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והתשובות השאלות חלק / התלמוד משנת

תשס"כ אב ו"ח

רש באותיות היינו )י"38 סו היינו ו39 ,)

נושא די

ס אב 3333\4 555\ 004 ביצה גיטי 3גיטי גיטי מסכת / השל התלמוד ו"משנת

" חיבור והקצרבהכנת השל התלמוד רבהמשנת עבודה הושקעו "

הבינלאומי חוק פי על וה תורה די פי על ה למחבר, ומשוירות שמורות הזכויות כל ולכ

מולטימדיה מידע, במאגר אחסו , תרגו הקלטה, שיכפול, העתקה, , צילו הדפסה, כל תוק בכל ואסור

בכתב. אישור ללא מהחומר שהוא חלק כל של אחר, או מכני אופטי, אלקטרוני אמצעי כל או אחר, מאגר כל ו/או

" היוצרבחיבורי זכויות תשסמשנת מהדורה הבאנו"" ,1 הערה ה' פרק ב

עצמית למטרה אפי' להעתיק אסור ולכ מהתורה, גזל באיסור כרו העתקה איסור פוסקי הרבה שלפי

הגרי מר פוסק ושכ היצירה, את קונה היה לא העתקה בלא א הגר"ג דעת וכ יח, פרק ש בחיבורי מובא אלישיב ואזנר"ש הלוי ש
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.`,minrha n"wtpd dne ,recn ,"mzgp iptae azkp ipta l"v i"x`l mid zpicnn hb `iand"
,`ibeqd zligz itl[ci 'eyz onwl oiir - ecnly xg`le ,`ibeqd zpwqn itl]?:c :a sc

:‰· Â˘˙

dax itl.לשמה בקיאי שאי לפי

`ax itle'בתוס לקיימו, מצויי עדי שאי דלפי ה. כשניסת)"(ד לישנאה דלהאי מבואר: השני בתירוצ

" הסוברת יוחנ דרבי צאליבא גט שהביאו בפ"ששני ובפ"ל שנ"נ סוברת וג תצא"" לא פסולי גיטי "ג'

היא, תנאי ורבא שרבה scבהכרח onwl `"yxdna x`eane ,`axk l"q opgei iaxe ,daxk l"q l"aixy :x`ean ,:d sc onwl 'nba]

r"re ,my s"iy m"xdna oiire ,dfl gxkd oi` - l"pd 'qezd itlye ,`axk l"q ax mb - xnzi` d"c my i"yx itly ,`z` ikn d"cez lr .e

`"nxa r"re ,daxk wqty - o"anxl zekfd xtqa `aen - c"a`xdn ueg ,`axk ewqt miwqetde mipey`xd .'` 'eyz ipy wxt onwl k"yna

[my k"ynae ,fh 'eyz onwl ep`ady.

`ibeqd zligz itlוא כלל, רבא את סובר אינו שרבה הבינה נפק"הגמ' שלשה יש לרבא,"כ רבה בי מ

גט,1. הביאו ישראל,2.כששני באר למדינה ממדינה גט iבמביא "yx iteנמי)"(ד אי דסה מיהודה": כגו ד

שיירות, ביניה שכיח שלא izalוגליל, zexiiy oke ,milbx iler ly zexiiy gikye li`ed ,n"wtp `l dfy zxne` 'nbd :c sc onwl]

[p"tae p"ta l"v `l r"ekl okle ,mipic,.3, הי במדינת מדינה מאותה גט igikycבמביא zg` dpicna xirl xirn epiide]

[`zxiiy,iyilyde oey`xd dxwnayל לקיימו,"לרבא מצויי כי לומר, oiceצ ,deiz` d"c 'qeze i"yx zwelgn]

['h oic '` 'eyz a"t onwl k"yn oiir - hb e`iady mipyצ ולרבה ipydל,". dxwnaeצ ל"לרבא ולרבה בקיאי"ל, כי צ,

לשמה.

'nbd zpwqn itl j`(:ד רבא,(בד של הטע את ג סובר `zרבה mb x`ap mye .ci daeyz onwl k"yna oiir]

[ecnly xg`l daxl `ax oia n"wtpdd.

`axl dax o ia ztqep n"wtp'דהתוס ב: בינייהו)"(בד מאי צה לרבה , מקויי שבגט בפ"כתבו: ובפ"ל נ,"נ

צ לא ixz]ל,"ולרבא ia d"c .d sc onwl 'qezd k"ke ,"dnyl" jixvy ecnly xg`l mb edfe ,.d sc seq onwlck xyk hbde].

:n"wtp cer"izrci" e` "eprci" xn` gilydykמש ו'."עיי די ו' בתשובה כ

n"wtp cer.טו תשובה לקמ עיי
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:ztqep n"wtp'התוס לפי)"(דכתבו רשה שכתב מה לפי הסוגיא", בתחילת )"(די בקיאי שאי לפי שלרבהה ,

" שנכתב ראה א השליח את לשאול ""לשמהצרי לענות וצרי לשאול,"ה, צרי לא רבא ולפי ,[y"rre].

:‰ÎÏ‰

r"eya(יח סעי' קמב `eze(סי' mipzep mdipta mzgpe azkp `ly t"r` ,ezy`l hb jiledl migely mipy lrad dyr :wqtp

,eicr md oigely ixdy ,miiewn epi`y t"r` df hba xrxrl leki lrad oi` ixdy ,cirdl mixyk eidiy `ede ,zyxebn didze dl`"ie
(i"a zrcl o"xdn rnyn oke ,xeh) einzega miiwzdl jixv xrxre lrad `a m`ccirn ipyde ,cg` `l` gily dyr `l 'it`c `"ie ,

.mnvr zegily icir ipta epxqniy dfa jixvny in yie ,"p"tae azkp ipta" xnel v"` ,ezy`l jiledl hbd dfl lrad ozp eiptay

.a,p"tae p"ta xnel jixv l`xyi ux`a hb `iand m`d,"siefn" oerhil on`p m`de?recne.a sc

:‰· Â˘˙

בפ שיאמר צרי ובפ"אינו שיש"נ קבועי דיני ובתי רגלי עולי מחמת לקיימו ומצויי לשמה דבקיאי נ,

" ואומר מערער הבעל וא , מזויש בתוס'שהגט ומבואר בחותמיו, יתקיי )"(ד" וא באה שלא זמ דכל :

הקילו עיגונא דמשו אשה, בגט רק דזהו וכתבו , מזוי טענינ ולא הגט, פי על לינשא יכולה ומערער הבעל

, oiyexibn]רבנ b"t m"anxd lr f"ixbae ,'g 'iq y"`xa ,.h sca `"ahixae ,y"iir ,xg` mrh yxit ,"i"x`a hb `iadc" dpynd lr o"xde],

הבאה. בתשובה עיי שונה הדי ממו בשטרי v"`eאבל on`p - p"tae p"ta gilyd xn` m`y ,:e sc onwl 'nba x`eane]

oiprl dlireny ,mid zpicnn `iand ly enk epic i"`a hb `iana p"ta zxin`y ,my 'nbdn rnyny ,zcar i`e d"c my 'qezd eazke ,eniiwl

['c oic 'e 'eyz onwl oiir - k"g` xrxrl lrad lkei `ly df.

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קמב lrad(סי' `ai m` ,jixv epi`y t"r` ,"mzgp iptae azkp ipta" xn`e i"`n hb `iady gily oke :wqtp

llkn zeidl gilyl yie ,einzega miiwzp k"`` dl ozpi l` ,dnizge daizk zrya cner gilyd oi` m`e ,ea oigibyn oi` xrxrie

ef ixd hbd ca` ,zyxebn dpi` miiwzp `le xrxre lrad `a m`e ,miiwziy cr leqt f"d dl ozpe miiwzp `l m`e ,eze` eniiwy 'bd

i"x`a 'it` `pci`dc l"pe ,'eke zyxebn wtq,mzgp iptae azkp ipta l"vipta" l"v zg` xira zial zian 'it` hb `iand dfd onfae
in da azke d`yxd gilyl yi m`c `"i ,xira lrady onfa epzil oi`c ,dp sirq `"nw 'iq l"re ,(oihib yix 'qez) "mzgp iptae azkp
yie ,(lawzd yix ikcxne ,`qwz 'iq `"ayx) "mzgp iptae azkp ipta" l"v gilyd oi` k"`e ,oinzega miiwzp ixwn dfc ,hbd icir md
el yiyk s` "mzgp iptae azkp ipta" xne` gilyc mibdep oke ,(mixcqae g"iy 'iq y"aix) meiw ixwn `l d`yxdc mixne`e miwleg

.zepyl oi`e d`yxd

.b?recne ,"siefn" e` "rext" mxear mipreh m`d ,xhy i"r zegewln e` minezin sexhl `ad deln.a sc

:‰· Â˘˙

.1"rext" zprh'דבתוס)"( וא דקייה מאי לפי רק שטועני בשטר"מבואר: מודה הסובר כשמואל ל

" לטעו נאמ עצמו שהלווה דכמו דהיינו לקיימו, צרי ליתומיפרועשכתבו טועני אנו כ "

" דאמר רב לפי אבל לקיימו"אוללקוחות, "צ לה טועני אי ליטעופרוע" נאמ לא האב ג שהרי "

,פרוע" במזוי במיגו "zeaezk 'qezae ,my 28 dxrdae gtwz 'nr '` wlg n"a zkqn lr d"n` oiir - ebina on`p epi`y mrhd]

[my `"yxdnae ,dcen d"c .hi sc.

.2"siefn" zprh'התוס( "(ש שטועני לממזויהוכיחו, אפי' ושזהו וללקוחות, ליתומי מודה"" ד

א שכתבו דאל"בשטר לקיימו, בריה,"צ לכל חיי שבקת לא qezd'כ zhiy oke ,y"iir a"aa 'nbn z`f egiked oke]

d"n`ae ,.h sc onwl `"ayxa oiire ,o"xd zrc oke ,ok `l zeaezka 'qezn giked my n"aa 'qezd lr s"iy m"xdnde ,y"iir ,:bi sc n"aa

zpicnl jld e` zny ote`a ,`ed "rext" zprhl "siefn" zprh oia n"wtpdy azekd ,oiibeqa m"xdna oiir cer .16 dxrd ,etwz 'nr my

["rext" `le ,"siefn" wx oerhl jiiy f`y ,epnf jez mid.

.c:exifgdl aiig m`d ,zeixg` ea oi`y g"hy `vend(`.dcen epi`e epipta deeldyk(a`vn delndyk b"dka
.meiw icir(b?recne ,ribd deeld k"g` m` oicd dne ,eniiw delnde epipta epi` deeldyk.c sc
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ע"(דבתוס' , וא בב"ה הגמ' שטמ)"פ שהמוצא ולר"מבואר: יחזיר, לא לרבנ אחריות, בו שאי יחזיר,"ח מ

קיו ואפי' בנפילה, שאיתרע מפני דזהו וכתבו: מודה, ואינו בפנינו כשהחייב מחלוקת מעמיד וששמואל

שא באופ זיי שמא דחוששי מועיל, ,"לא הזיו את להכיר oi`yא xhy ,n"xc `ail` l`eny itly :my 'nba x`eane]

,xifgiy xaeq okle ,oixeg ipan 'it` daeb `l ,zeixg` ea: מקוי כבר השטר d"ceqוא .av sc zeaezka 'qezd ly oey`xd mvexiz itl

`vnpa - my zeaezka ipyd mvexiz itl eli`e ,xn`w `d d"c :bi sc n"aa 'qezdn wiecn oke ,meiwa erhi `ny oiyyeg dfa mb - `pic

eld m` s` "dlitpa rxzi`" opixn` `l miiewn xhyopiyiig `l i`d ileke ,c"ia dia ewcwc `nzqn miiewny oeikc ,"siefn" orehe epipta de

,meiw i"r zeabl leki envr deeldn m` ,miewn epi`y xhya s` ,ewtzqdy ,l"pd n"aa 'qeza r"re ,mipiicd znizge micrd znizg siify

r"re ,deeldn zeabl ick s` lirei `ly ,rnyn l`eny d"c .bi sc n"aa i"yxne ,ezii`x xezql gxhi siefn `edy zn`a rcei `edy itl

[dr ,cr ,dq ,cq ,`q 'eyzae ,bq 'eyz '` wxt n"a zkqn lr k"ynaעידי המלוה מצא א בפנינו הלווה אי א אבל ,

אח בא א שא שנראה וכתבו: לו, מחזירי , ""קיו וטע הלווה בהיתר.מזויכ שהוחזק כיו , נאמ אינו "

.d?recne ,p"tae p"ta l"v ekrn e` xbge mwxn e` oelwy`n `iand m`d.a sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÂÏ˜˘‡Ó ‡È·Ó‰

לר ובי יהודה לרבי צ"בי בפ"מ ובפ"ל xnelנ,"נ v"` `"xe ,b"xc w"zl dxe`kle ,zeipynd lr xyil`w d"vxd 'ig oiir edin]

[p"tae p"ta.היא ישראל מאר שאשקלו וא ,

z"x zhiy itlת ואי כבשוה, לא בבל שעולי מפני ."זהו ש קבועי דיני בתי ואי ש מצויי ח

i "x zhiy itleשצ הטע וכל בבל, עולי שכבשוה נאמר א א בפ"זהו ובפ"ל בסו"נ שהוא מפני זהו נ,

. דיני ובתי מישיבות ומופלג ישראל אר ישוב מעיקר ורחוק הגבול

.·¯‚ÁÂ Ì˜¯Ó

z"x zhiy itlבבל עולי ג כי הוא, ישראל מאר ישראל דאר שבמערבה אותו וחגר, רק שני יש

צ ולא , בפ"כבשו ובפ"ל צ"נ מש שהמביא אומר, יהודה שר' וחגר רק אותו אבל בפ"נ, ובפ"ל הוא"נ נ,

אר של בחו"במזרחה והוא ל."י

i "x zhiy itleצ וחגר מרק בפ"המביא ובפ"ל ""נ שהיה נאמר א ג באררקנ והוא אחד הואיל"" י,

הנ כאשקלו א'."ודינו די ל

.‚ÂÎÚÓ

z"x zhiy itlבחו וחציה ישראל באר שבאר"חציה מחציה המביא לכו"ל, א"י, ומחלוקת"ע לומר, צ

ור"ר שבחו"מ מחציה כשהביא היא צ"י יהודה שלרבי בפ"ל, ובפ"ל נ."נ

i "x zhiy itleבפ לומר מצרי יהודה ובפ"ר' שבא"נ מחציה במביא א כנ"נ וטעמו א',"י, די [x`eaneל

divga 'it` zeriawa xebl xeq` i"x zhiyly s`c :`"yxdnd azke ,y"yxa r"re ,i"`ay divga wx wleg n"x - i"x zhiyly ,`"ayxa

[irx` jxca myl `veiyk ,"i"x`n d`ivi" xeqi` oi` n"n ,i"x`ay.

.e:"mzgp iptae azkp ipta" gilyd zxin` aeig(`oia ,opaxcn e` `ziixe`cn daeig m`d
?recne ,dlaw gilya oiae dkledl gilya(a'a jixv `le ok xn`i gilydy witqn recn

.micr(b.dl epzil gilyd jixv dnk ipta(c.xrxrie lrad `eai k"g` m` didi dn(dm`d
.ipdn "mzgp ipta" wx e` "azkp ipta" wx zxin`(ey liren m`d,"eprci" e` ,"izrci" xn`i

?recne.b :a sc
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. כ לומר צרי לא השליח

dax itlומבואר לשמה, לכותבו צרי אשה שגט יודעי הדייני סופרי וסת , ה בקיאי שרוב מפני זהו

)"(דבתוס' סת לרה אפי' חיישינ דלא דמיעוטא מיעוטא כמו דהוי דס": למיעוטא."מ שחיישינ ל

i "yx itlד)"( ורבנ daxc:ה `ail`,ויאמר הבעל יערער שמא חששו שחכמי שלאמשו שנכתב

, י מלגרש"כראו ונמל כשמה ושמה כשמו ששמו עירו מבני א' לטרוח"לש צריכה תהיה והאשה ,

נגדית, ראיה 'להביא q eze( :(ש eazk'אפי שמעו ב יוס ב' בהוחזק שהרי , חוששי לא זה שלחשש

ר לפי כי פסול, לשמו מתגרשת,"נכתב למי מתוכו מוכח שיהיה צרי `sמ - i"yxl `nzqnc :azk `"ayxd]

'eyze ,ak 'eyz 'a wxt onwl k"yna oiir ,:ak sc i"yxn reiq `iade ,zyxbznd `id efi` dnizgd icir jezn gken didiy v"` n"x itl

[2 ote` 'a oic ,gi 'eyz 'g wxtae ,'` oic el,:m iyxtn okleהבעל יוציא שלא כדי רק היא חכמי תקנת שכל

הגט, על "לעז בקיויאמר היה לא שהוא מפני , עדי עליו החתי והוא להתלמד, כתבו שהסופר

odk,"לשמה xecbia` epiax zhiy itl j` ,hbd z` lhan epi` p"tae p"ta xn` gilydy xg` lrad xerxry ,`vei 'qezne i"yxn]

[`ziixe`cne ixnbl xhyd gk dfa lha - hqwz 'iq oiyeciw ikcxn zedbda z`aen.

`ax itlבבי עדות שנחקרה כמי השטר על החתומי שעדי מפני ,"זהו קיו צרי ולא דמי, zpwzeד
,exne`l `id minkg.הגט על ויערער הבעל יבוא שלא כדי

,`id dpwzd zaiq `axlעדי תמצא ולא בעל, של עירעורו מחמת לקיימו צריכה תהיה לא שהאשה כדי

בחו למקו ממקו ל."לקיימו,

די"ברש ב. )"(ד צרי ,ה כ יאמר הולכה ששליח רק תיקנו שחכמי mryמבואר: dlaw gilyay xiaqn o"xd]

dy`d e` dlaw gily m`y ,azk zexecd inkg mya .e sc lr ixi`nd .xrxrie k"g` `eaiy oiyyeg oi` aey ,zyxebn lradn dlawd

[mdilr wleg ixi`nde ,xrxrl k"g` lkei `l lrad ,p"tae p"ta exn`i.

.·ÔÎ ¯ÓÂÏ ÌÈ„Ú '· ˆ"‡

לבד שהשליח שמספיק , חכמי הקילו עיגונא ומשו , מדרבנ רק היא זו אמירה חיוב שכל `zמפני d`xy]

['k daeyz onwlck ,dnizgde daizkd. כ יאמר ,

.‚‰ÓÎ ÈÙ· Â˙¯ÈÓ‡

הגמ' ג', בפני או ב' בפני לאומרו צרי א חנינא ורבי יוחנ רבי בזה ה:)נחלקו שלכו(בד צרי"אומרת: ע

בי בפני עכ"ליתנו היא אמירתו סוגייתנו, דלמסקנת ולכו"ד, , קיו משו ג ,"פ דיי נעשה עד בדרבנ ע

דמ היא, מחלוקת צרי"ושסברת ולכ עליה ויסמכו יבואו להביאו, כשירה שאשה דכיו סובר, ג' בפני ד

ומ תקלה, למנוע כדי כמ"ג', מבואר ושבברייתא אשה, בפני ליתנו שאסור יודעי שכול סובר, ב' בפני ד"ד

ב'. icirבפני xn`c `"x itly :xaeqe ,eilr wleg `"ayxde ,dpial epia hbd ozil leki p"tae p"ta xnel v"`y i"x`a - xehird lra itl]

['a ipta epzil jixv i"x`a mb - izxk dxiqn.

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קמב cner(סי' gilyd did m` ,i"`l l"egn e` l"egl i"`n e` l"ega mewnl mewnn hb `iady gily :wqtp

dyrp m` gily oica dkldd] .ea yxbzze mdipta dl ozi k"g`e ,"p"tae p"ta" mipy ipta xne` f"d ,eznizge hbd zaizk zrya

[gi 'eyz onwl k"yna oiir - cr.

.„"Ù·Â "Ù· ¯Ó‡ ÁÈÏ˘‰˘ ¯Á‡ ¯Ú¯ÚÈÂ ÏÚ·‰ ‡Â·È Ì‡
ו:)"(די"ברש ד לקמ בגמ' הוא וכ מעיקרא, לומר,ה שצרי יודע והשליח הואיל , נאמ יהא לא שהבעל מבואר:

ובפ"בפ מדייק"נ בתחילה כבר לכ ayx"`]נ, oiire ,l"yxdn - gilyd]ויודע בכשרות ונחת נכתב שהגט לראות

מגרשה, xnelשהבעל on`p jk ,p"tae p"ta xnel opax edepnidy enky ,azk 'a 'iqa y"`xd .cg d"c 'qezd k"ke ,`kil frll yyg 'it`e]
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,eyigkn lrad m` s` ,zegilyd azk miiwl v"`e ,eci zgz `vei hbdy oeik ,"gily e`yr lrady"בפ אמר שהשליח לפני שערער נ"בעל

p"tae]נ,"ובפ p"ta xn`i gilydy dn ipdn `le ,`ziixe`cn meiw jixv - 'a w"q anw 'iq y"ad itl.

.‰"Ì˙Á ÈÙ·" ˜¯ Â‡ "·˙Î ÈÙ·" ˜¯ ¯Ó‡˘Î

`ax itlשלא"לכו כדי דעלמא, שטרות קיו מכל שונה קיו נוסח לומר היא התקנה דכל מועיל, לא ע

ע א קיו מועיל שטרות שבשאר ולומר להחליפו ""יבואו המעיד אחד עד העדיי חתימת את אני ."מכיר

:`ax xaeq cerככו היא ""שמשנתינו להוסי שצרי ומה נכתבע, לאיחלופי."בפני ליתי שלא כדי זה ,

dax itlלהעיד שצרי מפני מעכבת שניה לשמה,1.אמירת היתה הגט שהיתה2.שכתיבת החתימה על

לשמה.

n"xc `ail` dax itl" רק לומר נחתמספיק כר"בפני לא ושמשנתינו eywdמ,", ,opzc d"ca 'qezde]

[dniza egipde ,carica s`e ,"mzgp ipta" jixvn n"x mby ,:d sc onwlc `ziixadnלומר שצרי הסובר דמשנתינו ותנא ,

" נחתג ."בפני

daxc `ail` 'nbc `nzq itlדאמר אבא וכרבי , עדי שחתו ומדובר אלעזר כרבי משנתינו

פסול" שהוא מתוכו במזוי אלעזר רבי ai,"מודה 'eyz onwl k"yna r"re ,dcen d"cez - daizk eh` dnizg opixfbc]

['c oicלר אבל דס", ""מ רק שיאמר מספיק כרתי, חתימה עידי נחתל ואבפני נכתב."" בפני לומר צ

daxc `ail` iy` ax itle,יהודה רבי הוא דמשנתינו oi`cתנא ,dcedi iax zhiyk xaeq `l` `wec e`l 'it]

d"cez - p"tae p"ta l"vy `ed s` xaeqe eilr wleg - epizpyna mby m"xdnd siqede - a"ta w"zy epivn ixdy ,dcedi iax `edy xnel

[ipn `dדס בתלוש,", וחתימתו כתיבתו שתהא עד כשר אינו שהגט xn`iyל witqn xfrl` iaxly l"q dxe`kle]

[daizk eh` dnizg opixfb `le ,micr hba minezg m` mb ,"azkp ipta" wx" רק מספיק מאיר ולרבי נחת, ."בפני

.Â"È˙Ú„È" ¯Ó‡˘Î

dax itlלרש מהני, אטו)"(די"לא צה :"" על עדות שאי משו רק שזהו qezly',"לשמהל :x`an m"xdnd j`]

,s"iy m"xdna r"re - jenqa e`aed mdixac - `ax ixaca eyxity mrhd eze`n ,"izrci" ipdn `l daxc `ail` - eh` d"ce `kd d"c -

['eke xefgi `ny" exfb `ly ote`a s`e ecnly xg`l s` edf f"itle ,dfa k"yn `"yxdnae.

i "yx itlאטו)"(ד axc`ה `ail`.מהני

'q ez itleוד"(ד אטו, )"ה משול ר' שיטת שכ וכתבו הכא, בפה דבאמירת מהני, לא רבא לפי ובפ"א דייק"נ נ

" כשאמר טובא אנפשיה דמרע הכלטפי, נעשה "בפני מכשיאמר ראה לא והוא `exn,"ידעתי" mipy m`e
"eprci",ורבא רבה במחלוקת תלוי dax]הדי d"c :c sc 'qezd lr `"yxdn - l`xyi ux`a 'it`e],mdipy m`e

ecnly iptle ,migely,ורבא רבה במחלוקת תלוי ecnlyהדי xg`l la`לקמ"לכו עיי מהני, ע

יד. תשובה

.f?recne ,epizpynay xfril` iaxe ,b"x ,w"z ibilt i`na:c .c .a sc

:‰· Â˘˙

צ א ללוד לודי מכפר או וחגר מרק גט במביא ."מחלוקת נחת ובפני נכתב בפני ל

b "x itl,לומר צרי לא ללוד לודי ומכפר לומר, צרי וחגר ig'מרק oiir j` ,ok dcedi 'x zrc mb dxe`kle]

[zeipynd lr xyilw d"vxd.

xfril` iax itl.לומר צרי ללוד לודי מכפר אפי'

w"z itle.לומר צרי לא האלו המקומות a'.מכל daeyz lirl k"yn oiir :dkld oiprle

'Ó‚· ‡"Â‰Ï(.ד (בד

ורבא, ברבה א')"(הנפליגי תשובה w"z,ל itlבפ לומר צרי ובפ"לא דס"נ ""נ, דאמר כרבה בקיאיל שאי לפי

לשמה,"לשמה בקיאי האלו ובמקומות ,l`ilnb oax itleדס לומר, ""צרי דאמר כרבא שאיל לפי
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לקיימו מצויי לקיימו."עדי מצויי לא וחגר וברק ,

' q eza x`eaneסבר)"(ד ומר `xfril:ה iax itlyצ ללוד לודי מכפר בפ"אפי' ובפ"ל שלא"נ דסבר נ,

שכיחי, לא נמי מובלעות שסובר להסביר ושאי , הי במדינת m"xdn]תחלוק oiir - mzpeekl gxkd].

‰·¯„ ‡·ÈÏ‡ 'Ó‚‰ ıÂ¯È˙Ï

""כו הטע את סוברי לשמהע בקיאי שאי היא:"לפי ומחלוקת ,w"z itlyומיגמר ה סמוכי אלו כל

צ ולא בפ"גמירי, ובפ"ל bנ,"נ "x itlמובלעות( לודי צ(ככפר ולא מובלעות"גמירי ולא סמוכות אבל ל,

וחגר) וצ(כרק גמירי `xfrilל,"לא iax itlyeצ מהמובלעות המביא תחלוק"ג שלא כדי שגמירי, א ל

. הי במדינת

‡·¯„ ‡·ÈÏ‡ 'Ó‚‰ ıÂ¯È˙Ï

""כו הטע את סוברי לקיימוע מצויי עדי שאי היא:"לפי ומחלוקת ,w"z itlyמצויי שסמוכי כל

, ה סמוכי ואלו bלקיימו, "x itlשכיחי לא סמוכות שכיחי רשמובלעות ביניה חירו iax,י)"(דיש itlye
xfril`צ ג ."מובלעות הי במדינת תחלוק שלא כדי ל,

.g?recne ,mzgp iptae azkp ipta l"v l"egl l`xyi ux`n hb jilend m`d:c .c .a sc

:‰· Â˘˙

'nba `"edd itl(:ד ד. מא"ת(ד גט במולי חולקי וחכמי לחו"ק צ"י א בפ"ל ובפ"ל וסברת"נ נ,

דלת כרבא, או כרבה סוברי א דס"מחלוקת לומר, צרי לא ובאר"ק כרבה וחכמי"ל לשמה, בקיאי י

שצ דס"סוברי מאר"ל, ולכ כרבא, לחו"ל צ"י שיירות שכיחי דלא בפ"ל ובפ"ל נ."נ

daxc `ail` 'nbd uexizlמביא."לכו אטו מולי גוזרי א וחולקי לשמה, בקיאי שאי לפי הטע ע

`axc `ail` 'nbd uex izleעל"לכו חולקי אינ וחכמי לקיימו, מצויי עדי שאי לפי הטע ע

לת"ת שג מפרשי אלא צ"ק בפ"ק ובפ"ל צ"נ וכ שיירות. שכיחי ולא הואיל אליבא"נ, א למסקנא ל

דרבא, ליה דאית yxit,דרבה `axy enk mzwelgn yxti - `axc dil zi` daxy `pwqnly :x`ean ,iane d"c .e sc onwl 'qezae]

[dxifbl dxifb l"edc ,ecnly xg`l epiidc :my `"yxdnd lr m`x ipxwd yxtne ,`ian eh` jilen opixfb `l r"ekle.k"yn oiir :dkld oiprl

.'a daeyz lirl

.hl`xyi ux`a `ipenbdl `ipenbdn hb `iand,lilbl dcedin e`,p"tae p"ta xnel jixv m`d
?recne:c .a sc

:‰· Â˘˙

.‡‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„ÈÙ˜Ó ÂÈ‰˘ Ï‡¯˘È ı¯‡· ‡ÈÂÓ‚‰Ï ‡ÈÂÓ‚‰Ó

:zxne` b"ayx mya dpyndבפ"שצ ובפ"ל שבאר"נ א לרבה, ג שזהו אומרת והגמ' לשמה,"נ, בקיאי י

בתוס' ומבואר דרבא. ליה אית רבה שלמסקנא דמשו ד: רבה)"(ד להגמוניאה מהגמוניא הדי שמעיקר :

" רק שיאמר מספיק לרבה ישראל נחתבאר "בפני בלא נכתב" לאיחלופי"בפני חושש לא שהרי ,l"pk]

['d oic 'e daeyz" משו לאומרו שתיקנו כיו אלא בארלשמה, וא מקו בכל שיאמר תיקנו הי במדינת "

a'.ישראל. daeyz lirl k"yna oiir - dkld oiprl

.·ÏÈÏ‚Ï ‰„Â‰ÈÓ

צ"לכו לא בפ"ע ובפ"ל בתוס'"נ וד"(דנ, , כיו שהיו)"ה במס'ה כמבואר , ביניה חירו שיש א שזהו מבואר:

ע"ב לקיימו ומצויי להגמוניא, שמהגמוניא החירו מאשר פחות שהוא מפני , והטע או"ב, רגלי עולי י

ו עזרא, כתקנת בעיירות קבועי דיני בתי שיש אמפני ולכ הועד, במקו לדו שהולכות שיירות מצויות

צ לא בפ"לרבא ובפ"ל נ."נ
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.i,"dnyl azkpy d`xy" yxetna l"v crd m`d ,"dnyl oi`iwa oi`y itl" xn`c dax itl
,zekld x`ya mb mi`iwa mpi` m`de?recne:a sc

:‰· Â˘˙

i "yx itlלפי)"(ד "ה במפורש להעיד לשמהצרי שנכתב ."שראה

' q ez itleלפי)"(ד לשמה,ה קמסהיד דמסתמא , צרי oi`yאי `"edl wx md el` i"yx ixac `"wrxde `"yxdnd itl]

i"yx zhiy ayiiy i"pt oiire ,fiib `l d"c .b sc i"yxn dxizqd ayein dfae ,'qezl dcen i"yx mb `pwqnl la` ,zekld x`ya mb oi`iwa

[xg` ote`a.

: 'q ezd eazk cer" ורק , ה בקיאי גיטי הלכות שאר הדרשהלשמהשבכל לה נראית שאינה לפי לא, "

לה" זו,וכתב דרשה קיבלו שלמדו ולאחר לשמה, "xnbin ipiicc ixtq mzqe ,mixeqn oixteql elld mileqt l"i :azk o"xde]

oi`y t"r`e ,dnyk dnye dinyk dinyc ,i`dl diadie diz`n xa diazk` `nlic meyn `l` eyyg xteq meyn `l dnyla eyygyke ,ixinb

[opiyiig ixinb `lc ixtqc `herinc `herin `ki`c oeik ,ewfged k"`` oerny oa sqei ipyl oiyyeg.

.`i?z`f micnl oipne ,on`p cg` cr m`d(`.`xeqi` wifgzi` `lyk oixeqi`a(aoixeqi`a
.ecia did df xarayk oicd dne ,`xeqi` wifgzi`yk(b`lyke ,wifgzi`yk dexray xaca

.wifgzi`:a sc

:‰· Â˘˙

.‡‡¯ÂÒÈ‡ ˜ÈÊÁ˙È‡ ‡Ï˘Î ÔÈ¯ÂÒÈ‡·

. נאמ אחד עד שומ ספק חלב בספק שהיא בחתיכה לדוגמא:

i "yx itlומשני)"(ד ועלה השחיטה, על תרומה, הפרשת על מישראל ואחד אחד כל תורה האמינה שהרי

והחלב. הגיד ניקור

' q ezdeד)"( הראשו אחד עד :ה eazk" מהפסוק להשזהו yxdn"`]"וספרה oiir]תרו הפרשת שעל כתבו: עוד מ",

[`"yxdn - eizexitn]. וכדלקמ , לתקנ שבידו משו , נאמ אחד עד השחיטה ועל ,

.·‡¯ÂÒÈ‡ ˜ÈÊÁ˙È‡˘Î ÔÈ¯ÂÒÈ‡·

. נאמ אינו אחד עד

' q eza x`eaneד)"( הראשו אחד, עד epwzl:ה ecia did m`y. :נאמ et iqed eהיה פע א ג שנאמ

בידו, אינו שעכשיו א zrcבידו oke ,ecia epi` xak ixd dhigyae ,mpwzl ecia dhigye lahy azky ,`kd d"c i"yxn rnyn oke]

eci zgzn `viy xg`l s` on`pe eilrak ied epwzl eciae ezeyxa `edy oeik `l` ,ebin oicn `l on`pc ,bi 'iq 'd wxt onwl y"`xdla` ,

`ail` wx ok yxity okzie ,ebin mrhn dfy rnyn ,"ericeny drya zeyrl" eciayk `wec on`pc :yxtn ,eciay lk d"c :cp sc onwl i"yx

iia` itl mby xaeqd ,:ek sc s"ixd itca c"a`xd zebydae ,my `"ayxa r"re ,ecia did mrt m` mb on`p ,ezenk l"iiwc `axl la` ,iia`c

`"xbd xe`iaae ,my ixi`nae ,:dq sc oiyeciw zkqn lr k"ynae ,:cp sc onwl o"anx oiire ,ebin el yiy iptn `le ,ezeyxa ody epiid ,"ecia"

[cl ,bl ,al 'eyz 'd wxt onwl k"yna r"re ,ecia epi` eiykry t"r` ecia did mrt m` s` on`py wqt ,dk w"q fkw 'iq c"xei.

: 'qezd etiqed cerאחרי להשכיר או לשחוט, ללמוד שבידה כיו השחיטה, על נאמנת אשה שא

" בה שנאמר מנדה, למדי נאמ אחד ושעד דמי, כבידה לה להשישחטו מסברא,וספרה ולא לעצמה, "

,eci lr mipdkd ilk`e ,"xwad oa z` hgye" ,"jp`vne jxwan zgafe" aizkcn z`f micnlc ,azk ,cg` cr d"c :i sc oilega i"yxe]

[oilega i"yxk cnely rnyn mb oiibeqa `"ayxd iyecigne.

'q ezd eazk cerמידי)"(ד וכתבוה לאסור, לא אבל להתיר רק זהו באיסורי נאמ אחד דעד לומר שיש :

לאסור. ג שנאמ משמע שמהגמ'

:‰ÎÏ‰

r"eyaג')"(יור סעי' קכז סי' xingdl,ד `l la` ,xizdl mixeqi`a on`p cg` cr :wqtp,ixexal `ki`c xacac mixne` yi edin
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xeqi`l `le xzidl `l wfgzi` `ly xac lke ,(zetqezd mya i"a) eixacl yegl jixv ,"jpii jqpn miakek caer j`x`e `a" el xne`y oebk
xya zkizg e` lah oebk xeqi`a xac wifgzi`c `kid lke ,(dax dy`d wxt ikcxne oiwfpd 't i"xy`) exq`l elit` eilr on`p cg` cr
on`p ,xzid ly zg`e xeqi` ly zg` zekizg 'a o`ka eid m`e ,(my f"b) epwzl ecia k"` `l` exizdl eilr on`p crd oi` zxwepn dpi`y
ceygd oic hiw 'iq lirl oiire ,(i"xy`a my) `xeqi` wifgzi`c `kid 'it` ely lr on`p mc`e ,(my o"xd) xeqi` dfe xzid df xnel crd

.eilr cirn m` xacd lr

'q ezd eazk cerשבערוה)"(ד דבר הוי ביבמותה שהגמ' פח.): בידו(ד אינו שזה באופ ,(ואיתחזיק)מסתפקת

טבל yxdn"`]כגו - mixg` ly].וקונמות והקדש, ,

.‚‡¯ÂÒÈ‡ ˜ÈÊÁ˙È‡Â ‰Â¯Ú·˘ ¯·„·

ופירש , נאמ אינו אחד דבר)"(די"עד ואי דיליה צ.): ד לקמ וכ סוטה, "דבר"(במסכת הכאדבר" כתיב , מממו "

דבר" ערות בה מצא "כי הת וכתיב דבר" יקו עדי שני פי on`p,"על cg` cr m` wifgzi` `lyk dexray xace]

[`"efgae `"ayxd iyecig oiir ,yixtzi` `l -.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ג סעי' יא dfn(סי' `vz f"d ,"oey`xd dlra zgz dzidyk df mr dzpify" ecirde micr ipy e`ay dy` lk :wqtp

,mipa dnk epnn dl yiy t"r`:נפסק ט' סעי' קעח on`pובסי' `ed m` ,"zwzey `ide "dzpif" el xn`e `"r `ae dl `piw `l

,el zxzen e`l m`e ,daezk ozie `ivei ,mipyk eilr zkneq ezrce eipiralirl x`azpy enk ,"dzpify" el zxne` dnvr `id m` d"de
n"bd) crl oin`ny e` dpin`ny xnel on`p epi` ,dgxk lra dy` yxbl `ly b"x mxg yiy dfd onfac `"ie ,'e sirq enw 'iq,c"kt

mxbe "dpin`ny" xn`y lr eze` oicpne ,oin`n epi`y t"r` "dpin`ny" xn`e zxg`a ozp eipir `ny opiyiigc ,(i"w yxey w"ixdne
.'eke ,dy`d zrc `la yxbl lkei `ly mewn lka d"de ,b"x mxg lhal

.ai?recne ,hb ly epic dn(`.rwxwl xaegna edenzg e`/e edeazkyk(adty`a e`vnyk
.dl epzpe enzge(b.caricae dligzkl ,wegn xiip lr edeazkyk(cmicr eilr enzgyk e` siefnyk

.dnyl `ly.c :b sc

:‰· Â˘˙

.‡Ë‚· ¯·ÂÁÓ ÏÂÒÙ

.1xaegna edenzge edeazky hbלכו"" דכתיב מדאורייתא, הוא פסול להע ונת שאינו"וכתב מי ,

ונתינה. קציצה חסר

.2yelza dnizgde xaegna dzid daizkd m`

משנה מביאה בסוגיי כא:)הגמ' ד w"z(דלקמ itly(:כא ד לקמ כשר,(במשנה dcediהגט iax itlye
והתוס' בתלוש, והחתימה הכתיבה שתהא עד פסול ע"(דהגט , דתנ כא:)"ה ד לקמ הגמ' רביפ שלפי כתבו:

ת יוחנ רבי אמר חנה בר בר ורבה שמואל אמר התור"יהודה מקו כששייר ודוקא אלעזר כרבי [sxezק

[`l 'eyz 'a wxt onwl oiir -" בתלוש, במחוברוכתבו יכתוב לא יכתוב"ולכתחילה שמא גזירה הטופס את היינו ,

במחובר, enzge]תור d"cez .c sc oiir - yelza zeidl zaiig dnizgd wxe xaegna lkd aezkl xzen `di n"xc `ail` ef dhiyle],

ר ת"ושלפי כר"ל ""ק במחוברמ, כותבי אי במחובר,"ולכתחילה יחתו שמא גזירה , התור את היינו ,

[`ad oic seqay dxrda r"re].

.·‰Ù˘‡· Â‡ˆÓ˘ Ë‚

xfrl` iax itl.לשמה כתיבה מצרי שהרי פסול, הגט

n"x itle'והתוס כשר, לה ונתנו חתמו )"(דא וחתו וביארו:ה , ולית לחתו כשר ג שלכתחילה הוכיחו:

כתיבה אבל לשמה, לחתו שצרי שיודעי כיו לשמה, שלא יחתמוהו שעדי חוששי שלא מפני שזהו

ר סובר דר"במחובר אליבא במחובר,"ל ויחתמו לתלוש לשכוח עלולי דפעמי לא, שלכתחילה cere"dמ itl]

,:`k sc onwl dpynde ,`ziixe`cn leqt r"ekl dty`a e`vny e` xaegna eazky hb - d"xc `ail` ,`de d"c :ak sc onwl 'qeza "d`xp

jixvny .a sca dpynd ly `pz f"itle ,fl 'eyz a"t onwl k"yna oiir ezhiy ,sxezd mewn xiiiyyk wx epiid ,"xyk dl epzpe enzg eylz"



.„ :‚ Û„ :'‡ Ë‚ ‡È·Ó‰ ÔÂ˘‡¯ ˜¯ÙË

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[n"x zeidl leki p"tae p"ta.

.‚˜ÂÁÓ ¯ÈÈ ÏÚ ·Â˙ÎÏ

)"(דבתוס' לקמ הגמ' פי על אלעזר, רבי תה שלפי ,"מבואר: להזדיי שיכול א מכשירי ושחכמי , כותבי אי ק

)והגמ' ח(ש שמא וכותביאומרת: שמכשירי דמשמע וכתבו: כרתי, מסירה עידי דאמר אלעזר, רבי , כמי

el]לכתחילה, 'eyz a"t onwl k"yn oiir - mzhiy xe`iae mzwelgn].

.„‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÂÓ˙Á˘ Â‡ ÛÈÂÊÓ Ë‚

`a` 'x itlדס אלעזר לר' אפי' הוא, מתוכו,"פסול במזוי דמודה משו כרתי, מסירה עידי [opixfbcל

la` ,`"x zrca daxc `ail` 'nba '` uexiz itl wx df lky :'i 'iq y"yiae ,'f w"q `lw 'iq `"xbd azke ,dcen d"cez - daizk eh` dnizg

[dnyl `ly mzgpy hba dcen xfrl` 'xy xnel gxkd oi` ,eniiwl oiievn micr oi`y meyn l"qc `ax itly y"ke iy` ax 'izl.

:‰ÎÏ‰

r"eyaג')"(חו סעי' נא סי' myמ yiy t"r` ,leqt e` aexw mdn cg` cr `vnpe cala micr 'a ea minezgy xhy :wqtp

,'` cr `l` ea mezg oi`y xhyk epicy `"ie ,qxgk `id ixd dxiqn icirx`aziy enke zecrd lk lhazp `ly jxca `wec epiide
jenqa.:נפסק ז' eznizgובסעי' icir e`vnp m` n"ne ,ea oinezg (opi`) mdy t"r` icarynn ea oiaeb micr ipy ipta xqnpy xhy

.ekezn siiefn `edy iptn ,mixyk micr ipta xqnpy t"r` leqt xhyd ,leqt mdn cg` cr 'it`e mileqt

.bie` onf ea oi`e micr eilr yiyk e` micr eilr oi`e eci azka eazk lrady hb ly epic dn
:cg` cr `l` ea oi`e onf ea yiyk(`carica oiprle dligzkl oiprl(azeabl oiprl

.jtidle ,dnizg icir `la dxiqn icira micareynn(b.zexhy x`ya oicd ok m`d(cdn
,oihib oiprl dkldl dwqt 'nbd?recne ,zexhy x`y oiprl ewqt 'qezd dne.c :b sc

:‰· Â˘˙

.‡Â· ÔÈ‡Â ÔÓÊ Â· ˘È Â‡ ÔÓÊ Â· ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ˘È˘ Â‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â Â„È ·˙Î· ·˙Î
„Á‡ „Ú ‡Ï‡

w"z itlהאלו הגיטי ,1.שלשת מדרבנ כשר,2.פסולי הולד ובדיעבד תנשא, לא yiלכתחילה my 'nba]

`vz ,epnn mipa dl oi` oiicr m` la` ,ipydn mipa dl yi xak m` wx edf - my ax zhiyl ,ipyd dlran z`vei dpi` ok enky ,sqep oic

cer .epnn mipa dl oi` oiicry ote`a mb epnn `vz `l - opgei iaxe iel zhiyle - daxl l"q oky :eazk ,zqipyk d"c .d sc 'qezd - epnn

eig`l dexr zyxebnd `ide ,mipa `la zn dyxby oey`xd lrad m`y oiprl ,zyxebn wtqa `idy dy`k zaygp opaxcn dy`dy my x`ean

[maiizdl dlekie ,ixnbl xyk epid hbd `ziixe`cnc ,znaiizn `le zvleg dzxv -.

ע"(דבתוס' שלשה, )"ה ש הגמ' מפ שיש שת"מבואר: ר"ד הוא שר"ק שא בתוס': וביארו ס"מ, כל"מ ל

י ממזר, הולד חכמי בו שטבעו ממטבע דכיו"המשנה שלשה, בהנ יפסל שלא המטבע היה דכ ל

מזו, גדולה יותר חתימה ל אי הבעל, של ידו בכתב l"pd,שנכתב w"z - zqip m`e d"c my i"yx zhiy itl j`]

a oi`yk t"kr llk zyxebn dpi`e ,xfnn cled n"xlc ,n"x epi` ,l"pd oihib 'ba epiidcoi` o`ke ,izxk dnizg icir l"qc ,micr ipy e

cg` z` micr ipta dl xqn m`y xaeqe ,w"z lr wleg `"x ,`tiqa ixdy ,izxk dxiqn icir l"qc ,xfrl` iax epi` mbe ,dnizg icir

n"xk oizipznc iwenc o`nly ,my i"yx siqede ,minezg micr mey eilr oi`y t"r` ,dligzkl 'it`e xyk hbd ,el`d oihibd zylyn

,inc micr d`nk eci azke li`ed ,micr eilr oi`e i"zka s`e ,xyk carica el` oihib 'bay dcen n"xy l"vye ,zehiy 'a wx `ki`

['` oic seq ,ai daeyz 'h wxt onwl ep`ad mdixac okez - my g"ad zedbdae ,my `"yxdna ,dyly d"c my 'qeza r"re.

xfrl` iax itle[.et sc onwl 'nbd oeilba k"yn oiir - xfril` b"i]'ואפי כשר הגט , עדי בפני לה מסר א

אע אלא"לכתחילה, הגט על חותמי העדי דאי , משועבדי מנכסי וגובה , חתומי עדי עליו שאי פ

, העול תיקו מפני icirרק ipta xqnpy onf ea oi`y hb - icr d"c my 'qezd itle ,`nlic d"c :arw sc a"aa m"ayxd itl edin]

xiykne wleg xfrl` iaxc ,opaxcn leqt hbd - a"a zkqna y"`xde ,`"ayxd ,o"anxd ,s"ixd itca .en sca c"a`xd itle ,`ed xyk dxiqn

'irq fkw 'iq r"eyd znizq `ed oke ,"onf ea oi`yk" ipyd ote`d lr `l la` ,"dnizg icr oi`yk" dpynd ly oey`xd ote`a wx ,micr `la

[fh 'eyz 'c wxt lr k"ynae ,.el sc onwl r"re .'a w"q my oihib zxeza r"re ,'`.
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

micr eilr oi`e eci azka azkyk'כתב)"(דבתוס לרה שלכתחילה שהטע זהו"מבואר: פסול, הגט מ

, זמ בו כאי והוי שירצה, ככל זמ לכתוב יכול הבעל עדי שללא zqip,משו m`e d"c dpyna .et sc onwl i"yxe]

["xteq azka ixeyk`l ez` `nlic" ,`ed leqt dligzkly mrhdy azk.

onf ea oi`y hb ly leqtd mrh'ע"(דבתוס כתב, יז.)"ה ד לקמ הגמ' מפ שיש יחפה"מבואר: שלא משו ד

ולמ שזינתה, אחותו בת ""על ויאמר שלה מלוג נכסי פירות ימכור שהבעל דהיינו פירות, משו שני שמכרד

הגירושי נגדו,"לפני הוכחה לה יהיה ולא ,['g daeyz 'a wxt onwl k"ynae ,y"iir].

.·„Á‡ „Ú ‡Ï‡ Â· ÔÈ‡Â ÔÓÊ Â· ˘È˘ Ë‚

לקמ פו:)בגמ' פו. ר(ד שלפי :"מבואר: הטע תנשא, לא ולכתחילה כשר, מ

o pge i iaxc `ail` i "yx itl oke ,ax itl,ידו בכתב כתוב היה א רק d"cזהו my i"yx - cr mey `la s`e]

[`weceרש לשיטת ועד סופר כתב היה א אבל די", א"(ש וד"ה , יוחנ ורב)"ר בתוס'ה ראשונה ולשיטה (ש,

רב)"ד אמר סה שרב משו , גיטי בתורת ובקי מובהק בסופר אפי' ממזר הולד :"" שנינול סופר [oiir,"חת

[ak daeyz 'e wxt onwlר שיטת את התוס' והביאו לכתחילה,", תנשא ועד סופר בכתב שלרב הסובר: [rnynח,

[wdaen epi`y xteqa 'it`ול לומר", יש בתוס'ועוד "( לכתחילה,(ש אפי' כשר ועד מובהק בסופר :sca 'qezdy d`xpe]

[axc `ail` 'qeza '` 'itk mihwep ,dinxi iax xn` d"c .gt.

l`eny itle( בסופר(ש אבל זה, בגט תנשא לא לכתחילה ולכ מובהק שאינו בסופר דוקא משנתינו

ופירש לכתחילה, ואפי' כשר הגט די"מובהק , ושמואל)"(ש לאה גיטי בתורת ובקי מובהק שהסופר דכיו :

א הבעל,יכתבנו מפי שמע א `ail`לא mb md l"pd l`eny ixac lky :eazk ,dyly d"ceq :b sc lirl 'qezd .c"ixez oiire]

[y"iir ,daizkl lrad ieeiv opira `ly xaeqd n"xc.

.‚˙Â¯Ë˘Â ÔÈËÈ‚

.1icarynn daezk zeabl oiprl ,xfrl` iaxc `ail` micra xqnpy mezg epi`y dy`'בגמ

שגובה. מבואר:

.2oenn xhy df m`

i "yxa '` o eyl itlוגובה)"(ד .ה ממשועבדי גובה אינו

z"x itle , i "yxa 'a o eyl itlד וגובה)"(בתוס' n"egגובה,ה r"eyae ,'a 'ld deele delnn `"it m"anxa wqtp oke]

['h w"q my j"ya r"re ,'f 'irq `p 'iqלקמ שמהגמ' התוס' וכתבו פו:), ברש(ד ב' כלשו שר"מוכח דיבר"י, א

בב שמגמ' והקשו, עיקר, ושכ שטרות, בשאר שר"ג א', כלשו מוכח דהגירסא"ב אשה, בגט רק דיבר א

""בב כתובהב דאיכא הת ."שאני

m"ayxd itl" נפשיההגירסא שיעבד כתיבה דמשעת הת וא"שאני לקמ", כהגמ' הוי פו:)כ ,(ד

ברש ב' י."וכלשו

g"xd itleבב כהגמ' והעיקר בזה, חלוקות ב."הסוגיות

.3`"xc `ail` ,micedi micr ipta xqnpe ,miiqxt micira mezge ziqxta miaezkd oenn ixhy
ע"(דבתוס' וגובה, יא.)"ה ד לקמ הגמ' שרשפ והביאו , חורי מבני יד על שגובי מפרש,"מבואר: ש י

עידי יש א רק אלא ממשעבדי גובי לא ולכ הקול, את מוציאי חתימה עידי שרק משו שזהו

zexhyחתימה, x`yn `ed rexb ziqxta aezky df xhyy l"v - z"x itly :azek .`i sca i"yx lre ,oiibeqa 'qezd lr `"yxdnd]

ze` 'i 'iq y"`xd lr l`pzp oaxwae ,`"yxdnd lr dywdy dn y"yxa oiire ,ziqxt `exwl mircei dxiqn iciry zexnl ,lew el oi`e

[gi 'eyz a"tae ,'c oicae ,'a oic seq ,dl 'eyz onwl k"ynae ,'a.

.„Ó"¯Î Â‡ ¯ÊÚÏ‡ È·¯Î Ì‡ ‰ÎÏ‰ ÔÈÚÏ

ד.)הגמ' והתוס'(בד , בגיטי אלעזר כרבי )"(בדפוסקת ל דקיימא שטרות,ה בשאר א כמותו דהלכה כתבו:

בזה רב על חולק okyדשמואל ekzk b"ayx d"c .`i sc onwl 'qezde ,my 'nba oiir - oihiba wx `"xk dkld my axlc ,:et sc onwl]
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[bi daeyz 'h wxt onwl k"yna oiire ,b"ayx zrcוקיי בדיני,", כשמואל xk"`]ל l"q my mi`pzdy .`i :i sc onwl 'nba r"re].

: 'qezd eazkeמגורשת אינה מסירה עידי דבלא הגט, נתינת בשעת מסירה עידי שיהיו ליזהר צרי שלכ

הי למדינת לה ילכו או המסירה עידי ימותו שא לעני רק מהני חתימה ועידי חתימה, עידי יש א א

" חתימה בעידי לינשא נעשהשיכולה בהכשר עדמסתמא מסירה,"" עידי dpizpי v"` dnizg icir yiyky ,s"ixd zrc]

.fh 'eyz 'c wxt onwl k"ynae ,`l 'nr 'b 'iq dyn zexaicae ,xaey d"c .k sc n"a zkqn lr `"yxdn oiir - ezhiy xaqd ,dxiqn icir ipta

`"xl dnizg icir s"ixd itly ,azk zenglnae ,:et sc onwl o"anxddnizg icir yiyky :azk ,s"ixd itca .gn sca o"xde ,n"xl enk liren

.dxiqnd lr micrl mb miaygp mdס נב סי' הנתיבות א',"דעת icirdק ixdy ,leqt hbd dxiqnl dnizgd oia micrd ezn e` elqtp m`y

"icdq op`" gkn s"ixd itl liren df ,dnizg icir yiyky meyn ,hbd xiykne wleg zeaizp aaeynde ,dxiqnd lr cirdl mileki `l dnizg

[dxiqnl dnizg oia ezn micrdy dn il ztki` `l k"`e ,dxiqn didy.

,xnel z"x libxc : 'qezd eazk cerלר שבערוה"שאפי' דבר דאי הגט נתינת בשעת עדי ב' צרי מ

וה , משני י"פחות לראיה, ואינו קרקע לקני שהוא מכר שטר או קרקע מתנת שטר לעני מועיל"ה שאי ל

חתימה בעידי מהני ממו שלעני ולומר, לחלק שיש אלא , עדי בפני נתנו שלא ידוע א אלעזר לרבי כלו

משא , עדי כמאה די בעל הודאת מדי שאסורה"בלבד, בקידושי לאחריני, דמחייב וגירושי בקידושי כ

, לכה שאוסרה ובגירושי , ezrclyלקרובי eazk `"ahixde `"ayxde ,"oihiba `"xk `zkld" iepiy `ll 'nbd oeyl `iad s"ixd]

[y"iir ,`"xk dkld oi` zexhy x`ya.

:‰ÎÏ‰

r"eyaכ')"(אהע סעי' קל סי' xteqd,ז ci azka hbd didyk `"ca ,hb epi` cg` cra elit`e dpial epia hbd dl ozp :wqtp

.dpedkl lqete leqt hb f"d dl epzpe '` cr mzge eci azka hbd azk m` la`:נפסק א', סעי' קכז hba,ובסי' onf aezkl jixv

.mipa dl oi` 'it` `vz `l z`yp m`e ,`ypz `l onf ea oi`y hba dyxbzp m`e:נפסק א' סעי' קלג micrובסי' ipy `diy jixv

,hbd zxiqn zrya mixyk`l` eid `l m` carica la` ,dligzkl micr eilr mizgdl jixv oke ,cgia mdipy ipta hbd dl xeqniye
dxiqn icir `la dl ozipy rcep m`y `"ie ,xyk dnizg icir ea eid `le dxiqn icir eid m` oke ,xyk dpial epia exqne dnizg icir

.dxiqn icira xqnp i`ceay oilez mezg eze` oi`exyk edine ,leqt ea minezg micry t"r`טו)"(פ"וברמב הל' מגירושי נפסק:א

icira oiyexibd xwiry ,mixg` mipy ipta oia eilr minezgd micr oze` ipta oia ,mipy ipta dl mipzep ekeza micrdy t"r`e

.dxiqnא')ע"ובשו סעי' קנ סי' `it'נפסק:(ש z`yp m`e ,dligzkl ea `ypz `l ,ea `ypdl mdixacn `l` leqt epi`y hb lke

.dlra zgz zayei `ide xg` hb dl oiazeke xyk clede ,`vz `l dlrap `l

.ci,minrha n"wtpd dne ,recn ,"mzgp iptae azkp ipta l"v i"x`l mid zpicnn hb `iand"
?dnyl aezkl ecnly xg`le ,`ibeqd zpwqn itl.d :c :a sc

:‰· Â˘˙

'nbd zpwqn itl(:ד "(בד הסובר לשמהרבה בקיאי שאי ""לפי רבא, של הטע את ג סובר שאי, לפי

לקיימו מצויי dnyl],"עדי dnizg ira `pwqnl s` daxly :eazk ,o`n d"c .b sc 'qezd]נפק שני רק ויש דהיינו", מ

השני במקרה אבל א', תשובה לעיל שהוזכרו והשלישי, )הראשו באר(ש למדינה ממדינה גט אי"במביא י

א"נפק לרבא ג , דיני בתי שיש מפני או רגלי עולי מפני שיירות דשכיחי וגליל ביהודה דא לומר,"מ, צ

צ לרבה אפי' , דיני בתי שאי ובאופ רגלי עולי של שיירות שכיחי לא בפ"וא ובפ"ל תשובהנ,"נ לעיל (עיי

.ט')

dnyl jixvy ecnly xg`lנפק רק שיש יוצא: מדינה"מהגמ' באותה גט המביא בשליח דהיינו אחת, מ

צ שלרבה , הי בפ"במדינת ובפ"ל לפי"נ ג גט שהביאו בשני אבל לקילקולו, הדבר יחזור שמא גזירה נ,

ל בפ"רבה לומר ובפ"צ והתוס'"נ , רבנ גזרו לא שכיחא דלא ובמילתא הוא, שכיחא דלא דמילתא (בסוגיינ,

תרי)"ד בי שמה הנפק"כתבו: נשאר מקוי בגט n"wtpמ,"מ x`ypy ,la` d"c .fh sc onwl 'qeza x`ean k"enke ,'` 'eyz l"pk]

[exiagl hbd z` lrad ozp eipta cirn ipyae ,gily `ed cg` wxy ote`a'התוס כתבו עוד בד, הנ"(בסוגיי לקמל)"ה שבגמ' :

טז:) צ(ד גט שהביאו שני שג הסוברת דעה בפ"יש ובפ"ל שני"נ מחשיב שלא מפני שזהו והסבירו נ,

שכיחי, דלא למילתא h']שהביאו 'eyz a"t onwl k"yn oiir - oey`xd ,`nl` d"c :fh sc onwl k"ke ,daxk l"qe].

.eh?recne ,oicd dn(`cr "p"tae p"ta" xnel witqd `le gwit `edyk hb ozpy gilya
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.yxgzpy(aleki mid zpicnn `iadyk m`de ,hbd z` `iadl `ed xyk i"x`a m`d zrc xa mli` gilya
."p"tae p"ta" xnel.d sc

:‰· Â˘˙

.‡˘¯Á˙˘ ÁÈÏ˘·

`ax itl.בחותמיו יתקיי

:dax itleecnly iptl" עדות אי שהרי , קיו מהני לשמהלא ecnly,"שנכתב xg`leקיו מהני

" גזרינ ולא לקילקלוכדרבא, הדבר יחזור בהו"שמא גזרו לא שלמדו ולאחר שכיחי דלא שבמילתא משו ,

. רבנ

.·˙Ú„ ¯· ÌÏÈ‡

'q ezd zhiy itlאילימא)"(ד הגט,ה את להביא שליח להיות "miiwziיכול dpynd ly oicdy eazky mdixacn gken ok]

[mli` gilya s` xaecn "einzegaבפ לומר צרי שאינו במקו זהו א ובפ", מחו"נ במביא אבל הוא,"נ, פסול ל

בפ לומר יכול שאינו ובפ"משו ianyk`נ,"נ s` hb gily zeidl leki mli` - epi` i`n d"c s"ixd itca .b sc o"xd zhiy itle]

oke ,y"iir ,gily zeidl leki epi`y ,gi 'ld oiyexibn f"t m"anxdn wiicn n"qkde ,azkd ici lr hbd zaizk lr cirdl lekiy meyn ,l"egn

'it` xyk hbde zecr ezecr ,"p"tae p"ta" azkd jezn cirdy ,xacl lekiy gilyy :azky ,`i w"q y"a oiire ,'f 'irq anw 'iqa `"nxa wqt

[m"anxde i"yx itl.

.fh,p"tae p"ta l"v m`d ,mid zpicnn hbd z` e`iady envr lrad e` dnvr dy`d
?recne.d sc

:‰· Â˘˙

.1dhib d`iady dnvr dy`dבפ לומר ובפ"צריכה ecnly]נ,"נ xg`l s` edf - daxl]תחלוק שלא כדי ,

iבשליחות, "yxiteכד.)"(ע ד לקמ הגמ' שליחות,פ בתורת גיטה את כשמביאה דוקא שזהו :k"ynae ,y"iir]

['d oic an daeyz a"t onwlבפ לומר צריכה ולא קבלתה א היא מגורשת שליחות, בתורת לא א אבל נ",

נ."ובפ

.2ehib `iady envr lradבפ"א לומר ובפ"צ ""נ החשש את בזה דאי ויערערנ, הבעל יבוא שמא

הגט פסול ',"לומר q ezaהכי)"(ד אי אחx`ean:ה שיאמר למיחש ליכא כ שצרי"שכמו ידע שלא כ

שליח,"לשמה" כשמביאו דג ,[ecnly iptl s`e]כנ לעז, חשש שיי לא וכא ללעז, רק אלא חיישינ לא ל",

עיי א', די ו' ש]."תשו'

:‰ÎÏ‰

`"nxa(יד סעי' קמב wqtp,gilyk:(סי' dl exqnl dpizpd mewn cr eze` eazky mewnn ekiled envra `ede ezy`l hb `iany lra
,(g"` mya i"a) dxez ipa opi` eiykry xg`n ,xg` gilya mb zerhl `ap `ly ick ,gilyd enk mzgp iptae p"ta xnel jixvw"q y"ad

.y"iir ,midenz mdy azke ,dax zhiy itl `"nxd z` xiaqn ,fk

.fi:p"tae p"ta dl xn` `le dl epzpe mid zpicnn hb `iand(`miiwzpyk ,xyk hbd m`d
dy`d z` oi`iven zqipy xg`l m`de ,zqipy iptl ,einzega miiwzp `lyke ,einzega

.dlran(a.xfnn cled m`d(be` `vz `ly e` dligzkl `ypil lkezy dpwzd edne m`d
?recne ,xfnn `di `l cledy:d .d sc

:‰· Â˘˙

.‡¯˘Î Ë‚‰ Ì‡ ÔÈÚÏ

`ax itl,כשר בחותמיו נתקיי t"krא epiide ,'f 'irq anw 'iq r"eyd t"ke ,zqipy xg` 'it` epiid "xyk"y :x`ean `"ayxa]

[jenqd oica r"re ,n"xc opaxk l"iiwc ociclבפ לומר הוצרכו דלא פסול, לאו וא ובפ", להקל"נ אלא עליה להחמיר נ

עליה.
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

- dax itle,ecnly iptl m`" עדות אי שהרי , קיו מועיל לשמהלא zqip,"שנכתב `l oiicr m`
לקלקולו, הדבר יחזור שמא גזירה שלמדו, לאחר וא זה, בגט להינשא כדי לקיימו לה נותני zqipלא m`

ecnly xg`l mbe einzega miiwzp mbe" מבעלה, אותה מוציאי ולא בפכשר, לומר הוצרכו נ"דלא

עליה"ובפ להחמיר ."נ לעדי תיזקק שלא מתחילה עליה להקל אלא שניסת, אחר ולהוציאה פי' ,

i "yx zqxib itl" גורסי מאילא טעמא אימא שני."איבעית תירו ואי ,

'q ez itleבעית)"(ד אי לרבאה מודה רבה בחותמיו נתקיי שא סובר: השני והתירו , כ גורסי

שלמדו. לפני א מבעלה יוצאת שאינה

:‰ÎÏ‰

r"eya('ח סעי' קמב epzile(סי' xefgle dpnn elhil dpwz oi` ,lrad zne "mzgp iptae azkp ipta" gilyd xn` `l m`e :wqtp

.einzega miiwzdl `l` dpwz el oi`e ,"mzgp iptae azkp ipta" xnele dl

.·¯ÊÓÓ „ÏÂ‰ Ì‡ ÔÈÚÏ

n"x itl(:ה דר(ד עולא: של משמו המנונא רב ופירש ממזר, והולד ""יוציא דאמר לטעמיה המשנהמ כל

ממזר הולד בגיטי חכמי בו שטבעו התוס'"ממטבע לשיטת ד, ה: כיצד)"(ד לה,ה ולית לחזור תקנה אי :

לקמ במשנה שנאמרו הדברי וכל ומזה, מזה שתצא פ.)ודינה נישואי(ד קוד אבל עליה, ג נאמרי

עיי הבא, בדי האמורה תקנה לה myaש,"יש `iad `"ayxd 'iga ,oi`eyp mcewk ied dxarzp `l oiicr m`y :siqed ixi`na]

`ail` `axl dxe`kle ,my dibnd zexrdae ,ahid y"iir ,dfa zehiy xfnn ied `l cled ,minkg oewizk dl ozpe xfg m` n"xl s`y - n"i

[zenizgd meiw i"r mb dpwz yi - n"xc.

o pax itle'בתוס ומבואר ממזר, הולד דאי ה: כיצד)"(ד "ה להו דלית חכמי: בו שטבעו ממטבע המשנה כל

ממזר הולד לה."בגיטי ונת חזר לא א ג ממזר הולד אי ולכ ,

.‚Â˙˜˙ ,"Ù·Â "Ù· ¯Ó‡˘ ‡Ï· Ë‚ Ô˙˘ ÁÈÏ˘

בפ ויאמר ב', בפני לה ויתננה ויחזור ממנה ובפ"יטלנו ozipנ,"נ hbdy xg`y iptn edfy ,exiaqd :ct sc onwl 'qezd]

eplhiy ekixvd okle ,ynn dpizpd zrya xne`yk wx `l` ezxin`a wiicn gilyd oi`y cere ,zlrez mey dpizpd xg`l eixacl oi` ezkldk

wleg y"`xde ,dl ozile xefgle elhil v"` dpizpd z` e`x dxiqnd icir m`y ,oepiwn i"xd mya azky 'e 'iq y"`xa r"re ,dl dppzie xefgie

[eilr.

'q eza x`eaneכיצד)"(ד תצא,ה לא נישאת שא לעני וא לכתחילה שתינשא לעני לרבנ היא זו שתקנה :

[mcewd oica l"pk ,dpwz v"` clel la`]ולר ,", נישואי קוד רק xfnn,מ clede dfne dfn `vzy dpic - 'qezd itl ,oi`eyip xg`lc]

[mcewd oica l"pk ,y"iir ,dpwz yi - n"id mya `"ayxd itlye.

.gicr m`d ,cr dyrp gily m`d ,hbd z` ozil gilyd jixv dnk ipta ,mid zpicnn hb `iand
?recne ,oiic dyrp:d sc

:‰· Â˘˙

האמוראי נחלקו וכ ג'. די ו' תשובה לעיל עיי ג' בפני או ב' בפני לה ליתנו צרי א האמוראי נחלקו

( קידושי ,(במסכת דיי נעשה עד וא עד, נעשה שליח ziixe`c`א oiprlקיי", דיי נעשה שאי oiprleל
opaxcבמש"קיי עיי , דיי שנעשה לה."ל תשובה ב' פרק כתובות מסכת על בזה כ

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קמב cner(סי' gilyd did m` ,i"`l l"egn e` l"egl i"`n e` l"ega mewnl mewnn hb `iady gily :wqtp

.ea yxbzze mdipta dl ozi k"g`e ,"p"tae p"ta" mipy ipta xne` f"d ,eznizge hbd zaizk zrya:נפסק ב', סעי' לה gilydובסי'

,mixg` micr v"` dy` el ycwl oigely ipy dyr m` jkitl ,cr dyrpבחו"וברמ נפסק:"א, ה', סעי' ז' סי' ziixe`c`,מ oica df lke
.(n"c` 'te my i"pe ,zeaezkc a"t 'qez) oiic dyrp cr opaxc xaca la`

.hi?recne ,eixg`l e` dpizpd iptl p"tae p"ta xn`y gilya oicd dn:d sc
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

יטלנו)"(דבתוס' לאומרוה צרי הדי שמעיקר משמע שמסוגייתנו נה,מבואר: תי הנ דהבשעת ה"וכתבו:

דיבור. כדי תו נתינה לאחר כשאמרו

, i pdn m` mixwn ipya wtzqdl yiye.1, עני באותו עסוקי ועדיי דיבור כדי לאחר היתה כשאמירתו

הנתינה,2. קוד היתה irq'כשאמירתו ogleyd jexr - oipr eze`a miweqr eid m` `wece ,s"iy m"xdn - xeaic ick mcew 'it]

[gk.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ז סעי' קמב dpial,(סי' epia dl epzpy e` (dy`d ipta) exn` `ly e` xeaic ick jezn xzei exne`ln xgi` m` :wqtp

miiwziy cr leqt df ixd ,dpnn elhp `l m`e ,"p"tae p"ta" mdipta xne`e ,mipy ipta dl epzepe xfege dpnn elhep z`ypy t"r`

,einzegaexne`l jixvc `"ie ,(n"x 'iq y"aix) eita l"vc "mzgp iptae azkp ipta" aezkl lkeiy t"r` hb `iadl lkei `l ml` okle
f"rla el miricene dlna dln eze` oixwn ,`ed ux`d mr m`e ,(oihib xcqn w"t y"`xdn rnyn ok) "p"tae p"ta" epiidc ycewd oeyla

xykc il d`xp ,f"rl oeyla exn` m` carica edin ,(mixcqa f"be ,yexitd.

.k?recne ,liren df m`d "hbd zaizk zvwn wx d`xy" cirdy gily.e :d sc

:‰· Â˘˙

ig` iax itl,ואות אות כל על לעמוד וצרי הואיל מועיל, o"xאינו oiir - `axl oia daxl oia `id ef 'eyz lk m`]

[`"ahixe.

iq` 'xe in` iax itl[y"iir ,"iq` axl in` ax" dibd y"yxd],xfrl` iax itle'ואפי כולו, על לעמוד צרי לא

" לו, אסור הראשוני"דאלהחמיר גיטי על לעז מוציא אתה נמצא שיטה"כ כתיבת רק שראה ומספיק ,

התוס' ומפרשי אפילו)"(דראשונה, לשמה,ה סיימו דמסתמא :dhiy :yxtn ,zg` dhiy d"c ,.eh sc onwl i"yx la`]

[`l 'eyz 'a wxt onwl r"re ,o"xa x`ean oke ,my y"yx oiire ,hbd xwir epiidc ,onfde dy`de yi`d my day ,dpey`x.

iy` ax itle" כשמעיד ג מגילתאמספיק וק קולמסא ק אשי),"ששמע דרב כוותיה תניא הוא(וכ ואפי' ,

מהני, בעלייה והסופר dpey`x]בבית dxey zaizk 'it` d`xiy v"`e]ברש א' לפירוש אפי')"(די", שמעידה היינו :

אותו" ומחליקי אותו כשחותכי לשמה כשתיקנוהו והקל הקולמוס תיקו ברש"ששמע ב' ולפירוש י",

( "(ש שמעיד היינו כותב: שהוא הקולמוס קול my],"ששמע ixy` zedbda `aend g"xae ,my p"wae 'b 'iq y"`xa oiire].

:‰ÎÏ‰

r"eya(טו סעי' קמב azkp(סי' ipta" xne` f"d ,`ed oey`xd ezvwn m` ,eipta elek mzgpe eipta hbd zvwn azkp :wqtp

,"p"tae p"ta" xne` f"d ,eipta micrd enzge azek qenlew lew rny 'it`e ,eipta zg` dhiy `l` ea azkp `l 'it` "mzgp iptae

cenrle xingdl `a m`e ,eazk zxg` dy` myle ,el xn`e e`vn xg` `ny yyeg epi` ,hbd milyde xfge weyl xteqd `vi m` oke

dligzn mdilr cenrl jixv eznizga la` ,ezaizka df lke ,mipey`xd oihib lr frl `ivedl `ly ,el oirney oi` ,elek zaizk lr

.seq cre

.`k?recne ,p"tae p"ta l"v m`d ,oldlc mipte`a hb `iand(`llkp dne ,laaa dpicnl dpicnn
."laa" llka(a.ciycx`l oetqihw` ian e` oetqihw`l ciycx` ian(b."`fegna" `iand

(c.i"x`l laan:e .e sc

:‰· Â˘˙

.‡Ï··· ‰È„ÓÏ ‰È„ÓÓ ‡È·Ó‰

ax itlלשמה."כאר ובקיאי לקיימו מצויי ישיבות, שיש דכיו , לגיטי י

l`eny itlבפ לומר ובפ"צרי מצויי"נ ולא בגירסייהו טרודי הישיבות ובני הואיל ישיבות, שיש וא נ,

בתוס' ומבואר בבל)"(דלקיימו, אה מדינה שבאותה מודה ששמואל לומר,": axk,צ dkldy :x`ean ,iane d"ca 'qeza]

[oixeqi`a dizeek l"iiwc..laa llka
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

`tt ax itlביוחסי )כמחלוקת קידושי .(במסכת לגיטי מחלוקת כ

sqei ax itleדגישרא תניינא ארבא עד הכל דברי לגיטי אבל ליוחסי רק dkenqdהמחלוקת dipy daxr]

[l"v `l siqxeane ,l"v laan `iand okle ,mny etlgzpy 'it ,"laa siqxea ,siqxea laa" zxne` ,.cl sc dkeq zkqna 'nbd .i"yx - xybl.

.·ÍÙ‰ÈÏÂ ,ÔÂÙÒÈË˜‡Ï ¯È˘„¯‡ È·Ó ‡È·Ó‰

`cqg ax itlבפ לומר צרי לא לאקטיספו ארדשיר מבי ובפ"המביא הולכי"נ ארדשיר שבני כיו נ,

וכמו לקיימו, ומצויי חתימותיה מכירי אקטיספי ובני דשוקא, ליומא מצויי"לאקטיספו ארדשיד בני כ

בקיאי לא ארדשיר שבני כיו לומר, צריכי ארדשיר לבי מאקטיספו המביא אבל לקיימו, ש

לקיימו, מצויי ולא טרידי, דבשוקייהו אקטיספו בני של "`oetqihw"בחתימותיה df oi`y ,ian d"ca 'qeza eazke]

[`"yxdn - laal k"k jenq epi`e ,xey` ux`n did `eddc ,.i sc `nei 'qna oqx ly mebxz `edy.

.‚‡ÊÂÁÓ·

dea` xa dax itlלערסא מערסא i"yx]אפי' - dcbpky dxeyl x"dx cvay mizad zxeyn].לומר צרי

zyy ax itlמ לשכונה,אפי' miza]שכונה dyly dpeky mzq :yxtn ,f"ra 'nbd t"r i"yx].

`ax itleדס שכונה, באותה בתוס'"אפי' ומבואר לקיימו, מצויי לא לכ ניידי מחוזא דבני דכיו ה"(דל

המקומותשאני) שבכל הזה דבזמ :[l"egay]צ מחוזא, כבני בפ"ניידי ובפ"ל onfaנ."נ e` mewna l`xyi ux`a d"de]

eze`a `l la` mewnl mewnn `ianyk wx l"vy xaeqe 'qezd lr wlegy ,n"nd cnel m"anxd zhiya .i"wenip - eniiwl oiievn micr oi`y

[`axk `le `ped axk wqet m"anxdy :azk oiibeql eiyeciga q"zgd ,'` w"q l`pzp oaxwae ,my m"anxd lr n"dbda r"re ,dpeky.oiprl

['a daeyz lirl k"yn oiir :dkld.

.„Ï‡¯˘È ı¯‡Ï Ï··Ó

xzia` 'x mya zxne` 'nbdלקיימו,"שא ומצויי לכא מכא ויורדי שעולי רבי שיש משו לומר, צ

לשמה, בקיאי בבל שבני משו רבה, לפי א ayxa"`]ושזהו r"re ,xzia` 'x lr wleg sqei 'xy :rnyn ,laa d"cezn].

.ak?recne ,hehxiy `la j"pzd on milin aezkl xzen m`d:e sc

:‰· Â˘˙

.1miaezke ,mi`iap ,`xwnd on zeaiz izy.שירטוט בלא לכתוב מותר

.2zeaiz rax`.שירטוט בלא לכתוב אסור

.3zeaiz yly

wgvi 'x itl.אסור

`ziixad itle.מותר

'q ezdא"(ד :ר)"ה ewqt b"dad mya,עיקר שאינה היה יודע הברייתא, על שחולק וא יצחק, ר' כשיטת

zeklda m"anxd lr n"gla r"re ,`ziixadk l"iiwy :xaeq ,hhxyn d"c :ew sc zenaia i"yx la` ,dfa k"yn zeig u"ixdne ,y"yx oiire]

[dfa k"yn meai.dyxc myl `le ,minely zxb`e zegv myl weqtd z` azek m`eש בתוס'

ר שאסור,"בש קצת משמע ושמהירושלמי שמותר, מבואר: l`ת, m` - o"anxd itl ,m"xdne `"yxdn oiire]

.dfa mb xqe` 'a 'iq a"t dlibn zkqna y"`xde ,hehxiy `la xzen zixey` azka oiazek,הקודש בכתבי השירטוט של itlהחיוב

o"anxdn la` ,'g oic al 'iq g"e`a f"xbd xaeq oke ,mda akrn hehxiydy dfefne z"q eh` ,xcbe biq myl opaxc oic - ixi`nd

iazka hehxiyy mixaeqy gken ,hehxiy jixv mcewd iazk lka ixd ,hehxiy dkixv dfefny n"ld jixv recn eywdy `"ayxdne

[`id `ziixe`c ycewd.

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(יור סעי' רפד סי' `zixey,ד azk `ed m` hehxy `la weqtn zeaiz 'b aezkl xeq` :wqtpdaizk oia welig oi`e
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mya i"a) adfa e` mivra dwiwgl('a aizp mgexi 'x,zegv xacl weqtdn zeaiz dnk 'it` aezkl xzen minely zxb`a edine ,m`e
(z"x mya xeh) jixv `l aey dpeilrd dhiy hhxiy`la zeaiz yly aezkl xzeny :wqty z"q zekldn ,envr xzeq m"anxde ,

[n"glae ,u"ayzd mya i"aae ,z"q zeklda n"qk oiir ,xeq`y wqt meai zeklda eli`e ,hehxiy.

.bk?recne ,hehxiy `la zefefne oilitz z"q aezkl xzen m`d:e sc

:‰· Â˘˙

עבתוס' , במנחות)"(ש הגמ' אפ שתפילי שירטוט."מבואר: צריכה ומזוזה שירטוט, my,צ 'nbdn egik ed e
שירטוט,"שס בעי לא :ת e`iadeרש ס"שלפי מגילה במסכת שירטוט,"י צרי :ת eazke.1שלא שמה

וכותב למעלה, אחד שירטוט עושה , מילי ארבע או שלש מדי אבל ושיטה, שיטה כל על זה שירטוט צרי

, שיטי כמה הדיוט,2.תחתיו נקרא ושורה שורה כל על לשרטט עצמו על הסופר3.המחמיר אי א

" משו ושיטה, שיטה כל על לשרטט צרי שירטוט בלא יפה ליכתוב ואנוהויכול אלי ."זה

.ck?z`f micnl oipne ,ziad oaxeg iptn minkg exfb zexifb el`.f sc

:‰· Â˘˙

.‡ÈÏÎ· ‰¯È˘ ¯ÂÒ‡Ï Â¯Ê‚

" לשותיושנאמר, שכר ימר יי ישתו לא ""בשיר שנאמר בפה, שירה לאסור גזרו וכ אל" ישראל תשמח אל

בעמי iy],"גיל zgpna d"ke ,"minrk" `zi` epixtqa]ברש ומבואר זמרא)"(די", בביתה היינו בפה לשיר שאסור דמה :

והתוס' , היי על זמרא)"(דהמשתאות בסוטה)הביאוה לפירש(מהגמ' שמ"הוכחה וכתבו: להחמיר"י, יש מ

, שקמי ובזמ לישו שהולכי בזמ זמר לשמוע שלא zeriawae]כהירושלמי, xzeia bprznyk epiidc]בכיוצא וכ ,

וכלה. לחת שעושי חופה בשעת כגו מצוה, של שיר לשיר ושמותר בזה,

:‰ÎÏ‰

r"eyaג')"(או סעי' תקס סי' mda,ח gnyl xiy ly lew irinyn lke xnf ipin lke xiy ilka obpl `ly exfb oke :wqtp`"ie
(xeh) dzynd ziaa e` xiy ilka miakeye micnery mikln :oebk ,mda libxy in `weclr dta xiy 'it`e oaxegd iptn mrneyl xeq`e ,

,oiid lr d"awd icqg oexkfe ze`ced ly xiy e` zegayz ixac xnel l`xyi lk ebdp xake ,"oii ezyi `l xiya" xn`py ,dxeq` oiid

,(ipeniin zedbde ,b"nq ,zetqez) ixy lkd dlke ozg ziaa oebk ,devn jxevl oke`"bndeח')"(ס lkק xqe` ,'eyza m"anxdy `ian

.y`x zelwe wegy cil e`iany meyn ,dta 'it` dxiy

.·ÌÈ˙Á ˙Â¯ËÚ ÏÚ Â¯Ê‚

" העטרהשנאמר והר המצנפת הסר , א–לוקי ד' אמר ."כה

i "yx itlרא"(ד התוס' לפי וכ כלילא, וישש)"ה ומלח, בגפרית ומצויירות צבועות כס זהב של עטרות היינו

והדס. וורד של

'q ez itleעטרות)"(ד כיפה,ה כעי שעושי לעטרות הכוונה אלא ממש, לעטרות הכוונה daאי ayeiy 'it]

[ynn dxhra y"k dtik lya xqe`d 'qezd itly :azky ,qwz 'iq g"e` g"aa oiire ,dnly znkg - ozgd,אסרו לחתני ושדוקא ,

גזרו, לא אד בני שאר על אבל יתירה, שמחה משו לכלות, דוקא בסוטה במשנה שאסרו זהב של עיר וכ

[mc` lk lr `ed xeqi`dy ,xaeq ixi`nd la` ,`"ayxde o"anxd zrc oke]'התוס כתבו עוד בסוטה)"(ע, הגמ' שלפ דעטרות :

מותר, וחילת קני של אבל אסור, והדס dfa]ורד mi`xen`d zwelgna y"iir ,my 'nba l`enyl epiide].

:‰ÎÏ‰

r"eyaד')"(או סעי' תקס סי' py`'ח ,lilk mey ey`xa ozgd ozi `lye ,llk gipdl `ly ,mipzg zexhr lr exfb oke :wqtp

."dxhrd mxde ztpvnd xqd"

.dkmiaiig zexitd oldlc mipte`a m`d,ziriayae n"exza?recne(``ad l"eg xtr
.i"x`ay rwxwd lr zyyeb dpitqdyk ,zexit egnve dpitqa erxfe i"x`l dpitqa(adpi`yk

.zyyeb(boicd dpzyn m`de ,ur lyn e` qxgn uivra ,aewp epi`ya e` aewp uivra elcbyk
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.zecizi iab lr `ed gpen m`a(c.lecbd mia dpitqa elcbyk(d,i"x`ay diilra milcbd zexit
?recne.g :f sc

:‰· Â˘˙

.‡Ú˜¯˜‰ ÏÚ ˙˘˘Â‚ ‰ÈÙÒ‰˘ ÔÙÂ‡· ,‰ÈÙÒ· ÂÚ¯ÊÂ È"¯‡Ï ‰ÈÙÒ· ‡·‰ Ï"ÂÁ ¯ÙÚ
È"¯‡·˘

חייבי לקרקע."בתרו[ziixe`cn`]הפירות כמחובר והוי הואיל ובשביעית, מ

i "yx zhiy itlבספינה)"(ד הבא בקרקע,ה מונחת היתה א לינקב צריכה שאינה חרס של בספינה רק זה כל

לכו נקובה, שאינה ע בשל אבל כנקובה, נקובה אינה מתרו"דבחרס פטורי הפירות הואיל"ע ומשביעית, מ

לקרקע. הפסק הוי והע

z"x zhiy itleד )"(בתוס' עצי כנקובה,ה נקובה דאינה ע בשל המחלוקת שכל דהיינו , urdeלהיפ li`ed]

ywyxw epiax iyeciga .ziriayne n"exzn mixeht r"ekl daewp dpi`y qxg lya la` ,dpnn dwipid z` wiqtn epi`e rwxwd on glglzn

iab lr gpend uivra oiae zyyeb dpi`y dpitqa oia ,ux`a zeielza zeevnd lka miaiig zexitd r"ekl ,i"x`n xtrd m`y :x`ean ixi`nae

[zecizi.

.·˙˘˘Â‚ ‰È‡˘ ‰ÈÙÒ· Ï"‰ ÔÙÂ‡·

w"z itl.ובשביעית במעשר חייבי

dcedi 'x itleבתרו חייבת ובשבי"אינה כמחובר.מ הוי ולא הואיל עית,

`axe d inxi 'x itlת שבאר"מחלוקת בנהרות יהודה ורבי דמי,"ק דמנחא כמא אוירא א ונחלקו י

כאר תרו"ונחשבי לעני mcewd]מ,"י oica oiir - ur lyn e` qxg ly df m` ielz oicd dfa mb].

wgvi xa ongp ax itleשבאר לכו"בנהרות כאר"י הוי בתרו"ע וחייבי ל"י ול"מ, נהר יבשה."ש ש

' q eza '` uex iz itlאמר)"(ד "ה דאמר יהודה שר' האומרת תאימתיסוגייתנו על חולק מפרש"" ולא ק

חמא, בר כרמי רק )היינו ובסנהדרי עירובי יוחנ(במסכת ורבי לוי ב יהושע רבי לפי אבל ,( יהודה(ש רבי

ת דברי את ולכו"מפרש פליגי, ולא גוששת,"ק, לאינה גוששת בי הבדל שיש הוא הדי oiaע weligd oke]

[mcewd oica xkfpd ur lyl qxg.

' q ezd ly 'a uex iz itleהנ האמוראי ""מחלוקת במשנה שכתוב היכ רק היא אבל"אימתיל ,

יתאכשכתוב י לכואימתי"בבר זה"" כעי משנה דיש יהודה, דרבי אליבא תנאי ותרי לחלוק, בא ע

חלה) ברייתא.(במסכת זוהי ובסוגייתנו ,

.‚ıÈˆÚ· ÌÈÏ„‚‰ ˙Â¯ÈÙ

.1rwxwd lr gpene aewp uivrdykבתרו כמחובר."חייבי דהוי משו ובשביעית, מ

.2rwxwd lr gpend aewp epi`y qxg ly uivrdyk

i "yx itl( כנקוב.(ש דינו דחרס , חייבי

z"x itle( נקוב.(ש כאינו דינו מדרבנ

.3ur ly uivrdyk

i "yx itl.נקוב כאינו

z"x itle.כנקוב

.4zeczi iab lr gpene aewp uivrdyk

`xif 'x itlת במחלוקת תלוי אוירא"הדי דלרבנ א', די לעיל המוזכרי ובדעות יהודה, ורבי ק
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ופירש דמי, דמנחא כמא לא יהודה ולרבי דמי, דמנחא באנו)"(די"כמא במעשרה מיחייב דלא :

אארעא. דמנחא עד מדאורייתא

`ax itleת במחלוקת תלוי עצי די בתוס'"אי ומבואר יהודה, ורבי דילמא)"(דק רבאה שלפי :

למחובר,"לכו נחשב יתידות גבי על המונח נקוב עצי aed`ע `"ahixd iyeciga .inc `gpnk e`l `xie` c"nl s`]

deab uivra micen minkgy jtidl zxaeqd drc yiye ,rwxwk epicy migth 'i jez `edy uivra dcen dcedi iaxy xnele wlgl yiy

[rwxwk epi`y h"i lrn.

.„ÏÂ„‚‰ ÌÈ·˘ ‰ÈÙÒ· ÌÈÏ„‚‰ ˙Â¯ÈÙ

.1jiiyd wlgal`xyi ux`l, חייבי גוששת הספינה e`lא m`eשבי במחלוקת תלוי הדי

ב'."ת א' די לעיל המוזכרי ובדעות יהודה, לרבי ק

.2l"egl jiiyd wlga m`מתרו"לכו פטורי והגמ'"ע ח.)מ, ת(בד בי המחלוקת את לרבי"מביאה ק

לאר השיי החלק בהגדרת עיי"יהודה, ש."י,

iy ilyd oey`xd uexizd itlר על 'ת)"(החולקי q ezaר"(ד שבמערבי)"ה היבשה שג סובר יהודה רבי

לאר שיי התורה, גבולות בי oי."העול ey`xd uex izd itly `l`המקומות אות כל את לא

תרו חיוב כבשו, שלא והיכ בבל, עולי ,"כבשו הראשו החורב עד רק היה uexizdמ itl eli`e
iyilyd. כול את כבשו לא

i pyd uexizd itleוהנסי הי שרק סובר, יהודה i"yx]רבי - mii`]לאר שייכי הגבולות י"שבחלק

היבשה. ולא

.‰È"¯‡·˘ ‰ÈÈÏÚ· ÌÈÏ„‚‰ ˙Â¯ÈÙ

הא)"(דבתוס' מחוה בא העפר שא ממעשר,"מבואר: פטור zwelgnaל ielz oicd - qxgn e` urn dieyrd dtvixa m`e]

,aewp epi`y uivra oebk ,dxezdn aeig oi`yk mb n"exz yixtdl yiy :x`ean ,`"d a"t dlg zkqna inlyexia ,'b±'` oic .l"pd 'qeze i"yx

['i dpyn 'd wxt i`nc zkqn lr zeipynl yexita m"anxd azek oke ,zyyeb dpi`y dpitqae.

.ek`a e` w"z lr welgl `a m`d ,"dna" e` "izni`" `ziixaa e` dpyna xne` dcedi iaxy mewn lk
?yxtl:f sc

:‰· Â˘˙

ע"(דבתוס' אמר, )"ה ובסנהדרי בעירובי הגמ' iמבואר:פ el oa ryed i iax itly( יהודה(ש רבי שאמר מקו כל

ואימתי" מפרש,במה"" אלא אינו "o pge i iax itl( ואימתי"(ש לפרש, לחלוק,במה"" "xa inx itlye
`ng( "(ש לחלוק.אימתיאפי' "

' q ezd ly oey`xd mvex izl( בברייתא.(ש ובי במשנה בי כלל זהו

i pyd mvexizleהנ ""הכלל במשנה שכתוב היכ רק הוא לכו"אימתיל בברייתא אבל ותרי", לחלוק, בא ע

יהודה. דרבי אליבא תנאי

.fk?recne ,`xew m`de ,mixekia mdn `iadl aiig m`d ,uivra e` dpitqa milcbd zexit:f sc

:‰· Â˘˙

)"(דהתוס' עצי הגמ'ה את wpהאומרת:(במנחות)הביאו uivrd m`yae,וקורא aewpמביא epi` m`e
קורא, ואינו ומביאdpitqaeמביא כנקובה הוי ע דבשל : ומפרשי חרס, של או ע של א חילוק יש

רש שלפי והביאו: קורא, ואינו ומביא כנקובה אינו חרס ובשל כנקובה,"וקורא, הוי לא ע בשל , להיפ י

כנקובה. הוי חרס ובשל

.gk?recne ,ylez meyn aiig zaya m`d ,zecizi iab lr egipde ediabde rwxwd lr gpend uivr:f sc
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:‰· Â˘˙

ע"(דבתוס' דילמא, בשבת)"ה הגמ' נקובפ שהוא כיו מדאורייתא אבל , מדרבנ רק שזהו וכתבו שחייב, מבואר:

למחובר, נחשב c']עדיי 'ld zay zekldn g"t m"anxa r"re].

.hkm`ddpitqa hb `iandl"ega `iank epic e` ,p"tae p"ta l"v `le i"x`a `iank epic
,p"tae p"ta l"vem`de ,ur lyn e` qxgn `id m` ,daewp dpi`y e` daewp dpitqd m` lcad yi m`de

?recne ,p"tae p"ta xnel `ed aiig n"exzn xehty mewna i"x`ay diilrn hb `iand.g :f sc

:‰· Â˘˙

.‡‰˙È‰ Ë‚‰ ˙·È˙Î Ì‡

.1l"eg ly wlgaצ"לכו בפ"ע ובפ"ל נ."נ

.2rwxwa zyyeb dpitqde i"x` ly wlga dzid daizkd m`eצ בפ"אינו ובפ"ל הספינה"נ שהרי נ,

אר של לקרקע בתוס'"מחוברת ומבואר )"(די, עצי ,ה מע או מחרס הספינה א הבדל אי גט דלעני :

אר דש כיו נקובה, שאינה או נקובה אע"א , המקו על בשביל"י במעשר, חייב אינו הכלי שמחמת פ

ובתוס' גט, לעני לאר כחוצה יחשב לא הא)"(דכ כה i"x`ayכתבו diilr oiprlכאר י"שנחשב

אע גט, תרו"לעני שלעני ממעשרות."פ פטור לאר מחוצה ש הבא עפר מ

.·È"¯‡·˘ ˙Â¯‰· ‰˙È‰ ‰·È˙Î‰Â ˙˘˘Â‚ ‰È‡ ‰ÈÙÒ‰ Ì‡

`axe dinxi 'x itlכמחובר והוי דמי, דמנחא כמא אוירא א בספינה הגדלי פירות בדי תלוי הדי

לאר ת"ונחשב בש בסוגיי בברייתא המבואר אמוראי"י, מחלוקת הביאו בסוגיי ושהתוס' יהודה, ורבי ק

ת על חולק יהודה רבי ב'."א די כה, תשובה לעיל עיי הדברי תוכ מפרשו, או ק

wgvi xa ongp ax itleשבאר לכו"בנהרות כאר"י הוי צ"ע שאינו בפ"י ובפ"ל דל"נ ול"נ, נהר יבשה,"ש ש

ושביעית. מעשר לדיני שיי ואינו

.‚ÏÂ„‚‰ ÌÈ· ‰ÈÙÒ· ‰˙È‰ Ë‚‰ ˙·È˙Î Ì‡

.1l"eg mdy zenewna m`בפ לומר ובפ"צרי ר"נ נחלקו ובגמ' חו"נ, הוא היכ ורבנ לעיל"י ועיי ל,

ד'. די כה, תשובה

.2i"x` ly wlga m`

i "apx itlצ"לכו אי בפ"ע ופ"ל lkyנ,"נ ,epnfa wx epax lr wleg i"x - i"x d"ceza irvn`d uexizd itly `l`]

[onfd eze`a avnd itl ielz lkde ,eniiwl myn miievn micr eide dnyl mi`iwa eid l`xyi mda eayiy zenewnd.

`axe d inxi 'x itle.'וב א' בדי וכמו לא, או גוששת הספינה א תלוי הדי

.l?recne ,l"egl deey el`le ,l`xyi ux`l `ixeq deey mixac el`l:g .g sc

:‰· Â˘˙

.‡‡È¯ÂÒÏ Â„·Ú ¯ÎÂÓ‰

לחו כמוכר ופירש"דינו לחירות, שיוצא ע"(די"ל, כמוכר, מג:)"ה ד לקמ הגמ' דעבדפ משו ללוקח, ליה דקנסינ :

לחו מהאר לצאת ואסור במצוות, exingd]ל,"שיי df oiprlc ,yeaik diny cigi yeaik c"nl s` edf].

:‰ÎÏ‰

r"eyaפב)"(יור סעי' רסז סי' aezklד ipyd eax z` oiteke ,zexigl `vi ekrl e` `ixeql e` ux`l dvegl ecar xkend :wqtp

,el oirney oi` "l`xyi ux`a ea carzy` ux`l dvegl e`ivedl dvex ipi`" xn` m` 'it`e ,mincd ciqtne ,xexgy hb eldf oice
('h oic m"anxd mya i"ae ,xeh) `pci`d 'it` bdep.
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.·‡È¯ÂÒÓ Ë‚ ‡È·Ó‰

מחו כמביא שצ"דינו בפ"ל, ובפ"ל ופירש"נ והמביא)"(די"נ, שיירות.ה מצויי שלא מפני דזהו :

.‚˙ÈÚÈ·˘Â ˙Â¯˘ÚÓ ÔÈÚÏ ‡È¯ÂÒ ÔÈ„

דלמ כיבוש, שמיה יחיד כיבוש א תלוי ושביעית,"הדי במעשרות חייבת כיבוש שמיה x`eaneד ,`ziixe`cn]

['c±'a 'ld zenexzn `"t m"anxd lr k"epa oiire ,opaxcn zexyrna aiig - yeaik diny e`l c"nly ,.fn sc onwl 'nba.

i "yx itlכיבוש)"(ד יחיד"ה אלאכיבוש כבשה ולא יחד, ישראל שכל בזמ היה שלא דוד כיבוש היינו "

משא חלוקה."לצורכו, קוד ישראל כל לצור וכבשוה יחד, ישראל שכל בזמ שהיה יהושע כיבוש כ

' q ez itleע"(ד כיבוש, הסיפרי)"ה "פ נקראת יחידסוריא שהיה"כיבוש היבוסי את עדיי כבש שלא לפי ,

אר כל את כובש היה א אבל , לירושלי ""סמו נקראת היתה לא יחידי, כובשהכיבוש היה א ג "

my]לצורכו, o"xae ,`ixeq d"c :k sc f"r zkqn lr i"yxa r"re].

:‰ÎÏ‰

m"anxa('ב הל' מתרומות א' zrcn(פרק `iap e` l`xyi jln oyaiky zevx`a `ed mewn lka dxen`d l`xyi ux` :wqtp

dpzipy ux`d on 'it` ,mewn onvrl eyake ekldy hay e` dgtyn e` l`xyin cigi la` ,miax yeaik `xwpd edfe ,l`xyi aex

`ly ick ,dyakp `ly t"r` ,mihayl i"x` lk epic ziae ryedi wlg df iptne ,zeevnd lk ea ebdpiy ick i"x` `xwp epi` ,mdxa`l

.ewlg yeakie haye hay lk dlriyk cigi yeaik didi:נפסק ג', cecובהל' yaky zevx`dmx`e mixdp mx` oebk ,orpk ux`l ueg

lkl ux`l dvegk `le ,xac lkl i"x`k epi` ,dyer `ed lecbd oic zia t"re `ed l`xyi jlny t"r` ,oda `veike alg`e `aev

mcew mze` yaky iptn ,i"x` zlrnn ecxi dn iptne ,eribd `l i"x`k ozeidle ux`l dveg llkn e`vi `l` ,mixvne laa oebk ,xac

elek eyeaik did zexg` zevx` yak k"g`e dizeleabl orpk ux` lk qtz eli`e ,oinnr drayn da x`yp `l` ,i"x` lk yeakiy

.`ixeq oi`xwpd od cec yaky zevx`de ,xac lkl i"x`k

.„‡È¯ÂÒ Ï˘ ‰¯ÙÚ

כחו לחו"טמא יצאו לא שהכהני שגזרו ופירש"ל, עפרה)"(די"ל, למה א דזהו כיבוש": שמיה יחיד כיבוש ד

בתרו שחייבת מ."הסובר

.‰‡È¯ÂÒ Ï˘ ‰¯ÈÂ‡

.1lcbne daiz dciya dxdha dil` qpkil oiprlעל ולא גושה על רק שגזרו מפני טמא, אינו

d']אוירה, oic onwl d`aed ezrc ,yeaik diny `l cigi yeaiky wqty mbd ,m"anxd wqt oke]רבי על החולק רבי א ולכ ,

בסוריא. מודה ומגדל, תיבה בשידה אפי' להכנס אסור העמי אר שבכל וסובר, יהודה בר יוסי

וריב רבי הסמוכה."מחלוקת בתשובה לקמ עיי י

.2- qeqd lr akex e` oexwa `ixeql qpkil oiprl' q ezd itlבשידה)"(ד כנה בדיוק בשידה"דינו ל,

ומגדל, ixeql`,תיבה jk qpkdl ax itl xzen m` ,xifpa 'nba '` `zniwe`c `ail` wtzqdy `"yxdna oiir j` ,dxe`kl rnyn oke]

[y"iir.

:‰ÎÏ‰

m"anxaו')"(פי הל' מת מטומאת dzidא m` jkitl ,dxie` lr exfb `l ,xedh dxie`e ux`l dvegk `nh dxtr `ixeq :wqtp

dl qpkdl leki df ixd ,qxtd zia `le ,zexawd zia `le ,m"ekrd ux` `l odipia wiqtn did `le ,dtya dty l`xyi ux`l dkenq

.dyeba rbi `ly `ede ,lcbne daiz dciya dxdha

.ÂÌÈÏ˘Â¯È È¯‡Â¯Ù· ‰Â˜Î ‡È¯ÂÒ· ‰„˘ ‰Â˜‰

בשבת, ואפי' אונו עליו שכותבי hi]דהיינו w"q `"bna r"re ,zepwl xzen mby :wqtp ,ey 'iq g"e` r"eyae]ישוב דמשו ,

הקילו,"אר cigiי yeaiky ,'c±'a 'ld zenexz 'ldn `"tae ,y"iir ,'b 'ld f"r 'ldn i"ta wqty mbd ,`i 'ld zay 'ldn e"ta m"anxd t"ke]

[al daeyza onwl k"yn r"re .l"pd zay 'ld m"anxd lr ,"uaew" 'iqae ,ey 'iq `"bn oiire ,yeaik diny `l.
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:‰ÎÏ‰

m"anxaיא)"(פ הל' משבת dxin`yו ,zaya xhy el aezkl ixkpl xnel el xzen ,ixkpd on l`xyi ux`a zia gweld :wqtp

,df xacl i"`k `ixeqy ,`ixeqa mdn zia gweld oke ,df xaca exfb `l l`xyi ux` aeyi meyne ,mdixacn dxeq` zaya ixkpl

או"ובשו נפסק:"ע שו, סי' ze`kxraח dlrne mzege ,zaya iebd on i"x`a zepwl xzen,opaxcn wx xeq` epi`c ,mdly azka ,mdly
.exfb `l i"x` meyneאו"ובשו נפסק:"ע שו, סי' ze`kxraח dlrne mzege ,zaya iebd on i"x`a zepwl xzen,mdly azka ,mdly

.exfb `l i"x` meyne ,opaxcn wx xeq` epi`c

.`lxfb minkg m`d,n"wtp i`nle ,dxie` lr mbe minrd ux` ly dyeb lr elr lid`n lr mb m`de
,l"ega cg` ey`xe ux`a cg` ey`xy sc yiyk e`/e i"x`l qpkpy dyeb?recne:g sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈÓÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï ÒÎ‰

הסיט ולא נגע לא ואפי' טמא, לאוירה הנכנס שיהא האוירה, על וג העמי אר של גושה על גזרו חכמי

גושא. את

iax itl.ומגדל תיבה בשידה נכנס א ג מטמא

dcedi iaxa iqe i iax itleופירש ומגדל, תיבה בשידה ליכנס ע"(די"מותר מטמא, רבי )"ה בעירובי הגמ' :פ

זרוק"דס אהל לרבי לול לטו טי וריבבשעת הטומאה, מפני חוצ ואינו אהל אהל"אינו ששמיה סובר י

הטומאה, מפני xaqa`וחוצ ewlgpy dwiqde ,ef `zniwe` lr dzywd 'nbde ,.dp sc xifpa 'nba dpey`xd `zniwe`d itl `ed oke]

ld` diny wexf ld` r"eklye ,y"iir ,zxg`,d f o i prl[`zegipa `ipzde d"c my 'qeza r"re'ובתוס ד, אלא)"(בסוגיי הקשו,ה

אוירה על גזרו הא הוא שהספק : ומפרשי , העמי אר של אוירה על גזרו א מסתפקת בנזיר דהגמ'

לא, או העפר על שמאהיל בלי wxג exfb m`d ,md wtqd iccvy ,minrd ux` d"c :cp sc xifpa 'qezd miyxtne ,l"yxdn oiire]

[l"egl llk e`vi `ly evxy `nlic e` ,l"ega ebxdpy l`xyin aex iptn e` leand izn iptn.

:‰ÎÏ‰

m"anxaד')"(פי הל' מת מטומאת `epiא wexf ld`y ,`nh xie`a oigxetde lcbne daiz dciya m"ekrd ux`l qpkpd :wqtp

.ld` iexw

.·ı¯‡· „Á‡ Â˘‡¯˘ ¯˘‚ Â‡ Û„ ˘È˘Î ÔÎÂ ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆÂÁÓ ‡·‰ ¯ÙÚ ÏÚ ÏÈ‰‡Ó‰
ı¯‡·˘ Â˘‡¯ ˙Á˙ ÌÈÁÂÓ ÌÈÏÎÂ Ï"ÂÁ· È˘‰ Â˘‡¯Â

' q eza oey`xd uexiz itlה"(ד סובר וכ דגזרו, לומר"ה יש שמאהיל)"א משו ולא גזרו, עצמו אויר משו

הגוש, siy]על m"xdne ,m"xdn ,`"yxdn oiire].

mivexizd x`y itleהסובר שמעו ר' שלפי בתוס': ומבואר הגזירה, היתה זה באופ יבמות)ג (במסכת

כ"שעכו באהל מטמאי חו"אינ עפר על שהמאהיל הנ"ש באופני נטמא."ל אינו ל

.alzaya iebl dxin`h"eia e``ziixe`c `xeqi` zeyrl,opaxc e`,devn jxevl e` zeyx jxevl
xzen ,dpkq ea yiy dleg xear dk`ln zeyrl dvexd l`xyi m`de ,dxeq` izne zxzen izn

?recne ,dpkq ea oi`y wepiz jxevl zeaxdl mb el:g sc

:‰· Â˘˙

.‡Í¯ÂˆÏ Ì‡

.1zeyxd xac ly. דרבנ איסור לעשות לו לומר אפי' אסור

.2i"x` aeyi zevn jxevl df m`e" דאמירה דאורייתא, איסורא אפי' לעשות לו לומר "שבותמותר

למ התירו וכ זו, מצוה משו גזרו ולא בסוריא,היא שקונה l']י daeyz seqay dxrda lirl k"yn oiire].
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.·Ô·¯„Ó ‰¯ÂÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ë"ÂÈ·Â ˙·˘· ˙Â˘ÚÏ È¯ÎÏ ‰¯ÈÓ‡

.1,dlin zevn jxev m`lמי לחמ או כרמלית דר או עירבו שלא חצר דר להעביר לדוגמא:

" כשאומרת אמו, אגב אנילתינוק מותר,צריכה "zeaxdl ixkpl xnel xzen m` ewtzqd 'qezy ,'k oiibeqa y"yxd]

[y"iir ,`"yxdndk `lc ,dleg ab` llk devn jxevl `ly s`,מהלידה ז' לאחר היא א א ,zkqna 'qezd zrc itl j`]

`txzp xaky epiidc ,dlindn mini 'b xg`l m`e ,awzz 'nr 'b wlg w"a d"n` - zilnxka lehlh xizdl oi` ,oi` d"c ,`kw sc zay

xzeny - b"dadc `ail` t""kr - gikedl yi oiaexira 'nba zg` `qxib itly :eazky ,xne` d"c :t sc w"aa 'qeza oiir ,wepizd

[ok zeyrl.

.2zeevn x`y jxevl m`eלבה למצות"אפי' דרק אסור, zevnle]ג i"x` aeyi]"ומילהמילה הואיל התירו, "

משא שבת, מצוות."דוחה בשאר כ

.‚‡˙ÈÈ¯Â‡„ ¯ÂÒÈ‡ Ë"ÂÈ·Â ˙·˘· ˙Â˘ÚÏ È¯ÎÏ ‰¯ÈÓ‡[x"dx jxc xiardl e` en` ab` `l min mngl]

.1dlin zevn xear m`

b "dad itlאר ישוב משו שהתירו כמו הבה"מותר, שלפי התוס': וכתבו לעשות"י, להתיר קל יותר ג

ע"ע דרבנ מאיסורא דאורייתא, איסורא נכרי ישראל."י י

i "xd itle.אסורה לגוי האמירה אפי'

.2zeevn x`y jxevl m`eלבה כנ"אפי' אסור, הבה"ג התיר שבת הדוחה מילה לצור רק דשמא ג,"ל,

הבה של בדעתו שהסתפקו מצוות."ומשמע שאר לעני ג

.„"È‡ ‰ÎÈ¯ˆ" ˙¯ÓÂ‡Â 'Ê ÍÂ˙ ‡È‰Â ,ÂÓ‡ ·‚‡ ˜ÂÈ˙Ï ˙·˘· Ï‡¯˘È È"Ú ÌÈÓ ÌÂÓÈÁ

' q ezd zhiy itlאסור,ל)"(הנoiprle ,`ziixe`cn xeq`y ozpeeky ,yxtn oiibeqa y"yxd j` ,my w"aa 'qez oiire ,opaxcn t"kr]

['a 'irq `iwz 'iq g"e` oiir - h"ei.

b "dad itle,שמותר ok]יוצא xnel oi` b"dad itl mby :eazk my w"aa 'qezd j`].

.‰Ë"ÂÈ ˙ÁÓ˘ Í¯ÂˆÏ È¯ÎÏ ‰¯ÈÓ‡

עהתוס' , ביצה)"(ש במסכת הגמ' אעפ בקדירה בשר להרבות לישראל אפי' מותר לשיטת שאפי' : פ"כותבי

אע מי להרבות או אחת, לחתיכה אלא צרי אחד,"שאינו קיתו אלא צרי שאינו etiqedפ my w"aa 'qezd]

mipic ipy cer.1,h"eie zay zk`ln xeqi`a xawpy yiiazn znde li`ed ,dxzed `l - dxeaw ikxv h"eiae zaya zeyrl ixkpl dxin`.2

ikxevl wx dxzed m"ekrl dxin`e ,dpkq ea oi`y dlege dlin ikxvl `le dxeaw jxevl l`xyi zk`ln 'it` xzed - d"x ly 'it`e ipy h"eia

[h"ei zk`ln xeqi`a xawpy yiiazi `ly ick ,dxeawl `l la` ,dpkq ea oi`y dlege dlin.

.bl:ea aezke mid zpicnn ehib `iad caryk ,recne oicd dn(`."jl oiiepw iiqkpe jnvr"
(a.oec`d zne ,"jl oiiepw iqkp lk"(b.edylk rwxw xiiye "jl oiiepw iqkp lk"(ciqkp lk"

.miqkpde card oiprl zerwxw cer el yie ,"zipelt rwxwn ueg jl oiiepw(doiiepw iqkp lk"
."zipelt xirn ueg icar ipeltl(e,oday `ieaix cg`n ueg icar ipeltl mipezp iiqkp lk"

?recne.h :g sc

:‰· Â˘˙

.‡""Ù·Â "Ù·" ¯Ó‡Â ,ÌÈÈÂ˜Ó ÂÈ‡ ¯Ë˘‰Â ,"ÍÏ ÔÈÈÂ˜ ÈÈÒÎÂ ÍÓˆÚ" Â· ·Â˙Î Ì‡

ופירש קנה, לא ונכסי קנה עבד)"(די"עצמו בפה לומר שיחרורו על הוא דנאמ וא": כדי"נ לקיימו, עדי צ

ולכו שטרות, קיו כשאר לקיימו עדי וצרי הואיל קנה, לא הנכסי את אבל גיטה, המביאה ע"אשה

, דיבורי שני שזה כיו דיבוריה, פלגינ כא cardyנכסיי.2.עצמ1.אמרינ xaecn epziibeqay yxtn c"ixezd]

[`picl miwleg c"ixezde i"yxy gxkd oi` dxe`kle ,eniiwl jixv m` `ed `yepde ,xxgzyd xaky oreh.
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:‰ÎÏ‰

r"eyaנז)"(יור סעי' רסז סי' miqkpd,ד llka envr dpewe ,miqkpd llka `edy ,zexigl `vi ,ecarl eiqkp lk azekd :wqtp

oia xiiyy el`n ueg mixg` miqkp el eid oia ,eyxit `l oia xeiyd yxit oia ,oilhlhn oia rwxw oia ,miqkpd zvwn xiiy m` la`

.miqkpd dpw `le ,zexigl `vi `l ,"ipelt xacn ueg jl miiepw iiqkp lke jnvr" el azk 'it`e ,mixg` miqkp el eid `l

.·"ÍÏ ÔÈÈÂ˜ ÈÈÒÎ ÏÎ" Â· ·Â˙Î Ì‡

.1zn rxn aikyd k"g` m`

i ia` zpwqn itlפלגינ אומרי לא דיבורא שבחד משו עצמו, קנה לא נכסי קנה שלא מתו

בתוס' ומבואר הדר)"(דדיבוריה, עלה השטר בעל שיד משו עצמו, את א קנה שלא לאביי דהסתבר :

ipyd]התחתונה, ivgd lr mb meiw jixv "iiqkp lk"a lelkd exeaic ivg lr meiw jixv m`y epiidc].

`axe ongp 'x itle" אמרינ דיבורא דיבוריהבחד ."פלגינ

.2cnr rxn aikyd m`e. חורי ב ש עליו שיצא מפני בעבד, חוזר ואינו בנכסיו חוזר

'q eza '` uexiz itlואינו)"(ד ,ה כ כתב כשלא אבל , מהיו השיחרור שיחול בפירוש שכתב רק זהו

מיתה. לאחר רק אלא קונה לא מרע שכיב ומתנת מיתה, לאחר גט דאי לחירות, יוצא אינו

i pyd mvexiz itleעדיי הראויה בשעה לשחררו דעתו מסתמא כי לחירות, יוצא כ כתב כשלא ג

לשיחרור.

.‚‰ÊÈ‡ ÔÈÈˆ ‡ÏÂ ,‡Â‰˘ ÏÎ Ú˜¯˜ ¯ÈÈ˘Â "ÍÏ ÍÈÈÂ˜ ÈÈÒÎ ÏÎ" Â· ·Â˙Î Ì‡

.1zexigl `vei m` card oiprl

y"x itlופירש לחירות, יוצא זה באופ )"(די"ג לעול והריה גלי, לא גלי דלא ומאי גלי דגלי דמאי :

בלבד. קרקע רק במפורש שייר הוא

w"zc `ail` i "yx zhiy itlר ,מ)"(שהוא הקוד שבדי ולאביי מתנה בר אדא לר' לחירות, יצא לא

שס מפני רב"זהו ומסקנת דיבוריה, פלגינ אומרי ושלא , בסמו כמבואר כלל, הנכסי קנה שלא ל

שטעמו , נחמ ור' , הקוד שבדי דרבא אליבא ראשי דיבוריה,מ)"(של פלגינ אומרי שלא מפני לא

בעבד. נמי שייר בנכסי מדשייר למימר דאיכא הוא, גיטא כרות לא שזה מפני אלא

' q ezd zhiy eli`eהלכה)"(ד רה ולאביי מתנה בר אדא שלר' ר": על בזה חולק לא ר'"מ ושלפי ש,

שר כריתות."אשי זה אי ולכ בו, משתחרר שהוא בדיבורו שיור שיש מפני זה חולק מ

.2miqkpd oiprl

i "yx itlעד)"(ד רה דשייר."מודה ההוא היינו למימר איכא וחד חד דבכל קנה, שלא ש

'q ezd itl eli`eבב"(ד הגמ' מכח , לעול לברורב)"ה העליונה על האדו ויד אחת, מקרקע חו כול קנה

ביותר, הטובה את y"iir]לעצמו oiibeqa o"xa e`aed eixac ,a"aa 'nbdn i"yx zhiy z` ayii ybin i"xd].

.„"˙ÈÂÏÙ ‰„˘Ó ıÂÁ ÍÏ ÌÈÈÂ˜ ÈÒÎ ÏÎ" Â· ·Â˙Î Ì‡˙ Â Ú ˜ ¯˜ „ Â Ú Â Ï ˘ È Â

.1card oiprlכנ ואע"הדי ג', די שלכו"ל מ"פ , נכסי שאר שייר לא לרש"ע יצא)"(די"מ לא בדעתה

דר"ר אליבא ואביי מתנה בר ""א דאמרינ משו וטעמו, לחירות, יצא לא נמימ, שייר לשיורא מדנחת

."לעבד

.2miqkpd oiprleרש ."מודה נכסי שאר קנה לחירות שיצא שבאופני י

.‰‰˙Â‡ ˙‡ ˜¯ ÂÏ ˘ÈÂ ,"˙ÈÂÏÙ ¯ÈÚÓ ıÂÁ È„·Ú ÈÂÏÙÏ ÔÈÂ˙ ÈÈÒÎ ÏÎ" Â· ·Â˙Î Ì‡
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¯ÈÚ‰

i ia`e dpzn xa `c` 'x itlת במחלוקת תלוי רק"הדי דיבורא."ורמ)"(שהוא פלגינ א ש,

' q ezd zpad itlהלכה)"(בד axc`ה `ail` i "yxaר שיי"מודה לא שהרי דיבוריה, פלגינ שאומרי מ

" עבדלומר נמי שייר לשיורא yxdna"`],"מדנחית `aen `"ayxa oiir - dfa `xaqd].

' q ezd itle[`ztqezd t"r]`axc `ail`ר בזה ופירש"ג חולק, שיור"מ שיש כיו כריתות, זה דאי י:

בו, משתחרר שהוא mcewd]בדיבור, oica l"pdk].

.Â"Ô‰·˘ ‡Â·È¯Ó „Á‡Ó ıÂÁ È„·Ú ÈÂÏÙÏ ÔÈÂ˙ ÈÈÒÎ ÏÎ" Â· ·Â˙Î Ì‡

ר לפי לחירות,"אפי' יצא לא iש "yxiteשיאמר)"(ד עד יה ונכס נכס דבכל מפני שזהו שייר,": שהוא שזה ל

התחתונה. על העבד שיד ואמרינ

.cl(`.zexhy x`yn mipeye dy` hbl deey xexgiy hb mipipr el`a(azwelgn yi mipipr el`a
.zexhy x`yl mieey md m`(bote`d edne ,zexhy x`yn dpey dy` hby dxwnd edn

.zexhy x`yl deey e` dy` hbl deey xexgiy hb m` ewlgpy(cdnaלכו)"(עx`yl md mieey
.zexhy(d,mdl deey dy` hb m` ewlgpye ,zexhy x`yl deey xexgiy hb dna
?recne.i±.h sc

:‰· Â˘˙

.‡‰˘‡ Ë‚Ï ˜¯ ‰ÂÂ˘ ¯Â¯ÁÈ˘ Ë‚ ÌÈÈÚ ‰Ú·¯‡·[dy`n dl dl ywedc],dy` hbe xexgiy hb
.1 :mi`ad mixaca zexhy x`yn mipey mdipyבפ לומר ומביא במולי ובפ"שווי x`eaneנ,"נ

'qezaשוו)"(ד בפה יאמר שהשליח מספיק שבעבד דמה ובפ": ""נ ג הוא בונ, הקילו עיגונא משו

במצוות,"חכמי מתחייב שאינו ומה חורי בבת דאסור הא עיגו דחשיב צריכה2., הגט כתיבת

לשמה, במחובר3.להיות ולא y"iir]בתלוש '` oic ,ai daeyz l"pk],.4לשחרר שליח לעשות יכול האדו

כרחו. בעל העבד את

ברש ה"(די"בגמ', ובתוס'ג)"ה קתני)"(ד, כי צה גט ומביא במולי שרק ""מבואר: ובפ"בפל לא"נ"נ אבל ,

לכו כותי ושעד ליה, ופסיל ומערער בעל אתי דילמא , בגיטי רק הוא דרבנ דתקנתא , קידושי ע"במביא

אטו דגזרינ זה, בפני שלא זה חותמי אי ובגיטי הואיל , כשרי בגיטי דרק , בקידושי כשר אינו

" אמר ,"כולככשהבעל כדי שלא לאחר ותינשא למגורשת, עצמה שתחשיב ,oiire ,'d oic dl daeyz onwlck]

[ci 'eyz 'a wxt onwl k"ynaמשא תקלה", יהא לא שהרי גזרו, לא זה, בפני שלא זה א שחותמי בקידושי כ

שנעשהכולכ"ב קידושי שטר זה ומטע מאחר, תקבל ולא קידושי שהקידושי תחשוב א "

העכו על שתסמו בכ דמה כשר, מקודשת."בערכאות שהיא ותסבור

:‰ÎÏ‰

r"eyaמה)"(יור סעי' רסז סי' lkד x`yk md ixd mixacd x`yae ,miyp ihibl micar ixexgy miey mixac dyya :wqtp

,xaegna oiazkp oi`e ,envr xxgzynd myl daizk mikixve ,izek cra mixyke ,m"ekr ly ze`kxra oileqt ,dyyd od el`e ,zexhyd

,`iane jilena miey micar ixexgy cg`e miyp ihib cg` ,df ipta df `l` mdicr oinzeg oi`e:נפסק נא, mieyובסעי cvik

gilyd xn`e eniiwl oiievn micr oi` m` l"egae ,mzgp iptae azkp ipta xnel jixv epi` i"`a xexgy hb `iandy ,`iane jilena

.ea oigibyn oi` k"g` xrxre oec`d `a m`e ,eneiw df "mzgp iptae azkp ipta":נפסק מח, "azkeובסעי xne` `ed dy` hba

.dnyl aezkiy cr "dl ozip `l dytg e`" xne` `ed xexgy hbae ,dnyl "dl:נפסק מט, ozpe"ובסעי azke" xne` `ed dy` hba

`l ,"dl ozip" xne` `ed xexgy hbae ,dpizpe dvivw xqegn ixdy ,uvw k"g`e xaegna azekd `vi ,dpizp `l` xqegn epi`y in

.dpizp `l` xqegn `diערכאות fl]ולעני 'eyz onwl k"yna oiir -.

.·.‰˘‡ Ë‚Ï ‰ÂÂ˘ ¯Â¯ÁÈ˘ Ë‚ ÌÈÈÚ È˘·

: וה ומתנה, מכר של שטרות לשאר שווי אשה וגט שיחרור גט א מחלוקת העולי1.יש השטרות כל

אע כוכבי עובדי של עכו"בערכאות שחותמיה מובהקי"פ l`xyia]ובשמות el`k giky `ly zeny epiidc],
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דברייתא דתנא שאליבא , עבדי ושחרורי נשי מגיטי חו ט.)כשרי כר"דס(ד מסירה"ל עידי דאמר א

בזה, החולקי תנאי ויש , בפניה ולמוסרו החותמי על לסמו שיבואו מחשש , מדרבנ פסולי כרתי

א'–ד'. דיני הבאה בתשובה עיי הדיני נשי2.פרטי מגיטי חו פסול כותי עד עליו שיש גט כל

ו'. ה' דיני הבאה בתשובה עיי וההלכה הדיני פרטי , עבדי ly`ושיחרורי :eazk ,ueg d"c .ek sc onwl 'qezd]

[y"iir ,dy` hb eh` xexgiy hba sxez eh` qteh oixfeb.

:‰ÎÏ‰

r"eya(מה סעי' miakek,(ש icaer ly ze`kxra mileqt ,dyyd od el`e ,zexhyd lk x`yk md ixd mixacd x`yae :wqtp

.'eke:נפסק מו, ihibnובסעי' ueg d`eld zeklda ex`azpy mi`pza mixyk miakek icaer ly ze`kxra milerd zexhyd lk cvik

.micar ixexgye miypנפסק:"ובחו א', סעי סח סי' ixhyeמ xknne gwn ixhyn ueg mileqt m"ekr minzegy zexhyd lk la`

dced ipelty" ze`ced ixhy oke ,ea minezg mde xhyd i"r dyrp oipwd xwiry "jl dpezp icy" oebk zepzn ixhy la` ,'eke zeaeg

,epipny mixacd lk mda yiy t"r` ,(xeh - zelign ixhy e`) mdly micra mdy zexyte ,"el aiig `edy ipeltlicir iptl exqnpe
l`xyi.qxgk md ixd ,

.‚¯ÓÂ‡‰Ô˙ ""È˙˘‡Ï ‰Ê Ë‚

בפניו,"לכו שלא לאד חבי ואי לאשה, חובה דהוי משו בו, לחזור יכול הבעל fl,ע 'eyz onwl k"yna r"re]

['` oic,zepennaexn`yk t"kr], "dk f "[dn ,an ,hl 'eyz onwl k"ynae ,:`i sc ,eq onwl m`x ipxwe `"yxdna r"r ,n"kya e`

בפניו, שלא לאד וזכי למקבל, הוא דזכות לחזור, יכול xexgiyאינו hbaeר במחלוקת תלוי מ"הדי

ב', די לז תשו' לקמ עיי וההלכה , טעמ , מחלוקת . myaוחכמי eazk ,`wc d"ceq ,.hnw sc a"a zkqna 'qezd]

g"dvw r"re ,"exxgy" xn` m` iaxl d"de ,xexgiy hb mnvra el aezkle ,znd ixac miiwl miyxeid lr devn - iaxc opax itly :inlyexid

['b w"q epx 'iq.

.„¯ÓÂ‡‰Â ˙ "˙ÓÂ "È„·ÚÏ ‰Ê ¯Â¯ÁÈ˘ ¯Ë˘Â È˙˘‡Ï ‰Ê Ë‚

" כשאמר ממונות, בשטרי ג דהיינו השטרות בכל שווה זה שדי אומרת: והגמ' מיתה, לאחר יתנו כתבולא

לפלוני מנה ipeltl"]"ותנו dpn epz" e`]ואי בשטר אלא להקנותו גמר לא דשמא , ונותני כותבי דאי ומת,

מיתה. לאחר שטר

i "yx itlד ט: יתנו)"(ד לא דאמריה לרבנ א יתנו יא:)לא ד בפניו"(לקמ שלא לאד וזכי הוא ,"זכות

שליח ליד שהגיע א , יורשי רשות עליו חל וכבר משוחרר העבד אי העבד ליד הגיע שלא שכל מפני וזהו

. הנות בחיי

' q ezd itle( שבחיי(ש מדובר וכא לאלתר, זוכה שהעבד פשיטא הנות בחיי שליח ליד שהגיע באופ

לעבד, או לאשה ליתנו ציוה ורק לשליח, הגט את נת לא mbהנות edf - xne`d d"c .bi sc onwl ipyd myexit itl]

[lawnd cil ecin ozepd xqn `le li`ed ,ozepd iiga envra hbd z` gwl gilydykשרש והוסיפו: יג.)י", ד בו(לקמ חזר

, שבסוגיי y"yxd:מפירושו azke ,eiyxeil epzpi eiiga oda dkfy oeike :azk ,inc ikfk d"c :ci sc onwl ,"ipeltl dpn jled" iabl i"yx]

:wqet ,'` 'ld e"ta m"anxde ,ea xfgy iptl i"yx zhiyk `ed s"ixd zhiy edin ."oz"n sicr "jled"y iptn e` ,ea xfg i"yxy ixg` e` edfc

[ixi`nae ,my n"gla oiir ,'qezd mixaeqy enk oicd "dkf" xn` m`e ,s"ixd xaeqy enk oicd "oz" xn` m`y.fl 'eyz onwl oiir - dkldd

.'a oic seq

'q ez itlד י. קתני)"(ד כי "ה בו לכתוב שצרי שטרות ולשאר נשי לגיטי עבדי שיחרורי "זמשווי

, חכמי תקנת onf.מכח aezkl jixv micar ixexgiy xhyay gxkd oi` - zenaia i"yx itly e`iade]כתיבת לתקנת הטע

עבדיזמ" בשיחרורי "dide ,onf `la xexgiy hb el azek k"g`e ecar xken mc` did minrty :eazk ,iptn d"c .fi sc onwl 'qezd -

[epnn `ivedl `a gwelde ,envra wfgen carde ,"mcew jly xkn xhyy di`x izii`" ipy eaxl xne` card.

.‰˙Â¯˜Ï ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï˘ ÌÈ„Ú

w"z itl'בתוס ומבואר , וחותמי לפניה )"(דקורי קורי מעידה שהרי עד, מפי עד של חסרו בזה דאי :

בשטר" כתוב התוס'"כ וכתבו המעשה, עיקר על להעיד צריכי ואינ ,( קורי(ש כששני דוקא שזהו :

אימתא, להו שאית דדייני ספרי ע נחמ כרבי יחיד אפי' vei`או oky `"ayxd xaeqe - b"dad itl .:hi sc onwlck]
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

oihiba la` ,zexhy x`ya wx edf - s"ixd itly azk ,ai 'iq y"`xde ,zexhy x`yl oihib oia welig oi` df oica - d`ixw` d"c i"yx zhiyn

ikxcae ,'b w"q dn 'iq n"eg j"y oiir ,"hbd oeyl exikiy `ede" mitqene ,r"eyde m"anxd mixaeq oke ,eiptl cg` mc` ly d`ixw s` dliren

[ai ze` lw 'iq f"rd` dyn.

.ÂÌÂ˙ÁÏÂ ˙Â¯˜Ï ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈ‡ Ì‡

w"z itl(:ט דיו,(ד הקרעי את וממלאי חלק נייר לה axlמקרעי di`x ef `ziixan d`ian ,my onwl 'nbd]

onwl k"yna r"re wexa :t"xle ,oilin ina :eda` axle - oirxwn `l la` - xa`a :xaeq l`eny la` ,eica mirxwd z` oi`lnny xaeqy

[fi 'eyz a"t.

b "ayx itle( n"xc(ש w"ze ,n"xeהמגרש זה ירצה שמא עגונות תקנת משו , מקרעי נשי בגיטי רק

יודעי א השטרות כל ובשאר עבדי בשיחרורי אבל , ליב תזקק שלא רוצה שלא מסוכ או בי לפרש

חותמי אי לאו וא , חותמי ולחתו dinynלקרות `cnb ax itle ,b"ayxk dkld - `ax itly ,`aen ,.hi sc onwl 'nba]

[y"iir ,b"ayxk dkld r"ekl zexwl mircei `ly micra oey`xd oica la` ,ipyd oica wx opaxk dkld - `axc.oirxwn" ly xe`iad
."wlg xiip mdl

i "yx itlד)"( מקרעי העדיה ובאי , העדי שמות את הנייר על בסכי ורושמי שמסרטי היינו

התוס' וכתבו דיו, הקרעי את )וממלאי רש(ש שלפי הואיל": כתב, גבי על כתב מדי פסול לא זה י

עליו, לחתו כדי קצת שרושמי אלא גמורה, כתיבה כא zpeekyואי ,yxti i"yxy ,xnel xyt`y s"iy m"xdnd 'ke]

[azk iab lr azk ied `l okle ,ixnbl mze` mi`lnn mpi` micrde ,zehixyd z` oiaigxny jenqa `aend inlyexid,itly e`iade
g"xd"ומסרטי כתב, גבי על כתב מדי פסול עליומקרעי"" ומקרעי חלק נייר שלוקחי היינו "

הקרעי את וממלאי העדי ובאי בו, כתוב שהגט קל על אותו ומשימי לעבר, מעבר העדי שמות

רוחב כל לגמרי ממלאי אי והעדי , הקרעי את כשהרחיב רק כשר שזהו בירושלמי ושמבואר דיו,

הקרע.

:‰ÎÏ‰

r"eyaטז)"(אהע סעי' קל סי' zexwl,ז mircei mpi` m`e ,mezgle zexwl mircei zeidl mikixv hbd lr oinzegy micr :wqtp

eneyx oi`y xacn ea `veike ,wexa xiipd mdl minyex ,mezgl mircei mpi` m`e ,hbd oeyl exikiy `ede ,oinzege mdipta mi`xew

,myexd lr oiazek mde ,miiwznmya xeh) rxwd jxc oinzeg mde ,mdiptl wlg xiip oirxwn `l` ,dligzkl jk zeyrl oixqe` yie
(d"nxdn.חו"ובשו נפסק:"ע ד', סעי' מה סי' `mzeמ oikn ,meyxd lr enzge wlg xiip mdl erxwe ,mezgl mircei oi`y micr

,leqt xhyde ,zecxn zkn.(oihibc a"t o"xa oiire ,`"ayx mya deln 'ldn c"kt cibnde xeh) xhyd oixiykn yie

.dl:zexhy ly oicd dn(`dxiqn icir oi`e m"ekr mdinzege m"ekr ly ze`kxra milerd
.l`xyi(a.l`xyi dxiqn icir yiyk(bicir `lae ze`kxr `la m"ekr zeheicda eyrpyk

.l`xyi dxiqn(c.icarynn e`/e oixeg ipan l"pd zexhyd i"r zeabl xyt` m`d(ddn
.l`xyie izek e` cg` izek e` ,mizek micr 'a eilr minezgy xhy ly epic(eoicd dn

,l`xyi e` m"ekr md m` mircei ep` oi`y ote`a ,m"ekr zenyk dnizgd icir zenyyk
,ea yxbzdl oiprl["ea dyxbzpy" zxne`yk e`],?recne:`i±.h sc

:‰· Â˘˙

.‡È„ÈÚ ÔÈ‡Â Ì"ÂÎÚ Ì‰ÈÓ˙ÂÁÂ Ì"ÂÎÚ Ï˘ ˙Â‡Î¯Ú· ÌÈÏÂÚ‰ ˙Â¯Ë˘ÌÈ¯˘Î ÌÈ„Â‰È ‰¯ÈÒÓ

oiyeciwe oihib zexhye ,di`xl wx micnerd oenn zexhy md m`לכו לשונות"פסולי שני ויש ע,

י:)בגמ' דת(בד oipwlק:"אליבא oxwiry dpzn ixhy oica" מכח רק כשרי דינאא דמלכותא ,"דינא

, שפסולי עבדי ושיחרורי נשי כגיטי שדינ mipey`x,או cere 'i 'iq y"`x oiir ,'nbay zepeyld 'a z` `iad s"ixd]

dpzn xhy oic ,jk bidpd `ly mewnae ,`pic `zeklnc `pic f` jk bidpd jlndy mewnac 'nbd zpeeke ,miwleg mpi` zepeyld ipyy :eazky

'ay cnel m"anxdy n"nd azeke ,qxgk od ixd dpzn ixhyy :wqt ,'` 'ld deele delnn f"kt m"anxd df znerl ,micar ixexgiye miyp ihibk

[df xaca `zeklnc `pic oi`y ,'a `pyilk wqte ,mdipia miwelg zepeyld.

i "yx itlד)"( נשי מגיטי חו דלאוה אשה, ובקידושי כריתות, בני דלאו נשי בגיטי מדאורייתא פסולי
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

" דגמרינ עבדי בשיחרורי וכ , ה וקידושי גיטי "להבתורת הלה" כשרי בממונות אבל מאשה, "

, הדיני על שנצטוו לפי zeablמדאורייתא, s` md mixyk ,ze`kxr mda minezgy zexhy - i"yx itly :azk 'i 'iq y"`xde]

['c oic onwl k"yna r"r ,micareynn.

'q ezd zhiy itleד יא. נחלקו)"(ד לא ,ה יד על שיגבו דרבנ מתקנתא רק זהו הכשרי השטרות אות

לשקר, נפשייהו מרעי a']דלא oicay zexrda oiir], גובי לא חורי מבני ואפי' , ה פסולי מדאורייתא אבל ,dne]

,"dpwnd xtq z` gw`e"n cnlp xhy oipwy meyn edfy ,'` w"q gq 'iq g"dvwd ayii ,`pic `zeklnc `pic `leli` oileqt dpzn ixhyy

["l`xyia wx xn`pyכתבו עוד ד. ט: אע"(בד עכופ)"ה כשחותמיה אע": זהו דכחספא"פסול ישראל, שכתבו פ

העכו שהרי , ה ב"בעלמא שייכי לא וג כריתות, בני דלאו"לשמה"לאו ועוד קעביד, דנפשיה דאדעתא ,

מדאורייתא. לעדות ה דפסולי ועוד שליחות, בני

:‰ÎÏ‰

r"eyaמו)"(יור סעי' רסז סי' zekldaד ex`azpy mi`pza ,mixyk miakek icaer ly ze`kxra milerd zexhyd lk ,cvik :wqtp

['a '` mipic zncewd daeyza k"yna r"re] ,micar ixexgye miyp ihibn ueg ,d`eld.

.·˙Â„ÚÏ ÌÈ¯˘Î‰ ‰¯ÈÒÓ È„ÈÚ ˘ÈÂ Ì"ÂÎÚ Ì‰ÈÓ˙ÂÁÂ Ì"ÂÎÚ Ï˘ ˙Â‡Î¯Ú· ÌÈÏÂÚ‰ ˙Â¯Ë˘

n"x zhiy itlובי נשי בגיטי בי ממו בשטרי בי , מדרבנ וה מדאורייתא ה פסולי השטרות כל

דס , מובהקי הערכאות דייני של ששמותיה וא , עבדי והעכו"בשיחרורי כרתי, חתימה עידי "ל

בעלמא, כחספא השטר ולכ לשטר, השטר את מלהחשיב פסולי dhiydהחתומי xfegye ,etiifl `"`y xhya 'it`e]

[xhy ly epiprn dpexg`.

w"z zhiy itle(:ט ד בגמ' וכמבואר י: ד :(במשנה כדלהל הדיני

.1wx xhyde ,oipwd lg oennd zpizpae li`ed ,xiykdl yi - zerwxw zxikn ly zexhy
,od mireaw m"ekrd mipiicdy oeik opixn`e ,izxk dxiqn icir xn`c `"xk l"qc ,di`xl

,xwy zecr aezkl zeevl mnvr z` erxi `lsc 'qez - zn` minzegy epl miwy `kid `id opaxc `zpwze]

erxn `l xwy zecrl n"nc oicd z` zehdl ick cgey milawn mdy lew yiy 'it` edfy :'i 'iq y"`xa x`eane ,t"r` d"c :h

ytp`wecy :azk s"ixdy `iady my y"`xa r"r - `ziixe`cn mixyk zexhyd '` oic l"pd i"yxl itl edin - ,y"iir ,edii

`itepk la` ,xwy cirdl cgey ilawn `l ze`kxr mzqy meyn ezpeek m` ,wtzqd my y"`xde ,`cgey ilawn `lc ze`kxra

ze`kxr m"anxd itly `iade ,cgey ilawn `ly mireciy ze`kxra `wecy ezpeeky e` xwy cirdl cgey ilawn i`nx`c

mzqc dfa mdilr ciri inc" eilr wleg y"`xde ,"cgey zlawa miceyg mpi`y" mdilr eciriy l`xyi micr yiyk wx mixyk

[cgey milawn mpi` ze`kxr mzqc meyn ,o`k xzidd lkye ,"cgey ilawn m"ekr.

.2oipwd z` miyer md oihibdy ,micar ixexgiye miyp ihibaבשמות א פסולי הגיטי

ופירש , די"מובהקי י. איכא)"(ד ולמוסרוה החתומי על למיסמ אתי דילמא , מדרבנ שפסולי :

מסירה, עידי ויש הואיל כשר, הגט מדאורייתא אבל , dnizgבפניה iciry n"xk xaeq w"zy eyxit c"ixezd]

[izxk.

.3dpzn ixhya

' q ezd itlד י: חספא)"(ד כנה א'."דינ די ל

i "yx itleלר רק זהו ... נכו לא המיקו או שהניסוח לי ר"...נראה לפי אבל לכו"מ, כשר ולא"א ע,

" משו מתוכופסלינ .מזוי ממו בשטרי "

o erny iax zhiy itl( ש העכו(במשנה דייני של השמות א"א דהיינו , כשרי הגיטי כל , מובהקי

ר כדברי , עבדי ושיחרורי נשי ופירש"גיטי כרתי, מסירה עידי הסובר די"א י. איכא)"(ד דסה מיקרי": דלא ל

שעכו ידעי דכולי מתוכו, ."מזוי כשרי מסירה עידי בלא עליה למיסמ אתי ולא , ה

iqe i 'xa xfrl` 'x ly `zi ixaay r"xe w"z itl(.יא הנ(בד השטרות נשי"כל גיטי וא , כשרי ל

התוס' וביארו . עבדי נחלקו)"(דושיחרורי לא כרה שטעמ r"xc]ש,": `ail` i"yx zhiya ,`ad oicay dxrda onwl oiir],
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

בתוס' חספא)"(דומבואר בכלה שטרות ובשאר מסירה, ובעידי ישראל בכתיבת אלא בגיטי מכשירינ דלא :

, `']עני w"q gq 'iq minezae ,m"xdn oiir].

יא.)בגמ' ש(בד פרסאי"מבואר: ,שטרא חורי מבני בו וגובי ישראל מסירה עידי בפני כשנמסר שכשר "

שא בשטר רק התוס'"היינו וכתבו שטר, של מענינו אחרונה בשיטה ושחוזר לזייפו ע"(דא והא, הגמ'"ה פ

( אלעזרלקמ כרב שזהו :[`"x d"c :`l sc onwl i"yx oiir - zct oa]אלעזר רבי הכשיר שלא xn`cהסובר ,reny oa]

[izxk dxiqn icirמבי נישואי היתר לקבל שיכולה , בגיטי רק וזיכרו"אלא קול יש שהותרה וכיו מיד, ד

משא שטרות,"לדבר, בשאר mbכ oicd oky ,`i 'iq y"`xa x`eane ,zexhyd lka xiykd `"xy xaeqe wleg my opgei iaxe]

['` w"q gq 'iq mineza r"re ,xhy zaizk i`pz lk mr dyrpyk wx epiid mixiykny l"pd zercly ze`kxra milerd zexhya.

.‚˙Â‡Î¯Ú ‡Ï· ˙ÂËÂÈ„‰· Â˘Ú˘ ˙Â¯Ë˘

e p izpynay mi`pzde l" pd n"x itl(:י ה(ד מכר שטרי א דהיינו , פסולי השטרות לראיה,כל עומדי

. מובהקי בשמות וא

r"x itlר של ב"(שבברייתא יא.)"א (בד יוסי ,ר עבדי ושיחרורי נשי גיטי א דהיינו , כשרי השטרות כל

,llk dxiqn icir `la mb xiykn r"x ,b"d d"c i"yx itl j` ,dxiqn icirae oiwdaen zenya wx ixiin r"xy ,ewlgp `l d"ceza i"xd yxite]

[y"rre ,'i 'iq y"`x - a"v ezxaqe.

minkg itl( ש ופירש(שבברייתא , כשרי עבדי ושיחרורי נשי גיטי שטרות)"(די"רק על העכוה על דלא :"

קמיירי. מובהקי ובשמות מסירה, העידי אלא סמכינ

b "ayx itle( ש שהעכו(בברייתא במקו עבדי ושיחרורי נשי בגיטי רק לישראל"כשרי שאסור גזרו

עכו של שהחתימות יודעי דהכל , בפני"לחתו רק למסור מקפידי ולכ , עליה לסמו יבואו ולא ה

ופירש , פסולי השטרות כל לחתו לישראל כשמותר אבל אבל)"(די"ישראל, ,ה מובהקי בשמות א דזהו :

. מובהקי שאינ שמות אטו

.„ÌÈ„·ÚÂ˘Ó Â‡/Â ÔÈ¯ÂÁ È·Ó ˙Â·‚Ï ÔÈÚÏ Ï"‰ ˙Â¯Ë˘‰

i "yx zhiy itlד יא. שמות)"(ד אבל בערכאותה שלא בהדיוטות שנעשה מכר mixaeqd]שטרי l"pd zercl]

שיקרא, וחתמי נפשייהו אאורועי קפדי שלא מפני זהו , פרסאהשפסולי בשטרי יא.)שהגמ'ו אומרת(בד

קלא. שאי מפני ממשועבדי ולא , חורי מבני גובי ישראל, בפני היה המסירה iשא "yxa x`eaneד)

ד פרסא)"יא. שטרא פרסייה עליו שחתומי ושמדובר קול, להוציא בשטר החתומי עדי שדר מפני שזהו :

-הדיוטות, ezhiyye ,l`xyi dxiqn icir `la ze`kxrc `inec wx `l` ixnbl leqt `ly i"yxn rnync :azk 'i 'iq oiibeqa y"`xd]

oinzegyke li`ed ,l`xyi dxiqn icir oi`yk 'it` icarynn miaeb ,oiwdaen odizenyy ze`kxray - y"iir ,icarynn d"c :hi sc onwl

[lew dfl yi ze`kxr.

'q ezd zhiy itleד יא. וד"(ד לפלוג נעשה)"ה ואה , פסולי בהדיוט שנעשו מכר שטרי וא השטרות כל

מסירה, עידי בלא ג עליה לסמו יבואו שלא גזירה מכח ושזהו , מובהקי ושמות מסירה עידי כשיש

חורי מבני אפי' מסירה עידי ובלא ישראל, מסירה עידי בלא א שכשרי בערכאות שנעשו מכר שטרי אטו

. גובי oixegלא ipan zeabl xyk l`xyi ipta edexqn m`y .`i sca zxne` 'nbdy d`qxt `xhya - 'qezd zhiy itly :azk my y"`xd]

i"yxit lr miwlegye ,`lw edl zilc ,icarynn oiaeb `l l`xyi ipta edexqny s`y l"nwe ,ze`kxr eilr minezgy xaecny xnel gxkda

xqninl iz` `nlic ekezn siefna `"x dcenc ,oixeg ipan 'it` zeabln leqt hbd miiqxt micr minezg m`c ,mdilr dywd y"`xde ,l"pd

,oiwdaen zenyae y"xk `axy xnel wgecye ,edinw:מפרש aezkeולכ ,micr mezg `lyk epiid oixeg ipan ea miaeby d`qxt `xhyyy

`lyk ze`kxray l"i dzrnc ,'i ze` l`pzp oaxwd eilr azke .gi 'eyz 'a wxt onwl k"ynke :hi sc ,onwlcke ,l`xyi ipta xqnpe iqxt oeyla

heicda dyrpy xhya ilqtc r"xc opaxe - y"iir ,`i 'iq seqa envra y"`xd k"ynk - icarynn daeb l`xyi azka aezke micr mezg

[ekezn siefnc mrhne miiqxt minezgyk ixii` `ziixa jd ,l`xyi dxiqn icira 'it`.

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(חו סעי' סח סי' eldמ exqny m"ekr eiciry xhy :wqtp,l`xyin micr ipy ipta gweld cil xkend e` delnd cil de

mircei mdipta xqny micrd eidiy `ede ,oixeg ipan daeb df ixd ,epipny mixacd lk ea oi`e ,m"ekr ly ze`kxra ieyr epi`y t"r`
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

n"dc xne`y in yie ,rexbl `le siqedl `l ,siicfdl leki epi`y l`xyi xhy oewizk eidie ,(y"`x) mdipta exqnyk ede`xwe ozexwl

mezgl oilibx l`xyi oi`y mewna e` zeny mze`a zexwl l`xyi jxc oi`y m"ekra miwdaen zeny ea minezgd micrd zenyy

.llk zexhya

.‰ÂÈÏÚ ÌÂ˙Á˘ Ë‚

.1mizek micr ipy

" izek zvn"c `zi ixac w"z itlשס מפני , כשרי עבדי ושיחרורי נשי גיטי לא"אפי' שה ל

בפירוש. בתורה שכתובה מצוה שהיא שקר, עדות להעיד חשודי

xfrl` iax itlהנ e,ל)"(שבברייתא p izpynay w"z itle(.י e(בד p izpync b"xc `ail` iia` itle
( שס(ש מפני אשה, גיטי ואפי' , פסולי הגיטי שקר,"כל עדות להעיד חשודי שה ewfgedykל 'it`e]

[dzkldk ef devn miiwl epipta.

b "ayx itleשר ואומר אביי על חולק ורבא פסול, הוחזקו לא וא כשר, הגט הוחזקו ג"א

התוס' ומפרשי שטרות, בשאר ולא , כשרי עבדי ושיחרורי נשי גיטי שרק סובר, (דשבמשנתינו

ד רבא)"י: דסה כרשב": שטרות."ל בשאר ולא עבדי ושיחרורי נשי בגיטי רק בקיאי שהוחזקו ומדובר ג,

.2sqep cr `la izek cr wx xhya mezgyk m`,פסול crהשטר mr cgi mezg izek crd m`e
l`xyi

l" pd xfrl` iax itlדס כשר, הגט עבדי ובשיחרורי נשי בגיטי ""רק זהל חותמי אי הגט עידי

כולכ משו גזירה זה, minzeg",,"בלא mleke azek cg` ,izy`l hb eazk mklek" 'il xn` ,:eq sc onwl dpyna epipyy itl]

zrya mivawp micrd lk eidiy ,"mklek" xn` `lyk mby epwz okl ,enzgi mleky lrad citwdy oeik ,leqt hbd mlek enzg `l m`e

[ci 'eyz 'a wxt onwl k"yn oiir - ezhiy xe`iaa ,dxifb d"c i"yx - dnizgdברש ומבואר אומרת)"(די". זאת דוקאה שזהו :

חות היה לא הישראל חבר, אינו הכותי שא ומפני הישראל, ולבסו ראשו חתו כותי כשהעד

qez'אחריו, - od zn` ixibc ,mixyk micr 'a o`k yi `ziixe`cny meyn ,l`xyi cg` cr wx o`k yiy t"r` df xhy lr oikneqe]

oi` hbd iciry `pwqnl mby i"yx zrck ,"`tt ax xn` `l`" `le "`tt ax xn`" 'nbdn wiicny o"anxa oiire ,e`l i` d"c :i sc

,y`xa aezk didi izekdy jixvy e`iad `lcn r"eyae m"anxa j` ,seqal mezgi l`xyidy sqep i`pz jixv ,df ipta `ly df oinzeg

m"anxdy azk wiy m"xdnde ,y`xa didi izekdy jixvn epi`e ilaad lr wleg inlyexidy `iad ixi`nd ,i"yx lr miwlegy gken

[dfa k"yn ,'h w"q fqx 'iq c"xei daeyz igzta r"re ,inlyexidk ewqt r"eydeמשא זה", לחתו שיכול שטרות בשאר כ

ממנו. לקשיש רווח והשאיר תחילה חת לבסו שחת שישראל מחשש שפסול זה, בפני שלא

l" pd b"ayxe w"z itleכהנ ת"הדי , כותי שני עליו שחתו בגט ורשב"ל ליה כדאית כדאית"ק ג

ליה.

:‰ÎÏ‰

m"anxaו')"(פ הל' מעבדי מז)"(יורr"eyae,ו סעי' רסז סי' ihibnד ueg ,leqt izek cg` cr 'it` eilr yiy xhy lk :wqtp

lkl miakek icaerk mizekdy dfd onfae ,xag izek didiy `ede ,izek '` cre l`xyi '` cra mixyk mdy micar ixexgye miyp

:.miakek icaerk eidiy mdilr exfby mcew onf eze`a mizek enk dfd onfa miwecvdy ,miwecvl mdn micnl ep` mixac

r"eyaיג)"(אהע סעי' קל סי' leqt,ז df ipta `ly df enzg m`e ,df ipta df `l` oinzeg oi` hbd icir :wqtpenzg m` n"ie
(g"x mya xeh) mdipta `ly 'bde f"a 'a.נפסק:"וביור נ', סעי רסז סי' dfד `l` minzeg mpi` micar ixexgye miyp ihib cg`

.df ipta

.ÂÔÈ˜‰·ÂÓ ˙ÂÓ˘ Ì‰ Â· ÔÈÓÂ˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ ˙ÂÓ˘˘Î ÂÈÙÏ ‡·˘ Ë‚[qele qewelk]

.1llk mda zexwl l`xyi jxc oi`ykישראל שודאי דאמרינ שכשר, והסיקה בזה הסתפקה הגמ'

. ה שישראלי ידעו לא א כאלו, שמות ולהחתי עליה לסמו הגט מחתימי טועי היו ולא , ה

i "yx zhiy itlוד"(ד , עדי מהו)"ה מארה בא כשהגט בעידי"הספק לה למוסרו להכשירו אפשר א י,

וכר ש"מסירה מסיקה והגמ' , ישראלי או גויי החתומי עדי א לנו ידוע שאי באופ הגט"א,
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."כשר

' q ez itleד)"( עדי לרה שכשר לפרש ואפשר"אפשר הגט, על חותמי שגויי שכיח זה ואי הואיל מ,

וכר מסירה בעידי א."לפרש

.2l`xyi zenyl zvw minec zenydyk m`.כשר אינו הגט

.3mid zpicnn `a hbd m`, כוכבי העובדי כשמות היהודי של שהשמות מצוי א א כשר, הגט

שבחו ישראל שרוב ."מפני כוכבי עובדי כשמות xykncל ,y"xc `ail` df 'nba dirad lk ixdy ,y"xk wqt c"a`xd]

ewcwic `l gilyd e` lrade miieb micrd `ny oiyyegy iptn ,`ly e` ,dl exqenl hbd xyk m` :md wtqd iccve ,oiwdaen zenya

dlaiwy i"r ea dyxbzpy epiptl hb d`iady dy`a `l` ,dl exqenl oiprl `l `id 'nbd ziiray yxtn ,`i 'iq y"`xd j` ,xaca dti

y"`x 'qeza r"re ,'x ze`e ,'c ze` ,l`pzp oaxwae y"iir - i`cigi `edy y"xk dkldy epziibeqn di`x oi` f"itlye ,dlra cin df hb

[dfa k"yn `l ze` ,ft 'iq oihib `"efgae.

:‰ÎÏ‰

r"eya(יט סעי' קל md(סי' m` ,mizek zenyk micrd zenye ,ea `ypil ea dyxbzpy hb epiptl d`iany dy` la` :wqtp

`l m` ,el`k zeny mizgdl hbd inizgn mireh eid `ly ,md l`xyi i`cey ,ea `ypz ,llk mda zexwl l`xyi jxc oi`y zeny

md mizek `nye ,l`xyi mdy exaqy hbd inizgn erh `ny opiyiig ,l`xyi zenyl minecy zeny md m`e ,md mil`xyiy erciy

.ea `ypz `leבב"וע ס"ע מש"ש ל' בזה."ק כ

.el?recne ,icedi xear izek o`yry zeevn x`y lr e`/e izek zvn lr jenql xyt` m`d.i sc

:‰· Â˘˙

w"z itlופירש בפסח, חובתו ידי בה יוצא ואד מותרת כותי וד"(די"מצת מצת, )"ה ואד בפסחה דמותרת :

לשמה. המשתמרת מצה לאכול חייב שהוא ראשו לילה חובת ידי בה יוצאי וא שהחמיצוה, חוששי ולא

xfrl` iax itl.המצה את החמיצו שמא דחשודי הפסח, ימות כל באכילה אסורה זו מצה

b "ayx itleיותר בה מדקדקי בה שהחזיקו ובמצוה הואיל מותרת, המצה לשומרה, בה החזיקו א

רש וכתב ע"(די"מישראל, מצוה, כל )"ה בחולי הגמ' תפ על להוסי דבא סופרי": מדברי ואפי' המצוות דכל ק

בתוס' ומבואר , עליה סומכי בה החזיקו א בתורה כתובי קמא)"(דשאינ תנא אי תה שלפי סומכי": ק

שלש וכתבו, אחזוק, כשלא א בתורה, הכתובה מצוה על רק דרשב"עליה אליבא ספק יש מודה"ס א ג

, עליה לסמו אפשר אחזוק ולא i"yxשבכתובה k"ke ,mdilr mikneq `l dxwn lkay xaeqe mdipy lr wleg xfrl` iaxe]

[oilega.

' q ezaמצת)"(ד עיסתx`ean.1:ה אבל מצה, ממנה עשה שהכותי ישראל בעיסת רק מותרת דהמצה

ביהמ בני מבטלי שהיו לפי , פית על דגזרו אסורה, ממש ""כותי אמר אליעזר ושרבי עזרא, בימי כלק

חזיר בשר אוכל כאילו כותי פת זהו2.,"האוכל , הראשו בלילה חובתו ידי בה שיוצא ישראל ובעיסת

בה יוצא אי אחר, לו יש דא חובתו, ידי בה לצאת שיוכל אחרת מצה לכותי שאי לנו כשידוע רק

" על חשודי דהכותי מצה, לש שמרה שלא דחוששי חובה, עיורידי minid,"לפני x`ya dlke`l oiprle]

[`"yxdne l"yxdn oiir -.

.flxne`doz"?recne ,xefgl leki m`d ,"icarl df xexgiy xhye dy`l df hb.bi :ai :`i sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ˘ ÈËÈ‚·

לה,"לכו הוא חוב והגירושי הואיל והסכמתה, ידיעתה בלא עבורה לזכות יכול אחר ואי בו, לחזור יכול ע

בירושלמי א בפניו, שלא לאד חבי דואי בתוס' )"(המובא נשי בגיטי הוא:ה חכמי של שטעמ מבואר:

בע" לאחר עבדו למכור יכול משא"שהאדו העבד של אשתו"כ x`eand,"כ mrhd lr wleg inlyexidy xaeq `"yxdnd]

,y"iir ,xg`l dxkenl leki lrad oi`y dy` k"`yn ,oec`a wx ielz xexgiydy giken df ixd ,k"ra xg`l exkenl leki m`y xaeqe ,epizpyna
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azinl ah" meyn daeg oiyexibd oigy dkenl d`eypd s`y xaeqe ,ilaad lr wleg epi` inlyexidy :miyxtn ,'e 'iq y"yide y"`x 'qezd j`

xe`iaa r"re ,dfa zyxebn wtq `idy `"ie ,dhhw yiy reciyk mb yxbzdl dy`l daegy azk ,`i w"q nw 'iq r"eyae ,"elnx` azinln ec oh

[`i ,'h w"q my `"xbd.

.·ÌÈ„·Ú È¯Â¯ÁÈ˘·

minkg itl,בו לחזור יכול r"reאינו ,ea xfg i"yxy :eazke ,cin - 'qezle ,ecil hb ribiyk wx xxgeyn ,:h sc lirl i"yxl]

['c oic cl 'eyz lirl k"yna, חורי בבת ומתירו הואיל לחירות, לצאת לו הוא דזכות ,xexgiyd mvr mr cgia ef zekfe]

[`car d"cez - "dil `gip `xiwtda `car"n ,dil sicr,קנינו והוא הואיל חוב, נחשב אינו מתרומה שמפסידו ומה ,

כס בקני לישראל למוכרו שבידו שמשחררו.פי' בלא ג מהתרומה להפסידו ובכ יברח, העבד א ג

n"x itleועבדא כנענית, משפחה מפסידו שהרי לחירות, לצאת לעבד הוא דחוב , נשי לגיטי שווה

בתוס' ומבואר ליה, פריצה ליה, שכיחא ליה, דזילא ליה, ניחא עבדא)"(דבהפקירא רה דמודה קט": בעבד מ

דאיסורא. טע עדיי טע שלא משו בהפקירא, ליה ניחא שלא

:‰ÎÏ‰

r"eyaעו)"(יור סעי' רסז סי' `laד ,card cil ribd `ly t"r` zexigl `vi "icarl df xexgy hba dkf" cg`l xn` :wqtp

`l "icarl df hb epz" xne`d jkitl ,ecil hbd ribiy cr zexigl card `vi `le ,ea xefgl leki epi` "icarl df hb epz" xn` m`

,dzin xg`l ozi,y"`xde ,z"x mya xeh) "el dkf" el xn` eli`k ied ,"df hb icarl oz" xn`e gilyd cil hbd ozp m`c mixne` yie
(o"xe ,`"ayxe.

.gl,xg` iprl ezekfl n"r d`t diabnd e` ipixg`l agy mewna g"ral qtezdexiagl diabnd e`
,mixg` mixac?recne ,ddabdde dqitzd liren m`d.ai :`i sc

:‰· Â˘˙

.‡ÈÈ¯Á‡Ï ·Á˘ ÌÂ˜Ó· ·ÂÁ ÏÚ·Ï ÒÙÂ˙‰

o pge i iax itl'בתוס ומבואר קנה, התופס)"(דלא סה עצמו יוחנ שרבי דלא": ללווה, בתופס רק שזהו ל

א חבירו קנה לחבירו מציאה בתופס אבל לתופס, כלו חייב הלווה שאי משו לנפשיה, דזכי מיגו שיי

" שאמרינ משו לאחריני, לאחרינישחב זכי לנפשיה דזכי `',,"מיגו oic ,dn 'eyz '` wxt n"a zkqn lr k"yna r"r]

[my daeyzd lkae.

' q ezd zhiy itlהתוס')"(ד שהבעה באופ אפי' קונה לא יוחנ שליח,"לרבי עשאו :ח e`iadeי"שרש

,"בב כ סובר לא `']מ oic seq ,cn 'eyz '` wxt n"a zkqn lr k"yna r"r].

`cqg 'x itle.'ב די לקמ עיי , התנאי במחלוקת תלוי הדי

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' קה סי' lyמ milhlhndn qtze mc` mcwe mlekl rextl ick el oi`e xzei e` mipyl aiigy deeld :wqtp

azke gily edyr 'it`e ,dpw `l mixg`l aeg eilr yiy mewna g"ral qtezd lky ,dkf `l zeaegd ilran cg`l zekfl ick deel

.`ed milra cic ,dpw qetexhet` la` ,d`yxd el

.·ÈÚÏ Â˙ÂÎÊÏ Ó"Ú ‰‡Ù ‰È·‚Ó‰

xfril` iax itl.בפאה זוכה העני

minkg itleלבע התופס בדי דפליגי מפרש: חסדא רב , ראשו הנמצא לעני שחב"יתננו במקו ח

ר ואיתימא ואמימר די"לאחריני, זה בדי פליגי דלא פירשו: ר"פ, כא שרק שס"ל משו שקונה, סובר ל"א

" מיגו לישאמרינ וחזי עני והוי לנכסיה להו מפקר בעי ""דאי ומיגו לאחריני, זכי לנפשיה רבנ"דזכי ולפי ,

" שכתוב משו , אומרי לענילא תלקט בתוס'"לא ומבואר לעני, לו תלקט לא דלמא)"(ד, עצמו"שרה פ

ב הוא,מ)"(במסכת בעלמא דיחויא רק ה בסוגיי ודבריו קנה, שלא daeyzסובר '` wxt n"a zkqn lr k"yna r"re]

['d ,'` mipic ,dn.
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בתוס' מבואר אלא)"(דעוד ורה שאמימר די": חבירו, קנה שלא כולה התורה לכל מפאה לומדי לא ל"פ

חסדא ברב אבל עצמו, לצור מלקט אחד שכל מה אלא לעני תורה זיכתה שלא הוא סברא דהכא

חבירו. קנה שלא כולה התורה לכל זה מפסוק לומדי שרבנ לומר, יכולי

:‰ÎÏ‰

r"eyaד')"(חו סעי' קה סי' g"ral,מ `ciqt `ki`c mewna `wece ,aeg lral qtezd dkf mixg`l aeg eilr oi` m` :wqtp

e`l i` delnd ciqtie mixg` miqkp el oi` m` dqitz `ipdn onf jez 'it`e ,eiqkpn cxie iprdy e` iqkp ciqtnc `xab `edy oebk

`le ,dixnl `penn ixcdn ,yigkn deelde di`x dil zil i` la` ,oniiwl `zyd lekic ,dicia `xhy g"ra hiwpc `wece ,dqitz jd

."dii`x `piziinc onf il eraw" xninl ivn

.hl:"ikfk oz" mixne` m`d(`.iprpk car xexgiya(a.d`ivna(b.delna(c.oecwta
(d?dpzna.ai :`i sc

:‰· Â˘˙

: o pge i iax mya x`ean epzi ib eqaב')"(הנשמרבנ די לז תשו' ""דסל שבאומר לעבדיל זה שיחרור שטר "ת

" שאומרי מוכח לו, הוא דזכות לחירות, יוצא כזכיהעבד ."ת

' q eza x`eaneהאומר)"(ד כל "ה אמר א בי הבדל שאי "הול: אמר א לבי ס"ת" מציאה שלעני ל",

יוחנ בלרבי כזכי,מ)"(במסכת לאו :שת eazke,מקנה אחרת דעת אי שבמציאה מפני z"xשזהו itlye
ליד, מיד מסירה שאי מפני m`eזהו ,ea xefgl leki epi` "oz" e` "dkf" xn` m`y :wqet ,'c 'ld c"t dpzne dikf zeklda m"anxd]

dqw 'iq n"ega j"yd eli`e ,cil cin opira cara wxy ,`ed z"x zpeeky :yxtn ,`"kwq fqx 'iq c"xeia "dyixc"a ,ea xefgl leki "jled" xn`

[c"wq my g"devwa r"re ,oecwte delna s` x`ia z"xy :yxtn ,gk w"q.

:z"x mya eazk cer" אמרינ פקדו או מלוה כזכישלעני מוכח"ת ושכ כזכי, לאו מתנה ושלעני ,

b']מהתוספתא, oic dn daeyz onwl k"ynae ,r"ekc `l d"cez .ci sc onwl r"re ,"ikfk oz" dpzna - b"d d"c .ci sc onwl i"yx itl],

" מפני זהו כזכי, הוי שיחרור שלעני ליהוהטע משחרר הוה לא נפשיה נייח ליה דעבד לאו ולכ"דאי ,

חוב. כבעל נחשב

.n?"ikfk oz" ly oicdn "ozyly cnrn" zpwz sicr dna:`i sc

:‰· Â˘˙

האומר)"(דבתוס' כל למה שא בלא"מבואר: כהלכתא והוי בפקדו רק אלא שלשת מעמד תיקנו שלא ד

מ ועדי כזכי"טעמא בע"ת אפי' הקני חל זו שבתקנה נפקד,", של xehdכ ,cwtp ly egxk lra liren epi` - o"xd itl]

[gk w"q j"ya oiire ,'qezd zhiyk :wqet ,'f 'irq ekw 'iq r"eyde ,zercd izy z` `iad,ליד מיד מסירה כשאי וא ,did ixdy]

,:bi sc onwl 'qeza ahid oiir ,cwtpd cia `le mixg` cia oecwtdyk ,zncew 'eyz l"pd z"xl "ikfk oz"a k"`yn ,okl mcewn ecia cwten

la` ,ciaf 'xc `ail` `ed oecipd lk dxe`kle ,b"dka s` dpw - b"d d"c ,.dt sc a"aa 'qeza 'b 'iz itl t"kre ,my `"yxdnae ,`teb d"c

[dpwy `hiyt t"xl.

.`n(`."jpf ipi`e inr dyr" iprpkd ecarl xnel leki axd m`d(aeizepefna aiig oec`d m`d
.hlwn ixrl dlby car ly(b.ezy` zepefnn envr xehtl leki lra m`d(coec`d leki m`d

.ecar ici yicwdl(d,wfp ,ietix ,zay inc jiiy inl,eci el erhwy iprpk car ly zyeae
?recne:ai .ai sc

:‰· Â˘˙

.‡,"ÍÊ ÈÈ‡Â ÈÓÈÚ ‰˘Ú" „·ÚÏ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯˘ ·¯‰[dixnl d"c i"yx - migztd lr xefge]

.1zxeva ly `l mipya

o pge i ' x itl. כ לומר יכול

ax itle" לו לומר יכול אבל , כ לומר יכול במזונותיאינו ידי מעשה א"צא רק זכאי האדו ואז ,
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בתוס' ומבואר ממזונותיו, פחותי ידיו מעשה א אפי' מזונות לו מלתת ופטור העדפה, עבד)"(דיש :ה

" הרגילות, מתו אצלו לעבוד בא העבד א א ממזונותיו שוויא,שפטור לא כריסא דנהו דעבדא

למיתבעי למאי ולמרתיה ."למריה

.2eizepefnl miwitqn mpi` card ici dyrnyk zxeva zepya mpn`

minkg itlשיכול מפני זהו : יוחנ לרבי בצורת, שאי בשני כמו מזונות לו לתת לא רבו ביד הרשות

" לו הפתחילומר על וחזור זנ ואיני עמי ""עשה לו לומר שיכול מפני זהו ולרב: ידי, מעשה צא

עלי וירחמו הפתחי על חזור , ל מספיק שלא וא , ."במזונותי

b "ayx itle" לאדו לומר יכול לחירותהעבד הוציאני או פרנסני בתוס'"או ומבואר ד, יב: ש"(ד :מ)"ה

מ לומר, יכול שני שבשאר הסובר, יוחנ מודה"שלרבי בצורת בשני רשבמ לומר,ג)"(שלפי יכול אינו

בצורת, מבשני הפתחי על כשיחזור יותר מרחמי ימצא שני s"ixdeדבשאר ,'f 'ld micarn h"t m"anxd j`]

['g ze` ,ci 'iq y"`xd lr l`pzp oaxwae ,my n"qk oiir ,mipy x`yl zxeva ipy oia ewlig `le ,opgei 'xk :ewqt.

:‰ÎÏ‰

r"eyaכ')"(יור סעי' רסז סי' belnד iqkp icar la` ,"jpf ipi`e inr dyr" ecarl xnel axd leki :wqtpoiprk beln iqkp yexit
efa zeyx el oi`e oxwd gipne zexit lke` lrad jk ,y`xd oiafere xryd oiylezy y`xd zbiln,mpefl aiigxnel lekic `dc :mixne` yie

opi`y t"r` "jizepefna jici dyrn `v" el xnel leki la` ,`l eilr mingxn oi`y zxeva zpya la` ,opewizk mipydyk epiid "jpf ipi`"
(`"ayxde ,y"`xd ,'qezd ,xeh) oiwitqn.

.·ËÏ˜Ó È¯ÚÏ ‰Ï‚˘ „·Ú·

לרבו. ידיו שמעשה אלא עוד ולא לזונו, חייב רבו שאי מבואר: בברייתא

o pge i ' x itl.כפשוטו זהו

axl itle" לו כשאמר דוקא במזונותיזהו ידי מעשה ""צא לרבו, ידיו ידיוומעשה מעשה היינו "

מזונותיו, על s"iy]העודפי m"xdne `"yxdn oiir - "l"nw"d xe`iaa].

.‚‰˘‡

מספיקי ידיה מעשה וא כתובה, בתנאי מזונות לה וחייב הואיל מזונותיה, עצמו לפטור יכול לא בעלה

" לה לומר רשאי למזונות, למזונותילה ידי מעשה מקלט."צאי לערי שגלתה א וזהו ,

.„Â„·Ú È„È ˘È„˜Ó‰

o pg e i iax itlל)"(הנ, למלאכת קדושי ידיו wxtמעשה onwl k"ynae ,ax xn` d"cez oiir - zexigl `vei epi` la`]

['d oic 'l daeyz 'cפחות פחות ולעשות ולאכול, ללוות יכול העבד א מזונות, לו מעלה אינו האדו א א ,

לרש החוב, את ולפרוע פרוטה, בפחות)"(די"משוה משוה פחות על חל הקדש שאי מפני זהו ולתוס'": ה"(דפ,

משופחות) פחות על שיחולו מקדיש של בדעתו שאי מפני זהו פ.":

ax itleשדרל)"(הנ ממה יותר דהיינו , מעודפי מזונות רוצה והעבד מזונות לו מעלה כשאדו רק זהו

שיושבח, כדי ויאכל ילוה שהעבד להקדש ליה דניחא להאכילו, dtcrd,האדו z` wx yicwd m`y :`"yxdnd azke]

[d`ad dxrda oiire ,dtcrdn rextle lek`l zeell leki epi`,הקדש ידיו מעשה אי מזונות לעבד מעלה אי א ואילו ,

דס"דבכה , לאדו שייכי אינ ""ג וכו'ל לומר, יכול t"kr"אינו ,dtcrd liaya zeell leki oi`y ,m"anxdn rnyn eheyta]

[oiibeqa l`xyi zyecw r"re ,opgei iaxk wqty meyn epiide ,zepefn el dlrn oi`yk.m"anxaט')"(פ הל' מערכי ecarו ici yicwnd :wqtp

dyr m`y ,rxtie dhext deyn zegt zegt dyriy `ede ,rxete dyere lke`e deel ,df car qpxtzn `ed cvike ,ycw ezqpxt lr xzid lk

.ycwd dpw oey`x oey`x ,dhexta

.‰ÈÚÎ „·Ú „È ÚËÂ˜‰

o pge i iax itlהצדקה.ל)"(הנ מ ניזו העבד ואותו לרבו, ורפואתו שבתו נות
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ax itleלעבד.ל)"(הנ הכל מזונות לו מעלה לא א אבל מזונות, לו כשמעלה דוקא לרבו נותני

" : יוחנ רבי בש מבואר לרבובגמ' רקרפואתו היינו פא"ה" חרי דסמא ל–5,"צער שאמדוהו כגו

אבל , ימי ב–3 ונתרפא חרי ס לו ונתנו "ימי ידמי פו י המכהר ליתנו" כדי לעבד שייכי

לרופא.

'q eza '` uexiz itlבב"(ד התוס' לפי וכ רפואתו, בעבדק)"ה החובל אבל העבד, את הזיק כשאחר רק זהו

לגמרי. פטור עצמו של כנעני

i pyd uexizd itle" לו כשעשה דהיינו המותר מ רק הוא פטור עצמו של בעבד חריפאג ,"סמא

זק הנ דמי לרשואת מכספו, הפחיתו שהרי לרבו, ורפואתו)"(די"נותני ולתוס'ה פשוט, זה ה"(דדי

בשבתו,שבתו) כלול הזה שהצער"ו ed`]לרבו,ה heyt df oic - 'qezle ,`ziixad gkn edf - i"yx itl]וקמ ל",

שה דה"סוגיי התוס': והוסיפו חריפא, דסמא צערא הבושתה"ה דקיישדמי מאי לפי לרבו, ל"שייכי

בושת. לעבד שיש הסוברי יהודה דרבי כרבנ

:‰ÎÏ‰

r"eyaכא)"(יור סעי' רסז סי' `t"rד dwcvdn oefip carde ,oec`l mixac dyng ozep ,exiag ly iprpk car ci rhewd :wqtp

dyr" el xnel leki ixdy ,zayd gwel oec`dy[inrel eyre mini 'da ze`txzdl edecn` m`e ,ez`etxl ozep ietixde ,"jpf ipi`e

,miwfgd minqa xrhvp cardy t"r` oexzid gwel oec`d ,mini 'ba ze`txzdl xdiny miwfg minqxehtc oec`d ea lag m` y"ke
.(b"ip mixyin)נפסק:"ובחו סעי' ג', תכד סי' mqaמ exrv 'it`e mixac 'd lhep eax ,mixg` ea elag ,xeht ely iprpk cara laegd

.eaxl ez`etx lk ixd ,dxdn `txzpe

.andpn epz" e` "ipeltl dpn epz" exn`y `ixa e` rxn aikya oicd dndfdpndyk ,"ipeltl
n"ky ixac m`de ,oecwta e` dpzna ,gpen epi`e xeav epi`yk e` ,zief oxwa gpene xeav

?recne ,znd ixac miiwl devn m`de ,inc mixeqnke miaezkk:bi .bi sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÈÂÊ Ô¯˜· ‰Ó‰Â "‰Ê ‰Ó" ¯Ó‡ Ì‡

.1`ed ozepd m`rxn aikyכדקיי"לכו בו, לחזור יכול אינו והנות מיתה, לאחר נותני (לקמל"ע

עיי טו. ובמש"ד מו)"ש, תשובה לקמ "כ שאמרינ דמי, וכמסורי ככתובי מרע שכיב ny`,"דברי opax oewizc]

[epz d"c :h sc lirl i"yx - eixac eniiwiy ghaen did `l m` ,eilga eilr ezrc sxhz.

.2ozepd m`e`ixa" אמר א רק וזהותנונותני המקבל, ובמעמד אצלו מופקד המנה שהיה למי "

."לכו שלשת מעמד קני מכח שקונה שאמרינ משו ע,

i "yx itlבבריא)"(ד בתוס'ה הראשוני הפירושי ב' תנו)"(דולפי כמה לקיי"סוגייתנו מצוה שאי ד

המת, mi`pzדברי zvwn mixaeq oke ,'b oic onwlck ,`de d"c oiibeqa 'qezd ede`iade ,:hq sc zeaezk zkqna iqei iax epiidc]

['c oic en daeyz onwl k"ynke ,.eh sc onwlלר אבל ,"" דאמר המתמ דברי לקיי לחזורמצוה יכול אינו היורש "

. שלשת מעמד קני היה לא א ג בו

'q eza z"x itleכרל)"(הנ ג דס"סוגייתנו שר"מ, כשלא"ל המת, דברי לקיי מצוה שאי מודה מ

כזה, באופ שמדובר משמע, ובמשנה מתחילה, לכ l`הושלש o`ky :x`ean ,xne`d lk d"c :`i sc lirl 'qeza]

jled dpznay xaeqd ,`iypd y"xk l"iiwy iptn oke ,cil cin xacd el xqenyk wx `l` "ikfk oz" mixne` `ly itl ,"ikfk oz" mixne`

["oz" d"d ,ikfk e`l jledc oeike ,ikfk e`l.

:‰ÎÏ‰

r"eyaיח)"(חו סעי' רנג סי' devnaמ n"de ,"mzq dpn" oia "ef dpn" xn` oia oipzep ,"ipeltl dpn epz" xn`y rxn aiky :wqtp

.dzin zngn devn `nzqn iedc ,dfl dpn mllkn zzl deve mc` ipa daxdl eiqkp lk wlgna e` dxin`a dpewy dzin zngn

נפסק: א', סעי' רנ inc,ובסי' mixeqnke miaezkk rxn aiky ixacy ,d`pwdd ikxcn '` meya dzepwdl v"` rxn aiky zpznoi`e
wx ,xac zzl dev `l m`e ,(`"ahix mya g"nx 'iq i"ae ,i"t i"p) onf xg`l ozil eiyxeil devy e` dzin xg`l cin zzl dev oia welig
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inw eiqkp eltp zny cinc ,melk eixaca oi`c `"i eziiyrk didi mziiyre evxiy dn itk eiqkp welgl zeyx mdl ozpe qetexhet` dpin
m"ayxd mya my ikcxn) miniiw eixacc `"ie ,(cyz 'iq `"ayxde zeaeyze ,p"x mya oilgep yi t"q ikcxn) ezpzn dlhazpe oiyxei

('l zia w"cx zaeyze.'a oic ,en 'eyzl dklda onwl k"yna r"re .

.·¯Â·ˆ ÂÈ‡ ‰Ó‰ Ì‡

א דיבר שמואל בר יצחק רב א האמוראי ונחלקו בו, לחזור יכול שהיורש שמואל: בר יצחק רב שיטת

: וכדלהל מרע בשכיב או שמש בלא בבריא

ciaf ax itl" ממנו שלוה לאחד המקבל, במעמד שאמר וא , שמש בלא בריא במתנת לפלונידבריו ,"ת

שס ."ומפני שלשת מעמד קני מועיל לא בעי ואינה ניתנה שלהוצאה שבמלוה ל

`tt ax itleמנה לית היה שכוונתו שחוששי משו מיתה, אחר יתנו ולא מרע, שכיב במתנת דבריו

" אומרת והגמ' , צבורי שאי א בקרקע, לו שיש חיישינקבור לא לקבורה "הלכתא כשאמר אפי' מנה"

וס"סת לר", דס"ל בו, לחזור יכול לא היורש שלשת במעמד שהקנה שבבריא שלשת"פ מעמד שקני ל

במלוה. אפי' מהני

'nbd zpwqn itl"חיישינ לא לקבורה לית"הלכתא כשמצוה בי חוששי לא מקרה שבכל פי' ,

" אמר בי לו, שיש פקדו לית כשמצוה בי לפלוני זהבמתנה "מנה כשאמר ובי סת" ."מנה

i "x zqxib mb `ide ,axc `ail` 'nba epzqxib itlipeltl dpn epz" xn` m` :'nba ezqxibe ,mixtq zi` d"c 'qeza]

[xn`w xeaw dpn `ny opiyiig ik ,oipzep oi` ,"mzq dpn" xn` m`e ,oipzep "df dpn iqkpn" אמר קבורזהכשלא למנה חוששי "

" לשו כשאמר פקדובי "תנו לשו כשאמר ובי ."מתנה"

'q eza `aend " iqxbc mixtq zi`"d itle"df dpn" ,oipzep - "iqkpn ipeltl dpn epz" xn`y rxn aiky :'nba mzqxibe ,my]

[xn`w xeaw dpn `nlic ,oipzep oi` - "mzq dpn" ,oipzep -axc `ail`, פקדו לשו כשאמר רק קבור למנה חוששי

" מתנה לשו כשאמר מנכסיואילו לפנינו."לית ומונח צבור שאינו ממנה ג מקרה בכל נותני ,

" אומרי לא א רק הוא בו לחזור יכול שהיורש זה המתדי דברי לקיי א'.מצוה די לעיל עיי "

.‚˙Ó‰ È¯·„ ÌÈÈ˜Ï

והא)"(דבתוס' שהדיה רמבואר: במחלוקת יוסי,"תלוי ורבי a']מ oic en daeyz onwl k"ynae ,'` oic lirl oiir],

כר"דקיי1.והוסיפו: ושרב"ל zeaezk]מ, zkqna l`enye],יוסי כרבי ר2.פוסקי ג"דברי המעותמ כשאי

, י ר ו שגצב סוברת הגמ' פירש,במלוהשהרי מדלא קבור, למנה חיישינ לא דבבריא , כ 3itl.אמרינ
z"xר רק"דברי ,מ לכ לה מתחי הושלש לבני,א שקל ותנו לבתו, מעות דמשליש ewtzqdeדומיא

:z"x zrcaרק כ אמרינ שליש,א ות להי מתרצה מתרצה,כשהשליש כשאינו xaeqולא z"xye
,mbר "שבג אמרינ המתלא דברי לקיי פסק"מצוה ולא הואיל דבריו, לקיי מצוה בירושה דאיתא דכל ,

" , אמרינ לא מממונו כוחו ופסק בירושה דליתא גר אבל , יורשי דמכוחו , הממו מאותו וכו'כוחו ,"מצוה

לפלוני"4. מנה לקמ"בהול אומרת טו.)הגמ' שלר(ד ר": לפי בזה שג והוסיפו: וכו', מצוה אומרי ת,"מ

בידו. המנה כשמשליש דוקא זהו

.bn,carle dy`l hbd z` oipzep m`d ,zne "icarl df xexgiy xhy ,izy`l df hb epz" xne`d
?recne.bi sc

:‰· Â˘˙

מש עיי מיתה לאחר גט שאי משו , נותני ד'."לא די לד תשובה לעיל כ

.cn?recne ,`l el`ae ,oipwd lg mipte` el`a ,ozyly cnrn oipwl xewnd edn.ci :bi sc

:‰· Â˘˙

ozyly cnrn oipw xwirופירש טעמא, בלא כהלכתא כהלכתא)"(די"הוי הלכהה משה קיבלה כאילו :

שא התוס'"מסיני, וכתבו , טע בה לתת )צ שחכמי(ש הטע אבל טעמא, בלא הוי לקנות שמועיל מה פי' :
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. קנייני ולעשות לטרוח יצטר שלא כדי הוא la`תקנוהו `zlin" dfy dny :ex`ia ,xne`d lk d"c :`i sc lirl 'qezd]

[oecwta s` `l` delna wx `l `ed "`nrhשלכו אופני יש ויש", שיקנה, תיקנו שלא אופני ויש , הקני חל ע

: וכדלהל , חכמי בה g']שנחלקו oic seq onwl oiir ef daeyz lkl dkldd].

.1cwtp cia `vnpd oecwt iyilyl zepwdlלכו". הקני חל ע

' q ezaגופא)"(ד בעה אפי' שמועיל לווה,"מבואר: או נפקד של lirlכ k"yn oiir - k"ra liren epi` - o"xd itle]

mb - b"d d"c .dt sc a"aa 'qeza 'b uexizl t"kre ,`"yxdnae ,my 'qezd ixaca ahid oiir - xg` cia oecwtd `vnp m`e ,'n daeyz

[fi w"q ekw 'iq g"dvwae ,'b ze` m`x ipxwa r"re ,dpwy `hiyt t"xl la` ,f"xc `ail` wx `ed o`k oecipd lk dxe`kle ,dpw b"dka.

2.deel cia `vnpd deln iyilyl zepwdl

i elc dinyn l`enye ,t"x ,`ax itl. הקני חל

`axe ciaf ax itle. הקני חל לא

' q eza x`eaneתנהו)"(ד z"x:ה myaשט"דאע שהמוכר מ"ג מחול, ומחלו וחזר לחבירו הקנה"ח א מ

מחול,"שט אינו ומחלו וחזר שלשת במעמד lekiyח :l"qe miwleg ,my i"wenipde ,:cnw sc zny in wxta o"anxd]

[cvyz 'nr '` wlg n"a zkqn lr d"n` - legnl.

.‚,„˜Ù‰ ÈÙ· ‡Ï˘ Â‡ Ï·˜Ó‰ ÈÙ· ‡Ï˘ ‰˜‰ Ô˙Â‰ Ì‡[dpzna e` oecwta e` delna]

מועטת,"לכו המתנה א ואפי' , הקני חל לא 'ע q eza x`eaneע"(ד אבל, בב"ה הגמ' דממ)"פ מועטת": במתנה מ

" משו בו, לחזור איסור לנות אמנהיש ."מחוסרי

'q ezd mixaeq cerד יג. תנו)"(ד ,ה בממו אלא בשטר זה קני תיקנו שלא :`"ahixd iyecig - oenn oteb oi`e li`ed]

[.gn sc oiyeciw zkqn lr.

.„ÌÈ„ÏÂÏ ‰˜‰

דס לרבנ אפי' ושזהו , שקוני מבואר: דלשב"בגמ' מקנה אד אי הוא"ל שלשת מעמד שקני ומפני ל,

בתוס' ומבואר טעמא, בלא מדרבנ הקנה)"(דכהלכתא מעות,ה מת בשעת נולדו שלא באופ שזהו :la`]

[y"`x 'qeza x`ean oke ,oipwd lg `ly `hiyt oipwd zrya eclep `l m`y ,mlera eid oipwd zrya.

.‰Ô˙˘Ï˘ „ÓÚÓ· ‰˙·Â˙Î ‰¯ÎÓ˘ ‰˘‡

'q ezaתנהו)"(ד יבואx`ean:ה שלא שאפשר חוב על שלשת מעמד קני מועיל שלא לפי , הקני חל שלא

. לעול גביה לידי

.Â"¯Á‡ Ï‡¯˘ÈÏ Â‰˙" Ï‡¯˘È‰ ÂÏ ¯Ó‡Â ,Ì"ÂÎÚ ‡Â‰ ‰ÂÂÏ‰ Â‡ „˜Ù‰ Ì‡

z"x itlבמעמד)"(בתוד "ה לו אמר דאפי' כיו קנה, לעכוזכילא זכיה שאי מפני קנה לא לא"" כ כמו ,

ג'. במעמד lawndקונה `edy oiae ozepd `edy oia ,ieba mb bdep ozyly cnrn oipwy ,gn sc oiyeciw `"ahixd zhiye s"ixd zhiy]

['g oic onwl epazky dkldae ,hpe ,fp w"q ekw 'iq `"xbda r"re ,cwtpd ly.

.Ê"Ì"ÂÎÚ ÈÂÏÙÏ Â‰˙" ¯Á‡ Ï‡¯˘ÈÏ ¯Ó‡ Ï‡¯˘È‰ Ì‡

z"x itl( לעכו(ש ית מהנתינה בו חוזר לא שהנות זמ ,"כל שלשת מעמד בלא כ לו אמר א אפי' ,

לעכו ית לא בו חוזר א העכו"אבל מ להשמט יכול שאינו לא א ג', במעמד לו אמר אפי' ,".

.ÁÌ"ÂÎÚ Ô˙Â‰ Ì‡

z"x xne`( שקנה"(ש ע"שנראה הפקיעו ישראל של ממונו דא טעמא,", בלא הלכתא דהוי ג', מעמד י

העכו"כ ממו לעכו"ש שאמרינ ליה, דיינינ דבדיניה ועוד דינכ"", ieba],"כ mb bdep l"pd s"ixd itle].
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:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' קכו סי' "dpnמ ozyly cnrna dil xn`e ,oecwt oia deln oia oerny cia dpn el didy oae`x :wqtp

t"r` mda xefgl mileki oerny `le oae`x oi`e ,dpw eaeg oerxta el epzpy oia dpzna el epzpy oia ,"iell edpz jcia il yiy

.dpw oernyl oae`x deldy xg`l iel clep 'it`e ,ecia `edy inl elgenle xefgl leki ozepd oi` oke ,oipr eze`a miweqr oiicry

נפסק: יט סעי' סו oernyובסי' dpw ,"ozyly cnrna oernyl edpz ,xhya jcia il yi dpn" l"`e ,iel lr g"hy el didy oae`x

cin xhyd seb `ivedl leki dkefd oerny oi`y `l` ,(oae`xl) ecarzypy enk zegewld el ecarzype ,xhyd el ozp `ly t"r`

m`e ,eit lr oipce xhyd `ivedl delnl oitek c"ia ,micareyndn zeabl jxvedy e` xetki m`e ,deell raez oerny `l` delnd

.deeld cil eze` oixifgne delnd cin xhyd seb mi`iven ,dkefd oernyl deeld erxt

.dn?recne ,ea xefgl leki m`de ,ozeixg`a aiig m`de "ikfk jled" opixn` m`d(`.delna
(a.oecwta(b.dpzna(c.xexgiy hba.ci sc

:‰· Â˘˙

.‡ÁÈÏ˘‰ „ÈÓ Ò‡Â ,"ÂÏ ·ÈÈÁ È‡˘ ÈÂÏÙÏ ‰Ó ÍÏÂ‰"

.1zeixg` oiprl.לזה למוסר ציווהו לא המלוה שהרי , באחריות חייב הלווה

.2zegilyd lhale ea xefgl leki deeld m` oiprl

ax itl[dizeek `ipz oke]" אמרינ ולא כזכי, הול בזה דאמרינ בו, לחזור יכול שחייבאינו מתו

בו לחזור יכול oxtk],"באחריות deeld wfged `lyk s` edfy ,'nbdn rnyne].

l`eny itleבו לחזור ikfk"]יכול jled" opixn`y s`]לחזור בא א באחריות שחייב מתו דאמרינ ,

zeixg`d,"חוזר on deeld z` xht delnd m`e'לא)"(דבתוס שאיה מודה שמואל דא מבואר:

" ואי , באחריות חייב אינו שהרי בו, לחזור יכול i"yx],"מתוהלווה itl y"ke].

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' קכה סי' oernyl",מ df dpn jled" iell xn`e ,ecia oecwt el didy e` oernyl dpn aiig didy oae`x :wqtp

edepzi deln e` deel zn oia jkitl ,oernyl eliaya dkf iel cil ribdyk cine ,inc ikfk jledc ,leki epi` epnn elhile xefgl `a m`

,oerny cil ribiy cr ozeixg`a aiig oae`x n"ne ,oerny iyxeilmlek ,"ipeltl ef dpn `di" e` "ipeltl ef dpn`y" xn` m` d"de
(`"ahix mya i"a) ikfk ied `le jledk ied `l "ipeltl xfgd" xn` la` ,(oihibc w"tq o"x) ikfk iede jledk ied.

.·"È„È· ÂÏ ˘È˘ ÔÂ„˜Ù ÈÂÏÙÏ ‰Ó ÍÏÂ‰"

" לשליח לומר שיכול משו לשליח, מנתינתו לחזור יכול וג , באחריות חייב המשלחהנפקד של רצונו אי

אחר ביד פקדונו ופירש"שיהא שיהא)"(די", קייה שהכי שלא": לאד חבי ואי לו הוא דחוב ג', פרק לקמ ל

לכו ולכ ""בפניו, אומרי לא בפקדו כזכיע ."הול

glynd m`(הנפקד glyn(שהוא zeyxn `viy ciwtnl dil `gipc ,oxtk wfgedהנפקד יכול אינו

בו, lekiלחזור epi`y dcen l`eny 'it` ,oxtk wfgedyky ,eax mya `iade ,xefgl leki - l`eny itl la` ,axl wx edfy :azek `"ahixd]

[ea xefgl.

ciwtn ly egely `ed gilyd m`'דבתוס)"( לסו חייבה שהנפקד שא מהגמ' שמשמע מבואר:

מ , ""באחריות של הטע את אי שהרי , כפר הוחזק שלא וא בו, לחזור יכול אינו שיהאמ רצונו אי

אחר ביד yxdn"`],"פקדונו oiir - mzii`x xe`iaa].

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(חו סעי' ש ciwtnlמ zekf f`c ,oxtk cwtpd wfgedyk `wec ,iel cin lehile xefgl leki epi` oecwtac `d :wqtp

.olhile xefgl `ed leki wfged `l la` ,eci zgzn `vzy
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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.‚"‰˙Ó· ÈÂÏÙÏ ‰Ó ÍÏÂ‰"

i "yx itlה"(ד אחריות.ג)"ה וליכא הואיל בו, לחזור יכול שאינו מודה שמואל א

'q ez itleדכו"(ד לא "ע)"ה שאמרינ מודה רב אפי' כזכיבזה בו,"לאו לחזור ויכול ,lk d"cez :`i sc lirl oiir]

[xne`dכדקיי כר", כזכי,"ל לאו הול שבמתנה הסובר הנשיא k"ynaeש ,y"iir ,jkl `ztqezdn di`x e`iad my 'qezd]

[hl daeyz lirl.

.„"È„·ÚÏ ‰Ê ¯Â¯ÁÈ˘ Ë‚ ÍÏÂ‰"

אחריות,"לכו שאי כיו בו, לחזור יכול שאינו שמואל מודה edfcע :eazk z"x mya ,xne`d lk d"c :`i sc lirl 'qeza]

- zexigl z`vl carl el `ed zekfy mixaeqd minkgc `ail` wx df lke ,ikfk jlede oz dia opixn`c ,deln oirk ied car xexgiyy iptn

[fl daeyz lirl oiirמשחרר הוי לא נפשיה נייח ליה העבד לאו דאי כזכי, הוי לא שבמתנה הסוברי לתוס' וא ,

" ביה דאמרינ כחוב, חשיב הכי משו כזכיליה, ."ת

.en?znd ixac miiwl devn m`de ,inc mixeqnke miaezkk rxn aiky ixac m`d.eh :ci sc

:‰· Â˘˙

mdiqkp ewligy `ixa e` rxn aiky

xfrl` 'x itl[jenqa oiir - xfril` 'x d"ceza x`eank ,'b dhiy `id xfril` iaxc ,xfril` iax miqxeb `le]נקני הנכסי אי

דס , במסוכ ובי בבריא בי גמור, קני בלא וכמסורי"באמירה ככתובי אינ מת אפי' מרע שכיב דברי ל

, קני בעי מיתה מחמת המצוה וג בעלמא, כבריא והוא eכלל, okeqn 'it`e]cnre oipw did m`y xazqne ,icin xiiy `l

[.epw sc a"a m"ayx - xfeg epi`.

minkg itleרש , קני צרי ולא דמי וכמסורי ככתובי מרע שכיב )"(די"דברי אומרי ויש הא"(דותוס'ה ה

מדבריו,ל)"קיי משלח חזר שלא זמ כל משלח, מת לא עדיי א אפי' המקבל ליורשי יתנו שלכ : מפרשי

התוס' מרע)"(דוהוסיפו בשכיב הא דעתה הוא דכ , נות מיתת אחר אלא המקבל יורשי קנו שלא א דזהו :

למ ואפי' , נות מיתת אחר עד מקבל יורשי נולדו לא ואפי' , קנה."נות לא לעובר המזכה ד

' q ezdע"(ד אליעזר, ר' בב"ה הגמ' :ב)"פ eazkבב דמשנה סתמא דבריו"שלפי בשבת אליעזר דר' אליבא ב

ר ולפי בחול, לא אבל לכתוב יכול שאי מפני , ה וכמסורי דככתובי , והוכיחו"קיימי , להיפ אליביה מ

ושלפי לשבת, חול בי הבדל אי וחכמי אלעזר ר' שלפי בדבר."התוס' מחלוקות ג' ז

" דדי פפא: רב בש בגמ' מבואר המתעוד דברי לקיי מקבל.מצוה שמת קוד נות כשמת רק הוא "

השניה: בדר אומרת m:הגמ' ixaeq ,awri 'x e , ozp 'x ,w "zyשכ"כר דברי ליה שלית ככתובי"א מ

, נות מת אפי' וכו', לקיי מצוה ליה ולית , m:וכמסורי ixaeq `" ideשכ דדברי , ככתובי"כרבנ מ

, xaeq:וכמסורי ,n"x meyn xn`y `iypd dcedi 'x eשכ"כר דדברי היכא"א, מיהו , וכמסורי ככתובי מ

dcedi]דמת iaxe d"cez - lawn iiga ozepd 'it]ס ,"" שאמרינ המתל דברי לקיי לחזור"מצוה יכול מת לא א אבל ,

minkgבו, itlyeופירש , ל דמספקא די"יחלוקו, טו., להו)"(ד מספקא כרה א דמת": והיכא , כרבנ או א

לא, או המת דברי לקיי מצוה א להו, מספקא `exnנמי o`ke,יעשה שליח שירצה ומה , עדי שודא

שירצה)י"רש מה יד: ואוהב(ד זו במתנה יפה עינו היתה א משלח, של בדעתו שראה מה לפי דהיינו מפרש:

ור בניו, ואת המקבל )"(בתודת"את וכא שירצה.ה למי הדיי שית מפרש:

: 'nbd zxne` cerשכ"שקיי דברי קיי"ל וכ , וכמסורי ככתובי המת,"מ דברי לקיי מצוה oicaל mipic ihxt]

[an daeyz lirl k"yna oiir - 'eke miiwl devna ,'eke n"ky ixac.

:‰ÎÏ‰

r"eyaט')"(חו סעי' קכה סי' iyxeilמ xifgi ,lawn zn xak gilyl dpnd ozpy drya m` ,ozepd did rxn aiky m`e :wqtp

lawn iyxei eclep 'it`e ,ozep iiga lawnd zn m` 'it` lawn iyxeil ozi ,gilyl dpnd ozpy drya lawnd ig did m` la` ,glyn

'it` xfeg cnr m`e ,cnr `ly onf lk ea xefgl leki ozepd oi`e ,inc oixeqnke oiaezkk rxn aiky ixacc meyn ,ozep zzin xg`
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.lawnd cil xak `a m`:נפסק ח' e`vneובסעי' iell epzil oerny jlde ,"dpzn el ozep ip`y iell dpn jled" oernyl xn`y oae`x

zn k"g`y t"r` ,ozep iiga lawn zn m`e ,znd ixac miiwl devnc ,lawn iyxeil ozi ,lawn iiga zne ozepd did `ixa m` ,zny

.'` oic ,an 'eyzl dklda k"yna oiire .glyn iyxeil xifgi ozepd
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

éðù ÷øô

'á èâ àéáîä

.`b?recne ,dl epzil xyk m`d ,oldlc mipte`a mid zpicnn `aedy h(`"azkp ipta" xn`yk
."mzgp ipta" `le(a."azkp ipta" xn` `le "mzgp ipta" xn`yk(bazkp ipta" xn`yk

eivg, o ey`xdeivg azkp ipta" xn`yk e` "elek mzgp iptae." o exg`(cipta" xn`yk
."eivg mzgp iptae elek azkp(dly eznizg miniiwn mixg` 'ae ,"elek azkp ipta" xn`yk

.ipy(e.ipy ly eznizg z` miniiwn xg`e `ede ,"eivg mzgp iptae elek azkp ipta" xn`yk
(f."ipyd crd `ed ip`e ,elek azkp ipta" xn`yk(g,"micrd ipy zenizg xikn ip`" xn`yk

.p"tae p"ta xn` `le(h`vei hbd oi`e ,"mzgp ipta" xn` ipyde ,"azkp ipta" xn` cg`yk
,mdipy ci zgzn[oi`y d"c i"yx - e`iad cg` wxe ez`ada oigely mdipy oi`y 'it],`vei hbd m` oicd dne

,"mdipy ci zgzn `vei" yexit dne ,mdipy ci zgznzpicnn hb e`iady mipy m`de
, p"tae p"ta l"v mid(i."mzgp ipta" xne` cg`e ,"azkp epipta" mixne` 'ayk

(`i."mzgp epipta" mixne` 'ae ,"azkp ipta" xne` cg`yk(aiipyde ,cg` gily dyryk
.ezy`l jiledl hbd z` dfl lrad ozp eiptay cirn:eh .eh sc

:‰· Â˘˙

.‡"Ì˙Á ÈÙ·" ‡ÏÂ "·˙Î ÈÙ·" ¯Ó‡˘Î

לכו ci]ע,"פסול ,'` 'eyz my k"ynae ,:a sc lirl oir - p"tae p"ta zxin` aeigl mrhd].בדיעבד ואפי' ,daeyz `"t lirl oiire]

["leqt" ef daeyza epazky mewn lka oicd ok 'e`kle ,einzega miiwziy m"anxd wqte ,`ax itle dax itl epic dn ,fi.

.·"·˙Î ÈÙ·" ¯Ó‡ ‡ÏÂ "Ì˙Á ÈÙ·" ¯Ó‡˘Î

בדיעבד. אפי' פסול

.‚"ÂÏÂÎ Ì˙Á ÈÙ·Â ÂÈˆÁ ·˙Î ÈÙ·" ¯Ó‡˘Î Ì‡

.1oey`xd eivg eipta azkpy xn` m`ר דאמר שכשר, משמע ""בסוגייתנו אלאא כתב לא אפי'

רש ופירש , צרי אינו שוב לשמה אחת ,"שיטה והזמ והאשה האיש ש שבה הראשונה שיטה [r"reי:

['k 'eyz '` wxt lirl k"ynae ,.e :d sc lirl 'nba dfa mi`xen`d ixac z`.

.2"oexg` eivg azkp ipta" xn`yk m`e.פסול

.„"ÂÈˆÁ Ì˙Á ÈÙ·Â ÂÏÂÎ ·˙Î ÈÙ·" ¯Ó‡˘Î.פסול

.‰È˘ Ï˘ Â˙ÓÈ˙Á ÌÈÓÈÈ˜Ó ÌÈ¯Á‡ '·Â ,"ÂÏÂÎ ·˙Î ÈÙ·" ¯Ó‡˘Î

`cqg ax itl'התוס וביארו , חכמי בתקנת כולו או הגט בקיו כולו או שצרי מפני כולו"(דפסול, או ה

( חכמי ידו.בתקנת על מתקיימת העדות כל כשאי כ כל מדייק לא שהשליח דסבר :

iy` axe `ax itle" ג אומר היה אחד שהוא השליח א שהרי כשר, נחתהגט מועיל,בפני היה "

התוס'"כ וביארו שני, של חתימתו מקיימי כשב' )ש שס(ש מתקיימת": העדות כשאי ג מדייק שהשליח ל

ידו. f'.על oic onwl oiir - dkldd

.ÂÈ˘ Ï˘ Â˙ÓÈ˙Á ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó ¯Á‡Â ‡Â‰Â ,"ÂÈˆÁ Ì˙Á ÈÙ·Â ÂÏÂÎ ·˙Î ÈÙ·" ¯Ó‡˘Î

`cqg ax itlכנ ."פסול הקוד בדי ל
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

`ax itl" לומר דעלמא, שטרות בקיו כשר כ שכמו ולומר להחלי יבואו שמא גזירה חתימתפסול, זה

אמרהידי והתורה אחד, עד פי על מהממו רבעי שלשה יוציאו ובכ השני חתימת על אחר ע ולהעיד "

שני" פי ופירש"על דהאי, אפומא ופלגא דהאי אפומא פלגא דמשמע אתי)"(די", ליה,ה חיישינ לא ובגט :

כנ שטרות, בשאר יכשירו שמא רק הוא החשש אלא כתרי, רבנ דהימנוהו כשר, הגט אחר בלאו ל."שהרי

iy` ax itle" ג אומר היה השליח א דהרי כשר, נחתהגט כבפני כשר, היה עד"" עוד עמו כשיש ש

מהשוק. ad`.אחר oica onwl oiir - dkldd

.Ê"È˘‰ „Ú‰ ‡Â‰ È‡Â ,ÂÏÂÎ ·˙Î ÈÙ·" ¯Ó‡˘Î

. חכמי בתקנת כולו או הגט בקיו כולו או שצרי מפני שפסול, סובר אשי רב 'ג q eza x`eaneה"(ד

הוא) :אני inlyexid myaשע מפני ""דזהו אמירתו שניי עד הוא דלכאני דנראה בעדותו, כנוגע נעשה "

חתימתו, עדות שתתקיי כדי השני חתימת על להעיד בא :הוא 'qezd miyxtneבעדות נוגע זה שאי

" של הטע בצירו רק פסול אלא הנממש, וכו' כולו ל."או

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פ מגירושי טז)"(אהעr"eyaeג)"ז סעי' קמב סי' ipyd,ז crd `l la` cg` cr mzge elek azkp ipta :wqtp

xyk df ixd ,eipta mzg `ly ipyd crd lr xg`e `ed cird m`e ,dl ozpi k"g`e ,einzega miiwzi df ixd ,ipyd crd `ed did 'it`

,eitca .f sca s"ixd ewqt oke ,iy` ax zrck] .xyk dfy ipyd crd ici azk lr mixg` mipy ecird m` ,xnel jixv oi`e ,el ozpie

,`cqg axk `l la` ,ipyd znizg lr micirn xg`e `ed m` mb milqete ,`axk - ixi`na mi`aen - miwqet yi ,'` 'iq y"`xde

,xyk hbd ipyd znizg lr micirn mixg` mipy m`y epiidc: שפוסקי , תלמידיה גדולי בש mipyykוהביא 'it`y ,`cqg axk

.leqt hbd ipyd znizg lr micirn mixg`

.Á"Ù·Â "Ù· ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,"ÌÈ„Ú‰ È˘ ˙ÂÓÈ˙Á ¯ÈÎÓ È‡" ¯Ó‡˘Î

i "yx itlאיכא)"(ד מי axc`ה `ail`.פסול רבה ושלפי כשר, והגט נאמ השליח

'q ez itleאיכא)"(ד מי הכתיבה,"לכוה על שמעיד א פסול והגט , נאמ לא השליח t"`ע lirl k"yn r"re]

['e oic 'e daeyz.

.Ë"Ì˙Á ÈÙ·" ¯ÓÂ‡ „Á‡Â ,"·˙Î ÈÙ·" ¯ÓÂ‡ „Á‡

.1,mdipy ci zgzn `vei hbd oi`yk m`[oi`y d"c i"yx - e`iad cg` wxe ez`ada oigely mdipy oi`y 'it]הגט

`xn]פסול, `l dfe ,p"tae p"ta xnel `iand jixvy meyn :my i"yxte].

.2mdipy ci zgzn `vei hbd m`emdipy"y ,la` d"ca 'qezd 'ke ,zgzn d"c i"yx - oigely mdipye ea miwec` mdipyy]

cg`d epzpe ,"izy`l hb ekiled mkipy" mdl xn`e jk lr oigely mdipy dyr lrady :mixne` mdipyy `l` ,`wec e`l "ea miwec`

[dfl dcen i"yx mby :azky `"ayxa oiire .exiag cnrna

zrc oke ,dpg xa xa dax itle , o pge i iax xn` dced i xa l`eny axc `ail` `nw `pyil itl
opge i x "` in` 'x" דקסבר כשר, ,הגט הי במדינת גט שהביאו l"pkב' - migely mze` dyr lrady ote`a]

[xyk d"c i"yx t"r - zncew dxrdaא ,"" שיאמרו בפצ ובפ"בפנינו mrhdy,"נ"נ ,xaqwc meyn edfy :yxtn ,xyk d"c i"yx]

'qezde ,ok xeaql leki `l daxy ,rnyne ,eniiwl oiievn migilyd ixd o`ke ,"eniiwl miievn micr oi`y meyn" edf ,p"tae p"ta l"vy

`lc `zlinae ,mipy gelyl igiky `lc `zlin edfy xeaqle ,ok xeaql lekiy l"qe eilr miwleg ,oey`xd `nl` d"cae la` d"ca

eli` dnc" meyn `ed ,meiw cvn edf ,xnel jixv `ly mrhdye ,elewliwl xacd xefgi `ny - ecnly xg`l - opax exfb `l igiky

xrxre lrad `a k"g`e ,p"ta exn` `lyky l"pd i"yxn rnyn oke ,dax d"c i"yxa onwl oiire ,"ipnidn `l in dyxib epipta exn`i

exn`e hbd e`iad 'ay xg`y l"qe ,wleg `"aixdy ,eazk ,deiz`c d"c :a sc lirl 'qezae ,xhyd z` miiwl mikixv eidi ,"mgly `ly"

ekxhvi ,"siefn" lrad orhi m`y :eazk g"ade ,'c 'iq '` wxt y"yide ,"mgly `ly" xnele xrxrl lrad gka oi` aey ,"mgly lrady"

wqtp oke ,lrad xerxr z` oilawn oi` df ote`a mby :azek ,`ax d"c :a sc o"anxd j` ,o"xdn zvw rnyn oky :azk i"ade ,eniiwl

[gi 'irq anw 'iq r"eydne ,ci 'ld oiyexibn f"t m"anxdn.

o pge i iax xn` dcedi xa l`eny axc `ail` `xza `pyil itlejixv dax itl mb - l"pd i"yx itle]
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[l"pke ,i"yx lr miwleg 'qezde ,ok aezkl" דקסבר פסול, שיאמרוהגט צריכי הי ממדינת גט שהביאו ב'

בפ ובפ"בפנינו לת"נ"נ רק ושזהו יחזור", שמא דגזרינ פסול, שלמדו לאחר שג הסובר דמשנתינו, ק

ופירש כשר, יהודה רבי ושלפי לקילקולו, ולפלוג)"(די"הדבר לקיימו,ה עדי ימצאו שלא חשש אי שהרי :

, שניה יד תחת יוצא qezd']שהרי mya jenqd lirl dxrda k"yn 'ire]מדובר שהרי לשמה של חסרו ואי ,

, חוששי לא ולקילקול שלמדו, dneלאחר d"cez oiire ,dax d"c i"yx - opax dia exfb `le `giky `l `hib iziinc ixzc]

[`ad oic seqa k"yne ,xaq.

:‰ÎÏ‰

m"anxaטו)"(פ הל' מגירושי epzilג lrad mdl epzpe li`ed ,mdipta mzgpe azkp `ly t"r` l"ega hb e`iady mipy :wqtp

epipta" mipyd exn` eli`y ,miewn epi`y t"r` df hba xrxrl leki lrad oi` ixdy ,zyxebn didze dl oipzep el` ixd ,ezy`l

vei oi` la` ,mdipy ici zgz `vei hbdy onfa `"ca ,hb my oi`y t"r` zyxebn ef ixd "dyxbzpr"eya wqtp oke ,p"tae p"ta l"v `

,gi 'irq anw 'iq,einzega miiwzdl jixv xrxre lrad `a m`y `"ieednze ,einzega xhyd miiwl jixv xrxr lrad m`y wqt xehd]

zrcl yegl ok azky xyt`e ,`"nxd `iady `"id `ed xehdy :azk ,dl w"q y"ade ,y"`xd eia`k `l wqt recn ,l"yxdnde i"ad

[eniiwl mikixv ,mgly `ly xn` m` s`y ,i"yx.

.È"Ì˙Á ÈÙ·" ¯ÓÂ‡ „Á‡Â ,"·˙Î ÂÈÙ·" ÌÈ¯ÓÂ‡ '·

w"z itl.פסול

dcedi iax itle.כשר

`nw `pyil itlהנ)"( הקוד בדי ,dinirceל שניה ידי מתחת יוצא הגט כשאי דוקא [it'מחלוקת

[i`na d"ceze ,"oey`xd" w"z d"c i"yx - "mzgp ipta" xn`y eze` ici zgzn `vei la`דת ס", לא"ק שהשליח דכל ל,

" נכתבאמר א"בפני אחד, בעד להכשיר בעלמא שטרות בקיו זה די שיחליפו דגזרינ פסול הגט ,

ס יהודה ורבי הכתיבה, על המעידי ב' הכתיבה"שיש על המעידי עדי שני יש שהרי , גזרינ דלא ל,

לכו שניה ידי תחת יוצא הגט א אבל לאיחלופי, אתי דס"ולא כשר, ממדינת"ע גט שהביאו ב' ל

א בפ"הי ובפ"צ y"iir]נ,"נ ,mcewd oica l"pke].

`xza `pyil itleתל)"(הנ", שניה יד תחת יוצא כשהגט א פוסל ipzwc,ק `tiq d"c i"yx - ozyly e`]

["ipyd"דס לשמה,", גיטי לכתוב שלמדו לאחר שא ci]ל 'eyze '` 'eyz '` wxt lirl k"yn oiir]בפ לומר נ"גזרינ

דס"ובפ , שניה ידי מתחת כשיוצא דוקא מכשיר יהודה ורבי לקילקולו, הדבר יחזור שמא שלאחר"נ, ל,

לקילקולו, הדבר יחזור שמא גזרינ לא לשמה, לכתוב igikyשלמדו `l `hib iziinc ixzc :yxtn ,daxe d"c i"yx]

["xefgi `ny" llk opixfb `ly l"qc :miyxtn ,xne d"c 'qeze ,opax dia exfb `leשהרי קיו עידי ימצא שלא חוששי ולא ,

, ה y"iir]ב' ,mcewd oica l"pke].

.‡È"Ì˙Á ÂÈÙ·" ÌÈ¯ÓÂ‡ '·Â ,"·˙Î ÈÙ·" ¯ÓÂ‡ „Á‡

שכשר. מבואר: במשנה

, o pge i x "` in` 'x zpwqn itl[dinirce ,opgei iaxc `ail` dcedi xa l`eny axc `nw `pyil itl oke]א אפי' זהו

חתימה, עידי ידי מתחת יוצא oeikהגט ,dnizg icirn cg` ci zgzn `vei m` s` xyke ,`wec e`l 'nbd oeyly :yxtn o"anxd]

lr micirn mdipyydn izgd[דס א", הי ממדינת גט שהביאו ב' בפ"ל לומר ובפ"צ נ."נ

o pge i iax xn` dcedi xa l`eny axc `ail` `xza `pyil itle , in` 'x ly `"edd itleרק זהו

ידי מתחת רק יוצא אבל זה, על וכב' זה על כב' דנעשו אמי: ר' ופירש הכתיבה, עד יד מתחת יוצא כשהגט

דס פסול, חתימה בפ"עידי בפנינו שיאמרו צריכי הי ממדינת גט שהביאו ב' ובפ"ל נ."נ

.·ÈË‚‰ ˙‡ Ô˙ ÏÚ·‰˘ ‰‡¯˘" „ÈÚÓ È˘‰Â ,Ë‚‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÁÈÏ˘ ‰˘Ú „·Ï· „Á‡˘Î
"Â˙˘‡Ï ÍÈÏÂ‰Ï Â¯È·ÁÏ

' q ez itlאבל)"(ד בפה שיאמר צרי ובפ"אינו ממש,"נ הגירושי על להעיד יכולי שניה שהרי [i"ptdנ,

,"hbd ziyily" o"iy ze` '` wlg xehird lraa oiir j` ,df lr wlegy in oi`y ,azek ,gl w"q anw 'iq l`eny ziade ,wleg i"yxy :azek
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

l gilyd jixvy ,dfa ezrcy[gily lk enk p"ta xne.

:‰ÎÏ‰

r"eya(יח סעי' קמב ezy`l,(סי' jiledl hbd dfl lrad ozp eiptay cirn ipyde cg` `l` gily dyr `l 'it`y `"ie :wqtp

.mnvr zegily icir ipta epxqniy dfa jixvny in yie ,p"tae p"ta xnel v"`

.a,i"dxl uixgd aygp m`d ,'d daeba xcb etiwne 'd wenr uixgefn dlrnl ef zexivg 'aa oicd dne
,dvignl aygp m`d ,'d deab lze?recne:eh sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÎÂ˙· ÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ ‡‰È˘ È"‰¯ ·˘Á ıÈ¯Á‰ Ì‡ ÔÈÚÏ

i "yx itlכולו או שיהא עד , מצטרפי אי חסדא רב שלפי ומרימר, חסדא רב במחלוקת תלוי הדי

. מצטרפי מרימר ולפי בגידוד, כולו או במחיצה

'q ezd itleגידוד)"(ד לרה"לכוה החרי את להחשיב מחיצה להיות מצטרפי י."ע

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(או סעי' שסב סי' lkleח lhlhl dvign daeyg ,'d deab dvign eilr dyry dxyrl enilyde 'd deaby lz :wqtp

,xacmy `"xbda r"re ,my a"n - zexvg ipy wqtd oiprl mb epiidc.

.·ÂÊÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÊ ˙Â¯ÈˆÁ '··

.1zg` e` mipy zaxrn dpezgzd m` oiprl'עבתוס , )"(ש בעירובי הגמ' שלכופ מחיצה"מבואר: הוי ע

לרה התחתונה את י."להחשיב

.2zg` e` mipy zaxrn dpeilrdyk m`ומרימר,"לכו חסדא רב במחלוקת תלוי הדי oiprleע
,dpeilra lhlhl' q ezd zhiy itl( הנ(ש ומרימר, חסדא רב במחלוקת תלוי א',"הדי די ל

i "yx zhiyneל)"(הנ:rnynמהני."שלכו לא ע

:‰ÎÏ‰

r"eyaו')"(או סעי' שעב סי' h"d,ח deab zexvgdn zg` ly drwxw didy e` h"i deab lzek zexvg izy oia did :wqtp

.cgi axrl mileki oi` ,dxyrl enilydl 'd dvign eilr eyre

.b?i"dxl aygp m`d ,dyng dvign eiab lr siwde dyng deab miaxd zeyxa lz:eh sc

:‰· Â˘˙

השני)"(הנבתוס' בתירוצ מבואר:ל,

.1zecizia e`line miwiiecn migth 'c agx cenr oirk xv lzyרה"לכו הוי בעי"ע דאי מטע י,

ומישתמש. מידי עליה מנח

.2mixyr e` zen` xyrk t"kr agxy epiidc ,xvg oirk agx lzeלרה להחשיבו שיי מטע"לא י

ומרימר. חסדא ר' במחלוקת שנוי דינו ה', מחיצה ומוק ה' כשגבוה ולכ זה,

.c?recne ,exdhp m`d oldlc mipte`a eici e` eci lhepd(`zg` mrta eici ipy lhpyk
.zg` ziriaxn(ak"g`e dabpe zg` ci lhpyk e` ,dtihya dipy ecie dlihpa zg` eciyk
.zipyd eci lhp(b.dabp `lyk oicd dne ,dipyd ivg lhp k"g`e dabpe eci ivg lhpyk

(c.mizyk `idy dlecb zg` dtihyn zg` eci lhpyk(de` zg` dtihya eici izy lhpyk
.zetihy izya.fh :eh sc
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:‰· Â˘˙

.‡˙Á‡ ˙ÈÚÈ·¯Ó ˙Á‡ ÌÚÙ· ÂÈ„È È˘ ÏË˘Î

זה."לכו באופ ידיה שני לרחו יכולי אנשי שני ואפי' טהורות, c']ע oic onwl oiire ,zetihy izy eyryk t"kr],

ע"(די"ופירש ואפי', )"ה בחולי הגמ' רביעית.פ היה בתחילה שהרי טהרה, משיירי שבאו משו שזהו :

:‰ÎÏ‰

r"eyaיג)"(או סעי' קס סי' elit`eח ,v"` oexg`d ,cg`k lehil e`ay 'al la` ,cg`l n"de ,ziriax mina `diy jixv :wqtp

dhnl eici hyte ipy `ae ,eici lr wvei xg`e eici cg` hyte ,ilka min ziriax did :cvik ,geliwd wiqti `ly calae ,df xg` dfa

ziriaxd xeriy zgity t"r` ,zexedh mdipy ici ,epnn dhnly ipy ly ecile oey`x ly eci lr cxei geliwe ,oey`xd cil jenq epnn

ligzdy dryae li`ed ,f"`f milhepyk 'it` mixizn yie ,dxdh ixeiyn mi`a mdy iptn ,zexedh eici ipy ly ecil miribn mdyk

belne ,'cle 'bl bel ivgn milhep df jxc lre ,dxdh ixeiyn e`ay iptn ,miler df ipyl mb ,ziriax mda did ,mdn lehil cg`d

df ab lr df e` df cva df mdici 'de 'c gipdl milekiy (d"de) ,t"b eici lr cg` lk jetyl mind miwitqny onf lk ,`"a dnkl

.cg` lkl mind eribiy oipra mdici etxiy calae ,cg`k lehile

.·‰ÏÈË· ˙Á‡ Â„È ÏËÂ‰[minkg oewizk eici lr dwixfa ilkd on],dtihya zg`e[i"yx - d`q 'na xdpa]

טהורות, `zxg]ידיו eci lhpe xfge dabpe zg` eci lhp d"dc :c"ixezd azke ,dnvr ipta zaygp `cge `cg lkc]'בתוס ומבואר ,

הנוטל)"(ד בזוה כ כשעשה א אחת בבת שניה יד ושט אחת יד נטל א בי חילוק שאי מסתבר דלגמ' :

מהני. האלו האופני שבכל אחר, מכלי אחת כל אחת, בבת ידיו שתי כשנטל או זו, אחר

:‰ÎÏ‰

r"eyaיח)"(או סעי' קנט סי' zexedh.ח eici ,dliaha zg` ecie dlihpa zg` eci :wqtp

.‚Â„È ÈˆÁ ÏËÂ‰

.1xg`d ivg lhpe xfge dabp m`" ינאי ר' דבי דאמרי נטילה, הוי לחצאילא טהורות אי ,"ידי

מפני אחר, דבר להטפיח יכול שלא באופ טופח והמשקה לגמרי הראשו חציו את ניגב לא אפי' וזהו

לטהרה. ולא לטומאה לא חיבור אינו מטפיח שלא טופח שמשקה

.2xg` xac githnd gteh dwyn oey`xd eivga yi oiicr ipyd eivg lhpe xfgyk m`ספק הוי

בכה ג א ""בגמ' הוי לחצאיג מהני,נטילה ולא "`ail` wx `ed 'nba wtqdy :g"t seq zexdh zkqna y"xd zhiy]

[y"iir ,dliahn `liw dlihpc ,ipdny `hiyt - i"xl la` ,opaxc.

:‰ÎÏ‰

r"eyaג')"(או סעי' קסב סי' dlihpח oi`c ,dzidy enk d`nh eci ixd ,ecin x`ypd lhpe siqede xfge ,eci zvwn lhp :wqtp

lhep miipya la` ,mipey`x mina `"ca ,dxedh ef ixd ,githdl zpn lr gteh dlgza lhpy cid zvwn lr yi oiicr m`e ,oi`vgl

.ozvwn lr siqene eici zvwn

.„ÌÈ˙˘Î ‡È‰˘ ‰ÏÂ„‚ ˙Á‡ ‰ÙÈË˘Ó ˙Á‡ Â„È ÏË˘Î

ע"(דבתוס' הנוטל, )"ה ידי במסכת המשנה ראשוניפ מי כשיעור זו בשטיפה שיש כיו טהורה, שידו מבואר:

. ושניי

.„ÂÈ„È È˙˘ ÏË˘Î

.1zg` dtihya m`'התוס( ר(ש שלפי מרביעית."הביאו, שיטול עד טהורות הוו לא מ

.2zetihy izya eici izy m`e'בתוס( שלכו(ש אחת,"מבואר: בידו רביעית שאי א טהורות, ע

טהרה. משיירי שבאו כל

.d?recne ,xeaig ied qxthw m`d.fh sc
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

.‡Ô¯·ÁÓ Ò¯ÙË˜Â 'ÓÓ ˙ÂÁÙ È˘·Â 'Ó ˘È „Á‡·˘ ˙Â‡Â˜Ó '·

ע"(דבתוס' הניצוק, במקואות)"ה והתוספתא בחגיגה, הגמ' מבואר:פ

.1dpezgzd `id d`q 'n da oi`y dewnd m`

n"xe dced i iax itl.טבילה לו עלתה בה הטובל

z"x itl,אחית גוד שאמרינ יהודה, רבי מודה , של למקוה חיבור שיש שבאופ משו זהו

חיבור. הוי והקטפרס

'q eza i"x itleר מודה החיבור בלא לר"ג ""י דאמרינ משו בזה, אחיתמ ."גוד

minkg zhiyle(בתוספתא).לו עלתה לא ,

.2dpeilrd `id d`q 'n da oi`y dewnd m`xi`n iaxl la` ,el dzlr `l dcedi iaxl s` -
opixn`c l"qc ,dliah el dzlrwiq` ceb,zpad itly ,azk dnly znkga]xeaig epi` d"c i"yxc `ail` 'qezd

k"yn `"yxdna oiire ,mzenk `ed mby epiidc ,'qez zpadn zxg` i"yx z` yxtl xyt`ye ,xeaig eed `l el`d mipte` ipya r"ekl -

[dfa.

:‰ÎÏ‰

m"anxaה')"(פ הל' אוכלי מטומאת l`ז ,oexcnay oiwyn x`yl oxagn epi` ,gteh dwyn eilr yiy qxthwd oke :wqtp

.dxdhle d`nehl xeaig olek ,oxeay`ay oiwynd la` ,dxdhl `le d`nehl

.·‰‡Ò 'ÓÓ ˙ÂÁÙ ˘È Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÎ·Â ˙Â‡Â˜Ó '·

z"xe i "yx itlבתחתונה."לכו לטובל וא הטבילה עלתה ולא חיבור, הוי לא הקטפרס זה במקרה ע

i "x itleור יהודה ""לר' דאמרינ בתחתונה, טבילה מהני אחיתמ, א"גוד מהני לא , לחכמי אבל ,

בתחתונה.

.‚‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· ÂÏ·ËÂ ÌÈ˘ Â„¯ÈÂ ˙ÂÂÂÎÓ ‰‡Ò 'Ó Â· ˘È˘ ‰Â˜Ó

w"z itl. הראשו מחמת המקוה ונחסר הואיל טמא, והשני טהור הראשו

dcedi iax itleע טופח בה שיש דמי טהור, השני א , במי נוגעות ראשו של רגליו היו מ"א

חיבור. הוו להטפיח

i "yx itlמקואות)"(ד לעני iה "x itle( ש דס(בתוס' בצרו דאמרינ"זהו אחית"ל ד ו ."ג

z"x itle( ולירד(ש ליפול סופ הראשו שעל והמי הואיל חיבור, הוי שהקטפרס סובר יהודה רבי כא

m"xdn]למקוה, - melk dxqg dewnd oi` k"` ,dewnl letil oteq oey`xd lry mind lk 'it]משא וקטפרס", דניצוק בההיא כ

חיבור, אינו eli`eוכו' ,cala opaxc zelrna `nhy ina wx opax lr wleg dcedi 'x m`d ,.hi sc ,dbibg zkqna mi`xen`d ewlgp]

[i"xl opax micen opaxc zelrna eli`e ,`ziixe`c `nha `wec mzwelgny e` ,mdl dcen `ziixe`c `nha.

:‰ÎÏ‰

r"eyaסב)"(יור סעי' רא סי' exqgiד `ly ,ekezl uetwi `l dkeza laehd mc`d ,zenvnevn d`q 'n ea yiy dewn :wqtp

ipyd ,mina zerbep oey`x ly eilbxy t"r` ,df xg` df mipy ea elah ,df xg` df minrt ea leahi `le ,ekeza ezvitwa mind

.d`q mirax`n mind exqg ixdy ,ez`neha

.„.‰Â˜ÓÏ ÌÈ¯·ÂÁÓ Â‡ ,Ò¯ÙË˜ È"Ú ÌÈ¯Â‰Ë ÔÈ˜˘ÓÏ ÌÈ¯·ÂÁÓ‰ ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜˘Ó

z"x itlמעכשיו טהורי למקוה, כשמחוברי ולכ מעכשיו, כבר חיבור הוי לרדת, המשקי של סופ א

" למקוהמדי מעכשיו."השקה טמאי לרדת, שסופ טהורי משקי וכ ,
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i "x itleע טופח המחבר במשקה כשאי א"א אבל לרדת, סופו א א חיבור, הוי לא להטפיח מ

ע טופח מהני,"כשיש בודאי יהודה, לרבי להטפיח d"ceqמ :`k sc dbibga 'qezae ,'qezay i"x ly oey`xd eyexitl t"kr]

[ipyd eyexitl mb edfy :eazk ,diaera.חיבור הוי לרבנ ג א מסופקת: והגמ' ,

.e?recne ,xeaig ied githdl n"r gtehe wevip m`d.fh sc

:‰· Â˘˙

.‡˜ÂˆÈ

ע טמאי משקי לטהר ולא לטומאה לא חיבור, הוי למקוה."לא השקה י

z"x itlל)"(הנi "x ly iyilyde i pyd yexitleומפני ליפול, המי שסו וא יהודה, רבי לפי א זהו

ליפול, סופו אפי' חיבור הוי ולא באויר, עומד הניצוק של שהקילוח לפי מקטפרס, הוא dfשגרוע lky d`xpe]

[zncew 'eyz l"pk ,oicd dpzyn - z"xl f`y ,d`q 'n ze`ewnd zg`a yi k"`` ,ze`ewn xeaig oiprl s`.

:`ve i , 'q eza "d`xp "dne.מהני יהודה שלר'

:‰ÎÏ‰

m"anxaא')"(פ הל' אוכלי מטומאת oixedhז oiwyn dxrn did :cvik ,dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevipd :wqtp

jixv ji`e ,xedh hlwy f"d xie`d on oixbipd oiwynd on hlw m`e ,xedh wevipd cenrd ixd uxyd iab lr 'it`e `nh ilk jezl

.oixedh odn dxrny oiwyndy xnel:נפסק ה' veike`ובהל' oa` ilkn mi`nh min dxir m`y :cvik ,dxdhl xeaig epi` wevipd

cg` cvn olekl dewnd wiyiy cr oz`neha od ixd `l` ,mind exdh dewnl wevipd zvw ribdyn mixne` oi` ,dewn jezl oda

.epx`iay enk

.·ÁÈÙË‰Ï Ó"Ú ÁÙÂË

z"x zhiy itlלרל)"(הנ , משקי לטמא לעני או השקה לעני או ידי נטילת ולרבנ"לעני חיבור, הוי י

מסופקת, d"t]הגמ' seq zeld` zkqn y"x oiir].הבאה ובתשו' ג' די קודמת תשו' עיי מקואות חיבור ולעני ,

i "x zhiy itlל)"(הנo ey`xd eyex ita: לרבנ ואילו אלו, לכל חיבור הוי בודאי יהודה, רבי לפי רק

אות מקו ר בו עבחי חיבור,"טופח הוי לא ודאי להטפיח הנמ דברי שאר י לענ הגמ'ל"ו

s"iy]מסופקת, m"xdn oiir].

i pyd eyexit itleע שטופח ליה דאית יהודה רבי לפי גוד"אפי' מכח רק היינו חיבור, הוי להטפיח מ

dwyd]אחית, oiprl mb `l` ze`ewn oiprl wx `l edfy :eazk ,diaera d"ceq :`k sc dbibga 'qezd]שלא שווה בקרקע אבל ,

כמו בגמ' ספק הוי העניני ובשאר , השו כקליפת צרי מקואות לעני יהודה לרבי ג אחית, גוד שיי

. לרבנ הספק

i "x ly mip ey`xd e iyexit ipy itle ,z"x zhiy itlע בטופח וקטפרס"ה בניצוק וה להטפיח מ

בהשקה, מקואות חיבור בי הבדל iאי "x ly iyilyd eyexit itl mpn`,יהודה לר' ובי לרבנ בי

אות,לעני מקו ר בו עחי טופח מהני לא להטפיח,"בודאי משקימ לטהר י לענ לו אי ו

מהני.בהשקה, א מסופקת הגמ'

.f?recne ,ze`ewn aexir `ed cvik.fh sc

:‰· Â˘˙

ל מקואות שתי שבי כותל כשנסדק רבנ שלפי מבואר: edaeb],"שתי"בתוס' lkl epiidc]כ בסדק לשהוסגי

ל וכשנסדק המקואות, ב' dewnd]"ערב"לצר in agex lkl epiidc]בעובי הנוד כשפופרת אחד במקו שיהא צרי

מקואות שתי שבי כותל שכשנסדק ובחללו, ,הנקב ו רכ ולרלאו אורכו, בכל כלשהו"לרבנ בסדק סגי י

המקואות, ב' ההפולצר פ באו דהיינוו ובחללו, הנקב בעובי הנוד כשפופרת אחד במקו שיהא צרי

, להיפ הדיני יהודה רבי ולפי , למקומ חוזרות אצבעות dnly]כשתי znkg oiir].
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z"x zhiy itlלכול)"(הנ , המחבר המי אבל הנקב, גודל לעני רק להטפיח."זהו בטופח סגי ע

i "x zhiy itlל)"(הנo ey`xd eyexitaר ע הוי"הדי להטפיח שבטופח הסובר יהודה רבי לפי רק ת

: רבנ לפי אבל למעלהחיבור, בצפי אצבעות,א שתי ברוחב השו כקליפת תלצרי כשכו ו

נקב בו יש ו ק מלא.מפסי הנקב ושיהא הנוד כשפופרת גודלו שיהא צרי

iy ilyde i pyd eyex it itleר על וס"חולק יהודה, דרבי אליבא ג יהודה"ת רבי מודה שווה שבקרקע ל

ע חיבור."שטופח הוי לא להטפיח מ

.g:ly mpic dn(`lral yi izn cre ,oihiba onf epwiz recne ,azkpy meia mzgp `ly hb
.beln iqkp ly zexit(ae` ,ixyza dpizpde oqipa daizkd onfy mid zpicnn `ad hb
.ezy`l hb yilydyk(b.hba onf eazk `lyk dfd onfa(cea zqipe onf ea aezk `ly hb

.onfd epnn jzgpyk e`(d.xge`n hb(edkixv dy`dy miyceg 'b hbl oipen izni`
?oizndl:gi±.fi sc

:‰· Â˘˙

.‡·˙Î˘ ÌÂÈ· Ì˙Á ‡Ï˘ Ë‚

o erny iax itlדס כשר, ,1.ל:"הגט והול מוכר יהיה , זמ בו היה לא וא , נתק פירות משו דזמ

" לה שיאמר התחתונה, על ידה יהיה , לדי מכרתיוכשתתבע גירושי שעת"קוד עד של פירות ותפסיד ,

y"xe]הנתינה, d"cez - dzpify ezeg` za lr dtgi `ny dil zile],.2עד רק שלה מלוג מהנכסי פירות יש זמשלבעל

הגט, בת וא"דסכתי פירות, לבעל אי לגרשה עיניו דמשנת מלקוחות"ל תטרו שהאשה חשש אי כ

. כדי שלא

w"z itle,פסול `']הגט oic ,ai 'eyz onwl k"yna oiir - oipr eze`a miweqryk 'it` leqt m`e]ור יוחנ רבי ונחלקו ל",

, דיני ת1.בשני אחות,"א בת על יחפה שלא כדי או נתק פירות משו שזמ סובר יש2.ק לבעל א

בגיטי זמ לכתוב התקנה שטע בסוגייתנו ומבואר הגט, נתינת שעת עד או הגט כתיבת זמ עד רק פירות

בהו הגמ' השניה, למחלוקת ובמסקנ"קשורה , מסויי באופ סובר מה אחד שכל מה מפרשת הגמ'א א

" הופכת."איפואומרת הגמ' מחלוקת איזה את הראשוני נחלקו ,

' q eznמהרי"(ד , איפו ד')"ומהרא"ה סי' :ש oldlck `veiשת מפרש: לקיש ס"שריש פירות1.ל"ק משו שזמ

ר על פליג שלא דהיינו , בזה,"נתק עד2.ש רק פירות יש הגטשלבעל בת כתי d"cez,שעת - hbd znizg 'it]

[jeti`ביו בו דסברי , כדי שלא הכתיבה שמיו הפירות את לטרו תבא , מוקד גט כשתוציא הילכ ,

בתוס' ומבואר , דנחת יח. ואנחיה)"(ד רשה שלפי ר": מודה רבי"י ימי בכיסו והניחו גט כתב שא ל

מפרש: יוחנ ורבי תיפייס, מיפייסה דאי כיו נתינה, שעת עד פירות לבעל שיש , לגירושי מוכ שיהיה כדי

ס"שת פירות"ק משו אבל פסול, מוקד גט ולכ שזינתה, אחותו בת על יחפה שלא כדי תיקנו שזמ ל

דס , חיישינ פירות"לא יש שלבעל הגט,ל נת תי נ שעת iעד "yxiteעד)"(ד לאה הגט כתיבת זמ הלכ :

הגט. את קיבלה אימתי שיעידו עדי להביא צריכה תהיה הגט ע לגבות דכשתבוא מידי, מהני

' q ezeעד)"(ד m,ה ixaeqe miwleg, ונחת שנכתב ביו נמסר דמסתמא , עדי להביא צריכה לא okleשלכ
:miyxtnלבי גיטה להביא שיכולה משו נתגרשה,"דזהו יו שמאותו לה ויכתבו לעדי או `zxne:ד 'nbd]

[d`xzdae micra zepf epiidc :miyxtn ,zepf d"c 'qezde ,`giky `l zepfy meyn ,opgei iaxk xn` `l l"xy.

l"x itl(.יח לא,"ר(בד ואיל מכא אבל לאלתר, רק אלא שנכתב ביו נחת שלא גט הכשיר לא ש

רש אשתו, את פייס שמא פייס)"(די"דחיישינ שמא "ה ליה והוי עליה ובא ישמפרש: -,"גט oyi hb oic]

[fi daeyz 'g wxt my k"ynae :hr sc onwl oiirור שמא)"(בתודת", עמה,ה נתייחד שלא ידוע א א דזהו מפרש:

וא בדיבור, הגט את ביטל שמא שחיישינ פירושו, צ"ופייס בהכרח לאחרי"כ כשאמר דוקא שמדובר ל

אח הגט"לחתו מדעתו החתימה היה דא חתמו, מדעתו ושלא החתימה, בשעת היה לא והבעל כ,

קיי דהרי נחמ"כשר, כרב y"iir]ל ,'c daeyz 'c wxt onwl k"ynke :al sca]דס ולגרש", לחזור יכול ביטל שא ל

dnizgd]בו, zrya `vnp lrad m` mb ea yxbi `l ,l"pd i"yx itl eli`e].
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

o pge i iax itleא"ר שפייסה איתא דא , ימי עשרה ועד מכא אפי' מכשיר ליה"ש אית קלא כ

zehytaeלמילתא, ,my ixi`nd xaeq oke ,`wec e`l `ed "mini dxyr" my 'nbd dhwpy dny :gken ,la` d"c ,:ak sc onwl 'qezn]

y"x lr jenql wgcd zrya i`ckye ,opgei iaxk l"q ,:gi sca ,iel oa ryedi iax - b"dad itly :eazk `"ahixde `"ayxd ,oiibeqa d"d

dyrnk wx wgcd zrya lwid l"aixy mixaeqd yiy ,azk oe`b i`d axy :`iad 'h 'iqa y"`xde ,"xyk dlila mzgpe meia azkp" xn`c

minkg zpwz miiwzp xaky iptn ipdne ,mini dxyr xg` x`yde ,daizkd meia mipy enzge "izy`l hb eazk" 'il xne`a ,epiidc ,didy

,dpey`x drck wqt y"`xde ,wgcd zrya 'it` leqt hbd daizkd meia `l enzg mipey`xd mipyd mb m` la` ,mipey`xd mipy i"r

[`"i mya dipyd drcd z` `iade ,ezrck azk r"eyde ,wgcd zrya 'it` elqt m"anxde.

:ÌÂÎÈÒÏ

.1oihiba onf zpwz

y"x itl.פירות משו

l"x itlס רבנ ."ג כ ל

o pge i iax itle,שזינתה אחותו בת על יחפה שלא כדי רק שזהו סוברי qezd'רבנ zhiy itl `ed ok]

miyxtne miwleg yie ,y"`xde s"ixd miyxtn oke ,zexit meyn i"xle ,dtgi `ly ick mrhd l"xly "jeti`" miyxtn yi la` ,jeti` d"c

[jtidl.

.2azkpy meia mzgp `ly hb

o pax itl.אחותו בת על יחפה שלא כדי פסול,

y"x itleשר סובר, לקיש ריש אמנ פירות. הפסד משו ולא לזה, לא חיישינ דלא מכשיר"כשר, ש

, ימי עשרה עברו א ג שכשר סובר יוחנ ורבי לאלתר, ielzרק oicd - y"xk lwin l"aix m` wgcd zrya]

[mipey`x zwelgna.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ב סעי' קכז [(סי' ,oipr eze`a miweqr eid 'it` ,leqt eixg`ly dlila mzgpe meia azkp e` mcwen did m` :wqtpוכ

ברמב פסול]"בפ"נפסק הדחק בשעת שאפי' כה, הל' מגירושי xyk,,א wgcd zrya eixg`ly dlila mzgpe meia azkpc `"ie

o"xd mya i"a ,m"anxd zrcl bi 'iq i"x`dn iwqt) oey`xl xefgl xeq`e ,ipyn hb dkixv ,xg` dycw m` ,leqty t"r` mcwen hbe
.(`"ayxdexaeq opgei iaxy ote`a ,"jeti`" yxtn m"anxdy miazek ,jeti` d"c .gi sc `"ahixde ,`de d"c :fi sc lr `"ayxd]

[ezeg` za lr dtgi `ly ick hba onf epwizy ,yxit zeipynl eyexitay dfn ,dpizp zry cr lke` lrady.

.3zexit yi lral

l"x itlר על החולקי רבנ סוברי שכ וסובר הגט, חתימת שעת נחת"עד שלא בגט ופוסלי ש

שנכתב. ביו

o pge i iax itlר על החולקי רבנ סוברי שכ וסובר הגט, נתינת שעת שנכתב"עד בגט ופוסלי ש

בלילה, ונחת zryביו cr - l"xle ,dnizg zry cr - opgei iaxl :'qezd lr miwlegl la` ,jeti` d"c 'qezd zhiy itl edf]

[jtidl miyxtne miwleg yie ,y"`xde s"ixd zhiy oke ,dpizp.

o erny iax itleלר הנ"בי יוחנ לרבי ובי לגרשה,"ל עיניו שנת השעה עד לבעל יש אליביה, ל

בלילה, ונחת ביו שנכתב בגט מכשיר it`y'ולכ okzi ,ezaizkl s` mcwen onfdy epiidc ixnbl mcwen hba f"itl]

ezhiy ,oey`xl xefgl zxzene ipyn hb dkixv dpi`y :'e ,dn llk ,eizeaeyza y"`xd azek ,xg`l dycwzpy caricae ,leqt y"x itl

[`"nxd wqt okye ,m"anxdn rnyn okye ,mipey`x daxde o"xd zrc okye ,opaxcn wx leqt mcwen hb ixdy ,eilr ednze ,xeha d`aed.

.·È¯˘˙· ‰È˙‰Â ÔÒÈ· ‰·È˙Î‰ ÔÓÊ˘ ÌÈ‰ ˙È„ÓÓ ‡·‰ Ë‚

קול. לזה ויש הואיל שכשר, מודי רבנ אפי'

i "yx itlקלא)"(ד אימתי"מה ראיה להביא צריכה פירות,מ לעני ובי זנות לעני בי לידה, הגט הגיע
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

התוס' הנהו)"(דוהוסיפו המסירה,ה יו את לידע שיקפידו לעדי גור , הי ממדינת שהגיע קול שיש שזה :

" שיאמר חשש אי הגטולכ את לה שנת אחר ."שזינתה

'q ezaeשעת)"(ד עד ezy`lה"שהx`ean:ה hb yilydykמשו ולא פירות, משו לא לחשוש שאי ,

ליה. אית קלא המסירה קוד הכתיבה שזמ שרואי דכיו יחפה, ly`שמא libx hb d"dy :azek ,'d 'iqa y"`xd]

sc n"aa o"anxd la` ,oick `ly zegewl sexhz `le ,jkl lew `viy ick ,dkled gily i"r `wec dy`l exqenl jixvy ,ezaizk meia xqnp

[hbd z` leqtl oi` dxwn dfk rxi` m`y ,xaeqe wleg ,`de d"c .hi.

.‚‰Ê‰ ÔÓÊ· "ÔÓÊ"‰ ˙·È˙Î ·ÂÈÁ

ע"(דבתוס' הנהו, פו.)"ה ד לקמ הגמ' למפ א בגיטי זמ לכתוב חייבי הזה בזמ שג שסיבת"מבואר: ד

" היא אחותוהתקנה בת על יחפה שלא זה,"כדי הטע שיי לא הזה ובזמ ,[zeytp ipic mipc oi` ik]בזה וכתבו ,

: טעמי ,1.ג' ממזרי בניה על יחפה שמא ביהמ2.דגזרינ יבנה "3.ק,"מהרה יאמרו אחרשלא זינתה

שזינתה."גירושיה גרושה להחזיר דמותר ויחזירנה, ,

.„Ë‚· ˙ÒÈ Ì‡

.1onf ea aezk `lyk,כשר oicהולד ,ai daeyz 'h wxta onwle ,'` oic bi daeyz '` wxta lirl ,zekix`a x`ean df oic]

[y"iir ,'`,zay ,yceg ,dpy ,hba aezk m`e,כשרm"anxd itly ,oiad dpyn sqkae ,l"` d"c i"yx - dligzkl]

['n w"q ogleyd jexra r"re ,carica wx xyke ,ok zeyrl oi` dligzkl ולזמ- שלפניו לזמ מועיל וזה הואיל ,

שלאחריו.

.2,dl epzp k"g`e onfd epnn jzge onf ea eazkyk m`גזייה)"(די"מרש שאיה כגט שדינו משמע:

, זמ myבו m"anxde ,ek 'ld oiyexibn `"t m"anxd lr eizebyda c"a`xd zhiy oke ,xyk cled zqip m`e ,`ypz `l dligzkly]

[dl epzil xiykn.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ח סעי' קכז aexy(סי' azek ,ci w"q y"ade ,milqet yie ,xyk dl epzp k"g`e onfd epnn jzge onf ea eazk :wqtp

.hbd z` milqet miwqetd

.3d`eyp dcera dzpif m` reci `le dzpife ezwgne onf eazk m`

' q ez zhiy itlגזייה)"(ד "ה בסוגיי כדמוכח אותה, הורגי לא בתקנתמספק חכמי הועילו ."מה

i "yx itly e`iade(ביבמות)שיטתו דחו והתוס' איש, אשת חזקת על אותה דמעמידי לה, קטלינ

הנ ההוכחה עיי"מכח ש."ל,

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קכז `oi(סי' 'it` `vz `l z`yp m`e ,`ypz `l onf ea oi`y hba dyxbzp m`e ,hba onf aezkl jixv :wqtp

.mipa dl:נפסק ז', סעי' קכז dpyaובסי' e` ipelt ycega e` ipelt ycegn dipy e` dpey`x zaya `l` meid my ea azk `ly hb

.hbd ea `viy dfd meid ernyny ,xyk ,"dizyxb meid" ea azk m` oke ,xyk ipelt reaya azk 'it` ycegd xikfd `le zipelt'ובסי

נפסק: ח', סעי' milqet.קכז yie ,xyk dl epzp k"g`e ,onfd epnn jzge onf ea azk

.‰¯ÁÂ‡Ó Ë‚

ע"(דבתוס' לקיש, ריש בב"ה הגמ' פירותב)"פ מפסיד הבעל אי שבמאוחר מפני שזהו וכתבו: שכשר, מבואר:

חלי ואי הואיל בגט, הכתוב מהזמ רק ומפסיד חתימה, רושימשעת י ניתנוהג אפי' מאוחר בגט

בו, הכתוב הזמ כשיגיע רק ומגורשת -לאלתר, my oey`xd mvexiz itl j` ,ezaizi ik d"c .t sc onwl 'qezd mixaeq oke]

yxetna dpzn eli`k `ed xge`n hb ozepdy iptn edfy :yxtn o"xd ,hba aezky meia xird eze`a mi`vnp xteqde crd m` wx xyk hbd

zrn `ypidl zxzene ,xyk xge`n hby ,dk ,ck 'ld oiyexibn `"ta m"anxd lr eizebyda c"a`xd zhiy ,aezkd onfd cr legi `l hbdy

'd 'iq y"`xde ,onf eze` cr dzaezk daeb dpi` oke ,hba aezkd onfd cr zexit lek`l lrad jiynn ,zexitd zlik` iably `l` ,dpizpd

,leqt xge`n hby m"anxd zhiy ,'qezd zrck xingdl ie`xy :wqtנפסק:"ובשו ט', סעי' קכז סי' hbע oilqet yiy ,miiqe ,'qezd zhiyk
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

yegl yi ,ea aezky onfd iptle hbd zlaw xg`l ,xg`n oiyeciw dlaiw m`y azk ,eh w"qa l`eny ziade ,m"anxd zhiy epiidc ,xge`n

[`xnegl zercd izyk hwepy rnyne ,"'qezd zrck xingdl yiy" azk y"`xd ixdy ,hbd zlaw onfn zyxebny c"a`xd zhiyl.

.ÂÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˘‡‰˘ ÌÈ˘„Á '‚‰ ˙‡ Ë‚Ï ÔÈÂÓ

ryed i axc dixa `ped axe ,`tt ax ax itl.נתינה משעת

iy` axe , itt ax ,`pdk ax ,l`eny itleבמי דרב: כוותיה תניא דיש אומרת והגמ' כתיבה, משעת

יש ולגט , חדשי ג' להמתי צריכה לידה גט כשהגיע , חדשי ג' בדר שליח ונשתהה לאשתו גט ששלח

" לו ואמר לאשתו, גט במשליש דשמואל: כוותיה תניא וכ עמה, נתייחד ולא הואיל , חוששי תתנהולא אל

חדשי ג' לאחר אלא עמה,"לה נתייחד לא שהרי חוששי לא יש ולגט מיד, לינשא מותרת לה משנתנו ,

המשליש)"(די"רש ואחה לגרשה כדי גט שהשליש דהיינו ,כ"מפרש: ו לדרכ )ותוס'הל דהיינו(ש : מפרשי

בעיר הוא א אפי' לינשא .שמותרת שהל l`enyk]בלא :ewqt m"anxde ,s"ixd ,b"dade ,axk wqt ,'e 'iq y"`xd].

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' יג ueg(סי' mei 'v oiznzy cr xg`l qx`zz `le `ypz `l ef ixd ,dpnl`zpy e` dyxbzpy dy` lk :wqtp

ly erxf oia oigadl zxaern dpi` e` zxaern `id m` rceiy ick ,ea dqx`zpy mein uege ea dlra zny e` dyxbzpy mein

,oexg` ly erxfl oey`xdziaa dnr qepki `ly wx oiqexi` `la oikeciy zeyrl zxzen la`'it`e ,zyxebnl mipen hbd zaizk meine ,

,dl eazkyn dnr cgiizn epi` ixdy ,mipen daizkd mein ,mipy dnk xg`l `l` dcil ribd `ly e` i`pz lr didmipenc `"ie
(l"p ok ,xingdl ie`x oke ,y"`xd mya xeh) hbd zpizp mein.

.h?recne ,oiyeciw xhyae micar ixexgiy xhya mb "onf" epwiz minkg m`d:fi .fi sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ„·Ú È¯Â¯ÁÈ˘ ¯Ë˘·

' q ezd zhiy itlד יז. מפני)"(ד ,ה זמ zhiyתיקנו z` e`iade ,zenaia 'nbdn ok egiked ,ipzw ik d"c .i sc lirl 'qezd]

daeyz '` wxt l"pke ,aezkl jixv car zipw xhya wxe ,micar ixexgiya onf aezkl jixvy xaeqy epnn gxkd oi`y :eazke ,zenaia i"yx

['d oic clואח עבדו מוכר אד שיהיה פעמי , בה זמ יהיה לא דא והיה", , זמ בלא שיחרור גט לו כותב כ

" שני לרבו אומר לשיחרורהעבד קוד של שמכר ראיה להוציא"תביא בא והלוקח בעצמו מוחזק והעבד ,

השיעבוד. ממנו

.·ÔÈ˘Â„È˜ È¯Ë˘·

דהתוס' יז: גזייה)"(ד סיבות,ה ב' מפני , בקידושי זמ תיקנו שלא האומרת ביבמות הגמ' את דכיו1.הביאו

בשטר, כשמקדש א זמ תיקנו לא לכ , בכס מקדשי השטר,2.שרובא את להשי שאפשר מקו דאי

לחשוש יש אצלו וא שזינתה, אחר היו שהקידושי ולומר , הזמ את למחוק יכולה הרי אצלה דא

א הזמ את זוכרי וה עדי אצל וא אחותו, בת על זוכרי"שיחפה לא וא ולהעיד, לבוא יכולי כ

" של חסרו .מפיההוי כתב מפי ולא "

.i?recne ,daezk zhnyn ziriay m`d.gi sc

:‰· Â˘˙

.1zvwna drxtpy iptl daezk.משמטת אינה השביעית

i "yxד)"( ותזקו ביה שמעשה מפני שזהו משמטת."מפרש: ואינה הוא, ד

' q ezd eli`eמאימתי)"(ד :ה eazkיוסי דר' רבנ שביעית)שלפי בלא(במסכת רק", אלא משמטת אינה ה

ממש. מלוה

.2sewfze mebtzyn m`eוג"לכו וליפרע, ליגוש שעומדת דעתה גילתה והאשה הואיל משמטת, ע

חוב. שטר ש הכתובה על וחל מלוה, המותר את עשתה
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.3dnbty `la dtwfy e` dtwfy `la dnbt m`e

ax itlליגוש שעומדת גילתה שלא מפני או מלוה המותר את עשתה שלא מפני או משמטת, אינה

וליפרע.

l`eny itle,זקפה כאילו הוי , לדי אותו העמידה וא dizeekמשמטת, `ipze ,axc dizeek `ipz d`ian 'nbd]

y"`xde ,m"anxd ,g"xd la` ,hqyz 'eyz '` wlg eizeaeyza `"ayxd wqt oke ,axk hwep ,ziriayle d"c .dp sc zeaezka i"yx .l`enyc

[l`enyk miwqet r"eyde xehd ,'a 'iq.

:‰ÎÏ‰

r"eyaיז)"(חו סעי' סז סי' delnaמ eilr dztwf e` dznbt m`e ,zhnyp dzaezk oi` ,dhinyd mcew ezy` z` yxbnd :wqtp

.zhnyn

.`i,iezite ,qpw ,qpe` zhnyn ziriay m`d?recne ,daezk ztqeze ,zepg ztwd ,xiky xky.gi sc

:‰· Â˘˙

.1iezite qpw qpe`כנ בדי העמדה משעת דהיינו במלוה שזקפ משעה רק משמטת תשו'"השביעית ל

zncewd]קודמת, daeyzay ax itl mb `ed df oicy ,`vei c"ixezdn].

.2zepg ztwde xiky xky'ע"(דבתוס מאימתי, בשביעית)"ה המשנה משמטת,פ יוסי רב שלפי מבואר:

o pax itlye.מלוה רק אלא משמטת שביעית דאי משמטת, אינה

.3daezk ztqez'עבתוס , בכתובות)"(ש הגמ' שביעית,פ לעני ג ככתובה כתובה שתנאי מבואר:

שנפק א"וביארו: ולשמואל כתובתה, את זקפה וג פגמה שא הכתובה, כדי התוספת שדי מ

התוספת. את ג משמטת השביעית לבד, זקפה או לבד כשפגמה

:‰ÎÏ‰

r"eyaיז)"(חו סעי' סז סי' izn`neמ ,oihnyn delnl otwf m`e ,oihnyn mpi` rx my `ivene ,dztne ,qpe` ly qpw :wqtp

[dfd onfa bdep epi`y oic azk xagnd recn ,eywd xake] .oica dcnrd zryn mitwfp.

.ai?recne ,mixyk m`d ,azkpy meia `l enzgpy zexhy x`ye daezk ixhy.gi sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Â¯Ë˘ ¯‡˘

,"לכו פסולי leqty]ע zexhy x`ya dcen - '` oic 'g 'eyz lirl z`aen ezhiy - oihiba xiykny epizpyna y"x 'it`y epiidc],

ופירש כשר, עני באותו עסוקי א אבל , עני באותו עסוקי כשאי אבל)"(די"ודוקא שהעדיה דכיו :

יש כתיבה משעת ולכ השטר, את הסופר שיסיי עד להמתי צריכי כרח שבעל אלא , לחתו מזומני

קול, daizka]לזה miwqrznyk s` epiidy :miyxtn i"wenipde ikcxnd la` ,dnizgd oipra eyexit "oipr eze`a" ezhiy itl]מרש י",

לא)"(ד אה ג פסול בלילה, ונחת ביו נכתב לדוגמא: שנכתב, ביו לא שנחת שגט שסובר משמע:

, עני באותו עסוקי mixaeqהיו y"`xde ,`"ayxd ,o"anxd la` ,'a 'irq fkw 'iq r"eyae ,dk 'ld oiyexibn `"t m"anxd wqet oke]

.xyky

:‰ÎÏ‰

r"eyaטז)"(חו סעי' מג סי' meiaמ azkp la` ,dlild xg` jled meidy ,xyk eixg`ly meia mzgpe dlila azkp m` :wqtp

cin gwl la` ,oipwa cin gwl `ly `wece ,xyk oipr eze`a miweqr la` ,oipr eze`a miweqr oi`yk `"ca ,leqt dlila mzgpe

,oipwaeazki ,oipwd onfl mixkef m` ,onf xg` cr eazekl exgi`e oipwd e`xy micr jkitl ,xyk daexn onfl `l` enzg `l 'it`

.daizkd mein eazki e`l m`e ,meid eze`n onfdהרמב epiid)"(וכשיטת ,xyk oipr eze`a miweqrc opixn`c `dc :xne`y in yie

.`l - xhya e` oipwa aiigzn `edy aeig ixhya la` ,d`eld ixhya `wec
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.·‰·Â˙Î

l`eny itlבי וכמעשה הואיל , עני באותו עסוקי היו כשלא ג ,"כשר, ה xaeqד iaxy gikedl dzvx 'nbd]

zhiy itly ,ecnly n"ne o"x oiire ,`"ayxe ,y"`x ,o"anx oiire ,xyk r"ekl okle oipr eze`a miweqryk wx xacn axy dzgce ,l`enyk

[axk wqte ,l`eny lr wleg ax - m"anxd.

' q ez zhiy itlד)"( א בערה לכותבו אי ולכ הכתובה, כדי התוספת ש"די במוצאי ולחתו ק,"ש

קלא, להו לית miwleg]דדילמא o"xde o"anxd la` ,l"pd mzhiyk],

.bi,"qiit `ny" mixne` mipte` el`a ,"qiit `ny" yexitd dn,`l el`a?recne:gi sc

:‰· Â˘˙

,qiit `nyi "yx itlשמא)"(ד "ה ליה והוי עמה, ונתייחד אשתו את ריצה יששמא z"x,"גט itleה"(בתוד

בדיבורשמא) הגט את ביטל `']שמא oic 'g daeyz l"pk]: כדלהל פייס, לשמא שחוששי אופני שני יש .

.1azkpy meia mzgp `ly hba( ר(בסוגיי שלפי לקיש, ריש אבל"סובר לאלתר, רק היינו שמכשיר, ש

במש"אח עיי פייס, שמא שאמרינ משו מכשיר, אינו א'."כ די ח' תשובה לעיל כ

.2m` eiykrn jhib f"d" xn`yk e` ,"mei 'l jiipt cbpn xear`y onf lk jhib df ixd" xne`a
"iz`a `ly ilr zpn`p" dpzd `le "a"i cre o`kn iz`a `l'בגמ הלשונות בב' תלוי הדי

עו:)לקמ .(ד

i pyd o eyld itl( ש .(בגמ' חוששי לא המקרי בשני

o ey`xd o eyl itleי תו שמת כיו , חוששי לא השני במקרה אבל"רק שבא, ראינו ולא חודש, ב

. חוששי ובא הול שהיה הראשו במקרה

.3"iz`a `ly ilr zpn`py" dpzd m`,פייס לשמא חוששי `']לא oic gi 'eyz 'f wxt onwl k"yna r"re].

דהתוס' )"(בסוגיי חיישינ פייס:ה לשמא בה חוששת לא שהגמ' אופני שלשה הביאו

.1,mid zpicnn mi`ad oihiba(.יח .(בד

.2hb yilynaezy`l( .(ש

.3"mei 'l cr ozz l`" el xn`e gily i"r hb gleya(.כט ד .(לקמ

' q eza '` ' itl( ל(ש פייס"חוששי ולכשמא , ימי בשני היו וחתימתה הגט שכתיבת היכ רק "

אמרינ לא זמ לאחר והנתינה אחד ביו היתה והחתימה כשהכתיבה אבל קול, אי עדיי מיתפייס א

קול, לזה היה מיתפייס היה וא הואיל פייס, hk:]שמא sc onwl 'nbd gkn df yexit egc 'qezd].

i "yx itlהנ בתוס' לל)"(מובא חוששי לא פייס"בשולח ""שמא אומר והבעל הואיל קידמני, השליח

בידה נת ולפי"וכבר מספיקא, נפשיה עקר ולא פירש", חוששי"ז לא הי ממדינת הבאי בגיטי מדוע י

פייס"ל ."שמא

, eyexit egc 'qez,לאשתו גט במשליש הגמ' m:מכח iyxtn okleמגרשה כשאינו רק שחוששי

. לכ חוששי לא קטטה, מחמת לא כשמגרשה אבל , תתעג שלא כדי לטובתה והתנאי קטטה בשביל

.cin"wtp i`ne ,recn ,mezgl mlek miaiig m`d ,"izy`l hb eazk" dxyrl xne`d
?minrha:gi sc

:‰· Â˘˙

.‡"mklek" xn` `l m`

, חותמי ושני כותב f'אחד 'd mipic ,`k 'eyz 'e wxt onwl k"yn oiir - "enezg" xn`y `la "eaezk" xn`yk s` minzeg m`]
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['gוא יחתמו,", שכול `']צ oic ,fi 'eyz 'i wxt onwl k"yna oiire ,:eq sc onwlck ,dy`l mipzep oi` "epz" siqed `l m`].

.·"mklek" xn` m`e

o pge i 'x itlופירש תנאי, משו וכול עדי משו )"(די"שני וכול כדיה רק הוא הבעל כוונת דכל :

. ברבי לביישה

l"aixe ,yiwl yix itl. עדי משו כול

i el oa ryedi iax itle"ר הוא הדחק"כדאי בשעת עליו לסמו ופירש"ש )"(די", לסמו באופה דהיינו :

זה, בגט כבר ניסת או לדרכו זה z`yip]שהל xakyk wx xiykdl azk `"ayxd]שהנפק אומרת הגמ' ר", בי ל"מ

:"לר ה י

.1mini dxyr cre o`kn x`yde ,eneia mipy enzgyk

l"x itl,שנכתב ביו נחת שלא גט כדי y"iir]הוי ,'` oic ,'g 'eyz l"pk ,minkge y"x dfa ewlgpy].

o pge i iax itleרש"לכו שיטת כשר, ועד)"(די"ע להה שנתנו קוד א דוקא יוחנ לרבי כשר הגט :

, כול lrחתמו `"ayxde o"anxde ,ezhiy z` xzeq `zkld d"c :b sc o"xd j` ,xnzi` d"c :g sc s"ixd lr o"xde ,i"wenipa k"ke]

k ,:i sc[dpizpd xg` enzgi m` mb liren okle ,i`pz meyn wx `ed mznizgy :eaz.

.2leqt e` aexw mdn cg` `vnpyk

l"x itl,פסולo pge i iax itle.כשר

'nba oey`xd oeyld itl.בתחילה חתומי פסול או כשקרוב ג מכשיר יוחנ רבי

i pyd oeyld itleלאיחלופי דאתי משו פסול, שהגט בתחילה, חתומי ה שא יוחנ רבי מודה

ופירש דעלמא, אתי)"(די"בשטרות שחתה דכיו "ברישא: יגידו חת, עדות בכל"שלש קרוב ויכשירו ,

מרש משמע השניה,"השטרות, ללישנא א כשר הגט בסו או באמצע חתמו הפסול או הקרוב שא י,

פוסל, יוחנ ר' הלשונות ב' לפי האחרונות החתימות בב' חתומי ה א התוס': לשיטת mdואילו m`e]

ewlgp .r"ekl leqt - 'qeza m`x ipxwde l"yxdnd zpad itle ,zepeyld 'al xiykn opgei iax - 'qeza `"yxdnd zpad itl ,rvn`a minezg

[y"iir ,jkl dhep 'h 'iq y"`xde ,ezenk xaeq l"aixe li`ed ,l"xk e` opgei iaxk weqtl m` mipey`xd.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ח סעי' קכ ozep,(סי' cg`e ,minzeg mipy ,azek '` ,"izy`l hb epze enzge eazk" dxyrl xn` :wqtp'ט ובסעי

mlekeנפסק: ,"enzg mklek" xne`k f"d "enezg" mdl xn`e mzvwn dpny oia mlek dpny oia ,m`pny e` "enezg mklek" xn`

jkitl ,i`pz meyn mixg`de ,leqt mdn cg` mey `di `ly jixve ,micr meyn md dlgz ea oinzegy mipye ,ea mezgl mikixv

enzg 'it`e ,mlek ipta cg` lk enzgiy `ede ,xyk mini dnk xg` 'it` e` xgnl dfe meid df enzgy e` mileqt x`yd eid m`

,hbd zpizp cg` x`ydz`ypy xg` 'it`ezrya `ly 'it`e ,opgei iax zrck] .lha hbd ixd dnizgd mcew mdn cg` zn m`e ,xyk

[fk 'ld oiyexibn h"t m"anxa wqtp oke ,wgcd,:נפסק י', "mklekובסעי' xne`e yxtnk epic ,mzq "enezg mklek" xn` 'it`y `"ie

,"micr meyn enezgר כדעת ef,,ל)"(דהיינו `xaqk xingdl yiy l"pe[fi w"q y"aae ,ek w"q wwegn zwlga r"re].

.eh,azk iab lr azk edeazky hb ly epic dne ,`l dn lre dna ,hbd z` oiazek dn lre dna
?recne.hi sc

:‰· Â˘˙

בדיו1. דהיינו קיימא, בר שהוא דבר בכל y"iir]כותבי ,`zeic eic d"cez - mivtrn miyery eze` `le eply eic epiid],

בסיקרא , i"yx]בס - mec` rava]ובקומוס ,[oli`d sxy], ובקנקתו ,["xegiy" oiprl onwl k"yn oiir :eyexit].

:`p ipg 'x i pz,טריא במי i"yx]שהכותב - mivtr oirk `edy ixt ea oixeyy min - ixen oeyl ,minyb ina 'it]ובאפצא ,

כשר, ea.הגט xkip mivtrd in oi`e li`ed ,hb epi`y ,cenrd seqa 'nbd zxaeq - uterna la` ,utern epi` slwdy i`pza]

:`i ig 'x i pzeב oic,"אבר"שהכותב onwl k"yn oiir - zay zkqna i"yxn a"ve ,i"yx - mixigyne mina zxterd syy]
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[l`eny ixac lr dxrda 'a,בשחור ,[i"yx - oingt],ובשיחור ,d"c 'qeze ,l"pd mezwpw epiidc ,i"yx - `tky`c `zxg epiid]

rnyny dnye ,"liexcie" oixewy ,dwexi rwxw `idy :yxtn m"ayxdy enk eyexit mezwpwy ,mipey mixac ipy mdy :miyxtn mezwpw

[dcpn ,eicd jezl zzl dze` mipwzny ixg`y edf ,dxegy `idy dcpa 'nbdn,כשר ,in ,lk d"c .bk zaya 'qeza z"x zhiy itl]

eazk :wqt ,'a '` 'ld oiyexibn c"t m"anxde ,"xyk" `iig iaxe `pipg iax ly zeziixad oeylke ,carica wx hbl mixyk `vt`e `ixh

['a w"q g"xtae ,n"na ,o"x oiir ,dligzkl aezkl xyt` `vtr ina la` ,carica wx xyk ,xegiyae ,xegya ,xa`a.

.2,miiwzn epi`y xac lr oiazek oi`t"r ,:`k sca my 'qez - zewxi dlre micxe dlre ,milvae oiyixk ly dlrk]

okye ,`ztqezdk wqt `l `edy eazk g"ade n"nd ,oilrl oilr oia wlig `le ,oilra xiykn ,'b 'ld oiyexibn c"t m"anxd ,`ztqezd

lr d"c s"ixd itca .h sc o"xa r"r .dfa k"yn 'f w"q `"xbd xe`iaa oiire ,`ztqezd z` mi`ian mpi`y ,'i 'iq y"`xde s"ixd zrc

itl 'it`e dlrd lr hxgyk e` ,`"xc `ail`e dxiqn icira wx xyk `ede siicfnd xac ied zif ly dlry miyxtny .k sca ixi`nae

[azke d"c i"aae ,'f 'ld my n"na r"re ,n"xדבר על כותבי אי וכ ,dpizpe dvivw daizk xqegnyעיי

א'. די ל' ותשו' א', די כז תשו' לקמ

.3,miiwzn epi`y azka oiazek oi`.פירות במי , במשקי דהיינו

:xn` l`enyדה"" רש"באברה לפי ומשחירו,", הקל על אבר של בחתיכה כששיפש היינו [nbd'י

,i"yxn jtidl yxtn ,'p 'nr c"ixd iwqta `aen g"xde ,"`xa`c `ina `de `xa`a `d" zvxzne ,'` oic l"pd `iig iax ipzn dywn

`inl xa` oia ewlig `ly m"anxde s"ixde ,xyk xigyne slwd lr zxtera sytiy m`y :yxtn ,xa`a d"c :cw sc zaya i"yxc a"ve

[`xa`c `inl xa` oia wlgl gxkd oi` - ax itlye ,l`eny lr biltc axk l"qc i"ad myxtne ,`xa`c.

:xn` eda` iaxeדה", מילי במי `vt`]ה epiidc i"yx - miwegy mivtr mda dxyy min]קל על כשכתב ודוקא ,

וה ניכר, אינו הכתב שאז , ברוק."מעופ כשכתב ה

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קכה ipin(סי' yexit) mezwpwe ,qnewe ,`xwiqe ,eic :oebk ,cner eneyixy xaca `l` hbd z` oiazek oi` :wqtp

.hb epi` mda `veike ,zexit ine ,miwyn :oebk ,cner epi`y xaca eazk m` la` ,mda `veike ,(mirav:נפסק ב', סעי' קכה ובסי'

,xyk ,xegiya ,xegya ,xa`a carica eazkxa`ac `d `"i .mgtd `ed xegiye ,ea oinyexy lfxa ly ilk `ed xegye ,zxter xa` 'it
daeh eica eazkl mibdep dligzkle ,dfl yegl yie ,leqt envr xa`a azk m` la` ,(y"`xde xehd) mina miaxern xa` ikezg epiid ,xyk

mixtqa enk aezkiy mcew dlgz ze` lk `xwi xteqdc ,xnel cer oixingn yie ,zepyl oi`e ,mixtq oiazeky enk.:נפסק ג', ובסעי'

.ea `veik lk oke ,hb epi` azk m`e ,ea xkip mivtr in oi`y iptn ,utern slwd didi `ly `ede ,mivtr ina eze` oiazek

.4zif ly dlr lr[i"yx - dyelz],.milke` lr e` miig ilra lr

w"z itl'בתוס ומבואר , דכותבי כא: ע"(ד עלה, על התוספתא)"ה שהפ וכל": ודלעת חרוב של עלה על ה

הוא, קיימא שבר leqt]דבר - `niiw xa epi`y lke ,zewxi dlre micxe dlre ,milvae oiyixk ly dlr lr la`]וה שאפשר", ה

העבד, כל את לה ונות עבד של יד על או הפרה, כל את לה שנות באופ פרה של קר על לכתוב

כא:)והגמ' "(בד מדכתיב זאת, להלומדת ונת זה"וכתב יצא ונתינה, כתיבה אלא מחוסר שאינו מי ,

ונתינה, קציצה כתיבה k`.שמחוסר sc lr `"ayxd .dvivw xqegn card oi`e li`ed ,irwxwnk `car c"nl 'it` edf okle]

mya o"xde ,zetk didiy jixvy azky mgexi epiax lr dnz i"ade ,zetk zeidl jixv epi` hbd `ed envr cardy o`ky :azk ,xn` d"c

hbd df `lae ,"oiyexib zxeza dl mze` dpwny" yexita dl xnel jixv ,dxtd z` e` card z` dl dpwny dryay ,xaeq d"nxd,lha

hbd - `"ayxd itlel eqtoic fk 'eyz onwl k"yna r"re ,yexita ok l"vy eazk `l r"eyde m"anxde ,ok rnyn `l inlyexidnye ,

['` oic 'l 'eyze ,'`.

iqe i iax itleבע על לא כותבי ""אי מדכתיב זאת, לומדת ש הגמ' , אוכלי על ולא מה"ספרח ,

אוכל, ואינו חיי רוח בו שאי דבר כל א אוכל, ואינו חיי רוח בו שאי דבר cerספר yi wxtd jynda]

[mnewna ex`azi mpic ,miazek oi`ye miazeky mipte`.

.5azk iab lr azk oicמשו בשבת שחייב דמה שבת, לעני כמו גט לעני שדינו משמע מהגמ'

מגורשת,כותב" ואינה כתב הוי לא חייב, שאינו ומה מגורשת, "mb - wtqy dne ,zyxebn dpi` - xehty dne]

[d`ad daeyz onwl oiir - zay oiprl mipicde mipte`d .`xnegl opilf`e wtq ied hb oiprl.
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.fh?recne ,zaya aezkl xzen `ziixe`cn m`d(`.`xwiq iab lr eica(ae` eic iab lr eica
.`xwiq iab lr `xwiqa(b.eic iab lr `xwiqa.hi sc

:‰· Â˘˙

.‡‡¯˜ÈÒ ‚"Ú ÂÈ„· ·˙Î

o pge i iax itl(דבריו l"x(בתחילת itleע מוחק משו ואחת כותב משו אחת , שתי לכתוב,"חייב מ

בדיו. וכותב בסיקרא, הכתובה התחתונה את מוחק שהרי

o pg e i iax ly ezaeyz itle["dyrn dyrp mincn ep`y iptn ike"]ברש נעשה)"(די"מבואר ספק,ה הוי שבאמת :

בעזרה, חולי והוי פטור דשמא , קרב מביא mizy,ולא `iany :wqet zay zeklda m"anxd ,wtqn hb ied `l oihib oiprle]

daizk iede ,l"x `le ea xfg opgei iax wxy xaeqe i"yx lr wleg m"anxdy ,yxtn ,"mihewild xtq"a wit diryi iax ,oaxw aiigy rnyne

[y"iir wtq ied oihibae ,aiig zayay ,oihibl zay oia wlgl yiy ,l"q opgei iaxy :yxtn q"zgde ,oihib oiprle zay oiprl.

.·‡¯˜ÈÒ ‚"Ú ‡¯˜ÈÒ· Â‡ ,ÂÈ„ È·‚ ÏÚ ÂÈ„·

בתוס' ומבואר מוחק, ולא כותב לא כבתחילה, הוא שהרי גבי)"(דפטור, על דיו שמשמע,ה למה סותר זה שאי :

חסדא )שלרב בסוגיי ג אחא(המוזכר רב ושלפי , ורבנ יהודה רבי במחלוקת תלוי חייב, א הדי ל)"(הנ,

בס"לכו או בגט היתה הראשונה שהכתיבה : כגו דוקא מיירי דש חייב, והכתיבה"ע לשמה, שלא לרבנ ת

" שנכתב להחשב מקדשו שהרי הראשונה, כתיבתו את שמתק לשמה, בשבת היתה ובזה"לשמההשניה ,

מודה. יוחנ רבי אפי'

.‚ÂÈ„ È·‚ ÏÚ ‡¯˜ÈÒ

dil ixn`.הוא דמוחק חייב,

dil ixn`eופירש הוא, דמקלקל מקלקל)"(די"פטור, עה כמוחק ליה דהוה דמחייב,": ולמא לכתוב, שלא מ

והתוס' ניכר, כתבו שהרי , כ כל מקלקל הוי שלא מפני מוחק)"(דזהו סה דמיחייב שמא : ל,"מפרשי

העליונה, הכתיבה תהא הראשונה הכתיבה ועל הואיל הוי, לא ומקלקל עליו, ולכתוב לחזור עומד שמסתמא

לבדה. תחתונה היתה משא טפי, ניכר רישומה

.fiihiba ,micr zeidl mileki mezgle zexwl mircei mpi`y e` zexwl mircei `ly micr m`d
?recne ,dkldl dwqt 'nbd dne ,zexhy x`yae ,micar ixexgiya ,miyp:hi .hi sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Â¯˜Ï ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï˘ ÌÈ„Ú

w"z itl, וחותמי לפניה aezkקורי jk" cirn ixdy ,cr itn cr ly oexqg dfa oi`y :eazk oixew d"c ,:h sc lirl 'qezd]

[dyrnd xwir lr cirdl mikixv mpi`e ,"xhyaשאית דדייני ספרי ע נחמ כרב יחיד אפי' או קורי כששני ודוקא ,

אימתא, y"`xdeלהו ,zexhy x`yl oihib oia welig oi` df oica - d`ixw` d"c i"yx zhiyn `vei oky `"ayxd xaeqe - b"dad itl]

mitqene ,xagnde m"anxd mixaeq oke ,eiptl cg` mc` ly d`ixw s` dliren oihiba la` ,zexhy x`ya wx edf - s"ixd itly azk ,ai 'iq

[ai ze` lw 'iq f"rd` dyn ikxcae ,'b w"q dn 'iq n"eg j"y oiir ,"hbd oeyl exikiy `ede".

b "ayx itle.'ב די לקמ עיי

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(חו סעי' מב סי' ezni`eמ eze` oin`n `ede li`ed ,ely xteqd eiptl `xwe xhyd oipr rcei didy c"ia y`x :wqtp

crd `xwiy cr ,ok zeyrl mi`yx (xg` xteqe c"ia y`x e`) mrd x`y oi`e ,envra `ed e`xw `ly t"r` ,xhyd mzeg f"d ,eilr

,dlna dln xhydl"pke ,oinzeg mde mi`xewd mdl enbxzi ,xhyd oeyl mipian mpi` m`e ,minzeg ode mdiptl e`xwi mipyc `"ie
ely xteqe c"ia y`xk iede ,xeaiv iptl xwyl mi`xic ,minzege xeav iptl oixewc `"i ,xwir.
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.·ÌÂ˙ÁÏÂ ˙Â¯˜Ï ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈ‡˘ ÌÈ„Ú

w"z itlשס לרב כוותיה תניא יש ושמכא בדיו, הקרעי את וממלאי חלק נייר לה ל"מקרעי

הקרעי את וממלאי חלק, נייר לה ,שמקרעי ו י לשמואלבד אבהובאבר,אבל ,ולרב י ל מי במי

ixi`na:ברוק,פ"ולר x`eane ,"ea `veike wexa" eyriy :ewqt xagnde m"anxd eli`e ,`"nxd wqt oke ,ax zrc z` wx `ian s"ixd]

[miwleg `l mi`xen`dy epiidc ,dvxiy ji` zeyrl milekiy.

b "ayx itleשהוא או בי לפרוש המגרש זה ירצה שמא עגונות תקנת משו , מקרעי נשי בגיטי רק

ולחתו לקרות יודעי א השטרות כל ובשאר עבדי בשיחרורי אבל , ליב תזקק שלא ורוצה מסוכ

. חותמי אי לאו וא , חותמי

`ax itlכרשב הקריאה."הלכה על וה החתימה על ה שטרות בשאר לסייע שאסור ג,

`axc dinyn `cnb ax itleכרשב הלכה מעשה,"אי מביאה והגמ' שטרות, בשאר א ומותר ג,

, כ על הלקה כהנא ורב שטרות, בשאר סיוע `zשהיה oiwln - 'f w"q j"yd itle ,'f w"q r"nq oiir ,xeh - oiicd z`]

[micrd" מתרצת: והגמ' הקריאה, רש"תרגמה אקריאה)"(די", לעדיה שסייע למי הלקה כהנא שרב מפרש:

שטרות, בשאר א לסייע שמותר כרבנ שהלכה גמדא רב פסק הקריאה לעני ורק , [zedbdaלחתו

m` caricae ,dnizgd lr `le d`ixwd lr riiqy in z` wx dwld `pdk axy ,jtidl n"iy `iad 'c ze` deele delnn c"kt zeipenin

[xhyd xiykdl azk `"ayxd mya `"nxde ,leqt xhydy :r"eyde m"anxd ewqt - xeqi`a eriiq.

"wlg xiip mdl oirxwn" ly xe`iad

i "yx itlד)"( מקרעי העדיה ובאי , העדי שמות את הנייר על בסכי ורושמי שמסרטי היינו

דיו, הקרעי את o`kוממלאי oi`e li`ed ,azk iab lr azk oicn elqetl oi` i"yx itly :eazk ,oirxwn d"c :i sc lirl 'qezd]

,eilr mezgl ick zvw oinyexy `l` ,dxenb daizkהר שלפי epiidח"והביאו "oirxwn"e ,azk iab lr azk oicn leqt "oihxqn" -

mirxwd z` oi`lnne micrd oi`ae ,ea aezk hbdy slw lr eze` oiniyne ,xarl xarn micrd zeny eilr oirxwne wlg xiip migwely

[rxwd agex lk ixnbl oi`lnn oi` micrdye ,mirxwd z` aigxdyk wx xyky :inlyexia x`eanye ,eic.

r"eya(טז סעי' קל mi`xew(סי' ,zexwl mircei mpi` m`e ,mezgle zexwl mircei zeidl mikixv hbd lr oinzegy micr :wqtp

,miiwzn eneyx oi`y xacn ea `veike ,wexa xiipd mdl minyex ,mezgl mircei mpi` m`e ,hbd oeyl exikiy `ede ,oinzege mdipta

,myexd lr oiazek mde,(d"nxdn mya xeh) rxwd jxc oinzeg mde ,mdiptl wlg xiip oirxwn `l` ,dligzkl jk zeyrl oixqe` yie
נפסק:"ובחו ד' סעי' מה סי' xhydeמ ,zecxn zkn mze` oikn ,meyxd lr enzge wlg xiip mdl erxwe ,mezgl mircei oi`y micr

,leqt.(oihibc a"t o"xa oiire ,`"ayx mya deln 'ldn c"kt cibnde xeh) xhyd oixiykn yie

.gixyt` m`de ,xyk m`d oeyl lka azkpy xhy e` mizek ly ze`kxra dyrpy d`qxt `xhy
?recne ,zexhy x`yae ,oihiba ,micareynn e` oixeg ipan mci lr zeabl:hi sc

:‰· Â˘˙

.1ezexwl mircei `l mipiicdy oeyla aezke ,mizek ly ze`kxra dyrpy d`qxt `xhy
עכו לשני אותו נותני תומו,"הדייני לפי כמסיח אחד שכל באופ זה, בפני שלא זה שיקראוהו

ממשעבדי. עמו וגובי

i "yx zqxib itl `ed okממשעבדי)"(ד וליתה הואיל , חורי מבני גובי בהדיוט נעשה שא : ש והוסי ,

קלא, eaליה mezgy hb - `i 'iq '` wxt y"`xd itle ,icarynn daeb epi` - dyrp d"ce beltil d"c .`i sca 'qezd zhiy itl j`]

oeyla aezkyk `wec oixeg ipan ea zeabl xyky d`qxt `xhye ,ekezn siefny meyn ,oixeg ipan 'it` zeabln leqt miiqxt micr

['c oicae ,'a oic seq dl daeyz '` wxt lirl k"yna r"re ,l`xyi ipta xqnpe ziqxt.

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(חו סעי' סח סי' m"ekrמ ipyl mipzep ,m"ekr ly ze`kxra dyrpd df xhy zexwl l`xyi ipiic erci `l m` :wqtp

.oixeg ipan ea daebe ,enez itl giqnk cg` lk `vnpy ,eze` oixewe ,df ipta `ly df

.2ixhy oewizk ieyre ,ezexwl mirceiy l`xyi icir mdilr minezge oeyl lka azkpy xhy
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ly epiprn `ed xfeg dpexg` dhiyae ,rexbl `le siqedl `l ,siicfdl mileki mpi`y l`xyi
xhy.שטרות בשאר ובי בגיטי בי ממשעבדי, אפי' בו וגובה כשר, הוא הרי

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' סח סי' milekiמ mpi`y ,l`xyi ixhy oewizk ieyr did m` ,azk lkae oeyl lka aezky xhy :wqtp

.micareynd on ea daebe ,xyk `ed ixd ,ezexwl mirceie l`xyi eicr eide ,rexbl `le siqedl `le ,siicfdl

.hi?recne ,zyxebn wtq e` zyxebn m`d ,oldlc mipte`a "jhib f"d" xn`y lra(`dl ozpyk
.wlg xiip(a.ca`d xac lkl e` xe`l e` mil ezwxfe ezlhpyk(bzeiagd oia dl wxfyk

.dfefn e`vne eytige(c.z"q dl ozpyk.k :hi sc

:‰· Â˘˙

.‡˜ÏÁ ¯ÈÈ ‰Ï Ô˙˘Î

בתוס' ומבואר כתבו, מילי במי שמא ושמואל)"(דחוששי מספקה לגירושי חוששי הגמ', מסקנת שלפי :

, לכה אסורה מת א ולכ דנרא, במיא בדקנו לא א ג אלא , מילי ופלט כשבדקתו רק לא לחומרא

מתייבמת, ולא iriax"]וחולצת xp" jxr jexra `aen g"x - eilr mb wtqn zxq`p odk `ed m`e]פלט ולא בדקנו א מיהו ,

ובתוס' , לגירושי חוששי טעמא)"(דאי אפי'ה גט אינו חלק, שהנייר ראו העדי נתינה בשעת שא מבואר:

, מילי במי כתוב ודאי d']היה w"q dlw 'iq l`eny ziaa r"re].

oy`xd mvexiz itl( א(ש ג חושש לגירושי שחושש בגט,שמואל הכתוב את קראו לא [wlegeהעדי

[`"yxdn - hb ied `l e`xw `l micrd m`y zexaeqd 'nba zercd lr.

i pyd mvexiz itleהכניס שהבעל ושמדובר הגט, את קראו שהעדי באופ רק לגירושי חושש שמואל

שהחליפו. חיישינ דלא והחזירו, לחיקו הגט את

:‰ÎÏ‰

r"eya('ד סעי' קלה my(סי' did m` ze`xl `xp ina xiipd ewca `l m` ,"jhib df ixd" dl xn`e wlg xiip dl ozp :wqtp

.oiyexib yyg oi` daizkd heltz `le edewcai m`e ,zyxebn wtq ef ixd ,daizkd heltze wcai m` ,ea aezk xac

.·¯Ë˘ ,‡Â‰ ÌÈÒÙ ¯Ë˘" ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,„·‡‰ ¯·„ ÏÎÏ Â‡ ¯Â‡Ï Â‡ ÌÈÏ Â˙˜¯ÊÂ Â˙ÏË˘Î
"‡Â‰ ‰Ó‡

.1oiyexib oeyl ea aezk m` dxiqn icrd e`x `ly ote`a.לינשא ואסורה מגורשת, אינה

' q eza oey`xd uex izd itlצריכי)"(ד תצא.ה לא נישאת א

i pyd mvexiz itle,תצאhbd z` e`xw `l micrd m` mb xyk hbd - l`enyc `ail` ,`nrh d"c 'qeza '` uexiz itl]

[`"yxdn -.

.2hb dfy e`xe e`xw dxiqn icird m`בו הכתוב את העדי את שקראו אחר א ג מגורשת,

שהבעל חוששי דלא בו, שקראו בלא שנייה פע לה ומסר לחיקו הגט את והכניס לבעל חזרה נתנוהו

החליפו.

' q ezaצריכי)"(ד שנית,x`ean:ה הגט את קראו לא א ג לינשא zipyשמותרת zexwl dligzkl jixv m`]

['a oic d`ad daeyza oiir ר- ושהיה לאחריו.", ואחד הנתינה קוד אחד פעמי ב' לקרות רגיל י

.‚˙ÂÈ·Á‰ ÔÈ· ‰¯ÈˆÁÏ Ë‚‰ ˙‡ ˜¯Ê˘Î

.1zg` dfefn my `vnpykשכיח ולא הואיל שנמצא, מה זה שזרק שמה חוששי כי מגורשת, אינה

חביות. בי מזוזה שיהיה

.2zefefn 'b e` 'a e`vnp m`, עכברי ואכלוהו גט הוי שזרק שמה שחוששי מגורשת, בספק היא הרי
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

hbd z` e`xw `ly xaecny :miyxtn ipyd mxaqda o"xde o"anxd ,ezwixf iptl hbd z` e`xw micrdy xaecn m` yixtzi` `l 'nba]

wtqa `id - zefefn dnk e`vnpyke ,zyxebn `l i`ce dfefn z`vnp m`e ,zyxebn wtq `id - dfefn my `vnp `lyk okle ,dpizpd iptl

:`"ayxd siqene - `xaqn a"v dfe ,dfefn `vnpy s` zehytae ,i`cea zyxebn - mcew e`xwy lke ,mcew e`xw `ly oeik ,zyxebn

,zeiagd oia ewxfe ewigl eqipkd lrade ,e`xwy xaecny :miyxtn oey`xd mxaqdae ,ewxfe hbd z` lrad qipkd 'it` zyxebn e`xw m`y

[i`cea zyxebn zefefn dnk `vnp m`ye ,etilgdy opiyiig dfefn z`vnp m` okle.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ה סעי' קלה oiyyeg(סי' oi` ,xg` xhy e` dfefn e`vne eywae ,micr ipta zeiagd oial dxivgl hbd dl wxf :wqtp

wxfy hb `ny oiyyeg zexhy e` zefefn 'b e` 'a e`vnp m`e ,wxfy `ed `vnpy dfy dl`"ca ,zyxebn wtq ef ixde mixakr edelk`

dfefn `l` `vnp `l 'it` ,zeiagd oial dxivgl ewxfe mcin egwle lrad xfg hb didy ede`xwy xg`l m` la` ,ede`xw `lyk

['f w"q y"aa oiire] ,zyxebn wtq f"d ,cg` xhy e` zg`.

.„˙"Ò ‰Ï Ô˙˘Î

ס שהרי , מילי במי שכתבו חוששי ולא מגורשת, על"אינה מילי מי וכתיבת , מילי במי מעובד שלה ת

" בו שכתוב ומה כתיבה, הוי לא מילי ,כריתותמי גירושי לש נכתבה לא והפרשה הואיל מהני, לא "itl]

,dcedi iaxl wx edfy ,xaeqe sqei ax lr wleg oiaexir zkqna t"x - oey`xd mvexizle ,r"ekl eed df oexqg - meyn i` d"ceza 'b uexiz

[dcedi 'xk wqety `l` ,ok xaeq sqei 'x s` - ipyd mvexizle ,oexqg oi` df cvn - n"xe ,dicic w"ze ,diy`i 'xa `g` 'x eli`eלא וכ ,

בס ושמה,"כתוב שמו ak]ת 'eyz onwl oiir - dnye eny ea eazk `ly hb oic].

.k,hba aezkd z` `exwl mikixv micrd m`d,eixg`le dpizp mcew?caricae dligzkl:hi sc

:‰· Â˘˙

.‡Ë‚‰ ˙‡È¯˜ ·ÂÈÁ

inic axc dinyn xnixn mya xnin`e `piax itlכתוב השטר א לקרוא צריכי מסירה העידי

ולשמה, לשמו גירושי לש minezgכהלכתו oi`yk `wece ,"miqt xhy `l` hb df did `ly" oerhil lrad lkei `ly ick edfe]

itl .'b w"q dlw 'iq y"aae ,i"ptae ,y"iir ,o"x ,o"anx - zyxebn epiptl eze` d`ivenyke ,ezexwl v"` minezg m` la` ,dnizg icir hba

[hbd z` `exwl mikixv dxiqn icird oi` - l`enyc `ail` ,`nrh d"c 'qeza '` uexizc `ail` `"yxdnd.

צריכי)"(דבתוס' גט,ה הוי לא קראו לא וא נתינה, קוד להיות צריכה שהקריאה inkgמבואר: 'qez - opaxcn]

[dilbp`ושר קוד", ולא נתינה אחר קראו שא הוא ושפשיטא ולאחריו, נתינה קוד לקרות רגיל היה י

שמגורשת, i"pte]נתינה ,ikcxn oiir - dpizpdn xeaic ick jez dzid d`ixwdyk `wec edf m`].o ey`xd mvexiz itl( (ש

תצא. לא נישאת וא לינשא אסורה כלל קראו לא iא pyd mvexiz itle,תצאzpeeka ,dlw 'iq i"ad k"ke]

wtq ef ixd ,ok oreh lrad m`y :xaeq ,gi 'iq y"yide ,"hb xqn `ly" oreh lrad xy`k mb `vz `ly :wqet xehd ,ipyd mvexiza 'qezd

[y"iir ,`vze zyxebn.

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קלה m`e(סי' ,dpizp xg`l mb ezexwl aehe ,dpizp mcew ezexwl mikixv mdiptl hbd mipzepy micrd :wqtp

,zyxebn cala dpizp xg`l `l` ede`xw `l,(hbd xcqa) dhib edfy aeha eciri m` okehbd xcqnd mkgdy oibdep ep` dligzkle

cg` lkl l`ey k"g`e ,"oiyexb myle dnyle enyl azky hbd edf m`" xteql l`ey k"g`e ,micrd mr seqe dligz eze` `xew

.(oihib xcqae qxhpewa k"n f"k) ,"df ipta df enzg m`e ,exag znizge eznizg xikn m`" ,micrdn:נפסק ג', ly`ובסעי ixd

,zyxebn wtq ef ixd ,"did xyk" xne` lrady t"r` ,mil e` xe`l ezwxfe mdipta dl epzpe dligz hbd e`xw,`vz z`yp m` 'it`e
l la` ,`vz `l z`yp m` ,dci zgzn `vei oiicr hbd m` la`.oiwleg yie ,dpizpd xg` skiz eze` e`xw `ly xg`n df hba `ypz `

zrc `id dipy drce ,dfa xagnd lr wlege ,`vz `l z`yp m` onf xg`l e`xw m`y ,mgexi epiax zrc `id `"nxa dpey`x drc]

[y"iir ,'d w"q y"aae ,'e w"q `"xbd xe`ia - 'a oic ,zncew 'eyza e`aed mdixac ,ikixv d"ca - oey`xd mvexiza 'qezd.

.·Â˜ÈÁÏ ÂÒÈÎ‰Â ,ÏÚ·Ï Â‰Â˙ Î"Á‡Â Ë‚‰ ˙‡ Â‡¯˜ ÌÈ„Ú‰ Ì‡

,etilgdy oiyyeg `l ik ,zyxebn - ca`pe dl epzp m`' q ezd ly ipyd mvexiz itl( לכתחילה(ש



.Î Û„ :'· Ë‚ ‡È·Ó‰ È˘ ˜¯ÙË

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

אח ומתברר קראוהו לא וא שנית, לקרותו תצא"צרי לאחר, וניסת הגט את במקו שובר לאשה שנת כ

ומזה, y"iir]מזה ,6 ote` 'a oic ,gi 'eyz 'g wxt onwl k"ynke ,.t sc onwlck],לה דקנסינ ,[zerh zngn dzid dpizpd i`y s`],

ליקרות, לה שהיה oמשו ey`xd mvex iz itle,לה קנסינ aey]לא zexwl v"` dligzkl s`y l"qy d`xp].

:‰ÎÏ‰

r"eya('ב סעי' קלה edpziy(סי' mcew 'a mrt ezexwl jixv ,dl epzpe eci zial eqipkde egelyl e` lral epzpe ede`xw :wqtp

`l` cer `le ,etilgdy el oiyyeg oi` dligz ede`xwe li`ed ,zyxebn ef ixd y`l e` mil ezwxfe dl epzpe ede`xw `l m`e ,dl

`ly onf lk on`p ,eze` d`xne ecia hbd m`e ,zyxebn `id ixde ,on`p epi` ,"dz`xwy hb did `le did xg` xhy" lrad xn` 'it`

.z`yp

.`kon dheql wegnl xzen m`de ,zxg` dheq da zewydl xzen m`d ,zxg` dy` meyl azkpy dheq zlibn
?recne ,dxezd.k sc

:‰· Â˘˙

'ÒÂ˙‰אי)"(ד )e`iadה עירובי במסכת הגמ' :(את כדלהל

.‡˙Á‡ ‰˘‡ Ì˘Ï ‰·˙Î˘ ‰ËÂÒ ˙ÏÈ‚Ó

w"z itl( לשמה.(ש כתיבה דבעינ אחרת, סוטה בה להשקות כשירה מגילתה אי

diy`i xa ig` 'x itle( וא(ש לשמה, כתיבה בעינ דלא אחרת, סוטה בה להשקות כשירה מגילתה

" להשכתב מועשה לשמה, שמשמעותה """ וכתיב הואיל כשר להמ ועשייהועשה עשייה, שמשמעותה "

היא. מחיקה דידה

.·‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰ËÂÒÏ ˜ÂÁÓÏ

dinxi 'x itl,סוטה פרשת של הדיו לתו קנקתו להטיל מותר א בדי תנאי במחלוקת תלוי הדי

ר ושפליגי"שלפי למחוק, אסור כי להטיל, מותר יהודה רבי ולפי למחוק, מותר כי להטיל, אסור, מ

הנ התנאי לשמה."במחלוקת בעינ א א' די ל

`tt ax itlת לפי נכתבה"א והתורה הואיל התורה, מ לה למחוק מותר דיבסתמא,ק דומה ואינו

אחרת. סוטה לש מינתקא לא דתו פלונית, סוטה לש שנכתבה מדובר שש , הקוד לדי זה

wgvi xa ongp ax itleס הקוד בדי דרק התורה, מ לה מוחקי לא יאשיה בר אחי ר' לפי שכשר"א ל

בעו סוטה לש ונכתב הואיל אחרת, משאלסוטה , כלל."ל סוטה לש נכתבה שלא תורה כ

.akeny llk ea eazk `lyk oicd dne ,dxir mye exir my e` dnye eny ea epiyy hba oicd dn
?recne ,opaxcne `ziixe`cn ,dxir mye exir my ,dnye.k sc

:‰· Â˘˙

dxir mye exir my dnye eny dpiy m`ברש ומבואר )"(די"פסול, בעינ הא כתבה לא א אפי' דזהו :

פ.)כלל, ד והתוס'(וכדלקמ ע"(ד, , בעינ הא )"ה לקמ הגמ' רפ ושלפי כשר, הולד רבנ שלפי וכתבו:"הביאו: ממזר, מ

לר[n"xl]שזהו שהרי התורה, מ ופסול ושמה, שמו כלל כתב לא א שהבעל"ג מתוכו מוכיח שיהא בעינ מ

וליכא, אשתו את k`,מגרש w"q y"aae i"pta oiir j` ,dxezdn lha dfy ,'qezd ixac it lr wqt ,xn` `l m`e d"c hkw 'iq i"ad]

[dfa k"ynוא קמ", אלא פשיטא, דזה ממש כששינה רק לא היינו שפסול שמו שינה התורה"כ מ שפסול ל

, מדרבנ רק פסול רבנ ושלפי ביהודה, דגליל ש כשכתב opiraא `l n"x itl 'it`y l"qe ,'qezd lr wlegd i"yx itl]

[2 ote` 'a oic ,gi daeyz 'g wxtae ,'` oic el 'eyz onwl k"yn r"r ,opaxcn wx leqtd n"xl mbe okzi - ekezn gken.

:‰ÎÏ‰

r"eya(יא סעי' קכט oi`y(סי' :yxit ,hi w"q `"xbd xe`iaa] ,mixfnn mipade leqt ,hba dy`de yi`d my azk `l m` :wqtp

df hba dyxbzp m`y :azk ogleyd jexrae ,opaxcn mixfnn mipade ,opaxcn leqty :yxit ,`k w"q y"ade ,df hbl llk oiyyeg
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[dfne dfn hb dkixv ,xg`l k"g` dycwzpe.

.bk?recne ,xyk hbd mi`ad mipte`a hb zaizk m`d(`eilr xiard k"g`e dnyl `ly eazkyk
.dnyl qenlew(a.d`pd ixeqi` lr eazkyk(b.dneyix wg e` zekixi wg e` zekez wgyk

(c.ixzkecp` e` dtik iab lr eazkyk:k .k sc

:‰· Â˘˙

.‡‰Ó˘Ï ÒÂÓÏÂ˜ ÂÈÏÚ Â¯È·Ú‰Â ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ Â·˙Î˘ Ë‚

`cqg ax itlלא רבנ ולפי כשר, והגט , תיקו הוי יהודה רבי שלפי , ורבנ יהודה רבי למחלוקת באנו

פסול. והגט תיקו הוי

`g` ax itleבס"לכו הפוסלי רבנ דאפי' גט, הוי ""ע משו זהו ואנוהות א–לי משא"זה בגט.", כ

:‰ÎÏ‰

r"eya('ה סעי' קלא el.(סי' oiyyegy `"ie ,hb epi` dnyl qenlew eilr xiardy t"r` ,dnyl `ly eazky hb :wqtp

.·‰‡‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ Â·˙Î˘Î

" דכתיב כש"ונתכשר, א נתינה שמספיק דהיינו ,. כלו שווה שלא דבר על כתב

' q ezd zhiy itlבכתובת)"(ד מאיסוהה נהנה שהרי הנאה, איסורי על לכתוב אסור rnynנ,"לכתחילה oke]

lr eazekl xeq` dligzkl r"ekly :miazek g"xtde wwegn zwlgde ,dligzkl mixiykn xehde m"anxdy :ecnl g"ade n"nd j` ,r"eydn

[p"deqi`,מהתורה הנאה איסורי על נכתב א אפי' כשר ובדיעבד ,`"ayxd j` ,r"eyde m"anxd znizqn rnyn oke]

[opaxcn p"deqi`a wx xyky :wiqn ,bxz 'iq '` wlg 'eyza.

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קכד xyk,(סי' d`pd ixeqi` lr eazky hb :wqtpazk m` ,dtixy jixve mlerd on xeria jixvy xaca edin
(oihibc a"t o"xd) lha hbd ,eilre`l sxyil cnerd lky ,mixaeqd opaxk l"iiw ixdy ,`"nxd wqt lr ednz `"xbd xe`iaae n"gd] .

[y"iir ,`ed sexyk.

.‚Ô·‡ ÏÚ Â‡ ÁÂÏ ÏÚ Ë‚ ˙˜È˜Á

.1zekez wgy ote`a m`רושמא שחק באופ ואפי' כתיבה, נקרא ולא הואיל פסול, rahnהגט mzeg]

[i"yx -" דכתיב ופירשוכתב, וחקק, ולא חקק"" אלא האותיות את צייר לא תוכות שבחקיקת י:

. סביבותיה

.2zekixi wgy ote`a m`[oa`d e` urd lr oikqa hxgy 'it].ממש לכתיבה נחשב וזה הואיל כשר,

.3.ze` zxev ipyd xardn hleay cr wgece cg` cvn dkn didy ote`a m`

i "yx itlואילו)"(ד שבמקדש,ה הצי שעל המילי את כתבו שכ כתיבה, xehd,הוי ,ixi`nd zrc oke]

[r"eyde.

'q eza `aend z"x zhiy itl la`הזהב את שלוקח באופ היתה הצי וכתיבת כתיבה, הוי לא

אותיות]. כצורת ומגביהו במלקחי

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קכד `m(סי' oke ,xyk zeize`d ikixi xtg m` ,zkzn ly qh lr e` oa`d lr e` geld lr lr hb wwg :wqtp

dkdy e` o`kne o`kn zedeab zekixid e`xiy cr ze`d jez xtg m` la` ,qhd ipta ehlay cr qhd ixeg`n zeize`d ikixi wwg

,hb epi` ,adf xpic oiyery jxck zehlea zeize`d e`vnpy cr mzega qhd ipt lrqenlewa aezkl `ly xingdl yi dligzklc `"ie
xyk ,ze` didiy owzl oiicr jixv m` la` ,ok dyrp ze`d lkyk `l` ,zekez wg ixwn `le ,(oihib xcq) dwiwg icil `al `ly lfxa ly.
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.„È¯˙ÎÂ„‡ Â‡ ‰ÙÈÎ È·‚ ÏÚ ·˙Î

רש כתב, הוי וד"(די"לא כיפה, אנדוכתרי)"ה ושניה הבגד, על מוטל אלא וקבוע כתוב שאינו לפי שזה מפרש:

, תחובי lrראשיו ze` zxev bxe` m` la` ,wfg epi`y xeaigae ,zepken zeize` xagnyk wx edfy ,i"yxn wiicn ,dkw 'iq seq i"ad]

[azk ied `l df ote`a mb - jexrd itlye ,azk ied - cbad.

.ckta dpizp m`d?recne ,dpizp ied dhext deyn zeg(1.oiyexiba hb(2.oipw enr zeyrl oiprl ilk
(3.dnexz zyxtdl dhig(4.ynege oxw eaiigl oiprl xf i"r dnexz zlik`(5lr dgynd ony zkiq
.xf(6?z`f micnl oipne ,`heg zgpne ze`pw zgpn lr dpeal zpizp.k sc

:‰· Â˘˙

האסור דבר על כשנכתב וא פרוטה, שווה שאינו דבר על שנכתב בגט אשה לגרש שנית מבואר: בסוגייתנו

a']בהנאה, oic zncew 'eyz l"pk]'והתוס דילמא)"(ד, שאה אופני עוד שמצינו שוו"הביאו של נתינה ושיש"צ פ,

שוו נתינה שצרי כזית."אופני או פ

.1t"eey epi`y ilk i"r zepwl oiprlאע , קני ""הוי ש שכתיב לרעהופ ."ונת

.2dnexz zyxtda dhigשוו"א אע"צ הכרי, את פוטרת אחת דחיטה ""פ, ביה שכתיב לופ ."תת

.3zepeda zepznae z`hg mc zepzna.שיעור לה אי

.4ynege oxw inelyz eaiigl oiprl xf i"r dnexz zlik`

le`y `a` itl( פסחי משוו(במסכת בפחות אכילה על בתשלומי חייב ""אינו דכתיב לכהפ, ,"ונת

משוו פחות נתינה מעילה,"ואי מתשלומי ילפינ תרומה שתשלומי משו דהיינו התוס': וביארו פ,

" נקראי קודשדשניה בגז"תשלומי מהשני למד ואחד חטא.", חטא ש

o pax itle( שוו(ש יש א נתינה"ג שצרי משו דזהו התוס': וביארו כזית, שיאכל עד חייב אינו פ

מכזית, פחות נתינה ואי zifknחשובה, zegt dlik` oi`e ,"lk`i ik" aizkcn ,z`f micnel opax itly :zxne` migqta 'nbd]

[`"yxdn -.

.5,zxka eaiigl xf lr dgynd ony zkiqdcedi iax itl(בכריתות),דכתיב בכזית, נתינה צרי

זה" על ממנו ית edy`],"אשר lka 'it` xaeq my n"xe]" כתבה שהתורה משו דזהו התוס': וביארו "נתינה,

" חשובה."סיכהבמקו נתינה כשש רק ולחייבו ממשמעותו להוציאו ,

.6ze`pw zgpne `heg zgpn lr dpeal zpizp" דכתיב לבונה, בכזית לבונהחיובו עליה ית ,"לא

" בתחילה שכתבה ממה שינתה שהתורה משו דזהו התוס': שילאוביארו שמי משו"עליה או ,

בכזית. שאיסורו בחו לבונה להקטרת שדומה

.dk?recne ,dpizp ied m`d mi`ad mipte`a hb zpizp(1dl xn`e adf ly qh lr dl azkyk
."jhib ilawzd" wx e` "jzaezk ilawzde jhib ilawzd"(2."ily xiipde jhib df ixd"

(3."xiipd z` il ixifgzy n"r jhib f"d"(4oiae dhiyl dhiy oiay xiipdy n"r jhib f"d"
."il x`yi daizl daiz:k sc

:‰· Â˘˙

.1"jzaezk ilawzde jhib ilawzd" dl xn`e adf ly qh lr hb dl azkykגיטה נתקבלה

הטס, שווי בכדי כתובתה ilawzd]ונתקבלה d"cez - oerxit zxeza dl ozpy s`]" רק לה אמר אבל התקבלי,

כתובתה.גיט לה לית וחייב מגורשת, "

:‰ÎÏ‰

r"eya('ח סעי' קכד dlawzpe(סי' zyxebn f"d ,"jizaezke jhib df ixd" dl xn`e dl epzpe ,adf ly qh lr hbd wwg :wqtp

,qhd ieey icka dzaezko"xd k"ke ,'nba rnyn oke ,mlyn dzaezk dl ozil jixve ,hbd zpizp gkn dly lkd ixd ,mzq dl ozp la`.
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.2"ily xiipde jhib df ixd"ופירש מגורשת, אינה)"(די"אינה ,ה כלו לה נת לא שלו שהנייר דכיו :

באויר, פורחות אותיות dfa]דנמצאו i"dwde g"xbd k"yn oiire ,zezixka xqgy iptn `ed mrhd - m"anxd itle].

:‰ÎÏ‰

r"eya(יא סעי' קמג zezixk.(סי' df oi`y ,zyxebn dpi` "ily xiipde jhib f"d" :wqtp

.3"xiipd z` il ixifgzy n"r jhib df ixd"ופירש מגורשת, זו זו)"(די"הרי הרי דמתנהה ותחזיר, :

בתוס'"ע ומבואר מתנה, שמה להחזיר ע"(דמ לקממ)"ה בגמ' א' לשו שלפי :(dad` xa `c` ax zrc `edy]

לכו קיי"זהו המעשה ולכ המעשה, את סותר שהתנאי פי' אחד, בדבר ומעשה תנאי שהוי משו ע,

בטל, xne`dוהתנאי lk oica ,zwelgna wx ielz oicde ,i`pzd z` lhan epi` cg` xaca dyrne i`pz - my iy` ax itl j`]

['a oic ,bi daeyz 'f wxt onwl k"ynae ,y"iir ,inc eiykrn xne`k m` n"r.

:‰ÎÏ‰

r"eya(יא סעי' קמג ozze.(סי' zyxebn ef ixd ,"xiipd z` il ipzzy n"r" :wqtp

.4,"il x`yi daizl daiz oiae dhiyl dhiy oiay xiipdy n"r jhib df ixd"(xiip d"c i"yx t"r]

x`ean:תיקו, 'nba,במעורה רק הוא te]dhiylשהספק dhiyn oiribnd oikex` zeize` ea eidy ,zvwna dxern :i"yxi

,zyxebn wtq `id okly :azk ixi`nd .dyly mipy `le `pngx xn` cg` xtqc ,leqt dxern `l m` la` ,daize daiz lk iy`xa

r"re ,`k w"q y"a oiire ,ziad wcaa i"ad eilr dnz xake ,zyxebn dpi`y :wqt ,bnw 'iqa xehde ,df wtq e`iad `l r"eyde m"anxd

[dfa k"yn '` ze` cl 'iq l`wfgi ixaca.

.ek?recne ,lieeb zetwen zeidl zekixv hba zeize`d m`d:k sc

:‰· Â˘˙

צריכא)"(דבתוס' לא שאה בס"מבואר: דרק ואות, אות כל של רוחתיה מארבע גוויל מוקפות להיות ת"צ

" בה דכתיב משו גוויל, מוקפות להיות צריכות האותיות ומזוזות תמה.וכתבתתפילי כתיבה "xe`d itl]

leki ,zeize`d exagzd m`y siqed y"`xde ,lieeba zeize`d siwdl xingdl ebdpy :eazk ,xehde ,hi 'iq y"`xde ,leqt hbd - ehyz 'iq rexf

[zekez wg df oi`e oxxbl.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ו סעי' קכה mcixtdl,(סי' mdipia xexbi ,zeweac zeize` ea yi m`e ,lieeb zetwen zeize`d eidiy xingdl ebdp :wqtp

.oze` devn lradyk micrd enzgiy mcew owzl wgcd zrya oiliwn yie ,oibdep oke ,oirbep m` zeize`d cixtdl oi`c `"ie

.fk,dci zgzn `vei card m` oicd dne ,zyxebn m`d ,dl epzpe ely ecar lr lrad eazky hb
?recne ,"ea ipyxib ilra" zxne`y epiidc:k sc

:‰· Â˘˙

.‡˙·Â˙Î· ·˙Î ·˙Î‰˘ ÔÙÂ‡· ,Â„È ÏÚ ·Â˙Î Ë‚Â ,ÂÏ˘ ‡Â‰˘ „·Ú· ÌÈ˜ÊÁÂÓ ÂÈ‰˘Î Ì‡
Ú˜Ú˜[zaezka d"ceza r"re ,siicfdl leki epi`y],,dxiqn icir wx yie[i"yx - ede`xwy]

xfrl` iax itl(כרתי מסירה עידי ד. ג: בד לעיל בזה,(דאמר לגרשה m`eיכול ,'l 'eyz onwl oiir - oiyexibd zelg ote`]

[y"yide g"xtd mya '` oic ,el 'eyz onwl k"yna r"re ,llk zyxebn dpi` dxiqn icir oi` m`y :o"xd xne` - rwrw zaezk azk.

n"x itle],כרתי חתימה עידי bi]דאמר ,ai 'eyz 'h wxt ,fh 'eyz 'c wxt onwle ,bi 'eyz '` wxt lirl k"yn oiir - mzwelgnאי

חתימה, עידי אי שהרי בזה, לגרשה dnizgיכול icir wx yi m`eziaa 'ir mrhd ,r"yeh - rwrw zaezka minezg]

[my l`enyלר מגורשת,"ג my]מ '` wxta lirl k"yn oiir - `"xl].

:‰ÎÏ‰

r"eya('ו סעי' קכד lr(סי' miwewg micrd eide ,dci zgzn `vei dide ,rwrw zaezka car ly eci lr wewg hbd did :wqtp

.siicfdl leki epi` ixdy ,dxiqn icir my oi`y t"r` ,zyxebn f"d ,eci
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.·‰„È ˙Á˙Ó ‡ˆÂÈ Ï"‰ „·Ú‰ Ì‡Â[i"yx - "ea ipyxibe dfd car il ozp ilra" dxn`e epiptl ez`iady]

חזקה, אי דלגודרות מעצמו, אליה בא שהעבד או לה הקנה הבעל א להסתפק zyxebnיש dpi` - ixi`nd itl]

,zyxebn wtqa dy`d - r"eyde m"anxd itle ,llk,שגרשה מודה הבעל gi]וא w"q y"ae ,hi w"q n"g ,ixi`n - zyxebn r"eklומבואר ,

ת"(דבתוס' ע"ה בתרא)"ש, בבא הגמ' "פ דרק לאלתר: חזקה,חזקה לה יש שני ג' אחר אבל , לה אי "d"de]

:azk ,fi w"q f"hd la` ,fi w"q y"ae ,'k w"q n"g ,g"a ,ixi`n - i`cea zyxebne ,dyigkn lradyk s` zyxebny y"b dcia card did m`

jled `ly epl xexayk ,dqixra lhen ohw card did m`y :azky i"aa r"re ,ezy` `ide li`ed ,dgn `l lrad `ny ,oiyexib wtqa `idy

[zyxebn i`ce `idy ,dy`l envrn.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ו סעי' קכד `zxne(סי' `ide ,dci zgzn `vei `ede ,eci lr wewg hbe ,ely `edy cara miwfgen eid m`e :wqtp

(qpkp envrn xnel okziy miweyae mikxca jldny xac lk) zexcebdy ,dl qpkp envrn `ny ,zyxebn wtq f"d ,"il xqnp micra"

,dwfg mdl oi`(zewfg ipica d"ga oiire ,i"a) zyxebn dwfg mdl yiy mewna la` ,dwfg mdl oi`y mewna `wece.

.gkeci zgzn d`vei qhd ixde dilr aezk hbe dly `laha miwfgen eidy dy`e lraa oicd dn
?ea dyxbl dvexe:k sc

:‰· Â˘˙

בו, לגרשה שיוכל כדי לבעל, הטבלא את להקנות בדעתה גומרת שאשה שאומרי משו בזה, לגרשה יכול

[ixacle d"c i"aae ,cl ,ek ,ak zeize` 'c wxt y"yia r"re ,o"x ,o"anx - hbd z` eazky ixg` mb lral xiipd z` zepwdl dlekie].

:‰ÎÏ‰

r"eya('ז סעי' קכד epzpe(סי' xfge el epzpy" zxne`e ,dci zgzn `vei `ede ,eilr micrde `lahd lr wewg hbd did :wqtp

.dhib z` zazek dnvr dy`dy ,zyxebn f"d ,dly `idy `laha miwfgen mdy t"r` ,"dl

.hklr e` card lr dpzn xhy dl azke exivg e` ecar cia epzpe hb ezy`l azky ina oicd dn
oyie zetk card m` lcad yi m`de ,xvgd,jtidle oyi `le zetky e` ,oyi epi`e zetk epi`y e`

?recne.`k sc

:‰· Â˘˙

.1oyi epi`e zetk epi` cardy ote`a m`וחצר היא, מהלכת חצר שעבד משו הגט, את קנתה לא

לדעתה, שלא המשתמרת חצר הוי וג ויושב, עומד א אפי' קונה, אינה jixvמהלכת m` :wtzqn `"ayxd]

[wxefd wxt onwl o"x - rwxw iab lrn jhib jhib ilhk dil ied `id ezlhpykc ,dl dppzie xefgie ecin lrad eplhiy.

.2oyi mbe zetk cardy ote`a m`

iy` xa iniy axe `ax itlכא באי וידו גיטו ואמרינ כחצרה, דהעבד ומגורשת, הגט את חד,קונה

[cg`k oi`a ecie ehib opixn` `l - my xfrl` 'x itl la` ,'` daeyz 'g wxt onwl k"ynke :fr sc onwl ezhiyl `ax]:רבא וסובר ,

כאחד,"שה הגט ואת החצר את שקונה עליו, מתנה שטר לה וכתב בחצירו ונתנו גט לה כשכתב ה

ומגורשת.

i ia` itleמ למדי קונה וחצר הואיל מגורשת, אינה המקרי וא"ידה"בשני שקונה", כידה רק כ

וה כרחה, בעל בי בדעתה בי הגט במקרה"את אבל בו, הגט לנתינת קוד לה קנויה שהיתה לחצירה ה

ובע איתא שמדעתה הגט, ע אחת בבת במתנה לה נית שהחצר ""דיד לומר יכולה שהרי לא, איניכ

החצר את לקנות מגורשת.רוצה ואינה לידה דומה לא "

.3,zetk epi`e oyi e` oyi epi`e zetk cardy ote`a m`' q ez zhiy itlוהילכתא)"(ד לפיה א

רש שיטת שכ וכתבו: מגורשת, אינה הבה"רבא פסק ושכ הזורק, בפרק d"taג,"י m"anxd zhiy itl j`]

onwl k"ynae ,'c oic ,bp 'eyz '` wxt w"a zkqn lr k"yna r"re ,oyi epi` m` mb hb ied zetka - a"id dxiknn i"te ,f"id oiyexibn

['f 'eyz 'g wxt.
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:‰ÎÏ‰

r"eya(יח סעי' קלט dyxbzpe(סי' hba dzkf cara dzkfy oeik ,eilr dpzn xhy dl azke ,ecar cia epzpe hbd azk :wqtp

.dcil hb ribiy cr zyxebn dpi`e card dzpw ,xerpe zetk epi` m`e ,zetk did m`

.l:edeazky hb ly epic dn(`z` e` dxtd lk z` dl ozpyk ,car ly ci lr e` dxt oxw lr
.ozp `lyke ,card lk(a,daizkd xg` ekzegl dvexy lecb e` ohw slw lr?recne:`k sc

:‰· Â˘˙

.‡„·Ú Ï˘ Â„È ÏÚ Â‡ ‰¯Ù Ô¯˜ ÏÚ

w"z itlאת או הפרה כל את לה נת לא א אבל העבד, כל ואת הפרה כל את לה נות א רק מגורשת

" של חסרו ויש הואיל מגורשת, אינה העבד להכל ונת ונתינה."וכתב קציצה בכתיבה דחסר ,

iqe i iax itleדס מגורשת, אינה מקרה ,"בכל אוכלי על או חיי בעלי על כותבי שאי ihxtל ,enrh]

['b oic eh 'eyz lirl oiir - df oica dkldde ,ezhiy.

.·ÂÎ˙Á Î"Á‡Â ÏÂ„‚ ÛÏ˜· ·˙Î˘ Ë‚

' q ezd itlיצא)"(ד dirnyה 'x myae m"ayxd myaחיי בעלי על כשכתב הקוד בדי דדוקא כשר, הגט

נחשב מגידולו, דבר שעוקר לקרקע המחובר דבר על צה,או קצי סר .למחו דיד באופ לא אבל

b "dad itle ,mgpn iaxa wgvi 'xd itl,קציצה מחוסר של חסרו יש בזה lhaג hbdy ,rnyn 'qezn]

[zgcpd xirl enic ixdy ,`ziixe`cn.

, i "x wqt okye ,dfa xingd z"xeבמש"וע ג'."ע די הבאה תשו' לקמ כ

.‚Â˙ÂÙÈÈÏ È„Î ËÚÂÓ ¯·„ Ë‚‰ ÔÓ ÍÂ˙ÁÏ ‰ˆÂ¯ Ì‡'בתוס( הואיל(ש כשר, שהגט מבואר:

לכו מועט קציצה."ובדבר למחוסר נחשב אינו ע

:‰ÎÏ‰

r"eya('ג סעי' קכד xg`l(סי' xteqd drh m`e ,daizkd xg` epnn jezgl jxhvi `ly hbd zcnl xiipd jezgl aeh :wqtp

,azky hrend dligz jezgi ,envr xiip eze`a ligzdl dvexe ezvwn azkymcew daizkd xg`l ekzge lecb xiip lr eazk m`
dligzkl la` ,ezetilk ied hbd zaizkn xzei daxd epnn jzg `ly lke ,dvivw ixwin `l ezetil ick epnn jzg m` la` ,leqt dpizpd

.daizkd mcew lkd epnn mikzeg[`ziixe`cp leqt dfy mixaeqy rnyny 'qezdn dywd 'i w"q y"aae ,opaxcn leqty rnyn].

.`l?recne ,caricae dligzkl ,rwxwl xaegna edenzg e`/e edeazkyk hb ly epic dn:`k sc

:‰· Â˘˙

.1xaegna edenzge edeazky hbלכו"" דכתיב מדאורייתא, הוא פסול להע ונת שאינו"וכתב מי ,

ונתינה, קציצה yelza"חסר lk s` yelza xtq dn" inlyexia eyxce ,"zezixk xtq" aizkc ,rwxwd z` mb dl ozpyk 'it` edfe]

[r"eya wqtp oke ,`"ahixe ,`"ayx -.

.2yelza dnizgde xaegna dzid daizkd m`

w"z itl,כשר dcediהגט iax itle.בתלוש והחתימה הכתיבה שתהא עד פסול הגט

o pge i iax xn` dpg xa xa dax itle ,l`eny xn` dcedi iax itlודוקא"ת אלעזר, כרבי ק

" בתלוש, וכתבו התור מקו במחוברכששייר יכתוב לא שמא"ולכתחילה גזירה הטופס, את היינו ,

במחובר, תור scיכתוב lirl oiir - yelza zeidl zaiig dnizgd wxe xaegna lkd aezkl xzen - n"xc `ail` ef dhiyle]

[enzge d"cez .c.

l"x itleכר"ת ""ק במחוברמ, כותבי אי במחובר,"ולכתחילה יחתו שמא גזירה , התור את היינו ,

epizpyne ,`ziixe`cn leqt dty`a e`vny e` xaegna eazky hb - d"xc `ail` ,`de d"c :ak sc onwl 'qeza "d`xp cere"d itl]
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.fl 'eyz onwl k"yna oiir - mdixac okez ,sxezd mewn xiiiyyk wx epiid ,"xyk dl epzpe enzg eylz":הוא myתור zaizk mewn

,"mc` lkl zxzen z` ixd" zaizk mewn mb :mitiqen r"eyde m"anxde ,.ek sc onwl dpyna x`eank hbd xwir mdy onfde ,yi`d

m` caricay azky ,sxeze d"c bkw 'iq i"aa oiir ,sxeza lelk `l dfy :azk ,fi ze` ixy` zedbdae ,.ek sc onwl l`enyn rnynck

c"ixde ,sxezdn wlg `ed mb onfd mewny :x`ean epizpyna ixi`na ,y"iir ,ipyn hb dkixv xg`n oiyeciw dlaiwe leqta df gqep azkp

[sxezdn wlg ied dxir mye exir my mby :azek eiwqta.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ד סעי' קכד enzg(סי' 'it`e ,"dcia ozpe" opirac ,`edy enk xaegnd dl ozi 'it` ,xaegna hb oiazek oi` :wqtp

.hb epi` dl epzp k"g`e ,eylzy xg` micrd:נפסק ה' k"g`eובסעי' eylze xaegna qtehd azk ,qteh 'it` xaegna oiazek oi`

e sxezd azk.xyk dl epzpe enzg

.al:edeazky hb ly epic dn(`.aewp uivr ly qxg lr(a.enhwy `la aewp uivr ly dlr lr
(b?recne ,dl ozpe enhw aewp uivr ly dlr lr:`k sc

:‰· Â˘˙

.‡·Â˜ ıÈˆÚ Ï˘ Ò¯Á ÏÚ Â·˙Î˘Î

ופירש לה, ולתת העצי כל את לקחת דיכול דשקיל)"(די"כשר, "ה נחשב אי דלכ קציצה: לחוש"מחוסר ואי ,

, לעצי ליה מפסיד דלא קציצה, ליה והויא החתיכה, לה וית החרס ישבור oiaשמא lcad yiy :rnyn epziibeqn]

dk 'eyz '` wxt lirl k"ynae ,oiibeqa q"yd oeilba ,uivr d"c :f sc lirl 'qez oiir - urn e` qxgn `ed uivrd m`a ,aewp epi`yl aewp

['`..`ad oica oiir - dkld oiprl

.·ÂÓË˜˘ ‡Ï· ·Â˜ ıÈˆÚ Ï˘ ‰ÏÚ ÏÚ Â·˙Î˘Î

i ia` itlכנ לה, ולית העצי כל את לקחת יכול שהרי ,"כשר, הקוד בדי wiqtnyל xac gipdyk `wec edf]

f"rd` oxd` cia `aen - d"nxd j` ,ak 'iq y"`x ,`vi d"cez - miyelz milecibd eyriie ,dwipid wqtizy ote`a rwxwd oial milecibd oia

,dxwn lka xiykn - `k ze` i"a zedbd ,ckw 'iqלה ונת כתב א iq'ובדיעבד i"ad ,dligzkl ea `ypze xyk hbdy ,xehird lra xaeq -

,o"anxd itlye ,xyk clede `vz `l z`yp m`e `ypiz `l dligzkl - m"anxd itlye ,opaxc ileqt lkk leqt dfy :azk ,azk d"c ckw

[`vz z`yp m` s` - `"ahixde ,`"ayxd.

`ax itle. יקטו שמא גזירה פסול,

:‰ÎÏ‰

r"eya('ד סעי' קכד uivra,(סי' rexfd dlrd lr eazk m`e :wqtp(da oirxefy qxg ly dxcw ivg oirk 'itozpy t"r` ,aewp

siicfnd xac qxgy ,epiptl dxiqn icir didiy `ede ,dl ozepe uivr ly eqxg lr `ed azek la` ,mehwi `ny leqt ,elek uivrd dl

,`ed.mehwi `ny opixfb `l aewp epi`yc `"ie ,aewp epi`y uivra p"de

.‚‰Ï Ô˙Â ÂÓË˜ ,·Â˜ ıÈˆÚ Ï˘ ‰ÏÚ ÏÚ Â·˙Î˘Î

הנ שבתוס' השיטות בשני תלוי ב',"הדי די קודמת תשובה לעיל שהזכרנו zlqetd,ל dhiyl di`x e`iad l"pd 'qezd]

uivray" .ak sc onwl `ax ixacnaew puivr" `ax hwpy dnc egce ,mehwi m` mb xyk hbd ,aewp epi` m`y rnyne ,"mehwi `ny opixfb

[aewp epi`y d"de `wec e`l df "aewp.

.b:zepwl ozip cvik mirxf eae uivr(`.mirxfd z` wx e` uivrd z` wx(acg` ly mdipyyk
?recne ,uivra wx e` mirxfa wx oipw dyr dpewdyk ,xg`l oxkenl dvexe.ak sc

:‰· Â˘˙

או בשטר או בכס ונקני , מקרקעי די ולזרעי במשיכה, ונקנה , קני לעני מטלטלי די יש לעצי

rwxwk]בחזקה, aygp aewp epi`y uivr mb mipipwd ikxc oiprl - ixi`nd itle ,aewp uivra `wec edf - r"eyde m"anxd itl]: ולכ ,

.1xg` ly mirxfde cg` ly uivrd m`העצי במשיכת הזרעי קונה לא העצי mirxfdyבעל s`]
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[uivr d"cez - evivra'בתוס ומבואר )"(ד, עצי דהה לאחר,": למוכר שרוצה אחד של וזרעי בעצי ה

. העצי במשיכת הזרעי את קונה שאינו

:‰ÎÏ‰

r"eyaי')"(חו סעי' רב סי' oeikמ mirxfd lral evivr uivrd lra dpwd m` ,xg`l eay mirxfe aewp uivr cg`l 'id :wqtp

,dpw jynyנפסק:"ובחו יא, סעי' רב סי' mnvr.מ mirxfa wifgiy cr dpw `l ,uivrd lral eirxf mirxfd lra dpwd

.2mirxfa wifgde xg`l mxkenl dvexy cg` ly mirxfe uivrוזו , העצי את א אגב בקני קנה

" ששנינו וחזקההיא שטר בכס אחריות בה שיש נכסי ע נקני אחריות לה שאי ."נכסי

' q ezdהחזיק)"(ד "ה לומר צרי א : וקנימסתפקי צאגב לא כא או בעלמא, כמו דצרי"" כיו , כ ל

. זרעי אגב בטל לזרעי עצי

.3uivra wifgdyk m`eלא ובזרעי חזקה, בקני נקני לא ומטלטלי הואיל קנה, לא העצי את א

. קני עשה

:‰ÎÏ‰

r"eyaיב)"(חו סעי' רב סי' mirxfd,מ zepwl uivra wifgd ,xg`l mdipy dpwde ,cg`l lkd eay mirxfde uivrd 'id :wqtp

,uivrd dpw mirxfa wifgd ,dpw `l uivrd s`,(oihibc w"t i"yx) ,inc aewpk aewp epi` qxg ly la` ,aewp opira ur lya `wecc `"ie
(my 'qez) `kti` `"ie['` oic dk 'eyz ,'` wxt lirl k"yn oiir - 'qeze i"yx zwelgn] ..

.cl,yexy` `lcae yexy`ca ,xyrna aiig l"ega etepe ux`a gpend aewp uivr m`doicd dne
,i"x`a etepe l"ega gpenyk ,jtidl,l"ega eiyxy zvwne ux`a eiyxy zvwnyk oicd dne

?recne.ak sc

:‰· Â˘˙

.‡Ï"ÂÁ· ÂÙÂÂ ı¯‡· ÁÂÓ‰ ·Â˜ ıÈˆÚ

.1l`xyi ux`ay rwxwa yexy`ca m`ולא"לכו ישראל, לאר ממש מחובר שהרי במעשר, חייב ע

. הנו בתר אזלינ

i "yxבדאשרוש)"(ד ישראל,yxit:ה אר קרקע בתו לנקב `zeחו '` wxt dlxr `"efgae ,awri zx`tza r"re]

['h.

.2exy` `l m`ey

i ia` itlופירש במעשר, חייב הנו וג הנקב, בתר נקבו)"(די"הולכי בתר יונק.ה הוא מש שהרי :

`ax itleבחו הנו שהרי המעשר, מ פטור התורה ומ , הנו בתר xehtל,"הולכי m` yixtzi` `l 'nba]

[opaxcn mb.

.·Ï‡¯˘È ı¯‡· ÂÙÂÂ Ï"ÂÁ· ÁÂÓ‰ ·Â˜ ıÈˆÚ

שמעו רבי שלפי מבואר: )בתוס' ""דס(בחולי בטהרתול והטהור בטומאתו uivrl,"הטמא uegn `veid sepd 'it]

[xaegnk epic ,xie` jxc ux`d gixn zwpeie.במעשר חייב

.‚ÔÙÂ‡· Ï"ÂÁ· ÂÈ˘¯˘ ˙ˆ˜ÓÂ ı¯‡· ÂÈ˘¯˘ ˙ˆ˜Ó˘Î[i"yx - zexitdy]

.1iccdn miwpeiyk m`.במעשר חייב

.2miyxeyd oia rlq wiqtn m`

w"z itlדס בזה, זה מעורבי וחולי ופירש"טבל מבלבל, אוירא וד"(די"ל טבל, סבר)"ה מר שהיניקהה לפי :

ונפק מהדדי, וינקי ומבולבל מעורב הוא לאויר דכשיצא עליו,"מתערבת, ודאי מטבל מעשרי שאי מ:
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ודאי. טבל על ממנו ולא הפטור, על החיוב מ דהוי

b "ayx itleדס פטור, בפטור והגדל חייב, בחיוב והאויר"הגדל קאי, לחודיה והאי קאי לחודיה האי ל

מצמיח. שאינו בסלע מובדל הקרקע ובתו הואיל מבלבל, לא

.dlmd dn oiprle ,md dn ,odixeriyae odizenya miwelgy epziibeqa mixkfen zexer dnk
?miwelg.ak sc

:‰· Â˘˙

: וה בסוגייתנו מוזכרי עורות ג'

.1,dvnלצור כדי הוא, שבת משו בהוצאתו להתחייב לעני ושיעורו , אפי ולא קמיח ולא מליח שלא פי'

פומבדיתא. של קטנה משקל

.2,dtigלעשות כדי הוא, שבת משו בהוצאתו להתחייב לעני ושיעורו , אפי ולא קמיח ולא שמליח פי'

קמיע.

.3,`xzticלכתוב כדי הוא, שבת משו בהוצאתו להתחייב לעני ושיעורו , אפי ולא וקמיח דמליח פי'

ברש ומבואר הגט, את לכתוב)"(די"עליו כדי)"(דובתוס'ה דיפתרא,ה המכשירי דמשנתינו כרבנ דהיינו :itle]

[dtig enk exeriyy d`xpe ,yixtzi` `l - epizpync a"aix'בתוס מבואר עוד ,( הנ(ש שהשיעורי קטני": אינ ה ל

ממנו, לעשות שרגילי מה לפי אחד כל אלא העור, חשיבות לפי מזה d"cזה .hr sc zay zkqna i"yxn eli`e]

[onfde micrd ,dnye enye ,"mc` lkl zxzen z` ixd" epiid "hb aezkl" xeriye ,dfn df miphw md - aezkl.

.4,xenb slw'שלש)"(דבתוס לרהה בהוצאתו בשבת להתחייב ששיעורו פרשה"מבואר: ליכתוב כדי הוא ר,

. שבתפילי קטנה

.el,mixyk md m`d ,`xztic lr e` wegn xiip lr eazkpy zexhy x`y e` hb
?recne:ak±:`k sc

:‰· Â˘˙

.‡‡¯˙ÙÈ„ ÏÚ Â‡ ˜ÂÁÓ ¯ÈÈ ÏÚ ·˙Î˘ ‰˘‡ Ë‚

`xiza oa dcedi 'x itlופירש , להזדיי יכול שהוא לפי , כותבי די"אי מחוק)"(במשנה נייר ניירה דעל :

מילתא, מוכחא ולא בו, שהיה תנאי ויעביר ולכותבו, העדי עד ולמחוק לחזור יכול עדימחוק, דהא

, מי חתו המחק על בתוס'נמי אבל ניכר, שלו מחק אי דיפתרא נייר)"(דוכ על לא דהיינוה מבואר:

דאינו כשר, המחק על כששניה אבל המחק, על והעדי מחוק שאינו הנייר על כתוב הגט כשנוסח דוקא

, פעמי שתי לנמחק אחת פע נמחק wegn,דומה xiip lr aezk hbd gqepy epiidc ,jtidl :yxtn ,oizipzn d"c o"anxde]

[dfa k"yn ixi`nae o"anxae ,'r ze` l`pzp oaxw oiir ,wlgd lr micrde.

minkg itle,כשר x"`]הגט d"c :b sc lirl 'qez - odilr dligzkl oiazeke xyky rnyne]אלעזר ר' בש הגמ' ואומרת ,

[`l` d"c :`l sc onwl i"yx - zct oa]אלעזר רבי היינו שחכמי ,[reny oa]כרתי,"דס מסירה עידי n"xkל l"q a"aixe]

[izxk dnizg icirופירש די", כב: היא)"(ד אלעזר ר' רה שלפי reny]א": oa]עדי להביא צריכה לינשא הבאה

בו היה וא המסירה, בזמ הגט את לקרוא צריכי העדי שהרי , לזיו חוששי לא ולכ , לפניה שנמסר

התוס' וכתבו , הזיו לה ניכר היה ונמחק )"(דתנאי מא אינהה האשה , מזדיי שאינו דבר על כתבו שא :

המסירה. עידי את להביא צריכה

: 'nba x`ean cerאלעזר ר' zct]שלפי oa]א"ר[reny oa],לאלתר רק -מכשיר dl xqnpy meia ez`iady]

[i"yx.שכחוהו והעדי וזייפתיה תנאי שהיה דחוששי מכשיר, לא ימי עשרה ועד מכא אבל ,

o pge i iax itleר", ימי עשרה עד מכא אפי' מכשיר le`א ,xzeil d"de `wec e`l "mini dxyr" - ixi`nd itl]

,`wec dfy xnel milekiy `iady ,xn`e d"c :ak sc `"ayx oiire ,xehd wqet oke ,la` d"c 'qezn rnyn oke ,egkyi micrdy miyyeg

['` oic seq 'g 'eyz lirl k"yn r"reדס ,". הזיו ניכר והיה , זוכרי היו תנאי היה שא ל
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

i "yx zhiy( ר(ש שלפי אינה": לינשא וכשבאה מסירה, עידי צריכה אינה שהרי כשר, אינו הגט מ

לא ונמחק בגט תנאי היה וא , העדי חתימת את המכירי עדי אלא בו החתומי עדי מביאה

. הזיו את יכירו

'q ezd eazkeד)"( מא מרשה שמשמע יבוא": שא "י, שיעידו עדי מזויו אינו לר"שהגט ג הגט", מ

רש על חלקו וה ר"כשר, שלפי , וסוברי מתוכו,"י מוכח שיהא שצרי משו פסול, מקרה בכל מ

, כלו מתוכו מוכיח אי להזדיי שיכול onwleובדבר ,ol `niiwc d"c .c scae ,opaxe d"c :a sc lirl mzhiy `ed oke]

.2 ote` ,'a oic ,gi 'eyz 'g wxtae ,'` oic el 'eyz '` wxtae ,ak 'eyz lirl k"yna r"re ,icira d"c :ck sc:יוצא`ail` i"yx itly

exwirn leqt df - n"xc `ail` 'qez itle ,siiefn `l hbdy gikedl lkez `l k"g`y iptn edf ,wegn xiip lr oiazek oi`y mrhd - n"xc

[`ziixe`cn.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ב סעי' קכד wegnd,(סי' xiipd lr azek :cvik ,dxiqn icira dl eppziy `ede ,siicfdl lekiy xac lr hbd oiazek :wqtp

.micr ipta mixac x`y e` dxtde car dl xqene ,dxtd oxw lre ,card ci lre ,oilrd lre ,qxgd lre ,`xzticd lre

שטרות·) `la]בשאר d"cez - di`xl micnerd]‡¯˙ÙÈ„ ÏÚ Â‡ ˜ÂÁÓ ¯ÈÈ ÏÚ Â·˙Î˘

n"x itlהנ אשה, בגט כמו א'."הדי די ל

xfrl` 'x itl[zct oa]`"xc `ail`[izxk dxiqn icir l"qc ,reny oa]ר הכשיר reny]א"לא oa]בגיטי אלא

" דכתיב לא, שטרות בשאר רביאבל ימי יעמדו למע חרס בכלי רש,"ונתת אבל"(די"לשיטת ה

הדבר,בשטרות) את מסירה עידי וישכחו , זמ הרבה אחר השטר את שיוציא דחוששי גוביינא, בשטרי מדובר :

החתימה, עידי על תוס'ויסמכו )לשיטת "(ש לא: בשטרות לראייה,"אבל העומדי בשטרות דוקא היינו ,

אשה, גט כמו בדיוק ה שהרי , כשרי שעה לפי בו לקנות שעשויי ומתנה מכר שטרי היאבל מ"לשיטת

אבל)"(דבתוס' לרה :"" הגמ' ולשו לראייה, העומדי שטרות א דהיינו , כשרי השטרות כל שארא אבל

לא אלעזר"שטרות שר' פי' ,[zct oa]כר reny]א"סובר oa]פירוש את דחו ותוס' שטרות, בשאר ולא בגיטי רק

שר"הי : וסוברי ס"מ, עצמו לא."א שטרות ששאר ל

o pge i iax itleא"ר[reny oa]" שכתוב ומה השטרות, בכל רבימכשיר ימי יעמדו עצה"למע רק זהו ,

טובה.

' q eza '` uex iz itl( שר(ש מה reny]א": oa],עשרה ועד מכא ג זהו שטרות, בשאר xzeiמכשיר oic]

[`"ayxde ,xehde 'qezd ,ixi`nd mya '` oic lirl k"yn oiir - dxyrn.

' q eza 'a uexiz itle( o(ש pge i iaxc `ail`ר מכשיר בגיטי reny]א"דוקא oa],עשרה ועד מכא

מכשיר. לאלתר רק ולכ , זוכרי לא , תנאי הרבה שיש שטרות בשאר oicאבל lirl epazky dxrda r"re]

oiprl mb opgei iaxk wqty g"xd zhiy z` `ian xehde ,siicfnd xac lr miazek `l zexhy x`yay `"xk miwqet ixi`nde s"ixd .'`

l wx xyk hbdy :siqene ,zexhy x`yiedy miiqn j"yde ,xzl`l 'it` leqty rnyn r"eyde m"anxd znizqne ,daexn onfl `le xzl`

[`picc `witq.

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' מב סי' xzl`l,מ ea zeabl 'it` leqt eilr eazk m`e ,siicfdl lekiy xac lr aeg xhy oiazek oi` :wqtp

xyk `ziipw` xhy la` ,aeg xhy `wece.

.fl?recne ,hbd z` aezkl mixyk m"ekre e"yg m`d.bk :ak sc

:‰· Â˘˙

Ó"¯ ˙ËÈ˘Ï
[dnizgd lr epiid "dl azke"c ,izxk dnizg icir l"qc]

diail` p"x itlועכו , קט שוטה, חרש, אפי' הגט, את לכתוב כשרי על"הכל עומדי כשאי וא ,
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ד הגט, עיקר שהוא הגט, תור את כשכתבו וא , לה"גביה עלוכתב ולא החתימה, על רק היינו לשמה, "

כשר. לה ונתנו חתמו באשפה מצאו אפי' ולכ הכתיבה,

'q eza '` ' itle , i "yx zhiy itlוהא)"(ד דרה אליבא הונא רב ס"א ."מ כ ל

wgvi e p iax zhiy itlהנ רל)"(בתוס' על חולק הונא שבחש"רב וסובר, לר"נ גדול"ו א רק כשר הגט מ

חתימה, אטו כתיבה דגזרינ , מדרבנ פסול זה ובלא , גביה על עכועומד מדרבנ"ו פסול הגט שכתב,

קעביד. דנפשיה שאדעתיה מפני גבו, על עומד כשגדול ג

' q ezay "d`xp cere "d zhiy itleשלכו"רל)"(הנ סובר לר"ה ג דהיינו לשמה"ע כתיבה בעינ מ

בחש ולכ ובעכו"מדאורייתא, מדאורייתא, פסול גב על עומד גדול כשאי כשגדול"ו ג מדאורייתא פסול

ושלפי גביו, על לכו"עומד באשפה שמצאו או במחובר שכתבו גט ד"ז לעיל והמשנה מדאורייתא, פסול ע

" כשרכא:, לה ונתנו חתמו ."תלשו התור מקו כששיייר רק היינו ,

‡"¯ ˙ËÈ˘Ï
[daizkd lr epiid "dl azke"c ,izxk dxiqn icir l"qc]

.‡Ì·‚ ÏÚ „ÓÂÚ ÏÂ„‚ ÔÈ‡Â Ë‚ Ï˘ Û¯Â˙‰Â ÒÙÂË‰ ˙‡ Â·˙Î˘ Ì"ÂÎÚÂ ÔË˜Â ‰ËÂ˘ ˘¯Á

ועכו לשמה, לכתוב ידעי ולא , ה דעה בני לאו שהרי מדאורייתא, פסול קעביד,"הגט דנפשיה אדעתה

sxezd mewn exiiy m`e, התור הוא הגט עיקר שהרי כשר, seqaהגט lirl k"yn oiir - sxez edne qteh edn]

[`l 'eyz.

.·Ì·‚ ÏÚ „ÓÂÚ ÏÂ„‚˘ ÔÙÂ‡· ,Û¯Â˙‰ ˙‡ Â·˙Î˘ ÔË˜Â ‰ËÂ˘ ˘¯Ájxevl eazk" mxidfne mdl xne`e]

[`de d"c 'qeze ,`ede d"c i"yx - "ipelt.

i "yx itlשיהיה)"(ד והוא q'ה eza oey`xd yexitd itleוהא)"(ד ped`ה axc `ail`ומפרשי כשר, הגט

)בתוס' לש(ש ולא שליחות בעי דלא במידי נינהו כריתות בני דלאו משו למיפסל שיי דלא דנראה :

וה ע"עדות, הגט כשנכתב לשמה,"ה שעושה מילתא דמוכחא משו גבו, על עומד כשגדול שמהני שוטה, י

עירה, וש עירו ש ושמה, שמו z`y[שכותב ,mixaeqe `ped ax lr miwleg `lere l`eny - o"xde ,`"ahixd ,`"ayxd itl

wiecn oke ,mdiab lr cner lecbyk mb hbd z` lqet mci lr sxezd zaizke ,mdiab lr cner lecb oi`yk mb aezkl e"yg mileki qtehd

lr cner lecbyk dligzkl 'it`e qtehd z` miazeke ,sxezd z` xiiyl mikixv mlek zrcly l"ic ,wtzqn c"a`xd la` ,mewn d"c i"yxn

n"gd xe`ia t"r - `"nxd zhiy] ,xyk hbd eiab lr cner lecby `la qteh eazky caricae ,r"eyde ,xehd ,m"anxd zhiy oke ,mdiab

[i"a 'ire ,carica s` b"dka leqt qtehdy - y"ade.

' q ezay wgvi e p iax zhiy itleחשל)"(הנ הכתיבה, על שליחות בעינ ועכו"א מדאורייתא,"ו פסולי

, גביה על עומד כשגדול וקט חרש רק להכשיר יש שליחות, בעינ לא וא , גביה על עומד גדול ואפי'

ועכו שוטה עכו"אבל , גביה על עומד גדול אפי' מדאורייתא, קעביד,"פסולי דנפשיה שאדעתיה משו

car oic mieeyn mbe ,hb epi`y :x`ean r"eyae m"anxa la` ,wtq iedy rnyn ,"xg` myl eala xnb `ed `ny" :azky ,dizrcl d"c i"yxn]

aiigy meyn edfe ,oiyeciwe oihib zxeza epi`y t"r` ,sxezd z` s`e qteh aezkl xyk cary mixaeq `"ahixde `"ayxd o"anxd la` ,iebl

[dy`k zeevnaעומדי א וא אותו, מלמדי א א בשוטה מהני ולא דעת, לו שאי משו פסול ושוטה ,

חליצה. לעני שמצינו וכמו גביו, על

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קכג e"yge.(סי' care izek dyngn ueg ,hbd aezkl oixyk lkd :wqtp:נפסק ו' סעי' קכד dy`dובסי' 'it`

,dl epzepe xfege dlral eze` dpwze ,eazkl dleki "eazkl" lrad dl xn` m` dnvra`l mb ,envra hbd aezki `l dlgzkl lrade
xg`a xyt`c `kid dligzkl aezki `l aexw mby xingdl yic `"ie ,(miqxhpewa `vn) aezkl mzq el xne` `l` ,aezki cvik xteql devi

,el`nya aezki ci xh` `ed m`e ,zipnid ecia xteqd aezki dlgzkle ,(w"ixdn):נפסק ג' סעי' קכג el`nובסי' cg` hbd azk

mewn gipde qtehd `l` azk `l m` la` ,sxezd azkyk `"ca ,mixyka dl xqnpe mixyk micr ea enzgy t"r` hb epi` ,dyngd

,xyk hb f"d ,enyl il`xyid lecbd gwtd eazke ,mc` lkl zxzen z` ixde ,onfde ,dy`de ,yi`d mewn `edy ,sxezd'it`c `"ie
.(o"xd mya xeh) opaxcn leqt b"dka:נפסק ד' lecbובסעי' didiy `ede ,dlgzkl hbd qteh aezkl ohwe dhey yxg gipdl xzen
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.oab lr cner l`xyi 'it`e ,dlgzkl qteh oiazek oi` carde izekd la` ,oab lr cner gwtd

.glm"ekr m`de ,dxiyk mab lr cner epi`yk e` mcnln e` mab lr cner lecbyk e"yg ly dvilg e` dhigy m`d
?recne ,dxiyk ezlin l`xyi lny.bk :ak sc

:‰· Â˘˙

.1dhigya e"yg'והא)"(דהתוס ,ה תנאי במחלוקת תלוי שהדי מובא בחולי שבגמ' ozpהביאו: iax]

[my oilega 'nb - minkge,לשחוט לכוי אות מלמדי כשאי דוקא היא מחלוקת שכל התוס': וכתבו ,

כשירה. שחיטת לשחוט אות מלמדי א אבל , אות רואה רק והגדול

.2dvilga'התוס( קריאה,(ש בני שאינ לפי , פסולי וחרשת שחרש מבואר: ביבמות שבגמ' הביאו

שוקט ביאיש"משו א שאפי' להשמיענו , צרי הפסוק שאת התוס': וכתבו בפרשה, כתוב ילמדו"" ד

. גביה על ויעמדו לחלו אות

.3m"ekr i"r dlin'עובד)"(דהתוס עה במסכת תנאי במחלוקת תלוי שהדי רבי"הביאו: ושלפי ז,

ואפ לשמה, מילה צרי ""יהודה ש אומרי שלא התוס': וכתבו ישראל, למול יכול גוי אדעתהה

קעביד ,"דנפשיה לגירושי לאו אשה וסת הואיל קאי, לשמה לאו סת גט וגבי , סת שעושה מפני ,

קיימא. לשמה סתמא מילה אבל

.hl,`l izne ,hbd z` `iadl mixyk izne m`d.. ,dy`e ,car ,`neq ,m"ekr ,e"yg
?recne:bk .bk sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔË˜Â ‰ËÂ˘ ˘¯Á

.1e"yg eid md dkledd e` dpizpd onfa m`, כשרי בחואינ ולא באר לא לקבלה, ולא להולכה ,ל)"(לא

ופירש נינהו, דיעה בני שלאו דלאו)"(די"משו "ה שנאמר , בעינ איש שליחות דגבי איש: לה "ויקחו

הגדיל. והקט הבריאו והשוטה החרש א ג ופסולי , קט ולא

.2zeidl dpizpl jenq xfge dzhype yxgzp k"g`e ietye `ixa did `ed d`add onfa m` la`
ietye gwit,כשר בדעת וסופו שתחילתו דכל הגט, את להביא nzqpe`,כשר dkledl hb laiwy `ixan ueg]

['b oic onwl oiir - `ixad `l m` mb `iadl xyky.

:‰ÎÏ‰

r"eya(לא סעי' קמא car(סי' e"ygn ueg ,dy`d cg`e yi`d cg` ,dkledl oia dlawl oia hbd zegilyl oixyk lkd :wqtp

.wtq ied dkled gily `ed card m`y xne`y in yie ,ixkpe:נפסק לב, סעי' קמא licbdeובסי' hbd el epzpyk ohw gilyd did

,gwtzpe xfge yxgzpe gwt `edyk hbd el ozp m` la` ,leqt ,xiibzpe ixkp ,xxgzype car ,dtzype dhey ,gwtzpe yxg e` ,e`iade

.zexykk eteqe ezlgzy oeik ,xyk ,dtzype xfge dzhype iety

.·Ì"ÂÎÚ,נתגייר אפי' כשר, `oi]אינו d"cez - xiibzdl ezrc dzid dry dze`ayk mb]היתרא בני שלאו משו ,

ופירש לאו)"(די"הוא, לאה כ חזי, לא דלנפשיה ובמידי , בה נוהגי גיטי ואי קידושי לה דאי :

. אחרי עבור שליחות לעשות יכול

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' קפח סי' m"ekrlמ gily dyrp l`xyi oi` oke ,mleray mixacdn xacl gily dyrp m"ekrd oi` :wqtp

.mixacdn xacl

.‚Ï"ÂÁÓ Ë‚ ‡È·‰˘ ‡ÓÂÒ

.1`neq did zegilyd zlaw onfa m`'ואפי נותנו, ולמי נוטלו ממי יודע שאינו לפי כשר, אינו הגט

אח עיניו."א נפתחו כ
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.2jixv `ly mewnn `iadyk e` `nzqp k"g`e hb jileiy `neq epi`y mc`l epzp m` la`
p"tae p"ta xnel.כשר

:‰ÎÏ‰

r"eya(יא סעי' קמב azkp(סי' ipta" xnel leki epi`y iptn ,ux`l dveg ly hb `iadl leki epi` ,eipir ipya `neqd :wqtp

zeriaha dy`d xikny `ede ,dl epzepe "p"ae azkp ipta" xne` f"d ,`nzqpe gezt `edyk eipta mzgpe azkp m` jkitl ,"mzgp iptae

,gwta ipdnc b"r` ,"z`f `idy" el mixne` mixg`y dn ipdn `l ,lew zeriaha dxikn dpi` m`e ,lewmicr ipy gwt iab opirae
mileqt `le miaexw opi`y mixyk.

.„‰˘‡‰ ˙‡ Â‡ ÏÚ·‰ ˙‡ ¯ÈÎÓ ÂÈ‡˘ ÁÈÏ˘

ממי)"(דהתוס' הנה כסומא דינו א : שי"מסתפקי או ג', די ויכולי"ל הואיל מלהביא, פסול סומא שדוקא ל

להטעותו. יותר

.‰„·Ú

in` iax itl.האשה של עבד לא הוא א אפי' לקבלה, וה להולכה ה כשר

o pge i x "` iq` ax itleגיטי בתורת שאינו לפי לקבלה, פסול הוא הרי האשה, של עבד לא הוא א

, ixi`nae]וקידושי ,fk 'iq y"`xa ,s"ixa `aen inlyexi - carica 'it`e]רש לשיטת ובד"(די", לקבל, מכלל)"ה תוס'ה ולשיטת ,

)"(ד אי הה להולכה,": שפסול dkledl.ה `ed xyk r"ekl - ield i"x mya `"ahixde o"xd itle ,'e 'ld oiyexibn e"ta m"anxd zhiy oke]

drcd z` wx r"eyd `iad oiyeciw iably :azk ,ci w"q dl 'iq y"ad ,zerc 'a dfa `iad r"eydy ,'` oic lirl oiir - oiyexib oiprl dkldd

[ipdn `ly micen lkd oiyeciw oiprly ,gken ,zlqetdהאשה של עבד הוא א 88אבל ,[`"yxdn - zetk `ede]הוא כשר

חצר. מדי hk]לקבלה 'eyz lirl k"yna oiir - oyi mb jixv m`e].

.Â‰ÓˆÚ ‰˘‡‰ 'ÈÙ‡Â ÌÈÁÂÏ˘‰ ¯‡˘

הגט, את להביא aezkpyכשרי ote`a epiid ,hbd z` "`iadl" dxiyky dpynd zpeeke ,`id zyxebn dcil ribnyk dy`y :zxne` 'nbd]

[my epazky 'e oicay ote`a mb - 'qez itle ,my epazky 'c oicay ote`a mb 'nbd cg` c"nle ,'d oic ,an 'eyz onwl,opi`y miype
."dlra zn" xnel mipn`p

sqe i ax itlבפ לומר צריכי שלא ממקו רק הגט את להביא ובפ"נאמני לסמו"נ צרי אי שהרי נ,

מחו הביאו בא כשרי אינ אבל דיבורה, דיבורה."על על סומכי דאי ל,

, i ia` itle[r"x meyn ok xn`y xfrl` oa y"x mya dizeek `ipz oke]מחו המביאה שדוקא , להביא,"להיפ כשירה ל

שע ""משו אמירתה ובפ"בפי אחנ"נ יבוא א שא קילקול, יהיה לא אבל"" לו, יאמינו לא ויערער הבעל כ

בפ לומר צריכי שלא ממקו להביא כשרי ובפ"אינ אח"נ יבא בא לקילקולא, דחיישינ הבעל"נ, כ

לו. יאמינו yeyglויערער oi` ixdy ,dy`l hbd z` mipzepe ,zpn`p `id ixd ,p"tae p"ta dxn`e d`iad m` - ux`a d"c o"anxd itl]

exerxir z` repnl dliren dxin`d i"x`a mby zrcei dpi`e ,zeklda d`iwa dpi` dy`y oeiky xaeqe ,wleg `"ayxde ,lra ly exerxrl cer

[xrxrie lrad `eaiyk lwlwl liaya eze` d`iane hbd z` dtiify opiyiige ,lra ly.

:‰ÎÏ‰

r"eya'סעי קמא siefnנד)(סי' `nyc ,p"tae p"ta xnel jixv oi`y mewna dhib z` `iadl zepn`p mpi` ,'eke dzeng :wqtp

`"i ,edexn`e xnel jixv oi`y mewna `id m`e ,zepn`p ,edexn`e p"tae p"ta l"vy mewna `id m`e ,dlwlwl zepeekn mde ,`ed

.zepn`p opi` `"ie zepn`py

.noznexz m`d ,ycwdl utg eyicwdy e` l`xyi ly z` enxz e` mdlyn enxzy m"ekr
?recne ,ycwd oycwde dnexz:bk sc

:‰· Â˘˙

.1mdlyn enxzy izeke m"ekr,תרומה wxתרומת edfy rnyn m"anxa la` ,`ziixe`cn dlg dnexzdy rnyn]

[dfa k"yn n"qka oiire - opaxcn.
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i "yx itlשתרמו)"(ד שסה מפני ורק , לזרי אסורה כמ"התרומה לעכו"ל קני שאי להפקיע"ד

העכו והקדש מעשר, הקדש."מקדושת

' q ezd itleהעובד)"(ד למה זה"אפי' די ליה משכחת להפקיע קני יש ישראל1.ד ביד שליש כשגדלה

העכו ממנו העכו"וקנה בידי נפטר ולא ,"" עכו"לוקחמטע ביד גידולו ורוב הואיל התמעט", לא ,

זרע"מ לוקח,תבואת ולא העכו2." ממנו,"כשזרעה וקנאה וחזר שליש וגדלה לישראל, [k"keומכרה

['b oic ,'e 'eyz 'f wxt my k"ynae ,y"iir z`eaz .gt sc n"aa 'qezd..3ר דס"לשיטת באופ"ת, לוקח נפטר שלא ל

שנתרמה, קוד my]שלקח k"ynae ,y"iir ,jtidl l"qe z"x lr wleg my n"aa 'qeza m"aixd]..4העכו את"בחכר

למ אפי' בתרומה בו הגדל שחייב מישראל, להפקיע."השדה קני יש ד

בתוס' מבואר ובד"(דעוד ותנ תרומתו)"ה "ה ששנינו שמה תרומה: ת"תרומתו לפי רק זהו לפי", אבל ק,

תרומה."ר תרומתו אי dnexzdש on xhet m"ekr gexine m"ekrl oipw yi ,xaeq y"xy :yxit ,y"xe d"c :`n sc oiyeciwa i"yx]

a"t oiyeciw zkqn lr k"ynae ,y"iir ,oipw oi` c"nk mb xeaql leki y"xy :miyxtn ,caerd d"c my 'qezde - my `"yxdn oiir -

['c daeyz.

:‰ÎÏ‰

m"anxaטו)"(פ הל' מתרומות odixacneד ,oiaiig opi`y itl ,dnexz dpi`y dxez oic ,elyn dnexz yixtdy m"ekrd :wqtp

.exhetl ick m"ekra eze` dlzie ,l`xyi ly oennd df didi `ly ,oiqik ilra meyn ,dnexz eznexz didzy exfb

.2l`xyi ly z` mxzy m"ekr" דכתיב ברשות, תר אפי' תרומה, תרומתו אתאי את"ג מה ,

ברית. בני שלוחכ א ברית בני

:‰ÎÏ‰

m"anxa('א הל' oi`e(ש ,mkgely zeaxl "mz` mb enixz ok" xn`py ,zexyrne zenexz el yixtdl gily mc` dyer :wqtp

.zixa ipa mkgely s` zixa ipa mz` dn ,"mz` mb" xn`py ,m"ekr gily oiyer:נפסק ב' ziובהל' `l dyngoi` enxz m`e ,enex

.milra zeyxa `ly ely epi`y z` mxezde ,ezeyxa 'it`e l`xyi ly z` mxzy m"ekrde ,ohwde ,dheyde ,yxgd ,dnexz eznexz

נפסק:"ובפ י', הל' משלוחי onב xacl m"ekrl gily dyrp l`xyi oi` oke ,mleray mixacd on xacl gily dyrp m"ekr oi`

mkgely s` zixa ipa mz` dn ,"mz` mb enixz ok" xn`py ,mixacd on xacl m"ekrl gily dyrp l`xyi oi` oke ,mleray mixacd

.zixa oa glynd dlek dxezd lka s` zixa oa mkglyn dne ,dlek dxezd lkl oicd `ede ,zixa ipa

.3yicwdy m"ekrע"(הני"ברש )"ל, בחולי הגמ' עכופ שהקדש התוס'"מבואר: א תרומתו"(דהקדש, ה

עכותרומה) שהקדש סוברת ובתרומה בזבחי שהסוגיא חטא"הביאו: דילפינ מעילה, משו בה אי

" כתיב ובתרומה מתרומה, ישראלחטא כר"בני ש שהסוגיא התוס': וכתבו דס", תרומתו"ש שאי ל

תרומה. תרומתו דאמרי כרבנ הסוברת סוגייתנו על וחולקת תרומה,

.`n?recne ,zexigl `vei card oldlc mipte`a m`d(`.eax cin ehib laiw cardyk(acaryk
.exiag ly eax cin laiwyk e` ely eax cin exiagl hb laiw(b.ecarl ivg xxgiyyk

(c.dxear `le xaerd xear wx hb dlaiw zxaern dgtyyk:bk sc

:‰· Â˘˙

.‡Â·¯ „ÈÓ ÂËÈ‚ Ï·È˜˘ „·Ú

i "yxaאבל)"(ד כאחד,x`ean:ה באי וידו דגיטו לחירות, יוצא l"qy,שהעבד c"n yiy :x`ean ,:bk sc oiyeciwa 'nba]

dfa k"ynae ,cenrd seqa i"yxa 'nba y"iir - mdinrh ,"cg`k oi`a ecie ehib" opixn` `le ,envr i"r ehib zlawa zexigl `vei epi`y

['` 'eyz seq 'g wxt onwl.

.·Â¯È·ÁÏ Ë‚ Ï·È˜˘Î

.1exiag xear ely eax cin laiw m`ופירש לחירות, יוצא חבירו )י"אי שכשהאדו(ש משו דזהו :

רבו, כיד עבד דיד , האדו של מרשותו גט יצא לא לעבד הגט את le`מסר dlaw gily zeidl wx `ed leqte]

- 'd oic ,hl 'eyz lirl k"yn oiir - dkledl mb `ed leqt dy`ay zexaeqd zercd s`e ,cv ze` dyixce ,o"anx - dkled zxhnl



.„Î Û„ :'· Ë‚ ‡È·Ó‰ È˘ ˜¯Ù‚Ú

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

['d spr `k 'iq ziad gzt - jkl micen.

.2exiag ly eax cin laiwyk m`eופירש לחירות, יוצא רבו)"(די"העבד מיד ישנוה שעבד דכיו :

למיהוי. מצי נמי שליח שיחרור, בתורת

:‰ÎÏ‰

r"eyaנה)"(יור סעי' רסז סי' envr.ד ly eax cin `l la` ,exiag ly eax cin hb exagl lawn card :wqtp

.‚.Â„·Ú ÈˆÁ ¯¯Á˘Ó‰

iax itl.חציו קונה העבד

o pax itle,לא[dn 'eyz 'c wxt lr k"ynae ,:`n sc onwl oiire].

.„‰¯·ÂÚ ¯Â·Ú ˜¯ ¯Â¯ÁÈ˘ Ë‚ ‰Ï·È˜˘ ˙¯·ÂÚÓ ‰ÁÙ˘

שזהו זאת: מפרשי יצחק רב בר שמואל ור' זירא ר' משוחררת, לא השפחה שעדיי א לחירות יצא העובר

סוברי א "רק סוברי א ורק חציו, קונה העבד עבדו, חצי המשחרר דאמר אמוכרבי יר שאז"עובר ,

דאל מאבריה, אחד לה שהקנה כמי רבה."נעשה של אחר עבד אלא , הא של חציה העובר אי כ,

.an?recne ,zyxebn dy`d oldlc mipte`a m`d(`c"ia ipta `l` ea iyxbzz `l" xn`yk
."ipelt(amyl hbd z` igwze rwxwd lr hbd z` igipz ipelt mewnl iribzyk" xn`yk

."oiyexib(bdlawl gily iidz ipelt mewnae ,ipelt mewn cr dkledl gily iidz" xn`yk
."jhib ilawe(cxg` gily ipnz myl iribzykle ,ipelt mewn cr dkled gily iidz" xn`yk

."dlawl(dipnz ipelt mewnl iribzyke ,ipelt mewn cr dkledl gily iidz" dl xn`yk
c"ial ixn`z ipelt mewnl iribzykl" dl xn`yk e` "epnn ilawz k"g`e dkledl gily

."gilydn jhib ilawz onf xg`le ,dkledl xg` gily epni c"iae ,p"tae p"ta(edzpinyk
zipiny jgelye ,ipelt mewn cr dkledl gily iidz" dl xn` lrad k"g`e dkledl gily

."jnn lawi.ck sc

:‰· Â˘˙

.‡"ÈÂÏÙ „"È· ÈÙ· ‡Ï‡ Â· È˘¯‚˙˙ ‡Ï" ¯Ó‡˘Î

בי בפני ע"כשתגיע מגורשת, פלוני התנאי."ד את קיימה שהרי ראשונה, קבלה י

.·"ÔÈ˘Â¯È‚ Ì˘Ï Ë‚‰ ˙‡ ÈÁ˜˙Â Ú˜¯˜‰ ÏÚ Ë‚‰ ˙‡ ÈÁÈ˙ ÈÂÏÙ ÌÂ˜ÓÏ ÈÚÈ‚˙˘Î" ¯Ó‡˘Î

" של חיסרו ויש הואיל מגורשת, קרקעאינה גבי מעל גיט ."טלי

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קלח ezgwle(סי' eil` daexw `ide eci b"r gpen did 'it`e ,melk epi` "rwxw b"rn jhib leh" dl xn` :wqtp

ikd 'it` ,ezlihpa riiqy dkezn ezlhpe eci `ed gzte ,dkeza hbde dxebq eci dzid 'it` ,ezlihpa riiq `ly oeik ,hb epi` myn

.dil` eteb axiw `ly oeik ,hb epi`

.‚ÈÏ·˜Â ‰Ï·˜Ï ÁÈÏ˘ ÈÈ‰˙ ÈÂÏÙ ÌÂ˜Ó·Â ,ÈÂÏÙ ÌÂ˜Ó „Ú ‰ÎÏÂ‰Ï ÁÈÏ˘ ÈÈ‰˙" ¯Ó‡˘Î
"ÍËÈ‚

בעל. אצל שליחות חזרה ולא הואיל מגורשת, אינה

i "yx itlוהא)"(ד שפוקעה לפני לו ולומר למשלח, לחזור יכול השליח שיהא צרי שליחות שבכל היינו

" שליח ש שליחותממנו משא"עשיתי שליחה", להיות ולהפסיק לעצמה, לתת היא ששליחותה הכא כ

המעשה. לבעלת וליהפ

'q ezd itleוהא)"(ד "ה לומר שיוכל שליחותצרי מעשיתי היא וכא , לאחרי שליח שייעשה לפני יד"
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

לקבלה, שליח להעשות myצריכה `ibeqdy azky ,my 'nbd lr `"ayx oiir ,`zbelt dfa `ki` :bq sc onwl 'nba .y"yx oiire]

[ocic `ibeql dnec dpi`.

.„"‰Ï·˜Ï ¯Á‡ ÁÈÏ˘ ÈÓ˙ Ì˘Ï ÈÚÈ‚˙˘ÎÏÂ ,ÈÂÏÙ ÌÂ˜Ó „Ú ‰ÎÏÂ‰Ï ÁÈÏ˘ ÈÈ‰˙" ¯Ó‡˘Î

,dlra gily cin dhib lawl gily zeyrl dleki dy` c"nlוה למ"מגורשת, וכהמ"ה יכולה שאי ד"ד

לשלוחה. ימסור ששלוחו מקפיד לא שהבעל רואי שהרי שמגורשת, דבעל, בזיו משו שטעמו שפירש

ok in xg`l d`ad dxivg meyn ,dlek i o i`y c"nle. מדרבנ מגורשת אינה

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קמא elawl(סי' xg` gily dzyry `"cna ,dlra gily cin dhib lawl gily zeyrl dleki dy`d :wqtp

,"il elawl gily dz` ixd" el dxn`y e` "jlv` oecwit df hb 'idi" lrad gilyl dxn` m` la` ,epnnwx el dxn` `l 'it` `"ie
lawzz.i`ce yxbzz dcil ribiyne ,dcil hb ribiy cr ,zyxebn wtq ef ixd ,

.‰ÁÈÏ˘ ÈÓ˙ ÈÂÏÙ ÌÂ˜ÓÏ ÈÚÈ‚˙˘ÎÂ ,ÈÂÏÙ ÌÂ˜Ó „Ú ‰ÎÏÂ‰Ï ÁÈÏ˘ ÈÈ‰˙" ‰Ï ¯Ó‡˘Î
„"È·Ï È¯Ó‡˙ ÈÂÏÙ ÌÂ˜ÓÏ ÈÚÈ‚˙˘ÎÏ" ‰Ï ¯Ó‡˘Î Â‡ "ÂÓÓ ÈÏ·˜˙ Î"Á‡Â ‰ÎÏÂ‰Ï

"ÁÈÏ˘‰Ó ÍËÈ‚ ÈÏ·˜˙ ÔÓÊ ¯Á‡ÏÂ ,‰ÎÏÂ‰Ï ¯Á‡ ÁÈÏ˘ ÂÓÈ „"È·Â ,"Ù·Â "Ù·

'מגורשת, q ezdeאימר)"(ד m:ה iwtzqnבפ לומר צריכה אינה הראשו באופ ובפ"א בשעה"נ רק אלא נ

עיי ידה, מתחת יוצא שהגט בשעה ולא ש."שתקבלנו,

:‰ÎÏ‰

m"anxaכג)"(פ הל' מגירושי יג)r"eyaeז סעי קמב "ixd(סי' dl xn`e dipta mzgpe azkpe ezy`l hb ozpy yi`d :wqtp

,"p"tae p"ta" mdipta xnel zpn`p ef ixd ,"ea iyxbzze df hb jl epzie gily ecinri mde ,ipelt c"ia cr dkledl gily z`dkixve
,dci zgzn `vei hbdy drya exne`l.lrad xn`na dl epzil gilyl mipzepe eze` milhep mde

.Â,ÈÂÏÙ ÌÂ˜Ó „Ú ‰ÎÏÂ‰Ï ÁÈÏ˘ ÈÈ‰˙" ‰Ï ¯Ó‡ ÏÚ·‰ Î"Á‡Â ‰ÎÏÂ‰Ï ÁÈÏ˘ ‰˙ÈÓ˘Î
"ÍÓÓ Ï·˜È ˙ÈÈÓ ˙‡˘ ÍÁÂÏ˘Â

ע"(דבתוס' חצרה, )"ה לקמ הגמ' "פ כא אי שהרי שמגורשת, דבעלמבואר: ""בזיו משו ולא הבאה, חצירה

מיכ ."לאחר
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

éùéìù ÷øô

èâä ìë

.`dipyd ezy` myl e` zxg` dy` myl e` xg` yi` myl e` cnlzdl ick azkpy hb oic dn
?recne ,"yxbl dvx`y efi`l aezk" xlall xn`yk e` dpey`xd myk dnyy:ck .ck sc

:‰· Â˘˙

לש או אחר איש לש נכתב א ובי להתלמד שנכתב בגט בי פסול, אשה לשו שלא שנכתב גט כל

לומדת הגמ' לשניה, ליתנה ורוצה , ש אותו היה שלשניה נשותיו משתי לאחת נכתב א וא אחרת, אשה

" דכתיב מהמילי אלו כריתותדיני ספר לה לשמה,"וכתב לה ,yxbnd yi`d myl `ly azkpy hb s`y :rnyn 'nbdn]

xehdl s` edfy ,my eazk cer .'e ze` dyixtae ,azkp `l d"c i"a oiir ,"hb epi`" m"anxd wqt oke ,`ziixe`cn leqt,"leqt" oeyl azky

:azky - l"pd m"anxd lr - "gwx dyrn"a cer oiire ,azek lrady epiidc ,"azke" xn`py dnn cnlp dfy :azek ,dpynl eyexita ixi`nd

[opaxcn wx eyexit ,"hb epi`" m"anxd itly" ללבלר כשאמר וא לגרש. שארצה לאיזו שאיכתוב משו פסול, "

בתוס' ומבואר לאיזו)"(דברירה, "ה דכתיב משו זה, לדי מודה ברירה יש דסבר מא דאפי' לה: לשמה,וכתב "

כתיבה, בשעת מבורר שיהא `el]ומשמע mipte`a dzid dnizgd m` wx leqt n"xl eli`e ,xfrl` 'xl md el` mipic].

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קלא azkp(סי' `l m` ,zyxbznd dy`d myle yxbnd yi`d myl ,eznizge hbd zaizk didzy jixv :wqtp

mye ,ezy` myk dy`d mye ,enyk df hba azkpy my `vne lrad `ae cnlzdl e` cnll hb azky xteq :cvik ,hb epi` dnyl

.hb epi` ea yxibe elhpe ,exir myk xird:נפסק ד' סעי' קלא azkeובסי' ,"ea yxb` dvx`y dfi`e aezk" ,xteql xn` k"r xzi

.oiyexib wtq f"d ,odn zg` `ed yxibe df zrc lr xteqd:נפסק ג' סעי' קנ odkובסי' dlra did m` ,dxezd on lha `edy hb lk

llk hb o`k oi`y t"r`y ,"mc` lkl zxzen z` oi`e ipnn zyxebn z` ixd" dl xn` yxbndn ueg ,dyexb meyn eilr dxq`p `l

.dpedkl dleqt

.a:zg` xira mixbd oerny oa sqei ipy(`yiy in oke ,ezy`l hb mdn cg` azkyk oicd dn
.df hba dyxbl leki m`d ,dlecbd myl hb azke ,zeey odizenyy miyp izy el(aoicd dn
?recne ,mdilr mixg`e mixg` lr g"hy `ivedl mileki m` ,xhya deln oiprl:ck sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÈËÈ‚ ÔÈÚÏ

xfrl` 'x itl[izxk dxiqn icir xn`c]שראו ומעידי שניה את שמכירי מסירה עידי יש א המקרי בשני

לא. לאו וא מגורשת, לזו מסר שזה

n"x itle[izxk dnizg icir xn`c],לגרשה יכול אינו בודאי , שמעו ב יוס שני של rnyn,במקרה zehytae]

["mixg` lr g"hy oi`iven" ,`ad oica mi`aend mi`pz zwelgna ielz oicd - i"yxl ,zeey eiyp izy zenyy cg` yi` ly dxwnay,

נמי)"(די"ופירש הכא אחה להוכיח תוכל שלא רק שהכוונה מסירה.": עידי אי א רק ושזהו מגורשת, שהיא כ

'q ez zhiy itlבעידי)"(ד שלרה היא מוכח"הכוונה שיהא שבעינ משו מקרה, בכל מגורשת אינה מ

ומ , כ על יעידו מסירה שעידי מה מהני ולא זו, אשה ולש האיש זה לש שנכתב החתימה מ"מתו

כשר, הגט נכתב מי לש החתימה מתו שניכר , כה או סימ או דורות כתבו nzqnc`א :azk `"ayxd]

wxt lirle ,'` oic 'e daeyz '` wxt lirl k"yna r"re ,zyxbznd `id efi` dnizgd icir jezn gken didiy v"` n"x itl s` - i"yxl

[el 'eyz 'a.
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:‰ÎÏ‰

r"eyaז')"(חו סעי' מט סי' ivedl`מ leki mdn cg` mey oi` ,oerny oa sqei mdn cg` lk my ,zg` xira mipy eid :wqtp

ye`a k"`` ,"ixiag lr `l` df xhy azkp ilr `l" xn`i cg` lky ,mdilr aeg xhy `ivedl leki xg` `le ,'eke ,exiag lr xh

mpwf my hb m`e ,mpwf my eazki mzpwz dne ,'eke ,"d`elda eilr epcrdy edfe ,eilr epcrdy xhyd edf" exn`e mnvra xhyd icir

,"jnyk enyy jxiagl `l` jl izaiigzp `l" xnel xg`d leki `le ,xg` lr zexhy oi`iven md la` ,'eke oniq mey eazki dey

,elya dil opiwfgn eci zgzn `vei xhydy in lkymileki mpi` ,mdn cg`l aiigy dceny t"r` ,eci zgzn `vei xhyd oi` m` la`
dfl df epziy d`yxda `l` epnn `ivedl.

.·Á"Ë˘ ÔÈÚÏ

.1dxiqn icir oi`yk m`. עליה מוציאי אחרי שאי מבואר: בגמ'

.2dxiqn icir yiyk m`eע ופירש"גובי מסירה, העידי ע"(די"פ , אמרינ הא בב"ה הגמ' דבמוציאיב)"פ :

כו"שט עליה מוציאי כשאחרי אבל לנפילה, חוששי א , תנאי בזה פליגי אחרי על מודו"ח ע

[dxiqn icir oi`yk]" לומר יכול שהרי , גובי חבירישלא אלא ממ לויתי אני ."לא

.beilr dleqt ezy` m`d ,epizpyna miiepyd mileqtd oihibdn cg`a ezy` z` yxiby odk
?recne ,"dyexb" meyn.dk :ck sc

:‰· Â˘˙

ax itlלהתלמד שנכתב מגט חו הגט, ריח משו הכהונה מ אותה פוסלי במשנה המנויי הגיטי כל

. גירושי לש שלא

l`eny itl.הכהונה מ פוסלה גירושי לש שלא להתלמד שנכתב גט א

iq` axe ix irf itl" ללבלר כשאמר דהיינו , האחרו מ חו אותה פוסלי אי אגרשכול שארצה ,"לאיזו

)"(די"ופירש האחרו מ חו דסה אותה, פוסלי אינ השאר אבל ברירה, יש אמרינ דלחומרא ריח": שאפי' ל

. בה אי הגט

o pge i iax itleדס פוסלה, אינו אחרו ברירה."א אי `iqל axe ixirfk ewqt '` 'eyzl dklda l"pd r"eyde m"anxd]

[y"iir -.

.c?recne ,"dligz gzta `vzy efi`l aezk" xlall xn`y ina oicd dn.dk sc

:‰· Â˘˙

`axe dcedi ax itl" ללבלר אמר שהבעל במשנתינו השנוי גט כדי פסול, אגרשהגט שארצה ,"לאיזו

""דס אמרינ ברירהל התולה"אי בי לחלק אי ברירה ליה דלית למא ובי ברירה ליה דאית למא ושבי ,

. אחרי בדעת תולה לבי עצמו בדעת

`iyxyn ax i ia` itle[`piax mb oiibeqa oiqxeb yi .oiaexira 'nbd t"r ,ikle d"ceza ,axe]דס כשר, שבתולה"הגט ל

לכו אחרי ""בדעת אמרינ ברירהע ברירה,"יש אי אמרינ דעתו, בירר לא שעדיי עצמו בדעת בתולה ורק ,

, שמעו ומר' יהודה מר' זה חילוק להוכיח `jושיש ,envr zrca dleza 'it` "dxixa yi" k"xcay l"qe mdilr wleg n"xe]

['` 'eyz l"pk ,dcen `ed hbay :eazk 'qezd..'` 'eyz lirl oiir - dkldd

.dlil ribd e` zay ly zeynyd oia ribde mizekd oian oii gwly in bdpi cvik
?zay:dk .dk sc

:‰· Â˘˙

,mizekd oian gwipd oiixaecny e` ,m"ekr lr exfbyk mdilr exfb `l zeix` ixib mizek c"nl s`e ,i"yx - mdilr exfby mcew]

['qez - izek ly epii xdhnaרש לשיטת פירות", מעשרי לא שכותי מפני בתוס': וביארו ודאי, טבל די ליי יש י:

שבת. של השמשות בי והגיע יי מה הלוקח ולפיכ למכירה, המיועדי



:‰Î .‰Î Û„ :Ë‚‰ ÏÎ È˘ÈÏ˘ ˜¯ÙÊÚ

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

n"x itlע לעשר תנאי"יכול daeyzd]י seqa x`eank]וס הואיל ,"" ברירהל שיטתיש יפריש, לביתו וכשיבוא "

אח אבל , לעשר מותר השמשות בבי רק א"תוס': ע"כ לעשר בשבת,"א טבל להפריש תקנה דאי תנאי, י

[zay lila s` zepzdl leki :gweld d"c :bk sc dkeq zkqa i"yx zhiyle].

ר לפי המועיל ע"התנאי הוא, ""מ שאומר: מעשרי עשרה תרומה, ה הרי להפריש עתיד שאני לוגי שני

שני מעשר תשעה , dxyr],"ראשו d"cez oiir].מיד ושותה ומיחל ,i "yxומיחל)"(ד היינוה דמיחל, מפרש:

בעלמא בורא י בד ביתו,שמחלל בתו לו שיש מעות על שני המעשר 'את q ezdeשני)"(ד :ה מפרשי

ושותה,דהיינו, ל שרמתחי כמו ש"או מפרש, כמומיחל"ת הוא הל"" לחללו,"מי יכול אי אבל ,

ובספק כהפרשה, מקו שקביעות משו וזאת בדרומו, או בצפונו מקו לו קבע לא ועדיי הואיל

הודאי. את מעשרי אי חשיכה

o erny iaxe iqe i iaxe dced i iax itleע לעשר תקנה תנאי,"אי d`ad,י daeyzd zligza k"yn oiir - mnrh]

[i"dwa oiir oke.

:‰ÎÏ‰

m"anxaא')"(פ הל' ממעשר odז ixd yixtdl cizr ip`y oibel ipy" xn`e ,dxezd on leah oii ly bel d`n el eidy in :wqtp

k"g`e yixti `l` ,zexyrne dnexz xeriy seqa gipiy cr dzyie ligzi `l ,"ipy xyrn dryze ,oey`x xyrn dxyre ,dnexz

aeygp dxez lya mixne` oi`e ,dxezd on zexyrne dnexz aeigy iptn ,dlgz xxap eli`k seqa gipdy df mixne` oi`e ,dzyi

.xexaiy cr xxap eli`k

.emipnfa xzen m`de ,zeynyd oia w"yxra e` zaya i`nc e` i`ce lah xyrl xzen m`d
e` zay iptl dfk i`pz dyerd m`de ,"'eke yixtdl cizr ip`y oibel ipy" i`pza xyrl l"pd

?recne ,zaya yixtdl el xzen n"ydiaa:dk .dk sc

:‰· Â˘˙

'ÒÂ˙·ומיחל)"(ד :ה כדלהל והדיני האופני מבואר

.1zaya,דמאי ובי ודאי טבל בי לעשר xyrnd]אסור d"c .cp sc onwl i"yx - owznk ifginc].

.2zeynyd oia w"yxra.הדמאי את מעשרי אבל הודאי את מעשרי אי

.3,"'eke yixtdl cizr ip`y oibel ipy" zepzdl' q ezd itlובערש בדמאי, א אסור בי"בשבת ק

ודאי, טבל א מותר d"cהשמשות my i"yxne ,zeynyd oiaa exfb `l i`d ilekc :ipy d"c ,:bk sc dkeqa 'qezd ex`iae]

.i`ce laha s`e zaya s` xzeny :rnyn ,xne`: ש בתוס' מבואר dyxtddעוד z` zeyrl xzen - w"yxra l"pd z` dpzdyky

l"pd z` dpzdyke .i`ncd z` 'it` xeq` jixvd zenkn xzeiae ,zaya lek`l jixvd zenkd z` wx j` ,i`ce laha 'it` zaya

[i`ce lahn yixtdl xeq` ynn n"ydiaa 'it` ixdy ,zaya yixtdl xeq` i`ce lahn - zeynyd oia w"yxraמבואר עוד ,

כהפרשה. הוי מקו שקביעות בתוס':

.f'nbay zehiyde mipicd mipte`d hxt ,`l izn ,dxixa yi opixn` izn,'qezaye
?recne:dk .dk sc

:ÌÈ‡·‰ ÌÈÈ„‰Â ÌÈÙÂ‡‰ ¯‡Â·Ó Â˙ÈÈ‚ÂÒ·

.‡mizekd oian oii gweld

n"x itl" בתנאי, וכו'מעשר להפריש, עתיד שאני לוגי דס"שני ברירה.", יש ל

dcedi iax itleשס משו השבת, אחר עד לעשר לו יהודה"אסור רבי לפי ג רבא ולפי ברירה, אי ל

ובתוס' הנוד, שיבקע חשש משו זהו בפועל, שמפריש בלא לתקנו יכול שאינו ומה ברירה, יהודה)"(דיש רבי ה

מפרש, שרבה "ax`"]מבואר: `zi` epiptle ,'nbd zpwqna y"rr ,y"xc `ail` z`f yxtn mye ,oiaexir zkqna]משו שזהו ,

" נכרישבעינ ס"שייריה יהודה שרבי מפרש: משרשיא ושרב ,"" ברירהל עצמו,אי בדעת כשתולה רק "

, אחרי ביד בתולה dligz"]אבל gzta `vzy efi`l aezk" xlall xn`yk :`nbecl]לר מודה ברירה.", שיש dfaמ dkldd
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.'d 'eyz lirl oiir -

.·"ea yxb` dvx`y efi`l hb aezk" xlall xn`y lraa

בו. מלגרש פסול שהגט בזה, האומרת שבמשנתנו , האחרו האופ זהו

o pge i iax itl( כנ(ש לכהונה, פוסלה אינו לה נת ג',"א תשו' my]ל dpen dpyndy mipey`xd oihiba y"ke]דלית ,

דבריו, כשמברר א ברירה, zpizpליה - dxixa yi l"qc ,mcewd oica l"pd n"x itle - opgei iax lr miwlegd oiibeqa mi`xen` yi]

.dpedkl dlqet hbd" אמר תחילהוא בפתח שתצא ielz"לאיזו oicd - mcewd oica lirl `axly ,mixg` zrca dlezd oick ied -

['c 'b 'eyz l"pk .dpedkl dlqete dxixa yi r"ekl - `iyxyn ax itle ,dcedi iaxe n"x zwelgna..'` 'eyz lirl oiir - dfa dkldd

.‚"`a` dvxiy n"r jilrea ipixd

w"z itlמקודשת."אע האב רצה שלא פ

y"x meyn dced i oa y"x itle.מקודשת אינה רצה לא מקודשת, האב רצה

`ax itlהנ התנאי של במחלוקת תלויה ברירה,"מחלוקת יש בא א', די w"zlyל :xiaqn ixi`nd]

` zycewny xaeqe dxixa oi` l"qc[zepf zlira ezlira `dz `ly ick ,dycwl ezrca xnb dligzny iptn edf ,dvx `l a`dy s.

`iyxyn ax itleברירה."לכו יש אחרי בדעת תנאו בתולה epizpynע oic oi` oiibeq zpwqnly :azek ixi`nd]

[y"x zrck miwqet 'g 'irq gl 'iq f"rd` r"eyde ,'` 'ld zeyi`n f"t m"anxd .y"iir ,mi`pz ipicl wx `l` dxixa oicl dxeyw.

'ÒÂ˙·ובד"(ד דברי, רבי)"ה „ÔÏ‰Ï:ה ÌÈÈ„‰Â ÌÈÙÂ‡‰ ¯‡Â·Ó

.1,cala mirlq yng xi`yde ,'l xg`l a`d zne xeka mdn in wtqy mig` ipy oiprlitl
n"xד בתוס' מובא בבכורות, דברי)"(בגמ' מלתת,ה פטורי לאו, וא , לה יחזיר לא חלקו, שלא עד נתנו א

ר שכא התוס': ומפרשי לקוחות, ומחצה יורשי מחצה שחלקו האחי דאמר אסי, מספקא"וכרב מ

משא דבריו, מברר שלא מפני ""ליה, ואומר דבריו שמברר הקוד בדי להפרישכ עתיד [itlye,"שאני

'xk l"qy meyn e` ,dxixa yiy dil `hiytc meyn edf m` ,my zwteqn 'nbde ,ozil miaiig dxwn lka - zexeka zkqna dcedi iax

['e oic onwl oiire ,xg` mrhn wlege iq`.

.2,oinegz iaexir oiprl ,zetzeya dnda e` ziag egwly mipyal`eny itlמובא ביצה, (במסכת

ד דברי)"בתוס' אסור"ה חבית ששניה"א למקו רק אלא החבית או הבהמה את יוליכו שלא דהיינו ,

התוס' וכתבו , ליל )יכולי עכ(ש ברירה, ליה שלית מפני שזהו בכה": wxtג,"פ ,dvia zkqn lr k"yna r"re]

['i 'h mipic 'g daeyz 'd.

.3ezzin mcew zg` dry epiidc ,"mlera ip`y zrn jhib df ixd" dpzdy rxn aikyaהדי

וכתבו ברירה, יש א במחלוקת הנתלוי כשמתל)"(התוס' ולבסו מבוררת, השעה היתה שלא מפני שזה :

בגמ' ומבואר מיתתו, קוד אחת שעה היתה שעה שאותה הדבר עג:)הוברר ד שעכ(לקמ יהודה": לר' פ

גט, הוי יוסי id`]ולר' dn d"cezae ,itle d"c :dk sc oiibeqa i"yxae ,`pz d"cezae ,ipyne d"c i"yxa my r"re].

.4"hb `di `l zeni `l m`e hb `di zeni m`" xn`y rxn aikya

mcewd o ica mi`pzd itlשמואל"כ תיק וכ גט, הוי שבזה דש בתוס' מובא עה:, ד דברי)"(לקמ שיכתבוה

וכתבו מרע, שכיב של בגט הנכ "ל)"(התוס' מכח חל שהגט וביארו"ברירה: ,( שכשמברר(ש משו שזהו :

ברירה. יש לשמואל ג דבריו

i pyd myexit itleרבי)"(בד l`enyc,ה `ail`צ עומד"וכ שהדבר משו זהו יוסי: דרבי אליבא ל

התוס' וכתבו ימות. או יחיה א בודאי ולכי)"(דלהתברר שבכהה רש": שיטת לולא ג לברירה צרי י"ג

וליכי)"(ד לקיימה ודעתו לקיימ שבידו בגיטי מתנה שאד תנאי כשאר תנאי זה שאי משו ,

, עליה מיתתו,כשמתנה קוד אחת שעה לחול צרי עג:)דהכא ד מבוררת,(כדלקמ אינה שעה ואותה ,

.5dnexz df `di e`l m`e df lr dnexz df `di meid minyb ecxi m`" xn`yk mipenix ipy iab
"df lr'דבגמ בתוס' מובא , דברי)"(בעירובי התוס'ה וכתבו תרומה, שהוי )מבואר: למא(ש רק שזהו :
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ברירה, ליה ixac]דאית d"c :bk sc dkeq zkqna 'qeza r"re] ,eixac xxana t"kr].

.6e` zegewlk md m` ewlgy oig`d oicae ,"elld zernd lr llegn `di hwlznd lk" oipra
- oiyxeik'nbd itlב ד"(במסכת בתוס' מובא דברי)"ק, oה pge i iaxc `ail`שא , שווי הדיני שני

" סובר יוחנ שרבי המתלקטנאמר וא"כל , ה כיורשי שחלקו שאחי נמי סובר ברירה, שיש דהיינו ,

התוס' וכתבו ברירה, ליה דלית למא א ושמהני דבריו, מברר המתלקט שבכל חילוק )שיש בזה(ש

בב הגמ' ליישוב ביאורי עיי"כמה ש."ק,

' q eza oey`xd yexitd itlד רבי)"(בסוגיי הנה האמוראי סוברי שחלקו, אחי בדי שפירשו,": ל

ס יהודה לקוחות."שרבי כדי ביובל לזה זה שמחזירי סובר שהוא ברירה אי שלעול ל

' q eza ipyd yex itd itleמחזירי אי , ה ולקוחות ברירה שאי א יהודה, רבי שלפי , סוברי ה

שס יוחנ כרבי ודלא ומתנה, ירושה ולא ביובל, שיחזור אמרה התורה מכר ורק הואיל שהאחי"ביובל, ל

ביובל. לזה זה מחזירי a']שחלקו oic lirl k"yna cer oiire].

.7,"qikd on icia dlrzy rlq lr llegn ziaa il yiy xyrn" xne`diqe i 'x itl,חילל לא

התוס' רבי)"(דוכתבו .ה לעול הדבר יתברר ולא שיתכ באופ ורק ברירה, ליה שלית משו דזהו :

.8,mkg `a `l oiicre "axrnl iaexir axrnl m`e ,gxfnl iaexir gxfnl mkg `a m`" xne`d
: מבארי axהתוס' itly( עירובי ולכ(במסכת ברירה, יש אחרי בדעת שבתולה יהודה, רבי מודה

כה oג,"מהני pge i iax itlyeס יהודה ברירה."רבי אי אחרי בדעת בתולה שא ל

.gx`y ly e` miyp ihib ly ,xhy ly exwir e`/e sxez e`/e qteh oikdl xteql xzen m`d
?recne ,opaxcne `ziixe`cn ,oipwl e` zeeldl e` dy` yxbl mipken eidiy zexhy:ek .ek sc

:‰· Â˘˙

" "טופסהגדרת והגדרת משתור" עיי לא."" תשו' ב' פרק לעיל כ

" הוא: שטר של אדעיקרו לכל מותרת את ובמשהרי פה., ד לקמ עיי פ"" לקמ י']"כ תשו' ט

.‡‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó

izxk dnizg icir l"qc n"x itlלהיו צריכה החתימה וגופורק והטופס התור כתיבת אבל לשמה, ת

לשמה. להכתב צריכה אינה שטרות ובשאר בגיטי השטר של

izxk dxiqn icir l"qc `"x itleכתיבת אבל לשמה, להיות צריכה נשי גיטי של וגופו התור כתיבת

לשמה, להיות צריכה אינה והחתימה שטרותהטופס להיותובשאר צריכה אינה התור כתיבת ג

ד לה"לשמה, .וכתב נשי גיטי על רק נאמר "

.·Ô·¯„Ó

w"z itl, הזמ מקו האשה, מקו האיש, מקו שיניח הצרי מלו המלוה,ובשטרי מקו שיניח צרי

, הזמ ומקו המעות, מקו הלווה, מקחמקו בשטרי מקוו המוכר, מקו הלוקח, מקו שיניח צרי

" הזמ ומקו השדה, ומקו התקנההמעות, ."מפני

dcedi iaxeופירש , בכול הללו."פוסל מקומות כשהניח א דהיינו י:

xfrl` 'x eרש שיטת , נשי מגיטי חו בכול אלעזר)"(די"מכשיר ר' שטרותה בשאר מכשיר אלעזר שר' :

הנ המקומות את הניח הסופר א תוס'"רק שיטת אלעזר)"(דל, רבי לסופרה מכשיר אלעזר ר' שטרות בשאר :

ת הוא מי האמוראי נחלקו , התור את אפי' ,"לכתוב האחרי התנאי על חולק הוא ובמה סברתו, מה ק,

: וכדלהל

Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ˙ËÈ˘

הטופס"ת מקו את להניח צרי אי גיטי טופסי שהכותב דאמר דמשנתינו, התקנהק י תנאמפנ הוא
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אלעזר דרבי אליבא מקואחד והיה מדאורייתא, לשמה לכותבו צרי התור שכתיבת הוא שבדי וסובר

את ג להניח שצרי פסלומר הטו שמקו יונת ר' וביאר , תור התקנה"אטו היינו"מפני פר, סו תקנת

, התור מקו שישייר ובלבד לשמה, שלא טופס לכתוב שהתירו אצלו, מזומני שטרות לו שיהיו הרוצה

דת אליבא זה פירוש שלפי שמואל, וסובר לשמה, לכותבו צרי עיקרו"שמדאורייתא את להשאיר ג צרי ק,

" מקו את דהיינו שטר, אדשל לכל מותרת את שטרות"וה,"הרי בשאר תורה משו בה דגזרינ

. דגיטי

dcedi 'x. גיטי אטו ושטרות , תור אטו טופס שגוזרי סובר , בכול שפוסל

e p izpyna xfrl` 'xeס אלעזר דרבי אליבא השני התנא ושאר"שהוא , גוזרי תור אטו שטופס ל,

רש שיטת , גוזרי לא גיטי אטו די"שטרות ר"(במשנה "א)"ה הללו: מקומות שיניח שיטתובלבד , התור של "

אלעזר)"(דתוס' רבי שרה :", התור את א לכתוב שטרות בשאר לסופר מתיר seqaא onwl oiir - r"eya wqtp oke]

[oiibeqa i"ptae ,'` w"q j"ya r"re ,df oic'בתוס ומבואר )"(ד, חו נשיה בגיטי תור אטו טופס שגוזר אלעזר שרבי :

, עבדי בשיחרורי כ גוזר aezklאינו xteql xzen - n"x itly :`vei l`eny xn` dcedi ax ly ezhiyn .m`x ipxwe `"yxdn oiire]

[izxk dxiqn icir l"q epizpyna mi`pzd lke ,dnizgd mewn wx gipdl jixve ,zexhy x`ya y"ke hbd lk.

‰È˜ÊÁ Ì˘· È˙·˘ '¯ ˙ËÈ˘

ר"ת הוא דמשנתנו ,"ק הגירושי קוד לכתוב הסופר יכול תור שאפי' הוא ובדי התקנה,מ, י מפנ ו

הנ המקומות את להשאיר שתיקנו ,"היינו ריקי קטטה,ל אצלמשו מזומ גט האשה תראה שא פי'

קטטה, משו השמות, מקו שיניח תיקנו לכ קטטה, לידי ויבואו לסופר כ אמר שבעלה תחשוב הסופר,

פירש , מוקד משו הזמ ור"(די"מקו פירומ)"ה שלפי א: זה ""ש מקו להניח אדצ לכל מותרת את ."הרי

ÈÓÈ·‡ Ì˘· ‡„ÒÁ ·¯ ˙ËÈ˘

ת הנ"סברת המקומות את להניח הסופר את המחייב היא"ק ריקי ות.ל נ ו עג ת תקנ משו

'nba o ey`xd oeyld itlכר"ת סובר אפי'"ק לכתוב יכול שהסופר הוא ובדי כרתי, חתימה דעידי מ,

הגט, את לה ויזרוק עליה, ויכעס קטטה, ביניה יהיה שפעמי עגונות, תקנת משו ורק , התור את

מגורשת. אותה ומשאיר

'nba i pyd oeyld itleלכתוב,"ת לא נמי טופס שאפי' הוא ובדי כרתי, מסירה דעידי אלעזר, כר' סובר ק

גט. בלא ויל אותה וישאיר סופר, ימצא ולא , הי למדינת יל שלפעמי zrckאלא ewqt mipey`xd aexe s"ixd]

mewn xi`yd m`y :ixi`nd siqene - "mc` lkl zxzen z` ixd" htynd df llkae - sxez eh` qteh 'it` gipdl xteql yiy ,`tiqa `"x

'it` leqt - `"xc `ail` o"anxd itl la` ,dligzkl ea `ypil dleki caricay :siqed `"ayxde ,xyk hbd "mc` lkl zxzen z` ixd"

xaeq cer ,xg` hba dyxble xingdl aeh epiptl lrad m`y :miiqne ,zercd 'a z` `ian y"`xde ,`vz z`yp m`c :siqed d"nxde ,carica

.oiyexibd zrya mazkl jixvy ,zxzen z` ixde ,onfd ,dy`d ,yi`d mewn xi`ydle ,hb iqteh aezkl xzeny ,w"z zrck weqtl yiy ,o"anxd

['b 'iq y"yia r"re n"qkae ,ixi`n ,o"x oiir - ze`gqep iepiy yi m"anxd zhiya.

:‰ÎÏ‰

m"anxaד')"(פ הל' מגירושי mewneג ,yi`d mewn gipie oihib iqteh aezkiy ,xteql minkg exizd xteq zpwz iptn :wqtp

enzgi k"g`e ,zyxbznd dy`d myle ,yxbnd yi`d myl mazkiy ick ,"mc` lkl zxzen z` ixd" mewne ,onfd mewne ,dy`d

.dnyle enyl micrd

r"eyaא')"(חו סעי' מח סי' lkd,מ aezkl lekie ,ecia zeyxd elv` miievn eidiy ick zexhy iqteh aezkl `ay xteq :wqtp

.mcwen didi `ly ,onfd mewn gipiy wx ,zernde ,delnde deeld my

.‚ÔÈÒÂ¯È‡‰ ÔÓ ˘¯‚Ó Ì‡ Û‡ ÔÓÊ‰ ÌÂ˜Ó ÁÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ

למ רק לא ""זהו משו הוא הנשואי מ בגט זמ שתקנת אחותוד בת יחפה ג"שמא זה טע ששיי ,

למ א זהו אלא , האירוסי מ ""במגרש פיריד g']"משו 'eyz a"t lirl k"ynae ,:fi .fi sc lirl oiir - mzwelgn]וא ,

מ פירי, אי האירוסי מ ""שבגרושה משו מודה הולדמ ""תקנת יאמרו דשמא לבנה, קוד ."גיטה
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.h?recne ,hb hbd m`d ,"dpyxb` dpqipk`ykl ,izqex`l hb eazk" xn`y in:ek sc

:‰· Â˘˙

" יאמרו שמא גזירה גט, אינו הגט סוגייתנו לבנהלפי קוד ."גיטה

i "yx itlגט)"(ד אינו ,ה יש גט שהוי משו fi]זהו 'eyz 'g wxt onwl k"ynae ,:hr sc onwl oiir - oyi hb oic]וכתבו ,

לכשאכנסנה)"(דהתוס' שלפיה :". יש גט כדי לכתחילה, תנשא נתגרשה א בדיעבד ז

z"x itle,בדיעבד אפי' גט אינו לכ ביאה איכא דודאי שכנסה, משו `it'זהו rnync "hb epi`" 'nbd zehytk]

[caricaמשא לכתחילה.", תנשא נתגרשה א בדיעבד לכ בעלמא ייחוד רק שהוי יש בגט כ

)התוס' הסוגיא(ש שלפי שלרש(ביבמות)הביאו וכתבו: גט, נתגרשה"הגט א שבדיעבד דהיינו ניחא, י

שצ כתבו: ולשיטת , יש גט כדי לכתחילה לינשא הנתינה,"יכולה זמ בו כשכתב מדובר, ביבמות שבגמ' ל

משא הוי, לא יש גט ."דאפי' הנישואי שקוד הזמ את כשכתב שמדובר בסוגייתנו כ

.i?`l e` `xwiyk ifginl oiyyeg m`d:ek sc

:‰· Â˘˙

itt ax itl. חוששי

' q eza oey`xd uex izd itlוליתא)"(ד axcה `ail`( שטרות,(שבסוגיי בשאר ואפי' , חוששי it'לא oke]

[oiyyeg `ly z"x wqte ,xn`d d"c :`k sc ,zeaezk zkqna z"x.

'q eza ipyd uexizd itleהי דעת וכ , )"(בסוגיי ש בכתובות בתוס' רק"לכומ כשיקרא למיחזי חוששי ע

בי ,"במעשה חוששי לא שטרות בשאר אבל caricaeד, ,oiyyeg dligzkl ,r"ekl - xitpcn i"x mya my zeaezka 'qezd itle]

[y"iir ,oiyyeg `l.

:‰ÎÏ‰

r"eyaכד)"(חו סעי' מו סי' yieמ ,dnizgd `l` xwir daizkd oi`y ,xhyd miiwziy mcew xhya meiwd aezkl xzene :wqtp

.miwleg

.`iyxbzze dl epz" xn`yk ,yi`l e` dy`l xifgi m`d ,oldlc mipte`a miyp ihib `vend
,"dizyxb xaky ltp dpnnc dy`l exifgz" xne` lradyk e` ok xn` `lyk e` "eiykr
sqei 'a ewfgedyk ,daexn onfl e` xzl`l hbd `vnyk ,zeievn opi`yk e` zeievn zexiiyyk
`nwqelca e` dqitga e`vnyk ,el dvegn e` c"iaa `vnpyk ,ewfged `lyk e` oerny oa

?recne ,exikn epi`yke ,exikne[y"iir - dpey gqepa ef dl`y izazk zeaeyzd wlga]:fk±.fk sc

התשובות שבחלק הנוסח ...להל

.`i?yi`l e` dy`l xifgi m`d ,oldlc mipte`a miyp ihib `vend(`.epiptl `l lradyk
(a:oldlc mipte`ae ,dcen lradyk.1`l zexiiydyk e` xzl`l e`vne "epz" xn`yk

.zeievn.2oa sqei 'a ewfgedyk ,zeievn zexiiydyk e` daexn onfl e`vne "epz" xn`yk
.ewfged `lyke oerny.3.dlrae dy`d zenyk hbay zenyde ,"wtpd" ea aezky hb

.4.c"iaa `vnpyk.5`ed oicd dxwn lkae r"ekly epziibeqa mi`aen mipte` el` cere
?recne ,exikn epi`yke ,exikne `nwqelca e` dqitga e`vnyk ,xifgiyizazk zel`yd... wlga]

[y"iir - dpey gqepa ef dl`y:fk±.fk sc

:‰· Â˘˙

.‡ÏÚ·‰Â ÌÈ˘ ÈËÈ‚ ‡ˆÓÂÈÙÏ ÂÈ‡ Â‡ Â·˙Î˘ ‰„ÂÓ ÂÈ‡

יחזיר dlלא ozp `l oiicre ,ltp dpnne dl epzp xaky opiyiigc ,`l lralc ,dfl `l d"c i"yxite ,`ziixaa x`eank - dfl `le dfl `l]

epi` lrad ixde ,ea `ypiz `ny ,dy`l exifgi `l oke ,"aey ea iabz `ly ick hbd z` il epzpe ,jizrxt" xn`i dzaezk razzyke ,dzaezk
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[dcen" אומר שאני ליתנ, שלא עליה ונמל היו xqnp,"כתובי xaky" zxne` dy`d m` s` xifgi `ly `ed yecigde]

[fkyz 'nr '` wlg n"aa d"n` - "ltp dpnne dcil hbd'בתוס ומבואר )"(ד, הראשו הא, דוקאה הוא יחזיר שלא שהדי :

" תובעת והאשה בידה, גט ראינו א אבל שנפל, לפני בידה גט ראינו ראיהכשלא לה ויהיה לה שיחזירו

שנית לינשא שתוכל אפי'כדי וזהו מגורשת, כבר שהרי לראיה, לה שיהיה כדי לאשה, שמחזירי פשוט "

מכחיש. הבעל ואפי' מרובה, לזמ daeyzd.נפל seqa oiir - ef daeyz lkl dkldd

.·‰„ÂÓ ÏÚ·‰˘Î

'q ez itlהא)"(ד "ה אומר שהבעל גרשתיההיינו שכבר נפל דממנה לאשה i,"תחזירו "yx itleמודה)"(ד ה

" שאומר לההיינו dxrdae,"ליתנו dnyz 'nr '` wlg n"aa d"n` oiir - i"yx zrcl eli`e ,i"yx ly xeiva d"d 'qezl zehyta]

[90.

mipte`a[mikenqa mipica onwl mi`aend]xg`n ltp df hby yeygl oi`y'ואפי לאשה, ויחזיר נאמ הבעל

בתוס' ומבואר מרובה, בב"(דלזמ הגמ' פי על , בזמ "ב)"ה אומר היה הבעל שא לפרשגירשתיה: שאפשר באופ "

לומר נאמ שהבעל בעלמא, לראיה לה נחזיר מאחר נפל אפי' זה ובאופ , נאמ קצר זמ לפני שגירשה

עכשיוגרשתיה" שהרי , גירושי בתורת לאחרונה לידה בא שלא ידוע ובסוגיי למפרע, לא אבל להבא, רק "

ו למפרע, נאמ שאינו כמו להבא נאמ אינו לכ הגט, נמצא לאשה"רק בויחזיר ותתגרש , בעדי היינו "

זו. y"iir]בחזרה ,enyz ,dnyz 'nr '` wlg n"aa d"n` - on`p epi` "eiykr dizyxib" xne`a s` my 'nbd zpwqnly :azk l"yxdnd].

ע"(דבתוס' הא, בב"ה הגמ' יח.)"פ ד כשבאהמ שמגרשה עד פירות יש שלבעל הסוברת הדעה שלפי מבואר:

בתשרי, ונת בניס לית כתב דשמא לידה, גט הגיע מתי ראיה להביא צריכה מלקוחות כתובתה לטרו

למ לגרשה"אבל עיניו שמשנת ipyd]ד ,`d d"ceq oiibeqae ,jeti` d"c :fi lirl 'qez - dnizg zryn epiid]זכאי אינו

והאשה לבעל, ולא לאשה שייכי הפירות בניס כבר שהרי ראיה, להביא צריכה אינה האשה בפירות

טורפת. כדי ניס אחר מהבעל שקנו מהלקוחות שטורפת

:ÔÏ‰Ï„Î Ì‰ ,¯Á‡Ó ÏÙ ‰Ê Ë‚˘ ˘Â˘ÁÏ ÔÈ‡˘ ÌÈÙÂ‡‰

.1,xzl`l hbd z` e`vne "epz" xn` m`]נת ר' gi.לפי sc n"aa i"yx hwp oke ,dxyze `xiiy xearzy ick epiid -

,`lyz 'nr '` wlg n"aa d"n`a r"re ,xzl`l `vn d"cר אלעזר"ולפי ב `mc,ש my xar `ly d`exe cner mc` `diy ick -

,onf xeriy edf zercd lk itly :n"iy `iad `"ahixd j` ,"xeriya ielz xacd oi` xnelk" :`diy ick d"c i"yxiteי דעת -א"ולפי

,mc` my ddy `ly onf ickרבי hbd,ולפי z` aezkl ick יצחק- רבי ezexwl,ולפי ick אחרי- ezexwle,ולפי eazekl ick -

["mc` my xar `ly d`xy" c"nk :wqtp r"eya,daexn onfl 'it`e zeievn zexiiyd oi`yk e`כשר הגט

בו, להתגרש לאשה dxrdaeליתנו ,dnyz 'nr '` wlg n"aa d"n`ae ,s"iy m"xdna oiir ,`d d"c .gi sc n"aa i"yx itl edf]

[90, שמעו ב יוס ב' הוחזקו ואפי' ,zg` xira ewfgedy epiid - 'it`e d"c .gi sc n"aa i"yx itl]hbd da azk py

[hba daezkd xir dze`a ewfgedyk wx epiid - eizebyda c"a`xde ixi`nd itle ,oiey odizenyy mipy.

' q eza x`eaneד)"( כא "ה יודעי שאנו מפני שזהו נפל: שמעו ב יוס my,"דמזה 'qezd lr dnly znkgde]

enzgy" micirn micrde ,ltp epnny mircei m`ye ,ltp epnny opirci `ly :eyxity ,o`k d"c 'qezd lr miwleg mdy :azk ,mlern d"c

[y"iir ,eilr wleg `"yxdnde ,eixac `la mb lral mixifgn ,"cg` hb lr.

: eazk cer" דאמר אלעזר כרבי סוברת כרתישסוגייתנו מסירה וא"עידי כשר הגט ולכ מוכיח", צ

ר לפי אבל א"מתוכו, א כשר, הגט אי , יוס ב שמעו ב' שיש כל כרתי חתימה עידי הסובר מ

שמות את ג שכתוב פי' במשולשי רק וכשר זה, של שהוא מתוכו מוכיח שלא כיו נפל, לא הגט

נכתב, למי בתוכו דמוכח , gkenהסבי v"` n"x itl mby ,xaeqe wleg zenewn cerae ,dlecb `d d"c :ck sc lirl i"yxe]

['` oic el ,ak 'eyz 'a wxte ,'e daeyz '` wxt lirl k"yn oiir - ekezn.

.2izxz epiidc ,zg` xira oerny oa sqei 'a ewfgede zeievn zexiiyde daexn onfl e`vnyk
`zerixlלכו"" אומר הבעל אפי' לאשה, נותני לא מאד"תנוע נפל שמצא הגט שמא דחיישינ ,

, שוי ששמותיה i"yxאחר k"k ,oieey odizeyp zeny oke ,2 ote` 'a oic 't daeyz '` wxt n"a zkqn lr k"yna cer oiir]

:k sc n"aa 'qeza ipyd uexizd itl - oerny oa sqei ipy ly yygd .alyz 'nr '` wlg n"aa d"n`a r"re ,'it`e d"c .gi sc n"aa

daizkd mewna m` la` ,hbd azkp da xira oerny oa sqei ipy ewfgedyk `wec dfy eazky yi cer .opaxcn wx `ed - `xeqi` d"c
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`ki` d"ce ,ipafnc `kid d"c :gi scae ,my n"aa i"yxn wiecn oke ,ewfged hbd `vnpy mewnay s` hbd z` mixizn - ewfged `l

'nr '` wlg n"aa d"n` - hbd `vnpy mewna epiid "ewfged"y ,mipey`x cere ,ewfgedy `ede d"c n"aa 'qezn egikedy yie ,ixn`c

[21 dxrdae ,hkyz.

oerny oa sqei 'a ewfged `lyk m`

dax itl, axeמחזירי dinxi 'xy :eazk mipey`xd aex la` ,ok mixaeq iy` axe dinxi axy :azk xne`y in yi mya o"xd]

[dax lr miwleg `l iy`הוחזקו."אע לא שהרי מצויות, שהשיירות פ

`xif ax itle, מחזירי שלא וסובר רבה, על חולק שני צד ולפי כרבה, סובר בגמ' א' צד [o"xdלפי

lkc - dax lr miwleg `l iy` axe dinxi 'xy :eazk mipey`xd aex la` ,jk mixaeq iy` axe dinxi axy :azk ,xne`y in yi mya

ewfgedyk y"ke] .xg`dn ltp hbde ,miey mdizenyy miyp` ipy yie ,z`fd xird myk xir cer yi `ny miyyeg zeievn zexiiydy

`le dlitp `la la` ,ltpy hba wx epiid ixiey ipyl oiyyegy drcly ex`ia ,opiyiig d"c n"aa 'qezae ,y"`x - zeievn zexiiy oi`y

` wlg n"aa d"n` - df oerny oa sqeil azkpy ekezn gkenl aygpe ,`l - ewfged[y"iir ,nyz 'nr '.

:‰ÎÏ‰

r"eyaד')"(אהע סעי' קלב סי' `eז zeievn (gxe` ikled miyp` ly zexeag 'it) zexiiyy mewna epnn ltpe hb `iand :wqtp

`ly d`xy xzl`l e`vn m` ,miey mdizeyp zenye mdizenyy 'a ewfged hbd azkpy xira zeievn zexiiyd oi`y mewna 'it`

oniq el oi` 'it` e` hba oir zeriah e` wdaen oniq el yie xzl`l e`vn `l 'it` e` e`vny cr ltpy dryn my mc` mey xar

xeyw e`vny e` xg`l eli`yd `ly rceie ilka oir zeriah e` oniq el yie hbd ea didy ilka e`vny `l` hba oir zeriahe

xg` `ny opiyiig `le xyk ,eilk oia eziaa e`vny e` mixg`l mili`yn mpi`y el` milk zwfgy ,zraha e` iwpx`a e` qika

'it`e ,dfl ca`py hbd df `l `ny opiyiig ,hba `le ilka oniqe oir zeriah el oi`e ,my mc` xar m` rcei epi` m` la` ,`ed

`le zexiiy igiky `l 'it` my mc` xary d`x m` oke ,azkpyk xira did `l df ly enya wfgedy xg`dy micirn micr m`

myk enyy xg` hb lr epnzg `l mlern" mixne` hbd icir k"`` ,my xary izek did 'it` opiyiig ,oerny oa sqei ipy ewfged

miyp` wfgzi` `lc micr `ki`c oebke ,xyk epipta dzr hbd oi`y oebk ,mci znizg `ed dfy yexita oicirn opi` 'it` ,"dfd yi`d

ep`" micrd exn`iy e` mci znizg `ed dfy eciriy cr opiyiig ,el` myk mnyy mixg` micr yi la` ,(micrd) el` ly mnyy

eraezd m`e ,eze` e`xiy xg` cr oniqd mixne` mpi` 'it`e ,"ipelt ze` cva awp ea yiy ,wdaen oniq ea epl yiy ,hbd mixikn

zeriah liren oi`y ,eraezl eze` oixifgn oi` oir zeriaha la` ,hbd d`xiy mcew eze` xn`i k"` `l` liren epi` oniqd xne`

,oniq `la eze` oixifgn ,`zxiiy igiky `le oerny oa sqei ipy ewfged m`e ,el ca`y envra eze` e`venyk `l` ,exiykdl oir

opiyiig `l daexn onf xg`l e`vn 'it` ,zeievn zexiiyd oi`y mewna epnn ca` m`y :ewqty yie ,my mc` xeariy ick ddy 'it`

m` ,zeievn zexiiydy mewna xar m`e ,miey mdizeyp zenye miey mdizenyy mipy meyn eze`a owfged 'it` ,`ed xg` `ny

ixd ,jexk didy hb ly eagxe ekx`a oir zeriah ea yie ea egipdy ilka e`vny e` mixaerdn my mc` ddy `l oiicre cin `vn

,zeievn zexiiydy mewna ca` m` ,miey mdizeyp zenye miey mdizenyy mipy mewnd eze`a ewfged m`e ,ea yxbzze ezwfga `ed

`ed ixd my mc` xar `l m` la` ,ddy `ly t"r` my mc` xare li`ed ,`ed xg`d yi`d eze` ly `vnpd df hb `ny oiyyeg

,ezwfga(dn llk y"`xd 'eyz) dey mnyy zexiir ipyl oiyyeg oi`c ,zeievn zexiiyl yegl oi` ,hba xird my xkfed m`y `"iexe`iaa] .

['d 'iq y"yiae ,'i w"q y"ae `"xb oiir - r"eyd zhiy xe`iaa ,n"gle n"n oiir - 'i 'h 'ld b"t m"anxd zhiy.

.3dlrae dy`d zenyk hbay zenyde "wtpd" ea aezky hb,'q ez itlדינא)"(ד בבי כמוה הדי

, מחזירי אי לריעותא תרתי וכשיש , מחזירי לטיבותא תרתי שכשיש הנפק, בו כתוב שלא בגט

, אמוראי במחלוקת תלוי הדי לריעותא חדא nr'וכשיש '` wlg n"aa d"n` - 'qezk xaeq i"yx mby ,azky yi]

[nyz.

:‰ÎÏ‰

r"eyaיב)"(חו סעי' סה סי' ite'מ delnl epzpe deel iqkp c"ia zney mey zexbi` 'it) ,oefn zexbi`e mey zexbi` `vn :wqtp

ehilgdy `zhlg 'it) ,`zhlg oebk ,oic zia dyrn lke ,oixexia ixhye ,oipe`ine ,dvilg ixhy ,(ezy` z` oefl eilr laiwy oefn zexb`

xefgl mileki mpi` aeyy c"iaa eprhy ,zeprh ixhy e` `"leafe cg` el xxea dfy oixexia ixhye ,delnl deel iqkp c"ia exnbe

.eilral xifgi (mdn

.4c"iaa `vnp.מצויות שהשיירות במקו כנמצא דינו
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:‰ÎÏ‰

r"eyaקנג)"(אהע סי' "xakyז zxne`e ,"ipelt ze` cva yi awp" zxne`y oniq zpzep dy`d m` ,weya dy` hb `vend :wqtp

`l oiicre eazkl devy `l` ,mlern dyxib `le ltp epnny" xne`e dyigkn lrad m` 'it` dl edexifgi ,"ltp dpnne ea dyxbzp

dyxbzpy dcen `ed m`e ,'eke ,dl `le el `l edepzi `l ,dyigkn lrade oniq ea zpzep dpi` m`e ,oniq ea ozep `ed mb m` 'it` ,"epzp

yi awp" zxne` dpi` 'it` dl exifgn ,"ltp epnne el ezxifgde drxt xaky" xne` `ede ,dzaezk ea zeabl eze` zl`ey `ide ,ea

.'eke ,wdaen k"k epi`y oniq x`ya wx ,"zipelt ze` cva

שלכו5. נוספי אופני לאשה:"יש יחזיר מקרה ובכל "`.ע מעידי הגט עלכשעידי אלא חתמנו שלא

שמעו ב יוס של אחד ,גט "dfwlg n"aa d"n` - i"yxk eqxb oiibeqa `"ahixde o"xd ,oiibeqa i"yx zqxib itl `ed ok]

[109 ,110 zexrdae ,dnyz 'nr '`" אומר והבעל יוס, אותו q',"שהוא eza z`aend zxg` dqxibd itle
)"(ד מעול "ה כשהעידו אפי' יוסזהו ב שמעו של אחד גט על אלא חתמו התוס'"שלא וכתבו ,( :(ש

רש צ"שלפי ,"י חיישינ לא ודאי דהא שיחזיר, פשיטא ראו שא הגט, חתימת העדי ראו שלא [epiidcל

[my 'qezd lr m"xdn oiire ,`"ahix - zxg` xira `l` mdiptl hbd oi`y xaecny..aשלדקאמר מובהקי סימני

b"iyהגט, e`iad ,oebk d"c oiibeqa 'qezde ,"ecai`y gily i`d" ,xn`wc oebk d"c i"yx zqxibe oiibeqa epzqxib itl `ed ok]

, " i xn`wc"xehird lra mya 'b w"qa ahid x`ad .ed`xy mcew wx gilyde ,xak ede`xyk 'it` mipn`p micry l"iye ,micrd epiidc

cva awp" `wec epiid wdaen oniqy :azkze`cva la` ,"zipelt"dl in"[wdaen oniq ied `l zipelt'בתוס ומבואר ה"(ד,

תאי) שאינו שלאד ע": מחזירי ,"ח עדי hbd"י ipniq zxne` `id" ,.gk sc onwl 'nbd ixac z` e`iad y"`xde s"ixd]

[`pyz 'nr '` wlg n"aa d"n` - wdaen epi`y oniqa 'it` edfc ,y"`xd azeke ,dl oixifgnושלמ דאורייתא". סימני ד

. מובהקי שאינ בסימני א בגטb.יחזיר עינו, בטביעות א יחזיר חכ hinynלתלמיד m"anxd]

[n"gle n"n oiir - df ote`.

.6exikn mbe `nwqelca e` dqitga hbd z` e`vn.כשר

i "yx itlבחפיסה)"(ד מצאו עה ,"היינו סימ zeriahaי e` wdaen oniqa - `"ahixd itl ,oniq dfi` i"yxa x`ean `le]

[wdaen epi`y oniqa s` - `"ayxd itle ,oir,.`nwqelca e` dqitga egipdy `la exikn m`e

i "yx itlד מכירו)"(במשנה א 'ה q eza p "`d yexit itleד כח. מצאו)"(ד המשנה"גה דכוונת כשר, כ

מכירו" "א היינו שמכירו" `ecai,"או dkezay mbe ely `edy reciy ote`a xg` e`vn m` mb xyk hbd ,df myexit itle]

[my 'qezd lr `"yxdn -.

o ey`xd myexita 'qezd itle"כשר מכירו א בדלוסקמא או בחפיסה שכשר"מצאו אחד, די זהו ,

צ ולכ הכרתו, על שסומכי מפני החפיסה"רק את היינו ומכירו בעצמו, הוא מצאו א רק שכשר ל

" אמר בעי דאי במיגו , דרבנ צורבא לא הוא א א ונאמ הדלוסקמא, איבדתיואת ahixd"`,"לא itl]

oi`yk s` mzpeek zehytae ,oixeqi`a on`p cg` cry iptn - 'h 'ld seq oiyexibn b"t n"nd itle ,yegl dnl oi`y iptn on`p - o"xde

[ebinשלא באופ ורק בחפיסה, שמצאו בלא ג נאמ הגט את מכיר א כי הגט, את מכיר שלא ומדובר ,

איבדו. בדלוסקמא או שבחפיסה שיודע או השאיל שלא לנו שקי דהיינו לשאלה, zqxibחוששי itl]

z` mbe ilkd z` mb xikiy jixv ,hbd z` el xifgdl ick eyexitle ,"exikne" `l` "exikn m`" `l dpyna `qxibd - s"ixd lr i"yx

ekx`a oir zeriah el yie ea egipdy ilka e`vny e`" ,'h 'ld oiyexibn 'b wxta wqty ,m"anxd xaeq oky :eazk o"anxde ,`"ayxd .hbd

`l cala oir zeriah mdipyly s`y :xirn ,134 dxrd `"ayxd lr xicnde ,"ea yxbzn ezwfga `ed ixd ,jexk didyk hb ly eagxe

[hba oir zeriahe ilka hbd `vniy ic m"anxdl eli`e ,ilka oniq zpizpa jxev yi i"yx zhiyl n"n ,ipdn.

.ai?recne ,zegilyd dlhazpe zn `ny oiyyeg m`d ,dleg e` owf egipde hb `iand:gk .gk sc

:‰· Â˘˙

חי. הוא שעדיי דהיינו חזקתו, על דבר דהעמד לאשה, הגט את לית שיכולי מבואר: במשנתינו

`axc `ail` 'nba o ey`xd yexitd itl, לחיי חולי שרוב וחולה לגבורות הגיע שלא בזק רק זהו

וכ לא, למיתה גוססי שרוב וגוסס לגבורות שהגיע זק לאשתו,"אבל הגט יתנו שלא שנה מאה ב הוא א ש

איפליג)"(די"רש "ה מיכגבורותמפרש: ולאחר הוא, למות קרוב תשעי עד יותר או ואחת שמוני היינו "

איפליג," דאיפליג miig]כיו zwfg el oi` d`n cre mipeny epiid "zexeab" :azk ,d"nxd mya xehd la`]ברייתא הביא ואביי ,
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כרבא, שלא , זק לעני iמפורשת ia` xaeq okle.חי שהוא חזקתו על הבעל את מעמידי זק שבכל

`axc `ail` 'nba ipyd yexitd itlהפליג א וכ חזקתו, על אותו מעמידי לגבורות שהגיע עד

חזקתו. על אותו מעמידי לא למאה גבורות ב זק אבל איפליג, דאיפליג כיו דאמרינ למאה, [s"ixdוהגיע

,qqeb oipra `ax lr wleg `l iia`y epiidc ,miig zwfg oi` qqebly :ewqt mbe ,miig zwfg yi owfly iia`k :ewqt ,mipey`x cere m"anxd

[awri zx`tzae ,o"a`xd mya ,'n ze` l`pzp oaxwa r"re.

i ia` itleכר מקרה,"משנתינו בכל למיתה שחוששי וסובר, חולק יהודה ושרבי למיתה, חושש שלא מ

חולה, ואינו זק אינו השולח א ג הגט את לה נותני ax`ולא itleמשו יהודה, כרבי אפי' משנתינו

חיישינ" לא מת ."דלשמא

:‰ÎÏ‰

r"eya(סח סעי' קמא zwfga(סי' ,dy`l epzpe `rcen xqn `ny e` lrad elhia `ny oiyyeg oi` ,hb `iady gily :wqtp

,dleg e` owf egipd 'it` ig `edydked la` ,miny icia dleg `wec `"ie(iqtl` zedbd) qqebk epic dtixh dyrpeegipd m` la` ,

't oan zegta `wec ,owfa opixn`c `dc :xne`y in yie ,zyxebn wtq ef ixd dl epzp m`e ,dzinl oiqqeb aexy dl eppzi `l ,qqeb

(d"nxd mya xeh) 't oan la` ,'wn xzei e`.qqebk epic d`n oa cr

.bi?dzinl miyyeg m` `picl miler n"wtp el`:gk .gk sc

:‰· Â˘˙

.1zg` dry jhib df ixd" dl xn`y ote`a mid zpicnl dlra jlde odkl z`yipy l`xyi za
"izzin mcew

dcedi iax itlל ימות"חוששי בתרומה."שמא לאכול אסורה ולכ ,

n"x iax itl, קיי שהוא דבחזקת בתרומה, לאכול ומותרת למיתה, חוששי owfאי odkd dlra m` s` edf]

['b 'ld zenexzn h"t n"qk - hb oiprl l"pk ,dleg e`.

.2,melk dl xn` `ly ote`a m`i ia` itlר במחלוקת תלוי הדי בזה ור"ג ax`י,"מ itle
ל"לכו מת"ע .שמא חיישינ לא "

'ÒÂ˙·הא)"(ד Â·Ó‡¯:ה

.1lecb onfl zeni `nylהנשואי"לכו ומתו אחיות, ב' נשאו מה שני אחי ד' ולכ , חוששי ע

מצות לבטל אסור דקסבר, מתיבמות, ולא חולצות אלו שהרי אומרת: ביבמות הגמ' אחיות שתי

, איד מיית חד אדמיב ודילמא , ipy]יבמי mai 'it]. יבמי מצות מבטל וקא ,

.2,hren onfl zeni `nyln"x itlלבקיעת חושש אינו הכותי מבי יי בלוקח ולכ , חוששי לא

hi]הנוד, 'eyz 'a wxt dkeq zkqn lr k"yn oiir - n"x lr miwlegd mrh].

.3xzl`l zn `nylבתרומה לאכול יכולה ביתה מפתח בעלה שיצא כה אשת לכ , חוששי לא

בעלה. פני רואה כשאינה ג

.4daexn onfl zn `nylאביי( לאלתר(בסוגיי ימות בשמא דכמו לאלתר, ימות לשמא זאת מדמה

ר מרובה"פליגי לזמ מת בשמא שאפי' וסובר, עליו חולק ורבא מרובה, לזמ מת בשמא כ , וחכמי מ

חזקתו."לכו על דבר דהעמד , חוששי לא ע

.ci,dkinqa miaiig mpi` zepaxw el`z` miaixwn oi` mipte` el`a ,carica 'it` zakrn dkinq m`d
?recne ,dkinq `la miaixwn mipte` el`ae ,dkinq `la oaxwd:gk sc

:‰· Â˘˙

.1dy` oaxwרש בסמיכה, חייב )"(די"אינו בקרב הגמ'הביאה )את מדכתיב(בקידושי זאת, שלומדת ,

וסמ" ישראל, בני אל ישראל."דבר בנות ולא סומכי ישראל בני ,
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.2serd z`hg'בתוס ומבואר סמיכה, צריכה והא)"(דאינה קרבה המביא יורש ג יהודה רבי שלפי :

בתוס' מבואר עוד , סומ אינו )אביו מ(ש מעכבת, אינה שסמיכה שא מצותמ": י לקי כשאפשר

כה בסוגייתנוסמי המובא בדי לכ סמיכה, בלא הקרב את להקריב ואי לעשותה, להקפיד יש

,"eze` oiaixwn mid zpicnn ez`hg gleyd"צ", העו בחטאת או נשי בקרב דוקא שזהו ל

, ולסמו בעצמו להביאו ויכול הואיל , מקריבי לא סמיכה החייב eaxrzpyדבקרב miycw oica oke
`edy in myl axwiy epina oinצ החייב", דבקרב , העו חטאת או נשי בקרב דוקא שזהו ל

ברעייה, ואפשר הואיל לא, odn,סמיכה zg`a zlai `vnpe mdigqt zexer eaxrzpy dynga oke
הואיל הפסח, במותר ולהתנות קרב להביא אות מחייבי ולא מספק, שני פסח מלעשות דפטורי

ופטורי אפשר, אי נקרא זה ולכ חייב, ומותר בסמיכה חייב לא דפסח סמיכה, לעשות יוכלו ולא

אחרתמלהביא, תקנה כשאי :אבל ולכ סמיכה, בלא הקרב את nhe`מקריבי lxr
dkinq `la odizepaxw miglyndכשא"צ דוקא שזהו מילה,"ל: מחמת אחיו שמתו : כגו , להמתי א

עובר שהיה כגו או בעצמו, תלויה רפואתו שאי ומצורע זב : כגו וטמא, , עני בכל למול אפשר דאי

, ממתי היה א תאחר oaxwבבל `iany yxei oke ,xcr lcbnl milyexi oia z`vnpy dnda oke
,eia`,סמיכה בלא אות מקריבי אחרת תקנה לה mipyyשאי ,oileg zkizge alg zkizgae

,oney ine alg lk` in mircei `le melk`, ומתני סמיכה בלא אחד חטאת מביאי ipyaeשניה
,edfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x" cg` mdl xn`y mixifpקרב מביאי ששניה

צ סמיכה, בלא קרב"אחד שכשמביאי מפני שזהו בלאאחדל להביא שמותר חכמי תיקנו מספק,

קרב להביא אבל עצמו, את לפטור כדי דאיסמיכה, התירו,ו לא , פסחיה שנתערבו dibdכבה' y"yxd]

["xg`" l"v "i`ce" mewna.

.ehe` mewxk detiwdy xira eid odilray l`xyil d`eypd odk za e` odkl d`eypd l`xyi za
dpitqa e` mewxk deyaky xira eidy e` dzinl oecl e`viy e` mia ztxehnd dpitqa
lek`l zexzen mdiyp m`d ,ieb ly e` micedi ly c"iaa zenl mpic xnbpyk e` mia dca`y

?recne ,dnexza.hk :gk sc

:‰· Â˘˙

.‡¯ÈÚ

.1oecl `veid lre mia ztxehnd dpitq lre ,mewxk detiwdyk. קיימי בחזקת ה הרי

.2mia dca`y dpitq lre mewxk deyakykבת דהיינו: , מתי וחומרי חיי חומרי לה נותני

בתרומה. יאכלו לא לישראל כה ובת לכה m"anxdeישראל ,mia drahy epiid ,"dca`"y rnyn ztxhend d"c i"yxn]

'eke mind ipt lr dpitqd dx`ype lkd ca`pe dly mivrde milkd exaypy :miyxtn ixi`nde ,zeipynd 'itazeheyn `le ober x`yp `le

[mizn zwfga diyp` - ynn drah m`y rnyne ,dly.,zekln dze` ly mewxka wx dfy :azek inlyexid] .`ad oica oiir - dkldd

df welig ,deyaky xira e` detiwdy xir oipra `ed inlyexid welig m` yixtzi` `le ,md mihqilk zxg` zekln ly mewxk la`

:x`ia ,zeleqt d"c my i"yxae ,eqp`py yygn od zeleqt m` dkeza ze`vnpd zepdk oica .fk sc zeaezk zkqn lr ,ilaa epivn

z` yxtn `"ayxdy :azek 'p ze` ,oiibeqa l`pzp oaxwae ,jtidl :miyxtn ,o`k d"c my 'qezde ,zexq`p opi` xird dze` ly mewxkay

lr inlyexid welig"d eyak"j` ,bexdl i`pt mdl oi` ik miig zwfg mdl mipzep zxg` zekln ly mewxky ,my 'qezd 'itk ,oiibeqae

s"ixd .xira oke d"c my i"aa oiir- "detiwd" lr jled inlyexid weligy :yxtn ,`nw 'iq xehae ,'d 'iq y"`xd iwqta xehd lra

[xehdk wqt r"eyae ,inlyexid welig z` mi`ian `l m"anxde.

.·‚¯‰ÈÏ ‡ˆÂÈ‰

sqei axa oey`xd oeyld itl, אופני בשני מתי וחומרי חיי חומרי לו בבי1.נותני דינו ד"כשנגמר

אבל בורח, כשאינו ודוקא , הדי את ויחזירו הדי שנגמר אחר א זכות לו שימצאו דחוששי ישראל, של

זכות, לו ימצאו שמא אמרינ לא וברח דינו שנגמר בבי2.במי דינו כשנגמר עכו"וכ של שחתמו"ד אחרי

שנמג" ""פורסי שחתמו לפני א אבל , קיי בחזקת אינו ולכ שוחד, לוקחי לא כבר שאז שנמג, ,"פורסי

שוחד. שלוקחי כיו , מתי וחומרי חיי חומרי לו נותני

sqei axa ipyd oeyld itleבבי דינו נגמר א רק מתי וחומרי חיי חומרי לו עכו"נותני של ,"ד
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

בבי אבל שוחד, ומקבלי לא"הואיל וזה הואיל זכות, לו שימצאו חוששי ולא הוא, מת בחזקת ישראל של ד

lyשכיח. c"iaa epic xnbpy in oiprly :y"`xd xaeqe ,l`xyi ly c"iaa xnbpyk oiprl wx '` oeylk wqet s"ixdy :azek ,'d 'iqa y"`xd]

xaic oey`xd oeyldc ,zepeyld 'a oia zwelgn oi` miiebxg``viy cirn l`xyiy i`pzae ,zn zwfga ly oic el yi okle ,oic wqt zaizk

xacn ipyd oeylde ,miieb ly c"ian bxdili p tlwqt s"ixde ,'nbay zepeyld 'a oia zwelgn yi - o"xd itle ,zn wtqa `ed okle ,oic xnb

.hi 'iq y"yiae ,ok y"ne d"c ,fi 'iq i"aa r"re ,mizne miig ly zexneg mdl mipzep miieb ly oiae micedi ly c"iaa oiay ,mdipyk xingdl

[oiibeqa q"zgae ,h"kd oiyexibn e"t n"glae l"yna ,my i"aa oiir - m"anxd zhiy edn miyxtnd ewlgp cer.

:‰ÎÏ‰

r"eyaסט)"(אהע סעי' קמא סי' oeclז `veide ,mia ztxehnd dpitqe ,xevna eide zekln eze`n lig detiwdy xir :wqtp

xak deyaky xir la` ,zyxebn zwfga didze ,ezy`l epzep gily cia mdn cg` hb did m`e ,miig zwfga el` ixd ,zeytp ipica

eilr dltp e` xdp ethy e` dig ezxxeby ine ,mizek ipica bxdil `veide ,mia dca`y dpitqe ,zxg` zeklnn lig detiwdy xir e`

wtq ef ixd dl epzp m`e ,ezy`l epzep epi` ,gilyd cia mdn cg` hb did m`e ,mizn ixnege miig ixneg mdilr mipzep ,zletn

.hb epi` ,dcil hb ribiy mcew lrad zny rcep m`e ,zyxebn

.fh?recne ,dy` zecrl xyk enez itl giqnd m"ekr m`d:gk sc

:‰· Â˘˙

לה"עכו שתפארת בדבר אבל , לה תפארת שאינה בדבר ודוקא אשה, לעדות כשר תומו לפי המסיח

" אמרו א ולכ , נאמני בביאינ נהרג פלוני עכו"איש של לפי""ד שמסיח א אשתו את ישיאו לא ,

תומו.

:‰ÎÏ‰

r"eyaיד)"(אהע סעי' יז סי' xn`eז enez itl giqn did :cvik ,eit lr oi`iyn enez itl giqdy izekdy epxn` xak :wqtp

,zne epnr jldn didy ipelt ltpe jxca `a iziidyk" xne`e giqn didy e` "inr dyr daeh dnke d`p did dnk ,zny ipeltl ie`"

itl giqnd izekn rnyy l`xyie ,on`p f"d ,cirdl ezpeek mi`xn mdy el` mixaca `veike ,"me`zt zn cvik df xacl epdnze

,eit lr ezy` `ypze "epnn rnyy" cirn ,enezxity ixwn ,mixg` mixac xn` `ly t"r` ,enez itl giqna "zn ipelt" xn` m` oke
mixingn yie (f"ry 'iq y"aix) z"lqnenk ,`"cl oiekzp `ny izekd zgiya `lzn` did m` la` ,`lzn` my did `lyk `"ca ,

,f"r dni` lihdl ezpeeky ,z"lqn df oi` ,"ipeltl izbxdy jxck jze` bxd` `ly jke jk il dyr" cg`l xn`yyiy mewna oke
(bk aizp i"x) eilr oikneq oi` ,jk xnel edecnly ,`xwiyl yegl,mipn`p mpi` ,"ipelt epbxd" exn`y mizek ly ze`kxrn rny m` oke ,

,el` mixaca `veik lk oke ,afka mnvr ici miwifgn mdy"mci lr `ly oica bxdpy" mixne` 'it` mipn`p mpi` ze`kxr lkc `"ie
i"`xdn iwqt) ,mipn`p "mizek ly ze`kxra oecpy" mixne`e mnez itl migiyn mizek x`y la` ,ze`kxra `wec f"ke (y"`xd mya xeh)

.(cl 'iq

.fi?recne ,xg` cia eglyl leki m`d l`xyi ux`a hb `iand.hk sc

:‰· Â˘˙

'nba o ey`xd uexizd itl"z` jled" xn`y e` dlg `l m`ע"לכו לשלחו יכול אינו אחר,"ע m`eי
dlg mbe ,mzq "jled" xn`ת שבי במחלוקת תלוי לרשב"הדי שלת"ק שאמר"ג, כיו לשלחו יכול ק

ולרשבהול" , סת לשלחו."" יכול אינו ג

'nba iyilyde i pyd uexizd itledlg m`לכו ע", לשלחו יכול ""ע אמר בי אחר אמרהולי ובי "

" `z","אתהול jled" xn`e dlg `l m`eלכו ע", לשלחו יכול לא אחר,"ע xn`eי dlg `l m`e
mzq "jled"ת במחלוקת תלוי ורשב"הדי d`n,ג."ק cr ,iyily ipyde ,gily zeyrl leki gilydy :x`ean 'a 'nra 'nba]

[migilyd lk elhazp ,dcil hbd ribdy iptl zn lrad m`ye.

תוס' שיטת רשב"(דלפי שליח,ג)"ה למנות יכול שליח אי vz`]בסתמא z`yp m`e ipdn `l carica s`e]ורק ,

מקפיד, אינו שהמשלח אומדנא דיש למנות, יכול ונאנס חלה oicnא - xg`d mxe`iaa o"xde o"anxd itle]

[qep` `edyk wx xg` gily zepnl leki opaxcne ,`nzqa 'it` zepnl leki dxez.
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:ÌÂÎÈÒÏ

.1"z` jled" xn`e dlg `l m`ע"לכו לשלחו יכול אינו אחר."ע י

.2,mzq "jled" xn`e dlg `l m`'` uex izlיכול,"לכו אינו 'ע b e 'a uex izle.מחלוקת

.3,mzq "jled" xn`e dlg m`'` uex izl,מחלוקת' b e 'a uex izleלשלחו."לכו יכול ע

.4,"z` jled" xn`e dlg m`'` uex izlיכול,"לכו אינו 'ע b e 'a uex izleלשלחו."לכו יכול ע

:‰ÎÏ‰

r"eyaלח)"(אהע סעי' קמא סי' l`ז ,"jled dz`" dil xn`y e` "izy`l df hb jled" el xn`e ezy`l hb gleyd :wqtp

,migely dnk cr gily gilye ,gily zepnl lekiy el yxity e` qp`p e` dlg k"`` xg` cia epglyi,"xg` cia epglyi `ly" el 'it
(xeha rnyn ok) qp`p e` dlg 'it` gily zeyrl lkei `ldlg `ly t"r` ,xg` i"r eglyl leki ,mzq "jled"y ,xn`e wlegy in yie ,

."gily zepnl lkeiy" el yxity e` dlg k"`` xg` i"r epglyi `l ,"jled z`"ae

.gii"r hbd z` gelyl gilyd leki m`d ,"df hb dl oze ipelt utg dpnn leh" egelyl xne`d
,caricae dligzkl ,xg`,"ipelt utg dpnn epze hbd dl ozz" jtidl xn` m` oicd dne

?recne:hk .hk sc

:‰· Â˘˙

ע"בכה הגט את לשלוח יכול השליח אי , מסויי חפ בנטילת הגט למסירת הסכמתו שמתנה אחר."ג י

l"x itlע שלח א ובדיעבד להשכיר, רשאי השוכר ואי להשאיל רשאי השואל שאי מפני אחר"זהו י

" אמר הבעל א רק לא וזהו מגורשת, הגט את לה ואחונת ממנה החפ את הגט"טול את לה ת ונתנה"כ ,

ואח החפ את ואח"לו הגט את תחילה לה נת א א זהו אלא הגט, את דס"כ , החפ את לו נתנה ל"כ

" תחילה אמר שהבעל החפשמה את לה."טול קאמר דמילתא אורחא אלא הוא קפידא לא ,

o pge i iax itleוכ מגורשת, אינה תחילה הגט את לה ונת שינה ראשו השליח שני"א השליח א ש

" לו שאומר כמי ונעשה קפידא, דהוי משו בביתשינה, אלא תגרשה "אל בעלייה, וגירשה אלא" תגרשה אל

בתוס'בימי ומבואר בשמאל, וגירשה שקול)"(ד" "ה אמר הבעל שא שמשמע החפ: את וקח הגט את לה "ת

שינה. א ג ומגורשת קפידא הוי לא יוחנ רבי לפי azekeג ,`citw ied df ote`a mby l"qe 'qez lr wleg o"anxde]

[`citw ied `ly "utgd z` k"g`e hbd oz" yexita xn` m`y dcen o"anxdy ,m"anxd azk d"c `nw 'iq i"ad.

i "yx zhiy itlואזל)"(ד "ה אמר הבעל א יוחנ דרבי ואחאליבא החפ הגט"טול את ת והשליחכ "

ד מגורשת, שינה אחר"לא ביד ישלחנו ,לא כהויית לשני ימסור שלא שחוששי הטע במשנה, שכתוב "

מגורשת. שינה כשלא ולכ

' q ezd zhiy itleרבי)"(ד "ה שאמר דכיו מגורשת, תחילהאינה החפ את דבעל"טול קפידא הוי ,

מגורשת. אינה ית ושא לאחר, ית שלא

:ÌÂÎÈÒÏ

Ï"¯ ÈÙÏ,מגורשת מקרה oבכל pge i iax itle: כדלהל והדיני האופני

.1epiy ipyd e` oey`xd gilyde ,"hbd z` oz k"g`e utgd z` leh" xn` lradykאינה

שינו. לא שניה וא מגורשת.

i "yx itlלר מודה יוחנ שינו."רבי לא שהרי שמגורשת, ל

'q ez itle.מגורשת אינה

.2"utgd z` leh k"g`e hbd z` oz" xn` lradyk'שקול)"(דבתוס שלכוה מגורשת,"מבואר: ע

. החפ את תחילה ולקחו שינו שני או ראשו השליח א וא
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

r"eyaנא)"(אהע סעי' קמא סי' `xg,ז cia epglyi `l df ixd ,"df hb dl oze ipelt utg dpnn leh" gilyl lrad xn` :wqtp

utgd dpzp k"g`e dligz hbd dl ozp m`e ,zyxebn f"d ,hbd ozp k"g`e dlgz utgd gilyl dy`d epzpe xg` cia egly m`e

cia epecwt didiy epevx oi`y ,xg` cia epglyi `l f"d "ipelt utg dpnn lehe hbd dl oz" el xn` ,hb epi` ,oey`x gily cia 'it`

"hbd dl oze ipelt utg dpnn leh" el xn`yky `"ie ,seqa `l` dpzp `ly oia dligz dpzpy oia ,hb f"d xg` cia egly m`e ,xg`

) ,hbd dl ozp k"g`e dligz utgd el dpzp 'it` ,xg` cia egly m`הרמ לבי המחבר בי האלה שורות חסר ובשלח"כא א,

החסר, הושל eplhiהטהור ,dyri cvik ,zyxebn dpi` ,ipy gilyn hbd lawzy mcew oey`x gilyd cia utgd dpzp `ly xg`n"

,("utgd ecil ribiy xg` oiyexib zxeza dl eppzie xefgie dcin oey`xdsilgd e` i`pzd el cibd `l 'it` ,ipy gily dyr m` edin
lk llka edn oecl yi `pic oiprlc b"r` ,"eilr dl yiy zekf lk" el legnzy dpzd m` ,(eiy 'iq y"aix) hb ixd i`pzd miiwzp m` ,el

(fiy my) dfa `veik lk oke ,llka edn enr oecz k"g`e ,eilr dl yiy zekf lk legnzy ,hb oiprl xingdl yi n"n ,zekf.

.hi,xg` gily zepnl mileki m`d ,"epze eazk" dylyl e` "izy`l hb epz" mipyl xn`y in
?recne ,dpzn gleya mb oicd ok m`de.hk sc

:‰· Â˘˙

.‡"epze eazk" dylyl e` "izy`l hb epz" mipyl xn`yk

'qeza x`eane ,epzie eazki el` ixdומילי)"(ד רה שאפי' דס": ""מ לג' כשאמר לאשתיל גט ,"תנו

לשליח, מימסרי דמילי שליח למנות e']שיכול oic 't daeyz 'e wxt onwl k"yn oiir]מ דלא", מודה דיד באופ מ

לשליח, dylyl]מימסרי e` d"c ,.eq sc onwl dpyna i"yx - micr `l` edpiey c"ia `l "eaezk" yexita mdl xn`y oeikc].

i ia` itl.שליח למנות יכולי אז מקפיד לא שהבעל ידוע א ולכ דבעל, בזיו משו זהו

`ax itle.שליח למנות יכולי לא מקרה בכל ולכ לשליח, מימסרי לא שמילי משו זהו

.·‰˙Ó ÁÈÏ˘

axe i ia` itl,דבעל בזיו ויש הואיל מקפיד הבעל בגט דרק כגט, `']אינה oic lirl dinrhl iia`]כ"משא

במתנה.

l`enye `ax itleלשליח מימסרי לא שמילי משו שליח, למנות יכול אינו בגט דכמו כגט, [ax`הוי

['` oic lirl dinrhlה במתנה.", ה

:‰ÎÏ‰

r"eyaרמד)"(חו סי' eazkiyמ ipelte ipeltl exn`" dylyl xn` cvik ,gilyl mixac xeqnl leki mc` oi`y ,hbk dpznd :wqtp

,dpw `l lawnl epzpe eazke micrd mze`l exn` m`e ,melk df oi` "ipeltl edpzie dpzn xhya enzgiemnvra md enzg m` y"ke,

oixiykn yie ,miazek mnvr md `l` ,aezkl xteql xnel mileki mpi` ,"ipeltl edepzze dpzn xhya enzge eazk" mipyl xn` m` oke

."ipeltl edepzie dpzn xhya enzgie eazkiy ipelte ipeltl exn` xne`a"

.k,zn lrad m` oicd dne ,xg` gily zeyrl leki m`d ,dlge mid zpicnn hb `iand
?recne:hk sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÏÁÂ ÌÈ‰ ˙È„ÓÓ Ë‚ ‡È·Ó‰

בבי1. שליח ""עושה לפניה ואומר ומשלחו, נחתד ובפני נכתב ."בפני

בי2. בפני שיעשנו ובלבד אחר, שליח לעשות יכול ג השני mbד,"השליח edf - o"xde 'g 'iq y"`xde s"ixd itl]

z` `iad xehde ,r"eyae m"anxa wqtp oke ,oey`x ly egekn ipyd gk sicr `lc ,oey`xd gilyk epic f`y ,dlg ipyd gilydyk `wec

[iepind liren caricay :azk ,'i 'iq ,y"yiae ,y"iir ,dlg `l m` mb xg` gily zeyrl leki ipy gilyy xaeqy d"nxd zhiyוכ .

למאה. ואפי' לאחר, האחר
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

בפ3. לומר צרי האחרו ובפ"3אי ""נ אומר אלא בינ, אני"שליח ."ד

והבעל4. ראשו שליח מת א אבל באו, מכוחו שהרי , כול בטלו לידה הגט שהגיע לפני הבעל מת א

. השלוחי שאר בטלו לא קיי lirlעדיי oiir - mipicd ihxt ,'` 'nra zazek 'nbdy dna ielz oicd - `wec dlg m`d]

[fi daeyz.

:‰ÎÏ‰

r"eyaמ')"(אהע סעי' קמא סי' iptaז ezepnl jixv ,"mzgp iptae azkp ipta" l"v `ed m` ,xg` gily gilyd dpnnyk :wqtp

.micr ipta ezepnl jixv la` ,c"ia ipta ezepnl v"` ,mzgp ipte azkp ipta l"v epi` m`e ,c"ia:נפסק ט', סעי' קמב gilyובסי'

,gilyl epzepy drya "p"te azkp ipta" xne`e ,oicl xyk `ed m` ,mdnr sxhvn `ede mipy epiidc ,c"ia ipta epyri gily dyery

,c"ia ipta xne` cg` lke ,d`n cr xg`l xg` okexeaic ick jez e` dpizp zryaepzepyk oexg`d xn`i oke ,"ip` c"ia gily"

,dcilmewna `ede d`yxd el yi m` ,melk xn` `l 'it`e ,"ibq c"ia iptl iziyrp gilyd ip`" xne` m` d"d `l` ,`pyil i`d `wec e`le
(gi 'iq y"aix) lwdl yi ,oebir.

r"eyaמא)"(אהע סעי' קמא סי' `t"rז miiw lrad m` la` ,mlek elhazp lrad zn m` ,iyily ipye ,ipy dyry gily :wqtp

.miiw lrady xg`n ,x`yd zegily lhazp `l oey`xd gilyd zny

r"eyaי')"(אהע סעי' קמב סי' `it'ז "igely ipelt ixd" c"iaa xne` `l` ,eipta didiy v"` ,xg` gily zeyrl `ayk :wqtp

,oey`x gily ipta `ly gily zeyrl milekie ,mixg` migely eyri mdy c"ial zegily xeqnl leki oke ,eipta `lyipdn `lc `"ie
einzega hbd miiwziy e` d`yxd el didiy jixv `l` ,"mzgp iptae azkp ipta" xne` gilydy rny `ly xg`n ,"ip` c"ia gily" xn`iy.

[`"nxd lr eywdy dn mixt` cie ,xi`n zia oiir].

.·È"¯‡· Ë‚ ‡È·Ó‰

.1dlgyk m`.שליח והשליח שליח לעשות שיכול מבואר ובסוגיי יז, תשובה לעיל עיי

.2dcil ribdy iptl lrad znyk m`e. השליחי כל נתבטלו

.‚ÁÈÏ˘‰ ‰ÏÁÂ "ÌÂÈ 'Ï „Ú ‰Ï Â˙˙ Ï‡" ¯Ó‡ ÏÚ·‰ Ì‡

כהנ שליחותו"דינו למסור ויכול ל', תו לתת יכול שאינו א לגירושי שנית נחשב והשליח הואיל א', די ל

בי"לבי ויכולי לאשה, ליתנו אחר שליח יעשו יו ל' ולאחר בפני"ד, שלא ג השני השליח את לעשות ד

" כשאמר או בארוסה זה וכל , ראשו באתישליח שלא לומר עלי אבלנאמנת נשואה, היא א ואפי' "

פייסה. שמא דחוששי הגט, את נותני לא כ אמר ולא בנשואה

:‰ÎÏ‰

r"eyaלז)"(אהע סעי' קמא סי' jezaז qp`p e` dlg m` ,"mei miyly cr dl edpzz `l" el xn`e gilyl hbd ozp :wqtp

,oiyexibl gily didi miyly xg`le li`ed ,oiyexibl gily eiykr epi`y t"r` ,mei miyely xg` dl edpziy gily zeyrl leki miyely

ezegily xeqni `l` ,ipy gilyl cin xeqni `ly :xne`y in yie ,d`eyp `id m` "izqiit `ly ilr zpn`p" lrad xn`iy calae

.mei miyely xg` cr gily ipyl eyri `l mde ,c"ial

.`kjlde "ipelt oa ipeltl oz" el xn` lrade ,"dy`d z` xikn epi`y" lral xn` gilyd m`
?recne ,xg` gilyl zzl leki m`d ,e`vn `le:hk sc

:‰· Â˘˙

: 'nba '` o eylc `ail` i"yx zhiylיכול לא ולכ , לגירושי נית לא השליח ורבא ספרא רב לפי

אחר. שליח לעשות ויכול לגירושי נית השליח אשי רב ולפי אחר, שליח לעשות

' a o eylc `ail` i"yx zhiyl. עליה חולק ורבא יכול, שלא ספרא כרב סובר אשי רב

' a o eylc `ail` 'qez zhiyle.ספרא רב על חולקי האמוראי כל
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

r"eyaלו)"(אהע סעי' קמא סי' lradז l"` ,"dxikn ipi`" gilyd l"` ,"izy`l df hb jled" l"`e gilyl hbd ozp :wqtp

,"ipelt eze`l hbd jiledl wx oiyexibl gily dyrp `l oey`xd ,"dl edpzie dxikn `edy ipeltl edpz"gily i"r el eglyl leki `le
,(xeh)wtq f"d egely e` oey`xd hbd dl ozp m`e ,qp`p e` dlg m` xg` cia eglyn e` dl epzepe ,oiyexib gily `ed ipelt eze`e

,zyxebn.(xeh) ezy` z`fy mipy t"r dl edpzi dxikn gilyd oi`e ezy`l hb gleyd

.ak?oihiba qpe` zprh yi m`d.l sc

:‰· Â˘˙

שבגמ', הלשונות בשני תלוי d']הדי 'eyz 'f wxt onwl k"ynae ,'d daeyz '` wxt zeaezk zkqn lr k"yna r"re].

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(אהע סעי' קמד סי' l'ז jeza `a` `ly n"r" xn`y e` "mei 'l jeza `a` `l m` jhib f"d" dl xn` :wqtp

qpe` oi`y ,"qep` ipixd" geeve cner 'it` ,hb df ixd ,mei 'l xg` cr `a `le xdp eakr e` dlge mei 'l jeza jxca `a dide ,"mei

ix` elk` :oebk ,llk giky `lc qpe` la` ,"qpe` ip`xwi m`n ueg" dpzd `ly oeik ,yxbl epevx oi`y ezrc dliby t"r`e ,oihiba

,mail dwewf `ide ,hbd lhane ,eilr zepzdl dizrc` wiq` `l ,eilr ziad ltp e` ygp eyikd e`lhan epi`e ,gikyc qpe` ied diaye
(efg`y in 'it ikcxn) dpzd `lcn ,hbd.

.bk?recne ,owlgn odilr yixtdle ,iprle ,iell ,odkl ,sqk zeeldl l`xyid leki m`d.l sc

:‰· Â˘˙

,owlgn zernd oze` lr yixtdle zeeldl leki l`xyidמת שמא חוששי ולא , קיימי שה בחזקת

העני, העשיר או הלוי או y"iir]הכה ,dk 'eyz onwlck]ולעני וללוי לכה ומנכה הפירות, של שווי את ומחשב ,

שירצה. כה לכל התרומה ומוכר , מחוב

: 'nba x`eaneמהתרו דעת מסיחי אחרי כהני שאז כהונה, במכרי רק יתכ הגיע"שזה כאילו והוי מ,

ע לה כשזיכה או הכה כ"לידי בלא אבל כזוכה, זוכה שאינו את שעשו דאמר, יוסי דרבי ואליבא אחר, י

בנתינה. וחסר הואיל מחלקו, להפריש יכול l`enyאינו oial ax oia zwelgn oi` `picly :azk ,'e 'ld xyrnn f"t n"qka]

[my n"qkae ,'b 'ld h"t mixekia zekld m"anx r"re ,`ler oial.

.ckweqtl leki l`xyid m`d[zncewd 'eyza l"pd z`],iptl s` ziaix meyn dfa oi` m`d ,lefd xryk
ey`iizp m` oicd dne ,ea xefgl leki mdn cg` m`d ,zhnyn ziriay m`d ,xryd `viy

?recne ,elcb k"g`e zexit lcbi `l xzeiy exaqy iptn milrad.l sc

:‰· Â˘˙

.1,lefd xryk enr weqtl leki" כפסק הוי פסק שלא אפי' הפרשתוהיינו בשעת חיטי יוזלו שא

ההפרשה"תרו שעת של שער באותו אקבל בתוס'"מ ומבואר קמ"(ד, הא ובד"ה ופוסק)"ל, לפסוקה שמותר :

הזול, משער פחות הרבה עמו פסק ואפי' השער, שהוקר עד שתק א א הזול i"yxכשער - m"xdnd itl]

`lyk wx 'qeze i"yx zwelgn - `"yxdnd itl ,dfn zegta `le lefd xryk wx weqtl leki xryd `viy iptly :xaeqe 'qez lr wleg

['qez lr wleg `l i"yx - s"iy m"xdnd itle ,xryd `vi,

.2ziaix meyn ea oi`המלוה לתבוע יכול לא שדותיו נשתדפו שא דכמו השער, יצא לא שעדיי א

הבעה בתוס'"שהוא ומבואר ריבית, משו בו שאי נשתדפו כשלא הוא כ המעות, את חזרה ה"(דב

( .כיו כה תקנת משו רק הוא זה שהיתר :xaeqe wleg i"yx m`e ,ipy yecig ied "ziaix meyn ea oi`" - l"pd 'qezl]

[`"ayx oiir - cg` yecig iedy.

.3,ezhnyn ziriay oi`" בכלל שלא יגושלפי הבעה"לא שהוא המלוה שהרי כלו", לתבוע יכול לא ב

ומהעני. מהלוי מהכה

.4xefgl dvex a"drad m`.יכול אינו
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

i "yxהבית)"(ד בעל m:ה iyxtn , ipyd myexita 'qezeצרי ולא הכה של בידו שהכס מפני שזהו

. כלו למשו

:m iyxtn ,o ey`xd myexita 'qezdeאת לה הכה מחזיר שאינו פירות שאי מאופ גרע לא שזה

. הכס

.5,ea xefgl leki odkdופירש"" לטעו יכול כזוכה שעשאוהו דכיו פירותי: ממני משכת c"a`xd,"לא itl]

yxtnd l`eny zrcly :azek `"ahixde ,ea xefgl leki epi` ,zexita dkf m` la` ,zexita odkd dkf `l oiicryk wx edf - s"ixd lr

odkd leki - `ler xaqd itly :siqen `"ayxde ,ea xefgl odkd leki epi` iekifd ixg` - xg` ici lr odkd z` dkfn delndy xaecny

[zexyrna aiig a"drady dryd `edy ,gexin zry cr ea xefgl.

.6milrad ey`iizpופירש האבוד, על מפרישי שאי לפי , עליה מפרישי נתייאשו)"(די"אי כגוה :

ואח מההלואה, התייאש הפירות שנשתדפו וכשראה זו, בשנה לקבל מנת על ונתקנו,"שהלוהו חזרו כ

התרו את לתת וצרי יאוש, עלו"הוי היאוש בשעת א ג שזהו בגמ': ומבואר ולעני, ללוי, , לכה מ

קמ יאוש, הוי ולא יתקלקלו שלא אמרינ ולא ונתייבשו, בקנה יאוש."התבואה הוי בזה שא ל

:‰ÎÏ‰

m"anxaז')"(פ הל' ממעשר meynז yyeg epi`e ,lefd xryk aygl el yi ,yixtdy zexitd ly mieey dn aygn `edyk :wqtp

ey`iizp ,oixfeg xefgl zernd egwly el` evx m` la` ,xfeg epi` xefgl ziad lra `a m`e ,df aeg zhnyn ziriayd oi`e ,ziaix

.cea`d lr oiyixtn oi`y ,odilr oiyixtn oi` ,milrad odn

.dk,owlg lr yixtdl leki m`d ,xyrzd iprdy e` ,ezn iprd e` ield e` odkd m`
?recne:l .l sc

:‰· Â˘˙

.‡„"È· ÈÙ· ‰˙È‰ ‡Ï ‰‡ÂÏ‰‰˘ ÔÙÂ‡· Ì‡

ומבואר לפרוע, עליה מוטל זה חוב ואי הואיל , היורשי מ רשות ליטול וצרי , חלק על להפריש יכול אי

תניא)"(דבתוס' קרקע,ה ירשו א א זהו שלכ ::azk `"ayxd iyeciga la` ,melk eyxi `l m` mb ipdn ,zeyx elhp m`e]

i"yx ,`"yxdn - rwxw eyxi m` wx ipdn zeyx zlihpyבחזקתו)"(ד מפניה העני, מיורשי רשות נטילת מועיל שלא כתב: ,

, עשירי וה dyexia]שיתכ xaer iper oi`y itl ,ipdn `l miipr mdyk mby :xaeq `"ahixd la` ,ipdn miipr md m`y ,rnyn],

.·„"È· ÈÙ· ‰˙È‰ ‰‡ÂÏ‰‰ Ì‡

1.zeyx `la yixtdlלבי כח דיש , היורשי מ רשות ליטול צרי העניי"אינו לטובת כ לתק ד

ומבואר , אביה חובת לפרוע מוטל שעליה קרקע, כשירשו דוקא זהו א להלואה, מעות שימצאו

רשות.ל)"(הנבתוס' מה ליטול וצרי , כספי ירשו א א עליו, מפריש אינו קרקע ירשו לא שא :

ozp e i iax itl.מחט מלא כמו רק הכה חלק על מפריש מחט, כמלא רק קרקע הניח א

o pge i iax itleלהפריש יכול שהמלוה דאביי, דקטינא וכמעשה , ולעכב הפירות כל על להפריש יכול

ולהפריש. ולחזור לעצמו הפירות ולעכב מחט מלא על

.2ezny iele odka. הכהני של או הלויי של השבט אותו בחזקת עליה מפריש

.3zny ipra

awri oa xfrl` 'x itlלהפריש יכול אינו ישראל עניי אי וא ישראל, עניי בחזקת עליו מפריש

רש , כותי עניי שיש א לעצמו, )"(די"ולעכב כותי עניי וסה הואיל ,"מפרש: ה אריות גירי כותי ל

איכא)"(דותוס' שסה מפני ג שזהו : ג"מפרשי זהו ולכ העיר, אותה עניי בחזקת אלא תיקנו שלא ל

,"למ ה אמת גירי m"xdn]ד oiir - 'qezd yexitl `ed wegc "mizek iipr ediipia `ki`" 'nbd oeyl].

ig` 'x itleלה מלוי שימצאו כדי זו, תקנה לעניי לה דניחא , עול עניי בחזקת מפריש
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ופירש )י"כשיצטרכו, דס(ש :", ה אמת גירי כותי xiyrdל iprd m`eעליו,"לכו להפריש יכול אי ע

ע הלוהו שהרי משלו, לפרוע צרי ואינו בהלואה זכה הכהני"והלווה כשמתו דרק ממנו, ליפרע שלא מ

חז תיקנו והעניי משא"הלויי שכיחא, ומיתה הואיל השבט, בחזקת שיפריש שלא"ל בהעשיר כ

. עליה שיפריש לתק רבנ חשו לא שכיחא,

:‰ÎÏ‰

m"anxaז')"(פ הל' ממעשר lehiyז cr ,efd jxck owlgn odilr yixtdl leki epi` ,meeldy iprd e` ield e` odkd zn :wqtp

n"r c"iaa meeld m`e ,zlren yxeid zeyx oi` ,mitqk gipd m` la` ,hgn `ln 'it` rwxw odl gipiy `ede ,oiyxeid on zeyx

dld dkef ,c"iaa edeeldy t"r` eilr oiyixtn oi` ,iprd xiyrd ,oiyxeid on zeyx lehil jixv epi` ,mwlgn el` zern lr yixtiy

.eciay dnaיור"וברמ נפסק:"א ה', סעי' רנז סי' deldyד df lr aygne ely xyrn yixtn ,elyn iprl delde eizexyrn yixtny in
oi`e dry dze`a did ipr ixdy ,mlyl v"` xyrzp e` zn m` la` ,ig oiicr el deldy iprdy `wece ,yixtdy dn envrl xkene iprl

.recia `l` xyrzp `ny yegl oi`e ,cea`d lr oiyixtn oi`c ,eilr oiyixtn

.ek:iell xn` l`xyiyk ,recne ,"xyrn znexz" zexita yiy oiyyeg oldlc mipte`a m`d
(1."einc jlide icia jl yi xyrn"(2."einc jlide icia jl yi xyrn xek"(3jia` iiga"

c jlide icia xyrn xek" e` "icia xyrn el didy eizrced."ein(4xek ,`a` il xn` jk"
."xek" el uvwyke "xek" el uvw `lyk ,"icia jia`l xyrn(5xyrn xek" iel oal xn` l`xyiyk

?"icia jl yi:l sc

:‰· Â˘˙

.1"einc jlide icia jl yi xyrn" iell xn`y l`xyiעל מעשר תרומת עשאו שמא חוששי אי

על מעשר תרומת הפירות את שיעשה חשוד לא ולכ יש, פירות כמה יודע לא הלוי שהרי אחר, מקו

רשע. הוא א אפי' זהו ולכ בבית, פירותיו

.2"einc jlide icia jl yi xyrn xek" ,iell xn`y l`xyiאינו מסתמא הלוי כי , חוששי לא

רש מעשר, תרומת הפירות את ויעשה , כס שיקח חושש)"(די"רשע אי שהואה חוששי היינו א מפרש:

ותוס' מעשר, תרומת עושה היה שמכרו שאחר דחוששי אסור, היה )"(דרשע היל שלאחרה : מפרשי

. לכ קוד עשא שמא והחשש מעשר, תרומת לעשות יכול שאינו פשיטא הכס שקיבל

.3jlide icia xyrn xek" e` "icia xyrn el didy eizrced jia` iiga" iel oal xn`y l`xyi
"eincשלא לתרו חברי נחשדו דלא אחר, מקו על מעשר תרומת אביו עשאו שמא חוששי אי

, המוק `']מ oic d`ad daeyza k"yn oiir - xyrn znexzae dlecb dnexza swend on `ly yixtdl xeq`y mrhd].

.4el uvwy `la ,"icia jia`l xyrn ,`a` il xn` jk" iell xn`y l`xyi oa"xek"הלוי

ולכ יש פירות כמה ידע לא שמא חוששי , קצ לא והאב הואיל שבו, מעשר לתרומת לחשוש צרי

תיקנו, "xek"לא el uvw m` la`" שקצ דכיו שבו, מעשר לתרומת חוששי אמרינ"כוראי ,

ואע שמת, קוד תיקנו שהישראל בתוס'"שחזקה ומבואר עליו, מוטל היה שלא אבא)פ מפני(אי דזהו :

תיקנו. מסתמא אמרינ לכ מצוה, עליו ומוטל בביתו, גדול זמ ושהה לתקנו בידו שרשות

: 'nba x`eane,גמלא ב ר אלעז אבא כדעת הו שבעהשז מעשר"הסובר תרומת להפריש יכול ב

הלוי, b']במקו oic hk 'eyz onwl oiir - dfa dkldde ,eilr miwleg opax m` ,`lnb oa xfrl` `a` zrc].

:‰ÎÏ‰

m"anxaטו)"(פ הל' מתרומות xyrnג znexzl oiyyeg oi` ,"icia jl xyrn `a` il xn` jk" iell xn`y l`xyi oa :wqtp

,"icia jl yi xyrn xek `a` il xn` jk" el xn` m`e ,"ield ipeltl xyrnd dfy" edev jkitle ,eznexz yixtd eia` ixdy ,eay

.eay xyrn znexzl oiyyegכתב:"והראב בהשגותיו, nbdn',ד jtid dfyהכס jtidlמ:"וכ' iy` 'x ixaca qxb m"anxdy d`xpy

[y"iir ,m"anxdn jtidl dyxit `ed j` ,ok b"iy `iad `"ahixd mb .ef `qxib yxit cvik y"iir ,epizqxibn.

.5,"icia jl yi xyrn xek" iel oal xn`y l`xyi'ע"(דבתוס וכי, בב"ה הגמ' במ)"פ שרשאי מבואר:

, המוק מ שלא אחר מקו על מעשר תרומת לעשותו z"x:לוי yxtneבתרומת שהאיסור מפני דזהו
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זהו אחר, מקו על מעשר תרומת לעשותו לוי ב שרשאי ומה , מדרבנ רק הא המוק מ שלא מעשר

ויו לשבת `l`]ט,"רק d"cez :bv sc n"aae ,gipnd d"cez .`l sc onwl oiir - h"eie zezay iaxrl dpeekd]לצור שמותר ,

שבת. עונג

.fk:swend on `ly mexzl xeqi`(`m`d ,xyrn znexza oiae dlecb dnexza oia `ed m`d
recne ,dnexz eznexz carica m`de , `ziixe`cn(a.mixekia zyxtda mb oicd ok m`d(bdn

.recne ,swend on `ly yixtdl xzeny mipte`d md(c`ly eyixtdy yeygl yiy mipte`d md dn
?recne ,swend on:l sc

:‰· Â˘˙

.‡Û˜ÂÓ‰ ÔÓ ‡Ï˘ ÌÂ¯˙Ï ¯ÂÒÈ‡‰ ÌÚË

i "yx itlד)"( מוק עשוי,ה עשה וא , בעי אינ הפירות שעה שבאותה שחוששי מפני i"yxn:זהו rnyn]

[xyrn znexza oiae dlecb dnexza oia edfye ,swend on `ly mexzl xzen - mixnzyn zexitd m`y.

' q ez itleד)"( לתרו ,ה המוק מ הפרשה צריכה מדאורייתא גדולה eke',תרומה d"cez - epnn ealg lk xn`py]

[y"iirמדרבנ רק המוק מ צריכה מעשר ותרומת ,[ike d"cez z"x zhiy oke]מוק ובעינ גדולה, תרומה אטו ,

לפניו, שתיה א mixaeqdג mipey`xd z` :`ian ,my zexrdae ,fnx 'nra ,'f `yep ,n"exz zyxtd jxr zicenlz dictelwivp`a]

i"yxy :azk ,'d dpyn a"t mixekiaa y"xde ,`zknq` weqtdye ,mdinrhe ,opaxcn dfy mixaeqd mipey`xd z`e ,dxezd on `ed xeqi`dy

,swend on `ly dlecb dnexz mxzyk 'it`e ,dnexz eznexz r"ekl ,swend on `ly mxzyk caricaye ,xyrn znexz oiprl wx l"pd z` yxit

m"anxd zhiye ,xnzynd mewna zexitdy calae ,opaxcn 'it` swend on xyrn znexz yixtdl v"`y ,o"xde `"ahixd zrc .y"iir - enrh

[swend on xyrn znexz yixtdl mikixv minkg icinlz wxy ,`"nxde.

.·Û˜ÂÓ‰ ÔÓ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙˘¯Ù‰

' q ezdוכי)"(ד :ה e`iadבביכורי ה')"(פשבמשנה משנה מב שלא אפי' להביא מותר שביכורי מבואר:

. המוק

.‚:Û˜ÂÓ‰ ÔÓ ‡Ï˘ ˘È¯Ù‰Ï ¯˙ÂÓ˘ ÌÈÙÂ‡

.1mixekia zyxtdaכנ". הקוד בדי ל

.2,zay bper jxevl h"eie zezay iaxra xyrn znexzaxagl dil `gipy :eazk ,`ny d"c .gl sc n"aa 'qezd]

[lecb xeqi` dyrie milah lk`i `l ux`d mry ick swend `ly yixtdl `xeqi` caril.

.3:swend on `ly enxzy yeygl yiy mipte`

mixtqnd jiynn `l dnl wecal...

עיי1) , הקוד בדי שכתבנו ש."באופני

(2" ללוי שאמר ישראל אבאבב לי אמר רכ בידיכו לאבי גמלא,"מעשר ב אלעזר דאבא ואליבא ,

[y"iir ,'d ,'c oic zncew 'eyz l"pk].

הי3) ולפי חבר שאינו ד"באד בתוס' המובאי עיי"מ וכי, ש."ה

דר4) ואליבא , פיקדו וכנ"(בתודת"גבי וכי, עיי"ה ה', די כו תשו' .ש]"ל

.gk?z`f micnl oipne ,opaxcne `ziixe`cn zlhip dlecb dnexz m`d(`,cne`a,oipna ,dcna
.lwynae(a.daygna mb e` ,xeaica mb e` dyrna wx m`d.`l :l sc

:‰· Â˘˙

.‡„ÓÂ‡· ˙ÏËÈ

חז שתיקנו מחמישי שאחד באומד,"דהיינו מפריש dpyndל t"r ,zlhip d"cez - oipna `le ,lwyna `le ,dcna `le]
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[zenexza" אלא שיעור, תורה בו נתנה דלא דאורייתא, איסור כא אי טעה דא דגנ, אחת"ראשית וחיטה ,

הכרי. את פוטרת

' q eza x`eaneבאומד)"(ד ניטלת שמצוהה :[opaxcn],פחות יטול שלא לצמצ שירא דמתו מאומד, לתרו

כדתנ יפה, בעי דתרומות)"(בפנוטל במני"ק ולא במשקל, לא במדה לא תורמי oipna,"אי yixtd m`y o"xd zrc]

'qeza oiire ,cne`a s` yixtdl leki - aygn d"c :bi sc dviaa i"yx itle ,"xgaend on ied `l oipnay" azk o"anxde ,ezaeg ici `vi `l

[ci `yep ,n"exz zyxtd jxr ,'i jxk zicenlz dictelwivp`a r"re ,myk d"c :cp sc zegpna.

:‰ÎÏ‰

m"anxaד')"(פ הל' מתרומות `l`ג ,xeriy da xn`p `ly itl ,oipna `le ,lwyna `le ,dcna `l ,ef dnexz oinxez oi` :wqtp

,iepnd z`e ,lewyd z`e ,cecnd z` `ed mxez la` ,miyyn cg` enk ezrca yixtne cne`כותב:"והראב בהשגותיו, onד `l

.'eke ,dcna `le cne`a mexziy ahen ,xeriy dxez ea dpzp `ly oeik `l` ,`ed myd

.·‰·˘ÁÓ· ˙ÏËÈ

ובמחשבה)"(די"רש "ה מדכתיב זאת, שילפינ ואוכל"ונחשבהביא, תרומה לש זה בצד עיניו שנות דהיינו ,

ואע זה התוס'"בצד והוסיפו הפריש, שלא במחשבה)"(דפ עשהה ושא דיבור, בלא בשתיקה שמספיק שודאי :

הפרשה, בלא לאכול יכול `eכ dxixa ly oexqg did `l m` xzen didy mizekd oian oii gweldc `iddn gkenck],cepd zriwa

c"ixezde i"yx zrca .dp sc zegpnae ,.hp sc zexekaa 'qezd j` ,mipey`xd aex miyxtn oke ."enexca e` epetva" xne`yk xzen ipy xyrnae

dnexza wx `l` daygna exizd `le ,dyrna dyxtd jixvy mixaeqd mipey`x yiye ,xeaica dyxtd jixvy mixaeq ,anw sc zay zkqna

,n"exz zyxtd jxr ,'i jxk ,zicenlz dictelwivp` - dxezd on mznexzy zexita i`nca 'it`e `ziixe`c dnexza k"`yn ,opaxcn mxwiry

[ai `yep.

.hkm`dxyrn znexz?recne ,opaxcne `ziixe`cn zlhip(`,cne`a.lwynae ,oipna ,dcna
(a.xeaicae daygna(bmewna xyrn znexz mexzl leki l`xyi a"dra m`d

.ield.`l :l sc

:‰· Â˘˙

.‡„ÓÂ‡· ‰˙ÏÈË ÔÈÚÏ

`lnb oa xfrl` `a` itl" מדכתיב גדולה, לתרומה הוקשה מעשר תרומתכתרומת לכ "ונחשב

מעשר. תרומת ואחת גדולה תרומה אחת מדבר, הכתוב תרומות בשתי

'q eza x`eaneניטלת)"(ד והתוס'ה , במני ולא במשקל, לא במידה, לא מעשר תרומת תורמי אי שלכ :

ניטלת)"(ד "ה בתרומות המשנה את שמעמיד הירושלמי, את ממנו,הביאו משובח והמודד משובח, המונה

ממנו משובח שמאומד"והשוקל מודו שרבנ התוס': וכתבו גמלא, ב אלעזר אבא על החולקי רבנ כדעת ,

מאומד, לעשות מצוה אי אבל תרומה vei`הוי df myexitle ,ipyd eyexita 'f dpyn `"t zenexza dpynd lr y"xd yxit oke]

`lnb oa xfrl` `a`le ,cne`n liren `l opaxly ,jtidl azk oey`xd eyexita la` ,cne`a yixtdl devn yi - `lnb oa xfrl` `a` itly

[liren dfy `l` cne`n devn `l df.m"anxaי')"(פ הל' מתרומות dxeriyaג wcwcn `l` ,cne`a dze` oiyixtn oi` xyrn znexz :wqtp

['b oic seq onwl k"yna r"re] ,dxeza yxetn dxeriy ixdy ,dfd onfa 'it`e.

.·‰·˘ÁÓ· ‰˙ÏÈË

`lnb oa xfrl` `a` itlהנ גדולה תרומה כדי במחשבה ב',"ניטלת די הקודמת בתשובה יל ש,"עי

ובמחשבה)"(די"רש "ה שנאמר שממה ותוס'ונחשבמפרש: מעשר, תרומת וג גדולה תרומה ג למדי ה"(ד"

( הנכ ההיקש מכח שזהו : מפרשי השני א'."בפירוש די ל

' q ez zhiy itl( גמלא.(ש ב אלעזר אבא על בזה חולקי לא רבנ

zexekaa i"yx itly :eazke,במחשבה ניטלת אינה מעשר שתרומת וסוברי חולקי [r"reרבנ

[48 dxrdae ,frx 'nr ,ai `yep ,n"exz zyxtd jxr ,'i jxk zicenlz dictelwivp`.
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.‚ÈÂÏ‰ ÌÂ˜Ó· ¯˘ÚÓ ˙ÓÂ¯˙ Ì¯˙˘ Ï‡¯˘È ·"‰Ú·

`lnb oa xfrl` `a` itlהנ גדולה לתרומה ההיקש מכח תרומה, א',"הוי די opaxל m` mipey`xd ewlgp]

l ewqty yie ,xyrn znexz yixtdl leki epi`y ,mixaeqe miwlegzyxtd jxr 'i jxk zicenlz dictelwivp` - `lnb oa xfrl` `a`k `

[fix 'nr 'b `yep n"exz.

:‰ÎÏ‰

m"anxaיב)"(פ הל' מתרומות l`xyiג ipa z`n egwz ike" xn`py ,exyrnn iel oa oze` yixtiy xyrn znexz zevn :wqtp

o`k] .xyrnd on xyrn `idy ,eznexz epnn yixtiy xg` iell xyrnd ozie ,odkl dpzile dze` yixtdl l`xyil yie ,"xyrnd z`

zrck epiidc ,cne`a dze` oiyixtn oi` xyrn znexzy wqty dnl envr xzeq dxe`kle ,`lnb oa xfrl` `a` zrck wqt m"anxd

,cne` oiprl `l la` ,milra ici lre ,daygna dyxtd lireny oiprl wx ezenk miwqety :azky f"acix oiir - ezhiy aeyiia ,opax

["xyrnd on xyrn" xeriy `icda da aizkc.

.l?recne ,milwlewn eizexyrn m`d ,eizexyrn daxnd(`.dlecb dnexza(a.xyrn znexza
(b.oey`x xyrna.`l sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÏÂ„‚ ‰ÓÂ¯˙·

התוס' וכתבו שיעור, לה אי מדאורייתא שהרי במעשרות, מרבה של איסור נחשדו)"(סודאי וכי שמה אי": מ

" דבעינ תרומה, גורנו כל לעשות ,ראשיתיכול ניכרי ששיריה "c"t ,zenexza dpyna r"xe h"x zrck ehwp dxe`kl]

,fh `yep ,n"exz zyxtd jxr 'i jxk zicenlz dictelwivp`a r"re ,`edy lk 'it` `ed df xeiy .r"xke h"xk wqt my y"xd mb ,'d dpyn

[304 dxrdae.

.·¯˘ÚÓ ˙ÓÂ¯˙·

ע"(דבתוס' , כש במנחות)"ה הגמ' "פ ששנינו, דמה ומעשרותיומבואר: מתוקני פירותיו במעשרותיו המרבה

ס"מקולקלי שהרי , מקולקלי מעשרותיו אי גמלא ב אלעזר לאבא אבל , לרבנ רק היינו שתרומת", ל

כתבו עוד , במתכוי מרבה א אפי' ושזהו באומד, להפריש יכול ניטלת)"(בסודמעשר הסובריה רבנ שלפי :

אי יפה לאמוד במתכוי במעשרות מרבה א אבל , במתכוי מרבה א רק זהו , מקולקלי שמעשרותיו

, מקולקלי dnexzמעשרותיו ied `ly zexaeqd zehiyl la` ,dnexz ied cne`n yixtd m` opax itly mixaeqd my mzhiy itl edf]

[htx 'nr ,ci `yep ,n"exz zyxtd jxr ,'i jxk zicenlz dictelwivp` - milwlewn eizexyrn xyrn znexza daxnd -.

.‚ÔÂ˘‡¯ ¯˘ÚÓ·

)"(דבתוס' כש הנה מעשר כתרומת הדי שבפשטות אי"מבואר: גמלא ב אלעזר אבא שלפי ב', די ל

הסובר גמלא, ב אלעזר כאבא סובר יהודה בר יוסי שר' מבואר: במנחות בגמ' שהרי , מקולקלי מעשרותיו

וס באומד, להפריש אפשר מעשר שה"שבתרומת יהודה בר יוסי לרבי ."ל ראשו למעשר ה

: 'qezd eni iqeוס"שמ זו, סברא סובר לא גמלא ב אלעזר ואבא יתכ באומד."מ ניטל לא ראשו שמעשר ל

:ÌÂÎÈÒÏ

‰„Â‰È ¯· ÈÒÂÈ È·¯ ÈÙÏשיכולי דסובר , מקולקלי מעשרותיו במעשרות מרבה של די כלל לו אי

ס שכ התוס': וצידדו , ראשו ומעשר מעשר, תרומת ג אלא גדולה בתרומה רק לא באומד לאבא"לעשר ל

גמלא ב מעשרותיואלעזר תרומה הוי באומד הפריש א בדיעבד מעשר שבתרומת הסוברי רבנ ושלפי ,

יפה. לאמוד כדי כשמרבה ולא במתכוי מרבה א רק מעשר בתרומת מקולקלי

.`lzwfga eizexit m`d ,eca`y `vnp yixtdy xg`e ,n"exz mdilr yixtn zeidl zexit gipnd
?recne ,mipwezn:`l .`l sc
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xfrl` 'x itl[c"nl `l` d"c i"yx - reny oa]של לעת מעת כוונתו: מפרש יוחנ ר' לעת, מעת הוא חושש

להפריש צרי לעת המעת בתו הפריש שא הפירות, אבדו הזאת בעת מאתמול שמא דהיינו בדיקה,

א לעת המעת שלפני ההפרשות אבל מספק, אלעזר"שוב ור' החזקה, על דסמכינ מספק, שוב להפריש צ

הנחה של לעת מעת תו שרק הנחה, של לעת מעת דהיינו מפרש: ינאי, ב אלעזר ר' בש אנטיגנוס ב

. ויתרו ויחזור ספק הוי המציאה יו ועד ומש , מתוקני בחזקת הפירות ראשונה

xfrl` 'x[my i"yx - zct oa]:xaeqאלעזר ר' על חולקי reny]שחכמי oa]שהפירות שחוששי : וסוברי ,

היו עד שהניח מרגע שעשה ההפרשות שכל מספק ולתרו לחזור צרי ולכ שהניח אחר מיד אבדו

את מספק ולתרו לחזור צרי ולכ , שהניח אחר מיד אבדו שהפירות שחוששי הפירות, את תיקנו לא

לו. שיש הפירות כל

:‰ÎÏ‰

m"anxaד')"(פ הל' ממעשר i`ce,ז xyrn epi`e yixtdy lkl yyeg df ixd ,eca`y o`vn :wqtp'ה פרק תרומות ובהלכות

נפסק: כו, dipy.הל' dnexz yixtn jkitl ,eca`y xg` `l` odilr yixtd `l `ny ,owzy dn lkl yyeg df ixd ,eca`y o`vn

,xyrn zeklda l"yna ,zenexz 'ldae ,xyrn 'lda f"acx oiir - ezhiy xe`iaae ,wtqn yixtdl jixvy `"xk wqt m"anxd m`]

[epziibeqa q"zgd iyecigae.

.al?recne ,rxtnl eiab lr eyrpy zexdhd oiprl xqg `vnpe ccnpy dewna oic dn:`l sc

:‰· Â˘˙

o pax itlברה בי היחיד ברשות בי למפרע, גביו על שנעשו טהרות העמד"כל דאמרינ מספק, טמאות ר

חזקתו. על טמא

xfrl` iax itle,לעת מעת שנטבל מה על רק mcewd]חוששי oica oiir - "zrl zrn" ly eyexit].

:‰ÎÏ‰

m"anxaו')"(פ הל' ממקואות עא)"(יורr"eyae,י סעי' רא סי' x"dxaד dewnd didy oia ,xqg `vnpe ccnpy dewn oke :wqtp

.mly dide ea ccnpy onf rceiy cr ,ze`nh rxtnl eiab lr eyrpy zxedhd lk ,i"dxa didy oiaברמב נפסק :"עוד ca"`ש

eaexe ey`x `a e` oi`nh oiwyn dzy e` oi`nh oilke` lk`y oebk ,dlw d`nehn lah m` la` ,dxeng d`nehn dliahd dzidyk

,epx`iay enk ,xedh ewitq ixd ,odixacn el` mixac xwire li`ed ,oiae`y min oibel zyly eaex lre ey`x lr eltpy e` oiae`y mina

.xedh f"d ,el` zewitqa `veik ,onf xg`l xqg dewnd `vnpy e` lah `l e` lah m` el wtzqpy t"r`e

.blipyd m`d ,etzey ly ezrc `la zexitd xeknil dvex mdn cg`e zexit mdl yiy oitzey
?recne ,akrl leki:`l sc

:‰· Â˘˙

dcedi iax itlפרקי התבואה:בג' את כרי פרקימו ובג' החג, ובפרוס הזרע, ובשעת הזרע, לפני

: י י ה את כרי החג,מו ובפרוס עצרת, בפרוס הפסח, .ושמבפרוס ואיל מעצרת

n"wtpdופירש , )"(די"לשותפי לשותפי חבירו,ה מדעת שלא למכור יכול האחד אי הללו לפרקי שמחו :

ובתוס' , כלו עליו אי זמ לאחר השער ונתייקר מכר וא , לימל צרי אי הללו בפרקי )"(דאבל לשותפי ,ה

ר בש זע"פירשו לעכב יכולי זה זמ שעד לא,"ת: ואיל ומכא מלחלוק, `mpiז 'qeze i"yxy :`k w"q dyixca 'ke]

[i"adbd b"dpka 're ,`picl miwleg.

:‰ÎÏ‰

r"eyaיד)"(חו סעי' קעו סי' akrnמ exiag oi` ,zexit mze` xeknl reciy onfd cr zexitd oyil `ay oitzeydn cg` :wqtp

oi` ,k"g` xwiizpe exiag zrc `la xkn m`e ,eilr akrl leki exiag oi`e ,xeknl mdn cg` lk leki ,xknd onf ribdyn la` ,eilr

,melk eilr exiagl,(mgexi epiax mya i"a) ewlg exiagl mlyl aiige ,driyt ied dpnf mcew dxkn m` la`xeknl reci onf oi` m`e
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.eilr akrn exiag ,mpyil mdn cg` dvexe zexit mze`
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éòéáø ÷øô

çìåùä

.`elhiae ezy`l hb gleydribdy iptl,eixg`le b"x zpwz iptl ,oldlc mipte`ae ,dcil
?recne ,lehia ied m`d ,opaxcne `ziixe`cn(``l ezrc rcep `l uxy dryae elhal uxyk

.c"ial `le dy`l `le gilyl(a.dy`e gily zrici `la c"iaa `ly lhia(b'b ipta lhia
.mixg`(c.mixg` 'a ipta lhiayk(d.xg` cg` ipta lhiayk(edwqt 'nbd cvik
?dkldl.cl±.bl±.al sc

:‰· Â˘˙

.‡„"È·Ï ‡ÏÂ ‰˘‡Ï ‡ÏÂ ÁÈÏ˘Ï ‡Ï Â˙Ú„ Ú„Â ‡Ï ÂÏË·Ï ı¯˘ ‰Ú˘ Â˙Â‡· Ì‡

ביטול. הוי לא

'q eza '` ' it itlדתימא)"(ד מהו מדאורייתאה אבל , דברי הוו שלא שבלב כדברי עשאו שרבנ מפני זה

התורה, מ דבר לעקור זה ואי לעשות, שביכולתו מה כל ועושה לבטלו ר שהרי גט, הוי ולא ביטול הוי

שבלב. לדברי ודומה הואיל

' q eza 'a ' it itle( ,(ש מלפרש שנאנס ל דקי היכא אפי' דברי דאינ שבלב, דברי הוי מדאורייתא

דברי להיות שבלב דברי מהני מעצמנו.ולא דעתו לדעת לנו יש דעתו גילוי שבלא היכא אלא

:‰ÎÏ‰

r"eya(סב סעי' קמא utgy(סי' ezrc dliby t"r` ,yexita elhia `l m` la` ,yexita elhiayk ,lha `edy `"ca :wqtp

xfgn did 'it` `l` cer `le ,lha epi` dfa `veike ,"aihnde aehd jexa" xn`e ,"oiicr dl eizzp `l" gilyd l"`y oebk ,elehiaa

,lha epi` dcil ribdy cr eil` ribdl witqd `le elhal gilyd xg` uexl,"xg` jl ozep ip`e df hb il xfgd" gilyl xne` m` oke
o"xd ,i"yx) daizk i"r lhal lekic ,lehia ied "hbd ozil `ly" gilyd xg` azk ,(lawzd yix ikcxn) lha epi`e zrc ielib `l` epi`

.(i"aa

.·‰˘‡Â ÁÈÏ˘ ˙ÚÈ„È ‡Ï· „"È·· ‡Ï˘ ÏÂËÈ·

)בתוס' בבי(ש שלא ביטול דשמא התוס': ומסתפקי ביטול, הוי שלא הלכה פשט דמשמע מועיל"מבואר: ד

להקל. לא אבל להחמיר רק

.‚„"È· ÈÙ· ÏËÈ·

ר והתקי ביטול, הוי ."בראשונה העול תיקו מפני כ עושי יהו שלא הזק ג

ongp axe o pge i iax itl. אנשי ב' בפני שיבטל מספיק

zyy axe l"x itle'בתוס ומבואר עגונות, תקנת משו ג', בפני וכי)"(דצרי איה יוחנ רבי לפי שג :

עגונות, תקנת מפני ג', בפני lehia,לבטל ied m` caricaרשב ולפי מבוטל, רבי מבוטל."לפי לא ג

.'e oic onwl oiir - dkldd

.„ÌÈ¯Á‡ '· ÈÙ· ÏË·Ï

ongp axe opge i iax itlר התקי ממזרי תקנת ומפני ביטול, הוי עושי"בראשונה יהיו שלא הזק ג

וכנ , א'."כ די ל
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zyy axe l"x itl, אחרי ב' בפני לבטל אי לרבי ongp]א axe d"cez - zexfnnl ith yginl `ki`c meyn].

lehia ied m` carica

p "xe o pg e i iax itlורשב רבי במחלוקת תלוי הנ"הדי ג'."ג די ל

zyy axe l"x itle,ביטול הוי שלא מודה רבי my]אפי' 'qez - zexfnnl ith yginl `ki`c].

.‰¯Á‡ „Á‡ ÈÙ· ÏËÈ·˘Î

)"(דבתוס' נחמ ורב שלכוה מה"מבואר: דאמרינ מבוטל, אינו דרבי אליבא ואפי' נחמ רב אפי' דהיינו ע

בי יפה,"כח wrxae"`]ד i"pt oiire ,mipyn zegt dexray xac oi`y cvn edfy :eazk ,iax d"c onwl 'qezdy ,dywd `"yxdnd].m`e
.gilyd ly eipta lhia

'q eza '` uexiz itlרבי)"(ד .ה כ אומר עצמו שלשליח כיו הביטול, מועיל

: eazk ipyd mvexizae.שבערוה דבר כל כדי מהני, לא משני פחות שכל לומר, מקו שיש

.Â‰ÎÏ‰ ÔÈÚÏ

לד.)הגמ' ,1.פסקה:(בד נחמ iכרב "yx zhiy itl( ר(ש תקנת שלפני ."היינו שני בפני מספיק היה ג

[my i"ptae ,dpey`xa d"c dpynd lr i"yxa r"re ,y"iir ,zxg` yxtn - g"xd mya ikcxnd la`]..2ביטלו שא a']כרבי ipta]

בתוס' ומבואר ביטול, )"(דהוי נחמ ורב ביטול.ה הוי לא בדיעבד אפי' אחד שבפני :

:‰ÎÏ‰

r"eyd('ס סעי קמא mdipta(סי' `ly elha 'it` carica la` ,dipta e` envr gilyd ipta elhal el oi` dligzkl :wqt

,mipy ipta eplhaiy `ede ,lheanlhan m` la` ,`l df ipta `ly df la` ,cgia zeidl mikixv gilyd mdipyl lhany mipyd eli`c `"i
.df ipta `ly df 'it` ipdn ,azkpy xg`l 'it` envr hbdmicen lkdc ,`wec e`l `ed ,`"i azk `"nxdy dn :azek ,bv w"q y"ad]

[dfl.

.ahb lehia ly zepeyld z` hxtdcil ribdy iptlel` z`e ,lehia iedy zxne` 'nbdy
?recne ,oda zwtzqn 'nbdy el` z`e ,lehia ied `ly:al .al sc

:‰· Â˘˙

.1cizrl mrnyny zepeyl,הוא בטל : ה ואלו ביטול, zlinc`הוי `nzqe ,cizr mbe xar mb `ed df oeyl]

['nb - oreh `ed lireny oeyl ,oreh mc`ykלא ישלח, לא יעזיב, לא יתיר, לא יועיל, לא זה גט בו, אפשי אי ,

" לשו שג מסיקה הגמ' כחרס, יהא חרס, יהא חרסיגרש, הוא ."הרי

:‰ÎÏ‰

r"eya(סג סעי' קמא aefri,(סי' `l ,xizi `l ,lirei `l df hb ,ea xyt` i` ,`ed lha :xn` ,hb lhan zepeyl dfi`a :wqtp

,hb epi` df hb :xn` m` la` ,lha df ixd mda `veike el` zepeyln cg` xn` m` ,qxgk `ed ixd ,qxgk `di ,yxbi `l ,glyi `l

xn`y e` "`ed" xn` `le "lha df hb" xn` ,melk xn` `l ,`ed qxg ,yxbn epi` ,glyn epi` ,xizn epi` ,liren epi` ,`ed leqt

.wtq df ixd ,xar ,wng enk ,xar lret ernyny "lha df hb"

.2xar mrnyny zepeyl'ובתוס גט, אינו הוא, פסול : ה ואלו ביטול, הוי שנא)"(דלא מאי מבואר:ה

" האומר חרסשג זה "גט שאמר בלא הלשונותהוא" את אמר שא בגמ': מבואר עוד ביטול, הוי לא "

בלשו"הנ א' בדי שמוזכרי מועיל,עברל אינו כשאמר: דהיינו ביטול, הוי i"yxלא - einzega miiwzie]

[liren epi` d"c,הוא כחרס הוא, חרס מגרש, אינו משלח, אינו מעזיב, אינו מתיר, אינו ,,lhan oeyl df oi`y]

[ak 'ld oiyexibn e"t m"anx - ok epi`y xac epl riced ixde xacd zzin` ricen oeyl `l`.

.3:xn`yk :zwtzqn 'nbd"בטל",i "yx itlמהו)"(ד בטל "ה אמר שלא עברהואדכיו ולשו יתכ "

xdהוא, itl la`]"lha" xn`yk ,`ed 'nba wtqd - `"ahigzta[zercd ipyk `xnegl wqt ,bq 'irq `nw 'iq r"eyde ,ixiva `le.
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.bxn`y dpzn lawnecil dpzn z`ay xg`lef dpzn :mi`ad zepeyldn cg` z`
e` ozepl e` lawnl dpznd m`d ,dpzn dpi` ,`id dlha ,da iyt` i` ,lhaiz ,`id zlhean

?recne ,xwtddn dkf ea mcewd lky:al .al sc

:‰· Â˘˙

.‡‰· ¯˘Ù‡ È‡ ,ÏË·È˙ ‡È‰ ˙ÏËÂ·Ó ÂÊ ‰˙Ó

e pzi i b eq itlופירש בה, זכה שכבר אחר עתיד בלשו ואמר הואיל , כלו אמר )"(די"לא כלו אמר לא :ה

בע לו יש וא כרחו, בעל בה בשבילו."דזכה אותב גובה oi`cח :yxtn r"nqd ,gi sirq ,dnx 'iq n"eg `"nxd wqt oke]

`ly rnzyny oeyl `le ,da dvex epi`y rnzynd oeyla xn`yk `wece ,mda dkf xaky xg` g"ral micareynd miqkp xiwtdl deeld gka

["dkef mcewd lk" oic el yie ,xiwtd m` s` oda dkef g"rad ,i"wenipd itly `iade ,dligzn da dkf.

:‰ÎÏ‰

r"eyaי')"(חו סעי' רמה סי' wqtp,dligz:מ wzyy xg`n ,rwxw did m`e ,xwtd l"ed milhlhn dpznd m` ,"da iyt` i`" xn`
.(xeha lkd) melk eixaca oi`

.·‰˙Ó ‰È‡ ,‡È‰ ‰ÏË·

e pzi i b eq itlופירש עבר, בלשו ואמר הואיל , ראשוני לבעלי וחוזרת קיימי בטלה)"(די"דבריו דישה :

במתנה. זכה שלא די בעל הודאת כא

, e pzi ib eqn jetd zqxeb zezixka 'nbdהנ א' שבדי מתנה,"דבאופני ואינה קיימי דבריו ל

קיימת. והמתנה , כלו אמר לא ב' שבדי zeketd]ובאופני zeibeqn dfc eazk ,ixn`c `ki`e d"c :gp sc zegpna 'qezd].

o i i b eqa 'qezdמבוטלת)"(ד qxib`,ה e`iadבכריתות הגירסא ,שלפיה י י ג בסו ו נ י נ לפ רסא י חוכהג

" אפשימכשאמר ,אי קיימי דבריו שאז ":xaeq my zyy axye"קיימי ,דבריו לנות שחוזרת היינו "l"xe
,xaeqe my eilr wleg" אפשישלשו זכה.אי בה הקוד וכל הפקר, לשו הוי "dnx 'iq n"eg `"nxa wqtp oke]

[melk eixaca oi` dligz wzyy xg`n rwxwa la` ,oilhlhna df lky ,my siqede ,'i 'irq.

o i i b eqa 'qezd itl( i(ש "x myaבסוגיי תות,הגירסא בכרי רסא י לא"כהג מתנה אינה היא, בטילה

כלו בתוס'."אמר עיי לשיטתו הסוגייא בביאור מתנות, שאינ שבעול מתנות כל על כאומר דהוי ,

o i i b eqa 'qezd itle( zezixka(ש i "yx myaעיי לשיטתו בכריתות הסוגייא ביאור כבסוגייתנו,

בתוס'.

.cl"pd zepeyld zg`a zegilyd z` lhand,yexita hbd z` lhiayk e`i m`dyxble xefgl lek
?recne ,ea:al sc

:‰· Â˘˙

.‡Ï"‰ ˙ÂÂ˘Ï‰Ó ˙Á‡· ÏË·Ó‰

ongp ax itl.הגט את ולא השליח את וביטל הואיל בו, ומגרש חוזר

zyy ax itle,בעלמא חספא הוי הגט את שביטל כיו ומגרש, חוזר "hbdאינו xn`yk wx edfy ,ycgn n"nd]

q"zg iyeciga r"re ,n"ndk mixaeq `ly rnyn mipey`xdn la` ,hbd lehial ezpeeky p"x dcen ,dfl dnecde "qxgk" xn`yk la` ,"lha

['b ipta opira r"ekl envr hbd lehialy ,'kyכר להלכה מסיקה הגמ' dcenנ.", p"x m`a ,`nlice d"ceze i"yx ewlgp .gt sc onwl]

[gi daeyz h"t onwl k"ynae ,y"iir ,hbd zaizk zrya lehia lireny.

:‰ÎÏ‰

m"anxaהכ"(פ מגירושי סו)"(אהעr"eyaeב)"ו סעי קמא סי' eaז yxbne xfeg f"d ,hbd lhiae gily cia hb gleyd :wqtp

epi` ,`ed lha ,lha df hb :xn`y oebk ,elhiae lrad cia hbd did m` jkitl ,zegily zxezn `l` hb zxezn lha `ly ,dvxiyk

,yxib m`e ,ea yxbn epi` "hb zeidln lha `ed ixd izglyy hb" xn`e ,gily cia `ede elhiay zra yxit m` oke ,mlerl ea yxbn
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.zyxebn wtq ef ixd

.·˘Â¯ÈÙ· Ë‚‰ ÏËÈ·˘Î

'ÒÂ˙·ד)"( הת Â·Ó‡¯:ה

p "x zrca epzi ib eq zernyn itly.מעשה ומבטל דיבור אתי ולא כמעשה, והוי הואיל מבוטל, לא

o iyeciw zkqna `qxibd itlyeגמר הוי לא האשה ליד הגיע שלא דכל לבטלו, שיכול מודה נחמ רב

מעשה.

:‰ÎÏ‰

r"eyae m"anxa( zyxebn.(ש wtq ef ixd - yxib m`e ,ea yxbne xfeg epi`y :wqtp

.d,leafext ziyr ,hbd lehia m`d,oe`ine ,dvilg ,xeib ,`zice` ,zepenn ipiccg` ipta eidiy witqn
?recne ,dyly e` mipy ipta jixvy e`:al sc

:‰· Â˘˙

.1,leafext ziyr e` hbd lehia[fi daeyz onwl oiir - leafext ly eteb]

p "x itlבי נקראי ג שני כי ב', ד."בפני

zyy ax itleבי נקראי לא שני אבל ג', d`xpד."בפני ,gi 'ld laeie dhinyn h"ta m"anxd oeyl zehytn]

[dyly ipta jixvy :wqtp ,hi 'irq fi 'iq n"eg r"eya la` ,m"anxd zhiya g"ad azk oke ,'a ipta witqny ,p"xk wqty.

.2zepenn ipic'בסנ"(דבתוס הגמ' פי על , נחמ ורב )ה שמואלהדרי ושלפי ג', בפני שיהיה שצרי מבואר:

ור יוחנ רבי ושרבא , די דיניה שדנו עליו."שני חולקי ל

.3`zice`כנ ג', ב'."צרי די ל

.4xeib'בתוס( ד(ש שלשה, בפני שצרי ביה.משפט"מבואר: כתיב "

.5,dvilg'לתרי)"(דהתוס ביחיד.ה שמכשיר ויש ג', בפני להיות שצרי הביאו:

.6,oe`in'ביבמות)בתוס הגמ' פי על , ג',(ש בפני שמיאו a']מבואר: ipta oe`in c"nn iwet`l].

.e`ly df lhal el xzen e` leki m`d ,ezy`l exqnie hb eazkiy migily dnk dpiny lra
enzgi hb eazkiy" mdl xn`e ,mipy wx dpinyk e` "mklek" siqedyk oicd dne ,df ipta

?recne ,dkldl wqtp dne ,"hbd z` jiledl" wx mdl xn`yk e` ,"ezy`l exqnie:bl .bl sc

:‰· Â˘˙

.‡‰¯˘ÚÏ ¯Ó‡˘ÎÂ ·˙Î ""È˙˘‡Ï Ë‚ Â¯ÒÓ˙Â

iax itlיכול[carica wx leki - 'qezle ,leki d"c i"yx - xzene]'ובתוס זה, בפני שלא זה רבי)"(דלבטל ב'ה יש :

מ , משני פחות שבערוה דבר שאי דא בפניו, רק כשזה בלבד אחד שליח לבטל יכול א כיו"תירוצי מ

לבטל, שיכול לצדד יש , כ אומר עצמו wrxa"`]שלשליח oiir - mrhd]בפני שלא כשזה לבטל יכול שאינו או ,

. שני

b "ayx itle.זה בפני שלא זה לבטל יכול אינו

'nba o ey`xd yexitd itlשלא אלו א ולכ כולה, בטלה לא מקצתה שבטלה עדות סובר רבי

ורשב , עושי כדי לאשה ויתנו ויכתבו מהביטול ישמעו לא אינו"ביטל ולכ כולה, בטלה סובר: ג

ופירש , כדי שלא ותתחת לה ויתנו ויכתבו שביטל ידעו לא שהנשארי לחשוש שיש משו י"ביטול,

יכול)"(ד אינו דאה מבוטל, אינו ביטלו וא התקנה, מ זו שא בי": כח מה מדאורייתא"כ אבל יפה, ד

והתוס' לבטל, רבי)"(דיכול הבעלה שביטל כול ידעו אפי' שכא אלא התקנה, מ זה שאי : מפרשי
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ע ותינשא נתבטלו לא שאחרי לומר יטעו , גיטה."מקצת י

'nba i pyd yex itd itleעשרה"רשב צרי בעשרה שנעשה שדבר מפני לבטל, בכוחו שאי סובר ג

dlek]שיבטלוהו, dlha dzvwn dlhay zecry cvl ,i`w 'qez ixace ,`ziixe`cn iedc azkc `"yxdn oiire ,opaxcn iedc rnyne],

בתוס' צריכי)"(דומבואר רשבה לפי שלכ לכתוב.": יכולי שביטל שני אות אפי' oiirג - ef daeyz lka dkldd

.'e oic onwl

.·"„ÁÈ ÌÎÏÂÎ ÂÓ˙Á˙Â È˙˘‡Ï Ë‚ Â·˙Î" ‰¯˘ÚÏ ¯Ó‡˘Î

'nba oey`xd yexitd itlל"רשב שיכול לרבי מודה החששג את אי שהרי זה, בפני שלא זה בטל

שביטל. העדי בלא עצמ בפני יכתבו שהשאר

'nba ipyd yexitd itleרשב בזה לבטל."ג בכוחו שאי וסובר רבי על חולק ג

.‚"È˙˘‡Ï Ë‚ Â·˙Î" ÌÈ˘Ï ¯Ó‡

" כאמר הוי שני שהרי ב', כדי בדיוק שאחד"כולכהדי לחוש ואי יחד, לחתו צריכי שניה שהרי ,

חבירו. בלא יחתו

.„¯Ó‡Ì È ˘ Ï"È˙˘‡Ï ‰Ê Ë‚ Â¯ÒÓÂ ÂÎÈÏÂ‰"

. ש להיות צריכי ששניה עדות זה שאי לפי א', בדי כמו בדיוק l',הדי ze` 'g 'iq y"`xd lr l`pzp oaxwd]

zegilyay ,welig yi m"anxd itly azek o"xd ,zeziixad ipya wiiecnd itk ,daizk oeyl xn` oiae ,dkled oeyl xn` oia lcad oi`y :azek

mipte`d ipyae ,welig oi`y m"anxa miyxtn n"glde ixi`nde ,dkledl mglyyk k"`yn ,mixg`d zegily lha `l cg` lhiayk daizkl

[migilyd lk milha.

.‰ÁÈÏ˘ ‰È‰È˘ ÂÓˆÚ ÈÙ· „Á‡ ÏÎÏ ¯Ó‡ ÔÈÁÂÏ˘ Ô‡˘Ú˘Î ‰ÏÈÁ˙Ó Ì‡

זה,"לכו בפני שלא זה לבטל יכול dxyr]ע md m` oiae mipy md m` oia].

.Â‰ÎÏ‰ ÔÈÚÏ

זה."לכו בפני שלא זה לבטל שיכול כרבי, הלכה ע

:‰ÎÏ‰

r"eya(סא סעי' קמא lha,(סי' mzegily ,lhiay mze`e ,df ipta `ly df lhal dligzkl leki ,'i i"r e` 'a i"r egly :wqtp

m` dkledl migely m`yry oia ,hb ozile aezkl migely m`yry dxyrae ,zxg` mrt epnzi k"`` migely zeyrl mileki mpi`e

.mlek elhazp mdn '` lhia m` zegilyac xne`y in yie ,mlek elhazp `l mzvwn lha

.f?"dti c"ia gk dn" mixne` mipipr el`a.cl±.bl sc

:‰· Â˘˙

.‡Ë‚‰ ˙‡ ÔÈÏË·Ó Â‰È ‡Ï˘ ‚"¯ ˙˜˙ ÔÈÚÏ

`ye` onc diy`i 'x e `a` iax itlכרשב ""הלכה שאומרי ביג, כח יפה"מה מבוטל."ד אינו וביטלו ,

p "x xn` `ax itle" , אומרי שלא כרבי ביהלכה כח יפה"מה מבוטל."ד וביטלו ,

.·‰Ê ÈÙ· ‡Ï˘ ‰Ê ÏË·Ï ÏÂÎÈ Ì‡ ÔÈÚÏ

כנ"לכו כרבי, הלכה ה'."ע די קודמת תשו' ל

.‚˙Â˙˘ Â¯È˙Â‰ Â‡ ˙Â˙˘ Â˙ÁÈÙ˘ ÌÈÈÈ„‰ ÌÂ˘ ÔÈÚÏ

iax itlכרשב ""פוסקי דאמר ביג כח יפה"מה minkgk,."ד dkld - p"x itly :b"d d"c :an sc oiyeciwa i"yx zhiy]

[minkgk dkld p"xl oia `axl oia :b"d d"c my 'qez zhiye ,b"ayxk dkld - `ax itlye.
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.„Ì‰Ï ÔÈ¯¯Â·Â ,ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡ Ì‰Ï Â„ÈÓÚ‰ „"È·Â Ô‰È·‡ ÈÒÎ· ˜ÂÏÁÏ Â‡·˘ ÌÈÓÂ˙È ÔÈÚÏ
‰ÙÈ ˜ÏÁ

l`eny xn` p"x itl" אמרינ ולא למחות, יכולי ביהגדילו כח יפה"מה ."ד

ongp ax itle" אמרינ דבממונא למחות, יכולי בימהאי יפה"כח בי"ד שהפקר משו הפקר.", ד

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' רפט סי' elhiyמ ick mdia` iqkpa welgl evxe miphw ozvwne milecb ozvwn minezi gipdy in :wqtp

,dtid wlgd mdl xxeae miphwl qetexhet` c"ia micinrn ,mwlg milecbdmileki mpi` elicbd m`e ,(xeh) lxeba welgl mikixvc `"ie
la` ,elicbdy xg` zxg` dwelg miwlege mixfege zegnl mileki ,zezy ezgte `neya c"ia erh m`e ,mdl ewlg c"ia t"r ixdy ,zegnl
welgl zeyx c"ial oi`e ,('q 'iq o"xd 'eyz) jkl yexita dpnzp k"`` ,c"ia `la welgl leki epi` minezi ia` edpin 'it` qetexhet`
izy ikcxne ,l"pd 't i"p) oixizne g"ie ,(zpefip dpnl`d 'ta y"`xde ,oiyeciwc 'a 'ta 'qezd k"ke ,xeh) ceb` e` ceb ea jiiyc xaca
lke ,(o"xde y"`xd mya i"a) dwelga zlrez odl yiy c"ial d`xp k"`` ,elicbiy cr mdl miwleg oi` miphw mlek oig`d eid ,(zercd

.(a"g e"kp i"x) xknk ied `l dwelgc ,envra welgl oileki dpy b"il miphwd eribdy

.g?lxeb `la e` lxeba dwelgd m`d ,"oixxeae".cl sc

:‰· Â˘˙

ר שיטת דת"לפי )"(בתוס' די בית dwelg,ה oic ea oi`y xvga,גורל בלא oicחולקי ea yiy xvgae
dwelg[cebi` e` ceb ea jiiy `ly],גורל צרי ,ea yiy xvga z"x lr wlgy i"x s`y :eazk ,oixxeae d"c .an sc oiyeciwa 'qezd]

[lxeba `l epiid oixxeay :oixxeae d"c .w sc zeaezk 'qna 'qezd zhiy j` .z"xl dcede ea xfg seqa ,lxeb jixv `ly xaqe dwelg oic.oiprl

.'c oic zncew daeyza oiir - dkld

.hmiphwl enyy oiqtexhet`?zegnl mileki elcby xg` miphwd m`d ,erh `lyk e` erhe.cl sc

:‰· Â˘˙

p "x itl.לא

l`eny itlלמחות elיכולי yiy :`nbecl ,dprh el yiyk `wec epiidc :zegexa d"ca my i"yxite ,:an sc oiyeciw - zegexa]

[`"yxdna my y"ieri ,en`n el dltpy dkenq dcy'בתוס ומבואר )"(ד, ש בקידושי הגמ' פי על , הת טעו,ה כשלא רק שזהו :

הוא, הדי כשטעו, א minkgאבל itly,בטל bמכר "ayx itlye" דאמרינ , קיי ביהמכר כח ד"מה

c'.."יפה oic 'f 'eyz onwl oiir - dkld oiprl

.im`de ,zyxebn m`d ,dl exqn gilyde ,dyxbl ezrca oi`y gilyd ipta ezrc dliby lra
?recne ,oihiba qpe` zprh yi.cl sc

:‰· Â˘˙

.1oihiba zrc ielib

`ax itl.בטל והגט דעת גילוי הוי

i ia` itle.היא מילתא שלאו אביי כדעת מסיקה והגמ' לא,

.2oihiba qpe` zprh,גט והגט אונס, הוי scaלא my 'qezde ,:a sc zeaezka `axc `ail` `nw `pyil itl wx edf]

['d daeyz 'f wxta onwl k"ynae ,'d daeyz '` wxt zeaezk zkqn lr k"yna oiir ,my w"lk dkldl oiibeqn egiked ,`ki` d"c .b.

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קמד dide(סי' "mei 'l jeza `a` `ly n"r" xn`y e` "mei 'l jeza `a` `l m` jhib f"d" dl xn` :wqtp

,oihiba qpe` oi`y ,"qep` ipixd" geeve cner 'it` hb df ixd ,mei 'l xg` cr `a `le xdp eakr e` dlge ,mei 'l jeza jxca `a

eyikd e` ix` elk` oebk ,llk giky `lc qpe` la` ,"qpe` ip`xwi m`n ueg" dpzd `ly oeik ,yxbl epevx oi`y ezrc dliby t"r`e
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,mail dwewf `ide hbd lhane eilr zepzdl dizrc` wiq` `l ,eilr ziad ltp e` ygp`lcn hbd lhan epi`e ,gikyc qpe` ied diaye
.(efg`y in 't ikcxn) dpzd

.`ik"`e ,mdipy aezkl jixv e` dvxiy my dfi` hba aezkl leki m`d ,zeny 'a el yiy in
dligzkl ,eixg`le l`ilnb oax zpwz iptl ,mdn cg` z` sicrdl yi m`d e` ,oey`x dfi`

?recne ,caricae:cl sc

:‰· Â˘˙

l`ilnb oax zpwz iptlלכתוב מקפיד היה לא , הי במדינת ואחד כא אחד שמות ב' לו שהיה מי א

, a']שניה oic ,gi daeyz 'g wxt onwl k"yna r"re ,zenewn ipya zeny 'a exirl yiyk d"de]ופירש בראשונה)"(די", שהיהה :

הגט, כתיבת במקו הנוהג בש mlerd,מגרשה oewiz iptn j`השני מ בניה על לעז יוציאו שלא כדי

" שמולאמר זה שאי בעלה גירשה ר"לא התקי ,"" כותב שיהא פלוניתג: אשה לו, שיש שו וכל פלוני איש

לה שיש שו ."וכל

' q ezd itlוכל)"(ד ,ה b "d mya[wifgzi`c `ede d"c i"yxa rnyn oke]" לכתוב לימספיק דאית וחניכה שו וכל

."ולאתראי

z"x itle[r"eya `"nxd zrc oke]לכתוב וצרי תי שמו "כל הלשו ובזה כבפירוש, דמיתקרי פלוני אני

ר תקנת לאחר הדיני ופרטי האופני , :"וכ כדלהל ה ג

.1wifgzi` `l m`o`kzeny ipy el yiy" לכתוב צרי לואי שיש שו b"dad,"וכל zhiyl ok enk]

[lirlc zetqeda jxev oi` l"pd z"xeברש ומבואר והוא)"(די", שה לו שיש זמ לאחר נודע א א כשר שהגט :

אחר. במקו כ לו שקראו c'.אחר, oic onwl oiir - dkld oiprl

.2mid zpicna cg`e o`k cg` zeny ipy el yiy o`k wifgzi` m`גמליאל רב התקי זה באופ

השמות, ב' את שיכתוב עד מגורשת zkשאינה m`e]mikxcd lke ,dfne dfn `vze ,ixi`n - opaxcn leqt hbd cg` my a

[dpiy d"c .t sc onwl 'qezde ,`"ayx - dfa mb mixen` .t sc ,dpyna exn`py el`d.

'q ezd miazekeוהוא)"(ד דיהודהה ש שיכתוב עד מגורשת שאינה האומרת, דמסוגייתנו :( ש (שאשתו

כתיבת מקו התוספתא ושלפי טפל, הכתיבה ומקו עיקר הנתינה שמקו מבואר, עמו, דגליל וש

טפל. הנתינה ומקו עיקר yxdn"`]הגט oiir - `ztqeza b"ayxe w"z zwelgn xe`iaa].

.3,cg` mewna zeny 'aa wfgedyk,' q ezd zhiy itlוהוא)"(ד מהה באחד אפי' בדיעבד כשר

כדמוכח אחד, במקו והנתינה הכתיבה א אפי' , שניה לכתוב צרי לכתחילה מיהו בחניכה, ואפי'

" לה קוראי שהרוב מאופ "מריבסוגייתנו, לה קוראי מקו שבאותו והמיעוט שצרי"שרה" ,

" להלכתוב שיש שו וכל ""מרי ולא לה, שיש שו וכל מהמשנה"שרה מוכח ושכ פז:), ד כתב"(לקמ

כשר וחניכתה mdn],"חניכתו cg`a dligzkl yxbl leki - `"ayxd itle].

.4dzkipge ezkipg azkyk'ע"(דבתוס והוא, פז:)"ה ד לקמ המשנה אעפ שכשר, נכתב"מבואר: שלא פ

שמותיה שהיו בירושלי הדעת לנקיי דוקא היינו לכתחילה, אפי' שכשר שמשמע ומה מובהק, ש

השמות, שתי את לכתוב צריכי לכתחילה בעלמא אנשי אבל לעז, וליכא :ידועי inp i`הכינוי א

ל הכינוי."ש"דומה את רק לכתוב מותר לכתחילה א ,my epiid "ezkipg" :yxtn ,ezkipg d"c :ft sc onwl i"yx]

,ihxtd mnyl iepik my dfy :eyxit ,eid jke d"c .gt sca 'qezae - 'f w"q 'g 'iq yxbnd wxt y"`xd lr l`pzp oaxw oiir - dgtynd

[my 'qezd lr `"yxdn oire ,dgtyn myl dpeekd ,"zea` zkipg" .gt sc `ziixaa aezky dne "ezkipg" dpyna aezky dn wx edfe.

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קכט ea(סי' milibx mdy my oiazek ,zeny ipy mdn cg`l yi m`e ,hba dy`de yi`d my oiazek :wqtp

,xyk dzkipge ezkipg azk m`e ,"dl yiy mey lke zipelt dy` yxib ,el yiy mey lke ipelt yi`" oiazeke ,xzeia ea mirceiey"ke
aezki zeny 'a el yi m` `l` "el yiy mey lk" aezkl oi`c `"ie ,jk lk miiepikd lr citwdl oi` okle ,xykc cal myd xwir azk m`
`l` azk `l ,zenyd ipy aezkiy cr ,"my lk" azky t"r` ea yxbl oi` hbd azkp 'it`e ,zepyl oi`e mibdep oke ,"ipelt ixwznc ipelt"

.xyk ,ea yxibe lthd my `ed 'it` ,cg`d my
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.5iyily mewna dide ,xg` my 'a mewnae ,'` my mewna wfged'התוספתא)בתוס בש , (ש

כשר. מה כאחד כתב שא מבואר:

.6ea yxbe miakek icaer myl eny dpiyy xb'התוספתא)בתוס פי על , כשר.(ש שבדיעבד מבואר:

:‰ÎÏ‰

r"eya('ו סעי' epnn.(ש rwzyp m` 'it` xyk ,ezeib my azky xb :wqtp

.7ezy` z` yxbl dvexy miakek zcearl xnen'בתוס( שר(ש של"כתבו ש שיכתוב הורה: ת

וישראל. משה בתורת כוכבי עובד ש להזכיר ושחלילה דוקא, יהדות

:‰ÎÏ‰

r"eya('ה סעי' oeyla(ש l`xyi mye ,exwir m"ekr my" azk m`e ,l`xyi mya `l` m"ekr mya yxbl el oi` xnen :wqtp

,xyk ,"ixwznc,"dil zi`c dkipge mey lk" azke ,"m"ekr ly my" azk m`e ,"dil zi`c dkipge mey lke ,l`xyi my" oiazek dligzkle
."dil zi`c dkipge mey lke ,ipelt dpeknd l`xyi my" el oiazek ,icedi didyk iepik my el did ,leqt

.ai?recne ,cvik ,zrxtp m`d ,minezi iqkpn rxtil d`ad dpnl`:cl sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ

וחז שבועה, צרי ,"לא כלו אצלה הניח שלא בשבועה, אלא תיפרע שלא תיקנו le`ל ,dzaezk el dxkn `le]

[m"anx - dze` dlgn'בתוס ומבואר )"(ד, אי זמנוה כבתו והוי , מחיי ליגבות כתובה ניתנה שלא א דזהו :

מ הבאה בתשובה בי"עיי בתנאי לה דאית באלמנה זמנו,"מ בתו א צררי לה שהתפיס חוששי `jד,
driaydln erpnpשל דברי ליקח לעצמה התירה ליתומי שטורחת הנאה שבההיא שחוששי מפני

. כ על ותיענש בשבועה, עצמה על תדקדק לא ובכ , יתומי

l`enyc `ail` `a` xa dinxi 'x xn` dced i ax itlבבי דוקא זהו להשביעה שנמנעו ד,"מה

מרובה, ועונשה חמורה c"ialשהשבועה uegne ,iepika e` mya driayne dcia oilitz e` z"q zhiwpa `id c"iaa dreayc]

eyexita ixi`nae ,el 'iq y"yiae ,`"ahixa r"re ,`l d"c 'qeze ,ueg d"c i"yx - daexn yperd oi`e icin hiwp `le ,xex` zllwa wx df

[dpynd lrלבי מחו אבל אותה.", משביעי ד

o i p ey `xeqa,שמואל על חולק לא c"ialשרב uegn mby - 'b oic onwl oiir - dpnl`l daezk dab `ly axn dgiked 'nbde]

[`iyewa dx`ype ,miriayn `l.

mip ey `rcxdpaeלבי מחו אפי' רב רב"שלפי ושמודה , משביעי לא נשבעה,ד ו שגובהבקפצה

wqtpכתובתה. oke ,aey driayny `la mb daeby ,rnyn i"yxn la` ,oick aey dpriayiy xg` wx dzaezk daeb - `"ayxde g"xd itl]

[o"xae o"anxa r"re ,dl w"q ev 'iq y"aa.

.·:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ÔÈ˜˙‰ ÔÎÏ

ופירש כתובתה, וגובה שירצו מה כל ליתומי נודרת די"שתהא שתהא)"(במשנה קשהה דבר לה יבחרו :

" כגו בו, מכתובתילהדירה נהניתי א עלי מזונות ."מיני

`ped ax itl,לאחר נישאה לא עדיי כתובתה ליגבות ורוצה שנודרת שבשעה דוקא ypz`זהו m` s`y]

[oincewa dl xtdl leki `l lradוהיא לה, להפר יכול והבעל הואיל אותה, מדירי אי לאחר נישאת כבר א אבל ,

שקר. על וגובה ונודרת , כ על סומכת

ongp ax itleב אותה שמדירי ומשו בנישאת, אפי' דסזהו , הפרה,"רבי לו אי ברבי שהודר נדר ל

ופירש , תנאי במחלוקת נחלקו שה אומרת: תנאי)"(די"הגמ' לקמה דאיתא מה דהיינו מה:): רבי(ד שלפי ,

הפרה. לו יש רבנ ולפי הפרה, לו אי יהודה

ובד"(דבתוס' אבל, נודרת)"ה ימיה,ה כל באיסור עומדת היא ידה שעל בנדר אותה שמדירי מבואר:
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בתוס' מבואר עוד ליאסר. חוששת אינה מכ ונודרת)"(דדלפחות ושאעה כל": עליה תאסור א שג פ

ד לאו על בכ תעבור היא , שבעול יחל"פירות מבל גבתה, כבר א פרי"" על להדירה יש אחד,מ

" דאילו ימיה, כל אסורה שתהיה הפירותכדי הלאו,"בכל על עוברת מיד אלא , לעול אסורה אינה הרי ,

שא נדר כדי הפירות בכל לקיימו,"ומותרת okeא ,"mleray zexit lk" dilr mixqe`y :yxtn ,zxcepe d"c i"yx la`]

[zeipynl eyexita m"anxdn zvw rnyn.

.‚·¯ Ï˘ ÌÈ˘·

ולא , עליה לעבור בעיניה קלי היו והנדרי הואיל מלהדירה, שנמנעו משו כתובה, גבתה לא אלמנה

קל. שלא סבר יהודה ר' אמנ , כ מפני כתובה להגבות סומכי היו

.„‰Ê‰ ÔÓÊ·

דמוריא)"(דבתוס' .ה כ כל העונש יהא שלא כדי שבועה, במקו חר לקבל שתיקנו מבואר:

:‰ÎÏ‰

r"eya(יט סעי' צו ueg(סי' `l` oiriayn oi` ,dzaezk zeabl `azyk dpnl`d z` miyxeid e` c"ia oiriaynyk :wqtp

dpi`y ,jk lk dxeng dpi` c"ial ueg zreaye ,dnvr lr wcwcz `l `ny oiyyegy ,riaydln oirpnp eid oipic izay iptn ,c"ial

[fh w"q 'i 'iq n"eg `"efgae ,'c w"q l`eny zx`tza ,`k w"q f"ha r"re] .xex` zllwa `l` ,utg zhiwpa `le ,mya.

.biiqkpn rxtil e`ay ,dyxbzde dnaiizpy dnai e` dyxbzdy mai zxney e` dyexb e` deln
?recne ,cvik ,mirxtp m`d ,minezi:dl±.cl sc

:‰· Â˘˙

.1minezi iqkpn rxtil `ad deln,בשבועה אלא יפרע q'לא eza x`eaneד)"( אי דקייה כר": ל"ל

בב איב)"(במסכת דחזקה שבועה, בלא מהיתומי נפרע זמנו בתו חובו תובע המלוה שא דאמר,

זמנו. בתו פורע אד

:‰ÎÏ‰

r"eyaג')"(חו סעי' קח סי' `mdia,מ aegn d`eld mey dpy b"i ipa mpi`y miphw mcera miphw miyxein mirxtp oi` :wqtp

,el` mikxc 'bn '` my oi` 'it` ,miiewn xhy mdilr `ivede milecb md m` ,'eke ,zepn`p ea did 'it`e ,miiewn xhy eilr did 'it`e

.yxetn zepn`p ea yi m` dreay `la mdn daeb

.2,minezi iqkpn rxtil d`ad dyexbl`eny xn` `xif 'x itlבבי אותה ע"משביעי אבל י"ד,

כתובתה. מקבלת אינה dreayn]נדר liw xcpy iptn]'בתוס ונודרת)"(ד, בה שעוברת א דזה יחל"מבואר: "בל

כל באיסור עומדת ואינה הואיל חוששת, אינה מיתסרא לא ואיל דמכא כיו מכתובתה, קיבלה א

ימיה.

:‰ÎÏ‰

r"eya('כ סעי' צו c"iaa,(סי' dze` miriayn rayil d`ay dyexb :wqtpטז)"(פט"וברמב הל' מאישות cvik,ז :wqtp :

gxeh odl yiy wegx mewna didiy `ede ,dzaezk dze` miabne rayzy xg` eiqkpl oicxei c"ia ,el jlde ezy` z` yxiby ixd

.lehze rayz `eai `l m`e ,eze` oiricene el oigley ,ericedl aexw mewna 'id m` la` ,ericedl

.3dlra iqkpn rxtil d`ae ,mig` x`y lr dlqetl ick oig`dn cg`n hb dlaiwy mai zxney
,oey`xdi "yxiteד)"( יבמי גט עה שגובה נדר.": י

.4,oey`xd dlra iqkpn dzaezk zeabil d`ae ,maidn dyxbzde dnaiizdy dnai'q ez itl
גט)"(ד נדר,ה ידי על zrcגובה oke ,xcp ici lr daeb dpi` ,dnaiizp xaky `peeb i`dka - oinai hb d"c i"yx itl dxe`kl]

[s"iy m"xdne `"yxdn oiire ,d"nxd.

.ci?recne ,oicd dn(`.mieqn dyrn meiw i`a edpznyk oicd dne ,eniiwl leki epi`y xac lr xcpy ina
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(a.mixzen m`d i`ad ixcp(b.zxzen m`d i`ad zreay(c.oaxwa aiig m`d qpe`a raypd(draypd
yperae ,e`la ,oaxwa aiig m`d devnd lhal(e.yperae ,e`la ,oaxwa aiig m`d zebby ixcp xcepd(fraypd

.oaxwa aiig m`d dbbya dreay.dl sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÓÈÈ˜Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ¯·„ ÏÚ ¯„

ע"(דבתוס' ונודרת, )"ה בנדרי הגמ' מידפ אותו ומכי איסור, לעבור אותו מניחי שלא אלא חל, שהנדר מבואר:

אבל לקיימו, יכול היה לא עצמו על שאסר בשעה א דוקא זה ושכל עצמו, על שאסר בדברי ומותר

לא יכול שהרי משו מותר, מעשה קיו באי מתנה בא לקיימו יכול שאינו בדבר עצמו את לאסור

המעשה. את לעשות

.·È‡·‰ È¯„

)בתוס' כ(ש אומר שאינו משו אלא , לקיימ יכול שאינו משו לא שזה , ומפרשי , שמותרי מבואר:

דבריו. להחזיק כדי רק אלא

.‚È‡·‰ ˙ÚÂ·˘

)בתוס' "(ש ביה דכתיב משו , לאוסר החמירו שחכמי ינקהמבואר: ."לא

.„ÒÂ‡· Ú·˘‰

ע"(דבתוס' לא, בשבועות)"ה הגמ' "פ שנאמר , מקרב שפטור בשבועהמבואר: שאפי'האד וכתבו, לאנוס, פרט "

ליכא. עונש

.‰‰ÂˆÓ‰ ˙‡ ÏË·Ï Ú·˘‰

ע"(דבתוס' לא, )"ה בנדרי הגמ' שווא.פ שבועת עונש איכא אבל ומלאו, מקרב שפטור מבואר:

.Â‰‚‚˘· ¯„Â‰

ע"(דבתוס' לא, )"ה בנדרי הגמ' ומעונש.פ מקרב שפטור מבואר:

.Ê‰‚‚˘· Ú·˘‰

ע"(דבתוס' לא, )"ה בנדרי הגמ' שגגות.פ כנדרי , מקרב שפטור מבואר:

.eh?recne ,xcpl dxtd yi m`d(`.miaxa xcedyk(a.miax zrc lr xcedyk(bzrc lr xcedyk
cigi.(c?recne ,xcpd z` hxtl jixv excp xtdl `ad lk m`de.el :dl sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ·¯· ¯„Â‰˘ ¯„

די"רש לה: )"(ד ברבי עשרה,ה היינו רבי epiidמפרש: miax m` ,miax ea erciy xcp iabl ,wgvi axe p"x ibilt .en sc onwl]

[y"iir ,'i e` 'b.

`ped ax itl,הפרה לו zeyxd]יש xaca xcpyk 'it`].

ongp ax itleופירש , תנאי במחלוקת נחלקו שה אומרת: הגמ' הפרה, לו תנאי)"(די"אי והתוס'ה ,, (ש

וע השני, במהרש"בתירוצ השני)"ע דיבורו בסו לקמא דאיתא מה דהיינו מו.): מה: לו(ד אי יהודה רבי שלפי ,

הפרה. לו יש רבנ ולפי mvexizaeהפרה, ,my `iibeqa `nw `pyill wx edfy :eazk oey`xd mvexiza ,`ly d"c .en sc onwl 'qezd]

[bq daeyz onwl k"yna r"re ,my `"xe n"x epiid "opax" :eazk ipyd.
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:‰ÎÏ‰

r"eyaכג)"(יור סעי' רכח סי' mzrc.ד lr xn` `ly cg`n ,dxzd el yi ,miaxa xcedy xcp :wqtp

.·,ÌÈ·¯ ˙Ú„ ÏÚ ¯„Â‰˘ ¯„lr xcepd mb - bry 'iq - ikcxnd itle ,.en sc lr y"`x 'qez ,o"x - dyly zrc lr 'it]

.dxtd el oi` mipy ly mzrcד"מרש שכתב:"י דעת, על miaxה zrc lry zvw rnyn ,"epzrc lr jze` mixicn ep` ixd" el exn`i

oi`yj"ya oiir ,gi w"q z"t oiire ,mdipta `ly s` edfy ,azk o"xd la` ,`"ayxe o"anx oiir ,mdipta xcpyk `wec epiid ,dxtd el

[o"xd zhiyk xingdl yiy ,azky ,'r w"qe ,eq w"q.

xnin` itlלמ אפי' מ"הלכתא הפרה, לו יש ברבי שהודר נדר הרשות"ד לדבר זה א רבי דעת על מ

הפרה. לו יש מצוה לדבר וא הפרה, לו אי

- mrhd'בתוס לדבר)"(דמבואר אבל רה מבואר"בש עוד מצוה, לצור להתירו לרבי ניחא דמסתמא ת:

, רבי דעת על היתה ההפרה בא היתר לו יש שכ my]בגמ': k"epae ,`k 'irq gkx 'iq c"ei r"eya r"re].

'q ezd eazk cerלדבר)"(ד אבל z"x:ה myaדעת"ד "על כשאומר היינו ופלוני" פלוני דעת על"על אבל ,

הוא. כלו לאו סת רבי דעת

' q eza oey`xd uexizd itl( שלמ(ש , רבי דעת על לבי ברבי בי לחלק אי בעל (לעילד"בהפרת

א') הדי ברבי שהודר נדר להפר דיכול"שיכול בדעתה תלויה שאינה דכיו , רבי דעת על בהודר ה

הונא ורב , חכ בהתרת רק ה אמימר ודברי , רבי דעת בלא להפר יכול כ חרטה בלא אפי' להפר

עליו. חולק לא

' q eza ipyd uex izd itle,הפרה לו יש רבי דעת על שהודר שנדר וסובר, אמימר על חולק הונא רב

אינו רבי דעת על ולאמימר, הונא לרב , חכ להתרת בעל הפרת בי לחלק אי זה ולתירו , חכ אצל וא

להפר. יכול

:‰ÎÏ‰

r"eyaכא)"(יור סעי' רכח סי' mzrc,ד `la dxzd el oi` ,miax zrc lry xcp :wqtpxizdl oi` mzrc mr 'it`c oixingn yie
dligzkl xingdl oekp oke ,zeyxd xaclzrc lr" mze` hextiy oebke ,'bn zegta miax mi`xwp oi`e ,ezxzda devn yi ok m` `l` ,

"mzq" xn` `l` ,mze` hxt `l 'it` ,'b ipta xcp m`y :mixne` yie ,dxzd el yi ,miax c"r "mzq" xn` m` la` ,"ipelte ipelt

.xn`w eiptl micnery mze` miax zrc lr `nzqnc ,dxzd el oi` ,miax zrc lr,xzed carica ,exizdy miax zrc lr xcpc `"i
,xaca jxev yie ,wgcd zrya m` ik df lr jenql oi`e[wgcd zrya 'it` ef drc lr jenql oi`y :azk ,hq w"q j"yd].

.‚„ÈÁÈ ˙Ú„ ÏÚ

לדבר)"(דבתוס' אבל "ה פרט הנודר א א להתיר, יכול שחכ פלונימבואר: של דעתו en.,,"על sc onwl 'qezd]

[.fh sc zekn zkqn lr ixi`na oiire ,cigi meyn `le miax meyn ezrc lhany iptn edfy :eazk ,ongp ax d"c.

.„Â¯„ ¯Ù‰Ï ‡·‰ ÏÎ

ongp ax itlוהחכ , לחכ הנדר כל את מפרשי לא דלפעמי , החכ לפני הנדר את לפרט צרי אינו

שישמע. מה לדעת אלא מיפר חכ אי שהרי תקלה, ליד ויבואו ששמע, מה רק יפר

`tt ax itle,יתיר לא זאת ישמע וכשחכ נדר, איסור דבר מחמת דשמא , hxty,צרי `la xtid m`e
בתוס' קסבר)"(דמבואר כרה ושהילכתא מופר, שאינו פ.":

:‰ÎÏ‰

r"eyaיד)"(יור סעי' רכח סי' ozxzdד oi` hxt `l m`e ,xcp dliayay daiqde ,xcpd mdl hxtiy jixv ,el exiziy mcew :wqtp

.ibq oixizndn cg`l hextiyk edine ,dxzd

.fh?recn ,"hbd lr oinzeg micrd".el :cl sc
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

:x`ean dpynaרש לפי , העול תיקו מפני )"(די"שזה העדי תוס'ה ולפי , הזק גמליאל רב מתקנת היינו

ד לו. )"(ד והעדי רה קוד שנתקנה תקנה ."זוהי הזק ג

'nba(.לו x`ean,dnizgd:(ד mvryר ""לפי דאמר כרתימ חתימה דכתיבעידי מדאורייתא, היא "

וחתו" בספר "והתקנה,"וכתוב דאמר אלעזר דרבי אליבא רק אמורה, כרתיבמשנה מסירה ותיקנו"עידי ,

" יערער כשהבעל דלפעמי , גירשתיהכ למדינתלא שהלכו או שמתו מפני מסירה, העידי את ימצאו לא "

. הי

:xn` sqei axר לפי מ"שג מדאורייתא שהחתימה הסובר שהתקינו,"מ לפרש, נית מפרשימ ו הי שי

, לחתימת קיו עידי למצוא בנקל שיהיה כדי בגט, zenyשמותיה aezkl witqny rnyn ,odizeny iyxtn d"c i"yxn]

.a`d my mb siqeiy epiwzde ,cala crd my aezkl witqn did dpwzd iptly :x`ean r"yehae ixi`na la` ,eia` my `la s` cala micrd

mya i"aa r"re ,cy 'iq y"aixae `"ahixa x`ean oke ,zexhy x`ya mb `id ef dpwzy ,`iand d"c .a sc lirl 'qezn wiic ogleyd jexrd

[oniq ici lr witqn zexhy x`yay ,xaeqy u"ayzd" רק חתמו שהעדי היה שבראשונה מה מספיק ולא פלוני, אני

עד ונתקיימו"חתמתי לזו דומה שחתימת אחרי שטרות ידי על רק יכולי היו , חתימותיה לקיי וכדי ,

."בבי עצמ החתומי העדאת ידי על c'.ד oic bi 'eyz '` wxt lirl k"yn oiir - mihxt cere ,`"xk e` n"xk dkld m`]הרי"

השמות, את לפרש שצרי יוס רב דברי את הביא li`edלא dkldl zbdep dpi`e ,n"xl wx `id zenyd yxtl ef dpwzy azky `"ayx oiir

,xfrl` iaxk miwqeteהרא ד"ולפי ג: ד לעיל תוס' שיטת לפי וכ יב, סי' אלעזר"ש רבי ok,ה zeyrl jixvy `le ,`"xc `ail` ef dpwz -

icir` dligzkl jenql mi`a m` la` ,hbde xhyd di`xl ze`xdl evxiyk dxiqn icirl ekxhvi `ly ick ,ok zeyrl mdl cnliy owiz `l`

,oikneq dxiqnע"והטוש"הרמבdpwz meiw i`y rnyn m"anxdny :eazky gny xe`ae n"gl oiir - `"xk miwqety s` ,ef dpwz mi`ian

[hbd z` zlqet dpi` ef.

:‰ÎÏ‰

r"eya(יא סעי' קל "oa(סי' e` ,"cr sqei" azk ,"cr awri oa sqei" :oebk ,eia` mye ,eny aezkl jixv ,crd mzegyk :wqtp

,xyk "cr" azk `le "awri oa sqei" e` ,"cr awridrh m`e ,azknl jixv `l "awri oa" k"` "cr sqei" azk m` ibqc xg`n `"ie
oebir mewnae wgcd zrya wx f"r jenql oi`e ,leqtl oi` ea dpiy e`.

.fi,zexecd lkl e` xec eze`l wx owzp m`d ,leafext ly etebe ,leafext ednxge`n leafext m`de
,`ed xyk mcwen e`?recne.fl±.el sc

:‰· Â˘˙

.‡ÏÂ·ÊÂ¯Ù

הגמ' השמיטה, לפני מלהלוות ימנעו שלא כדי , העול תיקו מפני משמט, אינו שפרוזבול תיק הזק הלל

הדורות, לכל או בלבד לדורו תיק א onfaמסתפקת did ixdy ,ynn epi` "exec"ly eazk onfa d"c 'qez j` ,i"yxl `ed ok]

[zexecd lka leafext zeyrl ebdp la` ,dhytp `l dirady :azek `"ahixd .oaxegd xg`l jenqd xecl dpeekd `l` ,ziad.

i ia` itlלפי אבל בלבד, מדרבנ הוא הזה בזמ כספי ששמיטת הסובר, רבי כדעת סוברי א רק זהו

בי כח ואי הואיל משמט, אינו הפרוזבול מדאורייתא, הוא הזה בזמ כספי ששמיטת הסוברי ד"רבנ

התורה. מ דבר לעקור

,`axc `ail` i"yx itl[onfa d"c 'qeza "inp i`"d itl oke]רבנ לפי אפי' משמט mitqkפרוזבול zhinyy mixaeqd]

[`ziixe`cn dfd onfaבי והפקר הואיל התורה.", מ דבר לעקירת נחשב זה אי וגדר, סייג דבמקו הפקר, ד

'q ezd itl eli`eאיכא)"(ד מי התורה.ה מ מצוה לעקור פרוזבול לתק אי רבנ שלפי סובר רבא ג

:‰ÎÏ‰

m"anxaטז)"(פ הל' ויובל משמיטה dxezaט aezkd lr oixaere df z` df zeeldln mrd erpnpy owfd lld d`xyk :wqtp

mitqk zhinya `l` liren leafext oi`e ,df z` df eeliy cr aegd hnyi `ly ick leafxet oiwzd ,"'ebe ,xac didi ot jl xnyd"

.da liren leafextd oi` - dxez ly dhiny la` ,mixteq ixacn `idy dfd onfaכתב:"והראב בהשגותיו, iia`cד ,xeegn epi` df
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

zhiy xe`iaa ,i"yxk c"a`xde ,'qezk l"q m"anxd] .onf lka bdep jkld ,xwtd oic zia xwtd xn`e bilt `ax la` ,ikd xn`c `ed

[f"acxae ,i"aa ,n"qk oiir - m"anxd.

.·:‡Â‰ ÏÂ·ÊÂÙ Ï˘ ÂÙÂ‚

פלוני לכ q"yd]מוסרני zxeqnd qxeb ok - mipiic ipelte],שארצה זמ כל שאגבנו פלוני, אצל לי שיש חוב שכל ,

. העדי או למטה חותמי y"iir,והדייני - mipiic 'aa witqn e` mipiic 'b jixv m` ewlgp :al sc lirl zyy axe ongp ax]

['` oic 'd daeyz lirl k"ynae.

l`eny itlבבי רק אלא פרוזבול כותבי דנהרדעא."לא או דסורא דינא בי כגו חשוב, ד

: 'nbd zxne` cerאשי"שא רב דבי שרבנ שמצינו כמו להדדי, מילי מסירת ג דמהני כתיבה, דוקא צ

והתוס' להדדי, מילייהו אלימי)"(דמסרו רה בש בי"כתבו שמספיק מוכח זו שמגמ' שבדור,"ת: חשוב [`laד

rnyn okye ,mzenk dklde ,c"ia lka leafext aezkl xyt`y l"qe ,l`enyk mixaeq `l el`d mi`xen`d - mipey`x cere ,bi 'iq y"`xd itl

[y"`xdk `"nxde ,l`enyk ewqt xagnde m"anxd ,dkldl l`eny z` `iad `ly s"ixdn.

:‰ÎÏ‰

r"eyaיח)"(חו סעי' סז סי' oipraeמ ,oica oi`iwa dyly epiidc ,aeyg c"iaa `l` azkp epi`e hnyn epi` leafext :wqtp

,xird dze`a mdilr miax megnde ,dhinyd oipr mirceie ,leafextdfd onfa lwdl yic l"pe ,c"ia lka leafext oiazekc `"ie.מ"ובחו

נפס כ', סעי' סז lkק:סי' epab`y il yiy aeg lky mkl ipxqen" :xn`e ,micinlzl eixac xqne ,df z` df eeldy minkg icinlz

yie ,zgcp `id cala mixacae ,mdixacn dfd onfa mitqk zhnydy mircei ody iptn ,leafext aezkl jixv epi` ,"dvx`y onf

.leafext jixv oi`e ,ipdne oic zia iptl dt lra eixac xnel lkei inp mc` lkc mixne`.‚Â‡ ¯ÁÂ‡Ó ÏÂ·ÊÂ¯Ù
,Ì„˜ÂÓ'עלבתוס , (ש

בשביעית) המשנה פי

כשר שהמוקד כתבו:

משו פסול, והמאוחר

כל , כדי שלא שמרויח

אחר שהלוה מה

זמ עד פרוזבול כתיבת

בו. הכתוב

.gi?recne ,dfd onfa zbdep m`d ,zerwxw zhinye ,laei ,mitqk zhiny zevn.el sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈÙÒÎ ˙ËÈÓ˘ ˙ÂˆÓ

iax itl" דכתיב , מדרבנ רק נוהגת הזה שמוטבזמ השמיטה דבר מדבר,"וזה הכתוב שמיטות בשתי ,

אתה שאי בזמ , כספי משמט אתה קרקע משמט שאתה בזמ , כספי שמיטת ואחת קרקע שמיטת אחת

, כספי משמט אתה אי קרקע a']משמט oic oiir ,laei oick - ipy zia onfae].

o pax itleרש ד"(עיי רבא)"י מדאורייתא.ה אפי' הזה בזמ נוהגת

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' סז סי' zhinyמ `dzy mixteq ixacne ,bdp laeidy onfa `l` ,dxezd on zbdep mitqk zhiny oi` :wqtp

,mewn lka dfd onfa zbdep mitqk.'eke ,dfd onfa zbdep dhiny oi`c `"i la` ,miwqetd znkqd `id ok.

.·Ï·ÂÈ

."לכו מדרבנ אפי' נוהג אינו הזה בזמ ע

i "yx itlבשביעית)"(ד עליה.ה יושביה כל היו דלא נהג, לא שני בבית ג
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

' q ez itleד)"( בזמ מיה ש דהיו מדאורייתא, נהג שני בית ואע"בזמ , שבטי מ"ב , כול עלו שלא מ"ג

" יושביהחשיב לעמוד"כל יכולי הציבור רוב שאי דבר גוזרי ואי הואיל הזה, בזמ יובל תיקנו ושלא ,

. רצופי שנתיי קרקעות שמיטת דהיינו בזה,

.‚‰Ê‰ ÔÓÊ· ‰ÚÈ¯ÊÂ ‰˘È¯ÁÓ ˙ÂÚ˜¯˜ ˙ËÈÓ˘

i "yx itl( ,(ש מדרבנ רק הוי שבסוגיי רבנ לפי ובי רבי לפי a']בי oic oiir laei oick - ipy zia onfae]א ,

מדאורייתא. שנוהגת הסוברת כהני בתורת נוספת דעה יש

'q ez itle( מדאורייתא.(ש שנוהגת סוברי , בסוגיי רבי על דפליגי רבנ

.hi?recne ,xg` c"ia ixac lhal c"ial gk yi m`d:el sc

:‰· Â˘˙

בי כח בי"אי דברי לבטל אא"ד חבירו התוס'"ד א , ובמני בחכמה הימנו גדול אלא)"(דכ :ה כדלהל כתבו,

.1l`xyi aexa hyte xac g"in dpi` dpwzd m`.לבטלו יכול שגדול בסוגיי שאמור מה זהו

.2l`xyi aexa dhyt `l dpwzd m`מי התקנה א ג לבטלו, יכול קט א"אפי' רק וזהו דבר, ח

לאסור. נמני לעמוד יכול א אבל בו, לעמוד יכול אי הציבור רוב

.3hyt mbe ,xac g"in dpwzd m`. בנפשות לה שעמדו מפני לבטלו, יכול אינו גדול אפי'

.4mewn eze`a hyte ,cg` mewnl wx dzid dpwzd m`כנ א'."הדי די ל

.k?recne ,leafext azk `lyk s` ,zhnyn dpi` ziriay mipte` el`a.fl sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÈ„ ˙È·Ï ÂÈ˙Â¯Ë˘ ¯ÒÂÓ‰

לבי ומסר הואיל משמטת, שמיטה ופירש"אי , נוגשי ה שיהו די"ד לז. דתפסי)"(ד וגביה הפקר, דהפקר :

" ביה קרינ לא יגושמלוה והתוס'"לא ד, לו. מי)"(ד שדורשה מהסיפרי, הוא זה די שמקור הכותב הביאו:

" מקרא ידיזאת תשמט אחי eh],"את mixac ixtiqa y"iir]רש שלפי וכתבו: הפקר", מטע הוא הטע עיקר י

מהפסוק."בי ולא הפקר "zpwzד `ed c"ial eizexhy xqen - xqen d"c :b sc zeknae ,ipxqen d"c :al sc lirl ,i"yx zhiy itl]

zpwze ,leafext `la mb ,zhnyn `l `ziixe`cn ziriayd c"ial eizexhy xqen - xqend d"c :b sc zekna 'qezd zhiy itl la` ,"leafext

delnl `le xhya delnl wx ipdn leafexty ,i"yxn wiicn ,ipxqen d"c .el sc i"ptd ,opaxcn wx ipdne ,dxiqnk ied leafext zaizky `id lld

[dt lr delnl mb ipdny :wqtp `"nxae ,dt lr.

:‰ÎÏ‰

r"eyaיא)"(חו סעי' סז סי' hnyp.מ epi` "df aeg il eab mz`" mdl xn`e c"ial eizexhy xqend :wqtp

.·ÔÈÓÂ˙È

דר פרוזבול, צריכי ופירש"אינ , יתומי של אביה דינו ובית ר"(די"ג וד"ה )"ג, אביה ישראלה נשיאי כלומר :

לבי כמסורי שטרותיה והיו ממונ ועל עליה ממוני שה ודור, דור `oiד."שבכל d"c .fl sc w"a 'qeza]

[frz devn g"pn r"re ,iccdl ediilin exqn eli`k miaygp minezidy :x`ean ,s"ixd itca .gi sc my i"wenipae ,mikixv.

i "yx zhiy itlד)"( צריכי אי עצמה ה שלוו חוב אבל משמטת, אינה שביעית אביה של חוב רק

y"iir]משמטת, ,mnvr md eely aeg 'it` zhnyn dpi` ziriay - o"anxd mya d"`xd mya o"xd itl la`].

:‰ÎÏ‰

m"anxaכד)"(פ הל' ויובל משמיטה כח)"(חוr"eyae,ט סעי' סז סי' mdixacמ znizqn] ,leafext mikixv mpi` mineziy :wqtp

['p w"qa r"nqd k"ke ,mnvr md eely d`eldl s` edfy ,rnyn.
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.‚,ÔÂÎ˘Ó‰ ÏÚ Â¯È·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰[oekyn ip`y d"c i"yx - ilhlhnc]

יצחק, מדרבי המשכו את קונה והמלוה הואיל משמטת, השביעית aiigzdlאי oekynd dpew - dil ipw d"c i"yx itl]

aiigzn - ip`y d"c oiibeqa 'qez itle ,oiqpe`a aiigzdl ilin lkl e`pwy :azk ,oekyn dpewy d"c .at sc n"a zkqn lr i"yxe ,ca` m`a

['a '` mipic 'e daeyz 'h wxtae ,ck ,bk 'eyz 'e wxt `rivn `aa zkqn lre ,bn daeyz '` wxt "oiyeciw" zkqn lr k"yna r"re ,y"eyk wx,

" ביה קרינ , המשכו את שקונה ידוכיו תשמט אחי ,את ביד אחי של ולא "`ki` in d"c 'qezd e`iad ok]

[ixtiqd mya.

' q ez zhiy itlשאני)"(ד ואעפה הלואה, בשעת שלא כשמשכנו רק יצחק מדרבי שמיטה"קונה אי כ

שיעבודיה אלי אז הלואה בשעת שלא קונהו שא היא, דסברא הלואה, בשעת משכנו א א משמטת

" ביה דקרינ הלואה, בידילבשעת אחי של i"pt]."ולא oiir - mixacd xcb].

:‰ÎÏ‰

r"eyaיב)"(חו סעי' סז סי' oekyndמ lr xzid s`y xne`y in yie ,oekynd cbpky dn hnyn epi` oekynd lr delnd :wqtp

,hnyn epi`:נפסק ב', סעי' עב ez`eld,ובסי' zrya epkyny oia ,zexit edeldy oia ,zern edeldy oia ,oekynd lr exiag z` delnd

,xky xney df ixd ,edeldy xg` epkyny oia.xeh( mzq elaw oia ,eiey icka oekynl elawy yxit m` oia welig oi`e

.„ÌÈÒÎ ˙ÂÈ¯Á‡ Â· ˘È˘ ¯Ë˘

i`ny zia itl.דמי כגבוי לגבות העומד דכל משמט, אינו

d"ac `ail` l`enye ax itl.משמטת השביעית

d"ac `ail` l"xe o pge i iax itleבחזקת הקרקעות כאילו הוי נכסי שיעבוד שיש דכיו משמט, אינו

ור יוחנ דרבי כוותיה ותניא ממש, וכגבויות למעשה,"המלוה כ לפסוק רצה לא יוחנ שרבי אומרת והגמ' ל,

[i`ny ziak ile` `ziixade ,dyrn dyrp mincn ep`y iptnc].

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(חו סעי' סז סי' mewnaמ `zpkynde ,miqkp zeixg` ea yiy xhyay deln 'it`e ,delnd z` zhnyn ziriay :wqtp

dpi` m`e ,dzhnyn ziriay oi` epnf seq cr ewlql i"`y mewne ,dzhnyn ziriay eizern `iaiy zr lka delnd wlql mkxcy

`xz` ixwin ,'` mei 'it` ewlql i"`y lke ,dil iwlqn `lc `xz`a n"dc `"ie ,hnyn epi` ez`elda dcy el miiqy `l` `zpkyn

.dil iwlqn `lc

.‰.‚Î 'Â˘˙ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚ - "Î"ÙÚ‡" ÂÏ ¯Ó‡˘ ÔÙÂ‡·

.`k?recne ,leafext miazek `l mipte` el`a.fl sc

:‰· Â˘˙

כרוב, של קלח אפי' שהוא, כל ואפי' קרקע, ללווה יש א רק אלא פרוזבול כותבי `it'אי e` `wec aexk m`]

[`wec e`l dfy rnyn r"eyd znizqne ,`wec edfy rnyn m"anxdne ,q"zg iyecigae ,`"ayx oiir - dfn zegtaרק לו יש ואפי' ,

יתידות על המונח נקוב -באויר,עצי iaiyg `l ikiq mewne li`ed ,oiazek `l zecizi lr gpend aewp epi`y uivra eli`c]

[o"x.קרקע לו שהשכיר או לו שהשאיל או לו, שחייב למי או לערב רק שיש או ,

' q eze i "yxאלא)"(ד שכיחאה דלא ובמילתא קרקע, שאי למי להלוות הוא שכיחא דלא דמילתא : מפרשי

, רבנ תקינו elלא yiy inke ,ieabl aegd aygp ,rwxw deell yi m`y iptn edfy :azek ,'e 'ld 'e wxt ziriay zkqn lr y"xd la`]

df y"xd itly ,ziriay mcew dxkne leafextd zaizk zrya rwxw deell did m`a ,`ed n"wtpdy azek s"ixd itca :hi sca o"xde ,oekyn

dpwd delnd m`y :o"xd azek cer ,ieabk did aegd daizkd zryae li`ed ,ipdn r"ekly :xaeq ywxw epiaxe ,ieabl aygp `l ik ,liren `l

`zlinl aygpc l"pd i"yx itl wx ipdn - oipwdn el rcepyk onf xg`l geev m`e ,ipdn - wzy m`e ,oipwd ipdn `l - k"ra deell rwxw

[ieabl aygp `l ixdy ,ipdn `l y"xd itl la` ,rwxw el did iekifd zryae li`ed ,`gikyc.

: eazk m"ayxd myaeאונאה דאי החוב, כל שווה שהוא כל קרקע שאפי' מפני זהו שהוא, בכל דסגי דהא

o"xa]לקרקעות oiir - ztqep daiq]דהיינו , דרבנ כששביעית רק אלא פרוזבול, מועיל אי אביי לפי כ כמו ,
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בלבד. דרבי ואליבא הזה בזמ

תוס' דשיטת לו. איכא)"(בד מי עייה דאורייתא הזה בזמ ששביעית הסובר, דרבי אליבא דרבא אליבא

יז."במש תשובה לעיל כ

:‰ÎÏ‰

r"eyaכב)"(חו סעי' סז סי' uivrמ `l` el oi` 'it`e ,ibq `edy lk rwxw 'it`e ,rwxwd lr `l` leafext oiazek oi` :wqtp

,el aiigy inl e` axrl e` el aiigl yie llk deell oi` 'it` ,ibq ely zeczid mewn oi`y t"r` ,xie`a zeczi iab lr gpen aewp

.eipta `ly 'it`e ,xg` i"r 'it` edkfn ,el aiigy inl f` delnl yie dfl `le dfl oi` 'it`e oiazek

.ak?recne ,daezk oke ,iezite ,qpw ,qpe` inelyz zhnyn ziriay m`d.fl sc

:‰· Â˘˙

שטר)"(דבתוס' מבואר:ה לעיל הגמ' פי iezite,על ,qpw ,qpe`yהעמדה משעת דהיינו במלוה משזקפ

. ותזקו משתפגו כתובה וכ משמטת, השביעית בדי

.bk?recne ,bedpl mikixv delnde deeld cvik ,ziriaya exiagl aeg xifgnd:fl sc

:‰· Â˘˙

" ללווה שיאמר צרי אניהמלוה ""משמט הלווה אמר וא כ"אע, "פ שנאמר הימנו, יקבל דבר" וזה

""השמיטה לו יאמר אל מחזיר, וכשהלווה ל, נות אני ""בחובי יאמר אלא ל, נות אני ובמתנה ה ,"שלי

['x ze` hi 'iq y"`xd lr l`pzp oaxwa r"re]" אומרת: והגמ' ליה, ."דתלי

i "yx itlליה)"(ד ותלי "ה לו שיאמר עד לכופו יכול מלתת, בו לחזור רוצה הלווה כ"אעא wleg,"פ y"`xde]

["k"tr`" el xn`iy deell dtvic :yxite ,etekl leki epi`y xaeqe ,i"yx lr.

:‰ÎÏ‰

r"eyaלו)"(חו סעי' סז סי' `xnמ "epnn zxhtp xake ip` hnyn" delnd el xn`e ,ziriay eilr dxary aeg xifgnd :wqtp

el xifgd ,"jl ozep ip` dpzna md ily" el xn`i `l` ,"jl ozep ip` iaega" el xn`i l`e ,epnn lawi ,"lawzy ipevx k"tr`" el

eizern lehi `l` epnn lawi `l ,xn` m`e ,"jl izzp dpznae ,md ily" el xn`iy cr mixaca enr aaqn ,ok el xn` `le eaeg

.el jlie

.ck?recne ,el mipin`n m`d ,"ca`e leafext il did" orehy deln:fl sc

:‰· Â˘˙

w"z itl.שמטת והשביעית , נאמ אינו

minkg itleואכיל היתירא שביק לא פרוזבול, תיקנו שחכמי דכיו משמטת, לא והשביעית נאמ

, חכמי כדעת להלכה סובר , נחמ רב אמר יהודה ורב b"ayxdאיסורא, zhiy ,`nzqa z`aen .ht sc zeaezka dpyna]

axk `l wqt ixi`nd okle ,"ca`p il did leafext" xnel on`p mc` oi`y xaeqy rnync ,"leafexta `ly daeb aeg lra jli`e dpkqd ony"

[r"eya wqtp oke ,`lewl dcedi axk ewqt mipey`xd aex la` ,mzqk dkld `ziixaa zwelgne dpyna mzqc ,dcedi'בתוס ומבואר ,

לא)"(ד רה שבועה,"בש בלא אפי' נאמ זה דמטע aiigת: ezprh lr rayiy raez deeld m` - o"a`xd zhiy la`]

,leafextd z` cai`y oreh delndyk mbe ,raydl raez deeld oi`yk mb rayidl aiig - d"nxd mya .ht sc zeaezka w"nhiyd itle ,dreay

[z"xk xaeqy rnyn r"eydne.

:‰ÎÏ‰

r"eyaלג)"(חו סעי' סז סי' didמ leafext `ny" el oigzety `l` cer `le ,"ca`e il did leafext" xnel mc` on`p :wqtp

,on`p ok xn` m`e ,"ca`e jlm` la` ,on`p oic wqt mcew `ed m` ,"il did leafext" xn`e xfge c"ian `vie ,c"iad el egzt `l m`e
.(`"ayxd mya i"a) on`p epi` ,oic wqt xg`l `ed

.dk,zexigl `veiy e` ipyl e` oey`x eaxl m`d ,carzyn inl ede`cte daypy iprpk caroiprl]
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[d`ad daeyza oiir - xexgiy hb jixv m`,?recne(`car meyl ye`i iptl mixg` mil`xyi ede`ctyk
.oey`x eaxl exifgdl n"r ede`ctyk e` ea carzydl(a.oixeg oa meyl ede`ctyk

(b.oixeg oa meyl ye`i xg`l ede`ctyk(c.ea carzydl car meyl ye`i xg`l ede`ctyk
(d.oey`x eaxl exifgdl n"r ye`i xg`l ede`ctyk(e.ye`id iptl iaydn gxa m` oicd dn
(f?recne ,ye`id xg`l gxayk dne.gl :fl sc

:‰· Â˘˙

.‡„·Ú ÌÂ˘Ï Â‰Â‡„Ù Â˘‡ÈÈ˙‰ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈÏÚ·‰˘ ÈÙÏ Ì‡

ופירש , ראשו לרבו ובד"(די"משתעבד עבד, לשו )"ה ראשו לרבו ישתעבד להחזירוה מנת על שפדאוהו מפני דזהו :

האדו ש ממנו פקע לא יאוש שלפני ידע דמידע קנה, לא ושני בו, להשתעבד מנת על אפי' או ראשו לרבו

ממנו, כגוזלו הוא והרי , i"pt]הראשו oiire].

:‰ÎÏ‰

r"eyaסז)"(יור סעי' רסז סי' ixdeד ,ea carzyi car myl eze` dcetd lk ,oey`x eax epnn y`iizp m` ,daypy car :wqtp

.oixeg oa f"d ,oixeg oa myl edct m`e ,ely `ed

.·ÔÈ¯ÂÁ Ô· Ì˘Ï Â‰Â‡„Ù ˘Â‡È ÈÙÏ Ì‡

`ax itlע"לכו[xaeq w"z dn wtzqn b"ayx edin ,b"ayxl oiae w"zl oia epiidc]עדיי שהרי , ראשו לרבו משתעבד

נתייאש, ipy]לא eaxl carzyn ye`i iptl s` - `ax itly xaeqc `"ayxa r"re].

i ia` itle[`l` d"cez - l`eny xaeq oke]ושנחלקו , חורי ב לש פדאו שהרי משתעבד, לא ודאי שני לרבו

ת שלפי , ראשו לרבו משתעבד א רשב"התנאי ולפי מלפדותו, ימנעו שלא כדי משתעבד, לא ג"ק

אי ולכ במצוות, שחייבי העבדי את לפדות מצוה כ חורי בני את לפדות שמצוה דכש משתעבד,

מלפדותו, שימנעו jenqa]חשש onwlck ye`i xg`l wx mi`pzd zwelgny xaeq `axe]..mcewd oica oiir - dkld oiprle

.‚ÔÈ¯ÂÁ Ô· ÌÂ˘Ï Â‰Â‡„Ù ˘Â‡È ¯Á‡Ï Ì‡

ipy eaxl, חורי ב לשו פדאו שהרי משתעבד, שלא m"xdnודאי - jk oia d"cezd e`iady "xnel lkep"d itl s` edf]

[s"iy.

i ia` itl.התייאש כבר שהרי , ראשו לרבו ג משתעבד אינו

`ax itleת לפי רק הוא רשב"כ אבל ופירש"ק, שמשתעבד, סובר )"(די"ג כ בי ,ה ראשו לרבו דהיינו :

" דאמר עצמוכדחזקיה ומפיל הול ואחד אחד כל יהא שלא כדי ישתעבד, כ ובי כ בי אמרו מה מפני

ראשו רבו מיד עצמו ומפקיע -,"לגייסות, zeipynd 'ita m"anxd itl la` ,c"a`xde y"`xd ,`"ayxde o"anxd zrc `ed oke]

zeklda m"anxdy miyxtnd n"qkae xeha r"re ,`"ayxe ixi`n oiir - ipyl carzyn oixeg oa meyl e`ctyk ,recn a"ve ,ipyl carzyi

[y"iir zxg` yxit n"glae ,b"ayxc `ail` iia`k l"qy ,azk c"a`xd zrca n"qkde ,minkgc `ail` `axk wqt micar.

:‰ÎÏ‰

r"eyaסז)"(יור סעי' רסז סי' eaxl,ד xfege eaxn epeict lhep ,car myl eze` dcetd ,oey`x eax epnn y`iizp `l m`e :wqtp

.melk `la oey`x eaxl xfeg ,oixeg oa myl edct m`e

.„Â· „·Ú˙˘‰Ï „·Ú ÌÂ˘Ï Â‰Â‡„Ù ˘Â‡È ¯Á‡Ï Ì‡

i ia` itlכנ ,"הדי ראשו לרבו משתעבד שאינו ג', די l`ל s`y ,`"ahixde `"ayxd miccvne ,'b oic l"pk mrhd]

oicd - xexgiy hb jixv m` .ea carzydl `"` aeye ,envr z` cin dpew card - eax y`iizpyne ,card z` dpew `l ieby meyn ,ipy eaxl

[ecar xiwtnd oica ,'a oic 'l daeyz onwl mi`xen`d zwelgna ielz.

w"zc `ail` `ax itl'בתוס ומבואר שני, לרבו שסל)"(הנישתעבד משו שזהו צרי": עבדו המפקיר ל

ורש קנאו, כ דעת ועל שיחרור, ובד"(די"גט למעשה, לגופו)"ה למעשהה אותו ששבה מהגוי שקנאו מפרש: :



Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ‰ˆÈ· ÔÈËÈ‚ ÔÈËÈ‚3- ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó ÊË˜
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וע שא"ידיו, זה לעני גופו, את קונה עבדות לש טבילה ויתגייר"י ממנו יברח א וממילא מהשני, גט צ

ולתוס' ישראל, בבת מותר )"(דיהא בי אתה לו שמכר לגוי שהיה ממה יותר בעבד קני השני לישראל אי

hbהעבד. jixvy ,xaeq ywxw epiax mle` ,xexgiy hb `la l`xyi zaa xzen `di iebdn gxai m`y i"yx zrck ,s"ixd lr o"xd zrc]

[eizexitl lwc oipwk `id df oipwe li`ed ,xexgiy.

b "ayxc `ail` `ax itleרש בתוס'"לשיטת א' ולפירוש )"(די כ בי כנה הדי לרבו": שמשתעבד ג' די ל

שרשב לומר שנוכל כתבו תוס' א כדחזקיה, , ת"ראשו על חולק לא שני,"ג לרבו ומשתעבד זה, בדי ק

מועט דבר eici]דמשו dyrnl wx edpew ipydy].לגייסות עצמו יפיל לא ,.mcewd oica oiir - dkld oiprle

.‰ÔÂ˘‡¯ Â·¯Ï Â¯ÈÊÁ‰Ï Ó"Ú Â‰Â‡„Ù ˘Â‡È ¯Á‡Ï Ì‡

i ia` itlד'."כנ די ל

`ax itleת לפי א וזהו , ראשו לרבו גט"משתעבד בלא לחירות יוצא לא שביאוש סובר רבא שהרי ק,

שרוצה. כמו לפדותו יכול כ ועל שיחרור,

.Â˘Â‡È ÈÙÏ È·˘‰Ó Á¯· Ì‡

כהנ בדיוק עיי"הדי ב', בדי ש."ל

.Ê˘Â‡È ¯Á‡Ï È·˘‰Ó Á¯· Ì‡

דרשב"לכו אליבא רבא לפי א והיינו לרבו, ומשתעבד חוזר אינו ""ע דסבר מפילג, ואחד אחד כל יהא שלא

לגייסות כ"עצמו ובורח, למיתה עצמו מסכ לצאת כדי דא שאני, דבורח לגייסות.", עצמו יפיל שלא ש

:x`ean - ixi`na `ed oke - fhw w"q fqx 'iq r"eyd lr `"xbd xe`iaa .xexgy hb el azeke eax z` oitek - opgei iax itl ,xexgy hb oiprle]

[gxa `lyk mb ok oicd - w"z itl la` ,gxa `ll gxa oia welig yi b"ayx itl wxy.

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי מעבדי ח' azekeד)"(פרק eax z` oiteke ,zexigl `vi eax epnn y`iizp m` ,mixeq`d zian gxay car :wqtp

,xexgiy hb elנפסק:"ובשו סו, סעי' ש daypyע cargxaeoiteke ,cer ea carzydl leki epi` ,epnn eax y`iizpy xg` `ae

[my `"xbd xe`iaa oiir - r"eyl m"anxd oia zepeyld iepiy xaqda] .xexgiy hb el aezkl eze`.

.ek?recne ,xexgiy hb jixv m`d ,zncewd daeyzay mipte`a daypy iprpk car.gl :fl sc

:‰· Â˘˙

.‡'‡ ÔÙÂ‡·

לחירות."לכו יוצא ואינו ראשו לרבו משתעבד ע

.·'· ÔÙÂ‡·

b "ayxc `ail` i ia` itle ,r" ekc `ail` `ax itl.'א כבאופ הדי

w"zc `ail` i ia` itle,שיחרור גט epicצרי okle ,"irpnin" ly dpwzd gkn wx `ed carzyn `ly daiqd lk ixdy]

[zexgl e`ivedl dvex eaxy iprpk car lkk.

.‚'‚ ÔÙÂ‡·

i ia` itlשס משו שיחרור, גט צרי א"לא עבדו המפקיר שיחרור."ל גט צ

w"zc `ail` `ax itle.שיחרור גט וצרי יוצא

b "ayxc `ail`e. ראשו לרבו שיי שהרי לחירות, יוצא לא
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.„'„ ÔÙÂ‡·

i ia` itlהנ ג'."כשיטתו די ל

w"zc `ail` `ax itle,שני לרבו oey`xn]משתעבד xexgiy hb oiprl epic dn yixtzi` `l].

b "ayxc `ail` 'qeza '` yex itle i "yxl.שני לרבו משועבד

`axc `ail` 'qeza "xnel lkep e "d itleלת לרשב"בי ובי שני."ק לרבו משועבד ג

.‰'‰ ÔÙÂ‡·

i ia` itlהנ ג'."כשיטתו די ל

`ax itle. ראשו לרבו שיי שהרי יוצא, לא

.Â.'· ÔÈ„ Ï"Î - :'Â ÔÙÂ‡·

.Ê:'Ê ÔÙÂ‡·

i ia` itlא"א עבדו המפקיר דאמר כשמואל, סובר שהרי שיחרור, גט שיחרור."צ גט צ

w"zc `ail` `ax itle.שמואל על החולקות כהדעות סובר שהרי שיחרור, גט צרי

.fkzepwl leki m"ekr m`d.1.l`xyi.2.ieb.3zecar zwfga e` sqk oipwa iprpk carzwfga e`
?recne ,dngln yeaik.gl sc

:‰· Â˘˙

.‡ÛÒÎ· ÈÂ‚ ˙Â˜Ï

ופירש"לכו קונה, בכספא)"(די"ע "ה בו שנאמר , בכס ישראל הקונה לגוי דומה הוא גוי הקונה דגוי מכס:

ci:],"מקנתו sc oiyeciwa 'nba x`eank]וע רש", שלפי מבואר: וש ד', די כה, תשו' לעיל עבד"ע שקנה ישראל י

ע גופו ואת ידיו, למעשה קונהו המוכר."מגוי, לגוי שהיה מהזכות יותר קונהו אי תוס' ושלפי טבילה, י

.·˙Â„·Ú ˙˜ÊÁ· Ï‡¯˘È ˙Â˜ÈÏ ÌÈ·ÎÂÎ „·ÂÚ

i "yx itlבחזקה)"(ד "ה שנאמר ממה זאת לומדת שהגמ' בחזקה, הגמ' כוונת וזה שביקונה, ממנו ,"וישב

יאוש, אחר רק אלא מועלת זו חזקה o"xd]ואי iyecig - elivdl ozip `lyk ye`i iptl e`].

'q ez itleאבל)"(ד עה קונה לא ישראל דא קונה, כ"אינו עבדות בחזקת ולא ושטר בכס אלא ש"ע

ישראל,"עכו yxהקונה mby :yxtn `"ayxd j`]`vnpy iprpk car zepwil dvexd ieba xaecn `ibeqae ,ibilt `le ,'qezdk xaeq i"

[l`xyia miakek caer d"c i"yxa wcwecn okye ,l`xyi lv`.

.‚˘Â·ÈÎ· ¯Á‡ ÌÈ·ÎÂÎ „·ÂÚ ˙Â˜Ï ÌÈ·ÎÂÎ „·ÂÚ

' q ez itl( yeaikdקונה,(ש oipw m`e ,'c 'ld micar 'ldn h"ta m"anxd lr n"qk oiir - xac lkl iprpk cark eze` dpew m`]

[i`ay d"c `"ayx oiir - ye`i iptl mb ipdnומואב שעמו שמצינו מזה זאת לומדת שהגמ' בחזקה, הגמ' כוונת וזה ,

, בסיחו `yixtzi]טהרו `l - i"yx itl].

.gke` "oixeg oa dz` ixd" e` "lif" ,dlign e` oipw oeyla mipy ipta epec` zxin`a envr dpew ixar car m`d
?recne ,xhy jixv m`de ,xwtda e` "jnvrl dz` ixd".gl sc

:‰· Â˘˙

)"(דבתוס' בקידושי הגמ' פי על המפקיר, אבלה קנוי, שגופו כיו שטר, צרי מחילה או קני שבלשו מבואר:

שטר, בלא אפי' מהני מעליו רשותו שמסלק miwleglבהפקר 'it`e ,xhy `la xwtda `veiy iprpk carn y"kn - l`enyl]

.xhy jixv `ly micen ,oixeg zaa xzeny r"ra la` ,oixeg zaa exizdl `ed xhydy iprpk cara wx edf ,l`eny lr
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.hk?recne ,iprpkd ecar z` xxgyl xzen m`d:gl .gl sc

:‰· Â˘˙

l`rnyi iax itlד תעבודו"מותר, בה הוא.לעול רשות "

xfril` iaxe `aiwr iax itle,בעשה עובר עבדו המשחרר כל שמואל: אמר יהודה רב ואמר [okeחובה,

`"ahixa r"re ,`zknq` weqtde cala opaxcn xeqi`dy drc `aen o"xae ,ft dyr bnqe ,fny devn jepiga ,dlx devna m"anxd miazek

[zeciqg zcin xcba wx dfy :mixaeq yiy .gk sc dlibnלכו שמותר מקרי ויש ע:",

.1,devn jxevlע העבד את כשמשחרר מצוה"לדוגמא: לצור שהוא משו עשרה, למני שישלי מ

jxevl exxgyl xzeny :mixaeq ,ixi`nd oke - oihib zkqnl zehnyda - o"anxd la` ,:fn jc zekxaa 'nbd it lr ,lk d"cez - miaxc]

[opaxc devn zngn 'it` xzen miax jxevly :azk ,fny devn jepigae ,devn lk.

.2,`xeqi` repnl ick,xeqi`d repnl zxg` zexyt` oi`edivgy ziprpk dgtya :oebk
oa mr ozgzz dze` exxgyiy i"ry meyn ,xwtd bdpn da mibdepe oixeg za divge dgty

,carl `le oixeg oal `l die`x dpi` df `lae ,dze` xenyiy oixegrnyn r"eyde m"anxd oeyln]

[ixi`ndn rnyn oke ,aeig oi` la` ,dxxgyl xzen wxy ,xehdn wiicn 'a w"qa j"yde ,dxxgyl dax z` oiteky.

:‰ÎÏ‰

m"anxaו')"(פ הל' מעבדי עט)r"eyaeט סעי' רסז leykn(סי' `id ixde xwtd bdpn da mibdep mrd eidy dgty oke :wqtp

,mi`hglo it e k.dfa `veik lk oke ,leyknd xeqie dxxgyne dax z`

.3`piax itl, איסורי עמה שעושי כנענית בשפחה ג eיתכ ilr wleg i ia`שאסור וסובר:

ובתוס' אותה. שישמור לעבד ליחדה ויכולי הואיל כל)"(דלשחרר, מקריה שני עוד באופ1.מבואר:

" מיתתו בשעת אמר שפחתישהאב פלונית את קרינ"תשחררו לא המת דברי לקיי מצוה דמשו ,

" תעבודוביה בה עשה."לעול איסור ליכא לחודיה גט ובנתינת ,.2, חורי ב וחציו עבד בחציו

ד רבה מצוה שיש יצרה"משו ""לשבת כמו והוי דרבי, ."מצוה

:‰ÎÏ‰

r"eyaעט)"(יור סעי' רסז סי' ecearz".ד mda mlerl"c ,dyra xaer ecar z` xxgynd :wqtp

r"eyaעט)"(יור סעי' רסז סי' dfד ixd ,'i zqpkd ziaa eid `ly oebk ,mdixacn `id 'it` devn xacl xxgyl xzene :wqtp

`ypzy ick dxxgyne dax z` oitek ,xwtd bdpn mrd da oibdepy dgty oke ,dfa `veik lk oke ,'i oipn ea milyne ecar xxgyn

.leyknd xeqie

.l?recne ,l`xyi zaa exizdl xexgiy hb jixv m`de zexigl `vei car oldlc mipte`a m`d
(`.m"ekr iayn gxay car(a.oec`d zn k"g` m` oke ,ohw e` lecb ecar xiwtnd
(b."yecw `ed ixd" oeyla ecar yicwnd(cyecw `ed ixd" xn`y ote`a ecar yicwnd

."eincl(d?exxgyle epeict card cin lawl oixafbl xzen m`d ,eincl yecwyk:gl sc

:‰· Â˘˙

.‡Ì"ÂÎÚ È·˘Ó Á¯·˘ „·Ú

במש שלכו"עיי ז', ו' אופני כה, תשובה לעיל לחירות."כ יצא ע

.·Â„·Ú ˙‡ ¯È˜ÙÓ‰

.1lecbd ecar z` m`

l`eny itl" שנאמר שיחרור, גט צרי ואינו לחירות כסיוצא מקנת איש עבד לו"וכל שיש עבד ,

בתוס' ומבואר עבד, קרוי אינו עליו לרבו רשות לו ושאי עבד, קרוי עליו לרבו דרשות לט. אלמה)"(ד :ה

היא. תנאי שמואל שדברי
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ax itl(.לט o(בד pge i iax xn` `ler itle(.מ ובד לט. שיחרור.(בד גט צרי

'nba oey`xd oeyld itl(.מ xnin`c(בד `ail`א אפי' תקנה, לו אי אבל שיחרור, גט צרי

ועהאדו הואיל שטר, לו לכתוב האיסור"רוצה וקני בעבד, לאדו שיש הממו קני נפקע ההפקר י

ע ליפקע יכול אינו רש"לבדו שיטת שטר, די"י לט: תקנה)"(ד לו אי ולאה חורי בבת לא תקנה, לו אי

תוס' שיטת קצת, שמשוחרר כיו דבשפחה, מ. אותו)"(ד הואה מותר אבל , חורי בבת תקנה לו אי

בתרומה. שמותר כריתות, במסכת שמצינו כמו בשפחה,

, inic ax itle ,xnin`c `ail` 'nba ipyd oeyld itle[i"pta oiire ,:hl sca iax itl oke]`piax wqt oke
רבי לפי ואפי' בשטר, תקנה לו )יש שטר,(ש קיבל שלא זמ וכל הפקירו, שהרי , בכס תקנה לו אי ,

רש במחלוקת תלוי הנ"דינו ותוס' exkenk]ל."י `edy iptn ,sqka mb dpwz yi - my iax itle].

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פ מעבדי xexgiy,ג)"ח hb jixve zexigl `vi ecar xiwtnd :wqtpיור"ובשו :"ע הוסי סד, סעי' רסז סי' ד

.xexgiy hb el azek yxeid ,exxgiyy mcew zn m`y

.2ohw ecar xiwtnd

le`y `a`c opax itl.גדול עבדו המפקיר כמו בדיוק דינו

le`y `a` itleופירש תקנה, לו די"יש לט: דיקת)"(ד וקא בהפקר.ה עצמו קנה ולא הואיל בשפחה, :

.3zne lecb ecar xiwtnd

ezenk mixaeqde l`eny itl.גט בלא יצא האדו בחיי כבר

xnin` itl.תקנה לו אי

o pge i iax itle,גט בלא האדו במיתת myיוצא 'qezd 'ite ,`iyw xnin`y zxne` .hl sca 'nbd .ezy`c `inec]

[xnin` ly eax `ed opgei iaxy iptn edfy ,dnl` d"c.

'q eza '` yexitlד מ. הא)"(ד ,ה יוחנ דרבי אליבא יהודה בר שמואל רב לפי רק זהו :v"` opaxcn 'it`e]

[xexgiy hbשיחרור גט לו לית היורש צרי דימי, דרב אליבא ורבינא אשי רב לפי אבל ,l"qc ,`ziixe`cn]

[xexgy hb jixv zn m` s`c.

'q eza 'a yexitle( שא(ש סוברי דימי דרב אליבא ורבינא אשי רב שיוצאת": דאשה דומיא גט, צ

גט. בלא הבעל l']במיתת ze` l`pzp oaxwae y"iir ,v"` opaxcn s`y ,zpzep `xaqd b"dkay :rnyn ,hk 'iq y"`xdn].

:‰ÎÏ‰

r"eyae m"anxa( xexgiy.(ש hb el azek yxeid ,exxgiyy mcew zn m`e :wqtp

.‚"˘Â„˜ ‡Â‰ È¯‰" ¯Ó‡˘ ÔÙÂ‡· ,Â„·Ú ˘È„˜Ó‰

x xn` dax itlaוא קאמר, לא ולדמי קדוש, לא וגופו הואיל לחירות, לחירות,"יוצא לשחררו כונתו כל כ

ישראל, בבת להתירו כדי שיחרור גט שצרי רב אמר אבי בר חייא רב בשתיוסובר תנאי שיש אומרת (הגמ'

ופליג) הוא תנא ורב לדמיו, שקדוש הסוברי .ברייתות

,ax xn` sqei ax itl[l"pke ,mi`pz dnkl l"q oke]" דדילמא לחירות, יוצא קאמראינו ."לדמי

"dlhal e ixac `iven mc` oi`" xn`c n"xc `ail` r" ekle. לכ בדעתו דגמר לדמיו, [oicקדוש

yicwndic i[`n daeyz '` wxt lirl k"ynae ,.ai sc lirl oiir - ecar.

.„"ÂÈÓ„Ï ˘Â„˜ ‡Â‰ È¯‰" ¯Ó‡ Ì‡

ax xn` sqei ax itl.לדמיו להקדישו כוונתו דדילמא לחירות, יוצא אינו
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ax xn` daxc `ail` i"yx itlדע קדושה לשו בגופו ששיי דכיו שיחרור, גט וצרי לחירות, יוצא

" אמר כי לדמיוקדוש, קדוש הוא שאינ"הרי הבית לבדק תמימי המתפיס כדי , חורי ב להיות בגופו חל ,

מזבח. מידי יוצאי

' q ez itlגופיה)"(ד לחירות.ה יוצא ואינו לדמיו קדוש רבה לפי ג

"dlhal e ixac `iven mc` oi`" xn`c n"xc `ail` r" ekle.לדמיו וקדוש לחירות יוצא אינו

.‰˘„˜‰‰ ÏÁ˘ ÌÈÙÂ‡·

w"z itl,לחירות אות מוציאי ואחרי לאחרי אות מוכרי אבל לחירות, להוציא רשאי הגזברי אי

)"(די"ופירש הגזברי אי שאיה מפני ולשחררו, פדיונו העבד מיד לקבל רשאי אי הגזברי אבל ירצו, א :

מכירה, דר ולא שיחרור דר וזה , לדמ אלא הקדיש שלא להקדש, קנוי dfa]גופ k"yn o"xe o"anx oiir]'והתוס ,

)"(ד אי דרה אבל והקדש, יתומי בנכסי מזלזל דקא דסברי שיחרור, דר דאסור טעמא דהיינו : מפרשי

. בשווי אות שמוכרי יודעי כול מכירה

iax itleופירש ויוצא, עצמו דמי נות הוא הוא)"(די"א א כסה לו נות שיהא אד ימצא א דהיינו :

בו. רשות לבעליו שאי מנת על

:‰ÎÏ‰

m"anxaח')"(פ הל' וחרמי מערכי oixkenו `l` ,zexigl mze` `ivedle mixg`n odinc gwil oi`yx oixafbd oi`e :wqtp

,evx m` zexigl oze` oi`iven mixg`e ,mixg`l oze`כתב:"והראב בהשגותיו, envrד inc ozep `ed s`" xn`c iaxk `lc edf

.dfa k"yn n"qka oiire .dizeek l"iiwe ,ea xneb sqk xaqwc ,"el exkenk `edy iptn ,`veie

.ÂÂ„·Ú ÌÈ¯ÁÓ‰רמב ועיי ..."

.`l?recne ,dlirn yi m`d(`.xvail micnerd eizexitae ,ycwd ly rwxwa(a,ycwd ly cara
.eizexryae.hl :gl sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÂÚ˜¯˜·

.1xaegnaמגז זאת דלומדי מעילה, ""אי "חטאש מעילהחטא" א בתלוש תרומה מה מתרומה, "

בתלוש.

.2xvail micnerd zexit md m`e

n"x itl.דמי כבצור ליבצר העומד שכל שסובר משו מעילה, בה יש

w"z itle,כבצור חשוב שלא שסובר כיו , בה מועלי wxtאי lr my k"ynae ,:w sc 'nr 'nba oiir - mzwelgn]

[ak `k 'eyz l`eyd.

.3epnn dpdpe xean `ileg xwryk m`'עבדא)"(דבתוס מעילה.ה בה שיש מבואר:

.4ycwd ly xea jezl min `linyk m`

m"ayxd itlב )"(במסכת ש בתוס' מובא בבור.ב חפציו כשמצניע מעילה בה יש

'q ez itle( במחובר.(ש מעילה שאי מפני מעילה, בה אי

.·Â„·Ú ˘È„˜Ó‰

כמקרקעי,"לכו דעבדי מעילה, משו בו אי bע "ayx itly `l`,כקרקע חשוב דאינו בשערו, מועלי

דמי, כגזוז לגזוז העומד שכל w"zמשו itle.בשערו אפי' מועלי לא

:zxne` 'nbdר שבי במחלוקת תלויה אינה זה בדי לת"שהמחלוקת ,"מ הקוד בדי המובאי ק



.ËÏ Û„ :ÁÏÂ˘‰ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù‡Î˜

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ר"ופירש שא לחיבורו."י: עדיי שצרי מודה מ

:‰ÎÏ‰

m"anxaי')"(פ הל' ממעילה xaegnה `edy iptn ,ffbdl cner `edy t"r` ,exrya `le ,ea oilren oi` ecar yicwnd :wqtp

.giayne jled xaegn `edy onf lke ,el

.al?recne ,mpic dn ,milecbe miphw micar gipde miyxei `la zny xb.hl sc

:‰· Â˘˙

le`y `a`c opax itl. חורי בני עצמ קנו קטני ובי גדולי בי

le`y `a` itle,בעצמו לזכות יד לו שאי כיו זכה, בו המחזיק כל קט בעבד אבל גדול, בעבד רק זהו

ור שאול, כאבא הלכה א בגמ' דת"ונחלקו הלכה)"(בתוס' כריבה דהלכה שאול, כאבא ,"פסק יוחנ רבי לגבי ל

cr eynyiy cardn ywia xg` mc`y qqeb xb ly car oic] .l"aix iabl opgei iaxk dkldy ,jtidl `id llkdc ,minkgk wqet ixi`nd la`]

[fiw daeyz '` wxt "oiyeciw" zkqn lr k"yn oiir - dzind xg`l.

:‰ÎÏ‰

r"eyaסה)"(יור סעי' רסז סי' xegד ipa md ixde onvra ekf milecb ,micar el eide miyxei el oi`e zny xb :wqtpmiphw ,oi

,dkf mda mcewd lke mnvra zekfl ci mdl oi`,(d"nxd mya xeh) dpwz mdl oi` elcbiy cr mc` mda dkf `l m`eערה"ובחו סי' מ

נפסק: כט, dkf.סעי' mda wifgnd lk miphw ,oixeg ipa mnvr epw milecb ,micar mda eide eiqkp l`xyi efafae zny xb

.bloitilg m`de ,dfa dnvr dzpw m`d ,oitilg oipwa dnvr dpwzy ick cba ezgtyl ozepd
?recne ,dpwn ly e` dpew ly eilka:hl sc

:‰· Â˘˙

c"nlבב מז.)"(במסכת מז: ד dpewמ ly e ilka `wec zeidl jixv o it ilgעצמה את קונה שאינה ודאי

מקנה. של בכליו היה כא שהרי נפקע, לא שבה הממו קני שא דהיינו כלל,

dpwn ly eilka zeidl jixvy c"nleר משו שמעו ר' שלפי אלא נפקע, ודאי שבה ממו ע"הקני

ר על חולק ורבי בה, גומר שאי כס דקני דומיא שבה, האיסור נפקע ר"לא משו כס"ש שג וסובר, ע

וה בה, לו שיש האיסור קני את ג להפקיע בה הלכה"גומר א האמוראי ונחלקו , לכס דדמו , לחליפי ה

ש."כר

:‰ÎÏ‰

`"nxaכו)"(יור סעי' רסז סי' wqtpzexigl:ד ea z`vl el epzpy oebk ,oitilg ea zeyrl ilk el yi m` oitilga envr dpew s`c `"ie
.(mgexi epiaxe ,zebyda c"a`xd c"ke ,z"x mya xeh)

' q ezdד)"( משו :ה e p izi i b eqn egikedכמ קונה."שהלכה של בכליו :ד eazkeלא"שלמ מקנה של בכליו ד

קונה, של בכליו iמועיל "yxye(הזהב שלמ(בפרק כ"מפרש: מקנה של בכליו קונה,"ד של בכליו שמועיל ש

עליו, ci]והשיגו daeyz 'c wxt n"a zkqn lr k"yna oiir - 'qezk l"q i"yxe ,i"yxa dfk xac `vnp `ly azk g"lvd].

.cl,xexgiy hb ozil oitek e` jixv m`de ,zexigl mi`vei dgtyd e` card m`d mi`ad mipte`a
?recne(`."ea iycwzde zexigl ea i`v" dl xn`e oiyeciw xhy ezgtyl ozpyk(axn`yk

."ea il iycwzd"(beax ipta oilitz gipdy e` qetexhet` eax e`yry e` eax epnid delyk
.eax ipta p"kdiaa miweqt 'b `xwy e`(c.oilitz el gipd eaxyk(d.dy` e`iyd eaxyk

(e.eax ipta oixeg za `ypyk.n sc
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:‰· Â˘˙

.‡"Â· È˘„˜˙‰Â ˙Â¯ÈÁÏ Â· È‡ˆ" Â˙ÁÙ˘Ï ¯Ó‡˘Î

n"x itlופירש שיחרור, לשו זה בלשו דיש ובד"(די"מקודשת, צאי, ר"ה דבלשומ)"ה :" שאמר בוזה צאי

בו ""והתקדשי וכשאמר , אירוסי ושטר שיחרור שטר יהיה זה ששטר שרוצה דעת גילוי יש כוונתוהתקדשי, "

בו" והתקדשי בו, לי להתקדש ראויה ."הוי

minkg itle.שיחרור לשו זה בלשו דאי מקודשת, אינה

:‰ÎÏ‰

r"eyaנח)"(יור סעי' רסז סי' dfד oi` "ea iycwzde zexigl ea i`v" dl xn`y t"r` ,ezgtyl oiqexi` xhy azekd :wqtp

.zxxgeyn `le zycewn `l dpi`e ,xexgy oeyl

.·"Â· ÈÏ È˘„˜˙‰" Â˙ÁÙ˘Ï ¯Ó‡˘Î

בו)"(די"ברש צאי מוכחה לעצמו שהשיאה דבזה שמקודשת, ,מבואר: ד קו חררה שיחררהששי לא דא

איסור. עושה היה d"nxdלא itle ,"z` izgty" dl xn`iy oiyyeg oi` ,ezgty `yep `edyc ,xexgiy hb v"` - dk 'iq y"`xd itl]

[mixeqi` oixizn `l zrc ocne` meync ,xexgiy hb ozile xefgl eze` oitek -.

:‰ÎÏ‰

`"nxa( wqtprnyn:(ש oke ,i"yx mya i"a) oiyeciwd elge `xwirn dxxgiy i`ce opixn` ,`cixb "iycwzd" dl xn` m` la`
.(gleyd wxt 'nba

.‚'‚ ‡¯˜˘ Â‡ Â·¯ ÈÙ· ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ‰˘ Â‡ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡ Â·¯ Â‡˘Ú˘ Â‡ Â·¯ ÂÓÈ‰ ‰ÂÏ
Â·¯ ÈÙ· "Î‰È·· ÌÈ˜ÂÒÙ

שיחררו. שרבו הוכחה זה דאי לחירות, יצא לא

:‰ÎÏ‰

r"eya( ipta(ש xeava miweqt 'b `xwy e` eax ipta oilitz gipdy e` qetexhet` e`yry e` ecarn del m` la` :wqtp

,eaxeiptl oixeg za `ypy e`.zexigl `vi `l ea dgin `le נפסק:"ובאהע, יב, סעי' ד' סי' oilitzז eax el gipdy e` eax exiwtd

,xexgy hb el aezkiy cr l`xyi zaa xzen epi` ,zil`xyi eax e`iydy e` dxeza zexwl zelrl e`xwe xeav gily eax didy e`

,oiyeciwl oiyyeg ,eax iptl d`yp `edy `l` eax e`iyd `l 'it`c ,xn`y in yie ,eiyeciwl oiyyeg k"tr`eezgty `yp `ed m` y"ke
oiyeciwl oiyyegc.

.„ÔÈÏÈÙ˙ ÂÏ ÁÈ‰ Â·¯˘Î

ופירש לחירות, שהניח)"(די"יצא דמה , תפילי להניח עבד דר דאי היא,": גרמא שהזמ eazk:ע ,eaxyk d"c 'qezd]

`veiy dxeza zexwl eax e`xw m`y d"dc :wqt fqx 'iq xehd .dil gpn ded `l dixxgyc e`l i`e ,car jxc df oi` n"n ,el xzeny t"r`y

[oixeg oa `l` ea aiig oi`y xac dyry mixacd el`a `veik lk oke ,xexgiy hb el aezkl eax z` oiteky ,m"anxd azkye ,zexigl.

:‰ÎÏ‰

r"eyaע')"(יור סעי' רסז סי' ey`xaד oilitz eax el gipdy e` (ezgty `yep m` y"ke) oixeg za eax e`iydy car :wqtp

,zexigl `vi ,oixeg oa `l` mda aiig epi`y mixacd el`a `veik lk oke ,xeavd ipta dxez xtqa miweqt 'b zexwl eax el xn`y e`

.xexgy hb el aezkl eax z` oiteke

.‰ÔÈ¯ÂÁ ˙· Â‡È˘‰ Â·¯˘Î

לחירות. יצא

i "yx zhiy itlרשאי)"(ד שמוכחה מפני ,זהו ד קו חררו איסור,ששי עושה היה לא שיחררו לא דא

להנ ד',"ודומה די t"keל ,xexgiy hb el azeke eax z` oiteky ,dy` e`iyd eaxy ote`a "`ypy car" `ziixad z` dcinrd 'nbd]
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`l" oec`d xn`i `ly meyn - opaxcn - `ed ,xexgiy hb dil opikxvny i`dc il d`xp :azk dk 'iq y"`xde ,micar zekldn e"ta m"anxd

.l"kr ok yxit `l d"nxde 'eke ,oixeg zaa xzene epnn eze` oiriwtne ,exxgiy xaky `pcne` xza opilf` i`ce la` ,"`ed icare eizxxgiy

itl la` ,wtqn xexgy hb jixv okle ,oenn xizdl wx `l` mixeqi` xizdl ef `pcne` lr jenql oi`y - fqx 'iq xeha `aed - d"nxd zrc

wcwcy gny xe`a r"re ,exxgyl dvexy ezrc z` dlbn `ed ixd dy` e`iyny i"re li`ed ,i`cea xexgiy hb jixv - fny devn jepigd

[d"nxdk wqety r"eydn ewcwc ,`i w"q y"aae 'e w"q n"gae ,jepigd zhiyk m"anxdy..mcewd oica ep`ady dklda r"re

.ÂÂ·¯ ÈÙ· ÔÈ¯ÂÁ ˙· ‡˘˘Î

, קוד ששיחררו הוכחה זה אי , להתחת ממנו מונע אינו שהאדו דמה לחירות, יוצא nbd',אינו zehyt `ed ok]

[oiqtez oiyeciwde xxgey i`ceay `pcne` yi ,eax ipta dy` `yep envra cardyk mby :xaeqd ,f"rd`a xehd zrc lr dywd i"ad o`kne.

.'b oic lirl k"yn oiir - dkld oiprl

.dlick ,ohwl qetexhet` cinrdl mileki c"ia m`d ,ohwl jiiy ipyd eivge ,eivg exxgiyy car
?recne ,xexgiyd ote` cvike ,card z` xxgyiy:n .n sc

:‰· Â˘˙

.1ipyd xxgiy k"g`e ,ohw yxei gipde mdn cg` zne oitzey 'al dligza jiiy didy cara
eivg z`לו דמותר אחד, יו הקט ואת אחד יו עצמו את ועובד אפוטרופוס, לו מעמידי לא

שע א עבדו, חצי ."לשחרר חורי בת או שפחה לישא יוכל לא העבד כ ad`.י oica k"yn oiir - dkld oiprl

.2ohw epal eivg dpwd ipy szeye eivg xxgiy cg` szeyy ote`a m`מעמידי"בי ד

בזה , חכמי תקנת להפקיע שרצה בזה , כהוג שלא עשיה הוי לקט שהקנה ומה הואיל אפוטרופוס,

העבד, את לשחרר לכפותו יוכלו mcewשלא ohw epal dpwdy ote`a wx edf `nyc ,mei d"c .an sc onwl 'qeza x`eane]

[ewlg xxgyl dvex did exiagy rcei didy itl ,exiag exxgiyy.

.3xexgiyd ote`שיתרצה כדי לקט מהדמי קצת ונות , בדמי העבד את ש האפוטרופוס

בשיחרורו.

i "yx zhiy itlזוזי)"(ד הקט"עה כ zehertd]י zper liba `ed m`]מתרצה שהקט ובלא ישחררנו,

שמו על שיחרור הגט את וכותבי , ליתומי חוב וזה הואיל העבד, את לשחרר יכול אינו האפוטרופוס

. הקט של

' q ezd zhiy itleוכתב)"(ד l`enyה ep iax myaקט מעשה ואי הואיל לשחררו, יכול אינו הקט

בי הפקירו , קט לבנו שהקנה כהוג עשה שלא מפני כא ורק , לאפוטרופוס"כלו ונתנוהו העבד את ד

האפוטרופוס. של שמו על שיחרור הגט את ויכתוב שישחררו

z"x itleבלא ויוצא לעצמו, וה לאחרי ה מכירה, דר לשחררו האפוטרופוס יכול הדי מעיקר א

" יאמר שלא אב, של כרחו בעל כא שנעשה לפי שיחרור, גט צרי מדרבנ ורק שיחרור, אתהגט ,"עבדי

לזות ואיכא למכירה יסכי שלא לצווח בנו את שמלמד אביו, לדברי יחוש שלא כדי לקרקושי וצרי

ואיטלולא. כחוכא ומיחזי , שפתיי

:‰ÎÏ‰

r"eyaסג)"(יור סעי' רסז סי' m`eד ,ewlg `ed mb xxgyiy 'ad z` oitek ,ewlg mdn '` xxgiyy oitzey 'a ly car :wqtp

el micinrn la` ,xxgyl ohwl sekl oileki c"ia oi` ,exiag xxgiy k"g`e ohw epal ewlg dpwde ewlg xxgyl dvxy exiag rci

,ohwd lawy minca qetexhet`d epxxgyie ,exexgya dvxziy ick ohwl mincdn zvw ozepe ,minca card z` mye qetexhet`

jk xg`e ohw oa gipde zn m` la` ,minkg zpwz riwtdl oeiky `peeb i`dk `wece ,eny lr xexgy xhy qetexhet`d el aezkie

.licbiy cr cg` mei ohwd z`e cg` mei envr z` caer `l` ,exxgyl ohwl qetexhet` micinrn oi` ,ewlg szeyd xxgiy

.el?recne .zexigl `vei car m`d(`oa ieyr" e` "oixeg oa icar ipelt iziyr" azk oec`dyk
."oixeg oa epyr`" e` "oixeg oa `ed ixd" e` "oixeg(a"oixeg oa ip`yr `l" xne` cardyk
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.yigkn carde ,"el izzpe izazk" xn` oec`dyk e`(blra l"pd zepeyld z` el xn`yk
.dt:n sc

:‰· Â˘˙

.‡‡Â‰ È¯‰" Â‡ "ÔÈ¯ÂÁ Ô· ÈÂ˘Ú È„·Ú" Â‡ "ÔÈ¯ÂÁ Ô· È„·Ú ÈÂÏÙ È˙È˘Ú" ¯Ë˘· ·˙Î˘ ‡È¯·
"ÔÈ¯ÂÁ Ô· Â˘Ú‡" Â‡ "ÔÈ¯ÂÁ Ô·

iax itl" בלשו וא האלו מהלשונות אחד דכתיבת לחירות, "אעשנויצא לו אומר כאילו הוי צא"

לו מוסר שאני זה ."בשיחרור

o pax itleחורי"ב ב קיימו.אעשנו לא ועדיי הבטחה, רק הוי זה ולשו הואיל לחירות, יוצא לא "

:‰ÎÏ‰

r"eyaעד)"(יור סעי' רסז סי' azk:ד m` la` ,zexigl `vi `l ecil exqne "oixeg oa icar ipelt dyr`" xhya azk :wqtp

xn` m` la` ,zexigl `vi ecil exqne ,oixeg oa `di e` oixeg oa `ed ixd e` oixeg oa `ed ieyr e` oixeg oa icar ipelt iziyr

xexgy hb jixve ,zexigl `vi ,el` zepeyln '` xn`y rxn aiky la` ,`ixaa ilin ipde ,zexigl `vi `l el` zepeyln cg` ,t"r el

eax z` oiteke ,xexgy hb jixve ,zexigl `vi ,d`ced jxc exn` m` `ixa 'it`e ,el aezkl miyxeid z` oiteke ,oixeg zaa exizdl

.el aezkl

.·"ÔÈ¯ÂÁ Ô· È‡˘Ú ‡Ï" ¯ÓÂ‡ „·Ú‰ Ì‡

" לחירות, יוצא עדחיישינג לו שזיכה אחר."" י

' q ezd zhiy itlד)"( חיישינ ,חיישינ"ה חורי ב עשאו ודאי פי' "oi` n"nc ,g"ad azeke ,`l 'iq y"`xd zrc oke]

,exxgiyy i`cea mixne` oi` - o"xdn rnyn oke ,d"nxd mya `"ahixd itl la` ,zexig myl eiykr leahiy cr oixeg zaa xzen card

[f"hae j"ya ,enw ze` dlebd x`a oiir - rxkd oi` r"eyde m"anxd zhiya .l`xyi zaa exizdl ick ,xexgiy hb jixv wtqn okle,wxe
n` oec`d m`yigkn carde "el izzpe izazk" xופירש דמי, עדי כמאה די בעל ה"(די"הודאת

מידו.הודאת) זה שקיבלה כסבור טעה דאמרינ ירצה, א בו ולזכות לחזור זה ויכול :'h w"q gt 'iq g"dvw oiir]

[zexigl `vi `ly rnyn 'qezne ,o"anxd mya.

:‰ÎÏ‰

r"eyaעה)"(יור סעי' רסז סי' elד dkif `ny oiyyeg ,"ip`yr `l" xne` `ede "oixeg oa icar ipelt iziyr" xne`d :wqtp

,car df ixde ,micr d`nk c"ra z`ced "ozp `le azk `l" xne` `ede "el izzpe xexgy hb izazk" xn` m` la` ,xg` i"rm`e
xexgy hb el azeke eze` oitek ,exeaica cner eax m`e ,"eizlaw" xnele xefgl card lkei `l "eizzp `l" xn` eax xfg.

.‚Ï"‰ ˙ÂÂ˘Ï‰Ó „Á‡ ˙‡ ‰Ù ÏÚ· ¯Ó‡˘ ‡È¯·

לחירות. יצא לא העבד

i "yx itlר"(ד אמר n"iי)"ה mya,שיחרור גט לו לכתוב צרי dxin`aהאדו epenn rwt ef dhiyly okziy azke]

[mdilr dywde ,`nlra.

:xaeqe mdilr wleg i "yxeוא ממונו פוקע שיחרור."שלא גט לו לכתוב צ

.fl,dpznd zkiiy inl ,"`ly" mixne` epa e` lawnde ,"ipeltl zipelt dcy izzp" xne`d
?recne:n sc

:‰· Â˘˙

.1,"ipeltl zipelt dcy izzp" xne`dazeka wx `le ,eheytk epiid "xne`d" o`k ,i"x xn` d"c i"yx zhiyl mb zehyta]

[xeaicd seqa y"iir ,xhya ok,"il ozp `ly" xne` `edeע לו זיכה שמא אחר."חוששי י

'q ezd zhiy itlד)"( חיישינ "ה מספק,חיישינ: ולא בודאי למקבל ששיי פי' ",xehdn wiicn 'e ze` g"ad]



.‡Ó :Ó Û„ :ÁÏÂ˘‰ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù‰Î˜

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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oaxwa r"re ,i`cen `le wtqn lawnl jiiy rwxwdc ,mixg`l ez`ced aegl leki epi`y iptn ,ef rwxwn zeabl leki ozepd ly g"ray

[i`cea lawnl jiiy xehd itl mby ,yxtn ,'g w"q `"xbd xe`iaa la` ,'v ze` l`pzp.

.2"`ly" xne` lawnde "izzpe izazk" xn`yk m`רש דמי, עדי כמאה די בעל י"הודאת

המקבל, הודאת דהיינו cara]מפרש: lirl ezhiyk]לחזור יכול הנות ירצה וא , לנות חוזרת והשדה ,

ולקבלה.

.3"laiw `l eia`y" xne` lawnd oae miiga epi` xak a`d m`eדשמא הפירות, את משלשי

" ויעידו עדי ידעיבואו לא וזה לאביו l`."שמסרה m` la` ,"cnrn eze`a didy" oreh oadyk wx edfy :azek xehd]

[oal mze` mipzepe ,zexitd z` oiylyn oi` - ok xne`.

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' רמה סי' wqtpdkef:מ f"d ,ely `id ixd e` el dizzp azky e` ipeltl zipelt dcy izzp :xhya azekd

,ecil xhyd ribiyk dala` ,el` zepeyla eiykr ozil dvexy epiid ,dpw `lc opixn`c `de ,ecin epw k"`` dpw `l `nlra `xeaica la`
dpwc `"i d`ced oeyla "izzp" xn` m`,lawnd dkf `l micrd eilr ecirdy t"r` "el eppz`" xhya azk m` la` ,ecin epw 'it`e

.(xeh) mixac oipw iedc:נפסק ד', ozepd,ובסעי' ixac xg` oikled ,"il zzp `l" xne` `ede ,"ipeltl zipelt dcy izzp" xne`d

.rextl dnn ozepd cia x`yiy f"k epnn daeb ozepd ly g"ra oi`e ,xg` i"r el dkif xninl `ki`c" אמר נפסק: ה', כתבתיובסעי'

בידו לו ונתתי לפלוני פלונית "שדה אומר והלה לי" נתתי בע"לא הודאת , כ שאמר הוא מתנה המקבל א עדי", כמאה ד

" כ שאומר הוא המקבל ב וא שדהו, פירות אוכל והנות זודמי, שדה לאבי נתת ""לא אומר והוא לו, ונתתי מניחי"כתבתי ,

ע הפירות הוא."את היא הדבר שיודע עד שליש י

.gli"r e` oey`x eax i"r ,ycwed e` xxgey k"g`e ,iwizet` e`yr eaxy car ly epic edn
?recne ,g"rad.`n :n sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂ„‡‰ È"Ú ¯¯ÁÂ˘˘Î

ax itl: כדלהל הדיני

אלא1. לו קנוי גופו היה ולא הואיל , כלו שני לרבו חייב ואי לגמרי משוחרר העבד הדי מעיקר

" הסובר וכדרבא שיעבודמשועבד, מידי מפקיע ושיחרור חמ בתוס'"הקדש ומבואר הקדש)"(ד, :ה

" לשיטתו גובה"שבעשרבא הוא ולהבא מכא ברשותו"ח חשוב חובו גבה לא שהמלוה זמ כל ולכ ,

להקדישו. ובכוחו הלווה של

לו2. ויאמר בשוק ימצאנו שמא העול תיקו מפני וזהו , חורי ב אותו ועושה שני רבו את כופי

אתה" ופירש"עבדי לו)"(די", ויאמר בניוה על לעז שיוציא :[i"yxit lr dywdy dn q"yd oeilb oiir].

.3w"z itlדס דמיו, על שטר למלוה כותב לת"העבד שיטת"ל פטור, חבירו של שיעבודו המזיק ק

דמזיק)"(דתוס' "ה לשני הראשו כשאמר דוקא זהו מזה: אלא פירעו ל יהא באפותיקי"לא דהיינו ,

, נכסי משאר גובה דלא xaecnyמפורש, :yxtn dpyna i"yxy dny ,'e ze` i"adbde ,fiw 'iq n"eg dlecbd zqpka azke]

['b oic onwl `ler ly `zniwe`d itl wx edf ,mzq iwizet`a.

b "ayx itleדס למלוה, שטר כותב בתוס'"המשחרר ומבואר חייב, חבירו של שיעבוד המזיק ה"(דל

וד בהיזק)"במזיק "ה דפטר מא דאפי' דגרמי: כרשבדינא ושהלכה בזה, מחייב g"taג,"" m"anxd ewqt oke]

'iqae ,'e sirq ,fiw 'iq n"egae ,gq 'irq fqx 'iq c"xei r"yehae ,`i 'kld delne laegn f"te ,'e 'kld deln zekldn g"ite ,f"hd micareyn

['a sirq ety.

"daeb `ed rxtnl g"ra" xaeqe `ax lr wlegd i ia` itl'הקדש)"(דבתוס עלה שחולק מבואר:

ג ערבא המלוה של שיעבודו להפקיע יכול אינו שהלווה הוי"לעני ולא הואיל ושיחרור הקדש י

ולפי הבע"ברשותו. ושיחררו אפותיקי רבו שעשאו עבד חיוב"ז עליו שיש בלא , כדי העבד את גובה ח

משוחרר. החוב מ העוד חלקו החוב, מ יותר שווה העבד וא לשחררו,
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:‰ÎÏ‰

r"eyaסח)"(יור סעי' רסז סי' dfn)ד `l` oerxt jl didi `l ,xnelk ,i`w `dz dt` 'it) iwizet` eax e`yry car :wqtp

hb el aezkiy eaeg lral oiteke ,eaeg lral mlyl jixve ,oixeg oa `ed ixde ,ceary icin eriwtd ,exxgiy k"g`e eaeg lral

.xexgy

eilr azeke ,deeldn eaeg daeb g"rae ,zexigl `vi "dfn `l` oerxt jl didi `l" el azky t"r` ,exxgiye iwizet` eax e`yry car ...

."dz` icar" el xn`ie weya ep`vni `ly mlerd oewiz iptn exxgyl ipyd eax m` oiteke ,xhyd df" onfn sxehe xhy

.·ÔÂ˘‡¯ Â·¯ È"Ú ˘„˜Â‰˘Î

ע כששוחרר א' בדי לעיל כמו ,"הדי ראשו רבו 'י q ezae i "yxa x`eaneהקדש)"(ד זהוה ורבא רב שלפי :

מפקיע לא דמי קדושת הקדישו אבל פקע, לא תו אחת שעה שחל דכיו , הגו קדושת כשהקדישו דוקא

שיעבוד, ceariy]מידי icin riwtn minc zyecw mb - dcy d"c :hp sc zeaezka 'qezd ly ipyd mvexiz itl].

.‚Â¯¯ÁÈ˘ È˘‰˘Î

`ler itlלעשותו הראשו רבו את כופי העול תיקו ומפני שיחרור, הוי לא השני שיחרור הדי מעיקר

. חורי ב ש עליו יצא שהרי , חורי ב

w"z itlכותב[g"ad zedbd - card]דס , מתשלומי פטור שני ורבו דמיו, על לת"שטר ""ל ניכרק שאינו היזק

היזק שמיה רשב"לא ולפי דס", החוב, על העודפי דמיו על שטר כותב שני רבו ניכר"ג שאינו היזק ל

היזק. שמיה

' q eza x`eaneבהיזק)"(ד ax:ה itlyרשב לפי ,"ג מדרבנ הוי שני של דשיחרורו כיו היזק שמיה לא ג

. לראשו לשל הוא ופטור

' q eza x`ean cerהקדש)"(ד שבעה כרבא סובר עולא שבפשטות גובה,": הוא ולהבא מכא onwlח oiir]

['n daeyzהסובר אביי לפי א במצוות, וחייב שיחרור הוי לא שני של שיחרורו הדי מעיקר ולכ ,

עבד ככל במצוות חייב והעבד והקדש, שיחרור הוי שני של והקדישו שיחרורו גובה הוא שלמפרע

y"iir]משוחרר, ,`lerk dpynd z` yxtl leki `ed mbye],ifefa ewlql dvex deeld m` wxe" מכאאמרינ

גובה הוא עולא."ולהבא כדעת הוא שיחררו כשהשני העבד של דינו ואז ,

.hle` eyryk e` iwizet` eyr `lyk ,dy`l e` delnl micareynd miqkp exkny lra e` deel
miiw e` etxhiy cr miiw e` ,lha gwnd m`d ,"dfn `l` oerxit mkl eidi `l" exn`yk

?recne ,mlerl.`n sc

:‰· Â˘˙

.‡È˜È˙ÂÙ‡ ‰˘Ú ‡Ï Ì‡

בתוס' ומבואר , קיי אשה)"(דהמקח המקחה אי א אבל , חורי בני אחרי קרקעות יש א רק שזהו

. תטרו שהאשה עד רק קיי

·.Á"Ú·Ï È˜È˙ÂÙ‡ ‰˘Ú Ì‡

.1mzq iwizet`a m`ופירש"הבע , נכסי משאר גובה ותוס'"ח )"(די גובי מוכרה ירצה א כלומר :

השאר, מ גובי וה אלו itleאת ,dpey`x dxknpy s` iwizet`dn daeb zecyd lk exknp m` - mixt` epiax mya o"xd itl]

[dpexg` dxknpy rwxwn daeb - d"nxd mya `"ahixd.

.2,"dfn `l` oerxit jl `di `l" el xn`yk m`o pge i iax itl, נכסי משאר גובה zrcאינו oke]

o"xde `"ayxd o"anxd itl .`"ayx - "mzq"a xaic l`enyc dea`y epiidc ,ibilt `le `cg xn` xne `cg xn` xnc ,l`enyc dea`

deeld cia x`yp m` - zenaia 'f wxt lr xe`nd lra itle ,oixeg ipa miqkp deeld cia ex`yp 'it` ef rwxwn zeabl zekf delnl yi -

[iwizet`dn daeb g"rad oi` oixeg ipa miqkp.
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:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' קיז סי' eabz"מ o`kn" mdl aezkiy `ede ,dzaezka dy`l e` g"ral iwizet` edcy dyerd :wqtp

,mze` sxehe miqkp x`yn daeb df ixd ,xdp dthyeoiwleg yie ,zerna wx mixg` miqkpa ewlql leki epi` ,ecia `idy onf lk la`,

ewlql leki epi` ,dtxhe df g"ra `ae xg`l dxkn m`e ,miqkp x`yn daeb epi` ,"efn `l` oerxt el `di `ly" enr dpzd m`e

."efn `l` oerxt el `di `ly" enr dpzdy xg`n ,minca

.‚Â˙˘‡ ˙·Â˙ÎÏ È˜È˙ÂÙ‡ ‰˘Ú Ì‡Â

w"z itlכבע ח."דינה

b "ayx itleופירש , דיני בתי אחר לחזר אשה של דרכה שאי לפי , נכסי משאר גובה דעל"אינה י:

אחרו ומי ראשו קנה מי לחזר איזה על תדע ולא לה, אחראי נכסיו כל שיהיו ולא לו, נשאה כ מנת

נתוס' והוסיפו ואחד, אחד כל ע לדו אשה)"(דותצטר אפותיקיה שעשאה הקרקע את מכר הבעל שא :

אפי' זו, משדה וגובה המכירה, ולבטל לחזור יכול עצמו הבעל ואפי' לאלתר, בטל המכר אשתו לכתובת

, חורי בני יש onfl]א e` mlerl xkn oia lcad yi dxe`kl oke ,oiibeqa b"ayx lr biltc w"zl s` edf zehytae].

.„ÌÂ˘ ˙ÒÎÓ[lfxa o`v]dy`d e` yi`d i"r xknp k"g`e dlral

מהלוקח, להוציאו יכול z"xהשני itl[dy` d"ceza - g"x `qxib yi]'אפי מהלוקח, להוציא יכול עצמו הבעל

, לטרו האשה תטרח שלא כדי לאלתר ובטל כלל, המקח יתקיי שלא רבנ דתקו המוכר, היה הוא א

,"ורשב דיני בתי אחר לחזור אשה של דרכה שאי לטעמיה, miiw]ג gwnd - opax itl f"itle].

.‰Ô¯ÎÓ ÏÚ·‰˘ ÏÊ¯· Ô‡ˆ ÈÒÎ

הירושלמי)בתוס' פי על , mlerlמבואר:(ש oxkn m`y,בטל onfl,המכר m`eo pge i iax itlאינ

דס , כרשב"מכורי בתרומה,"ל לאכול יכולי לא ולכ x"`ג, itleדס לשעה, יכולי"מכורי ולכ , כרבנ ל

בתרומה. לאכול

.nel`yi m`de,ceariy icin oiriwtnd mixac,oiriwtn `l el`e ,`ziixe`cn edf m`d?recne:n sc

:‰· Â˘˙

`ax itl.שיעבוד מידי מפקיעי ושיחרור , חמ הקדש,

' q ez zrcle i "yx zrclהקדש)"(ד "ה ,הקדש: פדיו לו שאי למזבח, הגו קדושת כשהקדיש דוקא היינו "

[daeyzd jynda oiir - wifdy mz xey oiprle ,iwizet` e`yry exey z` oebk],שיעבוד מידי מפקעת לא דמי קדושת ואילו ,

לפקוע, וראויה פדיו לו שיש g"ra,כיו ztixha inp rwt oeict ici lr drwtc `kid ik" ,ycwd d"c .v sc w"aa 'qezd oeyl]

[ceariy icin riwtn minc zyecw mb - meyn d"c :bl sc w"a 'qeza z"x itle ,dcy d"c :hp sc zeaezka 'qeza 'a uexiz itl j`ומבואר ,

)בתוס' לשיטתו(בסוגיי שרבא :( פסחי "(במסכת הסובר גובה"בע, הוא ולהבא מכא "rxtnl,"ח xaeqd iia`l la`]

[jynda oiir - "daeb `edוא להקדישו, ובכוחו הלווה של ברשותו חשיב חובו גבה לא שהמלוה זמ כל לכ ,

דמיתנא, איצטלא ifefa,לעשותו dl ewlqne ,zegewln dtxeh `l edexkn m`e mvtg lk mda zeyrl `lhvi`a miynzyny oeikc]

[oiibeqa 'qezd ixac seq - daeb `ed `adle o`kn opixn`שיעבוד מידי דמפקיע , פדיו לו שאי דברי שבכלל כתבו: עוד .

: כלולי נמותמדאורייתא, ,קו העול לכל מתכשאוסרו על הו שפרסו ,"וע,[l"pk]בגד שעשהז כגו

" בכלל דה לו, והשתחוה אפותיקי י"וה,"הקדשביתו ק תי אפו רו שו בעושה ,ה exkneבע ח"שאי

קלא, ליה דלית דלקוחות, פסידא משו חכמי תקנת מכח רק זהו אבל ממנו, dyerykגובה la`mpew
g"rad lr wxשמצינו דכמו שיעבוד, מידי מפקיע אינו כתובות)הקונ לשיעבודיה(במס' רבנ שאלמוה ,

דבע לשיעבודיה אלמוה כ ולהיפ עליו, רק לאוסרו רוצה שהאשה במקו בעל, `zח,"של dxxgiyy dy` oic]

[zenpew d"c my zeaezka 'qezd ivexiz ipya ielz - lrad ly ceariy icin riwtn m` lral dqipkdy beln icar.

'q ez zhiy cer( בב(בסוגיי בגמ' שמבואר שמה לג:)ק": של(ד שיעבודו את מפקיע אינו שמדאורייתא

אבהו, ר' מכח רק וקדוש epeicta]הניזק, hren xac ozepy :yxtn my i"yx]" יאמרו שמא בלאגזירה יוצא הקדש

יכולפדיו דאינו כיו , פדיו לו ואי למזבח הגו קדושת שהוי מו בלא השור א א וזהו "wfipdn gweld]
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[m`x ipxwe l"yxdn r"re ,`"yxdn דרבי- אליבא ג זהו ולכ גובה, הוא שלמפרע רבא בזה דמודה בזוזי, לסלקו ,

lyישמעאל, ceariy icin riwtn sebd zyecw eyicwd wifnd m`y :x`ean l`rnyi iaxc `ail`,meyn d"c :bl sc w"aa 'qeza j`]

[denl` opaxy `l` ,ceariy icin riwtn minc zyecw s` `ziixe`cn - z"x itlye ,wfipdוע הניזק, של לשיעבודו במש", כ"ע

ב מסכת ובאמ"על ד', די לו, תשובה ג' פרק מס"ק על בה שלו]."כת עמ' ב' חלק ק

ÈÈ·‡ ˙ËÈ˘

'q ezd eazk cer( מידי(בסוגיי מפקיעי ושיחרור חמ הקדש, אי גובה הוא למפרע הסובר אביי שלפי :

ולפי ""שיעבוד, שאמר באופ אפותיקי, רבו שעשאו עבד מזהז: אלא פירעו ל איאי ושיחררו וחזר "

והבע וכלל, כלל חל הבע"השיחרור ובכח לשחררו, אותו שכופי בלא העבד את גובה או"ח להקדישו ח

משוחרר. חלקו הפחות לכל החוב, מ יותר שווה העבד ואפי' לגמרי, לשחררו או למכרו

.`ndgtya xzen m`d ,oixeg oa eivge iprpk car eivgy in,dpizpa e` oixeg za ivge dgty ivga e`
,ziprpk dgtya xzen ixar carl envr xkend m`de?recne.`n sc

:‰· Â˘˙

.1oixeg oa eivge iprpk car eivgצד משו , חורי בבת ואסור שבו, חירות צד מפני בשפחה, אסור

בתוס' ומבואר שבו, לישא)"(דעבדות לה ודחי עשה אתי , אמרינ דלא לקיי": שאפשר משו או ת

, חורי בת וחציה שפחה בחציה אסור וכ ורביה, פריה במצות מצווה לא שהאשה מפני או שניה

להרבות תקנה זו שאי אלא בממזרת, ומותר שבו, חירות בצד ומשתמש עבדות צד דאתי משו

בנתינה. אסור וכ בישראל, ממזרי

.2mipae dy` el yie ixar carl envr xkend'דבתוס)"( בקידושי הגמ' פי על לישא, שמותרה מבואר:

תנאי במחלוקת תלוי הדי ובני אשה לו אי וא כ.)בשפחה, קידושי שלמ(במסכת מוכח, ומתוס' ד",

כנענית" שפחה לו מוסר רבו ,אי בכ רוצה העבד א אפי' זהו "card m`y xaeq `"ahixd j` ,b"nqd zhiy oke]

[fw daeyz '` wxt "oiyeciw" zkqn lr k"yna oiire ,xzen - dvex.

.an?"dxvi zay"a e`/e diaxe dixta deevn eivg e` iprpk car m`d:`n sc

:‰· Â˘˙

.1eay zexig cvוב ורביה, בפריה יצרה"מצווה ."שבת

.2eay zecar cv

'q eza oey`xd ' itd itl.כלל מצווה אינו

m"aixd itleב רק ."שבת"מצווה

.bnoixeg oa eivge car eivgy in,oixeg za divge dgty divg e`,mxxgyl oec`d z` oitek m`d
?recne:`n .`n sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÈ¯ÂÁ Ô· ÂÈˆÁÂ „·Ú ÂÈˆÁ

d"ac dpey`x dpyn itl,אחד יו עצמו ואת אחד יו רבו את oiirעובד - oixeg oa eivge car eivg ly ote`]

onwl[dn daeyz.

lld ziac dpexg` dpyn itle ,y"a itle" מצות לקיי ויוכל שישחררו רבו את ורביהכופי "פריה

יצרה"ו ."שבת

:‰ÎÏ‰

r"eyaסב)"(יור סעי' רסז סי' oitekד jkitl ,oixeg za `le dgty `l `yil leki epi` ,oixeg oa eivge car eivgy in :wqtp



:‡Ó Û„ :ÁÏÂ˘‰ ÈÚÈ·¯ ˜¯ÙËÎ˜
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

enk x`yz dgty la` ,diaxe dixt lr deevn `edy iptn ,cara mixen` mixac dna ,einc ivg lr xhy el azeke ,exxgyl eax z`

.cg` mei dax z`e cg` mei dnvr z` zcaere ,dzidy

.·ÔÈ¯ÂÁ ˙· ‰ÈˆÁÂ ‰ÁÙ˘ ‰ÈˆÁ

מג:)"(דבתוס' ד ולקמ לח:, ד לעיל הגמ' פי על לא, שלכוה יו"מבואר: עצמה ואת אחד יו רבה את עובדת ע

" במצות מצווה שאינה משו הפקר, מנהג בה שנהגו היכ רק לשחררה וכופי ורביהאחד, ושמא"פריה ,

. תקיי לא שתשתחרר לאחר mcewd.ג oica oiir - dkldd

.cn,mixne` mipte` el`ae ,"jxiag dkfiy ick `hg" mc`l mixne` `l mipte` el`a
?recne:`n sc

:‰· Â˘˙

)"(דבתוס' כופי "ה אומרי פשע לא שחבירו דבמקו וכו'מבואר: ,"חטא אומרי לא שפשע ובמקו ,

: ולכ

.1oixeg oa eivge car eivga.פשע לא שהעבד כיו לשחררו, כופי

.2zlai el dzlry odka" משו ולעבור לחותכה לחבירו לעבוד."שבותמותר יוכל שחבירו כדי ,

.3,"dnlyd"c dyr lr xearl xzen mipdkl.פסח בקרב לזכות יוכל כפרה שמחוסר כדי

.4,dxxgyl dax z` oiteky xwtd bdpn da oibdepyk oixeg za divge dgty divgaמפני זהו

שאני. דרבי דמצוה ועוד כאנוסי נחשבי לזנות ומשדלת אחריה שמחזרת

.5dkiygl jenq zt wiacda la`פשיעה לחשיכה סמו פת שהדבקת כיו לרדותה, לחבירו אסור

היא.

.dneivg dligz xknyk e` exexgiy mr cgi eivg xknyk e` eivg gipde ecar ivg xxgynd m`d
,eivg z` dpew card m`d ,exxgiy k"g`e,cara ewlg z` xxgyl leki szey m`de?recne.an sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÈˆÁ ÁÈ‰Â Â„·Ú ÈˆÁ ¯¯Á˘Ó‰

iax itl,קנהminkg itle.קנה לא

dax zhiy itlכששוחרר חציו,בשטר,מחלוקת ובי כולו בי כס מה לכס שטר דהוקש סבר דרבי

" שנאמר , כ שטר נפדתהא לא רש"והפדה כס ושווה בכס פדיה להאי)"(דסת נת לא חופשה בשטר"ו (דהיינו

" "להדילפינ מאשה)לה" מגז" שלומדי סוברי ורבנ אבל", לא, חציו עבד א לא חציה אשה שכמו ש

קנה.בכסכששיחררו הכל דברי

azezi`y iptl sqe i ax zhiy itlכששיחררו פדויהבכסמחלוקת ואינה פדויה סבר דרבי ,

קנה. לא הכל דברי בשטר אבל , אד בני כלשו תורה שדיברה סוברי ורבנ , בכס דהיינו

azezi`y xg` ezhiy itleשיכול , לכס שטר דמקישי סבר דרבי בשטר, ובי בכס בי מחלוקת

תורה דיברה סוברי ורבנ חציו, אפי' ."בכס"לשחרר אד בני כלשו

:‰ÎÏ‰

r"eyaס')"(יור סעי' רסז סי' `mד la` ,didy enk car x`ype eivg z` card dpw `l ,xhya ecar ivg xxgynd :wqtp

,xg`d ivg ea x`ype xhya eivg xxgiya `"ca ,oixeg oa eivg `ede ,dpw ,xxgzydl ick eivg inc el ozpy sqka eivg xxgiy

z` card dpw ,xexgyl dpizpd e` dxiknd mcwy oia ,cg`k dpizpd e` dxiknde xexgyd didy oia ,xg`l epzp e` exkn m` la`

.oixeg oa ivg `ede ,dpw xhya 'it` ewlg z` odn cg` xxgiyy oitzey ipy ly car oke ,xg`d ivg lawnd e` gwelde ,eivg
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.·ÂÈˆÁ Ô˙ Â‡ ,˙Á‡ ÂÈˆÁ ¯ÎÓÂ Â„·Ú ÈˆÁ ¯¯Á˘Ó‰

dax itlרש"לכו ממנו, יוצא שכולו כיו חציו, קונה העבד חציו)"(די"ע שיחרר אבל תחילהה ומכר מפרש:

אחת, בבת או dywnחצי wx iia` m` yixtzi` `l oke ,opaxe iax zwelgna ielz oicd `di daxl ,eivg dligz xxgiy m`y rnyn]

[wlegy e`.

:‰ÎÏ‰

m"anxaד')"(פ הל' מעבדי ז')"(יורr"eyaeז סעי' רסז סי' `laד ,xg`d ivg ea x`ype xhya eivg xxgiya ,`"ca :wqtp

eivg z` card dpw ,xexgiyl dpizpd e` dxiknd mcwy oia ,cg`k dpizpd e` dxiknde xexgiyd didy oia ,xg`l epzp e` exkn m`

.xg`d ivg lawnd e`

.‚ÔÈÙ˙Â˘ È˘ Ï˘ „·Ú

בעבד)"(דבתוס' דאמרה אליעזר רבי לפי שאפי' כשלזהק)"(בבמבואר: דוקא זהו חלקו, לשחרר יכול שאינו

חלקו. לשחרר שות כל יכול ופירות, גו ולזה ופירות גו לזה כשיש אבל פירות, ולזה גו

:‰ÎÏ‰

m"anxaד')"(פ הל' מעבדי ס')"(יורr"eyaeז סעי' רסז סי' oiaד ewlg mdn cg` xxgiyy oitzey 'a ly car oke :wqtp

dpyna r"re - 'qezd lr miwlegy rnyn mdixac znizqn] ,oixeg oa eivge car eivg ixde ,eivg card dpw ,xhya oiae sqka

[fh 'ld micarn d"t jlnl.

.en?recne ,oixeg ipa zeidl mnvr mipew m`d ,eicar ipyl eiqkp azekd.an sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÈ„·Ú È˘Ï „Á‡ ¯Ë˘· ÂÈÒÎ ·˙Î Ì‡

""לכו כתב אפי' , עצמ קנו לא נכסיוע ופירש"כל אחד)"(די", בשטר "ה דכתיב אילה: ולחברתה, לה ולא "

אחד. בגט משתחררי עבדי שני ואי אחד, בגט מתגרשות נשי שתי

' q eza x`eaneמאי)"(ד "ה אמר א בי לחלק שאי הוא דפשוט "חצי: לאמר ."כולו"

:‰ÎÏ‰

r"eyaנט)"(יור סעי' רסז סי' eicarד ipyl eiqkp lk azekd jkitl ,mnvr epw `l ,cg` xhya micar ipy xxgynd :wqtp

lk" mdipyn xhy lka azkyk mixen` mixac dna ,df z` df oixxgyne epw ,zexhy ipya azk m`e ,epw `l mnvr s` ,cg` xhya

,"icar ipelte ipeltl mipezp iqkp,(xeh) cgia zexhyd 'a mdn cg`l ozpeipeltl iqkp ivge ,icar ipeltl iqkp ivg" azk m` la`

.melk epw `l zexhy ipya s` "icar

.·ÈˆÁ „Á‡ ÏÎÏ ‰ÎÊÓ˘ ˘¯ÈÙ ‡ÏÂ "È„·ÚÏ ÈÒÎ ÈˆÁ" ·˙Î „Á‡ ÏÎ·Â ˙Â¯Ë˘ È˘ ·˙Î˘Î
¯Á‡

o pax itl.חציו והניח חציו משחרר כאילו הוי אחד כל שכלפי מפני וכלל, כלל עצמ קנו iלא "yxה"(ד

והחציyxtn:הא) , לשניה נת מהנכסי חצי רק דאולי אחת, בבת לשניה השטר את כשמסר אפי' שזהו

שייר. השני

iax itleוחצי עבד מכל חצי נשאר ולאדו , מהנכסי ורבע חבירו, ורבע מעצמו רבע זוכה עבד כל

. מהנכסי

.‚˙Á‡ ˙·· ˙‡Ê ÂÎÊÈ Ì‰È˘˘Â ‰ÊÏ Ô˙ ‡Ï ‰ÊÏ Ô˙˘ ÂÈˆÁ˘ ¯Ë˘· ˘¯ÈÙ˘Î

i "yx itl( ."לכו(ש עצמ קנו ע

l`eny ep iax itleד הא)"(בתוס' לטעמיה,ה דרבה , עצמ קנו לא רבנ לפי אבל , עצמ קנו רבי לפי רק

" אחתדאמר בבת אינו זה אחר בזה שאינו דרבנ"כל אליבא וכא ,['a oic l"pd].זה אחר בזה לאינו נחשב



:‚Ó .‡Ó Û„ :ÁÏÂ˘‰ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù‡Ï˜
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.„ÌÈÒÎ‰ ÏÎ ÏÚ „¯Ù ¯Ë˘ „·Ú ÏÎÏ ·˙Î˘Î

זה. את זה ומשחררי , מהנכסי וחצי חבירו וחצי עצמו חצי קונה עבד כל

i "yxהכותב)"(ד מחבירו,yxtn:ה אחד קד דלא , לשניה אחת בבת אחד לשליח כשזיכה דוקא שהיינו

df xg` dfa mdl xqn m` la`והשני"לכו , הנכסי כל ואת חבירו, ואת עצמו את קונה הראשו ע

. בכלו זוכה לא

.‰"ÈÈ„·Ú ÈÂÏÙÂ ÈÂÏÙÏ ÔÈÂ˙ ÈÈÒÎ ÏÎ" ·˙ÂÎ‰

iy` ax itl" דמלשו קנו, לא עצמ להעבדייא לתת הוא יכול דסבר וטועה , שיחרר שלא משמע "

שיחרור. בלא נכסי שאר

mxtx itle" "עבדייללשו משמעות יש כבר" שהיו ה"עבדיי הדיני ופרטי , לשחרר שכוונתו דהיינו ,

."כהנ הקודמי בדיני ל

.fn?recne ,epic dn oixeg oa eivge car eivgy in(``pxw `ilkc wfp edewifd mc` e` xeyyk
.mixac 'da maiigl -(awifdyk.`pxw `ilk `lc wfp ede(bmlyl inl - ezind cren xeyyk

.xteke ,car ly milwy 'l qpw inelyz aeig(c.dnexz zlik` oiprl(dmeia dgty `yil
.eaxl jiyy(e.envr ly meia oixeg za `yil(f.oixeg oan oiyeciw dlaiwy oixeg za divga

(g.mdipy ezne eig` oernyl dycwzpe dxfge dxxgzyp k"g` m`(hdxxgzypy xg`l m`
.oey`x ly eig`l `l dycwzd:bn .`n sc

:‰· Â˘˙

.‡‡¯˜ ‡ÈÏÎ„ ˜Ê Ì„‡ Â‡ ¯Â˘ È„È ÏÚ ˜ÊÂ‰˘Î

לעצמו, עצמו של ביו וא לרבו, רבו של ביו אירע הנזק q'א eza x`eaneד)"( יו לפיה רק שזהו :

דב אליבא ראשונה כדי"משנה דינו אחרונה למשנה אבל דבר, לכל כעבד דינו רבו של שביו משו ה,

שיחרור, גט מעוכב d`ad]כל 'eyza onwl oiir - mipicd ihxt]בחציה או כפיה בני שאינ יתומי של מעבד חו ,

. לאדו חצי שאז הפקר מנהג בה נהגו ולא חורי בת וחציה eaxשפחה ly meia wfed m` - ixi`nd zhiy itl la`]

,lf`d oa`ae ,hn devn g"pna ,c"a`xd zebyda ,ai 'ld wifne laegn c"t m"anxa r"re ,xexgiy hb akernl deey epic oi`e li`ed ,eaxl wfpd

[dfa k"yn.

:‰ÎÏ‰

r"eyaסב)"(יור סעי' רסז סי' oitekד jkitl ,oixeg za `le dgty `l `yil leki epi` oixeg oa eivge car eivgy in :wqtp

`l mlyn epi` ,xey ezind m`e ,envrl eici dyrn ,xexgy hb el azk `ly cerae ,einc ivg lr xhy el azeke ,exxgyl eax z`

mei dax z`e cg` mei dnvr z` zcaere ,dzidy enk x`yz dgty la` ,diaxe dixt lr deevny iptn cara `"ca ,xtek `le qpw

m` la` ,dnvrl wfpd dneia m`e ,daxl wfpd dax z` zcaery meia dkd m` ,xefgl dteqe dznve dci lr mc` dkd m`e ,cg`

.xtek ivgn xehte ,oec`l qpwd ivg ozep dzind m`e ,oec`de `id wfpd oiwleg ,xefgl eteq oi`y xac lk oke ,dci drhwp

.·˜ÊÂ‰˘Î

.1`pxw `ilk `lc wfp mc` ici lr m`כנ א'."הדי די ל

.2dnda ewifd m`eשבת די רק בו ששיי רבא כסברת דא ורבא, אביי של בפלוגתא תלוי הדי

" שנאמר , דברי מד' מלשל פטור השור נזק בעמיתוולא אבייאיש ושלפי בעמיתו, שור ולא "

נזק. די לו יש כי , לשל צרי

.‚Â˙ÈÓ‰ „ÚÂÓ ¯Â˘˘Î

בגמ' הצד ולפי ליורשיו, השני וחציו לרבו, משל קנס מג.)חצי פטור(בד חורי בת לקדש יכול שאינו

. לשל למי ואי הואיל ליורשיו, כופר לשל
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' q ezd itlד)"( ראשוני ועוד , יו דבה ראשונה משנה לפי רק ב"זהו לפי אבל וכ"ה, אחרונהש, משנה לפי

לו"דב שאי ונחשב הואיל קנס, משלמי לא דשמא , לקמ מסתפקת שהגמ' שיחרור, גט כמעוכב דינו ה

הקנס, את לשל למי אי וממילא , eiyxeil,אדו ivge eaxl ivg mlyn cinz - ixi`nd itl la` ,'a oic dkenqd 'eyz onwlck]

[xexgiy hb akern ly epicn oixeg oa eivg ly epic dpeye li`ed.

:‰ÎÏ‰

('a 'ld oenn iwfpn `"it m"anxain el oi`e ozil ie`x xg`d ivgde ,eaxl qpw ivg ozep oixeg oa eivge car eivgy in :wqtp

,epgwiyנפסק:"ובטוש סב, סעי' רסז סי' ibeqd`,ע lr miig min iyecigae ,ckz 'iq n"ega g"ad] ,xtek `le qpw `l mlyn epi`y

[dfa k"yn n"na r"re ,ixi`ndk m"anxdy :eazk.

.„‰ÓÂ¯˙· ÏÂÎ‡Ï ÔÈÚÏ

d"ac `ail` dpey`x dpyn itl.דבר לכל גמור כעבד דינו

d"ac `ail` dpexg` dpyn itl oke ,y"a itleמש עיי שיחרור, גט מעוכב כדי בתשובה"דינו כ

ד'. די הבאה

.‰‰ÁÙ˘ ‡˘ÈÏ

ופירש רבו, של ביו אפי' יכול איסורא)"(די"אינו .ה לחצאי להיות יכול אינו דאיסור :

.ÂÔÈ¯ÂÁ ˙· ‡˘ÈÏ

דאת בגמ', ספק ""הוי חורי לבת שאמר ישראל ב לחצייל לי לכוליה,התקדשי דחזיא משו מקודשת "

ואת לכולו, ראויה לא הרי דיד בקנינו,"באופ דשייר משו מקודשת אינה אשה חצי המקדש ישראל ב ל

בקנינו. שייר לא הרי עבד שהוא דיד באופ

m"anxaהי"(פ מאישות יא)r"yehae,ד)"ד סעי' מד wtq(סי' df ixd ,oixeg za yciwy oixeg oa eivge car eivgy in :wqtp

[`ad oica onwl k"yn r"re] ,oiyeciw.

.ÊÔÈ¯ÂÁ Ô·Ó ÔÈ˘Â„È˜ ‰Ï·È˜˘ ÔÈ¯ÂÁ ˙· ‰ÈˆÁÂ ‰ÁÙ˘ ‰ÈˆÁ

`axe zyy ax itl.מקודשת אינה

`ped ax xa daxe ,`cqg ax itleברש בקנינו, שייר דלא די"מקודשת, מג: קידושי)"(ד גמרו מבואר:ה

מ מקודשת, שהיא לדעת במיתה."שג ולא ומלקות באש חיובו עליה שבא אחר mbyמ siqen ,fl 'iq y"`xd]

oiyeciw zkqn lr o"xa r"r .zycewn `idy wqte ,dtexg dgtyn rxb `ly zewlne my` aiig dilr `ad ,zycewn dpi`y mixaeqd zrcl

l"pk ,car eivga k"`yn ,"yi`l ztxgp dgty `ide" `icda da aezke li`ed ,zycewn `idy ,drc yi ,dgty divga wxy ,s"ixd itca :b sc

[my `aend c"a`xd zhiyae ,.f sc oiyeciw zkqn lr k"ynae ,oiibeqa `"ayxa r"re ,mcewd oica.

.ÁÌ‰È˘ Â˙ÓÂ ÂÈÁ‡ ÔÂÚÓ˘Ï ‰˘„˜˙Â ‰¯ÊÁÂ ‰¯¯Á˙˘ Î"Á‡ Ì‡

, מתי ב' אשת נקראת ואינה ללוי, iמתייבמת "yxד)"( ואי מקודשת,yxtn:ה למי מחלוקת שיש א שזהו

פקעי. או ראשו קידושי גמרי א להסתפק שיש א שזהו : מפרשי ותוס'

.ËÔÂ˘‡¯ Ï˘ ÂÈÁ‡Ï ‡Ï ,‰¯¯Á˙˘˘ ¯Á‡Ï ‰˘„˜˙ Ì‡

` `ng xa sqei ax itlp"x xn. ראשו קדושי פקעו

p "x xn` `xif ax itle" דכתיב , ראשו קידושי חופשהגמרו לא כי יומתו יומתו."לא חופשה הא ,y"`xd]

ly eig` ,mdipy ezn m`e ,`yep ipyde yxbn cg` evx m`e ,mdipyn `xnegl hb dkixv ,weqtl ink wtqny :miazek ,mipey`x cere ,fl 'iq

m"anxa oiir oke ,divg d"c ixi`nae ,eh w"q n"ga ,'b w"q dyixca ,ziad wcaa k"yn i"aa oiir ,main e` uleg ipyd ly eig`e ,uleg cg`

[n"qkae ,n"na ,my c"a`xd zebydae ,fh 'ld zeyi`n c"t.
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.gnlek`l el xzen m`de ,xexgiy hb akerny in ly dlage ,milwy 'l qpw ,eici dyrn jiiy inl
?recne ,dnexza:an .an sc

:‰· Â˘˙

.1eici dyrn.לעבד שיי

.2milwy 'l qpw" ונאמר דהואיל בגמ', ספק לאדוניוהוי וממילא"ית אדו נקרא לא א להסתפק יש ,

, לשל למי elאי oi`e li`ed ,minlyn oi` xtek mbe ,milral minlyn `l wtqne ,`hytp `l dirady :azek ,fl 'iq y"`xd]

lkak dqitz liren - y"`xdc `ail` n"nd itl .'nba '` cvk ,oec` el oi` ixdy ,mlyn epi` i`ce zxezn - ixi`nd itle ,miyxei

[xxgeyn did xaky ,oenn exqig `le li`ed ,ipdn `l - n"glde n"qkd itle ,zewitqd.

:‰ÎÏ‰

m"anxaא')"(פי הל' ממו מנזקי zexigl,א `vi ixdy ,oec` el oi`e li`ed ,qpw el oi` xexgiy hb akernd lk :wqtpד"ובפ

הי ומזיק נפסק:"מחובל ivedl`א, leki epi` ,ea elagy mixg`e ,qpw el oi` ,ecil xexgiy hb ribd `l oiicre zexigl `viy car lk

`niq k"g`e ecar oy litnd jkitl ,oipw ea el x`yp `l ixdy ,mdn `ivedl leki oec`d `le ,exexgiy xnb `l oiicry ,envrl odn

,ecin oi`iven oi` qtz m`e ,epir inc el ozep epi`e epiya `vei ,epirכתב:"ובראב oiaebe,ד iccdl d`yxd oiazeky xaeqy in yie

נפסק:"ובפ יד, הל' מעבדי a"veik,ה lk oke ,epir inc el ozepe ,epiya zexigl `vi df ixd ,epir z` `niqe ecar oy litndובהשגות

שהרמב"הראב כתב: עצמו,"ד, i"ptaסותר ,litd d"c fqx 'iq c"xei g"aae ,micar 'lda n"qk oiir - m"anxd zhiy aeyia]

[hn devn g"pna r"re ,d`yxd lireny xaeq mb m"anxdy :x`ean g"aae i"aae .oiibeqa.

.3dlag'חבלי)"(דבתוס שאעה מ"מבואר: לעצמו ידיו שמעשה הצדמ"פ שלפי לרבו"שאומרי "קנסא

פלגא, קטלא לי ומה כולו קטלא לי דמה לרבו, נמי -חבלה mixac 'c x`y la` ,wfpl wx mzpeeky :yxtn i"ptd]

mya `"ahixa r"re ,"wfp" oick zayd oicy :x`ean y"`x 'qezae ,eici dyrn z` ciqtn card ixdy ,carl lkdy 'qezd micen

[d"nxd.

.4dnexz zlik`" ונאמר דהואיל בגמ', ספק כספוהוי כספו."קני קני נקרא הא ,

'q eza '` uexiz itlמעו"(ד כריתות)ל"לרכב)ה דרשב(במסכת בתרומה."אליבא שאוכל הוא פשוט ג

' q eza 'a uexiz itleלכו בגמ' וחצי"הספק עבד חצי שהוא מחמת שיחרור גט במעוכב מדובר כי ע,

ולכו , חורי ר"ב ודברי ספק, הוי דרשב"ע אליבא ע"ל שיחרור גט כשמעוכב רק ה ויכול"ג הפקר, י

בשפחה. שמותר כמו תרומה car]לאכול eze` d"cez .n sc onwl r"re].

.hnm`de ,xexgy hb jixv m`de ,`vei epi` el`ae ,zexigl `vei car mixai` iy`x el`a
?recne ,`ziixe`cn:an sc

:‰· Â˘˙

מומי שה בה שהמיוחד , נגעי במסכת האמורי איברי ראשי וארבעה מעשרי באחד יוצא כנעני עבד

, חוזרי ואינ mvrd,שבגלוי eze`a zereawd miipiyd dyrn z` lhiay iptn :yxtn m"anxde ,owfd i"xez - mlerl xfeg epi`y ote`a]

[:ck sc "oiyeciw" zkqn lr htynl mipir - mbtpa `le ,zexigl `vei xa` xiqgd m` `wecy gken.

r"xe ,`"x , o erny iax itl.שחרור גט צרי

h"xe n"x itl. צרי אינו

:m ixne` minkg iptl o irixkndדכתיב לו זיכתה שהתורה כיו שחרור, גט צרי אינו ועי בש א

ר לפי הוא, חכמי ומדרש הואיל שחרור, גט צרי איברי בשאר אבל הואיל)"(בתודת"בהדיא, שצריה מה

" לו ויאמר בשוק ימצאנו שמא דחיישינ , מדרבנ רק זהו שחרור אתהגט ,"עבדי איברי בשאר רק שיי וזה ,

הוא, רב ביה קרי זיל ועי בש edfאבל xexgy hb jixvy dn - `"aixd mya ,li`ed d"c :ck sc oiyeciwa 'qezd itle]

y"fbd `la `veiy oire oy k"`yn ,dy`n geliy geliy opitlie "epglyi" xn`py ,zexigl oda `vei car mixai` x`ya ixdy ,`ziixe`cn

[y"iir ,dy`n.
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

r"eyaכז)"(יור סעי' רסז סי' litdד e` epir z` eipec` `niq m` ,zecar myl lahe lny car ,mixa` iy`xa cvik :wqtp

`vei ,dy`ay miccd iy`x e` diebd y`x e` mhegd y`x e` eipf` iy`x e` eilbxe eici eizerav` iy`xn cg` exqg e` epiy

,xexgy hb jixve ,zexigl,(mgexi epiax mya i"a) xexgy hb el aezkl eax z` oiteke.zexigl `vei epi` epeyl jzg la`

.p?recne ,eia` iqkp yxei oa m`d(`.oixeg za yciwy oixeg oa ivge car ivg `ed eia`yk
(a.dexrd lr e` dieptd lr `ay l`xyi `ed eia`yk.bn sc

:‰· Â˘˙

oixeg za yciwy oixeg oa ivge car ivga'בתוס ומבואר , קידושי בה תופס א בגמ', ספק ה"(דהוי

,ואי) עני בשו הוא קידושי בר ולאו אליו, מתייחס בנו אי הוא קידושי בר דלאו איתא שא מפני דזהו :

יורש, dexrdואינו lr e` dieptd lr `ad la`י ברהב וה הואיל , קידושי בה תופס שלא א ורש

לעלמא. קידושי

.`p?recne ,cvike ,zexigl `vei m`d oldlc mipte`a(`.m"ekrl ecar xkena(a'll exknyk
.xnen l`xyile ,izekl ,ayez xbl ,ezk`lnn ueg e` mei(bzxfeg dpi`y bpdxtl exknyk

.mlerl(c.qpe`a oewxwiq egwlyk e` eaega miakek caer e`abyk(degwl m"ekrdyk
.oerxitd onf ribdy xg` mzeg el dyre(e?egwl `l oiicryk oicd dne.cn :bn sc

:‰· Â˘˙

.‡"ÂÂ‡" ÂÈÏÚ ·˙Î ‡ÏÂ ÌÈ·ÎÂÎ „·ÂÚÏ Â„·Ú ¯ÎÂÓ‰

ופירש לחירות, בי(במשנה)י"יצא כשקנסוהו או מהגוי כשברח דהיינו לחזור": רבו את וכופי לפדותו, ד

. כוכבי העובד מ ולקנותו

i el oa ryedi iaxc `ail` 'nba o ey`xd oeyld itlדוקא זה א מסתפקת והגמ' בדמיו, מאה עד

רש דוקא, לאו דוקא)"(די"או ותוס'ה קאמר, דגוזמא או)"(דמפרש: אפי'ה לשחררו שכופי דהכוונה : מפרשי

ממאה. יותר כשמבקשי

l"aixc `ail` ipyd oeyld itleוכופי דוקא, שלאו או דוקא זה א מסתפקת והגמ' בדמיו, עשרה עד

מעשרה. יותר דורשי א א לשחררו

,oey`x eaxn xexgiy hb jixveרשב אונו"וסובר עליו כתב שא שיחרורו,ג: זהו ",xehd ,m"anxd ,s"ixd]

,b"ayxk wqet ixi`nde ,card xexgiyl liren epi` "epe`" zaizky w"zk miwqety mdixacn d`xpe ,b"ayx ixac z` e`iad `l r"eyde

[y"iir.

,xkny xg` zn l`xyid eax m`edinxi 'x itl,ולשחררו העבד את לפדות היורש את קונסי אי

['t 'iq g"e` xteq azk z"eyae ,y"iir ,zxg` dinxi 'x ixac z` yxtn ,ecar xkn d"c .bi sc w"rena i"yx].

:‰ÎÏ‰

r"eyaפ')"(יור סעי' רסז סי' `oiד ,miakek caerdn gxa m`y ,zexigl `vi ,ayez xbl e` miakek caerl ecar xkend :wqtp

df qpwe ,oixeg zaa exizdl xexgy hb el aezkle ,einca 'i cr ezectl oec`d z` oiqpew ,gxa `l m`e ,cer ea carzydl leki eax

.xexgyd card xifgdl yxeid oiqpew oi` xkend zn m`e ,mignen c"iaa `l` ea oipce eze` oiaeb oi`

.·ÌÈÙÒÂ ‰¯ÈÎÓ ÈÙÂ‡

.1,ezk`lnn ueg exknyk e` mei 'll exknyk`l jkae ,zecle zxhnl ezgtyl e`iydl wx el iepw eteb :i"yxite]

[miaeh minie zezay llgl zeevnn eriwtn,minie zezayn ueg exknyk e` ,zeevnd on ueg exknyk e`
,miaehd zezayay 'it dxe`kl][el iepw `l seb,לחירות יצא א מסתפקת הגמ' אלו `zבכל riwtne li`ed]

[q"zg iyecig - zeevnn zecleed.
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.2ayez xbl exknyk. כוכבי לעובד שמכרו כמי הוא הרי

.3xnen l`xyil e` izekl exknyk.כישראל ליה ואמרי כוכבי לעובד כמכר ליה o"xdeאמרי ,ixi`nd]

n"qkd azek jke ,xenb iebk `ed ixd ,dxifbd xg` la` ,xenb iebk `edy exfby iptl epiid oiibeqa xaecnd izeky :miazek ,s"ixd lr

w"q j"yae ,'w ze` l`pzp oaxw oiire ,dxifbd xg`ly izeka s` xaecn oiibeqa xen`d izek ,gl 'iqa y"`xd itl la` ,m"anxd zrca

[dfa k"yn ,'e.

:‰ÎÏ‰

`"nxa( wqtpwtq:(ש df ixd ,xnenle iwecvl exkny e` zeevndn ueg e` ezk`lnn ueg e` onf xg`l el epxifgiy i`pz lr exkn
zexigl ea z`vl einc ick eax lyn qtz m`c ,dqitz dia ipdnc `"ie ,`vi `le `ed opaxc `xeqi`c ,`lewl opilf`e ,zexigl `vei m`

.(m"anxd mya) ecin oi`iven oi` ,m"ekrd cin

.‚‚‰¯ÙÏ Â„·Ú ¯ÎÂÓ‰[m"ekr]

i "yx itlפרהנג)"(ד אנפרותה בדמי לו ומכרו עלילות, וש מציק להיינו י שלאשהעל וכיו עליו,

לעכו כמוסרו ליה הוי מדעתו."פייסו

'q ez itleהמוכר)"(ד .ה דמי לבעלי שנות אלא , האדו של כורחו בעל לוקחו שהפרהנג היינו

.1mlerl zxfeg dpi` dxikndyk.פייס ולא אחר בדבר אותו לפייס לו שהיה משו לחירות, יצא

.2zxfeg bpdxta m`.לחירות יוצא א יו לשלושי רק כשמכרו הגמ', של בספק תלוי הדי

.„Â·ÂÁ· ÌÈ·ÎÂÎ „·ÂÚ‰ Â‡·‚[eilr dely `la],qpe`a oewxwiq egwly e`

אנוס. שהוא משו לחירות, יוצא לא

.‰ÌÈ·ÎÂÎ „·ÂÚ‰ ÔÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÏ

.1"ixnbl ely didi ipelt onf cr eprxti `l m`e ,eiykrn ea carzyiy" m"ekrd dpzdykיצא

אע זימניה,"לחירות, מטיה דלא `']ג oic lirl oiir mipicd ihxt].

i "yx itlלגופא)"(ד הא .ה חכמי בתקנת שזילזל כיו קנסוהו

'q ez itleלגופא)"(ד הא העכוה בבית שהגו כיו לחירות, שיצא המצוות."הטע מ ומפקיעו ,

.2dipnif dihne epkynl n"r dzid d`eldd m`העכו עדיי א ג לחירות, לקחו."יוצא לא

i "yx itlהכי)"(ד פרע.ה ולא הזמ ועבר הואיל הישראל, את חכמי שקנסו משו זהו

:‰ÎÏ‰

`"nxa( wqtp,cin:(ש zexigl `vei ,cin m"ekrd cil exqn m` ,ely card `di ipelt onfl eprxti `l m`y onfl zern eilr del
,ea envr dcte qp` eilr mwy e` eaega m"ekrd e`ab m` la` ,zexigl `ivei ,el rxt `le onfd ribiyk ,cin m"ekr cil exqn `l m`e

zexigl `vi `l.

.ÂÔÈÈ„ÚÂ ,ÂÎ˘ÓÏ Ó"Ú ‡Ï ÌÈ·ÎÂÎ „·ÂÚ‰ ÔÓ ‰ÂÏÚ È ‚ ‰ ‡ Ï.ÔÂÚ¯ÈÙ‰ ÔÓÊ

'nba oey`xd uexizd itl. הקוד כבדי בדיוק הדי

'nba ipyd uexizd itleרש לפי ג וזהו לחירות, יוצא mcewd]י"לא oica].

.apcaern oekyna e` zea` iza zeqix`ae ,zexikga ,zeqix`a zexitl rwxw laiwy l`xyi
?recne ,n"exza miaiig zexitd m`d ,miakek.cn :bn sc

:‰· Â˘˙

)"(די"ברש האריסי המה שלפי מעשר"מבואר: מיד להפקיע ישראל באר כוכבי לעובד קני שאי הסובר ד
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

בתרו חייב מקרה המ"בכל ולפי ,"מ, קני שיש הסובר fq]ד daeyz onwl oiir - mzwelgn]: כדלהל הדיני ,

.1zea` iza iqix`e ,zexikgde ,oiqix`בגו לו שאי לפי בחלקו, זה ישראל המעשר מ פטורי

. כלו הקרקע

.2oerxitd onf ribde l`xyil edcy okyny miakek caerנחשב ולא מהמעשר, פטורה השדה

קנאו. שהישראל

.3oerxitd onf ribd `le l`xyil edcy okyny miakek caer

i "yx itl.ממעשרות פטור בתרא: ולתירו במעשר, וחייב ישראל של נחשב בגמ': קמא לתירו

'q ez itle,במעשר חייב בתרא לתירו n"exz,א riwtdl l`xyi ux`a m"ekrl oipw yiy xaeqd `"x itl okzi df]

zrck e` ,`ixeqa e` df oic cinrdl okzi "oipw oi`"y xaeqd dax itly :eazke ,n"x zrc oky xn` d"c .fn sc onwl 'qezd egikede

["oipw yi" c"nk xaeq n"xy dgked oi` - `d d"c .`k sc f"r zkqna 'qeza n"id zrc itl mle` ,xi`n iax.

.bpe` m"ekrl ezia z` xkny zngn laiwy sqka ynzydle lawl el xzen l`xyi m`d
lr sqk el epzpe zeqiibl envr litd ecaryk e` sqk el ozpe ezia z` qp` miakek caeryk

?recne ,card.cn sc

:‰· Â˘˙

.1miakek caerl ezia xkend, אסורי d"cדמיו i"yxn][opaxcn `ed xeqi`dy rnyn ,`nliceופירש ה"(די",

ביתו) "המוכר קרא מדאמר תחנ: בקרקע,"לא חנייה לה תת לא ,zcearl xkena epziibeq yxtn m"anxde]

li`ed ,d`pda mixeq` mincd eidi i"x`ay ezia xkendy `xaq oi`y meyn ,i"yxitk dil `gip `l m"anxdy ,n"qka x`ane ,miakek

[p"deqi` itilg df oi`e.

.2mileki mdilra oi`e ,zeqiibl envr litdy car oke ,l`xyi ly ezia qp` miakek caeryk
m"ekr ipica `le l`xyi ipica `l m`ivedlבערכאות ומעלה וכותב דמיו, את ליטול מותר

. מיד כמציל שהוא מפני , שלה

:yxtn i"yx.חשיבות לה שמראה א שזהו

' q ezeוכותב)"(ד המקח.ה את כמקיי שנראה א שזהו : פרשי

:‰ÎÏ‰

m"anxaמע"(פ יג)"ט הל' elfbeז l`xyi eqp`y m"ekr la` ,glnd mil mkileie d`pda mixeq` einc ,m"ekrl zia xkend :wqtp

,mdly ze`kxra dlrne azeke ,oixzen einc ,miakek zcear ea ecinrde ,eziaכתב:"ובראב , ש mcewד einc el enicwd m`e

.oixzen decariyפא)ע"ובשו סעי' e`ivedl(ש leki eax oi`e ,miakek caer cil envr litde zecar myl lahe lny car :wqtp

.eilr dxikn xhy mdl aezkl lekie einc mdn lehil xzen ,oeictl epzil mivex oi`e daypy e`

.cps` miqpew `ly e` ,a`d zxiar lr oad z` s` e` a`d z` wx miqpew m`d oldlc mipte`a
?recne ,a`d z`(`.ziriaya dveewzpy dcya(a.ziriaya dxiicp e` daiihpy dcya

(b.zne ecar xkna(c.zne xeka ofe` mxva(d.crena ezk`ln oeeika(e.ziaix ea yiy xhya
(f.miiz`n ine dpn in rcei `le ,miiz`n dfe dpn df ,cg` lv` eciwtdy mipya(gexiag z` wifnd

,zne xkip epi`y wfid?recne:cn .cn sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÈÚÈ·˘· ‰ˆÂÂ˜˙˘ ‰„˘

בתוס' ומבואר שביעית, למוצאי ברש"(דתזרע הוא וכ שנתקווצה, ד"ה לד: ד בבכורות שנתקווצה)"י רקה שהיינו :

בתוס' ומבואר מדאורייתא, אסורי המחוברי אבל בירושלמי, מפרש שכ , התלושי נטייבה)"(דבקוצי :ה

, קונסי לא בנו ad`]שאת oica oiir].
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

m"anxaיד)"(פ הל' משמיטה `mipa,א dpnn lwqy e` ziriay i`venl dpwzl ick ziriaya evx`n mivew xiarnd :wqtp

.ziriay i`vena drxefl el xzene ,eze` eqpw `l i`yx epi`y t"r`

.·‰¯ÈÈ„ Â‡ ‰·ÈÈË

וא שביעית, למוצאי תזרע ב"לא יוסי רבנ"ר קנסו דלדידיה קנסוהו, ולא זורעה בנו ומת הטיבה חנינא, ר

לבריה. ולא

i "yx itlנטייבה)"(ד .ה דרבנ איסורא שהוי כיו בנו, את קנסו ולא נזדבלה, היינו

' q ez itleנטייבה)"(ד ובכלה דאורייתא. איסור דהוי יתירה חרישה הוי נטייבה אבל , דרבנ הוי נדיירה רק

במוצאי לזרוע יכול לא עצמו הוא רק בנדיירה ולכ מנתקווצה, יותר חמור ונדיירה בנו, את קנסו לא זאת

שביעית.

:‰ÎÏ‰

m"anxaיג)"(פ הל' משמיטה ziriay,א i`vena drixfl dti didzy ick ziriaya dlaf e` dxp e` edcy z` yxegd :wqtp

.epa dprxfi zn m`e ,eiptl dxea idz `l` ,drxefl ick dpnn dze` oixkeg oi`e ,ziriay i`vena dprxfi `le eze` oiqpew

.‚˙ÓÂ Â„·Ú ¯ÎÓ

:zwtzqn 'nbdשהוי וא ממצוות, הפקיעו שהאב דכיו העבד, בשיחרור לחייבו בנו את א קונסי א

, דרבנ איסורא zhyet:רק 'nbdeבשביעית"מ ב')"(הנ"נדיירה די קנסו.ל micarשלא 'ld m"anxa oiir - dkldd]

['t 'irq fqx 'iq c"xei r"eye ,'` 'ld g"t.

.„˙ÓÂ ¯ÂÎ· ÔÊÂ‡ Ì¯ˆ

עביד והאב הואיל מעצמו, אחר מו בו שיפול עד ישחטנו שלא בנו, את א קונסי א מסתפקת הגמ'

והגמ' דאורייתא, מ(בבכורות)איסורא בשביעית"פושטת קנסו.נטייבה שלא "

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(יור סעי' שיג סי' dplhiyד ick epfe` iab lr dliap ozil oebk ,men el mexbl 'it` xekaa men lihdl xeq` :wqtp

oihgey oi` eznxba e` micia men dyr m`e ,men ea lihdl miakek caerl xne`y e` ,dfa `veike ,dnr epfe` rhwie myn alkd

.eci lr eze` oihgey `l` eixg` epa oiqpew oi` zn m`e ,envrn xg` men ea letiy cr eci lr eze`

.‰„ÚÂÓ· Â˙Î‡ÏÓ ÔÂÂÈÎ

שבי בנו, את קונסי א מסתפקת עשה"הגמ' לא שהאב דכיו לכל, אותה ומפקירי ממנו אותה יאבדו ד

קנסו. שלא משביעית פושטת והגמ' המועד, קוד מת שהרי איסור

:‰ÎÏ‰

r"eyaו')"(או סעי' תקלח סי' oixiwtneח epnn dze` oica`n c"ia ,crena d`yre crenl dgipde ezk`ln oieknd :wqtp

,lkl dze`eze` oiwlne dil oiznyn ,mixg` zek`ln dyery xteq e` hig oebk ,eqpwl xyt` i`y mixg` zek`ln dyer `ed m`em`e ,

a"nae ,ca`d xac `ed m` dzeyrl el xzene ,eixg` epa eqpwi `l znכא)"(ס `ceaק epi`y xaca eia` dyr m`y `"ic `iad

.dfa eliwdy yiye ,dxezd on xeq` n"deg zk`ln c"nl eixg` epa eqpw ,zne

.Â˙È·È¯ Â· ˘È˘ ¯Ë˘

בב"(דבתוס' הגמ' פי על נטייבה, בקנס.ק)"ה זכה הלווה שכבר משו דזהו וביארו בנו, את ג שקונסי מבואר:

.ÊÌÈÈ˙‡Ó ‰ÊÂ ‰Ó ‰Ê ,„Á‡ Ïˆ‡ Â„È˜Ù‰˘ ÌÈ˘·

בבבתוס' הגמ' פי על , אליהו,מ)"(ש שיבוא עד מונח הפקדו שיהא בנו את ג קונסי יוסי רבי שלפי מבואר:
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

יודה. לא לבנו יחזירו שא משו דזהו וכתבו,

.Á˙ÓÂ ¯ÎÈ ÂÈ‡˘ ˜ÊÈ‰ Â¯È·Á ˙‡ ˜ÈÊÓ‰

c"nl[ek daeyz d"t onwl k"yna oiir - mzwelgn ,:bp sc onwl]wf id diny `l.אחריו בנו את קונסי אי

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' שפה סי' `laמ ,xeht `ed dxezd on ,epiia jqp oii axiry oebk ,xkip epi`y wfid exiag z` wifnd :wqtp

oke ,mlyl eixg` epa oiqpew oi` ,mlyiy mcew wifnd zn m` jkitl ,oiwifnd lk oick eiqkpay dtidn ,mly wfp mlyl edeqpw minkg

.cifn `l` eqpw `ly ,xeht qep` e` bbey did m`

.dp?recne ,l"egl ecar xkend ly oic dn.dn :cn :bn sc

:‰· Â˘˙

רש לחירות, יצא )"(די"העבד לאר לחוצה לישראל.ה כשמוכרו ג שזהו מפרש:

diy`i iax itl" שנאמר מדאורייתא, אדוניוזהו אל עבד תסגיר לבי"לא הכתוב הזהיר מכרו", שא ד

לחירות, יצא אלא ללוקח יסגירנו yiלא diy`i iax itl mbc xyt`e ,weqtd z` yxtn ji` ,s"ixd itca .bk sc seqa o"xa oiire]

[ok yxtl.

iax itle , e pa ig` iax itlדהיינו שיחרור, גט לו לכתוב שני רבו את וכופי , מדרבנ קנס רק זהו

שהיכא שמסתבר משו המוכר, את קונסי ולא מעותיו, שיאבד הלוקח את וקונסי קיימת שהמכירה

, קנסינ איסורא i"yx]דאיכא - gweld cia card ixde]'בתוס ומבואר ד, מד: לחוצה)"(ד היתהה שהמכירה דא :

מ , אחריו."באר ליל בדברי לוקח ישדלנו פ הוציאו, לא שעדיי א ליה קנסינ שמוכרו מיד מ

b "ayx itl" כשאמר בלודא השרוי לאנטוכי לקחומכרתיו שלא למימר ואיכא הואיל לחירות, יוצא לא "

,"ע ש להוליכו e`iadמ `ly m"anxd znizqn rnyn oke ,zexigl `vei jk oiae jk oiae ,df oic lr wleg w"zy :x`ean `"ahixae]

[dkldl" וכשאמר לאנטוכי, אמרמכרתי שלא כל לחירות, יוצא לא ישראל, באר בית לו יש א רק סת "

באנטוכיא" ע"השרוי לקחו שלא למימר דאיכא באר", בית לו אי א אבל , ש להוליכו לחירות"מ יוצא י

באר אושפיזא לו שיש י."א

w"z itleהנ האופני לחירות."בכל יוצא ל

:‰ÎÏ‰

r"eyaפב)"(יור סעי' רסז סי' aezklד ipyd eax z` oiteke zexigl `vi ,ekrl e` `ixeql e` ux`l dvegl ecar xkend :wqtp

m` 'it`e ,mincd ciqtne xexgy hb el,el oirney oi` ,"l`xyi ux`a ea carzy` ux`l dvegl e`ivedl dvex ipi`" xn`df oice
`pci`d 'it` bdep.

.ep?recne ,zexigl `vei m`d ,my exkn k"g`e `ixeql eax xg` `viy car:cn sc

:‰· Â˘˙

.1my exkne ea xfge ,xefgl zpn lr eax `vi m`לחו מהאר כמכרו דהוי לחירות, [ixi`ndל,"יוצא

w"q fqx 'iqa j"yde ,mincd z` ciqtn `ede ,exxgyl gweld z` oiteky ,df oicl miqgiizn "ipiaf ixcd `l" l`eny ixacy :xiaqn

[j"yd lr wlegy wiy m"xdna r"re ,mincd z` ciqtn `ly :yxtn ,m"anxdc `ail` aiw.

.2xefgl ezrc did `l m` j`יכול רבו היה לא מוחה היה העבד וא הואיל זכותו, איבד העבד

זכותו. הפסיד מיחה ומדלא להוציאו,

:‰ÎÏ‰

m"anxaח')"(פ הל' מעבדי פג)"(יורr"eyaeח סעי' רסז סי' ezekf,ד cai` my exkne `ixeql eax xg` `viy car :wqtp

z` oiteke zexigl `vi ,my exkne eixg` `vie xefgl eax zrc m` la` ,i"`l xefgl `ly zpn lr eax `viyk mixen` mixac dna
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.exxgyl gweld

.fp?recne ,miiw gwnd m`d ,laeid zpya edcy xkend.dn :cn sc

:‰· Â˘˙

ax itl.מעותיו לו מחזיר אינו והמוכר למוכר, השדה את להחזיר חייב שהלוקח פי' ויוצאה, מכורה

l`eny itleמק עיקר, כל מכורה תמכר,"אינה שלא די אינו מכורה שאינה יוצאה כבר מכורה מה ו

ללוקח, חוזרי לחווהמעות עבדו ממוכר .ל)"(ושונה

.gp?recne ,mgixadl xzen m`de ,mdinc ick lr xzi miieayd z` zectl xzen m`d.dn sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Â„ÙÏ ÔÈÚÏ

.1eiaexw mpi`y oiieayd z`, העול תיקו מפני זהו , דמיה כדי על יתר השבויי את פודי אי

['b w"q y"aae ,ixi`n ,`"ahix oiir - "einc ick" xeriy].

:zwtzqn 'nbdמפני זהו בורא,א דצי מחמתדוחקא עניות לידי לבוא לציבור לגרו שלא דהיינו

ופירש , דילמא)"(די"השבויי או שלפיה או": , דמיה מכדי ביותר לפדות עשיר לקרוב או לאבא מותר ז

מפני שזהו שהעכושנאמר רו ג י ל הרבה,"שלא ממו לקבל כדי ב שו תפסו י"ופירשי

( שלפי(ש דציבורא.": דוחקא כשאי א לפדות אסור ז

.2- wepiz e` ezy` z`'q ezaדלא)"(ד אשתו,x`ean.1:ה את לפדות כדי לו אשר כל את לית שיכול

כגופו, שאשתו i"adeדמשו n"gld zrc oke ,o"xd itle ,s"ixd itl la` ,apx 'iq c"xeia xeh oiir - mipey`x daxd mixaeq oke]

miwqetd ewlgp r"eyd zhiya ,zercd 'a z` `iad gr 'iq f"rd` xeha ,dincn xzei zectl xeq` ezy` z` mb - m"anxdc `ail`

[my awri ziaae ,'` w"q f"h ,'a w"q n"g ,'a w"q y"a ,'c w"q j"y oiir -..2o ey`xd myexitlבחכמה המופלג תינוק

הרבה, בממו לפדות iמותר pyd myex it itle" שיי לא הבית חורב לגרביבשעת mleky,"דלא iptn]

lr wleg o"anxde ,zeytp zpkq yiyk mb xzen - lk d"c .gp sc onwl 'qezd ly oey`xd myexit itle ,ixi`ne o"anx - iaya ekld

[df myexit.

:‰ÎÏ‰

r"eyaד')"(יור סעי' רנב סי' mixqenד miaie`d eidi `ly ,mlerd oewiz iptn mdinc ickn xzei miieayd oicet oi` :wqtp

sixg cinlz `edy `l` g"z epi` 'it` e` g"zl oke ,dvxiy dn lka envr z` zectl leki mc` la` ,mzeayl mdilr mnvr

,miaexn minca eze` micet ,lecb mc` didiy xyt`egr 'iq f"rda` xeha oiir - `l e` inc xg`k ezy` m`e.

.·.ÔÈÈÂ·˘‰ ˙‡ ÔÈÁÈ¯·Ó ÔÈ‡

w"z itlלאחר שיתפסו השבויי את בשלשלאות יקשרו שברח מחמת דשמא , העול תיקו מפני זהו

יחידי. שבוי הוא א אפי' מבריחי אי ולכ , מכ

b "ayx itleשנשארו השבויי על יכעסו וכשיברח עמו, שבויי עוד כשיש דהיינו , השבויי תקנת מפני זהו

. ביסורי לייסר

:‰ÎÏ‰

r"eyaה')"(יור סעי' רנב סי' mdilrד mler miciakn miaie`d eidi `ly ,mlerd oewiz iptn miieayd oigixan oi` :wqtp

.mzxinya miaxne

.hp,z"qa zexwl xyk m`de ,xzeie odinc icka zefefne ,oilitz ,mixtq m"ekrn gwil xzen m`d
?recne:dn sc
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

.‡Ô‰ÈÓ„ È„Î·

אותו. גונזי שרק או בו קורי א בגמ', ונחלקו , בדמי ממנו לוקחי

i "yx itlד)"( קורי המה של ואת"טעמו כתבו, ישראל שאולי מפני הוא, שקורי העכו"ד שמא"ל כתבו

ישראל. לש כתבו

'q ez itleאמרי)"(ד העכוה א אבל כתבו, שישראל טפי למיתלי שאיכא משו ע"זהו למוכרו"כתבו מ

לכו ""לישראל שנאמר יגנז, וכתבתע , בכתיבה."וקשרת אינו בקשירה שאינו כל ,

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(יור סעי' רפא סי' m`eד ,ea lflfi `ly ick ,efpeble hrn xzei e` einc icka epnn ezepwl xeavd oiaiige :wqtp

,ecia eze` oigipn daxd einc ickn xzei einca zelrdl dvxmdly mixtq mze`y milez ,l`xyi ixtq miprpk effay ewfged m`e

.mda oixewe eid

r"eyaז')"(או סעי' לט סי' libxdlח `ly ick ,daxd odinc ickn xzei mizekd on mixtqe zefefne oilitz oigwel oi` :wqtp

a"na x`eane ,olfeble oapblיז)"(ס mdn.ק gwil v"` dtixyl mpicy qxewit` oazka la` ,mileqt md m` s` edfc :

.·˜ÈÚÙ¯Ë È„Î „Ú

ע לשלול ליב שיתנו מוכח שלא מפני , ביותר,"מעלי למוכר y"iir]מ '` oic l"pdk oicde].

i "yx itlת"(ד תורה.ר)"ה ספרי על ג אלא ומזוזות, תפילי על רק לא הוא זה שיעור

'q ez itleד)"( מעלי יותרה קצת ג מעלי יקרי שדמיה תורה ספרי על אבל ומזוזות, תפילי על רק זהו

טרפעיק, fi]מכדי w"q hl 'iq a"n - z"qa df jxr itle ,oilitza xpic ivg ick cr epiidc].

.‚˜ÈÚÙ¯Ë È„ÎÓ ¯˙ÂÈ

כנ שוב, יתפסו שלא כדי או דציבורא דוחקא משו , העול תיקו מפני לוקחי די"אי קודמת תשובה ל

עיי ש."א',

.qi"r e` ohw e` dy` e` car e` oin e` m"ekr i"r eazkpy zefefne ,oilitz ,z"q ly oicd dn
?recne ,azkp in i"r reci `le mcia e`vnpyk oicd dne ,exeql xfgy xb:dn sc

:‰· Â˘˙

.‡˙"Ò

.1m"ekr eazkyk

xfril` iax itlופירש , )"(די"ישר ישר ,ה כוכבי לעבודת כוכבי עובד מחשבת דסת :m"anxde]

,mixacd x`yk dfy ezrca dlrn `edy `l` ,enyl eazk `le ,myd zyecwa oin`n epi`y iptn edfy :azk ,'g 'ld dxezd iceqin e"t

[mdiyrnl `le miqexwit`l my gipdl `ly ick etxeyl devne ,myd ycwzp `l ,ok ezrce li`ede.

`ip exytn `axc dixa `pepnd ax ipzc `pz itle,בכתיבה ישנו בקשירה שישנו דכל יגנז,

והא)"(דוהתוס' רשבה דעת שכ לשמה."כתבו כתיבה דבעי ג,

.2eazk in reci oi`e ecia `vnpykוי"י כתבו א ספק דיש יגנז, בו."א קורי א

i "yx itlלה)"(ד ואמרי מה של ישראל"טעמו דשמא ספיקא, ספק דאיכא משו הוא בו, שקורי ד

ואת העכו"כתבו, מ"ל מ"כתבו, ושאיכא , כוכבי עבודת לש ולא למכירה כתבו שמא הסובר,"מ ד

הס את פוסל `']ת,"שלא oic zncew daeyza oiir].

' q ez itleאמרי)"(ד עכוה דר שאי לפי כתבו, שישראל יותר לתלות שיש מפני [o"xdלכתוב."זהו
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

mi`xew - micedi ly xir effa miieby reci m`e ,ea mi`xew - m"anxd itle ,fpbi m"ekr cia `vnpy z"q - s"ixd itly :azek s"ixd lr

a`l m` s` lwdl yi ,llk daizka mi`iwa miiebd oi`y dl` zexecay ,eiyeciga o"xd k"ke ,effapy micedid ly mdy milez ik ,md

[dfa k"yn 'h w"q `"bne i"a oiire ,mixyk mdy ,wqet oilitz oiprae ,fpbi - z"qy :wqet xehde ,effapy reci.

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(יור סעי' רפא סי' eazkד in rcei epi`e qxewit` cia `vnp ,fpbi iprpk eazk ,sxyi qxewit` eazky z"q :wqtp

.fpbi mixne` yie ,xiykny in yi ,eazk in rcei epi`e iprpk cia `vnp ,fpbi

.·ÔË˜Â ,‰˘‡ ,„·Ú È„È ÏÚ Â·˙Î˘ ˙ÂÊÂÊÓÂ ,ÔÈÏÈÙ˙ ,˙"Ò

" שנאמר לפי וכתבתיגנזו, בכתיבה.וקשרת אינו בקשירה שאינו כל ",xnen l`xyi ,izek cia azkp
qp` cia xeqn,יגנזו[mixyk izek cia `vnp :wqet m"anxd].

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(או סעי' לט סי' milelbח zcearl xnen e` izek e` jepigl ribd 'it` ,ohw e` dy` e` car eazky oilitz :wqtp

.daizka epi` da oin`n epi` e` zxiywa epi`y lk "mzazke" "mzxywe" aizkc meyn ,oileqt ,oiqp`l xqen e`

.‚‰‡¯È ˙ÓÁÓ Â¯ÂÒÏ ¯ÊÁ˘ ¯‚ „È· Â·˙Î˘ ÔÈÏÈÙ˙Â ,˙"Ò

,"הס כשרי והתפילי s`yת :azek ,'f w"q `"bnde ,'l ze` l`pzp oaxw oiire ,xehae ,dn 'iq y"`xd k"ke ,dnyl aezkl rceie li`ed]

[df oic ehinyd m"anxde s"ixde li`ed ,dfa lwdl oi` n"n ,xyky wqet r"eyd mby.

:‰ÎÏ‰

r"eyaג')"(או סעי' לט סי' oilitz,ח aezkl xyk ,d`xi zngn ezcl xfgy xb :wqtpנפסק:"וביור ב', סעי' רפא סי' xbד

.z"q aezkl xyk ,d`xi zngn exeql xfgy

.`q,zefefn ,oilitz ,z"q dazky dy`,ziviv dzyre ,dkeq dzpae?recne ,mixyk md m`d:dn sc

:‰· Â˘˙

.1zefefne ,oilitz ,z"q dazky dy`.'ב די הקודמת בתשובה עיי

.2dkeq dzpay dy`'בסוכה)"(דבתוס הגמ' פי על כל, כשרה,ה שהסוכה מבואר:

.3ziviv dzyry e` alel dcb`y dy`

z"x itl( ש מצווה.(בתוס' ואינה הואיל , כשרי אינ

' q ezd itle( שהגמ'(ש דמזה , "(במנחות)כשרי ועשודורשת ישראל מוכחבני , כוכבי עובדי ולא "

כשרה. שאשה

.aq?recne ,mixyk onyl `ly mcairy oilitz m`d:dn sc

:‰· Â˘˙

w"z itl. כשרי

b "ayx itle'התוס וכתבו , עד)"(דפסולי כרשבה שהלכה ג.":

.bqzipelii` `idy `vnpy meyn e` rx my dilr `viy meyn ezy` z` `ivend,zqe dl oi`y e`
?recne ,dxifgdl k"g` leki m`d:en±:dn sc
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:‰· Â˘˙

.‡Ú¯ Ì˘ ÌÂ˘Ó Â˙˘‡ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ‰

w"z itlר אמר מניומי בר יוס ר' בדעת לשונות ב' מובא בגמ' יחזיר. התוס'"לא וכתבו שלא)"(דנ, שב'ה

דת אליבא פליגי :"הלשונות וכדלהל ק,

p "x xn` ine ipn xa sqei 'xc `nw `pyil itl('א מברייתא מוכח "(וכ כשאמר דוקא יודעתזהו הוי

מוציא אני רע ש ""שמשו אומר אתה שא פי' לקילקולא, שחוששי משו הוא והטע "יחזיר,

" ויאמר רע, ש שאינו רע ש ונמצא לאחר, ותנשא תל הייתישמא לא הוא שכ יודע הייתי אילו

רש[,"מגרש ד"לפי טעמא"י "ly`ה el xnel epwizy eiykre ,mixfnn dipa e`vnpe lha did hbd f`e ,seqal ok orhiy `ed yygd

lk lr dyxbne eilr daiag dpi`y ezrc dlib ,ahid oiprd xxal yg `ly xg`nc i`pz lr yxiby xnel on`p `di `l ,"xifgdl lkei

,miccvdד תוס' אי"ולפי ickה wx ok epwize ,e`pz `le eixac ltky xaecn ixdy ,ok oreh didyk lha hbd did `l dpwzd `lel mb -

eyygy - dipa lre dilr frl z`ved repnla eygi ` edy- bbeya dzpify in oick - el dexifgiy ick ok oerhie ,zlawzn ezprhy

oiire - xifgdl eilr xeq`py dn lirei `l ,ynn i`pz dyr m` mzhiy itle ,ok oerhl oipr el `di `l ,zinler dxifgdl exq`y eiykre

[e`pz lhaiy cr dyxbl eze` migipn oi` `peeb i`d ika ,f"itl dxe`kle - m`x ipxw.

'nba ipyd oeyld itle, ובנדרי בעריות פרוצות ישראל בנות יהיו שלא כדי הוא i"yxהטע - `ed qpwc]

[oey`xd ,xifgi `l d"c dpyna" לו שאומרי בגמ': ומבואר מוציא, אני רע ש שמשו יודעת הוי לה ,"אמור

יחזיר, לא כ לה אמר לא א d"cושג i"yxn rnyn ok ,dxifgdl xzen ,"'eke rcei iziid eli`" xn` `l m` - `nw `pyille]

wqety rnyn m"anxdn .`xnb d"c :dn sc ywxw epiaxa r"re ,`nw `pyilk ewqty mipey`x cere ,fn 'iq ,y"`xde s"ixd zrc oke ,jixve

w"qe ,'f w"q ,'d w"q y"a ,'b w"q n"g oiir - zerc 'b dfa `ian r"eyde ,'a w"q f"hae ,hq 'iq y"yiae ,n"nae ,ixi`n oiir - zepeyld izyk

['i.

dcedi iaxc `ail` ipyd oeyld itlלת כמו ר"הדי כי לפריצותא."ק, חייש י

diail` oey`xd o eyld itle'שלא)"(דמהתוס שלכוה ש"יוצא: משו ביוצאת פריצותא חשש אי ע

ש עליה מוציאי א לעשות לה דמה דס"רע, לשמואל ולכ שר"ר, יכול"ל לקילקולא כלל חייש לא י

דס ורבא לאביי ואילו שר"להחזיר, לת"ל כמו הדי לקילקולא חייש ק."י

`"xe n"xc `ail` oey`xd oeyld itlלת כמו ר"הדי כי שלר"ק, בגמ': ומבואר לקילקולא, חייש מ"מ

ס שהרי דבריו, שכפל באופ דוקא כפול,"זהו תנאי שבעינ zrcל ielib wx e` i`pz ynn dyr m` 'qeze i"yx ewlgpe]

[w"z ixaca lirl oiir ,letk.

ed i ia il` ipyd oeyld itle'שלא)"(דמהתוס שלכוה משו"יוצא: ביוצאת לקילקולא חיישינ לא ע

ש"ש שמשו דכיו הרע,"ר, הש בטל יהא אפי' לגרשה עני בכל דעתו מוציאה, l"qר `"xe n"x 'e`kle ,l"pke]

[`ly d"ceq 'qeza m`x ipxwe `"yxdna ahid r"re ,xifgdl leki ,`zevixtl oiyyeg `ly.

:‰ÎÏ‰

m"anxaיב)"(פ הל' מגירושי "dricedי el oixne` ,mixcpa dvext `idy meyn e` rx my meyn ezy` z` `ivend :wqtp

`ypz `ny dxifb ,mlerl dxifgi `l ef z` `ivend dn iptne ,"mlerl dxifgn dz` oi`y rce ,dxqiil ick d`iven dz` df iptny

,miiwzp `le i`pz lr yxbnk `vnpe ,"dyxbn iziid `l `ed oky rcei iziid eli`" ,oey`xd xn`ie ,eizgz drepv dyrze xg`l

xg`l dycwzpy mcew xifgde xar m`e ,"mlerl jl zxfeg ef oi`y dyxbl jala xenb" el mixne` jkitl ,rxtnl lha hbd `vnpy

.`ivei `l

.·˙ÈÂÏÈÈ‡ ÌÂ˘Ó Â˙˘‡ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ‰[dq daeyz onwlck ,hb dkixvy mipte`a]

`"xe n"x itl.'א בדי כמו הדי

w"zc `ail` l`eny itlדס יחזיר, שת"לא וכל"ל לקילקולא, חייש דלעיל."ק ק

dcedi iaxc `ail` l`eny itlדס שר"יחזיר, לקילקולא."ל חייש לא י
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`axe i ia` itleלת : דס"להיפ יחזיר, דבריו כפל לא א שת"ק כר"ל סובר כפול,"ק תנאי דמצרי מ

דבריו כפל א אבל קילקולא, שיי לא זה qezde'ובלא i"yx ewlgpy dn ,n"x zhiya ,cq daeyz onwle ,'` oic lirl oiir]

[df oipra,יחזיר `zלא ayiil wx `l` ,`xza `pyil lr welgl e`a `l `axe iia` dxe`klc ,l"pd w"lc `ail` wx edf dxe`kle]

[w"lדס יחזיר, לא גווני בכל יהודה ולרבי לקילקולא.", חושש שהוא ל

:‰ÎÏ‰

r"eyaג')"(אהע סעי' י' סי' `zipeliiז `idy iptn e` zipxcp `idy iptn e` dilr `viy rx my meyn ezy` z` `ivend :wqtp

eixac ltk `l m` la` ,"j`iven iziid `l jk `lnl`" xnel eixac ltke ,"j`iven ipi` jk iptn" dl xn`ca `wec `"ie ,xifgi `l

xn` `l 'it`y xne`y in yie ,dxifgdl leki epi` eixac ltk `ly t"r` ,"j`iven ip` jk iptn" dl xn` m`y `"ie ,dxifgdl leki

.xifgi `l "j`iven ip` jk iptn" dl

.‚˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰˘‡

בנדה)"(דבתוס' הגמ' פי על אומר, לכוה שזהו והוסיפו: יחזיר, שלא ""מבואר: לומר דיכול קילקולא, משו אילוע

מגרשה הייתי לא רפואה לה שיש יודע הבריאה."הייתי שעכשיו לומר מקו יש א אפי' יחזיר לא ולכ ,

.cq?recne ,dxifgdl leki m`d ,xcp meyn dy` `ivend:en±:dn sc

:‰· Â˘˙

˜"˙ ÈÙÏ

שלא ובי , רבי בו שידעו בנדר בי לבינה, שבינו בנדר בי , חכ חקירת שצרי בנדר zrcבי lr dxcp m`e]

[d`ad dxrd seqa oiir - miax.יחזיר לא

'nba o ey`xd oeyld itl" כשאמר דוקא מוציאזהו אני נדר שמשו יודעת משו"הוי הוא והטע ,

" אומר אתה שא פי' לקילקולא, עיחזירשחוששי הנדר ויעקר לאחר, ותנשא תל שמא ומקלקלה,"" חכ י

" מגרשואומר הייתי לא הוא שכ יודע הייתי רש[,"אילו ד"לפי טעמא"י didה hbd f`e ,seqal ok orhiy `ed yygd

oiprd xxal yg `ly xg`nc i`pz lr yxiby xnel on`p `di `l ,"xifgdl lkei `ly" el xnel epwizy eiykre ,mixfnn dipa e`vnpe lha

,miccvd lk lr dyxbne eilr daiag dpi`y ezrc dlib ,ahidד תוס' אי"ולפי ixdyה ,ok oreh didyk lha hbd did `l dpwzd `lel mb -

eyygy - dipa lre dilr frl z`ved repnl ick wx ok epwize ,e`pz `le eixac ltky xaecna eygi `edyok oerhie ,zlawzn ezprhy

,ynn i`pz dyr m` mzhiy itle ,ok oerhl oipr el `di `l ,zinler dxifgdl exq`y eiykre - bbeya dzpify in oick - el dexifgiy ick

.e`pz lhaiy cr dyxbl eze` migipn oi` `peeb i`d ika ,f"itl dxe`kle - m`x ipxw oiire - xifgdl eilr xeq`py dn lirei `lלעיל התוס'

ד לה: ,"ד סוברי הראשו בתירוצ נשאת, אבל didה `ly oeik ,`lewliw `kilc ,xifgdl leki - miax zrc lr dxcp m` ,ef `pyil itly

r"ekl edf m` ,'a oic seq ,eh daeyz lirl oiire - mkg lv` dxizdl `le ,dl xtdl leki: סוברי , ש השני minrtובתירוצ ik ,`ly

[my s"iy m"xdnae ,y"iir ,exizdl lkiyשת אומר מו: ד לקמ רבא ס", כר"ק ולפי"ל כפול, תנאי שצרי לעני ז"מ

יחזיר" רשלא תנאו, שכפל באופ דוקא די"" והכא)"(ש "ה ממש,תנאומפרש: "[m`x ipxw oiir]'ותוס מו:, (בד

אי)"ד "ה אמר אלא תנאי ממש עשה שלא : מגרשמפרשי הייתי לא נדרת לא ואילו , מוציא אני נדר ,"משו

שס לומר הכרח אי ש שמואל ולפי דעת, גילוי רק שת"והוי כפול."ל תנאי בתנאי מצרי ק

'nba ipyd oeyld itle:'בגמ ומבואר , ובנדרי בעריות פרוצות ישראל בנות יהיו שלא כדי הוא הטע

" לו מוציאשאומרי אני נדר שמשו יודעת הוי לה יחזיר."אמור לא לה אמר לא א ושג ,

‰„Â‰È È·¯ ÈÙÏ

.1,miax ea erciy xcpa[dylya epiid - wgvi 'xle ,dxyra epiid - i"apxl]דס יחזיר, הפרה,"לא לזה שאי [oicל

['` oic eh daeyz lirl k"yna oiir - mi`pz zwelgna iepy dfישראל בנות יהיו שלא כדי קנסוה, חכמי לכ ,

" לו שאומרי בגמ': ומבואר , בנדרי מוציאפרוצות אני נדר שמשו יודעת הוי לה א"אמור ושג ,

יחזיר. לא לה אומר לא

.2,xifgi - miax ea erci `ly xcpa la`[xtdl leki envrn lrady xcpa oiae mkg zxiwg jixvy xcpa oia]שיש כיו

, חכמי בזה גזרו ולא פריצותא הוי לא הפרה dcediלזה iaxl dil zil - :en sca l`eny itl ,`lewliwl yiig `le]



Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ‰ˆÈ· ÔÈËÈ‚ ÔÈËÈ‚3- ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó „Ó˜

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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[jenqa onwl `"xe n"x ly mdinrhn ,lewliw dfa jiiy `ly l"qc ,xcp meyn `ivena wx edf - my iia` itle ,llk `lewliw yyg.

¯È‡Ó È·¯ ÈÙÏ

.1mkg zxiwg jixvy xcpaxtdl leki lrad oi`y xcpa epiidcדשמא קילקולא, מחשש יחזיר, לא

" ויאמר מגרשהתנשא הייתי לא להתירה יכול שחכ יודע הייתי dvex,"אילו mc` oi`y xaeqd `"xk l"q `le]

[jenqa onwlck ,c"iaa ezy` dfa dfazzy'בגמ ומבואר מו:), רש(ד תנאו, שכפל באופ דוקא שזהו די": ה"(ש

"והכא) ממש,תנאופירש: "[m`x ipxw oiir]'ותוס ד, מו: אי)"(בד אמרה אלא תנאי ממש עשה שלא : מפרשי

מגרש" הייתי לא נדרת לא ואילו , מוציא אני נדר עשה"משו א שיטת ולפי דעת, גילוי רק והוי ,

להחזיר, עליו שנאסור מה יועיל לא כפול, תנאי crממש dyxbl eze` migipn oi` `peeb i`d ika ,f"itl dxe`kle]

[e`pz lhaiy.

.2,mkg zxiwg jixv `ly xcpa[xtdl leki envra lrady ytp iepir ixcpa e` dpial epiay mixaca epiide]דאי יחזיר,

" לומר יכול אינו היפר ולא להפר שיכול דכיו לקילקולא, וכו'חשש יודע הייתי ."אילו

.3miax dia erciy xcpלא וא יחזיר, לא חכ חקירת צרי דא , הדי את משנה אינו זה פרט

להחזיר. יכול

¯ÊÚÏ‡ È·¯ ÈÙÏ

יחזיר, לא מקרה picl`]בכל `le `nrha w"z lr bilte].

.1mkg zxiwg jixv `ly xcpa" שיאמר לקילקולא, דחיישינ משו יחזיר, יכוללא שאני ידעתי לא

."להפר

.2mkg zxiwg jixvy xcpaשס בגמ': ומבואר , חכ חקירת צרי לא אטו גזירה יחזיר, שבזה"לא ל

לבי ללכת אשתו שתתבזה לאיניש ניחא שלא מפני עצמו, מצד קילקול חשש ואינו"אי נדרה, להתיר ד

" לומר נדרהיכול להתיר שולחה הייתי להתיר שיכולה יודע הייתי ."אילו

.3miax dia irciy xcp. הדי את משנה לא זה פרט

:‰ÎÏ‰

r"eyaכא)"(יור סעי' רכח סי' ezxzdaד devn" yi ok m` `l` ,'eke mzrc `la dxzd el oi` ,miax zrc lry xcp :wqtp

,dxzd el yi "miax c"r" mzq xn` m` la` ,"ipelte ipelte ipelt zrc lr" mze` hextiy oebke ,'bn zegta miax mi`xwp oi`e ,'eke

mze` miax zrc lr `nzqnc ,dxzd el oi` ,"miax zrc lr mzq" xn` `l` mze` hxt `l 'it` ,'b ipta xcp m`y mixne` yie

.xn`w eiptl micnery

.dq,zipeli` meyn z`veid,zp`nn e` ,dipy e` ,oinen da e`vnpy meyn e`m`d ,hb zekixv m`d
?recne ,daezk zelawn:en sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÈÂÏÈ‡ ÌÂ˘Ó ˙‡ˆÂÈ‰

לאחר שנישאה אחרי כתובתה תובעת היא א ג כתובה מקבלת ואינה גט, שצריכה מבואר: בסוגייתנו

" לה דאמרינ הימנו, בני לה מהדיבורוהיו יפה ""שהשתיקה לומר יכול הבעל שהרי יודע, הייתי אילו

גירשתי לא כתובה ל לית צרי ."בסופושאני

i "yx itlאילונית)"(ד משו זנות,ה בעילת בעילתו עושה אד שאי משו גט, צריכה אילונית ודאי ג

[oiqexi`d on epiid i"yxitl ,hb v"`y zenaia 'nba x`eany dny :s"iy m"xdnd azeke ,hb dkixv `l oiqexi`d on zipeli` f"itle].

'q ez itleהמוציא)"(ד אילוניתה ודאי אבל בגט, יוצאה אילונית ספק oi`eypd]דוקא on 'it`]בלא יוצאת

טעות מקח הוי לא לקחתה הסכי א אבל אותה, עליו קיבל בדלא זה וכל הוא, טעות ומקח הואיל גט,

מדאורייתא. גט וצריכה
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.·ÔÈÓÂÓ ‰ÈÏÚ Â‡ˆÓÂ Ì˙Ò ‰ÒÎÂ È‡˙ ÏÚ ‰˘„È˜·

בכתובות)בתוס' הגמ' פי על , מ(ש דאיכא משא"מבואר: דמחיל, משו שזהו וכתבו: גט, שצריכה אילונית"ד כ

מחיל. דלא

: eazk cerמשא זה, דעת על ובועל אדעתיה אסיק מומי שבשאר מפני לא"שזהו שכיחא דלא איילונית כ

אדעתיה. gi]אסיק ,fi 'eyz 'a wxt "zeaezk" zkqn lr k"yn oiir df oic ihxt].

.‚‰È˘

בכתובות)בתוס' הגמ' פי על , גט.(ש לה ויש כתובה לה שאי מבואר:

.„˙‡ÓÓ

בכתובות)בתוס' הגמ' פי על , צריכה.(ש אינה גט שאפי' מבואר:

.eq?recne ,ozectl devn yi m`d ,m"ekrl eipa z`e envr z` xkend.fn :en sc

:‰· Â˘˙

.1envr z`פיקו כשיש או ושילש שנה לא א רק להכעיס."פודי נבילות אוכל שאינו ובתנאי נ,

:‰ÎÏ‰

r"eyaו')"(יור סעי' רנב סי' dipyeד dpey`x mrt ,ez`elda eze` eaye ,mdn dely e` miakek caerl envr xkny in :wqtp

xg` 'it` cin eze` micet ,ebxdl eywa m`e ,mdia` zzin xg`l mipad z` micet la` ,eze` micet oi` ziyilye ,eze` micet

,minrt dnk.(xeh) ezectl xeq` qirkdl zelap lke` oebk ,zg` devnl 'it` xindy ieaye

.2zg` mrt oxknyk eipa z`.בחייו אפי' אות פודי

.3p"ewit oi`e yliye dpiye me`cte oxknyk eipa z`חשש שאי מפני , אות פודי לא בחייו

. פודי שישמר מי שאי מיתתו לאחר אבל , שומר והאב הואיל שיטמעו

.fqm"ekr gexin m`de ,mixekia z`ade ,n"exz riwtdl `ixeqa e` i"x`a m"ekrl oipw yi m`d
?recne ,n"exzn xhet.fn sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÈ˜ ˘È Ì‡

itl`"xלעכו קני יש ישראל באר תרו"אפי' חיוב ,"להפקיע ביכורי והבאת llkמ, daeyza y"`xd itl]

oiprl mb mzwelgny :azk ,enx devn g"pnae ,ycge dlxr riwtn epi` la` ,"jpbc ziy`x" aizkc ,mixekiae n"exza `wec epiid - '` 'a

['i 'ld zenexzn `"t g"xbd iyeciga r"re ,dlxr.

- dax itlei"x`a m`[`ziixe`cn md mixekiae n"exz aeigy],להפקיע קני אי ,`ixeqa m`eכיבוש א תלוי

בתוס' ומבואר כיבוש, שמיה אמר)"(דיחיד ס"שרה ,"מ קני יש gxkdל oi` - `d d"c .`k sc f"ra 'qeza n"i itl j`]

[oipw yiy l"q n"xy,

.·¯ËÂÙ Ì‡ Ì"ÂÎÚ ÁÂ¯ÈÓ

. תנאי במחלוקת תלוי הדי

i "yx zhiyמהר"(ד ועיי , דיגונ )"ה משי שלפי לעכו": קני אי תרו"ד להפקיע ישראל מירוח"באר מ

מ"עכו ולפי התרומה, מ לעכו"פוטר קני שיש העכו"באר"ד מירוח להפקיע מ"י פוטר אינו

התרומה.

'q ez zhiy itleמר)"(ד חברתה,ה במחלוקת תלויה אחת מחלוקת xaqw,אי d"c .`l sc zegpna 'qeza r"re]

['c daeyz 'a wxt oiyeciw zkqn lr k"ynae ,gexin d"c :eq scae.
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:‰ÎÏ‰

m"anxaי')"(פ הל' מתרומות `mא jkitl ,dzyecwa `id ixd `l` ,zeevnd on deriwtd `l i"`a rwxw dpwy m"ekr :wqtp

m"ekrl dxknp `l el`k dxezd on lkde ,mixekia `iane zexyrne zenexz yixtn `l` ,cigi yeaikk epi` ,epnn dgwle l`xyi xfg

.mlern

.gq,n"exze ,mixekia zevn miiwl ick ,zexitd z` zepwl xefgl jixv m`d m"ekrl edcy xkend
?recne ,`ziixe`cn m`de:fn .fn sc

:‰· Â˘˙

i "yx zqxib itlה"(ד ומביא"ג)"ה ולהביאלוקח , יקרי בדמי פירותיה ביכורי כוכבי העובד מ "

באר קרקע למכור רגיל יהא שלא , לעכו"לירושלי ולפדותה,"י אחריה לטרוח צרי יהא מכר א וג ,

שלמ מבואר: ובגמ' , העול תיקו מפני שזהו מבואר: ""במשנה קניד הואיש וליקח לחזור החיוב "

ולמ , ""מדרבנ קניד מדאורייתא,אי זהו "[`xewe]ואח ליקח, שלא ראשונה תקנה שהיתה אלא תיקנו", כ

ופירש דאורייתא, לדי ואעפ"להחזירו , הגו חובת שביכורי משו מדאורייתא, שזהו ליקח"י: מחויב אינו כ

תרו להפריש כדי שתרו"ממנו משו ,"מ, לאוכל האד רוצה בא רק להפריש וחייב , הגו חובת אינו מ

למ אפי' זהו ""ולכ קניד ."אי

' q ez zqxib itleלוקח)"(ד ומביא"ה למ"לוקח אפי' וזהו וליקח, לחזור מחויב שאינו ופי' ,"" קניד ,"אי

[`edd d"c .`t sc a"aa 'qeza r"re ,xeegn epi` `ziixe`cn aiegny i"yx azky dny :eazk o"xde o"anxde ,m`x ipxwe `"yxdn oiir],

העול תיקו שמפני העכואלא מ מהפירות"הלוקח להביא צרי אחר, לוקח שנא ולא מוכר שנא לא

, miazekביכורי cer .m"xdnae ,370 dxrdae miycg `"ahix oiir - miyelz zexit gwela e` day zexit mr dcy dpewy xaecn m`]

ndm"ekrdyk `le ,xeqi`a m"ekrl dxknp rwxwd m` wx edf ,mlerd oewiz iptn `iadl aiig "oipw yi" c"nly dny :my `"ahixde `"yxd

[dyakס שא בגמ': ומבואר ,"" להפקיעל קני מדאורייתא,אי ההבאה חיוב "'a eidy :eyexit "mlerd oewiz"e]

,f"acxa ,c"a`xd zebyda r"re ,.`l sc zegpna 'nba oiir ,n"exza aiig m"ekrdn gweld m` oiprle .m"xdnae `"yxdnae ,y"iir ,zepwz

,dfa xhete wleg m"anxdy :yxtn n"qkd j` ,iebd lv` exvapy zexita mb oicd oky ,c"a`xdl dcen m"anxd mby :eazky ogleyd jexrae

[xfge d"c h"eiezae ,'i 'ld zenexzn `"t m"anxa r"re.

:‰ÎÏ‰

m"anxaטו)"(פ הל' מביכורי dpi`yב ,dxezd on mixekia dpnn `ian df ixd ,epnn dgwle xfge m"ekrl edcy xkend :wqtp

[fq 'eyz onwl k"yna r"re ,epx`iay enk m"ekrd oipwa devnd on zrwtp.

.hq?recne ,xyrna aiig m`d ,i"x`ay m"ekr dcyn e` l`xyi dcyn d`te dgky hwl.fn sc

:‰· Â˘˙

.1mgipdy m"ekr ly d`te dgky hwl e` l`xyi iipr mehwily l`xyi ly d`te dgky hwl
oxiwtde l`xyik.המעשר מ פטור דהפקר ממעשר, פטורי

.2l`xyil oxkne m"ekrd xfge ,m"ekr mehwily l`xyi ly m`

o i pw yi c"nlלכו", הפקיר לא ילקט כוכבי שעובד דעת על דהישראל , לעשר חייב xwtdע iede]

[`zrc` d"cez - xwtd ied m"ekrl `le l`xyil xwtd xaeqd opgei iax itl 'it` xwtd ied `lc zerha.

o i pw o i` c"n itle, לכ מודה א איתפריש wleg]לא zehytae].

.3xiwtd `le l`xyik mgipdy m"ekr ly

riwtdl o i pw yi c"nlעכו דשל ."פטור, ה

riwtdl o i pw o i` c"nle.חייב
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:‰ÎÏ‰

m"anxaי')"(פ הל' מתרומות xiwtd,ב k"`` ,zexyrne genexza miaiig m"ekr ly d`tde dgkyde hwld :wqtp,יא ובהל'

el.נפסק: iebd exiwtd 'it`e ,n"exzd on xeht xwtdd oke

.rm"ekrl aey oxknyk s` m`de ,xyrna miaiig zexitd m`d ,m"ekrd on dcy gwly l`xyi
,`ixeqal i"x`ay dcy oia welig yi m`de ,l`xyil oxkne xfg m"ekrd k"g`e

?recne.fn sc

:‰· Â˘˙

.1,m"ekrl dxkne xfg yily d`iady xg`e ,yily d`iady iptl m"ekrd on dcy gwly l`xyi
oxkn m"ekrd k"g`e[i"yx - zexitd z`]שראללי[i"yx - ogxin l`xyide]בתרו חייבי שהרי"הפירות מ,

ישראל. ביד השדה היתה שליש כשהביאה

.2l`xyi ux`ae ,m"ekrd cia yily d`iad m`" א תלוי להפקיעהדי קני ."יש

.3`ixeqae ,m"ekrd cia yily d`iad m`

yeaik diny `l cigi yeaik c"nlמתרו א"פטורי להפקיע, קני ויש דרבנ דידה דמעשר מ,

שבאר"למ להפקיע."ד קני אי י

yeaik diny c"nleבאר כפירות להפקיע."דינו קני יש א במחלוקת שתלוי י

:‰ÎÏ‰

m"anxaיח)"(פ הל' מתרומות m"ekrlא dxkne xfge yily d`iad `ly cr m"ekrd on dcy `ixeqa gwly l`xyi :wqtp

.l`xyi cia daiigzp ixdy ,zexyrne zenexza aiig f"d ,dipy mrt dgwle l`xyi xfg m` ,yily d`iady xg`n:נפסק ב' ובהל'

cigi la` ,miax yeaik `xwpd edfe ,l`xyi aex zrcn `iap e` l`xyi jln oyaiky zevx`a `ed mewn lka dxen`d l`xyi ux`

,zeevnd lk ea ebdpiy ick i"x` `xwp epi` ,mdxa`l dpzipy ux`d on 'it` ,mewn onvrl eyake ekldy hay e` dgtyn e` l`xyin

yeakie haye hay lk dlriyk cigi yeaik didi `ly ick ,dyakp `ly t"r` ,mihayl i"x` lk epic ziae ryedi wlg df iptne

.ewlg:נפסק ג', l`xyiובהל' jlny t"r` ,oda `veike alg`e `aev mx`e mixdp mx` oebk ,orpk ux`l ueg cec yaky zevx`d

dveg llkn e`vi `l` ,mixvne laa oebk ,xac lkl ux`l dvegk `le ,xac lkl i"x`k epi` ,dyer `ed lecbd oic zia t"re `ed

drayn da x`yp `l` ,i"x` lk yeakiy mcew mze` yaky iptn ,i"x` zlrnn ecxi dn iptne ,eribd `l i"x`k ozeidle ux`l

od cec yaky zevx`de ,xac lkl i"x`k elek eyeaik did zexg` zevx` yak k"g`e dizeleabl orpk ux` lk qtz eli`e ,oinnr

.`ixeq oi`xwpd

.`rzexitd ly mpic dn ,l`xyi ux`a e` `ixeqa dcy zetzeya egwly miakek caere l`xyi
?recne ,n"exz oiprl:fn sc

:‰· Â˘˙

.‡‡È¯ÂÒ·

העכו לכו"חלק וש , מדרבנ בסוריא מעשרות דחיוב ממעשרות, לעכו"פטור קני יש להפקיע,"ע

: כדלהל והדיני

iax itlדס בזה, זה מעורבי וחולי העכו"טבל שחלקו אחר אפי' ולכ ברירה, אי את"ל והישראל

רש שיטת , חולי וחציה טבל חציה וחיטה חיטה כל טבל)"(די"השותפות מהעכוה הלוקח ג שלכ צרי":

ע תקנה לה ויש הפטור,"לעשר על הפטור ומ החיוב על החיוב מ מעשר שאז וביה, מיניה שיעשר י

תוס' שיטת החיוב, על הפטור ומ הפטור על החיוב מ והוי הואיל אחר, ממקו שיעשר מועיל לא אבל

טבל)"(ד אוה איפכא, או , כוכבי העובד של והשאר מחלקו מעשר דשמא וביה, מיניה להפריש יכול שאינו :

ע רק ותקנת עד"מקצתו, מקולקל אחרו ואחרו אחר, ממקו עליו ג ויפריש אחר, ממקו שיפריש י

וללוי. לכה יתנ והתרומות המעשרות וכל מעט, א כי ישאר שלא
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b "ayx itleדס חייב, הישראל ושל פטור, ממנו הקונה הישראל ושל כוכבי העובד של יש"הפירות ל

ad`.ברירה. oica oiir - dkld oiprle

.·¯‡·‰¯Â˙ Ï˘ ˙Â¯˘ÚÓ‰ ·ÂÈÁ˘ Ï‡¯˘È ı

riwtdl m" ekrl o i pw yi c"n itl.'א די לעיל עיי כבסוריא, הדי

riwtdl m" ekrl o i pw o i` c"n itleישראל וכ במעשר, חייבי שחלקו אחר הישראל של הפירות

מהעכו דהו"שקונה וביה, מיניה ומעשר , לעשר חייב חלקו החיוב."את על החיוב מ ל

:‰ÎÏ‰

m"anxa('כ הל' ewlg(ש 'it` ,zetzeya dcy egwly m"ekre l`xyi cvik ,zexyrne zenexza zaiig m"ekrd zetzey :wqtp

,m"ekrd ogxiny t"r` ,m"ekr ly ewlgn .glwe glw lka oiaxern oilege lah ixd ,yicb ewlg m` xnel jixv oi`e dznwa dcy

.epx`iay enk mdixacn maeige:נפסק כא, dcyובהל' egwl m` la` ,dxixa oi` dxez lyae dxez ly zexyrndy i"x`a `"ca

.melkn xeht m"ekr ly ewlg ,yicbd ewlg 'it` ,mdixacn my zexyrnde li`ed `ixeqa

.ar,mzq dcy e` zexitl dcy gweldk"g`e mixekia yixtnd e` ,dcy dpw k"g`e weya zexit dpewd e`
,edcy xknixekia `iadl aiig mc` m`de ,eawxi m`d e` ,`xew mb m`d ,mixekia `ian m`d

?recne ,`exwle ezy`.gn :fn sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Â¯ÈÙÏ ‰„˘ Á˜ÂÏ‰

o pge i iax itl" דכתיב דמי, הגו כקני פירות דקני וקורא, ביכוריולביתמביא מביא שאד מלמד "

בתוס' ומבואר וקורא, )"(דאשתו ולבית .ה לבעליה פירות שנותנות נשי שדר נכסי על מדבר שהפסוק :

l"x itle" לומר יכול אינו ולכ , הגו כקני לאו פירות דקני קורא, ואינו האדמהמביא פרי מראשית

לי נתת מגזיה"אשר הוא וקורא, אשתו ביכורי את מביא שאד ומה ,"" דכתיב ."ולביתכ

:‰ÎÏ‰

m"anxaו')"(פ הל' מביכורי ian`ד la` ,sebd oipwk epi` zexit oipwy ,`xew epi`e `ian gweld ,zexitl edcy xkend :wqtp

xg` ezy` dzny t"r` ,"jziale jiwl` 'd jl ozp xy`" xn`py ,rwxwd seb el oi`y t"r` `xewe mixekia ezy` iqkpn mc`

.`xewe `ian ,jxca `ede yixtdy

.·‡Ó˙Ò· ‰„˘ Á˜ÂÏ‰

.1bdep laeid oi`y onfa m`.ופירות גו קונה דהרי וקורא, מביא

.2ipy laeiae ,bdep laeiy onfa m`,xkny ipy laeia :yxtn ixi`nde ,zepnil elbxed xaky ,zelaei zxitql ipy - i"yxl]

[m"anxd zrca n"qkd yxtn okeר במחלוקת תלוי הנ"הדי יוחנ ורבי הקרקע"ל מכירת וכל הואיל א', די ל

ביובל. לו יחזירנו שהלוקח בדעתו וסומ בטוח והמוכר לפירות,

.3oey`x laeia m`eר לפי שהלוקח"ג בדעתו סומ ואינו בטוח אינו והמוכר הואיל וקורא, מביא ל

ביובל. לו יחזירנו

:‰ÎÏ‰

m"anxa('ז הל' `i(ש xkny e` edcy xkend :wqtpcala oey`x laeia `xewe `ian f"d bdep laeidy onfa ,orwxwe zepl

oi`y ezrc dknq ixdy ,`xew epi`e `ian f"d ,ipy laeia dxkne xfg m` la` ,rwxwd el xefgzy xken ly ezrc dknq `l oiicry

.sebd oipwk epi` zexit oipwe ,zexitd `l` el

.‚‰„˘ ‰˜ Î"Á‡Â ˜Â˘· ˙Â¯ÈÙ ‰Â˜‰

ע"(דבתוס' מתה, )"ה בביכורי המשנה קורא.פ שאינו מבואר:
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.„Â‰„˘ ¯ÎÓ Î"Á‡Â ÌÈ¯ÂÎÈ· ˘È¯ÙÓ‰

ע"(דבתוס' מביא, הירושלמי)"ה לאפ וא קורא, ואינו מביא הלקיטה משעת למכור דעתו נת שא מבואר:

ואידחו. הואיל ירקבו, דעתו נת

.‰Â˙˘‡ È¯ÂÎÈ·

ולקרוא. להביא חייב אד

, o pge i iax itl. הגו כקני פירות קני שהרי

l"x itle" שנאמר beln."ולביתמשו iqkpa la` ,oxkenl zeyx lral oi`y ,lfxa o`v iqkpa `wec edf - ixi`na '` 'it itl]

[ipyd yexitdk rnyn m"anxd znizqn] ,beln iqkp lr mb xen` edf - ipyd eyexit itle ,llk `xew epi`.

.brote` yi m`de ,`exwl mb mileki m`d ,mixekia e`iady gilye ,qepibexcp` ,mehneh ,dy`
?recne ,ote`d edn ,milyexil m`iad gilydy s` mixew milrady.gn :fn sc

:‰· Â˘˙

.1qepibexcp`e ,mehneh ,dy`" לומר יכולי שאינ משו , קוראי ואינ לימביאי נתת ."אשר

.2envra `ed m`iade xfge jxca gily zne gily cia oxbiye a"dra oxva,קורא ואינו מביא

" והבאתדכתיב כאחד,ולקחת והבאה לקיחה שתהא עד "[zn e`" `qxibd itl mb edf].

' q eza x`eaneמביא)"(ד הבעהה כשליקט דוקא שזהו ע": ע"ב לשלוח ע"מ ליקט א אבל אחר, מ"י

וכל ונדחו, לקריאה שנראו משו ירקבו, שילח וא אחר, ביד ישלח לא יביא עצמו שהוא

בו. מעכבת בילח לבילה, ראוי שאי

:‰ÎÏ‰

m"anxa('ח הל' oglye(ש eixekia yixtd ,`xew epi`e `ian eyxeil ie`xy df ,okeqn `ed ixde dlge mixekia yixtd :wqtp

.zg`k d`ade dgiwl didzy cr ,"z`ae zgwle" xn`py ,`xew epi` o`iade `ed xfgy t"r` ,jxca gilyd zne xg` cia

.3,gilyd i"r wx dzid d`adde dgiwld m`' q ez itlד)"( בצר z"xeה m"ayxd myaהבעלי

לקרוא. יכול לא והשליח כמותו, אד של דשלוחו לקרוא, יכולי

.4"dgiwl"

m"ayxd itlש עהבצירה"היינו שנעשתה ירושלי עד והלקיחה אחד,"" gily]י i"r s`e]את מחייבת ,

לקרוא, l"pk]הבעלי ,`exwl leki `l a"drad - gily i"r dgiwlde a"dra i"r dxivad did m` la`].

z"x itle"עהלקיחה שנעשתה ירושלי עד הבית מ א"" ולכ לקרוא, הבעלי את מחייבת אחד, י

ע היתה שהבצירה א לקרוא יכולי הבעלי , לירושלי והעל הבית מ לקח הבית,"השליח הבעל י

o`k opixn` `ly meyn ,`exwl mileki milrad oi` - gilyd i"r dxnbp d`addy lk - inlyexid t"r cr d"c .at sc a"aa 'qez itle]

["ezenk mc` ly egely".

.cr?`xewe `ian m`d ,bgd mdilr xare bgd mcew mixekia yixtnd:fn sc

:‰· Â˘˙

)"(דבתוס' בביכורי המשנה פי על מביא, לבילהה ראוי שאי וכל ונדחו, לקריאה ונראו הואיל שירקבו, מבואר:

בו. מעכבת בילה

: eazke.קורא ואינו מביא החג אחר להביא מנת על דעתו היה כשהפריש א אבל בסתמא, רק שזהו

.dr?recne ,`xewe mixekia `ian m`d ,dyly e` mipy e` cg` oli` dpewd.gn sc
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

d`lde ipy laeiae bdep laeidy onfa.עב תשובה לעיל עיי הדיני פרטי לפירות, קרקע הקונה כדי

erwxw mb dpewy eyxite ,bdep laeid oi`y onfa" לומר יכול שהרי קורא, לימביא נתת d"de,"אשר
rwxw mb dpewy eyxityk ,oey`x laeiaעיי"כנ ב', די עב תשובה ש."ל

`nzqa dzid dxiknde bdep laeid oi`y onfa la`: כדלהל ה הדיני פרטי

.1cg` oli` dpewd.לפירות קרקע הקונה כדי

.2zepli` 'b dpewdוה וסלו, אורה כמלא וביניה שתחתיה הקרקע ג קונה שהרי וקורא, ה"מביא

כנ לפירות גו כקונה שדינו , ראשו ב'."ביובל די עב תשובה ל

:‰ÎÏ‰

m"anxaיג)"(פ הל' מביכורי t"r`eב ,rwxw el yi dyly ,rwxw el oi`y itl ,`ian epi` ,exiag dcy jeza oli` dpewd :wqtp

.`ian f"d erwxwe cg` oli` dpw ,rwxw dpwy enk `ed ixd ,cala zepli` `l` el oi`y

.3zepli` 'a dpewd,לפירות קרקע הקונה dpewd]כדי d"c i"yx - a"aa zkqna l"iiw ok].

:‰ÎÏ‰

m"anxaפ ד')"(ש הל' rwxwד el yi m` wtq xacdy itl ,`xew epi`e `ian ,exiag ly dcy jeza zepli` ipy dpewd :wqtp

d wcal dlgz mze` yicwn ,dyer cvike ,el oi` e`cin oze` dcet odkde ,dxfrl oileg oiqipkn oi`e ,oileg wtq mdy iptn ,zia

mixeq`e md mixekia `ny ,mipdkl mdly zexyrnd ozepe ,oileg wtq mdy iptn ,xyrne dnexz odn yixtne ,olke` k"g`e ,ycwdd

iptn d`ixwl ie`x epi`y lky ,olke`ln d`ixwd oze` akrz `ly ick ,gily cia oglyn `l` envra oze` `ian epi`e ,mixfl

.ea zakrn d`ixwd ,wtqd

.er,eiyixenn cg`n e` eia`n e` eyxei epi`y xg`n dpwy dpwn dcy e` dfeg` dcy yicwnd
?recne ,zxfeg `id inl laeia d`veiyk ,xafib dxkne laeid mcew dl`b `le.gn sc

:‰· Â˘˙

.‡¯·ÊÈ‚ ‰¯ÎÓÂ Ï·ÂÈ‰ Ì„Â˜ ‰Ï‡‚ ‡ÏÂ ‰ÊÂÁ‡ ‰„˘ ˘È„˜Ó‰

" שנאמר , לכהני מתחלקת ביובל וכשיוצאה עוד, נגאלת השדהאינה והיה וגו', השדה את יגאל לא וא

וגו' ."בצאתו

.·ÂÈ˘È¯ÂÓ ÂÈ‡˘ „Á‡Ó ‰˜Ó ‰„˘ ˘È„˜Ó‰

" שנאמר , הראשוני לבעלי חוזרת וגו'הקרקע מאתו קנהו לאשר השדה ישוב היובל ."בשנת

.‚ÔÈ˘È¯ÂÓ‰ ¯‡˘Ó Â‡ ÂÈ·‡Ó ‰„˘ ‰Â˜‰

.1eyixen e` eia` zny xg` dyicwd m`אחוזה."לכו שדה המקדיש כדי ע

.2oiyixend x`y e` eia` zny mcew dyicwd m`e

n"x itlדס מקנה, שדה השדה."כדי את ירש שלא נחשב האב כשמת ולכ , הגו כקני פירות קני ל

y"xe dced i iax itleשס מפני או : הטע אחוזה, שדה המקדיש כדי פירות"דינו קני iigaל el yiy]

[a`dשס או אחוזה, שדה שיורש נחשב האב במות ולכ , הגו כקני ,"לאו הגו כקני פירות קני ל

התוס'"ואעפ מיוחד, ריבוי שיש משו אחוזה, לשדה נחשב לא)"(דכ הגמ'ה של השני שההסבר כתבו:

בב בגמ' שהרי הוא, בעלמא דיחויא יהודה רבי שס"בדעת מבואר, , יומי או יו די לגבי שקני"ק ל

, הגו כקני לאו l"qפירות dcedi iaxy ,xnel egxked oey`xd mvexiz itl ,dcedi iax d"c .ck sc dkeq zkqna 'qezd j`]

[zexit oipw xza opilf` `ly cgein weqt yiy iptn wx edfy l"i ,minei e` mei oicn w"an di`xdye ,"sebd oipwk".
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

m"anxaכח)"(פ הל' מערכי `eד eia` zen xg` dyicwdy oia ,dyicwde eze` oiyixend x`yn e` eia`n dcy gweld :wqtp

`l xy` ezpwn dcy z` m`e" xn`py ,dfeg` dcyk df ixd ,eia` zn k"g`e eiyixen x`y e` eia` iiga dyicwdy oiae eyixen

.dyxeil el die`xy ef z`vi ,dfeg` dcy zeidl die`x dpi`y dcy ,"ezfeg` dcyn

.fr,n"wtp i`nl ,inc sebd oipwk zexit oipw m`d,dkldl 'qezd ewqt dn?recne:gn±:fn sc

:‰· Â˘˙

o pge i iax xaeq oke ,n"x itl. הגו כקני פירות קני

l"x itle'התוס וכתבו , הגו כקני ע"(דלאו לא, בב"ה הגמ' הנפקק)"פ יהודה, רבי דעת ר"שכ בי לר"מ ל:"י

.1zexitl edcy xkena mixekia z`ad aeig oiprlכקני לאו וא וקורא, מביא הגו כקני דא ,

קורא. ואינו מביא הגו

.2,laeia mdl dxfge dxkn odia`y dcyn mb lhep m`a ,mipy it lhepd xeka oiprle`l i`c
sebd o i pwk" דמיקרי sebd,"מוחזקנוטל, o i pwk m`e" שנקרא משו נוטל, ."ראוילא

.3d`yxd jixv m` ezy` iqkpa lra oiprlהגו כקני לאו וא , צרי אי הגו כקני דא ,

הקרקע, הגו על דינא משתעי הפירות על דינא דמשתעי דמיגו הפירות, על ג לדו מכשבא חו , צרי

oxn` `le" miqxeb mipey`x cere `"ayxd la` ,'eke "ixit` zigp la` ,ixit` zigp `lc `l` oxn` `le" i"yx zqxib itl `ed ok]

[`"ahixe ixi`n oiir - n"wtp yi m` ,"'eke ,zexit `ki`c ikid la` ,zexit `kilc `kid `l`.

.4iiga zne xg`l oxkn oad k"g`e ,"dzin xg`le meidn" eiqkp lk z` epal azky a` oiprl
a`dביבמות בגמ' בתוד, אי)"(המובא רה שלפי לוקח"מבואר: קנה לא יוחנ רבי ולפי לוקח, קנה ל

האב. לכשימות אפי'

.5eia` zny mcew eia` ly dfeg` dcy yicwdy oaa.'ג די עו, תשו' לעיל עיי

- dkldd' q eza( כרx`ean:(ש פוסקת ביבמות ."שהגמ' הגו כקני לאו פירות שקני ל

o ey`xd mvexiz itl( "(ש לבנו, שכתב אב בדי רק מיתהזהו ולאחר בנו"מהיו כלפי שאבא ומפני ,

קיי בעלמא אבל מחיל, דמי."אחולי הגו כקני ל

i pyd mvexiz itleכר בעלמא."הלכה ג q"zgae]ל i"pt oiir - m"anxd zhiya].

.gr,zeixg`a `ly e` zeixg`a zegewlk e` miyxeik m`d ewlgy oig`d,l"iiw ji` ,n"wtp i`nl
?recne.gn sc

:‰· Â˘˙

א אסי ר' דס"לפי משו , ה כלקוחות יוחנ לזה"ר זה ומחזירי , חלקיה שהחליפו כמו והוי ברירה, אי ל

בתוס' ומבואר אי)"(דביובל, :ה

ברירה,"קיי1. אי שבדאורייתא בביצה, בגמ' `']ל 'eyz b"t lirl k"yna oiir].

קיי"לפי2. ""ז דאמר בדיני כמותו שהלכה נחמ כרב עלל זה דר לה ואי ה כלקוחות שחלקו האחי

רעה, בעי דמוכר "dti"]זה, qxeb l"yxdnd].מוכר הוא

.3sxhe g"ra `ae rwxw ewlgy oig`a,mdn cg`nקיי"" דאמר כרב דכיורשיל מחלוקת בטלה

" באחריות,כיורשידמו, כלקוחות אלא דוקא לאו "i`c ,ynn miyxeikc :eazk ,miyxeik d"c .h sc w"aa 'qezd]

[zern el mlyi zwelgn dlha i`n` ,zeixg`a zegewlk" ואמר עליה שפליג אסי רב אבל אייחלוקו, ליה מספקא "

כלקוחות, אי ממש fl]כיורשי daeyz '` wxt `nw `aa zkqn lr k"yna oiir - mdinrhe mzwelgn].

.4'q eza '` uex iz itlדקי מאי ביובל,"לפי לזה זה מחזירי ה כלקוחות iל pyd mvexiz itle
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ס יוחנ רבי דקי"רק דא וסוברי בזה, עליו חולקי האמוראי שאר אבל , כ מ"ל ה כלקוחות מ"ל

" דרק משו ביובל, מחזירי וקיימכרלא ומתנה, ירושה ולא שחוזר אמרה התורה "". כמות בזה [r"rל

['e oic hi daeyz a"ta my k"ynke ,dcedi iax d"c .ck sc dkeq zkqn lr 'qezd k"yna.

מ5. ביובל, לזה זה ומחזירי ה כלקוחות דאמר יוחנ רבי ""לפי נקראת השדה אחוזהמ המתחלקתשדה "

כנ לכהני זו"ביובל שדה שתחת לפי , כס שקל בחמישי שעורי חומר אותה ופודי עו, תשובה ל

אחרת. שדה לו חוזרת

.hrezy` iqkpa lra m`de ,laeia mig`l dxfge a`d dxkny dcya mipy it lhep xeka m`d
?recne ,d`yxd jixv:gn sc

:‰· Â˘˙

במש בנפק"עיי עז, תשובה לעיל 3."כ ,2 מ
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éùéîç ÷øô

ïé÷æéðä

.`m`de ,z`f micnl oipne ,zixeaifn e` zipepian e` zicirn oiaeb oiwfipd `ziixe`cn m`d
?recne ,oicd dpzyn opaxcn:hn±:gn sc

:‰· Â˘˙

.‡‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó

`aiwr iax itl" דכתיב מזיק, של קרקעותיו ממיטב ישלגובי כרמו ומיטב שדהו ."מיטב

l`rnyi iax itle.ניזק של ממיטב גובי

,xn` "`xwc `nrh yixcc" y"xe" שיאמרו והחמסני הגזלני מחמת העול תיקו מפני למהדזהו

בי למחר חומס, אני ולמה גוזל שלי"אני נאה שדה ונוטלי לנכסי יורדי ""ד שנאמר מה על וסומכי מיטב,

ישל כרמו ומיטב ."שדהו

zerwxw dnk wifnl yi m`.'ג תשובה לקמ עיי

zebexrd oia dbexr dlk` dnda m`.'ב תשובה לקמ עיי

ycwd zexit dlk` e` ycwd ly xey dwifd dnda m`.'ד תשובה לקמ עיי

dnexz e` ycwd ly lke` ewifd e` ycwd lk`n elk`yk oiwifp zea` 'c oicתשובה לקמ עיי

ה'.

.·Ô·¯„Ó

i ia` itl,בדמזיק ששיימינ ישמעאל רבי מודה שאז דמזיק, כזיבורית דניזק כשעידית רק דינ משתנה

. העול תיקו מפני

,xaeqe e ilr wleg `p iax. שיימינ שבניזק סובר ישמעאל רבי זה באופ mi`aykשג oiwfipd oic
minezid on rxtil.'ט תשובה לקמ עיי

.‚˙È„ÈÚ È‡Ù˘·

נ.)בגמ' כבע(ד שדינו בזיבורית,"מבואר: ומיתמי מבינונית, ומדרבנ מזיבורית, גובה שמדאורייתא ח,

מש עיי זה די בביאור אדאורייתא, ט'."דאוקמוה תשובה לקמ כ

.„ÔÈ˜ÊÈ‰ ÔÈ„

.1minezid on rxtil mi`ayk.'ט תשובה לקמ עיי

.2axrd on rxtil mi`ayk m`e.'י תשובה לקמ עיי מהמזיק, לגבות הבא כדי

.a,znlyn dn ,dyegk e` dpiny m` dlk` dn mircei `le zebexrd oia dbexr dlk`y dnda
?recne:gn sc

:‰· Â˘˙

l`rnyi iaxc `ail` oia` xa ici` ax itl,שמינה bnw]משל 'nr `"g w"a zkqn lr d"n` oiir ezxaq].
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`ax itleהראיה."לכו עליו מחבירו דהמוציא כחושה, משל ע

.b?el yiy zerwxwdn oiwfp inelyz ipic ihxt od dn.hn :gn sc

:‰· Â˘˙

·˜ÚÈ ¯· ‡Á‡ ·¯ Ì˘· 'Ó‚‰ ˙˜ÒÓ ÈÙÏ

.‡˜ÈÊÓ„ ˙È¯Â·ÈÊÎ ˜ÊÈ„ ˙È„ÈÚ‰˘Î

l`rnyi iax itlמגז זאת ולומד , שיימינ ""בדניזק "שדהש, ""שדה" דכתיב שדהו, "מיטב וכתיב וביער"

חולק"בשדה ורבינא מלהזיק, שימנעו כדי , העול תיקו מפני בדמזיק נידו מדרבנ אליביה: אביי לשיטת ,

וס שלר"עליו בדניזק."ל, שמי מדרבנ אפי' י

r"x itleברש , שיימינ ור"(די"בדמזיק שרש)"ה ס"מבואר: כר"ש והתוס'"ל רבו, ע"(דע אביי, אמר הגמ'"ה פ

רק)"בב אביי שלפי ור"הוסיפו: שבו,"ע במשוייר נידו בא ג פליגי i`ne,י d"c .hp sc w"aa zkqna 'qeza oiir]

[:e sc my `"ayxae.

.·˙È„ÈÚÓ ˙ÂÁÙ ‰Â˘ ˜ÈÊÓ‰ Ï˘ ˙È¯Â·ÈÊ‰Â ,˙È„ÈÚ ˘È ˜ÊÈÏÂ ,˙È¯Â·ÈÊÂ ˙È„ÈÚ ˘È ˜ÈÊÓÏ Ì‡
,˜ÈÊÓ„ ˙È„ÈÚÎ ‰Â˘ ‡Ï ˜ÊÈ„ ˙È„ÈÚ‰Â ,˜ÊÈ„['a beq wx wfiple ,'be '` beq yi wifnly epiidc]

" הפסוק של פשוטו מכח דמזיק, ממיטב משלמי ישמעאל רבי לפי שדהוא ."מיטב

.‚˜ÊÈ„ ˙È¯Â·ÈÊÎ ˜ÈÊÓ„ ˙È„ÈÚ˘Î

)"(דבתוס' כגו דלכוה וא"מבואר: לו, שיש עידית אלא משל אי אינו"ע ישמעאל שלרבי אלא לקנות, צ

" די למ"מיטבמקיי ולכ ר", לפי ואילו , כס לית חייב מיטב או כס מיטב."ד די בזה מקיי [r"reע

tl m`e .r"ad d"c i"yx .hn sce ,my y"yxae zicird on d"c :gn sc i"yxamihewil w"aa `"efg oiir - wfipc zicirk dpw oica dcnrd ip

[hi 'iq.

.„'‚ ‚ÂÒ ˜ÊÈÏÂ ,'· ‚ÂÒÂ '‡ ‚ÂÒ ˜ÈÊÓÏ˘Î

r"x itl, שיימינ `']במזיק beqn ozepy rixkde ,mipey`x zwelgn dfa `iady y"`x oiir - l`rnyi iax itle].

:ÌÂÎÈÒÏ

r"x itl.דמזיק מעידית משל תמיד

l`rnyi iaxe,ממנה שמשל דניזק, לעידית השווה קרקע למזיק שיש במקרה m`aחולק ,mipey`xd ewlgpe]

[wifnc zicirn ozepy rixkd y"`xde ,wfipc zicirn xzei zgaeyn wifnc zipepiayk mb wlegרבי א האמוראי ונחלקו ,

מלהזיק. שימנעו כדי בדמזיק שיימינ מקרה שבכל העול תיקו מפני מודה ישמעאל

.‰‡ÓÏÚ„ ˙È„ÈÚÓ ¯˙ÂÈ ‰ÂÂ˘˘ ˜ÊÈ„ ˙È„ÈÚÎ Ì‚Â ‡ÓÏÚ„ ,˙È„ÈÚ ˜ÈÊÓÏ ˘È˘Î

, o iny od mler lya c"nlר ולפי דניזק, כעידית משל ישמעאל רבי ."לפי עול משל לשל יכול ע

.c?recne ,znlyn dnn ,minelyza zaiig ycwd xey dgbpy dnda m`d.hn sc

:‰· Â˘˙

`iqpn oa y"xe r"x itlמעידית של נזק חייבת תמה daeyzd]אפי' jynda oiire ,r"xl t"kr - wifnc].

`iqpn oa y"xc w"z itleד וממרעהו"פטורה, הקדש, של שור כשהזיק ולא רחמנא אמר התוס'"" (דש

ד ועוד)"מט. הרה כר"בש שסובר מי שלפי יוצא: מרודוש, שלמה בע"ר מנסיא, ב מעידית"ש שמשל כ

בדניזק. שמי שבהדיוט ישמעאל כרבי ננקוט א א דמזיק,

.d,dnexza oicd dne ,ewifdy oiwifp zea` x`yl oicd dne ,ynege oxwa aiig m`d ,ewifn e` ycwd ly lk`n lke`d
?z`f micnl oipne.hn sc
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:‰· Â˘˙

'q ezd ly ipyd mvexiz itlשור)"(ד iqpn`ה oa y"xc w"zc `ail`בב תוס' לפי ד"(וכ ו: ד ולפי"ק שור, ה

ברש א' )"לשו ש חומשי וכ , קר לשל מדאורייתא חייב תרומה האוכל אד zelirn]רק my`e]אד אבל ,

: פטורי מזיקי שאר וכ והקדש, תרומה בקרהמזיק ק י שהז ר "דבשו הקדש,רעהונאמר של שור ולא "

ק י המז באד "ו בתרומה, יאכלנאמר בגזכי מתרומה הקדש וילפינ למזיק, פרט """ חטאש [qezd',"חטא

lr m"xdna r"re ,ixnbl exhetl "lk`i ik"n yxcinl opivn ,ycwd wifnd oxwa xeht epivny xg`ny :etiqed ,xey d"c :e sc w"a zkqna

[oiibeqae my 'qezd,בחומש ולא בקר חייב המזיק אד מדרבנ ורק ר, בבו המוקדשיו פסולי על שפטור מצינו

[:bp sc w"aa x`eank ,"el didi znde" xn`py ,ectpy]וכ הקדש,", על קיש י ז נ ת אבו בק"גושאר , פטורי מאד"כ ו

, בידי "המזיק oicn dxehty s` ycwd dlk`y dnda mpn`]e` g"ra oick zipepiane ,"zipdpy dn" oicn daiigl xyt` n"n "wifn

,jxtinl `ki` - .ek sc w"aa oetxh 'x` biltc o`nly :eazk my w"aa 'qezd .d 'iq tewy y"x iyecigae ,`vy 'iq g"dvw oiir - zixeaifa

[ycwda aiig lbx ezhiy itl dxe`kle ,y"rr ,wfipd zeyxa xtek mlyn oky lbxl dn,`iqpn oa y"x itleבקר כשהזיק א

נ חייב ת zncewd]ש,"ואפי' daeyzay dxrd seqa lirl k"yn oiir]ח משל לרעהו דדוקא דדרשינ הזיק", אבל נ,

נ חייב ומהתוס'"הקדש דש, מט. ד ור"(בסוגיי שסע)"ה משמע: שר": רק"ל, רבנ על חולק אינו מנסיא ב ש

, מזיקי בשאר ולא oxwבקר mlyl aiig ycwd wifnd mc` mb `iqpn oa y"xly :eazk r"xe d"ce ,xey d"c w"aa 'qeza j`]

[dfa k"yn oiibeqa m"xdna oiire ,yneg siqen epi`y wx opiyxc wifnl hxt "lk`i ik"ne xean ueg oiwifp x`yl d"de - `ziixe`cn.

o i i b eqa 'qeza o ey`xd uexizd itl eli`eמזיקי"לכו שאר m`x]ע ipxwe `"yxdn oiire ,xeae mc` oxwn ueg]

מדאורייתא, d"cחייבי :e sc w"aa i"yx ly "`pixg` `pyil" zpeeka azk `"rxbd .zipepian minlyny ,r"x d"cezn `vei dxe`kle]

:ezpeeka yxtn my l"yxdnd eli`e - n"a y"x itl s` edf 'e`kle - my ixi`ndn rnyn oke ,dxeht ycwd ly mixaegn zexit dwifdyky :xey

'nbd z` ,oiibeqa 'qezd e`iad k"enk ,my dyn zlgpae ,apw±pw 'nr '` wlg w"a d"n`a r"re ,zaiigy(מעילה המזיק(במס' שג :

פטור. אכילה דבר שאינו הקדש של חפ

dnexz wifnd oiprl'התוס )כתבו ד(ש מקרא מדאורייתא, הקר את שחייב תגזול": lk`i","לא ike"ne]

['d 'iq seq w"a tewy y"x iyecig - ixnbl xeht `ed - dnexz miyrpe oileg mlyny oebk - "ycew lk`i ik" ipicn ik ,ixnbl wifn mihrnn.

.eizne ,zixeaifn izn ,zipepian epic izn ,oinezidn e` deeldn eaeg zeabl `ad g"ra
?recne ,opaxcne `ziixe`cn ,zicirn.p :hn :gn sc

:‰· Â˘˙

.‡‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó

`ler itl" שנאמר וגו'מזיבורית, והאיש, תעמוד ,בחו שבכלי מפחות להוציא איש של דרכו מה "

בתוס' פחות)"(דומבואר דהה זיבורית,": דהיינו שבקרקעותיו, מפחות לו נות קרקע לו לית כשבא iptneה
mlerd oewizבע חכמי ."אמרו לווי בפני דלת תנעול שלא כדי מבינונית, גובה ח

:`xwc `nrh yixc oerny iaxeודירה נאה שדה חבירו אצל אד יראה שלא כדי מעידית, גובה דאינו

" ויאמר בחובינאה, שאגבנו כדי ואלונו דלת"אקפו תנעול שלא וכדי מעידית, גובה שאינו אמרו לפיכ ,

מבינונית. גובי , לווי minkgkבפני `lere ,s"ixd zqxib itl `ed okye ,zipepiaa g"ra ly epic `ziixe`cny xaeq y"x - i"ptd itl]

i"wenipd zhiy oke `"ahixde ixi`nd zhiy itle ,zixeaifa epic `ziixe`cn r"ekl - y"yxde ,'a ze` p"wd itle ,zixeaifa epicy ,mixaeqd

[zicira epic `ziixe`cny xaeq y"x - s"ixd itca .a sc - w"a zkqn lr.

.·˙È„ÈÚÓ ˙Â·‚Ï ‰ÂÏÓ‰ ÌÚ ‰˙‰ ‰ÂÂÏ‰ Ì‡

.1epic,בעידית לגבות g']מדאורייתא 'eyz onwl oiir - gi 'irq gw 'iq n"eg r"eya wqtp oke].

.2deeld zn m`

p "xc dinyn p"xc dixa `xhef xne i ia` itl.מזיבורית גובי מדרבנ

`ax itleמדרבנ וא מעידית, גובי



Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ‰ˆÈ· ÔÈËÈ‚ ÔÈËÈ‚3- ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó Â˜

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.3zicir i`ty df m`

i "yx itlעידית)"(ד מאי אוה נשדפה או מסיקי נטלוה הלואה שלאחר דהיינו דפירש: מבינונית, גובה

" לו דאומר מהשתא, תנאיה ליה דבטיל נהר, גרששטפה ומזל שד כבע"נסתחפה ודינו רגיל,", ח

מזיבורית. שגובה כדאורייתא יתומי וגבי מבינונית, העול תיקו ומפני בזיבורית שמדאורייתא

:m ixaeqe miwleg 'qez j`הבע גובה ודאי שהתנה ""שכיו לו לומר יכול ולא מעידית, מהלווה מזלח

h'],"גר daeyz onwl oiir - 'qezd itl "zicir i`ty" 'it .'` oic 'g daeyz onwl ep`ady m"anxa wqtp oke].

.‚ÔÏ·˜ ·¯ÚÓ Â‡ ·¯Ú‰Ó Ú¯ÙÈÏ ‡·‰ ‰ÂÏÓ

י'. תשובה לקמ עיי

.f,zixeaifn e` zipepian ,daeb okidn oinezidn e` lradn dzaezk zeabl d`ad dy`
?recne ,opaxcne `ziixe`cn:hn :gn sc

:‰· Â˘˙

.‡Ô·¯„Ó ‰È„

w"z itl.מזיבורית

o erny iax[`xwc `nrh yixcc]:xn`שהאיש ממה שיותר , העול תיקו מפני הוא בזיבורית, שדינה שהטע

בתוס' לינשא, רוצה האשה לישא וכתובת)"(דרוצה מה לפי ג הוא זה שטע שחיוב"מבואר: הסובר ד

גז דילי מדאורייתא הוא וא"הכתובה מאונס, ושצ"ש בעידית דינה מדאורייתא הפקיעו"כ שחכמי ל

ל חכמי דחשו תקניטנו"דינה, מעידית,"שמא כתובתה ותגבה שיגרשנה כדי ,,li`ed d"c .i sc zeaezka 'nba r"re]

[aiy ze` my ikcxnd zedbdae ,li`ed d"c my 'qezae.

n"x itleדס רש"מבינונית, מבינונית, לגבות גבה רבנ הקילו חינא דמשו חינא)"(די"ל משו מפרש:ה

ותוס' , לה וינשאו הנשי בעיני ח נושאי האנשי חינא)"(דשיהיו משו הרה הכל"בש שיהיו : מפרשי ח

לישאנה. עליה קופצי

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(אהע סעי' ק' סי' miqkpdז egiaydy gayd miabp mpi`e ,zixeaifdn `l` miaeb ztqeze dzaezk xwir oi` :wqtp

delne ,ie`xdn `l la` wfgendn `l` miaeb mpi`e ,mdn sexhl d`ae zegewl egiayd y"l miyxei egiayd `py `l ,ezen xg`l

,izekd lr `id 'it` dpnn daebe wfgen ied lral miaiigyepic a"v x`ye `ipecp la` ,ztqezae daezk xwira `l` ixiin `l df lke
fd on wx miabp mpi` d"t`c `"ie ,(f"xde o"xde i"p mya i"ae ,f"it d"d k"k) aeg x`yk,(oiwfipd yix o"xd) zixeaiw"q y"aa r"re]

[`i.

minezidn e` envr lradn zeabl d`a m` welig yi m`

'nbd zpwqn itl(.נ w"zc(ד `ail`.מזיבורית גובה תמיד

:xaeqd , ongp axc dixa `xhef xn zrc azezi`eמבינונית,"שת גובה עצמו שמהבעל מודה ק

. מיתומי ליפרע כשבאה רק היא התנאי ושמחלוקת

.·‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‰È„

'q ezdד מח: וכתובת)"(ד :ה e`iadדאמר ז.)שלמא ד דאורייתא"(בכתובות "כתובה מדכתיב הבתולות" ,"מוהר

הבתולות. כמוהר בעידית דינה מדאורייתא

.‚ÔÏ·˜ ·¯ÚÓ Â‡ ·¯ÚÓ ‰˙·Â˙Î ˙Â·‚Ï ‰‡·‰ ‰˘‡ ÔÈ„

י'. תשובה לקמ עיי
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.g,opaxcne `ziixe`cn ,oixeg ipa yiy mewna micareyn miqkpn rxtil mileki m`d
?recne:p :gn sc

:‰· Â˘˙

.‡Ô·¯„Ó

:x`ean dpynaתיקו מפני זיבורית ה ואפי' חורי בני שיש במקו משועבדי מנכסי נפרעי שאי

. העול

'nbde(:נ ושיירzwtzqn:(בד מזה שלוה לאחר במתנה נכסי נת שהלווה דהיינו במתנה, ג זה די א

לפניו. זיבורית

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(פי מלוה מהלכות zixeaif,ב)"ט oixeg ipa ied 'it`e ,oixeg ipa yiy mewna micareyn miqkpn mirxtp oi` :wqtp

.mpi` eli`k ezgypy oeiky ,micareynd on sxeh f"d oixeg ipa etczyp ,mpzpy oia oxkny oia ,zicir e` zipepia micareynde

.·‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó

' q ezaד מו: ד )"(במשנה משועבדי מנכסי נפרעי אי למx`ean:ה רק ממשעבדי דאורייתא,"שגובה שיעבודא ד

כבע מזיבורית ""ורק של והטע העולח, אפי'תיקו מבינונית גובה היה זה טע שבלא מפני הוא "

דלת. נעילת משו ממשעבדי,

.h,zixeaifn e` zipepian e` zicirn oiaeb m`d ,minezidn zeabil mi`ad g"ra e` wifn
?recne ,opaxcne `ziixe`cn.p :hn :gn sc

:‰· Â˘˙

:x`ean dpyna. העול תיקו מפני עידית, הזיקו אפי' הזיבורית, מ אלא יתומי מנכסי נפרעי שאי

p "xc dinyn ongp axc dixa `xhef xne i ia` itlלפרוע חייבי הדי שמעיקר באופני א זהו

דהיינו בעידית, מעידית,1.מדאורייתא לגבות המלוה ע והתנה שבח, בו שכתוב בא2.בשטר כשניזק

. מהיתומי ליפרע

`ax itleמהיתומי ונפרעי , דינ את הפקיעו לא חכמי בעידית מדאורייתא שדינ אלו אופני בשני

בתוס' ומבואר מהעידית, דאפי' מח: תוד"(ד נ. ובד , יתומי מנכסי נפרעי אי )"ה כיו :ה הראשו צ רו ל"שצבתי

דאורייתא, לאו ששיעבודא , סוברי זוטרא ומר ושאביי דאורייתא, שיעבודא סובר רוצשרבא לתי ו

: י שגוביהשנ ה סוברי , רבנ פלוג לא מטע ורק דאורייתא, שיעבודא סוברי נחמ ורב אביי א

" מפורש תנאי בשטר כתוב א א בזיבורית מעידיתמהיתומי dabiy,"שיגבה ,yxetn dpzd m` - o"anxd itle]

[i`pzd liren ,eyxein e` epnn ,zipepian e` zicirn.

שמעיקר באופני דהיינו מזיבורית, מהיתומי נפרעי הניזקי שבה מקרי שני לרבא ליה משכחת אמנ

כזיבורית, דינ שמדאורייתא1.הדי דסבר ישמעאל דרבי ואליבא דמזיק כזיבורית דניזק עידית כשהיתה

לזיבורית הדי את העמידו חכמי , יתומי וגבי בעידית, חייב העול תיקו ומפני ומזיבורית, , שיימינ בניזק

עידית"ב2.כדאורייתא, כבע"שפאי דינו שהמזיק גובה", דלת נעילת ומשו מזיבורית, גובה שמדאורייתא ח

כדאורייתא. לזיבורית הדי את העמידו חכמי יתומי וגבי בבינונית,

i "yx zhiyד נ. עידית)"(ד שפאי דאה דיניה, דאזל ההיזק, לאחר העידית השדה שנתקלקלה דהיינו ל":

גר" ומזל שד כבענסתחפה זיבורית אצל ודוחהו מבינונית,"" גובה העול תיקו מפני ומדרבנ ח,

בזיבורית. ומיתמי

:mixaeqe e ilr miwleg 'qezd j`אמרינ ולא , נזקי של כוח דהורעת בעידית, דינו ודאי זה דבאופ

הנהר שפת שעל שדה כשהזיק היינו בזיבורית, ומיתמי מבינונית שגובה עידית ושפאי שדהו, נסתחפה

בהמות, לאכילת עומד כ ומשו , ש שזורעי מה תמיד שוט שהנהר מפני מזיבורית, שגרע ממש
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כבע דינו בעלי מדעת שלא א בהמותיו ש המעמיד `yixtzi]ח,"ולכ `l 'qezd ly dxwna i"yx zrc].

:‰ÎÏ‰

r"eyaיח)"(חו סעי' קח סי' `eמ zicir dabiy dpzd 'it`e ,zixeaifdn `l` milecb 'it` miyxei iqkpn oirxtp oi` :wqtp

.d`pz ipdn "iyxein e` ipnn zipepia e` zicir dabiy" yexita azk m`e ,ediiab d`pz ipdn `l zipepia

:`yiyw i ia` ipzוא אמרו בגדולי מזיבורית, אלא מה נפרעי שאי שאמרו בי"יתומי , קטני לומר צ

חוששי לא ולכ יתמי, קמי ונפלי לווה, דמית דמלוה אדעתא מסיק דלא משו לזיבורית, ובי לשבועה

להלכה. פסקה הגמ' וכ , כ הדי גדולי היתומי א אפי' ולכ דלת, itleלנעילת ,dpei epiax mya `"ayxd itl]

w"q gw 'iq j"yde ,zicirn oiaeb milecb md m` wifnd inezin oiwfp inelyz ziab la` ,aeg ziabl wx `id 'nbd zpwqn - 'a 'iqa y"`xd

'iq g"a oiire ,envr xzeq r"eydy ,dywd d"wq hiz 'iqae ,gp w"q my r"nqde ,oiwfp oiprl mb `id 'nbd zpwqn - m"anxd itly :azek ,`i

[zn d"c hiz.

:‰ÎÏ‰

r"eyaכא)"(חו סעי' קח סי' milecbמ md m`e ,zixeaifdn `l` daeb epi` miphw md m` ,ewfp zeabl `a wfipd m` :wqtp

.zicirdn epick daeb:נפסק ג', סעי' תיט oilhlhnובסי' gipd `l m`e ,oinezi ly oilhlhndn wfipl oiabn ,rxtiy mcew wifnd zn

.zixeaifdn `l` rxti `l minezi iqkpn rxtil `ad lky ,eizerwxway zixeaifn el oiabn

.im`de ,olawdn e` axrdn dligz zeabl leki m`d ,olaw i"r e` axr i"r exiag z` delnd
?recne ,miqkp deell e` lral oi` aeigd zrya m` s` micarzyn olaw e` axr.p :hn sc

:‰· Â˘˙

.‡·¯Ú È"Ú Â¯È·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰

.1olaw axr epi` axdykב"(די"ברש במסכת המשנה פי על למימר, איכא מאי ללווהב)"ה יש דא מבואר:

תחילה. הערב מ לתבוע יכול לא מעות

.2,`ed olaw axrd m`' q ez itlאלא)"(ד והקשוה מעות, ללווה שיש א מהקבל תחילה לגבות יכול

רש התוס'"על כתבו עוד תחילה. יתבע לא מקבל שג דמשמע בסוגיי ע"(די , בקבל בב"ה הגמ' שאב)"פ :

בלבד. הקבל על אלא , כלו הלווה על למלוה אי ללווה ונת בידיו המעות לקח הקבל

.3dxifgde zeplaw zxeza xg` cil ozxqn `ide ,dzaezkl oilhlhn dl qitzd dlray dy`
dlral oze`

i "yx itlד)"( בקבל מבעלה,ה לגבות d±'b']יכולה mipic onwl oiir - carzyn olawdy ote`a s`]'התוס והקשו ,

בב מהגמ' דבריו הנ"על בב"ב הגמ' דשמא וכתבו: המלוה"ל מיד המעות לקח כשהקבל דוקא מדברת ב

ללווה, בעצמו qez'ונת zpeek f"itlye "oxifgde" dben 'nb zvwae ,"ozxifgd" i"yxa epizqxib itl edfy :s"iy m"xdnd azke]

,oekynl wx dcia opzpy lrad ly oilhlhn dy`dn gwly epziibeqa k"`yn ,delnd ly zern olawd gwly xaecn a"aay ,wlgl

[y"iir.

:‰ÎÏ‰

m"anxaד')"(פכ ג' הל' ממלוה dligz,ה axrd z` razi `l delnl carzyn axrdy t"r` ,axr i"r exiag z` delnd :wqtp

`l deell miqkp yi m` la` ,deell miqkp oi`yk `"ca ,epnn rxtpe axrd lv` xfeg el ozp `l m` ,dligz deeld z` raez `l`

dligz axrd on rxtp f"d ,oicl `a `ly e` ecin `ivedl oileki c"ia oi`e ml` deeld did ,deeld on `l` llk axrd on rxti

.el oziy cr c"ia edeznyi e` `ivei ecin e`ivedl leki m` ,deeld mr oic axrd dyri k"g`eה"ובפי מאישות נפסק:"ז dpzdט,

lr delnd( dvx`y(ע inn rxt`y n"r" xn` ,axrd on rxti `l deell miqkp yi m` "dvx`y inn rxt`y n"r" el xn`e axrd

.deell miqkp yiy t"r` odn rxtie dligz olawd z` e` dfd axrd z` razi f"d olaw didy e` "dlgzהראב כתב:"ובהשגות ד,

.dfa k"yn n"na oiir - i`pz liren `l deell miqkp yi m`y



: Û„ :ÔÈ˜ÊÈ‰ È˘ÈÓÁ ˜¯ÙË˜

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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.·‰·Â˙Î„ ·¯Ú

ופירש משתעבד, לא הכל הכל)"(די"דברי דברי לאה שהרי חסרה, מידי דלאו ועוד הוא, בעלמא דערב חדא :

משלה, כלו `zxne:הוציאה 'nbde" הואיל , הנישואי בשעת נכסי לבעל יש א א הואשזהו ומצוה

חסרה מידי ולאו ."דעבד

' q ezdמצוה)"(ד m:ה iazek,חסרה שלא א משתעבד עבד מצוה דלאו הנישואי אחר ערב נעשה שא

[wifnl axra mb oicd ok dxe`kle ,'c oic onwlck epice]וה וחסרה,", מצוה עבד א elה dqipkdy `ipecpd cra axr didy epiidc]

[m"xdn - dxqge devn carc ,oi`eyipd zra.

:‰ÎÏ‰

r"eyaו')"(אהע סעי' קב סי' nlrc`,ז dy`a n"de ,oipwa 'it` aiigzn epi` ,ztqeza e` daezk xwira dy`l axr :wqtp

,`nlrc dy`l oipw `la 'it` carzyn ,"jl ozep ip`e dfl i`ypd" dl xn`y olaw did m`e ,oipwa aiigzn ezlkl la`lkc `"ie
axrk ied `ipecpd cra ozgl axrc `"i .(c"a`xd zrcl xehd k"ke) ,oipw `la 'it` ezlkle ,(c"a`xd mya xeh) oipwa carzyn axr
,(dnexzd lrae uinn `"xd) axr x`yk aiig `ipecpc axrc mixne`e oiwleg yie ,(oihibc zedbde ,heyt hb 't ikcxn) daezkd cra dy`l

.(i"ad azk oke) ,ea xefgl leki d`yp `ly onf lk edin

.‚Á"Ú·„ ÔÏ·˜

משתעבד. הכל `zxne:דברי 'nbdלכו ופירש"שזהו הלואה, בשעת נכסי ללווה ליה לית א וא י"ע,

)"(ד קבל לחיובא,ה סיבות שתי כא דיש הוא,1.: .2.דקבל ממו חסרו שהרי

.„‰·Â˙Î„ ÔÏ·˜Â ,Á"Ú·„ ·¯Ú

מ דאיכא אע"מחלוקת, שמשתעבד מ"ד ואיכא החיוב, בשעת נכסי לה שאי נכסי"ג לה אי שא ד

החיוב. בשעת נכסי לה שיש כשיודע רק נפשיה ומשעבד דגמר למימר דאיכא משתעבד, לא

:zwqet 'nbd.החיוב בשעת נכסי לה אי א א שמשתעבדי

.‰'· ÔÈ„ Ï"‰ Ú"Â˘Â Ì"·Ó¯ ÔÈÈÚ Í‡ ,ÔÏ·˜ Ù"ÎÚ - ·¯Ú Â‡ Â· Á"Ú·Ï Â‡ Â· È˜ÊÏ ·¯Ú
Â˙ÏÎ ˙·Â˙ÎÏ -

'nbd ly ipyd uexizd itlהחיוב,"לכו בשעת נכסי לה שאי א משתעבד nba'ע 'a uexize okzi]

[r"eye m"anx oiir j` - df yecig lr ibilt `xhef xn lr miwlegdye ,`xhef xnc `ail` wx `ed.

o ey`x uex izd itle.ערב ככל דינו

.`i?miphw minezil dreay aeig dil zgkyn ikid:p sc

:‰· Â˘˙

)"(דבתוס' יתומי `iqמבואר:ה ax itly( בערכי "(בגמ' אאדאמר יתומי לנכסי נזקקי אוכלת"אי ריבית כ

."מה דלהל ובאופני ריבית, בו שיש בשטר ליה משכחת ,

דר1. מ"אליבא גוי, ע שותפות לעשות שאסור שא הסובר הימנו"ת לקבל מותר נתחייב כבר א מ

בדיני לדו עליו שקיבל כוכבי ובעובד ריבית בו שיש בשטר ליה משכחת אז מידו, להציל כדי שבועה

ר"(והרשבישראל, על לקבל)"חולק אסור נתחייב א שג וסובר .ת

.2. כוכבי עבודת לעבוד שלא עליו שקיבל תושב בגר

כוכבי3. העובד מ לו m"xdn]כשערב oiir]העכו וקיבל תחילה,", החייב מ rayil,להפרע jixv axrdc]

[`"yxdn - diqtz` ixxv `nlic.

.4o pge i iax itl" אשהדאמר לכתובת א אשה."נזקקי בכתובת ג ליה משכחת ,

.aiozil azky rxn aiky,eiqkp zvwn e` eiqkp lkg"ra `a zny xg`le ,ipeltle ipelte ipeltl
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ewlg itl cg` lkn m`de ,mlekn daeb mipte` el`a ,mdn eaeg zeabl,deeya e`mipte` el`ae
?recne ,wtq ied ote` dfi`ae ,dligz oexg`d on daeb:p sc

:‰· Â˘˙

.‡"ÈÂÏÙÏ ˙Â‡Ó '„Â ÈÂÏÙÏ ˙Â‡Ó '‚Â ÈÂÏÙÏ ÊÂÊ ÌÈÈ˙‡Ó ‰˙Ó· Â˙" ¯Ó‡˘Î

ופירש , מכול )"(די"גובה אומרי אי "ה אומרי שאי זוכה: צואה בשטר הקוד את"כל שהקדי ומה הואיל ,

שא מפני זהו מפלוני, כאחד,"פלוני דברי שני להוציא `b"r]א d"c 'qeza r"re].

i "yx zhiy itlד)"( מכול גובה 'ה q ezd itle( פי(ש שנות בכור גבי כדאשכח חלקו, לפי ית אחד כל

. שני

l`ppg ep iax itle( ש בתוס' בשוה.(המובא נות אחד כל

:‰ÎÏ‰

r"eyaט')"(חו סעי' רנג ובסי' ח', סעי' קיא סי' zeablמ ixg ipa deeld cia `ven epi`yk ,icarynn sxehy `"ca :wqtp

,dpzn ilawn e` zegewl md m` y"l ,icarynn sexhi `l ,zixeaif md 'it` zeabl ixg ipa deeld cia `vn m` la` ,mdn eaeg

mcewd lk `"` ,mlekl witqiy ick miqkpa oi`e ipeltl 'ze ipeltl 'ye ipeltl 'x ,mdl azke mixg`l dpzn deeld ozp m` jkitl

mdilr `vi m`e ,miwlg 'c 'zd lrae ,miwlg dyiy 'yd lrae ,miwlg ipy 'xd lra gwie miwlg 'hl miqkpd miwleg `l` ,dkf xhya

.wlgn cg` lk rxti dwelgd itke ,mlekn daeb g"hy

.·¯Ë˘ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ˘ÈÂ ,"È·ÂÁ· Â˙" ¯Ó‡˘Î Ì‡

זוכה, חובו בשטר הקוד ifgile]כל d"c i"yx - "ipeltl eixg`e" xn`y oiae ,"ipeltle ipeltl ipeltl" xn`y oia].

.‚"ÈÂÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â ÈÂÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â ÈÂÏÙÏ ÊÂÊ ÌÈÈ˙‡Ó È·ÂÁ· Â˙" ¯Ó‡˘Î

.1md "ipeltd"yk e` ,mcew in ze`xl `"`e ,dt lr delna epiidc ,xhyd z` oi`y ote`a m`
zicir olek e` zixeaif olek e` zipepia olek e` miey zerwxw elaiwy dpzn ilawnכל

שט יצא א ולכ זוכה, צואה בשטר לו"הקוד אי משלפניו, גובה לו אי , האחרו מ תחילה גובה ח

פניו. משלפני גובה

.2oiey opi` zerwxwdy ote`a dpzn ilawn md "ipeltd" m`עבוד דא הגמ': בספק תלוי הדי

כבע מתנה למקבל תקנתא ""רבנ מתנהח, ליה יהיב לא מיניה הנאה ליה דאית לאו הוא"דאי הדי ,

תקנה שעשו הצד ולפי בינונית, הוא והראשו זיבורית הוא שהאחרו א , האחרו מ תחילה שגובה

אפי' תחילה לגבות יכול שהמלוה הוא הדי עשו, לא במתנה אבל דלקוחות פסידא משו ללקוחות רק

בינונית. לו שיש מהראשו

.3mdl eiqkp lk ozp rxn aikyd m`e

' q eza oey`xd uex izd itlש"(ד וכנמ)"ה ספק, דהוי שנות לבריא שווה ל."הדי

i pyd mvexiz itle,דלת נעילת וליכא הואיל זוכה, צואה בשטר הקוד שכל ופשוט כבריא, הוי לא

נכסיו. כל וית הלווה שימות המלוה של אדעתיה מסיק לא שהרי

:‰ÎÏ‰

r"eyaח')"(חו סעי' קיא סי' dkf,מ xhya mcewd lk ,"ipeltl 'z eixg`e ,ipeltl 'y eixg`e ipeltl 'x" xn` m` la` :wqtp

.eipt iptlyn daeb witqn epi` m`e ,eiptlyn daeb witqn epi` m`e ,oexg`dn daeb g"hy mdilr `vi jkitl

.„"ÈÂÏÙÏ ÌÈÈ˙‡ÓÂ ÈÂÏÙÏ ÌÈÈ˙‡ÓÂ ÈÂÏÙÏ ÌÈÈ˙‡Ó ‰˙Ó· Â˙" ¯Ó‡˘Î

תנו)"(דבתוס' אמרה מדלא , נתכוי שלהקדימ מוכח שהרי זוכה, בשטר הקוד כל מקרה שבכל מבואר:

ופלוני" ופלוני לפלוני מאות שש ."תנו
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk
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:‰ÎÏ‰

`"nxa( "`wqtpeixg:(ש xn` eli`k ied ,cgi mllk `le deya mlekl ozepc xg`nc ipeltl 'xe ipeltl fef 'x xn` m` d"dc `"i
.(miyxtnd znkqd mya dikf 'dn i"t" n"nd) oiwlegy yie ,(oilgep yi 't seq y"`xd) "ipeltl:נפסק ט', סעי' רנג rxnובסי' aiky

,dkf xhya mcewd lk `"` ,ipeltl 'ze ipeltl 'ye ipeltl fef 'x epz xn`y,(m"ayxd 'xit) jlnp epiidc miizpa wzy `ly oebkejkitl

,mdl azky dn itk cg`e cg` lkn mlkn daeb g"hy eilr `vi m`e ,mdl azky dn itl `vnpd miwleg w"zz `l` gipd `l m`

eixg`e ipeltl 'y eixg`e ipeltl fef 'x epz" xn` m` la` .'x ozep 'zd lrae o"w 'yd lrae d`n ozep 'xd lra ,o"z aegd did ,cvik

,dkf xhya mcewd lk "ipeltl 'z,"eixg`" xn` `ly t"r` mcew oey`x oey`xd lk ,fef 'x cg` lkl ozpy oebk ,deya mlekl ozp m` oke
miwleg yie ,(y"`xd mya i"ade ,azky in yi mya i"t n"nde ,i"x mya `"kq xeh) fef x"z cgia odl epziy xninl dil ded ok `l m`c
d"de ,eipt iptlyn daeb el oi` ,eiptlyn daeb el oi` ,oexg`dn daeb g"hy eilr `vi m` jkitl ,(miyxtnd enikqd oky my n"nd) dfa

.(a"kq xeh) ikd `pic inp xg` i"r mdl dkify `ixaa

.bi?recne ,micareynn mi`iven oldlc mipte`a m`d(`.zerwxw gayle zexit zlik`l
(a.dy`d oefnl(b.zepad oefnl(c.`ipecp zqpxtl(deizepa z` oefl wqte dy` `ypyk

.ezy` za z`e(e.dt lr delna.`p :p sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÂÚ˜¯˜ Á·˘ÏÂ ,˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎ‡Ï

.1zeixg` azk `lyk. מוציאי אי

: eyxit opge i iax xn` iq` axe ,l"x xn` `lerת דעת וכ , כתובי שאינ יוסי"לפי דרבי ק

בברייתא.

:yxtn `pipg 'x e.יוסי רבי דעת וכ , קצובי שאינ לפי

.2yexita zeixg` mdl azky ote`a

`pipg 'x itl. מוציאי אי

o pge i iax xn` iq` ax itle l"x xn` `ler itle. מוציאי

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(פכ ולווה ממלוה zepadeא)"א dy`d oefn `le ,olfbd lk`y zexitd `le ,gayd dabi `ly `id mler zpwzy :wqtp

.davw odl oi`y mixac el`y ,micareyn miqkpn

.·‰˘‡‰ ÔÂÊÓÏ

.1zeixg` azk `lyk. מוציאי אי

:m iyxtn opge i iax xn` `"xe ,l "x xn` `lerבי בתנאי שה מ"דא , ה דכתובי וכמא מ"ד

בי שדה"מתחילה ליקח רוצה אד שאי לפי , משועבדי אצל ולא חורי בני אצל ה שכתובי תיקנו ד

עולמית. עליו חוזרי ובניו אשתו מזו א מחבירו

:yxtn `pipg 'x e. קצובי שאינ לפי

.2yexita zeixg` mdl azk m`e.'א די לעיל שכתבנו כמו בדיוק הדי

:‰ÎÏ‰

r"eyaכא)"(אהע סעי' צג סי' cinז d`iven dpi` exkn m`e ,exkni `ly mdilr akrl `id dleki ,rwxw gipd la` :wqtp

,minc oze`n zipefip dpi`y :xne`e wlegy in yie ,mciay rwxwd incn zipefip `ide ,zegewldd`iven zepefnd lr oipwa dl dpwd
lr oiekzp `l ,ecin epwe zepefn dzaezka dl azky b"r` d"`la la` ,"dzin xg`ly zepefn" `icda yxity `wece ,micareynn zepefnl

.(`"ayxd zaeyz mya i"ad k"ke ,zeyi`c g"it d"dn rnyn jk) diign wx zepefn:נפסק ז', סעי' קיב ziabpובסי' daezky eiykr
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zpzna a`d ozp e` a`d xkn m` oebk ,icarynn `l la` ,ixg ipan `l` zepefip mpi`e mdn zepefip zepad mb ,oilhlhnn 'it`

.odn zepefip opi` ,epzp e` epkyn e` exkn mdia` zzin xg` mipad m` f` `ixa

.‚˙Â·‰ ÔÂÊÓÏ

, מוציאי pipg`אי 'x itl'בתוס ומבואר , קצובי שאינ מפני ע"(דג , כתובי שאי לפי רש"ה ד"פ לפי)"י :ה

ולר יוחנ אע"שלר' ולכ הבנות, היו לא עדיי הנישואי שבשעת לפי הוא, הטע בי"ל שתנאי כמי"פ ד

מ קול."שכתוב אי כא מ

pady ote`a m`dxifgde dyxibyk epiidc ,oi`eyipd zrya eid zeכמו בדיוק והטע , מוציאי אי

ב'. די לעיל שהתבאר האשה למזו מוציאי שאי הטע

yexita zeixg` mdl azkyk m`e.'א די לעיל כמו בדיוק הדי

:‰ÎÏ‰

r"eyaה')"(אהע סעי' קיג סי' dreayaeז ,`zipecp zqpxt zegewldn ztxeh zad ,mdia` rwxw epkyn e` exkny mig`d :wqtp

.zegewldn zekfd ilra oitxehy jxck

.„‡ÈÂ„ ˙Ò¯ÙÏ

`pipg 'x itl" קצובי שה מפני , בתוס'"עישורמוציאי ומבואר אמר)"(ד, רה אמר עולא שג ורב": ל

עישור, נוטלת שהבת יודעי כול האב דמשמת קול, לזה שיש מפני , כ לסבור יכולי יוחנ רבי אמר אסי

בכתובות שלגמ' סט.)אלא ס(ד יוחנ שרבי צד לנדוניא."יש מוציאי שאי ל

:‰ÎÏ‰

r"eyaט')"(אהע ח' סעי' קיג סי' dipydז dwitqd `le miqkp xeyir dlhpe dpey`x dncwe ,oae zepa 'a gipde zny in :wqtp

,dly xeyira dpey`xd dzkfe deeya zewleg `l` xeyir zlhep dipyd oi` ,odizyl miqkpd lk eltpe oad zny cr zeabloiwleg yie
.(y"`xd mya xeh) miwleg k"g`e dligz dly xeyir zlhep dipyd mbc l"qe

.‰Â˙˘‡ ˙· ˙‡Â ˙Â·‰ ˙‡ ÔÂÊÏ ˜ÒÙÂ ‰˘‡ ‡˘Â‰

o iaezk mb jixvn `l `edy , 'nbay 'a cvl `p i pg 'x itl, ממשועבדי מוציאי מסוי לזמ פסק א

. כתובי שאי א ה שקצובי מפני וזהו אשתו, לבת וה לבנותיו ה

'` cvl `pi pg 'xl oke , " o ia ezk" wx jixvny ,o pge i iax xn` iq` ax itle ,l"x xn` `ler itle
micareynn zeabl ick o ia ezk mb jixvn `edy 'nbayא א ממשועבדי אוכלות אינ הבנות

בי ובתנאי הואיל , מסוי לזמ ופסק מידו ""קנו אימר אוכלות ה אתפסיהד מוציאי"צררי אשתו לבת אבל ,

דא מידו, וקנו מסוי לזמ פסק בא ""רק לומר אתפסהא בי"צררי תנאי מכח אוכלת אינה שהרי ד.",

' q ez zhiy itlאלמא)"(ד ב'.ה כצד נת מר' פשטה הגמ'

i "yx zhiya 'qezd zpad itle, קד לא או קד א שתלוי הסוברת ג', דעה הוא נת m"xdnר' r"re]

[s"iy.

:‰ÎÏ‰

r"eyaד')"(אהע סעי' קיד סי' ecinז epwy `wece ,g"ra x`yk micareyn miqkpn dizepefn d`iven zad lrad zn :wqtp

.micareynn zipefip dpi`e ,azkil epzp `ly mixac md ,oipw my did `l m` la` ,xhya dizepefna envr aiigy e`

.Â‰·Â˙Î ‡ÏÂ ‰·Âˆ˜ ‡È‰˘Î ‰Ù ÏÚ ‰ÂÏÓ

o iaezk mb jixvny 'nbay cvl `pi pg 'x itle , i "x xn` iq` axe ,l "x xn` `ler itlמוציאי אי

כתובה. לא שהרי , ממשועבדי

i "yx zhiy itlד)"( קצובי oה iaezk mb jixvn `l `edy 'nbay cvl `pi pg 'xc `ail`מוציאי
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ממשעבדי.

qez zhiy itle'דילמא)"(ד או ממשעבדי."לכוה גובה לא פה על מלוה ע

.ci?dreaya m`de ,icarynn s` e` cala oixeg ipan dzaezke dizepefn daeb dy` m`d.`p sc

:‰· Â˘˙

אימר)"(דבתוס' אתה אבל בשבועה, רק אלא חורי מבני או ממשועבדי כתובה גובה שאינה מבואר:

שבועה. בלא גובה חורי מבני ואילו לצררי, דחיישינ בשבועה, אפי' ממשועבדי גובה לא המזונות

.ehdcen" oicn dreay aiig m`d ,"dlek xifgd `l" mixne` milrad ,dxifgde d`ivn `vend
?recne ,"zvwna:`p .`p sc

:‰· Â˘˙

.‡"È˙‡ˆÓ „Á‡ ˜¯" ¯ÓÂ‡ ‰Ï‰Â ,"ÈÏ ˙‡ˆÓ ÔÈ¯Â˘˜ ÔÈÒÈÎ È˘"

wgvi iax itl,ברי טענת יש ולתובע אהדדי, מנתחי לא שכיסי מפני d`xנשבע, `ly t"r`e ,zi`ce dprh 'it]

k"l`c ,"ezcia` `ven `vend cvik d`xe bbd y`xa cnry" oreh ca`ndyk wx edf - `"ayxd itl la` ,oixeey ipy d"c i"yx - m`vnyk

[wizy ira i`c ebina `vend on`p,במקצת מודה והנתבע ,[i"yx - ecia oiicr mixeeydn cg` ixdy]'תוס ולגירסת ה"(ד,

הכי) נמי .תניא כ סוברת שג ברייתא יש :

i "yx zhiy itlס יצחק כראב"רבי ""ל משנתינו את ליה דלית תיקוי מפני ישבע לא מציאה המוצא

נשבע."העול לא המשנה ושלפי ,

'q ez zhiy itleתניא)"(ד מראבה סימוכי אי יצחק מהברייתא,"לרבי רק סימוכי לו ויש qexblי, yi oklye]

["ikd inp `ipz".יצחק כרבי לא ומשנתינו ,

:‰ÎÏ‰

m"anxaכ')"(פי הל' ואבידה מגזילה כז)"(חוr"eyaeג סעי' רסז סי' mlerd,מ oewiz iptn rayi `l d`ivn `vend :wqtp

i`e ,"eid mixeyw miqik ipyy" d`ivnd lra orhe qikd `vn 'it` ,rayi `ly ick el jlie d`ivnd gipi ,"rayi" xne` dz` m`y

,rayi `l df ixd ,enr xeyw xg`d `vnp m` `l` cg`d `vniy xyt`הראב כתב:"ובהשגות iaxד i`wc ,i"a`xk wqt l"f axd

.el micen lkd oi`e ,mixeyw miqik ipya rayi :xn`e ,oihib zkqna dizeek wgvi

.·."ÍÏ È˙¯ÊÁ‰Â „Á‡ È˙‡ˆÓ" ¯ÓÂ‡ ‰Ï‰Â "˙‡ˆÓ ÔÈ¯Â˘˜ ÌÈ¯ÂÂ˘ È˘"

wgvi iax itl'תוס ולגירסת שמא, טענת יש שלתובע נמצא אהדדי, מנתחי ששוורי מפני נשבע, אינו

הכי)"(ד נמי תניא .ה כ סוברת שג ברייתא יש :

.‚."Ì‰Ó „Á‡ ÍÏ È˙¯ÊÁ‰Â È˙‡ˆÓ" ¯ÓÂ‡ ‰Ï‰Â "˙‡ˆÓ ÔÈ¯Â˘˜ ÌÈ¯ÂÂ˘ È˘"

i "yx zqxib itl"נשבע זה כראב"הרי דסבר יצחק, רבי של מימרא והוא נשבע", לא המשנה ושלפי י,

. העול תיקו מפני

, e f `qxib migec 'qezeשבמקרה לכווסוברי ""זה לומר שיכול מיגו לו יש שהרי נשבע, אינו לאע

."מצאתי

.fh?recne ,dreay aiig oldlc mipte`a m`d(`izcwtd" envr zprha `ad ohw zprh lr
."jlv`(a.lecb `edyk eprhe ohw `edyk epzpyk(b.qxt eizlk`de icia jia`l dpn(cohw

?eia` zprha `ad:`p sc
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:‰· Â˘˙

.‡"ÍÏˆ‡ È˙„˜Ù‰" ÂÓˆÚ ˙ÚË· ‡·‰ ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ

""לכו דכתיב , נשבעי לא אישע ית .כי קט ולא "

.·ÏÂ„‚ ‡Â‰˘Î ÂÚËÂ ÔË˜ ‡Â‰˘Î Â˙˘Î

ע"(דבתוס' אלא, בב"ה הגמ' כאחת.ק)"פ שוי ונתינה תביעה דבעינ משבועה, שפטור מבואר:

.‚"Ò¯Ù ÂÈ˙ÏÎ‡‰Â È„È· ÍÈ·‡Ï ‰Ó"

i "a`x itl" של מיגו לו דאי שבועה, בכלחייב דס"כופר אבידה, משיב נקרא דלא מעיז", אד שאי ל

קמשתמט שאישתמוטי מפני זה הודה שלא ומה להודות, צרי היה ובכל בנו, בפני ולא חובו בעל בפני פניו

שיודה. כדי לישבע חייב ולכ , ממו לו שיהיה עד

o pax itle,מיגו לו ואי מעיז, אינו הוא האב אצל דרק הכל, לכפור שיכל מיגו לו דיש שבועה, חייב אינו

" נקרא לב במקצת הודאתו ולכ ומעיז, מעיז הב אצל אבידהאבל ."משיב

.„ÂÈ·‡ ˙ÚË· ÂÈÈ‰„ ÔË˜‰ Â· ÂÚ·˙Â ˙ÓÂ ÏÂ„‚ ‡Â‰˘Î Â˙

i "yx itlאלא)"(ד ראבה פליגי בזה הנ"ג ורבנ שלראב"י א', די נשבעי"ל לא ולרבנ , לקט אפי' נשבעי י

" ונקרא הואיל לגדול, אבידהאפי' ."משיב

'q ez itleאלא)"(ד לכוה קט שהתובע כאחת."בזה שוי ונתינה תביעה דבעינ , נשבעי לא ע

:‰ÎÏ‰

m"anxaט')"(פ הל' ונטע מטוע `eia,ה zprha e` envr zprha `ad cg` ,ohwe dhey yxg zprh lr oirayp oi` :wqtp

cg` cr dfy ,rayp epi` ohwl cirde cg` cr `ae lka xtk m` oke ,dcia` aiynk `l` epi` ohwl ea dcedy zvwnd dfy itl

[my n"glae ,'i 'ld my m"anxa r"re] .dxenb driaz dpi` ohw zriazy ,raez my oi`e.

.fi?recne ,`ziixe`cn m`de ,dreay aiig razpd mi`ad mipte`a m`d(`.zvwna dcenyk
(a.lka xtek deeldyk(b."rcei ipi`" xne` oae`xe ,"oae`xn apb ipelty" cirnd cg` cra(caiegna

?ely epi`y oenn lehil ceygy iptn dreay:`p sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ˆ˜Ó· ‰„ÂÓ

ע"(דבתוס' מפני, בב"ה הגמ' "מ)"פ שנאמר שבועה, חייב שמדאורייתא זהמבואר: הוא דוקא"כי דזה וכתבו: ,

" שאמרינ בעמפני בפני מעיז אד אי ""ח"חזקה לו ואי בכל,מיגו, לכפור יכול שהיה ""dfrdc ebin" iedc meyn]

wlg n"a d"n` oiir - "oenn ixeht`l dfrdc ebin" opixn` m`ae ,"dreayn ixeht`l dfrdc ebin" mixne` `ly iptn epiide ,iptn d"cez -

[ciw 'nr '`" לו שיש באופ אבל במיגו, ולכ משבועה, פטור פרס"" והאכלתיו בידי, לאבא .מנה נאמ "m`a]

k"ynae ,oi` d"cez :c sc n"a zkqna r"re ,aiw 'nr '` wlg n"a d"n` oiir - "dreayn ixeht`l dfrd epi`y ebin" mixne`y 'qezd zhiy

[ci daeyz '` wxt '` wlg n"a lr.

.·ÏÎ· ¯ÙÂÎ‰ ‰ÂÂÏ

תוס' שבועה, חייב אינו התורה מפני)"(דמ מה זאת שלמדי : זה"מפרשי הוא דגזה"כי דדוקא", הוא כ

הכל. כופר ולא חייב, הטענה במקצת iptnמודה edf ,dreayn xeht lkd xteky mrhd - daxk d"c .fw sc w"a 'qna i"yx itl]

oi`y ,raezl dwfg yiy meyn ,zqid zreay eze` oiriayny :xaeqd ongp ax zrc `aen ,.e .d sc n"aa 'nba ,firn epi`y razpl dwfg yiy

wxt my k"yna oiir- zqid zreay ipic ihxt .oi` d"cez .d sc n"aa x`eank ,zereay zkqna `nw `pyilk epiide .el yi k"`` raez mc`

[y"iir ,ck daeyz my k"ynke ,`zreay` ciyg `penn` ciygc ebin opixn` `ly p"xn dgikedy .e sc my 'nba r"re ,`k daeyz '`.
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.‚"Ú„ÂÈ ÈÈ‡˘" ¯ÓÂ‡ Ô·Â‡¯Â ,"Ô·Â‡¯Ó ·‚ ÈÂÏÙ" „ÈÚÓ‰ „Á‡ „Ú·

מפני)"(דבתוס' "ה טענת יש שלתובע א מדאורייתא, לישבע חייב שהנתבע בלבד,שמאמבואר: "zereaya o"xd]

zrcye ,oiibeqa 'qezd zhiyk mixaeqd ,f"id dcia`e dlifbn c"ta c"a`xde s"ixd zhiy z` ,mipey`x zwelgn dfa `iad .n sc iyiy wxt

w"q ,el 'iq a"g "zygxn"de ,akw 'nr `"g n"aa d"n` - "ixa" zprh `la cg` cr zreay oi`y ,my m"anxde ,y`bn i"xd ,mixt` epiax

oiire ,dreay eaiign d"c :b sc my i"yx ixacn mb gken ok dxe`kle ,mixhetd zhiyk l"q ,"ifef ifgile" d"c n"aa i"yx mby ,ycgl azk 'c

[hewila ,fr w"q dr 'iq `"xbd xe`iaae ,.gk sc oiyeciwa i"yx mb.

.„ÂÏ˘ ÂÈ‡˘ ÔÂÓÓ ÏÂËÈÏ ‰ˆÂ¯˘ „Â˘Á Ú·˙‰˘Î

.1"hnzyn `edy" l"iy ote`a m`.אשבועתא חשיד ולא שבועה חייב

.2"hnzyn `edy" xnel oi`yk m`e

i "yx itlחזקה)"(ד אשבועתא.ה חשיד

' q ez itleובכולי)"(ד בבה הגמ' מסקנת שכ וכתבו: אשבועתא, חשיד d"cמ,"לא i"yxa my r"re ,.e sc]

`edy daxy l"q oiibeqa i"yxy ,eazky yi okle ,dreayd lr ceyg `penn` ceygdy l"qe opgei iax lr wleg iia`y :l"qc ,iia`

[y"iir ,ekw 'nr `"g n"a d"n` - iia`k xaeq iia` ly ecinlz.

.gi?recne ,`ziixe`cn m`de ,dreayle zecrl mileqt m`d ,dreayd lr ceygde ,olfb:`p sc

:‰· Â˘˙

'qezaובכולי)"(ד x`ean:ה

.1zecr oiprl olfb" שנאמר מדאורייתא, עדפסול רשע תשת dreay.,"אל oiprle

'q eza '` uex iz itlלישבע חשוד ולא לפסול, קרא דליכא כשר, מדאורייתא דאילו , מדרבנ רק פסול

מגזל. חמורה ששבועה מפני לשקר,

' q eza 'a uex iz itleשמאחר לשבועה, ג מדאורייתא הוא פסול לעדות פסול שמדאורייתא מי כל

עבר שקר,ו שבועת על ואפי' אחרת, עבירה ג לעבור הוא חשוד אחת itlעבירה wx `ed oey`xd mvexiz]

,'c oic ,'f daeyz '` wxt my k"ynke ,"`zreay` ciyg `l `penn` ciygc ebin" opixn`y ,n"aa 'nbd zpwqn zehytk l"qc mzhiy

['d oic my k"yna r"re ,`ziixe`cn leqty i`ce k"` ,"`zreay` ciyg"y l"qc oiibeqae my i"yx zhiy itl la` ,y"iir.

.2xwyn m` miwteqn ep`y dprh c"iaa orehd.להשביעו אפשר

o ey`xd mvex iz itl.חמורה ששבועה מפני זהו

, i pyd mvex iz itle[ciqg dcedi 'xd mya mya ,ciygc d"c :d sc n"aa 'qeza `ed oke]חומרת מפני לא הוא הטע

. לגזל הוחזק שלא עוד כל מהגזל, יפרוש השבועה שמחמת אלא השבועה,

.hi?recne ,rayil leki epi`e dreay aiegny in ly epic dn:`p sc

:‰· Â˘˙

בשבועות)"(דבתוס' הגמ' פי על ובכולי, "ה אמרינ אבא רבי שלפי משלמבואר: לישבע יכול שאינו ,"מתו

, משל אינו דרבנ שבועה המחויב אבל דאורייתא, שבועה כשמחויב דוקא דזה n"aaוכתבו, k"yna r"re]

[3 dxrdae ,cpw ,`lw 'nr `"g n"a d"n`ae ,'h daeyz 'g wxt b"g my k"ynae ,gi daeyz '` wxt `"g.

.kmileki m`d ,ely epi`y z` mexzl dvexd e` minezi ly qetexhet` e` oiqix` e` oitzey
?zexitd z` xyrl.ap sc

:‰· Â˘˙

חבירו חלק על לתרו יכולי אינ שלו שאינו את התור או אריסי או ,שותפי מדעתו שנאמרשלא
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,את" אריסי ולא , שותפי ולא "['i 'ld zenexzn c"t n"qk oiire ,i"yx - a"drad ly ewlg z` `wece]אפוטרופוס ולא ,

ע כשתור , יתומי להניח"של `mמ oia edf - `"ayxd itl ,i"yx - md mexyri elcbiykc ,elcbiy cr xve`a d`eazd z`]

sc oiyeciw zkqn lr `"ahixd itle ,gipdl n"r 'it` xzen yixtdl c"ian zeyx laiw m` wxe ,c"ia i"r m` oiae minezi ia` i"r dpnzp

[llk dfa ewlig `l r"eyde m"anxde ,gipdl n"r mb yixtdl leki a`d i"r dpnzp m` la` ,c"ia i"r epnzp m` wx zeaxdl el xeq` - :`n,

לאלתר. להאכיל כדי היתומי פירות את לעשר לאפוטרופוס מותר azkeאבל d"c :n sc lirl 'qezd zhiy itl]

zhiy itle ,mlik`dl liaya mexzl lkeiy ick ,qetexhet`l epzile d`eazd z` xiwtdl minkg epwizy ,xwtd c"ia xwtd gkn wx edf -

:azek ,qewxew i"xd ,`nlra `zknq` weqtde ,exiag xear szey oke ,gipdl liaya 'it` xyrl leki qetexhet`y `ziixe`cn edf - `"ayxd

dpi` oitzeye qetexhet` zhrnnd ef `ziixa - ixi`nd zhiy itle ,dnexz eznexz m` gipdl mxzyk ,carica oiprl `ed mdipia n"wtpdy

[dkldl.

:‰ÎÏ‰

m"anxaי')"(פ הל' מתרומות mxzynד m`e ,dnexz eznexz oi` akir mxz `ly cr m` ,akire a"dra `ae mxzy qix` :wqtp

.minezi iqkpn oinxez oiqtexhet`de ,dnexz eznexz akirנפסק:"ובפי ט', הל' נחלות מהלכות oixyrneא minxez oiqtexhet`d

exkni `l` ,oipwezn zexit gipdl ick enxzi `le exyri `l la` ,xeq`d xac oinezid z` oilik`n oi`y ,olik`dl ick minezi iqkp

[my sqkd zcewpae ,`k w"q f"hae ,gq w"q `ly 'iq c"xei j"y oiir] .owzi owzl dvexde ,lah oze`.ה"ובפ מתרומות נפסק:"ד ח,

lk `l` ,dfn df zeyx lehil oikixv opi` oitzeyde ,mipy ly 'it` "mkizexyrn" '`py ,zexyrne dnexza zeaiig oitzeyd zexit

,df lr df oignn eid m` ,mxz exiagy rci `l ixdy ,dipy dnexz mxze ipyd `ae odn cg` mxz ,dnexz eznexz odn mxezd

znexz ,xeriyk oey`xd mxz `l ,dnexz ipyd znexz oi` - xeriyk oey`xd mxze oignn eid `l m`e ,dnexz dpi` ipyd znexz

.dnexz odipy:נפסק ש ב' lyובהל' z` mxzy m"ekrde ,ohwde ,dheyde ,yxgd ,dnexz oznexz oi` enxz m`e enexzi `l dyng

,mdizexit owize ,dnexz f"d mixg` ly lr elyn mxezd la` ,milrad zeyxa `ly ely epi`y z` mxezde ,ezeyxa 'it`e l`xyi

.dvxiy odk lkl dpzepy ely d`pd zaehe

.`kdnn "mlfb `ly" rayil qetexhet`d z` aiigl mileki elicbdy xg` minezid m`d
,dfa dkldd dn ,`ivede qipkdym`de ,oinelyza aiig minezid ivtg zxinya ryty qetexhet` m`de
?recne ,"ryt `ly" dreaya eaiigl ozip:ap .ap sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÏÈ„‚‰˘ ¯Á‡

w"z itlלהיות מסכי היה לא ממנו הנאה ליה דאית לאו דאי להשביעו, יכולי יתומי אבי מינהו א

בי מינוהו א אבל אפוטרופוס, מלהיות ימנע לא שבועה ומשו תיקו"אפוטרופוס, מפני ישבע, לא ד

אפוטרופוס. מלהיות ימנעו שבועה חיוב עליו נטיל דא העול

le`y `a` itlבי דבמינוהו , הדברי הואיל"חילו אפוטרופוס, מלהיות שימנעו חשש דאי ישבע, ד

בי שמינוהו קול משא"ויש , נאמ לאד אותו ומחשיבי ."ד יתומי אבי כשמינהו כ

i "a`x itle.ישבע וזה זה

:dkld oiprl

l`eny xn` in` xa opg ax itl.שאול כאבא הלכה

`ziixad itleכראב י."הלכה

' q eza z"xeהלכה)"(ד כראבwqt:ה פסקה שהברייתא א שאול, מ"כאבא ונקי, קב שמשנתו אי"י מ

מתלמוד. הלכה למדי

:‰ÎÏ‰

r"eyaטז)"(חו סעי' רצ סי' qipkdyמ dn zepeayg mdl zeyrl jixv epi`e oyixen oenn mdl ozep minezid elicbiyk :wqtp

ia` edpiny qetexhet` la` ,c"ia edepinyk `"ca ,melk mlfb `ly utg zhiwpa raype ,"x`ypd df" mdl xne` `l` ,`ivede

,wtq zprh lr rayp oi` ,oiyixend x`y oke minezidoiwfipd wxt ikcxn) minezi ia` edpina oeayg ozil jixv rayp epi`e li`edc `"ie
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

xne`y oae`x .(`"ayxd mya i"a) minezi lyn gwly in lr mzq mxg minixgne ,(gl 'iq d`eec`t m"xdn) bedpl yi ikde ,(xehird mya
qetexhet` dil dedc ,eriaydl oileki opi` deeya eipa lkl zzl dvex m` "eipal zzl edeeivy" xne`e "oerny ly zern ecia el yiy"
,envrl melk akr `ly eriaydl milekie ,odilr qetexhet` epi` eixac itl k"` ,olekl `le ozvwl ozil dvex m` la` minezi ia` edpiny

(,oiwfipd 't ikcxn) eze` oiriayne qetexhet` mdl oicinrn c"ia ,miphw md m`e[my zeaizpae ,ikcxna ,j"ya r"re],rayp la`

ia` edpin 'it` ,geixa wlg qetexhet`l yi m`e ,mixneyd zreay rayp minezid iqkpn xac mey ca` m` oke ,i`ce zprh lr

.wtq zprh lr 'it` ,rayp minezid

.·Ú˘Ù˘ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡

.1oinelyz oiprl

' q ezd itlהלכה)"(ד miה ig x"xd myaשא דחיישינ פשע, ודאי אפי' מתשלומי פטור האפוטרופוס

אפוטרופוס. מלהיות ימנעו נחייבו

dnly x"xd itle[xega]o ecxeen sqei x "aור בסוגיי והתוס' בפשיעה, עמו."משל הסכימו י

.2"ryt `ly" ezprh lr dreay eaiigl oiprle

odk mi ig x"xdl. מתשלומי ג פטור שהרי לשבועה, מקו אי

, e ilr miwlegl el i`eהר לפי ור"דהיינו: יוס בר' שלמה הנ"ר התנאי במחלוקת תלוי הדי די"י ל

" של החשש את יש בא עבדיא', ולא oecipy,"מימנעי ,inlyexia x`eany `iad i"xd]dr eay a e igoihibc `ibeqa

oecipew f i p l o in elyz ae ig[dfa df xeyw epi`ראוי אי כלו נאבד א ידעינ שלא כמה דכל וכתבו: ,

השומרי שבועת להישבע חייב אבד שבודאי : שסוברי ומשמע טענה, בלא זה דבר על להשביעו

פשע" n"a,"שלא zkqna 'qezae ,ca`y reciyk mb rayidl xehty d"d dreayn xehty c"nly :`xaqn eazk w"aa 'qezd j`]

my k"ynae ,71 dxrdae ,wz 'nr 'a wlg w"aa d"n` r"re ,driyta qetexhet`d z` zaiignd drcd z` wx e`iad ,`nip d"c :an sc

[fh daeyz 'c wxt.

.3wifd minezid xeyyk m`e'ע"(דבתוס הלכה בב"ה הגמ' הניזקק)"פ חנינא בר' יוסי ר' שלפי מבואר:

שיגדלו, אחר מיתומי ונפרעי וחוזרי האפוטרופוס, מעליית ziilrnגובה daeb - my w"a 'nba opgei iax itle]

['b oic ,eh daeyz 'c wxt w"a zkqn lr k"yna oiir mzwelgn ,minezid..mcewd oica k"yn oiir - dkld oiprle

.akqetexhet`d oi`yx mixac el`,`l el`e ,minezid iqkpn minezil zeyrl oi
?recne:ap .ap sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈÓÂ˙ÈÏ ÌÈ˘ÂÚ ÌÈÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰

ס שופר, וציצית, סוכה, ערבה, כלולב, קצבה, לו שיש דבר מגילה"כל וא ומזוזות, , תפילי opaxcn]ת, daeigy],

תנחומי ולא , השבויי את עליה פודי ואי צדקה, פוסקי לא ולכ , עושי לא קצבה לו שאי דבר אבל

ופירש , צדקה)"(די"אבלי .ה כלי נכסיה נמצאו , עניי קיימי שעתא בכל דהא קצבה, לה אי :

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(פי מנחלות dlibne,י)"א ,zefefne ,oilitze ,dxez xtq ,xteye ,zivive ,dkeq ,alel ,miphwl oiyer oiqtexhet`d :wqtp

oiaiig opi`y t"r` mdl oiyer ,mixteq ixacn `edy oia dxez ixacn `edy oia ,davw mdl yiy dyr zevn lk :xac ly ellk

.davw mdl oi` el` zeevny iptn miieay oeictl 'it`e dwcv odilr oiwqet oi` la` ,okpgl ick `l` zeevnd el` lkn devna

טו)"(חוע"ובשו סעי' רצ סי' :מ xityהוסי jkl micen` mde aeh my mdilr `viy ick edpiaeyg`l dwcv mdilr wqt m` edin

.ie`x did m` dwcv eilr oiwqet c"ia yxgzp e` dhzypy ine ,inc

.·ÌÈÓÂ˙È‰ ¯Â·Ú ÔÂ„Ï ÔÈÚÏ ÔÈÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰

ע לחוב לא אבל לזכות, בשביל לדו ופירש"רשאי , יתומי בנכסי לזכות אלא)"(די"מ עה דנו שא דהיינו מ":

. נפסדי היתומי אי ונתחייבו n"rלזכות aegl oiqtexhet`d milekiy :zxne`d ,an sc oiyeciwa `ibeqd z` zxzeq epziibeq]
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

xeq` okle ,minezid cbp driaza xaecn epziibeqay :eazky `"ahixae ,`l` d"c my oiyeciwa 'qeza oiir - zeibeqd aeyiia ,zekfl

oecl qetexhet`l xzen f`y ,mixg` cbp minezid zriaza xaecn oiyeciwa `ibeqa la` ,elcbiyk merazi `l `ny ik ,llk oecl qtexhet`l

oiir ,dfa wlig `l m"anxd .my oiyeciwa 'nbd lr ixi`nae ,d"nxd mya oiibeqa `"ahixa r"re ."oecl mikixv eidi elcbiykl mb ixdy"

[bl w"q r"nqae ,n"nae ,c"a`xd zebyd.

:‰ÎÏ‰

r"eyaיב)"(חו סעי' רצ סי' aiigziמ `ny ,enr oecl mliaya oerhl qetexhet`l oi` ,minezid lv` driaz mc`l did :wqtp

,miiw oicd dkfe mliaya orhe oicl enr cxi m` la` ,oica,xaca rbep epi` ixdy ,minezi ly zerndy reci m` on`p qetexhet`de
mewn lkn ,orhnl ivn ied oedea`c b"r` ,`giky `lc `zlin minezil mipreh c"ia oi`y b"r` ,(jyp edfi` wxt ikcxn) cirdl lkei okle
oreh `ed m` la` `nya n"d ,yxeil mipreh opixn`c `de ,(`"ayxd mya i"ae e"t llk yix y"`xd) dprh dizprh qetexhet` orh m`

.(a"g `"p mgexi epiaxe ,`"ayxd mya i"a) dlgz eizeprh mirneyy cr dil oipreh oi` okle ,eizeprh it lr `l` oipc oi` ixa

.‚¯ÂÎÓÏ ÔÈÚÏ

.1,jtidle aexwa le`ble wegxa xeknl oi`yx oiqtexhet`d oi`. משתדפי לא דילמא

.2micar gwile zecy xeknl oi`yx oiqtexhet`d oi`e

w"z itlלה שדות,מותר וליקח עבדי aezkpyלמכור dn lk lr edfe ,m"anx oiir - minezid z` lik`dl ick]

[onwl.

b "ayx itleופירש , משפיי לא שמא שדות, וליקח עבדי למכור א רשאי עליה"אי יצא דשמא י:

mixeey,ערעור. zepwl liaya dcy xeknl xzen la`.שדה של עיקרו הוא ושור הואיל

:‰ÎÏ‰

r"eyaיא)"(חו סעי' רצ סי' minezil,מ lik`dl minxke zecy micare dnda xeknl qetexhet`l yi :wqtpdnda mixkene
(xeh) minezid zlrez `idy qetexhet`d ze`x itl lkde ,mizal mcew micare ,micarl mcewoi`e ,zernd migipne oixken oi` la` ,

,gilvi `l `ny ,zecy gwil micar `le ,micar gwil zecy oixken,(d"nxde y"`xd mya xeh) zecy zepwle micar xeknl oixizn yie
ick dwegxe drx dcy 'it` xeknl i`yx epi`e ,zecy iqkp lk xwir md mixeydy ,zexg` zecy zcearl mixeey gwil dcy mixken la`
dpwn xg` m` la` ,dyly cnrna minezi zern zepwdl leki qetexhet` oi` ,dpwy df gilvi `l `ny ,daexwe daeh dcy dinca zepwl

.epw qetexhet` cnrna minezil

.„˙Â¯ÈÁÏ ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ÔÈ‡˘¯ ÔÈÒÙÂ¯ËÂÙ‡‰ ÔÈ‡

לחירות)"(די"רש להוציא .ה לשחרר לה קנוי גופ שאי משו שזהו מפרש:

w"z itlופירש , בכס עצמ לפדות באי שהעבדי אפי' )י"זהו מעות(ש לה נתנו שאחרי דהיינו :

לחירות,"ע אות מוציאי ואחרי לאחרי מוכר אבל בו, רשות ליתומי שאי mirceiמ dxikn jxcay iptn]

[oi` d"c :gl sc lirl 'qez - ycwde minezi iqkpa oilflfn oiqtexhet`dy mixaeq xexgiy jxca la` ,oieeya eze` oixkeny r"ek.

iax itlופירש , עמה לחשב צרי וכשיגדלו לו, כמוכרו שהוא מפני ויוצא, עצמו דמי נות העבד י"א

באחרונה)"(ד .ה כלו בידו נשאר שלא וישבע :

b "ayx itle,לחשב צרי ixi`naeאינו ,'d 'iq y"`xa r"re ,opaxe le`y `a` ly mzwelgna miwleg b"ayxe iaxy :`vei i"yxn]

[dfa k"yn.

:‰ÎÏ‰

r"eyaיג)"(חו סעי' רצ סי' zexigl,מ `viy minc cardn gwel elit` zexigl micar `ivedl mi`yx oiqtexhet`d oi` :wqtp

,mze` mixxgyny md mixg`d mze`e ,zexigl ede`iveiy n"r mincd mdn migwele mixg`l mze` mixken la`ixiin `l df lke
.(oiwfipd 't o"xe ,o"xd mya xeh) dvxiy dn lk zeyrl xzen ,c"ian zeyx lhp m` la` c"ia zeyx `la `l`]שבועה oiirולעני -

['` oic `k daeyza k"yn
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

m"anxaה')"(פי הל' מנחלות טז)"(חוr"eyae,א סעי' רצ סי' jixvמ epi`e ,oyixen oenn mdl ozep minezid elicbiyk :wqtp

mixen` mixac dna ,"melk olfb `ly" utg zhiwpa raype ,"x`ypd df" odl xne` `l` ,`ivede qipkdy dn zepeayg odl zeyrl

exhet`l yi .wtq zprh lr rayp epi` ,oyixend x`y oke minezi ia` edpny qetexhet` la` ,oic zia edepnykzeqkzdle yeall qet

.oirnyp eixac zeida odiqkpa d`pd minezil didiy `ede ,oirnyp eixac eidie caekn didiy ick minezi iqkpn

הוצאות‰) להוציא

.1,mirnyp eixac eidiy ick mzlrezl minezid iqkpn mi`p micba yeall qetexhet`d i`yx
. נשמעי דבריו בהיות בנכסיה הנאה ליתומי שיהיה r"eyae.והוא m"anxa wqtp oke

.2qetexhet`[jenqa onwl z`aend dklda oiir - a`d edpinyk t"kr],cen` `edy ickn xzei ze`ved `ivend
ea,מצא מציאה דאימור ליה, מסלקינ mdiqkpl,לא wfp mxeb `ed m`eie`xk zerwxwd qpxtn epi`c]

[`de d"c i"yx - zepli`d uvewe mdl.

ax xn` `ped ax itl.ליה מסלקינ

`liy ax iac itle.ליה מסלקי לא

:zxne` 'nbd.ליה שמסלקינ milekiדהלכתא ,c"ia edepin la` ,a`d edpinyk mi`xen`d zwelgn - o"xde o"anxd itl]

qetexhet`a mb mzwelgn - `"ayxd itl la` ,r"eyae m"anxa wqtp oke ,jkl cen`y dnn xzei dzeye lke`y mi`exyk mb ewlql

[c"ia edepiny.

:‰ÎÏ‰

r"eyaה')"(חו סעי' רצ סי' xacnמ xzei ze`ved `ivene dzeye lke` `edy eilr ernye qetexhet` ecinrdy c"ia :wqtp

oi` ,minezi ia` edpin m` la` ,xg` micinrne eze` oiwlqne lke` `ed minezi iqkpn `ny el yegl mdl yi ,ok cen` didy

,ciqtn `ede li`ed eze` oiriayne eze` oiwlqn ,minezid iqkp ciqtn `edy micr e`a m` la` ,`vn d`ivn `ny ,eze` oiwlqn

minezi zern delny qetexhet` ,(y"`xd mya xeh) ciqtn `edy micr e`a k"` `l` ,eze` oiwlqn oi` c"ia edpinyk s`c oiwleg yie
ezngn `ay deeld y"k ,qetexhet`d wlql milekie xg`nc ,minezil mixifgne deeld cin oi`iven c"ia ,deeldl el eid `ly mixg`l

.(mihtyn xtq seq ,ipeniin daeyz)

.bk?recne ,`zfxk` `la s`e ,minezid iqkp z` xeknl xzen m`d:ap sc

:‰· Â˘˙

.1"dxeawle ipefnl `bxkl".אכרזתא בלא מוכרי

i "yx itlאכרזתא)"(ד בלא מלמכורה ממתיני לא , היתומי של רווח דמשו , יתומי של הכוונה כרגא

המת, ולבזיו , היתומי הבנות, האלמנה, מזונות חסרו מפני וכ , המל שוטר יכעוס rnyneפ
, i "yxn.`,הכרזה בלא יתומי צרכי לשאר מוכרי מסa.שלא עבור יתומי נכסי מוכרי שלא

k`]האשה, daeyz 'h wxt zeaezk zkqn lr k"yna r"re].

' q ez itleולקב"(ד עבורורה)ה היתומי נכסי את ומוכרי , למל חייבת שהאשה מס הכוונה כרגא

האשה, bxkl`]מס d"c .ft sc zeaezka 'qez - `ed ipefn llkac]פשוט הדבר , היתומי של מס עבור דאילו ,

הכרזה. בלא היתומי צרכי כל שמוכרי כמו שמותר,

.2dxeawl'בתוס ומבואר , היתומי או המת בזיו משו והיינו אכרזתא, בלא ולקבורה)"(דמוכרי :ה

,"דקמ ופורעי הכרזה בלא מוכרי קבורה לצור לוו שא dc"`ל p"`c :eazk ,opipafne d"c :gw sc n"aa 'qezae]

[l"nw oifixkny cr oinezi ivtgn oipkynny.

:‰ÎÏ‰

r"eyaה')"(אהע סעי' ע', סי' le`ז ,dfxkd dkixv dpi`e ,miiw dxkn zepefnl dnvrl dxkn `l` oica dcnr `l m` oke :wqtp

.mdl dkixv `idy zepefnl `l` dxkn `ly dilr oilblbn ezen xg` dzaezk zeabl `eazy cr e` oerhie dlra `aiy cr ,dreay

נפסק: כה, סעי' צג ly`ובסי' zepefnl xeknl dl yi oke ,zepefn dl oipzepe dfxkd `la oixken ,zepefn reazl c"ial d`ay dpnl`
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.efa oiwleg yie ,miiw dxkn deya dey dnvr oial dpia dxkn m` oke ,dfxkd `la mipn`p miyp` 'ba `l` oignen c"iaaקג ובסי'

נפסק: ג', `mpiסעי' jlnd zpn ozil e` zepade dy`d oefnl e` dxeawl rwxw exkniy zra ,dfxkd mikixv mpi`y zrd edfi`

.dfxkd mikixv mpi` mrxetl mixkenyk ,el` mixac jxevl eel m` oke ,uegp xacdy itl ,dfxkd mikixv:נפסק ו', סעי' קיב ובסי'

oefnl oixkeny jxck dfxkd `la zeqke zepad oefnl oixkene ,dpnl`l oiwqety jxck dia` iqkpn xecne zeqke zepefn zal oiwqet

.zerayp zepad oi`e ,cala dl witqnd xac oiwqet zale ,dlra ceake dxeaw itl dl oiwqet dy`dy `l` ,dzeqke dpnl`d

.ck?recne ,qetexhet` zeidl mileki miphwe ,micar ,miyp m`d.ap sc

:‰· Â˘˙

ופירש , למנות היתומי אבי ביד הרשות אבל לאפוטרופוס, אות עושי )"(בדי"אי נשי מפניה שזהו :

ולטרוח, ולבוא לצאת דרכ אי m"anxdשנשי itle ,miphw `l la` micare miyp zepnl wx liren a`d iepin - ixi`nd itl]

[miphw mb zepnl leki - r"eyde.

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(חו סעי' רצ סי' zwfgaמ `edy ux`d mr `le ,ohw `le ,car `l ,dy` `l ,qetexhet` mipnn c"ia oi` la` :wqtp

ick mlerd iwqra gk el yie ,mzprh orehe ,minezid zekfa jtdl rceie ,lig yi`e ,on`p mc` oiwcea `l` ,zexiard lr ceyg

cxi `l aexw did m`y `l` ,ohwl aexw didiy oia wegx didiy oia ,miphwd lr eze` micinrne ,mda giexdle miqkpd xenyl

,dtx 'iqa x`azpy enk zerwxwl.(`"ayxd mya i"a) jkl ie`x m` qetexhet`l odly aexw zepnl c"ia oilekie:נפסק א' okeובסעי'

.ecia zeyxd car e` dy` e` ohw ,miphwd lr qetexhet` yixend dpin m`

.dk?recne ,qetexhet` e` minezia oicd dn(`exkn mdykdkiyn oipwa mixg`l oilhlhn
.mda xefgl mileki m`d ,elfed e` exwiizd oilhlhnde(ae pw mdyk.dkiyn oipwa

(be pw mdyk.sqk oipwa(cexkn mdyk.sqk oipwa:ap .ap sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÎÈ˘Ó ÔÈ˜· ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÏËÏËÓ Â¯ÎÓ˘ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡ Â‡ ÌÈÓÂ˙È

.1exwiizd oilhlhnd mincd z` elaiwy iptl m`בר חנילאי מדרב , בה לחזור יכולי היתומי

בתוס' ומבואר בכספא, אלא מיקני ולא כהקדש, ה הרי יתומי שנכסי הסובר, שמואל אמר ה"(דאידי

"דאתו) לומר יכולי לא הלוקחי החיטי נשרפו שא בעלייה: חיטכ והלוקחי"נשרפו הואיל ,

, עליה שכר שומרי dfa]נעשי exirdy dn s"iy m"xdne `"yxdn oiir]בה ולעשות לאוכל שיכולי כיו ,

. חפצ כל

.2elfed oilhlhndy ote`a m`e" שאמרינ מפני , בה לחזור יכולי לא הדיוטהקוני כח יהא לא

מהקדש כח."חמור להרעת ולא כהקדש עשאו כח דליפוי ,

:‰ÎÏ‰

r"eyaד')"(חו סעי' קצט סי' zerndמ ozp `l oiicre gweld mkyne milhlhn exkny ,mdly qetexhet` e` minezi :wqtp

,zern `l` dpew dkiyn oi`y ,dxezd oick mda mixfeg ,exwiizpemya i"ae ,oiwfipd wxt ikcxn) gwnd lr xky xney ied gweld n"ne
,('qez,df oiprl mc` lk lyl dey minezid oic ,zegewld x`ya la` ,mc` ipa x`y oicn minezid oic welg cala efae`wece

,oiwifpd wxt ikcxn) ea xefgl leki ycwdd oi` ,xwiizpe gwnd lr ycwdl minc xg` ozp m` okle ,zerna dpew dwcve ycwd la` ,minezi
.(oiyeciwc w"t o"xe

.·‰ÎÈ˘Ó ÔÈ˜· ÌÈ¯Á‡Ó ÔÈÏËÏËÓ Â˜˘ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡ Â‡ ÌÈÓÂ˙È

.1exwiizd oilhlhnd zern epzpy iptl m`" דאמרינ , בה לחזור יכולי לא יהאהמוכרי לא

מהקדש חמור הדיוט ."כח

.2elfed oilhlhnd m`eיש לחזור, יוכלו דא , בה לחזור יכולי לא שהיתומי הגמ' מסקנת

מעות. שיביאו עד לה ימכרו ולא למטלטלי שיצטרכו לפעמי לחשוש
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.‚ÛÒÎ ÔÈ˜· ÔÈÏËÏËÓ Â˜˘ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡ Â‡ ÌÈÓÂ˙È

.1oilhlhnd elfed mekyny iptl m`" דאמרינ , בה לחזור יכולי הדיוטהיתומי כח יהא לא

מהקדש ."חמור

.2exwiizd oilhlhnd m`eיש לחזור, יוכלו לא דא , בה לחזור יכולי שהמוכרי הגמ' מסקנת

" לה יאמרו שהמוכרי בעלייהלחשוש חיטכ ."נשרפו

.„ÛÒÎ ÔÈ˜· ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÏËÏËÓ Â¯ÎÓ˘ ÌÈÓÂ˙È

.1oilhlhnd z` ekyn mipewdy iptl exwiizd oilhlhnd m`, בה לחזור יכולי היתומי

" מהקדשדאמרינ חמור הדיוט כח יהא ."לא

.2elfed oilhlhnd m`לחשוש יש לחזור, יוכלו לא דא , בה לחזור יכולי שהמוכרי הגמ' מסקנת

את לה יביאו שהיתומי לפני מעות לה שית מי יהיה ולא מעות צריכי יהיו שהיתומי לפעמי

. המטלטלי

.ekm`d ,cifna e` bbeya ,exiag ly epii z` jqpnd e` exiag ly eizexit z` ,rncnde ,`nhnd
?recne ,oinelyza aiig:bp±:ap sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡‰· Â¯Ò‡Â Â¯È·Á Ï˘ ¯˘Î ÔÈÈ· ÍÒ ÔÈÈ ·¯ÈÚ˘ È"Ú ÍÒÓ‰Â ,ÚÓ„Ó‰ ,‡ÓËÓ‰

dcedi iax itl(:נג e(ד p izpync `nzqeשוגג אחד תורה דדבר מפרש: חזקיה חייב, במזיד פטור בשוגג

דס חייב, מזיד ניכר"אחד שאינו היזק יהודה)ל "(לרבי שנאמר כמזיד, בשוגג וחייב היזק, תחתשמיה פצע

ולצערו,"פצע להזיקו מתכוי שהרי פטרוהו, לא במזיד אבל שיודיעו, כדי פטור, בשוגג אמרו טע ומה ,

וס שיודיעו, ודאי שלכו"ולכ לחזקיה פירש:"ל יוחנ ור' מזיד, אטו שוגג קונסי לא דרבנ באיסור ע

ניכר שאינו שהיזק מפני פטור, מזיד ואחד שוגג אחד אמרוע)"(לכושמדאורייתא טע ומה היזק, שמיה לא

" ואומר חבירו של טהרותיו ומטמא הול ואחד אחד כל יהא שלא כדי חייב, אניבמזיד לא"פטור ובדרבנ ,

דחמירא בדאורייתא אבל מזיד, אטו שוגג `']קנסו oic 'l daeyz onwl oiir - zaya lyan :`nbecl]חו , קונסי

דע חומרא דמשו קנסו, שלא מיניה,"ממנס בדילי מיבדל `eז ,opaxc dnexza wx epiid ,opaxc xeqi`l aygpc `nhn]

[s"iy m"xdn - oileg `nhnyk.

n"x itleיוחנ לר' חייב, מזיד ואחד שוגג רל)"(הנאחד ג ס": א"מ היזק, שמיה לא ניכר שאינו היזק ל

דע"ס חומרא משו שקנסו, ממנס חו התורה, מ שאיסורו בדבר ולא מזיד, אטו שוגג קנסו שבדרבנ ז,"ל

[bbeya exhetl epwiz `l minkgy l"qy :l"v ,l"pd diwfgle].

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי שפה סי' `laמ ,xeht `ed dxezd on ,epiia jqp oii dxiry oebk ,xkip epi`y wfid exiag z` wifnd :wqtp

,mlyl eixg` epa oiqpew oi` ,mlyiy mcew wifnd zn m` jkitl ,miwifnd lk oick eiqkpay dtidn mly wfp mlyl edeqpw minkg

yiye ,zeqpwd lkak ,xkip epi`y wfid lr laaa mipc oi`y drc `aen ixi`na] .cifn `l` eqpw `ly xeht ,qep` e` bbey did m` oke

[ef drck rnyn r"eydne ,ewifi `le exdfiy ick ,miaiigne oiwleg.

.·Ô˙„Â·Ú ‰˙È‰ ÍÎÂ Ê"Ú Ì˘Ï Â¯È·Á ÔÈÈ ÍÂ˙Ï Â„È· Í˘ÎÈ˘˘ È"Ú ÂÈÈ‰„ ,˘ÓÓ ÍÒÓ‰

ax itlקלב אמרינ ולא א', די כמו בדיוק ע"הדי הגבהה ומשעת הואיל מתחייב", דקנה, הוא לגוזלו מ

. ניסו שעת עד הוי לא בנפשו

l`eny itleלכו מתשלומי פטור ממש קלב"במנס לו ויש הואיל סקילה."ע, חייב המנס שהרי [xe`iaaמ,

['b oic d`ad daeyz oiir - mzwelgn.
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:‰ÎÏ‰

m"anxaו')"(פ הל' ומזיק חובל מהלכות ב')r"eyae,ז סעי' l`xyin(ש mc` oi`y ,xq`p `l ,m"ekrl exiag oii jqpnd :wqtp

f"d ,xnen `ed ixdy ,d`xzdd lawe ea exzdy e` m"ekrk `ed ixdy ,xnen didy e` zetzey ea el did m`e ,ely epi`y xac xqe`

.jqpiy cr eytpa aiigzn epi`e ,mlyl aiigzp ediabdy dryny iptn ,eytpa aiigzny t"r` mlyl aiige ,oiid xqe`

.fk?recne ,n"alw yi m`d(`.ezkilda oi`xiy rxwe zaya ug wxefa(a.ug xiarna(b.ynn jqpna
(ccr jizeaipb jl ipwiz `le ixvgl jizeaipb wexf" el xn`y ote`a ,'de 'c inelyz oiprl zaya xkne apba

?"'eke ipwiz `l" el xn` `lyk e` ,"gepzy.bp :ap sc

:‰· Â˘˙

.‡,Â˙ÎÈÏ‰· ÔÈ‡¯È˘ Ú¯˜Â ıÁ ˜¯ÂÊ‰

ע"(דבתוס' , מנס בכתובות)"ה הגמ' oמבואר:פ ia` iax itlyבאי והתשלומי המיתה שחיובי דנחשב פטור,

יכול שאינו מפני : ש בגמ' ב' וללשו הוא, הנחה צור שעקירה מפני בכתובות: בגמ' א' ללשו כאחד,

, הח את :להחזיר 'qezd miwtzqne" אמרינ דלא שחייב, וסובר אבי רבי על חולק ירמיה רבי עקירהא

הוא הנחה קלב"צור אי ולכ כאחת.", באי ולא הואיל מ

.·ıÁ ¯È·ÚÓ·

)התוס' הגמ'(ש את הנפק(בכתובות)מביאי שזהו ,"האומרת: אבי דרבי אליבא הלשונות שתי בי :מ eazke
חייב. יהיה מקרה בכל ירמיה רבי לפי אז אבי רבי על חולק ירמיה שרבי נאמר שא

.‚˘ÓÓ ÍÒÓ·

כנ ושמואל, רב במחלוקת תלוי התוס'"הדי כתבו מחלוקת בביאור ב', די קודמת בתשובה )ל ג'(ש

אפשרויות.

o ey`xd myex it itlכלשו סובר דשמואל בכתובות, שבגמ' הלשונות שתי במחלוקת נחלקו ושמואל רב

שא , אבי דרבי אליבא וה"א' עקירה בלא להנחה ""א דאמרינ , מתשלומי פטור בניסו בלא"אה לניסו א

קלב"הגבהה ויש קלב", יש אהדורי מצי לא א שרק שני, כלשו סובר ורב לאהדורי"מ, שמצי ובמנס ,

קלב ולפי"אי ,". אבי רבי על חולק ירמיה שרבי לומר הכרח ואי , אבי כרבי סוברי ושמואל רב ז

i pyd myexit itlר שיטת תוד"(וכ לא. ד בכתובות שעקירה)"ת וסוברה , אבי רבי על חולק ירמיה שרבי אפשר

קלב ""שאי אמרינ ולא הואיל הואמ, הנחה צור וממילאעקירה לאו, או לאהדורי מצי א מחלק ואינו "

" אומרי הואלא ניסו צור ולא"שהגבהה , הניסו בשעת רק יש מיתה וחיוב קונה, ההגבהה בשעת : ולכ ,

. אבי כרבי ושמואל ירמיה, כרבי ורב , לכ קוד

iy ilyd myex it itleובכ ירמיה, כרבי לסבור יכול שמואל דסג פטור, המנס זאת בשעת"ל שא ל,

קלב שאמרינ מפני , מתשלומי פטור ה"ניסו ,", הניסו על לחייבו שאי דמכיו ההגבהה, משעת שפטור ה

""הו לנגזל לומר הגזל שיכול אחר, שנסכו כמו לפניל של ונטמאת.הרי תרומה כדי "

.„˙·˘· ¯ÎÓÂ ·‚

.1"gepzy cr jizeaipb jl ipwz `le ixvgl jizeaipb wexf" el xn`y ote`a m`'עבתוס , פ"(ש

בב לכוק)"הגמ' שבזה קלב"מבואר: אמרינ באי"ע והמכירה שבת ואיסור הואיל וה', בד' חייב ואינו מ,

כאחד.

.2"gepzy cr jizeaipb ipwiz `le" xn` `ly epiidc ,`nzqa m`'התוס( הגמ'(ש את מביאי

רק)"(בב במחלוקת תלוי שזה ""שאומרת: אמרינ א , ורבנ דמיע שהונחה כמי :,"קלוטה eazkeשלפי

" לו אמר שלא זה באופ ג אבי וכו'רבי תיקני הוא,ולא הנחה צור דעקירה , מתשלומי פטור "

" נאמר א דמיא שהונחה כמי לא ושצ"קלוטה ר", בי חילוק שיש שאומרת במרובה שהגמ' ע"ל

וס , אבי רבי על חולק ירמיה שרבי סוברת: , ""לרבנ אמרינ שלא הואל הנחה צור הדי"עקירה ולכ ,
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לר רבנ שבי במחלוקת ע."תלוי

.gkm`de ,mlyl aiig `ziixe`cn m`d ,oldlc mipte`a ,bbeya e` cifna exiag z` wifnd
?recne ,cifn eh` bbey miqpew opaxcn(`.jqpne ,rncn ,`nhna(a.elbity mipdka(boca

.xedhd z` `nih oicd z`(c,yecize wpizy ick dwaxl z`hg zxt qipkdykdilr dlrdy e`
.xkf(d.z`hg zxt ly e` z`hg in ly oteba dk`ln dyera(ez`hg ina dk`ln dyera

.zelwyn ocbpk lwyy i"r(f.exiag ly ezxt ofe` mxeva(ge` eicia dyigkde exiag znda z` lfba
.`linn dyigkdyk(h.gqtd eilr xare ung ,z`nhpe dnexz ,lqtpe rahn lfba(izriyta bxde gbpy xeya

.xney:bp±:ap sc

:‰· Â˘˙

.‡ÍÒÓÂ ,ÚÓ„Ó ,‡ÓËÓ‰ ÔÈ„

ר במחלוקת תלוי יהודה,"הדי ורבי y"iir]מ ,ek daeyz l"pk].

.·˘„˜Ó· ÂÏ‚ÈÙ˘ ÌÈ‰Î‰

."לכו פטורי ושוגגי חייבי מזידי ע

wf id diny xkip e p i`y wf id c"nlומבואר שיודיעו, כדי , העול תיקו משו רק זה פטורי ששוגגי מה ,

ד(דבתוס' בדאורייתא)"נג: בביהמה מלעבוד ימנעו שלא כדי , פטורי ששוגגי בזה מודה יהודה רבי שג ק.":

wf id d iny e`l c"nl eli`e, העול תיקו מפני זה שחייבי ומה לגמרי, פטורי zhiyמדאורייתא itl]

[`nxb ied `le oiaiig oicifn okly ,yecze d"c i"yx lr .bp sc oiibeqa s"iy m"xdna oire ,xeaica wx epiid lebit - ciwtnd wxt seq 'qez.

.‚¯Â‰Ë‰ ˙‡ ‡ÓÈË ÔÈ„‰ ˙‡ Ô„

.1eicia uxy eda rb`y i"r m`'ע"(דבתוס שלא, בב"ה הגמ' שלכוק)"פ בשוגג,"מבואר: אפי' חייב ע

" דפשע מזיד, כמו דהוי מזידמשו כמו והוי דבריו להחזיק כדי לטמאותה לו היה ."דמה

.2uxy eda rb` `lyk m`e'בתוס( ר(ש במחלוקת דתלוי דלר"מבואר: , ורבנ דינא"מ דני הסובר מ

ה מזיד, אטו שוגג שקונסי וסובר בשוגג,"דגרמי, ואפי' חייב זה באופ wxtה w"a zkqn lr dfa k"yn oiir]

[el daeyz 'h.פטור דני שאי הסוברי דלרבנ ,

.„˙‡ËÁ ˙¯Ù· ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚ‰

.1yecze wpizy ick dwaxl dqipkdy i"r m`לכו", שמי בדיני וחייב אד מדיני פטור :ע i "yxite
פטור. בנזקי וגרמא שתדוש, א שנתכוי מחשבתו מחמת רק a'דפסולה wxt n"a zkqn lr k"yna r"r]

['a '` mipic gk daeyz.

.2xkf dilr dlrdy zngn m`e'העושה)"(דבתוס ניכר,ה שאינו היזק ככל ודינה שפסולה, מבואר:

ע שנעשה דמיתרבי"וא שעושה, לאותו ליה שניחא כיו פסולה, לבעלי ליה ניחא לא וודאי חבירו י

מ דעובד"נמי דומיא da,,"עבד"" zetzey el did k"`` dleqt dpi` dxtd - s` d"c .l sc n"aa 'qeza '` uexiz itl j`]

['b oic ,gk daeyz 'a wxt n"a zkqn lr k"yna r"re.

.‰‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚ‰Ô Ù Â ‚ ·,˙‡ËÁ ÈÓ Ï˘[ywxw epiaxa r"re ,i"yx - mind jezl xya zkizg qipkdy]lyae
z`hg zxt

wf id diny xkip ep i`y wf id c"n itl.מזיד היה בי שוגג היה א בי , אד בדיני אפי' לשל חייב

wf id diny `l c"nle, שמי בדיני וחייב אד מדיני שפטור בלבד, גרמא c'.הוי oic seq lirl k"yna r"r]

:eazky ,zeterd lk d"ceza :et sc onwl r"r ,mdilr wleg ixi`nde ,yeciw iptl wx zlqet dk`lny dyerd d"c .ep sc w"aa 'qez zhiy

[yeciw xg` mb lqet zrcd gqidy d`xpy.
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:‰ÎÏ‰

m"anxaד')"(פ הל' ומזיק מחובל xeht.ז bbeyae ,mlyl aiig cifna ,z`hg inae z`hg zxta dk`ln dyerd oke :wqtp

הקשה:"והראב בהשגותיו, z`hgד ind seba dyrn dyry b"dka 'it` xeht k"`e ,wfid diny e`l xkip epi`y wfid l"iiw ixdc

y"iir] ,z`hg zxte[n"nae ,ixi`na.

.ÂÔÙÂ‚· ‡Ï ˙‡ËÁ ÈÓ· ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚ‰

.1,zelwyn ocbpk lwyy oebk[g"xd mya `"ayxae o"anxa r"re i"yx - mind z` gipd dipyd skae ,miipfe`na xac lwyy],

mdn ezrc giqd `leחטאת,"לכו למי כשרי עדיי המי שהרי , בתשלומי חייב אינו i"yxע ixac]

[my `"rxae ,oiibeqa s"iy m"xdn - epziibeqn r"v aiig wfid diny c"nly azky ,xeht d"c .ep sc w"aa.

.2mdn ezrc giqdyk m`e. שמי בדיני וחייב אד מדיני פטור

:‰ÎÏ‰

m"anxaה')"(פ הל' אדומה מפרה zxnyn,י ef oi`y ,oixyk e`l m`e ,oileqt ezrc giqd m` ,lwyna olwyy z`hg in :wqtp

הקשה:"ובראב בהשגותיו, xe`aeד ,.ep sc w"a zkqn lr ixi`na ,n"qk oiir] .eyexit jxc lr oihib zkqna zkled `ibeqd oi`

[dfa k"yn gny.

.ÊÂ¯È·Á Ï˘ Â˙¯Ù ÔÊÂ‡ Ì¯Âˆ‰

ע"(דבתוס' בדיני, בב"ה הגמ' רקק)"פ חייב ולכ קיימי, מזבח לגבי לאו השוורי שכל משו שפטור, מבואר:

, שמי :בדיני 'qezd df lr eazkeוא ניכר, שאינו היזק שנקרא רק מחשיבו זה למ"דטע היזק"כ שמיה ד

, אד בדיני אפי' dax,חייב itl wx edf - ipyd mvexiz itl j` ,oey`xd mvexiza ,l"nw `d d"c .gv sc w"a zkqna 'qezd k"ke]

['` oic fk daeyz 'h wxt w"a zkqn lr k"yn oiir ,mc` ipica 'it` aiig r"ekle xkip wfid `xwp "ofe` mxev"y xaeq `ax la`.

.Á‰˘ÈÁÎ‰Â Â¯È·Á ˙Ó‰· ÏÊ‚

דבתוס' נג: ע"(ד , גזל בב"ה הגמ' ואק)"פ , אד בדיני אפי' חייב במלאכה או באבני הכחישה דא מבואר:

" לו לומר דיכול , אד מדיני פטור בעי ה ועדיי מקצת שהרקיבו פירות או דממילא שלבהכחשה הרי

."לפני

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' שסג סי' ze`etxמ mdl oi`y mi`lg oebk ,xefgl leki epi`y ygk dygk e` dpiwfde dnda lfb :wqtp

,jlnd elqt e` wcqpe rahn lfb e` ,dlrzlfby e` ,(y"`xd mya `"q xeh) "jiptl jly ixd" el xne` ,jlnd dlqt 'it` rahnc `"ie
xefgl xyt`y ygk eygke zenda lfb m` la` ,dlifbd zryk mlyne exaye ilk lfby enk f"d ,uingde oii lfby e` mlek eaiwxde zexit
z`nhpe dnexz e` mzvwn eaiwxde zexit lfby e` zxg` dpicna `vei `ed ixde ,ef dpicna lqtpe rahn lfby e` epiwfde micar lfby e`
xifgne "jiptl jly ixd" el xne` ,lwqil z`vei dzidy e` axwiln zlqtp e` dxiar da dcarpe dnda e` gqtd eilr xare ung lfby e`

.dnvra dze`

.ËÁÒÙ‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ıÓÁ ,˙‡ÓËÂ ‰ÓÂ¯˙ ,ÏÒÙÂ Ú·ËÓ ÏÊ‚

wf id diny e`l xkip e p i`y wf id c"nl" לו לפניאומר של ."הרי

wf id diny c"nleממשנה חזקיה, דעת שהיא זו דעה ואיתותב שחיסרו, מה כל את לו לשל חייב

" לו לומר שיכול האומרת לפמפורשת של התוס'"ניהרי א תיובתא)"(ד, ממשה תיובתא לא שזה כתבו:

ניכר שאינו היזק א חולקי שבה שהתנאי מפרשה, שחזקיה ברייתא מביאה בהמש הגמ' כי חזקיה, על

היזק, `']שמיה oic l"pk - cifna wx aiign dcedi iaxe ,cifn oia bbey oia aiig n"xly ,jqpn ,rncn ,`nhn ly `ziixad epiide].oiprl

.mcewd oica oiir - dkld
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.È„"È·Ï Â¯ÒÓ ¯ÓÂ˘‰Â ,¯ÓÂ˘‰ ˙ÚÈ˘Ù· ‚¯‰Â Á‚˘ ¯Â˘

ע"(דבתוס' , גזל בב"ה הגמ' מבואר:ק)"פ

.1:`ed oicd ,c"ial exqn xneydyk m`o pax itly" לומר יכול ואינו , לשל לפניחייב של ,"הרי

בפניו,"דס שלא שור של דינו גומרי אי awriל: iax itlye" לומר דיכול לפניפטור, של ,"הרי

בפניו."דס שלא שור של דינו גומרי ל

.2mdil`n edeqtz c"iayk m`e

' q eza `aend i "yx zhiylלכו". בידי הזיקו שלא מפני פטור, השומר ע

mixaeq 'qezd j`גומרי שאי שהדי מפני מחייבי דרבנ , ורבנ יעקב רבי חולקי זה במקרה שג

ל מחשיבו בפניו שלא שור של ניכר"דינו בפניו"היזק שלא דינו שגומרי שהדי סובר יעקב ורבי ,

ניכר. שאינו להיזק bn]מחשיבו daeyz 'c wxt w"a zkqn lr dfa k"yna r"r].

.hkdlik`a xzen lke`d m`d ,zaya lyand[d`pdae]?recne ,:bp sc

:‰· Â˘˙

.‡‚‚Â˘·

n"x itlברש ומבואר , ביו בו מזיד."יאכל אטו שוגג קנסינ דלא עצמו, הוא אפי' ובתוס': י

dcedi iax itlבמוצ ברש"יאכל ומבואר אטו"ש, שוגג דקנסינ אסור, ביו בו אבל עצמו, אפי' ובתוס': י

ברש מבואר עוד שבמוצש"מזיד, שיעשו."י: בכדי להמתי צריכי ק

xlcpqd opge i iax itleבמוצ לא."יאכל ולא לאחרי ש

.·„ÈÊÓ·

n"x itl, לאחרי ולא לו לא בתוס': ומבואר , ביו בו אפי' יאכל cl.]לא sc zeaezka i"yxn rnyn oke]:והוסיפו ,

רש"שבמוצ וכתב יאכל, שבת)"(די"ש למוצאי שיעשו,ה בכדי אחר רק שזהו :cifna d"c .cl sc zeaezka i"yx itle]

[zinler xeq` envr el -.

dcedi iax itlשבמוצש בתוס' ומבואר עולמית, יאכל ."לא לאחרי מותר ק

xlcpqd opge i iax itle. לאחרי לא לו לא עולמית יאכל לא

במזיד)"(דבתוס' דרה מזיד דמילתא דכללא דר"מבואר: שוגג df]י,"מ llk oi` - l"pd zeaezka i"yxl]מזיד ,

הסנדלר, יוחנ דרבי שוגג יהודה "mzxnyeדרבי xn`py ,`ed xlcpqd opgei iax ly mrhdy :zxne` zeaezkae w"aa 'nbd]

,dlik`a xeq` zay dyrn s` dlik`a xeq` ycew dn ,"mkl `id ycw ik zayd z`,d`pda xzen la``wece ,"mkl" aizkc

[el `le mixg`l y"vena ,dlik`a xzen bbeya la` ,"znei zen dillgn" xn`py cifna.

.l,cifna o`yryk oicd dn ,opaxcn e` `ziixe`cn oxeqi` m`d ,jynda xikfpy zexiard
?recne ,cifn eh` bbey oiqpew m`de(`.zaya lyand(a.zaya rhepd(b.ziriaya rhepd

(c.mlyn dnke ,oi`nh oileg mlyl dvexe dxedh e` d`nh dnexz lke`d(d`nhpy mc
cifna e` bbeya ewxfecifna e` bbeya dzid d`nehdy e`.dvxed m`d(e.zaya xyrnd

(f.zaya milk liahnd.cp :bp sc

:‰· Â˘˙

.‡„ÈÊÓ· ˙·˘· Ï˘·Ó‰

סקילה. חייב

zncewd daeyza l"pd n"x itlשכיח דלא דבדאורייתא מפרש: יוחנ רבי מזיד, אטו שוגג קונסי לא
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בדרבנ באיסור קונסי אבל קניס, לא זה על `']שיעברו oic ek daeyz lirl oiir - jqpn :`nbecl]שיעברו דשכיחי

זה, opaxca]על oiae `ziixe`ca oia oiqpew `lc ,l"i diwfgl].

l" pd dcedi iax itle,מעבירה להרחיקו כדי , קנסינ דחמיר דאורייתא דבאיסור מזיד, אטו שוגג קונסי

בדרבנ jqpn]אבל :`nbecl]. קנסינ לא opaxca]דקיל oiae `ziixe`ca oia oiqpewc ,l"i diwfgle].

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' שיח zaya(סי' lyand :wqtp,(xeh) zek`ln x`yn cg` dyry e`xzen mixg`le ,mlerl el xeq` cifna

l"diaae a"na oiir - opaxcn dxeq`y dk`ln dyr m`e] .cin el mb xzen axrle ,mixg`l mb meia ea xeq` bbeyae ,cin w"yvenl

[my.

.·˙·˘· ÚËÂ‰

.1cifnam`.לעוקרו וחייבי סקילה, חייב

.2bbeya m`eשלר בשבת, המבשל כמו בדיוק יעקר,"הדי במזיד ורק מזיד, אטו שוגג קונסי לא מ

. קונסי יהודה oicdeולרבי ,"lyan" oipra wqty dn ,bk 'ld zayn e"t m"anxda oiir j` - df oic exikfd `l r"eyde m"anxd]

[rhep oiprl mb deey.

.‚˙ÈÚÈ·˘· ÚËÂ‰

התורה, מ יעקר.איסורו ובמזיד

n"x itl.בשוגג נטעו אפי' ,יעקר ' n bd zpwqnlשר מפני לא ר"זהו שהרי מזיד, אטו שוגג קונס מ"מ

גזרו ולכ לשבתות, ולא לשביעית מוני שישראל מפני הוא: הטע אלא קניס, לא דחמיר בדאורייתא

השבת. על ולא השביעית על ישראל בני שנחשדו מפני וכ בשביעית, ליטע להתיר יבוא שלא כדי לעוקרו,

dcedi iax itle.השביעית על לעבור לה חמור יהודה רבי שגר דבמקו מזיד, אטו שוגג קונסי לא

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פ ויובל משמיטה ziriayd,ב)"א lr miceyg l`xyiy meyn ,xewri cifna oia bbeya oia ziriaya rhepd :wqtp

[ixi`ne `"ahix oiir - n"xk wqt m"anxdy mrhd] ."iziid bbey" cifnd xn`i ,"miiwi bbeya" xn`z m`.

.„‰ÓÂ¯˙ ÏÎ‡

.1d`nh dnexzd m`,באכילה שאסורה תרומה באכילתו שהרי , טמאי אפי' דהו כל חולי משל

להסקה. שוויה את רק לכה הפסיד

.2dxedh dnexz lk`yk m`ופירש , טהורי חולי וד"(די"משל , חולי משל תשלומיו)"ה שהאוכלהה :

" שנאמר תרומה, נעשי וה תבואה דוקא משל טהורה, בי טמאה בי הקודשבשוגג את לכה ,"ונת

מעות. משל מזיד האוכלה אבל מעות, לשל יכול ואינו קודש, נעשה נתינתו ידי על

.3oi`nh ody rciy ote`a oi`nh oileg mliye dxedh dnexz bbeya lk` m`מדאורייתא"לכו ע

. כה להפסיד היא וכוונתו הואיל , טהורי חולי וישל שיחזור רבנ וקנסוהו , תשלומי תשלומיו

i "yx zhiylד נד. בשוגג)"(ד שאכל,ה תבואה כמות אותה כששיל א מדאורייתא תשלומי תשלומיו :

" שסוברי משלמפני מדה ."לפי

' q ezleאכל)"(ד שוויהה שהיה תבואה כמות משל א רק אלא , תשלומי הוו לא מדאורייתא א :

ובשעת ד' שווה הגזילה שבשעת באופ תרומה הגוזל של הדי וכמו שאכל, טהורה תרומה כדמי להסקה

את שאפי' פסחי במס' שמבואר זוז, שווה ""אכילה לחומרא משלל מדה כשעת"לפי משל בזה ,

ומ , מגזל גרע דלא שקל"הגזילה, אוכל שאכל מה תמורת למוכרו, שקשה דבר שמשל מפני קנסוהו, מ

למוכרו.
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.4oi`nh ody rci `ly ote`a m`e

minkg itl,מזיד אטו שוגג וקנסו הואיל מזיד, dcediכדי iax ixacn dywi k"`e ,dcedi iax epiid "minkg" m`a]

[y"yx oiir - rncne `nhna.

n"x itleלחזקיה מזיד, אטו שוגג קונסי דלא , טהורי חולי ומשל חוזר א')"(הנאינו די הטעל :

ס שהרי פשוט: ר"הוא מקו שבכל יוחנ"ל ולרבי מזיד, אטו שוגג קונס לא רמ דרבנ שבאיסורא מ"(דסובר

)"ס שקונסי שגגתו.ל על אותו נקנוס לא לשל שרוצה לטובה, שכוונתו כא :

:‰ÎÏ‰

m"anxaתרומ מהל' ה(פי' mlynכ)"ות dxedh dnexz lk` ,oixedh oia mi`nh oia oileg mlyn ,d`nh dnexz lk` :wqtp

.oixedhd on mlyie xefgie minelyz einelyz cifna oia bbeya oia oi`nh oileg mliy m`e ,oixedh oileg

.‰Â‰Â˜¯ÊÂ ‡ÓË˘ Ì„

.1,cifna dewxfyk m`,נתכפרו בעלי אבל באכילה, לאסור הוא דקנסא הורצה, לא מדרבנ

מרצה. דהצי לכתחילה זורק דמדאורייתא

.2bbeya edewxfyk m`eלר א וזהו באכילה, מותר והבשר מרצה, דהצי מפני"הורצה, לחזקיה: מ,

ר"שס שיטת מקו שבכל ר"ל ששיטת א זהו : יוחנ ולרבי מזיד, אטו שוגג קונסי שלא שקונסי"מ מ

מ , מדרבנ שאיסורו בשוגג."בדבר אותו קונסי לא לכ לכפרה מיתכוי שהזורק מפני שאני, הכא מ

לא)"(די"ברש במזיד )"(דובתוס'ה ד לא,ה ובמזיד הורצה בשוגג שזרקו האומרת שסוגייתנו מבואר:

רבינא לפי רק קאי , מדרבנ רק הוא הזריקה )ושאיסור בפסחי במזיד(בגמ' טומאתו א בי , כ דסובר ,

וסובר עליו חולק שילא רב אבל בשוגג, א )ובי רק(ש מרצה והצי הורצה, במזיד אפי' שזריקה :

מדאורייתא. הוא הטומאה ואיסור בשוגג, היתה טומאתו א

.Â˙·˘· ¯˘ÚÓ‰

שלפי הסובר יוחנ רבי לפי אפי' וזהו , כמתק דמיחזי , מדרבנ רק הוא האיסור יאכל, לא במזיד יאכל בשוגג

שוגג"ר קונסי לא לטובה, מיתכוי בשוגג, שהמעשר שכא משו מזיד, אטו שוגג קונסי דרבנ באיסורא מ

מזיד. אטו

.Ê˙·˘· ÌÈÏÎ ÏÈ·ËÓ‰

וג כלי, שמתק שנראה מפני , מדרבנ רק האיסור , בה ישתמש לא במזיד בה ישתמש בשוגג הטביל א

שלכו ו' בדי כמו זה לטובה."באופ שמתכוי מפני בשוגג, קונסי לא ע

:‰ÎÏ‰

m"anxaהל"(פכ משבת leahl,ח)"ג xzen `nh mc` la` ,ilk owznk `edy iptn ,zaya oi`nh milk liahdl xeq` :wqtp

xzene ,zay i`venl cr oda ynzyi `l cifna ,oda ynzyi bbeya zaya milk liahnd ,zaya eilr oifn oi`e ,xwink d`xpy iptn

dlriy cr dewna milkd liahne ,mipa` ilk oebk ,d`neh lawn epi`y ilka epzep ,dyri cvik ,zaya mi`nhd mind z` liahdl

.exdhie odilr dewnd in

.`l,eltp k"g`e ervtzpy e` ervtzp k"g`e ,cifna e` bbeya ,xzid jezl eltpy miaeyg mifeb`
daxrzpy mxkd i`lk ly e` dlxr ly drihp ly dpic dne ,opaxcn s`e milhazn m`d

?recne ,zexg` zerihpa:bp sc

:‰· Â˘˙

`ziixe`cn" דכתיב חשוב, לא בי חשוב בי מתבטל, בשני אחד מקרה להטותבכל רבי wxe,"אחרי
opaxcn: כדלהל הדיני
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.‡ÌÈ·Â˘Á ÌÈÊÂ‚‡

.1ervtzpy `la xzidl eltpykבטלה שנפלו לפני נתפצעו וא , באל אפי' , מתבטלי לא

. במאתיי אחד ומתבטלי , חשיבות

.2ervtzp k"g`e eltp m`

n"x itl,בשוגג פצע א בי במזיד פצע א בי , באל אפי' יעלו לא אלו oiekzpהרי `ly epiid "bbey"]

[lhal xzeny xeaqyk :eazk ,xaq d"c .bk sc zexekaa 'qezde ,cg` d"c i"yx - lhal'והגמ מזיד, אטו שוגג דקנסינ ,

ר לפי רק לא היא זו שחומרא אפי'"אומרת: אלא מזיד, אטו שוגג קונסי דרבנ שבאיסורא הסובר מ

" ויאמרו במזיד לפצוע להערי יבואו שלא כדי , שקנסינ מודה יהודה הייתירבי ."שוגג

o erny iaxe iqe i iax itl.מזיד אטו שוגג קנסינ דלא יעלו, לא במזיד יעלו בשוגג

dcedi iaxc `ail` epzqxib itlר כדעת בדיוק מ."שיטתו

dcedi iaxc `ail` inlyex ia z`aend `ziixad itleמשו יעלו, לא במזיד בי בשוגג בי

פציעה. בשעת פירותיו נתקלקלו שכבר פירוש: בידו, קנסו שכבר

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פט אסורות ממאכלות mipenixd,א)"ז ecxtzp e` odipiay dlxr feb` iptn olek exq`py el` mifeb` ervtzp :wqtp

llka dkecpy dliap zkizgl d"de ,miz`ne cg`a elri el` ixd ,exq`py xg` zexkkd eqxtzpe ,oirelcd ekzgzpe ,zeiagd egztzpe

.miyya dler `idy zenk lkd dyrpe zekizgd:נפסק יב, `xgובהל' zeiagd geztle ,mipenixd jxtle ,mifeb`d revtl xeq`e

.epx`iay enk eilr oixqe`e eze` oiqpew ,ok dyr m`e ,dligzkl xeqi` oilhan oi`y ,miz`ne cg`a elriy ick exq`py

.·˙Â¯Á‡ ˙ÂÚÈË· ‰·¯Ú˙˘ Ì¯Î‰ È‡ÏÎ Ï˘Â ‰Ï¯Ú Ï˘ ‰ÚÈË

ופירש ילקט, לא זה מבטל"הרי נמצא מלקט וכשהוא בטלה, ולא חשיבא כמחובר במקומה, שהיא זמ דכל י:

לכתחילה, איסור מבטלי ואי iqae'איסור, ,'d 'irq hv 'iq c"xei r"ey oiir - "dligzkl xeqi` oilhan oi`" ly oica dkldd]

['b 'irq iw 'iqae ,'e 'irq `w,hwil m`e. במאתיי אחד יעלו

w"z itlע ללקט מתכוי לא א רק לבטל."זהו מ

iqe i iax itleע ללקט במזיד התכוי א ג אד"זהו שאי חזקה שיש מפני שזה רבא וביאר לבטל, מ

ופירש אחת, בנטיעה כרמו את בהיתר"אוסר איסור נפילת אבל בזה, רבנ החמירו לא שכיחא שלא וכיו י:

א') די לעיל ס(המבואר ולכ מזיד."שכיחא, אטו שוגג שקנסינ יוסי לרבי ל

:‰ÎÏ‰

m"anxaהכ onה)"(ש dligzkl hwel f"d ,zebexra mxkd i`lk ly dbexr oke ,zerihpa daxrzpy dlxr ly drihp :wqtp

dide ,dligzkl hewll el exizd dnle ,xeq` hwlpd lk ixd ,zebexr miz`na dbexre ,zerihp miz`na zg` drihp dzid m`e ,lkd

did eli`e ,zg` drihpa enxk xqe` mc` oi`y dwfg xacdy ,dxeq`d dbexrde drihpd `iveie gxhiy cr lkd el oixqe`y oicd on

.d`iven did rcei

.al?recne ,"jizexdh e`nhp" exiagl xn`y ina oicd dn:cp sc

:‰· Â˘˙

מבואר: e`nhp"בברייתא jnr iziyry zexdh" el xn`e zexdha enr dyer did, `xnנאמ m`e
"elbtzp ipelt meia jnr iziyry zexdh" elהדי ובטע באופ ורבא אביי ונחלקו , נאמ אינו

. נאמ שאינו השני הדי ובטע ובאופ , שנאמ הראשו

i ia` itlמשא , נאמ ברישא ולכ , נאמ שבידו בידו."כל שאינו בסיפא כ

`ax itleורק , כלו לו אמר לא בראשונה שכשמצאו מפני , נאמ אינו ובסיפא , נאמ בידו אי א ג
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""אח לו אמר טהרותיכ והתוס'"נטמאו אמר)"(ד, אוה מכחיש הטהרות כשבעל רק הוא שמחלוקת מפרש

" יודעאומר :"איני מדבריה היוצא ,

.1wzey zexdhd lrayk m`שאמר באופ ודוקא כהודאה, ששתיקה משו בידו, שאינו א נאמ

" בפנילו טהרותי שנטמאו או לידע"" ל ,"היה נאמ אחר ג זה ומטע ,mi`nh zexdhd - `"ayxd itle]

['b w"q fkw 'iq j"yae ,o"anxa r"re ,"rcil jl did" el xn` `la s`.

.2ecia dfyk m`נאמ אביי לפי eyigknyk]א 'it`e]רש לפי שבידו)"(די", כל לעשותבידו"ה שבידו היינו "

שמודיעו, a']בזמ oic `i 'eyz '` wxt lirl k"ynae oiibeqa `"ayxa r"re].

.3"rcei ipi`" xne`y e` yigkn zexdhd lrae ,mlern crd ly ecia did `l dfyk m`א

, נאמ אינו רבא on`p,לפי dxwn lka exky ciqtnyk la` ,exky ciqtn epi`y mipte`a wx on`p epi` - mipey`xd aex itl]

c"a`xda r"re ,'g 'ld ayene akyn i`nhnn b"ita m"anxd lr c"a`xdae ,o"xe ,ywxw epiax ,`"ayx oiir ,'a oic cl 'eyz onwlck

[`k w"q fkw 'iq j"yae ,ixi`na ,dfa k"yn s"ixd lrדמ התוס': כתבו עוד להאמי". חייב תרי, כבי עליו נאמ א מ

דאיסורא, חתיכה אנפשיה דשויא משו , נאמ שאינו באופ א נאסרו בעצמו שלעד : וכ [x`eaneלו,

eixacl yegl aiig k"l`c ,xxazdl leki epi`y xaca `wec edf ,"on`p epi`y" opixn`y `kidy ,e`nhp d"c :dq sc oiyeciw 'qna 'qeza

[wecale.

.4yigkn zexdhd lray ote`a ,ecia epi` eiykre ecia didyk m`,ורבא אביי נחלקו itlyבזה
iia`,בידו שהיה א , נאמ ax`לא itlyeכשא דוקא זהו א בידו, והיה הואיל , ""נאמ נטמאול

כרבא.טהרותי התוס': ופסקו הראשונה, בפע אותו כשפגש "['` oic `i daeyz '` wxt lirl k"yna r"re].

:‰ÎÏ‰

m"anxdה"(בפי ומושב, משכב מהל' `it'ח)"ג rnyn ,on`p f"d - wzey dlde "jizexdh e`nhp" cg` cr el xn`y in :wqt

,wzey k"`` on`p epi` eciay xacהט"ובפי המקודשי פסולי מהלכות פסק:"ט "elbtzp",ו, el xn`e ,migafa enr aixwn did

,on`p "e`nhp" el xn`e ,zexdha enr dyerוז"ובראב השיגו [ל:"ד ,l"kr .on`p eciay lkהכס הרמב"והקשה על wqt,"מ m`c

ia epi`l ecia oia wlgl el did ,iia`k`axe iia`c yxtn m"anxdy ,uxize ,digky` `ll digky` oia wlgl el did ,`axk m`e ,ec

mye ,my y"n lr o`k jnqe ,mdipy ixac epiax azk jkle ,ith xity `aziin ikid ,`ziixac `yexita `l` ,`pic oiprl ibilt `l

[o`k y"n lr jnq.

.bl?"dlra zgz dzpif dy`dy" xnel on`p cg` cr m`d:cp sc

:‰· Â˘˙

ע"(דבתוס' אמר, )"ה בקידושי הגמ' וכתבו:פ ורבא, אביי בזה שפליגי מבואר:

.1"dxizqe iepiw iwqr didyk m`[y"iir ,dheq 'qn yixa mix`eand]לכו נאמ ומדאורייתא,"העד [edfeע,

[r"ekl s`y xyt`e ,iia`c `ail` 'qeza '` 'izl t"kr ,yigkn lradyk mb.

.2yigkn lrade ,"dxizqe iepiw wqr" did `lyk m`. נאמ לא שהעד ודאי

.3wzey lradyk m`e

`ax itl( ,"אעפ(ש נאמ לא העד dexray]כ xac iedc oeik]שאז תרי, כבי עליו נאמ שהעד מאופ חו ,

עליו. אסורה היא

i ia` itle( נאמ(ש ixz]העד iak eilr on`p `l m` s`]הראשו לתירוצ שותק, שהבעל כיו ,

. מדרבנ השני ולתירוצ מדאורייתא,

.cl?recne ,on`p m`d mi`ad mixacd z` xn`y in(`zg` dxkf` ipeltl izazky dxez xtq"
."dnyl mizazk `l ely zexkf` e` ely(a`l ely oilieb ipeltl izazky z"q" xn`yk

."dnyl mizcair.dp :cp sc
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:‰· Â˘˙

.‡Â„È· ÔÈÈ„Ú ˙"Ò‰ Ì‡

שהס לומר נאמ מקרה כשר,"בכל לא exky]ת ciqtne].

.·Á˜ÂÏ‰ „È· ¯·Î ˙"Ò‰ Ì‡Â

.1"dnyl mizcair `l ely oilieb" xn`yk m`שמפסיד יודע שהרי , ככלנאמ ומתו שכרו,

הס את לפסול ג נאמ ולכ משקר, שאינו ת."מוכח

.2"dnyl azk `l zg` dxkf` wxy" xn`yk m`e

w"z itlהס את לפסול נאמ ולא שכרו להפסיד רק די"נאמ ירמיה,"ת, בדרבי טועה שהסופר ל

)"(בדי"ופירש הת אלאה יפסיד שלא וסבור להקניט ומתכוי דמשקר האזכרהרק: dinxiשכר iaxy enk]

[xaq.

dcedi iax itleהס וממילא ולקדשו, קולמוס האזכרה על להעביר ומקבל"יכול לדבריו, ג כשר ת

שכרו.

.3"dnyl mizazk `l ely zexkf`d" xn`e gwel cia z"qdyk m`eאינו יהודה רבי לפי אפי'

די הספר, לפסול נאמ ואינו למנומר, ונחשב הואיל קולמוס, העברת מהני לא דלדבריו שכרו, ל"מקבל

הנ וטועה הרא[ל,"דמשקר יג,"וכ' סי' בסוגיי dpey`xdש, mrta m` `axl e` ,al daeyz l"pd iia`l wx `id ef daeyzy

[elld mipte`d lka on`p - ecia f` did `l xaky s` ,dpey`xd mrta el xn` m`y ,`axk l"iwye ,el xn` `l e`vny.

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פ מתפילי ה')"(יורr"eyaeח)"א סעי' רפא סי' izazkד `l" ecin `viy xg`l xteqd xn`y dxez xtq :wqtp

gweld lr ciqtdl `l` oiekzp `l `ny elqtl on`p epi` dnle ,exky lk ciqtdl `ed on`p la` ,elqtl on`p epi` "onyl zexkf`d

,"onyl micaern mpi` ely zexer df dxez xtq" xn` m` jkitl ,zexkf` xky `l` ef dxin`a ciqtn epi`y dnece ,exkyy df lr e`

,llk xky el oi` onyl oicaern zexerd oi` m`y mircei lkdy ,elqtl on`p exky ciqtdl on`py jezn`nlra yneg xkyk edin
.(oiwifpd 't ikcxn) ynegn rxb `l mewn lkn `dc ,el mlyl aiig

.dlxfge ,"dl ozep ip`y df hb e`x" micrl xne`a oicd dne ,zyxg e` dphw yxbl mileki m`d
?recne ,"df g"hy iqpk" ezy`l xn`e:dp .dp sc

:‰· Â˘˙

dyxgzpe zgwit dzidyk dycwzpy zyxg e` `ziixe`c mdy diyeciw dia` laiwy dphw
דעתה, בלא ג בגט להוציאה יכול m"anxaבעלה wqtp okeהכ מגירושי ו')r"eyae,ג)"(פי' סעי' קיט וה(סי' באמר", ה

" להלעדי נות שאני זה גט ""ראו לאשתו ואמר וחזר שט, זה"כנסי והנתינה"ח הואיל מגורשת, זו הרי ,

" לה שאמר ומה , גירושי לש כיסופא.ח"שטהיתה משו זהו "oiibeqa - hb epi` d"c .gr sc onwl 'qezd zhiy itl]

o"xde y"`xd `"ayxd la` ,zxfeg dpi`e dglyn `diy opirac ,zxfeg `dz `le ,"zyxebn `idy" dl exn`i micrd k"g` m` `wec zyxebn

k"ynae ,my 'qezd lr `"yxdna r"re ,micrd e` dy`d zricia oiyexib myl dpizp witqny meyn ,ok dl exn`y ila mb zyxebny :mixaeq

"jhib df ixd" zxin`e ,zakrn dpi` ,"zyxebn z` ixd" zxin` - 'qezd itly :azek ,jixve d"c elw 'iqa g"ad .'e daeyz 'g wxt onwl

[k"g` ok dl xnel micrd e` `ed jixv ,dl xn` `l m`e ,zakrn.

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קלו dl(סי' xn` `le dcia ozp m`e ,a"veike ,"jhib df ixd" ,hbd dl oziyk dl xn`iy jixv yxbnd :wqtp

,leqt hb df ixd ,melkmc` lkl zxzen z` ixd"e ,"ipnn zyxebn z` ixd"e ,"jhib ilawzd"e ,"jihib df ixd" dl xn`i dligzkle
."eiykrnובשו"פ"וברמב י', הל' מגירושי נפסק:"א ה', סעי' קלו סי' zxezaע dl epzp m` la` ,oiyexib zxeza dl eppziy jixv

iy e` "jhib df ixd" k"g` xn`i k"`` ,zyxebn dpi` ,g"hy `edy,dligza micrl ok ricee` ea dyxbzpy dy`d rczy calae
.(yxbnd wxt 'qezd k"k) k"g` dl micibn micrdy`"xbae ,'b w"q y"aa oiir ,'qezd lr miwlegd mipey`xdk xaeq r"eyd la`]
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,zwelgna ielz df oicy ,xi`n ziad mya 'a w"q z"td azeke ,zyxebn dpi`y y"ad xaeq ,oiyexibd oipra miweqr eid m`e ,'i w"q

[zyxebn wtq i`de.

.elzeleki m`d ,yxg odkl z`yipd dlecb zgwt oke ,yxg e` gwt odkl d`eypd zyxg e` dphw
?recne ,opaxc dnexz e` `ziixe`c dnexz lek`l.dp sc

:‰· Â˘˙

.1`ziixe`cn ody dia` i"r eid oiyeciwdy ote`a ,odkl d`ypy l`xyi za dphwהתורה מ

בתרומה. לאכול יכולה

.2dig` de`iydy dnezia epiidc ,opaxcn oiyeciwdy ote`a m`e, דרבנ בתרומה אוכלת

בתוס' על)"(דומבואר ביה א נבילות האוכל בקט בבעיא תלוי הדי דאורייתא תרומה שלעני ד":

. בידיי דאורייתא תרומה להאכילה שאסור ספק ושאי להפרישו, חייבי

: eazk iyilyd mvexiza,נבעלה לא שעדיי א לכשתגדל ג דרבנ תרומה להאכילה [oiireשיכול

[my g"ad zedbdae ,`nlic d"ce ,`ny d"c .biw sc zenai 'qezae ,s"iy m"xdna ,l"yxdnaהוא זה שכל התוס': כתבו עוד ,

למ התורה."רק מ דבר לעקור חכמי ביד כח אי ד

.3gwit odkl z`yipd zyxg `id m`קנינו שאי חרש שמא דגזרינ , דרבנ תרומה אפי' אוכלת לא

דאורייתא. תרומה פקחת, או חרשת יאכיל קני

i "yx itlחרשת)"(ד ואילו מעצמהה נישאה והיא אביה השיאה שלא היינו אוכלת, שלא שבסוגיי חרשת

בתרומה, אוכלת אביה כשהשיאה אבל dxifb]משגדלה, d"ceq ,my zenaia i"yx oiire ,wleg m"anxde].

:‰ÎÏ‰

m"anxa('ד הל' מתרומות ו' ny`(פרק dxifb ,dia` d`iyd 'it` ,dnexza zlke` dpi` odkl z`ypy dheye zyxg :wqtp

.llk l`xyi za zyxg lk`z `ly exfb jkitl ,dplik`ie zyxg odk yxg `yi

.fl?recne ,yixnd mewna zern xifgdl leki m`d ,dxiaa e`pae yixn lfebd.dp sc

:‰· Â˘˙

y"a itl.נשתנית לא שהרי קנאו ולא הואיל הגזול, המריש את רק ומחזיר הבירה כל מקעקע

d"a itle. השבי תקנת משו בלבד, מריש דמי אלא לו אי

.gl?recne ,xzen m`d(`.lefbd z`hg oaxw aixwdl(a`ziixe`cn ,dlefb dler aixwdl
.ye`i iptl .1 opaxcne.3 .ye`i xg` .2.zeyx iepiy mr e` myd iepiye ye`i xg`(bxac lr jxal

.lefb:dp .dp sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÏÂÊ‚‰ ˙‡ËÁ

.1ye`i iptl m`,גזולה שהיא לרבי נודעה לא א אפי' מכפרת אינה הדי epiaxeמעיקר ixi`nd itl]

inlyexid lr mipt d`xnae ,inlyexid mya zeipynd lr yexita h"eiez oiir - m"anxd zhiy xe`iaa .dyly epiid "miax" - ywxw

[my.

.2ye`i xg` m`e

`ler itlקני,"ג לא כדי יאוש דסבר מכפרת, אינה הדי מעיקר בזה -כ mixac x`y oiprl mb dpew `l m`]

['a oic onwl oiir:אמרו שחכמי אלא לה, ו ז ג א שהי לרבי דעה ו נ לא תיקושא מפני מכפרת,

באכילה, הבשר את שאוסר בעזרה, שנשחטו חולי שאכלו , עצבי כהני יהיו שלא דהיינו המזבח,

ופירש עבודה, מלעבוד תעשה."וימנעו ואל בשב התורה מ דבר לעקור יכולי דחכמי י:
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dcedi ax itleדס נודעה, לא ובי נודעה בי נודעה"מכפרת שא אמרו: שחכמי אלא קני, יאוש ל

מכפרת daixw]אינה dpi` :i"yxit]" ," יאמרו גזילותשלא אוכל בתוס'"מזבח ומבואר דר'"(ד, אליבא שלא, ה

נתכפריהודה) שכבר זריקה לאחר נודעה א אבל קריבה, אינה אז זריקה קוד שנודעה דוקא שזהו :

מ שהרי עשה, בקו התורה מ דבר לעקור חכמי ביד כח דאי אחרת, להביא חכמי הצריכוהו לא

א אחר,"התורה קרב להביא oaxwdyצ l"qc ,dcedi axc `ail` md mdixac ,lf`d oa` - mrh dne d"c i"yxn wiiecn oke]

[dwixf xg`l xacd rcepyk mb xg` oaxw `iadl jixv - oicd xwirn leqty xaeqd `ler itl dxe`kle ,minkg zpwz gkn wx leqt.

:‰ÎÏ‰

m"anxaז')"(פ הל' מזבח מאיסורי dlera",ה lfb `pey" xn`py ,e`pey d"awde ,leqt oaxwd ,aixwde lfebd e` apebd :wqtp

exn` gafn zpwz iptne ,dxya z` milke` mipdkdy z`hg did 'it`e ,xyk oaxwd ,milrad ey`iizp m`e ,lawzn `ly xnel v"`e

oiire] ,dlerd oke ,zelifb lke` gafn exn`i `ly ick ,milrad ey`iizpy t"r` zxtkn dpi` miaxl drcep m` dlefbd z`hgdy

n"qk oiire ,ipw `l ye`i l"iiw ixdy ,`lerk miwqet ixi`nde `"ahixd j` ,dcedi axk wqt m"anxd zehyta .c"a`xd zebyda

[dfa k"yn lf`d oa`ae ,n"gl.

.·‡ÏÂÚ Ï˘ ÂÓÚË

i "yx zhiy itlובד"(ד קני, לא כרת)"ה z"xה zhiy itleמאי)"(בתוד קונה,ה מקו בכל יאוש עולא שלפי

מדאורייתא, ופוסל בעבירה, הבאה מצוה משו כשר, אינו קרב לעני d"cezורק .h sc dkeq zkqna ezhiyl z"x]

[`edd.קני יאוש קרב לעני שג סובר יהודה ורבי ,

i "x zhiy itle,פסול אינו הקרב קני, לבד יאוש סוברי zhiykא ,`ziixe`cn epi` r"advn leqty xaeqe okzi]

[`edd d"c .h sc dkeqa 'qezdוה למ", שהקדישו"ה קוד רשות שינוי או הש שינוי ג היה שא קני, לא ד

מצהב של פסול להקריבו,"אי ומותר dkeqע, zkqn lr d"n` oiir - r"advn ly leqt yi df ote`a s`y :xe`nd lra zhiy]

['n 'nrשהקדיש א פסול הקרב והקדיש בגנב סובר שעולא אלא קני, לא יאוש סוברי יהודה ורב ועולא ,

שנחשב סובר, יהודה ורב ביחד, חלו וההקדש הקני שחלות כיו רשות, שינוי ג שיש דהיינו יאוש, לאחר

כאחד. שבאי א הש b']לשינוי daeyz 'b wxt dkeq zkqn lr k"yna r"re].

.‚ÏÂÊ‚ ¯·„ ÏÚ Í¯·Ï

עבתוס' , בב"(ש הגמ' ברכהק)"פ שלעני וכתבו: מעשה, בשינוי שקנאו א , מנא אלא מבר זה שאי מבואר:

עליו, שמי ש להזכיר דאי יותר, להחמיר jxanראוי epi`y mrhd - z"x itl la` ,l"pd i"x zhiyc diail` edf zehyta]

oey`xd myexitae ,oiibeqa 'qezd k"ynk ,ipyd mvexiza eazk i"x zhiyc `ail` diipw `d d"c .l sc dkeqa 'qezae ,eheytk `ed u`pn `l`

[jxal leki dlg aeig icil `ay mcew iepiy yiyky :eazk my.

.hlolfbd m`a oicd dpzyn m`de ,lfbpl e` olfbl mikiiy m`d ,deapby dy ly zeclede zefibd
?recne ,dyicwd:cp sc

:‰· Â˘˙

.1dyicwdy iptl.לנגזל שייכי והולדות הגיזות

.2yicwdy xg`lטביחתו על דאורייתא כרת שיתחייב כדי ברשותו, חכמי דאוקמוהו , לגזל שייכי

" מדי , חובחו לרש"שחוטי דכל", , בחו ישחטהו אחר א אפי' זהו ולתוס': שקנסוהו, קנס זהו י:

. עצבי כהני יהיו שלא כדי ברשותו אוקמוה , לרבי הגזילה נודעה שלא

:wtzqd `axמשעה שמסתבר והסיק: שהקדישה, משעה או גניבה משעת ברשותיה אוקמיה א

נשכר. חוטא יהא שלא כדי שהקדישה,

:‰ÎÏ‰

m"anxaיד)"(בפי הל' הקרבנות ממעשה eaiiglח ick ezeyxa decinrd izni`ne ,aiig uega hgy k"g`e yicwde apb :wqtp

[fh ze` fh 'iq w"a `"efga r"re] ,dyecw dpi` ye`i iptl la` ,ye`i xg` dhgyy `ede ,dyicwdy dryn ,zxk dilr.
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' q eza x`ean cerלגיזותיה)"(ד בה במסכת הסוברי לפי רק היא שסוגייתנו גזילה": גבי שעל ששבח ק,

ר לדעת דהיינו: הוי, וא"דנגזל , הגזל את שקנסו הסובר שיהיה"מ אדאורייתא אוקמוה כשהקדיש כ

" דאמר יהודה דרבי אליבא זביד רב לדעת וכ , דגזל בעיניהברשותיה חוזרת xaqc,"גזילה diail` t"xl la`]

[yicwda n"wtp `kil - olfbl jiiyy, לגזל שהכל קנסוהו כא ורביע, שליש למחצה הסובר שמעו רבי לדעת וכ ,

לר נפק"אבל ליכא , לגזל הכל דאמר אליביה wxtמ,"ז w"a zkqn lr k"yn oiir - t"xe f"x zhiy ,y"xe ,i"x ,n"x zwelgn]

['g daeyz 'h.

:‰ÎÏ‰

m"anxaח')"(פ הל' ואבידה מגזילה drynב olfbd zeyxa `id ixd ,milrad ey`iizpy xg` gahe yicwde lfb e` apb :wqtp

.milra ly - ycwd zry cr daipb zryn dizefibe dizeclee lke ,xkyp `heg `di `ly ick ,cala dyicwdy,c"a`xd zebyda oiir]

[my lf`d oa`ae ,zepaxwd dyrn zeklda n"gla ,ixi`na.

.n?recne ,miiw egwn mi`ad mipte`a m`d(`oewixwiqn gwle xfge a"dran gweld:epiidc]

[eytp oeicta rwxw l`xyid el ozepy gvex m"ekrn.(a.jtidl(bipta mipy 'b dlk`e oewixwiqd on gwlyk
.xg`l dxkne xfge milra(c.zextp` zngn e` aeg zngn `ayk:gp .gp :dp sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÂ˜È¯˜ÒÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ - ÏÊ‚‰Ó ¯ÓÂÏÎ - ˙È·‰ ÏÚ·Ó Á˜Ï

. קיי מקחו

.·"È˜Â ˜ÊÁ ÍÏ" ÂÏ ¯Ó‡ ÏÊ‚‰Â ,·"‰Ú·Ó Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ ÔÂ˜È¯˜ÈÒÓ Á˜Ï

.1xhy el azk `lyk

dpey`x dpynlופירש בטל, די"מקחו נה: בטל)"(ד מקחו אה עבד, מיראה דאמרינ והראשו": לי נוח השני נ

הימנו. קשה

.2xhy el azkyk m`e

ax itlופירש , קיי די"מקחו נח. וד"(ד , ל קני)"ה משאה ומדעת, גמור מכר לו שמכר דמוכח כשלא": כ

בעלמא. דיבורא דהוי שטר לו כתב

l`eny itle.ומדעת גמור מכר לו שמכר הוכחה אי בזה דג בטל, מקחו

.3miqkp zeixg` el azk m`

. קיי מקחו שמואל לפי micrאפי' oi`yke ,lha gwnd ,zeixg` aezkl eze` dtk olfbdy micr yi m` - `"ayxde o"xd itl]

r"re ,zeixg` aezkl e`tky .micr yiyk mb miiw gwnd - `"ahixd itle ,zeixg` aezkl e`tk `l olfbdy xazqny meyn ,miiw gwnd

[`"fp`yn `"xd mya dkenqd daeyza k"yn oiire ,dfa ex`iay dn g"wq my r"nqae ,elx 'iq n"eg g"aa.

dpexg` dpyn itlבי"" שאמרנו שלעיל באופני אמרו: אחריה של בטלד בידהמקח אי א "

" לבעלי שית ובלבד בטל, לא השני של המקח , מהסיקריקו ליקח השיעור"רביעהבעלי שזהו ,

)שסיקריקו כס בלא הקרקע לו ה(שבאה הסיקריקו מ ליקח הבעלי ביד יש וא הלוקח, לגבי מוזיל

. אד לכל קודמי

: e pnpe c" ia aiyed iaxי סיקריקו בפני שהתה נות"שא אבל זכה, ליקח הקוד כל חודש ב

רביע, b']לבעלי 'ld dlifb zekldn i"t lf`d oa`ae ,'f w"q elx 'iq n"eg `"xbd xe`iaa oiire].

.4"riax" yexita

ax itl.בקרקע חומש שה במעות רביע היינו

l`eny itle.במעות שליש שה בקרקע רביע
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:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' רלו סי' eziaaמ e` edcya m"ekr cin envr dctiy cr obxdl miywane l`xyil miwivnd m"ekrd :wqtp

m`e ,mc` lkl oincew od wivnd cin gwil milrad cia yi m` ,rwxwd dze` xeknl wivnd dvxiyk ,epgipi k"g`e wivnl dppzie

riax mipey`xd milral oziy calae ,dkf wivndn gwle mcewd lk ,yceg a"i wivnd cia rwxwd dzdyy e` gwil oilrad cia oi`

dfe ,el aexw e` riax zegta xken f"d ,xken `ed ely epi`y rwxwe li`ed ,lefa xken wivnd dfy iptn ,zernd yily e` rwxwd

,rwxwd riax mdl ozep e` dxyr milral ozep ,miylya wivndn gweld jkitl ,lefa xken mdly `idy zngn ixdy ,milra ly riax

,ecia lfbk riaxd ixd ozp `l m`e ,lkd dpwi k"g`e,"gwil mcia did `ly" xne` gwelde ,"gwil mcia didy" mixne` milrad eid
la` ,epbxdi `ly ick onvrn rwxw milrad el epzpyk df lkc `"ie ,(oiwifpd 'it o"x) zegewl zwfga rwxwc ,di`x `iadl milrad lr

.(hq 'iq i"`xdn iwqte ,u"x 'iq y"aix) epdpy dn gwell mipzep mde ,dilral zexfeg zerwxwd ,dwfga ocin qp`d ogwl m`ע"ובשו

נפסק: ד', dligzסעי' m"ekrn d`pw m` la` ,miiw egwn m"ekrn d`pw k"g`e dlgz milradn d`pw m` ,yceg a"i jez 'it`

.zern epnn lawy micr yi e` dcedy e` zeixg` eilr laiw k"` `l` ,xhy el dyer 'it`e lha egwn milradn k"g`eקנא ובסי'

נפסק: ג', gwleסעי' dcy el xkny micr ipta lrad dcedy xhya di`x `iady t"r` ef dcy lr olfb wfgedy oeik ,cvik olfb

,melk el oi`e ecin dcyd z` oi`iven ,"el epiced d`xid iptn `l` ,epxkn `l" mixne` milrade ,mincmiqkp zeixg` el azk m`e
milrad el oixifgne olfbd cin dcyd oi`iven (zern) "jke lk el dpn mdiptay" micrd ecird m`e ,(`"ix mya c"q xeh) dpwc `"i
mya xeh) `piaf dipiaf oiafe edelz l"iiwc ,dxikn ezxikn dlgz drcen xkend xqn `le zernd zpizp micrd e`x m`c `"ie ,mincd

.(xwir l"pke ,(y"`xd

.‚¯Á‡Ï ‰¯ÎÓÂ ¯ÊÁÂ ÌÈÏÚ· ÈÙ· ÌÈ˘ '‚ ‰ÏÎ‡Â ÔÂ˜È¯˜ÈÒ‰ ÔÓ Á˜Ï

" טוע לא השני הלוקח א א , כלו שני הלוקח על לבעלי זבנהאי וטועני"מינ ליורש דטועני ,

רש )"(די"ללוקח, מינ אחה ונת תחילה מהסיקריקו שקנה שטועני לבעלי"מפרש: רביע כתקנתכ

oewixwiqdn,חכמי oey`xd gweld la`" וטע שני ג' החזיק זבינתיהא וא"מינ לו, מאמיני ,

לו. טועני לא טע לא

:‰ÎÏ‰

r"eyaה')"(חו סעי' רלו סי' gwelמ lr milrad oi` ,xg`l dxkn k"g`e mipy 'b ecia dzdye m"ekrd on cg` gwl :wqtp

'b ipy gwel ciae cg` mei `l` oey`xd cia dzdy `l m` d"de ,"yily mdl ozpe mdn d`pw oey`xdy" el miprehy ,melk ipy

,mipy.(ex 'iq y"aix) envr qp`d on dpw eli`k epic l`xyil dxkne m"ekr `ed m` la` ,l`xyi `ed oey`x gweldy `wec `"ie'ובסעי

נפסק: yxeil.ו' mipreh ,eiyxeil yixede zne mipy 'b gweld cia dzdy m` oicd oke

.„˙Â¯Ù‡ ˙ÓÁÓ Â‡ ·ÂÁ ˙ÓÁÓ ‡·‰

.1jln oi`y mewna m`. סיקריקו משו בו אי

i "yx zhiy itlמחמת,"(ד או ""ובדה בו אי מעכו)"אנפרותה היינו וא", להרוג, בידו מסור ואינו אנס

י את"שהה להחזיר הלוקח וצרי , סיקריקו אצל חכמי כתיקו לבעלי רביע נות אינו חודש ב

לבעליו נהקרקע mlyl,בחי miaiig milrady :mixaeqe i"yx lr miwleg ,p"` d"c .gp sc w"aa 'qezd j` ,`"ayx oiire]

,hi daeyz 'e wxt w"a zkqn lr dfa k"ynae ,oiibeqa ixi`n oiir - "ix` gixan"l aygp `le i`ce cqtddy oeik ,xg`d l`xyil minc

['e oic.

.2z` eraz `l milrade ,oicl m"ekrd z` sekl lekiy xy e` jln mewn eze`a did m`e
jkl m"ekrd. לה שמחלו מוכח לדי תבעו שלא דמזה הלוקח, מיד להוציא יכולי iq'אינ g"ad]

,rwxwd z` dpew epi` k"tr`e ,izin` aeg zngn `ay s` edf ,"oewixwiq meyn ea oi` aeg zngn `a" :i"yx zrca yxtn ,`a d"c elx

,sqk el aiigy dlilra `ayk wx epiidy :i"yx zrca yxtn 'c w"q dyixcde ,dzin ly qpe` oi`y cer lk el mipwn `l milrady itl

lr dprh el yiy epiidc ,zextp` zngn e` ,izin` aeg zngn `a m` - `iibeqd 'ita m"anxd zhiy itl la` ,dgked el yiy `la

oi`y ,azky my dyixca oiire ,dpekp oreh iebdy micr yiy i`pza ,miiw gwnd ,xg` l`xyil exkn k"g`e ,eciqtd e` ewifdy l`xyid

[m"anxdl i"yx oia `picl n"wtp yiy gxkd.
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:‰ÎÏ‰

r"eya('ז סעי' רלו `e(סי' dcyd lra lr aeg el didy zngn dcy jezl cxie l`xyi iqkp qp`y rexf lra m"ekr :wqtp

mileki milrad oi` ,xg` l`xyil dxkn dcyd z` el swzy xg`e ,epenn ciqtdy zngn e` l`xyid df cia wfp el yiy zngn

m"ekrd z` sekl lekiy mewn eze`a xy e` jln my did m` oke ,m"ekrd orh zn`y milrad ecedyk `"ca ,gweld cin d`ivedl

oi`y t"r`e ,m"ekrl micen mpi`y t"r` ,m"ekrd on gweld cin `ivedl mileki mpi` ,m"ekrd z` milrad eraz `le oicl xkny

."mdipica eze` dzraz `l dnl m"ekrd `ed olfb m`" milral gweld xne` ixdy ,m"ekrd oreh zn`y micr my,'ח ובסעי

`it'נפסק: ,milral exifgdl jixv epzp e` l`xyil oxkne ,ebxdl ecia xeqn did `le dcy gwle l`xyi lr oitiwra m"ekr `a

`ived m`e ,l`xyil ozi jke el epxifgiy ick m"ekrl ozil dvex did dnk oiny `l` mpga exifgdl v"`e ,mipy dnk ecia dzdy

ozil mikixv oi`e (mbe) ,ecin elhil mivex m` el ozil milrad mikixv ziad inc ick cr ,m"ekrd cin d`ivedl ick gweld eilr

s` ,m"ekrl ozpy enk `l` ,el ozil mikixv milrad oi` lefa el epzpe eade` m"ekrd did m`y oebk ,eilr `ivedy dnn xzei el

ecia ecera m`e ,mpga k"b milral xifgdl jixv ,mpga el epzp m"ekrdy 'it`e ,m"ekrd cin jka `ivedl leki did `l `edy t"r

,"jipa`e jivr leh" el xnel lekiy e`pae zeyxa `ly exiag ly dcy jezl cxeik ied eze` dpa,dipin iy`iin `lc rwxwa `wece
't ikcxn) l`xyil wx oixken opi`c opircic ,ediipin y`iin oi`c mixtq caln ,milral xifgdl jixv oi` dipin iy`iinc ilhlhn la`

.(n"ac ikcxn 'bde ,qpekd

.`n?recne ,miiw egwn m`d ,jtidl e` yi`d on gwle xfge dy`d on gwly in:gp .gp :dp sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÏÚ·Ó Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ ‰˘‡‰ ÔÓ Á˜Ï

. קיי מקחו

.·‰˘‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ ÏÚ·‰ ÔÓ Á˜Ï

.1"ipwe wfg jl" dxn`y ote`a m`(שטר שכתבה ופירש(בלא בטל, די"מקחו נה: בטל)"(ד מקחו דאמרהה :

לבעלי" עשיתי רוח ."נחת

.2zeixg` mr xhy dazky ote`a m`למכירת"לכו הסכימה של שבלב דמוכח , קיי מקחו ע

הבעל.

.3zeixg` `la xhy dazky ote`a m`

ax itl.קנה

l`eny itle.קנה לא

אבל)"(דהתוס' "ה מבואר: בכתובות שבגמ' איבדההביאו לו וחתמה ולשני לו חתמה ולא לראשו כתב

""כתובתה לומר יכולה לוקח שבחד ומשמע לבעלי, עשיתי רוח `iy,"נחת ax itl wxe ,my xi`n iax zrcl wx edf]

dcai` `l zegewl 'aa s`y xaeq my dcedi iax la` ,dzaezk dcai` `ly dcen cg` gwelae ,zegewl ipya wx bilt n"xy :yxtny my

[`d d"c my 'qeza r"r ,cg` gwela s` eilr wleg n"x - iy` ax lr my biltc o`nle ,dzaezk'התוס כתבו הסוגיות ביישוב ,

. תירוצי ג'

o ey`xd mvexiz itlא אבל הבעל, של בשטר כשחתמה רק הוא לקוחות לשני אחד לוקח בי החילוק

כתבה כשלא הוא, לשמואל רב שבי והמחלוקת מכירה, הוי נכסי אחריות כתבה וג שלה בשטר חתמה

. נכסי אחריות

i pyd mvexiz itl[i"x xne` cer" mya z`f eazk w"aa]בשטר כשכתבה דוקא הוא ושמואל רב בי המחלוקת

ר ומחלוקת לו, מוכרת שהיא הבעל כשמחלה"מכירת או הבעל למכירת כשנתרצית רק מדובר יהודה ורבי מ

זו. שדה על לה שיש כתובתה שיעבוד לו

`"fp`yn xfril` iax itlernyn mye ,mzqa z`f eazky ,la` d"c :fn sc a"aa 'qeza r"re ,"xfrl` iax" `zi` w"aa 'qeza]

[y"rre ,df xe`ia lr miwleg mpi` mincewd mivexizdy" אמרינ א לשיטת היא ושמואל רב טעותמחלוקת אחריות
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

בטל,"סופר שמקחו רב מודה שבזה אחריות, מקבלת שאינה שפירשה באופ מדברת בכתובות והגמ' ,

d"cez .dv sc zeaezk zkqnae ,my a"aay 'qeza oiire ,oiibeqa mipey`xa oiir - sqep uexiz ,u"p`yn `"xk mixaeq `ly rnyn miwqetdn]

[my k"ynae ,my 'qeza w"aa r"re ,ck daeyza my k"ynae ,dazk.

די"רש נה: לקח)"(ד הכניסתוה או בכתובתה שכתוב או אשתו לכתובת המיוחדת בקרקע שמדובר מפרש:

וכ בכתובתה שו ,"לו נכסי שאר lrש k"ynae ,dyxbn d"c .`t sc zeaezka 'qezae ,la` d"c :fn sc a"aa 'qezd k"yn oiir]

[`i daeyz 'g wxt zeaezk zkqn.

:‰ÎÏ‰

r"eyaיז)"(אהע סעי' צ' סי' eiyrnl,ז dnikqde "jnr il oi` mixace oic" gwell ezy` dazk k"g`e ,eiqkp xkny lrad :wqtp

,"ilral iziyr gex zgp" xnel dl yie ,dhhw dlra oial dpia didz `ly ick `l` el dazk `ly ,dtxeh f"d dpnn epwy t"r`

mewn lr ceary dl oi`y" dligz dy`d cin epw m` la` ,melk epi` "ilral iziyr gex zgp" xnel lkez `ly el dazk 'it`e

`le "jnr il oi` mixace oic" gwell aezkl ezy`l xn`e lrad xkn m` oke ,eze` eztxeh dpi` lrad eze` xkn k"g`e ,"df

oi`y" dcin epwe eiyrnl dnikqd lrad xkny xg`e ,zxg` dcy oia dcy dze` oia ,xg` yi`l xkne lrad xfge ,eiyrnl dnikqd

m`y" yexita zeixg` dilr dlaiw m` oke ,"ilral iziyr gex zgp" xnel dleki dpi`y ,zegnl dleki dpi` ,"ef dcy lr ceary dl

,"ilral iziyr gex zgp" oerhl dleki dpi` ,"el mlyz `idy epnn dlra ly aeg lra sexhiaw dy`d m`c `"iedpi` ,zernd dl
,mlyl dkixv ,"dlra mr zaiigy" zicedy dy` .(c"g b"kp mixyinae ,mizad zwfg 't i"p) "ilral iziyr gex zgp" cer xnel dleki
iqkpn dgk dwlqy dy` .(o"anxd 'eyz mya i"a) xkeny miqkpa `l` ok 'ixn` `lc ,"ilral iziyr gex zgp" dfa xninl dleki `le
b"dae ,azekd yix ikcxn) "ilral iziyr gex zgp" xnel dfa jiiy `le ,odn dtxeh dpi`e ,k"g` oxkenl leki ,lrad e`pwy mcew dlra

.(b"k 't ipeniin:נפסק ג', סעי' ק' oiaובסי' ,lrad ozpy e` xkny rwxwn mtxeh e`l m`e ,epnn daeb oixeg oa rwxw `vnp m`

xg`l rwxw xkn m`e ,dligz dpnn epw k"`` ,liren epi` ozp e` xkny dnl zivxzp 'it`e ,rxn aiky zpzna e` `ixa zpzna

`"ie daeby `"i oey`xd one ,dpnn daeb dpi` ,el dnzge zivxzpe zxg` rwxw e` rwxw eze` xg`l xkn k"g`e ,el zivxzp `le

.daeb epi`y:נפסק טז, סעי' צ' oiaובסי' ,lfxa o`v iqkpn dlral dpzp e` dxkny dy`d cvik ,ok xnel dl yi miqkp x`ya la`

t"r`e ,dlra dpw `l dlyn mey el dqipkdy dcy e` dzaezka dl azky dcy e` dzaezka dl cgiy dcy e` oilhlhn oia rwxw

iqkpa llk di`x dlral oi` jkitl ,dzia mely iptn `l` dxkn `le dpzp `ly dvxzy zr lka zxfeg dpevxa dy`d cin epwy

,yexita zeixg` dilr dlaw k"` `l` beln iqkpn ueg ezy`zekf lk dlral dlgn m` la` ,ipdn `l dzpizpe dzxikn `wec `"ie
.(n"nd zrcl m"anxde `"ayxde o"anxd) miwleg yie ,(y"`xde c"a`xd) daezk oiprl dlign ipdny enk ipdn miqkpd lr dl yiy

.an,xknn oxknne ,gwn ogwn m`d ,oirwxwn e` oilhlhn ,dpzn epzp e` exkny ohwe yxg
?recne ,erh m` oicd dne ,dpzn ozpzne.hp sc

:‰· Â˘˙

.‡,oilhlhn xeknl oiprl yxg['a dpyn '` wxt zenexz zeipyn oiir - rney epi`e xacn epi`y epiid]

w"z itlע , קיי שמקחו דהיינו ונרמז, ופרש"רומז רמיזה, קמ"(די"י חייו.ל)"ה כדי משו מדרבנ שזהו :

`xiza oa itleופירש , ונקפ קפיצה)"(די"קופ ברמיזה,ה כמו ניכר סימ ואינו , שפתיי עקימת דהיינו :

mewnl mewnn utewy ,epid dvitwy :yxtn okle ,miizty zniwrl dfinx oia lcad oi` - ywxw epiaxe ,o"xd ,s"ixd lr c"a`xd itl la`]

[utgd zlihp z`e zernd zpizp z` d`xny ote`aרש כתב עוד קמ"(די", לכול)"ה שבקרקעות כלל,": מוכר אינו [r"reע

['a oic seq onwl k"ynae ,dfa k"yn ixi`nae `"yxdna.

:‰ÎÏ‰

m"anxaב')"(בפכ הל' ממכירה יז)"(חוr"eyaeט סעי' רלה סי' epi`eמ xacn e` xacn epi`e rney epi`y in yxg :wqtp

zeax zewica eze` oiwceay cr eiyrn eniiwzi `l milhlhna s`e ,rwxwa `l la` ,dfinxa milhlhnd gwele xken ,melk rney

] .xaca oiayiizneהראב כתב:"בהשגות dnl,ד izrci `lבכוונתו,"והמ התקשה xacnמ deyd `l recn m"anxd lr dywd cere

[n"qk oiire ,xacn epi`e rneyl rney epi`e.

.·Ë‚· Â˙˘‡ ˘¯‚Ï ÔÈÚÏ ˘¯Á

.1dfinx i"r m`,להוציא שיכול מבואר: יבמות, במסכת myבמשנה onwl k"ynae ,.`r .r sc onwl 'nba r"re]
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['b 'eyz.

.2dvitw i"r m`e

p "xc `ail` oey`xd oeyld itlמשו"לכו , רבנ בו הקילו קני לעני דדוקא להוציא, יכול אינו ע

ופירש חייו, )"(די"כדי משו מיניה.ה זבני ולא מזוני, ליה מזבני לא זביני, לא זביניה דא :

p "xc `ail` ipyd oeyld itleת שבי במחלוקת תלוי הדי בזה שבמשנתינו."ג בתירא לב ק

,di`x `iadl jixv lwdl `ady ,miiqne s"ixd lr wlege ,'nba `xza `pyilk mbe ,`xiza oak xaeqy s"ixdn wiicn ,gi 'iqa y"`xd]

[dxikn 'lda m"anxde ,ixi`nde ,`"ahixd zrc oke ,w"zk weqtl yi okle.

:‰ÎÏ‰

r"eyaו')"(אהע סעי' קכא סי' yxgז la` ,`ivedl ezfinx lr oikneq xacn epi`e rneyd mli` e` wzzypyk `wece :wqtp

dy` `yp m` la` ,gwit eig`n dnai el dltpy e` gwit didyk `yp m` dfinxa ezy` z` `iven epi` xacn epi`e rney epi`y

.dfinxa `iven zgwit `id 'it` yxg `edyk

.‚ÔË˜

.1zehertd libl zgzn m`, כלו לאחרי הקניית jynda]אי oiir - zehertd lib].

.2zehertd lib lrn m`[cg` meie mipy b"i cre]xknyומת משא בטיב יודעי cg`eא cg` lk ,epiidc]

[ditxeg itl,חייו כדי משו , במטלטלי רק מקח eiigמקח ickn xzeid mekqa - o"anxa `aen - oe`b i`d ax itl]

[`"ahixde ,y"`xd zrc oke ,opax belt `lc ,dxwn lka ipdny xaeqe ,wleg o"anxde ,mipiicd ipir ze`x itl lkde ,xknn exknn oi`,

בקרקעות. לא אבל

.3zehertd lib lrn m`[cg` meie mipy b"i cre]dpzn ozpy

xnii ax itlופירש מתנה, מתנתו מאי)"(די"אי מתנתו "ה של הטע אי שהרי חייו: ."כדי

iy` ax xa xn itleמרובה מתנה אחת בריא, מתנת ואחת מרע שכיב מתנת אחת מתנה, מתנתו

ופירש מועטת, מתנה )י"ואחת לנפשו,(ש נוח לו שעשו בגלל מתנה שנות שאמרינ משו דזהו :

בתוס' וברש"(דומבואר אחת, ד"ה מתנתו)"י מתנה.ה אינה בקרקעות שמתנתו :

.4zehertd lib,חורפו לפי אחד כל עשר, עד שש -מב sixg `vnpe edewca 'it` gwn egwn oi` yy oan zegt]

.r"eyde m"anxd znizq oke ,i"wenipe ,ixi`nחרי שאינו ונמצא שבדקוהו עשר מגיל xknn,וביותר exknn oi` r"ekl בסתמא,- וא

n"gla r"re ,'b w"q dlx 'iq r"nq - ewceal jixv `l `"nxd itle ,ewceal jixv r"eyd itly ,`"nxde r"eyd zwelgna ielz oicd

['f 'ld zeyi`n c"t.

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' רלה סי' aihaמ rcei m` ,lcbiy cr mipy yyne ,melk mixg`l oziipwd oi` mipy yy cr ohw :wqtp

,ozne `yn,xknn exknne ,gwn egwn ,(d"nxde y"`xd mya `"q xeh) dhey epi`y lk dxyr xg`le ,rceiy ede`vne edewcay epiidc
`"ie ,milhlhna lkde minkg zpwzn df xace ,rxn aiky zpzna oia `ixa zpzna oia ,hren xaca oia daexn xaca oia ,zniiw ezpzne
`ed melk `l ozxikn zepad oda ekfy mihren miqkpa exkny oebk ,obedk `ly eyry mewna k"` ,minkg zpwz gkn wx epi`e li`ed
,(my m"anxd) zexry e`iade a"i za dphwde b"i oa ohwdy epiidc ,lcbiy cr ozep `le xken epi` rwxwa la` ,(h"n 'iq o"xd zaeyz)
t"r`e ,el ozipy rwxw `ed 'it` ,melk epi` rxn aiky zpzna 'it` epzp m`e ,qetexhet`d el dpwy e` dpzna el ozipy rwxw `ed 'it`e
,gwly rwxw zexit lk` gwelde ,eiyrn elha c"iad e` eiaexw oi`e ,dyry dna ohwd utgy onf lk edin ,ozne `yn aiha rcei `edy

.xg`l epzil e` exknl lekie ,milhlhnk epic g"hy eia`n yxi m`e ,('a 'iq o"anx zaeyz) gwly dn mlyl v"`

.5,xigna erhyk m`'nba i "yx xe`ia itl,מקח בטל משתות ויותר אונאה, ומחזיר קנה שתות עד

,drhy lecbk epice ,dlign ied zezyn zegtay :ewqte ,zxg` 'nbd z` ex`ia ,'b 'irq dlx 'iq r"eyde ,'g 'ld dxiknn h"kta m"anxd]

[lecbl deey epic ohwy ,xaeq i"yx zn`ae ,epiptly i"yxa dltp zerhy azky ,n"na r"re ,i"yxk xaeq c"a`xde.
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.„ÌÈ˘ 'Î ÏÈ‚ „Ú „Á‡ ÌÂÈÂ ÌÈ˘ ‚"È ÏÚÓ

אחת)"(דבתוס' במקרקעי,ה אפי' מתנה מתנתו אבל אביו, בנכסי למכור יכול שאינו onwlמבואר: k"yna r"re]

['c oic ai 'eyz 'e wxt lr.

.bn?recne ,dxezl zelrl miyp`d z`ixwa dnicwde xcqd edn(`.l`xyi ,iel ,odk yiyk
(a.ielde odkd ixg` l`xyia xcqd(b.odk p"kdiaa oi`yk(c,iel oi`e l`xyie odk yiyk

odk xg` odkl `exwl xzen m`e(d.iel xg` iell `exwl xzen m`d(ewx yiyk eyri dn
.mipdk.q .hp sc

:‰· Â˘˙

.‡:‡Â‰ ‰¯Â˙Ï ˙ÂÏÚÏ ÌÈ˘‡‰ ˙‡È¯˜· ‰ÓÈ„˜‰Â ¯„Ò‰

" דכתיב מדאורייתא, זהו ראשו שכה הטע וישראל, לוי, , y"iir],"וקדשתוכה zeyxc cer `aen 'nba]ואי ,

מפני חכמי תקנת וזהו ולשנותו, בדבר כבוד לחלוק לכה קטטה.רשות לידי יבואו שלא כדי , שלו דרכי

dpzn ax itlבדבר לחלוק הכה רשאי וחמישי בשני אבל , רבי דשכיחי וחגי בשבתות דוקא זה כל

ולשנותו.

'q ezd zhiy itleאבל)"(ד משוה ולשנותו, בדבר לחלוק הכה רשאי היה וחמישי בשני בזמנ רק

ביו כמו וחמישי בשני אנשי שכיחי לדיד אבל למריבה, חשש ואי שכיחי, ולא במלאכת [okleט,"שטרידי

zezaya wxy ,epipnfa mb miiw 'nbd oic - y"`xd itl la` ,r"eyde m"anxd znizqn rnyn oke ,miaeh minie zezaya enk mpic iyinge ipy

[xehae y"`xd iwqta `ed oke ,xzeel odkl xeq` h"eie.

:zxne` 'nbdאסי ורבי אמי רבי שאפי' מפני , טובי וימי בשבתות א , ראשו עולה היה הונא שרב

שבא החשובי ,"הכהני שווי אינ א א זהו ליה, כייפי הוו מיכ azky:י `"ahixd zhiyk zehyta]

odkd m` n"n ,xzei g"z l`xyidy ote`a s` `id odkd zncwdyux`d mrzeipynd 'ita m"anxd itl la` ,mcew g"z l`xyid -

`geexl wx `ed ,xecd lecb did `ped axy dxikfd 'nbdy l"v f"itly :ixi`nd yxite ,el mcew `ed ixd odkdn lecb l`xyidy lk -

[`zlinc.

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פי תפילה מהל' ד')"(אוr"eyaeח)"ב ג' סעי' קלה סי' oey`x,ח `xew odk ,el`n d`ixwe d`ixw lka :wqtp

.l`xyi lecb mkg iptl zexwl mcew ux`d mr odk elit`y meid `ed heyt bdpne ,l`xyi eixg`e ,iel eixg`e

.·:‡Â‰ ÈÂÏÏ Â‡/Â Ô‰ÎÏ Â‡¯˜˘ ¯Á‡ ‰ÓÈ„˜‰Â ¯„Ò‰

הציבור,"ת על פרנסי הממוני i"yx]ח - dxne`e mewn lka dkld xac eze` oil`eyy lk epiidc]ת אחריה הראויי", ח

ת בני אחריה הציבור, על פרנסי ראשי"למנות ואחריה הציבור, על פרנסי ממוני שאבותיה ח

, אד וכל onwl]כנסיות oiir - m"anxd wqt okye ,dfa k"yn ixi`nae i"wenipa r"re].

:‰ÎÏ‰

r"eyaקלו)"(או סי' miie`xdח g"z mdixg`e ,xeavd lr oipennd g"z ield xg` mixew mixetikd meie h"eiae zaya :wqtp

,xeaivd lr miqpxt mzepnliy`x k"g`e ,xeaivd lr mipenn mdizea`y g"z ipa k"g`e ,(xne`e mewn lka dkld xac eze` mil`eyy
.mrd lke zeiqpkהי"(פי"וברמב מתפילה lhepח)"ב z"q lleby oexg`de ,zexwl mcew dnkga exagn lecb `edy in lk :siqed

miaiigl dnicw xcq] .xeav ceak meyn zeiqpk izaa oiynega oi`xew oi` .xeaivay lecb 'it` milyne dler jkitl ,lkd cbpk xky

[my l"diaa oiir - zelrl.

.‚Ô‰Î "Î‰È·· ÔÈ‡ Ì‡

החבילה. נתפרדה

mxnr axe ,dced i xa wgvi iaxe , ow fd exen mya i "yxa oey`xd yexitd itlכבודו את הלוי איבד
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כלל. קורא ואינו

i eld wgvi iax exen mya i "yxa ipyd yexitd itleשירצה ומי לישראל לוי להקדי לדבר סדר אי

. יקדי

' q ezdeר"(ד בש נתפרדה בר"ה ישראלי)"י היה כאילו חשיבותו לפי יקרא שהלוי zpeeky,כתבו: ,yxity `"yxdn oiire]

[dcxtzp d"cezk `id i"yxa ipyd yexitd.

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פי תפילה מהלכות llk,ט)"ב iel eixg` dlri `le l`xyi dler odk my oi` :wqtpסעי'"(אוע"ובשו קלה סי' ח

iel,ו') eixg` dlri `le ,odk mewna l`xyi `xew q"pkdiaa odk oi` m` :wqtpa"p mgexi 'x mya l"ixdn i"a) zelrl lkei oey`x la`
.(xeh) odk edfy xnel erhi `ly odk mewna mixne` eze` oixewyke ,b"ga:נפסק ח', oey`xובסעי' `xwy odk q"pkdaa iel oi` m`

oiir - iriaxe iyily ezexwl xyt` m`e ,`pic oiprle] ,mebt oey`xdy exn`i `ly ick ,xg` odk `l la` ,iel mewna zipy jxan

[ck w"q a"n.

.„"Î‰È·· ÈÂÏ ÔÈ‡ Ì‡

, פגו שהראשו יאמרו שלא כדי אחר, כה לא אבל לוי, במקו שנית מבר ראשו שקרא m"anxaכה wqtp oke

הי"(פי מתפילה ח')"(אוr"eyae,ט)"ב סעי' קלה סי' .ח

.‰ÈÂÏ ¯Á‡ ÈÂÏÏ ‡Â¯˜Ï

לוי. אינו מה שאחד דיגידו , שניה פג משו לקרות, h'.אסור 'irqa my wqtp oke

.ÂÌÈ‰Î ˜¯ ˘È Ì‡

כי)"(דבתוס' ולאחריה.ה לפניה יבר פרשה כל ועל שבעה, במקו קורא שאחד מבואר:

.cn?recne ,xzen m`d(`.p"kdiaa oiynega `exwl(a.`zxht` xtq aezkl(bwepizl aezkl
.da cnlziy ick miizy e` zg` dyxt:q .q sc

:‰· Â˘˙

.‡"Î‰È·· ÔÈ˘ÓÂÁ· ÌÈ‡¯Â˜ ‡Ï

" ציבור, כבוד פירשחומשימשו יחד."" תפרו ולא עצמו, בפני כתוב וספר ספר שכל xtqי: oi`y mewna]

bnw 'iq r"eyl `"xbda r"r .i"wenip o"x oiir - xg` ynega zerh yi m`e ea zexwl xyk m` zerc 'a dfa `iady ixi`n oiir - mly dxez

itlye ,zg` drixi ly oexqg ea `diy cr z"q leqtl oi`y ,epziibeqa opgei 'x ixacn miwiicnd ,`nlya d"c .h sc dlibna 'qezd .'c w"q

ze` ly oexqga 'it` leqty ,wqtp ,'` 'ld z"q 'ldn i"tae ,'a 'ld oilitzn `"t m"anxae ,xqgyk oial ,zerh `vnp oia wlgl yi qxhpewd

[oiibeqa oxd` zia xtqae ,fh ze` z"q zephw 'ld y"`xa ,dlibn zkqna s"ixd lr o"xa ,oiibeqa `"ayxa r"re ,zg`.

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(או סעי' קמג סי' dyngח lk eidiy cr ,ea oixew oi` ,dxez xtqk dlilba 'it` ecal yneg lk aezk m` :wqtp

,cgia mixetz miynegoi`e z"q yiy mewnae ,mdilr jxal oi` cgia mixtq 'd lk 'it` eply miynega la` ,z"qk dlilba miaezk mde
pibpa iwad u"y.xykd z"qd on eixg` `xew dlerde ,cewpa ynegd on `xew u"ydy mibdep izi`x ,t"ra dא',"וביור סעי' רפג סי' ד

`l`נפסק: mdixac lkl z"qk mdy xne`y in yie ,mlyd z"q zyecw mda oi`e ,envr ipta yneg yneg dxezd lk aezkl xzene

.xeaiva oda oixew oi`y

.·‡˙¯ËÙ‡ ¯ÙÒ ·Â˙ÎÏ[c"ix 'qez - cg` xtqa zexhtdd lk ly hewil epiidc]

sqe i axe dax itl. של אחד מספר פחות ליכתב נית דלא משו בו, לקרוא אסור

iy` ax xa xn itl.בו לקרוא ראוי לא שהרי לטלטלו, ג אסור

'nbd zpwqn itleיכולת וציבור ציבור לכל שאי משו , לטלטל מותר ג וממילא , בה לקרוא מותר
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" ונקרא , של נביאי אפשרלכתוב ""לא בזה דאמרינ תורתי, הפרו לד' לעשות ."עת

.‚˜ÂÈ˙Ï ·Â˙ÎÏÌ È˙˘ Â ‡ ˙Á‡ ‰˘ ¯Ù‰· „ÓÏ˙È˘ È„Î ‰¯Â˙‰Ó

w"z itl,אסורseq cr dazkp `ly ,dnilye zniieqne dxenb epiidc :i"yxite ,dpzip dnezgy meyn edf - dpzip dnezg dxez c"nl]

exn`py cr dazkp `l ,odixg` daezke zexg` iptl dxn`py dyxty :miyxtn ,dxez d"cezd eli`e ,olek zeiyxtd lk exn`py xg`l dpy 'n

[waci` waci`y oeikc edf - dpzip dlibn dxez c"nle ,zexg`dבסירוגי או תיבות בראשי שכתבה או להשלי דעתו וא .

a'.מותר, 'irq btx 'iq c"xei r"eya wqtp oke

dcedi 'x itle,שמיני פרשת עד ויקרא ספר ותחילת במבול, דור עד מבראשית רק לכתוב [r"reמותר

['h 'ld d"t mixteq zkqn lr `"xbd zedbda.

.dnz` zewydln e` zelcln mipezgzd z` akrl mipeilrd mileki m`d xdpd ly zecy ipa
?recne ,dligz mdizecy:q sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÏÂÎ È„Î ˙ÂÏ„Ï ÔÈ‡˘Î

לשדותיה קטני ניגרי דר הנהר ולהמשי ללמטה המי ירדו שלא כדי לסוכרו העליוני כשרוצי

תחילה שדותיה להשקות ורוצי הואיל , עליה מעכבי והתחתוני

l`eny itl" דאמרי לעכב, יכולי לא תחילההתחתוני קרובי ."אנו

ax itle" דאמרי לעכב, יכולי ליזילהתחתוני כפשטיה לסכרו."הנהר בלא טבעי באופ שיל פי' ,epic]

['a w"q rw 'iq r"nqae ,ixi`na - ixz iak d"cez oiir - 'nba yixtzi` `l irvn`d ly.

:zxne` 'nbd" בזה אמרינ תחליפא בר הונא רב גברשלפי דאלי כמר"כל לא הלכה איתמר שלא מפני ,

כמר. ולא

i "yx itlכל)"(ד q'ה eza oey`xd yexitd itle" הכלל ליה שלית מפני בדיניזהו כשמואל ."דהילכתא

'q eza ipyd yexitd itle,רב של טעמו יותר מסתבר שכא מפני b'.זהו oic onwl oiir - dkld oiprl

.·¯‰‰ ˙‡ ¯ÂÎÒÏ ‡Ï· ˙ÂÏ„ÏÂ ˙ÎÏÏ

בזה."לכו חולקי לא :ע i "yx zhiyלדלו"לכו הרוצה כל בתוס'ע ומבואר ידלה, במיזל)"(דת אפי'ה שזהו :

, פוסקי שמימיו קט הנהר zrcא oky miyxtn `"xbde ,n"gld ,g"ad] ,dpey`xa min lawl i`kf oeilrd r"ekl - o"xd itl la`]

[i"yxitk xaeq m"anxdy miyxtn ,'` w"q j"yde 'a w"q r"nqde ,m"anxd.

.‚¯‰‰ ˙‡ ÌÈ¯ÎÂÒ˘ ‡Ï· ÂÎÂÏÈ‰ Í¯„· ÂÈÏÈ‡Ó ‡ÏÓ˙Ó˘ ‰Ó‡Ï ·Â¯˜‰ ¯Â·

" ביניה מחלוקת יהא שלא , שלו דרכי מפני , ראשו ראשומתמלא אסכור ."אני

ax itl['` oic l"pd].הנהר לסכור בלא מאיליו כשמתמלא דוקא זהו

,dligz ze`lnl xead lra lekiy ,dn`l aexwd xea lka edf - l`eny itle`"ahixde `"ayxd zhiy itl]

[mind zn` didy mcew xetg didy xeaa `wec xaecn df oic lk -.

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(חו סעי' קע סי' k"g`eמ dlgz dwyie mind el xifgiy ick xekql cg` dvx ,xcqd lr oiwyn xdpd ipa :wqtp

,dn`l aexw `edy xeae ,dkf xabznd lk ,dlgz zewydl dvx cg`e ,gztiikxc iptn oey`x `lnzn ,(xeh) ekeld t"r ea jyen xdpde
.(`"ayxd mya i"ae ,mipkyc b"t cibnd) `l `kti` la` dn`l xea mcwy `wecc mixne` yie ,mely:נפסק קלט, סי' xacובסו

aky 'iq d"z) xab mil`c lk ,dwelg dia jiiy `l m`e ,oiwleg dwelg ea jiiyc xac `ed m` ,ediipn cg qtz `le ea miwleg miwqetdy
.('l



.‡Ò :Ò :Ë Û„ :ÔÈ˜ÊÈ‰ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù‡ˆ˜

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.en?recne ,`ziixe`cn m`de ,lfb yi m`d(`.exiag zcevnn mibc e` ser e` dig lhepy ina
(a.ohwe dhey yxg z`ivn lhepy ina(b.dgky ly zifd y`xa swpnd iprn.`q :q :hp sc

:‰· Â˘˙

.‡‰„ÂˆÓÓ ÏÂËÈÏ

.1leaiw zia dl yiyk m`גמור,"לכו גזל הוי fer]ע lcbnae ,c"a`xa ,m"anxa r"re ,`ziixe`cn]שיש דכיו ,

כליו, לו קנו , תו `laלו ,xwtd mewna e` `hniqa migpen zecevnd m` wx dpewy :x`ean ,ci w"q ry 'iq dyixtae ixi`na]

[x"dxa el mipew gwel ly eilk oi`c ,`l - x"dxa migpend.

.2jez el oi`yk m`e

w"z itl. שלו דרכי מפני , מדרבנ גזל משו בה יש

'q eza x`eaneמצודות)"(ד "ה משו רק שאסור שאמרינ מה שכל שלו: במי"דרכי דוקא זהו ,

שהאחר הוא הדי מעיקר מצודה וש בכ שאומנותו מי אבל לצוד, אומנותו שאי ממי שלוקח

דא ממצודתו, להרחיק ""חייב לחיותאיל oi`y,"קפסקית zxaeqe 'qezd lr zwlegd drc `ian ,gz 'iq ikcxna]

[df welig wlgl.

iqe i iax itleגזל חסדאהוי רב ופירש zecevn]גמור, oiprl d"dy ,my i"yxite ,e"yg z`ivn oiprl .`q sca]:

ושהנפק , מדבריה גמור גזל ת"שהיינו בי שלת"מ הוא, יוסי לרבי ,"ק בדייני נפיק לא dfק: oiicr m`e]

['f ,`k 'iq h"ei ipic dpia ixn`ae ,izay d"ca ,alel 'ldn g"t jlnd xry oiir - dxfgd aeig yi m` oiraנפיק יוסי: ולרבי ,

ופירש , די"בדייני נט: ד"(ד סא. ובד גמור, גזל להוציאו)"ה גמורה קני לקנות זוכה שאינו את עשו דקסבר :

ברש מבואר עוד די"כזוכה, סא. להוציאו)"(ד בלאו.ה עובר ולא לעדות נפסל אינו יוסי לרבי שא :

:‰ÎÏ‰

r"eyaד')"(חו סעי' שע סי' lfbמ f"d dlhpe xg` `ae mibc e` ser e` dig cve leaw zia dl oi`y dcevn yxetd :wqtp

,mdixacn.(q"q xeh) `ziixe`c olfb df ixd ,leaiw zia el yi m`e

.·ÔË˜Â ‰ËÂ˘ ˘¯Á ˙‡ÈˆÓ

ת במחלוקת תלוי היוצא"הדי מדרבנ גמור גזל או שלו דרכי משו רק גזל בזה יש א יוסי ורבי ק

, dpwzdבדייני epwiz m` ocy ,'c 'iq dikf 'ld mixt` dpgna r"re ,`n daeyz my k"ynae ,li`ed d"c .h sc n"a 'qez 'ire ,'` oic l"pk]

['d w"q g"dvwae ,'e w"q bnx 'iq j"ya r"re ,yy lib lrn ohwa wx l"pd.

.‚ı¯‡Ï ‰ÏÙ˘ ‰ÁÎ˘‰ ˙‡ ˙ÈÊ‰ ˘‡¯· Û˜Ó‰ ÈÚÓ ÏËÂ‰

.1ecia dlhp iprdy iptl m`ת במחלוקת תלוי הנ"הדי יוסי ורבי א'."ק די ל

.2ecil d`a m`e,מדאורייתא גמור גזל זה ixi`na,הרי ,o"anxa ,xcy d"c 'qez oiir - `pdk axc dyrn xe`iaa]

[fky 'eyz '` wlg `"ayxd z"eyae ,`"ahixa.

.fn?recne ,xzen m`d(`li`ydlxeknl e`,ziriayd lr dceygd dy`l milkxenyl dceygy epiidc]

[i"yx - jli`e xeriad on mripvdle ,ziriay zexit,.ux`d mr zy`l e`(aodnr oeghl e` xexal odl riiql
,mihigd`eaza e` ,zwfgen dpi`yae xyernl zwfgend d`eaza ,`"`yk e` xzid ly d`eaza zelzl xyt`yk

.zxyken dpi`ye d`neh lawl zxykeny(b.d`neha eizexit dyerd ieb e` icedi mr xeval(cmezgpl riiql
.d`neha dyer didy(d.l`xyi e` odk `edy ux`d mr odk lv` dnexz ciwtdl(exag zy`l

mr zy` ly d`eaza d`nh `idy onfa e` dxedh `idy onfa ux`d mr zy` mr oeghl
,ux`d.xag zy`d ly e`(fux`d mr ly eizif znexz e` dxdha ux`d mr zqir zlg zeyrl

.dxdha eileg izif zligz e` eileg zqir zligz zeyrl e` ,dxdha.aq .`q sc
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

`ziixe`c dxiaraלכו", בידי לא זה א ג עבירה, עוברי ידי לסייע אסור דיwtqaeע לקמ עיי

milkא', zl`ydk micia `le opaxc dxiaraמותר,"לכו miciaeע opaxc yygaתלוי הדי

: וכדלהל , פרטי ובעוד ורבא, אביי במחלוקת

.‡˙ÈÚÈ·˘‰ ÏÚ ‰„Â˘Á‰ ‰˘‡Ï ÏÈ‡˘‰Ï

כברה, נפה, להשאיל y"`x]מותר 'qeza r"re ,miigix d"cez - xepze miigix d"de]להשאיל מותר וכ , שלו דרכי מפני ,

. שלו דרכי משו וכברה, נפה האר ע לאשת

' q eza x`eaneמשאלת)"(ד :ה

ב1. להשאיל,"שלפי אסור שלו דרכי דבלא שביעית, פירות אלא לה שאי כשידוע אפי' זהו [e`iadeה

,leg da xeakl dxak ,zern xetql dtp ,dxenb diilz dpi`y s` ,wegx xaca zelzl xyt`y meyn ,xzeny mrhdy ,inlyexid mya

[h"n d"t ziriay zkqn lr y"xa r"re ,ozyt ly oipe` da oenhl xepz ,oipniq ea oeghl miigix.

.2,xzid ly d`eaza zelzl xiaq m`y"a itlעכ להשאיל דרכי"אסור, משו בו שאי באופ פ

, mzrc]שלו yixtzi` `l - yiy ote`ae],d"a itle(שביעית א(במסכת להשאיל, הדי מעיקר מותר יהיה

. שלו דרכי משו בו שאי באופ

.3zelzl `"`yk l"pdl xeknlלתלות"לכו וכשאפשר , שלו דרכי של הטע את אי שהרי אסור, ע

ב שבי במחלוקת לב"תלוי ה."ש

.·˙ÈÚÈ·˘‰ ÏÚ ‰„Â˘Á‰ ÌÚ ÔÂÁËÏÂ ¯Â¯·Ï

דאורייתא, עבירה לעבור לנו שמוחזק למי בידי מסייעת והיא הואיל ux`dאסור, mr zy`l riiql la`
dqirl min elihdy iptl dz`eaz z` cwxle oeghl,מותרmin elihdy xg`leהואיל אסור,

דאורייתא. טומאה לחלה לגרו ואסור , טמאי כלי מחמת מיטמאה וקא לחלה, והוטבלה

i ia` zhiy itlמשו , למעושרי מוחזקי אינ הפירות א א , האר ע אשת ע ולטחו לברור מותר

הוכשרה כבר א אבל טומאה, לקבל הוכשרה לא שעדיי בתבואה ודוקא , ה מעשרי האר עמי שרוב

. דרבנ דחולי וטהרה טומאה בחשש א הטומאה על לחשודה לסייע אסור

`ax zhiy itleמעושרת שהתבואה לנו כשמוחזק דוקא ax`]מדובר d"cez - riiql xeq` df `lac]וההיתר ,

לקבל שהוכשרה בתבואה וא בטהרה חוליו אוכל שאינו האר לע דהיינו , דרבנ בטומאה רק הוא לסייע

שהוטבלה מי משתטיל אבל , וקדשי תרומה רק בטהרה לאכול הזהירה התורה שהרי , דרבנ טומאה

כיו אסור, בטומאה תרומה לאכול החשוד לכה לסייע או דאורייתא, טומאה לגרו סיוע דהוי לחלה,

דאורייתא, רששהטומאה :"לשיטת תי חולקי זה ור"בנידו אלעזר,"ק ב לקיותוש חו ס'

: י בר סו אחר,ו בנושא הוא התנאי e']שמחלוקת oic onwl oiir - mzwelgn okez].

ÌÂÎÈÒÏ[opaxcn wx eyygy xaca micia riiql]:

.1xyernl zwfgen dpi`e d`neh lawl dxyked d`eazd m`בברירה"לכו לסייע, אסור ע

וטחינה.

.2d`neh lawl dxyked `le zxyernl zwfgen d`eazd m`eבטחינה,"לכו לסייע מותר ע

ובהרקדה. בברירה,

.3dxykede zxyernl zwfgen m`e

i ia` itl.לסייע מותר

`ax itle.לסייע אסור

.4zexita m`dnexzd`neha olk`l ceygd odk lyלסייע עבור לטחו שאסור מודה רבא א
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

דאורייתא. שהיא בעבירת

.‚‰‡ÓÂË· ÂÈ˙Â¯ÈÙ ‰˘ÂÚ‰ È„Â‰È ÌÚ ¯Âˆ·Ï

ע"(דבתוס' רישא, בע"ה הגמ' שעז)"פ משו שאסור, וכ"מבואר: לתרומה טובלו כ ואע"י , דורכי שאי פ"ש

לתרומה, טובלו לא שהרי מותר, גוי ע אבל לתרומה, מלאכתו נגמרה לא יקפה או לבור שירד :שעד eazke
זה בדי אבל כלל, עליה חלה ש אי גילגול קוד יפריש א ג הקוד דבדי , הקוד לדי דומה לא שזה

קבע, באכילת אסור וג מעשר, הוי בשיבולי שהקדימו מעשר שהרי מלאכתו, גמר קוד תרומה ש חל

oi` leblib mcew dzlg yixtn m` `kdc" 'qezd k"ynn edin ,`"ayxdae 'ipzna `zi`ck ,dlg yixtdl zi`yx mind z` zpzepykn n"n]

[s"iy m"xdn - ok rnyn `l "llk eilr dlg my.

.„‰‡ÓÂË· ‰˘ÂÚ ‰È‰˘ ÌÂ˙ÁÏ ÚÈÈÒÏ

עבתוס' , בע"(ש המשנה מברייתאז)"פ שהקשה הירושלמי את והביאו עמו, עורכי ולא לשי שלא מבואר:

" ג עמודקתני בוררי ""לא זאת העמיד והירושלמי s"iy],"בלותת, m"xdn - dzizla exykedy 'it].

z"x zhiy itl,בעלמא בחשד מדובר בגיטי בסוגייתנו אבל עביד, קא בטומאה שודאי מפני דוקא זהו

, מי שמטילי לפני לסייע מותר xzeny]ולכ d"c .ep sc f"ra 'qeza oiire ,ok l"q `ly :rnyn oey`xd mvexiza 'qezn].

.‰‰ÓÂ¯˙ „È˜Ù‰Ï

.1ux`d mr odk lv`לכו מוכשרי הפירות בה"א יגע שמא וחיישינ בה, גס שליבו מפני אסור, ע

[lwpxt z`ved m"anxay "ze`gqep iiepy" oiire ,m"anx - dlke`l]מוק שהוא בכלי תרומתו את כשמפקיד ואפי' ,

טומאה. לקבל הוכשרו לא א רק להפקיד ומותר נדה, אשתו תסיטנו שמא שחוששי לפי פתיל, צמיד

.2ux`d mr l`xyi lv` m`e, מוכשרי פירות אפי' odkמותר lv`y :jtidl wqt 'g 'ld zenexzn a"it m"anxd]

` wx miciwtn l`xyi lv`e ,llk miciwtn `l`ly dxifb ,lizt cinv swend qxg ilka mi`vnpyk `wec xaecny :siqede ,mixyken m

,dinxi 'x ixaca "`l`" qxeb `l m"anxdy :azk n"qkae ,oixyken mpi`y zexita xaecn ixdy :ebiyd my c"a`xde ,dcp ezy` mhiqz

gztnd xtqae ,eilk `yepa oiir - `ibeqd jetida azky m"anxd zhiy aeyiia .my f"acxa r"re ,dnexza eyr dlrny l"qye

[lwpxt m"anxdl.

.Âı¯‡‰ ÌÚ ˙˘‡ ÌÚ ÔÂÁËÏ ¯·Á ˙˘‡Ï

w"z itl.טהורה שהיא בזמ לא אבל טמאה, שהיא בזמ רק מותר

xfrl` oa y"x itle.ואוכלת לה נותנת שחברתה מפני , תטחו לא טמאה שהיא בזמ א

i "yx zhiy itlו , האר ע לאשת שייכת טהורה"התבואה לטחוהיא והאיסור חבר, האשת היינו "

פיה לתו ותת תטול שמא שחוששי משו qez']הוא, - xyern epi`y xac]משא רגילה", שאינה טומאה בימי כ

ת סובר בטהרות ור"ליגע לפיה, ותטול שתגע חוששי שלא טומאה."ק בימי א זאת אוסר אלעזר ב ש

z"x zhiy itleאשת)"(בתוד שאינוה דבר לטחו סיוע הוא והנידו , האר ע לאשת שייכת התבואה א

ורבא אביי במחלוקת רק תלוי הדי a']מעושר, oic l"pd]ת בזה פליגי ולא ורשב", mdא,"ק dfay yxit i"yxy dne]

[a"v miwleg,היא התנאי המחלוקת וכל ,,xagd ly d`eazaעצמה מחזקת האר ע האשת שא

לכו עצמה"לטהורה מחזקת וא ומטמאה, מליגע נזהרת ואינה הואיל חבר, לאשת שתסייע אסור ע

ת במחלוקת תלוי הדי ורשב"לטמאה דלת"ק ולרשב"א, חבר, לאשת ולתת מליגע שנזהרת מפני מותר א"ק

לתו תת לטהורה, עצמה שמחזקת האר ע שאשת שחיישינ , תטחו לא בטומאה עצמה כשמחזקת א

הכרי. את מטמאת שבנגיעתה נמצא זו, של פיה

.Ê‰¯‰Ë· ı¯‡‰ ÌÚ Ï˘ ÂÈ˙ÈÊ ˙ÓÂ¯˙ Â‡ ‰¯‰Ë· ı¯‡‰ ÌÚ ˙ÒÈÚ ˙ÏÁ ˙È˘Ú

אסורה.

i "yxד)"( עושי אי הגבלyxtn:ה את שיראה והכה , האר ע ביד נטמאה כבר התרומה או החלה שהרי

טהורה, שהתרומה יחשוב בזה מתעסקי חברי שה הבדד את התוס'או כתבו )"(דו עושי אי :ה
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לעשות. מותר אחר ממקו יפריש א דלפירושו

:mixaeqe miwleg 'qezd j`" משו הוא ההיתר דכח , עושי אי זה באופ חייושג כשנוטל"כדי דהיינו ,

נגע, שמא דחיישינ התירו, לא גרידא חלה שכר משו אבל העיסה, מכל h'שכר 'ld zenexzn a"ita n"qkd itl]

['qezk m"anxd - qewxew i"xdnd itl eli`e ,i"yxk xaeq m"anxd לתוס'...- שיי מכא א ...לבדוק .zqir zligz zeyrl
dxdha eileg izif zligz e` eilegבדד,"לכו של חייו כדי ומשו גבל של חייו כדי משו מותר, ע

" של בכלי החלה את שמניח בתנאי אנחותאורק או מקבלי"כפישא אי וג בה להשי רגילי שאי ,

טומאה, מקבלי שאינ גללי וכלי אבני בכלי התרומה ואת ux`d]טומאה, mrd ly md m` 'it`e]ומזהירו ,

לטיבלו. יחזור בה יגע ושא ובתרומה בחלה יגע שלא

.gnlka "mely" m"ekrl cibdl e` ziriaya l`xyi ici e` ,ziriaya m"ekr ici wfgl xzen m`d
?recne ,mipyd.aq sc

:‰· Â˘˙

.1xeaica ziriaya m"ekr ici wfgl. שלו דרכי משו מותר,

.2m"ekrl "mely" letkl e` ziriaya l`xyi ici wfgl.אסור

inlyexid zpe eka miyxtne , inlyex id z` e`iad 'qezd" לומר לעכושלושאסור אפי'""

" המשנה כוונת מה בירושלמי, ושנחלקו לכפול, עכובלא ידי אחר""לחזק ממנו שיקנה לו לומר א ,

" לומר רק או ."יישרשביעית,

.3mpiga xecrl el xfery i"r wfgl m`.לגוי אפי' לעזור אסור

.4xkya xecrl m`

'q ezd zhiy itlד)"( עודרי אי אסור.ה

i "yx zhiy itly e`iade( בשנה,(בסנהדרי תבואה וכ כ לפרוע המל מ שקיבלו בקרקע מותר,

: בדעתו כתבו למו או נפשות סכנת יש או"דשמא משביעית להפקיע באר לנכרי קני יש ד

ואע , דרבנ הזה בזמ למ"בשביעית ג לנכרי לעזור אסור שמדרבנ בזה"פ וג קני יש מ"ד גבי"ז, מ

התירו, k']מל 'iq ziriay `"efgae ,gk w"qe 'e w"q `ly 'iq c"xei `"xbda r"re].
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éùéù ÷øô

ìá÷úä øîåàä

.`ribdy xg`l s`e ,dyxbln ea xefgl leki lrad m`d ,oldlc mipte`a ezy`l hb glyy lra
?recne ,dcil hbd ribdy iptl s` xefgl leki oi`y e` ,dcil hbd(`e` yi` dpin lradyk

.dkledl gily zeidl dy`(a,"dl oze lawzd" dpr lrade ,dlawl gily dzpin dy`dyk
oze jled" xn`yk e` ,"dxear dkf" xn`yk e` "dlawl gily didzy xyt` i`" xn`yk e`

."dl oze jlid" xn`yk e` "dl(boze lawzd" dpr lrade ,"ihib il leh" dxn` dy`dyk
."dl(cil lawzd dxn` jzy`" lral xn`e dpiy gilyde "ihib il `ad" dxn` dy`dyk

."dxn`y enk jlid" dpr lrade ,"ihib(ddpiy gilyde ,"ihib il lawzd" dxn` dy`dyk
."dxn`y enk jlid" dpr lrade ,"ihib il `ad" dxn` jzy`" lral xn`e(edxn` dphwyk

."ihib il lawzd"(flawzd dxn` jzy`" xn` gilyde ,"ihib il lawzd" dxn` dy`dyk
?"dl oze jled" xne` lrade ,"ihib il:bq :aq sc

:‰· Â˘˙

.‡ÏÚ·‰

" שאמר בעל ולכ אשה, וה איש שולח הוא א ה כמותו דשלוחו בלבד, להולכה שליח למנות הוליכול

לאשתי זה קבלה"גט לשו אמר הבעל א ג וזהו בו, לחזור הבעל יכול לידה הגט הגיע שלא זמ כל ,

לאשתי" גט וגמ"התקבל לקבלה, שליחות לעשות יכול שאי יודע שהרי הולכה., לש ונת ר

:‰ÎÏ‰

r"eya(לא סעי' קמא car(סי' e"ygn ueg ,dy`d cg`e yi`d cg` ,dkledl oia dlawl oia hbd zegilyl mixyk lkd :wqtp

[y"iir ,hl 'eyz a"t l"pk] ,wtq ied dkled gily `ed card m`y xne`y in yie ,ixkpe.:נפסק ז', סעי' קמ gilyובסי' ez`yr `l

.xn`w dl jlede lawzde ,dlaw gily zeyrl ecia oi`y rcei mc`y ,zyxebn dcil ribiykl ,"dl lawzd" xne` lrade ,dlawl

.·‰˘‡‰

אשה. וה איש שולחת א ה כמותה דשלוחה לקבלה, שליח למנות itleיכולה ,'c 'ld oiyexibn e"t m"anxd itl]

,g"xde ,n"a zkqna i"yx itly :azek ,i"yx d"c .dq sc lr onwl o"anxd eli`e ,d`ad gily mb zepnl dleki dy` - 'd 'irq nw 'iq r"eyd

[dfa rxkd ecia oi`y miiqe ,dlaw gily wx `l` zepnl dl xyt` i` - my.

:‰ÎÏ‰

m"anxaי')"(פ הל' מגירושי ג')r"eyaeו סעי' קמ ribiyk(סי' cin ezlawa zyxebn `ide ,dlawl gily dyer dy`d :wqtp

,eizen` rax` jezl e` exvgl hb wxf m` oiprl xac lkl dy`d oick epice ,ecil hbdozepyk la` ,'eke "zxzen z` ixd" hba azeke
"izy`l df hb lawzd" el xne` ,hbd.

:okle"ihib il lawzd" dxn` dy`d m`

.1dlecb `id dy`de ,"dl dkf" xn`y e` "izy`l df hb lawzd" xn` lrade,לקבלה שליח הוי

בו. לחזור יכול הבעל ואי מגורשת השליח ליד גט ומשהגיע

.2"dlawl gily didzy "iyt` i`" xn` lrad m`eוהרי בו, תלויי דהגירושי להולכה, שליח הוי

דיבורה. את עקר
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.3"jled" xn` m`e

" inc ikfk" c"n itl'בתוס ומבואר שליחותה, את עקר ולא הואיל לקבלה, כשליח רבי)"(דהוי :ה

" סובר בעלמא כזכידרבי לאו ""הול השליח שאמר דכיו הכא ושאני גיטי, לי קבל אמרה סתמאאשת "

לה. יהיב דהכי דאדעתא דמילתא

ozp iax itle" ואמירתו הואיל בלבד, להולכה כשליח דסהולהוי שליחותה, את עוקר לאו"" הול ל

כזכי.

.4"jlid" xn` m`eשליחותה."לכו את עקר ולא הוא, כזכי ע

:‰ÎÏ‰

r"eya('ו סעי' קמ jled(סי' dhib ef ixd `l` dhib dl lawzy ipevx oi`" lrad el xn`e ,dlawl gily dzyry dy`d :wqtp

zegily xwr `l "dl dkf" e` "jled" e` "dhib dl lawzd" el xn` m` la` ,dkledl gily df dyrpe lrad cia zeyxd ,"dl dze`

,dlawd zegily xwr "dl oze jled" dil xn` m` oke ,lrad gily dyrpe dlawd zegily xwr "dl jled" el xn` m` la` ,dlawd

,dcil hb rbiy cr dyxbzp `l dfae dfaezyxebn wtq `ied "dl oza"c `"ie[dfa k"yn 'g w"q y"aae ,n"gla r"re] ..

.‚"ÈËÈ‚ ÈÏ ÏÂË" ˙¯ÓÂ‡‰

יחזור."רשב לא לחזור רצה א ולכ קבלה, לשו הוא זה לשו שג : מוסי במשנתינו ג

:`aen `ziixaa" לשונות לישג ""שא ביד, לי קבלה,"יהא לשונות ה ,,r"eyde ,'e 'iq y"`xde m"anxd ,s"ixd]

[eilr miwleg dinirce r"eydy `"nxdn rnyny ,'b w"qa y"ad azeke ,etiqed `"nxde ,"il `y" oeyld z` ehinydמרש ליהוי)"(די", ה

" אמר לא א שג מעכב,לימשמע ואינו קבלה לשו הוי "r"eyd lr `"xbda oiire ,akrny xaeq s"ixd lr c"a`xd la`]

[o"anxd lr miwlegy rnyn r"eyde m"anxdne ,"il" siqedl v"` "lawzd" oeylay :siqed o"anxae ,'b w"q.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ד סעי' קמ od,(סי' dlaw oeyl olek ,jcia il `di e` il leh e` ihib il lawzd :el dxn` :wqtp"il `y" d"dc `"ie
"il gw".

.„"ÈËÈ‚ ÈÏ ‡·‰" ÁÈÏ˘Ï ‰¯Ó‡ ‰˘‡‰ Ì‡

להולכה, שליח רק lradeהוי ,"ihib il lawzd dxn` jzy`" lral xn`e dixacn dpiy gilyd m`e
"dxn`y enk jlid" dpr:ax xn` dea` xa dax xn` ongp ax xaeqאינה לידה גט הגיע שאפי'

די וי"מגורשת, , סומ הוא שלו דיבור שעל ""ל דאמר לגמרי שליחותו את עקר שהשליח משו שליחל

להולכה ולא להיות רוצה אני ופירש"לקבלה אלא)"(בדי", להיותה מעוני שאינו מהשליח דעת גילוי והוי :

הולכה, dfa.שליח k"yn ywxw epiaxa r"re]" אמר הבעל להוא "הול או לה" zyxebn,,"התקבל dcil hb ribiyk - xehird lra itl

lrady meyn ,zyxebn dpi`y ,mixaeqe eilr miwleg mipey`x cere ,`"ahixde `"ayxde ,jkl gilyd znkqde ,lrad cin dkledl iepin yic

[ai w"q y"aae ,jlnl dpyna ,y"`x 'qezae ,y"iir ,"lawzd il dxn` jzy`" lral xn`y gilyd ixac lr jneq.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ח סעי' קמ ede`(סי' ,"dhib dl lawl gily ipz`yr jzy`" lral xn`e `ae ,dhib dl `iadl gily ez`yr :wqtp

enk" xn` `le ,"dl dkf" e` "dl jled" el xn` lrad m`e ,zyxebn dpi` dcil dhib ribd elit` ,"`id dxn`y enk jled" xn`

.zyxbzn dcil ribiyk ,"`id dxn`y:נפסק נט, סעי קמא ribdובסי' m`e ,lha f"d ,dcil ribiy mcew elhae ezy`l hb gleyd

.xeac ick jeza 'it` elhal leki epi` ,dcil

.‰‰¯Ó‡ Í˙˘‡" ÏÚ·Ï ¯Ó‡Â ‰È˘ ÁÈÏ˘‰Â ,"ÈËÈ‚ ÈÏ Ï·˜˙‰" ÁÈÏ˘Ï ‰¯Ó‡ ‰˘‡‰ Ì‡
"‰¯Ó‡˘ ÂÓÎ ÍÏÈ‰" ‰Ú ÏÚ·‰Â ,"ÈËÈ‚ ÈÏ ‡·‰

של דיבורה על שסמ או לידה, גט משיגיע ומגורשת השליח, דיבור על סמ הבעל א בספק, נשארה הגמ'

לידה, גט משיגיע ומגורשת ayx"`]האשה, - dcil hb ribiyn jk zyxebn ,"dxn`y enk" siqed `l lrad m` edin].
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:‰ÎÏ‰

r"eya('ט סעי' קמ enk(סי' jlid" el xn`e ,"d`aedl gily ipz`yr jzy`" xn`e lral `ae ,dlawl gily ez`yr :wqtp

hbd ribdy mcew ca` e` hbd sxyp m`e ,zyxebn f"d dcil hbd ribdy oeik ,"`id dxn`y.zyxebn wtq `ied dcil

.Â"ÈËÈ‚ ÈÏ Ï·˜˙‰" ‰¯Ó‡˘ ‰Ë˜

הולכה. לש ונת וגמר , לקט שליחות שאי יודע דאד לידה, שיגיע עד גט אינו

.ÊÏÚ·‰Â ,"ÈËÈ‚ ÈÏ Ï·˜˙‰ ‰¯Ó‡ Í˙˘‡" ¯Ó‡ ÁÈÏ˘‰Â ,"ÈËÈ‚ ÈÏ Ï·˜˙‰" ‰¯Ó‡ ‰˘‡‰˘Î
"‰Ï Ô˙Â ÍÏÂ‰" ¯ÓÂ‡

ax itl,כזכי הול א ספק cilהוי hbd ribnyk cin zyxebn ,ikfk jled c"nl - ywxw epiax itl ,d`ad daeyza onwlck]

[dcil hb ribyk wx zyxebn - `"ayxae `"ahixa `aen d"nxd itle ,gilyd..'a oic '` 'eyz lirl oiir - dfa dkldd

.a?recne ,ikfk e`l e` ikfk m`d ,`pennae `xeqi`a "jled" xne`d:bq .bq sc

:‰· Â˘˙

ozp iax itl. בגיטי ובי בממונות בי כזכי לאו הול

iax itle'בתוס ומבואר כזכי, רבי)"(דהול שהשליחה כיו הכא ושאני כזכי, לאו הול סובר בעלמא דרבי :

" גיטיאמר לי קבל אמרה לה,"אשת נת דהכי דאדעתא דמילתא סתמא ,oiir - dpzna "ikfk m` jled" oic xwira]

['b oic dn 'eyze ,hl 'eyz '` wxt lirl k"ynae ,`nl` d"c :aq sc i"yxae ,.ci sc lirl.

:ax zrcשהגיע קוד הבעל מת שא לחומרא, אזלינ באיסורא ולכ כזכי, לאו או כזכי א ספק דהוי

חוזר. אינו ולכ התחתונה, על ידו מחבירו והמוציא לקולא, ובממונא מתייבמת, ולא שחולצת לידה [m`eגט

[my f"hae y"aa oiire ,zyxebn wtq iedc ,'e 'irq nw 'iq `"nxae o"xa x`ean - "oz" xn`.

.blrad dpiny gilyn e` lrad edpiny gily cin lawl dlawl gily zepnl dleki dy`d m`d
,dxear dlaw gily mb didiy lrad gily z` zepnl leki dy` m`de ,`id dzpiny xg`l

?recne:bq sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÎÏÂ‰Ï ÁÈÏ˘ ‰ÈÓ˘ ÏÚ·

ax itlאח למנות יכולה האשה בזיו"אי משו בגמ': א' ללשו הולכה, מהשליח לקבלה אחר שליח כ

" גזירה זוהי שני: וללשו מיכהבעל, לאחר הבא חצרה wx,"משו ied "lrac oeifa" meyn mrhd mby :azek o"anxd]

,opaxc leqtמקפיד,"ע שהבעל ודאי ידוע שא שכתב קרקש ברבינו znע m`e ,`ziixe`cn liren `l iepind ,"lrac oeifa" meyn c"nl

.dfa k"yn `"ayxa r"re ,znaiizn `le zvlege ,opaxcn liren `l iepind ,"'eke dxvg" meyn c"nle ,xfnn cled z`yp m`e ,maiizz lrad

שכתב:"וע במאירי ax]ע ly minrhd ipyk miwqety yiye ,xwir "lrac oeifa" mrh - axk miwqetly.

`pipg 'x itle.חלה האשה שליחות

:‰ÎÏ‰

m"anxaיג)"(פ הל' מגירושי א')r"eyaו סעי' קמא dlra,(סי' gily cin dhib lawl gily zeyrl dleki dy`d :wqtp

naelawl gily dz` ixd" el dxn`y e` "jlv` oecwt df hb didi" lrad gilyl dxn` m` la` ,elawl xg` gily dzyry `"c

,"il,i`ce yxbzz dcil ribiyne ,dcil hb ribiy cr zyxebn wtq ef ixd ,(`"ayxe o"anx mya i"a) "lawzz" wx el dxn` `l 'it` `"ie
egely cin elawl leki "ilran hb law" dxn` la` ,egely cin elawl oi` ,"dlra cin hbd lawl" dgelyl dy`d dxn`dy`d oi`y `"ie ,

.dlra gily cin lawl gily zeyrl dleki

.·‰ÎÏÂ‰Ï ¯Á‡ ÁÈÏ˘ ‰ÈÓ ÏÚ·‰ Î"Á‡Â ‰Ï·˜ ÁÈÏ˘ ‰˙ÈÓÂ ‰Ó„˜ ‰˘‡‰˘Î

`pipg iax itl.האשה של המינוי שמועיל פשוט
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ax itlyeהטעמי שני בי תלוי `']הדי oic l"pd].דרב אליבא שנאמרו

i "yxד"(ד כד. ד ולעיל דקדמה, חצרה)"ה "yxtn:ה של הגזירה שיי שלא הגמ' לאחרשכוונת שבאה חצרה

משו"מכא אבל הבעל, שליח מיד לקבל האשה שליח ויכול הבעל", ו י ז שליח"ב יכול ולא , שיי

הבעל, מיד לקבל meynהאשה la` ,"o`kn xg`l d`ad dxivg" ly dxifb yi oiicry :jtidl miyxtny yiy `ian ixi`nd]

w"q el 'iq y"aa r"re ,'` oic lirl oiir - r"eya e`aed zercd 'a ,`pipg 'xk ewqt mipey`xd aex .`id dncwy oeik ,oi` "lrac oeifa"

[lrad gily cin hbd z` `iaiy d`ad gily zeyrl dleki m` dy` oica zerc 'a `iady ixi`na r"r .'g.

.‚‰ÎÏÂ‰ ÁÈÏ˘‰Ó ‰Ï·˜Ï ÁÈÏ˘ ‰˘ÂÚ ‰˘‡‰˘ ‰Ê ÏÚ „ÈÙ˜Ó ÂÈ‡ ÏÚ·‰˘Î

דקדמה)"(דבתוס' axaמבואר:ה oey`xd oeyld itle ,`p i pg 'x itly, בזיו אי שהרי למנות, יכולה

i pyd oeyld itlye,לא['` oic lirl oiir - dkld oiprle].

.„ÈÁÂÏ˘ ‰È‰˙" ‰˙Ú ‰˘‡‰Â ,"ÍËÈ‚ ÍÏÈ‰" ‰˘‡Ï ¯Ó‡ ÏÚ·‰ Â‰ÈÓ˘ ‰ÎÏÂ‰Ï ÁÈÏ˘˘Î
"‰Ï·˜Ï

ongp ax itlהנ חנינא ור' רב במחלוקת תלוי ל."הדי

`a` xa `iig 'xe `ax itle:eazky ,'` w"q mi`elin ipa`ae ,'a w"q f"ha r"re ,r"eye m"anx - dcil ribd `l hbdy cer lk]

[ok epi` 'qeze i"yx itly,הבעל אצל שליחות חזרה ולא הואיל מגורשת, שאינה מודה חנינא ר' א ספק הוי

מתייבמת. ולא חולצת מת וא גט, להצריכה לחומרא אזלינ שבערוה בדבר rnynוספק .ck sc lirl 'nbdn]

,'` w"q mi`elin ipa`ae ,`de d"c .ck sc lirl i"yxa ,ywxw epiaxae .dfa k"yn `"ayx oiir - lra lv` zegilyd xefgzy opira r"ekly

['` w"q xi`n ziaae ,'` w"q y"aa ,.ck sc lr q"zgae..'` oic lirl oiir - dkldd

.dca`y e` leqt hbd `vnpe ,ezy`l edepzie hb enzgie eazkiy micr ipy dpiny lrae`
,epewizk dyrp m` miwteqny?recne ,ycg iepin `la ycg hb aezkl mileki m`d:bq sc

:‰· Â˘˙

.‡„·‡˘ Â‡ ÏÂÒÙ Ë‚‰ ‡ˆÓ˘Î

:xnel dvx ax mya `zxn xa l`eny xa wgvi axאח שנמצא בי , שליחות עשו שהגט"שהעדי כ

`']פסול, w"q y"ae ,'` w"q akw 'iq g"xt - opaxc leqt 'it`]חדש מינוי בלא חדש גט לכתוב יכולי ולא שאבד, ובי ,

הבעל. של

:xnel dvx daxeצרי לא פסול ונמצא גט עשו א אבל חדש, מינוי צרי ואבד כשר גט שעשו אחר שרק

חדש. מינוי

:xaeqe wleg ongp axeשיהיו וכוונתו הואיל , פעמי מאה אפי' ולית לכתוב שוב יכולי כשאבד שג

. פעמי מאה אפי' הנתינה, עד שלוחי

.·ÂÂ˜È˙Î ‰˘Ú Ë‚‰ Ì‡ ÌÈ˜ÙÂÒÓ˘Î Ì‡

' q ezaד)"( כותבי ולכx`ean:ה , שליחות עשו כשר שהוא הצד ועל הואיל אחר, גט לעשות לה שאי

הספק. מ שיצאו עד שירצו כמו לעשות שיצוה הבעל את ללמד iq'טוב `"nxa z`aen ezrc - 'qezd lr wleg z"x]

,y"iir ,'` 'irq akwשליחות עשה לא שעדיי נחשב החתימה, לפני שאבד nxa"`גט z`aen ezrc ,u"ayzd mya i"aa ,i"wenip oiir -

.'a w"q n"ga r"re ,myבר"וע קרקש, ברבינו ובנימוק"ע הסוברי", , מפרשי יש בש oi`yי d`pwd xhya wx xaecn epziibeqay oicdy

r"eyae ,ycg xhy aezkl mileki `l ca` m`e ,mzegily eyrp micrd enzgy xg` ,di`x xhya la` ,dkef ly ecil eribiy cr mda mikef

d"dc :siqed `"nxde ,ycg xhy aezkl mileki delnd e` deeld ly enya erh m`y ,hb oick mpic zexhy x`yy :wqtp ,'e 'irq hn 'iq n"eg

eyr `l zerh wtqa mb - 'b w"q my g"dvwd itle ,zerh wtqa `le zi`ce zerha `wec epiid - 'e w"q my j"yd itl ,zerh x`y `vnpyk

[mzegily micrd.

:‰ÎÏ‰

r"eya('א סעי' קכב leqt(סי' `vnpe dl epzpe enzge eazke ,"ezy`l hb ozile mezgle aezkl" micrle xteql xn` :wqtp
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

eyr ixd ,xingdl ebdpy zexneg dnkn xyk `ed m` miwteqn mde ca`p `l m`e ,xg` hb aezkl mileki ,ca`pe edeazky e`

,mezgle aezkl mdl xnel lrad xefgl jixve mzegily,'ekeaezkl zeyx mdl ozep `edy" ,xn`e ,xirdn jled lrad m` okl

,"wetwt mey ila xiray axd zrcl ,dnizga oia daizka oia xyk cg` didiy cr 'w cr cg`n hb mezgleברמ"(עע מה"ש א

בזה) .שהוסי

.dxn`yk e` ,"gilyl edepzie hbd z` enzgie eazkiy" miyp` 'a dpiny lraa oicd dn
?recne ,"dl jileie":bq sc

:‰· Â˘˙

. להטריח שלא כדי רק זהו לשליח, ליתנה לה שאמר שמה או שליחות עשו א בספק, נשארה הגמ'

i "yx zhiy itlהרא"(ד לפי הוא וכ כתבו, הריטב"ה ו', סי' )"ש ראשוני ועוד לפניא, הגט כשאבד הגמ' בעיית

, לכ שקוד הגמ' לסוגיית המש וזהו השני, לשליח `mשנתנוהו la` ,ca`yk wx wtqdy :azke ,ixi`na yxtn oke]

,dfa wleg `l i"yxye ,leqt `vnpyk mb dirady ,xaeq mgexi epiaxy :eazk ,'f w"q y"ade i"ad la` ,mzegily eyry i`ce - leqt `vnp

.y"iir ,mzegily eyry heyt ,ca`a la` ,leqt e` lha hbd `vnpyk wx 'nba wtqd m"anxd itly :azky n"qka r"reהרי ziray:"שיטת

,`xnegl `ziixe`c wtqc miiqe ,zncewd dibeql xeyw epi`e ,dkledl ipyd gilyd z` dpiny oeik ,dkledl gily zeidln mwliq m`d ,`id 'nbd

n cer ,ixi`nae ,o"x oiireoi` - in yxit `l m` la` ,miieqn ipy gily dpinyk wx wtqdy ,wiiecn my i"yxny ,.hk sca ixi`na x`ea

lkak `xnegl opilf`y ,mipey`x cere ixi`nd miazeke ,zel`yd ipy lr wtqa dx`yp 'nbde ,dy`d cil hbd ribiy cr zniizqn mzegily

,my g"aa r"re ,"l"z`" dazk `l 'nbd n"n ,"l"z`"a dipyd dirad z` yxit i"yxy s` edfy :azky ,xn` d"c i"aa r"re ,`xeqi` wtq

['f w"q f"hae ,'c w"q n"ga.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ב סעי' קכב lha,(סי' e` leqt hbd `vnpe gilyl epzpe eazke ,"dl jileie gilyl epze enzge eazk" mdl xn` :wqtp

,zyxebn wtq ef ixd ,dl epzpe gilyl edepzpe ,xyk xg` hb eazke ea eklnp `l m`e ,lraa eklniy cr xg` hb oiazek oi``"ie
,"ozile aezkl" mdl xn`y df lke ,(xeh) x`azpy enk epic gilyd cin ca`p m`y `l` ,xg` hb oiazek leqt e` lha hbd `vnpy lkc

ely zeyx `la xg` aezkl oileki opi`y `hiyt ,leqt `vnpe ekiledl hb gilyl ozp la`.

.e?micr 'a ipta zeidl dkixv hbd z` gilyd zlaw e`/e dlawl gily iepin m`d:bq sc

:‰· Â˘˙

.1dlawl gily iepin.'וד ב' דיני הבאה בתשו' לקמ עיי

.2,dlaw gilyl hbd zxiqn" izxk dxiqn icir" xn`c `"x itl, עדי ב' בפני להיות צרי

מינוי על המעיד עד וכ הקבלה, על שלוחי ג להיות יכולי השליחות מינוי על המעידי והשני

הקבלה. ועל המינוי על המעיד אחר ע להצטר יכולי הקבלה, על ואחר scהשליחות lirl z"x zhiy]

,bi daeyz '` wxt lirl k"ynae ,y"iir ,hbd zpizp zrya micr 'a jixv mb ,"izxk dnizg icir" xn`c n"x itlye ,l"iiwc d"cez .c

['d oic.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ח סעי' קמא `it'(סי' ,mipy ipta hbd lawl jixve ,micr ipy ipta ezeyrl dkixv ,dlawl gily dyer `idyk :wqtp

lk mr sxhvn cg`e dlawd lr cg`e zegilyd lr cirn '` e` dhib zlaw lr micirn md zegilyd lr micirnd mipyd m`

,f"re df lr cirn zeidl cg`micra dlawl gily dyrpy dlgz xxaiy cr gilyd cil hbd lrad xeqni `l dligzkle.:נפסק י', ובסעי'

,dlaw icir jixv oi` dlaw gily ci zgzn `vei hbd did m` la` ,rxwp e` hbd ca`yk ,dlaw icir jixvy mixen` mixac dna

[dfa k"yn ,bk w"q `"xbdae ,a"iwq y"aa r"re].

.flrad e` dlde ,"ezy` z` yxbl hb e` "ipeltl epzil oenn xhy ipeltn izlaiw" xne`d
,"el izzp oecwt" xne`,"eizzp dkledl" xn` lradyk e`?recne ,on`p in.cq sc
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

.‡˙ÂÂÓÓ·

xhyd]השליש lawn epiidc],לו האמי הרי השליש ביד וכשמסר למחילה, נית שממו דכיו , x`eaneנאמ
'qezaשאני)"(ד דנאמה לו.: מסרו כ דעת דעל ישקר, אפי' שיאמר מה כל על השליש

'q ezd eazk cerשליש)"(ד באופה זה א ולהשכיר, להשאיל העשויי בדברי א לשליש מאמיני שלכ :

" אמר לפקדושהבעל שאלה.שנת בתורת שנת אמר ולא "

'q ezd eazk cer(שאני)שי א אחת, בעיר שלשת א אפי' דנאמ יכול": היה מסרו לפקדו לא שא ל

השליש. בלא ישירות ליתנו

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' נו סי' raydl,מ jixv oi`e ,aexw `ed m` 'it` micr ipyk on`p ecia ezeyilyy onfa yily :wqtp'it`e
on`p yilyd dfa mb `l` ,yilyd oipr lr eknq `ly xn`p `l ,xhya zeyilyd oipr eazk.

.·˘ÈÏ˘‰ „È· ‡ˆÓ˘ Ë‚ ÔÈ„· ‡¯ÂÒÈ‡·

`ped ax itl" דאמרינ לשליש, להאמי לנו אי שבאיסורא משו , נאמ לגירושיהבעל שנתנו איתא א

לאשה ישירות למסור יכול היה ברש"הרי ומבואר ובתוס'", בעל)"(די רקה אלא השליש נאמ שלא :

, נאמ השליש הונא לרב ג אחת בעיר כשאינ אבל זה, טע שיי שאז אחת בעיר [ahixde"`כששלשת

`vnp lradyk s` lwin `ped ax - ipyd eyexita o"anxde ywxw epiax itle ,xvg dze`a mixc m` wx on`py ,xaeqe xingn d"nxd mya

[dfa k"yn `"ayxae ,y"iir ,zxg` xira.

`cqg ax itleברש ומבואר האמינו. שהרי אחת, בעיר כששלשת ג נאמ בעל)"(די"השליש ובתוס'ה ,

ד סג: ושליש)"(ד "ה אמר כשהשליש דנאמ לקבלה: שליח שהייתי לי נתת yilya."לגירושי - `"ahixde ixi`nd itl]

ax zwelgn - mipaxd ipexg` mya ixi`nde ,cl daeyza s"ixd itle ,hbd lhal lekiy ebin gkn ,on`p lrady dcei `cqg ax 'it` dkledl

ixi`ndk 'qezdy ,azky `"yxdn oiire ,dlawl yilya mb mzwelgny ,my s"ixdn rnyne ,dy`d cia hbde ,dkledl gilya `cqg axe `ped

[dlaw yilya oiae dkledl yilya oia mzwelgn - 'qez itly :mixaeq ,gw w"q `"xbd ,fr w"q `nw 'iq y"ad ,i"ptd eli`e ,`"ahixde.

i "yx zhiy itlובד"(ד ואמאי, בעל)"ה הקבלה,ה על ולא המינוי על לא עדי שאי א נאמ השליש

'q ez itleושליש)"(ד המינוי.ה על המעידי עדי שני יש א רק נאמ השליש

i "yx zhiy itlנפיק)"(ד קא מי לשלישה מיגו כשיש דוקא הוא חסדא לרב הונא רב בי המחלוקת

, נאמ אינו השליש חסדא לרב ג מיגו אי א אבל , למוסר q'שבידו ez zhiy itleשליש)"(ד ה

דבעלה כיו לקבלו, נתרצה לא האשה דשמא לאשה, למוסרו בידו אי דהא מיגו, כשאי דוקא מחלוקת

" ""לפקדואומר הבעל אומר אפי' דהיינו מקרה, בכל זהו שנאמ חסדא ולרב לפקדו, לשליש שנתנו

עדי אע"בפני לגירושי יאמר א לגירושי שיהא לו, מסרו כ דעת דעל מפני משקר,", שהוא [itlפ

,`"ayxd zrc oke ,'qezd zrca mgexi epiax 'it oke ,lrad ixack ecirie micrd e`eai m` s` on`p yilyd - 'qezd zrca y"yxd

[dp sirq dnly znkgae ,'b ze` my dyixcae ,'i w"q ep 'iq mineza r"re ,micr cbp on`p epi` yilyd - `"ahixd itl la`.dkldd

.'e 'eyz lirl oiir - df oicl

.‚„È· Ë‚‰˘Î˘ÈÏ˘‰

.1"lra dildip diadi oiyexibl icic i`nw" zxne` dy`d m`מודה הונא רב וג , נאמ השליש

" לומר שיכולה מיגו לה שיש משו בעללזה, ניהליה יהביה l`,"לדידה zpn`py xyt`c :azek ,'g 'iqa y"`xd]

hbdyk wx zpn`py `"iy `iade ,y"`xdk mzq r"eyde ,dfa zerc 'a `aed ixi`na ,gilyd cia hbdyk s` `l` ,dcia hbdy ote`a wx

[dci zgz `vnp.

.2"dildip diadi oiyexiblc yily il xn` icicl" dxn` m` la`כנ בדיוק ב'."הדי די ל
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:‰ÎÏ‰

r"eya(נה סעי' קמא dy`d.(סי' cia hbdyk `wec mixne` yie ,zpn`p "oiyexibl gily elaw ipta" zxne` dy`d m`e :wqtp

.„ÚÂ¯˜ Ë‚‰˘Î

" לומר נאמ אינו שהשליש מודה חסדא רב לגירושיאפי' אחד"קיבלתיו ועד ידו, תחת אינו הגט שהרי ,

רש מודה ולכ בידו, כשאינו באיסורי נאמ המינוי."אינו על שיעידו עדי ב' צרי שבזה י

" izxk dxiqn icir" xn`c xfrl` iax itl.הקבלה על עדי ב' ג צרי

" izxk dnizg icir" xaeqd n"xc `ail` `cqg itlשראו"א עדי ב' ומספיק הקבלה, על עדי ב' צ

בתוס' ומבואר בידו, של הגט וד"(דאת תינח, רבי)"ה הגט,ה על חתומי עדי יש א אלעזר לרבי שג :

, כדי ונעשה עדי בפני נמסר שמסתמא שאמרינ משו בידו, של היה שהגט שראו עדי להביא מספיק

['c oic bi 'eyz '` wxt lirl k"yn oiir - mipey`xd lk lr minkqen `l "'eke `nzqny" 'qezd ixac].

`ped ax itleאחת בעיר a']כששלשת oic lirl oiir]ר לפי השליש"אפי' שהרי הקבלה, על עדי ב' צרי מ

בזה. נאמ אינו

.‰"ÂÈ˙¯ÒÓ ‰ÎÏÂ‰Ï" ¯ÓÂ‡ ÏÚ·‰ Ì‡

דבתוס' סג: בעל)"(ד "ה הסברא קיימת ולא הואיל , נאמ שהשליש וכו'מבואר: איתא, l"pd,"א r"eya wqtp oke]

[xehd wqet oke ,y"`x 'qez - on`p yilydy dfa dcen `ped ax mbe ,'a oic seq.

.g,"ca`e il ozp" zxne` `ide ,"eizlaiw oiyexibl" xne` gilyde ,"eizzp oiyexibl" xne` lra
?recne ,mipn`p gilyd e`/e lrad m`d.cq sc

:‰· Â˘˙

לחומרא, אזלינ עדי ב' באו שלא עוד וכל המינוי, על עדי ב' שיעידו שצרי שבערוה, דבר כל כדי הוי

שליחותו, עושה ששליח חזקה שיש וא , נאמ אינו אחד ועד ידו, תחת אינו והגט הואיל , נאמ השליח ואי

""מ לומר נאמנת שאשה וא לקולא, ולא לחומרא דוקא זהו מ"גירשתנימ סיוע,", לה כשאי דוקא זהו מ

" של חזקה לה יש בעלהשאז בפני פניה מעיזה האשה סיוע"אי לה שיש באופ אבל ,[ocic oecipa enk]מעיזה

xyidומעיזה. xtqa z"x la` ,cere ,r"eyde ,m"anxd ,s"ix - znaiizn dpi`e zvleg zn m`e ,ipy hb `la `ypil wtqn dl xeq` okle]

[y"iire ,zyxebn dpi` i`cey ,xaeq.

:‰ÎÏ‰

r"eya(נו סעי' קמא gilyl",(סי' eizzp oiyexibl" xne` lrady t"r` ,dcia eze` e`xy micr oi`e hbd ca` m`e :wqtp

epzp ipta" dy`d dxn` 'it`e ,lrae cg` cr `l` o`k oi`e yi` zy` dwfged ixdy ,zyxebn wtq ef ixd "dl eizzp" xne` gilyde

.dyxbzp `l `nye dipt firzy xyt` ,dze` miriiqn gilyde lrade li`ed ,"il gilyd epzpe ,oiyexibl el:נפסק ב', סעי' יז ובסי'

,dlra ipta dipt dfirn dy` oi` dwfg zpn`p ,"ipzyxb" eipta dlral dxn`y dy`dzpn`p da oiqtez oiyeciwy oiprl `wec `"i
`zevixte `tveg iyitpc f"dfac ,cer `"ie ,zpn`p xac lklc l"qe g"ie ,dzaezk lehil e` xg`l `ypdl zpn`p dpi` la` ,hb dkixve

dfirn dpi`c dwfg rxzi`c ,`xnegl `l` zpn`p dpi`.

.h?recne ,gilyd zne "mzq dy` il ycwe `v" xne`d ly epic dn.cq sc

:‰· Â˘˙

בתוס' ומבואר היא, ארוסתו קרובת שמא ספק יש אחת כל דעל , שבעול הנשי בכל אסור ה"(דהמשלח

"1.:אסור) ואומרות באות הקרובות כל א אפי' נתקדשושזהו בעלמא."שלא אדיבורא סמכינ ולא מ2.,

אחת לכל וכ תתרצה, לא דשמא להתקדש בידו דאינה גמורה, חזקה זה דאי , הנשי בכל מותר הדי

" שציוה מחמת קנסוהו, רבנ ורק לו, מותרת שהיא רוב יש בעול אשהסתמהנשי איזו שפירש בלא "

תקלה. לידי שיבוא חשש ולא לו, שיקדש רוצה הוא
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

r"eya(יא סעי' לה f"d(סי' ,yciw `l e` dy` el yciw m` rcei epi`e gilyd zne ,"dy` il ycwe `v" gilyl xne`d :wqtp

dexr ody zeaexw dl yiy dy` lka xeq` f"d ,el yciw dy` efi` rcei oi`e li`ede ,ezegily dyer gily zwfgy ,yciwy zwfga

,'eke ,dnr,dfa oiwleg yie ,ezegily dyer gily dwfg mrhn ,dizeaexwa cin xq`p ,gilyd zne zipelt dy` ycwl deiv m` d"dc `"i
[dfa k"yn ,`l w"q y"aae ,fk w"q n"gae g"iwq f"ha oiire].

.i?dnvr ici lr e`/e dia` i"r df m`d ,dphw e` dxrp ly dhib zlaw:cq sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÓÂ˙È ‰¯Ú Â‡ ‰‡Â˘ ‰¯Ú

. לכ עצמית זכות אי לאביה אבל גיטה, מקבלי שלוחה או היא רק

.·‰Ò¯Â‡Ó‰ ‰¯Ú

w"z itl.יתירה יד לה זיכתה דהתורה גיטה, מקבלי ואביה היא

dcedi iax itleאת לגמרי לאב זיכתה דהתורה הוא, כלו לאו שלה יד אביה דבמקו היא, ולא אביה

שתנשא. עד הבת של הנערות ימי

:‰ÎÏ‰

r"eya('ב סעי' קמא gily(סי' zeyrl leki dia` ,dia` zlaw enk dcia dhib zlawa zyxbzny t"r` dqxe`nd dxrp :wqtp

.z`ypy e` a` dl oi` k"`` ,dlaw

.‚‰ËÈ‚ ¯ÂÓ˘Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ‰Ò¯Â‡Ó ‰Ë˜

i "yx zhiy itlרמב ועיי תוס', בו שחזר ולאבמלחמות)"(לפני גיטה מקבל אביה הכל דברי אב לה יש א

היא.

'q ez zhiy itleת במחלוקת תלוי הנ"הדי יהודה ורבי ל."ק

:‰ÎÏ‰

r"eyd('ד סעי' קמא dphw,(סי' `idyk dyxbe dia` i"r dphw ycwnd :wqtp,ig dia`e dqex` dcera`le dhib lawn dia`

,dhib lawl dleki `idy `"ie ,ezrcn `ly `id:נפסק צד, די הגט, בסדר קנד, zyxbznובסי' lkd ixacl ,dqex` dphw `id m`e

['e w"q `nw 'iq y"a oiir] .dia` ici lr `l` eplawz `ly xingdl ie`xe ,dnvr i"r zyxbzn m` `zbelt `ki`e ,dia` i"r.

dhib z` xenyl zrceid dphw idefi`

:xnel dvx opge i iax,גיטה בגלל אחר דבר שמשמרת eixac]כל egcp 'nba].

`wi` axc dixa `g` axe ,gepn xa `ped ax itleומבואר אחר, לדבר גיטה בי שמבחנת כל

ע"(דבתוס' שמבחנת, כל כט.)"ה ד ולעיל סה., ד לקמ הגמ' כלפ עשר, כבר עד שית מבר כפעוטות, דהיינו :

חורפיה. לפו אחד

:‰ÎÏ‰

r"eya('ו סעי' קמא mipzepy(סי' epiidc ,xg` xacl dhib oia dpgan m` ,z`ypy e` zne dphw `idyk dia` dycw :wqtp

,zehertd zperl ribzyn epiidc `"ie ,ezlhepe feb` ,ezwxfe xexv dlditxeg metl cge cg lk ray za e` ziy za epiidczyxbzn ,

xne`e wlegy in yie ,zpgan dpi` 'it` zyxbzn dia` i"r la` ,zyxebn dpi` dnvr i"r dyxibe zpgan dpi` m`e ,dnvr ici lr

.dia` i"r 'it` zyxbzn dpi` zpgan dpi`y lky
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.„‰ËÈ‚ ¯ÂÓ˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡˘ ‰Ë˜,[dhey `idy zngn e` dzephw zngn]

.1dqxe`n `id m`

i "yx itlמתגרשת)"(ד אינה גיטה.ה לקבל יכול אינו אביה אפי'

'q ez itleשמבחנת)"(ד כל גיטה,ה לקבל יכול opaxcn]אביה 'it`e].

.2,d`eyp dphw `id m`ei "yx itlהיא)"(ד בה,ה רשות לאביה lawlאי leki dia`y :xaeq oixcdpqa i"yxe]

[oiyeciw 'qn lr `"rx - dhib.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ג סעי' קמא ezeyrl(סי' leki dia` la` ,dlaw gily zeyrl dleki dpi` ,z`ypy e` a` dl oi` 'it` dphw :wqtp

.dqex` `id m`

.‰‰ËÈ‚ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡˘ ˙¯‚Â· ‰ËÂ˘

גיטה,"לכו את לקבל יכול לא אביה אפי' meynע `ziixe`cn df m` ibilt inlyexiay ,mi`ian zenaiae oiyeciwa 'qezde]

[xwtd bdpn da ebdpi `ly ick opaxcn wx dfy e` "zxfeg dpi`e dglyn" opiray.

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(חו סעי' קפח סי' `cgמ ,gily miyer `le ,migely miyrp mpi` ,ohwe dhey yxg mde zrc ipa mpi`y in :wqtp

.dphwd cg`e ohwd

.`i?recne ,lib dfi`n(`.envrl wx dkef ohw(amixg`l mb dkef(bohwl zekfl mileki m`d
mikefy dn e` mixg`l e`/e envrl dkefy dn m`de ,envr xear zekfl leki `l oiicry s`

.`ziixe`cn df exear:cq sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÏËÂÂ ÊÂ‚‡ Â˜¯ÂÊÂ ¯Â¯ˆ

. לאחרי זוכה ואי לעצמו, רק זוכה

'q eza oey`xd yexitd itlצרור)"(ד עה ג ."זוכה חליפי קני י

i pyd myex it itle. מבחי ואינו הואיל לא, חליפי בקני

df libn zegta la`'בתוס ומבואר לעצמו, אפי' זוכה ע"(דאינו צרור, בב"ה בגמ' אחת דעה שמב)"פ אחרי": מ

לו. לזכות lekiיכולי mc` oi`y ,ef drcl l"q `ziixe`cnc ,opaxcn ohwl dikfd ef drcly :x`ean ,oikfe d"c my 'qezae m"ayxa]

[ef drc lr zewlegd zerc yi my 'nba ,exiag xear zekfl.

:‰ÎÏ‰

r"eyaטו)"(חו סעי' רמג סי' envrl,מ dkef ,elhpe feb` ewxefe xexv el mipzepy ohw :wqtp,el dpwn zxg` drc yiyk `wece
`l d`ivna la`[`cqg axe l`eny zrck] ,mixg`l dkef epi`e ,.mixg`l `le envrl `l dfn zegt ,

.·‰Ú˘ ¯Á‡Ï Â¯ÈÊÁÓÂ ıÙÁ

iq` ax xn` dcedi ax itlרש שיטת , לאחרי בי לעצמו בי )"(די"זוכה לאחרי זוכה לאחריה שזוכה :

, oiibeqa]מדרבנ i"ptae ,ipw `pwin d"c :en sc dkeqa i"yxae ,oiibeqa o"xa oiir - envrl eziikf oiprl ezhiy]'והתוס שאני)"(ד, ה

מדאורייתא, לאחרי ובי לעצמו בי זוכה מקנה אחרת שבדעת כתבו: הראשו `zxgבפירוש zrc oi`yke]

[llk mixg`l b"dka dkef mzhiyl m` yixtzi` `le ,'a oic seq d`ad 'eyz oiir ,opaxcn envrl dkef - dpwn.

`cqg ax itle,לעצמו ecte]זוכה d"ceza ahid wec ,`ziixe`cn dkef dpwn zxg` zrcyk 'qezly d`xpe]זוכה ואי ,

, f',לאחרי 'ld dpzn ,dikfn a"t m"anxd znizqn .mixg`l dkef opaxcn la` ,`ziixe`cn wx epiid - 'qezd itly :i"ptde o"xd eazke]
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ynmixaca mixg`l dkef ohwy :wqtp ,'g 'ld ipy xyrnn d"tae ,'k 'ld oiaexirn `"tae ,opaxcn 'it`e mixg`l dkef epi` ohwy :xaeqy rn

[opaxcn mdy.

בתוס' מבואר כל)"(דעוד הנה שכל שערות.": ב' הביאו שלא כל זהו wxל maeigy mipiprl df m`e
opaxcn[aewp epi`y uivr ly e` dfd onfa ipy xyrne ,ze`ean iteziyk]לכו". לאחרי א זוכה ע

.ai:za e` oa(`.oe`in oikixvnd oiyeciw ied dnvr iyeciw lib dfi`n(agwn ogwn dfi`n
.dia` iyeciwa zyxbzne ,xknn oxknne(b,ycwd oycwd m`d mixcpd zperl eribdyk

dphwd lib dfi`ne ,`ziixe`cn m`de ,lelig ied mixg` ly e` ely y"rn elligyk izni`ne ,dnexz oznexze
.uelgl dleki(c?eia` iqkpa zerwxw xeknl oad leki lib dfi`n.dq :cq sc

:‰· Â˘˙

.‡,Â˙ÏËÂÂ ÊÂ‚‡ Â˙˜¯ÂÊÂ ¯Â¯ˆ˘ ÏÈ‚Ï ‰ÚÈ‚‰·['` oic zncewd daeyza oiir]

א עצמה בקבלת או לדעתה אחיה או אמה בקידושי למיאו ומתקדשת קידושיה, לשמור ליודעת נחשבת

היא. `dia",יתומה iyeciwa zyxbzn" qxb s"ixd la` ,i"yx zqxib itl edf - "oe`inl zycwzne"]z eh erta ezyxbzn" :qxeb i"yx

[s"ixd zhiyk m"anxd zhiyy cnel n"nde ,"oe`inl zycwzn" :qxeb s"ixde ,"dia` iyeciwa.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ו סעי' קמא mipzepy(סי' epiidc ,xg` xacl dhib oia zpgan m` ,z`ypy e` zne dphw `idyk dia` dycw :wqtp

,zehertd zperl ribzyn epiidc mixne` yie ,ezlhpe feb` ,ezwxfe xexv dl,ditxeg metl cge cg lk ,ray za e` ziy za epiidc
yie ,zpgan dpi` 'it` zyxbzn dia` ici lr la` ,zyxebn dpi` ,dnvr ici lr dyxibe zpgan dpi` m`e ,dnvr ici lr zyxbzn

.dia` ici lr 'it` zyxbzn dpi` ,zpgan dpi`y lky ,xne`e wlegy in:נפסק ב', סעי' קנה o`nl,ובסי' dkixvy dphw `id efi`

jxck dze` xenyzy `l ,oiyeciw mdye diyeciw xenyl zrcei m` ,dzrc itei itl dze` oiwcea xyr za cr mipy yy zan

zial zkled `l` ,o`nl dkixv dpi` ,diyeciw xenyl zrcei dpi` m`e ,oe`in dkixv ef ixd ,dfa `veike dxnzde feb`d zxnyny

za lr dxizie ,oe`in dkixv dpi` ,xenyl zrceie xzeia ygl dpeap `id 'it` ,yy zan dzegte .mlern dycwzp `l eli`k dn`

,oe`in dkixv ,xzeia dlkq 'it` xyr,o`nl dkixv dpi` ,ozrcl `ly z`yp m` la` ,dn`e dig` zrcl z`ypyk df lkc ,mixne` yie
.o`nl dkixv ,zehertl dribd m`c ,mixne` yie

.·˙ÂËÂÚÙ[lk d"cez - xyr oa cr yy oan epiid]

oilhlhna,ממכר וממכר מקח b']מקח oic an 'eyz mcewd wxta k"yna r"re],: ד ג נ כ מתגרשתו בקטנה

התוס' והסתפקו אביה, )בקידושי שי(ש א :" שעהעור לאחר ומחזירו דא"חפ הפעוטות, גיל קוד ,

וממכר מקח שמקח א לאחרי לזכות יכולי אינ יהודה לרב ג אז קוד הפעוטות שעונת נאמר

:ממכר. et iqedeאח הפעוטות שעונת נאמר מקח"שא שיהא קוד לאחרי זוכה יהודה שלרב יוצא כ

ולפי ממכר, וממכר י"מקח מגיל רק חסדא דלרב חסדא, מרב הפוכה סברתו ,"ז לאחרי זוכה אחד ויו ב

dvilg oiprle. הסמו בדי לקמ עיי

.‚ÌÈ¯„ ˙ÂÚÏ ÂÚÈ‚‰˘Î

.1oycwde mdixcp oiprl

בתוס' ומבואר הקדש, והקדש נדר ופדו)"(דנדריה מעה לפדות יכול שקט בסוגייתנו שמבואר מה ש,":

המ לפי רק ש"זהו שחל וכש תרומה, תרומת כ נדר שנדר כש הנדרי לעונת הגיעו הסובר, ד

ה פיו, על טבל ומישתרי פיו, על מע"תרומה מתחלל מע"נ כשמחלל אפי' ידו על ,"ש אחרי של [`t"rש

[dpwn zxg` zrc dfa oi`y.

. o paxcn wx `ed n" exzd ae igy aewp uivra e` dfd onfa wx mixg`l llgn - `cqg ax itl

iq` ax xn` dcedi ax itle,מדאורייתא במעשרות כשחייב ג zxaeqd:זהו ,.ap sc lirl drc yi la`]

[melk ohw dyrn oi`y meyn ,dnexz eznexz oi`y.

.2dvilg oiprl.חולצת בקטנה : וכנגד
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i "yx itlוד"(ד הגיעו, חולצת)"ה אמרינה ולא חולצת, סימני הביאה א נערותה לפני אחת משנה היינו

נינהו. שומא

'q ezd itlבד)"( וכנגד m"ayxdה myaלי משתגיע דהיינו גדולה, כשהיא רק אחד,"חולצת ויו שני ב

קיי ו"שהרי , הזמ כלפני הזמ תו יכנגד"ל שזה בקט נדריו בהגעת פי' כנגד"" אחד ויו שני ב

. לחלו ויכולה היא, גדולה באשה

z"x itl( ש דעה(בתוס' ושיש , הנדרי לעונת משתגיע לחלו יכולה יוסי דרבי אליבא רבא לפי רק

שערות. ב' משתביא שהילכתא סובר עצמו רבא אבל לפעוטות, משתגיע

" 'q eza l" i cere "d itle" וגורסי כרבה ב'"רבהסוגייתנו משתביא רק דהילכתא רבא, לפי אבל ,

. הזמ כלפני הזמ דתו שערות,

:‰ÎÏ‰

r"eyaי')"(או סעי' שסו סי' epgley,ח lr mikenq mpi` m` 'it` ,miphwd ezae epa i"r dkfi `l xg` i"r mdl dkfnyk :wqtp

'it` mixard ezgtye ecar i"r `le ,epgley lr mikenq 'it` ,milecbd ezae epa i"r `ed dkfn la` ,miprpkd ezgtye ecar i"re

epgly lr mikenqd ezae epa i"r dkfn epi`y `"ie ,xvga zia dl oi` 'it`e ,zepefn dl dlrn `edy t"r` ezy` i"re ,miphw md

,ohw `ed 'it` epgly lr jenq epi`y epa i"r dkfn la` ,dxba `ly f"k epgly lr dkenq dpi` 'it` eza i"r `le ,milecb md 'it`

ixacl yegl aeh dligzkle ,xvga zia dl oi` 'it` zepefn dl dlrn epi`y ezy` ici lre ,epgly lr dkenq dpi`e dxbay eza i"re

,xyt`c `kid mdipyaexira lwind ixac lr mikneq caricae.

.„ÌÈ¯˘Ú Ô·Ó

אביו. בנכסי קרקעות למכור 'יכול q ezaד)"( וכנגד "x`ean:ה אחרת ולגירסא רבא, לפי רק ,"רבהשזהו

ר אמר רבא לפי י"אבל מב ,"נ שני itleח ,okl mcew mb xeknl leki dpwy miqkpa - xnzi` d"c .bpw sc a"aa 'qezd itle]

[dpwy miqkpa d"d `wec e`l eia` iqkpa - z"x.

:‰ÎÏ‰

r"eyaט')"(חו סעי' רלה סי' xknnמ exknn oi` ,n"ky zpzna el ozipy e` eiyxen x`yn e` eizea`n yxeiy rwxw :wqtp

ozne `yn aiha rceie zexry izy `iady t"r` zenily dpy mixyr mcew la` ,zexry izy `iaie zenily dpy 'k oa 'idiy cr

`iade zenily dpy mixyr oa `edyke ,mlerd ikxca ezrc dayiizp `l oiicre zernd xg` dhep ezrcy iptn ,lefa xekni `ny ,`l

,ozne `yn aiha rcei epi` 'it`e ,eia` ly oia ely oia ,zerwxwa oia milhlhna oia xken ,zexry izydfa oiwleg yik `lcer"re] ,

['b oic an 'eyz 'd wxt lirl ep`ady r"eya.

.bi?recne ,opaxcne `ziixe`cn ,oldlc ze`ivnd jiiy inl(`.a`l e` zal m`d ,eza ly(a,lecbde ohwd epa ly
.lfb meyn xaer mdn gweld m`de ,dheye yxg lye mikenq mpi`yke mikenqyk(bm`d ,dixard ezn` ly

.xg` ogley lr jenqd mezi lye ,oec`l e` dn`l:cq sc

:‰· Â˘˙

.‡‰Ë˜‰ Â˙· ˙‡ÈˆÓ

מו.)"(דבתוס' ד בכתובות הגמ' פי על אלא, שה : ומפרשי איבה, משו מסברא לאביה, שזה היינו,איבה"מבואר: "

ע לה להזיק שולחנו,"שיכול על סמוכה אינה א אפי' זהו ולכ , שחי ומוכה למנוול שימסרנה zeaezkaי i"yx]

:`ed 'qezl epia n"wtpd ,dqpxti `ly "zepefn" meyn `id dai`dy ,yxtn myo pg e i iaxl d phw ly ok e - dxr pd eza z`ivna

,d` ivn d`vny e pgl ey lr dk enq d p i`y - `ad o icay- 'qez itle ,"zepefn zai`" oi` ixdy ,dnvrl dz`ivn - i"yx itly

,z`ivn d"c .ai sc n"aa i"yx .ck daeyz ,'c wxt "zeaezk" zkqn lr k"yna r"re ,oigy dkene leepnl dxqenl leki dxrp mb ixdy ,dia`l

aizkcn z`f micnly :i"yx mya eazk ,opgei iax d"c my 'qeze ,dia`l mixerp gay lk dxrp s`e dphwc ,miweqtn z`f opitliy :yxtn

[aizkc `ed mixcp zxtda weqtd ixdy ,eyexit z` egc j` ,"dixerp".
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.·ÔË˜‰ Â· ˙‡ÈˆÓ

בבבתוס' הגמ' פי על , ש לאביו.מ)"(בסוגיי ששיי מבואר:

l`eny itl,אביו אצל מריצה שמוצאה שבשעה מפני , חכמי מתקנת diabnזהו eia` jxevl diabnyk jkld]

epi` ohwd `ziixe`cny iptn epiide ,eia` ogley lr jenq epi` m` s` `ed eia`l oad z`ivny ,l`eny d"c my 'qezd eazke ,n"aa i"yx -

xne` oad m` s` d`ivna dkef a`dy :n"aa zkqn lr w"nhiyae `"ahixa x`eane ,epa zdabda dkef eia`y epwiz opaxe ,envrl dkef

ote`a oad zdabda dkef a`dy `id dpwzdc ,"exiag dpw `l exiagl d`ivn diabnd" xeaqp m` mbe ,"eia` xear `l diabny"`la xiyi

[`nwz 'nr my n"aa d"n`a r"re ,dligz da dkef oady.

o pge i iax itle,גדול הוא אפי' אביו שולח על שסמו מי היינו לאביו, שמציאתו i"yxקט - dai` meyne]

[my n"aa siy m"xdnae w"nhiya x`ean oke ,epnn dkef a`d k"g`e dkef oad - opgei iax itly :`vei .`a` xa `iig 'xc` d"c my n"aa,

שלו, מציאתו ואז , קט ואפי' אביו שולח על סמו שאינו מי היינו opaxcnוגדול wx e` ,`ziixe`cn `id eziikf m`]

`ly ,a`d ogley lr jenqd lecb epal dpzn ozp a`d m` - opgei iax itly :xne`y in yiy ,`iad i"wenipd .gnwzz 'nr my d"n` oiir -

d"n` - ezy`l dpzn ozepd lrac `inec ,a`d zpzna dkef lecb oay ,xaeqe wleg o"xdy azke ,envrl zekfl ci el oi`y iptn ,oad dkef

[19 dxrda ,apwz 'nr my.

.‚‰ËÂ˘Â ˘¯Á ˙‡ÈˆÓ

. לעצמ

w"z itl,לעצמו שהוא באופ קט מציאת וכ . שלו דרכי משו גזל בה elיש oi`yk `wec epiid - l`enyl]

[eia` ogley lr jenq epi`y lk - opgei iaxle ,a`.

iqe i iax itle, מדבריה גמור גזל d`ivedlהוי oiprl ,`ed mdipia n"wtpdy :my n"aa 'kqnae ,.`q sc lirl `cqg ax yxite]

['a '` mipic ,en 'eyz 'd wxt lirl k"ynae ,`ivedl d"c my lirl i"yxa r"r ,mipiica.

.„‰È¯·Ú‰ ‰Ó‡ ˙‡ÈˆÓ
עבתוס' , )"(בסוגיי ש המשנה אעפ במציאתה זכאי שאינו ,"מבואר: האדו שולח על שסמוכה my:פ 'nba x`eane]

['` oic l"pd dphw za lkk dpicy.

' q ezd itlד אלא)"(בסוגיי z"xה myaולפי טורחה, בשכר שאוכלת משו עלז"זהו הסמו תו י

אחר לח שמפרנסו.שו אחר לאותו מציאתו

' q ezdeד , ס"(בסוגיי וכ אלא, בב"ה mixaeqeמ)"ל e ilr miwlegשרק ו, נ אביו,בב כיד שידו אמרינ עליו הסמו

.'d oic ,ep daeyz '` wxt n"aa zkqn lr k"yna r"re ,xg` epqpxti `l ,eqpxti `l eia` m`e ,cinz epefl ekxcy meyn edfy :my miyxtne]

[dzaezk dl ozp `l oiicre dyxiby ezy` ly ,d`eypd ezy` ly ,miprpkd ezgtye ecar z`ivn oica y"rr.

.ci?recne ,xyk `ed m`d ,oldlc mipte`dn cg`a ozipy hb(`hb oz" gilyl xn` lradyk
.xg` mewna ozpe ,"ipelt mewna izy`l(aozp gilyde ,"ipelt mewna `id ixd" xn`yk

.xg` mewna(bdlecb e` dphw `ide ,"ipelt mewna ihib il lawzd" gilyl dxn` dy`dyk
.dnexza lek`l oiprl(cdzlik` oiprle ,xyk hbd m` oiprl ,xg` mewna elaiwyk e`

.dnexza(doiprl ,"laaa `vnp `ed minrtle ,`iqgn `zna ihib il lawzd" dxn`yk
?xyk hbd m` oiprle ,dnexza dzlik`sc:dq .dq

:‰· Â˘˙

.‡¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰Ï Ô˙ ÁÈÏ˘‰Â ,"ÈÂÏÙ ÌÂ˜Ó· È˙˘‡Ï Ë‚ Ô˙" ÂÁÂÏ˘Ï ¯Ó‡ ÏÚ·‰˘Î

" אמרינ בדעתו, תלויי והגירושי הבעל שהוא השולח מדברי ששינה דכיו הואפסול, ואי"קפידא הואיל ,

. ש עליו שילעיזו רצונו

:‰ÎÏ‰

r"eya(מה סעי' קמא "edpz(סי' dil xn` :cvik ,melk dyr `l ,`id e` `ed el xn`y dna ezegilya dpiyy gilyd :wqtp
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epzpe "oinia `l` dl edpzz l`" ,`kti` e` ziaa dl epzpe "dilra `l` dl edpzz l`" ,xg` mewna dl epzpe ,"ipelt mewna dl

.melk dyr `l ,`kti` e` l`nya dl

.·¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰Ï Ô˙Â ,"ÈÂÏÙ ÌÂ˜Ó· ‡È‰ È¯‰" ¯Ó‡ ÏÚ·‰˘Î

לו. הוא מקו שמראה לשו הוא זה דלשו כשר,

:‰ÎÏ‰

r"eya(מז סעי' קמא oi`y(סי' ,hb df ixd ,xg` mewna dl epzpe ,"ipelt mewna `id ixde izy`l df hb oz" dil xn` :wqtp

.mewn d`xn `l` `citw df

.‚"ÈËÈ‚ ÈÏ Ï·˜˙‰" ‰¯Ó‡ ‰˘‡‰˘Î

.1dphw `id m`.יחזור לחזור רוצה הבעל א ולפיכ לידה, שיגיע עד בתרומה לאכול ויכולה גט, אינו

.2dlecb `id m`e'בתוס ומבואר מיד, בתרומה לאכול התקבל)"(דאסורה לאכולה מותרת הדי דמעיקר :

משו , חכמי שהחמירו בעלמא חומרא זהו אלא נתגרשה, שלא אחזקתה אשה דאוקי בתרומה,

הגט. לו ית לא הבעל שמא השליחות, לעשות השליח ביד שאי שליחותו, עושה שליח שחזקה

:‰ÎÏ‰

m"anxaא')"(פ הל' מתרומות ilט law" dxn` m`e ,cin dnexza lek`l dxeq` ,dhib dl lawl gily dzyry dy`d :wqtp

.dcil hb ribiy cr dnexza zlke` ,dhib dl `iadl gily dgly ,mewn eze`l gily ribiy cr dxeq` dpi` ,"ipelt mewna ihib

.„¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ÂÏ·È˜Â "ÈÂÏÙ ÌÂ˜Ó· ÈËÈ‚ ÈÏ Ï·˜˙‰" ÂÏ ‰¯Ó‡ Ì‡

w"z itl.תרומה ואוכלת מדבריה, שינה שהרי פסול,

`"x itle" שהיא אמרינ לכ בבעל, תלויי והגירושי מתגרשת כרחה ובעל הואיל מקוכשר, מראה

לו ""הוא לשליח כשאמרה א וזהו ממנה, פירש שהשליח משעה מיד בתרומה לאכול ואסורה למזרח, ל

במזרח והבעל ."הואיל בדר שפגשו דחוששי למערב, והל ,oic lirl ep`ad mdixac okez - lawzd d"c 'qeza r"re]

['b.

:‰ÎÏ‰

r"eya(מט סעי' קמא `m(סי' la` ,hb epi` xg` mewna elaiwe ,"ipelt mewna ihib il law" dgelyl dxn`y dy`d :wqtp

.xyk xg` mewna dl e`iade "ipelt mewna ihib il `a`" dxn`

.‰"Ï··· ‡ˆÓ ÏÚ·‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ,‡ÈÒÁÓ ‡˙Ó· ÈËÈ‚ ÈÏ Ï·˜˙‰" ‰¯Ó‡ Ì‡

היא. שאמרה למקו דהיינו מחסיא, למתא שיגיע עד בתרומה אוכלת

'q eza oey`xd uex izd itlגיטא)"(ד "ה לשליח אמר כשהבעל דוקא מתאזהו עד להולכה שליח תהיה

ממנו ותקבלו להולכה, אחר שליח ש ותעשה ""מחסיא, של חיסרו הוי זה דבלא גבי, מעל גיט טלי

."קרקע

i pyd uex izd itle" כאומר דהוי , כלו אמר לא א א הוא זה עדדי בו תתגרשי ולא גיט זה הרי

מחסיא למתא zegily,"שיגיע dxfg `l" ied ,xg` gilyl ozp gilydy `la ,dkled gily e`yr lrad m` - 'qezd ivexiz ipyle]

['c oic 'b daeyz lirl k"yna oiir - "lra lv`.

:‰ÎÏ‰

r"eya('נ סעי' קמא calae(סי' ,hb ied eplawiy mewn lka ,"wynca ep`vnz minrte laaa ihib il lawzz" el dxn` :wqtp

[dfa k"yn 'c dpyn e"t h"eiezae ,'` 'ld zenexzn h"t m"anxa r"re] ,`id dxn`y mewnl laal ribiykl.
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.eh"lcbna el axr" e` jtdile ,zexbexba el axire "mixnza il axr" egelyl xn`y ina oicd dn
?jtidle ,jaeya el axire:dq sc

:‰· Â˘˙

.1axrl glynl zeyx ozpy xg` lyn gilyl d`xd glyndyk e` gleyl xenb cqtd yiyk m`
לו, הוא מקו מראה ולא קפידא והוי הואיל השליחות, בטלה ששינה epiaxaeכיו ,d`xn d"c i"yx oiir]

[ywxw'בתוס ומבואר מאי)"(ד, קפידא,ה הוי שנצטוה מהמקו רחוק במקו הניח שא :meyn edfy d`xpe]

[icbpd gexdn zen` mitl`n jk i"r ciqtny.

.2envr lyn axir gilydy ote`ae gleyl cqtd oi`yk m`,עירוב ywxw]הוי epiaxa oiire].

.3a"dra lyn axir gilydyk m`e

`"x itl[zncewd daeyza l"pd]ס דהרי עירוב, הוי מקרה לו."בכל הוא מקו דמראה ל

o paxc `ail` dax itle[zncewd daeyza l"pd]כשעירב ה השולח, מדברי שינה שהשליח מקרה בכל

עירוב, הוי ולא השליחות בטלה אחר, ממקו הפרי את כשלקח ה אחר cqtd]מפרי gleyl oi`yk s`e],

ס קפידא."שהרי שהוי ל

: i "yx zhiyר על בזה פליגי לא רבנ יוס רב q'א,"שלפי ezd zhiy itleרבנ יוס רב לפי ג

ר על קפידא,"פליגי שהוי וסוברי בזה wqetא m"anxdy :azek n"nd .bl daeyz 'b wxt n"aa zkqn lr k"yna r"re]

ze` ,oinegz iaexir ,'d xry ,ycewd zceara `"ayxd wqet oke ,sqei axk miwqety yiy azky ixi`na r"re ,r"eya wqtp oke ,daxk

[fi.

:‰ÎÏ‰

r"eyaי')"(או סעי' תט סי' mixnza,ח eilr axire "zexbexba" ,zexbexba eilr axire "mixnza ilr axr" exiagl xne`d :wqtp

n`la` ,aexir epi` ziaa egipde "dilra" ,dilra egipde "ziaa" ,lcbna egipde "jaeya" ,jaeya egipde "lcbna iaexir gpd" el x

.aexir f"d ,dilra oia ziaa oia ,mixnza oia zexbexba oia eilr axire ,mzq "ilr axr" el xn` m`

.fhz` yxble hb aezkl mileki md m`d ,oldlc zepeyldn cg` z` xzeil e` mipyl xn`y lra
?recne ,dy`d(`,degly ,deyxb :xn`yk e` "dl epze zezixk xtq eazk" xn` lradyk

.dl epze hb eazk ,dl epze zxb` eazk ,dekxz ,deway(a:xn` "eaezk" xnel mewnayk
.ie`xk dl eyr ,qenipk dl eyr ,zck dl eyr ,deqpxt(bdexht :xn` "eaezk" xnel mewnayk

.dexhit e`(c.dl elired ,degipd ,dexizd ,de`ived :xn` "eaezk" xnel mewnayk:dq sc

:‰· Â˘˙

.‡,‰Â˜·˘ ,‰ÂÁÏ˘ ,‰Â˘¯‚ :¯Ó‡˘Î Â‡ "‰Ï Â˙Â ˙Â˙È¯Î ¯ÙÒ Â·˙Î" ¯Ó‡ ÏÚ·‰˘Î
‰Ï Â˙Â Ë‚ Â·˙Î ,‰Ï Â˙Â ˙¯‚‡ Â·˙Î ,‰ÂÎ¯˙

ע שיגרשוה משמעות אלו ולשונות הואיל לה, ויתנו כשר גט יכתבו אלו וחתימה,"הרי כתיבה mdlי oi` mbe]

ezpeeky mircei oipn k"l`y ,ezy` iyexib iwqr lr micrd mr okl mcew xaicy `wec zyxebn - s"ixd lr c"a`xd itl ,zxg` zernyn

[kw w"q y"aa r"re ,c"a`xd lr miwleg mdy ,rnyn r"eyde m"anxd znizqn eli`e ,ixi`n oiire ,oiyexibl.

.·ÈÂ‡¯Î ‰Ï Â˘Ú ,ÒÂÓÈÎ ‰Ï Â˘Ú ,˙„Î ‰Ï Â˘Ú ,‰ÂÒ¯Ù :¯Ó‡ "Â·Â˙Î" ¯ÓÂÏ ÌÂ˜Ó·˘Î

" מלבד נוספת משמעות יש אלו דבלשונות , כלו אמר `xn."גירושילא `ly :i"yxn wiicn ,lra d"c ,`nw 'iq i"ad]

[lha hbdy :mixaeq xehde m"anxdy :azeke ,oiyexib wtq ied carica la` ,dligzkl wx edfy 'it ,melk.

.‚‰Â¯ËÈÙ Â‡ ‰Â¯ËÙ :¯Ó‡ "Â·Â˙Î" ¯ÓÂÏ ÌÂ˜Ó·˘Î

i "yx zpwqn `id oke , e p i ptly `qxibd itlדר dexhitנ)"(אליבא xn`ykלכו ,", כלו אמר לא ע

dexht xn`ykeובבבל , כלו אמר לא עברית, בלשו רק שמדברי ישראל דבאר , מקו באיזה תלוי ,
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. קיימי דבריו ארמית בלשו ג שמדברי

i "yxa oey`xd yex itd itle, פ להי רסי ו "dexht"ג xn`ykלכו": מוסי נת ור' , כלו אמר לא ע

" אמר ,פיטרוהשא קיימי דבריו "y"`xd itl .l"pde melk xn` `l mdipya i"`a eli`e laaa `wec edf ,ef `qxibl mb zehytae]

r"eyd ,'i 'ld oiyexibn a"t m"anxd llek - miwqetd ."melk xn` `l dexht" ,i"yxa '` yexitk `qxibd - `"ahixd itle ,'c 'iq 'h wxt onwl

edfy :i"ad azeke ,dexhitl dexht oia wlgnd ,dkldl p"x ly ewelig z` mi`ian mpi`e .melk xn` `l dexhty :ewqt - eh 'irq `nw 'iq

[o"xe ,c"a`x oiire ,dexhitl dexht oia lcad oi` dae ycewd oeyla xacl mibdep ep`y iptn.

.„‰Ï ÂÏÈÚÂ‰ ,‰ÂÁÈ‰ ,‰Â¯È˙‰ ,‰Â‡ÈˆÂ‰ :¯Ó‡ "Â·Â˙Î" ¯ÓÂÏ ÌÂ˜Ó·˘Î

. לגירושי כוונתו א ספק זה o`kl]הרי mb zkiiy ,'` oic lirl epxkfdy ,r"eyde m"anxd oial c"a`xd oiay zwelgnd].

:‰ÎÏ‰

r"eya(טו סעי' קמא micrle(סי' xteql xn`iy e` "izy`l df hb oz" el xn`iy jixv ,dkledl gily dyry lra :wqtp

,dl epze zxb` eazk e` dekxz e` deway e` degly e` deyxb enk deyxbiy ernyny oeyl e` "ezy`l epzie hb enzgie eazkiy"

,degipd ,dexizd ,de`ived :mdl xn` ,melk xn` `l ,ie`xk dl eyr ,qenipk dl eyr ,zck dl eyr ,deqpxt ,dexht :xn` m` la`

[`i 'ld my m"anxa wqtp oke] ,wtq f"d ,dl elired.

.fidne ,dl ozile mezgle aezkl mileki m`d ,"dl epze" siqed `le "izy`l hb eazk" xne`d
?recne ,dpzn epzpyk oicd.eq :dq sc

:‰· Â˘˙

.‡"dl epze" siqedy `la "izy`l hb eazk" xne`d `ixa

" לה שיאמר עד לאשתו נותני ."ליתאי

.·xlewa `veid

zngn xlewa `veid mby :x`ean inlyexiae ,zeklnl bxdil `veiy :yxtn i"yx
:azek zeipenin zedbda ,r"eyde m"anxd miwqet oke ,dpkq ea yie oenn iwqr
iptl ,x`an i"yxy azek ,'g ze` '` xry edil` azknae ,mdilr wleg i"yxy

ibilt `le ,exfgy xg`l miwqetde ,exfgy

" אמר שלא א ונותני שכותבי הוא i"yx],"תנוהדי - yxit `l okle cexh did cgtd ab`c opixn`c],בראשונה וזהו ,

אח ואמרו:"אבל חזרו xiiya`כ `veide ,mil yxtnd s`yy"ad ,o"xe ,zeipynl eyexita m"anx ,i"yx - zexacnl]

mdy edil` azknd wiicne ,minzeq r"eyde m"anxde ,"epz" xnel jixve cexh epi` xirl xirn jleddy mixaeq mdy wiicn ,`k w"q `nw 'iq

[micexhk miaygp mikxc ikled lky ,inlyexidk miyxtny ,`"ahixde xehird zhiyk mixaeq.

:‰ÎÏ‰

r"eyaח')"(חו סעי' רנ סי' ciakdeמ ilegd eilr utwy `ede ,okeqnde ,xlewa `veide ,`xiiya `veide ,mia yxtnd :wqtp

,cnre lvip m`e ,zn m` mze` miniiwne ,inc mixeqnke miaezkk eixac ixde ,dzin zngn devnk mzrax`n cg` lk ,eilg eilr

.dzin zngn devn lk oick ,zvwna ecin epw 'it`ובשו"פ"וברמב יב, הל' מגירושי נפסק:"ב טז, סעי' קמא סי' okeqnaע la`

eazk" xn`e ,`xiiya `veide ,mia yxtnde ,oenn iwqr lr 'it` xlewa `veide ,eileg eilr ciakde dxdna ilegd utwy mc` `ede

.dl ozile aezkl `l` df oiekzp `ly reci xacdy ,dl epzie enzgie eazki el` ixd ,"izy`l hb

.‚"Â˙" ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÈÏÂÁ ˙ÓÁÓ ÔÎÂÒÓ‰

w"z itl.לאשתו נותני אי

y"x itle" אמר שלא המסוכ וליתתנוא לכתוב אלא זה נתכוי שלא ידוע שהדבר לאשתו, נותני "

"epz"לה, xn` `le ,"ezy`l hb aezki elew z` rneyd lk" xn`e xeal jlyen didy in okem`]

[rneyd lk d"c i"yx - exir mye eny yxitאע ויתנו, יכתבו אלו הרי מ", אותו, מכירי שאינ סכנה,פ כשעת שזה פני
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

dpkqd zrya `ly la`בבואה וכשאי בעלה, על ותאסר זה בגט שתנשא לקלקלה, לצרה, חיישינ

בתוס' ומבואר לשד, א חיישינ וליחוש)"(דדבבואה לא.ה בעיר אבל לשד, חיישינ בבור או בשדה דרק :

:‰ÎÏ‰

r"eya(יט סעי' קמא `ezy,(סי' mye ,eny yxite ,"izy`l hb aezki ilew rneyd lk" xn`e xeal jlyen didy in oke :wqtp

t"r` oipzepe oiazeky ,`ed dpkqd zryk dfy ,xyk ef ixd edexikd `le edelrdy t"r`e ,dl eazki el` ixd ,dxir mye ,exir my

`vnil micyd jxcy ,`ed cy `ny opiyiig ikd e`l `d ,d`eaac d`eaa inp dil efge mc` zenc el e`xy n"dc `"ie ,oixikn oi`y

.zecya oke ,zexeaa

.„‰Ï Â˙Â ÂÓ˙ÁÂ Â·˙ÎÂ ,"Â˙" ¯Ó‡ ‡ÏÂ "Â·˙Î" ¯Ó‡˘ ‡È¯·

.1zne bbd on envr litd cin m`.לתחילתו סופו הוכיח דאמרינ גט, הוי

.2zne ltp gexd eztgcyk m`.למות שרצה הוכחה אי שהרי גט, `eאינו envrn ltp m` wtq epl yiyk]

,oipzepe oiazek oi` - onf xg`l m`e ,mipzepe oiazek - ltp xzl`l m` :`ztqeza x`ean ,ezlitd gexdy`nyc`ztqez ,eztgc gexd

wtq :wqt ,bi 'ld oiyexibn a"t m"anxde ,"`ny" dlind z` hinyn o"xd la` ,"`ny" oiqxebe ,gi 'iq y"`xae `"ayxa z`aen ef

y"`xde ,`n w"q `"xbdae `"ayxda oiir ,o"xdk :azk ,eizebyda c"a`xde ,eztgc gexdy i`cea rceiy cr ,hb df ixd ,gexd eztgc

["hb wtq df ixd" m"anxa miqxeb i"ade.

:‰ÎÏ‰

r"eya(יז סעי' קמא bbd(סי' on envr jilydy oebk ,cin envr bxde dl epzpe eazke ,"izy`l hb eazk" xn`y `ixa :wqtp

epi` ,zne ltpe gexd eztgce bbl dlr ,dnyp ea yiy onf lk dl oipzepe oiazek ,edeazk `l m`e ,xyk hb f"d ,mil envr litd e`

.hb:נפסק יח, wtq.ובהל' df ixd ,xzl`l ltp `l m`e ,hb df ixd ,ltp xzl`l m` ,ezgc gexd wtq ltp envrn wtq

.‰‡¯ÈÈ˘· ‡ˆÂÈ‰Â ,ÌÈ· ˘¯ÙÓ‰ Â‡ ÔÎÂÒÓ‰ Â‡ ¯ÏÂ˜· ‡ˆÂÈ‰

.1xlewa `veid" שאמר כיו מיתה, מחמת מצווה כדי שדינו מבואר: קנו"תנובגמ' שלא א נותני ,

ממנו.

.2okeqndכמתנתו)"(די"ברש בקולר.ה כיוצא שדינו מבואר:

.3`xiiya `veide ,mia yxtndi "yxnל)"(הנ:rnyn,בקולר כיוצא דינו 'שאי q ezneכד)"(ד myaה
m"aixd[df oic el yi ,"epz" enk "eazk" lirenc `kid lkc :azky]:rnynדינ בשיירא, ויוצא בי מפרש שג

מיתה, מחמת מצוה xdכדי zrc oke]ixi`nae ,`d d"c :ar sc onwl o"anxa r"re ,mipey`x cere ,m"anxde c"a`xd s"i

[r"eya wqtp oke ,oiibeqa.

.giea xefgl leki cnryk m`de ,oipw dkixv dzin zngn devnd e` rxn aiky zpzn m`d
?recne ,ezpznn.eq sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÓˆÚÏ ¯ÈÈ˘ ‡Ï˘Î Ú¯Ó ·ÈÎ˘ ˙˙Ó Â‡ ‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ‰ÂˆÓ‰

.1zn m`. קני בעיא לא

.2eilgn cnr m`e.ממתנתו בו לחזור יכול

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' רנב סי' irwxwnaמ oia ,el devy xaca dkef xg` oi`e ,dzin xg`l `l` dpew dpi` rxn aiky zpzn :wqtp

.dzin xg`l `l` ilhlhna oia

.·˙ˆ˜Ó· Ú¯Ó ·ÈÎ˘ ˙˙Ó

שחס מוכח מקצת וכשנת מיתה, מחמת שנות הזכיר לא שהרי מיתה, מחמת מצוה נקרא דלא , קני בעיא
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

עמד. לא ובי עמד בי הכתיבה מזמ שקונה בריא, כמתנת היא והרי עצמו, פרנסת על

:‰ÎÏ‰

r"eyaד')"(חו סעי' רנ סי' oipwa,מ `l` zipwp dpi`y `ixa zpznk epic ,ozp `ly melk xiiy m` la` :wqtpoipw `wec e`le
n"ky zpzn la` ,ezxiqn ipdn efk dpzna `wece ,oilhlhna oia rwxwa oia ,epipw itl cg` lk ,ddabd e` dxiqn e` dkiyn d"d `l`

melk dqitz ipdn `l ,ea xefgl lekiy.ea xefgl leki epi` cnr m` jkitl ,oipw jixv zn m` 'it`e נפסק:, ז' zpznyובסעי `"ca

yxit `l 'it` e` dzin zngn yxit m` la` ,mzq ozpyk ,xfeg epi` cnr m`e oipwa `l` zipwp dpi` xeiy da yiy rxn aiky

`la dxin`a zipwp ,xeiy da yi m` 'it` ,dfa `veike ezzin lr ope`zny oebk ,dzin zngn ozep `edy eixac jezn d`xpy `l`

.zvwna oipw da yi 'it` xfeg cnr m`e ,zeniykl oipw:נפסק כ' סעי רנב melk,ובסי' xiiy `lya ,aega dkfy opixn`c `de

.dzin zngn devn `edy e` egk dtinae oipwa el dpwd k"`` `ipw `le ,zvwna n"ky zpzn dl `ied k"l`y

.hi:xn`y rxn aiky(`.oiidn wlg uingde fef ze`n rax`a oii el epz(aoiid `di" xn`yk
."eincl el iepw(b.zernd eca`e ezvwn exkne "oii inc el epz" xn`yk(cepz" xn`yk

,el mipzep dnke m`d ,ezvwn uingd e` oiidn zvw xknpe ,"il yiy oiin ze`n rax`
?recne.eq sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÈÈ‰Ó ˜ÏÁ ıÈÓÁ‰Â "ÊÂÊ ˙Â‡Ó Ú·¯‡· ÔÈÈ ÂÏ Â˙" ¯Ó‡ Ì‡

i "yxaכדי)"(ד "x`ean:ה לו לומר יכולי החמישהיורשי q',"של ezכדי)"(ד :ה i "yx zpe eka miazek
.o eayg itl `l` ciqtdl el o i`y

:‰ÎÏ‰

r"eyaיג)"(חו סעי' רנג סי' oeayg.מ itl cqtdd ,oiidn zvw uingde ,"ipiin fef w"w dey ipeltl epz" xn`y rxn aiky :wqtp

[n"na oiir - m"anxd zhiy].

.·"ÂÈÓ„Ï ÂÏ ÈÂ˜ ÔÈÈ‰ ‡‰È" ¯Ó‡˘Î

דמי)"(דמתוס' למה שא דשלב"יוצא: מקנה אד אי כנ"ד והדי לו, קנוי היי א'."ל די ל

.‚˙ÂÚÓ‰ Â„·‡Â Â˙ˆ˜Ó Â¯ÎÓÂ "ÔÈÈ ÈÓ„ ÂÏ Â˙" ¯Ó‡˘Î

i "yx itl( "(ש לו לומר מעותייכולי ."אבדו

'q ez itle( .(ש חשבו לפי רק אלא להפסיד לו אי

'q eza oey`xd yexitd itlדמי)"(ד למה אפי' ומשו"זהו , לעול בא שלא דבר מקנה אד אי ד

" כאומר לדמיושהוי לו קנוי היי ."שיהא

' q eza ipyd yex itd itleלהנ דומה אינו למ"זה רק הוא דיד נידו ולכ ב', די מקנה"ל אד ד

נמכר."דשלב שלא יי וג הנמכר יי דמי לה שיש באופ רק או ל,

:‰ÎÏ‰

r"eya( m"anxd(ש zhiy] .oeayg itl cqtdd ,zerndn zvw eca`pe xknpe ,"df w"w ipii incn el epz" xn` m` oke :wqtp

[n"na oiir -.

.„"ÈÏ ˘È˘ ÔÈÈÓ ˙Â‡Ó Ú·¯‡ Â˙" ¯Ó‡ Ì‡

`ped ax itlנמכר א ובי , מהיי קצת החמי א בי זוז, מאות ארבע למקבל לית חייבי היורשי

" דכשאמר , היורשי על האחריות שכל משו המעות, ואבדו מהיי כוחו,מחמראחלק ליפות כדי זהו "edin]

[`"ayx - miqkp x`yn el ozil mixeht oiid lk uingd m`.

`a` 'x itle.לו לית חייבי אינ היורשי ולכ קנה, לא המקבל
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

r"eya( zeixg`d(ש lk ,zerndn zvw eca`e xknp e` oiidn zvw uingd m` oia ,"ipiin fef w"w el epz" xn` m` la` :wqtp

m` oke ,fef w"w `l` el mipzep oi`e ,xn`y oipr lka miyxeil geixd mlerl ,xwiizp m`e ,minily fef w"w lawnd lhepe ,miyxeid lr

,miyxeil cqtdd lfedlawnd lr cqtdd ,mdn cg` ca`pe zeiagd oia zg` ziag oebk mieqn xac el ozp,`"ayxd zrck `"nxd] .

[fi w"q j"y - g"ad ex`iay itk y"`xdk `le.

.km`d ,oae a` mdipia dide "dl epzie izy`l hb ekilei mkn mipy" xzeie 'bl xn`y `ixad
?recne ,a`d mewna gily zeidl leki oad.eq sc

:‰· Â˘˙

- ongp ax itl.האב במקו שליח ברא איניש משוי שלא מפני לא,

itt ax itleמרש פפי, כרב שהילכתא רבא: ואמר , משוי)"(די"כ מי שליחה להיות יכול שהב משמע:

האב, בחיי א האחר, ע האב azkyבמקו ixi`na r"re ,r"eydne m"anxdn rnyn oke ,i"yxn 'a ze` dlebd x`ad wiic ok]

mewna gily zeidl leki oad - c"a`xd zrc itl mpn` ,y"iir ,gily zeidl a`d z` cgii glynd m` s` oicd oky ,minkg zvwn mya

[eh w"q f"ha r"re ,zegilyd miiwl leki `l a`dy ote`a epiidc ,zn m` wx a`d.

:‰ÎÏ‰

r"eya(כא סעי' קמא liaya(סי' eze` jilei dvxiy mdn dfi` ,"izy`l hb ekiled" xn`e ,cgia micner miax eid :wqtp

.a`d mewna gily oad dyrpe oad lr mb ezrc ,epae a` mllka eid 'it` mipy ekilei ,"edekilei mkn 'a" xn` m`e ,mlekובסעי

נפסק: mzgyכב oia xg`d mr epa mzgy oia ,epae a` mda dide ,"dl epzie enzgie izy`l hb eazki mkn mipy" 'bl xne`l d"de

.xyk hb f"d ,xg`d mr a`d

.`k?recne ,oldlc mipte`a oicd dn(`xn`y `la "izy`l df hb eazk" mipyl xn` lradyk
xg` zepnl xzen m`de ,zzle mezgl aezkl mileki m`d ,"epze eazk" xn`yk e` ,"epz"

.dligzkl s` m`de ,enzgiy mde aezkiy(axn`y `la "izy`l df hb epz" mipyl xn`yk
.'` lirl mipiprl ,"eazk"(b"enzgie ipeltle ipeltle aezkie xteql exn`" mipyl xn`yk

.mdn cg` mr cgi xteqd z` enizgde(c."enezg mz`e aezkie xteql exn`" xn`yk
(dxn`yk[xzeie dylyl]"izy`l epze hb eazk"(exn`yk[xzeie dylyl]."izy`l df hb epz"
(fxn`yk[xzeie dylyl]."eaezk mklek"(gxn`yk[xzeie dylyl]eaezk mklek"["enezge].

(h."izy`l epze enezge eaezk" mdl xn`e ,miyp` ly dveaw jezn 'c 'b 'a '` dpn lradyk
(i?`axe dcedi iax epwz dn:fq±:eq sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ˘Ï ¯Ó‡ ÏÚ·‰˘Î

.1"epz" xn`y `la "izy`l df hb eazk".יז תשובה לעיל עיי

.2"izy`l epze hb eazk" mipyl xn`yk m`לר שבי מבואר: ""במשנה יוסי, לר' ובי אלומ הרי

ויתנו שריכתבו הכונה הא מסופק ששמואל מבואר: ובגמ' , בעצמ שצריכי"" יוסי, לרבי מודה מ

ב "לכתו א הספק צדדי , בעצמ לחתו או אוכתבובעצמ , חתימת דהיינו ידו לכתב הכוונה "

דס פסול, לאו וא , בעצמ לחתו וג לכתוב צריכי יוסי רבי ושלפי הגט, לכתב מילי"שהכוונה ל

" באומר אפי' לשליח, מימסרי nb',"אמרולא - "enezg" micrle ,"aezk" xteql xn`y ,elew ernyy ote`a wx xyk hbde]

[y"iir ,ar sc onwl.

'q ezd zhiyוד"(ד כתב, ע"ה , מתניתי המהרש"ה :א)"פ

, ec i azkl dpe ekdy cvlyר ""לפי דסבר אמרומ באומר לשליח מימסרי באופמילי דוקא כשר "

" הוי יכתוב מהחותמי אחד א שהרי , ה וחתמו לכתוב, אחר ועדשמינו סופר ור"חת ס", ""מ חתל

פסול ועד hi],"סופר daeyz onwl k"ynae ,d`ad daeyza oiir]" לה שאמר מה זה, צד לפי ולדידיה ותנו, ,"כתבו
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

" לה כאמר חתומוהוי ואת ויכתוב לסופר מ"אמרו ושאיכא דס", בזה אחד תעשה"ד ולא דכשר ל

האחרו תירוצ ולפי ד', די לקמ )"(בדעיי מתניתי מה לאותו א הדחק כ"בשעת לעשות אפשר ד,

פסול , לחתו לאחר יאמרו וא oieekzdלכתחילה, `lyk ,"gilyl ixqnin `l ilin" l"qc meyn ,.hk sc lirl `axl]

,mixg` enzgi `ly lrad citwn b"dkac meyn - xg`de d"c oiibeqae ,iline d"c my 'qezd t"r - my iia` itl la` ,mixg`l eeviy

[envra hbd aezkl rcei epi`y rceei `ly ick.

hbd azkl dpeekdy cvd itlyeשני או אחד ומינו , שחת בלא כתב מה אחד א דוקא כשר

לכו ובזה , לחתו לכתחילה."אחרי כ תעשה לא ע

" exn` xne`a s` ,gilyl ixqnin `l ilin" xaqc iqe i iax itleשכותב שאותו בכ חסרו אי

דס חות ""ג כשרל ועד סופר שיכתוב."חת אחר מינו וא ,

' q eza oey`xd uex izd itlהא)"(ד באשפהה מצאו דסבר אלעזר כר' שסובר משו רק פוסל יוסי ר'

כר נסבור א אבל לשמה, כתיבה דצרי ""פסול, דאמר כשרמ באשפה כתיבהמצאו צרי שלא מפני "

כשר. הגט זה באופ ג לשמה

i pyd mvex iz itleכר בזה יסבור א ג זה פסול דהגט הבעל"הא של כציוויו עשו שלא מפני מ,

כר סובר ששמואל בגמ': ומבואר למינוי, נחשב לא לשליח מימסרי לא שמילי דכיו למנות, מ"שציוה

ש אמרו"בחדא באומר לשליח מימסרי לסופר"מילי אמרו א דיד בנידו ולכ ,"mezgl" xg`l exn` m` oke]

[l"pke ,azk d"cez תצא,- נשאת ואפי' מספק, xaeqפסול envra l`enyy ,oizipzn d"cez zrca `"yxdna rnyne]

[y"iir ,leqt mzg e` azk xg` m`y `hiyt dicicl k"l`c ,leqt - "cre xteq mzg"ye ,dyrze xyk - "aezkie xteql exn`"ay k"ra.

:‰ÎÏ‰

r"eyaד')"(אהע סעי' קכ סי' mezgle,ז aezkl lrad mdl xn`iy cr micrd ea enzgi `le xteqd aezki `l :wqtpdligzkle
,hbd xcqa micrd iptl xteql xn`izial xn` elit` ,mezgle aezkl mixg`l exn`i `le ,mnvra md edeazki lrad mdl xn`iyke

aezki `l ,"enzgie micrle aezkie xteql exn`" mdl xn` elit`e ,"mezgl" micrle "aezkl" xteql exn`i `l "izy`l hb epz" oic

,eitn rnyiy cr micrd enzgi `le xteqdzyxebn wtq ied 'eke aezkie xteql exn` xne` i"r dyxibe xar,iqei iaxk wqt r"eyd] .

['b oic onwl oiir - mzwelgn ,l`enyk ewqty miwqetl yyg `"nxde.

.·"È˙˘‡Ï ‰Ê Ë‚ Â˙" ÌÈ˘Ï ¯Ó‡˘Î

אמר)"(דבתוס' "ה אמר כשלא ג לשני באמר שהרי א'. כדי בדיוק שזה "כתובומבואר: כאומר הוי כתבו"

lr,"ותנוהו k"yna oiir - df oica dkldde .iline d"cez .hk sc lirl - gilyl ixqnin `l iliny iptn ,epzie eazkiy dcen n"x 'it`e]

.ci daeyz 'a wxt

.‚"ÂÓ˙ÁÈÂ ÈÂÏÙÏÂ ÈÂÏÙÏÂ ·Â˙ÎÈÂ ¯ÙÂÒÏ Â¯Ó‡" ÌÈ˘Ï ¯Ó‡˘Î

" exn` xne`a s` gilyl ixqnin `l ilin" xaqc iqei iax itl,פסול `']הגט oic l"pk `ziixe`cn]א ,

שאמר. כמו שעשו

"g ilyl ixqnin ilin" xaqc n"x itleעדי תשכור שמא דחיישינ בישראל, זאת תעשה ולא כשר

. לחתו ולעדי לכתוב לסופר בעלה, בש שיאמרו

dfa xaeq l`eny.מאיר כרבי

.„"ÂÓÂ˙Á Ì˙‡Â ,·Â˙ÎÈÂ ¯ÙÂÒÏ Â¯Ó‡" ÌÈ˘Ï ¯Ó‡˘Î

"g ilyl ixqnin `l ilin" xn`c iqei iax itl,פסול `']הגט oic lirl `aend ,`d d"cez oiire].

n"xc `ail` daxe , ongp ax ,`cqg ax itlהדי משו זה די דגוזרי בישראל, תעשה ולא כשר

, ok]הקוד zeyrl xzen dligzkl s` wgcd zrya - oizipzn d"cezd ly 'b uexiz itle].

n"xc `ail` sqei axe ,zyy ax ,dpg xa xa dax itleדעותיה את שהופכי ויש ותעשה, כשר

. יוס ורב רבה `']של oic lirl dpexg` dxrda k"yn oiir - l`eny zrca].
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.‰¯Ó‡˘Î[xzeie dylyl]"izy`l epze hb eazk"

חותמי מה ושני , כול ידי על כותב מה m"anx]אחד - ozep cg`e],לאשה ויתנו ,zxin`a - kw 'iq g"ad itl]

['g oic onwl k"yna r"re ,lelky xaeq 'f w"q g"xtde ,llka dnizg oi` ,"epze eazk",i "yx iteלשלשה)"(ד או שאמרה דכיו :

" בפירוש ביכתובולה לא "", עדי אלא שוינהו n"xד 'it` dfae ,`kde d"c :`r sc onwl i"yx - "epz" mdl xn` mby s`e]

x`eane ,gilyl ixqnin `l iliny meyn edf - my `ax itle ,lrac oeifa meyn edf - .hk sca lirl iia` itl ,gilyl xeqnl xeq`y dcen

[y"iir ,mzg xg` m` oiae azk xg` m` oia leqt n"xl mby - '` oica lirl wtzqdy - l`enyl heyt eppicay :xn` d"ceza `"yxdna.

.Â¯Ó‡˘Î[xzeie dylyl]"eaezk" xn` `le ,"izy`l hb epz"

n"x itlבי שעשא מפני ויתנוהו, ויחתמו שיכתבו , לאחרי לומר יכולי אלו וס"הרי מימסרי"ד, שמילי ל

בתוס' ומבואר )"(דלשליח, מתניתי שלרה מודי כול שבזה ותעשה.": כשר מ

iqe i iax itleכנ לשליח, מימסרי לא דמילי א'."פסול, די iqei]ל iaxk dfa wqt l`enyy :x`ean 'nba].

.ÊÂ·Â˙Î ÌÎÏÂÎ" - ¯˙ÂÈÂ ‰˘Ï˘Ï - ¯Ó‡˘Î

sca `ziixade ,dnizgd lr mb epnn yxetn ieeiv didyk zxacn dpyndy c"ixezl l"qe ,:fq sc c"ix 'qez -"enezge]

,ywxw epiax itl la` ,dnizgd lr mb ieeiv zllek dpi` daizkd lr wx ieeive ,daizkd lr wx ieeiv didyk zxacn :fq

[dnizg `la cala daizkd lr `ed ieeivd - o"xde ,`"ahixde ,ixi`nd

כותב fq:]אחד sc c"ixez - aezkiyk ercic mlek znkqda 'it ,mlek cnrna]חותמי וכול ,'` wxt l"pk ,:i sc lirl df ipta df]

['d oic dl 'eyz,בטל גט זה הרי , מה אחד מת א ולפיכ ויותר, עשרה ה א אפי' ,,epzie eazkiy dcen n"x 'it`e]

[ci daeyz 'a wxt lr k"yna oiir - df oica dkldd .iline d"cez .hk sc lirl - gilyl ixqnin `l iliny iptn.

.Á"Â·Â˙Î ÌÎÏÂÎ" - ¯˙ÂÈÂ ‰˘Ï˘Ï - ¯Ó‡˘Î

,dpyna xen`d oicd z` dnilyn `ziixade ,dnizgd lr mb ieeiv zllek df oeyl ,c"ixez - epnzg`y ick il e`iade]

["epz" yexita xn`iy cr hbd z` dl mipzep oi` n"ny :ixi`nd siqene

, כול במעמד כותב c"ixezdאחד lr miwlegy mipey`xd itl la` ,my c"ixez - dnizgd lr mze` deiv `l ixdy ,mlek liaya 'it]

- kw 'iq i"ad .y"iir ,mcewd oica epazky dnl deey epicy ,dnizgd lr mb ieeiv ied "enezg" xn` `l m` mb - mcewd oica mep`ady

['f w"q g"xta r"re ,c"ixezdk xaeq m"anxdy epiad g"ade.

.ËÌÈ¯Á‡ ÈÙ· Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,ÔÏÂÎ ˙‡ ‰Ó˘Î Â‡ - Ô˙ˆ˜Ó ÂÈÈ‰„ - '„ '‚ '· '‡ ‰Ó ÏÚ·‰ Ì‡
"ÌÎÏÂÎ" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,"È˙˘‡Ï Â˙Â ÂÓÂ˙ÁÂ Â·Â˙Î"

. מקצת את מנה לבי כול את מנה בי לחלק שיש סובר: פפא רב

'nba o ey`xd yexitlאע לכתוב, חייבי כול כול את ""כשמנה אמר שלא כתובופ וא"כולכ ,

ברש ומבואר יחתמו, המנויי שכל צרי לא , מקצת רק לה)"(די"מנה אמרי המנוייה אלא קפיד דלא :

m`pn]וכו', d"c kw 'iq g"aae ,`"ahix ,o"x oiir - mdn miipy witqn e` mezgl mikixv miiepnd lk m` ezpeeka ewlgpe ,i"yxa wec].

'nba i pyd yexitle,יחתמו מה ששני מספיק , כול את מנה שא דהיינו: , `xnלהיפ `le li`ed]

[o"xe ,`"ahix ,i"yx - "mklek", לחתו צרי שמנה מי כל , כול את מנה לא וא ,- mznizg lr citwny gkenc]

[o"xe ,`"ahix ,i"yx.

,lha hbd ixd ,dnizgd mcew mdn cg` zn m`,zyxebn wtq - zn m`y ,dfa wqt `l m"anxd recn dywn o"xd]

[dfa k"yn ,fh 'iq y"yiae ,kw 'iq i"aa r"re.

:‰ÎÏ‰

r"eyaט')"(אהע סעי' קכ סי' "enezg"ז mdl xn`e ozvwn dpny oia mlek dpny oia ,m`pny e` "enezg mklek" xn` :wqtp

m"anxd zpeek - hi w"q n"gd itl ,fk 'ld oiyexibn h"t m"anxa wqtp oke] ,ea mezgl mikixv mleke "enezg mklek" xne`k df ixd

,"mezgl mikixv mlek 'eke enezg mdl xn`e ozvwn dpny oia" eazky dna r"eydeel` mb mezgl mikixv migkepd lky ,eheytk
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[mezgl a"g dpny in wx - bi w"q y"ade g"ad itl la` ,m`pn `ly.

.È‰˜˙‰

dcedi ax itl" בגט, כותבי פלונישיהיו לנו אמר ,כתבוכ מינכו אחד כל או כולכ מואו אוחתו

, מינכו אחד כל או וכולכ ל בי מינכואו אחד כל או כולכ ."או

`ax itleרק ליכתוב ו"התקנה ,כתב מינכו חד מוכל ,חתו מינכו תרי לוכל בי מינכואו חד "כל

רש הנוסח. כל יכתבו לא א לתקלה חיישינ יהודה, כרב הארו הנוסח יכתבו )"(די"דא אתקי מפרש:ה

" שיאמר לחוש ויש אשתו, את לגרש רבי במעמד האומר אד עבור נתקנה זו איכוישתקנה ,"שלכולכ

בטל, גט ונמצא , כול יחתמו ixi`ndyeולא ,cala "eaezk" mdl xn` lradyk mb ,ok aezkl mikixv micrdy ,ezrca yxtn xehd]

eidiy oiwzd" ,k"yna i"yx zpeeke ,xehd epiady enk `lce ,i"yx zpeek oky ,azek i"ade ,df gqep xn`i lrady dzid dpwzdy :miyxtn o"xde

[eixac z` eazki micrde ok xnel lrad lry 'it ,"oiazek.

.akm`d enr mzg xg` cre azk wx xteqdy e` ,cg` cr cer mr cgi mzge azk xteqdy hb
?recne ,xyk hbd.fq :eq sc

:‰· Â˘˙

dinxi 'x itl, ו נ י שנ כשר אחד עד ו פר סו כשר,חת עד עוד ע יחד וחת כתב הסופר שא פי'

ר לפי אבל לתקלה, חשש ואי לשליח, מימסרי לא מילי דסבר יוסי לתקלה"וכרבי חשש דיש פסול, מ

" לה לחתוכשיגיד ופלוני לפלוני לרלומר כשר יהא ולא הסופר, את יחתימו כיסופא ומשו אלא"" מ

. לחתו עדי ולשני לכתוב לסופר כשאמר רק

l`eny itle, ו נ י שנ אחד עד ו פר סו הבעל,כתב ציווי בלא גט כותבי שלא שיודע מובהק בסופר פי'

כר אפי' להעמיד אפשר המשנה ""ואת דסבר לשליחמ מימסרי הסופר"מילי א אבל תקלה, להיות יכול ולא ,

בתוס' ומבואר תקלה, להיות ויכול הואיל פסול, אחד עד עוד ע יחד חת )"(דרק חת אליבאה שלשמואל :

כשר. אחד ועד סופר חת אמרו באומר אפי' לשליח מימסרי לא מילי דסבר יוסי envrדרבי l`eny zrca]

['` oic seqay dxra zncew 'eyz lirl k"yn oiir -.
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éòéáù ÷øô

åæçàù éî

.`:mi`ad mipte`a dy`l hb mipzepe oiazek m`d(1xg` "izy`l hb eazk" xn` lradyk
.qwiicxew efg`y(2.ea xfg qwiicxew efg`y xg`e ,ok xn` efg`y mcewyk(3ok xn`yk

?recne ,mipy aex e` eipniq 'a ea ehgyy xg`:r sc

:‰· Â˘˙

.1"izy`l hb eazk" xn`e qwiicxew efg`y in. כלו אמר לא

.2"epazkz `l" xn`e xfge ,qwiicxew efg`e "izy`l hb eazk" xn`ykהאחרוני דבריו אי

. כלו

l"x itl.לשוטה ולא ליש דנחשב לאלתר, גט ונותני כותבי

o pge i iax itle.צלולה אינה ודעתו הואיל לשוטה, נחשב אז דעד כשישתפה, אלא כותבי [iaxnאי

g"xt oiir m"anxd zhiy xe`iaa ,lha hbdy :wqt xehde ,n"qk - a"v ,opaxcn 'it ,"leqt" hwpy m"anxde ,dheyk epicy rnyn opgei

['d 'c w"q et 'iq oihib zekld `"efgae ,'a w"q gtw 'iq g"dvwa ,'b w"q f"ha ,'a w"q

:‰ÎÏ‰

m"anxaהט"(פ מגירושי oiazekeו)"ב `ixaiy cr oipiznn ,zrap k"g`e "izy`l hb epze eazk" `ixa `edyk xn` :wqtp

.leqt df ixd ,`ixaiy mcew epzpe eazk m`e ,`ixady xg` ea jlndle xefgl jixv oi`e ,dl oipzepeסעי'"(אהעע"והשו קכא סי' ז

ocia,פסק:ב') `inqc ileg df m` `wec leqty.epzil `ly eilga dgin 'it` ,oipzepe oiazek `txzpy xg`l la`

.3xn`e fnxe ,dailvd lr aelv e` ciiebn did m` oke ,mipy aex e` eipniq ipy z` ea ehgy
"izy`l hb eazk".עליו צלולה ודעתו הואיל לחי דנחשב ויתנו, יכתבו אלו הרי

' q ezdורמז)"(ד m:ה iwtzqnע כשבדקוהו דוקא הוא הרמז ""א לו שאמרו לאשתי גט והרכינכתוב "

לבודקו, צרי אי צלולה שדעתו שמכיו או s"ixdראשו, lr o"xde ,dwica v"` - mipey`x cere ,`"ayxd ,o"anxd itl]

w"q `"xbdae ,eazke d"c `kw 'iq i"aa r"re ,dwica jixvdl xingdl mihep ywxw epiaxe envr o"xde ,mzd d"cezn wiecn oky :azk

[fi.

' q ezd miwtzqn cerבד)"( הת דעתו.ה שנטרפה שיודע עד דשמא צלולה, דעתו יחשב מתי דעד :

:‰ÎÏ‰

r"eya('ח סעי' קכא "eazk(סי' xn`e fnxe ,ea zlke` digde aelv e` ciiebn did m` oke ,mipy aex e` mipy ea ehgy :wqtp

,bbd on ltpl d"de ,ea eznypy cer lk oipzepe oiazek ,"izy`l hb.wzzypyk t"b dwica jixv edin`"nxdy :wiecn ,fi w"q `"xbdn]

caricae ,t"b wecale yegl yi dligzkly :azek ,`i w"q y"ade ,ciebnle ,aelvl ,hgypl s` epiidc ,dkldd lk lr t"b dwica jixvn

[dwica v"i`y mixaeqe miwlegd lr jenql xyt`,

m"anxaהי"(פי מגירושי ל')r"eyaeז)"ג סעי יז, ony(סימ e` oii d`iln zgzex dxei jezl e` y`d oyak jezl ltp :wqtp

`"`y mixacn dfa `veik lk oke ,zenl eteq i`cey ,zny eilr oicirn gxae cnr elit` ,oaex e` mipniq ipy ea ehgyy e` min e`

.eilr oicirn el` ixd ,aexw onfa cin zeni `l` digiyנפסק:"ובפ יג, הל' מגירושי `xytב i`y zerx zekn ea eltpy in oke

.zenl eteqy t"r` ,`ed ig dzr ixdy ,epzie eazki el` ixd ,"izy`l hb eazk" xn`e fnxe ,oipniq aex ea ehgyp 'it` ,odn digiy
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.a,dleb bbeya m`d ,mipy aex e` eipniq ipy ea hgyy i"r exiag z` bxedd,aiig m`d cifnae
?recne:r sc

:‰· Â˘˙

.‡‚‚Â˘·

כיו וכל כלל, רוח שאי במקו שחטו וג כלל, שפירכס בלא מיד הנהרג מת א רק גולה, דבלא"הרוצח ב,

מיתתו. קירב הפרכוס שמחמת או בלבלתו הרוח שמא דחיישינ גולה, אינו כ

' q eza ipyde o ey`xd yexitd itlבביתא)"(ד הראשוה שלטע , ביניה חלוקי שבגמ' הטעמי שני

השני ולטע השחיטה, מחמת דהפירכוס פירכס א א גלות חייב רוח בו שאי בבית הרגו א רק שבגמ':

הרוצח. מחמת חשיב ממילא דאתי הרוח דבילבול רוח, ויש בחו שהרגו א גולה פירכס לא א רק שבגמ':

iy ilyd myexit itleדשני פירכס, ולא בחו כשהגו או ופירכס דשישא בביתא הרגו א ג גולה אינו

. ביניה חלוקי אינ בגמ' הטעמי

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(פ נפש ושמירת מרוצח dbbyaב)"ה ea lag m` la` ,cin bxdpd zn ok m` `l` dleb dbbya gvexd oi` :wqtp

lk ea hgy elit` ,edzbxde dxeaga dqpkp gexd e` envr zzin z` axiw `ed `ny ,dleb epi` zne dlge dzinl edecn`y t"r`

ly mezq zia oebk ,ea zaypn gexd oi`y mewna ehgyy e` llk qkxt `l m` jkitl ,eci lr dleb epi` ,hrn cnre mipniqd ipy

,dfa `veik lk oke ,dleb df ixd ,yiyהראב"(וע בהשגות ובנו"ע )"ד, ש .כ

.·„ÈÊÓ·

)"(דבתוס' חיישינ גלות,ה גבי דרשה שו יש ושמא לאלתר, מת לא א א חייב, שלעול mixaeqמבואר: oke]

['b 'ld gvexn c"ta m"anxdn rnyn oke ,ixi`nde `"ahixd.

.b.rney epi`e xacn epi`y e` rney epi`e xacnd e` xacn epi`e rneyd ly epic dn.1oiprl
xknne gwn.2?recne ,daizk i"r e` fnx i"r ezy` z` yxbl oiprl.`r :r sc

:‰· Â˘˙

.1oilhlhna xknne gwn oiprl rney epi`e xacnd e` xacn epi`e rneyd yxgה הרי

, דבריה לכל `'.כפיקחי oic ,an 'eyz 'd wxt lirl k"yna r"re ,m"anx oiir - mixac x`ye zerwxw oiprl], גיטי לעני

[my n"qkae n"na ,dxikn zeklda m"anxa r"re ,dwica jixv - o"xd itl la` ,dwica jixv epi` - `"ahixd itl.

:‰ÎÏ‰

m"anxaהכ"(פ מאישות xacnyו)"ב in la` ,mixacn `le oirney oi`y minli`d od ,mewn lka mixen`d zyxge yxg :wqtp

gwt oi`xwp mihey `le miyxg `l opi`e ozrca minly ody dy`e yi`e ,mc` lkk `ed ixd ,xacn epi`e rney e` rney epi`e

.zgwteה"(פכ"וברמב ממכירה zeniiwנפסק:ג)"ט eizepzne xknn exknne gwn egwn ,wzzypy in e` xacn epi`e rneyy ml`

k"ynae ,'a dkld my m"anxd k"yna r"re] ,eci azka aezki e` oihibl oiwceay jxck wcaiy `ede ,rwxwa oia oilhlhna oia ,lka

[an daeyz 'd wxt lirl.

.2rney epi`e xacn epi`y exwirn yxgלו שנפלה או ברמיזה, כנסה א רק אשתו את לגרש יכול

מאחיו לו שנפלה יבמתו את לגרש יכול אינו אבל מדאורייתא, אינ בה שהקידושי החרש מאחיו

ופירש גמורה, זיקה בה לו שיש מימיו,"הפיקח צלולה דעת לו היתה ולא הואיל yxgי: - l"yxdnd itl]

yi epipnfay :eilr azk y"yxde ,ayeind zrc icil `ay mcew yxgzpy xnelk `l` ,azk icil `a did `l k"`c ,`wec e`l exwirn

[dciln miyxgl mb daizkl cenlz izaב שאינו לפי לה, לחלו יכול ואינו ואמר", לגרשה"ועמד יכול ואינו ,

ע ע"לא ולא הראש בהרכנת רמז כתיבה."י י

.3wzzypy gwitע אשתו את לגרש ובדיקות,"יכול הראש בהרכנת רמז rnyn:י ,`igiy d"c :r sc i"yxn]

[dfa k"yn xehird lra mya i"aa r"re ,'d w"q `kw 'iq y"aa oiire ,`"ayxde o"anxd k"ke ,dhey `l `edy xxal ick `id dwicady,
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ע פעמי שלש להיות צריכות על"הבדיקות או , ה עונה שני ועל לאו עונה אחד כשעל שאלות, י

. ה אחד ועל לאו שני

' q eza x`eaneד)"( בודקי ושמבוארה , ה ושלשה לאו שלשה אפי' הכל, בי פעמי ששה דהיינו :

לו אומרי , וה לאו בודקי כיצד g"ad]בירושלמי: zqxib t"r]"לאשת גט "נכתוב ואומר ""ה" "לאמ,

" ""לאוואומר "לאשת, אומר ""ה" "לאחות, אומר ""לאו" "לאשת, אומר ""ה" "לבת, אומר ,"לאו"

xaeq,וכו', ixi`nd la` ,oiwcea d"c dpyna i"yxn rnyn oke ,q"yd lry oeilba - "od" xne`e "jzy`l" el mixne` mrt lk oiay 'it]

cnel m"anxd zhiya .19 dxrd y"`x 'qezd lr xicdnd z`f xird xake ,`igiy d"c i"yxn rnyn oke ,zel`y yly eze` mil`eyy

[zel`y yy eze` mil`eyy :yxtn 'a 'iq 'f wxt y"yide ,zel`y 'b eze` mil`eyy :n"qkdאותו בודקי ישמעאל: רבי ולדבי ,

""ע בקי אלא נמצאי שאינ פירות על , בחור אותו ששואלי הפירותי את רוצה ופירשו"א ,

אלא)"(דבתוס' "ה אותו כששואלי דהיינו האיל: מ לו שילקטו רוצה התוס'"א וסוברי דבי)"(בד, :ה

המשנה,1. של הבדיקה על חולק אינו ישמעאל ,"דס2.שרבי סירוגי אינ א ג עדיפא, זו שבדיקה ל

dwicad z` l"q `le wleg l`rnyi iax - ikcxnd itl la` ,mgexi epiaxe y"`xde s"ixdc `ail` ,wzzypy in d"c i"ad azek jke]

,oibexiq jixv zexit zwicaa mb l`rnyi iax itly df oiprl mb ,'qez lr miwlegy y"`xde s"ixd ixacn i"ad wiicn cer .dpynay

['d w"q g"xta r"re ,r"eyd zrca ,'g w"q y"ade ,'e w"q f"hd mixaeq oke,

:‰ÎÏ‰

r"eya('ה סעי' קכא ey`xa(סי' oikxde ,"ezy`l hb eazkiy dvex m`" edel`ye ,eilr dpekp ezrc ixde wzzypy in :wqtp

ixd ,od od lre e`l e`l lr ey`x oikxd m` ,od oixze e`l cg e`l oixze od cg oibexiqa mixg` mixaca eze` oiwcea ,"od" xnel

,epzie eazki el`e` oli`d on el ehwliy dvex m` sxegd zenia eze` oil`eye ,uiwa `l` mi`vnp mpi`y zexit i"r oze` oiwceac `"ie
.jtidl

.4rney epi`e xacn epi`y yxgzpy gwit

ax mya `pdk ax wqet oke , b "ayx itlע אשתו את לגרש כתיבה,"יכול azkaי aiyde azka edel`yy]

[xn` d"cez ופירש- חרש)"(די", "ה הקל על לכתוב כשיודע דוקא דהיינו פלוני: את לאשתי גט ותנו כתבו

דסופלוני משו , לה ומסר רל,"" גמו קח בתוס'שפי ומבואר , ונותני כותבי ולכ )הוא, :(ש

בחרש. מהני לא הראש דהרכנת

w"z itl eli`eע לא לגרשה יכול שאינו כשוטה, שהוא מעיקרו כחרש דינו שנתחרש פיקח י"א

ע ולא כתיבה."רמז, d"cי my 'qezd itl ,hi 'iq xne`d wxt y"`x oiir - ax xn` `pdk axn iwet`l `ziixa `aen ,ar sca]

,z"x mya my y"`xd itle ,y`xd zpkxdn rxb `lc daizk i"r zeevl lekiy gwita dcen w"z - hi 'iq xne`d wxt y"`xde ,elew

`ly z"x zhiyk m"anxd zhiya jlnl dpynde i"ad mixaeq cer ,la` d"c i"aae y"`xa y"iir ,daizk liren `l - o"xde `"ayxd

ipdny 'qezd zhiyk m"anxdy xaeqy ,hr 'eyz f"rd` wiy m"xdna oire ,ipdny `"iy `ian k"g`e ,'` drca xagnd mzq oke ,ipdn

[gwita daizk.

:ÌÂÎÈÒÏ

.1oilhlhna xknne gwn oiprl rney epi`e xacnd e` xacn epi`e rneydכפקחי ה הרי

דבר. לכל

.2exwirn yxg,מדאורייתא זיקה לה שיש אשתו את לא אבל ברמיזה, שכינס מי את ברמיזה מגרש

ע כתיבה."ואפי' י

.3xacn epi`e rney epi`y epiidc yxgzpy gwitת ורשב"מחלוקת כרשב"ק פסק ורב שיכול"ג, ג

ע כתיבה."לגרש י

.4xacn epi`e rneyy epiidc ,wzzypy gwitע לגרש ובדיקות."יכול הראש בהרכנת רמז [`mliי

,azky g"ad mya 'f w"q n"ga r"re 'b 'ld dxiknn h"kt m"anx ,o"x ,ixi`n ,`"ahix - dwica jixvy wzzypy gwitk epic dciln
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[dwica jixv `ly.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ה סעי' קכ ernyiy(סי' cr enzgi `le eazki `l ,"enzgiy" micrle "aezkiy" xteql ,eci azka azk elit` :wqtp

mezgle aezkl wzzypy ina oixiykn yie ,xacn `le rney epi`y oiae rney epi`e xacny oia ,wzzypy oiae gwt `edy oia ,eitn

g"xtae ,n"re d"c ,ek w"q heyt hba r"re] .eilr zayein ezrc `dzy `ede ,"enezg" micrle "aezk" xteql aezkiy ,eci azk t"r

[dfa k"yn la` d"c.

r"eya(יב סעי' קעב leki(סי' epi` gwt eig`n el dltp m` yxgde ,oinaiin la` ,dvilg ipa mpi` ohwe dhey yxg :wqtp

m`e ,licbdy xg`l dilr `a m` hba `ivei ohwde ,leraiy xg` hb `ivedl leki ,yxg eig`n el dltp m` la` ,mlerl `ivedl

.ezwifl dvilge exn`nl hb dkixv ,e`l:נפסק ו', סעי' קכא ezfinxובסי' lr oikneq ,xacn epi`e rneyd mli` e` wzzypyk `wece

,gwt eig`n dnai el dltpy e` gwt didyk d`yp m` dfinxa ezy` z` `iven epi` ,xacn epi`e rney epi`y yxg la` ,`ivedl

.dfinxa `iven zgwt `id 'it` ,yxg `edyk dy` `yp m` la`

.cyxbl leki dhey m`de ,zihzypy e` dyxgzpy zgwitd ezy` z` yxbl leki lrad m`d
?recne ,zigwitd ezy` z`:`r .`r sc

:‰· Â˘˙

.1dyxgzpy zgwit,דעתה את צריכי לא ובאשה הואיל להוציאה, ivei`]יכול `l d"c :`r sc i"yx oiir].

.2zihzypy zgwitמנהג בה ינהגו עצמה לשמור יודעת שאינה דכיו עולמית, יוציאה לא מדרבנ

הפקר.

.3ezy` z` yxbl oiprl dheyd oicבתשובה עיי מדבר ואינו שומע שאינו מלידה כחרש דינו

הקודמת.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ו סעי' קיט zihzyp(סי' m` la` ,dyxgzpe zgwt dzidyk dycwzpy zyxg e` 'eke dzrc `la dyxbl leki :wqtp

,dlyn dwyne dlik`ne zxg` `yepe dgipn jkitl ,xwtd bdpn da ebdpi `ly ,`ixazy cr d`iven dpi` dnvr xenyl zrcei dpi`e

,dz`etxl aiig epi`e ,dpere zeqk x`ya eze` oiaiign oi`e,xwir oke ,dz`etxe dizepefna aiigc `"iedyxib m`e ,dzectl `le

,dhib xenyl zrcei didzy `ede zyxebn,zyxebn dpi` carica 'it`c `"ie.da lthl aiig epi`e ezian d`ivene

.d,"mklek" e` "epze eazk" e` jtidl e` "eazk" xn`y `la "epz" xzeie mipyl xn`y lra
cr cer mr cgi mzge azk xteqdy hb m`de ,mezgl e`/e aezkl xg`l xnel mileki m`d

?recne ,xyk hbd m`d enr mzg xg` cre azk wx xteqdy e` ,cg`.ar :`r sc

:‰· Â˘˙

במש ובמש"עיי כב, כא תשו' הקוד בפרק יט."כ תשובה ט' פרק לקמ כ

:‰ÎÏ‰

r"eya('ד סעי' קכ mezgle",(סי' aezkl" lrad mdl xn`iy cr micrd ea enzgi `le xteqd epazki `l :wqtpdligzkle
,micrd iptl xteql xn`ihb epz" c"ial xn` 'it` "mezgle aezkl" mixg`l exn`i `le ,mnvra md edeazki ,lrad mdl xn`iyke

xteqd aezki `l "enezgie" micrle "aezkie xteql exn`" mdl xn` 'it`e ,"mezgl" micrle "aezkl" xteql exn`i `l "izy`l

,eitn ernyiy cr micrd enzgi `le.zyxebn wtq ied 'eke aezkie xteql exn` xne` i"r dyxibe xar

.eoldlc mipte`a hb dl epzpy dy` ly oicd dn.1.hb ied m`d.2.meaia zaiig m`.3m`
?recne ,enr cgiizdl dl xzen(`jhib df" xn`yk e` "izn m` jhib df" azk e` xn`yk

."zen`yk" xn`yk e` ,"dzin xg`l jhib df" xn`yk e` "df ilegn zen` m`(a`ixa
."izn m` meidn" azk e` xn`y(bminia dpic ,"mlera ip`y zrn jhib df ixd" xn`yk

.dzinl dpizpd oiay(c."dzin xg`le meidn" azk e` xn`yk(djhib df" azk e` xn`yk
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

."df ilegn izn m` meidn(eilegn cnre "df ilegn izn m` meidn jhib df" azk e` xn`yk
.zpryn `la weya jlde df(fziad ltpe "df ilegn izn m` meidn jhib df ixd" xn`yk

.ygp eyikd e` eilr(ga"i cre o`kn iz`a `l m` izy`l hb epze eazk" azk e` xn`yk
.yceg a"i jeza zne ,"yceg.br±.ar sc

:‰· Â˘˙

.‡¯Ó‡˘Î Â‡ "‰Ê ÈÏÂÁÓ ˙ÂÓ‡ Ì‡ ÍËÈ‚ ‰Ê" ¯Ó‡˘Î Â‡ "È˙Ó Ì‡ ÍËÈ‚ ‰Ê" ·˙Î Â‡ ¯Ó‡˘Î
"˙ÂÓ‡˘Î" ¯Ó‡˘Î Â‡ ,"‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÍËÈ‚ ‰Ê"

w"z itlוה , ביבו וחייבת מיתה, לאחר גט שאי לפי , כלו אמר ."לא כ כתב בא ה

iqe i iax itle, מהיו לגרשה שהתכוי עליו מוכיח שטר של meidn]זמנו dzzl - dpznae]אמר שלא א ,

צריכה,"מהיו" אינה חליצה אפי' ולכ ,['a oic jenqack oicde]הנ את אמר א א וזהו ,". כ שכתב בלא ל

`axc `ail` `"a`d uexiz itle ,`p ed axc `ail` 'nba '` o eyl itl, בייבו ואסורה חולצת

יוסי. כרבי הלכה א ליה דמספקא

ax itleדרב אליבא ב' לשו לפי וכ דרבא, אליבא בגמ' א' תירו לפי הוא וכ יוסי, כרבי הלכה

s"ixdהונא, lr eizebyda c"a`xd mya ywxw epiax itl ,`axc `ail` 'nba mivexiz 'ae ,`ped axc `ail` zepeyl 'a yiy xnelk]

d"c 'qezd mixaeq oke ,`nei on d"c ,dt sc onwl i"yx zrc oke ,dvilgl 'it` dwewf dpi`e oihiba oia zepenna oia iqei iaxk dkld

,s"ixdc `ail` ,'` 'ld oiyexibn 'g wxta n"nd xaeq oke ,iqei iaxk dkld oi` oihiba - ixi`nd itl la` ,`"ahixde ,`"ayxd ,ikd

[m"anxde.

onf xhya aezk `lyk m`'לרבא)"(דבתוס גטה שאי לפי , בייבו חייבת יוסי רבי לפי שג מבואר:

מיתה. לאחר

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פ מגירושי r"eydב)"ט mzq oke ,wqtp('א סעי' קמה dleg:(בסי' e` "izn m` hb df didiy" dpzdy `ixa

m`" xn` m` jkitl ,dzrn ernyne dzin xg`l "izn m`" zernyny ,melk xn` `l "df ilegn izn m` hb df didiy" dpzdy

,dzin xg`l hb oi`e ,"izen xg`l" xne`k df ixd "iznע"ובשו( :(ש ג wtq,הביא `edy `"icכתבו:"ובנו `mכ wtq iedc

iaxk l"iiwc ,melk epi` df mb :azky ,m"anxd lr eizebyda c"a`xa oiire ,xeha mi`aend o"xde o"anxd zrck] ,iqei iaxk dkld

'iq r"eya r"re ,iqei iax zrcl yegl yiy 'it ,"zvleg" ezpeeka x`an n"nde ,dzin xg`l s` znaiizn `le zvleg xn`c ,iqei

iedy `"idk mzqy ,'c ,'a 'irq cnw 'iqae ,'a 'irq nw[wtq.

m"anxaהט"(פי ומתנה מזכיה oipwו)"ב xhya didy oia "dzin xg`l zipelt dcy ipelt dpwiy" da eazky dpzn xhy :wqtp

did eli`y ,dzin xg`l `l` dkef epi`e ,el dpwd miigny giken onfd ,did ig df onfae onf ea aezky oeik ,oipw ea did `ly oia

,dzin xg`l dpew "dzin xg`le meidn" ea aezk oi`y t"r` jkitl ,onf ea azek did `l ,dzin xg`l df xhya el zepwdl ezrca

.jixv epi`y t"r` ea oiazek xacd giexdl ,onfd xhya yiy t"r`e ,"eiykrn" zexknnde zepznd lka oiazeky dfe

.·"È˙Ó Ì‡ ÌÂÈ‰Ó" ·˙Î Â‡ ¯Ó‡˘ ‡È¯·

.1mei eze`a `l zn m`,נתינה משעת למפרע גט זה הרי o"x]לכשמת - ied d`pz zenl mc` lk seqy s`].

.2meia ea dzid dzind m`

z"x itlתוד עב. )"(בד מהיו .ה היו לסו דעתו דשמא גט, הוי א ספק הוי

o pgl` ep iax itle( ש "(בתוס' כשאמר כמו להחמירמעכשיוהוי שנכו וסיי לאלתר, שיהיה ודעתו "

i"yx]בזה. zrc oky eazke ,opgl` epiaxk mixaeq ,`"ahixde ,`"ayxd ,o"anxd].

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פ מגירושי zyxebn,ג)"ט didz zeniyke ,hb f"d "izn m` eiykrn" e` ,"izn m` meidn jhib f"d" :wqtpע"ובשו
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

: הוסי ב', סעי' קמה `oiסי' `ny wtzqdl yi ,meid jeza zne meidn" xn` m`y "meidn" xn`iyn "eiykrn" xn`iy aeh xzeie

[z"x zrcl yg r"eyd] .dzin xg`l hb oi`e ,meid seqn `l` ezrc.

.3dnr cgiizdl oiprl'בתוס להתייחד)"(ד, רשה לפי עמו, תתייחד שלא רבה)"(בדי"מבואר: אמר ומשני ה

""לכו משו לא הטע ישע כתב"גט שהרי ,( ר(ש משעת"שאפי' למפרע שמגורשת בזה סובר מ

שנית, שקידשה שחוששי הטע אלא `l`נתינה, enr cgiizz `l" - epzpyn z` cinrd i"yxe ,'g daeyz onwl oiir]

["izn m` meidn" xn`y df ote`a - "miipy oiyeciw" meyn zx`an 'nbdye ,"micr iptaר ושלפי והר", שלר"ת הסוברי מ"ח

" משו החשש המיתה לפני אחת שעה עד דבריה לכל איש אשת הואקידושיהיא אומרת שהגמ' "

" דאמר יוסי דרבי אליבא מגורשתרק ואינה לר"מגורשת וכ ,"" דאמר תלויהמ לפי"דבעילתה אבל ,

" דסובר יהודה המיתהרבי לפני אחת שעה עד דבריה לכל איש אשת גט"שהיא משו הוא הטע ,

. יש

:‰ÎÏ‰

r"eya('ב סעי' קמח l`(סי' df ixd "didi `l m`e didi m`" xn`y oia "eiykrn" xn`y oia ,i`pz lr yxbnd lk :wqtp

iptn ,ohwd dpa e` dgtyn ueg ,(ibq qpkpe `veiae) ,dgty 'it`e car 'it` ,cr ipta `l` i`pzd miiwzp `ly onf lk dnr cgiizi

,mze` `ide `ed d`xe ,cg`k micr ipy ipta dnr cgiizp m`y reci xacde ,mdipta ynyl dyea dpi`yi` pzd m i iwz p ' i t`

,k "g`oniqa x`azie ,hbd lhiae dlra `ny ,zyxebn wtq f"d.df xg`ydid ixi`na ,'a 'ld oiyexibn 'g wxt m"anxa wqtp oke]

`ny oiyyegy :azke ,hbd lhal leki lrad oi` i`pzd miiwzpy xg` ixdy dywde ,"i`pzd miiwzpy xg`l 'it`" m"anxa `qxib

[miipy oiyeciw dyciw.

.‚‰˙ÈÓÏ ‰È˙‰ ÔÈ·˘ ÌÈÓÈ· ‰È„ ,"ÌÏÂÚ· È‡˘ ˙ÚÓ ÍËÈ‚ ‰Ê È¯‰" ¯Ó‡˘Î

dcedi iax itl(:עג לכל(בד איש כאשת היא הרי אז ועד למיתתה, סמו אחת שעה עד מגורשת אינה

שאינה לעני רק ומגורשת לה, ומטמא ויורשה נדריה, בהפרת ידיה, במעשה במציאתה, שזכאי דבריה,

זה. מחולי מת בסו א ג חנק, במזיד וא חטאת, חייב עליה והבא שני, גט הימנו צריכה

mi`pzd x`yl eli`eהיא הביאה בזמ לדבריה שהרי בחנק, ולא ודאי בחטאת זה מחולי מת לא א

: וכדלהל זה, מחולי כשימות יהודה, רבי על ופליגי איש, אשת בספק רק

iqe i iaxc `ail` cg` `pz itlברש ד"(כמבואר עד. ד בינייהו)"י איכא מגורשת"ה ואינה ,"מגורשת

הגמ' עד.)ופירשה זה.(בד מחולי שימות עד במזונותיה שחייב דהיינו :

iqe i iaxc `ail` ipy `pz itle"ספק רש"בעילתה שיטת ובד"(די", יוסי, רבי יוסי)"ה דרבי אליבא ומשני :ה

למיתה הסמוכה שעה היא זו א הביאה שעת על ספק ויש הואיל תלוי, אש מביא זה מחולי לכשימות

ואע ספק, גט ברירה"והוי אי טפי דחיי `opixn,"פ xzei igyk dxixa yi c"nle ,i`ce zyxebn ied dnvr dzind zrye]

[yi` zy` dzid d`iad zryy rxtnl xxaed'תוס שיטת תנא)"(ד, שלמה הוי": לא המיתה בשעת ג ברירה אי ד

למ ורק חולי, מאותו מת לא בסו א ג מגורשת ספק והוי ליה"גט, ומספקא גט, הוי ברירה יש ד

כר נתינה משעת הגירושי חלי א יוסי יהודה."לרבי כר' מיתה קוד אחת שעה חלי או מ

n"x itle"תלויה dzlira],"בעילתה d"c i"yx - df ilegn cenriy cr e` zeniy cr]רבי על שחולק מפרשת והגמ' ,

דס תלוי, מאש א שפטור זה, מחולי לכשימות נתינה,"יוסי משעת שמגורשת למפרע מילתא שאיגלאי ל

בתוס' )"(דומבואר אש לרה ג שמא זה מחולי מת א מסופקי אנו שא תלוי.": אש מביא [iaxleמ

[zg` dkizg jixvn `l ik ielz my` - iqei iaxle ,wpg cifnae i`ce z`hg - dcedi.

:‰ÎÏ‰

m"anxaיט)"(פ הל' מגירושי zyxebnט `id ixd ,i`pzd miiwzie zeniy cr hbd zpizpny minid lk ,mi`pzd el` lkae :wqtp

.epx`iay enk ,enr cgiizz `ly calae ,xac lkl

.„"‰˙ÈÓ ¯Á‡ÏÂ ÌÂÈ‰Ó" ·˙Î Â‡ ¯Ó‡˘Î

iqe i iaxe o pax itl,הוי חזרה או הוי תנאי א ל דמספקא גט, ואינו mzrck]גט dnzq .ar sca dpynde],
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

"(במשנה)י"ופירש לומר צרי היה תנאי משו דא מתי: א ."מהיו

iax itle.חזרה ולא הוא דתנאי הוא, גט hbודאי ied opaxly "dzin xg`l eiykrn" xn`yk mb `ed opaxe iax zwelgn]

[zeipynd lr `"rx - eilr ednz xake ,ied i`pz i`ce eiykrnay xaeqd ,dnw 'iq xeha d"nxd zrcl zlef ,hb epi`e,cgiizdl oiprle
dnr'תתייחד)"(דבתוס לא שלכוה למיחש"מבואר: שאיכא משו הוא עמו תתייחד שלא הטע ע

לכו"קידושי"ל מגורשת שהרי הנתינה.", משעת למפרע ע

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פ מגירושי ג')r"eyaeד)"ט סעי' קמה ef(סי' ixd ,zne "izzin xg`le meidn" e` "eiykrn jhib df ixd" :wqtp

.dzin xg`l hb oi`y ,"dzin xg`l" lr ezrc dknqe eiykrn oeyln ea xfg "eiykrn" xn`y xg` `ny ,zyxebn wtq

.‰"‰Ê ÈÏÂÁÓ È˙Ó Ì‡ ÌÂÈ‰Ó ÍËÈ‚ ‰Ê" ·˙Î Â‡ ¯Ó‡˘Î

i "yx itlד עג: ד"(ד עד. ובד ומשני, וע"ה בעילתה, ד"ה בתוס' תתייחד)"ע לא מתברר"לכוה זה מחולי כשמת ע

כנ הנתינה, משעת גט שהוי ב',"למפרע די zepefn]ל dl oi`e ,xeht dzinl dpizpd oia dilr `ade].

g"xe z"x itleובד , ש רבה)"(בתוס' אמר כדיה דהיינו ג', די לעיל המוזכרי התנאי במחלוקת תלוי הדי

" בעולהאומר שאני g'],"מעת ze` ,my ikcxnd lr g"ad zedbdae ,g"kz 'iq ikcxna ,ikle d"c :dk sc lirl i"yxa r"re].

.Â"‰Ê ÈÏÂÁÓ È˙Ó Ì‡ ÌÂÈ‰Ó ÍËÈ‚ ‰Ê" ·˙Î Â‡ ¯Ó‡˘Î

.1zpryn `la weya jlde df ilegn cnry ote`aנתקיי לא שהרי אומדנא, בלא מאליו בטל הגט

התנאי.

.2zne dlg aeye ilegdn cnry ote`a m`:dpyna x`eanהראשו חולי מחמת א אותו, אומדי

גט, אינו לאו וא גט, זה הרי rnyne,מת ,"df ilegn izn m`" dpzdyk `wec `ed cne`a jxevdy wiecn dpynd oeyln]

siqed `l m` mb rxn aikyay :s"ixd zrce ,ilegl ilegn wzip 'it` cne` v"`e ,hb ehibe dpzn ezpzn ,"df ilegn" siqed `l m`y

- dpzn oiprl edin ,s"ixdk m"anxdn n"nd wiicn oke ,`"ahix oiire ,ixi`ne ,o"x ,o"anx - "df ilegn" yexita dpzdk ied "df ilegn"

['a oic ,d`ad 'eyza k"yn oiir.

`ped ax itlעל והל עמד מרע השכיב האחר לחולי חולי כשבי דוקא זהו אותו שאומדי מה

בטל שהגט דהיינו כמתנתו, גיטו ומת חלה ושוב משענת בלא בשוק והל עמד א אבל משענתו,

ופירש אומדנא, בלא ג גט הוי בשוק והל עמד לא וא עמד, שהרי )"(בדי"מאליו, איד שאמרינה :

אע ,"דמסתמא הראשו מחולי בו יש אמרינ אחר, לחולי מחולי שניתק d"cפ ,.br sc o"xde `"ayxd zrce]

eziaa jldy oiae weya jldy oia df ileg zngn epiid df ilegnc ,epnn zny xg`d ilegl elitd oey`xd ilegdy cne` jixvy :`id

[zeipyna `"rx -.

`axe dax itleושוב משענת בלא בשוק והל עמד א ג אומדנא צרי ולכ כמתנתו, לא גיטו

" יאמרו שמא גזירה משו דזהו בגמ': ומבואר שעמד, מחמת מאליו מתבטל לא דהגט ומת, ישחלה

מיתה לאחר ""גט כשמתנה ג להכשיר ויטעו מיתה, לאחר גיט jenqa],"זה oiir - zerhd zaiq xe`iaa].

:‰ÎÏ‰

r"eyaז')(ס סעי' קמה zngnי' m` eze` oicne` ,zne dlge weya jlde cnre ,df ilegn izn m` eiykrn jhib df ixd :wqtp

jixv epi`e hb f"d ,weya cnr `le ilegl ilegn wzip m`e ,hb epi` e`l m`e ,zpryn `la jld 'it` hb df ixd ,zn oey`xd ileg

,n"qkd azek cer ,oihib oiprl wx `wec ,cne` jixv `ly ,`axe daxk wqt m"anxdy :x`an ,gi 'ld oiyexibn 'h wxta n"qkd] .cne`

dpznay l"qc d`xpke ,jld `ly in oial ezpryn lr jldy in oia m"anxd wlgn dpzn iably ,ek dk 'ld dpzne dikfn 'g wxta

[`i w"q `"xbd xe`iaae ,'h 'irqa `"nxae ,ai w"q y"aa r"re ,`ped axl micen `axe dax ,dzin xg` `l` `zilc.

i "yx zhiy itlוד"(ד גיטי, א וד"ה ליה, סבירא לא גזירה)"ה דg"xdeה הונא)"(בתוס' רב אמר הונאה דרב אליבא

חוזר" עמד "א בפירוש שהתנה היכא רק לא זהו זה" מחולי מתי גט"א לה כשנת ג אלא ,, בסת

" לה אמר כשלא בסתמא חולקי ורבא ושרבה מת, לא והא לה, נת שימות דעת על אדמסתמא

""מתי וגזירה חוזר, אינו עמד שא וכו', יאמרו מכח"שמא אלא חל אינו שהגט יחשבו שמא היינו ,
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

xaeq:מיתה, envr o"xde ,"df ilegn izn m`" yexita xne`a mb ibilt `axe daxc ,`wec e`l i"yx ixacy :azk o"anxd mya o"xd]

[ipy hb dkixv - zpryn `la jlde yexita dpzdy lkc ,lwdl ef dxaq lr jenql oi` n"nc :miiqe ,md `wec i"yx ixacy.

z"x zhiy itleד"(בתוד אמר)"ה "ה פירש ולא זהבסת מחולי מתי לפיא אפי' מרע, השכיב ועמד "

דדוקא חוזר, אינו הונא משא"שכמתנתרב מיתה, לאחר חלה היא כי חוזר, עמד א בסתמא אפי' כ"מ

ורבא ורבה חוזר, בפירוש התנה א ורק מיד, שיחול היא דעתו , מחיי רק אלא לחול יכול שאינו גט

אח מת א א חוזר אינו שעמד כל , בפירוש,"סוברי כ התנה ואפי' חולי, באותו שוב שחלה מחמת כ

" יאמרו גורמתדשמא מיתה אלא גור הזה החולי תנאי יגידו"שאי חוזר, אינו עמד שא ועכשיו ,

המיתה" ולא גור החולי ."שתנאי

:‰ÎÏ‰

r"eya('ד סעי' קמה ep`y(סי' enk eyexitk enzq mixne` oi` ,"izn m` meidnc" i`pz `la mzq yxiby rxn aiky :wqtp

,xfeg epi` cnr m`e ,ip`y hbc ,dpzna mixne`" יאמרו יחזור, מיתה(דא לאחר גט ר"יש לפי א וזהו ,"" גטי של זמנו דאמר

שמואל)מוכיח בית ".

.Ê˘Á Â˘ÈÎ‰ Â‡ ÂÈÏÚ ˙È·‰ ÏÙÂ "‰Ê ÈÏÂÁÓ È˙Ó Ì‡ ÌÂÈ‰Ó ÍËÈ‚ ‰Ê È¯‰" ¯Ó‡˘Î

גט. אינו

:sqep o ic x`ean `ziixaaygp eyikd e` ziad eilr ltpe "df ilegn cenr` `l m`" xn` m`y
גט, p`,הוי iax xaeq oke, אונסי כל עליו שקיבל axeומפני ,`axe ,`tilgz xa `g` ax itl j`

izticn `g`רש לשיטת היא, משבשתא והברייתא גט, הוי לא זה במקרה מאי)"(די"ג משוה גט, אינו :

זאת, עליו קיבל ולא יקרה, שזה דעתו על העלה ולא שכיח, דלא אונס edfyשהוי :i"yxn zxg` yxtn o"anxd]

ici lr zn 'it` lha hbdy .1 :epziibeqn `vei mipic ipy ezhiyle ,xg` xac zngn `le ,ileg eze`n zeni m` wx hb `diy ezpeeky meyn

[hb ied `ly ,giky `lc qpe` zngn zne ,"df ilegn" xn`y `la mzq "izn m`" xn` m`y .2 ,gikyc qpe`'והתוס מאי)"(ד, כתבוה

ה שני בי לחלק טע הירושלמי עייבש זה חילוק סובר אינו ושהבבלי , dfa,ש,"מקרי k"yn `"ayxa oiire]

['r ze` l`pzp oaxwe ,ixi`n ,l`eny zx`tze ,y"`x oiir ,wtq - ipyd ote`ae ,hb ied `ly - oey`xd ote`a ewqt r"eyde m"anxd.

' q eza x`ean cerאיתביה)"(ד אונסה הוי נחש הכישו או הבית נפל של דאונס שכיח,: רבאדלא ולכ

אבל גט, הוי ולא אונס שהוי שכיחסובר נס וא"לכובאו אונס, הוי לא שכיחע ולא ח י דשכ נס באו

" בדי ב:, ד בכתובות בפלוגתא תלוי בגיטיהדי אונס יש דרבא"א אליבא לישנא ולחד ,( אונס"(ש אי

גט,בגיטי והוי "`ail` `nw `pyila :a sr zeaezka 'nba x`eank ,qpe` ied `l giky `le gikyc qpe` hba wxy :xaeq o"xd la`]

'` wxt "oiyeciw" zkqn lre ,'d daeyz '` wxt zeaezk zkqn lr k"yna r"re ,qpe` ied - oenna la` ,zevexte zerepv zpwz meyn ,`axc

[bk daeyz.

:‰ÎÏ‰

m"anxaיח)"(פ יז, הל' מגירושי ו')r"eyaeט סעי' קמה zia(סי' eilr ltpe ,"df ilegn izn m` meidn jhib df ixd" :wqtp

etxh e` ygp ekyp e` zia eilr ltpe ,"df ilegn cenri `l m`" xn` m` la` ,hb epi` zne dfa `veike ix` etxh e` ygp ekyp e`

d"cae ,dpde d"c bi 'ld dxiknn `"it lf`d oa`ae ,gi fi 'ld oiyexibn h"it mixt` dpgn ,'i w"q y"a oiir] .zyxebn wtq ef ixd ,ix`

['a 'iq zeaezk zkqnl oexg` qxhpew i"ptae ,eiykre.

.Á"˘„ÂÁ ·"È „ÚÂ Ô‡ÎÓ È˙‡· ‡Ï Ì‡ È˙˘‡Ï Ë‚ Â˙Â Â·˙Î" ·˙Î Â‡ ¯Ó‡˘Î

.1yceg a"i jeza znyk

w"z itlי אחר רק הגט את החשיב שהרי גט, מיתה."אינו לאחר גט ואי חודש, ב

iqe i iax itle.עליו מוכיח השטר של שזמנו מפני גט, הוי

.2a"i xg`l edexqne a"i jez edeazk m`
iaxe w "z itl.גט אינו
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iqe i iax itleופירש גט, ע"(די"כזה יוסי, ר' עז.)"ה ד לקמ הגמ' "פ למימר ליה מדהוה כתבו: באתי לא א

""ותנו ואמר באתי, לא א ותנו ה"כתבו באתי.", לא א ותנו עכשיו כתבו ק

.f?recne ,dpzn ied m`d ,oldlc mipte`a dpzn epzpy rxn aiky e` `ixa(`meidn" exn`yk
."oipw" xhya aezkyk e` "meidn" xn` `lyk e` "dzin xg`le(a"epz" xn`y rxn aikya

?cnrk epic ilegl ilegn wzipyk m`de ,xfeg m`d cnr m`e ,dipin epw `le.br :ar sc

:‰· Â˘˙

.‡‰˙Ó Ô˙˘Î

.1"dzin xg`le meidn" xn`ykדי"ברש עב. )"(ד מהיו למימרמבוארה דאיכא מתנה, שהמתנה :

מיתה, לאחר והפירות מהיו שהגו "meidnשכוונתו xnel jixv did i`pz meyn m`e ,dzin xg`l hb oi`y hba k"`yn]

['c oic zncew daeyz l"pk ,"izn m`.

.2"meidn" xn` `lyk

o pax itlב ברש"(במסכת מובא ד"ב, )"י כרבנ נתינה.ה הוי לא בבריא

iqe i iax itle'בתוס ומבואר עליו, מוכיח שטר של דזמנו נתינה, לרבא)"(דהוי שרבאה ב: ב)"(במסכת

" אמרינ קני בו שכתוב בשטר א עליומסתפק מוכיח שטר של "זמנו כתב כשלא ג ."מהיו"

.·"Â˙" ¯Ó‡˘ Ú¯Ó ·ÈÎ˘

.1znyk" אמר כ דעת דעל מיניה, קנו לא א ג מתנה, ."תנוהוי

.2cnr m`.חוזר

.3ezpryn lr jlde cnry `la zne ilegl ilegn wzipyk m`נחשב שלא משו מתנה, מתנתו

iלעמד. "yx zhiy itlמתנה)"(ד מתנתו משוה אומדנא, בעינ בגט ורק האחר, מחולי שמת אפי' זהו

זה"ש קאמר,מחולי "o"xde ,`pcne` opira rxn aiky zpzna mby - mixaeq m"anxde s"ixde ,y"iir ,'e oic zncew 'eyz l"pk]

[zenl eteqy t"r`e ,`ed mlerlc ,d`pz "izn m`" xn`e dpzdy `ixa la` ,rxn aiky zpzna df lky miiqe ,i"yxk xaeqe m`iad.

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(חו סעי' רנ סי' txzpe`מ cnr m` ecin epwy t"r` melk xiiy `le "mixg`l eiqkp lk" azky rxn aiky :wqtp

,`linn dlha dpznd ixnbl,o"anx ,`"ayx zeaeyz - ecin epw k"`` ,xfeg cnr m` ,"ea xefgl lkei `ly" dpznd zrya dpzd 'it`e
.y"aixe,dpzn ezpzn weya elwn lr orype jld `le cnr `l m` ,ilegl ilegn wzip `l` ixnbl `txzp `l m`eeziaa jldy t"r`e

.ikcxn - ezpryn lrm` mi`tex it lr eze` micne` ,elwn lr orype jlde epnn zny ilegd oiae ea devy ilegd oia cnr m`e

eizepzn elha `l` ,cne` jixv mpi` zpryn `la weya jld m`e ,dpzn dpi` e`l m`e ,zniiw ezpzn zn oey`xd ileg zngn

.zepey`xdנפסק:"פ"וברמב ב', הל' ומתנה מזכיה zaya,ח oia lega oia ,"'eke jk ipeltl ozil" xn`e devy rxn aiky ,cvik

.mixteq ixacn df xace ,od oixeqnke oiaezkk n"ky ixacy ,oipw jixv epi`e mdl ozpy dn lk zeniyk lkd ekf ,azk `l oia azk oia

.gezy` z` yxiby inl oicd dniwcpeta enr dplezgz enr dpyi e` dlit`a enr dcgiizpy e`
?recne ,ipy hb dkixv m`d ,mitqk dl ozpy e` dhind zelbxn:br sc

:‰· Â˘˙

, כדלהל ה הדיני המיטה מרגלות תחת עמו ישנה או באפילה עמו נתייחדה שא מבואר: [qezae'בגמ'

[iwcpeta enr dplyk d"dy :eazk ,de`x d"c :br sc:

.‡„ÂÁÈ È„ÈÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡[mitqk dl ozp `le]

שני. גט צריכה אינה ולכ , קידושי לש שנבעלה חוששי לא
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.·,‰‡È· È„ÈÚ ‡ÏÂ „ÂÁÈ È„ÈÚ ÂÈ‰ Ì‡[mitqk dl ozp `le]

dpynd ly `pzd itl(:פא `cg(בד `xen`l oke( ש ax`(בגמ' itl oke , o pge i iaxc `ail`:עג (בד

ד"וברש כחד)"י דלא בה במחלוקת תלוי יהיה וב"הדי שלב"ש עדי"ה, ה ה יחוד עדי ה ה אומרי לא ש:

ב ושלפי מ"ביאה, נתגרשה א אבל , כ אומרי לא בה גס ליבה שאי האירוסי מ כשנתגרשה רק ה:

שני. גט וצריכה לקידושי וחוששי , כ אומרי בה, גס שליבה הנשואי

xfrl` oa y"xe o pge i iax xn` dpg xa xa dax itleב לפי מ"ג כשנתגרשה ג , כ אומרי לא ה

. הנשואי

.‚‰ÏÚ·˘ ‰Â‡¯˘Î Ì‡

dpyndc `pzl(.פא dcedi(בד x"a iqe i iaxc `ail` dax itl okeב לפי ,"ג לקידושי חוששי ש

. האירוסי מ נתגרשה א א

xfrl` oa y"xe dpg xa xa dax itl(:פא dced,(בד i x"a iqe i iaxc w"zc `ail` iia` itl oke
dic ic w"zl s` dea` xa dax xn` p"x itleב במחלוקת תלוי וב"הדי עושה"ש אד א דפליגי ה,

ולפי זנות, בעילת ."בעילתו האירוסי מ כשנתגרשה א מחלוקת ז

i ia` itleוברש עג: ד"(בד ש יוסי)"י כרבי dcediה x "a iqe i iaxc w"zc `ail` my `axeכשראוה ג

דס , לקידושי חוששי לא שת"שנבעלה רשב"ל על וג לקמ המשנה על חולק וס"ק ב"א, נחלקו שלא ש"ל

כלל."וב זה בעני ה

:‰ÎÏ‰

m"anxaיז)"(פ הל' מגירושי א')r"eyaeי סעי' קמט micr,(סי' ipta dlrae xfge ezy` z` yxbnd :wqtp`ay lkl ielby e`
d`ypy oebk dilrmyle dxifgdy zwfga f"d ,dzid ezy`e li`ed ,oiqexi`d on oia oi`eypd on dyxiby oia ,xg`l `ypzy mcew

dzeyrl ecia ixde ,zepf zlira ezlira dyer mc` oi`y `ed dwfgy ,zern dl ozpy e`x elit`e ,zepf myl `le ,lra oiyeciw

ozpe dlrapy de`x m` ,'nbd zpwqnly ,xaeq ixi`nd la`] .ipy hb epnn dkixve ,i`ce iyeciw zycewn f"d jkitl ,devn zlira

[opz`l ozip sqkde ,zepf myl lray dgiken sqkd zpizpc ,zycewn dpi` - sqk dl.

.„ÌÈÙÒÎ ‰Ï Ô˙ Ì‡

)"(די"רש כספי לה נת )"(דותוס'ה נת שנבעלה.ה שראוה באופ : מפרשי

w"z itl(:עג .(בד קידושי משו חוששי ואי לה נת באתננה דאמרינ זנות משו חוששי

dcedi x"a iqe i 'xc `ail` dea` xa dax xn` ongp ax itleרש , קידושי משו חוששי בזו י"א

בזו)"(ד א ,ה אתנ לש ולא מתנה לש ניתנו שהכספי שאמרינ dfaמפרש: miwleg `axe iia` m` yixtzi` `l]

[dea` xa dax xn` ongp ax lr.

:ÔÈÈ‚ÂÒ· ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÚ„ ÌÂÎÈÒ

dea` xa dax xn` p"x itlס"ת שניה יהודה בר יוסי ורבי חוששי"ק לא שנבעלה ראוה שכשלא ל

כב שנבעלה וכשראוה , פליגי."לקידושי כספי לה נת א ורק , לקידושי שחוששי דאמרי ה

w"zc `ail` iia` itlב פליגי ולא לקידושי חוששי לא כשראוה וב"א בזה,"ש xaה iqei iax itl wxe]

[dfa y"ae d"a ibilty xnel mileki dcedi.

`ax itleב"לת יוסי ולרבי שנבעלה, כשראוה א חוששי לא ראוה."ק כשלא א חוששי יהודה oiprleר

.mcewd oica k"yn oiir - dkld

.h:"ipelt cba il ipzzy n"r" e` ,"fef miiz`n il ipzzy n"r jhib df ixd"(`xg` el dpzpyk
?recne ,`ypil dleki m`d ,hbd ca`p e` rxwpy(adwewf m` oiprl ,el dpzpy iptl znyk
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.meaiil(b.egxk lra el dpzpyk(c."jl milegn" dl xn`yk(dminc el ozil dvexyk
.dcia epyiyk e` cbad ca`yk ,mnewna:cr .cr sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÏ ‰˙ Ì‡

`ped ax itlדס"אע מגורשת, זו הרי מעות, מת קוד אבד או הגט שנקרע ""פ על האומר כאומר"כל מ

דמי ,"מעכשיו שתת עד תנשא לא ולאחר ,edfy xfril` iax ixacn giked ,xfril` iaxy d"c :at sc onwl 'qeza opgl` x"xd]

,cin `ypil dleki - qpe` ea jiiy `le eniiwl dcia i`cey i`pza la` ,d`pz miiwl lkez `le dl xy` z` ciqtz `ny oiyyegy iptn

,y"iir,לו שנתנה לפני לאחר ונשאה שעברה opiyiigcבדיעבד ,ozzy cr d`iaa dxeq`e ,`vz `l - .ct sc onwl `"ahixde `"ayxd itl

sc lr `"ahixae ,miiwziyke d"c my i"aa r"re ,miiwi i`pzd dniiw m`e ,i`pzd miiwiy cr `ivei - d"nxd mya xehd itle ,el ozz `ly

[jenqa `aend m"anxd zhiya r"re .xne` d"c .cr.xg`n oiyeciw dlaiwe dci dhyt m`eקידושי מקודשת

לשני. רק ודאי

dcedi ax itleדס דרבי אליבא דוקא זה ""די על האומר דמי"כל מעכשיו כאומר רבנ"מ לפי אבל ,

" כאומר הוי דלא , שית עד מגורשת ס"מעכשיואינה יהודה ורב ,", כרבנ r"ekleל ,dfa opax ibilt `lc :l"q `ped axe]

[ipyl wx zycewn.

בתוס' א' אדמיפלגי)"(דלפירוש כה הוי א מסופקי שרבנ סובר יהודה מגורשת"מעכשיו"ר' והיא ,

ג לשני מקודשת מאחר קידושי קיבלה וא למפרע, מספק \..."מהראשו תירוצ ולפי מספק, כ

ס יהודה רב השני קידושי"פירוש וקיבלה פשטה וא , לראשו רק מקודשת ודאי היא שלרבנ ל

בתוס' מבואר עוד מספק. אפי' לו מקודשת אינה בינייהו)"(דמאחר איכא לרביה א המעות דבנתאכלו :

נתא וברשותה הואיל לשני, רק מקודשת כלו.יהודה

:‰ÎÏ‰

m"anxaא')"(בפ הל' מגירושי miiwziy,ח mcew lrad zn 'it` ,'eke ,zyxebn i`pzd miiwzp m` i`pz lr yxbnd :wqtp

,i`pzd miiwzp `ly t"r` dligzkl `ypidl dl yie ,dcil hbd zpizp zryn dyxbzp xake ,ezen xg` i`pzd zniiwn ef ixd ,i`pzd

oihiba `ibeqdn `ed m"anxd ixac xewny :azek n"nd] ."zpn lr"a e` "eiykrn"a i`pz dide li`ed ,miiwzi `l `ny oiyyeg oi`e

mewa `edy i`pzac :wqt ,'a 'irq bnw 'iq r"eyae .`i w"q `"xbd xe`iaae ,'f ,'c w"q cnw 'iq y"aa r"re epziibeqk `lce ,bt sc

dyrz l`e aya `ede dciay i`pzae .i`pzd miiwziy cr dpnn yexti z`yp m`e ,i`pzd meiw mcew `ypz `l dligzkl - dyre

dn oiir - ezen ixg` i`pzd z` miiwl dcia oi` f"itle ,"iyxeil `le il" :a"kd g"ta m"anxd wqt ocic dl`ya .`ypdl zxzen -

[`ad oica aezkpy.

.·˙ÓÂ ÂÏ ‰˙ ‡Ï

w"z itlד ליבו ליורשי.לי"זקוקה ולא "

b "ayx itle,נתינה הוי ליורשיו `']נתינה oic l"pk dpice]רב וסובר , שתת עד לאחר תנשא ולא שמגורשת,

שלכו משו שזהו ""הונא: עע האומר דמי"כל מעכשיו כאומר אבל"מ , כ סובר רבי שרק סובר: יהודה ורב ,

" וסוברי עליו חולקי דמירבנ מעכשיו כאומר בתוס'"דלאו ומבואר מתייבמת, ואינה אבל)"(ד, משוה :

למפרע, מספק מגורשת הקרובי מ לאחד תתננה א שהרי מצוה, במקו שלא איש אשת של ספיקא שהוי

מתייבמת. ולא חולצת ולכ

:‰ÎÏ‰

m"anxa( `m(ש la` ,i`pzd ziiyrl onf rawyk df lkc siqede ,meaiil dwewfe zyxebn dpi` f"itle ,iyxeil `le il :wqtp

`la 'it`c :l"qe eilr wleg xehde ,zeniy mcew rxwp e` hbd ca` 'it`e ,uelgzy cr xfl `ypz `le ,hbd lha `l - onf raw `l

,rnyn "hbd lha `l" m"anxd oeylnc ,eilr biyd g"ade ,hb dpi` - m"anxd itl mby oiady my i"aa r"re ,znaiizn onf raw

wx edf ,iyxeil `le "il" mixaeqd minkgy :azek ,ak 'iq dpzne dikf 'ld mixt` dpgnd ,'e w"q y"ad xaeq oke .zyxebn wtq iedc

,'f 'irq `nx 'iq n"eg `"nxa r"re ,eiyxeil mb ozil xyt`e ,`wec e`l `ed "il"y md micen zepenna la` ,dxrvl dvexy oihiba

.'f w"q z"tae
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.‚ÂÁ¯Î ÏÚ· ÂÏ ‰˙ Ì‡

'nba o ey`xd oeyld itlהקשה אשי רב בר שימי רב ואיתימא פפא ורב נתינה, הוי שלא סובר רבא

נתינה, הוי ayxae"`]דשמא ,'f 'iq y"`x oiir - `picl `ax lr wleg t"x m`].

'nba i pyd o eyld itle.נתינה הוי לא דשמא הקשה פפא ורב נתינה, הוי ld'לרבא oiyexibn g"ta m"anxd]

,y"`xae `"ahixa ,'k 'iq `"xbdae ,'` ze` 'f 'iq y"`xd lr l`eny zx`tzae ,k"epa oiir - leqt hbdy :ewqt 'f 'irq bnw 'iq r"eyde ,`k

['f w"q y"aae.

.„"ÍÏ ÌÈÏÂÁÓ" ‰Ï ¯Ó‡ Ì‡

רשב לפי אפי' וזהו התנאי, נעשה לא שהרי מגורשת, כקבלה."אינה אינה שמחילה משו הבא, בדי המובא ג

,zyxebn dpi` dfa mby l"qy rnyn `"ayxdne ,ezxenz minc laiwe `lhvi`d lr lgny s` zyxebn dpi` m`a zerc 'a `aen ixi`na]

- i`pz `la hbd legiy lrad xn` hbd ozpy xg` m`y :`"ayxd xaeq cer ,`lhvi` `wec lawle ,dxrvl ick df e`pza ezpeek lk ixdy

,dl epzile xefgle hbd lehil v"`e ,e`pz lhia ixdy zyxebnepzile xefgle dpnn elhil jixv - ixi`nd itle ,m"anxd zrca n"nd xaeq oke

`adle o`kn legi hbdy wx ,liren i`pzd lehiay ,rnyn `"ayxdny :azek ,bk 'ld oiyexibn f"t m"anxd lre ,'` w"q bk 'iq `"efgde .dl

[rxtnl lgy xaeq y"`xdy `iane ,rxtnl `l la`.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ה סעי' קמג md(סי' ixd" mei miyelyd jeza dl xn`e xfge ,"mei 'l cre o`kn fef 'x il ipzzy n"r" dl xn` :wqtp

dl xn` m` la` ,cal "jl milegn md ixd" `l` dl xn` `lyk n"dc `"ie ,i`pzd dyrp `l ixdy ,zyxebn dpi` "jl milegn

.dpnn elhil jixv oi`e ,zyxebn ef ixd i`pz mey `la "`hib iedl"

.‰"ÈÂÏÙ „‚· ÈÏ È˙˙˘ Ó"Ú" ‰˙‰˘Î

.1cbad ca`yk

o pax itl,זה לבגד דווקא ומקפיד לצערה בתנאו שכוונתו דאמרינ מגורשת, dxrvlcאינה d"c i"yx oiir]

['e w"q dnly znkgae ,'g w"q bnw 'iq y"a oiir - wtqn wx opaxl zyxebn dpi`y ezpeek m` ,oeeki`.

b "ayx itle, דמי הרוויח והרי דידיה, להרווחה רק היתה כוונתו דכל דמיה, את ywxwתת epiax itl]

xaca - xehird lra itly :e`iade ,xiipk aeyg epi`y xac lr mb `l` ,aeyg xac `edy `lhvi` lr wx `l ok mixaeq opax - o"xde

,zyxebne minc ozzy minkg micen xiipk aeyg epi`y: מחלוקת אופ באיזה , הראשוני נחלקו -עוד d"nxd mya `"ahixd itl

itle ,zyxebn r"ekl ,sqkd lawl dvxzd lrady e` ,egxk lra cbad z` dpzp m` f"itlye ,egxk lra sqk lral dpzp dy`dy xaecn

,zyxebn r"ekl `lhvi`d lr lgn mb lrad m` ,ezhiy itle ,`lhvi`d lr lgny `la sqkd lawl mikqd lrady ,xaecn - ywxw epiax

- 'a ze` 'f 'iq e"t y"`xd lr l`eny zx`tzde 'h 'iq y"yid itl .zyxebn dpi` b"ayx itl mb ,egxek lra zernd z` el dpzp m`e

[ywxw epiaxk y"`xdy :yxtn ,'e 'irq bnw 'iq oihib zxezde ,d"nxdk xaeq y"`xd.

.2cbad mewna minc el dpzpe oira cbad m`

`cqg ax itl(.עה b(בד "ayxc `ail`. דמי הרויח שהרי שמגורשת, וסובר רבנ על חולק בזה ג

i ia` itle( ."רשב(ש בעי נמצא התנה שעליו שהבגד זה באופ רבנ על חולק לא ג

:‰ÎÏ‰

r"eya('ו סעי' קמג apbp,(סי' e` cba eze` e` ilk eze` ca`e ,"ipelt cba" e` "ipelt ilk il ipzzy n"r" dl xn` :wqtp

in yie ,"i`pz mey `la `hib iedl" dl xn`iy e` envr cba eze` e` ilk eze` ozzy cr hb epi` einca fef sl` el epzpy t"r`

.hb ied mincd zlawa dvxzn `ed m`y xne`y

.iixd" xn` xcepd k"g`e ,"'eke xek ipal ozep dz` i` m` il dpdp dz`y mpew" exiagl xne`d
?recne ,xzen xcpd m`d ,"izlawzd eli`k df:cr sc
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:‰· Â˘˙

n"x itl.כקבלה אינה שמחילה מפני , שית עד אסור

minkg itleע שלא נדרו להתיר ""יכול ואומר חכ נתקבלתיפ כאילו ראיה"הריני שאי אומרת: והגמ' ,

די לקבלה, נחשב התקבלתי שהריני , חכמי צרי"מדברי לא והרי בנו הרווחת לש הנודר כוונת שכל ל

בנו. לצור זאת

.`ieqix` mr wqetd,lretd mr e``nzqa mewnd bdpne ,yily lawie minrt drax` dlciy
aiig dnk ,ziriax d`wyd onfa myb cxi seqale ,rax lawne minrt 'b dwyn qix`y

?recne ,bdpndk e` wqty itk m`d ,mdl ozil a"drad:cr sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÒÈ¯‡ ÌÚ ˜ÒÂÙ‰

sqe i ax itl. ביניה שפסקו כמו ולא העיר אנשי כמנהג מקבל

dax itleבעה על שההפסד דהיינו , ביניה שפסקו כפי ב."מקבל

,`zklid oke'בתוס רבה)"(דומבואר אה ג בשדה שליש שזוכה כשות שאריס מפני שזהו סובר שרבה :

" אמרינ אריסי משאר עצמו שמשנה כיו סובר יוס ורב כלל, להשקות צרי היה דלהלא לא [`la,"הא

,'b oic 'b daeyz 'e wxt n"a zkqn lr k"yna r"r .zelcl jixv did `le myb cxiy s` lawny sqei ax dcen zepey`xd ze`wydd 'b lr

[exz ,dxz 'nr ,my d"n`ae ,'b wlg n"a zkqn lr k"ynae ,my dxrdae.

.·ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÚ ˜ÒÂÙ‰

עבתוס' בב"(ש הגמ' יומ)"פ שכיב רק הוא והפועל הואיל , לכ מודה רבה וג , לפועלי שההפסד מבואר:

בקרקע. שות ואינו

.aie` eipta k"ra dpizp m`de ,mixcpae oihiba i`pzd meiwl aygpy dlawk ied dlign m`d
.dpizp ied eipta `ly(1.dneg xira zia dpewa(2.dpzdy dn el zpzep dy`dyk hba

(3.aeyia delnl eaeg rxetd deela(4,exiagl dpzn ozepa?recne.dr :cr sc

:‰· Â˘˙

oihib oiprl ,dlawk dpi` dlign,'ג די ט' תשובה לעיל mixcpעיי oiprl.'י תשובה לעיל oiprlעיי
egxk lra dpizp: כדלהל הדיני

.1dpewd ep`vni `ly ick onhpe dneg xira zia dpewaלא שזה א נתינה שהוי הלל מתקנת

הבא. בדי עיי הדי מעיקר אבל בפניו,

.2`nlra oke ,dpzdy dn z` el zpzep dy`dyk hba[dneg xira zia xkena `l]eipta `lyהוי לא

נתינה.

,eipta m`e`axc `ail` 'nba '` o eyll,נתינה הוי lld]לא owiz `l `xeqi`ac]הקשה פפא ורב ,

נתינה, הוי axc`דילמא `ail` 'nba 'a o eylle.נתינה הוי לא דילמא הקשה פפא ורב נתינה, הוי

.3delnl eaeg rextl `ad deela'ע"(דבתוס מכלל, בב"ה הגמ' ובב"פ שומ)"ק ואפי' נתינה שהוי ח"מבואר:

שע חומה בעיר בית במוכר שדוקא וביארו: הוי, שע"לא בגט וכ הבית, להחזיר צרי הפירעו י"י

מ איכא גט הגט הוי וע"הקבלה הואיל נתינה, הוי שלא הפסד,"ד יש הקבלה iedyי zia xkena owiz llde]

[dpizpבישוב למלוה חובו לפרוע הבא בלווה אבל ,[xacna `le]לכו ואפי'"יכול כרחו, בעל לו להחזיר ע

."שו הממו על אינו ח

.bi,zyxebn m`d "xiipd z` il ixifgzy n"r" xne`d e` "ily xiipde jhib df ixd" xne`d
?recne:dr .dr sc
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:‰· Â˘˙

.‡ÈÏ˘ ¯ÈÈ‰Â ÍËÈ‚ ‰Ê È¯‰

ופירש מגורשת, שלי)"(די"אינה והנייר "ה אמרה והתורה , כלו לה נת שלא משו דזהו בידה: [m"anxde,"ונת

[i"dwae g"xta oiire ,zezixka xqgy meyn :yxtn.

.·¯ÈÈ‰ ˙‡ ÈÏ È¯ÈÊÁ˙˘ ˙Ó ÏÚ

inc e iykrn xne`k "zpn lr" xne`d lky ,xaeqd iax itlופירש מגורשת, היא די"הרי עו: ה"(בד

היא) ערבי מתנה ואמרינ מחזרת, זמ ולאחר שלה, הגט הגירושי שבשעת דנמצא מתנה.": הוי להחזיר מ

dad` xa `c` ax itlדס לרבנ ג בדבר"מגורשת ומעשה תנאי והוי הואיל דמי, מעכשיו כאומר לאו ל

המעשה, סותר שהתנאי דהיינו בתוס': ופירשו y"iir]אחד, ,'nr d"c :k sc lirl 'qez - miiw dyrne lha i`pz iede].

iy` ax itle" הסוברי לרבנ התנאי, את מבטל אינו אחד בדבר ומעשה עתנאי האומר לאו"כל מ

דמי מעכשיו שלה,"כאומר הגט אי הגירושי בזמ שהרי מגורשת, אינה ,- :e sc oiyeciwa my 'qeza '` yexit itl]

[jixv - n"r d"c ,:k sc lirl 'qezd itle ,ipyd myexitle ,xg` xaca dyrne i`pz v"` epziibeq zpwqnl.

.ci?epziibeqa mixkfen mi`pz ipic el`:dr .dr sc

:‰· Â˘˙

n"x itlכפול,1.צרי למעשה.2.תנאי קוד ללאו.3.תנאי קוד ה

- l`ilnb oa `p i pg 'x itl.1כפול."א תנאי רש2.צ )"(די"לפי משו קודה תנאי מצרי חנינא ר'

תוס' לפי לאפוקי)"(דלמעשה, שאה סובר: חנינא למעשה,"ר' קוד תנאי `xne,צ g"x d"c .`q sc oiyeciwa i"yx]

sqei zenvrae ,`nlya d"ceza y"iirre .jixv `ly :rnyn ,lk d"c ,my 'qezne ,e`ll mcew od jixv `pipg 'x itly :yxtn ,xne` g"x d"c

oiae xeqi`a oia ,mi`pz ipic x`ye letk i`pz opirac ,n"xk dkldy :`"d zeyi`n e"te ,g"de f"d dpzne dikf zekldn b"t m"anxd zrc .my

i`pz opira zepenna mby :eazk ,`l d"c :'e sc my 'qezd oke ,dyrnl mcew i`pz micwdl `le ,letk i`pz opira `lc ,l"q n"rae ,oenna

,jixv `l zepenn ipica la` ,e`ll mcew ode ,letk i`pz opira oiyeciwe oihiba wx - m"ayxd mya mixac d"c :hn sc my 'qezd itle ,letk

.b 'irq gl 'iq f"rd` r"eya e`aed zehiyd izy - mi`pzd ihtyn lk jixv n"ra mbc :y"`xde ,my :hn sc oiyeciwa 'qezd g"xd zhiy

`l - dpzd k"g`e lreta dyrnd micwd m`e ,dyrna wx ,xeaica ielz epi` ,dyrnl mcew i`pzc :c"d zeyi` zekldn e"t m"anxd zhiy

[dyrnl mcew i`pzd z` micwdl jixv dxin`a s`y :`"d my c"a`xd zhiy ,ipdnאהבה בר אדא רב שלפי בגמ': מבואר עוד .

" אחרשצרי בדבר ומעשה אחד בדבר בטל"תנאי ותנאו תנאי, הוי לא אחד בדבר ומעשה תנאי אבל ,

התוס' וכתבו , קיי דתנאי)"(בדוהמעשה דהה :"" כשאמר באתרוג לי"עה שתחזירהו למ"מ כאומר", דלאו ד

מבואר עוד אצלו. אינו כבר הרי ובחזרתו בחזרתו, המצוה קיו שתלה דכיו בזה, יוצא שלא דמי, מעכשיו

לאפוקי)"(דבתוס' לכוה ראש ופרועי יי כבשתויי ממונא בה דלית דבאיסורא ורק": כפול, תנאי בעינ לא ע

כפול, תנאי צרי א מחלוקת איכא כבסוטה ממונא ביה דאית dfyבאיסורא s` zwelgn dfa `ki`c hba oiibeqae]

[siy m"xdn - `penn dia zi`c `xeqi` ied xiipd z` il ixifgzy n"ra ixiine li`ed l"v ,`xeqi`.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ב סעי' לח didiye(סי' ,e`ll mcew ely od didiye ,letk didiy :od el`e ,mixac 'c ea zeidl jixv i`pz lk :wqtp

`l` ,llk i`pz my oi` eli`k lha i`pzd ixd mdn cg` i`pzd xqg m`e ,eniiwl xyt`y xac i`pzd didiye ,dyrnl mcew i`pzd

,llk dpzd `l eli`k cin zycewn didz.o"x - e`ll mcew od xikfd el`k i`pz ied ,od xg` e`ld xikfde xfge odl mcew e`l xikfd
נפסק:"וברמ ד', סעי' ש `mא la` ,'` xaca dyrnde '` xaca i`pzd `diy k"b opira ,mixac 'c ipd lk `ki`c b"r`c ,cer `"ie

.`xnegl eixacl yegl yie ,i`pz epi` '` xaca lkd

.eh?recne ,`ax dne ,hba l`eny owiz dn:dr sc

:‰· Â˘˙

: ow iz l`enyמגורשת,"בשכ תהיה לא עמד וא , יב לפני תיפול שלא כדי אשתו את לגרש שרוצה מ
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" לה כותב שכ דעתו, תטר שלא כדי עכשיו לגרשה רוצה גטולא יהא מתי וא גט, יהא לא מתי לא ,"א

['a oic 'f 'eyz 'a wxt lr lirl k"yn oiir - l`eny zhiy xe`iaa].

:a ey siqeiy ow iz `axe"גט יהא לא מתי לא ,"וא לה קוד לאו של חסרו יהא שלא כדי ,lirl 'qezd]

cnr m` dpzdy `la "epz" xn`y n"kya mixaeqd .br sca `axe daxk mixaeq m` wx `id ef dpwzy :eazk i"yxc `ail` ,xn` d"c :br sc

- xfeg epi` cnr m` dpzd `lyk `ped axl mby mixaeqe i"yx lr miwlegy my 'qezd itle ,ef dpwz v"` my `ped ax itl la` ,xfeg epi`

ef dpwzy :azk ,'d w"q f"hae ,`axk :wqtp ,'d 'irq dnw 'iq r"eyae ,'k 'ld oiyexibn h"t m"anxa - dkld oiprl .r"ekc `ail` epziibeq

[`zlinc `geexl.

.fh?recne ,"ipa z` iwipzy n"r" e` ,"`a` z` iynyzy n"r jhib df ixd" xne`a oicd dn
(`.e`pz ltk `lyk(a.mieqn onfl yxityk ezwpd onf dnk(b.yxit `le mzqyk
(c.oad e` a`d zne yxit `le mzqyk(d.oad e` a`d zne yxityk.er :dr sc

:‰· Â˘˙

.‡Â‡˙ ÏÙÎ ‡Ï˘Î

n"x itl.תנאי הוי לא

minkg itle.תנאי הוי

.·ÌÈÂÒÓ ÔÓÊÏ ˘¯ÈÙ˘Î

ת לפי ההנקה, ימי בתו דוקא הנקתו זמ בתינוק א שפירש, מה לפי להניק או לשמש דמתניתי"חייב ק

כ תו הי"היינו תו היינו יהודה רבי ולפי חודש, גט,"ד הוי לא זה זמ בתו הניקתו לא וא חודש, ח

[`cqg axe `axl mb edfy xazqn]אח שהניקתו א התנאי,", את קיימה לא שהרי didכ, yeniya e` dwpda dakrd m`]

['c oic onwl oiir - dpnn `l.

.‚˜ÂÈ˙· ‰˜‰‰ ÔÓÊ ,˘¯ÈÙ ‡ÏÂ Ì˙Ò˘Î

e p izpync `ail` `cqg ax itlלכ ההנקה זמ את להשלי י"צרי יהודה לרבי או חודש חודש,"ד ח

`ziixadc `ail`e,אחד יו edpinxe]מספיק d"cez - zg` dry 'it`y l"v i"yx itle]שהמשנה הגמ': מסקנת ,

כרשב והברייתא ,"כרבנ בתנאי דמיקל dfג ixd dpnid dpi`y dakr lk" epizpyna oke ,"dinc el ozz" ,:cr sc lirl xn`c]

[hb'בתוס ומבואר ברייתא)"(ד, משאה מספיק, אחד יו של וא מועטת בהרווחה שלכ שסוברי": לרבנ כ

, הצור לכל המתנה וכוונת לצערא, זה nba'שהתנאי `"eddy l"i j` ,`cqg axc `ail` `id 'nbd zpwqny rnyn dxe`kl]

'ldn g"t jlnl dpynae ,i`pz oiprle d"c .er sc oiibeqa `"ayxd iyecig oiir - eilr zwleg `pwqnl 'nbc `nzqe ,`cqg ax zrc `id

[h"d oiyexib.

`ax itlלת"לכו ההנקה, זמ את להשלי צרי כ"ע י"ק יהודה ולרבי חודש, חודש."ד ח

iy` ax itleאחד."לכו יו רק מספיק ע

a`d z` ynyl aeigd ini onfכמה)"(די"ברש חייו,ה ימי כל שהיינו c"nlמבואר: wx edfy xazqn]

[cg` mei witqn - iy` axle b"ayxc `ail` `cqg axl la` ,dwpdd jxev ini lk eaeig wepizay.

:‰ÎÏ‰

m"anxaכ')"(פ הל' מגירושי ח')"(אהעr"eyaeח סעי' קמג סי' xacז dyrzy dilr dpzd :wqtpmei yxtnk f"d ,mzq df

z` iwipzy n"r ,`a` z` iynzyzy n"r ,dk`ln inr iyrzy n"r jhib f"d dl xn` ,cvik ,dyrz onf dnk yxit `le li`ed ,'`

ixd ,yceg c"k jeza `ede ea wpei oady onfd jeza cg` mei epa dwipdy e` eia` z` dyny m` e` dk`ln enr dyrz m` ,ipa

,hb dfcg` mei wx i`pzd miiwl dligzdy xg`l ezn m`e ,yceg c"k seq cr wepizd wipdl dkixve eiig ini lk a`d ynyl dkixvc `"ie
.(xeh) hb ied
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.„·‡‰ Â‡ Ô·‰ ˙ÓÂ ˘¯ÈÙ ‡ÏÂ Ì˙Ò˘Î

" לו לומר דיכולה גט, זה ואניקנוהרי בנ לי ת ואשמשנו, אבי לי ."ת

i "yx itl,שמת עד ושימשה הניקה שהרי קצת, ושימשה קצת כשהניקה דוקא l`זהו "mzq"ay zercl epiide]

,dfa iy` ax lr `iywa dx`yp 'nbdy `l` ,llk dyniy `lyk mb ipdny z`vl jixv - mcewd oicay iy` ax itl s`e ,cg` mei witqn

onfd jeza zne yxtnk iedc ,ipdn `ly 'nbl xazqi - mcewd oica l"pk - cg` mei witqny l"qy b"ayxc `ail` `cqg axly d`xp okle]

[`ad oica oiir גט.- אינו כלל שימשה ולא הניקה לא א אבל ,

'q ez itleשב כלל,סת"לדעות שימשה ולא הניקה לא א ג גט הוי כשמת א' יו מספיק לא "

בתנאו. מקפיד היה לא בנו או אביו שימות יודע היה א דמסתמא

:‰ÎÏ‰

m"anxa( )ע"ובשו(ש hb.(ש epi` ynyzy mcew e` ribdy mcew eia` zn e` oad zn :wqtp

.‰"È˘Ó˘˙˘ ‰ˆÂ¯ ÈÈ‡" ¯Ó‡ ·‡‰˘ Â‡ ·‡‰ Â‡ Ô·‰ ˙ÓÂ ÌÈÂÒÓ ÔÓÊÏ ˘¯ÈÙ˘Î

w"z itlמוכח מסוי לזמ שפירש דזה הכעיסתו, שלא באופ וא ממנה, העכבה שאי א גט, אינו

רש קאמר, דפריש)"(די"שדוקא סיפא ותוס'ה לפרש, איצטרי לא לדוקא התכוי דאילולא בשלמא)"(דמפרש: ה

בתוס' מבואר עוד מת, אפי' מכוי קא לצעוריה ודאי ופירש דהואיל : ורמינהו)"(דמפרשי אה גט דאינו :

אחת, שעה שימשתו או הניקתו mzhiyl]א mb edfy xazqne ,i"yxc `ail` mdixac].

b "ayx itleדס גט, הוי מקרה גט."בכל זה הרי הימנה שאינה עכבה שכל ל

:‰ÎÏ‰

r"eya( onfd(ש znlyn ef ixd ,"mipy izy ipa z` iynyzy n"r" xn`y e` "ipa z` iwipzy n"r" dl xn` m`y :wqtp

,dfa `veik lk oke ,i`pzd miiwzp `l ixdy ,hb epi` ipynyzy ipevx oi` a`d xn`y e` yxity onfd jeza a`d e` oad zn ,yxity

.`xnegl df lka opilf`c l"pe ,i"x mya xeh .hb ied dpnn aekird oi`y lkc `"ie:נפסק ט', `eובסעי' dwipdc opixn` ikc `"i

`"xbda r"re] ,eneie zay lilk ,`wec cg` meic ,xne`y in yie ,ibq zg` drya 'it`c ,cg` mei `wec e`l ,hb ied cg` mei dyniy

[fk ,ek w"q.

.fiipta dpzde xfg aeye ,"fef miiz`n il ipzzy n"r jhib df ixd" mipy ipta dpzdyk oicd dn
?recne ,"ze`n 'b il ipzzy n"r" e` "`a` z` iynyzy n"r" mixg` mipy.er sc

:‰· Â˘˙

.‡˙‰ ¯ÒÓ˘ ÈÙÏ Ì‡ÔÂ˘‡¯‰ ˙‡ ¯˜ÂÚ ÂÈ‡˘ È‡˙ ÌÈ˘ ÈÙ· ‰

ע זוז,"לדוגמא: מאתיי לו נותנת רצתה משמשתו רצה אבא את שתשמשי ipynמ cg` iyr" dl xn`k iedc]

["mi`pzdואעפ בגט", תנאי שהיה להעיד מצטרפי האחרוני מהעדי ואחד הראשוני מהעדי אחד אי כ

oey`xdזה, e`pzl ztqez `ed ipyd i`pzdy yxit m`e. שניה לקיי צריכה

:‰ÎÏ‰

m"anxaיח)"(פ הל' מגירושי י')r"eyaeח סעי' קמג dpzde(סי' xfge ,"fef miz`n el ozzy" i`pz lr ezy`l hb ozepd :wqtp

cg` iyr" dl xne`k df ixd `l` ,mipey`xd z` mipexg`d eixac elhia `l ,"mipy izy eia` ynyzy" micr ipta xg` i`pz dilr

el ozzy" dilr dpzd m` la` ,oitxhvn mipexg`d on cg`e mipey`xd on cg` oi`e ,zpzep dzvx zynyn dzvx ,"mi`pzd ipyn

lk oke ,fef ze`n yly ozil dkixve ,miz`n ly i`pzd lhia xak "fef ze`n yly el ozzy" mipy ipta dpzde xfge ,"fef miz`n

[eh w"q cnw 'iq y"aa r"re] ,dfa `veik.

.··Â˘ ‰˙‰˘ ÈÙÏ Ë‚‰ ˙‡ ¯ÒÓ Ì‡

i "yx zhiy itlאמר)"(ד ,ה תנאי להוסי באפשרותו דאי , הראשו התנאי בקיו aexמגורשת itl `ed oke]

[dfa k"yn o"xae ,o"anxa r"re ,ycg i`pz zepzdl leki `l dpizpd xg` okle ,"eiykrn" xn` eli`k ied "zpn lr" xn`y oeikc ,mipey`xd.
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.‚ÔÂ˘‡¯‰ È‡˙Ï ¯˙ÂÒ È˘‰ È‡˙‰ Ì‡

ע שהיה"לדוגמא: להעיד יכולי האחרוני העדי ורק , הראשו את האחרו ביטל מאות ג' לי שתתני מ

זה. בגט תנאי

.gi`lyk e` `ae jled didy ote`a "mei 'l dipt cbpn xeariyk yxbzzy" dpzdy ina oicd dn
?recne ,cgiizp `lyke dnr cgiizpyk ,`ae jled did:er .er sc

:‰· Â˘˙

.‡‰È˙Ï ‰·È˙Î ÔÈ· ‰ÓÚ „ÁÈÈ˙‰˘ ‡Ï· ÌÂÈ 'Ï Â‡ÏÓ Ì‡

.1`ae jled didy ote`a m`" אמר כשהתנה א רק פייסתיהמגורשת שלא עלי נאמנת היא ,"הרי

פייסה. ובא, הול כשהיה שמא חיישינ האמינה, לא דא

i "yxשמא)"(ד עמה,yxtn:ה fi]ונתייחד daeyz 'g wxta k"ynke ,:hr sc onwlck ,oyi hb dil iede]יבוא זמ ולאחר ,

" ויאמר ויערער i"yxd,"פייסתיההבעל lr y"yx oiire ,frl yyg wx iedy ezpeeka eyxity ,`ny d"c :gi sc lirl 'qezde]

`ly oeik ,hbd lhazp jk jezne ,'l jeza `ae qiitzp `ny oiyyegy eyexit "qiit" - my 'qeza `aend z"x zhiy itl j` ,oiibeqa

['` oic seq 'g 'eyz 'a wxt lirl k"yna r"re ,cala frl yyg wx iedy ,my 'qezd eazk z"x itl mbe ,"eiykrn" xn`.

.2`ae jled did `lyk m`

`nw `pyil itl" אמר לא א ג מגורשת זו פייסתיההרי שלא עלי נאמנת היא חיישינ"הרי ולא ,

בא. בסתר שמא

`xza `pyil itle" כשאמר רק פייסתיהמגורשת שלא עלי נאמנת היא ."הרי

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(פ מגירושי ז')"(אהעr"eyaeט)"ט סעי' קמד סי' dideז ,"mei 'l dipt cbpn xeariyk yxbzzy" dilr dpzd :wqtp

cgiizp `le li`ed ,mei 'l jeza `ae jled didy t"r`e ,zyxebn didz mei 'l ddzyie jliyk ,dnr cgiizp `le `ae jled `ae jled

jled didyk dqiit `ny oiyyeg ,dpin`d `l m` la` ,"dizqiit `ly ilr zpn`p `id ixd" xn`e dpzdyk `"ca ,xyk hb f"d dnr

[m"anx - mei 'l xg`] ,leqt hbd didi df yyg iptne ,dqiityk hbd lhiae xfge el dlgne `ae.

.·‰È˙Ï ‰·È˙Î ÔÈ· ‰ÓÚ „ÁÈÈ˙ ÌÈÈ˙È· Ì‡

o pge i iax itlרש שיטת , יש כגט הגט )"(די"די יש גט "ה יאמרו שמא משו , רבנ שפסלוהו קוד: גיטה

dfa],"לבנה k"yn oiibeqa c"ixezae ,fi daeyz g"t onwl k"yn r"re ,my d"a zrck]'בתוס ומבואר תניא)"(ד, הונאה רב שלפי :

לגמרי, בטל y"`x]הגט 'qez oiir - elhia `nzqnc].

.hi?recne ,oldlc mipte`d cg` z` dpzny ina oicd dn(`iz`a `l m` eiykrn jhib df ixd"
.yceg a"i jeza zne ,"yceg a"i cre o`kn(a."eiykrn" xn` `lyk(b`l m`" xn`yk

.a"i xg`l epzpe a"i jeza eazk ,"izy`l hb epze eazk yceg a"i cre o`kn iz`a(cxn`yk
xg`l edexqne a"i jeza edeazke ,"yceg a"i cre o`kn iz`a `l m` izy`l hb epze eazk"

.zne ,ok eyre "dl epze yceg a"i xg`l eazk" xn`yk e` ,a"i(ddng `vzykl" xn`yk
xn`yk e` yceg a"i jez zne ,"yceg a"i xg`l `a` `lykl" e` dlila zne "dwizxpn

."dwizxpn dng `vzy n"r"(ee` "dpy xg`l" e` "ef reay xg`l epze eazk" xn`yk
."lbxd xg`l" e` "zay iptl" e` "zay xg`l" e` "yceg xg`l".fr :er sc

:‰· Â˘˙

.‡˘„ÂÁ ·"È ÍÂ˙· ˙ÓÂ ,"˘„ÂÁ ·"È „ÚÂ Ô‡ÎÓ È˙‡· ‡Ï Ì‡ ÂÈ˘ÎÚÓ ÍËÈ‚ ‰Ê È¯‰" ¯Ó‡˘Î

מעכשיו."לכו אמר שהרי גט, הוי שמת בו כששמעו מיד zwtzqn:ע 'nbdמיד לינשא מותרת הא

י תו ואפי' שמת, בו י"לכששמעו לאחר רק חל הגט או יבוא, לא ודאי שהרי חודש, כלשו"ב חודש ב
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בתוס' ומבואר דהא)"(דהתנאי, ורקה מיד, לינשא ומותרת גט, הוי שמת בו כששמעו מיד דמדאורייתא :

י לאחר רק אלא גט הוי לא וכשיראו"מדרבנ מת, שהוא יודעי לא והעול דהואיל מת, לא אטו גזירה ב,

בחייו. לינשא לה שמתירי על יתמהו לינשא, לה vz`שמתירי `l ,dvilg `la yceg a"id jez d`yipe dxar m` okle]

nb `ly opiyiigc ,cin `ypil dxeq`y :miyxtn ixi`nde o"xd la` ,r"eya wqtp oke ,`"ahix ,y"`x - dlran,yceg a"i xg`l cr yxbl x

[y"iir ,ipydn `vz ,dvilg `la yceg a"id jez d`yip m` - o"xd itly :azk ,'w w"q y"ade.

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(פ מגירושי xzqaט)"ט `ny oiyyeg oi` "yceg xyr mipy cre o`kn iz`a `l m` eiykrn jhib df ixd" :wqtp

`eaiy `"`y t"r` yceg a"i jeza zn ,zyxebn f"d `a `le mewna rawy onfd mz m`e ,drpva `al mc` ipa jxc oi`y iptn ,`a

r"eyae ,i`pzd miiwziyk ycg xyr mipy xg` cr mai mewna `ypz `l ,zyxebn `id ixde('ז סעי' קמד z`yp(סי' m`y :siqed

.`vz `l

.·‡ÏÂ ,˘„ÂÁ ·"È ÍÂ˙· ˙ÓÂ ,"˘„ÂÁ ·"È „ÚÂ Ô‡ÎÓ È˙‡· ‡Ï Ì‡ ÍËÈ‚ ‰Ê È¯‰" ¯Ó‡˘Î
"ÂÈ˘ÎÚÓ" ¯Ó‡

e pzpync `pz itl" אמר שלא דכיו גט, ימעכשיואינו לאחר משמע וס"" גט, יהא חודש כאומר"ב דהוי ל

מתי" "א בלא "מהיו" או ."מעכשיו" ליב וצריכה הזמ בתו מת והרי ,

iqe i iax itle" כאומר והוי עליו, מוכיח השטר של דזמנו גט, מתיהוי א oiir,"מהיו - r"ekl ipdn f`y]

[y"rre ,'a oic 'e daeyz l"pk ,.ar sc lirlמותרת שמת בו כששמעו לאלתר כבר יוסי לרבי א מסתפקת: והגמ' ,

י לאחר או כנ"לינשא א'."ב, די ל

.‚·"È ÍÂ˙· Â‰Â·˙ÎÂ "È˙˘‡Ï Ë‚ Â˙Â Â·˙Î ˘„ÂÁ ·"È „ÚÂ Ô‡ÎÓ È˙‡· ‡Ï Ì‡" ¯Ó‡˘Î
·"È ¯Á‡Ï Â˙Â

ופירש"לכו גט, אינו )"(די"ע ורבנ יה אחר שיכתבו דכונתו י": תו וכתיבת כציוויו."ב, אינה ב

.„"˘„ÂÁ ·"È „ÚÂ Ô‡ÎÓ È˙‡· ‡Ï Ì‡ È˙˘‡Ï Ë‚ Â˙Â Â·˙Î" ¯Ó‡˘Î

.1"a"i xg`l edexqne a"i jeza edeazke" xn` mbk

w"z itl.'ג די מלעיל שונה דאינו גט, הוי לא

iqe i iax itleתנאי על גט שכתב שסובר מפני לא גט שהוי אומרת: הגמ' גט, i`pzdהוי z` eniiw `le]

[i"yx -" לומר לו שהיה מפני אלא ותנוכשר, כתבו באתי לא ""א ומדאמר ועד, מכא וכו' ותנו כתבו

יב"י לאחר ותנו עכשיו כתבו שכוונתו מוכח באתי,"" לא א a"i]ב, xg`l wx zyxebne].

.2,ok eyre ,"dl epze yceg a"i xg`l eazk" xn` m`[mcewd oica l"pk ,iqei iaxl s` leqt - k"l`c],,zne
dzinl mcw hbdeגט."ה ז

.3dzind xg`l m`.גט אינו

.4reci oi` m`e.מגורשת ואינה מגורשת שאמרו היא

:‰ÎÏ‰

m"anxa(כב הל' ה')r"eyae(ש סעי' קמד xn`y(סי' e` "izy`l epze hb eazk yceg a"i cr iz`a `l m`" xn` :wqtp

ze hb eazk"m`e ,yceg a"i xg` cr epzil evxi `l m` elit` ,yceg a"i jez oiazek oi` "yceg a"i cr iz`a `l m` izy`l ep

dpizpl dncw dzin m` ,zne yceg a"i xg`l dl epzpe eazk ,hb epi` yceg a"i xg`l el edpzpy t"r` yceg a"i jeza edeazk

,hb epi` hbd,hb ied dzinl mcew hb m`e[my m"anx - zyxebn wtq ied dncw dzin m` reci `l m`e].

.‰"˘„ÂÁ ·"È ¯Á‡Ï ‡·‡ ‡Ï˘ÎÏ" Â‡ "‰˜È˙¯Ó ‰ÓÁ ‡ˆ˙˘ÎÏ" ¯Ó‡˘Î

י תו או בלילה מת שא מודי גט."הכל הוי דלא מיתה, לאחר גט הוי חודש ב
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i "yx itlנפקא)"(ד לכי עליו,ה מוכיח גט של זמנו אמרינ ולא גט, אינו יוסי לרבי siy]אפי' m"xdn oiir].

' q ez itlמהרש"(ד ועיי הכל, "א)"ה האומר כדי מספק פי' גט, הוי יוסי מיתהלרבי ולאחר ד"מהיו (לעיל

כנ ד')"עב:, די ו' תשובה דסל ולא", תנאי ודאי הוי ש רבי ושלפי חזרה, ספק תנאי ספק שהוי דאמרי כרבנ ל

-חזרה, iax zrc .b ,:ar sca iax lr ibiltc opaxk ,hb wtq - iqei iax .a ,hb epi` - oizipznc w"z .` zehiy 'b yi ocic oecipa f"itle]

[hb i`cey.

"dwizxpn dng `vzy zpn lr" xn`yk m`eע האומר דכל גט, דמי,"הוי מעכשיו כאומר oicמ mvra]

['h daeyz lirl oiir - `zbelt dfa `ki` m` "'eke eiykrn xne`d lk".

:‰ÎÏ‰

m"anxaהט"(בפ מגירושי gxfzyו)"ט zpn lr" hb epi` dlila zne dwizxpn dng `vzykl jhib df ixd" xn` m`y :wqtp

hb didi `le dgxf `l m`e hb didi dng dgxf m`y dilr dpzd ,i`pzd miiwzi dng gxfzyke ,zyxebn ef ixd ,dlila zne "dng

,dzin xg`l hb oi`e ,zny cr i`pzd miiwzp `l ixdy ,hb epi` dlila zneד')"(אהעע"ובשו סעי' קמד סי' hbנפסק:ז dl ozp

xn`y e` "dwizxpn dng `vz m`" dl xn` m` la` ,hb df ixd dlila zne "dwizxpn dng `vzy n"r jhib f"d" ,dl xn`e dlila

.`icda "eiykrn" xn` k"`` ,`xnegl opihwp n"ra s`c :mixne` yie ,wtq df ixd ,"dlila zne dwizxpn dng `vzykl"

.Â·Âˆ˜ ÔÓÊ ¯Á‡Ï Â˙Â Â·˙Î ¯ÓÂ‡‰

.1"ef reay xg`l" xn` m`ופירש שנה, לו לאחר)"(די"ממתיני כשאמרה ומדובר שמינית, שנה כל :

זה" שבוע לאחר אבא לא א גיט בתוס'"זה ומבואר לאחר)"(ד, הויה שבוע, בסו עומד אפי' דזהו :

שבוע. שהזכיר כיו שנה

.2"dpy xg`l" xn`yk m`. נוס חודש עוד לו ממתיני

.3"yceg xg`l" xn`yk m`.נוספת שבת עוד לו ממתיני

.4"zay xg`l" xn`yk m`.שלישי יו עד לו ממתיני

.5"zay iptl" xn`yk m`השבת.צרי שלפני ו' או ה' או ד' ביו כא שימצא

.6,"lbxd xg`l" xn` m`eiax itl. יו ל' להמתי `zxne:צרי 'nbd.כרבי הלכתיה שלית

'b mipiznn - ywxw epiax itl la` ,fn w"q bn 'iq n"eg j"yae ,ixi`n oiire ,mei 15 mipiznny ,xaeqd g"xd z` mi`ian mipey`xd]

r"eydy s`e ,dfa k"yn n"na oiir "lbxd xg`l" oic hinyd m"anxd .y"iir ,mini dray mipiznn - d"nxd mya `"ahixd itle ,mini

gqt oiay minid aex exariy cr epiid ,"gqtd xg` cr" xhya aezk m` :wqt ,hk 'irq bn 'iq n"ega n"n ,df oic hinyd f"rd`a

[dfa k"yn ,fn w"q j"ya oiire ,zxvrl.

:‰ÎÏ‰

r"eyaו')"(אהע סעי' קמד סי' reayd,ז xg`n dpy cr `l` oiazek oi` ,"reayd xg` izy`l hb epze eazk" xn` :wqtp

"zay xg`l" xn` ,ipy ycegn zay xg`l cr oiazek "ycegd xg`l" xn` ,dipy dpyn ycg xg`l cr oiazek "dpy xg`l" xn`

onfd xg` exg`y ixd ,dl mipzepe iyiy mei seq cr iriax mein oiazek "zay mcew" xn` ,dl mipzepe iyily mei seq cr oiazek

hbdy wqty ,b"kd oiyexibn h"ta m"anxd lr dywdy dn y"iir ,o"xd zrc oke] ,zyxebn wtq ef ixd dl epzpe eazk k"g`e xn`y

[dfa k"yn n"qk oiire ,leqt,.mei 'l xg`l '` mei oiazek mei 'l xg`l xn` ,dpy xg` xn` el`k yceg a"i xg` xn` m`c `"ie
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éðéîù ÷øô

÷øåæä

.`?recne ,zyxebn m`d ,dtitxwe dxvg dbba e` dzia jezl ezy`l hb wxefd:fr .fr sc

:‰· Â˘˙

dtitxwe dxivg dbbl wxefd" דכתיב ממש, לידה כנת בידההוי מונת ופירש"" ת"(די"מ, דהתורהל)"ה :

" לכתוב יכלה יתננוהיתה והתוס'"ובידה הזורק)"(ד, וכלל,ה ופרט מכלל זאת שלמדי lrכתבו: k"yna r"re]

[gn daeyz '` wxt n"a zkqnברש ומבואר הזורק)"(די", בחצרה ודוקא מלוג, נכסי של בחצר דוקא שזהו :

לדעתה. המשתמרת

`ler itlידה מה איתרבאי, ידה משו דחצר וקרפיפה, חצירה גגה בצד עומדת היא א רק היינו

בסמוכה, חצרה א dpi`yבסמוכה s`e ,yxbzdl dpevx m` oke ,"dci"k dgxk lra 'it` zyxebn - `ler itly :azek `"ayxd]

wxfykn ueg ,enr mikqd o"xde ,wtzqdl yi mai mewnaye ,"ixvg il dkfz" dxn`e dxvgl wxfyk oke ,dzrcn `ly mbe ,xvga zcner

y"aa ,'b 'iq y"yia r"re ,zyxebn dpi` el`d mipte`d lka - d"nxd mya `"ahixd itle ,zyxebn dpi`y ,"ixvg il dkfz" dxn`e dxivgl

[dfa k"yn ,'c w"q f"hae ,'b w"q'בתוס ומבואר והוא)"(ד, בבה דהגמ' בעינ": לה הוא דחוב בגט שדוקא מפרשת, מ

בצידה, עומדי אי א ג זוכי במציאה אבל בפניו, שלא לאד חבי שאי לפי בצידה, k"ynaעומדת r"r]

[my n"a zkqn lr.

`irye` 'x itleרק ומספיק כידה, ממש שיהיה צרי דאי בצדה, עומדת אינה א ג מגורשת

לדעתה, lerk`]במשתמרת :ewqt ,'b 'iq y"`xde s"ixd],

‰ÎÏ‰:

m"anxaב')"(פ א' הל' מגירושי א')"(אהעr"eyae,ה סעי קלט סי' le`yז e` dl iepw `edy oia ,dxvga hbd dl wxf :wqtp

dzrcl xnzyn `edy t"r` my zcner dpi` m` la` ,dzrcl xnzyn `ede dxvga zcner `idyk `"ca ,zyxebn ef ixd xkyen e`

.zyxebn dpi`

xfrl` 'x itl" ואמרינ הואיל מתגרשת, חצירה בכל אשהלא שקנתה בעלה[d`eyp]מה לא"קנה ועדיי ,

תוס' שיטת מרשותו, הגט מה)"(דיצא פירות,ה אוכל הבעל שאי במתנה אבל קרקע, לה כשהשאיל רק היינו :

[my `"yxdnae ,dzpwy dn d"cez oiir - beln iqkp dl ozpa y"ke ,elyn zerwxw dl ozpy 'it`]שיטת ומגורשת, בעלה קונה לא ,

)ת"ר חשיב(ש קיי אינו ונתנה מכרה שא דכיו פירות, לבעל ושאי במתנה קרקע לה כשנתנו ג דזהו :

, בנכסי שזכה קוד ארוסה בעודה מהחצר הסתלק הבעל א רק שמתגרשת בגמ': ומבואר הבעל, כשל

" לה זווכתב שדה על לי אי ודברי siqedl],"די v"` - z"x itle ,"mdizextae" siqedl jixv - dn d"cae ,azeka d"cez itl],

הימנה" מסולקות וידי בה, עסק לי axcke`],"ואי `pdk axck]'בתוס ומבואר והתניא)"(ד, בלשוה לה דבכתב :

" אמרינ לא במתנה לה שנת או בעלהטוב קנתה אשה שקנתה נשואה"מה היא א ג הגט את וקונה ,

ומגורשת.

`ax itleמשו נשואה, בעודה וג מתנה לה נת ולא מחצרה הסתלק לא הבעל א ג מגורשת

" כאחדשאמרינ באי וידה ixn`a."גיטה ,'d w"q 'x 'iq g"dvw oiir - dpzna s` ok opixn` m`e ,"cg`k oi`a dcie dhib" ixcba]

['i w"q fnw 'iq f"rd` `"efgae ,'g w"q 'k 'iq dyn.

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(אהע א' סעי' קלט סי' hbdyז t"r`y azky in yi "jhib f"d" df xn`e my `a k"g`e dxvga ozp m` :wqtp

hbd zpizp zrya xvgl dkenq `dzy opirac ,ea yxbzdl dl eppzie myn eplhiy cr e` myn eplhzy cr zyxebn dpi` ,my oiicr



Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ‰ˆÈ· ÔÈËÈ‚ ÔÈËÈ‚3- ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó ÂÏ¯

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

,ekezl,"jhib `d" dl xne`y dryae.miwleg yie ,dpizp zrya xvgd cva zcnery opira cg`k mi`a dxvge dhiba oke

.a?recne ,ezy` iqkpn e` ezqex` iqkpn wlzqdl leki lrad m`d.fr sc

:‰· Â˘˙

.1rexb oeyla weliqdykוכדרב בה זכה לא שעדיי מפני ארוסה, בעודה רק אלא להסתלק יכול אינו

" לומר שיכול דאמר וכרבא חכמיכהנא, בתקנת אפשר xaeq:,"אי ,azekd wxt zligz ,zeaezk zkqn lr o"xd]

b"kt jlnl dpyna r"re ,dfa dkf eli`k `ed ixde ,dry lk dfa zekfl cnere li`ed ,`l dyexia wxe ,`ziixe`c ilina mb weliq ipdny

[aix ze` a"a zkqn lr y"ewae ,`i w"q hx 'iq g"dvwae ,'d 'ld zeyi`n.

.2aeh oeyla weliqdyk'והתניא)"(דבתוס נשואה,ה בעודה שאפשר oiirמבואר: - oipw m` `wec dpew m`e]

ba['g oica hxtae ,'` daeyz my 'h wxta k"ynae ,.bn sc zeaezka 'n.

:‰ÎÏ‰

m"anxdא')"(פכ הל' מאישות dcereג dl azk m` ,lrad oda dkefy mixacn zekf lhal dlra lr zipzdy dy`d :wqt

,miiw dl azky dn lk `l` ,ecin zepwl jixv epi` oi`eypd mcew dqex`:נפסק ב', zepwlובהל' jixv oi`eyipd xg` dl azk m`e

[n"n - oipw `lae dqex`a] dnr dpzd - ecinומתנתה מכרה ונתנה מכרה א בנכסיה ודברי די לו יהיו שלא ,

ודברי די לו שאי ארוסה כשהיא מידו קנו וא ברשותה. שה זמ כל פירותיה אוכל אבל , קיי

, לעול פירות בנכסיה לו ואי הקרקע מגו עצמו סילק הרי אהע"ובשובנכסיה, :"ע הוסי ג', סעי צב, סי' ז

oi`y ,miiw dxkn dxkn m`y `l` df oipw iptn zexit il oi`y izrca dlr `l" xn`e epipw lr xrxr elit`e ,dfa wlegy in yie

.rwxwd sebn envr wliq xak `l` el oirney oi` ,"miqkp `la dy` `yep mc`הר"וברמ בש א' סעי' צב סי' א,"והרשב"א

weliq.נפסק: ipdn `l oiqexi` mcew la` ,oiqexi` xg`l `l` eweliq ipdn `lehq 'iq r"ey oiir - dze` zyxln wlzqdl oiprle]

['b 'irqay k"epae ,'f 'irq av 'iqae ,'f 'irq.

.bm`de ,dlra dpw dy` dzpwy dn mixne` `le ,dl dpew d`eyp dy` ly dxvg mipte` el`a
?recne ,ab` oipwa hbd z` dzpwy ote`a yxbzdl dleki dy`:fr .fr sc

:‰· Â˘˙

.‡‰Ï ‰Â˜ ‰¯ˆÁ

.1.miqkpdn wlzqn `edy dqex` dcera dl azkyk

.2."cg`k oi`a ecie ehib" xn`c `axc `ail`e hba

.3i"x zhiy itlשקנתה)"(בתוד מה פירות,ה אוכל הבעל אי שהרי קרקע, במתנה לה itlכשנתנו la`]

[lra lyk aiyg miiw `l dxkne li`ed "'eke dzpwy dn" opixn` zexit lke` oi`y s` - my z"x.

.··‚‡ ÔÈ˜·

i "yx itlד עז: חזקה)"(ד זו הרי מגורשת,ה בחצר צבור גיטה azk,א y"`xd 'qezde ,zyxebn dpi` - `"ayxd itle]

[52 dxrd xlwq l`xyi axdn ,`"ayxd iyecigl zexrda r"re ,"ozpe"a xqgc ,oitilg i"r yxbzdl dleki dpi` oky.

.coicd dne ,zyxebn m`d ,ur zkizg iab lr ltpe hb dl wxfe exivga mewn ezy`l li`ynd
,zxg` zxbexb ivg `ivede xfge dgipde x"dxl zxbexb ivg zaya `ivedy inl

?recne.gr :fr sc

:‰· Â˘˙

.‡‰Ï ÏÈ‡˘‰˘ Â¯ÈˆÁ· ÁÂÓ‰ ıÚ ˙ÎÈ˙Á È·‚ ÏÚ ÏÙÂ Â˙˘‡Ï Ë‚ ˜¯ÂÊ·

ד' בו אי ע החתיכת א ולכ יג תשובה לקמ עיי שני ולא אחד מקו משאיל שאד הוא הכלל

הדברי מג' אחד הע לחתיכת יש וא מגורשת, זו הרי לווי ש לו ואי י' גבוה ואי אמות, ד' על אמות

הנ בתוס'"המוזכרי ומבואר לידה, הגט שיגיע עד מגורשת ואינה לעצמו רשות חולק הוא הרי פליג)"(דל :ה
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" שאמרינ משו לקרקע, בטל טפחי מג' בפחות אבל , טפחי ג' גבוה ע כשהחתיכת דוקא "לבודדזהו

ומגורשת.

:‰ÎÏ‰

r"eya(יא סעי' קלט ltpy(סי' mewnd m` ,mirlq b"r e` dxew b"r ltpe dl cgii `le exvga mewn lrad dl li`yd :wqtp

mewne ,envrl zeyx wlg el` mixac 'bn cg` my yi m`e ,zyxebn ef ixd ieel my el oi`e 'i deab oi`e zen` 'c lr zen` 'c oi`

didiy cr zyxebn dpi` el` mixac 'bn cg` mey my oi`y t"r`y azky in yie ,zyxebn dpi`e zenewn ipy `le dl li`yd '`

.dizen` rax` jeza

.·˙¯Á‡ ˙¯‚Â¯‚ ÈˆÁ ‡ÈˆÂ‰Â ¯ÊÁÂ ‰ÁÈ‰Â ¯"‰¯Ï ˙¯‚Â¯‚ ÈˆÁ ˙·˘· ‡ÈˆÂ‰˘ ÈÓ

פליג)"(דהתוס' בבה הגמ' את נו.)ב"הביאו w"zהאומרת:(ד itly,פטור העלמות בשני חייב, אחד בהעל

iqe i iax itlye.פטור רשויות בשתי חייב, אחת ברשות אחד בהעל

zeieyx izy zxcbd

dax itl.לא פיסלא או כרמלית אבל , ביניה חטאת חיוב כשיש דוקא הייינו

i ia` itl.לא פיסלא אבל מחלקת, כרמלית אפי'

`ax itleלא שבגיטי שכמו , גיטי לרשות דומה שבת דרשות לטעמיה דרבא מחלקת, פיסלא אפי'

שבת. לעני כ :מתבטל 'qezd eazke, טפחי מג' יותר וגבוה טפחי מי' פחות היינו [zegtacשפיסלא

[ceal ied migth 'in,המיטלטל כרמלית שהוי משו מחלק, שלא ואביי , טפחי ד' על ד' רחב מסתמא וג ,

אחרת, רשות הוי לא רבא לפי ואפי' עצמו, בפני חשוב מקו הוי לא טפחי ד' על מד' [`laדבפחות

,l"yxdn - xeht mewn iedy meyn ,zwlgny xaeq `axe ,migth 'cn zegta my 'nbd z` cinrn ,`lqit la` d"c .ep sc a"aa m"ayxd

'itl m"anxd zncwda x`ean okye ,x"dx `le xeht mewn iedy giked y"yxde ,ynn x"dx `l` xeht mewn ied `lc dywd `"yxdnde

lkk ,zay aeign exhetl envrl zeyx wlegy `axl iia` dcen ,migth 'cn agx m`y :m"ayxl l"qe .y"iir ,zayc '` wxtl zeipynd

zegt oiyexib oiprl recn x`iay `"yxdna r"r .lhlhny s` zilnxkzen` 'cnxzei `edyk zay oiprle ,zxg` zeyx ied `l'cn

m igth[zxg` zeyx ied.

.dgpend dly ilk lr e` exvgay dzhn lr e` eilr zayei `idyk ezhn lr hb ezy`l wxf
?recne ,zyxebn m`d ,exvga.gr sc

:‰· Â˘˙

.1ely dhna.לידה הגט שיגיע עד מגורשת אינה

.2migth 'i ddeab dhndy ote`a exvgay dzhn lrלמ ג מוכר"מגורשת, ברשות לוקח כלי ד

ופירש קונה, י')"(די"לא גבוה איה וג מבטלו, המוכר רשות ואי לעצמה, רשות שהמטה משו שזהו :

המטה, כרעי מקו על מקפיד m"xdndהבעל j` ,y"`xd ixac t"re ,mewn` d"c 'qezd t"r ,`"yxdn - `wec ezy` ly]

:azk siydhnay - i"yxn zxg` - yxtn `"ayxd .digc jxca wx md 'qezd ixac mby okziye ,`wec e`l ezy`y `vei i"yxny

[dizgz ynzydl lekie li`ed ,dilr citwn lrad oi` ,migth 'i ddeab.

.3eilr citwn `ede exivga gpend dly ilk lr e` migth 'i ddeab dpi` dhndyk

c"nlב iב)"(במסכת pw `l xken zeyxa gwel ly e ilkמגורשת."ה שאינה דיד בנידו ה

dpewy c"nle'התוס פירושי בשני תלוי שקלתה)"(דהדי כגו לכוה השני: דלפירוש מגורשת,", אינה ע

קאתי, לרחוקה וגירושי digc]הואיל jxca wx `id mzpeek `nyc :wteqn s"iy m"xdnd],dly ilk jezl wxf m`e
da dielze dxeywd dzlwa e` enewn lr citwn oi`e exvga gpend.מגורשת

.4dxeywd dzlwa wxfyk m`('תוס בבגדה האר(או על שנגררי

dad` xa `c` axe ,`irye` 'x xn` `"xe ,l`eny xn` dced i ax itl,מגורשת [t"krאינה



Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ‰ˆÈ· ÔÈËÈ‚ ÔÈËÈ‚3- ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó ÁÏ¯

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[oebk d"c 'qez - w"l xken zeyxa dpew ly eilk c"nl.

l"x itleכה בלוקח וג בתוס'"מגורשת, ומבואר שמגורשת, יוחנ רבי סובר וכ קנה, )"(דג מקו :ה

בכה שבלוקח יתכ יוחנ קנה."שלרבי לא ג

:‰ÎÏ‰

r"eyaי')"(אהע סעי' קלט סי' `dpiז dhna hbd ltpe dhna zayei `id 'it` ,zyxebn dpi` my dl ewxfe exivga dzid :wqtp

dilr zayei `idy dly dhnl ribd m` oke ,enewn lr citwn lrad oi`y milkdn ilkl e` dwigl e` dcil hbd ribiy cr zyxebn

'i deab dzid `l m`e ,dhnd irxk mewn lr citwn lrad oi`e dnvrl zeyx dwlg ixdy ,zyxebn ef ixd migth 'i ddeab dzide

[zyxebn dpi` 'in zegtay :rnyn m"anxdn la`] ,zyxebn wtq ef ixd migth.

.e,dpyi `idyk dl ozpy e` ,dhib `idy dz`xe hbd z` d`xwe ,"df aeg xhy iqpk" dl xn`
?recne ,zyxebn m`d ,dhib `idy dz`x dxxerzdyke.gr sc

:‰· Â˘˙

בתוס' ומבואר מגורשת, גט)"(דאינה אינו חוזרת,ה ואינה משלחה שתהא שבעינ משו דזהו ::x`ean m"anxae]

[y"iir ,"zezixk xtq dcia ozpe" xn`py meyn edfy.

iax itlאח לה יאמר ""א גיטכ ל ממנה."הא ונטלה חזר לא א א מגורשת ,

xfrl` oa o erny iax itle" לה ויאמר לה ויתננו ויחזור הימנה שיטלנו עד מגורשת גיטאינה ל ."הא

איגרושי)"(די"מרש דבת נתינה,ה של חסרו אי שבישנה dcia,משמע: xeny epi` hbdy meyn `ed oexqgd - `"ahixd itl]

[oiyexib myl dpizp jixvy meyn edf - 'h 'ld oiyexibn `"t m"anxd itle.

)בתוס' ר(ש ""בש לה לומר החיוב שמלבד מבואר: גיטי ל צ"הא ,"" ג אדל לכל מותרת את ,"הרי

[dl daeyz 'd wxt lirl k"ynae ,.dp sc lirl 'nbdn e`iady dn ,my 'qeza r"re].

:‰ÎÏ‰

'iq r"eyaא')"(אהע סעי' קלו סי' le`ז dcia ozp m`e ,dfa `veike "jhib f"d" hbd dl oziyk xn`iy jixv yxbnd :wqtp ,

.'eke ,leqt hb f"d melk dl xn`:נפסק ד', סעי' קלח dlובסי' exqny drya dl xn`e "izy`l ozep ip`y hb e`x" micrl xn`

dipta xn` m` la` ,dipta `ly micrl xne`a n"dc xne`y in yie ,"jhib df ixd" xn` `ly t"r` ,hb df ixd "df aeg xhy iqpk"

iqpk" dl xn`e "dl ozep ip`y df hb e`x" dlgz xn` `l m` la` ,zyxebn wtq ef ixd "df g"y iqpk" dl xn` dl exqny dryae

aeg xhy iqpk" xne`a n"dc ,xne`y in yie ,dl epzile xefgle dpnn elhil v"` la` ,"jhib df ixd" dl xnel jixv "df aeg xhy

."jhib f"d" dl xn`ie dl eppzie xefgie dpnn eplhiy cr dpwz dl oi` "df aeg xhya ikf" dl xn` m` la` ,"dfבשו נפסק ע"עוד

ג': סעי `xnש elit` ,dl epzile dcin elhile xefgl v"` "jhib f"d" dl xn`e ,dcia `id ixde dxerpe dpyi `idyk hbd ozp

cr ,hb epi` ezgwle dxfgy t"r` dpyi dcera dcin ltp m` oke ,dpyi dzid `idy oeik ,melk epi` "dl ozep ip`y hb e`x" micrl

,"jhib f"d" dl xn`ie dl eppzie xefgiymya i"a) hb ied r"kl dgely cia la` ,hb ied `lc `"i dpyi `idy drya dxvga dhib ozp
.(`"ayxe o"x

.f?recne ,zyxebn m`d ,dcar cia dpzpe ezy`l hb azekd.gr sc

:‰· Â˘˙

.1xerip `ed m`המשתמרת חצר ליה והוי שבידו, מה ואת עצמו את משמר שהעבד משו גט, אינו

לדעתה, lrnשלא jhib ilhk dil ied `nlic `id ezlhpykc ,dl epzile xefgie dcin lrad eplhiy jixv m` :wtzqn `"ayxde]

[o"x - rwxw iab.

.2ezxnyne zetke oyi `ed m`,לדעתה המשתמרת חצר ליה דהוי גט, זה zetkהרי epi`e oyi `ed m`e]

itle ,oyi mbe zetk mb jixvy ,mixaeq b"dade i"yx mby :eazke ,hb epi`y :`zklide d"c .ai sc w"aae .`k sc lirl 'qezd zhiy -

ied zetka - a"id dxiknn i"te ,f"id oiyexibn d"t m"anxd zhiy itl j` ,liren `l cal oyie ,liren cal zetk - n"i mya o"anxd

itly ,oiady ixi`na r"re ,m"anxd zrca ,o"xde ,`"ahixd ,`"ayxd ,o"anxd mixaeq oke m"anxa epzqxib ok - oyi epi` m` mb hb
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

k"ynae ,hk 'eyz 'a wxt lirl k"yna r"re ,opaxcn leqt zetk `la oyie ,dxezdn leqt oyi `la zetke ,oyi mbe zetk mb jixv m"anxd

['c oic bp 'eyz '` wxt w"a zkqn lr.

:‰ÎÏ‰

r"eydיז)"(אהע טז, סעי' קלט סי' hbז f"d zetk did m` ,ezxnyn `ide xerp `ede dcar cia ozp :zehiyd izy z` `iad

`diy ick oyie zkldn xvg `di `ly ick zetk opira izxzc `"ie .hb epi` zetk epi` m`e ,dcva zcner `idy dxvgl ribd el`ke

m"anxd recn dywdy o"xa r"r] ,zyxebn ef ixd zetk did m`e leqt f"d ezxnyn `ide oyi `ede card cia epzp .dzrcl xnzyn

[opaxcn wx eyexty "leqt" wqt.

.g?recne ,oiyeciw sqk e` hb wxfy ina oicd dn(`.dvgn lr dvgn e` dl e` el aexw(adn
.oiyeciwae ,oiyexiba "el aexw" aygp(b.delnl e` el aexw aeg oerxita oicd dn(coicd dn
?dvgn lr dvgn dfyk aeg oerxita:gr sc

:‰· Â˘˙

.‡·Â¯˜

.1oiyeciwae oiyexiba el aexwykקידושי בי לחלק דאי , קידושי הקידושי ואי מגורשת, אינה

" מדכתיב והיתהלגירושי ."ויצאה

.2dl aexwyk.מקודשת ובקידושי מגורשת,

.3dvgn lr dvgn.ספק

:‰ÎÏ‰

m"anxaובפ"(בפ יד, יג, הל' מגירושי כב)"ה הל' מאישות יג)"(אהעr"eyae,ד סעי' קלט סי' miaxdז zeyxa dl ewxf :wqtp

wtq ef ixd ,dl aexw didiy cr dvgnl dvgnne dvgn lr dvgn hbd did ,zyxebn dpi` el aexw ,mdipy ly dpi`y zeyxa e`

oi` mdipyy e` exneyl mileki mdipy ,el aexw `ed df exnyl dleki dpi` `ide exneyl leki `ed did ,el aexw `ed cvik ,zyxebn

[my c"a`xd zebyda r"re] .dvgnl dvgn `ed df exnyl mileki.ובשו"ברמב טו, נפסק:"הל' יד, הל' cnre,ע dligz `ed `a

`ae dligz `id dcnr ,eplhz geyz m`y t"r` zyxebn dpi` ely zen` 'c jeza hbd did m` ,dl ewxfe ecbpk `id dcnr k"g`e

itl] ,dcil hbd ribiy cr leqt hb df ixd ,dly zen` 'c jezl `ede li`ed ,dvgnl dvgn `edy t"r` ,dl ewxfe dcbpk cnre `ed

w"q hlw 'iq xi`n ziad itle ,`weca epi` "dvgn lr dvgn"e ,el aexw m` mb leqt hbd - 'b w"q kw 'iq n"eg lr `"xbd xe`iad

[llk zyxebn dpi` el aexw m` - ci,la` ,`picn df lke ,zyxebn ef ixd ,ekezl qpkp lrad oi`e dly zen` 'c jezl dl wxf m` la`
,'eke ,ynn dci jezl `l` diyealn jezl e` dxivg jezl hbd ozil 'it` yxbl oi` dligzkl,'c w"q n"gae ,'d w"q 'l 'iq y"aa r"re]

['a ze` dyixcae.

.·ÔÈ˘Â„È˜·Â ,ÔÈ˘Â¯È‚· "‰Ï ·Â¯˜" Â‡ "ÂÏ ·Â¯˜" ˙¯„‚‰

ax itl, מקו באותו להיות שקד אד של אמות ד' תו ipdncהיינו :x`ean ,zen` rax` d"c .i sc n"aa 'qeza]

oiyeciwl opax edpirwt`e ,ycwn opaxc `zrc` ycwnd lky meyn ,ipdn dfy :etiqed ,'e 'iq oiibeqa y"`xde o"anxde ,`pebir meyn opaxcn

ipa`d azeke ,ipiqn dynl dkld oicn hba zepew `"cy ,xaeq c"ixezde ,xwtd c"ia xwtd oicn dfy :miyxtn ywxw epiaxe o"xde ,dipin

[ci 'iq f"rd` a`ei zwlgae ,y"iir ,dxezdn zyxebn ywxw epiaxe o"xly :'d w"q 'l 'iq ,mi`elinלו זוכות הוא קד א ולכ ,

מגורשת, אינה שלה אמות לד' שלו אמות מד' יוצא הגט וא לה, זוכות קדמה היא וא לה, [oiyeciwaeולא

[zycewn dpi` ופירש- ברשותו, הגט ועדיי הואיל והא)"(די", "ה ואנ ברשותה,בידה: כולו שיהא עד , בעינ "

" אומרת אחת זו, את זו מכחישות עדי כיתות שתי לווא "קרוב אומרת ואחת לה" ספקקרוב הוי "

בתוס' ומבואר מקודשת, וספק א"(דמגורשת, והא הויא)"ה ג אמות ד' לאות קד מי יודעי לא דא :

איש, אשת שהיתה חזקתה על אותה מעמידי דמדאורייתא , מדרבנ רק זהו אבל oiyeciwl]ספק, d"dc xazqn].

o pg e i iax itle['e w"q 'l 'iq `"xbda `ed oke ,y"iir ,`picl ibilt `l opgei iaxe axy :yxtn 'c ze` 'e 'iq y"`xd lr l`pzp oaxwd]

לשומרו, יכולה אינה והיא לשומרו יכול שהוא כל היינו לו מאהקרוב ו ממנ רחוק א א הו ז ו

לדבר)"(די"ופירשאמה, ולא בעלה שמתגרשת משו זהו לדעתה, כשמשתמר אמה מאה אפי' שמהני מה :
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

mixaeq:כרחה, ,`"ayxde ,o"anxd ,'e 'iq y"`xd j` ,c"ix 'qezd xaeq oke ,dxezdn zyxebny mdixacn rnyne ,oihibl d"c 'qezd eazk oke]

[`pebr meyn minkg zpwz idefyרחוק א א לה לקרוב נחשב לשומרו יכול אינו והוא לשומרו יכולה היא וא ,

על מחצה כדי הוי לשומרו יכולי אינ שניה או לשומרו יכולי שניה א אבל אמה, מאה ממנה

בתוס' ומבואר )"(דמחצה, שניה איה א אבל יחד, שניה אלא לשמור לבדו אחד כל יכולי שאי דהיינו :

עיקר. כל כלל מגורשת שאינה פשיטא כלל, לשומרו יכולי

)"(דבתוס' יוחנ רבי מקו1.מבואר:ה לאותו שקדמה שלה אמות ד' תו לה זרק א יוחנ לרבי שג

אמות, מד' יותר על רק זהו שחולק יוחנ ורבי כמוה, לשמור יכול א א ומקודשת מגורשת לפניו,

" בביאור מחצהוכ על 2o.,"מחצה ey`xd mvex iz itlזרקו שא מבואר, בסוגיי שבמשנה מה

ברה כשהיא א מגורשת אמותיה ד' בתו יכולה"לה כשאינה אבל לשומרו, כשיכולה דוקא זהו ר,

בב שבגמ' במחלוקת תלוי יהיה הדי ולפי"לשומרו רה"מ, וצידי בסימטא א"ז ג שיקנה רבנ תקינו ר

לשומרו, יכולה dfa]אינה k"yn siy m"xdn oiire],i pyd mvexiz itleאשי"צ שרב ""(בבל הגירסא ש רבמ

ד"ששת לקמ התוס' על בגליו הוא וכ והא]", שה יסבור רקר"ברה", והכוונה דוקא, לאו הוא נקטה שהמשנה "

רה לצידי או ברה"לסימטא אבל לשומרו,"ר, ביכולה אפי' לה קונות אי wxtר n"aa zkqn lr k"yna r"re]

[daeyzd lka y"iir - zenewn x`yae oihiba el zepew zen` 'c oic xe`iaa .'a oic ,en daeyz '`.

מת וא לידה, גט שיבא עד לינשא להתירה יפסוק שלא יהודה לרב אמר ששמואל אומרת: הגמ'

ופירש להנשא, להתירה כדי חליצה צריכה לידה, הגט שהגיע קוד דמטי)"(די"המגרש עד היאה דגזירה :

קרוב. שהוא רחוק על יאמרו itleשמא ,eh 'irq `"nxdn rnyn oke ,dycg dpizp zeyrl jixv lrad - `"ahixd itl]

[dycg dpizp v"` - ixi`nd.' q ezd zhiy itlואת)"(ד ברהה לה כשזרקו דוקא לה"זהו זרקו א אבל ר,

א לידה,"בחצירה שיגיע xaeqd:צ jexrd zhiy z` e`iade,לחצרה לה זרקו א א [itlשזהו

j` ,y"iir ,zen` 'cl uegn mdipy e` zen` 'c jeza mdipyy ote`a xingn wxe ,opgei iaxe ax lr wleg epi` l`eny - 'e 'iq y"`xd

[ok rnyn `l 'qeza `aend jexrdne ,ehnc cr d"c i"yxn.

:‰ÎÏ‰

m"anxaיג)"(פ הל' מגירושי )r"eyaeה jk:(ש xg`e dcil hb ribiy cr leqt df ixd ,eplhze geyzy ick dl aexw did

.dligzkl ea `ypz

.‚‰ÂÏÓÏ ‰ÂÂÏ‰ ˜¯Ê˘Î ·ÂÁ ÔÂÚ¯ÈÙ·

.1,delnd icil ribdy iptl ca` oennde ,"oihib zxeza" e` "xhtize" el xn` `l delndykitl
opge i iaxופירש מחובו, נפטר אינו ותיפטר)"(די"הלווה "ה לו אמר שהמלוה א דזהו חובי: לי "זרוק

בתוס' ומבואר קאמר, ושומרו דזרוק משו )"(דסתמא, לגיטי בעה שנתינה שאמרינ א דזהו הוי": כ

מ המלוה,"נתינה, לידי בפועל שיגיע עד נתינה הוי לא d`nמ cr zepwl dlekiy xaeqy ezhiyl md opgei iax ixac]

[xhtp deeld opgei iax itl 'it`e okzi `"c jezae ,dn`.

.2iaeg il wexf" deell xn` delndyk m`רש"(ברה oihib"י)"ר zxeza wexf" xn` e` "xhtize
ד לתו זרק ""א ליטעו יכול המלוה ואי , מאחריות הלווה פטור המלוה של בא הייתי ,"משטה

בתוס' הכי)"(דומבואר אי "ה לו כשמפרש דוקא זהו לשומרו: שיוכל למקו לו חילוק"שיזרוק יש ולכ ,

למלוה, או ללווה קרוב okא el yxity `la la`,ללווה רק קרוב זה א ג פטור [itleהלווה

jezl wexfiy ezpeek `nzqn ,"oihib zxeza wexf" e` "xhtize iaeg il wexf" zxin`a ik ,ok el yxit `l m` mb ,aiig deeld - `"ayxd

[ezeyx.

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(בפט ולווה ממלוה r"eyaeא)"ז א')"(חו, סעי' קכ סי' `eמ delnd cil eprxtiy cr deeld zeixg`a aegd :wqtp

ltpyk s`e ote` lka xeht m`] ,xeht delnd cil ribiy mcew sxyp e` ca`e ewxfe "xhtde iaeg il wexf" delnd el xn` ,egely cil

['a w"q j"yae ,l"yna ,n"n ,n"gl oiir - deell aexw,oiicr ixd deell zeaexw zernd eid ,"oihib zxeza iaeg il wexf" el xn`

.deeld xhtp delnl zeaexw eid ,ezeixg`a
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.„·ÂÁ ÔÂÚ¯ÈÙ· ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ
.Â˜ÂÏÁÈ Ì‰È˘[oerxit iedy mcewd oica mixkfend mipte`a epiide].i "yxובד"(ד וזרקו, ולא)"ה שהחובyxtn:ה שמדובר

בתוס' ומבואר החוב. ממחצית נפטר שהלווה פי' ויחלוקו דאבד, עח: מחצה)"(ד המעה שיי לא דהכא ה,":

ספק, כא ואי mdipyyהואיל mewna wxfy ,epizpyn z` cinrdy opgei iaxc `ail` wx yxtl ozip 'qez ixacy :azek `"yxdnd]

dia opixn`y ynn wtq ied ,micr izik izya micinrny sqei axe dax itl la` ,mdipy zeyxl ltp ixdy ,wtqn miwleg okle ,exneyl mileki

ikcxndk miyxtn 'qezdy l"v okle ,d"rndo ira a egdyrxt`e aegd il xfgd" oreh deelde ,oerxitd onf ribd `l oiicre - i"yxk `l -

`l` ,wtq oicn `l ewelgi dvgn lr dvgnae ,"epnfa jl,`"ayxa ,'a w"q kw 'iq g"dvwae ,i"pta ,`"wrxa r"re ,ea miwfgen mdipyy iptn

[oiibeqa o"xae.

:‰ÎÏ‰

m"anxa( א')"(חוr"eyae(ש סעי' קכ סי' dvgn,מ deeld mlyn eapbp e` myn eca` m` dvgn lr dvgn :wqtpewxf cvik
deeld delnd `le exnyl leki deeld m`e ,xeht deeld `le exneyl leki delnd m` ,eizen` 'cl ueg ,xeht deln ly eizen` 'c jezl el
aiige cea`d mewnl ewxefk dil ied exneyl mileki oi` mdipy la` ,miaiig mdipye dvgn lr dvgn dil ied exnyl mileki mdipy ,aiig

.deeld

.h?recne ,zyxebn m`d ,ecia dgiyne dcia hb:gr sc

:‰· Â˘˙

.1elv` d`iadl leki m`ב דחסר מגורשת, ."כריתות"אינה

.2elv` d`iadl leki epi`yk m`ב חסר לא שהרי ."כריתות"מגורשת,

i "x zhiy itlד )"(בתוס' א והואה קפוצה ידה שהיתה לדוגמא: מעשה, שו עשתה כשלא דוקא זהו

בחוזק. בידה תחב

:yxtn z"xeשע באופ הבעל ביד והחוט כבד בגט א"שמדובר אבל החוט, יתנתק החוט משיכת י

אינה בחוזק ידה שקפצה לדוגמא: מעשה, שו שעשתה מחמת היה אצלו להביאה יכול שלא מה

" ביה קרינ דלא בידהמגורשת, ""ונת והוי קרקע, גבי מעל גיט של"כטלי המעשה את עשתה דהיא ,

הבעל. ולא הכריתות

: eni iq 'qezואעפ שכשר, ברכה."דנראה עליו תבא המחמיר xaeqeכ ,z"x lr wleg epi` zehyta 'qeza i"x zhiy]

itle ,'qezay i"x `l df - 'f ze` l`pzp oaxwd itl ,zyxebny :i"x mya azk ,'f 'iq y"`xd j` ,zyxebn dpi` dci dvtwy dxwn lkay

,ea xfgy xg` i"x ixac md ,"xykc d`xpe" 'qez ixacy epiidc ,ea xfg i"xe ,i"x eze` edf - 'd w"q y"ad itle ,'a w"q glw 'iq f"hd

dpi`y xaeq i"x mb - dy`d cia wx m` la` ,lrad cia hbd oiicr dci dvtwy onfayk wx xiykn i"x n"ny xaeq my y"ad j`

,xiykn i"xd df ote`a mb - 'a w"q oihib zxezd itle ,zyxebnד"והב סבור"י , נת ziyilyה dhiy `id ,"xykc d`xpe" 'qez ixacy -

['a oic ,dl daeyz '` wlg n"a zkqn lr k"ynae ,hiy 'nr `"g n"a zkqn lr d"n`a k"yna r"r ,dxwn lka dxiykny.

.i,dpnn ltpe dcil ribd dl ewxfyk oicd dne ,"qxthwk" yexitd dn ,qxthwk dci dzid
?recne:gr sc

:‰· Â˘˙

,qxthwk dci dzidראשי אלא לקבל פשוטה ולא כמחיצה זקופה ולא משופעת ידה שהעמידה פירושו:

: כדלהל ה ודינ האופני למטה, אצבעותיה

.1gpe dly zen` 'c jez ux`l ltp m`.מגורשת

.2okeza gp `lyk m`[`lca d"c i"yx - sxyp `l`]" אמרינ א תלוי דזה מגורשת, בספק היא אוירהרי

קונות אמות ."ד'

'q eza '` yexitlותתגרש)"(ד "ה שנחשב באופ רק הספק ."מינטר:

: i pyd myexitleד תו תיקנו א הספק גופיה כשמור,"זהו דינו שיהא שמור כשאינו ג שיקנה א
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[`"ayxae o"anxa ahid oiir - dizen` 'cl uegn l` lblbzp `l` gp `le sxyp `l m` oiprle].

.3y`d jezl e` mid jezl ltpe y`l e` mil jenq zcner m`ומעיקרא הואיל מגורשת, אינה

לאיבוד. עומד הגט

.4ely xvga zcner m`'והא)"(דבתוס הואילה מגורשת, אינה אמות ד' תו באר כשנח שג מבואר:

אמות, ד' קני ש לה x"dxaואי zcner m`yeהאמוראי במחלוקת תלוי י:)"(בבהדי ד דפליגימ

ד קני יש ברה"א ר."א

.`i?recne ,zyxebn m`d ezy`l hb wxefd(`.dbbl exivgn(ahbd m` oicd dne ,dxvgl ebbn
.dy`d zeyxa gp hbdy iptl sxyp e` wgnp.hr sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÏÚÓÏÏ ‰ËÓÏÓ ÂÈÈ‰„ ,‰‚‚Ï Â¯ÈˆÁÓ ˜¯Ê˘Î

המשתמרת, לחצר ונחשב מעקה לגג כשיש דוקא שזהו מפרש: שמואל מגורשת, הגג לאויר שהגיע [yiכיו

[ixi`n - gxken df oi`e ,migth 'i jixvy :eyxityסמו טפחי מג' לפחות הגיע שהגט באופ שמדובר מפרש: ועולא ,

לגג, דנחשב hlwלגג 'iq r"eyae ,b"d oiyexibn d"t m"anxa wqtp oke ,ibilt `le `cg xn` xne `cg xn` xny :x`ean ,'f 'iq y"`xa]

,zyxebn 'bn zegt - l"yxdnd itl] .'a oic seq onwl oiir r"eyd oeyl ,c"a`xd zebyd oiir - "gepiy calae" `qxib yi m"anxa .'c 'irq

`edy s` gpenk ied `l xnzyn epi` bbd m` la` ,xnzyn epi`y s` ,xnzyny bbdk epiidc ,gpl ezaiygd dxezde `ed cealy iptn edf

[xnzyn v"` aeyg mewn df m` - "lwqxh" miqxeb `ly `"yxdnd ly oey`xd eyexit itle ,aeyg mewna.

' q eza '` uex iz itlותתגרש)"(ד אמותיה,ה ד' לתו נכנס א אבל אמותיה, ד' לתו נכנס כשלא דוקא זהו

מהגג, טפחי ג' לאויר הגיע לא והגט מעקה בו שאי גג ראש על עומדת שהיתה באופ ג [zrcמגורשת

- 'a uexizly :s"iy m"xdnd zrce ,xie` mdl yi exn`y zen` 'c m` `"x ly ewtqa ielz oicd - 'qezd ly 'a uexiz itly :`"yxdnd

[y"iir ,zyxebn dpi` i`cea.

bbdn migth 'bn xzei ltp hbde dwrn oi` bbl m`מינטר)"(די"ברש לא והא מגורשת,ה שאינה מבואר:

הגט, את קונה אינה לנוח סופו שאי ובאויר a']הואיל 'irq hlw 'iq mi`elin ipa`ae ,i"yx lr dywdy dn i"pt oiir].

gpy iptl sxyp e` hbd wgnpyk df oic.הבא בדי שנכתוב מה עיי

.·‰¯ˆÁÏ ‰ËÓÏ Â˜¯ÊÂ ‰ÏÚÓÏÓ ‡Â‰

חצר, לרשות נכנס גגו מרשות שיצא מיד שהרי מגורשת, העליונות על עודפות התחתונות מחיצות היו א

למחיצות, מחו אל הגט את ידחה הרוח שהרי משתמרת, שאינה כיו לא, עודפות היו לא yxdnd"`וא itl]

,'b 'irq my r"eyae ,c"d my m"anxa wqtp oke ."inc dgpedy ink dhelw" xaeqd iax itl 'it` zyxebn dpi` ,xhpin opiray 'nbd zpwqnl -

[my l"yxdna r"re].

'q eza oey`xd uex izd itlד)"( כגו זהוה מגורשת, העליונות על עודפות התחתונות כשהמחיצות

רביעית. למחיצה לחוש ואי משתמר וחשיב עודפות מחיצות ג' שיש מפני

iy ilyde i pyd mvexiz itl la`דמגורשת ובסוגיי משתמר, חשיב לא רביעית מחיצה ג אי א

מקיפו החצר כשכל או בעלמא פתח הוי המעקה שכנגד וכגו ברביעית, ג המחיצות כשעודפות רק זהו

. צדדי מד'

dzeyxl ribdy mcew wgnp hbd m`אינה עלייה דר נמחק אבל ירידה, דר נמחק א רק מגורשת

קאי. למינח לאו דמעיקרא מגורשת,

' q eza '` ' iz itlד)"( דר כה כל דומה אי עלייה ובדר הואיל מקורה, גג דר כשזרקו אפי' זהו

לנוח. עומד שיהא

i pyd mvexiz itleכמונח א רבא מסתפק ובזה לנוח, עומד יותר דומה מקורה גג דר זרקו א

sxypדמי. m`eוהיא למעלה והוא דליקה שהיתה לפני רשותה לאויר הגיע הגט א רק מגורשת
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קאזיל. לשריפה ומעיקרו הואיל מגורשת, אינה קדמה הדליקה א אבל weligdyלמטה, :x`ean `"ahixa]

iabl xen`d dcixi jxcl diilr jxc oiawgnpiabl mb epyi ,, s xy piabl xen`d weligdesxypjtidle hbd zwixfl dncwy dtixy oia

iabl mb epyiwgn pjxcl dcixi jxc oia welig oi` sxyp iably :azek ,'h w"q f"hd la` ,xehd zrc oky :azek ,'e w"q hlw 'iq y"ade ,

[miievn mpi`e li`ed ,el` mipic `iad `l s"ixdy :azky ,dzid d"ceq i"a oiire .diilr.

" של הדי את מביאה וכו'המשנה נשר או והיאנמחק למעלה שהוא באופ המשנה, של הסיפא על "

eilk]למטה, i`yepae m"anx oiir - dpynd ly `yixd lr mb xen` df m` mipey`xd ewlgp].

:‰ÎÏ‰

r"eya('ד סעי' dwrnd(ש zevign jez xie`l ribdy oeik dwrn dl yi m` ,bbd y`xl dl ewxfe dbb lr zcner dzid :wqtp

ixdy ,dwilcl hb mcwy `ede ,gpy mcew sxyp 'it` ,zyxebn ef ixd bbd zirwxwl jenq migth 'b jezl ribde dwrn el oi` 'it` e`

.dzeyxa gepl ie`x didi `l ixdy ,`l y`d mcw m` la` ,ewxfy xg` `ay y`d `lnl` gepl ie`x did:הביא ה' inובסעי yie

ribdy xg` sxyp e` wgnp 'it` ,ribiy mcew sxyp e` wgnp m`y - miyxtn zvwnc `ail` m"anxd zhiyl dpeekd - xne`y

,zyxebn dpi` bbl jenq migth 'bn zegtl e` zevign xie`l:נפסק ו' xvgdובסעי zevign m` ,dxvgl dl wxfe ebba `ed did

wgnpy oebke ,ux`l ribdy mcew wgnp 'it` ,zyxebn xvgd zevign xie`l qpkp bbd xie`n hbd wxfyk ciny oipra bbdn zedeab

.cxil ligzdy xg`l

.ai?recne ,oihib oiprl ode zay oiprl od ,inc dgpedy ink m`d dhelw.hr sc

:‰· Â˘˙

.‡˙·˘ ÔÈÚÏ

o pax itl.דמי שהונחה כמי לאו קלוטה

iax itle'בתוס ומבואר דמי, שהונחה )"(דכמי כמא דביתאה משו מקורה, היחיד ברשות דוקא דהיינו :

ר ושלפי דמי, דמליא ברה"כמא א שהונחה כמי ר."ע

.·ÔÈËÈ‚ ÔÈÚÏ

אבל"לכו ומגורשת, המשתמר במקו שהונחה כמי הוי המשתמר, במקו לנוח הגט שסו מקרה ובכל ע

לכו טרסקל ובראשו היחיד ברשות קנה שנע כגו המשתמר, במקו לנוח סופו אי מגורשת,"א לא ע

מינטר. שלא כיו

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(פ מגירושי בשו"ה וכ אהע"ו, ז')"ע סעי' קלט סי' hbז epi` dzeyxa miverpd gnex e` dpw iab lr ewxf :wqtp

.ea xnzynd mewna gepiy cr

.bi,zyxebn m`d ,xg` mewna dhib dlaiwe ,dhib z` lawl exivga mewn ezy`l li`ydy lra
?recne:fr :hr .hr sc

:‰· Â˘˙

`cqg ax itl(:עז בד לעיל הסוגייא סוברת וכ עט., ואינה(בד מקומות, שני ולא אחד מקו משאיל אד

dfa]מגורשת, r"eyd wqt z` mb y"iir ,'c daeyz lirl x`eanke]בשני מגורשת שלא מה שכל מבואר, עט: בד ובגמ' ,

מגורשת. בה רגיל תשמיש שאי סמוכי גגי בשני כמו קפידא, כשאי אבל קפידא, משו זהו מקומות

i "yx zhiy itlאבל)"(ד שלו,ה הגגי כששני itleמדובר :`i 'ld oiyexibn d"ta m"anxd lr eizebyda c"a`xd zrc oke]

[zyxebn dfa s` - m"anxd itl la` ,myn elhile dci heytl dleki `idy ote`a s` ,zyxebn dpi` ,xg` ly bbl ltp m` mdixac.

:‰ÎÏ‰

r"eya(יב סעי' קלט citwn(סי' epi` ,bba mireaw mixeic oi`y oeik ,zyxebn ,eplv` yiy bb lr hbd ltpe ebb dl li`yd :wqtp

.zyxebn df ixd ,myn elhile dci heytl dleki `ide mc` lk ly bb lr hbd ltp 'it`y :azky in yie ,eilr
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.ci?recne ,cg` ly zial bbn e` ,exiag bbl bbn lhlhl xzen m`d:hr sc

:‰· Â˘˙

:l`eny zrcעל הצפי גשמי מי לקלוט כדי גגו על לעמוד אד יכול אי חצירות עירובי עשו לא שא

מלמעלה. חלוקי כ מלמטה חלוקי שדיורי דכש חבירו, של גגו

' q eza oey`xd yexitd itlוהא)"(ד כרה פסק שהרי אסור, לבית מגג שדוקא שמואל דאמר:"כוונת ש

באחד ששבתו כלי דהיינו , לתוכ ששבתו לכלי ה אחת רשות קרפיפות ואחד חצירות ואחד גגות אחד

כמותו. פסק ושמואל הבית, בתו ששבתו לכלי לא אבל לזה, מזה אות מוציאי מחיצותמה ואפי'

ס ניכרות אחד,"שאינ של מגג ג לטלטל ומותר למעלה, הבית מחיצות אסיק גוד שאמרינ לשמואל ל

דקיי בתוס': והוסיפו אחר, של לגג פתוח שהגג א אחד אותו של מחיצות"לבית שבעינ הסובר כרב בזה ל

ניכרות.

i pyd myex it itleדכו אליבא דבריו נקט ושמואל ר"יתכ על דפליגי כרבנ אפי' דהיינו ולפיה"ע, ש,

דס לגג, מגג אפי' יקלוט ""לא עצמול בפני רשות ואחד אחד zeyx,"כל xird zebb lky :xaeqe mdipy lr wleg n"xe]

[y"iir ,'i jenp e` 'i deab bb `di `ly calae ,zg`.

:‰ÎÏ‰

r"eya(יב סעי' קלט `epi(סי' bba mireaw mixeic oi`y oeik ,zyxebn elv` el yiy bb lr hbd ltpe ebb dl li`yd :wqtp

dci heytl dleki `ide mc` lk ly bb lr hbd ltp 'it`y - `"id oiyexibn d"ta m"anxd zhiy `ede - azky in yie ,eilr citwn

.zyxebn ef ixd myn elhile

.eh,zyxebn m`d ,dl ewxfe ,ely dpevige dly zinipt ,efn miptl ef zetew izy e` zexivg izy
?recne:hr sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÏ˘ ‰ÂˆÈÁÂ ‰Ï˘ ˙ÈÓÈÙ ,ÂÊÓ ÌÈÙÏ ÂÊ ˙Â¯ÈˆÁ È˙˘

מגורשת, זו הרי החיצונה המחיצות לאויר שהגיע כיו לה, וזרקו הפנימית על עודפות החיצונית מחיצות א

החיצונית. המחיצות ידי על נשמרת עצמה שהפנימית משו

'q ez itlפנימית)"(ד עה החיצונה, מבני ג משתמרת הפנימית כשהחצר דוקא של"מדובר שהמחיצות י

לפנימית החיצונה בי מפסיקות yxdn"`]החיצונית oiir].חצירה בצד עומדת שהאשה באופ או ,znizqn]

['b oic seqa oiir - zipevigl ziniptd oia zevign wqtd v"`y mixaeqy ,rnyn r"eyde m"anxd.

.·ÌÈÏÂ˘ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰ÙÂ˜· ÂÏ˘ ˙ÈÂˆÈÁ‰Â ‰Ï˘ ˙ÈÓÈÙ‰ ÂÊÓ ÌÈÙÏ ÂÊ ˙ÂÙÂ˜ È˙˘

È"˘¯ד)"( שאי עה מונחת והפנימית שולי אי שלחיצונית שהיינו קרקע,"מפרש: [itleג

[da jenzl zipeviga degipde ,miiley oi` ziniptly xaecn - fer lecbna `aend g"xd

מגורשת. בפנימית הגט לכשינוח

i "yx itlנח)"(ד לא דהא בתוכו.ה להניח אלא כלי דאי קונה, אינו כלי שאויר משו

'q ez itle( ומגורשת,(ש בכלי שנח לפני א קונה הכלי y"iir]אויר ,'nba zxg` qexbl jixv f"itly :eazke].oiprle

.'b oic seqa oiir - dkld

.‚ÌÈÏÂ˘ ÈÏÎÏ ˘È Ì‡Â

dpw xken zeyxa dpew ly e ilk c"nl.'ב די כמו בדיוק הדי

dpew e p i` c"nle.נח אפי' מגורשת אינה
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:‰ÎÏ‰

m"anxaז')"(פ ו' הל' מגירושי h'),ה 'irq hlw 'iq r"eyae,ely dpevigde dly ziniptd efn miptl ef zexvg izy :wqtp

oeik ,ziniptd lr zedeab dpevigd ilzekeixi`n oiir] ,zxnzyn dpevigd ilzeka ziniptdy ,dyxbzp dpevigd xie` jezl hbd wxfy

[dfa k"yn n"nae,ribd elit` ,okeza dhib dl wxfe ,ely dpevigde dly ziniptd efn miptl ef zetew izy cvik ,zetewa k"`yn

elit` miley dl yi la` ,miley oi`e dcv lr dhen dzidyk `"ca ,ziniptd dtewd cv lr gepiy cr ,zyxebn dpi` ziniptd xie`l

,c"a`xd zebyda oiire] .enewn lr citwn epi` k"`` ,hbd dl zepew opi` lrad zeyxa dy`d ilky ,zyxebn dpi` dizirwxwa gp

[dfa k"yn ,ci w"q y"aae.

.fh?recne ,xikynl dpew xvgd m`d ,xvga mewn mr exiagl zia xikynd:hr sc

:‰· Â˘˙

'q eza oey`xd uexizd itlפנימית)"(ד וקונהה השוכר, מפני משתמרת אינה שהרי קונה, המשכיר אי

חצרו. בצד עומד דהוי משו חצר, באותו בית לו יש א רק לו

i pyd uex izd itle,המשכיר של ושלוחו שומר כמו הוי והשוכר הואיל מקרה, בכל lrקונה k"yna r"re]

['b 'a mipic ,`l daeyz 'g wxt 'b wlg n"a zkqn.

.fi?recne ,caricae dligzkl ea yxbl xzen m`d ,"oyi hb" edn:hr sc

:‰· Â˘˙

oyi hb.למסירתו הגט כתיבת בי אשתו ע שנתייחד מי היינו

y"a itl" יאמרו שמא גזירה אמרינ דלא לכתחילה, וא יש בגט לגרשה לבנהיכול קוד ."גיטה

ב"(דבתוס' ע"ה הירושלמי)"ש, דבפ דס"מבואר: לטעמיה צ.)ל"ש ד שמצא(לקמ מחמת רק מגרש דהמגרש

וא דבר, ערות וב"בה בעיניו, היא דמזוהמת שנבעלה, חוששי לא סברי"כ )ה הקדיחה(ש אפי' דמגרשה ,

שבעלה, וחוששי בעיניו, היא מזוהמת אינה ולכ dk]תבשילו, daeyz h"ta onwl ep`ad mzwelgn].

d"a itle" גזירה , יש בגט לגרש לבנהאסור קוד גיטה יאמרו ."שמא

מחמת לינשא יכולה אינה שנשאת לפני לכתחילה אבל תצא, לא נשאת א בגמ' הראשו הלשו לפי

מבעלה. חדש גט שתקבל עד , יש גט

רש לפי , יש גט ע לינשא יכולה לכתחילה אפי' השני הלשו נתגרשה)"(די"ולפי א היינוה לכתחילה

אחר. בגט לגרשה חייב לפנינו נמצא א אבל , הי למדינת הל azek:שבעלה ,'` w"q gnw 'iq ahid x`ad]

[o`k dlra m` s` dligzkl `ypzy ,mixaeqe miwleg mdy rnyn miwqetd znizqny.

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(פ מגירושי eze`aה)"ג dpyxbi `l ,eazky xg` dnr cgiizpe yxib `le jlnpe ezy` z` yxbl azky in :wqtp

dzr dl ozp ixde ,dnyl azkp ixdy ,dligzkl ea `ypze zyxebn f"d oyid hbd eze`a dyxib m`e ,dyxbl dvxiyk zxg` mrt hbd

,"dpal mcew dhib" exn`i `ny dxifb ,dligzkl ea dpyxbi `l dnle ,ezkldk micraא')"(אהעע"ובשו סעי קמח סי' :ז הוסי

dl epzpe gilyd cil epzpy xg` dnr cgiizpe gily i"r dl egly m` la` ,dcil ecin exqne lrad cia hbdyk ilin ipdc `"ie

.`vz `l z`yp m`e ,ea `ypz `l ,gilyd

.gi?recne ,ma mibdep mixac el`e ,dfne dfn `vzy mpic miyp el`:t :hr sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÏÚ· ‡· Î"Á‡Â ˙‡˘Â ÌÈ‰ ˙È„ÓÏ ‰ÏÚ· ÍÏ‰˘ ‰˘‡

פז:)הגמ' ד שלא(ביבמות כדי לראשו ג אסורה דלעול בשגגה, שנבעלה א ומזה, מזה שתצא אומרת:

" שנשאתיאמרו אחר גרושתו זה ברש"החזיר מבואר הטע משני, א גט צריכה לעלמא, להתירה וכדי י",
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ע"(ד תצא, ביבמות)"ה הגמ' "פ יאמרו שמא גזירה משו דזהו אשת: ונמצאת שני ונשא גמור בגט הראשו גירש

גט בלא יוצאת ""איש שדינה וכיו ומזה, מזה :תצא דלהל הדברי בה נאמרו "

כנ1. הטע ומזה מזה כנ2.ל."תצא הטע ומזה מזה גט ומהשני"צריכה מדאורייתא מהראשו ולכ ל,

. מדרבנ כתובה.3.רק לה פירות.4.אי iולא "yxפירות)"(ד ולא שהבעלyxtn:ה פירות די לה שאי דהיינו

" של הדי אי דהיינו לפדותה, זה בגלל פירותמתחייב תחת y"iir],"פירקונה zxg` yxtn o"xde]..5.מזונות ולא

תחזיר,6. ומזה מזה נטלה וא זה, על ולא זה על לא בלאות iולא "yxlולא)"(ד בלאותה אפי' היינו :

, q'הקיימי ezle( .(ש הקיימי הבלאות את הפסידה לא אבל , קיימי שאינ הבלאות דוקא היינו הולד7.:

ומזה, מזה :ממזר i "yxite,ביבמות בגמ' דאמרינ , מדרבנ ורק ממזר, הוי ב לו וילדה הראשו החזירה א

התורה. מ וכשר הואיל בממזרת לה.8.שאסור מטמאי וזה זה במציאתה.9.ולא זכאי זה ולא זה ולא

ידיה.10. במעשה נדריה.11.ולא בהפרת ופירש12.ולא הכהונה, מ נפסלת ישראל בת דזונה"היתה י:

איש. אשת בעודה זינתה שהרי ופירש13.היא, המעשר, מ לוי הוא."בת דקנסא התרומה,14.י: מ כה בת

מ"ופירש סוטה, במסכת כדאמרינ גונטמאה"י: לתרומה."" ואחד לבועל, אחד לבעל, אחד יורשי15.פ ואי

ופירש כתובתה, את יורשי זה של ויורשי זה ע"(די"של , יורשי יבמות)"ה במסכת המבואר כתובתפ על דהכוונה :

הוא. דרבנ קנסא ומשו , דיכרי .16.בני מייבמי ולא חולצי זה של ואחיו זה של אחיו מתו וא

. מדרבנ רק ומהשני מדאורייתא, מהראשו

.·Ï"‰Î ÌÈ„˘ ˙ÂÙÒÂ ÌÈ˘

ו תנ י י ג בסו כהנהמשנה שדינ נשי עוד בה."מונה נוהגי האלו הדברי וכל ומזה מזה שתצא ל,

i "yx itlאחיו)"(ד בעלהה שהל אשה כדי , מדרבנ רק לה ולחלו גט לית חייב שני של אחיו באלו, ג

" אמרו דשמא זהוכו' ונשא זה ולחלו"גירש גט לתת צרי ראשו אחיו אבל מדאורייתא, ממזר ממנו וולדה ,

התורה. מ לה

'q ez itleוצריכה)"(ד רקה ממזר ממנו והולד משני, גט צריכות מדאורייתא שבמשנתנו מהנשי חלק

כהנ שדינ מונה שהמשנה הנשי ה ואלו . מדרבנ רק שפסול אלא גמור גט הוי הראשו דשל , ל:"מדרבנ

.1e` ziad oipal ,oei zekln meyl ,icn zekln meyl oke ,zpbed dpi`y zekln meyl azkyk
ziad oaxeglכר שהמשנה משו רק ופסול מלכות, שלו משו שזהו בגמ', מבואר דס"הטע ל"מ

ממזר" הולד חכמי בו שטבעו ממטבע המשנה אבל"כל בה, האלו הדברי וכל ומזה מזה תצא ולכ ,

" לש אלא כתב לא אפי' חכמי ושרסנטרלפי לכתחילה, ותנשא מגורשת זו הרי שבעיר, מודה"" מ

לעבד )כשמנה המקו מל משא(של שכשר, חשובה שר"ששלטונו שבעיר סנטר לש כשמנה פוסל,"כ מ

מילתא. בהו שזילא לפי

' q eza z"x zrc itlזו)"(ד iה "yxc `ail`דחכמי אליבא שמואל אמר יהודה רב לפי miqxebרק yie]

["ax xn`",לכתחילה מלכות,תנשא לש נכתב שלא רבא אמר הונא רב אמר אבא ר' לפי אבל

ולפי תנשא, לא ולכתחילה בדיעבד, כשר הולד דחכמי ""אליבא לפסוק נצטר באיסוראז אא"כרב כ",

" רבנגרוס אמר יהודה ."רב

i "yxc `ail` opgl` x"xd itlולכו בזה, האמוראי פליגי סנטר"לא לש כשמנה , דרבנ אליבא ע

הולד ובדיעבד בו לגרש אסור אחרת מלכות לש אבל העיר, ממלכות שהוא לפי מגורשת, שבעיר

כשר.

z"x zhiy itle( ש דרבנ(בתוס' שע"לכואליבא בלא שנכתב בגט לכתחילה לגרשה מותר

ר והוכיח בזה, אמוראי פליגי ולא אע"מלכות, , כרבנ שהלכה מהגמ' כר"ת התנא ל שסת [r"reמ,"ג

['b oic ,ai daeyz 'h wxt onwl dfa k"yna.

'q eza x`ean cer( :(ש הטע , העול לבריאת למנות נוהגי הזה שבזמ :

z"x itlכל)"(הנ דהוי מ"משו בזה,"סנטר"ש מתקנאי דלא כלל, מילתא בהו זילא לא דהשתא ,

[minkgc `ail` wx eixacy d`xp z"x zehytn].
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o pgl` x"xd itlמשאל)"(הנ , בכ מלכות שלו ליכא דהשתא רגילי"משו שהיו חכמי בזמ כ

,"העכו מלכיה לשנות n"x]לכתוב itl mb eixacy d`xp opgl` x"xd zrc zehytn].

sqe i x"xd itleלר א וכשר , כ על מקפידה לא המלכות הזה שבזמ ששילטונו"משו בעבד וכמו מ,

חשובה.

:‰ÎÏ‰

m"anxaהכ"(פ מגירושי iyז)"א epwz oke :wqtpzekln myl azk ,zekln mely meyn onfd eze` zeklnl oihiba oipen eid

zepnl ekxc oi` m`e ,xyk df ixd ea zepnl mewn eze` iyp` jxc m` ,ziad oaxegl e` ziad oipnl e` dpicnd dze` zekln dpi`y

myl azk m`e ,zexhy oipn `edy oecwn qexcpqkl` zeklnl e` dxivil e` oihiba zepnl l`xyi lk ebdp xake ,leqt df ixd ea

.xyk df ixd ,zekln dze` zeyx da yiy dpicna onf eze` zekln

.2,gxfna azke axrna axrna azke gxfna lrad didykבכלל myהיינו ,dnye eny dpiy"
"dxir my e` exirהנ הדרכי וכל ומזה מזה הנ"דתצא חכמי ואפי' בה, ר"ל על דפליגי מודי"ל מ

ממזר, שהולד `zכא yxbn `edy ekezn gken `le li`ed ,`ziixe`c leqt ied n"x itly :eazk ,`d dc .k sc lirl 'qezd]

['` oic el 'eyze ,ak 'eyz 'a wxt lirl k"yna r"re ,opaxcn wx `ed leqtd opax itlye ,ezy`'בתוס ומבואר שינה)"(ד. שלאה :

פרק לעיל כדשנינו מקומות, בשני שמות שני לעיר כשיש אפי' אלא ומזה, מזה תצא ממש כששינה רק

y"iir]ד', ,`i daeyz 'c wxt my k"ynae ,y"iir ,:cl sc].

' q eza x`ean cerעירו)"(ד וש שאיה דברי שינה אבל בה, שדר העיר ש כששינה דוקא דהיינו :

עיר לכתוב שרגילי דמה בה, שנולד העיר ש כששינה לדוגמא: נפסל, לא הגט לכותב צריכי

ישראל כשהוא וכ , שמעו ב יוס שני של החשש להרחיק כדי כ קדמוני שהרגילו מפני זהו שנולד,

הכתיבה, בשעת האשה או הבעל עמידת מקו כששינה וכ פסול, אינו שהגט כה שהוא וכתב ושינה

המעשה. עיקר על אלא קיימי לא דעדי שכשר, היא דסברא

: et iqedeע א לכותב אפשר אשה."שלכ או קרוב עדות exirפ my aezkl v"`y t"r`y :x`ean o"xd iyeciga]

dpiy m`y mrhde ,da xcy exir my aezkl jixv oi`y 'qezd zrcy :azky l"yxdna r"re ,`ziixe`cn leqt dpiy m` n"n ,dxir mye

z"eya r"re ,eazk `lyk mb leqt ,'qez itly :xaeqe wleg `"yxdnde ,dfn lecb `xwiy oi` ,lkl recid dxic mewne li`ed edf ,leqt

[fhw 'iq `"wrx.

:‰ÎÏ‰

r"eya('ג סעי' קכט `epi(סי' dl yiy my lke il yiy my lk" azky t"r` ,dxir my e` exir my ,dny e` eny dpiy :wqtp

."hb:נפסק א', סעי' קנ cledeובסי' `vz ea z`yp m`e ,dxenb yi` zy` `id oiicr ea dyxbzp m` dxezd on lha `edy hb lk

jldy dy`a mibdepy mikxc b"i lke ,mlerl mdipyl dxeq`e ,`nlrl dxizdl dxezd on oey`xdne ,mdixacn ipyn hb dkixve ,xfnn

,da mibdep f"i 'iqa ex`azpy ,dlra `a k"g`e z`ype mid zpicnl dlra.(n"bd) dyxei oey`xd dlrac `"ie

.3mewn oixikfn ,mewnde onfd oihibae zexhya miazekyk"xteqd"הבאה הערה עיי

,xhyd z` azky,השליחות נמסרה שבו המקו את פר,ולא יתיבתו)"(דהתוס'הסו כי :ה מפרשי

כשיקרא, דמיחזי ire'משו ,dnfd icil e`eai `ly ick ,daeh dvr wx `ed df oic - opiyiig d"c .al sc oixcdpqa i"yx itle]

leki micrd mewn iepiyy iptne ,hbd z` minzeg micrdy mewn `l` `wec e`l `ed "xteqd mewn"y :x`ean y"`xae ,my `"yxdna

:azky ,opiqxb d"c .an sc o"xa r"re ,'d w"q gkw 'iq z"ta oiire ,`wec `ed "xteqd mewn" ,'qezd itl zehytae ,dnfd icil m`iadl

acy[hbd z` lqet mewnd zaizk oi` oihiba la` ,zexhy x`ya wx `id daeh dvr mdy i"yx ixהשליחות מסרו לדוגמא: ,

בשילי"ב וכתבו ""היני"" רק להזכיר צרי בתוס'"היני, ומבואר יתיבתו)"(ד, כי והיניה ששילי א דזהו :

בתוס' מבואר עוד אחד, ביו לזו מזו לבוא ויכול לזו, זו הקרובות מקומות שתי )ה בגיטי(ש שרק :

" כתב א בדיעבד שטרות בשאר אבל להחמיר, כשר,שילייש "wx md ax ixacy azky oixcdpqa i"yxa mb oiir]

[my `"yxdna r"r ,l"nw daeh dvr.בה האלו הדברי וכל ומזה מזה תצא שבגיטי מבואר: ובמשנה ,

z"x zhiy itlדברי)"(בתוד זו רה דברי ""זו דאמר ממזרמ הולד חכמי בו שטבעו ממטבע המשנה ,"כל

תינשא, לא ולכתחילה בדיעבד, רק כשר הולד , חכמי לפי l`אבל - oey`xd myexita my 'qezde i"yx itl]

[oiibeqa c"ix 'qezae ,dkixve d"c my 'qezae ,`vz d"c dpyna i"yx oiire ,yixtzi`.
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:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(אהע סעי' קכח סי' o`kז ea oipen ep`y oipnl dnizg zrya my micner micrdy mewnd my xikfdl jixv :wqtp

[dfa k"yn ,'a w"q z"tae ,'be '` w"q y"aa r"re] ,`vz `l z`yp m`e ,leqt xg` mewn my xikfde dpiy m`e ,zipelt `zna,la`

,ea mzgpy mewnd my xikfi xg` mewna mzgpe cg` mewna azkp m` jkitl ,yegl oi` daizk zrya xteqd zcinr mewn lr

,cg` mewna micrde xteqd ecnriy jixve ,citwdl yi xteqd zcinr mewn lr mby `"ie:נפסק ו', סעי' קכז mipylובסי' xn`

onfd oiazekyk ,xg` hb dl aezkl ekxvede leqt hbd `vnpy e` mipy e` mini xacd xg`zpe ezy`l epzile mezgle hb aezkl

ixyza micner eide ,lrad mdl xn`yk milyexia did cvik ,mewnd eze` `le aezkl lrad mdl xn`y onfd `l oiazek oi` mewnde

.celae oqipn onfd oiazek ,cela md ixde oqip cr xg`zpeשטרות שאר כ')"(בחוולעני סעי' מג, סי' mdlנפסק:מ dxqnpy in

,mci znizg ea eazky mewn `l` ,zecrd ea dxqnpy mewn xhya oixikfn oi` ,zxg` dpicna micrd eazke zg` dpicna zecr

,oipwd ea dyrpy mewnd eazki f` ,eze` oiazeke oipwd onf mixkef m` la` ,daizkd onf oiazeke oipwd onf oiazek oi`yk `wece

.'eke .leqte mixwyn e`vnp daizkd mewn eazki m`y

.4xg`l d`yip dzxv dklde eznai qpekd e` zipelii` dexrd z`vnpe ,d`yip dexr zxvyk
zipelii` eznai z`vnpeרש בה, האלו הדרכי וכל ומזה מזה די"תצא האלו"(במשנה הדרכי וכל ה

כרבה) מוקמינ דביבמות ר"מפרש: עיי ... לאוי בחייבי ממזר יש דסבר "ע

:‰ÎÏ‰

r"eyaי')"(אהע סעי' קעג סי' `zipelii,ז z`vnp k"g`e zipelii` dexrd oi`y dxeaq dzidy iptn xfl dxvd z`yp :wqtp

.mail zxzen cala el dycwzp `l` xfl z`yp `l dligzn m`e ,dxizdl maidn dvilgae ,hba lradn `vz

.5dzpify mai zxney

o i e`l iai ign xfnn yi xaqc r"x itl.בה האלו הדרכי וכל ומזה מזה ותצא נאסרת,

o paxc `ail` 'nba oey`xd oeyld itlרש , נאסרי כשנישאו דרק , היב על נאסרת ה"(די"לא

"זינו) יאמרו שמא טפי, דחמיר משנתגרשהמפרש: לכונסה וחזר וניסת לה את"חל נושא ליה והוי ,

משא ותוס'"חלוצתו, בחלוצה, חשדי לא הוא, בעלמא דפריצותא בזינו נישאו)"(דכ דזהוה : מפרשי

" נקט דלא כזינומהדיוק מותרת במזיד בזינתה דא תרוייהו, דמשמע שוגגת,"" שהיא בנישאו ש

. הי למדינת בעלה שהל באשה דמיחלפי משו נאסרת, בנישאו שרק משמע, נישאו ומדנקט

`pepnd ax itle , 'nba ipyd oeyld itle,נאסרת בזינתה dheqaג 'nbdy :azk ,s"ixd itcn .an sc o"xd]

[`pepnd axk ewqty ,ixn` d"ceza y"iire ,`pepnd axk `l dwqt :gi sc.

:‰ÎÏ‰

r"eyaג')"(אהע סעי' קנט סי' l`xyi,ז `ed m` dnai lr dxq`p `l dzpify mai zxney :wqtpmeyn lreal dxeq`c `"ie
.dy`d wxt i"p ,`qpw

.6yi`l xaeye dy`l hb ozpe drhe dy`l xaeye yi`l hb xteqd azkyk

w"z itl,בה האלו הדרכי וכל ומזה מזה v`:,תצא sc zenaia 'nb - hbd z` zexwil dl dide li`ed ,dl opiqpwc]

['a oic 'k 'eyz my k"ynae ,ikixv d"cez :hi sc lirl r"re.

xfril` iax itleיהודה רב גט, אינו לאלתר לא א אבל לאלתר, יצא שלפנינו הספק א רק זהו

לאבד הימנו כל דלא גירושיה, של עני באותו שעסוקי זמ כל היינו שלאלתר מפרש: שמואל אמר

נישאת, שלא זמ כל דהיינו מפרש: אהבה בר אדא ורב מגורשת, בחזקת העדי מלפני שיצאה זכותה

רש שני, של זכותו לאבד הראשו מ הימנו כל לאבד)"(די"דלא ,ה ביניה היא קנוניא דאמרינ מפרש:

שנישאת. לאחר השטרות lral,והחליפו dcen `id m` s` ipyd dlra lr dnvr z` xeq`l zpn`p dpi`y :siqed `"ahixa]

,'f 'irq y"dexra oiire ,"lrad e`vne dy`d cin ltp hbdy ,mixne` ep`y iptn edfy :miyxtn r"eyde m"anxdeפסק:"הרא יא, סי' ש

[y"iir ,diail` dad` xa `c` ax yexitke ,`"xk.
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:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פ מגירושי קנא)"(אהעr"eyaeא)"י סי' dy`l,ז hbde yi`l xaeyd ozpe drhe ,hbde xaeyd xteqd azk :wqtp

oiicr hbd ixde ,"xaeyd `l` dl ozp `ly dyxbzp `ly" xnel lrad xrxr onf xg`le ,dyxbzpy mdl dnecnke dfl df mepzpe

mikxc b"id lke dfne dfn `vz z`ype dcnre dyxib `l m`e ,dzrn zxzen `dze eiykr dpyxbie on`p ,oiicr z`yp `l m` ,ecia

.e`vn `ede dpnn ltpy oilez ep`y ,dyexb zwfga `id ixde ,dxq`l on`p epi` ,z`ypy xg` cr lrad xrxr `l m`e ,da

.7gxw hba dqpkykד ש ובתוס' פא:, ד לקמ ובמש"עיי , הדרכי וכל כה."ה תשובה לקמ כ

.hi?recne ,zeklnl oipen zexhy x`ya m`de ,`ed xyk xge`n hb m`d.t sc

:‰· Â˘˙

.‡¯ÁÂ‡Ó Ë‚

יתיבתו)"(דהתוס' כי פסול.ה שהוא לומר שדוחק כתבו:

o ey`xd mvex iz itlאא כשר בגט."אינו שכתוב ביו העיר באותו נמצאי והסופר העדי כ

i pyd mvexiz itle,כשר מקרה d']בכל oic 'g 'eyz 'a wxt lirl k"yna r"re].

.·˙ÂÎÏÓÏ ˙ÂÓÏ ˙Â¯Ë˘ ¯‡˘·

מפני)"(דבתוס' מאשתו.ה איש שמפרידי גדול דבר שהוא לפי הקפידו, בגיטי דרק , מוני שלא מבואר:

.kdlqt m`d ,i`pzd dyrp `le i`pz lr hb azky e` dyxbln jlnpe ezy` z` yxbl azk
?recne ,dpedkl.`t sc

:‰· Â˘˙

y"a itl.הגט נכתב שכבר משו הכהונה, מ פסלה האופני בשני

d"a itle.הכהונה מ פסלה d`ad]לא daeyza oiir - "ezy`l hb azk odk ipelt" lew `vi xak m`e].

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(אהע סעי' קמג סי' `dpiז i`pzd miiwzp `l m`e ,zyxebn ef ixd i`pzd miiwzp m` ,i`pz lr yxbnd :wqtp

,el zxzen odk `ed 'it`e ,zyxebn:נפסק א', סעי ו' rnyn:ובסי' r"eyd ixac znizqn] ,i`pz lr yxbl dligzkl odkd i`yxe

[y"iir ,"n"r" oeyla dpzdl "m`" oeyla dpzd m` oia wlgl azk ,'` 'ld oiyexibn g"ta m"anxd la` ,ok oicd mi`pzd lkay.

.`kznyk e` ,ezynyne eizgz zayei `ide "ezy`l hb azk odk ipelt" lew `viyk oicd dn
?recne ,xg` odkl d`yp xakyk e` ,xg` odkl `ypil dvexe.`t sc

:‰· Â˘˙

.1"ezynyne eizgz zayeie ezy`l hb azk odk ipelt" lew `viykחוששי לא מקרה בכל

לקול.

.2mewn eze`ae xg`l d`yip k"g`e zn oey`xd odkd dlray ,xg` lew dilr `viyk m`
"daizk" hb zpizpl mi`xew,קלא מבטלינ א תלוי הבאה)הדי בתשובה "(עיי שא מבטלי, לא

"קלא וא משני, ותצא לקול חוששי קלא" ברשמבטלי דאי)"(די"" אתה לשתק נוכל שא מבואר:

מבעלה. נוציאה לא הקול

.3"daizk" hb zpizpl mi`xew `l m`למ ""אפי' קלאד מבטלי לקול.לא חוששי אי "

:‰ÎÏ‰

r"eyaח')"(אהע סעי' מו סי' oiyyegז oi` dlgz xg`l dycwzpy xnel oiqexi` xg` 'it` e` oi`eyipd xg` `veid lew :wqtp
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,elewifgdl lew xg` oiwcea oi` dqx`zpy xg`l cr c"iaa wfged `ly xak lew `vi m` 'it`e'ekeבשו נפסק ו'"(אהעע"עוד סי' ז

ד') ג' xzac:סעי e` oi`eyp xzalc `lwlc ,ecin oi`iven oi` ,eizgz zayei `id ixde "ezy` z` yxib odk ipelt" lew `vi

[daizk dpizpl ixw i` "dwica jixv"y wqt `l m"anxd recn :dnz o"xd] .`vz xg` odkl z`ype zn m`e ,opiyiig `l oiqexi`.

ied ,"daizk" exw inp dcegl daizklc ab lr s` "daizk" hbd zpizpl mewn eze`a oixew m` "ezy` z` yxib odk ipelt" lew `vi

.oiyyeg oi` ,"daizk" hbd zpizpl oixew oi` m`e ,ezy` yxib ipelt lewd `vi eli`k

.ak?recne ,`lw oilhan m`d.`t sc

:‰· Â˘˙

.1oi`eyip xzac `lw lk. חיישינ לא

.2"z`yip k"g`e dyxbzp zipelt" `viy `lw lk

בתוס' ומבואר משני, ותצא קלא, מבטלי לא ובנהרדעא)"(דבנהרדעא עה אפי' מבטלי דלא :", עדי י

קלא, מבטלי zncewd]ובסורא daeyza k"yn oiir].

' q eza oey`xd uex izd itlנהרדעא)"(ד ,ה לעול דנאסרת משו קלא, מבטלי itleלתרומה
i pyd mvexiz,קלא מבטלי א לחוש אי לכ דרבנ שתרומה משו daeyzזהו 'h wxt onwl k"yna r"re]

['b±'` oic ak.

.bk?recne ,zexyrna aiig m`d ,xvg jxc eizexit qipknd.`t sc

:‰· Â˘˙

i`p i iax itl" שנאמר הבית, פני שיראה עד במעשר מתחייב הטבל דאי הביתפטור, מ הקדש ,"ביערתי

בתוס' גגות)"(דומבואר דר אסורהה קבע אכילת אבל עראי, אכילת באוכל דוקא דהיינו :[opaxcn].

o pge i iax itleקובעת חצר "[ziixe`cn`]אפי' שנאמר ושבעו, בשערי בתוס'"ואכלו ומבואר ורבי"(ד, ה

( .יוחנ מדרבנ קובעת לתוכה נשמרי שהכלי שחצר ינאי רבי שמודה :ipa e`l mdy mixaca oia xaecn df oic m`]

wxt `rivn `aa lr k"yna oiir - mipic ihxt cere ,zxnzyn dpi`ya oiae zxnzynd xvga oia m`e ,oxeb ipa mdy mixaca oiae oxeb

[my daeyzd lkae '` mipic ,'e daeyz iriay.

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(פ ממעשר ובפ"ג ה"ג, פג)"(יורr"eyaeז)"ד סעי שלא סי' gwnde,ד ,xvgd ,zexyrnl raew mixac 'en '` :wqtp

erawp ely zial eqpkp ,ely zial eqpkiy cr i`xr zlik` odn lke` ,ozk`ln dxnbpy t"r` zial okiledl ezrcy zexit cvik .'eke

`y ,xyrnl raew xvgd jk xyrnl raew ziady myke ,xyriy cr odn lek`l xeq`e zexyrnlxryd jxc xvgl zexitd eqpkp m

.ziad jeza eqpkp `ly t"r` erawp

.ckiwcpeta enr dple ezy` z` yxiby inl oicd dnzelbxn zgz enr dpyi e` dlit`a enr dcgiizpy e`]
[mitqk dl ozpy e` dhind,?recne ,ipy hb dkixv m`d:`t .`t :br sc

:‰· Â˘˙

במש עיי זו ח'."תשובה תשו' שביעי פרק לעיל כ

.dk?recne ,gxw hba dyxbzpy dy` qpky ina oicd dne ,epic dn ,"gxw hb" edn.at :`t sc

:‰· Â˘˙

.‡Á¯˜ Ë‚

בתו ושמא מהרה, לכותבו נוח שאינו גט יכתבו קפדני שכהני תיקנו דרבנ מעדיו, מרובי שקשריו היינו

וכ , מבחו הכר על חות אחד ועד ותופר, החלק על וכורכ שתיי או אחת שיטה וכותב יתפייס, כ

" גט זהו מאחוריו חתו עד ואי כרו קשר יש וא שלישי, בעד וכ שני, עד וחות שוב ."קרחעושה
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.·ÂÈ„

" משו גזירה קרח, בגט לגרש שלא תיקנו i,"כולכחכמי "yxד קרח)"(במשנה גט למניyxtn:ה דמסתמא

" לה אמר דילמא וחיישינ מתחילה, עדיו היו חתומוקשריו שיהיוכולכ תיקנו: ג , חת שלא אחד והרי "

. עדי ג' לפחות בו

.‚Â˙˜˙

qpp oa itlמשו רק היא ההשלמה דכל ועבד, , גזל גנב, קרוב, דהיינו: , פסולי ואפי' עליו משלימי הכל

בבי זמ אחר כשיצא שמא בעלמא, ולא"חששא קשריו כמני עדי הזמי שהבעל סבורי שיהיו יפסלוהו ד

שיש בגט ננס ב שמודה כוותיה: תניא וכ אהבה, בר אדא רב בש סבא המנונא רב וסובר , כול בו חתמו

מקושר וגט הואיל הקילו, בלבד דבקרוב פסול, ולא קרוב עד עליו שמשלימי שני ועדיו , קשרי ג' רק בו

הוא, דאורייתא mipey`x]לאו oiir - jka leqt hbd m` ,leqt cra milyd m`e]עד שרק וסובר: עליו חולק יוס ושרב ,

הכשירו. כשר

`aiwr iax itleשקרוב יודעי דכול אחר, במקו להעיד הראויי קרובי אלא עליו משלימי אי

" יאמרו שלא כדי לא, עבד אבל העדות, עיקר על להעיד להכשירו יבואו ולא שהוא מ"מדאחתמוהו

""שיחררוהו יאמרו שלא כדי לא, ג וגזל גנב תשובה, ."שעשו

: 'nba x`ean cer,משלימו אחד קרוב כשרק אלא הכשירו `cg]דלא leqt wx f` - leqt xiykny qpp oale],

לבי השטר ויביאו ערער עליו יקרא שא משו לא, שני לחשוש"אבל יש השוק, מ עדי ויקיימוהו ד,

פסולה. בעדות קיו והוי , הכשרי מ ואחד בלבד הקרובי העדי שני חתימות את רק יכירו שמא

:dkldl'והתוס , להשלי יכול עבד שאפי' ננס כב פסק אמי צא)"(דרבי בה במסכת שהסוגיא ב"כתבו:

כר וסוברת ."חולקת להשלי יכולי קרובי שרק ע

.„¯Á‡Ï ‰‡˘ÈÂ Á¯˜ Ë‚ È"Ú ‰˘¯‚˙˘ ‰˘‡ ÔÈ„

האלו הדרכי וכל ומזה, מזה hr:]תצא sc lirl dpyna exn`py]ובתוס'"בה ע"(ד, בגט, פו.)"ה ד לקמ הגמ' מבואר:פ

ר לפי רק דס"שזהו ""מ, ממזרל הולד חכמי בו שטבעו ממטבע המשנה והולד"כל תצא רבנ לפי אבל ,

. מדרבנ רק פסול שהגט כיו כשר,

.ek?df ipta `ly df mezgl mileki hbd icr m`d.at sc

:‰· Â˘˙

i "x zhiy itlד צא)"(בתוס' "ה ששנינו זהמה בפני שלא זה לחתו יכולי הגט עדי בשני"שאי רק היינו ,

יותר, להחתי דעתו אז היה ולא בשני נגמר כשהגט אבל , משני יותר לחתימה זימ כשמתחילה או

ע שנגמר כיו , בכ נפסל הגט אי הראשוני השני בפני שלא שלישי והחתי .כשחזר הראשוני "

z"xe i "yx itle.פסול
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éòéùú ÷øô

ùøâîä

.`:dl xne`e ezy` z` yxbnyk ,recne oicd dn(`"ipeltln ueg mc` lkl zxzen z` ixd"
.ezpwz dne ,"ipeltl `l`" e`(a`le ilraiz `ly n"r" e` "ipeltl i`ypiz `ly n"r"

."ipeltl i`ypiz(bz` ixd" xn`e xfge ,oernye oae`xln ueg mc` lkl zxzen z` ixd"
zxzen" xn`yk e` "oae`xl zxzen z` ixd" xn`e xfgyk e` ,"oernye oae`xl zxzen

"oae`xl s` zxzen" xn`yk e` "oernyl."oernyl s` zxzen" xn`yk e`(cwx zyxebn z` ixd"
.dyexbk odkl dxeq` m`de ,znaiizn m` oiprl ,"mc` lkl dxeq`e ipnn(dxeiy ly oicd dn

.oiyeciwa:ct .bt±.dt sc

:‰· Â˘˙

.‡"ÈÂÏÙÏ ‡Ï‡" Â‡ ,"ÈÂÏÙÏÓ ıÂÁ" ¯Ó‡˘Î

'nba o ey`xd cvd itl, חולקי וחכמי אליעזר רבי pz`בזה hwep oke ,oizipznc `nzq oke ,.bt sca b"dix hwep oke]

[my minkge `ail` oiae iaxc `ail` oia ,:ct sc onwl `ziixac,מלפלוני חו אד לכל מותרת אליעזר רבי שלפי ,

עליו, שנאסרה לזה שמותרת נתגרשה או ונתארמלה השוק מ לאחד נשאת ושא בזנות, אפי' עליו ואסורה

רבי בו, קשורה עדיי שהרי בכריתות, וחסר שיור, דהוי מגורשת, אינה רבנ ולפי שיור, הוי שלא מפני

שר מפרש ""ינאי דורש אחרא לאיש והיתה ושרבנ"ויצאה מגורשת, זו הרי אחר לאיש אלא התירה לא אפי' ,

" דורשי שרלאישדפליגי מפרש: יוחנ ורבי ואיש, איש לכל """ דורש יקחוא לא מאישה גרושה "ואשה

שאני, כהונה איסור ורבנ הכהונה, מ נפסלה מאישה אלא נתגרשה לא dfאפי' leqt - `"ayxde `"ahixd itl]

ipa`a r"re ,opaxcn zlqtpy dcen g"xdy :x`an q"zgd iyecigae ,y"iir ,dxezdn zlqtp dpi` - g"xd mya `"ayxd itle ,dxezdn `ed

['c oic seq onwl ep`ady m"anxd lr k"ynae ,dfa k"yn ,'` 'irq blw 'iq mi`elin.

h"xe ,dced i 'xa iqe i iax mihwep ok e , 'nba ipyd cvd itleהוי ולא שיור הוי אליעזר רבי לפי אפי'

גט.

:`id ezpwz

ויחזו הימנה "שיטלנו לה ויאמר לה, ויתננו אדר לכל מותרת את wec`,"הרי ef dxin` - o"xde `"ahixd itl]

,"jhib f"d" wx xnel leki mb - c"ixd iwqtd itle ,mcewd i`pzd ly yxetn lehia jixvy iptn edfe ,"jhib df ixd" oeyl ipdn `le ,`id

[dfa r"eyde m"anxd zrca k"yn ,'a w"q f"lw 'iq y"aae ,'` 'iq y"yia oiire.

diw fg itlר הוא דמשנתינו נוטל"תנא לא א ג כ לה שיאמר מספיק רבי: לפי אבל אלעזר, ב ש

הגט, את b']ממנה oic fi 'eyz '` wxt lirl k"ynae ,diwfg xn` d"cez ,:ct sc onwl r"re].

o pge i ' x itle.לכהונה ליפסל וקנאתו הואיל לו, וליתנה ולחזור ממנה ליטול שצרי מודה רבי כא

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פ מגירושי א')"(אהעr"eyae,ז)"ח סעי' קלז סי' -,ז ok dl xnele dl ozile xefgle dcin lehil jixvy :wqtp

.`ad oic seqay dklda oiir

.·"ÈÂÏÙÏ È‡˘È˙ ‡Ï˘ ˙Ó ÏÚ" ¯Ó‡˘Î

o izi pznc `nzq oke , b "d ix itle , 'nba o ey`xd cvd itlתנאי כל כמו דהוי גט, הוי רבנ לפי אפי'

והוא נשואי בלא עליה בא וא נתגרשה, או ונתארמלה לאחר שנשאה לאחר א עליו ואסורה בעלמא,
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גרושה. משו לו אסורה כה הוא א אבל כפנויה, היא הרי ישראל,

:dcedi 'xa i "xe h"x mihwep oke , 'nba ipyd cvd itleר שלפי , וחכמי אליעזר רבי נחלקו א,"בזה

לכל מפלוני)מותרת שנשאה(חו אחר א עליו ואסורה בעלמא, תנאי כל כמו והוי שיור הוי שלא משו ,

כנ הדי נישואי בלא עליה בא וא נתגרשה, או ונתארמלה מגורשת,"לאחר אינה חכמי ולפי א', לצד ל

בכריתות. וחסר בגט, ששייר hewpl]כיו cv dfi`k rixkd `l r"xy `aen 'nba]'בתוס ומובא שרבי)"(ד, שמותרתה דמה :

עליו. שנאסרה האיש אותו בחיי א זהו לאחר, לינשא

' q ez zhiy itlהמגרש)"(ד "ה אמר לפלוני"עא תינשאי ולא תיבעלי שלא ""מ כאמר דינו שלא"ע, מ

לבד התוס'"תינשאי כתבו מיהו בזנות, ג עליו שאסורה וא שרבי)"(ד, שלמה לינשא,": שמותרת ד

האיש,"בכה אותו בחיי לינשא מותרת אינה okeג ,"ueg" xn`k epic - dyexb ixd d"c :bt sc onwl i"yx zhiy itl j`]

[y"iir ,zpn lr la` d"c i"yx ixacn ,'` wlg ck aizp mgexi epiax mya g"ad wcwc.

:`id ezpwzכנ". הקוד בדי d']ל oic 'c daeyz onwl oiir - "ipeltl ilraz `ly n"r" dpzdy in oipra],

:‰ÎÏ‰

r"eya( xefgie(ש dpnn eplhi dyri cvik ,hb epi` "ipeltl `l`" e` "ipeltn ueg mc` lkl zxzen z` ixd" dl xn` :wqtp

e` "el i`ypiz `ly n"r" dl xn` oia ,hbd i`pz x`yk `ed ixd "n"r" xn` m` la` ,"mc` lkl zxzen z` ixd" xn`ie ,eppzie

,"el didz `ly n"r" e` "el ilraiz `ly n"r"c"ial xn`i ,mc`n dcyeg m`e ,dligzkl xingdl yie ,n"r xne`a elit` oixingn yie
.(ikcxn) df z` df e`yi `ly mcia egni mde

.‚‰˘Î"ÔÂÚÓ˘Â Ô·Â‡¯Ï ˙¯˙ÂÓ ˙‡ È¯‰" ‰Ï ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ "ÔÂÚÓ˘Â Ô·Â‡¯Ï ıÂÁ" ‰˙

בגמ'. ספק הוי

i "yx itlמאי)"(ד הגט,ה את מסירתו לפני היתה כשחזרתו הוא itlהספק la` ,o"xde `"ahixd zrc oke]

['e w"q `"xbdae ,'e w"q flw 'iq f"ha r"re ,dxiqn zrya ok xn`y ote`a wtqd - ywxw epiaxe ,s"ixd lr c"a`xd.

l"z`eלהסתפק יש עדיי שייר, ולא בו "oae`xl",שחזר wx dl xn`e xfgykג להתירה כוונתו הא

" שג או , לשמעו ולא ולשמעולראוב להסתפקl"z`e,"לראוב יש עדיי דוקא, xn`eלראוב xfgyk
,"oernyl" wx dl. ולראוב לשמעו שג או , לראוב ולא לשמעו ג להתירה כוונתו א

:wtzqd iy` ax" לה ואמר כשחזר לשמעוג רש"א בתיקו, נשארה והגמ' בעי)"(די", שדעתוה מפרש:

את בדר הוא, אשי רב ""של שבחזרתו .לשמעול לשמעו דוקא כוונתו "

' q ezd itlוד"(ד , א וחזר)"ה "ה אמר א ג לראובהספק ,"א רבנ לפי ג ה הספיקות ושכל ,oke]

ueg mlerl zxzeny xaeqd `"x zrcl `le minkg itl wx md zewitqd - ywxw epiaxe ,s"ixd lr c"a`xd itl la` ,`"ayxd itl `ed

["oernyl s`" xne`y ote`a wx `ed wtqdy :ywxw epiax xaeq cer .oernye oae`xln.

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(בפ מגירושי zxzenז)"ח z` ixd" dl xn`e xfge "oernye oae`xn ueg mc` lkl zxzen z` ixd" dl xn` :wqtp

.dl oxizd oda dpzdy miyp`dy i`pzd lha ixdy ,zyxebn ef ixd ,"oernye oae`xl:נפסק ח' zxzenובהל' z` ixd" dl xn`

,"oernyl s` zxzen z` ixd" e` "oernyl zxzen z` ixd" dl xn` ,oerny ly i`pz lhia `l ixdy ,zyxebn dpi` ef ixd "oae`xl

e` oernyl s` mc` lkl xnelk "oernyl s`" xn`y dfe ,cner exeqi`a oae`xe ,oernyl `l` dxizd `l `ny ,oiyexib wtq ef ixd

,e`pza oae`xl did jenq oernyy ,oae`xl oicd `ede "oernyl s`" xn`y dfe lkl dxizd `nyבשו ד',"ואילו סעי' קלז סי' ע

oae`xlנפסק: zxzen z` ixd" hbd dl xqny drya dl xn`e xfge "oernye oae`xn ueg mc` lkl zxzen z` ixd" dl xn`

.zyxebn wtq ef ixd "oernyl s`" xn`y e` "oernyl zxzen z` ixd" xn`y e` "oae`xl zxzen z` ixd" xn`y e` "oernye

.„"‰¯ÂÒ‡ ˙‡ ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏÂ ,ÈÓÓ ˜¯ ˙˘¯Â‚Ó ˙‡ È¯‰" ‰˙‰˘Î

אפי')"(דבתוס' ואעה , להתייב מותרת מת וא לעלמא, כלל גט אינו אליעזר לרבי שאפי' שפסולה"מבואר: פ

לכהונה.
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:‰ÎÏ‰

m"anxaא')"(פ הל' מגירושי ג')"(אהעr"eyaeי סעי' קנ ובסי' א', סעי ו' סי' hbdyז df xeaga epxn`y mewn lk :wqtp

did m`e ,xfnn clede `vz z`yp m`e ,dxenb yi` zy` `id oiicre dxezd on lha hb df ixd ,zyxebn dpi` e` hb epi` e` lha

t"r`y ,"lkl zxzen z` oi`e ipnn zyxebn z` ixd" dl xn`e ezy` z` yxbnd on ueg ,dyexb meyn eilr dxq`p `l odk dlra

leqt ef ixd ,hb df oi`ydxzed `le dyi`n `l` dyxbzp `l elit` minkg exn` "dyi`n dyexb dy`e" xn`py ,odixacn dpedkl d

xe`iaa x`eane ,ef dlin hinyd r"eyd la` ,m"anxd siqed ok - odixacn leqt] dpedkl lqety hbd gix edfe ,dpedkl dxq`p lkl

[oiibeqa oihibae ,zenaia 'nba x`eank ,`ziixe`cn dlqety l"qc ,'a w"q y"aae ,`i w"q blw 'iq `"xbd.

.‰ÔÈ˘Â„È˜· ¯ÂÈ˘[j`id oiyeciwa d"c :at sc i"yx - "ipeltn ueg mc` lkl xq`il il iycwzd" xn`yk]

למחצה, קידושי אי כ למחצה גירושי שאי דכש בזה, הסתפק אבא zxzenרבי iidzy zpn lr" oeyla xiiy m`e]

[zycewny oiyeciwa d"d ,xeiy ied `l "n"r" oeyl oiyexibay mixaeqd minkg itly :x`ean c"ixa - "ipeltlלר דבי פשט: ובסו א",

" של מההיקש , לגירושי שווה קידושי די לרבנ והיתהובי שלרויצאה הוי"" לא ולרבנ , קידושי הוו א

בתוס' ומבואר , )"(דקידושי כגו רה שלפי נתארמלה,": או ונתגרשה לאחר, נתקדשה א ג לפלוני אסורה א

עיי , בכ לו מותרת שנהיית מגירושי iaxש."דשונה - oiibeqa `"ayxd iyeciga r"re - .q sc oiyeciwa owfd i"x 'qezd itl]

,wleg epi` opgei iaxy mixaeq oiyeciwa `iibeqae oiibeqa mipey`xde ,oiyeciwa xeiy ipdny xaeqe `a` iax lr wleg ,my oiyeciwa opgei

iaxcl `zi` l"z`" epziibeq jyndn ,`ed mxewn ,wtqn zycewny ,ewqt r"eyde m"anxdy dny :eazk ,ep w"q gl 'iq `"xbd xe`iaae n"nae

["`a`.

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פ מאישות לט)"(אהעr"eyae,ג)"ז סעי' לח סי' xnelkז "ipeltn ueg il zycewn z` ixd" dy`l xne`d :wqtp

zycewn z` ixd" dl xn` m` la` ,wtqn zycewn ef ixd ,dieptk ipeltle mlerd lk lr yi` zy` didz `l` ,eilr xq`iz `ly

.eniiwl `"`y xaca dpzdy iptn ,mrd x`yk eilr dxeq` didze zycewn ef ixd "ipeltl zxzen iidzy zpn lr il

.a?recne ,dzxv zxhet m`de ,`ziixe`cn m`d ,meaiia zaiig m`d ,mi`ad mipte`a
(`ezne ,mzq dyciw oernyyk e` eig` oae`xln ueg dyciw oernye ,eig` oernyln ueg dy` yciw oae`xyk

`ziixe`cn m`d ,iell znaiizn m`d ,mdipy.recne(an"r" e` "ipeltl i`ypiz `ly n"r" dpzdyk
.dzxv zxhet m` ,mipa `la zne ipelt ly eig` d`ype "ipeltl ilraiz `ly(bn"r" xn`yk

.dzxv zxhet m` "ipeltl ilraiz `le i`ypiz `ly(c`ae ,"eig` oernye oae`xn ueg" dy` yciwyk
"eig` oernyln ueg" dyciwe oae`x(ddzxv oerny maiiy xg`y oicd dne ,oae`x znyk

.iel iptl eltpe mipa `la zn zxg` dy` mb el yie(e,"eig` iele oernyln ueg" yciwyk
?dcedi iptl eltpe zne ,iel maie oernye oae`x ezne ,"ieln ueg" dycw oerny k"g`e:bt sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÈÁ‡ ÔÂÚÓ˘ÏÓ ıÂÁ ‰˘„È˜ Ô·Â‡¯ Ì‡

.1eig` oae`xln ueg dyciw oernyykלכו". מתי ב' אשת נקראת ואינה ללוי, מתייבמת ע

.2mzq dyciw oernyykxfril` iax itl בתוס', ומבואר . מתי ב' לאשת נחשבת אלא)"(דהיא :ה

שאסורה משמע ביבמות ושמהסוגיא מדאורייתא, להתייב אסורה מתי ב' שאשת מסוגייתנו דמוכח

. מדרבנ רק

.·"ÈÂÏÙÏ ÈÏÚ·È˙ ‡Ï˘ Ó"Ú" ¯Ó‡˘Î Â‡ "ÈÂÏÙÏ È‡˘È˙ ‡Ï˘ Ó"Ú" ¯Ó‡˘Î

אפי')"(דבתוס' דיליה שלמא דיבמות)"(ברפמבואר: "ק ערוהדי בכהצרת אשה מאחות פוטרת"" אינה ג

" מדי אישצרתה אשת אינה"צרת וג בזנות ג אסורה אשה דאחות אשה, לאחות דומה ולא הואיל ,

לו, להתקדש jenqa]יכולה x`eand ipyd mrhd t"r ,"dy` zeg`"n sili `lc o`nl d"dy :s"iy m"xdnd azke]כתבו התוס' .

עיי הירושלמי, בש נוס ש."טע
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.‚"ÈÂÏÙÏ ÈÏÚ·È˙ ‡Ï˘Â È‡˘È˙ ‡Ï˘ Ó"Ú" ¯Ó‡ Ì‡

)בתוס' שג(ש ""מבואר: נקראת נפילה שבשעת אשה לאחות דומה אינה בזה אשהכ משא"אחות בנידו", כ

נאמר א ואפי' תנאו, על ותעבור ליב שתיבעל עד איש אשת נקראת שלא לומר צד יש נפילה שבשעת זה

מ איש, אשת ,"שנקראת מעול אחיו אשת היתה שלא נמצאת אזי לו תיבעל א silcמ `lc o`nl s` edfe]

[l"pd s"iy m"xdn - "dy` zeg`"n.

' q eza xninl `ki` edin"d itl( הנ(ש ס"כל יבמות ריש דמשנה התנא א רק זה בגמ'"ל כהצד ל,

דמשנתינו)בסוגיי לכו"דבע(וכסתמא פליגי."מ לא ע

'q eza oey`xd cvd itleס א ג בע"זהו דפליגי מ."ל

.„"ÂÈÁ‡ ÔÂÚÓ˘ÏÓ ıÂÁ" ‰˘„È˜Â Ô·Â‡¯ ‡·Â ,"ÂÈÁ‡ ÔÂÚÓ˘Â Ô·Â‡¯Ó ıÂÁ" ‰˘‡ ˘„È˜˘Î
[`"yxdne l"yxdn oiire]

. שמעו על לאוסרה ראוב של הקידושי מועיל

אח ,"א בני בלא ומת אחרת, אשה ולו צרתה שמעו ויב אחרת, אשה ולו בני בלא ראוב מת כ

לוי, לפני 'ונפלו q eza '` cv itlשר'"לכו להצד אפילו כ והדי , מה אחד את לייב יכול לוי ע

ב חולק הראשונה)"(וא"חו"אליעזר קידושי חלו משוכ אחיו קידושי לפני היב לוי על שנאסרה משו ,

""א יב לגבי חשיבי לא אחא, q',"אשת eza "xninl `ki` ed in"d itleאליעזר דרבי אליבא

ב דפליגי בגמ' `'],"חו"להצד oic zncew daeyz l"pk]. היבו ומ החליצה מ פטורה הצרה צרת ,

.‰ÈÂÏÓ ıÂÁ ‰˘„È˜Â ÔÂÚÓ˘ ‡·Â ,ÂÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔÂÚÓ˘ÏÓ ıÂÁ ‰˘„È˜ Ô·Â‡¯˘Î

ראוב על לאוסרה מועילי שמעו של הקידושי

אח יהודה"א לפני ונפלו אחרת אשה ולו לוי ומת לוי, ויב ושמעו ראוב מתו אפי')"(דבתוס'כ ה

רבי לפי רק זה בנידו , הייבו ומ החליצה מ פטורה מדאורייתא מתי ב' שאשת נאמר שא מבואר:

ב' אשת ליה משכחת לא רבנ לפי אבל צרתה, ופוטרת שפטורה מתי ב' אשת נקראת היא אליעזר

לגמרי. ליהודה ומותרת , מתי

.b,lha hbd m`d ,eilr dxq`py dfl z`ype dcnre "ipeltln ueg" yxbnda oicd dn
?recne.bt sc

:‰· Â˘˙

ר ולפי בכריתות, שחסר מפני , רבנ דלפי , ממזרי ובניה בטל שהגט מבואר: את"בגמ' קיימה שלא מפני א,

התנאי.

'q ezd zhiy itlועמדה)"(ד הואה הדי המגרש בחיי אבל נפטר, שהמגרש לאחר נישאת א רק זהו

""שלכו איסור משו , חלי עליו שנאסרה זה ע שלה הנישואי אי אישע לביאת"אשת נחשבת וביאתה ,

אסורה ולרבנ , לאחרי לינשא ומותרת , ממזרי בניה ואי בטל הגט אי ג אליעזר לרבי ולכ זנות,

, ראשו של אשתו היא עדיי שהרי , לאחרי ג -לינשא ai 'ld oiyexibn g"t m"anxde ywxw epiax ,o"anxd itl la`]

,"ipeltn ueg" dpzd m` oia wlgn y"`x 'qezde ,oiqtez mpi`y mbd oi`eyip dyrn i"r s` ipeltl dxqe`l `id ezpeek ,df e`pza yxbnd lrad

[fh 'irq bnw 'iq r"eydn rnyn oke ,rxtnl hbd z` lhan `l f`y ,daxew xeqi` iedy "`a`n ueg" dpzdl.

:‰ÎÏ‰

m"anxaיב)"(פ הל' מגירושי "ixdח dl xne`l dnec df dnl `d ,hb epi` "ipeltl i`ypz `ly zpn lr jhib df ixd" :wqtp

`ly zpn lr" dl xn` m` la` ,"ikiig ini lk" e` "mlerl jia` zial iklz `ly" e` "mlerl oii izyz `ly zpn lr jhib df

hbde xyk cled ,enr dzpf .rxtnl hbd lha z`yp m`e ,dpzdy onf lk el `ypz `le hb df ixd ,"dpy miying cr ipeltl i`ypz

.oi`eypd lr `l` dpzd `ly xykנפסק:"ובשו יד, סעי' קמג סי' elע oi`y ,hb ied ,el z`ype "`a`l i`ypz `ly n"r" dl xn`

.oi`eyp da:נפסק טז, zeniyובסעי' cr `ypz `ly ,xne`y in yie ,hb df ixd ,"ipelt onf cr ipeltl i`ypz `ly n"r" dl xn`
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,(ipelt eze`l) dxizdl dpwz oi`e ,dzrcn `l` el `ypil `"`y ,eniiwl dciay oeik ,cin `ypil zxzeny ,xne`y in yie ,ipelt eze`

,mzq xg`d eze` dyxibe xg`l z`yp m`e ,(mc` meyl z`ypy mcew lrad zny e`) ,mzq dpyxbie xefgie yxbnd dpycwi k"``

.mixfnn ipydn s` dipae ,hbd lhazp ,el z`yp m`e ,ipelt eze`l dxzed `l oiicr

.c?recne ,zyxebn m`d ,oldlc mipte`dn cg` z` dpzde yxbnd(`lk oii izyz `ly n"r"
."mkn zg` zenzy n"r" e` "ikiig ini lk" e` "ipelt iig" e` "iig ini(az` oi` meid"

."izy` z` xgnle izy`(b."ipeltl i`ypizy n"r.ct :bt sc

:‰· Â˘˙

.‡ÔÈÈ È˙˘˙ ‡Ï˘ Ó"Ú" ‰˙‰ :Ì‡

.1"ipelt iig" e` "iig ini lk" siqede,התנאי תקיי והיא כריתות, זה -הרי mipey`xd aex zrc itl]

n"r" dpzda :wtzqn c"ix 'qezd .rxtnl lha hbd i`pzd lr exar m`e ,ezzin xg` mb i`pzd lr xearl xeq` ,i`pz lr yxiby in

,i"aa ,bnw 'iq r"yeha ,`"ayxa r"re ,dpy miray miig `nlrc `aexc oeik ,zezixk df oi`e okzic "dpy d`n cr oii izyz `ly

[dn w"q `"xbd xe`iaae.

.2"ikiig ini lk" dpzd m`קשורה מיתה יו דעד המות, אלא מפריד ואי הואיל כריתות, זה אי

בו.

i "x zhiy itlד ימי)"(בתוס' כל "ה התנה מכ"עא אחת שתמות צ"מ והתנה", הואיל כריתות, זה א ע

כריתות, שהוי ושמסתבר בכריתות, חסרו יש מה כשאחד דברי zxaeqdבשני ,`neia 'nbd lr r"va x`ype]

[y"iir ,lg `l hbde zezixka xqgy heyt oicd - lk d"c .bi sc `neia 'qezd itle ,zezixk ied `ly.

:‰ÎÏ‰

r"eyaכ')"(אהע סעי קמג סי' `eז "xya ilk`z `ly n"r" oebk ,dini lk ea zcnery i`pz dilr dpzi `ly jixv :wqtp

e` "ipelt iig ini lk" e` "iig ini lk" dl xn` m` la` ,zezixk df oi` jk dpzd m`y ,"ikiig ini lk" e` "mlerl oii izyz `ly"

[`i 'ld oiyexibn g"t m"anxa `ed oke] ,hb f"d "dpy miying cr",השו icknע:"והוסי xzei onfd aigxd elit`y azky in yie

.hb f"d ,weqt xac `edy oeik mc`d iig

.·"È˙˘‡ ˙‡ ¯ÁÓÏÂ È˙˘‡ ˙‡ ÔÈ‡ ÌÂÈ‰" ¯Ó‡Â ‰ÈÏÚ ‰˙‰"רבנ לפי ובי אליעזר לרבי בי

פסקה דפסקה בתוס'"כיו ומפרשי מסתברא)"(ד, ,ה לעול שמגורשת דהיינו :.et sc onwl i"yx zrc oke]

oiibeqa o"xd zrc idefe ,zyxebn dpi` - m"anxde ixi`nd itl la` ,mipey`x cer zrc oke ,'e 'eyz onwl `aed mzrc ,iwet`l d"c

[wtq ied - r"eyde `"ayxd itl eli`e ,.et sc onwl `ibeqd zehyt gkn edfe ,s"ixdc `ail` oiyeciwae.

:‰ÎÏ‰

m"anxaה"(פ מגירושי zxkyט)"ח t"r`e ,zyxebn dpi` "izy` z` xgnle izy` z` oi` meid" xn`e dilr dpzd :wqtp

."mlerle dfd meid on" oihiba oiazek jkitl ,meid dpial epiaבשו נפסק:"ואילו ה', סעי קלז סי' zyxebn.ע wtq `id ixdy

.‚"ÈÂÏÙÏ È‡˘˙˘ Ó"Ú ÍËÈ‚ ‰Ê È¯‰"אמרו שחכמי אלא , התנאי כל כשאר והתנאי גט, זה הרי

לו" תנשא ""שלא יאמרו שמא לזה, זה במתנה נותני אלא"נשותיה גט שאינו כיו תנשא, לא ולאחר ,

ל נישאת א ולכ התנאי, אפלוני"בקיו אבל , מדרבנ רק לו לינשא אסורה שהרי תצא, לא "

התנאי, את לקיי צריכה שהרי ממנו, תצא לפלוני שנישאה קוד לאחר w"qנישאת y"ade m"anxd itl]

dpyxbiy i"r dpwz yie ,lha `l hbd - `"nxd itle ,c"a`xd zebyd itle ,dpwz el oi`e xfnn clede ,lha hbd - r"eydc `ail` ek

on ezyexb xifgny iptn ,oey`x d`ypy eze`l xefgl dxeq` n"ne ,xfnn cled oi`e ,rxtnl hbd miiwzie ,i`pzd lra dze` `yie

[oi`eypd.

:‰ÎÏ‰

r"eya(טו סעי' קמג el",,(סי' `ypz `l" minkg exn` la` ,zyxebn ef ixd el z`yp m` ,"ipeltl i`ypzy n"r" xn` :wqtp

[b"id oiyexibn g"t m"anxa wqtp oke] ,dfl df dpzna mipzep mdizeyp exn`i `ly ick,,ipeltl `ypzy yexita dnr dpzd `l 'it`e
,dfa `veik lke ,dpgwiy ick zepefn dl dlrn `ede ,dyxbl ick oenn el ozp ipelt eze`y oebk ,df meyn dyxiby xkipy `l`z`yip m`e



.„Ù :‚Ù Û„ :˘¯‚Ó‰ ÈÚÈ˘˙ ˜¯ÙÊ¯

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

`le epnn `vz ,ipelt eze`l `ypzy mcew xg`l z`yp ,i`pzd miiwzp ixdy ,lkl zxzen dyxibe dlgz el z`yp m`e ,`vz `l

ler xifgi,xfnn clede ,hb epnn dkixve ,zin`l la` ,mixfnn mipad oi`e ,rxtnl hb ied ,lrad dnr dpzdy ipelt eze`l k"g` z`yp
.i`pz `la xg` hb dl oziy e` lrad zzin xg` `l` el xefgz `le `vz xg`l dycwzp ,ezyexb xifgnk iedc meyn ,zinler dxifgi

.„"ÚÈ˜¯Ï ÈÏÚ˙˘ Ó"Ú" :‡Ó‚Â„Ï ,ÂÓÈÈ˜Ï ‡"‡˘ È‡˙ ‰˙‰

w"z itl'והתוס גט, ע"(בדאינו בבמ)"ה במסכת שהגירסא ""הביאו: לאומ וא גט, הוי התנאי נתקיי א

גט שצ"אינו וכתבו: ע", הכוונה לקיימו שיכול ."ל ש י

`niz oa dced i iax itleשא תנאי דכל גט, והגמ'"הוי , בדברי כמפליגה והוי תנאי, הוי לא לקיימו א

כמותו. m"anxaפסקה `ed okeה"(פ מאישות ב')r"eyaeז)"ו סעי' לח ובסי' יב, סעי' קמג .(סי'

.‰ÍËÈ‚ ‰Ê È¯‰ ‰˙‰˘Î

.1xifg xya ilk`zy n"r

i ia` itlשא נחשב ת"זה במחלוקת תלוי והדי האיסור, מחמת לקיימו תימא"א ב יהודה ורבי ק

ל."הנ

`ax itleואינו"לכו , כ על וללקות באיסור לאכול ויכולה הואיל לקיימו שיכולה דנקרא תנאי, הוי ע

אמרינ לא עוקרו לא התנאי דכשעושה מפרש: איקא בר אדא רב בתורה, שכתוב מה על מתנה נקרא

לאכול לא ויכולה הואיל בתורה שכתוב מה על מתנה נקרא דלא ופירש: חולק ורבינא בטל, התנאי

להתגרש, axk`.ולא wqtp ,ai sirq bnw 'iqa r"eya

.2"ipeltl ilrazy n"r" dpzdyk m`eגט."לכו הוי התנאי נתקיי א ע

'q ez zhiy itlע"(ד שתבעלי)"ה ,מ בדברי הפלגה נחשב ולא פנויה איסור שיש א qezd'זהו zrc oke]

,`"ayx - dil `cgync xyt`e ,jk lk eilr xeng `ly meyn :mrhde ,an w"q bnw 'iq `"xbd xe`ia oiir - dcnre d"c .bt sc lirl

[my r"re.

i "yx itleרבא)"(ד ל אמר בהיתר,ה להבעל שיכולה באופ רק ocyזהו `"ayxa r"r .i"yx zrca `"ayxd k"ke]

[el lradl zxzen m`a.גט אינו לאו וא ,

.3"jia`le `a`l ilraz `ly n"r" dpzdykeופירש"לכו , לה נבעלה שמא חוששי אי ה"(בדי"ע

( חוששי באיסור,אי לה שתבעל חוששי דלא מיד, לינשא דמותרת :[c"ia zezin iaiig ly].

'q ezdד פג. ועמדה)"(ד ztqezd`:ה mya e`iad, ולאבי לאבא תבעל שמא דחוששי גט, שאינו

דצ : ."ומפרשי לה שתבעל יראו א דוקא שזהו ל

.4"ipeltl ilraz `ly n"r" dpzdyk m`eי"ברש( והוי(ש לו תבעל דשמא גט, שאינו מבואר:

ל לעול"ע"דומיא אבי לבית תלכי שלא xdn,"מ oiir],'a daeyz lirl k"yna r"re ,i"yx ixaca k"yn `"yxdne l"y

['a oic 'g daeyz onwlc "jizepfn ueg" ly wtqa ielz df oic - '` daeyz l"pd ,"zpn lr"a ibilt opaxe `"xy cvd itl dxe`kle.

.5"jia`le `a`l ilrazy n"r" dpzdykeת במחלוקת תלוי וא"הדי תימא, ב יהודה ורבי ק

משא לאכול, ובידה הואיל תימא, ב יהודה רבי מודה חזיר בשר שתאכל בהתנה דרק כ סובר כ"רבא

ולאבי"ע"ב לאבא שתבעלי איסור,מ לעשות להכריח בידה שאי "zxenz s` enikqi `le ,jk lk xeng `edy]

[`"ayx - sqk.

.6"jia`le `a`l i`ypiz `ly n"r" dpzd m`e

'q ezdד פג: ועמדה)"(ד x`ean:ה `ztqezay e`iad,נישאת אפי' גט oda]שהוי oiqtez `l oi`eyipdy oeik].

:ÌÂÎÈÒÏ

.1ielze "c"ia zezin iaiign" xeqi` dyrzy dpzdyk e` llk eniiwl `"`y xaca dpzdyk
mixg`aת במחלוקת תלוי ור"הדי התנאי."ק נתקיי כשלא גט, הוי א תימא ב י
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.2da wx ielzd xeqi` dyrzy dpzdykהנ התנאי בו נחלקו א ורבא אביי דלרבא"מחלוקת ל,

תנאי. דהוי וסברי פליגי לא

.3xeqi` dyrz `ly dpzdykמיד."לכו לינשא יכולה ע

.4"diept xeqi` lr xearzy n"r" dpzd m`e:x`ean 'qezaתנאי,"שלכו הוי iע "yxneאמר"(ד ה

רבא) הנrnyn:ל ורבא, אביי במחלוקת ל."דתליא

.5"ipeltl ilraz `ly n"r" dpzd m`eשלכו"ברש מבואר: לו."י תבעל דשמא תנאי, הוי לא ע

:‰ÎÏ‰

r"eya(יח סעי' קמג hb,(סי' f"d oi`eypa oia zepfa oia el dlrapy i`pzd miiwzp "ipeltl ilrazy n"r" dl xn` :wqtp

,xeqi`a d`ia zlgz z`vnp ,el lrazy cr zyxebn dpi` `dc ,el lraz `l dligzkle:נפסק יג, ly`ובסעי n"r" dl xn`

,el dlrap `ny oiyyeg oi` ,el dlrapy micr oi`y onf lk la` ,hb epi` el dlrape "`a`l ilrazlrazy oiyyeg oi`e `ypdl zxzene
.(xeh) el:נפסק יב, xyt`yובסעי i`pz ied "xifg xya ilk`zy n"r" oebk ,xeqi`a 'it` eniiwl xyt`y xaca dpzd m` la`

xeqi`dyk `"ca ,yxbzz `l eplk`z `l m`y t"kr ,eplk`zy dpzn epi`y ,dxeza aezky dn lr dpzn df oi`e ,dwlze ,eplk`zy

.xeqi` zeyrl dl rnyi `l eia`y ,i`pz ied `l "`a`l ilrazy n"r" dl xn`y ,mixg`a ielz m` la` ,eilr xearl da ielz

.ddpzdy lra,dt lra,zezixka xiiyny i`pz ,ezpizp iptl e` hbd zaizk iptldaeyz lirl oiir]

['a '` mipic '`,,leqt hbd m`d ,dl epzpy iptl i`pzdn ea xfge,`ziixe`cn m`d?recne:ct sc

:‰· Â˘˙

.‡Û¯Â˙‰ ˙·È˙Î ¯Á‡Ï ÔÎ ‰˙‰ Ì‡

ופירש כתבו)"(די"כשר, "ה לעדי אמר אפי' דכשר כ: מנת ""על מסירה בשעת שיאמר ובלבד מותרת, את הרי

אד ."לכל

.·Û¯Â˙‰ ˙·È˙Î ÈÙÏ ÔÎ ‰˙‰ Ì‡

`xtq ax itl[my `"yxdnae l"yxdna oiire ,xg`l la` d"ce ,edn d"cez - `xif iaxe]'בתוס ופירשו כשר, ה"(דהגט

וד )"מהו, התור לאחר אבל עה אלא הגט כתב לא שהסופר מפני דזהו בו.": חזר והרי , בסו הבעל שיאמר כמו מ

`ax itle,פסולd"c i"yxa oiir oke ,zezixk myl azkp `ly meyn ,`ziixe`c leqt iedc :iptl la` d"c 'qezn dxe`kl rnyn]

d"ca - 'qezd ixacy yxity ,iwezy d"cez lr `"yxdn oiir j` ,azkp ok n"r hbd xwir ixdy :`xtq ax ly `"eda yxity ,dt lr 'it`

rnyn i"yxny ,azky `"ayxa oiir oke ,'` oic l"pk ,micen mlek dfa zehytae ,c"ezkr - dpizpd iptl ea xfg `lyk wx md - l"pd la`

[dxezd on leqt - :ct sc ixi`nd itl eli`e ,iwezy d"c :ct sc i"yxn rnyn oke ,opaxcn leqty.

:‰ÎÏ‰

r"eyaג')"(אהע סעי' קמז סי' lkז oii dzyz `le xya lk`z `ly" dl dpzdy oebk ,hbd lhany i`pz lr yxbn lk :wqtp

hba aezk i`pzd did m` ,sxezd zaizk mcew mi`pz x`y dilr dpzdy e` "ipeltn ueg mc` lkl zxzen didzy" e` "diig ini

.xyk i`pza e` llk i`pz `la dl epzepe xfege dpnn hbd lhep f"d ,t"r i`pzd did m`e ,zyxebn wtq f"d ,dl epzpe ewgne xfge

.ezezixka xiiynd i`pz hba azekd['a '` mipic '` daeyz lirl oiir],leqt hbd m`d ,ewgne xfge ,
,`ziixe`cn m`de?oiwgn x`ya oicd dne:ct sc

:‰· Â˘˙

.1zezixka xiiynd i`pz hba azk m`פסול,"אע הנתינה לפני ומחקו שחזר ziixe`cn`פ leqt edfe]

dxe`kle ,lkd ixac d"ce ,xg`l la` d"c ,m` d"cez - opaxcn wx leqt ied sxezd xg`l eazk m` la` ,sxezd iptl eazk m` wx

[y"iir ,`axl mb edf - zncew daeyz seq l"pd - iwezy d"ca `"yxdnd itl j` ,`xtq axc `ail` wx mdixac.

.2ewgne hba xeiy ied `ly i`pz azk m` s`e oiwgn x`y'דבתוס)"( ש בגטה שכשרי מבואר:

ומ , וקיי שריר לפני המחק קיו יעשה א להחמיר."רק העול נהגו מ
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.fzezixka xiiyn epi`y ote`a i`pza yxbnd['a '` mipic '` daeyz lirl oir],lqet m`d ,hba eazke
?recne ,`ziixe`cn m`d ,hbd z`:dt :ct sc

:‰· Â˘˙

.1`ziixe`cn.בכריתות משייר אינו דהרי בו, מלגרש פסול אינו שהגט ודאי

.2opaxcn eli`e

iax itl.בו מלגרש פסול הגט

minkg itle.כתבו א ג פוסל אינו פה בעל פוסל שאינו תנאי דכל פסול, אינו

.3minkgl iax oiay zwelgnd ote`

`xif iax itlתנאי אטו גזרינ דלרבי , התור לפני התנאי את כתב א רק הוא ורבנ רבי מחלוקת

רבי לפי א התור אחר כתב א אבל , גוזרי לא רבנ ולפי מדאורייתא, שפוסל בכריתות המשייר

בתוס' ומבואר בו, לגרש הכל)"(דכשר דברי גזירהה גזרינ הוי התור שאחר סובר זירא שרבי מפני דזה :

לגזירה. גזירה גזרינ ולא לגזירה,

`ax itleלכו , התור לפני כתבו בתוס'"א ופירשו פסול, הגט לפני)"(דע אבל שגזרינה מפני דזהו :

" בכריתות,"חואטו המשייר תנאי דהוי ,[y"iir ,'a '` mipic '` daeyz l"pk]אחר רק וחכמי רבי ומחלוקת ,

בתוס' ומבואר , התור לפני אטו התור אחר גזרינ א רבא)"(דהתור סובר,ה דרבי אליבא דרבא :

לגזירה. גזירה גזרינ ולא היא, גזירה חדא דכולה

i "yx zhiy itlבגט)"(ד פוסלי התנאי.ה נתקיי אפי' הוא לרבנ רבי בי המחלוקת

'q ezd zhiy itleכל)"(ד דאיה ומחק כשנכתבו פוסל דרבי התנאי, נתקיי כשלא דוקא מחלוקת

, מדרבנ זאת דגזרינ , בה מחיקה sxezd]מועלת iptl eh` `axle ,"ueg" eh` `xif iaxl]כיו , גזרינ לא ולרבנ ,

לכו התנאי נתקיי א אבל הנתינה, קוד פה."שמחק בעל כמו כשר ע

:‰ÎÏ‰

m"anxaהל"(פ מגירושי ב')"(אהעr"eyae,ד)"ח סעי' קמז סי' ixdז ,hbd sxez aezkl xnby xg` hba i`pzd azk :wqtp

'it` ,oiyexib wtq df ixd ,hbd sxez mcew eazk la` ,micrd znizg xg`l eazky oia micrd znizg mcew eazky oia ,xyk hb df

.oiyexib wtq df ixd ,sxezd zaizk mcew t"r dpzd m` oke ,hb ly eteba zekf el x`yp ixdy ,"jke jk n"r" azk m`

.g?xiiyy e` dpzdyk ,recne ,zyxebn m`d mi`ad mipte`a ezy` z` yxbnd(`z` ixd"
ohw iyeciwn e` b"dkl dpnl`n e` m"ekre carn e` "`a`n ueg mc` lkl zxzen(aueg

e` jiznexzn e` jixcp zxtdn e` dkxck `lyn e` jizepfn e` dzeg` lran e` miclepd on
?recne ,xeiy ied m`d ,xhya jiyeciwn e` jizyexin.dt sc

:‰· Â˘˙

.‡‰˙‰ Ì‡‰ÓÚ Ô˙Á˙‰Ï ‰Ï ‡"‡˘ ÌÈ˘‡Ó ıÂÁ

.1oiyeciw da oiqtez oi`y miyp`n ueg dpzdykלא אישות איסור ובלא הואיל שיור, הוי לא

. הקידושי תופסי

.2xeqi`a oiyeciwd da oiqtezy miyp`n ueg dpzd m`,שיור dpynaהוי minkge `"x zwelgna `ilze]

['a '` mipic '` daeyz l"pk - .at sc lirl dcedi 'xa iqei 'xc `ziixade.

.3ohwn ueg dpzdyk'ובתוס הויה, לידי מגיע והוא הואיל שיור, דהוי והסיקה בזה, הסתפקה הגמ'

תניתוה)"(ד עה היא הויה בת שהרי שיור, שהוי לגמ' פשוט היה האירוסי מ שבקטנה אביה."מבואר: י
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:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(אהע סעי' קלז סי' daז el oiqtez oiyeciw oi`y in "el`a" e` "uega" hbd llkn `ivedy ipelt eze` did :wqtp

ied ohw xiiyac xne`y in yie ,ohw xiiy m` d"de ,hb epi` oie`l iaiign `edy t"r` ,da el oiqtez oiyeciw m` la` ,xyk hb f"d

.zyxebn wtq

.·ÌÈ„ÏÂ‰ ÔÓ ıÂÁ ‰˙‰ Ì‡

ספק, zqxibהוי itl la` ,"miclepdn ueg" xne`l "ohwn ueg" xne` oia lcadd z` ex`iay ,zeipynd lr `"wrxae ,`"ahix ,`"ayx oiir]

[r"eya e`aed zercd izy ,"ohwn ueg" lr mb wtqa dx`yp 'nbd - g"xd.

jizyexin e` jixcp zxtdn e` dkxck `lyn e` jizepfn ueg e` ,dzeg` lran ueg dpzd m`e
jiznexzn e` xhya jiyeciwn e`,לשיור נחשב א בגמ' ספק הוי בזה e',ג 'ld oiyexibn g"ta m"anxa

.wtq iedy df oic lka :wqtp ,'b 'irq my r"eyae

i "yx zhiylד)"( מתרומתי "ה שפירש היינו מתרומתי חו בתרומה: תאכל לא לכה תינשאי ."שא

'q ez zhiyleד)"( מתרומתי חו אוכלתה אינה לכה גרושה הכי בלאו שהרי שיור, הוי שלא פשיטא זה :

לביאה ומשתמרת הואיל עליה, שבא לפני ג בתרומה אסורה ומדרבנ בביאתו, דמתחללת בתרומה

o"xae]פסולה. y"`x 'qeza r"re].

.h,"jnvrl z` ixd" oeyld z` e` "oixeg za z` ixd" oeyla ezy`l hb azk e` ezgtyl xn`
?recne ,zyxebn dy`d m`d ,zexgl z`vei dgtyd m`d:dt sc

:‰· Â˘˙

.1ezgtya.לחירות יצא

.2ezy`aאת הרי בלשו וא באשה, חירות שיי שלא משו מגורשת, אינה חורי בת בלשו א

למלאכה. רק ולא לגמרי יציאה משמע: זה שבלשו משו מגורשת, לעצמ

:‰ÎÏ‰

m"anxa wqtp okeה"(בפ מגירושי ד')"(אהעr"eyae,ד)"א סעי' קלו סי' .ז

.i?recne ,oicd xwirn `l dne ,oicd xwirn hbd gqep edn.et :dt sc

:‰· Â˘˙

w"z itl" הוא, גט של אדגופו לכל מותרת את להוסי"הרי חייב ואינו ד", וכו'ו מינאי ליכי ,"דיהוי

" וסובר ידיהואיל הוי מוכיחות שאי מגרשה,"ידי הגט שבזה דעתו גילה לה, ונת גט מדכתב ואמרינ ,

. כ לה כתב שלא א

dcedi iax itle" הוא, גט של וכו'גופו מינאי ליכי דיהוי הוי"וד לא מוכיחות שאי ידי שסובר משו ,

" לה וכשכותב בעלמא, לראיה רק הוא השטר ונתינת לגרשה, רוצה שבדיבורא ואמרינ , וכו'ידי מוכחוד "

מגרשה. הגט lirlשבזה 'qezd zhiy itle ,dcedi iaxl 'it` zakrn ,"mc` lkl zxzen z` ixd" oeyl - d"nxde o"anxd zhiy itl]

w"q ekw 'iq f"ha r"re ,zexhya aezkl z"x bidpd oky ,cer eazke ,`xhyc `xteyl wx edfe ,zakrn dpi` dcedi iaxl ,jixve d"c .ek sc

[ev w"q "heyt hb"ae ,`l,' q ez zhiy itlאע"(ד שתג)"ה בנדרי בגמ' שמשמע מה א", פליגי יהודה ורבי ק

" לומר ,"מינאיצרי דיני בשני ופליגי לסוגייתנו, השלמה הוי מוכיחות, שאינ ידי בדי פליגי ושלא ,j`]

.oiibeqa mipey`xae ,y"iir ,cenlza zetlgznd zeibeqdn zg` idefy :mixaeq my ixi`nde ,n"i mya mixcpa `"ayxdהרמב בנידו"שיטת

i`]זה 'ld 'c wxt n"glae ,h"eieza ,opiqxb d"c ,dkw 'iq r"eyd lr g"xta ,s"ixd lr o"xa oiir -.

: o ihiba aezkl owiz `ax"מ אינתתיה דהות אינתתיה, פלוניתא ית ותרי פטר פלניא בר פלניא אי

ולעל דנ מיומא , דנ אומרת:"קד והגמ' ,.1" ג לכתוב תיק שלא וכו'דמרבא מינאי ליכי דיהוי ,"וד

, כ לכתוב צרי שלא שההלכה ראיה "2.אי כותבי שאנו דנמה דאמר"מיומא יוסי מדרבי לאפוקי זהו ,
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ופירש עליו, מוכיח שטר של יומא)"(די"זמנו מ דאעה דקי": מ"ג יוסי, כרבי להוציא"ל כדי כ כותבי אנו מ

ישראל. אמשפחות פסול ש יצא ולא בהיתר, הדבר שיצא מפלוגתא, "3.עצמינו כותבי שאנו ,"ולעלמה

ר אמר מרבא לאפוקי ""זהו דאמר אשתינ את ולמחר אשתי את אי ct.],"היו sc lirl 'nb - dwqt dwqtc oeik],

די"ופירש לאפוקי)"(בסוגיי דאעה :"" לו שפשט פסקהג דפסקה מכיו , לעול גט דהוי פי' כדי"" זאת תיק מ

הגט. על לעז להוציא ly`שלא wqty m"anxd zhiy itl j` ,`xazqn d"c ,.ct sc my 'qezae ,:bt sc l"pk ,ezhiyl ok 'it i"yx]

['a oic 'c daeyz lirl oiir - dfa mipey`xd zrc ,dheytk epziibeq ,zyxebn.

:‰ÎÏ‰

m"anxaיב)"(פ הל' מגירושי ikizi,,ד zikexze ziwaye zixht ecke `pc zncw on izzp` ied ic ,'eke hbd gqep edfe :wqtp

z` ixde ,mlrle opc `nei on ikicia dgni `l ypi`e ,oiiiavzic xab lkl `aqpzdl jdnl ikiytpa d`hlye d`yx oiiedzic ,'eke

,'eke ,l`xyie dyn zck ,oiweay zxb`e oixeht hbe oikexz xtq i`pn ikil iedi ic oce ,mc` lkl zxzen:נפסק יג, aezkiykובהל'

ny ,c"eia "oic" aezki `l ,df gqepae dfd oeyla hbd"zxbi`e" aezki `le ,jipiae ipia did htyn xnelk ,"oice" `xewd `xwi `

`"dd lbx wigxi oke] ,"jdn il" `xewd `xwi `ny ,c"eia "jdnil" aezki `l ,"zipf m`" xnelk "zixb i`e" `xewd `xwi `ny ,c"eia

["jgnl" `xwi `ny dbbn,xnelk ,"oiiavze ,oiiedz" `xewd `xwi `ny ,oicei ipya "oiiavze ,oiiedz" aezki `le ,wegyl xnelk

ernyn didie c"eil dncz `ny "ecke"c e"iel jix`i oke ,zexg` mizyl `l` efl yxbn epi`y `vnpe ,miyp izy mr xacn `edy

xnelk ,oiwiaye oikixz rnyn didie c"eil dncz `ny "oiweaye ,oikexz"c e"iel jix`i oke" jze` xeht` df i`pza xnelk "icke"

'eke ,eze` dyxibe dway `idy dl xne` `edy:נפסק יד, zexzidובהל' oiceid azk `l e` el` oiee jix`d `le df gqepa azky ixd

.leqt oeyl lka a"veik lk oke ,leqt hb df ixd eazki `ly epxn`y oiceid azky e`הראב כתב:"ובהשגות `elד, lk ,oe`b azk

.xrxrne cner lradyk miwecwicdשלישית:"והשו דעה מביא כב, סעי קכו סי' lirenע lra ly exerxr oi`y xne`y in yie

[al w"q my y"aa r"re] ,eitn eazek xteqdy e` `ed eazk k"``.

.`i?recne ,miiw gwnd m`d ,oigy ea `vi k"g`y e` ,zeklnl azken `vnpe xknpy car.et sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÂÎÏÓÏ ·˙ÎÂÓ ‡ˆÓ

'q eze ,z"xe i "yx zhiy itlד ערורי)"(בסוגיי ומ טעות.ה מקח הוי

zeaezkae o iyeciwa i "yx mya o i i b eqa 'qezd itl j`סבר ליה אית שקלא דכיו טעות, המקח אי

b']וקיבל, oic ,bq daeyz '` wxt oiyeciw zkqn lr k"yn oiir].

.·‰¯ÈÎÓ‰Ó ÌÈ˘ '· ÍÂ˙ ÔÈÁ˘ „·Ú· ‡ˆÈ

.ÏË· ÂÁ˜Ó

i "yx itlטצהר)"(ד עד בטל.ה לא המקח בסתמא אבל שהתנה, מפני רק זהו

'q ez itleטצהר)"(ד עד התנה.ה לא ולכ שיבוא שכיח לא והשחי הואיל בסתמא, אפי' בטל המקח

.aie` onf ea oi`e micr eilr yiyk e` micr eilr oi`e eci azka eazk lrady hb ly epic dn
mid zpicnn hb `iand ly e` ,gxw e` ,oyi hb ly e` ,cg` cr `l` ea oi`e onf ea yiyk

?recne ,carica ode dligzkl oiprl od ,mzgp iptae azkp ipta xn` `le:et .et sc

:‰· Â˘˙

.‡Â· ÔÈ‡Â ÔÓÊ Â· ˘È Â‡ ÔÓÊ Â· ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ˘È˘ Â‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â Â„È ·˙Î· ·˙Î
„Á‡ „Ú ‡Ï‡

e p izpynay w"z itlהאלו הגיטי ,1.שלשת מדרבנ הולד2.פסולי ובדיעבד תינשא, לא לכתחילה

השני.3.כשר, מבעלה יוצאת אינה וכ

:ax zhiyl,ממנו תצא ממנו בני לה אי עדיי א אבל מהשני, בני לה יש כבר א רק [okeזהו

[zqipy d"c .d sc lirl 'qez - daxl l"q.
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: o pge i iaxe i el zhiyle.ממנו בני לה אי שעדיי באופ ג ממנו תצא נחשבת4.לא מדרבנ האשה

ערוה המגורשת והיא , בני בלא מת שגרשה הראשו הבעל שא לעני מגורשת, בספק שהיא כאשה

. להתייב ויכולה לגמרי, כשר הינו הגט דמדאורייתא מתייבמת, ולא חולצת צרתה לאחיו

xfrl` iax itle['nbd lry oeilba oiir - xfril` b"i]אע כשרי הגיטי , עדי בפני לה מסר עליו"א שאי פ

לכתחילה, אפי' וזהו חתימה, scעידי a"aa m"ayxd itl edin .xfrl` iax d"c :b sc lirl 'qez - llk micr eilr oi`y 'it`]

,o"anxd ,s"ixd itca .en sca c"a`xd itle ,`ed xyk dxiqn icir ipta xqnpy onf ea oi`y hb - icr d"c my 'qezd itle ,`nlic i"c :arw

icr oi`yk" dpynd ly oey`xd ote`a wx ,micr `la xiykne wleg xfrl` iaxc ,opaxcn leqt hbd - a"a zkqn lr y"`xde ,`"ayxd

['a w"q my oihib zxeza r"re ,'` 'irq fkw 'iq r"eyd znizq `ed oke ,"onf ea oi`yk" ipyd ote`d lr `l la` ,"dnizgידו על וגובה ,

, משועבדי d`ad]מנכסי daeyza r"re].

w"zc `ail` ,o pge i iaxc `ail` i"yx itl oke ,ax itl,אחד עד אלא בו ואי זמ בו דיש הא

ידו, בכתב כתוב היה א רק זהו תנשא, לא ולכתחילה כשר mrhdeהולד ,`wece d"c i"yx - cr mey `la s`e]

:eazk ,azk d"c :b sc lirl 'qezd j` ,zqip m`e d"c dpyna i"yx - "xteq azka ixeyk`l ez` `nlic"c meyn edf ,dligzkl leqty

[onf ea oi`k iede ,dvxiy lkk onf aezkl leki lrad micr `lly meyn edfc,cre xteq azk did m` la`תלוי הדי

: דלהל שיטות בג'

.1i "yx zhiy itlא"(ד וד"ה , יוחנ ורב)"ר 'ה q eza dpey`x dhiy itleרב)"(ד אמר אפי'ה ממזר הולד

ס שרב משו , גיטי בתורת ובקי מובהק ""בסופר שנינול סופר ak],"חת daeyz 'e wxt l"pk].

.2g"xd mya 'qezd zhiy itl,לכתחילה תנשא ועד סופר בכתב epi`yלרב xteqa 'it` edfy rnyn 'qezn]

[wdaen.

.3'q eza "xnel yi cere "d itle( לכתחילה,(ש אפי' כשר ועד מובהק gt.בסופר sca 'qezd dxe`kle]

[axc `ail` 'qeza '` 'itk mihwep ,dinxi iax xn` d"c,

l`eny itleבסופר אבל זה, בגט תנשא לא לכתחילה ולכ מובהק, שאינו בסופר דוקא מדברת משנתינו

ופירש לכתחילה, ואפי' כשר הגט ושמואל)"(די"מובהק לאה גיטי בתורת ובקי מובהק שהסופר דכיו :

הבעל, מפי שמע א אלא `ail`יכתבנו mb md l"pd l`eny ixac lky :eazk ,dyly d"ceq :b sc lirl 'qezd .c"ixez oiire]

[y"iir ,daizkl lrad ieeiv opira `ly xaeqd n"xc.

i "yx zhiy itlד ניסת)"(במשנתינו וא דמשנתינו"תה l"pd]ק oihib 'bd epiidc]כר דלר"מ"אינה הולד", מ

i`e][dnizgממזר, icir oi` o`ke ,izxk dnizg icir l"qc ,micr ipy ea oi`yk t"kr llk zyxebn dpאלעזר כרבי אינה וג ,

['nbd lry oeilba oiir - xfril` b"i]דס ת", על חולק אלעזר רבי בסיפא שהרי כרתי, מסירה עידי ולמא"ל ק,

כר דמתניתי ושצ"דמוקי שיטות, ב' רק איכא שר"מ כשר,"ל בדיעבד אלו גיטי שבג' מודה l"qcמ b"r`e]

[dyly d"c :b sc lirl 'qez - el` oihib zylya cled lqti `ly rahnd did jkc ,"xfnn cled 'eke dpynd lk"בכת וא ואי", י

דמי. עדי כמאה ידו וכתב הואיל , עדי עליו

' q ez zhiy itleשלשה)"(ד רשה של י"דמטע דמי, עדי כמאה ידו שכתב לומר"י הכרח שאי ל

שלישית, שיטה הוא דמשנתינו lrשתנא wx welgl 'qez zpeek - `"yxdnd itl ,i"yx lr dyly d"cezd eywdy dn oiir]

"'eke ,iwen `lc o`nle" aezky dny ,azk eizedbda g"ad mpn` ,ziyily dhiy dfye ,n"xk 'nba dil iwen `lc o`nl" yxit i"yxy dn

[dyly d"c :b sc lirl 'qezn dgewld zxge`n d"dbd `l` ,i"yx ixac mpi`.

: 'nbd zpwqnכר ""שהלכה דאמר כרתיא מסירה d`ad],"עידי daeyza r"re].

:‰ÎÏ‰

r"eyaכ')"(אהע סעי' קל סי' xteqd,ז ci azka hbd didyk `"ca ,hb epi` cg` cra elit`e dpial epia hbd dl ozp :wqtp

.dpedkl lqete leqt hb f"d dl epzpe '` cr mzge eci azka hbd azk m` la`:נפסק א', סעי' קכז hba,ובסי' onf aezkl jixv

.mipa dl oi` 'it` `vz `l z`yp m`e ,`ypz `l onf ea oi`y hba dyxbzp m`e:נפסק א' סעי' קלג micrובסי' ipy `diy jixv

eid `l m` carica la` ,dligzkl micr eilr mizgdl jixv oke ,cgia mdipy ipta hbd dl xeqniyke ,hbd zxitq zrya mixyk

icir `la dl ozipy rcep m`y `"ie ,xyk dnizg icir ea eid `le dxiqn icir eid m` oke ,xyk dpial epia exqne dnizg icir `l`
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.dxiqn icira xqnp i`ceay oilez mezg eze` oi`exyk edine ,leqt ea minezg micry t"r` dxiqnהל'"(פ"וברמב מגירושי א

oiyexibdנפסק:טו) xwiry ,mixg` mipy ipta oia eilr minezgd micr oze` ipta oia ,mipy ipta dl mipzep ekeza micrdy t"r`e

.dxiqn iciraא')ע"ובשו סעי' קנ סי' z`ypנפסק:(ש m`e ,dligzkl ea `ypz `l ,ea `ypdl mdixacn `l` leqt epi`y hb lke

.dlra zgz zayei `ide xg` hb dl oiazeke xyk clede ,`vz `l dlrap `l 'it`

.·Ô˘È Ë‚

ידו, על להנשא לכתחילה יכולה נתגרשה וא בו, מלגרש פסול lirlלכתחילה 'nba ixn`c `ki`dke d"ak epiide]

[fi daeyz ipiny wxt lirl k"yna r"re ,:hr sc.

.‚˙‚Â‰ ‰È‡˘ ˙ÂÎÏÓ Ì˘Ï ·˙Î˘Î Â‡ Á¯˜ Ë‚

מהשני. תצא

n"x itl.ממזר הולד חכמי בו שטבעו ממטבע המשנה דכל ממזר, הולד

o pax itle'בתוס ומבואר ממזר, הולד דאי פו:, לה)"(ד יש הה כשר, שהולד כיו לרבנ מלכות דבשלו ה":

תצא. לא בני לה ipicכשיש ,dk daeyz my k"ynae ,'g wxt seq lirl oiir - gxw hb ipic]zpbed dpi`y zekln myl eazky hb

[1 ote` ,'a oic ,gi daeyz 'g wxt lirl k"yn oiir -.

.„˙‡˘Â ""Ù·Â "Ù·" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈ‰ ˙È„ÓÓ Ë‚ ‡È·Ó‰

n"xתצא, itl,ממזר oהולד pax itle.ממזר הולד אי

:dyri cvikבפ ויאמר , שני בפני לה ויתננה ויחזור הימנה, ובפ"יטלנו בתוס'"נ ומבואר מניינא)"(דנ, :ה

ר לפי אפי' היא זו ע"דתקנה בו לינשא יכולה לכתחילה שאפי' זו,"מ, תקנה k"ynaeי ,eplhi d"cez :d sc lirl r"re]

[fi 'eyz my.

.bi`la xqnpy xhy ly epic dn ,zexhy x`yae oihiba ,izxk dnizg e` izxk dxiqn icir m`d
?dkldl 'nbd dwqt dne ,micareynn zeabl oiprl micr ea minezgy:et sc

:‰· Â˘˙

n"x itl. ממשועבדי גובה אינו עדי ב' חתימת בלא בעדי שנמסר שטר ולכ כרתי, חתימה עידי

`"x itle,חתימה עידי עליו חתומי כשלא א ממשועבדי וגובי כרתי, מסירה minzegעידי micrd oi`c]

['` oic zligz zncew daeyza 'eyza k"ynae ,fh 'eyz 'c wxt lirl k"ynae .el sc l"pk ,mlerd oewiz iptn wx `l` hbd lr.

:l`eny zhiyכר שטרות."הלכה בשאר א א

:ax zhiyleכר ופירש"הלכה , בגיטי רק והלכה)"(די"א שטרותה בשאר אבל ליכא, דרבנ פסול דאפי' :

כר ופירש"הלכה )י"מ, "(ש בה דכתיב וחתו: בספר ס"וכתוב וששמואל עצה", רק הוא זה שפסוק ל

קמ ר"טובה שלפי בגמ': ומבואר בלא"ל, עדי ב' בפני לה מסרו א כרתי, חתימה עידי דסבר מ

להחמיר, לכהונה פסולה שאינה דהיינו בו, אי הגט ריח אפי' חתימה עידי עליו scשחתומי lirl r"re]

['d±'b mipic ,bi daeyz '` wxt lirl k"ynae ,daebe d"c :'b.

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(חו סעי' מ' סי' oi`yמ t"r` xhy azk m` oke ,xyk xhy f"d delnl epzpe micr ea cirde i"ka azky deel :wqtp ,

yie ,mdipta xqnpy micrd eze` e`xwie siicfdl leki epi`y eci azk didiy `ede ,xhya deln f"d micr ipta delnl epzpe micr ea

."mkipta xqnpy ecirde enzg" mdipta exqny micrl xnel jixvy exedy mipe`bdn:נפסק ז', סעי' נא ipyובסי' ipta xqnpy xhy

leqt xhyd ,leqt mdn cg` cr 'it`e mileqt eznizg icir e`vnp m` n"ne ,ea oinezg (opi`) mdy t"r` icarynn ea oiaeb micr

.ekezn siefn `edy iptn ,mixyk micr ipta xqnpy t"r`

.ci?recne ,eaxrzpe oiey oihib 'a eglyy mipya oicd dn:et sc
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:‰· Â˘˙

n"x itlא ג לה ליתנה כשר הוי , מה אחת לש הגט והוחת דהואיל לזו, ושניה לזו שניה נות

ל מוכח לא ופירשבמסירה נכתב, מי דלא)"(די"ש למיה יודעי אינ העדי משחתמו נמי גיטי כל שהרי :

, mipyינת `le `pngx xn` cg` "xtq"c ,zyxebn dpi` zg` zaa oihib 'a ezy`l ozp m` - dazk d"c .gi sc dheq 'qezd zhiy itl]

mpzp m` 'qez itly :azk ,ct 'eyza `"nxde ,dxixa oi`y mrhn ,`ziixe`c leqt iedc :azk ,ak ze` hkw 'iq dyn ikxcae ,mixtq dyly

iqei iaxl wxy xaeqe okzie ,zg` zaa ozpyk mb xiykne 'qez lr wleg m"anxdy :azek ,ci 'ld oiyexibn g"t n"qkae ,zyxebn df xg` dfa

[xyk - opax itlye ,cg`k oihib 'a zpizp ly oexqg yi "xtq" dlind z` yxecy.

izxk dxiqn icir xaeqd `"xc `ail` dinxi 'x itlבמסירה שחסר כיו לה, ליתנו כשר אינו הגט

לשמה.

i ia` itleר לפי הנתינה,"ג ולא לשמה להיות צריכה הכתיבה דרק מסירה, בעידי לה ליתנו כשר הגט א

oihibdn cg` ca` m`eופירש"לכו בטל, השני נכתב,"ע הגט מי לש ידעינ דלא s"ixd,י: lr o"xd itle]

dlhazpy meyn ,ixnbl lhay ,"lha" m"anxd oeyln wiic awri zx`tzde ,r"eya wqtp oke ,zyxebn wtq `id ixd ,ozpe xar m` - `"ahixde

[wtqn hb zzl gily dyrp `le li`ed ,zegilyd.

:‰ÎÏ‰

r"eyaג')"(אהע סעי' קלב סי' ozepז ,dfa df eaxrzpe oihib 'a eglye ,miey mdizeyp zenye miey mdizenyy mipy :wqtp

f"d odizyl e` mdn zg`l ozip m`e ,efl `le efl `l x`ypd hbd ozpi `l mdn '` ca`p m`e ,dxiqn icira efl mdipye efl mdipy

.oiyexib wtq

.eh?recne ,xyk hbd m`d ,odizeyp yngl cg` hb eazk dyngyk oicd dn.ft :et sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ„Ú‰Â ,"˙ÈÂÏÙÂ ÈÂÏÙ ÂÈ˙Â˘ Â˘¯È‚ ÈÂÏÙÂ ÈÂÏÙ Â‡Â" ,ÌÏÂÎÏ „Á‡ ÔÓÊ ·˙Î Ì‡
‰ËÓÏÓ

""לכו דכתיב , לכול פסול אחד.להע בגט מתגרשות נשי שתי דאי ולחברתה, לה ולא "

,zipelt yxib ipelte ,zipelt yxib ipelt azke xfg k"g` m`l"x itl" ותנת"כללהוי כשרי וכל ,

ואחת. אחת ayxd"`לכל itle ,dzxagle dl `le "dl" ly oexqg o`k oi`y hwep opgei iax mb - m"anxd zrca n"nde `"ayxd itl]

['c ze` 'g 'iq y"`xd lr l`pzp oaxwa oiire ,cg` hba miyp 'a yxbne li`ed ,df hb lqet opgei iax - s"ixd zrca.

.·‰ËÓÏÓ ÌÈ„Ú‰Â „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔÓÊ ·˙Î Ì‡

a"aixc w"z itl( יוחנ דרבי דכוותיה n"x(בברייתא xn` okeדר דכוותיה )"(בברייתא יוחנ רבי דעת משמע וכ הויל,

שהזמ מפני ואחד, אחד לכל רווח כשאי ואפי' כשר, עמו נקראי שהעדי ואת ואחד, אחד לכל טופס

. מפסיק

n"xc w"z itleדר דכוותיה a"aix,ל)"(בברייתא itl oke( יוחנ דר' דכוותיה אחד(בברייתא לכל רווח כשיש דוקא

" הוי לכאוואחד, ."א"טופס כשרי רווח אחריה שאי הגיטי כל כשאי אבל ,"owiqtn onfd" ly oecipd - l"x itl]

ligza oze` axiryk `wec `edoica x`eank ,qteh ied mb cg` lkl onf e`la - dligza oaxir `l la` ,"'eke epyxib ipelte ipelt ep`" d

[`adכ הוי כ דבלא זמ אותו כתוב הגיטי שבכל שמדובר בגמ': ומבואר בלילה", ונחת ביו [epice,"נכתב

[.gi sc lirl mi`pz zwelgna ielz,

.‚ÌÏÂÎÏ „Á‡ ÔÓÊ ·˙Î Ì‡

.1xeaigd 'e mr d`ld jke zipelt z` ipelt"e" ,zipelt z` yxib ipelt"e" azky ote`a

l"x itl.'ב די עיי טופס, הוי

o pge i iax itle.'א די עיי כלל, הוי
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.2xeaigd 'e `la "'eke zipelt z` ipelt ,zipelt z` yxib ipelt" azk m` j`יוחנ לרבי ג

עמו. נקראי שהעדי הגט רק וכשר ואחד, אחד לכל טופס הוי

:‰ÎÏ‰

m"anxaהי"(פ מגירושי ט')r"eyaeח)"ד סעי' קל llk"a",(סי' edeazk m` ,odizeyp yngl cg` hb eazky dyng :wqtp

ipye hbd qteh lke "oiiiedz ic ikil" ezy`l odn cg` lk xn` oke ,"zipeltl ipelte ,zipeltl ipelt yxib zaya jka" eazky oebk

ef dlibn `vzy in lk ,llk dxiqn icir my oi` m`e ,dxiqn icira odn zg` lkl ozpie ,xyk hb df ixd ,dhnln oinzeg micr

azke ,dlibn dze`a xg` hb eizgz ligzde hbd milyde ,"zipeltl ipelt yxib zaya jka" azk m` la` ,zyxebn dci zgzn

ef dlibn dpzip m` ,dhnln micrde oihibd lk milydy cr oke ,ipyd hbd milyde ,"zipeltl ipelt yxib zaya jka" e` "df meiae"

ef dzid m` ,odn zg` ci zgzn z`vei ef dlibn dzide dxiqn icir my oi` m`e ,zeyxebn olek ixd ,dxiqn icira odn zg` lkl

.zyxebn wtq f"d ,zepey`xd on zg` ci zgzn z`vei dlibnd dzid m`e ,zyxebn ef ixd ,enr oi`xwp micrdy dpexg`a dhiby

.oexg`d wx xyk epi` ,e"`e `la "zipeltl ipelt" mixg`a oke ,ipya azk m` la` ,'eke "zipelte ipelte" azky df lke

.fh?recne ,df cva df oazky oihib 'aa oicd dn(`mezg ipyd lre "oae`x" mezg oey`xd lryk
.ipy crd mzg ok enke ,"cr awri oa"(azgz "awri"e ,oey`xd hbd zgz "oa oae`x" azkyk

.ipyd(bmi`a mipei micr 'a cer mdixg`e ,df zgzl df zgzn mi`a mixar micr 'ayk
.df zgzl df zgzn(cmi`a ,ipei cg` cre ixar cg` cr cere ,ipei cg` cre ixar cg` cr
?df zgzl df zgzn:ft .ft sc

:‰· Â˘˙

.‡"„Ú ·˜ÚÈ Ô·"Â ,ÔÂ˘‡¯‰ Ë‚‰ ˙Á˙ "Ô·Â‡¯" ·˙Î˘ ÔÙÂ‡· ,‰Ê ˙Á˙ ‰Ê ÌÈ„Ú‰ '· Ì‡
ÂÈ˙Á˙ È˘‰ „Ú‰ ÔÎ ÂÓÎÂ ,È˘‰ Ë‚‰ ˙Á˙

ב מתכשר דזה עדי ב' יש גט ולכל הואיל , כשרי הגיטי ב"ראוב"שני וזה עד", יעקב בתוס'"ב ומבואר ,

וליתכשר)"(ד "ה חת הראשו שבגט דא "ראוב: בלי מ"עד" ,"" אחריו שכתב כיו עדמ יעקב כאילו"ב הוי ,

" בהדיא עדכתב cr"],"ראוב ipelt oa" eixg` mzg exiagyk d"dy :y"`xd 'qeza 'ke]ולפי ,"" פסול,ראובז לבד "yie]

[dfa k"yn y"yxae ,m"anxdl n"dita oiire ,ixi`n - ztqez mey `la "oae`x" wx azkyk mb mixiykn.

.·ÔÂ˘‡¯‰ Ë‚‰ ˙Á˙ "Ô· Ô·Â‡¯" ·˙Î Ì‡

.1ipyd zgz "awri"e" ביה כתוב ולא דהואיל פסול, והשני כשר החתימה"עדהראשו מתפרשת ,

יעקב" של בנו ."ראוב

.2"cr awri" aezk m`e. כשרי שניה

i "yx itlהאי)"(ד וניתכשר "ה שמשמע מפני כשר ראובהראשו של בנו ."אני

'q ez itleד)"( ב בראוב האי וליתכשר עייה בעצמו, ראוב חתימת שהוי מפני ש."זהו

.3awri ly ci azka mpi` "cr awri" milindy mixikn m`בתוד ועיי כשר, הראשו ה"רק

. דידעינ

:‰ÎÏ‰

r"eyaח')"(אהע סעי' קל סי' myyז ,df zgzl df zgzn micrde df lv` df zg` dlibna oitc 'aa oihib ipy azk :wqtp

zgz "oa oae`x" azk m`e ,xyk eizgz minezg micrd zenyy z` ,eizgz 'bd crd oke ,ipyd zgz eia` mye oey`xd zgz crd

,xyk ipyd s` ,ipyd zgz "cr awri oae" oey`xd zgz "oae`x" azk m`e" ,leqt ipyd ,ipyd zgz "cr awri"e oey`xd,xqnp m`e
.llk micr eilr eid `l el`n rxb `l `dc ,carica xyk micr eilr oi`y mze` cil micra:נפסק יב, calובסעי' "sqei" azk la`

,leqt "cr" azk `le.leqtc "cr" azk `le "ipelt oa" azk m` y"kemipicd z` `le dpynd oic z` wx mi`ian m"anxde s"ixd]

['h w"q y"aa r"re ,n"gl oiir - 'nbay.

.‚,‰Ê ˙Á˙Ï ‰Ê ˙Á˙Ó ÌÈ‡· ÌÈ¯·Ú ÌÈ„Ú '· Ì‡[cr d"c i"yx - l`nyd hb zgzl oinid hb zgzn]mipye
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df zgzl df zgzn mi`a mipei micr

i"yx(במשנתינו), עצמ לש האב ש מקדימי שהיוני m"anxdמפרש: zrc `ede - miyxtn yi j`]

ixar oeyla zg` dhiya mezgy lk `vnp ,oinil l`nyn `l` l`ny cvl oini cvn mixard jxca oiazek oi` mipeiy - n"dita

my ly eizgz ipei ly envr cr mye ,ixar ly envr cr ly eizgz ipei cr ly eia` ly enyy ,zipei azka xg` eixg` azke

[y"yx oiire ,ixi`n - `ed cg` miyexitd ipye ,ixar ly eia`.

e p izpync `nzq itlש דחוששי פסול, חתו"השני רש"גונדלית )"(די", דיד ותנא שהיוניה מפרש:

. הראשו הגט על רק חתומי העדי כל והוי העברי, העד שחת כסדר אלא כמנהג לא חתמו

ix irf i pz itleל חוששי ."גונדלית"לא כשרי הגיטי ושני ,

.„‰Ê ˙Á˙Ï ‰Ê ˙Á˙Ó ÌÈ‡· ,ÈÂÈ „Á‡ „ÚÂ È¯·Ú „Á‡ „ÚÂ ,ÈÂÈ „Á‡ „ÚÂ È¯·Ú „Á‡ „Ú

e p izpync `nzq itlדחו , פסולי לגונדלית.שניה ששי

ix irf i pz itle.לגונדלית חוששי דלא , כשרי שניה

.fi?recne ,`ed xyk m`d ,azkd on wegx mznizg z` enzg micrdy hb:ft sc

:‰· Â˘˙

.1oihiy ipy `ln azkd on micrd z` wigxdyk.פסול

.2miaexw micra m`linyk m`e.כשרmicrdy s` xyk micra hbd xqn m` - g"id oiyexibn `"t m"anxd itl]

z` `iad i"ade ,dnizg icir lr eknqi `ny yeygl yic ,dfa xingdl ccvn c"a`xde ,dxiqn icira oiyexibd xwirc ,miwgexn

[y"iir ,dfa lqety ikcxnd.

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(אהע סעי' קל סי' mixykז micr ipy enzgiy jixv :wqtpdf zgz dfick egipi `le ,hb ly dpexg` dhiyn dhnl

,dznizge dpexg` dhiy oia oihiy ipy xie`oexg` crd mzg m`e ,dxiqn icir i"r oixiykne oiwleg yie ,leqt hbd - egipd m`e
,"mixne` yi"k ,eyri `l dligzkl n"ne ,hbd on zehiy ipy mezg ipyd did dligznc t"r` ,xyk oey`xd mzg k"g`e dligzמ"ובחו

נפסק: יד, סעי מה `eסי' mileqt micrn `ln micrde azkd oiay geixd dide ,oihiy ipy lr xzi azkdn oiwgexn micrd eid

.siicfdl leki epi` ixdy ,xyk f"d ,miaexw

.gi,xyk m`d ,dhnln micrde ,scd l`nya ezvwne scd oinia azkp ezvwny hb
?recne.gt :ft sc

:‰· Â˘˙

.1wlg slw ly geix oi`e "`zlibnc `zgzn" i"r oebk ,jzgpy `la cg` hb lkdy xkip m`
oey`xd scd zizgza[ax d"c i"yx oiir].כשר הגט

.2,ipyd sca milyiy xteqd oiekzp jkly gkene ,dhnle dlrnln geix yiy ote`a m`itl
i "yx zhiyלכול)"(הנ בזה הגמ',"ג של הראשו התירו על חולק לא אשי ורב כשר, xaeqע oke]

['d w"q f"hae ,'f w"q y"aa r"re ,df hb lqet iy` ax - r"eyde ,m"anxd ,s"ixd zrca n"nd itle ,`"ahixd.

.3xkip `l m`eהשני ומקצת , הד בסו זה מקצת ונחת היו, גיטי שני שמא דחיישינ כשר, לא הגט

, הד jenqa]בראש mi`aend r"eyae m"anxa oiir - epic].

.4,dlrnln "zxzen"e ,dhnln "z` ixd" aezky ote`a m`e[ilek d"cez - dhnle dlrnln geix yie],itl
'nba '` uexizכתב שהסופר לפני מלגרשה התחרט שהבעל חוששי לא האי דכולי כשר, הגט

x,"מותרת" ly evexiz itl dxe`kl][yxbln hxgzd lrady oiyyegy l"qe ,i`d ilekl oiyyeg `ly ycgl gxkd oi` iy` a.

i "yx itl,לכותבו להמשי יכול אי התחרט הבעל בו,1.א לגרש יכול אינו שוב שביטלו דכיו
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שהו2. ."מפני זמ לאחר ונחת ביו נכתב ל

' q ezd itleר שלפי בו, ולגרש לחזור יכול א , האמוראי במחלוקת תלוי הדי ביטלו כשר,"א נ

שרש"ושצ ר"ל אפי' הכתיבה באמצע שביטלו שכא סובר, אינו"י וכ בו, ולגרש לחזור יכול שלא יודה נ

, מוקד שטר על מלחתו יזהרו ודאי העדי כי , זמ לאחר ונחת ביו לנכתב m:דומה iyxtn okle
דר אליבא ורק , שוי ששמותיה אחר לש שכתב היינו ס"שהתחרט דלא מוכח"א שיהא שצרי ל

pבתוכו, והאשה,"כר`" האיש ש שכתב קוד שהתחרט ובאופ s`yמ, :azk i"yxc `ail` :a sca `"ayxd]

['e daeyz '` wxt lirl k"yn oiir - ekezn gken opira `l n"xl.

:‰ÎÏ‰

r"eyaז')"(אהע סעי' קל סי' dlibnaז didiy `ede ,xyk ipy scd seqa dhnln micrde ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy :wqtp

eid oihib ipy `ny ,zyxebn wtq f"d micra xqnpy xkip epi` m` la` ,ipyd sca milyiy xteqd oiekzp jklye jzgp `ly xkipy

,scd y`xa ipyd zvwne scd seqa df zvwn jzgpezexer ipy wac .xyk micra dl xqnpe dlgzn did cg` hby micr yi m` edin
.wtqn leqt hb mdilr azke wac i"r cgia

.hi,recn ,xyk m`d cg` cre xteq mzg e` cg` cre xteq azk?dkldl 'qez ewqt dne.gt sc

:‰· Â˘˙

,cg` cre xteq mzgdinxi 'x itlור יוסי רבי במחלוקת תלוי ""הדי דאמר יוסי דלרבי לאמ, מילי

לשליח עושהמימסרי ציווי בלא שטרות ובשאר הבעל, ציווי בלא יחתו שהסופר חיישינ דלא כשר, "

השטר.

'q eza x`eaneירמיה)"(ד רבי אמר סופרה ושכתב כשר, ועד סופר שחת ירמיה, כר' שהלכה משמע דמכא :

מובהק, בסופר אפי' פסול, oicועד ,ai daeyz lirl k"ynae ,y"iir - ax xn` d"c .et sc lirl 'qeza zg` dhiyk df dxe`kl]

להכשיר`'] להלכה לסמו דיש וסיימו: , בגיטי וא לכתחילה אפי' ועד, סופר כתב דהכשיר כשמואל ודלא ,

שפסקו כהאמוראי סוברי אנו דבגיטי , בגיטי לא אבל שטרות בשאר רק ירמיה כר' ועד סופר חת

אמרו"שב כראומר הלכה שמכשיר,"" `'±c']מ mipic `k daeyz 'e wxt lirl k"yn oiir - iqei iaxk `lc]וא לצאת", יכול כ

עיי ש."תקלה,

:‰ÎÏ‰

r"eya(יח סעי' oilqet.(ש yiy iptn crl xteqd mezgi `ly xdfil yiy :wqtp

.k?xyk hbd m`d ,dzkipge ezkipg azk.gt :ft sc

:‰· Â˘˙

עיי וחניכתה חניכתו תודדי פח. ובמש"בד , וכ ד'."ה די יא תשו' ד' פרק על לעיל כ

.`k`ypil dxizdln `ed leqt m`d ,oick `lye oick ,miakek icaera e` l`xyia dyern hb
?recne ,dpedkl lqet m`d ,leqt:gt sc

:‰· Â˘˙

.‡Ï‡¯˘È· ‰˘ÂÚÓ Ë‚

.1dyern m`oicki"yx ,xyk )"(ד- כדי "ה בה שאמרינ באלו שהיינו כתובהכותב: וית אויוציא "

לו אסורה dfa,שהיתה yiy devnd zngn dyxbl mly ala eaila xnby meyn edf - `nlic d"c :fn sc a"aa m"ayxd itl]

[df dyrnl mikqdl ezrca xneb `ed qpe`d ab`y meyn edf - `nili` d"c my 'qezd itl la` ,m"anxd itl `ed oke.

.2oick `ly m`e,להנשא להתירה פסול y"aaeהגט ,'a 'ld oiyexibn a"t m"anxd lr n"gl oiir - dxezd on lhae]

[bi w"q clw 'iqואעפ לכהונה,", אותה פוסל devnכ o`k oi`e ,eze` eyir oick `ly oeik n"n ,"ip` dvex" xn`y t"r`e]

[hbd gix meyn dpedkl lqete ,al lka aidie xnb `l ,minkg ixac lewa renyl.
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:‰ÎÏ‰

r"eyaה')"(אהע סעי' קלד סי' `edeqpז m` `rcen xqn `l m` la` ,`rcen xqnyk n"d ,qep` `edyk hb epi`c `d :wqtp

mewn lkay c"ia lk lr devne ,hb ied `ivedy cr c"ia edeqp`e ,dvex epi`e `ivedl aiig `edy oebk epiid oicae ,leqt oick `ly

.`rcend lhal yxbl etekl onf lkae:נפסק ז', l`ובסעי' e` `rcend lhia mbe "ip` dvex" xn`e ,oick `ly yxbl l`xyi edeqp`

.dpedkd on dlqt k"tr`e ,leqt - dxqn

.·ÔÈ„Î ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ· ‰˘ÂÚÓ Ë‚

לכהונה, ופוסל iyxyn`פסול ax itlואעפ נינהו, עישוי בני ומדאורייתא הואיל לכהונה, פוסל כ"הגט

עכו ביד עצמה ותולה הולכת ואחת אחת כל תהא שלא כדי פסול, הגט מיד"מדרבנ עצמה ומפקעת ,

בעלה.

:zxne` o i i b eqa 'nbd,לכהונה פוסל מדרבנ ורק מדאורייתא, פסול אינו והגט הוא, בדותא משרשיא שרב

" ויאמרו יחליפו שלא גטכדי הוי לא כדי ישראל של iyxyn`,,"שעישוי axk dkld - :fn sc a"aa 'nbd zehyt itl]

m"anxd zrca n"glde n"qkd itle ,`iyxyn axk dkld oi`y epziibeq zpwqnk mixaeq a"aa o"anxde oiibeqa ixi`nd ,epziibeq zpwqnk `lc

,ok r"eyd itl mby :azek ,bi w"q y"ade ,dxezd on leqt hbd - m"anxd itl s` - fk 'iq y"yid itle ,y"iir ,`iyxyn axk dkld ובדיעבד-

לאחר, נתקדשה wtq]א ied - hi w"q f"hd itle ,hb dkixv - my ,y"ad itle ,ipydn hba jixv oi`y :o"xd xaeq.

,"jl mixne` l`xyiy dn dyr" el exn` miakek icaerdyk m`' q ezd zhiy itlובעובדי)"(ד ה

ע הוא שהעישוי כיו כשר, ,"הגט כדי ישראל iebdykפ `wec edfy :d"nxd xaeqe ,r"yehde ,m"anxd ,`"ayxd miwqet oke]

my 'qeze ,ok el xne` iebdy ote`a mb leqt hbd - n"i mya ,hb d"c my a"aa 'qezd itle ,"jl mixne` l`xyiy dn dyr" yexita xn`

mdilr miwleg[oiibeqa eazky enk mixaeqe ,.

.‚ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ· ‰˘ÂÚÓ Ë‚

בו. אי הגט ריח אפי'

`iyxyn ax itl. מדרבנ לכהונה פוסלה אינו מדוע בתמיהה נשארת הגמ'

:dw iqn 'nbd okleשלא אטו גזרינ לא וכ , מיחל דלא משו דישראל, כדי אטו כדי שלא גזרינ דלא

היא. לגזירה דגזירה משו דישראל, כדי

:‰ÎÏ‰

r"eya('ח סעי' aiig(ש did `l m`e ,dpedkdn dlqt k"tr`e ,leqt oicd on dyxbl aiig `ed m` ,yxbl mizek edeqp` :wqtp

,dpedkdn dlqtp `le ,ea oi` hbd gix 'it` ,oicd on dyxbl.dvxzp df meyn opixn` `l ,hbd zpizp lr zern law m` elit`eעוד

בשו ט')ע"מבואר סעי' l`xyiy:(ש dn dyr" mixne`e eze` oikn mizekd eide ,mizek ici lr l`xyi ly oic zia eze` ewgc m`

.l`xyi edeqp`k epic ,"jl mixne`

.ak?recne ,xzen m`d(`.l`xyi ipick mipcd miakek icaer ipta oecl(aly c"ia iptl oecl
zelifb ipic oecl e` ,ze`elde zepenn ipic oecl e` ezy` yxbl lrad z` etekiy ,zeheicd

,zelag e`.i"x`a oignen oi`yk s`e ,mixb lawl e` ,zelag i"ry zelifb e`(b.dy` ipta oecl:gt sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ Ï˘ „"È· ÈÙ·

" שנאמר ישראל, כדיני שדיניה אפי' לדו .לפניהאסור כוכבי עובדי לפני ולא "

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' כו סי' oicaמ 'it` ,(ea oecl mixyl reaw ayen 'it) ,mdly ze`kxrae m"ekr ipic ipta oecl xeq` :wqtp

mixde scibe sxig el`ke ,ryx df ixd ,mdipta oecil `ad lke ,xeq` mdipta oecl mipic ilra 'a evxzp 'it`e ,l`xyi ipick mipcy

.d"rxn zxeza ci
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.·˙ÂËÂÈ„‰ Ï˘ „"È· ÈÙÏ

לדו אסור

.1giky xacae ze`elde zepenn ipice ezy` `ivedl seklשיוציא האיש את לכו לה מותר

" משו והלואות ממונות דיני לדו לה שמותר כמו , בדי אשתו עבדינאת קא ורקדשליחותייהו "

שכיח. שזה מפני

.2zelage zelifbk giky `ly xaca" אמרינ עבדינלא קא ."שליחותייהו

' q eza oey`xd uexizd itlהכי)"(ד אי ואעפה שכיח, לא נקראת גזילה וחבלות"כל גזילות לדו יתכ כ

" שאמר ישראלבאופ לאר דינא לי qtz],"אקבעו m`y ote`a mb eazk p"` d"c :ct sc w"aa 'qezae].

i pyd mvexiz itleע גזילות ורק בבבל, אותו ודני שכיח הוי חבלות בלא שכיח"גזילות לא חבלות י

בבבל. אותו דני ואי

.3mixb lawl'שכיחי)"(דבתוס דלא במילתא ואעפה , מומחי ג' צרי גרי שקבלת מקבלי"מבואר: אנו כ

" דחשיב משו , "שכיחגרי ואמרינ עבדינ" קא מומחי"שליחותייהו שאי כיו שג הוסיפו: עוד ,

""באר אמרינ עבדיני קא ."שליחותייהו עושי אנו ראשוני של ששליחות משו ,

:‰ÎÏ‰

r"eyaא')"(חו סעי' א' סי' oennמ wifne ,zepzne ,zeyexie ,dy` zeaezke ,ze`elde ze`ced ipic mipiicd mipc dfd onfa :wqtp

dlagy dnda oebk ,qik oexqg mda yiy t"r` miievn mpi`y mixac la` ,qik oexqg mda yie cinz oiievnd mixacd mdy ,exiag

'it) ,exiagl rwezk minkg eqpwy zeqpwd lk oke ,ltk inelyz oebk ,miievn mdy t"r` qik oexqg mda oi`y mixac e` dzxiaga

,wfp ivg mlyny e` wifdy dnn xzei mlynd lk oke ,(igld lr ecia dkn 'it) ,exag z` xheqyke ,(ezirane epfe`a lewa rwezy

.i"`a mikenqd mignen `l` eze` oipc oi`

.‚‰˘‡ ÈÙÏ

' q eza oey`xd uex izd itlהדיוטות)"(ד לפני ולא להעיד.ה שפסולה א , לדו מותר

i pyd mvexiz itleאת שפטה שדבורה ומה בירושלמי, איתא ושכ להעיד, שפסולה כמו לדו פסולה

י שי"ישראל, או לדו בלא דיני מלמדת שהיתה שכינה."ל משו עליה אותה שקיבלו ל

.bk?recne ,oiyyeg m`d(`."dyxbzpy" d`eyp dy` lr `viy lewl(adiept zwfga `idy ina
."dycwzpy" `lzn` `la lew dilr `viy(bdpfn my" dy` lr `viy `lzn` `la lewl

."xira(c."mxiwtd e` eiqkp ipelt yicwdy" lewl(dcg`l dycwzpy" diept lr `viy lewl
.mdn dfi`l mixne` eid `le ,"ipelt ly eipan(eipy `ae ,ipeltl dycwzpy `viy lewl

.epiptl dyciwe(fmiyceg 'b oizndl oiprl ,frld iptn ipy hb epzpe ,leqt `edy hb lr lewl
.ipy hb zpizpn:ht :gt sc

:‰· Â˘˙

.‡"‰˘¯‚˙˘" ‰‡Â˘ ‰˘‡ ÏÚ ÏÂ˜ ‡ˆÈ

.1oi`eyip xza lewd m`ופירש"לכו וכלל, כלל לו חוששי אי והאמר)"(די"ע באופה דוקא שזהו :

, נישואי קוד הקול יצא oicשלא onwl ixep oa opgei iaxe r"x n"x oiay zwelgna ielz oicd - oi`eyip mcew `vi m`c]

['b.

.2oiqexi`d xg` lewd `vi m`

iy` ax itl)(:פט .בד חוששי

`aiag ax itle.הילכתא שכ אומרת והגמ' , חוששי iqe'לא ,'b 'irq 'e 'iq r"eyae ,'k 'ld oiyexibn i"t m"anxa]

,oi`eyip xza lew ly mitqep mipte` `aen 'e oic onwle .oiqexi` e` oi`eyip xza lewl oiyyeg `ly ,`aiag ax zrck :wqtp ,'g 'irq en
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[y"iir ,mdl oiyyeg m`e.

.·‡Ï˙Ó‡ ‡Ï· ÏÂ˜ ‡ˆÈ['a oic d`ad daeyza oiire ,calae d"c dpyna i"yx - lewd z` xaeyd xac 'it]

.1"dycwzpy" diept dy` lr.לקול חוששי

:xne` iy` axבבי הוחזק הקול א דוקא בבי"שזה איתחזיק לא א אבל לקול"ד, חוששי לא ד

dfa.כלל, k"yn o"anxd mya o"xa cer oiir .`lc d"c :ht sc i"yx - dxad lew zriny `dz `ly eixg` c"ia ewcay :epiid wfged]

['` oic ,d`ad daeyza oiir - "dxad epi`y lew" edn.

.2"dyxbzp mby" `lzn` `la lew dilr `vi m`,עמו ושוברו שקול מפני מגורשת, זו [okleהרי

[r"eya wqtp oke ,dpedkl dxeq`רש שנתקדשה,", הקול אחרי יצא שנתגרשה שהקול א שזהו מפרש: [okeי

,`"ayxa r"re ,cgi e`vi zelewd ipyy jixvy :xaeqe wleg zebyda c"a`xd la` ,r"eyd zrc oky :azk ,'e w"q f"hae ,m"anxd zhiy

[n"ne ,o"x.

.3,`lzn` mr lewd `vi m`eספק גט, או קידושי לה שזרק או תנאי על גירשה או שקידשה לדוגמא:

לקול, חוששי אי לה קרוב ספק לו d`ad]קרוב daeyza oiir dfa dkldde mipicd ihxt].

:‰ÎÏ‰

m"anxaכ')"(פ הל' מגירושי enkי ,wtqa zycewn `id ixdy ,c"iaa lewd wfgede ,zycewn xira dny `vi m` la` :wqtp

,dxizd lewe dxq` lewy ,zyxebn ef ixd ,oiyeciwd oze`n dyxbzpy lew dilr `vi k"g`e ,epx`ayהראב כתב:"ובהשגות l`ד,

.enr exaeye lew `edy iptn ,cgi zelewd 'a e`viyk `l` 'nba ok d`xp

r"eyaה')"(אהע סעי' ו' סי' lewdז `viy `wece ,odkl dxqe`l lewl oiyyeg ,dyxbzpe dycwzpy dy` lr lew `vi :wqtp

el aexw wtq ,hb e` oiyeciw dl wxfy e` i`pz lr dyxib e` dyciwy lewd `viy oebk ,`lzn` mr `vi m` la` ,`lzn` `la

,lewl oiyyeg oi` ,dl aexw wtq:נפסק ז', סעי' מו meynובסי' dxqe`l oiyyeg oi` ,dyxibe ipeltl dycwzpy lew dilr `vi

zaygp dy`d ,i`pz lr dyxbzpe dycwzpy lew `vi m`y ,c"a`xdk ewqt r"yehd] .oiyexibd lew meyn odkl dxeq`e oiyeciwd

zaygp `ide oiyeciwd ly lewd z` mb zlhan `lzn`d df ote`a mb - o"anxd itl la` ,i`pz lr eid oiyexibdy oeik ,yi` zy`k

[`ypdl zxzeny dieptl.

.‚‡Ï˙Ó‡ ‡Ï· "¯ÈÚ· ‰ÊÓ Ì˘" ÏÂ˜ ‰˘‡ ÏÚ ‡ˆÈ

n"x itl.תצא

r"x itl.בלבנה מוזרות בה ויתנו משישאו רק לקול, חוששי

`ax hwep oke , ixe p oa opge i iax itle" נחשוש דא , חוששי שיושבתלא אבינו לאברה בת הנחת לא

בעלה `dlk],"תחת d"cez oiir]" אמרה והתורה דבר, יקו וכו' עדי שני פי ברור,"על דבר על רק פי' ,itke]

[d`ad daeyza x`eaiy, ניכרי כשהדברי רק זהו לקול שחוששי דמה לה, חזו בעלמא פריצותא שרק ואמרינ ,

שזינתה. קול כשיש ולא

i "yxובד"(ד יצא, מזנה)"ה ש נפסלתyxtn:ה א התנאי ושמחלוקת פנויה, אשה על בקול שמדובר

לעכו שנבעלה קול שיצא באופ זהו בביאה,"לכהונה, דפוסלי לעבד nbd'או jyndl eyexitae
:x`ean "dl o iyyeg o i` dlera"לכה"שנפק לפוסלה א ג א"מ ובי נבעלה למי אמרו א בי ג,

אמרו. לא

' q ezeבעולה)"(ד m:ה ixaeqידוע היה דא נבעלה, למי אמרו כשלא וא הדיוט, לכה א שמחלוקת

ש משו הדיוט, לכה א פסולה היתה למי ידוע ולא ומזנה"שזינתה, בודקת אשה היתה"אי ולכ ,

לפסול, בעולה oie`lבחזקת iaiigl zlrapdy ,eznai lr `ad wxta mzhiyl mde ,zezixk iaiig mb etiqede ,a"eike l"pd oebk]

[y"iir ,`"yxdn - dpedkl zlqtp `id lka oieyd oie`l iaiig lknc ,wleg m"anxde ,dpedkl zlqtp `l ,oiyeciw dia iqtzc oeikעד ,

לדבריה, ראיה e`xyשתביא iptn wx `vi lewdy xnel mewn yic ,d`eyp dy` lr lewa xaecn - eax mya ywxw epiax itle]

'ld a"eqi`n e"htn envr xzeqe ,df oic seqa oiir - m"anxd zhiy ,d`eypa mbe diepta mb xaecn - ixi`nd itle ,`nlra `zevixt

['f w"q 'c 'iq f"hae ,ci w"q n"g ,'l w"q 'e 'iq y"a oiir - ezhiy aeyiia ,'k.
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:`zi ixaa x`ean cerweya dxbxiby e` weya dlk` m`y[i"yx - oexb ziehp dkld 'it],,weya dwipd e`
[`zevixt d"c i"yxn rnyn ok - el` mixac lr ecirde micr e`ay 'it` epiideתלוי הדי

ר התנאי ר"במחלוקת וריב"מ, הנ"ע, ל."נ

:x`ean zxg` `zi ixaaee` dqex` e` d`eyp `idy lew dilr `vie diept zwfga `idy in
dgty `idy e` zxfnn `idy e` zxg` xira meid zycwzny e` ,inl exn` `le dycwzpy

לקול, חוששי zelewlאי oiyyeg oi` - ywxw epiax itl .l"pd ,zncewd `ziixaa xkfend o"aixk wqty `axk l"iiwc ocicl t"kr epiide]

[xexa lewl `l la` oiyyeg oi` dxad lewl wx - s"ixd lr c"a`xd itle ,mixexa zelewa 'it` el`.

:‰ÎÏ‰

m"anxaמאיסו"(פי כ')"ז הל' dl,ב oiyyeg oi` ,dvelg `idy lew dilr `vi m` :wqtpחולק,"והראב oiaד lcad oi`c

,y"iir ,zelewdה',"והשו סעי' ו' סי' i"`,ע mya m"anxd zhiy z` wx `iadברמב נפסק כא:"עוד הל' lrש lew `vi

dl `vi ,odkl elit` `ypze dl oiyyeg oi` dgty `idy lew dilr `vi ,lecb odkl `ypze dl oiyyeg oi` dlera `idy dlezad

,hb dl oziy mcew zne xrekn xac icira e` zicedi zc lr dxary meyn dlra d`ived elit`e ,dl oiyyeg oi` xira dpfn my

.dit z`ceda e` dxexa zecra `l` el`n dy` mixqe` oi`y odkl zxzen f"d

.„ÈÂÈÒÎ ¯È˜Ù‰ Â‡ ÂÈÒÎ ˘È„˜‰ ÈÂÏÙ˘ ÏÂ˜ ‡ˆ

עליו, נכסיו לאסור ולא מחזקתו, להוציא לא לקול, חוששי אי מבואר: axk`בברייתא l"iiwc ocicl t"kr]

[l"pd ixep oa opgei iaxk wqty.

:‰ÎÏ‰

m"anxaכ')"(פ הל' מערכי didzyז cr ,el oiyyeg oi` onixgd e` oyicwd e` eiqkp z` xiwtdy lew eilr `viy in :wqtp

.dxexa di`x my

.‰Ì‰Ó ‰ÊÈ‡Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰ ‡ÏÂ ,"ÈÂÏÙ Ï˘ ÂÈ·Ó „Á‡Ï ‰˘„˜˙˘" ‰ÈÂÙ ÏÚ ÏÂ˜ ‡ˆÈ

למ קלא"אפי' מבטלי לא a']ד oic d`ad daeyza xkfend]" יאמרו לאחר, שנישאת כשיראו כי , מבטלי כא חכמי,

היו קט שקידושי ומצאו בקידושיה רש"עיינו לפי כגדול, הנראה לקט שנתקדשה קול יצא בא הדי וכ י",

)"(ד עדיי שעה מפני הוא,"זהו שקט ניכר מעשיו g"xd]י mya ,`i 'iq seq y"`xa oiir - sqep yexit].

.ÂÂÈÙÏ ‰˘„È˜Â È˘ ‡·Â ,"ÈÂÏÙÏ ˙˘„Â˜Ó ‡È‰˘" ÏÂ˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ

ממנו, `mc]תצא, lkle oey`xl mb dxeq`e]: וכדלהל שיתברר, עד

.1"eed oiyeciw oey`x iyeciwy" ecirie micr e`eai m`

`ped ax itl,המנונא מדרב משני, קידושי קיבלה ולכ ראשו שגירשה דחיישינ לשני, מקודשת

" לומר בעלה בפני פניה מעיזה אשה אי חזקה אנידאמר דס"מגורשת שא", אליביה, הונא לרב ל

בתוס' ומבואר נאמנת, בפניו )"(דכשלא ואיד גטה וצריכה לחומרא רק נאמנת בפניו שלא לדידיה, דא :

. מראשו ג

l`eny itleהמנונא רב דדברי משני, גט צריכה jci`e]אינה d"cez - ebin dl oi` m`a]כשהעזה רק ה ,

, הראשו בפני העזה היתה לא כא אבל הבעל, בפני c"ixez]היתה ,`ped ax iabl `pepnd axk `zklde].

.2xacd xxazi `l m`, קידושי היו שכ עדי באו כאילו לחומרא dfa,אזלינ l`enyl dcen `ped axe]

[jci`e d"cez it lr l"pke.

.3"oiyeciw eid `l oey`x iyeciwy" ecirie micr e`eai m`

`lw o ilhan `l c"nl.לחומרא אזלינ

`lw o ilhan c"nl.הדבר שהתברר כיו הקול, את מבטלי
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.4mdipyn hb dkixvy ote`a m`

`ped ax itl[s` d"cez - xnin`e ,t"xe],שני ונושא ראשו ipy]מגרש `yepe d"c i"yx - dvxi m`]לא אבל ,

" לומר יבואו שלא כדי , ראשו וישא שני האירוסייגרש מ גרושתו ."מחזיר

`pp iy ax itle[`yiy ax b"i]ic i` axc dixaעכ , ראשו ונושא שני מגרש עדי"א באו לא א פ

, לראשו yxdn"`]שנתקדשה oiir],בקידושיה רבנ עיינו אמרי דמימר ,oiire ,ipy iyeciwa :yxtn epiir d"c i"yx]

[`"yxdn'בתוס ומבואר הוה, טעות וקידושי )"(ד, א אידי,ה דרב בריה שיננא כרב הלכה שאי :wqtp oke]

[ixi`na r"re ,r"yehae mipey`xa.

.5`vi lew `l` dxez iyeciw epipta ipy dyciwy micr oi`y epiidc ,dfne dfn lew `viyk m`
oey`xd xg` yciwy

`tt ax itlשחוזרת יאמרו שלא כדי , ראשו וישא שני יגרש ולא שני, ונושא ראשו מגרש זו א

שנתארסה. גרושה לראשו

xnin` itleופירש , לשניה )"(די"מותרת לשניה מותרת שסה משו שזהו מודה": הונא רב שאפי' ל

, ראשו ונושא שני מגרש שא dkldl.בזה zwqet 'nbd jke,r"eyae m"anxa `ed okexg` lew `vi m`e
ipyl z`yipy dztega lew eilr `viy yi`d eze` dide ,"xg`l dycwzpy" oi`eyip'התוס

)"(ד חיישינ לא והלכתא רה בש שא"כתבו ,"ת: נישואי בתר קול והוי הואיל לשני, ומותרת מראשו גט צ

בפניו. פניה מעיזה שאי חזקה הוי לשני שכשנתקדשה ועוד

:‰ÎÏ‰

m"anxaכו)"(פ הל' מאישות iyeciwט lr oiwcea ,epipta dyciwe xg` `ae ,"ipeltl zycewn `idy" lew dilr `vi :wqtp

eiyeciwy oey`x yxbn ,e`l m`e ,melk ipy iyeciw oi` ,oey`xl zycewn `idy di`xa mixexa micr e`a m` ,lewa mdy oey`x

,"xg`l dqx`zpy xg` oiqexi`d on ezyexb xifgn" exn`i `ny ,oey`x qepki `l ipyd yxib m`e ,i`ce eiyeciwy ipy `yepe ,lewa

ה')ע"והשו סעי' מו :(סי' oey`x.הוסי yxiby xg`l s` zinler eilr dxeq` ef ixd ,oey`x yxiby mcew ipy dqpk m`וברמב"

ובשו כז, הל' נפסק:"ש ו', סעי' , ש `cgע ,"xg`l zycewn `idy" ezenk xg` lew `vie ,ipeltl zycewn `idy lew dilr `vi

.oexg` oiae oey`x oia ,qpek cg`e hb azek

.ÊÈ˘ Ë‚Ó ÌÈ˘„Á '‚ ÔÈ˙Ó‰Ï ÔÈÚÏ ,ÊÚÏ‰ ÈÙÓ È˘ Ë‚ Â˙Â ÏÂÒÙ ‡Â‰˘ ÏÂ˜ Ë‚ ÏÚ ‡ˆÈ

z"x zhiy itlד צ. )"(ד לשניה מותרת והלכתא שהראשוה כיו שני, גט מזמ חדשי ג' להמתי צריכה אינה

דלעז. חששא מפני אלא אינו השני והגט כשר, היה

i "x zhiy itle( ש שני."דאעפ(בתוס' גט מזמ חדשי ג' להמתי צריכה כ

.ckc"nl[zncewd daeyza]ea wfgez dy`dy lewd `ed cvik ,"mixkip mixaca" wx lewl opiyiigy
e` ,`lzn` yiyk oicd dne ,lew oilhan m`d ,lew ied mb dy` itn lew m`de ,zycewnl

?recne ,"`lzn` mewna".ht sc

:‰· Â˘˙

.‡¯·‰ ÂÈ‡˘ ÂÈÈ‰ ,Â· ˜ÊÁÂ˙˘ ÏÂ˜‡Â‰Â ‰

:`ler zrclואומרות לה, ושמחות הנר לאור טוות ונשי מוצעות, ומטות דולקות, נרות שהיו כשמעידי

[y"rre ,ernyiy cr d"cez - mixne`e mi`veie miqpkp miyp`e :b"ie]" היו, נתקדשה ."פלונית

: o pge i x "` dpg xa xa dax zrclנכנסי אד ובני מוצעות ומטות דולקות נרות שהיו כשמעידי

" ואומרי היוויוצאי נתקדשה ."פלונית

:ax xn` `ped x"` `a` 'x zrca 'nbd zpwqn itl" שיאמרו ופלוניכדי מפלוני, שמע מהיכ פלוני

הי למדינת לה והלכו ."מפלוני
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)"(דבתוס' שמגיעי עד שישה באופ דיבר שעולא אלא עולא, על חולק לא אבא ר' שמסתמא מבואר:

צרי ולכ לדבר, רגלי שאי באופ דיבר אבא ור' הברור, לדבר שיגיע צרי לא ולכ לדבר, רגלי

ועי הברור, לדבר כמו"שיגיע בגירושי ג השיי בקול דיבר אבא ור' , דקידושי קול על דיבר דעולא ל

. בקידושי

:‰ÎÏ‰

m"anxaהכ"(פ מאישות iq'ב)"ט r"eya la`] ,zycewn zwfga ef ixd ,ipeltl zycewn `idy lew dilr `viy dy`d :wqtp

[zycewn wtqa `idy :wqtp ,'` 'irq en,lewd `ed cvike ,el oiyyeg oi` c"iaa wfged `ly lew lke ,dxexa di`x my oi`y t"r`

zegny miype ,mi`veie miqpkp mc` ipae ,zervne zehn ,zewlec zexpd e`xy :ecirde mipy e`ay oebk ,zycewn `idy ea ef wfgezy

,dycwzp `le "ycwl" epncfp `ny ,dl oiyyeg oi` "meid ycwzz zipelt" zexne` oze` erny ."meid zipelt dycwzp" zexne`e ,dl

ipeltn rnyy ipeltn eprnye ,dxad lew eprnye ,"oiqexi` zgny enk epi`x" exn`e mipy e`a m` oke ,dycwzpy ernyiy cr

,zycewnl dze` wifgny lew df ixd ,ezn e` zxg` dpicnl micrd mdl eklde ipelte ipelt ipta zipelt dycwzpyסי'א"והרמ)

ב') סעי' ly`הביא:מו onf lk la` ,c"iaa wfgedyk `l` lewl oiyyeg oi`e ,`l ixzn cg la` ixzn ixz ernyy `l` lew ied `lc `"ie
xxal ick lewd xg` wcwcle xefgl c"ial yie ,c"iaa wfged opira `l f`e ,dycwzpy daeh dwfg yiy mewna `l m` ,`l c"iaa wfged

.zeynn ea yi m`

.·ÌÈ¯˘Î‰ ÈÙÓ ÂÈ‡˘ ÏÂ˜

`cqg ax itlשכמו בגמ': ומבואר קול, ""אינו קסבר קלאכ ופירש"מבטלי )"(די", כשרי מפי דמזהה :

קלא דלאו ומכריזי מבטלינ , מוסמ אינו שהקול ונמצא נבדוק שא מוכח בדבר, הקילו שחכמי שמצינו

התוס' וכתבו לה, ומנסבינ שישמעו)"(דהוא, עד לדבר.ה רגלי כשאי רק זהו דשמא :

zyy ax itleשכמו בגמ': ומבואר קול, ""הוי סובר קלאכ מבטלינ ."לא

:zxne` 'nbd. מבטלי אי ובנהרדעא קלא, מבטלינ y"`xaדבסורא r"r .`k daeyz 'g wxt lirl epazky dn oiire]

[l`ppg epiax mya my k"ynae ,`i 'iq.

i "yxa oey`xd yexitd itlד)"( מבטלינ מפיה קול כשיוצא היינו קלא, מבטלי א המחלוקת

" , ונשי וכו'תינוקות מפלוני שמע דלישיילינהו.פלוני וליתנהו "

' q ezd mixaeq oke , i "yxa ipyd yexitd itle( ממדינת(ש ופלוני הפלוני כשחזרו דוקא המחלוקת

" ואמרו מעולהי דברי היו ."לא

:‰ÎÏ‰

`"nxa('ד סעי' מו "wqtp`l:(סי' mixne`e mdipta eycwzpye oiyeciwd oda elzy micrd e`ay oebk ,lewd xwyy k"g` xxazp
.`lw oilhan oi` f"dfac `"ie ,lewd oilhan ,"mlern mixac eid['d w"q en 'iq y"aae ,ak 'ld zeyi`n h"t n"gla r"re].

שישמעו)"(דהתוס' עד "ה עולא בדברי גורסי אי שלפיה גירסא, וכו'הביאו ואומרות וכו' טוות ,"ונשי

" וכו'אלא ויוצאי נכנסי אד א"ובני חנה בר בר רבה כדברי ,". יוחנ ר

e f `qxib itl,לעדות כשירה אינה ואשה הואיל לקול, נחשב אינו אומרות שנשי milbxמה yiyk 'it`]

[xacl" דאמר חסדא רב וכדברי הכשרי, מפי שישמעו ."עד

e p izqxib itl j`ושצ קול, רגלי"הוי כשאי דוקא חסדא רב ודברי לדבר, רגלי שיש מפני שזהו ל

a'.לדבר. oic seq zncewd daeyza k"yn oiir - dkld oiprl

.‚,‡Ï˙Ó‡ ÌÚ ÏÂ˜['e±'c mipic onwle ,'a oic zncew daeyz oiir - `lzn` edn]

`ped ax xa dax itl, ימי עשרה ועד מכא אפי' אמתלא mdהוי "mini dxyr" ,miyxtny yiy :azek ywxw epiax]

[`wec e`ly ,miyxtny yie ,`lzn`a ynn oi` jkn xzeie ,`wec.

o pge i x "` dpg xa xa dax itle" כגו אמתלא, הוי השוברו דבר ע שיצא קול פלונידוקא נתקדשה

אמתלא,"בספק הוי לא השוברו דבר זמ ואחר קול יצא אבל ,[`ad oica onwl k"yna r"re].
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:‰ÎÏ‰

m"anxaכג)"(פ הל' מאישות ג')r"eyae,ט סעי' מו `lzn`(סי' my dzid m` la` ,`lzn` my dzid `ly `"ca :wqtp

r"eya] ,"wtq iyeciw" e` "i`pz lr dycwzp zipelt" `lzn`d `id cvik ,zycewn dwfged `l dycwzpy ernyyk `lzn`d ernye

[ohw didy e` t"eey oiyeciwa yi m` wtzqdl yiyk e` ,dl aexw wtq el aexw wtq oiyeciw dl wxfy :mixne`y oebk :yxit,`l

,wfg lew `le dxexa di`x my oi`e li`ed ,dixac lr oiwqete dze` oil`ey `l` ,dwfged:נפסק יד, ובסעי' כד, dilrובהל' `vi

,zycewn wfgez `le `lzn`d lr oikneq ,ok `edy c"ial mixacd oi`xp m` ,`lzn` exn` mini xg`le "ipeltl dycwzpy" lew

,`lzn`l oiyyeg oi` ,oiyeciwd ernypy zra `lzn`d drnyp `le li`ed e`l m`e:נפסק ה', סעי' ו' `oiובסי' dlzn` mr lew

.'eke ,cin lewd mr `lzn`d `viy `wece ,lewl oiyyeg

.„,‡Ï˙Ó‡ ÌÂ˜Ó·[`lzn` mewna d"c i"yx - `lzn` my cenll lkepy xacl yi gzte mewn `l` `lzn` oi`c 'it]

ciaf ax itl.אמתלא הוי

`tt ax itle.אמתלא הוי ixi`nde:לא o"anxd mixaeqe ,'b oic l"pd dax ixac z` dgc opgei iax ixdy ciaf axk wqt s"ixd]

f"x - `"ayxd itl la` ,r"eyd zrca y"ade n"gd zrce ,m"anxd zrca n"nd zrc oke ,y"iir ,mdipia miwelg axe ciaf ax s"ixd itly

zrc okye ,dax lr wleg `l[i"yxe `"ayxdk xehdy eazky g"ae i"a oiire ,i"yx.

.‰ÍÏÈ ‡Ï˘" È‡˙ ÏÚ ‰˘„˜˙˘ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯¯·˙Â ,ÈÂÏÙÏ ‰˘„˜˙ ˙ÈÂÏÙ˘ ÏÂ˜ ‡ˆÈ
ÍÏ‰Â "ÈÂÏÙ ÌÂ˜ÓÏ

הקול, יציאת בזמ האמתלא יצא ולא הואיל אמתלא, נקרא שלא מבואר: 'בגמ' q eza x`eaneד)"( כיו :ה

, יוחנ כרבי רק שהיינו b']דמשמע oic l"pd]הוי ימי עשרה ועד מכא אפי' הונא רב בר רבה לפי אבל ,

אמתלא.

.Â‡˙ÏÁÂ˙„ ‡˙ÙÈˆ‡· ‰˘„˜˙˘ ‰ÈÂÙ ÏÚ ÏÂ˜ ‡ˆÈ

למ בהו"אפי' הוה שלא ומצאו בקידושיה, עיינו שרבנ דאמרינ , שמבטלי מודה כא קלא מבטלי לא ד

פרוטה. okeשוה ,wtqn lew oilhan oi` - c"a`xd itly :azeke ,dhext deey df m` ewca `l 'it` edf - r"eya wqtp oke o"anxd itl]

[m"anxd zrca ,`i w"q en 'iq y"ad xaeq.

.dk?recne ,xg`n oiyeciw dlaiwe dci dhyty yi` zy` ly oicd dn:ht sc

:‰· Â˘˙

.1,dlra ipta dci dhyt m``pepnd ax itlפניה מעיזה אשה שאי חזקה, לה שיש משו נאמנת,

" לומר בעלה ."גרשתניבפני

:‰ÎÏ‰

r"eyaב')"(אהע סעי' יז סי' dxn`yז dy`d ,ipyl zycewn ef ixd dlra ipta oiyeciw dlawe dci dhyty yi` zy` :wqtp

,dlra ipta dipt dfirn dy` oi` dwfg zpn`p "ipzyxb" eipta dlralla` ,hb dkixve zpn`p da oiqtez oiyeciwy oiprl `wec `"ie
dpi` ,`zevixte `tveg iyitpc dfd onfac cer `"ie ,zpn`p xac lklc l"qe ,miwleg yie ,dzaezk lehil e` xg`l `ypdl zpn`p dpi`

.dfirn dpi`c dwfg rxzi`c `xnegl `l` zpn`p

.2dlra ipta `l dci dhyt m`במש ו'."עיי די כג תשובה לעיל כ

.ek?"xac zexr da `vn ik" weqtdn l"fg miyxec dn.v sc

:‰· Â˘˙

.1:micnl "zexr da `vn ik" xn`py dnn.יגרשנה ערוה דבר באשתו מצא אד שא

.2:micnl "xac" xn`py dnnבי , עדי שני פי על דבר ערות בה מצא להוציא,"שא אותו כופי ד

`aend inlyexid itl la` ,dzpif `ly s` mixrekn mixac da `vn m` mb dyxbl leki y"a itl - fpwz 'eyz `"g 'eyza `"ayxd itl]

[dzpify micr yiyk `wec edf - dn d"c 'qeza.



.ˆ Û„ :˘¯‚Ó‰ ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù‰¯Ú

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

,d fn micnl d"a" נאמר שלא מזה תבשילו, הקדיחה א א לגרשה שיכול בדברג רש"ערוה לפי י",

הקדיחה)"(ד במאכל,ה מלח עוד שנתנה או באש תבשילו את ששרפה dpi`yהיינו dy`a epiid - ixi`nd itle]

aiyedl ziad ikxva zlczyn[zg` mrt eliyaz z` dgicwdyk `l la` ,epevx it lr zbdpzn dpi`e ,mdipte` lr m.

,m ixaeqe e f dyxc lr miwleg y"a,לגרשה סיבה לא זה תבשילו הקדיחה g'שא wxt lirl k"yn oiire]

[fi daeyz.

.3"`vn ik" xn`py dnn

:yxec r"xהימנה,אושהכוונה נאה אחרת מצא א ג לגרשה שיכול דהיינו w"qמצא, hiw 'iq g"xtd]

[ok mixaeq d"a mby xaeq `l` d"a lr wleg epi` r"xy :yxtn ,'b.

:m iyxec y"aeי הימנה,שהר נאה אחרת כשמצא לא אבל דבר, ערות בה i`nyמצא zia d"c 'qezde]

[mixac ipy dfy "dexr xac" zyxca d"ak yexcl leki r"x m` ,miyexit ipy mi`ian.

:‰ÎÏ‰

m"anxaכא)"(פ הל' מגירושי b')י 'irq hiw 'iq r"eyae,xac zexr da `vn k"`` dpey`x ezy` mc` yxbi `l :wqtpla`
,dzrcn yxbn m` la` ,dgxk lra oiyxbn eidy mdinia `wece ,"zernc eilr cixen gafn ,dpey`x ezy` yxbnd lk" opixn` d"`la

,xzen,dpglyi d`py m` dipy m` ,dpey`x ezy` glyl xdnl el ie`x oi`eובשו"וברמב כב, הל' נפסק:"ש ד', סעי' ש ע

."oecn `vie yxbie" xn`py ,dyxbl devn ,zexykd l`xyi zepak drepv dpi`e ,dizerca drx dy`


