכה כמבואר להמתין, לפני103)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). (כסף ֿמשנה ה"ח 

.ÎÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈˆ dÈ‡ ˙‡ÓÓ‰108‡l‡ eÊ‚ ‡Ï . «¿»∆∆≈»¿ƒ»¿«¿ƒ…»¿∆»
‰pÊÓ‰ ÔÎÂ .‰Le‚109ÈtÓ ,ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈˆ dÈ‡ «¿»¿≈«¿«»≈»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

aÚ˙z ‡lL dÓˆÚ ˙nLnL110‰Òe‡ ÔÎÂ .111 ∆¿«∆∆«¿»∆…ƒ¿«≈¿≈¬»
.ÔÈzÓ‰Ï ˙BÎÈˆ 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 אף ֿעל]פי111)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¬»
dÏÚÏ112‰˙È‰ Ì‡ ,ÂÈzÁzÓ ÔÈc ˙Èa ‰e‡ÈˆB‰Â , ¿«¿»¿ƒ»≈ƒƒ«¿»ƒ»¿»

‰ÎÈˆ dÈ‡  „ÏÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈≈»¿ƒ»
ÔÈzÓ‰Ï113‰fL ;114‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L „115ÏÎÂ , ¿«¿ƒ∆∆»»∆≈»¿»

Ba eÊ‚ ‡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‡  Áe Ò‡118ÌÈÚLz CB˙a Òk . ≈«»«≈¿«ƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈLÈÙÓ  ÌBÈ119ÓÚÈÂ ,ÔÓÊ Á‡ „ÚÌÚ „ «¿ƒƒ»«««¿«¿«¬…ƒ
.BzL‡ƒ¿

דברי117) 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 eÊb ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…ƒ»»»¿À∆∆
BÁ120BÁ ˙˜ÈÓe121Úe„È Úf‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬≈≈∆∆¬≈¿««ƒ∆«∆«»«

˙ÚLa „Ïe‰ ˜ÈfÈ ‡nL ,˙aÚÓ ‡È‰ ÈÓÏ¿ƒƒ¿À∆∆∆»«ƒ«»»ƒ¿«
LÈÓLz122 ‰˜ÈÓe .BÁ Ôa ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L , «¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆¬≈¿ƒ»

kÚ˙È ‡nL123˙‡tÏ „Èt˜Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,ÏÁ‰ ∆»ƒ¿«≈∆»»¿≈«¿ƒ¿«…
kÚ˙iLk ÏÁÏ ÔÈÏÈÚBn‰ ÌÈca 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

.ÂÎÌÈOÚÂ ‰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 ÌÈOÚÂ ‰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 ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ Á‡ ‰pÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«««¿»»¿∆¿ƒ…∆∆¿ƒ»
ÔÈ‡  BzL‡ ÌÚ LÈÂ ‡a ÔÓÊ Á‡Ïe ,Áe ‡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
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קכג                
         

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

   1 
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 ÈLb :‰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¿«∆∆

כדי2) 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 ÈLb :‰Ó‡Â d„È ˙ÁzÓƒ««»»¿»¿»≈¿«ƒ«¿ƒ»∆¬≈
Ìi˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡Op˙Â ˙Ó‡8BÓk , ∆¡∆∆¿ƒ»≈««ƒ∆≈¿À»¿

e‡aL9. ∆≈«¿

גיטי7) 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‡ :ÚÚÂ 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‡ ,ÌÈÁ‡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"י12)ולא היא, אחת שטענה נראה
אהע "ז  ב 'טור' הוא וכן הוא". ומזוייף  כתבתי  "לא התימנים:

מעולם". כתבו ולא מזוייף  שהוא "או קנב : ע "י13)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 ÈzLb :˙ÓB‡ ‡È‰ ,dÏÚe ‡È‰ ‰‡a»»ƒ«¿»ƒ∆∆≈«¿«ƒ¿»«
‰˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡  CÈzL‚ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,Èhbƒƒ¿≈…≈«¿ƒ««ƒ∆À¿¿»
‰Èt ‰fÚÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;˙Ó‡ BÊ È‰ ,BzL‡ƒ¿¬≈∆¡∆∆¬»»≈ƒ»¿ƒ»»∆»

dÏÚa ÈÙa17. ƒ¿≈«¿»

הי "ג,17) אישות מהל' פ "ד למעלה וראה ב . פט , גיטין
הכ"ו. ופט "ז

.‰ÔÓ‡ BÈ‡  ÈzL‡ ˙‡ ÈzLb :ÏÚa‰ Ó‡18. »««««≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¡»
˙L‚Ó ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ,ÂÈ„Ï ÌÈLLBÁÂ19elÙ‡Â . ¿¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆»≈¿…∆∆«¬ƒ

Ôek˙È ‡nL ;ÔÓ‡ BÈ‡  dLbL BÏ ˙„B‰20 »∆≈¿»≈∆¡»∆»ƒ¿«≈
dÏ˜Ï˜Ï21Ë‚a B‡ ,22dÈ‡ ‡È‰Â dLb 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 ÌÈÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒƒ¡∆«»»¬≈«∆
˙B‡ Lb ,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' ÌÈÓB‡ ÌÈLe ,'‰Lb˙' ÌÈÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ…
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BÏ ˙ÓB‡ ‡È‰Â „ÓBÚ ÏÚa‰ elÙ‡ ,'‰Lb˙ƒ¿»¿»¬ƒ«««≈¿ƒ∆∆
ÈtÓ ,‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ ˙˜ÊÁa BÊ È‰  'ÈzLb'≈«¿«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' eÓ‡Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿»
 c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :dÏ ÔÈÓB‡ È‰L ,'‰Lb˙ƒ¿»¿»∆¬≈¿ƒ»ƒ¡∆«»»

Ch‚ È‡ÈˆB‰27ÌÈÓÈ ‰nkÓ' ÌÈ„Ú‰ eÓ‡ Ì‡ Ï‡ ; ƒƒƒ≈¬»ƒ»¿»≈ƒƒ«»»ƒ
‡È‰Â ÏÈ‡B‰Â .Ëb‰ „‡ ÓBÏ LÈ  '‰Lb˙ƒ¿»¿»≈«»««≈¿ƒ¿ƒ
,dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈLe ,'È‡cÂa È‡ ‰Leb' ˙ÓB‡∆∆¿»¬ƒ¿««¿≈≈ƒ¿ƒƒ»
˙‡O Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÌÈM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«ƒ«¿ƒƒ»ƒƒ»

‡ˆz ‡Ï  ‰È„ÚÓ „Á‡Ï28dÏÚe ‡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,

.ÁÌÈÓB‡ ÌÈLe ,'‰Lb˙pL ‰eÈ‡' ÌÈL eÓ‡»¿¿«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿«ƒ¿ƒ
È‰  ˙Á‡ ˆÁa ÌÈeL 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 ,‰Lb˙Â ‰˙È‰ LÈ‡ ˙L‡ :Ó‡Â¿»«≈∆ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»≈∆»
‡È‰L ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈL È‰  ‰Lb˙ ‡Ï :Ó‡Â¿»«…ƒ¿»¿»¬≈¿≈∆¿ƒƒ∆ƒ
ÂÈc 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 ,ÈcÚ ‰ÊÂ ÈzL‡ BÊ :ÓB‡≈ƒ¿ƒ¿∆«¿ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆
‡È‰ È‰  È„Ú Ô‰ÈL :˙ÓB‡ ‰M‡‰Â ,ÈcÚ«¿ƒ¿»ƒ»∆∆¿≈∆¬»«¬≈ƒ
˙L‡a ‰e˜ÈÊÁ‰ Ô‰ÈML Èt ÏÚ Û‡Â .ÏkÏ ˙zÓÀ∆∆«…¿««ƒ∆¿≈∆∆¡ƒ»¿≈∆
ÔÈ‡ ,BÓˆÚÏ „ÈÚ‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈ‡ƒƒ¿»∆»≈∆≈ƒ¿«¿≈»

ÔÈÓ‡33. ∆¡»ƒ

ב .33) סה, קידושין

.‡È‰Ïa˜ ÁÈÏL34ÏÚa‰Â ,B„È ˙ÁzÓ Ë‚ ‡ÈˆB‰L ¿ƒ««»»∆ƒ≈ƒ««»¿«««
È„Úa B‡ ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜˙È  ‡e‰ ÛiÊÓ :ÓB‡≈¿À»ƒ¿«≈¿»»¿≈≈

e‡aL BÓk ,‰ÈÒÓ35ÂÈz˙ ÔB„wÙÏ :ÏÚa‰ Ó‡ . ¿ƒ»¿∆≈«¿»««««¿ƒ»¿«ƒ
BÏ36ÁÈÏM‰  ÈÏ B˙ ÔÈLe‚Ï :ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,¿«»ƒ«≈¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ«

ÔÓ‡37,‰M‡‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈»ƒ»
Ôk :ÓB‡ ÁÈÏM‰Â ,ÈÏ B˙ ‰Ê ÁÈÏL :˙ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆»ƒ«∆¿»ƒ¿«»ƒ«≈≈
‡Ï :ÓB‡ ÏÚa‰Â ,ÈÏ B˙ ÔÈLe‚Ïe dÏ ÂÈz˙¿«ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿«««≈…
‡È‰Â ÔÓ‡ ÁÈÏM‰  ÔB„wÙÏ ‡l‡ BÏ ÂÈz˙¿«ƒ∆»¿ƒ»«»ƒ«∆¡»¿ƒ

˙L‚Ó38. ¿…∆∆

ומשיגיע 34) בעלה, מיד גיטה לקבל שליח  האשה שעשאתו
פ "ו  לעיל כמבואר לידה, הגיע  כאילו תתגרש - לידו הגט 

גיטה 35)ה"א. המוציאה עצמה אשה בדין ה"ג, לעיל
לשלוחה. והואֿהדין ידה, לגרש 36)מתחת מוכן שיהא

כקבלת  קבלתו שתהא קבלה, שליח  בתורת ולא כשירצה, בו
סד.37)האשה. (גיטין לידו הגט  כשמסר האמינו שהרי 

אומרים  אין אחת, בעיר שלשתם אם ואפילו חסדא). כרב 
(שם  האשה ליד ישר נותנו היה לגירושין נותנו היה אילו

בתשובותיו). הרי "ף  פסק  וכן אומרים 38)וברש"י . ואין
ויכולה  הואיל אלא בידו, כשהגט  אלא נאמן השליח  שאין
שמואל' ('בית בידו עדיין כאילו הריהו - לידו להחזירו

פג). ס "ק  קמא סי ' אהע "ז

.ÈÔÈLe‚Ï' ÓB‡ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ëb‰ „‡»««≈««ƒ∆«««≈¿≈ƒ
'dÏ ÂÈz˙' ÓB‡ ÁÈÏM‰Â 'ÁÈÏMÏ ÂÈz˙39BÊ È‰  ¿«ƒ«»ƒ«¿«»ƒ«≈¿«ƒ»¬≈

˙L‚Ó ˜ÙÒ40Ô‡k ÔÈ‡Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰ È‰L ; »≈¿…∆∆∆¬≈À¿¿»≈∆ƒ¿≈»
ÈÙa :‰M‡‰ ‰Ó‡ elÙ‡Â .ÏÚe „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»∆¿»∆»≈»∆»¿∆»

‰Lb˙ ‡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
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וכמבואר  לידו, בא כיצד לידע  צורך לנו אין ידו, מתחת
הבאה. בהלכה

.„ÈÏËa Ë‚ ‡e‰L B‡ ,B˙k ‡lL ÚÚÂ 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.

.ÂËdÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ‰˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿¿»≈∆ƒ¿»¿»ƒ«¿»
ÌÏBÚa ÌBÏLÂ dÈÏ 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 .53Ò‡˙Â  ƒ¿«≈¬»»∆≈»¿«¿∆∆«¿»¿∆¡…

d˙a˙k „ÈÒÙ˙Â ,‰Ê ÏÚÂ ÔBL‡‰ dÏÚa ÏÚ dÓˆÚ«¿»««¿»»ƒ¿«∆¿«¿ƒ¿À»»
ÔÈÊÓÓ ‰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‡ ,‡BÏ 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‡  ÂÈB˜ 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 "י54)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 dÒ‡Ï eek˙È ‡nL ,dÏÚa ˙˙ÈÓa BÊÏ¿¿ƒ««¿»∆»ƒ¿«¿¿»¿»»»«¬«ƒ

Ìi˜ ‡e‰60d˙BÓÁ :Ô‰ el‡Â .61,d˙BÓÁ ˙e , «»¿≈≈¬»«¬»

d˙ˆÂ62dzÓÈÂ ,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,

(כסף ֿמשנה). בלבד בלבה:61)ובינה שאומרת שונאתה,
תירש  זו אומרת: חמותה בת וכן ועמלי , יגיעי  כל תאכל זו

אדחה. ואני  ואמי  אבי  עמל של 62)כל תחרותה אשת
אומר  הכתוב  וכן זו, את זו ואויבות צוררות והן בעלה,
על  לאוסרה ומתכוונת צרתה", "וכעסתה ו) א, (שמואלֿא

חזקתה 63)בעלה. אחותה, היא ואפילו בעלה, אחי  אשת
ב 'ירושלמי ' אמרו וכן ה"ג. פ "ז לעיל כמבואר ששונאתה,

אחותה". אפילו "יבמתו ה"ד: פט "ו באה 64)יבמות זו
וראה  קיז.). יבמות (רש"י  עמלה כל ואוכלת אמי  במקום
"כשם  שנינו: שם וב 'ירושלמי ' ה"ו. יבום מהל' פ "ג להלן
וחכמינו  עליהן". נאמנת אינה כך עליה, נאמנות שאינן
האדם  לב  כן לפנים, הפנים "כמים הפסוק : זה על המליצו
הוא  גם - זה את שונא הוא אם יט ) כז, (משלי  לאדם"
חמותה  ולבת לחמותה להעיד פסולה כלה ולפיכך שונאו,

שם). (יבמות בעלה מה 65)ולבת דבר ומספר משוחח 
תחילה. בכוונה קכא,66)שלא מיבמות הי "א, פי "ג לקמן

שם.67)ב . יבמות,

.ÊÈÏeÒt‰ ÔÎÂ68‰Bz‰ ÔÓ ‰Úa69„ÈÚ‰Ï ‡a Ì‡ : ¿≈«»«¬≈»ƒ«»ƒ»¿»ƒ
 BÈ‡  dÏÚa ˙nL ‰M‡aÔÓ‡70ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿ƒ»∆≈«¿»≈∆¡»¿ƒ»»≈ƒ«

Ì"ekÚ‰ ÔÓ ˙eÁt ‰Ê ÔÈ‡ .ÔÓ‡  Bnz ÈÙÏ71Ï‡ . ¿ƒÀ∆¡»≈∆»ƒ»«¬»
Ì‰ÈcÓ 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‰eÈz‰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∆
dz‰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 ÂÈc 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 

.ËÈÓB‡ ‰ÊÂ '˙Ó' ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ì‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈≈¿∆≈
'˙Ó ‡Ï' ˙ÓB‡ ‰M‡Â '˙Ó' ˙ÓB‡ ‰M‡ ,'˙Ó ‡Ï'…≈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



קכו               
         

‡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 Èa' ˙ÓB‡77‡ˆz ‡Ï BÊ È‰ 78e‡a . ∆∆»ƒƒ∆≈¬≈…≈≈»
‡ˆz ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡  '˙Ó ‡Ï' eÓ‡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?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na80„Á‡ „Ú‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈∆»
,B˙B‡ eLÈÁÎ‰Â e‡aL ÌÈM‰ BÓk ÂÈt ÏÚ ˙‡OpL∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ
‡Ï' eÓ‡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' eÓ‡Â Ô‰Èc ÏL ÔÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿»¿…
˙BÓB‡ ˙Ba ÌÈLÂ '˙Ó' ÓB‡ Lk „Ú Ï‡ ;'˙Ó≈¬»≈»≈≈≈¿»ƒ«¿

ÔÈÏeÒÙ B‡ ,'˙Ó ‡Ï'81‰Ê È‰  '˙Ó ‡Ï' ÌÈÓB‡ …≈¿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˙BÓB‡ ÌÈL ÈzLe '˙Ó ‡Ï' ˙ÓB‡ ‰M‡ƒ»∆∆…≈¿≈»ƒ¿

‡Ï' ÌÈL OÚ eÓ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‡Opz BÊ È‰  '˙Ó'≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿∆∆»ƒ…
Opz BÊ È‰  '˙Ó' ˙BÓB‡ ‰OÚ ˙Á‡Â '˙Ó.‡ ≈¿««∆¿≈¿≈¬≈ƒ»≈
ÌÈLk ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰‡Ók ÌÈL ÌÈÓB‡ 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' ÌÈÓB‡ ÌÈLe '˙Ó' ÌÈÓB‡ 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 Èa'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»
dzÁÏ91‰lÁz BÊ ˙‡O elÙ‡Â .92:ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  «¬∆¿»«¬ƒƒ»¿ƒ»≈¿ƒ

ÂÈÏÚ dÓˆÚ ˙ÒB‡ ‰˙È‰ ‡Ï dÏÚa ˙Ó ‡Ï el‡93; ƒ…≈«¿»…»¿»∆∆«¿»»»
Ô‰ÈzL eÒ‡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 ,dÈz‰Ï dÏ ‰„ÈÚÓ¿ƒ»»¿«ƒ»»≈»¿»¿»ƒ»

dÒ‡Ï94 '‚‰' ˙ÓB‡ d˙ˆÂ '˙Ó' ˙ÓB‡ ˙‡Ê . ¿»¿»…∆∆≈¿»»»∆∆∆¡«
el‡ È‰ ,Ìi˜ BÈ‡L ˙BÓB‡ 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'תשע"ט  כסלו  י"ג רביעי יום 

    1 
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 ÈzLb :dÏÚÏ ‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒƒ¿≈¿ƒ
Ck Á‡Â ,‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡ e‡e ,ÈBÏÙe¿ƒ»»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»

ÌÏBÚa ÌBÏLÂ ,dÏÚe ‡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 ‰ˆBÂ¿»¿ƒ»≈ƒ«««¿»»≈∆»¿≈ƒ
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קכז                
         

‰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∆»»
ÌÈc ÏÚ dzÚc CÓÒz (‡nL) ;dÈÏ BÈa ÌBÏL»≈¿≈»∆»ƒ¿…«¿»«¿»ƒ
ÌÈBL‡‰ e‚‰pL ÔB‚k .'˙Ó' Ó‡˙Â ‰˙ÈÓÏ ÔaL∆À»¿ƒ»¿…«≈¿∆∆∆¿»ƒƒ
‡È‰ È‰L ,ÔÚˆÓ‡a dÏÚa ‰È‰L ÌÈBÁ‡‰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»

בתי8) 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 ÔBÚ ˙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 Ôkc 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 ÌÈÚ 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 ,eÓ‡ k¿»»«¿∆≈ƒƒ≈»≈¿≈ƒ»
˙nL ˙Úc Ôa ÈtÓ ÚÓML ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ∆««∆≈

‰ÁÙL B‡ „Ú ÔB‚k ,ÈBÏt15ÈtÓ ÚÓL Ì‡ Ï‡ ; ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ»«ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÓ BÈ‡  ÔË˜ ÈtÓ B‡ ‰ËBL∆ƒƒ»»≈≈ƒ¿≈¿ƒ«

.Ì‰Ècƒ¿≈∆

דעת.15) בני  והם

.Ëe‡a ÂÈLÎÚ :ÔÈÓB‡ 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 ,eÓ‡ 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∆≈«»»»»∆¿«»»»»
Cca ‡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¬≈∆∆¡»
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קכח               
         

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
ÌÈc ‰na .ÂÈt ÏÚ ‡Op˙Â ,epnÓ ÚÓML „ÈÚÓ≈ƒ∆»«ƒ∆¿ƒ»≈«ƒ«∆¿»ƒ

‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡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‡kÚÓ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ22:eÓ‡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 LÙiL „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 Lk23Ó‡ Ì‡ Ï‡ . »≈¿≈ƒ»«ƒƒ«ƒ¬»ƒ»«
ÂÈ˙È‡ È‡Â ÈBÏt ˙Ó :„Ú‰ B‡ ‰M‡‰ B‡ „Ú‰»≈»ƒ»»∆∆≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
zÚ„È ‰ne ˙È‡ C‡È‰ :B˙B‡ ÔÈÏ‡BL  ˙nL∆≈¬ƒ≈«»ƒ»«∆»«¿»
„ÈÚ‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡  ea „a „ÈÚ‰ Ì‡ ?˙nL∆≈ƒ≈ƒ¿»»»∆¡»¿ƒ≈ƒ

‰˙ÈÓÏ ÔaL 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 ÚË 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¿¿»»

ÂÈÈÒ Ïk ‰‡BÂ „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 ÂÈÁ‡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 ÌÈÓe ˙BÈ‡ »∆»«¿…¬»¿≈ƒ¿«≈»∆
ÏÙ .e‰eÏÎ‡È ‡lL LÙ‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ ≈¿ƒƒ»»∆¿»∆……¿»«

ÌÈa˜ÚÂ ÌÈLÁ ˙ÈÙÁÏ31,L‡‰ ÔLk CB˙Ï B‡ , «¬ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿«»≈
ÔÓL B‡ ÔÈÈ ‰‡ÏÓ ˙Á˙B ‰BÈ CB˙Ï B‡32B‡ , ¿»««¿≈»«ƒ∆∆

ÔÈÓÈÒ ÈL Ba eËÁML33Áe „ÓÚ elÙ‡ ,Ôa B‡ ∆»¬¿≈ƒ»ƒÀ»¬ƒ»«»«
Ïk ÔÎÂ .˙eÓÏ BÙBÒ È‡ceL ,˙nL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ¿ƒƒ»»∆≈∆««»¿≈…
˙eÓÈ ‡l‡ ,‰ÈÁiL LÙ‡ È‡L ÌÈcÓ ‰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

.ÁÈeÏˆ e‰e‡34Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â »»¿»≈««ƒ
.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡  ÌÈvÁ Ba eÈ B‡ e‰e˜cL∆¿»»ƒƒ≈≈ƒ»»∆≈
‰‡ˆBÈ LÙp‰L ÌB˜Óa ÏÎB‡ ÛBÚ‰ e‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿»∆«∆∆¿»
‰Ê È‰  ÂÈÚÓ Èa B‡ BaÏ B‡ BÁÓ ÔB‚k ,B˙ÏÈËaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿≈≈»¬≈∆

.˙nL ÂÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ»»∆≈

תלוי .34)

.ËÈB‡ ‰ÓÁÏna ˙nL ÂÈ˙È‡ :ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈¿ƒƒ∆≈«ƒ¿»»
˙ÓÂ ÏB„b‰ Ìia ÚhL B‡ ,˙ÏtÓa35‡ˆBiÎÂ , ¿«…∆∆»««»«»»≈¿«≈

 'ÂÈz˜' Ó‡ Ì‡ :‰˙ÈÓÏ ÔaL 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 ÚhL „Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰L ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆≈ƒ»≈∆»∆»««¿»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa B‡ Ìia37BÎÊ „‡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 ÚË' 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‰eÈk‰Â ,ÔÈÓi˜ ÂÈt ÛeˆÙe«¿»»«»ƒ¿ƒƒ»∆∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ41Èt ÏÚ Û‡ ,el‡Ó „Á‡ Ïh Ì‡Â ; ¿ƒƒ»»¿ƒƒ«∆»≈≈««ƒ
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קכט                
         

ÂÈÏÎe BÙe‚a ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LiL42‡ÓeL elÙ‡Â ,43 ∆≈»∆ƒ»ƒ¿¿≈»«¬ƒ»
ÌÈc ‰na .‡e‰ Á‡ ‡nL ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»∆»«≈«∆¿»ƒ

ÌÈeÓ‡44Á‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a e‰e‡La ? ¬ƒ¿∆»¿¿»»ƒ««
ÔÈ‡  ‰LÏL Á‡ Ï‡ ;B˙˙ÈÓ Á‡ B‡ B˙‚È‰¬ƒ»««ƒ»¬»««¿»≈

.‰pzLÓ ÂÈt ÛeˆtL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»ƒ¿≈∆«¿»»ƒ¿«∆

הרי41)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 ÚË»««»¿ƒ¿ƒ«»««»»¬ƒ«««»
ÌÈÓÈ45,ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ  BÓËÁÂ ÂÈt eÈk‰ Ì‡ , »ƒƒƒƒ»»¿»¿¿ƒƒ»»

‰aÓ 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 BÈk‰Ï È„k B˙eˆa ÔÈÏkzÒnLk48 ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈¿«ƒ¿»ƒ»»

p‰ B‡Ï ‰ÏÈla elÙ‡ B˙B‡ ÔÈ‡BÂ 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

.‚ÎÓ‡Â ,˜BÁÓ „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‰eÈk‰50. ƒƒ¬≈≈«ƒƒ∆ƒ¿

אומר.49) הוא עצמו בפנים 50)על שנשכו שאפשר
צורתו. שנשתנה ונתפח 

.„Î:ÌÈL‡ B‡ ÔÈc ˙Èa ÈÏ eÓ‡ :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 ÔÈÓB‡ 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 ÔÈeÒ‡ Ô‰Â ,ÌB˜ÓÏ53 ¿»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ

Bnz ÈÙÏ Ì"ekÚ‰ ÁÈÒ‰Â ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ«»«¿ƒÀ
‰OÚL ,Ó‡ÂÌB˜ÓÏ ÈBÏt ÌB˜nÓ eÎÏ‰L ÌÈL‡ ¿»«∆¬»»¬»ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

Ìlk e˙Ó CÎÂ Ck ÌÈ‡OB Ì‰Â ÈBÏt54Ìe˜e55 ¿ƒ¿≈¿ƒ»»»≈À»¿«¿
Ô‰È˙BL ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ56. «ƒƒ∆¿≈∆

או 53) ברזל, של שלשלאות שהם בקולר אסורים כלומר:
גמלים. בהם שמושכים כבדים, בחבלים שאסורים

יציאתם 54) וסימון האנשים, מניין סימנים: שלושה הרי 
וגם  הוא) שכך בהם (וידענו פלוני  למקום פלוני  ממקום
אלה  שמא לחוש יש כן, לא שאם שבצוואריהם, הקולר סימן
במקומם. באו ואחרים בדרך, ונפרדו הלכו מהם מקצת או

לומר:55) הוא צריך האנשים את מכיר הגוי  ואין הואיל
מהלכים 56)"קברנום". שהיו אדם בני  בשישים "מעשה

על  חבל ואמר גוי  ובא במצור) ביתר (כשבאה ביתר לכרכום
וקברתים  שמתו ביתר, בדרך מהלכים שהיו אדם בני  שישים

נשותיהם". את והשיאו

.ÊÎÌB˜Óa enÚ È„e‰È LÈ‡ ˙Ó :Ó‡L Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«≈ƒ¿ƒƒ»¿»
ÌÈÓB‡ 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‡ .BÈÚ 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 לפי58)ולא מסיח  בגוי  הדין "והוא
תומו".

.ÁÎËLa 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 eÓ‡ ‡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.
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.ËÎ‰ÂÚ‰ ÌÈÓÎÁ eÈz‰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«¿»
„ ‡Ïe‰„Èt˜‰ ‡lL ,e‡aL BÓk ‰È˜ÁÂ ‰LÈ ¿…¿ƒ»«¬ƒ»¿∆≈«¿∆…ƒ¿ƒ»

˙e„Ú‰ ÈËtLÓ ‡Le ÌÈ„Ú ÈL ˙„Ú‰ ÏÚ ‰Bz66 »««»«¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿≈»≈
BÈa ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L „a ‡l‡67‡l‡ ∆»¿»»∆≈«»»«¬…«À¿∆»

˙‡ ‚‰ ‰fL e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,Ô˙e„Úe 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 BÈaÀ¿∆…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¿»»∆

‡Ïe ˙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

ּגר ּוׁשין  הלכ ֹות ְְִִִֵסליקּו


  

‰ÂˆÓe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿»
ıÏÁÏ ( .ÌaÈÏ (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙Á‡1. ««…«¬∆¿∆¿»»¿«≈«¬…

˙eL ÈÒzL „Ú Ê LÈ‡Ï ‰ÓÈ ‡Opz ‡lL (‚∆…ƒ»≈¿»»¿ƒ»«∆»ƒ¿
˙‡˜ ÌeaÈÏ ‰Èe‡ ‡È‰L ‰M‡‰Â .‰ÈÏÚÓ Ìi‰«»»≈»∆»¿»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰wÊ ˙‡˜ Ìi‰ ˙eLe ,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

 3 
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 dÓÈ ,BÏ ÔÈ‡ Ôe :Ó‡pL ;ÚÊ ‡Ïa¿…∆«∆∆¡«≈≈¿»»»…»∆»
BzÓÈ Lc˜Ï CÈˆ BÈ‡ ‰Bz‰ ÔÓe7BzL‡ BfL , ƒ«»≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿∆ƒ¿

ÌÈÓM‰ ÔÓ BÏ d˙B‡ e˜‰L ‡È‰8‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡l‡ ,9 ƒ∆ƒ¿»ƒ«»«ƒ∆»»»∆»
˙nL dÏÚa ÈÒÎ ÏÚ d˙a˙Îe10. ¿À»»«ƒ¿≈«¿»∆≈

ולקחה 4) עליה, יבוא "יבמה ה) כה, (דברים הכתוב  מלשון
ויבמה". לאשה ב .5)לו יז, ב .6)יבמות יג, שם

בשטר.7) או ממילא 8)בכסף  הוזקקה בעלה במיתת
לט .). (יבמות עדים 9)לאחיו שני  בפני  עמה מתייחד

בהגהותיו  הגיבורים' ('שלטי  ביאה קידושי  בכל כמו ובועלה
מן  אלא אינו זה כל כאמור, פי "ג). סוף  יבמות לרי "ף 
שיקדשנה  עד יבמתו על היבם יבוא לא מדרבנן אבל התורה,
ה"א. פ "ב , להלן כמבואר בשטר, או בכסף  תחילה

אינו 10) השמים, מן אשה לו והקנו שהואיל א. לט , יבמות
בכל  למכרם יוכל ולא לכתובתה נכסיו ישעבד שהיבם בדין
הראשון  בעלה נכסי  על כתובתה שעבוד אלא שירצה, עת
אבל  יבום, אחר בין יבום קודם בין למכרם יכול היבם ואין
מאה  כתובה יבמה לה יכתוב  מהראשון, כתובה לה אין אם
פכ"ב  למעלה כמבואר לכתובתה, אחראים נכסיו וכל זוז,

הי "ד. אישות מהל'

.ÌaÈÏ ‰ˆ ‡Ï11‡È‰ ‰˙ˆ ‡lL B‡12‰Ê È‰  …»»¿«≈∆…»¿»ƒ¬≈∆
ıÏBÁ13dÏ14‡Op‰Ï ˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â , ≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈
Á‡Ï15‰ˆ ‡Ï Ì‡ ıÏÁÏ ‰Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«≈ƒ¿«¬≈ƒ«»«¬…ƒ…»»

ÌeaÈ ˙ÂˆÓe .'B‚Â BÏÚ ‰ˆÏÁÂ :Ó‡pL ,ÌaÈÏ¿«≈∆∆¡«¿»¿»«¬¿ƒ¿«ƒ
˙Ó„B˜16.‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓÏ ∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

לקחת 11) האיש יחפוץ  לא "ואם ט ): ז, כה, (דברים שנאמר
נעלו". וחלצה - יבמתו ונגשה - יבמתו שאמרה 12)את

שהיה  או מגידֿמשנה), – ה"י  פ "ב  (להלן עלי  הוא מאוס 
רוקח '). 'מעשה – הי "ד (שם שחין חולצת 13)מוכה היא

בחליצה, מסייע  שהיבם מתוך אלא רגלו, מעל נעלו את
בכל  שונה לפיכך ה"ח ), פ "ד (להלן לחלוץ  שיתכוין שצריך
(יבמות  בו נאמר כוונה, בר שאינו חרש ואמנם 'חולץ '. מקום
וב 'נמוקי שם, לרבינו המשנה (פירוש שנחלץ " "החרש קד:)

שם). ה"י .14)יוסף ' פ "ב , לקמן כמבואר כרחו, בעל
היבם.15) זיקת מעליה כדעת 16)שפקעה ב . לט , יבמות

מצוה, לשם מתכוין אינו אם ואף  שאול. כאבא ולא רבנן
ערוה  באיסור כפוגע  זה אין ממון, לשם או נוי  לשם אלא
הערוה  איסור ממנה שנסתלק  שמאחר "לפי  אח ) אשת (איסור
שלא  נתכוין ואפילו מותר הוא הרי  בנים, בלא אחיו כשמת
למצות  קודמת יבום שמצות הדין, יהיה ולפיכך מצוה, לשם
פ "א, בכורות למשנה, בפירושו (רבינו זמן" בכל חליצה
צד. ובהערה הט "ז גירושין מהל' פ "י  למעלה וראה מ "ז).
רצתה  לא אם חליצה, למצות קודמת יבום שמצות ולפי 
אנו  אבל ה"י , פ "ב  להלן מורדת, כדין דינה להתייבם, היבמה

"ואם פוסקי יבום, למצות קודמת חליצה שמצות להלכה ם
אלאֿאםֿכן  לייבם אותם מניחים אין ביבום, רוצים שניהם

ס "א). קפה סי ' (אהע "ז מצוה" לשם שמכוונים וידוע  ניכר
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.‚„Á‡Â Ôa‰ „Á‡  'BÏ ÔÈ‡ Ôe' ‰Bza Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»≈≈∆»«≈¿∆»
˙a‰17Ôa‰ ÚÊ B‡ ,18ÚÊ BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙a‰ ÚÊ B‡ ««∆««≈∆«««ƒ¿≈∆«

ÌB˜Ó ÏkÓ19‰Ê È‰  ˙Á‡Ó ÔÈa BÊ ‰M‡Ó ÔÈe , ƒ»»≈≈ƒ»≈≈«∆∆¬≈∆
‰È‰ elÙ‡ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ËBÙ≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬ƒ»»

ÊÓÓ ÚÊ BÏ20‰Ê È‰  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „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‰ ÚfL ;BzL‡22ÔÓ ‡a‰Â , ƒ¿∆∆««»ƒ«ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ

ÌÈ‡ el‡Îe ,È˙ek  ˙È˙ek‰23ÓB‡ ‡e‰ È‰ . «ƒƒ¿ƒ≈»¬≈≈
‰È„‡Ï ‰È‰z ‰È„ÏÈÂ ‰M‡‰ :‰ÁÙMa24„nÏÓ  «ƒ¿»»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿∆«…∆»¿«≈

Ea ˙‡ ÈÒÈ Èk :ÓB‡ ‡e‰ ˙È˙eÎe .d˙BÓk d„ÏeL∆¿»»¿»¿ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿
ÈÁ‡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
˙‡ ÔÈËBt ÌÈ‡Â ,ÔÈÁLÓ‰Â ÌÈb‰ ‡Lk Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¿À¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆

BzL‡27,BÁLÂ BlL ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L È‰ . ƒ¿¬≈∆»»≈ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ¿¿
ÂÈÁ‡Ï ÌaÈ˙z BÊ È‰  ÚÊ ‡Ïa ˙Óe ,d‡Oe dÁLÂ¿ƒ¿¿»¿»»≈¿…∆«¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ

BÁL 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‰29Á‡ 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 ‰eËt31ÈcÓ Ï‡ . ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¬»ƒƒ¿≈

ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„eiL „Ú  ÌÈÙBÒ32„ÏBÂ ¿ƒ«∆ƒ»«¿««∆»√»»¿«
ÌÈeÓb 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¬≈∆
ÈcÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈˆe ,‡Ói˜ Ôa ˜ÙÒ ÏÙ ˜ÙÒ»≈≈∆»≈∆«»»¿ƒ»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ36ÌaÈ˙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 
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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 ÌÈÎBk»ƒ«»≈»»≈»ƒ∆»»…

BaÂ38˜˜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 ,ÌÈc‰ 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‡ ÔÈeLÁ ÔÈ‡ Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡«ƒƒ»≈≈»¬ƒ«ƒ∆»
˙eÏ‡Ï44˙e„ÚÏe45ÔÈÚÏ B‡ ‰MÈ 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‡  eÁzLpL ÌÈ„ÚÂ eib˙pL ÌÈb≈ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈»∆
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÊk 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‰50ÌÈÊk Ô‰ È‰ 51elÙ‡Â . »¿≈»ƒ¿À»¬≈≈¿»ƒ«¬ƒ
ÌÈÓB‡z52‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡  ‰M„˜a e„ÏBÂ53„Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿À»≈≈≈∆«¬»«

‰M„˜a Ô˙„ÏÂ Ô˙B‰ ‡‰zL54. ∆¿≈»»¿≈»»ƒ¿À»

(פרט 48) אחיו באשת מותר מהם אחד וכל ב . צז, יבמות
מהל' פי "ד שנתגייר, אחר אחיו שנשאה מאמו אחיו לאשת
שנולד  כקטן הוא הרי  שנתגייר שהגר הי "ג), ביאה איסורי 
כמבואר  לזה, זה מעידים וכן הי "א), שם ביאה איסורי  (הל'

ה"ב . עדות בהל' שילדתו.49)בפי "ג לפני  אמו שנתגיירה
הם 50) הרי  בקדושה, שניהם ולידת הואיל אומרים: אין

להחליף  יבואו שלא כדי  חליצה, אשתו ותצטרך כישראל
בלא  לאחרים להנשא אשתו להתיר ישראל, אח  באשת

יבום 51)חליצה. שמצות יבום, זיקת אשתו על ואין
אב , שאר לו אין הראשון והאח  האב , מן באחים רק  נוהגת
"וזרמת  כ): כג, (יחזקאל ככתוב  זרעו, את הפקירה שהתורה
שם, רש"י  ולדעת וברש"י ). שם, (יבמות זרמתם" סוסים
שכיון  כרת, וחייבים זה, באשת זה אלו, אחים אסורים
ה'בית  דעת וכן האם. מן אחים הם הרי  בקדושה, שנולדו
וב 'דגול  ו. ס "ק  שם בש"ך וראה רסט . סי ' יו"ד ב 'טור' יוסף '

הרמב "ם. דעת היא שכן הוכיח , שם והדבר 52)מרבבה'
אחת  "טיפה שהרי  זה, של אביו הוא זה של שאביו ברור,

א. צח , ביבמות כמבואר לשתים". ונחלקה לנהוג 53)היא
כנזכר  הגוי , זרע  את הפקירה התורה כי  יבום. דין בהם
אבל  צט .). (שם האב  מן כאחים נחשבים ואינם למעלה,
כישראלית  היא שהרי  האם, מן אח  אשת משום חייבים
הי "ד. ביאה איסורי  מהל' בפי "ד וכמבואר בנים, שילדה

בניהם 54) הרי  הורתם, לפני  הוריהם שנתגיירו שכיון
צז:). (יבמות דבריהם" לכל "כישראלים

.Ë˙ÓÂ ˙Ba ÌÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ55B‡ d˙‡Èa  ƒ∆»»ƒ«»≈ƒ»»
‡M‰ ˙‡ ˙ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏL d˙ˆÈÏÁ56BÈ‡Â . ¬ƒ»»∆««≈∆∆∆∆«¿»¿≈

ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰È ‡Ï L‡ :Ó‡pL ,ÌÈzLÏ ÌaÈÓ¿«≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
ÌÈza ÈL ‰Ba BÈ‡Â ,‰Ba ‡e‰ „Á‡ ˙Èa 57ÔÎÂ . «ƒ∆»∆¿≈∆¿≈»ƒ¿≈

ÌaÈÓ B‡ ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡  ÌÈa ÌÈÁ‡ BÏ eÈ‰ Ì‡58 ƒ»«ƒ«ƒ∆»≈∆≈¿«≈
˙Bv‰ ‡L ezÈÂ ,˙BÓÈ‰ 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 ˙BLk el‡ ˙BÓÈa eÈ‰60Ì‡ . »ƒ»≈¿≈«¿À»¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קלג                 
         

ıÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ˆiL 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 ‰ˆiL ÈÓÏ ıÏBÁ B‡ ,Ôlk ıÏBÁ≈À»≈¿ƒ∆ƒ¿∆≈∆¿«≈¿ƒ
˙ÈÂ ˙Èa ÏkÓ ˙Á‡ ,‰ˆiL64. ∆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˙Bˆ eÒ‡  BzÓÈ ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿∆∆¿»∆»»»¿«
ÏÚ ÔÈÁ‡‰Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ‡a Ì‡Â .ÔÈÁ‡‰ ‡L¿»»«ƒ¿ƒ»∆»≈»«ƒ«

‰OÚa BÚ ‰Ê È‰  d˙ˆ65‡È dÓÈ :Ó‡pL , »»»¬≈∆≈«¬≈∆∆¡«¿»»»…
d˙ˆ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ‡ÏÂ  ‰ÈÏÚ66ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; »∆»¿…»∆»¿«»»»¿««»ƒ¿«

‰OÚ  ‰OÚ67‰Ò‡  BzÓÈÏ ıÏBÁ‰ ÔÎÂ . ¬≈¬≈¿≈«≈ƒƒ¿∆∆¿»
‡L ÏÚÂ ıÏBÁ‰ ÏÚ ‰È˙Bˆ ÏÎÂ ‡È‰ ‰ˆeÏÁ‰«¬»ƒ¿»»∆»««≈¿«¿»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰ÈÏÚ ˙BeÒ‡ ÔlÎÂ .ÔÈÁ‡68 «ƒ¿À»¬¬≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ

˙BiLk69˜lzÒ ,„ÏÂ ‡Ïa ÂÈÁ‡ ˙nL Á‡nL ; ƒ¿ƒ∆≈««∆≈»ƒ¿…»»ƒ¿«≈
ÂÈL Ïk ÏÚÓ ‰ÂÚ 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  BzÓÈÏ ıÏBÁ‰Ck «≈ƒƒ¿¿≈∆ƒ¬»»»»
ÂÈÏÚ ˙BeÒ‡ ‰È˙BB˜71‡È‰ ÔÎÂ .dze dn‡ ÔB‚k , ¿∆»¬»»¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ

BÏ ‰eÒ‡72ÂÈÁ‡Ïe73dlL ˙BiL elÙ‡Â . ¬»ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
dza ˙a ˙a ÔB‚k ,˙BeÒ‡74ÔÏ ‰eÒ‡ ‡È‰ ÔÎÂ . ¬¿««ƒ»¿≈ƒ¬»¿∆

Ba Ôa75BzL‡k ‡È‰ È‰ :c ÏL BÏÏk . ∆¿¿»∆»»¬≈ƒ¿ƒ¿
dLbL76‰˜e˜Ê ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ BzÓÈ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈¿»¿≈ƒ≈»¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿»

BÏ77‰˙Óe BzL‡ ‰˙È‰ el‡k ,‰È˙BB˜a eÒ‡ »ƒ¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
ÂÈzÁz78Ô‰ÈcÓ el‡‰ ÔÈeq‡‰ ÏÎÂ .79Ì„‡ zÓe . «¿»¿»»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆À»»»

‰È˙BB˜ ‡Le B˙ˆeÏÁ ˙ˆ ˙BÁ‡ ‡OÏ80. ƒ»¬»«¬»¿»¿∆»

בסמוך.71) וכמבואר כגרושתו, היא היא 72)הרי  הרי 
אביו. אחיו.73)כאשת אשת שאפילו 74)משום

פ "א  לעיל כמבואר סופרים, מדברי  אלא אינה גמורה באשתו
ה"ז. אישות אביו,75)מהל' אבי  אבי  אשת עליו היא והרי 

שם. לעיל, כמבואר שניה, שנאסר 76)שהיא ב . מ , יבמות
ה"ז. ביאה איסורי  מהל' בפ "ב  כמבואר בקרובותיה,

חלצה.77) ולא נתייבמה עושה 78)שלא ליבום שהזיקה
יז:). (יבמות ככנוסה גרושה 79)אותה "אחות ב : מ , שם

סופרים". מדברי  חלוצה אחות תורה, מדברי  -
לביתֿדין,80) עמה הולכת צרתה אין חולצת, שכשהיבמה

(שם  נשא חלוצתו אחות יאמרו לא - צרתו אחות וכשישא
ה"כ. פ "ו, לקמן וראה וברש"י ). מא.

.„ÈB˙˜e˜Ê ˙B˜ ‡OÏ ÌiÏ 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 ˙BeÒ‡ Ôlk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰È˙BB¿̃∆»««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 BzÓÈ ˙‡ ÒBk‰«≈∆¿ƒ¿¿≈¿»ƒ»»¿«¬ƒ
ÈÊÁÈ84c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰L ÈtÓ ;85‡L ‡ÏÂ , «¬ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿¿»»»¿…ƒ¿«

ÌL ‰ÈÏÚ86‰Bz ÈcÓ ‡Ï ,ÏÏk ÂÈÁ‡ ÈtÓ eq‡ »∆»»ƒƒ¿≈»ƒ¿»…ƒƒ¿≈»
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡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
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‰Ïaw‰88Ì‡ ,BzÓÈ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÌÈ ,CÎÈÙÏ . ««»»¿ƒ»»»»»∆»«¿ƒ¿ƒ
Ìi˜È  „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰89BÈ‡ Ï‡ . »»∆≈«»ƒ¿∆»¿«≈¬»≈

˜„aÈÂ Ïc‚iL „Ú ıÏBÁ90e˙k 'LÈ‡' È‰L , ≈«∆ƒ¿«¿ƒ»≈∆¬≈ƒ»
‰Lta91‰ˆÈÏÁ ÔÈÚÏ92ÔÈ‡  ‰fÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â . «»»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»»»ƒ∆≈

ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡ ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡Èe .‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»ƒ«∆≈«»ƒ≈∆ƒ¿»
eÓb93‡BiL „Ú ÊÏ ˙z BzÓÈ 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"ב ֿג. 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‰ ‰ÓÈ‰ ÔÎÂ97Ìi‰ ‰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 Ìi‰ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«»»≈«∆≈»∆ƒ»
‰ÏB„‚ ‰M‡ ‰OÚzL „Ú ˙ˆÏBÁ ‰ÓÈ‰ ÔÈ‡105. ≈«¿»»∆∆«∆≈»∆ƒ»¿»

‰pË˜ ‰ÓÈ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÌÈÂ106ÌÚ ‰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 ‰ÓÈ‰«¿»»…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

BzÓÈ ˙‡ ˙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 ‰ÎÈˆ113. ¿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'

.ÎBzÓÈÏ 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˙BB˜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‰ ˙‡Èe ,‰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
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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‰ BzÓÈÏ 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

.ÎÔÈLÈÙÓ  ˙aÚÓ ˙‡ˆÓÂ BzÓÈ ˙‡ 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 ;ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ¿ƒƒ¿«≈«»»¿ƒ««∆«
‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È‰ 125,Ë‚ epnÓ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â , ¬≈∆»»∆«»»¿≈»¿ƒ»ƒ∆≈

ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‡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

ÔBÁ‡Ï ‰ÚL Ôa Ì‡128‡ÈˆBÈ CÎÈÙÏ .Ë‚129, ƒ∆ƒ¿»»«¬¿ƒ»ƒ¿≈
Lk „Ïe‰Â130ÌÈa‰  ‰„ÏiL Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . ¿«»»»≈¿ƒ»»∆»««∆»¿»«»ƒ

ÌÈÊÓÓ ˜ÙÒ ÂÈÁ‡ e‡BiL131. ∆»«¬»¿≈«¿≈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

   1 
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 BzÓÈ ÏÚ Ìi‰ ‡BÈ ‡lL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ∆…»«»»«¿ƒ¿«
d˙B‡ Lc˜iL2‰ÂLa B‡ ‰ËeÙa ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ∆¿«≈»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»¿»∆

Ó‡Ó ‡˜p‰ e‰ÊÂ .‰Ëet3‰B˜ Ó‡n‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿∆«ƒ¿»«¬»¿≈««¬»∆
eÓb ÔÈ˜ ‰ÓÈ4‰‡Èa‰ BÓk5Ó‡Ó ‰OBÚ‰Â . «»»ƒ¿»»¿«ƒ»¿»∆«¬»

dzÚcÓ ‡lL BzÓÈa6ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 7ÔÈ‡L , ƒƒ¿∆…ƒ«¿»…»»¿∆≈
dBˆa ‡l‡ ˙Lc˜˙Ó ‰M‡‰8ÔÓ ‰pË˜e . »ƒ»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿»¿«»ƒ

ÔÈÒe‡‰9Ó‡Ó da ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,10˙ÚcÓ ‡l‡ »≈ƒ≈ƒ»«¬»∆»ƒ««
‰È‡11. »ƒ»

כי2) בועל", ואחרֿכך מקדש - יבמה "מצות א: נב , יבמות
והשווה  שם. כמבואר בביאה, קנינו להתחיל היא פריצות

הכ"א. אישות מהל' פ "ג לי3)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,

.CÓ ‡e‰ Ck ,BzÓÈ ˙‡ Lc˜Ó ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«≈∆¿ƒ¿»¿»≈
ÔÈ‡eO ˙ka12‰a˙k ˙BÎÂ ‰OÚa13Ïk ÔÈ„k , ƒ¿«ƒƒ«¬»»¿≈¿À»¿ƒ»

‰M‡ ‡OB14Ó‡Ó da ‰OÚ ‡ÏÂ BzÓÈ ÏÚ ‡a‰ . ≈ƒ»«»«¿ƒ¿¿…»»»«¬»
eÓb ÔÈ˜ ‰˜ 15Á‡ Lc˜Ïe ÊÁÏ CÈˆ eÈ‡Â , »»ƒ¿»»¿≈»ƒ«¬…¿«≈««

kÓe .‰ÏÈÚa‰˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈ16dÏ ˙BÎÂ . «¿ƒ»«ƒ«««¿¿≈»
‰a˙k17. ¿À»
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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 דברי16)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 BzÓÈ ÏÚ ‡a‰18„ÈÊÓa ÔÈa19ÔÈa «»«¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈ƒ≈
Ò‡a20ÔBˆa 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‰24ÓBb‰ „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 'גזירה 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‡ ;ÏÚÏ Ôek˙pL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¬»ƒ
‚b‰ ÔÓ ÏÙ27da Ú˜˙Â28BkL ‰ÈÏÚ ‡aL (B‡ , »«ƒ««¿ƒ¿«»∆»»∆»ƒ

ÌeÏk ÈkÓ BÈ‡L29ÔLÈ B‡ ,30Ôek˙ .‰˜ ‡Ï  ∆≈«ƒ¿»≈…»»ƒ¿«≈
Á‡ „Ï31ÁÈË‰Â32‰˜ ‡Ï  BzÓÈa33ÁÈË‰Ï ; ¿»»«≈¿≈ƒ«ƒƒ¿…»»¿»ƒ«

ÌeLÏ Ôek˙ È‰L ,‰˜  BzÓÈa 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 ‰ÓÈ35‡Ï' ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ‰Ó‡Â , ¿»»∆ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿ƒ…
Èt ÏÚ Û‡Â ,'ÈzÏÚ36,'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

ÏÚiL41ıÏÁÈ B‡42Ë‚a ‡ÈˆBÈÂ ,43Á‡Ï dLb . ∆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 ‰ÎÈˆ dÈ‡  ≈…»«¿ƒ≈»¿ƒ»¬ƒ»∆≈∆

dÒkL Á‡ Ì„‡ Ïk ÏÚ dÒ‡Ï ÔÓ‡49. ∆¡»¿»¿»«»»»««∆¿»»

היבם.35) אע "פ .36)שכנסה התימנים: בכת"י 
שבעלה,37) אחרי  גירשה ולדבריו ידה, מתחת יוצא שגיטה

חליצה. עוד צריכה נבעלה,38)ואינה שלא לדבריה כי 
יותר  נאמנת והיא שתחלוץ , עד לזר להנשא ניתרת אינה
שלא  נפשו על לעמוד יכול אדם יום שלשים עד כי  ממנו

כופים 39)לבעול. ואין לחלוץ  אותו כופים לפיכך כלומר,
עליו, ונאסרה וגירשה הואיל לייבם, לקמן אותו כמבואר

לה". שחלץ  כמי  נעשה "שהרי  ה"א: שהיא 40)פ "ה
לו. לחליצה.41)מותרת קודמת יבום מצות אם 42)כי 

לייבם. רוצה שכבר 43)אינו לדבריו אנו חוששים כי 
ה'מגיד  ולדעת גט . בלא לאחרים ניתרת אינה וממילא בעלה,
היבם: יאמר לא אם אפילו רבינו, דברי  בהבנת משנה'
בעל, מסתמא שכנסה כל כי  גט , בלא יוצאה אינה בעלתי ,
שלא  הודו ששניהם בעובדא, - א קיב , ביבמות כמבואר
נראה  וכן לחליצה, נוסף  גט  הצריכוה זאת ובכל נבעלה,

שם. הרי "ף  יותר 44)מדברי  הוא וכאן בעלתי . טוען והוא
נפשו  על לעמוד יכול אדם אין היא: חזקה כי  ממנה, נאמן
קיא:). (שם בעל ובוודאי  יום, משלושים יותר מלבעול

הגט 45) מספיק  לדבריו כי  לחלוץ , לכופו יכולים ואין
מקפיד  והוא נבעלה, וכבר הואיל לאחרים להתירה בהחלט 
בביתֿדין  בפניו שתרוק  שמתבייש לפי  לה, לחלוץ  שלא
להחזירה  יוכל לא לה, יחלוץ  אם וגם שם). ('תוספות'
להחזירה  אח "כ יוכל אשתו, בתור כשיגרשה אבל עולמית,
והיא  יוסף '). ('נמוקי  הט "ו פ "א לעיל כמבואר כשיתפייסו,
נבעלה, שלא לדבריה כי  חליצה, בלא לזר להנשא אסורה
על  איסור חתיכת עצמה ועשתה זיקתה, הותרה לא עדיין

העולם. לא 46)כל שניהם לדברי  שהרי  גיטה, על נוסף 
גירשה  שהרי  אי ֿאפשר ולייבמה עדיין, זיקתה הותרה

קיא:). (שם עליו בין 47)ונאסרה יום, שלושים בתוך בין
שלושים. עד 48)לאחר לאחרים מותרת אינה ולדבריו
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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„ÓÏ51BÎaa ‡l‡ a„Ó BÈ‡L , ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»«¿
ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È ÔÈÁ‡‰ ÏB„b ,ÓBÏk .ÔÈÁ‡aL∆»«ƒ¿«¿»«ƒ»«≈»ƒ

˙n‰52L‡ BÚÓLÓ  '„Ïz L‡' Ó‡pL ‰ÊÂ . «≈¿∆∆∆¡«¬∆≈≈«¿»¬∆
Ì‡‰ ‰„ÏÈ53ÔÈ‡Â ,54.‰ÓÈ‰ „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 ÔÈfÁÓ 56. …»»«»¿«≈¿«¿ƒ«»»«ƒ
,‰ÂˆÓ EÈÏÚ :ÔÈÓB‡Â ÏB„b‰ Ïˆ‡ ÔÈÊBÁ  eˆ ‡Ï…»¿ƒ≈∆«»¿¿ƒ»∆ƒ¿»

ÌaÈÏ Ìi‰ ˙‡ 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‰‰ ‡BiL „Ú59CÏnÂ ,LÁ‰ ‡ÈiL „Ú B‡ , «∆»«≈«∆«¿ƒ«≈≈¿ƒ»≈

Ba60ÔÈ‡  ıÏÁ‡ È‡ B‡ ÌaÈ‡ È‡ ‰ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ,¿ƒ…ƒ¿∆¬ƒ¬«≈¬ƒ∆¡…≈
Ó EÈÏÚ :BÏ ÔÈÓB‡ ‡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 ÔÈÓB‡ ‡l‡ ;‡BiL „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‡‰ ‰ÓÈ65ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ ‡lL66 ¿»»»¿»¿ƒ∆…»¿»¿ƒ¿«≈
dÏÚa ÏÚ ˙„BÓ ÔÈ„k dÈc67dÓÈ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ; ƒ»¿ƒ∆∆««¿»¿ƒ∆¿»»

dÏ ıÏÁÏ68‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,69ÂÈÁ‡ ÁÈp‰ Ì‡Â . «¬…»¿≈≈¿…¿À»¿ƒƒƒ«»ƒ
‡ÏÂ ÌeaÈÏ Ô‰Ó Ìi‰ dÚzL ÈÓ Ïk  ˙Ba ÌÈL»ƒ«»ƒ∆¿»»«»»≈∆¿ƒ¿…

‰a˙Î ‡Ïa ‡ˆ˙Â dÏ ıÏBÁÂ ,˙„Bn‰ ‡È‰ ‰˙ˆ70; »¿»ƒ«∆∆¿≈»¿≈≈¿…¿À»
‡Lk Ô˙a˙Î ˙BÏËB eÚa˙ ‡lL ‰È˙Bˆ ‡Le¿»»∆»∆…ƒ¿¿¿¿À»»ƒ¿»

.˙BÓÏ‡‰»«¿»

ליבם.65) כשרה אם 66)שהיא אבל מספקת, טענה ללא
ונוטלת  חולצת מום, בעל שהוא או לה, הגון אינו יבמה

הי "ד. בסמוך כמבואר מאסתיהו 67)כתובתה, שאמרה
אישות  מהל' פי "ד לעיל מבואר ודינה לו, להבעל יכול ואיני 
(ראה  חליצה למצות קודמת יבום ומצות הואיל כי  ה"ח ,
כמו  מורדת, זו הרי  להתייבם, מסרבת והיא ה"ב ), פ "א לעיל
פ "ה, בכתובות הרי "ף  פסק  וכן הי "ג. בסמוך מבאר שרבינו

א. סד, בכתובות הסוגיא מסקנת שכופין 68)עלֿפי  כשם
אישות  בהל' וכמבואר מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את
רבינו  על חולקים פוסקים שהרבה שם ביארנו וכבר שם.
מורדת, כשאשתו לגרש הבעל את כופין אין ולדעתם  בזה,
בפירוש. התלמוד חכמי  שהזכירו מקומות באותם אלא

המורדת.69) ס "א)70)כדין קסה (סי ' אהע "ז ובשו"ע 
אם  ולפיכך קודמת, חליצה שמצות הפוסקים, דעת הביא
הרמ "א  פסק  וכן מורדת, דין לה אין להתייבם רוצה אינה

שם.

.‡È,ÌeaÈÏ ÏB„b‰ d˙B‡ Ú˙Â ,ÌÈa ÔÈÓÈ‰ eÈ‰»«¿»ƒ«ƒ¿»«»«»¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ÂÈÁ‡a ‰ˆBÂ 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 ‰˙ˆÂ ,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 ‡BiL „Ú «¿∆∆«∆»ƒ«≈ƒ¬»∆≈ƒ
BÈ‡L ‰ÊÏ ÌÈÓB‡Â .˙„BÓ BÊ ÔÈ‡  Ba ‰ˆB»≈∆∆¿¿ƒ»∆∆≈
dÏ ÔzÏÂ dÏ ıÏÁÏ ‰ˆz Ì‡ :d˙B‡ ÚBz‰ ÏB„b‰«»«≈«»ƒƒ¿∆«¬…»¿ƒ≈»
„Ú LzL ‰˙ˆ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ,ıÏÁ  ‰a˙k¿À»¬…¿ƒ«¬≈»¿»∆≈≈«

EÈÁ‡ ‡BiL74.ÂÈÏÚ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„ EÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»
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קלח                
         

קשישא 72) אביי  בדברי  גרס  וכן לט .), (יבמות כבמשנה
 ֿ (מגיד 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"י73)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‡ ÔÈÊBÁ  da ‰ˆ ‡ÏÂ Ba ‰˙ÏzL ‰Ê ‡a»∆∆»¿»¿…»»»¿ƒ≈∆
ÔÈÓB‡Â ,B ‰ˆB dÈ‡ ‡È‰Â ÌaÈÏ d˙B‡ ÚzL ‰Ê∆∆»«»¿«≈¿ƒ≈»»¿¿ƒ
ÌeaÈ ˙ÂˆÓe ,‰Ê ‡l‡ ÌaÈÏ ‰ˆL 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 eÓ‡L ‰ÓÈ Ïk77 »¿»»∆»«¿∆ƒ»∆«¬…¿…ƒ¿«≈
‰a˙k dÏ LÈ Ì‡ ,d˙a˙k ˙ÏËB BÊ È‰ 78‡Lk , ¬≈∆∆¿À»»ƒ≈»¿À»ƒ¿»

˙BÓÏ‡‰ Ïk79B‡ ÔÈÁL ‰kÓ dÓÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»«¿»¿≈ƒ»»¿»»À≈¿ƒ
ÌÈL‡ ÈÓeÓ ‡L Ba LiL80dÏ ıÏBÁ 81˙ÏËBÂ ∆≈¿»≈¬»ƒ≈»¿∆∆

ÌÈ ˙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
לפני81) 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 dÓÈÓ ‰È‰ ‰„pL ‰ÓÈ85B‡ , ¿»»∆»¿»¬»»ƒ»»¿«≈«¿»
ÌÈ„e‰i‰ ÏkÓ ‰È‰ ‰„pL86ıÏÁiL B˙B‡ ÔÈÙBk  ∆»¿»¬»»ƒ»«¿ƒƒ∆«¬…

d˙a˙k Ïh˙Â dÏ87dÏÚa ˙˙ÈÓ Á‡Ï ‰„ Ì‡Â .88 »¿ƒ…¿À»»¿ƒ»¿»¿««ƒ««¿»
dÏ ıÏÁiL epnÓ ÌÈL˜Ó 89È‰  ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ∆∆«¬…»¿ƒ…»»¬≈

˙„BÓ BÊ90ÈiÁa elÙ‡ d„a ‰ek˙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿»¬ƒ¿«≈
‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡  d˙B‡ ÌaÈÈ ‡lL È„k dÏÚaB˙B «¿»¿≈∆…¿«≈»≈ƒ

ıÏÁÏ91‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰„Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ,92. «¬…∆»ƒ≈»¿»¿≈≈¿…¿À»

שלא 85) תשמיש, הנאת פירטה ולא ממנו, תהנה שלא
קיא: (יבמות בעלה מיתת לאחר ממנו עצמה לפטור נתכוונה

לה,86)וברש"י ). קשה שהתשמיש להם, תיבעל שלא
נתנה  כי  יחשדנה שלא בעלה של דעתו להפיס  ונתכוונה

וברש"י ). קיב . (שם באחר יכולה 87)עיניה אינה שהרי 
נתכוונה  לא כי  מורדת, דין לה ואין נדרה, מחמת להתייבם
כבעל", אינו "יבם דאמר: כרב , (שם היבום מן להפטר

שם). ה'תוספות' מן 88)וכפירוש להפטר שנתכוונה
כתובתה 89)היבום. ויתן לה יחלוץ  מרצון, יסכים ואם

קיא:). כתובה,90)(שם בלא ותצא - לחלוץ  אותו וכופים
ה"י . לעיל לומר 91)כמבואר שיכול כתובתה, לה וליתן

הגורמת. שהיא הוא, ממנה והעיכוב  לייבמה, רצוני 
אלא 92) כתובה, וליתן לחלוץ  אותו לכוף  יכול אינך כלומר,

ע "פ  איש' ('חזון כתובה מקבלת שאינה מורדת כדין לכוף 
המגידֿמשנה).

.ÊËÈÈ‡ :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,‰ˆÈÏÁÏ Ìi‰ dÚzL ‰ÓÈ¿»»∆¿»»«»»«¬ƒ»¿ƒ∆∆≈ƒ
ÈÏÚa ˙Èa 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‡ Ìi‰ È‰L99ÔÈ‡ ÈÏ ∆¬≈«»»≈»»¿«∆«¿¿»ƒ≈
˙Á‡ ‰M‡ ÈÏ ÔÈ˙B100LÙ‡  ÈeO ‰È‰ elÙ‡Â . ¿ƒƒƒ»«∆∆«¬ƒ»»»∆¿»

˙Á‡ ‰M‡ ‡OiL101B˙Èa CB˙a ‰ÈÓ BÏ ‰È‰z B‡ , ∆ƒ»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰ÓÈ‰ 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
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- 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 ‰ÓÈ¿»»∆…»»»««¿»¿À»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‰˙È‰L103ÌiÏ ˙zÓ ‡È‰ È‰Â ,104 ∆»¿»¬»»»«¬≈ƒÀ∆∆«»»

‡a˙iL BÓk105ÔÈ‡Â ,ÌaÈÓ  ÌaÈÏ Ìi‰ ‰ˆ Ì‡ , ¿∆ƒ¿»≈ƒ»»«»»¿«≈¿«≈¿≈
‰a˙k ÂÈÏÚ dÏ106.dÏÚa ÏÚ dÏ ‰È‰ ‡lL C„k »»»¿À»¿∆∆∆…»»»««¿»

ÌÚ ‰˙È‰L BÓk  ˙ÙÒBza dÓÈ ÌÚ dÈ„Â¿ƒ»ƒ¿»»«∆∆¿∆»¿»ƒ
dÏÚa107‰a˙k dÏÚa dÏ ˙k ‡Ï Ì‡ Ï‡ .108B‡ , «¿»¬»ƒ…»«»«¿»¿À»

Ìi‰ CÈˆ  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‡ dÓÈ ‰ÈÏÚ ‡BiL Ì„˜ ‰ÓÈ‰«¿»»…∆∆»»∆»¿»»…∆∆«¬…
‰È‰˙ ‡Ï :Ó‡pL ,ÊÏ ‡Op‰Ï ‰eÒ‡ ‡È‰ È‰ dÏ»¬≈ƒ¬»¿ƒ»≈¿»∆∆¡«…ƒ¿∆
ÏÚe 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∆»¿∆∆¿»»»¿«

dÓÈ115˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â ,dÏ ıÏBÁ dÓÈÂ . ¿»»ƒ»»≈»¿««»ƒ¿∆À∆∆
.ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ

בפי "ט 111) המנויות לאֿתעשה מצוות כל על שלוקין כדרך
אינם  - נבעלה לא ועדיין נישאה ואם ה"ד. סנהדרין מהל'

אפילו 112)לוקים. שהרי  עדיין, נבעלה כשלא אפילו
הי "ט . בסמוך כמבואר גט , צריכה בלבד נתקדשה

בעלה,113) תחת ותשאר יבמה לה יחלוץ  אומרים: אין
עליו  אסורה אלא פסולים, שהם בניה על לעז להוציא שלא

ונישאה 114)עולמית. הואיל עדיין, נבעלה לא ואפילו
בפי "ט  רבינו שכתב  כמו ונאסרה, בעולה בחזקת זו הרי 
כהונה  מאיסורי  אשה שנשא כהן ה"ג: ביאה איסורי  מהל'
בעולה  בחזקת נשואה שכל נתחללה, נבעלה שלא אע "פ 
נבעלה  לא אם לוקים שאינם אלא רוקח '), ('מעשה היא

בעלה,115)ודאי . ובא שנשאת איש לאשת דומה שהיא
ע "פ  שם וברי "ף  צב : (יבמות זה ועל זה על שאסורה
השני מן בניה שאין אלא ה"ד). פ "י , שם ה'ירושלמי '
ואין  בלבד, לאו איסור אלא אינה לשוק  שיבמה ממזרים,
ביאה  איסורי  מהל' פט "ו ראה לאוין. חייבי  מאיסור ממזר

ה"אֿב .

.ËÈÁ‡Ï ‰Lc˜˙116dÓÈ ÏÚ ‰Ò‡ ‡Ï 117, ƒ¿«¿»¿«≈…∆∆¿»«¿»»
Ëb dLcwL f‰ dÏ Ô˙B ‡l‡118B‡ ÌaÈÓ dÓÈÂ ∆»≈»«»∆ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

‡OÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ô‰k dÓÈ ‰È‰ Ì‡Â .ıÏBÁ≈¿ƒ»»¿»»…≈∆≈»ƒ»
‰Le‚119‡‰È ‡lL È„k ,Ë‚a f‰ ÔÓ ‡ˆz  ¿»≈≈ƒ«»¿≈¿≈∆…¿≈

dÓÈ 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 ועלֿידי ֿזה לו, אסורה
וקידשה  הואיל - קנס  משום לעולם לו אסורה החליצה,

(רמב "ן). ברשות שלא

.ÎıÏÁL Á‡ d‡Oe ÔÈÒe‡‰ ÔÓ dLbL f‰ ÊÁ»««»∆≈¿»ƒ»≈ƒ¿»»««∆»«
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  dÓÈ dÏ121dLb 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 ‰ÓÈ‰Â .123‰˜e˜Ê ‡È‰Â124‡Ï  ∆≈«¿¿«¿»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»…
dÓÈ 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 "י122)לכתחילה לעיל
- "יבמה צב :): (יבמות אמרו וכן ה"ז, גירושין מהל'
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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‰ÈcÓ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰ÓÈ Ïk126‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ »¿»»∆ƒ»≈ƒƒ¿≈∆ƒ≈»∆»
ÌÈ ˙wÊ127‰ÓÈ ÔB‚k ,ÌÈ ˙wÊ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ B‡ ƒ«»»≈»∆»ƒ«»»¿¿»»

ÂÈL„Á BÏ eÏk ‡lL „ÏÂ ‰„ÏiL128CB˙a ˙Óe ∆»¿»»»∆…»√»»≈¿
BÓk Ì‰ÈcÓ ˜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 dÓÈ dÏ ıÏBÁ 130‰Lc˜˙ Ì‡Â . ≈»¿»»¿≈≈ƒ«¿»¿ƒƒ¿«¿»

dÏ ıÏBÁ BÈ‡  ‰ˆeÏÁa eÒ‡ ‡e‰L ,Ô‰ÎÏ131; ¿…≈∆»«¬»≈≈»
Ô‰Èc ˜ÙÒ ÌeMÓ BzL‡ ‰Ê ÏÚ ÔÈÒB‡ ÔÈ‡L132. ∆≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆

˙ˆÏBÁ BÊ È‰  ˙Ó B‡ Ô‰k‰ dLb133Ck Á‡Â , ≈¿»«…≈≈¬≈∆∆¿««»
.‰lÁzÎÏ ÌÈÁ‡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

ה'תשע"ט  כסלו  י"ד חמישי יום 

   1 
היבום,1) מן לפטור בני  זה לומר נאמנות רבינו בו ביאר

היבם. מת לומר נאמן מי  ביבום, לחייב  אחי  וזה

.‡'ÌÈa ÈÏ LÈ' Ó‡L B‡ ,'Èa ‰Ê' ÓB‡‰2È‰  »≈∆¿ƒ∆»«≈ƒ»ƒ¬≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ ËBÙe ,ÔÓ‡ ‰Ê3. ∆∆¡»≈∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

לייבום.2) מותי ) (לאחר זקוקה אשתי  ואפילו 3)ואין
היה  רצה שאילו להם, זקוקה אינה אחים לו שיש הוחזק 
ולפוטרה  להתירה נאמן לפיכך לשקר, לו ומה בגט  פוטרה
"חזקתו  את סותר דיבורו שאין גם, ומה יבום, מזיקת

הרי בנים לו ויש הואיל אחים, לו יש אם שאפילו באחים",
מיבום. פטורה זו

.'ÔÈÁ‡ ÈÏ LÈ' Ó‡L B‡ ,'ÈÁ‡ ‰Ê' Ó‡4BÈ‡  »«∆»ƒ∆»«≈ƒ«ƒ≈
BzL‡ ˙‡ Ò‡Ï ÔÓ‡5;ÌiÏ ‰˜e˜Ê dÁÈp‰Ïe ∆¡»∆¡…∆ƒ¿¿«ƒ»¿»¿»»

B˙BÓ Á‡Ï dÒ‡Ï Ôek˙Ó ‰Ê È‰L6. ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿««

בחזקת 4) כה עד הייתה והיא ליבום, זקוקה היא והרי 
לייבום. זקוקה שתחלוץ .5)שאינה עד לאחרים להינשא

זקוקה.6) שאינה הקודמת מחזקתה להוציאה נאמן ואינו

.‚B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Ó‡Â ,ÔÈÁ‡ BÏ LiL ˜ÊÁÓ ‰È‰7 »»À¿»∆≈«ƒ¿»«ƒ¿«ƒ»
'ÔÈÁ‡ ÈÏ ÔÈ‡'8ÔÓ‡ BÈ‡ 9ÈÓ ÏÚ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ«ƒ≈∆¡»¿≈ƒ»««ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡  'ÈÁ‡ ‰Ê ÔÈ‡' ÂÈÁ‡ ˜ÊÁ‰L10‰È‰ ‡Ï . ∆À¿«»ƒ≈∆»ƒ≈∆¡»…»»
e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÌL LiL ÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÔÈÁ‡a ˜ÊÁÓÀ¿»¿«ƒ¿»»∆≈»≈ƒ∆»ƒ
elÙ‡ ,˙Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰Â ,ÔÈÁ‡ dÏÚÏ LiL∆≈¿«¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆¬ƒ
BÊ È‰  'Á‡ ÈÏ ÔÈ‡' B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‡e‰ Ó‡»«ƒ¿«ƒ»≈ƒ»¬≈

˙LLBÁ11ÔÈzÓ˙Â ,12eÓ‡L ÌÈ„Ú‰ e‡BiL „Ú13 ∆∆¿«¿ƒ«∆»»≈ƒ∆»¿
eÏ‡MÈÂ14. ¿ƒ»¬

זו.7) בשעה לשקר עשוי  ואינו רצינית שעה שהיא
יבום.8) מזיקת פטורה היא במה 9)והרי  נאמן ואינו

הוחזק  והרי  חזקה, נגד מועיל "מיגו" אין כי  לגרשה שבידו
לי יש ב "אמר אולם לו, שאין נאמינו ואיך אחים לו שיש
נאמן. ולפיכך האחים חזקת את סותר אינו בנים"

לייבום.10) זקוקה היא והרי  הקודמת, החזקה לבטל
דין.11) בבית הקול הוחזק  לא ואפילו לקול,
היא 12) והרי  ממש בקול יש שמא לאחרים, מלהינשא

לייבום. לו 13)זקוקה שיש יודעים שהם עליהם, אחרים
על 14)אחים. ולעמוד לברר שאפשר מכיוון ייבדקו,

איש. אשת באיסור נקל ולא לברר עלינו - עדים מפי  הדבר

.„,LÈ‡ ˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰M‡ ÌÚ ‰fL ÈÓƒ∆»»ƒƒ»≈¿»≈≈∆ƒ
‡È‰ elÙ‡Â ,‡e‰ ÈpnÓ aÚ‰ ‰Ê :Ó‡Â ,‰aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»¿»«∆»À»ƒ∆ƒ«¬ƒƒ

‰MÈ ÔÈÚÏ Ba ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡  BÏ ‰„BÓ15È‰ , »««ƒ∆¿¿ƒ¿«¿À»¬≈
ÌeaÈ ÔÈÚÏ ˜ÙÒ ‰Ê16‰˙pÊ Ck ,‰Ê ÌÚ ‰˙pfL ÌLk . ∆»≈¿ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»

È‰Â ?È‡cÂ Ba ‰fL c‰ Ú„eÈ ÔÈ‡Óe ,Á‡ ÌÚƒ«≈≈«ƒƒ»««»»∆∆¿«««¬≈
‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡17‡e‰ ˜ÙÒ ÌÏBÚÏ ‡l‡ ,18ÈÓÁ‰Ïe . ≈¬»»∆»¿»»≈¿«¿ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,Ba ÔÈc19. »ƒ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

במתנה.15) נכסיו את לו לתת יכול ירצה אם שהרי 
בנו.16) שזה לומר נאמן לידתו 17)אם מתחילת שהרי 

חזקתו  על העמדנו בו לומר יכול אתה ואין זה. בספק  הוא
לייבום.18)הקודמת. וזקוקה בנו אינו שמא 19)שמא

ליבם. ואסורה בנו הוא

.‰,dÏÚa ˙nL ‰ÓÈÏ „ÈÚ‰Ï „Á‡ „Ú ÔÓ‡∆¡»≈∆»¿»ƒƒ»»∆≈«¿»
dÏÚÏ ÔzpL B‡ dÓÈ ˙nL B‡ ;ÂÈt ÏÚ ˙ÓaÈ˙Óeƒ¿«∆∆«ƒ∆≈¿»»∆ƒ«¿«¿»

ÊÏ dÈz‰Ï ,Ôa20Ì"ekÚ B‡ ‰M‡ B‡ „Ú elÙ‡ . ≈¿«ƒ»¿»¬ƒ∆∆ƒ»«
Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ21„ÈÚnL BÓk Ìi‰ ˙˙ÈÓa „ÈÚÓ ≈ƒ«¿ƒÀ≈ƒ¿ƒ««»»¿∆≈ƒ

˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,dÈz‰Ï LÈ‡ ˙L‡a¿≈∆ƒ¿«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLeb22. ≈ƒ

שאין 20) בן, לבעלה ניתן לומר: נאמן אינו הראב "ד ולדעת
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קמי                 
         

רבינו  אולם משקר, שהוא ואפשר להגלות העשוי  דבר זה
היא  ואף  בלבד, העד על עצמה סומכת האשה שאין סובר,
תצטרך  שלא כדי  הוא, אמת אם ובודקת בדבר מדקדקת

הנישואין. לאחר מבעלה להעיד 21)לצאת מתכוון שאינו
לזר. להינשא עד 22)ולהתירה כדין ביבמה עד דין כי 

איש. באשת

.ÂdÏÚa ˙nL BÊÏ BÊ ˙B„ÈÚÓ ÔÈ‡L ÌÈL LÓÁÂ23Ck , ¿»≈»ƒ∆≈¿ƒ»∆≈«¿»»
dÓÈ ˙nL dÏ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡24d˙B‡ ÔÈ„k BÊ ˙e„Ú ÔÈ„Â . ≈¿ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒ≈¿ƒ»

˙e„Ú25˙˙ÈÓa ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÔÈÚÏ ≈¿ƒ¿«≈ƒ∆«¿ƒƒ∆∆∆¿ƒ«
Ìi‰26c ÏÎÏe27. «»»¿»»»

זו.23) את זו שונאות לקלקלה,24)שחזקתן שמתכוונות
ממנו. לצאת תצטרך כן ואחרי  לזר מיתת 25)שתינשא של

נאמן 26)הבעל. היבם מות על המעיד הראשון שהעד
השניכשנ  אין ויכחישנו אחר עד יבוא כך אחר ואם יים,

נאמן 27)נאמן. אינו התורה מן בעבירה הפסול כגון
זו. לעדות

.Ê˙BÓÈ ÈzL28˙Ó' ˙ÓB‡ BÊ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ¿≈¿»∆»ƒ¿ƒ««»∆∆≈
‰eÒ‡ BÊ  'ÈÏÚa ˙Ó' ˙ÓB‡ BÊÂ 'ÈÏÚa29ÈtÓ «¿ƒ¿∆∆≈«¿ƒ¬»ƒ¿≈

BÊ ÏL dÏÚa30ÔÈ‡L ;BÊ ÏL dÏÚa ÈtÓ ‰eÒ‡ BÊÂ , «¿»∆¿¬»ƒ¿≈«¿»∆∆≈
dÓÈ ˙nL dÏ „ÈÚ‰Ï ˙Ó‡ dzÓÈ31BÓk , ¿ƒ¿»∆¡∆∆¿»ƒ»∆≈¿»»¿

.e‡aL∆≈«¿

אחים.28) שני  לזר.29)נשי  יבמה 30)להינשא שהוא
לו. שתחלוץ  בפנינו ואינו לו, חי .31)וזקוקה הוא ושמא

.ÁdÏ LiL BÊ  dÏÚa ˙nL „Ú Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰È‰»»¿««≈∆≈∆≈«¿»∆≈»
deq‡a ˙„ÓBÚ „Ú‰32dÏÚa ÈtÓ ‰eÒ‡ dÈ‡L , »≈∆∆¿ƒ»∆≈»¬»ƒ¿≈«¿»

dÓÈ ÈtÓ ‡l‡33È‰L ,˙zÓ „Ú dÏ ÔÈ‡L BÊÂ ; ∆»ƒ¿≈¿»»¿∆≈»≈À∆∆∆¬≈
˙nL ÓBÏ ˙Ó‡ ‡È‰Â ,dÓÈ ˙nL „Ú‰ „ÈÚ‰≈ƒ»≈∆≈¿»»¿ƒ∆¡∆∆«∆≈

.ÈÏÚa«¿ƒ

לזר.32) אלא 33)להינשא יבמה, מות על עדות שאין
לה. נאמנה אינה והיא יבמתה,

.ËÌÈa BÊÏ ‰È‰34dÏ ÔÈ‡L BÊ  ÌÈa ÔÈ‡ BÊÏÂ »»»»ƒ¿»≈»ƒ∆≈»
‰eÒ‡ ÌÈa35˙zÓ ÌÈa dÏ LiL BÊÂ ,36Ô‰Ï ‰È‰ . »ƒ¬»¿∆≈»»ƒÀ∆∆»»»∆

Ô‰ÈzLÏ ÌaÈÓ ‰Ê È‰  Ô‡k Á‡ ÌÈ37. »»«≈»¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆

לייבום.34) זקוקה ואינה זיקתה 35)מבעלה, בגלל
לא 36)ליבמה. ולזו ובנים עדים "לזו אמרו: שם ובגמרא

זו  ייבום, זיקת כאן שאין מותרות", שתיהן בנים ולא עדים
חברתה. בעידי  וזו בניה, הן,37)מפני  בתים משני  שהרי 
חברתה. את פוטרת אחת ואין

.ÈÔ˙B‡ ÌaiL Ìi‰ ‰Ê ˙Ó38,ÊÏ ‡Op‰Ï ˙BeÒ‡  ≈∆«»»∆ƒ≈»¬¿ƒ»≈¿»
‰lÁza eÈ‰Lk39eLb˙Â eÓaÈ˙ .40el‡ È‰  ¿∆»«¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿¬≈≈

.ÊÏ ˙BzÓÀ»¿»

מיתת 38) (מצד זקוקות שתיהן נמצאו בנים, הניח  ולא
הם. חיים שמא הים, שבמדינת ליבמיהן לפני39)היבם)

שמת  להעיד חברתה כלפי  נאמנת האחת שאין הייבום,

בנים,40)יבמה. והניח  יבמן מת אם הדין והוא מיבמן.
לייבום. עוד זקוקות שאין

.‡È'ÈÏÚa ˙Ó' ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ
‡Op˙Â41ÌaÈ˙z B‡42˙Ó ÓBÏ ˙Ó‡ ‰ÓÈ‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ»≈ƒ¿«≈≈«¿»»∆¡∆∆«≈

Â‡Ï eq‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÊÏ ‡OpzL ÈÓÈ43‡nL , ¿»ƒ∆ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ«∆»
‰ÈÈÚa Ï˜ ‰È‰È44˙Ó' ÓBÏ ÔÓ‡ Ìi‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«¿≈∆»¿≈≈«»»∆¡»«≈

 ÂÈÈÚ ‡nL ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈiL 'ÈÁ‡da Ô˙45ÔÈ‡Â . »ƒ∆¿«≈∆ƒ¿∆»≈»»«»¿≈
,d˙ÈÏ ÒkzL 'È˙BÁ‡ ‰˙Ó' ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈»¬ƒ∆ƒ»≈¿≈»
˙‡ ‡OiL 'ÈzL‡ ‰˙Ó' ÓBÏ ÔÓ‡ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆¡»«≈»ƒ¿ƒ∆ƒ»∆
Á‡Â d˙BÁ‡ ‰˙nL ÌÈ„Ú ÈL e„ÈÚiL „Ú ,d˙BÁ‡¬»«∆»ƒ¿≈≈ƒ∆≈»¬»¿««
ÌeMÓ ‡l‡ „Á‡ „Ú eÈÓ‡‰ ‡lL ;d˙ÈÏ Òkz Ck»ƒ»≈¿≈»∆…∆¡ƒ≈∆»∆»ƒ

‰e‚Ú ˙z‰46e‡aL BÓk ,47. «»«¬»¿∆≈«¿

בנים,41) לו שיש כגון לייבום, זקוקה שאינה באופן לזר,
אחים. לו אין ליבם.42)או זקוקה האמור 43)כשהיא

זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ולא 44)בתורה:
בעלי , מת לאומרת בניגוד יבמה, מת אם היטב  תדקדק 
ובניה  דין, בית מיתת וענשו איש" "אשת איסור שהוא

ממזרים. האשה 45)מהשני  את שאסר חכם אפילו שהרי 
בה. נתן עיניו שמא יישאנה, לא זה הרי  בנדר, בעלה על

נקבל 46) לא אם בעולם, איש לשום להינשא יכולה שאינה
לישא  יכול גיסה וכן לאחרים, להינשא יכולה זו אבל עדותו.

אחרת. עגונות".47)לו ישראל בנות תשארנה "שלא

.ÈCÎÈÙÏ48dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰ ,49dÓÈÂ ¿ƒ»»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ»»
˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡Â ‰‡e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈
 'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â ÈÓÈ ˙Ó' ‰Ó‡L B‡ ,'ÈÓÈ¿»ƒ∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

˙Ó‡ dÈ‡ BÊ È‰50dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰ Ì‡ Ï‡ . ¬≈≈»∆¡∆∆¬»ƒ»¿»ƒ«¿»
„Ïa51Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈ ÈÏ Ôz' ‰Ó‡Â ‰‡e , ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«ƒ»»ƒ¿ƒ««»
'˙ÓÂ52'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â ÈÓÈ ˙Ó' ‰Ó‡L ÔÈa , »≈≈∆»¿»≈¿»ƒ¿««»≈«¿ƒ

'ÈÏ ÔzpL Ìi‰ ˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡L ÔÈa≈∆»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«»»∆ƒ«ƒ
˙Ó‡ BÊ È‰ 53Ò‡L ‰t‰L ;54‰t‰ ‡e‰ ¬≈∆¡∆∆∆«∆∆»««∆

Èz‰L55. ∆ƒƒ

יבמי ".48) "מת לומר: נאמנת ואינה ואין 49)הואיל
ליבם. זקוקה בחזקת היא והרי  בנים להינשא 50)לבעלה

ליבום. זקוקה בחזקת היא והרי  כאן 51)לזר, היה ולא
לזר. היתר בחזקת היא והרי  חמותי52)יבם, שילדה

בן. הים לזר.53)במדינת לי54)להינשא ניתן שאמרה
לייבום. זקוקה עצמה והחזיקה מת 55)יבם אמרה שהרי 

יבמי .

.‚È,Ìi‰ ˙È„ÓÏ de dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ««»
 'Èa ˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡Â ‰‡e»»¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿ƒ

˙Ó‡56ÊÏ z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È‰L ;57˙Úa ∆¡∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈¿»¿≈
‰ÎÏ‰L58 'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â Èa ˙Ó' ‰Ó‡ . ∆»¿»»¿»≈¿ƒ¿««»≈«¿ƒ

aÈ˙‰Ï ˙Ó‡ dÈ‡Ì59‰È„Ï ÔÈLLBÁÂ .60, ≈»∆¡∆∆¿ƒ¿«≈¿¿ƒƒ¿»∆»
˙ˆÏBÁÂ61.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆

לזר.56) בן 57)להינשא להם יש שהרי  הבעל. ימות אם
לייבום. זקוקה עכשיו 58)ואינה וגם בן. לה היה שהרי 
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מחזקתה. עצמה מוציאה בחזקת 59)אינה הייתה שהרי 
אהבתה  מחמת שמא לחוש ויש לו, זקוקה ואינה לזר מותרת

משקרת. היא שהרי60)אליו לזר, להתירה לא להחמיר,
איסור  חתיכת עצמה ועשתה לייבום, היא זקוקה לדבריה

לזר. לזר.61)להינשא מותרת שתהיה כדי 

.„È„Ïa dÏÚe ‡È‰ ‰ÎÏ‰62Ôz' ‰Ó‡Â ‰‡e , »¿»ƒ«¿»ƒ¿«»»¿»¿»ƒ«
'ÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â ˙ÓÂ Ìi‰ ˙È„Óa Ôa ÈÏ63 ƒ≈ƒ¿ƒ««»»≈¿««»≈«¿ƒ

dÓÈÏ z‰ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ È‰L ;˙ÓaÈ˙Óe ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«∆∆∆¬≈»¿»¿∆¿«∆≈ƒ»»
Ôa‰ ˙Ó Ck Á‡Â ÈÏÚa ˙Ó' ‰Ó‡ .‰ÎÏ‰L ˙Úa¿≈∆»¿»»¿»≈«¿ƒ¿««»≈«≈

'ÈÏ ÔzpL64Ìeai‰ ÔÓ dÓˆÚ ËÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡  ∆ƒ«ƒ≈»∆¡∆∆ƒ¿…«¿»ƒ«ƒ
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓe65‰È„Ï ÔÈLLBÁÂ .66‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ , ƒ«¬ƒ»¿¿ƒƒ¿»∆»¿∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

לו.62) זקוקה בחזקת היא והרי  יבם לה נמצאת 63)ויש
ליבם. זקוקה לייבום.64)שהיא עוד זקוקה ואינה

זקוקה.65) הוחזקה עשתה 66)שהרי  שהרי  להתייבם, לא
היבם. על איסור חתיכת עצמה

.ÂËÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na67‰p‰kÏ ‰ÏeÒt ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»«¿À»
‰lÁzÓ68‰ÏÏÁ B‡ ‰Le‚ ‰˙È‰L ÔB‚k ,69B‡ , ƒ¿ƒ»¿∆»¿»¿»¬»»
‰Ó‡L'˙nLk eÈÈ‰ ‰ÚÓa'70ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ; ∆»¿»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈¬»ƒ≈

ÌÈ„Ú e‡BÈÂ ıÏÁz ‡nL .˙ˆÏBÁ dÈ‡  Ôk c‰«»»≈≈»∆∆∆»«¬…¿»≈ƒ
‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰Â ‰Ó‡L BÓk c‰L e„ÈÚÈÂ71, ¿»ƒ∆«»»¿∆»¿»¿«««≈¿ƒ»

‰‡ÈÂ ,Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â ,ÌeÏk dÈ‡ BÊ ‰ˆÈÏÁ ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¬ƒ»≈»¿¿ƒ»≈¿…≈¿ƒ¿∆
‰n„ÈÂ Ô‰kÏ ˙‡OÂ ‰ˆÏÁL d˙B‡ ‰‡B‰»∆»∆»¿»¿ƒ»«…≈ƒ«∆
ÌÈ„Úa Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰p‰kÏ ˙zÓ ‰ˆeÏÁ‰L∆«¬»À∆∆«¿À»¿≈≈«»≈ƒ
‡Mz ‡l‡ ,ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz ‡Ï CÎÈÙÏ .e‡aL∆»¿ƒ»…«¬…¿…ƒ¿«≈∆»ƒ»≈

.ÌÈ„Ú e‡BiL „Ú ‰‡ˆiLk ‰˜e˜Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿»¿∆»¿»«∆»≈ƒ

דבריה.67) סמך על חולצת שנישאה 68)שהיא טרם
זה. שאמה 69)לבעלה כגון כהונה, מאיסור שנולדה

ואסורה  חללה בתם הרי  הכהן, לאביה ונישאה גרושה הייתה
לכהן. מת 70)להינשא מי  ולהעיד לבוא עמנו איש ואין

הבן. או האב  זקוקה 71)תחילה ואינה הבן, שמת לפני 
ליבם.

.ÊËd˙ˆÂ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡ ÔÎÂ72,Ìi‰ ˙È„ÓÏ ¿≈ƒ»∆»««¿»¿»»»ƒ¿ƒ««»
dÏ eÓ‡Â ÌÈL e‡e73‡Ï BÊ È‰  'CÈÏÚa ˙Ó' »¿«ƒ¿»¿»≈«¬ƒ¬≈…

‰„ÏÈ Ì‡ Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌaÈ˙z ‡ÏÂ ıÏÁz«¬…¿…ƒ¿«≈¿»«∆ƒ»«ƒ»¿»
d˙ˆ74‰ÚLz Á‡ ıÏÁz ‡Ï ‰nÏÂ .‰„ÏÈ ‡Ï B‡ »»»…»¿»¿»»…«¬…««ƒ¿»

ÌÈL„Á75Ïk ÏÚ ÊÏ ˙zÓ ‰È‰˙Â ÏÚa‰ ˙˙ÈnÓ √»ƒƒƒ««««¿ƒ¿∆À∆∆¿»«»
ÌÈt76d˙ˆ ‰„ÏÈ Ì‡L ,77Ì‡Â ,BÊ ‰ËÙ È‰  »ƒ∆ƒ»¿»»»»¬≈ƒ¿¿»¿ƒ

Á‡ Ú„eÈ ‡nL ‰Êb ?‰ˆÏÁ È‰  ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈∆¿¿»¿≈»∆»ƒ»«««
˙‡Ê ˙‡ˆÓÂ ,‡Ói˜ ÏL „ÏÂ d˙ˆ ‰„ÏiL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆»¿»»»»»»∆«»»¿ƒ¿≈…

‰ˆeÏÁ dÈ‡L78,‰ˆÏÁpL Á‡ Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ∆≈»¬»¿ƒ»≈¿…≈««∆∆¿¿»
‰ˆeÏÁ‰L e‡aL ÌÈ„Úa Ú„È ‡lL ‰‡B‰ Ó‡ÈÂ¿…«»∆∆…»«»≈ƒ∆»∆«¬»
ÏÚ ‰p‰kÏ ˙‡O d˙B‡ ‰‡L „ÈÚÈÂ ,Ô‰ÎÏ ˙zÓÀ∆∆¿…≈¿»ƒ∆»»»ƒ≈«¿À»«
‰p‰kÏ ‰eÒ‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa Ètƒ≈ƒ¿ƒ»ƒ»¿»¬»«¿À»

d˙lÁzÓ79‡Op˙Â ‰ÚLz Á‡Ï ˙ˆÏBÁ BÊ È‰  ƒ¿ƒ»»¬≈∆∆¿««ƒ¿»¿ƒ»≈
 ˙nLk dÏÚa ÌÚ ‰˙È‰L ‰v‰ BÊ Ï‡ .ÊÏ¿»¬»«»»∆»¿»ƒ«¿»¿∆≈

˙BÓÈ‰ ‡Lk ÌBÈ ÌÈÚLz ÔÈzÓz80B‡ ıÏÁ˙Â «¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿«¬…
˙Á‡‰ ‰È„naL d˙ˆÏ LeÁz ‡ÏÂ ,ÌaÈ˙z81, ƒ¿«≈¿…»¿»»»∆«¿ƒ»»«∆∆

‰È„na dnÚ dÏÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰82. ƒ¿…»»«¿»ƒ»«¿ƒ»

לזו.72) זו צרות שהן נשים, שתי  לו לזו 73)שהיו
כאן. הוולד 74)שנשארה כי  לזר, תינשא ואז מבעלה.

הייבום. מן אינה 75)פוטרה חדשים תשעה בתוך כי 
קיימא, של הוולד ואין מעוברת צרתה שמא לחלוץ , יכולה

חליצה, אינה מעוברת עצמה וחליצת כשהחולצת אפילו
מעוברת. צרתה אלא מעוברת צדדים.76)אינה

העיבור.77) חדשי  תשעת  שלא 78)לאחר חלצה שהרי 
לו.79)לצורך. כשנישאה חללה או גרושה שהייתה

יום 80) תשעים לאחר אלא מתייבמות או חולצות שאינן
לא. אם הן מעוברות אם לדעת הבעל, מיתת מיום

היא.81) מעוברת  שמא  כאן לא 82)שנשארה כן אם
ממנו. נתעברה

.ÊÈdÏÚa ˙nL ‰M‡‰83˙È„Óa ˙BÓÁ dÏ ‰˙È‰Â »ƒ»∆≈«¿»¿»¿»»»ƒ¿ƒ«
nL ˙LLBÁ dÈ‡  Ìi‰Ôz Îe d˙BÓÁ ‰„ÏÈ ‡ «»≈»∆∆∆»»¿»¬»¿»ƒ«

˙Á‡ ‰È„Óa ÌÈ dÏ84‡l‡ ;‰Ê „a eÊ‚ ‡lL , »»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆…»¿¿»»∆∆»
˙zÓ ‡È‰ È‰Â ,d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÈÓÚ85‡e‰Â . «¬ƒ»«∆¿»»«¬≈ƒÀ∆∆¿

˙Á‡ ‰È„Óa Ôa BÏ ‰È‰Â dÏÚa ˙nL ‰M‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿ƒ»∆≈«¿»¿»»≈ƒ¿ƒ»«∆∆
Ôa‰ ˙Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;ÊÏ ˙zÓ BÊ È‰ 86, ¬≈À∆∆¿»¿≈¿ƒ∆»≈«≈

d˙˜ÊÁ ÏÚ d˙B‡ „ÓÚ‰ ‡l‡87. ∆»«¬≈»«∆¿»»

אח .83) לו היה ולא בנים הניח  לו.84)ולא וזקוקה
לזר.85) והעמידהו 86)להינשא חוששים", לא מת "שמא

חי . שהוא חזקתו היתר 87)על בחזקת שהייתה הקודמת,
לזר.

.ÁÈ‡ÏÂ ,˙LLBÁ BÊ È‰  ˙aÚÓ d˙BÓÁ ˙‡ˆÈ»»¬»¿À∆∆¬≈∆∆¿…
,d˙BÓÁ eaÚ ÛBÒ ‰È‰ ‰Ó Ú„zL „Ú ÊÏ ‡Opzƒ»≈¿»«∆≈«∆»»ƒ¬»

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ ÌÈ dÏ „ÏB ‡nL88. ∆»«»»»…∆ƒ««««

לכתוב 88) ודקדק  ממנו. שתחלוץ  עד לו זקוקה היא והרי 
הבעל  מיתת לאחר היבם נולד שאילו הבעל", מיתת "קודם
היה  שלא אחיו "אשת היא שהרי  ליבום, לו זקוקה אינה

בעולמו".

.ËÈe‡e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ de dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»¿»ƒ¿ƒ««»»
Ca ˙Ó Ck Á‡Â CÈÏÚa ˙Ó :dÏ eÓ‡Â89,˙‡OÂ , ¿»¿»≈«¿ƒ¿««»≈¿≈¿ƒ»

ÌÈc‰ eÈ‰ ÛelÁL Ú„B Ck Á‡Â90„Ïe‰Â ,‡ˆz  ¿««»«∆ƒ»«¿»ƒ≈≈¿«»»
Lk91,CÈÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â Ca ˙Ó :dÏ eÓ‡ . »≈»¿»≈¿≈¿««»≈«¬ƒ

ÛelÁ ÌÈc‰ eÈ‰L Ú„B Ck Á‡Â ,‰ÓaÈ˙Â92 ¿ƒ¿«¿»¿««»«∆»«¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰ ÈÙÏ „ÏBpL „Ïe‰Â ,‡ˆz93Á‡Ï B‡ ≈≈¿«»»∆«ƒ¿≈«¿»¿««

ÊÓÓ ‰ÚeÓM‰94. «¿»«¿≈

לזר.89) מותרת היא  בעלה,90)והרי  לפני  מת  שבנה
לזר. ואסורה ליבם היא לזר 91)וזקוקה יבמה בנישואי  כי 

איסור  מחייבי  אלא ממזר ואין בלבד לאו איסור אלא אין
שלא 92)כרת. אח  אשת ואיסור ליבמה, אסורה זו נמצאת

כרת. בעונש הוא מצוה האחרונה,93)במקום ההודעה
ואנוסה. שוגגת שהייתה פי  על יש 94)אף  היא הלכה כי 
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קמג                 
         

   1 
בה,1) מעכב  ומה וסדרה חליצה מצות דיני  רבינו בו ביאר

"אינה  בין מה הרקיקה, דיני  וצורתו, הנעל דיני  חולצים, ומי 
נוסח  חליצה, גט  נוסח  פסולה", "חליצה לבין חליצה"

אשה. כל וכתובת יבמין כתובת

.‡Ìi‰ Á‡ ˙ÎÏB‰ ‰ÓÈ‰ ?‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«¬ƒ»«¿»»∆∆«««»»
ÌL ‡e‰L ÌB˜na2BÏ ÔÈ‡B˜ Ô‰Â ,ÔÈicÏ ‰‡e , «»∆»»»««»ƒ¿≈¿ƒ

‰BË ‰ˆÚ Ì‡ .dÏÂ BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈»«∆∆»»ƒ≈»»
ÌaÈÏ3ÌaÈÏ Ô˙B‡ ÔÈˆÚBÈ 4,ıÏÁÏ ‰BË ‰ˆÚ Ì‡Â ; ¿«≈¬ƒ»¿«≈¿ƒ≈»»«¬…

‡e‰Â ‰˜Ê ‡È‰ B‡ Ô˜Ê ‡e‰Â ‰cÏÈ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔB‚k¿∆»¿»ƒ«¿»¿»≈ƒ¿≈»¿
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈˆÚBÈ  „ÏÈ5. ∆∆¬ƒ«¬…

ח ):2) כה, (דברים שנאמר ביתֿדין, שם ויש דירתו, במקום
לא:). (סנהדרין עירה זקני  ולא - עירו" זקני לו "וקראו

לזה.3) זה מתאימים אותו 4)ששניהם התימנים: ובכת"י 
ברצונו]. תלוי  שהכל נכון, "אומרים 5)[וכן ב : קא, יבמות

אצל  כלך זקנה, אצל לך מה ילדה; אצל לך מה לו:
ביתך". לתוך קטטה תכניס  ואל שכמותך,

.ÌB˜Ó Úa˜Ï ÔÈic‰ ÔÈÎÈˆe6Á‡Â ,Ba eLiL ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…«»∆≈¿¿««
BzÓÈ ‰˙ÏÚÂ :Ó‡pL ;Ì‰ÈÙa ÌL ıÏÁz Ck»«¬…»ƒ¿≈∆∆∆¡«¿»¿»¿ƒ¿

‰ÚM‰7e„ÚB ‡Ï .'B‚Â ÌÈ˜f‰ Ï‡8eÚ˜ ‡ÏÂ ««¿»∆«¿≈ƒ¿…¬¿…»¿
‰˜ e˜ ‡l‡ ÌB˜Ó9˙‡˜Â ,10ÙÏ ‡e‰Â ‡È‰Ô‰È »∆»ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆

‰Lk d˙ˆÈÏÁ  eˆÏÁÂ11. ¿»¿¬ƒ»»¿≈»

ס "ד),6) קסט , סי ' (אהע "ז לחלוץ  פלוני  למקום נלך לומר,
קופצים  לה ויזדמנו מיבמה שנפטרה הדבר לפרסם כדי 
ו'בית  (רש"י  לכהן תינשא ולא חלוצה ושהיא אותה, לישא
ה). ס "ק  שם שמואל' ו'בית שם, ביבמות להמאירי ' הבחירה

שם).7) (רש"י  לכך המזומן מקום משמע , "השערה"
שם.8) לילך מתחילה ביניהם נדברו הכתוב 9)לא כלשון

הדבר  נזדמן כלומר נקריתי ", "נקרא ו) א, (שמואלֿב 
שם. באו ביתֿהדין שחברי  התימנים:10)במקרה ובכת"י 

הדיינים 11)ונקרית. "צריכים אלא: (שם) אמרו שלא
(הגר"א  לכתחילה רק  משמעה "צריך" ולשון לקבוע ",

שם). באהע "ז

.‚‡e‰L „Ú ,˙B˜Ï Ìi‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆
ÔÈÏÈ‚ eÈ‰È ‡È‰Â12'‰‡ ‡Ï' ˙B˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿…»»

‡lL È„k ,'ÈÓaÈ' Ó‡z Ck Á‡Â ,˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»««¿««»…««¿ƒ¿≈∆…
ÈÓaÈ ‰‡ ‰Èc ÚÓLÓ ‰È‰È13. ƒ¿∆«¿«¿»∆»»»«¿ƒ

יבמי12) "מאן תחילה קוראה היא הוא: כך חליצה שסדר
הוא  ואח "כ יבמי " אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים

ה"ט . להלן לקחתה", חפצתי  "לא תפסיק 13)אומר שאם
ממאן, אינו - לא! משמע : יהיה - "אבה" לתיבה לא, בין

לק  היבם על וכן וברש"י ). קז: (יבמות יבמי  אבה - רוא אלא
דבריו: משמע  יהא שלא חפצתי " "לא אחת: בנשימה

לקחתה. חפצתי 

.„‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜Ï ‰ÏÈ‚ ‰È‰zL Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ∆…
Ï‡ ;‰Ê ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡  ˙Á‡ ‰ÓÈLa ‰‡»̃¿»ƒ¿ƒ»««≈«¿ƒƒ«∆¬»

Ú„zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈbÓ  ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡14. ƒ≈»¿»«¿ƒƒ»«∆≈«

הראוי14) "כל קד:): (יבמות הידוע  הכלל ע "פ  שם, הרי "ף 
וכל  בו, מעכבת בילה אין - במנחה) השמן (בלילת לבילה
מעשה  הל' השווה מעכבת", בילה - לבילה ראוי  שאין

ה"ו. פי "ז, הקרבנות

.‰‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia ‰ˆÈÏÁ‰Â15‰LÏL ÈÙe , ¿«¬ƒ»«¿…««¿»ƒ¿≈¿»
˙B˜‰Ï ÔÈÚ„BiL16 b ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ Ì‡Â . ∆¿ƒ¿«¿¿ƒ∆»ƒ«¿»≈

‡Ï  ˙ÈÏ‡OÈ Bn‡Â b ÂÈ‡ ‰È‰ elÙ‡Â .ÏeÒt»«¬ƒ»»»ƒ≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ…
Ï‡OiÓ Bn‡Â ÂÈ‡ ‰È‰iL „Ú ,ıÏÁz17d˙ÂˆÓe .18 «¬…«∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»»

c‰ ÌÒÙÏ È„k ,‰MÓÁa19elÙ‡  ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . «¬ƒ»¿≈¿«¿≈«»»¿»«¿«ƒ¬ƒ
ı‡‰ ÈnÚ eÈ‰20. »«≈»»∆

'דין'15) שהחליצה מפני  אלעזר. רבי  כדעת - א קד, יבמות
ביום, אלא אינה דין והתחלת כתובתה, גובה פיה ועל היא,

הט "ז. להלן וראה ב . לד, בסנהדרין היבם 16)כמבואר את
אלא  זה ואין קא.). (יבמות הדיוטות הם ואפילו והיבמה,
יודעים  אינם אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה,

הט "ו). (להלן (דברים 17)להקרות שנאמר א. קב , שם
מכל  ישראל שיהא משמע  - בישראל" שמו "ונקרא י ): כה,

(רש"י ). שהיא 19)לכתחילה.18)צדדים ב . קא, שם
ויקפצו  אנשים שיבואו וגם לכהן, תינשא ולא חלוצה

) ואפילו 20)רש"י ).לישאנה להקרות, יודעים שאינם
צריכים  אינם הם הרי  כי  שיידעו, צורך אין לכתחילה

יד. הערה למעלה וראה להקרות.

.ÂÏÚÓ BÏ ÔÈ‡ÈÓ ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk21LiL BÚ ÏL ≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈
˜Ú BÏ22ÔzLÙa eÙz BÈ‡Â23ÔÈÓia BLBÏÂ ,24, »≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ

BÏ‚ ÏÚ ÂÈ˙BÚeˆ LB˜Â25‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,26 ¿≈¿»««¿¿≈»ƒ
L„w‰ ÔBLÏa ‰ÓÈÏ ÔÈ˜Óe ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa27Ô‡Ó : ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈

ÈzˆÙÁ ‡Ï :ÌiÏ ÔÈ˜Ó Ck Á‡Â ,'B‚Â ÈÓÈ¿»ƒ¿¿««»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ
ı‡a BÏ‚ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï28˙LBÈ ‡È‰Â ,29 ¿«¿»¿≈«¿»»∆¿ƒ∆∆

ÏÚn‰ ˙BÚeˆ ˙zÓe ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe30 ∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ«∆∆¿«ƒ¿»
ı‡Ï B˙B‡ ˙ÎÏLÓe ÏÚn‰ ˙ˆÏBÁÂ BÏ‚ ÏÚÓ31. ≈««¿¿∆∆«ƒ¿»«¿∆∆»»∆

˜Ú‰  ËÓMiMÓe32ÊÏ ‰ÓÈ‰ ‰z‰33. ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»«¿»»¿»

ישנה 21) (קב .) ובגמרא "סנדל", תנן - א קא, שם במשנה
רבינו  - בסנדל אלא במנעל לכתחילה לחלוץ  שאין סברא
 ֿ (כסף  לכתחילה במנעל שחולצין האומר כדעת פוסק 

הנעל.22)משנה). בסוליית המעובה האחורי  החלק  הוא
כפרש"י23) קב : (יבמות עור של דקות ברצועות אלא

יוסף '), ב 'נמוקי  הובא ר"ח . פירש וכן השניה, בלשון
על  המגין עור של אלא נעל ואין נעלו", "וחלצה שנאמר:
עור  והוא תחש" "ואנעלך י ) טז, (יחזקאל ככתוב  הרגל,
תערובת  מבלי  בלבד עור של כולו שיהא וצריך התחש,

יוסף '). ('נמוקי  אחר למדו 24)ממין הימנית. רגלו על
"רגלו  בו שנאמר ממצורע , "רגל" "רגל" 'גזירהֿשוה'
הי "ז. להלן וראה אלעזר). דר' לרבנן קד. (יבמות הימנית"

מן 25) למטה השוק , על קשר שאם השוק , מן למטה
הט "ו). (להלן בדיעבד אלא כשרה אינה הארכובה,

שאין 26) מלמד - ואמר" "ועמד ח ): כה, (דברים שנאמר
ואמירתה  כי ֿתצא) ('ספרי ', בעמידה אלא דבריו אומר

הן. שוות ל 27)ואמירתו והערה ה"ח  להלן ד.ראה

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



קמד                
         

קג.).28) (יבמות הקרקע  על ברגלו יבמות 29)דורך ראה
יושב ". בין עומד "בין א: א.30)קג, קב , שם

המנעל,31) את לעצמה לקחת בזה כוונתה שאין להראות
צורך  כל לה ואין בלבד, חליצה מצות לשם כוונתה כל אלא
מפורשים  רבינו דברי  אולם, קסט ). סי ' באהע "ז (ב "ח  בנעל

הקבלה. ע "פ  והטעם קפ , דף  חוקת פרשת של 32)בזוהר
היבם. א.33)רגל קב , יבמות

.Ê˜ ÂÈt „‚k ı‡a ˙˜BÈÂ ˙„ÓBÚ Ck Á‡Â¿««»∆∆¿∆∆»»∆¿∆∆»»…
ÔÈicÏ ‰‡p‰34Ô‰ÈL eÈ‰iL ,‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆnL . «ƒ¿∆««»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ»∆ƒ¿¿≈∆

‰˜È˜ ˙ÚLe ‰‡È˜ ˙ÚLa ÔÈ„ÓBÚ35ÔÈÎÈˆe , ¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒƒ
‰ÈtÓ ‡ˆBi‰ ˜‰ ˙B‡Ï ÔÈic‰36ÔÈ˜Ó Ck Á‡Â . ««»ƒƒ¿»…«≈ƒƒ»¿««»«¿ƒ

,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰È ‡Ï L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :dÏ»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡OÈa BÓL ‡˜Â¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

וראה 34) וירקה", . . הזקנים "לעיני  שנאמר ב : קו, שם
הכ"ג. לעיני35)להלן להיות צריכה והרקיקה הואיל

בעמידה. אלא 'דין' ואין כ'דין' היא הרי  הדיינים,
ב .36) קו, יבמות

.ÁL„w‰ ÔBLÏa Ïk‰37ÔBLla  ‰Îk :Ó‡pL , «…ƒ¿«…∆∆∆¡«»»«»
‰f‰38‰ÈÁ‡ ÌÈBÚ ÌL ÔÈLBi‰ ÏÎÂ .39ıeÏÁ' «∆¿»«¿ƒ»ƒ«¬∆»¬

L ‰ÓÈ‰ Ôek˙zL CÈˆÂ .ÌÈÓÚt LÏL 'ÏÚp‰ıÏÁz «»«»¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¿»»∆«¬…
el‡ ÌÈOÚÓ eOÚÈÂ .dÏ ıÏÁiL ‡e‰ Ôek˙ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«≈∆«¬…»¿«¬«¬ƒ≈

ÔÓLÏ40ıÏBÁ BÈ‡ ‡Óeq‰Â .41‰˜ÈÂ :Ó‡pL ; ƒ¿»¿«»≈≈∆∆¡«¿»¿»
˜‰ ‰‡B ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa42. ¿»»¿≈∆∆»…

זה 37) ומשפט  הלכה, התחלת כאן אין התימנים, בכת"י 
"שלוש  בתיבות: ומסתיימת הקודמת, להלכה מחובר

(סוטה 38)פעמים". תאמר זו כלשון - "ככה" משמעות
וברש"י ). העומדים 39)לב . כל על "מצוה ב : קו, יבמות

ומפרש  קסט , סי ' אהע "ז 'טור' שם, (הנמצאים שם
לומר  עומדים) ובין יושבים בין שם: יוםֿטוב ' ה'תוספות
רבי לפני  יושבים "היינו שם: בגמרא וראה הנעל". חלוץ 
הנעל, חלוץ  הנעל, חלוץ  כולכם ענו לנו: ואמר . . טרפון.
דבריו  (הובאו גדולות' 'הלכות בעל וכתב  הנעל". חלוץ 
אמר  שכך נעלו? חולצת מה "מפני  מיימוניות'): ב 'הגהות
בגופך  רשע ! לייבם: ירצה שלא ליבם אמור למשה: הקב "ה
תחלוץ  לפיכך ומאנת, ייבום] [מצות לקיים יכול היית
מטיפה  יחפים, להיות שדרכם וכמנודה, כאבל מנעלך
וירקה  לכך - לאחיך זרע  לקיים יכול היית שבגופך סרוחה
כאבל; - הנעל חלוץ  עונים: והדיינים סרוחה, טיפה בפניו
במצוה". כמורד - הנעל חלוץ  כמנודה; - הנעל חלוץ 

קב :).40) (יבמות חליצה מצות אבל 41)לשם לכתחילה,
ולהלן  א קג, ביבמות כמבואר כשרה, חליצתו בדיעבד
כמבואר  כשרה, חליצתו - כלל רקקה לא אפילו שהרי  הט "ו,

הי "ב . שם,42)בסמוך ביבמות ה'תוספות' דברי  השווה
אחים  לו אין אם הראב "ד, ולדעת החולצת. דיבורֿהמתחיל
כשר  מעיניו, באחת וסומא לכתחילה. אפילו הסומא חולץ  -
מפי הרוק  לראות יכול שהרי  לכתחילה, אפילו לחלוץ 
מח ). קסט , סי ' באהע "ז וכן קא: יבמות ('תוספות' היבמה

.Ë‡È‰ ‰‡B˜ :‡e‰ Ck ‰ˆÈÏÁ‰ „Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¬ƒ»»¿»ƒ

‡Ï ,Ï‡OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓÈ Ô‡Ó :‰lÁz¿ƒ»≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…
ÈzˆÙÁ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰ Ck Á‡Â ,ÈÓaÈ ‰‡»»«¿ƒ¿««»≈…»«¿ƒ
Ck Á‡Â ,˜z Ck Á‡Â ,ıÏÁz Ck Á‡Â ,dzÁ˜Ï¿«¿»¿««»«¬…¿««»»…¿««»

‡˜z43˙Èa ˙‡ ‰È ‡Ï L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk : ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈
Â ,ÂÈÁ‡.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡OÈa BÓL ‡˜ »ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

ב .43) קו, יבמות

.È‡Ï ‰lÁza ‰‡˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,kÚÓ „q‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¿«≈∆»ƒ…»¿»«¿ƒ»…
B‡ ,‰ˆÏÁ Ck Á‡Â ‰˜˜L B‡ ,‡e‰ ‡ÏÂ ‡È‰ƒ¿…∆»¿»¿««»»¿»

‰‡wL44‰Lk d˙ˆÈÏÁ  ‰˜˜ Ck Á‡Â45. ∆»¿»¿««»»¿»¬ƒ»»¿≈»

הוא.44) ולא קוראה היא שרק  לאיש", יעשה "ככה
שם.45)

.‡È˜˙Â ÊÁz ‡Ï ‰nÏÂ46?„q‰ ÏÚ47‡nL ¿»»…«¬…¿»…««≈∆∆»
dcÏ ‰˜È˜ :eÓ‡È48ÔÓ ˙ÏÒBt dÈ‡Â ÌeÏk dÈ‡ …¿¿ƒ»¿«»≈»¿¿≈»∆∆ƒ

ÔÈÁ‡‰49. »«ƒ

החליצה.46) לפני כשרקקה החליצה, שהוא:47)אחרי 
רקיקה. כך ואחר כשיראו 48)חליצה הראשונה,

שנית. לירוק  אותה בעוד 49)שמצריכים להם, להתייבם
הי "ד  בסמוך כמבואר מלהתייבם, פסלתה בלבד שהרקיקה

קה.). (יבמות

.Èd˙ˆÈÏÁ  ‰˜˜ ‡ÏÂ ‰‡˜ ‡ÏÂ ,„Ïa ‰ˆÏÁ»¿»ƒ¿«¿…»¿»¿…»¿»¬ƒ»»
‰Lk50‡ÏÂ ‰‡˜Â ‰ˆÏÁL ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈»ƒ«∆»¿»¿»¿»¿…

d˙ˆÈÏÁL ,‰‡˜ ‡ÏÂ ‰˜˜Â ‰ˆÏÁL B‡ ,‰˜˜»¿»∆»¿»¿»¿»¿…»¿»∆¬ƒ»»
‰Lk51. ¿≈»

(דברים 50) שנאמר ואע "פ  עקיבא, רבי  כדעת א. קה, יבמות
אין  - דוקא משמעו ו"ככה" לאיש", יעשה "ככה ט ): כה,
דבר  על אלא הכתוב  הקפיד לא כי  מעכב , הרקיקה מעשה
מעשה  עושה שהיבמה החליצה זוהי  באיש" "מעשה שהוא
באיש  מעשה אינה הרקיקה אבל (היבם), איש של בגופו

וברש"י ). קד: א.51)(שם קד, שם

.‚È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na52,a„Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈
˙B˜Ï ÔÈÈe‡ Ô‰ È‰L53 Ìl‡ B‡ ˙Ól‡ Ï‡ ; ∆¬≈≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆∆ƒ≈

ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡54‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ  eˆÏÁ Ì‡Â ,55ÔÈ‡Â . ≈»¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»
ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙LÁÂ LÁk56ÈÙÏ , ¿≈≈¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙LÁ‰ B‡ LÁ‰L57. ∆«≈≈«≈∆∆≈»¿≈««

מעכבת.52) הקריאה אין 53)שאין לדבר, הראוי  וכל
בו. מעכב  לקרות.54)הדיבור ראויים שם 55)שאינם

ב . ה"ט .56)קד, פי "א  יבמות הם 57)תוספתא, והרי 
כלום" קטן חליצת "אין קה:): (יבמות בו שאמרו כקטן
לבין  פסולה" "חליצה בין יש והבדל ה"ו). פ "ו להלן (וראה
קרובותיה  עליו נאסרו - שבראשונה כלום", עשה "לא
היא  הרי  - בשניה ואילו וכו'. לאחים להתייבם ונאסרה
עליו  נאסרו לא וכן להתייבם, ומותרת חלצה לא כאילו
הרמב "ן  ולדעת הכ"ו. להלן כמבואר וכו', קרובותיה
- חלצו ואם ואילמת, כאילם וחרשת חרש דין והרשב "א,

סמ "ג. קסט , סי ' אהע "ז בשו"ע  וכן פסולה, חליצתם
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.„ÈB‡ ,‰‡˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡lL ,„Ïa ‰˜˜»¿»ƒ¿«∆…»¿»¿…»¿»
‰ˆÈÏÁk BÊ È‰  ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‰‡˜Â ‰˜˜L∆»¿»¿»¿»¿…»¿»¬≈«¬ƒ»

‰ÏeÒt58 ‰˜˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡˜ . ¿»»¿»ƒ»¿…»¿»¿…»¿»
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï59 LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :Ó‡pL ; …»»¿∆∆¡«»»≈»∆»ƒ

‡e‰ ,‰˜È˜‰Â ‰ˆÈÏÁ‰ ‡e‰L ,‰OÚn‰L∆««¬∆∆«¬ƒ»¿»¿ƒ»
ÏÈÚBnL60dÈ‡Â ˙kÚÓ dÈ‡ ‰‡Èw‰ Ï‡ , ∆ƒ¬»«¿ƒ»≈»¿«∆∆¿≈»

˙ÏÚBÓ61. ∆∆

הוא:58) הסדר שהלא להם, מלהתייבם האחים על ונפסלה
שבוודאי יחשבו - רקקה שזו ומכיון רקיקה, ואח "כ חליצה
חלוצה  יאמרו: להתייבם, נתירה ואם מקודם. חלצה כבר
קנג  ובהערה הכ"ח , להלן וראה קה.). (שם לאחים מותרת

להתייבם.59)שם. מועילה 60)ומותרת  החליצה
שאינה  אע "פ  בלבד הרקיקה ואילו לזר. להנשא להתיר
האחים. על לפסלה היא מועילה - להתיר מועילה

גזרו 61) שברקיקה שאף ֿעלֿפי  האחים, על לפסול אפילו
כי לחוש, אין בלבד בקראה - האחים על לפסלה חכמים
ויאמרו: ה"ט ), (למעלה החליצה לפני  גם הוא הקריאה סדר
הותרה  ולפיכך חלצה, לא ועדיין חליצתה, לפני  קראה זו

שם). (יבמות, להתייבם

.ÂËÔÈLBÈ Ì‰Â ‰‡˜Â ‰˜˜Â ‰ˆÏÁ62ÏÚ ÔÈhÓ B‡ »¿»¿»¿»¿»¿»¿≈¿ƒÀƒ«
B˜BL ÏÚ eL˜ ÏÚp‰ CBO ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ècˆ63ÔÓ ƒ≈∆∆»»¿«««»«ƒ

‰ak‡‰64ÈnÚ ‰LÏL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰hÓÏe »«¿À»¿«»∆»¿»ƒ¿≈¿»«≈
˙B˜‰Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ı‡‰65ıÏÁL ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,66 »»∆∆≈»¿ƒ¿«¿¿≈«»∆»«

‰Lk B˙ˆÈÏÁ 67. ¬ƒ»¿≈»

בעמידה,62) ולירוק  לקרוא צריכה שלכתחילה אע "פ 
ה"ז. למעלה קשור 63)כמבואר להיות צריך ולכתחילה

ה"ו. למעלה כמבואר השוק , מן למטה שהיא רגלו, על
הברכים"64) "על והירך. השוק  שבין הרגל, פרק  היא

בדניאל  וכן רכביא", "על אונקלוס : מתרגם לה) כח , (דברים
קשור  המנעל היה ואם נקשן". לדא דא "וארכבתיה ו) (ה,
הט "ז. בסמוך מבואר דינו הארכובה, מן למעלה

ה"ה).65) (למעלה להקרות שידעו צריך לכתחילה שהרי 
ה"ח ).66) למעלה (ראה הרוק  רואה שאינו אע "פ 
דינים 67) כל ומקור לזר. להנשא להתירה ואפילו בדיעבד,

בין  יושב  בין עומד "בין שם: שאמרו א. קג, ביבמות אלו,
רקקה  לא אפילו שהרי  ורקיקה, לקריאה והואֿהדין מוטה",
הי "ב . למעלה כמבואר כשרה, חליצתה - כלל קראה ולא
נעלו  "וחלצה (שם) הארכובה מן למטה קשור וכשהשרוך
על  שהוא מדבר כלומר - רגלו" מעל אפילו - רגלו מעל
לכתחילה, ואילו הרגל. פרסת מעל שהוא השוק  וזהו רגלו,
למעלה  אבל ה"ו). (למעלה השוק  מן למטה שיקשור צריך
מעל  אמרה: והתורה דמעל", "מעל נקרא: הארכובה מן
בסמוך  כמבואר פסולה, וחליצתה דמעל" "מעל ולא רגלו,
כשרה". "חליצתה שם: אמרו הסומא, מן והחולצת הט "ז.
הקריאה  אין שהרי  כשרה, עמי ֿהארץ  שלשה בפני  וחלצה
כן, מוכח  הברייתא מלשון וגם (לחםֿמשנה). כלל מעכבת
שיודעים  בשלשה חליצה "מצות קא.): (שם אמרו שהרי 

רוקח '). ('מעשה בלבד לכתחילה משמע  להקרות",

.ÊËÈÙa B‡ ÌÈL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰ÏÈla ‰ˆÏÁ»¿»««¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿≈

B˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ‰LÏL68ÏeÒÙ B‡69B‡ , ¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»»
‰ak‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ eL˜ ÏÚn‰ ‰È‰L70B‡ , ∆»»«ƒ¿»»¿«¿»ƒ»«¿À»

Èz‰L71‡È‰ ‰ËÓLÂ ‡e‰72‡È‰ ‰Èz‰L B‡ , ∆ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒƒ»ƒ
‡e‰ ËÓLÂ73‡e‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ‡È‰ ‰ek˙pL B‡ ,74, ¿»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈

‡È‰ ‰ek˙ ‡ÏÂ ‡e‰ Ôek˙pL B‡75‰pË˜ ÔÎÂ ,76 ∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿«»
ÏB„‚Ï ‰ˆÏÁL77‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ 78‰ˆÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿»¿»¬ƒ»»¿»¿≈ƒ»¿»

‰ÏÈle dÈÏ BÈa elÙ‡Â ,„ÈÁÈ ÈÙa79BÊ È‰  ƒ¿≈»ƒ«¬ƒ≈¿≈»««¿»¬≈
‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ80,eˆÏÁL ÔË˜Â ‰ËBL LÁ Ï‡ . ¬ƒ»¿»¬»≈≈∆¿»»∆»¿

‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰eËt ‡È‰L ÈÓÏ ıÏBÁ‰ ÏÎÂ81ÔÓe ¿»«≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ
‰ˆÈÏÁ dÈ‡  Ìeai‰82. «ƒ≈»¬ƒ»

לזה.68) זה קרובים הדיינים שהיו או ליבמה, או ליבם
גר 69) או עיניו, בשתי  סומא שהיה כגון ממון, דיני  לדון

או  ה"ט ֿי ) פ "ב , סנהדרין (הל' מישראל אמו היתה שלא
קד:). (יבמות ה"א פי "ב , עדות הל' ראה בעבירה. שנפסל

הט "ו.70) לעיל נעלו.71)מבואר שרוכי  את 72)את
מרגלו. ה"ו.73)נעלו לעיל ראה א. קב , יבמות

לזר.74) מותרת להיות כדי  ראה 75)לחלוץ  ב . קב , יבמות
ה"ח . וכמבואר 76)לעיל שנה, שתיםֿעשרה מבת פחותה

ה"א. אישות מהל' פ "ב  ֿ 77)למעלה שלש לו שמלאו
ה"י . שם כמבואר שערות, והביא שנה יבמות 78)עשרה

מדוע  לבאר יש ועדיין קנב . והערה הכ"ח , להלן ראה ב . קה,
חליצת  ואילו נג) הערה לעיל (עי ' פסולה קטנה חליצת
רוקח '). ('מעשה בהי "ג לעיל שכתב  כמו כלום, אינה חרשת

היא,79) "דין" חליצה והרי  בלילה, דין התחלת שאין אע "פ 
ה"ה. לעיל ראה קד.), (שם ידה על כתובתה שגובה

פסולה 80) אלא כדלהלן, חליצה" "אינה בזה אמרו ולא
מלהתייבם, האחים על ופוסלתה שם, כמבואר היא,

הי "ג. לעיל מעוברת 81)וכמבואר היבמה שהיתה כגון
נמצא  קיימא, בן הוולד יהא ושמא שמת, הראשון מבעלה
ופ "ג  ה"כ, פ "א לעיל וכמבוא חליצה, צריכה שאינה

בקרובותיה,82)הט "וֿטז. מותר והוא לכהונה ומותרת
– ב  כד, בגיטין שמקורו הכ"ו, להלן המבואר הכלל ע "פ 

כלום". קטן חליצת "אין קה:): (יבמות אמרו וכן א. כה,

.ÊÈıÏBÁ BÈ‡  ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚L ÌÈ»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
Ï‡ÓOa83d˙ˆÈÏÁ  BÏ‡ÓO ÏÚÓ ‰ˆÏÁ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒ»¿»≈«¿…¬ƒ»»
‰ÏeÒt84BÁ‡Ï ‰n˜Ú BÏ‚ ‰˙È‰ .85ÏÚ ‰ÎeÙ‰ B‡ ¿»»¿»«¿¬À»¿»¬»«

ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡ ÈL‡ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L B‡ ,dcˆ86 ƒ»∆»»¿«≈«»≈∆¿¿«¿»
B˜Ú ıÚÏ CÈˆ ıÏBÁ‰L ;ıÏBÁ BÈ‡ ‰Ê È‰¬≈∆≈≈∆«≈»ƒƒ¿…¬≈
 Ck BÏ‚L ÈÓÏ ‰ˆÏÁ Ì‡Â .ÏBÎÈ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ı‡a»»∆¿∆≈»¿ƒ»¿»¿ƒ∆«¿»

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ È‰87. ¬≈¬ƒ»»¿»

השמאלית.83) מ 'גזירהֿשוה'84)ברגלו א. קד, יבמות
(יבמות  ששנינו ואע "פ  כא. והערה ה"ו לעיל ראה דמצורע ,
ואם  כשרה", חליצתה ולמטה הארכובה "מן במשנה) קא.
סובר  - למטה? הארכובה מן ימין ברגל יחלוץ  לא למה כן
שהנעל  אלא רגלו, נחתכה כשלא מדברת שהמשנה רבינו,
שם. ה'ירושלמי ' כפירוש הארכובה, מן למטה בשוק  קשורה
אינו  - הארכובה מן למטה אפילו - רגלו שנחתכה כל אבל
בסמוך. וכמבואר בארץ , עקבו לנעוץ  שצריך משום חולץ ,
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קמו                
         

אבל  קג.). שם ב 'תוספות' (הובאה גאון נסים רבינו דעת וכן
רגלו  שנחתכה כל הרשב "א, וכן קג.) (שם רש"י לדעת
שוקו, מעל חולצת השוק , ונשארה הארכובה מן למטה
פרסת  מעל שהיא השוק  זוהי  רגלו", "מעל אמרה: שהתורה

סל"ה. קסט , סי ' באהע "ז וראה רגלו 85)הרגל. שכף 
('פרישה' למעלה ותחתיתה למטה, גבה ודורך למעלה,

לחת). ערך 'הערוך' ע "פ  נח . קסט , סי ' ואין 86)לאהע "ז
בארץ . נוגע  וכדעת 87)עקבו אמימר כדעת א. קג, יבמות

לנעוץ  שראוי  שמי  אלא לפסול. שהכוונה והרי "ף , הגאונים
אינם  אלו אבל כשרה, חליצתו - נעץ  ולא בארץ  עקבו
חליצתו  - לנעוץ  ראוי  שאינו וכל בארץ , לנעוץ  יכולים
שמענו  "לא וקובל: חולק  והראב "ד (מגידֿמשנה). פסולה
החליצה". לפסול מעכבת, בארץ ) הרגל (דריכת שהדריסה
אמימר  נתכוין ולא כשרה, אלו מומים בעלי  חליצת ולדבריו,
ולא  לכתחילה, הרגל נעיצת להצריך אלא שם) (ביבמות,

בדיעבד. לפסול

.ÁÈ‰lÁzÎÏ ˙ˆÏBÁ  ˙BÎe˙Á ‰È„iL ‰ÓÈÂƒ»»∆»∆»¬∆∆¿«¿ƒ»
‰ÈpLa elÙ‡Â88‰ˆÏÁ .d„È ‰ˆÏÁÂ Ó‡ ‡lL , «¬ƒ¿ƒ∆»∆…∆¡«¿»¿»¿»»»¿»

‰ˆÈÏÁ dÈ‡  „‚a ÏL ÏÚÓa89‰ˆÏÁ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¿»∆∆∆≈»¬ƒ»¬»ƒ»¿»
˜Ú BÏ ÔÈ‡L ÏÚÓa90ÔzLÙa eÙ˙ ‰È‰L B‡91B‡ , ¿ƒ¿»∆≈»≈∆»»»¿ƒ¿»
ÚO ÏL ÏÚÓ ‰È‰L92ÈÒ ÏL B‡93ÌÚL ÏL B‡94 ∆»»ƒ¿»∆≈»∆ƒ∆««

ıÚ ÏL B‡95ÏBÎÈ BÈ‡L ÏB„b ÏÚÓ ‰È‰L B‡ , ∆≈∆»»ƒ¿»»∆≈»
B‡ ,BÏ‚  ˙‡ ‰ÙBÁ BÈ‡L ÔË˜ B‡ Ba Cl‰Ï¿«≈»»∆≈∆∆…«¿

Ìet ÏÚÓ96˙ÁÙ B‡ ,Ï‚‰  ‰ÙBÁ BÈ‡L97 ƒ¿»»∆≈∆…»∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ  Ï‚‰  Ïa˜Ó ÔÈ‡L98. ∆≈¿«≈…»∆∆¬ƒ»»¿»

א.88) קה, ואינו 89)יבמות הרגל, על כלל מגין שאינו
כה.). וגיטין קג. (שם "נעל" וכתב 90)בכלל א. קא, שם

הרגל  המעכב  דבר כל נקרא - עקב  (שם): יוסף ' ה'נמוקי 
חוץ  יוצאת הרגל לנעל, עקב  אין שאם לפי  הנעל, בתוך
ס "ק  קסט  סי ' אהע "ז שמואל' ב 'בית דבריו הובאו וכן לנעל,

ה"ו.91)יט . לעיל ראה  ב . קב , עזים 92)שם של  נוצה
שם). מהם 93)(רש"י  שעושים מצמחים דקים חוטים

פכ"ב ). ויקרא רבה, מדרש ע "פ  ('הערוך', חבלים
ממנה 94) שמכינים השעם" "אלון של הרכה הקליפה

לבקבוקים. (רש"י95)פקקים ומגינים הם קשים אלה כל
עור. שאינם לחליצה, פסולים זאת ובכל קב :). יבמות
טו, (יחזקאל ככתוב  הוא, עור של בתורה, האמורה ו"נעלו"

תחש. מעור נעל היינו תחש", "ואנעלך קרוע .96)י ):
תפרומו". לא "ובגדיכם ו): י , (ויקרא מלמטה,97)ככתוב 

פרימה במקו  לשון מפרש: ב  קב , ביבמות ורש"י  הסוליה. ם
בסנדל. - וקבול ופחיתה בנעל, א.98)נופלת קג, יבמות

.ËÈıÚ ÏL ÏcÒa ‰ˆÏÁ99BÚ ‰tÁÓe100‰˙È‰ B‡ , »¿»¿«¿»∆≈¿À∆»¿»
B˙ÈÚ˜˜101ÂÈÈÁÏe BÚ102ÚO ÏL103‰ˆÏÁL B‡ , «¿»ƒ¿»»∆≈»∆»¿»

˙ÈÓÈ‰ BÏ‚ ÏÚÓ Ï‡ÓO ÏL ÏcÒ104‰È‰ ‡lL B‡ , «¿»∆¿…≈««¿«¿»ƒ∆…»»
BlL ÏÚn‰105Cl‰Ï ÏBÎiL ÏB„‚ ‰È‰ (‡lL) B‡ , «ƒ¿»∆∆…»»»∆»¿«≈

Ba106BÏ‚  ˙‡ ‰ÙBÁL ÔË˜ B‡ ,107ÌÙ B‡ , »»∆∆∆…«¿ƒ¿»
 Ï‚‰  Ïa˜nL ˙ÁÙ B‡ ,Ï‚‰  ˙‡ ‰ÙBÁL∆∆∆…»∆∆ƒ¿»∆¿«≈…»∆∆

‰Lk B˙ˆÈÏÁ108. ¬ƒ»¿≈»

הקודמת 99) בהלכה המנויים הדברים לשאר הדין והוא
משנה). קג.)100)(מגיד סוליתו 101)יבמות

רבינו:102) ומפרש שיער", של "ותרסיותיו ב : קב , שם
(לחםֿמשנה). לחיים - שגם 103)תרסיות שיער, דוקא

(שם). הבהמה מעור א.104)הוא קא, שם.105)יבמות
כל  כי  קג:). (שם היבם של הנעל שתהא צריך ולכתחילה
שביתֿדין  ונוהגים, רגלו. כמידת עשוי  אינו שלו, שאינו
יד). קסט , סי ' (אהע "ז במתנה הנעל את החולץ , ליבם מקנה

להלך 106) שיכול גדול המנעל שהיה "או התימנים: בכת"י 
להלך  יכול הוא אבל רגלו, למידת היה שלא כלומר, בו",

וברש"י ). קא. (יבמות רגלו מעל נופל ואינו שם.107)בו
ב .108) קב , שם

.ÎbÒn‰ ÏcÒ109ËÏÁn‰Â110˙BÏfÓe ÌÈÎBk ÏLÂ «¿»«À¿»¿«À¿»¿∆»ƒ«»
‰ev‰ ÈÏ‚a B˙B‡ ÔÈÁÈpnL111Ba ıÏÁz ‡Ï 112; ∆«ƒƒ¿«¿≈«»…«¬…

,‰Lk d˙ˆÈÏÁ  ‰ˆÏÁ Ì‡Â‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ»¿»¬ƒ»»¿≈»¿««ƒ∆
‰‡‰a eÒ‡113ÌÈÎBk ˙˜z ÏL ÏcÒ Ï‡ . »«¬»»¬»«¿»∆ƒ¿…∆»ƒ

˙BÏfÓe114˙Ácp‰ ÈÚ ÏLÂ115˙ÓÏ ‰OÚpL B‡ , «»¿∆ƒ«ƒ««∆«¬»¿≈
È‰L ,‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ  Ba ‰ˆÏÁ Ì‡ ,Ba wiL∆ƒ»≈ƒ»¿»¬ƒ»»¿»∆¬≈

Ba Cl‰Ï „ÓBÚ BÈ‡116. ≈≈¿«≈

לראות 109) ימים שבעת הכהן והסגירו צרעת, בו שפרחה
נ): יג, (ויקרא ככתוב  בעינו, יעמוד אם או הנגע  יפשה אם

ימים". שבעת הנגע  את ימים 110)"והסגיר שבעת לסוף 
לטמאו  מחליט  הנגע , פשה והנה הכהן ראהו להסגרו,
טומאת  מהל' בפי "ב  וראה נאֿנב ). שם, (ויקרא ולשרפו

ה"א. הצלם 111)צרעת את שמנעילים) =) שנועלים
קג:). ליבמות (רש"י  למקום ממקום אותו כשמסיעים ברגליו

שהיה 112) מצוה, בהם לעשות הם מאוסים אלה כל כי 
שם  וב 'תוספות' קג: (יבמות ועבודהֿזרה טומאה שם עליהם

סנדל). עבודהֿזרה 113)דיבורֿהמתחיל משמשי  שהרי 
הוא  כשר זאת בכל - ה"ב ) ע "ז מהל' (פ "ז בהנאה אסורים
על  לעול אלא ניתנו, ליהנות לא שמצוות משום לחליצה,
כח .) ראשֿהשנה ורש"י  קג: (יבמות ניתנו ישראל צואר

בסמוך. להלן ֿ 114)וראה עבודה לפני  בהמה שהקריבו
לה  אין עבודהֿזרה של ותקרובת מעורה, סנדל ועשו זרה
או  לשריפה ועומדת ה"ט ) פ "ח , ע "ז (הל' עולמית ביטול
ואינו  קיים, אינו כאילו זה סנדל נמצא ה"ו), (שם, לאיבוד
ע "ז  של סנדל אבל וברש"י ). שם, (יבמות רגלו את חופה
ויש  ע "ז" "משמשי  אלא אינו הצורה ברגלי  אותו שמניחים
קודם  גוי  ביטלם שאם ה"ט ), פ "ח , ע "ז (הל' ביטול להם
ה"ח ), (שם, בהנאה מותרים הם הרי  ישראל, לידי  שבאו
(רש"י לשריפה, עומד ואינו תקנה לו יש זה סנדל נמצא

ב ). קג, ככתוב 115)יבמות ע "ז, ועבדו אנשיה שהודחו
עירם... יושבי  את וידיחו אנשים... "יצאו יד): יג, (דברים
שללה  כל את ושורפים אחרים" אלהים ונעבדה נלכה
עומד  סנדלה נמצא יז), (שם בתורה ככתוב  באש, (רכוש)

קיים. כאינו הוא והרי  נעל 116)לשריפה, תורת לו ואין
לחליצה  אלא עומד שאינו ביתֿדין של ונעל קד.). (יבמות
הדיין  אין ביתֿהדין, שמש נועלו ואינו הואיל בו, להלך ולא

(שם). בו להלך כעשוי  הוא הרי  - עליו מקפיד

.‡ÎBÏ‚ ÏÚÓ ÏÚn‰ ‰Ú˜117B‡ ,ezÙOL B‡ »¿»«ƒ¿»≈««¿∆¿»«
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קמז                 
         

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈÏÚ‰ ‰ˆÏÁÂ ÔÈÏÚÓ ÈL LeÏ ‰È‰L∆»»»¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»»∆¿««ƒ
‰ˆÈÏÁ BÊ È‰  BÏ‚ ‰˙lb˙pL „Ú ÔBzÁz‰ ‰ÚwL∆»¿»««¿«∆ƒ¿«¿»«¿¬≈¬ƒ»

‰ÏeÒÙ118. ¿»

חליצת 117) - כאן יש הרגל שגילוי  שאע "פ  מאליו, ונפל
כאן. אין וספק 118)הנעל נפשטו, שלא בעיות א. קב , שם

"קרעה  דין כתב  שכבר ואע "פ  להחמיר. בו הולכים - תורה
העליון  חליצת גם שיש המנעלין שתי  דין כי  יתכן - המנעל"
 ֿ (לחם פסולה חליצתו בזה, שגם ומשמיענו יותר, עדיף  -
מגירסתנו: שונה שם, בגמרא רבינו וגירסת משנה).
(מגידֿמשנה). מאי " לתתאי  וקרעתיה לעילאי , "דשלפתיה

.ÎÈbb B‡ ÌeL ‰ÏÎ‡L ‰ÓÈ119Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»∆»¿»«¿ƒ¿«≈»∆
ÔÈanL ÌÈcÓ120 ‰ÈtÓ Ê ˜‰ ‰È‰Â ,˜‰ ˙‡ ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆»…¿»»»…»ƒƒ»
ÌeÏk BÈ‡121BÓˆÚÓ ˜‰ ‰È‰iL „Ú ,122. ≈¿«∆ƒ¿∆»…≈«¿

ונזכר 119) לבן, חרדל הוא ה'ערוך' ולדעת צמח , מין
מ "ה). פ "ד, (מעשרות התימנים:120)במשנה ובכ"י 

לרוק 121)שמזיבים. וצריכה כלום, הרקיקה אין כלומר:
ואם  רקיקה. מצות לקיים מעצמו, הבא רוק  הפעם, עוד
שהרי כשרה, חליצתה הפעם, עוד שתרוק  מבלי  חלצה,
– הי "ב ) (למעלה כשרה חליצתה כלל, רקקה לא אם  אפילו

ולא 122)מגידֿמשנה. מעצמה, - "וירקה" שנאמר:
קו:). (יבמות אחר דבר מחמת

.‚Î˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜123BÈ‡  ‰ÈtÓ »¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈
Lk  ‰˜˜Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â ,ÌeÏk124LÙ‡ È‡L ; ¿¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»

ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa ıˆÓpL Ì„Ï125˜126‰˜˜ . ¿»∆ƒ¿«¿…«¿≈…»¿»
ezËÏ˜e127ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe‰128ÔB‚k , ¿»«»«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿

ÌeÏk BÈ‡  ˆ˜ ‡e‰Â ‰k‡ ‰˙È‰L129Á‡ Ì‡Â . ∆»¿»¬À»¿»»≈¿¿ƒ««
ÂÈt „‚Ï ÚÈb‰L130 ı‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒƒ«¿∆∆»»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆

 ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜‰ ÔÈic‰ e‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .Lk»≈¿≈ƒ…»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»
Lk131. »≈

הפעם.124)זב .123) עוד לרוק  צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד א.126)טיפות, קה, יבמות

בלבד, רוק  משמע  שיהא - רוק " "וירקה תורה: אמרה לא כי 
יריקה. נקראת - אחר דבר ועמו רוק  ואפילו "וירקה" אלא

ממנו.128)אחותו.127) ב .129)והעבירתו קו, שם
בפניו. וירקה והעבירתו.130)שנאמר: הרוח  קלטתו

הרוק 131) לראות הדיינים צריכים שלכתחילה שאף ֿעלֿפי 
ראו, לא אם בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא
"צריכים  אלא: (שם) אמרו לא כי  שנית, לירוק  צריכה אינה

לכתחילה. אלא זה ואין וכו'", לראות הדיינים

.„Î˙ÚËÓ ‰ˆÈÏÁ132eÓ‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰ÏeÒt  ¬ƒ»À¿»¿»≈«¿∆»¿
ıÏÁ :BÏ eÓ‡L B‡ ,dÒBk ‰z‡ CÎe dÏ ıÏÁ :BÏ¬…»¿»«»¿»∆»¿¬…
Ì‡Â ,ÌeÏk EÈÏÚ ˙„ÒÙÓ dÈ‡Â ‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,dÏ»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«¿∆∆»∆¿¿ƒ
 el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,ÌaÈz ÌaÈÏ Ck Á‡ ‰ˆzƒ¿∆««»¿«≈¿«≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈

‰ÏeÒt133ÏÚ dÏ ıÏÁ :BÏ eÓ‡Â e‰eÚË‰ Ì‡ Ï‡ . ¿»¬»ƒƒ¿¿»¿¬…»«
EÏ ÔzzL ˙Ó134,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»∆ƒ≈¿»«ƒ«¿«»»»

d˙ˆÈÏÁ  È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¬ƒ»»
‰Lk135.dÏ ıÏÁÏ Ôek˙ È‰L , ¿≈»∆¬≈ƒ¿«≈«¬…»

כדלהלן.132) אותו, והטעו לחלוץ , רצה שם 133)שלא
(ראה  להתירה נתכוין לא כי  ה"ו. פי "ב , וב 'ירושלמי ' א. קו,
נתכוין, לא שאם הט "ז לעיל נתבאר וכבר ההלכה ), בסוף 
אנו  לו, ואסורה עליו שנפסלה ומאחר פסולה. חליצתו
(שם, תתעגן שלא כדי  כדין, שנית לה לחלוץ  אותו כופים

הנ"ל). ה'ירושלמי ' ע "פ  הרשב "א דעת הוא 134)וכן כן
"לה". בטעות חדשים, ובדפוסים רומי . כי135)בדפוס 

ע "י לחלוץ  ואי ֿאפשר הואיל בחליצה, מועיל תנאי  אין
 ֿ אי  שליח  עלֿידי  לקיימו שאי ֿאפשר מעשה וכל שליח ,
ובני גד בני  לתנאי  דומה אינו כי  תנאי , בו להתנות אפשר
נתקיים  שהמעשה ממנו), נלמדו תנאי  דיני  (שכל ראובן
להם  לתת יהושע  לשלוחו ציוה משה שהרי  שליח , עלֿידי 
שם, ליבמות ורש"י  עד. (כתובות להם ונתנה הארץ  את
בגמרא  ומפורש מג). בהערה אישות מהל' פ "ו למעלה וראה
לה  הגון אינו שאם לו לתת חייבת שאינה שם) (יבמות,
הסכימה  לא כי  לו, לשלם חייבת אינה לה, לחלוץ  וחייב 

בו. עשתה ושחוק  מרצונה,

.‰Î‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ÒBn‰136B˙ˆÈÏÁ  «≈»»««¬ƒ»¬ƒ»
‰ÏeÒt137BÏ ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡ CÎÈÙÏ .138ÏhÏ ¿»¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈

‡Ú„Bn‰139Ë‚a ÔÈOBÚL C„k140e‰eˆÁÏ . «»»¿∆∆∆ƒ¿≈¿»
eOÚ ÔÈck Ì‡ :ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡OÈ141 ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«ƒ«ƒ»

‰Lk B˙ˆÈÏÁ142eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ»¿∆»
˙BËBÈ„‰143eÚhL B‡144‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ 145Ì‡Â . ∆¿∆»¬ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰146Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»≈«¿»ƒ»»«ƒ≈
‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ  ıÏÁiL147dÈ‡  ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ≈»

‰ˆÈÏÁ148. ¬ƒ»

ליבמתי136) לחלוץ  עומד שאני  חליצה שנים: בפני  שאמר
מהל' פ "ו לעיל ראה לחלוץ , אני  אנוס  כי  היא, בטלה -

הי "ט . חליצה 137)גירושין דין השוו - א קו, ביבמות
שגם  רבינו, למד ומשם מעושה. לגט  כפיה) (ע "י  מעושה
ב . כא, ערכין ראה בגט . כמו מודעה למסור אפשר בחליצה
בהל' כמבואר בטל, הגט  - גט  על מודעה שבמסירת ואע "פ 
אינה  אבל פסולה, שהיא בחליצה רבינו פוסק  שם, גירושין
גירושין, בתורת מלתתו זה גט  מבטל הוא בגט  כי  בטלה,
בחליצה  אבל כלל. גט  אינו גירושין בתורת ניתן לא ואם
אלא  נעשה, לא כאילו החליצה מעשה את לבטל יכול אינו
לזר, להתירה חליצה לשם בה יתכוין שלא מודיע  שהוא
אלא  בטלה אינה החולץ  בה נתכוין שלא חליצה והרי 
 ֿ (כסף  הקודמת ובהלכה הט "ז למעלה כמבואר פסולה,

הריב "ש). בשם החליצה.138)משנה לפני 
שמסרת 139) הדברים שכל לפנינו, אמור לו: שאומרים

הן. אומר: והוא בטלים, הם הרי  החליצה לבטל שגורמים
ה"כ.140) גירושין מהל' פ "ו לעיל שהיה 141)ראה כגון 

(למעלה  אנשים" מומי  שאר בו שיש או שחין "מוכה היבם
שהדין  ה"ד, פ "ו להלן המנויים אלה כל וכן הי "ד), פ "ב 

לחלוץ . לכופם  א.142)נותן קו, ידעו 143)יבמות ולא
לחלוץ . לכופו ראוי  זה יבם שאין הדין, הדיינים 144)את

כדין"145)המומחים. "שלא גזירה האחים, על ופוסלתה
וראה  ה"כ, גירושין מהל' פ "ב  לעיל השווה "כדין", משום

ב . פח , ואם 146)גיטין ישראל. של ב "ד עלֿידי  שלא
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קמח                
         

כמבואר  כשרה, חליצתו - ישראל של ב "ד עלֿידי  אנסוהו
ישראל 147)שם. לחצוהו משום גזירה - בטלה ואינה

חליצת 148)כדין. להחליף  יבואו לא כי  לאחים, ומותרת
- ב  פח , ובגיטין כדין. ישראל בחליצת כדין שלא גויים
עצמה  ותולה הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא הוסיפו:
וכבר  גט , לענין וזה בעלה", מיד עצמה ומפקעת  בנכרי 
פ "ב  לעיל השווה גט , לדין חליצה דין משוה שרבינו אמרנו

ה"ב . גירושין מהל'

.ÂÎ‰OÚ ‡Ï' B‡ ,'‰ˆÈÏÁ dÈ‡' eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈»¬ƒ»…»»
‰ˆÏÁ ‡Ï el‡k ‡È‰ È‰  'ÌeÏk dÈ‡' B‡ ,'ÌeÏk¿≈»¿¬≈ƒ¿ƒ…∆¿¿»
ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ,‰È˙BB˜ ÂÈÏÚ eÒ‡ ‡ÏÂ ;BÏ¿…∆∆¿»»¿∆»¿…ƒ¿¿»ƒ

‰p‰k‰149eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌaÈ˙‰Ï ˙zÓe , «¿À»À∆∆¿ƒ¿«≈¿»»∆»«¿
‰ÏÒÙÂ ,‰È˙BB˜ ÂÈÏÚ eÒ‡  '‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ'¬ƒ»»¿»∆∆¿»»¿∆»¿ƒ¿¿»

‰p‰k‰ ÔÓ150ÔÈÁ‡‰ ÏÚ ‰Ò‡Â ,151dÈ‡Â , ƒ«¿À»¿∆∆¿»«»«ƒ¿≈»
ıÏÁzL „Ú ÊÏ ‡Op‰Ï ˙zÓ dÈ‡Â ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»À∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…

‰Lk ‰ˆÈÏÁ152. ¬ƒ»¿≈»

הי "ג.149) פ "א, למעלה להחמיר 150)ראה בה שהולכים
ה"י . שם ראה לכהונה, הפוסלת כשרה חליצה כדין

הי "ג.151) שם א.152)ראה כה, - ב  כד, גיטין

.ÊÎ‰Lk ‰ˆÈÏÁ dÏ ıÏBÁ ‰Ê È‰  ˙‡OÂ ‰Ú»¿»¿ƒ»¬≈∆≈»¬ƒ»¿≈»
dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â153.B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«««¿»¿≈ƒƒ»ƒ»

עד 153) ממנו אותה מפרישים אבל לגרשה, צריך שאינו
כלום, אינה פסולה חליצה התורה מן שהרי  לה, שיחלוץ 
אם  אבל (מגידֿמשנה). חליצה בלא בעלה עם תעמוד ואיך
בגט  מוציאה זה הרי  באיסור, לזר ונשאת כלל חלצה לא
קנס , משום הי "ח , פ "ב  לעיל כמבואר עולמית, עליו ואסורה
(יבמות  ונשכרת חוטאת תהא לא היבם, על עצמה שאסרה
משחלצה  יבמה על אסורה ממילא הרי  בדיננו, אולם, צב :).
קסט  סי ' לאהע "ז הגר"א (ביאור לקנסה ואין פסולה, חליצה

הריב "ש). בשם קמז, ס "ק 

.ÁÎ˙zÓ BÊ È‰  ÔÈÁ‡‰ ÔÈa ‰Ï„bL ‰ÓÈ¿»»∆»¿»≈»«ƒ¬≈À∆∆
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ˆÏÁ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌaÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈¿ƒ»∆»»¿»¿∆»≈∆

dÈÏ BÈa154Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÒÙÂ155‰eÈ‡ Ì‡ Ï‡ . ≈¿≈»¿ƒ¿¿»¬≈∆¬»ƒ¿ƒ»
‰ÏÒÙ  Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏÚ ‰ˆÏÁL156‡nL , ∆»¿»«¬∆∆»≈∆ƒ¿¿»∆»

‰ˆÈÏÁÏ ‰ek˙157dÈz‰Ï ‰Lk ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈˆe , ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈»¿«ƒ»
.ÊÏ¿»

ועד.154) דיין כל למעלה 155)ללא כמבואר מלהתייבם,
שמה 156)הט "ז. ללמוד, אפשר ומכאן ב . קב , יבמות

זו  הרי  . . . בלבד "רקקה הי "ד: למעלה רבינו שכתב 
בינו  רקקה אבל בביתֿדין, שרקקה כוונתו פסולה", כחליצה
לך  אין - כן לא שאם פוסלת, אינה שנים בפני  או לבינה
מהם  אחד בפני  רקקה שלא האחים בין הגדלה יבמה

(מגידֿמשנה). עליהם אבל 157)ונפסלה עליהם. ונפסלה
היתה  לא לחליצה נתכוונה לא היא שאף  לנו ברור היה אילו
בלא  שחליצה הט "ז למעלה רבינו שכתב  ואע "פ  נפסלת,
אבל  נתכוין, מהם אחד כשלפחות אלא זה אין פוסלת, כוונה

(כסף ֿמשנה). בטלה חליצתם - נתכוונו לא כששניהם

.ËÎ‰OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ dÏ ÔÈ˙Bk e‡L ‰ˆÈÏÁ Ëb≈¬ƒ»∆»¿ƒ»≈∆»«¬≈
ÔÈc ˙Èa158‰ˆÏÁpL ‰È‡ d„Èa ‰È‰iL È„k ,159ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»»¿»»∆∆¿¿»¿≈

ÔÈÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ÔÈic‰160ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ««»ƒ¿ƒ∆»ƒ≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ
‰‡L161Û‡ ‰ˆÈÏÁ Ëb dÏ ÔÈ˙Bk  ‰ˆÏÁpL ˙‡Ê ∆»»…∆∆¿¿»¿ƒ»≈¬ƒ»«

ÈBÏt ˙L‡Â ÈBÏt ˙a ‡È‰ BfL ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ∆ƒ«¿ƒ¿≈∆¿ƒ
‰ˆÏÁL ÔÈic‰ È‰L ,‡e‰ ÂÈÁ‡ dÏ ıÏÁL ‰fLÂ¿∆∆∆»«»»ƒ∆¬≈««»ƒ∆»¿»

‰Ê eÈk‰ Ì‰ÈÙa162.‰ˆÏÁ Ck Á‡Â ƒ¿≈∆ƒƒ∆¿««»»¿»

‰ˆÈÏÁ Ëb ÁÒ e‰ÊÂ163:ÌÚ‰ Ba e‚‰pL ¿∆…«≈¬ƒ»∆»¬»»

ראיה.158) שנתינתו 159)תעודת גירושין  כגט  ואינו
מיאון, שגט  ה"ט , גירושין מהל' פי "א למעלה וראה מגרשה.
צריך  אינו מגרשה, שנתינתו גירושין כגט  אינו הוא שאף 
הגירושין. ממשפטי  דבר ולא מסירה, ולא לשמה כתיבה

חליצה. לגט  הואֿהדין כי  פלוני ,160)וברור אשת שזוהי 
הוא. מאביו המת בעלה אחי  לה שחלץ  בכת"י161)ושזה

שראו. מי  רומי : ובדפוס  א.162)התימנים, קו, יבמות
חולצים  לומר: זו בהלכה ביתֿדין טעה שמא חוששים ואין
(שם  יבמה שאינו ממי  לה וחלצו מכירים שאין אע "פ 

ה"י . גירושין מהל' בפי "א וראה ומקורו 163)וברש"י ).
ב . לט , ביבמות ממנו וקטעים פי "ב , סוף  יבמות ברי "ף 

ה"ב . פ "א, סנהדרין וב 'ירושלמי '

.ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt ÁÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
˙‡ÈÏ164ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚c ‡ÈÈÓÏ ,‡ÓÏÚ165d166 ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈

ÈBÏt ÌB˜Óa167‡˙ˆ˜Óc ,ÈÈi„ ‡Á‡ .168ÔÈÓÈ˙Á ƒ¿¿ƒ¬«¿»«»≈¿ƒ¿»«»¬ƒƒ
‡z˙Ï169Èa ÔÈ˙È ‡ÈÂ‰ ‡„Ák ‡˙Ïz ˙BÓa , ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»»¿ƒ¿≈

‡zÏÓ‡ ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt ‡Ó„˜Ï ‡˜ÈÏÒe ,‡È„ƒ»¿ƒ»»√»«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»
a ÈBÏt dÈÓLc „Á b ‡Ó„˜Ï ˙˜Â ,ÈBÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈«»√»«»¿««ƒ¿≈¿ƒ«
ÈBÏt a ÈBÏt :‡c ˙ÈBÏt ‡Ï ‰Ó‡ ÔÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈¬«»»»¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ

‡ÈÂ‰c ,‰Â‰ de‡Ó ÈÏÚa ÈBÏÙc deÁ‡ ‡c170 ¿»¬«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬«¬»«¬≈»
,˜L Ï‡OÈ ÏÎÏe ÔaÏ ÈiÁÂ ,ÈÎLe ,dÈÏ ‡ÈÒ¿ƒ»≈¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈¿«
‡Ï Ï‡OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙ÈÈ ˙e e«¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈»
Ôa ÔÚk .È˙È ÈÓBaÈÏ ÈÊÁ È‰eÁ‡ ÈBÏt ÔÈ„‰Â ,˜L¿«¿»≈¿ƒ¬ƒ¬ƒ¿«≈»ƒ¿««»»
 ‡Ï È‡Â ,ÌaÈÈ  È˙È ÈÓBaÈÏ Èˆ È‡ :dÈÏ eÓ‡¡«≈ƒ»≈¿«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÈÏÚÓ dÈÈÒ ÈL‡Â ,ÔBÎÈÓ„˜ ‡ÈnÈc dÈÏ‚ ÈÏ ÚÏË«¿«ƒ«¿≈¿«ƒ»√»≈¿∆¿≈≈≈≈«
e‰eÚ„BÓzL‡Â .È‰Bt‡a ˜B‡Â dÈÏ‚171ÈBÏÙÏ «¿≈¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

‡Ó‡Â ,‡e‰ È‰e‡Ó ‡˙ÈÓ ÈBÏÙ„ È‰eÁ‡c ‡„¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»≈¬ƒ«¬«¿»
dÈÏ172 ‡Ï È‡Â ,ÌaÈ  d˙È ÈÓBaÈÏ ˙Èˆ È‡ : ≈ƒ»≈¿«≈»««≈¿ƒ»

ÏÚÓ CÈÒ ÈL˙Â ‡ÈnÈc CÏ‚ ‡Ó„˜ dÏ ÚÏË‡«¿««√»»»«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈≈»≈«
Èˆ ‡‡ ˙ÈÏ :‡Ï Ó‡Â ÈÚÂ .Ct‡a ˜B˙Â CÏ‚«¿»¿≈¿«¿»¿»≈¿»«»»≈¬»»≈
ÈÓÈ Ô‡Ó :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ˜‡ „iÓ .d˙È ÈÓBaÈÏ¿«≈»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈¿»ƒ
Û‡Â ,ÈÓaÈ ‰‡ ‡Ï Ï‡OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿«
.dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :dÈÏ e‰eÈ˜‡ ÈBÏt È‡‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ≈…»«¿ƒ¿«¿»
,dÈÏ‚ ÏÚÓ dÈÈÒ ˙Le ,‡ÈnÈc dÈÏ‚ dÏ ÚÏË‡Â¿«¿«««¿≈¿«ƒ»¿«≈≈≈««¿≈
ÏÚ dnetÓ ‡Ï ÈÊÁ˙È‡„ ‡˜B È‰Bt‡a ˙wÂ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿¬≈»»ƒ««
‰OÚÈ ‰Îk :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ˜‡ e˙Â .‡Ú‡«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»≈»∆
BÓL ‡˜Â ,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰È ‡Ï L‡ LÈ‡Ï»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿»¿
BÂ‰c ÏÎÂ ÈÈi„ ‡Á‡Â .ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡OÈa¿ƒ¿»≈≈¬«»««¬«¿»«»≈¿»«¬
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dÈ˙a ÔÈÚ ‡Ó„˜ ÔÈ˙È173ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ : »¿ƒ√»»»¬≈»»¿≈¬«»«¬
‡„BÚ „ÈÚ˙È‡cÓe .ÔÈÓÈÊ ˙Ïz ,ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰«»«¬«»«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¬≈»»
‡Ò˙‰Ï C‰ÓÏ ‡c ˙ÈBÏÙÏ ‰eÈL ‡Ó„˜ ‡„»√»«»¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
‡ÓBÈ ÔÓ d„Èa ‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,Èaˆ˙c Ô‡Ó ÏÎÏ¿»«¿ƒ¿≈∆¡»»¿«≈ƒ«ƒ»
‡hÈb ‡c ˙ÈBÏt ‡pÈÓ ˙ÈÚe .ÌÏÚÏe Ôc¿»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ»ƒ»
eÎÊÏ dÏ ‡‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡˙Îe ,‡„ ‡˙eˆÈÏÁ„«¬ƒ»»¿«¿»«¬«¿»ƒ«¿»«ƒ¿
a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt a ÈBÏt .Ï‡OÈÂ ‰LÓ ˙„k¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«

„Ú ÈBÏt174. ¿ƒ≈

וכך 164) כך שנת אלא: אינן, אלו תיבות תימן, ובכת"י 
. . . פלוני  למנות.165)למנין רגילים שאנו למנין

בו.166) = ביה התימנים: פ "א 167)ובכת"י  לעיל ראה
שהוא  אלכסנדרוס  למלכות מונים שיש הכ"ז, גירושין מהל'

שטרות. בפני168)מנין חליצה מצות כי  שמקצתנו,
שלשה  אלא חותמים אינם אך ה"ה), (לעיל דיינים חמשה

רוקח '). ('מעשה העיקר למטה,169)שהם חתומים =
לפנינו  ועלתה בביתֿדין, יושבים היינו כאחד שלשה במושב 
אחד  איש לפנינו והביאה פלוני , אלמנת פלוני , בת פלונית
בן  פלוני  זו: פלונית לנו אמרה וכך פלוני , בן פלוני  ששמו
למעלה  (ראה היה מאביו בעלי  פלוני  של אחיו זה, פלוני 
מאביו). אחיו באשת אלא יבום דין שאין ה"א פ "א

ישראל 170) ולכל לרבנן וחיים ומת, לו, נשואה שהייתי  =
לא  בישראל, שם ומקים ומנחיל, יורש ובת ובן השאיר,
לו  אמרו עכשיו אותי , לייבם ראוי  אחיו פלוני  וזה השאיר.
יצדד  לא, ואם ייבם, - אותי  לייבם הוא רוצה אם רבנן:
בפניכם, הימנית רגלו לט :) ליבמות רש"י  יצדד, = (יטלע 

בפניו. וארוק  רגלו מעל נעלו לנו 171)ואתיר ונתברר ֿ
ואמרנו. הוא, מאביו המת פלוני  של שאחיו זה בפלוני 

לו:172) = ליה התימנים: לייבם בכת"י  אתה רוצה אם
הימנית, רגלך בפנינו לה הצדד לא, ואם יבם . – אותה
לנו: ואמר וענה בפניך, ותרוק  רגלך מעל נעלך [היא] ותתיר
"מאן  זו: לפלונית הקרינו מיד אותה, לייבם רוצה אני  אין
ואף  יבמי ". אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים  יבמי 
רגלו  לה וצידד לקחתה". חפצתי  "לא לו: הקרינו זה, לפלוני 
הנראה  רוק  בפניו ורקקה רגלו מעל נעלו והתירה הימנית,
יעשה  "ככה זו: לפלונית הקרינו ושוב  הארץ . על מפיה לנו,
בית  בישראל שמו ונקרא אחיו, בית את יבנה לא אשר לאיש
לפנינו, יושבים שהיו אלה וכל הדיינים ואנחנו הנעל", חלוץ 

חלוץ 173)ענינו. אחריה): =) בתרה התימנים: בכת"י 
ומשנעשה  פעמים. שלש - הנעל חלוץ  הנעל, חלוץ  הנעל,
מי לכל להנשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה
ולעולם. זה יום מן בידה (יעכב ) ימחה לא ואיש שתרצה,
וחתמנו  וכתבנו זה, גט ֿחליצה זו פלונית מאתנו וביקשה

וישראל. משה כדת לזכות לה בכת"י174)ונתנו
כאן  הוזכרו לא שהרי  ובצדק . אינן. אלו תיבות התימנים,
בתורת  וחתמו היו שלשה והרי  עדים, בתורת = שנים אלא
זה, נוסח  לקוח  שממנו פי "ב , סוף  יבמות וברי "ף  ביתֿדין.
עליו), שלשה (=וחותמין עליה" תלתא "וחתמין כתוב :

קעא. הערה להלן וראה כנ"ל. לדיינים, והכוונה

.‡ÏÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe175ÔÓ ÌÈL B‡ ,‰LÏL ¿ƒƒ»»¿»¿«ƒƒ
‰LÏM‰176Èt ÏÚ Û‡ ‰ˆÈÏÁ‰ e‡L ÌÈL B‡ , «¿»¿«ƒ∆»«¬ƒ»««ƒ

e‡aL BÓk ,Ô‰ÈÙa ‰ˆÏÁL ÔÈic‰ ÔÈ‡L177. ∆≈»««»ƒ∆»¿»ƒ¿≈∆¿∆≈«¿
ÔBÂ ÈkÓ ‡e‰L ÔË˜ B‡ „Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡Â«¬ƒƒ»∆∆»»∆«ƒ¿»
,BzÓÈ ‡È‰ BÊÂ ÈBÏt ÈÁ‡ ÈBÏt ‰Ê :ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

Ó .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈˆÏBÁÂÏL ˙Bi„Ú ‡La Ôk ÔÈ‡M ‰ ¿¿ƒ«ƒ∆«∆≈≈ƒ¿»≈À∆
‰Bz178eq‡ ˙e„ÚÏ ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„ÚÏ ÔÈa ,179‰fL . »≈¿≈»≈¿≈ƒ∆∆

c‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ LÙ‡ ,‡e‰ ˙BÏb‰Ï ÈeOÚ‰ „»»∆»¿ƒ»∆¿»≈«¬ƒ««»»
Ô‰ÈtÓ ‡lL180˙BÎÏ‰ ÛBÒa e‡aL ÔÈÚk , ∆…ƒƒ∆»ƒ¿»∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLeb181Lc˜Ó  ÌaÈÏ Ìi‰ ‰ˆ Ì‡Â .182 ≈ƒ¿ƒ»»«»»¿«≈¿«≈
ÌaÈÓe183eÚ„B‰L BÓk ‰a˙k dÏ ˙BÎÂ184. ¿«≈¿≈»¿À»¿∆«¿

בפניהם.175) שחלצה מהם 176)הדיינים, ואחד במקרה
שהרי שלשה, שהיו משמעות זה בגט  שיש מאחר כי  איננו,
אין  ה"ל) (לעיל הוינא" כחדא תלתא "במותב  בו: כתוב 
פ "ו, עדות בהל' כמבואר מעכבת, השלישי  הדיין חתימת

סכ"ט . מו, סי ' חו"מ  בשו"ע  וכן הכ"ט .177)ה"ו. לעיל
גט  נוסח  את משנים עדים, בו שכשחותמים הדבר ומובן
וכן  ביתֿדין", "אנחנו לכתוב : יכולים אינם שהרי  החליצה,
אלא  החליצה, מעשה עשו שהם שמשמען לשונות שאר
(מגידֿמשנה). שראו מה מכל עדות שטר כותבים

בלבד.178) כשרים עדים אלא בהם נאמנים שאין
האחוה.179) זה 180)זהות שמטעם [הרי  ב . לט , יבמות

כתב  וכן עבד, או אשה אפילו נאמנים להגלות) עשוי  (שהוא
ומכאן  הכ"ט . שם ובפי "ג הט "ו, גירושין מהל' בפי "ב  רבינו
להם. האמינו - עגונה" תשאר "שלא חשש אין אם שאפילו
הי "ד, החודש קידוש מהל' בפי "ג רבינו שכתב  מה ולפי "ז
את  שקידשו ביתֿדין מפי  ששמע  (להעיד זה "שדבר
- עליו" נאמן כשר אחד ועד להגלות, העשוי  דבר החודש),
בעדות  שגם התורה, מן בעבירה פסול למעט  הכוונה שוודאי 
גירושין  מהל' בפי "ב  רבינו שכתב  כמו נאמן, אינו אשה
החודש  קידוש בהל' וראה נאמנים. ועבד אשה אבל הי "ז,

שם]. ותיקונים ובהוספות נט , הערה פי "ג 181)שם,
בשקר". העד בו שיעיד הוא רחוק  "שדבר הכ"ט :

ה"א.182) פ "ב  לעיל כמבואר עליה,183)בכסף . בא
ה"א. פ "א לעיל ראה התורה, מן קנינה עיקר שזוהי 

הי "ד.184) אישות מהל' ופכ"ב  ה"ב , פ "ב  לעיל

ÔÈÓÈ ˙a˙k ÁÒ e‰ÊÂ185ÌÚ‰ e‚‰pL ¿∆…«¿À«¿»ƒ∆»¬»»

.ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt ÁÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
‡ÏÈ‚„ ‡ÈÓÏ ,ÈBÏt ÔÈÓÏ186ÌB˜Óa ÈÓÈÓÏ ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿

‡Ó„˜Ï ‡˙‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt CÈ‡ .ÈBÏt187ÔÎÂ ¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬»»√»«»¿≈
‡a‡ ÔÓ„ ÈÁ‡ :‡Ï Ó‡188ÏÎÏe ÔaÏ ÈiÁÂ ,ÈÎL ¬«»»«ƒ¿ƒ«»¿≈¿«≈¿«»»¿»

‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙ÈÈ ˙e e ,˜L Ï‡OÈƒ¿»≈¿««¿«»≈«¿ƒƒ¿»
dÓLc ‡˙z‡ ‡È‰‰ ˜Le ,˜L ‡Ï Ï‡OÈa¿ƒ¿»≈»¿«¿««ƒƒ¿»ƒ¿«
,d˙È ÈÓBaÈÏ ‡˙ÈB‡ ÔÓ ÈÏ ÈÊÁÂ ,ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt¿ƒ«¿ƒ«¬≈ƒƒ«¿»¿«≈»«
.‰ÈÏÚ ‡È dÓÈ :‰LÓ„ ‡˙ÈB‡ ÙÒa È˙Î„k¿ƒ¿ƒƒ¿««¿»¿∆¿»»»…»∆»
dÓÈ ÈBÏt a ÈBÏÙÏ ˙ÓaÈ˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ˙‡Èˆe¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«
L‡ BÎa‰ ‰È‰Â :È˙Î„k ,Ï‡OÈa ‡ÓL ÈÓB˜B‡Ï¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»»«¿¬∆
ÈBÏt dÏ ˙Îe .'B‚Â ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È „Ïz≈≈»«≈»ƒ«≈¿¿««¿ƒ
,dÏ BÊÁc Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk dÈzÓÈ ˙ÈBÏÙÏ dÓÈ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿«≈»««¬«
,‰‡Ó„˜ dÏÚa dÏ ˙Îc d˙ae˙Îa ÔÈÈ˙k BÂ‰c«¬¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿«««¿««¿»»
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˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck dÈÏÈcÓ dÏ ÛÈÒB‡Â¿≈«ƒƒ≈»»»¿»¿¿»¿«¿««
ÈÒÙË ‡Lk ,'eÎÂ dÈÏ189˙Ba˙k190. ≈¿ƒ¿»»¿≈¿À

זה 185) מנוסח  וקטעים פי "ב , סוף  יבמות ברי "ף  מקורו
א. נב , קנט .186)ביבמות הערה ה"ל לעיל בביאורנו ראה

לפנינו.187) לרבנן 188)בא וחיים מת, האב  מן אחי 
שם  ומקים ונוחל יורש ובת ובן השאיר, ישראל ולכל

והשאיר  הניח , לא בת בישראל פלונית ששמה זו אשה
תורת  בספר ככתוב  אותה, לייבם התורה מן לי  וראוי  פלוני ,
. . ונתייבמה. זו פלונית ורצתה עליה, יבוא יבמה משה:
זוזים  כסף  לה וכתב  . . . ככתוב : בישראל, שם להקים
בעלה  לה שכתב  . . . כתובים שהיו לה, הראויים מאתים
מאתיים) שכתובתה נשאה, ובתולה המת, (האח  הראשון
. . . לו שהכניסה הנדוניא וזו וכך, כך משלו לה והוסיף 
כתובתה, לו שמחלה או מבעלה כתובה לה היתה לא [ואם
- פב :) (כתובות משלו כתובה לה כותב  שהיבם הוא שדין
ולמעלה  הי "ד, אישות מהל' (פכ"ב  מנה אלא לה כותב  אינו

אלמנה]. כונסה הוא שהרי  הי "ז), נוסחי .189)פ "ב 
בסמוך.190) המנוסחים לאשתו, איש שבין

‰a˙k‰ ÒÙË…∆«¿À»

.‚ÏÈBÏt ÌBÈa191CÈ‡ .'eÎ192Ó‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt ¿¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬«
‡˙lk ‡˙Ïe˙a ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏÙÏ193ÈÏ ÈÂ‰ : ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»«¿»¬ƒƒ

ezÈ‡Ï194ÓÈÓa ‡‡Â ,Ï‡OÈÂ ‰LÓ ˙„k ¿ƒ¿¿»∆¿ƒ¿»≈«¬»¿≈«
‡iÓLc195BÒ‡Â È˜B‡Â ÁÏÙ‡196ÔeÊÈ‡Â197 ƒ¿«»∆¿«¿≈«¬«∆¡

ÔÈ‡„e‰È ÔÈeb ˙BÎÏ‰k ÈÎÈ˙È ÈqÎ‡Â ÒÙ‡Â«¬«¿≈«¬«≈»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ˜BÓc198ÔÈBÒÓe199˙È ÔÈqÎÓe ÔÈÒÙÓe ÔÈÊÂ ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒ»

Â .‡ËLe˜a ÔB‰ÈL‡È‰È200ÈÎÈÏe˙a ‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈¿¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿«¿ƒ
eÊÁc ,‰"Î ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c ,Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk¿«≈»«¿ƒƒ≈«¿»«¬

‡˙ÈB‡cÓ ÈÎÈÏ201ÈÎÈÈBÊÓe ,202ÈÎÈÈ˙eÒÎe ƒƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.‡Ú‡ Ïk ÁB‡k ÈÎÈÏÚ ÏÚÈÓe ÈÎÈÈ˜etÈÒÂ¿ƒ«¿ƒ≈«¬«¿ƒ¿«»«¿»

˙‡Èˆe203.‡„ ÈBÏÙÏ ez‡Ï dÈÏ ˙Â‰Â ‡c ˙ÈBÏt ¿ƒ«¿ƒ»«¬»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
„Ú d˙ae˙k wÈÚ ÏÚ ˙ÙÒBz dÏ ÛÈÒB‰Â ‰ˆÂ¿»»¿ƒ»∆∆«ƒ«¿»»«

ÌÏLÓ204‡„Â .CÎÂ Ck205Ck dÈÏ ˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ƒ»≈»»»¿»¿¿»¿«¿««≈»
‰OÚÂ ,B„ÈÏ ‡e ,‰Ê Ô˙Á Ïa˜˙ Ïk‰ .CÎÂ»»«…ƒ¿«≈»»∆»¿»¿«¬»

eLe ‰ÂÏÓk BÓˆÚ ÏÚ Ïk‰ Û˜ÊÂ ,B˙eL206ÔÎÂ . ƒ¿¿»««…««¿¿ƒ¿»¿¿≈
‡„ ‡˙Á ÈBÏt ‡Ï Ó‡207‡˙ae˙k ˙eÈÁ‡ : ¬«»»¿ƒ«¿»¿»«¬»¿¿»

È‡z ‡Le ˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ‰ae˙k wÈÚ ,‡lBk»ƒ«¿»¿¿»¿∆∆¿»¿»≈
‰ae˙k208˙ÈÏa˜ ,209Ïk ÏÚÂ È‡˙a È˙È ÏÚÂ ÈÏÚ ¿»«≈ƒ¬«¿«»¿«»¿«¿«»

˙È‡c ÔÈÈ˜Â ÔÈÒÎ ‚‡ ÙL210[Ïk] ˙BÁz ÈÏ ¿«¬«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÈÚ˜˜nÓ ,‰˜ÈÓÏ ‡‡ „È˙Ú„Â È‡˜c ,‡iÓL¿«»ƒ¿«¿«¬ƒ¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈

ÔB‰lek ,ÈÚ˜wÓ b‡ ÈÏËÏhnÓe211ÔÈ‡Á‡ ÔB‰È ƒƒ«¿¿≈««ƒ«¿¿≈¿¿«¬»ƒ
,˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e wÈÚ ,‡lBk ‡„ ‰ae˙ÎÏ ÔÈ‡ÚÂ¿«¿»ƒƒ¿»»»ƒ»¿¿»¿∆∆
‡ÓÈÏbÓ elÈÙ‡Â È˙BÓ ˙e ÈiÁa ÔB‰pÓ ‡Út˙‡Ï¿ƒ¿¿»»ƒ¿¿««»«ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
È˙Îc È‡Ó ÏkÓ ‡„ ÈBÏtÓ ÔÈ˜e .È‡Ù˙k ÏÚ„¿««¿«¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ
‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k ‡Ïc ÌÏL ÔÈÈ˜ ‡lÈÚÏ LÙÓe¿»«¿≈»ƒ¿»»≈¿»¿«¿«¿»¿»

ÈËL„ ‡ÒÙBËk212ÈËL Ïk ÓBÁÎe ˜ÊBÁk ‡l‡ , ¿¿»ƒ¿»≈∆»¿∆¿∆»¿»≈
eÈ˙Ba ÔewÈ˙Îe Ô‚B‰ÎÂ Ï‡OÈa ˙B‚‰Bp‰ ˙Bae˙k¿«¬¿ƒ¿»≈¿«∆¿ƒ«≈

eÓ˙ÁÂ .Ï"Ê213kÊp‰ ÔÓfa BÊ ‰ae˙k ËL ÏÚ «¿»«¿«¿»¿»«¿««ƒ¿»
ÈLÂ Èa Ïk‰Â .ÏÈÚÏ214Ìi˜Â215. ¿≈¿«…»ƒ¿»ƒ¿«»

הכתובה 191) תאריך חל אם מיימוניות': ב 'הגהות כתוב 
מרבותינו  יש ראשֿחודש, הנקרא לחודש שלושים ביום
ורבינו  (שעבר), פלוני  לחודש שלושים ביום לכתוב  שהנהיגו
לחודש  שלושים ביום לכתוב : הנהיג מרוטנבורג מאיר
סי ' אהע "ז בשו"ע  קבע  וכן פלוני . ראשֿחודש שהוא פלוני ,
"באחד  ' יכתוב  ראשֿחודש, של שני  וביום ס "ו. קכו,

(שם). שני " מיום חשבונו כי  פלוני , זהו 192)לחודש
ביבמות  כמוזכר "איך", בתיבת: שטר להתחיל עתיק  נוסח 
מהל' פ "ד לעיל הגט  נוסח  השווה ב . פה, וגיטין ב . לט ,

הי "ב . לאשה.193)גירושין לי  היי  הבתולה: הכלה
אונקלוס :194) מתרגם סז) כד, (בראשית לאשה" לו "ותהי 

לאנתו. ליה אעבוד 195)והות ה') (בעזרת ה' במאמר ואני 
"אוקיר  יב ): יג, (ישעיה הכתוב  מלשון אכבד, =) ואוקיר

ואייקר). התימנים: ובכת"י  מפז". ואכלכל,196)אנוש
יונתן: מתרגם לג) יט , (שמואלֿב , המלך" את כלכל "והוא

מלכא". ית סובר אותך 197)"והוא ואכסה ואפרנס  ואזון
דניאל  הכתוב  מלשון =) יהודים אנשים כמנהג) =) כהלכות

יהודאין"). "גברין יב  דפלחין 198)ג, תימן: ובכת"י 
ומפרנסים 199)ומייקרין. וזנים ומכלכלים שמוקירים

ב , (הושע  הכתוב  מלשון באמונה. נשותיהם את ומלבישים
באמונה". לי  "וארשתיך בתוליך 200)כב ) מוהר לך ואתן

וחמשה  עשרים (טהור) כסף  מזוזי  שהם זוז, מאתים  כסף 
ה"ח ). אישות מהל' פ "י  לעיל מן 201)(ראה לך הראויים

וכבר  איננה, "מדאורייתא" תיבת תימן, ובכת"י  התורה.
הערה  ה"ח , פ "י  אישות הל' לעיל בביאורנו זה על העירונו

מדרבנן. היא שכתובה סובר רבינו כי  ומזונותיך 202)מא,
והספקתך  "לבוא וכסותיך - הארץ  כל כדרך אליך ולבוא ,

אונקלוס : מתרגם לא) יט , (בראשית הארץ " כל כדרך עלינו
ארעא". כל כארח  עלנא זו,203)"למיעל פלונית ורצתה

זה. לפלוני  לאשה לו הכל.204)והיתה סך = תשלום
לו.205) שהכניסה הנדוניא החתן 207)וחוב .206)וזו
לעיל.208)הזה. המנויים והלבשה מזונות כגון
והנחמד 209) המעולה כל ועל אחרי , יורשי  ועל עלי  קבלתי 

דמרגג  אונקלוס : מתרגם ט ) ב , (בראשית למראה" "נחמד -
יד) מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה "כל וכן: למחזי .
(ויקרא  לתורה ברמב "ן וראה נכסי ", ארג שפר "כל מתורגם:

מ ). אני210)כג, ושעתיד שקניתי  השמים תחת לי  שיש
לעיל  (ראה קרקעות גב  על וממטלטלין מקרקעות לקנות
הל' והשווה כ. אות שם ובביאורנו ה"ו, אישות מהל' פי "ז
גב  על לי  שיש מטלטלין לך "שהקניתי  ה"ב : פי "ח , מלוה

לי "). שיש וערבים 211)הקרקע  אחראים יהיו כולם
בחיי מהם להפרע  ותוספת ונדוניא עיקר כולה: זו לכתובה
קנין  =) וקנינו כתפי . שעל ממעילי  ואפילו מותי  ואחרי 
אות  שם ובביאורנו ה"ט , פ "י  אישות הל' לעיל ראה סודר,
שלם  קנין למעלה ומפורש שכתוב  מה מכל זה מפלוני מח )
מבטיח  שאדם גוזמא, "הבטחת - (אסמכתא כאסמכתא שלא
(שהתחייב  תנאו יקיים לא שאם עליו, לסמוך לחבירו
ובהל' ב . מח , לבבאֿמציעא רש"י  - וכך" כך יתן לחבירו)
קונה, אינה אסמכתא "כל רבינו: פוסק  ה"ב , פי "א מכירה
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קני                 
         

בני שמתנים תנאים כל . . להקנותו. בלבו גמר לא שהרי 
לך  אתן כך, תעשה אם או כך יהיה אם . . ביניהם. אדם
לך, אתן לא . . תעשה. לא אם או יהיה לא ואם . . מנה.
אם  האומר: שכל קנה, לא - הדבר שהיה או שעשה אע "פ 
עדיין  דעתו שהרי  והקנה, גמר לא - יהיה לא אם יהיה

יהיה"). לא שמא או יהיה שמא שטר 212)סומכת נוסח 
בו  ואין בו לגבות נכתב  ולא שטרות, ממנו להעתיק  העשוי 
"דלא  הנוסח : ומקור מד:), לבבאֿבתרא (רשב "ם ממש

דשט  כטופסא ודלא וכתוב כאסמכתא שם. בבבאֿבתרא רי "
"ע  ס "י : מב , סי ' חו"מ  דלא בשו"ע  לכתוב : שנהגו כשיו

מסופק : לשון בכל אומרים דשטרי , כטופסי  ודלא כאסמכתא
העליונה". על השטר בעל העדים.213)יד אנחנו

מתרגם 214) ט ) ח , (דברים ברזל" אבניה אשר "ארץ  - וחזק .
כט , (שם לבי " "בשרירות ('הערוך'). וברירן שרירן יונתן:
לב . בחוזק  שרר): (שורש הרד"ק  מפרש יח )

תעודה 215) כל בסוף  לחתמו מקובל זה נוסח  ומאושר,
גיטין  וב 'ירושלמי ' ב . קס , בבבאֿבתרא ומקורו משפטית,

ה"ח . פ "ט ,

.„Ï˙ÈBÏt :˙Bk  ‰ÓÏ‡ ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿À««¿»»≈¿ƒ
‡zÓÏ‡216:˙Bk  ‰Leb ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿«¿»¿ƒ»¿»¿À«¿»≈

‰Leb‰ ˙ÈBÏt217:˙Bk  ‰ÈeL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»¿»≈
‰ÈeM‰ ˙ÈBÏt218Ô‰k da ÏLkÈ ‡lL È„k ,219. ¿ƒ«¿»¿≈∆…ƒ»≈»…≈
‡È‰ÈÂ :˙BÎÂ220,‰‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk ÈÎÈÈ‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¬«¿ƒ¿«≈¿»

.'eÎÂ ÈÎÈÏ BÊÁc ,‡bÏÙe ÒÈz ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c¿ƒƒ≈«¿»¿≈««¿»«¬ƒƒ¿

מאה",216) זוזי  "כסף  אחרֿכך שכתובים מה להטעים בכדי 
"מאתן". ידעו 217)ולא זה, מבעלה תתאלמן שאם

הקודמים. גירושיה מחמת לכהן בידי218)שאסורה
כמבואר 219)גויים. לגוי , נבעלה שמא לו, אסורה והיא

הי "ז. ביאה איסורי  מהל' מוהרך 220)בפי "ח  לך ואתן
וחצי דינר עשר שנים (טהור) כסף  שהם מאה זוזים כסף 
וכמבואר  מנה, בעולה: כתובת הכלל: ע "פ  לך, הראויים

ה"זֿח . אישות מהל' בפ "י  לעיל

.‰ÏÔÈÓÈ Ëb ÔÈ˙BkLk221 ÔÈÓÈ ˙a˙k B‡ ¿∆¿ƒ≈¿»ƒ¿À«¿»ƒ
ËËOÓ222LÏL zÎÏ eÒ‡L ,ÌÈ˜eÒt‰ ÌB˜Ó ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿…»

˙Bz223ËeËO ‡Ïa224˙zÓ  ‰ˆÏÁL ‰ÓÈÂ . ≈¿…ƒ¿ƒ»»∆»¿»À∆∆
d˙ˆÈÏÁ ÌBÈa ‡Op‰Ï225„Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ È‰L , ¿ƒ»≈¿¬ƒ»»∆¬≈≈»∆∆«

ÌBÈ ÌÈÚLz ÌÈÏLzL226. ∆«¿ƒƒ¿ƒ

חליצה.221) ישרים,222)גט  קוים ועושה בקנה מסרגל
וישרה. יפה תהיה שהכתיבה או:223)כדי  יבמי , אבה לא

עליה. יבוא פ "ג,224)יבמה מגילה ו'ירושלמי ' ב . ו, גיטין
לכתוב  "ומותר רבינו: כתב  הט "ז, פ "ז תפילין ובהל' ה"ב .
נשאל  וכבר אסור". - זה על יותר שרטוט , בלא תיבות שלש
והשיב : רבינו, של בניו מבני  יהושע  רבינו הנגיד זה על
סומכים, ועליו העיקר, הוא תפילין, בהל' רבינו שכתב  שמה
אגב  דרך אלא הדברים הובאו לא וכאן מקומו, הוא שם כי 
ב  סי ' ח "א הרשב "ץ  אולם שם). (כסף ֿמשנה, ומרוצה
דברי שעל קובע  רפד) סי ' ליו"ד יוסף ' ב 'בית דבריו (הובאו
יו"ד  השו"ע  פסק  וכן ולהחמיר. לסמוך יש יבום בהל' רבינו

- ב  קו, ביבמות הסוגיא משמעות ע "פ  ס "ב , רפד שמר סי '

רק  בהם שיש המקומות אפילו חליצה גט  שרטט  זוטרא
שם. ובהגר"א הכסף ' ב 'נקודות וכמבואר תיבות, שלש
שבהל' רבינו, בדברי  סתירה כל אין רוקח ' ה'מעשה ולדעת
אין  אזי  פרשה, או שלם פסוק  כשכותב  מדובר, תפילין
רק  כשכותב  ידובר כאן ואילו תיבות, ארבע  על אלא קפידא
כותבין  אין שלש אפילו אזי  כתיבתו, עיקר והן תיבות שלש

שלם. פסוק  במקום שהן שרטוט , שלא 225)בלא
כדי שנתגרשה, מיום יום תשעים להמתין הצריכה כגרושה,
לזרעו  ראשון של זרעו בין להבחין מעוברת, היא אם שיוודע 
הי "ח . גירושין מהל' בפי "א לעיל כמבואר שני , של

מעוברת,226) שאינה אז, ויודעים הי "א, פ "א לעיל כמבואר
שהחליצה  חלצה, ודוקא פי "ב , סוף  ביבמות הרי "ף  פסק  וכן
חלצה  ולא היבם מת אם אבל יבמה, עליה בא שלא מוכיחה
יותר  כי  שתינשא, עד חדשים שלשה להמתין צריכה -
נשואה  משום בה שגזרו מארוסה לביאה, יבמה קרובה

ב ). יג, סי ' באהע "ז וכן מב . יבמות ('תוספות'

   1 
וגט ,1) "מאמר" או גט  היבם לה שנתן יבמה דין בו כלל

גט  אחר גט  ופסול, כשר מאמר ופחותה, מעולה חליצה
של  ביאתו בעילה, אחר בעילה חליצה, אחר חליצה ביבמה,
שהיו  אחד מבית יבמות וגיטו, מאמרו שנים ט ' בן יבם

ופקחות. קטנות או חרשות ביניהן

.‡Ìi‰ dÏ Ô˙pL ‰ÓÈ‰2˙e˙Èk Ëb3dÏÒt 4 «¿»»∆»«»«»»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ ‰È˙Bˆ ˙‡ ÏÒÙe5È‰L ,ÔÈÁ‡‰ ‡L ÏÚÂ »«∆»∆»»»¿«¿»»«ƒ∆¬≈

ıÏÁL ÈÓk ‰OÚ6dÓÈa ÏÈÚBÓ Ëb‰ ÔÈ‡Â .dÏ7 «¬»¿ƒ∆»«»¿≈«≈ƒ«¿»»
Ô‰ÈcÓ ‡l‡8LÈ‡ ˙L‡ L‚Ó Ëb‰Â ÏÈ‡B‰ ,9ÏÎÂ . ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»≈≈∆ƒ¿»

‰p‰k‰ ÔÓ BzL‡ ÏÒBtL Ëb10ÔÓ BzÓÈ ˙‡ ÏÒBt ≈∆≈ƒ¿ƒ«¿À»≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìeai‰11dÏ ıÏÁiL „Ú ÊÏ ˙zÓ dÈ‡Â .12. «ƒ¿≈»À∆∆¿»«∆«¬…»

שייבמה.2) למאמרו,3)לפני  שנתן לגט  (בניגוד לזיקתו
ה"ד). לו.4)להלן וכבר 6)מלהתייבם.5)מלהתייבם

החלוצה  נאסרה ליבמתו ש"החולץ  הי "ב ) (פ "א לעיל נתבאר
(יבמות  כן ולמדו אחיו". שאר ועל החולץ  על צרותיה וכל
שלא  כיון - אחיו" בית את יבנה לא "אשר שנאמר: ממה י :)

ייבם). לא =) יבנה לא שוב  ייבם), (שלא לפסלה.7)בנה
חכמים.8) וחליצה 9)מדברי  להוציא, גט  ויאמרו:

לייבם  גםֿכן מותר גירושין, אחרי  לייבם מותר ואם להוציא,
מלהתייבם  לפסלה יועיל שהגט  גזרו ולפיכך חליצה! אחר
כמבואר  בקרובותיה, להאסר הגט  מועיל וכן ג:). (יבמות

הט "ו. לאחרים,10)להלן להנשא מתירה שאינו אע "פ 
מותרת  את ואי  ממני , מגורשת את "הרי  לה: שאמר כגון
מהל' פ "י  לעיל כמבואר לכהונה, שפסלה אדם", לכל

ה"א. בגט 11)גירושין להחליף  יבואו שלא א. נב , יבמות
חלוץ 12)גמור. "בית א. יד, בקידושין וכן א. נ, שם

הי "ב . להלן וראה גט . ולא מתירתה, הנעל חליצת - הנעל"

.Ó‡n‰13ÔÈ˜ ‰ÓÈa ‰B˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««¬»««ƒ∆≈∆«¿»»ƒ¿»
eÓb14‰eÓb LÈ‡ ˙L‡ Ba ˙ÈOÚ dÈ‡Â15‰ÎÈˆ , »¿≈»«¬≈≈∆ƒ¿»¿ƒ»

Ëb epnÓ16‰ˆÈÏÁa ‡l‡ ÊÏ ˙z dÈ‡Â .17. ƒ∆≈¿≈»ƒ∆∆¿»∆»«¬ƒ»

כתיקון 13) עליה, שיבוא לפני  ומקדשה, פרוטה לה שנותן
ה"א. פ "ב  לעיל כמבואר לגרשה 14)חכמים, או ליורשה
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כט .). (יבמות להוציאה יבוא אם הבא 15)בגט  לענוש
נתייבמה. כאילו בחנק , כמבואר 16)עליה ייבמה, לא אם

למאמרו.17)בסמוך. הגט  אחרי 

.‚‰ˆB BÈ‡Â BzÓÈa Ó‡Ó ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»∆«¬»ƒƒ¿¿≈∆
ÏÚÏ18Ëb dÏ zÎÏ CÈˆ 19BÏ ‰Lc˜˙ È‰L ,20, ƒ¿…»ƒƒ¿…»≈∆¬≈ƒ¿«¿»

ÊÏ dÈz‰Ï È„k dÏ ıÏÁÏ CÈˆÂ21‰ÓÈ‰ ÔÈ‡L ; ¿»ƒ«¬…»¿≈¿«ƒ»¿»∆≈«¿»»
Ìi‰ ˙ÏÈÚa Á‡ ‡l‡ ÊÏ ˙z22Á‡ B‡ ƒ∆∆¿»∆»««¿ƒ««»»««

‰ˆÈÏÁ23Ëb‰ Ï‡ ,24dÈzÓ BÈ‡Â ÌeaÈÏ dÏÒBt ¬ƒ»¬»«≈¿»¿ƒ¿≈«ƒ»
ÊÏ25BÈ‡ Ó‡n‰Â ,BÓk eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ ¿»¿««¬»≈∆»ƒ¿»»¿

‰ÏÈÚa‰26. «¿ƒ»

להוציאה.18) א.19)אלא נ, חליצה 20)יבמות ואין
שם). (רש"י  קידושין נפקעת 21)מפקעת יבום זיקת שאין

פ "ג  (שם המשנה בפירוש ורבינו (שם). חליצה ע "י  אלא
יחלוץ ". ואח "כ תחילה גט  שיתן יותר, "והנכון אומר: מ "ה)
על  אלא נקראת המצוה אין כי  מצוה, הידור משום והטעם,
והחליצה  והגט  והואיל העיקר, שהגמר הרי  שגומרה, מי 
מן  שהיא בחליצה המצוה גמר להיות ראוי  להתירה, באים
'בית  בשם א, ס "ק  קע , סי ' לאהע "ז תשובה' ('פתחי  התורה

נשים 22)מאיר'). כשאר לזר, תותר בגט  יגרשנה אם ואז
נ.). (יבמות מבעליהן "וקונה 23)גרושות א: ב , קידושין

היבם". ובמיתת בחליצה עצמה רבינו 24)את חוזר כאן
בהם. שפתח  ומאמר נפקעת 25)לגט  יבום זיקת שאין

ה"א. סוף  לעיל וכמבואר יד.), (קידושין חליצה ע "י  אלא
לא 26) אח "כ לגרשה יבוא שאם דבר, לכל כאשתו להיות

ה"א, פ "ב  לעיל נתבאר וכבר נ.) (יבמות לחלוץ  תצטרך
הי "ד  לקמן וראה בלבד. מדבריהם אלא המאמר שאין

ובביאורנו.

.„BÓ‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ÊÁÂ ,BzÓÈÏ Ó‡Ó Ô˙27 »««¬»ƒƒ¿¿»«¿»«≈¿«¬»
‰OÚM ‰Ó28BÏha È‰29‰z‰Â ,30‡lL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . «∆»»¬≈ƒ¿¿À¿»¿≈»∆ƒ∆…

‰eÒ‡  Ëb‰ Ô˙pL ‰Ê Ï‡ ;ÂÈÁ‡Ï ‡l‡ ‰z‰À¿»∆»¿∆»¬»∆∆»««≈¬»
BÏ ‡È‰31. ƒ

לב .).27) יבמות (רש"י  למאמרי  גיטך זה הרי  ואמר: שפירש
שעשה.28) הגט .29)המאמר להתייבם,30)ע "י 

פ "ו  להלן והשווה לב .) (יבמות כמקודם זיקתה שנשארה
דעת 31)הכ"ט . וכן עליו, שפסלה לזיקתו גט  משום גזירה

דעת  וכן למגרש, אפילו מותרת הראב "ד, ולדעת שם. רש"י 
דילמא. או דיבורֿהמתחיל ב  נב , שם ה'תוספות'

.‰ÊÏ Ëb Ô˙B˙w32dÏÒt  (BÓ‡ÓÏ ‡ÏÂ)33ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»¿…¿«¬»¿»»»»
e‡aL BÓk ,ÔÈÁ‡‰ ‡L ÏÚÂ34Ë‚ ‰ÎÈˆe ; ¿«¿»»«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»≈

BÓ‡ÓÏ35ÊÏ dÈz‰Ï ‰ˆÈÏÁÂ ,36. ¿«¬»«¬ƒ»¿«ƒ»¿»

הרי32) סתם, גט  לה שנתן כל א. לב , ביבמות רש"י  לדעת
לזיקתו. יש 34)מלהתייבם.33)זה וכאן ה"א. לעיל

ולא  מאמר בה ועשה הואיל אומרים שאין גדול, יותר חידוש
אשה  חצי  כמגרש זה יהא למאמרו, ולא לזיקתו אלא גירשה
לחוד, ומאמר לחוד זיקה אלא תיפסל, ולא כלום, עשה שלא

נב :). (יבמות לפסלה מועיל לזיקתו להפקיע 35)וגט 
כמבואר 36)הקידושין. להתירה, הועיל לא לזיקתו, והגט 

מאמר, ועשה גט  "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן ה"א, לעיל
וחליצה". גט  צריכה

.ÂÁ‡ „ BÓ„˜ ‡ÏÂ ,‰lÁz ‰ÓÈÏ ÔzpL Ó‡n‰««¬»∆ƒ««¿»»¿ƒ»¿…¿»»»«≈
‰Ê d˙B‡ ÏÚaL ‡l‡ ,Á‡ c ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»«¬»»»«≈∆»∆»«»∆

Lk Ó‡Ó ‡˜p‰ ‡e‰  Ó‡n‰ dÏ Ô˙pL37Ì‡Â . ∆»«»««¬»«ƒ¿»«¬»»≈¿ƒ
Á‡ ÌiÓ ÔÈa ‰Ê ÌiÓ ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ BÓ„˜38, ¿»≈¬ƒ»≈ƒ»»∆≈ƒ»»«≈

d˙ˆa ÔÈa da ÔÈa39‰ÏÈÚa ezÓ„˜ Ì‡ ÔÎÂ ; ≈»≈¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ»
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙ˆa40ÂÈÁ‡ ‰OÚpL B‡ ;41 ¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ∆«¬»«¬»

ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙ˆa ÔÈa da ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb≈¬ƒ»≈»≈¿»»»≈ƒ∆≈
d˙ˆÏ Á‡ Ó‡Ó Ô˙ B‡ ÏÚaL B‡ ;ÂÈÁ‡Ó42ÔÈa , ≈»ƒ∆»«»««¬»«≈¿»»»≈

Á‡ Ó‡Ó ÂÈÁ‡ dÏ Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰43B‡ ≈»ƒ∆»«»»ƒ«¬»«≈
ÏeÒt Ó‡Ó ‡˜ ‰Ê È‰  dÏÚa44Ó‡n‰ ÔÈa , ¿»»¬≈∆ƒ¿»«¬»»≈««¬»

el‡‰ ÌÈOÚn‰ e‰eÓ„wL45eÁ‡˙pL Ó‡n‰ ÔÈa ∆¿»««¬ƒ»≈≈««¬»∆ƒ¿«¬
ÂÈÁ‡46. «¬»

רב 37) אמר וכן כמצותה". זו הרי  ובעל, מאמר "עשה שם:
וכן  בועל". ואחרֿכך מקדש יבמה, "מצות נב .): (שם הונא
פסול, מאמר עשה ואם ה"א. פ "ב  למעלה רבינו כתב 

בסמוך). (ראה עליה לבוא רשאי  אינו אחיו 38)כדלהלן,
זה. יבנה,39)של לא ששוב  יבנה", ב "לא שהתחיל

עליו. אחד 40)ופסלה "בית כי  זו, את לייבם לו שאסור
ה"ט . פ "א לעיל כמבואר בתים", שני  בונה ואינו בונה, הוא

אחריו 41) מועיל גמור, קנין קונה המאמר ואין שהואיל
לפסלו. אחר בנין 42)מעשה משום עליו הראשונה נאסרה

וביבמות  טעם. מאותו לו אסורה השניה וכן בתים", "שני 
חברתה  לאסור ביבמה, מאמר מועיל טעם מה אמרו: - ב  נ,
וביאה  נשים בשאר קונה בקידושין ומאמר הואיל עליו,
לא  ביאה אף  (לפסול) יועיל לא מאמר ואם ביבמה, קונה
היבמה  (של ביאה אחרי  (צרתה) לבעול ויבואו תועיל,
התורה. מן שאיסורו בתים שני  בונה זה והרי  הראשונה),

לשני .43) גם היא מקודשת שהרי  הראשון, על אסרה
נ:).44) (יבמות השני  וכן עליה, לבוא לראשון שאסור
נתינתו.45) בשעת פסול שהיה נתינתו 46)נמצא ובשעת

הועילו  - גמור קנין קונה שאינו מתוך אבל כשר, היה
וחליצה, בבעילה מהֿשאיןֿכן לבטלו, שלאחריו המעשים

הי "ד. להלן כמבואר כלום, אחריהן ואין התורה מן שהן

.ÊÓ‡Ó Ô˙Â ÊÁÂ ,BzÓÈÏ ıÏÁ B‡ Ëb Ô˙ ?„ˆÈk≈«»«≈»«ƒƒ¿¿»«¿»««¬»
d˙ˆÏ B‡ dÏ47ÏÚ ‡aL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , »¿»»»≈≈»ƒ∆»«

dÏ Ô˙Â ÊÁÂ ,Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ BzÓÈ48Ó‡Ó ¿ƒ¿»«»«¬»¿»«¿»«»«¬»
d˙ˆÏ Á‡49Ó‡Ó Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , «≈¿»»»≈≈»ƒ∆»««¬»

Á‡ Ó‡Ó dÏ Ô˙Â ÂÈÁ‡ ÊÁÂ ,BzÓÈÏ50dÏÚa B‡ ƒƒ¿¿»«»ƒ¿»«»«¬»«≈¿»»
ÔBL‡‰ Ó‡n‰ ÔÈa ,ÏeÒt Ó‡Ó ‰Ê È‰ 51ÔÈa ¬≈∆«¬»»≈««¬»»ƒ≈

ÔBÁ‡‰ Ó‡n‰52. ««¬»»«¬

יבנה"47) ב "לא שהתחיל שלפניו, הגט  בגלל עליו נפסלו
עליהן. לבוא איננה.48)ואסור זו תיבה התימנים, בכת"י 

שני49) לבנות אסור שהרי  הוא, כדין שלא זה מאמר והרי 
עליו, נפסלה לא עליה שבא הראשונה היבמה אבל בתים,
ואפילו  כלום, אחריה ואין גמור, קנין קונה בעילה שהרי 
קידושין  שאין כלום, מאמרו אין מאמר, אחיו בה יעשה
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הט "ז. להלן וכמבואר איש, באשת תפסו 50)תופסים
שניהם. על ונאסרה השני  הראשון.51)קידושי  האח  של

גט 52) וצריכה לשניהם, היא מקודשת כי  השני , האח  של
הט "ו. להלן כמבואר חולץ , מהם ואחד משניהם

.ÁÓ‡Ó BÓ„wL ÔÈa ,Ó‡n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆««¬»≈∆¿»«¬»
Á‡53‰ÏÈÚa B‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ B‡54Ì„wL ÔÈa , «≈≈¬ƒ»¿ƒ»≈∆»«

ÏeÒt Ó‡Ó ‰Ê È‰  el‡Ó „Á‡Ï Ó‡n‰55ıeÁ . ««¬»¿∆»≈≈¬≈∆«¬»»
BfL ,Ó‡n‰ Á‡ ‰ÏÈÚa ÏÚe Ó‡Ó Ô˙Bp‰ ÔÓƒ«≈«¬»»«¿ƒ»««««¬»∆

d˙ÎÏ‰k ‡È‰56. ƒ¿ƒ¿»»

קודם 53) לצרתה מאמר נתן בעצמו שהוא או בה, אחיו ע "י 
לזו. הבועל 54)שנתן אבל מאחיו, בין ממנו בין בצרתה,

כמבואר  כלום, בה מועיל אחיו של מאמרו אין - יבמתו את
הט "ז. למאמרו 55)להלן גט  לה ונותן לייבמה, לו ואסור

ביאתה. או צרתה בחליצת נפטרה לא אם לזיקתו, וחליצה
ב .56) נ, ודף  - א נ, יבמות במשנה זה כל

.Ë‰lÁz BzÓÈ ˙‡ Ìi‰ ÏÚBaL ‰ÏÈÚa‰57B‡ «¿ƒ»∆≈«»»∆¿ƒ¿¿ƒ»
˙‡˜  Á‡ c dÓ„˜ ‡ÏÂ ,da BÓ‡Ó Á‡«««¬»»¿…¿»»»»«≈ƒ¿≈

ÂÈÁ‡Ó Ó‡Ó dÓ„˜ Ì‡Â .‰Lk ‰ÏÈÚa58,Ë‚ B‡ ; ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿»»«¬»≈»ƒ≈
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa59d˙ˆa ÔÈa da ÔÈa ,60B‡ ; ≈ƒ∆≈≈»ƒ≈»≈¿»»»

È‰  ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙ˆa Ó‡Ó dÓ„wL∆¿»»«¬»¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ¬≈
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ˙‡˜ BÊ61. ƒ¿≈¿ƒ»¿»

סופרים 57) שמדברי  ה"א, פ "ב  למעלה וראה מאמר. בלי 
תחילה. שיקדש עד לבעול מלייבם.58)אין זה על פסלה

לייבם.59) ואסורים יבנה", ב "לא שהגט 60)התחילו
הי "ב ). פ "א (למעלה החולץ  על הצרות כל האוסרת כחליצה

וחליצתו 61) לביאתו גט  צריכה זו והרי  לקיימה, ואסור
גט  צריכה ובעל, גט  "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן לזיקתו,

הי "ד. להלן בביאורנו וראה וחליצה".

.È‡Ï Ì‡ ,‰lÁz BzÓÈÏ Ìi‰ ıÏBÁL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆≈«»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ…
‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ˙‡˜  Á‡ c dÓ„˜62Ì‡Â . ¿»»»»«≈ƒ¿≈¬ƒ»¿À»¿ƒ

ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa ‰Ê ÌiÓ ÔÈa ,Ó‡Ó B‡ Ëb dÓ„¿̃»»≈«¬»≈ƒ»»∆≈≈»ƒ≈
‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ ˙‡˜ BÊ È‰  d˙ˆa ÔÈa da63. »≈¿»»»¬≈ƒ¿≈¬ƒ»¿»

הבאות 62) היבמות מכל היבום זיקת את היא ומסלקת
הי "א. בסמוך כמבואר זה, רצה 63)מבית ואם הואיל

ונפסלה  אחיו מאמר או גט  קדמה שהרי  יכול, אינו לייבם
מפרש  ודינה כו:). ליבמות (רש"י  גרועה חליצה זו הרי  עליו,
חליצה  זו הרי  ממנו, מאמר בה קדמה ואפילו הי "ב . בסמוך
מעולה  חליצה זו אין למאמרו גט  וצריכה הואיל פחותה,
דיבורֿהמתחיל  נג. שם ברש"י  וכן וברש"י , כז. (יבמות

מסייע ). לימא

.‡È„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙Ba ˙BÓÈ64‰ÏÚpL ÔÂÈk , ¿»««»ƒ«ƒ∆»≈»∆ƒ¿¬»
 ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁ B‡ ‰Lk ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ»¿≈»∆¿¿»¬ƒ»¿À»

Ïk‰ ez‰65Ô‰ÈÏÚÓ Ìi‰ ˙wÊ ‰˜lzÒÂ ,66Ì‡Â . À¿«…¿ƒ¿«¿»ƒ««»»≈¬≈∆¿ƒ
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÚ67Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ , ƒ¿¬»««≈∆¿ƒ»¿»»«»«¬»

ÏeÒt68‰ÏÚpL BÊ Ë‚ ‰ÎÈˆe .ÌeaÈÏ Ôlk eÒ‡  »∆∆¿À»¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¬»
Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡69˙Á‡ [Ïk] ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈˆe , ∆»«»«¬»¿ƒ»¬ƒ»»««

ÊÏ ÔÈz‰Ï Ô‰Ó70˙˜lzÒÓ Ìeai‰ ˙wÊ ÔÈ‡L ; ≈∆¿«ƒ»¿»∆≈ƒ««ƒƒ¿«∆∆
.‰˙eÁt ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»¿»

רבות.64) נשים המת האח  לזר.65)שהניח  להנשא
במשנה.66) ב  מג, ה"ט .67)יבמות לעיל המפורשת
ה"ו.68) לעיל לו.69)המפורש נתקדשה כמו 70)שהרי 

וחליצה". גט  צריכה ובעל, גט  "נתן נ.): (יבמות ששנינו
אף  משנה' ה'מגיד גירסת שהיא רבינו, בדברי  זו ולגירסה
זיקת  פוטרת אינה מעשה, שום בה נעשה שלא הצרה חליצת
וזה  והמאמר, הגט  מעשי  בה שנעשו השניה, של היבום

נפטרה ב  לצרה, "חלץ  כז.): (שם האומר לשמואל ניגוד
מעולה  הצרה חליצת כי  המאמר", בעלת או הגט  בעלת
רומי בדפוסי  אולם זיקתה. שקלושה הגט  בעלת מחליצת
רבינו: בדברי  כאן כתוב  התימנים, בכת"י  וכן וקושטא,
גירסה  ולפי  איננה, "כל" ותיבת מהן", אחת חליצה "וצריכה
שצרה  הכוונה, קע ) סי ' באהע "ז ה'טור' גירסת גם (שהיא זו
יהיו  כולן ואז - תחלוץ  מעשה, שום בה נעשה שלא אחרת,
את  אלא תפטור לא - הגט  בעלת תחלוץ  אם אבל פטורות,
(יבמות  האומר לשמואל בהתאם האחרות, את ולא עצמה
(שחליצתה  צרה נפטרה לא הגט , לבעלת "חלץ  כז.):
הגר"א  ולדעת הגט ". בעלת נפטרה - לצרה קלושה),
רבינו, בדברי  הנכונה הגירסה זוהי  מז, ס "ק  קע , סי ' באהע "ז
לקמן  רבינו מדברי  נראה וכן שלפנינו. בספרים כמודפס  ולא
שגם  אע "פ  האחיות, את פוטרות הצרות שחליצת ה"ט , פ "ז
משל  מעולה והיא הואיל אולם, מעולה. אינה הצרות חליצת

(לחםֿמשנה). פוטרתן - האחיות

.È‰z‰  ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰eÒ‡ d˙ˆ Ï‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«

‡È‰ Ìb ıÏÁzL71ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ , ∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
‰˙eÁt‰ ‰ˆÈÏÁ‰ ‰ˆÏÁpL ‰BL‡Ï72ÔÈ‡L ; »ƒ»∆∆¿¿»«¬ƒ»«¿»∆≈

„Ú ‰Ê ˙ÈaÓ ÌeaÈ ˙wÊ ˙˜lÒÓ ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ¬ƒ»¿»¿«∆∆ƒ«ƒƒ«ƒ∆«
˙Á‡ Ïk ıÏÁzL „Ú B‡ ,ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ÊÁzL∆«¬…«»»«ƒ«∆«¬…»««

Ô‰Ó73. ≈∆

שמואל.71) כדעת א. כז, שמואל 72)יבמות אמר כי  שם:
שצריכה  - שמואל אמר כי  רבינו: ומפרש צרתה, לפטור
אלפס  רבינו פירש וכן צרתה, לפטור - האחים כל על לחזור
קע , סי ' לאהע "ז (הגר"א אחריו נמשך ורבינו פ "ה, סוף  שם

מח ). מאמר 73)ס "ק  לשתיהן שיש כגון שוה, כשפחיתותן
וראה  חברתה, על עדיפה האחת ואין לחליצתן, קודם גט  או

סט . הערה למעלה

.‚È‰Lk ‰ÏÈÚa ÔÈa ,dÓÈÏ ‰ÏÚpL ‰ÓÈ Ïk»¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»»≈¿ƒ»¿≈»
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ÔÈa74ıÏÁL Á‡ dÏÚa elÙ‡Â ; ≈¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»»««∆»«

dÏ75,ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,˙eLÈ‡ ÌLÏ ÔÈa76ÔÈa »≈≈»ƒ≈¿≈ƒ≈
˙eÓÈ ÌLÏ77‰ÏÈÚa ÏÚaL Á‡ d˙ˆ ÏÚa elÙ‡Â ; ¿≈«¿«¬ƒ»«»»»««∆»«¿ƒ»

‰Lk78,Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , ¿≈»≈≈»ƒ¬≈¿ƒ»≈
‰ÏÈÚaa LÈ‡ ˙L‡ ˙OÚ È‰L79dÓÈ Ïk ÔÎÂ . ∆¬≈«¬»≈∆ƒ«¿ƒ»¿≈»¿»»

ÏeÒt Ó‡Ó ÔÈa Lk Ó‡Ó ÔÈa ,Ó‡Ó dÏ ÔzpL∆ƒ«»«¬»≈«¬»»≈≈«¬»»
e‡aL BÓk ,Ó‡n‰ ÈtÓ Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰ 80, ¬≈¿ƒ»≈ƒ¿≈««¬»¿∆≈«¿

.Ó‡n‰ eq‡ eÒÈ Ck Á‡Â¿««»»ƒ««¬»
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מאחיו.74) מאמר או גט  עליו 75)שקדמה שנאסרה
ממנו  ונסתלקה הי "ב , פ "א לעיל כמבואר סופרים, מדברי 

יבום. נשים 76)זיקת כשאר גמורים, בקידושין
בביאה. ייבום.77)המתקדשות צד בה יש שעדיין שסבר

הי "ב .78) פ "א, לעיל כמבואר ב 'עשה', עליה שעובר
בשניות 79) וכלֿשכן 'עשה', בחייבי  תופסין שקידושין

אחר  שיש - ב  נב , יבמות וראה יד). ס "ד, אישות הל' (לעיל
אחריה  יש הבעילה שגם שם, הרי "ף  וכתב  כלום, חליצה

לפנינו. וכמבואר ה"ב .80)כלום, לעיל

.„ÈeÓ‡ k81‰iÁc ‰ÓÈ‰ ‰ÁBc Ëb‰ ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈«≈∆«¿»»¿ƒ»
‰eÓ‚82eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ BÈ‡ Ó‡n‰ ÔÎÂ ,83; ¿»¿≈««¬»≈∆»ƒ¿»»

‰ÁB„ ‰ˆÈÏÁ‰Â ,eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ‰ÏÈÚa‰ Ï‡¬»«¿ƒ»»ƒ¿»»¿«¬ƒ»»
dÓÈa Ëb Á‡ Ëb ,CÎÈÙÏ .‰eÓ‚ ‰iÁc d˙B‡84, »¿ƒ»¿»¿ƒ»≈««≈«¿»»

ÏÈÚBÓ  Ó‡Ó Á‡ Ó‡Ó B‡85Á‡ ‰ÏÈÚa Ï‡ ; «¬»«««¬»ƒ¬»¿ƒ»««
˙ÏÚBÓ ‰BÁ‡‰ ÔÈ‡  ‰ˆÈÏÁ Á‡ ‰ˆÈÏÁÂ ‰ÏÈÚa¿ƒ»«¬ƒ»««¬ƒ»≈»«¬»∆∆
.ÌeÏk dÈ‡ ‰ÏÈÚa‰ Á‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈≈¬ƒ»«««¿ƒ»≈»¿

ה"א.81) היא 82)לעיל  צריכה  עדיין כי  לזר, להתירה
להוציאה,83)חליצה. ירצה אם בגט  לפטרה או ליורשה,

ה"ג). (לעיל לזיקתו חליצה צריכה עדיין שהרי84)אלא
לגמרי . זיקתה דחה זיקת 85)לא עליה נשארה שעדיין

מועיל, - אחריו מאמר אחיו בה כשעשה ולפיכך יבום,
הערה  ה"ו, בביאורנו לעיל וראה הט "ו. בסמוך וכמבואר

מא.

.ÂËËb Ô˙Â ÊÁÂ ,BzÓÈÏ Ëb Ô˙pL ÌÈ ?„ˆÈk≈«»»∆»«≈ƒƒ¿¿»«¿»«≈
Ô‰ÈzL ˙BB˜a eÒ‡ ‰Ê È‰  d˙ˆÏ86ÈL ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆»ƒ¿¿≈∆¿≈¿≈

 ‰Ê Á‡ ‰Ê ˙Á‡ ‰ÓÈÏ ÔÈh‚ ÈL e˙pL ÔÈÓÈ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒƒƒ»»««∆««∆
Ô‰ÈLÏ ‰Le‚k BÊ È‰87ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈLe , ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆¬ƒ

ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡Â ,‰È˙BB˜a88Ëb Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆»¿∆»≈∆≈¿≈ƒ»«≈
„Á‡ Ïk  d˙ˆÏ Ëb ÂÈÁ‡ Ô˙Â ÊÁÂ ,BzÓÈÏƒƒ¿¿»«¿»«»ƒ≈¿»»»»∆»
e˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ëb‰ dÏ Ô˙pL BÊ ˙BB˜a eÒ‡»ƒ¿∆»«»«≈¿≈ƒ»¿

Ó‡Ó Á‡ Ó‡Ó89e‡aL BÓk ,90Ìi‰ Ï‡ . «¬»«««¬»¿∆≈«¿¬»«»»
BzÓÈÏ ıÏÁL91ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,d˙ˆÏ ıÏÁÂ ÊÁÂ ∆»«ƒƒ¿¿»«¿»«¿»»»≈≈

‰ÓÈÏ ‰Ê Á‡ ‰Ê eˆÏÁL ÔÈÓÈ ÈL ÔÎÂ ,ÂÈÁ‡»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿∆««∆ƒ»»
ıÏBÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰BÁ‡ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡  ˙Á‡««≈¬ƒ»«¬»¿¿≈«≈

‰È˙BB˜a eÒ‡ ‰BÁ‡a d˙B‡92ıÏBÁk ‰fL ; »»«¬»»ƒ¿∆»∆∆¿≈
Ê Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ‡LÏ.‰w ƒ¿»«»ƒ∆≈¬≈∆ƒ»

נא.).86) (יבמות גרושתו קרובות שם.87)כדין
משניהם,88) חליצה צריכה אינה פסולה, שחליצתה אע "פ 

הי "ב . לעיל וכמבואר צרתה, את פוטרת שאינה כל
שם).89) (יבמות מהם מאחד וחליצה משניהם, גט  צריכה
יבמות,90) ושתי  יבמים שבשני  ומובן גט . אחר גט  בדין

בשתיהן, מאמר שניהם עשו או לשתיהן גיטין שניהם ונתנו
הי "ב . לעיל כמבואר חליצה, צריכה מהן אחת כל

כלום.91) אחריה ואין זה, מבית הזיקה נסתלקה
במשנה.92) ב  נ, יבמות

.ÊËBzÓÈ ÏÚBa‰ ÔÎÂ93ıÏÁÂ ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ÊÁÂ , ¿≈«≈¿ƒ¿¿»«≈≈»ƒ¿»«
ÌeÏk BÊ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡  d˙ˆÏ B‡ dÏ94ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»≈¬ƒ»¿¿≈ƒ»«

ÌeÏk BÈ‡  d˙ˆÏ B‡ dÏ Ëb Ô˙Â ÂÈÁ‡95ÂÈÁ‡ ÊÁ . »ƒ¿»«≈»¿»»»≈¿»«»ƒ
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ÏÚa B‡ Ó‡Ó dÏ Ô˙Â96Á‡Ó ; ¿»«»«¬»»«…»»¿≈««

ÔÈLecw‰ ÔÈ‡Â ,eÓb ÔÈ˜ ‰˜  ‰lÁz ÂÈÁ‡ ÏÚaL∆»«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿»»¿≈«ƒƒ
LÈ‡ ˙L‡a ÔÈÒÙBz97B‡ d˙ˆÏ Ó‡Ó Ô˙ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ»««¬»¿»»»

d˙ˆ ÏÚa98Ë‚ ‰ÎÈˆ 99e‡aL BÓk ,epnÓ100. »«»»»¿ƒ»≈ƒ∆¿∆≈«¿

זה.93) מבית יבום זיקת ונסתלקה לגמרי , ולא 94)קנאה
בקרובותיה. אבל 95)נאסר כשרה, בעילה ודוקא שם.

הי "א). (למעלה חליצה או גט  אחריה יש - פסולה, בעילה
איש 96) אשת כדין היבם, על שאסרה ודאי , אבל לקנותה.

וראה  הי "ח ֿיט . אישות מהל' פכ"ד לעיל המבואר שזינתה,
ראשון. ביאת אי  דיבורֿהמתחיל ב  נא, יבמות ב 'תוספות'

גט 97) צריכה אינה ולפיכך הי "ב , אישות מהל' פ "ד לעיל
יבוא 98)מאחיו. יבמה שנאמר: משום לו שאסורה אע "פ 

צרתה. ועל עליה ולא - תופסים 99)עליה שקידושין
'עשה'. הי "ג.100)בחייבי  לעיל

.ÊÈ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓÈ ÈzL eÓaiL ÔÈÓÈ ÈL¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¿»«»ƒ«ƒ
e‡ÈˆBÈ Ô‰ÈL  ‰lÁz ÌaÈ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ,„Á‡∆»¿…«ƒƒ≈¿ƒ»¿≈∆ƒ

Ë‚101ÌÈÊÏ ezÈÂ ,102ÔÈÓÈÏ ˙BeÒ‡Â103,CÎÈÙÏ . ¿≈¿À¿¿»ƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ»
BkÚa ˙Á‡ ,ÌÈL ÈzL BÏÂ ÌÈÏLeÈa ‰È‰L Ôe‡¿≈∆»»ƒ»«ƒ¿¿≈»ƒ««¿«
,Bˆa ÂÈÁ‡ ÈÂÏÂ BkÚa ÂÈÁ‡ ÔBÚÓLÂ ,Bˆa ˙Á‡Â¿««¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿
„Á‡ ÌaÈÈ ‡lL ,Ô˙B ÔÈc‰  Ôe‡ ˙nL eÚÓLÂ¿»¿∆≈¿≈«ƒ≈∆…¿«≈∆»
.ÌaÈÂ Ì„˜ ‡nL ,ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„eiL „Ú Ô‰Ó≈∆«∆ƒ»«∆»»»ƒ∆»»«¿ƒ≈

ÌaÈÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜104B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ 105„Ú »«∆»≈∆¿ƒ≈≈ƒƒƒ»«
‰lÁz ÌaÈ ÂÈÁ‡L Ú„eiL106Ì„˜ ıÏÁÏ „Á‡‰ ‰ˆ . ∆ƒ»«∆»ƒƒ≈¿ƒ»»»»∆»«¬……∆

B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡  ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„iL107. ∆»«∆»»»ƒ≈¿ƒ

יבמה 101) שנאמר: משום ביבמתו אסור שייבם, שהשני 
פ "א  לעיל (כמבואר צרתה ועל עליה ולא - עליה יבוא
ייבם  ומי  תחלה ייבם מי  לנו ידוע  שלא ומכיון הי "ב )

שניהם. על הן אסורות - יוסף '102)אחרֿכך ה'בית
צריכה  מהן שאחת הגאונים, בשם כתב  קע ) סי ' (אהע "ז
עשה  הראשון שמא לחוש יש כי  לגיטה, נוסף  חליצה
את  השני  וכשייבם עליה, בא לא ועדיין מאמר  ביבמתו
ביאתה  ואין ה"ט ) (לעיל פסולה בעילה זו הרי  יבמתו
של  ביאתו וגם הי "א, לעיל כמבואר שתחלוץ , עד פוטרתה
ביאת  קדמתה כי  פסולה, ביאה שהיא לחוש יש הראשון
רבינו  ולדעת פסולה. שהיא ביאה, אחר ביאה זו והרי  השני ,
חברתה. בחליצת נפטרה ולא חליצה צריכה הי "ב , לעיל
חליצת  פוטרת שוה, חליצתן שפסול כל הרשב "א, ולדעת

צרתה. את מהן ק .103)אחת הערה למעלה כמבואר
בצרתה.104) אסור זה ייבם 105)נמצא (שמא מספק 

תחילה). אם 106)אחיו להיוודע  צריך בתחילה כלומר,
ייבם  שמא מספק , זה יבם על לאסרה אפשר ואז ייבם, אחיו
אין  - ייבם אחיו אם כלל ידוע  לא אם אבל תחילה, אחיו
ייבם, אם ספק  ספיקות, שני  כאן יש כי  זה, על אותה אוסרים
שיוודע  עד כתוב : היה וכאילו תחילה, ייבם אם וספק 
ס "ק  קע  סי ' אהע "ז ל'טור' ('פרישה' ייבם שאחיו תחילה

נב ). אות שם, הגר"א בביאור וכן אם 107)מו, אפילו כי 
ואע "פ  כלום. מפסידה השני  אין ליבמתו, הראשון חלץ  כבר
נמצאת  תחילה, חלצה שהראשונה יתברר שמא לחוש, שיש
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מותרת  חלוצה ויאמרו: לכהן, ותינשא כלום, אינה זו חליצה
ואין הואיל אולם, הט "ז). פ "ג, לעיל (ראה לזו לכהן!

חלץ  לא שהראשון יוודע  אם שאפילו אחרת, תקנה שלפנינו
כל  זו אשה נמצאת ייבם, או יחלוץ  למחר שמא ייבם, ולא
ימיה. כל לעגנה רצו לא זה קל חשש ומשום עגונה, ימיה
לידע  תקנה יש הט "ז) (פ "ג, שלמעלה בנידון מהֿשאיןֿכן
הב "ח  ולדעת (משנהֿלמלך). ילדה לא או ילדה צרתה אם
ספיקות, שני  ישנם שלפנינו, בנידון קע  סי ' סוף  באהע "ז
שבירושלים, אחיו שמת הראשון, האח  שמע  לא שמא
מעשה. שום ביבמתו עשה לא עדיין שמא שמע , אם ואפילו

רחוק  ספק  שמח 'ומשום וה'אור לה. מלחלוץ  מנעו לא זה,
נמצא  ולזה, לזה לייבם וכן מלחלוץ  מונע  אתה שאם מתרץ ,
חליצה, או יבום או שהיא: יבום, מצות לגמרי  מבטל אתה
של  בנידון אבל עלֿכלֿפנים, ביבום חייבת מהן אחת והרי 
כלל, זקוקה היא אין וילדה מעוברת היא צרתה אם מעלה

יבום. מצות ביטול שם ואין

.ÁÈ„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ÌÈ108B˙‡Èa  »»»»∆≈«»ƒ¿∆»ƒ»
eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡L ,ÏB„b‰ ÔÓ Ó‡Ók109. ¿«¬»ƒ«»∆≈∆ƒ¿»»

‰lÁza B˙ Ì‡ :„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ó‡Óe«¬«∆≈«»ƒ¿∆»ƒ¿»«¿ƒ»
ÏB„b‰ ÏÚ Ba ÏÒBt ‡e‰ È‰Â ,ÏÈÚBÓ 110Ì‡ Ï‡ ; ƒ«¬≈≈««»¬»ƒ

ÛBqa B˙111ÌÈ‡ B˙ˆÈÏÁÂ Bh‚Â .ÌeÏk BÈ‡  ¿»¿≈¿¿ƒ«¬ƒ»≈»
ÌeÏk112.ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa , ¿≈«¿ƒ»≈«

ובפי "א 108) הט "ו, בפ "א למעלה כמבואר ביאה, שביאתו
ה"ג. אישות בן 109)מהל' ביאת "עשו א: צו, יבמות

קונה  הוא התורה שמן [ואף ֿעלֿפי  בגדול". כמאמר תשע 
"כל  ה"ג): יא, (פרק  בתוספתא שאמרו כמו דבר, לכל אותה
אינה  ביאה. קטן] [של ביאתו אין דעת, שצריכה ביאה
ה"ג  פ "ו להלן רבינו פסק  וכן ביאה". ביאתו דעת, צריכה
- יג) הערה שם (ראה קטן לענין והואֿהדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט . קידושין ב 'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה יכול 110)ומדאורייתא, שאינו
והי "ד, ה"ז לעיל כמבואר צרתה, את לייבם ולא לייבמה
ועל  עליו צרותיה שנאסרו יבמתו, את הכונס  כדין זה והרי 
למה  ה"ו, לעיל נתבאר וכבר הי "ב ). פ "א (לעיל האחים שאר

שלאחריו. המאמר את לפסול המאמר יתבאר 111)מועיל
הי "ט . וכן 112)בסמוך בקרובותיה, נאסר לא חלץ  שאם

לעיל  נתבאר שכבר הגדולים, לאחים מלהתייבם פסלה לא
כתוב  "איש" כי  כלום, אינה קטן שחליצת הט "ז, פ "ד
צו. (יבמות קטן" - ולא "איש ודרשו: חליצה, בפרשת
אינו  שגיטו קלֿוחומר כלום, אינה שחליצתו ומכיון וקה:).
רבינו  כלשון חליצה, מכח  אלא פוסל אינו הגט  שהרי  כלום,
כאן  חזר ורבינו לה", שחלץ  כמי  נעשה "שהרי  ה"א: לעיל
לו  "יש - קטן שכתב : מ "ח ), פ "י  (יבמות למשנה מפירושו

גט ".

.ËÈBzÓÈ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ?„ˆÈk≈«∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÔÈÁ‡ ‡L ÏÚ dÏÒt  ‰lÁz Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡113. ∆»«»«¬»¿ƒ»¿»»«¿»«ƒ

ÚLz Ôa ÊÁÂ ,BzÓÈa Ó‡Ó ÏB„b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»«»«¬»ƒƒ¿¿»«∆≈«
‡Ï  Ó‡Ó d˙ˆÏ B‡ dÏ Ô˙Â „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»¿»«»¿»»»«¬»…

ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÏÚ dÏÒt ‡ÏÂ ,ÌeÏk ‰OÚ114ÊÁ .Ôa »»¿¿…¿»»«»ƒ«»»«∆
Á‡ d˙ˆ ÏÚ B‡ ‰ÈÏÚ ‡e „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz≈«»ƒ¿∆»»»∆»«»»»««
ÈLk ,ÏB„b‰ ÏÚ dÏÒt  ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ Ó‡Ó«¬«»ƒ«»¿»»««»ƒ¿≈

e‡aL BÓk ,Ó‡Ó Á‡ Ó‡Ó eOÚL ÌÈÏB„‚115. ¿ƒ∆»«¬»«««¬»¿∆≈«¿

הקטן.113) מאמר בגלל לייבמה יכולים שאינם
לקיימה.114) אחר 115)ומותר מאמר שיש הי "ד, לעיל

וזוהי ה"ז. לעיל כמבואר שניהם, על ונפסלה מאמר,
צו.). (יבמות בסוף  ביאה הנקראת

.ÎBzÓÈ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa116, ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
‰ÈÏÚ ‡e ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÊÁÂ117Ëb Ô˙ B‡ ıÏÁ B‡ ¿»«»ƒ«»»»∆»»«»«≈

ÔËw‰ ÏÚ dÏÒt ‰Ê È‰  d˙ˆÏ B‡ dÏ118Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»¬≈∆¿»»««»»¿≈ƒ
d˙ˆ ÏÚ ‡e ÔËw‰ ÊÁ119Á‡‰ ÂÈÁ‡ ‡a B‡ , »««»»»«»»»»»ƒ»«≈

‰ÈÏÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L120ÏÚ B‡ ∆∆≈«»ƒ¿∆»»∆»«
Ó‡Óe Ó‡Ó Ïk ÔÈ„k ,ÂÈÏÚ ‰ÏÒÙ  d˙ˆ121. »»»ƒ¿¿»»»¿ƒ»«¬»«¬»

כמאמר.116) היא מאמר,117)והרי  בה עשה והואֿהדין
שם. במשנה ביאה 118)כמבואר אחריו שבאו שהמאמר

ה"ח . לעיל כמבואר נפסל, - מאחיו וגט  חליצה או
מאמר.119) אחר כמאמר זה הוא 120)הרי  ביאתו וגם

פסולים 121)כמאמר. ושניהם השני , אחר אחד שמועיל
צו:). (יבמות לשניהם ואסורה

.‡ÎBzÓÈ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ ,ÏÈc‚‰Â122Ë‚ ‰ÎÈˆ  ¿ƒ¿ƒ¿…»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈

‰ˆÈÏÁÂ ;Ó‡Ók ‡È‰L ,B˙‡Èa ÈtÓ  Ëb .‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»≈ƒ¿≈ƒ»∆ƒ¿«¬»«¬ƒ»
ÔÈ˜ ‰BwL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ ‡Ï È‰L ,ÊÏ dÈz‰Ï ¿«ƒ»¿»∆¬≈…ƒ¿¬»¿ƒ»∆»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈˆ BÊ È‰  ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈

„Ïa123. ƒ¿«

אחד.122) ויום שנה שלשֿעשרה בן אם 123)משנעשה
יבמה  ככל היא והרי  גמור, קנין קנאה שכבר להוציאה, ירצה

צו:). (שם לגדול שנתייבמה

.ÎÌÈOÚ Ôa „Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa „Á‡∆»∆≈«»ƒ¿∆»¿∆»∆∆¿ƒ
˙BÚO ÈzL ‡È‰ ‡lL ‰L124ÈÓÈÒ Ba e„ÏB ‡ÏÂ »»∆…≈ƒ¿≈¿»¿…¿ƒ»≈

ÒÈÒ125Ùq‰ ˙lÁ˙a e‡aL BÓk ,126. »ƒ¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

הגדול 124) מן כמאמר אלא ביאתו ואין קטן, דין לו יש
עשרים 125)(שם). בן והוא סריס  סימני  בו נולדו אם כי 

אלא  דבר. לכל כגדול הוא הרי  יום, שלשים פחות שנה
כלל, זיקה לו אין להוליד, ראוי  ואינו הואיל ייבום, שלענין
עשה  לא חלץ  או מאמר עשה ואם ה"ב . פ "ו לקמן כמבואר
בעילת  ובעילתו מ "ב , פי "א יבמות בתוספתא כמבואר כלום,
במקום  שלא אחיו אשת משום לו אסורה יבמתו שהרי  זנות,

וברש"י ). עט : (יבמות אישות 126)מצוה מהל' פ "ב 
הי "א.

.‚Î‰pË˜127Ô‡ÓÏ ‰Èe‡L128˙LÁ‰Â129ÏÚ Û‡ , ¿«»∆¿»¿»≈¿«≈∆∆««
e‡aL BÓk ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ô‰ÈzL ÈLecwL Èt130, ƒ∆ƒ≈¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

È„k ÔÈLec˜ dÏ LÈ ‰pË˜ :Ô‰ ÔÈLec˜ ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈ƒƒ≈¿«»≈»ƒƒ¿≈
˜Ù‰ ‚‰Ó da e‚‰È ‡lL131„Ú ÔÈÈeÏz ‰ÈLec˜Â , ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«∆¿≈¿ƒ∆»¿ƒ«
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קנו                
         

ÏÈc‚zL132‡lL È„k ÔÈ‡eO dÏ ewz ˙LÁÂ , ∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆…
ÌÏBÚÏ ‰Èet ‡Mz133ÙÏ .˙BÓÈ‰ Ïk eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈ ƒ»≈¿»¿»¿ƒ»ƒ»»«¿»

ÏL d˙‡Èa  ˙BLÁ B‡ ˙BpË˜ „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰«»ƒ«ƒ∆»¿«≈¿ƒ»»∆
Ôlk ˙‡ ˙ËBt Ô‰Ó ˙Á‡134. ««≈∆∆∆∆À»

גמורין.127) קידושין קידושיה שאין יתומה,
וראה 128) ה"א, גירושין מהל' פי "א לעיל כמבואר בבעלה,

ה"ז. אישות, מהל' ואינה 129)בפ "ד שומעת שאינה
ה"ח ֿט .130)מדברת. אישות מהל' יבמות 131)פ "ד

מנהג  בה וינהגו שישמרנה, מי  אין תינשא, לא שאם ב . קיב ,
(רש"י ). בזנות עם 132)הפקר ישבה "שאם ב : קט , שם

גמורה, איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה
רצתה  לא ואם שגדלה. לאחר ולקדשה לחזור צריך ואינו
בהל' רבינו (לשון גט " בלא ותצא למאן צריכה לישב ,

ה"ח ). פ "ד מקודשת 133)אישות אלא אינה ימיה כל אבל
לגדולה, קטנה קידושי  בין הבדל שיש נמצא סופרים, מדברי 
בעוד  תורה, לקידושי  בגדלותה תבוא הראשונה שזו
בלבד. סופרים מדברי  כנשואה לעולם תשאר שהשניה

האחת 134) ואין סופרים, מדברי  קידושיהן כולן שהרי 
לא  אבל ביאתה, ודוקא קי .). (יבמות חברתה על עדיפה
לעיל  כמבואר חולצת, אינה החרשת או הקטנה כי  חליצתה,

הט "ז. פ "ד

.„Î˙‡Èa ÔÈ‡  ‰pË˜ ˙Á‡Â ˙LÁ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆¿««¿«»≈ƒ«
d˙ˆ ˙‡ ˙ËBt Ô‰Ó ˙Á‡135?Ô˙wz „ˆÈÎÂ .136 ««≈∆∆∆∆»»»¿≈««»»»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓ137Ì‡Â .˙LÁ‰ ˙‡ ÒBÎÂ , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿≈∆«≈∆∆¿ƒ
‰ÈÏÚ ‡BiL Á‡ Ëb dÏ ˙Bk  dL‚Ï ‰ˆ138, »»¿»¿»≈»≈««∆»»∆»

ÊÏ z˙Â139. ¿À«¿»

יותר,135) אשתו נחשבת מהן איזו יודעים, אנו שאין לפי 
חרשת  או בגדלותה, דעת לכלל שתבוא משום קטנה אם

קי .). (שם גמורה ביאה בת אי ֿאפשר 136)שהיא הרי 
פ "א, (לעיל בתים שני  לבנות שאסור משום שתיהן, לייבם
קלב . הערה לעיל כמבואר לחליצה, ראויות אינן וגם ה"ט ).

ש"כשם 137) למפרע , הראשון מהבעל נישואיה ותעקור
מהל' פי "א (לעיל ביבם" ממאנת כך בבעל, שממאנת
ליבום. בלבדה, החרשת ונשארה ה"ג) גירושין

דעת,138) לה שאין אף ֿעלֿפי  בגט , מתגרשת שהחרשת
פ "י לעיל וכמבואר המתגרשת, לדעת צריכים אנו שאין לפי 

הכ"ג. גירושין שנתייבמה 139)מהל' יבמה כשאר
פי "ג, יבמות ברי "ף  זו הלכה ומקור מיבמה. ונתגרשה
את  "מלמדים קט .): (יבמות האומר אליעזר כרבי  שפוסק 
אליעזר  רבי  אמר שלא סובר הראב "ד אבל שתמאן". הקטנה
(להלן  וקטנה בגדולה אלא שתמאן הקטנה את מלמדים
יבום  מצות בגדולה לקיים שאפשר הט "ו), ובפ "ז ל, הלכה
מדבריהם  נשואות ששתיהן שלפנינו, בנידון אבל התורה. מן
ואין  מדבריהם יבום מצות לקיים כדי  למאן, מלמדים אין -
החרשת  "כונס  ב : קי , ביבמות כמבואר אלא תקנה, להן
וקטנה  עליו) תפסלנה הקטנה (שחליצת בגט  ומוציאה

ותחלוץ ". שתגדיל עד תמתין

.‰Î˙Áwt ˙Á‡ ‰˙È‰140˙‡Èa  ˙LÁ ˙Á‡Â »¿»««ƒ««¿««≈∆∆ƒ«
˙‡Èa ÔÈ‡Â ,˙LÁ‰ ˙ËBt d˙ˆÈÏÁ B‡ ˙Áwt‰«ƒ««¬ƒ»»∆∆«≈∆∆¿≈ƒ«

‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ;˙Áwt‰ ˙ËBt ˙LÁ‰141‡l‡ «≈∆∆∆∆«ƒ««∆≈ƒ∆»∆»
B‡ ‰ÏB„b‰ ˙‡Èa  ‰pË˜e ‰ÏB„b ÔÎÂ .Ô‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿«»ƒ««¿»
˙ËBt ‰pËw‰ ˙‡Èa ÔÈ‡Â ,‰pËw‰ ˙ËBt d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»∆∆«¿«»¿≈ƒ««¿«»∆∆

‰ÏB„b‰ ˙‡142. ∆«¿»

תורה.140) קדושי  חרשת.141)שקידושיה של
את 142) פוטרת סופרים מדברי  שנישואיה מי  ביאת שאין

קי .). יבמות (משנה, התורה מן שנישואיה צרתה

.ÂÎÌi‰ ‡e ,Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡‰ ˙BpË˜ Ô‰ÈzL eÈ‰»¿≈∆¿«»¿¿»≈»«»»
‰iM‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ B‡ ‡e ÊÁÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈∆¿»«»»ƒ««¿ƒ»

‰BL‡‰ ˙‡ ÏÒt ‡Ï 143˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï‡ ; …»«∆»ƒ»¬»¿«¿ƒ∆
Ô‡ÓzL ‰iM‰144‰ÏÚpL ‰pËw‰ BzÓÈ ‰Ê Ìi˜ÈÂ , «¿ƒ»∆¿»≈ƒ«≈∆¿ƒ¿«¿«»∆ƒ¿¬»

‰lÁz145. ¿ƒ»

ביאת 143) הרי  לו, קנויה הראשונה ואם שוה, ביאתן שהרי 
אחר  אין הי "ד) (לעיל למדנו שכבר כלום, אינה האחרונה

קיא:). יבמות (משנה, כלום אלעזר 144)ביאה "רבי  שם:
וכגירסת  בו", שתמאן הקטנה את מלמדים בכולן אומר,
מיאון  צריכה שהשניה והטעם בכולן. שגורס : שם, הרי "ף 
אין  לו קנויה הראשונה שאפילו נתקדשה, שבביאתה מפני 
(פ "א  לעיל כמבואר 'עשה', באיסור אלא לו אסורה השניה
לעיל  וכמבואר 'עשה', בחייבי  תופסים וקידושין הי "ב )
תיפסל  שלא כדי  אלא בגט , לגרשה שיכול והואֿהדין הט "ז.
הל' (לעיל לכהונה כשרה שהממאנת שתמאן, מוטב  לכהונה
קעא  סי ' לאהע "ז הגר"א בביאור וראה הט "ז). פי "א גירושין

ח . עליה 145)ס "ק  יבוא "יבמה משום: לו אסורה ושניה
הי "ב . פ "א לעיל כמבואר צרתה", ועל עליה ולא -

.ÊÎÏÚ ‰lÁz Ìi‰ ‡aL ,˙LÁÂ ‰pË˜a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿«»¿≈∆∆∆»«»»¿ƒ»«
‡Ï  ˙LÁ‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡e ÊÁÂ ‰pËw‰«¿«»¿»«»»ƒ««≈∆∆…

Ë‚ ‰ÎÈˆ ˙LÁ‰Â ,‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt146˙‡ÈaL . »«∆«¿«»¿«≈∆∆¿ƒ»≈∆ƒ«
˙LÁ‰ ˙‡ÈaÓ ‰lÚÓ ‰pËw‰147‰Èe‡ ‰pËw‰L , «¿«»¿À»ƒƒ««≈∆∆∆«¿«»¿»

ÔÓÊ Á‡Ï148‰ÏÚpL ‰pËw‰ Ìi˜È CÎÈÙÏ , ¿««¿«¿ƒ»¿«≈«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz149. ¿ƒ»

בה.146) תפסו ביאתו קידושי  שהרי  לביאתו,
פוסלתה.147) החרשת אין ויהיו 148)ולפיכך כשתגדיל

תורה. קידושי  - ב .149)קדושיה קיא, יבמות משנה,
את  פסל "לא שם: והרי "ף  הגאונים כגירסת רבינו וגירסת
גזירה  הקטנה", את "פסל שם: גורס  והראב "ד הקטנה".
וכדברי הכ"ח ). בסמוך (ראה תחילה החרשת על יבוא שמא
על  ובא וחזר הקטנה, על יבם "בא קיא.): (שם הברייתא
יוצאת  חרשת תקנתן? כיצד עליו, שתיהן נאסרו . . . החרשת

ותחלוץ ". שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט ,

.ÁÎ˙LÁ‰ ÏÚ ‰lÁz Ìi‰ ‡a150‡e‰ ‡e ÊÁÂ , »«»»¿ƒ»««≈∆∆¿»«»
‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡151˙LÁ‰ ˙‡ ÏÒt 152. »ƒ««¿«»»«∆«≈∆∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓe153‰‡ˆBÈ ˙LÁ‰Â , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿«≈∆∆¿»
Ë‚a154. ¿≈

פחותה.150) הואיל 151)שביאתה יותר, מעולה שביאתה
גמור. קנין קנינן אין ששתיהן אע "פ  זמן, לאחר וראויה
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משל 152) עדיף  וקנינה בתים, שני  שבנה ב . קיא, שם
תחילה.153)חרשת. החרשת ביאת בגלל לו שאסורה

שני154) "בנין משום הקטנה, על כשבא עליו נאסרה שכבר
ותחלוץ  שתגדיל עד הקטנה תמתין אומרים ואין בתים".
נשים  שתי  ראינו יאמרו: שלא לביאתה, גט  ותקבל לזיקתה
ע "פ  שמח ' ('אור חולצת וזו מתרגשת זו אחד, מבית
מיאנה  שהקטנה ואף ֿעלֿפי  ה"ח ). פי "ג, יבמות ה'ירושלמי '
אלא  צרה, כאן אין כן ואם למפרע , זיקתה את ועקרה
נשארת  ואינה בגט , יוצאה ולמה היבמה, היא בלבד החרשת
רבינו  סובר - שם) ביבמות הרשב "א דעת (וכן תחתיו?
החרשת  ובעל המתין שלא משום החרשת, להוציא שקנסוהו

שמח '). ('אור הקטנה שמיאנה לפני 

.ËÎÏÚ Ìi‰ ‡a :˙LÁ ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ eÈ‰»««ƒ««¿««≈∆∆»«»»«
‡Ï  ˙LÁ‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡e ÊÁÂ ˙Áwt‰«ƒ««¿»«»»ƒ««≈∆∆…

˙Áwt‰ ˙‡ ÏÒt155Ë‚ ‰ÎÈˆ ˙LÁ‰Â ,156‡a ; »«∆«ƒ««¿«≈∆∆¿ƒ»≈»
ÏÚ ‡e ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ÊÁÂ ˙LÁ‰ ÏÚ Ìi‰«»»««≈∆∆¿»«»ƒ»«

˙LÁ‰ ˙‡ ÏÒt  ˙Áwt‰157,Ë‚a ‰‡ˆBÈ ˙LÁ‰Â , «ƒ««»«∆«≈∆∆¿«≈∆∆¿»¿≈
‰ˆÈÏÁe Ë‚a  ˙Áwt‰Â158. ¿«ƒ««¿≈«¬ƒ»

שאין 155) לפסלה, יכולה החרשת ואין גמור, קנין שקנינה
כלום. כשרה ביאה לשם 156)אחר שהיתה לביאתה,

'עשה', בחייבי  תופסין שקידושין יבמות, לשם או אישות
הט "ז. לעיל גמור,157)וכמבואר קנין קנינה שאין

קיא:). (יבמות בתים שני  משום עליו ואסורה
תחילה 158) החרשת ביאת מחמת פסולה ביאה שביאתה

לעיל  כמבואר לזיקתה, וחליצה לביאתה, גט  צריכה והיא
שהגיה  וכפי  מ "ז, פי "ג יבמות בתוספתא שנינו וכן הי "א.

יד. ס "ק  קעא, סי ' באהע "ז הגר"א

.Ï‡e‰ ÊÁÂ ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡e ,‰pË˜e ‰ÏB„b eÈ‰»¿»¿«»»««¿»¿»«
,‰ÏB„b‰ ÏÒt ‡Ï  ‰pËw‰ ÏÚ ‡e ÂÈÁ‡ B‡»ƒ»««¿«»…»««¿»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe159‰pËw‰ ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ∆«¿«»∆¿»≈»««¿«»
˙‡ ÔÈ„nÏÓ  ‰ÏB„b‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡e ÊÁÂ¿»«»»ƒ««¿»¿«¿ƒ∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰160‰B˜ d˙ÏÈÚaL ,‰ÏB„b‰ Ìi˜ÈÂ «¿«»∆¿»≈ƒ«≈«¿»∆¿ƒ»»»
eÓb ÔÈ˜161. ƒ¿»»

מוציאה 159) ואינו בתים", "שני  משום לו אסורה שהרי 
קמא. הערה לעיל וכמבואר לכהונה, לפסלה שלא כדי  בגט 

אלא 160) יבמות שתי  כאן ואין למפרע , נישואיה ותעקור
התורה. מן גמור קנין שקנינה בלבד, ואין 161)הגדולה

הראב "ד  גם ובזה קיא:). (יבמות עליו לפסלה יכולה הקטנה
יבום  מצות לקיים כדי  למאן, הקטנה את שמלמדים מודה

קלז). הערה הכ"ד לעיל (ראה התורה מן שהיא הגדולה,

ה'תשע"ט  כסלו  ט "ו  שישי יום 

   1 
לייבום 1) שראויים ויבמות יבמים שיש רבינו בו ביאר

מהם, לאחד ושראויים כלל, ראויים שאינם וחליצה,
והעקרה, והזקנה החרשת או בספק  לאחיו המקודשת
בעלה  על האסורה בעשה, או בלאו יבמה, על והאסורה
שלא  אחיו אשת ערוה, וצרת ערוה עליה, ובא ערוה באיסור

או  לאוין חייבי  צרת יבם, לפני  שנפלה סוטה בעולמו, היה
איילונית. או עשה חייבי 

.‡‰ˆÈÏÁÏ B‡ ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡L ÔÈÁ‡ LÈ2ÔÈÁ‡ LÈÂ . ≈«ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈«ƒ
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,‰ˆÈÏÁÏ ‡ÏÂ ÌeaÈÏ ‡Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ…¿ƒ¿…«¬ƒ»¿≈»∆

‰wÊ3ÊÏ ˙zÓ BzÓÈ ‡l‡ ,ÏÏk4ÔÈÁ‡ LÈÂ . ƒ»¿»∆»¿ƒ¿À∆∆¿»¿≈«ƒ
ÔÈÁ‡ LÈÂ .ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡L∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ

.‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»

חולץ .2) רצה מייבם, רצה לשניהם, הם ראויים כלומר,
ליבם.3) האלמנות.4)קשר כשאר חליצה, בלא

.‰nÁ ÒÈÒ :ÏÏk ‰wÊ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ì‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆ƒ»¿»¿ƒ«»
ÒBÈ‚Bc‡Â5„ÏÈÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;6‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ≈≈¿…»»

Lk‰ ˙ÚL Ô‰Ï7. »∆¿««∆

נקבות.5) ואבר זכרות אבר לו אמרה:6)שיש והתורה
בישראל". שם לאחיו לסריס 7)"להקים בניגוד להוליד.

הכושר. שעת לו שהייתה אדם,

.‚‰ËBM‰Â LÁ‰ :ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÓaÈÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿…¿ƒ«≈≈¿«∆
LÁ‰ ÌaiLÎe .ıÏÁÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÔËw‰Â¿«»»ƒ¿≈∆≈»∆«««¬…¿∆ƒ≈«≈≈
˙L‡ d˙B‡ ‰OBÚ B˙ÏÈÚaL ;ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ≈ƒ¿»∆¿ƒ»∆»≈∆

‰eÓb LÈ‡8ÔÈeÓb ÔÈLeb ÂÈLeb ÔÈ‡Â ,9ÚLz Ôe . ƒ¿»¿≈≈»≈ƒ¿ƒ∆≈«
„Ú L‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ÌaiL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»∆ƒ≈≈»¿»≈«

e‡aL BÓk ,ÏÈc‚iL10. ∆«¿ƒ¿∆≈«¿

יבמה 8) וביאת ביאה". זו הרי  דעת צריכה שאינה ביאה "כל
ביאה. שמה בשוגג לגרש.9)אפילו דעת לו שאין

כלום.10) אינו קטן של גיטו כי 

.„ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰ :ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ el‡Â¿≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ«¿≈¿
ÂÈÁ‡ ÏÚ ‰ÂÚ ˜ÙÒ ‰˙È‰L11‡kc ÚeˆÙe ,12˙eÎe ∆»¿»¿≈∆¿»«»ƒ¿««»¿

‰ÎÙL13Òeq‰ ÈÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14˙BÈa Ô˜f‰Â , »¿»¿«≈»∆ƒƒ≈«≈¿«»≈¿≈
ÏLÎÂ BÁk LLzL15Ì„‡ ÒÈÒ ÏÚa Ì‡Â .16‰˜ 17, ∆»«…¿»«¿ƒ»«¿ƒ»»»»

Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ È‰L18Ë‚a ‡ÈˆBÓe ;19ÈtÓ , ∆¬≈»¿»¿««∆ƒ¿≈ƒ¿≈
Ï‰wa ‡BÏ eÒ‡ ‡e‰L20ÌeËÓh‰Â .21‡ÏÂ ıÏBÁ ∆»»«»»¿«À¿≈¿…
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌaÈÓ22ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú˜ Ì‡Â .23 ¿«≈ƒ¿≈∆»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»

ÌaÈÓ ‰ˆ ,ıÏBÁ ‰ˆ 24ÔÈÁ‡‰ ‡Le .25B‡  »»≈»»¿«≈¿»»«ƒ
.ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ¿ƒ¿«¿ƒ

איזו 11) יודע  ואינו אחיות משתי  אחת המת האח  שקידש
שתיהן  - אשתו אחות ספק  מהן אחת כל נמצאת קידש
זקוקתו. באחות יפגע  שמא לייבמן, אפשר שאי  חולצות,

ביציו.12) שמים 13)שנפצעו בידי  ולא שלו, הגיד שנכרת
בו. וכיוצא קוץ  או אדם שכרתו ביציו 14)אלא שנכרתו

בקהל. לבוא אסורים אלו וכל שניקבה או אחת שחסרה או
ולהוליד.15) לבעול יכול ולא 16)ואינו אדם שסירסו

דכה. פצוע  בכלל זה והרי  חולי , בגט 17)מחמת ויוצאת
חליצה. שנסתרס .18)בלא להוציאה.19)קודם וחייב 

הזקן 20) וכן בקהל. לבוא כשר חולי  ידי  על נסתרס  אבל
יבמתו. את לקיים ולא 21)מותר זכרות לא לו "שאין

הוא". אטום אלא מייבם 22)נקבות אינו לומר: רוצה
הוא  שמא הוא, שספק  משום חולץ  ואינו יכול, שאינו מפני 
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ולא  היא נקבה שמא חולץ , אינו אחים שם יש ואם זכר,
זו. בחליצה היבמה הקרום 23)נפטרה ממנו הסירו

ערוותו. את להוליד.24)המכסה הוא ראוי  שאין 25)כי 
מה  על מוסב  וזה איסור. שום עליהם ואין בגופם שינוי  בהם
או  ליבום שראויין אחין "יש הפרק : בתחילת שכתב 

לחליצה".

.‰LÈÂ .ÌeaÈÏ B‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡ Ô‰L ˙BÓÈ LÈ≈¿»∆≈¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,ÌeaÈÏ ‡ÏÂ ‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï ˙BÈe‡ ÔÈ‡L ˙BÓÈ¿»∆≈»¿…«¬ƒ»¿…¿ƒ¿≈
˙BÓÈ LÈÂ .ÊÏ ‡Op‰Ï ˙BzÓe ,ÏÏk ‰wÊ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»¿»À»¿ƒ»≈¿»¿≈¿»
˙BÓÈ LÈÂ .ÌeaÈÏ ‡Ï Ï‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡ Ô‰L∆≈¿«¬ƒ»¬»…¿ƒ¿≈¿»

.‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï Ï‡ ÌeaÈÏ ˙BÈe‡ Ô‰L∆≈¿¿ƒ¬»…«¬ƒ»

.Â‰ËBM‰Â ˙LÁ‰ :˙BˆÏBÁ ‡ÏÂ ˙BÓaÈ˙nL el‡Â¿≈∆ƒ¿«¿¿…¿«≈∆∆¿«»
Ì‡Â .ÔÈ‰Ïe ˙B˜Ï ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈÙÏ ;‰pËw‰Â¿«¿«»¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
 d˙B‡ ÏÚiL Á‡ Ë‚a ˙LÁ‰ L‚Ï Ìi‰ ‰ˆ»»«»»¿»≈«≈∆∆¿≈««∆ƒ¿…»

L‚Ó ‰Ê È‰26. ¬≈∆¿»≈

האשה.26) דעת את צריך אינו גט  כי 

.Ê,ÔÈÂ‡Ï Èeq‡ :˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁL el‡Â¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ
‰M‡ ÏÎÂ .‡a˙iL BÓk ,‰OÚ Èeq‡Â ,˙BiM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ≈¬≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒ»

˙L‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L27‡nL ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ  ∆ƒ¿≈¿…∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆»
‰ÂÚa ÚbÙÈ28ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ dLbL ÂÈÁ‡ ˙L‡L ; ƒ¿«¿∆¿»∆≈∆»ƒ∆≈¿»¬»»»
‰ÂÚ ÌeMÓ29˜ÙÒa ÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÈÓ Ï‡ . ƒ∆¿»¬»ƒ∆ƒ¿À∆∆¿»ƒƒ¿≈

ÔÈLec˜30B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙BÓÈ‰ Ïk ‡Lk ‡È‰ È‰  ƒƒ¬≈ƒƒ¿»»«¿»¿∆∆
BÏ LeÁÏ c Ô‡k ÔÈ‡L ,˙ÓaÈ˙Ó31˙L‡ ÔÎÂ . ƒ¿«∆∆∆≈»»»»¿≈≈∆

LÁ‰32:˙BÓÈ‰ Ïk ‡Lk Ô‰ È‰  ‰˜ÚÂ ‰˜Êe «≈∆¿≈»«¬»»¬≈≈ƒ¿»»«¿»
‰˜ÚÂ ‰˜fL ;ÌaÈÓ ‰ˆ ,ıÏBÁ ‰ˆ33Ô‰Ï ‰˙È‰ »»≈»»¿«≈∆¿≈»«¬»»»¿»»∆

.Lk‰ ˙ÚL¿««∆

קרוב 27) ספק  לו קרוב  ספק  גט  לה שזרק  כגון המת, מבעלה
הגירושין. אחרי  אחיו ונשאה כרת.28)לה. איסור שהיא

שחולצות 29) ה"ספיקות" בכלל זו והרי  כך. אחר מת אפילו
מתייבמות. קידושין 30)ולא כסף  אחיו לה שזרק  כגון

בכלי או באוכל קידשה אם וכן לה. קרוב  ספק  לו קרוב  ספק 
זה  דבר שמא בספק , שמקודשת מפרוטה, פחות ששווה

אחר. במקום פרוטה היא 31)שווה אם נפשך: ממה
הרי לאחיו מקודשת אינה ואם לייבמה, מצוה הרי  מקודשת,

לנשאה. ומותר זרה חולצת.32)היא או לפיקח  מתייבמת
ראוייה 33) הייתה זה ולפני  חולי , או מכה ידי  על שנעקרה

שנה  לארבעים שנישאת או עיקרין, כוס  ששתתה או ללדת,
אבל  הכושר, שעת להן הייתה אלו וכל יולדת. אינה ושוב 
מייבם, אינו הכושר שעת לו שהייתה פי  על אף  ביותר הזקן

כלל. לביאה ראוי  אינו כי 

.Á:Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙BeËt Ô‰L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
˙L‡Â ‰ËBM‰ ˙L‡Â ,ÒBÈ‚Bc‡Â ‰nÁ ÒÈÒ ˙L‡≈∆¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆«∆¿≈∆

˙ÈBÏÈ‡Â ,ÔËw‰34‰ÂÚ ‡È‰L ÈÓe ,35‡ÏÂ :Ó‡pL . «»»¿«¿ƒƒ∆ƒ∆¿»∆∆¡«¿…
‰nÁ ÒÈÒÏ Ët  Ï‡OiÓ BÓL ‰ÁnÈƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ«»
ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ÈeÁÓ ÌÓML ,ÒBÈ‚Bc‡Â¿«¿¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓk Ô‰ È‰ ,Ô˙ia ˙lÁzÓ „ÏÈÏ36. ≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈«¿

dÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡Ï Ët  „Ïz L‡ BÎa‰ ‰È‰Â¿»»«¿¬∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆≈»
 ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï .d˙ia ˙lÁzÓ „ÏÈÏ ‰Èe‡¿»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»…ƒ¿∆≈∆«≈
˙eLÈ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔË˜Â ‰ËBL ˙L‡Ï Ët¿»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ
da BÏ ÔÈ‡L ,‰ÂÚÏ Ët  ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe .ÏÏk¿»¿»»¿ƒ»¿»¿∆¿»∆≈»

ÔÈÁewÏ37. ƒƒ

מטבעה.34) קרבת 35)עקרה מחמת ליבם שאסורה
כרת. ביאתו על וחייב  ברייה 36)משפחה "אנדרוגינוס 

היא". עצמה בחייבי37)בפני  תופסין קידושין שאין
כריתות.

.ËÔB‚k ,dÓÈ ÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰L ‰ÓÈ ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ∆¿»«¿»»¿
BÊ È‰  dza B‡ dn‡ B‡ BzL‡ ˙BÁ‡ ‰˙È‰L∆»¿»¬ƒ¿ƒ»ƒ»¬≈
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»∆»ƒ»
ÈÓ  dÓaÈÂ ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe :Ó‡pL ;ÏÏk¿»∆∆¡«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ
‰˜e˜Ê ‡È‰ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÔÈÁewÏÏ ‰Èe‡L∆¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

.ÌiÏ«»»

.ÈÂ‡Ï eq‡ dÓÈ ÏÚ ‰eÒ‡ ‰ÓÈ‰ ‰˙È‰38B‡ »¿»«¿»»¬»«¿»»ƒ«
‰OÚ eq‡39‰iL ‰˙È‰L B‡40˙ˆÏBÁ BÊ È‰  ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»¬≈∆∆

‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈˆ ‰Ó ÈtÓe .˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ41ÈtÓ ? ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÁewÏ da LiL42, ∆≈»ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆

,eÓaÈ˙iL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .ÌiÏ ˙B˜e˜Ê Ô‰ È‰¬≈≈¿«»»ƒ«ƒ»»∆ƒ¿«¿
‰OÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìeai‰L∆«ƒƒ¿«¬≈¿»»∆«»≈¬≈
Ï‡ ;‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ ‡BÈ  ‰OÚ˙ ‡ÏÂ¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¬»
,˙BiL ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï ÈiÁ eÓaÈ˙È ‡lL eÊb ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»¿∆…ƒ¿«¿«»≈»ƒ¿…¿ƒ
d˙‡Èa È‰Â ,‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡nL ‰Êb¿≈»∆»»»∆»««¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰‡Èa ‡l‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ ÌL ÔÈ‡Â ‰eÒ‡¬»¿≈»ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ»

„Ïa ‰BL‡43CÎÈÙÏ .44BzÓÈ ÏÚe Ú Ì‡ , ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«»«¿ƒ¿
CÈˆ ÔÈ‡Â ,‰OÚ ÌeMÓ B‡ Â‡Ï ÌeMÓ BÏ ‰eÒ‡‰»¬»ƒ«ƒ¬≈¿≈»ƒ

‰iL ÓBÏ45˜ ‰Ê È‰ d‡ÈˆBÓe eÓb ÔÈ˜ ‰ «¿ƒ»¬≈∆»»ƒ¿»»ƒ»
Ë‚a46‡È‰Â ;47È‰L ,ÊÏ ˙BzÓ ‰È˙Bˆ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ¿»»∆»À»¿»∆¬≈

eËÙ48. ƒ¿¿

כשרה 38) שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה ולבעלה
מותרת  זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה
אח  לו ויש ממזרת שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל

ואסורה 39) שני , ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור מדברי40)לשניהם ואסורה לעריות,

מן  אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים
ואסורה  לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן ולא האב 

בה 41)ליבמה. לקיים אפשר ואי  לו, ראוייה אינה והלא
לאשה"? לו קידושין 42)"ולקחה כי  ממנו, גט  שצריכה

לקיימה. לו שאסור אלא לאוין בחייבי  להקים 43)תופסים
שם. עליה 44)לאחיו לבוא לו מותר התורה ומן הואיל

ראשונה. סופרים.45)ביאה מדברי  אלא שהרי46)שאינה
חליצה. צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור

זו.48)לכשתתגרש.47) של בביאתה

.‡È‰ÈÏÚ ‡e ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡ ‡È‰L ‰ÓÈÂƒ»»∆ƒ«¿»»ƒ«ƒƒ»»∆»
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קנט                 
         

‰OÚ ÔÈ‡L ,d˙ˆ ‰ËÙ ‡Ï  ÏB„b Ô‰k49‰ÁB„ …≈»…ƒ¿¿»»»»∆≈¬≈∆
‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡50‰Bz‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ∆…«¬∆«¬≈¿ƒ¿…»»ƒ«»

ıÏÁzL „Ú ÊÏ d˙ˆ ‰z‰ ‡Ï ,eÓb ÔÈ˜51. ƒ¿»»…À¿»»»»¿»«∆«¬…

ייבום.49) מצות יקח ,50)של לא ... "אלמנה - תעשה לא
לא  בתולה שאינה לימד יקח ", בבתוליה אשה והוא - עשה
אלמנה  אבל כעשה, הוא הרי  עשה, מכלל הבא ולאו יקח ,
איסור  אלא עליו אסורה אינה בתולה, שעדיין האירוסין, מן
לעיל. המפורשים לאוין חייבי  כשאר ודינה, תעשה. לא

עצמה.51) הצרה

.ÈB‡ ÚL ÔB‚k ,dÏÚa ÏÚ ‰ÂÚ ‰ÓÈ‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»∆¿»««¿»¿∆»«
ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÂÈ‡Ó B˙BÁ‡ Á˜ÏÂ ‰ÚË52ÔÈ‡  »»¿»«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿≈»ƒ≈

BzL‡ BÊ53da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,54‡Ï dÈ‡Â , ƒ¿∆≈ƒƒ¿ƒ»¿≈»…
‰ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ˆÈÏÁ ˙a ‡ÏÂ ÌeaÈ ˙a55 «ƒ¿…«¬ƒ»¿ƒ»¿»»»»

˙ÓaÈ˙Ó [B‡] ˙ˆÏBÁ56‰ÂÚ ‡È‰L BÊ ‰˙È‰ Ì‡Â . ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ∆¿»
ÌiÏ ˙zÓ ÏÚa‰ ÏÚ57d˙B‡ ‡OÏ Ìi‰ ‰ˆÂ , ««««À∆∆«»»¿»»«»»ƒ»»

B„Èa ˙eL‰  d˙ˆ ÌaÈÏe58. ¿«≈»»»»¿¿»

באחים 52) אלא ייבום אין שהרי  - אחותו, גם שהיא נמצאת,
היבם. על גם ואסורה - האב  המת.53)מן האח  של

כרת.54) ביאתו על עוד 55)שחייב  המת לבעלה שיש
לו. מותרת שהייתה לייבום 56)אשה, זקוקה היא שהרי 

לאחיו  ונישאת אביו נשואת אמו "הייתה תיפטר ובמה
צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו

ליבמה.57) מותרת שהיא חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
אינה 58) שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי  שאינן

צרתה. את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית

.‚ÈB‡ Â‡Ï ÌeMÓ dÏÚa ÏÚ ‰eÒ‡ ‰ÓÈ‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»¬»««¿»ƒ«
ÏÚaÏ ‰iL ‰˙È‰L B‡ ,‰OÚ ÌeMÓ59‰˙È‰ ‡ÏÂ , ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»«««¿…»¿»

˙zÓ BÊ È‰  ÌÈ„„v‰ el‡ „vÓ Ìi‰ ÏÚ ‰eÒ‡¬»««»»ƒ«≈«¿»ƒ¬≈À∆∆
˙‡OpMÓ B˙Leb ÈÊÁnÓ ıeÁ .ÌiÏ60‡È‰L ,˙ÓÂ «»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»»≈∆ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ61‰ÂÚ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰ÓÈ ÔÎÂ . ∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿≈¿»»∆ƒ¿≈∆¿»
˙ˆÏBÁ BÊ È‰  dÏÚa ÏÚ ‰ÂÚ ˜ÙÒ B‡ ,Ìi‰ ÏÚ««»»¿≈∆¿»««¿»¬≈∆∆

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ62˜ÙÒa ‰M‡ LcwL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ¿…ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ∆ƒ≈ƒ»ƒ¿≈
,d˙BÁ‡ ‡OB ‰È‰L ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck Á‡Â ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿««»≈»ƒ∆»»≈¬»
BÊ È‰  BzL‡ ˙BÁ‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»¿ƒ∆ƒ¿≈¬ƒ¿¬≈

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ63BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,64Ë‚a ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ∆ƒ¿¿≈
‡È‰L ÈtÓ  BzÓÈ :ÂÈÏÚ ˙BeÒ‡ Ô‰ÈzLe .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆¬»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
˙B˜ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ  B˙Òe‡Â ;‰ÂÚ ˜ÙÒ¿≈∆¿»«¬»ƒ¿≈∆ƒ¿≈¿«

B˙ˆeÏÁ65.e‡aL BÓk ,‰iLk ‡È‰L , ¬»∆ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ומת.59) אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה שהייתה כגון
בלאו  לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט , כהן הוא והיבם
ומת, בעולה ונשא גדול כהן אחיו שהיה או ליבמה, ומותרת
אם  הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה
זו  הרי  אחיו, ומת שנייה, היא והרי  לו נשואה אחיו של אמו
האם. מן ולא האב  מן אחיו שהוא ליבם מותרת

לאו.60) משום בעלה על שאסורה לה 61)לאחר, "במותר
לא  לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה (=לבעלה נאסרה

שכן". מתייבמות"62)כל ולא חולצות "הספיקות

עליו.63) ערווה והיא אשתו אחות היא ארוסתו 64)שמא
מספק . לו היה 65)המקודשת כאילו הדברים שיעור

חלוצה  אינה יבמתו כי  חלוצתו". ספק  קרובת "שהיא כתוב :
פטורה  יבמתו הרי  לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית,
ארוסתו  ואם כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה
נמצאת  חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי  מקודשת אינה

חלוצתו. ספק  קרובת וארוסתו חלוצה ספק  יבמתו

.„È‰eÒ‡ ˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ÂÈÁ‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««¬»
ÂÈÏÚ66‰ÂÚ ÌeMÓ67ÌLk  ‰ÂÚ dÈ‡ ‰iM‰Â »»ƒ∆¿»¿«¿ƒ»≈»∆¿»¿≈

d˙ˆ Ck Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰eËt ‰ÂÚ‰L∆»∆¿»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ»»»»
;‰Ê ˙Èa ÏÚ ÏÏk ‰wÊ BÏ ‰ÏÙ ‡ÏÂ ,‰eËt¿»¿…»¿»ƒ»¿»««ƒ∆
LiL ˙Èa  ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰È ‡Ï L‡ :Ó‡pL∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ«ƒ∆≈
ÂÈÏÚ BÏ LiL ‡e‰ ‰ˆiL Ô‰Ó ‰Ê È‡a ÔÈÁewÏ BÏƒƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆∆≈»»
ÔÈ‡ È‰L ,B˙BÏ ÏBÎÈ BÈ‡ B˙ˆ˜nL ˙Èe ,‰wÊƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈»ƒ¿∆¬≈≈
.zÓ ‡e‰L B˙ˆ˜Ó elÙ‡ ‰Ba BÈ‡ ,ÔÈÁewÏ da BÏ»ƒƒ≈∆¬ƒƒ¿»∆À»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‰ÂÚ‰ ˙ˆ ˙‡ˆÓÂ68, ¿ƒ¿≈»«»∆¿»∆¿»»»ƒ≈∆»ƒ
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ È‰L69. ∆¬≈≈»∆»ƒ»

היבם.66) בתו.67)על שהיא במקום 68)כגון שלא
עומדת.69)מצוה. ערווה במקום אסורה, צרה

.ÂËÍÎÈÙÏ70˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL Ôe‡ , ¿ƒ»¿¿≈∆≈¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««
ÔBÚÓL ÏÚ ‰ÂÚ71ÔÈ‡  ÈÂÏÏ ˙BÈe‡ Ô‰ÈzLe ∆¿»«ƒ¿¿≈∆¿¿≈ƒ≈

.ÈÂÏ ˙wÊ ˙Áz Ô‰ÈzL È‰Â ,‰Ê ˙Èa ÏÚ ‰wÊ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆«¬≈¿≈∆««ƒ«≈ƒ
,ÔBÚÓL ÏL ‰ÂÚ ˙ˆ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡‰ ÈÂÏ ÌaÈƒ≈≈ƒ»««≈∆∆ƒ»«∆¿»∆ƒ¿

‰ÂÈÂÏ ˙Óe ,˙Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È72ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ¿»¿»ƒ»«∆∆≈≈ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙BeËt Ô‰ÈzL  ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

‰ÂÚ ˙ˆ ‰˙È‰L ÈtÓ  ˙Á‡‰ :ÔBÚÓMÓ73, ƒƒ¿»««ƒ¿≈∆»¿»»«∆¿»
d˙ˆ ‡È‰L ÈtÓ  ‰iM‰Â74˙ˆa ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»»»¿≈«ƒ¿»«

d˙ˆ75‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú »»»«»»∆»ƒ»∆≈»∆»
ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ Á‡ ˙L‡ eq‡a  ‰wÊ76. ƒ»¿ƒ≈∆»∆∆¿»

אח 70) כאשת עליו, ערווה עצמה היא הערווה וצרת הואיל
מצוה. במקום בתו.71)שלא בנים.72)שהיא בלא

ראובן.73) נפילת משעת עליו אמרנו:74)ונאסרת וכבר
אסורה. ערווה בתו 75)צרת של צרתה צרת הלכה

שמעון  לפני  ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה
אח " כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן
צרת  - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי  מלוי ,

לעולם. וכן לאיסורה.76)ערווה, היתר ואין

.ÊËBÓÏBÚa ‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÎÂ77ÏÈ‡B‰  ¿≈≈∆»ƒ∆…»»¿»ƒ
BÏ ÔÈ‡Â78‰wÊ ‰ÈÏÚ79ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ eLÈ Èk :Ó‡pL , ¿≈»∆»ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿«ƒ«¿»

ÌÏBÚa Ô‰ÈL eLiL „Ú 80ÂÈÏÚ ‰ÂÚ BÊ È‰ , «∆≈¿¿≈∆»»¬≈∆¿»»»
Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ81d˙ˆ ˙ËBÙe ,82. ¿»ƒ≈∆»∆∆»»»

אחיו.77) שמת לאחר הנולד.78)שנולד אין 79)לאח 
לו. זקוקה יחדיו.80)היבמה אחת אסורה 81)ישיבה

מצוה. במקום שלא אחיו אשת ערוות משום מן 82)עליו
הייבום. ומן החליצה

.ÊÈÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰M‡ ÁÈp‰Â ˙nL Ôe‡ ?„ˆÈk≈«¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ»¿»¿»ƒ¿≈
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ÈÂÏ „ÏB Ôe‡ ˙nL Á‡Â ,ÔBÚÓL83„ÏBpL ÔÈa , ƒ¿¿««∆≈¿≈«≈ƒ≈∆«
Á‡ „ÏBpL ÔÈa ÔBÚÓL dÏ ÌaÈiL Ì„˜ ÈÂÏ≈ƒ…∆∆¿«≈»ƒ¿≈∆«««

dÓaiL84ÌÏBÚÏ ÈÂÏ ÏÚ ‰ÂÚ Ôe‡ ˙L‡ È‰ 85. ∆ƒ¿»¬≈≈∆¿≈∆¿»«≈ƒ¿»
 ÈÂÏ ÈÙÏ d˙ˆÂ BÊ ‰ÏÙÂ ÔBÚÓL ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿¿»¿»¿»»»ƒ¿≈≈ƒ

Óe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙BeËt Ô‰ÈzL.Ìeai‰ Ô ¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

אחיו.83) ראובן של בעולמו היה לא זה לוי  אף 84)נמצא
אחיו  נישואי  בזיקת לוי  על הייתה לא שכשנולד, פי  על

בעולמו.85)ראובן. היה שלא ראובן אחיו בגלל

.ÁÈBzÓÈa Ó‡Ó ÔBÚÓL ‰OÚ86˙Óe ,Ôe‡ ˙L‡ »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿≈∆¿≈≈
d˙B‡ ÒÎiL Ì„˜87d˙ˆÏ ıÏBÁ ÈÂÏ È‰ 88‡ÏÂ …∆∆ƒ¿…»¬≈≈ƒ≈¿»»»¿…

ÌaÈÓ89eÓb ÔÈ˜ ‰ÓÈa ‰B˜ Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;90, ¿«≈∆≈««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»
.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

קידושין 86) אינם ביבמה כסף  וקידושי  בכסף , שקידשה
דין  שאין לפי  מאמר, "ונקרא סופרים. מדברי  אלא גמורים

בשתיקה". ולא באמירה אלא בביאה.87)קידושין
צרתה 88) היא אין כי  ערווה, צרת משום נפטרת ואינה

ערווה 89)ממש. צרת זו הרי  מקצת, קונה ומאמר הואיל
חכמים. מדברי  ותיפטר 90)במקצת כנשואה להיחשב 

בגללה. צרתה

.ËÈÌÈ„Úe ÔBˆa dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡91˙Óe , ƒ»∆ƒ¿»«««¿»¿»¿≈ƒ≈
‰eËt ‡È‰ È‰  ÌÈ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰pL‚iL Ì„…̃∆∆¿»¿∆»¿»¿»ƒ¿≈»»¬≈ƒ¿»
‰˙È‰ el‡k ,d˙ˆ ÔÎÂ ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»»»¿ƒ»¿»

˙BÈÚk da ‰e˙k ‰‡ÓhL ÈtÓ ;Ìi‰ ÏÚ ‰ÂÚ92, ∆¿»««»»ƒ¿≈∆À¿»¿»»«¬»
Ó‡pL93‰ËBÒ Ï‡ .‰‡ÓË ‡È‰Â :94dÏÚa ˙nL ∆∆¡«¿ƒƒ¿»»¬»»∆≈«¿»

ÌÈn‰ ÈÓ ‰p˜LiL Ì„˜95‰i˙L ˙a dÈ‡L B‡ ,96 …∆∆«¿∆»≈«»ƒ∆≈»«¿ƒ»
˙ˆÏBÁ BÊ È‰  ÔÈLeb ˙a ‡l‡97.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ∆»«≈ƒ¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆

B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙zÓ d˙ˆ È‰  ‰ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»»¬≈»»»À∆∆¿∆∆
˙ÓaÈ˙Ó98. ƒ¿«∆∆

גט .91) ממנו וצריכה עליו נאסרה בהן:92)הרי  שנאמר
אלה". בכל תטמאו שזינתה.93)"אל באשה

בעלה.94) לה שקינא אחרי  איש, עם ושוב 95)שנסתרה
מספק . טמאה ונשארה שותה. או 96)אינה ארוסה כגון

וכו'. חיגר דינה 97)אשת ואין ודאי  טמאה שאינה
או 98)כערווה. שחולצות לאוין חייבי  צרות כשאר

מתייבמות.

.Î‰˙È‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓÈ ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»¿»
B‡ ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ B‡ Ìi‰ ÏÚ ‰iL Ô‰Ó ˙Á‡‰»««≈∆¿ƒ»««»»≈«»≈»ƒ

˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰OÚ ÈiÁÓ99,˙zÓ d˙ˆ È‰  ≈«»≈¬≈«¿ƒ¬≈»»»À∆∆
‰ÎÏ‰Â ,BzÓÈÏ ıÏBÁ‰ Ï‡ .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¬»«≈ƒƒ¿¿»¿»

Á ˙BÁ‡,ÂÈÁ‡Ï ˙‡OÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dn‡ B‡ B˙ˆeÏ ¬¬»ƒ»¿«≈»∆¿ƒ»¿»ƒ
ÌLk  ÂÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ˙Óe ,˙Á‡ ‰M‡ BÏÂ¿ƒ»«∆∆≈¿»¿¿≈∆¿»»¿≈
,‰eÒ‡ d˙ˆ Ck ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ B˙ˆeÏÁ ˙BwL∆¿«¬»¬»»»»»»»¬»
.˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁÂ BÏ ˙BiLk Ô‰ÈzL È‰Â«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿¿¿…ƒ¿«¿
ÈtÓ ?B˙ˆeÏÁ ˙B˜ ˙ˆ eÒ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿»«¿«¬»ƒ¿≈

.B˙ˆeÏÁ ˙ˆa ˙ÙlÁ˙nL∆ƒ¿«∆∆¿»«¬»

והיבום.99) החליצה מן ופטורה ללדת, ראוייה שאינה

.‡ÎÔ‰Ó ˙Á‡‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓÈ ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»««≈∆
d˙ˆ  ˙ÈBÏÈ‡ ‰ÂÚ‰ È‰Â ,Ìi‰ ÏÚ ‰ÂÚ∆¿»««»»«¬≈»∆¿»«¿ƒ»»»
dÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰Â ÏÈ‡B‰ ;˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙zÓÀ∆∆¿∆∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»«¿ƒ≈»

dÈ‡L BÓk BÊ È‰  ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙a100‰ÏÙÂ , «ƒ«¬ƒ»¬≈¿∆≈»¿»¿»
„Ïa d˙ˆ ÏÚ B˙wÊ101˙‡ ÂÈÁ‡ Lb Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»»»ƒ¿«¿≈ƒ≈≈»ƒ∆

‰‡Ó B‡ ‰ÂÚ‰102ÈiÁa ‰˙nL B‡ ,˙eÓiL Ì„˜ Ba »∆¿»≈¬»…∆∆»∆≈»¿«≈
,˙zÓ d˙ˆ È‰  ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck Á‡Â dÏÚa«¿»¿««»≈»ƒ¬≈»»»À∆∆
˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¿≈¿ƒƒ¿«¬»

‰ÂÚÏ ‰ˆ103‰v‰ ÔÈ‡L ,ÌÏBÚÏ Ò‡z ˙Á‡ ‰ÚL »»»∆¿»»»««≈»≈¿»∆≈«»»
‰ÏÈÙ ˙ÚLa ‰ÂÚ ˙ˆ ‰È‰zL „Ú ‰eÒ‡¬»«∆ƒ¿∆»«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÌeaÈÏ104. ¿ƒ

ערווה.100) צרת צרתה בעלה 101)ואין בה הכיר ואפילו
איילונית. בו 102)שהיא ומיאנה קטנה יתומה שנישאה

יחד.103)בקטנותה. נשואות כשהיו בעלה בחיי 
בעלה.104) מיתת בשעת כלומר,

.ÎÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó Ìi‰ ÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰L BÊ ‰˙È‰»¿»∆ƒ∆¿»««»»¿À∆∆¿»ƒ
˜ÙÒa ˙nL105‰˙È‰L B‡ ,˜ÙÒa epnÓ ˙L‚Ó B‡ , ∆≈¿»≈¿…∆∆ƒ∆¿»≈∆»¿»

‰pË˜106ÂÈiÁa ÂÈÁ‡a ‰‡Ó ‡ÏÂ Ô‡ÓÏ ‰Èe‡‰107, ¿«»»¿»¿»≈¿…≈¬»¿»ƒ¿«»
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ d˙ˆ  Ìia ‰‡nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬»«»»»»»∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

ספק 105) הרבים, רשות בצידי  קידושיה כסף  האח  לה שזרק 
בארבע  או מקודשת) (ואינה שלו אמות בארבע  מונח  אם
יכולים  ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות

לשמרו. יכולים אינם ששניהם או יתומה,106)לשמרו,
מדרבנן. אלא אינם תעקור 107)שקידושיה אומרים אין

אשתו  הייתה שלא ונמצאת למפרע  הראשונים נישואיה
ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה

.‚ÎCk Á‡Â ,Á‡Ï ˙‡OÂ ‰ÂÚ ˙ˆ ‰ÎÏ‰»¿»»«∆¿»¿ƒ»¿«≈¿««»
˙ÈBÏÈ‡ ‰ÂÚ‰ ˙‡ˆÓ108dÏÚaÓ ‰v‰ ‡ˆz  ƒ¿»»∆¿»«¿ƒ≈≈«»»ƒ«¿»

È„k dÓÈÓ ‰ˆÈÏÁÂ dÏÚaÓ Ë‚ ‰ÎÈˆe ,dÓÈÓeƒ»»¿ƒ»≈ƒ«¿»«¬ƒ»ƒ»»¿≈
˜eMÏ dÈz‰Ï109. ¿«ƒ»«

האחר 108) עם ונישואיה לייבום, זקוקה הצרה ונמצאת
היו. כדין לזר 109)שלא שיבמה ממזר, הוולד אין אבל

מח  ממזר ואן לאוין, חייבי  איסור אלא לאוין.אינה ייבי 

.„Î‰ÂÚ‰L encL ÈtÓ ‰v‰ Ìi‰ ÌaÈƒ≈«»»«»»ƒ¿≈∆ƒ∆»∆¿»
˙ÈBÏÈ‡110˙ÈBÏÈ‡ dÈ‡L ‰ÂÚ‰ ˙‡ˆÓÂ ,111 «¿ƒ¿ƒ¿»»∆¿»∆≈»«¿ƒ

Ë‚a dÓÈÓ ‡ˆz112ÊÓÓ „Ïe‰Â ,113. ≈≈ƒ»»¿≈¿«»»«¿≈

בלבד.110) צרתה על זיקתו צרת 111)ונפלה נמצאת
מצוה. במקום שלא אחיו אשת משום עליו אסורה הערווה,

תופסין 112) קידושין ואין כריתות, מחייבי  שהיא פי  על אף 
את  גירש אחיו יאמרו שמא גט , צריכה זאת בכל בה, ליבם
אשת  ונמצאת כדין, הצרה ונתייבמה למיתתו סמוך הערווה

גט . בלא מבעלה יוצאת שלא 113)איש אח  שאשת
כריתות. מחייבי  ממזר ויש כרת עליה חייבין מצוה במקום

.‰Î˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
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˙ÈÎ ÈeO Ô‰Ó „Á‡Â114˙ÈÎ ÈeOp‰ ˙Ó ,115Á‡Â ¿∆»≈∆»»¿ƒ≈«»»¿ƒ¿««
„Á‡ ˙Ó Ck116˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ117˙ÈÎp‰ È‰  »≈∆»ƒ«¬≈¬»¬≈«»¿ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ118˙BÁ‡ ˙ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈∆ƒ»«¬
elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÔBÁ‡ ˙nL ÂÈÁ‡ ˙wÊa BzL‡ƒ¿¿ƒ«»ƒ∆≈«¬¿…∆»¬ƒ
˙nL Á‡ BzL‡ ˙‡ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ L‚≈≈∆»ƒ«¬≈¬»∆ƒ¿««∆≈

˙ÈÎ ÈeOp‰119˙ˆÏBÁ ˙ÈÎp‰ È‰  L‚Ó‰ ˙Óe , «»»¿ƒ≈«¿»≈¬≈«»¿ƒ∆∆
‰wÊa BzL‡ ˙BÁ‡ ˙ˆ ˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«¬»»«¬ƒ¿¿ƒ»

˙Á‡ ‰ÚL120d˙B‡ ÌaÈÏ ‡È ‡nL ,ÌaÈ˙z Ì‡L ; »»««∆ƒƒ¿«≈∆»»…¿«≈»
BzL‡ ˙‡ ÔBÁ‡ ˙nL ‰Ê L‚ ‡Ï elÙ‡Â121. «¬ƒ…≈≈∆∆≈«¬∆ƒ¿

לזו.114) ולא לזו לא קרובה נמצאת 115)שאינה
האחיות. בעלי  מהאחים אחד לכל לייבום זקוקה הנכרייה

מהם.116) לאחד הנכרית נתייבמה לא ועדיין
שהרי117) ערווה, משום השני  האח  על אסורה ואשתו

היא. אשתו לא 118)אחות עדיין שהנכרית פי  על אף 
כצרת  היא הרי  בחייו, לו זקוקה והייתה הואיל - נתייבמה,
אבל  מתייבמת. ואינה עליה, זיקתו מחמת אשתו, אחות
ממש  כ"כנוסה" דינה אין ה"זקוקה" כי  לחלוץ  חייבת
החליצה. מן אף  להיפטר גמורה ערווה כצרת להיחשב 

הנכרית.119) את כלל כנס  את 120)ולא שגירש לפני 
בזיקה 121)אשתו. אשתו אחות צרת זו נכרית נמצאת

השלישי . לאח  ואסורה

.ÂÎ˙ˆ È‰L ;ÔÈ‡eOa ‰Ê „ eÊ‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈»«
a ‰ÂÚd˙ˆ  ˙ÓÂ ‰ÂÚ‰ ˙‡ Lb Ì‡ ,ÔÈ‡eO ∆¿»¿ƒƒƒ≈≈∆»∆¿»»≈»»»

˙ˆ eq‡L ÈtÓ ?e‡aL BÓk ,ÌiÏ ˙zÓÀ∆∆«»»¿∆≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»«
ÏkÏ Úe„È ÔÈ‡eOa ‰ÂÚ‰122Èz‰Ï ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »∆¿»¿ƒƒ»««…¿≈»»ƒ¿«ƒ

‰wÊa ‰ÂÚ ˙ˆ eq‡Â ;‰ÂÚ‰ L‚ ‡Ï Ì‡ ‰v‰«»»ƒ…≈≈»∆¿»¿ƒ»«∆¿»¿ƒ»
Úe„È BÈ‡123‡Ï elÙ‡Â ‰v‰ Èz‰Ï ÔÈ‡e ,ÏkÏ ≈»««…»ƒ¿«ƒ«»»«¬ƒ…

.‰ÂÚ‰ ‰Lb˙ƒ¿»¿»»∆¿»

מדאורייתא.122) מדרבנן.123)שהוא אלא שאינו

.ÊÎ˙Ó ,˙BiÎ ÌÈL LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ≈
ÈM‰ ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡Ì„˜ ˙Óe ,BzÓÈa Ó‡Ó ∆»≈∆¿»»«≈ƒ«¬»ƒƒ¿≈…∆

˙BˆÏBÁ el‡ È‰  Ìi‰ ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿¿≈∆ƒ¿≈«»»¬≈≈¿
ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ Ó‡n‰ ˙ÏÚaL ÈtÓ ;˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¬«««¬»»∆»ƒ«¿≈
eL„Â ,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡È‰ el‡k ˙‡ˆÓÂ ,ÔÈÓÈ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈∆¿≈≈ƒ¿»¿
,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡ÏÂ  ˙n‰ ˙L‡ :eÓ‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿≈∆«≈¿…≈∆¿≈≈ƒ
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ÔÈÓÈ ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚL ‰M‡ Ïk CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ»∆»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ∆∆¿…

.ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ôeq‡Â .d˙ˆ ÔÎÂ ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»»»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ

.ÁÎ‰ÈÏÚL ,Ó‡n‰ ˙ÏÚÏ ıÏÁÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…«¬…¿«¬«««¬»∆»∆»
:eÓ‡È ‡lL ‰Êb ?d˙ˆ ÌaÈÈÂ ,ÔÈÓÈ ÈL ˙wÊƒ«¿≈¿»ƒƒ«≈»»»¿≈»∆……¿
˙Á‡Â ˙ˆÏBÁ ˙Á‡  „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓÈ ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»««∆∆¿««

.d˙ˆ Û‡ eÒ‡ CÎÈÙÏe ;˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿«»»»

.ËÎ ˙ÓÂ ,BÓ‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ,BzÓÈa Ó‡Ó ‰OÚ»»«¬»ƒƒ¿¿»«≈¿«¬»»≈
BÏha È‰ dÒ‡L Ó‡n‰L ,dz‰Ï ‰ÊÁ124, »¿»¿∆≈»∆««¬»∆¬»»¬≈ƒ¿

‰ˆÂ125.ÌaÈÓ ‰ˆ ıÏBÁ ¿»»≈»»¿«≈

הגט .124) ידי  על הנפקעין קידושין כשאר הגט , ידי  על
השלישי .125) האח 

.Ï˙Óe ,BzÓÈ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿≈
ÔË˜ ‡e‰Lk126ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰iL ÌÚt ‰ÏÙÂ , ¿∆»»¿»¿»««¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«»

ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ BÊ È‰ ¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆ƒ«∆≈«»ƒ
‡ˆÓÂ ,e‡aL BÓk ,ÏB„b‰ ÔÓ Ó‡Ók „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿«¬»ƒ«»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.ÔÈÓÈ ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ

קניין 126) קנאה הרי  ומת, משהגדיל עליה בא אילו כי 
זיקתו  אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור,

בלבד.

.‡ÏÔÈBÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓ127 ƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ
Ôe‡Ï ‰Lc˜˙pL128‰Lc˜˙Â ‰ÊÁÂ ,‰ÁzLÂ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔBÚÓLÏ129dÈ‡Â ,ÈÂÏÏ ˙ÓaÈ˙Ó  Ì‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿≈»
ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡130ÔÈ‡  ÔÈLec˜ Ôe‡ ÈLec˜ Ì‡ ; ≈∆¿≈≈ƒƒƒ≈¿≈ƒƒ≈

ÌeÏk ÔBÚÓL ÈLec˜131ÔBÚÓL ÈLec˜ Ì‡Â , ƒ≈ƒ¿¿¿ƒƒ≈ƒ¿
ÔÈLec˜132ÌeÏk Ôe‡ ÈLec˜ ÔÈ‡ 133. ƒƒ≈ƒ≈¿≈¿

את 127) אחד ושיחרר שותפים או אחים שני  בעליה שהיו
חציה  ושיחרר דמיה חצי  ממנה רבה שקיבל או חלקו,

הדמים. גמורין 128)באותם קידושין קידושיה אין והרי 
שתשתחרר. ספק 129)עד זו והרי  גירשה לא וראובן

לשניהם. וחצייה 130)מקודשת לזה הייתה חצייה לומר,
איש.131)לזה. באשת תופסים קידושין שאין
הראשון.132) קידושי  הפקיע  שבינתיים שהשחרור
אחד.133) מת אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

   1 
ומתו 1) אחיות לשתי  הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל

זה  ליבם ערוה מהן אחת היתה קודם, מי  ידוע  ולא שניהם
האח  לפני  ליבום שנפלו אחיות שתי  לשני , ערוה ואחרת
ומת  אחיות לב ' נשואין מהם שנים אחין שלשה השלישי ,
יבמות  שתי  יבמתו, אחות שקדש האחים מן אחד מהם, אחד
ערוה, משום יבמה על אסורה והאחת אחד מבית הבאות
מהם  אחד ומת אחיות לשתי  נשואין שנים אחים שלשה
ומת  והחזירה אשתו את המגרש אשתו, מתה כך ואחר
בעלה  וגרשה אביה שהשיאה קטנה היבם, לפני  ונפלה
קטנות  שתיהן אחיות לשתי  נשואין אחין שני  ומת, והחזירה
פקח  ואחד חרש אחד או חרשים אחים שני  גדולה, אחת או
נשואה  בה וכיוצא בתו היתה פקחות, אחיות לשתי  נשואים

חרש. והוא לאחיו

.‡e˙Óe ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ÌÈL¿«ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈
ÔBL‡ ˙Ó Ì‰Ó ‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL2ÏÈ‡B‰  ¿≈∆¿…«≈∆≈∆≈ƒƒ

Ô‰ÈzL ÌaÈÏ LÙ‡ È‡Â3‰wÊ È‰Â ,4ÏÚ ‰ÏÙ ¿ƒ∆¿»¿«≈¿≈∆«¬≈ƒ»»¿»«
Ô‰ÈzL5˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL ,6elÙ‡Â . ¿≈∆¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿«¬ƒ

B‡ ‰iL ÌeMÓ Ìi‰ ÏÚ ‰eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»««»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ B‡ ‰OÚ ÈiÁÓ7˙BˆÏBÁ el‡ È‰  ≈«»≈¬≈≈«»≈»ƒ¬≈≈¿

˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ8‰ÂÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ .9 ¿…ƒ¿«¿¬»ƒ»¿»««≈∆∆¿»
d˙BÁ‡ È‰  dza B‡ BzL‡ Ì‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿∆»¿»≈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

43

44

45

46

47

48

49

50



קסב                
         

BÏ ˙zÓ10‰ÏÙ ‡Ï È‰L ;ÌaÈÓ ‰ˆ ıÏBÁ ‰ˆÂ , À∆∆¿»»≈»»¿«≈∆¬≈…»¿»
B˙wÊ11‰ÂÚ‰ ÏÚ ‰wÊ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈzL ÏÚ12. ƒ»«¿≈∆∆≈ƒ»«»∆¿»

נשותיהן 2) יבום דין יתבאר תחילה, מת מי  נודע  אם כי 
ה"ד. אינה 3)בסמוך מהן אחת ואפילו הן, אחיות שהרי 

בתים  שני  (מכח  ליבום זקוקות שתיהן שהרי  ליבום, ראויה
ישא  ואם זקוקתו, אחות מהן אחת כל ונמצאת נפרדים),
שהיא  זקוקתו, אחות באיסור פוגע  הוא הרי  - מהן אחת

היבמה.4)כאשתו. על היבם נופלת 5)רשות אחת שכל
המת. בעלה מחמת א.6)ליבום כו, יבמות משנה,

זקוקתו  אחות אין שאיסור התורה ומן מדבריהם, אלא אינו
בחליצה  חייבת ולפיכך ממש, נשואתו באחות אלא איסור
מן  שפטורה אשתו, לאחות (בניגוד הזיקה מן להפטר
מתייבמת  ואינה ה"ט ), פ "ו למעלה היבום, ומן החליצה

מדבריהם. "זיקה" איסור בדברי7)משום מפורש הכל
ה"וֿח . אישות מהל' פ "א לעיל ראויות 8)רבינו אלו כל

כמבואר  חכמים, מדברי  אלא אסורות ואינן התורה מן ליבום
ונמצאת  ליבום, הן זקוקות התורה מן ולפיכך ה"י . פ "ו לעיל

שם). (יבמות, זקוקתו אחות מהן אחת על 9)כל שחייב 
קידושין  ואין ה"ה), פ "א אישות הל' (לעיל כרת ביאתה
ה"ט . פ "ו לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה בה תופסין

זקוקתו.10) אחות היבם.11)שאינה יבמות,12)של
שם.

.ÌeMÓ ‰Ê ÌÈ ÏÚ ‰eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»«»»∆ƒ
‰ÂÚ13ÌeMÓ ÈM‰ Ìi‰ ÏÚ ‰eÒ‡ ˙Á‡‰Â , ∆¿»¿»«∆∆¬»««»»«≈ƒƒ
‰ÂÚ14‰ÊÏ ‰eÒ‡‰Â ,ÂÈÁ‡Ï ˙zÓ ‰ÊÏ ‰eÒ‡‰  ∆¿»»¬»»∆À∆∆¿»ƒ¿»¬»»∆

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙wÊ ‰ÏÙ È‰L ;ÂÈÁ‡Ï ˙zÓ15ÏÚ À∆∆¿»ƒ∆¬≈»¿»ƒ«»∆»≈∆«
„Ïa BÏ ˙zn‰16BÊÏ ÌaÈÓ ‰ˆ ıÏBÁ ‰ˆÂ , «À∆∆ƒ¿«¿»»≈»»¿«≈¿

BÏ ˙zn‰17. «À∆∆

אשתו.13) אם ושנים 14)שהיא אחים. ארבעה והיו כנ"ל,
אלו. יבמים אחים שני  ונשארו מתו האחיות, בעלי  מהם,

כאן 16)מהאחים.15) ואין כלל, לו זקוקה אינה והשניה
זקוקתו. שם.17)אחות

.‚Ck Á‡Â ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó≈∆»ƒ»«ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ¿««»
ÈL ˙Ó18˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¬

˙BÓi˜ Ô‰ÈzL È‰Â ,‰BL‡‰19˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL  »ƒ»«¬≈¿≈∆«»¿≈∆¿
e‡aL BÓk ,˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ20. ¿…ƒ¿«¿¿∆≈«¿

ידוע 18) ואין ראשון, מת מי  נודע  כשלא רבינו דן כאן עד
רבינו  עוסק  ואילך ומכאן ליבום, תחילה נפלה מהן מי 
כדלהלן. משתנה ודינן זו, אחר זו ליבום כשנפלו

משום 19) אסורה מהן אחת וכל זקוקות, שתיהן נמצאו
זקוקתו. ה"א.20)אחות לעיל

.„‰BÁ‡‰ ‰˙Ó21dz‰Ï ‰BL‡‰ ‰ÊÁ 22, ≈»»«¬»»¿»»ƒ»¿∆≈»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ23È‰  ‰BL‡‰ ‰˙Ó . ¿∆∆ƒ¿«∆∆≈»»ƒ»¬≈

;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,˙„ÓBÚ deq‡a ‰BÁ‡«¬»¿ƒ»∆∆¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆
d˙ÏÈÙ ˙ÚLa ÌeaÈÏ ‰Èe‡ ‰˙È‰ ‡Ï È‰L24ÔÎÂ . ∆¬≈…»¿»¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

‰z‰  ‰BÁ‡Ï ıÏÁÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ƒ»«∆»ƒ»«ƒ¿»«»«¬»À¿»
‰Ò‡L ‰wf‰ È‰L ;ÔÈÁ‡‰ ‡LÏ ‰BL‡‰»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈«ƒ»∆»¿»

d˙B‡25B˙ˆÈÏÁa ÂÈÁ‡ dÈÒ‰26. »¡ƒ»»ƒ«¬ƒ»

חליצה.21) השניה 22)בלא נפלה לא כשעדיין הראשון,
כז:).23)ליבום. (יבמות בלבד היא אלא זקוקה כאן שאין

אני24) שאין יבמה ו"כל תחילה, שנפלה אחותה זיקת בגלל
כאשת  זו הרי  עליה", יבוא "יבמה נפילה בשעת בה קורא
א', להלכה המקור ומכאן (שם). ואסורה" בנים לה שיש אח 
אסורות, שתיהן ראשון", מת מהם איזה נודע  לא "שאם
מהן  אחת כל כי  להתייבם, תקנה שום להן אין שהרי 
עולמית. עליו ואסורה השניה, היא שמא לה חוששין

הראשונה.25) אחות 26)את הראשונה אין ומעתה
לשניה  לחלוץ  מורים אין לכתחילה אבל (שם). זקוקתו
ויחלוץ  אחד יקדים שמא גזירה הראשונה, את ולייבם
בין  איכפת מה ויסבור: השניה את ייבם והשני  לראשונה,

כז:). שם ב 'תוספות' וכן וברש"י , כח . (שם לזו זו

.‰ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰ÂÚ ‰BL‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»ƒ»∆¿»«∆»ƒ
BÏ ˙zÓ ‡È‰L ‰BÁ‡‰ ˙‡ ÌaÈÂ Ì„˜Â ,ÔÈÁ‡‰27 »«ƒ¿»«¿ƒ≈∆»«¬»∆ƒÀ∆∆

‰BÁ‡‰ È‰L ;ÔÈÁ‡‰ ‡LÏ ‰BL‡‰ ‰z‰ À¿»»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈»«¬»
dÏ znÏ ‰ÓaÈ˙ Ô‰ÈÏÚ d˙B‡ ‰Ò‡L28Ì‡ Ï‡ . ∆»¿»»¬≈∆ƒ¿«¿»«À»»¬»ƒ

„Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰eÒ‡L ‡È‰ ‰BÁ‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¬»ƒ∆¬»«∆»≈∆ƒ¿«
‡Le ,‰BL‡Ï ÌaÈÓ ‡e‰ È‰  ‰ÂÚ ÌeMÓƒ∆¿»¬≈¿«≈»ƒ»¿»

Ô‰ÈzLa ÔÈeÒ‡ ÔÈÁ‡‰29ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁÂ ,30, »«ƒ¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿…¿«¿ƒ
e‡aL BÓk31ÔÓ ˙Á‡ „Á‡ Ïk eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ»¿¿»¿»∆»««ƒ

Ô‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  ˙BÈÁ‡‰32. »¬»ƒƒ»≈∆

זקוקתו.27) אחות עוד,28)שאינה  להם זקוקה ואינה
נפילה.וחז  בשעת שהיתה כפי  להיתרה, הראשונה רה
אם 29) או שנית, לייבום ראשונה ותיפול המייבם ימות אם

להם. אסורות שתיהן נמצאו כלל, ייבם כח ,30)לא שם
הואיל  השניה, הותרה לא הראשונה נתייבמה שאפילו א.

נפילה. בשעת ליבום ראויה היתה ה"ד.31)ולא לעיל
פגע 32) שהרי  בעבירה, כנס  והראשון הואיל א. כו, שם

את  לקיים לשני  להתיר מועילה כניסתו אין זקוקתו, באחות
שהכניסה  כל כי  זקוקתו, אחות על עבר שלא אע "פ  אשתו,
אשתו, את לשני  מתרת אינה - בעבירה היתה הראשונה
שם  ה"ד), לעיל (האמור וחלץ " אחד ב "קדם מהֿשאיןֿכן
הראשונה  הותרה לפיכך איסור, שום על החולץ  עבר לא

רו  ('מעשה האחים לעיל לשאר הכתוב  בדין וכלֿשכן קח ').
- כנסו אם ודאי  ראשון", מת מהם איזה נודע  כ"שלא ה"א
כי בעבירה, כנס  מהם אחד כל שהרי  מהם, אותן מוציאין
הואיל  עולמית, היתר לה שאין לנפילה, השניה את כנס  אולי 
(שם). ה"ד לעיל וכמבואר נפילה, בשעת ראויה היתה ולא

.Â,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
ÈLÈÏM‰ ‰OÚÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó33BzÓÈa ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿»»«¿ƒƒƒƒ¿
M‰ ˙BÁ‡ ÏÚa ˙Ó Ck Á‡Â ,Ó‡Ó‰ÏÙÂ ,‰i «¬»¿««»≈««»«¿ƒ»¿»¿»

ÈLÈÏM‰ Á‡‰ ÈÙÏ ‰iM‰ ˙BÁ‡‰34Ô˙B ‰Ê È‰  »»«¿ƒ»ƒ¿≈»»«¿ƒƒ¬≈∆≈
Ó‡n‰ ˙ÏÚÏ Ëb35dÏ ıÏBÁÂ36˙BÁ‡Ï ıÏBÁÂ , ≈¿«¬«««¬»¿≈»¿≈»»
‰BÁ‡‰37.ÊÏ ÔÈz‰Ï È„k , »«¬»¿≈¿«ƒ»¿»

אחותה.33) נשוי  לו 34)שאינו אסורות שתיהן ומעתה
אחותה  את דוחה המאמר בעלת ואין זקוקתו, אחות משום
לעשותה  במאמר כח  שאין אשתו, אחות משום השניה

גמורה. שאינם 35)כנשואה מאמרו, קידושי  להפקיע 
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ה"ג. פ "ה לעיל כמבואר בגט , אלא בחליצה נפקעים
בחליצה.36) אלא נפקעת שאינה הבאה 37)לזיקתו,

אינה  וגם אחותה, בחליצת ניתרת ואינה אחר, מבית
היא  "זו כט .): יבמות (משנה חלוצתו אחות משום מתייבמת
אשת  על לו ואוי  מאמרו), (בעלת אשתו על לו אוי  שאמרו,
מהן, באחת מאמר השלישי  עשה לא אם והואֿהדין אחיו".
לעיל  וכמבואר בזיקה, אשה אחות משום עליו שתיהן נאסרו

המא  שאין אלא כאן, רבינו השמיענו ולא קנין ה"א. קונה מר
כביתֿשמאי ולא אשתו. אחות משום אחותה לדחות גמור
תצא  והלזו מאמרו) (בעלת עמו "אשתו האומרים: (שם)

אשתו". אחות משום חליצה) (בלא

.Ê,˙Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰Â ,Ó‡n‰ ‰OÚL ‰Ê ˙Ó≈∆∆»»««¬»¿»¿»ƒ»«∆∆
Ó‡n‰ ˙ÏÚa  ˙BÁ‡‰ ÏÚa ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈««»»«¬«««¬»
˙BÁ‡ ‡È‰ È‰L ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ∆¬≈ƒ¬

˙Á‡‰ ‰M‡‰Â ;BzL‡38,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆
˙‡ ËÙiL „Ú eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ Ó‡n‰ ÔÈ‡L∆≈««¬»∆ƒ¿»»«∆ƒ¿…∆

‰v‰39. «»»

המאמר.38) בעלת החליצה,39)צרת מן אפילו לגמרי ,
ואינה  שחולצת בזיקה, אשתו אחות כצרת היא הרי  אלא
בה  עשה לא אם והואֿהדין מ "ו). פ "ג, (יבמות מתייבמת
משום  מתייבמת, ולא חולצת אשתו ומת, מאמר, השלישי 
שהרי הכ"ה, פ "ו לעיל כמבואר בזיקה, אשתו אחות צרת
בעל  השלישי  לאח  אשתו הוזקקה האחות, בעל כשמת

שם). ('ברטנורא' בזיקה צרתה זו נכרית ונעשית הנכרית,

.ÁBzÓÈ ˙BÁ‡ LcwL ÔÈÓÈ‰ ÔÓ „Á‡40ÔÈÓB‡  ∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ≈¬¿ƒ¿¿ƒ
‰pL‚z Ï‡Â ÔzÓ‰ :BÏ41‰p‡Oz Ï‡Â42ÌaÈiL „Ú «¿≈¿«¿»¿∆»¿«ƒ»∆»«∆¿«≈

ÌÎlÎÏ ‰˜e˜f‰ BÊ ‰ÓÈÏ ıÏÁÈ B‡ EÈÁ‡43dÏ ıÏÁ . »ƒ«¬…ƒ»»«¿»¿À¿∆»«»
ÒÎÈ ‰Ê È‰  ‰ÓÈ‰ ‰˙nL B‡ ,dÓaÈ B‡ ÂÈÁ‡»ƒƒ¿»∆≈»«¿»»¬≈∆ƒ¿…

B˙Òe‡44Ìlk ÂÈÁ‡ e˙Ó .45B˙Òe‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ  ¬»≈∆»À»ƒ∆¬»
Ë‚a46‰ˆÈÏÁa BzÓÈÂ47ÔÈa ,B˙Òe‡ ‰˙Ó Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ≈»¬»≈

˙˙ÈÓ Á‡Ï ‰˙nL ÔÈa ÔÈÁ‡‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ ‰˙nL∆≈»…∆ƒ«»«ƒ≈∆≈»¿««ƒ«
‰ˆ ıÏBÁ ‰ˆÂ ,dz‰Ï dÓÈ‰ ‰ÊÁ  ÔÈÁ‡‰»«ƒ»¿»«¿»»¿∆≈»¿»»≈»»

ÌaÈÓ48. ¿«≈

לאחים.40) והוזקקה ליבום שנפלה צריך 41)לאחר אינך
וכמבואר  אחיך, מעשה ע "י  לך שתותר אפשר כי  לגרשה,

שהיא 42)לפנינו. זקוקתך, אחות משום לך אסורה שהיא
אשתך. ממנה.43)כאחות זיקתך תוסר חלץ 44)ואז אם

שלא  מותרת, כן גם מתה ואם כנ"ל, הזיקה בטלה יבם או
אשתו  כשמתה לו שמותרת אשתו מאחות חמורה תהא

שם). ורש"י  מא. היחידי .45)(יבמות היבם והוא
היא.46) זקוקתו החליצה 47)שאחות מן זו נפטרה ולא

לקידושי קדמה וזיקתה הואיל גרושתו", "אחות משום
בתוי "ט ). ועיי "ש שם. (יבמות, "יבמה 48)אחותה

ונאסרה, אחיו), מיתת בעת ליבם מותרת (שהיתה שהותרה
שם). (יבמות הראשון" להיתרה תחזור והותרה, וחזרה

.Ë,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
˙‡ ÔÈ‡eOp‰ e˙Óe ,‰ˆ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎÏ LÈÂ¿≈¿»««ƒ¿≈∆»»≈«¿ƒ∆

ÌÈ ÈÙÏ Ô‰È˙BˆÂ ˙BÈÁ‡‰ eÏÙÂ ,˙BÈÁ‡‰49Ì‡ : »¬»¿»¿»¬»¿»≈∆ƒ¿≈»»ƒ

˙BÈÁ‡Ï ıÏÁ Ì‡ Ï‡ ,˙BÈÁ‡‰ eËÙ  ˙BvÏ ıÏÁ»««»ƒ¿¿»¬»¬»ƒ»«»¬»
ÈtÓ ;˙Bv‰ eˆÏÁiL „Ú Ô‰È˙Bˆ eËÙ ‡Ï …ƒ¿¿»≈∆«∆≈»¿«»ƒ¿≈

‰lÚÓ dÈ‡L ‰ˆÈÏÁ ˙BÈÁ‡ ˙ˆÈÏÁL50‰ˆÈÏÁÂ , ∆¬ƒ«¬»¬ƒ»∆≈»¿À»«¬ƒ»
‰v‰ ˙‡ ˙ËBt dÈ‡ ‰lÚÓ dÈ‡L51BÓk , ∆≈»¿À»≈»∆∆∆«»»¿

e‡aL52. ∆≈«¿

אחות 49) איסור משום - האחיות מתייבמות, אינן וכולן
(שם  זקוקתו אחות צרות שהן - והצרות ה"א, כלעיל זקוקתו

כשרה 50)כז.). שאינה וכל להתייבם, ראויות אינן שהרי 
וברש"י ). כו: (שם פחותה חליצה חליצתה הרי  לייבום,

(51- לצרות צרות. נפטרו לא - לאחיות "חלץ  א: כז, שם
- ליבום ראויות אינן הצרות שגם ואע "פ  אחיות". נפטרו
האחיות, משל קל זקוקתו, אחות צרות בתור איסורן

וברש"י ). (שם האחיות משל משובחת לעיל 52)וחליצתן
הי "ב . פ "ה

.È˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓÈ ÈzLa ÔÈc‰ CkL ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆»«ƒƒ¿≈¿»«»ƒ«ƒ
B‡ ‰iL ÌeMÓ dÓÈ ÏÚ ‰eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡‰Â ,„Á‡∆»¿»««≈∆¬»«¿»»ƒ¿ƒ»
‰eÒ‡Ï ıÏÁ Ì‡L ,‰OÚ ÈiÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ53 ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈∆ƒ»«»¬»

d˙ˆ ‰z‰ ‡Ï 54.‰eÒ‡‰ ‰z‰  ‰vÏ ıÏÁ ; …À¿»»»»»««»»À¿»»¬»

מעולה.53) אינה האחיות 54)שחליצתה שחליצת כשם
אלא  אינו זקוקתו אחות שאיסור למרות הצרות, פוטרת אינה
הרי היא", מדרבנן "זיקה כז:): (יבמות כמאמרם מדרבנן,
(מגידֿמשנה). הצרה פוטרת אינה מדרבנן הפסולה שחליצה
הותרה  - לשניה חלץ  אפילו גדולות' 'הלכות בעל ולדעת
קע , סי ' (אהע "ז השו"ע  דעת היא וכן המותרת, צרתה
איסור  "היתה ה"ה: פ "ו יבמות מהתוספתא ומקורם סי "ח ),
נפטרה  - עליה בא או לה חלץ  (שניה) קדושה ואיסור מצוה
אלא  תוספתא, כאותה הלכה שאין סובר ורבינו צרתה".
נפטרו  לא - לאחיות "חלץ  כז.): (יבמות האומר כשמואל
ולחייבי לאוין לחייבי  לשניה, חלץ  אם והואֿהדין צרות",

נפטרת. צרתה שאין 'עשה',

.‡È˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
ÌaÈÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó ,˙ÈÎ ÈeO ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿ƒ≈
ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck Á‡Â ,BzL‡ ˙‡ ˙ÈÎ ÈeOp‰«»»¿ƒ∆ƒ¿¿««»≈»ƒ¿∆

ÈLÈÏM‰ ˙Ó Ck Á‡Â ,ÈL55ÈÙÏ ÂÈL ÈzL eÏÙÂ , ≈ƒ¿««»≈«¿ƒƒ¿»¿¿≈»»ƒ¿≈
ÔÓ ˙BeËt el‡ È‰  (‰M‡ BÏ ÔÈ‡L) ÈM‰«≈ƒ∆≈ƒ»¬≈≈¿ƒ
˙BÁ‡ ‰˙È‰L ÈtÓ  ˙Á‡‰ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿≈∆»¿»¬
ÂÈÏÚ ‰Ò‡ ,ÔBL‡‰ ÂÈÁ‡ ˙nL ‰ÚLa BzL‡ƒ¿¿»»∆≈»ƒ»ƒ∆∆¿»»»
‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÈ„k ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ¿»ƒ≈∆»¿ƒ≈∆»ƒ∆…»»

BÓÏBÚa56d˙ˆ ÌeMÓ  ˙ÈÎp‰Â ;57. ¿»¿«»¿ƒƒ»»»

נכרית.55) הי "ז.56)הנשוי פ "ו, לעיל כמבואר
היבום 57) ומן החליצה מן שפטורה ערוה, צרת כדין

וחזר  ונאסרה). ד"ה שם ה'תוספות' וכדעת ל. יבמות (משנה,
ולא  חולצת שהנכרית, שם, למשנה מפירושו כאן רבינו
משום  (האחת) אסורה אם מסופק  שאני  "לפי  מתייבמת:
ונאסרה  הואיל שאמרו: מדרבנן, עליו אסורה או . . . ערוה
וצרת  שניה, כמו והיא עולמית עליו נאסרה אחת שעה עליו

להחמיר". תחלוץ  ולפיכך מתייבמת, או חולצת שניה
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קסד                
         

.È„Á‡ ˙Óe ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈∆»
‰eÒ‡ BÊ È‰  ÈL ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck Á‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿««»≈»ƒ¿∆≈ƒ¬≈¬»

‰ÏÈÙ ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÓÏBÚ58Ï‡ . »ƒƒ¿∆∆¿»»»ƒ¿«¿ƒ»¬»
˙zÓ BÊ È‰  ˙ÓÂ dÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»»≈¬≈À∆∆
‰ÚLa ÂÈÁ‡ ÈiÁa ÂÈÏÚ ‰Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡Â .ÌiÏ«»»¿««ƒ∆∆∆¿»»»¿«≈»ƒ¿»»

dLbL59dz‰a ÂÈÁ‡ ˙nLÎe ,dz‰Ï ‰ÊÁ È‰  ∆≈¿»¬≈»¿»¿∆≈»¿∆≈»ƒ¿∆≈»
˙„ÓBÚ ‰˙È‰60. »¿»∆∆

אח ,58) אשת משום לעולם עליו נאסרה אשתו, אחות משום
לב .). יבמות (משנה, הקודמת בהלכה משום 59)וכנ"ל

ערוה. שהיא אחיו, לא 60)גרושת כי  ב . קח , שם משנה,
הבעל  מיתת אלא ליבום, מפילים הראשונים הנישואין
והשווה  קט .) (שם עומדת היא בהיתר שעה ובאותה מפילה,

הכ"א. פ "ו לעיל

.‚È‰È‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜61,dÈÊÁ‰Â dÏÚa dL‚Â , ¿«»∆ƒƒ»»ƒ»¿≈¿»«¿»¿∆¡ƒ»
‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ˙ÓÂ62ÌiÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰ 63; »≈«¬«ƒƒ¿«»¬≈¬»«»»

‰È‡ È‰L ,ÔÈeÓb ÔÈLeb ‰ÈLebL ÈtÓƒ¿≈∆≈∆»≈ƒ¿ƒ∆¬≈»ƒ»
d‡ÈO‰64ÈLec˜ ÔÈ‡L ,‰eÓ‚ ‰ÊÁ d˙ÊÁ ÔÈ‡Â , ƒƒ»¿≈¬»»»¬»»¿»∆≈ƒ≈

ÔÈeÓb ÔÈLec˜ ‰pË˜65e‡aL BÓk ,66. ¿«»ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

התורה.61) מן גמורים נישואין מת 62)ונישואיה ואם
הי "ד. להלן דינה יתבאר גדולה, וחולצת 63)כשהיא

בתוספתא  וכן ב . עג, בכתובות כמבואר מתייבמת, ואינה
מ "ד. פי "ג, מן 64)יבמות גמורה איש אשת היא והרי 

גירושיה  וגם הי "א, אישות מהל' פ "ג לעיל כמבואר התורה,
אחר, לדבר גיטה בין שמבחנת משעה גמורין, גירושין

הי "ט . גירושין מהל' פ "ב  לעיל מעשה 65)כמבואר שאין
כלום. ואפילו 66)קטנה ה"זֿח . אישות מהל' פ "ד לעיל

שמשהשיאה  גמורין, קידושיה אין שנית יקדשנה אביה אם
פ "ג  שם כמבואר בה, רשות לו אין הראשונה בפעם אביה
ונישואיה  התורה, מן אחיו גרושת - זו קטנה נמצאת הי "ב ,
כגרושה  היא הרי  בעלה וכשמת לה, הועילה לא השניים
גרושת  שהיא ואע "פ  קט .). יבמות (משנה, ליבם ואסורה
החליצה  מן גם תיפטר אומרים ואין חליצה, צריכה אחיו
על  אנשים שמעו לא שמא משום העריות? כל כשאר
יבמה  להתיר יבואו - כלום בלא יוצאת זו וכשיראו גירושיה,

ה). אות פי "ג, שם (רא"ש כלום בלא לזר להנשא

.„È˙Áwt L‚ÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â67‰LÁ˙Â , ¿«ƒƒ¿»≈ƒ««¿ƒ¿»¿»
dÈÊÁ‰Â68Ò‡ ‡È‰L ,˙LÁ dÁÈp‰Â ˙ÓÂ ,‰e69 ¿∆¡ƒ»»≈¿ƒƒ»≈∆∆∆ƒ¬»

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ dÈ‡Â ,ÌiÏ70BÊ ‰pË˜ ˙ˆÂ . «»»¿≈»∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿»«¿«»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁ  BÊ ˙LÁ B‡71dÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈∆∆∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆¡ƒ»
‰Ï„‚Â ,˙LÁ B‡ ‰pË˜ ‡È‰Lk72‰Áwt˙ B‡ ¿∆ƒ¿«»≈∆∆¿»¿»ƒ¿«¿»

BÏˆ‡73dÓÈÏ ˙zÓ BÊ È‰  ˙Ó Ck Á‡Â74. ∆¿¿««»≈¬≈À∆∆ƒ»»

התורה.67) מן גמורה מגורשת נישואיה 68)שהיא ואין
ה"ט . אישות מהל' פ "ד לעיל כמפורש מדרבנן, אלא

כנ"ל.69) אחיו גרושת רבינו 70)משום דקדק  כאן
שהחזירה, לקטנה בניגוד וכו', חולצת" "ואינה לכתוב :
כי ויתכן, ליבם". "אסורה בה: שכתוב  הקודמת בהלכה
סופה  שקטנה מפני  חרשת, מקידושי  עדיפים קטנה קידושי 

פ "ה  לעיל וכמפורש גמורים, נישואין נישואיה ויהיו לגדול
משתגדל, תחלוץ  קטנה כי  גם, [ויתכן רוקח '). ('מעשה הכ"ז
הי "ז]. להלן וראה חליצה, חליצתה אין חרשת אבל

וכמפורש 71) ה"ו) (שם, ה'ירושלמי ' ע "פ  פי "ג, יבמות רי "ף 
ומצד  קנויה", ואינה קנויה - חרשת) (וכן זו "קטנה שם:
מותרת  עצמה היא ואפילו כאשתו, היא הרי  - הקנוי 
עצמה  היא - בה קנה שלא וצד צרתה. וכלֿשכן להתייבם
כנגדה  צרתה אבל גרושתו), (אלא אשתו שאינה אסורה,
ואין  לו, קנויה איננה שהרי  צרתה, אינה זה שבצד מותרת,

ערוה. כצרת נידונית שבצדה קידושיה,72)צרתה גמרו
ה"ח . אישות מהל' פ "ד ומשבעלה 73)כדלעיל

עוד  ואינה להיתרה, חזרה היא, גמורה מקודשת כשנתפקחה,
ומת", והחזירה הגדולה אשתו כ"מגרש ודינה אחיו, גרושת

הי "ב . א.74)לעיל קט , יבמות

.ÂËÔ‰ÈzL eÈ‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»»¿≈∆
Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡‰ ˙BpË˜75˙BLÁ B‡76 Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ¿«»¿¿»≈≈¿≈∆»≈∆

‡ˆz77ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ
Ìeai‰78‰ÏB„b ˙Á‡ eÈ‰ .79ÏÚa ˙Óe ,‰pË˜ ˙Á‡Â «ƒ»««¿»¿««¿«»≈««

ÔÓ ‰eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz  ‰pËw‰«¿«»≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰80‰ÏB„b‰ ÏÚa ˙Ó ;81ÔÈ„nÏÓ  «¬ƒ»ƒ«ƒ≈«««¿»¿«¿ƒ

dÏÚa Ô‡ÓzL ‰pËw‰82˙zÓ BÊ ‰ÏB„‚ ‰È‰˙Â , «¿«»∆¿»≈¿«¿»¿ƒ¿∆¿»À∆∆
dÓÈÏ83. ƒ»»

קטנות 75) אבל מדרבנן, אלא נישואיהן ואין יתומות שהיו
קידושין  שקידושיהן למיאון, ראויות אינן אביהן שהשיאן

הן. חרשת 76)גמורין שקידושי  גדולות, בין קטנות בין
ה"ט ). פ "ד אישות (הל' מדבריהם אלא היבמה.77)אינן

ממש.78) אשתו אחות זו והרי  שוה, נישואיהן שכח 
גמורין.79) קידושין אשתו 80)שקידושיה שקידושי 

אלא  אינו נישואיה שכח  יבמתו, מזיקת עדיפים הגדולה,
אשתו. אחות משום ונפטרה זיקתה 81)מדרבנן, נמצאת

ואין  עליו, הקטנה אוסרת - התורה מן שהיא גדולה, של
זיקתו  להפקיע  אלימים מדרבנן) שהם =) הקלושים נישואיה
ולייבם  זקוקתו, אחות הקטנה ונשארה הגדולה, מעל
הקטנה, אשתו אחות שהיא מפני  יכול, אינו כן גם הגדולה

יעשה? צריכה 82)ומה ואינה למפרע , נישואיה ותעקור
אבל 83)גט . אליעזר. רבי  וכדעת א. קט , יבמות משנה,

עליו  אסורה הגדולה היתה בגט , הקטנה מגרש היה אילו
היתה  לגדולה, חולץ  היה אילו וכן גרושתו. אחות משום
לעיל  והשווה חלוצתו, אחות משום עליו נאסרת הקטנה

ה"ל. פ "ה

.ÊËÔÈLÁ ÔÈÁ‡ ÈL84˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
;˙LÁ ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BLÁ B‡ ,˙BÁ˜tƒ¿≈¿««ƒ««¿««≈∆∆
ÌÈÁ‡ ÈLÏ ˙B‡eO ˙BLÁ ˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒ

ÔÈÁ˜t85˙Óe ;LÁ „Á‡Â Áwt „Á‡ B‡ ,ÔÈLÁ B‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰eËt BzL‡  Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

BzL‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ86Ô‰Ó „Á‡ È‡eO ÔÈ‡ È‰L , ƒ¬ƒ¿∆¬≈≈ƒ≈∆»≈∆
.ÔÈeÓb ÔÈ‡eOƒƒ¿ƒ

פ "ד 84) לעיל כמבואר גמורין, נישואין נישואיהם שאין
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ה"ט . אישות קידושין 85)מהל' הקידושין אין כאן וגם
שם. וכמבואר הנשים, חרשות בגלל משנה,86)גמורין,

באין  זו, קידושי  כך זו, וכקידושי  הואיל ב . קיב , יבמות
אינה  היא שאף  מאחותה, זיקתו את ומפקיעים אשתו קידושי 

בלבד. מדבריהם אלא גמורה, זיקה

.ÊÈÈzLÏ ÔÈ‡eO ,LÁ „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈¿ƒƒ¿≈
È‰Â ˙LÁ ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡¬»ƒ¿««ƒ««¿««≈∆∆«¬≈

Áwt‰ ˙L‡ ‡È‰ ˙Áwt‰87‡ˆz  LÁ‰ ˙Ó : «ƒ««ƒ≈∆«ƒ≈«≈«≈≈≈≈
BzL‡88‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ89ÏÈ‡B‰  Áwt‰ ˙Ó ; ƒ¿ƒ¬ƒ»≈«ƒ≈«ƒ

LÁ‰ ‰Ê ˙wÊÂ ,ÔÈeÓb ÔÈ‡eO ˙nL Áwt‰ È‡eOÂ¿ƒ≈«ƒ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«∆«≈≈
‰eÓb90È‰  ÔÈeÓb ÔÈ‡eO ÔÈ‡ LÁ‰ È‡eOÂ , ¿»¿ƒ≈«≈∆≈»ƒƒ¿ƒ¬≈

Ë‚a BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ LÁ‰ ‰Ê91d˙BÁ‡L ÈtÓ , ∆«≈≈ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈∆¬»
BÏ ‰˜e˜Ê92ÌÏBÚÏ ‰eÒ‡ Áwt‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ;93, ¿»¿≈∆»ƒ«ƒ≈«¬»¿»

d˙BÁ‡ ÈtÓ ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L94ÈtÓ ,ıÏÁÈ ‡ÏÂ ; ∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈¬»¿…«¬…ƒ¿≈
LÁ ‡e‰L95. ∆≈≈

אחותה 87) ושל גמורין, קידושין זו קידושי  נמצאת
בלבד. מדרבנן.88)מדבריהם שנישואיה החרש, של

במשנה.89) שם מן 90)יבמות, ליבום לו שזקוקה
מוציא 91)התורה. כך ברמיזה, שכנס  כשם ברמיזה,

הי "ז). פ "ב  גירושין הל' (לעיל התורה,92)ברמיזה מן
זקוקתו  ואחות מדבריהם, רק  לו הנשואה אשתו את ואוסרת

החרש.93)אסורה. שימות עד לאחרים, וגם לו גם
גרושתו.94) אחות פ "ד 95)שהיא לעיל נתבאר וכבר

(משנה, כלום אינה וחליצתו לחלוץ , ראוי  החרש שאין הי "ג,
לקרוא, יכול ואינו בקריאה, תלויה שהחליצה שם). יבמות
ברמיזה, מוציא והוא לו, וכותבים בכתיבה, תלוי  הגט  אבל

ברמיזה. שכנסה כשם

.ÁÈBzL‡ LÁ‰ ‰Ê ‡ÈˆBiL ÌÈÓÎÁ eÊb ‰nÏÂ¿»»»¿¬»ƒ∆ƒ∆«≈≈ƒ¿
eiÁ Èa ÔÈ‡ Ô‰Â ,˙LÁ‰96ÔË˜k Ô‰ È‰ ‡l‡ , «≈∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¬≈≈¿»»

?BLÈÙ‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ˙BÏ ÏÎB‡97eÓ‡ ≈¿≈∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ»¿
ÌÈÓÎÁ98d˙BÁ‡ ˙‡ˆÓ ,BnÚ BzL‡ Lz Ì‡ :99 ¬»ƒƒ≈≈ƒ¿ƒƒ¿≈¬»

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‰ËÙ :eÓ‡ÈÂ ,ÊÏ ˙‡O100. ƒ≈¿»¿…¿ƒ¿¿»ƒ¬ƒ»
‰È‰zL È„k ,Ë‚a BzL‡ LÁ‰ ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«≈≈ƒ¿¿≈¿≈∆ƒ¿∆

ÌÏBÚÏ ‰eÒ‡ d˙BÁ‡101. ¬»¬»¿»

דעת.96) להם אין שהרי  א.97)במצוות, קיד, יבמות
דעת". בן שאינו "לפי  הכ"ז: אסורות מאכלות מהל' ובפי "ז

ב .98) קיד, הפקח .99)שם אשת היבמה,
הן,100) גמורין קידושין החרשת אשתו קידושי  שיסברו:

שם). (רש"י  זקוקתו עוד ואינה הפקחת מעל זיקתו את ודחו
לזר.101) להנשא להתירה עוד יטעו ולא

.ËÈ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ˜t ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
˙LÁ‰ ÏÚa ˙Ó :˙LÁ ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡102 ««ƒ««¿««≈∆∆≈«««≈∆∆

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz103 ˙Áwt‰ ÏÚa ˙Ó ; ≈≈ƒ¬ƒ»≈«««ƒ««
Ë‚a ˙LÁ‰ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ104ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˙‡Â ƒ∆ƒ¿«≈∆∆¿≈¿∆≈∆»ƒ

‰ˆÈÏÁa105ıÏÁÏ ÏBÎÈÂ Áwt ‡e‰L ÈtÓ ,106. «¬ƒ»ƒ¿≈∆ƒ≈«¿»«¬…

מדרבנן.102) אלא אינם חליצה,103)שנישואיה בלא
כלל. לו זקוקה הקלושים 104)שאינה בקידושיה שאין

זקוקה  שאחותה ומתוך אחותה, מעל זיקתו את לדחות כח 
אחות  משום לו אסורה החרשת אשתו נמצאת התורה, מן לו
בגט . המתגרשת חרשת כל כדין בגט  לגרשה ועליו זקוקתו,

גרושתו.105) אחות משום עליו נאסרה היא אף 
קיג:).106) יבמות (משנה, לזר ומותרת

.ÎÈeO LÁ‰ ,LÁ „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈«≈≈»
Áwt‰ ÏÚ ‰ÂÚ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,˙BÁ˜t ÌÈL ÈzL107, ¿≈»ƒƒ¿»««≈∆∆¿»««ƒ≈«

˙BeËt Ô‰ÈzL  LÁ‰ ˙Óe108ÌÈt Ïk ÏÚ109Ì‡ : ≈«≈≈¿≈∆¿«»»ƒƒ
ÔÈ‡eO ‰ÂÚ‰ È‡eO110d˙ˆ ‰iM‰ È‰  ƒ≈»∆¿»ƒƒ¬≈«¿ƒ»»»»

‰eËÙe111ÔÈ‡eO ‰ÂÚ‰ È‡eO ÔÈ‡ Ì‡Â ,112Ck  ¿»¿ƒ≈ƒ≈»∆¿»ƒƒ»
ÔÈ‡eO d˙ˆ È‡eO eÈ‰È ‡Ï113. …ƒ¿ƒ≈»»»ƒƒ

חמותו.107) או בתו שהיא ומן 108)כגון החליצה מן
הצדדים.109)הייבום. גמור 110)מכל קנין לו שיש
הי "ד.111)באשתו. פ "ו לעיל המפורש ערוה, צרת כדין

קונה.112) חרש זקוקה 113)שאין ואינה כזרה, היא והרי 
ה"ג). פי "ד יבמות ('ירושלמי ' ליבום כלל

.‡ÎBza ‰˙È‰114da ‡ˆBiÎÂ115‰‡eOe ˙LÁ »¿»ƒ¿«≈»≈∆∆¿»
Áwt‰ ÂÈÁ‡Ï116d˙ˆ 117,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ¿»ƒ«ƒ≈«»»»∆∆¿…ƒ¿«∆∆

ÔÈeÓb ÔÈ‡eO ˙LÁ‰ È‡eO ÔÈ‡L118. ∆≈ƒ≈«≈∆∆ƒƒ¿ƒ

פקח .114) אחד או 115)של חמותו כגון אחרת, ערוה
מדרבנן.116)כלתו. אלא אינם חרשת נישואי  והרי 
גמורה.117) ונשואה פקחת צרתה 118)שהיא את לפטור

זיקתו  את להסיר חולצת ולפיכך ערוה", "צרת משום
מדרבנן  ערוה צרת היא שהרי  מתייבמת ואינה מעליה,
נשואה  חרשת "בתו שנינו: ה"ה ושם ה"ד). שם ('ירושלמי '
ורבינו  היבום". ומן החליצה מן פטורה צרתה חרש, לאחיו
"אם  ה"כ: בדין היא נכללת כבר כי  להביאה, חשש לא
צרתה  השניה הרי  נישואין, החרשת) (בתו הערוה נישואי 

וכו'. ונפטרה"

.Î˙BÈÁ‡ ÈzL el‡ ˙BÎÏ‰a eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk119 »»∆»«¿«¬»≈¿≈¬»
dza ˙e ‰M‡ B‡ dze ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ˙Á‡««¿≈¬»ƒ»ƒ»ƒ»«ƒ»

ÌÈc‰ ÔÈÚ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ120ÌÈL ÈzL Ô‰L : ¿«≈»∆ƒ¿««¿»ƒ∆≈¿≈»ƒ
‡OÏ LÙ‡ È‡Â ˙Á‡‰ ÌÚ ‰ÂÚ Ô‰Ó ˙Á‡‰L∆»««≈∆∆¿»ƒ»«∆∆¿ƒ∆¿»ƒ»

‰ÂÚ ÌeMÓ Ô‰ÈzL121Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .˙BÁ‡ e ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»»∆»«¿¬
BzL‡122BzÓÈ ˙BÁ‡ B‡123B‡ dn‡ B‡ d˙BÁ‡ „Á‡  ƒ¿¬¿ƒ¿∆»¬»ƒ»
‰za124‰ÂÚ Ô‰L ‰È˙BBwÓ ˙Á‡ :ÌÈc‰ ÔÈÚ ; ƒ»ƒ¿««¿»ƒ««ƒ¿∆»∆≈∆¿»

.dnÚƒ»

ה"א.119) לעיל הדברים.120)כגון כוונת
לו.121) האסורה זקוקתו קרובת היא אחת שכל נמצאת,
טז.122) ה"ז, לעיל ה"ח .123)כגון של 124)לעיל

שתיהן. לקיים לו שאסור יבמתו, או אשתו

   1 
איזו 1) יודע  ואינו אחיות משתי  אחת המקדש דין בו נתבאר

ושמעה  אחרת למדינה בעלה הלך תערובות, בני  קידש,
בא. כך ואחר ונישאה שמת

.‡‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙BÈÁ‡ È˙MÓ ˙Á‡ LcwL ÈÓƒ∆ƒ≈««ƒ¿≈¬»¿≈»«≈∆
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Lc˜ Ô‰Ó2È„k Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ „Á‡ Á‡ BÏÂ ˙ÓÂ , ≈∆ƒ≈»≈¿»∆»≈ƒ¿≈∆¿≈
ÌÈÁ‡Ï ÔÈz‰Ï3ıÏBÁ „Á‡  ÔÈÁ‡ ÈL BÏ eÈ‰ . ¿«ƒ»«¬≈ƒ»¿≈«ƒ∆»≈

Ïk ÏÚ ‰iMÏ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁza Ô‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈∆«¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ»«»
ÌÈt4;d˙B‡ ÌaÈ È‰  ÂÈÁ‡ LcwL ‡È‰ BÊ Ì‡ : »ƒƒƒ∆ƒ≈»ƒ¬≈ƒ≈»

‡MÓ ‰M‡ ‡O È‰  ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈»»ƒ»ƒ¿»
‰ˆÏÁ k ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‰˙È‰L d˙BÁ‡Â ,ÌÈLp‰5. «»ƒ«¬»∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆¿¿»

˙L‡ ‡È‰ ˙Á‡‰ ‡nL ,‰lÁz ˙Á‡‰ ÌaÈÈ ‡Ï Ï‡¬»…¿«≈»««¿ƒ»∆»»«∆∆ƒ≈∆
ÈL eÓ„˜ .B˙˜e˜Ê ˙B˜ ‡OpL ‡ˆÓÂ ÂÈÁ‡»ƒ¿ƒ¿»∆»»¿«¿»»¿¿≈

eÒÎÂ ÌÈÁ‡‰6Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˙BÓÈ‰ ÈzL »«ƒ¿»¿¿≈«¿»≈ƒƒ»
Ô„iÓ7. ƒ»»

לי ,2) מקודשת מכן אחת הרי  אחיות: לשתי  שאמר כגון
המקדש  שאמר או חברתה, ע "י  הקידושין כסף  אחת וקיבלה
האב  וקיבל לי , מקודשת מבנותיך אחת הבנות: לאבי 

ה"ג. אישות מהל' פ "ט  לעיל כמפורש ואינו 3)קידושיה,
אשת  היא האחרת שמא כי  מהן, אחת אפילו לייבם יכול
לחלוץ  יכול אינו וגם זקוקתו, באחות פוגע  ונמצא אחיו,
בחייה, לו אסורה חלוצתו אחות כי  השניה, ולייבם לאחת
מהן  אחת כל כי  שתיהן, שיחלצו אלא תקנה, לאחיות ואין
המת  לאח  המקודשת היא שמא מספק , ליבום זקוקה

כג:). יבמות לייבמה.4)(משנה, מותר אופן בכל כלומר,
אחיו.5) חלוצת אחות לישא לו ומותר אחיו, קודם 6)ע "י 

בביתֿדין. את 7)שנמלכו כנסתי  אני  אומר אחד שכל
כנס  ואפילו המת). לאחי  (המקודשת לי  הראויה יבמתי 
וכנס  אחיו משבא הרי  זקוקתו, אחות את באיסור הראשון
אצלו  הראשונה ונמצאת מעליה זיקתם פקעה השניה, את
כל  משום: לאסרה ואין זקוקה. אחות עוד אינה כי  בהיתר,
עליה", יבוא "יבמה נפילה: בשעת בה קורא אני  שאין יבמה
(ראה  עולמית ואסורה בנים לו שיש אח  כאשת היא הרי 
ספק  משום אלא זו נאסרה לא כי  - ה"ד) פ "ז, לעיל
(שם  רש"י  של וכהסברו מ "ו), פ "ב  יבמות ישראל' ('תפארת
וכי כלל, יבמה אינה זקוקה אחות משום שנאסרה זו כד.):
היא  שאין מותרת, זו הרי  אחותה, מעל האחים זיקת פקעה
זה  וכל בנים. לו שיש אח  אשת משום שתיאסר המת אשת
יוציאו  - ועברו בבי "ד נמלכו אבל בביתֿדין, נמלכו כשלא

א). קעו, סי ' באהע "ז וכן ד. אות פ "ב , שם (הרא"ש

.ÌÈL8BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰Ê ,˙BÈÁ‡ ÈzL eLcwL ¿«ƒ∆ƒ¿¿≈¬»∆≈≈«≈
‰ÊÏ ,Ô‰ÈL e˙Óe ,Lc˜ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰ÊÂ Lcƒ̃≈¿∆≈≈«≈ƒ≈≈¿≈∆»∆

Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ ‰Ê  Á‡ ‰ÊÏÂ Á‡9ıÏBÁ ‰ÊÂ »¿»∆»∆≈ƒ¿≈∆¿∆≈
ıÏBÁ È„ÈÁÈ‰  ÌÈL ‰ÊÏÂ „Á‡ Á‡ ‰ÊÏ .Ô‰ÈzLÏƒ¿≈∆»∆»∆»¿»∆¿«ƒ«¿ƒƒ≈

‰lÁza Ô‰ÈzLÏ10‰BL‡ ıÏBÁ „Á‡ ÌÈM‰Â ,11 ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿«¿«ƒ∆»≈ƒ»
ÌaÈÓ ÈM‰Â12eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â ;13ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒ

Ô„iÓ14ÌÈ‰k eÈ‰ elÙ‡Â .15ıÏÁL ‰ˆÈÏÁ‰L ; ƒ»»«¬ƒ»…¬ƒ∆«¬ƒ»∆»«
˜ÙqÓ  È„ÈÁÈ‰16Ô‰kÏ ‰eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰Â ,ıÏÁ «¿ƒƒƒ»≈»«¿«¬»¬»¿…≈

ÌÈÙBÒ ÈcÓ17eÊ‚ ‡Ï ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒe ,18. ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈¬»…»¿

לזה.8) זה נכרים לייבם,9)שהם אסור מהם אחד שכל
כדי לשתיהן יחלוץ  ומספק  זקוקתו, באחות פוגע  הוא שמא

לזר. להנשא לאחרים.10)להתירן יבמתו את להתיר כדי 
יבמתו.11) היא אם ממנה, האחים זיקת את להסיר

משום 12) בה אסור אינו יבמתו, אינה שאפילו השניה, את
אסור  אבל מאחיו. הראשונה נחלצה שכבר זקוקה, אחות
באחות  ופוגע  האח , אשת היא האחרת שמא תחילה, לייבם
את  לייבם ל"חולצים" אסור וכן כג:). (יבמות זקוקתו

חלוצתו". "אחות איסור משום שהם 13)השניה, השנים
ו.14)אחים. הערה לעיל באשה 15)כמבואר שאסורים

יבמתו.16)חלוצה. זו התורה 17)שמא כי א. כד, שם
"ואשה  ז): כא, (ויקרא ככתוב  גרושה, אלא אסרה לא
אישות  מהל' פ "א לעיל והשווה יקחו", לא מאישה גרושה

כי18)ה"ז. חלוצה, ספק  אלא אינה מהאחיות אחת שכל
חליצתה  נמצאת לראשון, מקודשת היתה לא שמא
וכנסו, כשעברו זה, וכל שם). (יבמות, כלום אינה מ "היחיד"
סמך  על לייבם, להתירם להם להקל אין לכתחילה אבל
הראשון, האח  חלץ  כשכבר ואפילו להקל". - חכמים "ספק 
איסור  משום השניה, את לייבם הכהן השני  לאח  אסור
ונעשה  בביתֿדין מ "היחיד" וחלצה הואיל לכהן", "חלוצה
יאמרו: שמא - לכהן להתירה אין ומפורסם, רב  מעשה בה
"כהנים  צח :): (יבמות אמרו וכן לכהן. מותרת חלוצה
ושאינם  חלוצה), ספק  משום מייבמים, (ואינם חולצים

(מגידֿמשנה). מייבמים" - כהנים

.‚ÏL ÂÈÁ‡  ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏ eÈ‰»»∆¿≈«ƒ¿»∆¿≈«ƒ»ƒ∆
ÂÈÁ‡Â ,˙Á‡Ï ıÏBÁ ‰ÊÁ‡Â ,˙Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê ÏL ∆≈»««¿»ƒ∆∆≈»«∆∆¿««

Á‡‰Â ,‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰ Á‡‰ Ck»»»«≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆¿»»
‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰19Ô‰ÈL eÓ„˜ .20 «≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆»¿¿≈∆

ÌÈÁ‡‰ ÔÈÁ‡‰ ÈL eÓaÈÈ ‡Ï  Ô‰ÈzLÏ eˆÏÁÂ21, ¿»¿ƒ¿≈∆…¿«¿¿≈»«ƒ»¬≈ƒ
‰iMÏ ÌaÈÓ ÂÈÁ‡Â ‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‡l‡22Ì‡Â ; ∆»∆»≈«¿ƒ»¿»ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  eÒÎÂ eÓ„˜23. »¿¿»¿≈ƒƒƒ»»

אחיו.19) שאינו השני  המת של כלומר זה, של - זה של
זוהי אם עלֿכלֿפנים: מותר כלומר, "ממהֿנפשך", כאן ויש
אלא  חלץ  לא שאחיו אחיו, חלוצת זו ואין טוב . הרי  יבמתו,
לו, ומותרת היא נכרית הרי  יבמתו, זו אין ואם לאחותה.
אחיו  שהרי  זקוקתו אחות אינה וגם מיבמה, שנחלצה לאחר
שעליה  הזיקה ופקעה יבמתו, שהיא אחותה, את חלץ 
אם  אבל האחים, שני  לה חלצו כשלא זה וכל כג:). (יבמות
משום  מהם אחד כל על אחותה אסורה שניהם, לה חלצו

חלוצתו. ובכ"י20)אחות מהמתים. אחד של אחים [שני 
אחים"]. שני  "קדמו כאן: הנוסחא אחד 21)תימן, שכל

אשת  היא האחרת שמא כי  זקוקתו, אחות בספק  יפגע  מהם
וכנ"ל. לו וזקוקה היא 22)אחיו יבמתו אם עלֿכלֿפנים:

נחלצה  שכבר זקוקתו, אחות זו אין - לא ואם טוב , הרי  -
"יבמה  משום לו אסורה אינה וגם זיקתו, ופקעה מאחיו

בעלה. מאחי  זו נחלצה שכבר לעיל 23)לזר", כמבואר
ה"ב . לעיל כמבואר כהנים, שניהם היו ואפילו ו. הערה

.„d˙lÎÏ eÈ‰Â ÌÈa dÏ eÈ‰L ‰M‡‰24,ÌÈa »ƒ»∆»»»ƒ¿»¿«»»»ƒ
Ô‰ÈzL e„ÏÈÂ ,d˙lk ‰aÚ˙Â ‰M‡‰ ‰aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»»ƒ»¿ƒ¿«¿»«»»¿»¿¿≈∆
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÈL eÚ˙Â ,˙Á‡ ‰‡BÁÓa¿«¬»««¿ƒ¿»¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙BBÚz‰25e˙ÓÂ ÌÈL e‡OÂ26?˙Bz Ô‰ „ˆÈk  ««¬¿»¿»ƒ»≈≈«≈ƒ»
ÏkL ;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ‰lÁz Ô‰ÈzLÏ ÔÈˆÏBÁ ‰lk‰ Èa¿≈««»¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¿…¿«¿ƒ∆»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡27,BÏ ˙zÓ ‰È‰˙Â ««≈∆»≈∆ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿∆À∆∆
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קסז                 
         

ÂÈ‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ28ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰Â29Ï‡ . »≈∆ƒ≈∆¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»»»¬»
˙L‡ BÊ ‡È‰ Ì‡L ;ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒƒ≈∆

ÂÈÁ‡30˙zÓ  ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡È‰ Ì‡Â ,dÓaÈ È‰  »ƒ¬≈ƒ¿»¿ƒƒ≈∆∆»ƒÀ∆∆
‰ˆÏÁ kL BÏ ‡Op‰Ï31. ¿ƒ»≈∆¿»∆¿¿»

בנה.24) התערובת.25)אשת התימנים: בכת"י 
ליבום.26) זקוקות הן והרי  בנים, הכלה.27)בלא בן
אחי 28) שהוא הזקנה, יח ,29)אביהם.בן (ויקרא ככתוב 

והערוה  היא", דודתך . . . תגלה לא אביך אחי  "ערות יד):
ליבם. ועליו 30)אסורה הזקנה, בן הוא המת שבעלה

בסמוך). כמבואר הכלה, בן לה שיחלוץ  (אחרי  לייבמה
טרם 31) אבל לזר, יבמה באיסור עוד ואינה הכלה, מבן

היא  שמא הזקנה, לבני  היא אסורה הכלה, בן לה שיחלוץ 
שתחלוץ . עד לאחרים ואסורה הכלה, בני  אחי  אשת

.‰ÌÈÚe„È‰ ÌÈa‰ e˙Ó32,d˙lk ÏLÂ ‰˜Ê ÏL ≈«»ƒ«¿ƒ∆¿≈»¿∆«»»
ÈLÏ ˙BBÚz‰ Èa  ÔÈÓi˜ ˙BBÚz‰ Èa È‰Â«¬≈¿≈««¬«»ƒ¿≈««¬ƒ¿≈
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿…¿«¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆

ÂÈ‡ ÈÁ‡33ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰L34 ¬ƒ»ƒ∆ƒ∆¿»»»¿≈≈∆»ƒ
ıÏBÁ „Á‡ ‰lk‰ Èa ÈLÏÂ ;dÓaÈÏ ˙zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈¿≈««»∆»≈
‡e‰ ‰lk‰ Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ „Á‡Â ‰lÁza«¿ƒ»¿∆»¿«≈«»»ƒƒ∆««»
ÔÓ ÈM‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ıÏÁ È‰  ‰lÁz ıÏÁL∆»«¿ƒ»¬≈»«≈∆»ƒ¿«≈ƒƒ
Ôa ˙L‡ ‡OÏ BÏ zÓe ‰˜f‰ Ôa ‡e‰ ˙BBÚz‰««¬∆«¿≈»À»ƒ»≈∆∆
‰lÁz ıÏÁL ‰Ê Ì‡Â ;dÓÈÓ ‰ˆÏÁpL Á‡ ÂÈÁ‡»ƒ««∆∆¿¿»ƒ»»¿ƒ∆∆»«¿ƒ»
‰OÚ ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Ï ıÏÁ È‰  ‰˜f‰ Ôa ‡e‰∆«¿≈»¬≈»«¿≈∆∆»ƒ¿…»»
ÌaÈ È‰Â ‰lk‰ Ôa ‡e‰ ˙BBÚz‰ ÔÓ ÈM‰Â ,ÌeÏk¿¿«≈ƒƒ««¬∆««»«¬≈ƒ≈

ÂÈÁ‡ ˙L‡35. ≈∆»ƒ

הכלה.33)הוודאים.32) בני  הם הם 34)שמא שמא
הזקנה. תחילה 35)בני  לייבם אבל א. צט , יבמות משנה,

שתחלוץ  עד לזר ואסורה אחיו, בן אשת היא שמא אסור, -
צט :). (שם

.Â‰LÏL dÏÚa ˙˙ÈÓ Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓƒ∆…»¬»««ƒ««¿»¿»
ÌÈL„Á36‰„ÏÈÂ ˙‡OÂ37‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , √»ƒ¿ƒ»¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»

Á‡Ï ‰ÚL Ôa Ì‡ ÔBL‡ÏÔÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,ÔB »ƒƒ∆ƒ¿»»«¬¿»»»ƒƒ
Èa  ˜Ùq‰ Ôa‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓe ÔBL‡‰»ƒƒ«≈ƒƒ≈∆«≈«»≈¿≈

ÔÈˆÏBÁ ÈM‰ Èe ÔBL‡‰38;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ BzL‡Ï »ƒ¿≈«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿…¿«¿ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ ‡nL ,ÌaÈÏ ‡BiL Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆∆»¿«≈∆»≈»ƒ
ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,È‡cÂa Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ‡e‰ È‰Â ,ÂÈ‡Ó≈»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ¿««¿≈∆»ƒ

‰ÂÚ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ Bn‡Ó39‰Ê ÔÎÂ . ≈ƒ¬»»»¿»ƒ∆¿»¿≈∆
Ô‰È˙BLÏ ıÏBÁ ˜Ùq‰ Ôa‰40ÌaÈÓ ‡ÏÂ41. «≈«»≈≈ƒ¿≈∆¿…¿«≈

שלשה 36) להמתין לה והיה ממנו, נתאלמנה או שנתגרשה
מעוברת, היא אם שיוודע  כדי  לאחר, שתינשא עד חדשים
לעיל  כמבואר שני , של לזרעו ראשון של זרעו בין להבחין

שהתה. ולא - הי "ח  גירושין מהל' בחודש 37)פי "א
לנישואיה. היא 38)השביעי  האב  מן אחיהם אשת שמא

להם. פ "א,39)וזקוקה לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה
אחים 40)ה"ז. של נשותיהם שמא הוודאים, הבנים של

הן. האב  בלבד,41)מן האם מן אחים של הן שמא
ק .). יבמות (משנה, ערוה משום עליו ואסורות

.ÊBÊ ‰M‡Ó ‡lL ÈMÏ Ôe ÔBL‡Ï Ôa ‰È‰»»≈»ƒ≈«≈ƒ∆…≈ƒ»
ÔÓÊ CB˙a ˙‡OpL42Ôa‰ È‰  Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ∆ƒ»¿¿«≈∆»≈∆¬≈«≈

ÂÈÁ‡ Ì‡L ;ÌaÈÓ B‡ ˙nL ‰Ê ˙L‡Ï ıÏBÁ ˜Ùq‰«»≈≈¿≈∆∆∆≈¿«≈∆ƒ»ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È‰  ‡e‰ ÂÈ‡Ó≈»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

ÏÏk ‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ È‰  ÂÈ‡Ó43zÓ CÎÈÙÏ , ≈»ƒ¬≈≈≈≈∆«¬»¿»¿ƒ»À»
BzL‡ ˙‡ ‡OÏ BÏ44. ƒ»∆ƒ¿

חדשים.42) שלשה האם.43)של מן אחים שאינם
זה 44) אלא הראשון הבעל מן אחרים אחים היו שלא וכגון

זקוקה  היא הרי  אחרים, ודאים אחים יש אם כי  בלבד, הספק 
הזה  הספק " וה"בן חליצה, בלי  לזר להנשא לה ואסור להם
פ "א  לעיל כמבואר אחיו", "חלוצת משום בה אסור יהיה

וברש"י ). ק : (שם הי "ב 

.ÁÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ÈMÓ „Á‡  ˜Ùq‰ Ôa‰ ˙Ó45 ≈«≈«»≈∆»ƒ¿≈«»ƒ««»ƒ
Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁz BzL‡Ï ıÏBÁ≈¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«»»ƒƒ
,ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ;BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È‰  ‡e‰ ÂÈÁ‡»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

dÏÚa ÈÁ‡Ó ‰ˆÏÁ È‰  Á‡‰ ‡‰ Ôa ‡e‰Â46. ¿∆»»»«≈¬≈∆¿¿»≈¬ƒ«¿»

האם.45) מן אחים ואינם זו, מאשה אסור 46)שאינן אבל
היא  השני  הבעל בן אשת שמא תחילה, לייבם מהם לאחד
אסורה  ממנו חלצה וכשלא ליבום, ההוא הבעל לבן וזקוקה

(שם). לזר

.Ë˙nL ‰ÚÓLÂ ,˙Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ÈÓƒ∆»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»∆≈
ÔBL‡‰ ÏÚa‰ ‡a Ck Á‡Â ,˙‡OÂ47,Ô‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ»¿««»»«««»ƒ≈¿≈∆

‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡  ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ¿»∆«ƒ¿»∆«ƒ»ƒ∆∆¿∆»∆∆
ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ48. ¿ƒ¿…¿«¿ƒ

שניהם 47) על ואסורה בגט , ומזה מזה שתצא דינה והרי 
ה"ה. גירושין מהל' בפ "י  לעיל כמבואר עולמית,

מן 48) לה חולץ  ראשון של אחיו ב . פז, יבמות משנה,
קנס  משום לייבמה לו ואסור היא, אחיו אשת שהרי  התורה,
לדעת  השמועה אחרי  בדקה ולא היטב  דקדקה שלא חכמים,
והשני יבמה, ועל בעלה על ואסרוה לא, אם היא הנכונה
כלל, לו זקוקה אינה התורה מן כי  בלבד, מדרבנן לה חולץ 
בעל  של אשתו אם כי  אחיו, של אשתו היתה לא שהרי 
מבעלה  גט  להצריכה החמירו שהחכמים אלא היא, הראשון
טעם  ומאותו גט , בלא יוצאה איש אשת יאמרו: שלא השני ,
נשאת  יבמה יאמרו: שלא חליצה, להצריכה עליה החמירו
אינה  זו פסולה שחליצה ומובן צא.). (שם חליצה בלא לזר
השני , מבעלה ולא הראשון מבעלה לא צרתה, פוטרת
צרתה  מותרת וגם ה"י . ופ "ז הי "ב , פ "ה לעיל כמבואר
בעלה, תחת שזינתה אשה צרת דין לה ואין להתייבם
פ "ו  לעיל (ראה החליצה ומן היבום מן פטורה שצרתה
עדות  סמך על שסברה היא, אנוסה זו אשה כי  הי "ט ),
עליה  החמירו וחכמים זונה, ואינה מת שבעלה מספיקה,
יא. יבמות (רש"י  בייבום מותרת צרתה אבל תתייבם, שלא

יא). קעג, סי ' באהע "ז וכן

.ÈÚe„È Ôa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰È‰L ÌÈL LÓÁ49, »≈»ƒ∆»»¿»««≈∆≈»«
˙Á‡ ‰‡BÁÓa „Á‡k e„ÏÈÂ ÔzLÓÁ eÚ˙Â¿ƒ¿»¿¬ƒ¿»¿»¿¿∆»¿«¬»««
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ eÚ˙Â ÌÈÁ‡ ÌÈa ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
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˙BBÚz‰50ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ e˙Óe ,ÌÈL e‡OÂ51, ««¬¿»¿»ƒ≈¬ƒ»»¬»ƒ
,ÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ‰MÓÁ ÈÙÏ ÌÈLp‰ LÓÁ eÏÙÂ¿»¿¬≈«»ƒƒ¿≈¬ƒ»«»ƒ««»ƒ
„ˆÈk  ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L∆≈∆»≈∆≈«≈ƒ≈∆»ƒ≈«

‰lÁz ˙Á‡Ï ÔÈˆÏBÁ Ô‰Ó Úa‡ ?Ô˙wz52, «»»»«¿«≈∆¿ƒ¿««¿ƒ»
Ïk ÏÚ ˙BˆÈÏÁ Úa‡ ‰ˆÏÁpL BÊ ‡OÈ ÈLÈÓÁ‰Â¿«¬ƒƒƒ»∆∆¿¿»«¿«¬ƒ«»

.ÌÈt»ƒ

התערובת.50)ודאי .49) קדומים: בני51)בדפוסים
שמא 52)התערובת. מספק , לה לחלוץ  חייב  אחד שכל

היא. אחיו אשת

.‡È;d˙B‡ ÌaÈ È‰  ‡È‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ≈∆»ƒƒ¬≈ƒ≈»
„Á‡ Á‡ ˙L‡ ‡È‰ È‰  ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈ƒ≈∆»∆»

‰lÁz ÔzÚa‡ dÏ eˆÏÁ È‰Â ,‰Úa‡Ó53ÔÎÂ . ≈«¿»»«¬≈»¿»«¿«¿»¿ƒ»¿≈
‰Úa‡‰ ÔÓ „Á‡‰Â ,‰Úa‡ dÏ ÔÈˆÏBÁ  ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ»«¿»»¿»∆»ƒ»«¿»»

‰BL‡‰ ‡OpL ‰Ê ‰È‰È54ÈLÈÓÁ‰Â ,55‰p‡OÈ56. ƒ¿∆∆∆»»»ƒ»¿«¬ƒƒƒ»∆»
ÌÈL LÓÁ‰ e‡O ‰MÓÁ‰ ÌÈa‰ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿«»ƒ«¬ƒ»»¿∆»≈»ƒ

˙BˆÈÏÁ Úa‡ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰ˆÏÁpL Á‡57. ««∆∆¿¿»»««≈∆«¿«¬ƒ

לזר.53) להנשא עליה,54)והותרה אחרת ייבם לא והוא
וישא  יכוון שמא אחת, יבמה ייבם מהם אחד שכל מוטב  כי 
כשאחד  אבל ייבום. מצות מקיים ונמצא אחיו, אשת יבמתו
יבום, מצות בהן נתקיימה לא ארבעתן נמצאו חמשתן, ישא
לו  הן נכריות והאחרות אחיו, אשת היא אחת רק  שהרי 

צח :). לה.55)(יבמות חלץ  אינה 56)שלא שאפילו
לזר. והותרה האחרים ארבעה לה חלצו הרי  אחיו, אשת
עמהם, ושנים לשלישית וחולצים שייבמו, השנים וחוזרים

כולם. וכן מייבם רשאי57)והחמישי  מהם אחד שאין
יבמה  באיסור יפגע  שלא הארבעה, לה שיחלצו עד לייבם
כהנים  "מקצתם אמרו: בגמרא ושם וברש"י ). (שם לזר
כהנים  שאינם חולצים, כהנים כהנים, שאינם ומקצתם
וחלצה  הואיל שייבמו, לכהנים אי ֿאפשר כי  מייבמים".
וחליצתו  יבמה היה החולץ  האחד שמא חליצות, ארבע 
לו  אסור חלוצה ספק  שאפילו בחלוצה, אסור וכהן חליצה,

יז. הערה ה"ב  לעיל בביאורנו כמבואר בתחילה, לכנוס 

.ÈÌÈwÚa eÏl‰ ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ‰f‰ ÌÏBÚÏe58 ¿»ƒ»≈¿»«¿≈«»¿ƒ»ƒ
‡È‰ ‰ˆÈÏÁ ˙a ‡nL EÏ ˜tzÒpL ÈÓ ÏkL :el‡≈∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿∆»«¬ƒ»ƒ
dÈ‡  epnÓ ‰ˆÈÏÁÏ ‰ÎÈˆ dÈ‡ B‡ ‰Ê LÈ‡Ï¿ƒ∆≈»¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆≈»
ÏÎÂ .LÈ‡‰ B˙B‡ dÏ ıÏÁiL „Ú ÊÏ ‡Op‰Ï ˙zƒ∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…»»ƒ¿»
,‰Ê LÈ‡ ÏÚ ‰eÒ‡ d˙‡Èa ‡nL EÏ ˜tzÒiL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿∆»ƒ»»¬»«ƒ∆
˙ÓaÈ˙Ó dÈ‡  ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÈa ‰Bz ÈcÓ ÔÈa≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈»ƒ¿«∆∆
‰ÏÈÚa ‰ÏÚ B‡ ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁpL ÏÎÂ .BÏ¿…∆∆¿¿»¬ƒ»¿À»ƒ¿¬»¿ƒ»

ÊÏ d˙ˆ ‰z‰  ‰Lk59. ¿≈»À¿»»»»¿»

הי "א.59)בכללים.58) פ "ה לעיל השווה

.‚ÈeÚ‡iL ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ‰B˙Â ÔÈz BÊ Cc ÏÚÂ¿«∆∆»ƒ¿∆¿»«¿≈∆¿»¿
ÔÈwÚ‰ Ïk e‡a È‰L .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ»∆¬≈≈«¿»»ƒ»ƒ
‡e‰ ÈÓe ıÏBÁL ‡e‰ ÈÓ Ú„˙Â ,CÓÒz Ô‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ¿…¿≈«ƒ∆≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰eËt‰ ‡È‰ ÈÓe ,ÌaÈnL∆¿«≈ƒƒ«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

ÌaÈÏ ‰Èe‡‰ ‡È‰ ÈÓe60. ƒƒ»¿»¿«≈

"ליבום".60) התימנים: בכת"י  וכן רומי , בדפוס 

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  כסלו  ט "ז ש "ק יום 


  

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
( .‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿«∆
(„ .ÒB‡‰ L‚È ‡lL (‚ .B˙Òe‡ ÒB‡‰ ‡OiL∆ƒ»»≈¬»∆…¿»≈»≈
(‰ .ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú ÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ LzL∆≈≈≈∆ƒ≈««««¿»¿»

.BzL‡ ˙‡ Ú ÌL ‡ÈˆBÓ L‚È ‡lL∆…¿»≈ƒ≈«∆ƒ¿
  

בתולה , נערה  והמפתה  האונס  את לענוש  המצוה   בטע
לייסר  כדי  המצוה  "משרשי  תקנ"ז) (מצוה  'ה 'חינו כתב 

הזה ". הרע  המעשה  מ  הנבלי
אדוני ("בעלונו  זה  שעניי לומר יש  , הענייני ובפנימיות
אבל  ישראל, כנסת אצל שיי אינו  בוודאי  ("זולת
שבדקות  מכיו הוא  ישראל על רע   ש להוציא  האפשרות
וכפירוש  היתר, בתאוות  שנופלי להיות יכול דדקות
של  מציאות  שתיתכ תהיו "  קדושי" הפסוק  על " הרמב
שנהיה  וציוה  הכתוב  בא  לפיכ" התורה , ברשות נבל

המותרות". מ  פרושי
כדי מותרות בענייני  צור שיש  ויאמר  אד יטע  וא
כתוב הרי   ובנוס , הבירורי עבודת את  להשלי שיוכל
תורה ", ל שאסרה  מה  דיי" ה "א ) פ"ט  נדרי) בירושלמי 
העצה  הנה  תורה , על־פי  שמותר מדבר להנזר אי וממילא 
ממילא . בדר ענייניו  כל יתבררו  שאז בתורה  שיעסוק  לזה 
בתורה , יעסוק  בראשו  "חש  חז"ל שאמרו  מה  לדבר, דוגמא 
בתורה , יעסוק  גופו  בכל חש  בתורה , יעסוק  בגרונו  חש 
רפואה , פועל התורה  שלימוד  מרפא " בשרו  ולכל שנאמר

. הענייני בשאר ועל־דר־זה 
      

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
עם 1) נישואיהם ובמפתה, באונס  הקנס  דין רבינו בו ביאר

אם  בוגרת או שלוש מבת פחותה קטנה והמפותה, האנוסה
עליה  בא להן, ושאין קנס  להן שיש והנערות קנס , להן יש

בדין. שתעמוד קודם ומתה

.‡‰Ïe˙a ‰ztL ÈÓ2ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ B˙B‡ ÔÈÒB˜  ƒ∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ
˜wÊÓ ÛÒk ÏL ÌÈÚÏÒ3‡˜p‰ ‡e‰Â .4Ò˜5Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ∆∆∆¿À»¿«ƒ¿»¿»¿≈ƒ

d˙B‡ Ò‡6,‰Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê Ò˜e . »«»¿»∆ƒ¿«¬≈∆»
‰Úp‰ È‡Ï dnÚ ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :Ó‡pL7 ∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»

.ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ»∆

שתבגור.2) עד שנים שלוש שאין 3)מאחר טהור, כסף 
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אחרת. מתכת או נחושת של תערובת בלשון 4)בו
ממון.5)חכמים. קנס .6)עונש האנוסה.7)משלם

. ‰zÙÓ ?ÒB‡ ‡e‰ ‰Ê È‡Â ,‰zÙÓ ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿«∆¿≈∆≈¿«∆
˙ÏÚp‰ Ïk .dÁk ÏÚa ‰ÈÏÚ ‡aL  ÒB‡ ,dBˆÏƒ¿»≈∆»»∆»¿«»¿»»«ƒ¿∆∆
ÔÈ„a d˙B‡ ÔÈ„Â ,‰Òe‡ ˙˜ÊÁa BÊ È‰  ‰„Oa«»∆¬≈¿∆¿«¬»¿»ƒ»¿ƒ

‰ÏÚ dBˆaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰Òe‡ÏÎÂ . ¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¬»¿»
‡lL ÈtÓ ,‰zÙÓ ˙˜ÊÁa BÊ È‰  ÈÚa ˙ÏÚp‰«ƒ¿∆∆»ƒ¬≈¿∆¿«¿À»ƒ¿≈∆…
ÛÏML ÔB‚k ,‰Òe‡ ‡È‰L ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰˜ÚÊ»¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¬»¿∆»«

.C˙B‡ ‚‰‡ È˜ÚÊz Ì‡ :dÏ Ó‡Â Á dÏ»∆∆¿»«»ƒƒ¿¬ƒ∆¡…»

  

        
    

הוא  מצאה " בשדה  "כי  שהפסוק  לפרש   מקו היה  זה , לפי 
של  הפשוט כפירוש  בהווה  הכתוב  שדיבר ולא  בדווקא ,
הוא , לעיר שדה  בי החילוק  שעיקר לומר יש  אבל הכתוב ,
שנקט  עיר  וג שדה   שג ונראה  מושיע . לה  שאי
הוא  שדה  רוב , שעל־פי  לפי  לדוגמא , רק  הוא  , " הרמב
בתר  וזיל עיר. ־כמה ־שאי , מושיעי לה  שאי  מקו

טעמא .
       

.‚‡lL B‡ ,‰zÙÓÏ ‡Op‰Ï ‰˙ˆ ‡lL ‰zÙÓ‰«¿À»∆…»¿»¿ƒ»≈«¿«∆∆…
È‰  ÒÎÏ ‡e‰ ‰ˆ ‡lL B‡ ,BÏ dzÏ ‰È‡ ‰ˆ»»»ƒ»ƒ¿»∆…»»ƒ¿…¬≈

Ò˜ Ô˙B ‰Ê8Ì‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,CÏB‰Â ∆≈¿»¿≈¿≈ƒƒ¿…¿ƒ
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡  dÒÎe eˆ9‰a˙k dÏ ˙Bk ‡l‡ , »¿»»≈¿«≈¿»∆»≈»¿À»

˙BÏe˙a‰ ‡Lk10B‡ ‡È‰ ‰˙ˆ ‡lL ‰Òe‡‰ Ï‡ . ƒ¿»«¿¬»»¬»∆…»¿»ƒ
Ì„Èa ˙eL‰  ÒB‡Ï ‡Op‰Ï ‰È‡11Ò˜ Ô˙BÂ , »ƒ»¿ƒ»≈»≈»¿¿»»¿≈¿»

ÔÈÙBk  ‡e‰ ‰ˆ ‡ÏÂ ‰È‡Â ‡È‰ ‰˙ˆ .CÏB‰Â¿≈»¿»ƒ¿»ƒ»¿…»»ƒ
Ò˜ Ô˙BÂ ÒBÎÂ B˙B‡12‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :Ó‡pL ; ¿≈¿≈¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»

B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙bÁ ‡È‰ elÙ‡ .‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ È‰ ¬≈ƒ¿«¬≈¬ƒƒƒ∆∆»
BBˆÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk  ˙ÚˆÓ¿…««ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿
È‰  ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«…«¿«¿»»»»¬≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊƒ¿«…«¬∆

ופגם.8) בושת לדמי  מיד 9)מחוץ  נותן ופגם בושת אבל
נשאה. לא בין נשאה בין מאתיים 10)לאביה שכתובתן

אין  נישואיה, בשעת היא בעולה שכבר פי  על ואף  דינר,
בעולה, כתובת כדין דינר), (מאה מנה כתובתה אומרים
שהרי נשכר, חוטא ונמצא הדין, מידת לקתה כן שאם
בחטאו. שירוויח  בדין זה ואין פגמה, והוא הייתה בתולה

מדעתה.11) - תהיה לאשה" תהיה גם 12)"ולו ומוסיף 
ופגם. צער בושת,

.„‰M‡Ï ‰a˙k ÌÈÓÎÁ ewz ‡lL .‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â¿≈»¿À»∆…ƒ¿¬»ƒ¿À»»ƒ»
‰ÊÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»¿ƒ»¿∆

d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡13. ≈»¿ƒ»

ואין 13) ימיו, כל לשלחה לא בתורה הוא מוזהר שהרי 
בך. רוצה איני  לו שתאמר עד כך כל יצערנה שמא חוששים

.‰ÈiÁÓ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ BÊ ‰Òe‡ ‰˙È‰»¿»¬»¬»»»¬ƒ≈«»≈
‰OÚ14‰iL elÙ‡Â15‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È‰ 16ÔÎÂ . ¬≈«¬ƒ¿ƒ»¬≈∆…ƒ»∆»¿≈

ÒkL Á‡ ‰nÊ c da ‡ˆÓ Ì‡17‰Ê È‰  ƒƒ¿»»¿«ƒ»««∆»«¬≈∆
‰Èe‡‰ ‰M‡  ‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :Ó‡pL .‰pL‚È¿»¿∆»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»»¿»

.BÏ

בלבד.14) עשה במצות אלא אינו ביאתן שאיסור
בלבד.15) סופרים מדברי  אלא אינה ביאתה שאיסור
לקיימה 16) הראוייה באשה - לאשה" תהיה "ולו שנאמר:

מדבר. עליו.17)הכתוב  ונאסרה תחתיו שזינתה

.ÂÈ‰  d˙B‡ ‰ztL B‡ ‰Ïe˙a Ò‡L ÏB„b Ô‰k…≈»∆»«¿»∆ƒ»»¬≈
‰Ïe˙a‰ ˙‡ ÁwÏ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê18, ∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆¿À∆ƒ«∆«¿»

‰Ïe˙a dÈ‡ BÊ ‡OiL ‰ÚLe19‡ÈˆBÈ  Òk Ì‡Â . ¿»»∆ƒ»≈»¿»¿ƒ»«ƒ
Ë‚20. ¿≈

יקח ".18) בבתוליה אשה גדול 19)"והוא לכהן ובעולה
עשה. מחייבי  מפותת 20)היא או עצמו אנוסת ואפילו

האיסור. בכלל עצמו,

.ÊÔÂÈk  'dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï' ÒB‡a Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿≈…«¿«¿»≈»
‰OÚ BÓ„wL21'‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ' Ó‡pL ,22‰Ê È‰ , ∆¿»¬≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆

‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ ˙‡ˆÓÂ .‰OÚÏ B˜z¿»«¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»
‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,‰OÚÏ«¬≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ…ƒ≈¬≈
ÒB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ„‰Ò ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,daL∆»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈

‰˜BÏ BÈ‡Â ,ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk  L‚Â ÚL23. ∆»«¿≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈∆
Á‡Ï ‰Lc˜˙ B‡ ,‰pÈÊÁiL Ì„˜ B˙Le‚ ‰˙Ó24, ≈»¿»…∆∆«¬ƒ∆»ƒ¿«¿»¿«≈

È‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È‰  ‰Le‚a eÒ‡L Ô‰k ‰È‰L B‡∆»»…≈∆»ƒ¿»¬≈∆∆∆¬≈
daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ Ú25. »««…«¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»

הלאו.21) לפני  בתורה העשה עשה,22)שנכתב  מצות זו
שלחה". יוכל "לא נאמר: פסוק  אותו שהעשה:23)ובסוף 

הלאו". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - לאשה תהיה ולו
להחזירה.24) לו שיש 25)שאסור  תעשה  לא מצות "כל

שבה  עשה קיים לא פטור, - שבה עשה קיים עשה, קום בה
שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי  על (ואף 

חייב ". - להחזירה) יכול ואינו שמתה

.Á‰ÈÏÚ ‡BiL „Ú Ò˜a iÁ ‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÔÈ‡≈»≈«¿«∆«»ƒ¿»«∆»»∆»
ÌÈ„Úe [dk„k]26‰‡˙‰ CÈˆ BÈ‡Â ,27È˙ÓÈ‡Óe . ¿«¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»≈≈»«

„Ú ˙BeÓb ÌÈL LÏL Á‡Ó ?Ò˜ ˙Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿»≈««»»ƒ¿«
dz‡Èa ÔÈ‡  ÌÈL LÏL CB˙ ‰ÏÚ .bzL∆ƒ¿…ƒ¿¬»¿»»ƒ≈ƒ»»

‰‡Èa28:Ó‡pL ;Ò˜ dÏ ÔÈ‡  ‰‚aMÓ ‰ÈÏÚ ‡a . ƒ»»»∆»ƒ∆»¿»≈»¿»∆∆¡«
.˙‚Ba‰ ‡Ï  ‰Ïe˙ ‰Ú«¬»¿»…«∆∆

קנס .26) משלם אינו מעצמו יודה אפילו עדים אין שאם
מצאנו 27) שלא קנס , תתחייב  תעשה שאם זה, תעשה אל

במלקות. או במיתה אלא חוזרים.28)התראה שבתוליה

.ËdÏ LÈ ‡ dÏ ÔÈ‡L ˙Á‡Â ‡ dÏ LiL ˙Á‡Â¿««∆≈»»¿««∆≈»»≈»
˙‡ÓÓ‰Â ,˙‚Ba‰ :Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡Â .Ò˜29, ¿»¿≈∆≈»∆¿»«∆∆¿«¿»∆∆

˙ÈBÏÈ‡‰Â30˙LÁ‰Â ‰ËBM‰Â ,31‰ÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓe , ¿»«¿ƒ¿«»¿«≈∆∆ƒ∆»»»∆»
Ô˙B‡ ‰ÚzL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡e d˙e„ÏÈa Ú ÌL≈«¿«¿»»¿«ƒ¿≈ƒ∆»¿»»
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קע                
         

‰Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L‚Ó‰Â ,dnÚ ˙BÊÏƒ¿ƒ»¿«¿…∆∆ƒ«ƒƒ«¬«ƒƒ«¬»
‰Ïe˙32ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ˙L‚Ó‰ Ï‡ .33‰Ò‡ Ì‡ : ¿»¬»«¿…∆∆ƒ»≈ƒƒ∆∆¿»

dÓˆÚÏ dÒ˜e ,Ò˜ dÏ LÈ 34ÔÈ‡  ‰˙zt˙ Ì‡Â ; ≈»¿»¿»»¿«¿»¿ƒƒ¿«¿»≈
Ò˜ dÏ35. »¿»

כן 29) אחרי  ומיאנה אחיה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה
ונישאת. הואיל בתולה בחזקת שאינה קנס  לה ואין בבעלה.

מקטנותה 30) אלא נערות ימי  לה אין האילונית כי  והטעם,
לבגר. בתולות.31)תצא בחזקת ואינן דעת בנות שאינן

שלא 32) בחזקת בעלה גרשה ומיד לחופה שנכנסה כגון
הרי לחופה שנכנסה כל כי  קנס , לה אין זאת ובכל נבעלה,

כבעולה. היא.33)היא בתולה שנאמר 34)שבחזקת
אורשה, לאביה", אורשה, "לא - אורשה" לא "אשר בקנס :
מוציאים  האירוסין שאין לאביה, - ופגם בושת אבל לעצמה,

האב . הראוי35)מרשות קנסה לו ומחלה נתרצית שהרי 
לה.

.È˙ÁLÓ‰Â ‰ÈeM‰Â ˙Bib‰36‰ib˙ Ì‡ : «ƒ∆¿«¿»¿«¿À¿∆∆ƒƒ¿«¿»
 ˙BÁt B‡ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ‰ÁzLÂ ˙ÈcÙÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ«»»ƒ»

Ò˜ dÏ LÈ37„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â , ≈»¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ¿∆»
dÏ ÔÈ‡  ‰ÁzLpLk B‡ ˙ÈcÙpLk B‡ ‰ib˙pLk¿∆ƒ¿«¿»¿∆ƒ¿≈¿∆ƒ¿«¿¿»≈»

˙BÏeÚk Ô‰ È‰  ‰‡Èa Ô˙‡Èe ÏÈ‡B‰ ;Ò˜38. ¿»ƒƒ»»ƒ»¬≈≈ƒ¿

שנשתחררה.36) כנענית" שבחזקת 37)"שפחה לפי 
כשאר  בתולות לחזור סופן נבעלו, אם ואפילו הן, בתולות

הן 38)הבתולות. הפקר בחזקת לביאה שראויות "כיוון
בשבייתה". והשבוייה בגיותן ונבעלות

.‡È:‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÏÚ ‰eÒ‡ BÊ ‰Ïe˙a ‰˙È‰»¿»¿»¬»«»≈«¿«∆
˙B˙k ÈiÁÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡39B‡ B˙BÁ‡ ÔB‚k , ƒ»¿»««≈«»≈¿≈¿¬

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰Â B˙„B„40ÈiÁÓ ‰˙È‰L B‡ , »¿«ƒ»¿«≈»∆∆»¿»≈«»≈
ÔÈÂ‡Ï41ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È‰  Ba e˙‰ Ì‡ : »ƒƒƒ¿¬≈∆∆¿≈¿«≈

‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ò˜42ÌlLÓe43‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»∆≈»»∆¿«≈¿ƒ…»¿»
‰‡˙‰ ÌL44˙e˜ÏÓ iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ 45‰Ê È‰ , »«¿»»ƒ¿≈«»«¿¬≈∆

.Ò˜ ÌlLÓ¿«≈¿»

כרת.39) עונש ביאתה על תורה והן 40)שחייבה
מות. אחרי  בפרשת בתורה 41)האמורות ביאתן שנאסרה

בלבד. מלקות אלא כרת עונש עליהם חייבה שגם 42)ולא
בהם  התרו אם תעשה לא איסור בהן שיש כריתות, חייבי 
שלקו  אחר תשובה עשו שאם כריתותם, מידי  ונפטרו לוקים

להם. מוחל מעלה של דין בית "והפילו 43)- שנאמר:
אחת  רשעה "משום - רשעתו" כדי  לפניו והכהו השופט 
ובסמוך  רשעיות", שתי  משום מחייבו אתה ואי  מחייבו אתה
ממון. ולא הכאה אותו שמחייבים יכנו, ארבעים נכתב : לו

עבירה 44) שזוהי  כך, תעשה "אל העדים: הזהירוהו שלא
מלקות". עליה אתה התראה.45)וחייב  בלא מלקות שאין

.ÈÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ‰iL B‡ ‰OÚ ÈiÁÓ ‰˙È‰46 »¿»≈«»≈¬≈¿ƒ»¿«≈»∆
e˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e˙‰ ÔÈa ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰eÒ‡L∆¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈…ƒ¿

˙e˜ÏÓ Ô‡k ÔÈ‡L ,Ò˜a iÁ  Ba47. «»ƒ¿»∆≈»«¿

לישראל.46) ונתינה לכהן חלוצה מלקות 47)כגון אין

שאין  שכן וכל עשה, בחייבי  ולא תעשה", "לא באיסור אלא
סופרים. מדברי  אלא אסורות שאינן באלה מלקות

.‚ÈÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÈiÁÓ ‰˙È‰48Bza ÔB‚k ,49˙L‡Â »¿»≈«»≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿≈∆
Ba50Ba e˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e˙‰ ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 ¿¿«≈»∆≈ƒ¿≈…ƒ¿

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :Ó‡pL .Òw‰ ÔÓ eËt 52LBÚ  »ƒ«¿»∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ53‡‰ .54ÔBÒ‡ ÌL ‰È‰ Ì‡55LÚ ÌL ÔÈ‡ 56. ≈»≈»ƒ»»»»≈»…∆

‰‚‚La ‰M‡‰ ˙‚È‰L Èt ÏÚ Û‡Â57‡Ï È‰L , ¿««ƒ∆¬ƒ«»ƒ»ƒ¿»»∆¬≈…
dÏ eek˙58.‰M‡ eÙ‚Â ÌÈL‡ eˆpÈ Èk :Ó‡pL , ƒ¿«¿»∆∆¡«ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔBÒ‡a e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆…ƒ≈«»¿»≈≈¿≈ƒ
LÙ ‰kÓ :ÓB‡ ‡e‰ È‰Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BËÙÏ¿»¿ƒ««¿ƒ«¬≈≈«≈∆∆
LÙ ‰kn ‰Ó .˙ÓeÈ Ì„‡ ‰kÓe ,‰pÓlLÈ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿∆»«≈»»»««≈∆∆

ÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï ‰Ó‰aBiÁÏ „È ¿≈»…»««»≈≈¿≈ƒ¿«¿
ÔÈÓeÏL˙a59e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï Ì„‡ LÙ ‰kÓ Û‡ , ¿«¿ƒ««≈∆∆»»…»««»

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

על 48) בהם לדון מטה של דין לבית נמסרו מיתות ארבע 
חמורות. בשריפה.49)עבירות נידון עליה בא שאם

סקילה.50) עונשו עליה בא מעונש 51)שאם שפטור
מתה.52)מיתה. ולא ילדיה ויצאו הרה אשה שנגף 

לבעל.53) וולדות דמי  לשלם אבל.54)חייב 
האשה.55) נתחייב 56)שמתה "שהרי  וולדות דמי  תשלומי 

מזה". גדול עליה.57)בדין מיתה חייב  שכל 58)ואינו
לאשה. ולא לחבירו, רק  נתכוון עונש 59)אחד שאין

בשוגג  ואפילו בלבד, ממון עונש אלא בהמה למכה מיתה
השוגג  על לחייב  - פצע  תחת פצע  שנאמר: לשלם חייב 

כמזיד.

.„È,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ da LiL ‰Ú ÏÎÏ ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»¬≈»∆≈»ƒ«≈ƒ
ÔÈÓeÏLz da ÔÈ‡L60. ∆≈»«¿ƒ

משום 60) דין בית מיתת (שחייב  בשבת בחברו החובל כגון
חץ  שזרק  או התשלומין מן פטור שוגג היה אפילו מפרק ,
חבירו  בגד וקרע  (אמות) ארבע  לסוף  ארבע  מתחילת בשבת
ברשות  בשבת חץ  שזריקת מפני  מלשלם פטור בהליכתו

דין. בית מיתת עוון היא הרבים

.ÂË‰ÈÏÚ ‡a61;Òw‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ‰˙ÓÂ »»∆»»≈»¬≈∆»ƒ«¿»
‡Ï  ‰Úp‰ È‡Ï dnÚ ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»…

‰˙n‰ È‡Ï62ÔÈca „ÓÚzL Ì„˜ ˙eÓzL ,‡e‰Â .63. «¬ƒ«≈»¿∆»…∆∆«¬…«ƒ

לו.61) הכשרה בתולה נערה כל -62)על הנערה אבי 
קיימת. שהיא ואחרי63)משמע  ותבעתו בדין עמדה אבל

בו  זכה בדין שעמדה שמשעה בקנס , חייב  זה הרי  מתה כן
האב .

   1 
והאונס 1) דברים שלושה שמשלם המפתה דין בו כלל

שאין  הנערות וכו', כדרכה אחד שנים עליה באו דין חמשה,
פיו, בהודאת קנס  משלם שאינו וצער, ופגם בושת להן
מפתה  של דברים שלשה מכחישה, והוא אותי  אנסת אמרה
לכך  עצמה הכינה לבת, או לאב  הם למי  אונס  של וחמשה

בקנס . האונס  חייב  אם לזנות
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.‡‰ÈÎL ˙‡‰ ÈÓc Ì‰ Ò˜ ÏL ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿»≈¿≈¬»«¿ƒ»
Ì‚Ùe ˙La ÔzÏ ‰zÙÓ‰ iÁÂ .„Ïa2Òw‰ ÏÚ ˙BÈ ƒ¿«¿«»«¿«∆ƒ≈∆¿»≈««¿»

eˆw‰3‰Bza4˙‡ Ô˙B ‡e‰L ,ÒB‡‰ ÂÈÏÚ ˙È . «»«»»≈»»»≈∆≈∆
Úˆ dÏ ÔÈ‡ dBˆa ˙ÏÚp‰L .Úv‰5LÈ ‰Òe‡Â , «««∆«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»«««¬»≈

dpÚ L‡ ˙Áz :‰Òe‡a ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Úˆ dÏ6. »««¿≈≈»¬»««¬∆ƒ»

כמבואר 2) לבעולה, מבתולה ונפחתה פגמה ביאתו שע "י 
ה"ו. "ונתן 4)הקבוע .3)בסמוך בתורה: שנאמר לפי 

הנאת  כסף ", חמשים הנערה לאבי  עמה השוכב  האיש
הנאת  מחמת שאינם ופגם בושת אבל חמשים, - שכיבה
ועליו  כאן, נכללו לא - חובלים בשאר ישנם שהרי  שכיבה,

מ :). (כתובות ומזיק  חובל כשאר ב :5)לשלם לט , שם
צער". לה אין מפותה אומרות, שבה זה 6)"פקחות עינוי 

בפרשת  האמורה במפותה, ואילו ביאתה. צער הוא -
עינוי . הוזכר לא טו), כב , (שמות משפטים

.˙Le Ò˜ :ÌÈ„ ‰LÏL ÌlLÓ ‰zÙÓ‰ ‡ˆÓƒ¿»«¿«∆¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆
‰Úa‡  ÒB‡‰Â ;Ì‚Ùe7.Ì‚Ùe ÚˆÂ ˙Le Ò˜ : ¿»¿»≈«¿»»¿»∆¿««¿»

א.7) לט , כתובות

.‚„Á‡Â ÏB„b Ô‰k ˙a ÏÚ ‡a‰ „Á‡ .Ïka ‰ÂL Ò¿̃»»∆«…∆»«»««…≈»¿∆»
ÊÓÓ B‡ b ˙a ÏÚ ‡a‰8ÛÒk ÌÈMÓÁ dÒ˜ 9. «»««≈«¿≈¿»»¬ƒƒ∆∆

ÔÈÎÈˆe ,ÏkÏ ÔÈÂL ÔÈ‡ Úv‰Â Ì‚t‰Â ˙La‰ Ï‡¬»«∆¿«¿»¿«««≈»»ƒ«…¿ƒƒ
‡ÓeL10. »

ואם 8) ממזרת". "או התימנים: ובכת"י  ממזר. בת כלומר:
כרחנו  על לאו, באיסור עליו היא והרי  ממזר, אינו האונס 
הי "א. פ "א למעלה ראה בו, התרו כשלא מדובר שכאן

שוה 9) התורה, מן קבוע  שכר קצבה, לו שיש כל הוא: כלל
"אחד  ב : יד, בערכין אמרו וכן מ .). (כתובות אדם בכל
שבישראל, הקטנה ואת שבכהונה גדולה את ופיתה שאנס 

סלעים". חמשים הערכה.10)נותן

.„k‰ ?˙La‰ ÔÈÓL „ˆÈkLiÓ‰ ÈÙÏ Ï ≈«»ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
Lia˙n‰Â11‰eLÁ ‰Ú LiÓ ‰ÓB„ BÈ‡L . ¿«ƒ¿«≈∆≈∆¿«≈«¬»¬»

BÈ‡Â ,‰ÈeÊa ‰iÚ ‰pË˜ LiÓÏ ‰ÒÁÈÓ ‰ÁtLnÓeƒƒ¿»»¿À¬»ƒ¿«≈¿«»¬ƒ»¿»¿≈
„Á‡Ó Lia˙ÓÏ ÏB„‚Â eLÁ Ì„‡Ó Lia˙Ó ‰ÓB„∆ƒ¿«≈≈»»»¿»¿ƒ¿«≈≈∆»

ÌÈlw‰ ÔÓ Ï˜Â ÌÈÏp‰Ó12. ≈«¿»ƒ¿«ƒ««ƒ

א.11) מ , מרובה 12)כתובות בשתו שבייש, קל שאדם
פג:). בבאֿקמא רש"י  וכ"כ ה"א, ומזיק  חובל מהל' (פ "ג

.‰ÔÈÓLÂ ,d˙ÏÚÓe B˙ÏÚÓ ÔÈic‰ ÔÈ‡B ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ««»ƒ«¬»«¬»»¿»ƒ
Ú‡È ‡ÏÂ ÔzÏ dzÁtLÓÏe ‰È‡Ï Èe‡ ÔBÓÓ ‰nk«»»»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ≈¿…∆∆«

‰Ê Ì„‡Ó ‰Ê c Ô‰Ï13e‰BÓÎÂ ,14.ÌlLÏ iÁ »∆»»∆≈»»∆¿»«»¿«≈

פחיתותו.13) לפי  והנבל מעלתו, לפי  כסכום 14)הגדול
ליתן. ראוי  שהיה הממון

.Â‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B .dÈÙÈ ÈÙÏ  Ì‚t¿»¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒƒ
‰ÏeÚa ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ,˜eMa ˙kÓ ‰ÁÙLƒ¿»ƒ¿∆∆««»ƒ»»¿»
˙B˜Ï ‰ˆB Ì„‡L ;‰Ïe˙a ‰ÂL ‰˙È‰ ‰nÎÂ¿«»»¿»»»¿»∆»»∆ƒ¿
B˙È‰a ‰ˆB ‡e‰L BcÚÏ dzÏ ,‰Ïe˙a ‰ÁÙLƒ¿»¿»ƒ¿»¿«¿∆∆«¬»»

B˙BËÂ15 Úˆ .ÌlLÈÂ ‰˙Át ‰nk ÔÈ‡BÂ ; ¿»¿ƒ«»»¬»ƒ«≈««
.BÙe‚Â ÂÈL ÈÙÏe ,dÙeb ÔÈe d˙eË˜ ÈÙÏ¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ»»¿
BÊ ÚËˆz ‡ÏÂ ÔzÏ ‰ˆB ‡‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈¿…ƒ¿«≈

.ÔzÈÂ ,‰fÓƒ∆¿ƒ≈

שזהיר 15) הימנו, רוח  קורת לרבו שיש בעבד ב . מ , כתובות
טעם  להטעימו נחתֿרוח  לו לעשות רוצה הוא ואף  בעבודתו,

שם). (רש"י  בתולה

.ÊÔ˙B ‰zÙÓ‰16„iÓ Ì‚Ùe ˙La17Ô˙B BÈ‡Â , «¿«∆≈∆¿»ƒ»¿≈≈
Ô‡Ó Ì‡Â :Ó‡pL ;d‡O ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ Òw‰«¿»∆»ƒ≈…¿»»∆∆¡«¿ƒ»≈
Ô˙B ÒB‡‰ Ï‡ .Ï˜LÈ ÛÒk ,BÏ dz˙Ï ‰È‡ Ô‡ÓÈ¿»≈»ƒ»¿ƒ»∆∆ƒ¿…¬»»≈≈

„iÓ ÌÈ„ ‰Úa‡18‰ˆzLk ,CÎÈÙÏ .ÒBÎÂ «¿»»¿»ƒƒ»¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
Lb˙‰Ï19ÌeÏk dÏ ÔÈ‡  ÔÓÏ‡˙z B‡20. ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈≈»¿

לאשה.17)לאביה.16) כשנשאה כתובות 18)אפילו
ב . כמבואר 19)לט , לגרש, יכול אינו - לרצונה שלא אבל

ז. ה"ג, פ "א קנסה 20)לעיל כסף  ש"יצא לכתובתה,
ה"ד. פ "א לעיל וראה שם). (כתובות בכתובתה"

.Á‡lL „Á‡Â dk„k „Á‡ ,ÌÈL ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¿«ƒ∆»¿«¿»¿∆»∆…
‡e‰ Ì‡ ,dk„k ‡lL ‰ÈÏÚ ‡aL ‰Ê :dk„k¿«¿»∆∆»»∆»∆…¿«¿»ƒ

Ì‚Ùe ˙La iÁ  ÔBL‡21iÁ  ÔBÁ‡ ‡e‰ Ì‡Â , ƒ«»¿∆¿»¿ƒ«¬«»
‰ÓbÙ kL ,„Ïa ˙La22‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÊÂ ; ¿∆ƒ¿«∆¿»ƒ¿¿»¿∆∆»»∆»

‡Le Ò˜a iÁ  ÔBÁ‡ ÔÈa ÔBL‡ ÔÈa ,dk„k¿«¿»≈ƒ≈«¬«»ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈc‰23‰ÏÚ ‡lL ˙a ÏL Ì‚Ùe ˙La ÔÈ‡ Ï‡ , «¿»ƒ¬»≈∆¿»∆«∆…ƒ¿¬»

dk„k ‡lL ‰ÏÚpL BÊ Ì‚Ùe ˙Lk ÏÏk24. ¿»¿∆¿«∆ƒ¿¬»∆…¿«¿»

אינו 21) קנס  אבל במקצת, נפגמה כדרכה שלא בביאה שגם
ה"ח . פ "א לעיל כמבואר כדרכה, עליה שיבוא עד חייב 

הראשון.22) שאינו 23)ע "י  אע "פ  לישאנה לכופו וכן
ב .24)רוצה. מ , כתובות

.ËeÚ„B‰ k25:Ô‰ OÚÂ ,Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙Ba‰ ¿»«¿«»∆≈»∆¿»¿∆∆≈
,˙ÈBÏÈ‡‰Â ,˙L‚Ó‰Â ,˙‡ÓÓ‰Â ,˙‚Ba‰«∆∆¿«¿»∆∆¿«¿…∆∆¿»«¿ƒ
,‰ÈeM‰Â ,˙Bib‰Â ,˙LÁ‰Â ,‰ËBM‰Â¿«»¿«≈∆∆¿«ƒ∆¿«¿»
LÈ ˙Ba‰ ‡Le .Ú ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰Â ,˙ÁLÓ‰Â¿«¿À¿∆∆¿«≈»∆»≈»¿»«»≈

.Ò˜ Ô‰Ï»∆¿»

ה"ט ֿי .25) פ "א לעיל

.ÈÌ‡Â ;Ì‚Ùe ˙La dÏ LÈ  Ò˜ dÏ LiL ˙a Ïk»«∆≈»¿»≈»∆¿»¿ƒ
 Ò˜ dÏ ÔÈ‡L ˙a ÏÎÂ .Úˆ dÏ LÈ  ‰Òe‡ ‡È‰ƒ¬»≈»««¿»«∆≈»¿»
Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙zt˙ Ì‡ ,Ì‚t ‡ÏÂ ˙La ‡Ï dÏ ÔÈ‡ Ck»≈»…∆¿…¿»ƒƒ¿«¿»¿≈ƒ

‰Ò‡26˙LÁÂ ‰ËBLÂ ˙‡ÓÓe ˙‚BaÓ ıeÁ ;27. ∆∆¿»ƒ∆∆¿»∆∆¿»¿≈∆∆

לתלות 26) אפשר איך כך, על תמה - קעז סי ' אהע "ז ב 'טור'
שאין  אע "פ  ולדבריו קנס , בפטור וצער ופגם בושת תשלומי 
בכל  הנוהג ממון דין שהן ופגם, בושת להן יש - קנס  להן

בזה. תמה שם יוסף ' ה'בית וגם ומזיק . שאם 27)חובל
בסמוך. כמבואר משלם, נאנסו

.‡ÈÛ‡ ,˙‡ÓÓ‰ ˙‡Â ˙‚Ba‰ ˙‡ ÒB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈∆«∆∆¿∆«¿»∆∆«
Ì‚Ùe ˙La Ô‰Ï LÈ  Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ28 «ƒ∆≈»∆¿»≈»∆∆¿»
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קעב                
         

ÚˆÂ29Úˆ ÌlLÓ  ˙LÁ B‡ ‰ËBL ÒB‡‰Â . »««¿»≈»≈∆∆¿«≈««
„Ïa30ÌeÏkÓ eËt  Ôlk ˙‡ ‰zÙÓ‰ Ï‡ .31. ƒ¿«¬»«¿«∆∆À»»ƒ¿

ורא"ש 28) ברי "ף  (וראה לב . בכתובות כן מפורש בבוגרת
וכשאנסה  היא, בתולה שהבוגרת מפני  הוא, והטעם מ :). שם
לא  ועדיין לחופה כשנכנסה הממאנת וכן ופגמה, ביישה
ל'טור' ('פרישה' פגם לה אין ונבעלה משנשאת אבל נבעלה,
בין  החילוק  מהו עיון, צריך [אבל כה). אות קעז סי ' אהע "ז
פ "א  (למעלה ונתגרשה נבעלה ולא לחופה נכנסה ממאנת
ה"י ]. למעלה שנראה כמו ופגם, בושת לה שאין ה"ט )

צער.29) לה יש אנוסה ופגם,30)כל בושת משלם ואינו
בשוק  להמכר דמים לה אין וגם בושת, לה אין שהשוטה
פ .): (בבאֿמציעא אמרו וכן שם). ורש"י  לב . (כתובות
. . . היא שוטה זו שפחה לו ואמר לחבירו, שפחה "המוכר
אין  החרשת וגם דמים, לה שאין הרי  טעות", מקח  זה הרי 
לו  נותן - "חרשו פב :): (בבאֿקמא שאמרו כמו דמים, לה

איתן'). ('נחל כולו" לה 31)דמי  אין שמפותה הוא כלל
בושת  להן שאין וחרשת שוטה ולפיכך, ה"א). (למעלה צער
כלום. להן אין נתפתו אם - הקודמת) בהערה (כנ"ל ופגם
- כנ"ל וצער ופגם בושת להן שיש אע "פ  וממאנת ובוגרת
שהרי הכל על לו שמחלו לפי  כלום, להן אין נתפתו אם
וממאנת, הי "א) אישות מהל' (פ "ג אביה ברשות אינה בוגרת
- לה אין שצער אע "פ  שנתפתתה, נערה אבל היא. יתומה
אביה  ברשות שהיא שכיון ופגם, ובושת קנס  הוא משלם
שהממאנת  ואע "פ  לו. למחול יכולה אינה לו, שייך והכל
ל"עונת  והגיעה הואיל מחילתה, מועילה - קטנה עדיין
שכלה  חריפות לפי  - ומעלה שש מגיל שהיא הפעוטות"
וביחוד  נט .) ובגיטין ה"ז, פ "ד אישות הל' לעיל (ראה
הנאתה  מחמת וזו מחילה. מחילתה - בפירוש כשמחלה
חידשו  וכבר לט :) כתובות ('תוספות' בפירוש מחלה כאילו
מחילתן  שמחלו ש"הפעוטות" קז. בכתובות ה'תוספות'

איתן'). ('נחל מחילה

.È,ÂÈt ˙‡„B‰a ÌB˜Ó ÏÎa Ò˜ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿»¿»»¿»«ƒ
ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡32È˙Èzt B‡ ÈzÒ‡ :ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»≈»«¿ƒƒƒƒ

˙La ÌlLÓ Ï‡ .Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡  ÈBÏt ÏL Bzaƒ∆¿ƒ≈¿«≈¿»¬»¿«≈∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì‚Ùe33ÔÈ„a LÈ‡ ‰ÚzL ˙a ÔÎÂ . ¿»¿»«ƒ¿≈«∆»¿»ƒ¿ƒ

eÈ‰ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,È˙B‡ ˙Èzt B‡ zÒ‡ :BÏ ‰Ó‡Â¿»¿»»«¿»ƒƒ»ƒ¿≈…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ„34˙q‰ ˙ÚeL ÚaL ‰Ê È‰ 35; ¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈

Èt ÏÚ ÚˆÂ Ì‚Ùe ˙La dÏ ÌlLÓ ‰È‰ ,‰„B‰ el‡L∆ƒ»»»¿«≈»∆¿»»«««ƒ
BÓˆÚ36. «¿

אלהים,32) ירשיעון "אשר ח ): כב , (שמות בקנס  שנאמר
סד:). (בבאֿקמא עצמו את המרשיע  ולא - שנים" ישלם

משלם 33) - בממון והמודה להם, יש ממון דין שאלה
מא.). ופטור 34)(כתובות בכל", "כופר שהוא נמצא

התורה.משבועה  להסיתו 35)מן חכמים שהשיאוהו
תובע  אדם אין חזקה הכלל: ע "פ  השבועה, ע "י  להודות
ושבועה  ה.). (בבאֿמציעא בידו לו יש אלאֿאםֿכן
לעיל  וראה התורה, כשבועת כלֿכך חמורה אינה מדבריהם

ובביאורנו. הכ"א, אישות מהל' פחד 36)פי "ב  ע "י  ושמא
אין  לבדו קנס  על אבל וישלם. יודה השבועה עונש חומר

למה  שכפר ועכשיו יפטר, יודה אם אפילו שהרי  נשבעים,
הט "ו. ונטען טוען מהל' בפ "א ראה נשביעו,

.‚ÈÈ˙B‡ zÒ‡ :BÏ ‰Ó‡37Èk ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»»«¿»ƒ¿≈…ƒ
È˙Èzt ‡l‡38ÏÚ ‰Bz‰ ˙ÚeL ÚaL ‰Ê È‰  ∆»ƒƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»«
Úv‰ ÈÓc39‰„B‰ È‰L ;Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓe , ¿≈«««¿«≈∆¿»∆¬≈»

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa40. ¿ƒ¿»««¬»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

הצער.37) גם  לי  לשלם אתה אני38)וחייב  ופטור
הטענה.39)מהצער. במקצת מודה טוען 40)כדין הל'

שאין  להשבע , חייב  אינו הראב "ד ולדעת ה"א. פ "א, ונטען
והרי לאביה, אלא שלה אינם והתשלומין הואיל תובע  כאן
אלא  בידי  לו אין טוען: והלה בידך, לאבי  מנה כאומרת: זו
(שבועות  אבדה כמשיב  שהוא מפני  שפטור, דינר חמשים
היה  שהדבר ידע  מנין הטוען, הוא בעצמו אביה ואם לח :).
שהבת  רבינו, דברי  את מצדיק  משנה' וה'כסף  באונס ,
שייכים  שהתשלומין ואע "פ  עיקרית, כתובעת נחשבת
- והיא ידה, על אלא בהם זוכה ואינו הואיל לאביה,
היא  הרי  - ב  מא, בכתובות כמבואר לדין, עמו העומדת

ממש. תובע  כדין ודינה דברים בעלת

.„È ÒB‡ ÏL ‰Úa‡Â ‰zÙÓ ÏL ÌÈ„ ‰LÏL¿»¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»»∆≈
‡ ÏL Ô‰ È‰41BÏ ÌÈeÚ ÁL ÏkL ,42ÔÈ‡ Ì‡Â . ¬≈≈∆»∆»¿«¿ƒ¿ƒ≈

‡ dÏ43dÓˆÚ ÏL Ô‰ È‰ 44. »»¬≈≈∆«¿»

שם.41) יז):42)כתובות, ל, (במדבר שנאמר שם.
לאביה", - נעוריה שבח  "כל - אביה" בית "בנעוריה

שם). (רש"י  אביה בבית תלאה בשעה 43)שהכתוב 
שהרי44)שנאנסה. כלום, לה אין שנתפתתה יתומה אבל

לעיל  וכמבואר הכל, לו ומחלה נתרצית והיא לעצמה קנסה
ה"ט . פ "א

.ÂËB‡ ,‰‚aL „Ú ‰Úz ‡lL ‰Òe‡ B‡ ‰zÙÓ¿À»¬»∆…»¿»«∆»¿»
˙‡OpL „Ú45‰Úa‡‰  ‡‰ ˙nL „Ú B‡ ,46ÌÈ„ «∆ƒ»«∆≈»»»«¿»»¿»ƒ

dlL ‰LÏM‰ B‡47Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰Ú˙Â ÔÈc ‰„ÓÚ . «¿»∆»»¿»«ƒ¿»¿»»¿««
‡ ÏL Ô‰ È‰  ˙‡OpL B‡ ‰‚a Ck48˙Ó Ì‡Â . »»¿»∆ƒ»¬≈≈∆»¿ƒ≈

Ô‰L ,ÔÈÁ‡ ÏL Ô‰ È‰  ÔÈca d˙„ÈÓÚ Á‡ ‡‰»»««¬ƒ»»«ƒ¬≈≈∆«ƒ∆≈
‡‰ Ô‰a ‰ÎÊ ÔÈca ‰„ÓÚL ˙ÚnL ;‡‰ ÈLBÈ49. ¿≈»»∆≈≈∆»¿»«ƒ»»»∆»»

אביה,45) מרשות אותה מוציאים והנישואין והבגרות
הי "ב . אישות מהל' פ "ג לעיל בכת"י46)כמבואר

הארבעה. הרי  הואיל 47)התימנים: כלום, מחילתה ואין
אמרו: ולא לאביה, דברים השלושה היו בעילה ובשעת
היתה  אם אלא - לעצמה כשקנסה - קנס  לה אין נתפתתה
מא, לכתובות בר"ן כמבואר עצמה, ברשות הפיתוי  בשעת

שנתבגרה 48)ב . אחרי  עד אותם גבתה לא שעדיין ואע "פ 
אב . של הם  הרי  הזכרים 49)- לבניו מורישם הוא וממילא

(כתובות  זכרים בנים במקום ירושה בת שאינה לבת, ולא
אין  האב , ומת - בדין לתבעו הספיקה לא אם אבל מא:).
בתו  זכות מוריש אדם שאין לבניו, להורישו ממון זה
מודה  היה אילו שהרי  לבנו. בבתו) תורה לו (שנתנה
הי "ב . לעיל כמבואר הקנס , את מלשלם נפטר היה (הבועל)
בדין. שיתחייב  עד לבניו שיורישו ממון אינו זה שקנס  נמצא
הושוו  ממון, דין להם שיש ופגם בושת תשלומי  ואפילו
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קעג                 
         

לדין, עמידתה לפני  לבניו מורישם אדם שאין לקנס  זה לענין
שם. ב 'תוספות' כמבואר

.ÊË‰Lb˙Â ‰Ò‡˙pL ˙a‰50BcÏ dÒ˜ 51 ««∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»»¿«
dÓˆÚÏ52‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡ .53‰Lc˜˙ Ck Á‡Â ¿«¿»∆∆¿»ƒ¿«¿»¿««»ƒ¿«¿»

ÔÈÒe‡‰ ÔÈ‡L ,‰È‡Ï ÌÈc‰ ‡Le dÒ˜  Á‡Ï¿«≈¿»»¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆≈»≈ƒ
‡ ˙eLÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ54. ƒƒ≈¿»

עליה 50) חייב  - נתגרשה שלא ארוסה אבל נתגרשה, דוקא
לעיל  וכמבואר וברש"י ), לח . (כתובות קנס  שם ואין מיתה

הי "ג. ופגם.51)פ "א בושת והטעם 52)ולא נאנסה, אם
לא  "אשר שנאמר: בביאורנו, ה"ט  פ "א לעיל מבואר
קנס  לענין זה וכל לעצמה. אורשה אבל לאביה, - אורשה"
כאן, הוזכרו שלא ופגם בושת אבל זה, בפסוק  המדובר
אביה. מרשות באירוסיה יצאה לא שעדיין לאביה, שייכים
שאם  ומובן לעצמה". לבדו "קנסה רבינו: שהדגיש וזהו
הי "ד. לעיל וכאמור לו, שמחלה כלום, לה אין נתפתתה

פנויה.53) שמצינו 54)כשהיתה כמו נישואין, אלא
נדריה, מיפר אביה נישאת, שלא זמן שכל נדרים, בהפרת
נישאת  ולפיכך ז). ל, (במדבר להפר יכול אינו ומשנישאת

לט .). (כתובות לאביה קנסה - נתארסה לעצמה, קנסה -

.ÊÈ˙‡ ÏlÁz Ï‡ :‰Bza Ó‡pL ‰fL ,ÓB‡ È‡¬ƒ≈∆∆∆∆¡««»«¿«≈∆
‰iÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ :‡‰ Ó‡È ‡lL  d˙BÊ‰Ï Ezaƒ¿¿«¿»∆……«»»ƒ¿…ƒ¿»
ÈÈ‰ ,‡Ï ÔBÓÓ ÔziL ‡l‡ ÒB‡Â ‰zÙÓ ‰Bz»¿«∆¿≈∆»∆ƒ≈»»»¬≈ƒ

ÎBO55ÔBÓÓ ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡BÏ ‰ÊÏ ‰Ïe˙a‰ Èza ≈ƒƒ«¿»»∆»»∆»¿»»
BÏ LiL ,ÌpÁa ‰ÈÏÚ ‡BÏ ‰Ê ÁÈp‡ B‡ ,‰ˆ‡L∆∆¿∆«ƒ«∆»»∆»¿ƒ»∆≈
:Ó‡ CÎÏ ;‰ˆiL ÈÓ ÏÎÏ BBÓÓ ÏÁÓÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ¿…»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿»∆¡«
ÒB‡Ï ‰Bz ‰iÁL ‰fL .Eza ˙‡ ÏlÁz Ï‡«¿«≈∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿»»¿≈
,‰˜Ó c‰ Ú‡La  ˙e˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔBÓÓ ‰zÙÓÏÂ¿ƒ¿«∆»¿…«¿¿∆≈««»»ƒ¿∆
‰Ê cL ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰ ‡ÏÂ ‰È‡ ˙ÚcÓ ‡lL∆…ƒ««»ƒ»¿…≈ƒ»«¿»¿»∆»»∆
Bza ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ ;ÈeˆÓ BÈ‡Â „ÈÓz ‰ÂB‰ BÈ‡≈∆»ƒ¿≈»¬»ƒƒƒ«ƒ
ÌBb  ‰ÈÏÚ ‡BiL ÈÓ ÏÎÏ ˙ÎeÓ ‰Ïe˙a‰«¿»∆∆¿»ƒ∆»»∆»≈

‰nÊ ı‡‰ ‡ÏnzL56Á‡‰Â Bza ‡OB ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ»≈»»∆ƒ»¿ƒ¿»»»≈ƒ¿»»
ÈÓ Ôa Ú„eÈ ‡Ï  „Ï˙Â aÚ˙z Ì‡L ,B˙BÁ‡ ‡OB≈¬∆ƒƒ¿«≈¿≈≈…ƒ»«∆ƒ

‡e‰57‰˜BÏÂ ,‰L„˜ ‡È‰ È‰  CÎÏ Bza ÔÈÎn‰Â .¿«≈ƒƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆
ÔÈ‡Â .'‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï' ÌeMÓ ˙ÏÚp‰Â ÏÚBa‰«≈¿«ƒ¿∆∆ƒ…ƒ¿∆¿≈»¿≈
ÒB‡Ï ‡l‡ Ò˜ ‰Bz ‰iÁ ‡lL .B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ∆…ƒ¿»»¿»∆»¿≈

‰zÙÓe58dzÚcÓ ÔÈa ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰L BÊ Ï‡ ; ¿«∆¬»∆≈ƒ»«¿»¿»≈ƒ«¿»
„Á‡ ‰L„˜ eq‡Â .‰L„˜ BÊ È‰  ‰È‡ ˙ÚcÓ ÔÈa≈ƒ««»ƒ»¬≈¿≈»¿ƒ¿≈»∆»
eÓ‡ CÎÈÙÏ .‰ÏeÚa ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa ‡e‰≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ59dÏ ÔÈ‡  d˙e„ÏÈa Ú ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰L , ¬»ƒ∆«≈»∆»≈»¿«¿»≈»
e‡aL BÓk ,Ò˜60‰È˜Ù‰L ˙˜ÊÁa BÊ È‰L ; ¿»¿∆≈«¿∆¬≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ»

dBˆa ‰Ê „Ï dÓˆÚ61. «¿»¿»»∆ƒ¿»

"ראובן 55) ה"ח : דעות מהל' פ "ז והשווה משכיר. כלומר:
כוונתו  שם שגם זה", בית לי  שכור לשמעון, שאמר

ז"ל. רבותינו של עתיק  סגנון וזהו כלשון 56)"הׂשּכר". ְֵַ
זמה". הארץ  ומלאה . . . תחלל "אל סנהדרין 57)הפסוק :

ביאה  איסורי  מהל' פט "ו והשווה ב . לז, ויבמות א. עו,
גורמת 58)הכ"ט . שהקדׁשה מפותה, אלא מפתה אינו ְֵָוזה

ולדעת  וכסף ֿמשנה). (ראב "ד לזנות אדם בני  שיתעוררו
והוא  בעבירה התחילה זו שאם כאנוס , זה הרי  עוז' ה'מגדל
שאמרו  כעין ואנסו, הלבישו יצרו הרי  אחריה, נגרר

הלבישה". "יצר ב : נא, ב .59)בכתובות לו, כתובות
ה"ט .60) פ "א אלא 61)לעיל קדשה אין הראב "ד, ולדעת

(בראשית  שנאמר כענין זונות, של (אהל) בקובה שעומדת זו
השווה  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא): לח ,
הל' לקמן וראה שם. ובביאורנו ה"ד אישות מהל' פ "א לעיל

ה"ב . פי "ח  ביאה איסורי 

   1 
ומאה 1) מלקות חייב  רע  שם שהמוציא רבינו בו ביאר

של  ובב "ד הבית בפני  אלא אותו דנין שאין כסף , סלעים
אסורה  שהיתה דבר בה נמצא לעולם, לגרשה שאסור כ"ג.
ראשונים, קידושין של רע  שם רע , שם הוצאת כיצד עליו,
שיבעול. עד חייב  שאינו לגרשה, מותר הקנס  מן שהפטור

.‡Ï‡OÈ ˙a ÏÚ Ú ÌL ‡ÈˆBn‰2c‰ ‡ˆÓÂ , «ƒ≈»««ƒ¿»≈¿ƒ¿»«»»
eqÈÂ :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ˜L3BlL ‰‰Ê‡Â .B˙B‡4 ∆∆∆∆∆¡«¿ƒ¿¿«¿»»∆

'EÈnÚa ÏÈÎ CÏ˙ ‡l'Ó5‰‡Ó Ï˜LÓ ‰È‡Ï Ô˙BÂ . ƒ…≈≈»ƒ¿«∆¿≈¿»ƒ»ƒ¿«≈»
ÛÒk ÌÈÚÏÒ6˜wÊÓ7Ì‰ È‰  ‰ÓB˙È ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»ƒ∆∆¿À»¿ƒ»¿»¿»¬≈≈

dÓˆÚ ÏL8. ∆«¿»

בסמוך 2) וכמבואר שארסה, אחרי  תחתיו שזנתה עליה אמר
מלקות 3)ה"ו. הוא זה שייסור מ 'גזירהֿשוה' חז"ל קיבלו

מו.). מזהירים 4)(כתובות אלאֿאםֿכן עונשים שאין
נד.). שם.5)(סנהדרין בתורה 6)כתובות, ככתוב 

יט ). כב , וראה 7)(דברים שהיא. תערובת מכל טהור כסף 
ב . מט , ובבכורות ה"א, פ "א ב .8)לעיל מד, כתובות

. ˙‚Ba‰ ÏÚ B‡ ‰pËw‰ ÏÚ Ú ÌL ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈»««¿«»««∆∆
‡ÈˆBiL „Ú iÁ BÈ‡Â ,˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓ eËt»ƒ«¿»ƒ««¿¿≈«»«∆ƒ
 ‰Úp‰ ÈÏe˙a ˙‡ e‡ÈˆB‰Â :Ó‡pL ;‰Úp‰ ÏÚ«««¬»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈««¬»

e˙k‰ ac ‡ÏÓ ‰Ú9. «¬»»≈ƒ≈«»

כתוב 9) וכאן ה"א), (חסר "נער" התורה כתבה מקום בכל
כתוב  זה בפסוק  שגם להעיר וראוי  ה"א). (מלא "נערה"
הוציאו  - ב  מד, בכתובות ואמנם חסר, "הנער" בספרינו:
יט ) כב , (דברים הנערה" לאבי  "ונתנו אחר מפסוק  זה דין
(ראה  מלא נערה באמת וכאן הכתוב , דיבר מלא נערה
שממנו  זה, פסוק  להביא רבינו נתכוין ואולי  בכסף ֿמשנה).
מקומות: בהרבה אמרו שכן הבוגרת, את למעט  אפשר
צז:) כתובות נט . (יבמות בתוליה" שכלו לבוגרת "פרט 
אינה  שהבוגרת לומר בתולים, בענין מדובר שלפנינו ובפסוק 

רוקח '). ('מעשה זה בדין

.‚˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈc ÔÈ‡10ÏL ÔÈc ˙Èe ≈»ƒƒ∆∆»ƒ¿≈««ƒ≈ƒ∆
‰LÏLe ÌÈOÚ11Ú ÌL ‡ÈˆBÓ ÔÈ„a LiL ÈtÓ , ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ≈»

Ó‡pL BÓk c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ;˙BLÙ ÈÈc12È‰  ƒ≈¿»∆ƒƒ¿»«»»¿∆∆¡«¬≈
˙‚‰ BÊ13‰zÙÓ‰Â ÒB‡‰ Ï‡ .14ÏÎa Ô‰a ÔÈc  ∆¡∆∆¬»»≈¿«¿«∆»ƒ»∆¿»

‰LÏLa ÔÓÊ15BÓk ,ÔÈ„‰Ò ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL16. ¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

קיים.10) שביתֿהמקדש דיני11)בזמן לדון המוסמך
ב .). (סנהדרין תחתיו.12)נפשות ככתוב 13)שזנתה
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קעד                
         

את  והוציאו . . . הדבר היה אמת "ואם כ): כב , (דברים
דיני דנים "אין הלכה: נפסקה וכבר וסקלוה", . . . הנערה
סנהדרין  ובהל' ח : זרה (עבודה הבית" בזמן אלא  נפשות

הי "א). נפשות.14)פי "ד דיני  בהם מומחים,15)שאין
פ "ה  סנהדרין בהל' רבינו (לשון ישראל בארץ  הסמוכים

(סמוכים),16)ה"ח ). מומחים דיינים שאין "וכיום ה. פרק 
(כסף ) שיעור לו וכשנותן חבירו, את שיפייס  עד אותו מנדים
ס "ב , קעז סי ' אהע "ז (שו"ע  לו" מתירים - ליתן שראוי  מה
והשווה  הגאונים). מתקנת פ "ח  בבאֿקמא הרי "ף  דברי  ע "פ 
הביא  ס "ג פ "ח  בבאֿקמא והרא"ש הי "ז. סנהדרין מהל' פ "ה
עד  לנדותם אחרונים חכמים "נהגו בזה: הגאונים תשובת
בדברים". ויפייסנו רעים עליו שירבה עד או בממון שיפייסו
על  (חשוד) "הנטען פסק : ס "ה, קעז סי ' אהע "ז ובשו"ע 
אין  אבל לכונסה, מצוה עליה בא ודאי  אם . . . הפנויה

כך". על כופין

.„ÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ LzL ‰Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆»∆≈≈≈∆ƒ≈
BÏÂ :Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÂÈzÁz ÚelÙ‡ .‰M‡Ï ‰È‰˙ »«¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÁL ˙kÓ B‡ ˙eÚ17‡Ï ÏÚ Ú  dLb Ì‡Â . ƒ∆∆À«¿ƒ¿ƒ≈¿»»««…
ÔÈÙBÎÂ .ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿«¿»»»»¿ƒ

ÒB‡ e‡aL BÓk ,‰˜BÏ BÈ‡Â ÈÊÁÓe B˙B‡18. «¬ƒ¿≈∆¿∆≈«¿»≈
dLc˜Â „Á‡ Ìc˜ Ì‡Â19Ô‰k ‰È‰L B‡ ,‰˙nL B‡ , ¿ƒƒ≈∆»¿ƒ¿»∆≈»∆»»…≈

‰ÈLeb ÏÚ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  ‰Le‚a eÒ‡L20. ∆»ƒ¿»¬≈∆∆«≈∆»

ברוב 17) תסתכל "הלא . . . מט : ג, נבוכים' ב 'מורה וכתוב 
שם  במוציא שפטו אין צדיקים, ומשפטים החוקים אלו יושר
אשר  אשתו אהב  לא הרע  האיש זה כי  ספק  אין כי  רע ,
לא  . . . לגרשה רוצה היה ואילו . . . רע  שם עליה הוציא
הראוי (כתובתה) חזקה לתת מתחייב  היה אך מונע , לו היה
בלא  ממנה להפטר כדי  דברים עלילות לה ושם לה,
הבתולות  מוהר זהו כי  כסף , חמשים והוא . . . תשלומין
כסף , מאה לשלם ה' עליו גזר זה ומפני  בתורה, הקצוב 
שנים  ישלם אלהים ירשיעון אשר העיקר: אחר נמשך
חשב  רע , שם המוציא זה כן זוממים, עדים וכדין לרעהו,
על  ענשו והיה . . . מאה ישלם . . . כסף  חמשים להפסידה
בה  להחזיק  שנתחייב  לבד, ההנאה ובקשו התאוה בחירתו
כעורה  היותה רק  זה כל אל הביאו לא כי  . . . עולמית
המצוה  רופאם כשיהיה הרעות המדות ירפאו כן בעיניו,

ה"ז.18)האלוקית". פ "א עי "ז,19)לעיל עליו ונאסרה
הי "ב . גירושין מהל' פי "א לעיל כמבואר 20)כמבואר

ה"ז. פ "א לעיל

.‰‰nÊ c da ‡ˆÓ21‡ˆÓpL B‡ ,22ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ƒ¿»»¿«ƒ»∆ƒ¿»¬»»»
iL elÙ‡Â ,‰OÚ ÈiÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓÈ‰  ‰ ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈«¬ƒ¿ƒ»¬≈

‰M‡  ‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :Ó‡pL ;Ë‚a ‰pL‚È ‰Ê∆¿»¿∆»¿≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»
BÏ ‰Èe‡‰23‰OÚ ‡BÈ ‡Ï ‰nÏÂ .24‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ »¿»¿»»…»¬≈¿ƒ¿∆∆…

ÒB‡a ÔÈa Ú ÌL ‡ÈˆBna ÔÈa ,‰OÚ˙25BÊ ‡OÈÂ , «¬∆≈«ƒ≈«≈¿≈¿ƒ»
,LÈÏ ‡È‰ ‰ˆz ‡lL LÙ‡ È‰L ?BÏ ‰eÒ‡‰»¬»∆¬≈∆¿»∆…ƒ¿∆ƒ≈≈

ÔÈÓi˜ ‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ‡ˆÓÂ26. ¿ƒ¿»¬≈¿…«¬∆«»ƒ

ה"ה.21) פ "א לעיל =22)מבואר שנמצא' רומי : בדפוס 
יט ).23)שנמצאה. כב , (דברים כי ֿתצא פרשת 'ספרי ',

לאשה".24) תהיה "ולו ה"ה.25)של: פ "א לעיל ראה

אין 26) וממילא בו, רוצה איני  לומר האשה את שמלמדים
אונס , לענין וברש"י  מ . (כתובות תעשה' ה'לא בדחיית צורך
משווה  עצמו התלמוד שכן רע , שם למוציא והואֿהדין
לדין  מפתה מדין שהקשו ב  מד, שם כמבואר לזה, זה אותם

רוקח '). 'מעשה – רע  שם מוציא

.ÂÔÈc ˙ÈÏ ‡BiL ‡e‰ ?Ú ÌL ˙‡ˆB‰ „ˆÈk≈«»«≈»∆»¿≈ƒ
.ÌÈÏe˙a dÏ È˙‡ˆÓ ‡ÏÂ ÈzÏÚa BÊ ‰Ú :Ó‡ÈÂ¿…««¬»»«¿ƒ¿…»»ƒ»¿ƒ
Á‡ ÈzÁz ‰˙pfL ÈÏ Ú„B c‰ ÏÚ ÈzLwaLÎe¿∆ƒ«¿ƒ««»»«ƒ∆ƒ¿»«¿«««
ÔÈc ˙Èe .Ì‰ÈÙa ‰˙pfL È„Ú Ì‰ el‡Â ,‰ÈzÒ‡L∆≈«¿ƒ»¿≈≈≈«∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ
‡ˆÓ Ì‡ .Ô˙e„Ú ÔÈ˜BÁÂ ÌÈ„Ú‰ Èc ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿¿ƒ≈»ƒƒ¿»
enÊe‰Â ,ÌÈ„Ú ‡‰ ‡È‰ Ì‡Â ;˙Ï˜Ò  ˙Ó‡ c‰«»»¡∆ƒ¿∆∆¿ƒ≈ƒ»»≈ƒ¿«

ÏÚa‰ ‡È‰L ÌÈ„Ú‰27 ˜L e„ÈÚ‰L ‡ˆÓÂ , »≈ƒ∆≈ƒ«««¿ƒ¿»∆≈ƒ∆∆
eÏ˜qÈ28‰Ê ÏÚÂ .ÌÈÚÏÒ ‰‡Ó Ô˙BÂ ,‡e‰ ‰˜ÏÈÂ , ƒ»¿¿ƒ¿∆¿≈≈»¿»ƒ¿«∆

È„Ú enÊiL ÌÈ„Ú‰ el‡  Èz ÈÏe˙a ‰l‡Â :Ó‡∆¡«¿≈∆¿≈ƒƒ≈»≈ƒ∆»≈≈≈
È„Ú enÊ‰Â ÌÈÁ‡ ÌÈ„Ú ‡È‰Â ÏÚa‰ ÊÁ .ÏÚa‰«««»««««¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿≈≈≈≈

ÔÈÏ˜Ò ‰È‡ È„ÚÂ ‰Úp‰ È‰  ‡‰29‰Ê ÏÚ . »»¬≈««¬»¿≈≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰f‰ c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :Ó‡30 ∆¡«¿ƒ¡∆»»«»»«∆ƒƒ«¿»

ÈÓÓBÊÂ ,ÔÈÓÓBÊÂ ,ÌÈ„Ú da LÈ BÊ ‰LtL ,e„ÓÏ»¿∆»»»≈»≈ƒ¿¿ƒ¿¿≈
ÔÈÓÓBÊ31. ¿ƒ

מעידים 27) אתם היאך הבעל: לעדי  אמרו האב  שעדי 
עמנו  הייתם זה ביום והלא זה, ובמקום זה ביום שזינתה

הזמה. וזוהי  אחר, זממו 28)במקום כאשר בהם עושים
לה. והתורה 29)לעשות הבעל, עדי  להרוג זממו שהרי 

לאחיו". לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם דבר 30)אמרה:
קוראו  בפסוק , אסמכתא גם לו ויש מסיני  חז"ל שקיבלוהו
יסודי הל' והשווה מלאכי ). (יד השמועה" "מפי  רבינו:

ובביאורנו. ה"ד, פ "ה פ "ד 31)התורה כתובות 'ירושלמי '
עדים  בה יש הזו הפרשה בון, רבי  בי  יוסי  רבי  אמר ה"ד:
הזאת  האשה [את אומר הבעל זוממיהן, וזוממי  וזוממיהן
הרי יד] שם, דברים - בתולים לה מצאתי  ולא - לקחתי 
עדי להזים עדים האב  והביא אביה, בבית שזינתה עדים
עדים  הבעל והביא בתי "] בתולי  "ואלה [לאמר: הבעל
הזה"]. הדבר היה אמת "ואם שנאמר: [כמו האב  עדי  להזים

הי "ב . להלן וראה

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,˙‚Ba ‡È‰Â Ú ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»∆»≈»¿ƒ∆∆««ƒ
È‰  ‰Ú ‰˙È‰Lk ÂÈzÁz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È‰L∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«¿»¿∆»¿»«¬»¬≈

Òw‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ eËt ‰Ê32c‰ ‡ˆÓ Ì‡Â . ∆»ƒ««¿ƒ«¿»¿ƒƒ¿»«»»
,˙‚Ba ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ;Ï˜qz BÊ È‰  ˙Ó‡¡∆¬≈ƒ»≈««ƒ∆ƒ∆∆

‰˙È‰ ‰Ú ‰˙pfL ˙Úe ÏÈ‡B‰33. ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬»»¿»

ולשלם,32) ללקות להתחייב  לו גורמת שפתיו עקימת שהרי 
אותו  "וענשו אמרה: והתורה בוגרת, כשהיא היתה והעקימה
הבוגרת. לאבי  ולא - הנערה" לאבי  ונתנו כסף  מאה

נערה 33) בעודה התקיים והמעשה לה, גרמו ומעשיה
ולא  הנערה, את והוציאו הכתוב : רומז וכן בסקילה, שדינה
ועכשיו  כבר, שהיתה - הנערה לך: לומר והוציאוה, - אמר
- בוגרת בהיותה זינתה אם אבל מה:). (כתובות בוגרת היא
ביאה  איסורי  מהל' פ "ג (להלן חנק  אלא סקילה חייבת אינה

ה"ד).
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.Á‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡ Ì‡ Ò˜ dÏ ÔÈ‡L ‰Ú Ïk34, »«¬»∆≈»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿«¿»
ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ eËt Ú ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ck»«ƒ»∆»≈»»ƒ««¿ƒ

ÔÈÓeÏLz‰35‰ÁÙM‰Â ‰ib˙pL ˙È˙ek‰ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»
ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰ÁzLpL36‰˙È‰ elÙ‡ , ∆ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒ¬ƒ»¿»

d˙B‰37‰M„˜a ‡lL38‰M„˜a d˙„ÏÂ39‡ÈˆBn‰ , »»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«ƒ
;˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓ eËt  Ú ÌL ‰ÈÏÚ»∆»≈»»ƒ«¿»ƒ««¿
„Ú  Ï‡OÈ ˙Ïe˙a ÏÚ Ú ÌL ‡ÈˆB‰ Èk :Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈»«¿«ƒ¿»≈«

‰M„˜a d˙„ÏÂ d˙B‰ ‰È‰zL40. ∆ƒ¿∆»»¿≈»»ƒ¿À»

ה"ט .34) פ "א לעיל בעולות 35)ראה בחזקת רובן שהרי 
בתולים. לבתך מצאתי  לא יטעון: ואיך אירוסיהן, לפני  הן
ואין  שנה, עשרים בת שתהיה עד קטנה נקראת והאיילונית
לעיל  כמבואר לבגרות, תצא מקטנותה אלא נערות ימי  לה
רע  שם שהמוציא נתבאר וכבר ה"דֿה. אישות מהל' פ "ב 
המלקות. ומן הקנס  מן פטור הבוגרת, על או הקטנה על

בתולות,36) הן והרי  ביאה ביאתן אין - אז נבעלו אם שאף 
ה"ג. אישות מהל' פי "א לעיל של 37)כמבואר ההריון

בה. כנענית.38)אמה, שפחה או גויה אמה בהיות
נשתחררה,39) או נתגיירה אמה, שנתעברה שלאחרי 

גיורת. כשהיא "על 40)וילדתה כאן שנאמר ואע "פ 
סתם  "ישראל" בכלל ואינה היא גיורת וזו ישראל", בתולת
לרבות) ד"ה שם וב 'תוספות' כח : וסוכה עד: יבמות  (ראה
כמפורש  הגיורת, את לרבות מיוחד ריבוי  ישנו כאן -

ב . מד, בכתובות

.Ë‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Â ,dLc˜Â ÊÁÂ ,dL‚Â ‰Ú Lcƒ̃≈«¬»¿≈¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ»∆»
ÔÈLecwa ÂÈzÁz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È‰Â ,Ú ÌL≈»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ

eËt ‰Ê È‰  ÌÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌÈBL‡‰41ÔÎÂ . »ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¬≈∆»¿≈
,Ú ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Â ,dÒkL BzÓÈ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿ƒ¿∆¿»»¿ƒ»∆»≈»

ÂÈÁ‡ ÈLec˜ ˙Áz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È‰Â42e‡ˆÓÂ , ¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ≈»ƒ¿ƒ¿¿
ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰  ÌÈÓÓBÊ¿ƒ¬≈∆»ƒ««¿ƒ

ÔÈÓeÏLz‰43L‚È  L‚Ï ‰ˆ Ì‡ ,eËt‰ ÏÎÂ .44. ««¿ƒ¿»«»ƒ»»¿»≈¿»≈

(41- ממון וספק  א. מו, בכתובות נפשטה, שלא בעיא
מלקות  לענין והואֿהדין מקנס . פטור ולפיכך להקל,
להקל  נפשות וספק  י .) (סנהדרין עומדת מיתה שבמקום

מן 42)(משנהֿלמלך). שפטורה לפי  ליבם, ואסורה המת.
והרי הי "ט ) וחליצה יבום מהל' (פ "ו היבום ומן החליצה

מצוה. במקום שלא אחיו כאשת שם.כתובות,43)היא
אבי כי  ליבם. ולא לזה הזה, לאיש נתתי  בתי  את שנאמר:
פ "ד  כתובות וב 'ירושלמי ' היבם. הזה לאיש נתנה לא הנערה
פרט  לקחתי , הזאת האשה את מהכתוב : זה דין דורש ה"ד,
מן  אלא בבחירתו הוא לקחה לא היבמה כי  יבם, לשומרת
זה. לפני  ליבום ונפלה אחיו שמת לו, הקנוה השמים

[וכוונתו 44) לאשה". תהיה "ולו ה'עשה': על נצטוה לא כי 
מצד  מקנס  שפטור אחיו נישואי  על רע  שם המוציא על רק 
על  רע  שם הוצאת של הראשונה ההלכה אבל ודאי ,
מפני רק  פטור והוא בספק , שנשאר הראשונים הנישואין
שאסור  ברור - מ ) הערה (למעלה לקולא ממון שספק 

משנהֿלמלך]. ועי ' מספק , לגרשה

.Èdk„k d˙B‡ ÏÚiL „Ú iÁ BÈ‡45ÌL ‡ÈˆBÈÂ ≈«»«∆ƒ¿…»¿«¿»¿ƒ≈

dk„k (‰ÏÈÚa‰ ÏÚ) Ú46dk„k ‡lL dÏÚa . »««¿ƒ»¿«¿»¿»»∆…¿«¿»
‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :Ó‡Â47eËt 48B˙B‡ ÔÈkÓe , ¿»«…¿»ƒ»¿»»«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ49. «««¿

א.45) מו, בכתובות יעקב , בן אליעזר שנבעלה 46)כרבי 
- בתולים" לה מצאתי  "ולא בו: נאמר שהרי  כדרכה, לאחר
עליה  בא כשהבעל כאן שהמדובר הרי  בתולים. במקום
כדרכה  שזינתה היא, הרע  השם הוצאת וגם כדרכה,

שם). וברש"י  ומו: מו. עדים 47)(כתובות שהביא
תחתיו. שזינתה וממלקות.48)המעידים מקנס 

מרדות 49) מכת שלוקה כלל בעל לא כאילו סופרים, מדברי 
"מכת  הכ"א אישות, מהל' פ "ג למעלה וראה מה:). (כתובות

היא. מה מרדות"

.‡È:Ó‡ ‡ÏÂ ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«…¿»ƒ»¿»¿…»«
ÈzÁz ‰˙pfL50‡È‰ ‡ÏÂ ,ÈzÁz ‰˙pÊ :Ó‡L B‡ ; ∆ƒ¿»«¿«∆»«ƒ¿»«¿«¿…≈ƒ

eËt ‰Ê È‰  Ì‰ÈÏ‡Ó e‡a ‡l‡ ,ÌÈ„Ú51ÏÚ Û‡ , ≈ƒ∆»»≈¬≈∆¬≈∆»««
Ì‡ ÌÈ‚‰ ÌÈ„Ú‰L ÈtenÊe‰52. ƒ∆»≈ƒ∆¡»ƒƒ«

פנויה.50) עדיין בהיותה שנבעלה מקנס 51)ויתכן
מו.). (כתובות להרגה,52)וממלקות עליה העידו שהרי 

נהרגת. היתה הוזמו לא ואילו

.ÈÔBLÏ  ‰ÏÓO‰ eOÙe :‰Bza Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»»¿«ƒ¿»¿
„Bk53c‰ È˙Òa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL ,54‰Ê ÔÎÂ . »∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«»»¿≈∆

È„Ú ÈÓÓBÊ Ô‰  Èz ÈÏe˙a ‰l‡ :‡‰ Ó‡iL∆…«»»≈∆¿≈ƒƒ≈¿≈≈≈
ÏÚa‰55 ‚‰z c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :Ó‡pL ‰ÊÂ . «««¿∆∆∆¡«¿ƒ¡∆»»«»»≈»≈

‰˙pfLk56˙Èa ˙BÊÏ :Ó‡pL ,ÌÈ„Úa ÔÈÒe‡‰ Á‡ ¿∆ƒ¿»««»≈ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒ¿≈
da ‰Bz ‰Ó‡ k  ÔÈÒe‡‰ Ì„˜ Ï‡ ;‰È‡57 »ƒ»¬»…∆»≈ƒ¿»»¿»»»

ÔBÓÓ ÈÓeÏL˙a iÁ dÏÚBe ,ÌeÏkÓ ‰eËt ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿¬»«»¿«¿≈»
.Ò‡ ÔÈa ‰zt ÔÈa ,„Ïaƒ¿«≈ƒ»≈»«

חייב 53) שאינו י ) (הלכה רבינו שפסק  מה שלפי  ואע "פ 
את  שיפרשו ממש, שמלה לפרש אפשר אותה, בעל אם אלא
שאמרו  כמו שעליו, הבתולים דם לראות הסדין או הסודר
בלשון  לפרשה מסתבר שיותר לרבינו לו נראה שם, בגמרא

וכסף ֿמשנה). שם, ('מאירי ' אמת 54)כבוד אם לבדוק 
"ופרשו  א: מו, בכתובות שאמרו וכמו לא, אם הדבר
של  עדיו שבאים מלמד . . . לה ששם מה פרשו - השמלה
וכן  חדשה". כשמלה הדבר את ובוררים זה, של ועדיו זה
"ופרשו  יז): כב , (דברים כי ֿתצא פרשת ב 'ספרי ' הוא
להוציא  דבריהם ילבינו כשמלה", דבריהם יחוורו - השמלה

ב  הלל, (רבינו חדשה כשמלה לאמיתו שם).דבר פירושו
במלכיםֿא  שנאמר מה ע "פ  חדשה" "שמלה מליצת ונקט 
חז"ל  ודרשו - חדשה" בשלמה מתכסה "והוא כט : יא,
אף  דופי , שום בה אין חדשה שלמה מה - א קב , בסנהדרין
ש"שמלה  הרי  דופי , שום בה היה לא ירבעם של תורתו
('הכתב  פגם מכל ונקי  ברור לדבר משל משמשת חדשה"

ה"ו.55)והקבלה'). למעלה די56)ראה לא [כלומר,
בתולים  נמצאו שלא הבעל של טענתו דברי  שיתבררו
שזינתה]. שראוה עדים שיעידו צריך אלא לנערה,

כט .57) כב , דברים

‰Ïe˙ ‰Ú ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿«¬»¿»
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ה'תשע"ט  כסלו  י' ראשון  יום 

   
  



   1 

ושהם 1) משמר, לאנשי  אותם נותנין שהביכורים יבאר
אחרי לירושלים, חוץ  ביכורים שאכל כהן תרומה. קרויין
מעכבת  הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי  לחומה. שנכנסו
בין  ומה וחזרו. למחיצתן חוץ  שיצאו ביכורים אכילתן.
ושלא  כלי , טעונין שהביכורים לתרומה. ביכורים אכילת
יונה  ובני  תורים לכהן. הוא הכלי  ואם בערבוביא. יביאם
לאדם  יש אם עליהם. ושיתודה הביכורים. עם שמביאין
אם  התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הביכורים ליתן רשות

לינה. טעונים הביכורים

.‡ÓLÓ ÈL‡Ï [Ô˙B‡] ÔÈ˙B ÌÈeka‰2Ô‰Â «ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ ÈL„˜k ,Ô‰ÈÈa Ô˙B‡ ÌÈ˜lÁÓ3Îe . ¿«¿ƒ»≈≈∆¿»¿≈«ƒ¿»¿»
Ê ,CÎÈÙÏe .‰Óez ÔÈÈe˜ Ô‰L e‡a4ÏÎ‡L ≈«¿∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»∆»«

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈeka5ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁ 6‡e‰Â . ƒƒ¿»»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿
.ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ eÒÎpL Á‡Ó ÌÏÎ‡iL∆…¿≈≈««∆ƒ¿¿¿«¿»«ƒ

שעה.2) באותה העובד המשמר של לכהנים כלומר,
בפני3) ואחד אחד כל של ביכורים לחלק  באו אם כלומר,

אין  - שני  של ביכורים כנגד אחד של ביכורים אבל עצמם,
כהן.4)מחלקים. שאינו בעזרה,5)מי  כלומר:

להן. וחוצה כתרומה.6)בירושלים

.Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰7ÌÈÙa8ÌÈÙaL ‰Ê :ıeÁa Ô˙ˆ˜Óe »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»«∆∆ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈiÁ 9Lc˜‰ ‡e‰ È‰Â ,‰˙ÈÓ10;ÂÈc ÏÎÏ «»ƒ»»ƒ»«¬≈∆¿≈¿»¿»»

.ÂÈc ÏÎÏ ÔÈlÁ ‡e‰ È‰  ıeÁaL ‰ÊÂ¿∆∆«¬≈Àƒ¿»¿»»

הביכורים.7) פירות החומה.8)של זרים 9)בתוך
מלקות. אלא עליו חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים

שהרי10) ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם שהרי 
המקדש. כקדשי  הם

.‚Ô‰k11Á‡Ó ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈeka ÏÎ‡L …≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ≈««
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ eÒÎpL12.‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»∆ƒ«»

˙Óe˙e ÓB‚Â EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆¿≈¿«
.‰Óez ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,ÌÈeka‰ Ì‰Â ;E„È»∆¿≈«ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ÔÎÂ13‰ÊÚa ‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLeÈa Ô‰k‰ ÔÏÎ‡ Ì‡ ¿≈ƒ¬»»«…≈ƒ»«ƒ…∆«»»»¬»»
Ô‰L ÈÙÏ ;ıeÁa ÔÏÎ‡L ÈÓk ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ∆ƒ«»¿ƒ∆¬»»«¿ƒ∆≈
ÁaÊÓ ÈÙÏ BzÁp‰Â :Ó‡pL ,‰ÊÚa ‰Áp‰ ÔÈeÚË¿ƒ«»»»¬»»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«

.EÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…∆

אין 11) וחומר) קל (=מדין הדין מן עונשין שאין ולפי 
המפורש  מן אלא שני , ממעשר וחומר מקל מלקות לחייבו

כחולין.12)בפסוק . הם לכן קודם משנה 13)שהרי 

וכו' עליהם קרא שלא עד ביכורים "האוכל שם: במכות
רבי דברי  זו יוחנן רבי  "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה
הנחה  ביכורים אומרים, חכמים אבל סתימתאה, עקיבא
רבינו  שינה ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, מעכבת

בעזרה". הנחה "קודם וכתב  המשנה מלשון

.„ÏÚ Û‡Â Ô‰kÏ ez‰ ‰ÊÚa Ì‡Èn‰ ÌÁÈpiMÓeƒ∆«ƒ≈«¿ƒ»»¬»»À¿«…≈¿««
˙kÚÓ ‰‡Èw‰ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«»¬≈∆∆≈«¿ƒ»¿«∆∆

Ô˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ÌÈeke .Ô˙ÏÈÎ‡14eÊÁÂ15 ¬ƒ»»ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»¿»¿
‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ16. À»ƒ«¬ƒ»

אכילתם.14) מקום שהיא לירושלים, בחוץ 15)חוץ  אבל
פי 16)אסורים. על הם,ואף  מקדש כקדשי  שביכורים

התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם
דלא  הוא "בשעריך משמע : בשעריך" לאכול תוכל "לא

מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ  יצאו אבל תיכול,

.‰.ÂÈc ÏÎÏ ‰Óez ˙ÏÈÎ‡k  ÌÈeka ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«ƒƒ«¬ƒ«¿»¿»¿»»
ÌÈekaa ˙È17Ô‰L :18ÔÈeÚËe ,ÔB‡Ï ÔÈeÒ‡ »≈«ƒƒ∆≈¬ƒ¿≈¿ƒ
ÌB˜Ó ˙‡‰19Ô‰ÎÂ ,20ÌÈ‡ÓË ÌÈeka ÏÎ‡L B‰Ë ¬»«»¿…≈»∆»«ƒƒ¿≈ƒ

ÌLk ,‰˜BÏ 21OÚÓ ÏÎ‡L B‰Ë Ï‡OÈ ‰˜BlL ∆¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆»««¬≈
‰Óeza Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‡ÓËpL ÈL22. ≈ƒ∆ƒ¿»«∆≈≈«¿»

התרומה.17) "ושמת 19)הביכורים.18)על שנאמר
ה'". יבחר אשר המקום אל והלכת עג:20)בטנא ביבמות

ואילו  וכו', בתרומה כן שאין מה וביכורים במעשר "יש
(שהאדם  עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור
קתני , לא בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור
ביכורים  האוכל שזר לפי  "כהן" וכתב  ושייר". תני  אלמא
טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי  מיתה חייב  טמאים

שני .21) למעשר ביכורים הוקשו אסורה 22)שהרי  שאינה
טמאה, תרומה שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן
ביכורים  שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא אינו

לוקה. הוא בתרומה גם שהרי  לוקה, שהוא טהורים,

.ÂÓ‡ È‰L ?ÔB‡Ï ÔÈeÒ‡ ÌÈeka‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«ƒƒ¬ƒ¿≈∆¬≈∆¡«
ÔÏÎ‡Ï iÁ ‡e‰L ÏÏkÓ ;Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ô‰a»∆¿»«¿»¿»«ƒ¿»∆«»¿»¿»

‰ÁÓOa23˙eÈ‡a ‡Ï ,24ÔÈkÓ  ˙eÈ‡a ÔÏÎB‡‰Â . ¿ƒ¿»…«¬ƒ¿»¿»«¬ƒ«ƒ
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡25. «««¿

בהיקש 23) כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים הוא כן
התורה, מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני . ממעשר

שני . במעשר תורה.24)כמו של אנינות אפילו
שדינו 25) עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין כיוון

כעשה.

.Ê.‡h zÓOÂ :Ó‡pL ,ÈÏk ÔÈeÚË ÌÈeka‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿«¿»«∆∆
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‡È‰Ï Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe26ÈÙa ÈÏÎa ƒ¿»ƒ«À¿»¿»ƒ»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ27Ì‡ÈÈ ‡ÏÂ .‡ˆÈ  „Á‡ ÈÏÎa Ì‡È‰ Ì‡Â ; «¿¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»»»¿…¿ƒ≈
eaÚa28‰hÓlÓ ÌÈBÚO ‡l‡ ,29ÏÚ ÌÈhÁÂ , ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«

,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÓ˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ˙ÈÊÂ ,Ô‰Èab«≈∆¿≈ƒ««≈∆¿»ƒ««≈∆
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קעז                
         

‰È‰ÈÂ .Ïk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈBnÂ¿ƒƒ««≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ»…¿ƒ¿∆
ÔÈˆe‰ ÔB‚k ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ „Á‡ „30ÛÏÁÂ31 »»∆»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆

ÏL ˙BÏBkL‡ ÌÈ‡zÏ ÛÈwÓe .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏÚ B‡»ƒ¿«≈»∆«ƒ«¿≈ƒ∆¿∆
ıeÁaÓ ÌÈÚ32. ¬»ƒƒ«

בביכורים.26) שחייבים המינים בתוספתא 27)משבעת
לו  כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם:

המינים. שבעת מכל יחד.28)ביכורים המינים כל
(=אינו 29) הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

למעלה. ניתן נשמר שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל)
דקל.30) מחצלאות.31)עלי  ממנו עושים שהיו בר, עשב 
מנה 32) לא עדיין (שהרי  מהמינים אחד בתורת כלומר,

ענבים).

.ÁÌ‡È‰33ÌÈeka‰ Ô‰k‰ ÏËB  ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¡ƒ»ƒ¿ƒ«»≈«…≈«ƒƒ
ÂÈÏÚÏ ÈÏk‰ ÊBÁÂ34‰Ú ÈÏÎa Ì‡È‰ Ì‡Â . ¿≈«¿ƒƒ¿»»¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ¬»»

ÌÈlq‰Â ÌÈeka‰ È‰  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÛÏÁÂ¿≈∆¿«≈»∆¬≈«ƒƒ¿««ƒ
ÌÈ‰kÏ35e‡ÓË Ì‡Â .36ÌÈeka‰37ÌÈlq‰ ÔÈ‡ 38 «…¬ƒ¿ƒƒ¿¿«ƒƒ≈««ƒ

ÌÈ‰kÏ39. «…¬ƒ

ביכוריהם 33) מביאים "העשירים ח : משנה שם בביכורים
בסלי אותם מביאים והעניים וכו', כסף  של (סלים) בקלתות
ובבבא  לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', נצרים
אזלא  ענייא בתר אינשי , דאמרי  מילתא הא "מנא צב . קמא
וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה אמר עניותא,
לכהן  קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י 
ולא  אותם מחזירים היו והכהנים להם נותנין היו (כלומר,
וזהב  כסף  שסלי  דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים
אגב  בטלים נצרים סלי  אבל לביכורים, טפלים אינם
הטנא  הכהן "ולקח  הפסוק  מן כן שלמדו ויש הביכורים.
את  גם נוטל הכהן הרי  נצרים, של סל הוא וטנא מידך",
לא  כסף  ובכלי  זהב  בכלי  ואילו הטנא את וגם הביכורים
הטנא  הכהן "ולקח  שם: בספרי  שאמרו מה וזהו כן. נאמר
ניתנים  וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך,

מחמת 34)לכהנים". הביכורים, אגב  בטל שאינו כיוון
ד 35)יקרו. שבפרק  ואף  הביכורים. אגב  בטלים שהסלים

עשירים  חכמים שהשוו רבינו, כתב  א הלכה אבל מהלכות
תקנו  לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים
יפים). בסלים יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני  כן,
הוא  כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד,

"נטמאו 36)לעניים. ז: הלכה א פרק  ביכורים בירושלמי 
הטנא  הכהן ולקח  דכתיב : לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים,
לכהנים". ניתנים הסלים "אין גרס  שרבינו ונראה מידך".

נופצם.37) שהם 38)שהוא וחלף , מערבה העשויים
נתינת 39)לכהנים. אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון

כן: הוא הירושלמי  דברי  וביאור לביכורים. טפל שהם סלים,
ה', לפני  כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח 
הכהן  אין מניף , שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, הוא לוקח  אז

הטנא. לוקח 

.ËÌ„Èa ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ,ÌÈeka‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰Lk¿∆»¿ƒƒ∆«ƒƒ»¿ƒƒ¿»»
‰BÈ Èe ÔÈBz40ÌÈlq‰ ÈcvÓ ÔÈÏBz eÈ‰ ÔÎÂ .41 ƒ¿≈»¿≈»ƒƒƒ≈««ƒ

ÌÚL el‡ .ÌÈeka‰ ˙‡ hÚÏ È„k ,‰BÈ Èe ÔÈBzƒ¿≈»¿≈¿«≈∆«ƒƒ≈∆ƒ

˙BÏBÚ ÌÈ˜ eÈ‰ ÌÈlq‰42ÔÈz eÈ‰ Ô‰È„ÈaL el‡Â , ««ƒ»¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈∆»ƒ»ƒ
ÌÈ‰kÏ43. «…¬ƒ

מצוה.40) גבי41)להידור על אותן נותנין היו ולא
הביכורים. ינבלו שלא אינה 42)הסלין, עוף  נדבת שהרי 

עולה. אלא בעזרה,43)באה חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין כיוון

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ44˙BcÂ˙‰Ï45ÌÈeka‰ ÏÚ Lc˜na ƒ¿«¬≈¿ƒ¿««ƒ¿»««ƒƒ
Èz„b‰ :‡B˜Â ÏÈÁ˙Ó .Ì‡ÈnL ‰ÚLa46ÈÈÏ ÌBi‰ ¿»»∆¿ƒ»«¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ««»
Èn‡ .ÓB‚Â ı‡‰ Ï‡ È˙‡ Èk EÈ‰Ï‡47.È‡ „‡ ¡…∆ƒ»ƒ∆»»∆¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

ÈÈ Èl z˙ L‡ „Ú ‰Lt‰ Ïk Ó‚iL „Ú48ÔÈ‡Â .49 «∆ƒ¿…»«»»»«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÂ :Ó‡pL ;L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈB˜ƒ»∆»ƒ¿«…∆∆∆¡«¿»ƒ»

˙‡f‰ ÔBLla  zÓ‡Â50. ¿»«¿»«»«…

וענית 44) וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר
אלוקיך". ה' לפני  לה'.45)ואמרת להודות היינו

שכתוב 46) שמה מתחילתו, ולא הפסוק  מאמצע  מתחיל
אלא  אינו ההם", בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם:

לפני47)ציווי . ואמרת "וענית הכתוב : על שמדלג דהיינו,
ציווי . אלא אינו הוא שאף  אלוקיך", מסיים 48)ה' ואינו

אלא  אינו הוא שאף  וגו'", אלוקיך ה' לפני  "והנחתו הפסוק :
בלשון 49)ציווי . נאמרים "ואלו לב . בסוטה משנה

לומדים  היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים מקרא הקודש,
וענו  אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני  ואמרת וענית זאת),
אף  הקודש, בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים

הקודש". בלשון זאת 50)כאן למדו לג. שם בגמרא
בברכות  ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה
שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות
ידבר  "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר
כאן  אף  הקודש בלשון להלן מה בקול" יעננו  והאלוקים

הקודש". בלשון

.‡È˙B˜Ï Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ Ïk ,‰BL‡a51,‡B˜  »ƒ»»ƒ∆»»≈«ƒ¿≈
˙B˜Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ52eÚÓ .B˙B‡ ÔÈ˜Ó  ¿»ƒ∆≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿¿

‡È‰lÓ ˙B˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L el‡53‡lL È„k , ≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆…
‡e‰L ÈÓ ˙‡ ÔÈ˜Ó eÈ‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ .eÓÏkÈƒ»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆

.Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓk Ú„BÈ≈«¿ƒ∆≈≈«

הקודש.51) בלשון ביכורים בני52)פרשת שכל "מפני 
יודעים) היו אדם בני  כל לא (כלומר: יודעים היו לא אדם

הקודש. ביכורים.53)לשון

.ÈÌzÏ ˙eL BÏ LÈ  ÌÈeka‰ ˙‡ ‡Èn‰«≈ƒ∆«ƒƒ≈¿ƒ¿≈
Cc‰ ÏÎa BB˜e BcÚÏ54.˙Èa‰ ‰Ï ÚÈbnL „Ú ¿«¿¿¿»«∆∆«∆«ƒ«¿«««ƒ

‡e‰ BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ ÏËB  ˙Èa‰ ‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿«««ƒ≈«««¿≈
BÓˆÚ55Ï‡OÈaL ÏB„b CÏÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,56, ¿«¿«¬ƒ»»∆∆»∆¿ƒ¿»≈
ÒÎÂ57ÏÚ Ïq‰ e‰„BÚÂ ‡B˜Â ,‰ÊÚÏ ÚÈbnL „Ú ¿ƒ¿»«∆«ƒ«»¬»»¿≈¿≈«««

ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÌBi‰ Èz„b‰ :BÙ˙k58Ïq‰ „ÈBÓe , ¿≈ƒ«¿ƒ««»¡…∆¿≈ƒ««
ÂÈzÁz B„È ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÂÈ˙ÙO BÊÁB‡Â BÙ˙k ÏÚÓ≈«¿≈¿¬ƒ¿»»¿«…≈«ƒ«»«¿»

‡B˜Â ,ÛÈÓe59‰ÓÈˆÓ „iÂ È‡ „‡ Èn‡ : ≈ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆ƒ¿«¿»
ÁaÊn‰ „ˆa BÁÈpÓe ,‰Lt‰ Ïk ÓBbL „Ú ,ÓB‚Â¿≈«∆≈»«»»»«ƒ¿««ƒ¿≈«

,Ô˜ ÏL dÓB„a ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜a‰ÂÁzLÈÂ60 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆∆¿ƒ¿«¬∆
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קעח               
         

Ô‰L ÔÈpÓe .‡ˆÈÂ61Á˜ÏÂ :Ó‡pL ?‰Ùez ÔÈeÚË ¿≈≈ƒ«ƒ∆≈¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«
E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰62ÌÈeka‰ ˙‡ ˙BaÏ  «…≈«∆∆ƒ»∆¿«∆«ƒƒ

Ôa˜ ÔÈeÚË Ck ,‰Ùez ÔÈeÚhL ÌLÎe .‰Ùe˙Ïƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿»»¿ƒ»¿«
,Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ô‰a Ó‡pL .[ÈLÂ] ÌÈÓÏL¿»ƒ»ƒ∆∆¡«»∆¿»«¿»¿»«
‚Á‰ ˙ÁÓO ‰Ó ;EbÁa zÁÓOÂ :ÓB‡ ÌÈÏ‚e»¿»ƒ≈¿»«¿»¿«∆«ƒ¿«∆»

ÌÈÓÏLa 63Ôaw‰ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏLa  Ô‡k Û‡ , ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈«»¿»
.kÚÓ¿«≈

פרשת 54) מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על להקל
אין שאם אמרו שלא והבאתם ביכורים. הביכורים לקיחת

על  לשליח  כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי  על
יביאם  אם אפילו שאז השליח , ומת לעזרה, שיביאם מנת
ידי על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי  קורא, אינו בעצמו,
משאו, על להקל כדי  לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד.
באחד. והבאה לקיחה זו והרי  כלל, לקיחה זו אין

הביכורים 55) נושא בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
הטנא  הכהן ולקח  יתברך: השם אמר הכהן, ביד ונותנן

אגריפס 56)מידך". רבינו: ופירש המלך, אגריפס  אפילו
רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני , בית ממלכי  המלך

הבית.57) לנו".58)להר "לתת הפסוק : סוף  עד
"והשתח 60)הבעלים.59) אלוקיך".שנאמר: ה ' לפני  וית
"ידֿיד"62)הביכורים.61) שווה בגזירה (שם) ולמדו

הטוב ,63)משלמים. בכל כאן, "נאמר שם: למדו ושיר
נגן". ומיטיב  וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר

.‚ÈeÚÈbiMÓ ?Ô‰ÈÏÚ ÈLa ÔÈB˜ È˙ÓÈ‡Â64‰ÊÚÏ ¿≈»«ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ∆«ƒ»¬»»
eÈ‰ ÌiÂÏ‰65Èk ÈÈ EÓÓB‡ :ÔÈB˜Â ÔÈÏÈÁ˙Ó «¿ƒƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒ

È˙Èl„66. ƒƒ»ƒ

הביכורים.64) זה 66)הלויים.65)מביאי  מזמור
כדרך  חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים אמרוהו

תודה. של בשיר שאמרוהו

.„ÈÂÈeka ‡È‰ ?„ˆÈk .‰ÈÏ ÌÈeÚË ÌÈeka‰«ƒƒ¿ƒƒ»≈«≈ƒƒ»
ÂÈÓÏL È˜‰Â ‡˜Â Lc˜nÏ67B˙B‡a ‡ˆÈ ‡Ï  «ƒ¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»…≈≈¿

ÊÁÈÂ ÌL ÔÈÏÈ ‡l‡ ,BÓB˜ÓÏ ÊÁÏ ÌÈÏLeÈÓ ÌBi‰«ƒ»«ƒ«¬…ƒ¿∆»»ƒ»¿«¬…
EÈÏ‰‡Ï zÎÏ‰Â ˜a ˙ÈÙe :Ó‡pL ;BÈÚÏ ÁÓÏ¿»»¿ƒ∆∆¡«»ƒ»«…∆¿»«¿»¿…»∆
BÏ ‡BzLÎÏ Lc˜n‰ ÔÓ ‰Bt ‰z‡L ˙BBt Ïk 68 »∆«»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»

˜aa ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï69ÌÈeka‰L ,ÓB‡ ˙‡ˆÓ . …ƒ¿∆»«…∆ƒ¿≈»≈∆«ƒƒ
,‰‡È˜e ,ÈÏÎe ,ÌB˜Ó ˙‡‰ :ÌÈ„ ‰ÚL ÔÈeÚË¿ƒƒ¿»¿»ƒ¬»«»¿ƒ¿ƒ»

.‰ÈÏÂ ,‰Ùe˙e ,ÈLÂ ,Ôa˜Â¿»¿»¿ƒ¿»¿ƒ»

אם 67) אלא בלינה חייב  שאינו לומר, רבינו כוונת אין
קרבן, הביא לא שאם בירושלמי  מפורש שהרי  קרבנו, הקריב 
של  הדברים סדר כתב  אלא הביכורים, משום לינה טעון
שאינם  לפי  ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא
ותנופה  בלויים, שיר אלא הביכורים, מביא של חובותיו
שאינם  לפי  העולה, קרבנות רבינו הזכיר לא וכן בכהן.

הביכורים. את לעטר כדי  מנהג אלא אליו.68)חובה,
לינה.69) שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב  וזהו

ה'תשע"ט  כסלו  י"א שני יום 

   1 
קורא,1) ואינו מביא ושיש בכל, שוה אינו שהוידוי  יבאר

המוכר  או חבירו, שדה בתוך אילנות שני  הקונה הוא. ומי 
הבאת  וזמן כאחת. והבאה לקיחה צריך אם לפירות. שדהו
נכסי הם אם והביכורים והחלה התרומות ודין הביכורים.
מעלין  וכיצד שהן. בכל אוסרין אם הביכורים ממש. כהן

לירושלים. אותם

.‡‡Èn‰ Ïk2ÈLÂ Ôa˜ ÔeÚË ÌÈeka3‰Ùe˙e4 »«≈ƒƒƒ»»¿»¿ƒ¿»
‰ÈÏÂ5LiL ÈÙÏ ,Ïka ‰ÂL BÈ‡ Èece‰ Ï‡ ,6 ¿ƒ»¬»«ƒ≈»∆«…¿ƒ∆≈

.Ì‰ÈÏÚ ÔÈB˜ ÔÈ‡Â ÌÈeka ‡È‰Ï ÔÈiÁL∆«»ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»ƒ¬≈∆

על 2) עוד לדבר אין כן ואם בעזרה, הביא כשכבר המדובר
כלי " "טעונין ועל ה) הלכה פ "ג (למעלה מקום" "הבאת

קיימן. כבר שהרי  ז), הלכה יב ֿיד.3)(שם הלכות שם
ביכורים,4) ואנדרוגינוס  טומטום אשה, של ביכוריהם ואף 

מעשה  מהלכות בפ "ט  ראה להניף , יכולות אינן עצמן שהן
כהן  עלֿידי  תנופה טעון קרבנן – טז הלכה הקרבנות

שם). הקרבנות מעשה והלכות סא: כן 5)(מנחות למד
ששנינו  ממה הנ"ל), הדברים טעונים הביכורים (שכל רבינו
מביאין  (ויש) וקורין, מביאים "יש א): משנה פ "א (ביכורים
קריאה  לענין שרק  הרי  וכו'". מביאין שאינן ויש קורין, ולא
לא  – טעונים שהביכורים דברים בשאר אבל חילוק , יש

שם.6)חלקו. משנה

.‰M‡‰ :ÔÈB˜ ‡ÏÂ ÔÈ‡ÈÓ el‡Â7ÌeËÓh‰Â8 ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ»ƒ»¿«À¿
ÒBÈ‚Bc‡‰Â9‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ ,10ÔÈ‡Â , ¿»«¿¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ»¿≈»

ÈÈ Èl z˙ L‡ :ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ11ÔÎÂ . ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
ÔÈÙBËBt‡‰12„Ú‰Â13ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈÏM‰Â »«¿ƒ¿»∆∆¿«»ƒ«¿ƒ∆≈»

ÈÈ Èl z˙ L‡ :ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ14. ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»

וקורא,7) אשתו מנכסי  הבעל מביא אבל ה. משנה שם
ו. הלכה (פירוש 8)כדלהלן נקבה" או זכר אם ניכר "אינו

לזכר 9)המשנה). הידועים הזרע  אברי  לו שיש "מי 
(שם). מסופק " והוא וכו' מהלכות 10)ולנקבה בפ "ב  ראה

שם. הראב "ד ובהשגות ב , הלכה שארץ 11)שופר "לפי 
השם  שאמר והוא וכו' לזכרים אלא נתחלקה לא ישראל
(פירוש  ינחלו" אבותם מטות לשמות נה) כו, (במדבר יתברך
לא  הבאה שלענין מביאות, הן [ואף ֿעלֿפי ֿכן המשנה).
בכורי "ראשית יט ) כג, (שמות אלא ה'" נתן "אשר נאמר
בבא  ותוספות רשב "ם (ועיין אלקיך" ה' בית תביא אדמתך
ה'", לי  נתת אשר "האדמה והפסוק  מביא), ד"ה קלו: בתרא
אם  מספיק  שבזה הפירות, הביא שממנה לקרקע  מכוון אינו
מקום  בכל ישראל בארץ  לחלקו הכוונה אלא אותה, קנה
שזוהי ביכורים מביאה קרקע , שקנתה האשה ולפיכך שהוא.

ש  קוראה ואינה ה'"."אדמתך", לי  נתת "אשר כאן אין
קנה  אם ספק  שהדבר חבירו, של בתוך אילנות שני  והקונה
מביא  ישראל, בארץ  חלק  לו שיש אף ֿעלֿפי  לא, או קרקע 
לי " נתת אשר "האדמה לומר יכול שאינו קורא, ואינו
כמשקר, נראה כלומר, פב .) בתרא (בבא כשיקרא" "דמיחזי 
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קעט                
         

ישראל  יצאו שממנה האדמה, על אומר כאילו שנראה
למה  טורי ֿאבן בשם שהביא הגרע "א בתוספות וראה כנ"ל].
גרמא, שהזמן מצותֿעשה משום מהבאה, גם פטורה אינה

שם. על 12)עיין שממנים "הממונים והם שם. משנה
ביתֿדין" או היתומים אבי  אותם שמינה בין היתומים,
טומטום  אשה חוברו שם במשנה [והנה המשנה). (פירוש
ורבינו  ושליח , עבד אפוטרופסין עם אחת בבבא ואנדרוגינוס 
נתמעטו  הראשונות שלוש שוה: טעמם שאין לפי  חילקם,
בארץ . חלק  להם שאין לפי  ה'", לי  נתת אשר "האדמה מן
לא  – בארץ  חלק  להם שיש והשליח , האפוטרופסים ואילו
אינו  שהפרי  ה'", לי  נתת אשר האדמה מ "פרי  אלא נתמעטו
עבד  וגם אחרים, בשביל שלוחים אלא אינם שהרי  שלהם,
ויהיה  גר יהיה כשישתחרר שהרי  מ "פרי ", אלא נתמעט  לא

הסמוכה]. בהלכה ראה בארץ , חלק  כנעני13)לו [עבד
למעלה). (ראה מ "פרי " ונתמעט  רבו, של ביכורים המביא
קנה  עבד שקנה מה שהרי  יתכן, לא שלו, מקרקע  ולהביא
ולדעת  יג. הלכה ומתנה זכיה מהלכות בפ "ג ראה רבו,
מביא  – כג:) (קידושין רבו קנה שלא מציאות שיש הסובר
הסמוכה]. בהלכה גר, כמו וקורא, ביכורים הוא

למעלה.14) כמבואר שלהם, אינם הפירות כלומר,

.‚b‰15ÔBÓ‰ ‡ :Ì‰‡Ï Ó‡pL .‡B˜Â ‡ÈÓ  «≈≈ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»»«¬
ÔÈÒÎpL Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ ‡e‰ È‰  EÈz˙ ÌÈBbƒ¿«ƒ¬≈«»»»À∆ƒ¿»ƒ

‰ÈÎL ÈÙk ˙Áz16‰ÚeM‰ ‰˙È‰ Ì‰‡Ïe ; «««¿≈¿ƒ»¿«¿»»»¿»«¿»
‰lÁz17ÔÎÂ .ı‡‰ ˙‡ ÂÈa eLÈiL18ÌiÂÏe ÌÈ‰k ¿ƒ»∆ƒ¿»»∆»»∆¿≈…¬ƒ¿ƒƒ

L‚Ó ÈÚ Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,ÔÈB˜Â ÔÈ‡ÈÓ 19. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»≈ƒ¿»

  

     

הוא  להקב "ה  אבינו   אברה של קירובו  והתחלת יסוד 
לא  שעדיי בשעה  כו '", וממולדת מארצ ־לל" הציווי 
בעבודת  גדול עיקר הוא  כי  האחרות, מעלותיו  כלל נודעו 
מוחלט  ציות על־ידי  היא  הקב "ה   ע לחיבור שהדר ה '

פשוטה . עול וקבלת באמונה  לציוויו 
קירובו  כי  , לגרי אב  הוא  אבינו   אברה מדוע  יוב ולכ
זה , לפני  הקדמה   שו בלי  חדשה  כמציאות הוא  להקב "ה 

להתגייר. שבא  גר וכמו 
       

  

        
         



חלק  היותו  מצד  לא  קורא  שהגר לומר, יש  דבריו  ובביאור
בבעלות  כי  אביו . את שיורש  ב מגדר אלא  ישראל, מכלל
בעלות  : פרטי שני   ישנ ישראל  אר על ישראל  ע
כולו . ישראל  לע  האר כל שייכת שבגללה  כללית
פרטי חלק  לו  יש  מישראל ואחד  אחד  שכל פרטית ובעלות

אליו . רק  השיי , באר
הבעלות  : שוני  אופני בשני  בפועל באו  אלו   קנייני שני 

ירושה  על־ידי  והפרטית יהושע , על־ידי  בכיבוש  הכללית
בחלקו . אחד  כל של פרטית וחזקה 

בפרשת  אבינו   לאברה הובטחו  אלו , בעלות אופני  שני 
מדבר  הזאת"  האר את את לזרע" הפסוק  .־לל
ואילו  ישראל.  אר על ישראל  ע של הכללית בבעלות
אברה כי  הפרטית. בבעלות מדובר אתננה " ל" בפסוק 
כראש   ג היינו  , האופני בשני   האר את קיבל אבינו 
אחד כל של כאב   וג ישראל,  ע כל את הכוללת האומה 

פרטי . באופ מישראל ואחד 
 ולכ ישראל,  באר חלק  הגר יורש  זה  שמגדר לומר, ויש 

מאביו . יורש  בתור וקורא   ביכורי מביא 
      

ולא 15) מביא הגר קורין, ולא מביאין "אלו ד: משנה שם
לנו". לתת לאבותינו ה' נשבע  אשר לומר יכול שאינו קורא,
מביא  עצמו גר יהודה, רבי  בשם "תני  שם: ובירושלמי 
אב  היית לשעבר נתתיך, גויים המון אב  כי  טעם, מה  וקורא.
רבי גויים. להמון אב  אתה ואילך מכאן ועכשיו לארם,
רבינו  פסק  וכן יהודה". כרבי  הלכה אמר, לוי  בן יהושע 

בעיניים וראה מב ). סימן פריימן (הוצאת למשפט בתשובה
ובמשנהֿלמלך. יט . למכות אריאלי  יכול 16)להגר"י  ולכן

"לתת  לומר: ויכול לאבותינו", ה' נשבע  "אשר לומר: הוא
כמפורש  בארץ , חלק  הגרים יקבלו שלעתידֿלבוא לנו",
תמרים). כפות בשם במשנהֿלמלך (הגהה כב  מז, ביחזקאל
שהבטיח  כיון לי ", נתת אשר "האדמה אומר: שהוא [ומה
הבטיח  שלא נשים אבל נתן, כבר כאילו זה הרי  הקב "ה,

זה]. בכלל אינן ליצחק 17)להן, שנשבע  לפני  כלומר,
לאברהם, הכוונה לאבותינו" "נשבעת כן ואם וליעקב .
סימן  אריה (שאגת וליעקב  ליצחק  ולא לגרים, אב  שהוא

יוסי .18)מט ). כרבי  ב , הלכה פ "א ביכורים תוספתא
שנתנו 19) כיון המגרש, ערי  את לכהנים נתנו שישראל ואף 

(רדב "ז). ה'" לי  נתת "אשר בכלל: זה הרי  ה', צווי  עלֿפי 
שם. כפשוטה בתוספתא וראה

.„‰Bw‰20 BÁ ÏL [‰„O] CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿»∆∆¬≈
ÈÙÏ ,‡B˜ BÈ‡Â ‡ÈÓ21BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ c‰L ≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»»≈ƒ≈

BÏ ÔÈ‡ B‡ Ú˜˜22LÈc˜Ó ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .23Ì˙B‡ «¿«≈¿≈«∆«¿ƒ»
‰lÁz24˙Èa‰ ˜„Ï25ÔÈ‡Â ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒ»¿∆∆««ƒƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈

‰ÊÚÏ ÔÈlÁ ÔÈÒÈÎÓ26„iÓ Ô˙B‡ ‰„Bt Ô‰k‰Â , «¿ƒƒÀƒ»¬»»¿«…≈∆»ƒ«
LÈÙÓe .ÔÏÎB‡ Ck Á‡Â Lc˜‰‰27‰Óez Ô‰Ó «∆¿≈¿««»¿»«¿ƒ≈∆¿»

ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,OÚÓe28˙BOÚn‰ Ô˙BÂ .29 «¬≈ƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈«««¿
ÌÈ‰kÏ Ô‰lL30ÌÈÊÏ ÔÈeÒ‡Â Ì‰ ÌÈeka ‡nL ,31. ∆»∆«…¬ƒ∆»ƒƒ≈«¬ƒ¿»ƒ

ÁÈÏL „Èa ÔÁlLÓ ‡l‡ ,BÓˆÚa Ô˙B‡ ‡ÈÓ BÈ‡Â32, ¿≈≈ƒ»¿«¿∆»¿«¿»¿«»ƒ«
Ô˙B‡ kÚz ‡lL È„k33ÏkL ;ÔÏÎ‡lÓ ‰‡Èw‰34 ¿≈∆…¿«≈»«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆…

L˙kÚÓ ‰‡Èw‰  ˜Ùq‰ ÈtÓ ‰‡ÈwÏ Èe‡ BÈ‡∆≈»«¿ƒ»ƒ¿≈«»≈«¿ƒ»¿«∆∆
.Ba

מאיר.20) כרבי  ולא כחכמים ו, משנה פ "א ביכורים
פא:21) בתרא אין 22)בבא אם שהרי  קורא, אינו ולכן

"מכדי פב . שם ושאלו כלל. בביכורים חייב  אינו קרקע , לו
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קפ               
         

הפסוקים  את יקרא אם בכך מה (כלומר, ליקרי  נינהו, פסוקי 
=) כשיקרא דמיחזי  משום ליה, אמר ביכורים). פרשת של
(וראה  לי ") נתת אשר "האדמה שאומר כמשקר נראה
דלמא  אמר, חייא דרב  בריה משרשיא רב  א). הלכה למעלה
הם  שהביכורים (יחשוב  ומעשר מתרומה לאפקועי  אתי 
כדלהלן). כן, הדבר ואין ומעשר, מתרומה ופטורים ודאי ,
פא. שם (משנה קרקע  קנה לא למעשה הרי  עיון: צריך אבל
אמרו: ספק , שהדבר שכיון ו), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ד
אין  הרי  להביא, חייב  ולמה הראיה" עליו מחבירו "המוציא
שם, ראשונה במשנה ראה אדמתך", ביכורי  "ראשית כאן

יג. הלכה לפ "ב  שמביא 24)שם.23)ובאורֿשמח  קודם
אם 25)למקדש. אבל הם. חולין שמא מספק , וקדושתם

אדם  ואין כהן, ממון הם שהרי  קודש, אינם הם, ביכורים
הלכה  וחרמין ערכין מהלכות (פ "ו שלו שאינו דבר מקדיש

שם). ורדב "ז הלכה 26)טז שחיטה מהלכות בפ "ב  ראה
דילמא. ד"ה שם: בתרא בבא וברשב "ם כלומר,27)ג,

(שם). הפירות ביכ 28)מביא מתרומות אבל פטורים ורים
שהפרשת  כג, הלכה תרומות מהלכות בפ "ג ראה ומעשרות,
חיובי מכל פטורים הם כן, ואם לכל. קודמת ביכורים

שאחריהם. והמעשרות אפילו 29)התרומות כלומר,
ללוי . שהוא ראשון ומעשר לבעלים, תמיד שהוא שני  מעשר

לכהנים. שניתנות הוא פשוט  תרומות, בבא 30)אבל
ניתן  ראשון שמעשר עזריה, בן אלעזר כרבי  שם, בתרא
הלכה  מעשר, מהלכות בפ "א וראה לכהן. אף  הדין, מעיקר

א.31)ד. הלכה בפ "ג קורא,32)כנ"ל אינו והשליח 
ב . בהלכה הביכורים.33)כנ"ל שם:34)את בתרא בבא

כל  זירא ר' והאמר (בתמיה), ולא מעכבת. לא "קריאה
לבילה  ראוי  ושאינו בו. מעכבת בילה אין לבילה, הראוי 

בו". מעכבת בילה הספק ), מחמת קורא שאיו כאן, (כמו

.‰LÈÙ‰35‡ÈÓ  e‰„O ÎÓe ÂÈeka36BÈ‡Â ƒ¿ƒƒ»»«»≈≈ƒ¿≈
ÈÈ Èl z˙ L‡ :ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;‡B˜37È‰L , ≈∆≈»«¬∆»«»ƒ¿»∆¬≈

BÏ ÔÈ‡38Á˜Bl‰Â .39ÌÈeka LÈÙ‰Ï iÁ BÈ‡ ≈¿«≈«≈«»¿«¿ƒƒƒ
;ÎBn‰ epnÓ LÈÙ‰ kL ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌÈÁ‡¬≈ƒ≈«ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ∆«≈

‡ÈÓ  LÈÙ‰ Ì‡Â40‡B˜ BÈ‡Â41Á‡ ÔÈnÓ Ï‡ . ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«≈
‡B˜Â ‡ÈÓe LÈÙÓ 42. «¿ƒ≈ƒ¿≈

ובירושלמי35) ג. הלכה ותוספתא ז, משנה שם, ביכורים
למכור  דעת על כשהפריש משנתנו העמידו ה הלכה שם
מתחילה  אם אבל בקריאה. נתחייבו לא שמתחילה שדהו,
אחרי מקריאה אחרֿכך שנדחו כיון – בקריאה נתחייבו
יגֿיד. בהלכות להלן וראה שיירקבו. דינם שדהו, שמכר

וראה 37)המוכר.36) בידי . ישנה ועדיין לי , נתת כלומר,
על  אלא זו, קרקע  על לא זה פסוק  שעיקר ב , הלכה למעלה
שהוא  הכוונה כאן גם כי  לפרש צריך ואםֿכן בארץ , חלקו

הקודמת. בהלכה וראה כמשקר. ואף ֿעלֿפי ֿכן 38)נראה
נפטר. אינו שוב  נתחייב  שכיון מביא, שם,39)הוא

דרבינן  טעמון "מה ובירושלמי : יהודה. כרבי  ולא כחכמים
ואינו  מגיד הוא אחת פעם היום, הגדתי  מביא), השני  (שאין
ואינו  מביא הוא אחת פעם הבאתי , הנה שניה. פעם מגיד
ופירושו, הגר"א). גירסת היא (כן שנית" פעם מביא
מהם  שהביאו לאחר שניה, מהבאה נפטרו עצמם שהפירות

אחת. למעלה)40)פעם (ראה בירושלמי  כן למדו שהרי 
למ  זה ומתוך היום", "הגדתי  שנאמר שלא ממה רבינו ד

כן  וכמו אנשי ֿשם). (תוספות ההגדה אלא ההבאה, נתמעטה
ביכוריו  – אחר ממין עצמו הוא והביא וחזר ביכורים המביא
יא  הלכה להלן כמפורש קורא, שאינו אלא ביכורים,
ובתוספות  המשנה בפירוש וראה כפשוטה). (תוספתא

כן 41)הגרע "א. ואם כנ"ל, קרא, לא שהמוכר אף ֿעלֿפי 
קורא  אינו מכלֿמקום כלל, זו שזה פירות על קראו לא עדיין
האדמה", פרי  ראשית את הבאתי  "הנה לומר: יכול שאינו
ברדב "ז. וראה ט . בהלכה כדלהלן ראשית, שאינם לפי 

את 42) פוטרים אינם המוכר, שהביא אחד, מין שביכורי 
ביכורים. מהפרשת השני  המין

.ÂÎBn‰43˙BÙÏ e‰„O44BÈ‡Â ‡ÈÓ Á˜Bl‰  «≈»≈¿≈«≈«≈ƒ¿≈
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙Bt ÔÈwL ;‡B˜45Ï‡ .46‡ÈÓ ≈∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««¬»≈ƒ

BzL‡ ÈÒÎpÓ Ì„‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡B˜Â ÌÈeka »»ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈««ƒ∆≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÏ Ô˙ L‡ :Ó‡pL ;Ú˜w‰ Ûe‚ BÏ««¿«∆∆¡«¬∆»«¿¿»¡…∆

E˙ÈÏe48‰˙nL Èt ÏÚ Û‡ .49LÈÙ‰L Á‡ BzL‡ ¿≈∆««ƒ∆≈»ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
Cca ‡e‰Â50‡B˜Â ‡ÈÓ 51. ¿«∆∆≈ƒ¿≈

אומר 43) שרבא כיון יוחנן, כרבי  ולא לקיש כריש מז: גיטין
וכו'" לקיש לריש ליה מסייעי  ומתניתא "קרא מח . שם

מוכר 44)(רדב "ז). שאינו ופירש נוהג. היובל שאין בזמן
השדה. לגוף  גם כוונתו סתם, מכר אם אבל לפירות, אלא

הסמוכה. בהלכה שאינו 45)וראה קורא, אינו ולפיכך
גם  נתן הקב "ה [שהרי  לי " נתת אשר "האדמה לומר יכול
"ביכורי אלא נאמר שלא הבאה, לענין אבל הגוף , קנין
ועיין  מביא. הוא הרי  פירות קנין לו שיש כיון אדמתך",
הפסוק  הרי  שצ "ע  אלא מביא. ד"ה קלו: בתרא בבא תוספות
זו  לקרקע  מכוון אינו ה'") לי  נתת אשר  האדמה =) הזה
ראה  ישראל, בארץ  לחלקו אלא הפירות, יצאו שממנה

ב ]. הלכה שם.46)למעלה מלוג,47)ברייתא נכסי 
אישות  מהלכות בפי "ב  וראה פירות. אלא בהם לו שאין

ג. שאוכל 48)הלכה הפירות אכילת שאין ואף ֿעלֿפי 
שכך  כיון מכלֿמקום שם), (כנ"ל מדבריהם אלא הבעל
(בראשית  ומתן מהר לתת הראשונים, דורות של דרכם היתה
(מאירי וקורא שמביא התורה חידשה לכן פ ), פרשה רבה
ולביתך. ד"ה שם תוספות ועיין .(205 עמ ' לגיטין

שם.49) לעלות 50)ברייתא כדי  מביתו יצא שכבר
כדלהלן.לירושלים, בדרך, שהוא בכהאי ֿגוונא ודוקא

אמרו 51) בזה, והחידוש הקרקע . גוף  גם לו יש שהרי 
יוסי דרבי  משום ליגזור אמינא, דעתך "סלקא שם: בגיטין
שליח  ומת שליח  ביד ושגרן בדרך וכו', דאמר חנינא בר
ואינו  מביא בדרך") "והוא למעלה: רבינו נקט  (ולכן בדרך
כלומר: לן". משמע  קא וכו', ח ) הלכה להלן (ראה קורא
ולאחר  פירות, רק  לו היו הבית מן לקיחה שבשעת כיון
שאין  לטעות מקום היה הקרקע , גוף  גם לו יש אשתו מיתת
רבינו, שדעת ואף ֿעלֿפי  כאחת". והבאה "לקיחה זה
נחלות  מהלכות (פ "ו מדבריהם אלא אינה הבעל שירושת
שכיון  קורא, מכלֿמקום שם), אישות והלכות ח , הלכה
ביתֿדין  "הפקר מדין לבעל, האשה ירושת חכמים שתיקנו
הפקר", ביתֿדין ש"הפקר התורה. מן שלו היא הרי  הפקר",
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סימן  קידושין להלכות באבני ֿמילואים וראה תורה. דין הוא
לג. את כח 

.ÊÎBn‰52e‰„O53ÎnL B‡54ÔÚ˜˜Â ˙BÏÈ‡55 «≈»≈∆»«ƒ»¿«¿»»
ÏBÈa ‡B˜Â ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«≈≈¬≈∆≈ƒ¿≈¿≈

„Ïa ÔBL‡56ÎBÓ ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ƒƒ¿«∆¬«ƒ…»¿»«¿∆≈
Ú˜w‰ BÏ ÊÁzL57ÏBÈa dÎÓe ÊÁ Ì‡ Ï‡ . ∆«¬…««¿«¬»ƒ»«¿»»¿≈

ÈL58‡B˜ BÈ‡Â ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 59‰ÎÓÒ È‰L ; ≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿≈≈∆¬≈»¿»
BzÚ„60ÔÈ˜k BÈ‡ ˙Bt ÔÈ˜Â ,˙Bt‰ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L «¿∆≈∆»«≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿«

Ûeb‰61. «

שם.52) ובין 53)גיטין לקרקע  בין הכוונה שאז סתם,
הקודמת. בהלכה וראה מח .54)לפירות. שם

שהוא 55) ופירש אילנות, שני  או אחר אילן מכר כלומר,
עמהם. הקרקע  גם חסדא.56)מוכר כרב  כיון 57)שם,

גם  לו מכר ולכן ביובל, השדות להחזיר עדיין הורגלו שלא
מן  השדה את הפקיעה שהתורה אלא הקרקע , גוף  את
שמיטה  מהלכות בפי "א וראה למוכר. והחזירתו הלוקח 

א. הלכה שדותיהם 58)ויובל להחזיר הורגלו שכבר
הראשון. יוחנן.59)ביובל כרבי  ולא לקיש כריש שם,

המוכר.60) הקודמת.61)של כבהלכה

.ÁLÈÙ‰62ÔkÒÓ ‡e‰ È‰Â ‰ÏÁÂ ÂÈeka63‰Ê  ƒ¿ƒƒ»¿»»«¬≈¿À»∆
‡ÈÓ BLÈÏ Èe‡L64‡B˜ BÈ‡Â65LÈÙ‰ .66 ∆»¿»¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ

ÏÚ Û‡ ,Cca ÁÈÏM‰ ˙Óe ,Á‡ „Èa ÔÁlLÂ ÂÈekaƒ»¿ƒ¿»¿««≈≈«»ƒ««∆∆««
‡e‰ ÊÁL Èt67:Ó‡pL ;‡B˜ BÈ‡  Ô‡È‰Â ƒ∆»«∆¡ƒ»≈≈∆∆¡«

‰ÁÈ˜Ï ‰È‰zL „Ú  ˙‡e zÁ˜ÏÂ68.˙Á‡k ‰‡‰Â ¿»«¿»»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬»»¿««

יוחנן.62) רבי  בשם ה, הלכה פ "א ביכורים ירושלמי 
גרס :63) ורבינו מסוכן". או "חולה בירושלמי : לפנינו

(כסף ֿמשנה). ומסוכן" רצונו 64)"חולה הסתם שמן
ולכן  הביכורים. להבאת שלוחו ליורשו, הראוי  הקרוב  שיהא
והוא  חלה אם אבל דלהלן. שליח  לדין זה דין רבינו סמך
במפורש. שליח  שיעשה עד ביכוריו להביא אין מסוכן, אינו

בזה 65) והשמיענו ב . בהלכה למעלה הנזכר שליח  כדין
היורש  מביא ההפרשה, אחר המשלח  מת שאם שאף ֿעלֿפי 
שהוא  אף ֿעלֿפי  מת, שלא זמן כל – שלו שהם וקורא,
החולה  מת ואם שם). (ירושלמי  כשליח  אלא אינו מסוכן,
היא  הלקיחה שהרי  קורא, אינו כן גם השליח , שיצא אחר
יורשו, הוא שהרי  בעלים בתורת וההבאה שליח , בתורת

כדלהלן. כאחת", והבאה "לקיחה זה של 66)ואין מימרא
מז: בגיטין חנינא בר יוסי  בעל 67)ר' המשלח , כלומר,

שם,68)הפירות. תם כרבינו הבית. מן לקיחה כלומר,
כרשב "ם. ולא בצרן ד"ה בתוס '

.ËLÈÙ‰69e„‡Â ÂÈeka70,˙Èa‰ ‰Ï ÚÈbiL Ì„˜ ƒ¿ƒƒ»¿»¿…∆∆«ƒ«¿«««ƒ
Ô‰ÈzÁz ÌÈÁ‡ LÈÙ‰Â71BÈ‡Â ÌÈiM‰ ‡ÈÓ  ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈ƒ«¿ƒƒ¿≈

Èt Ïk ˙ÈL‡ ˙‡ :ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ;‡B˜≈¿ƒ∆≈»«∆≈ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡  ÌÈiM‰ el‡Â .˙ÈL‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ≈

ÌÈekk LÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈiÁ72. «»ƒ¬≈∆…∆¿ƒƒ

ח .69) משנה פ "א וכיוצא 70)ביכורים נבזזו או נמקו או
על  (המגיה כאן רבינו וקיצר כ, הלכה פ "ב  למעלה בזה,

שם. יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה רבינו). כיון 71)גליון
שם. כנ"ל באחריותם, חייב  כתרומה 72)שהוא שדינם

חומש  מוסיף  בשוגג תרומה והאוכל ה), הלכה פ "ג (למעלה
ועיין  שם, במשנה הוא כן ו). הלכה תרומות מהלכות (פ "ו

ברע "ב . שם

.È‡È‰73‰ÊÚa e‡ÓËÂ ÂÈeka74ÌˆÙB 75ÌL ≈ƒƒ»¿ƒ¿¿»¬»»¿»»
‡B˜ BÈ‡Â76. ¿≈≈

שם.73) באחריותם,74)ביכורים חייב  אינו ששוב 
שם. עיין שם, ב  פרק  הסל,75)למעלה מן מריקם  [כלומר

ג  פרק  (למעלה לכהנים הסל אין – שנטמאו זה שבאופן
תרומה  כדין נשרפים, הם כן שלאחר ונראה ח ). הלכה
מהם  ליהנות שאסור אלא כה.) (שבת שנטמאו וקדשים
למעלה  כמפורש שמים, כקדשי  שדינם לפי  שריפה, בשעת
סובר  שם), (למעלה והראב "ד ראשונה). (משנה ג הלכה שם
כאן  לפרש הוכרח  ולכן לכהנים, ניתן הכל זה באופן שאף 
ועיין  שיתמסמסו". עד או שירקבו עד "יניחו – "נופצם"

קורקוס ]. (להלן 76)ר"י  שמחה בשעת אלא קריאה שאין
שם). (הר"ש שמחה כאן אין שנטמאו וכיון יג), הלכה

.‡È‡È‰77ÌÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ó ÂÈeka78ÊÁÂ ,‡˜Â ≈ƒƒ»≈∆»ƒ«ƒƒ¿»»¿»«
;Ô‰ÈÏÚ ‡B˜ BÈ‡  Á‡ ÔÈnÓ ÌÈeka ‡È‰Â¿≈ƒƒƒƒƒ«≈≈≈¬≈∆
,„ÈbÓ ‡e‰ ‰Ma ˙Á‡ ÌÚt  ÌBi‰ Èz„b‰ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««««««»»«ƒ

ÌÈzL ‡ÏÂ79. ¿…¿«ƒ

ט .77) משנה סוף  המינים.78)שם משבעת כלומר,
ובתוספתא 79) ה"ד פ "א בתוספתא וראה ה"ז. שם ירושלמי 

שם. כפשוטה

.ÈLÈÙ‰80ÂÈeka81ÔÈÚn‰ LÈÂ82ıˆ˜pL B‡ ƒ¿ƒƒ»¿»≈««¿»∆ƒ¿«
ÔÏÈ‡‰83‡ÈÓ 84ÔÈ‡L ÈÓk ‰fL ÈÙÏ ;‡B˜ BÈ‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆∆¿ƒ∆≈

Ú˜˜ BÏ85‰„‡ È‰L ,86. «¿«∆¬≈»¿»

שבברכות 80) ואע "פ  יהודה. כרבי  ולא כחכמים מ "ו, שם
משנתנו  על רבינו סמך – יהודה כרבי  משנה סתם העמיד מ .
כסתם  זה (והרי  רבים. כנגד הוא יחיד יהודה שרבי  כאן,
ר"י בתוספות וראה כסתם). הלכה שאין מחלוקת, ואחרֿכך
שם, לברכות ובשיטהֿמקובצת הרא"ש ובתוספות שירליאו

יהודה. כרבי  העמידו 81)שפסקו ה, הלכה שם בירושלמי 
כן, לא שאם ביכוריו, שהפריש קודם המעיין שיבש משנתנו
(ראה  וירקבו נדחו שכן, וכיון לקריאה. נראו כבר הרי 
הסמוכה. בהלכה וראה שם). ראשונה" ב "משנה

המשנה).82) (פירוש שדהו" משקה היה "שממנו
ביכוריו.83) הביא ההפרשה,84)שממנו שבשעת כיון

יד. הלכה ובפ "ב  ה הלכה למעלה וראה קרקע . לו היתה
על 85) ברך אם ברכות, שלענין שם בברכות אמרו זה לפי 

מתאים  וזה יצא. לא – האדמה" פרי  "בורא העץ  פרי 
שם  ועיין ה"י , ברכות מהלכות פ "ח  רבינו בדברי  לנוסחא

קרקע 86)בכסף ֿמשנה. קרויה שאינה הקרקע . כלומר,
ולכן  בה. גדלים ואילנות המשקה מעיין לה יש אלאֿאםֿכן
בה"ה, למעלה כמבואר ה'", לי  נתת "אשר לומר: יכול אינו

שם. לברכות ברש"י  ועיין שם. עי '

.‚È‡Èn‰87‰kÁ „ÚÂ ˙Bkq‰ ‚Á Á‡Ó ÌÈeka88, «≈ƒƒƒ≈««««À¿«¬À»
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קפב               
         

‚Á‰ Ì„˜ ÔLÈÙ‰L Èt ÏÚ Û‡89‡ÈÓ 90BÈ‡Â ««ƒ∆ƒ¿ƒ»…∆∆»≈ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ;Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ó‡pL .‡B˜91‰‡È˜ ≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿≈¿ƒ»
˙BÚeM‰ ‚ÁÓ  ‰ÁÓO ˙ÚLa ‡l‡92ÛBÒ „Ú ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈««»«

‚Á‰93el‡Ó ıeÁ ÔÈ‡Èn‰ ‡Le .94ÔÈ‡ÈÓ  ∆»¿»«¿ƒƒ≈≈¿ƒƒ
.ÔÈB˜Â¿ƒ

בתירא.87) בן יהודה כרבי  ולא כחכמים שם, משנה
כנ"ל.88) ביכורים, מביאין אין חנוכה לאחר שהרי 
קריאה.89) זמן הוא שאז הסוכות ואף ֿעלֿפי90)חג

הושעיא, רבי  אמר אלעזר רבי  אמר יח : הפריש שבמכות
שהיו  כיון ירקבו, החג, עליהן ועבר לחג קודם ביכורים
לבילה, ראוי  שאינו שכל זירא, וכרבי  ונדחו, לקריאה ראויים
שמביא. כאן רבינו כתב  מדוע  כן, ואם בו. מעכבת בילה
רבינו  (כתבו מז: בגיטין שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה,
אחר  ביד ושלחן ביכורים הפריש שאם ח ), בהלכה למעלה
הפריש  בין חילקו ולא קורא, שאינו והביאן, הוא וחזר ומת
שאז  לשלחן, דעת על שלא הפריש לבין לשלחן, דעת על
סוברת  אינה שם שהגמרא הרי  לקריאה, הביכורים נראו כבר
ה  הלכה למעלה וראה (כסף ֿמשנה). שם במכות כהגמרא

הקודמת. הוא 91)וההלכה וכן כי ֿתבוא. לפרשת ספרי 
"אמר  ז: הלכה סוף  פ "א ביכורים ובירושלמי  לו: בפסחים
"ושמחת", "ואמרת", כן, יוחאי  בן שמעון רבי  תני  יונתן רבי 
באורֿשמח . וראה השמחה". על ביכורים) (וידוי  אומר הוי 

"ושמחת 92) בהם: ונאמר ביכורים, בו להביא שמתחילין
הטוב ". לפני93)בכל "ושמחתם בו: שנאמר הסוכות, חג

המשנה. בפירוש וראה אלהיכם". בפרק 94)ה' שהזכרנו
יג. הלכה סוף  פ "ב  למעלה וראה זה.

.„ÈÌÈeka‰95˙BÓez‰Â96‰lÁ‰Â97Ôw‰Â «ƒƒ¿«¿¿««»¿«∆∆
LÓÁ‰Â98‰Ó‰a ˙BzÓe99BÏ LÈ .Ô‰k ÈÒÎ Ì‰100 ¿«…∆«¿¿≈»≈ƒ¿≈…≈≈

‰‡ÓË ‰Ó‰e ˙BÚ˜˜Â ÌÈ„Ú Ô‰Ó ˙B˜Ï101ÏÚe , ƒ¿≈∆¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»««
Ô‰a ‰B˜Â ,d˙a˙Îa ‰M‡‰Â ,BBÁa ÔÏËB BÁ¿»¿¿»ƒ»ƒ¿À»»¿∆»∆

‰Bz ÙÒ102. ≈∆»

א.95) משנה פ "ב  ותרומת 96)ביכורים גדולה תרומה 
ט .97)מעשר. משנה פ "א האוכל 98)חלה זר שמשלם

תרומות  מהלכות (פ "י  כתרומה שדינם בשגגה, תרומות
קלא. חולין – טו) וקיבה 99)הלכה ולחיים זרוע  הם

יב .100)(שם). משנה פ "ג מהֿשאיןֿכן 101)ביכורים
מעשר  מהלכות בפ "ג כנ"ל גבוה, ממון שהוא שני , במעשר

י ֿיז. הלכות וקרקעות 102)שני  עבדים רק  לא כלומר:
צרכי בדמיהם ולקנות שוב  למכרם שאפשר טמאה, ובהמה
שאסור  תורה ספר אפילו אלא בהם, לקנות מותר אכילה,
זאת  בכל ב ), הלכה תורה ספר מהלכות (פ "י  אותו למכור

רוקח ). (מעשה לקנותו מותר

.ÂËÈeka‰L Èt ÏÚ Û‡eÒ‡ ˙BÓez‰Â Ì103 ««ƒ∆«ƒƒ¿«¿»
ÌÈÊÏ ÏÎ‡‰Ï104ÔÈÏBÚ ÌÈeka‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈»≈¿»ƒ¿««ƒ∆«ƒƒƒ
‰‡Óe „Á‡a105‰Óe˙k106eÚ˙ Ì‡ ,107ÔÈlÁa ¿∆»≈»ƒ¿»ƒƒ¿»¿¿Àƒ

Ô‰L ÏÎa ÔÈeÒ‡  ÌÈÏLeÈa108ÌÈÓa109OÚÓk , ƒ»«ƒ¬ƒ¿»∆≈¿ƒ»¿«¬≈
ÈL110ÈtÓ .111Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó ‡e‰L112Ìe‡OÚ ,113 ≈ƒƒ¿≈∆¿¬ƒ»»¬»

ÔÈÈzÓ BÏ LiL „k114ÌÈeka‰L Èt ÏÚ Û‡Â ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿««ƒ∆«ƒƒ

ÌÈÏLeÈa Û‡ ÌÈÊÏ ÌÈeÒ‡115ÔÈÒB‡ Ô‰ È‰  ¬ƒ¿»ƒ«ƒ»«ƒ¬≈≈¿ƒ
Ô‰L ÏÎa116ÌÈeka‰ ÚÊ elÙ‡ .117eÒÎpL Á‡ ¿»∆≈¬ƒ»««ƒƒ««∆ƒ¿¿

Ô‰L ÏÎa ÔÈÒB‡Â ,ÔÈeÒ‡ ÔÈÏecb‰ È‰  ÌÈÏLeÈÏƒ»«ƒ¬≈«ƒƒ¬ƒ¿¿ƒ¿»∆≈
eÚ˙ Ì‡118ÌÈÏLeÈa119ÌÈeka ÚBf‰ Ï‡ ; ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬»«≈«ƒƒ

ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰  ÌÈÏLeÈÏ eÒkiL Ì„˜120. …∆∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒƒÀƒ

אסורים.103) וראה 104)צ "ל: א, משנה פ "ב  ביכורים
הלכות 105)להלן. תרומות מהלכות בפט "ו וראה שם.
מתרומה,106)כֿכא. נלמד ומאה" "אחד דין [שעיקר

למדו  ומזה ממנו", מקדשו "את כט ) יח , (במדבר בה שנאמר
מרים  שאתה "דבר ו) הלכה פ "ד תרומות (ירושלמי  חז"ל

מקדשו"]. לתוכו נפל אם ב ,107)ממנו, משנה שם,
שמעון. כרבי  ולא אסורים 108)כחכמים לזרים כלומר:

בקדושה  לאכלם חייבים וכהנים כביכורים, באכילה,
אם 109)(רדב "ז). אפילו בטל, מינו בשאינו מין שהרי 

מהלכות  בפט "ו שכתב  כמו מתירין, לו שיש דבר הוא
(כסף ֿמשנה). י  הלכה אסורות בפ "ו 110)מאכלות ראה

ובהערות. ידֿטו, הלכות שני  מעשר מהלכות
שם.111) לכהנים.112)ירושלמי  חכמים.113)כלומר,
(הלכות 114) בטל" אינו אלפים בכמה אחד "שאפילו

שיכולים  כהנים, שלגבי  כיון י ). הלכה שם, אסורות מאכלות
מתירין. לו שיש דבר הם בקדושה, כנ"ל 115)לאכלם

לו  שאין דבר הם הרי  כן ואם כלומר, א. הלכה בפ "ב 
בתערובת. להתבטל להם והיה שהם 116)מתירין, כיון

שם. המשנה בפירוש וראה כנ"ל. לכהן, מותרים
המעשר 117) (של וגידוליהן שם: ביכורים במשנת

פ "ט  ובתרומות וכו'. בירושלים מלאכול אסורים והביכורים)
בירושלמי והקשו חולין". גידוליהן "והביכורים ד משנה
ותירצו: הנ"ל, ביכורים משנת על זו ממשנה שם ביכורים
איסור  אסורים, גידוליהן שאמרו) מה = ) דתימר "הן
דתימר  והן ירושלים), מחיצת בתוך (שזרעם מחיצה
לחומה). מחוץ  (שזרעם זרות" היתר מותרים, גידוליהן

בירושלים 118) מלאכול אסורים "וגידוליהן שם: במשנה
בתרומה". מהֿשאיןֿכן וביכורים, במעשר אלו הרי  וכו'
גידוליה  תרומה גם שהרי  יוםֿטוב ', ה'תוספות זה על (ותמה
בתוספות  וראה כא). הלכה תרומות מהלכות (פי "א אסורים
והרע "ב  (הר"מ ) פירשוה זו תמיהה שליישב  שכתב , חדשים
מותרים  תרומה גידולי  זה שבאופן תערובתם, בזרע  שם
גידוליהן  וכו' "והמדומע  הכ"ב  שם תרומות (הלכות
שנתערבו. בגידולין להיפך: רבינו פירשה וכאן מותרין").
(הלכות  גידולין גידולי  אסרו שלא שכשם רבינו וסובר
תרומה, תערובת גידולי  אסרו שלא וכשם שם) תרומות

גידולים). תערובת אסרו לא כנ"ל.119)כמו"כ
חכמים 120) גזרו שבתרומה שאע "פ  שם. בתרומות משנה

לזרעה, אותה ישהה שמא כהן, ביד טמאה תרומה משום
בביכורים  – הכ"א) שם תרומות (הלכות לאכלה ויבוא
בשבעת  אלא נוהגים אינם שהרי  כך, כל שכיחים שאינם
מהלכות  בפ "ו וראה שם). בתרומות (רע "ב  גזרו לא המינים,

טו. הלכה שני  מעשר

.ÊË„ˆÈk121˙BÈÚ‰ Ïk ?ÌÈeka‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ≈««¬ƒ∆«ƒƒ»»¬»
„ÓÚnaL122È„k ,„ÓÚÓ ÏL BÈÚÏ ˙BÒpk˙Ó123 ∆««¬»ƒ¿«¿¿ƒ∆«¬»¿≈
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קפג                
         

.CÏÓ ˙„‰ ÌÚ a :Ó‡pL ;ÌÈ„ÈÁÈ eÏÚÈ ‡lL∆…«¬¿ƒƒ∆∆¡«¿»»«¿«∆∆
eÒkÈ ‡ÏÂ .ÈÚ ÏL dBÁa ÌÈÏÂ ÌÈ‡e124,ÌÈzaÏ »ƒ¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿…ƒ»¿«»ƒ

‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ125eÓe˜ :ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ÁMe . ƒ¿≈…∆«À¿»««««¿À∆≈
eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ÔBiˆ ‰ÏÚÂ126BM‰Â .127CÏB‰ ¿«¬∆ƒ∆¿»¡…≈¿«≈

,BL‡a ˙ÈÊ ÏL ‰ËÚÂ ,‰Ê ÔÈtˆÓ ÂÈ˜Â ,Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿»¿Àƒ»»«¬»»∆«ƒ¿…
ÚÈ„B‰Ï128ÔÈÈn‰ ˙ÚMÓ ÌÈeka‰L129ÏÈÏÁ‰Â . ¿ƒ«∆«ƒƒƒƒ¿««ƒƒ¿∆»ƒ

.ÌÈÏLeÈÏ B˜ ÔÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ»ƒ»«ƒ
ÈÏ ÌÈÓ‡a ÈzÁÓO :ÔÈB˜Â Cc‰ ÏÎa ÔÈÎÏB‰ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿»«∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿…¿ƒƒ

CÏ ÈÈ ˙Èa130eÈ‰ ‡ÏÂ .131ÌBia ÔÈÎl‰Ó132ÈzL ‡l‡ ≈¿»≈≈¿…»¿«¿ƒ«∆»¿≈
˙B„È133eÁÏL ,ÌÈÏLeÈÏ B˜ eÚÈb‰ .„Ïa »ƒ¿«ƒƒ»ƒ»«ƒ»¿

ehÚÂ ,ÌÈÏLeÈ ÈL‡Ï ÚÈ„B‰Ï ÔÈÁeÏL Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ«¿«¿≈¿»«ƒ¿ƒ¿
eÒkÙe Ì‰Èeka ˙‡134ÁÏ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ô˙B‡ ∆ƒ≈∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»∆«

Ál‰ ˙‡ ÔÈ‡Ó  LÈÂ135˙BÁt‰Â .‰ÏÚÓÏÓ136 ¿»≈«¿ƒ∆««ƒ¿«¿»¿««
ÌÈ‚q‰Â137ÌÈaÊb‰Â138.ÌÈÏLeÈÓ Ô˙‡˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ»«ƒ

ÌÈ‡a‰ ÈÙÏ139 ‰a‰ ÌÈL‡ e‡a Ì‡ .ÔÈ‡ˆBÈ Ì‰ ¿ƒ«»ƒ≈¿ƒƒ»¬»ƒ«¿≈
.ËÚÓ  ËÚÓ Ì‡Â ,ÌÈa Ô˙‡˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿«

eÒkiMÓe140:˙B˜Ï eÏÈÁ˙È ÌÈÏLeÈ ÈÚLa Ôlk ƒ∆ƒ»¿À»¿«¬≈¿»«ƒ«¿ƒƒ¿
.ÌÈÏLeÈ CÈÚLa eÈÏ‚ eÈ‰ ˙B„ÓÚ…¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ

ח .121) הלכה פ "ב  שם ותוספתא ב , משנה פ "ג ביכורים
ה"א.122) המקדש כלי  מהלכות בפ "ו להלן ראה
שם.123) שם.124)תוספתא ירושלמי125)משנה

מת  עם שיהיו עלֿידי  יטמאו שלא כלומר, שם . ותוספתא
שיטמאו  ועוד, לעזרה. להכנס  יוכלו ולא אחד, אהל תחת

בית 126)הביכורים. "אל במשנה: ה. לא, בירמיה כ"ה
המקרא. לפי  תיקן שם, ובמלא"ש אלהינו". שם 127)ה'

שם.128)מ "ג. באילנות 129)ירושלמי  שאין "ולפי 
ל  הזית מענפי  העטרה עושין היו הזית, כמו (פירוש נאה בד"

ב .130)המשנה). הלכה שם תוספתא 131)ירושלמי 
היום".132)שם. "כל שם שני133)בתוספתא כלומר,

כפשוטה. בתוספתא וראה היום. למעלה 134)שלישי  ראה
ט . הלכה לו 135)בפ "ג שהיו מי  תני , ובירושלמי :

מעטרן  היה וצמוקים, תאנים. מעטרו היה גרוגרות, ביכורים
היבש. מן יותר ומהודר נאה שהלח  דבר, של וטעמו ענבים.

ה. הלכה בפ "ב  למעלה וראה 136)וראה הכהנים. סגני 
כג. נא, יו"ט ).137)בירמיהו (תוס ' הלויים סגני 

(פירוש 138) נכסיו ועל ההקדש עסקי  על הממונים הם
יוצאים".139)המשנה). היו הנכנסים כבוד "לפי  במשנה:

הגר"א), גורס  (כן בישראל גדול קטן יש "וכי  ובירושלמי :
יוצאין". היו הנכנסים, רוב  לפי  וכו' ירושלמי140)אלא

ב . הלכה שם

.ÊÈÈÏÚa Ïk141ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏLeÈaL ˙Bin‡ »«¬≈À»ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ
Ì‰ÈtÓ142ÌB˜Ó ÈL‡ ,eÈÁ‡ :ÔÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ƒ¿≈∆¿¬ƒƒ¿»«≈«¿≈¿

ÌÈÏLeÈ CB˙a ÔÈÎl‰Ó Ì‰Â .ÌBÏLa ÌÎ‡Ba ,ÈBÏt¿ƒ¬∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿¿»«ƒ
ÏÈÏÁ‰Â143‰Ï ÌÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ ¿∆»ƒ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ¿«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏËB ,˙Èa‰ ‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰144BlÒ ««ƒƒƒ¿«««ƒ≈»∆»¿∆»«
ÔÈÓB‡Â BÙ˙k ÏÚ145'eÎÂ BL„˜a Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : «¿≈¿¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿¿
‰ÓLp‰ Ïk „Ú146ÌÈÎl‰Ó Ì‰Â .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «…«¿»»¿«≈»«¿»¿≈¿«¿ƒ

eÚÈb‰ .‰ÊÚÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ,ÔÈ‡B˜Â ˙Èa‰ ‰a¿«««ƒ¿¿ƒ«∆«ƒƒ»¬»»ƒƒ

ÌiÂÏ‰ eac ,‰ÊÚÏ147È˙Èl„ Èk ÈÈ EÓÓB‡ :ÈLa »¬»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒƒƒ»ƒ
.ÓB‚Â¿≈

שם.141) כמה 142)משנה וראה "בא לג. בקידושין
מפניהם  שהרי  בשעתה, ביכורים) הבאת (של מצוה חביבה
אינם  חכמים תלמידי  מפני  עומדים, הביכורים) מביאי  (של
מהלכות  פ "ו – במלאכתם עוסקין שהם (בשעה עומדים"

ב ). הלכה תורה ד.143)תלמוד משנה אפילו 144)שם,
יב . הלכה בפ "ג למעלה מלך, שם.145)היה ירושלמי 

שם 146) בירושלמי  אבל בכלל. וכו'" הנשמה ו"כל כלומר,
הנשמה". כל אומרים היו "בעזרה ראה 147)אמרו:

יג. הלכה שם למעלה

ה'תשע"ט  כסלו  י"ב שלישי יום 

   1 
וליתנה 1) העיסה מן חלה להפריש שמצותֿעשה יבאר

באונס . או בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן,
דינין  שלשה להיפך. או לארץ  שנכנסו לארץ  חוצה ופירות
ורצה  לארץ  בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה
הערומה  ואם מברך. מה חלה המפריש חלה. להפריש
חלה  ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת
תחילה  לאכול רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ . בחוצה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח "כ

.‡‰qÚ‰ ÔÓ ‰Óez LÈÙ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ3, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»«…≈
ÌÎ˙ÒÚ ˙ÈL‡ :Ó‡pL4.‰Óe˙ eÓÈz ‰lÁ ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

‰Bz‰ ÔÓ eÚL dÏ ÔÈ‡ BÊ ˙ÈL‡Â5LÈÙ‰ elÙ‡ . ¿≈ƒ≈»ƒƒ«»¬ƒƒ¿ƒ
‰BÚOk6‰OBÚ‰Â .‰qÚ‰ ˙‡ Ët 7‰lÁ B˙qÚ Ïk ƒ¿»»«∆»ƒ»¿»∆»ƒ»«»

B˙ˆ˜Ó iLiL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï 8. …»»¿«∆¿«≈ƒ¿»

ה"ב ).2) פ "ו (להלן דגן מיני  חמשת לתתה 3)של מנת על 
רבינו  שכתב  כמו הן, אחת מצוה והנתינה וההפרשה לכהן.
ולדעת  א). הערה מד עמוד (עיי "ש יב  כלל המצוות' ב 'ספר

מצוות. שתי  הן שם, תרומות 4)הרמב "ן מהל' בפ "ג ראה
דגנך". "ראשית שנאמר ממה כן למדו שם שגם ה"א,

גדולה.5) מתרומה כן למדו ושם שלח . לפרשת 'ספרי '
(שם).6) "חיטה" רבינו כתב  גדולה, חלה 7)בתרומה

מ "ט . כלום 8)פ "א עשה שלא "מניין : שם ב 'ירושלמי '
כל  ולא מראשית, תלמודֿלומר: מקצת, שישייר עד
כתב  ביכורים ובענין ה"ה. שם תרומות בהל' וראה ראשית",
ולמדו  שדהו, כל אדם שעושה הי "ז), פ "ב  (למעלה רבינו
הערה  שם וראה כל", בכורי  כל "וראשית שנאמר ממה כן

קכב .

.‰Úa‡Ó „Á‡ ÔÈLÈÙnL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»≈«¿»»
ÌÈOÚÂ9È„k ,‰qÚ‰ ÔÓ10‰zÓ È„k da ‰È‰iL ¿∆¿ƒƒ»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈«»»

Ó‡pL ;Ô‰kÏ11BÏ Ôzz :12BzÏ Èe‡‰ c BÏ Ôz  «…≈∆∆¡«ƒ∆≈»»»»ƒ¿
„Á‡ LÈÙÓ  ˜eMa kÓÏ ‰OBÚ‰ ÌBzÁp‰Â .‰zÓ«»»¿««¿»∆ƒ¿…««¿ƒ∆»

‰aÓ B˙qÚL ÈÙÏ ;ÌÈÚa‡Â ‰BÓMÓ13eÚLa LÈ , ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ»¿À»≈¿ƒ
.‰zÓ È„k ‰Ê∆¿≈«»»

מ "ז.9) פ "ב  שם 10)שם, ובתוספתא שם, ב 'ירושלמי '
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מתנה  כדי  בה ואין מעוטה, עיסתו הבית "בעל : ה"ז פ "א
עיסתו  נחתום מכ"ד), אחד יפריש (אלאֿאםֿכן לכהן
אחד  רק  מפריש אם (אפילו לכהן מתנה כדי  בה ויש  מרובה,
אמרו  יהודה לרבי  אבל לחכמים, הוא זה וטעם ממ "ח )".
כפשוטה' וב 'תוספתא המשנה, בפירוש וראה אחר. טעם שם

שלח .11)שם. פרשת שם:12)'ספרי ' ב 'ספרי '
לה'". תתנו עריסותיכם סי '13)"מראשית בש"ך ראה

ב . ס "ק  ס "א שכב 

.‚‰OBÚ‰14‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‰zLÓÏ ‰qÚ »∆ƒ»¿ƒ¿≈¿««ƒ∆ƒ
‰aÓ15‡lL ;‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡ LÈÙÓ  ¿À»«¿ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»∆…
˜lÁÏ16‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁp‰Â .˙Èa‰ ÏÚa ˙qÚa ¿«≈¿ƒ«««««ƒ¿««¿∆»»ƒ»
‰pË˜17˜lÁÏ ‡lL ;‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡ 18 ¿«»∆»≈«¿»ƒ¿»∆…¿«≈

.ÌBzÁp‰ ˙qÚa¿ƒ«««¿

שם.14) מתנה.15)משנה, כדי  ממ "ח , באחד ויש
שם.16) עושה 17)'ירושלמי ' שהיא האשה וכן במשנה:

בשוק . וראה 18)למכור הגר"א. לגירסת שם 'ירושלמי '
ברידב "ז.

.„˙‡ÓË19‰qÚ‰20„Á‡ LÈÙÓ  Ò‡a B‡ ‚‚BLa ƒ¿»»ƒ»¿≈¿…∆«¿ƒ∆»
‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó21LÈÙÓ  ÔB„Êa d‡nË Ì‡Â . ≈«¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

‡ËBÁ ‰È‰È ‡lL È„k ,‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¿≈∆…ƒ¿∆≈
kO22,‰˜q‰Ï (Ô‰kÏ) [˙zeÓ] ‰‡ÓË ‰lÁÂ . ƒ¿»¿«»¿≈»∆∆«…≈¿«»»

‰‡ÓË ‰Óe˙k23. ƒ¿»¿≈»

שם.19) הבית.20)משנה, בעל שאינה 21)של כיון
- כדלהלן בלבד, בה להסיק  אלא לכהן, לאכילה ראויה

בשיעורה. החוטא 22)הקילו ירויח  שלא "פירוש,
עבר  לא אילו מוציא שהיה ממה פחות ויוציא שטימאה,

המשנה). (פירוש בפ 23)וטימאה" תרומות ראה מהל' י "א
הי "ג). (להלן תרומה נקראת וחלה ה"א,

.‰ÔÈ‡24Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ ‰lÁa ÔÈiÁ ≈«»ƒ¿«»ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈
;ÓB‚Â ı‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â :Ó‡pL ,„Ïaƒ¿«∆∆¡«¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈

ÔÓÊe25˙‡Èa  ÌÎ‡a :Ó‡pL ,ÌL Ï‡OÈ ÏkL ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«¿…¬∆ƒ«
,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ ,CÎÈÙÏ .ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èa ‡ÏÂ ,ÌÎlkÀ¿∆¿…ƒ«ƒ¿«¿∆¿ƒ»«»«¿««∆
‡l‡ dÈ‡ ,Ï‡OÈ ı‡a ‡ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡¬ƒƒ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»

Ì‰ÈcÓ26‰Óe˙a e‡aL BÓk ,27. ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿ƒ¿»

ה"א.24) תרומות מהל' בפ "א וראה שם. ב 'ספרי ' הוא כן
שם.25) ובראב "ד הכ"ו, שם למעלה וראה א. כה, כתובות
שם).26) (גמרא מקצתם אלא עלו שלא שם.27)כיון

.Âı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Bt28ı‡Ï eÒÎpL29ÔÈiÁ  ≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆«»ƒ
ı‡‰ ˙BÙe ,‰lÁa30ı‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL31 ¿«»≈»»∆∆»¿»»»∆

ÔÈeËt32 ‰nL ÌÎ˙‡ ‡ÈÓ È‡ L‡ :Ó‡pL ; ¿ƒ∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»
˙Bt ÏÚ ÔÈa ı‡‰ ˙Bt ÏÚ ÔÈa ÔÈiÁ Ìz‡ ‰nL»»«∆«»ƒ≈«≈»»∆≈«≈

.ı‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆

מ "א.28) פ "ב  בשעת 29)חלה שהיא חלה, חיוב  ושעת
הל' ובמשנהֿלמלך ברדב "ז, וראה בארץ . היתה לישה,
למשנה  איגר' עקיבא רבי  וב 'תוספות הכ"ב , שם תרומות

אליעזר.30)שם. כרבי  ולא עקיבא כרבי  שם,

הנ"ל).31) (המפרשים שם הראב "ד 32)ונילושו לדעת
תרומות  ובהל' כאן, משנה' 'כסף  ועי ' מדרבנן, הם חייבים

שם.

.ÊÔÈLÈÙÓ33ı‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ34,ÌÈÙBÒ ÈcÓ «¿ƒƒ«»¿»»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .Ï‡OiÓ ‰lÁ ˙Bz ÁkzLz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈¿≈

ÔÈ‡ÈÓ35ÔÈ‡L ÌLk ,ı‡Ï ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙BlÁ ¿ƒƒ«»»»∆»»∆¿≈∆≈
‰Óez ÔÈ‡ÈÓ36ÌÈeke37 ‡È‰ Ì‡Â .ÌMÓ ¿ƒƒ¿»ƒƒƒ»¿ƒ≈ƒ

‰Óe˙k ,ÛO˙Â ÁÒt‰ Ú „Ú dÁÈpÓ38. «ƒ»«∆∆«∆«¿ƒ»≈ƒ¿»

א.33) כז, שכיחה 34)בכורות שחלה הארצות, בכל היינו
שאינה  מבתרומה, יותר גזרו ולכן עיסה, העושה אדם בכל
אלא  הארצות, כל על גזרו לא ולפיכך שדות, בבעלי  אלא
וראה  ה"ו). שם תרומות הל' (ראה ובבל מצרים על
ה'תוספות'. בשם מ "ח , פ "ד חלה יוםֿטוב ' ב 'תוספות

חלותיהן 35) הביאו אלכסנדריה "אנשי  : מ "י  שם
שנטמאו  משום והיינו מהן". קיבלו ולא מאלכסנדריה

העמים. ארץ  בטומאת תרומות 36)החלות מהל' פ "ב 
העמים. ארץ  בטומאת טמאה היא שהרי  למעלה 37)הי "ז.

ביכורים  מפרישים שאין הטעם עיקר שכל [עיי "ש, ה"א פ "ב 
לארץ  טמאה תרומה מביאים שאין משום הוא לארץ , בחוצה

באכילה]. שם אסורה הביאה ואם 'ירושלמי '38)ישראל,
שם. חלה,

.Á‰LÏL39ı‡‰ Ïk :˙Bˆ‡ LÏLa ‰lÁÏ ÔÈÈ„ ¿»ƒƒ¿«»¿»¬»»»»∆
Ïa ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L40ÈÊk „Ú41da ÔÈLÈÙÓ  ∆∆¡ƒ»≈»∆«¿ƒ«¿ƒƒ»

˙Á‡ ‰lÁ42eÚMk43‡Le .ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ‡È‰Â , «»«««ƒ¿ƒ∆¡∆∆«…¬ƒ¿»
È ı‡ÈÏBÚ ‡ÏÂ ÌÈˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡O ∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿…≈

‰Ó‡ „ÚÂ ÈÊkÓ ‡È‰L ,Ïa44ÈzL da ÔÈLÈtÓ  »∆∆ƒƒ¿ƒ¿«¬»»«¿ƒƒ»¿≈
‰Ó ÈtÓe .˙ÏÎ‡ ˙Á‡‰Â ,˙ÙO ˙Á‡‰ :˙BlÁ«»««ƒ¿∆∆¿»««∆¡∆∆ƒ¿≈»
‰BL‡‰ ‰lÁ‰L ÈtÓ ?˙BlÁ ÈzL da ÔÈLÈÙÓ«¿ƒƒ»¿≈«ƒ¿≈∆««»»ƒ»

‰‡ÓË45ÈÓÈa ı‡‰ d˙B‡ ‰Lc˜˙ ‡Ï È‰L , ¿≈»∆¬≈…ƒ¿«¿»»»»∆ƒ≈
‡ÊÚ46eÏbMÓ ‰ÏËa ‰BL‡ ‰M„˜e ,47ÏÈ‡B‰Â ; ∆¿»¿À»ƒ»»¿»ƒ∆»¿ƒ

Ï‡OÈ ı‡ ‡È‰Â48„Á‡ ‰lÁ da ÔÈLÈÙÓ  ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ»«»∆»
‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó49ÔÈLÈÙÓe ;d˙B‡ ÔÈÙBOÂ ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»«¿ƒƒ

‡lL È„k ,dÏÎ‡Ï Ô‰kÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ ‰iL ‰lÁ«»¿ƒ»¿¿ƒ»«…≈¿»¿»¿≈∆…
eÓ‡È50‰ÙO È‰L ,˙ÙO ‰B‰Ë ‰Óez : …¿¿»¿»ƒ¿∆∆∆¬≈ƒ¿¿»

‰Úe„È ‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰BL‡‰»ƒ»««ƒ∆…ƒ¿¿»À¿»¿»
ÏkÏ51‰ˆBL Ïk ‡l‡ ,eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰iL BÊÂ . «…¿¿ƒ»≈»ƒ∆»…∆∆

LÈÙÓ52Ì‰ÈcÓ ‡È‰L ÈtÓ ,53ı‡‰ ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈∆¿»»»∆
ıeÁÏÂ ‰Ó‡Ó54‡ÈeÒa ÔÈa ,55˙Bˆ‡‰ ‡La ÔÈa ≈¬»»¿«≈¿¿»≈ƒ¿»»¬»

‡lL È„k ,‰ÙOÏ ˙Á‡ :˙BlÁ ÈzL ÔÈLÈÙÓ «¿ƒƒ¿≈«««ƒ¿≈»¿≈∆…
‰‡ÓË ‰Óez eÈ‡ :eÓ‡È56˙Á‡Â ;˙ÏÎ‡ …¿»ƒ¿»¿≈»∆¡∆∆¿««

‰lÁ ˙Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,‰ÏÈÎ‡Ï57.Ï‡OiÓ «¬ƒ»¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈
ÏÈ‡B‰Â58Ì‰ÈcÓ BÊÂ BÊÂ59.˙ÏÎ‡pa ˙BaÏ ËeÓ , ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»¿««∆¡∆∆

Ïk ‡l‡ ,eÚL dÏ ÔÈ‡  ‰ÙO ÏL :CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¿≈»≈»ƒ∆»»
‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡  ‰ÏÈÎ‡ ÏLÂ ;‡e‰L60. ∆¿∆¬ƒ»∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈÊÏ ˙zÓe61‡LÏ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙BÊÏe À∆∆¿»ƒ¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË62. ¿≈ƒ

מ "ח .39) עזרא.בזמ 40)שם, לא 41)ן עצמה וכזיב 
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ה"ח ). תרומות מהל' (פ "א בה פעם 42)החזיקו כלומר,
ה"ב ).43)אחת. (למעלה ממ "ח  או מכ"ד ראה 44)אחד

ה"ז. שם תרומות ראה 45)בהל' העמים. ארץ  בטומאת
ה"א. מת טומאת מהל' ה"ה.46)בפי "א שם.47)שם

העמים. ארץ  כעל טומאה עליה גזרו כלומר,48)ולפיכך
חייבת  והיתה ישראל, ארץ  היתה מצרים עולי  בה כשהחזיקו

ה"ד). שם ('ירושלמי ' התורה מן בחלה עיסה 49)אז כדין
וברע "ב  המשנה בפירוש וראה בה"ד. כנ"ל שנטמאת,

שם. שם.50)ותוי "ט  טמאה 51)'ירושלמי ' אינה שהרי 
ארץ  פעם שהיתה ובארץ  העמים, ארץ  בטומאת אלא
ידועה. זו טומאה ממש, שבחוצהֿלארץ  להלן וראה ישראל.

להלן.52) וראה נאכלת, שהיא 'ירושלמי '53)אף ֿעלֿפי 
"שלא  אלא נתקנה שלא מדבריהם, עיקרה כלומר שם.
שהיא  אף ֿעלֿפי  הזה, בזמן חלה אבל כנ"ל. יאמרו",
התורה. מן עיקר לה שיש כיון שיעור, לה יש מדבריהם,

רבינו 54) שלפני  וכנראה ולפנים". אמנה "ועד שם: במשנה,
בשם  שם שלמה' ב 'מלאכת ועי ' כנ"ל. הגירסא היתה

אליעזר.55)הרשב "א. כרבי  ולא גמליאל כרבן מ "ז, שם
חוצהֿלארץ 56) שהיא שכיון כנ"ל. העמים, ארץ  בטומאת

להלן. ראה לכל, טומאתה ידועה - כז,57)ממש בכורות
נשרפת, טהורה תרומה יאמרו שמא לגזור, שייך לא וכאן א.
לפי - (למעלה) מצרים עולי  שכבשוה בארץ  שגזרו כמו
שם). שם', אנשי  ('תוספות ידועה טומאתה שחוצהֿלארץ 

שם.58) התורה.59)'ירושלמי ', מן עיקר להן שאין
וב 'ירושלמי '60) המשנה, בפירוש וראה הקודמת, כבהלכה

משה'. ה'פני  וכפירוש "ואסורה 61)שם, שם: במשנה,
שם  גרס  שרבינו ונראה וליולדת". לנדה ולזבות, לזבים
שאמרו  מה אלא בהלכה, מחלוקת כאן אין כי  ויתכן כנ"ל.
שהיא  הנשרפת בחלה היינו וכו'", לזבות "אסורות
"מותרת  רבינו שאמר ומה בה, החמירו ולכן הראשונה,
שהיא  כיון בה שהקילו הנאכלת, בחלה מדובר וכו'", לזבים
וראה  ד. אות שכב  סי ' ליו"ד הגר"א וביאור (רדב "ז שניה

ה"ח ). תרומות מהל' הטומאה,62)בפ "ז במגע  שנטמאו
וראה  מגופם, יוצאת שהיא אלו, מטומאת קלה שטומאתם

שם. בבכורות

.Ë˙‡ÓË ÈtÓ ‰B‰Ë ‰qÚ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»ƒ»¿»ƒ¿≈À¿«
˙n‰63Ï‡OÈ ı‡ ÏÎa ˙Á‡ ‰lÁ ÔÈLÈÙÓ 64 «≈«¿ƒƒ«»««¿»∆∆ƒ¿»≈

‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡65ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈÙBOÂ ∆»≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ¿≈
‰Bz‰ ÔÓ ÌL dÏ LÈÂ ‰‡ÓË ‡È‰L66„Ú ÈÊkÓe . ∆ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ«»ƒ¿ƒ«

‰Ó‡67dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰kÏ ‰iL ÔÈLÈÙÓ  ¬»»«¿ƒƒ¿ƒ»«…≈«¬ƒ»¿≈»
Ì„wÓ c‰ ‰È‰Lk ,eÚL68. ƒ¿∆»»«»»ƒ…∆

אדומה 63) פרה אפר בידינו ואין מתים, טמאי  שכולנו
עלינו. עולי64)להזות בה שהחזיקו בארץ  אף  כלומר,

ה"ד.65)בבל. למעלה באונס , שנטמאה חלה כדין
מן 66) בחלה חייבים עליה ישראל שכל בזמן כלומר,

ויש  כשיעור. הזה בזמן אף  מפרישים ולפיכך התורה,
יוסף ' ('ברכי  כלשהו אלא מפרישים אין הזה שבזמן אומרים

ס "ד). שם עולי67)ליו"ד בו שהחזיקו במקום כלומר,
בבל. עולי  בו החזיקו ולא אף ֿעלֿפי68)מצרים כלומר,

שייך  ולא לכל. הידועה מת טומאת טמאה היא שעתה

בהלכה  (ראה נשרפת טהורה תרומה יאמרו שמא לחשוש
ובכל  שניה, הפרשה להצריך שלא הדין מן והיה הקודמת),

שהיה. כפי  הדבר השאירו זאת

.Èı‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁ69‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,70, ««»»»∆««ƒ∆ƒ¿≈»
Ì‰ÈcÓ deiÁ wÚÂ ÏÈ‡B‰71‰eÒ‡ dÈ‡  ƒ¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆≈»¬»

‰ÏÈÎ‡a72ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰k ÏÚ ‡l‡ «¬ƒ»∆»«…≈∆À¿»¿»»»
BÙebÓ73˙BcÂ ˙BÊÂ ÌÈÊÂ ÔÈÈ˜ ÈÏÚa :Ì‰Â , ƒ»≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÚˆÓe ˙B„ÏBÈÂ74‡L ÚbÓa ÌÈ‡Óh‰ ‡L Ï‡ ; ¿¿¿…»ƒ¬»¿»«¿≈ƒ¿««¿»
dÏÎ‡Ï ÌÈzÓ  ˙Ó È‡ÓË elÙ‡ ,˙B‡Óh‰75. «À¿¬ƒ¿≈≈≈À»ƒ¿»¿»

ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ76ÔÈa ,ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔË˜ Ô‰k ¿ƒ»ƒ»»»…≈»»¿»»»∆≈
‡ÈeÒa77‰lÁ LÈÙ‰Ï ‰ˆÂ ,˙Bˆ‡ ‡La ÔÈa ¿¿»≈ƒ¿»¬»¿»»¿«¿ƒ«»

˙ÏÎ‡Â ,‰BÓLe ÌÈÚa‡Ó „Á‡ LÈÙÓ  ˙Á‡«««¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆¡∆∆
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰pË˜Ï B‡ È˜ ‰‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜Ï¿»»∆¬«ƒ…»»∆ƒƒ¿«»∆¬«ƒ…

‰c ‰˙‡78‰iL LÈÙ‰Ï CÈˆ ÔÈ‡Â ,79. »¬»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ומדובר 69) ה"ח . כנ"ל ולחוץ , מאמנה הארץ  כל כלומר,
למעלה. ראה ראשונה. המופרשת בחלה בטומאת 70)כאן

טומאת  מפני  התורה, מן טמאה היא הזה ובזמן העמים. ארץ 
כנ"ל. מן 71)המת, שם חלה חיוב  אין שלעולם כלומר,

שטומאה 72)התורה. למי  אפילו מותר בנגיעה אבל
שם). (בכורות, מגופו תרומות 73)יוצאה בהל' וראה שם.

לארץ 74)שם. חוץ  שחלת ה"ח , בסוף  רבינו שכתב  ומה
ס . בהערה ראה השניה, החלה היינו וזבות, לזבים מותרת

תרומת 75) ואוכל שיטבול מהו מת טמא : שם בבכורות,
בתרומת  ואוכל טובל מת טמא רב , אמר וכו'. חוצהֿלארץ 
טבילה). בלא אוכל (אלא כוותיה הלכתא ולית לארץ , חוצה

שם. תרומות בהל' לארץ .76)וראה שאינה 77)בחוץ 
בה"ח . כנ"ל חלה, לענין לארץ  שלא 78)כחוץ  שחזקתן

בלא  תמיד אוכלים הם ולכן עליהם, עדיין טומאה יצאה
שם). תרומות, (הל' נאכלת,79)בדיקה שהראשונה שכיון

ראינו  יאמרו שמא חששו ולא חלה, תורת תשתכח  לא שוב 
נאכלת. טמאה תרומה

.‡ÈÔÎÂ80ÌL ‰È‰ Ì‡81ÏB„b Ô‰k82˙ÎMÓ ÏhL ¿≈ƒ»»»…≈»∆»«ƒƒ¿«
B˙ÈfÓ B‡ BÚÊ83ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,84,BLÓL «¿ƒƒ»««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

˙Ó ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â85ÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ¿««ƒ∆¿≈≈¬≈∆À»∆¡…
‰BL‡‰ ‰lÁ‰86‰iL LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡Â ,87 ««»»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ı‡Ï ‰ˆeÁa88LÈÙn‰ Ïk .89‰lÁ90CÓ 91 ¿»»»∆»««¿ƒ«»¿»≈
‰lÁz92LÈÙ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ : ¿ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ
‰lÁ93ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa .94ÌLÎe .95 «»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈

.‰‡Óh‰ ÏÚ CÓ Ck ,‰B‰h‰ ÏÚ CnL∆¿»≈««¿»»¿»≈««¿≈»
CÎÈÙÏ96ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰lÁ LÈÙÓ ÌÚ LÈ‡‰ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»ƒ»…«¿ƒ«»∆≈»
CÏ97Ï‡ .98‰LiL ‰nÚ‰ ‰M‡‰99‰Èt ÏÎÂ100 ¿»≈¬»»ƒ»»¬À»∆»¿»¿»»∆»

˙BÁeË101‰lÁ ˙LÙÓe ˙ÎÓ  Ú˜wa102. ««¿«¿»∆∆«¿∆∆«»

חלה 80) המפריש "כל להלן: מתחילה י "א שהלכה נראה
כאן. ציינוה ובטעות לארץ .81)וכו'", בחוץ 

קרי .82) עוד ראה שלא לקטן ביחס  כלומר,83)כלומר,
כנ"ל. מגופו, עליו שיצאה טמאים 84)מטומאה ואין

(הל' שמשן שיעריב  עד כתרומה) - (וחלה בתרומה אוכלים
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ה"ב ). שם היום 85)תרומות לו ואי ֿאפשר הזאה, וטעון
אוכלה".86)להטהר. יום "וטבול מ "ח  פ "ד בחלה

טמאי שהרי  וטבל, מגופו טומאה עליו שיצאה למי  והכוונה
כנ"ל. כלל, טבילה טעונים אינם כנ"ל.87)מגע ,

כנ"ל.88) מדבריהם, אלא אינו בה חלה חיוב  שעיקר
שזבים  וסובר - חולק  ה"ח , שם תרומות בהל' והראב "ד
ביו"ד  וראה טבילה. לאחר אף  חלה באכילת אסורים וזבות

שם. הגר"א וביאור וט "ז ובש"ך ס "ה, שכב  נראה 89)סי '
עט . הערה ראה כאן, מתחילה י "א כלומר,90)שהלכה

כנ"ל  טומאתו, מחמת לאכלה לו שאסור אותו אפילו
הסמוכה. ההלכה בראש ח "א 91)וכדלהלן זרוע ' ה'אור

ה'ירושלמי ' בשם כן הביאו רל, סי ' והריקנטי  רכה, סי '
ה"ג. פ "ט  עובר 92)בברכות המצוות על שמברכין כדרך

הט "ז. מעשר מהל' בפ "א וראה סי '93)לעשייתן. ביו"ד
ו"חלה" הכתוב , לשון הוא שכן תרומה, להפריש ס "א: שכח 
על  להקפיד שאין כתב  הסמ "ק  אבל העוגה. שם אלא אינו
עמ ' פ "ו ברכות כפשוטה' ב 'תוספתא וראה (כסף ֿמשנה). כך

.52 הערה אלא 94)116 שם חלה חיוב  שאין אף ֿעלֿפי 
(שבת  דרבנן מצוות כל על שמברך כדרך מברך מדבריהם,
לפרשת  (שאילתות גאון אחאי  רב  בשם כתב  והראב "ד כג.).
ונראה  לחלה. שם לקרוא חייב  הברכה שמלבד עג), צו,
קורקוס ). (ר"י  שם קריאת היא עצמה שהברכה רבינו שדעת

טמאה 95) בין הבדל שאין מ "ג, פ "ב  בחלה נראה כן
(כסף ֿמשנה). על 96)לטהורה לברך שחייב  לפי  כלומר,

חלה. ברכות 97)הפרשת מהל' ופ "א מ "ו, פ "א תרומות
שם.98)ה"ט . המצוות 99)חלה, שברכת אף ֿעלֿפי 

אבל  המצוה, לעשות כשחייב  אלא אינו זה במעומד, היא
(גליון  גרידא אכילה הכשר אלא החלה הפרשת אין כאן

אברהם'). 'מגן בשם שם, ליו"ד בברכות 100)מהרש"א
משום  בהם אין אחוריים) =) עגבות הונא רב  "דאמר א. כד,
ראה  "לימא", רבינו: גורס  אינו הגר"א (לדעת לימא ערוה.
חלתה  לה וקוצה יושבת האשה הונא, לרב  ליה מסייע  להלן)
האיש. לא אבל בקרקע , פניה לכסות שיכולה מפני  ערומה

כגון יצחק , בר נחמן רב  בקרקע ".תרגמה טוחות פניה שהיו
באו"ח  אברהם' ה'מגן לדעת רבינו. בדעת אחרונים ונחלקו
רב  דחה שהרי  הונא, כרב  שלא רבינו פוסק  ה, ס "ק  רו סי '
בהם  יש עגבות אף  כן ואם ראייתו, את יצחק  בר נחמן
בקרקע ". טוחות פניה "וכל רבינו: כתב  ולכן ערוה, משום
כרב  רבינו פוסק  ג, אות שם ליו"ד בביאוריו הגר"א ולדעת
כן  ואם "לימא". המילה: את שם בברכות גורס  ואינו הונא,
ענין  הם שם נחמן רב  ודברי  הונא. לרב  ראיה הגמרא הביאה
בהל' רבינו ולשון הונא. רב  לדברי  דחיה ואינם עצמו, בפני 

הגר"א. לדעת נוטה שם ומכוסות.101)ברכות דבוקות
לברך 102) לו אסור האיש אבל מברכת, כשהיא זה וכל

ערוה. באשה טפח  שהרי  ערומה, אשה כנגד

.Èda ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰103˙lÁ ˙LÙÓe ˙ÎÓ  «ƒ»¿«≈»¿»∆∆«¿∆∆««
ı‡Ï ‰ˆeÁ104˙‰ÊÓ dÈ‡L ;105‡l‡ ,dÚbÓ ÏÚ »»»∆∆≈»À¿∆∆««»»∆»

,ÏhL Ô‰k B‡ ÔË˜ Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡Â .d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ«¬ƒ»»¿ƒ»»»…≈»»…≈∆»«
e‡aL BÓk ‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ˙zÓ ‡È‰L106‰Ê È‰  ∆ƒÀ∆∆«¬ƒ»¿∆≈«¿¬≈∆

dÏÎ‡Ï zÓ107f‰ ÌÚ108ÈÙÏ ,„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ À»¿»¿»ƒ«»«À¿»∆»¿ƒ
˙Ún„Ó dÈ‡L109‰ÂLa ‰ÂL ‰Ú˙ elÙ‡Â110. ∆≈»¿««««¬ƒƒ¿»¿»»∆¿»∆

ÔÈ˙BÂ111ı‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ d˙B‡112‡È‰L ÈtÓ , ¿¿ƒ»¿…≈«»»∆ƒ¿≈∆ƒ
ÔÈ‡Â] .ÌÈnÚ‰ ı‡ ÈÂ‡a ‰‡ÓË113Ô‰k ÌeMÓ da ¿≈»«¬ƒ∆∆»«ƒ¿≈»ƒ…≈

ÚiÒÓ‰114‰ˆ Ì‡Â .eÒ‡ ‡e‰L ÂÈ˙BzÓa115ÏÎ‡Ï «¿«≈«¿«¿»∆»¿ƒ»»∆¡…
;zÓ  ı‡Ï ıeÁa ‰lÁ‰ LÈÙÈ Ck Á‡Â [‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ««»¿»»∆À»

.Ì‰ÈcÓ ‡l‡ dwÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ»»∆»ƒƒ¿≈∆

מגופם,103) עליהם היוצאת בטומאה הטמאים שאר כלומר,
ה"י . אבל 104)כנ"ל העמים. ארץ  בטומאת טמאה שהיא

נדה  במגע  אפילו אסורה הזה, בזמן אפילו ישראל, ארץ  חלת
בה. א.105)וכיוצא כז, בה"י .106)בכורות

וראה 107) ראשונה. המופרשת החלה את אפילו כלומר,
ה"ח . מ "ח .108)בסוף  סוף  פ "ד חלה וראה כהן. שאינו

ואם 109) ישראל. ארץ  כחלת תערובתה אוסרת אינה כלומר,
"חד  הכהן של החלה עם הזר של לחמו יתערב  אם אף  כן,

ייאסר. לא - ברוב .110)בחד" נתערבה אם וכלֿשכן
מתניתא  זעירא, רבי  "אמר שם: ב 'ירושלמי ' זה דין ומקור
החלה  נתערבה אפילו (כלומר, באחד" אחד אפילו אמרה
שמואל, אמר שם: בבכורות, שאמרו ומה בשוה). שוה
בידיים, כשמבטל הכוונה ברוב , בטילה חוצהֿלארץ  תרומת
בשוה  שוה אפילו מעצמו, בנתערב  אבל שם, רש"י  וכפירוש
ב ). אות שכג סי ' ליו"ד הגר"א וביאור (כסף ֿמשנה,

שם.111) לתרומת 112)משנה, בניגוד שם. 'ירושלמי '
יטמאנה  שמא עםֿהארץ  לכהן ניתנת שאינה ישראל ארץ 

והואֿהדין  ה"ב ), תרומות מהל' ישראל.(פ "ו ארץ  לחלת
משנה'.113) ה'כסף  ע "פ  נוסף  בסוגריים, המוקף  כל
(114 ֿ (משנה הי "ט  תרומות מהל' בפי "ב  וראה שם. בכורות,

א.115)למלך). ט , ביצה

.‚È‰Óez ˙‡˜ ‰lÁ‰116˙Ïh dÈ‡ CÎÈÙÏ .117 ««»ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈»ƒ∆∆
‰Óe˙k ,Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡118B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh dÈ‡Â ; ∆»ƒ«À»ƒ¿»¿≈»ƒ∆∆ƒ«»
‡Óh‰ ÏÚ119‰lÁzÎÏ120. ««»≈¿«¿ƒ»

תרומה 116) מדוע  (כלומר, טעמא "מאי  ב : טו, במעילה
חולין  של עיסה לאסור זה עם זה מצטרפים וחלה וכו'
כתיב : חלה גבי  תרומה, איקרו כולהו לתוכה), שנפלו
וראה  וגו'". תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית

פ "ב . תחילת ערלה, מ "ט .117)ב 'ירושלמי ' פ "א חלה
פ "ג 118) מעשר, כתרומת ולא גדולה, כתרומה כלומר:

ה"כ. ועיי "ש הי "ז. תרומות גדולה 119)מהל' כתרומה
מ "ח , ובפ "ב  שם, משנה ה"ז). פ "ה (שם מעשר כתרומת ולא

אליעזר. כרבי  ולא חלתו 120)כחכמים בדיעבד אבל
שם. למעלה ראה בתרומה, כמו חלה,

.„È Ìz Ì‡Â ,Ì˙È ‡Ï :‰Óe˙a eÓ‡L ÏÎÂ¿…∆»«¿ƒ¿»…ƒ¿…¿ƒ»«
‰Óez dÈ‡121‰lÁa Ck ,122eÓ‡L ÏÎÂ . ≈»¿»»¿«»¿…∆»«¿

‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì˙È ‡Ï :‰Óe˙a123ÏÎÂ .‰lÁa Ck , ƒ¿»…ƒ¿…ƒ∆«∆»¿«»¿…
‰Óez ÏÎB‡ BÈ‡L124ÏÎÂ ;‰lÁ ÏÎB‡ BÈ‡  ∆≈≈¿»≈≈«»¿»

‰Óez ÏÎB‡‰125.‰lÁ ÏÎB‡  »≈¿»≈«»

ה"ב ),121) פ "ד (שם בהם וכיוצא וקטן שוטה חרש כגון
ה"ב ). פ "ה (שם מינו שאינו על ממין שנקראת 122)או

כנ"ל. דבר 123)תרומה, על מלאכתו שנגמרה מדבר כגון
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ה"ד). פ "ד (שם מלאכתו נגמרה (שם 124)שלא זר כגון
ה"א). פ "ז (שם טמא או ה"ה), שם.125)פ "ו

.ÂËBkM‰Â ‡Óeq‰126;‰lÁzÎÏ ‰lÁ ÔÈLÈÙÓ «»¿«ƒ«¿ƒƒ«»¿«¿ƒ»
ÔÓ eLÙÈÂ eeÎiL È„k ‰ÙÈÂ Ú ‰qÚa ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»«¿»∆¿≈∆¿«¿¿ƒ¿¿ƒ

‰Ùi‰127. «»∆

יכולים 126) שאינם מפני  גדולה, תרומה מפרישים שאינם
בשיכור  ומדובר ה"ד). פ "ד (שם היפה את ולהפריש לכוון
כשוטה  הוא הרי  - הגיע  שאם לוט , של לשכרותו הגיע  שלא

הי "ח ). מכירה מהל' (פכ"ט  דבריו ראה 127)לכל
שם. ובמפרשים ה"ג, פ "ד חלה ב 'ירושלמי '

ה'תשע"ט  כסלו  י"ג רביעי יום 

   1 
מינים 1) וכמה בחלה. חייב  הנחתום מן שהלוקח  יבאר

הביאה  שלא ותבואה ופאה שכחה לקט  בחלה. חייבים
ועיסת  נזיר ורקיקי  תודה חלות בחלה. חייבין אם שליש
כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין.
ואורז, חטים קמח  המערב  בה. שותפין וגוי  שישראל ועיסה
העשוי ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה
לעשות  אסור בחלה. החייבת העיסה שיעור וכמה לכותח .
קמח  בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו

בצק . לחלקה עיסה והעושה שלו. בסובין שלשו

.‡ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰2ÔÓ LÈÙÓe .‰lÁa iÁ  «≈«ƒ««¿«»¿«»«¿ƒƒ
‰nÁ‰3˙Bv‰ ÏÚ4elÙ‡ ,‰nÁ‰ ÏÚ ˙Bv‰ ÔÓe ««»««∆∆ƒ«∆∆«««»¬ƒ

ÔÈÒeÙcÓ5.‰a‰ ƒ¿ƒ«¿≈

חבר.2) החם".3)שהוא הלחם הלחם 4)"הוא "הוא
בין 5)הקר". ישנם שמא לחשוש שיש רבות, מצורות

על  החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה, מחיטה הכיכרות
הצוננת), על החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן.
נוטל  אלא ישנה, מחיטה הנחתום שיאפה מצוי  זה  שאין
מעשרין  שאין החמירו מעשר לגבי  ורק  ואופה. חדשה חיטה
שמעשר  כיוון אחד, בדפוס  אפילו הצוננת על החמה  מן
בידו  שיהיו הדבר מצוי  ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך
לא  ולכן הרבה, אדם מבני  קונה שהרי  ישנים, גם חדשים
אחד, בדפוס  ואפילו מנחתום בלוקח  גם והחמירו חילקו
חששו. לא - מנחתום בלוקח  אלא שייכת שאינה בחלה אבל

.,„Ïa ‰‡ez ÈÈÓ ‰MÓÁ ‡l‡ ‰lÁa ÔÈiÁ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«»∆»¬ƒ»ƒ≈¿»ƒ¿«
,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈÓqk‰Â ,ÌÈBÚO‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ì‰Â»≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ¿ƒ…∆»

ı‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a :Ó‡pL ;ÔBÙÈM‰Â6ÔÈ‡Â , ¿«ƒ∆∆¡««¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈
˙t ‰OBÚ‰ Ï‡ .el‡Ó ˙ÈOÚp‰ ˙t ‡l‡ ÌÁÏ Èe»̃∆∆∆»«««¬≈≈≈¬»»∆«
ÔÈiÁ ÔÈ‡  ˙BiËw‰ ÔÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÁ„ B‡ Ê‡…∆…«¿«≈»∆ƒ«ƒ¿ƒ≈»«»ƒ

.ÏÏk ‰lÁa¿«»¿»

לחם 6) ונאמר עוני ), (לחם בפסח  לחם "נאמר שם: ירושלמי 
מצה  לידי  בא שהוא דבר בפסח  שנאמר לחם מה בחלה,
מצה  לידי  בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם אף  וחמץ ,
אלא  וחמץ  מצה לידי  בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ ,

לידי באים אינם הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה
סירחון". לידי  אלא וחמץ , מצה

.‚‡lL ‰‡e˙e ˜Ù‰‰Â ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆¿≈¿»∆…
‰Óez‰ ÔÓ ÔÈeËt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÈÏL ‰‡È‰7 ≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«¿»

‰lÁa ÔÈiÁ 8eÓÈc˜‰L ÔBL‡ OÚÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿«»¿≈«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ
B˙Óez ‰ÏhpL ÌÈÏaMa9˜ÏÁ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ√ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆≈≈∆

‰ÏB„‚ ‰Óez10ÈL OÚÓe ,11,ecÙpL Lc˜‰Â ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
ÓÚ‰ ˙BÓe12ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzLe13e„tiLk «»…∆¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿∆ƒ»

‰lÁa ÔÈiÁ Ïk‰  ˙B˙Bn‰ Ô˙B‡ Ïk14. »»«»«…«»ƒ¿«»

חלק 7) לו אין כי  הלוי  ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
יצא  לו ליתן חייב  אתה לו ואין לך שיש מה עימך. ונחלה
פאה  היא שכחה היא לקט  היא בו, שווין וידו שידך הבקר
משום  פטרוה שליש הביאה שלא ותבואה הבקר". היא
נתינת  לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה
היה  אם אבל בחלה, חייב  כשיבלים, דינה שאז בקמח , המים

החלה. מן גם פטור בהפקר שבשעת 8)הגלגול כיוון
יכולה  שליש הביאה שלא אף  ותבואה הפקר. היו לא גלגול

בחלה. חייבת ולכן חמץ  לידי  מעשר.9)לבוא תרומת
מלהפרישה.10) הלוי  את 11)שפטור העמידו בירושלמי 

אלא  אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני  במעשר המשנה
שום  אין כן לא שאם הדיוט , ממון שני  מעשר להאומר:
מעשר  הפוסק : לרבינו אבל בחלה, שחייב  לדבריו חידוש
בשיבלים  הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני 
ופטור. קדוש היה לכן שקודם אף  בחלה שחייב  הוא חידוש
הוא  שאילו לירושלים, מחוץ  שהוא שני  במעשר והמדובר

נפדה. לא אם אפילו בחלה הוא חייב  כי12)בירושלים
שנשאר  עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו
היה  זה ומותר העומר. מותר הוא והשאר לעומר, עישרון

אדם. לכל ונאכל שלא 13)נפדה עד כשנטמאו המדובר
עוד  חלה שלא כיוון פדיון, להם יש שאז שרת בכלי  קדשו
ולפיכך  תחתיהם אחרים ולוקחים הגוף , קדושת עליהם

הפנים". ולחם הלחם שתי  "מותר להם כיוון 14)קורא
הייתה  חלה, חיוב  שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שבשעת  כיוון פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה

הקדש. התבואה הייתה מירוח 

.„ÈL OÚÓ ÏL ‰qÚ15˙qÚÂ ,ÌÈÏLeÈa ƒ»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÚÈL16Ún„Ó ˜ÙÒe ,17Ï‡ .‰lÁa ÔÈiÁ  ¿ƒƒ¿≈¿À»«»ƒ¿«»¬»

Ún„Ó‰18‰lÁ‰ ÔÓ eËt 19. «¿À»»ƒ««»

ממון 15) שני  שמעשר מאיר, כר' פוסק  שרבינו פי  על אף 
אפילו  שני  מעשר עיסת פטורה ולדבריו הוא גבוה
מנוח  רבינו ותירצו בחלה? חייב  מדוע  כן ואם בירושלים,
לה. בסוכה חייא כר' פוסק  שרבינו כאן, קורקוס  ומהר"י 
שיהא  אלא בחלה, חייב  שיהא כדי  ממונו שיהיה צורך שאין
לאכול  לו שמותר בירושלים ולכן בעיסה, אכילה היתר לו
הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף  בחלה, חייב  שני , מעשר

הפקר.16) של עיסה כדין זו עיסה שדין הדבר, וטעם
חולין 17) של ואחת תרומה של אחת קופות שתי  כגון

שאנו  נפלה, לאיזו ידוע  ואין מהן אחת לתוך תרומה ונפלה
מותרת  חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים
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בחלה. היא תרומה 18)וחייבת של סאה כשנפלה והיינו
זה  שדימוע  פי  על ואף  נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות
גם  שהרי  חלה, מחיוב  הוא מפקיע  מדרבנן, אלא אוסר אינו

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה תרימו 19)חלה שנאמר:
נתרמה. שכבר ולא תרומה,

.‰ÈÊ È˜È˜e ‰„Bz ˙BlÁ20 BÓˆÚÏ Ô‡OÚ : «»¿ƒ≈»ƒ¬»»¿«¿
˘„˜ Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈeËt21˜eMa ÔÎÓÏ ; ¿ƒƒ««»ƒ¿≈∆≈…∆¿»¿»«

ÈÙÏ ,‰lÁa ÔÈiÁ  ‰„Bz ÈÈ˜ÓÏe ÌÈÈÊÏƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»«»ƒ¿«»¿ƒ
.‰pÏÎ‡È  Înz ‡Ï Ì‡L ,BzÚ„aL∆¿«¿∆ƒ…ƒ»≈…¿∆»

חלות 20) מיני  שני  שישנם כיוון "חלות" לשון תפסו בתודה
מין  אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות

"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של פי21)אחד על אף 
שחיטת  בשעת אלא הגוף , קדושת מתקדשות החלות שאין

מיד. בהן יש דמים קדושת - הקרבן

.ÂÔÈÙzM‰ ˙qÚ22ÌÈaÏ ‰qÚ ‰OBÚ‰Â23˙iÁ  ƒ««À»ƒ¿»∆ƒ»»«ƒ«∆∆
‰lÁa24. ¿«»

ואחד 22) אחד לכל שאין פי  על שאף  בזה והחידוש
כשלא  והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים
בדעתם  היה שאם אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה

החלה. מן פטורה זו הרי  בצק , נותן 23)לחלקה כלומר,
מפקירה. אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות

פטורה 24) שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה שאין
הפקירה. לא שהרי  - מחלה,

.ÊÏh‰ ÔÓ ‰qÚ ‰OBÚ‰25‰lÁ ÌÈc˜‰L ÔÈa , »∆ƒ»ƒ«∆∆≈∆ƒ¿ƒ«»
‰lÁÏ ‰Óez ÌÈc˜‰L ÔÈa ‰Óe˙Ï26‰OÚM ‰Ó  ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«»«∆»»

ÈeOÚ27„Ú ÏÎ‡z ‡Ï  ‰lÁz ‰lÁ‰ LÈÙ‰ Ì‡Â . »¿ƒƒ¿ƒ««»¿ƒ»…≈»≈«
LÈÙ‰ Ì‡Â ;OÚÓ ˙Óe˙e ‰Óez ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL∆ƒ»∆»¿»¿««¬≈¿ƒƒ¿ƒ
.‰lÁ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï  ‰Óez ‰lÁz¿ƒ»¿»…≈»≈«∆ƒ»∆»«»

תרומות 25) מהן הוציאו לא שעדיין מחיטים כלומר,
שבזה 26)ומעשרות. וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא

אין  - החלה מן פטור שמדומע  פי  על שאף  השמיעונו
הייתה  לא גלגול שבשעת כיוון החלה, מן פטורה התרומה
שני במעשר אבל פקע , לא ושוב  בחלה, ונתחייבה תרומה,
בחלה]. חייב  בירושלים שני  מעשר שהרי  חידוש, שום אין

שכבר 27) תרומה, להקדים שצריך פי  על אף  כלומר:
בשעת  עתה זה בה שמתחייב  לחלה, מקודם, בה נתחייב 

הפרשה. הפרשתו זאת בכל גלגול,

Á.‰OBÚ‰28dlL ˙t‰ ÏÈÎ‡‰Ï ‰qÚ29B‡ ‰Ó‰Ï »∆ƒ»¿«¬ƒ««∆»ƒ¿≈»
ÌÈÚB‰L ÔÓÊa ,ÌÈÏk‰ ˙qÚ .‰eËt  ‰iÁÏ¿«»¿»ƒ««¿»ƒƒ¿«∆»ƒ

‰lÁa ˙iÁ  ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡30ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙qÚ . ¿ƒƒ∆»«∆∆¿«»ƒ«»≈»ƒ
‰eËt 31. ¿»

חייבת,28) שלכם "עריסותיכם, שלח : לפרשת זוטא בספרי 
חייבת". אינה חיה כדרך 29)של נאפתה הפת אם אפילו

אדם. לבני  אוכלים 30)שאופים הרועים אין אם אבל
- יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי  על אף  ממנה,

מחלה. "עריסותיכם"31)פטורה שנאמר: ממה כן למדו
ישראל. עשאה ואפילו גוי ", של ולא "עריסותיכם -

.ËÌ‡ ,‰qÚa ÔÈÙzL ÌÈÎBk „BÚÂ Ï‡OÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿≈»ƒÀ»ƒ¿ƒ»ƒ
È‰  ‰lÁa ˙iÁ‰ ‰qÚ eÚL Ï‡OÈ ˜ÏÁa ‰È‰»»¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ»««∆∆¿«»¬≈

BÊ32‰lÁa ˙iÁ33. «∆∆¿«»

שיש 32) כיוון הגוי , חלק  אף  כולה העיסה כל כלומר,
כולה. העיסה בכל של 33)לישראל בחלקו אין אם אבל

מחלה. פטורה היא הרי  עיסה, שיעור ישראל,

.È‰lÁ LÈÙ‰L ÌÈÎBk „BÚ34ı‡a elÙ‡ , ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆
Ï‡OÈ35‰lÁ dÈ‡ 36BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ‡l‡ ; ƒ¿»≈≈»«»∆»ƒƒ∆≈
CÈˆ37ÊÏ ÏÎ‡˙Â ,38dÏ eLLÁ ‡Ï ‰nÏÂ .39‡nL »ƒ¿≈»≈¿»¿»»…»«¿»∆»

„BÚ „Èa d˙B‡ ‰Ï˙Â ‡È‰ Ï‡OÈ ÏL ‰qÚƒ»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿«≈
ÌÈÎBk40dËÙÏ È„k41ËÙÈ  Ï‡OÈ ‰ˆÈ Ì‡L ? »ƒ¿≈¿»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿…

‰lÁ eÚMÓ ˙BÁt B˙qÚ Ï‡OÈ ‰OÚÈÂ BÓˆÚ42. «¿¿«¬∆ƒ¿»≈ƒ»»ƒƒ«»

שברשותו.34) מן 35)מעיסה בחלה בה חייב  שישראל
שם. ישראל כשכל פטורה.36)התורה, עיסתו שהרי 

יחשוד 37) שלא כדי  זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
בקדשים. מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו ואף 38)באלו

המצוות, מן להפקיע  ישראל בארץ  לגוי  קניין שאין פי  על
לא  ברשותו, היה החיוב , שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון
שמירוח  ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב  חל

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי  לעיסה.39)של
אותה.40) ללוש לו נתנה זה 41)כלומר, וישראל כלומר,

זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב  חלה הלכות יודע  אינו
פטורה  גוי  שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת אבל
כן  כמו גוי , של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו

גוי . לשה אפילו חייבת ישראל פי42)עיסת על ואף 
שאין  כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור
יודע . אינו זה דין אף  כנ"ל, חלה, הלכות יודע  הישראל
ידי על החלה מן להפקיע  שאסור כשם כי  עוד [וייתכן
(=כפי החלה מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה

לגוי ]. מסירה ידי  על טעותו)

.‡ÈÔÈhÁ ÁÓ˜ ÚÓ‰43Ê‡ ÁÓ˜Â44Ô‰Ó ‰OÚÂ «¿»≈∆«ƒƒ¿∆«…∆¿»»≈∆
Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :‰qÚ45‰lÁa ˙iÁ 46Ì‡Â , ƒ»ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

ÌÈhÁ B‡O‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰eËt  Â‡Ï47˙qÚ CB˙Ï «¿»¬ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒ«
Ê‡48‰lÁa ˙iÁ  Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :49Ì‡Â , …∆ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

.‰eËt  Â‡Ï«¿»

בחלה.43) החייבים דגן מיני  מחמשת שאינו 44)שהם
המינים. חיטים.45)מחמשת טעם  על 46)כלומר, אף 

לבד  בחיטים שאין פי  על ואף  אורז, רוב  בעיסה שיש פי 
את  גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה שיעור כדי 
"חיטים  המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז
אחריהן  גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז"

האורז. חלה.47)את ממנה הורמה לא שעדיין
אורז.48) עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל כלומר,
בשאינו 49) שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור ואין

טעם. בנותן מינו

.È‰qÚ50L„ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈa ‰LBlpL51ÌÈÓ B‡ ƒ»∆ƒ»¿«ƒ∆∆¿««ƒ
ÌÈÁ˙B52ÔÈÏz dÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,53ÁÈz‰ B‡ , ¿ƒ∆»«¿»¿»ƒƒ¿ƒ«
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d‡Ù‡ Ì‡ ,BLÏÂ BÎB˙Ï ÁÓw‰ CÈÏL‰Â ÌÈn‰54 ««ƒ¿ƒ¿ƒ«∆«¿¿»ƒ¬»»
epza ÔÈa55Ú˜wa ÔÈa ,56˙Án‰ ÏÚ ÔÈa , ≈««≈««¿«≈«««¬«

˙Ána ˜ˆa‰ ˙‡ ˜Èa„‰L ÔÈa ,˙LÁn‰Â¿««¿∆∆≈∆ƒ¿ƒ∆«»≈««¬«
ÔÁÈz‰ Ck Á‡Â ˙LÁne57‰hÓlÓ L‡a58„Ú ««¿∆∆¿««»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«»«

˜Èa„‰ Ck Á‡Â dÁÈz‰L ÔÈa ,˙t‰ ˙Ù‡pL∆∆¡»««≈∆ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ
˜ˆa‰59‰qÚ ‰OBÚ‰ Ï‡ .‰lÁa ÔÈiÁ el‡ Ïk  «»≈»≈«»ƒ¿«»¬»»∆ƒ»

‰nÁa dLaÈÏ60‰„˜a dÏMÏ B‡ ,„Ïa61È‰  ¿«¿»««»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿≈»¬≈
ÔÈa .ÌÁÏ ‰nÁ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ÔÓ ‰eËt ‡È‰ƒ¿»ƒ««»∆≈«¬≈«»∆∆≈

ÔÈ˜LÓ ‡La dLlL ÔÈa ,ÌÈÓa dLlL62ÈÏ˜ ÔÎÂ .63 ∆»»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
L„a B‡ ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈLlL64‡Ïa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ∆»ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…

‰iÙ‡65dÙBqL ‰qÚ ‡l‡ ˙iÁ ÔÈ‡L .eËt  ¬ƒ»»∆≈«∆∆∆»ƒ»∆»
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÌÁÏ ˙BÙ‡‰Ï66. ¿≈»∆∆¿«¬«»»

חוץ 50) המשקין בכל (כלומר, פירות במי  שנילושה "עיסה
מים) וכו' טל חלב  שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת

בחלה". המשקים,51)חייבת משבעת שהוא דבורים דבש
מחייב . ואינו פירות מי  אלא אינו תמרים דבש אבל

ולשו.52) לקמח  המים שפך מב .53)כלומר, בברכות
תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו
זו  שפת הרי  עליה. סעודתו קבע  אם המוציא עליה מברך
רבינו  שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם
החלה, מן ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם
במינים  אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם
בפירושו, רבינו שם שהוסיף  כמו האפייה". ממיני  משונים
הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי  העיסה ואילו

מחלה.54) פטור אפייה בלא שאופים 55)אבל כדרך
יוחנן,56)לחם. ר' אמר רבין אתא "כי  לז: בברכות

כובא  אביי  אמר טרוקנין מאי  בחלה. חייבין טרוקנין
בה). ואופים בקרקע  חפירה (שעושין כלומר,57)דארעא"

מדביקים  מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא
-58)הבצק . בתנור כמו הצד מן אף  מהלכת האש ואם

בחלה. שחייב  מודה לקיש ריש ריש 59)אף  שאף 
בזה. מודה שפטור 60)לקיש בזה, מודה יוחנן ר' שגם

אותה.61)מחלה. לאפות  שם 62)ולא חלה ירושלמי 
מהלך  שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי  ג: הלכה
אמר  וכו' בחלה חייב  אינו במחבת), נאפה (כלומר, תחתיו
את  שמבשל (כלומר, משקה ידי  על ובלבד יוחנן, ר' ליה

אותה)". אופה ואינו הלכה 63)העיסה סוף  שם בירושלמי 
רבי בשם יוסי  רבי  בחלה. חייב  בצק  שעשאו קלי  "קמח  ד:
פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן,

לש 64) אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים משבעת שהם
אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות לש 65)במי  כלומר,

לחם. יאפהו שלא כן, דעת דעת 66)על על לש כלומר,
אותה. אפה לא שלמעשה פי  על אף  כן,

.‚ÈdLlL ‰qÚ67‰lÁz68‰nÁ ‰OÚÓ d˙BOÚÏ69 ƒ»∆»»¿ƒ»«¬»«¬≈«»
dÓÈÏL‰Â70˙t ˙BOÚÏ71d˙BÙ‡Ï da ÏÈÁ˙‰L B‡ , ¿ƒ¿ƒ»«¬«∆ƒ¿ƒ»∆¡»

˙t72BLlL ÈÏ˜ ÔÎÂ ,‰nÁ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ dÓÈÏL‰Â «¿ƒ¿ƒ»«¬«¬≈«»¿≈»ƒ∆»
.‰lÁa ÔÈiÁ  ˙t B˙BÙ‡Ï∆¡««»ƒ¿«»

עבה.67) עיסה אותה אותה.68)עשה ללוש התחיל

מחלה.69) פטורה  היא רבינו 70)שאז פירש שכן [כנראה
וכו' עיסה וסופה סופגנין "תחילתה שם: במשנה שאמרו מה
סופגנין  לעשותה חשב  הלישה שבתחילת היינו חייבת".
פי על אף  חייבת, עיסה, לעשותה חשב  הלישה ובסוף 

פת]. עשאה לא שתחילתה 71)שלמעשה "עיסה זו והרי 
עשאה  בסוף  אם אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין
וסופה  סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי  חמה מעשה
במחשבה  לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה. סופגנין,
עשה  אם ולפיכך מחייב , העיסה מעשה אלא תלוי , הדבר
ועשאה  סופגנין, לעשותה דעת על חשב  אפילו עיסה,
זה  והרי  בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת, - סופגנין
אותה  לש לא אם ורק  סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה
אותם  אפה ולבסוף  רכה, שבלילתם כסופגנין, אלא כעיסה,

פטורים. הם אז וסופה 72)כסופגנין, עיסה "תחילתה זהו
שחייבת. סופגנין",

.„ÈÁ˙eÎÏ ÈeOÚ‰ ÌÁÏ73:‰ÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ‰ÈOÚÓ  ∆∆∆»¿»«¬∆»ƒƒ»∆»
ÔÈÎÚk d‡OÚ74‰lÁa ˙iÁ 75ÔÈ„enÏk d‡OÚ ;76 ¬»»¿»ƒ«∆∆¿«»¬»»¿ƒƒ

‰lÁ‰ ÔÓ ‰eËt 77. ¿»ƒ««»

שבחלב 73) (=השיריים דחלבא נסיובי  של תערובת הוא
מנת  על אותו ואופה לחם. ופירורי  החמאה) עשיית לאחר

כותח . ממנו ולעשות דקות.74)לשוחקו עוגות
לכותח .75) ולא ללחם שעשאה בזה דעתו שגילה
נראה 76) ובזה קצתן, אל קצתן בצק  חתיכות שחיבר כלומר,

ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שאינה 77)שהוא
לחם. נקראת

.ÂËÓÚ‰ ‡ÏÓ ?‰lÁa ˙iÁL ‰qÚ‰ eÚL ‰nk78 «»ƒ»ƒ»∆«∆∆¿«»¿…»…∆
 ÔzLÓÁÓ ÔÈa ÌÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡Ó ÔÈa .ÁÓ∆̃«≈≈∆»≈¬ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ¿»

Ìlk79?ÓÚ‰ eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .eÚMÏ ÔÈÙËˆÓ À»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ»…∆
LÓÁ ˙BÁt ÔÈa˜ ÈL80‚l‰Â ,ÔÈbÏ ‰Úa‡  w‰Â . ¿≈«ƒ»…∆¿«««¿»»Àƒ¿«…

ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡  ˙ÈÚÈ‰Â ,˙BiÚÈ Úa‡ «¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ
Úaˆ‡ LÓÁÂ Úaˆ‡ ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ ÌBa81ÏÎÂ , ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ∆¿«¿…∆∆¿«¿»

„È ÏL Ï„eb Á Ì‰ ˙BÚaˆ‡‰82,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆¿»≈…«»∆»ƒ¿≈»»≈
˙BÚaˆ‡ OÚ ÏÚ ˙BÚaˆ‡ OÚ da LiL ‰cn‰L∆«ƒ»∆≈»∆∆∆¿»«∆∆∆¿»

e˜a Úaˆ‡ ÚÈL˙e ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌBa83‡e‰  ¿»∆¿»¿ƒ«∆¿«¿≈
ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ ÚL da LiL ‰cÓ ÔÎÂ .ÓÚ‰»…∆¿≈ƒ»∆≈»∆«∆¿»»¿≈
ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ ÚL ÏÚ Úaˆ‡ ÈÚÈLz¿ƒ≈∆¿««∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈
Úaˆ‡ ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ ÚL ÌBa Úaˆ‡∆¿«¿∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿«

ÓÚ‰ ˙cÓ ‡È‰ 84Ì‰ „Á‡k ˙Bcn‰ ÈzLe . ƒƒ«»…∆¿≈«ƒ¿∆»≈
ÌÈÏBÚ85LÏLÂ ÌÈÚa‡ BÓk ?BÊ ‰cÓ ‰ÏÈÎÓ ‰nÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»¿«¿»ƒ¿»

‰ˆÈa LÓÁÂ ˙BiBÈa ÌÈˆÈa86‰ML Ï˜LÓ Ì‰Â . ≈ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿≈ƒ¿«ƒ»
ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ÚÏÒ ÈLÈÏL ÈLe ÌÈÚÏÒ ÌÈBÓLe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ∆««ƒƒ
ÊeÊ ÌÈOÚÂ ˙B‡Ó LÓÁ Ï˜LÓ Ì‰L ,ÌÈˆÓaL87 ∆¿ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«¬≈≈¿∆¿ƒ

Ï˜Lnk ‰ÏÈÎnL ‰cÓe .‰f‰ ÔÓfa ÌÈˆÓ ÈÊefÓƒ≈ƒ¿«ƒ«¿««∆ƒ»∆¿ƒ»«ƒ¿»
ÏÎa ‰lÁÏ ÔÈ„„BÓ da  ‰f‰ ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ‰f‰«∆ƒ∆««ƒƒ«∆»¿ƒ¿«»¿»

.ÌB˜Ó»

חלה 78) עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה כן למדו
לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי  היינו תרימו",
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האיפה. עשירית יחד,79)והעומר כשנילושו המדובר
מצטרפים. כולם אין לחוד, נשיכה ידי  על שהרי80)אבל

ועשירית  קבים, עשר שמונה שהן סאים שלוש היא האיפה
ארבע  שהן עשיריות, ושמונה קב  כלומר .1,8 היא מזה

מעוקבות.81)חמישיות. אצבעות 10,8 הכל בסך שהן
אחד 82) שאמרו אצבע  תנא, אמרו: לט : במנחות שהרי 

האדם. כל של בטפח  פחות,83)מארבעה מעט  כלומר,
ואילו  מעוקבות. אצבעות 309,44 הוא: העומר נפח  שהרי 

.311,1 זו: 84.310,11)מדה זו: מדה שהרי  בערך.
כנ"ל.85) 866)בערך, - הסאה סאים, 3 - האיפה שהרי 

432 איפה בכל הרי  ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב  קבים,
- האפה עשירית הוא חלה, שיעור שהוא והעומר, ביצים,

ביצים. ולפי87)43,2 דרהם. ועשרים מאות חמש הם
אוקיה. 7.2 שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו המדה
עמודים  נאה חיים להרב  תורה" "שיעורי  בספר וראה

קע ֿקעג.

.ÊË˙BÁt ˙BÁt B˙qÚ ˙BOÚÏ Ì„‡Ï eÒ‡»¿»»«¬ƒ»»»
‰lÁ‰ ÔÓ dËÙÏ È„k ,eÚMkÓ88‰lÁ LÈÙn‰Â . ƒ«ƒ¿≈¿»¿»ƒ««»¿««¿ƒ«»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L ‰qÚÓ89, ≈ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒ…»»¿
‡È‰ È‰Â90‰˙eÁt ‰qÚ ‰OÚ .‰˙È‰Lk ÔÈlÁ «¬≈ƒÀƒ¿∆»¿»»»ƒ»¿»

˙t ‰Ù‡Â ÊÁÂ ,ÏqÏ ˙t‰ Ô˙Â d‡Ù‡Â eÚMkÓƒ«ƒ«¬»»¿»«««««¿»«¿»»«
Ïq‰  ‰lÁ eÚL Ïqa ıa˜˙ Ì‡ ,ÏqÏ Ô˙Â ˙Á‡«∆∆¿»«««ƒƒ¿«≈««ƒ«»««

‰lÁÏ ÔÙˆÓ91:Ó‡pL .˙t‰ ÔÓ ‰lÁ‰ LÈÙÓe , ¿»¿»««»«¿ƒ««»ƒ««∆∆¡«
LÈÙÓ ‡e‰L ,„nÏÓ  ı‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿«≈∆«¿ƒ

epz‰ ÔÈ‡Â .ÈeÙ‡‰ ÔÓ92‰lÁÏ ÔÙˆÓ93. ƒ»»¿≈««¿»¿»¿«»

לפטור 88) רוצה והוא חלה, שיעור כדי  לו יש כלומר,
אלא  חלה, חיוב  להפקיע  כדי  כן עושה אינו אם אבל עצמו,

שמותר. הוא פשוט  קטנה, עיסה אלא לו שאם 89)שאין
בהפרשה  נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף  כך אחר הוסיף 

מחדש. חלה להפריש וחייב  החלה 90)ראשונה,
לא 91)שהפריש. (כלומר, בזה זה נשכו שלא פי  על אף 

בעיסה. בעודם רבי92)נדבקו) חולקים שם, בפסחים
מצרפן, הסל אליעזר, ר' שלדעת יהושע , ורבי  אליעזר

מצרפן. התנור יהושע , ר' דבר,93)ולדעת של וטעמו
כבר  "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי  אינו עדיין שבתנור

בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף  ואינו יצא,

.ÊÈ˙Bkk‰ eÈ‰94BÊa BÊ ˙BÎLB95Ïk‰ ÔÓ ıa˜˙Â »«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈ƒ«…
‰lÁa ÔÈiÁ  ‰lÁ eÚL96.ÏÒa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ«»«»ƒ¿«»««ƒ∆≈»¿«

ËÚÓ ËÚÓ ‰Ù‡97CBz BÏ ÔÈ‡L ÁeÏ ÏÚ Ïk‰ ıa˜Â »»¿«¿«¿ƒ≈«…««∆≈
˜ÙÒ ‰Ê È‰ 98Ì‰Èc ÏL ‰lÁ Ì‡Â .99 ‡È‰ ¬≈∆»≈¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆ƒ

BÏ LiL ÈÏk B˙B‡ ÛˆiL „Ú LÈÙ‰Ï iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒ«∆¿»≈¿ƒ∆≈
CBz100.

חלה.94) שיעור לבד, מהם אחד בכל בעודן 95)שאין
אמרו: ב  הלכה א פרק  טהרות בתוספתא והנה עיסה.
אפשר  אי  כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו

השני . מן קצת שיתלוש מבלי  פי96)שיפרידם על ואף 
הייתה  חלה, חיוב  שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שעת  אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה

היא  כן פי  על ואף  חלה. שיעור בעיסה כשיש אלא הגלגול
ליי שעשאה כגון צדדית, מסיבה וכיוצא פטורה, בחמה בשה

לכלל  באה לא הרי  חלה, שיעור בעיסה כשאין אבל בזה.
בעיסה  כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב 
בחלה. עכשיו נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת

חלה.97) מכשיעור והא 98)פחות בעינן כלי  תוך שם:
איכא. והא בעינן כלי  אוויר דילמא או כמו 99)ליכא,

הזה. לקולא.100)בזמן - דרבנן שספק 

.ÁÈÏÈ‡B‰ ,BlL ÔÈaqa BLÏ ‡l‡ B„w ‡lL ÁÓ∆̃«∆…ƒ¿∆»»«Àƒ∆ƒ
ÓÚ ÁÓw‰ ÏÎa LÈÂ101ÏË Ì‡ Ï‡ .‰lÁa iÁ  ¿≈¿»«∆«…∆«»¿«»¬»ƒ»«

ÔÒn‰102‰qÚ‰ eÚL ÌÈÏL‰Â ÊÁÂ ÁÓw‰ ÔÓ «À¿»ƒ«∆«¿»«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»
‰lÁa iÁ BÈ‡  ÁÓwÏ BÈÊÁ‰L ÔÒna103. «À¿»∆∆¡ƒ«∆«≈«»¿«»

חלה.101) שיעור דווקא 102)שהוא אם עיון, צריך
- דקים שהם בסובין אבל מחלה פטור שהחזירו במורסן

דווקא. לאו או חייב 103)חייב , אינו שהמורסן "לפי 
עיסה  דרך יוחנן, רבי  "אמר ג הלכה שם ובירושלמי  בחלה".
לתוכן  וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו

עיסה". דרך זה אין

.ËÈ‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁ104B‡O d˙BOÚÏ105 «¿∆»»ƒ»«¬»¿
d˜lÁÏ106‰pOÚÈ ,Înz ‡Ï Ì‡L ;‰lÁa ˙iÁ  ¿«¿»«∆∆¿«»∆ƒ…ƒ»≈«¬∆»

˙t107‰OBÚ‰ Ï‡ .108˜ˆa d˜lÁÏ ‰qÚ109 «¬»»∆ƒ»¿«¿»»≈
‰eËt110. ¿»

חלה.104) שיעור בה דעתו 105)שיש אפילו כלומר,
לאפותה. חפץ  שאינו לבצק , ולא אם 106)לשאור ואפילו

חלה. כשיעור השאור מחלקי  אחד בכל יהא והרי107)לא
כך. לשם גלגלה כאילו נחתום.108)זה שאינו מי  כלומר,

שיעור 109) יהיה לא וחלק  חלק  שבכל באופן אנשים, לכמה
עיסה 110)חלה. אותה לעשות יימלך שמא חוששין ואין
אחת.

.Î,B‡O Ì‰Ï ˙BOÚÏ ÌBzÁÏ ÁÓ˜ e˙pL ÌÈL»ƒ∆»¿∆«¿«¿«¬»∆¿
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏLa ÔÈ‡ Ì‡111LiL Èt ÏÚ Û‡ ,eÚMk ƒ≈¿∆««≈∆«ƒ««ƒ∆≈

‰eËt  eÚMk ÔÏÏÎa112. ƒ¿»»«ƒ¿»

מהן.111) באחת אף  כעושה 112)כלומר, הוא שהרי 
מחייבת  הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה
שהרי הבעלים, מדעת שלא שערבה פי  על אף  בחלה,
טבלו  אלו הרי  וכו' מדעתו שלא חבירו של פירותיו "הגומר

למעשר".

ה'תשע"ט  כסלו  י"ד חמישי יום 

   1 
באחת 1) ולא חלה חיוב  בשתיהן שיש עיסות שתי  יבאר

מין  עם מצטרפת אם אחד מין עיסת מצטרפות. אם מהן,
ועיסה  מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר,
שעשו  גויים שני  באמצע . ואחרת מכאן מכשיעור פחותה
מעיסה  שאור הנוטל נתגיירו. ואח "כ וחלקוה כשיעור עיסה
כחולין  היא ואם לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא
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קצי                
         

.‡˙BqÚ ÈzL2Ô‰ÈzLa LiL3‰lÁa iÁ‰ eÚL4, ¿≈ƒ∆≈ƒ¿≈∆ƒ««»¿«»
eÎLÂ BÊ BÊ eÚ‚Â ,eÚMk Ô‰Ó ˙Á‡a ÔÈ‡Â5˙‡ BÊ ¿≈¿««≈∆«ƒ¿»¿¿¿»¿∆

„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ :BÊ6 ƒ»∆¿«ƒ¬ƒ≈ƒƒ∆»
Ì˙qL ;‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈeËt7Ì‡Â .ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈL ¿ƒƒ««»∆¿»¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

el‡ È‰  ˙BqÚ‰ eÚ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈»«¿ƒƒ«≈»ƒ¬≈≈
˙BÙËˆÓ8. ƒ¿»¿

א.2) משנה פ "ד בפ "ו 4)ביחד.3)חלה למעלה ראה
טו. מצטרפות 5)הלכה אחד, אדם של היו אם זה שבאופן

יז). הלכה ג.6)(שם הלכה להלן שם.7)ראה ירושלמי 
אחת.8) כאשה אותן עשו מקפידות, שאינן נשים שתי  שם:

להלן. וראה

.Ô‰ÈzL eÈ‰9„Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ Ì‡ :„Á‡ LÈ‡ ÏL10 »¿≈∆∆ƒ∆»ƒ»ƒƒ∆»
ÔÈÙËˆÓ 11 eÈ‰ ÔÈÈÓ ÈMÓ Ì‡Â ,‰lÁa ˙BiÁÂ ƒ¿»¿ƒ¿«»¿«»¿ƒƒ¿≈ƒƒ»

Ì˙qL ;ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡12„Èt˜Ó BÈ‡ „Á‡13Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»∆»≈«¿ƒ¿ƒ
„Èt˜Ó ‰È‰14Ú˙z ‡ÏÂ BÊ BÊ ‰qÚ Úbz ‡lL »»«¿ƒ∆…ƒ«ƒ»¿¿…ƒ¿»≈

˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  „Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ elÙ‡ ,dnÚ15. ƒ»¬ƒ»ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿

שם.9) הסמוכה.10)משנה בהלכה והמדובר 11)ראה
למעלה  ראה אדם, בני  לכמה העיסה לחלק  בדעתו כשאין

יט . הלכה שם.12)שם ולכן 13)ירושלמי  כלומר,
אחד. ממין היו אם העיסות ידוע 14)מצטרפות כלומר,

מקפיד. עשו 15)שהוא מקפדת, שהיא אחת אשה שם:
נשים. כשתי  אותה

.‚˙BÙËˆÓ „ˆÈÎÂ16„Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡17ÔÈnÓ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆»ƒƒ
‰Ú‚pL ÌÈhÁ‰ ˙qÚ ?„Á‡18 ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ∆»ƒ««ƒƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒ

˙BÙËˆÓ19˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  ÔÈÈn‰ ‡La ‰Ú‚ ;20. ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ‰Ú‚pL ÔÈBÚO ˙qÚ ÔÎÂ21˙ÏaL B‡ ¿≈ƒ«¿ƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒƒ…∆

ÔÈÓqk ˙qÚ ÔÎÂ ,ÔBÙÈL B‡ ÏÚeL22˙ÏaL ÏLÂ »ƒ¿≈ƒ«À¿ƒ¿∆ƒ…∆
k ‰Ú‚pL ÔBÙÈL ÏLÂ ÏÚeLÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ï »¿∆ƒ∆»¿»»««ƒ¿»¿»

˙BÙËˆÓ el‡ È‰  dzÁa23. «¬∆¿»¬≈≈ƒ¿»¿

ב .16) משנה א.17)שם, בהלכה למעלה ראה
שם.18) כנ"ל ונשכה, נגעה אף ֿעלֿפי19)כלומר,

כלאים  מהלכות בפ "ג (ראה אחד מין אינם כלאים שלענין
שהעיסות  לפי  אחד, מין הם חלה, לענין כאן - ג) הלכה
ולא  א). משנה פ "א בכלאים ורע "ב  ר"ש (עיין דומות שלהם
אין  ובאמת זה, על מזה לתרום יבואו שמא חכמים גזרו
בהלכות  ראה בזה, זה כלאים שהם כיון זה, על מזה תורמין
שהכל  - ג הלכה תרומות מהלכות ובפ "ה שם, כלאים
חלה  (ירושלמי  מינו שאינו על ממין תורמין שאין יודעים
וחדש. ישן לענין הסמוכה, בהלכה וראה ב ). הלכה פ "ד

קמח 20) הבולל אבל זו, את זו בנושכות אלא אינו זה וכל
ההלכה  כבסוף  מצטרפים, המינין חמשת כל - עיסה ועושה

מין 21)הסמוכה. "כוסמין ע .) (מנחות שאמרו וממה
ד. הלכה פ "ח  להלן ראה כרבי22)חיטין", שם, משנה

בן  יוחנן רבי  על תנאֿקמא נחלק  שלא ויתכן נורי . בן יוחנן
שכד  סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסף ֿמשנה, זה בענין נורי 

י ). מין 23)אות וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין
שעורים.

.„L„Á ˙qÚ24˙ÙËˆÓ dÈ‡ 25ÔLÈ ÏLÏ26Û‡ , ƒ«»»≈»ƒ¿»∆∆¿∆»»«
eÓ‡È ‡lL È„k ;„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰L Èt ÏÚ27: «ƒ∆≈ƒƒ∆»¿≈∆……¿

ÔÈÓBz28ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ29Ì˙È ‡ÏÂ .30ÚˆÓ‡Ó ¿ƒƒ∆»»««»»¿…ƒ¿…≈∆¿«
Ô‰ÈzL31‡ÈÈ ‡l‡ ,32ÔLÈ B‡ L„Á ˙Á‡ ‰qÚ ¿≈∆∆»»ƒƒ»«∆∆»»»»

eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï Ì‰Ï ÛËˆÈÂ33ÌÈc ‰na . ¿ƒ¿»≈»∆¿«¿ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡34‰Ú‚pL ‰qÚa35Ï‡ ;˙Á‡ ‰qÚa ¬ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ»«∆∆¬»

˙Á‡ ‰qÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁ ÁÓ˜ ÏÏBa‰«≈∆«¬≈∆«ƒƒ¿∆≈∆ƒ»««
BÓk ,‰lÁ ˙qÚ eÚLÏ ÔÈÙËˆÓ ÔzLÓÁ È‰ ¬≈¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ««»¿

e‡aL36. ∆≈«¿

זו.24) שנה של וקב 25)מתבואה חדש "קב  ד: משנה שם
האמצע  מן יטול אומר ישמעאל רבי  בזה, זה שנשכו ישן
- משתיהן מפריש ונמצא זה, את זה שנושכים (ממקום
לדברי זה, על מזה להפריש אבל אוסרים". וחכמים רע "ב ),

אפשר. אי  הקודמת.26)שניהם, השנה של מתבואה
שם.27) גדולה.28)ירושלמי  הוא 29)תרומה דין והלא

הלכה  תרומות מהלכות בפ "ה ראה זה, על מזה תורמין שאין
ישמעאל.30)יא. כרבי  ולא הנ"ל, שגם 31)כחכמים

על  החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש, יש זה באופן
(של 32)הישן. זו עיסה נתחייבה התורה שמן כיון כלומר,

עיסות. שתי  ולעשותה להפרידה אין בחלה, וישן) חדש
מכאן,33) וחדש שחדש נצא חדש, עיסת יביא אם כלומר,

ה"ו. בסוף  כדלהלן להיפך, וכן מצרפם, והוא באמצע , וישן
כזה, שבאופן כיון העיסה, כל על מפריש מפריש, וכשהוא
שבני הישן, על החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש אין
אלא  מתקן שאינו וחושבים נוספת, עיסה שצירף  רואים אדם

ברדב "ז. ועיין ישן. על ומישן חדש על שאין 34)מחדש
הקודמת). (הלכה בלבד הכוסמין עם אלא מצטרפים חיטים

א.35) הלכה פ "א חלה ירושלמי  כנ"ל. ונשכה,
כאן,36) רבינו שכתבו ומזה טו. הלכה ראש בפ "ו למעלה

ועיסת  חדש עיסת שאפילו נראה הקודמת, הלכה בסוף  ולא
ו"משנה  קורקוס  ר"י  ועיין יחד. נילושו אם מצטרפות, ישן,

שם. ראשונה"

.‰‰qÚ37Ô‡kÓ eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L38‰qÚÂ , ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»
‰lÁa ˙iÁ dÈ‡L ‰qÚÂ ,Ô‡kÓ eÚMkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»∆≈»«∆∆¿«»

Ê‡ ˙qÚ ÔB‚k ,ÚˆÓ‡a39‰Óez ˙qÚ B‡40B‡ »∆¿«¿ƒ«…∆ƒ«¿»
Ún„Ó41ÌÈÎBk „BÚ ˙qÚ B‡42Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«≈»ƒ««ƒ

˙BÚ‚BpL43„ È‰L ;˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  BÊa BÊ ∆¿»≈»ƒ¿»¿∆¬≈»»
ÚˆÓ‡a ÏÈcÓ ‰lÁ‰ ÔÓ eËt‰44. «»ƒ««»«¿ƒ»∆¿«

ג.37) משנה פ "ד אחד.38)חלה ממין ושתיהן
ב .39) הלכה בפ "ו למעלה ראה בחלה, חייבת שאינה
והתרומה 40) תרומה. של מקמח  העשויה עיסה כלומר,

שכבר  ולא תרומה, תרימו שנאמר: משום החלה מן פטורה
ד. הלכה סוף  שם למעלה וראה שם 41)נתרמה. ירושלמי 

פטור  הוא שהרי  ד. הלכה פ "ב  שם ותוספתא ג, הלכה
שם. למעלה ראה שפטורה 42)מחלה, שם. ירושלמי 

ח . הלכה סוף  שם למעלה ראה וראה 43)מחלה, ונושכות.
ז, הלכה סוף  להלן וברדב "ז ובהערות, יז, הלכה שם

ג. והלכה א הלכה כשהעיסות 44)ולמעלה זה וכל
החייבות  בעיסות ויש בלולות, הן אם אבל זו, את זו נושכות
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חייבות  שאינן העיסות אין בחלה, החייב  כשיעור בחלה
ט , הלכה שם למעלה וראה החלה. חיוב  את מעכבות בחלה

יג. ס "ק  שם הגר"א ובביאור ואילך, ו סעיף  שם וביו"ד

.Â‰È‰45;˙BÙËˆÓ  d˙lÁ ‰Óe‰L ‰qÚ ÚˆÓ‡a »»»∆¿«ƒ»∆¿»«»»ƒ¿»¿
‰lÁa ˙iÁÓ ‰˙È‰ k Ô‰ÈÈaL ‰qÚ‰L46ÔÎÂ .47 ∆»ƒ»∆≈≈∆¿»»¿»¿À∆∆¿«»¿≈

ÈtÓ ;˙BÙËˆÓ  Lc˜‰ ˙qÚ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆ƒ«∆¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰lÁa iÁ˙˙Â d˙BcÙÏ Èe‡L48ÔÎÂ .49‰˙È‰ Ì‡ ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«»¿≈ƒ»¿»

Á‡ ÔÈÓ ˙qÚ Ô‰ÈÈa50˙qÚ B‡ Á‡ LÈ‡ ˙qÚ B‡ ≈≈∆ƒ«ƒ«≈ƒ«ƒ«≈ƒ«
˙BÙËˆÓ ÔÈ„„vaL ˙BqÚ‰ ÈzL È‰  L„Á»»¬≈¿≈»ƒ∆«¿»ƒƒ¿»¿

‰lÁÏ51. ¿«»

שם.45) "תרימו 46)משנה מהכתוב : מיעטו ולא
עתה  שייכת שאינה עיסה אלא נתרמה, שכבר ולא תרומה",
חלתה, שהורמה עיסה אבל תרומה. עיסת כמו חלה, בחיוב 
לאחר  שנפטרה אלא חלה, לחיוב  עכשיו גם שייכת

ממנה. שם.47)שהפרישו "קב 48)ירושלמי  שם:
לפדותו  ראוי  הקדש וכו' מצרף  אינו חלה קב  מצרף , הקדש
[והוצרכו  ולחייבה". לפדותה ראויה אינה חלה ולחייבו,
לאחר  הקדישוה שוודאי  אף ֿעלֿפי  בהקדש, זו לסברא
מן  פטורה והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול,
היתה  "כבר הרי  ואםֿכן ז), הלכה פ "ח  (להלן החלה
חלתה  שהורמה בעיסה בסמוך, (כמפורש בחלה" מחוייבת
לה  ואין החלה מן שנפטרה הקדש עיסת לדמות שאין -
זיקה  לה שיש חלתה, שהורמה לעיסה כלל, לחלה זיקה
החלה, על להשאל שיכול ואף ֿעלֿפי  להלן. וראה לחלה,
בחלה  שאלה לדמות אין - התרומה על להשאל שיכול כדרך
לפדותו  הוא שחייב  הקדש, לפדיון להשאל, חייב  שאינו
תרומה, ד"ה שם ובר"ן נט . בנדרים ראה הבית, בדק  לטובת
מחוייבת  היתה ש"כבר הסברא אין ובחלה כאן. וברדב "ז
(ראה  כן אמרו חלתה שהורמה בעיסה שרק  בחלה",
אותה, פוטרת אינה ההפרשה עצמה חלה אבל למעלה),
שכשם  אותה, פוטר חלה שם עצמה ולגבי  העיסה, את אלא
עוד  חייבת אינה חלה כן כמו בחלה, חייבת אינה שתרומה

חלה]. להפרשת זיקה לה ואין ירושלמי49)בחלה,
שם. שאין 50)ותוספתא ואף ֿעלֿפי  המינים. מחמשת

(אם  חלה לשיעור שעורים עיסת עם מצטרפת חיטין עיסת
עיסת  אין זאת בכל ד), בהלכה כנ"ל יחד, בללן לא
אחת  בכל שאין חיטים עיסות שתי  בין מפסיקה השעורים
עיסות  שתי  שיצטרפו שכדי  דבר, של וטעמו כשיעור. מהן
בת  האמצעית שתהא די  תפסיק , לא שביניהן ושהשלישית
כנ"ל, בעצמה, להצטרף  יכולה שאינה אף ֿעלֿפי  חלה, חיוב 

כפשוטה. בתוספתא איש 51)וראה עיסת שאין אף ֿעלֿפי 
- אֿד בהלכות כנ"ל בעצמן, מצטרפות חדש ועיסת אחד

כנ"ל. מפסיקות, אינן

.Ê˙BqÚ ÈzL52,eÚMkÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL , ¿≈ƒ∆»««≈∆¿»ƒ«ƒ
eÚ‚Â eÊÁÂ ,BfÓ ‰lÁÂ BfÓ ‰lÁ LÈÙ‰L53BÊa BÊ ∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿«»ƒ¿»¿¿»¿»

Ô‰Ó LÈÙ‰Ï ÔÈiÁ  eÚMk Ì‰ÈzLa È‰Â;‰lÁ «¬≈ƒ¿≈∆«ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈∆«»
ÌeÏk ÔÈ‡ ˙BBL‡‰ ˙BlÁ‰L54. ∆««»ƒ≈»¿

עקיבא.52) כרבי  ולא כחכמים ה, משנה וגם 53)שם
כנ"ל. פטור.54)נשכו, בשעת הופרשו שהרי 

.ÁÈL55eÚMk ‰qÚ eOÚL ÌÈÎBk È„BÚ56 ¿≈¿≈»ƒ∆»ƒ»«ƒ
‰e˜lÁÂ57eib˙ Ck Á‡Â ,58ÏÚ „Á‡ Ïk ÛÈÒB‰Â , ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿«¿¿ƒ»∆»«

eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú ib˙pL Á‡ B˜ÏÁ59BÊ È‰  ∆¿««∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«ƒ¬≈
dÏ ‰˙È‰ ‡lL ;˙iÁ60È„BÚ eÈ‰Lk ‰BÁ ˙ÚL «∆∆∆…»¿»»¿«»¿∆»¿≈

„Á‡ Ïk „Èa ‰È‰ eÚMkÓ ˙BÁÙ È‰L ,ÌÈÎBk»ƒ∆¬≈»ƒ«ƒ»»¿«»∆»
Ô‰Ó61. ≈∆

ד.55) הלכה פ "ג חלה שותפין 56)ירושלמי  [שעיסת
פ "ו  (למעלה חייבת - אחד שיעור אלא בה שאין ישראלים
גויים, שותפים אבל לחובה. צירוף  כאן שיש לפי  ו), הלכה
אינה  בחלה, לחייבה לכשיעור מצטרפת עיסתם שאין
שגלגלו  ישראלים שני  כעיסת ולפוטרה להקל גם מצטרפת

הסמוכה]. בהלכה לחלקה, דעת שהמדובר 57)על כנראה
הסמוכה. בהלכה ראה לחלקה, דעת על זו עיסה  כשעשו
שפטור  לחלק  עלֿמנת גלגול א. פטורים: שני  כאן וישנם
(שם  החלה מן הפוטר גוי  גלגול ב . יט ): הלכה שם (למעלה

ח ). בעיסה.58)הלכה שיעור היה לא כבר [שכשנתגיירו
אחר  שהוסיפו אף ֿעלֿפי  חלקו, ואחרֿכך נתגיירו אם אבל
כשנתגיירו, כשיעור העיסה היתה שהרי  מחלה, פטורים כך,
לפי אז, הם פטורים זאת ובכל לחיוב  לצרפה בדין והיה
ישראלים  שני  של כעיסה דינה - בגיותם היה שהגלגול
לעולם]. פוטרה פטור של שגלגול הסמוכה) (בהלכה

כן,59) לא שאם כשיעור, לבדה השנייה בעיסה ואין כלומר,
ט . הלכה שם כנ"ל חייבת, לעיסה.60)בוודאי 

כשיעור,61) שהיה באופן אלא פוטר, הגוי  גלגול (ואין
לחלק  עלֿמנת הגלגול אין כן וכמו הגלגול. ידי  על ונפקע 
שאין  בגוי  כאן אבל המחייב , שיעור כשיש אלא פוטר,
קולא, לגרום גם מצטרפת אינה לחיוב , מצטרפת עיסתם

כנ"ל).

.ËÌÈÏ‡OÈ ÈL Ï‡62Ck eOÚL63„Á‡ Ïk ÊÁÂ , ¬»¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆»»¿»«»∆»
eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈÒB‰Â e˜ÏÁL Á‡««∆»¿¿ƒ«∆¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰BÁ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰ kL ;‰eËt BÊ È‰ 64Ô‰Â , ¬≈¿»∆¿»»¿»»¿«»¿≈
˜lÁÏ ‰e‡OÚL ÈtÓ ‰ÚL d˙B‡a ÔÈeËt eÈ‰65. »¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆¬»»¿«≈

שם.62) בצק .63)ירושלמי  לחלקה בשעת 64)עלֿמנת
ישראל. עיסת והיא שיעור, בה היה שהרי  ראה 65)לישה,

יט . הלכה בפ "ו למעלה

.È‰˙È‰66Ï‡Oi‰Â ÌÈÎBk „BÚ‰ „Èa ‰qÚ‰ »¿»»ƒ»¿«»≈»ƒ¿«ƒ¿»≈
˙eÙzLa67,ÌÈÎBk „BÚ‰ ib˙ Ck Á‡Â ,e˜lÁÂ ¿À»¿ƒ¿¿««»ƒ¿«≈»≈»ƒ

„Ú [BlL ÏÚ Ï‡OÈÂ] BlL ÏÚ b‰ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«≈«∆¿ƒ¿»≈«∆«
Ï‡OÈ ÏL  eÚMÏ B˙qÚ „Á‡ Ïk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈

˙iÁ68‰eËt ÌÈÎBk „BÚ ÏLÂ ,69. «∆∆¿∆≈»ƒ¿»

שם.66) על 67)ירושלמי  שלא שלשוה משמע , זה מלשון
ו, סעיף  של סימן וביו"ד בכסף ֿמשנה ראה לחלקה, דעת

ז. אות שם הגר"א הישראל 68)ובביאור של בחלקו שהרי 
א). סעיף  שם (יו"ד פוטר הגוי  גלגול עיון,69)אין צריך

היתה  מכשיעור פחות שהרי  חובה, שעת לה היתה לא הרי 
רק  כי  [ויתכן בראב "ד. וראה ח . הלכה למעלה ראה בידו,
לחלק , עלֿמנת גלגול פטורים: שני  שישנם שם, למעלה
גלגול  כלומר: לשני , סותר מהם אחד וכל גוי , של וגלגול
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שעת  לה היתה שלא החיוב , מפקיע  אינו לחלק  עלֿמנת
אינו  גוי  של וגלגול גוי , של גלגול כאן שיש כיון חובה
עלֿמנת  הגלגול מצד חובה שעת לה היתה שלא מפקיע ,
למעלה), (ראה לחלק  עלֿמנת גלגלו שלא וכאן לחלק .
לא  בלבד הגוי  של שבחלקו אף ֿעלֿפי  מפקיע , הגוי  גלגול
שהעיכוב  נראה שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה
לחלק ]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא

.‡ÈÏËBp‰70d˙lÁ ‰Óe‰ ‡lL ‰qÚÓ B‡O71 «≈¿≈ƒ»∆…¿»«»»
d˙lÁ ‰Óe‰L ‰qÚ CB˙Ï B˙e72‡ÈÓ ‰Ê È‰  ¿»¿ƒ»∆¿»«»»¬≈∆≈ƒ

‰iL ‰qÚ73‰qÚ eÚL ‰Ê B‡O ÌÚ da ‰È‰iL , ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒƒ»
‰qÚ‰ CB˙a d˙BÂ ,‰lÁa ˙iÁL74‰Óe‰L ∆«∆∆¿«»¿¿»¿»ƒ»∆¿»

‰ÈÏÚ ‰lÁ eÚL ‰iM‰ ‰qÚ‰ ÔÓ LÈÙÓe ,d˙lÁ«»»«¿ƒƒ»ƒ»«¿ƒ»ƒ«»»∆»
ÏhiL È„k ,B‡O‰ ÏÚÂ75BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ûwn‰ ÔÓ ¿««¿¿≈∆ƒ…ƒ«À»¿ƒ≈

ÏÚ ‰lÁ LÈÙÓe ÏË dlk BÊ ˙ÈOÚ  ‰iL ‰qÚƒ»¿ƒ»«¬≈À»∆∆«¿ƒ«»«
‡e‰L ÏÎa ÒB‡ BÈÓa Ïh‰L ;Ïk‰76. «…∆«∆∆¿ƒ≈¿»∆

ב .70) הלכה פ "ב  שם, ותוספתא ח , משנה פ "ג חלה
לחלה.71) טבל השאור כן, הוא 72)ואם תורה ודין

ראה  בטל, אינו שהטבל אמרו חכמים אבל ברוב , שתיבטל
אפשר 73)להלן. אי  חלתה, הורמה שלא הנ"ל מהעיסה

בחלה  מחוייבת הנ"ל העיסה שהרי  שנתערב , זה על להפריש
מדרבנן. אלא חייב  אינו הנ"ל, השאור ואילו התורה. מן
הנ"ל, השאור בלי  כשיעור בה שאין השנייה, מהעיסה אבל

ראשונה). (משנה להפריש מערבבה 74)יכול כלומר,
החדשה, העיסה מן להפריש שיוכל כזה באופן בעיסה,
שתי בין הנמצאת חלתה שהורמה שעיסה שאף ֿעלֿפי 
(למעלה  מצרפתן היא הרי  כשיעור, אחת בכל שאין עיסות
שיש  אחת כעיסה העיסות שתהיינה לענין זה כל ו), הלכה
מפסקת. העיסה המוקף , מן זה שיהא לענין אבל שיעור, בה
העתיק  זה וכעין קורקוס , (ר"י  לעיסה" "סמוך מוגה: ובספר
מצרפת  חלתה שהורמה העיסה זה, ולפי  קמא). עשין הסמ "ג
כלל  הרא"ש בשו"ת הוא וכן המוקף , מן שיחשב  לענין אף 
"כדי רבינו שסיים מה מובן לא זה, שלפי  אלא ב . סימן ב 
את  להסמיך צריך מוקף , מדין חוץ  הרי  המוקף ", מן שיטול
כשיעור  יחד ויהיו לשאור שתצטרף  כדי  השניה העיסה

שם). 21 בהערה וראה כפשוטה, כלומר,75)(תוספתא
די ולא העיסה", בתוך "ונותנה שכתב : למה הטעם זהו

כנ"ל. לה, סמוך השנייה העיסה שכיון 76)בנתינת
באלף  ואפילו מתירין, לו שיש דבר הוא הרי  לתקנו, שאפשר
ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט "ו וראה בטל. אינו

.È‰lÁk dÈ‡  ‰lÁÏ ‰Ïeh‰ ‰qÚ77‡È‰ È‰Â , ƒ»«¿»¿«»≈»¿«»«¬≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰ ÔÈ‡L ,‰‡Óh‰ ÔÈÚÏ ÔÈlÁk¿Àƒ¿ƒ¿««À¿»∆≈«≈ƒ∆¿ƒƒ

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,ÔÈlÁa78zÓe .79Ì‚Ï ¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿À»ƒ¿…
ÓËÔÈlÁÏ ‰‡80ÈzL ,CÎÈÙÏ .Ï‡OÈ ı‡aL À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈

˙BqÚ81‰‡ÓË ˙Á‡ ,82‰B‰Ë ˙Á‡Â83È„k ÏËB  ƒ««¿≈»¿««¿»≈¿≈
d˙lÁ ‰Óe‰ ‡lL ‰qÚÓ Ì‰ÈzL ˙lÁ84B˙BÂ ««¿≈∆≈ƒ»∆…¿»«»»¿¿

‰B‰h‰ ‰qÚÏ CeÓÒ ÚˆÓ‡a85CLBÓe ,86ÔÓ »∆¿«»»ƒ»«¿»≈ƒ
‰ˆÈa È„k ‰B‰hÏ ‰‡Óh‰87ÔÓ Ì˙Ï È„k , «¿≈»«¿»¿≈≈»¿≈ƒ¿…ƒ

Ûwn‰88. «À»

ל:77) בסוטה הגמרא מסקנת היא מהלכות 78)כן בפי "א
טו. ב , הלכות הטומאות זרה 79)אבות ועבודה שם, סוטה

ט . הלכה פט "ז אוכלין טומאת בהלכות וראה נו.
מתוקנים,80) חולין אבל מתוקנים, שאינם חולין כלומר,

שם. כנ"ל בידים, גם לטמא ח ,81)מותר משנה פ "ב  חלה
כחכמים. ולא כמותו, בירושלמי  שפסקו אליעזר כרבי 

שם).82) (סוטה לטומאה ראשונה לא 83)כלומר, ועדיין
מהן. חלה שם 84)הורמה ופירש שם. במשנה הוא כן

שלפניו, הטהורה העיסה מן מפריש שאינו דוד, בית בספר
לא  למה וצ "ע  אנשי ֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא

שם. רע "ב  ועיין הטהורה, עיסה מאותה ונוגע 85)יפריש
נגיעה  צריך שאין ואף ֿעלֿפי  המוקף . מן שיתרום כדי בה
תערובתו, על מקפיד שהוא כדבר דינם וטהור טמא - במוקף 
ראה  נשיכה, צריך אין וכאן קורקוס ). (ר"י  נגיעה וצריך

במשנה 86)להלן. ועיין להלן. וראה "ומנשך", [צ "ל
כגוף  הכל נעשה נשיכה שעלֿידי  ואף ֿעלֿפי  שם. ראשונה
(פ "ו  לטומאה כראשון מעשה בעת טמאים וכולם אחד
לא  שפירשו לאחר - יח ) הלכה אוכלין טומאת מהלכות
שם]. כמפורש בלבד, מגע  טומאת אלא בהם נשאר

כדי87) כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדי ֿביצה"
ועם  ה"כדי ֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה
ורק  אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידי ֿזה ה"כדי ֿחלה",
על  הטהור מן לתרום מותר אחד, גוף  כשהכל זה, באופן
ז, הלכה תרומות מהלכות בפ "ה למעלה כמפורש הטמא,
וראה  יג. הלכה פ "ה למעלה ראה אסור, אחר באופן אבל
ונותן  אמרו, שם שבמשנה ואף ֿעלֿפי  ראשונה. במשנה
שם, בסוטה כברייתא רבינו פסק  - באמצע " מכביצה פחות
שלישי עושה שני  שאין מפני : באמצע , כביצה שנותן
כחולין, אלא כחלה אינה לחלה הטבולין וחולין בחולין,
טומאה  לגרום מותר וגם כנ"ל, בהם שלישי  אין ולפיכך
אלא  "גורם", זה שאין שצ "ע  (אלא ישראל שבארץ  לחולין
שאף ֿעלֿפי ביצה, כדי  לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא
אף  שני , ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע  זה ש"כדי ֿביצה"
 ֿ ה"כדי  את מטמא הוא אין למעלה), (ראה שפירש לאחר
חלה]. שם עליה קורא ואחרֿכך שמפרישה חלה",

לעיסה 88) סמוך באמצע  "ונותנו שכתב  למה טעם [זהו
שהכביצה  שכיון נשיכה, צריך אין וכאן כנ"ל. הטהורה",
להתיר  בכך די  הטמאה, לעיסה כולם נשוכים וה"כדי ֿחלה"

הטמא]. על הטהור מן לתרום

.‚ÈÌ„‡ ‰OBÚ89‰B‰Ë ‰qÚ90LÈÙÓ BÈ‡Â ∆»»ƒ»¿»¿≈«¿ƒ
LÈÙÓ ˙BÈ‰Ï d˙ˆ˜Ó ÁÈpÓ B‡ dÁÈpÓe ,d˙lÁ«»»«ƒ»«ƒ«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ
e‡ÓË elÙ‡Â ˙BÁ‡ ˙BqÚ ÏL ˙BlÁ CÏB‰Â ‰ÈÏÚ»∆»¿≈«∆ƒ¬≈«¬ƒƒ¿¿

˙BqÚ‰91‰lÁ dlk ÁÈp‰L ‰qÚ‰ ‰OÚzL „Ú , »ƒ«∆≈»∆»ƒ»∆ƒƒ«À»«»
Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÏÒtz ‡lL ‡e‰Â .Ô‰kÏ ‰pzÈÂ92Ï‡ ; ¿ƒ¿∆»«…≈¿∆…ƒ»≈≈…∆»»¬»

ÁÒzMÓ93ÌÈc ‰na .‰ÈÏÚ LÈÙÓ BÈ‡ ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»«∆¿»ƒ
˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ LÈÙnL ˙BqÚ‰ Ì˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»»ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»≈

‰Óe‰ ‡Ï B‡ Ô‰Ó ‰lÁ ‰Óe‰ Ì‡94˙lÁL ; ƒ¿»«»≈∆…¿»∆««
È‡Óc95‡lLÂ ‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh ¿«ƒ∆∆ƒ«»««»≈¿«¿ƒ»¿∆…

.Ûwn‰ ÔÓƒ«À»

ו.89) משנה פ "ד שיפריש,90)חלה החלה שתהא כדי 
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מן 91)טהורה. שמפריש ריעותות: שתי  כאן שיש כלומר,
(רדב "ז). המוקף  מן ושלא הטמא, על הטהור

שם.92) שם.93)ירושלמי  עדים 94)משנה ששני  כגון
אין  אבל הורמה. לא אומרים ושנים שהורמה, אומרים
מפרישין  הארץ  עמי  שהרי  הארץ , מעם שלקחה הכוונה
וראה  ראשונה). (משנה גדולה תרומה שמפרישין כשם חלה,

שלקחו 95)באורֿשמח . ולא ספק , פירושו, "דמאי " כאן
כנ"ל  הארץ , א,מעם הלכה מעשר מהלכות בפ "ט  וראה .

שם. ובמשנהֿלמלך

ה'תשע"ט  כסלו  ט "ו  שישי יום 

   1 
מפרישין 1) ואימתי  חלה. היא אם קמח  חלתו המפריש יבאר

בחטים  נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב  מאימתי  חלה.
לשין  אם בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים. ונטמטמה
לו  ואמר בסוריא עםֿהארץ  מנחתום הלוקח  עמה. ועורכין
מבעל  או מנחתום לארץ  בחוצה והלוקח  חלה. הפרשתי 

הבית.

.‡LÈÙn‰2‰lÁ dÈ‡  ÁÓ˜ B˙lÁ3„Èa ÏÊ‚Â , ««¿ƒ«»∆«≈»«»¿»≈¿«
Ô‰k4‰lÁa ˙iÁ ‰qÚ‰ ‡Le ,5ÁÓw‰ B˙B‡Â . …≈¿»»ƒ»«∆∆¿«»¿«∆«

ÓÚ Ba LÈ Ì‡ ,‰lÁ ÌLÏ LÈÙ‰L6‰qÚ e‰OBÚÂ7 ∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ≈…∆¿≈ƒ»
ÔÈlÁ ÁÓ˜ Ïk ‡Lk ,‰lÁ epnÓ LÈÙÓ ‰Ê È‰ 8. ¬≈∆«¿ƒƒ∆«»ƒ¿»»∆«Àƒ

מ "ה.2) פ "ב  רחמנא 3)חלה אמר "עריסותיכם" שהרי 
.(231 עמ ' קידושין, לבעל 4)('מאירי ' להחזיר וחייב 

שאין  ויודע  חכם, תלמיד שהוא ואף ֿעלֿפי  הקמח .
גזרו  - מתנה בתורת לו נתן ובוודאי  קמח , חלה מפרישים
שאין  יודעים שאינם אלה מחמת בידו, גזל שתהא חכמים
שנתקנה  יחשבו כהן ביד תשאר ואם קמח , חלה מפרישים
בקידושין  הגמרא ע "פ  א, ס "ק  שכז סי ' ליו"ד (ט "ז עיסתם

כיון 5)מו:). בחלה, חייבת אינה העיסה זו נאמר: "ולא
המשנה). (פירוש הכוונה" בו היתה חלה שלה שהקמח 

הט "ו).6) פ "ו (למעלה חלה שיעור בעודו 7)שהוא אבל
כנ"ל. חלה, חלתו אין אסורה 8)קמח  זו וחלה כלומר,

לא  הקמח  מן הראשונה שהפרשתו כיון התורה, מן לזרים
(רדב "ז). כלום היתה

.?‰lÁ ÔÈLÈÙÓ È˙ÓÈ‡9ÌÈn‰ ˙‡ ÔziLk10 ≈»««¿ƒƒ«»¿∆ƒ≈∆««ƒ
c ˙lÁzÓ ‰lÁ‰ LÈÙÓ ,ÌÈna ÁÓw‰ Ú˙ÈÂ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«»»

LBlpL11ÌÎ˙ÒÚ ˙ÈL‡ :Ó‡pL ;12‡lL ‡e‰Â . ∆ƒ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆¿∆…
eÚL ÌÈna Ú˙ ‡lL ÁÓ˜ ‰Úa ÌL ‡MÈƒ»≈»»¬≈»∆«∆…ƒ¿»≈««ƒƒ

ÓÚ13Ó‡ Ì‡Â .14‰lÁ BÊ È‰ :15‰qÚ‰ ÏÚ16ÏÚÂ …∆¿ƒ»«¬≈«»«»ƒ»¿«
Â B‡O‰‰qÚ dlk ‰OÚzLÎÏÂ ,izLpL ÁÓw‰ ÏÚ «¿¿««∆«∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈»∆À»ƒ»

˙Á‡17B„ÈaL BÊ Lc˜˙z18‰Ê È‰  ‰lÁ ÌLÏ ««ƒ¿«≈∆¿»¿≈«»¬≈∆
zÓ19. À»

בון,9) רבי  בי  יוסי  רבי  "אמר ה"ג: פ "ג פסחים ב 'ירושלמי '
בסוף  אלא חלתה יפריש שלא טהורה בעיסה היה בדין
תקנה  - בה"ד) כדלהלן אחד, גוף  העיסה כשתעשה (כלומר,
העיסה". את תטמא שלא תחילה, שיפרישנה בה תיקנו
החלה  שחובת לומר כאן רבינו כוונת ואין הי "א. להלן וראה

תתחייב  מאימתי  (ה"ד) להלן כתב  שהרי  עכשיו, באה
חושש  הוא אם אלא אחד, גוף  משתעשה בחלה, העיסה
(כסף ֿמשנה  הלישה בתחילת מפריש - העיסה תיטמא שמא

מ "א.10)ורדב "ז). סוף  פ "ג מתחילת 11)חלה כלומר,
נתערב  לא שעדיין הקמח  ממעט  יפריש לא אבל הלישה.

להלן. וראה ה"א.12)במים. שם שכיון 13)'ירושלמי '
עצמו, בפני  נחשב  הוא אין חלה, שיעור במשוייר שאין
בכלל  והכל במים, נתערב  שכבר לקמח  ומצטרף 
שיהא  "ובלבד שם: במשנה אחרים, ובספרים "עריסותיכם".
רבינו  נוסחת ולפי  במעורב . כלומר, קמח ", רבעי  חמשה שם
שיעור  במעורב  אין אם שאף  יתכן וכו'", יהא שלא "ובלבד
בקמח  ואין ללוש, התחילה ומכלֿמקום "הואיל חלה
עמ ' שם, חלה ('מאירי ' כנילוש" נידון - חלה כדי  הנשאר

בעריבה 14)27). כשנשאר אפילו ומדובר שם. 'ירושלמי '
במים. נתערב  שלא עומר שיעור ומדובר 15)קמח ,

שנשתייר, ממה ולא במים, שנתערב  הקמח  מן שהפריש
במים.16)כנ"ל. המעורב  הקמח  על כלומר,

כנ"ל.17) במים, הקמח  כל לכשיתערב  כלומר,
יכול 18) אינו מדוע  וצ "ע , אחת. בבת החלה כל כלומר,

היתר  ועל מיד, יחול במים, נתערב  שכבר החלק  שעל לומר,
עיסה. כולה לכשתעשה על 19)יחול כמפריש זה ואין

הקמח  לערב  הדבר שבידו שכיון לעולם, בא שלא דבר
מהל' בפ "ה כנ"ל לעולם, כבא זה הרי  בחלה, ולחייבו במים
רי "ד' וב 'תוספות ב . סב , לקידושין בר"ן וראה ה"ט . תרומות
על  איגר' עקיבא רבי  וב 'תוספות שם, ה'ירושלמי ' על
רבינו: כתב  שם, תרומות שבהל' ואף ֿעלֿפי  שם. המשנה
שלא  בערוגה - שאמר" בעת שליש שתיהן שיביאו "והוא
אבל  שליש. הבאת לידי  להביאה בידו זה אין שליש, הביאה

הוא. בידו במים, הקמח  עירוב 

.‚ÁÈp‰20Ck Á‡Â dÚÂ Ïk‰ LlL „Ú ‰qÚ‰ ƒƒ«»ƒ»«∆»«…¿≈¿»¿««»
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡  LÈÙ‰21‰lÁ‰ LÈÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿ƒ≈¿»¿¿ƒ…ƒ¿ƒ««»

,˙t‰ ÔÓ LÈÙÓ ‰Ê È‰  Ïk‰ ‰Ù‡ ‡l‡ ,˜ˆa»≈∆»»»«…¬≈∆«¿ƒƒ««
e‡aL BÓk22. ¿∆≈«¿

קי .20) פיסקה שלח , פרשת חלה 21)'ספרי ' חלתו כלומר,
עם  מיד להפריש שתיקנו חכמים, תקנת על שעבר אף ֿעלֿפי 

כנ"ל. לקמח , המים הט "ז.22)נתינת סוף  פ "ו, למעלה

.„È˙ÓÈ‡Ó23‰qÚ‰ iÁ˙z24ÏbÏ‚zMÓ ?‰lÁa25 ≈≈»«ƒ¿«≈»ƒ»¿«»ƒ∆¿«¿≈
ÌÈna ÁÓw‰ Ú˙ÈÂ ÌÈhÁa26ÌËÓËzL B‡ ,27 ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ∆ƒ«¿≈

È‡Ú ÔÈÏÎB‡Â .„Á‡ Ûeb dlk ‰OÚ˙Â ÌÈBÚOa28ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈»∆À»∆»¿¿ƒ¬«ƒ
.ÌÈBÚOa ÌËÓh˙Â ÌÈhÁa ÏbÏb˙zL „Ú ‰qÚ‰»ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈhÁk  ÔÈÓqk‰Â29 ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ , ¿«À¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
.ÌÈBÚOkƒ¿ƒ

שם.23) מעיקר 24)חלה, חלה חיוב  חל מאימתי  כלומר,
המים  נתינת עם מיד להפריש התקנה שנתקנה קודם הדין,
אפילו  לאסור והיינו ובהערות, ה"ב  למעלה ראה בקמח ,

כדלהלן. עראי , וראה 25)אכילת רומי . בדפוס  הוא כן
שם'. אנשי  יישאר 26)ב 'תוספות ולא הקמח , כל כלומר,

שם. למעלה ראה מעורב , בלתי  "פירוש,27)קמח 
"שעיסת  המשנה). (פירוש בקצתם" קצתם חלקם שידבקו
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תטמטם, להכי  נסדקת, אלא יפה נגבלת אינה שעורים
סדקיה" יסתמו) יאטמו, (כלומר, שיטמטמו עד שמגבלה
טם  ערך ב 'ערוך' וראה שם). ל'ספרי ' בפירושו הלל (רבינו

.800 עמ ' פ "א, חלה כפשוטה' וב 'תוספתא משנה,28)ב ,
א  נותנת שהיא משעה אסורה קבע  אכילת ואילו ת שם.

גמר  לפני  הותרה לא ומעשרות תרומות לענין גם וכן המים.
מהל' פ "ג למעלה ראה בלבד, עראי  אכילת אלא מלאכה

שם. ראשונה' 'משנה ועי ' ה"א. א:29)מעשר ע , במנחות
מין  ושיפון שועל שבולת חיטים, מין כוסמין "תנא,
צירוף , לענין ולא לישה, לענין רבינו ומפרשה שעורים".
הובא  מ "ב , פ "ד בחלה שנאמר ממה לנו יקשה שלא בכדי 
ה"א) פ "ג (שם שב 'ירושלמי ' ואף ֿעלֿפי  ה"ג. פ "ז למעלה
הטימטום", אחר בהן מהלך את דברים, כל "ושאר  אמרו:
סי ' יו"ד יוסף ' ('בית הנ"ל במנחות כהברייתא רבינו פסק 

שכז).

.‰‰ÏbÏb˙30ÏÎB‡‰ ,ÌÈBÚOa ‰ÓËÓhÂ ÌÈhÁa ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈
‰˙ÈÓ iÁ  ‰lÁ ˙LÙ‰ Ì„˜ ‰pnÓ31‡È‰L ÈtÓ , ƒ∆»…∆«¿»««»«»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ

ÏË32ÔÓ ‰lÁa ˙iÁ ‰qÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»«∆∆¿«»ƒ
‰˜BÏ  ‰pnÓ ÏÎB‡‰ ,‰Bz‰33ÏË ÏÎB‡ ÏÎk ,34; «»»≈ƒ∆»∆¿»≈∆∆

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  Ì‰ÈcÓ ˙iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«∆∆ƒƒ¿≈∆«ƒ««
.˙ecÓ«¿

שם.30) בפ "ג, -31)משנה בו התרו ואם שמים. בידי 
כדלהלן. פ "ה 32)לוקה, כנ"ל כתרומה, דינה חלה שהרי 

מן  האוכל אולם, ה"ה. מעשר מהל' בפ "א וראה הי "ג.
אף ֿעלֿפי מיתה, חייב  אינו וטמטום, גלגול לפני  העיסה
זה  שאין ה"ב ), (למעלה להפריש ואפשר המים את שנתנו
מלאכתה  נגמרה שלא מתבואה כאוכל אלא טבל, כאוכל

שלמה'. ו'מלאכת רדב "ז ועי ' שם 33)למעשר, 'ירושלמי '
תורה". דבר חלתן על שלוקין אומרת, "זאת ה"ב : פ "א

הֿו.34) אותיות ה"ב  סנהדרין מהל' ופי "ט  א. יג, מכות

.Â‰qÚ35‰ÚÓ„pL36‰eËt  ÏbÏb˙z ‡lL „Ú37; ƒ»∆ƒ¿¿»«∆…ƒ¿«¿≈¿»
˙iÁ  ÏbÏb˙zMÓ38LÈc˜n‰ ÔÎÂ .39B‡ B˙qÚ ƒ∆ƒ¿«¿≈«∆∆¿≈««¿ƒƒ»

d˙B‡ È˜Ùn‰40‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Ì„˜ ««¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»
dÏbÏb Ck Á‡Â d41d˙B‡ È˜Ù‰ B‡ dLÈc˜‰ B‡ , »¿««»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

˙iÁ BÊ È‰  da ‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Á‡««∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»»¬≈«∆∆
‰lÁa42. ¿«»

ב 'אור 35) ראה בקמח , המים נתינת לאחר ומדובר מ "ב . שם,
תרומה.36)שמח '. בה פטור 37)שנתערבה שהמדומע 

בזמן  בחלה ומדובר ה"ד. סוף  פ "ו למעלה ראה החלה, מן
ב 'תוספות  ועי ' כג, בהערה (שם מדרבנן אלא שאינה הזה,

איגר'). עקיבא גלגול,38)רבי  בשעת שנתחייבה שכיון
נפטרת. אינה מ "ג.39)שוב  נזכר 40)שם, לא הפקר דין

מ "ג  שם שבפ "א כיון הקדש, מדין רבינו ולמדו שם, במשנה
ה"ג, שם למעלה וראה חלה. חיוב  לענין כאחד שניהם נזכרו

שם. הגר"א ובביאור ס "ז, של סי ' אם 41)וביו"ד אבל
פטורה, זו הרי  הקדש, או הפקר העיסה היתה גלגול בשעת
חינוך' ב 'מנחת וראה הסמוכה. בהלכה הנזכר הטעם מן
וב 'תרומת  ,800 עמ ' חלה כפשוטה' ב 'תוספתא שפה, מצוה
שבפ "ב  ואף ֿעלֿפי  ואילך. ז עמ ' אליעזרי  להר"ש חלה'

וזכה  שבלים הפקיר "אם רבינו: כתב  הי "ב , תרומה מהל'
נראה  תרומה", אינה - תרומה מהן והפריש ועבר בהן
הכ"ב , בפ "א שם שהרי  זה, לענין וחלה תרומה שחלוקים
חייבין  לארץ , שנכנסו חוצהֿלארץ  פירות "וכן : רבינו כתב 
היה  העיסה כשגלגול התורה, מן (כלומר, וכו' בחלה
לארץ  שנכנסו אחר ישראל ביד למעשר נקבעו ואם בארץ ),
בפירוש  כסף ֿמשנה (לפי  מדבריהם" במעשרות חייבין -
חובת  עם שייכות לעיסה לה אין גלגול שלפני  הרי  אחד),
ב 'אור  (ראה חלה חלתו - חלה הפריש שאם לזה פרט  חלה,

חובת 42)שמח '). את מפקיעים וההפקר ההקדש ואין
כנ"ל. להם, שקדם הגלגול בשעת שחלה החלה,

.ÊdLÈc˜‰43„Èa ‰ÏbÏb˙Â ,ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿«
‰eËt  d‡„t Ck Á‡Â Lc˜‰‰44˙ÚLaL ; «∆¿≈¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

.‰eËt ‰˙È‰ d˙BÁ»»»¿»¿»

שם.43) ממה 44)משנה, זאת למדו - א סז, במנחות
וכן  הקדש. עיסת ולא גוי  עיסת ולא "עריסותיכם", שנאמר
אדם  שיגלגל מצוי  זה שאין אלא כנ"ל, הפקר לענין הדין
הקדישה  : רבינו כתב  לא ולכן בה, יזכה ולא הפקר עיסת
יו"ד  בשו"ע  אבל הקודמת. בהלכה כמו וכו', הפקירה או
חובה, בשעת פטור של דין להשמיענו "הפקר", כתב  שם,

הזה. בזמן נוהג שאינו כיון כתב , לא "הקדש" דין ואילו

.ÁÌÈÎBk „BÚ ÔÎÂ45BÏ ˙BOÚÏ Ï‡OÈÏ Ô˙pL ¿≈≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈«¬
zÓa BÏ d˙e ,‰qÚ˙iÁ  dÏbÏ‚ ‡lL „Ú ‰46; ƒ»¿»»¿«»»«∆…ƒ¿¿»«∆∆

‰eËt  dÏbÏbMÓe47. ƒ∆ƒ¿¿»¿»

עיסת 45) כדין גוי  עיסת שדין רבינו, וכוונת מ "ה. שם,
שנאמר  ממה שם, במנחות נתמעטו ושניהם הקדש,

כנ"ל. היתה 46)"עריסותיכם", גלגול שבשעת כיון
ישראל. של העיסה 47)העיסה היתה גלגול שבשעת כיון

והחידוש  ה"ה. סוף  פ "ו כנ"ל פטורה. גוי  ועיסת גוי , של
ולא  לחיוב  לא המגלגל, אחר חלה לענין הולכים שאין בזה,
יו"ד  (ש"ך גלגול בשעת שלו שהעיסה מי  אחר אלא לפטור,

ה"י ). שם למעלה וראה ב , אות שם

.Ëb48‡lL „Ú ‰ÏbÏb˙ :‰qÚ BÏ ‰˙È‰Â ib˙pL ≈∆ƒ¿«≈¿»¿»ƒ»ƒ¿«¿¿»«∆…
‰eËt  ib˙49˜ÙÒ Ì‡Â .˙iÁ  ib˙pMÓ Ì‡Â ; ƒ¿«≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«≈«∆∆¿ƒ»≈

ÈÙÏ ,‰lÁa ˙iÁ 50ÏÎ‡L ÊÂ .‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L «∆∆¿«»¿ƒ∆¬ƒ»¿»∆»«
.LÓÁ ‰ÈÏÚ iÁ ÔÈ‡  da ‡ˆBiÎÂ BÊ ˜ÙÒ ˙lÁ««»≈¿«≈»≈«»»∆»…∆

מ "ו.48) כנ"ל.49)שם, פטורה, גוי  שעיסת
שם 50) וברש"י  א. קלד, בחולין וראה ה"ד. שם 'ירושלמי '

מתנות, לענין הי "ג, בפ "ט  שלהלן ואף ֿעלֿפי  חלה. ד"ה
קודם  הבהמה נשחטה אם הוא ספק  שאם רבינו כתב 
עליו  מחבירו והמוציא פטור שנתגייר, אחר או שנתגייר
ספק  בין הבדל שיש ותירצו זאת, הקשו שם בגמרא הראיה,
לבין  לחומרא, שהוא קדושה) שהיא חלה (כלומר, איסורא
שהוא  ה"ז) בפ "א כנ"ל חולין, שהן (מתנות ממון ספק 
חייב  הגר שאין נראה, רבינו ומלשון שם). (חולין, לקולא
אצלו  להשהותה הוא יכול אלא לכהן, הספק  חלת את לתת
תרומת  שלגבי  ואף ֿעלֿפי  שם). ('ירושלמי ' לכהן למכרה או
ה"ה): מעשר מהל' (פ "ט  רבינו כתב  דמאי , של מעשר
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קצו               
         

יבא  שלא חכמים שהחמירו הוא, הטעם שם לכהן", "ונותנה
ראשון  מעשר אוכל שהוא כדרך אצלו, ישהנה אם לאכלה
שהם  וישכח  ה"ב ), (שם ולעני  ללוי  נותנם שאינו עני  ומעשר
ויש  שם). (משנהֿלמלך תרומה ולא לזרים, מותרים
אברהם' ו'יד שם, ה'ירושלמי ' על הפנים' ('מראה אחרונים
הי "ז) תרומות מהל' פ "ז המשנהֿלמלך ע "פ  של, סי' יו"ד
מספק  החלה את שמפריש היא, רבינו שדעת שסוברים
בה  שיש שכיון ודאי , בחלת נוהג שהוא כדרך לכהן, ונותנה
לא  שם), (חולין שבבבלי  וכיון בה. החמירו מיתה, עון
על  בזה סומכים אין לכהן, למכרה שמותר הזכירו
אות  שם ליו"ד בש"ך וראה כן. לעשות שהתיר ה'ירושלמי '

ח .

.È‰qÚ51‰‡ÓË ˜ÙÒ da „ÏBpL52 ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ»∆«»¿≈À¿»…∆∆ƒ¿«¿≈
‰‡ÓËa ‰pOÚÈ53ı‡aL ÔÈlÁ ‡nËÏ znL ÈÙÏ , «¬∆»¿À¿»¿ƒ∆À»¿«≈Àƒ∆¿∆∆

Ï‡OÈ54d˙lÁ ÛO˙Â ,55‰ÏbÏb˙pL Á‡ dÏ „ÏB . ƒ¿»≈¿ƒ»≈«»»«»««∆ƒ¿«¿¿»
ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ‰‡ÓË ˜ÙÒ56‰Bz‰ ÔÓ ¿≈À¿»∆«»»¿«≈∆«Àƒƒ«»

ÏkL ;‰‰Ëa ‰pÓ‚È 57ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ƒ¿¿∆»¿»√»∆…∆«»»¿«≈∆«Àƒ
e‡nËÈ ‡lL ‰lÁÏ ÌÈÏeh‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ eÊb »¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆…¿«¿

‰È‰˙Â .‰lÁÏ eÏaËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡58,‰ÈeÏz ‰lÁ‰ »ƒ¿ƒ¿¿¿«»¿ƒ¿∆««»¿»
˙ÏÎ‡ ‡Ï59˙ÙO ‡ÏÂ60. …∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

פ "א.51) סוף  שם ותוספתא מ "ב , שהעיסה 52)שם כיון
על  להלן, כמבואר כחולין, דינה שנתגלגלה, קודם הזו,
ספק  ואילו חולין, אפילו שמטמא כזה בספק  שמדובר כרחנו
לעשותה  הותר לא חולין, ולא תרומה אלא מטמא שאינו
שרק  בידים, לטמאה ואסור כלל, נטמאו לא שהרי  בטומאה,
ובפט "ז  הי "ב , פ "ז למעלה כמבואר מותר, טומאה לה לגרום
בדברי להלן וראה (רדב "ז). ה"ט  אוכלין טומאת מהל'

דוד'. שנולד 53)'חסדי  שכיון גלגול, לאחר אפילו כלומר,
מותר  - למעלה כמבואר חולין, גם המטמא טומאה ספק  בה
אסור  טומאה ספק  בהם שנולד ותרומה חלה שרק  לטמאה,

אבל ה"ג), תרומות מהל' (פי "ב  הטבולים לטמאן חולין לא
להלן. וראה לחלה,54)לחלה. טבולים שהם אף ֿעלֿפי 

כנ"ל. מספק , שטמאה (למעלה 55)כיון טמאה חלה כדין
ה"ד). את 56)פ "ה מטמא ודאה רק  כלומר, א. לז, נדה

ולפיכך  החולין, את מטמא אינה ספיקה אבל החולין,
מפני אלא אינה זו עיסה טומאת כל שהרי  בטהרה, יגמרנה
ולפיכך  כחלה, הם הרי  לחלה הטבולין חולין אומרים: שאנו
שנולד  שאף ֿעלֿפי  ממש, בחלה כמו בהם להחמיר עלינו
תרומות  מהל' בפי "ב  כמבואר לטמאה, אין טומאה, ספק  בה
טומאה  ספק  בה נולד אם אבל למעלה), (ראה ה"ג
כמו  בטהרה לעשותה להחמיר אין החולין, את גם שמטמאה
חולקה  למה היטב  מתבאר זה, [ולפי  שם). דוד' ('חסדי  חלה
ספק  לה "נולד אחת: לבבא ולא בבות לשתי  זו הלכה
ומשגלגלה  בטומאה, תעשה גלגלה שלא עד - טומאה
מותר  הגלגול, לפני  שנולד שבספק  לפי  בטהרה", תעשה

כנ"ל]. הגלגול, לאחר גם בטומאה א.57)לעשותה ז, שם
עובר 59)שם.58) האוכלה וכהן טמאה, היא שמא

ה"ג. תרומות מהל' בפ "ז כנ"ל טהורה 60)בעשה, שמא
היא.

.‡È‰OÚÈ ‡Ï61‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ‰‡ÓËa B˙qÚ Ì„‡ …«¬∆»»ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ»∆»

‰fÈ62ÏczLÈÂ63‰hÈÂ64LÈÙ‰Ï È„k ,ÂÈÏÎÂ ‡e‰ ƒ»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿≈»¿≈¿«¿ƒ
‰È‰ .‰B‰Ë ‰lÁ65ÌÈn‰ ÔÈe BÈa66ÏÚ ˙È «»¿»»»≈≈««ƒ»≈«

ÔÈÏÈÓ ‰Úa‡67‰‡ÓËa ‰pOÚÈ 68‰lÁ LÈÙÈÂ «¿»»ƒƒ«¬∆»¿À¿»¿«¿ƒ«»
‰‡ÓË69. ¿≈»

בטהרה,61) עיסתו לעשות יכול שאינו "מי  מ "ג: פ "ב  בחלה
יעשנה  אומר עקיבא ורבי  בטומאה, יעשנה ואל קבין יעשנה
יעשנה  לא בטהרה, לעשות יכול שאם הרי  וכו'". בטומאה

הכל. לדברי  לטומאה.62)בטומאה, יתקרב  שלא
אליו.63) הקרבה מטומאה אם 64)להתרחק  כלומר,

ה"ב .65)נטמא. שם, המקוה 66)'ירושלמי ' בין כלומר,
בה. להטהר רוצה מילין 67)שהוא "ד' ב : קכב , בחולין

ידיים  ולנטילת ולתפלה בטהרה), עיסה לגבל (כלומר, לגבל
מיל  אפילו לאחריו אבל לפניו, אלא שנו לא וכו'. מילין, ד'
על  קאי  לא שזה היא רבינו שדעת ונראה חוזר". אינו אחד
 ֿ (כסף  שם רש"י  כדעת בלבד, היתר על אלא "לגבל",
בין  חילקו שלא שם ה'ירושלמי ' מלשון נראה וכן משנה),
בפ "ד  וראה ה"א). סוף  הפנים' ('מראה לאחריו ובין לפניו

ה"ב ֿג. תפילה עקיבא 68)מהל' כרבי  שם, חלה משנה,
בטומאה", יעשנה ואל קבין "יעשנה שאמרו כחכמים ולא
ספק  בה "נולד ה"י ) למעלה והובאה מ "ב , (פ "ג ששנינו כיון
אמרו: ולא בטומאה", יעשנה גלגלה שלא עד טומאה
וב 'חזון  שמח ' ב 'אור וראה ראשונה'. ('משנה קבין" "יעשנה

ה"ד.69)איש'). פ "ה כנ"ל ויסיקנה, לכהן ותנתן

.ÈÌÈOBÚ ÔÈ‡70ı‡‰ ÌÚ ˙lÁ71Ï‡ ,‰‰Ëa ≈ƒ«««»»∆¿»√»¬»
‰Ê ‰qÚ‰ Ïa‚Ó ?„ˆÈk .‰‰Ëa ÔÈlÁ ˙qÚ ÌÈOBÚƒƒ«Àƒ¿»√»≈«¿«≈»ƒ»∆
ÈÏÎa dÁÈpÓe ,d˙lÁ È„k ‰pnÓ LÈÙÓe ,Á‰∆»≈«¿ƒƒ∆»¿≈«»»«ƒ»ƒ¿≈

‰Ó„‡ ÈÏÎa B‡ ÌÈ‡ ÈÏÎ B‡ ÌÈÏÏ‚72ÔÈ‡L ¿»ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈¬»»∆≈
˙‡ ÏËB  ı‡‰ ÌÚ ‡BiLÎe ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«»»∆≈∆
‰f‰ :BÏ ÌÈÓB‡Â ,‰lÁ‰ ˙‡Â ‰qÚ‰ ˙‡ ,Ô‰ÈzL¿≈∆∆»ƒ»¿∆««»¿¿ƒƒ»≈

dÏËÏ ÊÁ˙ ‡nL ,‰lÁa Úbz ‡lL73‰Ó ÈtÓe . ∆…ƒ«««»∆»«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈»
?‰Ê BÏ eÈz‰74Ïab ÏL ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ75. ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆«»

א.70) סב , בגיטין הובאה פ "ג, דמאי  כלומר,71)תוספתא
שיוכל  כדי  עםֿהארץ , בשביל שלמה עיסה לגבל אסור
שלו  העיסות שאר על חלה כולה את לעשות עםֿהארץ 
וראה  פירושו. את הראשונים רוב  וקיבלו חננאל, (רבינו
של  וטעמו כפשוטה'). וב 'תוספתא שם, ו'תוספות' ברש"י 
שהחבר  נמצא ויטמאה, חלה יפריש שעםֿהארץ  שכיון דבר,

לחלה. טומאה מקבלים 72)גורם אינם האלה הכלים שכל
ה"ו). כלים מהל' (פ "א תחבולה 73)טומאה אלא זו אין

שהרי בחלה, מליגע  שיפחד עםֿהארץ  על שוא של ואיום
נטמאה. אם אפילו לטבלה חוזרת אינה דבר של לאמיתו

והזהיר 74) החלה, את החבר שהפריש באופן דוקא כלומר,
גורם  אלא הוא אין שאז כנ"ל, בה, יגע  לבל עםֿהארץ  את

הי "ב . בפ "ז כנ"ל מותר, זה ודבר חולין, שאם 75)לטמא
פרנסתו  נמצאת עמי ֿהארץ , עיסות לגבל עליו נאסור

מקופחת.

.‚ÈÁ ˙L‡76ÌÚ ˙L‡ ÌÚ ˙Be ˙„wÓ ≈∆»≈¿«∆∆∆∆ƒ≈∆«
ı‡‰77‰qÚa ÌÈÓ ÏÈËzMÓ Ï‡ ;78ÚiÒz ‡Ï »»∆¬»ƒ∆«ƒ«ƒ»ƒ»…¿««

‰‡ÓËa d˙qÚ ‰OBÚ ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡79ÔÎÂ . »ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»»¿À¿»¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קצז                
         

ÌBzÁp‰80‰‡ÓËa ‰OBÚL81ÔÈÎBÚ ‡ÏÂ ÔÈLÏ ‡Ï  ««¿∆∆¿À¿»…»ƒ¿…¿ƒ
BnÚ82‰Ú ÈBÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ,83Ï‡ ; ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈¿≈¬≈»¬»

ËÏtÏ ˙t BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ84. ƒƒƒ«««¿»

א.76) סא, וגיטין מ "ט , פ "ה שם 77)שביעית במשנה
זאת  התירו ולא שלום". דרכי  מפני  אלא אמרו "לא ושם:

שרוב  כיון עםֿהארץ , באשת הן אלא מעשרין עמי ֿהארץ 
החשודה  באשה לא אבל ה"א), מעשר מהל' בפ "ט  (ראה
ה"ז). ויובל שמיטה מהל' בפ "ח  להלן (ראה השביעית על

המשנה).78) (פירוש טומאה" העיסה תקבל "שאז
מהל'79) בפ "י  וראה בהי "א. כנ"ל כן, לעשות ואסור

ה"א. ומושב  משכב  ב .80)מטמאי  נה, זרה עבודה
כנ"ל.81) עםֿהארץ , שהוא ובוררין 82)כיון מרקדין אבל

עםֿהארץ . אשת עם כמו שלום, דרכי  מפני  כנ"ל 83)עמו
י "א. אצלו 84)בהלכה מוליך שהנחתום למי  כלומר,

לאופה, פת עמו מוליכים אין אבל שימכרום. כדי  ככרותיו
אבל, ד"ה שם ה'תוספות' (כפירוש הלישה סוף  היא שאפיה

פ "ח . שם בתוספתא מפורש וכן שם). רש"י  כפירוש ולא

.„ÈÁ˜Bl‰85Ó‡Â ,‡ÈeÒa ı‡‰ ÌÚ ÌBzÁpÓ «≈«ƒ«¿«»»∆¿¿»¿»«
BÏ86‰lÁ LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡  ‰lÁ ÈzLÙ‰ :ƒ¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿«¿ƒ«»

ÏÚ ı‡a Ï‡OÈ Ïk e„LÁ ‡lL ÌLk .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆…∆¿¿»ƒ¿»≈»»∆«
‰ÏB„‚ ‰Óez87‰lÁ‰ ÏÚ ‡ÈeÒa e„LÁ ‡Ï Ck ,88. ¿»¿»»…∆¿¿¿¿»«««»

ה"ו,85) פ "ב  שם ותוספתא ה"ד, פ "ד חלה 'ירושלמי '
גמליאל. כרבן ולא לו 86)כחכמים אמר לא שאם

טמאה  חלה כדין חלה, להפריש הלוקח  חייב  שהפריש,
סוריא  על טומאה חכמים גזרו שהרי  ה"א), פ "ו (למעלה

ה"ו). מת טומאת מהל' מהל'87)(פי "א פ "ט  למעלה ראה
ה"א. וכלֿשכן 88)מעשר התורה. מן שיעור לה שאין

כמו  מיתה בה יש שהרי  עליה, נחשדו לא ישראל שבארץ 
לא  עור "ולפני  של לאו על נחשדו ולא (רדב "ז). בתרומה

מכשול". תתן

.ÂËÁ˜Bl‰89ı‡Ï ‰ˆeÁa90ÌBzÁp‰ ÔÓ91CÈˆ  «≈«¿»»»∆ƒ««¿»ƒ
LÈÙ‰Ï92˙Èa‰ ÏÚaÓ Á˜Bl‰ Ï‡ .˜ÙqÓ ‰lÁ93, ¿«¿ƒ«»ƒ»≈¬»«≈«ƒ««««ƒ

ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â94BÏˆ‡ Á‡˙n‰95CÈˆ BÈ‡  ¿≈»ƒ««ƒ¿»≈«∆¿≈»ƒ
˜ÙqÓ ‰lÁ LÈÙ‰Ï96. ¿«¿ƒ«»ƒ»≈

ה"ח .89) פ "א שם ותוספתא שם, שם,90)'ירושלמי '
החלה, על נחשדו לא ישראל ובארץ  בסוריא אבל מנא. כרבי 

הפרשתי92)עםֿהארץ .91)כנ"ל. הנחתום אמר ואפילו
וכן  (רדב "ז). עור" "ולפני  של לאו על חשודים שהם חלה,
בשבת  אלא שהפריש, לומר נאמן אינו במעשרות גם

ה"א. מעשר מהל' בפי "ב  כנ"ל עליו, ֿ 93)שאימתה עם
נתארח 94)הארץ . "אם ב : לט , זרה בעבודה בברייתא

לוי , בן יהושע  לרבי  ליה מסייע  מותר. - הבית בעל אצל
- לביתו הבית בעל לו שגר לוי , בן יהושע  רבי  דאמר
על  להוסיף  בא לוי  בן יהושע  שרבי  משמע  מותר".
צריך  ואין מותר, הבית בעל אצל הלוקח  שאפילו הברייתא,

אצלו. המתארח  הבית.95)לומר בעל ואפילו 96)אצל
אינו  והוא אוכל, שהוא ממה לו נתן שוודאי  בחוץ ֿלארץ .
מפני להפריש צריך הנחתום מן לוקח  אבל החלה. על חשוד

לא  עור "ולפני  של ללאו חש ואינו להכשילו, חשוד שהוא
כנ"ל. מכשול", תתן

ה'תשע"ט  כסלו  ט "ז ש "ק יום 

   1 
לכהן.1) והקיבה והלחיים הזרוע  ליתן שמצותֿעשה יבאר

או  כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע  מום שקדם הקדשים
כהנים  של או שביעית, פירות בהמת או שותפין בהמת
שנתגייר  גר הכהן. עם והמשתתף  ולכהן, לגוי  השוחט  ולוים.
מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה, בהמה לו והייתה
כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח 
לחיים  זרוע  ואיזהו כהנים, לשני  המתנות ליתן הרוצה
אותם  מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי  וקיבה.
בפיו. לישראל ישאל או המנות, הכהן יחטוף  אם לישראל.

.‡Ô‰kÏ ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÁBÊ Ïk ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ≈»≈«¿≈»¿»«…≈
ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ :Ó‡pL ,‰w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚBf‰«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»∆∆¡«¿∆ƒ¿∆ƒ¿«
˙BzÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡˜p‰ Ì‰ el‡Â .ÌÈ‰k‰3. «…¬ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»»«»

‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,„ÈÓz ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆»ƒ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…
˙Èa‰ ÈÙa4‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎe ; ƒ¿≈««ƒ¿»»≈»»∆≈¿»

ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï‡ ,ÔÈlÁe ;ı‡Ï5. »»∆¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ

נותנין 2) שאין יונתן רבי  אמר קל: שבחולין פי  על אף 
שהן  המשנה כדברי  רבינו סתם - הארץ  עם לכהן מתנה

כהן. לכל לכהן 3)ניתנות "ונתן הפסוק : לפי  כן נקראות
(רדב "ז). והקיבה" והלחיים בהם 4)הזרוע  נזכר לא שהרי 
בביכורים. שנזכר כמו בית תלמוד 5)בתורה שם: במשנה

הכהן  לאהרן שלמים) של ושוק  (חזה אותם "ואתן לומר:
בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק  ולבניו

וקיבה. ולחיים זרוע  ולא ושוק , חזה רק  כלומר:

.ÔLc˜‰Ï Úe˜ ÌeÓ Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk6ecÙÂ »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
˙BzÓa ÔÈiÁ 7ÔLc˜‰Ï BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â ;8, «»ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿∆¿≈»

ÌeÓ Ì‰a „ÏB Ck Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡9, ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«»∆
˙Bzn‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ È‰  ecÙÂ10. ¿ƒ¿¬≈≈¿ƒƒ««»

נתפסה 6) שלא קבוע , מום בהם היה כשהקדישם כלומר,
דמים. קדושת אלא הגוף , קדושת שלא 7)בהם שכיוון

כחולין  הם הרי  שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי  שדינם 8)גמורים,
פדיונם. לאחר אף  ועבודה בגיזה קבוע .9)להיאסר

בהם 10) נותר שנפדו לאחר ואף  חמורה, שקדושתם כיוון
ועבודה. גיזה איסור

.‚BÎa ˜ÙÒ11„ˆ ÏkÓ ˙BzÓa iÁ 12Ì‡L : »≈¿«»¿«»ƒ»«∆ƒ
ÂÈ˙BzÓ  BÎa BÈ‡ Ì‡Â ,Ô‰kÏ Blk  ‡e‰ BÎa¿À«…≈¿ƒ≈¿«¿»

ÌÈLa ˜tzÒ Ì‡Â .Ô‰kÏ13„Á‡‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ , «…≈¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»««…≈»∆»
ÈÓk e‰e‡OÚ ;˙Bzn‰ ÔÓ eËt ÈM‰ È‰  ˜ÙqÓƒ»≈¬≈«≈ƒ»ƒ««»¬»¿ƒ

B˙e Ô‰k‰ Ba ‰ÎfL14ÂÈÏÚÏ BÓeÓa15˜ÙÒ Ï‡ . ∆»»«…≈¿»¿ƒ¿»»¬»¿≈
OÚÓ16ÌB˜Ó ÏkÓ eËt 17BÁÓ ‡ÈˆBn‰L , «¬≈»ƒ»»∆«ƒ≈¬≈

‰È‡‰ ÂÈÏÚ18. »»»¿»»

ולא 11) ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר
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קצח               
         

הנקבה. או הזכר תחילה, יצא מי  ממה 12)ידוע  כלומר,
קדם 13)נפשך. שלא אפשר שאי  זכרים שני  שילדה וכגון

הכהן  ראשון, יצא מהם איזה ידוע  ואין והואיל מהם. אחד
בכור. ספק  והשני  הכחוש, את שהכהן 14)נוטל שכיוון

הראשון. כחליפי  השני  את עשו מספק , אחד לקח 
מתנותיו 15) בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין

איננו  לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני  הצד אבל לכהן",
לישראל. שמכרו כיוון לכהן 16)כאן, שאין בהמה מעשר
לבעליו. כולו אלא בו באחד 17)חלק  נסתפק  בין כלומר,

בשניים. נסתפק  שאם 18)ובין צד, מכל לחייבו שייך ולא
לבעלים. כולו - הוא מעשר

.„dÓeÓa ‰ÏÒÙpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a19˙iÁ dÈ‡Â ∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿≈»«∆∆
˙Á‡ elÙ‡ ,˙BÁ‡ ˙BÓ‰a ‰Ú˙pL ˙BzÓa¿«»∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬ƒ««

Á‡Ï Ô‰Ó ‰Ó‰a ÏkL ÔÓÊa ,‰‡Óa20Ôlk  ¿≈»ƒ¿«∆»¿≈»≈∆¿«≈À»
ÔÈeËt21BÁÓ ‡ÈˆBn‰Â ,˜ÙÒ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ; ¿ƒ∆»∆»¿∆»»≈¿«ƒ≈¬≈

 Ìlk ˙‡ ËÁBM‰ ‡e‰ „Á‡ ‰È‰ .‰È‡‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»»»∆»«≈∆À»
„Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙BzÓ ËBt22. ≈«¿««≈∆ƒ¿«

שהקדישה.19) לאחר מום בה שנולד כלומר,20)כלומר,
אחר. לאדם שייכת בהמה לבוא 21)שכל יכול הכהן שאין

בבהמת  לכהן אין שהרי  בבכור, כמו צדדין משני  עליו
כלום. בהמת 22)קדשים (היא הבהמות מן אחת שהרי 

פטורה. הנ"ל) הקדשים

.‰‰Ó‰a ‡l‡ ˙BzÓa iÁ ÔÈ‡23‰B‰Ë24 ≈«»¿«»∆»¿≈»¿»
‰O Ì‡ BL Ì‡ :Ó‡pL ;„Ïa25‡a‰ ÌÈ‡Ïk . ƒ¿«∆∆¡«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ«»

ÊÚÂ OkÓ26˙BzÓa iÁ 27ÈBk‰Â .28Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆∆»≈«»¿«»¿«««ƒ
epnÓ ÔÈLÈÙÓ  ˜ÙÒ ‡e‰L29˙Bzn‰ Ïk30. ∆»≈«¿ƒƒƒ∆»««»

Èˆ31ÊÚ‰ ÏÚ ‡a‰32ÈˆÁa iÁ „Ïe‰  ‰„ÏÈÂ ¿ƒ«»«»≈¿»¿»«»»«»«¬ƒ
˙BzÓ33.‰O ˙ˆ˜Ó elÙ‡  ‰O Ì‡ :Ó‡pL ; «»∆∆¡«ƒ∆¬ƒƒ¿»∆

˙Bzn‰ ÔÓ eËt „Ïe‰  ‰iv‰ ÏÚ ‡a‰ LÈz34. «ƒ«»««¿ƒ»«»»»ƒ««»

עוף .23) ולא חיה טמאה.24)ולא זה 25)ולא אין
הבא  שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש
פטורה  שחיה הרי  המתנות. מן פטור הצבייה ומן התייש מן

המתנות. שני26)מן שהן אלא טהורות, בהמות ששתיהן
והלחיים 27)מינים. הזרוע  רבנן, "תנו שם: ברייתא

שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי ". בכלאיים נוהגים והקיבה
ולא  בתורה כתוב  להיות צריך היה כך (כלומר, שור דתניא,
הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר),

ברייה 28) שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק  חיה ספק  שהוא
עצמה. לכהן.29)בפני  ונותנים מפרישים כלומר,

חציין.30) טהורה.31)ולא חיה שהיא 32)שהוא
טהורה. האב 33)בהמה לזרע  חוששין אם הוא ספק  שהרי 

חוששין  אם או המתנות, מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד
במתנות. וחייב  בהמה אלא הוא ואין האם כרב 34)לזרע 

לזרע  חוששין אם ספק  שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא.
חיה  כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב 
הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות פטור ולכן כאמו,

.Â˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ÌÈÎBk „BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï ËÁBM‰ „Á‡∆»«≈«¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«
‰‡eÙÏ B‡ ÌÈÏk35˙Bzna iÁ 36. ¿»ƒƒ¿»«»««»

לאכילה.35) שוחט  נקרא זה פי36)שאין על שאף 
שנאמר  משום המתנות, מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט 
כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן
חייב  לרפואה, או לכלבים או לגוי  להאכילה שנתכוון אלא

במתנות. הוא

.Ê.Áf‰ ÈÁÊ :Ó‡pL ;˙iÁ  ÔÈÙzL ˙Ó‰a∆¡«À»ƒ«∆∆∆∆¡«…¿≈«∆«

.Á˙BzÓa iÁ  ˙ÈÚÈL ˙BtÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰37. «≈«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ«»¿«»
ÌÈ‰k38ÌiÂÏe39:Ó‡pL ;˙Bzn‰ ÔÓ ÌÈeËt  …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««»∆∆¡«

B‡ ÌÚ‰ ÏÏÎa Ì‰ Ì‡ ÌiÂÏ‰ Ì‰ ˜ÙÒÂ .ÌÚ‰ ˙‡Ó≈≈»»¿»≈≈«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«»»
Ô‰k‰ ÏË Ì‡Â ,Ì‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‡Ï40‡Ï  …¿ƒ»≈¿ƒ≈∆¿ƒ»««…≈…

ÈÊÁÈ41. «¬ƒ

תהא 37) שאם שלקח , הבהמה פטורה הבכורה מן אבל
מלבערו. פטור שהוא בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת
משתכר  אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל

שביעית. "מאת 38)בפירות רבא דרש קלב : בחולין
הכהנים. מאת ולא ליואה 39)העם", "ההוא קלא. שם

להו, אמר לרב . ליה אמרו אתו מתנתא, חטף  דהווה (=לוי )
נמי מיחטף  אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא
"עם". איקרו לא אי  "עם", אקרו אי  ליה מספקא וכו', חטף ,

דרב ". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: לוי40)- אבל
משפט  יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין

לאחר 41)הכהנים". אפילו מועילה שתפיסה רבינו דעת
הספק . שנולד

.ËÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na42BÓˆÚÏ ËÁBLa ?43Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿«¿¬»
ÁaË Ô‰k44ËÁBML45BÏ ÔÈÈzÓÓ  ˜eMa ÎBÓe …≈«»∆≈≈««¿ƒƒ

˙B˙aL LÏLÂ ÌÈzL46epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÏÈ‡Â ÔkÓ , ¿«ƒ¿»«»ƒ»¿≈»ƒƒƒ∆
ÌÈÁ‡ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ˙BzÓ47Ú˜ Ì‡Â . «»¿¿ƒ»¿…¬ƒ¬≈ƒ¿ƒ»«

‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡  kÓÏ ÌÈÁaËÓ ˙Èa≈ƒ¿»«ƒƒ¿…≈«¿ƒƒ∆»
„iÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ48ÔzlÓ ÚÓ Ì‡Â .49ÔÈcÓ  ƒƒƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ

.ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈

ממתנות.42) פטורים שלו.43)שכהנים בהמה כלומר,
שחייב  הוא פשוט  ישראל, בהמת לעצמו שוחט  אם אבל

ישראל. של שהבהמה כיוון "דרש 44)במתנות, קלב : שם
אומר, הוי  הזבח ", זובחי  "מאת אומר כשהוא וכו', רבא,
היא  שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע ". כהן טבח  אפילו

ומוכרן, שלו בהמות שלו.45)בשוחט  בהמות
כרב ,46) ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

שמעון  כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק , פעמים שבשתי 
כאן  גם כי  וייתכן הוחזק , פעמים שבשלוש גמליאל, בן
פעמים  כמה תלוי  והדבר גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה
ו  יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי  בשוק , למכור שחט 
השבת, יום לצורך פעמים שלוש לשחוט  שהספיק  השני ,
אז  שרק  השלישי , א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש
אין  השני , א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו

פעמים. שלוש שכיוון 47)שם לעצמו, נוטלו הכהן ואין
כישראל  המתנות לעניין דינו בשוק , המוכר טבח  שהוא

לשחוט 48)גמור. מיד, מוחזק  שהוא בזה דעתו שגילה
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קצט                
         

בשוק . למכור מנת ושלוש49)על שתיים שבתות,לאחר
ומיד. מטבחיים, בית הקובע  או

.ÈËÁBM‰50Ô‰ÎÏe ÌÈÎBk „BÚÏ51ÔÓ eËt  «≈¿≈»ƒ¿…≈»ƒ
˙Bzn‰52ÛzzLn‰Â .53ÌLiL CÈˆ  Ô‰k‰ ÌÚ ««»¿«ƒ¿«≈ƒ«…≈»ƒ∆ƒ¿…

B˜ÏÁ54Ô‰k‰ ˜ÏÁa ˙Bzn‰ ÁÈpiL È„k ,55Ì‡L ; ∆¿¿≈∆«ƒ«««»¿≈∆«…≈∆ƒ
˙BzÓa iÁ  B˜ÏÁ Ôiˆ ‡Ï56Ïk‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , …ƒ≈∆¿«»¿«»ƒ¿≈∆≈«…

Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ÛzL Ô‰k‰L ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«…≈À»¿ƒ»ƒ»»«…≈
CÈˆ BÈ‡  BnÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ÌÈÁaËna BnÚ „ÓBÚ≈ƒ«ƒ¿»«ƒ¿≈¿≈ƒ≈»ƒ
CÈˆ BÈ‡  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ÛzzLn‰Â .ÌLÏƒ¿…¿«ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ≈»ƒ

ÌLÏ57ÚÈ„BÓe ÌÈ„ ‰aÓ ÌÈÎBk „BÚ Ì˙qL ; ƒ¿…∆¿»≈»ƒ«¿∆¿»ƒƒ«
˙ÚLa BnÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÛzL ‡e‰L ÏkÏ«…∆À»¿««ƒ∆≈ƒƒ¿«

.‰ÈÎÓ¿ƒ»

ישראל.50) בשוחט  שכולה 51)ומדובר בהמה כלומר,
כהן. של או גוי  אלא 52)של בשוחט  תלוי  הדבר שאין

הדין  והוא פטורה. היא הרי  כהן של שהיא וכיוון בבהמה,
מספק . פטור שהוא לוי  של בהמה שוחט  הוא אם

מן 53) פטור ולנכרי  לכהן "השוחט  קלב . שם במשנה
הגמרא  ובמסקנת שירשום". צריך עמהן והמשתתף  המתנות,
שותף )" שהוא לכל (=מודיע  פעי  מפעא עכו"ם "סתם קלג.
המטבחיים  בבית עומד באינו אפילו שהמדובר רבינו ומפרש
של  שותפו שהוא ידוע  כן פי  על ואף  ונותן, נושא ואינו
במתנות  חייב  שהוא בישראל חושדות הבריות ואין הישראל,
ברבים  מודיע  ואינו הוא שצנוע  כהן אבל נותנן, ואינו
את  לרשום הישראל את חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא
שם  במשנה שאמרו מה זה, ולפי  העין. מראית מפני  חלקו,
הכהנים, עם הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף 

לרשום. צריך אינו פעם אף  הגוי , עם שיסמן 54)אבל
העין. מראית מפני  חשד.55)חלקו, לידי  יבוא ולא

הכהן 56) עם שותף  שהוא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.
ממתנות. פטור הוא הרי  הגוי , עם שהכל 57)או כיוון

בישראל. חושדים ואין שותף  שהוא יודעים

.‡ÈBnÚ Ô‰k‰ ‰˙‰58˙Bzn‰ ÔÓ ıeÁ ÛzL ‡e‰L ƒ¿»«…≈ƒ∆À»ƒ««»
È‰  ıeÁ BÏ Ó‡L ÔÂÈk ;Ô‰kÏ ˙Bzn‰ È‰ ¬≈««»«…≈≈»∆»«¬≈

˙Bzna ˜ÏÁ Ô‰k‰ BÏ iL59BlL Ì‰ CÎÈÙÏe ,60. ƒ≈«…≈≈∆««»¿ƒ»≈∆
ÈlL ˙Bzn‰L ˙Ó ÏÚ :Ô‰k‰ BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡61 ¬»ƒ»««…≈«¿»∆««»∆ƒ

‰Ê Ï‡OÈ ÏL ˙Bzn‰ È‰ 62Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ , ¬≈««»∆ƒ¿»≈∆¿¿»¿»…≈
‡Ï  BlL Ô‰L BnÚ ‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰ˆiL∆ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿»ƒ∆≈∆…

˙Bzn‰ ÔÓ ËÙ63BÏ iL ‡Ï  ˙Ó ÏÚ ÓB‡‰L . ƒ¿«ƒ««»∆»≈«¿»…ƒ≈
Ô‰k BÏ iL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ .ÌeÏk ˙BzÓ ÏL ÔÓˆÚa¿«¿»∆«»¿ƒ¿…ƒ≈…≈

˙eÙzL64.‰Ê È‡˙a Ô‡˜ ‡Ï  À»…¿»»ƒ¿«∆

הישראל.58) המתנות,59)עם כל את משאיר כלומר,
לאו 60)לחלקו. מנת, על שיורא. "חוץ , קלד. שם

מנת 61)שיורא". על הבהמה את לך מוכר הריני  כלומר,
שלי . שלו.62)שהמתנות שהכהן 63)רק  פי  על ואף 

המקח  היה כן ואם זה, בתנאי  השותפות או המקח  את התנה
בטלים, השותפות או המקח  אין מקום מכל להתבטל, צריך
הרשתו  שהתורה בתורה, שכתוב  מה על מתנה הוא שהרי 

בטל. ותנאו שירצה, כהן לכל בכל 64)ליתנם כמו
הבהמה.

.ÈL‡a ÛzL Ô‰k‰ ‰È‰65;ÈÁl‰ ÔÓ eËt  »»«…≈À»»…»ƒ«∆ƒ
 ÌÈÚÓ Èa ÛzL ;ÚBf‰ ÔÓ eËt  „ia ÛzLÀ»«»»ƒ«¿«À»ƒ¿≈≈«ƒ
dlk ‰Ó‰a‰ È‰ :Ô‰k‰ BÏ Ó‡ .‰w‰ ÔÓ eËt»ƒ«≈»»««…≈¬≈«¿≈»À»
È‰ iÁ‰ c‰L ;ÈÁla iÁ  ElL L‡‰Â ÈlL∆ƒ¿»…∆¿«»«∆ƒ∆«»»««»¬≈

Ï‡OÈ ÏL ‡e‰66. ∆ƒ¿»≈

בלבד.65) הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. של
הכהן.66) של הבהמה שעיקר פי  על אף 

.‚ÈÌ‡ :‰ËeÁL ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰Â ib˙pL b≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿≈»¿»ƒ
eËt  ib˙ ‡lL „Ú ‰ËÁL67ib˙pL Á‡ Ì‡Â , ƒ¿¬»«∆…ƒ¿«≈»¿ƒ««∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,eËt  ˜ÙÒ Ì‡Â .iÁ «»¿ƒ»≈»∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡‰»¿»»

מן 67) ופטורה גוי , של הבהמה הייתה שחיטה בשעת שהרי 
המתנות.

.„ÈÏÎ‡Ï zÓ  ‰È˙BzÓ eÓe‰ ‡lL ‰Ó‰a¿≈»∆…¿«¿∆»À»∆¡…
ÏËÏ ‰ÓBc dÈ‡L .‰pnÓ68‰p‰k ˙BzÓ È‰L , ƒ∆»∆≈»»¿∆∆∆¬≈«¿¿À»

ÔÏÎ‡Ï Ï‡OÈÏ eÒ‡  ÔÓˆÚ ˙Bzn‰Â .ÔÈÏcÓÀ¿»ƒ¿««»«¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
Ô‰k ˙eLa ‡l‡69ÔÏÎ‡Â Ú .70ÔÎÓ B‡ Ô˜Èf‰ B‡ ∆»ƒ¿…≈»«««»»ƒƒ»¿»»

ÌlLÏ iÁ BÈ‡ 71BÏ ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ≈«»¿«≈ƒ¿≈∆»∆≈
Úe„È ÚBz72BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì˙B‡ ‰Bw‰Â . ≈«»«¿«∆»««ƒ∆≈

È‡M73‰p‰k ˙BznL ÈtÓ ,ÔÏÎ‡Ï zÓ ‰Ê È‰  ««¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈∆«¿¿À»
.˙BÏÊ‚ƒ¿»

הפירות.68) מן בחלק  ומובדל מסויים שהרי69)שאינו
לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו

כהונה. ממכירי  איננו חסדא,70)אם רב  "אמר קל: חולין
מלשלם". פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק 

חייב .71) שמים בדיני  אבל אדם, בדיני  חייב  אינו כלומר,
אתננו.72) לאחר לומר: יכול כהן שלכל כיוון
לקנותן.73)

.ÂËeÈ‰Â ,‰t ÏL ‰ÈÚÓ Èa ÈÏ ÎÓ :ÁaËÏ Ó‡»«¿«»¿…ƒ¿≈≈∆»∆»»¿»
˙BzÓ da74Ô˙B 75BÏ ‰kÓ BÈ‡Â Ô‰kÏ76ÔÓ »«»¿»«…≈¿≈¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰77Ï˜LÓa epnÓ ÌÁ˜Ï .78Ô‰kÏ Ì˙B  «»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿»¿»«…≈
ÁahÏ ‰kÓe79.ÌÈÓc‰ ÔÓ ¿«∆««»ƒ«»ƒ

הקיבה.74) הטבח .76)הלוקח .75)כלומר,
שילם 77) לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח  ידע  שהרי 

הבשר. שאר עבור אלא הקיבה, לו 78)עבור נתן והטבח 
הקיבה. את בני79)גם בין שהקיבה ידע  לא שהרי 

שלו. שאינו דבר הטבח  לו שמכר ונמצא המעיים,

.ÊËa eÈ‰Â BÁÏ Oa ÁlLÓ‰d80˙BzÓ81BÈ‡  «¿«≈«»»«¬≈¿»»«»≈
ÔÏÊ‚e ‰Ê Ú ‡nL LLBÁ82 Ô‰k Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó . ≈∆»»«∆¿»»»∆≈…≈

‰ÏÚÓ83Ô‰k „ÒÙ‰ ÈtÓ ,ÔÏÎB‡Â ÌÈÓ„a ˙Bzn‰84, «¬∆««»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿≈…≈
.‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ ÌÈÓc‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈«»ƒ¿»…≈∆ƒ¿∆

לו.80) ששלח  וקיבה.81)במתנה לחיים ואם 82)זרוע 
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המתנות  את שקנה להניח  יש אלא, לקבלם, רשאי  אינו כן
המתנות  והעלה במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן

את 83)בדמים. ומניח  בשוויין המתנות את שם כלומר,
שלושה  של דין בית בפני  לשומן שצריך ואפשר דמיהן.

בשומא. היודעים יתקלקלו 84)נאמנים - יניחם אם
וייפסדו.

.ÊÈÌ‡Â .Ô˙B  „Á‡ Ô‰ÎÏ ˙Bzn‰ ÔzÏ ‰ˆB‰»∆ƒ≈««»¿…≈∆»≈¿ƒ
ÈˆÁ B‡ „Á‡Ï ‰˜ ÈˆÁ ÔzÈ ‡Ï  Ô˙B‡ ˜ÏÁÏ ‰ˆ»»«¬…»…ƒ≈¬ƒ≈»¿∆»¬ƒ
ÌÈÈÁÏe ,„Á‡Ï ‰˜Â ,„Á‡Ï ÚBÊ ‡l‡ ,ÚBÊ¿«∆»¿«¿∆»¿≈»¿∆»¿»«ƒ

ÌÈLÏ85È„k da ‰È‰iL  BÏ Ôzz :Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆»¿≈
‰zÓ86BL ÏL eÈ‰ Ì‡Â .87;˙BÎÈ˙Á Ô˙B‡ ˜ÏBÁ  «»»¿ƒ»∆≈»¬ƒ

.‰zÓ È„k ‰ÎÈ˙Á ÏÎa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»¬ƒ»¿≈«»»

כהן.85) לכל אחד לחי  מן 86)כלומר, הוא זה ודין
הזרוע 87)התורה. אף  ביותר, גדול שהוא כיוון ושור

נתינה. כדי  מהן בחלק  אף  ויש גדולים, והקיבה והלחיים

.ÁÈÔÈÓÈ ÏL ÚBÊ ?ÚBf‰ e‰Ê È‡88ÏL ˜t‰ ÔÓ , ≈∆«¿«¿«∆»ƒƒ«∆∆∆
‰aÎ‡89B„È ÏL Ûk „Ú90ÌÈÈ‡ ÈL Ô‰L ,91‰Ê «¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ∆

‰˜Èt „ÚÂ ÈÁÏ ÏL ˜t‰ ÔÓ  ÌÈÈÁl‰Â .‰Êa ‰ÚÓ¿…∆»∆¿«¿»«ƒƒ«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ»
˙bb ÏL92‰ÏB„b ˙ÚaË ,93,Ô‰ÈÈaL ÔBLl‰ ÌÚ ∆«¿∆∆«««¿»ƒ«»∆≈≈∆

.Ô‰kÏ Ïk‰«…«…≈

תלמודא,88) מאי  וכו', ימין, זרוע  זה הזרוע , רבנן, תנו
"הזרוע " נמי  הכא שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר

שבזרוע . הפרסות.89)המיומן שבו התחתון החלק  הוא
כתף .90) של רחב  המתחילה 91)עצם השוק  היינו,

עד  הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק 
זרוע . בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף ,

בגרון.92) הבולטת ובית 93)הבליטה נוטלה שם:
יותר  באלכסון הצוואר בעומק  תופס  (כלומר, עמה שחיטה

הפיקה). מן

.ËÈÔ˙B‡ ÔÈ‚ÏBÓ ÔÈ‡94‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡Â ≈¿ƒ»¿≈«¿ƒƒ»∆»
‰w‰Â ,ÔÓˆe ÔBÚa BÏ ezÈ95‰ÈÏÚL ÏÁa ƒ¿¿»¿«¿»¿«≈»«≈∆∆»∆»

ÏÁ ÁÈp‰Ï ÌÈ‰k‰ e‚‰ Îe .dÎB˙aL ÏÁe«≈∆∆¿»¿»»¬«…¬ƒ¿«ƒ«≈∆
ÌÈÏÚaÏ ‰w‰96. «≈»«¿»ƒ

נתרבו 94) שלא פי  על ואף  הלחיים. ואת הזרוע  את כלומר,
סמיכותם  מחמת שווה שדינם נראה הלחיים, רק  מהכתוב ,

חלב 95)בכתוב . להביא אתא, למאי  "והקיבה", שם:
הקיבה. שבתוך וחלב  הקיבה גבי  שכיוון 96)שעל

הישראל. אצל להניח  רשות להם יש כהנים, ממון שהמתנות

.Î˙ÏÎB‡ ˙‰k‰97‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bzn‰ «…∆∆∆∆««»««ƒ∆ƒ
‰‡eO98Ï‡OÈÏ99‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,100. ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈»∆¿À»

˙BzÓ ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ101ÏÏ‚a ¿…∆»«««≈«»ƒ¿«
‰ÏÏÁ Ï‡ .BzL‡102ÔÈ‡L ,˙ÏÎB‡ dÈ‡  ƒ¿¬»¬»»≈»∆∆∆≈
ÌÈ‰k ÏÏÎa ÌÈÏÏÁ103‰ˆ Ì‡Â .104kÓÏ Ô‰k‰ ¬»ƒƒ¿«…¬ƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…

,ÌÈÎBk „BÚÏ elÙ‡ ,‰zÓa ÔzÏ B‡ ˙Bzn‰««»ƒ¿»¿«»»¬ƒ¿≈»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡L ,ÌÏÈÎ‡Ó  ÌÈÏkÏ ÌÏÈÎ‡‰Ï B‡¿«¬ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»∆≈»∆

.ÏÏk ‰M„¿̃À»¿»

(ומה 97) לכהנתא" מתנתא יהיב  הוה "עולא קלא: שם
רש"י ). - במשמע  כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן שכתוב :

כל 98) אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי 
אוכלת. עצמה שהיא כהונה,99)שכן קדושת בה ואין

ותרומה  לעולם, קדשים של ושוק  חזה לאכול אסורה שהרי 
זר. אשת אין 100)בהיותה כהונה שקדושת פי  על שאף 

לה. יש כהנת דין - כנ"ל כהנא 101)בה, "רב  קלב . שם
עשו  וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו בשביל אכל
היא  שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים  עוד
בזה  קיים אותן לו שנתן ומי  אשתו במקום מתנות שקיבל
לקבל  הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות

המתנות. קדושת 102)את ופקעה לה, לאסור שנבעלה
דבר. לכל כזרה היא והרי  ממנה, עד:103)כהונה ביבמות

דאי כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה
חומש  משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל
מפני אלא כהנת דין לה שיש מפני  זה אין תרומה, אכלה אם

מתחילתה. זרה פרק 104)שאינה תחילת חולין תוספתא
לעובד  מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות ט :
כהונה  מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני  נותנן אפילו כוכבים

ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן צריך (כלומר, בלבד"

.‡ÎÔ‰k105˙Bzn‰ BÏ ÌÈ˙BpL ÌÈÁ BÏ eÈ‰L106, …≈∆»¬≈ƒ∆¿ƒ««»
‰kÊÓ ‰Ê È‰  BÁ Ï‡OÈÏ Ô‰a ˙BkÊÏ ‰ˆ Ì‡ƒ»»¿«»∆¿ƒ¿»≈¬≈¬≈∆¿«∆
ÌÈÁ‰ Ì˙B‡ eÈ‰ÈÂ ,B„ÈÏ e‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â BÏ¿««ƒ∆…»¿»¿ƒ¿»«¬≈ƒ
.Ô‰a ‰ÎfL Ï‡Oi‰ ‰ÊÏ ˙Bzn‰ ÔÈ˙BÂ ÌÈÁBÊ¿ƒ¿¿ƒ««»¿∆«ƒ¿»≈∆»»»∆

˜Á„a ‰Ê Ï‡Oi‰ ‰È‰iL ‡e‰Â107˙B˜Ï BÏ ÔÈ‡Â ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»≈∆¿…«¿≈ƒ¿
BÁ BÏ ‰ÎfL Ô‰k‰ ‰È‰ÈÂ ,Oa108‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; »»¿ƒ¿∆«…≈∆»»¬≈¬»ƒ»»

‰Ê Ï‡OÈ ÏL BLnL Ô‰k‰109BËÈ˜Ï B‡ BÈÎO B‡ «…≈«»∆ƒ¿»≈∆¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ‰kÊÈ ‡nL ,B„ÈÏ e‡BiL „Ú BÏ ‰kÊÓ BÈ‡ ≈¿«∆«∆»¿»∆»¿«∆¿«

BÁk110. »¿

יו 105) רב  "אמר קלג. צורבא שם ליה דאית כהנא האי  סף ,
ליזכי מילתא, ליה ודחיקא (=בשכנותו) בשבבותיה מרבנן
כהונה  במכרי  לידיה אתי  דלא גב  על ואף  מתנתא ליה
אותו  אוהבים אדם בני  ורוב  בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה"

המתנות). לו שבעולם 106)ונותנין הכהנים כל ולכן
אין  שהרי  שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים

בלבד. הנאה טובת אם כי  במתנותיו חולין 107)לישראל
שהוא  רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם.

דווקא. שמשו.108)לאו ורב 109)ולא "רבא שם:
וכו', אדא, בר חנא דרב  בריה יוחנא מר לבי  איקלעו ספרא
(כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד
לתת  רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש
אכל  רבא וכו', מתנתא, לן זכי  רבו), של לשמשו מתנותיו
ספרא), לרב  יוסף  (רב  ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב 
וכו'". מזכי , כרחיה בעל שמעא באחר, אנא אמרי  כי 

ליד 110) המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא
שלו, לבעלים אף  לאחרים, מזכה אינו לידו, הגיעו אבל כהן,

הטוב . ברצונו אלא

.ÎÛËÁÈ ‡Ï111,ÂÈÙa Ï‡LÈ ‡ÏÂ ˙Bzn‰ Ô‰k‰ …«¿…«…≈««»¿…ƒ¿«¿ƒ
Ì‰L ÔÓÊe .ÏËB  „BÎa BÏ ÔÈ˙B Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆≈
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רי         
  

,Ì‰È„È ÔÈÎLBÓ ÌÈÚev‰  ÌÈÁaËn‰ ˙Èa ÌÈa«ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆
Úeˆ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏËB ÌÈbb‰Â112ÔÈ‡Â ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»…≈»¿≈

Ú„eiL È„k ,ÏËB ‰Ê È‰  Ô‰k ‡e‰L B˙B‡ ÔÈÈkÓ«ƒƒ∆…≈¬≈∆≈¿≈∆ƒ»«
‡l‡ ˙Bzn‰ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .Ô‰k ‡e‰L ÏkÏ«…∆…≈¿≈«…¬ƒ¿ƒ««»∆»

Ó‡pL ;ÏcÁa ÈÏˆ‰ÁLÓÏ 113ÌÈÏÎB‡L Cck  »ƒ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»¿∆∆∆¿ƒ
ÌÈÎÏn‰114. «¿»ƒ

אביי ,111) אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין
מחביבנא  קא חבובי  אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש
מיחטף  בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה.
להא  דשמענא כיוון לי , הבו אמרי  מימר חטיפנא , לא
חלקם  שמואל בני  אומר, מאיר ר' הבצע . אחרי  ויטו דתניא:
שקילנא  לי  יהבו ואי  אמינא. לא נמי  מימר בפיהם, שאלו
כיוון  המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר,
ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא
ממעלי לבר שקילנא, לא נמי  משקל חולקים, והגרגרנים
ומצוה  טוב  יום שהוא כיפור, יום (=בערב  דכפורי  יומי 

ואם  מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול
נפשאי לאחזוקי  שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא

שהובאו 112)בכהני ". אביי , מדברי  רבינו כן למד
להחזיק  בכדי  הכיפורים יום בערב  מתנות שנטל למעלה,

ומכאן לכהן, לקחת עצמו לו מותר ידוע , ואינו צנוע  שכהן
עצמו  להחזיק  כדי  הכיפורים, יום מערב  חוץ  אחר בזמן גם

כהונה,113)לכהן. במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק 
"כל  - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל
לגדולה". לך נתתי  בכהונתך, לך שנתתי  מתנות

הקדשים),114) בכל (כלומר, "ובכולן צ : בזבחים משנה
ושלוקין  צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין הכהנים
"למשחה, קרא אמר טעמא, מאי  ובגמרא: וכו'". ומבושלין,
התוספות  כתבו זה ולפי  אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה,
כשנהנה  אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם
נהנה  אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי  מאכילת

לו. שטוב  כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר



     

ה'תשע"ט  כסלו  י' ראשון  יום 

רכב. עשה מצות
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

:יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב  ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

ה'תשע"ט  כסלו  י"א שני יום 

שנו. תעשה לא מצות
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

 ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב ֿ ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

 ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

ה'תשע"ט  כסלו  י"ב שלישי יום 

שנו. תעשה לא מצות
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

 ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב ֿ ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

 ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

ה'תשע"ט  כסלו  י"ג רביעי יום 

שנו. תעשה לא מצות
רטז. עשה מצות
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

 ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב ֿ ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

 ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
אמרֹו והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאׁשת

עליה" יבא "יבמּה יתעּלה:  נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹ
מּסכת ּכלֹומר לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּדיני

ְָיבמֹות.

ה'תשע"ט  כסלו  י"ד חמישי יום 

ריז. עשה מצות
יום ראשון ֿ חמישי י 'ֿ י "ד כסלו 
― הרי"ז היבמההּמצוה ׁשּתחלֹוץ ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ

  אמרֹו והּוא יּׂשאּנה, לא אם ְְִִִֶָָָָָֹליבמּה
רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה יתעּלה:  ּוכבר ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

והיא ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנתּבארּו
לׁשֹונם ידעּת ּוכבר יבמֹות. מּסכת   : ְְְְֶֶַַָָָָָ

יּבּום "מצות  ,"חליצה למצות קֹודמת ְְְֲִִִִֶֶַַָ
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רב        
  

ׁשהיא ֿ ּפי ֿ על אף "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּולפיכ
ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכֹוללת

ה'תשע"ט  כסלו  ט "ו  שישי יום 

שנז. תעשה לא מצות
― השנ"ז אדםהּמצוה ּבני ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ

היבמה על מּלבֹוא     ּכׁשהיא ְְִִֶַַָָָ
זּקת ּתחת         ִַַַ

לאיׁש החּוצה ֿ הּמת אׁשת ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיבמּה,
זר"  היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר . ְִֵֶֶַָָָ

ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִִֵָָָָָוהּוא.

ה'תשע"ט  כסלו  ט "ז ש "ק יום 

תעשה לא מצות ריח. רכ. עשה מצות
שנח.
יום שישי ֿ ש "ק ט "ו ֿ ט "ז כסלו 

שנט. תעשה לא מצות ריט. עשה מצות
― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

"ּבתּולה איׁש ֿ יפּתה "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֶֶַַָָ
  'ג ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ

מּכתּבֹות. ד' ְִֶֶֻּופרק

― הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִֵֶַַַָָָָ
 :יתעּלה אמרֹו והּוא ֿ אנּוסתֹו, את ְְְֲִִֶֶַָָָלּׂשא

 ֿ ּכל ׁשּלחּה ֿ יּוכל לא עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה ֿ תהיה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ"ולֹו
ימיו"  מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר , ְְְִִֵַָָָָָָ

הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ׁשהּוא אֹונס, ׁשל זה ְְֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלאו
ֿ תעׂשה לא "ואּמאי, אמרּו: וכ עׂשה. ׁשּקדמֹו ֿ תעׂשה ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלא
"ולֹו ׁשּנאמר: ׁשּזה נתּבאר הּנה הּוא". עׂשה עׂשה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּקדמֹו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― לאּׁשה" ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָתהיה

ג' ּבפרק מּכתּבֹותזֹו ד' .ּופרק ְְִֶֶֶֶֻ

― השנ"ח ׁשהּמצוה מּלגרׁשהאזהרה האֹונס הזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

ֿ יּוכל לא [וגֹו'] לאּׁשה ֿ תהיה "ולֹו אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲִִֶַָָָֹאנּוסתֹו,
ֿ ימיו" ּכל אמרֹו:ׁשּלחּה והּוא עׂשה, קדמֹו זה ולאו ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָ

מּכֹות ּבגמרא ּבארּו וכ לאּׁשה" תהיה ׁשּזה"ולֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: וׁשם עׂשה, ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָלאו

הּוא      ―
הּוא ּכהן ואם לֹוקה: ואינֹו מחזיר   ְְֲִִֵֵֶַֹ

וגרׁש יׂשראל היה ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ואינֹו לֹוקה ―ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לֹוקה, ― לאחר נּׂשאת אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ומתה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאנּוסתֹו
ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל ּכפי ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

קּימֹו         ְִ
          
          

   זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ְְִֶֶֶֶֻּבפרק

― הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין היא ְִִִִֵַַָָָ
       הּצּוּוי ּכלֹומר: ,ְִַַ

ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, אׁשּתֹו וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ֿ ימיו" ּכל לׁשּלחּה ֿ יּוכל לא לאּׁשה ֿ תהיה "ולֹו ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹנאמר:

 מּכֹות ּבגמרא ונתּבאר .ּכמֹו זה, ּבלאו ּגם ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: ּבאֹונס, ׁשּנתּבאר  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

  ּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
מּכתּבֹות .ד' ְִֻ

― השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לׁשּלחּה ֿ יּוכל "לא ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא ֿ אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹמּלגרׁש

ֿ ימיו" אמרֹו:ּכל והּוא עׂשה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְֲֵֶַָָָָָָ
לאּׁשה" ֿ תהיה הּמלקּות"ולֹו לענין ּבּגרּוׁשין וּדינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו האֹונס, ּכדין  ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ּובפרק ג' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻּובפרק
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(È) עם חומה ל ' חברו  ומנחם מישור  ל '

שור  יח )אדלג צי"ש (תהלים נטישותיה יתכנו  לא אך 
ולא  החומות עם נחשבים להיות כרם שרשי שהם בלעז 
וי"ת  הכרם שורות ל ' שרותיה אומר  ואני המישור , עם

ברניתהא: ונטישותיה בקירוהא (È)בשרותיה
 :טבתא עלנא אתיא קדמוהי מן  לא

(‚È)   יהון שקרא ונביי כתרגומו 
בשמו  שקר  נביאי לנו  שניבאים הנבואה כלומר  ללמא
קדושה  של  והדבור  להבל  יהפכו  דבריהם הקב"ה של 

בהם: אינן  הקב"ה בשם לנו  אומרים שהם 

 כאשר להם יעשה כה זאת לאומרים אומר  הנביא
הזה  הדבר  את דברכם יען  לי ה' אמר  ומה לי ה' אמר 

אותם:(È„)וגו ': תקיף:(ÂË)ותאכל 
   בדור בי למרוד  התחיל  קדם מימי

שנער : בארץ נרתק (ÊË)הפלגה מקום
(ÊÈ)החצים:    מקרא זה הרי

בוטח  אתה אשר  מבצריך  ערי את בחרב ירושש מסורס
הוא ימסכן :בהנה: וכן  גייסות ידי על 

בארצכם תעבור  לא וחרב כו )אומר  :(ויקרא

 
(Ë).‰Ï‡ ÏÚ‰ מהם להפרע ישגיח  לא כאלה  מעשים על וכי 

ÊÎ‰.בתמיה: ˘‡:הזה כדבר עושה È˙Â˘‰.(È)אשר  ÂÏÚ
ושחתו  כרמיה שורות בין עלו  ישראל  ארץ  משחיתי אתם
תאבדו  ואל בעם  שחתו  ור "ל  הכל את תכלו  לא אבל אותם 

כולם: ‰Ó‰.את '‰Ï ‡Ï ÈÎ ‰È˙Â˘ÈË ÂÈÒ‰'ה עם אינם כי
בו: פשעו ÂÎÂ'.(È‡)כי  „Â‚ ÈÎ כמו כאלה  אלה  בי בגדו כי

יהודה : בגד כן  ישראל  ‰'.(È)שבגד  Â˘ÁÎ כחשו
המקום: ‰Â‡.בהשגחת  ‡ÂÏ: משגיח הוא  אין  ˙Â‡ר"ל ‡ÏÂ

.‰Ú ÂÈÏÚ: ועונש שכר  אין משגיח  ואין  הואיל כי
(‚È).ÌÈ‡È‰Â רוח לדברי  דומים יהיו  הנביאים  דברי ר "ל

ממש : בהם Ì‰.שאין  ÔÈ‡ „‰Â היו כי בם דיבר ה' לא
הנבואה: דברי  ÚÈ˘‰.מכחישים ‰Î הנביאים את מקללים היו

עלינו : מתנבאים הם  אשר הרעות כפי להם ה' יעשה כה להם ההשגחה ÔÚÈ.(È„)לאמר  להכחיש  הזה הדבר דברתם אשר  בעון
ÂÎÂ'.והנבואה : Ô˙Â È‰: כעצים להשרף נוח  יהיה הזה והעם השורף  כאש תהיה  בפיך נתתי  אשר  הנבואה Ì˙ÏÎ‡Â.דברי

עליהם: תבוא הנבואה דבר  ר "ל  אותם תשרוף  הנבואה Ï‡˘È.(ÂË)דבר  ˙È 'ÂÎÂ È‰ מביא הנני ישראל בית  אתם ר "ל 
וכו ': ‰Â‡.עליכם Ô˙È‡ ÈÂ‚: חזק ‰Â‡.גוי ÌÏÂÚÓ ÈÂ‚מפני בהן להשגב בהנה בוטח  אתה אשר מבצריך  הוא רב  מזמן ר "ל

מלחמה:Á.האויב : בחרב  עליך יבוא בעת ‰‰Ó‰.(ÁÈ)ר "ל  ÌÈÓÈ Ì‚Â הכל אכלה לא מ "מ  מרובות צרות עליך שיבוא
גולה: ללכת שארית ממך  ישאר  ˙‡ÂÓ.(ËÈ)כי ÈÎ:גולה ההולכים Ó‰.אתם  ˙Á˙ להיות אלה כל את  וכו ' עשה  מה בעבור 

גולים : ומקצתם נהרגים נכרÓ‡Â˙.מקצתם אלהי ועבדתם ה' את עזבתם אשר  כפי  במדה מדה שבא להם תאמר  ירמיה אתה
ההיא: הארץ  גויי ותעבדו  אחרת  לארץ בגולה  ותלכו  מה' נעזבים תהיו  כן  בארצכם

 
(Ë).„Â˜Ù‡ זאת גפן  ופקוד  וכן  השגחה  :פ)(תהלים ענין 

.Ì˜˙˙:נקמה הוא È˙Â˘‰.(È)מל ' וידוע שורה, מל'
יצהירו שורתם בין וכן  כד )בדרז "ל  הם È˙Â˘ÈË‰.:(איוב

הנטישות  ואת כמו למרחוק  המתפשטים הגדולים  הענפים 
התז  יח)הסיר מפיו Ì˙ÏÎ‡Â.(È„):(ישעיה ואש  וכן ותשרפם

יח)תאכל מושבך ‡Ô˙È.(ÂË):(תהלים איתן  כמו חוזק ענין
כד ) יוסף˙˘ÚÓ.:(במדבר  שומע  כי כמו  הבנה מב)ענין  :(בראשית

(ÊË).Â˙Ù˘‡אשפה תרנה  עליו כמו  החצים נרתק  (איוב הוא

עפרÍÓÁÏ.(ÊÈ):טו ) ונחש  כמו לחם בל' קרוי  המאכל  כל
סה)לחמו ועני:ÂÈ˘˘.:(ישעיה רש  במקום:˙Á˙.(ËÈ)מל'

.ÌÈÊ:נכרים

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מה שכותב שאין אצלו סדרים קבועים, הנה ידוע לו דרישת תורת הדא"ח שצ"ל מוח שליט 

על הלב ובמילא במדה גדולה אפשר לפעול בעצמו שבשעה שעוסקים בענין אחד אין חושבים כלל וכלל 

ע"ד ענין השני ובמילא אינו מבלבל וע"ד סיפורו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד 

הרשב"א שבטח ידוע לו.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכה להצלחה בעבודתם בקדש.



רג     
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(È) עם חומה ל ' חברו  ומנחם מישור  ל '

שור  יח )אדלג צי"ש (תהלים נטישותיה יתכנו  לא אך 
ולא  החומות עם נחשבים להיות כרם שרשי שהם בלעז 
וי"ת  הכרם שורות ל ' שרותיה אומר  ואני המישור , עם

ברניתהא: ונטישותיה בקירוהא (È)בשרותיה
 :טבתא עלנא אתיא קדמוהי מן  לא

(‚È)   יהון שקרא ונביי כתרגומו 
בשמו  שקר  נביאי לנו  שניבאים הנבואה כלומר  ללמא
קדושה  של  והדבור  להבל  יהפכו  דבריהם הקב"ה של 

בהם: אינן  הקב"ה בשם לנו  אומרים שהם 

 כאשר להם יעשה כה זאת לאומרים אומר  הנביא
הזה  הדבר  את דברכם יען  לי ה' אמר  ומה לי ה' אמר 

אותם:(È„)וגו ': תקיף:(ÂË)ותאכל 
   בדור בי למרוד  התחיל  קדם מימי

שנער : בארץ נרתק (ÊË)הפלגה מקום
(ÊÈ)החצים:    מקרא זה הרי

בוטח  אתה אשר  מבצריך  ערי את בחרב ירושש מסורס
הוא ימסכן :בהנה: וכן  גייסות ידי על 

בארצכם תעבור  לא וחרב כו )אומר  :(ויקרא

 
(Ë).‰Ï‡ ÏÚ‰ מהם להפרע ישגיח  לא כאלה  מעשים על וכי 

ÊÎ‰.בתמיה: ˘‡:הזה כדבר עושה È˙Â˘‰.(È)אשר  ÂÏÚ
ושחתו  כרמיה שורות בין עלו  ישראל  ארץ  משחיתי אתם
תאבדו  ואל בעם  שחתו  ור "ל  הכל את תכלו  לא אבל אותם 

כולם: ‰Ó‰.את '‰Ï ‡Ï ÈÎ ‰È˙Â˘ÈË ÂÈÒ‰'ה עם אינם כי
בו: פשעו ÂÎÂ'.(È‡)כי  „Â‚ ÈÎ כמו כאלה  אלה  בי בגדו כי

יהודה : בגד כן  ישראל  ‰'.(È)שבגד  Â˘ÁÎ כחשו
המקום: ‰Â‡.בהשגחת  ‡ÂÏ: משגיח הוא  אין  ˙Â‡ר"ל ‡ÏÂ

.‰Ú ÂÈÏÚ: ועונש שכר  אין משגיח  ואין  הואיל כי
(‚È).ÌÈ‡È‰Â רוח לדברי  דומים יהיו  הנביאים  דברי ר "ל

ממש : בהם Ì‰.שאין  ÔÈ‡ „‰Â היו כי בם דיבר ה' לא
הנבואה: דברי  ÚÈ˘‰.מכחישים ‰Î הנביאים את מקללים היו

עלינו : מתנבאים הם  אשר הרעות כפי להם ה' יעשה כה להם ההשגחה ÔÚÈ.(È„)לאמר  להכחיש  הזה הדבר דברתם אשר  בעון
ÂÎÂ'.והנבואה : Ô˙Â È‰: כעצים להשרף נוח  יהיה הזה והעם השורף  כאש תהיה  בפיך נתתי  אשר  הנבואה Ì˙ÏÎ‡Â.דברי

עליהם: תבוא הנבואה דבר  ר "ל  אותם תשרוף  הנבואה Ï‡˘È.(ÂË)דבר  ˙È 'ÂÎÂ È‰ מביא הנני ישראל בית  אתם ר "ל 
וכו ': ‰Â‡.עליכם Ô˙È‡ ÈÂ‚: חזק ‰Â‡.גוי ÌÏÂÚÓ ÈÂ‚מפני בהן להשגב בהנה בוטח  אתה אשר מבצריך  הוא רב  מזמן ר "ל

מלחמה:Á.האויב : בחרב  עליך יבוא בעת ‰‰Ó‰.(ÁÈ)ר "ל  ÌÈÓÈ Ì‚Â הכל אכלה לא מ "מ  מרובות צרות עליך שיבוא
גולה: ללכת שארית ממך  ישאר  ˙‡ÂÓ.(ËÈ)כי ÈÎ:גולה ההולכים Ó‰.אתם  ˙Á˙ להיות אלה כל את  וכו ' עשה  מה בעבור 

גולים : ומקצתם נהרגים נכרÓ‡Â˙.מקצתם אלהי ועבדתם ה' את עזבתם אשר  כפי  במדה מדה שבא להם תאמר  ירמיה אתה
ההיא: הארץ  גויי ותעבדו  אחרת  לארץ בגולה  ותלכו  מה' נעזבים תהיו  כן  בארצכם

 
(Ë).„Â˜Ù‡ זאת גפן  ופקוד  וכן  השגחה  :פ)(תהלים ענין 

.Ì˜˙˙:נקמה הוא È˙Â˘‰.(È)מל ' וידוע שורה, מל'
יצהירו שורתם בין וכן  כד )בדרז "ל  הם È˙Â˘ÈË‰.:(איוב

הנטישות  ואת כמו למרחוק  המתפשטים הגדולים  הענפים 
התז  יח)הסיר מפיו Ì˙ÏÎ‡Â.(È„):(ישעיה ואש  וכן ותשרפם

יח)תאכל מושבך ‡Ô˙È.(ÂË):(תהלים איתן  כמו חוזק ענין
כד ) יוסף˙˘ÚÓ.:(במדבר  שומע  כי כמו  הבנה מב)ענין  :(בראשית

(ÊË).Â˙Ù˘‡אשפה תרנה  עליו כמו  החצים נרתק  (איוב הוא

עפרÍÓÁÏ.(ÊÈ):טו ) ונחש  כמו לחם בל' קרוי  המאכל  כל
סה)לחמו ועני:ÂÈ˘˘.:(ישעיה רש  במקום:˙Á˙.(ËÈ)מל'

.ÌÈÊ:נכרים



רד     
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(„)  מסבבת ישראל  כנסת עכשיו 

קובלת  שאני פי על  אף האומות כלפי דיבורה
בגלותי  למשען  לי והוא בידי מחזיק דודי ומתאוננ '

אתכם: השבעתי לפיכך     לא כי
לכם: (‰)יועיל   אומרים דינו  ובית הקב"ה

זאת  חשובה היא כמה זאת מי ישראל  כנסת על 
נתעלתה  שם טובות מתנות בכל  המדבר  מן  שנתעלתה
לכל  חיבתה ונראית שכינה ובדיבוק תורה במתן 

בגלותה: ועודנה   על מתחברת
בלשון  רפק בו , ודבוקה חברתו  שהיא מודה דודה

חבורה: רפקתא ערבי   היא כך 
עוררתיך  התפוח  תחת דודה חיבת בבקשה אומרת
תפוח  כמין  ראשי על  העשוי סיני הר  בתחתית כי זכור 
המעוררת  נעורים אשת חבת לשון  והוא עוררתיך  שם

מחבקתו  משכב עלי בתנומות בלילות דודה את
ומנשקתו :  קראה שהקב"ה אמרנו  הרי

לאם: לך  נהיתה שם יולדה,אמו  חבלי לשון 
בני  י') (ירמיה כמו  ממך  חבלים לך  באו  חבלתך 

ממני: יצאו  (Â)יצאוני  אותה בשביל 
עזה  כי ותראה תשכחני שלא לבך  על  תחתמני אהבה
שאני  מיתתי כנגד  עלי שאהבתיך  האהבה אהבה כמות

עליך : נהרגתי   שנתקנאו התגר 
מקום  בכל  קנאה בשבילך , האומות בי ושנתגרו 

נקם: לנקום הלב אחיזת לשון  בלע"ז  אינפ"רמנט 
  שלהבת מכח  הבאה חזקה אש של  רשפים

מלמדנו  רשפי על  הנקוד  הגדול  הזקף טעם גיהנם. של 
אש  לומר  יה לשלהבת דבוקה שהיא אש תיבת על 

יה: שלהבת של 

 
(„).È˙Ú˘‰ אליהן ותאמר  הנערות, כלפי פניה חזרה  עתה

עליכן  יהיה מאז , אתכן שהשבעתי השבועה  ביטול עונש 
בהמאיס ההוא החשוק  אהבת אליכן  שתעוררו מה בעבור 
האהבה  שתהיה הזמן  עד הוא הזה האיום וכל  בעיניו, אותי
עליכן  מאיים אני שבה שלא עוד וכל מעצמה, לשוב נהפכת
עוד  אין האהבה שתשוב  אחר אבל תאמר  וכאילו זאת. על
להעיר אותי להמאיס  תוכלו  לא  אז  כי עליכן, לאיים צורך
אל  ישראל כנסת תאמר  כאילו הוא  והנמשל אהבתו . עליכן
עליכם, יהיה השבועה ביטול  עונש  ומזלות כוכבים העובדי
בעיני אותי להמאיס דת על לעבור  אותי שתכריחו  מה בעבור 
וכו ' הזה  האיום  וכל בידכם, חלוטה להיות ברוךֿהוא  המקום

במשל: ÏÂÚ‰.(‰)כמו  ˙‡Ê ÈÓ אל אמריה תשלח  עתה
המדבר מן  שעלתה  כמוני זאת עוד מי  תאמר  וכה החשוק,
ולא  דודה עם מתחברת היתה שמה  גם ואף שממון , מקום 

במדבר אחריך  ללכת כמוני בך עוד האמין מי ברוךֿהוא  המקום אל אומרת ישראל כנסת כאילו הוא  והנמשל ממנו. נפרדה
זרועה: לא ‰˙ÁÂÙ.ארץ  ˙Á˙ וכמו ממך , חבלים לאמך באה  ושמה לי. אהבתך שם  עוררתי התפוח  אילן  תחת היותך עוד 

עוררתי מיד שמה  שנולדת התפוח  אילן  תחת לעולם ביאתך מתחלת תאמר וכאילו  שמה. ילדתך כן חבלים לה בא  ששמה
והוא  בעולם, שמו  נתפרסם אבינו אברהם ידי על כי בך, מאמנת  אני  בעולם טבעך שיצא מעת לומר  הוא והנמשל לי. אהבתך 

אחריו: נמשכו  משם:˘ÈÓÈ.(Â)וזרעו זזה ואינה היד על הניתן  החותם כמו  לעולם , האהבה תזוז לבל  לבך על  אותי  שים לכן
.ÍÚÂÊ ÏÚ Ì˙ÂÁÎ:שונות במלות  ענין  כפל  והוא  זרועך. על אותי  שים כן היד, על הנתון החותם ‡‰‰.כמו ˙ÂÓÎ ‰ÊÚ ÈÎ

המיתה  עלי  אקבל  יותר  לומר רוצה אותה, לבטל יוכל  לבל המות נגד עומדת היא כי כמות , חזקה  היא אליך לי  שיש  האהבה 
המשל: עם לאחדים הוא  והנמשל ממני. אהבתך תסיר  שלא מהראוי ולכן ממך, אהבתי ˜‡‰.מלהסיר  ÏÂ‡˘Î הקנאה ˜˘‰

בראותי הקנאה עלי יקשה מאוד ממני , עוד להפרד האהבה  את תסיר  אם בזה  תאמר וכאילו  השאול . אל  כהירידה קשה  דבר  הוא
יקשה  בגולה, אשב  עוד אם  לומר הוא והנמשל  וגלמודה . בדודה  אהיה ואני ומתענגות, בעליהן תחת  יושבות  גילי בנות  הנערות 

וסורה: גולה אהיה ואני ושאנן בטח  בארצם  יושבים  האומות כל בראותי הקנאה ˘È˙‰Ï‰.עלי  ˘‡ ÈÙ˘ ‰ÈÙ˘ גחלת
מרובה. זמן  המתקיימת הגחלת כחמימות לעולם  שמורה אליך  אהבתי לומר רוצה גדולה. וכשלהבת אש  כרשפי היא האהבה 

המשל: עם לאחדים הוא והנמשל בחזקה . השורף  גדולה אש  כלהבת חזקה  היא וגם

 
(‰).˙˜Ù˙Ó במקרא דמיון לו ואין ודיבוק התחברות ענין

ערבי: מלשון „Â„‰.והוא ÏÚ על האנשים  ויבאו  וכן דודה. עם
כב ): לה (שמות  התעוררות:ÍÈ˙ÂÚ.הנשים  Í˙ÏÁ.מלשון

אשת  כמו  יאחזוך  חבלים שנאמר  כמו  הלידה. מכאוב  יקראו כן
כא): יג  (ירמיה  לחתום Ì˙ÂÁÎ.(Â)לידה  העשוי הטבעת הוא

יח ): לח  (בראשית  ופתילך חותמך וכן כתבים . חזקה:ÊÚ‰.בו
.ÏÂ‡˘Î:הקבר בור מה ˜‡‰.הוא דבר בראות מה צער  ענינו

(שם  באחותה רחל  ותקנא כמו להשיגו. יוכל לא והוא  בזולת
א): לרשפים ÈÙ˘‰.ל  ומקניהם וכן הבוערת. גחלת  ענין 

מח ): עח  È‰.(תהלים ˙‰Ï˘ כמו להב . ענין הוא  שלהבת
כי גדולה אש  להבת  לומר  ורוצה  לא), טו (איוב  שלהבת תיבש 
השם. למלת סומכו מה דבר להגדיל  כשרוצה המקרא  דרך כן

כמוהו : ורבים לא ) ב  (ירמיה מאפליה ארץ וכן 
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‚íéìáæì íéaøä úeLøì BM÷ úàå Bðáz úà àéöBnä,øçà ïäa ÷fäå–çB÷æða ái;äëæ ïäa íãBwä ìëå. ©¦¤¦§§¤©¦§¨©¦¦§¨¦§ª©¨¤©¥©¨§¦§§¨©¥¨¤¨¨
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:íéaøä úeLøa ïéì÷ì÷îä ìk,e÷éfäå–ì ïéáiçílL;äëæ ïäa íãBwä ìëå. ©¨¦§¤©§¦¥¥¨©§©§§¦¦§¨©¦§¦¦©¨¦§©¥§¨©¥¨¤¨¨

íéaøä úeLøa ììbä úà CôBää,øçà ïäa ÷fäå–B÷æða áiç. ©¥¤©¨¨¦§¨©¦§ª©¨¤©¥©¨§¦§
„äæ øçà äæ ïéëläî eéäL ïéøc÷ éðL,ìôðå ïBLàøä ì÷úðå,ïBLàøa éðMä ì÷úðå–éðMä é÷æða áiç ïBLàøä. §¥©¨¦¤¨§©§¦¤©©¤§¦§©¨¦§¨©§¦§©©¥¦¨¦¨¦©¨§¦§¥©¥¦
‰Búéáça àa äæ,BúøB÷a àa äæå;äæ ìL BúøB÷a äæ ìL Bck äøaLð–øeèt,äæìå Cläì úeLø äælL ¤¨§¨¦§¤¨§¨¦§§¨©¤¤§¨¤¤¨¤¨¤§§©¥§¨¤

Cläì úeLø.ïBLàø äøBwä ìòa äéä,ïBøçà úéáçä ìòáe;äøBwa úéáçä äøaLð–äøBwä ìòa øeèt;íàå §§©¥¨¨©©©¨¦©©¤¨¦©£¦§§¨¤¨¦©¨¨©©©¨§¦
äøBwä ìòa ãîò–áiç;úéáçä ìòáì øîà íàå:!ãîò–øeèt.ïBLàø úéáçä ìòa äéä,äøBwä ìòáe ¨©©©©¨©¨§¦¨©§©©¤¨¦£Ÿ¨¨¨©©¤¨¦¦©©©¨

ïBøçà;äøBwa úéáçä äøaLð–áiç;úéáçä ìòa ãîò íàå–øeèt;äøBwä ìòáì øîà íàå:!ãîò–áiç. ©£¦§§¨¤¨¦©¨©¨§¦¨©©©¤¨¦¨§¦¨©§©©©¨£Ÿ©¨
Bøða àa äæ ïëå,BðzLôa äæå. §¥¤¨§¥§¤§¦§¨

bbbb.milafl:íéîøëå úåãù ìáæì ìáæ íéùòðå ù÷äå ïáúä åá÷øéùlk.dkf oda mcewd:ïðáø åäðéñð÷ã.x"dxa milwlwnd lkïåâë ,úåùøá íéùåò åìéôàå
.íéìáæ úàöåä úòùá:íéáééç å÷éæä íà.llbd z` jted did:ø÷á úàåö

cccc.ipy iwfpa aiig oey`xd:àåä òùåô åàì ì÷úð ïì àîéé÷ àäã ,øåèô ,ãåîòì ìåëé äéä àì ìáà .àåä òùåôã ,ãîò àìå ãåîòì ìåëé äéäù ïåâëå
dddd.xeht 'eke oey`x dxew lra did:úëìì øäéî äæå åëøãë êìäî äæù
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íéìáæì íéaøä úeLøì BM÷ úàå Bðáz úà àéöBnä שירקיבו – ÇÄÆÄÀÀÆÇÄÀÈÇÄÄÀÈÄ
השדות, את לזבל  זבל וייעשו והקש  øçàהתבן  ïäa ÷fäå כגון – ÀËÇÈÆÇÅ

בו, B÷æðaשהחליק áiç;שהזיק בורו  כדין –ïäa íãBwä ìëå ÇÈÀÄÀÀÈÇÅÈÆ
אותם, ונוטל הבא –äëæ ואת תבנו את והפקירו חכמים שקנסוהו  – ÈÈ

מכל כהפקר, שהם פי  על  ואף הרבים. ברשות יניחם שלא כדי  קשו ,

שהמפקיר לשלם, חייב המוציא הרי בהמה, או  אדם בהם הוזק אם מקום
חייב באונס שלא טובטובטובטוב").").").").נזקיו  יום יום יום יום  ìàéìîb("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ

íéaøä úeLøa ïéì÷ì÷îä ìk :øîBà,ברשות עושים ואפילו  – ÅÈÇÀÇÀÀÄÄÀÈÇÄ
הרבים לרשות זבלים הוצאת בשעת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))כגון ששנו ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; כמו  ,

הרבים  לרשות זבלו  מוציא אדם זבלים הוצאת "בשעת בברייתא:
בהמה, וברגלי אדם ברגלי  נישוף שיהא כדי  יום, שלושים כל  וצוברו 

הארץ"; את יהושע הנחיל כן  מנת אם e÷éfäåשעל  מקום מכל – ÀÄÄ
ílLìהזיקו , ïéáiç;שהזיקו מה –äëæ ïäa íãBwä ìëå– ÇÈÄÀÇÅÀÈÇÅÈÆÈÈ

לעיל : שמבואר  מה על מוסבה אינה זו שפיסקה מבואר, בתוספות
,zeyxa miyer elit` אלא לקנסם, מקום אין  ברשות, עושים אם שהרי 

ופירושו : הוא, אחר  odaדין  mcewd lke ברשות שמונחים בזמן –
יום, שלושים לאחר  כגון  ברשות, שלא מהטעם dkfהרבים בהם, –

הרבים. ברשות יקלקלו שלא כדי חכמים, שקנסום לעיל , שבארנו 

ììbä úà CôBää,הבקר צואת –íéaøä úeLøa הוא שהגלל – ÇÅÆÇÈÈÄÀÈÇÄ
בו , לזכות כדי אותו  הופך וזה B÷æðaהפקר , áiç ,øçà ïäa ÷fäåÀËÇÈÆÇÅÇÈÀÄÀ

בנזקו . וחייב שלו , הריהו בו, לזכות ונתכוון  שהואיל –

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøc÷ éðL,חרס של  קדרות עושי  –äæ øçà äæ ïéëläî eéäL ÀÅÇÈÄÆÈÀÇÀÄÆÇÇÆ
בדרך , –ïBLàøa éðMä ì÷úðå ,ìôðå ïBLàøä ì÷úðå,והוזק – ÀÄÀÇÈÄÀÈÇÀÄÀÇÇÅÄÈÄ

éðMä é÷æða áiç ïBLàøä בכגון כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא – ÈÄÇÈÀÄÀÅÇÅÄ
הרי קם, שלא וכיון  השני , בו שנתקל קודם לקום היה יכול  שהראשון
לא  אם אבל בנזקיו ; הוא חייב הלכך  חברו , בו  נתקל פשיעתו מחמת

פושע  אינו  שנתקל  היא וההלכה נתקל , שהרי פטור, לקום, יכול  היה
פטור, מקום מכל  השני, את להזהיר היה שיכול  פי על ואף אנוס; אלא

בנפשו  היה שטרוד s"ixdלפי miwqet oke ;`xnba opgei 'x zrc)
.(m"anxde שלא פי  על אף להזהיר , היה יכול  שאם בגמרא, דעה ויש

חייב הריהו  לקום, יכול  y"`xdהיה oiire ;wgvi xa ongp ax zrc)
.(xbi` `aiwr iax zetqeze גופו כשהוזק אלא חייב אינו  מקום ומכל 

משום  אלא כאן  החיוב שאין  פטור , כליו, הוזקו  אם אבל  שני; של

הכלים  על  חייב אדם ואין היא, בור  תולדת תקלה שכל בור , נזקי 
ט ט ט ט ).).).).בבור יגיגיגיג,,,, ממוןממוןממוןממון נזקי נזקי נזקי נזקי  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

i p y m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

BúøB÷a àa äæå ,Búéáça àa äæ ובא חבית נושא אחד היה – ÆÈÀÈÄÀÆÈÀÈ
בזה; זה ופגעו קורה, נושא כשהוא כנגדו  ìLאחר  Bck äøaLðÄÀÀÈÇÆ

äæäæ ìL BúøB÷aלעיל בארנו שכבר כמו  הך , היינו וחבית כד – ÆÀÈÆÆ
א), הקורה,øeèt(משנה בעל  –úeLø äæìå Cläì úeLø äælL ÈÆÈÆÀÀÇÅÀÈÆÀ

Cläì החבית לבעל  לו והיה הרבים, ברשות להלך רשות שלשניהם – ÀÇÅ
בקורה. יוזק שלא úéáçäלהיזהר  ìòáe ,ïBLàø äøBwä ìòa äéäÈÈÇÇÇÈÄÇÇÆÈÄ

ïBøçà;זה אחר זה מהלכים שהיו –,äøBwa úéáçä äøaLð ÇÂÄÀÀÈÆÈÄÇÈ
äøBwä ìòa øeèt יתקרב שלא להיזהר  החבית לבעל  לו  שהיה – ÈÇÇÇÈ

שלפניו; äøBwäלקורה ìòa ãîò íàåמכובד לנוח שעמד  כגון – ÀÄÈÇÇÇÇÈ
רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),משאו  והמשיך((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; בעמידתו, הרגיש  לא החבית ובעל 

זה, של בקורתו  חביתו ונשברה לשלם,áiçבדרכו, הקורה בעל – ÇÈ
הוא, אף שיעמוד אחריו , המהלך  החבית בעל את להזהיר לו שהיה

בידים הזיקו  כאילו  זה הרי  הזהירו, שלא יוסף יוסף יוסף יוסף ");");");");וכיון  íàåÀÄ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי
!ãîò :úéáçä ìòáì øîàמועד בעוד הקורה בעל שהזהירו  – ÈÇÀÇÇÆÈÄÂÙ

עמדøeètשיעמוד , שאם מבואר , בגמרא החבית. נזק מלשלם – È
היה  משא, נושאי  של  דרכם וכך הואיל עליו , משאו לתקן הקורה בעל 
החבית, בנזקי  הקורה בעל פטור לפיכך בכך , להרגיש החבית לבעל  לו 

בדרכו טרוד  שהוא מפני  שיעמוד , הזהירו  לא לא לא לא לא ,,,,ואפילו קמא קמא קמא קמא  ((((בבאבבאבבאבבא

ח ח ח ח ).).).). ו ו ו ו ,,,, ומזיקומזיקומזיקומזיק חובל חובל חובל חובל  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ïBLàø,א א א א ;;;; úéáçä ìòa äéäÈÈÇÇÆÈÄÄ
áiç ,äøBwa úéáçä äøaLð ;ïBøçà äøBwä ìòáe שלעולם – ÇÇÇÈÇÂÄÀÀÈÆÈÄÇÈÇÈ

שלא  וכיון בו, יפגע ולא לראשון יתקרב שלא להיזהר  האחרון על 

הז  כאילו  זה הרי  בכוונה.נזהר  בידים úéáçäיקו ìòa ãîò íàåÀÄÈÇÇÇÆÈÄ
לנוח, –øeèt לא וזה בעמידתו , הרגיש שלא לפי  הקורה, בעל  – È

לעיל ; שבארנו כמו  שיעמוד, äøBwä:הזהירו ìòáì øîà íàåÀÄÈÇÀÇÇÇÈ
!ãîò, שיעמוד מועד  בעוד שהזהירו  –áiç,ברם הקורה. בעל  – ÂÙÇÈ

לבעל הזהיר שלא פי  על אף משאו, לתקן החבית בעל עמד  אם

לעיל. שבארנו  כמו  חייב, הוא הרי  äæåהקורה, ,Bøða àa äæ ïëåÀÅÆÈÀÅÀÆ
BðzLôa בא "זה כדין  דינם זה, של  בנרו זה של  פשתנו ונשרפה – ÀÄÀÈ

על מצוי, זה והיזק שהואיל  אומרים ואין  בקורתו ", בא וזה בחביתו 
ביותר, להיזהר הפשתן  בעל  על להיפך  או ביותר , להיזהר  הנר  בעל 

יעמוד לא שהראשון  ובלבד להיזהר, צריך  אחרון המהלך לעולם אלא
להזהירו . מבלי פתאום

izdw - zex`ean zeipyn



רה      

  

            ¦§©¬§¦¤§¤−§´§¨¨®¦©¨¦«©§«Ÿ§²¤¨©£−̈©¬¤¤§¨«¦´ÀŸŸ¨Æ
            ¦©¦§½̈¦§©¤−¤©¨®©³©©©Æ©Æ«©§¦½¨ ¨¦§©´§¦¤½−̈¨¦§¨¬§¨©«§

            ¦¥̧¦©«¹̈©¦¤À©«¨Æ©§¤½¦«©¨³©Æ̈¤Æ©£½̈¨¨¬¦§−¦§¨®§¨¤¾¨¦§¥¾
 ¥−©§¤¬¤§¨«


(„)  מסבבת ישראל  כנסת עכשיו 

קובלת  שאני פי על  אף האומות כלפי דיבורה
בגלותי  למשען  לי והוא בידי מחזיק דודי ומתאוננ '

אתכם: השבעתי לפיכך     לא כי
לכם: (‰)יועיל   אומרים דינו  ובית הקב"ה

זאת  חשובה היא כמה זאת מי ישראל  כנסת על 
נתעלתה  שם טובות מתנות בכל  המדבר  מן  שנתעלתה
לכל  חיבתה ונראית שכינה ובדיבוק תורה במתן 

בגלותה: ועודנה   על מתחברת
בלשון  רפק בו , ודבוקה חברתו  שהיא מודה דודה

חבורה: רפקתא ערבי   היא כך 
עוררתיך  התפוח  תחת דודה חיבת בבקשה אומרת
תפוח  כמין  ראשי על  העשוי סיני הר  בתחתית כי זכור 
המעוררת  נעורים אשת חבת לשון  והוא עוררתיך  שם

מחבקתו  משכב עלי בתנומות בלילות דודה את
ומנשקתו :  קראה שהקב"ה אמרנו  הרי

לאם: לך  נהיתה שם יולדה,אמו  חבלי לשון 
בני  י') (ירמיה כמו  ממך  חבלים לך  באו  חבלתך 

ממני: יצאו  (Â)יצאוני  אותה בשביל 
עזה  כי ותראה תשכחני שלא לבך  על  תחתמני אהבה
שאני  מיתתי כנגד  עלי שאהבתיך  האהבה אהבה כמות

עליך : נהרגתי   שנתקנאו התגר 
מקום  בכל  קנאה בשבילך , האומות בי ושנתגרו 

נקם: לנקום הלב אחיזת לשון  בלע"ז  אינפ"רמנט 
  שלהבת מכח  הבאה חזקה אש של  רשפים

מלמדנו  רשפי על  הנקוד  הגדול  הזקף טעם גיהנם. של 
אש  לומר  יה לשלהבת דבוקה שהיא אש תיבת על 

יה: שלהבת של 

 
(„).È˙Ú˘‰ אליהן ותאמר  הנערות, כלפי פניה חזרה  עתה

עליכן  יהיה מאז , אתכן שהשבעתי השבועה  ביטול עונש 
בהמאיס ההוא החשוק  אהבת אליכן  שתעוררו מה בעבור 
האהבה  שתהיה הזמן  עד הוא הזה האיום וכל  בעיניו, אותי
עליכן  מאיים אני שבה שלא עוד וכל מעצמה, לשוב נהפכת
עוד  אין האהבה שתשוב  אחר אבל תאמר  וכאילו זאת. על
להעיר אותי להמאיס  תוכלו  לא  אז  כי עליכן, לאיים צורך
אל  ישראל כנסת תאמר  כאילו הוא  והנמשל אהבתו . עליכן
עליכם, יהיה השבועה ביטול  עונש  ומזלות כוכבים העובדי
בעיני אותי להמאיס דת על לעבור  אותי שתכריחו  מה בעבור 
וכו ' הזה  האיום  וכל בידכם, חלוטה להיות ברוךֿהוא  המקום

במשל: ÏÂÚ‰.(‰)כמו  ˙‡Ê ÈÓ אל אמריה תשלח  עתה
המדבר מן  שעלתה  כמוני זאת עוד מי  תאמר  וכה החשוק,
ולא  דודה עם מתחברת היתה שמה  גם ואף שממון , מקום 

במדבר אחריך  ללכת כמוני בך עוד האמין מי ברוךֿהוא  המקום אל אומרת ישראל כנסת כאילו הוא  והנמשל ממנו. נפרדה
זרועה: לא ‰˙ÁÂÙ.ארץ  ˙Á˙ וכמו ממך , חבלים לאמך באה  ושמה לי. אהבתך שם  עוררתי התפוח  אילן  תחת היותך עוד 

עוררתי מיד שמה  שנולדת התפוח  אילן  תחת לעולם ביאתך מתחלת תאמר וכאילו  שמה. ילדתך כן חבלים לה בא  ששמה
והוא  בעולם, שמו  נתפרסם אבינו אברהם ידי על כי בך, מאמנת  אני  בעולם טבעך שיצא מעת לומר  הוא והנמשל לי. אהבתך 

אחריו: נמשכו  משם:˘ÈÓÈ.(Â)וזרעו זזה ואינה היד על הניתן  החותם כמו  לעולם , האהבה תזוז לבל  לבך על  אותי  שים לכן
.ÍÚÂÊ ÏÚ Ì˙ÂÁÎ:שונות במלות  ענין  כפל  והוא  זרועך. על אותי  שים כן היד, על הנתון החותם ‡‰‰.כמו ˙ÂÓÎ ‰ÊÚ ÈÎ

המיתה  עלי  אקבל  יותר  לומר רוצה אותה, לבטל יוכל  לבל המות נגד עומדת היא כי כמות , חזקה  היא אליך לי  שיש  האהבה 
המשל: עם לאחדים הוא  והנמשל ממני. אהבתך תסיר  שלא מהראוי ולכן ממך, אהבתי ˜‡‰.מלהסיר  ÏÂ‡˘Î הקנאה ˜˘‰

בראותי הקנאה עלי יקשה מאוד ממני , עוד להפרד האהבה  את תסיר  אם בזה  תאמר וכאילו  השאול . אל  כהירידה קשה  דבר  הוא
יקשה  בגולה, אשב  עוד אם  לומר הוא והנמשל  וגלמודה . בדודה  אהיה ואני ומתענגות, בעליהן תחת  יושבות  גילי בנות  הנערות 

וסורה: גולה אהיה ואני ושאנן בטח  בארצם  יושבים  האומות כל בראותי הקנאה ˘È˙‰Ï‰.עלי  ˘‡ ÈÙ˘ ‰ÈÙ˘ גחלת
מרובה. זמן  המתקיימת הגחלת כחמימות לעולם  שמורה אליך  אהבתי לומר רוצה גדולה. וכשלהבת אש  כרשפי היא האהבה 

המשל: עם לאחדים הוא והנמשל בחזקה . השורף  גדולה אש  כלהבת חזקה  היא וגם

 
(‰).˙˜Ù˙Ó במקרא דמיון לו ואין ודיבוק התחברות ענין

ערבי: מלשון „Â„‰.והוא ÏÚ על האנשים  ויבאו  וכן דודה. עם
כב ): לה (שמות  התעוררות:ÍÈ˙ÂÚ.הנשים  Í˙ÏÁ.מלשון

אשת  כמו  יאחזוך  חבלים שנאמר  כמו  הלידה. מכאוב  יקראו כן
כא): יג  (ירמיה  לחתום Ì˙ÂÁÎ.(Â)לידה  העשוי הטבעת הוא

יח ): לח  (בראשית  ופתילך חותמך וכן כתבים . חזקה:ÊÚ‰.בו
.ÏÂ‡˘Î:הקבר בור מה ˜‡‰.הוא דבר בראות מה צער  ענינו

(שם  באחותה רחל  ותקנא כמו להשיגו. יוכל לא והוא  בזולת
א): לרשפים ÈÙ˘‰.ל  ומקניהם וכן הבוערת. גחלת  ענין 

מח ): עח  È‰.(תהלים ˙‰Ï˘ כמו להב . ענין הוא  שלהבת
כי גדולה אש  להבת  לומר  ורוצה  לא), טו (איוב  שלהבת תיבש 
השם. למלת סומכו מה דבר להגדיל  כשרוצה המקרא  דרך כן

כמוהו : ורבים לא ) ב  (ירמיה מאפליה ארץ וכן 
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‚íéìáæì íéaøä úeLøì BM÷ úàå Bðáz úà àéöBnä,øçà ïäa ÷fäå–çB÷æða ái;äëæ ïäa íãBwä ìëå. ©¦¤¦§§¤©¦§¨©¦¦§¨¦§ª©¨¤©¥©¨§¦§§¨©¥¨¤¨¨
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:íéaøä úeLøa ïéì÷ì÷îä ìk,e÷éfäå–ì ïéáiçílL;äëæ ïäa íãBwä ìëå. ©¨¦§¤©§¦¥¥¨©§©§§¦¦§¨©¦§¦¦©¨¦§©¥§¨©¥¨¤¨¨

íéaøä úeLøa ììbä úà CôBää,øçà ïäa ÷fäå–B÷æða áiç. ©¥¤©¨¨¦§¨©¦§ª©¨¤©¥©¨§¦§
„äæ øçà äæ ïéëläî eéäL ïéøc÷ éðL,ìôðå ïBLàøä ì÷úðå,ïBLàøa éðMä ì÷úðå–éðMä é÷æða áiç ïBLàøä. §¥©¨¦¤¨§©§¦¤©©¤§¦§©¨¦§¨©§¦§©©¥¦¨¦¨¦©¨§¦§¥©¥¦
‰Búéáça àa äæ,BúøB÷a àa äæå;äæ ìL BúøB÷a äæ ìL Bck äøaLð–øeèt,äæìå Cläì úeLø äælL ¤¨§¨¦§¤¨§¨¦§§¨©¤¤§¨¤¤¨¤¨¤§§©¥§¨¤

Cläì úeLø.ïBLàø äøBwä ìòa äéä,ïBøçà úéáçä ìòáe;äøBwa úéáçä äøaLð–äøBwä ìòa øeèt;íàå §§©¥¨¨©©©¨¦©©¤¨¦©£¦§§¨¤¨¦©¨¨©©©¨§¦
äøBwä ìòa ãîò–áiç;úéáçä ìòáì øîà íàå:!ãîò–øeèt.ïBLàø úéáçä ìòa äéä,äøBwä ìòáe ¨©©©©¨©¨§¦¨©§©©¤¨¦£Ÿ¨¨¨©©¤¨¦¦©©©¨

ïBøçà;äøBwa úéáçä äøaLð–áiç;úéáçä ìòa ãîò íàå–øeèt;äøBwä ìòáì øîà íàå:!ãîò–áiç. ©£¦§§¨¤¨¦©¨©¨§¦¨©©©¤¨¦¨§¦¨©§©©©¨£Ÿ©¨
Bøða àa äæ ïëå,BðzLôa äæå. §¥¤¨§¥§¤§¦§¨

bbbb.milafl:íéîøëå úåãù ìáæì ìáæ íéùòðå ù÷äå ïáúä åá÷øéùlk.dkf oda mcewd:ïðáø åäðéñð÷ã.x"dxa milwlwnd lkïåâë ,úåùøá íéùåò åìéôàå
.íéìáæ úàöåä úòùá:íéáééç å÷éæä íà.llbd z` jted did:ø÷á úàåö

cccc.ipy iwfpa aiig oey`xd:àåä òùåô åàì ì÷úð ïì àîéé÷ àäã ,øåèô ,ãåîòì ìåëé äéä àì ìáà .àåä òùåôã ,ãîò àìå ãåîòì ìåëé äéäù ïåâëå
dddd.xeht 'eke oey`x dxew lra did:úëìì øäéî äæå åëøãë êìäî äæù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéìáæì íéaøä úeLøì BM÷ úàå Bðáz úà àéöBnä שירקיבו – ÇÄÆÄÀÀÆÇÄÀÈÇÄÄÀÈÄ
השדות, את לזבל  זבל וייעשו והקש  øçàהתבן  ïäa ÷fäå כגון – ÀËÇÈÆÇÅ

בו, B÷æðaשהחליק áiç;שהזיק בורו  כדין –ïäa íãBwä ìëå ÇÈÀÄÀÀÈÇÅÈÆ
אותם, ונוטל הבא –äëæ ואת תבנו את והפקירו חכמים שקנסוהו  – ÈÈ

מכל כהפקר, שהם פי  על  ואף הרבים. ברשות יניחם שלא כדי  קשו ,

שהמפקיר לשלם, חייב המוציא הרי בהמה, או  אדם בהם הוזק אם מקום
חייב באונס שלא טובטובטובטוב").").").").נזקיו  יום יום יום יום  ìàéìîb("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅ

íéaøä úeLøa ïéì÷ì÷îä ìk :øîBà,ברשות עושים ואפילו  – ÅÈÇÀÇÀÀÄÄÀÈÇÄ
הרבים לרשות זבלים הוצאת בשעת ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))כגון ששנו ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; כמו  ,

הרבים  לרשות זבלו  מוציא אדם זבלים הוצאת "בשעת בברייתא:
בהמה, וברגלי אדם ברגלי  נישוף שיהא כדי  יום, שלושים כל  וצוברו 

הארץ"; את יהושע הנחיל כן  מנת אם e÷éfäåשעל  מקום מכל – ÀÄÄ
ílLìהזיקו , ïéáiç;שהזיקו מה –äëæ ïäa íãBwä ìëå– ÇÈÄÀÇÅÀÈÇÅÈÆÈÈ

לעיל : שמבואר  מה על מוסבה אינה זו שפיסקה מבואר, בתוספות
,zeyxa miyer elit` אלא לקנסם, מקום אין  ברשות, עושים אם שהרי 

ופירושו : הוא, אחר  odaדין  mcewd lke ברשות שמונחים בזמן –
יום, שלושים לאחר  כגון  ברשות, שלא מהטעם dkfהרבים בהם, –

הרבים. ברשות יקלקלו שלא כדי חכמים, שקנסום לעיל , שבארנו 

ììbä úà CôBää,הבקר צואת –íéaøä úeLøa הוא שהגלל – ÇÅÆÇÈÈÄÀÈÇÄ
בו , לזכות כדי אותו  הופך וזה B÷æðaהפקר , áiç ,øçà ïäa ÷fäåÀËÇÈÆÇÅÇÈÀÄÀ

בנזקו . וחייב שלו , הריהו בו, לזכות ונתכוון  שהואיל –

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøc÷ éðL,חרס של  קדרות עושי  –äæ øçà äæ ïéëläî eéäL ÀÅÇÈÄÆÈÀÇÀÄÆÇÇÆ
בדרך , –ïBLàøa éðMä ì÷úðå ,ìôðå ïBLàøä ì÷úðå,והוזק – ÀÄÀÇÈÄÀÈÇÀÄÀÇÇÅÄÈÄ

éðMä é÷æða áiç ïBLàøä בכגון כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא – ÈÄÇÈÀÄÀÅÇÅÄ
הרי קם, שלא וכיון  השני , בו שנתקל קודם לקום היה יכול  שהראשון
לא  אם אבל בנזקיו ; הוא חייב הלכך  חברו , בו  נתקל פשיעתו מחמת

פושע  אינו  שנתקל  היא וההלכה נתקל , שהרי פטור, לקום, יכול  היה
פטור, מקום מכל  השני, את להזהיר היה שיכול  פי על ואף אנוס; אלא

בנפשו  היה שטרוד s"ixdלפי miwqet oke ;`xnba opgei 'x zrc)
.(m"anxde שלא פי  על אף להזהיר , היה יכול  שאם בגמרא, דעה ויש

חייב הריהו  לקום, יכול  y"`xdהיה oiire ;wgvi xa ongp ax zrc)
.(xbi` `aiwr iax zetqeze גופו כשהוזק אלא חייב אינו  מקום ומכל 

משום  אלא כאן  החיוב שאין  פטור , כליו, הוזקו  אם אבל  שני; של

הכלים  על  חייב אדם ואין היא, בור  תולדת תקלה שכל בור , נזקי 
ט ט ט ט ).).).).בבור יגיגיגיג,,,, ממוןממוןממוןממון נזקי נזקי נזקי נזקי  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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BúøB÷a àa äæå ,Búéáça àa äæ ובא חבית נושא אחד היה – ÆÈÀÈÄÀÆÈÀÈ
בזה; זה ופגעו קורה, נושא כשהוא כנגדו  ìLאחר  Bck äøaLðÄÀÀÈÇÆ

äæäæ ìL BúøB÷aלעיל בארנו שכבר כמו  הך , היינו וחבית כד – ÆÀÈÆÆ
א), הקורה,øeèt(משנה בעל  –úeLø äæìå Cläì úeLø äælL ÈÆÈÆÀÀÇÅÀÈÆÀ

Cläì החבית לבעל  לו והיה הרבים, ברשות להלך רשות שלשניהם – ÀÇÅ
בקורה. יוזק שלא úéáçäלהיזהר  ìòáe ,ïBLàø äøBwä ìòa äéäÈÈÇÇÇÈÄÇÇÆÈÄ

ïBøçà;זה אחר זה מהלכים שהיו –,äøBwa úéáçä äøaLð ÇÂÄÀÀÈÆÈÄÇÈ
äøBwä ìòa øeèt יתקרב שלא להיזהר  החבית לבעל  לו  שהיה – ÈÇÇÇÈ

שלפניו; äøBwäלקורה ìòa ãîò íàåמכובד לנוח שעמד  כגון – ÀÄÈÇÇÇÇÈ
רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),משאו  והמשיך((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; בעמידתו, הרגיש  לא החבית ובעל 

זה, של בקורתו  חביתו ונשברה לשלם,áiçבדרכו, הקורה בעל – ÇÈ
הוא, אף שיעמוד אחריו , המהלך  החבית בעל את להזהיר לו שהיה

בידים הזיקו  כאילו  זה הרי  הזהירו, שלא יוסף יוסף יוסף יוסף ");");");");וכיון  íàåÀÄ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי
!ãîò :úéáçä ìòáì øîàמועד בעוד הקורה בעל שהזהירו  – ÈÇÀÇÇÆÈÄÂÙ

עמדøeètשיעמוד , שאם מבואר , בגמרא החבית. נזק מלשלם – È
היה  משא, נושאי  של  דרכם וכך הואיל עליו , משאו לתקן הקורה בעל 
החבית, בנזקי  הקורה בעל פטור לפיכך בכך , להרגיש החבית לבעל  לו 

בדרכו טרוד  שהוא מפני  שיעמוד , הזהירו  לא לא לא לא לא ,,,,ואפילו קמא קמא קמא קמא  ((((בבאבבאבבאבבא

ח ח ח ח ).).).). ו ו ו ו ,,,, ומזיקומזיקומזיקומזיק חובל חובל חובל חובל  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ïBLàø,א א א א ;;;; úéáçä ìòa äéäÈÈÇÇÆÈÄÄ
áiç ,äøBwa úéáçä äøaLð ;ïBøçà äøBwä ìòáe שלעולם – ÇÇÇÈÇÂÄÀÀÈÆÈÄÇÈÇÈ

שלא  וכיון בו, יפגע ולא לראשון יתקרב שלא להיזהר  האחרון על 

הז  כאילו  זה הרי  בכוונה.נזהר  בידים úéáçäיקו ìòa ãîò íàåÀÄÈÇÇÇÆÈÄ
לנוח, –øeèt לא וזה בעמידתו , הרגיש שלא לפי  הקורה, בעל  – È

לעיל ; שבארנו כמו  שיעמוד, äøBwä:הזהירו ìòáì øîà íàåÀÄÈÇÀÇÇÇÈ
!ãîò, שיעמוד מועד  בעוד שהזהירו  –áiç,ברם הקורה. בעל  – ÂÙÇÈ

לבעל הזהיר שלא פי  על אף משאו, לתקן החבית בעל עמד  אם

לעיל. שבארנו  כמו  חייב, הוא הרי  äæåהקורה, ,Bøða àa äæ ïëåÀÅÆÈÀÅÀÆ
BðzLôa בא "זה כדין  דינם זה, של  בנרו זה של  פשתנו ונשרפה – ÀÄÀÈ

על מצוי, זה והיזק שהואיל  אומרים ואין  בקורתו ", בא וזה בחביתו 
ביותר, להיזהר הפשתן  בעל  על להיפך  או ביותר , להיזהר  הנר  בעל 

יעמוד לא שהראשון  ובלבד להיזהר, צריך  אחרון המהלך לעולם אלא
להזהירו . מבלי פתאום
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Âíéaøä úeLøa ïéëläî eéäL íéðL;Cläî ãçàå õø ãçà,íéöø íäéðL eéäL Bà,äæ úà äæ e÷éfäå– §©¦¤¨§©§¦¦§¨©¦¤¨¨§¤¨§©¥¤¨§¥¤¨¦§¦¦¤¤¤
ïéøeèt íäéðL. §¥¤§¦

Êå ãéçiä úeLøa òwáîäíéaøä úeLøa ÷éfä;ãéçiä úeLøa ÷éfäå íéaøä úeLøa;÷éfäå ãéçiä úeLøa ©§©¥©¦§©¨¦§¦¦¦§¨©¦¦§¨©¦§¦¦¦§©¨¦¦§©¨¦§¦¦
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äæa äæ eìáçL íéLðà éðL ïëå–íìL ÷æð øúBna íéîlLî.íãàa ãòeîe ãòeîa íãà–÷æð øúBna ílLî §¥§¥£¨¦¤¨§¤¨¤§©§¦©¨¤¤¨¥¨¨§¨¨§¨¨§©¥©¨¤¤
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ffff.rwand:íéöò.cigid zeyxa wifde:íéøçà ìù.cigid zeyxa:åìù.xg` cigid zeyxa wifde:íéøçà ìù.aiigäéúåùøáã â"òàåàìå ãéáò÷
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הרבים. ברשות ריצה תוך  בזה זה שפגעו באנשים דנה משנתנו 

íéaøä úeLøa ïéëläî eéäL íéðL;זה כנגד זה –õø ãçà ÀÇÄÆÈÀÇÀÄÄÀÈÇÄÆÈÈ
äæ úà äæ e÷éfäå ,íéöø íäéðL eéäL Bà ,Cläî ãçàå– ÀÆÈÀÇÅÆÈÀÅÆÈÄÀÄÄÆÆÆ

בכוונה שלא בזה, זה שהוזקו  תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),כלומר  ïéøeèt((((רש רש רש רש """"יייי;;;; íäéðLÀÅÆÀÄ
זו  חבלה לעצמו  גרם אחד שכל  משנתנו ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).– מפרשים ויש 

התכוונו  שלא אלא ממש, זה את זה הזיקו שאפילו  להזיק,כפשוטה,

פטורים הם הרי  מעשה, עשו  ושניהם הגהות הגהות הגהות הגהות הואיל  שלמהשלמהשלמהשלמה";";";"; שלשלשלשל ("("("("ים ים ים ים 

הרמ הרמ הרמ הרמ """"ה ה ה ה ).).).).הגרהגרהגרהגר""""אאאא רץ בשם בשם בשם בשם  "אחד במשנתנו; ששנינו שמה מבואר, בגמרא

טובים וימים שבתות בערבי  דווקא היינו  מהלך " בפירושובפירושובפירושובפירושוואחד  ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),), צרכילמשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; להכין רץ הסתם שמן ברשות, רץ הרץ שאף

לשאר רץ כשהוא ואפילו השמשות, בין  שבת בערב שמדובר  או שבת,
כניסת  מחמת עסקיו  לגמור הוא שממהר ברשות, רץ הריהו  עסקיו ,

ט ט ט ט ););););השבת וווו,,,, ומזיקומזיקומזיקומזיק חובלחובלחובלחובל הלהלהלהל'''' של((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם בנזקו פטור הרץ אף הלכך 
ברם, שינה. והוא הואיל חייב, הרץ השנה ימות בשאר  אבל  המהלך.
שניהם  השנה ימות בשאר  אפילו בזה, זה והוזקו  רצים, שניהם היו  אם

שינו . ושניהם הואיל  פטורים,
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שלא  בין ברשותו, מבקע שהיה שבין  שהזיק, עצים במבקע ללמד  באה משנתנו
במקום  בין הרבים, ברשות היינו  שם, מצויים שהרבים במקום שהזיק ובין  ברשותו,
לעולם. מועד  שאדם חייב, הריהו היחיד, ברשות היינו  שם, מצויים הרבים שאין 

òwáîä,עצים –ãéçiä úeLøaפי על  אף בחצרו , כגון  שלו , – ÇÀÇÅÇÄÀÇÈÄ
שם, מבקע íéaøäשברשות úeLøa ÷éfäå לרשות בקעת שניתזה – ÀÄÄÄÀÈÇÄ
שם, והזיקה íéaøäהרבים úeLøa ברשות מבקע שהיה או – ÄÀÈÇÄ

ãéçiäהרבים, úeLøa ÷éfäå רבים שאין  פי  על אף אחרים, של  – ÀÄÄÄÀÇÈÄ
שם, ãéçiäמצויים úeLøa, שלו היחיד  ברשות מבקע שהיה או – ÄÀÇÈÄ

øçà ãéçiä úeLøa ÷éfäå זה שבכגון פי  על אף אחרים, של  – ÀÄÄÄÀÇÈÄÇÅ
על עלה ולא הנזק, במקום מצויים רבים אין ואף ברשות, מבקע היה

אלו בכל  זה, במעשהו  שיזיק לפיáiçדעתו  הנזק, בעד לשלם – ÇÈ
להזיק  הוא שעלול דעתו  על להעלות לו  והיה לעולם, מועד שאדם

יתירה. זהירות תוך מעשהו  ולעשות שיינתזו, בקעות ידי על 

ח ה נ ש מ ר ו א ב

דנה: זה;`.משנתנו  את זה שהזיקו בזה;a.בשוורים זה שחבלו באדם b.באנשים
זה. את זה שהזיקו ושור 

äæ úà äæ eìáçL íénz íéøåL éðL ראובן של שורו כגון  – ÀÅÀÈÄÇÄÆÈÀÆÆÆ

תמים, היו  ושניהם זה, את זה הזיקו  שמעון של íéîlLîÀÇÀÄושורו 
øúBna, אותו הזיק שחברו ממה יותר  חברו  את אחד  שהזיק במה – ÇÈ

÷æð éöç הזיק אם כגון  נזקיהם, ערך  שבין  ההפרש מחצית כלומר  – ÂÄÆÆ
שמעון  של ושורו זוז , במאה שמעון של שורו את ראובן של  שורו 

שלושים  לשמעון  ראובן משלם זוז, בארבעים ראובן של  שורו  את הזיק
כמו  נזק, חצי אלא משלם התם ואין  הואיל המותר , מחצית שהם זוז,

א. פרק בסוף íéãòeîששנינו  íäéðL שחבלו השוורים, שני  היו  – ÀÅÆÈÄ
מועדים, זה, את íìLזה ÷æð øúBna íéîlLîההפרש את – ÀÇÀÄÇÈÆÆÈÅ

שהם  זוז, שישים לשמעון  משלם ראובן היינו נזקיהם, שבין  כולו 
שלם. נזק משלם ומועד  הואיל  כולו , ãòeîהמותר  ãçàå íz ãçàÆÈÈÀÆÈÈ

מועד: אחד ושור  תם אחד  שור היה –íúa ãòeî הזיק אם – ÈÀÈ
ראובן  של  ששורו  כגון אותו , הזיק שהתם ממה יותר  התם את המועד

ונמ  תם, היה שמעון של  ושורו מועד, התם היה את המועד  שהזיק צא

זוז , בארבעים המועד  את והתם זוז, æð÷במאה øúBna ílLîÀÇÅÇÈÆÆ
íìL היינו נזקיהם, שבין כולו ההפרש את לשלם ראובן  חייב – ÈÅ

זוז  `mirax);שישים zegt d`n)ãòeîa íz את התם הזיק ואם – ÈÀÈ
מועד, שמעון  של ושורו תם היה ראובן של  ששורו כגון יותר, המועד

÷æð éöç øúBna ílLî מחצית את לשמעון  לשלם ראובן  חייב – ÀÇÅÇÈÂÄÆÆ
זוז . שלושים היינו epzpyn,ההפרש, z` y"`xd yxtn jkפירוש ולפי 

לשון ;משמעו:"xzena"זה d l a g d x z e n a, להשמיענו המשנה ובאה
נזק, חצי  אלא אינו עצמו בפני התם של  תשלומו שחיוב פי  על שאף

שלם  (נזק משלמים כאחד, זה את זה הזיקו  ומועד  כשתם מקום מכל
נזק) חצי zelagd,או  xzena התם נזקי של ערכם שבין  בהפרש היינו

תשלומיהם חיובי  שבין בהפרש  ולא טובטובטובטוב").").").").והמועד, יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

מפרש : הרמב"ם aאבל e i g x z e n a,minelyzd שורו אם לדעתו: שכן

המועד שהזיק היינו תם, היה שמעון  של ושורו מועד  היה ראובן  של
זוז  בארבעים המועד  את והתם זוז במאה התם ep`adyאת dnbeck)

,(lirl:במשנתנו ששנינו  וזהו זוז , שמונים לשמעון  ראובן משלם
"mly wfp xzena mlyn mza cren" ראובן כלומר –(crend lra)

היינו  משמעון , לו שמגיע הנזק, חצי בניכוי  שלם נזק לשמעון משלם
שמעון  של ושורו  תם היה ראובן של שורו ואם עשרים. פחות מאה

והמו  זוז במאה המועד  את התם שהזיק היינו מועד, התם היה את עד 

ששנינו: וזהו  בלבד , זוזים עשרה לשמעון ראובן משלם זוז, בארבעים
"wfp ivg xzena mlyn crena mz"שראובן כלומר  –(mzd lra) משלם

פחות  חמישים היינו  שמעון , לו שחייב הנזק בניכוי נזקו  חצי לשמעון 
ידידידיד).).).).ארבעים טטטט,,,, ממוןממוןממוןממון נזקינזקינזקינזקי הלהלהלהל'''' äæ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  eìáçL íéLðà éðL ïëåÀÅÀÅÂÈÄÆÈÀÆ

íìL ÷æð øúBna íéîlLî ,äæa במועדים לעיל  שבארנו  כמו  – ÈÆÀÇÀÄÇÈÆÆÈÅ
לעולם. מועד אדם שכן  זה, את זה ãòeîaשהזיקו íãà אדם – ÈÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íìL.íãàa íúå íúa íãà;íúa íãà–íìL ÷æð øúBna ílLî;íãàa íz–÷æð éöç øúBna ílLî. ¨¥¨¨§¨§¨§¨¨¨¨§¨§©¥©¨¤¤¨¥¨§¨¨§©¥©¨£¦¤¤
àáé÷ò éaøøîBà:íãàa ìáçL íz óà–íìL ÷æð øúBna ílLî. ©¦£¦¨¥©¨¤¨©§¨¨§©¥©¨¤¤¨¥

Ëíéúàî äåL øBL çâpL äðî äåL øBL,íeìk äôé äìápä ïéàå–øBMä úà ìèBð.çâpL íéúàî äåL øBL ¨¤¨¤¤¨©¨¤¨©¦§¥©§¥¨¨¨§¥¤©¨¤¨©¦¤¨©
íéúàî äåL øBL,íeìk äôé äìápä ïéàå–øîàøéàî éaø:øîàð äæ ìò(äì ,àë úåîù):úà eøëîe"-øBMä ¨¤¨©¦§¥©§¥¨¨¨§¨©©¦¥¦©¤¤¡©¨§¤©

úà eöçå éçä-"Btñk.Bì øîàäãeäé éaø:äëìä ïëå;zîi÷úà eøëîe"-úà eöçå éçä øBMä-"Btñk,zîi÷ àGå ©©§¨¤©§¨©©¦§¨§¥£¨¨¦©§¨¨§¤©©©§¨¤©§§¦©§¨
úà íâå"-"ïeöçé únä.äæéàå?íéúàî äåL øBL çâpL íéúàî äåL øBL äæ,æeæ íéMîç äôé äìápäå–äfL §©¤©¥¤¡§¥¤¤¨¤¨©¦¤¨©¨¤¨©¦§©§¥¨¨¨£¦¦¤¤

únä éöçå éçä éöç ìèBð,únä éöçå éçä éöç ìèBð äæå. ¥£¦©©©£¦©¥§¤¥£¦©©©£¦©¥

:íú å÷éæäù äîî øúåé íúä úà ÷éæä àåä.mly wfp xzena mlyn mza mc`:íìåòì ãòåî íãàã.wfp ivg xzena mlyn mc`a mzeáéúëãúåîù)
(à"ëïá åà÷æð éöç íìùî íú øåùá øåù äî ,íãàá øåù èôùî êë øåùá øåù èôùîë ,åì äùòé äæä èôùîë çâé úá åà çâé,íìù ÷æð íìùî ãòåîå

:íìù ÷æð íìùî ãòåîå ÷æð éöç íìùî íú íãàá øåù óà.mly wfp xzena mlyn mc`a lagy mz s` xne` r"x÷éìñã àðéãì ,äæä èôùîë ùéøãã
ù äæä èôùîë ,àø÷ øîà÷ éëäå .éøééî ãòåî øåùáã ,äéðéî àø÷ éàäøåù àåä åìéôàå íãàä úà çâðù øåù ìëì åì äùòé .íìù ÷æð íìùîù ãòåî øåù ì

:ò"øë äëìä ïéàå .íú
hhhh.dkld okeäãåäé éáøå î"øã àúâåìôå .'åëå éçä øåùä úà åøëîå úîéé÷ã ,äøåúá øåîàä øåù äæ ïéà ìáà .÷æð éöç åðééäã åì ïúåð äðîã äëìä ïë éàãå

÷æéðã äìáð çáù øáñ î"ø ,éøëðì äøëîì åà íéáìëì äìéëàäì äåù àéäå êë øçà äø÷ééúðå íåìë äåù äúéä àì äúéî úòùáù ïåâë ,äìáð çáùá àåä
éîã åì ïúéì êéøöù ,øîåìë ,åôñë úà åöçå éçä øåùä úà åøëîå øîàð äæ ìò î"ø øîà÷ã åðééäå ,å÷æð éöç åì ïúåð àìà íåìë ÷éæî äá ìé÷ù àìå ,éåä
éîã ÷æéðì íìùì ÷éæî àáùëå ,éåä ÷éæîã äìáð çáù éöçã øáñ äãåäé 'øå .äìáðä äçéáùäù çáùä øåáòá íåìë åì äëðî åðéàå éçä øåù éîãî å÷æð éöç
àìå éçä øåùä úà åøëîå úîéé÷ øéàî éáøì äãåäé 'ø øîà÷ã åðééäå ,ïéãá äãîòä úòù ãò äúéî úòùî äìáðä äçéáùäù çáù éöç åì äëðî ,å÷æð éöç

:äãåäé éáøë äëìäå .àâìô ÷éæî äéì ì÷ùå úîä çéáùäù çáùä ÷ìçì êéøöù ,ïåöçé úîä úà íâå úîéé÷

`xephxa yexit

מועד, בשור  íãàaשחבל  ãòeîe,באדם שחבל  מועד ושור  – ÈÀÈÈ
íìL ÷æð øúBna ílLî.זה את זה שהזיקו  מועדים שני כדין – ÀÇÅÇÈÆÆÈÅ

íãàa íúå íúa íãà:באדם חבל והתם תם, בשור  שחבל אדם – ÈÈÀÈÀÈÀÈÈ
íúa íãà,בו חבל שהתם ממה יותר  בתם חבל  האדם אם –ílLî ÈÈÀÈÀÇÅ

íìL ÷æð øúBna שהאדם בתם", "מועד בדין  לעיל  שבארנו כמו  – ÇÈÆÆÈÅ
לעולם; íãàaמועד  íz ממה יותר האדם את הזיק התם אם – ÈÀÈÈ

אותו, הזיק התם,ílLîשהאדם בעל  –÷æð éöç øúBna כמו – ÀÇÅÇÈÂÄÆÆ
במועד ". "תם בדין  לעיל  ízשבארנו  óà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÈ

íìL ÷æð øúBna ílLî ,íãàa ìáçL: סובר עקיבא שרבי  – ÆÈÇÀÈÈÀÇÅÇÈÆÆÈÅ
מחלוקתם  טעם מבואר בגמרא שלם. נזק משלם האדם את שנגח תם

שנאמר עקיבא, ורבי קמא תנא לא לא לא לא ):):):):של  כאכאכאכא,,,, או ((((שמותשמותשמותשמות יגח בן  "או 

שור כמשפט קמא: תנא ומפרש לו ", יעשה הזה כמשפט יגח בת
תם  – בשור  שחבל  שור  משפט מה באדם, שור משפט כך בשור 

תם  – באדם שחבל  שור כך  שלם, נזק משלם ומועד  נזק חצי  משלם
מפרש : עקיבא ורבי  שלם. נזק משלם ומועד נזק חצי htynkמשלם

dfdבשני שכן  כן , שלפני הענין בסוף האמור  המועד שור כדין –
האחרונים כט כט כט כט ----ל ל ל ל ))))הפסוקים שם שם שם שם ,,,, ומוסיפה ((((שם שם שם שם  המועד . בשור מדובר

– אדם הזיק שור שאם (בפסוקנו), ללמד dfd"התורה htynk"של
שלם, נזק שמשלם מועד, el"שור dyri",האדם את הנוגח שור לכל

עקיבא  רבי  לדעת אף מקום ומכל  שלם. נזק שישלם תם, הוא ואפילו 
דורש: עקיבא שרבי  מגופו, אלא משלם התם dyri"eאין l". מגופו –

,`nw `pzk dklde.נזק חצי אלא לשלם חייב אינו  באדם החובל שתם

i r i a x m e i
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לה): כא, (שמות בתורה xeydכתוב z` exkne ,zne edrx xey z` yi` xey sebi ike"
."oevgi znd z` mbe etqk z` evge igd שמשלם תם, בשור ללמד  בא זה פסוק

משנתנו. דנה כך על וכיצד ? מגופו. נזק חצי 

øBL,תם –äðî äåL,זוז מאה –íéúàî äåL øBL çâpL– ÈÆÈÆÆÈÇÈÆÈÇÄ
íeìkזוז, äôé äìápä ïéàå אינה ונבלתו  שנחבל , השור  שמת – ÀÅÇÀÅÈÈÈÀ

כלום, הניזק,èBðìשווה –øBMä úàחצי משלם שהתם שנגח, – ÅÆÇ
נזקו . כחצי  זה של  שוויו והרי מגופו, íéúàîנזק äåL øBL, זוז – ÈÆÈÇÄ

íéúàî äåL øBL çâpL,והמיתו –íeìk äôé äìápä ïéàå ÆÈÇÈÆÈÇÄÀÅÇÀÅÈÈÈÀ
המזיק, השור של  שוויו כחצי  נזקו חצי והרי  –:øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄ

"Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà eøëîe" :øîàð äæ ìò– ÇÆÆÁÇÈÀÆÇÇÇÀÈÆÇÀ
השור את שמוכרים ללמדנו, בא והוא מדבר , הכתוב זה בכגון כלומר

מקבל הניזק ונמצא כספו, את ביניהם חולקים והמזיק והניזק החי ,
נזקו. äãeäéחצי  éaø Bì øîà:מאיר לרבי  –äëìä ïëå באמת – ÈÇÇÄÀÈÀÅÂÈÈ

לא  אבל  נזקו ; חצי  שהם זוז , מאה לניזק המזיק שמשלם ההלכה, כך

לדעתך  שהרי הכתוב, מדבר  זה øBMä-úàבכגון  eøëîe" zîi÷ÄÇÀÈÈÀÆÇ
"ïeöçé únä-úà íâå" zîi÷ àGå ,"Btñk-úà eöçå éçäÇÇÀÈÆÇÀÀÄÇÀÈÀÇÆÇÅÆÁ

הכתוב: של  הראשון חציו  את רק פירשת כלומר  –xeyd z` exkne"
,"etqk z` evge igd: האחרון חציו את פירשת לא zndאבל z` mbe"

."oevgiäæéàå?בתורה האמור  הוא שור  –íéúàî äåL øBL äæ ÀÅÆÆÈÆÈÇÄ
æeæ íéMîç äôé äìápäå ,íéúàî äåL øBL çâpL ונמצא – ÆÈÇÈÆÈÇÄÀÇÀÅÈÈÈÂÄÄ

זוז ,ה  וחמישים מאה äæåנזק ,únä éöçå éçä éöç ìèBð äfLÆÆÅÂÄÇÇÇÂÄÇÅÀÆ
únä éöçå éçä éöç ìèBð ועשרים מאה מקבל אחד  שכל  היינו – ÅÂÄÇÇÇÂÄÇÅ

חצי שהם זוז, וחמישה שבעים מפסיד אחד  כל ונמצא זוז , וחמישה
המת  את "וגם הכתוב בא מאיר  רבי  שלדעת מבואר, בגמרא הנזק.

אינה  שהנבלה כלומר בחי, מחצין  מיתה שפחתה פחת ללמד : יחצון"
השור שנפחת מה אלא הנזק חצי בכלל ואין בלבד, לניזק אלא שייכת

בדין , העמדה שעת עד מיתה משעת הנבילה פחתה ואם מיתה, בשעת
יהודה  רבי נחלקו  ולא כן, סובר  יהודה רבי  ואף הוא; הניזק של  הפחת

שווה  היתה לא מיתה שבשעת כגון  נבילה, בשבח אלא מאיר ורבי 
של כולו נבילה שבח אף מאיר רבי  שלדעת נתייקרה, כך ואחר כלום

במשנתנו: מאיר רבי  שאמר וזהו נבילה, פחת כדין xn`pהניזק df lr"
,"etqk z` evge igd xeyd z` exkne" לניזק ליתן המזיק שצריך כלומר 

השבח  בעד  כלום לו מנכה ואינו החי, השור  מדמי נזקו  חצי  דמי
שבח  בחצי  נוטל  המזיק שאף סובר , יהודה ורבי הנבילה; שהשביחה
שבח  חצי  לו מנכה נזקו , חצי דמי לניזק לשלם וכשבא הנבילה,

שמפרש וזה בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת הנבילה שהשביחה
החי חצי נוטל שזה יחצון ", המת את "וגם הכתוב את יהודה רבי

ביניהם  שחולקים כלומר המת, וחצי  החי  חצי נוטל  וזה המת וחצי
המת. שהשביח השבח dcedi.את iaxk dklde

והנבילה  והמיתו , זוז  מאתיים שווה שור נגח שור שאם יוצא, האמור לפי
בדין העמדה בשעת שווה והיתה הנבילה נתייקרה כך ואחר זוז , מאה שווה
אלא  – יהודה רבי  לדעת – לניזק לשלם חייב המזיק אין  זוז, ועשרים מאה

זוז  חמישים לו נתחייב בתחילה שהרי  זוז , wfp),ארבעים ivg) מנכה הוא והרי 

izdw - zex`ean zeipyn
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Âíéaøä úeLøa ïéëläî eéäL íéðL;Cläî ãçàå õø ãçà,íéöø íäéðL eéäL Bà,äæ úà äæ e÷éfäå– §©¦¤¨§©§¦¦§¨©¦¤¨¨§¤¨§©¥¤¨§¥¤¨¦§¦¦¤¤¤
ïéøeèt íäéðL. §¥¤§¦

Êå ãéçiä úeLøa òwáîäíéaøä úeLøa ÷éfä;ãéçiä úeLøa ÷éfäå íéaøä úeLøa;÷éfäå ãéçiä úeLøa ©§©¥©¦§©¨¦§¦¦¦§¨©¦¦§¨©¦§¦¦¦§©¨¦¦§©¨¦§¦¦
øçà ãéçiä úeLøa–áiç. ¦§©¨¦©¥©¨

Áäæ úà äæ eìáçL íénz íéøåL éðL–÷æð éöç øúBna íéîlLî.íéãòeî íäéðL–÷æð øúBna íéîlLî §¥§¨¦©¦¤¨§¤¤¤§©§¦©¨£¦¤¤§¥¤¨¦§©§¦©¨¤¤
íìL.ãòeî ãçàå íz ãçà;íúa ãòeî–íìL ÷æð øúBna ílLî;ãòeîa íz–÷æð éöç øúBna ílLî. ¨¥¤¨¨§¤¨¨¨§¨§©¥©¨¤¤¨¥¨§¨§©¥©¨£¦¤¤

äæa äæ eìáçL íéLðà éðL ïëå–íìL ÷æð øúBna íéîlLî.íãàa ãòeîe ãòeîa íãà–÷æð øúBna ílLî §¥§¥£¨¦¤¨§¤¨¤§©§¦©¨¤¤¨¥¨¨§¨¨§¨¨§©¥©¨¤¤

eeee.'eke jldn cg`e ux cg`úåîé øàùá íéöø íäéðù åéäù åà ,íéáåè íéîéå úåúáù éáøòá êìäî ãçàå õø ãçà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî
úåîé øàùáå .øåèô éëä íåùîå ,è"åéå úáù éëøöì ïéëäì äåöî øáãì êìåäù ,úåùøá õø õøù éî íéáåè íéîéå úåúáù éáøòáã .íéøåèô íäéðù ,äðùä

:íéøåèô íäéðù ,íéðùî íäéðùå ìéàåä ,íéöø íäéðùùë äðùä
ffff.rwand:íéöò.cigid zeyxa wifde:íéøçà ìù.cigid zeyxa:åìù.xg` cigid zeyxa wifde:íéøçà ìù.aiigäéúåùøáã â"òàåàìå ãéáò÷

:áééç éëä åìéôà ,éðåéòì äéì äåä àîéðã íù íéáø éçéëù
gggg.wfp ivg xzena:éöçä úà ,øúåé ÷éæäù éî íìùî øúåî åúåàáå äæ ìù å÷æð ìò øúåé äæ ìù å÷éæä äî ïéîù.xzena mlyn mza creníà øîåìë
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הרבים. ברשות ריצה תוך  בזה זה שפגעו באנשים דנה משנתנו 

íéaøä úeLøa ïéëläî eéäL íéðL;זה כנגד זה –õø ãçà ÀÇÄÆÈÀÇÀÄÄÀÈÇÄÆÈÈ
äæ úà äæ e÷éfäå ,íéöø íäéðL eéäL Bà ,Cläî ãçàå– ÀÆÈÀÇÅÆÈÀÅÆÈÄÀÄÄÆÆÆ

בכוונה שלא בזה, זה שהוזקו  תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),כלומר  ïéøeèt((((רש רש רש רש """"יייי;;;; íäéðLÀÅÆÀÄ
זו  חבלה לעצמו  גרם אחד שכל  משנתנו ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).– מפרשים ויש 

התכוונו  שלא אלא ממש, זה את זה הזיקו שאפילו  להזיק,כפשוטה,

פטורים הם הרי  מעשה, עשו  ושניהם הגהות הגהות הגהות הגהות הואיל  שלמהשלמהשלמהשלמה";";";"; שלשלשלשל ("("("("ים ים ים ים 

הרמ הרמ הרמ הרמ """"ה ה ה ה ).).).).הגרהגרהגרהגר""""אאאא רץ בשם בשם בשם בשם  "אחד במשנתנו; ששנינו שמה מבואר, בגמרא

טובים וימים שבתות בערבי  דווקא היינו  מהלך " בפירושובפירושובפירושובפירושוואחד  ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),), צרכילמשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; להכין רץ הסתם שמן ברשות, רץ הרץ שאף

לשאר רץ כשהוא ואפילו השמשות, בין  שבת בערב שמדובר  או שבת,
כניסת  מחמת עסקיו  לגמור הוא שממהר ברשות, רץ הריהו  עסקיו ,

ט ט ט ט ););););השבת וווו,,,, ומזיקומזיקומזיקומזיק חובלחובלחובלחובל הלהלהלהל'''' של((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם בנזקו פטור הרץ אף הלכך 
ברם, שינה. והוא הואיל חייב, הרץ השנה ימות בשאר  אבל  המהלך.
שניהם  השנה ימות בשאר  אפילו בזה, זה והוזקו  רצים, שניהם היו  אם

שינו . ושניהם הואיל  פטורים,

i y i l y m e i
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שלא  בין ברשותו, מבקע שהיה שבין  שהזיק, עצים במבקע ללמד  באה משנתנו
במקום  בין הרבים, ברשות היינו  שם, מצויים שהרבים במקום שהזיק ובין  ברשותו,
לעולם. מועד  שאדם חייב, הריהו היחיד, ברשות היינו  שם, מצויים הרבים שאין 

òwáîä,עצים –ãéçiä úeLøaפי על  אף בחצרו , כגון  שלו , – ÇÀÇÅÇÄÀÇÈÄ
שם, מבקע íéaøäשברשות úeLøa ÷éfäå לרשות בקעת שניתזה – ÀÄÄÄÀÈÇÄ
שם, והזיקה íéaøäהרבים úeLøa ברשות מבקע שהיה או – ÄÀÈÇÄ

ãéçiäהרבים, úeLøa ÷éfäå רבים שאין  פי  על אף אחרים, של  – ÀÄÄÄÀÇÈÄ
שם, ãéçiäמצויים úeLøa, שלו היחיד  ברשות מבקע שהיה או – ÄÀÇÈÄ

øçà ãéçiä úeLøa ÷éfäå זה שבכגון פי  על אף אחרים, של  – ÀÄÄÄÀÇÈÄÇÅ
על עלה ולא הנזק, במקום מצויים רבים אין ואף ברשות, מבקע היה

אלו בכל  זה, במעשהו  שיזיק לפיáiçדעתו  הנזק, בעד לשלם – ÇÈ
להזיק  הוא שעלול דעתו  על להעלות לו  והיה לעולם, מועד שאדם

יתירה. זהירות תוך מעשהו  ולעשות שיינתזו, בקעות ידי על 
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דנה: זה;`.משנתנו  את זה שהזיקו בזה;a.בשוורים זה שחבלו באדם b.באנשים
זה. את זה שהזיקו ושור 

äæ úà äæ eìáçL íénz íéøåL éðL ראובן של שורו כגון  – ÀÅÀÈÄÇÄÆÈÀÆÆÆ

תמים, היו  ושניהם זה, את זה הזיקו  שמעון של íéîlLîÀÇÀÄושורו 
øúBna, אותו הזיק שחברו ממה יותר  חברו  את אחד  שהזיק במה – ÇÈ

÷æð éöç הזיק אם כגון  נזקיהם, ערך  שבין  ההפרש מחצית כלומר  – ÂÄÆÆ
שמעון  של ושורו זוז , במאה שמעון של שורו את ראובן של  שורו 

שלושים  לשמעון  ראובן משלם זוז, בארבעים ראובן של  שורו  את הזיק
כמו  נזק, חצי אלא משלם התם ואין  הואיל המותר , מחצית שהם זוז,

א. פרק בסוף íéãòeîששנינו  íäéðL שחבלו השוורים, שני  היו  – ÀÅÆÈÄ
מועדים, זה, את íìLזה ÷æð øúBna íéîlLîההפרש את – ÀÇÀÄÇÈÆÆÈÅ

שהם  זוז, שישים לשמעון  משלם ראובן היינו נזקיהם, שבין  כולו 
שלם. נזק משלם ומועד  הואיל  כולו , ãòeîהמותר  ãçàå íz ãçàÆÈÈÀÆÈÈ

מועד: אחד ושור  תם אחד  שור היה –íúa ãòeî הזיק אם – ÈÀÈ
ראובן  של  ששורו  כגון אותו , הזיק שהתם ממה יותר  התם את המועד

ונמ  תם, היה שמעון של  ושורו מועד, התם היה את המועד  שהזיק צא

זוז , בארבעים המועד  את והתם זוז, æð÷במאה øúBna ílLîÀÇÅÇÈÆÆ
íìL היינו נזקיהם, שבין כולו ההפרש את לשלם ראובן  חייב – ÈÅ

זוז  `mirax);שישים zegt d`n)ãòeîa íz את התם הזיק ואם – ÈÀÈ
מועד, שמעון  של ושורו תם היה ראובן של  ששורו כגון יותר, המועד

÷æð éöç øúBna ílLî מחצית את לשמעון  לשלם ראובן  חייב – ÀÇÅÇÈÂÄÆÆ
זוז . שלושים היינו epzpyn,ההפרש, z` y"`xd yxtn jkפירוש ולפי 

לשון ;משמעו:"xzena"זה d l a g d x z e n a, להשמיענו המשנה ובאה
נזק, חצי  אלא אינו עצמו בפני התם של  תשלומו שחיוב פי  על שאף

שלם  (נזק משלמים כאחד, זה את זה הזיקו  ומועד  כשתם מקום מכל
נזק) חצי zelagd,או  xzena התם נזקי של ערכם שבין  בהפרש היינו

תשלומיהם חיובי  שבין בהפרש  ולא טובטובטובטוב").").").").והמועד, יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

מפרש : הרמב"ם aאבל e i g x z e n a,minelyzd שורו אם לדעתו: שכן

המועד שהזיק היינו תם, היה שמעון  של ושורו מועד  היה ראובן  של
זוז  בארבעים המועד  את והתם זוז במאה התם ep`adyאת dnbeck)

,(lirl:במשנתנו ששנינו  וזהו זוז , שמונים לשמעון  ראובן משלם
"mly wfp xzena mlyn mza cren" ראובן כלומר –(crend lra)

היינו  משמעון , לו שמגיע הנזק, חצי בניכוי  שלם נזק לשמעון משלם
שמעון  של ושורו  תם היה ראובן של שורו ואם עשרים. פחות מאה

והמו  זוז במאה המועד  את התם שהזיק היינו מועד, התם היה את עד 

ששנינו: וזהו  בלבד , זוזים עשרה לשמעון ראובן משלם זוז, בארבעים
"wfp ivg xzena mlyn crena mz"שראובן כלומר  –(mzd lra) משלם

פחות  חמישים היינו  שמעון , לו שחייב הנזק בניכוי נזקו  חצי לשמעון 
ידידידיד).).).).ארבעים טטטט,,,, ממוןממוןממוןממון נזקינזקינזקינזקי הלהלהלהל'''' äæ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  eìáçL íéLðà éðL ïëåÀÅÀÅÂÈÄÆÈÀÆ

íìL ÷æð øúBna íéîlLî ,äæa במועדים לעיל  שבארנו  כמו  – ÈÆÀÇÀÄÇÈÆÆÈÅ
לעולם. מועד אדם שכן  זה, את זה ãòeîaשהזיקו íãà אדם – ÈÈÀÈ
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íìL.íãàa íúå íúa íãà;íúa íãà–íìL ÷æð øúBna ílLî;íãàa íz–÷æð éöç øúBna ílLî. ¨¥¨¨§¨§¨§¨¨¨¨§¨§©¥©¨¤¤¨¥¨§¨¨§©¥©¨£¦¤¤
àáé÷ò éaøøîBà:íãàa ìáçL íz óà–íìL ÷æð øúBna ílLî. ©¦£¦¨¥©¨¤¨©§¨¨§©¥©¨¤¤¨¥

Ëíéúàî äåL øBL çâpL äðî äåL øBL,íeìk äôé äìápä ïéàå–øBMä úà ìèBð.çâpL íéúàî äåL øBL ¨¤¨¤¤¨©¨¤¨©¦§¥©§¥¨¨¨§¥¤©¨¤¨©¦¤¨©
íéúàî äåL øBL,íeìk äôé äìápä ïéàå–øîàøéàî éaø:øîàð äæ ìò(äì ,àë úåîù):úà eøëîe"-øBMä ¨¤¨©¦§¥©§¥¨¨¨§¨©©¦¥¦©¤¤¡©¨§¤©

úà eöçå éçä-"Btñk.Bì øîàäãeäé éaø:äëìä ïëå;zîi÷úà eøëîe"-úà eöçå éçä øBMä-"Btñk,zîi÷ àGå ©©§¨¤©§¨©©¦§¨§¥£¨¨¦©§¨¨§¤©©©§¨¤©§§¦©§¨
úà íâå"-"ïeöçé únä.äæéàå?íéúàî äåL øBL çâpL íéúàî äåL øBL äæ,æeæ íéMîç äôé äìápäå–äfL §©¤©¥¤¡§¥¤¤¨¤¨©¦¤¨©¨¤¨©¦§©§¥¨¨¨£¦¦¤¤

únä éöçå éçä éöç ìèBð,únä éöçå éçä éöç ìèBð äæå. ¥£¦©©©£¦©¥§¤¥£¦©©©£¦©¥

:íú å÷éæäù äîî øúåé íúä úà ÷éæä àåä.mly wfp xzena mlyn mza mc`:íìåòì ãòåî íãàã.wfp ivg xzena mlyn mc`a mzeáéúëãúåîù)
(à"ëïá åà÷æð éöç íìùî íú øåùá øåù äî ,íãàá øåù èôùî êë øåùá øåù èôùîë ,åì äùòé äæä èôùîë çâé úá åà çâé,íìù ÷æð íìùî ãòåîå

:íìù ÷æð íìùî ãòåîå ÷æð éöç íìùî íú íãàá øåù óà.mly wfp xzena mlyn mc`a lagy mz s` xne` r"x÷éìñã àðéãì ,äæä èôùîë ùéøãã
ù äæä èôùîë ,àø÷ øîà÷ éëäå .éøééî ãòåî øåùáã ,äéðéî àø÷ éàäøåù àåä åìéôàå íãàä úà çâðù øåù ìëì åì äùòé .íìù ÷æð íìùîù ãòåî øåù ì

:ò"øë äëìä ïéàå .íú
hhhh.dkld okeäãåäé éáøå î"øã àúâåìôå .'åëå éçä øåùä úà åøëîå úîéé÷ã ,äøåúá øåîàä øåù äæ ïéà ìáà .÷æð éöç åðééäã åì ïúåð äðîã äëìä ïë éàãå

÷æéðã äìáð çáù øáñ î"ø ,éøëðì äøëîì åà íéáìëì äìéëàäì äåù àéäå êë øçà äø÷ééúðå íåìë äåù äúéä àì äúéî úòùáù ïåâë ,äìáð çáùá àåä
éîã åì ïúéì êéøöù ,øîåìë ,åôñë úà åöçå éçä øåùä úà åøëîå øîàð äæ ìò î"ø øîà÷ã åðééäå ,å÷æð éöç åì ïúåð àìà íåìë ÷éæî äá ìé÷ù àìå ,éåä
éîã ÷æéðì íìùì ÷éæî àáùëå ,éåä ÷éæîã äìáð çáù éöçã øáñ äãåäé 'øå .äìáðä äçéáùäù çáùä øåáòá íåìë åì äëðî åðéàå éçä øåù éîãî å÷æð éöç
àìå éçä øåùä úà åøëîå úîéé÷ øéàî éáøì äãåäé 'ø øîà÷ã åðééäå ,ïéãá äãîòä úòù ãò äúéî úòùî äìáðä äçéáùäù çáù éöç åì äëðî ,å÷æð éöç

:äãåäé éáøë äëìäå .àâìô ÷éæî äéì ì÷ùå úîä çéáùäù çáùä ÷ìçì êéøöù ,ïåöçé úîä úà íâå úîéé÷

`xephxa yexit

מועד, בשור  íãàaשחבל  ãòeîe,באדם שחבל  מועד ושור  – ÈÀÈÈ
íìL ÷æð øúBna ílLî.זה את זה שהזיקו  מועדים שני כדין – ÀÇÅÇÈÆÆÈÅ

íãàa íúå íúa íãà:באדם חבל והתם תם, בשור  שחבל אדם – ÈÈÀÈÀÈÀÈÈ
íúa íãà,בו חבל שהתם ממה יותר  בתם חבל  האדם אם –ílLî ÈÈÀÈÀÇÅ

íìL ÷æð øúBna שהאדם בתם", "מועד בדין  לעיל  שבארנו כמו  – ÇÈÆÆÈÅ
לעולם; íãàaמועד  íz ממה יותר האדם את הזיק התם אם – ÈÀÈÈ

אותו, הזיק התם,ílLîשהאדם בעל  –÷æð éöç øúBna כמו – ÀÇÅÇÈÂÄÆÆ
במועד ". "תם בדין  לעיל  ízשבארנו  óà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÈ

íìL ÷æð øúBna ílLî ,íãàa ìáçL: סובר עקיבא שרבי  – ÆÈÇÀÈÈÀÇÅÇÈÆÆÈÅ
מחלוקתם  טעם מבואר בגמרא שלם. נזק משלם האדם את שנגח תם

שנאמר עקיבא, ורבי קמא תנא לא לא לא לא ):):):):של  כאכאכאכא,,,, או ((((שמותשמותשמותשמות יגח בן  "או 

שור כמשפט קמא: תנא ומפרש לו ", יעשה הזה כמשפט יגח בת
תם  – בשור  שחבל  שור  משפט מה באדם, שור משפט כך בשור 

תם  – באדם שחבל  שור כך  שלם, נזק משלם ומועד  נזק חצי  משלם
מפרש : עקיבא ורבי  שלם. נזק משלם ומועד נזק חצי htynkמשלם

dfdבשני שכן  כן , שלפני הענין בסוף האמור  המועד שור כדין –
האחרונים כט כט כט כט ----ל ל ל ל ))))הפסוקים שם שם שם שם ,,,, ומוסיפה ((((שם שם שם שם  המועד . בשור מדובר

– אדם הזיק שור שאם (בפסוקנו), ללמד dfd"התורה htynk"של
שלם, נזק שמשלם מועד, el"שור dyri",האדם את הנוגח שור לכל

עקיבא  רבי  לדעת אף מקום ומכל  שלם. נזק שישלם תם, הוא ואפילו 
דורש: עקיבא שרבי  מגופו, אלא משלם התם dyri"eאין l". מגופו –

,`nw `pzk dklde.נזק חצי אלא לשלם חייב אינו  באדם החובל שתם

i r i a x m e i
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לה): כא, (שמות בתורה xeydכתוב z` exkne ,zne edrx xey z` yi` xey sebi ike"
."oevgi znd z` mbe etqk z` evge igd שמשלם תם, בשור ללמד  בא זה פסוק

משנתנו. דנה כך על וכיצד ? מגופו. נזק חצי 

øBL,תם –äðî äåL,זוז מאה –íéúàî äåL øBL çâpL– ÈÆÈÆÆÈÇÈÆÈÇÄ
íeìkזוז, äôé äìápä ïéàå אינה ונבלתו  שנחבל , השור  שמת – ÀÅÇÀÅÈÈÈÀ

כלום, הניזק,èBðìשווה –øBMä úàחצי משלם שהתם שנגח, – ÅÆÇ
נזקו . כחצי  זה של  שוויו והרי מגופו, íéúàîנזק äåL øBL, זוז – ÈÆÈÇÄ

íéúàî äåL øBL çâpL,והמיתו –íeìk äôé äìápä ïéàå ÆÈÇÈÆÈÇÄÀÅÇÀÅÈÈÈÀ
המזיק, השור של  שוויו כחצי  נזקו חצי והרי  –:øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄ

"Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà eøëîe" :øîàð äæ ìò– ÇÆÆÁÇÈÀÆÇÇÇÀÈÆÇÀ
השור את שמוכרים ללמדנו, בא והוא מדבר , הכתוב זה בכגון כלומר

מקבל הניזק ונמצא כספו, את ביניהם חולקים והמזיק והניזק החי ,
נזקו. äãeäéחצי  éaø Bì øîà:מאיר לרבי  –äëìä ïëå באמת – ÈÇÇÄÀÈÀÅÂÈÈ

לא  אבל  נזקו ; חצי  שהם זוז , מאה לניזק המזיק שמשלם ההלכה, כך

לדעתך  שהרי הכתוב, מדבר  זה øBMä-úàבכגון  eøëîe" zîi÷ÄÇÀÈÈÀÆÇ
"ïeöçé únä-úà íâå" zîi÷ àGå ,"Btñk-úà eöçå éçäÇÇÀÈÆÇÀÀÄÇÀÈÀÇÆÇÅÆÁ

הכתוב: של  הראשון חציו  את רק פירשת כלומר  –xeyd z` exkne"
,"etqk z` evge igd: האחרון חציו את פירשת לא zndאבל z` mbe"

."oevgiäæéàå?בתורה האמור  הוא שור  –íéúàî äåL øBL äæ ÀÅÆÆÈÆÈÇÄ
æeæ íéMîç äôé äìápäå ,íéúàî äåL øBL çâpL ונמצא – ÆÈÇÈÆÈÇÄÀÇÀÅÈÈÈÂÄÄ

זוז ,ה  וחמישים מאה äæåנזק ,únä éöçå éçä éöç ìèBð äfLÆÆÅÂÄÇÇÇÂÄÇÅÀÆ
únä éöçå éçä éöç ìèBð ועשרים מאה מקבל אחד  שכל  היינו – ÅÂÄÇÇÇÂÄÇÅ

חצי שהם זוז, וחמישה שבעים מפסיד אחד  כל ונמצא זוז , וחמישה
המת  את "וגם הכתוב בא מאיר  רבי  שלדעת מבואר, בגמרא הנזק.

אינה  שהנבלה כלומר בחי, מחצין  מיתה שפחתה פחת ללמד : יחצון"
השור שנפחת מה אלא הנזק חצי בכלל ואין בלבד, לניזק אלא שייכת

בדין , העמדה שעת עד מיתה משעת הנבילה פחתה ואם מיתה, בשעת
יהודה  רבי נחלקו  ולא כן, סובר  יהודה רבי  ואף הוא; הניזק של  הפחת

שווה  היתה לא מיתה שבשעת כגון  נבילה, בשבח אלא מאיר ורבי 
של כולו נבילה שבח אף מאיר רבי  שלדעת נתייקרה, כך ואחר כלום

במשנתנו: מאיר רבי  שאמר וזהו נבילה, פחת כדין xn`pהניזק df lr"
,"etqk z` evge igd xeyd z` exkne" לניזק ליתן המזיק שצריך כלומר 

השבח  בעד  כלום לו מנכה ואינו החי, השור  מדמי נזקו  חצי  דמי
שבח  בחצי  נוטל  המזיק שאף סובר , יהודה ורבי הנבילה; שהשביחה
שבח  חצי  לו מנכה נזקו , חצי דמי לניזק לשלם וכשבא הנבילה,

שמפרש וזה בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת הנבילה שהשביחה
החי חצי נוטל שזה יחצון ", המת את "וגם הכתוב את יהודה רבי

ביניהם  שחולקים כלומר המת, וחצי  החי  חצי נוטל  וזה המת וחצי
המת. שהשביח השבח dcedi.את iaxk dklde

והנבילה  והמיתו , זוז  מאתיים שווה שור נגח שור שאם יוצא, האמור לפי
בדין העמדה בשעת שווה והיתה הנבילה נתייקרה כך ואחר זוז , מאה שווה
אלא  – יהודה רבי  לדעת – לניזק לשלם חייב המזיק אין  זוז, ועשרים מאה

זוז  חמישים לו נתחייב בתחילה שהרי  זוז , wfp),ארבעים ivg) מנכה הוא והרי 
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ÈBîöò äNòî ìò øeèôe BøBL äNòî ìò áiç Lé,Bîöò äNòî ìò áiçå BøBL äNòî ìò øeèt.LiaL BøBL ¥©¨©©£¥¨©©£¥©§¨©©£¥§©¨©©£¥©§¤¦¥
–øeèt;LiaL àeäå–áiç.Bcáò ïéò úà ànqL BøBL,BpL úà ìétäå–øeèt;Bcáò ïéò úà ànqL àeäå, ¨§¤¦¥©¨¤¦¥¤¥©§§¦¦¤¦¨§¤¦¥¤¥©§

BpL úà ìétäå–áiç.Bnàáe åéáàa ìáçL BøBL–áiç;Bnàáe åéáàa ìáçL àeäå–øeèt.÷éìãäL BøBL §¦¦¤¦©¨¤¨©§¨¦§¦©¨§¤¨©§¨¦§¦¨¤¦§¦
úaMa Léãbä úà–áiç;úaMa Léãbä úà ÷éìãäL àeäå–øeèt,BLôða áiçúî àeäL éðtî. ¤©¨¦©©¨©¨§¤¦§¦¤©¨¦©©¨¨¦§¥¤¦§©¥§©§

‡Èøçà øBL øçà óãBø äéäL øBL,÷fäå–øîBà äæ:÷éfä EøBL;øîBà äæå:éë àG,ä÷ì òìqa àlà– ¤¨¨¥©©©¥§ª©¤¥§¦¦§¤¥¦¤¨©¤©¨¨
äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä.ãçà øçà íéôãBø íéðL eéä;øîBà äæ:÷éfä EøBL;øîBà äæå:÷éfä EøBL– ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨§©¦§¦©©¤¨¤¥§¦¦§¤¥§¦¦
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שבכגון כותב, הרמב"ם אבל הנבילה. שבח מחצית שהם זוז, עשרה עכשיו  לו
לו משלם שנגח, מועד  ובשור שהואיל  זוזים, וחמישה ארבעים לו  משלם זה
(מאה  השלם מהנזק הנבילה שבח מחצית מנכים במועד  שאף זוז, תשעים
שהם  זוז, וחמישה ארבעים משלם בתם לפיכך  בתחילה, לו שנתחייב זוז )

המועד מתשלום dnly").החצי  ly mi" ;xbi` `aiwr iax zetqez oiir)

לפי בגמרא, מבואר  הנבילה, בשבח חלק נוטל שהמזיק יהודה, רבי של  טעמו 
השביחה  אם ברם, שורו. היזק בעד  הרבה ישלם שלא המזיק על חסה שהתורה
הוא  השבח שחצי עד כך, כל בדין  העמדה שעת עד מיתה משעת הנבילה
(שמות  במועד שנאמר  השבח, מחצית יטול שהמזיק אומרים אין מהיזקו, יותר 
נוטלים, בעלים ואין משלמים, בעלים ודורשים: ישלם", "שלם לו ): כא,
זה  בכגון  הוא פטור מקום ומכל להרויח. זה בכגון זכאי המזיק שאין כלומר

שורו. שהזיק מה מלשלם

הוא, הטעם ניזק, של  שכולה מודים הכל  נבילה פחת שבעניין  שבארנו מה
ניזק, של נבילה פחת שבמועד ומכאן לו", יהיה "והמת נאמר שבמועד לפי
לחייב  אין הלכך מועד , מתשלומי  מקום בשום חמורים תם תשלומי  ואין 

ב). לד, (גמרא נבילה פחת דמי  בחצי המזיק את

י ה נ ש מ ר ו א ב

אדם. לבין  המזיק שור  שבין  אחדים הבדלים לפרט באה משנתנו

Bîöò äNòî ìò øeèôe BøBL äNòî ìò áiç Lé פעמים – ÅÇÈÇÇÂÅÈÇÇÂÅÇÀ
כשעשאו  מעשה אותו  על  ופטור  שורו, שעשה מעשה על  חייב אדם

עצמו; Bîöòהוא äNòî ìò áiçå BøBL äNòî ìò øeèt– ÈÇÇÂÅÀÇÈÇÇÂÅÇÀ
עשה  עצמו הוא ואם שורו , שעשה מעשה על שפטור  להיפך, גם ויש 

כיצד? חייב. הוא הרי מעשה LiaLאותו  BøBL בושה שגרם – ÆÄÅ
(חוץ øeètלאדם, התשלומים לשאר  הדין והוא בושת, מלשלם – È

ב): ח, (להלן  ששנו כמו  mlynמנזק), mc`dy ,xeyan mc`a xneg df"
,"wfp `l` mlyn epi` xeye ...zyeae zay ietix xrv wfp ממה זה ולמדים

יט יט יט יט ):):):):שנאמר  כדכדכדכד,,,, איש((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ודרשו: בעמיתו", מום יתן  כי  "ואיש

בעמיתו; שור  ולא áiçבעמיתו ,LiaL àeäå,מבואר בגמרא – ÀÆÄÅÇÈ
של שחיובו להשמיענו , כדי  בושת, דווקא משנתנו נקטה שלפיכך 

להזיק  מתכוון  שורו  מה שורו : למעשה בדומה הוא בבושת האדם
נתכוון  שלא פי על אף להזיק, נתכוון  אם הוא אף לבייש , מתכוון  ואין

כמתכוון  הוא הרי להזיק שנתכוון שכל  הבושת. על גם חייב לבייש,
øeètלבייש. ,BpL úà ìétäå Bcáò ïéò úà ànqL BøBL– ÆÄÅÆÅÇÀÀÄÄÆÄÈ

עבדו ; את לשחרר חייב שאינו  Bcáòכלומר  ïéò úà ànqL àeäåÀÆÄÅÆÅÇÀ
áiç ,BpL úà ìétäå שנאמר לשחררו , כוכוכוכו----כז כז כז כז ):):):):– כאכאכאכא,,,, "וכי((((שמותשמותשמותשמות ÀÄÄÆÄÇÈ

תחת  ישלחנו  לחפשי  ושחתה, אמתו  עין  את או עבדו  עין את איש יכה

שנו". תחת ישלחנו לחפשי יפיל , אמתו שן  או עבדו שן ואם עינו.
Bnàáe åéáàa ìáçL BøBL, בעליו של –áiç;נזקם בתשלומי  – ÆÈÇÀÈÄÀÄÇÈ

øeèt ,Bnàáe åéáàa ìáçL àeäå שהמכה לפי  התשלומים, מן  – ÀÆÈÇÀÈÄÀÄÈ
ומשלם. מת אדם ואין  מיתה, חייב חבורה, בהם ועשה אמו  או אביו 

áiç ,úaMa Léãbä úà ÷éìãäL BøBL מקום שמכל נזק, חצי  – ÆÄÀÄÆÇÈÄÇÇÈÇÈ
גדיש ; להדליק דרכו שאין  הוא, Léãbäמשונה úà ÷éìãäL àeäåÀÆÄÀÄÆÇÈÄ

øeèt ,úaMa,מתשלומים –BLôða áiçúî àeäL éðtî– ÇÇÈÈÄÀÅÆÄÀÇÅÀÇÀ
בשוגג, כן עשה שאפילו מבואר, בגמרא שבת. חילול על  מיתה שחייב
חייב  ובהתראה ובמזיד  הואיל מיתה, חייב אינו  זה שבכגון פי  על אף

מתשלומים. פטור בשוגג אף לפיכך  ומשלם, מת אדם ואין  מיתה,
הכתוב מן למדים זה כא כא כא כא ):):):):דבר כדכדכדכד,,,, ישלמנה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בהמה "ומכה

בין  למזיד , שוגג בין  חלקת לא בהמה מכה "מה – יומת" אדם ומכה
מכה  אף ממון, לחייבו  אלא ממון  לפוטרו מתכוון... לשאין  מתכוון 

מתכוון ... לשאין  מתכוון בין למזיד , שוגג בין  בו תחלוק לא אדם
לפוט  אלא ממון שהדליק לחייבו "שורו  המשנה נקטה ומכאן  ממון". רו

שכן  לחול, שבת בין הבדל  אין  שבשור פי על אף בשבת", הגדיש  את
לענין  דינו בשבת גדיש המדליק שהאדם להשמיענו, באה המשנה

עשה  אפילו  היינו בתשלומים, לחיובו השור  כדין מתשלומים פיטורו 
יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").בשוגג """"נימוקי נימוקי נימוקי נימוקי  ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;
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הראיה. עליו מחברו  המוציא משנתנו : של  ההלכתי היסוד 

øçà øBL øçà óãBø äéäL øBL ראובן של  שורו  כגון – ÆÈÈÅÇÇÇÅ
שמעון , של שורו אחר  רודף שמעון ,fäå÷שהיה של שורו –äæ ÀËÇÆ

øîBà שמ לראובן:– אומר éfä÷עון EøBL וחייב שורי , את – ÅÀÄÄ
הנזק; בתשלומי  øîBàאתה äæå:טוען וראובן –éë àG כן לא – ÀÆÅÄ

ä÷ìהדבר , òìqa àlàונפצע בסלע שורך  היה מתחכך ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;– ÆÈÇÆÇÈÈ
äéàøäברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), åéìò Bøáçî àéöBnä ממון להוציא הבא – ÇÄÅÂÅÈÈÈÀÈÈ

ראיה, להביא שמעון על הלכך  לתביעתו, עדים להביא עליו  מחברו ,
אין  עדים, לו שאין זמן וכל  ראובן , של שורו  ידי  על הוזק ששורו

שאף  להשמיע, באה שמשנתנו מפרשים, יש  לו . לשלם חייב ראובן
שמעון , של  שורו את הזיק ראובן של ששורו  לדבר  רגלים שיש  פי על 

– הזיקֹו, שהוא אומרים אין מקום מכל אחריו, רודף ראוהו שהרי 
ראובן , של  שורו ידי  על הוזק ששורו ברי , טענת טוען  שמעון ואפילו 

לקה בסלע אלא הדבר, כן לא אולי  שמא, טענת טוען  (okyוראובן
,(`ny zprh `id "ik `l" oeyly ,e dpyn ` wxt zeaezk zkqna epivn
ממשנתנו , לדייק יש ועוד  הראיה. עליו  מחברו המוציא אומרים: אלא –
שורו  מחמת בסלע לקה שמעון  של ששורו מודה ראובן  אם שאף

ומכאן , פטור; מקום מכל  להיזקו, גרם שהוא ונמצא אחריו , שרדף
פטור  בנזיקין  יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").שגרמא øçà("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי íéôãBø íéðL eéäÈÀÇÄÀÄÇÇ

ãçà,אחד שור  אחר  רודפים אדם בני שני  של  שוורים שני היו  – ÆÈ
שמעון , של  שורו אחר רדפו לוי של ושורו  ראובן  של  ששורו כגון

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøeèt ïäéðL.ãçà Léà ìL ïäéðL eéä íà–íéáiç ïäéðL.ìBãb ãçà äéä,ïè÷ ãçàå;øîBà ÷fpä:ìBãbä §¥¤§¦¦¨§¥¤¤¦¤¨§¥¤©¨¦¨¨¤¨¨§¤¨¨¨©¦¨¥©¨
÷éfä,øîBà ÷éfnäå:éë àG,÷éfä ïèwä àlà;ãòeî ãçàå íz ãçà;øîBà ÷fpä:÷éfä ãòenä,øîBà ÷éfnäå: ¦¦§©©¦¥¦¤¨©¨¨¦¦¤¨¨§¤¨¨©¦¨¥©¨¦¦§©©¦¥

éë àG,÷éfä ízä àlà–äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä.íéðL ïé÷Bfpä eéä,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà,íé÷éfnäå ¦¤¨©¨¦¦©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨©¦¦§©¦¤¨¨§¤¨¨¨§©©¦¦
ðLíé,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà;øîBà ÷fpä:ïèwä úà ïèwäå ìBãbä úà ÷éfä ìBãbä,øîBà ÷éfnäå:éë àG, §©¦¤¨¨§¤¨¨¨©¦¨¥©¨¦¦¤©¨§©¨¨¤©¨¨§©©¦¥¦

ïèwä úà ìBãbäå ìBãbä úà ïèwä àlà;ãòeî ãçàå íz ãçà;øîBà ÷fpä:ízäå ìBãbä úà ÷éfä ãòenä ¤¨©¨¨¤©¨§©¨¤©¨¨¤¨¨§¤¨¨©¦¨¥©¨¦¦¤©¨§©¨
ïèwä úà,øîBà ÷éfnäå:éë àG,ïèwä úà ãòenäå ìBãbä úà ízä àlà–äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä. ¤©¨¨§©©¦¥¦¤¨©¨¤©¨§©¨¤©¨¨©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡øçà äæ íéøåL äMîçå äòaøà çâpL øBLäæ–íäaL ïBøçàì ílLé.íàåøúBî Ba Lé–øéæçé ¤¨©©§¨¨©£¦¨§¨¦¤©©¤§©¥¨©£¤¨¤§¦¤¨©£¦
ìåéðôlL;Lé íàåøúBî Ba–ì øéæçéåéðô éðôlL;økNð ïBøçà ïBøçàäå;éøácøéàî éaø.ïBòîL éaøøîBà: §¤§¨¨§¦¤¨©£¦§¤¦§¥¨¨§¨©£©£¦§¨¦§¥©¦¥¦©¦¦§¥

:êì íìùàå ê÷æà àøåú éàäã äéàø éúééà ìéæ äéì øîà éöî åäééåøúì åäðúéì ìáà ,íäéðù ïéáî å÷æð éöç.wifd lecb:÷æð éöç äåù åôåâá ùéå.wifd ohw
:ãéñôú ê÷æð éöç øúåîå ,ç÷ú ïè÷ä éîãå.lecbd z` wifd ohwç÷ ,êìù ïè÷ ìù å÷æð éöçå .éìù ïè÷ àìà ç÷ú àì ,äáåøî ìåãâ ìù å÷æð éöçù ô"òàå

ïòåèäù ,åì ïéà åì äãåäù ïè÷ åìéôàå ,íú éîã åìéôàå íåìë åì ïéà äéàø àéáä àì íà ,ïéúéðúîá ïðéðúã äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä êðä ìëå .ìåãâä ïî
:äéðéî ïðé÷ôî àì ,÷éæîä åì äãåäù äî øåòéù ÷æéðä ñôú éàå .íéøåòù éîãî óà øåèô íéøåòùá åì äãåäå ïéèç åøáç úà

c`̀̀̀.'de 'c gbpy xey:åôåâî íìúùîã íú äéä íìåëáå.mlyiúåáâì ÷éæîä øåùì ÷æéð åñôúù ïåâë ïéúéðúîì é÷åî àøîâá .äìçú ïåøçàì ÷æð éöç
:íìùî å÷æð éöç íìúùî ïåøçàä êëéôì ,åé÷æðá áééç ïåùàøä ÷æéðä ,÷éæäå åãé úçúî àöéùëå .øëù øîåù åéìò äùòðå åðîîxifgi xzen ea yi m`e

.eiptlyl÷æðá øúåî åá ùé íà ,øîà÷ éëä.íéúàî äåù øåùäå ,íéùîç äéä ïåøçàä ÷æð éöçå ,äðî äéä ïåùàøä ìù å÷æð éöçù ïåâë .åéðôìùì øéæçé ,åé
íéìòáì ïéà ,åãé úçú çâðå ÷æéðä åñôúùëå .äðî íéìòáìå ,äðî äæ øåùá ÷æéðì äéä ,äðî å÷æð éöçù ïåùàøä ÷æéðä ìù åøåù äæ øåù çâðùë äìçúî

`xephxa yexit

יודעים  שאינם אלא מהם, אחד ידי על שהוזק עדים, שיש  פי על אף
הזיקו מי של  יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),שורו øîBà("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי äæ: ללוי אומר  ראובן – ÆÅ

÷éfä EøBL; שמעון של שורו  את –÷éfä EøBL :øîBà äæå– ÀÄÄÀÆÅÀÄÄ
הזיקו, ראובן של ששורו טוען , ïéøeètולוי ïäéðLאחד שכל  – ÀÅÆÀÄ

הזיק  ששורי ראיה הבא באומרו: שמעון  של תביעתו  את דוחה מהם
ãçàואשלם. Léà ìL ïäéðL eéä íà שרדפו השוורים שני  אם – ÄÈÀÅÆÆÄÆÈ

ראובן, של  כגון אחד, איש  של היו  שמעון של שורו ïäéðLÀÅÆאחר 
íéáiç וכיון לפנינו , והם תמים, ששניהם כגון  מבואר , בגמרא – ÇÈÄ

גובה  ששמעון להשמיענו , המשנה באה מגופו , אלא משלם התם שאין

שבשניהם, הפחות של  מגופו היינו  שניהם, מבין  נזקו  חצי  כמבואראת
הוא  שיכול לו , מלשלם ראובן  פטור  מהם, אחד  אבד  אם אבל להלן.

מגופו . אלא משלם התם ואין  שהזיק, הוא שאבד השור לשמעון: לומר 
ìBãb ãçà äéäאחר שרדפו  ראובן  של השוורים משני אחד  אם – ÈÈÆÈÈ

הנזק, חצי  תשלום כדי בגופו  והיה גדול, היה שמעון של ãçàåÀÆÈשורו 
ïè÷,הנזק חצי כדי שווה היה שלא –÷éfä ìBãbä :øîBà ÷fpä ÈÈÇÄÈÅÇÈÄÄ

נזקי , חצי את לי  לשלם כדי בו ויש  שורי , את –:øîBà ÷éfnäåÀÇÇÄÅ
÷éfä ïèwä àlà ,éë àG; תפסיד והשאר  דמיו, את או אותו  וקח – ÄÆÈÇÈÈÄÄ

שהיה ãòeîאו  ãçàå íz ãçà ראובן של  השוורים משני אחד – ÆÈÈÀÆÈÈ
מועד ; היה ואחד תם היה שמעון  של שורו אחר øîBàשרדפו  ÷fpäÇÄÈÅ

טוען: שמעון  –÷éfä ãòenä,שלם נזק לשלם אתה וחייב –÷éfnäå ÇÈÄÄÀÇÇÄ
øîBà:טוען וראובן –÷éfä ízä àlà ,éë àG אלא חייב ואיני – ÅÄÆÈÇÈÄÄ

נזק, äéàøäחצי  åéìò Bøáçî àéöBnä הביא שלא זמן וכל – ÇÄÅÂÅÈÈÈÀÈÈ
תם, דמי או קטן  דמי ואפילו כלום, מראובן  לגבות יכול אינו ראיה,

לו  והודה חיטים חברו את הטוען  שכן  נוטל , אינו  עליו, לו  שהודה
שעורים מדמי  אף פטור  b),בשעורים, ,e zereay) שמעון הרי כאן  ואף

נזק  בחצי או בקטן לו  מודה וראובן שלם נזק או  הגדול את תובע
המזיק, לו  שהודה מה כשיעור  תפס הניזק אם ברם, תם. של  מגופו 

מידו מוציאין """"תוספות תוספות תוספות תוספות אין  ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

טובטובטובטוב").").")."). טוען יום יום יום יום  והמזיק שמא, טענת טוען  הניזק שאם מבואר, ובגמרא
המוציא  המזיק, בהודאת כלולה הניזק תביעת שנמצאת ברי , טענת

פנים  כל  על  המזיק משלם ראיה, לניזק וכשאין הראיה, עליו מחברו 
שאמר . ÷ïè,כמו ãçàå ìBãb ãçà ,íéðL ïé÷Bfpä eéäÈÇÄÄÀÇÄÆÈÈÀÆÈÈÈ

ãçà ,íéðL íé÷éfnäåïè÷ ãçàå ìBãb שוורים ששני  כגון  – ÀÇÇÄÄÀÇÄÆÈÈÀÆÈÈÈ
ראובן , של השוורים שני  והיו שמעון, של שווריו  שני  הזיקו  ראובן של

ואין קטן ואחד  גדול אחד שמעון, של  מי ;וכן את הזיק מי  יודעים
ïèwä úà ïèwäå ìBãbä úà ÷éfä ìBãbä :øîBà ÷fpä– ÇÄÈÅÇÈÄÄÆÇÈÀÇÈÈÆÇÈÈ

נזקו, חצי תשלום כדי אחד בכל  àlàויש  ,éë àG :øîBà ÷éfnäåÀÇÇÄÅÄÆÈ
ïèwä úà ìBãbäå ìBãbä úà ïèwä תשלום כדי בקטן ואין – ÇÈÈÆÇÈÀÇÈÆÇÈÈ

או  הגדול; של הנזק ãòeîחצי  ãçàå íz ãçà השוורים ששני  – ÆÈÈÀÆÈÈ
של שווריו  שני את הזיקו והם מועד, ואחד תם אחד היו ראובן של

קטן , ואחד  גדול אחד  שהיו  éfä÷שמעון  ãòenä :øîBà ÷fpäÇÄÈÅÇÈÄÄ
ïèwä úà ízäå ìBãbä úàוחצי הגדול, של  שלם נזק וחייב – ÆÇÈÀÇÈÆÇÈÈ

התם, של מגופו  הקטן של ízäנזק àlà ,éë àG :øîBà ÷éfnäåÀÇÇÄÅÄÆÈÇÈ
ïèwä úà ãòenäå ìBãbä úàשל נזק חצי  אלא חייב ואיני – ÆÇÈÀÇÈÆÇÈÈ

הקטן, של  שלם ונזק התם, של  מגופו  åéìòהגדול Bøáçî àéöBnäÇÄÅÂÅÈÈ
äéàøä מלשלם פטור המזיק ראיה, לו אין  שאם לעיל, שבארנו כמו  – ÈÀÈÈ

לו  שהודה מה כשיעור  תפס הניזק שאם אלא שהודה, מה אפילו

מידו . מוציאים אין המזיק,

א ה נ ש מ ר ו א ב

מגופו. הנזק משתלם כיצד  בתמותו, אחדות בהמות שנגח תם בשור  דנה משנתנו
ישמעאל רבי נחלקו  תם של הנזק חצי  חיוב שבעניין להקדים יש  המשנה ולהבנת

הניזק נעשה ישמעאל  רבי לדעת עקיבא: aegורבי  lra נאמר ולא המזיק, של 
הוא  ואם חוב, לאותו משועבד  המזיק שהשור להשמיענו , אלא מגופו משלם שתם
אלא  לניזק לשלם בעליו את מחייבים הדין בית אין  הנזק, חצי מכדי  פחות שווה

ר  ולדעת בדמים; החוב את לפרוע הם ויכולים השור , הניזק כדמי  נעשה עקיבא בי 
szeyאו בלבד הנזק חצי כשיעור  אלא שווה אינו ואם נזקו , חצי  על המזיק בשור 

כולו  השור את נוטל הניזק מזה, (xnb`).פחות

øBL,תם –äMîçå äòaøà çâpL– חמישה או –äæ íéøåL ÆÈÇÇÀÈÈÇÂÄÈÀÈÄÆ
äæ øçàהועד שלא כגון מגופו, אלא משלם ואינו  תם, הוא ועדיין  – ÇÇÆ

דין  בבית שיועד  עד מועד  נעשה השור  שאין הדין, בית בפני  בבעליו
יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחרת אחרת אחרת אחרת ;;;; בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש רש רש רש רש """"יייי ועייןועייןועייןועיין המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד;;;;

נזק,ílLéטובטובטובטוב"),"),"),"), חצי –íäaL ïBøçàì;האחרון לניזק –íàå ÀÇÅÈÇÂÆÈÆÀÄ
øúBî Ba Lé, להלן שנבאר  כמו  המזיק, בשור  –åéðôlLì øéæçé ÆÈÇÂÄÀÆÀÈÈ

האחרון . שלפני לניזק –øúBî Ba Lé íàåעוד נשתייר  ואם – ÀÄÆÈ
המזיק, åéðôבשור éðôlLì øéæçé;האחרון שלפני השני לניזק – ÇÂÄÀÆÄÀÅÈÈ

økNð ïBøçà ïBøçàäå לחברו קודם מחברו , המאוחר  ניזק כל – ÀÈÇÂÇÂÄÀÈ
נזקו; תשלומי øéàîלקבל  éaø éøácמאיר שרבי  מבואר , בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ

נחשב שהניזק ישמעאל, כרבי  aegסובר  lrak שהניזק כאן ומדובר ,

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈBîöò äNòî ìò øeèôe BøBL äNòî ìò áiç Lé,Bîöò äNòî ìò áiçå BøBL äNòî ìò øeèt.LiaL BøBL ¥©¨©©£¥¨©©£¥©§¨©©£¥§©¨©©£¥©§¤¦¥
–øeèt;LiaL àeäå–áiç.Bcáò ïéò úà ànqL BøBL,BpL úà ìétäå–øeèt;Bcáò ïéò úà ànqL àeäå, ¨§¤¦¥©¨¤¦¥¤¥©§§¦¦¤¦¨§¤¦¥¤¥©§

BpL úà ìétäå–áiç.Bnàáe åéáàa ìáçL BøBL–áiç;Bnàáe åéáàa ìáçL àeäå–øeèt.÷éìãäL BøBL §¦¦¤¦©¨¤¨©§¨¦§¦©¨§¤¨©§¨¦§¦¨¤¦§¦
úaMa Léãbä úà–áiç;úaMa Léãbä úà ÷éìãäL àeäå–øeèt,BLôða áiçúî àeäL éðtî. ¤©¨¦©©¨©¨§¤¦§¦¤©¨¦©©¨¨¦§¥¤¦§©¥§©§

‡Èøçà øBL øçà óãBø äéäL øBL,÷fäå–øîBà äæ:÷éfä EøBL;øîBà äæå:éë àG,ä÷ì òìqa àlà– ¤¨¨¥©©©¥§ª©¤¥§¦¦§¤¥¦¤¨©¤©¨¨
äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä.ãçà øçà íéôãBø íéðL eéä;øîBà äæ:÷éfä EøBL;øîBà äæå:÷éfä EøBL– ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨§©¦§¦©©¤¨¤¥§¦¦§¤¥§¦¦

iiii.xeht yiiay exey:àåä ùééáì ïéåëî åàì øåùå ,äðåëá ùééáîùë àìà áééç ùééáîä ïéà ,éîð éà .åúéîòá øåù àìå ,åúéîòá ùéà áéúëã`niqy exey
.xeht ecar oir z`:åãé ìò ïéøåç ïá àöåé ãáòä ïéàå.aiig ecar oir z` `niqy `edeøîàðù(à"ë úåîù):åðçìùé éùôçìen`ae eia`a lagy exey

.aiig:÷æð éîåìùúá.xeht en`ae eia`a lagy `edeïî:íìùîå úî íãà ïéàù .ïéîåìùúä.aiig zaya yicbd z` wilcdy exeyäðåùîã .÷æð éöç
:àåä
`i`i`i`i.dwl rlqa:ä÷ìå òìñá äéä êëçúî.cg` xg` oitcex mipy eid:ãçà íãà ìù øåù øçà íéôãåø íãà éðá éðù ìù íéøååù éðù.mixeht mdipy

:äéì åçãî åäééåøúã.miaiig mdipy÷æéðä íìúùî ïî÷ åäééåøúì åäðúéà éëå .åôåâî àìà íìùî íúä ïéàù ,ïéîú íäéðùù ïåâë ïéúéðúîì ùøôî àøîâá
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שבכגון כותב, הרמב"ם אבל הנבילה. שבח מחצית שהם זוז, עשרה עכשיו  לו
לו משלם שנגח, מועד  ובשור שהואיל  זוזים, וחמישה ארבעים לו  משלם זה
(מאה  השלם מהנזק הנבילה שבח מחצית מנכים במועד  שאף זוז, תשעים
שהם  זוז, וחמישה ארבעים משלם בתם לפיכך  בתחילה, לו שנתחייב זוז )

המועד מתשלום dnly").החצי  ly mi" ;xbi` `aiwr iax zetqez oiir)

לפי בגמרא, מבואר  הנבילה, בשבח חלק נוטל שהמזיק יהודה, רבי של  טעמו 
השביחה  אם ברם, שורו. היזק בעד  הרבה ישלם שלא המזיק על חסה שהתורה
הוא  השבח שחצי עד כך, כל בדין  העמדה שעת עד מיתה משעת הנבילה
(שמות  במועד שנאמר  השבח, מחצית יטול שהמזיק אומרים אין מהיזקו, יותר 
נוטלים, בעלים ואין משלמים, בעלים ודורשים: ישלם", "שלם לו ): כא,
זה  בכגון  הוא פטור מקום ומכל להרויח. זה בכגון זכאי המזיק שאין כלומר

שורו. שהזיק מה מלשלם

הוא, הטעם ניזק, של  שכולה מודים הכל  נבילה פחת שבעניין  שבארנו מה
ניזק, של נבילה פחת שבמועד ומכאן לו", יהיה "והמת נאמר שבמועד לפי
לחייב  אין הלכך מועד , מתשלומי  מקום בשום חמורים תם תשלומי  ואין 

ב). לד, (גמרא נבילה פחת דמי  בחצי המזיק את

י ה נ ש מ ר ו א ב

אדם. לבין  המזיק שור  שבין  אחדים הבדלים לפרט באה משנתנו

Bîöò äNòî ìò øeèôe BøBL äNòî ìò áiç Lé פעמים – ÅÇÈÇÇÂÅÈÇÇÂÅÇÀ
כשעשאו  מעשה אותו  על  ופטור  שורו, שעשה מעשה על  חייב אדם

עצמו; Bîöòהוא äNòî ìò áiçå BøBL äNòî ìò øeèt– ÈÇÇÂÅÀÇÈÇÇÂÅÇÀ
עשה  עצמו הוא ואם שורו , שעשה מעשה על שפטור  להיפך, גם ויש 

כיצד? חייב. הוא הרי מעשה LiaLאותו  BøBL בושה שגרם – ÆÄÅ
(חוץ øeètלאדם, התשלומים לשאר  הדין והוא בושת, מלשלם – È

ב): ח, (להלן  ששנו כמו  mlynמנזק), mc`dy ,xeyan mc`a xneg df"
,"wfp `l` mlyn epi` xeye ...zyeae zay ietix xrv wfp ממה זה ולמדים

יט יט יט יט ):):):):שנאמר  כדכדכדכד,,,, איש((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ודרשו: בעמיתו", מום יתן  כי  "ואיש

בעמיתו; שור  ולא áiçבעמיתו ,LiaL àeäå,מבואר בגמרא – ÀÆÄÅÇÈ
של שחיובו להשמיענו , כדי  בושת, דווקא משנתנו נקטה שלפיכך 

להזיק  מתכוון  שורו  מה שורו : למעשה בדומה הוא בבושת האדם
נתכוון  שלא פי על אף להזיק, נתכוון  אם הוא אף לבייש , מתכוון  ואין

כמתכוון  הוא הרי להזיק שנתכוון שכל  הבושת. על גם חייב לבייש,
øeètלבייש. ,BpL úà ìétäå Bcáò ïéò úà ànqL BøBL– ÆÄÅÆÅÇÀÀÄÄÆÄÈ

עבדו ; את לשחרר חייב שאינו  Bcáòכלומר  ïéò úà ànqL àeäåÀÆÄÅÆÅÇÀ
áiç ,BpL úà ìétäå שנאמר לשחררו , כוכוכוכו----כז כז כז כז ):):):):– כאכאכאכא,,,, "וכי((((שמותשמותשמותשמות ÀÄÄÆÄÇÈ

תחת  ישלחנו  לחפשי  ושחתה, אמתו  עין  את או עבדו  עין את איש יכה

שנו". תחת ישלחנו לחפשי יפיל , אמתו שן  או עבדו שן ואם עינו.
Bnàáe åéáàa ìáçL BøBL, בעליו של –áiç;נזקם בתשלומי  – ÆÈÇÀÈÄÀÄÇÈ

øeèt ,Bnàáe åéáàa ìáçL àeäå שהמכה לפי  התשלומים, מן  – ÀÆÈÇÀÈÄÀÄÈ
ומשלם. מת אדם ואין  מיתה, חייב חבורה, בהם ועשה אמו  או אביו 

áiç ,úaMa Léãbä úà ÷éìãäL BøBL מקום שמכל נזק, חצי  – ÆÄÀÄÆÇÈÄÇÇÈÇÈ
גדיש ; להדליק דרכו שאין  הוא, Léãbäמשונה úà ÷éìãäL àeäåÀÆÄÀÄÆÇÈÄ

øeèt ,úaMa,מתשלומים –BLôða áiçúî àeäL éðtî– ÇÇÈÈÄÀÅÆÄÀÇÅÀÇÀ
בשוגג, כן עשה שאפילו מבואר, בגמרא שבת. חילול על  מיתה שחייב
חייב  ובהתראה ובמזיד  הואיל מיתה, חייב אינו  זה שבכגון פי  על אף

מתשלומים. פטור בשוגג אף לפיכך  ומשלם, מת אדם ואין  מיתה,
הכתוב מן למדים זה כא כא כא כא ):):):):דבר כדכדכדכד,,,, ישלמנה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בהמה "ומכה

בין  למזיד , שוגג בין  חלקת לא בהמה מכה "מה – יומת" אדם ומכה
מכה  אף ממון, לחייבו  אלא ממון  לפוטרו מתכוון... לשאין  מתכוון 

מתכוון ... לשאין  מתכוון בין למזיד , שוגג בין  בו תחלוק לא אדם
לפוט  אלא ממון שהדליק לחייבו "שורו  המשנה נקטה ומכאן  ממון". רו

שכן  לחול, שבת בין הבדל  אין  שבשור פי על אף בשבת", הגדיש  את
לענין  דינו בשבת גדיש המדליק שהאדם להשמיענו, באה המשנה

עשה  אפילו  היינו בתשלומים, לחיובו השור  כדין מתשלומים פיטורו 
יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").בשוגג """"נימוקי נימוקי נימוקי נימוקי  ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;;

i y i n g m e i
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הראיה. עליו מחברו  המוציא משנתנו : של  ההלכתי היסוד 

øçà øBL øçà óãBø äéäL øBL ראובן של  שורו  כגון – ÆÈÈÅÇÇÇÅ
שמעון , של שורו אחר  רודף שמעון ,fäå÷שהיה של שורו –äæ ÀËÇÆ

øîBà שמ לראובן:– אומר éfä÷עון EøBL וחייב שורי , את – ÅÀÄÄ
הנזק; בתשלומי  øîBàאתה äæå:טוען וראובן –éë àG כן לא – ÀÆÅÄ

ä÷ìהדבר , òìqa àlàונפצע בסלע שורך  היה מתחכך ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;– ÆÈÇÆÇÈÈ
äéàøäברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), åéìò Bøáçî àéöBnä ממון להוציא הבא – ÇÄÅÂÅÈÈÈÀÈÈ

ראיה, להביא שמעון על הלכך  לתביעתו, עדים להביא עליו  מחברו ,
אין  עדים, לו שאין זמן וכל  ראובן , של שורו  ידי  על הוזק ששורו

שאף  להשמיע, באה שמשנתנו מפרשים, יש  לו . לשלם חייב ראובן
שמעון , של  שורו את הזיק ראובן של ששורו  לדבר  רגלים שיש  פי על 

– הזיקֹו, שהוא אומרים אין מקום מכל אחריו, רודף ראוהו שהרי 
ראובן , של  שורו ידי  על הוזק ששורו ברי , טענת טוען  שמעון ואפילו 

לקה בסלע אלא הדבר, כן לא אולי  שמא, טענת טוען  (okyוראובן
,(`ny zprh `id "ik `l" oeyly ,e dpyn ` wxt zeaezk zkqna epivn
ממשנתנו , לדייק יש ועוד  הראיה. עליו  מחברו המוציא אומרים: אלא –
שורו  מחמת בסלע לקה שמעון  של ששורו מודה ראובן  אם שאף

ומכאן , פטור; מקום מכל  להיזקו, גרם שהוא ונמצא אחריו , שרדף
פטור  בנזיקין  יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").שגרמא øçà("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי íéôãBø íéðL eéäÈÀÇÄÀÄÇÇ

ãçà,אחד שור  אחר  רודפים אדם בני שני  של  שוורים שני היו  – ÆÈ
שמעון , של  שורו אחר רדפו לוי של ושורו  ראובן  של  ששורו כגון

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriax wxt `nw `aa zkqn

ïéøeèt ïäéðL.ãçà Léà ìL ïäéðL eéä íà–íéáiç ïäéðL.ìBãb ãçà äéä,ïè÷ ãçàå;øîBà ÷fpä:ìBãbä §¥¤§¦¦¨§¥¤¤¦¤¨§¥¤©¨¦¨¨¤¨¨§¤¨¨¨©¦¨¥©¨
÷éfä,øîBà ÷éfnäå:éë àG,÷éfä ïèwä àlà;ãòeî ãçàå íz ãçà;øîBà ÷fpä:÷éfä ãòenä,øîBà ÷éfnäå: ¦¦§©©¦¥¦¤¨©¨¨¦¦¤¨¨§¤¨¨©¦¨¥©¨¦¦§©©¦¥

éë àG,÷éfä ízä àlà–äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä.íéðL ïé÷Bfpä eéä,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà,íé÷éfnäå ¦¤¨©¨¦¦©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨©¦¦§©¦¤¨¨§¤¨¨¨§©©¦¦
ðLíé,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà;øîBà ÷fpä:ïèwä úà ïèwäå ìBãbä úà ÷éfä ìBãbä,øîBà ÷éfnäå:éë àG, §©¦¤¨¨§¤¨¨¨©¦¨¥©¨¦¦¤©¨§©¨¨¤©¨¨§©©¦¥¦

ïèwä úà ìBãbäå ìBãbä úà ïèwä àlà;ãòeî ãçàå íz ãçà;øîBà ÷fpä:ízäå ìBãbä úà ÷éfä ãòenä ¤¨©¨¨¤©¨§©¨¤©¨¨¤¨¨§¤¨¨©¦¨¥©¨¦¦¤©¨§©¨
ïèwä úà,øîBà ÷éfnäå:éë àG,ïèwä úà ãòenäå ìBãbä úà ízä àlà–äéàøä åéìò Bøáçî àéöBnä. ¤©¨¨§©©¦¥¦¤¨©¨¤©¨§©¨¤©¨¨©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡øçà äæ íéøåL äMîçå äòaøà çâpL øBLäæ–íäaL ïBøçàì ílLé.íàåøúBî Ba Lé–øéæçé ¤¨©©§¨¨©£¦¨§¨¦¤©©¤§©¥¨©£¤¨¤§¦¤¨©£¦
ìåéðôlL;Lé íàåøúBî Ba–ì øéæçéåéðô éðôlL;økNð ïBøçà ïBøçàäå;éøácøéàî éaø.ïBòîL éaøøîBà: §¤§¨¨§¦¤¨©£¦§¤¦§¥¨¨§¨©£©£¦§¨¦§¥©¦¥¦©¦¦§¥

:êì íìùàå ê÷æà àøåú éàäã äéàø éúééà ìéæ äéì øîà éöî åäééåøúì åäðúéì ìáà ,íäéðù ïéáî å÷æð éöç.wifd lecb:÷æð éöç äåù åôåâá ùéå.wifd ohw
:ãéñôú ê÷æð éöç øúåîå ,ç÷ú ïè÷ä éîãå.lecbd z` wifd ohwç÷ ,êìù ïè÷ ìù å÷æð éöçå .éìù ïè÷ àìà ç÷ú àì ,äáåøî ìåãâ ìù å÷æð éöçù ô"òàå

ïòåèäù ,åì ïéà åì äãåäù ïè÷ åìéôàå ,íú éîã åìéôàå íåìë åì ïéà äéàø àéáä àì íà ,ïéúéðúîá ïðéðúã äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä êðä ìëå .ìåãâä ïî
:äéðéî ïðé÷ôî àì ,÷éæîä åì äãåäù äî øåòéù ÷æéðä ñôú éàå .íéøåòù éîãî óà øåèô íéøåòùá åì äãåäå ïéèç åøáç úà

c`̀̀̀.'de 'c gbpy xey:åôåâî íìúùîã íú äéä íìåëáå.mlyiúåáâì ÷éæîä øåùì ÷æéð åñôúù ïåâë ïéúéðúîì é÷åî àøîâá .äìçú ïåøçàì ÷æð éöç
:íìùî å÷æð éöç íìúùî ïåøçàä êëéôì ,åé÷æðá áééç ïåùàøä ÷æéðä ,÷éæäå åãé úçúî àöéùëå .øëù øîåù åéìò äùòðå åðîîxifgi xzen ea yi m`e

.eiptlyl÷æðá øúåî åá ùé íà ,øîà÷ éëä.íéúàî äåù øåùäå ,íéùîç äéä ïåøçàä ÷æð éöçå ,äðî äéä ïåùàøä ìù å÷æð éöçù ïåâë .åéðôìùì øéæçé ,åé
íéìòáì ïéà ,åãé úçú çâðå ÷æéðä åñôúùëå .äðî íéìòáìå ,äðî äæ øåùá ÷æéðì äéä ,äðî å÷æð éöçù ïåùàøä ÷æéðä ìù åøåù äæ øåù çâðùë äìçúî

`xephxa yexit

יודעים  שאינם אלא מהם, אחד ידי על שהוזק עדים, שיש  פי על אף
הזיקו מי של  יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),שורו øîBà("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי äæ: ללוי אומר  ראובן – ÆÅ

÷éfä EøBL; שמעון של שורו  את –÷éfä EøBL :øîBà äæå– ÀÄÄÀÆÅÀÄÄ
הזיקו, ראובן של ששורו טוען , ïéøeètולוי ïäéðLאחד שכל  – ÀÅÆÀÄ

הזיק  ששורי ראיה הבא באומרו: שמעון  של תביעתו  את דוחה מהם
ãçàואשלם. Léà ìL ïäéðL eéä íà שרדפו השוורים שני  אם – ÄÈÀÅÆÆÄÆÈ

ראובן, של  כגון אחד, איש  של היו  שמעון של שורו ïäéðLÀÅÆאחר 
íéáiç וכיון לפנינו , והם תמים, ששניהם כגון  מבואר , בגמרא – ÇÈÄ

גובה  ששמעון להשמיענו , המשנה באה מגופו , אלא משלם התם שאין

שבשניהם, הפחות של  מגופו היינו  שניהם, מבין  נזקו  חצי  כמבואראת
הוא  שיכול לו , מלשלם ראובן  פטור  מהם, אחד  אבד  אם אבל להלן.

מגופו . אלא משלם התם ואין  שהזיק, הוא שאבד השור לשמעון: לומר 
ìBãb ãçà äéäאחר שרדפו  ראובן  של השוורים משני אחד  אם – ÈÈÆÈÈ

הנזק, חצי  תשלום כדי בגופו  והיה גדול, היה שמעון של ãçàåÀÆÈשורו 
ïè÷,הנזק חצי כדי שווה היה שלא –÷éfä ìBãbä :øîBà ÷fpä ÈÈÇÄÈÅÇÈÄÄ

נזקי , חצי את לי  לשלם כדי בו ויש  שורי , את –:øîBà ÷éfnäåÀÇÇÄÅ
÷éfä ïèwä àlà ,éë àG; תפסיד והשאר  דמיו, את או אותו  וקח – ÄÆÈÇÈÈÄÄ

שהיה ãòeîאו  ãçàå íz ãçà ראובן של  השוורים משני אחד – ÆÈÈÀÆÈÈ
מועד ; היה ואחד תם היה שמעון  של שורו אחר øîBàשרדפו  ÷fpäÇÄÈÅ

טוען: שמעון  –÷éfä ãòenä,שלם נזק לשלם אתה וחייב –÷éfnäå ÇÈÄÄÀÇÇÄ
øîBà:טוען וראובן –÷éfä ízä àlà ,éë àG אלא חייב ואיני – ÅÄÆÈÇÈÄÄ

נזק, äéàøäחצי  åéìò Bøáçî àéöBnä הביא שלא זמן וכל – ÇÄÅÂÅÈÈÈÀÈÈ
תם, דמי או קטן  דמי ואפילו כלום, מראובן  לגבות יכול אינו ראיה,

לו  והודה חיטים חברו את הטוען  שכן  נוטל , אינו  עליו, לו  שהודה
שעורים מדמי  אף פטור  b),בשעורים, ,e zereay) שמעון הרי כאן  ואף

נזק  בחצי או בקטן לו  מודה וראובן שלם נזק או  הגדול את תובע
המזיק, לו  שהודה מה כשיעור  תפס הניזק אם ברם, תם. של  מגופו 

מידו מוציאין """"תוספות תוספות תוספות תוספות אין  ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

טובטובטובטוב").").")."). טוען יום יום יום יום  והמזיק שמא, טענת טוען  הניזק שאם מבואר, ובגמרא
המוציא  המזיק, בהודאת כלולה הניזק תביעת שנמצאת ברי , טענת

פנים  כל  על  המזיק משלם ראיה, לניזק וכשאין הראיה, עליו מחברו 
שאמר . ÷ïè,כמו ãçàå ìBãb ãçà ,íéðL ïé÷Bfpä eéäÈÇÄÄÀÇÄÆÈÈÀÆÈÈÈ

ãçà ,íéðL íé÷éfnäåïè÷ ãçàå ìBãb שוורים ששני  כגון  – ÀÇÇÄÄÀÇÄÆÈÈÀÆÈÈÈ
ראובן , של השוורים שני  והיו שמעון, של שווריו  שני  הזיקו  ראובן של

ואין קטן ואחד  גדול אחד שמעון, של  מי ;וכן את הזיק מי  יודעים
ïèwä úà ïèwäå ìBãbä úà ÷éfä ìBãbä :øîBà ÷fpä– ÇÄÈÅÇÈÄÄÆÇÈÀÇÈÈÆÇÈÈ

נזקו, חצי תשלום כדי אחד בכל  àlàויש  ,éë àG :øîBà ÷éfnäåÀÇÇÄÅÄÆÈ
ïèwä úà ìBãbäå ìBãbä úà ïèwä תשלום כדי בקטן ואין – ÇÈÈÆÇÈÀÇÈÆÇÈÈ

או  הגדול; של הנזק ãòeîחצי  ãçàå íz ãçà השוורים ששני  – ÆÈÈÀÆÈÈ
של שווריו  שני את הזיקו והם מועד, ואחד תם אחד היו ראובן של

קטן , ואחד  גדול אחד  שהיו  éfä÷שמעון  ãòenä :øîBà ÷fpäÇÄÈÅÇÈÄÄ
ïèwä úà ízäå ìBãbä úàוחצי הגדול, של  שלם נזק וחייב – ÆÇÈÀÇÈÆÇÈÈ

התם, של מגופו  הקטן של ízäנזק àlà ,éë àG :øîBà ÷éfnäåÀÇÇÄÅÄÆÈÇÈ
ïèwä úà ãòenäå ìBãbä úàשל נזק חצי  אלא חייב ואיני – ÆÇÈÀÇÈÆÇÈÈ

הקטן, של  שלם ונזק התם, של  מגופו  åéìòהגדול Bøáçî àéöBnäÇÄÅÂÅÈÈ
äéàøä מלשלם פטור המזיק ראיה, לו אין  שאם לעיל, שבארנו כמו  – ÈÀÈÈ

לו  שהודה מה כשיעור  תפס הניזק שאם אלא שהודה, מה אפילו

מידו . מוציאים אין המזיק,

א ה נ ש מ ר ו א ב

מגופו. הנזק משתלם כיצד  בתמותו, אחדות בהמות שנגח תם בשור  דנה משנתנו
ישמעאל רבי נחלקו  תם של הנזק חצי  חיוב שבעניין להקדים יש  המשנה ולהבנת

הניזק נעשה ישמעאל  רבי לדעת עקיבא: aegורבי  lra נאמר ולא המזיק, של 
הוא  ואם חוב, לאותו משועבד  המזיק שהשור להשמיענו , אלא מגופו משלם שתם
אלא  לניזק לשלם בעליו את מחייבים הדין בית אין  הנזק, חצי מכדי  פחות שווה

ר  ולדעת בדמים; החוב את לפרוע הם ויכולים השור , הניזק כדמי  נעשה עקיבא בי 
szeyאו בלבד הנזק חצי כשיעור  אלא שווה אינו ואם נזקו , חצי  על המזיק בשור 

כולו  השור את נוטל הניזק מזה, (xnb`).פחות

øBL,תם –äMîçå äòaøà çâpL– חמישה או –äæ íéøåL ÆÈÇÇÀÈÈÇÂÄÈÀÈÄÆ
äæ øçàהועד שלא כגון מגופו, אלא משלם ואינו  תם, הוא ועדיין  – ÇÇÆ

דין  בבית שיועד  עד מועד  נעשה השור  שאין הדין, בית בפני  בבעליו
יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחרת אחרת אחרת אחרת ;;;; בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש רש רש רש רש """"יייי ועייןועייןועייןועיין המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד;;;;

נזק,ílLéטובטובטובטוב"),"),"),"), חצי –íäaL ïBøçàì;האחרון לניזק –íàå ÀÇÅÈÇÂÆÈÆÀÄ
øúBî Ba Lé, להלן שנבאר  כמו  המזיק, בשור  –åéðôlLì øéæçé ÆÈÇÂÄÀÆÀÈÈ

האחרון . שלפני לניזק –øúBî Ba Lé íàåעוד נשתייר  ואם – ÀÄÆÈ
המזיק, åéðôבשור éðôlLì øéæçé;האחרון שלפני השני לניזק – ÇÂÄÀÆÄÀÅÈÈ

økNð ïBøçà ïBøçàäå לחברו קודם מחברו , המאוחר  ניזק כל – ÀÈÇÂÇÂÄÀÈ
נזקו; תשלומי øéàîלקבל  éaø éøácמאיר שרבי  מבואר , בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ

נחשב שהניזק ישמעאל, כרבי  aegסובר  lrak שהניזק כאן ומדובר ,

izdw - zex`ean zeipyn
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íéúàî äåL øBL çâpL íéúàî äåL øBL,íeìk äôé äìápä ïéàå–äðî ìèBð äæå äðî ìèBð äæ.çâðå øæç ¨¤¨©¦¤¨©¨¤¨©¦§¥©§¥¨¨¨§¤¥¨¤§¤¥¨¤¨©§¨©
íéúàî äåL øçà øBL–äðî ìèBð ïBøçàä,åéðôlLå–æeæ íéMîç ìèBð äæå æeæ íéMîç ìèBð äæ.çâðå øæç ©¥¨¤¨©¦¨©£¥¨¤§¤§¨¨¤¥£¦¦§¤¥£¦¦¨©§¨©
íéúàî äåL øçà øBL–äðî ìèBð ïBøçàä,åéðôlLå–æeæ íéMîç,íéðBLàøä íéðLe–áäæ øðéc. ©¥¨¤¨©¦¨©£¥¨¤§¤§¨¨£¦¦§©¦¨¦¦¦©¨¨

·ì ãòeî Bðéàå Bðéîì ãòeî àeäL øBLBðéî BðéàL,äîäaì ãòeî Bðéàå íãàì ãòeî,Bðéàå íépèwì ãòeî ¤¨§¦§¥¨§¤¥¦¨¨¨¨§¥¨©§¥¨¨©§©¦§¥
íéìBãbì ãòeî–íìL ÷æð ílLî Bì ãòeî àeäL úà,÷æð éöç ílLî Bì ãòeî BðéàL úàå.éðôì eøîàéaø ¨©§¦¤¤¨§©¥¤¤¨¥§¤¤¥¨§©¥£¦¤¤¨§¦§¥©¦

äãeäé:ìçì ãòeî Bðéàå úBúaMì ãòeî äéäL éøä?íäì øîà:aMìíìL ÷æð ílLî úBú,ílLî ìçä úBîéì §¨£¥¤¨¨¨©©¨§¥¨©Ÿ¨©¨¤©©¨§©¥¤¤¨¥¦©Ÿ§©¥

äðîä ïî ïåùàøä ÷æéðä ãáéà ,íéùîç å÷æð éöç äéäå éðùì ÷éæäùëå .åñôúù ÷æéðä ìò àìà ïäéìò åúøéîù äúéä àì éøäù ,åá íäì äéäù äðî ãéñôäì
:íäìù äðîä íéìèåð íéìòáäå .åì øæåç äðîä ãò øúåîäå ,éðùä ÷æéðä äæì ïúåðå íéùîç åìù.'eke xne` y"x÷æéðäå íéìòáä åäðéð éôúåù øáñ ù"ø

:'åëå çâðù íéúàî äåù øåù ,ãöéë .åé÷æðá íéáééçúî íäéðùå ,÷éæîä øåùá.eiptlye÷æéðì ùéã .æåæ íéùîç íéìòáäå ,æåæ íéùéîç ìèåð .ïåùàø ÷æéð äæ
:å÷æð éîåìùú éöç íìùî êëìä ,éöçä åá ïåùàø.miz`n dey xey gbpe xfgåéðôìù åúåà àöîðå .íìúùî åôåâîã ,àåäù éî ìëî éöçä äðî ìèåð ïåøçàä

:ïåøçàä ìèåðù äðî éöç å÷ìçî íìùî ,åìù éöçä äéäù.mipey`xd mipyeúéòéáø ãçà ìë ïéîìùî ,òéáø ãçà ìëì íäì äéäù íéìòáäå ïåùàø ÷æéð
:å÷æð ìù.adf xpic:óñë ìù íéøðéã äùîçå íéøùò íäù

aaaa.miphwl cren:íéìâòì.dcedi 'x iptl exn`:åðîî åéãéîìú åìàù.zezayl crenäàåøù éôì ,éîð éà .åéìò äçæ åúòãå äëàìîî ìèá àåäù éðôî
éðéòá íéáåùç ,úáù ìù íéàð íéùåáìîá íãà éðá:íøéëî åðéàå íéøëð å.legl cren epi`e:åðéã äî.zezay ini dyly ea xefgiynãòåäù øçàì

`xephxa yexit

שבכגון  נזקו , חצי של החוב את ממנו  לגבות כדי המזיק השור  את תפס

נעשה  שומרזה עליו  נעשה משכון, התופס חוב בעל  שכל שכר , שומר 
הריהו והזיק, ידו  מתחת השור וכשיצא oey`xd)שכר, wfipd) חייב

שווה  שהיה ראובן של שורו אם כגון פטור . השור בעל  ואילו  בנזקו,
שמעון  ותפסֹו זוז , במאתיים והזיקֹו שמעון של  שורו נגח זוז, מאתיים

של שורו  את ונגח השור וחזר  זוז, מאה היינו נזקו , חצי  ממנו  לגבות
יהודה  של  שורו  את ונגח וחזר  לוי, ותפסו  – זוז במאתיים והזיקו לוי ,

נזקו , חצי  שהם זוז , מאה ליהודה משלם לוי  הרי זוז, במאתיים והזיקו 
בעל היינו ראובן , ברם, נזקיהם. את מפסידים ושמעון הוא ואילו 

ששנינו : וזהו  שלו . המנה את נוטל mdayהשור, oexg`l mlyi–
שבארנו. כמו  האחרון , לניזק לשלם xzenשחייבים ea yi m`e כגון –

זוז  שבעים ונשארו בלבד, זוז  שלושים היה יהודה של נזקו שחצי

זוז, מאה שהיה לוי , של  הנזק חצי eiptlylלתשלום xifgi משלמים –
ללוי, הזה המותר  xzenאת ea yi m`eלוי של נזקו חצי  שגם כגון  –

לתשלום  זוז שלושים עוד ונשארו  זוז , ארבעים אלא זוז  מאה היה לא
זוז , מאה שהיה שמעון , של  נזקו  eiptחצי  iptlyl xifgi משלמים –

היה  שמעון של נזקו  וחצי  הואיל  כלומר  לשמעון , זוז  השלושים את
שכן  בלבד, זוז  מאה אלא הניזקים, כל  בין משלמים אין  זוז, מאה

השור, בעל בחזרה נוטל  xkypהשאר oexg` oexg`e יהודה היינו  –
ניזק  שהיה לוי, ואילו נזקו, מחצית כל נוטל האחרון, הניזק שהוא

תשלום  כדי  במותר יש ואם בלבד . המותר  את אלא נוטל  אינו  שלפניו
שנשאר מה ורק נזקו, מחצית כל נוטל הוא אף לוי, של נזקו  חצי 

לשמעון . çâpLמשלמים íéúàî äåL øBL :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÆÈÇÄÆÈÇ
íeìk äôé äìápä ïéàå ,íéúàî äåL øBLהשור שהמית – ÈÆÈÇÄÀÅÇÀÅÈÈÈÀ

כלום, שווה אינה והנבילה הניזק, השור  את äðîהמזיק ìèBð äæÆÅÈÆ
äðî ìèBð äæå והבעלים נזקו , חצי  היינו  זוז, מאה נוטל הניזק – ÀÆÅÈÆ
זוז. מאה íéúàîנוטלים äåL øçà øBL çâðå øæç שהיה כגון  – ÈÇÀÈÇÇÅÈÆÈÇÄ

שמעון , של  שורו  את בתחילה ונגח ראובן, של  שורו המזיק השור 

לוי , של שורו  את ונגח äðîוחזר  ìèBð ïBøçàä מאה נוטל לוי  – ÈÇÂÅÈÆ
וראובן,åéðôlLåזוז, שמעון  היינו  הבעלים, עם שלפניו  הניזק –äæ ÀÆÀÈÈÆ

æeæ íéMîç ìèBð äæå æeæ íéMîç ìèBðשרבי מבואר, בגמרא – ÅÂÄÄÀÆÅÂÄÄ
בשור שותפים נעשים והניזק שהבעלים עקיבא, כרבי  סובר שמעון
זוז , מאה נוטל השני  הניזק הלכך בנזיקין, מתחייבים ושניהם המזיק,

אחד כל נוטלים והבעלים הראשון  והניזק נזקו , מחצית כל  היינו 
הנזק. תשלומי  חצי משלם מהם אחד שכל זוז, çâðåחמישים øæçÈÇÀÈÇ

íéúàî äåL øçà øBL,יהודה של שורו כגון –ìèBð ïBøçàä ÇÅÈÆÈÇÄÈÇÂÅ
äðî,המזיק השור של  מגופו נזקו , חצי היינו זוז , מאה נוטל  יהודה – ÈÆ

åéðôlLå זוז מאה בשווי  השור שחצי  לוי, היינו  שלפניו  והניזק – ÀÆÀÈÈ
שלו, lhepæeæהיה íéMîç הנזק חצי בתשלומי  הוא שמשתתף – ÂÄÄ

חלקו, במחצית יהודה íéðBLàøäשל  íéðLe, ושמעון ראובן – ÀÇÄÈÄÄ
חמישים  היה מהם אחד  כל של שחלקו  הראשון , והניזק הבעלים היינו 

áäæזוז, øðéc וחמישה עשרים שהוא זהב, דינר נוטל  מהם אחד  כל  – ÄÇÈÈ
רבי דברי  מפרשים יש לעיל. שבארנו מהטעם שלא זוז, בכגון שמעון

לרבי מודה שמעון רבי אף תפסו , אם אבל  השור, את הניזק תפס

בנזקיו חייב לבדו  והוא שכר כשומר נעשה שהניזק ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;מאיר,

שומררמברמברמברמב""""ם ם ם ם );););); נעשה אינו השור, את הניזק תפס שאפילו  מפרשים ויש 

שמירת  על  אחראי  אחד שכל כשותפים, דינם אלא השור , כל  על  שכר 
חלקו . במחצית הנזק בתשלומי  משתתף אחד  כל הלכך ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).חלקו ,

i y y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

דברים. לשאר מועד ואינו אחדים לדברים מועד  שהוא בשור דנה משנתנו

Bðéîì ãòeî àeäL øBL,שוורים לנגוח –BðéàLì ãòeî Bðéàå ÆÈÀÄÀÅÈÀÆÅ
Bðéî,נוגחם ואינו וגמלים סוסים עם עומד שראינוהו  כגון –ãòeî ÄÈ

íãàì,אדם בני לנגוח מועד  שהוא או –äîäaì ãòeî Bðéàå– ÈÈÈÀÅÈÇÀÅÈ
בהמות, נוגח íépèwìשאינו  ãòeî,לילדים או  לעגלים –Bðéàå ÈÇÀÇÄÀÅ

íéìBãbì ãòeî,גדולים לאנשים או לשוורים –ãòeî àeäL úà ÈÇÀÄÆÆÈ
Bì,לו מועד שהוא מין  אותו על –íìL ÷æð ílLî כמו – ÀÇÅÆÆÈÅ

שלם, נזק משלם שמועד ד), (א, לעיל  ãòeîששנינו  BðéàL úàåÀÆÆÅÈ
Bì, לו מועד שאינו  מין  אותו  ועל –÷æð éöç ílLî.תם כדין  – ÀÇÅÂÄÆÆ

שגורסים  סובר , זביד רב משנתנו: בגירסת אמוראים נחלקו  בגמרא

שלפנינו : הגירסה inכפי  epi`yl cren epi`e epinl crenepכלומר וכו ',
שהמשנה  הדברים בשאר  וכן מינו , לשאינו  מועד  שאינו  לנו שידוע

למינו  "מועד  גורס: פפא ורב לכל . מועד  זה הרי בסתם אבל מפרטת,
epi`לאדם מועד  מינו: לשאינו  וכו '`epiמועד  לבהמה" (`epiמועד 

למינו  מועד  שהוא ששור  ללמד  באה שמשנתנו  כלומר  וא"ו), בלא –
הדברים. בשאר וכן  מינו לשאינו  מועד  אינו זה tt`הרי  axk dklde

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).). äãeäé((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;; éaø éðôì eøîà:תלמידיו אותו  שאלו – ÈÀÄÀÅÇÄÀÈ
úBúaMì ãòeî äéäL éøä,בשבתות לנגוח –ìçì ãòeî Bðéàå ÂÅÆÈÈÈÇÇÈÀÅÈÇÙ

שור? אותו  של  דינו מה החול, בימות לנגוח –íäì øîàרבי – ÈÇÈÆ
íìLיהודה: ÷æð ílLî úBúaMì, מועד כדין –ìçä úBîéì ÇÇÈÀÇÅÆÆÈÅÄÇÙ

÷æð éöç ílLî,כמועד דינו בלבד שלשבתות כלומר  תם, כדין – ÀÇÅÂÄÆÆ
נוגח. הוא ממלאכתו נח שהוא שמפני ברש "י , מבואר והטעם
שבת, של במלבושים אדם בני  רואה שהוא לפי מבואר , ובירושלמי 

izdw - zex`ean zeipyn
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÷æð éöç.íz àeä éúîéà?GL Ba øæçiMîúBúaL éîé äL. £¦¤¤¥¨©¨¦¤©£Ÿ§¨§¥©¨
‚Lc÷ä ìL øBL çâpL ìàøNé ìL øBL,ì çâpL Lc÷ä ìLåìàøNé ìL øBL–øeèt,øîàpL(äì ,àë úåîù): ¤¦§¨¥¤¨©¤¤§¥§¤¤§¥¤¨©§¤¦§¨¥¨¤¤¡©

"eäòø øBL",Lc÷ä ìL øBL àGå.ìàøNé ìL øBLì çâpLéøëð ìL øBL–øeèt;ì çâpL éøëð ìLåøBL ¥¥§¤¤§¥¤¦§¨¥¤¨©§¤¨§¦¨§¤¨§¦¤¨©§
ìàøNé ìL,ãòeî ïéa íz ïéa–íìL ÷æð ílLî. ¤¦§¨¥¥¨¥¨§©¥¤¤¨¥

„Løç ìL øBL çâpL çwt ìL øBL,ïè÷å äèBL–áiç.Løç ìLå,çwt ìL øBL çâpL ïè÷å äèBL– ¤¦¥©¤¨©¤¥¥¤§¨¨©¨§¤¥¥¤§¨¨¤¨©¤¦¥©
øeèt.Løç ìL øBL,çâpL ïè÷å äèBL–ñBtBøèBtà ïäì ïéãéîòî ïéc úéa,ñBtBøèBtà éðôa ïäì ïéãéòîe. ¨¤¥¥¤§¨¨¤¨©¥¦©£¦¦¨¤©§§¦¦¨¤¦§¥©§

Løçä çwtúð,ïèwä ìécâäå äèBMä ätzLð–Búenúì øæç;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:àeä éøä ¦§©©©¥¥¦§©¨©¤§¦§¦©¨¨¨©§©¦§¥©¦¥¦©¦¥¥£¥
Bú÷æça.äúéî áiç Bðéà ïéãèöàä øBL,øîàpL(çë ,àë úåîù):"çbé ék",eäeçébiL àGå. §¤§¨¨¦§¨¦¥©¨¦¨¤¤¡©¦¦©§¤©¦

:÷æð éöç àìà íìùî åðéà çâðå øæç íàå ,åúåîúì øæç ,çâð àìå úåúáù ùìùá íéøååù åéðôì åøéáòä úåúáùì
bbbb.xeht ixkp ly xey gbpy l`xyi ly xeyáéúëã('â ÷å÷áç),ïúåà åîéé÷ àìù ïåéë ,çð éðá ååèöðù úåöî òáù äàø ,íéåâ øúéå äàø õøà ããåîéå ãîò

øîåàå .ìàøùéì ïðåîî øéúäå ãîò(â"ì íéøáã)ìò äøåúä úà øéæçäå ááñù äòùî ,ïøàô øäî .ïøéúäå íéáëåë ãáåò ìù ïðåîî äìéâ ,ïøàô øäî òéôåä
:äåìá÷ àìå íéáëåë éãáåòä

cccc.xeht gwt ly xey gbpy ohwe dhey yxg lye÷"ôá ïðéøîàå ,àåä éìèìèîã ,åôåâî úåáâì íúì ñåôåøèåôà ïéãéîòî ïéàù[ã"é óã]ãîìî óñë äåù
:éîúéá àðîé÷åàå ,úåéøçà ïäì ùéù íéñëðì àìà íé÷÷æð ã"á ïéàù.'eke qetexhet` odl oicinrnàìå ñåôåøèåôà íäì ïéãéîòî ,íéðçâð å÷æçåä íà

:íéîåúé ìù ò÷ø÷î ÷æðä åáâéå äéìòä ïî íìùî çâð øãä éëã .ãòåî äééååùì àìà ÷æð éöç íìùì.ezenzl xfegñðëðå åéìòá úåùøî àöéù ãòåî øáñ÷ã
:åúàøúä ïéã úà äðùî äðåùî úåùøã .åúåîúì øæåç íéøçà íéìòá úåùøì.oichv`d xey:êëì åúåà ïéãîìîå ,úåçéâðì ãçåéîù

`xephxa yexit

והרגלו. דרכו משנה ízהריהו  àeä éúîéàמועד שהוא שור – ÅÈÇÈ
תם? להיות חוזר הוא אימתי  בלבד , GLלשבתות Ba øæçiMîäL ÄÆÇÂÙÀÈ

úBúaL éîé ולא שבתות ימי  בשלושה אדם בני  או  שוורים שראה – ÀÅÇÈ
נגחם.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

כלומר  ברית", בני  של  נכסים מעילה, בהן  שאין  "נכסים ב): א, (לעיל שנינו  כבר 
לפרט  חוזרת משנתנו  ברית. בני ושל  הדיוט נכסי  לגבי אלא בנזקים חיוב שאין 

אלו. דינים

ìàøNé ìL øBL:גורסים ויש  –,heicd lyìL øBL çâpL ÆÄÀÈÅÆÈÇÆ
Lc÷ä,למקדש השייך  –Lc÷ä ìLå,הקדש של שור או –çâpL ÆÀÅÀÆÆÀÅÆÈÇ

ìàøNé ìL øBLì,מועד בין תם בין –øeèt,הנזק מתשלומי – ÀÆÄÀÈÅÈ
øîàpL: קרן נזקי  בפרשת –"eäòø øBL"איש שור יגוף "וכי  – ÆÆÁÇÅÅ

ודורשים: רעהו ", שור  edrx,את xeyLc÷ä ìL øBL àGå שאין – ÀÆÆÀÅ
שהזיק. בין  שהוזק בין  נזקים, דין çâpLבו ìàøNé ìL øBLÆÄÀÈÅÆÈÇ

éøëð ìL øBLì, מועד בין תם בין –øeètמבאר הרמב"ם – ÀÆÈÀÄÈ
שהזיקה, בהמתו  על  האדם את מחייבים הנכרים שאין  "לפי  הטעם:

כדיניהם" להם דנים אנו  fer"והרי  lcbn" oiire ;d ,g oenn iwfp 'ld)
;(inlyexidn md m"anxd ixacy ,azekdéøëð ìLå,נכרי של  ושור – ÀÆÈÀÄ

íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz ïéa ,ìàøNé ìL øBLì çâpLÆÈÇÀÆÄÀÈÅÅÈÅÈÀÇÅÆÆÈÅ
שנאמר הטעם, מבארים בגמרא וווו):):):):– גגגג,,,, ארץ ((((חבקוקחבקוקחבקוקחבקוק וימודד  "עמד

גו  ויתר נח,ראה בני  עליהם שקיבלו  מצוות שבע הקב"ה ראה – ים"
לישראל " ממונם והתיר עמד אותן , קיימו  שלא תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;כיון  ((((עייןעייןעייןעיין

ומהרומהרומהרומהר""""ם ם ם ם ).).).). מהרש מהרש מהרש מהרש """"אאאא לפימהרשמהרשמהרשמהרש""""ל ל ל ל ;;;; לנכרים, הוא "קנס כותב: והרמב"ם
על אותן  תחייב לא ואם הנזק; מסלקים ואינן  במצוות זהירין שאינן 

הבריות" ממון ומפסידין  אותה משמרין  אין בהמתן, נזקינזקינזקינזקינזקי ((((הל הל הל הל ''''

ה ה ה ה ).).).). ח ח ח ח ,,,, זולתם,ממוןממוןממוןממון ממון  על חסים שאין  "מתוך "המאירי": כותב וכן 

מה  "ולפי מוסיף: והוא להזיק". עצמם ירגילו  שלא אותם קונסים
ונימוסים... דתות בדרכי גדורים שאינם בעממים דווקא בגמרא, שנאמר 

נושאים  ואין אצלם, כדיננו  אצלנו  דינם בידם מצוות ששבע כל אבל 
הגדורות  באומות שכן  לומר צורך אין  ומעתה לעצמנו , בדין  פנים

ונימוסים". דתות בדרכי 
y c e w z a y
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çwt ìL øBL, ובשכלו בחושיו השלם אדם –ìL øBL çâpL ÆÄÅÇÆÈÇÆ

Løç,מדבר ואינו  שומע שאינו  –ïè÷å äèBLשל שור  או  – ÅÅÆÀÈÈ
קטן , של  או בעלáiçשוטה מקום מכל  שהרי  הנזק, בתשלומי  – ÇÈ

שורו לשמור וחייב הוא, דעת בר äèBL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).השור ,Løç ìLåÀÆÅÅÆ
ïè÷å,קטן של או שוטה של או חרש של ושור  –ìL øBL çâpL ÀÈÈÆÈÇÆ
çwt הוא שהשור  זמן  כל מקום מכל אפוטרופוס, שיש  פי על אף – ÄÅÇ

אפוטרופוס øeètתם, מעמידים דין  בית שאין לפי  הנזק, מתשלומי – È
מגופו  לגבות ישלם (xnb`),לתם שלא התם על  חסה והתורה שהואיל

עליהם נזק  חכמים חסו  יתומים לגבי הלכך  ומגופו , נזק חצי  אלא שלם
ושוטה((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),), חרש  לגבי הדין שמביאים שמביאים שמביאים שמביאים והוא וברטנורא וברטנורא וברטנורא וברטנורא  רשרשרשרש""""יייי ((((ועייןועייןועייןועיין

אחראחראחראחר).).).). çâpLטעם טעם טעם טעם  ïè÷å äèBL ,Løç ìL øBL שהוחזק כלומר – ÆÅÅÆÀÈÈÆÈÇ
ñBtBøèBtàנגחן , ïäì ïéãéîòî ïéc úéa,השור על  לשמור – ÅÄÇÂÄÄÈÆÇÀ

ñBtBøèBtà éðôa ïäì ïéãéòîe בית בפני  בו  מתרים כלומר  – ÀÄÄÈÆÄÀÅÇÀ
האפוטרופוס  ברשות פעמים שלוש  נגח ואם השור, את שישמור  דין,

מן  שלם נזק משלם ברביעית, ונגח וכשחזר מועד , נעשה הריהו
מנכסיו , משלם האפוטרופוס אם בגמרא, אמוראים ונחלקו  העלייה;

הקטנים. של מנכסיהם שמשלם או  לכשיגדלו , הקטנים מן ונפרע וחוזר
Løçä çwtúðאוäèBMä ätzLð, בדעתו שפוי שנעשה – ÄÀÇÇÇÅÅÄÀÇÈÇÆ
ïèwä ìécâäå,גדול נעשה שהקטן לאחר או  –Búenúì øæç– ÀÄÀÄÇÈÈÈÇÀÇ

כתם; להיחשב השור øéàîחזר  éaø éøác, טעמו מבואר  בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ
dpyn,לפי  zeyxdy האפוטרופוס מרשות השור ויצא הואיל  כלומר ,

שיכולים  לפי  דינו, את משנה הרשות שינוי הרי  הבעלים, לרשות

שמירה  אותו שומרים היינו בפנינו , מתרים היו  אילו  לומר : הבעלים
נוגח היה ולא יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").מעולה, àeä("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי éøä :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÂÅ

Bú÷æçaשינוי אין  יוסי רבי  שלדעת שהיה, כמו  מועד  בחזקת – ÀÆÀÈ
די משנה הוא (xnb`).נו הרשות שהשור  יוסי  כרבי  פוסק הרמב"ם

שהרי רשות, שינוי כאן  שאין  משום הטעם, שמבאר  אלא בחזקתו ,
במתנה  ניתן או ונמכר  שהועד "שור ברם הוא. הבעלים ברשות השור 

דינו " משנה שנשתנית שהרשות לתמותו , וווו).).).).חזר  וווו,,,, ממוןממוןממוןממון נזקינזקינזקינזקי ((((הלהלהלהל''''

ïéãèöàä øBLשלימדוהו בזירה,– äúéîלהתנגח áiç Bðéà– ÈÄÀÈÄÅÇÈÄÈ
אדם, הרג çbé"אם ék" :øîàpL" את – או איש  את שור יגח וכי ÆÆÁÇÄÄÇ

ודורשים: השור", יסקל  סקול ומת, gbi"אשה ik"eäeçébiL àGåÀÆÇÄ
חייב. אינו והמיתו  אדם נגח זה שאם ליגח, וירגילוהו  שילמדוהו –

izdw - zex`ean zeipyn
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íéúàî äåL øBL çâpL íéúàî äåL øBL,íeìk äôé äìápä ïéàå–äðî ìèBð äæå äðî ìèBð äæ.çâðå øæç ¨¤¨©¦¤¨©¨¤¨©¦§¥©§¥¨¨¨§¤¥¨¤§¤¥¨¤¨©§¨©
íéúàî äåL øçà øBL–äðî ìèBð ïBøçàä,åéðôlLå–æeæ íéMîç ìèBð äæå æeæ íéMîç ìèBð äæ.çâðå øæç ©¥¨¤¨©¦¨©£¥¨¤§¤§¨¨¤¥£¦¦§¤¥£¦¦¨©§¨©
íéúàî äåL øçà øBL–äðî ìèBð ïBøçàä,åéðôlLå–æeæ íéMîç,íéðBLàøä íéðLe–áäæ øðéc. ©¥¨¤¨©¦¨©£¥¨¤§¤§¨¨£¦¦§©¦¨¦¦¦©¨¨

·ì ãòeî Bðéàå Bðéîì ãòeî àeäL øBLBðéî BðéàL,äîäaì ãòeî Bðéàå íãàì ãòeî,Bðéàå íépèwì ãòeî ¤¨§¦§¥¨§¤¥¦¨¨¨¨§¥¨©§¥¨¨©§©¦§¥
íéìBãbì ãòeî–íìL ÷æð ílLî Bì ãòeî àeäL úà,÷æð éöç ílLî Bì ãòeî BðéàL úàå.éðôì eøîàéaø ¨©§¦¤¤¨§©¥¤¤¨¥§¤¤¥¨§©¥£¦¤¤¨§¦§¥©¦

äãeäé:ìçì ãòeî Bðéàå úBúaMì ãòeî äéäL éøä?íäì øîà:aMìíìL ÷æð ílLî úBú,ílLî ìçä úBîéì §¨£¥¤¨¨¨©©¨§¥¨©Ÿ¨©¨¤©©¨§©¥¤¤¨¥¦©Ÿ§©¥

äðîä ïî ïåùàøä ÷æéðä ãáéà ,íéùîç å÷æð éöç äéäå éðùì ÷éæäùëå .åñôúù ÷æéðä ìò àìà ïäéìò åúøéîù äúéä àì éøäù ,åá íäì äéäù äðî ãéñôäì
:íäìù äðîä íéìèåð íéìòáäå .åì øæåç äðîä ãò øúåîäå ,éðùä ÷æéðä äæì ïúåðå íéùîç åìù.'eke xne` y"x÷æéðäå íéìòáä åäðéð éôúåù øáñ ù"ø

:'åëå çâðù íéúàî äåù øåù ,ãöéë .åé÷æðá íéáééçúî íäéðùå ,÷éæîä øåùá.eiptlye÷æéðì ùéã .æåæ íéùîç íéìòáäå ,æåæ íéùéîç ìèåð .ïåùàø ÷æéð äæ
:å÷æð éîåìùú éöç íìùî êëìä ,éöçä åá ïåùàø.miz`n dey xey gbpe xfgåéðôìù åúåà àöîðå .íìúùî åôåâîã ,àåäù éî ìëî éöçä äðî ìèåð ïåøçàä

:ïåøçàä ìèåðù äðî éöç å÷ìçî íìùî ,åìù éöçä äéäù.mipey`xd mipyeúéòéáø ãçà ìë ïéîìùî ,òéáø ãçà ìëì íäì äéäù íéìòáäå ïåùàø ÷æéð
:å÷æð ìù.adf xpic:óñë ìù íéøðéã äùîçå íéøùò íäù

aaaa.miphwl cren:íéìâòì.dcedi 'x iptl exn`:åðîî åéãéîìú åìàù.zezayl crenäàåøù éôì ,éîð éà .åéìò äçæ åúòãå äëàìîî ìèá àåäù éðôî
éðéòá íéáåùç ,úáù ìù íéàð íéùåáìîá íãà éðá:íøéëî åðéàå íéøëð å.legl cren epi`e:åðéã äî.zezay ini dyly ea xefgiynãòåäù øçàì

`xephxa yexit

שבכגון  נזקו , חצי של החוב את ממנו  לגבות כדי המזיק השור  את תפס

נעשה  שומרזה עליו  נעשה משכון, התופס חוב בעל  שכל שכר , שומר 
הריהו והזיק, ידו  מתחת השור וכשיצא oey`xd)שכר, wfipd) חייב

שווה  שהיה ראובן של שורו אם כגון פטור . השור בעל  ואילו  בנזקו,
שמעון  ותפסֹו זוז , במאתיים והזיקֹו שמעון של  שורו נגח זוז, מאתיים

של שורו  את ונגח השור וחזר  זוז, מאה היינו נזקו , חצי  ממנו  לגבות
יהודה  של  שורו  את ונגח וחזר  לוי, ותפסו  – זוז במאתיים והזיקו לוי ,

נזקו , חצי  שהם זוז , מאה ליהודה משלם לוי  הרי זוז, במאתיים והזיקו 
בעל היינו ראובן , ברם, נזקיהם. את מפסידים ושמעון הוא ואילו 

ששנינו : וזהו  שלו . המנה את נוטל mdayהשור, oexg`l mlyi–
שבארנו. כמו  האחרון , לניזק לשלם xzenשחייבים ea yi m`e כגון –

זוז  שבעים ונשארו בלבד, זוז  שלושים היה יהודה של נזקו שחצי

זוז, מאה שהיה לוי , של  הנזק חצי eiptlylלתשלום xifgi משלמים –
ללוי, הזה המותר  xzenאת ea yi m`eלוי של נזקו חצי  שגם כגון  –

לתשלום  זוז שלושים עוד ונשארו  זוז , ארבעים אלא זוז  מאה היה לא
זוז , מאה שהיה שמעון , של  נזקו  eiptחצי  iptlyl xifgi משלמים –

היה  שמעון של נזקו  וחצי  הואיל  כלומר  לשמעון , זוז  השלושים את
שכן  בלבד, זוז  מאה אלא הניזקים, כל  בין משלמים אין  זוז, מאה

השור, בעל בחזרה נוטל  xkypהשאר oexg` oexg`e יהודה היינו  –
ניזק  שהיה לוי, ואילו נזקו, מחצית כל נוטל האחרון, הניזק שהוא

תשלום  כדי  במותר יש ואם בלבד . המותר  את אלא נוטל  אינו  שלפניו
שנשאר מה ורק נזקו, מחצית כל נוטל הוא אף לוי, של נזקו  חצי 

לשמעון . çâpLמשלמים íéúàî äåL øBL :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÆÈÇÄÆÈÇ
íeìk äôé äìápä ïéàå ,íéúàî äåL øBLהשור שהמית – ÈÆÈÇÄÀÅÇÀÅÈÈÈÀ

כלום, שווה אינה והנבילה הניזק, השור  את äðîהמזיק ìèBð äæÆÅÈÆ
äðî ìèBð äæå והבעלים נזקו , חצי  היינו  זוז, מאה נוטל הניזק – ÀÆÅÈÆ
זוז. מאה íéúàîנוטלים äåL øçà øBL çâðå øæç שהיה כגון  – ÈÇÀÈÇÇÅÈÆÈÇÄ

שמעון , של  שורו  את בתחילה ונגח ראובן, של  שורו המזיק השור 

לוי , של שורו  את ונגח äðîוחזר  ìèBð ïBøçàä מאה נוטל לוי  – ÈÇÂÅÈÆ
וראובן,åéðôlLåזוז, שמעון  היינו  הבעלים, עם שלפניו  הניזק –äæ ÀÆÀÈÈÆ

æeæ íéMîç ìèBð äæå æeæ íéMîç ìèBðשרבי מבואר, בגמרא – ÅÂÄÄÀÆÅÂÄÄ
בשור שותפים נעשים והניזק שהבעלים עקיבא, כרבי  סובר שמעון
זוז , מאה נוטל השני  הניזק הלכך בנזיקין, מתחייבים ושניהם המזיק,

אחד כל נוטלים והבעלים הראשון  והניזק נזקו , מחצית כל  היינו 
הנזק. תשלומי  חצי משלם מהם אחד שכל זוז, çâðåחמישים øæçÈÇÀÈÇ

íéúàî äåL øçà øBL,יהודה של שורו כגון –ìèBð ïBøçàä ÇÅÈÆÈÇÄÈÇÂÅ
äðî,המזיק השור של  מגופו נזקו , חצי היינו זוז , מאה נוטל  יהודה – ÈÆ

åéðôlLå זוז מאה בשווי  השור שחצי  לוי, היינו  שלפניו  והניזק – ÀÆÀÈÈ
שלו, lhepæeæהיה íéMîç הנזק חצי בתשלומי  הוא שמשתתף – ÂÄÄ

חלקו, במחצית יהודה íéðBLàøäשל  íéðLe, ושמעון ראובן – ÀÇÄÈÄÄ
חמישים  היה מהם אחד  כל של שחלקו  הראשון , והניזק הבעלים היינו 

áäæזוז, øðéc וחמישה עשרים שהוא זהב, דינר נוטל  מהם אחד  כל  – ÄÇÈÈ
רבי דברי  מפרשים יש לעיל. שבארנו מהטעם שלא זוז, בכגון שמעון

לרבי מודה שמעון רבי אף תפסו , אם אבל  השור, את הניזק תפס

בנזקיו חייב לבדו  והוא שכר כשומר נעשה שהניזק ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;מאיר,

שומררמברמברמברמב""""ם ם ם ם );););); נעשה אינו השור, את הניזק תפס שאפילו  מפרשים ויש 

שמירת  על  אחראי  אחד שכל כשותפים, דינם אלא השור , כל  על  שכר 
חלקו . במחצית הנזק בתשלומי  משתתף אחד  כל הלכך ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).חלקו ,

i y y m e i
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דברים. לשאר מועד ואינו אחדים לדברים מועד  שהוא בשור דנה משנתנו

Bðéîì ãòeî àeäL øBL,שוורים לנגוח –BðéàLì ãòeî Bðéàå ÆÈÀÄÀÅÈÀÆÅ
Bðéî,נוגחם ואינו וגמלים סוסים עם עומד שראינוהו  כגון –ãòeî ÄÈ

íãàì,אדם בני לנגוח מועד  שהוא או –äîäaì ãòeî Bðéàå– ÈÈÈÀÅÈÇÀÅÈ
בהמות, נוגח íépèwìשאינו  ãòeî,לילדים או  לעגלים –Bðéàå ÈÇÀÇÄÀÅ

íéìBãbì ãòeî,גדולים לאנשים או לשוורים –ãòeî àeäL úà ÈÇÀÄÆÆÈ
Bì,לו מועד שהוא מין  אותו על –íìL ÷æð ílLî כמו – ÀÇÅÆÆÈÅ

שלם, נזק משלם שמועד ד), (א, לעיל  ãòeîששנינו  BðéàL úàåÀÆÆÅÈ
Bì, לו מועד שאינו  מין  אותו  ועל –÷æð éöç ílLî.תם כדין  – ÀÇÅÂÄÆÆ

שגורסים  סובר , זביד רב משנתנו: בגירסת אמוראים נחלקו  בגמרא

שלפנינו : הגירסה inכפי  epi`yl cren epi`e epinl crenepכלומר וכו ',
שהמשנה  הדברים בשאר  וכן מינו , לשאינו  מועד  שאינו  לנו שידוע

למינו  "מועד  גורס: פפא ורב לכל . מועד  זה הרי בסתם אבל מפרטת,
epi`לאדם מועד  מינו: לשאינו  וכו '`epiמועד  לבהמה" (`epiמועד 

למינו  מועד  שהוא ששור  ללמד  באה שמשנתנו  כלומר  וא"ו), בלא –
הדברים. בשאר וכן  מינו לשאינו  מועד  אינו זה tt`הרי  axk dklde

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).). äãeäé((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;; éaø éðôì eøîà:תלמידיו אותו  שאלו – ÈÀÄÀÅÇÄÀÈ
úBúaMì ãòeî äéäL éøä,בשבתות לנגוח –ìçì ãòeî Bðéàå ÂÅÆÈÈÈÇÇÈÀÅÈÇÙ

שור? אותו  של  דינו מה החול, בימות לנגוח –íäì øîàרבי – ÈÇÈÆ
íìLיהודה: ÷æð ílLî úBúaMì, מועד כדין –ìçä úBîéì ÇÇÈÀÇÅÆÆÈÅÄÇÙ

÷æð éöç ílLî,כמועד דינו בלבד שלשבתות כלומר  תם, כדין – ÀÇÅÂÄÆÆ
נוגח. הוא ממלאכתו נח שהוא שמפני ברש "י , מבואר והטעם
שבת, של במלבושים אדם בני  רואה שהוא לפי מבואר , ובירושלמי 

izdw - zex`ean zeipyn
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÷æð éöç.íz àeä éúîéà?GL Ba øæçiMîúBúaL éîé äL. £¦¤¤¥¨©¨¦¤©£Ÿ§¨§¥©¨
‚Lc÷ä ìL øBL çâpL ìàøNé ìL øBL,ì çâpL Lc÷ä ìLåìàøNé ìL øBL–øeèt,øîàpL(äì ,àë úåîù): ¤¦§¨¥¤¨©¤¤§¥§¤¤§¥¤¨©§¤¦§¨¥¨¤¤¡©

"eäòø øBL",Lc÷ä ìL øBL àGå.ìàøNé ìL øBLì çâpLéøëð ìL øBL–øeèt;ì çâpL éøëð ìLåøBL ¥¥§¤¤§¥¤¦§¨¥¤¨©§¤¨§¦¨§¤¨§¦¤¨©§
ìàøNé ìL,ãòeî ïéa íz ïéa–íìL ÷æð ílLî. ¤¦§¨¥¥¨¥¨§©¥¤¤¨¥

„Løç ìL øBL çâpL çwt ìL øBL,ïè÷å äèBL–áiç.Løç ìLå,çwt ìL øBL çâpL ïè÷å äèBL– ¤¦¥©¤¨©¤¥¥¤§¨¨©¨§¤¥¥¤§¨¨¤¨©¤¦¥©
øeèt.Løç ìL øBL,çâpL ïè÷å äèBL–ñBtBøèBtà ïäì ïéãéîòî ïéc úéa,ñBtBøèBtà éðôa ïäì ïéãéòîe. ¨¤¥¥¤§¨¨¤¨©¥¦©£¦¦¨¤©§§¦¦¨¤¦§¥©§

Løçä çwtúð,ïèwä ìécâäå äèBMä ätzLð–Búenúì øæç;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:àeä éøä ¦§©©©¥¥¦§©¨©¤§¦§¦©¨¨¨©§©¦§¥©¦¥¦©¦¥¥£¥
Bú÷æça.äúéî áiç Bðéà ïéãèöàä øBL,øîàpL(çë ,àë úåîù):"çbé ék",eäeçébiL àGå. §¤§¨¨¦§¨¦¥©¨¦¨¤¤¡©¦¦©§¤©¦

:÷æð éöç àìà íìùî åðéà çâðå øæç íàå ,åúåîúì øæç ,çâð àìå úåúáù ùìùá íéøååù åéðôì åøéáòä úåúáùì
bbbb.xeht ixkp ly xey gbpy l`xyi ly xeyáéúëã('â ÷å÷áç),ïúåà åîéé÷ àìù ïåéë ,çð éðá ååèöðù úåöî òáù äàø ,íéåâ øúéå äàø õøà ããåîéå ãîò

øîåàå .ìàøùéì ïðåîî øéúäå ãîò(â"ì íéøáã)ìò äøåúä úà øéæçäå ááñù äòùî ,ïøàô øäî .ïøéúäå íéáëåë ãáåò ìù ïðåîî äìéâ ,ïøàô øäî òéôåä
:äåìá÷ àìå íéáëåë éãáåòä

cccc.xeht gwt ly xey gbpy ohwe dhey yxg lye÷"ôá ïðéøîàå ,àåä éìèìèîã ,åôåâî úåáâì íúì ñåôåøèåôà ïéãéîòî ïéàù[ã"é óã]ãîìî óñë äåù
:éîúéá àðîé÷åàå ,úåéøçà ïäì ùéù íéñëðì àìà íé÷÷æð ã"á ïéàù.'eke qetexhet` odl oicinrnàìå ñåôåøèåôà íäì ïéãéîòî ,íéðçâð å÷æçåä íà

:íéîåúé ìù ò÷ø÷î ÷æðä åáâéå äéìòä ïî íìùî çâð øãä éëã .ãòåî äééååùì àìà ÷æð éöç íìùì.ezenzl xfegñðëðå åéìòá úåùøî àöéù ãòåî øáñ÷ã
:åúàøúä ïéã úà äðùî äðåùî úåùøã .åúåîúì øæåç íéøçà íéìòá úåùøì.oichv`d xey:êëì åúåà ïéãîìîå ,úåçéâðì ãçåéîù

`xephxa yexit

והרגלו. דרכו משנה ízהריהו  àeä éúîéàמועד שהוא שור – ÅÈÇÈ
תם? להיות חוזר הוא אימתי  בלבד , GLלשבתות Ba øæçiMîäL ÄÆÇÂÙÀÈ

úBúaL éîé ולא שבתות ימי  בשלושה אדם בני  או  שוורים שראה – ÀÅÇÈ
נגחם.
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כלומר  ברית", בני  של  נכסים מעילה, בהן  שאין  "נכסים ב): א, (לעיל שנינו  כבר 
לפרט  חוזרת משנתנו  ברית. בני ושל  הדיוט נכסי  לגבי אלא בנזקים חיוב שאין 

אלו. דינים

ìàøNé ìL øBL:גורסים ויש  –,heicd lyìL øBL çâpL ÆÄÀÈÅÆÈÇÆ
Lc÷ä,למקדש השייך  –Lc÷ä ìLå,הקדש של שור או –çâpL ÆÀÅÀÆÆÀÅÆÈÇ

ìàøNé ìL øBLì,מועד בין תם בין –øeèt,הנזק מתשלומי – ÀÆÄÀÈÅÈ
øîàpL: קרן נזקי  בפרשת –"eäòø øBL"איש שור יגוף "וכי  – ÆÆÁÇÅÅ

ודורשים: רעהו ", שור  edrx,את xeyLc÷ä ìL øBL àGå שאין – ÀÆÆÀÅ
שהזיק. בין  שהוזק בין  נזקים, דין çâpLבו ìàøNé ìL øBLÆÄÀÈÅÆÈÇ

éøëð ìL øBLì, מועד בין תם בין –øeètמבאר הרמב"ם – ÀÆÈÀÄÈ
שהזיקה, בהמתו  על  האדם את מחייבים הנכרים שאין  "לפי  הטעם:

כדיניהם" להם דנים אנו  fer"והרי  lcbn" oiire ;d ,g oenn iwfp 'ld)
;(inlyexidn md m"anxd ixacy ,azekdéøëð ìLå,נכרי של  ושור – ÀÆÈÀÄ

íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz ïéa ,ìàøNé ìL øBLì çâpLÆÈÇÀÆÄÀÈÅÅÈÅÈÀÇÅÆÆÈÅ
שנאמר הטעם, מבארים בגמרא וווו):):):):– גגגג,,,, ארץ ((((חבקוקחבקוקחבקוקחבקוק וימודד  "עמד

גו  ויתר נח,ראה בני  עליהם שקיבלו  מצוות שבע הקב"ה ראה – ים"
לישראל " ממונם והתיר עמד אותן , קיימו  שלא תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;כיון  ((((עייןעייןעייןעיין

ומהרומהרומהרומהר""""ם ם ם ם ).).).). מהרש מהרש מהרש מהרש """"אאאא לפימהרשמהרשמהרשמהרש""""ל ל ל ל ;;;; לנכרים, הוא "קנס כותב: והרמב"ם
על אותן  תחייב לא ואם הנזק; מסלקים ואינן  במצוות זהירין שאינן 

הבריות" ממון ומפסידין  אותה משמרין  אין בהמתן, נזקינזקינזקינזקינזקי ((((הל הל הל הל ''''

ה ה ה ה ).).).). ח ח ח ח ,,,, זולתם,ממוןממוןממוןממון ממון  על חסים שאין  "מתוך "המאירי": כותב וכן 

מה  "ולפי מוסיף: והוא להזיק". עצמם ירגילו  שלא אותם קונסים
ונימוסים... דתות בדרכי גדורים שאינם בעממים דווקא בגמרא, שנאמר 

נושאים  ואין אצלם, כדיננו  אצלנו  דינם בידם מצוות ששבע כל אבל 
הגדורות  באומות שכן  לומר צורך אין  ומעתה לעצמנו , בדין  פנים

ונימוסים". דתות בדרכי 
y c e w z a y
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çwt ìL øBL, ובשכלו בחושיו השלם אדם –ìL øBL çâpL ÆÄÅÇÆÈÇÆ

Løç,מדבר ואינו  שומע שאינו  –ïè÷å äèBLשל שור  או  – ÅÅÆÀÈÈ
קטן , של  או בעלáiçשוטה מקום מכל  שהרי  הנזק, בתשלומי  – ÇÈ

שורו לשמור וחייב הוא, דעת בר äèBL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).השור ,Løç ìLåÀÆÅÅÆ
ïè÷å,קטן של או שוטה של או חרש של ושור  –ìL øBL çâpL ÀÈÈÆÈÇÆ
çwt הוא שהשור  זמן  כל מקום מכל אפוטרופוס, שיש  פי על אף – ÄÅÇ

אפוטרופוס øeètתם, מעמידים דין  בית שאין לפי  הנזק, מתשלומי – È
מגופו  לגבות ישלם (xnb`),לתם שלא התם על  חסה והתורה שהואיל

עליהם נזק  חכמים חסו  יתומים לגבי הלכך  ומגופו , נזק חצי  אלא שלם
ושוטה((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),), חרש  לגבי הדין שמביאים שמביאים שמביאים שמביאים והוא וברטנורא וברטנורא וברטנורא וברטנורא  רשרשרשרש""""יייי ((((ועייןועייןועייןועיין

אחראחראחראחר).).).). çâpLטעם טעם טעם טעם  ïè÷å äèBL ,Løç ìL øBL שהוחזק כלומר – ÆÅÅÆÀÈÈÆÈÇ
ñBtBøèBtàנגחן , ïäì ïéãéîòî ïéc úéa,השור על  לשמור – ÅÄÇÂÄÄÈÆÇÀ

ñBtBøèBtà éðôa ïäì ïéãéòîe בית בפני  בו  מתרים כלומר  – ÀÄÄÈÆÄÀÅÇÀ
האפוטרופוס  ברשות פעמים שלוש  נגח ואם השור, את שישמור  דין,

מן  שלם נזק משלם ברביעית, ונגח וכשחזר מועד , נעשה הריהו
מנכסיו , משלם האפוטרופוס אם בגמרא, אמוראים ונחלקו  העלייה;

הקטנים. של מנכסיהם שמשלם או  לכשיגדלו , הקטנים מן ונפרע וחוזר
Løçä çwtúðאוäèBMä ätzLð, בדעתו שפוי שנעשה – ÄÀÇÇÇÅÅÄÀÇÈÇÆ
ïèwä ìécâäå,גדול נעשה שהקטן לאחר או  –Búenúì øæç– ÀÄÀÄÇÈÈÈÇÀÇ

כתם; להיחשב השור øéàîחזר  éaø éøác, טעמו מבואר  בגמרא – ÄÀÅÇÄÅÄ
dpyn,לפי  zeyxdy האפוטרופוס מרשות השור ויצא הואיל  כלומר ,

שיכולים  לפי  דינו, את משנה הרשות שינוי הרי  הבעלים, לרשות

שמירה  אותו שומרים היינו בפנינו , מתרים היו  אילו  לומר : הבעלים
נוגח היה ולא יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").מעולה, àeä("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי éøä :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÂÅ

Bú÷æçaשינוי אין  יוסי רבי  שלדעת שהיה, כמו  מועד  בחזקת – ÀÆÀÈ
די משנה הוא (xnb`).נו הרשות שהשור  יוסי  כרבי  פוסק הרמב"ם

שהרי רשות, שינוי כאן  שאין  משום הטעם, שמבאר  אלא בחזקתו ,
במתנה  ניתן או ונמכר  שהועד "שור ברם הוא. הבעלים ברשות השור 

דינו " משנה שנשתנית שהרשות לתמותו , וווו).).).).חזר  וווו,,,, ממוןממוןממוןממון נזקינזקינזקינזקי ((((הלהלהלהל''''

ïéãèöàä øBLשלימדוהו בזירה,– äúéîלהתנגח áiç Bðéà– ÈÄÀÈÄÅÇÈÄÈ
אדם, הרג çbé"אם ék" :øîàpL" את – או איש  את שור יגח וכי ÆÆÁÇÄÄÇ

ודורשים: השור", יסקל  סקול ומת, gbi"אשה ik"eäeçébiL àGåÀÆÇÄ
חייב. אינו והמיתו  אדם נגח זה שאם ליגח, וירגילוהו  שילמדוהו –
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והמיתו, אדם שנגח האיצטדין שור  דין  הקודמת המשנה בסוף שלמדנו  לאחר 

(שמות  בתורה מפורש  שהוא כפי אדם, שנגח שור דין  בכלל  ללמד  משנתנו  מוסיפה

כח-לב). כא,

úîå ,íãàä úà çâpL øBL,האדם –ãòeîהשור היה אם – ÆÈÇÆÈÈÈÈÅÈ
להלן), שנבאר (כמו  להרוג השור,ílLîמועד  בעל  –øôk– ÀÇÅÙÆ
שנאמר כמו הנהרג, של כטכטכטכט----לללל):):):):ליורשיו כא כא כא כא ,,,, נגח ((((שמות שמות שמות שמות  שור  "ואם

אשה, או  איש  והמית ישמרנו, ולא בבעליו והועד  שלשום מתמול  הוא

יומת בעליו  וגם יסקל , miny).השור icia) ונתן עליו, יושת כופר  אם
עליו ". יושת אשר  ככל נפשו שוויו .xtekפדיון לפי הנהרג דמי  היינו 

תם  שור  גם והלא מועד , השור שיהא אפשר כיצד שואלים: בגמרא
שנאמר כמו מיתה, חייב אדם כח כח כח כח ):):):):שהרג שם שם שם שם ,,,, את ((((שם שם שם שם  שור יגח "וכי

שסיכן  כגון  ומשיבים: השור"? יסקל  סקל  ומת, אשה את או איש
כולם; מתו הרביעי את כשנגח ועתה עדיין, מתו ולא אדם בני שלושה

לאחר לסקילה להוציאו הספיקו ולא אדם בני שלושה שהרג כגון  או
בגמרא מובאות אפשרויות ועוד שברח; עד  נגיחה קמא קמא קמא קמא כל  בבאבבאבבאבבא ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א ).).).). אדם,íúåמא מא מא מא ,,,, שהמית תם שור אבל –øôkä ïî øeèt– ÀÈÈÄÇÙÆ
במועד ; אלא כופר  נאמר  äæåשלא äæå,מועד בין תם בין  –íéáiç ÀÆÈÆÇÈÄ

äúéî.לעיל שהבאנו בפסוקים בתורה, כמפורש סקילה, –ïaa ïëå ÄÈÀÅÇÅ
úaa ïëå פטורים שהם פי על אף תינוקת, או תינוק הרג שאם – ÀÅÇÇ

יוסף יוסף יוסף יוסף ")")")")ממצוות, """"נימוקינימוקינימוקינימוקי מועד,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; היה ואם סקילה; השור חייב

שנאמר כמו כופר, לשלם הבעלים לא לא לא לא ):):):):חייבים כאכאכאכא,,,, יגח ((((שמות שמות שמות שמות  בן "או 
לו ". יעשה הזה כמשפט יגח, בת äîàאו  Bà ãáò çâð,כנענים – ÈÇÆÆÈÈ

GL ïúBðíéòìñ íéLבתורה כמפורש  לבלבלבלב):):):):– שםשםשםשם,,,, עבד((((שםשםשםשם "אם ÅÀÄÀÈÄ
השור לאדוניו ",יגח יתן שקלים שלשים כסף אמה, àeäLאו ïéaÅÆ
äðî äôé:גורסים ויש  זוז ; מאה שווה העבד שהיה בין –d`n ÈÆÈÆ

,dpnãçà øðéc àlà äôé BðéàL ïéáe שווה היה שלא ובין  – ÅÆÅÈÆÆÈÄÈÆÈ
פטור תם, היה אם אבל מועד , השור  כשהיה ודווקא אחד. זוז אלא
"ובעל תם: בשור שנאמר  סלעים, שלושים של הקנס מן השור בעל 

ע  רבי ודרש  נקי ", עבדהשור מדמי נקי cn,קיבא: `nw `aa `xnb)
בסקילה.`); דינו תם שור  אף מקום ומכל 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו כסלו, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובעמדנו בין יו"ד וי"ט כסלו, בין גאולה לגאולה, שע"פ שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר הידועה, הרי 

ימים אלה הם בדוגמא הלידה וימי הכנה לברית,

שע"פ המובן מדברי רבנו הזקן בשולחנו הזהב בכניסה לבריתו של א"א, במצות מילה - כניסת 

נפש הקדושה באדם באופן שפועל בהגוף ואבריו,

וע"פ מאמר רז"ל כל התחלות קשות, הרי י"ל דבכניסה זו יש נתינת כח נעלה יותר ויתרון על 

ועיקר  - גם על "גמר  ואולי אפשר  מדריגת הכניסה "בחינוך לתורה ולמצות שחייבו חכמים לחנך", 

כניסת נפש הקדושה" שהיא בהיותו בר מצוה.

הנה יהי רצון שתהי' ההכנה מתאימה להפעולות המקוות – ובנוסח המקובל - פעולות בנוגע 

ללימוד החסידות ודרכי החסידות,

ויהי' כ"ז מתוך שמחה וטוב לבב,

וע"פ דרישת רבותינו נשיאינו שכל הענינים צריכים להיות בהנהגה של פנימי, שמחה פנימית 

ואמיתית.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות.

מ. שניאורסאהן



ריג     

      
ע"ב: ח  ד          נאמר 

תבוא כי בפרשת סג )בתוכחה  כח דברי)     
    .,וקשה  שמח וכי     

     העמיד יהושפט  והמל , העמוני את ה ' כשהאביד 
לה ' הלל  ואמרו   כא)משוררי כ (דה "י   בכלי  המזוייני [לפני 

],מלחמה          
      בתהילי דוד שאמר א)כמו  ט ב',(קז י לה ' ד ה' ִַ

        ש שמתו  וכיו 
טוב'. 'כי נאמר לא , הרשעיכ  ,סו  י קריעת לעני  

כ) יד  (שמות      ' זה אל  'זה  לשו נקט  מדוע  משו , 
ש     ' ה ו לפני ,    הרי 

 שה  המצרי    ו ,היא  . שלא והיינו  ְ
, רשעי במפלת שמח  ה ' שאי הרי לילה . באותו  שירה  לומר זה  אל  זה   המלאכי קרבו 

.' אתכ להרע 'ישיש  כתוב ואי

אלא   לעול[ הקב"ה] , רשעי במפלת 
הוא , לאבד  הבאי  האויבי את . בשמחה  להרג שיבואו  

, מהפסוק זה  כפירוש   , אחרי שמשמח  שמשמע  
. בעצמו הגמרא:שישמח  מסיימת  משיש שהוא הפסוק  שכוונת 

את  להשמיד שכשנגזר  משו , פורי לעני זה  פסוק  דרש  לוי ב יהושע ורבי . אחרי

מפלת על   שמחי  אויביה היו  .ישראל ,

         כו )נאמר ב  ודעת (קהלת חכמה  נת לפניו  ב  לאד 'י ְְְְִֶַַַָָָָָָָ

ודרש , ,' האלהי לפני  לט ב לתת ולכנ ס   לאס עני נת ולח טא ו מחה        ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
  גדול  חכ הישועה .שהיה  ידי על ישראל לכלל השמחה  נתקיימה  ידו  ועל ,     

  רב הו כדישאס היה  עושרו  וכל .    ש    המ שנהרג אחר 
ב ) ח (אסתר       

        לח)נאמר מט (ירמיה   מל  מ והאבד י ְְֲִִֶֶַַָ

.'רי ודרש ,ו   המל בלשצר בת מלכה  ,שהיתה     . אחשורוש במלכות  שרי שהיו  ְִָ
         

ט)נאמר ט (עזרא            ' מחיה לנ ,לתת ְִֶָָָ

, זה פסוק   נתקיי לבטל פרס , מל שהיה  אחשורוש  לפני חסד עלינו  נטה  וה ' ישראל , את להשמיד שגזר 
בחיי ולהעמידנו  .הגזירה 

         יב )נאמר סו  תהלי)     
אנ' ודרש ,   . לצל השתחוה  שלא מי לאש  שהשלי   שהשלי ָ

הפסוק  בסו והנאמר ליאור. שנולד ב כל   היה  מידיו ישראל  את ה ' .שהציל  
       ג )נאמר צח ש)        

   , ודרש    [האר בקצה   היושבי]    
 . העול בכל  הנס   נתפרס ובכ אחשורוש , המל מדינות לכל  איגרות ששלחו  
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והמיתו, אדם שנגח האיצטדין שור  דין  הקודמת המשנה בסוף שלמדנו  לאחר 

(שמות  בתורה מפורש  שהוא כפי אדם, שנגח שור דין  בכלל  ללמד  משנתנו  מוסיפה

כח-לב). כא,

úîå ,íãàä úà çâpL øBL,האדם –ãòeîהשור היה אם – ÆÈÇÆÈÈÈÈÅÈ
להלן), שנבאר (כמו  להרוג השור,ílLîמועד  בעל  –øôk– ÀÇÅÙÆ
שנאמר כמו הנהרג, של כטכטכטכט----לללל):):):):ליורשיו כא כא כא כא ,,,, נגח ((((שמות שמות שמות שמות  שור  "ואם

אשה, או  איש  והמית ישמרנו, ולא בבעליו והועד  שלשום מתמול  הוא

יומת בעליו  וגם יסקל , miny).השור icia) ונתן עליו, יושת כופר  אם
עליו ". יושת אשר  ככל נפשו שוויו .xtekפדיון לפי הנהרג דמי  היינו 

תם  שור  גם והלא מועד , השור שיהא אפשר כיצד שואלים: בגמרא
שנאמר כמו מיתה, חייב אדם כח כח כח כח ):):):):שהרג שם שם שם שם ,,,, את ((((שם שם שם שם  שור יגח "וכי

שסיכן  כגון  ומשיבים: השור"? יסקל  סקל  ומת, אשה את או איש
כולם; מתו הרביעי את כשנגח ועתה עדיין, מתו ולא אדם בני שלושה

לאחר לסקילה להוציאו הספיקו ולא אדם בני שלושה שהרג כגון  או
בגמרא מובאות אפשרויות ועוד שברח; עד  נגיחה קמא קמא קמא קמא כל  בבאבבאבבאבבא ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א ).).).). אדם,íúåמא מא מא מא ,,,, שהמית תם שור אבל –øôkä ïî øeèt– ÀÈÈÄÇÙÆ
במועד ; אלא כופר  נאמר  äæåשלא äæå,מועד בין תם בין  –íéáiç ÀÆÈÆÇÈÄ

äúéî.לעיל שהבאנו בפסוקים בתורה, כמפורש סקילה, –ïaa ïëå ÄÈÀÅÇÅ
úaa ïëå פטורים שהם פי על אף תינוקת, או תינוק הרג שאם – ÀÅÇÇ
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לו ". יעשה הזה כמשפט יגח, בת äîàאו  Bà ãáò çâð,כנענים – ÈÇÆÆÈÈ
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äðî äôé:גורסים ויש  זוז ; מאה שווה העבד שהיה בין –d`n ÈÆÈÆ

,dpnãçà øðéc àlà äôé BðéàL ïéáe שווה היה שלא ובין  – ÅÆÅÈÆÆÈÄÈÆÈ
פטור תם, היה אם אבל מועד , השור  כשהיה ודווקא אחד. זוז אלא
"ובעל תם: בשור שנאמר  סלעים, שלושים של הקנס מן השור בעל 

ע  רבי ודרש  נקי ", עבדהשור מדמי נקי cn,קיבא: `nw `aa `xnb)
בסקילה.`); דינו תם שור  אף מקום ומכל 
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יהי־רצון שיומשכו לכל אחד ואחד מישראל כל הברכות, לכל לראש – "מטל השמים וגו'" כפשוטו, המשכות גשמיות, ואחר־כך גם 
בעניינים רוחניים, מקרא משנה וגמרא כו'.

משיחת שבת פרשת וישלח, ה'תשכ"ח
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 – והיא  אותה,  מכוננים  "כוננו"14  חג"ת  ידות  שהג' 

14( ראה גם תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שנו ז"ל: 

בנין המלכות הוא מחג"ת שהם הג' ידות, גדולה חזקה רמה, כמ"ש 

)תהלים קיט, עג( ידיך עשוני ויכוננוני, וכתיב מקדש אדני כוננו ידיך, 

מלכות – מקבלת מהם.

מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שלא

ועיין בלקוטי תורה בהביאור דנשא דרוש הראשון )כא, ב( ע"ש. ראה 

גם לקמן סוף סימן קכו.

המשך מעמוד לר
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תחילה צריכים לדאוג לספק צרכיו של יהודי בגשמיות, ולאחרי כן גם בנוגע לרוחניות.
משיחת שבת פרשת וישלח, ה'תשכ"ח
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חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות.
היום יום יג כסלו
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יתבונן האדם עד כמה גדולים חסדי הבורא ברוך הוא.
היום יום ח כסלו
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רואים בחוש למטה, שעל־פי רוב, אלו שהם גומלי חסדים, הנה טבע נפשם אינו באופן של תקיפות כו', ומשום זה נוגע להם החיסרון 
והצער של הזולת, ולכן גומלים חסד עמו.

ממאמר י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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מדת החסד של אברהם אבינו . . שהשפעתו הייתה מצד הביטול והשפלות שהיה נחשב בעיני עצמו לשיריים ממש, עפר ואפר, שלכן 
לא מגיע לו מאומה מלבד דבר המוכרח ביותר, וכל השאר שייך וצריך ליתן לאחרים, לאורחים כו'.
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תוספות                                                                                                                                     רש"י

לא זו בלבד שמדת החסד דאצילות נקראת חסד ולא גדולה, אלא עוד זאת, שהיא באופן של שפלות, היפך הגדולה.
ממאמר י"ט כסלו, ה'תשכ"ח



רלז              

          
        

         
          

       
       

       
        

        
         

          
         
         
        

 
       

           
        

      
        

        
       

           
        

        
        

        
         

         
        

        
     

        
          
        

 
        

         
         

       
        
         
           

          
       

         
         

         
       

       
        

        
           

         
 

       
         

         
        
        

       
       

          
       

        
         

         
       

          
          

       
         

           
  

        
       

 



























































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ג' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכבר  להם  הידועים  והנקודות  האותיות  ילדים  עם  ללמוד  אפשר  אם  לשאלתו  ...בנוגע 

קודם שיודעים את כל הנקודות. הנה אין קפידא בזה אף שלכאורה בקל יותר ללמדם כל הנקודות 

בהמשך אחד מאשר להפסיק באמצע בענינים אחרים, אבל זוהי שאלה חינוכית ויש לפותרה מתאים 

להתלמידים בכתה שלו ואופן קליטתם את הלימודים.
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רש"י                                                                                                                                     תוספות

התורה שכל נתיבותיה שלום עניינה הוא לעשות שלום בין עניינים נפרדים.
ממאמר י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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המשך בעמוד סו



רמב   


             

              
             
                  
               

 
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

מט סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

 
   שנדחסו מסיבים העשוי ארוג לא בד  -

יחדיו .
   נחבשים שבזמננו  הכובעים מיני רוב -

העשוי  גדול  וכובע בהם, לצאת ומותר  לבישה בדרך 

בשבת  לחבשו  אין  לכתחילה בלבד , מהשמש להגן 
שחובשו  במי למחות אין  אך  - טפח ) רוחב בו  (כשיש

בשבת.

•
          

מישראל ‡ בין תורה דין שהוא כל לגנוב  או לגזול אסור
ציער  הנכרי  אם ואפילו קטן. בין גדול בין מנכרי  בין
פי על ואף  תשלומין). בו שייך שלא (צער הישראל את
להשיבו  צריך ואין ממון נקרא אינו פרוטה משוה  שפחות

לכתחלה. התורה מן אסור שיעור חצי  הרי 

כגון  עליו כלל שיקפיד מי  שאין כך כל מועט  דבר הוא ואם
מותר. שיניו בו לחצוץ  מהגדר או מהחבילה קיסם ליטול

מזה: גם למנוע  חסידות ומדת

 חבירו ממון ליטול וצריך מות בסכנת שהוא מי  ואפילו
לשלם  דעת על אלא יטלנו לא ממות נפשו להציל כדי 
נפש  פיקוח  מפני  נדחות שבתורה העבירות שכל פי  על שאף 
להציל  אסור דמים ושפיכות עריות וגילוי  זרה מעבודה חוץ 
לשלם  דעת על אלא להפטר דעת על חבירו בממון עצמו

בתשלומין. ואפשר הואיל ידו כשתמצא

אבל  נפש פיקוח  מפני  אלא הותר לא לשלם דעת על ואף 
דבר  לשלם דעת על אפילו אסור נפש פיקוח  במקום שלא
להנצל  או סכנה בו שאין חולי  לרפואת ואפילו ממנו יפה
שהוא  מפני  סכנה בהם שאין הגוף  ביסורי  שאנסו מאנס  בו
אלא  סכנה במקום שלא מתרפאים ואין תורה של איסור

קנ"ה. סי ' בי "ד כמ "ש סופרים דברי  באיסורי 

להנהותו  שרוצה כפל תשלומי  לשלם מנת על לגנוב  ואפילו
ממנו. יקבל שלא ויודע 

מחפצי ולא לימכר העומד חפץ  הוא הגזלה אם מקום ומכל
ולזכות  לגזול רשאי  בעין הם הגזלה בעד והתשלומין ביתו
מהגזלה  יפין שהתשלומין שכיון אחר ידי  על התשלומין לו
עובר  אינו וגם בפניו. שלא לאדם וזכין להנגזל זכות זה  הרי 

אינו  והוא מזה יודע  שהאחר כיון גנבה זו שאין תגנובו בבל
כלל: בהסתר זה עושה

אלא ‚ עצמו החפץ  אותו להחזיר דעת על הגונב  ואפילו
כלל  לצערו כוונתו אין ואפילו מה. זמן לצערו שרוצה
ויש  תעשה. בלא עובר זה הרי  שחוק  דרך שגונב  אלא
עצמו  ירגיל שלא סופרים מדברי  אלא אסור שאינו אומרים

בכך:

*
לא „ שנאמר שהוא כל אפילו חבירו את לעשוק  אסור

לידו  חבירו ממון הבא זה עושק  ואיזהו רעך. את תעשוק 
שכירות  או הלואה בידו לחבירו שיש כגון הבעלים ברצון
ולאו  ושוב ). לך ושוב  בלך שמדחהו (או לשלם רוצה ואינו

רעך. שנאמר בנכרי  לא אבל בישראל אלא אינו זה

הנכרי ומת מנכרי  שלוה כגון בדבר השם חילול שאין והוא
אבל  משקר שהוא בבירור יודע  שאינו לבנו לכחש רשאי 
מפני דבר שום לו לכחש אסור משקר שהוא יודע  כשהנכרי 

השם. חילול

להפקיע  אלא רשאי  אינו יודע  הנכרי  שאין במקום  ואף 
להנכר  חייב  שהוא חובו שאר או כשהחפץ הלואתו אבל י 

ממש. גזלה זו שהרי  בו לכפור אסור בעין הוא הנכרי  של

להטעותו  אסור מנכרי  חפץ  קנה אפילו אלא עוד ולא
עם  וחשב  שנאמר כמו החפץ  בעד מעות בנתינת בחשבון
סכום  בעד אלא החפץ  לו מקנה הנכרי  אין שהרי  קונהו
כגונב  זה הרי  המעות בחשבון והמטעהו לו שפסק  הדמים
בה  שאין דעת גניבת ואפילו חובו. כמפקיע  ולא החפץ 
אונאה. בהלכות כמ "ש וממכר במקח  אסורה מעות חסרון
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רמג    

יהיה  לא אם מותר מעצמו טעה הנכרי  אם מקום ומכל
לו  שיאמר ונכון לו. יוודע  שלא מפני  בדבר השם חילול

סומך. אני  חשבונך שעל ראה הישראל

אף  בו להשתמש מתירין יש לישראל חפץ  נכרי  משכן ואם
יד  ששולח  (מפני  גזלן זה הרי  בזה כיוצא שבישראל פי  על
שלח  לא אם שנאמר יד שליחות משום בו אין בנכרי  בפקדון
אינה  יד שליחות כי  נכרי  של ולא רעהו רעהו במלאכת ידו
ומה  עצמו לצורך בפקדון שמשתמש אלא לגמרי  גזלה
בנכרי תורה אסרה ולא לו לשלם דעתו בתשמישו שיתקלקל

לשלם): דעת על שלא לגמרי  ממנו לגזול אלא

*
שאפשר ‰ דבר כל או חבירו של כליו או ביתו החומד כל

עליו  הרבה והוא למכרם בדעתו שאין רק  ממנו שיקחם
עובר  זה הרי  לו שמכרם עד בעצמו בו שהפציר או רעים
שחמד  החפץ  שיקח  עד זה בלאו עובר ואינו תחמוד. בלא

לך. ולקחת עליהם וזהב  כסף  תחמוד לא שכתוב  כמו

בלא  עבר זה חפץ  יקנה האיך וחשב  בלבו שנפתה ומשעה
בלבד. בלב  אלא תאוה אין כי  תתאוה

והגזל  גזל לידי  מביא והחימוד חימוד לידי  מביא והתאוה
חבירו  לשל שהמתאוה למדת הא דמים שפיכות לידי  מביא
בו  שהפציר בהפצר שהתאוה דבר והקונה אחד בלאו עובר
הרי אחרים ידי  על בין עצמו ידי  על בין ממנו בבקשה או

תתאוה: ולא תחמוד לא נאמר לכך לאוין בשני  עובר זה

Â היא אם עצמה הגזלה להחזיר הגוזל על עשה מצות
גזל  אשר הגזלה את והשיב  שנאמר נשתנית ולא בעינה

אפילו והוא  דמים בנתינת חובתו ידי  יוצא ואינו לגנב  הדין
שנשתנית  או אבדה אם אבל הבעלים. נתייאשו כבר אם
דמיה  בנתינת חובתו ידי  יוצא לברייתו חוזר שאינו שינוי 

הגזלה. בשעת שוה שהיתה כמה

המעות  לשלוח  צריך אין אחר במקום הוא הנגזל ואם
לו: וישלם לו שיבא מודיעו אלא למקומו

Ê חכמים צוו דמים וליתן תשובה לעשות מעצמו וכשבא
אם  תשובה מלעשות ימנע  שלא כדי  ממנו לקבל שלא
שאם  קשה ותשובתו בכך שעסקיו מפורסם גזלן או גנב  הוא
כדי לו למחול צוו לפיכך מאומה לו ישאר לא ממנו יקבלו
לו. שימחלו ולבקש תשובה לעשות שיבא פתח  לו לפתוח 
לצאת  לשלם רצוני  לי  שמחלתם פי  על אף  אומר הוא ואם
הגנבה  אם אבל ממנו. שמקבל מי  ביד מוחין אין שמים ידי 

כלל. לו למחול צריך אין קיימת הגזלה או

ימחול  לא לפרוע  במה לו ואין לאחרים חייב  הנגזל ואם
שלו: חובות לבעלי  שיפרע  כדי  ענין בכל

*
Á אלו דמים לו להבליע  יכול לו להחזיר מתבייש ואם

עמו  ונותן נושא אינו ואם עמו. ונותן כשנושא בחשבון
בחשבון. לו שיבליע  עמו ונותן נושא שהוא אחר לאיש יתן
עשוי שאדם מעות בו שיש כיסו לתוך המעות ישליך או
לו  שהחזיר המעות מנה והרי  שעה בכל בכיסו למשמש
לו  החזיר אם אבל פוטר. מדעת שלא ומנין מעותיו בכלל

ואם  בכיסו זה שימצאם עד יצא לא כלום בו שאין לכיס 
השבה. מצות קיים לא שמצאם קודם נאבדו

ליורשיו. יחזיר הנגזל מת ואם

המוכסים  כגון יחזיר למי  יודע  ואינו הרבים את והגוזל
הגבאים  וכן המלך להם שנתן מקצבתם יותר שנטלו
לקרוביהם  מקילים והם המס  לגבות המלך מן הממונים
ממוני וכן גמורים גזלנים הם שהרי  אחרים על  ומטילים
צרכי יעשו לפיכך קשה תשובתן כמעשיהם שעושים הקהל
מהם. יהנו הנגזלים שגם בכדי  מים בארות לחפור כגון רבים
חייבים  מהם שגזלו מכירים שהם אנשים אותם מקום ומכל

ממימיהם. שנהנים במה די  ולא להם להחזיר

למי : יודע  ואינו לרבים ברבית המלוה יעשה וכן

Ëשהרי הוא גדול ועון שגנב  החפץ  מהגנב  לקנות אסור
ז  ועל עבירה עוברי  ידי  גנב מחזיק  עם חולק  נאמר ה

ימצא  לא שאם אחרות גניבות לגנוב  לו וגורם נפשו שונא
שאין  למקום להוליך לו שאפשר פי  על אף  גונב  אינו לוקח 
כל  ואם כך כל לו מצוי  זה אין גנב  שהוא אותו מכירין
אסור  לפיכך כך כל יגנוב  לא ממנו יקנו לא ומכיריו יודעיו
אם  אלא מגזלן. לקנות אסור וכן ממנו. לקנות יודעיו לכל
לו  יחזירו והם להם להחזירה הבעלים לטובת מתכוין כן
אם  בעצמן להציל יכולים היו לא שהבעלים והוא  מעותיו.

הוא: קונה היה לא

*
È כיון גנוב  או גזול הוא החפץ  שזה ידוע  אין אם ואפילו

ממנו  לקנות אסור מפורסם גנב  או גזלן הוא שהמוכר
כן  אם אלא גנוב . או גזול שהוא בו לחוש שיש דבר שום
בין  לקנות בין מותר ואז בו כיוצא שלו גם לו שיש ידוע 
בו  כיוצא שלו מעט  לו יש ואפילו בחנם ממנו ליהנות

שלו. שזהו להקל תולין גזל של בו כיוצא והרבה

בין  בה ליהנות אסור עצמה הגזלה היא שזו יודע  אם אבל
בהמה. גבי  על לרכוב  כגון הגזלן ברשות בעודה בין לקנותה

אין  לבד שביאוש לפי  הבעלים ממנו נתייאשו כבר ואפילו
שיהא  להגזלן נקנית להיותה בעליה מרשות יוצאה הגזלה
לכך  גזל באיסור לרשותו שבא כיון המציאה כמו ברשותו
ברשות  שהיא זמן כל בעליה ברשות עומדת היא לעולם

הגזלן.

אסור  עליה מקפידים היו לא בעליה שגם הנאה ואפילו
או  גזולים ממעות בשוויו מטבע  חילוף  כגון ממנה ליהנות

בודאי : עצמן גנובים

‡È החמה מפני  בחמה בודאי  גזול בבית ליכנס  וכן
בודאי גזולה בשדה לעבור או הגשמים מפני  ובגשמים
אפילו  מחמירים בעבירה באה תהא שלא מצוה (ולענין

תרמ "ט ). סי ' בא"ח  כמ "ש בסתם

לאחר  נמכרה ואפילו כבר בעליה נתייאשו אם ואפילו
יוצאה  ואינה נגזלת אינה שהקרקע  ולרביעי  ולשלישי 
שהקרקע  לפי  לעולם בידו שהיא מי  לרשות בעליה מרשות

עומדת. בעליה ברשות היא לעולם

הבעלים  ממנו ונתייאשו נגנב  או שנגזל המיטלטל דבר אבל
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רמד   

להמקבל  או להלוקח  נקנה זה הרי  ניתן או נמכר כך ואחר
באיסור  לרשותו בא לא שהרי  רשות ושינוי  ביאוש מתנה
לרשותו  שבא קודם ממנו בעליו כבר שנתייאשו כיון גזל
מן  אדם וכל הוא בו ליהנות ומותר למציאה דומה זה והרי 
שזהו  שיודע  כיון בלקיחתו בתחלה איסור שעשה אלא הדין.
לקנותו  אסור בהנאה האסור וכל בהנאה ואסור גנוב  או גזול
זה  איסור ממנו ולהפקיע  שמים ידי  לצאת בא אם ולפיכך

לבעליו. יחזירנו

או  הגזלה ממנו ולקח  הגנב  על או הגזלן על ידו גברה ואם
ולא  הואיל רשות שינוי  נקרא זה אין חזקה ביד הגנבה
על  אף  הדין מן לבעליה להחזירה וחייב  מרצונם לו נתנוהו

ממנה. נתייאשו שכבר פי 

אפילו  וגנבה גזלה כל הדין מן להחזיר המנהג אלו ובמדינות
לו  מחזירים דמים נתן שאם אלא רשות ושינוי  יאוש לאחר
ויודיע  יכריז הבעלים מכיר אינו ואם לשנות. ואין דמיו

במציאה: שנתבאר כדרך

*
Èמפני גזל ממונם כל וחזקת גזלנים שחזקתם אדם בני 

אחרת  מלאכה להם ואין גזלנים מלאכת שמלאכתם
מהם  לקנות בין בחנם בין כלל מהם ליהנות אסור כלל
ואפילו  גזל מעותיהם סתם כי  אסור להם למכור ואפילו
ואין  אסור צדקה מהם לקבל ואפילו בשויו מטבע  חילוף 
אחרת  אומנות לו שאין כיון משלו מעט  לו שיש להקל תולין

לסטים. אומנות אלא

ואין  מועטת הנאה והיא הואיל מטבע  חילוף  מתירים ויש
שחזקתן  פי  על אף  גזל של הן הללו שמעות בודאי  ידוע 
בקבלתו  נהנה הגבאי  ואין הואיל צדקה לקבל (וכן גזל
שכבר  הגבאי  מיד נהנים והעניים ניתנו ליהנות לא שמצוות

רשות). ושינוי  ביאוש לעניים הללו במעות זכה

לדברי גזולים הן בעצמן הללו שמעות בודאי  ידוע  אם אבל
צדקה). מהם ליטול (ולא מטבע  מהם להחליף  אסור הכל
שנותן  המוכס  שלפני  מתיבה מטבע  להחליף  אסור לפיכך
מהקצבה  יותר נוטל הוא הסתם שמן לפי  המכס  מעות בה
גמור  גזל הן זו שבתיבה המעות כל והרי  המלך שקצב 
דין  משום זה במכס  אין המלכות קצבת על שמוסיף  (שכיון

גזל). והכל כדין שלא ונגבה הואיל דין המלכות

אלא  לו ואין מכס  דינר חצי  ליתן חייב  הוא אם מקום ומכל
כמציל  שהוא מפני  דינר חצי  ממנו ולוקח  לו נותנו דינר

מידיו:

‚È בח שנהנה פי  על אף  צריך (ולפיכך שהוא כגון זה ילוף 
כלל  הנאה בו שאין חילוף  אבל מותר. דינר לחצי 
ומתן  משא כל וכן מידם. כמציל שאינו אף  מותר לישראל
או  למוכס  בזול למכור כגון לישראל כלל הנאה בו שאין
כיון  בודאי  גזולים מעות שנותנים פי  על אף  מותר לסטים
בכל  אסור יאוש קודם אבל מהן. הבעלים נתייאשו שכבר
ממעותיהם  שקבל ממי  בדין להוציא יכולים והבעלים ענין

שנתאיישו): קודם מהלסטים

„È וכן אחר חמור לו והחזיר חמורו את המוכס  נטל ואם
רשאי אחרת כסות לו והחזירו כסותו שנטלו לסטים

כנהנה  ואינו הבעלים) שנתייאשו ידוע  (אם שלו והיא ליטלה
יודע  ואינו שלו חליפי  אלא לו נתנוה ולא הואיל הגזל מן

גזולה. שחזקתה פי  על אף  היא גזולה שזו בודאי 

הראשונים  לבעליה מחזירה עצמו על מחמיר ותיק  הוא ואם
הרי שלו חליפי  לו שנתנוהו (שאף  הגזל מן ליהנות שלא
היו  שלא אפשר אצלם זו היתה לא אם ואף  גזלו כבר שלו
בחזקת  והיא אותה בלקיחתו נהנה ונמצא שלו לו מחזירים

בודאי ): יודע  שאינו פי  על אף  גזולה

*
ÂË אפילו או נכרי  במוכס  גזלן הוא שהמוכס  זה וכל

או  המלך מחמת שלא מאליו שעמד אלא ישראל
שירצה  מה שלוקח  קצבה לו שאין אלא המלך מחמת אפילו

הוא.

מוכס  והעמיד קצוב  דבר ליטול המלך אותו שפסק  מכס  אבל
מוסיף  ואינו נאמן זה שאדם ונודע  למלך לגבותו ישראל
שדין  לפי  גזלן בחזקת אינו המלך שגזר מה על כלום
שלא  לגזור ובידו הוא למלך הארץ  שכל מפני  דין המלכות
השר  וכן קצבתו שיתן מדעתו אלא מארצו אדם יהנה
לפיכך  במתנה). לו ונתנן המלך של (או שלו בעיירות
את  גוזל שהוא מפני  תגזול לא על עובר זה ממכס  המבריח 

נכרי . מלך בין ישראל מלך שהוא בין המלך

אינו  זה מכבר לנכרי  שחייב  חובו להפקיע  שמותר (שאף 
מדעתו  שלא מארצו שנהנה ממש גוזל אלא חובו כמפקיע 
משא  של זו הנאה למכור יכול היה שהרי  ממון ומחסרו
במה  הוא מוחזק  שהמלך ועוד אחר. לאיש בארצו ומתן

ע  והסכימו הואיל מעבדיו לו הארץ שמגיע  אותה בני  ליו
להם  אשר וכל לו עבדים והם אדוניהם שהוא דעתם וסמכה
המכס  ממנה שמגיע  הסחורה כל לפיכך לעבודתו משועבד
ברשותו  היא וכאילו מכס  הימנה ליטול למלך משועבדת
מנת  גוזל והמבריחה עבדו ואצל בארצו שהוא כיון ממש

המלך). מרשות שבה המלך

פי על אף  המכס  להבריח  ומתירים זה על חולקין ויש
ואם  נכרי . למלך שגובה כיון נאמן ישראל עליו שממונה
הואיל  המכס  ליתן לכופו רשאי  אינו בהברחתו יודע  הממונה
משום  בזה יש ואם הנכרי . חוב  להפקיע  הוא יכול הדין  ומן

לכופו. יכול המלך יראת

על  לעבור שלא הראשונה כסברא לעצמו יחמיר שמים וירא
שבתורה. תעשה לא

אסור  הכל לדברי  המלך מן לעצמו המכס  קנה ישראל ואם
קנאו  אם אבל הישראל. את גוזל שהרי  התורה מן להבריח 
על  כלום מוסיף  שאינו ידוע  אפילו הכל לדברי  מותר נכרי 
חובו  מפקיע  אלא המלך את גוזל אינו שהרי  המלך קצבת
חזקתו  לו למכור יכול המלך שאין (לפי  להנכרי  שחייב 
שהוא  גופו מחמת היא חזקתו כי  זה במכס  מוחזק  שהוא
לו  משועבדים להם אשר וכל ועבדיו שלו הארץ  וכל מלך
למלך  קבלו לבדו אותו רק  כי  למכור יכול אינו זה דבר
עליהם  לו שיש ממון הדין רק  למכור יכול ואינו עליהם

בלבד): עליו חוב  שם זה וממון

וגנבה : גזלה  דיני
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הנ "ל ‰Â‰(טז ) בקשתו  פעל  שלא משה שראה אחר 
בבחי' רק שהוא אומנתו  תורתו  דבחי'
כו ' לבד  העצמות מצד  למטה מלמעלה ההמשכה
ידי  על  זאת למדרגה בנ "י את להביא בעצמו  נתייעץ
כנ '. ק"ש פ' להם שאמר  וזהו  בתחלה מ "ן  העלאת בחי'

לה  יש מ "ן אך  העלאת בחי' שע"י יתכן  איך  בין 
דתורתו  העצמי ההמשכה סבת יבא כו ' דרפ"ח  דברורים
מאחר  כנ "ל  משה ומדריגת בחי' שהיא הנ "ל  אומנתו 
העלאת  שאין  וברורים מ "ן  העלאת מבחי' למעלה שזהו 
היש  ביטול  שבחי' כלל  לשם מגיע כו ' מבירורים מ "ן 

הנ "ל : מטעם כלל  לשם מגיע אינו  לאין 
‰‰Â אדם דנעשה הפסוק להבין  תחלה להקדים יש

צלם  בין  ההפרש מהו  כו ' כדמותנו  בצלמנו 
אף  יצרתיו  בראתיו  לכבודי כתיב דהנה כו ' לדמות
יצירה  בריאה הללו  מדריגות שג' וידוע כו ' עשיתיו 
בחי' ומעשה דיבור  דמחשבה מדריגות ג' הוא עשיה
כידוע  דוקא מאין  יש היא שהבריאה במחשבה הבריאה
מן  מאין  יש בבחי' שבאה המחשבה אותיות בחי' וזהו 
מן  בא הוא יצירה בבחי' שהוא הדיבור  אבל  השכל 
חומר  שנקרא מיש יש בבחי' בריאה שנקרא המחשבה
כו '. מאין  יש בבחי' ולא יצירה נקרא ע"כ  וצורה
הנה  לדיבור  מחשבה שבין  הזה ההפרש ענין  וביאור 
בחי' בו  אין  מיש יש שבחי' להקדים יש תחלה
אבל  כו ' לבד  ההעלם גילוי בחי' רק מהות התחדשות
היה  שלא דבר  התחדשות בבחי' הוא מאין  יש בחי'
המחשבה  בין  ההפרש ענין  כללות וזהו  כו ' מתחלה
המחשבה  אותיות הן  הן  הדיבור  אותיות שהרי לדיבור 
במחשבה  שבא מה כל  כי ופרט  פרט  בכל  ממש
באין  עצמן  הצירופים אותן  הרבה אותיות בצירופי
רק  כלל  התחדשות בחי' כאן  ואין  הדיבור  באותיות
בהעלם  עדיין  הדבר  שבמחשבה ההעלם גילוי נקרא
התהוות  משא"כ  כו ' לזולתו  גילוי לידי בא ובדיבור 
אין  עדיין  עצמו  בשכל  הרי השכל  מן  המחשבה אותיות
בחי' לידי השכל  אור  בא וכאשר  כלל  אותיות בחי' בו 
בחי' זה הרי שבמחשבה אותיות בצירופי מחשבה
מהו ' שנתהווה מתחלה היה שלא חדש דבר  התהוות
ונקרא  ממש התחדשות בבחי' שזהו  המחשבה אותיות
גילוי  בחי' אבל  מאין  יש התהוות בחי' זו  התחדשות
המחשבה  אותיות העלם בבחי' שבא הדיבור  אותיות
היו  שכבר  מי"ש י"ש נקרא התחדשות בחי' בו  שאין 
לידי  ויצאו  מה ודבר  יש בבחי' במחשבה הללו  אותיות

הרי  ולפ"ז  וד "ל . כו ' מיש יש נקרא ע"כ  בדבור  גילוי
וצורה  חומר  ענין  כמו  הוא הדיבור  עם המחשבה משל 
התחדשות  בחי' בה אין  בחומר  שמציירין  שהצורה
שמצייר  עצמו  החומר  בגוף הוא הרי הציור  כי מהות
העלם  בבחי' צורה גילוי בחי' רק זה שאין  בלבד  אותו 
בשם  המחשבה לגבי הדיבור  נקרא ולכך  כו ' החומר 
שבהעלם  המחשבה אותיות ציור  בחי' להיותו  יצירה
הפרש  בזה יש עצמה הצורה בבחי' הנה אך  וד "ל . כו '
ע"ד  זה ויובן  כו '. לדמות צלם שבין  ההפרש והוא
בחותם  החקוקים אותיות דהנה החותם צורת מן  דוגמא
ממש  הצירופי' באותן  בה כשחותמין  בשעוה נחקקי' הן 
והתמונה  שהציור  ואע"פ כידוע יגרע ולא יוסיף לא
הפרש  מ "מ  ובשעוה בחותם הוא א' הצירופים בסדר 
חומר  במהות הן  שבחותם שאותיות ביניהם יש גדול 
ממש  החותם גוף מעצמות ונחשבים עצמו  החותם
בחי' ה"ז  מ "מ  שבחותם ציור  נקרא שהאותיות ואע"פ
צלם  הנקרא והוא מצוייר  שהעצם דהיינו  עצמית צורה
שגם  אע"פ היא עצמית צורה שצורתו  אדם צלם כמו 
הציור  הרי מ "מ  כו ' חומר  בגוף ציור  אלא אינה היא
בעצמות  שהציור  יחשב וכעצם הוא בעצם הזה
אבל  כלל  בפ"ע למהות יפרד  בלי יחשב ממש כעצמות
ה"ז  שבחותם מאותיות שנחקקים שבשעוה אותיות
שאינו  דמות הנקרא והוא הצורה מן  שנחקקה צורה
נבדל  בדבר  נבדלת צורה הוא אלא עצמית צורה בחי'
נבדל  דבר  שהוא השעוה כמו  העצם מן  לגמרי ונפרד 
נחקקה  החותם שצורת רק החותם מן  לגמרי ונפרד 
ממש  לה בדומה החותם צורת ג"כ  וקיבלה זו  בשעוה
בו  שנחקק הלוח  כמו  צלם ולא דמות הנקרא הוא ע"כ 
האדם  צורת של  דמות כלומר  דמות שנקרא אדם צורת
צורתו  זה אין  אבל  ממש לצורתו  בדומה שנחקק
הצורה  מן  שנצטיירה צורה היא אלא ממש העצמית
זולתו  אחר  בדבר  כשנחקק שבשעוה אותיות מן  וכמו "כ 
וזהו  כו ' פעמים כמה עד  וכך  כו ' לדמות דמות נקרא
הזוהר  ובלשון  כידוע לדמות צלם בין  ההפרש עיקר 
וכה"ג  אתגליפו  אתוון  כמו  גליפא בשם הדמות נקרא
צורה  הנקרא בעצמות שנחקקו  האותיות שבחי' דהיינו 
נקרא  נבדל  בדבר  עוד  נחקקו  כאשר  צלם בחי' עצמית
כמו  דמות בחי' והוא כו ' אתגליפו  אתוון  והיינו  גליפה
ונמצא  וד "ל  כנ "ל  בשעוה דחותם דאותיות הציור 
הנקרא  שהצלם הוא לדמות צלם בין  ההפרש שעיקר 
קדם  שלא הראשונה הצורה היא שבעצמיות צורה
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רמט    

וא"כ  והיולי פשוט  חומר  היה אלא כלל  צורה אליה
בעצם  שנעשית אע"פ החומר  שבעצם זו  צורה ציור 
מ "מ  אחר  מהות בחידוש בו  חדש כל  ואין  החומר 
בא  וחידושו  תחלה היה לא כי נתחדש זה ציור  מהות
שזהו  כנ "ל  מאין  יש הנקרא וזהו  ההיולי החומר  מעצם
השכל  מן  המחשבה אותיות התהוות ענין  להבין  משל 

מחשבה  אותיות שנחקקים זו  השכל שחקיקה מן 
ה"ז  כנ "ל  כלל  אותיות ציור  בלא תחלה שהיו  ההיולי
אדם  צלם כמו  או  שבחותם אותיות חקיקת כמו  ממש
אליה  קדם שלא הראשונה צורה עצמית צורה שנקרא
השכל  אור  של  ההיולי מאי"ן  י"ש בחי' והוא כו ' צורה
ה"ז  המחשב' אותיות לגבי הדיבור  אותיו ' משא"כ  כו '
דברים  ב' שהן  בשעוה החותם דאותיות הציור  כמו 
הראשונה  העצמית צורה שאינו  דמות ונקרא נבדלים
כך  כנ "ל  הצורה מן  שנצטיירה צורה בחי' אלא
מהות  שהרי נבדלים דברים ב' הן  והדיבור  המחשבה
ב' אלא אחד  מהות אינו  הדיבור  ומהות המחשבה
אותיות  מהות מן  שנחקקים ורק נבדלים מהותים
שנחקקים  כמו  הדיבור  אותיות במהות המחשבה
שנקרא  כו ' הנבדל  השעוה במהות החותם אותיות

צורה  לה קדם שכבר  כנ "ל  לצורה וצורה דמות
באותיות  נחקקים המחשבה אותיות כך  כו ' שבחותם
הנקרא  וזהו  כו ' במחשבה שחושב מה לדבר  הדיבור 
לה  קדם כבר  כי בציור  גם התחדשות שאין  מי"ש י"ש
אותיות  ציור  נצטייר  ומשם שבמחשבה אותיות צורת
הכתב  אותיות וכן  כו ' שבלוח  הדמות כמות הדיבור 
שמציירין  כמו  לדמות דמות נקרא הדיבור  מאותיות
שבלוח  הציור  מן  או  אחר  בדבר  השעוה מן  אותיות
למעלה  שמבואר  מה ולפ"ז  וד "ל . כו ' אחר  נבדל  בדבר 
כו ' בחומר  כצורה יצירה שנקרא המחשבה עם בדיבור 
בחי' עצמית צורה שנקרא הראשונה צורה בחי' זה אין 
אבל  כנ "ל  דוקא השכל  מן  המחשבה בחי' שזהו  צלם
שנקרא  מצורה צורה בחי' היא המחשבה לגבי הדיבור 
שהנביאים  (וזהו  כנ "ל  מי"ש י"ש בבחי' שזהו  דמות
דבר  כמ "ש הדיבור  בחי' שהוא יצירה בבחי' ששרשם
נאמר  כו ' שפתים ניב מלשון  נביא נקרא ולכך  כו ' ה'
(הן ) כמ "ש דמות בבחי' אדמה הנביאים ביד  בהן 
כו ' ה' כבוד  דמות מראה ונק' אתודע אליו  במראה

וד "ל ): בעז "ה בסמוך  וכמשי"ת
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Â‰ÊÂ רצונך שיעשה כדי כרצונך  רצונו  עשה ענין 
כי  הוא והענין  רצונו , מפני רצונך  בטל  כרצונו 
וזהו  ושכל  טעם שעפ"י והכרח  כפי' לשון  הוא  עשה
בלי  ביטול  בחי' הוא רצונך  בטל  אבל  גבול , בבחי'
מאוד  כי ראשונה שבפ' מאודך  בכל  ענין  וזהו  גבול ,
לי  מי וכמ "ש גבול  בלי הוא שהביטול  גבול  בלי הוא
אחר  רצון  לו  שאין  בארץ חפצתי לא ועמך  בשמים
וזהו  אא"ס, בעצמות ליכלל  א' רצון  רק אלקות  זולת

שה  מקום של  רצונו  עולה עושין  ענין  וזהו  גבול , בלי וא
לא  שני' בפ' אבל  אא"ס, בעצמות ונכלל  כליל  שכולה
ודעת  בטעם שמורכב הרצון  שזהו  מאודך  בכל  כתיב
היש  ביטול  רק זהו  כי רש"מ  עושין  אין  זהו  ומוגבל 
מבטל  הוא אך  שלו  רצון  לו  יש כי בעצם ביטול  ולא
דגנך  ואספת וזהו  [בתמידות], לא רק לפרקים אותו 
הניצוצות, אכילה ע"י שמבררי' בירורים ענין  שזהו 
שנאכלים  שלמים ענין  וזהו  ושבעת ואכלת מ "ש וזהו 
למעלה  היא ראשונה פ' אבל  שני', פ' זהו  לבעלים
אכילה  לא בו  אין  עוה"ב וכדוגמא בירורים מבחי'

אכילה  בו  שאין  ג"כ  ביו "כ  הוא זה ומעין  ושתיה
ראשונה  פ' שבין  החילוק ג"כ  שזהו  (ואפ"ל  ושתיה
זהו  קדוש בבחי' ונכללים שרפים שנק' במלאכים ושני'
זהו  ה' כבוד  ברוך  שאומרים ואופנים וחיות ראשונה פ'
שזהו  וזבח  עולה בחי' הב' בק"ש שיש נמצא שני'), פ'

שבק"ש. פ' הב'
Í‡ ק"ש בחי' שהם ושלמים עולה בחי' הב' באמת

ליכלל  למעלה מלמטה העלאה בחי' רק זהו 
להיות  הקב"ה נתאוה המכוון  עיקר  באמת אך  באלקות,
וכמ "ש  למטה אלקות גילוי שיהי' בתחתונים דירה לו 
ק"ש  הקורא אמרו  וע"ז  יצרה, לשבת בראה תוהו  לא
כל  כלל  הוא כלל  ע"ד  התפילין  וענין  תפילין  בלא
כולה  התורה כל  הוקשה כי מעשיות והמצות התורה
עליונים  מוחי' מלובשי' שבתפלין  וכמו  לתפילין ,
כל  הוא כך  גשמיות אותיות בתמונת עליונים שבע"ס
וכל  גשמי' ובאותיות גשמי' בדברים רק כולה התורה
וזהו  גשמי שהוא בארץ לעשותם דווקא הם המצות
שהקב"ה  וכידוע למטה אלקות גילוי המשכת ענין 
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רנ   

אזי  למטה גשמי' תפלין  וכשמניחין  תפילין  מניח 
בכל  הוא וכך  למטה עלמא דמארי מתפלין  ממשיכים
וזהו  מטה, למטה אלקות גילוי ממשיכים המצות
שמע  הפ' ג"כ  הוא בק"ש כי לתפלין  ק"ש השייכות
הם  ובתפלין  גשמי בדיבור  בק"ש שאומרים והא"ש
הוא  בתפלין  ואדרבה גשמי, בקלף פרשיות הב' נכתבים
להמשיכם  מעלה שלמעלה מוחין  ד ' נגד  פרשיות ד '
שהפ' תפלין  עם ק"ש החיבור  ענין  וזהו  מטה, למטה

בחי' הוא שבק"ש רק שבתפלין  הפ' הוא שבק"ש
המשכה  ענין  הוא ובתפלין  למעלה מלמטה העלאה
ואין  המשכה בלא העלאה ואין  למטה, מלמעלה
המשכה  הוא המכוון  ועיקר  העלאה בלא המשכה
והמשכה, העלאה ותפלין  ק"ש ענין  וזהו  העלא', שאחר 
המשכה  בלא העלאה זהו  תפלין  בלא ק"ש הקורא אבל 
דירה  לו  להיות הקב"ה נתאוה כי המכוון  זהו  ולא
מטה. למטה אלקות וגילוי המשכה שזהו  בתחתונים
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ÔÈÚ‰Â, ועמך אני ונפלינו  משה בקשת בהבנת יובן 
והיינו  או "ה, על  שכינה תשרה שלא ביקש
לרשעי', גם אף שמאריך  ראה אפים ארך  כי מפני
ב' בחי' ע"י כאורה כחשיכה בחי' הוא שם כי להיות
יגמה"ר , נמשכי' שמשם יגמה"ר  שקודם ה' שמות
הכנת  בלתי גם הנבואה נמשך  להיות יכול  ומשם
ארז "ל  מ "מ  מזוהם שהי' בלעם כמו  כלל , המקבל 
ולזאת  בלעם, ומנו  קם באו "ה אבל  קם לא בישראל 
מבחי' שגם פי' כו ', שכינה תשרה שלא משה התפלל 
הראוי  למקום רק ג"כ  יומשך  הכתר  בחי' שהוא פלא
מבחי' שגם ועמך  אני ונפלינו  אומרו  וזהו  הכנה, בבחי'
כנ "ל , התשובה ע"י והיינו  דוקא כנ "ל  יומשך  פלא
שהבטיחו  אעשה הזה הדבר  את גם הקב"ה לו  ואמר 
יצ"מ  וכמו  ביצ"מ , הי' לזה וההכנה הזה. הדבר  על 
על  הכנה גם במצרי' הי' כן  למ "ת הכנה הי' בכלל 
יברח  כי וידוע גלוי הי' וקמי' ג"כ , זה דבר  הבטחת
מהרע, שברחו  העם ברח  כי ע"פ בסש"ב כדפרי' העם
ומ "מ  כו '. ורפוא נגוף הי' לכן  לזה הכנה קצת הי' וא"כ 
לאחר  הי' קרי"ס להיות בקרי"ס הי' זה ענין  עיקר 
במצרי' בהיותם גם אך  כו ', ממש בפועל  הבריחה
הגבורה  מפי משה להם ציוה אשר  כל  [לעשות] מוכנים

עצומ "ה  אוא"ס אני מבחי' גם לכן  הכנה, ג"כ  ה"ז 
לישראל . ורפוא למצרי' נגוף להיות נמשך 

Â‰ÊÂ כל שחשב אחר  פי' אחר , ולא הוא אני שאמרו 
אמר  ושליח  שרף מלאך  שהוא דבי"ע הפרטי'
שום  ע"י ולא עצמו  אני זהו  כי הגם פי' ה' אני עוד 
בשני  כאורה וכחשכה לרחם שמדותי ושליח , ממוצע
הוא  הוא, בבחי' נמשך  שכאשר  הוא, אני מ "מ  כפי"ן ,
נמשך  שלא אחר  ולא אז  כנ "ל , הוא שנק' בינה בחי'

דאו "א. פנימיות בבחי' נמשך  כי להיות יניקה שום
Â‡ הוא הוא, הלוי ועבד  ע"פ בזהר  כמ "ש הוא אני י"ל 

קו  בינה מבחי' הלוים עבודת וע"י עתיקא, דא
בנש"י, רק שייך  שזהו  הוא מבחי' ממשיכי' השמאל 
מ "מ  כאורה כחשוכה אני בחי' מצד  כי הגם ולכן 
שממציאות  שבבינה עתיק התגלות בחי' הוא להיותו 
אחר  ולא להיות נמשך  הנמצאים, כל  נמצאו  עצמותו 
ביצ"מ  נעשה כ "ז  אמנם כלל . בסט "א נמשך  שאינו 
ה' ויוציאנו  שז "ע דא"א, לזרועות הלבישו  שאו "א
התגלות  מבחי' גם ולכן  במ "א, כמ "ש ממצרי' אלקינו 
בפנימיות, נמשך  כי להיות לקבל  יכולי' אינן  עתיק
שקיבל  העורף אותיות פרעה מצרי' בגלו ' משא"כ 

דא"א. אחורי' מבחי' יניקה
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     הכוכבים את  שסופר 
השמים , צבא ושאר    

עליהם , משגיח הוא ברוך  שהקדוש  

        
   מצד ערך, יקר דבר  לו  שיש  אדם כמו 

אותו  וסופר הזמן  כל  עליו  משגיח  הוא הדבר חשיבות

1

2

3

4

5

6



רני    

מבטאת הספירה  שעצם היינו , כלום . ממנו יחסר שלא
הדבר. אל  ליבו  שם  שאדם     

הכוכבים את    
שזה לומר ניתן  כיצד  ביאור, דורש זה שענין  אלא
שמשגיח  פירושו  הכוכבים  את סופר הוא ברוך  שהקדוש
ענין  נאמר לא (שבהם הנבראים שאר על  האם עליהם ,

חלילה?! משגיח  ברוך  הקדוש אין הספירה )
נ "ע: הרבי מסביר     

         
      יתברך השגחתו  כלומר,

שבו  החיות גילוי מצד  ושפל  תחתון הכי בנברא גם היא 
         ויש

יותר  נסתרת השגחה ויש יותר גלויה .145השגחה
     146  

: בדרך לשמרך  לפניך    
שליח  לכם  נעשיתי זכיתם שלא 

   היא שההשגחה אופן יש כלומר,
שליח , ידי על  שהיא אופן ויש  מהקב"ה ישירות 

147 - במלאך     
       גם כלומר,

אלא מעצמו  חלילה לא  זה  משגיח, המלאך  כאשר
ה', של  מהשגחתו מגיע והכל  בקרבו  ה ' של  ששמו 

      גלויה השגחה  שזו
יותר          

שאמר  מזה"."148כפי תעלנו אל  הולכים פניך  אין אם
   

      149 
         

 , לאו שומע אתה הן  מובן ומכלל 
     ( ישמרנו ה '  

ש  לומר מוכרחים    
       

    (תניא  ש"למשל
עובי כל  מקפת יתברך  ידיעתו הרי  הלזו  הארץ כדור
הכל  תחתיתו  עד  תוכו  ותוך  בתוכו  אשר וכל  הארץ  כדור
כדור  עובי כל  חיות היא זו  ידיעה  שהרי  ממש בפועל 

ליש" מאין  והתהוותו  כולו  הארץ     
     מה כן, ואם

הוא ברוך  הקדוש שיעלים מצב להיות  שיכול  הפירוש
מהם? עיניו את     

    תורת וחידוש וכפירוש
שקיימת הפרטית , ההשגחה בעניין  טוב שם הבעל 

ביותר  הקטן  הנברא על  ,150אפילו   
       

וידע . . אלקים "וישמע שנאמר מצרים בגאולת
אלקים "       

     .גילוי מלשון 
 ,ההשגחה דרגות שתי בין  ההבדל 

     
      
       

       של עניינו  שזהו
האור  ירידת ,(86) הטבע שבגימטריא אלוקים  שם

המעלימים, ממוצעים דרך  והחיות   (שבעים
 העולם אומות לשבעים המקור וכאשר שהם

ההמשכה בגילוי  ניכרת  לא אלוקים, משם היא ההמשכה
האלוקית.

   השרים ע '    
    151לגרוע או להיטיב

   152)בצבא עושה  שכרצונו 
רש"י), - השמים   

 בעניין והחלטה בחירה  להם  שאין  היינו,
ההשפעה,   האלוקית החיות ידם ועל 

    מצד היא זו  שהשגחה כיון
אלוקים. שם

המטרה מהי נ"ע , הרבי  מבאר המוסגר (במאמר
בטבע: והתלבשות העלם של  באופן  בהשגחה והתכלית
       

      של שרצונו  כיון 
ההשפעה גשמית , השפעה  שתהא הוא  הוא ברוך  הקדוש 

ובהעלמות , בלבושים  ומתלבשת  יורדת 
  153     

,דווקא תעשה" אשר "בכל  דווקא נמשכת  שהברכה
  האדם של   
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וישלח 145. לפרשת א' שיחה ל , חלק שיחות לקוטי  ראה
שם. ובהנסמן

כ .146. כג , שמות

פס 147. כא.שם, וק

טו.148. לג , שמות

כה.149. - כד  ב, שמות

סקי "ט 150. קה"ת) (הוצאת בהוספות טוב שם כתר ראה

772 ע' ח "ח  (לקו"ש פרטית" "השגחה רשימת גם וראה ואילך .
וש"נ). ואילך .

בניסן 151. י "א עשר", עשתי  "ביום ד "ה באריכות ראה
מלוקטים). (מאמרים תשל "א

לב.152. ד , דניאל 

פב.153. פרק לעיל  וראה יח . טו, דברים



רנב   

   - וכדומה  השרים ע'
     משא עסק, ענייני

- וכדומה ומתן  ההשפעה
       
       

בחינת שהם  גשמיים  בעניינים בהתלבשות ולכן ,
להתמעט . צריך  האור וישות, מציאות 

       אז גם 
        

  ,ההמשכה ועיקר שורש שזה  כיון
        
        

       שיודע כיון
ברכת היא  והעיקר בלבד  לבוש  הם  הגשמיים שהעניינים 
המצוות, וקיום התורה  לימוד  ידי על  בהם  הנמשכת  ה'

תורה ללמוד  לו  תפריע בלבושים שההתעסקות יתכן לא
מצוות. ולקיים

     האלוקי
        

הנבראים אצל      
  ?האמת ומהי   

 
   היהודי  

,הטבע מלבושי מתבלבל  ולא  ה ', מאת זה שהכל 
      

   הטבע הנהגת בתוך  גם כלומר,
הגלויה). האלוקית ההשגחה את לראות יוכל 

אלוקים, שם שמצד  ההשגחה  ביאור הוא  כאן  עד 
הטבע. בלבושי  ומתלבשת מסתתרת האלוקית  שהחיות
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מ ּלבד p‰Â‰ה) הּנה הּׁשל ֹום, עליו  אבינ ּו אברהם ¿ƒ≈ְְִִִֵַַַָָָָָָ
ּבמאד , ּגד ֹול  ּבפּזּור  ּבממ ֹונ ֹו נדיב ְְְִִִֶָָָָָֹׁשהיה
אֹורחים, ּובהכנסת ּגד ֹול ֹות הֹוצאֹות ועֹוׂשה לוה ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

ׁשּכתּוב  ר ׁש"י 46ּוכמ ֹו ּופר ׁש כ ּו', למ ּסעיו "  47"ו ּיל: ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
צדקה  לעׂשֹות ּבׁשביל  לוה ׁשהיה הּקפֹותיו , ּפרע ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבחזרתֹו

ז "ל 48וחסד  ר ּבֹותינ ּו אמר ּו ּדהּנה אדם 49. ׁשל  "מז ֹונ ֹותיו  , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּבת  הֹוצאֹות מ ּלבד  כ ּו' הּׁשנה מראׁש ל ֹו ְְִִֵַַַָָָָֹקצּובים
אין  אּלּו ּדדברים ּתֹורה", ּתלמ ּוד  והֹוצאֹות ְְְְִִֵֵַָָָויֹוםֿט ֹוב

ּוכמאמר  ל ֹו, מ ֹוסיפין  הֹוסיף ּדאם קבע עלי 50להם "לו ּו ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
הּׁשל ֹום  עליו  אבינ ּו ּדאברהם הּנדיבּות וזהּו ּפֹורע", ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואני
הּוא  זה ּכל  אמנם צדקה. לעׂשֹות ּבׁשביל  לוה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה
מ ּמׁש, ּבגּופֹו נדיב היה לזה נ ֹוסף הּנה ּבממ ֹונ ֹו, ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהּנדיבּות

ּבטרח ֹות  עצמ ֹו מטריח  ּׁשהיה מה זה ּדלבד  ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָוהינ ּו
ׁשּכתּוב 51ּגד ֹול ֹות  ּוכמ ֹו ּוכתיב 52, כ ּו', לקראתם" 53"ו ּירץ ְְְְִִֶַָָָָָ

ז "ל  הרמ ּב"ן  ּופר ׁש כ ּו', אברהם" רץ  הּבקר  54"ואל  ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָ
עצמ ֹו העמיד  זה לבד  הּנה ּבּנדיבּות, ח ׁשקֹו רב ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַֹלהּגיד 

ּכתיב  ּדהּנה ועמ ֹורה. סד ֹום אנ ׁשי על  להתּפּלל  55ּבסּכנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ר ּבֹותינ ּו ואמר ּו מאד ", להוי' וח ּטאים רעים סדם ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ"ואנ ׁשי
רעים  יהּודא, רב "אמר  א) עּמּוד  קט  (סנהדרין  ְְְִִֶַַַַַָָָז "ל 

ּובמתניתא  ּבממ ֹונן ", וח ּטאים "רעים 56ּבגּופן  ּתּנא ְְְְְִִִַַַָָָָָָָ
י  ּפרק (סנהדרין  ּוביר ּוׁשלמי ּבגּופן ", וח ּטאים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבממ ֹונן 

ר ֹואים  ׁשאנ ּו ּוכמ ֹו לאּלּו", אּלּו רעים "ׁשהיּו ג) 57הלכה ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ
ל ּצלן  רחמנא ׁשּיׁש אדם ּבני ׁשּיׁשטז ּבטבעי ּכאּלּו אנ ׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

הּטֹורפֹות  ּכח ּיֹות ּדמים ּוׁשפיכ ּות ּכרציחה ּגמ ּור  רע ְְְְִִִִֶַַַָָָָּבהם
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ג .46) יג , לך  לך 
ג .47) פמ "א, ב"ר גם וראה עה"פ.
שבעת 48) יתכן שם: לב"ר מהרז"ו ופירוש הקודש נזר ראה

למצרים  בלכתו הוכרח  כן על  לצדקה אוצרותיו כל  פיזר הרעב
השי "ת. בטחון על  בהקפה ליקח 

ב.49) טז, ביצה
ב.50) טו, שם
(51.36 הערה הנ"ל  תרח "ץ סה"מ  גם ראה
ב.52) יח , וירא

ז.53) שם,
עה"פ.54)
יג .55) יג , לך  לך 
שם.56) בגמרא הובא פי "ג . סנהדרין תוספתא
א'רפח :57) ע' ח "ג  תער"ב המשך  השווה – לקמן הבא בכל 

ואילך ). 27 ע' תרפ"ט  (סה"מ  כ  פרק (תרפ"ט ) זו שנה ר"ה המשך 
מאמרי ד . קמ , אמור האמצעי  לאדמו"ר הזהר ביאורי  גם וראה

ואילך . תשסו ע' ח "ב במדבר האמצעי  אדמו"ר

ישמרנו .טז.  הש



רנג    

הּוא  ענינ ּה ּכל  הרי רעה ׁשהח ּיה ּדכ ׁשם והינ ּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ ּמׁש,
ׁשּזהּו אם ּכי לאכל  ׁשר ֹוצה לפי זה ּדאין  ולדרס, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹלטרף
מה  ּגּופא ּדזה והינ ּו ּדם, ול ׁשּפ ולדרס לטרף ְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹֹטבעּה
הּוא  עצמ ֹו זה הּנה ּורציחה, ּבכעס וד ֹורסת ט ֹורפת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּׁשהיא
וד ֹורסים  הּטֹורפים ח ּיים ּבעלי ּדיׁשנם ׁשּלּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָהח ּיּות
זה  הּנה ּדאז  ּבאכילתם, טר ּודים והּמה אכילתם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבׁשביל 
לאכילה, הּתאוה מ ּגדל  הּוא וד ֹורסים ּׁשּטֹורפים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֹמה
ּדכל  והינ ּו וענג, הנאה ּבעלי ׁשהם אדם ּבבני ׁשּיׁש ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּוכמ ֹו
ּובקּבלת  ּגד ֹול  ּברצֹון  הּוא ׁשֹותים אֹו אֹוכלים ּׁשהם ְְְִִֵֶַַַָָָמה

עסין  ּגּוט  אין  ליגין  וואס הנאה הּבעלי ּכטבעי רב  ,יז ענג ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכל  ׁשּזהּו וח ּיה, ּבהמה אכילת להבּדיל  ּכדגמת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּזהּו
ּכן  ּׁשאין  מה ול ׁשּתֹות, לאכל  ח ּיים הּבעלי ׁשל  ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹענינם
ּדמ ּזה  רק לאכל , ּבׁשביל  ּכּונתם אין  הּטֹורפֹות ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹח ּיֹות
ׁשל  ּובׂשר ּה ּגּופּה את וקֹורעת ּדֹורסת ּׁשהיא מה ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּגּופא
היא  עצמ ֹו זה מ ּדבר  הּנה ּדמ ּה, את ו ׁשֹופכת ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָז ּולתּה
ל ּצלן  רחמנא יׁש כן  ּכמ ֹו אׁשר  רב, וענג ח ּיּות ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמקּבלת
והינ ּו ל ּצלן , רחמנא ּגמ ּור  רע ּבהם ׁשּיׁש אדם ּבני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבטבעי
העֹולם  ּבל ׁשֹון  הּנקרא ל ּבר ּיֹות רע ׁשּטבעֹו ְְְְִִִִִֶַַַָָָמי
ּבא  איז  מענט ׁש אׁשלעכטער  איז  מענט ׁש, ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָאׁשלעכטער 
מיר  וויא ּבפעל , (ׁשלעכטס) רע פראן  ּדא איז  ְְְְְְִִִֶַַַָָֹאים
ער  וואס אלץ איז  מענט ׁש אׁשלעכטער  אז  ּבמ ּוח ׁש ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָזעהן 
קאן  ער  וואס אלץ ז ּוכט  ער  ׁשלעכטקייט , מיט  איז  ְְְְְִִֶֶֶַַָָט ּוט 

ׁשלעכט  אּון  איינג ּגּוט , נייט  מאכין  אנדערן  .יח ּדעם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַ
.ev˜,ּבגּופֹו נדיב היה הּׁשל ֹום עליו  אבינ ּו אברהם ƒְְִִַַָָָָָָָָָ

ּדוקא  ּבעצמ ֹו ּבסּכנה ׁשּטרח  עצמ ֹו והעמיד  , ְְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָ
ּבני  ּבטבעי ׁשּיׁש ויבאר  סד ֹום, אנ ׁשי על  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָלהתּפּלל 
ט ֹורפֹות  ּכח ּיֹות ואכזרים הרע ּבּטבע ׁשהם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָאדם
ׁשאר  ׁשל  ּובׂשרם ּגּופם ולקרע ּדם ל ׁשּפ ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָֹֹהאֹוהבים

ח ּיים. ֲִֵַַַהּבעלי
מ ּדבר p‰Â‰ו ) ּדגם הּוא ל ּצלן  רחמנא רע האיׁש מ ּטבע ¿ƒ≈ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ

(האיׁש הּוא ּכאׁשר  הּנה ּבעצם, ט ֹוב ְֲִִֵֶֶֶֶַָׁשהּוא
הּנה רע) רעתֹו ּגדל  ׁשּמּצד  לפי רע, נעׂשה זאת, עֹוׂשה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

לרע, נהּפ עצמ ֹו הּטֹוב אׁשר  ּכאּלּו ּבאפנים זאת ְְְֲֳִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹוׂשה
(קּומט  מ ּגיע אינ ֹו ההּוא ּׁשּמהּטֹוב מה זה ּדלבד  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַוהינ ּו
מ ּזה, לבֹוא ראּויה ׁשהיתה הּתֹועלת אֹותּה אר ֹויס) ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָנייט 
ּבענין  ּוכמ ֹו רע, נעׂשה עצמ ֹו ׁשהּטֹוב זאת עֹוד  ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָֹאּלא
איזה  אֹוד ֹות על  חבר ֹו את מ ֹוכיח  ּׁשהאחד  מה ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּתֹוכחה

היא  הּתֹוכחה הרי ּבאמת הּנה והּדֹומה, ט ֹובה לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהנהגה
מ ֹוכיח  ּדוקא האב הּנה ולכן  ּדוקא, האהבה מ ּצד  ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָּבאה
להיֹות  כ ּו' ּבאֹוהבים וכן  לבנ ֹו, אהבתֹו מ ּפני ּבנ ֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָאת
ּדהלא  האהבה, על  הֹוראה הּוא הּתֹוכחה ענין  ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹּדעצם
אליו  הּקר ֹוב ּכל  הּנה ולכן  יֹוכיח , יאהב אׁשר  את ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדוקא
יֹותר , ּבט ֹובתֹו וחפץ הנהגתֹו ל ֹו נ ֹוגע יֹותר  הּנה ְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָיֹותר 
הּתֹורה, ּפי על  ׁשהם ּכאּלּו ּבאפנים ּבא ההֹוכחה ֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאבל 

מיּבעי  אּסּור יטולא (ׁשּזהּו ּבר ּבים ּפניו  מ ּלהל ּבין  ׁשּנזהר  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּוא  ּבר ּבים ּכי זאת עֹוד  הּנה לצער ֹו, ּגם אֹו כ ּו') ְֲִִִֵַַַַָָֹמ ּמׁש
הּדרכים  על  ּומראה זכ ּות לכף אֹותֹו ודן  ּבזכ ּותֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָמהּפ
מד ּבר  עצמ ֹו לבין  ּבינ ֹו ורק ּבֹו, ׁשּיׁש הּטֹובֹות ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָוההנהגֹות
ּבדברים  עּמֹו ּומד ּבר  ּדרכיו , ׁשּייטיב ּומ ֹוכיח ֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָעּמֹו

ע  ׁשּמעמיד ֹו עד  הּלב מן  ל ֹוהּיֹוצאים ּומראה האמת ל  ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
רע  ׁשּטבעֹו מי אבל  ּבאמת, ׁשאֹוהבֹו לפי הּתׁשּובה ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּדרכי
ּדמי  ּבמ ּוח ׁש ר ֹואים ׁשאנ ּו ּוכמ ֹו רעתֹו, נ ּכר  ּבזה ּגם ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהּנה

מענט ׁש (אׁשלעכטער  רע את כ ׁשּטבעֹו מ ֹוכיח  ּכאׁשר  ( ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַ
לא  ּדּבּור  איזה אֹו ׁשעׂשה ט ֹוב לא ּדבר  איזה על  ִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹז ּולתֹו
ּומריבה, ּבצעקה ּבר ּבים מ ֹוכיח ֹו הּוא הּנה ׁשּדּבר , ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָט ֹוב
ור ׁשעּות  ּכעס לכלל  ּובא אֹותֹו ּומגּנה ּפניו  את ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמל ּבין 
זה  ואין  מ ּמׁש, ּכּמים חבר ֹו ּדמי ו ׁשֹופך  לבבֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּיחם
ּוגנ ּותֹו, חר ּפתֹו הּׁשֹומע ז ּולתֹו ׁשל  הּכאב מר ּגיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאינ ֹו
נ ֹוקבים  זלז ּוליו  ּדברי ּכּמה עד  ּומבין  יֹודע ׁשאינ ֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאֹו
יֹודע  הּוא חבר ֹו, לב ׁשל  ּופנימ ּיּותֹו ּתֹוכ ֹו ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַויֹורדים
חרב  ּכמדקר ֹות הּוא ׁשּלֹו וד ּבּור  ּדּבּור  ּכל  אׁשר  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָהיטב
סּומקא  ּדאזל  מ ּמׁש ּבגּופֹו הרגֹו ּכאּלּו הינ ּו מ ּמׁש, ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹּבפעל 

חיורא  והּיּסּורים 58כאואתי נפׁש העגמת היטב מבין  הּוא , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
להיֹותֹו אבל  ׁשּלֹו, ּדמים הּׁשפיכ ּות ור ֹואה ז ּולתֹו, ְְְֲִִִֶֶֶַָָָׁשל 

מענט ׁש אׁשלעכטער  זייער  איז  ער  וואיילע רע, ,כב איׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַ
רירט  ּדאס אז  ל ֹו, נ ֹוגע ׁשאינ ֹו ּבלבד  ז ֹו לא הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלזאת
אי ׁשר ֹואה ּגּופא זה הּנה אּדר ּבא אּלא אן , נייט  ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעם
צער  מרב ר ֹועד  וכ ּלֹו (זי (צאפעלט  מפר ּפר  ְְְְִֵֵֵֶַַַַָֹֻז ּולתֹו
הּוא  וכן  רב, וענג נחת ל ֹו ּגֹורם ּגּופא זה הּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹויּסּורים,
לעבד  ּומ ׁשרתיו  עבדיו  ּוכמ ֹו אדם ּבני עם הנהגֹותיו  ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָֹּבכל 
הּוא  ואדם אדם ּובכל  ודבר  ּדבר  ּובכל  , ּבפר ְְְְְֶֶָָָָָָָָָָָָּבהם
הּימים, ּכל  ותמיד  והּלאֿט ֹוב, החסר ֹונ ֹות רק ְְְִִֵֶַַַַָָָֹמ ֹוצא
הרע  לבבֹו מ ּסערת יׁשקט  ולא ינ ּוח  לא הּליל ֹות, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֹֹלר ּבֹות
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ב.58) נח , י "א 59)ב"מ  שיחת (ראה ועוד  א. עג , נדה – תנדב"א תוד "ה ראה

טובי .יז.  במאכלי ( מושקעי)  במוחש יח .שמונחי  רואי שאנו  כמו  בפועל, רע  נמצא  אצלו  הרי  רע   ואד רע .  אד
ורע . צר טוב , לא  לשני  לעשות שיכול מה  כל מחפש  הוא  רוע ,  ע זה  שעושה , מה  כל אזי  רע ,  יט.שאד צור ואי

רע .כ .(לומר).  כא .אד.הלוב (במקומו ) ובא   האוד מפניו ) (מסתלק  רע .כב .הול מאוד   אד שהוא  מפני



רנד   

.ev˜ ּבענין ּוכמ ֹו רע, נעׂשה ט ֹוב ּדבר  ּגם הרע, איׁש ƒְְְֲִִֶַַַַַָָָ
האהבה, מ ּצד  ּובאה ט ֹוב ּבאמת ׁשהיא ֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהּתֹוכחה
ּכאׁשר  אבל  לאהּוב, האֹוהב ּומן  ל ּבן  האב מן  ּבאה ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָולכן 
ּדמים, ׁשפיכת ׁשל  מאּוסים ּבאפנים הּוא מ ֹוכיח  רע ְְֳִִִִִִֶַַַָָָאיׁש

רעתֹו ז ּולתֹו.ּולגדל  ׁשל  מ ּצער ֹו נהנה הּוא ְֱֲִֶֶֶֶַָָָֹ
ּדגם p‰Â‰ז ) הרע, איׁש ּבטבע ר ֹואים אנ ּו מ ּזֹו ּגד ֹולה ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַַָָָ

אהבת  ׁשאֹוהבם הגם ּביתֹו, ּובני ְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹלמקרביו 
להם  ּומעיק מצר  הּוא מקֹום מ ּכל  עּמהם, ּומתעּלס ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָנפׁש
אלע  איז  אּון  זעּומ ֹות, ּפניו  ותמיד  ּׁשּביכל ּתֹו, מה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָּבכל 
נייט  ער  איז  זא קיין  פּון  אּון  צּופרידין , נייט  ְְְִִִֶַַַַָמאל 
עס  אּון  ּגּוט , נייט  אלץ איז  ט ּוט  מי ויא אּון  ְְְִִִִִֶַַצּופרידין ,
זא יעדער  אין  איז  ענג זיין  אּון  ּגיפעלין , נייט  אים ְִִִִִִֶֶֶֶַַַֹאיז 

אחסר ֹון  אּלע כג ּגיפינען  ּותביעֹות, טענ ֹות מלא והּוא , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
ז ּולת  ּדער  אּון  ּגירעכט  ער  איז  זאכין  אּלע אין  א ּון  ְִִִִֶֶֶֶַַָָמאל 

ׁשּולדיק  אּון  ּגירעכט  אּום ּביתֹוכד איז  אנ ׁשי את ואפּלּו , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַ
ּדעם  נייט  זיי פארגינט  ער  ׁשלעכט , אּון  איינג ער  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָמאכט 

ּכמ ֹותר ֹות כה לעּבין  הּכל  הֹוצאתם ּובׁשביל  מ ּמׁש, ּבפעל  ְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ּבצמצּום  נ ֹותן  הּוא ּביֹותר  ההכרח ּיֹות את וגם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָּבעיניו ,

איּבער  ּדאס רעד  אּון  רב, מתעּנגים כוּובדקד ּוק ׁשהם אי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
הּזה, ּבהּמעט  ּגם צרה ׁשעינ ֹו לפי ט ֹוב, רב על  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹאצל ֹו
קל  ּדבר  ּגם יקרה אׁשר  וכל  ּכעל ּוקה, ּדמם את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומ ֹוצץ
ימצא  ּכאׁשר  ּובפרט  ּולבּזֹותם, עּמהם לריב יֹוצא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא
זאת  מגּדיל  הּוא הּנה אז  ּביתֹו, ּבני ׁשעׂשּו ׁשגיאה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאיזה
ּכי  אי ּבזה הּדּבּור  ּומרחיב ּגד ֹולה, והרחבה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבהגּדלה
ּדמם  את ו ׁשֹופ ור ּבֹות, ּגד ֹול ֹות הּזקֹות ל ֹו ּגרמ ּו ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָּבזה
אז  רצֹונ ֹו נגד  ּדבר  איזה עׂשּו אם ׁשּכן  ּומ ּכל  ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמ ּמׁש,
ּופֹותח  הּקׁשה, לר ּוח ֹו מעצֹור  ּבאין  ּבמאד  ויקצף ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹֹיתּכעס

נמרצֹו ּבקלל ֹות ו ׁשל ֹום חס לקּללם ּול ׁשֹונ ֹו רחמנא ּפיו  ת ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ
ּורציחה  ּבכעס רעה ּכח ּיה ּבֹו ּתבער  וחמתֹו ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָל ּצלן ,
מן  ּכּיֹוצא ׁשּנעׂשה הּגּוף יּסּורי להם ולעׂשֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלהּכֹותם

איׁש ׁשהּוא לפי הּוא זה ּדכל  ל ּצלן , רחמנא מ ּמׁש ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָהּדעת
אט  לז ּולתֹו, ּומרע ׁשּמצר  מה הּוא וח ּיּותֹו ּבעצם, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרע
ּגּוט , נייט  אּון  ׁשלעכט  אנדערין  ּדעם מאכט  ער  ואס ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָּדאס

ח ּיּות  אּון  לעּבין  זיין  איז  ּדא ר ֹואים כז איז  ׁשאנ ּו ּוכמ ֹו , ְִִִִֶֶַַָָ
הרע  טבעם עצם מ ּצד  אׁשר  ּכאּלּו אנ ׁשים ּדיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבמ ּוח ׁש
ּבממ ֹון  ונ ּזקים נכ ׁשלים אנ ׁשים ּכאׁשר  ר ֹואים הם אם ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָהּנה
אֹו מ ּזה, נהנים הם ו ׁשל ֹום חס ּבּגּוף ּגם אֹו ו ׁשל ֹום ְְֱִִֵֶֶַַַַָָחס
ׁשפיכ ּות  ל ֹו ויעׂשה ּבחבר ֹו יריב ׁשהאחד  ר ֹואים ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכאׁשר 
ׂשמחים  הם הּנה ו ׁשל ֹום חס הּזק איזה אֹו ּובזיֹונ ֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּדמים
יגל  הרע טבעֹו עצם מ ּפני והּוא הֹון , ּכל  ּכעל  זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָעל 
חבר ֹו יתעּלה ּכאׁשר  ּולהפ חבר ֹו, ּבתּקלת ּבמאד  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹויׂשמח 
אֹו ּבעסקיו  ּברכה ּובהצלחת ּכבֹוד  אֹו עׁשר  ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹּבאיזה
איז  עס ּדעם, פּון  איינג אים וערט  מ ּזה, ל ֹו יצר  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָּבבנים,
פאר  אים ּדריסט  פאר  עס אּון  ּדעם פּון  ּגּוט  נייט  ְְְִִִֶֶַָָאים

ּגּוט  איז  יענעם מ ּכיריו ,כח ואס ּכל  על  הר ּבה ּבזה ּומד ּבר  , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
איּבער  ּדאס רעהט  ל ּבֹוכטער  ויעצב ּבזה, להּזיקֹו וחפץ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

נייט  אים ּגינט  פאר  ער  זה, ּדעינ ֹולעל  עין ", "צר  ונקרא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּדעם  אין  ליגט  אּון  אחרים, ּבׁשל  להּזיק לארעה אי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

זה, על  מתעּנג הּוא רעה איזה ל ֹו ּגֹורם וכאׁשר  ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלחבר ֹו,
ּבט ֹוב  ּונסּים ׁשּבֹו. הרע טבע עצם מ ּצד  הּוא זה 59ּדכל  ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ויקּים וכ ּלה, חתן  ל ׂשּמח  "ּוראה 60ּבמצות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
יׂשראל ". על  ׁשל ֹום לבני ְְִִֵֶַָָָָּבנים

.ev˜ וידיד ּותיו קר ֹוביו  את ּגם – רע טבע ּבעל  איׁש ƒְִִִֶֶַַַַַָָ
וידחק  ילחץ ּביתֹו ּבני את ואפּלּו ויעיק, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹיצר 
נמצא  ואם ּבההכרח ּיֹות, ּגם ּבהצטרכ ּותיהם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָויצמצם
ּכּיֹוצא  ויקּלל  יכעס ּכחפצֹו ׁשּלא ּדבר  איזה נעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאׁשר 
ׁשל  ותּקלתם מ ּצרתם הּנהנים ּכאּלּו ויׁשנם הּדעת, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמן 
הּוא  ּבּדּבּור  ּגם לז ּולתֹו רעה איזה ּגֹורם וכאׁשר  ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחרים,

ֱֶֶנהנה.
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כסלו  י "ט  שיחת תשמ "ג . ואחש"פ צו ש"פ מקץ ניסן, וש"פ
תשד "מ ).

ו.60) קכח , תהלים

הוא כג. שלו  והעונג בעיניו , מוצא ־ח ואינו  טוב , אינו  עדיי שעושי ואי מרוצה , אינו  דבר  ומשו מרוצה , אינו  תמיד 
דבר. בכל חסרו ואש .כד .למצוא  צודק  אינו  והזולת צודק , הוא  דבר, ובכל אינו כה .תמיד  הוא  ורע , צר עושה  הוא 

. החיי את  לה "כו ."מפרג.כ על לדבר מרבה  שלו .כז.והוא  והחיות  החיי זהו  ולא ־טוב , רע  לזולת שעושה  מה  זה 
טוב .כח . לההוא  מדוע  לו  ומעיק  ,מכ לו  טוב  לא  מזה , צר לו  דבריו .כט.נהיה  על חוזר לו .ל.הוא  "מפרג" וכל לא .אינו 

לבו . תשומת
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מוגה). בלתי  (הנחה השומעים. רשימת פי  על (*
כג .1) שמות תנחומא ה. ז , במ"ר
ג .2) ז , ג . ג , משלי 
ב.3) פו , דב"ר וראה ב. עקב, תנחומא

ו .4) ה, משלי 
א.5) א, בראשית התורה, על בפירושו 
טו .6) ז , מיכה
ֿ ב.7) א מט, סוטה ראה
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תרצ "ה] אלול [י"ג 

פאריז  ש "ס שי' רש "ז ש "ב

וברכה! שלום 

והוא  העבר, א' מיום  המהיר מכתבו קבלתי תמול

בטח  לו כתבתי ושלשום  - החמישי ולא - הרביעי המכתב

קיבל.

נשיאים הכתוב אמרתי כבר והכלל, הציבור עסקני על

זשעסטין  מיט רעדנער - ורוח - פרעזעדענטן מיט אסיפות -

אין  - ממש  בפועל דעם  צו גיהערט עס ואס אין - וגשם  -ָ

- פראן ניט נישט גאר ליידער איז -ַָ

יביאו  לא אשר וסברות דברים  יתחדשו ויום  יום  כל

יש אז הפועל אל להביאה הצעה יש  אם  ורק ממשי, דבר

הזמן. איבוד רק הוא להתפלפל אבל עמהם , לדבר מה

שי', קעסטענבאום  מר את ראיתי בלבד אחד פעם 

האוהב  המרץ ואיש  פועל בר של טוב רושם  עלי ועשה

ראיתי  עמי לו שהיתה השיחה עפ"י ממשית, פעולה

והי' ללבו, קרובים  שברוסיא שי' אחינו עניני כי ונוכחתי

מכיריו  על גם  בהשפעתו והן בממונו הן בזה, להתענין חפץ

אשר  בפאריז הרוחני המצב אודות אז דיבר וכן ומיודעיו,

לזה  המסוגל הי' באם  אשר לי ואמר מה, לפעול צריכים 

לו  שיש  איש  על כוונתו הי' מדבריו שהבנתי כפי -

לא  אז - זה דבר על עצמו וימסור ואינערגיע אינציאטיווע

וחרדים יראים  ובאנשים  הדרושים , באמצעים  מחסור הי'

שלהם . בהאווטיראטעט עוזרים  שהיו השפעה ובעלי

לא  אנכי וגם  בש "ק, אותי ביקר שי' קעסטענבאום  מר

בדיבורי  הארכתי לא ע"כ מהותו, מעלת פרטות אז ידעתי

עמו. אתו

בכללות  העבר, במכתבי שכתבתי למה חוזר והנני

לידידנו  כנראה אשר - בדבר אפשרית יש  רק אם  ההצעה

דבר  לקרב צריכים  - בזה גדולה דעה יש  שי' מערקין מר

במועצות  זאת לעשות שצריכים  שם  שכתבתי וכמו זה,

לכל  גדולה טובה הי' ואז יעזור בודאי והשי"ת ודעת,

בגו"ר. הענינים 

הם שי' קעסטענבאום  ומר הצעיר שי' מערקין מר

הפועל, אוהבי מתונים , - יודע שהנני כמה עד - שניהם 

ואותם ללבם , נוגעים  והענינים  השפעה, ובעלי מרץ ובעלי

בטענה  שי', אחינו דעזרת הרעיון אל לרכוש  אפשר בעזה"י

יד  להם  להושיט מבלי הפקר על ח"ו להניחם  אפשר איך

להצילו  שאפשר מי ואת הדת, את לשמור שיוכלו עזרה

האפשרי. ככל לעשות צריכים  משם  להוציאו

בטוב  הענין להם  כשיסבירו בעזה"י אשר ספק ובלי

להיות  שלא למען העבודה, באופן להגדיל ושלא טעם ,

הדואג יראים  של ועד הכרח לבאר רק מרובה, תפסת

להם . להועיל שאפשר מה בכל הדת שומרי עבור ביחוד

מראשי  יהיו הם  ואשר הועד, תכנית לפניהם  וכשיציעו

לזה, חשק שנעשה עד כזה באופן להסביר וצריכים  הועד,

בהנהגת  הדרושה בההוצאה ידוע חלק נוטלים  היו ואז

הועד.

פאריז, הוא כזה ועד מקום  הנה בהוה, המצב לפי

ואגב  ועוד. יק"א דזונט הצדקה מוסדי כל מושב שם  אשר

לשום יכול מנהל, בתור בהועד שיתעסק מי כי לבאר יש 

הדת. בהחזקת העבודה לאפשרות לב

בעזה"י  שיכולים  האישים  אחד הוא שי' קריינס מר

כשיש זה וכל ירצה, כאשר כמובן לטובה, הרבה לפעול

וכל  העוזרים , רבים  ימצאו ובעזה"י ומבקש , דורש  מאגד

בסיס  בעזה"י לעשות להיות צריך בהוה ההשתדלות

ענין  הוא לדעתי והבסיס הראוי, האיש  להיות שיוכל

הרבנות.

מר  יבוא, יומים  בעוד או בא, בטח  הזמן בתוך

מר  אותו, יבקר ובודאי שוייצער, דוד ומר כהן בערנארד

ירבה  עמו אתו ובדברו מרובה, במדה כבוד אוהב כהן
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אשר  היטיב יסביר זה עם  אבל ראזין, הד"ר של בשבחו

אין  אשר על גדולה תסיסה יש  שברוסיא אחינו אצל

לבעלי  לעזור באמצעים  היכולת אותן ראזין להד"ר נותנים 

למכיריהם כתבו והרבה לתת, שצריכים  המדה באותו דת

אלו  במדינות כי להם  ענו והם  ובלאטביא, בפולין בחו"ל

למכיריהם מרוסיא ויכתבו מרובה, במדה הדזוינט עוזרת

הבתי  בכל נותנים  בשם  כי להם  ענו והם  לאמעריקא,

כאשר  כאלו ודברים  שברוסיא, אחינו בשביל מדרשים 

געויסע  א מיט ידוע[ה] ובמדה מסודר בסדר ַיאמרו

ויודעים יותר הקרובים  אנחנו אשר ולהוסיף פעסטקאייט,

ולהסביר  רוחם  להרגיע משתדלים  כמובן הנה המצב, את

החורף, בתחלת כמו ידועים , בעתים  הנה באמת אבל להם .

החדשי  התקציב על נוסף ידוע סכום  לתת צריכים  היו

הולכים כולם  הלא כי והסקה, בגדים  תיקון בשביל

הקיץ  בימי עוזרים  בחו"ל מקומות בכמה והלא קרועים ,

ברוסיא  הנה - קאלאניעס קינדר - דשא לנאות לנסוע

החורף. בזמן ליתן צריכים 

ויק"א, הדזוינט אנשי עם  בהכירות לבוא הדבר וראוי

בעדארף  מי זורנאליסטים , ישנם  כולם  אצל ַכי

די  ריידין אלעמען מיט און אלעמען, מיט ַָבעקאנטוערן

בעגייט  מי ואס - כעס של התרגשות בלא - עולה ָגרייסע

צריך  הדיבור ונושא ברוסיא, במס"נ הדת שומרי נגד

צריכים הדת מן חפשים  עצמם  שהם  אלו גם  כי להיות

לשומרי לדא  העזרה - זה כי ברוסיא, הדת שומרי בשביל וג 

ופורים , דחנוכה הענין כמו כללי ענין הוא - ברוסיא דת

בשפה  שמדברים  רוסיא מבאי מהם  כמה ימצאון ובטח

עליהם יעשה הרוסית בשפה עמהם  דיבורו אשר הרוסית,

הציור  באותה המס"נ אופן לפניהם  לתאר וצריכים  רושם .

לבבם . את שיקח

מר  שיבקרם . ראוי [...] ומר פאליאק מר בא אם 

לו  יש  שלפעמים  עליו ואומרים  הדעה, תקיף הוא פאליאק

אותו. לרכוש  אפשר טובה ובהתלבשות רוסי, ובטבעו רגש 

ויצליח, ישכיל יפנה אשר בכל אשר יעזרהו השי"ת

הטובות. לידיעותיו מחכה והנני

מר  היקר לידידנו מכתבי את להראות הוא יכול מצדי

שי'. ריינין
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רנז    

אשר  היטיב יסביר זה עם  אבל ראזין, הד"ר של בשבחו

אין  אשר על גדולה תסיסה יש  שברוסיא אחינו אצל

לבעלי  לעזור באמצעים  היכולת אותן ראזין להד"ר נותנים 

למכיריהם כתבו והרבה לתת, שצריכים  המדה באותו דת

אלו  במדינות כי להם  ענו והם  ובלאטביא, בפולין בחו"ל

למכיריהם מרוסיא ויכתבו מרובה, במדה הדזוינט עוזרת

הבתי  בכל נותנים  בשם  כי להם  ענו והם  לאמעריקא,

כאשר  כאלו ודברים  שברוסיא, אחינו בשביל מדרשים 

געויסע  א מיט ידוע[ה] ובמדה מסודר בסדר ַיאמרו

ויודעים יותר הקרובים  אנחנו אשר ולהוסיף פעסטקאייט,

ולהסביר  רוחם  להרגיע משתדלים  כמובן הנה המצב, את

החורף, בתחלת כמו ידועים , בעתים  הנה באמת אבל להם .

החדשי  התקציב על נוסף ידוע סכום  לתת צריכים  היו

הולכים כולם  הלא כי והסקה, בגדים  תיקון בשביל

הקיץ  בימי עוזרים  בחו"ל מקומות בכמה והלא קרועים ,

ברוסיא  הנה - קאלאניעס קינדר - דשא לנאות לנסוע

החורף. בזמן ליתן צריכים 

ויק"א, הדזוינט אנשי עם  בהכירות לבוא הדבר וראוי

בעדארף  מי זורנאליסטים , ישנם  כולם  אצל ַכי

די  ריידין אלעמען מיט און אלעמען, מיט ַָבעקאנטוערן

בעגייט  מי ואס - כעס של התרגשות בלא - עולה ָגרייסע

צריך  הדיבור ונושא ברוסיא, במס"נ הדת שומרי נגד

צריכים הדת מן חפשים  עצמם  שהם  אלו גם  כי להיות

לשומרי לדא  העזרה - זה כי ברוסיא, הדת שומרי בשביל וג 

ופורים , דחנוכה הענין כמו כללי ענין הוא - ברוסיא דת

בשפה  שמדברים  רוסיא מבאי מהם  כמה ימצאון ובטח

עליהם יעשה הרוסית בשפה עמהם  דיבורו אשר הרוסית,

הציור  באותה המס"נ אופן לפניהם  לתאר וצריכים  רושם .

לבבם . את שיקח

מר  שיבקרם . ראוי [...] ומר פאליאק מר בא אם 

לו  יש  שלפעמים  עליו ואומרים  הדעה, תקיף הוא פאליאק

אותו. לרכוש  אפשר טובה ובהתלבשות רוסי, ובטבעו רגש 

ויצליח, ישכיל יפנה אשר בכל אשר יעזרהו השי"ת

הטובות. לידיעותיו מחכה והנני

מר  היקר לידידנו מכתבי את להראות הוא יכול מצדי

שי'. ריינין
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שניאור זלמן שי' הלוי

שלום וברכה!

בהזדמנות  ובודאי  בהם,  מקצר  אשר  וחבל  זכרונותיו,  המשך  ג"כ  ובו  מכתבו  קבלתי  בנועם 

הראוי' ימשיך בזה ובתוספת.

לפלא שאינו כותב דבר על דבר זריעה רוחניות, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע להנוסעים בענינים כמו נסיעתו עתה, אז מען דארף קלייבען גשמיות און זייען רוחניות, 

וכיון שכללם ביחד ובתיבה של הוספה, הרי מוכח מזה שהא בהא תליא, ובפרט בנוגע למעמד, שגם 

הגשמיות שבזה רוחניות הוא, הרי גם לאידך גיסא הרוחניות שבזה הוא ג"כ גשמיות, היינו שצריך 

להמשיכה למטה מעשרה טפחים, ולא רק בענינים הגשמיות אלא גם בענינים החומרים. והיינו ע"ד 

שכתבתי במכתבי לראש השנה השתא, שצריך אשר חלק הדצ"ח שבאדם יהפכו ג"כ לאדם, ואדם הוא 

מלשון אדמה לעליון, והאריכות בזה אך למותר.

ובפרט בחדש כסלו הוא חדש הגאולה והחדש אשר בו יצא הפסק דין למעלה שמותר ובמילא 

מוכרח ג"כ להפיץ תורת החסידות ובמילא גם עניני החסידות בהרחבה והתפשטות, וכמסופר אשר 

לאחר שביארו לרבנו הזקן שהי' עליו הקטרוג מפני שמדבר בהתפשטות, בכ"ז הי' הסיום בזה שכיון 

שכבר התחיל ימשיך באופן הזה.

בברכת הצלחה בנסיעתו הן בקלייבען גשמיות והן אין זייען רוחניות.



רנח          

 
    ©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈

      ¨¦®©¬§¨¥¦−§¥¬¡«©§©³Ÿ¨Æ
      ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ
     ©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

     ©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®
     ¨«¤§§¨Æ§©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

     ©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤
      ¨¦̧Æ¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©

       ¥¬¦−¦«©¦¨©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®
    ©©¹©¤¨¨´£¤¦À§¤©Ÿ§¤

     ©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«©¾Ÿ¤¦
     ̈¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®§¨¨²

    ©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼
      ¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®§Ÿ̈º
     ̈«Ÿ¥´¥©À§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨

    ¦¨«¨¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½
     £¤¬¨¦−¨¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ

      ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬©«£«
       ©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ

     Ÿ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«§©¨´
     ̈©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ

    §´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ
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מלאכים  ׁשלח  והּוא לּגאּלה, מ ּוכן היה ּכבר עצמ ֹו ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב 

יעקב  ּבדברי  נרמז הּדבר מ ּוכן. הּוא ּגם אם לברר ע ׂשו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאל

הּמׁשיח , מל זה חמ ֹור רז"ל ואמרּו וחמ ֹור", ׁשֹור לי  ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ"ויהי 

והׁשיב ּו, חזרּו הּמלאכים א חמ ֹור. על ורֹוכב  עני  ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר

והתּברר  לֹו, אמרּו ," אחי אל "ּבאנּו נתּברר. לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשע ׂשו

יעקב  הבין ואז הרׁשע . ע ׂשו אֹותֹו ע ׂשו", "אל ׁשּבאנּו ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלנּו

לאּטי ". אתנהלה "ואני  – ארּכה ע ֹוד הּגאּלה אל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשהּדר
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ולטען  ּכ על להצט ּדק  עלּול רע  מע ׂשה ׁשע ׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיהּודי 



רנט             
לפני ע ֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי  ּבאׁשמתֹו, אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדבר

נמצאת  זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . ט ּפׁש ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד

"י ׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי  ּכל הּצח ּות): ּבדר) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבפס ּוקנּו

אם  ׁשּגם ּומ ּכאן, מלאכים. אפילּו לנּצח  ּבכח ֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומ ּובן

חכם. להי ֹות ּביכלּתֹו ט ּפׁש, ׁשּיהיה עליו הכריז ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמלא
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ÌÈÓÚt ÚL ‰ˆ‡ eÁzLiÂ( ג (לג , «ƒ¿««¿»∆«¿»ƒ

אֹופ ּנים. ׁשני  י ׁש הרע  ‡Bּבברּור Èelb C„a הּמברר – ְְִֵֵֵַַָ¿∆∆ƒְֵַָ

ּכי למברר, ּיתרֹון י ׁש זה ּבאפן ּגדֹול. אֹור הּמתּברר על ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאיר

הּמתּברר. אל י ֹורד ואינֹו ּבדרּגתֹו נׁשאר ‰˙eLaÏ˙הּוא C„a ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ¿∆∆ƒ¿«¿

יתרֹון  י ׁש זה ּבאפן הּמתּברר. למק ֹום י ֹורד הּמברר –ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מפסיק  ּובדרּגתֹו, ּבמ ּצב ֹו ׁשהּוא ּכפי  עצמ ֹו, הּוא ּכי  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלמתּברר,

ּבדר הּברּור נפעל הראׁשֹון ּבאפן (ואּלּו לּקדּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלהתנּגד

הׁשּתחואֹות  ׁשל הּפנימית הּמׁשמע ּות זֹוהי  ּוב ּטּול). ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָּדח ּיה

הּמתּברר'. ּבלב ּוׁשי  ו'התלּבׁש ע ׂשו אל ירד יעקב  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלּו:
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ÌÈk ÌÈ„ÏÈ‰( יג (לג , «¿»ƒ«ƒ
הּיע ּוד  לק ּיּום מ ּוכן לּמׁשיח , מ ּוכן היה ּכבר עצמ ֹו ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹיעקב 

ע ׂשו" הר את לׁשּפט  . . מ ֹוׁשיעים הּבא)"ועלּו ּפסּוק .(רש "י  ְְִִִֵֶַַָָָָֹ

זה  ּומעין עדין. מ ּוכנים אינם י ׂשראל, עם "הילדים", ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאבל

ּתב ֹות: (ראׁשי  י ׂשראל נׂשיא ‡eÈּבכל ˜ÚÈ ÏL BˆBv,( ְְְִִֵֵֵָָָƒ∆«¬…»ƒ
צאן  עם ּבּגלּות הּוא מתע ּכב  לּגאּלה, מ ּוכן עצמ ֹו ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאף 

ּכב ֹוד  ׁשּמנּוחתם הּטעם וזהּו ּבּגלּות. עדין הּׁשק ּועים ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָמרעיתֹו,

לצאן  לעזֹור ּכדי  - לארץ  ּבח ּוץ  הּוא ח ּב"ד נׂשיאי  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹׁשל

ּכל  על ּומב ּקׁשים ה'ּצּיֹון' אל ׁשהֹולכים ידי  על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמרעיתם,

.ְִֵַָהּמצטר
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BaÁ LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL . . eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¿
הּׁש"ס  על ּבפרּוׁשֹו א)רׁש"י  כט, את (נזיר מ ּפס ּוקנּו לֹומד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

הי ּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכן למצוֹות", ע ׂשרה ׁשלׁש "ּבן ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּדין

נלמד  מ ּדּוע  לׁשאל, וי ׁש "אי ׁש". הּכתּוב  ּוקראם ׁשנה, י"ג ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבני 

ּכׁשּנער  ּדהּנה לֹומר, וי ׁש מראּובן. ולא ולוי , מ ּׁשמע ֹון זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹּדין

ראּובן, ׁשל הּנעלית ּבּדרּגה ע ֹומד הּוא אין מצוֹות לגיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמ ּגיע 

ּומ ּטרת  ׁשמיעה. ּבחינת ׁשמע ֹון, ּבדרּגת אּלא ּבאלק ּות, ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹראּיה

ּדרּגת  הע ֹולם, עם וח ּבּורֹו אלקי  אֹור המ ׁשכת היא ְְְֱֲִִִִַַַַָָָָָֹהעב ֹודה

אלי "). אי ׁשי  י ּלוה "הּפעם ׁשם על ּכן (ׁשּנקרא ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלוי 
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ÌB„‡ ‡e‰ ÂNÚ(א (לו , ≈»¡
והיא  ,"מלאכּת ּכל וע ׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכתיב 

ּברם, הע ֹולם. את ּומזּככת מבררת זֹו מלאכה ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמצוה,

ּדם  ענין והּוא ׁשלילי . ּדבר היא זֹו ּבמלאכה 'וה'ּקא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהח ּיּות

ּדוקא  (ולכן רצ ּוי  ּבלּתי  ּבאפן הּדם רתיחת על ׁשרֹומז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנּדה,

הּוא מ "ע ׂשו ּבאה זֹו ּורתיחה מט ּמא). אדם ",‡„ÌBמראה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ¡
" ׁשם על ּכן ‰‡„Ìׁשּנקרא Ì„‡‰לוי לּקּוטי  (ּוראה הּזה". ְִֵֵֶַָ»»…»»…ְִִֵֵֵֶַ

אדֹום). מלכי  ז' ּכמ ֹו הם נּדה ימי  ׁשז' שנט , עמ ' לזח "ג ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָיצחק 
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מ "ה, אֹותּיֹות י ׁש מהיטבאל ׁשּבתיבת ּבּקּבלה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאיתא

ּדהיינּו ּוב "ן, מ "ה יח ּוד ענין והּוא ב "ן. ּבגימטרּיא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָויטבאל

המ ׁשכה  עלֿידי  ׁשּזהּו ו'תֹוהּו', 'ּתיק ּון' והּמתּברר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמברר

נע ׂשה  ׁשעלֿידי ֿזה ו'תיק ּון', מ 'ּתֹוהּו' ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמ ּבחינה

'ּתיק ּון'. עם ׁשּיתאחד ּד'תֹוהּו' ְְִִִֵֵֶַַהּבירּור
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רּבה) ְִֵַָ(ּבראׁשית

אדֹום, ּגלּות ׁשל הּקדּׁשה נּצֹוצ ֹות ּברּור הם ְֱִֵֵֶַָָָָֻה'אֹוצרֹות'

ּכסלו  י "ט  הּגאּלה ּבחג אף  והּנה, זֹו. ּגלּות מ ּטרת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשהּוא

ּכֹותב  הּזקן רּבנּו הע ֹולם: אּמֹות על והׁשּפעה ּפע ּלה ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻמצינּו

ּבעיני  . . לע ׂשֹות והגּדיל ה' ‰ÌÈnÚ"הפליא ÏÎÂ ÌÈO‰ Ïk ְְְְֲִִִִֵֵַ»«»ƒ¿»»«ƒ

הח ּיּוב  ּדבר על למדים ּומ ּכאן ."הּמל מדינֹות ּבכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאׁשר

ׁשּנצט ּוּו מצוֹות לק ּים הע ֹולם אּמֹות על להׁשּפיע  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻלהׁשּתּדל

הרמ ּב"ם ּכפסק ּֿדין נח , ספ"ח)ּבני  מלכים .(הלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

 ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

כהוראת  ימלא  ובודאי  בריאותו,  אודות  כותב  בו  תולדות,  מעש"ק  מכתבו  לקבלת  נבהלתי 

הרופאים ובמילא יוכל להודיע בקרוב ממש אשר הוטב מצב בריאותו ולאט לאט חוזר לעבודתו בקדש 

כמובן ברשיונם של הנ"ל.

רבינו הזקן שבאמת  גאולת  ונס  ישראל  כלל  והנסים של  הוא חדש הגאולה  זה  וכיון שחדש 

הוא ג"כ נסים של כלל ישראל וכידוע פתגם אדמוה"ז שתורת החסידות היא שייכה לכלל ישראל, הנה 

יקויים בנו איווי נשיאינו הק' שיהי' גילוי עצמותינו, כל המציאות העצם וההתפשטות - אשר בריאות 

יזכהו לבשר טובות עד"ז בקרוב  כזו ברוחניות בדרך ממילא מביא בריאות בגשמיות עד"ז והשי"ת 

ממש.

בברכה.

 סוף זמן קידוש לבנה: 
יום חמישי בערב, י"ד כסלו



לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם רסח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:106:168:118:148:468:499:419:4311:5611:5716:4116:3917:0917:0716:1917:18באר שבע )ח(

6:136:188:118:148:478:509:419:4411:5511:5716:4016:3817:0517:0316:0817:14חיפה )ח(

6:106:158:108:138:458:489:399:4211:5411:5616:4316:4117:0617:0416:0217:15ירושלים )ח(

6:126:178:118:158:478:509:419:4411:5611:5816:4016:3717:0717:0516:1817:16תל אביב )ח(

7:067:148:348:399:219:2610:0810:1212:1012:1116:1316:0816:5016:4515:5016:59אוסטריה, וינה )ח(

5:585:558:468:449:309:2910:4310:4313:4113:4320:1420:2020:4420:5120:0121:04אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:037:118:368:409:209:2510:0910:1312:1212:1416:2116:1616:5616:5215:5917:05אוקראינה, אודסה )ח(

6:396:488:088:138:549:009:429:4611:4411:4515:4815:4316:2416:2015:2516:34אוקראינה, דונייצק )ח(

6:527:018:198:249:069:119:549:5811:5511:5615:5815:5216:3416:2915:3516:44אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:237:338:468:519:359:4010:2110:2512:2012:2216:1716:1116:5516:5015:5417:05אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:177:268:398:439:289:3310:1410:1812:1312:1516:0916:0216:4716:4215:4516:57אוקראינה, קייב )ח(

7:267:349:019:059:459:5010:3410:3812:3812:4016:5316:4817:2517:2016:3117:34איטליה, מילאנו )ח(

5:555:578:258:268:558:579:589:5912:3012:3118:0318:0518:2618:2817:4618:38אקוואדור, קיטו )ח(

5:395:368:268:249:079:0610:1910:1913:1413:1619:4119:4620:0920:1619:2720:28ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:146:109:039:009:519:4911:0511:0514:0714:0920:4720:5421:2121:2920:3521:43ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:537:008:418:459:209:2410:1210:1512:2212:2316:5016:4617:2017:1716:2917:29ארה״ב, בולטימור )ח(

6:466:538:318:359:119:1610:0210:0612:1112:1216:3616:3217:0717:0416:1417:16ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:476:538:328:359:129:1610:0310:0612:1112:1316:3616:3217:0717:0416:1517:16ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:277:349:099:129:509:5410:4010:4412:4712:4917:0817:0417:4017:3616:4617:49ארה״ב, דטרויט )ח(

6:496:548:518:549:269:2910:2110:2312:3712:3817:2517:2317:5117:5017:0618:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:276:338:248:279:009:049:549:5712:0712:0916:4716:4417:1517:1316:2717:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:416:458:488:519:219:2410:1810:2012:3612:3817:3117:3017:5717:5617:1218:06ארה״ב, מיאמי )ח(

6:436:508:278:319:089:129:5910:0212:0712:0816:3016:2617:0216:5816:0917:11ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:107:168:558:599:359:3910:2710:3012:3512:3717:0016:5717:3217:2816:3917:41ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:446:518:278:309:089:129:5810:0212:0612:0716:2716:2316:5916:5616:0617:08ארה״ב, שיקגו )ח(

5:505:508:308:309:029:0310:0910:1012:5012:5218:4518:4919:1019:1418:3019:24בוליביה, לה-פס )ח(

8:048:149:249:2810:1410:1911:0011:0412:5712:5916:5016:4417:3017:2416:2717:39בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:038:139:249:2810:1310:1910:5911:0312:5812:5916:5216:4517:3117:2516:2817:40בלגיה, בריסל )ח(

5:135:127:567:558:308:319:399:3912:2512:2718:3618:4018:5719:0218:2119:12ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:025:017:457:448:198:199:279:2812:1312:1518:1818:2218:4418:4818:0318:59ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:237:338:428:479:329:3810:1810:2212:1612:1716:0916:0216:4716:4115:4816:56בריטניה, לונדון )ח(

7:407:508:528:579:459:5110:2910:3412:2412:2616:0816:0016:5016:4315:4616:59בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:337:438:498:549:409:4610:2510:3012:2212:2316:1116:0416:5016:4415:4717:00גרמניה, ברלין )ח(

7:437:529:069:119:5510:0010:4110:4512:4112:4216:3716:3117:1617:1016:1417:25גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:095:077:537:528:298:299:389:3812:2612:2818:4318:4819:0319:0818:2919:19דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:476:519:029:049:339:3610:3110:3412:5412:5518:0017:5918:2418:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

6:436:468:589:009:299:3210:2710:2912:5012:5117:5717:5618:2118:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

6:537:018:238:279:099:149:5710:0011:5912:0016:0515:5916:4116:3615:4216:50הונגריה, בודפשט )ח(

6:516:588:368:409:169:2010:0710:1112:1512:1716:3916:3617:1117:0816:1817:20טורקיה, איסטנבול )ח(

7:097:158:599:029:379:4110:3010:3312:4012:4217:1117:0817:4217:3916:5117:50יוון, אתונה )ח(

7:127:208:438:489:299:3410:1710:2112:2012:2116:2716:2217:0316:5816:0517:12מולדובה, קישינב )ח(



רסט לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:466:498:599:029:319:3410:2910:3112:5112:5317:5617:5618:2118:2117:3818:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:464:417:347:308:298:279:459:4512:5212:5419:4319:5120:2120:3019:3220:46ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:276:318:328:359:069:0910:0110:0412:1912:2017:1117:0917:3717:3616:5117:46נפאל, קטמנדו )ח(

7:027:098:498:539:299:3310:2010:2312:2912:3116:5616:5317:2717:2416:3317:36סין, בייג'ין )ח(

6:486:499:179:189:479:4810:4910:5113:2013:2118:5118:5319:1519:1618:3519:26סינגפור, סינגפור )ח(

7:027:128:188:239:099:159:549:5911:5111:5315:4015:3316:2116:1415:1616:30פולין, ורשא )ח(

5:335:338:108:108:418:429:479:4812:2512:2718:1418:1718:3818:4117:5918:51פרו, לימה )ח(

7:447:529:199:2310:0310:0810:5210:5612:5612:5717:0717:0217:4117:3716:4517:50צרפת, ליאון )ח(

8:048:139:319:3510:1810:2311:0511:0913:0613:0717:0917:0317:4417:3916:4617:53צרפת, פריז )ח(

5:455:478:118:128:418:439:439:4412:1212:1317:3817:4018:0218:0317:2118:12קולומביה, בוגוטה )ח(

7:157:238:558:599:379:4210:2710:3012:3312:3416:5216:4817:2317:1916:3117:32קנדה, טורונטו )ח(

6:577:058:328:379:169:2110:0510:0912:0912:1116:2216:1716:5516:5116:0017:04קנדה, מונטריאול )ח(

6:226:288:188:218:548:589:489:5112:0112:0216:3816:3617:0717:0516:1817:16קפריסין, לרנקה )ח(

8:338:449:409:4510:3510:4111:1811:2313:1113:1316:4916:4117:3317:2616:2417:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:118:229:149:1910:1010:1710:5310:5812:4512:4616:2216:1417:0316:5615:5717:13רוסיה, מוסקבה )ח(

7:297:389:009:049:469:5110:3410:3812:3612:3816:4316:3817:1917:1416:2017:28רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:347:439:059:099:519:5610:3910:4212:4112:4216:5216:4717:2317:1816:2917:32שוויץ, ציריך )ח(

6:196:228:388:409:099:1110:0810:1012:3312:3517:4717:4718:1118:1217:2918:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



אגרות קודשרע

 ב"ה,  כ"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מא' מקץ וכן הקודם לו עם המצורפים אליהם ונהניתי לקרות בו מסדר 

השיעורים והלימודים שהנהיג בכתות שתחת ידו, שבודאי יהי' בהצלחה, אבל לכאורה ה"ז סדר ארוך 

להשגיח  וצריך  הלימודים  מתחילים  כבר  בקר  התשיעית  ובשעה  לילה  בחצות  שמסיים  כיון  ביותר, 

ג"כ על בריאות הגוף כי ה"ז נוגע לעבודת הנשמה, ואמרתי ג"כ להאברך... שי' כשהי' כאן אשר צריך 

כח  להחליף  יותר  מנוחה  עת  לו  שיהי'  כדי  איך לקחת מעל שכמו חלק מהלימודים  אופן  לחפש  הי' 

בעבודתו...

בשמחה קראתי בשני מכתביו אשר רואה הוא הצלחה בעסקנותו וע"פ מרז"ל מי שמטיבין עמו 

לא במהרה כו' הנה תקותי חזקה שיראה השגחה פרטית בעניניו גם בעתיד במוחש אשר במילא תוקל 

עי"ז עבודתו ויעבוד בה במרץ יותר אשר במילא יהי' ג"כ הפעולות גדולות יותר.

מה שמבקש ניירות בשביל התלמידים לבוא ללמוד בתומכי תמימים כאן, מסרתי שמותיהם 

להמשרד של הישיבה ובטח יבואו בקישור אתו.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  רצון  בעת  אקראה  לי  ששלח  תלמידים  רשימת 

זצוקללה"ה" נבג"מ זי"ע להצלחתם בת"ת ביראת שמים.

בנוגע לשאלתו הפרטית אודות שידוך עם הבאה ממשפחה ספרדית, הנה כפי שמתאר הדברים 

במכתבו היא משפחה שומרי תומ"צ ולכן כדאי לקרב הדבר, כיון שהסכימה על ענין הזקן וכן בנוגע 

לכיסוי הראש, וכפי הידוע לנו ממשפח]ו[ת ספרדים הרי הענין דטהרת המשפחה אצלם בהידור, ובנוגע 

להוריו שיחיו הנה יוכל להרגיע את רוחם כי בשנים האחרונות נערכו כמה שידוכים משפחות אשכנזים 

וספרדים ושני הצדדים שבעים רצון.

שהם  כפי  והמצוה  התורה  יסודי  על  בישראל  בית  יבנה  ממש  בקרב  אשר  מהשי"ת  ויה"ר 

מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, בית חסידותי בכל המובנים.

הפו"ש כהדו"ש המחכה לבשו"ט - בברכת הצלחה מופלגה בגו"ר.

די  להשתכר  עתה  לעת  ביכולתו  שאין  לפי  החתונה  שמעכב  שכותב  מה  לי  נראה  ...לא  נ"ב. 

מחייתו, כי הרי ידוע מרז"ל - הובא בלקו"ת סוף פ' ברכה בביאור שהקב"ה נותן פרנסה לאיש בשביל 

אשתו.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי שהו"ל בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו, שתוכנו כל השנה זמנו 

הוא, ובטח יביא לו תועלת בעניניו.

 ב"ה,  כ"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהודא זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

בקשר עם יום הבהיר חג גאולתנו ופדות נפשו הוא י"ט כסלו, הנה מוסג"פ מה שהו"ל, אשר 

בטח יביא לו סיוע בעבודתו בקדש וגם בנוגע להפרט, וביחוד שאיש כללי הוא וכמה טפלי' תלוים בו 

היינו תלמידי הישיבה שהשפעתו עליהם ובידו להחדירם אהבת ה' ויראת ה' פנימיות ע"י שיתבוננו 



רעי

בגדולת הבורא ית' וכו' וכמו הנרמז בקצרה וברמז ברמב"ם הל' יסודי התורה, ונתבאר היטיב באותיות 

השייכות לכאו"א מאתנו בתורת חסידות חב"ד, וכבר ידוע הבטחת רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע 

בעל השמחה שהעושים בהנ"ל בודאי יצליחו.

בכבוד וברכת כל טוב.

נ"ב. נתקבל ממנו שני מברקים פ"נ ות"ח על שיודיע טובות מהמשך הדברים.

 ב"ה,  ב' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

כבר נדבר פעם א' בהתועדות אשר בכלל כאו"א מסכים על כל הענינים האמורים בספרי מוסר 

ועאכו"כ בספרי ומאמרי חסידות, אלא שכל הפלוגתא בזה, אם גם אליו שייכים הדברים, או שכ"ז 

מדובר אודות אחר זולתו. ובודאי לדכוותי' אך למותר להאריך בביאור הענין דימים יוצרו ולוא אחד 

בהם איך שכל הימים ורגעים חשובים ומדודים לכאו"א מתאים לעניני תפקידו... הנה פליאה בעיני 

הנהגה כזו, שאחר שהצליחו השי"ת לקחת חלק באחד המוסדות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, הנה מפסיק בזה לכמה חדשים...

החובה עלי ג"כ לכתוב קודם סיומי המכתב, כי צנור הברכה והצלחה הן בעניינים הפרטיים 

בהתקשרות  ואומץ  כח  המוסיף  וכל  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  הוא  נשיאנו  ע"י  הם  הכללים  בענינים  והן 

באילנא דחיי ע"י מוסדותיו הקדושים בד"מ מוסיף ג"כ בהשפעת והמשכת הנ"ל.

המחכה לתשובה בהקדם האפשרי.

 ב"ה,  ב' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

נוסף על מה שנהניתי לראותו עם בנו שי' בעת התועדות יום הבהיר חג גאולתנו ופדות נפשנו 

הוא י"ט כסלו העבר, הנה נעם לי לקבל עתה מכתבו, בו מודיע אשר גם במחנו הט' סידר התועדות אור 

ליום י"ט כסלו עם תורה ניגונים וכו'.

ויה"ר מהשי"ת אשר מתאים לפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שזהו ראש 

השנה בלימוד ודרכי החסידות, הרי זה תהי' התחלה טובה להנהיג שיעור לימוד בתניא וחסידות בכלל 

נוסף על השיעורים הקבועים כבר, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכשמעמידים פנס בלילה ברחוב 

מתקבצים סביבו אנשים.

והרי אין צריכים ראיות והוכחות שנמצאים עתה בליל החשך והגלות וברחוב רשות הרבים, 

היינו שכל אחד אומר דיעה בתורה ויהדות מבלי להתחשב אם יש לו בזה ידיעה או שכל ידיעותיו הם 

מהעתונים וכלל היותר מאנציקלופדי' ומי יאמר אם אף גמר בית הספר שלהם היינו של רעפארם או 

עכ"פ קונסרבטי הרי בודאי מוסמך הוא לחוות דיעה ]ב[הנ"ל, ואף שמדרך הפנס שהאור מגינים עליו 

ע"י זכוכית שהרוחות לא יכבוהו, אבל לאידך גיסא צריכה הזכוכית להיות זכה ושקופה כדי שהאור 

יחדור להרחוב, והאריכות לדכוותי' אך למותר.

בברכה לכאו"א מהמשתתפים בהתועדות ולו ולבניו שיחיו ביחוד.

אגרות קודש



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

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:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

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
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