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L„BÁaמצרים מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי «∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
סיני מדּבר ּבאּו הּזה ּבּגמרא1ּבּיֹום ואיתא ,2 ְְְִִִֶַַַַָָָָָ

התם ּוכתיב סיני מדּבר ּבאּו הּזה ּבּיֹום הכא 3ּכתיב ְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
חֹודׁש ראׁש להּלן מה חדׁשים, ראׁש לכם הּזה ְֳִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהחֹודׁש

הּדּיּוק וידּוע חֹודׁש. ראׁש ּכאן ּבּיֹום4אף ׁשּנאמר מה ְֱִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ראׁש ׁשהּוא ׁשוה מגזרה ללּמּוד וצרי) סתם ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהּזה

רׁש"י5חֹודׁש ּבפרּוׁש והּנה לחֹודׁש. ּבאחד נאמר ולא ( ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּזה ּבּיֹום ׁשּכתּוב ּדמה תֹורה6מפרׁש ּדברי ׁשּיהיּו הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּדפרּוׁש להבין, וצרי נּתנּו. היֹום ּכאּלּו עלי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחדׁשים
ראׁש על קאי הּזה ׁשּבּיֹום הּוא ּכפׁשּוטֹו הּזה ְִִֶֶֶַַַַַָֹּבּיֹום
עלי חדׁשים תֹורה ּדברי ׁשּיהיּו ּולהּפרּוׁש סיון, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחֹודׁש
ּגם הּׁשנה. ימֹות ּדכל יֹום ּכל על קאי הּזה ּבּיֹום ְְִֶַַַַַָָָָָכּו'

ּדרּוׁשים ּבכּמה (ּכהּדּיּוק להבין אפׁשר7צרי אי ,( ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
ּכּמה אחת ועל ּכחדׁשים יֹום ּבכל תֹורה ּדברי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּיהיּו
מג' יֹותר הּתֹורה נּתנה ׁשּכבר אחר חדׁשים ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָוכּמה
הּמבאר ּפי על זה לבאר אפׁשר ולכאֹורה ׁשנה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאלפים

זה הּמתחיל ּדּבּור הּכתּוב8ּבהּדרּוׁשים וידּבר9ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
לאמר ּדתבת לאמר, האּלה הּדברים ּכל את ְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹאלקים
הּדברים (ּכל הּתֹורה ׁשלּמּוד הּוא ּפרּוׁשּה זה ְְִִֵֶֶַַָָָָָּבפסּוק

ּדלאמר, ּבאֹופן יהיה ׁשהקּב"ההאּלה) הּדברים לחזֹור ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּׁשּכתּוב ּכמֹו עכׁשיו, אמרת,10אֹומר לׁשֹוני ּתען ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

אחר ּכעֹונה ּתען ׁשּלׁשֹוני אלא אמרת היא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּתֹורה
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מרת הצדקנית הרבנית של השני יארצייט-הילולא – שבט כ"ב יתרו, ש"פ "לקראת תש"נ, – שבט כ"ב בקונטרס לאור יצא (*ָ

ה'תש"נ". שנת שבט, כ"ב יתרו, פ' עש"ק . . זי"ע נ"ע מושקא חי'

א.1) יט, (יתרו) ב.2)פרשתנו פו, ב.3)שבת יב, פרשתנו4)בא תו"ח קמו). ע' תקס"ז (סה"מ תקס"ז פרשתנו. ריש בתו"א זה רד"ה

פט). ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה א]. רנא, ח"ב – החדשה [בהוצאה ב מביא5)שסו, שאינו ומזה בר"ח". – הזה "ביום כאן בפרש"י

אבל כאן). ראב"ע (וראה החודש" ביום – הזה "ביום הספורנו וכפירוש עצמו. מהכתוב מובן שזה מוכח, שם, שבת שבמס' הגז"ש

ועוד. יז. שם, ב. מ, פקודי ראה – לחודש באחד דהול"ל להדיוק מקום יש זה פירוש לפי לכתוב6)גם צריך הי' "לא שם: בפרש"י

סתם הזה ביום אומרו "טעם (99 ע' ה'תש"ב (סה"מ בתחלתו ה'תש"ב השלישי בחודש ובד"ה הזה". ביום מהו ההוא, ביום אלא

כו'". כפירש"י . . יום באיזה נתפרש לקו"ת7)ולא וראה .116 ע' ה'ש"ת ריא. ע' תרפ"ה תלח. ע' עטר"ת רלה. ס"ע תרס"ה סה"מ

א. מב, תרנ"ה8)שה"ש סה"מ ב]. רנג, ח"ב – החדשה [בהוצאה ב שע, שם תו"ח קמט. ע' שם תקס"ז סה"מ א. סז, שם תו"א

צא-ב. ע' א.9)שם כ, קעב.10)פרשתנו קיט, תהלים

    
‰f‰ ÌBia ÌÈ ‡ Ï‡È Èa ˙‡Ï ÈLÈÏ‰ L„BÁa«∆«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿»ƒ««∆

ÈÈ a„ e‡a1בני-ישראל באו הזה' 'ביום - סיון - השלישי [=בחודש »ƒ¿«ƒ»
הזה") ("יום יום באיזה בפסוק מפורש ואינו התורה. את לקבל סיני למדבר
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L„BÁaמצרים מארץ יׂשראל ּבני לצאת הּׁשליׁשי «∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
סיני מדּבר ּבאּו הּזה ּבּגמרא1ּבּיֹום ואיתא ,2 ְְְִִִֶַַַַָָָָָ

התם ּוכתיב סיני מדּבר ּבאּו הּזה ּבּיֹום הכא 3ּכתיב ְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
חֹודׁש ראׁש להּלן מה חדׁשים, ראׁש לכם הּזה ְֳִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהחֹודׁש

הּדּיּוק וידּוע חֹודׁש. ראׁש ּכאן ּבּיֹום4אף ׁשּנאמר מה ְֱִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ראׁש ׁשהּוא ׁשוה מגזרה ללּמּוד וצרי) סתם ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהּזה

רׁש"י5חֹודׁש ּבפרּוׁש והּנה לחֹודׁש. ּבאחד נאמר ולא ( ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּזה ּבּיֹום ׁשּכתּוב ּדמה תֹורה6מפרׁש ּדברי ׁשּיהיּו הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּדפרּוׁש להבין, וצרי נּתנּו. היֹום ּכאּלּו עלי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחדׁשים
ראׁש על קאי הּזה ׁשּבּיֹום הּוא ּכפׁשּוטֹו הּזה ְִִֶֶֶַַַַַָֹּבּיֹום
עלי חדׁשים תֹורה ּדברי ׁשּיהיּו ּולהּפרּוׁש סיון, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחֹודׁש
ּגם הּׁשנה. ימֹות ּדכל יֹום ּכל על קאי הּזה ּבּיֹום ְְִֶַַַַַָָָָָכּו'

ּדרּוׁשים ּבכּמה (ּכהּדּיּוק להבין אפׁשר7צרי אי ,( ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
ּכּמה אחת ועל ּכחדׁשים יֹום ּבכל תֹורה ּדברי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּיהיּו
מג' יֹותר הּתֹורה נּתנה ׁשּכבר אחר חדׁשים ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָוכּמה
הּמבאר ּפי על זה לבאר אפׁשר ולכאֹורה ׁשנה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאלפים

זה הּמתחיל ּדּבּור הּכתּוב8ּבהּדרּוׁשים וידּבר9ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
לאמר ּדתבת לאמר, האּלה הּדברים ּכל את ְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹאלקים
הּדברים (ּכל הּתֹורה ׁשלּמּוד הּוא ּפרּוׁשּה זה ְְִִֵֶֶַַָָָָָּבפסּוק

ּדלאמר, ּבאֹופן יהיה ׁשהקּב"ההאּלה) הּדברים לחזֹור ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּׁשּכתּוב ּכמֹו עכׁשיו, אמרת,10אֹומר לׁשֹוני ּתען ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

אחר ּכעֹונה ּתען ׁשּלׁשֹוני אלא אמרת היא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּתֹורה
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ו 

ּכאן אף כּו' ּוביראה ּבאימה להּלן מה ולכן ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר.
אֹומר11כּו' הּקּב"ה עכׁשיו הּתֹורה בלּמּודֹו ּכי ,ְְִִֵַַַָָָָ

ּכבׁשעת מּמׁש האֹופן ּבאֹותֹו עכׁשיו, האּלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
ׁשל ׁשדבריו ּדכיון ּבאּור, צרי זה וגם ּתֹורה. ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּתן

ׁשּנּוי ׁשּום ּבלי לעד וקּימים חיים מה12הקּב"ה , ְְִִִִַַַַָָָָָ
לּמּוד (ּבעת עכׁשיו ׁשאֹומרם ּבזה ּומתחדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמּתֹוסף

ּפעם עֹוד .13האדם) ַַָָָ

ּבּמדרׁשÔeÈÂב) ּדאיתא ּבהקּדים למל14זה מׁשל , ¿»ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
ּובני לסּוריא ירדּו לא רֹומי ּבני ואמר ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּגזר
העֹולם את הּקּב"ה ּכׁשּברא ּכ לרֹומי, יעלּו לא ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָֹסּוריא
אדם לבני נתן והארץ לה' ׁשמים הּׁשמים ואמר ,15ּגזר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

יעלּו הּתחּתֹונים ואמר הּגזרה ּבּטל הּתֹורה לּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּכׁשּבּקׁש
הּמתחיל, ואני לּתחּתֹונים, ירדּו והעליֹונים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָלעליֹונים

ּוכתיב16ׁשּנאמר סיני הר על הוי' אמר17וּירד מׁשה ואל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשהיה ּבעֹולם אלקּות ׁשהּגּלּוי ידּוע והּנה הוי'. אל ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלה
וּירד לּתחּתֹונים, העליֹונים (ירידת ּתֹורה מּתן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּבׁשעת
הינּו למּטה, מּלמעלה ּבּדר היה סיני) הר על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָהוי'
היה לא והּמּטה מּלמעלה ההמׁשכה מּצד היה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשהּגּלּוי

לזה הּוא18ּכלי לעליֹונים יעלּו הּתחּתֹונים וענין ,19 ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
ּומצֹות ּדתֹורה ׁשהעבֹודה הּכח נּתן ּתֹורה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבמּתן
לאלקּות. ּכלי ׁשּיהיה ּבעֹולם ּתפעֹול ּתֹורה מּתן ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשלאחרי

אחר ּבמקֹום המצֹות20וּכּמבאר קּיּום ידי ׁשעל ּדזה , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
נעׂשית ׁשּבהם ׁשּבעֹולם ּבּדברים וזּכּו ּברּור ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנעׂשה
(הּדברים הם נעׂשים ענינים ׁשּבכּמה ועד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמצוה,
ּכח נתינת ידי על הּוא מצוה, ׁשל חפצא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבעֹולם)
ׁשל (רצֹונֹו ׁשהּמצֹות ּדכיון ּתֹורה. ּבמּתן ׁשּנּתנה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻמיחדת
הם המצֹות) נעׂשים (ׁשּבהם ׁשּבעֹולם והּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהקּב"ה)
ׁשּנּוי יפעלּו ׁשהּמצֹות ּבכדי לכן, לגמרי, ערֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָּבאין
הּגזרה ּבּטּול ידי על ּדוקא הּוא ׁשּבעֹולם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּדברים
(הּדברים והּתחּתֹונים (מצֹות) העליֹונים ׁשּבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּמחיצה
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א.11) כב, שם.12)ברכות תרנ"ה מסה"מ שבהערה13)ולהעיר וה'ש"ת תרס"ה סה"מ עד"ז ראה

ועוד.14)7. ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא טז.15)תנחומא קטו, כ.16)תהלים יט, משפטים17)פרשתנו

א. לקו"ש18)כד, וראה ובכ"מ. ואילך. תתקל ס"ע ח"ב תער"ב המשך ואילך. פד ס"ע תרמ"ג סה"מ

.24 ע' שם.19)ח"ח לקו"ש הש"ס20)ראה על הדרן ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה

    
Ôl‰Ï,'מענה'] ‰Ó ÔÎÏÂ ÓB‡‰ Á‡ ‰BÚkבני תורה, במתן ¿∆««»≈¿»≈«¿«»

עמדו eÎישראל Ô‡k Û‡ eÎ ‰‡Èe ‰Ó‡a11לומר היהודי כאשר ¿≈»¿ƒ¿»«»
וביראה, באימה ללמוד עליו עכשיו, ÎÚתורה ‰Bz‰ B„enÏ ÈkÂÈL ƒ¿ƒ«»«¿»

LnÓ ÔÙB‡‰ B˙B‡a ,ÂÈLÎÚ ‰l‡‰ ÌÈc‰ ÓB‡ ‰a‰«»»≈«¿»ƒ»≈∆«¿»¿»∆«»
‰Bz ÔzÓ ˙ÚLkויתפרש ¿ƒ¿«««»

(בלומדו שהיהודי 'לאמר' תיבת

שהקדוש-ברוך-הוא גורם תורה)

עכשיו. גם דבריו על »¿Ì‚Âיחזור
ÔÂÈÎc ,e‡a Èˆ ‰Ê∆»ƒ≈¿≈»
‰a˜‰ ÏL ÂÈ„L∆¿»»∆«»»
ÈÏa „ÚÏ ÌÈÓi˜Â ÌÈÈÁ»ƒ¿«»ƒ»«¿ƒ

ÈepL ÌeL12,דברי כן, אם ƒ
במתן-תורה שנאמרו התורה

ו לנצח, קיימים »Ó‰נשארים
‰Êa L„Á˙Óe ÛÒBzÓƒ≈ƒ¿«≈¿∆

Lהקדוש-ברוך-הואÌÓB‡ ∆¿»
„enÏ ˙Úa) ÂÈLÎÚ«¿»¿≈ƒ

ÌÚt „BÚ (Ì„‡‰13? »»»««
ÌÈc˜‰a ‰Ê ÔeÈÂ (¿»∆¿«¿ƒ

L„na ‡˙È‡c14הממשיל ¿ƒ»«ƒ¿»
בעולם שנעשה השינוי את

תורה, מתן ««ÏLÓעל-ידי
Èa Ó‡Â ÊbL ÏÓÏ¿∆∆∆»«¿»«¿≈
‡ÈeÒÏ e„È ‡Ï ÈÓBƒ…≈¿¿¿»
eÏÚÈ ‡Ï ‡ÈeÒ Èe¿≈¿»…«¬
‡aLk k ,ÈÓBÏ¿ƒ»¿∆»»
Êb ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰a‰«»»∆»»»«
‰Ï ÌÈÓL ÌÈÓ‰ Ó‡Â¿»««»«ƒ»«ƒ«
Ì„‡ ÈÏ Ô˙ ‡‰Â15- ¿»»∆»«ƒ¿≈»»

– ולכן למעלה, תישאר הקדושה

היתה לא תורה מתן לפני

בעולם, אלקות המשכת

Ïha ‰Bz‰ ÔzÏ LaLk¿∆ƒ≈ƒ≈«»ƒ≈
ÌÈBzÁz‰ Ó‡Â ‰Êb‰«¿≈»¿»«««¿ƒ
ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ«¬»∆¿ƒ
e„È ÌÈBÈÏÚ‰Â¿»∆¿ƒ≈¿
È‡Â ,ÌÈBzÁzÏ««¿ƒ«¬ƒ

Ó‡pL ,ÏÈÁ˙n‰16קודם ««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈÒ ‰ ÏÚ ÈÂ‰ „iÂ«≈∆«»»««ƒ»

eאחר-כךÈ˙Î17Ï‡Â ¿ƒ¿∆
ÈÂ‰ Ï‡ ‰ÏÚ Ó‡ ‰LÓ…∆»«¬≈∆«»»
Èelb‰L Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«∆«ƒ
‰È‰L ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡¡…»»∆»»
˙„ÈÈ) ‰Bz ÔzÓ ˙ÚLaƒ¿«««»¿ƒ«
,ÌÈBzÁzÏ ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ««¿ƒ
(ÈÈÒ ‰ ÏÚ ÈÂ‰ „iÂ«≈∆«»»««ƒ»

ca ‰È‰אלוקי אור lb‰Lגילוי eÈ‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ‰È‰ Èe »»«∆∆ƒ¿«¿»¿«»«¿∆«ƒ»»
‰ÊÏ ÈÏk ‰È‰ ‡Ï ‰hn‰Â ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ „vÓ18לא ולכן ƒ«««¿»»ƒ¿«¿»¿««»…»»¿ƒ»∆

הנבראים, במציאות שינוי כל ÌÈBÈÏÚÏנפעל eÏÚÈ ÌÈBzÁz‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»««¿ƒ«¬»∆¿ƒ
אלא תורה, במתן עדיין נעשה ‰e‰19Ák‡לא Ôz ‰Bz ÔzÓaL∆¿««»ƒ««…«

˙BˆÓe ‰B˙c ‰„BÚ‰L∆»¬»¿»ƒ¿
‰Bz ÔzÓ ÈÁ‡ÏL∆¿«¬≈««»
‰È‰iL ÌÏBÚ‰a ÏBÚÙzƒ¿¿»»∆ƒ¿∆
‡nkÂ ˙e˜Ï‡Ï ÈÏk¿ƒ∆¡…¿«¿…»

Á‡ ÌB˜Óa20ÏÚL ‰Êc , ¿»«≈¿∆∆«
˙BˆÓ‰ Ìei˜ È„Èעכשיו ¿≈ƒ«ƒ¿

ekÊÂ ea ‰Ú«¬»≈¿ƒ
ÌÏBÚaL ÌÈc‰a¿«¿»ƒ∆»»
,‰Âˆn‰ ˙ÈÚ Ì‰aL∆»∆«¬≈«ƒ¿»
ÌÈÈÚ ‰nÎaL „ÚÂ¿«∆¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈc‰) Ì‰ ÌÈÚ«¬ƒ≈«¿»ƒ
ÏL ‡ˆÙÁ (ÌÏBÚaL∆»»∆¿»∆

‰ÂˆÓנהפך הגשמי שהחפץ ƒ¿»
בתפילין (כמו קדוש חפץ להיות

בו לנהוג וצריך וכו') ומזוזה

מיוחדת, È„Èבזהירות ÏÚ ‡e‰«¿≈
‰zpL ˙„ÁÈÓ Ák ˙È˙¿ƒ«…«¿À∆∆∆ƒ¿»

c ‰Bz ÔzÓaעצמם מצד ¿««»¿
קדושה לפעול שייך היה לא

גשמיים, «≈ÔÂÈÎבחפצים
ÏL BBˆ) ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿¿∆
ÌÈc‰Â (‰a˜‰«»»¿«¿»ƒ
ÌÈÚ Ì‰aL) ÌÏBÚaL∆»»∆»∆«¬ƒ

Ì‰ (˙BˆÓ‰בריחוקÔÈ‡a «ƒ¿≈¿≈
ÈÓ‚Ï BÚיוכלו וכיצד ¬¿«¿≈

החפצים את לשנות המצוות

לקדושה? ולהפכם הגשמיים

˙Bˆn‰L È„Îa ,ÔÎÏ»≈ƒ¿≈∆«ƒ¿
ÌÈc‰a ÈepL eÏÚÙÈƒ¿¬ƒ¿«¿»ƒ
ÏÚ ‡˜Âc ‡e‰ ÌÏBÚaL∆»»«¿»«
‰Êb‰ Ïeha È„È¿≈ƒ«¿≈»
ÔÈaL ‰ˆÈÁn‰Â¿«¿ƒ»∆≈
(˙BˆÓ) ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒƒ¿
ÌÈc‰) ÌÈBzÁz‰Â¿««¿ƒ«¿»ƒ

(ÌÏBÚaLהגזירה וביטול ∆»»
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ּדזה הּתֹורה, ללּמּוד ּבנֹוגע הּוא זה ּדר ועל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבעֹולם).
(רֹוממּות ׁשּנּוי נעׂשה הּתֹורה לּמּוד ידי ּבהאדם21ׁשעל ( ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו עם מתאחד ׁשהּוא ועד ,22הּלֹומדּה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
והּמחיצה הּגזרה ּבּטּול נעׂשה ּתֹורה ׁשּבמּתן ידי על ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּוא
האדם וׂשכל (עליֹונים) הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבין

ְִַ(ּתחּתֹונים).

ׁשניp‰Â‰ג) ותחּתֹונים) (עליֹונים ּומּטה ּבמעלה ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֶַַַָָ
ּבמקֹום ּומּטה מעלה (ענינים). ְְְִִִֵַַָָָָּפרּוׁשים
ּומּטה ּדמעלה זה וענין רּוחני), מקֹום אֹו ּגׁשמי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ(מקֹום
סֹוף אין מאֹור ההמׁשכה היתה דּבאם מהּקו. הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשרׁשֹו

ּבׁשוה העֹולמֹות ּכל היּו הּקו) ידי על ועֹוד23(ׁשלא . ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹ
(מעלה ההתחּלקּות ענין ׁשּכללּות ּומּטה, ּבמעלה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּפרּוׁש
למעלה הּוא מעלה ּכי מּטה, ּבׁשם נקרא ּדמקֹום) ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומּטה

וכּי הּמאמר24דּועמהתחּלקּות. סֹוף25ּבפרּוׁש אין אֹור ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָ
ּתכלית, אין עד מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָלמעלה
הּקו ׁשרׁש ּגבּול, ׁשּבבחינת האֹור הּוא מּטה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּדּלמּטה
ׁשהם ּומּטה, ּדמעלה ההתחּלקּות ּבהעלם ּבֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(ׁשּיׁש
הּוא מעלה ּולמעלה ׁשּבעֹולמֹות), ּומּטה ּדמעלה ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשרׁש
מהתחּלקּות. ׁשּלמעלה הּסֹובב ׁשרׁש ּגבּול, הּבלי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹור
ּדמעלה החּבּור נעׂשה ּתֹורה ׁשּבמּתן ּדזה לֹומר, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָויׁש
ּומּטה ּדמעלה החּבּור הענינים. ּבׁשני הּוא ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּומּטה,
ּדאצילּות החּבּור הּוא ּדבכללּות (מקֹום), ְְֲִִִֶַַָָָָׁשּבעֹולמֹות
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ואילך). תיז ס"ע וש"ס הרמב"ם על הדרנים – מנחם (תורת ואילך ס"ה דקא21)(תשמ"ט) יומא האי לאו "אי ב סח, פסחים ראה

שנעשה דהשינוי ,(214 (ע' שם ובלקו"ש ונתרוממתי". תורה "שלמדתי שם ובפירש"י בשוקא", איכא יוסף כמה דמ"ת) (יום גרים

תיח ס"ע שם מנחם (תורת 31 הערה הנ"ל הדרן וראה דמ"ת. יומא" ב"האי נתחדש ומתרומם, שמתעלה תורה, הלומד בהאדם

ואכ"מ. פ"ה.22)ואילך). 23160)תניא ע' ה'תש"ח סה"מ ואילך. תתקכ ע' ח"ב תער"ב ואילך. מט ע' תרס"ו המשך בארוכה ראה

ובכ"מ.24)ואילך. קפט. ע' תרס"ו וראה25)המשך סע"ג. לד, יתרו ז"ח ב). מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

וש"נ. ואילך. קפ ואילך. קעא ע' ח"ג לקמן

    
תורה. מתן בזמן ‰Bz‰,נעשה „enÏÏ ÚBa ‡e‰ ‰ c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ«»

˙eÓÓB ÈepL ‰Ú ‰Bz‰ „enÏ È„È ÏÚL ‰c21Ì„‡‰a ( ¿∆∆«¿≈ƒ«»«¬∆ƒ¿¿»»»
d„ÓBl‰כ גרים דקא יומא האי לאו "אי יוסף רב איכאכדברי יוסף מה «¿»

הרי ונתרוממתי תורה שלמדתי - מתן-תורה יום – זה יום [=לולי בשוקא"

יוסף ששמם בשוק הרבה אנשים

בהערה (ראה לבינם] ביני ומה

,(21„Á‡˙Ó ‡e‰L „ÚÂ¿«∆ƒ¿«≈
‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ÌÚ22 ƒ»¿»∆«»»

בדברי שקוע שכלו שכאשר

התניא) (בלשון זה הרי התורה

כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד

כיון כלל" כערכו נמצא ולא

לגמרי שקוע שכלו זו שבשעה

לזה והכח התורה, ‰e‡בדברי
‰Bz ÔzÓaL È„È ÏÚ«¿≈∆¿««»
‰‰ Ïeha ‰Ú«¬»ƒ«¿≈»
B˙ÓÎÁ ÔÈaL ‰ˆÈÁn‰Â¿«¿ƒ»∆≈»¿»
(ÌÈBÈÏÚ ‰"aw‰ ÏL∆«»»∆¿ƒ
.(ÌÈBzÁz Ì„‡‰ ÏÎÂ¿≈∆»»»«¿ƒ
המעלה בין החיבור לסיכום,

א. אופנים: בשני הוא והמטה

- לתחתונים" ירדו "עליונים

תורה. מתן בזמן אלוקי אור גילוי

- לעליונים" יעלו "תחתונים ב.

מתן-תורה בזמן כח נתינת

בקיום בני-ישראל לעבודת

תורה מתן לאחרי ומצוות התורה

ה'מטה'. את הם יזככו שבזה

בין זה בחיבור כי יבאר להלן

שנעשה והמטה המעלה

חיבור ענינים: שני במתן-תורה

עשיה יצירה בריאה ועולמות (-מעלה) האצילות עולם - במקום ומטה מעלה

הגבול' ל'אור הבלי-גבול' 'אור בין חיבור - יותר גבוהה ובדרגה (-מטה).

להלן). שיתבאר (וכמו

ÌÈLe ÈL (ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ ‰hÓe ‰ÏÚÓa ‰p‰Â (¿ƒ≈¿«¿»«»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ
ÈÓL ÌB˜Ó ÌB˜Óa ‰hÓe ‰ÏÚÓ .(ÌÈÈÚ(וארץ ‡B(שמים ƒ¿»ƒ«¿»«»¿»»«¿ƒ

ÈÁe ÌB˜Ó,((שלמטה ועולמות האצילות ÏÚÓc‰(עולם ‰ ÔÈÚÂ »»ƒ¿ƒ¿»∆¿«¿»
Ó ‡e‰ BLL ‰hÓeאורÂw‰לפי מוגבל באופן שנמשך אלוקי אור - «»»¿≈««

המקום הרי עליון באופן הקו אור שמאיר במקום והנבראים, העולמות ערך

בבחינת הוא הרי יותר נמוך באופן שמאיר ובמקום 'מעלה' בבחינת ההוא

È„È'מטה'. ÏÚ ‡ÏL B ÔÈ‡ B‡Ó ‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ Ì‡a„∆¿ƒ»¿»««¿»»≈≈∆…«¿≈
‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ Ïk eÈ‰ (Âw‰23מגדרי למעלה הוא זה שאור כיון ««»»»»¿»∆

חילוק אין ובהארתו הנבראים,

מאיר אלא ומטה מעלה בין

בשוה.ב Leכולם „BÚÂ¿≈
˙eÏÏkL ,‰hÓe ‰ÏÚÓa¿«¿»«»∆¿»
‰ÏÚÓ ˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿«¿»
‡˜ (ÌB˜Óc ‰hÓe«»¿»ƒ¿»

‰hÓ ÌLaהעולמות (כולל ¿≈«»
לפירוש 'מעלה' שבגדר

‰e‡הראשון), ‰ÏÚÓ Èkƒ«¿»
.˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿

Úe„iÎÂ24Lea ¿«»«¿≈
Ó‡n‰25B ÔÈ‡ B‡ ««¬»≈

הן הוא נמצא שלימותו מצד

ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«≈
e ı˜הן„Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ≈¿«»«»«

c ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡פירוש‰hÓl ≈«¿ƒƒ¿«»
‡e‰ ‰hÓהזה בעולם רק (לא «»

גם) אלא «‰‡Bהתחתון,
LL ,Ïe ˙ÈÁaL∆ƒ¿ƒ«¿…∆

Âw‰לגביו 'מטה' בשם נקרא ««
)Lשהוא למרות זה באור ∆כבר

כלל מוגבל Baאינו Li≈
˙e˜lÁ˙‰‰ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«ƒ¿«¿
Ì‰L ,‰hÓe ‰ÏÚÓc¿«¿»«»∆≈
‰hÓe ‰ÏÚÓc L‰«…∆¿«¿»«»
‰ÏÚÓÏe ,(˙BÓÏBÚaL∆»»¿«¿»
ÈÏa‰ B‡ ‡e‰ ‰ÏÚÓ«¿»«¿ƒ

B‰ LL ,Ïe[בפנימיות בעולמות מאיר שאינו הגדול [=אורו ¿…∆«≈
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL"מטה למטה סוף אין "אור למאמר שבנוגע וכמו ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

לחיבור בנוגע גם לומר אפשר כך ההתחלקות, שורש פירושו ש'מטה' מבואר

שהיא הגבוהה הדרגה על גם 'מטה' שיתפרש - תורה שבמתן ומטה מעלה

ומטה. מעלה בין ההתחלקות Bz‰שורש ÔzÓaL ‰c ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆¿««»
eaÁ‰ .ÌÈÈÚ‰ ÈLa ‡e‰ ,‰hÓe ‰ÏÚÓc eaÁ‰ ‰Ú«¬»«ƒ¿«¿»«»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«ƒ
eaÁ‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎc ,(ÌB˜Ó ˙BÓÏBÚaL ‰hÓe ‰ÏÚÓc¿«¿»«»∆»»»¿ƒ¿»«ƒ
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ז       

ּדזה הּתֹורה, ללּמּוד ּבנֹוגע הּוא זה ּדר ועל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבעֹולם).
(רֹוממּות ׁשּנּוי נעׂשה הּתֹורה לּמּוד ידי ּבהאדם21ׁשעל ( ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו עם מתאחד ׁשהּוא ועד ,22הּלֹומדּה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
והּמחיצה הּגזרה ּבּטּול נעׂשה ּתֹורה ׁשּבמּתן ידי על ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּוא
האדם וׂשכל (עליֹונים) הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבין

ְִַ(ּתחּתֹונים).

ׁשניp‰Â‰ג) ותחּתֹונים) (עליֹונים ּומּטה ּבמעלה ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֶַַַָָ
ּבמקֹום ּומּטה מעלה (ענינים). ְְְִִִֵַַָָָָּפרּוׁשים
ּומּטה ּדמעלה זה וענין רּוחני), מקֹום אֹו ּגׁשמי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ(מקֹום
סֹוף אין מאֹור ההמׁשכה היתה דּבאם מהּקו. הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשרׁשֹו

ּבׁשוה העֹולמֹות ּכל היּו הּקו) ידי על ועֹוד23(ׁשלא . ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹ
(מעלה ההתחּלקּות ענין ׁשּכללּות ּומּטה, ּבמעלה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּפרּוׁש
למעלה הּוא מעלה ּכי מּטה, ּבׁשם נקרא ּדמקֹום) ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומּטה

וכּי הּמאמר24דּועמהתחּלקּות. סֹוף25ּבפרּוׁש אין אֹור ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָ
ּתכלית, אין עד מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָלמעלה
הּקו ׁשרׁש ּגבּול, ׁשּבבחינת האֹור הּוא מּטה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּדּלמּטה
ׁשהם ּומּטה, ּדמעלה ההתחּלקּות ּבהעלם ּבֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ(ׁשּיׁש
הּוא מעלה ּולמעלה ׁשּבעֹולמֹות), ּומּטה ּדמעלה ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשרׁש
מהתחּלקּות. ׁשּלמעלה הּסֹובב ׁשרׁש ּגבּול, הּבלי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹור
ּדמעלה החּבּור נעׂשה ּתֹורה ׁשּבמּתן ּדזה לֹומר, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָויׁש
ּומּטה ּדמעלה החּבּור הענינים. ּבׁשני הּוא ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּומּטה,
ּדאצילּות החּבּור הּוא ּדבכללּות (מקֹום), ְְֲִִִֶַַָָָָׁשּבעֹולמֹות
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ואילך). תיז ס"ע וש"ס הרמב"ם על הדרנים – מנחם (תורת ואילך ס"ה דקא21)(תשמ"ט) יומא האי לאו "אי ב סח, פסחים ראה

שנעשה דהשינוי ,(214 (ע' שם ובלקו"ש ונתרוממתי". תורה "שלמדתי שם ובפירש"י בשוקא", איכא יוסף כמה דמ"ת) (יום גרים

תיח ס"ע שם מנחם (תורת 31 הערה הנ"ל הדרן וראה דמ"ת. יומא" ב"האי נתחדש ומתרומם, שמתעלה תורה, הלומד בהאדם

ואכ"מ. פ"ה.22)ואילך). 23160)תניא ע' ה'תש"ח סה"מ ואילך. תתקכ ע' ח"ב תער"ב ואילך. מט ע' תרס"ו המשך בארוכה ראה

ובכ"מ.24)ואילך. קפט. ע' תרס"ו וראה25)המשך סע"ג. לד, יתרו ז"ח ב). מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

וש"נ. ואילך. קפ ואילך. קעא ע' ח"ג לקמן

    
תורה. מתן בזמן ‰Bz‰,נעשה „enÏÏ ÚBa ‡e‰ ‰ c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ«»

˙eÓÓB ÈepL ‰Ú ‰Bz‰ „enÏ È„È ÏÚL ‰c21Ì„‡‰a ( ¿∆∆«¿≈ƒ«»«¬∆ƒ¿¿»»»
d„ÓBl‰כ גרים דקא יומא האי לאו "אי יוסף רב איכאכדברי יוסף מה «¿»

הרי ונתרוממתי תורה שלמדתי - מתן-תורה יום – זה יום [=לולי בשוקא"

יוסף ששמם בשוק הרבה אנשים

בהערה (ראה לבינם] ביני ומה

,(21„Á‡˙Ó ‡e‰L „ÚÂ¿«∆ƒ¿«≈
‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ ÌÚ22 ƒ»¿»∆«»»

בדברי שקוע שכלו שכאשר

התניא) (בלשון זה הרי התורה

כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד

כיון כלל" כערכו נמצא ולא

לגמרי שקוע שכלו זו שבשעה

לזה והכח התורה, ‰e‡בדברי
‰Bz ÔzÓaL È„È ÏÚ«¿≈∆¿««»
‰‰ Ïeha ‰Ú«¬»ƒ«¿≈»
B˙ÓÎÁ ÔÈaL ‰ˆÈÁn‰Â¿«¿ƒ»∆≈»¿»
(ÌÈBÈÏÚ ‰"aw‰ ÏL∆«»»∆¿ƒ
.(ÌÈBzÁz Ì„‡‰ ÏÎÂ¿≈∆»»»«¿ƒ
המעלה בין החיבור לסיכום,

א. אופנים: בשני הוא והמטה

- לתחתונים" ירדו "עליונים

תורה. מתן בזמן אלוקי אור גילוי

- לעליונים" יעלו "תחתונים ב.

מתן-תורה בזמן כח נתינת

בקיום בני-ישראל לעבודת

תורה מתן לאחרי ומצוות התורה

ה'מטה'. את הם יזככו שבזה

בין זה בחיבור כי יבאר להלן

שנעשה והמטה המעלה

חיבור ענינים: שני במתן-תורה

עשיה יצירה בריאה ועולמות (-מעלה) האצילות עולם - במקום ומטה מעלה

הגבול' ל'אור הבלי-גבול' 'אור בין חיבור - יותר גבוהה ובדרגה (-מטה).

להלן). שיתבאר (וכמו

ÌÈLe ÈL (ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ ‰hÓe ‰ÏÚÓa ‰p‰Â (¿ƒ≈¿«¿»«»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ
ÈÓL ÌB˜Ó ÌB˜Óa ‰hÓe ‰ÏÚÓ .(ÌÈÈÚ(וארץ ‡B(שמים ƒ¿»ƒ«¿»«»¿»»«¿ƒ

ÈÁe ÌB˜Ó,((שלמטה ועולמות האצילות ÏÚÓc‰(עולם ‰ ÔÈÚÂ »»ƒ¿ƒ¿»∆¿«¿»
Ó ‡e‰ BLL ‰hÓeאורÂw‰לפי מוגבל באופן שנמשך אלוקי אור - «»»¿≈««

המקום הרי עליון באופן הקו אור שמאיר במקום והנבראים, העולמות ערך

בבחינת הוא הרי יותר נמוך באופן שמאיר ובמקום 'מעלה' בבחינת ההוא

È„È'מטה'. ÏÚ ‡ÏL B ÔÈ‡ B‡Ó ‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ Ì‡a„∆¿ƒ»¿»««¿»»≈≈∆…«¿≈
‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ Ïk eÈ‰ (Âw‰23מגדרי למעלה הוא זה שאור כיון ««»»»»¿»∆

חילוק אין ובהארתו הנבראים,

מאיר אלא ומטה מעלה בין

בשוה.ב Leכולם „BÚÂ¿≈
˙eÏÏkL ,‰hÓe ‰ÏÚÓa¿«¿»«»∆¿»
‰ÏÚÓ ˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿«¿»
‡˜ (ÌB˜Óc ‰hÓe«»¿»ƒ¿»

‰hÓ ÌLaהעולמות (כולל ¿≈«»
לפירוש 'מעלה' שבגדר

‰e‡הראשון), ‰ÏÚÓ Èkƒ«¿»
.˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿

Úe„iÎÂ24Lea ¿«»«¿≈
Ó‡n‰25B ÔÈ‡ B‡ ««¬»≈

הן הוא נמצא שלימותו מצד

ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«≈
e ı˜הן„Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ≈¿«»«»«

c ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡פירוש‰hÓl ≈«¿ƒƒ¿«»
‡e‰ ‰hÓהזה בעולם רק (לא «»

גם) אלא «‰‡Bהתחתון,
LL ,Ïe ˙ÈÁaL∆ƒ¿ƒ«¿…∆

Âw‰לגביו 'מטה' בשם נקרא ««
)Lשהוא למרות זה באור ∆כבר

כלל מוגבל Baאינו Li≈
˙e˜lÁ˙‰‰ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«ƒ¿«¿
Ì‰L ,‰hÓe ‰ÏÚÓc¿«¿»«»∆≈
‰hÓe ‰ÏÚÓc L‰«…∆¿«¿»«»
‰ÏÚÓÏe ,(˙BÓÏBÚaL∆»»¿«¿»
ÈÏa‰ B‡ ‡e‰ ‰ÏÚÓ«¿»«¿ƒ

B‰ LL ,Ïe[בפנימיות בעולמות מאיר שאינו הגדול [=אורו ¿…∆«≈
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL"מטה למטה סוף אין "אור למאמר שבנוגע וכמו ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

לחיבור בנוגע גם לומר אפשר כך ההתחלקות, שורש פירושו ש'מטה' מבואר

שהיא הגבוהה הדרגה על גם 'מטה' שיתפרש - תורה שבמתן ומטה מעלה

ומטה. מעלה בין ההתחלקות Bz‰שורש ÔzÓaL ‰c ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆¿««»
eaÁ‰ .ÌÈÈÚ‰ ÈLa ‡e‰ ,‰hÓe ‰ÏÚÓc eaÁ‰ ‰Ú«¬»«ƒ¿«¿»«»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«ƒ
eaÁ‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎc ,(ÌB˜Ó ˙BÓÏBÚaL ‰hÓe ‰ÏÚÓc¿«¿»«»∆»»»¿ƒ¿»«ƒ
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ח 

עׂשּיה יצירה ּגבּול26ּובריאה הּבלי ּדאֹור החּבּור וגם , ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָ
העֹולמֹות, ׁשּבער האֹור עם מעֹולמֹות ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּלמעלה

ׁשעל27וכּידּוע הּוא ּתֹורה) מּתן (ׁשּלאחרי המצֹות ּׁשענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
סֹובב יחּוד ּוׁשכנּתיּה, הּוא ּברי קדׁשא יחּוד נעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֻידם

ְֵַּוממּלא.

ׁשּבמּתןp‰Â‰ד) ּומּטה ּדמעלה ׁשּבהחּבּור זה ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
מהּגדר ׁשּלמעלה הּמעלה ּגם נכלל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָּתֹורה
ּכח להּנתינת ּבנֹוגע הן הּוא ׁשּבעֹולמֹות, ּומּטה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּדמעלה
ׁשלאחרי ּומצֹות ּדתֹורה העבֹודה על ּתֹורה ּבמּתן ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיתה
עבֹודת ידי ׁשעל לעליֹונים), יעלּו (הּתחּתֹונים ּתֹורה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָמּתן
ועד הּסֹובב ו)אֹור האצילּות (אֹור ימׁש ְְְְֲִִֵַַַַָָֻהּתחּתֹונים
הּסֹובב), ּדאֹור (הּׁשרׁש הּצמצּום ׁשּלפני ּגבּול הּבלי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹלאֹור
לּתחּתֹונים) ירדּו (העליֹונים ּומּטה ּדמעלה ּבהחּבּור ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוהן
ּדהּנה הּוא, והענין ּגּופא. ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיה

ּכל28ידּוע ׁשּלכן ּומקֹום, מּזמן למעלה היא ׁשהּתֹורה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
עֹולה הקריב ּכאּלּו עֹולה ּבתֹורת ׁשאינֹו29העֹוסק אף ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ההקרבה ּומקֹום .30ּבּזמן ְְְִַַַָָ

ועלּיתp‰Â‰ה) למּטה העליֹונים ׁשּירידת אף ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ועד ענינים, ׁשני הם למעלה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָהּתחּתֹונים
היתה למּטה העליֹונים ּדירידת זמּנים, ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיּו
היתה למעלה הּתחּתֹונים ועלּית ּתֹורה מּתן ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָּבׁשעת
העליֹונים ׁשּירידת ּכיון מקֹום, מּכל ּתֹורה, מּתן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלאחרי
עלּית על ּכח) (והּנתינת ההתחלה (ּגם) היתה ְְְְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָֹלמּטה
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ובכ"מ.26) רנ. ע' ח"א תער"ב המשך עה. ע' תרמ"ג סה"מ א27)ראה (נח, פמ"א ועוד.תניא נה. ע' שם לו. ע' תרס"ו המשך .(

ובכ"מ.28) פ"ב. החיים עץ קונטרס א-ב. יג, במדבר שם29)לקו"ת מהדו"ק ס"א. סוף מהדו"ת או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. מנחות

שם. ובשוה"ג 25 הערה 413 ע' חי"ח לקו"ש וראה סי"א. פ"ב ת"ת הל' (ראה30)סי"א. מרז"ל עם זה לקשר מקום הי' לכאורה

(שעהיוה"א וזמן מקום הוא העולם גדר כי לעולם, קדמה שהתורה א) מט, זח"ב ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש

דזמן שהגדר (23 שבהערה תער"ב (המשך הידוע וע"פ ומקום. מזמן למעלה היא לעולם קדמה שהתורה וכיון א), פב, – פ"ז

ומטה דמעלה הענינים ישנם הקו שבאור ג) (סעיף וכנ"ל העולמות, שבערך בהאור גם אלא עצמו בהעולם רק לא הוא ומקום

לפי הוא ומקום מזמן למעלה היא שהתורה דזה לומר, יש שבעולמות, וזמן דמקום השרש שהם (זמן), ואיחור וקדימה (מקום)

שלמעלה אוא"ס בעצמות הוא התורה שרש גופא, הצמצום שלפני שבהאור מזו, ויתירה הצמצום, שלפני באוא"ס הוא ששרשה

ומטה דמעלה מהגדר שלמעלה הבל"ג אור גם נכלל התורה שבנתינת למטה העליונים שבירידת מובן ומזה לעולמות. השייך מהאור

זה.שבעולמות. פי' שולל – שנה אלפיים שקדמה זה מרז"ל סיום אבל

    
‰iÚ ‰ ‰‡e ˙eÏ‡c26Ïa‰ B‡c ea‰ ÌÂ , «¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿««ƒ¿«¿ƒ

,˙BÓÏBÚ‰ ÚaL B‡‰ ÌÚ ˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL Ïe¿∆¿«¿»≈»ƒ»∆¿∆∆»»
Úe„iÎÂ27ÏÚL ‡e‰ (‰B ÔÓ ‡lL ˙BÓ‰ ÔÚ ¿«»«∆ƒ¿««ƒ¿∆¿«¬≈««»∆«

 ‰Ú Ì„B „e ,ÎLe ‡e‰ a ‡L„˜ „e »»«¬»ƒÀ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈
מאיר שאינו הגדול (-אורו

בפנימיות) (-lÓÓe‡בעולמות ¿«≈
התחלקות). שבגדר מצומצם אור

מאיר בהם למטה בעולמות שגם

בהם גם 'ממלא', - מצומצם אור

'יחוד וזהו הגדול. אורו יאיר

הסובב) (אור הוא קודשא-בריך

בסעיף הממלא). (אור ושכינתיה'

שנתבאר שכשם יתבאר הבא

בין שהחיבור וב' א' בסעיפים

תורה שבמתן ותחתונים עליונים

את הן כולל הראשון), (לפירוש

זמן באותו למטה העליון ירידת

לעלות לתחתון כוח נתינת והן

בפירוש גם הוא כן אחר-כך,

ו'מטה'. ב'מעלה' השני

‰ ÔÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿»∆
‰hÓe ‰ÏÚÓc ea‰aL∆¿«ƒ¿«¿»«»
Ì ÏÏÎ ‰B ÔÓaL∆¿««»ƒ¿»«
„‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÏÚ‰««¬»∆¿«¿»≈«∆∆
‰hÓe ‰ÏÚÓc¿«¿»«»
Ô‰ ‡e‰ ,˙BÓÏBÚaL∆»»≈
k ˙˙p‰Ï ÚBa¿≈«¿«¿ƒ«…«
ÏÚ ‰B ÔÓa ‰˙‰L∆»¿»¿««»«
˙BÓe ‰B˙c ‰„BÚ‰»¬»¿»ƒ¿
‰B ÔÓ ‡ÏL∆¿«¬≈««»
eÏÚ ÌB‰««¿ƒ«¬
„ ÏÚL ,(ÌBÏÚÏ»∆¿ƒ∆«¿≈
LÓ ÌB‰ ˙„BÚ¬«««¿ƒÀ¿»

lL Ïe Ïa‰ B‡Ï „ÚÂ B‰ B‡(Â ˙eÏ‡‰ B‡»¬ƒ¿«≈¿«»«¿ƒ¿∆ƒ¿≈
‰hÓe ‰ÏÚÓc ea‰a Ô‰Â ,(B‰ B‡c L‰ ÌeÓ‰«ƒ¿«…∆¿«≈¿≈¿«ƒ¿«¿»«»
‡e ‰B ÔÓ ˙ÚLa ‰‰L (ÌBÏ e„ ÌBÏÚ‰»∆¿ƒ≈¿««¿ƒ∆»»ƒ¿«««»»

Úe„[=עצמו]. ‰p‰c ,‡e‰ ÔÚ‰Â28‰ÏÚÓÏ ‡‰ ‰B‰L ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»«∆«»ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎlL ,ÌB˜Óe ÔÓfÓƒ¿«»∆»≈»
‰ÏBÚ ˙B˙a ˜BÚ‰גם »≈¿«»

בית-המקדש עדיין כשאין היום

הקרבת דיני בתורה לומד אם

לו נחשב עולה, el‡k¿ƒקרבן
‰ÏBÚ ˜‰29Û‡ ƒ¿ƒ»«

ÌB˜Óe ÔÓfa B‡L∆≈ƒ¿«¿
‰˜‰‰30,בלילה [כגון ««¿»»

בסעיף המקדש]. למקום וחוץ

ב'מטה' זו פעולה כי יבאר, הבא

היא תורה, מתן בזמן שנעשתה

זמן לאחר כוח נתינת רק לא

בכוח העולם את לזכך שיוכלו

בזמן כבר אלא התורה,

ירדו "העליונים מתן-תורה

שינוי ונעשה לתחתונים"

ב'מטה'.

(‰˙„iL Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿ƒ«
˙iÏÚÂ ‰hÓÏ ÌBÏÚ‰»∆¿ƒ¿«»«¬ƒ«
Ì‰ ‰ÏÚÓÏ ÌB‰««¿ƒ¿«¿»≈
e‰L „ÚÂ ,ÌÚ L¿≈ƒ¿»ƒ¿«∆»
˙„c ,ÌpÓ aƒ¿≈¿«ƒƒƒ«
‰˙‰ ‰hÓÏ ÌBÏÚ‰»∆¿ƒ¿«»»¿»
˙iÏÚÂ ‰B ÔÓ ˙ÚLaƒ¿«««»«¬ƒ«
‰˙‰ ‰ÏÚÓÏ ÌB‰««¿ƒ¿«¿»»¿»
ÏkÓ ,‰B ÔÓ ‡Ï¿«¬≈««»ƒ»
˙„iL ÔÂk ,ÌB˜Ó»≈»∆¿ƒ«
‰˙‰ ‰hÓÏ ÌBÏÚ‰»∆¿ƒ¿«»»¿»
˙˙p‰Â ‰Ï˙‰‰ (Ì«««¿»»¿«¿ƒ«
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לכן, זה, ּדכל הּמתחיל ואני רז"ל ּוכמאמר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָהּתחּתֹונים,
ּפעלה מעׂשה ׁשּבׁשעת ּבאֹופן הּירידה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָהיתה

ּדאיתא מה לבאר יׁש זה ּפי ועל ׁשהּקֹול31ּבהּתחּתֹונים. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
העֹולם רּוחֹות ד' מּכל נׁשמע היה הּדּברֹות ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּדעׂשרת
ׁשּלמעלה סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּוי ּכי ּומּלמּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּומּלמעלה
ׁשהּוא ּכמֹו ּדמקֹום מהּגדר ּגם (למעלה מקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּגדר
(ׁשּבֹו ּבּמקֹום ּפעל הּדּברֹות ּדעׂשרת ׁשּבּקֹול ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָּבהּקו)

מהּמקֹום למעלה ׁשּיהיה הּקֹול) אף32נׁשמע ולכן, . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבֹו נכללּו מסּים, מקֹום היה הּקֹול היה ׁשּבֹו ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻׁשהּמקֹום
ּבנֹוגע הּוא זה ּדר ׁשעל לֹומר, ויׁש קצֹות. הּׁשּׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכל
מהּזמן, למעלה היה ּתֹורה נּתנה ׁשּבֹו ׁשהּזמן ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלּזמן,
מהּטעמים ּדזהּו לֹומר ויׁש הּזמן. המׁש ּכל ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונכלל
עֹוד יהיה ולא אחת ּפעם רק היה ּתֹורה ׁשּמּתן זה ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

ּכּלֹו.33ּפעם הּזמן המׁש ּכל נכלל ּתֹורה ּדמּתן ּבּזמן ּכי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָֻ
נׁשלמה ׁשאז סיון חֹודׁש לראׁש ּבנֹוגע הּוא זה ּדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועל

ּתֹורה למּתן הּזמן34ההכנה מׁש ּכל נכלל זה ׁשּביֹום , ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּזה, ּדבּיֹום הּפרּוׁשים ּדׁשני הּקׁשר וזהּו זה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשלאחרי

וׁשּק סיון חֹודׁש ראׁש על ּבראׁשׁשּקאי ּכי יֹום, ּכל על אי ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשלאחרי הּימים ּכל נכללּו ּתֹורה מּתן ּדּׁשנת סיון ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחֹודׁש

ֶזה.

הּדּבּורÏÚÂו) ׁשל והחּדּוׁש ההֹוספה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הדּבּור על האדם לּמּוד ּבעת (אמרת) ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּדהּקּב"ה
יׁשנֹו ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּדּבּור זה ּכי ּתֹורה, ּבמּתן ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
ׁשּנתּבאר ּוכמֹו האדם ׁשל הּלּמּוד מּצד הּוא זמן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל
ׁשּבֹו ּבּזמן ּפעל ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּגּלּוי ּדזה ה) (סעיף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלעיל

ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּגּלּוי ּבכדי הּוא הּזמן, המׁש ּכל ּבֹו ּכלּול ׁשּיהיה ּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנּתנה
הּדּבּור ולכן האדם. עבֹודת הּתחּתֹונים, עלית על ּכח והּנתינת ההתחלה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹיהיה

יֹותר. נעלה הּוא האדם לּמּוד ידי על ׁשּבא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדהּקּב"ה
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ט.31) פ"ה, שמו"ר כה. שמות תנחומא וראה א). (מו, פל"ו בתניא הובא ב), (סד, תכ"ב המדה32)תקו"ז מן אינו ארון מקום וע"ד

שם. 22 ובהערה ס"ג, שלה) ע' (לעיל ה'תש"ל לגני באתי ד"ה וראה וש"נ). א. כא, תרס"ו33)(יומא המשך שנו. ע' תרנ"ו סה"מ

ועוד. .57 ע' ה'תש"ט קצט. ע' תרפ"ה רצא. ע' עטר"ת סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב תקמו. ע' שם כג. סז,34)ע' פרשתנו תו"א

ב]. רנה, ח"ב – החדשה [בהוצאה א שעג, שם תו"ח סע"ג.

    
ÏÎc ÏÈÁ˙n‰ È‡Â Ï"Ê Ó‡ÓÎe ,ÌÈBzÁz‰ ˙iÏÚ ÏÚ (Ák…««¬ƒ«««¿ƒ¿«¬««««¬ƒ««¿ƒ¿»

L ÔÙB‡a ‰„Èi‰ ‰˙È‰ ,ÔÎÏ ,‰Êכבר‰ÏÚt ‰NÚÓ ˙ÚLa ∆»≈»¿»«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿««¬∆»¬»
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ט       

לכן, זה, ּדכל הּמתחיל ואני רז"ל ּוכמאמר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָהּתחּתֹונים,
ּפעלה מעׂשה ׁשּבׁשעת ּבאֹופן הּירידה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָהיתה

ּדאיתא מה לבאר יׁש זה ּפי ועל ׁשהּקֹול31ּבהּתחּתֹונים. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
העֹולם רּוחֹות ד' מּכל נׁשמע היה הּדּברֹות ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּדעׂשרת
ׁשּלמעלה סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּוי ּכי ּומּלמּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּומּלמעלה
ׁשהּוא ּכמֹו ּדמקֹום מהּגדר ּגם (למעלה מקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּגדר
(ׁשּבֹו ּבּמקֹום ּפעל הּדּברֹות ּדעׂשרת ׁשּבּקֹול ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָּבהּקו)

מהּמקֹום למעלה ׁשּיהיה הּקֹול) אף32נׁשמע ולכן, . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבֹו נכללּו מסּים, מקֹום היה הּקֹול היה ׁשּבֹו ְְְִֶֶַַָָָָָָָֻׁשהּמקֹום
ּבנֹוגע הּוא זה ּדר ׁשעל לֹומר, ויׁש קצֹות. הּׁשּׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכל
מהּזמן, למעלה היה ּתֹורה נּתנה ׁשּבֹו ׁשהּזמן ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלּזמן,
מהּטעמים ּדזהּו לֹומר ויׁש הּזמן. המׁש ּכל ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונכלל
עֹוד יהיה ולא אחת ּפעם רק היה ּתֹורה ׁשּמּתן זה ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

ּכּלֹו.33ּפעם הּזמן המׁש ּכל נכלל ּתֹורה ּדמּתן ּבּזמן ּכי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָֻ
נׁשלמה ׁשאז סיון חֹודׁש לראׁש ּבנֹוגע הּוא זה ּדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועל

ּתֹורה למּתן הּזמן34ההכנה מׁש ּכל נכלל זה ׁשּביֹום , ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּזה, ּדבּיֹום הּפרּוׁשים ּדׁשני הּקׁשר וזהּו זה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשלאחרי

וׁשּק סיון חֹודׁש ראׁש על ּבראׁשׁשּקאי ּכי יֹום, ּכל על אי ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשלאחרי הּימים ּכל נכללּו ּתֹורה מּתן ּדּׁשנת סיון ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחֹודׁש

ֶזה.

הּדּבּורÏÚÂו) ׁשל והחּדּוׁש ההֹוספה לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הדּבּור על האדם לּמּוד ּבעת (אמרת) ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּדהּקּב"ה
יׁשנֹו ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּדּבּור זה ּכי ּתֹורה, ּבמּתן ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
ׁשּנתּבאר ּוכמֹו האדם ׁשל הּלּמּוד מּצד הּוא זמן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל
ׁשּבֹו ּבּזמן ּפעל ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּגּלּוי ּדזה ה) (סעיף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלעיל

ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּגּלּוי ּבכדי הּוא הּזמן, המׁש ּכל ּבֹו ּכלּול ׁשּיהיה ּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנּתנה
הּדּבּור ולכן האדם. עבֹודת הּתחּתֹונים, עלית על ּכח והּנתינת ההתחלה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹיהיה

יֹותר. נעלה הּוא האדם לּמּוד ידי על ׁשּבא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדהּקּב"ה
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ט.31) פ"ה, שמו"ר כה. שמות תנחומא וראה א). (מו, פל"ו בתניא הובא ב), (סד, תכ"ב המדה32)תקו"ז מן אינו ארון מקום וע"ד

שם. 22 ובהערה ס"ג, שלה) ע' (לעיל ה'תש"ל לגני באתי ד"ה וראה וש"נ). א. כא, תרס"ו33)(יומא המשך שנו. ע' תרנ"ו סה"מ

ועוד. .57 ע' ה'תש"ט קצט. ע' תרפ"ה רצא. ע' עטר"ת סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב תקמו. ע' שם כג. סז,34)ע' פרשתנו תו"א

ב]. רנה, ח"ב – החדשה [בהוצאה א שעג, שם תו"ח סע"ג.
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Ïk Ba ÏeÏk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»»
È„Îa ‡e‰ ,ÔÓf‰ CLÓ‰∆¿≈«¿«ƒ¿≈
‰È‰È ‰Bz ÔzÓc Èel‰L∆«ƒ¿««»ƒ¿∆
ÏÚ Ák ˙È˙‰Â ‰ÏÁ˙‰‰««¿»»¿«¿ƒ«…««
˙„BÚ ,ÌÈBzÁz‰ ˙ÈÏÚ¬ƒ«««¿ƒ¬«
eac‰ ÔÎÏÂ .Ì„‡‰»»»¿»≈«ƒ
È„È ÏÚ ‡aL ‰"aw‰c¿«»»∆»«¿≈

Ì„‡‰ „enÏבפועל‡e‰ ƒ»»»
˙BÈ ‰ÏÚזו שבשעה כיון «¬∆≈

היה שלשמה המטרה נשלמת
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י 

LÈÂעל ׁשּקאי ּכפׁשּוטֹו הּזה ׁשּבּיֹום ּדכמֹו להֹוסיף, ¿≈ְְְִִִִֶֶֶַַַָ
ּבלבד, נקּדה הּלבנה, מֹולד רק הּוא חֹודׁש, ְְְִֶַַַָָָָֹֻראׁש
ׁשּבֹו הט"ו ליֹום עד ּומתגּדלת הֹולכת היא ּכ ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָואחר

ּבאׁשלימּותא סיהרא הּוא35קימא זה ּדר על , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ
היה סיני, ּבמדּבר ׁשהיה ּתֹורה מּתן ׁשּבעת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּביׂשראל,
זה לאחרי ּדיׂשראל העבֹודה ידי ועל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָההתחלה,
ועד ּומתגּדלים, הֹולכים הם ּתֹורה מּתן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָּולאחרי

ּדוד סיהרא36ׁשּבימי קיימא היה ׁשלמה ּובימי ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
ּבדרא35ּבאׁשלימּותא יהיה והׁשלימּות הּמלּוי ועּקר . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּומּנהר ים עד מּים וּירּד יהיה ׁשאז מׁשיחא, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּדמלּכא
ארץ אפסי לויּמלא37עד ועד ּבׁשוה, מקֹום ּבכל , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הארץ ּכל את ּבכל38כבֹודֹו הּׁשלמּות ּבתכלית מּלּוי , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ּבׁשוה. ְֶֶָָָהארץ

ּבהּדרּוׁשיםp‰Â‰ז) עז39מבאר נקראת ׁשהּתֹורה ,40 ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶַַָָֹֹ
לּנפׁש41ותּוׁשּיה ותּוׁשּיה האלקית לּנפׁש עז , ְְֱִִִֶֶֶֶָָָָָֹֹ

(אף אּלה ענינים ׁשני ּבּתֹורה ׁשּיׁש וזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבהמית.
הּתֹורה מקֹור ּכי הּוא, ּגׁשמּיים) ּבענינים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשּנתלּבׁשה
ּובכבֹודֹו ּבעצמֹו הּוא ּברּו סֹוף אין ּבאֹור הּוא ְְְְִִֵַָָויסֹודּה
האדם ׁשל הּתֹורה ּכׁשּלּמּוד הּוא ּדתֹורה זֹו ּבחינה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָ[וגּלּוי
ּדׁשני לֹומר, ויׁש הּקֹורא]. אחר ּכעֹונה ּבבּטּול, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַהּוא
ּדּלעיל הענינים ׁשני ּדגמת ּגם הם ותּוׁשּיה ּדעז ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻהענינים
נֹותנת ׁשהּתֹורה ּדזה ּומּטה. ּדמעלה ּבהחּבּור ד) ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ(סעיף
והמׁשכת ירידת ּדר על הּוא האלקית לּנפׁש ועז ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכח
הּבהמית הּנפׁש ּכח מּתׁשת ׁשהּתֹורה וזה למּטה, ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּתֹורה
עלּית על ּתֹורה ּדמּתן ּכח הּנתינת ּדר על ְְֲִִֶֶַַַַַַַַָֹהּוא
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וראה35) א. מו, ב. מ, ח"ג א. רטו, א. פה, ח"ב סע"א. רמג, סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח"א זהר ראה

כו. פט"ו, 36.26)שמו"ר הערה 24 ע' ח"ח לקו"ש ח.37)ראה עב, המנהגתהלים שע"פ ולהעיר,

תהלים. אמירת ערך גודל אודות מכתבים (קובץ שנותיו למספר המתאים תהלים הקאּפיטל ַלומר

אומרים – ואילך) 1 ע' ניסן י"א סה"מ נג. ס"ע ח"י לא. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אגרות-קודש

(תשל"ד). המאמר דאמירת זו שנה ניסן י"א עד תשל"ג ניסן מי"א החל שבתהלים עב מזמור

יט.38) שם, שם39)תהלים תו"ח ואילך. קמח ע' שם תקס"ז סה"מ ואילך. סע"א סז, פרשתנו תו"א

ואילך. צ ע' תרנ"ה סה"מ א]. רנג, ח"ב – החדשה [בהוצאה ואילך ב ח,40)שסט, תהלים מדרש

ג. פ"ב, ד. פ"א, שהש"ר רמד. רמז שם יל"ש ב. טו, בשלח מכילתא ה. פל"א, ויק"ר סנהדרין41)ג.

ב. כו,

    
L‡ ÏÚ È‡L BeLÙk ‰‰ ÌBiaL BÓÎc ,ÛÈB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿∆««∆ƒ¿∆»ƒ«…

,‰l‰ „ÏBÓ ˜ ‡e‰ ,L„BÁ- הירח לידת זמן - חודש שבראש ∆«««¿»»
כ היא Ú„נראית ˙Ïc‚˙Óe ˙ÎÏB‰ ‡È‰ k Á‡Â ,„Ïa ‰c˜¿À»ƒ¿»¿««»ƒ∆∆ƒ¿«∆∆«

˙eÓÈÏL‡a ‡‰È ‡ÓÈ˜ BaL Â‰ ÌBÈÏ‡35הלבנה [=נראית ¿«∆«¿»ƒ¬»¿«¿≈»
‰e‡במלואה], ‰Ê c ÏÚ«∆∆∆
Ï‡Èa,ללבנה שנמשלו ¿ƒ¿»≈

‰È‰L ‰B Ó ˙ÚaL∆¿≈««»∆»»
‰È‰ ,ÈÈ a„Óa¿ƒ¿«ƒ»»»

‰ÏÁ˙‰‰רק במעלתם והיו ««¿»»
לידה, של È„Èכבמצב ÏÚÂ¿«¿≈

ÈÁ‡Ï Ï‡Èc ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ¿»≈¿«¬≈
‰B Ó ÈÁ‡Ïe ‰Ê∆¿«¬≈««»

דורות כמה ≈‰Ìבמשך
„ÚÂ ,ÌÈÏc‚˙Óe ÌÈÎÏB‰¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«

„Âc ÈÓÈaL36ÈÓÈe ∆ƒ≈»ƒƒ≈
‰È‰ ‰ÓÏLבמצב ישראל בני ¿……»»

‰È‡של ‡ÓÈÈ«̃¿»ƒ¬»
‡˙eÓÈÏL‡a35שדוד כיון ¿«¿≈»

דוד] [בגימטריא י"ד דור הוא

ולכן ט"ו, דור ושלמה מאברהם,

החודש אמצע ימי כמשל הם

במלואה. הלבנה נראית כאשר
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המשיח], È‰È‰מלך Ê‡L∆»ƒ¿∆

ciÂ[ימשול=]ÌÈ „Ú ÌiÓ ¿≈¿¿ƒ»«»
הצפוני] ים עד הדרומי, [=מים

‡ ÈÙ‡ „Ú ‰pÓeƒ»»««¿≈»∆
סוף עד שבמזרח [=מהנהר

37ÌB˜Óהמערב] ÏÎa ,¿»»
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- כוח נותנת שהתורה כיון אלו, לשמות Âוהטעם ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ ÊÚכן …»∆∆»¡…ƒ¿
היא ‰ÈÓ‰a˙התורה LÙpÏ ‰iLe˙.הבהמית נפש את מתישה -‰ÊÂ ƒ»»∆∆««¬ƒ¿∆

ÌÈÈÚ ÈL ‰Ba LiL∆≈«»¿≈ƒ¿»ƒ
‰LaÏ˙pL Û‡) ‰l‡≈∆«∆ƒ¿«¿»

ÌÈiÓL ÌÈÈÚaהלכות - ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
גשמיים) בעניינים המדברות

‰B‰ B˜Ó Èk ,‡e‰ƒ¿«»
È‡ B‡a ‡e‰ „BÈÂƒ»¿≈
BÓÚa ‡e‰ ea ÛB»¿«¿

B„BÎeשהתורה ולמרות ƒ¿
כלל נשתנתה לא למטה ירדה

העליונה בקדושתה ונשארה

‰B˙c BÊ ‰ÈÁa Èel‚Â- ¿ƒ¿ƒ»¿»
שבתורה זה כוח יפעל שאכן כדי

ללמוד הוא צריך האדם, אצל

מיוחד: דוקא‰e‡באופן

ÏL ‰B‰ „elLk¿∆ƒ«»∆
,Ïeha ‡e‰ Ì„‡‰»»»¿ƒ
‡B‰ Á‡ ‰BÚk¿∆«««≈

א')]. בסעיף ≈¿LÈÂ(שנתבאר
ÌÈÈÚ‰ ÈLc ,ÓBÏ«ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

‰Ìשבתורה ‰iLe˙Â ÊÚc¿…¿ƒ»≈
ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙Ó‚c Ì«À¿«¿≈»ƒ¿»ƒ
eaÁ‰a „ ÛÈÚ) ÏÈÚlcƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ
‰Êc .‰hÓe ‰ÏÚÓc¿«¿»«»¿∆
ÊÚÂ Ák ˙˙B ‰B‰L∆«»∆∆…«¿…
ÏÚ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ»∆∆«¡…ƒ«
˙ÎLÓ‰Â ˙„ÈÈ c∆∆¿ƒ«¿«¿»«
‰ÊÂ ,‰hÓÏ ‰B‰«»¿«»¿∆
Ák ˙LÓ ‰B‰L∆«»«∆∆…«
ÏÚ ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ«
Óc Ák ˙È˙p‰ c∆∆«¿ƒ«…«¿««
˙iÏÚ ÏÚ ‰B»«¬ƒ«
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ּברּו סֹוף אין מאֹור הּוא הּתֹורה ּׁשּמקֹור וזה ְְְִֵֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונים.
על הּוא ותּוׁשּיה, ּדעז הענינים ׁשני ּבּה יׁש ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּוא,

אחר ּבמקֹום הּמבאר שהיא42ּדר) ׁשהּתֹורה ּדזה , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
על הּוא ּבהּמּטה, ּופֹועלת למּטה ירדה מהעֹולם) ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמעלה
הפכים. נֹוׂשא ׁשהּוא מהעצמּות, ּבּה ׁשּנמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָידי

מדּברe‰ÊÂ43ח) ּבאּו הּזה ּבּיֹום ּגֹו' הּׁשליׁשי ּבחֹודׁש ¿∆ְְִִִֶֶַַַַַָ
מדּבר ונקרא ּדּבּור, מּלׁשֹון מדּבר ְְְְִִִִִִָָָָָסיני,
אחר ּכעֹונה ּבבּטּול הּוא ׁשהּדּבּור להֹורֹות מ' ְְְְִִֶֶֶֶַַַּבתֹוספת
נעׂשה זה ידי ועל ּבהּדרּוׁשים), ּבארּוכה (ּכּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקֹורא

העֹולם לאּמֹות ׂשנאה ׁשּירדה הּתֹורה44סיני ּדכׁשּלּמּוד . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֻ
האלקית לּנפׁש (עז נעׂשית היא אזי ּבבּטּול ְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹהּוא

לּנפׁש העֹולםו)תּוׁשּיה לאּמֹות ׂשנאה דּבירדה הּבהמית, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ
הּבהמית ונפׁש הּגּוף ּגם מּתֹורת45נכללים [ּולהעיר . ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ

טֹוב ׁשם הּפסּוק46הּבעל ׂשנא,47על חמֹור תראה ּכי ְֲֲִִֵֶַַַַַַָֹ
הּגּוף, הּוא ׁשּל ּבהחֹומר טֹוב ּבעּיּון ּתסּתּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַּכאׁשר

הּנׁשמה]. את ׂשֹונא ׁשהּוא ,ׂשנא ּׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹּתראה

הּוא48זהÈÁ‡Ïeט) רפידים מרפידים, וּיסעּו אֹומר ¿«¬≈ְְְִִִִִֵֵֶַ
תֹורה מּדברי ידיהם ׁשרפּו ׁשם ,49על ְְִִֵֵֵֶֶַָָ

אּלא ּתֹורה, לֹומד הּוא ואּדרּבא לּתֹורה מנּגד ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
העבֹודה ידי ועל וחלׁשּות, ּברפיֹון הּוא ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשהּלּמּוד
והחליׁשּות מהרפיֹון (ּגם) עצמֹו את מסּיע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּדמדּבר

ּתׁשּובה ועֹוׁשה תֹורה ּבּכתּוב50ּבדברי ּוממׁשי זה. על ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּגֹו' סיני מדּבר וּיבֹואּו מרפידים) וּיסעּו ׁשאֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ(לאחרי
אֹותֹו מביא ּברפידים ּתחּלה ׁשהיה ּדזה ההר, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָנגד

יֹותר.51להתחּזק עֹוד ּתֹורה ּבדברי ְְְְִִֵֵֵַָ

עלLÈÂיו"ד) ּכח הּנתינת עכׁשיו, זה ּפסּוק ּבּתֹורה ׁשּלֹומדים ידי ּדעל לֹומר, ¿≈ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
על ּכח הּנתינת הראׁשֹונה, ּדּבּפעם יֹותר. עֹוד הּוא מרפידים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹוּיסעּו
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יי       

ּברּו סֹוף אין מאֹור הּוא הּתֹורה ּׁשּמקֹור וזה ְְְִֵֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונים.
על הּוא ותּוׁשּיה, ּדעז הענינים ׁשני ּבּה יׁש ׁשּלכן ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּוא,

אחר ּבמקֹום הּמבאר שהיא42ּדר) ׁשהּתֹורה ּדזה , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
על הּוא ּבהּמּטה, ּופֹועלת למּטה ירדה מהעֹולם) ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמעלה
הפכים. נֹוׂשא ׁשהּוא מהעצמּות, ּבּה ׁשּנמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָידי

מדּברe‰ÊÂ43ח) ּבאּו הּזה ּבּיֹום ּגֹו' הּׁשליׁשי ּבחֹודׁש ¿∆ְְִִִֶֶַַַַַָ
מדּבר ונקרא ּדּבּור, מּלׁשֹון מדּבר ְְְְִִִִִִָָָָָסיני,
אחר ּכעֹונה ּבבּטּול הּוא ׁשהּדּבּור להֹורֹות מ' ְְְְִִֶֶֶֶַַַּבתֹוספת
נעׂשה זה ידי ועל ּבהּדרּוׁשים), ּבארּוכה (ּכּמבאר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקֹורא

העֹולם לאּמֹות ׂשנאה ׁשּירדה הּתֹורה44סיני ּדכׁשּלּמּוד . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֻ
האלקית לּנפׁש (עז נעׂשית היא אזי ּבבּטּול ְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹהּוא

לּנפׁש העֹולםו)תּוׁשּיה לאּמֹות ׂשנאה דּבירדה הּבהמית, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ
הּבהמית ונפׁש הּגּוף ּגם מּתֹורת45נכללים [ּולהעיר . ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ

טֹוב ׁשם הּפסּוק46הּבעל ׂשנא,47על חמֹור תראה ּכי ְֲֲִִֵֶַַַַַַָֹ
הּגּוף, הּוא ׁשּל ּבהחֹומר טֹוב ּבעּיּון ּתסּתּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַּכאׁשר

הּנׁשמה]. את ׂשֹונא ׁשהּוא ,ׂשנא ּׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹּתראה

הּוא48זהÈÁ‡Ïeט) רפידים מרפידים, וּיסעּו אֹומר ¿«¬≈ְְְִִִִִֵֵֶַ
תֹורה מּדברי ידיהם ׁשרפּו ׁשם ,49על ְְִִֵֵֵֶֶַָָ

אּלא ּתֹורה, לֹומד הּוא ואּדרּבא לּתֹורה מנּגד ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
העבֹודה ידי ועל וחלׁשּות, ּברפיֹון הּוא ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשהּלּמּוד
והחליׁשּות מהרפיֹון (ּגם) עצמֹו את מסּיע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּדמדּבר

ּתׁשּובה ועֹוׁשה תֹורה ּבּכתּוב50ּבדברי ּוממׁשי זה. על ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּגֹו' סיני מדּבר וּיבֹואּו מרפידים) וּיסעּו ׁשאֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ(לאחרי
אֹותֹו מביא ּברפידים ּתחּלה ׁשהיה ּדזה ההר, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָנגד

יֹותר.51להתחּזק עֹוד ּתֹורה ּבדברי ְְְְִִֵֵֵַָ

עלLÈÂיו"ד) ּכח הּנתינת עכׁשיו, זה ּפסּוק ּבּתֹורה ׁשּלֹומדים ידי ּדעל לֹומר, ¿≈ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
על ּכח הּנתינת הראׁשֹונה, ּדּבּפעם יֹותר. עֹוד הּוא מרפידים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹוּיסעּו
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‡˜Â ,ea BLlÓƒ»ƒ¿ƒ¿»
'Ó ˙ÙÒB˙a a„Óƒ¿»¿∆∆
היא מ' האות בתחילתו,

את להקטין שבאות מהאותיות

מהדבר" "לקחת (כגון הנושא

ולא ממנו חלק לקחת פירושו,

ea‰Lכולו) ˙BB‰Ï¿∆«ƒ
Á‡ ‰BÚ Ïea ‡e‰¿ƒ¿∆««

‡B‰שייך הדיבור ואין «≈
ה' לדבר בטל שהוא כיון אליו,

‰e‡a ‡n)«¿…»»¬»
‰Ê È„È ÏÚÂ ,(ÌÈLe‰a¿«¿ƒ¿«¿≈∆
‰‡ ‰„iL ÈÈÒ ‰Ú«¬»ƒ»∆»¿»ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï44ידה שעל ¿À»»
הנה"ב. כח את מתישים

‡e‰ ‰B‰ „enlLƒ¿∆ƒ«»
˙ÈÚ ‡È‰ ÈÊ‡ Ïea¿ƒ¬«ƒ«¬≈
˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ ÊÚ)…»∆∆»¡…ƒ
,˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ‰iLe˙(Â¿ƒ»»∆∆««¬ƒ
˙Bn‡Ï ‰‡ ‰„Èa„∆¿»¿»ƒ¿»¿À
eb‰ Ìb ÌÈÏÏ ÌÏBÚ‰»»ƒ¿»ƒ««
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ45. ¿∆∆««¬ƒ

ÏÚa‰ ˙BÓ ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ««««
B ÌL46˜eÒt‰ ÏÚ47 ≈««»

,E‡ BÓÁ ‰‡˙ Èƒƒ¿∆¬…«¬
B eiÚa ÏÒ L‡«¬∆ƒ¿«≈¿ƒ

ÓBÁ‰a[חומריות=]ElL ¿«∆∆¿
‡e‰M ‰‡ ,eb‰ ‡e‰«ƒ¿∆∆
˙‡ ‡B ‡e‰L ,E‡…«¬∆≈∆

.[‰ÓLp‰«¿»»

‰Ê ÈÁ‡Ïe (48ÌÈ„ÈÙÓ eÚÒiÂ ÓB‡בפסוק הפנימית המשמעות ¿«¬≈∆≈«ƒ¿≈¿ƒƒ
לפניו, הכתוב הזה" ביום השלישי מ"בחודש היה מ'רפידים' לנסוע שהכח

‡e‰ ÌÈ„ÈÙ?רפידים שמה נקרא למה חז"ל: eÙLכדברי ÌL ÏÚ ¿ƒƒ«≈∆»
˙B‰[=חלשו] ÈÓ Ì‰È„È49‡a‡Â ‰BÏ „bÓ BÈ‡L , ¿≈∆ƒƒ¿≈»∆≈¿«≈«»¿«¿«»

‡l‡ ,‰B „ÓBÏ ‡e‰≈»∆»
‡e‰ BlL „enl‰L∆«ƒ∆
È„È ÏÚÂ ,˙eLÏÁÂ BÈÙa¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿≈
‡e‰ a„Ó ‰„BÚ‰»¬»¿ƒ¿»

BÓˆÚ ˙‡ ÚiÒÓויוצא ¿«≈«∆«¿
˙eLÈÏÁ‰Â BÈÙ‰Ó (Ìb)«≈»ƒ¿¿«¬ƒ
‰BÚÂ ‰B˙ È„a¿ƒ¿≈»¿∆

‰eL50‰Ê ÏÚשכבר כיון ¿»«∆
כלל כוח אין סיני למדבר בא

מדברי להחלישו הבהמית לנפשו

e˙aהתורה. CÈLÓÓe«¿ƒ«»
eÚÒiÂ ÓB‡L ÈÁ‡Ï)¿«¬≈∆≈«ƒ¿
a„Ó e‡BiÂ (ÌÈ„ÈÙÓ≈¿ƒƒ«»ƒ¿«

'Bb ÈÈÒישראל שם „ויחן ƒ«∆∆
‰lÁ ‰È‰L ‰Ê ,‰‰»»¿∆∆»»¿ƒ»
B˙B‡ ‡ÈÓ ÌÈ„ÈÙaƒ¿ƒƒ≈ƒ

˜fÁ˙‰Ï51‰B È„a ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈»
˙BÈ „BÚהוא שכאשר כיון ≈

הקודם ממצבו בתשובה חוזר

ריחוק של במצב ומרגיש

בקדושה להתחזק הוא מתעורר

חולשתו לולא מאשר יותר הרבה

הקודמת.

ÏÚ ,ÓBÏ LÈÂ („ÂÈ¿≈«¿«
‰Ba ÌÈ„ÓBlL È„È¿≈∆¿ƒ«»
˙È˙p‰ ,ÂÈLÚ ‰Ê ˜eÒt»∆«¿»«¿ƒ«
ÌÈ„ÈÙÓ eÚÒiÂ ÏÚ Á…«««ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÚta .˙BÈ „BÚ ‡e‰≈∆«««
Á ˙È˙p‰ ,‰BL‡‰»ƒ»«¿ƒ«…«
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יי 

סיון חֹודׁש ׁשּבראׁש ידי על היתה מרפידים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוּיסעּו
ּכח הּנתינת ּגם יׁש ועכׁשיו, ּתֹורה, למּתן ההכנה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹנׁשלמה
ׁשלאחרי הּתֹורה ּומּלּמּוד ׁשעברּו, ׁשּבּׁשנים ּתֹורה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּמּתן
(ּכּנ"ל ּתֹורה ּדמּתן ּבענין מּתֹוסף זה ידי ׁשעל ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּתן
ׁשּבֹו לחֹודש הט"ו ּבּיֹום ׁשּנמצאים ּובפרט ו). ְְְִִִִֶֶֶַַַָָסעיף
ּבׁשבט ּבט"ו – ּגּופא ּובזה ּבאׁשלימּותא, סיהרא ,קימא ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

לאילן הּׁשנה יׁשנה52ראׁש – ּורחבה טֹובה לארץ ׁשּׁשּי , ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
המצֹות ּובקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד להֹוסיף מיחדת ּכח ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֻנתינת

מרפידים) (וּיסעּו לתׁשּובה ּבנֹוגע זה ּדר ועל ּורחבה, טֹובה ּדארץ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאֹופן
רּבה ּבׂשמחה שהיא עּלאה ּתׁשּובה הינּו ּורחבה, טֹובה ּדארץ ּבאֹופן ,53ׁשּתהיה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

נגאלין הן מּיד ּתׁשּובה עֹוׂשין ּבני54ּוכׁשּיׂשראל אחד לאחד ּתלּקטּו ואּתם , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבעצמֹו55יׂשראל ׁשהּקּב"ה ּבּגאּולה56, ּכפׁשּוטּה, ּורחבה טֹובה לארץ מביאם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלמה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאמּתית
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בתחלתה.52) ר"ה ואילך).53)מס' סע"ב (קי, פי"א ה"ה.54)אגה"ת פ"ז תשובה הל' יב.55)רמב"ם כז, רש"י56)ישעי' ראה

ג. ל, נצבים עה"פ

    
ÔÂÈÒ L„BÁ L‡aL È„È ÏÚ ‰˙È‰ ÌÈ„ÈÓ eÚÒiÂ ÏÚ««ƒ¿≈¿ƒƒ»¿»«¿≈∆¿…∆ƒ»
Á ˙È˙‰ Ìb LÈ ,ÂÈLÚÂ ,‰Bz ÔzÓÏ ‰‰‰ ‰ÓÏLƒ¿¿»«¬»»¿««»¿«¿»≈««¿ƒ«…«
ÔzÓ ÈÁ‡ÏL ‰Bz‰ „enÓe ,eÚL ÌÈMaL ‰Bz ÔznÓƒ««»∆«»ƒ∆»¿ƒƒ«»∆¿«¬≈««
ÛÈÚÒ Ï" ‰Bz ÔzÓ ÔÈÚa ÛÒBzÓ ‰ È„È ÏÚL ‰Bz»∆«¿≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿««»««¿ƒ

ÌÈ‡ÓL Ëe Âƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
BaL ˘„BÁÏ Â"Ë‰ ÌBia«««∆∆
‡‰ÈÒ ‡ÓÈ«¿»ƒ¬»

‡˙eÓÈÏL‡aמאיר (הירח ¿«¿≈»
החודש), באמצע בשלמות

a Â"Ëa  ‡eb ‰eחודש »∆»¿ƒ
‰M‰ L‡ ,ËL¿«…«»»

ÔÏÈ‡Ï52L זה, CiMיום »ƒ»∆«»
Ïישראל BË‰ארץ ‡ ¿∆∆»

Á ˙È˙ ‰LÈ  ‰Áe¿»»∆¿»¿ƒ«…«
„enÏa ÛÈÒB‰Ï ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿ƒ¿ƒ
˙BÓ‰ Ìeie ‰Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿
‰BË ‡ ÔB‡a¿∆¿∆∆»

‰Áeמהמצרים יציאה - ¿»»
והנפש הגוף שמצד והגבולים

ומלבישים המגבילים הבהמית

האלקית, נפש ‰את C ÏÚÂביום ובייחוד תורה, ממתן כח נתינת ישנה ¿«∆∆∆
Ïזה ÚBaה ÔB‡aעבודת ‰È‰zL ÌÈ„ÈÓ eÚÒiÂ ‰eL˙ ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿∆¿∆

‰‡Ú ‰eLz eÈ‰ ,‰Áe ‰BË ‡באופן תשובה [=עליונה. ¿∆∆»¿»»«¿¿»ƒ»»
a‰נעלה] ‰ÁÓa ‡È‰˘53e חז"ל, ÔÈBÚכדברי Ï‡iL ∆ƒ¿ƒ¿»«»¿∆ƒ¿»≈ƒ

Ô‰ „iÓ ‰eLz¿»ƒ»≈
ÔÈÏ‡54eËwÏz Ìz‡Â , ƒ¿»ƒ¿«∆¿À¿

Èa „Á‡ „Á‡Ï¿««∆»¿≈
Ï‡È55‰"aw‰L , ƒ¿»≈∆«»»

‡Ï Ì‡ÈÓ BÓÚa¿«¿¿ƒ»¿∆∆
,ËeL ‰Áe ‰BË»¿»»ƒ¿»
˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
LnÓ Ba ,e„ƒ¿≈¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שלו, ולפלא שאינו מזכיר דבר מעסקנותו בכרם חב"ד, אף שבודאי ידועים 

לו ומפורסמים רצונו הפנימי והעז של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר כל אחד מאנ"ש 

והתמימים יפעלו בהפצת המעיינות חוצה, היינו לא רק תורת החסידות אלא גם הדרכותי' ומנהגי' לא רק 

בחוצה הקרוב אלא גם בחוצה שלע"ע רחוק הוא, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר, ובפרט במדינתם 

ההכרח הוא שכל אחד מאנ"ש ישתתף בחיזוק אהלי יוסף יצחק אשר במעלבורן )ונוגע הענין לכל המדינה( 

בממונו וגם בטרחת גופא. ויה"ר שהתאמצותו בכל האמור נוסף על הקב"ע שלו בתורת החסידות קביעות 

בזמן וקביעות בנפש, תוסיף בהענינים אודותם כותב שלו ושל ב"ב שיחיו.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



יג אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א שבט, תשט"ז

ברוקלין.

האברך שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, בו כותב אודות הרושם הכביר אשר עשתה האסיפה, הנאום של פב"פ 

שהסעיר את הרוחות ליראת שמים תורה ומצותי' - ואשרי חלקו שהשתתף בארגון הדבר. ומזה מובנת ג"כ 

חוות דעתי בהנוגע לעתיד - שימשיך בעבודתו זו, אף, שככל עבודה פנימית, דורשת השקעת זמן מרץ ושימת 

לב. והובטחנו כבר מרבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך )פוסק בנגלה דתורה( אשר 

ע"י הצדקה עם הזולת נעשה מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה.

אבל מלשון הבטחה זו עצמה, שאומר שנעשים זכים ולא שנעשה למדן וירא שמים, מובן, שצריך 

בהצלחה  שמתברכים  אלא  ד',  ויראת  ד'  באהבת  לבב  לרגשי  המביאים  בענינים  להתעסק  וגם  ללמוד, 

מופלגה אלף פעמים ממש. ולכן עליו לסדר לימודיו בתורת הנגלה ובתורת החסידות זמן נכון בכל יום ויום 

וכראוי באברך בן ישיבה. ורק שבזמנים הפנוים מסדרי הישיבה וקצת מזמני הישיבה - להקדיש לעבודה 

הנ"ל. ובטוחני שבאופן כזה גם אביו הרב שליט"א יסכים בלבב שלם.

צריך,  שעה,  הוראת  ובתור  הכלל  מן  יוצא  במקרה  אבל  קבוע,  סדר  בתור  הוא  הנ"ל  שכל  מובן 

מזמן  לקחת   - להיפך  ולפעמים  התורה,  דלימוד  זמן  על  צבור  דצרכי  מזמן  להוסיף  מוכרח,  גם  ופעמים 

הלימוד לצרכי צבור. ובפרט בהתבונן עניני צבור אודותם הנדון, לפעמים תכופות - בתקופה זו - הם ענינים 

של פקוח נפשות ממש. ובודאי גם בזה יקוים דבר המשנה מצוה גוררת מצוה, ולא ח"ו להיפך.

אנשים  להחליט  צריכים  שבזה  מובן   - וכו'  הקהל  בפני  להטיף  להזמין  אישים  איזה  בשאלתו 

הנמצאים על אתר ולהביא בחשבון גם ענינים דמראית עין, שמיעת אזן וכו'.

אתר,  על  אפילו  מסמרות  בזה  לקבוע  ואין  האפשרים.  הכחות  כל  לנצל  להשתדל  גיסא  ולאידך 

ובפרט בריחוק מקום, כיון שהענינים משתנים מזמן לזמן.

הזקן,  רבנו  פתגם  לו  ידוע  ובודאי  חב"ד.  בתורת  קבועה  בצורה  שלומד  במכתבו  לקרות  לי  נעם 

שהקביעות צ"ל בזמן וגם בנפש והוא העיקר. וכבר ידוע - דקבוע לא בטל.

נותן  ובנוסח  יום מחדש  בכל  ברכת התורה מברכים  והרי  עבידתי',  עביד  ויומא  יומא  דכל  וכיון 

התורה לשון הווה, הרי גם הקביעות בלימוד תורת החסידות צ"ל בכל יום.

בברכה לבשר טוב בכל האמור.

מ. שניאורסאהן

שניהם   - לחקו"ד  או  פשוטה  באמונה  להאמין  אם  א(  יט"כ:  הבהיר  מיום  במכתבו  בשאלותיו 

מוכרחים. ולא רק שאין סתירה מזל"ז, אלא אדרבה משלימים זא"ז.

תחלת העבודה ויסודה - אמונה פשוטה, ותיכף נתחייב במצוה שהיא יסוד היסודות ועמוד החכמות 

לידע שיש שם מצוי ראשון כו' )רמב"ם בתחלתו(, ובל' הזהר )ח"ב כה, א(: פקודא דא קדמאה דכל פקודין 

כו' למנדע לי' לקוב"ה כו'. ולא יגעת ומצאת אל תאמין. ומחויב לייגע ולהטריח את שכלו להשכיל ולהבין 

עד כמה שביכולתו - ויכולת האדם מוגבלת - ומה שלמעלה מיכולתו, באמונתו היסודית והפשוטה יחי'. 

ועייג"כ מצות האמנת האלקות להצ"צ. קונ' תורת החסידות פי"ג ובכ"מ.

הל'  וידיעת  לימוד  אופן,  בכל  )ומוכרח,  לומד  בה  ישיבה  לסדרי  בנגלה בהתאם   - לימוד  ב( סדר 

הצריכות(. בחסידות - יתדבר עם הררש"ח שי' קעסעלמן עד"ז, כיון שתלוי בכשרונות כאו"א וכו' וכו'.
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הדברות בעשרת הראשון הדיבור על
מארץ(בפרשתנו הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי – (

המפרשים שאלת ידועה – עבדים" מבית מצרים

נשיאינו דרבותינו חסידות דרושי בכמה ):(הובא
מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי כאן נאמר מדוע
פלא שהוא וארץ", שמים בראתי "אשר ולא מצרים"
ליש, מיש שינוי הוא דיצי"מ [הנס מיצי"מ יותר גדול

מאין]. יש היא וארץ שמים בריאת משא"כ
(בתחלת הרמב"ם מש"כ ע"פ מתחזקת השאלה

החזקה יד "לידעספרו – זה דבר שידיעת ,(שם שיש
הנמצאים וכל נמצא כל ממציא והוא ראשון מצוי
מאמיתת אלא נמצאו לא שביניהם ומה וארץ משמים

שנאמר עשה מצות – וכו'" המצאו  ".
שהקב"ה הידיעה על מורה אלקיך" ה' ש"אנכי כלומר,

וארץ שמים לאברא מדוע השאלה מתחזקת ועפ"ז .
וארץ"? שמים בראתי אשר אלקיך ה' "אנכי כתוב

("מצרים מארץ הוצאתיך ("אשר עה"פ רש"י
לי". משועבדים שתהיו ההוצאה היא "כדאי מפרש:

הוא מצרים" מארץ הוצאתיך ש"אשר עלכלומר,
ולהיותכך ית' מלכותו את לקבל צריכים

להקב"ה אלקיך").משועבדים ה' ("אנכי
וארץ" שמים "בראתי כתוב לא מדוע מובן עפ"ז

המשך בתור בא זה כי –,"אלקיך ה' "אנכי על
(טעם) ענין לומר מוכרחים בנ"י, אלקי הוא שה'

לעם רק מכלששייך מחולקים הם (שלכן
מצרים" מארץ ד"הוצאתיך הענין – כולו) העולם

לכל שייך אשר וארץ" שמים "בראתי (ולא
.הנבראים)

(דהלשון הוצאתיך" אשר גו' "אנכי מהלשון אבל
משמע, זה) לפני שכתוב למה המשך על מורה "אשר"

" הוא, הפסוק שפירוש  אשר" הוצאתיך",
– נפרד ענין (ולא ה'" "אנכי את מבאר הוצאתיך"

לי") משועבדים שתהיו ההוצאה היא ויש"כדאי .
נוקטים אינם הנ"ל שהמפרשים מהטעמים שזהו לומר
שני) ענין מוסיף גו'" הוצאתיך (ש"אשר רש"י כפירוש
בכ"מ) בחסידות (ומובאת השאלה את שואלים ולכן
במקום וארץ" שמים בראתי "אשר כתוב לא מדוע
הכתוב לשון שמפשטות כיון גו'", הוצאתיך "אשר
זה הוא ה'" ש"אנכי ביאור הוא גו'" ש"אשר משמע,
נשאלת ובמילא מצרים". מארץ הוצאתיך "אשר
"אשר יותר: נעלה תואר כתוב לא מדוע השאלה:

אלקי ה' "אנכי שכתוב [וזה וארץ" שמים "בראתי
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ב.1) כ, יתרו
הלוי.2) ר"י שאלני ד"ה שם ראב"ע
תזכור3) למען ד"ה ב). (רפד, ימים ששת ד"ה דא"ח עם סידור

שם בהנסמן (וראה ואילך תא ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ במאמרי
ה' אנכי ד"ה תתקטו. ואילך. תתקג ע' פרשתנו אוה"ת בהערות).
(ע' ה'ש"ת החודש ד"ה ואילך). שס (ע' עטר"ת נ). (ע' תרכ"ו אלקיך

ועוד. ואילך). 20
ה"ו.4) פ"א יסוה"ת הל'
ה"א.5) שם
עלה6) שם שיש נאמין א: מ"ע להרמב"ם המצוות בספר וכ"ה

ובמנין אלקיך. ה' אנכי אמרו והוא הנמצאים, לכל פועל הוא וסבה
שם שיש לידע עשה ממצות ראשונה מצוה היד: ספר בריש המצוות
שממנו פרטים, נאמר לא שם (אבל אלקיך ה' אנכי שנאמר אלוקה
קדמאה פקודא (ברע"מ): ב רנו, זח"ג וראה כו'). הנמצאים כל נמצאו

אלקיך. ה' אנכי
שברא7) בכלל, ה' מציאות על מורה אלקיך" ה' ש"אנכי היינו

נמצא כל ממציא והוא ראשון מצוי הרמב"ם: (בלשון והארץ השמים
"מלת כאן: להרמב"ם "פירוש" וראה המציאות,כו'). על מורה

המציאות,ו חייב על המורה יתברך יהו"ה המפורש השם הוא
המציאות, מחוייב ושהוא הבורא מציאות אצלינו שיתאמת אחר –
עד"ז וראה כו'". אותו שנעבוד כלומר עלינו, אלוקה שנעשה לנו ראוי
ותאמינו תדעו אמר, כאלו אלקיך) ה' (דאנכי ופירושו כה: מצוה חינוך

המציאות. על תורה אנכי מלת כי אלוקה, לעולם שיש
מ הזה הדבר אלקיך: ה' אנכי עה"פ רמב"ן אמרוראה עשה, צות

אלקים, והוא ה' יש כי בה', ויאמינו שידעו אותם ויצוה יורה ה' אנכי
להם אלקים והוא ויכולת, בחפץ הכל הי' מאתו וקדמון הווה כלומר
"כי – מצרים" מארץ הוצאתיך "אשר וממשיך: אותו. לעבוד שחייבים
ובהשגחה בידיעה כי החפץ ועל המציאות על תורה משם הוצאתם
ישתנו לא העולם קדמות עם כי החידוש, על תורה וגם יצאו, ממנו
וזה כו', הייחוד על תורה והיכולת היכולת על ותורה מטבעו, דבר

אלה". בכל ועדים היודעים הם כי הוצאתיך אשר אמר טעם

מלשון הוי', שם אשר שערולהוסיף, פרדס סע"ב. רנז, (זח"ג
התהוות על מורה פ"ד), שעהיוה"א פ"ב. אלקיםא שם וכן ,

ברא (בראשית בפועל העולם נברא שע"י – ראה(אלקיך) – (
שם. שעהיוה"א

"שטרי8) מצרים", מארץ אותם הוצאתי אשר הם עבדי "כי וכמ"ש
ו). כא, משפטים פרש"י וראה ובפרש"י. נה מב; כה, (בהר קודם"

כי,9) – מצרים" מארץ ד"הוצאתיך זה ענין דוקא שנאמר והטעם
העם את (בהוציאך סיני הר למעמד שהביא ישראל עם גאולת זהו

הזה). ההר על האלקים את תעבדון ממצרים
(10.124 ע' חכ"ו לקו"ש שם. לפרש"י רא"ם ראה

היא "כדאי רש"י שדברי הענין), (בהמשך שם בלקו"ש שנתבאר ואף
ה' "אנכי על וביאור טעם אינו לי" משועבדים שתהיו ההוצאה
ה' ("אנכי מלכותו דקבלת שהענין – בפ"ע ענין אלא אלקיך",

" שהם באופן צ"ל שמובןאלקיך") מפני זה הרי – לי"
תוצאה הוא אלקיך ה' ש"אנכי לפנ"ז) מהכתובים (ממש"נ מעצמו

ועצ"ע. ס"ג). (שם מיצי"מ
ומביא11) הא', בפירוש מסתפק אינו שרש"י – י"ל זה ומטעם

.(130 ע' שם לקו"ש (ראה פירושים ב' עוד

     

כך על (נוסף אותך ברא שגם אלקיך הוא: הפירוש
מהווה מלשון הוי' ממצרים), (אתשהוציאך

וחיותך] כחך אלקיך, נהי' שהוא באופן .הבריאה),

בהדרושים הביאורים (מדועאחד השאלה על
"בראתי ולא מצרים" מארץ הוצאתיך "אשר כתוב
דרגא על מראה מצרים יציאת כי הוא, – וארץ") שמים
בריאת וארץ: שמים מבריאת באלקות יותר גבוהה

ברא (בראשית אלקים משם היא וארץ שמים
הטבע בגימטריא אלקים – באלקותגו') דרגא ,

משא"כה העולם; דטבע והגבלה מדידה עם קשורה
עליהן נגלה – הטבע) (שידוד נסי באופן היתה יצי"מ

וגאלם ובעצמו) (בכבודו המלכים מלכי שזהמלך ,
ולכן ה)בריאה, מ(טבע למעלה שהוא הוי', משם בא
במתן אלקיך" ה' ש"אנכי ומכיון טבע. לשלול בכחו

משם גילוי הוא מהבריאהתורה למעלה שהוא ,
אח"כ כתוב לכן ית'), דעצמותו דאנכי, לגילוי (עד
אלקות גילוי – מצרים" מארץ הוצאתיך "אשר

מהבריאה. שלמעלה
(ש"אשר זה ביאור מתאים כיצד להבין: צריך אבל
הוא אלקיך" ה' ש"אנכי כך על מורה גו'" הוצאתיך
הנ"ל, ברמב"ם כמובא הפירוש עם מהבריאה) למעלה
זה" דבר "ידיעת על מורה אלקיך" ה' ש"אנכי

וארץ שמים בורא והואשהקב"ה ראשון ("מצוי
ש"אשר לומר קשה הרי – כו'") נמצא כל ממציא
הפירוש את שולל הוי') (משם מצרים" מארץ הוצאתיך
וארץ שמים בורא על מורה שזה אלקיך", ה' ב"אנכי

אלקים). (משם

בהחידוש הביאור ע"פ – בזה הביאור לומר ויש
בכלל: תורה במתן

דאמירת והרעש החידוש מהו השאלה: ידועה
– וברקים וקולות ברעש תורה, במתן הדברות עשרת

לא פשוטים, דברים הם הדברות עשרת "לכאורה
כו'" תנאף לא הנוגעותתרצח שכליות מצות הן ,

תורה מתן קודם גם אותן וקיימו העולם, וישוב לקיום
– לכן קודם ועוד נח, בהן שנצטוו מהמצוות (כחלק

הראשון אלקיםאדם לך יהי' ש"לא ולהוסיף, ?(
מ"ת שלפני המצוות אחת היא הידיעהאחרים" וגם ,

מ"ת לפני היתה אלקיך") ה' ("אנכי ה' במציאות
אנוש דור עד – בנ"א האבות(ובכל אצל ובפרט ,(

בוראו את שהכיר אבינו מאברהם ).(החל

" בזה: "כדיתכליתוהביאור היא התורה" נתינת
בתורה המלובש כו' ממש ב"ה א"ס אור גילוי להיות
והוא המדע הוא כי א' וחכמתו והוא ית' חכמתו שהיא
גשמיים בדברים למטה זה גילוי להיות כו', היודע
כדי האלה, הדברים כל את אלקים וידבר וזהו דוקא,
מהותו הוא אנכי להיות דהיינו אלקיך ה' אנכי לאמר
נקרא שיהי' עד גילוי בבחי' ממש ית' ועצמותו

אלקיך".

הגזירה (כשנתבטלה תורה דמתן שהחידוש כלומר,
ירדו לא שעליונים ותחתונים עליונים בין (וההבדלה)

למעלה יעלו לא ותחתונים שאלקותלמטה הוא, ,(
הוצאתיך "אשר – (ואדרבה הבריאה מגדר שלמעלה
גשמיים בדברים למטה ויתגלה יומשך מצרים") מארץ
העולם קיום עם הקשורים הפשוטים בדברים – דוקא
אלקות מדרגת שנמשך כו'"), תנאף לא תרצח ("לא

הבריאה עם קשורה אשר אלקיך") ה' .("אנכי

תורה: מתן ידי על נתחדש וזה

שתי (בדוגמת דרגות שתי (בכללות) ישנם בתורה
הבריאה שבגדר אלקות התורה, בנותן כביכול הדרגות
שתורה כפי (א) מהבריאה): שלמעלה ואלקות

למדרגה"נסעה ממדרגה המדרגות בסתר וירדה
גשמיים בדברים שנתלבשה עד העולמות בהשתלשלות
"לא כמו פשוטים בדברים (עד הזה" עולם ועניני
שייכות לה ויש שקשורה כמו תורה – וכיו"ב) תרצח"
לעולם", "קדמה שתורה כמו אפילו וגם לעולם. וערך
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(12.7 הערה לעיל נסמן
ג.13) מ, שלח ע"ד. ריש טו, במדבר לקו"ת ראה
(14.3 שבהערה
רפ"ו.15) שעהיוה"א א. פט, של"ה פ"ב. שי"ב פרדס
זו.16) מצה פיסקא – פסח של הדה
שהתהוות17) פ"), (שעהיוה"א הבעש"ט תורת ע"פ ובפרט

כרגע ממנה מסתלקות היו ו"אילו מחדש, ורגע רגע בכל היא הבריאה
ימי בששת הארץ נבראת שבהן מאמרות מעשרה האותיות ח"ו
ימי ששת לפני כמו (ומוסיף:) ממש ואפס לאין חוזרת היתה בראשית

כו'בראשית רקיע יהי מאמר קודם "כמו שם לעיל (וכן ".("
שהול"ל18) הנ"ל, מפרשים של והקס"ד השאלה יומתק ועפ"ז

הוא בתורה וקס"ד שאלה שגם ידוע (כי וארץ" שמים בראתי "אשר
בראתי "אשר שהול"ל זה דקס"ד מובן, ומזה אמת), (תורת תורה
אנכי ד"ה בפנים.וראה כדלקמן דאמת, אליבא גם הוא וארץ" שמים

תשמ"ט. ה"א

ג.19) טו, במדבר לקו"ת
רפ"ט.20) מלכים הל' רמב"ם ראה
שם.21) רמב"ם
ע"ז.22) הל' ריש רמב"ם ראה
ה"ג.23) פ"א שם רמב"ם
שם.24) לקו"ת
ועוד.25) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
פשיטות26) עם קשורה פשוט דאיש הפשיטות דוקא – ואדרבה

העצמות
פ"ד.27) תניא
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כך על (נוסף אותך ברא שגם אלקיך הוא: הפירוש
מהווה מלשון הוי' ממצרים), (אתשהוציאך

וחיותך] כחך אלקיך, נהי' שהוא באופן .הבריאה),

בהדרושים הביאורים (מדועאחד השאלה על
"בראתי ולא מצרים" מארץ הוצאתיך "אשר כתוב
דרגא על מראה מצרים יציאת כי הוא, – וארץ") שמים
בריאת וארץ: שמים מבריאת באלקות יותר גבוהה

ברא (בראשית אלקים משם היא וארץ שמים
הטבע בגימטריא אלקים – באלקותגו') דרגא ,

משא"כה העולם; דטבע והגבלה מדידה עם קשורה
עליהן נגלה – הטבע) (שידוד נסי באופן היתה יצי"מ

וגאלם ובעצמו) (בכבודו המלכים מלכי שזהמלך ,
ולכן ה)בריאה, מ(טבע למעלה שהוא הוי', משם בא
במתן אלקיך" ה' ש"אנכי ומכיון טבע. לשלול בכחו

משם גילוי הוא מהבריאהתורה למעלה שהוא ,
אח"כ כתוב לכן ית'), דעצמותו דאנכי, לגילוי (עד
אלקות גילוי – מצרים" מארץ הוצאתיך "אשר

מהבריאה. שלמעלה
(ש"אשר זה ביאור מתאים כיצד להבין: צריך אבל
הוא אלקיך" ה' ש"אנכי כך על מורה גו'" הוצאתיך
הנ"ל, ברמב"ם כמובא הפירוש עם מהבריאה) למעלה
זה" דבר "ידיעת על מורה אלקיך" ה' ש"אנכי

וארץ שמים בורא והואשהקב"ה ראשון ("מצוי
ש"אשר לומר קשה הרי – כו'") נמצא כל ממציא
הפירוש את שולל הוי') (משם מצרים" מארץ הוצאתיך
וארץ שמים בורא על מורה שזה אלקיך", ה' ב"אנכי

אלקים). (משם

בהחידוש הביאור ע"פ – בזה הביאור לומר ויש
בכלל: תורה במתן

דאמירת והרעש החידוש מהו השאלה: ידועה
– וברקים וקולות ברעש תורה, במתן הדברות עשרת

לא פשוטים, דברים הם הדברות עשרת "לכאורה
כו'" תנאף לא הנוגעותתרצח שכליות מצות הן ,

תורה מתן קודם גם אותן וקיימו העולם, וישוב לקיום
– לכן קודם ועוד נח, בהן שנצטוו מהמצוות (כחלק

הראשון אלקיםאדם לך יהי' ש"לא ולהוסיף, ?(
מ"ת שלפני המצוות אחת היא הידיעהאחרים" וגם ,

מ"ת לפני היתה אלקיך") ה' ("אנכי ה' במציאות
אנוש דור עד – בנ"א האבות(ובכל אצל ובפרט ,(

בוראו את שהכיר אבינו מאברהם ).(החל

" בזה: "כדיתכליתוהביאור היא התורה" נתינת
בתורה המלובש כו' ממש ב"ה א"ס אור גילוי להיות
והוא המדע הוא כי א' וחכמתו והוא ית' חכמתו שהיא
גשמיים בדברים למטה זה גילוי להיות כו', היודע
כדי האלה, הדברים כל את אלקים וידבר וזהו דוקא,
מהותו הוא אנכי להיות דהיינו אלקיך ה' אנכי לאמר
נקרא שיהי' עד גילוי בבחי' ממש ית' ועצמותו

אלקיך".

הגזירה (כשנתבטלה תורה דמתן שהחידוש כלומר,
ירדו לא שעליונים ותחתונים עליונים בין (וההבדלה)

למעלה יעלו לא ותחתונים שאלקותלמטה הוא, ,(
הוצאתיך "אשר – (ואדרבה הבריאה מגדר שלמעלה
גשמיים בדברים למטה ויתגלה יומשך מצרים") מארץ
העולם קיום עם הקשורים הפשוטים בדברים – דוקא
אלקות מדרגת שנמשך כו'"), תנאף לא תרצח ("לא

הבריאה עם קשורה אשר אלקיך") ה' .("אנכי

תורה: מתן ידי על נתחדש וזה

שתי (בדוגמת דרגות שתי (בכללות) ישנם בתורה
הבריאה שבגדר אלקות התורה, בנותן כביכול הדרגות
שתורה כפי (א) מהבריאה): שלמעלה ואלקות

למדרגה"נסעה ממדרגה המדרגות בסתר וירדה
גשמיים בדברים שנתלבשה עד העולמות בהשתלשלות
"לא כמו פשוטים בדברים (עד הזה" עולם ועניני
שייכות לה ויש שקשורה כמו תורה – וכיו"ב) תרצח"
לעולם", "קדמה שתורה כמו אפילו וגם לעולם. וערך
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(12.7 הערה לעיל נסמן
ג.13) מ, שלח ע"ד. ריש טו, במדבר לקו"ת ראה
(14.3 שבהערה
רפ"ו.15) שעהיוה"א א. פט, של"ה פ"ב. שי"ב פרדס
זו.16) מצה פיסקא – פסח של הדה
שהתהוות17) פ"), (שעהיוה"א הבעש"ט תורת ע"פ ובפרט

כרגע ממנה מסתלקות היו ו"אילו מחדש, ורגע רגע בכל היא הבריאה
ימי בששת הארץ נבראת שבהן מאמרות מעשרה האותיות ח"ו
ימי ששת לפני כמו (ומוסיף:) ממש ואפס לאין חוזרת היתה בראשית

כו'בראשית רקיע יהי מאמר קודם "כמו שם לעיל (וכן ".("
שהול"ל18) הנ"ל, מפרשים של והקס"ד השאלה יומתק ועפ"ז

הוא בתורה וקס"ד שאלה שגם ידוע (כי וארץ" שמים בראתי "אשר
בראתי "אשר שהול"ל זה דקס"ד מובן, ומזה אמת), (תורת תורה
אנכי ד"ה בפנים.וראה כדלקמן דאמת, אליבא גם הוא וארץ" שמים

תשמ"ט. ה"א

ג.19) טו, במדבר לקו"ת
רפ"ט.20) מלכים הל' רמב"ם ראה
שם.21) רמב"ם
ע"ז.22) הל' ריש רמב"ם ראה
ה"ג.23) פ"א שם רמב"ם
שם.24) לקו"ת
ועוד.25) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
פשיטות26) עם קשורה פשוט דאיש הפשיטות דוקא – ואדרבה

העצמות
פ"ד.27) תניא



טז     

ובפרט לעולם, ושייכות ערך על מורה גופא ה"ז
שמוסיפים אלפיים לעולם", תורה קדמה

ובינה שתורה(חכמה כמו (ב) ואחד. אלפיים ולא (
הקב"ה, של ורצונו חכמתו – ומקורה בשרשה היא
גנוזה "חמודה חז"ל: ובלשון אחד, וחכמתו והוא

לפניו""שגנוזה "שעשועים עד ,– 
ספירות דעשר (אפילו השתלשלות וסדר מעולם

דאיהו הבריאה), עולם של (ומכ"ש האצילות דעולם
כו'). קץ אין מספירות גם ולמעלה כו', חד וחיוהי

תורתו" את לנו ש"נתן – הוא דמ"ת והחידוש
ש"תור התורה), ברכת שבאין(כנוסח הקב"ה) (של "

– לך") שגנוזה גנוזה ("חמודה מעולם לגמרי ערוך
שנתלבשה"נתן עד כו' וירדה ש"נסעה כמו בתורה

שהיא כמו שבתורה כלומר, גשמיים", בדברים
התורה ישנה העולם, עניני עם וקשורה בהתלבשות
שתורה בזה גם [כמודגש קוב"ה עם "חד" שהיא כמו
הקב"ה "הי' העולם, של ופינקסאות" "דיפתראות היא
את ובורא בתורה מביט ראשון") "מצוי (בחי'

הזהרהעולם" ובלשון ,באורייתא אסתכל קוב"ה :
עלמא]. וברא

מארץ הוצאתיך ד"אשר שהביאור איך מובן ועפ"ז
(איננו מהבריאה שלמעלה אלקות על המורה מצרים"
ה' ש"אנכי הפירוש עם מתאים (– אדרבה אלא שולל,
שבערך (אלקות וארץ שמים בורא על קאי אלקיך"
שהגילוי היא, תורה במתן הכוונה כי – הבריאה)
במציאות ויחדור יומשך מהבריאה שלמעלה אלקות
להיות צריכה בשלימות זאת לפעול וכדי הנבראים;
מהבריאה שלמעלה – באלקות הדרגות דב' התאחדות
מצרים" מארץ הוצאתיך "אשר הבריאה: ושבערך
שמים כבורא (גם אלקיך" ה' ד"אנכי שהענין מגלה
ה' ב"אנכי אחר: בסגנון מהבריאה; למעלה הוא וארץ)
מתגלה וארץ) שמים בורא שהוא (כמו אלקיך"
לב' בנוגע הנ"ל (ע"ד להבריאה בערך שלא האלקות

בתורה). הדרגות

ההפכיים הענינים שני את ולאחד לחבר והכח
ואלקות ותורה מהבריאה שלמעלה ואלקות (תורה

מ בא בבריאה) שבהתלבשות שלמעלה

מציאות משלילת והן העולם ממציאות (הן משניהם
מכיון בתורה: כביכול עצמו שהכניס כפי העולם),
ית' עצמותו עם אחד דבר חד, כולא וקוב"ה שאורייתא
מתואר למעלה – גם כולל הענינים, מכל שלמעלה

הת מתחברים – וכו' ו"יחיד" חד" שלמעלה"כולא ורה
עד בעולם, למטה שנתלבשה כמו התורה עם מהעולם

פשוטים. בדברים

ומצוות תורה (לגבי תורה דמתן שהחידוש כלומר,
בשנים: הוא מ"ת) לפני האבות אצל שהיו

התורה דרגת (א) היתה מ"ת לפני (ומצוות) התורה
התורה קיום (ב) ולכן העולם עם שקשורה כמו
את וזיכך חדר ולא ברוחניות, בעיקר היה והמצוות

שלהתחתון חפצא - העולם גשמיות את לעשות ,
;קדושה

שהיא כפי התורה ניתנה (א) תורה במתן משא"כ
שהיא כפי עד הקב"ה, של תורתו – ומקורה בשרשה
לגמרי ערוך באין ית', עצמותו עם אחד ודבר מושרשת
ולהפוך נמשך להיות הכח בה יש (ב) ולכן מהעולם,
בתוך שבעולם הנמצאים שכל העולם, גשמיות את גם
עם שיתאחדו עד קדושה, של לחפצא יעשו גדריהם,

מהבריאה שלמעלה ותורה .אלקות

שמים בורא (א) אלו: ענינים שג' לומר, ויש
ית' עצמותו (ג) מהבריאה, שלמעלה אלקות (ב) וארץ,
מרומזים – שניהם את המאחד משניהם, שלמעלה
את אלקים "וידבר – הדברות עשרת והתחלת בהקדמת

גו'": אלקיך הוי' אנכי לאמר האלה הדברים כל
הדברים (כל הדברות עשרת שנאמרים לפני עוד
ולמעלה קודם שהוא כפי "אלקים", ישנו – האלה)
שקאי לומר ויש האלה". הדברים כל את גו' מ"וידבר

ית' עצמותו ומ"אלקים"על הענינים; מכל שלמעלה ,
הגילוי לא אבל (דיבור), ד"וידבר" הגילוי אח"כ נעשה

ש" אלקים" "וידבר אלא ית', מעצמותו שלמטה
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זח"ב28) ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ג. צ, תהלים מדרש ראה
א. מט,
ובכ"מ.29) .273 ע' תש"ח סה"מ רע"א. לג, אמור לקו"ת ראה
ב.30) פח, שבת
אמון.31) אצלו ואהי' ד"ה במדבר לקו"ת וראה ל. ח, משלי
בתחלתו.32) ב"ר
א.33) קעח, ח"ג ע"ב. ריש קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א

ידבר.34) משה ד"ה פרשתנו תו"א ראה
ירכי,35) תחת ידך נא "שים אברהם אמר ולכן מילה. מצות מלבד

שם. ובפרש"י ב כד, שרה (חיי חפץ בנקיטת שבועה שתהי' כדי
ב). לח, משבועות

תרפ"ח36) רטו. ע' עטר"ת סה"מ תתקט. ע' פרשתנו אוה"ת וראה
(שנתגלה דלעילא הוי' דשם אלקים על קאי כאן אלקים ששם קלה, ע'
תגבורת בחי' הוא – אדרבה אלא ומסתיר, מעלים שאינו מ"ת), בעת
בבחי' דלעילא הוי' ופנימיות עצם שמגלה דוקא הפנימי מבחי' האור
כו'. א"ס ועצמות פנימיות דבחי' ממש גילוי בחי' כו', פנימי אור
על קאי (ש"אלקים" כאן הפירוש לפי גם הוא שכן לומר יש ועפ"ז
דמציאות פנימי) (באופן ויחוד החיבור על מורה שזה ית'). עצמותו
ית'. עצמותו ע"י מצוי", "אינו עם ראשון) מצוי (מבחי' הנמצאים

ועצ"ע.

     

אנכי) – שאני אומר, ית', עצמותו "אלקים", (כלומר
ש" דברפועל יהי' מהבריאה שלמעלה אלקות – "

אלקות וחיותך, כחך – "אלקיך" עם אחד
הבריאה ובערך .שבהתלבשות

אלקיך ה' ד"אנכי שבהמצוה – הנ"ל ישנםע"פ "
שמים בורא הוא שהקב"ה הידיעה (א) ענינים: ג'
ממציאות למעלה הוא שהקב"ה הידיעה (ב) וארץ,
דשני החיבור – יותר נעלית ידיעה ו(ג) הבריאה,
דברי לבאר יש – ית' עצמותו ע"י הנ"ל הידיעות

ספרו בריש ה'הרמב"ם (ד"אנכי זה" דבר ש"ידיעת ,
שהרמב"ם הענינים (שלשת) שני את כוללת אלקיך")
שיש "לידע – א' הלכה הראשונות: הלכות בב' כותב
והלכה כו'", נמצא כל ממציא והוא ראשון מצוי שם
דבר אין מצוי אינו שהוא הדעת על יעלה "ואם – ב'

להמצאות". יכול אחר
ש"יעלה לומר שייך כיצד (א) השאלה: ובהקדים

שהוא הדעת ליהודיעל מזו: ויתירה ח"ו?! מצוי"
הלכה ללמוד תורה) תלמוד ממצות (כחלק החיוב ישנו
שהוא הדעת על "יעלה בתורה הלכה – ברמב"ם זו
הלשון באריכות הכוונה מהי (ב) ח"ו?! מצוי" אינו

"ואם  והחידוש ההוספה מהי (ג) כו'"?
לגבי להמצאות" יכול אחר דבר ש"אין ב' בהלכה
מאמתת אלא נמצאו לא . . הנמצאים ש"כל א' הלכה

המצאו"?

במק"א מצויונתבאר שם "שיש – א' שבהלכה ,
אודות הרמב"ם מדבר – נמצא" כל ממציא הוא ראשון
והשפיל צמצם שהקב"ה כפי ה' במציאות הידיעה
ששייכת ("מציאות "מצוי" בבחי' להיות כביכול עצמו
(בעשרה העולם את לברוא נמצא"), להמציא
"הוא ראשון") (ד"מצוי זו בחינה ומצד מאמרות),
להיות) (שצריך מוסיף ב' ובהלכה נמצא". כל ממציא

ודרגא אופן ") ה' הדעת"):בידיעת על
" הוא עצמו מצד שהקב"ה מצוי",כפי (בגדר)

לא ("מצוי מציאות מגדר בערך, ושלא לגמרי, למעלה
בתורה,במציאות" (נמצאת) שמציאות כפי אפילו ,(

" – זו דרגה ומצד בעולם, מציאות דברעאכו"כ
וגדראחר (ענין בכלל שייך לא שם – להמצאות"

ה)מציאות.

שני עם מתאימות אלו הלכות ששתי לומר ויש
ב"אנכי הידיעה (א) אלקיך": ה' ב"אנכי הנ"ל ענינים
ראשון ("מצוי וארץ שמים בורא שהוא כמו אלקיך" ה'
שהקב"ה הידיעה (ב) כו'"), נמצא כל ממציא והוא

מ"אשר (כמובן מצוי" (בגדר) "אינו הוא
מצרים"). מארץ

הרמב"ם: מקדים – ההלכות שתי לפני – ולפנ"ז
ש"הוא הוי' ר"ת החכמות", ועמוד היסודות "יסוד

העצמות" אמתת הגדריםבחי' מכל שלמעלה ,
ראשון"), ("מצוי מציאות מגדר למעלה ותוארים,
שלילת מצוי"), ("אינו המציאות משלילת ולמעלה

השלילה ושלילת גופאהחיוב זה מתואר גם ושלילה ,
זאת אומרים זאת לבטא אחרת דרך שאין היות (אלא
שנה במשך ובפרט כמ"פ כמדובר זה), בלשון

האחרונה.

לכן מצוי" ומ"אינו מ"מצוי" למעלה שהוא ומכיון
כו'" ראשון מצוי שם שיש "לידע ומחבר כולל הוא
ה' ש"אנכי מצוי", אינו שהוא הדעת על ו"יעלה
"מצוי להיות עצמו שמצמצם בשעה (גם אלקיך"

מצוי" (בגדר) "אינו הוא ההקדמהראשון") ע"ד –
"אנכי שאומר אלקים", "(וידבר) הדברות: עשרת לפני
מצוי" "אינו (בחי' דהוי' החיבור – אלקיך" הוי'

"מצוי") (בחי' .ואלקיך

ענינים: ג' כולל זה" דבר ש"ידיעת לומר, יש ועפ"ז
נמצא כל ממציא והוא ראשון מצוי שם "שיש הידיעה

) הידיעה וגםכו'", כו'", מצוי אינו "שהוא בדעת)
(לידע)", החכמות ועמוד היסודות ב"יסוד הידיעה –

העצמות" הנ"ל."אמתת הידיעות ב' שמחבר
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ע'37) ואילך. תתצח ע' פרשתנו אוה"ת שם. במדבר לקו"ת ראה
תתקטו.
ע'38) תשמ"ח השיחות (ס' תשמ"ח הרמב"ם על "הדרן" וראה

הרמב"ם של שבחיבורו ,(37 הערה 200 ע' שם וראה ואילך. 214
עיי"ש. דמ"ת. החידוש מודגש

ואילך.39) ס"ח תשל"ה הרמב"ם על "הדרן"
(40.30 הערה הנ"ל "הדרן" וראה פנ"ז. ח"א מו"נ

(41" וראה תלא. ע' תרס"ו המשך 36,ראה הערות הנ"ל הדרן"
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קסח.42) ע' תרס"ו המשך ראה
מתהוים43) שהעולמות האלקות עיקר זהו לא הידוע: ובלשון

א). ח, שה"ש (לקו"ת כו' ממנו
שהוא44) הדעת על "יעלה יותר: נעלה באופן לומר יש ואולי

קאי ב') (בהלכה להמצאות" יכול אחר דבר "אין שלגבי' מצוי" אינו
הידיעה על גדר מכל למעלה היינו – מצוי" "אינו שהוא ,

שלילת שגם המציאות, שלילת והן המציאות חיוב (הן נמצא מציאות
יכול אחר דבר "אין ולגבי' מ)מציאות) (חלק הוא המציאות
שבעצמותו כ"א) מציאות, להיות אא"פ שממנו (לא היינו להמצאות",
כו'), מעצמותו שמציאותו (מכיון נמצא למציאות מקום שום אין ית'

הוא זה "מצוי"וענין שבדרגת היינו "מצוי", בדרגת ה' בידיעת
(ראה מעצמותו שמציאותו העצמות כח מצוי", "אינו בחי' נתגלה

ב" [והפירוש הבאה). ששוללהערה לא הוא כו'" הדעת על יעלה
כ"א חיובי, באופן לתארו אא"פ תואר) לו (שאין זו שבדרגא כ"א זה,

ועצ"ע. "ואם"].
מצוי45) (בחי' מאין יש שבריאה הידיעה, כולל שזה לומר ויש

ואינו מעצמותו הוא "שמציאותו העצמות, בכח דוקא הוא ראשון)
ס"כ). (אגה"ק ח"ו" לו שקדמה עילה מאיזה עלול



יז      

אנכי) – שאני אומר, ית', עצמותו "אלקים", (כלומר
ש" דברפועל יהי' מהבריאה שלמעלה אלקות – "

אלקות וחיותך, כחך – "אלקיך" עם אחד
הבריאה ובערך .שבהתלבשות

אלקיך ה' ד"אנכי שבהמצוה – הנ"ל ישנםע"פ "
שמים בורא הוא שהקב"ה הידיעה (א) ענינים: ג'
ממציאות למעלה הוא שהקב"ה הידיעה (ב) וארץ,
דשני החיבור – יותר נעלית ידיעה ו(ג) הבריאה,
דברי לבאר יש – ית' עצמותו ע"י הנ"ל הידיעות

ספרו בריש ה'הרמב"ם (ד"אנכי זה" דבר ש"ידיעת ,
שהרמב"ם הענינים (שלשת) שני את כוללת אלקיך")
שיש "לידע – א' הלכה הראשונות: הלכות בב' כותב
והלכה כו'", נמצא כל ממציא והוא ראשון מצוי שם
דבר אין מצוי אינו שהוא הדעת על יעלה "ואם – ב'

להמצאות". יכול אחר
ש"יעלה לומר שייך כיצד (א) השאלה: ובהקדים

שהוא הדעת ליהודיעל מזו: ויתירה ח"ו?! מצוי"
הלכה ללמוד תורה) תלמוד ממצות (כחלק החיוב ישנו
שהוא הדעת על "יעלה בתורה הלכה – ברמב"ם זו
הלשון באריכות הכוונה מהי (ב) ח"ו?! מצוי" אינו

"ואם  והחידוש ההוספה מהי (ג) כו'"?
לגבי להמצאות" יכול אחר דבר ש"אין ב' בהלכה
מאמתת אלא נמצאו לא . . הנמצאים ש"כל א' הלכה

המצאו"?

במק"א מצויונתבאר שם "שיש – א' שבהלכה ,
אודות הרמב"ם מדבר – נמצא" כל ממציא הוא ראשון
והשפיל צמצם שהקב"ה כפי ה' במציאות הידיעה
ששייכת ("מציאות "מצוי" בבחי' להיות כביכול עצמו
(בעשרה העולם את לברוא נמצא"), להמציא
"הוא ראשון") (ד"מצוי זו בחינה ומצד מאמרות),
להיות) (שצריך מוסיף ב' ובהלכה נמצא". כל ממציא

ודרגא אופן ") ה' הדעת"):בידיעת על
" הוא עצמו מצד שהקב"ה מצוי",כפי (בגדר)

לא ("מצוי מציאות מגדר בערך, ושלא לגמרי, למעלה
בתורה,במציאות" (נמצאת) שמציאות כפי אפילו ,(

" – זו דרגה ומצד בעולם, מציאות דברעאכו"כ
וגדראחר (ענין בכלל שייך לא שם – להמצאות"

ה)מציאות.

שני עם מתאימות אלו הלכות ששתי לומר ויש
ב"אנכי הידיעה (א) אלקיך": ה' ב"אנכי הנ"ל ענינים
ראשון ("מצוי וארץ שמים בורא שהוא כמו אלקיך" ה'
שהקב"ה הידיעה (ב) כו'"), נמצא כל ממציא והוא

מ"אשר (כמובן מצוי" (בגדר) "אינו הוא
מצרים"). מארץ

הרמב"ם: מקדים – ההלכות שתי לפני – ולפנ"ז
ש"הוא הוי' ר"ת החכמות", ועמוד היסודות "יסוד

העצמות" אמתת הגדריםבחי' מכל שלמעלה ,
ראשון"), ("מצוי מציאות מגדר למעלה ותוארים,
שלילת מצוי"), ("אינו המציאות משלילת ולמעלה

השלילה ושלילת גופאהחיוב זה מתואר גם ושלילה ,
זאת אומרים זאת לבטא אחרת דרך שאין היות (אלא
שנה במשך ובפרט כמ"פ כמדובר זה), בלשון

האחרונה.

לכן מצוי" ומ"אינו מ"מצוי" למעלה שהוא ומכיון
כו'" ראשון מצוי שם שיש "לידע ומחבר כולל הוא
ה' ש"אנכי מצוי", אינו שהוא הדעת על ו"יעלה
"מצוי להיות עצמו שמצמצם בשעה (גם אלקיך"

מצוי" (בגדר) "אינו הוא ההקדמהראשון") ע"ד –
"אנכי שאומר אלקים", "(וידבר) הדברות: עשרת לפני
מצוי" "אינו (בחי' דהוי' החיבור – אלקיך" הוי'

"מצוי") (בחי' .ואלקיך

ענינים: ג' כולל זה" דבר ש"ידיעת לומר, יש ועפ"ז
נמצא כל ממציא והוא ראשון מצוי שם "שיש הידיעה

) הידיעה וגםכו'", כו'", מצוי אינו "שהוא בדעת)
(לידע)", החכמות ועמוד היסודות ב"יסוד הידיעה –

העצמות" הנ"ל."אמתת הידיעות ב' שמחבר
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ע'38) תשמ"ח השיחות (ס' תשמ"ח הרמב"ם על "הדרן" וראה

הרמב"ם של שבחיבורו ,(37 הערה 200 ע' שם וראה ואילך. 214
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ואילך.39) ס"ח תשל"ה הרמב"ם על "הדרן"
(40.30 הערה הנ"ל "הדרן" וראה פנ"ז. ח"א מו"נ

(41" וראה תלא. ע' תרס"ו המשך 36,ראה הערות הנ"ל הדרן"
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קסח.42) ע' תרס"ו המשך ראה
מתהוים43) שהעולמות האלקות עיקר זהו לא הידוע: ובלשון

א). ח, שה"ש (לקו"ת כו' ממנו
שהוא44) הדעת על "יעלה יותר: נעלה באופן לומר יש ואולי

קאי ב') (בהלכה להמצאות" יכול אחר דבר "אין שלגבי' מצוי" אינו
הידיעה על גדר מכל למעלה היינו – מצוי" "אינו שהוא ,

שלילת שגם המציאות, שלילת והן המציאות חיוב (הן נמצא מציאות
יכול אחר דבר "אין ולגבי' מ)מציאות) (חלק הוא המציאות
שבעצמותו כ"א) מציאות, להיות אא"פ שממנו (לא היינו להמצאות",
כו'), מעצמותו שמציאותו (מכיון נמצא למציאות מקום שום אין ית'

הוא זה "מצוי"וענין שבדרגת היינו "מצוי", בדרגת ה' בידיעת
(ראה מעצמותו שמציאותו העצמות כח מצוי", "אינו בחי' נתגלה

ב" [והפירוש הבאה). ששוללהערה לא הוא כו'" הדעת על יעלה
כ"א חיובי, באופן לתארו אא"פ תואר) לו (שאין זו שבדרגא כ"א זה,

ועצ"ע. "ואם"].
מצוי45) (בחי' מאין יש שבריאה הידיעה, כולל שזה לומר ויש

ואינו מעצמותו הוא "שמציאותו העצמות, בכח דוקא הוא ראשון)
ס"כ). (אגה"ק ח"ו" לו שקדמה עילה מאיזה עלול



יח     

בפרטי יותר בפרטיות גם מרומז הנ"ל ענין
לאמר", האלה הדברים כל את אלקים "וידבר הפסוק

הד עשרת ברות:ובפרטי
כל "את – הוא (ד"אלקים") ד"וידבר" הגילוי
פרטים – רבים לשון הדברים" "כל האלה", הדברים
תורה כל שכוללים הדברות, [עשרת פרטים ופרטי
מה כל גם תושבע"פ, גם כולה, התורה כל שבכתב,
("האלה"); גלוי ובאופן לחדש], עתיד ותיק שתלמיד

אור בתורה כמבואר ד"לאמר", באופן – זה וכל
הבנה(פרשתנו לה אין לאמר מלת ש"לכאורה ,(

לזולתו, לאמר שפי' שבמקרא לאמר כל כמו ואינו
כל שהרי כך לפרש אא"פ הדברות בעשרת משא"כ
לאמר הוא פי' אך כו', ה' דבר ופב"פ שמעו ישראל
אשר דברי וכענין כו', התורה דברי כל את ולדבר
הלכה להיות לישראל ניתן זה וכח בפיך, שמתי

מפיהם היוצאת  ,'כו מסיני למשה שנאמרה
אלאכמ"ש אמרתך היא שהתורה אמרתך, לשוני תען

האומר". אחר כעונה תען שלשוני

החל הדברות, בעשרת ונמשך בא ה"ז ואח"כ
ששני – שמענום" הגבורה מפי לך יהי' ולא מ"אנכי
אנכי דיבור כי התורה, כל "כללות הם אלו דברות
כל כולל לך יהי' ולא עשה, מצוות רמ"ח כל כולל

תעשה" לא מצוות מקורםשס"ה אלו ענינים ששני .
מצוי" ו"אינו ד"מצוי" באלקות הדרגות משתי

ס"ט). (כדלקמן

שלאח"ז, בהדברות יותר בפרטיות – ולאח"ז
[כולל העולם קיום עם קשורים פשוטים" ש"דברים
הראשונים (מה גו'" המשפטים "ואלה גם לאח"ז

מסיני אלו אף קשוריםמסיני תורה ודיני משפטי – (
התחתונים מציאות מ"עבדעם החל מטה, למטה עד ,

פרטי כל וכו'], נזיקין ודיני בגניבתו, הנמכר עברי"
שלמעלה האלקות דרגת עם מתאחדים הנמצאים

העולם. ממציאות

ה' "אנכי – ה' ידיעת במצות שזהו כפי החל
הגשמי בשכלו ("לידע") ויבין ידע שיהודי אלקיך":
כו'", נמצא כל ממציא והוא ראשון מצוי שם "שיש הן

על "יעלה – מזו רקויתירה לא דוקא, (דעת

מזו: ויתירה כו'". מצוי (בגדר) אינו שהוא אמונה)
(כפי אלקיך" ה' ש"אנכי הידיעות שתי בו מתאחדות
– מצוי" (בגדר) "אינו הוא כו'") ראשון "מצוי שהוא
וגדר "מצוי" מגדר (שלמעלה ית' מעצמותו בא שזה

מצוי"). "אינו

– האדם בעבודת נפלא לימוד ישנו מזה
שם בתו"א ב"לאמר"),כמבואר הביאור (בהמשך

ה"ז בתורה ענין שבלמדו מתבונן, שיהודי שבשעה
אזי – ממש" ה' "דבר חוזר הוא – ד"לאמר" באופן
כי ללבו בשומו התורה בעסק ופחד אימה עליו "יפול
באופן מסיני" למשה שנאמר ממש הוא ה' דבר

כאןד"מה אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן
שכל ונשים, [אנשים אדם" כל של התורה ב"עסק כו'"
עתה לימודו כי התורה], בלימוד מחוייב מהם אחד
קבלה "כאילו הוא עצמו") בפני כשלומד ("אפילו

כמאחז"ל סיני", מהר בעיניךהיום יהיו יום בכל
ממש. חדשים עד כחדשים,

בדוגמת הוא ש"לאמר" לעיל, המדובר ע"פ ובפרט
ית', מעצמותו עד מצוי", "אינו מבחי' אלקים", "וידבר
(ובפרט בכח לו יש יום היום בחיי יהודי שכל כלומר
"אלקים" ולהכיר לידע להרגיש התורה) לימוד ידי על
ה' מ"אנכי גם למעלה הענינים, מכל שלמעלה
הוא הנשמה) בחיי (ומכ"ש הפשוטים בחייו אלקיך";
"מצוי שהוא כפי נוסף – הקב"ה את (לידע) מכיר
שהוא כפי – כו'" הנמצאים כל נמצאו וממנו ראשון
דבר "אין שלגבי' מצוי", "אינו ראשון") כ"מצוי (גם
שכל איך ויודע ששומע כך להמצאות", יכול אחר
כיצד מצוי", "אינו עם קשורים הנמצאים) (כל העולם

ומקום ומקום!זמן מזמן למעלה נעשים

ואח"כ הדברות, עשרת מתחילות בזה – ואדרבה
כולה. התורה ובכל הדברות בכל בפרטים, נמשך ה"ז

כשקוראים יתרו, פ' בשבת בעמדנו ועאכו"כ
ויש – ולאחרי' לפני' בברכה תורה, מתן פרשת בציבור
"אחת שהוא תורתינו" מתן "זמן בדוגמת שזהו לומר,
נעלה (ובאופן מחדש תורה מתן מתחדש שאז בשנה",
כולה. השנה בכל נמשך ומזה שלפנ"ז), מהשנים יותר

הזקן דרבנו ה"תורה" ע"פ עםובפרט לחיות שצריך ,
לחיות צריך זו בשבת – השבוע, פרשת עם הזמן,
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ב.46) סז,
קעב.47) קיט, תהלים
רפ"כ.48) תניא
משפטים.49) ר"פ פרש"י
ש50) זה על מצוותנוסף בשכלהם המובנות ,
.

א.51) כב, ברכות
א.52) יט, פרשתנו פרש"י ראה
שנה53) שבט כ"ב (קונטרס תשל"ח השלישי בחודש ד"ה ראה

ואילך. ס"ג זו)
חשון.54) ב' יום" "היום

     

מהבריאה שלמעלה אלקות – כולל תורה, מתן עם
בעולם. שמתגלה

***

הכי הגילוי עם שיחד הטעם ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
יתרו, בפרשת במ"ת גם (וכך תורה במתן שהי' נעלה
אחד שבכל האלקית נפש מגילוי החל ואתחנן),
הדברים את לברר הכח ג"כ אז ניתן מישראל,
הפרטית, הבהמית מהנפש החל שבעולם, התחתונים

אור בתורה ותושי'",כמבואר "עוז נקראת שתורה
ובאופן האלקית הנפש את לגלות עוז נותנת היא

הבהמית: הנפש להתיש – דתושי'
(עשרה ראשון" "מצוי מבחי' אלקות גילוי
שנברא העולם למציאות מקום "משאיר" מאמרות)
– לעשות אלקים ברא (אשר תיקון שצריך באופן
שהי' מצוי" "אינו דבחי' הגילוי ע"י משא"כ לתקן).
להמצאות") יכול אחר דבר "אין (שלגבי' תורה במתן
את גם בשלימות ולהפך ולתקן לברר הכח את מקבלים

ישהחסרון הוא שלמעלה הגילוי אחר: [ובסגנון .
היש ביטול את פועל – אין הוא ולמטה (האמיתי)

].התחתון

– הדברות עשרת בתחילת הענינים שני הם ואלו
ומל"ת מ"ע (כנגד לך" יהי' ו"לא כנגד"אנכי" – (

מצוי" "אינו בחי' וכנגד "מצוי" .בחי'

היומי הרמב"ם שיעור עם הקשר לבאר יש עפ"ז
הבעל שעל שמסיים סוטה) (והל' נשים ספר סיום –
ישרה בדרך להדריכה כדי כו' בנחת לבינה "בינו לדבר
ומזהירן ביתו ובני בניו ועל אשתו על מקפיד כו',
כו', שלמין שהן שידע עד תמיד דרכיהן ופוקד

ולאשנאמר נוך ופקדת אהליך שלום כי וידעת
תחטא":

זה חתונתו (יום כביכול הנישואין הוא תורה מתן
תורהמ והקב"התן הקב"ה. עם ישראל בני של (

לישראל אומר עושה שהוא ד"מה – ("איש")
במצבלעשות" שגם זו) בהלכה (כמבואר כח נותן –

לענין קס"ד להיות יכול שבו התחתון) הזה (בעולם
שיהי' רצוי, הואבלתי (ה"אשה") שיהודי

"וידעת ובשלימות, אהליךבשלום שלום כי
תולדותיו, – ביתו (בני נוך" "ופקדת וגם (אשתו)",

טובים מעשים צדיקים של תולדותיהן באופןכולל ,(
בתחתונים, דירה נעשה – ודירה בית מלשון ד"נוך"

יופי). מלשון ("נוך" נאה דירה

מתאים זה איך דלכאורה: תחטא". "ולא – ומסיים
בסיום הרמב"ם [כמנהג טוב בדבר דמסיימים הכלל עם
טובים, ענינים אודות מדובר שלפנ"ז ובפרט ספריו]?
תחטא" "לא ולכתוב הכתוב סדר את לשנות יכל הרי
המשניות סיום (ע"ד נוך" "ופקדת עם ולסיים מקודם

הכתוב סדר שמשנים ברכות, "הפרובמס' וכותבים
כדי – לה'" לעשות "עת אח"כ ו"משום" תורתך"

טוב בדבר ].לסיים

קאי תחטא" "ולא דאדרבה: בזה הביאור לומר ויש
על קס"ד שישנו במצב שגם הטוב, שלימות על
חסרון, מלשון חטא או כפשוטו, (חטא "תחטא"

חטאים" שלמה ובני אני "כמ"ש נעשה – (
תשובה,תחטא" עושה – ח"ו נכשל אם [ואפילו

עד כזכיות לו נעשו זדונות תחטא", "לא נעשה שעי"ז
ד המעלה ע"ד ממש], לנהוראזכיות חשוכא

החושך. מן האור יתרון נעשה וע"כ –

(לגבי הבינוני דעבודת השלימות שזוהי לומר ויש
ל"תחטא",הצדיק) אפשריות שישנו במצב שאפילו ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

ואילך.55) א סז, פרשתנו
פרשתנו56) אוה"ת וראה ואילך. ס"ה (תשל"ה) הנ"ל "הדרן" ראה

תתפבֿג. ע'
תשפב.57) ע' שם אוה"ת
נה"א)58) (גילוי דעוז ענינים הב' שזהו תשפ, ע' שם אוה"ת וראה

(דנה"ב). ותושי'
ואילך.59) ס"ו הנ"ל ב"הדרן" כמבואר
כד.60) ה, איוב
(במשנה).61) ב כו, תענית ראה
ט.62) פ"ל, שמו"ר ראה

וענפי'63) אהבה נולד שעי"ז ההתקשרות, על מורה שדעת ולהעיר
ספ"ג). (תניא וענפי' ויראה

נח.64) ר"פ פרש"י
קכו.65) קיט, תהלים
שם.66) לברכות חסידים) משנת (לבעמח"ס עשיר הון ס'
גבי67) "חטאים" שנאמר הטעם לומר יש בפנים המבואר וע"פ

הוא שחטא לראי' בחסידות הובא וזה שלמה", ובני שבע) (בת "אני
(שלום העבודה שלימות על מורה "שלמה" דלכאורה: חסרון, מלשון
על מורה – שבע) (בת "אני" וכן המלכות, שלימות בימיו), יהי'
הוא שלהם השלימות שתכלית אלא, מדות?! דשבע הבירור שלימות
נעשה חסרון) (מלשון ל"חטאים" אפשריות שיש שבמצב עי"ז דוקא

תחטא". "ולא
שלאח"ז)68) (ובהתוועדויות כסלו י"ט (שיחת במ"א כמבואר

סיום ע"י להיות אפשר בטוב דמסיימים שהכלל טובתשד"מ),
(אף תחטא" "לא – כבנדו"ד טוב), היא האחרונה שמלה דוקא (ולאו

"תחטא"). היא האחרונה שמלה
"מדת69) היא הבינוני שמדת (רפי"ד) בתניא מ"ש לבאר יש ועפ"ז

ויתירה צדיקים, כולל אדם" ש"כל ימשוך", אדם כל ואחרי' אדם
כולם "ועמך נאמר ישראל לכל בנוגע שמדתמזו: אפ"ל ואיך "

(צדיק של (גם העבודה ששלימות אלא אדם? כל מדת היא
– (חסרון) חטא של לענין קס"ד של שבמקום הבינוני, עבודת – היא
עבודתו) (ע"י עי"ז שמגיע ועד תחטא", "לא עבודתו) (ע"י נעשה



יט      

מהבריאה שלמעלה אלקות – כולל תורה, מתן עם
בעולם. שמתגלה

***

הכי הגילוי עם שיחד הטעם ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
יתרו, בפרשת במ"ת גם (וכך תורה במתן שהי' נעלה
אחד שבכל האלקית נפש מגילוי החל ואתחנן),
הדברים את לברר הכח ג"כ אז ניתן מישראל,
הפרטית, הבהמית מהנפש החל שבעולם, התחתונים

אור בתורה ותושי'",כמבואר "עוז נקראת שתורה
ובאופן האלקית הנפש את לגלות עוז נותנת היא

הבהמית: הנפש להתיש – דתושי'
(עשרה ראשון" "מצוי מבחי' אלקות גילוי
שנברא העולם למציאות מקום "משאיר" מאמרות)
– לעשות אלקים ברא (אשר תיקון שצריך באופן
שהי' מצוי" "אינו דבחי' הגילוי ע"י משא"כ לתקן).
להמצאות") יכול אחר דבר "אין (שלגבי' תורה במתן
את גם בשלימות ולהפך ולתקן לברר הכח את מקבלים

ישהחסרון הוא שלמעלה הגילוי אחר: [ובסגנון .
היש ביטול את פועל – אין הוא ולמטה (האמיתי)

].התחתון

– הדברות עשרת בתחילת הענינים שני הם ואלו
ומל"ת מ"ע (כנגד לך" יהי' ו"לא כנגד"אנכי" – (

מצוי" "אינו בחי' וכנגד "מצוי" .בחי'

היומי הרמב"ם שיעור עם הקשר לבאר יש עפ"ז
הבעל שעל שמסיים סוטה) (והל' נשים ספר סיום –
ישרה בדרך להדריכה כדי כו' בנחת לבינה "בינו לדבר
ומזהירן ביתו ובני בניו ועל אשתו על מקפיד כו',
כו', שלמין שהן שידע עד תמיד דרכיהן ופוקד

ולאשנאמר נוך ופקדת אהליך שלום כי וידעת
תחטא":

זה חתונתו (יום כביכול הנישואין הוא תורה מתן
תורהמ והקב"התן הקב"ה. עם ישראל בני של (

לישראל אומר עושה שהוא ד"מה – ("איש")
במצבלעשות" שגם זו) בהלכה (כמבואר כח נותן –

לענין קס"ד להיות יכול שבו התחתון) הזה (בעולם
שיהי' רצוי, הואבלתי (ה"אשה") שיהודי

"וידעת ובשלימות, אהליךבשלום שלום כי
תולדותיו, – ביתו (בני נוך" "ופקדת וגם (אשתו)",

טובים מעשים צדיקים של תולדותיהן באופןכולל ,(
בתחתונים, דירה נעשה – ודירה בית מלשון ד"נוך"

יופי). מלשון ("נוך" נאה דירה

מתאים זה איך דלכאורה: תחטא". "ולא – ומסיים
בסיום הרמב"ם [כמנהג טוב בדבר דמסיימים הכלל עם
טובים, ענינים אודות מדובר שלפנ"ז ובפרט ספריו]?
תחטא" "לא ולכתוב הכתוב סדר את לשנות יכל הרי
המשניות סיום (ע"ד נוך" "ופקדת עם ולסיים מקודם

הכתוב סדר שמשנים ברכות, "הפרובמס' וכותבים
כדי – לה'" לעשות "עת אח"כ ו"משום" תורתך"

טוב בדבר ].לסיים

קאי תחטא" "ולא דאדרבה: בזה הביאור לומר ויש
על קס"ד שישנו במצב שגם הטוב, שלימות על
חסרון, מלשון חטא או כפשוטו, (חטא "תחטא"

חטאים" שלמה ובני אני "כמ"ש נעשה – (
תשובה,תחטא" עושה – ח"ו נכשל אם [ואפילו

עד כזכיות לו נעשו זדונות תחטא", "לא נעשה שעי"ז
ד המעלה ע"ד ממש], לנהוראזכיות חשוכא

החושך. מן האור יתרון נעשה וע"כ –

(לגבי הבינוני דעבודת השלימות שזוהי לומר ויש
ל"תחטא",הצדיק) אפשריות שישנו במצב שאפילו ,
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ואילך.55) א סז, פרשתנו
פרשתנו56) אוה"ת וראה ואילך. ס"ה (תשל"ה) הנ"ל "הדרן" ראה

תתפבֿג. ע'
תשפב.57) ע' שם אוה"ת
נה"א)58) (גילוי דעוז ענינים הב' שזהו תשפ, ע' שם אוה"ת וראה

(דנה"ב). ותושי'
ואילך.59) ס"ו הנ"ל ב"הדרן" כמבואר
כד.60) ה, איוב
(במשנה).61) ב כו, תענית ראה
ט.62) פ"ל, שמו"ר ראה

וענפי'63) אהבה נולד שעי"ז ההתקשרות, על מורה שדעת ולהעיר
ספ"ג). (תניא וענפי' ויראה

נח.64) ר"פ פרש"י
קכו.65) קיט, תהלים
שם.66) לברכות חסידים) משנת (לבעמח"ס עשיר הון ס'
גבי67) "חטאים" שנאמר הטעם לומר יש בפנים המבואר וע"פ

הוא שחטא לראי' בחסידות הובא וזה שלמה", ובני שבע) (בת "אני
(שלום העבודה שלימות על מורה "שלמה" דלכאורה: חסרון, מלשון
על מורה – שבע) (בת "אני" וכן המלכות, שלימות בימיו), יהי'
הוא שלהם השלימות שתכלית אלא, מדות?! דשבע הבירור שלימות
נעשה חסרון) (מלשון ל"חטאים" אפשריות שיש שבמצב עי"ז דוקא

תחטא". "ולא
שלאח"ז)68) (ובהתוועדויות כסלו י"ט (שיחת במ"א כמבואר

סיום ע"י להיות אפשר בטוב דמסיימים שהכלל טובתשד"מ),
(אף תחטא" "לא – כבנדו"ד טוב), היא האחרונה שמלה דוקא (ולאו

"תחטא"). היא האחרונה שמלה
"מדת69) היא הבינוני שמדת (רפי"ד) בתניא מ"ש לבאר יש ועפ"ז

ויתירה צדיקים, כולל אדם" ש"כל ימשוך", אדם כל ואחרי' אדם
כולם "ועמך נאמר ישראל לכל בנוגע שמדתמזו: אפ"ל ואיך "

(צדיק של (גם העבודה ששלימות אלא אדם? כל מדת היא
– (חסרון) חטא של לענין קס"ד של שבמקום הבינוני, עבודת – היא
עבודתו) (ע"י עי"ז שמגיע ועד תחטא", "לא עבודתו) (ע"י נעשה



כ     

ע"י מתגבר הוא – למוחו רע הרהור ,שעולה
ידים" בשתי דוחהו לשם בעלייתו ונעשהו"מיד ,

תחטא". "לא

"רבות – דרמב"ם הר"ת עם זה ולקשר להעיר ויש
ב"ארץ הסיום מודגש בזה שגם מצרים", בארץ מופתי
המעלה בגלל – מופתי") ב"רבות (לא מצרים"

מצרים" "בארץ העבודה ע"י המיצרשיוצאת "מן ,
יֿה" במרחב ענני יֿה .קראתי

מ"ת) זה חתונתו (ביום בנ"י עם הקב"ה ומהנהגת
יהודי, כל אצל להיות שצריכה ההנצהגה כך משתלשלת
דיבר תורה למתן שבהקדמה ולהוסיף, ואשה. איש

לאנשים ואח"כ לנשים תחלה מדגישמשה שזה .
(ועד"ז האשה להנהגת לדאוג צריך לראש שלכל הנ"ל,
יהודי, ובכל מכל – מקבל בחי' – ל"אשה" בנוגע
אהליך שלום כי "וידעת נעשה ועי"ז להקב"ה), כאשה

וגו'".

משבת הוראה וללמוד למצוא גם אפשר עפ"ז
ביום שבט): (בכ"ב להיארצייט מ"ת), (פ' יתרו פ'
ענינים שני נפעלים וצדקנית צדיק של היארצייט
הענינים, משני ודוגמה (מעין אחת בבת הפכיים
הנשמה עליית תחטא"): ו"לא אהליך" "שלום

מהבריאה),למעלה שלמעלה אלקות דרגת (ע"ד
" ישועות "פועל – זה עם וביחד ",

מצרים"). בארץ מופתי "רבות (ע"ד העולם במציאות
" הנפטרת בשם ורמז מוסר ללמוד ויש :"

החיים ממקור נלקחים חיים אשר חיים, מלשון חי'
ממעל אלקה (חלק הנשמה בחי' ונמשך ית'), (עצמותו
בתוספת ב"חיֿה" כמרומז בפשטות, חיים עד ממש)
מעלה, ולמעלה הפה מוצאות ה' על מרמז ה"א,
ראשון, ("מצוי נבה"ע שבהן מאמרות מעשרה כביכול,

נמצא"). כל ממציא והוא

שם שהוא השני בשם נמשך –מחיֿה
כמה אצל שמצינו [כמו התחתון בירור על שמורה
בלשון אחד שם שמות, שני ישראל מגדולי וכמה
הזקן רבנו אצל כמו בלע"ז, השני ושם הקודש
הצמחֿצדק (דובער), האמצעי אדמו"ר זלמן), (שניאור
ואדרבה דובער)]. (שלום נ"ע אדמו"ר מענדל), (מנחם
הנ"ל ע"ד השם, (בסיום בלע"ז שם ע"י דוקא –
נעלה עילוי נפעל שבהרמב"ם) הכתוב מסיום המעלה

"עם נעשה זר" עם "מלשון שמלע"ז – זוביותר
וע"ד יספרו", תהלתי לי אבןיצרתי ולא (לבנה

במ"ת. שנעשה מרכבה) (מעשה הספיר שמים) שבידי

"מושקא", – הוא בנדו"ד לע"ז ששם ובפרט
מריח נהנית שהנשמה – בשמים ריח (גם) ,שענינו

מעונג" למעלה ו"אין ומתענגת .נהנית

ויש ע"ת, – הוא השמות שני של הגימטריא וגם
עתים הכ"ח כולם, ל"עת" ולרמז מוסר ,ללמוד

הטוב, היפך בגלוי שהם ועתים לטוב עתים שכוללים
לטוב הם נהפכים תחטא" ד"לא העבודה ע"י אבל
כ"ק הנפטרת, אבי בשם גם [כמרומז וגלוי אמיתי
אחר, בן ה' לי יוסף ע"ש יוסף – אדמו"ר מו"ח
צחוק מתוך ד"יצחק", ובאופן "בן", עושים שמ"אחר"
שבטבע – נשים אצל יותר בגלוי שנמצא ושמחה,
נעלה, הכי טוב – ואדרבה יפות] פנים סבר שלהן

החושך. מן האור כיתרון

עם בקשר ובפרט העיקר, הוא והמעשה
הוספות עם זאת שמקשרים ישראל כמנהג – היארצייט
[שעי"ז הנשמה לעילוי בפועל מעשה של בענינים

למטה]. כאן הנשמה עילוי ממשיכים
ישראל ובנות נשי בכינוס גם בפועל וכנראה
שבו – היארצייט עם בקשר אלה בימים שמתקיים
דמעשה בענינים טובות החלטות ומקבלים קיבלו
והחלטות זה מכינוס – בדפוס לאור שיצא [עד בפועל

דורות לדורי הוא שדפוס – בנוגעדאשתקד הן ,[
בכל אחרים על להשפיע בנוגע והן הפרטית לעבודה
במיוחד שמסרו המצוות בג' – ובמיוחד יהדות, עניני

נר הדלקת הח"ן: ר"ת – (כשרותלנשים חלה שבת, ות
– זה וכל המשפחה. (טהרת נדה ושתי'), האכילה
במיוחד, ובנות הנשים כטבע ותענוג, שמחה מתוך
פנים בסבר הנפטרת), (כשם בחיות עבודתם שעושים
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צדיק") "תהי א' כל (שמשביעים ישראל בכל אפ"ל וכן צדיק. לדרגת
ספי"ד: שם בתניא כמבואר – דלעילא אתערותא

משרש רוח לבחי' ויזכה ממרום רוח עליו יעלה ואולי* האי וכולי
להיות זוכה אדם כל אין לעיל: שם מתניא להעיר (אבל כו' צדיק איזה

ואכ"מ). צדיק.
(*           

    
ספי"ב.70) תניא
חיבורו71) כתב הרמב"ם הוכרחוהרי שהרמב"ם ולהעיר .

תתקכ"ז). ד"א (סה"ד כו' למצרים מספרד לברוח
ה.72) קיח, תהלים
ובפרש"י.73) ג ט, פרשתנו
וביאורו.74) סז"ך אגה"ק
סכ"ח.75) אגה"ק

כא.76) מג, ישעי'
ב.77) מג, ברכות
מ"ד.78) פ"ב יצירה ספר
ב.79) ג, קהלת
שפב.80) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות

     

– ישראל ובנות דנשי כינוס ע"י ובפרט כו', יפות
הוא צדיקים) כולם (ועמך צדיקים להןשכינוס

לעולם.

ע"י היארצייט לקשר ונכון כדאי לפועל: ובנוגע
הנשמה לעילוי מוסדות בהקמת ומרבים שמוסיפים
כולל עתה), עד שהקימו המוסדות על (בהוספה

הנ"ל. מצוות לג' מיוחדים מוסדות – ובמיוחד

כמו ישראל. לבנות חינוך מוסדות – ובפרט
– אדמו"ר מו"ח דכ"ק (הדור שלפנ"ז בדור שנתחדש
גם ספר בתי ייסדו ישראל שגדולי הנפטרת), אבי
בתיֿספר היו שלפנ"ז שבדורות [אע"פ ישראל לבנות
בבית הן קיבלו הבנות חינוך ו(עיקר) לבנים, רק
כמו וכיו"ב], המבוגרת, האחות מהסבתא, או מאמם
ייסד אדמו"ר מו"ח שכ"ק רבקה" "בית חינוך המוסד
ספר שבבתי – בזה נוסף וחידוש נשיאותו). (באמצע

הלכות על נוסף לומדים שקו"טלבנות גם ,
עם בלימוד, ותענוג חיות שמוסיף פלפול, וקצת

בהלכה בפועל המסקנא – הוא שהעיקר ההדגשה
למעשה.

עם בקשר בצדקה ולהרבות להוסיף כדאי – כן כמו
גימטריא ,(470) ע"ת במספר – טוב ומה היארצייט,

(כנ"ל). הנפטרת דשם

תמהר אלו ענינים בכל בריבוי שההוספה רצון, ויהי
היעוד קיום את יותר עפר",עוד שוכני ורננו "והקיצו

נשמות – בפשטות למטה כאן נמשך והתענוג שהחיות
ונשיאי המגיד, הבעש"ט, – ובראשם ובתוכם בגופים,
הצמחֿצדק, האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר – חב"ד
מו"ח וכ"ק נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר
האב, אחר הולכת שבת הנפטרת, (ובתו אדמו"ר

חז"ל). כהודעת

לזמן והגיענו וקיימנו "שהחיינו לעשות ונזכה
משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה זמן הזה"

ממש. ומיד תיכף צדקנו,
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– ישראל ובנות דנשי כינוס ע"י ובפרט כו', יפות
הוא צדיקים) כולם (ועמך צדיקים להןשכינוס

לעולם.

ע"י היארצייט לקשר ונכון כדאי לפועל: ובנוגע
הנשמה לעילוי מוסדות בהקמת ומרבים שמוסיפים
כולל עתה), עד שהקימו המוסדות על (בהוספה

הנ"ל. מצוות לג' מיוחדים מוסדות – ובמיוחד

כמו ישראל. לבנות חינוך מוסדות – ובפרט
– אדמו"ר מו"ח דכ"ק (הדור שלפנ"ז בדור שנתחדש
גם ספר בתי ייסדו ישראל שגדולי הנפטרת), אבי
בתיֿספר היו שלפנ"ז שבדורות [אע"פ ישראל לבנות
בבית הן קיבלו הבנות חינוך ו(עיקר) לבנים, רק
כמו וכיו"ב], המבוגרת, האחות מהסבתא, או מאמם
ייסד אדמו"ר מו"ח שכ"ק רבקה" "בית חינוך המוסד
ספר שבבתי – בזה נוסף וחידוש נשיאותו). (באמצע

הלכות על נוסף לומדים שקו"טלבנות גם ,
עם בלימוד, ותענוג חיות שמוסיף פלפול, וקצת

בהלכה בפועל המסקנא – הוא שהעיקר ההדגשה
למעשה.

עם בקשר בצדקה ולהרבות להוסיף כדאי – כן כמו
גימטריא ,(470) ע"ת במספר – טוב ומה היארצייט,

(כנ"ל). הנפטרת דשם

תמהר אלו ענינים בכל בריבוי שההוספה רצון, ויהי
היעוד קיום את יותר עפר",עוד שוכני ורננו "והקיצו

נשמות – בפשטות למטה כאן נמשך והתענוג שהחיות
ונשיאי המגיד, הבעש"ט, – ובראשם ובתוכם בגופים,
הצמחֿצדק, האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר – חב"ד
מו"ח וכ"ק נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר
האב, אחר הולכת שבת הנפטרת, (ובתו אדמו"ר

חז"ל). כהודעת

לזמן והגיענו וקיימנו "שהחיינו לעשות ונזכה
משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה זמן הזה"

ממש. ומיד תיכף צדקנו,
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בטח לדכוותי' למותר להאריך עד כמה התענינו נשיאינו רבותינו הק' ובפרט כ"ק מו"ח אדמו"ר 

- זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהתועדויות חסידיות וכמבואר בכ"מ בכתבים ובנדפסים, ואחת הכוונות בזה 

ללימוד  גם  ואח"כ  והנהגותי',  החסידות  להדרכות  מחוצה  לע"ע  הנמצאים  אלו  את  גם  להמשיך  היתה 

תורתה, מובן שלאנשים מסוג זה צריך לדבר באותיות המתאימות לפי מצבם לע"ע ולא באותיות דשפיץ 

חב"ד שעלולים לדחותם ולא לקרבם ולהמשיכם, ולא רק בנוגע לאופן הדבור כן הוא אלא גם ואדרבה 

עאכו"כ, בהנוגע להנהגה בענינים של מעשה. ואם בדורנו שלפני זה צריכים היו להזהר בזה ראשי אנ"ש 

שבכל מקום ומקום וזקניהם ובאם הנהגתם היתה כדבעי לא הי' נפק"מ כ"כ אופן ההנהגה של שאר אנ"ש 

והחסידים, הרי בימינו אלה שמביטים על החסידים, ובפרט חסידי ליובאוויטש בשבע עינים, צריך כאו"א 

ואפילו אלו הצעירים מששים או חמשים שנה להתנהג באופן כזה שהנהגתו תקרב גם את אלו הנמצאים 

חוצה ולא להיפך...

ובקשתי שיעשו מצדם ככל יכולתם להשפיע על כל המשתתפים בהתועדות שתהי' הנהגת המתועדים 

ודרכי שלום, ולא רק בפנימיות שלא נחשדו על כך אלא אפילו בחיצוניות ובדבוריהם שמן  נועם  בדרכי 

השפה ולחוץ, ומובטחני שימלאו בקשתי זו אליבא דנפשי', ויה"ר שיהי' בהצלחה קרובה היינו בהגדלת 

מספר המשתתפים גם שלא מאנ"ש הלוך וגדול.

בברכה - המחכה לבשו"ט.



כי

   יא כרך

בפרשתנו להכתוב ברוךבשייכות יתרו "ויאמר ;
רז"ל אמרו אתכם", הציל אשר למשהה' הוא "גנאי

ואמר יתרו שבא עד ברוך אמרו שלא רבוא וששים
ברוך אמרו "שלא הפירוש מהו להבין וצריך ה'". ברוך

שירה אמרו ישראל ובני משה הרי - אחרוכו'" לה'
סוף ים דקריעת ?הנס

על ברוך אמרו שלא הוא שהגנאי לפרש ואין
כן דאם סוף) ים קריעת על אם (כי מצרים יציאת

הספר". מן חסר "העיקר

בזוהר שכתוב מה בהקדים זה באויובן שלא דעד
לישראל; התורה ניתנה לא להקב"ה והודה יתרו

ואמר יתרו וגו'וכשבא אתכם הציל אשר ה' "ברוך
זה ידי על גו'", האלקים מכל ה' גדול כי ידעתי עתה
ותתא עילא ביקריה הוא בריך קודשא ד"אסתלק פעל

בשלימו". אורייתא יהב ולבתר

מעלתם שכל יתכן איך להבין: קשה ולכאורה
- מישראל ריבוא ששים ושל ואהרן משה של בקודש
התורה שתנתן עדיין מספיק היה לא - יתרו שבא קודם
הודה יתרו ש(גם) לאחר אלא לה זכו ולא לישראל,

האלקים"? מכל ה' גדול "כי ואמר להקב"ה

בתחלת הקושיא: בהקדים הנ"ל כל ויובן
את משה חתן מדין כהן יתרו "וישמע כתוב הפרשה
משמיענו מה להבין וצריך – אלקים" עשה אשר כל
(ולכאורה מדין" "כהן שהיה זו בהדגשה הכתוב כאן
משה")? חותן יתרו "וישמע בקיצור: להודיענו די היה
"כהן" א) פירושים: שני ישנם מדין" ב"כהן ועוד:

שר כהןמלשון ב) מדין; של שרו היה שיתרו היינו ,
זרה להלןלעבודה רש"י בכל[וראה מכיר "שהיה

שהיה השני, ולפירוש כו'"]; שבעולם זרה עבודה
כאן התורה באה וכי ביותר: תמוה זרה, לעבודה כומר

בגנותו שמתוכןלספר [ובפרט משה חותן יתרו של

של בשבחו לספר - להיפך שהכוונה נראה פרשתנו
יתרו]?

זה, בתואר הכתוב בא לא דבאמת בזה: והביאור
אלא, יתרו, של חשיבותו את להפחית מדין", "כהן
מדין), (בארץ בעבר וכבודו גדולתו את לתאר אדרבא,
להתגייר, בבואו מעלתו יותר עוד מודגשת זה ידי שעל
לשמוע תוהו מקום המדבר אל לצאת לבו ש"נדבו עד

תורה" .דברי

(שהיה מדין" "כהן של השני פירוש לפי גם דהנה
יתרו של גדולתו על מורה זה הרי זרה) לעבודה כומר
של טעותם תחילת דהרי וההשגה, הידיעה בענין
ידי על (בעיקר) באה זרה לעבודה והנטפלים הטועים

הרמב"ם שכתב כמו והשגה. הואילהבנה ש"אמרו
העולם את להנהיג וגלגלים אלו כוכבים ברא והאלקים
כבוד. להם ולחלוק ולפארם לשבחם הם ראויין כו'

כו'". האֿל רצון וזהו

שהשפעת האמת, הוא שכן פי על אף כלומר,
ידי על הגשמי הזה בעולם נמשכת האלקית החיות

רז"ל וכמאמר ומזלות, למטההכוכבים עשב לך "אין
אף – גדל" לו ואומר בו המכה מלמעלה מזל לו שאין
להם אין כי זה, בשביל וכו' לכבדם אסור כן פי על
החוצב ביד "כגרזן רק והם משלהם, ורצון בחירה שום

הקב"ה המלכים מלכי מלך כרצון לעשות .בו"

הכוכבים - הזה בעולם ממוצעים שישנם וכשם
- הזה לעולם החיות השפעת באה שעלֿידם והמזלות,
להם (והמייחס בתכלית במציאותם בטלים הם שבאמת
כן כמו זרה); עבודה עובד זה הרי וממשלה כוח איזה
ובעולם היצירה בעולם ממוצעים מלאכים ישנם
שומר גבוה מעל גבוה כי שנאמר וכמו הבריאה

עליהם נעלה,וגבוהים היותר בעולם שם, וגם -
בו החוצב ביד כגרזן רק שהם לדעת היא ;האזהרה

- יותר נעלית במדריגה הם שהממוצעים כל ואדרבה:
בזה. לטעות יותר עלוליות יש
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64 יוד.1) יח,
עה"פ.2) מכילתא א. צד, סנהדרין
היתרון3) מהו אי"מ: – דוקא "ברוך" הלשון על הכוונה ואם

הים? דשירת הלשונות על זה בלשון
אמרו4) "שלא שם) (סנה' המהרש"א מ"ש אי"מ שעד"ז ומובן

השירה?! כל אמרו הרי דלכאורה – עצמם" נס על גו' ה' ברוך
ו'5) סעיף תש"ט משה ויאמר בד"ה (ונתבאר א סח, ב. סז, ח"ב

.(1271 ע' ח"ד לקו"ש ואילך.
יא.6) י, פסוק
טז.7) ב, שמות כד. מז, ויגש רש"י יתרו. ר"פ מכילתא
יתרו.8) ר"פ מכילתא לב. פ"א, שמו"ר
יא.9) פסוק

קכג,10) (ב"ב הכתוב" דיבר לא טמאה בהמה "בגנות אפילו והרי

א). ג, פסחים וראה א.
ה.11) יח, פרש"י
בתחלתו.12) ע"ז הלכות
א.13) רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר
שם.14) ובהנסמן תשי"ז רבים מים ד"ה בארוכה ראה
(ע'15) נשא ברבות ד"ה וארא באוה"ת בארוכה נת' ז. ה, קהלת
.קלא)

אצילות16) בנוגע שזהו – למדותיו ולא אליו ממחז"ל ולהעיר
ובכ"מ). ג. נא, לויקרא הוספות לקו"ת (ראה מאצילות ולמעלה

   

מכיר (יתרו) "שהיה הפירוש זרהוזהו עבודה
בכל והשגה ידיעה לו שהיתה היינו כו'", שבעולם
[אלא מעלה למעלה עד העולמות שבכל הממוצעים
להם שיש כממוצעים והכירם טעה מדין כהן שבהיותו
גודל מזה מובן זרה], עבודה וזוהי - ושלטון כוח

יתרו. של השכלית השגתו

"כהן שהיה מתארו שהכתוב דזה שפיר מובן מזה
בארץ ונכבד שר שהיה - בשבחו לספר הכוונה מדין"
הגשמי במובן עולם" של בכבודו "יושב והיה מדין
לעבודה "כומר היה וגם מדין") "כהן של הא' (לפירוש

מכיר שכליתזרה", בהבנה גדול הכי - זרה עבודה
הניח זה כל ועם – אמת) שניהם כי הב', פירוש (לפי

להתגייר. ובא וחשיבותו גדולתו כל את

בחכמה גדול היה שיתרו זו, הסברה ולפי
הודאתו ידי על שדוקא בזוהר שכתוב מה יובן וידיעה,

בזוהר דאיתא התורה: הפסוקניתנה "וראיתיעל
שה"יתרון" - הסכלות" מן לחכמה יתרון שיש אני
הסכלות", "מן דוקא ובא נמשך דקדושה שבחכמה

זה דלעומת חכמה של הבירור ידי על שהיאהיינו ,
חכם שהיה יתרו, דכאשר ונמצא "סכלות". הנקראת
"כי ואמר תורה ללמוד בא זה, דלעומת בחכמה גדול
נעשה – הנ"ל) רש"י (וכפירוש האלקים" מכל ה' גדול
שנתהפכה עד זה דלעומת בחכמה בירור זה ידי על
הסכלות) (מן ממנה נתוסף ובמילא דקדושה, לחכמה

 של הודאתו דוקא ולכן דקדושה. בחכמה
שהמשיכה מכיון היאאוריתרו, דקדושה,

הענין את חכמתושפעלה (שהיא התורה דנתינת
ממקום המשכה להיות צריך שלזה - למטה יתברך)

ביותר. נעלה
צריך כי ענין, לאיזה ההכנה בענין ידוע הרי אמנם
ואם – לו שמכינה הדבר אותו מעין (ההכנה) להיות
החכמה בבירור הענין מהו ביאור: דורש גופא זה כן

תורה? למתן ההכנה הוא ועלֿידו שבו זה דלעומת

מקומות בכמה מבואר דהנה הענין, שקודםאך
לה' שמים השמים ואמר (הקב"ה) "גזר תורה מתן

אדם לבני נתן בטלוהארץ התורה ליתן כשביקש .
לעליונים יעלו התחתונים ואמר ראשונה גזירה
תורה שבמתן היינו - לתחתונים" ירדו והעליונים

עולה שה"תחתון" והמטה, המעלה התחברות נעשה
חכמה של הבירור הוא זה וכעין - בה"עליון" ונכלל

(בחינת זה בחכמהדלעומת ועלייתה ביותר)
תורה. דמתן לענין הכנה זה הרי ולכן העליונה;

החכמה בירור ידי (על תורה למתן זו ובהכנה
שעל תורה למתן ההכנה על גם יתרון יש זה) דלעומת
הוא סוף ים קריעת דגם ידוע דהנה סוף. ים קריעת ידי
בכמה וכמבואר ותחתון, דעליון החיבור ענין

דעלמאמקומות חיבור נעשה סוף ים שבקריעת
הוא זה וגם (יבשה); דאתגליא ועלמא (ים) דאתכסיא
ומלמטה למטה מלמעלה במדרש, הנ"ל האופנים בב'
דאתכסיא בעלמא דאתגליא עלמא המשכת למעלה:

דאתכסיא בעלמא דאתגליא עלמא הריוהעלאת - .
על ואף תורה, למתן הכנה היתה סוף ים קריעת שגם
שבא עד תורה ניתנה ולא זו בהכנה די היה לא כן פי
זה. דלעומת החכמה גם שנתבררה עד - והודה יתרו

דעליון שהחיבור פי על אף לומר: יש הדבר וטעם
העולמות בכל היה סוף ים בקריעת מראשותחתון ,

דרגין כל סוף עד המדריגות לאכל מקום מכל - ,
הקדושה שבדרגות "התחתון" אלא זה בחיבור נכלל
ב"תחתון" גם והעליה הבירור שהגיע לא אבל גופא,
אין סוף, בים טובעו שהמצריים (דמה זה שבלעומת
נאבדה שמציאותם אלא ונזדככו, נתבררו שהם זה

טלה).ונתב

בקריעת עדיין נתברר לא זה שהלעומת זה, ומטעם
עם להלחם עמלק שיבוא להיות אפשר היה סוף, ים
ים דקריעת אור שהגילוי מאחר דלכאורה, ישראל. בני
למטה וגם המדריגות; בכל (למעלה) נמשך סוף
סופו ועד העולם שמסוף בלבד, זו לא הרי הזה. בעולם

סוף ים דקריעת זו שמועה עמים" שגם"שמעו אלא ,
המימות כל "נבקעו כי בשר, בעיני הנס את

ביטולשבעולם" בהם פעל זה שגילוי יותר, ועוד :
שכתוב כמו נמוגוושבירה, וגו' ירגזון עמים "שמעו

להלחם יראים האומות כל שהיו ועד כנען" יושבי כל
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ב.17) מז, ח"ג
יג.18) ב, קהלת
ואילך.19) ב' סעיף הנ"ל משה ויאמר ד"ה וראה
יט.20) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
טז.21) קטו, תהלים

קי"ס).22) ערך בהמפתח (כמסומן ולקו"ת תו"א ראה
ה.23) ע' תרל"א והחרים פנ"ד. האמונה שער
פי"ז.24) האמונה שער
לבאר25) יש ו"דרגין" "מדריגות" הלשונות – פ"ב. התניא לשון

וירא) לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש וראה משפטים. פ' (תו"א הידוע ע"פ
כל "מראש כותב ולכן הקודש, דל' אחוריים הוא תרגום שלשון
כל סוף "עד הקודש), (לשון ב"מדריגות" ראש שהוא המדריגות",

תרגום). (לשון ה"דרגין" סוף דרגין",
יתרו.26) ר"פ מכילתא
כא.27) יד, שמות מכילתא
ידֿטו.28) טו, בשלח



כג    

מכיר (יתרו) "שהיה הפירוש זרהוזהו עבודה
בכל והשגה ידיעה לו שהיתה היינו כו'", שבעולם
[אלא מעלה למעלה עד העולמות שבכל הממוצעים
להם שיש כממוצעים והכירם טעה מדין כהן שבהיותו
גודל מזה מובן זרה], עבודה וזוהי - ושלטון כוח

יתרו. של השכלית השגתו

"כהן שהיה מתארו שהכתוב דזה שפיר מובן מזה
בארץ ונכבד שר שהיה - בשבחו לספר הכוונה מדין"
הגשמי במובן עולם" של בכבודו "יושב והיה מדין
לעבודה "כומר היה וגם מדין") "כהן של הא' (לפירוש

מכיר שכליתזרה", בהבנה גדול הכי - זרה עבודה
הניח זה כל ועם – אמת) שניהם כי הב', פירוש (לפי

להתגייר. ובא וחשיבותו גדולתו כל את

בחכמה גדול היה שיתרו זו, הסברה ולפי
הודאתו ידי על שדוקא בזוהר שכתוב מה יובן וידיעה,

בזוהר דאיתא התורה: הפסוקניתנה "וראיתיעל
שה"יתרון" - הסכלות" מן לחכמה יתרון שיש אני
הסכלות", "מן דוקא ובא נמשך דקדושה שבחכמה

זה דלעומת חכמה של הבירור ידי על שהיאהיינו ,
חכם שהיה יתרו, דכאשר ונמצא "סכלות". הנקראת
"כי ואמר תורה ללמוד בא זה, דלעומת בחכמה גדול
נעשה – הנ"ל) רש"י (וכפירוש האלקים" מכל ה' גדול
שנתהפכה עד זה דלעומת בחכמה בירור זה ידי על
הסכלות) (מן ממנה נתוסף ובמילא דקדושה, לחכמה

 של הודאתו דוקא ולכן דקדושה. בחכמה
שהמשיכה מכיון היאאוריתרו, דקדושה,

הענין את חכמתושפעלה (שהיא התורה דנתינת
ממקום המשכה להיות צריך שלזה - למטה יתברך)

ביותר. נעלה
צריך כי ענין, לאיזה ההכנה בענין ידוע הרי אמנם
ואם – לו שמכינה הדבר אותו מעין (ההכנה) להיות
החכמה בבירור הענין מהו ביאור: דורש גופא זה כן

תורה? למתן ההכנה הוא ועלֿידו שבו זה דלעומת

מקומות בכמה מבואר דהנה הענין, שקודםאך
לה' שמים השמים ואמר (הקב"ה) "גזר תורה מתן

אדם לבני נתן בטלוהארץ התורה ליתן כשביקש .
לעליונים יעלו התחתונים ואמר ראשונה גזירה
תורה שבמתן היינו - לתחתונים" ירדו והעליונים

עולה שה"תחתון" והמטה, המעלה התחברות נעשה
חכמה של הבירור הוא זה וכעין - בה"עליון" ונכלל

(בחינת זה בחכמהדלעומת ועלייתה ביותר)
תורה. דמתן לענין הכנה זה הרי ולכן העליונה;

החכמה בירור ידי (על תורה למתן זו ובהכנה
שעל תורה למתן ההכנה על גם יתרון יש זה) דלעומת
הוא סוף ים קריעת דגם ידוע דהנה סוף. ים קריעת ידי
בכמה וכמבואר ותחתון, דעליון החיבור ענין

דעלמאמקומות חיבור נעשה סוף ים שבקריעת
הוא זה וגם (יבשה); דאתגליא ועלמא (ים) דאתכסיא
ומלמטה למטה מלמעלה במדרש, הנ"ל האופנים בב'
דאתכסיא בעלמא דאתגליא עלמא המשכת למעלה:

דאתכסיא בעלמא דאתגליא עלמא הריוהעלאת - .
על ואף תורה, למתן הכנה היתה סוף ים קריעת שגם
שבא עד תורה ניתנה ולא זו בהכנה די היה לא כן פי
זה. דלעומת החכמה גם שנתבררה עד - והודה יתרו

דעליון שהחיבור פי על אף לומר: יש הדבר וטעם
העולמות בכל היה סוף ים בקריעת מראשותחתון ,

דרגין כל סוף עד המדריגות לאכל מקום מכל - ,
הקדושה שבדרגות "התחתון" אלא זה בחיבור נכלל
ב"תחתון" גם והעליה הבירור שהגיע לא אבל גופא,
אין סוף, בים טובעו שהמצריים (דמה זה שבלעומת
נאבדה שמציאותם אלא ונזדככו, נתבררו שהם זה

טלה).ונתב

בקריעת עדיין נתברר לא זה שהלעומת זה, ומטעם
עם להלחם עמלק שיבוא להיות אפשר היה סוף, ים
ים דקריעת אור שהגילוי מאחר דלכאורה, ישראל. בני
למטה וגם המדריגות; בכל (למעלה) נמשך סוף
סופו ועד העולם שמסוף בלבד, זו לא הרי הזה. בעולם

סוף ים דקריעת זו שמועה עמים" שגם"שמעו אלא ,
המימות כל "נבקעו כי בשר, בעיני הנס את

ביטולשבעולם" בהם פעל זה שגילוי יותר, ועוד :
שכתוב כמו נמוגוושבירה, וגו' ירגזון עמים "שמעו

להלחם יראים האומות כל שהיו ועד כנען" יושבי כל
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ב.17) מז, ח"ג
יג.18) ב, קהלת
ואילך.19) ב' סעיף הנ"ל משה ויאמר ד"ה וראה
יט.20) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
טז.21) קטו, תהלים

קי"ס).22) ערך בהמפתח (כמסומן ולקו"ת תו"א ראה
ה.23) ע' תרל"א והחרים פנ"ד. האמונה שער
פי"ז.24) האמונה שער
לבאר25) יש ו"דרגין" "מדריגות" הלשונות – פ"ב. התניא לשון

וירא) לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש וראה משפטים. פ' (תו"א הידוע ע"פ
כל "מראש כותב ולכן הקודש, דל' אחוריים הוא תרגום שלשון
כל סוף "עד הקודש), (לשון ב"מדריגות" ראש שהוא המדריגות",

תרגום). (לשון ה"דרגין" סוף דרגין",
יתרו.26) ר"פ מכילתא
כא.27) יד, שמות מכילתא
ידֿטו.28) טו, בשלח



כד   

עמלק יבוא זה כל שלאחר יתכן ואיך - בישראל
כנ"ל: הוא שהענין אלא ישראל? בני עם להלחם
עדיין נתבררה לא זה דלעומת עצמה שהמציאות מאחר
השבירה היתה שעה שבאותה [אלא סוף, ים בקריעת
הקליפה של וכוחותיה בהתפשטותה והביטול
נשאר הקליפה עצם אבל - שבאו"ה) (בהשפעתה
לא וגם נזדכך שלא (מאחר לאלקות בהתנגדות

ישראל". עם וילחם עמלק "ויבוא במילא נתבטל)]

ההכנה (מצד התורה ניתנה שלא מבואר ובזה
של וקדושתם מעלתם מצד לא וגם סוף ים דבקריעת
ש"גדול והודה יתרו שבא עד עצמם) ישראל ובני משה
הבירור נעשה ידי ועל בו דוקא כי האלקים", מכל ה'
ה"יתרון" ונעשה זה דלעומת ה"סכלות" של והזיכוך
עם ביותר דהתחתון זו והתחברות - דקדושה בחכמה

ביותר תורה.העליון למתן הכנה הוא ,

מה תורה") של (ב"יינה יובן הנ"ל, פי על והנה
רש"י שמעשכתב שמועה סוף"מה ים קריעת

יתרו שמע הלא הקושיא: וידועה עמלק". ומלחמת
לאוידע ולמה מצרים, יציאת של הגדולים הנסים מכל

לבא סוףנתעורר ים ד"קריעת זו שמועה ידי על אלא
בלשונו שמדייק טעמא מאי ועוד: עמלק? ומלחמת

" עמלקלומר של מלחמתו (שמדגיש עמלק"
למימר ליה הוה ולכאורה ישראל). של נצחונם ולא
בזה וכיוצא עמלק" "מפלת ישראל", "הצלת

הנס)? של עיצומו (להשמיענו
אלו ענינים ב' דווקא יובן: הנ"ל פי על אמנם
החיבור שענין (היינו סוף" ים "קריעת - יתרו ששמע
בפועל) נעשה וגם הוא אפשרי והתחתון דהעליון

אינו עדיין דהחיבור דמוכיח עמלק" "ומלחמת
(יתרו) בא ולכן מתנגדת) הקליפה עדיין כי בשלימותו,
ולהשלים לתקן אומרת, זאת וכו'", להקב"ה "והודה
שלא זה, הלעומת וזיכוך בירור ידי על החיבור את
שמועת שדוקא הדיוק, מובן ובמילא אז. עד הושלם

"הנצחון ולא יתרו את שהביאה היא עמלק"
זו במלחמה ישראל .של

ידוע דהנה ביאור: הדורש ענין עוד יובן ובזה
"מעלין של באופן להיות צריך שהסדר הכלל

סדרבקודש" היה האופן שבזה וכמה כמה אחת ועל ,
יציאת שבין הזמן במשך ישראל בני של הענינים
טומאה שערי מהמ"ט שיצאו תורה, ומתן מצרים

למתן ראוים שהיו עד עילוי אחר בעילוי ונתעלו
ההואתורה הזמן של בהמאורעות הרי ולכאורה .

גדולה ירידה שגרמה עמלק, מלחמת גם היתה
בעמלק לה' ש"מלחמה עד ישראל, בני של במדרגתם

דור" ?מדור
היא עמלק שמלחמת מכיון יתיישב: הנ"ל פי ועל
יתרו, עלֿידי זה דלעומת והבירור להזיכוך הסיבה
דקריעת מהגילוי אפילו יותר נעלה וגילוי עילוי שהוא
חלק סוףֿסוף היא עמלק מלחמת שגם נמצא סוף, ים
תורה. למתן קרובה הכי וההכנה נעלית הכי מהעליה

ש"גנאי רז"ל שאמרו מה יבואר הנ"ל פי ועל
אמ שלא ריבוא וששים למשה שבאהוא עד ברוך רו

המשכה, מלשון הוא "ברוך" ה'": ברוך ואמר יתרו
רז"ל ה'"וכלשון ו"ברוך הגפן", את "המבריך

אור שהגילוי והיינו (אלקות). הוי' המשכת פירושו
אף רבוא, וששים משה (ועבודת) שירת ידי שעל אלקי
היה לא מכלֿמקום מאד, עד נעלית במדריגה שהיא

" של באופן עדיין האלקים",זה מכל גו' הוי'
ב הריהיינו כי ממש, מטה למטה עד
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59 ע"י29) שנעשה האור יתרון ה'תש"י לגני באתי ד"ה וראה
לנהורא. חשוכא אתהפכא

אמר30) דחד כאן ומכילתא א) (קטז, זבחים וראה יתרו. ר"פ
הנ"ל! דעות ב' מצרף ורש"י דעות. ועוד עמלק מלחמת וח"א קרי"ס

שראיתי.31) הדפוסים בכל הוא כן
הדיוק32) ובא" שמע שמועה "מה רש"י שבשאלת לומר דמוכרח

הרי כי ב"ובא", "אתהוא ששמע השמועות אשרבקרא
את ה' הוציא "כי מוסיף וגם עמו" ולישראל למשה אלקים עשה
היא שהשאלה אלא – כולם" על גדולה "זו ופרש"י ממצרים" ישראל

גרם יצי"ממה אחר תיכף בא הי' הגורם הי' יצי"מ דאם ,
דהרי תיכף, בא שלא מ"ת) קודם שבא להמ"ד (גם לומר [ומוכרח

אשר כל את עה"פ (כדפרש"י המן ירידת ע"ד שמע לביאתו
ב. פי"א סוטה תוספתא ב. פז, (שבת באייר בט"ז היתה וזו עשה)

בט"ו יא), ה, (יהושע לה טז, בשלח רש"י ומ"ש – א. טז, בשלח
ע"ד וגם יום), ט"ו שעברו לאחרי שכוונתו הרא"ם פי' – באייר

שהי' עמלק "אלמלחמת בא הרי וגם ברפידים; בנ"י כשהיו –
אל באו לא והרי ה), (יח, האלקים" הר שם חונה הוא אשר המדבר

ב. פו, (שבת סיון ר"ח הזה" "ביום עד סיני יט,מדבר פרשתנו
עמלק. ומלחמת קרי"ס רש"י: מבאר וע"ז א)],

קצת:33) אחר באופן י"ל חלישותועד"ז גרמה עמלק
אלופי "נבהלו אז עד [דהרי העמים לעיני ישראל וכבוד בחשיבות
משל קרך אשר עה"פ וכדחז"ל כנען"] יושבי כל נמוגו גו' אדום

יל"ש (תנחומא, וכו' ש"ויחלושלאמבטיא ואף – יז) כה, תצא
"ויחלוש" הי' הרי מ"מ יג), יז, (בשלח עמו" ואת עמלק את יהושע
לא זה וגם נשארו), שהחלשים פרש"י גם וראה – עה"פ (וכדחז"ל

כ"א גלוי, בנס בא לכן – הטבע) (ודרך מלחמה של באופן ,
יבוא הפירושים) (בב' מדין" ה"כהן שהוא ע"י כבודם את להקים יתרו

להמדבר. אליהם
וש"נ.34) א. כח, ברכות
תל"ב.35) ת"ז יתרו. ר"פ חדש זוהר
נמשך36) יום שבכל ספה"ע (ראהוהו"ע דקדושה שער

.(996 ע' ח"ג לקו"ש
טז.37) יז, בשלח
ג.38) לז, מקץ תו"א וראה רפ"ז. כלאים

   

עבודתם ידי על נתבררה לא זה דלעומת המציאות
ואמר יתרו שבא "עד הצדיקים). עבודת (וכדוגמת
הוי' דאור עליון הגילוי היה ידו שעל ה'", ברוך

ושלימות ל"בתכלית ביותר,עד "
עליונים חיבור התורה, ניתנה ואז - בהודאתו שנתברר

ותחתונים.
:ואחד אחד כל בעבודת מהנ"ל ההוראה

ויום, יום בכל וישנו להיות צריך תורה דמתן הענין
ההכנה הרי - הווה לשון התורה" "נותן הברכה וכנוסח

ד" העבודה היא לזה "דעהוקשור שיהיה ;
בכל אלא קדושה, בעניני רק לא ("דעהו") בהוי' ודבוק
רשות בעניני רק ולא רשות, עניני ידי על גם - דרכיך

בעניני גם אלא לקדושה, הרחוקיםהקרובים
היתה היא שגם עמלק למלחמת בדוגמא - מקדושה

תורה. למתן הכנה תוצאותיה) ידי (על

ים דקריעת העבודה להיות צריכה זה לפני אולם
כח נותן וזה כנ"ל, שבקדושה בהענינים העבודה - סוף
– הרשות בעניני הבירור עמלק, למלחמת ואפשריות
לבית הכנסת מבית זה ולאחרי למטתי סמוכה תפלתי
דרך מנהג בהם הנהג - זה לאחרי ו(רק) המדרש

;ארץ

"מיד עבודתו ראשית ויום: יום בכל האדם סדר
אניכשניעור" "מודה הנשמה, של הכללית הודאה

דתפלה העבודה סדר בא זה ולאחרי וכו'", לפניך
של פת כך אחר ורק קדושה), (עניני התורה ולימוד
הליכה קודם אוכלה - בה רגיל שאם (אלא שחרית

בוראו, לעבודת וחזק בריא שיהיה כדי המדרש, לבית
שאין מה קצבה, לו שאין המדרש בבית הלימוד כולל

הכנסת) בבית צבור תפלת -כן הרשות עניני וכו',
התפלה ידי על הנשמה אור גילוי להיות צריך מתחלה
גם דקדושה האור להמשיך אפשר כך אחר ורק ותורה,

גשמיים ;בענינים

על (והתורה דרובא לרובא הסדר הוא הנ"ל והנה
שלו פנוי זמן בכל היום כל שבמשך – תדבר) הרוב

זהו ואדרבא - תורה (כילומד שלו תורה תלמוד
- ענינה הרי הקבועהתורה דבר רק ולא לה

בכמות), או באיכות - יום בכל ושווה

הן דרגות חילוקי כמה ישנם הנ"ל על נוסף אבל
שלו ש"מתןֿתורה" ויש - ב"זבולון" והן ב"יששכר"
המדרש), (בבית שחרית אחד בפרק הוא יום שבכל

התפלה שבסוף קדושה שבתפלה,סדר שמע קריאת ,
כו' כהנים ברכת פרשת גם או וכו', התמיד פרשת

(כולל ברכות השחר.שלאחרי שבהם)

להגילוי הכנה היא הרי הנ"ל אופנים באחד ועבודה
כחך - "אלקיך" נעשה הוי'" "אנכי תורה, דמתן

.וחיותך

    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

בארוכה.39) וישלח לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש וראה ו. ג, משלי
קנה.40) סי' או"ח שו"ע
בתחלתו.41) אדה"ז סידור

ריש42) או"ח להצ"צ מפס"ד להעיר סקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע
.(8 (ע' תפלה הל'

והוא43) המאכל יעלה "איך כי התפלה, קודם לאכול אסור שלכן
ובכ"מ). א. ה, צו (לקו"ת למטה" מקושר עצמו

של44) בס' הובא – א צט, סנה' פ"א.ראה
ד.45) לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א
סקל"ב.46) או"ח להצ"צ פס"ד ראה
א.47) יח, דברים לקו"ת ראה



כה    

עבודתם ידי על נתבררה לא זה דלעומת המציאות
ואמר יתרו שבא "עד הצדיקים). עבודת (וכדוגמת
הוי' דאור עליון הגילוי היה ידו שעל ה'", ברוך

ושלימות ל"בתכלית ביותר,עד "
עליונים חיבור התורה, ניתנה ואז - בהודאתו שנתברר

ותחתונים.
:ואחד אחד כל בעבודת מהנ"ל ההוראה

ויום, יום בכל וישנו להיות צריך תורה דמתן הענין
ההכנה הרי - הווה לשון התורה" "נותן הברכה וכנוסח

ד" העבודה היא לזה "דעהוקשור שיהיה ;
בכל אלא קדושה, בעניני רק לא ("דעהו") בהוי' ודבוק
רשות בעניני רק ולא רשות, עניני ידי על גם - דרכיך

בעניני גם אלא לקדושה, הרחוקיםהקרובים
היתה היא שגם עמלק למלחמת בדוגמא - מקדושה

תורה. למתן הכנה תוצאותיה) ידי (על

ים דקריעת העבודה להיות צריכה זה לפני אולם
כח נותן וזה כנ"ל, שבקדושה בהענינים העבודה - סוף
– הרשות בעניני הבירור עמלק, למלחמת ואפשריות
לבית הכנסת מבית זה ולאחרי למטתי סמוכה תפלתי
דרך מנהג בהם הנהג - זה לאחרי ו(רק) המדרש

;ארץ

"מיד עבודתו ראשית ויום: יום בכל האדם סדר
אניכשניעור" "מודה הנשמה, של הכללית הודאה

דתפלה העבודה סדר בא זה ולאחרי וכו'", לפניך
של פת כך אחר ורק קדושה), (עניני התורה ולימוד
הליכה קודם אוכלה - בה רגיל שאם (אלא שחרית

בוראו, לעבודת וחזק בריא שיהיה כדי המדרש, לבית
שאין מה קצבה, לו שאין המדרש בבית הלימוד כולל

הכנסת) בבית צבור תפלת -כן הרשות עניני וכו',
התפלה ידי על הנשמה אור גילוי להיות צריך מתחלה
גם דקדושה האור להמשיך אפשר כך אחר ורק ותורה,

גשמיים ;בענינים

על (והתורה דרובא לרובא הסדר הוא הנ"ל והנה
שלו פנוי זמן בכל היום כל שבמשך – תדבר) הרוב

זהו ואדרבא - תורה (כילומד שלו תורה תלמוד
- ענינה הרי הקבועהתורה דבר רק ולא לה

בכמות), או באיכות - יום בכל ושווה

הן דרגות חילוקי כמה ישנם הנ"ל על נוסף אבל
שלו ש"מתןֿתורה" ויש - ב"זבולון" והן ב"יששכר"
המדרש), (בבית שחרית אחד בפרק הוא יום שבכל

התפלה שבסוף קדושה שבתפלה,סדר שמע קריאת ,
כו' כהנים ברכת פרשת גם או וכו', התמיד פרשת

(כולל ברכות השחר.שלאחרי שבהם)

להגילוי הכנה היא הרי הנ"ל אופנים באחד ועבודה
כחך - "אלקיך" נעשה הוי'" "אנכי תורה, דמתן

.וחיותך
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בארוכה.39) וישלח לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש וראה ו. ג, משלי
קנה.40) סי' או"ח שו"ע
בתחלתו.41) אדה"ז סידור

ריש42) או"ח להצ"צ מפס"ד להעיר סקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע
.(8 (ע' תפלה הל'

והוא43) המאכל יעלה "איך כי התפלה, קודם לאכול אסור שלכן
ובכ"מ). א. ה, צו (לקו"ת למטה" מקושר עצמו

של44) בס' הובא – א צט, סנה' פ"א.ראה
ד.45) לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א
סקל"ב.46) או"ח להצ"צ פס"ד ראה
א.47) יח, דברים לקו"ת ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ז

ברוקלין.

 האברך הוו"ח אי"א מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מד' שבט עם המוסגר בו, ובטח ניצלו את יום ההילולא באופן המתאים 

בהנוגע לעצמו ובהנוגע להשפעה בכל הסביבה, שהרי זהו הי' רצונו הפנימי של בעל ההילולא כלשון המשנה, 

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אפילו שנקראים בשם בריות בעלמא )תניא פרק ל"ב( ולקרבן לתורה, 

ולא לקרב ולהתאים )צופאסען( התורה אליהם, וכמדובר בהתועדות דיום ההילולא...



כו             

שבט ט"ז ראשון יום
פרקכד          
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ב.11. פה, יומא ב. קנא, ט.12.שבת לב, דברים
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שבט י"ז שני יום
פרקכה           
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יד.1. לב, דברים

             

שבט י"ח שלישי יום
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ב.2. פה, יט.3.יומא -4.פרק עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים על   שאומר "וי"ל :
נצחי עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה מצד ענינים: ב' בזה

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) ארוך".הוא. דזמן מזה
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שבט י"ח שלישי יום
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ב.2. פה, יט.3.יומא -4.פרק עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים על   שאומר "וי"ל :
נצחי עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה מצד ענינים: ב' בזה

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) ארוך".הוא. דזמן מזה
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ב.5. ה, זרה א)6.עבודה - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
כאן שלמדובר באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה להשי"ת לשלא (בהשוואה

זרה). בעבודה שעה לפי נפרד ח.7.להיות מ, שחרית.8.ישעי' חי".9.תפילת אֿל "יגדל פיוט
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א.10. פו, שליט"א.11.יומא אדמו"ר כ"ק כה.12.לשון יא, דברים
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א.10. פו, שליט"א.11.יומא אדמו"ר כ"ק כה.12.לשון יא, דברים
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שבט כ' חמישי יום
קכופר           

           
           

         

          

    

   

   

  

    

   

    
   
    

   
    
   
     

    
  
    

    
   
  
    
   

   
   

   
   
   
    

           
       

         
      

        
         

            
         

          
       

        
       

        
         

       
        

  
   

   
   

   
   
   
  
   
  
  
    
   
   

  
    
   
   

  
  

   
    

  
   

   
  

    
          

       
       

         
        

        
        

          
            

      
          
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 
       

    
       

         
        

      
      

     
        

       
         

      
       

       
      

         
      

         
       

       
        

       
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

כג.1. יד, פסוק.2.משלי אותו על י"ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, ב.6.שם, מז, ח"ג

             

שבט כ"א שישי יום
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מז.7. כח, א).8.דברים (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה ה'.9.הובא משנה ט', פרק ברכות מוסבר,10.ראה ד', פרק התשובה", ב"אגרת
כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת
באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות, שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה של ובהתגלות התגלותבהרחבה גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת
(מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו
גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל
למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין
- לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם
הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך
"הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד,

-כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -
דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא של תהלים11.הנבראים

יב. א.12.צד, כג, לא.13.יומא ה, שופטים
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שבט כ"א שישי יום
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מז.7. כח, א).8.דברים (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה ה'.9.הובא משנה ט', פרק ברכות מוסבר,10.ראה ד', פרק התשובה", ב"אגרת
כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת
באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות, שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה של ובהתגלות התגלותבהרחבה גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת
(מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו
גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל
למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין
- לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם
הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך
"הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד,

-כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -
דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא של תהלים11.הנבראים

יב. א.12.צד, כג, לא.13.יומא ה, שופטים
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ד.14. סג, תהלים
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היום יום . . . לו

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי ה' 
אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען מיט 

התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י  תּוב: "ּכִ ה ְמֹאד. ּכָ ּקָ ה ּדַ ָנּה ְמִחּצָ ין ְקִרירּות ִלְכִפיָרה ֶיׁשְ "ּב[ ָאַמר: ּבֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ל ָצִריְך ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות  ּלֵ ְלֶהֶבת ֵאׁש, ִלְלֹמד ּוְלִהְתּפַ ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא", ֱאֹלקּות ִהיא ׁשַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ב, ׁשֶ ַהּלֵ

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ֵעת ְקִריַאת ַהּשִׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.   ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשָׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע 

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה".  ס ּבְ ְדּפָ י ה'" ַהּנִ ֲאָמר "ְראּו ּכִ ַמח ֶצֶדק" ַהּמַ ַנת תרכ"א ָאַמר ַה"ּצֶ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ׁשַ
ַנת תקס"ה ָאַמר ֲאֹדִני  ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ׁשַ ְך ִלְבנֹו, ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ר ַאַחר ּכָ ְוִסּפֵ
ַנת תקכ"ט  ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ָאַמר  ַנת תקט"ז  ׁשְ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ְוָאַמר לֹו:  ְלַחְדרֹו  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָקָרא אֹותֹו  מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ
ַנת  ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ ם טֹוב ַמֲאָמר ַעל ּפָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
י  יד – ַרּבִ ּגִ ָבָריו ָהַרב ַהּמַ יְך ּדְ ם טֹוב( ָהָיה ֶאְצִלי – ִהְמׁשִ ַעל ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ָנה ַאֲחֵרי ִהְסּתַ תקכ"א )ׁשָ
ל ָמקֹום".  ָברֹו – ׁשֶ ין ְרצֹונֹו – ְוֹלא ּדְ ִעְנַין "עֹוׂשִ אּור ּבְ ֲאָמר ְוהֹוִסיף ּבֵ ם טֹוב(, ְוָאַמר ַהּמַ ַעל ׁשֵ )ַהּבַ
ֵקן, ְוהֹוִסיף  ַהּזָ ֲאָמר ִלְפֵני ַאְדמֹו"ר  יד ַהּמַ ּגִ ַהּמַ ֲאָמר. ְוָאַמר ָהַרב  ְוַהּיֹום ָהָיה ֶאְצִלי מֹוִרי ַלֲחֹזר ַהּמַ

ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף. הּו ּכְ ּזֶ ַנאי ַנֲהָרא, ׁשֶ ִעְנַין ּגִ אּור ּבְ ּבֵ
י  יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּגִ ם טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ

ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ַעם,  י ]ַמֲהַר"ׁש[ עֹוד ַהּפַ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ עֹות ָקָרא ַה"ּצֶ ֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ ּכַ

ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב

יום 
שני
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז



לז היום יום . . . 

ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

"ּוַמְרֵאיֶהם  רּוׁש  ַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ]ַמֲהַר"ׁש[,  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  רּוׁש  ּדְ ִיְתרֹו – הּוא  ת  ָרׁשַ ּפָ "ּתֹוָרה אֹור"  יֶהם" –  ּוַמֲעׂשֵ
ָהַרב  י  ִמּפִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָמעֹו  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ בּועֹות תקכ"א –  ַהּשָׁ ַחג  יאּות –  ׂשִ ַהּנְ לֹו ֶאת  ַקּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ
רּוׁש  ֵאר ַהּדְ נּו ּבֵ ַרּבֵ אֹותֹו ַמֲעָמד, ַרק ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִרי ָהָאֶרץ' – ׁשֶ ַעל 'ּפְ ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק – ּבַ

י ִסְגנֹונֹו. ַעל ּפִ

ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא כו' 
וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם דכל אחד 
ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת המוח והשכל 
להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער זָאל דָאס וויסען  
בהשגה והבנה דוקא,  וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, וכתיב: וידעת היום 

גו'.

ל ִנְמָצא כּו'  ם ָמצּוי ִראׁשֹון ַמְמִציא ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ "ם: "ֵליַדע ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּוִבְלׁשֹון ָהַרְמּבַ ִמְצַות ֲעׂשֵ
ֲהַגם  ֶכל, ְוַהְינּו ּדַ תּוב ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך", ִהיא ִמְצַות ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ִויִדיַעת ּדָ
ֶכל  ִמים ִעם ה', חֹוַבת ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ ׁשּוָטה ּוְלָבבֹו ּתָ ֱאמּוָנה ּפְ ה' ּבֶ ָרֵאל הּוא ַמֲאִמין ּבַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ּדְ
ָגה ַוֲהָבָנה  ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו "ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ְלָהִביא ֱאמּוָנה זֹו ּבִ

ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ּדַ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

הֹות אשר"י" – ְנִטיַלת ָיַדִים  י "ַהּגָ ָביו: ַעל ּפִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
יַח  ָמתֹו ֵעֶדן( – ּוַמּנִ י – )ַמֲהַר"ׁש ִנׁשְ ה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ן ָהָיה עֹוׂשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ּכֵ ִלְסעּוָדה ג' ּפְ

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ִמּשְׁ

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג



היום יום . . . לח

ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ֲהדּות  ת ְוַהּיַ ל ִחּזּוק ַהּדָ ָכל ִמְפָעל ׁשֶ ׁשּוָרה ִראׁשֹוָנה ּבְ י ּוְבנֹות ַהֲחִסיִדים ִיְחיּו ַלֲעֹמד ּבְ חֹוַבת ְנׁשֵ
ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ַהֲחִסיִדים  נֹות  ּבְ ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ַהֲחִסיִדים ּבְ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
וועלכער ווערט בַאשָאפען פון לעבען. מענשליכע געזעצען זיינען געשַאפען פון לעבען, 
דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לאנד. תורת ה', איז 
דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת אמת, די תורה איז 

אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

י ֱאנֹוׁש נֹוְצרּו ִמּתֹוְך  ים. ֻחּקֵ ּנֹוָצר ֵמַהַחּיִ ים. ב( ֹחק ׁשֶ ּיֹוֵצר ַחּיִ ים: א( ֹחק ׁשֶ ֵני סּוֵגי ֻחּקִ ִמים ׁשְ ַקּיָ
ים.  ּיֹוֵצר ַחּיִ ִדיָנה. ּתֹוַרת ה', ִהיא ַהֹחק ָהֱאֹלִקי ׁשֶ ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ים, ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ ַהַחּיִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

יום 
שישי
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז

            

ה'תש"ע שבט ט"ז ראשון יום      

        
   

החסידות: בתורת מופיע זה לדין הסבר
בצורה הגוף על ושולט שמניע הוא האדם .רצון

זאת. לעשות לו יורה שהרצון בלי ממקומו, יזוז לא איבר שום
הנעשות לתנועות ביחס הן – המצבים בכל קיימת זו, עובדה
שנראה פתאומיות, לתנועות בנוגע הן ומודעות; עירנות מתוך
עמוקה, בשינה שרוי שהוא בשעה ואפילו בחירה; בלי באו כי

'רצוניות'. תזוזותיו

– מסביב למתרחש מודעות אין השינה, שבעת ולמרות
האדם יתנהג כיצד שקובעת היא לישון, ההליכה טרם ההחלטה

רדום. בהיותו
כדי תוך שנעשה נזק על אף לשלם האדם שעל הסיבה, זו

–שינה שהקדימו צא)(בשעה ע' .תער"ב,
שאדם במקרה מדוע היטב להבין ניתן האמור, הביאור לאור
שכן פטור, – שנרדם אחר רק למיטתו הובאו אשר כלים הזיק

אנוס א)הוא כז, ב"ק תוס' ה"ח. פ"ב, ב"ק .(ירושלמי

ה'תש"ע שבט י"ז שני יום     

        
             


ניתן ולא פטריה", רחמנא – ש"אונס אומר מפורסם כלל
השכל אומר גם כך אונס. מתוך שאירע מעשה על אדם לחייב
התורה חייבה אותו המזיק, אדם של דינו הוא דופן יוצא הישר.

אנוס. היה אם אף
פשוטה: לכך הסיבה

את מחייבים שאנו הדבר משמעות המזיק, את נפטור אם
שאינו מצב למזיק, שאירע אונס של בתוצאות לשאת הניזק

הש"ך בלשון הדעת. על כא,מתקבל סי' רחמנאסק"ג)(ח"מ "אונס :
אמרינן"! לא – חייביה רחמנא אונס אבל אמרינן; – פטריה

התורה: חייבה אונס דרגת באיזו הראשונים ונחלקו
באונס רק שחייבו יש (ב כז, ב"ק לדוגמא:(תוס' .

שינה; כדי תוך אותם ושבר כלים, לצד לישון הלך
הרמב"ן נוקט השני א)בקצה פב, חייבה(ב"מ התורה לדעתו, .

המזיק אדם  "אליהו של "רוחו אם אפילו ,
בנפילתו; והזיק מהגג אותו העיפה

באונס מחייב הוא – הרמב"ם שיטת עומדת ,בתווך,
באונס שמים"ופוטר בידי כ"מכה כאן)שבא כס"מ .(ראה

ה'תש"ע שבט י"ח שלישי יום    

         
          

              
     

נ א)דריםבמסכת ישראל(כב, לארץ עולא עלה שכאשר מסופר
את הרג ואחד התקוטטו השניים חוזאי. בני שני אליו נתלוו
ליה: אמר עשיתי]? [כראוי עבדי יאות לעולא: ליה "אמר השני.
שמא כראוי, עשה שלא לו לומר עולא (ונתיירא [כן]..." אין
החזקתי חלילה, שמא, ושאל: יוחנן רבי לפני עולא בא יהרגנו).

הצלת". "נפשך יוחנן: ר' לו השיב עבירה? עובר ביד
גיטין א)ובמסכת יוסי(יד, ור' ינאי ב"ר דוסתאי ר' על מסופר

הנפקדים: ואמרו יאשיה, בר' אחי ר' עבור פיקדון שגבו כיפר בן
ר' רצה ולא אונסים. עליכם קבלו או הפיקדון את לנו השב או
ומשראה אותם לצער הנפקדים החלו להם. להחזיר כיפר בן יוסי
אחי, ר' אצל באו כאשר להם. להחזיר הסכים כך, דוסתאי ר'
וראוי אלימים שהם לו ומשנתברר הנפקדים טיב על אותו שאל

נכון. נהגת כן, אם אמר: מהם לפחד

בממון עצמו מציל נקרא זה "ואין המאירי: כך על וכתב
עבירה". סרך בזה אין – כך על משבחם היה ואפילו חברו...

ישיר לא איום של במצב גם כי עולה אלה סיפורים משני
עבירה. עוברי ידי החזקת משום בו ואין כאונס נחשב הדבר
גדר אפילו כאן שאין המאירי כתב בידיים דבר עשו שלא וכיוון

ופטורים. עצמו" "מציל של
הרמב"ם ה"ד)אכן ממון(להלן את שהמביא מוסר לגבי פוסק

היה הדבר אם אפילו לשלם, חייב – בידיים השודד לידי חברו
עצמו. את להציל וכדי באונס

לבאר: ויש
את ונתן נשא אם לשלם חייב באונס חברו ממון המוסר
אבל לשלם", חייב חברו בממון עצמו "המציל כי בידו הממון
בנפשו. יסתכן הממון את לגזלן יראה לא אם כי מותר, הדבר
אבוד, כממון זה הרי הממון, על השתלט כבר השודד אם אבל
בממון עצמו מציל נחשב אינו זה בשלב גזלן ביד והמסייע

.
    

ה'תש"ע שבט י"ט רביעי יום   

        
       

          
        

אגרות קודש

]כ"א שבט תשט"ז[

במענה על מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו.

כבר  וכו',  מתאים  חבר  לו  ואין  בלימוד  מצליח  אינו  דעתו  לפי  ואשר  מצבו  אודות  שכותב  במה 

כתבתי, ודעתי ברורה בכל זה, ולפלא שאינו רואה האמת, שהטענות הם מתחבולות היצר הרע לבלבלו 

מלכת בדרך הטובה לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

קיימו את הכתוב במכתבי הקודם, הרי  ובמה שכותב אודות בריאות קרובתו... תחי' - הנה אם 

ברור בודאי שחלה הטבה בבריאותה.

האמור  בכל  וברחמים  בחסד  פרטית  השגחה  לראות  ממרום  רוח  עליו  לערות  השי"ת  ויזכהו 

למעלה.



לט             

ה'תש"ע שבט ט"ז ראשון יום      

        
   

החסידות: בתורת מופיע זה לדין הסבר
בצורה הגוף על ושולט שמניע הוא האדם .רצון

זאת. לעשות לו יורה שהרצון בלי ממקומו, יזוז לא איבר שום
הנעשות לתנועות ביחס הן – המצבים בכל קיימת זו, עובדה
שנראה פתאומיות, לתנועות בנוגע הן ומודעות; עירנות מתוך
עמוקה, בשינה שרוי שהוא בשעה ואפילו בחירה; בלי באו כי

'רצוניות'. תזוזותיו

– מסביב למתרחש מודעות אין השינה, שבעת ולמרות
האדם יתנהג כיצד שקובעת היא לישון, ההליכה טרם ההחלטה

רדום. בהיותו
כדי תוך שנעשה נזק על אף לשלם האדם שעל הסיבה, זו

–שינה שהקדימו צא)(בשעה ע' .תער"ב,
שאדם במקרה מדוע היטב להבין ניתן האמור, הביאור לאור
שכן פטור, – שנרדם אחר רק למיטתו הובאו אשר כלים הזיק

אנוס א)הוא כז, ב"ק תוס' ה"ח. פ"ב, ב"ק .(ירושלמי

ה'תש"ע שבט י"ז שני יום     

        
             


ניתן ולא פטריה", רחמנא – ש"אונס אומר מפורסם כלל
השכל אומר גם כך אונס. מתוך שאירע מעשה על אדם לחייב
התורה חייבה אותו המזיק, אדם של דינו הוא דופן יוצא הישר.

אנוס. היה אם אף
פשוטה: לכך הסיבה

את מחייבים שאנו הדבר משמעות המזיק, את נפטור אם
שאינו מצב למזיק, שאירע אונס של בתוצאות לשאת הניזק

הש"ך בלשון הדעת. על כא,מתקבל סי' רחמנאסק"ג)(ח"מ "אונס :
אמרינן"! לא – חייביה רחמנא אונס אבל אמרינן; – פטריה

התורה: חייבה אונס דרגת באיזו הראשונים ונחלקו
באונס רק שחייבו יש (ב כז, ב"ק לדוגמא:(תוס' .

שינה; כדי תוך אותם ושבר כלים, לצד לישון הלך
הרמב"ן נוקט השני א)בקצה פב, חייבה(ב"מ התורה לדעתו, .

המזיק אדם  "אליהו של "רוחו אם אפילו ,
בנפילתו; והזיק מהגג אותו העיפה

באונס מחייב הוא – הרמב"ם שיטת עומדת ,בתווך,
באונס שמים"ופוטר בידי כ"מכה כאן)שבא כס"מ .(ראה

ה'תש"ע שבט י"ח שלישי יום    

         
          

              
     

נ א)דריםבמסכת ישראל(כב, לארץ עולא עלה שכאשר מסופר
את הרג ואחד התקוטטו השניים חוזאי. בני שני אליו נתלוו
ליה: אמר עשיתי]? [כראוי עבדי יאות לעולא: ליה "אמר השני.
שמא כראוי, עשה שלא לו לומר עולא (ונתיירא [כן]..." אין
החזקתי חלילה, שמא, ושאל: יוחנן רבי לפני עולא בא יהרגנו).

הצלת". "נפשך יוחנן: ר' לו השיב עבירה? עובר ביד
גיטין א)ובמסכת יוסי(יד, ור' ינאי ב"ר דוסתאי ר' על מסופר

הנפקדים: ואמרו יאשיה, בר' אחי ר' עבור פיקדון שגבו כיפר בן
ר' רצה ולא אונסים. עליכם קבלו או הפיקדון את לנו השב או
ומשראה אותם לצער הנפקדים החלו להם. להחזיר כיפר בן יוסי
אחי, ר' אצל באו כאשר להם. להחזיר הסכים כך, דוסתאי ר'
וראוי אלימים שהם לו ומשנתברר הנפקדים טיב על אותו שאל

נכון. נהגת כן, אם אמר: מהם לפחד

בממון עצמו מציל נקרא זה "ואין המאירי: כך על וכתב
עבירה". סרך בזה אין – כך על משבחם היה ואפילו חברו...

ישיר לא איום של במצב גם כי עולה אלה סיפורים משני
עבירה. עוברי ידי החזקת משום בו ואין כאונס נחשב הדבר
גדר אפילו כאן שאין המאירי כתב בידיים דבר עשו שלא וכיוון

ופטורים. עצמו" "מציל של
הרמב"ם ה"ד)אכן ממון(להלן את שהמביא מוסר לגבי פוסק

היה הדבר אם אפילו לשלם, חייב – בידיים השודד לידי חברו
עצמו. את להציל וכדי באונס

לבאר: ויש
את ונתן נשא אם לשלם חייב באונס חברו ממון המוסר
אבל לשלם", חייב חברו בממון עצמו "המציל כי בידו הממון
בנפשו. יסתכן הממון את לגזלן יראה לא אם כי מותר, הדבר
אבוד, כממון זה הרי הממון, על השתלט כבר השודד אם אבל
בממון עצמו מציל נחשב אינו זה בשלב גזלן ביד והמסייע

.
    

ה'תש"ע שבט י"ט רביעי יום   

        
       

          
        



מ            

         
ה'חתם שכותב כפי הראשונים, במחלוקת שנויה זו הלכה

ס"ז)סופר' סי' ח"ו :(שו"ת
להנאת עברות "העושה מומר ישראל הרמב"ם, לדעת א.
(בשדות דקה בהמה רועי ואילו ממיתה, להצילו מצוה עצמו"
עצמם להנאת היא העבירה שבשניהם ואף להצילם. אסור זרים)
ברשעם תמיד עומדים ושכמותם הרועים הרי להכעיס, ולא
תמיד" ברשעו עומד "שאינו מי על אבל בחטא, ומושרשים

הפסוק את חז"ל ג)דרשו כב, אחיך(דברים אבדת לכל תעשה "וכן
המומר" את לרבות – ב)(והשבות) כו, שצריך(ע"ז וחומר וקל .

גופו. אבידת את 'להשיב'
היראים לדעת קנ"ו)ב. באחת(סי' אפילו לתיאבון, מומר גם

אותן, מעלין שאין דקה בהמה כרועי דינו התורה, ממצוות

בכלל אינו כי עליו נאמר לא רעך" דם על תעמוד "לא והכתוב
נאמר עמך" אחיך "וחי הפסוק כי צדקה לו לתת ואין רעך,
הרי (כנ"ל), אבידתו את להשיב שצריך ואף במצוות". ב"אחיך

משלנו. לו לתת חיוב אין אבל שלו, שהאבידה משום זה
הרמב"ם, לדעת ואתועוד: דקה בהמה רועי את להציל

ה'יראים' לדעת ואילו בחטא, המושרשים להעלותם
איסור. אין גם אבל

התוספות לדעת שם,ג. והרועים),(ע"ז (אפילוד"ה לתאבון מומר
"וחי משום אבידתו את ולהשיב להחיותו חייבים בקביעות),
שאין חכמים החמירו דקה בהמה ברועי ורק עמך", אחיך

מדרבנן גזל זהו כי י"ג)להחיותם סע' לד סי' חכמים(חו"מ ו"עשו
לשוב". לב שיתנו כדי חיזוק

ה'תש"ע שבט כ' חמישי יום    

        
       

שלוש עוד לך ויספת גבולך את ה' ירחיב "אם הפסוק על
את ירחיב ה' כאשר לבוא, לעתיד שהכוונה בספרי נאמר ערים",

וקדמוני. קניזי קיני לארץ גם ישראל ארץ גבול
לעתיד מקלט בערי צורך יהיה מה לשם השאלה: ונשאלת
בשגגה, ברוצח שמדובר ואף רוצחים?! יהיו לא כאשר לבוא,
צריך הוא שגם מוכיחה מקלט לעיר לגלות שעליו העובדה הרי
מן אעביר הטומאה רוח ש"ואת בעת שייך הדבר ואיך כפרה,

הארץ"?
על כתב ישמעאל שרבי דרך על שהוא ליישב יש ולכאורה

שמנה חטאת יביא המקדש בית שכשיבנה ב)פנקסו יב, על(שבת
שרצחו לאלו הכוונה אולי מקלט בערי וכן הזה. בזמן ששגג

הזה. בזמן בשוגג
"פן המקלט: ערי בטעם הכתוב דיבר מלא מקרא אמנם,

הדבר יתכן ואיך לבבו". יחם כי הרוצח אחרי הדם גואל ירדוף
לבוא? לעתיד

ליישב: ויש
ובמשנה בספרי ב)מפורש יא, אחרי(מכות הדם גואל שרדיפת

מצווה שהתורה ומאחר מצוה, אלא סתם לנקמה אינה הרוצח
דבר זה אין הרוצח אחר וירדוף הדם גואל של לבבו שיחם
לעתיד גם ששייכת רצויה הנהגה אלא ח"ו, הרע מיצר שמקורו

הארץ. מן תבוער הטומאה רוח כאשר לבוא
הדם גואל ביד רשות אלא מצוה זו שאין הדעה לפי וגם
יצר כנגד תורה "דברה של הדברים מסוג זה אין זאת, לעשות
יבקש אדם של שיצרו יתכן לא אכן לבוא לעתיד כי הרע",
קרובו הדם, גואל לרשות הדבר את מסרה שהתורה אלא נקמה,
אחר לרדוף לו והתירה לבבו", "יחם טבע פי שעל הנרצח, של

ולהרגו. הרוצח
   

ה'תש"ע שבט כ"א שישי, יום      

        
          

         
אלא לי "אין בספרי שנינו הרי משנה': ה'כסף והקשה
לומר תלמוד מנין? לארץ בחוצה כנען, בארץ שקולטות
ותירץ בחו"ל? גם נוהגות מקלט שערי מפורש כן ואם תהיינה".
הירדן שבעבר מקלט לערי היא הספרי כוונת השני): (בתירוץ

חו"ל. הנחשב
יוסף' ג)וה'ברכי ס"ק תפ"ט סי' שלדעת(או"ח הרדב"ז בשם כתב

יוסף' ה'ברכי אך ישראל, מארץ חלק הוא הירדן עבר הרמב"ם
שמוכח כפי חו"ל, הוא הירדן עבר הרמב"ם שלדעת סובר עצמו

להלן הרמב"ם ה"א)מלשון אלא(פ"י נוהג ערופה עגלה דין "אין
כארץ אינו הירדן שעבר היינו הירדן", בעבר וכן ישראל, בארץ

ישראל.
אברמסקי הגר"י ק"ד)ומחדש אות ישראל, עם נחלת – ישראל :(ארץ

כיון ישראל, ארץ של מעיקרה אינו הירדן עבר זו לדעה אמנם
וכן הבתרים. בין בברית לאברהם שניתנה בארץ נכלל שלא

הפסוק על בספרי ג)דרשו כ"ו, לאבותינו(דברים ה' נשבע "אשר
אמירת לאחר אך מעצמם". שנטלו הירדן לעבר פרט – לנו לתת
רש החל ארצו ואת סיחון את לפניך תת החילותי "ראה ה'

ארצו" את לא)לרשת ב, ישראל(דברים לבני ניתן הירדן עבר גם -
ישראל. ארץ עם אחת חטיבה ונעשה עולם נחלת

החיים' יג)וב'אור ג, הירדן(דברים עבר גם מזו: יתירה מצינו
הבתרים בין ברית בהבטחת כי האבות מנחלת חלק (בראשיתהוא

כ) הירדן,טו, בעבר ועוג סיחון ארץ שהיא רפאים' 'ארץ נזכרת
רש"י שם)כפירוש שנתתי(דברים אותה היא, רפאים "ארץ

נתן שה' ישראל ארץ בין לחלק הספרי ודברי לאברהם".
זה לענין רק הם – מעצמם שנטלו הירדן לעבר לאברהם,

הירדן. מבעבר יותר נעלית בארץ והמגורים שהישיבה

            

ה'תש"ע שבט כ"א קודש שבת     

        
         
         
           

ערוך ה)בשולחן קטז, יו"ד ברמ"א ועד"ז חו"מ "כל(סוף כי נפסק
ואמר בהם, וכיוצא מסכנה] [הרחקות אלו דברים על העובר
בכך, מקפיד איני או בכך, עלי לאחרים ומה בעצמי מסכן הריני
ברכת תבוא עליו – מהם והנזהר מרדות. מכת אותו מכין

הטוב".
– דאורייתא לאו על עובר עצמו שהמסכן כתב והרשב"ץ
מאוד "ונשמרתם או מאד", נפשך ושמור לך "השמר

קיח)לנפשותיכם" אות הרקיע, זה(זהר לאו על שלוקים אומרים יש .
א) חט, שבועות וריטב"א .(שם,

משום הוא שהאיסור עולה כאן הרמב"ם מדברי והנה,

 מצות נפשות סכנת בו שיש מכשול "כל כתב שהרי
בהלכה ואילו עשה", מצות ביטל הסיר, לא ואם להסירו.. עשה
סכנת בהם שיש מפני חכמים אסרו דברים "הרבה כתב הבאה

יוסף' וה'בית קטז)נפשות...", סי' "וכיון(יו"ד נינהודייק
מרדות"! מכת אותו מכין מקום מכל אבל עליהם, לוקה אינו
העונש ורק מדאורייתא הוא שהחיוב לומר מסתפק הוא אך

חז"ל. ידי על נקבע
דעות בהל' שהרי כאן. אין מדרבנן חיוב שאף יתכן ועדיין

כא) "וכל(ד, הרמב"ם: כתב אין שאמרנו, האלו
לא. ותו טובה הנהגה שזו הרי הבריא", אלא בהן לנהוג ראוי

שאינו לדבר אדם בני לרוב סכנה שהוא דבר בין שחילקו ויש
שאינו ומה ממש סכנה שהוא דבר בין או למיעוט, אלא סכנה

חשש. אלא
     



מי             

ה'תש"ע שבט כ"א קודש שבת     

        
         
         
           

ערוך ה)בשולחן קטז, יו"ד ברמ"א ועד"ז חו"מ "כל(סוף כי נפסק
ואמר בהם, וכיוצא מסכנה] [הרחקות אלו דברים על העובר
בכך, מקפיד איני או בכך, עלי לאחרים ומה בעצמי מסכן הריני
ברכת תבוא עליו – מהם והנזהר מרדות. מכת אותו מכין

הטוב".
– דאורייתא לאו על עובר עצמו שהמסכן כתב והרשב"ץ
מאוד "ונשמרתם או מאד", נפשך ושמור לך "השמר

קיח)לנפשותיכם" אות הרקיע, זה(זהר לאו על שלוקים אומרים יש .
א) חט, שבועות וריטב"א .(שם,

משום הוא שהאיסור עולה כאן הרמב"ם מדברי והנה,

 מצות נפשות סכנת בו שיש מכשול "כל כתב שהרי
בהלכה ואילו עשה", מצות ביטל הסיר, לא ואם להסירו.. עשה
סכנת בהם שיש מפני חכמים אסרו דברים "הרבה כתב הבאה

יוסף' וה'בית קטז)נפשות...", סי' "וכיון(יו"ד נינהודייק
מרדות"! מכת אותו מכין מקום מכל אבל עליהם, לוקה אינו
העונש ורק מדאורייתא הוא שהחיוב לומר מסתפק הוא אך

חז"ל. ידי על נקבע
דעות בהל' שהרי כאן. אין מדרבנן חיוב שאף יתכן ועדיין

כא) "וכל(ד, הרמב"ם: כתב אין שאמרנו, האלו
לא. ותו טובה הנהגה שזו הרי הבריא", אלא בהן לנהוג ראוי

שאינו לדבר אדם בני לרוב סכנה שהוא דבר בין שחילקו ויש
שאינו ומה ממש סכנה שהוא דבר בין או למיעוט, אלא סכנה

חשש. אלא
     

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד שבט, והתחלתו אשר בושת פניו כסתו וכו'.

לפועל, ובמה שכותב שישנם  הנה מובן ופשוט שהתכלית בזה צריכה להיות שינוי עיקרי בהנוגע 

ענינים שאינו יכול להנצל מהם כו' הרי כיון שהבורא דורש זאת מאת כל אחד ואחד מבני ישראל, בודאי 

דידי', אלא שכמו בכל  בנדון  והוא הדין  לו הכחות הנדרשים למלאות הדרישה,  ניתן  לזה  שעוד מקודם 

הענינים אין לדרוש שתהי' השתנות מן הקצה אל הקצה בשעתא חדא וברגעא חדא, כי עבודת האדם היא 

מדרגא לדרגא וביגיעה מתאימה, ואזי מתקיימת הבטחת רז"ל, יגעת ומצאת.

מהנכון הי' לבדוק את התפילין שלו וכן את המזוזות במקום שם דר, ושיהי' זהיר בטבילת עזרא, 

ובכל יום חול לפני תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה, וילמוד בע"פ ויהיו חקוקים בזכרונו דברי 

תורה בכלל וביחוד איזה פרקים משניות ולכל הפחות פרק אחד תניא, וישתדל ללמוד בחברותא ועכ"פ 

במקום לימוד תורה ברבים וכמו ישיבה ובית המדרש, והשי"ת יצליחו לבשר טוב מהטבה בכל הענינים 

אודותם כותב.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



מי           
      

       

ה'תש"ע שבט ט"ז ראשון יום

  
ממֹונֹו. מּזיק אֹו ּבחברֹו חֹובל ּדין והיא אחת, עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

    
נזק,‡. דברים: חמּׁשה לֹו לׁשּלם חּיב ּבחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחֹובל

ּכּלן - אּלּו דברים וחמּׁשה ּובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוצער,
הּמּזיקין. ּכל ּכדין ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָמׁשּתּלמין

.אֹותֹו רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו, יד קטע ׁשאם ּכיצד? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָנזק
יפה הּוא וכּמה יפה היה ּכּמה ּבּׁשּוק, נמּכר עבד הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכאּלּו

מּדמיו ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם ּתחתעּתה, "עין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ׁשן" ּתחת ׁשן ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעין,

הּוא. ממֹון לׁשּלם ְֵַַַָ"ּתחת",
יּנתן‚. ּכן ּבאדם, מּום יּתן "ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ראּויּבֹו" ׁשהּוא אּלא ּבחברֹו, ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחּבל אינֹו -ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
נזקֹו. מׁשּלם ּולפיכ ׁשעׂשה; ּכמֹו ּבֹו לחּבל אֹו אבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלחּסרֹו
לרֹוצח רֹוצח", לנפׁש ּכפר תּקחּו "ולא אֹומר: הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹוהרי
לחבלֹות, אֹו אברים לחסרֹון אבל ּכפר, ׁשאין הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבלבד

ּכפר. ֵֶֹיׁש
.„"עינ תחֹוס "לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה ,וכן ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

וׁשּלא זה, הּוא 'עני תאמר: ׁשּמא ּבּתׁשלּומין; תחֹוס ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא
."עינ תחֹוס "לא נאמר: לכ - ארחמּנּו' ּבֹו, חבל ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכּונה

עין"‰. ּתחת "עין ּבאברים ׁשּנאמר ׁשּזה ּתׁשלּומיןּומּנין , ְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
"וכי נאמר: ּובפרּוׁש חּבּורה", ּתחת "חּבּורה ׁשּנאמר: ְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַַָָהּוא?
יּתן, ׁשבּתֹו רק . . ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן רעהּו את איׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַיּכה
- ּבחּבּורה האמּורה ׁש"ּתחת" למדּת, הא ירּפא". ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָֹורּפא
אברים. ּובׁשאר ּבעין האמּור ל"תחת" הּדין והּוא ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּתׁשלּומין,

.Âּכּלן ׁשּבכתב, ּתֹורה מענין נראין אּלּו ׁשּדברים ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאף
סיני מהר מׁשה מּפי הן הןמפרׁשין למעׂשה הלכה וכּלן , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

יהֹוׁשע, ׁשל ּדינֹו ּבבית ּדנין אבֹותינּו ראּו וכזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּבידינּו;
ּדין ּובית ּדין ּבית ּובכל הרמתי, ׁשמּואל ׁשל ּדינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּובבית

עכׁשו. ועד מׁשה מימֹות ְְְִֶֶַַָָֹׁשעמדּו
.Êעצמֹו ּבפני ּבצער חּיב חברֹו ׁשּמּזיק נאמרּומּנין ׁשהרי ? ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

את המצער לכל הּדין והּוא עּנּה"; אׁשר "ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבאֹונס:
הּצער. ּדמי לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ּבגּופֹו, ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָחברֹו

.Áעצמֹו ּבפני ורּפּוי עצמֹו, ּבפני ּבׁשבת חּיב ׁשהּוא ?ּומּנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ירּפא". ורּפא יּתן, ׁשבּתֹו "רק ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.Ëעצמּה ּבפני ּבבׁשת חּיב ׁשהּוא נאמר:ּומּנין ׁשהרי ? ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבכלל ּכּפּה"; את וקּצתה ּבמבׁשיו, והחזיקה ידּה ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ"וׁשלחה

המבּיׁש. קנס זה, ְְִֵֶַַַּדין
.È:ׁשּנאמר מתּכּון, ׁשּיהיה עד הּבׁשת על חּיב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו

ידּה" ּפטּור;"וׁשלחה כּונה, ּבלא חברֹו המבּיׁש אבל . ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור. ׁשּבּיׁש, בֹו וכּיֹוצא יׁשן ,ְְִִֵֵֵֶַָָָלפיכ

.‡Èּבין ער ּבין מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין - לעֹולם מּועד ְִֵֵֵֵֵֵֵָָָָאדם
ׁשּכֹור ּבין חברֹו,יׁשן, ממֹון הּזיק אֹו ּבחברֹו, חבל אם - ֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ

ׁשהּיׁשן אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּלם
והּזיק מהן אחד ונתהּפ ּכאחד, ׁשּיׁשנּו ּבׁשנים לׁשּלם? ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
אחד ּובא יׁשן, אחד היה אם אבל ּבגּדֹו. קרע אֹו חברֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאת
הּזיקֹו ואם הּמּועד, הּוא באחרֹונה, ׁשּבא זה - ּבצּדֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוׁשכב
הּיׁשן ּוׁשברֹו הּיׁשן, ּבצד ּכלי הּניח אם וכן ּפטּור. - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּיׁשן

ׁשּפׁשע. הּמּועד הּוא ׁשהּניחֹו, ׁשּזה ּפטּור; -ִִֶֶֶֶַַָָָ

.Èמצּויה ּברּוח הּגג מן ׁשּנפל חּיב[רגילה]מי - והּזיק ְְְִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשאינּה ּברּוח נפל הּבׁשת. מן ּופטּור דברים, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבארּבעה
ואם דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמצּויה

עליו]נתהּפ ליפול ׁשּכל[כיון ּבבׁשת; אף ּבּכל, חּיב - ְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּבבׁשת. חּיב לבּיׁש, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - להּזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמתּכּון

.‚Èּומׁשּלׁשין חּיבין, ׁשניהן - ּכאחת ּבאחד ׁשחבלּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
-[מתחלקין] מתּכּון ׁשאינֹו ואחד מתּכּון אחד היה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּביניהן.

הּבׁשת. מן ּפטּור מתּכּון ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶֶַַָֹזה
.„Èלּגדֹול נֹותן - הּגדֹול את ּובּיׁש הּקטן את לבּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמתּכּון

ּבן את ּובּיׁש העבד את לבּיׁש נתּכּון קטן; ׁשל בׁשּתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדמי
עבד ׁשל בׁשּתֹו ּדמי חֹורין לבן נֹותן - .חֹורין ְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

.ÂËּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּבחיקֹו, לֹו מּנחת אבן ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיתה
- והּזיקה ונפלה ועמד ּוׁשכחּה, ּבּה ׁשהּכיר ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמעֹולם,

דברים מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק נתּכּוןחּיב אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּתים ּכׁשהּוא[אמות]לזרק ׁשהּזיק אֹו והּזיק, ארּבע וזרק ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹ

דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשן
.ÊËּבחמּׁשה חּיב מקֹום, ּבכל ּבכּונה חברֹו את ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמּזיק

והּזיקֹו ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לרׁשּות נכנס ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָֹדברים.
רׁשּות לֹו ואין להֹוציאֹו, רׁשּות לֹו ׁשּיׁש חּיב; - הּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבעל
ּבעל הרי הּבית, ּבבעל הּנכנס זה הּזק אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻלהּזיקֹו.
ׁשּנכנס מּפני חּיב, - הּבית ּבעל ּבֹו הּזק ואם ּפטּור; ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻהּבית

ברׁשּות ברׁשּות,ׁשּלא ׁשּלא ׁשניהן אֹו ּברׁשּות, ׁשניהן היּו . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ
ּפטּורין. ׁשניהן - ּבזה זה ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָֻוהּזקּו

.ÊÈוהּזיק מהן עץ ּופרח הרּבים, ּברׁשּות עצים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמבּקע
ּברׁשּות והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו הּיחיד, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָּברׁשּות
הּיחיד ּברׁשּות והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהרּבים,
ׁשּלא ּבין ּברׁשּות ּבין נּגר ׁשל לחנּותֹו הּנכנס אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחרת,
חּיב אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה בקעת ונּתזה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָברׁשּות,

ּופ דברים, הּבׁשתּבארּבעה מן .טּור ְְְִִֶַַָָָָֹ
.ÁÈהרי ּכיצד? לנזקין. אֹומדין ּכ למיתה, ׁשאֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשם

ּבקיסם אֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין קטן ּבצרֹור חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּכה
- לעׂשֹותֹו ראּוי זה חפץ ׁשאין חבל ּבֹו וחבל קטן, עץ ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּבאגרֹוף" אֹו "ּבאבן ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הראּויהרי ּדבר , ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבגּופֹו רקק ׁשאפּלּו - ּבלבד ּבבׁשת הּוא חּיב אבל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹלהּזיק.
ּבּמה לידע העדים צריכין ,לפיכ ּבבׁשת. חּיב חברֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשל
ׁשאֹומדין עד ּדין, לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ּומביאין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַהּזיק,
היה 'לא החֹובל: ואמר החפץ, אבד ואם עליו. ודנין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאֹותֹו,

           
      

ּכדי ּבֹו 'היה אֹומר: והּנחּבל אני', אנּוס ּוכמֹו להּזיק, ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויּטל, הּנחּבל יּׁשבע - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלהּזיק'

.ËÈהיא ראּויה - קטּנה מחט אפּלּו אֹומד; לֹו אין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּברזל,
ׁשּיצאתלהמית ּולאחר אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּפטּור - וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמּתחת
עצמֹו. את לּממציא ּפרט רעהּו", את "ּומצא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּכלּום,

    
דברים‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חבל ּבחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹובל

חמּׁשה מׁשּלם ארּבעה,ּכּלן, אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
מׁשּלם ׁשנים, ׁשלׁשה; מׁשּלם ׁשלׁשה, ארּבעה; ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹמׁשּלם

אחד. מׁשּלם אחד, ְְִֵֶֶַַָָׁשנים;

.עינֹו ׁשּסּמה אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?
ּובׁשת וׁשבת ורּפּוי וצער נזק חמּׁשה: מׁשּלם על- הּכהּו . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

וצבתה ּומרדה[התנפחה]ידֹו עינֹו על לחזר, [יצאה]וסֹופּה ְְְְֲֵַַָָָָָָֹ
ּובׁשת. וׁשבת ורּפּוי צער ארּבעה: מׁשּלם - לחיֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוסֹופּה
ּובׁשת. ורּפּוי צער ׁשלׁשה: מׁשּלם - וצבה ראׁשֹו על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹהּכהּו
ּבגּבֹו אֹו ּברּכיו על ׁשהּכהּו ּכגֹון נראה, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּכהּו
אֹו ׁשּבידֹו, בּמטּפחת הּכהּו ורּפּוי. צער ׁשנים: מׁשּלם -ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבלבד. הּבׁשת והיא אחת, נֹותן - באּלּו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹבׁשטר

ּבמסמר‚. אֹו ּבׁשּפּוד עֹוׂשהּכוהּו ׁשאינֹו ּבמקֹום צּפרניו, על ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבלבד הּצער מׁשּלם - מלאכה מעּכב ולא סםחּבּורה הׁשקהּו . ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

עד ּבלבד, רּפּוי לֹו מׁשּלם - עֹורֹו מראה וׁשּנה סם, סכֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָאֹו
ׁשבת ּדמי לֹו נֹותן ּבחדר, אסרֹו ׁשהיה. ּכמֹות מראהּו ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיחזר

באּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֵַַָָּבלבד.
ּבלבד,„. בׁשּתֹו ּדמי לֹו נֹותן - חברֹו ראׁש ׂשער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמגּלח

סֹוף ׁשאין עד ׁשּכוהּו, אֹו ּבסם ּגּלחֹו לחזר. ׁשּסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
- ורּפּוי וצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה חּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן יתחּמם ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד לרקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבראׁשֹו;

זֹו;[פאת]ּדּלת מּמלאכה בטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
מּזֹו. ּגדֹולה ּבׁשת ל ׁשאין ְְִֵֶֶֶָֹֹּובׁשת,

למדּת‰. חּיבהּנה - חֹוזר ׁשאינֹו אבר חברֹו המחּסר ׁשּכל , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאי ּבּכל, חּיב - ׁשּנֹו הּפיל אפּלּו דברים. החמּׁשה ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹּבכל
לֹו אין ׁשהּׁשן ּפי על אף אחת; ׁשעה ּפיו יחלה ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר

רפּואה. צרי הּׁשּנים ּבׂשר ְְְִִִַַַָָָרפּואה,
.Âדברים ּבחמּׁשה חּיב - ּבׁשרֹו מעֹור ּכׂשערה חּסרֹו ,אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

אּלא חֹוזר אינֹו בו]ׁשהעֹור החֹובל[נשארת ,לפיכ צּלקת. ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
דברים. ּבחמּׁשה חּיב - ּדם מּמּנּו והֹוציא העֹור וקרע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבחברֹו

.Êהּפחד,[מבהיל]הּמבעית מן ׁשחלה ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
נגע ׁשּלא והּוא ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהרי
וכּיֹוצא ּבאפלה לֹו נתראה אֹו מאחֹוריו ׁשּצעק ּכגֹון אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו,
וחּיב אדם מּדיני ּפטּור - וחרׁשֹו ּבאזנֹו צעק אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָבזה.
ּודחפֹו ּבֹו, ׁשּנגע אֹו וחרׁשֹו, ּבאזנֹו ותקע אחזֹו, ׁשמים. ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבדיני
- אּלּו בּדברים וכּיֹוצא ּבבגדיו ׁשאחז אֹו ׁשהבעיתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבעת

ּבתׁשלּומין. ְְִַַָחּיב
.Á,עיני 'נסּתּמת אֹו 'נתחרׁשּתי', ׁשאמר: ׁשהּנחּבל לי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיראה

אין ׁשהרי נאמן; אינֹו - ׁשֹומע' אני ואין רֹואה אני אין ְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָוהרי

עד הּנזק, נֹוטל ואינֹו יערים. ׁשּמא הּדבר, את מּכירין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאנּו
אֹו עיניו מאֹור ׁשאבד מחזק ויהיה מרּבה זמן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשּיּבדק

זה יׁשּלם ּכ ואחר .נתחרׁש, ְְְִֵֵֶַַַָָ

.Ëוענג ר ׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּכל הּצער? הּוא ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹּכּמה
היה לא הרּבה, ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹּביֹותר
זּוז ּומּפני ועני, וחזק עמל ׁשהּוא אדם ויׁש מעט. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמצטער

הרּבה צער מצטער אֹומדין,אחד האּלה הּדברים ּפי ועל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּצער. ְִַַַּופֹוסקין

.Èׁשּקטע הרי אבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכיצד
ּבין לּתן, רֹוצה ּכזה אדם 'ּכּמה ואֹומרין: אֹומדין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעֹו
עליו ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה אבר לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלקטע
לזה, זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו'; אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק .ּומׁשּלם ְִֵַַַ

.‡Èחלה אּלא אבר, חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד
ּדמי לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו למׁשּכב, ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹונפל
ׁשּבטל מלאכה אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשבּתֹו

ממנה]מּמּנה מתבטל אם לקבל מוכן אבר,[כמה חּסרֹו ואם . ְְִִִֵֶֶָ
רֹואין - וׁשבת הּנזק, ׁשהּוא ידֹו ּדמי לֹו נֹותן - ידֹו קטע ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּכל חׁשּבֹון ועֹוׂשין יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו ְְְְִִִִֵֶָָאֹותֹו
אֹותֹו רֹואין רגלֹו, קטע אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָימי
ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין עינֹו, סּמה הּפתח; על ׁשֹומר הּוא ְְִִִִֵֵֶַַַָּכאּלּו

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. מטחינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא

.Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה
ּכלל למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי כּלֹו; ּדמי לֹו נֹותן -. ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ

.‚Èולא ידֹו, את וקטע אמדּוהּו, ולא עינֹו, את ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹסּמה
- חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו; ולא רגלֹו, את וקטע ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹאמדּוהּו,
אמדּוהּו כּלֹו. ּדמי לֹו נֹותן ונזק, נזק ּבכל אמדּוהּו ולא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻהֹואיל
מּמּנּו ּגֹובין אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ונזק, נזק ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלכל

ּבלבד כּלֹו ּדמי ואבר,אּלא אבר ּכל נזק הּנּזק ּתפׂש ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
מּידֹו. מֹוציאין אין - כּלֹו ְִִִֵֵָֻּודמי

.„Èיחיה ימים ּבכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין [ירפא]ּכיצד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
וכּמה זה, מחלי מּיד[כסף]זה לֹו ונֹותן ,צרי ואין[הכל]הּוא . ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָ

לּמּזיק. היא ּתּקנה זה, ודבר ּביֹומֹו; יֹום ּדבר לּתן אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָמחּיבין
.ÂËהיה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה, אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

ּׁשאמדּוהּו מה על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמתּגלּגל
אין מּיד, הבריא אם וכן ּכלּום; לֹו מֹוסיף אינֹו לֹו- ּפֹוחתין ְְְֲִִִִִִֵֵֵָ

ּׁשאמדּוהּו .מּמה ֲִֶַָ
.ÊËהיא ּתּקנה ׁשּזֹו - הּמּזיק ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

אּלא זֹו, ּבתּקנה רצֹוני 'אין הּמּזיק: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו.
לֹו ׁשֹומעין - ּביֹומֹו' יֹום ּדבר .ארּפאּנּו ְְְְִֶֶַָ

.ÊÈעּמי 'ּפסק הּנּזק: לֹו ריפוי]אמר ואני[דמי ידי, על ותן , ְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ
לא 'ׁשּמא לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמי' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹארּפא
ּדבר לֹו נֹותן אּלא ּבמּזיקין'; עצמי אני ואחזיק ,עצמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּתרּפא
ּדין. בית ידי על הרּפּוי ּדמי ונֹותן הּכל על ּפֹוסק אֹו ּביֹומֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָֹיֹום

.ÁÈרֹופא לי 'יׁש אֹו ,'אֹות ארּפא 'אני הּמּזיק: לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר
אּמן, רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם' ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא

ּבׂשכר .ּומרּפאהּו ְְְֵַָָ
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ּכדי ּבֹו 'היה אֹומר: והּנחּבל אני', אנּוס ּוכמֹו להּזיק, ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויּטל, הּנחּבל יּׁשבע - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלהּזיק'

.ËÈהיא ראּויה - קטּנה מחט אפּלּו אֹומד; לֹו אין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּברזל,
ׁשּיצאתלהמית ּולאחר אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּפטּור - וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמּתחת
עצמֹו. את לּממציא ּפרט רעהּו", את "ּומצא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּכלּום,

    
דברים‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חבל ּבחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹובל

חמּׁשה מׁשּלם ארּבעה,ּכּלן, אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
מׁשּלם ׁשנים, ׁשלׁשה; מׁשּלם ׁשלׁשה, ארּבעה; ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹמׁשּלם

אחד. מׁשּלם אחד, ְְִֵֶֶַַָָׁשנים;

.עינֹו ׁשּסּמה אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?
ּובׁשת וׁשבת ורּפּוי וצער נזק חמּׁשה: מׁשּלם על- הּכהּו . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

וצבתה ּומרדה[התנפחה]ידֹו עינֹו על לחזר, [יצאה]וסֹופּה ְְְְֲֵַַָָָָָָֹ
ּובׁשת. וׁשבת ורּפּוי צער ארּבעה: מׁשּלם - לחיֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוסֹופּה
ּובׁשת. ורּפּוי צער ׁשלׁשה: מׁשּלם - וצבה ראׁשֹו על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹהּכהּו
ּבגּבֹו אֹו ּברּכיו על ׁשהּכהּו ּכגֹון נראה, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּכהּו
אֹו ׁשּבידֹו, בּמטּפחת הּכהּו ורּפּוי. צער ׁשנים: מׁשּלם -ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבלבד. הּבׁשת והיא אחת, נֹותן - באּלּו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹבׁשטר

ּבמסמר‚. אֹו ּבׁשּפּוד עֹוׂשהּכוהּו ׁשאינֹו ּבמקֹום צּפרניו, על ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבלבד הּצער מׁשּלם - מלאכה מעּכב ולא סםחּבּורה הׁשקהּו . ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

עד ּבלבד, רּפּוי לֹו מׁשּלם - עֹורֹו מראה וׁשּנה סם, סכֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָאֹו
ׁשבת ּדמי לֹו נֹותן ּבחדר, אסרֹו ׁשהיה. ּכמֹות מראהּו ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיחזר

באּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֵַַָָּבלבד.
ּבלבד,„. בׁשּתֹו ּדמי לֹו נֹותן - חברֹו ראׁש ׂשער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמגּלח

סֹוף ׁשאין עד ׁשּכוהּו, אֹו ּבסם ּגּלחֹו לחזר. ׁשּסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
- ורּפּוי וצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה חּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן יתחּמם ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד לרקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבראׁשֹו;

זֹו;[פאת]ּדּלת מּמלאכה בטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
מּזֹו. ּגדֹולה ּבׁשת ל ׁשאין ְְִֵֶֶֶָֹֹּובׁשת,

למדּת‰. חּיבהּנה - חֹוזר ׁשאינֹו אבר חברֹו המחּסר ׁשּכל , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאי ּבּכל, חּיב - ׁשּנֹו הּפיל אפּלּו דברים. החמּׁשה ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹּבכל
לֹו אין ׁשהּׁשן ּפי על אף אחת; ׁשעה ּפיו יחלה ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר

רפּואה. צרי הּׁשּנים ּבׂשר ְְְִִִַַַָָָרפּואה,
.Âדברים ּבחמּׁשה חּיב - ּבׁשרֹו מעֹור ּכׂשערה חּסרֹו ,אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

אּלא חֹוזר אינֹו בו]ׁשהעֹור החֹובל[נשארת ,לפיכ צּלקת. ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
דברים. ּבחמּׁשה חּיב - ּדם מּמּנּו והֹוציא העֹור וקרע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבחברֹו

.Êהּפחד,[מבהיל]הּמבעית מן ׁשחלה ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
נגע ׁשּלא והּוא ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהרי
וכּיֹוצא ּבאפלה לֹו נתראה אֹו מאחֹוריו ׁשּצעק ּכגֹון אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו,
וחּיב אדם מּדיני ּפטּור - וחרׁשֹו ּבאזנֹו צעק אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָבזה.
ּודחפֹו ּבֹו, ׁשּנגע אֹו וחרׁשֹו, ּבאזנֹו ותקע אחזֹו, ׁשמים. ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבדיני
- אּלּו בּדברים וכּיֹוצא ּבבגדיו ׁשאחז אֹו ׁשהבעיתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבעת

ּבתׁשלּומין. ְְִַַָחּיב
.Á,עיני 'נסּתּמת אֹו 'נתחרׁשּתי', ׁשאמר: ׁשהּנחּבל לי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיראה

אין ׁשהרי נאמן; אינֹו - ׁשֹומע' אני ואין רֹואה אני אין ְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָוהרי

עד הּנזק, נֹוטל ואינֹו יערים. ׁשּמא הּדבר, את מּכירין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאנּו
אֹו עיניו מאֹור ׁשאבד מחזק ויהיה מרּבה זמן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשּיּבדק

זה יׁשּלם ּכ ואחר .נתחרׁש, ְְְִֵֵֶַַַָָ

.Ëוענג ר ׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּכל הּצער? הּוא ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹּכּמה
היה לא הרּבה, ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹּביֹותר
זּוז ּומּפני ועני, וחזק עמל ׁשהּוא אדם ויׁש מעט. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמצטער

הרּבה צער מצטער אֹומדין,אחד האּלה הּדברים ּפי ועל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּצער. ְִַַַּופֹוסקין

.Èׁשּקטע הרי אבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכיצד
ּבין לּתן, רֹוצה ּכזה אדם 'ּכּמה ואֹומרין: אֹומדין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעֹו
עליו ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה אבר לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלקטע
לזה, זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו'; אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק .ּומׁשּלם ְִֵַַַ

.‡Èחלה אּלא אבר, חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד
ּדמי לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו למׁשּכב, ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹונפל
ׁשּבטל מלאכה אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשבּתֹו

ממנה]מּמּנה מתבטל אם לקבל מוכן אבר,[כמה חּסרֹו ואם . ְְִִִֵֶֶָ
רֹואין - וׁשבת הּנזק, ׁשהּוא ידֹו ּדמי לֹו נֹותן - ידֹו קטע ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּכל חׁשּבֹון ועֹוׂשין יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו ְְְְִִִִֵֶָָאֹותֹו
אֹותֹו רֹואין רגלֹו, קטע אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָימי
ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין עינֹו, סּמה הּפתח; על ׁשֹומר הּוא ְְִִִִֵֵֶַַַָּכאּלּו

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. מטחינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא

.Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה
ּכלל למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי כּלֹו; ּדמי לֹו נֹותן -. ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ

.‚Èולא ידֹו, את וקטע אמדּוהּו, ולא עינֹו, את ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹסּמה
- חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו; ולא רגלֹו, את וקטע ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹאמדּוהּו,
אמדּוהּו כּלֹו. ּדמי לֹו נֹותן ונזק, נזק ּבכל אמדּוהּו ולא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻהֹואיל
מּמּנּו ּגֹובין אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ונזק, נזק ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלכל

ּבלבד כּלֹו ּדמי ואבר,אּלא אבר ּכל נזק הּנּזק ּתפׂש ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
מּידֹו. מֹוציאין אין - כּלֹו ְִִִֵֵָֻּודמי

.„Èיחיה ימים ּבכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין [ירפא]ּכיצד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
וכּמה זה, מחלי מּיד[כסף]זה לֹו ונֹותן ,צרי ואין[הכל]הּוא . ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָ

לּמּזיק. היא ּתּקנה זה, ודבר ּביֹומֹו; יֹום ּדבר לּתן אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָמחּיבין
.ÂËהיה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה, אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

ּׁשאמדּוהּו מה על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמתּגלּגל
אין מּיד, הבריא אם וכן ּכלּום; לֹו מֹוסיף אינֹו לֹו- ּפֹוחתין ְְְֲִִִִִִֵֵֵָ

ּׁשאמדּוהּו .מּמה ֲִֶַָ
.ÊËהיא ּתּקנה ׁשּזֹו - הּמּזיק ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

אּלא זֹו, ּבתּקנה רצֹוני 'אין הּמּזיק: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו.
לֹו ׁשֹומעין - ּביֹומֹו' יֹום ּדבר .ארּפאּנּו ְְְְִֶֶַָ

.ÊÈעּמי 'ּפסק הּנּזק: לֹו ריפוי]אמר ואני[דמי ידי, על ותן , ְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ
לא 'ׁשּמא לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמי' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹארּפא
ּדבר לֹו נֹותן אּלא ּבמּזיקין'; עצמי אני ואחזיק ,עצמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּתרּפא
ּדין. בית ידי על הרּפּוי ּדמי ונֹותן הּכל על ּפֹוסק אֹו ּביֹומֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָֹיֹום

.ÁÈרֹופא לי 'יׁש אֹו ,'אֹות ארּפא 'אני הּמּזיק: לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר
אּמן, רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם' ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא

ּבׂשכר .ּומרּפאהּו ְְְֵַָָ



מד           
      

.ËÈעּמֹו פסק ׁשּלא ריפיו]הרי יֹום[דמי מרּפא היה אּלא , ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
צמחים בֹו ועלּו נסּתרה[פריחות]ויֹום, אֹו הּמּכה, מחמת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ּדמי[חזרה] לֹו ולּתן לרּפאתֹו חּיב - ׁשחית אחר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמּכה
לרּפאתֹו,ׁשבּתֹו חּיב - הּמּכה מחמת ׁשּלא צמחים עלּו . ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

עליו והכּביד רֹופא, ּדברי על עבר ׁשבּתֹו. ּדמי לֹו נֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָואינֹו
לרּפאתֹו. חּיב אינֹו - ְִֵַַַָֹֹהחלי

.Î- לׁשּלם אֹותֹו ּומחּיבין הּמּזיק, על ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּכׁשּפֹוסקין
ּבבׁשת ואם ּכלל. זמן לֹו קֹובעין ואין מּיד, הּכל מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובין
ממֹון חּסרֹו לא ׁשהרי לׁשּלם, זמן לֹו קֹובעין - נתחּיב .ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

    
והּמתּבּיׁש‡. המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? מׁשערין ;ּכיצד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹ

ּגדֹול מאדם למתּבּיׁש הּקטן, מן הּמתּבּיׁש ּדֹומה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו
מרּבה. ּבׁשּתֹו הּקל, זה ׁשּבּיׁשֹו ׁשּזה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֻֻּומכּבד,

..ּפטּור - בּמרחץ ׁשהּוא מי את אֹו הערם, את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמבּיׁש
ׁשּוליו והפכה הרּוח, בגדו]נׁשבה הּוא[שולי והרי ּפניו, על ְְְֲֵַַַָָָָָָָָ

דֹומה ואינֹו ּבּבׁשת; חּיב - ּבהפׁשטתֹו זה והֹוסיף ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹערם,
אם וכן ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ערם, ׁשּנעׂשה זה את ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמבּיׁש
חּיב; - ּובּיׁשֹו הּנהר מן ׁשעלה אֹו לּנהר, לירד ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהגּביּה

ּבבגדיו. המכּסה את למבּיׁש זה, מבּיׁש דֹומה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻואינֹו
ּבּבׁשת‚. חּיב הּיׁשן, את ולאהמבּיׁש ׁשנתֹו, ּבתֹו מת ואם . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

מן זֹו ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹהקיץ,
מּידן. מֹוציאין אין הּיֹורׁשין, ּתפׂשּו ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהמבּיׁש;

חּיב„. החרׁש, את והמבּיׁש ּפטּור; הּׁשֹוטה, את .המבּיׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
- הּקטן את המבּיׁש חּיב. העבד, את אֹו הּגר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמבּיׁש
ּפטּור. נכלם, אינֹו ואם חּיב; נכלם, אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאם
את למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומּכל
ולא חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את המבּיׁש ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגדֹול,

ּפּקח. למבּיׁש חרׁש ְְִִֵֵֵֵֵַַַמבּיׁש
ּפטּור‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
ׁשּיראּו ּכמֹו לֹוזמן לׁשּלם חּיב - חכמים ּתלמיד ּבּיׁש ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

נפסק ּכבר בדברים. אּלא בּיׁשֹו ׁשּלא ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשת
קֹונסין - בדברים אפּלּו חכמים, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּדין,
הּזהב, מן ּדינר ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל מּמּנּו וגֹובין ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָֹאֹותֹו,
ּבידינּו, היא וקּבלה רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשעה מׁשקל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּוא
לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל זה קנס ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּגֹובין

.Â;ּבספרד ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ּתלמידימעׂשים ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּתֹובע, ויׁש להן. נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוׂשין

זהב'. ליטרה לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָ'חּיב
.Êמן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

לעם ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא; ּגדֹול עֹון ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָהּתׁשלּומין,
אּלא שהוא]ּומבּיׁשן, חכמים[מי ואמרּו ׁשֹוטה. רׁשע ְְְְֲִֶֶַָָָָָָ

ּברּבים, מּיׂשראל ּכׁשר אדם ּפני הּמלּבין ׁשּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהראׁשֹונים,
הּבא. לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין

.Á;נזק ּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָיׁש
חברֹו הּמּכה וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּוכבר
הן. קנסֹות וכּלן הּקצּוב; הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם מהן, ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּכאה

והּׁשבת; והרּפּוי והּבׁשת הּצער ּדמי הּוא הּקצּוב, הּממֹון ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹואֹותֹו
מׁשּלם הּוא ּכזה - צרי לא ּבין וׁשבת, לרפּואה צרי .ּבין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

.Ëחמּׁשה מׁשּלם ּברגלֹו, ּבחברֹו הּבֹועט מׁשּלם? הּוא ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָוכּמה
בארּכּבתֹו הּכהּו קבץ[ברכו]סלעים. סלעים. ׁשלׁשה מׁשּלם , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֻ

אגּודה ּכׁשהיא בידֹו והּכהּו אגּדה, אֹוגד ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָֻאצּבעֹותיו
חברֹו[אגרוף] את ּתקע סלעים. עׂשר ׁשלׁשה מׁשּלם -ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
חמּׁשים[בעורפו] מׁשּלם ּפניו, על סטרֹו סלע. מׁשּלם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבכּפֹו,

צרם אם וכן סלע. מאה מׁשּלם ידֹו, ּבאחר סטרֹו [פגם]סלע; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
אֹו ּבבׂשרֹו, הרק והּגיע ׁשרקק אֹו ּבׂשערֹו, ּתלׁש אֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבאזנֹו,
מׁשּלם - האּׁשה ראׁש ׁשּפרע אֹו מעליו, טּליתֹו ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעביר
ּכיצד? ּומעׂשה. מעׂשה ּכל על מׁשּלם הּוא וכזה סלע. ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמאה
- זֹו אחר זֹו אפּלּו ּבעיטֹות, ארּבע ּבחברֹו ׁשּבעט ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָּכגֹון
מׁשּלם סטירֹות, ׁשּתי ּפניו על סטרֹו סלע. עׂשרים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמׁשּלם

ּבׁשארן. וכן סלע. ְְִֵֵֶַָָָמאה

.È,הּזמן ּבאֹותֹו יׂשראל ארץ מּכסף הן - הּסלעים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל
ּומחצה דינרין ּוׁשלׁשה ּכסף דינר חצי סלע ּבכל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה
סלע, מאה לׁשּלם אּלּו ּבהּכאֹות ׁשּנתחּיב מי ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹנחׁשת;

נקי ּכסף ּומחצה סלע עׂשר ׁשנים מׁשּלם זה .הרי ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
.‡È,מבּזה ׁשהּוא אדם אבל ּבמכּבד. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֻֻּבּמה

אּלא נֹוטל אינֹו - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל מקּפיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואינֹו
לּטל ראּוי ׁשהּוא הּדּינים ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשראּוי מה ;ּכפי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּכעּורין אדם ּבני ׁשּיׁש ּבׁשּתן,[נבזים]לפי על מקּפידין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
וקּלּות ׂשחֹוק ּדר ּבּזּוי מיני ּבכל עצמן מבּזין הּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוכל
עּמהן. המׂשחקין הּלצים מן אחת ּפרּוטה לּטל ּכדי אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹראׁש,

ה'תש"ע שבט י"ז שני יום

    
האּׁשה[מכה]הּנֹוגף‡. אף[בהריון]את - ילדיה ויצאּו , ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ונזק לּבעל, ולדֹות ּדמי לׁשּלם חּיב - נתּכּון ׁשּלא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל
לאּׁשה. ִַַָָָוצער

.היתה ּכּמה האּׁשה ׁשמין ולדֹות? ּדמי מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
מּׁשּילדה;[שווה]יפה יפה היא וכּמה ילדה, ׁשּלא עד ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

נגפּה ואם ליֹורׁשיו. נֹותנין הּבעל, מת אם לּבעל. ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָונֹותנין
לאּׁשה. ולדֹות ּדמי אף נֹותנין הּבעל, מיתת ְְְִִִֵַַַַַַַָָָאחר

ולדֹות‚. ּדמי נֹותן - הּגר ּבחּיי ּבּה וחבל לגר, נׂשּואה ְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהיתה
ואם ּפטּור. הּגר, מת זכתלּבעל; הּגר, מיתת אחר ּבּה חבל ְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ

ולדֹות ּבדמי .היא ְְִִֵָ
נגיפה„. ּובׁשעת הריֹון, ּבׁשעת ּגֹויה אֹו ׁשפחה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיתה

ׁשּלּה ולדֹות ּדמי הרי - נתּגּירה אֹו .נׁשּתחררה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ּפי‰. על אף - ּומתה ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנֹוגף

מׁשּלם ואינֹו הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה הרי - ׁשֹוגג ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהיה
חּלקּכלּום לא - יענׁש" ענֹוׁש - אסֹון יהיה "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר למזיד ׁשֹוגג ּבין ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּכתּוב
הּתׁשלּומין. מן ְְְִִַַָלפטרֹו

.Âנתּכּון אם אבל לאּׁשה; ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
והמיתּה הֹואיל ׁשּמתה, ּפי על אף - האּׁשה את ונגף ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלחברֹו,
ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּכדבר זה הרי להּכֹותּה, כּונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלא

ולדֹות ּדמי .ּומׁשּלם ְְְֵֵַָ

           
      

.Êּבחמּׁשה חּיב - חּבּורה ּבהם עׂשה ולא ואּמֹו, אביו ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּמּכה
ּבׁשּבת, ּבחברֹו ׁשחבל אֹו חּבּורה, בהם עׂשה אם אבל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָדברים.
עֹון ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ׁשֹוגג היה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָאפּלּו

ּדין ּבית ּבֹומיתת ׁשּיׁש ּבדבר הּכתּוב חּלק ׁשּלא ּבארנּו ּוכבר , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד, ׁשֹוגג ּבין ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָמיתת

.Áּפטּורין ּבׁשּבת המקלקלין וכל הּוא, מקלקל החֹובל ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָֹוהלא
ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש עֹון החֹובל זה נחׁשב ולּמה הּמיתה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמן
ּבחברֹו ׁשחבל ּבעת הרע ליצרֹו עׂשה רּוח ונחת הֹואיל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדין?
מן ּפטּור ּולפיכ מיתה; עֹון ונמצא ּכמתּקן, הּוא הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָ

.הּתׁשלּומין ְִַַ
.Ëחּיב - ּבמזיד אפּלּו הּכּפּורים, ּביֹום ּבחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָהחֹובל

מלקֹות.ּבתׁשלּומין עליה חּיב ׁשהּוא עברה ׁשעבר ּפי על אף , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה - ותׁשלּומין מלקֹות המחּיב ּכל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֻוהלא
מחֹובל חּוץ - ּבּכל הּדברים הן ּכ ּומׁשּלם? לֹוקה אדם ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאין
חֹובל ּתֹורה רּבתה ּבפרּוׁש ׁשהרי מׁשּלם; ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבחברֹו,
ירּפא". ורּפא יּתן, ׁשבּתֹו "רק ׁשּנאמר: לתׁשלּומין, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹּבחברֹו

.Èּפטּור ׁשּלֹו, ּכנעני ּבעבד -החֹובל ׁשּלֹו עברי ּבעבד חבל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
חברֹו, ׁשל ּכנעני ּבעבד החֹובל הּׁשבת. מן חּוץ ּבכּלן, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻחּיב
ונתרּפא ּבסם, צערֹו ואפּלּו דברים; חמּׁשה נֹוטל עבד ׁשל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרּבֹו

רּבֹו. ׁשל רפּואתֹו ּכל הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָבמהרה
.‡Èלידֹו ׁשחרּור ּגט הּגיע לא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

קנס לֹו אין עבד]- של אינֹו[שלושים - ּבֹו ׁשחבלּו ואחרים . ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ולא ׁשחרּורֹו; ּגמר לא ׁשעדין לעצמֹו, מהן להֹוציא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹיכֹול
,לפיכ קנין. ּבֹו לֹו נׁשאר לא ׁשהרי מהן, להֹוציא יכֹול ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהאדֹון
ואינֹו ּבׁשּנֹו, יֹוצא - עינֹו סּמה ּכ ואחר עבּדֹו, ׁשן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּמּפיל

מּידֹו. מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם עינֹו; ּדמי לֹו ְְִִִִֵֵֵֵַָָנֹותן
.È,צערֹו אֹו אדם, ׁשּבּיׁשֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָמי

חּיב. - באּלּו וכּיֹוצא ׁשֹור, ׁשּנגחֹו ׁשלאֹו ּביֹום זה ארעֹו אם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לעצמֹו עצמֹו, ׁשל ּביֹום לרּבֹו; .רּבֹו, ְְְְְֶַַַַ

.‚È;דברים ּבחמּׁשה חּיב חברֹו, ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל
העבד ולכׁשּיצא ּפרֹותיה; אֹוכל ורּבֹו קרקע, ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָויּלקח
ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. ידי מּתחת הּׂשדה ּתצא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,
חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון ּכלל, מלאכה ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹמעּכב

ּפרֹות ּבהן לרּבֹו ואין לעבד, הּכל -. ְְֵֵֶֶֶַַָָֹ
.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם - אחרים ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל

אב[שוויה]מּכסּפּה ׁשל ׁשבּתּה, וכן אב; ׁשל הּוא הרי הּוא, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
אבל הּוא. אביה ׁשל מכירתּה וכסף ידיה מעׂשה ׁשהרי -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּפֹוחת ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי ורּפּוי, ובׁשת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹצער
לּה מׁשּלם ּבבּתֹו, החֹובל וכן ׁשּלּה. הּוא הרי מּכסּפּה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותּה

ובׁשת. ורּפּוי ְִֶַַָֹצער
.ÂËלבעלּה והרּפּוי הּׁשבת - איׁש ּבאׁשת והּצערהחֹובל , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּבפניה ׁשחבל ּכגֹון הּוא, ּבגלּוי אם - והּנזק והּבׁשת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלּה.
ּוׁשני ׁשּלּה, הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּובצּוארּה
ּוׁשני לּבעל, הּׁשליׁש - הּנזק הּוא ּבסתר ואם לּבעל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַׁשליׁשים
יּלקח אּׁשה, וׁשל מּיד; לֹו נֹותנין ּבעל, ׁשל לאּׁשה. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשליׁשים

ּפרֹות. אֹוכל והּבעל קרקע, ְְֵֵֶַַַַַָּבהם
.ÊËהּבעל אבל אחרים. ּבּה ּבׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

וכל והּצער, הּנזק ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשחבל

ּפרֹות ּבהן לּבעל ואין ׁשּלּה, והּכל לּתןהּבׁשת; רצת ואם . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
וכזה נֹותנת. לאחר, מרּפאהּדמים והּבעל הּגאֹונים. הֹורּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

חליּה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר ְְְֵֶֶֶַָָָָאֹותּה,

.ÊÈּבנזקיה חּיב הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

.ÁÈּבכתּבתּה ּתֹוספת לּה היה אם - ּבבעלּה ׁשחבלה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֻהאּׁשה
הניה ּבטֹובת לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה מחּיבין [בדמי- ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹ

מהתוספת] שנפטר ואםהנאתו הּבעל; רצה אם מּמּנה וגֹובה ,ְְִִִֶֶַַַָָָ
לּה היה לא ואם ּגֹובה. הּכל, מן ולגּבֹות לגרׁשּה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹרצה
לֹו ׁשאסּור ּכתּבתּה; עּקר לֹו למּכר יכֹולה אינּה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּתֹוספת,
ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, ּבלא אחת ׁשעה אׁשּתֹו עם לׁשהֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻלאדם
ּכֹותב הּבעל, רצה אם אּלא להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָתהיה

ׁשטר חבלֹו[חוב]עליה הזקו]ּבדמי ונֹוטל[שווי מגרׁשּה אֹו , ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ
לֹו. הראּוי ְִָָָָֻמּכתּבתּה

.ËÈנֹותן ׁשלחנֹו, על סמּוכין אין אם - הּגדֹולים ּבבניו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻהחֹובל
אֹוכלין והן ּבנזקן, קרקע להן יּלקח - והּקטּנים מּיד; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלהם
על סמּוכין היּו ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרֹותיו.
קטּנים. ׁשהיּו ּבין ּגדֹולים ׁשהיּו ּבין ּפטּור, - ּבהן וחבל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשלחנֹו,
ּובּקטּנים מּיד; להם יּנתן ּבּגדֹולים, - אחרים ּבהן חבלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואם

ׁשּיגּדילּו עד ּפרֹותיה אֹוכלין והן קרקע, ּבהם יּלקח -. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

.Îּפגיעתן - וקטן ׁשֹוטה ּבהן[חבלתם]חרׁש החֹובל רעה: ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
על אף ּפטּורין. באחרים ׁשחבלּו והן ׁשּנתּפּתחּפיחּיב, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

חּיבין אינן - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחרׁש,
דעה. ּבני אינן ּבהן ׁשחבלּו ׁשּבׁשעה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשּלם;

.‡Îוהן חּיב, ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן - והאּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד
אם - זמן לאחר מׁשּלמין אבל ּפטּורין; באחרים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשחבלּו
ׁשהרי העבד; נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה, מת אֹו האּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנתּגרׁשה
ׁשאם - ּיפרע מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי הן, דעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבני

לׁשּלם חּיב .העׁשיר, ְֱִֵֶַַָ

.Îהרי ּכיצד? ּכממֹונֹו. ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, אדם ׁשל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָעבּדֹו
אֹו לּים ׁשּדחפֹו אֹו ּומת, חברֹו, ׁשל עבּדֹו לב על ּגחלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּניח
מן ּפטּור - ּומת עלה ולא מּׁשם, לעלֹות יכֹול והּוא ְְֲִִֵֵַָָָָָָֹלאׁש
הּניח ּוכאּלּו חּיב, חברֹו, לבהמת ּכן עׂשה ואם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּתׁשלּומין.

לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ונׂשרף, ּבגּדֹו על בזה.הּגחלת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

    
ּבעצמֹו‡. ּבין לחּבל, לאדם החֹובלאסּור ולא ּבחברֹו. ּבין ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ

ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - מּיׂשראל ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבלבד,
נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבלא[מריבה]ּבין עֹובר זה הרי - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּתֹורה הזהירה אם להּכֹותֹו"; . . יֹוסיף "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹתעׂשה,
הּצּדיק. את לּמּכה וחמר קל החֹוטא, ּבהּכית להֹוסיף ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹׁשּלא

.על ידֹו הּמגּביּה וכל אסּור; חברֹו, על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָאפּלּו
רׁשע זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף .חברֹו, ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לֹוקה,‚. - פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה
לתׁשלּומין נּתן זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין .ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
- פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
יׂשראל את ׁשהּכה וגֹוי מצוֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָלֹוקה,
הּמצרי את וּי . . וכה ּכה "וּיפן ׁשּנאמר: מיתה, חּיב -ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

בחֹול". ְְִֵַַוּיטמנהּו



מה            
      

.Êּבחמּׁשה חּיב - חּבּורה ּבהם עׂשה ולא ואּמֹו, אביו ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּמּכה
ּבׁשּבת, ּבחברֹו ׁשחבל אֹו חּבּורה, בהם עׂשה אם אבל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָדברים.
עֹון ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ׁשֹוגג היה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָאפּלּו

ּדין ּבית ּבֹומיתת ׁשּיׁש ּבדבר הּכתּוב חּלק ׁשּלא ּבארנּו ּוכבר , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד, ׁשֹוגג ּבין ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָמיתת

.Áּפטּורין ּבׁשּבת המקלקלין וכל הּוא, מקלקל החֹובל ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָֹוהלא
ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש עֹון החֹובל זה נחׁשב ולּמה הּמיתה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמן
ּבחברֹו ׁשחבל ּבעת הרע ליצרֹו עׂשה רּוח ונחת הֹואיל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדין?
מן ּפטּור ּולפיכ מיתה; עֹון ונמצא ּכמתּקן, הּוא הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָ

.הּתׁשלּומין ְִַַ
.Ëחּיב - ּבמזיד אפּלּו הּכּפּורים, ּביֹום ּבחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָהחֹובל

מלקֹות.ּבתׁשלּומין עליה חּיב ׁשהּוא עברה ׁשעבר ּפי על אף , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה - ותׁשלּומין מלקֹות המחּיב ּכל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֻוהלא
מחֹובל חּוץ - ּבּכל הּדברים הן ּכ ּומׁשּלם? לֹוקה אדם ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאין
חֹובל ּתֹורה רּבתה ּבפרּוׁש ׁשהרי מׁשּלם; ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבחברֹו,
ירּפא". ורּפא יּתן, ׁשבּתֹו "רק ׁשּנאמר: לתׁשלּומין, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹּבחברֹו

.Èּפטּור ׁשּלֹו, ּכנעני ּבעבד -החֹובל ׁשּלֹו עברי ּבעבד חבל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
חברֹו, ׁשל ּכנעני ּבעבד החֹובל הּׁשבת. מן חּוץ ּבכּלן, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻחּיב
ונתרּפא ּבסם, צערֹו ואפּלּו דברים; חמּׁשה נֹוטל עבד ׁשל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרּבֹו

רּבֹו. ׁשל רפּואתֹו ּכל הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָבמהרה
.‡Èלידֹו ׁשחרּור ּגט הּגיע לא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

קנס לֹו אין עבד]- של אינֹו[שלושים - ּבֹו ׁשחבלּו ואחרים . ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ולא ׁשחרּורֹו; ּגמר לא ׁשעדין לעצמֹו, מהן להֹוציא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹיכֹול
,לפיכ קנין. ּבֹו לֹו נׁשאר לא ׁשהרי מהן, להֹוציא יכֹול ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהאדֹון
ואינֹו ּבׁשּנֹו, יֹוצא - עינֹו סּמה ּכ ואחר עבּדֹו, ׁשן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּמּפיל

מּידֹו. מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם עינֹו; ּדמי לֹו ְְִִִִֵֵֵֵַָָנֹותן
.È,צערֹו אֹו אדם, ׁשּבּיׁשֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָמי

חּיב. - באּלּו וכּיֹוצא ׁשֹור, ׁשּנגחֹו ׁשלאֹו ּביֹום זה ארעֹו אם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לעצמֹו עצמֹו, ׁשל ּביֹום לרּבֹו; .רּבֹו, ְְְְְֶַַַַ

.‚È;דברים ּבחמּׁשה חּיב חברֹו, ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל
העבד ולכׁשּיצא ּפרֹותיה; אֹוכל ורּבֹו קרקע, ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָויּלקח
ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. ידי מּתחת הּׂשדה ּתצא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,
חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון ּכלל, מלאכה ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹמעּכב

ּפרֹות ּבהן לרּבֹו ואין לעבד, הּכל -. ְְֵֵֶֶֶַַָָֹ
.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם - אחרים ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל

אב[שוויה]מּכסּפּה ׁשל ׁשבּתּה, וכן אב; ׁשל הּוא הרי הּוא, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
אבל הּוא. אביה ׁשל מכירתּה וכסף ידיה מעׂשה ׁשהרי -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּפֹוחת ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי ורּפּוי, ובׁשת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹצער
לּה מׁשּלם ּבבּתֹו, החֹובל וכן ׁשּלּה. הּוא הרי מּכסּפּה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותּה

ובׁשת. ורּפּוי ְִֶַַָֹצער
.ÂËלבעלּה והרּפּוי הּׁשבת - איׁש ּבאׁשת והּצערהחֹובל , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּבפניה ׁשחבל ּכגֹון הּוא, ּבגלּוי אם - והּנזק והּבׁשת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלּה.
ּוׁשני ׁשּלּה, הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּובצּוארּה
ּוׁשני לּבעל, הּׁשליׁש - הּנזק הּוא ּבסתר ואם לּבעל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַׁשליׁשים
יּלקח אּׁשה, וׁשל מּיד; לֹו נֹותנין ּבעל, ׁשל לאּׁשה. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשליׁשים

ּפרֹות. אֹוכל והּבעל קרקע, ְְֵֵֶַַַַַָּבהם
.ÊËהּבעל אבל אחרים. ּבּה ּבׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

וכל והּצער, הּנזק ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשחבל

ּפרֹות ּבהן לּבעל ואין ׁשּלּה, והּכל לּתןהּבׁשת; רצת ואם . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
וכזה נֹותנת. לאחר, מרּפאהּדמים והּבעל הּגאֹונים. הֹורּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

חליּה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר ְְְֵֶֶֶַָָָָאֹותּה,

.ÊÈּבנזקיה חּיב הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

.ÁÈּבכתּבתּה ּתֹוספת לּה היה אם - ּבבעלּה ׁשחבלה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֻהאּׁשה
הניה ּבטֹובת לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה מחּיבין [בדמי- ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹ

מהתוספת] שנפטר ואםהנאתו הּבעל; רצה אם מּמּנה וגֹובה ,ְְִִִֶֶַַַָָָ
לּה היה לא ואם ּגֹובה. הּכל, מן ולגּבֹות לגרׁשּה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹרצה
לֹו ׁשאסּור ּכתּבתּה; עּקר לֹו למּכר יכֹולה אינּה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּתֹוספת,
ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, ּבלא אחת ׁשעה אׁשּתֹו עם לׁשהֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻלאדם
ּכֹותב הּבעל, רצה אם אּלא להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָתהיה

ׁשטר חבלֹו[חוב]עליה הזקו]ּבדמי ונֹוטל[שווי מגרׁשּה אֹו , ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ
לֹו. הראּוי ְִָָָָֻמּכתּבתּה

.ËÈנֹותן ׁשלחנֹו, על סמּוכין אין אם - הּגדֹולים ּבבניו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻהחֹובל
אֹוכלין והן ּבנזקן, קרקע להן יּלקח - והּקטּנים מּיד; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלהם
על סמּוכין היּו ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרֹותיו.
קטּנים. ׁשהיּו ּבין ּגדֹולים ׁשהיּו ּבין ּפטּור, - ּבהן וחבל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשלחנֹו,
ּובּקטּנים מּיד; להם יּנתן ּבּגדֹולים, - אחרים ּבהן חבלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואם

ׁשּיגּדילּו עד ּפרֹותיה אֹוכלין והן קרקע, ּבהם יּלקח -. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

.Îּפגיעתן - וקטן ׁשֹוטה ּבהן[חבלתם]חרׁש החֹובל רעה: ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
על אף ּפטּורין. באחרים ׁשחבלּו והן ׁשּנתּפּתחּפיחּיב, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

חּיבין אינן - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחרׁש,
דעה. ּבני אינן ּבהן ׁשחבלּו ׁשּבׁשעה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשּלם;

.‡Îוהן חּיב, ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן - והאּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד
אם - זמן לאחר מׁשּלמין אבל ּפטּורין; באחרים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשחבלּו
ׁשהרי העבד; נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה, מת אֹו האּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנתּגרׁשה
ׁשאם - ּיפרע מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי הן, דעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבני

לׁשּלם חּיב .העׁשיר, ְֱִֵֶַַָ

.Îהרי ּכיצד? ּכממֹונֹו. ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, אדם ׁשל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָעבּדֹו
אֹו לּים ׁשּדחפֹו אֹו ּומת, חברֹו, ׁשל עבּדֹו לב על ּגחלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּניח
מן ּפטּור - ּומת עלה ולא מּׁשם, לעלֹות יכֹול והּוא ְְֲִִֵֵַָָָָָָֹלאׁש
הּניח ּוכאּלּו חּיב, חברֹו, לבהמת ּכן עׂשה ואם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּתׁשלּומין.

לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ונׂשרף, ּבגּדֹו על בזה.הּגחלת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

    
ּבעצמֹו‡. ּבין לחּבל, לאדם החֹובלאסּור ולא ּבחברֹו. ּבין ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ

ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - מּיׂשראל ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבלבד,
נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבלא[מריבה]ּבין עֹובר זה הרי - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּתֹורה הזהירה אם להּכֹותֹו"; . . יֹוסיף "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹתעׂשה,
הּצּדיק. את לּמּכה וחמר קל החֹוטא, ּבהּכית להֹוסיף ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹׁשּלא

.על ידֹו הּמגּביּה וכל אסּור; חברֹו, על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָאפּלּו
רׁשע זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף .חברֹו, ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לֹוקה,‚. - פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה
לתׁשלּומין נּתן זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין .ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
- פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
יׂשראל את ׁשהּכה וגֹוי מצוֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָלֹוקה,
הּמצרי את וּי . . וכה ּכה "וּיפן ׁשּנאמר: מיתה, חּיב -ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

בחֹול". ְְִֵַַוּיטמנהּו



מו           
      

ׁשּיהיה„. זרֹוע, ּבעלי הּׁשֹוטים לאּלּו חכמים קנסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָקנס
חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע נאמן, חבל[קדוש]הּנחּבל ּבֹו חבל ׁשּזה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

עדים[מכה] ׁשם ׁשּיהיּו והּוא לֹו; ּׁשראּוי מה ונֹוטל .זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס אֹותֹו מעידין עדים ׁשני היּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?
'לא אֹומר: והּוא ּבֹו, ׁשחבל ּבעת ראּוהּו ולא חבּול, ְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹויצא
ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - ּבי' חבלּת 'אּתה אֹומר: והּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחבלּתי',

ׁשאפׁשר‰. ּבמקֹום הּמּכה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה
ׁשּזה ׁשאפׁשר ׁשליׁשי, עּמהם ׁשהיה אֹו לעצמֹו, להּכֹותּה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו

אחר על ּולהתרעם ּבֹו לחּבל לֹו אמר איןהּנחּבל אם אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לעׂשֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמּכה והיתה אחר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעּמהן
הרי - בזה וכּיֹוצא ּכתפיו ּבין נׁשיכה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעצמֹו,

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל ְְֵֶָֹזה
.Âׁשהרי דברים, חמּׁשה מׁשּלם חבל, ׁשהּוא החֹובל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהֹודה

ויצא הּמריבה ּבׁשעת ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס ׁשם היּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהעדים
'חבלּת אֹומר: והּוא ּכלל, עדים ׁשם היּו לא אם אבל ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹחבּול.

הּצער ּומן הּנזק מן ּפטּור - מעצמֹו והֹודה ּבׁשבתּבי', וחּיב , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
'לא ואמר: ּכפר אם ,לפיכ עצמֹו; ּפי על ורּפּוי ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹּובׁשת

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע .[מדרבנן]חבלּתי', ְְְִִֵֶַַָָ
.Ê?עצמֹו ּפי על אּלּו דברים ׁשלׁשה אדם מׁשּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹולּמה

לֹו, יּתן לא ׁשאם - קנס ואינֹו הּוא, ממֹון והרּפּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהּׁשבת
והּבׁשת מּמלאכּתֹו. ּובטל ּבֹו מתרּפא ׁשהּוא ממֹון חּסרֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהרי
- ּבֹו חבל ׁשהּוא ּבפנינּו ׁשהֹודה בׁשעה אּלא לֹו הּגיעה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹלא
ּבבית והֹודאתֹו ּבׁשת, לֹו אין אדם, ּבֹו חבל ׁשּלא ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהּנחּבל

אֹותֹו ׁשּבּיׁשה היא .ּדין ְִִִֶָ
.Áלֹו הּמּגיעה ּבׁשת ּבין ּבבׁשת הפרׁש ׁשאין למד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנמצאת

ּבעת לֹו הּמּגיעה ּבׁשת ּובין אחרים, ּבפני ּבֹו חבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאם
ּבׁשת אדם מׁשּלם לפיכ ּבֹו; ׁשחבל אחרים ּבפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהֹודה

עצמֹו. ּפי ְִַַעל
.Ëׁשהּמּזיק ממֹונֹו; למּזיק ּבגּופֹו, חברֹו מּזיק דֹומה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינֹו

לֹו. נתּכּפר לׁשּלם, חּיב ּׁשהּוא מה ׁשּׁשּלם ּכיון - חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממֹון
דברים, החמּׁשה ּכל לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - ּבחברֹו חֹובל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאבל

נביֹות אילי ּכל הקריב ואפּלּו לֹו; מתּכּפר ,[המובחרים]אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ
הּנחּבל מן ׁשּיבּקׁש עד עֹונֹו, נמחל ולא לֹו מתּכּפר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאין

לֹו. ְְִֹוימחל
.Èימחל ולא אכזרי להיֹות לּנחּבל זרעואסּור ּדר זֹו ואין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּפעם לֹו ונתחּנן החֹובל, מּמּנּו ׁשּבּקׁש ּכיון אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיׂשראל.
ונחם מחטאֹו, ׁשב ׁשהּוא וידע ּוׁשנּיה, על[התחרט]ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

מׁשּבח, הּוא הרי - למחל הממהר וכל לֹו. ימחל - ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹֹֻרעתֹו
הימּנּו. נֹוחה חכמים ְֲִֵֶַָָורּוח

.‡Èׁשהאֹומר ממֹונֹו, לנזקי גּופֹו נזקי ּבין הפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָועֹוד
- ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ידי, את קטע עיני, 'סּמה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחברֹו:
אדם ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר דברים; ּבחמּׁשה חּיב זה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהרי
את ׁשּבר ּכסּותי, את 'קרע לחברֹו: האֹומר אבל .ּבכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרֹוצה
אמר לא ואם ּפטּור; זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכּדי,
ּפי על אף לׁשּלם, חּיב זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת 'על ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלֹו

להׁשחית .ׁשהרׁשהּו ְְְִִֶַָ
.Èּתחּלה לידֹו הּכלים ּבׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אצלֹו, מפקדין אֹו אצלֹו ׁשאּולין ׁשהיּו ּכגֹון ׁשמירה, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֻּבתֹורת

ׁשּיאמר עד לׁשּלם, חּיב - ּכן ועׂשה ּוקרע', 'ׁשּבר לֹו: ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹואמר
זה ּכלי 'קח לֹו: אמר אם אבל ּפטּור'; ׁשאּתה מנת 'על ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָלֹו

ּפטּור זה הרי - כן ועׂשה ּוקרעֹו', זה 'ּבגד .וׁשּברֹו', ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָ

.‚Èׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ּכליו 'ׁשּבר לחברֹו: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר
'סּמה לֹו אמר ּוכאּלּו לׁשּלם, חּיב זה הרי - כן ועׂשה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּפטּור',

ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ׁשהעֹוׂשהעינֹו ּפי על ואף . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ורׁשע ּבעֹון ׁשּתפֹו לֹו האֹומר זה הרי - לׁשּלם החּיב ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּוא

עברה. עֹוברי ידי וחּזק עּור הכׁשיל ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָהּוא,

    
ׁשהיה‡. ּבין ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּזיק

ּכמזיד הּוא הרי - אנּוס ׁשהיה ּבין מןׁשֹוגג, נפל ּכיצד? . ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
על ונפל מהּל ּכׁשהּוא ׁשּנתקל אֹו הּכלים, את וׁשבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּגג
ּבהמה "ּומּכה ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק חּיב - ּוׁשברֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּכלי

למזיד. ׁשֹוגג ּבין ּכאן הּכתּוב חּלק ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיׁשלמּנה",

.חברֹו ׁשל ּבהמּתֹו ההֹורג אֹוואחד ּכליו, הּׁשֹובר אֹו , ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּוא. אחד ּדין הּכל - נטיעֹותיו קֹוצץ אֹו ּבגדיו, ְְִִֵֵֶַַָָָָֹקֹורע

הּמּזיק,‚. ּברׁשּות אבל הּנּזק. ּברׁשּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבּמה
אֹו ּבׁשגגה אבל ּבזדֹון; הּזיק אם אּלא לׁשּלם חּיב ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאינֹו

ּפטּור ׁשּלאּבאנס, ׁשניהן אֹו ּברׁשּות, ׁשניהן היּו אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ
ּפטּור. - ּבכּונה ׁשּלא חברֹו ממֹון מהן אחד והּזיק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּברׁשּות,

ׁשליבה„. ונׁשמטה בּסּלם, עֹולה מּתחּתיו,[מדריגה]היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ
ואם חּיב; וחזקה, מהּדקת היתה לא אם - והּזיקה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֻונפלה
זה הרי - ׁשהתליעה אֹו ונׁשמטה, ּומהּדקת, חזקה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻהיתה
וכל בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור,
עד ּפטּור, - הּמּזיק ּברׁשּות אבל הּנּזק; ּברׁשּות הּדברים ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּזיק, ְְְְִִֵֵֶֶַַַׁשּיתּכּון
הכניסן‰. אפּלּו וׁשמן, יין ּכּדי חברֹו חצר ׁשּמּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

על קּבל ולא הֹואיל - זהּברׁשּות הרי לׁשמר, החצר ּבעל יו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבכניסתֹו הּכּדים מן ׁשּיׁשּתּבר וכל ּכדרּכֹו, ויֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָנכנס
אפּלּו ּבכּונה, ׁשברן ואם עליהן. ּפטּור הּוא הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּוביציאתֹו,
וכן לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּברׁשּות ׁשּלא הּכּדים ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניסן

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל
.Âׁשהּוא הּמּזיק ּברׁשּות להרגֹו, חברֹו ּגּבי על ׁשעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשֹור

ּבעל ּובא מּועד, ׁשהיה ּבין ּתם, ׁשהיה ּבין הּתחּתֹון, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעל
הרי - ּומת עליֹון ונפל להּצילֹו, ׁשֹורֹו את וׁשמט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהּתחּתֹון

ּפטּור. ֶָזה
.Êלׁשמטֹו יכֹול היה אם - ּומת לעליֹון ולא[לתחתון]ּדחפֹו ְְְְְִֵֶָָָָָָֹ

ּפטּור. זה הרי לׁשמטֹו, יכֹול היה לא ואם חּיב; זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשמטֹו,
.Áוזה בחביתֹו ּבא זה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשנים

ּפטּור; - זה ׁשל ּבקֹורתֹו זה ׁשל ּכּדֹו ונׁשּברה בקֹורתֹו, ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָּבא
הּקֹורה ּבעל היה .להּל רׁשּות ולזה ,להּל רׁשּות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלזה
ּפטּור. - ּבּקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, החבית ּובעל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָראׁשֹון,
הזהיר ואם חּיב; מּׂשאֹו, מּכבד לנּוח הּקֹורה ּבעל עמד ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹואם
הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד ּפטּור. 'עמד', לֹו ואמר החבית ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבעל
החבית, ּבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ּופטּור, ּכמהּל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹזה
ּובעל ראׁשֹון, החבית ּבעל היה ּבדרּכֹו. טרּוד הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהרי
ּכמֹו ׁשּזה חּיב; - ּבּקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהּקֹורה

           
      

ּפטּור; לנּוח, החבית ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּׁשברּה
ואם חּיב. זה הרי 'עמד', לֹו ואמר הּקֹורה ּבעל הזהיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹואם
- הּקֹורה לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹעמד

ּבפׁשּתנֹו ּבא וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא ;[ונשרף]הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָ
בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן

.Ëואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים
חּיב, הרץ זה - ּבכּונה ׁשּלא ּבחברֹו מהם אחד והּזק ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמהּל
הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
והּוא הּׁשּבת ּתּכנס ׁשּלא ּכדי ּברׁשּות, רץ ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,

פנּוי ׁשניהן[מוכן]אינֹו - ּבזה זה והּזקּו רצים, ׁשניהם היּו . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
הּימים. ּבׁשאר ואפּלּו ְְֲִִִִַַָָּפטּורין,

.Èאבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ּבֹו,אחד והּזיק חץ ירה אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּפטר זרם]אֹו והּזיק,[הפנה הּכלים על אֹו חברֹו על מים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

נע אֹו ׁשרק וניעֹו[באפו]אֹו ּבכיחֹו והאף]והּזיק הגרון [ליחת ְְְִִִִֶָָ
ׁשל ּתֹולדֹות והן ּבידֹו, ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבעת
נתקל ּכ ואחר הארץ, על והּכיח הרק נח אם אבל ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹאדם.
ּתֹולדת ּתּקלה, ׁשּכל ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ְְִֵֶַּבֹור
.‡Èבמתכת]לֹוטׁש ּגץ[עובד ויצא ּבּפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָָָ

זרק אֹו חץ ׁשּזרק ּכמי חּיב זה הרי - והּזיק הּפּטיׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּתחת
את וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ׁשּקּבל הּבּנאי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאבן.

הּזיק אֹו ונפל[אחרים]האבנים זה, מּצד סֹותר היה חּיב. - ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכזֹורק ׁשּזה חּיב, - הּמּכה מחמת ואם ּפטּור; - אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּצד

הּוא. ּבֹו והּזיק ְִִֵחץ
.Èעל]הּכֹובׁש ׁשּנפלה[לוחץ אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבחּמה ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים, ׁשּמתה עד מּלעלֹות ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּומנעּה
עד[דחק]וצמצם צל, תמצא ׁשּלא ּכדי הּמקֹום עליה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהרגּתה
.‚Èהּכלי את ׁשברּו אֹו ּכאחת, הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים

מׁשּלׁשין - ּביניהם.[מחלקים]ּכאחת ְְְִֵֵֶַַַ
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה אם - ּומתה עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובא
ולא עמדה חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמהּלכת
מהּלכת, היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהלכה

ּפטּור ּבׁשוה.האחרֹון מׁשּלמין ּכּלן ידּוע, אין ואם . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
.ÂËהאחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוכן

ּבהם להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף - ונׁשּבר עליו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁשב
חּיב; האחרֹון ׁשבירתֹו, את וקרב הֹואיל - ׁשּיׁשב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
עֹומדים היינּו עליו, נסמכּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומרים ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹׁשהרי

ׁשּיּׁשב ּכלר'קדם וכן חּיבין. ּכּלן ונׁשּבר, ּכאחת יׁשבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÊËבהמת אֹו אדם, אֹו כלים, אֹו בהמה, ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָאדם
אֹו מת, אֹו ּבּבֹור, הּנדחף והּזק לּבֹור; הּמקּדׁשין, ְְְְִִֵֵַַַַַָָֻֻּפסּולי
ׁשלׁשּתם - ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנׁשּתּברּו
ּומׁשּלׁשין הּבֹור; ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם ְְִִֵַַַַַַַַַָָָָחּיבין,

אדם[מחלקים] - דברים וארּבעה ולדֹות ּדמי לענין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביניהם.
ּכפר לענין ּפטּורין. הּבֹור ּובעל הּׁשֹור ּובעל מותחּיב, [על ְְְִִֶַַַַַַַַָֹ

ּובעלהאדם] ואדם חּיב, הּׁשֹור ּבעל - עבד ׁשל ְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּוׁשלׁשים

ּובעל אדם - הּמקּדׁשין ּופסּולי ּכלים לענין ּפטּורין. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּבֹור
ּפטּור. הּבֹור ּובעל חּיבין, ִַַַַַָָהּׁשֹור

ה'תש"ע שבט י"ח שלישי יום

    
נׁשּתּנה‡. ולא הֹואיל - נּכר ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמּזיק

ּדין הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה הרי - צּורתֹו נפסדה ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּדבר
ּדמיהן,ּתֹורה והפחית הֹואיל אמרּו, סֹופרים מּדברי אבל ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָ

מּדמיהן. ּׁשהפחית מה ּומׁשּלם חּיב, זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
.ׁשּדּמ אֹו חברֹו, ׁשל טהֹורים אכלין ׁשּטּמא הרי עּכיצד? ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

בחולין] תרומה נס[עירב יין טּפת לֹו ערב אֹו ִֵֵֵֶֶַַָּפרֹותיו,
ׁשמין - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכל, עליו אסר ׁשהרי יינֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבתֹו
ּכדר ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק ּומׁשּלם ּׁשהפסיד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמה

הּמּזיקין. ִִַַָּכל
יהיה‚. ׁשּלא ּכדי חכמים, אֹותֹו ׁשּקנסּו הּוא קנס זה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹודבר

ׁשל טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתין מן ואחד אחד ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
אני' 'ּפטּור ואֹומר: הּזקחברֹו, ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

חכמים קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - נּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאינֹו
לא ּכלּום, עׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ׁשעבר זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק וכן אֹותֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹקנסּו

מּדעּתֹו. להּזיק הּמתּכּון אּלא קנסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּור,
ׁשּפּגלּו„. לׁשּלם;[פסלו]הּכהנים חּיבין ּבמזיד, - הּזבח את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּובמי חּטאת ּבפרת מלאכה העֹוׂשה וכן ּפטּורין. ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשֹוגג,
אדומה]חּטאת פרה – לׁשּלם;["חטאת" חּיב ּבמזיד, - ְְִֵֵַַַָָ

ּפטּור. ְֵָּבׁשֹוגג,
למרּבק‰. ּפרה הדיש]הכניס ותדּוׁש,[מקום ׁשּתינק ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חּטאת מּמי ּדעּתֹו ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּסיח
ׁשמים .ּבדיני ְִִֵַָ

.Âׁשאין הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנּס
ּבֹו לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאדם
ּבֹו ׁשהתרּו אֹו ּכגֹוי, הּוא ׁשהרי מׁשּמד ׁשהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶֶָָָָֻֻׁשּתפּות,

הּוא ׁשהרי ההתראה, כעת]וקּבל זה[נעשה הרי - מׁשּמד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
והרי לׁשּלם, זה יתחּיב והיא לׁשּלם. וחּיב הּיין, את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאֹוסר
לׁשּלם, נתחּיב ׁשהגּביהֹו ׁשּמעת מּפני ּבנפׁשֹו? מתחּיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַהּוא

.ׁשּינּס עד ּבנפׁשֹו מתחּיב ְְְְְִֵֵֵֶַַַַואינֹו
.Êמן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון להּזיק הּגֹורם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּיפה
הּגֹורם והּוא הֹואיל ּבאחרֹונה, עצמֹו הּנזק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּזיק

חּיב ּגּביהראׁשֹון, על הּגג מראׁש ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
הארץ, מעל הּכרים את וסּלק וקדם אחר ּובא ּוכסתֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָכרים
ׁשּברֹו ּכאּלּו ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ּבארץ הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָונחּבט
ּכל וכן ׁשּיּׁשבר. לֹו ּגרם והּכסתֹות הּכרים ׁשּסּלּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבידֹו;

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áּוכסתֹות כרים ּגּבי על הּגג מראׁש חברֹו ׁשל ּכלי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּזֹורק

הּזֹורק - הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשל
ואם הּכלי. לׁשבירת הראׁשֹון הּגֹורם היא ׁשּזריקתֹו, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָחּיב;
ׁשּׁשניהם והמסּלק; הּזֹורק חּיבין, ׁשניהן - וסּלקן אחר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָקדם

זה ׁשל ממֹונֹו לאּבד .ּגרמּו ְְֵֶֶַָָ
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ּפטּור; לנּוח, החבית ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּׁשברּה
ואם חּיב. זה הרי 'עמד', לֹו ואמר הּקֹורה ּבעל הזהיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹואם
- הּקֹורה לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹעמד

ּבפׁשּתנֹו ּבא וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא ;[ונשרף]הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָ
בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן

.Ëואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים
חּיב, הרץ זה - ּבכּונה ׁשּלא ּבחברֹו מהם אחד והּזק ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמהּל
הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
והּוא הּׁשּבת ּתּכנס ׁשּלא ּכדי ּברׁשּות, רץ ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,

פנּוי ׁשניהן[מוכן]אינֹו - ּבזה זה והּזקּו רצים, ׁשניהם היּו . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
הּימים. ּבׁשאר ואפּלּו ְְֲִִִִַַָָּפטּורין,

.Èאבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ּבֹו,אחד והּזיק חץ ירה אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּפטר זרם]אֹו והּזיק,[הפנה הּכלים על אֹו חברֹו על מים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

נע אֹו ׁשרק וניעֹו[באפו]אֹו ּבכיחֹו והאף]והּזיק הגרון [ליחת ְְְִִִִֶָָ
ׁשל ּתֹולדֹות והן ּבידֹו, ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבעת
נתקל ּכ ואחר הארץ, על והּכיח הרק נח אם אבל ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹאדם.
ּתֹולדת ּתּקלה, ׁשּכל ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ְְִֵֶַּבֹור
.‡Èבמתכת]לֹוטׁש ּגץ[עובד ויצא ּבּפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָָָ

זרק אֹו חץ ׁשּזרק ּכמי חּיב זה הרי - והּזיק הּפּטיׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּתחת
את וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ׁשּקּבל הּבּנאי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאבן.

הּזיק אֹו ונפל[אחרים]האבנים זה, מּצד סֹותר היה חּיב. - ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכזֹורק ׁשּזה חּיב, - הּמּכה מחמת ואם ּפטּור; - אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּצד

הּוא. ּבֹו והּזיק ְִִֵחץ
.Èעל]הּכֹובׁש ׁשּנפלה[לוחץ אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבחּמה ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים, ׁשּמתה עד מּלעלֹות ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּומנעּה
עד[דחק]וצמצם צל, תמצא ׁשּלא ּכדי הּמקֹום עליה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהרגּתה
.‚Èהּכלי את ׁשברּו אֹו ּכאחת, הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים

מׁשּלׁשין - ּביניהם.[מחלקים]ּכאחת ְְְִֵֵֶַַַ
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה אם - ּומתה עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובא
ולא עמדה חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמהּלכת
מהּלכת, היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהלכה

ּפטּור ּבׁשוה.האחרֹון מׁשּלמין ּכּלן ידּוע, אין ואם . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
.ÂËהאחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוכן

ּבהם להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף - ונׁשּבר עליו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁשב
חּיב; האחרֹון ׁשבירתֹו, את וקרב הֹואיל - ׁשּיׁשב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
עֹומדים היינּו עליו, נסמכּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומרים ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹׁשהרי

ׁשּיּׁשב ּכלר'קדם וכן חּיבין. ּכּלן ונׁשּבר, ּכאחת יׁשבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÊËבהמת אֹו אדם, אֹו כלים, אֹו בהמה, ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָאדם
אֹו מת, אֹו ּבּבֹור, הּנדחף והּזק לּבֹור; הּמקּדׁשין, ְְְְִִֵֵַַַַַָָֻֻּפסּולי
ׁשלׁשּתם - ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנׁשּתּברּו
ּומׁשּלׁשין הּבֹור; ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם ְְִִֵַַַַַַַַַָָָָחּיבין,

אדם[מחלקים] - דברים וארּבעה ולדֹות ּדמי לענין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביניהם.
ּכפר לענין ּפטּורין. הּבֹור ּובעל הּׁשֹור ּובעל מותחּיב, [על ְְְִִֶַַַַַַַַָֹ

ּובעלהאדם] ואדם חּיב, הּׁשֹור ּבעל - עבד ׁשל ְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּוׁשלׁשים

ּובעל אדם - הּמקּדׁשין ּופסּולי ּכלים לענין ּפטּורין. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּבֹור
ּפטּור. הּבֹור ּובעל חּיבין, ִַַַַַָָהּׁשֹור

ה'תש"ע שבט י"ח שלישי יום

    
נׁשּתּנה‡. ולא הֹואיל - נּכר ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמּזיק

ּדין הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה הרי - צּורתֹו נפסדה ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּדבר
ּדמיהן,ּתֹורה והפחית הֹואיל אמרּו, סֹופרים מּדברי אבל ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָ

מּדמיהן. ּׁשהפחית מה ּומׁשּלם חּיב, זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
.ׁשּדּמ אֹו חברֹו, ׁשל טהֹורים אכלין ׁשּטּמא הרי עּכיצד? ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

בחולין] תרומה נס[עירב יין טּפת לֹו ערב אֹו ִֵֵֵֶֶַַָּפרֹותיו,
ׁשמין - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכל, עליו אסר ׁשהרי יינֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבתֹו
ּכדר ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק ּומׁשּלם ּׁשהפסיד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמה

הּמּזיקין. ִִַַָּכל
יהיה‚. ׁשּלא ּכדי חכמים, אֹותֹו ׁשּקנסּו הּוא קנס זה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹודבר

ׁשל טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתין מן ואחד אחד ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
אני' 'ּפטּור ואֹומר: הּזקחברֹו, ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

חכמים קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - נּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאינֹו
לא ּכלּום, עׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ׁשעבר זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק וכן אֹותֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹקנסּו

מּדעּתֹו. להּזיק הּמתּכּון אּלא קנסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּור,
ׁשּפּגלּו„. לׁשּלם;[פסלו]הּכהנים חּיבין ּבמזיד, - הּזבח את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּובמי חּטאת ּבפרת מלאכה העֹוׂשה וכן ּפטּורין. ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשֹוגג,
אדומה]חּטאת פרה – לׁשּלם;["חטאת" חּיב ּבמזיד, - ְְִֵֵַַַָָ

ּפטּור. ְֵָּבׁשֹוגג,
למרּבק‰. ּפרה הדיש]הכניס ותדּוׁש,[מקום ׁשּתינק ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חּטאת מּמי ּדעּתֹו ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּסיח
ׁשמים .ּבדיני ְִִֵַָ

.Âׁשאין הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנּס
ּבֹו לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאדם
ּבֹו ׁשהתרּו אֹו ּכגֹוי, הּוא ׁשהרי מׁשּמד ׁשהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶֶָָָָֻֻׁשּתפּות,

הּוא ׁשהרי ההתראה, כעת]וקּבל זה[נעשה הרי - מׁשּמד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
והרי לׁשּלם, זה יתחּיב והיא לׁשּלם. וחּיב הּיין, את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאֹוסר
לׁשּלם, נתחּיב ׁשהגּביהֹו ׁשּמעת מּפני ּבנפׁשֹו? מתחּיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַהּוא

.ׁשּינּס עד ּבנפׁשֹו מתחּיב ְְְְְִֵֵֵֶַַַַואינֹו
.Êמן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון להּזיק הּגֹורם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּיפה
הּגֹורם והּוא הֹואיל ּבאחרֹונה, עצמֹו הּנזק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּזיק

חּיב ּגּביהראׁשֹון, על הּגג מראׁש ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
הארץ, מעל הּכרים את וסּלק וקדם אחר ּובא ּוכסתֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָכרים
ׁשּברֹו ּכאּלּו ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ּבארץ הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָונחּבט
ּכל וכן ׁשּיּׁשבר. לֹו ּגרם והּכסתֹות הּכרים ׁשּסּלּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבידֹו;

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áּוכסתֹות כרים ּגּבי על הּגג מראׁש חברֹו ׁשל ּכלי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּזֹורק

הּזֹורק - הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשל
ואם הּכלי. לׁשבירת הראׁשֹון הּגֹורם היא ׁשּזריקתֹו, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָחּיב;
ׁשּׁשניהם והמסּלק; הּזֹורק חּיבין, ׁשניהן - וסּלקן אחר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָקדם

זה ׁשל ממֹונֹו לאּבד .ּגרמּו ְְֵֶֶַָָ



מח           
      

.Ëהחֹוב ּכל לׁשּלם חּיב חברֹו, ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
ּגרם הרי ממֹון, הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיה
מקּים ׁשּׁשטר הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד הּממֹון; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלאּבד

בבי"ד] ׁשּׂשרפֹו[מאומת ּומחמת ּבֹו, כתּוב היה וכ וכ ְְֲֵֶַָָָָָָָָָהיה,
אינֹו האמינֹו, לא אם אבל החֹוב; לגּבֹות יכֹול ׁשאינֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹהּוא

ּבלבד. הּניר דמי אּלא לֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָמׁשּלם

.Èוחזר ללוי, הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
ּכמֹו ׁשמעֹון, נפטר הרי - לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאחר

ּבמקֹומֹו מהׁשּיתּבאר ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשּׂשרפֹו. ּכמֹו הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו ּגרם ׁשהרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּבּׁשטר;
ׁשּבנכסיו. הּיפה מן הּמֹוחל מׁשּלם ראּובן, יֹורׁש מחלֹו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

.‡Èאיּפֹותיקי עבּדֹו העֹוׂשה לחובו]וכן וחזר[שעבדו , ְְְִֵֵֵֶַַָָ
הפקיע ׁשהרי החֹוב; לבעל לׁשּלם המׁשחרר חּיב - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָוׁשחררֹו
הּוא ּגם החֹוב ּבעל את וכֹופין ממֹונֹו. לאּבד וגרם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָׁשעּבּודֹו,
אּתה'. 'עבּדי לֹו ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ּכדי העבד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלׁשחרר
לׁשּלם. חּיב - לּים וירד ונתּגלּגל חברֹו, מטּבע הּדֹוחף ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָוכן

הּצֹורם לפחת[פוגם]וכן גרם ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - הּפרה אזן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
המרּקעּדמיה וכן חּיב[כותש]. - צּורתן והעביר חברֹו, ּדינרי ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגֹורם. מּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָלׁשּלם
.Èּכלים ּתחּתיו היה ולא לארץ, הּגג מראׁש ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּזֹורק

וכסתות] ּבאויר,[כרים ּכׁשהּוא ּבמּקל ּוׁשברֹו אחר וקדם ,ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
אּלא ׁשבר ׁשּלא ּפטּור; האחר זה הרי - לארץ ׁשּיּגיע ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקדם
ׁשבּור, ּכלי ּכׁשֹובר ונמצא ּבוּדאי; מּיד להּׁשבר ׁשּסֹופֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלי

ּפטּור. ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכגֹורם. זה ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָואין
.‚È,הּברּיֹות את מּזיק ׁשהּוא מּפני להריגה עֹומד ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשֹור

הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא מּפני לקציצה עֹומד ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואילן
מּדעת ׁשּלא זה אילן וקּצץ זה ׁשֹור וׁשחט אחד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוקדם
ׁשהרי הּדּינים, ׁשּיראּו ּכמֹו לּבעלים לׁשּלם חּיב - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּבעלים
לי אמרּת 'אּתה ואמר: טען ואם מצוה. מּלעׂשֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָהפקיען
ּפטּור. זה הרי ,לכ עֹומד והּוא הֹואיל ּולקצצֹו', ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָלהרגֹו

.„Èׁשּלא הּדם וכּסה אחר ּובא עֹוף, אֹו חּיה ׁשּׁשחט מי ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכן
מי ויׁש הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו לֹו לּתן חּיב - הּׁשֹוחט ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּדעת
וכן זהּובים; עׂשרה והּוא קצּוב, קנס נֹותן ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָׁשהֹורה
עׂשה מצות מּלעׂשֹות הּבעלים הּמֹונע ׁשּכל הּגאֹונים, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהֹורּו
לּבעלים מׁשּלם - ועׂשיּה אחר וקדם לעׂשֹותּה, ראּויין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשהן

זהּובים .עׂשרה ְֲִָָ
.ÂËּבידֹו לּמּזיק הּזיק[בעצמו]ׁשמין אם לֹו ׁשּׁשמין ּכדר , ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ

- ּכליו ׁשּבר אֹו חברֹו, ּבהמת ׁשהרג הרי ּכיצד? ֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָממֹונֹו.
וכּמה ׁשוה, הּנבלה וכּמה ׁשוה הּבהמה היתה ּכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשמין
הּפחת ּומׁשּלם עּתה; ׁשוה וכּמה ׁשלם והּוא ׁשוה הּכלי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה
ּבׁשֹורֹו ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשבּור, הּכלי אֹו הּנבלה עם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּנּזק

חברֹו ׁשל ענבים ּדר הּוא. אחד ׁשּדין יין]ׁשהּזיק; ,[ונעשו ֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזקֹו. לֹו ְִֵֵֵֶֶַָָָׁשמין

.ÊË;ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן ּגֹובין הּמּזיק, מן הּפחת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָּכׁשּגֹובין
ׁשּבנכסיו הּיפה מן ּגֹובין מּטלטלין, לֹו אין האֹונסאם וכן . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

מהן. ּגֹובין ׁשּבנכסיו הּיפה מן ּכּלן רע, ׁשם והּמֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוהמפּתה
.ÊÈהּנּזק הרי - הּזיק מה יֹודע ואינֹו חברֹו, ממֹון הּמּזיק ְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּכל

ּכמֹו ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת כ]נׁשּבע הדין ׁשיטעֹון[שמצינו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ּבהן אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען והּוא שישהּנגזל; [משוער ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבנגזל.לו] ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֶַָ

.ÁÈׁשּמסרֹו אֹו לאׁש, אֹו לּים והׁשליכֹו חברֹו ּכיס לקח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
מלא', היה 'זהּובים אֹומר: הּכיס ּבעל - ואבד אּנס ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּביד
היה ּתבן אֹו עפר ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהּמּזיק

והּוא ונֹוטל; חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּנּזק הרי - ׁשּיטעןמלא' ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ודרּכן אצלֹו, להפקידן אמּוד אֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָּדברים
זה, ּבכלי להּניחן ּדרּכן אין אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא ּבכיס ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהּניחן

ּבעצמֹו ּפׁשע חמתהּוא ׁשחטף הרי ּכיצד? עור]. סל[נוד אֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הּנּזק וטען ׂשרפם, אֹו לּים והׁשליכם ּומחּפים, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻמלאים
על אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, אינֹו - ּבתֹוכם היּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמרּגלּיֹות
ּובחמתֹות. ּבסּלים מרּגלּיֹות להּניח אדם ּבני ּדר ׁשאין ;ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכ
בּה, היּו ׁשּמרּגלּיֹות נׁשּבע אּלא מּידֹו, מֹוציאין אין ּתפׂש, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אצלֹו. ּׁשּיׁש מּמה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָונֹוטל
.ËÈיֹודע אינֹו אבל זהּובים, בֹו היה ׁשהּכיס הּמּזיק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע

ׁשבּועה, ּבלא אלף נֹוטל - היּו' 'אלף אֹומר: והּנּזק היּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכּמה
ואינֹו ׁשבּועה מחּיב הּמּזיק זה ׁשהרי אמּוד; ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻוהּוא

להּׁשבע הּפּקדֹון.יכֹול ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

    
אּנס‡. ּביד חברֹו ממֹון הּיפה[גוי]הּמֹוסר מן לׁשּלם חּיב , ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבין הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר מּיֹורׁשיו ּגֹובין מת, ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבנכסיו;
הּמ זה הרי - יׂשראל ׁשהיה ּבין ּגֹוי, האּנס חּיבׁשהיה ֹוסר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

נׂשא ׁשּלא ּפי על אף האּנס, ּׁשּלקח מה ּכל [לקח]לׁשּלם ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הרּגיל אּלא ּבידֹו, נתן ולא ּבלבד.[הלשין]הּמֹוסר ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

.מעצמֹו הּמֹוסר ּבׁשהראה אמּורים? ּדברים [אתּבּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הממון] אּנסמקום יׂשראל אֹו ּגֹויים אנסּוהּו אם אבל .ְֲֲִִִֵַָָָָ

נׂשא ואם הּתׁשלּומין. מן ּפטּור זה הרי - והראה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלהראֹות,
לׁשּלם; חּיב זה הרי אנּוס, ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָונתן

לׁשּלם. חּיב חברֹו, ּבממֹון עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָׁשהּמּציל
וכּיֹוצא‚. ּתבן אֹו יין לֹו להביא הּמל ׁשּגזר הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

יין אֹוצר לפלֹוני יׁש 'הרי ואמר: מֹוסר ועמד אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדברים
אנסֹו לׁשּלם. חּיב - ּולקחּוהּו והלכּו ּפלֹוני', ּבמקֹום ּתבן ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָאֹו
עד אֹו ּתבן, אֹו יין אֹוצרֹות לֹו ׁשּיראה עד זה למֹוסר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמל

מּלפניו ּבֹורח ׁשהּוא ּפלֹוני ממֹון לֹו ,[מהמלך]ׁשּיראה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
לֹו, יראה לא ׁשאם ּפטּור; זה הרי - האנס מּפני לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוהראה

ימיתהּו. אֹו ְִֵֵַיּכהּו
מּכל„. לׁשּלם חּיב - לאּנס ּונתנֹו ּבידֹו חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנׂשא

ּדברים ּבּמה להביא. אנסֹו ׁשהּמל ּפי על אף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום,
הּממֹון הּגיע ּבׁשּלא חּיב? והביא להביא אנסֹו ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים
ועמד ׁשהראהּו, עד יׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלרׁשּות
להֹוליכֹו יׂשראל את ואנס ּברׁשּותֹו, ונעׂשה הּממֹון על ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהאּנס
הרי - ׁשהראה הּמֹוסר זה הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
ּכבר האֹוצר, ּבצד האּנס ׁשעמד ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה

נׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו ּׁשּיׁש מה ּכל ְְִִֵֶַַַָָאבד
ּביני‰. ׁשהיתה דין עלּבעלי אֹו הּקרקע על מריבה הן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מהן אחד ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
לכמֹות הּדבר ׁשּיחזיר עד אֹותֹו מנּדין - ּגֹויים ּביד ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּומסרּה

ּביׂשראל. ּדין ויעׂשּו מּביניהן, האּנס יד ויסּלק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

           
      

.Âעל ׁשּנתּפׂש של]מי חוב מּמּנּו[מפני גֹויים ולקחּו חברֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
מי ל ואין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ּבגלל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָממֹון
מן חּוץ לֹו, לׁשּלם חּיב חברֹו ויהיה חברֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנתּפׂש
אֹו ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על הּקצּוב הּמס מּפני ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָהּנתּפׂש

הּתׁשּורה על לּמל[מתנה]הּנתּפׂש ואיׁש איׁש ּכל ׁשּנֹותן ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו. לׁשּלם חּיב זה הרי - חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָּבעברֹו

עדים. ּבפני ּפלֹוני ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיּקחּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַוהּוא,

.Êׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי
ּכּמה העדים ידעּו ולא ּבּיד, ונתן ונׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמעצמֹו,
והּמֹוסר הפסידני', וכ ּכ' טֹוען והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָהפסידֹו
מּידֹו, מֹוציאין אין הּנמסר, ּתפׂש אם - ּׁשּטענֹו ּבמה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹופר

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ואם[קדוש]אּלא ּׁשּתפׂש; ּבמה וזֹוכה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּברּורה. ּבראיה אּלא הּמֹוסר מן מֹוציאין אין ּתפׂש, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

.Áׁשבּועה לא מעצמֹו, ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואין
הּסת ׁשבּועת ולא ואין[דרבנן]חמּורה רׁשע, ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ

אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. יתר ּפסּול ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָל
אינֹו לׁשּלם, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ונתן ונׂשא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלהביא,
ּכׁשאר אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ּבן אּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָרׁשע,

הּכׁשרין. ְְִֵַַּכלל

.Ë,ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד יׂשראל למסר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאסּור
עברֹות ּובעל רׁשע היה ּומצערֹו.ואפּלּו לֹו מצר היה ואפּלּו , ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

לֹו אין - ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד הּמֹוסרֹו ְְְְְִֵֵֵַַָָוכל
הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק

.Èׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
ּכׁשאמר אּלא ׁשּימסר, קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו', אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ'הריני
'אל לֹו: ואֹומרין ּבֹו ּומתרין למיתה, עצמֹו הּתיר ְְְְְֲִִִִִֵַַַָהרי
מצוה - אמסרּנּו' אּלא כי, 'לא ואמר: ּפניו העז אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתמסר'.

זכה להרגֹו, הּקֹודם וכל .להרגֹו; ְְְְְֵַָָָָָ

.‡Èׁשאסּור לי יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה
החזקלהרגֹו ּכן אם אּלא ׁשּמא[ג"פ]; יהרג, זה הרי - למסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

להרג הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעׂשים אחרים. ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹֹימסר
הּמֹוסרים את ולמסר יׂשראל, ממֹון למסר ׁשהחזקּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻהּמֹוסרים

להר הּגֹויים ּכלּביד וכן רׁשעם. ּכפי ּולאסרם ּולהּכֹותם גן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
להּכֹותֹו ּגֹויים ּביד למסרֹו מּתר אֹותם, ּומצער לּצּבּור ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֻהּמצר
ואסּור למסרֹו. אסּור יחיד, צער מּפני אבל ּולקנסֹו; ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָּולאסרֹו
ּגּופֹו, לאּבד ׁשּמּתר ּפי על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלאּבד

ליֹורׁשיו. ראּוי ממֹונֹו ְְֲֵֶָָָׁשהרי

.È,עברה לדבר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף
ּפטּור - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף, ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה עצמֹו .הּתיר ְְִִִַָ

.‚Èממֹונֹו יהא לא ּפטּור; רֹודף, ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹנרּדף
עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלי ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב

חּיב. חברֹו, ְֲֵַָָּבממֹון

.„Èאת וׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן ולא ּפטּור; - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים

יתמהמּה אֹו מּלהּציל, יּמנע ׁשּלא היא ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,
מלהזיק]ויעּין ׁשּירּדף.[להיזהר ּבעת ְְִִֵֵֶַֹ

.ÂËמהן אחד ועמד הּמּׂשאֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹספינה
ּכמֹו ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהקל

להרגם אחריהם והֹוׁשיעם.רֹודף ׁשהׁשלי עׂשה רּבה ּומצוה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

   
ועׂשר עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
לרצח; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹמצוֹות
להגלֹות (ג) יּומת; אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר לּקח ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ(ב)
ׁשּלא (ה) ּגלּות; למחּיב ּכפר לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהרֹוצח
הּנרּדף להּציל (ו) ּבּדין; עמידה קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹיּומת
ׁשּלא (ח) הרֹודף; על לחּוס ׁשּלא (ז) רֹודף; ׁשל ְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבנפׁשֹו
;הּדר להם ּולכּון מקלט, ערי להפריׁש (ט) ּדם; על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלעמד
קרקע ּבאֹותּה יעבד ׁשּלא (יא) ּבּנחל; העגלה את לערף ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ(י)
מעקה; לעׂשֹות (יג) ּדמים; לׂשּום ׁשּלא (יב) תּזרע; ְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹולא

(טו) ;ּבּדר ּתמים יכׁשיל ׁשּלא ׁשּנכׁשל(יד) מי עם לפרק ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
נבהל ּבּדר יּניחּנּו ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען (טז) ;ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבּדר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לֹו. ויל ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָּבמּׂשאֹו

     
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - מּיׂשראל אדם נפׁש הֹורג ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם תרצח". "לא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
למדּו,[בחרב]ּבסיף הּׁשמּועה מּפי יּנקם"; "נקם ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל, חברֹו את ׁשהרג ּבין סיף; מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזֹו
ּבסיף. מיתתֹו - ְִִֵַָָּבאׁש

.הּדם ּגֹואל ּביד ימיתמצוה הּוא הּדם, "ּגאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רצה לא הּדם. גֹואל הּוא לירּׁשה, הראּוי וכל הרצח"; ְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאת
ּגֹואל לֹו ׁשאין אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגֹואל

ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ְְִִִִֵֵֶַַָָּדם
הֹורג‚. זה הרי - ּבן לּנהרג היה אם - ּבנֹו את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב

הּדם גֹואל ׁשהּוא מּפני אביו, איןאבי - ּבן לֹו אין ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּבית אּלא אביו, את להמית הּדם ּגֹואל נעׂשה האחין מן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
הּדם. ּבגאּלת הּנקבה ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ממיתין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּדין

ּכפר„. לּקח ׁשּלא ּדין ּבית נפשו]ּומזהרין הרֹוצח,[פדיון מן ְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ
הּדם ּגֹואל רצה ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ממֹון ּכל נתן ֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אּלא הּדם, ּגֹואל קנין הּנהרג זה ׁשל נפׁשֹו ׁשאין ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלפטרֹו;
לנפׁש כפר תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹקנין
ּדמים, ּכׁשפיכּות עליו ּתֹורה ׁשהקּפידה דבר ל ואין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָרֹוצח".
הּדם ּכי ּבה, אּתם אׁשר הארץ את תחניפּו "ולא ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

וגֹו'". הארץ את יחניף ְֲִֶֶַָָהּוא
ולא‰. העדים אֹותֹו ממיתין אין - ּבזדֹון ׁשהרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹרֹוצח

למיתה, וידינּוהּו ּדין לבית ׁשּיבֹואּו עד אֹותֹו, ְְִִִִִֵֶַָָָהרֹואים
לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

לכל הּדין ׁשאיןוהּוא ועׂשּו, ׁשעברּו ּדין ּבית מיתת מחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּדין. ּבבית ּדינם ׁשּיּגמר עד אֹותם ְְִִִִִֵֵֶַָָָממיתין
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.Âעל ׁשּנתּפׂש של]מי חוב מּמּנּו[מפני גֹויים ולקחּו חברֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
מי ל ואין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ּבגלל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָממֹון
מן חּוץ לֹו, לׁשּלם חּיב חברֹו ויהיה חברֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנתּפׂש
אֹו ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על הּקצּוב הּמס מּפני ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָהּנתּפׂש

הּתׁשּורה על לּמל[מתנה]הּנתּפׂש ואיׁש איׁש ּכל ׁשּנֹותן ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו. לׁשּלם חּיב זה הרי - חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָּבעברֹו

עדים. ּבפני ּפלֹוני ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיּקחּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַוהּוא,

.Êׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי
ּכּמה העדים ידעּו ולא ּבּיד, ונתן ונׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמעצמֹו,
והּמֹוסר הפסידני', וכ ּכ' טֹוען והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָהפסידֹו
מּידֹו, מֹוציאין אין הּנמסר, ּתפׂש אם - ּׁשּטענֹו ּבמה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹופר

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ואם[קדוש]אּלא ּׁשּתפׂש; ּבמה וזֹוכה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּברּורה. ּבראיה אּלא הּמֹוסר מן מֹוציאין אין ּתפׂש, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

.Áׁשבּועה לא מעצמֹו, ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואין
הּסת ׁשבּועת ולא ואין[דרבנן]חמּורה רׁשע, ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ

אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. יתר ּפסּול ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָל
אינֹו לׁשּלם, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ונתן ונׂשא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלהביא,
ּכׁשאר אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ּבן אּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָרׁשע,

הּכׁשרין. ְְִֵַַּכלל

.Ë,ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד יׂשראל למסר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאסּור
עברֹות ּובעל רׁשע היה ּומצערֹו.ואפּלּו לֹו מצר היה ואפּלּו , ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

לֹו אין - ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד הּמֹוסרֹו ְְְְְִֵֵֵַַָָוכל
הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק

.Èׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
ּכׁשאמר אּלא ׁשּימסר, קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו', אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ'הריני
'אל לֹו: ואֹומרין ּבֹו ּומתרין למיתה, עצמֹו הּתיר ְְְְְֲִִִִִֵַַַָהרי
מצוה - אמסרּנּו' אּלא כי, 'לא ואמר: ּפניו העז אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתמסר'.

זכה להרגֹו, הּקֹודם וכל .להרגֹו; ְְְְְֵַָָָָָ

.‡Èׁשאסּור לי יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה
החזקלהרגֹו ּכן אם אּלא ׁשּמא[ג"פ]; יהרג, זה הרי - למסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

להרג הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעׂשים אחרים. ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹֹימסר
הּמֹוסרים את ולמסר יׂשראל, ממֹון למסר ׁשהחזקּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻהּמֹוסרים

להר הּגֹויים ּכלּביד וכן רׁשעם. ּכפי ּולאסרם ּולהּכֹותם גן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
להּכֹותֹו ּגֹויים ּביד למסרֹו מּתר אֹותם, ּומצער לּצּבּור ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֻהּמצר
ואסּור למסרֹו. אסּור יחיד, צער מּפני אבל ּולקנסֹו; ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָּולאסרֹו
ּגּופֹו, לאּבד ׁשּמּתר ּפי על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלאּבד

ליֹורׁשיו. ראּוי ממֹונֹו ְְֲֵֶָָָׁשהרי

.È,עברה לדבר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף
ּפטּור - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף, ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה עצמֹו .הּתיר ְְִִִַָ

.‚Èממֹונֹו יהא לא ּפטּור; רֹודף, ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹנרּדף
עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלי ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב

חּיב. חברֹו, ְֲֵַָָּבממֹון

.„Èאת וׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן ולא ּפטּור; - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים

יתמהמּה אֹו מּלהּציל, יּמנע ׁשּלא היא ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,
מלהזיק]ויעּין ׁשּירּדף.[להיזהר ּבעת ְְִִֵֵֶַֹ

.ÂËמהן אחד ועמד הּמּׂשאֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹספינה
ּכמֹו ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהקל

להרגם אחריהם והֹוׁשיעם.רֹודף ׁשהׁשלי עׂשה רּבה ּומצוה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

   
ועׂשר עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
לרצח; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹמצוֹות
להגלֹות (ג) יּומת; אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר לּקח ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ(ב)
ׁשּלא (ה) ּגלּות; למחּיב ּכפר לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהרֹוצח
הּנרּדף להּציל (ו) ּבּדין; עמידה קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹיּומת
ׁשּלא (ח) הרֹודף; על לחּוס ׁשּלא (ז) רֹודף; ׁשל ְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבנפׁשֹו
;הּדר להם ּולכּון מקלט, ערי להפריׁש (ט) ּדם; על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלעמד
קרקע ּבאֹותּה יעבד ׁשּלא (יא) ּבּנחל; העגלה את לערף ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ(י)
מעקה; לעׂשֹות (יג) ּדמים; לׂשּום ׁשּלא (יב) תּזרע; ְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹולא

(טו) ;ּבּדר ּתמים יכׁשיל ׁשּלא ׁשּנכׁשל(יד) מי עם לפרק ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
נבהל ּבּדר יּניחּנּו ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען (טז) ;ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבּדר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לֹו. ויל ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָּבמּׂשאֹו

     
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - מּיׂשראל אדם נפׁש הֹורג ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם תרצח". "לא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
למדּו,[בחרב]ּבסיף הּׁשמּועה מּפי יּנקם"; "נקם ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל, חברֹו את ׁשהרג ּבין סיף; מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזֹו
ּבסיף. מיתתֹו - ְִִֵַָָּבאׁש

.הּדם ּגֹואל ּביד ימיתמצוה הּוא הּדם, "ּגאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רצה לא הּדם. גֹואל הּוא לירּׁשה, הראּוי וכל הרצח"; ְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאת
ּגֹואל לֹו ׁשאין אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגֹואל

ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ְְִִִִֵֵֶַַָָּדם
הֹורג‚. זה הרי - ּבן לּנהרג היה אם - ּבנֹו את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב

הּדם גֹואל ׁשהּוא מּפני אביו, איןאבי - ּבן לֹו אין ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּבית אּלא אביו, את להמית הּדם ּגֹואל נעׂשה האחין מן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
הּדם. ּבגאּלת הּנקבה ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ממיתין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּדין

ּכפר„. לּקח ׁשּלא ּדין ּבית נפשו]ּומזהרין הרֹוצח,[פדיון מן ְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ
הּדם ּגֹואל רצה ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ממֹון ּכל נתן ֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אּלא הּדם, ּגֹואל קנין הּנהרג זה ׁשל נפׁשֹו ׁשאין ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלפטרֹו;
לנפׁש כפר תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹקנין
ּדמים, ּכׁשפיכּות עליו ּתֹורה ׁשהקּפידה דבר ל ואין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָרֹוצח".
הּדם ּכי ּבה, אּתם אׁשר הארץ את תחניפּו "ולא ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

וגֹו'". הארץ את יחניף ְֲִֶֶַָָהּוא
ולא‰. העדים אֹותֹו ממיתין אין - ּבזדֹון ׁשהרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹרֹוצח

למיתה, וידינּוהּו ּדין לבית ׁשּיבֹואּו עד אֹותֹו, ְְִִִִִֵֶַָָָהרֹואים
לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

לכל הּדין ׁשאיןוהּוא ועׂשּו, ׁשעברּו ּדין ּבית מיתת מחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּדין. ּבבית ּדינם ׁשּיּגמר עד אֹותם ְְִִִִִֵֵֶַָָָממיתין



נ           
      

.Âעליו ׁשחּיב העֹון ועׂשה ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּמה
להרגֹו חברֹו אחר הרֹודף אבל ּדין; ּבית היהמיתת אפּלּו , ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

מּיד הּנרּדף להּציל מצּוין יׂשראל ּכל הרי - קטן ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהרֹודף
רֹודף. ׁשל ּבנפׁשֹו ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַָהרֹודף,

.Êעל אף - אחריו רֹודף הּוא והרי הזהירּוהּו, אם ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָּכיצד?
הרי - רֹודף הּוא ׁשעדין ּכיון התראה, עליו קּבל ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ּכגֹון - הרֹודף מאברי ּבאבר להּצילֹו יכֹולים ואם נהרג. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
אֹו ידֹו את ויקטעּו ּבסיף, אֹו ּבאבן אֹו ּבחץ אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיּכּו
יכֹולין אינן ואם עֹוׂשין. - עינֹו את יסּמּו אֹו רגלֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָיׁשּברּו
אּלּו הרי - לרֹודף הרגּוהּו ּכן אם אּלא להּצילֹו ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלכּון

הרג לא ׁשעדין ּפי על ואף אֹותֹו, "וקּצתההֹורגין ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
."עינ תחֹוס לא ּכּפּה, ֵֶֶַָָֹאת

.Áמבּוׁשיו סּכנת[ביציו]אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשאחז האיׁש ואחד האיׁש את ׁשאחזה האּׁשה אחד ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנפׁשֹות,
הּכאה חברֹו להּכֹות החֹוׁשב ׁשּכל הּכתּוב, ענין - האּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאת
אינן ואם רֹודף; ׁשל ּבכּפֹו הּנרּדף את מּצילין אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּממיתה
;"עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: ּבנפׁשֹו, אף אֹותֹו מּצילין - ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹיכֹולין

.Ë.הרֹודף נפׁש על לחּוס ׁשּלא תעׂשה, לא מצות זֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהרי
מּתר - לילד מקּׁשה ׁשהיא ׁשהעּברה חכמים, הֹורּו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻלפיכ
ּכרֹודף ׁשהּוא מּפני ּבּיד; ּבין ּבסם ּבין ּבמעיה, העּבר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלחּת
ׁשאין ּבֹו, נֹוגעין אין ראׁשֹו, מּׁשהֹוציא ואם להרגּה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחריה

עֹולם. ׁשל טבעֹו הּוא וזה נפׁש, מּפני נפׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָּדֹוחין
.Èנערה אחר רֹודף אֹו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד

לאנסּה רעהּומארׂשה על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
"צעקה אֹומר: הּוא והרי הּזה". הּדבר ּכן נפׁש, ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּורצחֹו
מֹוׁשיע לּה יׁש הא לּה"; מֹוׁשיע ואין המארׂשה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּנערה

ואפּלּו[מציל] להֹוׁשיעּה, ׁשיכֹול ּדבר ּבכל מֹוׁשיעּה -ְְֲִִִֶַָָָָָָ
הרֹודף. ֲִֵַַָּבהריגת

.‡Èאבל הּבהמה; מן חּוץ העריֹות, ּכל לׁשאר הּדין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוהּוא
עריֹות ּכׁשאר הרֹודף ּבנפׁש אֹותֹו מּצילין אבלהּזכּור, . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ

לרבעּה הּבהמה אחר עמה]הרֹודף ׁשרדף[להזדווג אֹו , ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפי על אף - זרה עבֹודה לעבד אֹו ּבׁשּבת, מלאכה ְְֲֲֲִַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
עד אֹותֹו ממיתין אין - הּדת עּקרי זרה ועבֹודה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּׁשּבת

וימּות וידינּוהּו, ּדין לבית ויביאּוהּו .ׁשּיעׂשה, ְְֲִִִִִֵֶֶַָ
.Èּפי על אף - והערה וׁשכב ּותפׂשּה ערוה, אחר ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָרדף

רדף ּבּדין. עמדֹו עד אֹותֹו ממיתין אין ּביאתֹו, ּגמר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ואמרה להּצילּה, אחריו רֹודפין אחרים והיּו ערוה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאחר
אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - יהרגני' ׁשּלא ּכדי 'הּניחּוהּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהם:

ּבאבריו מּלבעל אֹותֹו ּומֹונעין אֹותֹו אינםמבהילין ואם ; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבנפׁשֹו, אפּלּו - ּבאבריו למנעֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָיכֹולים

.‚Èאּלא ,ּבכ טרח ולא מאבריו, ּבאבר להּציל הּיכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
וחּיב ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - והרגֹו רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּציל

אֹותֹו.מיתה ממיתין ּדין ּבית אין אבל ; ְֲִִִִֵֵָָ
.„Èתעמד "לא על עֹובר - הּציל ולא להּציל, הּיכֹול ְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹּכל

לסטים אֹו ּבּים, טֹובע חברֹו את הרֹואה וכן ."רע ּדם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
הּוא להּצילֹו ויכֹול עליו, ּבאה רעה חּיה אֹו עליו, ְְִִַַָָָָָָָָָָָּבאים
ׁשּׁשמע אֹו הּציל, ולא להּצילֹו, אחרים ׁשּיׂשּכר אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹּבעצמֹו,
ולא ּפח, לֹו טֹומנין אֹו רעה עליו מחּׁשבים מֹוסרים אֹו ְְְְְִִִִַַָָָָֹּגֹוים

אֹו והֹודיעֹו, חברֹו אזן ׁשהּואגּלה ּבאֹונס אֹו ּבגֹוי ׁשּידע ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ
מה ּולהסיר חברֹו ּבגלל לפּיסֹו ויכֹול חברֹו, על ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָקֹובל
אֹותם העֹוׂשה - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּפּיסֹו, ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּבלּבֹו

."רע ּדם על תעמד "לא על ֲֵֵֶַַַַֹֹעֹובר

.ÂË,לבעלּה ערוה אחר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ְְְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָהרֹואה
ׁשהיא עׂשה, מצות ּבּטל זה הרי - הּציל ולא להּציל, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹויכֹול

ּכּפּה" את תחֹוס"וקּצתה "לא על לאוין, ׁשני על ועבר ; ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
."רע ּדם על תעמד "לא ועל "ְֲֵֵֶֶַַַַֹֹעינ

.ÊËּבהן ׁשאין מּפני אּלּו, לאוין על לֹוקין ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
מּיׂשראל, אחת נפׁש המאּבד ׁשּכל הם; חמּורים ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמעׂשה,
מּיׂשראל, אחת נפׁש המקּים וכל ּכּלֹו; העֹולם את אּבד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּכאּלּו

ּכּלֹו העֹולם ּכל קּים .ּכאּלּו ְִִֵָָָֻ

ה'תש"ע שבט י"ט רביעי יום

     
ּבאבן‡. אֹו ּבסיף ׁשהּכהּו ּכגֹון ּבידֹו, חברֹו ההֹורג ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הֹואיל - ּבאׁש ׂשרפֹו אֹו ׁשּמת, עד ׁשחנקֹו אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהּממיתה,
ּדין ּבבית נהרג זה הרי - ּבעצמֹו הּוא מקֹום מּכל .והרגֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

.חברֹו את להרג הֹורג הּׂשֹוכר עבדיואבל ׁשּׁשלח אֹו , ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבֹווהרגּוהּו וכּיֹוצא הארי לפני והּניחֹו חברֹו ׁשּכפת אֹו , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מאּלּו אחד ּכל - עצמֹו את ההֹורג וכן החּיה, ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהרגּתּו
לּׁשמים, מיתה וחּיב ּבידֹו; הריגה ועֹון הּוא, ּדמים ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָׁשֹופ

ּדין. ּבית מיתת ּבהן ְִִֵֵֶַָואין
ּדם‚. ׁשֹופ" אֹומר: הּוא ׁשהרי הּדין? הּוא ׁשּכן ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּומּנין

"יּׁשפ ּדמֹו ּבאדם עלהאדם, ׁשּלא ּבעצמֹו ההֹורג זה - ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ההֹורג זה - אדרׁש" לנפׁשֹותיכם ּדמכם "את ׁשליח; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹידי
לפני חברֹו הּמֹוסר זה - אדרׁשּנּו" חּיה ּכל "מּיד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו;
נפׁש את אדרׁש אחיו, איׁש מּיד האדם, "מּיד לטרפֹו; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחּיה
נאמר ּובפרּוׁש חברֹו. את להרג אחרים הּׂשֹוכר זה - ְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאדם"

ּדריׁשה לׁשֹון לּׁשמים.[ענישה]ּבׁשלׁשּתן מסּור דינם הרי - ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ
מיתת„. מחּיבים ׁשאינן ּבהן וכּיֹוצא הרצחנין אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּובכל

הּמלכּות ּבדין להרגן יׂשראל מל רצה אם - ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ּבידֹו הרׁשּות העֹולם, להרגותּקנת ּדין ּבית ראּו אם וכן . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ

הרי ,לכ צריכה הּׁשעה היתה אם - ׁשעה ּבהֹוראת ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָאֹותן
ּׁשּיראּו. מה ּכפי רׁשּות להם ְְְִִֵֶֶַָיׁש

.‰לכ צריכה הּׁשעה היתה ולא ,הּמל הרגם ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי
להּכֹותם מקֹום מּכל חּיבין ּדין ּבית הרי - הּדבר ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלחּזק

למיתה הּקרֹובה רּבה ּבמצֹורמּכה אֹותם ולאסר [כלא], ְְְְֱִֶַַַָָָָָָֹ
ּכדי[רעב]ּובמצֹוק צער; מיני ּבכל ּולצערם רּבֹות, ׁשנים ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

להם הּדבר יהיה ׁשּלא הרׁשעים, ׁשאר על ּולאּים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהפחיד
אֹויבי להרג מסּבב 'הריני ויאמר: לבב, ּולמכׁשֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹלפּוקה

ואּפטר'. ּפלֹוני, ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶָָָּכדר
.Âזכר ּבין יֹומֹו, ּבן הּקטן את אֹו הּגדֹול את ההֹורג ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

ּגֹולה אֹו ּבזדֹון, הרג אם עליו נהרג זה הרי - נקבה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבין
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ּבׁשגגה; הרג מלא]אם היריון ;[של ְְֳִִֶַָָָָָָ

ּכנפל הּוא הרי - חדׁשים מּתׁשעה לפחֹות נֹולד אם ְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַָָָָאבל
אינֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו וההֹורגֹו יֹום, ׁשלׁשים ׁשּיׁשהה ְְְְְְִִִֵֶֶַַֹֹעד

עליו. ֱֶָָָנהרג

           
      

.Ê.למּות הּנֹוטה החֹולה את אֹו הּבריא, את ההֹורג ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
ּבידי ּגֹוסס היה ואם עליו. נהרג הּגֹוסס, את הרג ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
– ּגֹוסס הּוא והרי למּות ׁשּנטה עד ׁשהּכּוהּו ּכגֹון ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאדם,

אֹותֹו ממיתין ּדין ּבית אין אֹותֹו, .ההֹורג ְִִִֵֵֵַ

.Áהּטרפה את שנה]ההֹורג תוך הממית מום לו -[שיש ְֵֵֶַַָ
ׁשאֹוכל ּפי על ּפטּוראף זה הרי ּבּׁשּוק, ּומהּל וׁשֹותה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

נהרג וההֹורגֹו הּוא, ׁשלם ּבחזקת אדם וכל אדם. ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּדיני
הרֹופאים ויאמרּו טרפה, ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעליו

ּתעלה לּה אין זֹו אם[רפואה]ׁשּמּכה ימּות ּובּה ּבאדם, ְְִֵֶַָָָָָָָָ
אחר. ּדבר ימיתּנּו ְִֵֶַָָֹלא

.Ëנהרג - הּנפׁש את ׁשהרג טרפה "ּובערּתאדם ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבפני אבל ּדין. ּבית ּבפני ׁשּיהרג והּוא ;"מּקרּב ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהרע
נהרגין, אינן הּוזּמּו ואם העדים, יּזּמּו ׁשּמא ּפטּור; ְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹעדים,
ראּויה ׁשאינּה עדּות וכל טרפה, אּלא להרג זממּו לא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשהרי

נפׁשֹות. ּבדיני עדּות אינּה ְְֲִֵֵֵַַָָָלהזּמה,

.Èהרי - ּכנעני עבד ההֹורג אֹו יׂשראל, את ההֹורג ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד
עליו נהרג ּגֹולה.זה ּבׁשגגה, הרג ואם ; ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָ

.‡Èּתֹוׁשב ּגר ׁשהרג מצוות]יׂשראל ז' נהרג[שקיבל אינֹו - ְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ
ואין רעהּו"; על איׁש יזיד "וכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
עבד את ההֹורג ואחד הּגֹוי. על נהרג ׁשאינֹו לֹומר ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָצרי
ּכבר ׁשהעבד עליו, נהרג זה הרי - עבּדֹו ההֹורג אֹו ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים

ה'. נחלת על ונֹוסף מצוֹות עליו ְְֲִִֵַַַַָָקּבל

.Èרׁשּות לֹו יׁש ׁשעבּדֹו, אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה
ּכדי ּבּה ׁשּיׁש הּכאה עבּדֹו הּכה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלהּכֹותֹו.
ואחר ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ועמד למּות, ונטה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָלהמית,
הּמּכה מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג אינֹו - מת ּכ, ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אֹו "יֹום הּוא ּומה הּוא". כסּפֹו ּכי יּקם, "לא ְֱִֶֶַַַַֹֻׁשּנאמר:

לעת. מעת ׁשהּוא ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְִִֵֵֵֶֶַַיֹומים"?

.‚Èּכּמה לאחר מת אפּלּו - ׁשּלֹו ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
זה הרי להמית, ּכדי והּכהּו הֹואיל - הּמּכה מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימים

חֹורין ּבני ּכׁשאר עליו .נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„Èּבאבן אֹו בסיף אֹו ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָיראה

ּבדין אינֹו - ּומת למיתה, ואמדּוהּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָואגרֹוף
יֹומים" אֹו חייב]"יֹום שעות כ"ד אחר מת ואפּלּו[אפילו ; ֲִִַַ

ׁשּלא - "ּבּׁשבט" נאמר לכ עליו. נהרג ׁשנה, לאחר ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמת
וכּיֹוצא ּורצּועה ּבׁשבט אּלא להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה לֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנתנה

רציחה. הּכית לא ְִֶַַָָָֹּבהם,
.ÂËּופסק עבּדֹו, את ׁשּיׁשּמׁשּנּו[התנה]הּמֹוכר עּמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָ

והמיתֹו יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו מהם אחד והּכהּו יֹום, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשלׁשים
ע נהרג זה הרי הראׁשֹון,- יֹומים": אֹו "יֹום ּבדין ואינֹו ליו, ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּתחּתיו. ׁשאינֹו לפי והּׁשני, לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלפי
.ÊËׁשני ׁשל ועבד חֹורין. ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכן

יֹומים" אֹו "יֹום ּבדין אינֹו - לאחדׁשּתפין אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻ
העם. ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמהם

     
והמיתֹו‡. ּבעץ, אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את אֹומדיןהּמּכה - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

חפץ אֹותֹו ראּוי אם עליו, ׁשהּכהּו ּומקֹום ּבֹו, ׁשהּכהּו ִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּדבר

אׁשר יד "ּבאבן ׁשּנאמר: ראּוי, אינֹו אֹו זה, ּבאבר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלהמית
הּכהּו", ּבֹו ימּות אׁשר יד עץ ּבכלי אֹו . . הּכהּו ּבּה ְֲִִִִֵֶָָָָָָימּות
למּכהּו לּבֹו על מּכהּו ּדֹומה ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעד

ירכֹו; ְֵַעל

."ּבּה ימּות "אׁשר ונאמר מקֹוםהֹואיל ׁשאֹומדין מּכאן , ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ
ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.
ׁשּמׁשערין מּכאן יד", "ּבאבן ׁשּנאמר: - ההּכיה ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
אּמֹות ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו הּיד; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת
ואינֹו יתר; ּכחּה יהיה עׂשר ׁשּברחּוק עׂשר, ּברחּוק ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹלזֹורק
ׁשּברחּוק אּמה, מאה ּברחּוק לזֹורק עׂשר ּברחּוק זֹורק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָדֹומה

ההּכיה. ּכח יתמעט ּביֹותר ְְִֵֵַַַַַָָָֹהּמקֹום
עצמּה‚. הּמּכה מׁשערין וכחוכן ההֹורג, ּכח ּומׁשערין ; ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

ּבריא אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו ּגדֹול הּוא אם - ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג
- ּבּה" ימּות "אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה, ׁשל ְֲִִִֶֶֶַָָָמיתתֹו
ׁשעּור„. ּתֹורה לֹו נתנה לא ברזל, "ואםּכלי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

והּוא ּבמחט; ואפּלּו הּוא", רֹוצח וּימת, הּכהּו ברזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּבכלי
ּבהם; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהיה

ּבעׁשת הּכהּו אם אֹומדין[גוש]אבל ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
העץ. אֹו האבן ׁשאֹומדין ּכדר ְְִֵֶֶֶֶֶָָָאֹותּה

ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה
נגפֹו אֹו ּברגלֹו ּכח[הכהו]אֹו מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו ְְְְְֱֲִִֶַַַָֹֹ

חברֹו ּדֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה; ּומקֹום הּנהרג, וכח ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמּכה,
על מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו; ּבכל ּברגלֹו ּבֹו לבֹועט ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹּבאצּבעֹו,
הּבריא את הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו; על למּכהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלּבֹו,

חֹולה אֹו חּלׁש הּמּכה חזק לבריא .החזק, ְִֶֶֶַַַָָָָָָ
.Âאּלּו ּבכל ׁשּמׁשערין הּכהּוּומּנין ּבאיבה "אֹו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

"ּבידֹו", ׁשּנאמר ּפי על אף הּמּכה"; יּומת מֹות - וּימת ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָֹבידֹו,
ׁשּמׁשערין מּכלל, - "ּבאיבה" ההּכיה להיֹות הּכתּוב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהצרי

ההּכיה. ַַַָָֹּכח
.Êמׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

ּבן ּדֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו, ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
ׁשּנפל לגדֹול ׁשּנפל הּמקֹום?יֹומֹו ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מקֹום ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו". ּבׂשנאה "ואם ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ּכמֹו להמית, ּכדי ּבֹו אין - טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשאין

ּבהמה. לענין ּבבֹור ְְְְְִֵֶַָָׁשאמרּו
.Áּבגּוׁש ׁשהּכהּו אֹו ּבעץ, אֹו ּבאבן חברֹו את הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

עפר מלא ּבסל אֹו וגפרית, מלח ׁשל ּבגּוׁש אֹו אדמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
ּדבלה ׁשל ּבפלח ואפּלּו צרֹורֹות, ימּותאֹו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּממית. הּוא והּכבד להמית. ראּוי ׁשהּוא ּכל - ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּבּה"
.Ëאֹומדין האׁש, לתֹו אֹו הּמים לתֹו חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהּדֹוחף

ואם ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור מּׁשם, לעלֹות יכֹול אם ְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו:
ּכבׁש אם וכן חּיב. לעלֹות, יכֹול ממנועליו[לחץ]אינֹו [ומנע ְֲִֵֵַַַָָָָָ

ּכחלצאת] ּבֹו נׁשאר ׁשּלא עד האׁש, ּבתֹו אֹו הּמים ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹּבתֹו
ּבּתחּלה. הּדֹוחף הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב, - ומת ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלעלֹות
ׁשהּניחֹו עד וחטמֹו חברֹו ּפי על ידֹו למּניח הּדין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָוהּוא
אֹו ּבּצּנה והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו לחיֹות, יכֹול ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמפרּפר
מּמּנּו ׁשּמנע עד מקֹום עליו ׁשּבנה אֹו ׁשּמת, עד ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּמה



ני            
      

.Ê.למּות הּנֹוטה החֹולה את אֹו הּבריא, את ההֹורג ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
ּבידי ּגֹוסס היה ואם עליו. נהרג הּגֹוסס, את הרג ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
– ּגֹוסס הּוא והרי למּות ׁשּנטה עד ׁשהּכּוהּו ּכגֹון ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאדם,

אֹותֹו ממיתין ּדין ּבית אין אֹותֹו, .ההֹורג ְִִִֵֵֵַ

.Áהּטרפה את שנה]ההֹורג תוך הממית מום לו -[שיש ְֵֵֶַַָ
ׁשאֹוכל ּפי על ּפטּוראף זה הרי ּבּׁשּוק, ּומהּל וׁשֹותה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

נהרג וההֹורגֹו הּוא, ׁשלם ּבחזקת אדם וכל אדם. ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּדיני
הרֹופאים ויאמרּו טרפה, ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעליו

ּתעלה לּה אין זֹו אם[רפואה]ׁשּמּכה ימּות ּובּה ּבאדם, ְְִֵֶַָָָָָָָָ
אחר. ּדבר ימיתּנּו ְִֵֶַָָֹלא

.Ëנהרג - הּנפׁש את ׁשהרג טרפה "ּובערּתאדם ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבפני אבל ּדין. ּבית ּבפני ׁשּיהרג והּוא ;"מּקרּב ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהרע
נהרגין, אינן הּוזּמּו ואם העדים, יּזּמּו ׁשּמא ּפטּור; ְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹעדים,
ראּויה ׁשאינּה עדּות וכל טרפה, אּלא להרג זממּו לא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשהרי

נפׁשֹות. ּבדיני עדּות אינּה ְְֲִֵֵֵַַָָָלהזּמה,

.Èהרי - ּכנעני עבד ההֹורג אֹו יׂשראל, את ההֹורג ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד
עליו נהרג ּגֹולה.זה ּבׁשגגה, הרג ואם ; ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָ

.‡Èּתֹוׁשב ּגר ׁשהרג מצוות]יׂשראל ז' נהרג[שקיבל אינֹו - ְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ
ואין רעהּו"; על איׁש יזיד "וכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
עבד את ההֹורג ואחד הּגֹוי. על נהרג ׁשאינֹו לֹומר ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָצרי
ּכבר ׁשהעבד עליו, נהרג זה הרי - עבּדֹו ההֹורג אֹו ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים

ה'. נחלת על ונֹוסף מצוֹות עליו ְְֲִִֵַַַַָָקּבל

.Èרׁשּות לֹו יׁש ׁשעבּדֹו, אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה
ּכדי ּבּה ׁשּיׁש הּכאה עבּדֹו הּכה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלהּכֹותֹו.
ואחר ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ועמד למּות, ונטה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָלהמית,
הּמּכה מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג אינֹו - מת ּכ, ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אֹו "יֹום הּוא ּומה הּוא". כסּפֹו ּכי יּקם, "לא ְֱִֶֶַַַַֹֻׁשּנאמר:

לעת. מעת ׁשהּוא ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְִִֵֵֵֶֶַַיֹומים"?

.‚Èּכּמה לאחר מת אפּלּו - ׁשּלֹו ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
זה הרי להמית, ּכדי והּכהּו הֹואיל - הּמּכה מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימים

חֹורין ּבני ּכׁשאר עליו .נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„Èּבאבן אֹו בסיף אֹו ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָיראה

ּבדין אינֹו - ּומת למיתה, ואמדּוהּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָואגרֹוף
יֹומים" אֹו חייב]"יֹום שעות כ"ד אחר מת ואפּלּו[אפילו ; ֲִִַַ

ׁשּלא - "ּבּׁשבט" נאמר לכ עליו. נהרג ׁשנה, לאחר ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמת
וכּיֹוצא ּורצּועה ּבׁשבט אּלא להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה לֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנתנה

רציחה. הּכית לא ְִֶַַָָָֹּבהם,
.ÂËּופסק עבּדֹו, את ׁשּיׁשּמׁשּנּו[התנה]הּמֹוכר עּמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָ

והמיתֹו יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו מהם אחד והּכהּו יֹום, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשלׁשים
ע נהרג זה הרי הראׁשֹון,- יֹומים": אֹו "יֹום ּבדין ואינֹו ליו, ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּתחּתיו. ׁשאינֹו לפי והּׁשני, לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלפי
.ÊËׁשני ׁשל ועבד חֹורין. ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכן

יֹומים" אֹו "יֹום ּבדין אינֹו - לאחדׁשּתפין אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻ
העם. ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמהם

     
והמיתֹו‡. ּבעץ, אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את אֹומדיןהּמּכה - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

חפץ אֹותֹו ראּוי אם עליו, ׁשהּכהּו ּומקֹום ּבֹו, ׁשהּכהּו ִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּדבר

אׁשר יד "ּבאבן ׁשּנאמר: ראּוי, אינֹו אֹו זה, ּבאבר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלהמית
הּכהּו", ּבֹו ימּות אׁשר יד עץ ּבכלי אֹו . . הּכהּו ּבּה ְֲִִִִֵֶָָָָָָימּות
למּכהּו לּבֹו על מּכהּו ּדֹומה ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעד

ירכֹו; ְֵַעל

."ּבּה ימּות "אׁשר ונאמר מקֹוםהֹואיל ׁשאֹומדין מּכאן , ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ
ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.
ׁשּמׁשערין מּכאן יד", "ּבאבן ׁשּנאמר: - ההּכיה ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
אּמֹות ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו הּיד; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת
ואינֹו יתר; ּכחּה יהיה עׂשר ׁשּברחּוק עׂשר, ּברחּוק ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹלזֹורק
ׁשּברחּוק אּמה, מאה ּברחּוק לזֹורק עׂשר ּברחּוק זֹורק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָדֹומה

ההּכיה. ּכח יתמעט ּביֹותר ְְִֵֵַַַַַָָָֹהּמקֹום
עצמּה‚. הּמּכה מׁשערין וכחוכן ההֹורג, ּכח ּומׁשערין ; ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

ּבריא אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו ּגדֹול הּוא אם - ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג
- ּבּה" ימּות "אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה, ׁשל ְֲִִִֶֶֶַָָָמיתתֹו
ׁשעּור„. ּתֹורה לֹו נתנה לא ברזל, "ואםּכלי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

והּוא ּבמחט; ואפּלּו הּוא", רֹוצח וּימת, הּכהּו ברזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּבכלי
ּבהם; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהיה

ּבעׁשת הּכהּו אם אֹומדין[גוש]אבל ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
העץ. אֹו האבן ׁשאֹומדין ּכדר ְְִֵֶֶֶֶֶָָָאֹותּה

ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה
נגפֹו אֹו ּברגלֹו ּכח[הכהו]אֹו מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו ְְְְְֱֲִִֶַַַָֹֹ

חברֹו ּדֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה; ּומקֹום הּנהרג, וכח ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמּכה,
על מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו; ּבכל ּברגלֹו ּבֹו לבֹועט ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹּבאצּבעֹו,
הּבריא את הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו; על למּכהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלּבֹו,

חֹולה אֹו חּלׁש הּמּכה חזק לבריא .החזק, ְִֶֶֶַַַָָָָָָ
.Âאּלּו ּבכל ׁשּמׁשערין הּכהּוּומּנין ּבאיבה "אֹו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

"ּבידֹו", ׁשּנאמר ּפי על אף הּמּכה"; יּומת מֹות - וּימת ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָֹבידֹו,
ׁשּמׁשערין מּכלל, - "ּבאיבה" ההּכיה להיֹות הּכתּוב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהצרי

ההּכיה. ַַַָָֹּכח
.Êמׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

ּבן ּדֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו, ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
ׁשּנפל לגדֹול ׁשּנפל הּמקֹום?יֹומֹו ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מקֹום ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו". ּבׂשנאה "ואם ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ּכמֹו להמית, ּכדי ּבֹו אין - טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשאין

ּבהמה. לענין ּבבֹור ְְְְְִֵֶַָָׁשאמרּו
.Áּבגּוׁש ׁשהּכהּו אֹו ּבעץ, אֹו ּבאבן חברֹו את הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

עפר מלא ּבסל אֹו וגפרית, מלח ׁשל ּבגּוׁש אֹו אדמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
ּדבלה ׁשל ּבפלח ואפּלּו צרֹורֹות, ימּותאֹו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּממית. הּוא והּכבד להמית. ראּוי ׁשהּוא ּכל - ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּבּה"
.Ëאֹומדין האׁש, לתֹו אֹו הּמים לתֹו חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהּדֹוחף

ואם ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור מּׁשם, לעלֹות יכֹול אם ְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו:
ּכבׁש אם וכן חּיב. לעלֹות, יכֹול ממנועליו[לחץ]אינֹו [ומנע ְֲִֵֵַַַָָָָָ

ּכחלצאת] ּבֹו נׁשאר ׁשּלא עד האׁש, ּבתֹו אֹו הּמים ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹּבתֹו
ּבּתחּלה. הּדֹוחף הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב, - ומת ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלעלֹות
ׁשהּניחֹו עד וחטמֹו חברֹו ּפי על ידֹו למּניח הּדין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָוהּוא
אֹו ּבּצּנה והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו לחיֹות, יכֹול ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמפרּפר
מּמּנּו ׁשּמנע עד מקֹום עליו ׁשּבנה אֹו ׁשּמת, עד ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּמה
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אֹו ׁשּמת, עד עליו ועּׁשן ּובית למערה ׁשהכניסֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרּוח,
ׁשהמיתֹו עד נר עליו והדליק ׁשיׁש ׁשל לבית ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהכניסֹו

ּבידֹו. ׁשחנקֹו ּכמי ׁשּזה עליו, נהרג אּלּו ּבכל - ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָההבל
.Èׁשּמת עד ּברעב והּניחֹו חברֹו את הּכֹופת ׁשּכפתֹואבל אֹו , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובאה לׁשם, לבֹוא החּמה אֹו הּצּנה ׁשּסֹוף ּבמקֹום ְְְִִִֶַַַָָָָָָָוהּניחֹו
ׁשּפרע אֹו ּגיגית, עליו ׁשּכפה אֹו את[הסיר]והמיתּתּו, עליו ֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

מקור]הּמעזיבה ומת התיקרה את[טיח ּבֹו ׁשהּׁשי אֹו , ֲִִִֶֶַַָ
ּבכל - נחׁש אֹו ּכלב ּבֹו ׁשּסה אם לֹומר צרי ואין ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּנחׁש,
ודֹורׁש רֹוצח, הּוא והרי אֹותֹו; ממיתין ּדין ּבית אין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַאּלּו

ּדם.[הקב"ה]ּדמים מּמּנּו ּדֹורׁש ִִֵֶָָ
.‡Èׁשּיכֹול ּבּבֹור סּלם ׁשם והיה לבֹור, חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן

עליו, להגן ּבידֹו ּתריס והיה חץ, ּבֹו ׁשּזרק אֹו עליו, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָלעלֹות
אינן ׁשניהם - הּתריס את והסיר הּסּלם את וסּלק אחר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּובא
וסּלק ׁשחזר הּוא עצמֹו הּדֹוחף היה אפּלּו ּדין. ּבבית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנהרגין

ּדם. מּמּנּו ונדרׁש ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור - הּסּלם ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻאת
.Èצרֹור והרגה[אבן]הּזֹורק לאחֹוריה האבן וחזרה ּבכתל, ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּמׂשחקין אּלּו וכן ּבאה. היא ׁשּמּכחֹו ּדין; ּבית מיתת חּיב -ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּפטּורין; אּמֹות, ארּבע ּבתֹו - והרגּו ּבהם ׁשהתרּו ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָּבכּדּור
והּוא חּיבין; - אּמה מאה לסֹוף אפּלּו אּמֹות, לארּבע ְְְְֲִִֵַַַַַָָָחּוץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להמית, ּכדי ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָׁשּיׁש
.‚Èחּיב - והרגה לצדדין והלכה למעלה, אבן הּכֹופתזרק . ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

עליו והציף לברח, יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום והּניחֹו חברֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאת
ראׁשֹון מּכח ׁשּימּות והּוא עליו; נהרג זה הרי - ומת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמים,

מּמעׂשיו. ֲִַַָָהּבא

     
ּבית‡. מּמיתת ּפטּור - זה את והרג זה, את להרג ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון

הּתׁשלּומין ּומן מקלטּדין, ערי ׁשאין לפי הּגלּות; ּומן , ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
עדה לתֹו אבן הּזֹורק ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָקֹולטֹות

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור - מהן אחד והרג ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּיׂשראל,
.ּכדי ּבּכלי היה ולא מתניו, על חברֹו להּכֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹנתּכּון

ּכדי ּבּה והיה לּבֹו, על האבן לּה והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
ּבּה והיה לּבֹו, על להּכֹותֹו ׁשּנתּכּון אֹו ומת, לּבֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהמית
היה ולא מתניו, על האבן לּה והלכה לּבֹו, על להמית ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכדי

ל ּכדי ּדיןּבּה ּבית מּמיתת ּפטּור - ומת מתניו, על ,המית ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָ
נתּכּון אם אבל ּגֹולה. ּבכּונה ההֹורג ׁשאין גֹולה; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
והלכה מתניו, על להמית ּכדי ּבּה והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלהּכֹותֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נהרג. זה הרי - ומת לּבֹו, על ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּה
ּבהן‚. וכּיֹוצא ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן חברֹו את אֹומדיןהּמּכה , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ונפטר; דברים חמּׁשה נֹותן לחּיים, אמדּוהּו אם ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאֹותֹו:
והכּביד הּמּכה, חלה -[חוליו]ואפּלּו הּמּכה מחמת ּומת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ

הּמּכה את אֹוסרין - למיתה אמדּוהּו ואם ּפטּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהרי
ואם הּמּכה. יהרג מת, אם לזה; ּוממּתינין מּיד, הּסהר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבבית
ּכׁשאר רגליו על ּבּׁשּוק והל ׁשלמה, רפּואה ונתרּפא ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהקל,

ונפטר. דברים, חמּׁשה הּמּכה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּבריאין
מׁשענּתֹו"„. "על ּבּתֹורה ׁשּנאמר והּואזה ׁשּיהּל אינֹו - ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

להּל יכֹול למּות הּנֹוטה ׁשאפּלּו אחר, על אֹו הּמּטה על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנׁשען
על מהּל ׁשּיהיה אּלא "מׁשענּתֹו", נאמר לא הּמׁשענת; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל

עליו. להּׁשען אחר ּכח צרי יהיה ולא ּכחֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמׁשענת

מ‰. והקל למיתה, הכּבידאמדּוהּו מּכאן ּולאחר ּׁשהיה, ּמה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
נהרג זה הרי - ּכׁשהקל,ומת ׁשני אמד אֹותֹו אֹומדין ואין ; ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

לּדבר. ְִֶַַַָָׁשרגלים

.Âּבין - ומת מקלֹות, ּבעׂשר אדם בני עׂשרה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָהּכּוהּו
ּפטּורין ּכּלן ּכאחת, ׁשהּכּוהּו ּבין זה, אחר ּבזה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהּכּוהּו

ּדין ּבית אחדמּמיתת ׁשּיהיה עד אדם", נפׁש "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אֹו ׁשנים ׁשּדחפּוהּו למי הּדין והּוא הּנפׁש. ּכל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרג
ויצא יֹוׁשבין רּבים ׁשהיּו אֹו הּמים, לתֹו ׁשנים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּכבׁשּוהּו

ּפטּורין. ּכּלן - והרג מּביניהן ְְִִֵֵֵֶַָָֻחץ

.Êּבּה אין מהן אחת וכל זה, אחר זה אבן עׂשרה בֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזרקּו
להמית ּכדי ּבּה ויׁש ּבאחרֹונה, אבן אחד וזרק להמית, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכדי

עליו נהרג האחרֹון זה הרי - ּדינֹו,ומת ׁשּנגמר רֹוצח . ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּפטּורין. ּכּלן - מהן הּוא מי נֹודע ולא ּבאחרים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונתערב
ׁשּנגמר אחרים ּברֹוצחים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹורֹוצח
אדם ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין הּמיתה; מן ּפטּורין ּכּלן - ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדינן

ואֹוסרין ּבפניו; ּכּלן.[במאסר]אּלא את ְְְִֶֶָָָָֻ
.Áאּלא ּכאחת, אֹותֹו רֹואין העדים היּו ולא נפׁשֹות, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹההֹורג

ּבלא עדים ׁשני ּבפני ׁשהרג אֹו האחד, אחר האחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹראהּו
הכחׁשּוהתראה ולא ּבּבדיקֹות העדים ׁשהכחׁשּו אֹו , ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹֻֻ

ּומאכילין לכּפה אֹותם ּכֹונסין הרצחנין, אּלּו ּכל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָּבחקירֹות
ׁשּיצרּו עד לחץ ּומים צר לחם מעיהן,[יתכווצו]אֹותם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

נבקעת ׁשּכרׂשם עד ׂשעֹורים, אֹותם מאכילין ּכ ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָואחר
החלי. ִִֶַֹֹמּכבד

.Ëאבל ּדין; ּבית מיתֹות מחּיבי לׁשאר זה ּדבר עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֻואין
- מיתה חּיב אינֹו ואם אֹותֹו, ממיתין - מיתה נתחּיב ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָאם

אֹותֹו מּׁשפיכּותּפֹוטרין חמּורין עֹונֹות ׁשּיׁש ּפי על ׁשאף ; ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַ
ּדמים. ּכׁשפיכּות עֹולם ׁשל יּׁשּובֹו הׁשחתת ּבהם אין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּדמים,
- ׁשּבת חּלּול אֹו עריֹות לֹומר צרי ואין זרה, עבֹודה ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָאפּלּו
אדם ׁשּבין מעברֹות הם העֹונֹות ׁשאּלּו ּדמים; ּכׁשפיכּות ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאינן
ׁשּבינֹו מעברֹות ּדמים ׁשפיכּות אבל הּוא, ּברּו ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָלהּקדֹוׁש
ּגמּור, רׁשע הּוא הרי זה, עֹון ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל חברֹו. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָלבין
ולא זה, עֹון ּכנגד ׁשקּולין ימיו ּכל ׁשעׂשה הּמצוֹות ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹואין
וגֹו'". נפׁש ּבדם עׁשק "אדם ׁשּנאמר: - הּדין מן אֹותֹו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֻיּצילּו
"רק ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, עבֹודה עֹובד מאחאב ּולמד ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָצא
אלהי לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ּוכׁשּנסּדרּו כאחאב"; היה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹֻלא
ּדבר ׁשם היה ולא ּכליה ׁשחּיבֹו עֹון לֹו נמצא לא ְְְְִִֶָָָָָָָָָָֹֹהרּוחֹות,
הרּוח, "וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות, דמי אּלא ּכנגדֹו ׁשּׁשקּול ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחר
וגם "ּתפּתה לּה: ונאמר נבֹות; רּוח זה ה'", לפני ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹוּתעמד

סּבבּתּוכל" אּלא ּבידֹו, הרג לא הרׁשע הּוא והרי ;[גרם]. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבידֹו. להֹורג וחמר ְְֵֶַָָֹקל

.Èהעֹוׂשה אֹו מּיׂשראל, זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּמינין,
להכעיס להכעיס,עברֹות ׁשעטנז לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ּובּנבּואה ּבּתֹורה ׁשּכֹופרין והן והאּפיקֹורֹוסין, מין, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ּבסיף להרגן ּכח ּבידֹו יׁש ואם להרגן; מצוה - ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמּיׂשראל
עד ּבעלילֹות עליהן יבֹוא לאו, ואם הֹורג; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבפרהסיה,
והּסּלם לבאר, ׁשּנפל מהם אחד ראה ּכיצד? הריגתן. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּיסּבב
טרּוד אני 'הרי לֹו: ואֹומר הּסּלם, ּומסּלק קֹודם - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָֻּבּבאר
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא .'ל ואחזירּנּו הּגג מן ּבני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוריד

           
      

.‡Èבהמה ורֹועי מלחמה, ּוביניהם ּבינינּו ׁשאין הּגֹויים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאבל
ואסּור הּמיתה. להן מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָדּקה
- לּים ׁשּנפל מהם אחד ׁשראה ּכגֹון למּות; נטּו אם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלהּצילן

מעלהּו רע.אינֹו זה ואין ,"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ

.Èהעֹומד עברֹות ּבעל ּביׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה
ׁשּפקרּו דּקה בהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשעֹו

ּבעל[זלזלו] יׂשראל אבל ּבאּולּתן. הֹולכים והם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבגזל,
עברֹות עֹוׂשה אּלא ּתמיד, ּברׁשעֹו עֹומד ׁשאינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעברֹות
להּצילֹו, מצוה - לתאבֹון נבלֹות אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָלהנית

ּדמֹו. על לעמד ְֲַַָָֹואסּור

ה'תש"ע שבט כ' חמישי יום

     
מּמדינה‡. ּגֹולה - ּבׁשגגה ההֹורג ּבּה[מעיר]ּכל ׁשהרג ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

עד ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, עׂשה ּומצות מקלט, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלערי
ּכפר לּקח ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדֹול". הּכהן [פדיוןמֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֻ

"ולאנפשו] ׁשּנאמר: ּבעירֹו, ליׁשב ּכדי ּבׁשגגה הרֹוצח ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמן
מקלטֹו". עיר אל לנּוס כפר ְְִִִֶֶָָֹתּקחּו

.;מּיד הּנהרג מת ּכן אם אּלא ּגֹולה, ּבׁשגגה הרֹוצח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל אם ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמֹו, מיתת את קרב הּוא ׁשּמא גֹולה; אינֹו - ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
ׁשני ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגּתהּו. ּבחּבּורה נכנסה הרּוח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָאֹו

וושט]הּסימנים ידֹו.[קנה על גֹולה אינֹו - מעט ועמד , ְְִִֵֶַַַַָָָ
הרּוח ׁשאין ּבמקֹום ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכלל, ּפרּכס לא אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ

ׁש סתּום ּבית ּכגֹון ּבֹו, וכןמנּׁשבת ּגֹולה. זה הרי - ׁשיׁש ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

ּתֹוׁשב‚. ּגר את אֹו העבד את ּבׁשגגה ׁשהרג [גוייׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מצוות] ז' אתשקיבל ּבׁשגגה ׁשהרג העבד וכן ּגֹולה. -ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּתֹוׁשב ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן ּתֹוׁשב, ּגר את אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
ולּגר יׂשראל "לבני ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ּבׁשגגה העבד את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

ּבתֹוכם". ְְַָָולּתֹוׁשב
ׁשהּוא„. ּפי על אף - ּבׁשגגה יׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר

לעֹולם מּועד אדם נהרג; זה הרי ּתֹוׁשבׁשֹוגג, ּגר וכן . ְְֱֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
הרי להרגֹו, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ּגר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהרג
וגֹוי להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ונהרג למזיד, קרֹוב ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָזה
אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי אין - ּבׁשגגה הּגֹוי את ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרג

יׂשראל". "לבני ְְֱִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר:
את‰. ׁשהרג האב וכן ּגֹולה. ּבׁשגגה, אביו את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבן

ידֹו על ּגֹולה ּבׁשגגה, ּבׁשהרגֹוּבנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ; ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאינֹו אחרת אּמנּות מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ּבׁשעת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא

יּסר אם אבל לּה. אֹו[הכה]צרי ּתֹורה ללּמדֹו ּכדי ּבנֹו את ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּפטּור. - ומת אּמנּות, אֹו ְֵָָָָָֻחכמה

.Âּתלמידֹו את הּמּכה הרב ׁשהּכהוכן ּדין ּבית ׁשלּוח אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּורין - ּבׁשגגה והמיתֹו לּדין, מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האב יצא הרׁשּות; לדברי עצים", "לחטב ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּגלּות,
ּדין ּבית ּוׁשלּוח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצוה. עׂשּית ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו ׁשהרי -ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
.Ê;מקלט לערי מקּדימין מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה,

אֹותֹו ּומביאין ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּובית
אֹותֹו ודנין אתֹומּׁשם, ולקחּו עירֹו, זקני "וׁשלחּו ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ

"ונתנּו ׁשּנאמר: אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב מי ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָמּׁשם".
ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹוטרים - ׁשּנפטר מי הּדם"; ּגאל ּביד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאתֹו
ׁשּנתחּיב מי הּדם"; ּגאל מּיד הרצח את העדה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ"והּצילּו
אתֹו "והׁשיבּו ׁשּנאמר: למקֹומֹו, אֹותֹו מחזירין - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹּגלּות

מקלטֹו". עיר אל ְִִֵֶָָָהעדה

.Áלֹו מֹוסרין אֹותֹו, תלמידי[שומרים]ּכׁשּמׁשיבין ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶַ
הּדם ּגֹואל יהרגּנּו ׁשּמא הנרצח]חכמים; של משפחתו [קרוב ְֲִֵֶֶַַַָָָ

דמים; ׁשֹופכי מנהג ּבֹו ּתנהגּו 'אל להן: ואֹומרין ;ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּדר
לידֹו'. מעׂשה ּבא ְְֲֵֶַָָּבׁשֹוגג

.Ëמקלטֹו עיר לתחּום חּוץ הּדם ּגֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָרֹוצח
ּפטּור מות".- מׁשּפט אין "ולֹו ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֶֶֶַַָָ

.Èׁשהרגֹו אֹו מקלט, לעיר ׁשּיּכנס קדם ּבּדר ההֹורגֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד
אֹותֹו ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים עם מקלטֹו,ּבחזירתֹו לעיר נכנס . ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

למיתה, עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא
חּיבין אין - אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו; הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּורׁשּות

ּדם". לֹו "אין ׁשּנאמר: ֱֵֶֶַָָָעליו,

.‡Èּבין ההֹורגֹו, ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִֵַָָָָָָיצא
ידֹו על ּגֹולה - אדם ׁשאר ּבין הּדם ּתחּוםּגֹואל ּבתֹו הרגֹו ; ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ

עליו. נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעיר

.Èקֹולט מקלט]הּמזּבח כעיר ּבהֹורג[מציל נאמר ׁשהרי - ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַ
ּבׁשגגה ׁשההֹורג מּכלל למּות", ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבזדֹון:
מזּבח, ּוקלטֹו ּבׁשגגה, ההֹורג ,לפיכ ּבּמזּבח. נהרג ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו
ּבתֹו ׁשהרגֹו ּכמי עליו, נהרג זה הרי - הּדם ּגֹואל ׁשם ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהרגֹו

מקלטֹו. ְִִָעיר

.‚Èּבלבד העֹולמים ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו אּלא קֹולט ;אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשאינֹו ּכהן אֹו זר, אבל ּבידֹו. ועבֹודה ּכהן, אּלא קֹולט ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואינֹו
על היה ולא עֹובד ׁשהיה אֹו ׁשּנהרג, ּבׁשעה עבֹודה ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעֹובד
נקלט. אינֹו - ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לּמזּבח, סמּו אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגּגֹו

.„Èאּלא ׁשם; אֹותֹו מּניחין אין הּמזּבח, ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכל
ּדברים ּבּמה מקלט. לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָמֹוסרין
ׁשּלא הּמל מן ׁשּפחד מי אבל ּגלּות. ּבמחּיב ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻאמּורים?
ּבהֹוראת יהרגּוהּו ׁשּלא ּדין מּבית אֹו הּמלכּות, ּבדין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹיהרגּנּו
זה הרי - זר היה ואפּלּו לֹו, ונסמ לּמזּבח ּוברח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשעה,

אּלאנּצֹול לעֹולם, למּות הּמזּבח מעל אֹותֹו לֹוקחין ואין ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּכׁשאר והתראה, ּגמּורה ּבעדּות ּדין ּבית מיתת נתחּיב ּכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאם

ּתמיד. ּדין בית הרּוגי ֲִִֵֵָָּכל

     
כּונה‡. ּבלא ההֹורגים הם :ׁשלׁשה ְְְִֵַַָָָֹֹ
.ׁשּנאמר הּוא וזה ּגמּורה, והעלמה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש

צדה" לא "ואׁשר ויּנצל,ּבֹו: מקלט לערי ׁשּיגלה - ודינֹו . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ּבׁשגגה,‚. הֹורג והּואויׁש לאנס; קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּפלא מארע זה ּבמיתת ּברב[נדיר]ׁשּיארע מצּוי ׁשאינֹו , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

ואם הּגלּות; מן ּפטּור ׁשהּוא - ודינֹו אדם. ּבני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמארעֹות
עליו. נהרג הּדם, גֹואל ֱֲֵֶַָָָָָהרגֹו



נג            
      

.‡Èבהמה ורֹועי מלחמה, ּוביניהם ּבינינּו ׁשאין הּגֹויים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאבל
ואסּור הּמיתה. להן מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָדּקה
- לּים ׁשּנפל מהם אחד ׁשראה ּכגֹון למּות; נטּו אם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלהּצילן

מעלהּו רע.אינֹו זה ואין ,"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ

.Èהעֹומד עברֹות ּבעל ּביׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה
ׁשּפקרּו דּקה בהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשעֹו

ּבעל[זלזלו] יׂשראל אבל ּבאּולּתן. הֹולכים והם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבגזל,
עברֹות עֹוׂשה אּלא ּתמיד, ּברׁשעֹו עֹומד ׁשאינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעברֹות
להּצילֹו, מצוה - לתאבֹון נבלֹות אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָלהנית

ּדמֹו. על לעמד ְֲַַָָֹואסּור

ה'תש"ע שבט כ' חמישי יום

     
מּמדינה‡. ּגֹולה - ּבׁשגגה ההֹורג ּבּה[מעיר]ּכל ׁשהרג ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

עד ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, עׂשה ּומצות מקלט, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלערי
ּכפר לּקח ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדֹול". הּכהן [פדיוןמֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֻ

"ולאנפשו] ׁשּנאמר: ּבעירֹו, ליׁשב ּכדי ּבׁשגגה הרֹוצח ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמן
מקלטֹו". עיר אל לנּוס כפר ְְִִִֶֶָָֹתּקחּו

.;מּיד הּנהרג מת ּכן אם אּלא ּגֹולה, ּבׁשגגה הרֹוצח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל אם ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמֹו, מיתת את קרב הּוא ׁשּמא גֹולה; אינֹו - ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
ׁשני ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגּתהּו. ּבחּבּורה נכנסה הרּוח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָאֹו

וושט]הּסימנים ידֹו.[קנה על גֹולה אינֹו - מעט ועמד , ְְִִֵֶַַַַָָָ
הרּוח ׁשאין ּבמקֹום ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכלל, ּפרּכס לא אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ

ׁש סתּום ּבית ּכגֹון ּבֹו, וכןמנּׁשבת ּגֹולה. זה הרי - ׁשיׁש ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

ּתֹוׁשב‚. ּגר את אֹו העבד את ּבׁשגגה ׁשהרג [גוייׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מצוות] ז' אתשקיבל ּבׁשגגה ׁשהרג העבד וכן ּגֹולה. -ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּתֹוׁשב ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן ּתֹוׁשב, ּגר את אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
ולּגר יׂשראל "לבני ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ּבׁשגגה העבד את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

ּבתֹוכם". ְְַָָולּתֹוׁשב
ׁשהּוא„. ּפי על אף - ּבׁשגגה יׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר

לעֹולם מּועד אדם נהרג; זה הרי ּתֹוׁשבׁשֹוגג, ּגר וכן . ְְֱֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
הרי להרגֹו, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ּגר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהרג
וגֹוי להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ונהרג למזיד, קרֹוב ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָזה
אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי אין - ּבׁשגגה הּגֹוי את ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרג

יׂשראל". "לבני ְְֱִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר:
את‰. ׁשהרג האב וכן ּגֹולה. ּבׁשגגה, אביו את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבן

ידֹו על ּגֹולה ּבׁשגגה, ּבׁשהרגֹוּבנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ; ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאינֹו אחרת אּמנּות מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ּבׁשעת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא

יּסר אם אבל לּה. אֹו[הכה]צרי ּתֹורה ללּמדֹו ּכדי ּבנֹו את ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּפטּור. - ומת אּמנּות, אֹו ְֵָָָָָֻחכמה

.Âּתלמידֹו את הּמּכה הרב ׁשהּכהוכן ּדין ּבית ׁשלּוח אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּורין - ּבׁשגגה והמיתֹו לּדין, מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האב יצא הרׁשּות; לדברי עצים", "לחטב ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּגלּות,
ּדין ּבית ּוׁשלּוח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצוה. עׂשּית ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו ׁשהרי -ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
.Ê;מקלט לערי מקּדימין מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה,

אֹותֹו ּומביאין ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּובית
אֹותֹו ודנין אתֹומּׁשם, ולקחּו עירֹו, זקני "וׁשלחּו ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ

"ונתנּו ׁשּנאמר: אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב מי ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָמּׁשם".
ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹוטרים - ׁשּנפטר מי הּדם"; ּגאל ּביד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאתֹו
ׁשּנתחּיב מי הּדם"; ּגאל מּיד הרצח את העדה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ"והּצילּו
אתֹו "והׁשיבּו ׁשּנאמר: למקֹומֹו, אֹותֹו מחזירין - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹּגלּות

מקלטֹו". עיר אל ְִִֵֶָָָהעדה

.Áלֹו מֹוסרין אֹותֹו, תלמידי[שומרים]ּכׁשּמׁשיבין ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶַ
הּדם ּגֹואל יהרגּנּו ׁשּמא הנרצח]חכמים; של משפחתו [קרוב ְֲִֵֶֶַַַָָָ

דמים; ׁשֹופכי מנהג ּבֹו ּתנהגּו 'אל להן: ואֹומרין ;ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּדר
לידֹו'. מעׂשה ּבא ְְֲֵֶַָָּבׁשֹוגג

.Ëמקלטֹו עיר לתחּום חּוץ הּדם ּגֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָרֹוצח
ּפטּור מות".- מׁשּפט אין "ולֹו ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֶֶֶַַָָ

.Èׁשהרגֹו אֹו מקלט, לעיר ׁשּיּכנס קדם ּבּדר ההֹורגֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד
אֹותֹו ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים עם מקלטֹו,ּבחזירתֹו לעיר נכנס . ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

למיתה, עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא
חּיבין אין - אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו; הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּורׁשּות

ּדם". לֹו "אין ׁשּנאמר: ֱֵֶֶַָָָעליו,

.‡Èּבין ההֹורגֹו, ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִֵַָָָָָָיצא
ידֹו על ּגֹולה - אדם ׁשאר ּבין הּדם ּתחּוםּגֹואל ּבתֹו הרגֹו ; ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ

עליו. נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעיר

.Èקֹולט מקלט]הּמזּבח כעיר ּבהֹורג[מציל נאמר ׁשהרי - ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַ
ּבׁשגגה ׁשההֹורג מּכלל למּות", ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבזדֹון:
מזּבח, ּוקלטֹו ּבׁשגגה, ההֹורג ,לפיכ ּבּמזּבח. נהרג ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו
ּבתֹו ׁשהרגֹו ּכמי עליו, נהרג זה הרי - הּדם ּגֹואל ׁשם ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהרגֹו

מקלטֹו. ְִִָעיר

.‚Èּבלבד העֹולמים ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו אּלא קֹולט ;אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשאינֹו ּכהן אֹו זר, אבל ּבידֹו. ועבֹודה ּכהן, אּלא קֹולט ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואינֹו
על היה ולא עֹובד ׁשהיה אֹו ׁשּנהרג, ּבׁשעה עבֹודה ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעֹובד
נקלט. אינֹו - ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לּמזּבח, סמּו אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגּגֹו

.„Èאּלא ׁשם; אֹותֹו מּניחין אין הּמזּבח, ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכל
ּדברים ּבּמה מקלט. לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָמֹוסרין
ׁשּלא הּמל מן ׁשּפחד מי אבל ּגלּות. ּבמחּיב ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻאמּורים?
ּבהֹוראת יהרגּוהּו ׁשּלא ּדין מּבית אֹו הּמלכּות, ּבדין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹיהרגּנּו
זה הרי - זר היה ואפּלּו לֹו, ונסמ לּמזּבח ּוברח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשעה,

אּלאנּצֹול לעֹולם, למּות הּמזּבח מעל אֹותֹו לֹוקחין ואין ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּכׁשאר והתראה, ּגמּורה ּבעדּות ּדין ּבית מיתת נתחּיב ּכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאם

ּתמיד. ּדין בית הרּוגי ֲִִֵֵָָּכל

     
כּונה‡. ּבלא ההֹורגים הם :ׁשלׁשה ְְְִֵַַָָָֹֹ
.ׁשּנאמר הּוא וזה ּגמּורה, והעלמה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש

צדה" לא "ואׁשר ויּנצל,ּבֹו: מקלט לערי ׁשּיגלה - ודינֹו . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ּבׁשגגה,‚. הֹורג והּואויׁש לאנס; קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּפלא מארע זה ּבמיתת ּברב[נדיר]ׁשּיארע מצּוי ׁשאינֹו , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

ואם הּגלּות; מן ּפטּור ׁשהּוא - ודינֹו אדם. ּבני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמארעֹות
עליו. נהרג הּדם, גֹואל ֱֲֵֶַָָָָָהרגֹו



נד           
      

והּוא„. לזדֹון; קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ּבׁשגגה, הֹורג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָויׁש
נזהר. ולא להּזהר לֹו ׁשהיה אֹו ּפׁשיעה, ּכמֹו ּבּדבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיהיה
מכּפרת ּגלּות אין חמּור, ׁשעֹונֹו מּפני ּגֹולה; ׁשאינֹו - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינֹו
אּלא קֹולטֹות ׁשאינן אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי ואין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָלֹו;

ּבלבד ּגלּות ּבכלהמחּיב הּדם ּגֹואל מצאֹו אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻ
ּפטּור. - והרגֹו ֲַָָָמקֹום,

ּכל‰. וכן הּדם. מּגֹואל עצמֹו ויׁשמר יׁשב זה? ּיעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומה
ּבהם וכּיֹוצא התראה, ּבלא אֹו אחד, ּבעד ׁשהרגּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרצחנין
חמּורים אּלּו יהיּו לא ּדמים; להן אין הּדם, ּגֹואל הרגן אם -ְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

כּונה ּבלא .מההֹורג ְֵֵַַָָֹ
.Âּכתלֹו הּסֹותר אֹו והרג, הרּבים לרׁשּות אבן הּזֹורק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד?

ּבין ּבּיֹום, ׁשּסתרֹו ּבין - והמיתה אבן ונפלה הרּבים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלרׁשּות
ׁשּזֹו מּפני נקלט; ואינֹו למזיד, קרֹוב זה הרי - ּבּלילה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּסתרֹו
יסּתר אֹו יזרק ּכ ואחר לעּין לֹו היה ׁשהרי היא, .ּפׁשיעּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

.Ê- ּתמיד ּבּה מצּויין הרּבים אם - ּבּלילה לאׁשּפה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָסתרֹו
מצּויין הרּבים אין ואם נקלט; ואינֹו למזיד, קרֹוב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהרי

הּגלּות מן ּופטּור לאנס, קרֹוב זה הרי - ּכלל .ּבּה ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ
.Áעׂשּויה ואינּה ּבּלילה, ּבּה להּפנֹות עׂשּויה האׁשּפה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָָהיתה

אבן עליו ונפלה ׁשם, ויׁשב אדם ונקרה ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָלהּפנֹות
ּגֹולה זה הרי - ומת סתירה האבן,ּבׁשעת ׁשּנפלה אחר ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - ומת עליו ונפלה ויׁשב זה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבא
.Ëהּלה הֹוציא מּידֹו ׁשּיצאת ואחר האבן, את הּזֹורק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן

הּגלּות מן ּפטּור - וקּבלּה ראׁשֹו אתאת "ּומצא ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עצמֹו. לּממציא ּפרט ְְְִֵֵַַַָרעהּו",

.Èנקלט אינֹו - ּבׁשגגה ׁשהרג לאהּׂשֹונא "והּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
זה ׂשֹונא? הּוא ואיזה למזיד. קרֹוב ׁשהּוא חזקתֹו לֹו"; ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹויב
נכנס אם וכן האיבה; מּפני ימים ׁשלׁשה עּמֹו ּדּבר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשּלא
אֹו ּבגּופֹו, ׁשּדחפֹו אֹו ּבׁשגגה, ׁשם והמיתֹו זוית ְְְְֱִִִֶֶֶֶָָָָָלקרן

לזרק של]ׁשּנתּכּון אֹו[אמות]ׁשּתים[למרחק ארּבע, וזרק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹ
והרג זה את להרג ׁשּנתּכּון אֹו להרג, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻׁשעלה
- יׂשראל ונמצא ּבהמה אֹו ּגֹוי להרג נתּכּון אפּלּו זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאת

נקלטין ואינן למזיד, קרֹובין אּלּו ּכל .הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָֹ
.‡Èּבעל והרגֹו ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָֹהּנכנס

הּגלּות מן ּפטּור - ּבׁשגגה אתהּבית יבא "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
אף לׁשם, להּכנס לּנהרג רׁשּות ׁשּיׁש ּיער מה - בּיער" ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָרעהּו
ּברׁשּות, ׁשּלא הּנּגר לחנּות הּנכנס ,לפיכ ּבֹו. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ואם מּגלּות; ּפטּור - ומת ּפניו, על לֹו וטפחה ּבקעת, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָונּתזה

ּגֹולה. זה הרי ּברׁשּות, ְְֲִִֵֶֶַנכנס
.Èהחבית את ּדֹולה ׁשהיה לּגג,[מהבור]מי להעלֹותּה ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עֹולה ׁשהיה אֹו והרגתהּו, חברֹו על ונפלה החבל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָונפסק
ּכמֹו ׁשּזה הּגלּות; מן ּפטּור - והרגֹו חברֹו על ונפל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּבסּלם,
אּלא העּתים, ּברב להיֹות הּקרֹוב דבר זה ׁשאין הּוא, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאנּוס
ונפלה החבית, את מׁשלׁשל היה אם אבל הּוא. ּפלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּכמֹו
והרגֹו, חברֹו על ונפל ּבסּלם, יֹורד היה והרגתהּו, חברֹו ְְְֲֲֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻעל

מעּגל הגג]היה טיח חברֹו[מחליק על ונפלה ּבּמעּגילה, ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ
ּדר ׁשּיּפל וּימת", עליו, "וּיּפל ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהרגתהּו
ודבר להּזק, העּתים ּברב מצּוי נפילה ּדר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹנפילה.
ּבמהרה; למּטה לירד הּכבד טבע ׁשהרי להיֹות, הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקרֹוב

- ירידה ּבׁשעת יפה מעׂשיו ותּקן עצמֹו זרז ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוהֹואיל
ּכ ּכל וכן ּבזה.יגלה. ּיֹוצא ְְִֵֵֶֶַָָ

.‚Èּבּקֹופיס ידֹו והגּביּה מקּצב ׁשהיה גדולה]קּצב [סכין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
- עֹוׂשים ׁשהּקּצבים ּכדר העצם לׁשּבר והחזירֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאחֹוריו,
מאחֹוריו וירידה מּלפניו הגּבהה ׁשהיא ּבהֹולכה, ׁשּימּות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָּכל
עלּיה ׁשהיא ּבחזרה, ׁשּימּות וכל עליו; גֹולה אינֹו -ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּבדר ּכל הּכלל: זה ּגֹולה. - לפניו וירידה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמאחֹוריו
ואפּלּו גֹולה; אינֹו ירידתֹו, ּבדר ׁשּלא ּגֹולה; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹירידתֹו,

גֹולה. אינֹו עלּיה, צר ׁשהיא ֲִִִִֵֶֶֶָָֹּבירידה

.„Èׁשליבה ונׁשמטה ּבסּלם, עֹולה היה [מדריגה]ּכיצד? ְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ
הּמתּכּון וכן הּגלּות. מן ּפטּור - והמיתה ונפלה רגלֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמּתחת
מּנחת אבן ׁשהיתה אֹו אחר, לצד לּה והלכה זה, ּבצד ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלזרק
וכן והמיתה, ונפלה ועמד מעֹולם, ּבּה הּכיר ולא ּבחיקֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹלֹו
מּפני הּגלּות, מן ּפטּורין אּלּו ּכל - ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּסֹומה

לאנס. קרֹוב ְֵֶֶָֹׁשהן

.ÂËונפלה ועמד ּוׁשכחּה, ּבּה והּכיר ּבחיקֹו אבן ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיתה
ּגֹולה - לֹווהמיתה ׁשהיתה מּכלל "ּבׁשגגה", ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

נׁשמט ּגֹולה. זה הרי - והרג מּקּתֹו, הּברזל נׁשמט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָידיעה.
מּכחֹו זה ׁשאין מּפני גֹולה, אינֹו - הּמתּבּקע העץ מן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּברזל
לתמר אבן הּזֹורק וכן אנס. ּכמֹו ונמצא ּכחֹו, מּכח ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאּלא
ּפטּור, - והרגּוהּו ּתינֹוק, על הּתמרים מן ונפל ּתמרים, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָלהּפיל
הּסּבֹות. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכחֹו. מּכח ּבאין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּפני

     
עּמֹו‡. רּבֹו מגלין מקלט, לעיר ׁשּגלה ׁשּנאמר:ּתלמיד , ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּומבּקׁשיה חכמה ּבעלי וחּיי ׁשּיחיה, ּכדי לֹו עׂשה - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"וחי"
מגלין ׁשּגלה, הרב וכן חׁשּובה. ּכמיתה - תלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבלא

עּמֹו. ְִִָיׁשיבתֹו

.ּומעׂשה לזּונֹו; חּיב רּבֹו אין - מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעבד
לרּבֹו לזּונּה;ידיו חּיב ּבעלּה - מקלט לעיר ׁשּגלת אּׁשה . ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָ

אּלא ,'ּבמזֹונֹותי ידי מעׂשה 'ׂשאי לּה: לֹומר יכֹול ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָואינֹו
לּה. מסּפיקין היּו ּכן ְִִִֵַָָאם

מֹוליכין‚. - ׁשּיגלה קדם ּומת להגלֹותֹו, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹרֹוצח
לׁשם ׁשם.עצמֹותיו אֹותֹו קֹוברין מקלט, ּבעיר ׁשּמת ורֹוצח ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

מּׁשם הרֹוצח עצמֹות מֹוליכין הּגדֹול, הּכהן ׁשּימּות ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּובעת
אבֹותיו. ְְֲִֵָלקברי

מהן,„. אחד ּכׁשּימּות - מקלט ּבערי הּׁשֹוכנים הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאר
הּתחּום ּבתֹו ולא ּבעיר נקּבר יהיּואינֹו "ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

לקבּורה.לבהמ ולא נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם ּתם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻ
מּׁשכּונה‰. ּבּה ּגֹולה - מקלטֹו ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצח

העיר מן יֹוצא ואינֹו ּבמדינתֹולׁשכּונה, ׁשהרג לוי ּובן . ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשּכּלן[בעירו] לפי הּלוּים, מערי אחרת למדינה ּגֹולה -ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

ּוברח הּלוּים, מערי חּוץ הרג ואם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָקֹולטֹות,
קֹולטתֹו. זה הרי - ְְֲִֵֶָלעירֹו

.Âמקלט רצחניםעיר רוצחים)ׁשרּבּה בה אינּה(שיש , ְְִִִֵֶַָָָָֻ
אתקֹולטת ההיא העיר זקני ּבאזני "ודּבר ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּבּה ׁשאין עיר וכן לדבריו. ּדבריהם ׁשּׁשוּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹּדבריו",
ההיא".[דיינים]זקנים העיר "זקני ׁשּנאמר: קֹולטת, אינּה - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

           
      

.Êיאמר - לכּבדֹו העיר אנׁשי ורצּו מקלט, לעיר ׁשּגלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹרֹוצח
מהן יקּבל - כן' ּפי על 'אף לֹו: אמרּו אני'; 'רֹוצח .להם: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.Áלעֹולם מקלטֹו מעיר יֹוצא אינֹו מצוההּגֹולה לדבר ואפּלּו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
להּציל ואפּלּו נפׁשֹות; עדּות ּבין ממֹון עדּות ּבין לעדּות, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָאֹו

מּיד להּציל אֹו ּבעדּותֹו, מּיד[צבא]הּגיסנפׁש הּנהר, מּיד , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
לתׁשּועתֹו צריכין יׂשראל ּכל ואפּלּו הּמּפלת. ּומּיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּדלקה,
הּכהן ׁשּימּות עד לעֹולם, מּׁשם יֹוצא אינֹו - צרּויה ּבן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכיֹואב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו למיתה, עצמֹו הּתיר יצא, ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּגדֹול.

.Ëהּמרּבה ואחד הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד
העֹובדּבבגדים הּגדֹול הּכהן ואחד הּכהן[כעת], ואחד , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אבל הרֹוצח. את מחזיר ׁשּמת, מארּבעּתן אחד ּכל - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעבר
הדיֹוט. ּככהן ׁשהּוא מּפני מחזיר, אינֹו מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשּוח

.Èוההֹורג ּגדֹול, ּכהן ׁשם היה ולא לגלֹות ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹרֹוצח
ׁשהרג ּגדֹול וכהן אחר, ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ּגדֹול ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹּכהן
יֹוצאין ואינן ּגֹולין, אּלּו הרי - אחר ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹולא

לעֹולם מקלט .מעיר ְְִִֵָָ
.‡Èקדם הּגדֹול הּכהן מת ּכ ואחר לגלֹות, ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר

נגמר ׁשּלא עד ואם הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - הרֹוצח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגלה
נגמר ּכ ואחר ּתחּתיו, אחר ּכהן ּומּנּו הּגדֹול, הּכהן מת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹּדינֹו

ּבפניו ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשני ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר זה הרי - .ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.Èחלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן הּגדֹול הּכהן ונמצא ּדינֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנגמר

יֹוצא ואינֹו ּגדֹול, ּכהן ּבלא ּדינֹו נגמר ּוכאּלּו ּכהּנה, ּבטלה -ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
לעֹולם .מּׁשם ְִָָ

.‚Èהּוא הרי הּגדֹול, הּכהן מֹות אחר לעירֹו ׁשּׁשב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹרֹוצח
ׁשּכבר עליו, נהרג - הּדם ּגֹואל הרגֹו ואם אדם; ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכׁשאר

ּבגלּותֹו לֹו .נתּכּפר ְְִֵַָ
.„Èּבּה ׁשהיה לׂשררה חֹוזר אינֹו לֹו, ׁשּנתּכּפר ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואף

ּובאה הֹואיל ימיו, ּכל מּגדּלתֹו מּורד הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻלעֹולם,
ידֹו על הּגדֹולה זֹו .ּתּקלה ְַַַָָָָ

.ÂËּדין ּבית מיתת חּיב ּבזדֹון, ּבאביו ׁשהחֹובל ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
ּבׁשגגה, ּבאּמֹו אֹו ּבאביו חבל אם אדם, ׁשאר ההֹורג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכמֹו

ּגלּות חּיב נפׁשאינֹו להֹורג אּלא ּגלּות ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבׁשגגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאדם

ה'תש"ע שבט כ"א שישי יום

     
ערים‡. "ׁשלֹוׁש ׁשּנאמר: מקלט, ערי להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמצות

יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגֹות מקלט ערי ואין ;"ל .ּתבּדיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
.הּירּדן ּבעבר רּבנּו מׁשה הבּדיל ׁשלׁש היּו: ערים ,וׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּכנען. ּבארץ יהֹוׁשע הבּדיל ְְְְְִִֶֶַַַָֹֻוׁשלׁש
ּכּלן‚. ׁשּיבּדלּו עד קֹולטת, מקלט מערי אחת -אין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

מׁשה והֹודיענּו לכם". ּתהיינה מקלט ערי "ׁשׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשלׁש ׁשּיבּדלּו עד קֹולטֹות, הּירּדן ׁשּבעבר ׁשלׁש ׁשאין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻרּבנּו,
מצוה ּובאה 'הֹואיל אמר: הבּדילן? ולּמה ּכנען. ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבארץ

אקּימּנה'. ְְֲִֶַָָלידי,
הּׁשׁש„. אּלּו על אחרֹות ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח, הּמל ,ּבימי ֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

האּלה". הּׁשלׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל "ויספּת ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנכרת והּקדמֹוני, והּקנּזי הּקיני ּבערי אֹותן? מֹוסיפין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהיכן

נאמר ועליהן נכּבׁשּו; לא ועדין ּברית, עליהן אבינּו ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלאברהם
נׁשּבע ּכאׁשר ּגבל את אלהי ה' ירחיב "ואם ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹֻּבּתֹורה:
,לאבֹותי לתת ּדּבר אׁשר הארץ ּכל את ל ונתן ,ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאבֹותי

האּלה". הּׁשלׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹויספּת
לכּון‰. ּדין ּבית מקלט,[ליישר]וחּיבין לערי הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּתּקלה, וכל מכׁשֹול ּכל מהן ּומסירין ּולהרחיבן; אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּולתּקן
ּתל לא ּבּדר מּניחין ּגיא[גבעה]ואין נהר,[בקעה]ולא ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

לׁשם, הּבֹורח את לעּכב ׁשּלא ּכדי ּגׁשר עליו עֹוׂשין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
ּפחֹות אין מקלט, ערי ּדר ורחב ."הּדר ל "ּתכין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
על ּכתּוב היה 'מקלט' ּו'מקלט' אּמֹות. ּוׁשּתים ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹמּׁשלׁשים

לׁשם. ויפנּו הרצחנין ׁשּיּכירּו ּכדי ּדרכים, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּפרׁשת
.Âׁשלּוחים מֹוציאין ּדין ּבית ׁשנה, ּבכל ּבאדר עׂשר ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָּבחמּׁשה

מתּקנים ׁשּנתקלקל, ׁשּמצאּוהּו מקֹום וכל הּדרכים; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלתּקן
הּכתּובאֹותֹו עליהם מעלה זה, ּבדבר ׁשּנתרּׁשלּו ּדין ּובית .ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּדמים. ׁשפכּו ְְִִָָּכאּלּו
.Êמֹוׁשחין מקלט[מודדין]וכן מערי ועיר עיר ּכל ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ

ׁשּנאמר: - ּבׁשוה מׁשּלׁשֹות ׁשּיהיּו עד הפרׁשתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבתחּלת
."ארצ ּגבּול את וׁשּלׁשּת ,הּדר ל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ"ּתכין

.Áולא קטּנֹות, עירֹות לא אֹותן עֹוׂשין אין - מקלט ְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹערי
ּבינֹונּיֹות עירֹות אּלא ּגדֹולים, אֹותןּכרּכים מֹוׁשיבין ואין . ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
הּמים ּובמקֹום ׁשוקים, במקֹום מים,אּלא ׁשם אין ואם ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

במקֹום אּלא אֹותן מֹוׁשיבין ואין מים. לתֹוכן ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמכניסין
נתמעטּו עליהן; מֹוסיפין אכלּוסיהן, נתמעטּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַֻֻאכלּוסין.
ואין ויׂשראלים. לוּים ּכהנים לתֹוכן מכניסין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹדיֹוריהן,

מצֹודֹות ּבתֹוכן חיות]ּפֹורׂשין ּבתֹוכן[לציד מפׁשילין ואין , ְְְְְְִִִֵַָָ
ׁשם. מצּויה הּדם ּגֹואל רגל תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחבלים,

.Ëהיא מקלט עיר מהן אחת וכל קֹולטֹות, הּלוּים ערי ,ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הערים ּכל עיר, ּוׁשּתים ארּבעים ּתּתנּו "ועליהם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
הּכתּוב הּקיׁשן עיר"; ּוׁשמנה ארּבעים - לּלוּים ּתּתנּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹאׁשר

לקלט. לזֹו זֹו ְִָָֹֻּכּלן
.Èּובין למקלט, ׁשהבּדלּו מקלט ערי ּבין יׁש הפרׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּומה

ׁשּלא ּבין לדעת ּבין קֹולטֹות מקלט ׁשערי הּלוּים? ערי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאר
אין הּלוּים, ערי ּוׁשאר נקלט; ּבהן ונכנס הֹואיל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלדעת,

לדעת אּלא נֹותןקֹולטֹות אינֹו מקלט, ּבערי הּדר ורֹוצח . ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּבית. לבעל ׂשכר נֹותן הּלוּים, ערי ּבׁשאר והּדר ּביתֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָׂשכר

.‡Èּכמֹוה קֹולט ּתחּומּה הּקֹולטת, עיר ׁשהּואּכל אילן . ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
- לּתחּום חּוץ נֹוטה ונֹופֹו מקלט, ערי ּתחּום ּבתֹו ְְְְְִֵֵֶַָָעֹומד
ונֹופֹו לּתחּום, חּוץ עֹומד היה נקלט; הּנֹוף, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמּׁשּיּגיע

לעּקרֹו מּׁשּיּגיע - הּתחּום לתֹו וההֹורגֹו[גזעו]נֹוטה נקלט. , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ּדר הרֹוצח אין קֹולט, ׁשהּתחּום ּפי על ואף עליו. נהרג ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשם,

ּבתחּומּה. ולא - ּבּה" "ויׁשב ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶַַָָָֹּבֹו,

     
נֹופל‡. ׁשּנמצא הּכהּו[מושלך]הרּוג מי נֹודע ולא ּבארץ, ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּדין מּבית זקנים חמּׁשה ויֹוצאין ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין -ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָ
,"וׁשפטי זקני "ויצאּו ׁשּנאמר: ׁשּבירּוׁשלים, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּגדֹול

החלל ׁשּסביבֹות הערים אל מּמּנּו אפּלּו[ההרוג]ּומֹודדין . ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
- הּקרֹובה ׁשהיא ּבוּדאי ידּוע ׁשהּדבר זֹו, עיר ּבצד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנמצא

למּדד. ְְִִָֹמצוה



נה            
      

.Êיאמר - לכּבדֹו העיר אנׁשי ורצּו מקלט, לעיר ׁשּגלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹרֹוצח
מהן יקּבל - כן' ּפי על 'אף לֹו: אמרּו אני'; 'רֹוצח .להם: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.Áלעֹולם מקלטֹו מעיר יֹוצא אינֹו מצוההּגֹולה לדבר ואפּלּו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
להּציל ואפּלּו נפׁשֹות; עדּות ּבין ממֹון עדּות ּבין לעדּות, ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָאֹו

מּיד להּציל אֹו ּבעדּותֹו, מּיד[צבא]הּגיסנפׁש הּנהר, מּיד , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
לתׁשּועתֹו צריכין יׂשראל ּכל ואפּלּו הּמּפלת. ּומּיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּדלקה,
הּכהן ׁשּימּות עד לעֹולם, מּׁשם יֹוצא אינֹו - צרּויה ּבן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכיֹואב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו למיתה, עצמֹו הּתיר יצא, ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּגדֹול.

.Ëהּמרּבה ואחד הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד
העֹובדּבבגדים הּגדֹול הּכהן ואחד הּכהן[כעת], ואחד , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אבל הרֹוצח. את מחזיר ׁשּמת, מארּבעּתן אחד ּכל - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעבר
הדיֹוט. ּככהן ׁשהּוא מּפני מחזיר, אינֹו מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשּוח

.Èוההֹורג ּגדֹול, ּכהן ׁשם היה ולא לגלֹות ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹרֹוצח
ׁשהרג ּגדֹול וכהן אחר, ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ּגדֹול ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹּכהן
יֹוצאין ואינן ּגֹולין, אּלּו הרי - אחר ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹולא

לעֹולם מקלט .מעיר ְְִִֵָָ
.‡Èקדם הּגדֹול הּכהן מת ּכ ואחר לגלֹות, ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר

נגמר ׁשּלא עד ואם הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - הרֹוצח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגלה
נגמר ּכ ואחר ּתחּתיו, אחר ּכהן ּומּנּו הּגדֹול, הּכהן מת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹּדינֹו

ּבפניו ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשני ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר זה הרי - .ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.Èחלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן הּגדֹול הּכהן ונמצא ּדינֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנגמר

יֹוצא ואינֹו ּגדֹול, ּכהן ּבלא ּדינֹו נגמר ּוכאּלּו ּכהּנה, ּבטלה -ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
לעֹולם .מּׁשם ְִָָ

.‚Èהּוא הרי הּגדֹול, הּכהן מֹות אחר לעירֹו ׁשּׁשב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹרֹוצח
ׁשּכבר עליו, נהרג - הּדם ּגֹואל הרגֹו ואם אדם; ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכׁשאר

ּבגלּותֹו לֹו .נתּכּפר ְְִֵַָ
.„Èּבּה ׁשהיה לׂשררה חֹוזר אינֹו לֹו, ׁשּנתּכּפר ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואף

ּובאה הֹואיל ימיו, ּכל מּגדּלתֹו מּורד הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻלעֹולם,
ידֹו על הּגדֹולה זֹו .ּתּקלה ְַַַָָָָ

.ÂËּדין ּבית מיתת חּיב ּבזדֹון, ּבאביו ׁשהחֹובל ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
ּבׁשגגה, ּבאּמֹו אֹו ּבאביו חבל אם אדם, ׁשאר ההֹורג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכמֹו

ּגלּות חּיב נפׁשאינֹו להֹורג אּלא ּגלּות ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבׁשגגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאדם

ה'תש"ע שבט כ"א שישי יום

     
ערים‡. "ׁשלֹוׁש ׁשּנאמר: מקלט, ערי להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמצות

יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגֹות מקלט ערי ואין ;"ל .ּתבּדיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
.הּירּדן ּבעבר רּבנּו מׁשה הבּדיל ׁשלׁש היּו: ערים ,וׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּכנען. ּבארץ יהֹוׁשע הבּדיל ְְְְְִִֶֶַַַָֹֻוׁשלׁש
ּכּלן‚. ׁשּיבּדלּו עד קֹולטת, מקלט מערי אחת -אין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

מׁשה והֹודיענּו לכם". ּתהיינה מקלט ערי "ׁשׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשלׁש ׁשּיבּדלּו עד קֹולטֹות, הּירּדן ׁשּבעבר ׁשלׁש ׁשאין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻרּבנּו,
מצוה ּובאה 'הֹואיל אמר: הבּדילן? ולּמה ּכנען. ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבארץ

אקּימּנה'. ְְֲִֶַָָלידי,
הּׁשׁש„. אּלּו על אחרֹות ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח, הּמל ,ּבימי ֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

האּלה". הּׁשלׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל "ויספּת ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנכרת והּקדמֹוני, והּקנּזי הּקיני ּבערי אֹותן? מֹוסיפין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהיכן

נאמר ועליהן נכּבׁשּו; לא ועדין ּברית, עליהן אבינּו ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלאברהם
נׁשּבע ּכאׁשר ּגבל את אלהי ה' ירחיב "ואם ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹֻּבּתֹורה:
,לאבֹותי לתת ּדּבר אׁשר הארץ ּכל את ל ונתן ,ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאבֹותי

האּלה". הּׁשלׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹויספּת
לכּון‰. ּדין ּבית מקלט,[ליישר]וחּיבין לערי הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּתּקלה, וכל מכׁשֹול ּכל מהן ּומסירין ּולהרחיבן; אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּולתּקן
ּתל לא ּבּדר מּניחין ּגיא[גבעה]ואין נהר,[בקעה]ולא ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

לׁשם, הּבֹורח את לעּכב ׁשּלא ּכדי ּגׁשר עליו עֹוׂשין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
ּפחֹות אין מקלט, ערי ּדר ורחב ."הּדר ל "ּתכין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
על ּכתּוב היה 'מקלט' ּו'מקלט' אּמֹות. ּוׁשּתים ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹמּׁשלׁשים

לׁשם. ויפנּו הרצחנין ׁשּיּכירּו ּכדי ּדרכים, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּפרׁשת
.Âׁשלּוחים מֹוציאין ּדין ּבית ׁשנה, ּבכל ּבאדר עׂשר ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָּבחמּׁשה

מתּקנים ׁשּנתקלקל, ׁשּמצאּוהּו מקֹום וכל הּדרכים; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלתּקן
הּכתּובאֹותֹו עליהם מעלה זה, ּבדבר ׁשּנתרּׁשלּו ּדין ּובית .ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּדמים. ׁשפכּו ְְִִָָּכאּלּו
.Êמֹוׁשחין מקלט[מודדין]וכן מערי ועיר עיר ּכל ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ

ׁשּנאמר: - ּבׁשוה מׁשּלׁשֹות ׁשּיהיּו עד הפרׁשתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבתחּלת
."ארצ ּגבּול את וׁשּלׁשּת ,הּדר ל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ"ּתכין

.Áולא קטּנֹות, עירֹות לא אֹותן עֹוׂשין אין - מקלט ְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹערי
ּבינֹונּיֹות עירֹות אּלא ּגדֹולים, אֹותןּכרּכים מֹוׁשיבין ואין . ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
הּמים ּובמקֹום ׁשוקים, במקֹום מים,אּלא ׁשם אין ואם ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

במקֹום אּלא אֹותן מֹוׁשיבין ואין מים. לתֹוכן ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמכניסין
נתמעטּו עליהן; מֹוסיפין אכלּוסיהן, נתמעטּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַֻֻאכלּוסין.
ואין ויׂשראלים. לוּים ּכהנים לתֹוכן מכניסין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹדיֹוריהן,

מצֹודֹות ּבתֹוכן חיות]ּפֹורׂשין ּבתֹוכן[לציד מפׁשילין ואין , ְְְְְְִִִֵַָָ
ׁשם. מצּויה הּדם ּגֹואל רגל תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחבלים,

.Ëהיא מקלט עיר מהן אחת וכל קֹולטֹות, הּלוּים ערי ,ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הערים ּכל עיר, ּוׁשּתים ארּבעים ּתּתנּו "ועליהם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
הּכתּוב הּקיׁשן עיר"; ּוׁשמנה ארּבעים - לּלוּים ּתּתנּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹאׁשר

לקלט. לזֹו זֹו ְִָָֹֻּכּלן
.Èּובין למקלט, ׁשהבּדלּו מקלט ערי ּבין יׁש הפרׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּומה

ׁשּלא ּבין לדעת ּבין קֹולטֹות מקלט ׁשערי הּלוּים? ערי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאר
אין הּלוּים, ערי ּוׁשאר נקלט; ּבהן ונכנס הֹואיל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלדעת,

לדעת אּלא נֹותןקֹולטֹות אינֹו מקלט, ּבערי הּדר ורֹוצח . ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּבית. לבעל ׂשכר נֹותן הּלוּים, ערי ּבׁשאר והּדר ּביתֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָׂשכר

.‡Èּכמֹוה קֹולט ּתחּומּה הּקֹולטת, עיר ׁשהּואּכל אילן . ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
- לּתחּום חּוץ נֹוטה ונֹופֹו מקלט, ערי ּתחּום ּבתֹו ְְְְְִֵֵֶַָָעֹומד
ונֹופֹו לּתחּום, חּוץ עֹומד היה נקלט; הּנֹוף, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמּׁשּיּגיע

לעּקרֹו מּׁשּיּגיע - הּתחּום לתֹו וההֹורגֹו[גזעו]נֹוטה נקלט. , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ּדר הרֹוצח אין קֹולט, ׁשהּתחּום ּפי על ואף עליו. נהרג ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשם,

ּבתחּומּה. ולא - ּבּה" "ויׁשב ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶַַָָָֹּבֹו,

     
נֹופל‡. ׁשּנמצא הּכהּו[מושלך]הרּוג מי נֹודע ולא ּבארץ, ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּדין מּבית זקנים חמּׁשה ויֹוצאין ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין -ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָ
,"וׁשפטי זקני "ויצאּו ׁשּנאמר: ׁשּבירּוׁשלים, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּגדֹול

החלל ׁשּסביבֹות הערים אל מּמּנּו אפּלּו[ההרוג]ּומֹודדין . ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
- הּקרֹובה ׁשהיא ּבוּדאי ידּוע ׁשהּדבר זֹו, עיר ּבצד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנמצא

למּדד. ְְִִָֹמצוה
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.את קֹוברין - הּקרֹובה העיר ונֹודעה ׁשּמֹודדין, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָאחר
ּדין ּובית למקֹומן. ירּוׁשלים זקני וחֹוזרין ּבמקֹומֹו, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָהּנהרג
העיר; אֹותּה אנׁשי מּׁשל ּבקר עגלת מביאין העיר אֹותּה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
הּוא וזה ּבחזקה, ׁשֹוטף ׁשהּוא נחל אל אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּומֹורידין

ּבּתֹורה. האמּור ֵַָָָָ"איתן"

ּבקּופיס‚. ׁשם אֹותּה גדולה]ועֹורפין ּובית[סכין מאחֹוריה. ְְְֲִִֵֵֶָָָ
- מאה הן אפּלּו העיר, זקני ּכל עם העיר, אֹותּה ׁשל ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדין
עגלה. ׁשל עריפתּה ּבמקֹום ׁשם, ידיהם את רֹוחצין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל
ׁשפכּו לא "ידינּו הּקדׁש: ּבלׁשֹון הּנחל ּבתֹו ׁשם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹואֹומרין
לידינּו בא ׁשּלא ּכלֹומר, ראּו"; לא ועינינּו הּזה, הּדם ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאת
והּנחנּוהּו ראינּוהּו ולא מזֹונֹות; ּבלא ּופטרנּוהּו הּזה, ְְְְְְְְֱִִֶֶַַַַָֹֹהּנהרג
לעּמ "ּכּפר הּקדׁש: ּבלׁשֹון אֹומרים והּכהנים לויה. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּבלא
עּמ ּבקרב נקי ּדם ּתּתן ואל ה', ּפדית, אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
הּדם, על מכּפר הּוא ּברּו והּקדֹוׁש להן. והֹולכין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל",

הּדם". להם "ונּכּפר ְֱִֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
מקּדדין„. ואין ּבּמּדה, מדקּדקין החלל, מן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

ׁשל[מזלזלין] ּדין ּבית ּבּה ׁשּיׁש לעיר אּלא מֹודדין ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבּה.
ירּוׁשלים ׁשאין לירּוׁשלים, מֹודדין ואין ּוׁשלׁשה; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹעׂשרים
ונאמר: לּׁשבטים, נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, עגלה ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמביאה

ה' אׁשר לרׁשּתּה"."ּבאדמה ל נֹותן אלהי ְְְֱֲֲִֵֶֶָָָָֹ
לירּוׁשלים‰. קרֹוב -נמצא ּדין ּבית ּבּה ׁשאין לעיר אֹו , ְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

נמצא לֹו. הּסמּוכֹות העירֹות ׁשאר אל ּומֹודדין אֹותּה, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָמּניחין
לּספר מֹודדין[גבול]סמּו אין - ּגֹויים ּבּה ׁשּיׁש לעיר אֹו , ְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּגֹויים. ׁשהרגּוהּו ּבחזקת זה ׁשהרי עּקר, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָּכל
.Âׁשּבּה העם ׁשּמנין ּבזמן אּלא מביאה, הּקרֹובה העיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאין

ׁשּברחֹוקה אּלּו היּו אם אבל מּמּנה; הרחֹוקה העיר מנין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכמֹו
הרב, אחר הֹולכין - מּמּנה הּקרֹובה אנׁשי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמרּבין

העגלה מביאין ;והמרּבין ְְְְִִִֶַָָֻ
.Êאחר והֹולכין הּתֹורה, מן הרב אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹאף

עדף הרב - .הּקרֹוב ֵַָָֹֹ
.Áמכּון הּנהרג זֹו[בדיוק]נמצא ואנׁשי עירֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ויתנּו ּבׁשּתפּות, אחת עגלה יביאּו - ּבׁשוה זֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּכאנׁשי
נתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי הּקרֹובה, היא זֹו 'אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹויאמרּו:
ׁשּלהם, היא הרי הּקרֹובים, הם אּלּו ואם מּתנה; חלקם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהם

לפי מּתנה'; חלקם להן נתנּו לצמצםואּלּו אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אדם[לדייק] ּבידי ואפּלּו ,. ֲִִֵַָָ

.Ëמחטמֹו מֹודדין? אחד,מהיכן ּבמקֹום גּופֹו נמצא . ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
וקֹוברים הראׁש, אצל הּגּוף מֹוליכין - אחר ּבמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹוראׁשֹו
אצל ּגּופֹו מֹוליכין - מצוה מת ּכל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְִִִִֵֵֵֶָָאֹותֹו

ּבמקֹומֹו. ונקּבר ְְְִִָֹראׁשֹו,
.Èּכל ׁשל מחטמֹו מֹודדין זה, ּבצד זה רּבים מתים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו

מביאה לכּלן, קרֹובה אחת עיר היתה ואם מהן; ואחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאחד
מן מֹודדין זה, ּגּבי על זה נמצאּו ּכּלן. על אחת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻעגלה

מּנחין ׁשהן ּכמֹות .העליֹון ְְִֵֶֶָָֻ
.‡È"חלל יּמצא "ּכי ׁשאיןנאמר: מפרּפר, ולא חנּוק לא - ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

לא - "נֹופל" ּבגל. טמּון לא - "ּבאדמה" 'חלל'. נקרא ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹזה
נֹודע "לא הּמים. ּפני על צף לא - "ּבּׂשדה" ּבאילן. ְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּתלּוי

עֹורפין; היּו לא נֹודע, אם הא - הּכהּו" ְִִִִַָָָֹמי

.Èראה אֹו[את]אפּלּו עבד, אפּלּו - אחד עד ההֹורג ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
,לפיכ עֹורפין. היּו לא - ּבעברה לעדּות ּפסּול אֹו ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאּׁשה,

ערּופה. עגלה ּבטלה ּבגלּוי, הרצחנים ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָמּׁשרּבּו

.‚Èהכחיׁשֹו אחד ועד ההֹורג', את 'ראיתי אֹומר: אחד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
עֹורפין היּו - ראית' 'לא לֹו: אמּורים?ואמר ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

את ראיתי 'אני אחד: אמר אם אבל ּכאחת. ׁשניהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּבאּו
ּכ אחר ּבא ואם זה, לענין ּכׁשנים נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההֹורג'
מׁשּגיחין אין - ראית' 'לא לֹו: ואמר והכחיׁשֹו אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹעד

עֹורפין. ואין האחרֹון, ּדברי ְְְֲִִֵֵַַָעל

.„È:לֹו ואמרּו והכחיׁשּוהּו האחד, ׁשהעיד אחר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאּו
זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדּיֹות ּכׁשּתי הם הרי - ראית' ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ'לא

אחרתועֹורפין ואּׁשה ההֹורג', את 'ראיתי אֹומרת: אּׁשה . ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבין עֹורפין, היּו - ראית' 'לא לּה: ואֹומרת אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמכחׁשת
אֹומרים: ׁשנים זֹו. אחר זֹו ׁשּבאּו ּבין ּכאחת, ׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבאּו
אחד עֹורפין; אין - ראיתם' 'לא להם: אֹומר ואחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ'ראינּו',
היּו - ראית' 'לא לֹו: אֹומרים ּוׁשנים 'ראיתי', ְְִִִִִֵַָָָָֹאֹומר:

ְִעֹורפין.

.ÂËאֹו ּכׁשרים ׁשלׁשּתם ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה
ּוׁשּתי ההֹורג', 'ראיתי אחד: עד אמר אם אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפסּולים.

עֹורפין.נׁשי אין - ראית' 'לא לֹו: אֹומרים פסּולים ׁשני אֹו ם ְְְְִִִִִֵֵָָָֹ

.ÊË,'ההֹורג 'ראינּו אֹומרים: פסּולים ׁשני אֹו נׁשים ְְְְִִִִֵֵֵַָָׁשּתי
ׁשאפּלּו עֹורפים; - ראיתם' 'לא ואֹומר: מכחיׁשם אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹועד
- ּכּלם את מכחיׁש אחד ועד פסּולים, מאה אֹו נׁשים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמאה

אחד ועד אחד ּכעד אּלּו .הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶָָ

.ÊÈ,'ההֹורג 'ראינּו אֹומרים: פסּולים ׁשלׁשה אֹו נׁשים ְְְִִִִֵַָָָָֹֹׁשלׁש
- ראיתם' 'לא אֹומרים: פסּולים ארּבעה אֹו נׁשים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוארּבע

ּבכלעֹורפין הּמנין רב אחר הּל ּבפסּולין, הּכלל: זה . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ָמקֹום.

     
יׂשראל‡. ּבארץ אּלא נֹוהג ערּופה עגלה ּדין וכןאין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

הּירּדן. ְְֵֵֶַַּבעבר
.היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשּתי ּבת ערּופה, ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָעגלה

ּפסּולה אחד, ויֹום ׁשנים ׁשּתי ּפֹוסליןּבת הּמּומין ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
"ּכּפרה" ּפסּולה; - טרפה היתה אם כן, ּפי על ואף ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּבּה;

ּכקדׁשים. ּבּה, ְֱִֶַָָָנאמר
ּבפרה‚. ׁשּפֹוסלין ּכמֹו העגלה, את ּפֹוסלֹות העבֹודֹות ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָּכל

מׁשכהאדּמה לא אׁשר ּבּה, עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: - ְֱֲֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻ
עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר אחר "על" נאמר ולּמה ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּבעל".
ּפֹוסל ׁשהעל עבֹודֹות? ׁשאר עם העל ּכֹולל ׁשהּוא ְֲִֵֵֶֶָָָָֹֹּבּה",
ּכיון מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא ּבין מלאכה, ּבׁשעת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבין
ּבּה חרׁש ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, - טפח ּבעל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּמׁשכה
אּלא ּפֹוסלין אינן עבֹודֹות, ּוׁשאר מלאכה. ּבּה עׂשה ְְְְֲִֵֶָָָָָָָָֹולא

מלאכה. ׁשעת ְְַַָָעד
עליה„. טּליתֹו ׁשּפרׂש ּכגֹון לצרּכּה, ׁשהיא מלאכה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

לצרּכּה, ׁשּלא ׁשהּוא וכל ּפֹוסלּה; אינֹו - הּזבּובים ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹמּפני
ּפסּולה - לנׂשאּה עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש ּכּיֹוצאּכגֹון ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אדּמה. ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֻּבזה,

            
      

ּבּיֹום‰. אּלא העגלה את עֹורפין ּבּהאין ׁשּנאמר לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ואין העגלה. לעריפת ּכׁשר הּיֹום וכל ּכקדׁשים; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ"ּכּפרה"
חבילֹות מצוֹות עֹוׂשין ׁשאין ּכאחת, עגלֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַעֹורפין

אחת]חבילֹות בבת .[כמה ֲִ
.Âּבהניה אסּורה ערּופה עריפתּה.עגלה ּבמקֹום ונקּברת , ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ּפ על אף ּבהניה, ּתאסר - לּנחל לאּומּׁשּתרד ׁשעדין י ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
זֹו הרי - ירידתּה אחר נׁשחטה אֹו מתה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָנערפה;

ותּקבר. ּבהניה, ְֲֲִֵַָָָָאסּורה
.Êּכגֹון ּכיצד? ּבהניה. מּתרת זֹו הרי זֹוממין, עדיה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנמצאּו

ׁשנים ּובאּו ההֹורג', את ראיתי 'אני אחד: עד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאמר
העגלה, את והפריׁשּו ראית', 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחיׁשּוהּו
הּׁשנים הּוזּמּו ּכ ואחר ּפיהם, על לערפּה לּנחל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוהֹורידּוה

ּבהניה מּתרת זֹו הרי -. ֲֲֵֶֶַָָֻ
.Áותרעה ּתצא - העגלה ּתערף ׁשּלא עד ההֹורג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא

הּספקּבעדר ׁשעל ּבמקֹומּה; ּתּקבר - ׁשּנערפה אחר נמצא . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפי על ואף לּה. והלכה ספקּה, ּכּפרה מּתחּלתּה, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָּבאה
ׁשּנאמר: יהרג, זה הרי - עריפתּה אחר הרֹוצח ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

."מּקרּב הּנקי הּדם ּתבער ְְְִִִֵֶַַַַָָָ"ואּתה
.Ëועבֹודה ּבזריעה אסּור - העגלה ּבֹו ׁשּנערפה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנחל

וכל יּזרע". ולא ּבֹו, יעבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלעֹולם,
חפר אֹו ׁשחרׁש ּכגֹון קרקע, ׁשל ּבגּופּה עבֹודה ׁשם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹובד
ׁשם לסרק ּומּתר לֹוקה. - ּבאּלּו וכּיֹוצא נטע אֹו זרע ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאֹו

ּולנּקר ּבגד[לסתת]ּפׁשּתן ׁשארג ּכמי ׁשּזה - אבנים ׁשם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נאמר: לכ הּקרקע; ּבגּוף מלאכה ׁשאינּה ּתפרֹו, אֹו ְְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָׁשם
קרקע, ׁשל ּבגּופּה ּזריעה מה - יּזרע" ולא ּבֹו, יעבד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"לא
קרקע. ׁשל ּבגּופּה אּלא אינּה ׁשם ׁשּנאסרה עבֹודה ּכל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאף

.Èערּופה עגלה הביאּו ולא ׁשּנתאחרּו קרֹובה עיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאנׁשי
ׁשחּיבי ׁשנים; ּכּמה לאחר ואפּלּו ּומביאין, אֹותן ּכֹופין -ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
להביא חּיבים הּכּפּורים, יֹום עליהן ׁשעבר ערּופה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעגלה

הּכּפּורים יֹום .לאחר ְִִַַַ

ה'תש"ע שבט כ"ב קודש שבת יום

     
"ועׂשית‡. ׁשּנאמר: לגּגֹו, מעקה אדם לעׂשֹות עׂשה ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמצות

ּדירה ּבית ׁשּיהיה והּוא, ;"לגּג ּבית[מגורים]מעקה אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
תבואה]האֹוצרֹות זקּוק[מחסן אינֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּבקר ּובית ְֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּפטּור אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבית וכל ְְְִֵֶַַַַַַַַָָלֹו.
הּמעקה. ֲִֶַַמן

.ּבמעקה חּיב ׁשּתפין, ׁשני ׁשל יּפלּבית "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
מּמּנּו" נאמרהּנפל לּמה ּכן אם ּבנֹופל. אּלא ּתלה לא , ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאינן לפי מדרׁשֹות, ּובּתי כנסּיֹות ּבּתי למעט ?"ּגּג"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
זקּוק אינֹו - מּגּגֹו ּגבֹוהה הרּבים רׁשּות היתה לדירה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעׂשּויין

לתֹוכֹו. ולא מּמּנּו", הּנפל יּפל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹלמעקה,
יּפל‚. ׁשּלא ּכדי טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - הּמעקה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּגבּה

ׁשּיּׁשען ּכדי חזקה, הּמחיצה להיֹות וצרי הּנֹופל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו
תּפל ולא עליה ּבּטלהאדם - מעקה ּבלא ּגּגֹו הּמּניח וכל . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּדמים תׂשים "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמצות
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה, לאו על לֹוקין ואין ."ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּבבית

ׁשּיּכׁשל„. וראּוי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד הּגג ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאחד
ּבין ּבחצרֹו, ּבֹור אֹו ּבאר לֹו ׁשהיתה ּכגֹון וימּות, אדם ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָּבֹו

מים ּבֹו ׁשאין ּבין מים ּבֹו חליהׁשּיׁש לֹו לעׂשֹות חּיב [תל- ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
ׁשּלאעפר] ּכדי ּכּסּוי לּה לעׂשֹות אֹו טפחים, עׂשרה ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָֹּגבֹוהה

נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מכׁשֹול ּכל וכן וימּות. אדם ּבּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיּפל
יפה ּבּדבר ּולהּזהר מּמּנּו ּולהּׁשמר להסירֹו עׂשה מצות -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הסיר, לא ואם ."נפׁש ּוׁשמר ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹיפה,
עׂשה, מצות ּבּטל - סּכנה לידי הּמביאין הּמכׁשֹולֹות ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָוהּניח

ּדמים". תׂשים "לא על ְִִַַָָָֹועבר
סּכנת‰. ּבהן ׁשּיׁש מּפני חכמים אסרּו דברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרּבה

ּומה ּבעצמי, מסּכן 'הריני ואמר: עליהן העֹובר וכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָנפׁשֹות;
אֹותֹו מּכין - 'ּכ על מקּפיד 'איני אֹו ,'ּבכ עלי ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּלאחרים

מרּדּות .מּכת ְַַַ
.Âהּסילֹון על ּפיו אדם יּניח לא הן: המקּלח[צינור]ואּלּו ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ

האגּמים, ּומן הּנהרֹות מן ּבּלילה יׁשּתה ולא ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמים
מגּלין מים יׁשּתה ולא רֹואה. אינֹו והּוא עלּוקה, יבלע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּמא
וימּות. עפר, מּזֹוחלי ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש מהן ׁשתה ׁשּמא -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

.Êּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין הן והּייןואּלּו הּמים, : ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָ
והחלב, לחמץ, טעמֹו להׁשּתּנֹות התחיל ואפּלּו מזּוג, ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹואפּלּו

והּציר ממאכל]והּדבׁש, אין[מיץ - הּמׁשקין ּכל ׁשאר אבל ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
מהן. ׁשֹותין ארס ּבעלי ׁשאין ּגּלּוין, על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמקּפידין

.Áׁשּנתרּסק ונתּגּלההּׁשּום ,ׁשּנחּת וכןואבּטיח אסּור; - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יין וכן ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין מבּׁשל, יין ּבזה. ּכּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכל
אֹו ויין ימים, ׁשלׁשה עד ּדריכתֹו מּׁשעת הּיין והּוא ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּתֹוסס,
וכן מהן, עֹולה ׁשההבל זמן ּכל חּמין, ׁשהיּו חלב אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמים
אחר טּפה לתֹוכן מּלמעלה יֹורד הּמׁשקה ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמׁשקין
מּׁשּום ּבהן אין אּלּו ּכל - ויֹורד טֹורד ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָטּפה,
ההבל, ּומן הּמׁשקה מּבעּבּוע מתיראין עפר ׁשּזֹוחלי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגּלּוי;

מּמּנּו. ׁשֹותין ְִִֵֶואין
.Ëכבׁשין ירקות]מי בהן ׁשלקֹות[שכבשו ּומי [שבישלו, ְְִֵֵָָ
תּורמּוסיןבהן] ּומי מרים], ּגּלּוי.[צמחים מּׁשּום ּבהן אין - ְִִִֵֵֶָ

נׁשּתּנה אם - ותּורמּוסין ּוׁשלקֹות ּכבׁשין ּבהם ׁשּׁשרה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָמים
טעם, נֹותן ּבהן אין ואם ּגּלּוי; מּׁשּום ּבהן אין ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטעמן,

ודרמֹוסקין ּפריׁשים ּבהן ׁשהדיח מים וכן [סוגיאסּורין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּגּלּוי.פירות] מּׁשּום אסּורין - ְֲִִִֶלחֹולה

.Èחּדין דברים ּבֹו ׁשערב ּדברים[חריפים]יין אֹו ּכפלּפלין, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין - טעמֹו ׁשּנׁשּתּנה עד ּכאפסנּתין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמרים

הּמׁשקין. ּבׁשאר הּדין ְְְִִִַַַָוהּוא
.‡Èּבּיֹום ּבין ׁשּנתּגּלּו, ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּכל

אימת אין יׁשן, אדם ּבצּדן היה ואפּלּו אסּורין; - ּבּלילה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבין
הּזֹוחלין על ׁשּיצאיׁשן ּכדי אסּורין? ויהיּו יׁשהּו וכּמה . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

למקֹומֹו.[רמש]הרחׁש ויחזר ויׁשּתה ּכלי, אזן מּתחת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ
.Èנּכר הּסם ׁשּיהיה ּכדי נתּגּלּו, אם ׁשּיאסרּו הּמים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשעּור

ׁשּתאבד[נרגש] ּכדי מרּבין הּמים היּו אם אבל ּומּזיק. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּבהן
וכן ּבכלים. ּבין ּבקרקעֹות ּבין מּתרין, אּלּו הרי - הּמרה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּבהן

הּמׁשקין. ּבׁשאר ְְִִִַַַָהּדין
.‚Èהּמֹוׁש לגין[זורם]מעין ּגּלּוי. מּׁשּום ּבֹו אין ׁשהּוא, ּכל ְִִִֵֵֶַַָָָ

יין] ׁשּלֹו,[כד ּבּתיק אֹו ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה ׁשהּניחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻמגּלה
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ּבּיֹום‰. אּלא העגלה את עֹורפין ּבּהאין ׁשּנאמר לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ואין העגלה. לעריפת ּכׁשר הּיֹום וכל ּכקדׁשים; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ"ּכּפרה"
חבילֹות מצוֹות עֹוׂשין ׁשאין ּכאחת, עגלֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַעֹורפין

אחת]חבילֹות בבת .[כמה ֲִ
.Âּבהניה אסּורה ערּופה עריפתּה.עגלה ּבמקֹום ונקּברת , ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ּפ על אף ּבהניה, ּתאסר - לּנחל לאּומּׁשּתרד ׁשעדין י ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
זֹו הרי - ירידתּה אחר נׁשחטה אֹו מתה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָנערפה;

ותּקבר. ּבהניה, ְֲֲִֵַָָָָאסּורה
.Êּכגֹון ּכיצד? ּבהניה. מּתרת זֹו הרי זֹוממין, עדיה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנמצאּו

ׁשנים ּובאּו ההֹורג', את ראיתי 'אני אחד: עד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאמר
העגלה, את והפריׁשּו ראית', 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחיׁשּוהּו
הּׁשנים הּוזּמּו ּכ ואחר ּפיהם, על לערפּה לּנחל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוהֹורידּוה

ּבהניה מּתרת זֹו הרי -. ֲֲֵֶֶַָָֻ
.Áותרעה ּתצא - העגלה ּתערף ׁשּלא עד ההֹורג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא

הּספקּבעדר ׁשעל ּבמקֹומּה; ּתּקבר - ׁשּנערפה אחר נמצא . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפי על ואף לּה. והלכה ספקּה, ּכּפרה מּתחּלתּה, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָּבאה
ׁשּנאמר: יהרג, זה הרי - עריפתּה אחר הרֹוצח ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

."מּקרּב הּנקי הּדם ּתבער ְְְִִִֵֶַַַַָָָ"ואּתה
.Ëועבֹודה ּבזריעה אסּור - העגלה ּבֹו ׁשּנערפה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנחל

וכל יּזרע". ולא ּבֹו, יעבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלעֹולם,
חפר אֹו ׁשחרׁש ּכגֹון קרקע, ׁשל ּבגּופּה עבֹודה ׁשם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹובד
ׁשם לסרק ּומּתר לֹוקה. - ּבאּלּו וכּיֹוצא נטע אֹו זרע ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאֹו

ּולנּקר ּבגד[לסתת]ּפׁשּתן ׁשארג ּכמי ׁשּזה - אבנים ׁשם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נאמר: לכ הּקרקע; ּבגּוף מלאכה ׁשאינּה ּתפרֹו, אֹו ְְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָׁשם
קרקע, ׁשל ּבגּופּה ּזריעה מה - יּזרע" ולא ּבֹו, יעבד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"לא
קרקע. ׁשל ּבגּופּה אּלא אינּה ׁשם ׁשּנאסרה עבֹודה ּכל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאף

.Èערּופה עגלה הביאּו ולא ׁשּנתאחרּו קרֹובה עיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאנׁשי
ׁשחּיבי ׁשנים; ּכּמה לאחר ואפּלּו ּומביאין, אֹותן ּכֹופין -ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
להביא חּיבים הּכּפּורים, יֹום עליהן ׁשעבר ערּופה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעגלה

הּכּפּורים יֹום .לאחר ְִִַַַ

ה'תש"ע שבט כ"ב קודש שבת יום

     
"ועׂשית‡. ׁשּנאמר: לגּגֹו, מעקה אדם לעׂשֹות עׂשה ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמצות

ּדירה ּבית ׁשּיהיה והּוא, ;"לגּג ּבית[מגורים]מעקה אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
תבואה]האֹוצרֹות זקּוק[מחסן אינֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּבקר ּובית ְֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּפטּור אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבית וכל ְְְִֵֶַַַַַַַַָָלֹו.
הּמעקה. ֲִֶַַמן

.ּבמעקה חּיב ׁשּתפין, ׁשני ׁשל יּפלּבית "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
מּמּנּו" נאמרהּנפל לּמה ּכן אם ּבנֹופל. אּלא ּתלה לא , ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאינן לפי מדרׁשֹות, ּובּתי כנסּיֹות ּבּתי למעט ?"ּגּג"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
זקּוק אינֹו - מּגּגֹו ּגבֹוהה הרּבים רׁשּות היתה לדירה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעׂשּויין

לתֹוכֹו. ולא מּמּנּו", הּנפל יּפל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹלמעקה,
יּפל‚. ׁשּלא ּכדי טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - הּמעקה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּגבּה

ׁשּיּׁשען ּכדי חזקה, הּמחיצה להיֹות וצרי הּנֹופל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו
תּפל ולא עליה ּבּטלהאדם - מעקה ּבלא ּגּגֹו הּמּניח וכל . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּדמים תׂשים "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמצות
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה, לאו על לֹוקין ואין ."ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּבבית

ׁשּיּכׁשל„. וראּוי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד הּגג ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאחד
ּבין ּבחצרֹו, ּבֹור אֹו ּבאר לֹו ׁשהיתה ּכגֹון וימּות, אדם ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָּבֹו

מים ּבֹו ׁשאין ּבין מים ּבֹו חליהׁשּיׁש לֹו לעׂשֹות חּיב [תל- ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
ׁשּלאעפר] ּכדי ּכּסּוי לּה לעׂשֹות אֹו טפחים, עׂשרה ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָֹּגבֹוהה

נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מכׁשֹול ּכל וכן וימּות. אדם ּבּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיּפל
יפה ּבּדבר ּולהּזהר מּמּנּו ּולהּׁשמר להסירֹו עׂשה מצות -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הסיר, לא ואם ."נפׁש ּוׁשמר ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹיפה,
עׂשה, מצות ּבּטל - סּכנה לידי הּמביאין הּמכׁשֹולֹות ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָוהּניח

ּדמים". תׂשים "לא על ְִִַַָָָֹועבר
סּכנת‰. ּבהן ׁשּיׁש מּפני חכמים אסרּו דברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרּבה

ּומה ּבעצמי, מסּכן 'הריני ואמר: עליהן העֹובר וכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָנפׁשֹות;
אֹותֹו מּכין - 'ּכ על מקּפיד 'איני אֹו ,'ּבכ עלי ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּלאחרים

מרּדּות .מּכת ְַַַ
.Âהּסילֹון על ּפיו אדם יּניח לא הן: המקּלח[צינור]ואּלּו ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ

האגּמים, ּומן הּנהרֹות מן ּבּלילה יׁשּתה ולא ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמים
מגּלין מים יׁשּתה ולא רֹואה. אינֹו והּוא עלּוקה, יבלע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּמא
וימּות. עפר, מּזֹוחלי ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש מהן ׁשתה ׁשּמא -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

.Êּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין הן והּייןואּלּו הּמים, : ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָ
והחלב, לחמץ, טעמֹו להׁשּתּנֹות התחיל ואפּלּו מזּוג, ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹואפּלּו

והּציר ממאכל]והּדבׁש, אין[מיץ - הּמׁשקין ּכל ׁשאר אבל ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
מהן. ׁשֹותין ארס ּבעלי ׁשאין ּגּלּוין, על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמקּפידין

.Áׁשּנתרּסק ונתּגּלההּׁשּום ,ׁשּנחּת וכןואבּטיח אסּור; - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יין וכן ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין מבּׁשל, יין ּבזה. ּכּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכל
אֹו ויין ימים, ׁשלׁשה עד ּדריכתֹו מּׁשעת הּיין והּוא ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּתֹוסס,
וכן מהן, עֹולה ׁשההבל זמן ּכל חּמין, ׁשהיּו חלב אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמים
אחר טּפה לתֹוכן מּלמעלה יֹורד הּמׁשקה ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמׁשקין
מּׁשּום ּבהן אין אּלּו ּכל - ויֹורד טֹורד ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָטּפה,
ההבל, ּומן הּמׁשקה מּבעּבּוע מתיראין עפר ׁשּזֹוחלי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגּלּוי;

מּמּנּו. ׁשֹותין ְִִֵֶואין
.Ëכבׁשין ירקות]מי בהן ׁשלקֹות[שכבשו ּומי [שבישלו, ְְִֵֵָָ
תּורמּוסיןבהן] ּומי מרים], ּגּלּוי.[צמחים מּׁשּום ּבהן אין - ְִִִֵֵֶָ

נׁשּתּנה אם - ותּורמּוסין ּוׁשלקֹות ּכבׁשין ּבהם ׁשּׁשרה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָמים
טעם, נֹותן ּבהן אין ואם ּגּלּוי; מּׁשּום ּבהן אין ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטעמן,

ודרמֹוסקין ּפריׁשים ּבהן ׁשהדיח מים וכן [סוגיאסּורין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּגּלּוי.פירות] מּׁשּום אסּורין - ְֲִִִֶלחֹולה

.Èחּדין דברים ּבֹו ׁשערב ּדברים[חריפים]יין אֹו ּכפלּפלין, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין - טעמֹו ׁשּנׁשּתּנה עד ּכאפסנּתין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמרים

הּמׁשקין. ּבׁשאר הּדין ְְְִִִַַַָוהּוא
.‡Èּבּיֹום ּבין ׁשּנתּגּלּו, ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּכל

אימת אין יׁשן, אדם ּבצּדן היה ואפּלּו אסּורין; - ּבּלילה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבין
הּזֹוחלין על ׁשּיצאיׁשן ּכדי אסּורין? ויהיּו יׁשהּו וכּמה . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

למקֹומֹו.[רמש]הרחׁש ויחזר ויׁשּתה ּכלי, אזן מּתחת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ
.Èנּכר הּסם ׁשּיהיה ּכדי נתּגּלּו, אם ׁשּיאסרּו הּמים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשעּור

ׁשּתאבד[נרגש] ּכדי מרּבין הּמים היּו אם אבל ּומּזיק. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּבהן
וכן ּבכלים. ּבין ּבקרקעֹות ּבין מּתרין, אּלּו הרי - הּמרה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּבהן

הּמׁשקין. ּבׁשאר ְְִִִַַַָהּדין
.‚Èהּמֹוׁש לגין[זורם]מעין ּגּלּוי. מּׁשּום ּבֹו אין ׁשהּוא, ּכל ְִִִֵֵֶַַָָָ

יין] ׁשּלֹו,[כד ּבּתיק אֹו ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה ׁשהּניחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻמגּלה



נח            
      

מאה ּגבֹוּה ּבמגּדל אֹו אּמה, מאה עמק אפּלּו ּבבֹור, ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹאֹו
את ּבדק אסּור. זה הרי - ּומסּיד מיּפה ּבטרקלין אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻאּמה,
מּתר. זה הרי - ּבֹו הּניחֹו ּכ ואחר הּמגּדל, את אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּתבה
ׁשּתּכנס ּכדי ּבּנקב? יהיה ּכּמה אסּור; נקב, ּבהן היה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָואם

קטן. ׁשל קטּנה ְְֶֶַַָָָאצּבע

.„Èולא ּתׁשעה מּמּנה ׁשּׁשתּו ּפי על אף - ׁשּנתּגּלתה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹחבית
עׂשירי יׁשּתה לא עׂשירימתּו, ׁשּׁשתה ואמרּו היה, מעׂשה ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

זֹוחלי חמת סם ויׁש למּטה. ׁשֹוקע הּנחׁש ׁשארס מּפני ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָומת,
נתלית[נחשים]עפר ׁשהיא סם ויׁש למעלה, וצֹופה ׁשעֹולה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבמסּננת. סּננֹו ואפּלּו אסּור, הּכל ּולפיכ הּמׁשקה; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאמצע
ולא ּתׁשעה מּמּנּו ׁשאכלּו ּפי על אף - ׁשּנתּגּלה אבּטיח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוכן

עׂשירי. יאכל לא ֲִִֵַֹֹמתּו,

.ÂËירּבץ ולא הרּבים, לרׁשּות יׁשּפכם לא - ׁשּנתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹמים
יגּבל ולא הּבית, את ירחץ[יערב]ּבהן ולא הּטיט, את ּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבהמּתֹו ּבין ּבהמה, מהן יׁשקה ולא ורגליו, ידיו ּפניו ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבהן
לחתּול. אֹותן מׁשקה אבל חברֹו; ּבהמת ְְֱֲֲֵֵֶֶַַָָָּבין

.ÊË- ּתרּומה ׁשל היא אפּלּו מגּלין, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻעּסה
אסּורה הּפת הרי נאפית, ואפּלּו .ּתּׂשרף; ֱֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

     
ׁשאכלּו‡. אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁש ׁשּנׁשכן עֹוף אֹו חּיה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה

אסּורין אּלּו הרי ּבגּופן, ׁשּיׁשּתּנה קדם - האדם הּממית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסם
ׁשּנמצאּו עֹוף אֹו חּיה ּבהמה ,לפיכ נפׁשֹות. סּכנת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
הרי טרפה, מּׁשּום מּתרין ׁשהן ּפי על אף - רגלים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻחתּוכי
עד נׁשכן; עפר מּזֹוחלי אחד ׁשּמא סּכנה, מּׁשּום אסּורין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאּלּו

נתחּתׁשּיּבדקּו לא אם ּבתּנּור: אֹותן צֹולה ּבֹודקן? ּכיצד . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּתרין.[נתפרק] אּלּו הרי - הּצלי מּׁשאר נׁשּתּנה ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהּבׂשר,

.נּקּורי והּדלּועין[נקבי]וכן והּקּׁשּואין וענבים תאנים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָ
ּבין ּביֹותר, ּגדֹולים היּו אפּלּו - והּמלפפֹונֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאבּטיחין
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - הּכלי ּבתֹו היּו ואפּלּו מחּברין, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻּתלּוׁשין
נׁשכֹו. ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש ׁשּמא אסּור; ,נׁשּו ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה
אסּורין, אּלּו הרי - ּומנּקר יֹוׁשב עכּבר אֹו צּפֹור ראה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָואפּלּו

נּקב. נקב ּבמקֹום ְִִֵֶֶֶָׁשּמא
ּגּלּוי;‚. מּׁשּום ּבהן אין ׁשּלהן, העקץ ׁשּנּטל ענב אֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאנה

חֹוׁשׁש ואינֹו ּבּלילה, וענבים ּתאנים אדם אֹוכל ,לפיכ. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
נקּורה ּותמרה ּגרֹוגרת, ונעׂשית ׁשּיבׁשה נקּורה ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתאנה

מּתרֹות. ׁשּתיהן - ְְֵֶֶָָָֻׁשּיבׁשה
יׁש„. ׁשּמא ּפיו; לתֹו דינרין אֹו מעֹות לּתן לאדם ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאסּור

ׁשּכל - זעה אֹו מצרעין, אֹו ׁשחין מּכי ׁשל יבׁש רק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻעליהם
הּפנים מּזעת חּוץ הּמות, סם האדם .זעת ִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּפס‰. אדם יּתן לא נגע[כף]וכן ׁשּמא - ׁשחיֹו ּתחת ידֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
יּתן ולא עסקנּיֹות. ׁשהּידים רע, ּבסם אֹו ּבמצרע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּבידֹו
ּבסעּודה, עֹוסק ׁשהּוא ּפי על אף הּמּטה, ּתחת ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהּתבׁשיל

רֹואה. אינֹו והּוא הּמּזיק, ּדבר ּבֹו יּפל ְִִֵֶֶַַָָָֹׁשּמא
.Â- הּצנֹון ּבתֹו אֹו האתרֹוג ּבתֹו הּסּכין ינעץ לא ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹוכן

וימּות חּדּה, על אדם יּפל ּתחתׁשּמא לעבר לאדם אסּור וכן . ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּכל וכן לחרּבה; להּכנס אֹו רעּוע, ּגׁשר על אֹו נטּוי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻקיר

ּבמקֹומן. לעמד אסּור הּסּכנֹות, מּׁשאר ּבאּלּו ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּכּיֹוצא

.Êחׁשּודין ׁשהן מּפני הּגֹויים, עם להתיחד ליהּודי אסּור ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָוכן
ּדמים ׁשפיכּות ּבגֹויעל ּפגע ;ּבּדר עּמהן יתלּוה ולא . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לימינֹו מחזירֹו ,יֹורדים[מפנהו]ּבּדר אֹו ּבמעלה עֹולין היּו . ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָ
אּלא למעלה, והגֹוי למּטה יׂשראל יהיה לא - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבירידה
ואל להמיתֹו. עליו יּפל ׁשּמא למּטה; והּגֹוי למעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ירץ[יכוף]יׁשח ׁשּמא ּגלּגלּתֹו[ירוצץ]לפניו, .את ְְְֶֶַָָָָָָֹֹֻ

.Áהּדר את לֹו ירחיב ?'הֹול אּתה 'לאן ׁשאלֹו: [יאמראם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
מרוחק] מקום "עדלו ׁשּנאמר: לעׂשו, יעקב ׁשהרחיב ּכדר ,ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׂשעירה". אדני אל אבא ֲֲִִֵֶֶָָֹֹאׁשר

.Ëנתיאׁשּו ּכן אם אּלא הּגֹוי, מן רפּואה לּקח ְְֲִִִִֵֶַַָָָָאסּור
ּפי על ואף הּמין, מן להתרּפאת ואסּור ׁשּיחיה; ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו

אחריו יּמׁשכּו ׁשּמא - מּמּנּו רפּואהׁשּנתיאׁשּו לּקח ּומּתר . ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּכגֹון מּבחּוץ, ׁשּבּגּוף למּכה אֹו לבהמה, הּגֹויים ְְְִִִִֵֶַַַַָָמן

ּורטּיה שונות]מלֹוגמה ׁשל[תחבושות מּכה היתה ואם ; ְְְְְִִֶַָָָָָ
את עליה ׁשּמחּללין מּכה וכל מּמּנּו. לּקח אסּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָסּכנה,

מהן. מתרּפאין אין ְְִִֵֵֶַַַָהּׁשּבת,

.È,ל יפה ּפלֹוני 'סם לֹו: ויאמר ּגֹוי, לרֹופא לׁשאל ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹֻּומּתר
ּתעׂשה' וכ מּמּנּו.וכ יּקח לא אבל ; ְֲֲִִֶֶַַָָָָֹ

.‡Èואם יהרגּנּו. ׁשּמא הּיחיד, ּברׁשּות מהן להסּתּפר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואסּור
להרגֹו מתירא ׁשהּוא מּפני מּתר, - חׁשּוב אדם ואםהיה . ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֻ

יהרגּנּו ולא מּמּנּו ׁשּיפחד ּכדי חׁשּוב, אדם ׁשהּוא לּגֹוי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדּמה
מּמּנּו. להסּתּפר מּתר זה הרי -ְְֲִִֵֵֶֶַָֻ

.Èלהן מׁשחיזין ואין הּמלחמה, ּכלי ּכל לגֹויים למּכר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאסּור
הּזיןא ולא[סכין]ת קֹולרין, ולא סּכין, לא להן מֹוכרין ואין . ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

שרשרות]ּכבלים הנּדּואה[מיני ּברזל ׁשל ׁשלׁשלאֹות ולא , ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹ
לרּבים;[מהודו] נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ולא ואריֹות, ּדּבים ולא ,ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

ּתריסין להן מֹוכרין להגן.[מגינים]אבל אּלא ׁשאינן , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
.‚Èליׂשראל למּכר אסרּו ּכ לגֹוי, למּכר ׁשאסרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּוכׁשם

לגֹוי מּפניׁשּמֹוכר הּמדינה, ּבני ׁשל לחיל הּזין למּכר ּומּתר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
יׂשראל. על מגּנין ְְִִִֵֵֶַָׁשהן

.„Èׁשהּוא ליׂשראל למכרֹו אסּור - לגֹוי למּכר ׁשאסּור ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹּכל
ּומכׁשילן. עברה עֹוברי ידי מחּזק ׁשּנמצא מּפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָליסטים,

ּבלבד אלּו עצהולא והּׂשיאֹו ּבדבר, עּור הּמכׁשיל ּכל אלא , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
הֹוגנת ׁשהּוא[נכונה]ׁשאינּה עברה, עֹוברי ידי ׁשחּזק אֹו , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ

עֹובר זה הרי - לּבֹו ּתאות מּפני האמת ּדר רֹואה ואינֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָעּור
הּבא מכׁשֹול"; תּתן לא עּור, "ולפני ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

לֹו. ההֹוגנת עצה לֹו ּתן עצה, מּמ ְִִֵֵֵֶֶַָָֹלּטל
.ÂËרׁשע לעבד אֹו לגֹוי, טֹובה עצה להּׂשיא .ואסּור ְְְְִֵֶֶַָָָָָ

עֹומד והּוא מצוה, ּדבר ׁשּיעׂשה עצה להּׂשיאֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו
עצה ׁשהּׂשיא על אּלא ּדנּיאל נתנּסה ולא אסּור; - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּברׁשעֹו
מלּכי מלּכא, "להן ׁשּנאמר: צדקה, לּתן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלנבּוכדנאצר

."על ְֲִַָיׁשּפר

     
.‡- מּׂשאּה ּתחת רֹובצת ּובהמּתֹו ,ּבּדר ּבחברֹו ׁשּפגע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי

יתר עליה ׁשהיה ּבין לּה, הראּוי מּׂשא עליה ׁשהיה ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָּבין
עׂשה, מצות וזֹו מעליה; לפרק מצוה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמּׂשאּה

עּמֹו". ּתעזב "עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:

            
      

.נבהל ויּניחּנּו יפרק עּמֹו[לחוץ]ולא יקים אּלא ,ויל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
זֹו עּמֹו", ּתקים "הקם ׁשּנאמר: - עליה מּׂשאֹו ויטען ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויחזר
- טען ולא ּפרק ולא נבהל, הּניחֹו ואם אחרת. עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמצות
"לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ועבר עׂשה, מצות ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּבּטל

."אחי חמֹור את ְֲִִֶֶָתראה
מּטּמא‚. אינֹו - הּקברֹות ּבבית רֹובצת והּבהמה ּכהן, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה

מּט ׁשאינֹו ּכׁשם אבדהלּה, להׁשיב זקןּמא היה אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
חכם] לפי[תלמיד ואינּה הֹואיל - ולפרק לטען ּדרּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹׁשאין

ּפטּור. ְָּכבֹודֹו,
הרי„. - ּופֹורק טֹוען היה ׁשּלֹו, היתה ׁשאּלּו ּכל הּכלל: ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָזה

ועֹוׂשה חסיד היה ואם חברֹו. ּבׁשל ולטען לפרק חּיב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹזה
וראה הּגדֹול, הּנׂשיא היה אפּלּו - הּדין מּׁשּורת ְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָלפנים
וכּיֹוצא קנים אֹו ּתבן ׁשל מּׂשא ּתחת רֹובצת חברֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהמת

עּמֹו וטֹוען ּפֹורק .ּבהן, ְִֵֵֶָ
ּפעם‰. ולטען לפרק חּיב - ונפלה וחזרה וטען, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹּפרק

ּפעמים מאה אפּלּו "הקםאחרת, ּתעזב", "עזב ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
להּדדּה צרי לפיכ עּמֹו". ּפרסה,[לילך]ּתקים עד עּמֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָ

.'ל צרי 'איני הּמּׂשא: ּבעל לֹו אמר ּכן אם ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
.Âראּיה מּׁשּיראהּו עּמֹו? ולטען לפרק יתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי

ּכפגיעה בפנים]ׁשהיא פנים "ּכי[כראיה נאמר ׁשהרי - ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָ
מּׁשּיהיה חכמים, ׁשערּו וכּמה? תפּגע". "ּכי ונאמר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָתראה",
ׁשהּוא אּמה, ׁשליׁשי ּוׁשני אּמה וׁשּׁשים וׁשׁש מאתים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביניהם
אינֹו מּזה, יתר מּמּנּו רחֹוק היה ּבמיל; ּומחצה מּׁשבעה ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד

לֹו. ָזקּוק
.Ê- עליו לטען אבל ּבחּנם. עּמֹו לפרק הּתֹורה מן ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה

ׂשכרֹו ונֹוטל מצוה, זֹו עדהרי עּמֹו ׁשּמדּדה ּבׁשעה וכן ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׂשכר. לֹו יׁש ְֵַָָָּפרסה,

.Áׁשאין ּפי על אף - מׂשאּה ּתחת רבּוצה חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמצא
עליה ולטען מעליה לפרק מצוה עּמּה, ׁשּנאמר:הּבעלים , ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

נאמר לּמה ּכן אם מקֹום. מּכל - ּתקים" "הקם ּתעזב", ֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ"עזב
ואמר לֹו ויׁשב והל ׁשם, הּבהמה ּבעל היה ׁשאם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ"עּמֹו"?
,לבּד לפרק רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ּבֹו: ׁשּפגע ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹלזה
ּבעל היה ואם "עּמֹו". ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּפרק'

לבּדֹו. ולטען לפרק חּיב חֹולה, אֹו זקן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּבהמה
.Ëמחּמר הּגֹוי היה אם - יׂשראל ׁשל והּמּׂשא הּגֹוי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבהמת

ולטען, לפרק חּיב לאו, ואם לּה; זקּוק אינֹו ּבהמּתֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹאחר
יׂשראל, ׁשל הּבהמה היתה אם וכן יׂשראל. צער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
יׂשראל. צער מּׁשּום ולטען, לפרק חּיב - ּגֹוי ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּמּׂשאֹוי
אּלא ּבהן להּטּפל חּיב אינֹו - ּומּׂשאֹו הּגֹוי ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל

איבה .[שנאה]מּׁשּום ִֵָ
.Èמהן אחד ׁשל ׁשרגליו אין[מהחמורים]חּמרין - רעּועֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

רּׁשאין האיׁש, נפל מעליו; ולעבר להקּדים רּׁשאין ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹחבריו
מעליו. ֲֵַָָֹלעבר

.‡Èהּדר ּודחקם רֹוכב, ואחד טעּון אחד לדרךהיה [הגיעו ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואחדצרה] טעּון אחד הּטעּון. מּפני הרֹוכב את מעבירין -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואחד רכּוב אחד הּטעּון. מּפני הריקן את מעבירין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָריקן,
טעּונין, ׁשניהן הרכּוב. מּפני הריקן את מעבירין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָריקן,

ּביניהן. ּפׁשרה עֹוׂשין - ריקנין ׁשניהן רכּובין, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשניהן

.È,ּבזֹו זֹו ּופֹוגעֹות ּבּנהר עֹוברֹות ׁשהיּו ספינֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֶַָָָָוכן
אחר זֹו עברּו ואם טֹובעֹות, אחת ּבבת ׁשּתיהן עֹוברֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָאם
ּגבֹוהה ּבמעלה עֹולים ׁשהיּו גמּלים ׁשני וכן עֹוברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָזֹו
ואם נֹופלין, אחת ּבבת ׁשניהן עֹוברין אם ּבזה, זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּופגעּו

עֹולין זה אחר וׁשאינּהּבזה טעּונה עֹוׂשין? הן ּכיצד - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּורחֹוקה קרֹובה הּטעּונה; מּפני טעּונה ׁשאינּה ּתּדחה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָטעּונה,

מוצאם] ׁשּתיהן[לנמל קרֹובה. ׁשאינּה מּפני קרֹובה ּתּדחה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
וכּלן הֹואיל - טעּונֹות ׁשּתיהן קרֹובֹות, ׁשּתיהן אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶָֻרחֹוקֹות
לזה. זה ׂשכר מעלֹות והן ּביניהן, ּפׁשרה הּטל אחד, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבדחק

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא .ּובזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

.‚Èּפרק ואחד מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ אחד - ּבׁשנים ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפֹוגע
ּבּתחּלה לפרק מצוה - עּמֹו ׁשּיטען מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
ּדברים ּבּמה טֹוען. ּכ ואחר חּיים, ּבעלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּׁשּום
אם אבל אֹוהבים; ׁשניהן אֹו ׂשֹונאין ׁשניהן ּבׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָאמּורים?
הּׂשֹונא עם לטען מצוה - אֹוהב ואחד ׂשֹונא אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיה

הרע יצרֹו את לכף ּכדי .ּתחּלה, ְְְִִֵֶַָָָֹ

.„Èּבּתֹורה ׁשּנאמר מאּמֹותהּׂשֹונא לא מּיׂשראל, הּוא - ְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
אֹומר והּכתּוב מּיׂשראל, ׂשֹונא ליׂשראל יהיה והיא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
ׁשראהּו ּכגֹון חכמים, אמרּו ?"ּבלבב אחי את תׂשנא ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָֹ"לא
מצוה זה הרי - חזר ולא ּבֹו והתרה עברה, ׁשעבר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלבּדֹו
ּפי על ואף מרׁשעֹו. ויחזר ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה עד ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלׂשנאֹו,
מצוה - ּבמּׂשאֹו נבהל מצאֹו אם - ּתׁשּובה עׂשה לא ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹׁשעדין
יׁשּתהה ׁשּמא למּות; נֹוטה יּניחּנּו ולא עּמֹו, ולטען ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹלפרק
על הקּפידה והּתֹורה סּכנה, לידי ויבֹוא ממֹונֹו, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּבׁשביל
נלוים ׁשהם מאחר צּדיקים, ּבין רׁשעים ּבין יׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנפׁשֹות
אני חי אליהם, "אמר ׁשּנאמר: הּדת, ּבעּקר ּומאמינין ה' ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאל
רׁשע ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ אם אלהים, ה' ְְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹֻנאם

וחיה". ְְִַָָמּדרּכֹו,
ׁשּדי, ּבעזרת עׂשר אחד ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּברי
עׂשר ארּבעה ממֹון, נזקי הלכֹות וׁשּׁשים: ׁשנים ּפרקיו, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּומנין
ואבדה, ּגזלה הלכֹות ּפרקים; ּתׁשעה ּגנבה, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָּפרקים;
ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשמֹונה

ּפרקים. עׂשר ׁשלׁשה נפׁש, ּוׁשמירת רֹוצח ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהלכֹות
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.נבהל ויּניחּנּו יפרק עּמֹו[לחוץ]ולא יקים אּלא ,ויל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
זֹו עּמֹו", ּתקים "הקם ׁשּנאמר: - עליה מּׂשאֹו ויטען ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויחזר
- טען ולא ּפרק ולא נבהל, הּניחֹו ואם אחרת. עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמצות
"לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ועבר עׂשה, מצות ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּבּטל

."אחי חמֹור את ְֲִִֶֶָתראה
מּטּמא‚. אינֹו - הּקברֹות ּבבית רֹובצת והּבהמה ּכהן, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה

מּט ׁשאינֹו ּכׁשם אבדהלּה, להׁשיב זקןּמא היה אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
חכם] לפי[תלמיד ואינּה הֹואיל - ולפרק לטען ּדרּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹׁשאין

ּפטּור. ְָּכבֹודֹו,
הרי„. - ּופֹורק טֹוען היה ׁשּלֹו, היתה ׁשאּלּו ּכל הּכלל: ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָזה

ועֹוׂשה חסיד היה ואם חברֹו. ּבׁשל ולטען לפרק חּיב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹזה
וראה הּגדֹול, הּנׂשיא היה אפּלּו - הּדין מּׁשּורת ְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָלפנים
וכּיֹוצא קנים אֹו ּתבן ׁשל מּׂשא ּתחת רֹובצת חברֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהמת

עּמֹו וטֹוען ּפֹורק .ּבהן, ְִֵֵֶָ
ּפעם‰. ולטען לפרק חּיב - ונפלה וחזרה וטען, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹּפרק

ּפעמים מאה אפּלּו "הקםאחרת, ּתעזב", "עזב ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
להּדדּה צרי לפיכ עּמֹו". ּפרסה,[לילך]ּתקים עד עּמֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָ

.'ל צרי 'איני הּמּׂשא: ּבעל לֹו אמר ּכן אם ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
.Âראּיה מּׁשּיראהּו עּמֹו? ולטען לפרק יתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי

ּכפגיעה בפנים]ׁשהיא פנים "ּכי[כראיה נאמר ׁשהרי - ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָ
מּׁשּיהיה חכמים, ׁשערּו וכּמה? תפּגע". "ּכי ונאמר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָתראה",
ׁשהּוא אּמה, ׁשליׁשי ּוׁשני אּמה וׁשּׁשים וׁשׁש מאתים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביניהם
אינֹו מּזה, יתר מּמּנּו רחֹוק היה ּבמיל; ּומחצה מּׁשבעה ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד

לֹו. ָזקּוק
.Ê- עליו לטען אבל ּבחּנם. עּמֹו לפרק הּתֹורה מן ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה

ׂשכרֹו ונֹוטל מצוה, זֹו עדהרי עּמֹו ׁשּמדּדה ּבׁשעה וכן ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׂשכר. לֹו יׁש ְֵַָָָּפרסה,

.Áׁשאין ּפי על אף - מׂשאּה ּתחת רבּוצה חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמצא
עליה ולטען מעליה לפרק מצוה עּמּה, ׁשּנאמר:הּבעלים , ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

נאמר לּמה ּכן אם מקֹום. מּכל - ּתקים" "הקם ּתעזב", ֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ"עזב
ואמר לֹו ויׁשב והל ׁשם, הּבהמה ּבעל היה ׁשאם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ"עּמֹו"?
,לבּד לפרק רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ּבֹו: ׁשּפגע ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹלזה
ּבעל היה ואם "עּמֹו". ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּפרק'

לבּדֹו. ולטען לפרק חּיב חֹולה, אֹו זקן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּבהמה
.Ëמחּמר הּגֹוי היה אם - יׂשראל ׁשל והּמּׂשא הּגֹוי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבהמת

ולטען, לפרק חּיב לאו, ואם לּה; זקּוק אינֹו ּבהמּתֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹאחר
יׂשראל, ׁשל הּבהמה היתה אם וכן יׂשראל. צער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
יׂשראל. צער מּׁשּום ולטען, לפרק חּיב - ּגֹוי ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּמּׂשאֹוי
אּלא ּבהן להּטּפל חּיב אינֹו - ּומּׂשאֹו הּגֹוי ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל

איבה .[שנאה]מּׁשּום ִֵָ
.Èמהן אחד ׁשל ׁשרגליו אין[מהחמורים]חּמרין - רעּועֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

רּׁשאין האיׁש, נפל מעליו; ולעבר להקּדים רּׁשאין ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹחבריו
מעליו. ֲֵַָָֹלעבר

.‡Èהּדר ּודחקם רֹוכב, ואחד טעּון אחד לדרךהיה [הגיעו ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואחדצרה] טעּון אחד הּטעּון. מּפני הרֹוכב את מעבירין -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואחד רכּוב אחד הּטעּון. מּפני הריקן את מעבירין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָריקן,
טעּונין, ׁשניהן הרכּוב. מּפני הריקן את מעבירין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָריקן,

ּביניהן. ּפׁשרה עֹוׂשין - ריקנין ׁשניהן רכּובין, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשניהן

.È,ּבזֹו זֹו ּופֹוגעֹות ּבּנהר עֹוברֹות ׁשהיּו ספינֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֶַָָָָוכן
אחר זֹו עברּו ואם טֹובעֹות, אחת ּבבת ׁשּתיהן עֹוברֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָאם
ּגבֹוהה ּבמעלה עֹולים ׁשהיּו גמּלים ׁשני וכן עֹוברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָזֹו
ואם נֹופלין, אחת ּבבת ׁשניהן עֹוברין אם ּבזה, זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּופגעּו

עֹולין זה אחר וׁשאינּהּבזה טעּונה עֹוׂשין? הן ּכיצד - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּורחֹוקה קרֹובה הּטעּונה; מּפני טעּונה ׁשאינּה ּתּדחה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָטעּונה,

מוצאם] ׁשּתיהן[לנמל קרֹובה. ׁשאינּה מּפני קרֹובה ּתּדחה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
וכּלן הֹואיל - טעּונֹות ׁשּתיהן קרֹובֹות, ׁשּתיהן אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶָֻרחֹוקֹות
לזה. זה ׂשכר מעלֹות והן ּביניהן, ּפׁשרה הּטל אחד, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבדחק

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא .ּובזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

.‚Èּפרק ואחד מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ אחד - ּבׁשנים ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפֹוגע
ּבּתחּלה לפרק מצוה - עּמֹו ׁשּיטען מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
ּדברים ּבּמה טֹוען. ּכ ואחר חּיים, ּבעלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּׁשּום
אם אבל אֹוהבים; ׁשניהן אֹו ׂשֹונאין ׁשניהן ּבׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָאמּורים?
הּׂשֹונא עם לטען מצוה - אֹוהב ואחד ׂשֹונא אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיה

הרע יצרֹו את לכף ּכדי .ּתחּלה, ְְְִִֵֶַָָָֹ

.„Èּבּתֹורה ׁשּנאמר מאּמֹותהּׂשֹונא לא מּיׂשראל, הּוא - ְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
אֹומר והּכתּוב מּיׂשראל, ׂשֹונא ליׂשראל יהיה והיא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
ׁשראהּו ּכגֹון חכמים, אמרּו ?"ּבלבב אחי את תׂשנא ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָֹ"לא
מצוה זה הרי - חזר ולא ּבֹו והתרה עברה, ׁשעבר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלבּדֹו
ּפי על ואף מרׁשעֹו. ויחזר ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה עד ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלׂשנאֹו,
מצוה - ּבמּׂשאֹו נבהל מצאֹו אם - ּתׁשּובה עׂשה לא ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹׁשעדין
יׁשּתהה ׁשּמא למּות; נֹוטה יּניחּנּו ולא עּמֹו, ולטען ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹלפרק
על הקּפידה והּתֹורה סּכנה, לידי ויבֹוא ממֹונֹו, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּבׁשביל
נלוים ׁשהם מאחר צּדיקים, ּבין רׁשעים ּבין יׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנפׁשֹות
אני חי אליהם, "אמר ׁשּנאמר: הּדת, ּבעּקר ּומאמינין ה' ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאל
רׁשע ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ אם אלהים, ה' ְְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹֻנאם

וחיה". ְְִַָָמּדרּכֹו,
ׁשּדי, ּבעזרת עׂשר אחד ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּברי
עׂשר ארּבעה ממֹון, נזקי הלכֹות וׁשּׁשים: ׁשנים ּפרקיו, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּומנין
ואבדה, ּגזלה הלכֹות ּפרקים; ּתׁשעה ּגנבה, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָּפרקים;
ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשמֹונה

ּפרקים. עׂשר ׁשלׁשה נפׁש, ּוׁשמירת רֹוצח ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהלכֹות
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מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ּכתֹורת לׂשֹוטה לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲֶֶַַַָָָֹלא
קרּבנּה; על ׁשמן לּתן ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקנאֹות
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ(ג)

  
הּוא[התראה]קּנּוי‡. - אׁשּתֹו" את "וקּנא ּבּתֹורה: האמּור ְְִִִֵֶַָָָ

היה אפּלּו ּפלֹוני'; עם ּתּסתרי 'אל עדים: ּבפני לּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיאמר
עימו"] תיסתרי "אל אמר שעליו ּגֹוי,[זה אֹו אחיה, אֹו ִִָָָָאביה,

מֹוליד. ואינֹו מתקּׁשה ׁשאינֹו האיׁש והּוא ׁשחּוף, אֹו עבד, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
.עם ׁשּתּסתר היא - "ונסּתרה" ּבּתֹורה: האמּורה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָהּסתירה

עדים. ׁשני ּבפני עּמֹו' ּתּסתרי 'אל לּה ׁשאמר האיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹותֹו
לצלֹות ּכדי ׁשהּוא טמאה, ּכדי עּמֹו ׁשהת האש]אם [על ְְְְִִִֵֵֶָָָֻ

תרנגולת]ּביצה על[לשתותה]ּולגמעּה[של אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֵֵַָָָָ
ׁשאין ּובזמן הּדבר; ויּבדק הּמרים מי ׁשּתׁשּתה עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּה
ּכתּבה. ּבלא ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר - ׂשֹוטה מי ְְְְֵֵֵֵֵָָָָָָָֹֻׁשם

עם‚. לּה על]קּנא ּתּסתרי[- 'אל לּה: ואמר ּכאחד ׁשנים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכדי וׁשהת ּכאחד, ׁשניהן עם ונסּתרה ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָעם
זֹו הרי - ואחיה אביה אֹו אחיה, ׁשני הן אפּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמאה

ׁשּתׁשּתה. עד ְֲִֶֶַָאסּורה
זה„. אין - ּפלֹוני' עם ּתדּברי 'אל ׁשנים: ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר

- טמאה ּכדי וׁשהת ּבעדים עּמֹו ׁשּנסּתרה ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻקּנּוי;
זה ּבקּנּוי ׁשֹותה ואינּה עליו, נאסרה .לא ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ

עּמֹו‰. מדּברת וראּוה עּמֹו', ּתּסתרי 'אל לּה: אמר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוכן
ׁשֹותה ולא נאסרה ולא סתירה, זֹו אין קדם- לא אם וכן ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

ּכדי וׁשהת וׁשהתה זה עם ׁשּנסּתרה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָקּנּוי,
ׁשֹותה. ואינּה ּבעלּה, על נאסרה לא - ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאה

.Âקטן והיה ּפלֹוני', עם ּתּסתרי 'אל לּה: מּבןאמר ּפחֹות ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָ
ּבהמה עם ּתּסתרי 'אל לּה: ׁשאמר אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתׁשע
לקטן ּפרט - אֹותּה" איׁש "וׁשכב ׁשּנאמר: קּנּוי, זה אין - ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָזֹו'

עליו. אֹותּה אֹוסרין ׁשאינן ְְְִִֵֵֶָָָָָולבהמה,
.Êּוכאּלּו מחּול, קּנּויֹו - ׁשּתּסתר קדם קּנּויֹו על ׁשּמחל ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעל

למחל יכֹול אינֹו ׁשּתּסתר אחר אבל לּה; קּנא -לא ּגרׁשּה . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
אחר. קּנּוי לקּנֹות צרי - החזירּה ואם ׁשּמחל; ּכמי זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

.Áׁשּקּנא זה עם ׁשּנסּתרה אֹותּה וראה ׁשנים, ּבפני לּה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקּנא
ויֹוציא עליו, אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עליו, ְְְְֲֲִֵֵָָָָָָָָָֻלּה

ּכתּבה אםויּתן וכן עצמֹו. ּפי על להׁשקֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
מהּנׁשים ׁשּׁשמע עד הּקּנּוי, אחר אחריה מרּננין העם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשמע

עם[צמר]הּטוֹות ׁשּזּנת ּבּה, ונֹותנֹות נֹוׂשאֹות הּלבנה לאֹור ְְְְְִִֶַַָָָָָ
ויֹוציא לקּימּה, לֹו אסּור זה הרי - עליו לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
.Ëוׁשהת קּנּוי אחר עּמֹו ׁשּנסּתרה לֹו והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא

יֹוציא עליו, סֹומכת ודעּתֹו לֹו נאמן הּוא אם - טמאה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻּכדי
ּכתּבה לֹו.ויּתן מּתרת אׁשּתֹו הרי לאו, ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻֻ

.Èאֹו ּבעלּה, ׁשּנתחרׁש מי להן: מקּנין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואּלּו
ּבבית חבּוׁש ׁשהיה אֹו אחרת, ּבמדינה ׁשהיה אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנׁשּתּטה,

מּכתּבתּה לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא .האסּורין; ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֻ

.‡Èקֹוראין אחריה, מרּננין ׁשהעם ּדין ּבית ׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
ּכ אחר עדים ּבאּו ּפלֹוני'. עם ּתּסתרי 'אל לּה: ואֹומרין ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָלּה
אֹותּה אֹוסרין ּדין ּבית - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻׁשּנסּתרה
אֹו ּבעלּה, ּוכׁשּיבֹוא ּכתּבתּה; וקֹורעין לעֹולם, ּבעלּה ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָֻעל
יכֹול ואינֹו ּגט; לּה נֹותן - האסּורין מּבית יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָיבריא,

לּה קּנא ׁשּלא מּפני .להׁשקֹותּה, ְְְִִֵֵֶַָָֹ
.Èמהן ונּקתה הּמרים מי מהם]ׁשתת מתה וקּנא[לא וחזר , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מׁשקה אינֹו - עּמֹו ונסּתרה ידֹו, על ׁשהׁשקּה מהאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלּה
ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר אּלא ׁשנּיה, ּפעם ידֹו על ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאֹותּה
האחר עם ונסּתרה אחר, עם לּה קּנא אם אבל ּכתּבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻּבלא
ּפעמים; ּכּמה ואפּלּו ׁשנּיה, ּפעם אֹותּה מׁשקה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּבעדים

אחר. איׁש ּבגלל ּפעם ּכל אֹותּה ׁשּיׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָוהּוא
.‚Èעם לּה וקּנא לאחר, ונּׂשאת וגרׁשּה, אֹותּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָהׁשקה

עּמֹו ונסּתרה ּבגללֹו, הראׁשֹון הּבעל אֹותּה ׁשהׁשקה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָהאיׁש
ׁשהּוא מּפני ידֹו, על אֹותּה מׁשקה הּׁשני הּבעל הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבעדים
אֹותּה מׁשקין זה, אחר לזה ונּׂשאת מאה ואפּלּו ׁשני; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבעל
לזה ׁשהחזקה 'וּדאי אֹומרין: ואין אחד; איׁש ידי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל

עד ׁשם ׁשּיהיה עד .וטמאה', ְְְִֵֶֶַָָָ
.„Èעּמֹו הּקּנּוי אחר ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאּׁשה

לׁשּתֹות עֹומדת היא והרי להבדק]ּבעדים, עד[כדי ּובא , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
- עּמֹו לּה ׁשּקּנא זה עם ּבפניו ׁשּנבעלה עליה והעיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאחד
ּבלא ויֹוצאה ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על אסּורה זֹו ְְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָֹהרי
הּסתירה, מעדי אחד זה טמאה עד היה ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכתּבה;

עד. והרי ּבּה", אין "ועד ְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנאמר:
.ÂËּבעברה לעדּות ּופסּול וׁשפחה, ועבד, אּׁשה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

סֹופרים להעידמּדברי ׂשֹוטה לעדּות נאמן - קרֹוב ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
ותצא ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על ותאסר ׁשּזּנת, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָעליה
ּכׁשרים, ּבעדים והּסתירה הּקּנּוי וקדם הֹואיל ּכתּבה; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻּבלא
לעדּות ּכׁשרין ּכּלן הרי - ּבטמאה אחד עד האמינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻוהּתֹורה

זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות נׁשים חמׁש אף בהלכותטמאה. [המנויות ְְִֵֶֶַָָָֻ
טז] יב, עליהגירושין ונאמנת ׁשּנטמאת, זֹו על זֹו מעידֹות ,ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָ

לפסלּה לא אבל להׁשקֹותּה; וׁשּלא ּבעלּה, על ְְְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָֹֹלאסרּה
ויֹוצאה. ּכתּבתּה נֹוטלת אּלא ְְְְִֶֶֶָָָָָָֻֻמּכתּבתּה,

.ÊË,ׁשֹותה אינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואֹומר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָָּבא
- נטמאת' 'לא ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכמֹו

לֹו ׁשֹומעין ואיןאין ּכׁשנים; ׂשֹוטה ּבטמאת אחד ׁשעד ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ
ּכׁשנים. ׁשהּוא הראׁשֹון, ּדברי ּדֹוחין אחרֹון ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּדבריו

.ÊÈלא' אֹומר וזה 'נטמאת', אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבאּו
ואמרּו אחריו ׁשנים ּובאּו 'נטמאת', אחד ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָנטמאת',

ׁשֹותה זֹו הרי - נטמאת' .'לא ְֲִֵָָֹ

           
      

.ÁÈ,רּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות, ונׁשים ּכׁשר, אחד עד ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבא
'לא אֹומרין והּפסּולין והּנׁשים 'נטמאת', אֹומר העד - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכאחד
ּכמחצה רּבים, ּופסּולין אחד ׁשעד ׁשֹותה; זֹו הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָנטמאת'

הם מחצה .על ֱֵֶַָ
.ËÈנׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין ּפסּולין, ּכּלן ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻהיּו

זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת', ְְְְְֲִִֵָָָֹֹאֹומרֹות
'נטמאת' אֹומרֹות וארּבע נטמאת', 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִַַָָָָֹֹׁשֹותה;

ׁשֹותה זֹו הרי למחצה, מחצה היּו ׁשֹותה. אינּה זֹו הרי -. ְֱֱֲֲֵֵֵֶֶָָָָָָ
.Îזֹו הרי - טמאה עדי מּפני ׁשֹותה ׁשאינּה ׂשֹוטה ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּכל

לעֹולם ּבעלּה על נאסרהאסּורה ׁשהרי ּכתּבה; ּבלא ותצא , ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
נמנעה ׁשּתּתירּה והּׁשתּיה ּוסתירה, נבדקתּבקּנּוי [אינה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

עדבשתייה] ּבּה יׁש ׁשהרי ׁשּבארנּו.[שנטמאה]- ּכמֹו , ְְֲֵֵֵֵֶֶַָ

ה'תש"ע שבט י"ז שני יום

   
אֹותּה‡. ּכֹופין אין - ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאּׁשה

ּבלא ּתצא - נטמאתי' 'הן ואמרה: רצת, אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹלׁשּתֹות;
אם וכן ׁשֹותה. ואינּה לעֹולם; ּבעלּה על ונאסרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻכתּבה,
אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשֹותה' ואיני טמאה, 'איני ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָאמרה:

כתּבה ּבלא ותצא רֹוצהלׁשּתֹות, 'איני ּבעלּה: אמר אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻ
אינּה זֹו הרי - ׁשּנסּתרה אחר ּבעלּה ׁשּבעלּה אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהׁשקֹותּה',
לעֹולם. עליו אסּורה והיא ויֹוצאה; ּכתּבתּה ונֹוטלת ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָֻׁשֹותה,

.ׁשהיא ּפי על אף לׁשּתֹות, ראּויין ׁשאינן הּנׁשים הן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָואּלּו
ּבלא יֹוצאֹות אּלא להׁשקֹותּה, רֹוצה ּובעלּה לׁשּתֹות ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹרֹוצה
על ויאסרּו קּנּוי, עדי אחר סתירה עדי מּׁשּיבֹואּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻכתּבה,

לעֹולם ארּוסה,ּבעליהן הן: ואּלּו הן, נׁשים עׂשרה וחמׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יבם ייבמה]וׁשֹומרת שאחיו וממתינה בנים בלא בעלה ,[מת ְֶֶָָ

אנּדרֹוגינֹוס ואׁשת הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוקטּנה
נקבות] ואיבר זכרות איבר בו החּגר,[יש אֹו הּסּומא, ואׁשת ,ְִֵֵֶַַָ

האּלם וכןאֹו יד, ּכרּות ׁשהּוא אֹו ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי אֹו , ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
- ׁשֹומעת וׁשאינּה ּכף, ּוכרּותת והּסּומא, והאּלמת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחּגרת,

לׁשּתֹות. ראּויה אינּה מאּלּו אחת ְְִֵֵֵַַָָָּכל
אּׁשה‚. ּתׂשטה "אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויין ׁשאינן ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּומּנין

איׁשּה" ּתחתּתחת ׁשאינּה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
קטן לאׁשת ּפרט - "איׁשּה" לקטּנה; ּפרט - "אּׁשה" ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָאיׁשּה;
ּפרט - איׁשּה" מעיני "ונעלם איׁש; ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָואׁשת
לחּגרת; ּפרט - האּׁשה" את הּכהן "והעמיד סּומא; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלאׁשת
ׁשהיתה אֹו ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה" על ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ונתן
אחת, ּכּפּה ואפּלּו ּבּה, לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה אֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻעקּמה,
"ואמר לאּלמת; ּפרט - האּׁשה" "ואמרה "ּכּפיה"; ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא והרי ׁשֹומעת. ׁשאינּה למי ּפרט - האּׁשה" ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאל
והּוא ּכמֹוהּו ׁשלמה היא ׁשּתהיה עד איׁשּה", ּתחת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ"אּׁשה
מּלׁשּתֹות, אֹותּה ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּכל למדּת, הא ּכמֹותּה; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשלם
הּבעל את המעּכב וכל מּלהׁשקֹותּה; ּבעלּה את ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמעּכב

מּלׁשּתֹות. אֹותּה מעּכב ּכמֹוהּו מּום ְְְְִִִֵַַָָָמּלהׁשקֹותּה,
על„. נאסרה ּברצֹונּה, זנת אם - אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָקטּנה

לפסלּהּבעלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא - לּה מקּנין לפיכ ; ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ
אבל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מאּוןמּכתּבתּה, ּבת יתומהקטּנה [קטנה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

אלו] בנישואין במיאונה נישואיה ומבטלת איןשהשיאוה -ֵ
היה ואפּלּו ּבעלּה; על להאסר רצֹון לּה ׁשאין לּה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמקּנין

עליו. נאסרה לא ְֵֶֶָָָֹֹכהן,

לזקּוקתֹו‰. אֹו לארּוסתֹו שיבמה]קּנא קודם ,[יבימתו ְֲִִֵַָָ
הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר ׁשֹותה, זֹו הרי - ׁשּנׂשאּה אחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונסּתרה
אינּה - ּבעלּה אֹותּה ׁשּיבעל קדם ונסּתרה לּה, ׁשּקּנא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹנׂשּואה
ׁשּנאמר: לעֹולם, עליו ואסּורה כתּבה, ּבלא ויֹוצאה ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשֹותה,
ׁשּקדמה ,"איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו, את ּב איׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"ויּתן

ּבֹועל. לׁשכיבת ּבעל ְְִִִֵַַַַׁשכיבת

.Âוהמׁשחררת מׁשחרר,הּגּיֹורת, עבד ואׁשת הּגר, ואׁשת , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻ
הּסריס ואׁשת ממזר, ואׁשת חּמה[עקר]ּוממזרת, סריס ּבין , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

סריס[מלידה] עיקרין]אדם[בידי]ּבין כוס שתה ,[כגון ְִֵָָ
וׁשֹותֹות. הּנׁשים ּככל הן הרי - לבעליהן ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻהּמּתרֹות

.Êׁשהיא ּכמֹות אֹותּה ּומׁשקה לּה מקּנא - ּומניקה .מעּברת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
- ׁשּתׁשּתה קדם ּבעלּה ּומת לׁשּתֹות, העֹומדת אינּהאּׁשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכתּבה. נֹוטלת ולא ְְֶֶָָֹֻׁשֹותה,

.Áאין - ׁשהגּדיל אחר מּימיו אסּורה ּביאה ׁשּבא איׁש ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ארּוסתֹו על ּבא אפּלּו אׁשּתֹו; את ּבֹודקין המאררים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָהּמים

סֹופרים מּדברי ׁשאסּורה חמיו, אתּבבית ּבֹודקין הּמים אין - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
את ּתּׂשא ההיא והאּׁשה מעֹון, האיׁש "ונּקה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשּתֹו,
עֹונּה. את ּתּׂשא האּׁשה מעֹון, מנּקה ׁשהאיׁש ּבזמן - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻעֹונּה"

.Ëאֹו לאוין מחּיבי עליו אסּורה אׁשּתֹו היתה אם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ
ׁשנּיה אפּלּו עׂשה, מדרבנן]מחּיבי ונסּתרה[אסורה לּה וקּנא , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָ

אף עליו אסּורה ותהיה כתּבה, ּבלא ּתצא אּלא ׁשֹותה, אינּה -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
חברֹו ּומינקת חברֹו מעּברת ונׂשא עבר זה. מיתהמּׁשם [אחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

גירושין]א עברה.ו ּכאן ׁשאין ׁשֹותה, זֹו הרי -ֲֲֵֵֵֶָָָ
.Èאֹו עקרה ונׂשא ּבנים, ולא לולד הראּויה אּׁשה לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹמי

אילֹונית אֹו מלידה]זקנה ולא[עקרה ׁשֹותה, אינּה נֹוטלת- ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
זה הרי - לולד ראּויה אחרת אּׁשה אֹו ּבנים, לֹו היּו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכתּבה;
אילֹונית אֹו עקרה אֹו זקנה ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמׁשקה
אּלא זרע" "ונזרעה ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא לולד; ראּויה ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹואינּה
היה ּברוח; ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה ׁשאם - לולד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבראּויה

זכרים. ּתלד נקבֹות, לילד ְְְִֵֵֵֵֵַָָּדרּכּה
.‡Èּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ּומתּו ּובנים, אּׁשה לֹו ְְִִִִִֵֵָָָָָהיּו

ּבנים,[העקרה]נראית לֹו היּו לא אֹותּה. ּומׁשקה לׁשּתֹות, ְְְִִִֵֶַָָָֹ
ּבּה, וכּיֹוצא האילֹונית זֹו אּלא לולד, הראּויה אּׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
נדחית ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין מּגרּוׁשתֹו ּבן לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָונֹולד

מּלׁשּתֹות. ְְִִִַָהאילֹונית
.Èהּמרים מי ׁשתת ולא ּוסתירה, קּנּוי לּה ׁשהיה אּׁשה ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹּכל

ּבין היא, רצת ׁשּלא ּבין להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא ּבין -ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשים מאּלּו היתה אֹו הֹודת, אֹו טמאה, עד לּה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֻׁשּבא
הֹואיל - ּדין ּבית לּה ׁשּקּנאּו אֹו לׁשּתֹות, ראּויין ְְְִִִִִֵֵֶֶָָׁשאינן
זה על אסּורה היא הרי מקֹום, מּכל ּבעלּה על ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה

ּבעלּה על אסּורה ׁשהיא ּכדר לעֹולם, עּמֹו ואםׁשּנתיחדה . ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
לּה היּו אפּלּו ּבגט, מּתחּתיו אֹותּה מֹוציאין - ּונׂשאּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר

הּׁשמּועה מּפי ּבנים; ע"ה]מּמּנּו רבינו ממשה למדּו[מסורת ְְִִִִֶַָָָ
לּבֹועל. טמאה ּכ לּבעל, ׁשּטמאה ּכׁשם -ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ



סי            
      

.ÁÈ,רּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות, ונׁשים ּכׁשר, אחד עד ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבא
'לא אֹומרין והּפסּולין והּנׁשים 'נטמאת', אֹומר העד - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכאחד
ּכמחצה רּבים, ּופסּולין אחד ׁשעד ׁשֹותה; זֹו הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָנטמאת'

הם מחצה .על ֱֵֶַָ
.ËÈנׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין ּפסּולין, ּכּלן ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻהיּו

זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת', ְְְְְֲִִֵָָָֹֹאֹומרֹות
'נטמאת' אֹומרֹות וארּבע נטמאת', 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִַַָָָָֹֹׁשֹותה;

ׁשֹותה זֹו הרי למחצה, מחצה היּו ׁשֹותה. אינּה זֹו הרי -. ְֱֱֲֲֵֵֵֶֶָָָָָָ
.Îזֹו הרי - טמאה עדי מּפני ׁשֹותה ׁשאינּה ׂשֹוטה ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּכל

לעֹולם ּבעלּה על נאסרהאסּורה ׁשהרי ּכתּבה; ּבלא ותצא , ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
נמנעה ׁשּתּתירּה והּׁשתּיה ּוסתירה, נבדקתּבקּנּוי [אינה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

עדבשתייה] ּבּה יׁש ׁשהרי ׁשּבארנּו.[שנטמאה]- ּכמֹו , ְְֲֵֵֵֵֶֶַָ

ה'תש"ע שבט י"ז שני יום

   
אֹותּה‡. ּכֹופין אין - ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאּׁשה

ּבלא ּתצא - נטמאתי' 'הן ואמרה: רצת, אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹלׁשּתֹות;
אם וכן ׁשֹותה. ואינּה לעֹולם; ּבעלּה על ונאסרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻכתּבה,
אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשֹותה' ואיני טמאה, 'איני ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָאמרה:

כתּבה ּבלא ותצא רֹוצהלׁשּתֹות, 'איני ּבעלּה: אמר אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻ
אינּה זֹו הרי - ׁשּנסּתרה אחר ּבעלּה ׁשּבעלּה אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהׁשקֹותּה',
לעֹולם. עליו אסּורה והיא ויֹוצאה; ּכתּבתּה ונֹוטלת ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָֻׁשֹותה,

.ׁשהיא ּפי על אף לׁשּתֹות, ראּויין ׁשאינן הּנׁשים הן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָואּלּו
ּבלא יֹוצאֹות אּלא להׁשקֹותּה, רֹוצה ּובעלּה לׁשּתֹות ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹרֹוצה
על ויאסרּו קּנּוי, עדי אחר סתירה עדי מּׁשּיבֹואּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻכתּבה,

לעֹולם ארּוסה,ּבעליהן הן: ואּלּו הן, נׁשים עׂשרה וחמׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יבם ייבמה]וׁשֹומרת שאחיו וממתינה בנים בלא בעלה ,[מת ְֶֶָָ

אנּדרֹוגינֹוס ואׁשת הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוקטּנה
נקבות] ואיבר זכרות איבר בו החּגר,[יש אֹו הּסּומא, ואׁשת ,ְִֵֵֶַַָ

האּלם וכןאֹו יד, ּכרּות ׁשהּוא אֹו ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי אֹו , ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
- ׁשֹומעת וׁשאינּה ּכף, ּוכרּותת והּסּומא, והאּלמת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחּגרת,

לׁשּתֹות. ראּויה אינּה מאּלּו אחת ְְִֵֵֵַַָָָּכל
אּׁשה‚. ּתׂשטה "אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויין ׁשאינן ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּומּנין

איׁשּה" ּתחתּתחת ׁשאינּה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
קטן לאׁשת ּפרט - "איׁשּה" לקטּנה; ּפרט - "אּׁשה" ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָאיׁשּה;
ּפרט - איׁשּה" מעיני "ונעלם איׁש; ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָואׁשת
לחּגרת; ּפרט - האּׁשה" את הּכהן "והעמיד סּומא; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלאׁשת
ׁשהיתה אֹו ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה" על ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ונתן
אחת, ּכּפּה ואפּלּו ּבּה, לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה אֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻעקּמה,
"ואמר לאּלמת; ּפרט - האּׁשה" "ואמרה "ּכּפיה"; ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא והרי ׁשֹומעת. ׁשאינּה למי ּפרט - האּׁשה" ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאל
והּוא ּכמֹוהּו ׁשלמה היא ׁשּתהיה עד איׁשּה", ּתחת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ"אּׁשה
מּלׁשּתֹות, אֹותּה ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּכל למדּת, הא ּכמֹותּה; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשלם
הּבעל את המעּכב וכל מּלהׁשקֹותּה; ּבעלּה את ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמעּכב

מּלׁשּתֹות. אֹותּה מעּכב ּכמֹוהּו מּום ְְְְִִִֵַַָָָמּלהׁשקֹותּה,
על„. נאסרה ּברצֹונּה, זנת אם - אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָקטּנה

לפסלּהּבעלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא - לּה מקּנין לפיכ ; ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ
אבל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מאּוןמּכתּבתּה, ּבת יתומהקטּנה [קטנה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

אלו] בנישואין במיאונה נישואיה ומבטלת איןשהשיאוה -ֵ
היה ואפּלּו ּבעלּה; על להאסר רצֹון לּה ׁשאין לּה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמקּנין

עליו. נאסרה לא ְֵֶֶָָָֹֹכהן,

לזקּוקתֹו‰. אֹו לארּוסתֹו שיבמה]קּנא קודם ,[יבימתו ְֲִִֵַָָ
הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר ׁשֹותה, זֹו הרי - ׁשּנׂשאּה אחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונסּתרה
אינּה - ּבעלּה אֹותּה ׁשּיבעל קדם ונסּתרה לּה, ׁשּקּנא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹנׂשּואה
ׁשּנאמר: לעֹולם, עליו ואסּורה כתּבה, ּבלא ויֹוצאה ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשֹותה,
ׁשּקדמה ,"איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו, את ּב איׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"ויּתן

ּבֹועל. לׁשכיבת ּבעל ְְִִִֵַַַַׁשכיבת

.Âוהמׁשחררת מׁשחרר,הּגּיֹורת, עבד ואׁשת הּגר, ואׁשת , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻ
הּסריס ואׁשת ממזר, ואׁשת חּמה[עקר]ּוממזרת, סריס ּבין , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

סריס[מלידה] עיקרין]אדם[בידי]ּבין כוס שתה ,[כגון ְִֵָָ
וׁשֹותֹות. הּנׁשים ּככל הן הרי - לבעליהן ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻהּמּתרֹות

.Êׁשהיא ּכמֹות אֹותּה ּומׁשקה לּה מקּנא - ּומניקה .מעּברת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
- ׁשּתׁשּתה קדם ּבעלּה ּומת לׁשּתֹות, העֹומדת אינּהאּׁשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכתּבה. נֹוטלת ולא ְְֶֶָָֹֻׁשֹותה,

.Áאין - ׁשהגּדיל אחר מּימיו אסּורה ּביאה ׁשּבא איׁש ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ארּוסתֹו על ּבא אפּלּו אׁשּתֹו; את ּבֹודקין המאררים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָהּמים

סֹופרים מּדברי ׁשאסּורה חמיו, אתּבבית ּבֹודקין הּמים אין - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
את ּתּׂשא ההיא והאּׁשה מעֹון, האיׁש "ונּקה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשּתֹו,
עֹונּה. את ּתּׂשא האּׁשה מעֹון, מנּקה ׁשהאיׁש ּבזמן - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻעֹונּה"

.Ëאֹו לאוין מחּיבי עליו אסּורה אׁשּתֹו היתה אם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ
ׁשנּיה אפּלּו עׂשה, מדרבנן]מחּיבי ונסּתרה[אסורה לּה וקּנא , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָ

אף עליו אסּורה ותהיה כתּבה, ּבלא ּתצא אּלא ׁשֹותה, אינּה -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
חברֹו ּומינקת חברֹו מעּברת ונׂשא עבר זה. מיתהמּׁשם [אחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ

גירושין]א עברה.ו ּכאן ׁשאין ׁשֹותה, זֹו הרי -ֲֲֵֵֵֶָָָ
.Èאֹו עקרה ונׂשא ּבנים, ולא לולד הראּויה אּׁשה לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹמי

אילֹונית אֹו מלידה]זקנה ולא[עקרה ׁשֹותה, אינּה נֹוטלת- ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
זה הרי - לולד ראּויה אחרת אּׁשה אֹו ּבנים, לֹו היּו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכתּבה;
אילֹונית אֹו עקרה אֹו זקנה ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמׁשקה
אּלא זרע" "ונזרעה ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא לולד; ראּויה ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹואינּה
היה ּברוח; ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה ׁשאם - לולד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבראּויה

זכרים. ּתלד נקבֹות, לילד ְְְִֵֵֵֵֵַָָּדרּכּה
.‡Èּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ּומתּו ּובנים, אּׁשה לֹו ְְִִִִִֵֵָָָָָהיּו

ּבנים,[העקרה]נראית לֹו היּו לא אֹותּה. ּומׁשקה לׁשּתֹות, ְְְִִִֵֶַָָָֹ
ּבּה, וכּיֹוצא האילֹונית זֹו אּלא לולד, הראּויה אּׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
נדחית ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין מּגרּוׁשתֹו ּבן לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָונֹולד

מּלׁשּתֹות. ְְִִִַָהאילֹונית
.Èהּמרים מי ׁשתת ולא ּוסתירה, קּנּוי לּה ׁשהיה אּׁשה ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹּכל

ּבין היא, רצת ׁשּלא ּבין להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא ּבין -ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשים מאּלּו היתה אֹו הֹודת, אֹו טמאה, עד לּה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֻׁשּבא
הֹואיל - ּדין ּבית לּה ׁשּקּנאּו אֹו לׁשּתֹות, ראּויין ְְְִִִִִֵֵֶֶָָׁשאינן
זה על אסּורה היא הרי מקֹום, מּכל ּבעלּה על ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה

ּבעלּה על אסּורה ׁשהיא ּכדר לעֹולם, עּמֹו ואםׁשּנתיחדה . ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
לּה היּו אפּלּו ּבגט, מּתחּתיו אֹותּה מֹוציאין - ּונׂשאּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר

הּׁשמּועה מּפי ּבנים; ע"ה]מּמּנּו רבינו ממשה למדּו[מסורת ְְִִִִֶַָָָ
לּבֹועל. טמאה ּכ לּבעל, ׁשּטמאה ּכׁשם -ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ



סי           
      

.‚Èׁשּנסּתרה עדים ׁשני עליה ּובאּו קּנּוי, קדם לא אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאבל
מכער ּדבר וראּו זה, איׁש ּומצאּוהעם אחריו ׁשּנכנסּו ּכגֹון , ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הּכילה מן למעלה רק מצאּו אֹו חגֹורה שעלחֹוגרת [וילון ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
זההמיטה] מכער ּבדבר ּבעלּה הֹוציאּה אם - ּבזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

עבר ואם עליו. אסּורה אּלא לּנטען, תּנׂשא לא זֹו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לּה היּו לא ואם תצא; לא - מּמּנּו ּבנים לּה והיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹּונׂשאּה,

ּתצא. ִֵֵָּבנים,

.„Èׁשּנבֹוכה אמּורים? ּדברים ועל[רעשה]ּבּמה עליה העיר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
עם זּנה 'ּפלֹוני ואמרּו: יֹותר, אֹו ּומחצה יֹום הּנטען ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָזה
אֹויבים לֹו אֹו לּה היּו ׁשּלא והּוא - הּקֹול ּפסק ולא ְְְְִִֶַַָָָֹֹּפלֹונית',
זה לדבר רּנה ׁשם היתה לא אם אבל הּקֹול. ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמעבירין
לּנטען נּׂשאת אם - יראה מחמת ׁשּלא הּקֹול ּפסק אֹו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבעיר,
אחד עד ּבא אפּלּו ּבנים; לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא

תצא. לא עּמֹו, ִֵֵֶָָֹׁשּזנת
.ÂËלאחר ונּׂשאת מכער, דבר ּבעדי ּבעלּה ׁשהֹוציאּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמי

ּבעלּה מּתחת ׁשּיצאת לּנטען להּנׂשא אסּורה זֹו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגרׁשּה
ּבנים. לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, לא - נּׂשאת ואם ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבגללֹו;

.ÊËּכׁשהיתה זה עם ׁשּזנת והעידּו עדים ׁשני ׁשּבאּו אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּכל
ׁשּיׁש ּפי על ואף מּזה, ּתצא זֹו הרי - הראׁשֹון ּבעלּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּתחת

ּבנים ּכּמה מּמּנּו ּכתּבה.לּה ּבלא ּתצא 'ּתצא', ׁשאמרנּו וכל . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

ה'תש"ע שבט י"ח שלישי יום

   
ׁשּבעירֹו,‡. ּדין לבית ּבא הּבעל ׂשֹוטה? הׁשקאת סדר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

ׁשּלא ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני לּה קּנאתי זֹו 'אׁשּתי להן: ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָֹואֹומר
אֹומרת והיא עדי, ואּלּו עּמֹו, ונסּתרה ּפלֹוני, עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּתּסתר

הּדבר' לבּדק להׁשקֹותּה רֹוצה ואני טהֹורה, ּדיןׁשהיא ּובית . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
חכמים תלמידי ׁשני לֹו ּומֹוסרין העדים, ּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָׁשֹומעין
עד עליו נאסרה ׁשהרי ׁשתּיה, קדם עליה יבֹוא ׁשּמא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹלׁשמרֹו
את מׁשקין ׁשאין לירּוׁשלים, אֹותֹו ּומׁשּלחין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּתׁשּתה;
ּבּמקּדׁש. זקנים ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּׂשֹוטה

.,ּביניהן אֹותּה מֹוׁשיבין הּגדֹול ּדין ּבית לירּוׁשלים, ִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּגיעּו
ּבעלּה ּבפני ׁשּלא עליה ּגדֹולּומאּימין ּפחד אֹותּה ּומפחידין , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הרּבה עֹוׂשה, יין הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין ּתׁשּתה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
הרעים ׁשכנים הרּבה עֹוׂשה, ילדּות הרּבה עֹוׂשה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָׂשחֹוק
ׁשּיּמחה ּבקדּׁשה, ׁשּנכּתב הּגדֹול לּׁשם ּתגרמי אל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעֹוׂשים;

קדמּו הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין הּמים'. זו]על [בעבירה ְְְְִִִִֵַַַַָָ
העולם]ונׁשטפּו יצרן[מן ּתקף ויקרים ּגדֹולים ואנׁשים , ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָ

ּכּלתֹו, ותמר יהּודה מעׂשה לּה ּומּגידין ונכׁשלּו'; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָעליהן
אמנֹון ּומעׂשה ּפׁשטֹו, על אביו ּבפילגׁש ראּובן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּומעׂשה
'הן אמרה: אם ׁשּתֹודה. עד עליה להקל ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואחֹותֹו,
לּה. והֹולכת ּכתּבה, ּבלא יֹוצאה - ׁשֹותה' 'איני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֻנטמאתי',

לׁשער‚. אֹותּה מביאין - טהֹורה ׁשהיא ּבדּבּורּה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה
הּקדׁשים קדׁש ּכנגד ׁשהּוא עזרה, ׁשל אֹותּהמזרחי ּומעלין ; ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

נפׁשּה ׁשּתקצר עד ליּגעּה ּכדי ּבּה, ּומּקיפין למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּמקֹום
ּתֹודה. אּולי -ֶַ

הּמזרח„. ׁשער ּכנגד אֹותּה מביאין - ּבדּבּורּה עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאם
ׁשם אֹותּה ּומעמידין ּבלבנים,מּבחּוץ, מתּכּסה היתה . ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ

מתּכּסה לּה, נאין הּׁשחֹורין היּו ואם ּבׁשחֹורין; ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָמכּסה
חלי ּכל ּומסירין נֹואי. ּבהן לּה ׁשאין ּכסף[תכשיטי]ּבבגדים ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשעליה. ְֶֶָָָָוזהב

הּנׁשים‰. ׁשּכל נׁשים, ׁשל ּגדֹול קּבּוץ עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּומקּבצין
הּנׁשים, ּכל "ונּוּסרּו ׁשּנאמר: לראֹותּה, חּיבֹות ׁשם ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּנמצאֹות

ּכזּמתכנה תעׂשינה ולראֹותּה,ולא לבֹוא ׁשּיחּפץ איׁש וכל ;" ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
רדיד ּבלא ּביניהן, עֹומדת והיא ויראה. ולא[צעיף-גוף]יבֹוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ

ׁשהאּׁשה ּכמֹו ראׁשּה, ׁשעל וכפח ּבבגדיה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמטּפחת,
ּביתּה. ְֵָּבתֹו

.Âׁשהיא מּפני ׁשפחֹותיה, ולא עבדיה לא ׁשם מּניחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואין
ּבהן מתיּׁשבת ודעּתּה אֹותן, .מּכרת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

.Êּומֹודיעּה מּכרת, ׁשהיא ּבלׁשֹון הּכהן מׁשּביעּה ּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּוסתירה קּנּוי אּלא לּה ּגרם ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבלׁשֹונּה

ׁשכבונסּתרה לא "אם מּכרת: ׁשהיא ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּמי הּנקי - איׁש ּתחת טמאה ׂשטית לא ואם ,אֹות ְְִִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻאיׁש
וכי איׁש ּתחת ׂשטית ּכי ואּת, האּלה. המאררים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמרים
ה' יּתן איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאת,
נֹופלת ירכ את ה' ּבתת עּמ ּבתֹו ולׁשבּועה לאלה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹות
,ּבמעי האּלה המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואת

אמן" "אמן אֹומרת: והיא ;"יר ולנּפיל ּבטן ּבלׁשֹוןלצּבֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבּסֹוף, והּיר ּתחּלה ּתלקה ׁשהּבטן ּומֹודיעּה מּכרת. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

הּמים על לעז להֹוציא ׁשּלא המיםּכדי עשו לא [שיאמרו ְְִִֵֶַַַַַֹ
בתורה] המפורש .כסדר

.Áטהֹור עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ טהורה]ואחר ,[מבהמה ְְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עליה וכֹותב ּתֹורה, ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו

נחושת]קלקנּתֹוס ּכֹותב[חומצת הּגט; ּכמֹו אּׁשה ׁשל לׁשמּה , ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבמּלה, ּומּלה ּבאֹות אֹות ּבהם, אֹותּה ׁשהׁשּביע הּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּכל

אמן". "אמן ּכֹותב ואינֹו ּככתבֹו, הּׁשם את ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָוכֹותב
.Ë,מעֹולם מלאכה בֹו נעׂשה ׁשּלא חרס ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר

עד לּכבׁשן החזירֹו ואם הּזמן; מאר ּבֹולה ּככלי יראה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא
ּובחצי הּכּיֹור, מן מים לג חצי לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּנתחּדׁש,

להיכל ּבֹו ונכנס מֹודדֹו; היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה .לג ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ
.Èטבלה ּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְְִִִַַַַַָָָָָָָָּומקֹום

עפר ולֹוקח הּטבלה, מגּביּה ּבּה; קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשל
הּמׁשּכן ׁשּיראהמּקרקע ּכדי הּמים, ּפני על ונֹותנֹו [יהיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

לענהניכר] ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן הּמים. ּפני [צמחעל ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
מרים] ּומֹוחקשעליו הּמרים". "מי ׁשּנאמר: ּבּה, ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא

יּׁשאר ׁשּלא עד יפה, יפה וימחק לׁשמּה; הּמגּלה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלתֹוכן
הּנּכר. רׁשם ְִִֶַַָָֹּבּמגּלה

.‡Èואֹוחז העזרה, מּכהני אליה, ּבא אחר ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹואחר
לּבּה; את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבבגדיה

מחלפֹות וסֹותר ׂשערּה, לנּולּה.[שערות]ּומגּלה ּכדי ראׁשּה ְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ
מצרי חבל מיוחד]ּומביא מסיב להזּכירּה[שעשוי ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

מצרּיים מביא[זנות]מעׂשה מצרי, מצאּו לא ואם ׁשעׂשת, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
יּפלּו ׁשּלא ּכדי מּדּדיה, למעלה וקֹוׁשרֹו מקֹום; מּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹחבל

נקרעּו. ׁשהרי ערּמה, ונמצאת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֻהּבגדים
.Èׂשעֹורים קמח עּׂשרֹון מביא ּכ ּבעלואחר [עלמּׁשל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

הבעל] מצריתחשבון ּבקפיפה ונֹותנֹו והחבל[סל], , ְְְְְִִִִֶֶַָ

           
      

הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין בלשכתוהּקפיפה הכסף [ממותר ְְְְִִִִֵַַָָָָ
ליּגעּה.התרומות] ּכדי ידיה, על ונֹותנֹו ;ְְְְְֵֶַַָָָ

.‚Èׁשרת לכלי ונֹותנּה הּקפיפה, מן הּמנחה לֹוקח ּכ ,ואחר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
על לֹוקה - נתן ואם לבֹונה; ולא ׁשמן עליה נֹותן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואינֹו
"לא ׁשּנאמר: עצמּה, ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשמן

לבֹונה". עליו יּתן ולא ׁשמן, עליו ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹיּצק
.„È- ידיה על העּׂשרֹון ונֹותן ראׁשּה ׁשּפֹורע הּזמן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובכל

הּמים את אֹותּה ויראה הּכהן, ּביד ּבּכלי הּמים ,יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹ
המאררים". הּמרים מי יהיּו הּכהן "ּוביד ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.ÂËּכלי לֹוקח ׁשּתׁשּתה, ואחר אֹותּה. מׁשקה ּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָואחר
ידֹו מּניח וכהן ידיה, על ונֹותנֹו הּמנחה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשרת
ּומביא מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּכׁשאר ּבּמזרח ּומניפּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּתחּתיה,
ּדרֹומית לקרן הּמנחה מּגיׁש ׁשּמניף, ואחר ּומֹוריד; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומעלה
ּומקטיר וקֹומץ, יחיד. ׁשל מנחֹות ּכׁשאר מזּבח, ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמערבית

לּכהנים נאכל והּׁשאר .הּקמץ; ְְֱֲִֶֶַַַָָֹֹ
.ÊËלּה והֹולכת יֹוצאה - היא טהֹורה מּתרתאם היא והרי , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ

ועיניה מֹוריקֹות, ּפניה מּיד - היא טמאה ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלבעלּה.
מתמּלאה והיא אֹומרין:[נראית]ּבֹולטֹות, והן ּגידים. ּגידים ְְְְְְִִִִִִִֵַָ

והּנּדֹות נּדה, ּתפרׂש ׁשּלא ּכדי הֹוציאּוה'! ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ'הֹוציאּוה!
הּנׁשים מעזרת אֹותּה מֹוציאין והן נׁשים; עזרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמטּמאֹות

צבה ּובטנּה ּבּה. עֹומדת ּכ[מתנפחת]ׁשהיא ואחר ּבּתחּלה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ותמּות. ירכּה ְְִֵָָֹּתּפל

.ÊÈעל ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות הּׁשעה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹותּה
לּה, ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארע ׁשהּוא; מקֹום ּבכל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹידֹו

"יר ולנּפיל ּבטן ּבׁשּלא"לצּבֹות - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אין - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; הּבעל ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחטא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ּבֹודקין ְְְְִִִֵֶֶַַַהּמים
.ÁÈאׁשּתֹו את והׁשקה עבר עליה]ואם שבא זה[אחר הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָ

ּבּמים ׁשּיּמחה המפרׁש לּׁשם ׁשּגֹורם ּפׁשע: חּטאתֹו על ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמֹוסיף
לאחרֹות אֹומרת ׁשאׁשּתֹו - ׂשֹוטה מי על לעז ּומֹוציא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלבּטלה,
ּגרמּו. הּבעל ׁשּמעׂשי תדע לא והיא ּבּה, ּבדקּו ולא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּזנת

.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפין מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ
הּמרים מי את "לאהּסנהדרין ּבּקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

תנאפנה". ּכי ּכּלֹותיכם ועל תזנינה, ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאפקד
.Îּתֹורה ּתלמּוד זכּות לּה ׁשהיה ׁשאינּהׂשֹוטה ּפי על אף - ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

לּה ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על חייה]מצּוה את ,[מאריך ְְֲֵַַָָָָֻ
לׁשעתּה מתה נּמֹוקת[מיד]ואינּה אּלא והֹולכת,[מתנוונת]; ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

אֹו ׁשּתים אֹו ׁשנה אחר ׁשּתמּות עד עליה, ּבאין ּכבדים ְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחלאים
איברין. ּובנפילת ּבטן ּבצבּית מתה והיא זכּותּה; לפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש,

.‡Îהיא הרי - מּיד מתה ולא הּמרים מי ׁשּׁשתת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׂשֹוטה
ׁשהתחילּו ּפי על ואף ּכהן; היה ואפּלּו לבעלּה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
צבתה ולא הֹואיל אבריה, ׁשאר וחלּו עליה, לבֹוא ְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹהחלאים
מּׁשּתתחיל אבל מּתרת. זֹו הרי לנּפל, ירכּה והתחיל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּבטנּה

וּדאית אסּורה זֹו הרי - לנּפל וירכּה לצּבֹות .ּבטנּה ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
.Îמתחּזקת זֹו הרי - טהֹורה והיתה ׁשּׁשתת ּופניהׂשֹוטה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ואם זכר; ותלד ותתעּבר יסּור; חלי, ּבּה היה ואם ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמזהירֹות;
לילד ּדרּכּה היה ּבמהרה; ּתלד ּבקׁשי, לילד ּדרּכּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹהיה

זכרים. ּתלד ְְִֵֵֵָנקבֹות,

.‚Î,כתּבה ּבלא ּתצא זֹו הרי - ׁשּׁשתת אחר טמאה עדי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻּבאּו
האּלּו; מּדברים ּדבר לּה ארע לא ואפּלּו לבעלּה, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹואסּורה

ּבֹודקין הּמים ׁשאין ׁשּמֹודיעיןמּפני עדים לּה ׁשאין מי אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לא ּולפיכ מעֹון, מנּקה אינֹו ּבעלּה ׁשּמא ועֹוד, ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻזנּותּה;
ׁשהיא והעיד אחד עד ּבא אם אבל אׁשּתֹו. את הּמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבדקּו

ׁשתת. ׁשהרי ּבעלּה, ּתחת ּתׁשב זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָטמאה

.„Îׁשּקּנא זה עליה ׁשּבא אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּזנת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּׁשה
איברין ּדר עּמֹו בשר]לּה בקירוב עמה הּמים[שכב אין - ִִִֵֵֶֶַַָָ

לאנּוסה, ּפרט - נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: אֹותּה, ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
ּפרט - ּבאיׁשּה" מעל "וּתמעל ּבחזקה; נתּפׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה לבא ּפרט - זרע" ׁשכבת אֹותּה איׁש "וׁשכב ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלׁשֹוגגת;

איברין. ִֵֶֶָּדר

ה'תש"ע שבט י"ט רביעי יום

   
הרּבים,ּב‡. לצרכי ּדין ּבית נפנין ּבאדר עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

לקּנא הראּויה ועל להׁשקֹותּה, לׁשּתֹות הראּויה על ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָּובֹודקין
כתּבה ּבלא ּולהֹוציאּה בעלה]לּה שנתחרש אם לקּנא[כגון ְְְְִֵַָָָֹֻ

הּסֹוטֹות.לּה את מׁשקין זמן ּובכל ּולהֹוציאּה; ְְְְִִֶַַַָָָ
.ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא הּׂשֹוטה את מׁשקין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואין

ׂשֹוטה סֹוטֹותלהׁשקית ׁשּתי מׁשקין ואין ׁשּנאמר:; ּכאחת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָ
אֹותּה". ְֱִֶָ"והעמיד

לּה‚. יׁש - ּופחד יראה מחמת ׁשֹותה' 'איני ׁשאמרה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׂשֹוטה
ׁשֹותה', 'איני אמרה אם אבל ׁשֹותה'; 'הריני ולֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹלחזר
לחזר יכֹולה אינּה - ּפֹוחדת ולא יראה ואינּה ּבריאה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהיא

ׁשֹותה' 'הנני .ולֹומר ְְִִַָ
מגּלתּה„. הרי - הּמגּלה ׁשּתּמחק קדם ׁשֹותה' 'איני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאמרה

ּומנחתּהנגנזת אחרת; ׂשֹוטה ּבּה להׁשקֹות ּכׁשרה ואינּה , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּדׁשן על שנפסלו]מתּפּזרת קדשים קדשי שריפת ואם[מקום . ְְִִֶֶֶֶַַַ

מערערין - הּמגּלה ׁשּנמחקה אחר ׁשֹותה' 'איני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאמרה
.[מכריחים] ּכרהּה ּבעל אֹותּה ּומׁשקין ְְְִַַָָָָאֹותּה

עליה‰. בה]ּומאּימין 'ּבּתי,[דוחקין לּה: ואֹומרין ׁשּתׁשּתה; ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ
ואל ּוׁשתי, ּברי על עמדי אּת, ׁשּטהֹורה הּדבר ל ּברּור ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאם

לסם אּלא ּדֹומין הּמים ׁשאין לפי מרפא]ּתפחדי, יבׁש[עשב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשם אין ויֹורד; מחלחל מּכה, ׁשם יׁש חי: ּבׂשר על ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמּנח

ּכלּום'. עֹוׂשה אינֹו ְֵֶַָמּכה,
.Â- הּמגּלה ׁשּנמחקה ּפי על אף - אני' 'טמאה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

קדּׁשה ּבהן ׁשאין מּפני נׁשּפכין, מתּפּזרתהּמים ּומנחתּה ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּדׁשן. ֶֶַַעל

.Êוכתב" ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ּבּלילה ׁשּכתבּה ׂשֹוטה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמגּלת
הּמגּלה ּכתיבת ּכ ּבּיֹום, ׁשּקרּבנּה ּכׁשם - והקריב" ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהׁשקה

למפרע ּכתבּה ּבּיֹום. הפוך]והׁשקיתּה ּפסּולה,[בסדר - ְְְְְְֵַַַַָָָָָָ
עליה ׁשּתקּבל קדם ּכתבּה הּסדר. על "האּלה", ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

וכתב". "והׁשּביע ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָהּׁשבּועה
.Áאּגרת שורות]ּכתבּה שירטוט ׁשּנאמר:[ללא ּפסּולה, - ְְֱִֶֶֶֶַָָָ

ּדּפין ׁשני על ּכתבּה ׁשּנאמר:[עמודים]"ּבּספר". ּפסּולה, - ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לא ּכֹותב ואינֹו ּוׁשלׁשה. ׁשנים ולא אחד, ספר - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"ּבּספר"

הּניר מעשבים]על הּדפּתרא[העשוי על ולא שאינו, [עור ְְְְִַַַַָָֹ



סג            
      

הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין בלשכתוהּקפיפה הכסף [ממותר ְְְְִִִִֵַַָָָָ
ליּגעּה.התרומות] ּכדי ידיה, על ונֹותנֹו ;ְְְְְֵֶַַָָָ

.‚Èׁשרת לכלי ונֹותנּה הּקפיפה, מן הּמנחה לֹוקח ּכ ,ואחר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
על לֹוקה - נתן ואם לבֹונה; ולא ׁשמן עליה נֹותן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואינֹו
"לא ׁשּנאמר: עצמּה, ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשמן

לבֹונה". עליו יּתן ולא ׁשמן, עליו ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹיּצק
.„È- ידיה על העּׂשרֹון ונֹותן ראׁשּה ׁשּפֹורע הּזמן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובכל

הּמים את אֹותּה ויראה הּכהן, ּביד ּבּכלי הּמים ,יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹ
המאררים". הּמרים מי יהיּו הּכהן "ּוביד ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.ÂËּכלי לֹוקח ׁשּתׁשּתה, ואחר אֹותּה. מׁשקה ּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָואחר
ידֹו מּניח וכהן ידיה, על ונֹותנֹו הּמנחה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשרת
ּומביא מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּכׁשאר ּבּמזרח ּומניפּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּתחּתיה,
ּדרֹומית לקרן הּמנחה מּגיׁש ׁשּמניף, ואחר ּומֹוריד; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומעלה
ּומקטיר וקֹומץ, יחיד. ׁשל מנחֹות ּכׁשאר מזּבח, ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמערבית

לּכהנים נאכל והּׁשאר .הּקמץ; ְְֱֲִֶֶַַַָָֹֹ
.ÊËלּה והֹולכת יֹוצאה - היא טהֹורה מּתרתאם היא והרי , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ

ועיניה מֹוריקֹות, ּפניה מּיד - היא טמאה ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלבעלּה.
מתמּלאה והיא אֹומרין:[נראית]ּבֹולטֹות, והן ּגידים. ּגידים ְְְְְְִִִִִִִֵַָ

והּנּדֹות נּדה, ּתפרׂש ׁשּלא ּכדי הֹוציאּוה'! ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ'הֹוציאּוה!
הּנׁשים מעזרת אֹותּה מֹוציאין והן נׁשים; עזרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמטּמאֹות

צבה ּובטנּה ּבּה. עֹומדת ּכ[מתנפחת]ׁשהיא ואחר ּבּתחּלה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ותמּות. ירכּה ְְִֵָָֹּתּפל

.ÊÈעל ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות הּׁשעה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹותּה
לּה, ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארע ׁשהּוא; מקֹום ּבכל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹידֹו

"יר ולנּפיל ּבטן ּבׁשּלא"לצּבֹות - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אין - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; הּבעל ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחטא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ּבֹודקין ְְְְִִִֵֶֶַַַהּמים
.ÁÈאׁשּתֹו את והׁשקה עבר עליה]ואם שבא זה[אחר הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָ

ּבּמים ׁשּיּמחה המפרׁש לּׁשם ׁשּגֹורם ּפׁשע: חּטאתֹו על ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמֹוסיף
לאחרֹות אֹומרת ׁשאׁשּתֹו - ׂשֹוטה מי על לעז ּומֹוציא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלבּטלה,
ּגרמּו. הּבעל ׁשּמעׂשי תדע לא והיא ּבּה, ּבדקּו ולא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּזנת

.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפין מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ
הּמרים מי את "לאהּסנהדרין ּבּקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

תנאפנה". ּכי ּכּלֹותיכם ועל תזנינה, ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאפקד
.Îּתֹורה ּתלמּוד זכּות לּה ׁשהיה ׁשאינּהׂשֹוטה ּפי על אף - ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

לּה ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על חייה]מצּוה את ,[מאריך ְְֲֵַַָָָָֻ
לׁשעתּה מתה נּמֹוקת[מיד]ואינּה אּלא והֹולכת,[מתנוונת]; ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

אֹו ׁשּתים אֹו ׁשנה אחר ׁשּתמּות עד עליה, ּבאין ּכבדים ְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחלאים
איברין. ּובנפילת ּבטן ּבצבּית מתה והיא זכּותּה; לפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש,

.‡Îהיא הרי - מּיד מתה ולא הּמרים מי ׁשּׁשתת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׂשֹוטה
ׁשהתחילּו ּפי על ואף ּכהן; היה ואפּלּו לבעלּה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
צבתה ולא הֹואיל אבריה, ׁשאר וחלּו עליה, לבֹוא ְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹהחלאים
מּׁשּתתחיל אבל מּתרת. זֹו הרי לנּפל, ירכּה והתחיל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּבטנּה

וּדאית אסּורה זֹו הרי - לנּפל וירכּה לצּבֹות .ּבטנּה ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
.Îמתחּזקת זֹו הרי - טהֹורה והיתה ׁשּׁשתת ּופניהׂשֹוטה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ואם זכר; ותלד ותתעּבר יסּור; חלי, ּבּה היה ואם ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמזהירֹות;
לילד ּדרּכּה היה ּבמהרה; ּתלד ּבקׁשי, לילד ּדרּכּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹהיה

זכרים. ּתלד ְְִֵֵֵָנקבֹות,

.‚Î,כתּבה ּבלא ּתצא זֹו הרי - ׁשּׁשתת אחר טמאה עדי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻּבאּו
האּלּו; מּדברים ּדבר לּה ארע לא ואפּלּו לבעלּה, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹואסּורה

ּבֹודקין הּמים ׁשאין ׁשּמֹודיעיןמּפני עדים לּה ׁשאין מי אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לא ּולפיכ מעֹון, מנּקה אינֹו ּבעלּה ׁשּמא ועֹוד, ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻזנּותּה;
ׁשהיא והעיד אחד עד ּבא אם אבל אׁשּתֹו. את הּמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבדקּו

ׁשתת. ׁשהרי ּבעלּה, ּתחת ּתׁשב זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָטמאה

.„Îׁשּקּנא זה עליה ׁשּבא אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּזנת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּׁשה
איברין ּדר עּמֹו בשר]לּה בקירוב עמה הּמים[שכב אין - ִִִֵֵֶֶַַָָ

לאנּוסה, ּפרט - נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: אֹותּה, ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
ּפרט - ּבאיׁשּה" מעל "וּתמעל ּבחזקה; נתּפׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה לבא ּפרט - זרע" ׁשכבת אֹותּה איׁש "וׁשכב ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלׁשֹוגגת;

איברין. ִֵֶֶָּדר

ה'תש"ע שבט י"ט רביעי יום

   
הרּבים,ּב‡. לצרכי ּדין ּבית נפנין ּבאדר עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

לקּנא הראּויה ועל להׁשקֹותּה, לׁשּתֹות הראּויה על ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָּובֹודקין
כתּבה ּבלא ּולהֹוציאּה בעלה]לּה שנתחרש אם לקּנא[כגון ְְְְִֵַָָָֹֻ

הּסֹוטֹות.לּה את מׁשקין זמן ּובכל ּולהֹוציאּה; ְְְְִִֶַַַָָָ
.ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא הּׂשֹוטה את מׁשקין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואין

ׂשֹוטה סֹוטֹותלהׁשקית ׁשּתי מׁשקין ואין ׁשּנאמר:; ּכאחת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָ
אֹותּה". ְֱִֶָ"והעמיד

לּה‚. יׁש - ּופחד יראה מחמת ׁשֹותה' 'איני ׁשאמרה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׂשֹוטה
ׁשֹותה', 'איני אמרה אם אבל ׁשֹותה'; 'הריני ולֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹלחזר
לחזר יכֹולה אינּה - ּפֹוחדת ולא יראה ואינּה ּבריאה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהיא

ׁשֹותה' 'הנני .ולֹומר ְְִִַָ
מגּלתּה„. הרי - הּמגּלה ׁשּתּמחק קדם ׁשֹותה' 'איני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאמרה

ּומנחתּהנגנזת אחרת; ׂשֹוטה ּבּה להׁשקֹות ּכׁשרה ואינּה , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּדׁשן על שנפסלו]מתּפּזרת קדשים קדשי שריפת ואם[מקום . ְְִִֶֶֶֶַַַ

מערערין - הּמגּלה ׁשּנמחקה אחר ׁשֹותה' 'איני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאמרה
.[מכריחים] ּכרהּה ּבעל אֹותּה ּומׁשקין ְְְִַַָָָָאֹותּה

עליה‰. בה]ּומאּימין 'ּבּתי,[דוחקין לּה: ואֹומרין ׁשּתׁשּתה; ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ
ואל ּוׁשתי, ּברי על עמדי אּת, ׁשּטהֹורה הּדבר ל ּברּור ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאם

לסם אּלא ּדֹומין הּמים ׁשאין לפי מרפא]ּתפחדי, יבׁש[עשב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשם אין ויֹורד; מחלחל מּכה, ׁשם יׁש חי: ּבׂשר על ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמּנח

ּכלּום'. עֹוׂשה אינֹו ְֵֶַָמּכה,
.Â- הּמגּלה ׁשּנמחקה ּפי על אף - אני' 'טמאה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

קדּׁשה ּבהן ׁשאין מּפני נׁשּפכין, מתּפּזרתהּמים ּומנחתּה ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּדׁשן. ֶֶַַעל

.Êוכתב" ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ּבּלילה ׁשּכתבּה ׂשֹוטה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמגּלת
הּמגּלה ּכתיבת ּכ ּבּיֹום, ׁשּקרּבנּה ּכׁשם - והקריב" ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהׁשקה

למפרע ּכתבּה ּבּיֹום. הפוך]והׁשקיתּה ּפסּולה,[בסדר - ְְְְְְֵַַַַָָָָָָ
עליה ׁשּתקּבל קדם ּכתבּה הּסדר. על "האּלה", ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

וכתב". "והׁשּביע ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָהּׁשבּועה
.Áאּגרת שורות]ּכתבּה שירטוט ׁשּנאמר:[ללא ּפסּולה, - ְְֱִֶֶֶֶַָָָ

ּדּפין ׁשני על ּכתבּה ׁשּנאמר:[עמודים]"ּבּספר". ּפסּולה, - ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לא ּכֹותב ואינֹו ּוׁשלׁשה. ׁשנים ולא אחד, ספר - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"ּבּספר"

הּניר מעשבים]על הּדפּתרא[העשוי על ולא שאינו, [עור ְְְְִַַַַָָֹ
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ספרמעובד] ּבמגּלת אּלא מעובד], "ּבּספר";[עור ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּפסּולה. ּדפּתרא, אֹו ניר על ּכתבּה ְְְְְְִִַָָָָָואם

.Ë"הּכהן ּכהן"וכתב אֹו יׂשראל ּכתבּה ׁשאם למדּת הא - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבקּמֹוס לא ּכֹותבּה אינֹו ּפסּולה. אילן]קטן, ולא[שרף , ְְְְֵַָָָָֹֹ

נחושת]ּבקלקנּתֹוס נּכר[חומצת ׁשרּׁשּומֹו ּדבר ּבכל ולא , ְְְְְִִֶַַָָָָֹ
"וכתב ׁשּנאמר: קלקנּתֹוס, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו אּלא - ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָועֹומד
ּבדבר ּכתב ואם להּמחֹות; יכֹול ׁשהּוא ּכתב ְְְְִִֶַָָָָָָָָּומחה",

נמחה]הּמתקּים ּפסּולה.[שאינו , ְְִֵַַָ
.Èיפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנׁשאר

ּומחקּה,יפה ׁשנּיה אֹות וכתב וחזר ּומחקּה, אחת אֹות ּכתב . ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּכתּובה. ּכּלּה ׁשּתהיה עד ּפסּולה, - ׁשהׁשלים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻעד

.‡Èּפסּולה - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמחקּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא .ּכתבּה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹֹ
אֹו אחד, ּכֹוס לתֹו ּומחקן סֹוטֹות, לׁשּתי מגּלֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַָָָָּכתב
- לׁשּתיהן והׁשקה אחד, ּבכֹוס וערבן ּכֹוסֹות ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָלתֹו
ּכֹוסֹות לׁשני מחקן מגּלתּה. ׁשתת לא אחת ׁשּכל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹּפסּולה,
ואם אֹותן; יׁשקה לא - הּכֹוסֹות לׁשני וחּלקן וחזר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹוערבן,
אחרת, מגּלה ּכֹותב זה הרי - הּמים נׁשּפכּו ּכׁשר. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהׁשקה,
את יׁשקה לא - מהן ונׁשּתּיר נׁשּפכּו אחרים. מים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹּומביא

ּכׁשר. הׁשקה, ואם ְְְִִֵַָָָהּׁשאר;
.Èׁשּלנּו ׂשֹוטה לילה]מי עליהם ּבלינה.[עבר נפסלין , ְְִִִֵֶָָָָ

מביא - ּבהיכל עפר ׁשם היה לא ּפסל. לּמים, עפר ְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהקּדים
ּפני על ונֹותן מּמּנּו, ולֹוקח ּבהיכל, ּומּניחֹו מּבחּוץ, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעפר

אפר מביא ואינֹו רקּבּובית[שריפה]הּמים; מביא אבל [ירק, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ּכעפר.רקוב] ְִֶָָׁשהיא

.‚Èעפר ויֹוציא ּבהיכל ּבקרּדם יחּפר "אׁשרולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
ּכׁשר. עפר, והֹוציא חפר ואם הּמׁשּכן"; ּבקרקע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָיהיה

.„Èּכׁשר - הׁשקּה ּכ ואחר מנחתּה את נטמאתההקריב . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּככל ּתּפדה זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּיּניחּנה קדם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמנחתּה
מנחה ויביא ׁשרת, ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם ׁשּנטמאּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמנחֹות
זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּקּדׁשּה אחר הּמנחה נטמאת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
הּמנחה, ׁשּתּקמץ קדם אני' 'טמאה אמרה אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּתּׂשרף.
להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא אֹו ׁשֹותה', 'איני ׁשאמרה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
הרי - היא ׁשּמתה אֹו הּוא, ׁשּמת אֹו טמאה, עדי ׁשּבאּו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֻאֹו
ׁשּקרב אחר מאּלּו אחד ארע ואם נׂשרפת; ּכּלּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמנחה

נאכלין. הּׁשירים אין ְֱִִֵֶֶַַָָֹהּקמץ,
.ÂËׁשּיׁש מּפני נאכלין, מנחתּה ׁשירי אין - ּכהן ּבעלּה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

זכרי ּכמנחת לאּׁשים ּכּלּה עֹולה ואינּה ּבּה; חלק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלּבעל
לעצמֹו, קרב הּקמץ אּלא ּבּה; חלק לּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻכהּנה,

הּדׁשן ּבית על מתּפּזרין עדיהּוׁשירים נמצאּו [שהעידו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לחּלין.שנסתרה] ּתצא מנחתּה ְְְִִִֵֵָָֻזֹוממין,

.ÊËהרּבה אנׁשים ידי על לאׁשּתֹו עםהמקּנא תסתרי ["אל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ
ופלוני"] ופלוני הריפלוני - מהן ואחד אחד ּכל עם ונסּתרה ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ

ידי על אחת מנחה מביא אֹותּה,[בשביל]זה ּכׁשּמׁשקה ּכּלן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
קנאֹות" "מנחת הרּבה.ׁשּנאמר: לקּנּויין אחת מנחה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָ

.ÊÈעליה לגלּגל לּבעל זּנתה[לכלול]יׁש ׁשּלא ּבׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זּנתה וׁשּלא אחר, איׁש עם ולא ּבֹו, לּה ׁשּקּנא זה איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹעם
אבל ׁשּנּׂשאת; אחר ולא ׁשּתּנׂשא, קדם מּׁשּנתארסה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתחּתיו
אחר ולא הארּוסין, קדם זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאינֹו

לא זה, ּבעת זּנתה ׁשאם - והחזירּה ּגרׁשּה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּגרׁשּה,
מתנה אינֹו לֹו, אסּורה ּתהיה ולא ׁשּתּבעל וכל עליו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתאסר

בשבועה]עּמּה מכליל אינֹו[אינו יבמּתֹו, ּכנס אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵַָָָ
יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיתה זּנתה ׁשּלא עליה אחיומגלּגל מות [בין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשאםליבום] אחיו, ּתחת זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל אבל ;ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגרׁשּה אם וכן עליו. אסּורה זֹו הרי אחיו, ּתחת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָזּנתה
ּבּנּׂשּואין ּתחּתיו זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהחזירּה,
ּתזנה ׁשּלא ּבלהּבא, עליה לגלּגל לֹו יׁש וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹונים.
לפיכ ויחזיר; יגרׁש אם ׁשּיחזירה, אחר ּתזנה וׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתיו,
אֹותן לּה ויארעּו אֹותּה, ּבֹודקין מים - להּבא ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָּכׁשּתזנה
זה, מאיׁש "אמן" - אמן" "אמן נאמר: לכ ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהמארעֹות;
"אמן" ארּוסה; "אמן" נׂשּואה, "אמן" אחר; מאיׁש ְֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ"אמן"

להּבא. "אמן" ְְֵֶַַָָָלׁשעבר,
.ÁÈלנׁשֹותיהן לקּנֹות יׂשראל ּבני על חכמים ,מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבֹו נכנסה לאׁשּתֹו, המקּנא וכל אׁשּתֹו"; את "וקּנא ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא לּה יקּנא ולא טהרה. ְְְְֳִִֵַַַָָָֹֹֹרּוח
ולא מריבה, מּתֹו ולא ּבטלה, ׂשיחה מּתֹו ולא ְְְְְִִִִֵָָָֹֹֹֹראׁש,
מּתֹו עדים ּבפני לּה וקּנא עבר ואם אימה; עליה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלהּטיל

קּנּוי. זה הרי האּלּו, הּדברים מּכל ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאחד
.ËÈּבינֹו אּלא ּתחּלה, עדים ּבפני ּולקּנֹות לקּפץ ראּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹאין

ּבנחת ּבדרלבינּה להדריכּה ּכדי והזהרה, טהרה ּובדר ְְְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּובניו אׁשּתֹו על מקּפיד ׁשאינֹו וכל הּמכׁשֹול. ּולהסיר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָיׁשרה,

ּופֹוקד ּומזהירן, ּביתֹו, ׁשּידע[בודק]ּובני עד ּתמיד, ּדרכיהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
"וידעּת ׁשּנאמר: חֹוטא, זה הרי - ועֹון חטא מּכל ׁשלמים ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהם

אהל ׁשלֹום נו[אישתך]ּכי ּופקדּת תחטא".[ביתך]; ולא , ְְְְֳִֶֶַָָָָָָֹ
ּומנין ׁשדי. ּבעזרת רביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
- איׁשּות הלכֹות וחמּׁשים: ׁשלׁשה - זה ספר ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹּפרקים
עׂשר ׁשלׁשה - ּגרּוׁשין הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹחמּׁשה
נערה הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה - וחליצה יּבּום הלכֹות ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָּפרקים;
ּפרקים. ארּבעה - ׂשֹוטה הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה - ְְְְְְִִִַָָָָָָָֹּבתּולה

ה'תש"ע שבט כ' חמישי יום

   

       

    
ּביאה, אּסּורי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו

ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות

  
וׁשׁש עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש

) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות לבאּוׁשלׁשים ׁשּלא א) ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
לבעל ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על לבא ׁשּלא (ב) האם; ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹעל
ּבת לבעל ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא (ד) ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאחֹות;
ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת לבעל ׁשּלא (ז) ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) ְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֹהּבן;

           
      

ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ט) ּובּתּה; אּׁשה ְִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלּׂשא
ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא (יא) ּבּתּה; ּובת אּׁשה ְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלּׂשא
ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא (יג) אם; אחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) הּבן; אׁשת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) אׁשּתֹו; אחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹלבעל
ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ּבהמה אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּתביא
האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ערות ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלגּלֹות
נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת לבעל ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹ(כב)

יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹויים; להתחּתן ׁשּלא ּומֹואבי(כד) עּמֹוני ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
מּלבֹוא מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כו) ה'; ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּבקהל
מּלבֹוא אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כז) ה'; ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹּבקהל
יבֹוא ׁשּלא (כט) ה'; ּבקהל ממזר יבֹוא ׁשּלא (כח) ה'; ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹּבקהל
ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו זכר, לסרס ׁשּלא (ל) ה'; ּבקהל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹסריס
ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) אלמנה; ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹ(לא)
ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) נּׂשּואין; ּבלא אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹאלמנה,
יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹּבנערּותּה;
לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹזֹונה;
אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף העריֹות, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּכל

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

    
ּכרת‡. חּיב - ּבמזיד העריֹות מּכל אחת על ׁשּנאמר:הּבא , ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּנפׁשֹות ונכרתּו - האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה אׁשר ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ּכי
היּו ואם והּנבעלת; הּבֹועל ׁשניהם עּמם", מּקרב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעֹוׂשֹות
ׁשהיא העריֹות מן ויׁש קבּועה. חּטאת חּיבין - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשֹוגגין

ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת על יתר ּדין, ּבית ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמיתת

.ׁשם היּו אם - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן
מיתהעדים אֹותן ממיתין - מּמעׂשיהן ּפרׁשּו ולא והתראה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה

ולא‚. ממיתין אין - חכמים ּתלמיד העֹובר היה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹואפּלּו
התראה ׁשם ׁשּתהיה עד ּבכלמלקין, התראה נּתנה ׁשּלא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

למ ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא זיד.מקֹום, ְְְִִֵֵֵֶַָָ

ׁשּמיתתן„. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות
ּבחנק. ּומהן ּבׂשרפה, ּומהן ׁשּמיתתןּבסקילה, ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ּבנֹו, אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבסקילה:
ּבהמה, עם והּׁשֹוכב זכר, עם והּׁשֹוכב 'ּכּלתֹו', הּנקראת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָוהיא

עליה. הּבהמה את הּמביאה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוהאּׁשה
אׁשּתֹוואּלּו‰. ּבת על הּבא ּבׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אׁשּתֹו אׁשּתֹו,ּבחּיי אם ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה, אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל
.Âּבלבדאין איׁש אׁשת אּלא ּבחנק, ערוה ׁשּנאמר:ל - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

סתם, ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה והּנאפת"; הּנאף יּומת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ"מֹות
ּבחנק, ּובֹועלּה ּבׂשרפה היא - ּכהן ּבת היתה ואם חנק. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהיא

לזנת תחל ּכי ּכהן איׁש "ּובת ואם.ׁשּנאמר: ּתּׂשרף". ּבאׁש . ְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
יהיה "ּכי ׁשּנאמר: ּבסקילה, ׁשניהם - מארסה נערה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

מארׂשה ּבתּולה מקֹום.נערה וכל ּבאבנים". אתם ּוסקלּתם . ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבסקילה. הן הרי ּבם", ּדמיהם יּומתּו "מֹות ּבּתֹורה: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר

.Êּבלבד ּבכרת ּכּלן העריֹות ּביתּוׁשאר מיתת ּבהן ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
מלקין ּדין ּבית - והתראה עדים ׁשם היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּדין;

לֹוקין. ּכרתֹות חּיבי ׁשּכל ְִֵֵֶַָָָאֹותן;

.Á;והיא לֹוקה הּוא - ּבמזיד לאוין מחּיבי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבא
הּׁשנּיֹות מן אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין - [איסוריּבׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵַַַַַָ

מדרבנן] שניה, בדרגה מרּדּותעריות מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִֵַַַַּבמזיד
לֹוקה; אינֹו עׂשה, מחּיבי אחת על הּבא אבל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּדבריהם.
מן להרחיק ּכדי מרּדּות מּכת ּדין ּבית אֹותן הּכּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָואם

ּבידם. הרׁשּות ְְֲֵָָָָָהעברה,
.Ëצרי ואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות, מן - מּכלּום ּפטּור ְְְְִִִִֵַַַָָָָָאנּוס

הּמיתה מן ּבּמהלֹומר ּדבר". תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
לֹו אין - הּבֹועל אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּדברים

קּׁשּוי ׁשאין האבר]אנס, ׁשּתחּלת[של ואּׁשה לדעת. אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּמּׁשהתחילּב מּכלּום; ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ּבאנס יאתּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹ

וטבעֹו האדם ׁשּיצר ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ּבאנס, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹלבעל
לרצֹות. אֹותֹו ְִֶּכֹופה

.È,'מערה' הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס
הערה" מקֹורּה "את הּואמּלׁשֹון האבר, ּכל והּמכניס ; ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואחד הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות וכל 'ּגֹומר'. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
ּפי על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּגֹומר,
נתחּיבּו - העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ּגמר; ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפרׁש
מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות, אֹו ּכרת, אֹו ּדין, ּבית מיתת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָׁשניהן
ׁשּלא עליה הּבא ואחד ּכדרּכּה, האּׁשה על הּבא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹואחד
אֹו ּכרת, אֹו מיתה, ׁשניהן יתחּיבּו - ּבּה מּׁשערה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדרּכּה,
ׁשהיּו ּבין ׁשֹוכבין, ׁשהיּו ּבין מרּדּות; מּכת אֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָמלקּות,

החּיּוב. הּוא העטרה הכנסת על - ְְֲִִַַַַָָָָעֹומדין
.‡Èהאבר ׁשהיה אּלא קּׁשּוי, ּבלא אסּורה ּביאה הּבא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּנֹולד מי אֹו החֹולים, ּכגֹון הּמתים, אבר ּכמֹו מדלּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
חּמה סריס ּכגֹון ,האבר[מלידה]ּכ את ׁשהכניס ּפי על אף - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

לֹומר צרי ואין מלקּות, ולא ּכרת לא חּיב אינֹו - ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹֹּבידֹו
ּובית הּתרּומה, מן הּוא ּפֹוסל אבל ּביאה. זֹו ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָמיתה;

מרּדּות. מּכת ׁשניהן את מּכין ְְִִֵֶֶַַַַּדין
.Èּכמתעּסק העריֹות מן ערוה על כוונה]הּבא אף[=בלי , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּובּׁשנּיֹות. לאוין ּבחּיבי וכן חּיב; - לכ ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מּכלּום; ּפטּור - מתה והיא העריֹות מן ערוה על הּבא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאבל
על והּבא ּפטּור. ׁשהּוא לאוין ּבחּיבי לֹומר צרי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָואין

קרובה]הּטרפה שמיתתו הפנימיים באבריו ׁשּׁשכב[פגוע אֹו , ְֵֶַַָָ
למּות ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי חּיב; - טרפה ּבהמה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָעם
מפרּכסת היא ועדין סימנין ׁשני ּבּה ׁשחט ואפּלּו זה; ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמחלי
ראׁשּה. את ׁשּיּתיז עד אֹו ׁשּתמּות, עד חּיב, עליה הּבא -ִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.‚Èויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה אם מאּלּו, אסּורה אּׁשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹּכל
אֹו ּכרת אֹו מיתה חּיב עליה הּבא ּגדֹול - ומעלה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
ּגדֹולה. היתה ּכן אם אּלא מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלקּות;
ּביאתּה ׁשאין ּפטּורין, ׁשניהן הרי - מּזה ּפחּותה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם

ּתׁשעּביאה ּבן היה אם - קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה אּׁשה וכן . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
אֹו מיתה, אֹו ּכרת, חּיבת היא - ומעלה אחד ויֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
ּולמּטה, ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור. והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמלקּות;

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהן



סה            
      

ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ט) ּובּתּה; אּׁשה ְִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלּׂשא
ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא (יא) ּבּתּה; ּובת אּׁשה ְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלּׂשא
ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא (יג) אם; אחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) הּבן; אׁשת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) אׁשּתֹו; אחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹלבעל
ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ּבהמה אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּתביא
האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ערות ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלגּלֹות
נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת לבעל ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹ(כב)

יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹויים; להתחּתן ׁשּלא ּומֹואבי(כד) עּמֹוני ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
מּלבֹוא מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כו) ה'; ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּבקהל
מּלבֹוא אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כז) ה'; ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹּבקהל
יבֹוא ׁשּלא (כט) ה'; ּבקהל ממזר יבֹוא ׁשּלא (כח) ה'; ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹּבקהל
ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו זכר, לסרס ׁשּלא (ל) ה'; ּבקהל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹסריס
ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) אלמנה; ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹ(לא)
ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) נּׂשּואין; ּבלא אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹאלמנה,
יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹּבנערּותּה;
לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹזֹונה;
אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף העריֹות, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּכל

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

    
ּכרת‡. חּיב - ּבמזיד העריֹות מּכל אחת על ׁשּנאמר:הּבא , ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּנפׁשֹות ונכרתּו - האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה אׁשר ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ּכי
היּו ואם והּנבעלת; הּבֹועל ׁשניהם עּמם", מּקרב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעֹוׂשֹות
ׁשהיא העריֹות מן ויׁש קבּועה. חּטאת חּיבין - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשֹוגגין

ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת על יתר ּדין, ּבית ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמיתת

.ׁשם היּו אם - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן
מיתהעדים אֹותן ממיתין - מּמעׂשיהן ּפרׁשּו ולא והתראה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה

ולא‚. ממיתין אין - חכמים ּתלמיד העֹובר היה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹואפּלּו
התראה ׁשם ׁשּתהיה עד ּבכלמלקין, התראה נּתנה ׁשּלא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

למ ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא זיד.מקֹום, ְְְִִֵֵֵֶַָָ

ׁשּמיתתן„. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות
ּבחנק. ּומהן ּבׂשרפה, ּומהן ׁשּמיתתןּבסקילה, ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ּבנֹו, אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבסקילה:
ּבהמה, עם והּׁשֹוכב זכר, עם והּׁשֹוכב 'ּכּלתֹו', הּנקראת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָוהיא

עליה. הּבהמה את הּמביאה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוהאּׁשה
אׁשּתֹוואּלּו‰. ּבת על הּבא ּבׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אׁשּתֹו אׁשּתֹו,ּבחּיי אם ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה, אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל
.Âּבלבדאין איׁש אׁשת אּלא ּבחנק, ערוה ׁשּנאמר:ל - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

סתם, ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה והּנאפת"; הּנאף יּומת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ"מֹות
ּבחנק, ּובֹועלּה ּבׂשרפה היא - ּכהן ּבת היתה ואם חנק. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהיא

לזנת תחל ּכי ּכהן איׁש "ּובת ואם.ׁשּנאמר: ּתּׂשרף". ּבאׁש . ְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
יהיה "ּכי ׁשּנאמר: ּבסקילה, ׁשניהם - מארסה נערה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

מארׂשה ּבתּולה מקֹום.נערה וכל ּבאבנים". אתם ּוסקלּתם . ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבסקילה. הן הרי ּבם", ּדמיהם יּומתּו "מֹות ּבּתֹורה: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר

.Êּבלבד ּבכרת ּכּלן העריֹות ּביתּוׁשאר מיתת ּבהן ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
מלקין ּדין ּבית - והתראה עדים ׁשם היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּדין;

לֹוקין. ּכרתֹות חּיבי ׁשּכל ְִֵֵֶַָָָאֹותן;

.Á;והיא לֹוקה הּוא - ּבמזיד לאוין מחּיבי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבא
הּׁשנּיֹות מן אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין - [איסוריּבׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵַַַַַָ

מדרבנן] שניה, בדרגה מרּדּותעריות מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִֵַַַַּבמזיד
לֹוקה; אינֹו עׂשה, מחּיבי אחת על הּבא אבל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּדבריהם.
מן להרחיק ּכדי מרּדּות מּכת ּדין ּבית אֹותן הּכּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָואם

ּבידם. הרׁשּות ְְֲֵָָָָָהעברה,
.Ëצרי ואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות, מן - מּכלּום ּפטּור ְְְְִִִִֵַַַָָָָָאנּוס

הּמיתה מן ּבּמהלֹומר ּדבר". תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
לֹו אין - הּבֹועל אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּדברים

קּׁשּוי ׁשאין האבר]אנס, ׁשּתחּלת[של ואּׁשה לדעת. אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּמּׁשהתחילּב מּכלּום; ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ּבאנס יאתּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹ

וטבעֹו האדם ׁשּיצר ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ּבאנס, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹלבעל
לרצֹות. אֹותֹו ְִֶּכֹופה

.È,'מערה' הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס
הערה" מקֹורּה "את הּואמּלׁשֹון האבר, ּכל והּמכניס ; ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואחד הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות וכל 'ּגֹומר'. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
ּפי על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּגֹומר,
נתחּיבּו - העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ּגמר; ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפרׁש
מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות, אֹו ּכרת, אֹו ּדין, ּבית מיתת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָׁשניהן
ׁשּלא עליה הּבא ואחד ּכדרּכּה, האּׁשה על הּבא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹואחד
אֹו ּכרת, אֹו מיתה, ׁשניהן יתחּיבּו - ּבּה מּׁשערה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדרּכּה,
ׁשהיּו ּבין ׁשֹוכבין, ׁשהיּו ּבין מרּדּות; מּכת אֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָמלקּות,

החּיּוב. הּוא העטרה הכנסת על - ְְֲִִַַַַָָָָעֹומדין
.‡Èהאבר ׁשהיה אּלא קּׁשּוי, ּבלא אסּורה ּביאה הּבא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּנֹולד מי אֹו החֹולים, ּכגֹון הּמתים, אבר ּכמֹו מדלּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
חּמה סריס ּכגֹון ,האבר[מלידה]ּכ את ׁשהכניס ּפי על אף - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

לֹומר צרי ואין מלקּות, ולא ּכרת לא חּיב אינֹו - ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹֹּבידֹו
ּובית הּתרּומה, מן הּוא ּפֹוסל אבל ּביאה. זֹו ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָמיתה;

מרּדּות. מּכת ׁשניהן את מּכין ְְִִֵֶֶַַַַּדין
.Èּכמתעּסק העריֹות מן ערוה על כוונה]הּבא אף[=בלי , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּובּׁשנּיֹות. לאוין ּבחּיבי וכן חּיב; - לכ ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מּכלּום; ּפטּור - מתה והיא העריֹות מן ערוה על הּבא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאבל
על והּבא ּפטּור. ׁשהּוא לאוין ּבחּיבי לֹומר צרי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָואין

קרובה]הּטרפה שמיתתו הפנימיים באבריו ׁשּׁשכב[פגוע אֹו , ְֵֶַַָָ
למּות ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי חּיב; - טרפה ּבהמה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָעם
מפרּכסת היא ועדין סימנין ׁשני ּבּה ׁשחט ואפּלּו זה; ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמחלי
ראׁשּה. את ׁשּיּתיז עד אֹו ׁשּתמּות, עד חּיב, עליה הּבא -ִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.‚Èויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה אם מאּלּו, אסּורה אּׁשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹּכל
אֹו ּכרת אֹו מיתה חּיב עליה הּבא ּגדֹול - ומעלה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
ּגדֹולה. היתה ּכן אם אּלא מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלקּות;
ּביאתּה ׁשאין ּפטּורין, ׁשניהן הרי - מּזה ּפחּותה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם

ּתׁשעּביאה ּבן היה אם - קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה אּׁשה וכן . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
אֹו מיתה, אֹו ּכרת, חּיבת היא - ומעלה אחד ויֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
ּולמּטה, ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור. והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמלקּות;

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהן



סו           
      

.„Èׁשהערההּבא ּכיון - עליו זכּור הביא אֹו הּזכּור, ,על ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לא זכר "ואת ׁשּנאמר: נסקלין, ּגדֹולים, ׁשניהן היּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאם
היה ואם נבעל. אֹו ּבֹועל ׁשהיה ּבין אּׁשה", מׁשּכבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָתׁשּכב
אֹו עליו ׁשּבא זה - ומעלה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן
ּבן הּזכּור היה ואם ּפטּור. והּקטן, נסקל; עצמֹו, על ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהביאֹו
להּכֹות ּדין לבית וראּוי ּפטּורין; ׁשניהן ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּתׁשע
ׁשהּוא ּפי על ואף זכּור, עם ׁשּׁשכב לפי מרּדּות, מּכת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָהּגדֹול

ּתׁשע. מּבן ִֵֶַָּפחֹות

.ÂËאנּדרֹוגינֹוס על הּבא אֹו הּזכּור, על הּבא סימניאחד [עם ְְְִֶַַַַַַָָָ
ונקבה] ּפטּור.זכר נקבּותֹו, ּדר עליו ּבא ואם - זכרּותֹו ְְְִֶֶֶֶַַָָָָּדר

אֹו הּטמטּום, על הּבא לפיכ הּוא; ספק ְְְְִֵַַַַָָָֻֻוהּטמטּום,
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - נקבּותֹו ּדר ְְְְִִֶֶַַַַַַאנּדרֹוגינֹוס

אּׁשה. לּׂשא מּתר ְְְִִִַָָָָֻוהאנּדרֹוגינֹוס
.ÊËׁשניהןהּבא - עליו ּבהמה ׁשהביא אֹו הּבהמה, על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּביןנסקלין ;"ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
- ועֹוף חּיה ואחד ּבהמה ואחד עליו. הביאּה ּבין ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשרבעּה,
לקטּנה, ּגדֹולה ּבין ּבבהמה הּכתּוב חּלק ולא ּבסקילה; ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹהּכל
עליה הּבא לדתּה, ּביֹום אפּלּו - ּבהמה" "ּובכל ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
הערת אֹו ּבּה ׁשהערה ּכיון ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבין

חּיב. - ַָּבֹו
.ÊÈאֹו הּבהמה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקטן

ּבן היה ּפטּור; והּוא ידֹו, על נסקלת היא - עליו ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָהביאּה
הּבהמה את סֹוקלין אין ּפחֹות, אֹו ׁשלׁשּתׁשע ּבת קטּנה וכן . ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבהמה ּבין - עליה חּיה אֹו ּבהמה ׁשהביאה אחד ויֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשנים
ּבין הּבהמה, ּבּה ׁשהערת ּכיון קטּנה, ּבהמה ּבין ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָגדֹולה
ּפטּורה. והיא נסקלת, הּבהמה - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכדרּכּה
ׁשלׁש מּבת היתה ואם נסקלין; ׁשניהן ּגדֹולה, היתה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹואם

נסקלת. הּבהמה אין ּולמּטה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשנים
.ÁÈאת ׁשהביאה והאּׁשה ּבׁשגגה, ּבהמה עם הּׁשֹוכב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוכן

ואף ידן, על נסקלת הּבהמה אין - ּבׁשגגה עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
ּגדֹולים ׁשהם ּפי ואחדעל ּגדֹול אחד ׁשהיה ּכּלן העריֹות ּכל . ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

ער אחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּיב והּגדֹול ּפטּור, הּקטן - ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקטן
הּמזיד - ׁשֹוגג ואחד מזיד אחד ּפטּור. הּיׁשן - יׁשן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואחד
האנּוס - ּברצֹון ואחד אנּוס אחד קרּבן. מביא והּׁשֹוגג ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָחּיב,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
.ËÈּבזהואין זה ׁשהערּו המנאפין לראֹות נזקקין העדים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

זה ּדבּוקין אֹותן מּׁשּיראּו אּלא - ּבׁשפֹופרת ּכמכחֹול ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָָוהכניס
ואיןּבזה זֹו; ּבראּיה נהרגין אּלּו הרי הּבֹועלין, ּכל ּכדר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשהערה. זֹו צּורה ׁשחזקת מּפני הערה', לא 'ׁשּמא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹומרין:
.Îּבׂשר ּבׁשאר ׁשהחזק החזקה,[לקרוב]מי ּפי על ּבֹו ּדנין - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ּומלקין קרֹוב; ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאף
ׁשהחזק הרי ּכיצד? זֹו. חזקה על וחֹונקין וסֹוקלין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֻוׂשֹורפין
זה הרי - ּבעדים עליה ּובא אּמֹו, אֹו ּבּתֹו אֹו אחֹותֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּזֹו
ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ואף נסקל; אֹו נׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָלֹוקה
ּבלבד. ּבחזקה אּלא - ּבּתֹו אֹו אּמֹו, אֹו אחֹותֹו, היא ְֲֲִִִִֶֶַַָָָׁשּזֹו
על לּה מרּכב ותינֹוק לירּוׁשלים, ׁשּבאת אחת ּבאּׁשה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻּומעׂשה
והביאּוה עליה, ּובא ּבנּה, ׁשהּוא ּבחזקת והגּדילּתּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכתפּה,
ּבמקּלל ּתֹורה ּׁשּדנה מה זה, לדין ראיה ּוסקלּוה. ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלבית

ׁשּזה ּברּורה ראיה לנּו ּומּנין - ׁשּיּומת אביו ּומּכה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאביו
ּבחזקה. הּקרֹובים ׁשאר ּכ ּבחזקה; אּלא ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָאביו?

.‡Î,'אׁשּתי' אֹומר: הּוא הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ואּׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָאיׁש
ׁשהיא יֹום ׁשלׁשים ּבעיר החזקה אם - 'ּבעלי' אֹומרת: ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָֹֻוהיא
הֹורגין אין יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו אבל עליה; הֹורגין ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹאׁשּתֹו,

איׁש אׁשת מּׁשּום .עליה ִִֵֶֶָָ
.Îׁשה עליההאּׁשה לֹוקה ּבעלּה ּבׁשכּונֹותיה, נּדה חזקה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

נּדה והעידמּׁשּום אחד עד ּובא ונסּתרה, לאׁשּתֹו, המקּנא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
זה הרי - ּכ אחר עליה ּובא ּכהן, ּבעלּה והיה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנטמאת,
אחד, ּבעד העדּות ׁשעּקר ּפי על אף זֹונה; מּׁשּום עליה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹוקה

זֹונה. ּבֹו החזקה ְְְָָָֻּכבר
.‚Îּפי על אף לזה', היא מקּדׁשת זֹו 'ּבּתי ׁשאמר: ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהאב

עד ּפיו, על נסקלת אינּה זּנת, אם - לֹו ותּנׂשא נאמן ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשאמרה: האּׁשה וכן ּבפניהם. ׁשּנתארסה עדים ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהיּו
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפיה, על נהרגת אינּה - אני' ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ'מקּדׁשת

ּתחזק .אֹו ְַֻ

ה'תש"ע שבט כ"א שישי יום

    
-אׁשת‡. אביו אחי ואׁשת אחיו, ואׁשת ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

מן ּבין הארּוסין מן ּבין לעֹולם, עליו ערוה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָארּבעּתן
חּוץ ּבעליהן, מיתת אחר ּבין ּבעליהן ּבחּיי ּבין ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַהּנּׂשּואין,

ּבן הּניח ׁשּלא אחיו אחתמאׁשת על ּבא ואם ׁשּנתּגרׁשּו. ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּומּׁשּום ּבׂשר, ׁשאר מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ּבעלּה, ּבחּיי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהן

ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשניהם ׁשהרי איׁש; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאׁשת
.,ּביןלפיכ ׁשּתים; חּיב - אביו אׁשת ׁשהיא אּמֹו על הּבא ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחת אּמֹו מּׁשּום אחת אביו, מיתת לאחר ּבין אביו, ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּבחּיי
אביו אׁשת מןמּׁשּום ּבין מאּמֹו, אחיו אֹו מאביו אחיו אחד . ִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

אחי אׁשת אבל עליו; ערוה אׁשּתֹו - מּזנּות ּבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּנּׂשּואין
אחֹותֹו ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה היא הרי האם, מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאביו
ׁשּזּנתה ּכגֹון - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאּמֹו, אֹו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָמאביו
זֹו הרי - מּזנּות אחֹות לֹו והיתה אחרים, עם אביו אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָאּמֹו

חּוץ". מֹולדת אֹו ּבית, "מֹולדת ׁשּנאמר: עליו, ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָערוה
ׁשּנאמר:ּבת‚. עליו, הערוה היא - אחֹותֹו ׁשהיא אביו אׁשת ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

"אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת אביו"ערות נׂשא אם אבל ; ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשאין לֹו, מּתרת הּבת הרי - אחר מאיׁש ּבת לּה והיתה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאּׁשה,
ולּמה עליה, חּיב הּוא אחֹותֹו מּׁשּום והלא אביו. מֹולדת ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

זה. מּׁשּום אף עליה לחּיב ?"אבי אׁשת "ּבת ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנאמר
.„,חּיבלפיכ - אביו נׂשּואת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

ּבתׁשּתים "ערות מּׁשּום ואחת ,"אחֹות "ערות מּׁשּום אחת : ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַ
אֹותּה, ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אנס אם אבל ."אבי ֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאׁשת
אחֹותֹו מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - עליה ּובא ּבת, מּמּנה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהֹוליד

אביו. אׁשת ּבת האנּוסה ּבת ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
ּביןאחֹות‰. מאּמּה, אחֹותּה ּבין מאביה אחֹותּה ּבין אּמֹו, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָ

עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות אחֹותּה ׁשהיתה ּבין הּנּׂשּואין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמן
אם; אחֹות האב,מּׁשּום מן ּבין האם מן ּבין אב, אחֹות וכן ְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָ

מּׁשּום עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּבין
אב. ֲָאחֹות

            
      

.Âהּבת אֹותּה - ּבת מּמּנה והֹוליד זנּות, ּדר אּׁשה על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּבא
ּבּתֹו; מּׁשּום עליו 'ערותערוה ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשתק הּבת, ּבת ׁשאסר מאחר תגּלה', לא מן[הכתוב]ּבּת ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
הּבא לפיכ סֹופרים; מּדברי ואינֹו הּתֹורה, מן ואּסּורּה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּבת;
ערות ּומּׁשּום ּבּתֹו מּׁשּום ׁשּתים, חּיב - מּנׂשּואתֹו ּבּתֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָעל

ּובּתּה. ִִָָאּׁשה

.Êׁשׁשּכיון מּקרֹובֹותיה עליו נאסרּו אּׁשה, אדם ׁשּקּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ּכנס ּבין לעֹולם, עליו ערוה מהן אחת וכל [לחופה]נׁשים, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אּמּה, הן: ואּלּו מֹותּה; לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ּבין ּגרׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָּבין
ּבא ואם ּבנּה. ּובת ּבּתּה, ּובת ּובּתּה, אביה, ואם אּמּה, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָואם

נׂשרפין. ׁשניהן אׁשּתֹו, ּבחּיי מהן אחת עליהÁעל ּבא ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבכרת אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת ּביתלאחר מיתת ּבהן ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשּׁשּתיהן ּבזמן - ואתהן" אֹותֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּדין,
והערוה הּוא הרי עליה, ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקּימֹות,

ׂשרפה. ׁשם אין קּימֹות, ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנׂשרפין;

.Ëאׁשּתֹווכן ׁשּתמּות עד עליו ערוה אׁשּתֹו, ּביןאחֹות ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה

עליו. ערוה זֹו הרי - מּזנּות ְְֲֲִֵֶָָָָאחֹותּה

.Èּבין ּבׁשגגה ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר
ּבכרת, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבזדֹון

עליו אׁשּתֹו נאסרה אֹוסרתלא ׁשהיא ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ ; ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
ּגרּוׁשין ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, .אׁשּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָ

.‡Èׁשהן קרֹובֹותיה, עליו נאסרּו לא - זנּות ּדר אּׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל
עם ׁשּנאף מי על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשבע
ׁשהּזֹונה זמן ּכל קרֹובֹותיה, נׁשים מּׁשבע אחת לּׂשא ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאּׁשה
והּוא אֹותן, לבּקר לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָקּימת
הערוה; ׁשּיבעל עברה לידי ויבֹוא ּבּה, ּגס ולּבֹו עּמּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמתיחד
אחת יּׂשא לא זה הרי - אּׁשה על נטען אפּלּו אּלא עֹוד, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא

עליה ׁשּנטען זֹו ׁשּתמּות עד הּקרֹובהמּקרֹובֹותיה, ּכנס ואם . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹוציא. לא קרֹובֹותיה, עם ְִִֶֶָָָֹׁשּזנה

.Èלא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה, על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
אחד ּבמבֹוי עּמּה ּומעׂשהידּור הּׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא , ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

חכמים אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָּבאחד
ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמּכת

.‚È,ואחֹותּה אּׁשה על אֹו זנּות, ּדר ּובּתּה אּׁשה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא
ׁשאין נכרּיֹות; נׁשים ׁשּתי על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
אנס אם וכן ּבזנּות. לא ּבנּׂשּואין, אּלא זֹו עם זֹו ערוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹנעׂשֹות
- אֹותּה ּפּתה אֹו אּׁשה, אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו ְֲִִִִִִָָָָָָאביו
ואין "אׁשת", אּלא נאמר ׁשּלא ויׂשאּנה; לֹו, מּתרת זֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהרי

איׁשּות .ּכאן ִָ

.„Èאֹו ּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו
ונֹוׂשאאּמּה אחיו; ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

חכמים ּומצות ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה, ּובת אּׁשה ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּנאמר: אחיו, לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּׂשא

תתעּלם". לא ּומּבׂשר"ְְְִִַָָֹ

ה'תש"ע שבט כ"ב קודש שבת יום

    
ּבן‡. עליה ׁשּבא יבמה היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבא

ּפטּור זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים אׁשתּתׁשע על הּבא וכן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
החרׁשת ועל ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואׁשת וׁשֹוטה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻחרׁש

אֹווהּׁשֹוטה ּבספק מקּדׁשת ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹותן מּכין מזידין, היּו ואם ּפטּורין. ּכּלן - ּבספק ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמגרׁשת

מרּדּות. ְַַַמּכת

.אביה קּדׁשּה אם - הּגדֹול אׁשת הּקטּנה על זההּבא הרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבעלּה על ונאסרה מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחנק;

ׂש מרּדּות;ּבהלכֹות מּכת אֹותֹו מּכין מאּון, ּבת היא ואם ֹוטה. ְְְְִִִִֵַַַַַָ
ּכהן. היה ואפּלּו לבעלּה, מּתרת ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֻוהיא

ּכהן‚. ּבעלּה ׁשהיה ּבין - איׁש אׁשת ּכׁשהיא ׁשּזּנתה ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבת
נתין אֹו ממזר ּבעלּה היה ואפּלּו יׂשראל, ׁשהיה אומותּבין [מז' ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

בא"י] ׁשּנאמר:שישבו ּבׂשרפה, זֹו הרי - לאוין מחּיבי ׁשאר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻאֹו
לזנת תחל ּכי ּכהן, איׁש ּובֹועלּה."ּובת ּתּׂשרף"; ּבאׁש . ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹ

איׁש. אׁשת ּכל ּכדין ּבחנק, ּכהן אׁשת יׂשראל ּבת וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבחנק.

ּבסקילה„. ׁשניהן מארׂשה, נערה על חּיביןהּבא ואינן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
אביה; ּבבית והיא מארׂשה, ּבתּולה נערה ׁשּתהיה עד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹסקילה
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף לחּפה ׁשּנכנסה אֹו ּבֹוגרת, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהיתה
ּבחנק. זֹו הרי - ּבּדר וזּנת הּבעל לׁשלּוחי האב מסרּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

ּבסקילה,‰. הּוא - אביה ּבבית מארׂשה קטּנה על ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹוהּבא
ּפטּורה ּבסקילה.והיא ׁשּזּנת, ּכהן ּבת מארׂשה ונערה . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

.Âא זה אביה, ּברׁשּות ּבתּולה והיא עׂשרה, עליה זהּבאּו חר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבחנק. וכּלן ּבסקילה, הראׁשֹון הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
עדין - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבאּו אם אבל ּכדרּכּה; עליה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּבאּו

ּבסקילה וכּלן ּבתּולה, .היא ְְְִִִָָָֻ
.Êּפי על אף - ּגּיֹורת אֹו מׁשחררת ׁשהיתה מארׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנערה

הרי ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ּפחּותה והיא נתּגּירה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה
איׁש אׁשת ּככל ּבחנק .זֹו ְְִֵֶֶֶָ

.Áׁשאם החּדּוׁש? הּוא ּומה רע, ׁשם ּבמֹוציא יׁש חדׁש ְִִִִֵֵֶַַַָָּדין
נערה ּכׁשהיתה ׁשּזּנתה עדים ּובאּו אמת, הּדבר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנמצא
אביה, מּבית ׁשּיצאת אחר ׁשּזּנתה ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמארׂשה,
- הּבעל ּבעילת קדם לחּפה ׁשּנכנסה אחר זּנתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻואפּלּו
נערֹות ׁשאר אבל אביה; ּבית ּפתח על אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָסֹוקלין
מאחר ׁשּזנּו רע, ׁשם הֹוצאת ּדין להן היה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמארׂשֹות

ּבחנק הן הרי - האב מּבית למדּת,ׁשּיצאּו הא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ויׁש ּבחנק, ׁשהיא איׁש אׁשת יׁש מיתֹות: ׁשלׁש איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹׁשּבאׁשת
ּבסקילה. ׁשהיא איׁש אׁשת ויׁש ּבׂשרפה, ׁשהיא איׁש ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאׁשת

.Ëּבבית זּנת אם ׁשּזּנתה? מארׁשה נערה את סֹוקלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהיכן
אחר אּלא העדים עליה העידּו ׁשּלא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה
ּבית ּפתח על נסקלת זֹו הרי ונּׂשאת, חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה
על אף - האב אֹותּה ׁשּימסר קדם חמיה ּבבית זּנת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביה;
נסקלת זֹו הרי אביה, לבית ׁשחזרה אחר עליה ׁשהעידּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי

ההיא העיר ׁשער ּפתח .על ִִֶַַַַַָ
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.Âהּבת אֹותּה - ּבת מּמּנה והֹוליד זנּות, ּדר אּׁשה על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּבא
ּבּתֹו; מּׁשּום עליו 'ערותערוה ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשתק הּבת, ּבת ׁשאסר מאחר תגּלה', לא מן[הכתוב]ּבּת ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
הּבא לפיכ סֹופרים; מּדברי ואינֹו הּתֹורה, מן ואּסּורּה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָהּבת;
ערות ּומּׁשּום ּבּתֹו מּׁשּום ׁשּתים, חּיב - מּנׂשּואתֹו ּבּתֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָעל

ּובּתּה. ִִָָאּׁשה

.Êׁשׁשּכיון מּקרֹובֹותיה עליו נאסרּו אּׁשה, אדם ׁשּקּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ּכנס ּבין לעֹולם, עליו ערוה מהן אחת וכל [לחופה]נׁשים, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אּמּה, הן: ואּלּו מֹותּה; לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ּבין ּגרׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָּבין
ּבא ואם ּבנּה. ּובת ּבּתּה, ּובת ּובּתּה, אביה, ואם אּמּה, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָואם

נׂשרפין. ׁשניהן אׁשּתֹו, ּבחּיי מהן אחת עליהÁעל ּבא ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבכרת אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת ּביתלאחר מיתת ּבהן ואין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשּׁשּתיהן ּבזמן - ואתהן" אֹותֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּדין,
והערוה הּוא הרי עליה, ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקּימֹות,

ׂשרפה. ׁשם אין קּימֹות, ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנׂשרפין;

.Ëאׁשּתֹווכן ׁשּתמּות עד עליו ערוה אׁשּתֹו, ּביןאחֹות ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה

עליו. ערוה זֹו הרי - מּזנּות ְְֲֲִֵֶָָָָאחֹותּה

.Èּבין ּבׁשגגה ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר
ּבכרת, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבזדֹון

עליו אׁשּתֹו נאסרה אֹוסרתלא ׁשהיא ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ ; ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
ּגרּוׁשין ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, .אׁשּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָ

.‡Èׁשהן קרֹובֹותיה, עליו נאסרּו לא - זנּות ּדר אּׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל
עם ׁשּנאף מי על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשבע
ׁשהּזֹונה זמן ּכל קרֹובֹותיה, נׁשים מּׁשבע אחת לּׂשא ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאּׁשה
והּוא אֹותן, לבּקר לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָקּימת
הערוה; ׁשּיבעל עברה לידי ויבֹוא ּבּה, ּגס ולּבֹו עּמּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמתיחד
אחת יּׂשא לא זה הרי - אּׁשה על נטען אפּלּו אּלא עֹוד, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא

עליה ׁשּנטען זֹו ׁשּתמּות עד הּקרֹובהמּקרֹובֹותיה, ּכנס ואם . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹוציא. לא קרֹובֹותיה, עם ְִִֶֶָָָֹׁשּזנה

.Èלא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה, על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
אחד ּבמבֹוי עּמּה ּומעׂשהידּור הּׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא , ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

חכמים אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָּבאחד
ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמּכת

.‚È,ואחֹותּה אּׁשה על אֹו זנּות, ּדר ּובּתּה אּׁשה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא
ׁשאין נכרּיֹות; נׁשים ׁשּתי על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
אנס אם וכן ּבזנּות. לא ּבנּׂשּואין, אּלא זֹו עם זֹו ערוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹנעׂשֹות
- אֹותּה ּפּתה אֹו אּׁשה, אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו ְֲִִִִִִָָָָָָאביו
ואין "אׁשת", אּלא נאמר ׁשּלא ויׂשאּנה; לֹו, מּתרת זֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהרי

איׁשּות .ּכאן ִָ

.„Èאֹו ּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו
ונֹוׂשאאּמּה אחיו; ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

חכמים ּומצות ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה, ּובת אּׁשה ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּנאמר: אחיו, לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּׂשא

תתעּלם". לא ּומּבׂשר"ְְְִִַָָֹ

ה'תש"ע שבט כ"ב קודש שבת יום

    
ּבן‡. עליה ׁשּבא יבמה היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבא

ּפטּור זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים אׁשתּתׁשע על הּבא וכן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
החרׁשת ועל ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואׁשת וׁשֹוטה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻחרׁש

אֹווהּׁשֹוטה ּבספק מקּדׁשת ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹותן מּכין מזידין, היּו ואם ּפטּורין. ּכּלן - ּבספק ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמגרׁשת

מרּדּות. ְַַַמּכת

.אביה קּדׁשּה אם - הּגדֹול אׁשת הּקטּנה על זההּבא הרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבעלּה על ונאסרה מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחנק;

ׂש מרּדּות;ּבהלכֹות מּכת אֹותֹו מּכין מאּון, ּבת היא ואם ֹוטה. ְְְְִִִִֵַַַַַָ
ּכהן. היה ואפּלּו לבעלּה, מּתרת ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֻוהיא

ּכהן‚. ּבעלּה ׁשהיה ּבין - איׁש אׁשת ּכׁשהיא ׁשּזּנתה ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבת
נתין אֹו ממזר ּבעלּה היה ואפּלּו יׂשראל, ׁשהיה אומותּבין [מז' ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

בא"י] ׁשּנאמר:שישבו ּבׂשרפה, זֹו הרי - לאוין מחּיבי ׁשאר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻאֹו
לזנת תחל ּכי ּכהן, איׁש ּובֹועלּה."ּובת ּתּׂשרף"; ּבאׁש . ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹ

איׁש. אׁשת ּכל ּכדין ּבחנק, ּכהן אׁשת יׂשראל ּבת וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבחנק.

ּבסקילה„. ׁשניהן מארׂשה, נערה על חּיביןהּבא ואינן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
אביה; ּבבית והיא מארׂשה, ּבתּולה נערה ׁשּתהיה עד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹסקילה
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף לחּפה ׁשּנכנסה אֹו ּבֹוגרת, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהיתה
ּבחנק. זֹו הרי - ּבּדר וזּנת הּבעל לׁשלּוחי האב מסרּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

ּבסקילה,‰. הּוא - אביה ּבבית מארׂשה קטּנה על ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹוהּבא
ּפטּורה ּבסקילה.והיא ׁשּזּנת, ּכהן ּבת מארׂשה ונערה . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

.Âא זה אביה, ּברׁשּות ּבתּולה והיא עׂשרה, עליה זהּבאּו חר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבחנק. וכּלן ּבסקילה, הראׁשֹון הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
עדין - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבאּו אם אבל ּכדרּכּה; עליה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּבאּו

ּבסקילה וכּלן ּבתּולה, .היא ְְְִִִָָָֻ
.Êּפי על אף - ּגּיֹורת אֹו מׁשחררת ׁשהיתה מארׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנערה

הרי ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ּפחּותה והיא נתּגּירה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה
איׁש אׁשת ּככל ּבחנק .זֹו ְְִֵֶֶֶָ

.Áׁשאם החּדּוׁש? הּוא ּומה רע, ׁשם ּבמֹוציא יׁש חדׁש ְִִִִֵֵֶַַַָָּדין
נערה ּכׁשהיתה ׁשּזּנתה עדים ּובאּו אמת, הּדבר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנמצא
אביה, מּבית ׁשּיצאת אחר ׁשּזּנתה ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמארׂשה,
- הּבעל ּבעילת קדם לחּפה ׁשּנכנסה אחר זּנתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻואפּלּו
נערֹות ׁשאר אבל אביה; ּבית ּפתח על אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָסֹוקלין
מאחר ׁשּזנּו רע, ׁשם הֹוצאת ּדין להן היה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמארׂשֹות

ּבחנק הן הרי - האב מּבית למדּת,ׁשּיצאּו הא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ויׁש ּבחנק, ׁשהיא איׁש אׁשת יׁש מיתֹות: ׁשלׁש איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹׁשּבאׁשת
ּבסקילה. ׁשהיא איׁש אׁשת ויׁש ּבׂשרפה, ׁשהיא איׁש ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאׁשת

.Ëּבבית זּנת אם ׁשּזּנתה? מארׁשה נערה את סֹוקלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהיכן
אחר אּלא העדים עליה העידּו ׁשּלא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה
ּבית ּפתח על נסקלת זֹו הרי ונּׂשאת, חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה
על אף - האב אֹותּה ׁשּימסר קדם חמיה ּבבית זּנת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביה;
נסקלת זֹו הרי אביה, לבית ׁשחזרה אחר עליה ׁשהעידּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי

ההיא העיר ׁשער ּפתח .על ִִֶַַַַַָ



סח          
      

.Èאף - ּבעלּה ׁשּבעלּה אחר אֹו ׁשּבגרה, אחר העדים ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאּו
זֹו הרי נערה, ּכׁשהיתה אביה ּבבית ׁשּזּנתה ׁשהעידּו ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

הּסקילה ּבבית .נסקלת ְְְִִֵֶֶַָ

.‡Èנסקלת - ּבקדּׁשה ולדתּה ּבקדּׁשה, ׁשּלא הֹורתּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻֻהיתה
העיר ׁשער ּפתח ּפתחעל על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי ּכל . ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

על אֹותּה סֹוקלין ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה אם - העיר ְְִִִִִֶַַַָָָָָֻׁשער
ּבית ּפתח על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי וכל ּדין. ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפתח
לֹו היה ולא אב לּה ׁשהיה אֹו אב, לּה היה לא אם - ְִִֶָָָָָָָָָָָָֹֹאביה
ּבית "ּפתח נאמר לא הּסקילה; ּבבית נסקלת זֹו הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבית

למצוה. אּלא ְְִֶָָָאב"

.Èאֹו ּכרת חּיב - הרּבה ּביאֹות העריֹות מן ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבא
ּבית ׁשאין ּפי על אף ּוביאה; ּביאה ּכל על ּדין ּבית ִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמיתת
נחׁשבֹות הּביאֹות הרי אחת, מיתה אּלא להמית יכֹולין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין
עליה ׁשחּיבין אחת ּביאה ּבא אם וכן הרּבה. ּכעברֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלֹו

ּכל[לאוים]מּׁשמֹות על קרּבן מביא ׁשֹוגג, היה אם - הרּבה ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחת, ּביאה ׁשהיא ּפי על אף וׁשם, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשם
ּכעברֹות לֹו נחׁשבת זֹו הרי מזיד, היה ואם ׁשגגֹות; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהלכֹות
הרּבה מלקּיֹות עליה ולֹוקה אחת, ּביאה ּבא יׁש וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהרּבה.

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

.‚Èּבּתֹורה"ׁשפחה האמּורה ׁשפחהחרּופה" ׁשחציּה היא - ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָ
"לא ׁשּנאמר: עברי, לעבד ּומקּדׁשת חֹורין, ּבת ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻוחציּה
עליה חּיבין ּכּלּה, נׁשּתחררה אם הא - חּפׁשה" לא ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻיּומתּו,
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ּתעׂשה ׁשהרי ּדין, ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמיתת

איׁשּות. ְְִִּבהלכֹות

.„È- ׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו, ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת
ּתהיה" "ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא קרּבןׁשהרי חּיב והּוא ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מזיד אחד ׁשֹוגג אחד אׁשמֹו". את "והביא ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשם,
ּבין הרּבה, ּביאֹות עליה והּבא אׁשם; מביא חרּופה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבׁשפחה
מלקּות חּיבת היא אבל אחד. אׁשם מביא - ּבׁשגגה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבזדֹון
לאוין. חּיבי ּכׁשאר מזידה, היתה אם ּוביאה, ּביאה ּכל ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָעל

.ÂËעד ּפטּור, - ּביאתֹו ּגמר ולא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמערה
הּבעּולה, הּגדֹולה, על אּלא חּיב ואינֹו ּביאתֹו. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיגמר

קטּנה היתה אם אבל ּוברצֹונּה; היתההּמזידה, ׁשּלא אֹו , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ
אֹו ּפטּור.ּבעּולה, - יׁשנה אֹו אנּוסה אֹו ׁשֹוגגת ׁשהיתה ְְְֲֵֶֶֶָָָָָָ

חרּופה ׁשּבׁשפחה - ּפטּור ּכדרּכּה, ׁשּלא עליה ּבא אם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹוכן
ׁשּנאמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא לביאה ּכדרּכּה ּביאה הׁשוה ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
ּביאה ּבין חּלק לא ּביאֹות, ּבׁשאר אבל זרע". ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ"ׁשכבת
ׁשּׁשני הּכתּוב מּגיד אּׁשה", "מׁשּכבי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלביאה,

לאּׁשה. ְִִָָָמׁשּכבֹות

.ÊËהּוא - ּפטּור ׁשהּוא חרּופה ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֶֶַָָָָָָּכל
אֹותן מּכין אבל הּמלקּות; מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, מן ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָּפטּור

ּוגדֹולים. מזידין ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, מרּדּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמּכת

.ÊÈהיא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן
קרּבן מביא והּוא ּובעּולהלֹוקה, ּגדֹולה ׁשּתהיה והּוא ; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ׁשּתתחּיב עד קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוברצֹונּה,
אׁשמֹו". את והביא ּתהיה "ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹהיא
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― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֻּבחברֹו,
אתֿרעהּו" והּכהֿאיׁש  הם ואּלּו . ְְִִֵֵֵֵֶָ

ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש קנסֹות. ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקראים:
ּכן עׂשה "ּכאׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻקנסֹות

לֹו" יעׂשה  ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה . ְִֵֶֶֶַַָָָָ
מּממֹונֹו  ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְִִִֵֶֶַָָ

ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָּבּקּבלה:
אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָמּממֹונֹו
ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם נזקי ְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָֻּכּלם
ּכלֿהּדינים הרי ― אתֿהּבהמה אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאתֿהאדם
ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ּבהם ידּון לא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהאּלה

ּבארץ הּסמּוכין     ְִֶַָָ
 ּב זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר ח'. פרק ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

קּמא.מ ִַָ
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― הרפ"ט מּלרצֹוחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
תרצח" "לא אמרֹו: והּוא זהֿאתֿזה,   ְְְִֶֶֶָָֹ

  ּבהּכאה נהרג ― זה לאו על והעֹובר .ְְֱֵֶֶַַָָָָָ
 מעם" יתעּלה: אמר הּצּואר. ְִִִֵֶַַַַָָמן

למּות" ּתּקחּנּו מזּבחי  נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֶָָָָ
מּסנהדרין ט' ּבפרק זֹו מצוה ב'ּדיני ּובפרק ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָ

ִַמּמּכֹות.

          
      

― הרצ"ו מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, לרֹוצח ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכפר
אׁשרֿהּוא רצח לנפׁש כפר "ולאֿתּקחּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹיתעּלה:

למּות" רׁשע  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִֵָָָָָ
ּבמּכֹות זֹו מצוה . ְְִַָ

ה'תש"ע שבט י"ט רביעי יום
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― הרכ"ה להגלֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ּבׁשגגה נפׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּכה

הּגדֹול" הּכהן עדֿמֹות ׁשם "ויׁשב יתעּלה: ְְִֵֶַַַַַָָָֹ
 ספרי ּולׁשֹון .    ְְִֵ

מּׁש יֹוצא אינֹו ― ׁשם "ויׁשב ׁשּנאמר: לעֹולם, ם ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשם מיתתֹו, ּתהא ׁשם ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― ְְִִֵֵָָָָָָ'ׁשם'
זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָּתהא

מּכֹות ּבמּסכת . ְֶֶַַ

― הרצ"ה מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
אּלא מןֿהּגלּות, לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה מרֹוצח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכפר
לנּוס כפר "ולאֿתּקחּו יתעּלה: אמר ּבהכרח. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיגלה

מקלטֹו" אלֿעיר ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵֶָָָ
מּכֹות ּבגמרא זֹו מצוה . ְְִִַָָָ

― הרצ"ב מּלהרֹוגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאתֿהחֹוטא

מיתה עליה חּיב ׁשהּוא    ִֶֶַָָָָ
    ,ּדין לבית ׁשּיבֹוא ְִֵֶֶָֹקדם

עדים עליו ונביא ּבהכרח ּדין לבית נביאהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאּלא
אנחנּו ונהיה לפניהם,  עדים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַ

והםּבלבד ,ּֿבמה ידינּוהּו ְְְְִִֵַָ
אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשהּוא
העדה לפני עדֿעמדֹו הרצח ימּות "ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:

לּמׁשּפט" יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ
ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו מּׁשהרג ְְִִֶֶַַַַָָֹאֹותֹו
הם הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו עדֿעמדֹו". הרֹוצח ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָימּות
ּומעידים עדים נעׂשים ּכּלם הרי ― ׁשהרג ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשראּוהּו
ימיתּוהּו. האחר הּדין ּובית אחר, ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָלפני

עדה "הרי ּובּמכלּתא: ׁשהרג אחד ׁשראּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אצל יעמֹוד ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול ְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹאתֿהּנפׁש
עד הרצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― ּדין? ְְִֵֵַַַַָָֹֹּבית

לּמׁשּפט". העדה לפני ְְְִִֵֵַָָָָעמדֹו
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― הרמ"ז להּצילהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָ
ׁשרֹוד מי מּיד ׁשלהּנרּדף ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

אם אתֿהרֹודף, להרֹוג מצּוים ׁשאנּו ּכלֹומר: ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻרֹודף,
הרֹודף, ּבנפׁש אּלא אתֿהּנרדף להּציל נּוכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא

יתעּלה: אמרֹו והּוא      ְְְִֶַָ
        

"עינ תחֹוס לא אתּֿכּפּה "וקּצתה  . ְֵֶֶַַָָָֹֹ
ספרי ּולׁשֹון ּבמבׁשיו" :  ְְְִִֵָֻ

 סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְֵֶַַָָָָֻ
ׁשּיׁשּֿבֹו ּכלּֿדבר ּכ ּב"וקּצֹותה", הּוא והרי ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָנפׁשֹות
אתּֿכּפּה". ּב"וקּצֹותה הּוא הרי נפׁשֹות ְְְֲֵֶַַַַָָָָסּכנת
להּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― אתּֿכּפּה ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָוקּצֹותה
ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה אין אם מּנין ְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבכּפּה.
"עינ תחֹוס לא לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? ְְְִֵֶַַַַָָֹהּצילֹו
"אׁשת ׁשאמר וׁשּזה זה, צּוּוי ענין ל נתּבאר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנה

ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― והּכּונההאחד" , ְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אי ואם רֹודף: ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את להּציל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא:
― לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא להּצילֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאפׁשר
ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותֹו. ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָהֹורגין

.מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרצ"ג עלהּמצוה מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש הרֹודף ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש

לזֹו ׁשּקדמה  העדים יהרגּו ׁשּלא , ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
אתֿהחֹוטא  ׁשידינּוהּו עד ְִֵֶֶַַ

ועׂשה עבר אם אּלא זה אין ― ּבמיתה ּדין ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבית
אבל אֹותֹו: וסּים מיתה עליו חּיב ׁשהּוא ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּמעׂשה
נקרא: הּוא אז הרי לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשעת
מּלעׂשֹות ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― ְְְְְֲִֵֵַַָָָרֹודף
― וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאתֿהעברה
ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. נּלחם ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָאז
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון מאבריו, אבר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנחּסרֹו
אי ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ― אתֿעינֹו נסּמא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַאֹו
נהרג זה הרי ― נפׁשֹו ּבאּבּוד אּלא למנעֹו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָאפׁשר
עליו מּלחּוס האזהרה ּובאה ׁשּיעׂשה. ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹקדם
אתּֿכּפּה "וקּצתה אמרֹו: והּוא מהריגתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּומּלהּמנע

"עינ תחֹוס ספרילא ּולׁשֹון  ְְִֵֵֶָֹ
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― הרצ"ו מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, לרֹוצח ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכפר
אׁשרֿהּוא רצח לנפׁש כפר "ולאֿתּקחּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹיתעּלה:

למּות" רׁשע  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִִֵָָָָָ
ּבמּכֹות זֹו מצוה . ְְִַָ

ה'תש"ע שבט י"ט רביעי יום

  Â
    Â

― הרכ"ה להגלֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ּבׁשגגה נפׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּכה

הּגדֹול" הּכהן עדֿמֹות ׁשם "ויׁשב יתעּלה: ְְִֵֶַַַַַָָָֹ
 ספרי ּולׁשֹון .    ְְִֵ

מּׁש יֹוצא אינֹו ― ׁשם "ויׁשב ׁשּנאמר: לעֹולם, ם ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשם מיתתֹו, ּתהא ׁשם ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― ְְִִֵֵָָָָָָ'ׁשם'
זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָּתהא

מּכֹות ּבמּסכת . ְֶֶַַ

― הרצ"ה מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
אּלא מןֿהּגלּות, לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה מרֹוצח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכפר
לנּוס כפר "ולאֿתּקחּו יתעּלה: אמר ּבהכרח. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיגלה

מקלטֹו" אלֿעיר ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵֶָָָ
מּכֹות ּבגמרא זֹו מצוה . ְְִִַָָָ

― הרצ"ב מּלהרֹוגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאתֿהחֹוטא

מיתה עליה חּיב ׁשהּוא    ִֶֶַָָָָ
    ,ּדין לבית ׁשּיבֹוא ְִֵֶֶָֹקדם

עדים עליו ונביא ּבהכרח ּדין לבית נביאהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאּלא
אנחנּו ונהיה לפניהם,  עדים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַ

והםּבלבד ,ּֿבמה ידינּוהּו ְְְְִִֵַָ
אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשהּוא
העדה לפני עדֿעמדֹו הרצח ימּות "ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:

לּמׁשּפט" יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ
ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו מּׁשהרג ְְִִֶֶַַַַָָֹאֹותֹו
הם הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו עדֿעמדֹו". הרֹוצח ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָימּות
ּומעידים עדים נעׂשים ּכּלם הרי ― ׁשהרג ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשראּוהּו
ימיתּוהּו. האחר הּדין ּובית אחר, ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָלפני

עדה "הרי ּובּמכלּתא: ׁשהרג אחד ׁשראּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אצל יעמֹוד ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול ְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹאתֿהּנפׁש
עד הרצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― ּדין? ְְִֵֵַַַַָָֹֹּבית

לּמׁשּפט". העדה לפני ְְְִִֵֵַָָָָעמדֹו

ה'תש"ע שבט כ' חמישי יום
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― הרמ"ז להּצילהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָ
ׁשרֹוד מי מּיד ׁשלהּנרּדף ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ

אם אתֿהרֹודף, להרֹוג מצּוים ׁשאנּו ּכלֹומר: ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻרֹודף,
הרֹודף, ּבנפׁש אּלא אתֿהּנרדף להּציל נּוכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא

יתעּלה: אמרֹו והּוא      ְְְִֶַָ
        

"עינ תחֹוס לא אתּֿכּפּה "וקּצתה  . ְֵֶֶַַָָָֹֹ
ספרי ּולׁשֹון ּבמבׁשיו" :  ְְְִִֵָֻ

 סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְֵֶַַָָָָֻ
ׁשּיׁשּֿבֹו ּכלּֿדבר ּכ ּב"וקּצֹותה", הּוא והרי ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָנפׁשֹות
אתּֿכּפּה". ּב"וקּצֹותה הּוא הרי נפׁשֹות ְְְֲֵֶַַַַָָָָסּכנת
להּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― אתּֿכּפּה ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָוקּצֹותה
ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה אין אם מּנין ְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבכּפּה.
"עינ תחֹוס לא לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? ְְְִֵֶַַַַָָֹהּצילֹו
"אׁשת ׁשאמר וׁשּזה זה, צּוּוי ענין ל נתּבאר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנה

ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― והּכּונההאחד" , ְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אי ואם רֹודף: ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את להּציל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא:
― לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא להּצילֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאפׁשר
ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותֹו. ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָהֹורגין

.מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרצ"ג עלהּמצוה מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש הרֹודף ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש

לזֹו ׁשּקדמה  העדים יהרגּו ׁשּלא , ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
אתֿהחֹוטא  ׁשידינּוהּו עד ְִֵֶֶַַ

ועׂשה עבר אם אּלא זה אין ― ּבמיתה ּדין ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבית
אבל אֹותֹו: וסּים מיתה עליו חּיב ׁשהּוא ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּמעׂשה
נקרא: הּוא אז הרי לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשעת
מּלעׂשֹות ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― ְְְְְֲִֵֵַַָָָרֹודף
― וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאתֿהעברה
ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. נּלחם ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָאז
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון מאבריו, אבר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנחּסרֹו
אי ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ― אתֿעינֹו נסּמא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַאֹו
נהרג זה הרי ― נפׁשֹו ּבאּבּוד אּלא למנעֹו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָאפׁשר
עליו מּלחּוס האזהרה ּובאה ׁשּיעׂשה. ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹקדם
אתּֿכּפּה "וקּצתה אמרֹו: והּוא מהריגתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּומּלהּמנע

"עינ תחֹוס ספרילא ּולׁשֹון  ְְִֵֵֶָֹ
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חּיב ׁשאּתה מלּמד ― אתּֿכּפּה "וקּצתה :ְְֵֶֶַַַַַָָָָֹ
להּצילֹו   לא ׁשאם מּנין ּבכּפּה. ְְִִִִֶַַַָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפה להּצילֹו ְְְְְִִַַַַַַַָָּתּוכל
מיחד מבּוׁשיו "מה אמרּו: וׁשם ."עינ תחֹוס ְְְְֵֶָָָָָָֹֻלא
אתֿ ּב"קּצתה הּוא והרי נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁש
הרי ― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ּכלּֿדבר ּכ ְֲֵֵֶַַַָָָָָָָּכּפּה".
הרֹודף ׁשּיהרג ׁשאמרנּו וזה אתּֿכּפּה". ּבקּצתה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא
איזֹו לעׂשֹות ׁשּיחּפץ ּבכלֿמי אינֹו ― חפצֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹעל
חברֹו אחר הרֹודף ּבאדם אּלא ואינֹו ׁשּתהיה, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעברה

קטן הּוא ואפּלּו אחרלהרגֹו, הרֹודף אֹו , ְְֲִֵַַַָָָָ
ׁשּלא ּובּתנאי ― ערותּה לגּלֹות מּכלֿהעריֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת
ׁשהּזכּור ּופׁשּוט אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָיהיה
הּנערה "צעקה יתעּלה: אמר העריֹות, ְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָמּכלל

לּה" מֹוׁשיע ואין המארׂשה  לּה יׁש הא , ְְִֵֵַַָָָָָֹ
יכֹול ׁשהּוא ּבכלּֿדבר מֹוׁשיעּה ― ְִִֶַָָָָָמֹוׁשיע
אחר ורֹודף אחריה רֹודף ּדין והׁשוה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלהֹוׁשיעּה.
רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי אמר: להרגֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָחברֹו

הּזה" הּדבר ּכן נפׁש ּורצחֹו נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
מּסנהדרין ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני  . ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

― הרצ"ז מּלהתרּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ואּבדן מות ּבסּכנת נראּנּו אם מּיׂשראל נפׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהּצלת
ּבּמים טֹובע ׁשהּוא ּכגֹון להּצילֹו. יכלת לנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹויׁש
רֹוצה ׁשּגֹוי אֹו להּצילֹו. ונּוכל לׂשחֹות נדע ְְְְִִֵֶֶַַַָואנּו

לדחֹותלהר אֹו מהּֿׁשּבלּבֹו להסיר יכֹולים ואנּו גֹו ְְְְְְְִִִִֶַָָָ
ּבאמרֹו להּצילֹו מּלהּמנע האזהרה ּובאה הּזקֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּמּנּו

"רע עלּֿדם "לאֿתעמד יתעּלה:  . ְֲִֵֶֶַַַַֹֹ
לפי זֹו, ּבאזהרה נכלל עדּותֹו הּכֹופר ׁשּגם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָואמרּו
יכֹול והּוא אֹובד אחיו אתֿממֹון רֹואה ְִֵֶֶֶָָָׁשהּוא
עֹוד ּבא ּוכבר אתֿהאמת. ׁשיּגיד ּבכ לֹו ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָלהחזירֹו

עונֹו" ונׂשא יּגיד "אםֿלֹוא זה: ּבענין   ְְְֲִִִֶַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון אּת יֹודע אם "מּנין : ְְְִִִִֵַַַָ

ּתלמּוד עליה? לׁשּתֹוק רּׁשאי אּתה ׁשאין עדּות, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָלֹו
ראיתֹו אם ּומּנין ."רע עלּֿדם "לאֿתעמד ְֲִִִִֵֶַַַַַֹֹלֹומר:
ּבאה רעה חּיה עליו, ּבאין לסטים ּבּנהר, ְִִִֵַַַָָָָָָָָָָטֹובע
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד להּצילֹו? אּתה חּיב ― ְְִַַַַַָָָָֹעליו
להרגֹו חברֹו אחר לרֹודף ּומּנין "רע עלּֿדם ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹתעמד
"לאֿ לֹומר ּתלמּוד ּבנפׁשֹו? להּצילֹו חּיב ְְְְִֶַַַַַַָָֹׁשאּתה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."רע עלּֿדם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹתעמד

סנהדרין .ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

― הקפ"ב להבּדילהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה מקלט ערי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשׁש

ּבׁשגגה       ְִָָ
ולא אֹותּה, ּוליּׁשר אליהן אתֿהּדר ּולתּקן ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

והּוא מּלרּוץ, הּבֹורח את המעּכב ּדבר ּבּה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָיּניחּו
אתּֿגבּול וׁשּלׁשּת הּדר ל "ּתכין יתעּלה: ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָאמרֹו

"ארצ  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵַָָָ
ּומּכֹותּבסנהדרין .ּוׁשקלים   ְְְְִִֶַַָ

הזּכרנּו ּוכבר וסֹוטה.  :אמרם ְְְְְִַָָָָ
ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט ְֲִֵֵֶֶָָָָָ"ערי

ה'תש"ע שבט כ"א שישי יום
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― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
 ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְִִֶֶֶַָָָָֹעגלה.

חלל "ּכיֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא הרגֹו, מי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָנֹודע
ּבאדמה"  .ערּופה עגלה ּדין וזהּו ְְֲֲִֶֶַָָָָ

מּמּסכת אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּוכבר
.סֹוטה ָ

― הש"ט מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל אתֿהאדמה ּומּלעבֹוד   ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

אׁשר" אמרֹו: והּוא העגלה, ּבֹו ְְְְֲֶֶֶֶֶָָָָׁשּנערפה
יּזרע" ולא ּבֹו לאֿיעבד על והעֹובר ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹ
מּכֹות ּובגמרא מחּיביזהֿלֹוקה. ּכׁשהזּכירּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ

איתן לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: ְְְְִֵֵַַַַָָָָמלקּות
יּזרע". ולא ּבֹו לאֿיעבד "אׁשר מהכא: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹואזהרּתיּה
ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנה

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵָָָָ

― הרח"צ ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַָָָָָֻ
ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים מֹוקׁשים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָמּלהׁשאיר
אמרֹו והּוא אדם, ּבני ּבהם יאבדּו ׁשּלא ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּכדי

"ּבבית ּדמים "ולאֿתׂשים יתעּלה:   ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
ספרי ּולׁשֹון  'מעקה "'ועׂשית ְְְֲִִֵֶַָָ

מצות ― ּדמים' 'ולאֿתׂשים עׂשה: מצות ―ְְְֲִִִִֵַַָָֹ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹלאֿתעׂשה".

ּבסדרׁשקלים מקֹומֹות ּובכּמה ירּוׁשלמי ְְְְְְִִֵֶַַָָ
נזקין    . ְִִ

           
      

― הקפ"ד לסּלקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
הינּו: מּכלֿמׁשּכנֹותינּו, והּמכׁשֹולים ְְְְְְִִִִִֵַַַָהּמֹוקׁשים
והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות סביב מּקיף ּכתל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַֹׁשּנבנה
וכן מהם. אֹו ּבהם מיׁשהּו יּפֹול ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹודֹומיהם,
ּכדי אֹותם, ּומתּקנים ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה ְְְְִִֵַַַָָָָֻמקֹומֹות
"לגּג מעקה "ועׂשית אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּתסּור

מצות ― לגּג מעקה "ועׂשית ספרי: ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּולׁשֹון
ּבבא ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה".

ַָקּמא.

ה'תש"ע שבט כ"ב קודש שבת יום

   
       

― הרצ"ט מּלהכׁשילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבעצה זהֿאתֿזה ׁשאם והּוא: . ְְִֵֶֶֶֶָ

ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ּבדבר עצה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָיׁשאל
על ּתֹורהּו אּלא ּומּלרּמֹותֹו, מּלהטעֹותֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָהאזהרה
אמרֹו והּוא ויׁשר, טֹוב ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה ְְְְֶֶַַָָָָָָהּדבר

מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני יתעּלה:   ְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹ
ספרא ּולׁשֹון ּבדבר סֹומא "ולפני : ְְְְְִִֵֶָָָ

ׁשאינּה עצה לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ―ְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשּמסּיע מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהֹוגנת
לאֹותֹו ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה ְְְְֲִִֵֶַָָָלדבר
עּור ונעׂשה אתֿראּיתֹו הּתאוה ׁשּסּמאה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
ּדר ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ּבתעּיתֹו. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָועֹוזרֹו
ׁשּׁשניהם ּברּבית והּלוה ּברּבית הּמלוה על אמרּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹזֹו
לפי מכׁשל", תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֹֹעֹוברים
הׁשלמת לֹו והכׁשיר לחברֹו עזר מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּכלֿאחד
ּבהם: אֹומרים זה מּסּוג ּדברים והרּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהעברה.
ּופׁשטיּה מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָֹֹעֹובר

ּתחּלה. מהּֿׁשהזּכרנּו הּוא ְְְְִִִֶַַָָּדקרא

― הר"ב להֹורידהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאתֿהּמּׂשא
רבץ ׂשנא חמֹור "ּכיֿתראה יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹוהּוא

עּמֹו" ּתעזב עזב וגֹו'  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְֲִִַַָָֹֹ

 וׁשם ּפריקה". ― ּתעזב "עזֹוב :ְְֲִַָָָֹ
עֹובר ׁשהּוא למדין נמצאנּו ― ּתעזב' "'עזב ְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹאמרּו:
נצטּוינּו ׁשאנּו ּכלֹומר: לאּֿתעׂשה", ועל עׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹעל

מעליה לפרק מּלהּניחּה והזהרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ
לאֿ ּבמצות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּׂשאה ּתחת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹרֹובצת

תעׂשה  רֹובצת הּניחּה ואם : ְֲִִִֶֶֶַָ
הּנה ולאֿתעׂשה. עׂשה על עֹובר מּׂשאּה, ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹּתחת
מצות ― ּתעזב" "עזב ׁשּנאמר ׁשּזה ,ל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנתּבאר
מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָעׂשה.

.מציעא ְִָ

― הר"ג אתֿהּמצוה לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה על ְְִֵַַַַַַָָָָָהּמּׂשא
ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו מּמנּו ׁשהֹורדנּוהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַָאחר
עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ּכ מּמּנּו, לפרק ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָֹׁשּנצטּוינּו

עּמֹו" ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְִִִֵֶַָָָ
המכלּתא ּולׁשֹון .  הקם" : ְְְִֵַָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָּתקים
מ ב' ּבפרק נתּבאר,מציעאזֹו וׁשם . ְְְְִִִֵֶֶָָָ
מןֿה מןֿהּתֹורהׁשּמצוה ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִִֶַַָָָָ

ְִלטעֹון.

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִִַַַַָָָהּמצוה
ּבמּׂשאֹו אתֿהּלכּוד מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֻהאזהרה
ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק נעזרהּו אּלא ,ּבּדר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמעּכב
על אֹו ּגּבֹו על אֹו מּׂשאֹו, את עּמֹו ונגּביּה ְְִִֶַַַַַַַָָמּׂשאֹו,
אמרֹו: והּוא זֹו, מצוה ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָּבהמּתֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְְֲִֵַַָָָֹ
  ּתעזב עזב לֹו מעזב "וחדלּת :ְְֲֲֵַַָָָֹֹֹ

ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַעּמֹו",
והּוא זה ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא ְְְְֲִֶֶַָָָָֹֻלאֿתעׂשה".
אחי אתֿחמֹור "לאֿתראה ּתֹורה: ּבמׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָֹאמרֹו

וגֹו'"  ּובספרי ,  : ְְְִֵ
לאֿ מצות ― וכּו' "אחי אתֿחמֹור ְְְֲִִִֶֶַָֹֹ"לאֿתראה
"ׂשנא חמֹור "ּכיֿתראה אֹומר: הּוא ּולהּלן ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָֹתעׂשה,

  ּגם נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ―ְְְֲֲִִֵַַָָ
מציעא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ
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― הקפ"ד לסּלקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
הינּו: מּכלֿמׁשּכנֹותינּו, והּמכׁשֹולים ְְְְְְִִִִִֵַַַָהּמֹוקׁשים
והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות סביב מּקיף ּכתל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַֹׁשּנבנה
וכן מהם. אֹו ּבהם מיׁשהּו יּפֹול ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹודֹומיהם,
ּכדי אֹותם, ּומתּקנים ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה ְְְְִִֵַַַָָָָֻמקֹומֹות
"לגּג מעקה "ועׂשית אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּתסּור

מצות ― לגּג מעקה "ועׂשית ספרי: ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּולׁשֹון
ּבבא ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה".

ַָקּמא.

ה'תש"ע שבט כ"ב קודש שבת יום

   
       

― הרצ"ט מּלהכׁשילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבעצה זהֿאתֿזה ׁשאם והּוא: . ְְִֵֶֶֶֶָ

ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ּבדבר עצה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָיׁשאל
על ּתֹורהּו אּלא ּומּלרּמֹותֹו, מּלהטעֹותֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָהאזהרה
אמרֹו והּוא ויׁשר, טֹוב ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה ְְְְֶֶַַָָָָָָהּדבר

מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני יתעּלה:   ְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹ
ספרא ּולׁשֹון ּבדבר סֹומא "ולפני : ְְְְְִִֵֶָָָ

ׁשאינּה עצה לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ―ְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשּמסּיע מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהֹוגנת
לאֹותֹו ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה ְְְְֲִִֵֶַָָָלדבר
עּור ונעׂשה אתֿראּיתֹו הּתאוה ׁשּסּמאה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
ּדר ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ּבתעּיתֹו. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָועֹוזרֹו
ׁשּׁשניהם ּברּבית והּלוה ּברּבית הּמלוה על אמרּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹזֹו
לפי מכׁשל", תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֹֹעֹוברים
הׁשלמת לֹו והכׁשיר לחברֹו עזר מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּכלֿאחד
ּבהם: אֹומרים זה מּסּוג ּדברים והרּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהעברה.
ּופׁשטיּה מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָֹֹעֹובר

ּתחּלה. מהּֿׁשהזּכרנּו הּוא ְְְְִִִֶַַָָּדקרא

― הר"ב להֹורידהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאתֿהּמּׂשא
רבץ ׂשנא חמֹור "ּכיֿתראה יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹוהּוא

עּמֹו" ּתעזב עזב וגֹו'  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְֲִִַַָָֹֹ

 וׁשם ּפריקה". ― ּתעזב "עזֹוב :ְְֲִַָָָֹ
עֹובר ׁשהּוא למדין נמצאנּו ― ּתעזב' "'עזב ְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹאמרּו:
נצטּוינּו ׁשאנּו ּכלֹומר: לאּֿתעׂשה", ועל עׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹעל

מעליה לפרק מּלהּניחּה והזהרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ
לאֿ ּבמצות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּׂשאה ּתחת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹרֹובצת

תעׂשה  רֹובצת הּניחּה ואם : ְֲִִִֶֶֶַָ
הּנה ולאֿתעׂשה. עׂשה על עֹובר מּׂשאּה, ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹּתחת
מצות ― ּתעזב" "עזב ׁשּנאמר ׁשּזה ,ל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנתּבאר
מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָעׂשה.

.מציעא ְִָ

― הר"ג אתֿהּמצוה לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה על ְְִֵַַַַַַָָָָָהּמּׂשא
ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו מּמנּו ׁשהֹורדנּוהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַָאחר
עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ּכ מּמּנּו, לפרק ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָֹׁשּנצטּוינּו

עּמֹו" ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְִִִֵֶַָָָ
המכלּתא ּולׁשֹון .  הקם" : ְְְִֵַָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָּתקים
מ ב' ּבפרק נתּבאר,מציעאזֹו וׁשם . ְְְְִִִֵֶֶָָָ
מןֿה מןֿהּתֹורהׁשּמצוה ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִִֶַַָָָָ

ְִלטעֹון.

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִִַַַַָָָהּמצוה
ּבמּׂשאֹו אתֿהּלכּוד מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֻהאזהרה
ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק נעזרהּו אּלא ,ּבּדר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמעּכב
על אֹו ּגּבֹו על אֹו מּׂשאֹו, את עּמֹו ונגּביּה ְְִִֶַַַַַַַָָמּׂשאֹו,
אמרֹו: והּוא זֹו, מצוה ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָּבהמּתֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְְֲִֵַַָָָֹ
  ּתעזב עזב לֹו מעזב "וחדלּת :ְְֲֲֵַַָָָֹֹֹ

ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַעּמֹו",
והּוא זה ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא ְְְְֲִֶֶַָָָָֹֻלאֿתעׂשה".
אחי אתֿחמֹור "לאֿתראה ּתֹורה: ּבמׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָֹאמרֹו

וגֹו'"  ּובספרי ,  : ְְְִֵ
לאֿ מצות ― וכּו' "אחי אתֿחמֹור ְְְֲִִִֶֶַָֹֹ"לאֿתראה
"ׂשנא חמֹור "ּכיֿתראה אֹומר: הּוא ּולהּלן ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָֹתעׂשה,

  ּגם נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ―ְְְֲֲִִֵַַָָ
מציעא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ





עי    

 

          §©§¤º¤£´§Ÿ̈À§©¤³ŸÆ¤¨´£¨½̈§¥´§¥´©¨À̈£¤̧
         £¥Ÿ¤¬Æ¨½̈¨¦¬Ÿ¨«©§−̈¦¦®§¦©§¤¬Ÿ−§¨¨«§¦¤À

          ¦¤¸¤§³©«£¤Æ¥´¤½¤¨´¨½̈¤¨«¨¨¬©§−̈©®Ÿ
            §¦ÀŸ§¨©Æ§Æ¦´³Ÿ¨Æ¨´§¨½̈¦§¤¬−¨¬¨¨«©©«£³Ÿ¨«£¨¦Æ

          ¥½©¦§À§¥³¨Æ¨½©©«©§−¨«£¨¨®§¤§¥¤−¨¬©¨«¦©¨¦²Ÿ
         ¤£¬§Ÿ̈−¤¨«£¨¨®§¥´¨«©§À̈§¥Æ©§§¥´©¨½̈§¥−©§¥¬

         §«Ÿ¥¤«©¦©̧§¨©¨¹©¤À¤©¤Æ¤Æ¥´¤½¤¦§¦¨´©©À¨«§³
          ¨ŸÆ§¨½§«Ÿ−̈¨¦´§®Ÿ§©§¥³§¦§¦Æ«Ÿ§¦´©«£¥¤½©§−

         ¥¬¨«¤¥´¤½¤«Ÿ§¦¬§¦¦¦−¨¥®¤©¦§´¤¥¥¤À©¦§Æ
       ¤¨´¨½©¦§§−¦§«§¨«£¨¿̈Â̈¨¤§¥¸§ª³©¥«©¦§¦Æ

          ©©£´Ÿ½̈§−̈¤´¤§¨®©«§©§Æ¤£¥´¨«£¨½̈§¤̧©¨½¤«¡¬Ÿ−̈
        ©«Ÿ̈«§©§¦¦º¦´¤£´§Ÿ̈À§¤¨«©§¨³£¤¦Æ£¤´

        §¥«¨½̈©¨¦−Ÿ¤¨¤´¤©§¨®§©§¥´¥«¤À¤¤«¡¸Ÿ¹©¦§§
         §¨¦²©¬©−©«Ÿ̈«©«£¦¨¬©§¥«§¦§¦−¨®©¨ª¬¤§−©¬

©«


(Á).Ê‚‡:בלע"ז È˙.(È)שקריניי"ו ÂÏÎ
כלא: זו˘ÈÂ‰.(È)לשון תיבה הרי

אומרים היו הוולדות שאף מלמד אנדרוגינוס,
כדאיתא וכו', התנופפי השיטה רוני רוני שירה:

זרה עבודה ב)במסכת פשוטו,(כד ולפי .
הולכות: היו ישר דרך', 'ישר לשון 'וישרנה',

.ÂÚ‚Â ÍÏ‰:געייה בקר, צעקת È˙לשון
.˘Ó˘:שם היו Â‡Ï˙.(È‚)ישראל ÂÁÓ˘ÈÂ

ומשמחתם לבדו, בא הוא היאך מסתכלין היו
בו מסתכלין היו שלא ראש, קלות בו נהגו

כבוד: ודרך באימה

 
(Á).ÍÏ‰Âמי ינהג לבל מעצמו, ללכת הניחו לומר רצה

הפרות: יעלה˙È‡Â.(Ë)את מעצמו אם תראו, ואז
בעבורו בודאי אז שמש, בית אל ארצו גבול דרך הארון
נודע אז גבולו, דרך מעצמו יעלה לא ואם הרעה, באה

הרעה: באה העפולים‰ÈÂÁË.(È‡)שבמקרה הם
לטחורים: מה בצד דומים ‰Â˙.(È)שהיו ‰˘ÈÂ

שמש: בית העולה לדרך הישר, בדרך ‡Á˙.הלכו ‰ÏÓ:ושמאול ימין הטו ÂÚ‚Â.ולא ÍÂÏ‰כי עם לומר: רצה
ושמאול: ימין סרו לא מקום מכל בניהן, חסרון בעבור וצעקו Â‡Ï˙.(È‚)הלכו ÂÁÓ˘ÈÂהתאבלו זה שאחרי לפי

שמחו: ראותם, בעת עתה אמר הארון, ÂÏÂÚ˙.(ÂË)בסבת ÂÏÚ‰:למעלה האמור הפרות שנבחןÂ‡.(ÊË)לבד
כן: ונמצא הדבר

 
(Á).Ê‚‡:תיבה עניןÂÏÎ.(È)כעין והוא כלאו, כמו

ישרה:˘ÈÂ‰.(È)תפיסה: בדרךÏÓ‰.מלשון
כמוÂÚ‚Â.הכבושה: געה, תקרא הפרה ה)צעקת ו :(איוב

שור: יגעה ‰˘È˘Ó.(È„)אם ˙Èוהוא השמש, מבית
העיר: ‰‡.(ÂË)שם Ï‡:האבן על
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        ¤¤§¦¸§¨¥³¨¨Æ¨©´£©§½̈§¤§¦´¨¥Æ©Æ¨½̈¨©−
          ¦«¨¨®¦§¥´¦½§«©¨−¦«¨¨«¦©©¬©©¨−̈§¥¥´§Ÿ̈®©¾−Ÿ

         §¥¨¬¨¥«©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬©©§¨−̈¨¨®©©«£ŸÆ¤£¨½̈©©¦−
         ¤©¤¬¤¨¦«§¤§¥¤−´Ÿ¥¦®¦´©¨´©¿̈§¥´¤Ÿ¤Á

        £¤¦¨̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ«Ÿ¨¸¨³©¨¦Æ¨¦Æ«Ÿ¨´©¨½
   ¦²¦¬§¤§−¨«


(‰Î).Ú„ÈÂ‰È È È„שגמל וחסד טובה לזכור לו היה כי יהוידע בן שהיה זכריה דמי בשביל

מדה כנגד מדה לו מדדו מטתו על והרגוהו עבדיו עליו נתקשרו עון אותו ובשביל יהוידע עמו
כבוד בו ינהגו ולכבודו הוא יהוידע בן כי לדאג לו שאין ובוטח ושליו שקט זכריה שנהרג על

מטתו: על והשקט בשלום הוא גם נהרג וע"כ לארץ דמיו היו‰ÈÂ.(ÂÎ)ושפכו מי לי מה
אבינו אברהם של טובתו שכפו טובה כפויי יבאו אלא ממואבים או ישראל מבני אם יצאו וממי
ויפרעו בניו לקלל בלעם את שכרו והם לוט שנשבה כששמע המלכים עם שנלחם אביהם ללוט

במכילת': מפורש כן בנו זכריה את והרג יהוידע של טובתו שכפה מיואש

 
(„Î).Ú ÈÎובהשגחה בעונש שבא הדבר נראה ר"ל

רב חיל היו יהודה ובני מעטים באנשים ארם בא כי
בידם: נפלו ˘ÌÈËÙ.ועכ"ז Â˘Úמשפט דין בו עשו

ולאÌÎÂ.(Î‰)יסורין: ממנו הארמים שהלכו ובעת
כי רבים בחלים חולה עזבוהו כי רק עליו שחמלו על

ידם: שמצאה מה בו זכריהו‰Â˘.עשו שרק ועם יהוידע בני דמי נקמת בעבור עבדיו עליו התקשרו ההיא בעת
חושים דן ובני וכן בני אמר מו)נהרג בניו:ÂÈÂ.(ÊÎ):(בראשית ספור ÂÈÚ.זכרון ˘‰ Èהמשא עליו שרבה ומה

הנביאים: עליו שנבאו הנבואות מרבית לומר ותיקן:ÂÒÈÂ„.רוצה חיזק אשר האלהים בית יסוד „˘.ספור Ú
והקורות: המלכים עניני ספורי נדרש בו כי מדרש נקרא מהמלכים הימים דברי של ככתובÂÎÎ.(„)הספר עשה כי

משה: בספר אמר ביאור ולתוספת ÌÈ.בתורה Ú:הבנים עון ÂÂÈ.בעבור ÂË ˘Èהמה המתים כל ר"ל
זולתו: בחטא ולא בחטאו איש כל

 
(„Î).Úמצער והיא כמו יט)במעט :(בראשית
(‰Î).Â˘‰:מרידה אגודת קשר Ê„.(ÂÎ)עשו

כאן וכן נקרא היה השמות ובשתי יוזבד נאמר ובמ"ב
שומר: ושם רבוי:È.(ÊÎ)שמרית מל'
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מדה כנגד מדה לו מדדו מטתו על והרגוהו עבדיו עליו נתקשרו עון אותו ובשביל יהוידע עמו
כבוד בו ינהגו ולכבודו הוא יהוידע בן כי לדאג לו שאין ובוטח ושליו שקט זכריה שנהרג על

מטתו: על והשקט בשלום הוא גם נהרג וע"כ לארץ דמיו היו‰ÈÂ.(ÂÎ)ושפכו מי לי מה
אבינו אברהם של טובתו שכפו טובה כפויי יבאו אלא ממואבים או ישראל מבני אם יצאו וממי
ויפרעו בניו לקלל בלעם את שכרו והם לוט שנשבה כששמע המלכים עם שנלחם אביהם ללוט

במכילת': מפורש כן בנו זכריה את והרג יהוידע של טובתו שכפה מיואש

 
(„Î).Ú ÈÎובהשגחה בעונש שבא הדבר נראה ר"ל

רב חיל היו יהודה ובני מעטים באנשים ארם בא כי
בידם: נפלו ˘ÌÈËÙ.ועכ"ז Â˘Úמשפט דין בו עשו

ולאÌÎÂ.(Î‰)יסורין: ממנו הארמים שהלכו ובעת
כי רבים בחלים חולה עזבוהו כי רק עליו שחמלו על

ידם: שמצאה מה בו זכריהו‰Â˘.עשו שרק ועם יהוידע בני דמי נקמת בעבור עבדיו עליו התקשרו ההיא בעת
חושים דן ובני וכן בני אמר מו)נהרג בניו:ÂÈÂ.(ÊÎ):(בראשית ספור ÂÈÚ.זכרון ˘‰ Èהמשא עליו שרבה ומה

הנביאים: עליו שנבאו הנבואות מרבית לומר ותיקן:ÂÒÈÂ„.רוצה חיזק אשר האלהים בית יסוד „˘.ספור Ú
והקורות: המלכים עניני ספורי נדרש בו כי מדרש נקרא מהמלכים הימים דברי של ככתובÂÎÎ.(„)הספר עשה כי

משה: בספר אמר ביאור ולתוספת ÌÈ.בתורה Ú:הבנים עון ÂÂÈ.בעבור ÂË ˘Èהמה המתים כל ר"ל
זולתו: בחטא ולא בחטאו איש כל

 
(„Î).Úמצער והיא כמו יט)במעט :(בראשית
(‰Î).Â˘‰:מרידה אגודת קשר Ê„.(ÂÎ)עשו

כאן וכן נקרא היה השמות ובשתי יוזבד נאמר ובמ"ב
שומר: ושם רבוי:È.(ÊÎ)שמרית מל'
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בבא בתרא. פרק עשירי - גט פשוט דף קסג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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בבא בתרא. פרק עשירי - גט פשוט דף קסג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא קצת שמאז נסעו מכאן לא הגיעו ממנו כל מכתבים, ולכן נעם לי בכפלים לקבל ידיעה אודותו 

בכלל וע"ד אשר הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר... יש לו משרה בהעסק שלו, וכמבואר בכ"מ בדרז"ל אשר 

טוב האמיתי הוא טוב לשמים וטוב לבריות, ובפרט ע"פ דברי רבנו הזקן ופתגמו הידוע אשר "ואהבת לרעך 

כמוך הוא כלי לואהבת את ה' אלקיך" )וקצת ביאור בזה יש להבין ממה שכתוב בתניא פרק ל"ב(, והשי"ת 

יצליחו בפרנסה גשמיית ובפרט בפרנסה רוחניית, ויוסיף בשתי העבודות הנ"ל בין אדם למקום ובין אדם 

לחבירו גם יחד.

בברכת הצלחה.
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המשך בעמוד וב



קי   


             

    

                 
       : 

יח סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

 
   שהות לו שיש יחשוב עליו ימתינו שאם

מיד המלאכה עליו שנאסרה בשעה - 'ברכו' שיאמרו עד
השמשות .בבין

 
העם184) רוב להזהיר צריך וגם ס"א: רנו סי' ראה בדא"פ,

הצריך כל עושין ברכו אמרו שלא עוד שכל היתר להם שיש
אמירת להקדים יש ולכן ממש לילה שהוא אע"פ לשבת להם

הכנסת לבית בא לא שעדיין גדול אדם על להמתין ואין ברכו
בראשו. עיניו והחכם ידו על שבת יתחלל שלא לו הוא זכות כי

•
     

לדרום פניהם בהם שהופכין הכהנים נהגו התיבות באלו
ל"ך אלי"ך ויחונ"ך אלי"ך וישמר"ך יברכ"ך ולצפון
גם פניהם הופכין לכן לנוכח הם אלו תיבות שכל לפי שלו"ם
שהוא מפני שלום (ובתיבות כולם שיתברכו כדי ולצפון לדרום
לכן שלום הוא הקב"ה של ברכתו כי ועיקרו הברכה סוף

בשלום). לכולם מברכים

סוף הוא מהם אחד שכל מפני אלו תיבות בסוף להאריך ונוהגים
עצמה. בפני ברכה

שיאמרו כו' חלמתי חלום עולם של רבונו שהאומרים ונכון
הפסוק שבסוף התיבה בסוף בניגון מאריכים שהכהנים בשעה
אבל להם להאזין עוד וא"צ הכהנים מפי זו ברכה כלתה שכבר
ולכוין להם להאזין צריך הברכה תיבות אומרים שהם בעוד

למעלה. כמ"ש דבר שום לומר ואסור

מפני חלומות על עולם של רבונו לומר התירו שחכמים ואף
לתקן שאפשר כיון מקום מכל לחלומו רפואה צריך שמא הסכנה

לתקן. יש התיבה שבסוף הניגון הארכת בשעת לומר זה

בשעת כו' עולם של רבונו כשאומר אלא אינו שרפואתו ואע"פ
מקום מכל כהנים מפי ברכה שכלתה לאחר ולא כהנים ברכת
התיבה של אחרונה אות הברת בניגון מאריכים שהם זמן כל
רבונו אמירת אז תועיל שלא לענין זו תיבה נסתיימה לא עדיין
שנסתיימה אע"פ אמן) עדיין ענו לא שהצבור (כיון כו' עולם של
הברת תחלת כבר שהאזין כיון לכהנים עוד להאזין שא"צ לענין

כלל. לשמוע א"צ בניגון ההברה והארכת אחרונה אות

מ"ם שיאמרו קודם בניגון מאריכים הן שלום שבתיבת ואע"פ
הכהנים עם ומסיימים עולם של רבונו אז וכשאומרים שלום של
וכוונה בשתיקה לשמוע כראוי שלום של המ"ם שומע אין א"כ
גם שישמעו לתקן שאפשר ויחונך וישמרך בתיבת מקום מכל

מתקנים. האחרונה האות

מאריכים כשהם עולם של רבונו שאומרים אף מקום ומכל
אפילו כו' עולם של רבונו המקרא יאמר לא הפסוק סוף בניגון
ואצ"ל הטירוף מפני אסור אמן לענות אפילו שהרי ש"ץ אינו
בתפלה: הפסק שהוא מפני עולם של רבונו יאמר לא שהש"ץ

להחזיק בשנה אחת פעם דבר שום לעשות לו יש כהן כל
לישא יכול אינו אם מתנות ליקח כגון בכהונה עצמו את
שהצבור בעת לתלמידיו שמלמד כגון אונס איזה מחמת כפיו
לשהות יכול ואינו במעיו חולה שהוא או הכנסת לבית נאספים

כהנים: ברכת גמר עד נקביו

Òהוא בהקדש וכמועל הזה בזמן אפילו בכהן להשתמש אסור
ואף מקריב הוא אלהיך לחם את כי וקדשתו נאמר שהרי

עומד. הוא בקדושתו קרבנות לנו שאין עכשיו

ויכול היא שלו שהכהונה מותר כבודו על מוחל הוא הכהן ואם
שאומר מי ויש בו להשתמש לישראל רשות וליתן כבודו למחול
איזה לו יש א"כ אלא בו להשתמש רשות ליתן יכול שאינו
חפץ שהוא חשוב לאדם בחנם אפילו או בשכר כגון הנאה
שום לו אין אם אבל בקודש לשרת שזכה מזה ונהנה לשמשו
חכמים ודרשו וקדשתו שנאמר למחול יכול אינו מזה הנאה

כרחו. בעל קדשהו

לישראל רשות ליתן יכול שהרי הראשונה כסברא (והעיקר
בסי' כמ"ש מזה הנאה שום לו שאין אע"פ לפניו ולברך לקרות
בדברים אלא כרחו בעל וקדשתו אומרים ואין ור"א קל"ה
ולישא קדושתו לחלל רשאי שאינו הכהנים בקדושת התלויים
ליהנות להם ניתנה לא הכהנים שקדושת לפי בה וכיוצא גרושה
שמצות גופם בה להנות נתנה לא ישראל שקדושת כמו גופם בה
קדושים שיהיו עליהם היא מלך גזירת אלא ניתנו ליהנות לאו
כי תהיו קדושים כמ"ש הקדוש למלך לשרת ונבחרו הואיל
למחלה בידם אינה לפיכך וגו' קדוש כי יהיה קדוש וגו' קדוש
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ראשון לתורה לעלות להנאתם להם ניתן הכהונה כבוד אבל
כבוד שבקדושה דבר לכל להקדימם וכן ראשון יפה מנה וליטול
ורשאי כבודם למחול בידם הוא לפיכך הוא הגוף הנאת זה

כבודו):לית זהו אדם של רצונו כי רצה אם לישראל נו

סעיפים בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח סימן א חלק

נח-ס:

בו‡ שיש ביום ונעילה ומוסף בשחרית אלא כפים נשיאת אין
שהשכרות מפני במנחה לא אבל הכיפורים ביום כגון נעילה

שכור. הכהן יהיה ושמא שעה באותה מצוייה

בהן שיש צבור תענית ושאר הכפורים יום של במנחה וגזרו
שכרות חשש בהם שאין ע"פ אף תקע"ט בסי' כמ"ש נעילה
נעילה בו שיש שביום לפי ימים שאר של מנחה משום גזירה
קודם נעילה להתחיל כדי גדול היום בעוד מנחה מתפללים
שהיו ימים שאר של במנחה היא ומתחלפת החמה שקיעת
לאכול שרוצים אותם מפני גדול היום בעוד להתפלל נוהגים

רל"ב. סי' כמ"ש המנחה תפלת קודם לאכול שאסור אח"כ

סמוך הוא המנחה ותפלת הואיל נעילה בהם שאין בתענית אבל
מתחלפת ואינה נעילה לתפלת דומה היא החמה לשקיעת

כפים: נשיאת בה יש לפיכך הימים שאר של במנחה

שהדברכהן כיון במנחה הכפורים ביום לדוכן ועלה שעבר
אותו מורידין ואין כפיו נושא ה"ז שכרות שם שאין ידוע
נוהגים ולכן הורידוהו ולכך הוא פסול יאמרו שלא החשד מפני
ביום כו' ברכנו אבותינו ואלהי אלהינו לומר אלו במדינות
לנשיאת הראוי בזמן אלא אומרים שאין אע"פ במנחה הכפורים

קצת נקרא כפיו ונושא ירד לא עלה ואם הואיל מקום מכל כפים
כפים: לנשיאת ראוי

סעיפים: ב' ובו כפים נושאים תפלות באיזה קכט סימן א חלק

חלם‡ שמא וחושש ראה מה יודע ואינו חלום שראה מי
שנושאין בשעה הכהנים לפני יקום לרפואה שצריך חלום
רפואה צריכים אם כו' שלך אני עולם של רבונו ויאמר כפיהן
או ב' או א' פסוק הכהנים כשמסיימין לסיים ויכוין כו' רפאם
הכהנים סיימו לא ואם בקשתו על גם אמן הצבור שיענו כדי ג'

הכהנים. שיסיימו עד כו' במרום אדיר ויאמר יוסיף עדיין

אומר שהש"ץ בשעה זה כל יאמר לדוכן עולין שאין ובמקום
רואה ואם אמן הציבור שיענו הש"ץ עם לסיים ויכוין שלום שים
יברכך. אומר שהש"ץ בשעה יתחיל הש"ץ עם לסיים יוכל שלא

שנהגו ומה חלום שראה ביום אלא ויום יום בכל כן יאמר ולא
אפשר שאי לפי זהו לדוכן עולים כשהכהנים ברגל כן לומר הכל

לרגל: רגל בין רפואה שצריך חלום ראה שלא

ואח"כ אחרים על שחלמתי חלומות בין תחלה לומר טוב
לפי עלי אחרים ושחלמו עצמי על שחלמתי חלומות בין
להקדים לו יש לכן תחלה נענה הוא חבירו על המתפלל שאמרו

עצמו. מעל אחרים על תפלתו

וישמרך כנגד ותשמרני ותרצני ותחנני ותשמרני לסיים ונוהגין
ושלום: רצון הוא ותרצני ויחונך כנגד ותחנני

ב' ובו כפים נשיאת בשעת שאומרים עולם של רבונו קל סימן א חלק

סעיפים:

•
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ותיאור התפלה, קודם מקום של שבחו סידור ענין

שמע קריאת בברכות המלאכים עבודת

שמונה עד התפלה סדר כל כיצד יבאר זה [בפרק

ל הכנה הוא בתפלה"עשרה המכוון הבקשהעיקר - "

הוי'"ד אתה עשרה:]ברוך שמונה בתפלת "

       
      

    [הלב [מרצון
      

      

       
      
       

 
של שבחו אדם יסדר התפלה שקודם תיקנו חז"ל

פסוקי - התפלה" סדר "כל אמירת ענין והוא מקום,
ומזה עשרה, שמונה עד - שמע קריאת וברכות דזמרה
לעיקר הכנה הוא מקום של שבחו סידור דענין מובן

עשרה. שמונה תפלת שהוא התפלה

של שבחו אמירת ענין הדברים, פשטות לפי והנה,
צרכיו ובקשת תפלתו תהי' זה ידי שעל הוא, מקום
שמשבחים השבחים ידי שעל היינו, - יותר מקובלת
להשפיע שירצה כביכול, אותו, מעוררים הקב"ה את

ית'. וטובו חסדו ממדת עלינו

ענין בפנימיות לעיל שנתבאר מה פי על אמנם,
הבקשה היא ומטרתה ענינה דעיקר - התפלה עבודת
הקב"ה של אורו ויתגלה שיומשך הוי'", אתה "ברוך
מקום של שבחו סידור גם הנה - הזה בעולם למטה

את לעורר כדי זו, לעבודה הכנה המתפללהאדםהוא
מעומק שלם, ובלב באמת תהיינה ובקשתו שתפלתו
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קג    

ראשון לתורה לעלות להנאתם להם ניתן הכהונה כבוד אבל
כבוד שבקדושה דבר לכל להקדימם וכן ראשון יפה מנה וליטול
ורשאי כבודם למחול בידם הוא לפיכך הוא הגוף הנאת זה

כבודו):לית זהו אדם של רצונו כי רצה אם לישראל נו

סעיפים בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח סימן א חלק

נח-ס:

בו‡ שיש ביום ונעילה ומוסף בשחרית אלא כפים נשיאת אין
שהשכרות מפני במנחה לא אבל הכיפורים ביום כגון נעילה

שכור. הכהן יהיה ושמא שעה באותה מצוייה

בהן שיש צבור תענית ושאר הכפורים יום של במנחה וגזרו
שכרות חשש בהם שאין ע"פ אף תקע"ט בסי' כמ"ש נעילה
נעילה בו שיש שביום לפי ימים שאר של מנחה משום גזירה
קודם נעילה להתחיל כדי גדול היום בעוד מנחה מתפללים
שהיו ימים שאר של במנחה היא ומתחלפת החמה שקיעת
לאכול שרוצים אותם מפני גדול היום בעוד להתפלל נוהגים

רל"ב. סי' כמ"ש המנחה תפלת קודם לאכול שאסור אח"כ

סמוך הוא המנחה ותפלת הואיל נעילה בהם שאין בתענית אבל
מתחלפת ואינה נעילה לתפלת דומה היא החמה לשקיעת

כפים: נשיאת בה יש לפיכך הימים שאר של במנחה

שהדברכהן כיון במנחה הכפורים ביום לדוכן ועלה שעבר
אותו מורידין ואין כפיו נושא ה"ז שכרות שם שאין ידוע
נוהגים ולכן הורידוהו ולכך הוא פסול יאמרו שלא החשד מפני
ביום כו' ברכנו אבותינו ואלהי אלהינו לומר אלו במדינות
לנשיאת הראוי בזמן אלא אומרים שאין אע"פ במנחה הכפורים

קצת נקרא כפיו ונושא ירד לא עלה ואם הואיל מקום מכל כפים
כפים: לנשיאת ראוי

סעיפים: ב' ובו כפים נושאים תפלות באיזה קכט סימן א חלק

חלם‡ שמא וחושש ראה מה יודע ואינו חלום שראה מי
שנושאין בשעה הכהנים לפני יקום לרפואה שצריך חלום
רפואה צריכים אם כו' שלך אני עולם של רבונו ויאמר כפיהן
או ב' או א' פסוק הכהנים כשמסיימין לסיים ויכוין כו' רפאם
הכהנים סיימו לא ואם בקשתו על גם אמן הצבור שיענו כדי ג'

הכהנים. שיסיימו עד כו' במרום אדיר ויאמר יוסיף עדיין

אומר שהש"ץ בשעה זה כל יאמר לדוכן עולין שאין ובמקום
רואה ואם אמן הציבור שיענו הש"ץ עם לסיים ויכוין שלום שים
יברכך. אומר שהש"ץ בשעה יתחיל הש"ץ עם לסיים יוכל שלא

שנהגו ומה חלום שראה ביום אלא ויום יום בכל כן יאמר ולא
אפשר שאי לפי זהו לדוכן עולים כשהכהנים ברגל כן לומר הכל

לרגל: רגל בין רפואה שצריך חלום ראה שלא

ואח"כ אחרים על שחלמתי חלומות בין תחלה לומר טוב
לפי עלי אחרים ושחלמו עצמי על שחלמתי חלומות בין
להקדים לו יש לכן תחלה נענה הוא חבירו על המתפלל שאמרו

עצמו. מעל אחרים על תפלתו

וישמרך כנגד ותשמרני ותרצני ותחנני ותשמרני לסיים ונוהגין
ושלום: רצון הוא ותרצני ויחונך כנגד ותחנני

ב' ובו כפים נשיאת בשעת שאומרים עולם של רבונו קל סימן א חלק

סעיפים:
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ותיאור התפלה, קודם מקום של שבחו סידור ענין

שמע קריאת בברכות המלאכים עבודת

שמונה עד התפלה סדר כל כיצד יבאר זה [בפרק

ל הכנה הוא בתפלה"עשרה המכוון הבקשהעיקר - "

הוי'"ד אתה עשרה:]ברוך שמונה בתפלת "

       
      

    [הלב [מרצון
      

      

       
      
       

 
של שבחו אדם יסדר התפלה שקודם תיקנו חז"ל

פסוקי - התפלה" סדר "כל אמירת ענין והוא מקום,
ומזה עשרה, שמונה עד - שמע קריאת וברכות דזמרה
לעיקר הכנה הוא מקום של שבחו סידור דענין מובן

עשרה. שמונה תפלת שהוא התפלה

של שבחו אמירת ענין הדברים, פשטות לפי והנה,
צרכיו ובקשת תפלתו תהי' זה ידי שעל הוא, מקום
שמשבחים השבחים ידי שעל היינו, - יותר מקובלת
להשפיע שירצה כביכול, אותו, מעוררים הקב"ה את

ית'. וטובו חסדו ממדת עלינו

ענין בפנימיות לעיל שנתבאר מה פי על אמנם,
הבקשה היא ומטרתה ענינה דעיקר - התפלה עבודת
הקב"ה של אורו ויתגלה שיומשך הוי'", אתה "ברוך
מקום של שבחו סידור גם הנה - הזה בעולם למטה

את לעורר כדי זו, לעבודה הכנה המתפללהאדםהוא
מעומק שלם, ובלב באמת תהיינה ובקשתו שתפלתו
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קד   

רצון בעצמו יעורר גשמי שאדם כדי כי לבו; רצון
יהי'אמיתי זה וענין בעולם, אלקי אור גילוי שיהי'

עצומה. ויגיעה רבה עבודה צריך - באמת לו נוגע

בפסוקי מקום של שבחו סידור כיצד ומבאר [והולך

לבקש האדם את מעורר שמע קריאת וברכות דזמרה

ה'" אתה שלם:]ברוך ובלב באמת "

  [ב]   
     
      
       

       
הוא שמע קריאת וברכות דזמרה פסוקי ענין עיקר
וגם להקב"ה, הנבראים כל שאומרים (השירה הזכרת
היינו, ואומרים, משבחים שהמלאכים השירה את)
אלי'. ובטלים הקב"ה של מקדושתו מתפעלים שכולם

את בה משבחים שהמלאכים - "קדושה" והנה,
מובדל שהקב"ה היינו "הבדלה", לשון היא - הקב"ה
ואומרים משבחים העליונים והמלאכים מהעולמות,
קדוש הוא הקב"ה כיצד משיגים שהם לפי "קדוש",
בשום נתפס ואינו מהנבראים לגמרי ומרומם ומובדל

כלל. אליו ערוך ואין מחשבה

      
  

השרפים, ידי על קדוש פעמים ג' אמירת לאחרי
הקודש וחיות גדול"האופנים לעומתברעש מתנשאים

כו'". השרפים

שבדבר: הפנימי התוכן וזהו

בהתעוררות הלב התפעלות על מורה גדול" "רעש
כך) (כל השגה אין שלאופנים ומכיון גדולה,
(כהשגת מהנבראים השי"ת והבדלת ב"קדושת"
את שומעים הם כאשר הרי קדוש), שאומרים השרפים
מרעישים הם מהשרפים, קדוש קדוש קדוש אמירת
האופנים של שההשגה מפני גדול", ו"רעש רעם בקול
של הביטול וגודל ההשגה עומק את מכילה אינה
ונורא גדול דבר רואה או ששומע אדם וכמו השרפים;
מתעורר שהוא בשכל, מושג שאינו חידוש ודבר
מתהווה ומזה . . חדש זה ראה לומר . . "בהתפעלות
בכח שאין הנורא הדבר עוצם גודל שמחמת הרעש,

גדול". רעש לו יתהווה לתפוס שכלו

      

      
      

  
בזהר כדאיתא עומדים, נקראים המלאכים
עומדים" שטים "עצי היו המשכן שקרשי ובמדרש,

"עומדים". שנקראים העליונים המלאכים בדוגמת

מלאכים הרי הרגלים, על היא שעמידה ומאחר
[וכדאיתא "רגלים" בחינת הם "עומדים") (שנקראים
אלין רגליו "מאן רגליו: לפני ותפול הפסוק על בזהר

מלאכין"].

      
      

"רגלים" בבחינת שהם מעלה מלאכי לעומת
ומדריגת בבחינת הם ישראל נשמות הנה בלבד,
עלו "ישראל רז"ל מאמר בפירוש כידוע "ראש",
נמשכה ישראל איש כל ד"נשמת - במחשבה"

ית' וחכמתו הנבראים,ממחשבתו כל שאר [לעומת "
מ" רק שנבראו המלאכים, שלדבראפילו דיבורו ה'",

הקב"ה];

"לי אותיות הוא ד"ישראל" האריז"ל שכתב וזהו
מבחינת הוא ישראל נשמות ששורש פירוש, ראש",
ית'", וחכמתו "מחשבתו כביכול, הקב"ה של "ראשו"

כביכול". עילאה חכמה שהיא העליון "מוח

       
       
      
      

 

      
     
       

      
המלאכים) עבודת לגבי (למטה ישראל בני עבודת
השינה שבעת חלום החולם כמו וחלום, לשינה נמשלה
חלף החלום משנתו בהקיצו אבל החלום את רואה
האהבה ועוברת חולפת התפלה אחר כך ואיננו,
ולב יעוף, כחלום היא והרי התפלה, בשעת שנתעוררה
צרכי את למלא גדול וחשק ברצון מתמלא האדם

הגוף".

אזי:] זה, בכל האדם יתבונן [וכאשר
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    [עמיקתא [לבירא

        
    [הלב [ברצון



       
      
      


ממדריגתה, הנשמה נפילת על מורה ראש" "כובד
"ראש" ומדריגת בבחינת היא עצמה מצד הנשמה כי

ו" כנ"ל; ראש"), לי - היאכובד("ישראל - ראש"
שנופל כבד כדבר שנעשית למטה, הנשמה ירידת

הארץ. על ושוכב למטה ונשפל

בזהר כדאיתא הגלות, בזמן ישראל של מצבם וזהו
שכנסת היינו לארעא", כפיף "רישא הגלות שבעת
לעפר. עד ונופלת "מתכופפת" "ראש", שנק' ישראל

      
   

ה"ראש" (נפילת ראש" ב"כובד הפנימי הפירוש
הכנעה (רגש ראש" ב"כובד הפשוט והפירוש למטה)
ההתבוננות ידי על כי בזה, זה תלויים - ושפלות)
יבוא ממדריגתה) נשמתו (ירידת ראשו" ב"נפילת

גדולה. ושפלות הכנעה לידי האדם

         
      


ממדריגתה נשמתו ירידת בגודל מכיר כשאדם
מעומק בתשובה מתעורר הוא הרי "ראש"), (בחינת
רק לא - "תשובה" היינו דלבא"), ("רעותא הלב
אלא שבידו, מעבירות תשובה הפשוט, במובנה

" - הפנימי מובנה לפי ממשתשובה ה' אל ",לשוב
הראשונה, למדריגתה נשמתו את להשיב היינו
ית' בו מיוחדת שהיתה כמו נפלא, ביחוד בו "לדבקה

למטה. ירידתה בטרם היחוד" בתכלית

  ['גו]  


הכנה היא יוצר שברכת לכך הטעם גם זהו
את "ואהבת אומרים שמע בקריאת כי שמע, לקריאת

ב" הפנימי והפירוש לבבך", בכל אלקיך לבבך"בכלה'
בכל היא ית' בו לדבקה והתשוקה שהאהבה הוא

" ענין שזהו לבבו, אהבהרעותאפנימיות היינו דלבא",
- הנ"ל התשובה ענין והוא הלב; נקודת מעומק
ה' אל "לשוב הלב נקודת מעומק הבוקעת ה"צעקה"
בגודל ההתבוננות מחמת באדם המתעוררת ממש",

להם"). בצר ה' אל ("ויצעקו מה' ריחוקו

קודם יוצר ברכת אומרים זו לתשובה להגיע וכדי
המלאכים, עבודת בגודל מתבוננים בה שמע, קריאת
נשמתו ירידת בגודל הכרה לידי האדם בא ומזה
וכל ישעו "כל היות עד "ראש") (בחינת רמה מאיגרא
מאד לבו יתמרמר ובמילא הגוף", צרכי למלאות חפצו

אלויגיע לשוב ויתעורר גדולה, ושפלות הכנעה לידי
באמת. ה'

         
        

    
מרגיש אם רק באמת מסוים דבר מבקש האדם
האדם כאשר רק - ובעניננו מאד, לו חסר שהדבר
הכנעה לידי שבא (עד מאלקות ריחוקו בגודל מתבונן
אל "לשוב להקב"ה אהבה ברגשי ומתעורר ושפלות)
תהי' למטה אלקות לגילוי בקשתו אזי ממש", ה'

לאמיתו. באמת
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העסק רק שהוא הנ"ל נה"י בבחי' הנה כי הוא
כו' ועבודתו הוי' אחרי בתמידות בלבד וההמשכה
הנ"ל עד"מ שהרי עכ"פ, כו' העצמי ביטול בחי' בזה יש
ביטול בבחי' א"ע מניח הוא הרי אוהבו אחרי שנמשך במי

בחי' זהו אך כו', לטפל לו להיות אחריו לילך עצמ[ותו]
וכה"ג, אחריו ההליכה כמו הענין בחיצוני' חיצוני ביטול
[עד"מ] כמו ומוח בלב הוא הביטול פנימי' בחי' אבל
בחכ' גדול רב או כמלך בשררה גדול לפני הביטול אמיתי'
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    [עמיקתא [לבירא

        
    [הלב [ברצון



       
      
      


ממדריגתה, הנשמה נפילת על מורה ראש" "כובד
"ראש" ומדריגת בבחינת היא עצמה מצד הנשמה כי

ו" כנ"ל; ראש"), לי - היאכובד("ישראל - ראש"
שנופל כבד כדבר שנעשית למטה, הנשמה ירידת

הארץ. על ושוכב למטה ונשפל

בזהר כדאיתא הגלות, בזמן ישראל של מצבם וזהו
שכנסת היינו לארעא", כפיף "רישא הגלות שבעת
לעפר. עד ונופלת "מתכופפת" "ראש", שנק' ישראל

      
   

ה"ראש" (נפילת ראש" ב"כובד הפנימי הפירוש
הכנעה (רגש ראש" ב"כובד הפשוט והפירוש למטה)
ההתבוננות ידי על כי בזה, זה תלויים - ושפלות)
יבוא ממדריגתה) נשמתו (ירידת ראשו" ב"נפילת

גדולה. ושפלות הכנעה לידי האדם

         
      


ממדריגתה נשמתו ירידת בגודל מכיר כשאדם
מעומק בתשובה מתעורר הוא הרי "ראש"), (בחינת
רק לא - "תשובה" היינו דלבא"), ("רעותא הלב
אלא שבידו, מעבירות תשובה הפשוט, במובנה

" - הפנימי מובנה לפי ממשתשובה ה' אל ",לשוב
הראשונה, למדריגתה נשמתו את להשיב היינו
ית' בו מיוחדת שהיתה כמו נפלא, ביחוד בו "לדבקה

למטה. ירידתה בטרם היחוד" בתכלית

  ['גו]  


הכנה היא יוצר שברכת לכך הטעם גם זהו
את "ואהבת אומרים שמע בקריאת כי שמע, לקריאת

ב" הפנימי והפירוש לבבך", בכל אלקיך לבבך"בכלה'
בכל היא ית' בו לדבקה והתשוקה שהאהבה הוא

" ענין שזהו לבבו, אהבהרעותאפנימיות היינו דלבא",
- הנ"ל התשובה ענין והוא הלב; נקודת מעומק
ה' אל "לשוב הלב נקודת מעומק הבוקעת ה"צעקה"
בגודל ההתבוננות מחמת באדם המתעוררת ממש",

להם"). בצר ה' אל ("ויצעקו מה' ריחוקו

קודם יוצר ברכת אומרים זו לתשובה להגיע וכדי
המלאכים, עבודת בגודל מתבוננים בה שמע, קריאת
נשמתו ירידת בגודל הכרה לידי האדם בא ומזה
וכל ישעו "כל היות עד "ראש") (בחינת רמה מאיגרא
מאד לבו יתמרמר ובמילא הגוף", צרכי למלאות חפצו

אלויגיע לשוב ויתעורר גדולה, ושפלות הכנעה לידי
באמת. ה'

         
        

    
מרגיש אם רק באמת מסוים דבר מבקש האדם
האדם כאשר רק - ובעניננו מאד, לו חסר שהדבר
הכנעה לידי שבא (עד מאלקות ריחוקו בגודל מתבונן
אל "לשוב להקב"ה אהבה ברגשי ומתעורר ושפלות)
תהי' למטה אלקות לגילוי בקשתו אזי ממש", ה'

לאמיתו. באמת
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העסק רק שהוא הנ"ל נה"י בבחי' הנה כי הוא
כו' ועבודתו הוי' אחרי בתמידות בלבד וההמשכה
הנ"ל עד"מ שהרי עכ"פ, כו' העצמי ביטול בחי' בזה יש
ביטול בבחי' א"ע מניח הוא הרי אוהבו אחרי שנמשך במי

בחי' זהו אך כו', לטפל לו להיות אחריו לילך עצמ[ותו]
וכה"ג, אחריו ההליכה כמו הענין בחיצוני' חיצוני ביטול
[עד"מ] כמו ומוח בלב הוא הביטול פנימי' בחי' אבל
בחכ' גדול רב או כמלך בשררה גדול לפני הביטול אמיתי'
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קו   

בלי ממש דומם כאבן והי' ממש במציאות שיתבטל עד
כ"ח עצמה שבחכ' ביטול בחי' הנק' וזהו כו', ותנועה מח'
פניו על בארץ ההשתחוואה ענין והוא האמיתי מ"ה
ממש, במציאות ביטול ענין שהוא ורגליו ידיו בשיטוח
שבנה"י ביטול בחי' נק' הנ"ל חיצוני' ביטול בחי' אבל
ביטול בחי' ג"כ שהוא שבמוח ההודאה בחי' כמו דחכ'
רק הוא אבל כידוע, כו' א"ע ולהניח לחבירו להודות עצמי
שנק' וכה"ג לבד [הראש] בכפיפת כמו חיצוני ביטול
ביטול בחי' בזה שאין להיות ויכול חיצוני' השתחוואה
מביאה הראש כפיפת מ"מ אך וכלל. כלל ומוח בלב פנימי
כו' פניו על הארץ על בשיטוח אמיתי' השתחווא' לידי

כו' בחב"ד נה"י סב"ת נעוץ כי הנ"ל במציאות ביטול בחי'
והוא נה"י, בחי' ג"כ יש הנ"ל עצמה דחכ' ביטול (ובחי'
ואמר דאבא נו"ה בבחי' שהן ואהרן משה נשמת שרש כמו
הסתעפות רק זהו אך כו', דחכ' ביטול בבחי' מ"ה ונחנו
אבל מ"ה ונחנו כמ"ש אינו כאילו א"ע שמשים הביטול
מצד ממילא שבא האמיתי הביטול ומ"ה אין בחי' זה אין
דו"ר בזוהר מ"ש וזהו כו'), דחכ' באין ששורה אוא"ס
רק [הוא] הנ"ל חיצוני' ביטול בחי' תתאה שיראה רו"ד
הנ"ל. האמיתי ביטול לבחי' מגיע היש[ות] ביטול [בחי']
לחכימין חכמתא יהיב וכמ"ש חכ' היא הוי' יראת הן וז"ש

וד"ל. במ"א וכמ"ש הנ"ל תתאה חכ' דבחי'
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אי"ה.יח) ותפלה דק"ש המלות פי' קצת להבין יש
הנה דק"ש, ראשון בפסוק ההתבוננות ובפרט
שהם ישר' נשמות על אומר שהקב"ה ראש לי ישראל שמע
והגלגלת וגלגלת מוחין כולל הראש הנה כי ראש לי כביכול
הרצון בתוך הכמוס הטעם הוא והמוח הרצון בחי' היא
במי כמארז"ל ישראל בשביל הי' הבריאה תכלית כי ולהיות
ברצונו שעלו הן הן הרי א"כ צדיקים של בנשמותיהם נמלך
שנמשכים ראש לי בחי' הם וא"כ נבה"ע ובשבילן ית'
ברצה"ע הכמוס הטעם שהוא הח"ע ופנימי' רצה"ע מבחי'
מנענע הקב"ה אישר"מ אומרים כשישראל ארז"ל ולכן ב"ה
רצה"ע והמשכת גילוי גורמים הם אישר"מ שע"י בראשו
ולהיות כביכול, בראשו הנענוע ענין וזהו הח"ע פנימי' עם
ע"כ ראש לי כביכול שהם ממש קרובו עם הם שישראל כן
להמשיך תלוי הדבר בך כי בזה והתבונן שמע אליהם אומר
להיותך כו' מלבדו עוד שאין ב"ה אא"ס והמשכת גלוי
כו': בראשו מנענע בענין וכנ"ל כו' רא"ש לי מבחי' נמשך

'בחי שהם או"א יחוד בחי' הוא אלקינו הוי' וענין פי'
בח"ע ומתגלה מאיר שאא"ס ויש אין בחי' תרדל"מ
ומשם בבינה ומתלבש מאיר החכמ' וע"י בחכמ' הוי' כמ"ש
הוא מזיו שנהנין געה"ע וגם סתימין בעלמין הגלוי נמשך
ועמ"ש בכורסייא מקננא אי' כי בינה מבחי' שמקבלים ע"י
בקול בענין דר"ה בדרוש תפתח שפתי אד' ע"פ בסידור
חיים אלקי' הנק' בינה מבחי' שהוא כו' חיים אלקים דברי
ומלאכים לנשמות אלקות השגת של ההשפעה שרש שממנה
שום על זה לשון מצינו לא למה ג"כ יובן ובזה יעו"ש, כו'
שנאמר אלקים בשם כמו בפסוק בו שיאמר השמות מן שם

כן נאמר לא ומ"מ שלנו שהוא ר"ל אלקינו הוי'בו שם על

א"ס שאור היינו שלנו פי' כי והענין השמות, ושאר אהי' או
א"א וזה בנו ומתאחד ממש מתגלה השם באותו המלובש
שהוא דייקא אלקים בשם נרמז וזה הצמצום ע"י רק
שיש הגבורו' מקור היא כי אלקי' ג"כ נק' ובינה המצמצם,
אור גלוי המשכת הוא אלקינו הוי' פי' ועכ"פ כו' ה"ג בה
אלקינו להיות ג"כ בנו שנמשך עד בבינה ומשם בח"ע א"ס
הוי' ב' פעם אמר למה צ"ל הנה אחד, הוי' ממש: שלנו
אחד מלת צ"ל הנה כי הענין אך אחד, אלקינו הוי' והל"ל
הוא לבדו שהוא ית' יחודו אמיתית על לכאורה מורה שאינו
המנוי אחד יש שהרי ע"ז מורה אחד מלת ואין זולתו ואפס
נק' ראובן ואעפ"כ שבטים י"ב לו הי' יעקב עד"מ ג"כ,
אך יחיד, ה' הל"ל כאן וגם יחידך בנך נק' יצחק אך אחד,
ית' ומהותו עצמותו מצד הקב"ה לגבי שבאמת הוא הענין
לבדו והוא יחיד הוא שהרי כלל, אחד מלת עליו שייך לא
ובארץ רקיעים בשבעה אחד שהוא רז"ל כמא' אלא הוא,
רוחות ובד' ובארץ בשמים שגם ר"ל העולם, רוחות ובד'
התחלקות בחי' העולם קצוות ששה בחי' שהם העולם
ואינון ית', ואחדותו יחודו ומתגלה שורה אעפ"כ ופירוד
השורה ה' אור לגבי בטילים שכולם באחד מתייחדין
והם משתחוים, לך השמים וצבא וכמ"ש בהם ומתגלה
בחי' דהיינו רוחניים קצוות וששה גשמיים קצוות ששה
ולמטה קץ אין עד למעלה העולמות בכל שיש ומטה מעלה
שהוא מה דהיינו כו', גבוה מעל גבוה כי תכלית אין עד
מטה נק' העולמות שבכל הנבראים והשגת בשכל מותפס
הנבראים והשגת בשכל ומושג נתפס שאינו העליון לגבי
ד' וכן בי', תפיסא דילהון מחשבה ולית ממנו שלמטה
וגבורה דרום שהוא ימינא דרועא חסד כי העולם רוחות
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אחד ונעשים מתאחד' וכולם כו' צפון שהוא שמאלא דרועא
בכבודו הקב"ה לגבי משא"כ בתוכם, השוכן ית' ליחודו
רבבות ונשא רם הוא הרי ומיוחד יחיד שהוא ובעצמו
וכמ"ש ורוחניות גשמיות הקצוות מגדר קץ אין עד מדריגות
וכו' וגבורה גדולה שבחי' פי' וגו' והגבורה הגדולה הוי' לך
כל כי כלל וגבורה גדולה בשם נק' שאינו ית' לו בטלים
כחשיכה ולפניו ית' אליו בטלים שהכל פי' ובארץ בשמים
כמו למטה נמצא מהו"ע כי שוין ומטה ומעלה כאורה
בבחי' לא כלל ושינוי חילוק שום בלי ממש למעלה שנמצא
כלל עלמין וגדר בבחי' אינו כי סכ"ע בבחי' ולא ממכ"ע
הודו ושמים ארץ על הודו רק לבדו שמו נשגב כי וכדכתי'
בבחי' גם ואף בלבד ממנו והארה והתפשטות זיו בחי' בלבד

ב וכמ"ש כו' לשמים קדמה ארץ מכה"כזו אומרי' ולכן מ"א
ונמצא כו', להעריצו כבודו מקום איה אומרים והמלאכי'
יחיד נק' ועצמותו מהותו מצד שהוא כמו שהקב"ה מובן
העליונים ו"ק בבחי' שבהתלבשותו אלא הוא, לבדו והוא
הוא חסד לכאורה ופירוד התחלקות בבחי' שהם כו' חו"ג
הם שאעפ"כ אלא כו' הגבורה מדת הפך בפ"ע מהות
בהם ומתגלה השורה ב"ה אא"ס גילוי מצד מתייחדים
שבתוכם ה' אור לגבי במציאות ובטילים חד וגרמוהי דאיהו
זו התלבשות מצד לכך כו' בשמש השמש זיו כביטול
שאע"פ לומר אחד לקרותו שייך בהן מלובש שאא"ס
ממש בטילים הן בהן ית' התלבשותו ע"י הרי הו"ק שנאצלו
כי ממש דבר שום עוד שאין דהיינו בהם אחד ית' שהוא עד
כדור בגוף כשהוא השמש זיו כמו ואפס אין חשיבי הם
ו"ק אצילת יש מ"מ שהרי יחיד לומר שייך (ואין השמש,
אוא"ס אבל הדמיון, בכ"ף חשיבי' כלא וזהו שבטילים אלא

בו"ק ממש הוא וכעד"ז והבן) יחיד. נק' עצמו מצד
כולא ית' קמי' שבאמת והארץ רקיעים ז' שהן הגשמיים
בשמש השמש כזיו ג"כ במציאות בטילים והם חשיבי' כלא
כמבואר כו' הצמצומים מסתירים שלגבינו רק בלק"א כמ"ש
עוד שאין לשלול רק ר"ל דאין באחד הפי' אמיתת וזהו שם,
בלק"א וכמ"ש בכ"י זה לומר כ"כ צורך הי' דלא ח"ו אלוה
והעולם אחד ית' שהוא ר"ל אלא כו' דעתך על תעלה וכי
במציאות אינן כאילו שהוא עד במציאות בטל בו אשר וכל
עולם כאן שאין אומרים שאנו ולא נמצא, לבד שהש"י רק
זיו כביטול הוא העולם ביטול האמת שלפי אלא ח"ו כלל
אינו כאילו זה שהרי השמש כדור בגוף כשהוא השמש
השמש כדור רק כאן שאין לומר שיתכן עד ביטולו לעוצם
שיתכן עד שנבראו לאחר גם בטילים העולמות כך לבדו,
ית' הוא שרק עד הדמיון בכ"ף אינן כאילו זה שהרי לומר
שום עוד נמצא ואין אחד שהוא אחד וזהו הנמצא, הוא לבדו
מ"מ שהרי דוקא, אחד לשון ע"ז שייך ולכך ממש, דבר
שבטילים אלא והארץ רקיעים הז' שהם העולמות נבראו
עצם לגבי אמנם עולם של יחידו ית' שהוא האלף לגבי
יחיד והוא יחיד רק אחד לקרותו שייך אין ב"ה הא"ס מהות
קודם ומיוחד יחיד שהי' כמו שנבה"ע לאחר עתה ומיוחד
ית' אצלו העולמות ביטול ציור שענין רק ממש, שנבה"ע
ג"כ בהם א"כ והרי עליהם ואפס אין ששם עד כ"כ שבטלים
רקיעים שהז' אחד לומר שייך ע"ז מתלבש ית' אלקותו
אינן שכאילו עד בהן המתלבש להאור בטילים והארץ
וזהו אינן כאילו והם ג"כ בהם אחד הוא רק כלל במציאות
קרוב דפי' שבועות מס' בשל"ה (וע' מלבדו עוד ואין פי'
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˘Ï˘'ראי מצות שז"ע וגו', זכורך כל יראה בשנה פעמים
כדרך וכמארז"ל מאד גבוה מדריגה שהיא ברגלי'
גבוה שבת הלא צ"ל ולכאו' ליראות, בא כך לראות שבא
השבת את ושמרתם וכמ"ש קדש, בחי' הוא ששבת מיו"ט
קדש מקראי כמ"ש קדש מקרא רק הוא ויו"ט היא, קדש כי
מוחין בחי' הוא שבת וגם במועדם, אותם תקראו אשר
מצות ניתן לא ומדוע דאימא, מוחין בחי' הוא ויו"ט דאבא,

ברגלי'. כמו בשבת ראי'
מתי חי לאל לאלקי' נפשי צמאה כתי' דהנה הוא

בשם בילקוט וארז"ל אלקי' פני ואראה אבוא
כנס"י אמרה רבתא פסיקתא בשם כ' ובמ"א תילים, מדרש
עולה שהייתי הראשון הכבוד לי תחזור מתי הקב"ה לפני

זכורך, כל יראה בשנה פעמים שלש שנא' בשנה ג"פ לרגל
בכל לעתיד אבל פעמים, שלש הי' בעוה"ז הקב"ה א"ל
שבת ומדי בחדשו חדש מדי והי' שנא' וחדש חדש
ע"ז אך שבת, בכל שיבואו אפשר האיך ומקשי' בשבתו.
(ישעי' ארובותיהם אל וכיונים תעופינה כעב אלה מי נא'
רמז ישעי' בילקוט כמ"ש כו' יביאום שהעננים ח') פסוק ס'
שכמו והיינו יונים עיניך כענין שזהו שם משמע גם שס"ג,
כך חדש, בכל ונקבה זכר גוזלות להוליד היונים שדרך
עיניך ולשון חדש, בכל השכינה פני לראות ישראל יעלו
שבא כדרך וכמשארז"ל כו', אלקי' פני אראה כמו הוא

כו'. ליראות בא כך לראות
אשר המקום אל ובאת שכתי' ר"ח ענין בהקדם זה
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אחד ונעשים מתאחד' וכולם כו' צפון שהוא שמאלא דרועא
בכבודו הקב"ה לגבי משא"כ בתוכם, השוכן ית' ליחודו
רבבות ונשא רם הוא הרי ומיוחד יחיד שהוא ובעצמו
וכמ"ש ורוחניות גשמיות הקצוות מגדר קץ אין עד מדריגות
וכו' וגבורה גדולה שבחי' פי' וגו' והגבורה הגדולה הוי' לך
כל כי כלל וגבורה גדולה בשם נק' שאינו ית' לו בטלים
כחשיכה ולפניו ית' אליו בטלים שהכל פי' ובארץ בשמים
כמו למטה נמצא מהו"ע כי שוין ומטה ומעלה כאורה
בבחי' לא כלל ושינוי חילוק שום בלי ממש למעלה שנמצא
כלל עלמין וגדר בבחי' אינו כי סכ"ע בבחי' ולא ממכ"ע
הודו ושמים ארץ על הודו רק לבדו שמו נשגב כי וכדכתי'
בבחי' גם ואף בלבד ממנו והארה והתפשטות זיו בחי' בלבד

ב וכמ"ש כו' לשמים קדמה ארץ מכה"כזו אומרי' ולכן מ"א
ונמצא כו', להעריצו כבודו מקום איה אומרים והמלאכי'
יחיד נק' ועצמותו מהותו מצד שהוא כמו שהקב"ה מובן
העליונים ו"ק בבחי' שבהתלבשותו אלא הוא, לבדו והוא
הוא חסד לכאורה ופירוד התחלקות בבחי' שהם כו' חו"ג
הם שאעפ"כ אלא כו' הגבורה מדת הפך בפ"ע מהות
בהם ומתגלה השורה ב"ה אא"ס גילוי מצד מתייחדים
שבתוכם ה' אור לגבי במציאות ובטילים חד וגרמוהי דאיהו
זו התלבשות מצד לכך כו' בשמש השמש זיו כביטול
שאע"פ לומר אחד לקרותו שייך בהן מלובש שאא"ס
ממש בטילים הן בהן ית' התלבשותו ע"י הרי הו"ק שנאצלו
כי ממש דבר שום עוד שאין דהיינו בהם אחד ית' שהוא עד
כדור בגוף כשהוא השמש זיו כמו ואפס אין חשיבי הם
ו"ק אצילת יש מ"מ שהרי יחיד לומר שייך (ואין השמש,
אוא"ס אבל הדמיון, בכ"ף חשיבי' כלא וזהו שבטילים אלא

בו"ק ממש הוא וכעד"ז והבן) יחיד. נק' עצמו מצד
כולא ית' קמי' שבאמת והארץ רקיעים ז' שהן הגשמיים
בשמש השמש כזיו ג"כ במציאות בטילים והם חשיבי' כלא
כמבואר כו' הצמצומים מסתירים שלגבינו רק בלק"א כמ"ש
עוד שאין לשלול רק ר"ל דאין באחד הפי' אמיתת וזהו שם,
בלק"א וכמ"ש בכ"י זה לומר כ"כ צורך הי' דלא ח"ו אלוה
והעולם אחד ית' שהוא ר"ל אלא כו' דעתך על תעלה וכי
במציאות אינן כאילו שהוא עד במציאות בטל בו אשר וכל
עולם כאן שאין אומרים שאנו ולא נמצא, לבד שהש"י רק
זיו כביטול הוא העולם ביטול האמת שלפי אלא ח"ו כלל
אינו כאילו זה שהרי השמש כדור בגוף כשהוא השמש
השמש כדור רק כאן שאין לומר שיתכן עד ביטולו לעוצם
שיתכן עד שנבראו לאחר גם בטילים העולמות כך לבדו,
ית' הוא שרק עד הדמיון בכ"ף אינן כאילו זה שהרי לומר
שום עוד נמצא ואין אחד שהוא אחד וזהו הנמצא, הוא לבדו
מ"מ שהרי דוקא, אחד לשון ע"ז שייך ולכך ממש, דבר
שבטילים אלא והארץ רקיעים הז' שהם העולמות נבראו
עצם לגבי אמנם עולם של יחידו ית' שהוא האלף לגבי
יחיד והוא יחיד רק אחד לקרותו שייך אין ב"ה הא"ס מהות
קודם ומיוחד יחיד שהי' כמו שנבה"ע לאחר עתה ומיוחד
ית' אצלו העולמות ביטול ציור שענין רק ממש, שנבה"ע
ג"כ בהם א"כ והרי עליהם ואפס אין ששם עד כ"כ שבטלים
רקיעים שהז' אחד לומר שייך ע"ז מתלבש ית' אלקותו
אינן שכאילו עד בהן המתלבש להאור בטילים והארץ
וזהו אינן כאילו והם ג"כ בהם אחד הוא רק כלל במציאות
קרוב דפי' שבועות מס' בשל"ה (וע' מלבדו עוד ואין פי'
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˘Ï˘'ראי מצות שז"ע וגו', זכורך כל יראה בשנה פעמים
כדרך וכמארז"ל מאד גבוה מדריגה שהיא ברגלי'
גבוה שבת הלא צ"ל ולכאו' ליראות, בא כך לראות שבא
השבת את ושמרתם וכמ"ש קדש, בחי' הוא ששבת מיו"ט
קדש מקראי כמ"ש קדש מקרא רק הוא ויו"ט היא, קדש כי
מוחין בחי' הוא שבת וגם במועדם, אותם תקראו אשר
מצות ניתן לא ומדוע דאימא, מוחין בחי' הוא ויו"ט דאבא,

ברגלי'. כמו בשבת ראי'
מתי חי לאל לאלקי' נפשי צמאה כתי' דהנה הוא

בשם בילקוט וארז"ל אלקי' פני ואראה אבוא
כנס"י אמרה רבתא פסיקתא בשם כ' ובמ"א תילים, מדרש
עולה שהייתי הראשון הכבוד לי תחזור מתי הקב"ה לפני

זכורך, כל יראה בשנה פעמים שלש שנא' בשנה ג"פ לרגל
בכל לעתיד אבל פעמים, שלש הי' בעוה"ז הקב"ה א"ל
שבת ומדי בחדשו חדש מדי והי' שנא' וחדש חדש
ע"ז אך שבת, בכל שיבואו אפשר האיך ומקשי' בשבתו.
(ישעי' ארובותיהם אל וכיונים תעופינה כעב אלה מי נא'
רמז ישעי' בילקוט כמ"ש כו' יביאום שהעננים ח') פסוק ס'
שכמו והיינו יונים עיניך כענין שזהו שם משמע גם שס"ג,
כך חדש, בכל ונקבה זכר גוזלות להוליד היונים שדרך
עיניך ולשון חדש, בכל השכינה פני לראות ישראל יעלו
שבא כדרך וכמשארז"ל כו', אלקי' פני אראה כמו הוא

כו'. ליראות בא כך לראות
אשר המקום אל ובאת שכתי' ר"ח ענין בהקדם זה
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על וקאי דחולא ביומא ות"י המעשה, ביום שם נסתרת
המעשה יום נק' שיהי' מצינו לא עצמו ר"ח אבל ער"ח,
ומפני מלאכה בעשיית מותר ר"ח הלא וצ"ל הפסוק, בל'
ימים ששת דכתי' הוא הענין אך המעשה, יום נק' אינו מה
וגם מלאכה, לעשיות היתר צריך למה וצ"ל מעשיך, תעשה
שאת מפני הנה אך כו', תעבוד ימים ששת כתי' הלא
ומכה"כ מיני' פנוי אתר שלית מלא אני הארץ ואת השמים
כמשל מלאכה, עשיית ענין אסור שיהי' מהראוי הי' לכן
בידי' לי' אחוי כמשארז"ל מלאכה לעשות אסור המלך לפני

במח דמחוי דמאן ימינו לו חייב,קטעו קטלא מלכא קמי' וג
כנ"ל מיני' פנוי אתר דלית הקב"ה מה"מ מלך לפני ומכ"ש
תעשה ימים ששת נא' לזה מלאכה, עשיית אסור [צ"ל] הי'
ימים ששת ומפסוק מלאכה, עשיית על היתר שהוא מעשיך
שהרי מלאכה, על ברור היתר יודעים היו לא לבד תעבוד
לעבדה בג"ע ויניחהו פסוק פי' פט"ז בראשית במד"ר
בדברי במ"א ונת' תעבוד, ימים ששת לעבדה ולשמרה,
גם הכוונה שזהו י"ל וא"כ מ"ע, רמ"ח הוא שלעבדה רז"ל
כל ועשית מ"ע, רמ"ח בעבודת תעבוד ימים ששת בפי'
מלאכה בשם ג"כ שנק' התורה מלאכת על קאי מלאכתך
זה מלאכתך בחוץ הכן ע"פ ע"א דמ"ד בסוטה כמארז"ל
ששת פסוק עוד נא' לזה מלאכות, אבות בד"ה ע' מקרא,
בחול, מלאכה עשיית על היתר שזהו מעשיך תעשה ימים
כו'. ימים בששת מלאכה עשה ית' הוא גם כי מפני והיינו
ברא בראשית כמ"ש אלקי' שם רק נאמר לא שבע"מ וזהו

הוא אלקי' שם דהנה אלקי', הוי' נא' שבת לאחר רק אלקי',
בחי' דמצד נפרד, ודבר יש שיהי' והמסתיר הצמצום מדת
כלא קמי' וכולא כלל מקום תופס אינו ביטול בחי' הוי' שם
מלך ואין אמלוך אנא ברצונו שעלה מפני אך כו', חשיב
שמסתיר אלקי' ש' בחי' הוא לזה נפרדי', בחי' עם בלא
וזהו כו', נפרד ודבר ליש העולם נראה שיהי' עד ומעלים
כן השמש, על מסתיר שהמגן כמו אלקי' ה' ומגן שמש
התהוות בחי' להיות הוי' ש' על מסתיר אלקי' שם בחי'
מלאכה, בעשיית מותר ולכן כו'. נפרד ודבר ליש העולם
בהעלם, זהו הרי עכ"ז מיני' פנוי אתר שלית אמת דהן
לכן גילוי בבחי' אינו ג"כ כבודו הארץ כל מלא בחי' ואפי'
בשית מלאכה עושה ית' הוא כי וגם מלאכה, עשיית מותר
עת שבכל מע"ב, בכי"ת מחדש ובטובו כמ"ש דחול יומין
ע' ליש מאין ולהחיות להוות חדש חיות נמשך רגע ובכל
להיות שבת אבל אחת, חסר ארבעים מלאכות אבות בד"ה
או הוי' מועדי שנק' יו"ט וכן להוי' שבת בחי' הוא כי
מלאכת הותר ביו"ט רק מלאכה, בעשיית אסורים מועדי,
רפ"ג קדש מקראי שער בפע"ח שנת' מטעם כו', נפש אוכל
שבת בסעודת בסדור וע' יעו"ש, בטלה לא חול שהנהגת
הוא הגילוי כי והגם לעולם. היא אות בנ"י ובין ביני בפי'
ולא ובמלאכים בנשמות דהיינו העולמות בפנימיות רק
משא"כ כו', מלאכה בעשיית אסור מ"מ כו', בחיצוניות
משם כ"א הוי' משם הגילוי יש שלא החול ימי בששת

מלאכה. בעשיית מותר כנ"ל הצמצום מדת אלקי'
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ÍÎÂהאהבה היא בנפש בדבר התלוי' דאהבה בנפש הוא
וההתבוננות ההשגה היא סיבתה שכל טו"ד שע"פ
העצמית האהבה בחי' בזה מאיר שאינו לפי באלקות,
האהבה בחי' והיא לבד הגלוים הכחות בחי' רק שבנפש
לפי מוגבלת והיא ההתבוננות היא שסיבתה שבלב דמדות
ההשגה הסתלקות לאחר ומתעלמת ההתבוננות אופן
במוח העבודה זמן שהוא התפלה לאחר (היינו וההתבוננות
ממילא בדרך שבאים בהמדות ג"כ הוא זה ודבר ולב.
שבאמיתית (רק רעו"ד בפי' בפ"א עמשנת"ל מהמוחין,
התעלמות בזה שייך אינו שנת"ל המוחין פנימיות בחי'
מדות ה"ה מ"מ פנימיות בחי' שזהו היות דעם כו') כ"כ
יש טו"ד שע"פ בעבודה שגם במ"א וכמ"ש טו"ד שע"פ
שיכול נודע (והנה הלב) וחיצוניות הלב פנימיות בחי'
מבחי' וזהו המולידה מהמוחין יותר האהבה הגדלת להיות
אחיד בעתיקא דז"א שז"ע מהמוחין שלמעלה המדות שרש

גם מתעלמת אינה באמת זו והגדלה במ"א, כמ"ש ותלי
האהבה היא בדבר תלוי' שאינה ואהבה כו') התפלה לאחר
יש ובזה עצמית אהבה בחי' שהיא דהיינו מטו"ד שלמעלה
מקיף דמדרי' הרצון דהיינו אהבה בחי' הא' מדריגות, ב'
עצמות בחי' שאינו (לפי התעוררות מ"מ שצריכה דחי'
ב"ה א"ס בעצמות ממש קירוב בבחי' שהיא ממש הנשמה
דאוא"ס ההפלאה התבוננות ע"י התעוררות) צריכה ולזאת
אמנם ממש) המושג ודעת טעם מבחי' למעלה ג"כ (שזהו
לא באמת כי עצמי, רצון בבחי' הוא מתעורר כאשר
בנשמה יש שבעצם מה כ"א האהבה סיבת היא ההתבוננות
א"צ שבנפש יחידה ובחי' ב"ה. לאוא"ס ורצוא אהבה בחי'
העצמות עם קירוב בבחי' שהוא לפי כלל התעוררות לשום
ובן אב אהבת וכמו כלי, התעלמות שום בזה שייך ואינו
והיא לעולם מתעלמת אינה בהתגלות שאינה היות דעם

במ"א. וכמ"ש כו' ותמידית עצמית התקשרות בבחי'
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החיות את רואה הוא דבר בכל רואה, כאילו מורגשת השגה וע"י בפנימיות, נרגשת אינה האמונה
באחדות מדבקותו מחשבתו להסיר יכול אינו בעיניו, רואה כאילו שכלו הסתכלות ע"י האלקית.

דברי בשלשה "הסתכל" ולכ וכו'.ה'.

‰p‰Âּבהבנה אלקית והּׂשגה הׂשּכלה ּומּׂשיג מבין ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּנה ּבנפׁשֹו, מּמׁש והרּגׁשה ּבקרּוב אינּה אבל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָטֹובה
ׁשּצריכה לפי ּבהמה", "זרע ּבׁשם נקראת זֹו ּומדרגה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבחינה
הם יׂשראל ּכל ּדהּנה ּבאלקּות, והרּגׁשה ּדעת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהיֹות
ּבכל מהּדעת, למעלה היא והאמּונה מאמינים, ּבני ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמאמינים
ׁשאינּה מּקיף, ּבבחינת ׁשהיא "עטרה", האמּונה נקראת ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
"ּדע ׁשּכתּוב וזהּו ּבפעל, עבֹודה ׁשּתהיה ּבּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנרּגׁשת
ידי על ּכי ׁשלם", ּבלבב "ועבדהּו הּוא ואז "אבי אלקי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאת
ּבלבד זֹו לא הּנה אז רֹואה, ּכאּלּו מרּגׁשת והּׂשגה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדעת
ׁשהּוא ּפּנה ּבכל אּדרּבא אּלא ּכלל, לֹו מסּתיר העֹולם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
עליו, נּצב ּדהוי' האלקי וחּיּות האֹור את הּוא רֹואה ְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּפֹונה
ערֹו אין חּוׁשית ּוראּיה מהּדעת ׁשּבאֹות ויראה האהבה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוגם
ּכמאמר "ראּיה" ּופרּוׁש לראּיה, ׁשמיעה ּדֹומה אינֹו ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאליה,
לידי ּבא אּתה ואי ּדברים ּבׁשלׁשה "הסּתּכל ז"ל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָרּבֹותינּו
והּמׁשל הּׂשכל, ּבעין ראּיה ּבבחינת ּדוקא, הסּתּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעברה",
איזה עליו ׁשּיבֹוא ורֹואה ּבחכמתֹו הּמבין אדם ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבזה
הּזמן ׁשרחֹוק ּפי על אף וׁשלֹום, חס הּפּוכֹו אֹו טֹוב ְְִִֶַַַַַָָָָּדבר
רֹואה ּכאּלּו הּוא ׂשכלֹו הסּתּכלּות מּפני הּנה הּדבר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיבֹוא
הּוא, רע אם מאד ּומתירא עליו, הּובא ּוכאּלּו ּבעיניו ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹמּיד
ּבחינת ׁשהיא ׁשמיעה ּבחינת אבל הּוא, טֹוב אם מאד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹוׂשמח
ׁשּׁשֹומע ּכמֹו זהּו עמּקה, ּבמחׁשבה ּבלבד ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֻההתּבֹוננּות
עליו ּתּפֹול לא מּזה הּנה לבֹוא, ההּוא הּדבר ׁשּיכֹול ֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאחרים
מּפני והינּו הּטֹוב, מהּדבר הּׂשמחה אֹו מהרע ּכ ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהּיראה
והגם ,ּכ ּכל אצלֹו ּגמּורה ּבהתּגּלּות הּדבר זה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבעיניו, ׁשרֹואה ּכמֹו ּדֹומה אינֹו מקֹום מּכל ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּמתּבֹונן

הת ענין ׁשהּוא הּדעת מעלת ּדברּדזהּו ּגם ׁשּמקרב קּׁשרּות, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
וזהּו מּמׁש. ּבקרּוב הּדבר ׁשהיה ּכמֹו עליו ּפֹועל להיֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָרחֹוק
הגם הּדבר ׁשראּית לראּיה, ׁשמיעה ּדֹומה ּׁשאינֹו מה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּטעם
הּנה ּכבר, ׁשּׁשמע מה על ּכלל אצלֹו מתחּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו
ׁשהיתה ההתּפעלּות ער על ׂשאת ּביתר מתּפעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשרֹואה
ּדברים", ּבׁשלׁשה "הסּתּכל רז"ל ׁשאמרּו וזהּו ׁשּׁשמע. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּמה

ּכאדם והּוא ּבהסּתּכלּות, אצלֹו ההתּבֹוננּות ענין ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
ּכּנ"ל, ׁשרחֹוק ּפי על אף הּדבר ורֹואה ּבחכמתֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמבין
ּבחינת ּכן ּׁשאין מה הּנֹולד", את הרֹואה – חכם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָו"איזהּו
אי הוי' אחדּות ׁשּמבין הינּו ּבינה, מּבחינת היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשמיעה

חד נגּדֹו,יבׁשּכּלא ּוכאין ּומבּטלים ּבטלים העֹולמֹות וׁשּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ונבראים, ּבעֹולמֹות יתּבר חּיּותֹו הׁשּפעת אצלֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻּומּׂשג
יתּבר ּבֹו ׁשּנּוי ׁשּום וׁשלֹום חס עֹוׂשה אינֹו זה ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואׁשר
לגּבי ּכלל מקֹום ּתֹופסת ׁשאינּה ּבעלמא הארה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלהיֹותֹו
היטב, הדק ּבֹו ׁשּמתּבֹונן ּפי על אף הּנה ,יתּבר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָעצמּותֹו
ּבלּבֹו, האמּונה נקּבעה והרי ּבּה, טרּוד מחׁשבּתֹו עמק ְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹוכל
הענין ואין לבד, והבנה ׁשמיעה ּדר על רק הּוא מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּכל
ּכׁשּיסיר ּולפיכ ּבעיניו, רֹואה ּכאּלּו ּגמּורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּבהתּגּלּות
ּכׁשענין אבל ּתאוֹותיו. לדרכי ּפֹונה – רגע לפי אף ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמחׁשבּתֹו
הּבינה מקֹור ׁשהיא ּדחכמה ּבהסּתּכלּות אצלֹו הּוא ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָהאחדּות
ראּית ּכמֹו מּמׁש הּוא והרחבה, להתּבֹוננּות ׁשּיבֹוא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹקדם
מחׁשבּתֹו להסיר אפן ּבׁשּום לֹו אפׁשר אי הּנה ואז ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהעינים,
ּבֹו ּדבּוק ועניניו עׂשּיֹותיו ּובכל האחדּות, מענין הּמּדֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָוכל
ּבעיניו, הּמל את רֹואה היֹותֹו מּפני נפלאה ּבדבקּות ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיתּבר
ּבא אּתה אי ואז ראּיה, ּבבחינת ּדוקא, "הסּתּכל" אמרּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָולכן
ׁשּלא ּבעדֹו מגּנה זֹו ׁשהסּתּכלּות הּכּונה ואין עברה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלידי
על לעבר ּבא ׁשאינֹו אּלא מּמׁש ּבפעל עברה לידי רק ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹיבֹוא
הּקדֹו אין רעה ׁשּמחׁשבה הּוא ׁשּבאמת ,יתּבר ׁשרצֹונֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

מצרפּה, ּׁשאינּה מה רק והּוא למעׂשה, מצרפּה הּוא ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָּברּו
ּדמרּבה למעׂשה, מצרפּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש טֹובה ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָֻּדמחׁשבה
טֹובה הּמחׁשבה ּגם ולכן ּפרענּיֹות, מּמּדת טֹובה ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻמּדה
ׁשּנחׁשב למעׂשה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מצרפּה לעׂשֹות ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחׁשב
הּוא, למעׂשה ּדמצרפּה האמּתי והּפרּוׁש עׂשה, ּכאּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָלֹו
ּבלּמּוד ּדבר איזה לעׂשֹות חֹוׁשב יׂשראל איׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדכאׁשר
לּבֹו ּבכל ּבזה וחפץ טֹובֹות, ּובמּדֹות הּמצות ּבקּיּום ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהּתֹורה
ּבהׁשּגחה ענינים ּכּמה מצרף הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּנה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּומאדֹו,

מעׂשה. לידי ׁשּיבֹוא ְֲִִֵֶֶַָָּפרטית
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החיות את רואה הוא דבר בכל רואה, כאילו מורגשת השגה וע"י בפנימיות, נרגשת אינה האמונה
באחדות מדבקותו מחשבתו להסיר יכול אינו בעיניו, רואה כאילו שכלו הסתכלות ע"י האלקית.

דברי בשלשה "הסתכל" ולכ וכו'.ה'.

‰p‰Âּבהבנה אלקית והּׂשגה הׂשּכלה ּומּׂשיג מבין ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּנה ּבנפׁשֹו, מּמׁש והרּגׁשה ּבקרּוב אינּה אבל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָטֹובה
ׁשּצריכה לפי ּבהמה", "זרע ּבׁשם נקראת זֹו ּומדרגה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבחינה
הם יׂשראל ּכל ּדהּנה ּבאלקּות, והרּגׁשה ּדעת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהיֹות
ּבכל מהּדעת, למעלה היא והאמּונה מאמינים, ּבני ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמאמינים
ׁשאינּה מּקיף, ּבבחינת ׁשהיא "עטרה", האמּונה נקראת ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
"ּדע ׁשּכתּוב וזהּו ּבפעל, עבֹודה ׁשּתהיה ּבּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנרּגׁשת
ידי על ּכי ׁשלם", ּבלבב "ועבדהּו הּוא ואז "אבי אלקי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאת
ּבלבד זֹו לא הּנה אז רֹואה, ּכאּלּו מרּגׁשת והּׂשגה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּדעת
ׁשהּוא ּפּנה ּבכל אּדרּבא אּלא ּכלל, לֹו מסּתיר העֹולם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
עליו, נּצב ּדהוי' האלקי וחּיּות האֹור את הּוא רֹואה ְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּפֹונה
ערֹו אין חּוׁשית ּוראּיה מהּדעת ׁשּבאֹות ויראה האהבה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוגם
ּכמאמר "ראּיה" ּופרּוׁש לראּיה, ׁשמיעה ּדֹומה אינֹו ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאליה,
לידי ּבא אּתה ואי ּדברים ּבׁשלׁשה "הסּתּכל ז"ל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָרּבֹותינּו
והּמׁשל הּׂשכל, ּבעין ראּיה ּבבחינת ּדוקא, הסּתּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעברה",
איזה עליו ׁשּיבֹוא ורֹואה ּבחכמתֹו הּמבין אדם ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבזה
הּזמן ׁשרחֹוק ּפי על אף וׁשלֹום, חס הּפּוכֹו אֹו טֹוב ְְִִֶַַַַַָָָָּדבר
רֹואה ּכאּלּו הּוא ׂשכלֹו הסּתּכלּות מּפני הּנה הּדבר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיבֹוא
הּוא, רע אם מאד ּומתירא עליו, הּובא ּוכאּלּו ּבעיניו ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹמּיד
ּבחינת ׁשהיא ׁשמיעה ּבחינת אבל הּוא, טֹוב אם מאד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹוׂשמח
ׁשּׁשֹומע ּכמֹו זהּו עמּקה, ּבמחׁשבה ּבלבד ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֻההתּבֹוננּות
עליו ּתּפֹול לא מּזה הּנה לבֹוא, ההּוא הּדבר ׁשּיכֹול ֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאחרים
מּפני והינּו הּטֹוב, מהּדבר הּׂשמחה אֹו מהרע ּכ ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהּיראה
והגם ,ּכ ּכל אצלֹו ּגמּורה ּבהתּגּלּות הּדבר זה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבעיניו, ׁשרֹואה ּכמֹו ּדֹומה אינֹו מקֹום מּכל ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּמתּבֹונן

הת ענין ׁשהּוא הּדעת מעלת ּדברּדזהּו ּגם ׁשּמקרב קּׁשרּות, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
וזהּו מּמׁש. ּבקרּוב הּדבר ׁשהיה ּכמֹו עליו ּפֹועל להיֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָרחֹוק
הגם הּדבר ׁשראּית לראּיה, ׁשמיעה ּדֹומה ּׁשאינֹו מה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּטעם
הּנה ּכבר, ׁשּׁשמע מה על ּכלל אצלֹו מתחּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו
ׁשהיתה ההתּפעלּות ער על ׂשאת ּביתר מתּפעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשרֹואה
ּדברים", ּבׁשלׁשה "הסּתּכל רז"ל ׁשאמרּו וזהּו ׁשּׁשמע. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּמה

ּכאדם והּוא ּבהסּתּכלּות, אצלֹו ההתּבֹוננּות ענין ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
ּכּנ"ל, ׁשרחֹוק ּפי על אף הּדבר ורֹואה ּבחכמתֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמבין
ּבחינת ּכן ּׁשאין מה הּנֹולד", את הרֹואה – חכם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָו"איזהּו
אי הוי' אחדּות ׁשּמבין הינּו ּבינה, מּבחינת היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשמיעה

חד נגּדֹו,יבׁשּכּלא ּוכאין ּומבּטלים ּבטלים העֹולמֹות וׁשּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ונבראים, ּבעֹולמֹות יתּבר חּיּותֹו הׁשּפעת אצלֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻּומּׂשג
יתּבר ּבֹו ׁשּנּוי ׁשּום וׁשלֹום חס עֹוׂשה אינֹו זה ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואׁשר
לגּבי ּכלל מקֹום ּתֹופסת ׁשאינּה ּבעלמא הארה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלהיֹותֹו
היטב, הדק ּבֹו ׁשּמתּבֹונן ּפי על אף הּנה ,יתּבר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָעצמּותֹו
ּבלּבֹו, האמּונה נקּבעה והרי ּבּה, טרּוד מחׁשבּתֹו עמק ְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹוכל
הענין ואין לבד, והבנה ׁשמיעה ּדר על רק הּוא מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּכל
ּכׁשּיסיר ּולפיכ ּבעיניו, רֹואה ּכאּלּו ּגמּורה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּבהתּגּלּות
ּכׁשענין אבל ּתאוֹותיו. לדרכי ּפֹונה – רגע לפי אף ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמחׁשבּתֹו
הּבינה מקֹור ׁשהיא ּדחכמה ּבהסּתּכלּות אצלֹו הּוא ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָהאחדּות
ראּית ּכמֹו מּמׁש הּוא והרחבה, להתּבֹוננּות ׁשּיבֹוא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹקדם
מחׁשבּתֹו להסיר אפן ּבׁשּום לֹו אפׁשר אי הּנה ואז ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהעינים,
ּבֹו ּדבּוק ועניניו עׂשּיֹותיו ּובכל האחדּות, מענין הּמּדֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָוכל
ּבעיניו, הּמל את רֹואה היֹותֹו מּפני נפלאה ּבדבקּות ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיתּבר
ּבא אּתה אי ואז ראּיה, ּבבחינת ּדוקא, "הסּתּכל" אמרּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָולכן
ׁשּלא ּבעדֹו מגּנה זֹו ׁשהסּתּכלּות הּכּונה ואין עברה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלידי
על לעבר ּבא ׁשאינֹו אּלא מּמׁש ּבפעל עברה לידי רק ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹיבֹוא
הּקדֹו אין רעה ׁשּמחׁשבה הּוא ׁשּבאמת ,יתּבר ׁשרצֹונֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

מצרפּה, ּׁשאינּה מה רק והּוא למעׂשה, מצרפּה הּוא ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָּברּו
ּדמרּבה למעׂשה, מצרפּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש טֹובה ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָֻּדמחׁשבה
טֹובה הּמחׁשבה ּגם ולכן ּפרענּיֹות, מּמּדת טֹובה ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻמּדה
ׁשּנחׁשב למעׂשה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מצרפּה לעׂשֹות ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחׁשב
הּוא, למעׂשה ּדמצרפּה האמּתי והּפרּוׁש עׂשה, ּכאּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָלֹו
ּבלּמּוד ּדבר איזה לעׂשֹות חֹוׁשב יׂשראל איׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדכאׁשר
לּבֹו ּבכל ּבזה וחפץ טֹובֹות, ּובמּדֹות הּמצות ּבקּיּום ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהּתֹורה
ּבהׁשּגחה ענינים ּכּמה מצרף הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּנה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּומאדֹו,

מעׂשה. לידי ׁשּיבֹוא ְֲִִֵֶֶַָָּפרטית
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ב.1) ו, רבה דברים ראה
י.2) ה, משלי

ריש3) האותיות שער ובשל"ה פ"ה. הבחינה שער הלבבות בחובת מובא
הלב. קולמוס הלשון רז"ל אמרו מביא: כ' אות
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- ביחידות שיעור למד איתו - המסתורי הצעיר הישיבה שראש למסקנה הגיע מוויאזין ברוך ר'
החסידות תורת לעתיד נבנתה עליה - האריז"ל של הקבלה בשיטת ידיעותיו אמנם, לקבלה. מתנגד אינו
שיטת את ביסודיות להבין כדי כי הצעיר, העילוי שהסביר כפי זה היה אך ביותר. מועטות היו -

זה. ללימוד מספיק מוכן שהינו חשב לא והוא היטב, מוכנים להיות צריכים האריז"ל

לאריז"ל, שקדמו המקובלים בשיטות נרחב ידע - הצעיר הישיבה לראש - לו היה - מאידך
ברוך לר' לגמרי. ברורות היו שיטותיהם ואשר והסברים, פירושים עליהם שהיו אלו מקובלים ובמיוחד

לקבלה. מתנגד אינו כי סופית שהתברר כיוון מרובה רוח קורת הייתה
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- ביחידות שיעור למד איתו - המסתורי הצעיר הישיבה שראש למסקנה הגיע מוויאזין ברוך ר'
החסידות תורת לעתיד נבנתה עליה - האריז"ל של הקבלה בשיטת ידיעותיו אמנם, לקבלה. מתנגד אינו
שיטת את ביסודיות להבין כדי כי הצעיר, העילוי שהסביר כפי זה היה אך ביותר. מועטות היו -

זה. ללימוד מספיק מוכן שהינו חשב לא והוא היטב, מוכנים להיות צריכים האריז"ל

לאריז"ל, שקדמו המקובלים בשיטות נרחב ידע - הצעיר הישיבה לראש - לו היה - מאידך
ברוך לר' לגמרי. ברורות היו שיטותיהם ואשר והסברים, פירושים עליהם שהיו אלו מקובלים ובמיוחד

לקבלה. מתנגד אינו כי סופית שהתברר כיוון מרובה רוח קורת הייתה
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שצייתו אלו, הנסתרים, בעניין האברך עם שיחה ינהל שהוא החלטה, לידי ברוך ר' הגיע לכן,
בעלֿשם אדם מרבי פטירתו ולאחרי מזמאשטש בעלֿשם יואל מרבי בזמנו, שליחויות, וביצעו
הוא הרי צורך יהיה ואם להם. מנגד או הנסתרים של לצידם הוא האם יותר ברור יהיה אז מראפשיץ.
ממלאים שהם התפקידים ואת הנסתרים של וחשיבותם עניינם את לו ויסביר האברך עם ידון ברוך

הנסתרים. את שהנהיג שם בעל אדם לרבי ולהביאו לקרבו רצה אף הוא בחייהם.

לר' ישראל. מנשה ר' הישיבה מנהל עם ברוך ר' שוחח בשיקוליו, טועה הוא שאין לוודא כדי
היות על נוסף כי השתכנע הוא הצעיר. הישיבה ראש על חיובית דעה כבר הייתה המנהל ישראל מנשה
האברך עמד ישראל, מנשה ר' של לדעתו טובות. במידות גם מצוין הוא הרי עצום למדן הצעיר העילוי

שלימות. של במדרגה

ושיטתם, הנסתרים על דעתו מהי הצעיר הישיבה ראש את ושאל רבות, ברוך ר' אפוא, המתין, לא
זה. בנושא חלוק היה היהודי העולם אשר

ומיד: תיכף וענה היסס לא האברך

עבודה עושים הנסתרים כי לדעת נוכחתי הזמן ובמשך בעולם, ונדדתי גלות ערכתי שנים "שלוש
ישראל". לכלל רבה תועלת המביאה גדולה

התגלו החשדות כל לנסתרים, התנגדות כל הצעיר, הישיבה בראש ראה לא הוא נחת, רווה ברוך ר'
נכונות. כלא

כך כדי פרטיםתוך לגלות החל הוא עצמו. אודותיו מספר האברך את לראשונה ברוך ר' שמע
אודותיו.

שלוש שנים: חמש למשך וילדיו מאשתו להיפרד החליט שנים ארבע לפני כי סיפר הוא למשל:
רבה. בהתמדה ללמוד לשבת ושנתיים גלות, לערוך שנים

לישיבתו נכנס וכאשר ברוך. ר' של לאחוזתו הגיע בטרם סיים כבר הוא הגלות שנות שלוש את
לבלות עבורו המתאים המקום הוא שכאן חש, הוא ותלמידיה, הישיבה ראשי את והכיר ברוך ר' של

ישיבה. כראש כאן להתעכב רבה בשמחה הסכים הוא ולכן תורה. וללמוד הבאות השנתיים את

גלות. שערך בזמן קרהו אשר את גם סיפר כבר הוא אודותיו, לספר האברך התחיל וכאשר

נוספים אנשים חמישה עם נפגש הוא גלות, לערוך שהתחיל בעת אליה שהגיע הראשונה בעיירה
האברך - והוא למדנותם, את וגילו הראו מהם שניים יחד. לנדוד המשיכו ומשם גלות. ערכו הם שגם
כאילו פנים העמידו הם דבר. בשום להתבטא כלל רצו לא האחרים שלושת תורה. דברי איתם דיבר -

פשוטים. עממיים אנשים עם רק התחברו הם הגיעו, לא רק שהם ולאן פשוטים. אנשים הם

גדולים. וצדיקים גאונים ביניהם גלות, שערכו נוספים באנשים נפגש נדודיו, במהלך יותר, מאוחר
פשוטים אנשים גם הנודדים על נמנו השאר בין שונים. סיגופים עצמם על שקיבלו כאלו ביניהם היו
כן אם אלא לפגשם, אישית הצליח לא עצמו, הוא אך הנסתרים. על שמע רבים סיפורים עמיֿהארץ,

ממנו. גם להסתתר הללו הצליחו

להתאכסן תמיד העדיף ועיירות ערים עלֿפני נדודיו שבמשך לספר, המשיך הצעיר העילוי
סמוך העיר, בקצה עמדו אלו כנסיות בתי בכוונה. כך נהג הוא הקברנים, של בבתיֿהכנסת
אלו בתיֿכנסת היו גלות שעורך כמוהו אחד ועבור מניין. שם היה נדירות לעיתים ורק לביתֿהעלמין,
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אף ידי על "להיתפס" מבלי הלב שחפץ כמה שם ללמוד היו יכולים שם. להתאכסן האידיאלי המקום
אחד.

ה"הקדש", אכסניות ואת הכנסתֿהאורחים בתי את "החרים" הוא מדוע לדעת, סקרן היה ברוך ר'
אורחים. עבור יהודיים ועיירה עיר בכל הנמצאים

טוב יותר הרבה הלמדנים לאורחים התייחסו - האברך ענה - וה"הקדש" האורחים הכנסת בבתי
תורה, בן שהנני כך עקב מיוחדת צורה שהיא באיזו אלי שיתייחסו רציתי ולא פשוטים. לאנשים מאשר

תורה. בן שהנני בי יוכר שלא ובכלל,

ע זמן במשך נדודיו אודות הצעיר הישיבה ראש של סיפוריו שטף כדי סיפרתוך הוא הגלות, ריכת
הבא: המעשה את

יהודי עלֿידי בחכירה שהוחזקה מווילנא, הרחק לא שווינציאן, העיר ליד לאחוזה הגיע הוא פעם
ביתו. את בה קבע שאף יחיאל, צדוק ר' בשם משווינציאן ועשיר נכבד

ועל התורה על שישבו חכמים תלמידי לתוכו והכניס ביתֿמדרש באחוזה בנה יחיאל צדוק ר'
כך גדול, אורחים ומכניס צדקה בעל גם היה יחיאל צדוק ר' צרכיהם. בכל ידו על והוחזקו העבודה

כולה. הסביבה בכל לתהילה נודע ששמו

שנא כך אורח, עוברי ועניים חכמים תלמידי אורחים, אהב האחוזה" ש"חוכר כמה שעד אלא
השומעים. ראשי על וגפרית אש ושופכים ועיירות בערים עוברים שהיו בשער", ו"מוכיחים "מגידים"
צדוק ר' נחפז היה דרשתו, להשמיע הבמה על לעלות ביקש אשר כזה, דרשן באחוזה שנראה אימת כל
אפילו באחוזה לשהות כזה לאחד נותן היה לא הוא לדרכו. ולשלחו הגונה נדבה לו להעניק יחיאל

אחד. לילה

אלה וכל יהודים, מספר הסמוכים בכפרים גם היו כן כמו יהודים, של ניכר מספר התגוררו באחוזה
לא יחיאל צדוק בר' מפצירים היו קרובות ולעיתים מוסר". ו"בעל "מגיד" לשמוע השתוקקו כן דווקא
נשמע ולא הפשוטים האנשים אנו חלקנו ייגרע "מדוע טוענים: הם כאשר הנ"ל, הדרשנים את לגרש

ממגיד"! אמרה סתם או משל, דברֿתורה, איזשהו

רוטן: יחיאל צדוק ר' היה אלו בקשות על

"טוב - שואל יחיאל צדוק ר' היה - המגידים"? של השטותיות לדרשות אתם זקוקים מה "לשם
יהודים בביתֿהמדרש ישנם הרי לבד, ללמוד לכם קשה ואם ספר. באיזשהו או בגמרא שתעיינו יותר
ריקות דרשות לשמיעת הזמן את לבזבז מדוע כן ואם חפץ. שלבכם מה כל אתכם ילמדו והם למדנים

שאלתו. את יחיאל צדוק ר' סיים ֶמּתֹוכן"?

הצעירים עם והן יותר המבוגרים עם הן חכמים תלמידי ילמדו שבאחוזתו יחיאל צדוק ר' דאג ואכן,
גילה אשר ילד איזשהו נמצא היה ואם הוא. מכספו מימן זה כל את והבנתו. השגתו לפי אחד כל יותר,

הוצאותיו. כל את ומכסה בישיבה ללמוד שולחו היה ללימוד, כישרונות

השנאה על ושמעתי - ברוך לר' הצעיר העילוי סיפר - יחיאל" צדוק ר' של לאחוזתו הגעתי "כאשר
למען מאוד. התפלאתי המוסר, ומגידי לדרשנים - יחיאל צדוק ר' של - מובנת בלתי והכמעט המשונה

הרי נכבדההאמת נדבה עבורי הכינו הכוונת, על אותי העלו ותיכף מגיד שהנני חשדו בעצמי אותי גם
סקרן ברם מגיד. וכלל כלל שאינני הבטחתי אני אך מהמקום. ומיד תיכף שאסתלק דרישה בתוספת
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אף ידי על "להיתפס" מבלי הלב שחפץ כמה שם ללמוד היו יכולים שם. להתאכסן האידיאלי המקום
אחד.

ה"הקדש", אכסניות ואת הכנסתֿהאורחים בתי את "החרים" הוא מדוע לדעת, סקרן היה ברוך ר'
אורחים. עבור יהודיים ועיירה עיר בכל הנמצאים

טוב יותר הרבה הלמדנים לאורחים התייחסו - האברך ענה - וה"הקדש" האורחים הכנסת בבתי
תורה, בן שהנני כך עקב מיוחדת צורה שהיא באיזו אלי שיתייחסו רציתי ולא פשוטים. לאנשים מאשר

תורה. בן שהנני בי יוכר שלא ובכלל,

ע זמן במשך נדודיו אודות הצעיר הישיבה ראש של סיפוריו שטף כדי סיפרתוך הוא הגלות, ריכת
הבא: המעשה את

יהודי עלֿידי בחכירה שהוחזקה מווילנא, הרחק לא שווינציאן, העיר ליד לאחוזה הגיע הוא פעם
ביתו. את בה קבע שאף יחיאל, צדוק ר' בשם משווינציאן ועשיר נכבד

ועל התורה על שישבו חכמים תלמידי לתוכו והכניס ביתֿמדרש באחוזה בנה יחיאל צדוק ר'
כך גדול, אורחים ומכניס צדקה בעל גם היה יחיאל צדוק ר' צרכיהם. בכל ידו על והוחזקו העבודה

כולה. הסביבה בכל לתהילה נודע ששמו

שנא כך אורח, עוברי ועניים חכמים תלמידי אורחים, אהב האחוזה" ש"חוכר כמה שעד אלא
השומעים. ראשי על וגפרית אש ושופכים ועיירות בערים עוברים שהיו בשער", ו"מוכיחים "מגידים"
צדוק ר' נחפז היה דרשתו, להשמיע הבמה על לעלות ביקש אשר כזה, דרשן באחוזה שנראה אימת כל
אפילו באחוזה לשהות כזה לאחד נותן היה לא הוא לדרכו. ולשלחו הגונה נדבה לו להעניק יחיאל

אחד. לילה

אלה וכל יהודים, מספר הסמוכים בכפרים גם היו כן כמו יהודים, של ניכר מספר התגוררו באחוזה
לא יחיאל צדוק בר' מפצירים היו קרובות ולעיתים מוסר". ו"בעל "מגיד" לשמוע השתוקקו כן דווקא
נשמע ולא הפשוטים האנשים אנו חלקנו ייגרע "מדוע טוענים: הם כאשר הנ"ל, הדרשנים את לגרש

ממגיד"! אמרה סתם או משל, דברֿתורה, איזשהו

רוטן: יחיאל צדוק ר' היה אלו בקשות על

"טוב - שואל יחיאל צדוק ר' היה - המגידים"? של השטותיות לדרשות אתם זקוקים מה "לשם
יהודים בביתֿהמדרש ישנם הרי לבד, ללמוד לכם קשה ואם ספר. באיזשהו או בגמרא שתעיינו יותר
ריקות דרשות לשמיעת הזמן את לבזבז מדוע כן ואם חפץ. שלבכם מה כל אתכם ילמדו והם למדנים

שאלתו. את יחיאל צדוק ר' סיים ֶמּתֹוכן"?

הצעירים עם והן יותר המבוגרים עם הן חכמים תלמידי ילמדו שבאחוזתו יחיאל צדוק ר' דאג ואכן,
גילה אשר ילד איזשהו נמצא היה ואם הוא. מכספו מימן זה כל את והבנתו. השגתו לפי אחד כל יותר,

הוצאותיו. כל את ומכסה בישיבה ללמוד שולחו היה ללימוד, כישרונות

השנאה על ושמעתי - ברוך לר' הצעיר העילוי סיפר - יחיאל" צדוק ר' של לאחוזתו הגעתי "כאשר
למען מאוד. התפלאתי המוסר, ומגידי לדרשנים - יחיאל צדוק ר' של - מובנת בלתי והכמעט המשונה

הרי נכבדההאמת נדבה עבורי הכינו הכוונת, על אותי העלו ותיכף מגיד שהנני חשדו בעצמי אותי גם
סקרן ברם מגיד. וכלל כלל שאינני הבטחתי אני אך מהמקום. ומיד תיכף שאסתלק דרישה בתוספת
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תרפ"ד שבט ח" בע"ה,

מו"ה ויר"א וו"ח הנכבד התמים יד' כבוד

סופר שי' זלמן

וברכה שלום

פרנסה לו ושיהי' ופרשיות מזוזות יכתוב אשר רוצה הנני

על בל"נ אותו אקח חדשים שלשה משך על ע"כ בעזה"י,

בל"נ ויכתוב שלי, יהי' והקלף לחדש דאללארין י"ב שכירות

א' ליום ומוש"ק הועש"ק יום ביום, מזוזות מד' פחות לא

ורק בערך, לחדש מזוזות צ' עד בעזה"י יהי' וא"כ יחשבו

יהי' ואם געכער שרייבין היינו יותר, לכתוב ישתדל כי העיקר

שמאטקין שי' לר"ז ימסור המזוזות יותר, טוב יהי' יותר

מאתו יקבל משכורתו וכן קלף על לו שדרוש מה יקבל ואצלו

הפרש היינו אצלו פרשיות עולה כמה ויכתוב שלי, ע"ח אי"ה

ימלא והשי"ת הסוחרי', אצל הנקנים ופרשיות שלו הפרשיות

ולברכה. לטובה לבבו משאלות

ומברכו. הדו"ש
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האחוזה, חוכר יחיאל צדוק ר' כמו מידות, ובעל צדקה בעל שכזה כזו, הנהגה נובעת מאין לדעת הייתי
ומגידיֿמוסר"! לדרשנים כזו שנאה חדור יהיה

הצעיר: האברך לספר המשיך הבא" ההסבר לי ניתן כך "על

רכוש לעצמו לקבץ הצליח אמנם הוא גדול. עםֿהארץ הקודמות בשנותיו היה יחיאל צדוק "ר'
"ב" האות בין להבחין ידע לא הוא ידע. לא לקרוא אפילו כמקודם. דל נשאר הרוחני מטענו אך רב,
מפיו יוצא שהיה מה וכל תפילתו. הייתה איך לשער אפשר "ר". לאות "ד" האות בין וכן "כ" לאות
בסביבתו עומדים היו אשר אנשים מסתבכת... לשונו הייתה הזמן כל ועקומה"... רצוצה "שבורה
בגלל וזאת היה, לא גם הוא במצוות גדול זהיר מצחוק. מתגלגלים פשוט היו תפילתו את ושומעים

יותר". זהיר להיות איך ידע לא הוא שפשוט

במסחרו משהו היה ממעשיהם. הרבה ולמד פריצים, עם סחר תמיד שהוא מכך גם נבעה "בורותו
גדול". עשיר להיות הפך והוא להצלחתו, שגרם הפריצים עם

לבֿטוב. בעל אדם היה הוא הרי המצוות, בקיום יחיאל צדוק של וקלותֿראשו בורותו למרות אך
רחבה. ביד צדקה נותן היה הוא רחבה. יד לו הייתה

על הייתה אחזקתו כל אשר יתומים בית הקים לילדים, ּכמה היה וליבו והיות עקרה. הייתה ֵַָזוגתו
כתפיו.

האנשים בין היה יחיאל צדוק ההם. בימים ונפוץ מּוּכר שהיה מהסוג דרשן לשוונציאן בא ָפעם
הדרשה. בעל את לשמוע שבאו

את לפניהם ותיאר בעליֿהעבירה את ייסר הוא האחרים. הדרשנים כדרך דרשתו את השמיע הלה
ביותר הגדול עוונם עמיֿהארץ, עבור בפיו הייתה ומיוחדת גדולה מוסר מנת ּכבשניו. כל עם ְְִָָָהגיהינום
של מאמר אגב ציטט הוא חכמים. לתלמידי כבוד מספיק חולקים שאינם - הדרשן שאמר כפי - הוא

האמת. בעולם במיוחד כבד עונש צפוי הללו שלעמיֿהארץ ז"ל חכמינו

החל הדברים" פני הם כך "אם - הלב טוב אך הפשוט - יחיאל בצדוק קשות פגעה זו דרשה
הרי גורלי עושה! שאני הטובים בדברים תועלת כל אין "הרי דרשן" ה"בעל שאמר בדברים להרהר
לפחות שאיהנה אפוא היה מוטב דבר. שום לשנות אוכל לא הרי בורותי עקב חתום. וכה כה בין כבר

עבו כבר אבוד הרי הבא" ה"עולם הזה". רי...".מה"עולם
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קטו אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ז

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה סעדי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מד' שבט עם הפ"נ ורשימות המוסגרים. כן נתקבל בעתו מכתבו שלפני 

זה מא' טבת. ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה קבל גם ידיעות מהטבת מצב בריאות ב"ב שי', ובמ"ש אודות 

השטראלען להראש בהנוגע לבריאות... כמדומה כבר כתבתי פעם, שטפול זה דורש זהירות יתירה. והרי 

ישנם כמה טפולים שאין בהם אחריות, וכמה טפולים שאין בהם עכ"פ אחריות כ"כ ויודעים התוצאות 

מהם יותר ברור מאשר תוצאות טפול של שטראלען.

בטח ניצלו את היום של ההילולא בענינים ואופנים המתאימים, לא רק בהנוגע לתלמידים ומורים 

אלא גם בסביבתו ובהעיר. וכמדומה כבר כתבתי שבכלל צריך כל אחד מאנ"ש הנמצא באיזה מקום שהוא, 

להביט על עצמו כשליח מנשיאינו הק' וצריכים להפיץ תורתם הדרכותיהם ומנהגיהם בכל הסביבה העיר 

והמדינה. וע"ד מרז"ל אחד מכם גולה לברבריא וכו'. וכיון שתפקיד זה הוטל עכאו"א מאתנו, בודאי שעוד 

מקודם לזה ניתנו לו הכחות למלאותו כדבעי ומתוך הרחבת הדעת.

בברכה לבריאות - לו ולכל ב"ב שי' ולבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסהאן

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לתמהוני נודעתי מסדר היום שלו, אשר איננו כדבעי בהנוגע לשמירת נכסיו של הקב"ה הוא הגוף 

)עיין שו"ע רבנו הזקן הלכות נזקי גוף ונפש סעיף ד'. וברמב"ם הל' רוצח פ"א הלכה ד', ופירוש הרדב"ז שם 

הל' סנה' פי"ח ה"ו(. ובפרט ע"פ המבואר במאמרים ובכמה שיחות, אשר בריאות הגוף הוא מדרכי השם 

וצריך להיות סדר העבודה דעזוב תעזוב עמו דוקא. ובפרט בדורנו חלוש זה, גם כפשוטו בגשמיות )ראה 

אגה"ת ריש פרק ג'( - שרואים בחוש אשר חלישות הגוף מבלבלת לכל לראש לעבודת השם בעבודת התפלה, 

וכן בלימוד התורה ואפילו בקיום המצות - אשר לכן ברובא דרובא הסיגופים מביאים יותר הפסד מאשר 

שכר. ובודאי למותר להאריך בדבר המבואר.

ותקותי חזקה אשר בקבלתו מכתבי זה, הנה לא ירעיב את עצמו עד כמה וכמה שעות על היום, 

ידוע פתגם  וגם יאכל מיני מזונות בבקר ואפילו קודם התפלה. וכבר  אלא ישתה דבר המחזק את הגוף 

רבוה"ק והוראתם, אז מען דארף עסין צוליב דאוונען ניט דאוונען צוליב עסן. וכוונתם היתה ג"כ בפשטות, 

שאם הוא רעב בשעת התפלה, הרי אי אפשר, לאנשים כערכנו - שלא תהי' לזה נגיעה בהתבוננות בתפלה 

והאריכות בה, משא"כ כשיאכל לפני התפלה יסולק בלבול זה, וביכולתו - אם רק ברצונו - לעבוד עבודתו 

ביותר טוב ובאופן נעלה.

שאינם  אלו  כל  אשר  בסביבתו,  גם  ישפיע  הרי  אחר,  באופן  כמה  עד  נהג  אשר  על  תיקון  ובתור 

בריאים ועפמ"ש באגרת התשובה הנ"ל, לא ירעיבו את עצמם, ויתפללו בבקר וגם ילמדו אז נשמה בגוף 

שאינו מבלבל, והשי"ת יצליחו.

בברכה.



אגרות קודשקטז

 ב"ה,  כ"א שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו שבט, בו כותב שאין לו קישור ללימודו כי המחשבות מבלבלות אותו.

ידי  על  נמשכים  ישראל  בת  בן  עניני  וכל  בתורה  אות  לו  יש  מישראל  אחד  לכל  אשר  ידוע  הנה 

התורה, שלכן אי אפשר שלא יהי' לו קישור לתורה תורת חיים אלא שהיצר הרע מלך זקן וכסיל מעלים 

ומסתיר על האמת, והעצה היא לזה מה שארז"ל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, וכשיתייגע 

ומקוה טהרה  עבודת התפלה  ע"י  לימודו בטהרה  יהי'  ובטח  יצליחו השי"ת  ושקידה  בלימודו בהתמדה 

ולימוד נשמתא דאורייתא פנימיות התורה תורת החסידות.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  כ"א שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו נתקבל מכתבו מי"ז שבט, ולפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד יום ההילולא של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הוא יום העשירי בשבט, אשר בטח הי' אצלו שינוי אם בלימוד תורתו 

של בעל ההילולא או בכגון דא, וכמדת נותני צדקה אקוה שהיתה עינו טובה בשלו וגם בשל אחרים.

הרצון  להם  שאין  או  יכולים  שאינם  עתה  במקומו  אשר  השונים  האנשים  אודות  שכותב  מה 

לעסוק בהחזקת היהדות והפצתם מפני טעמים שונים ומשונים, הרי נאמנת ההשגחה פרטית שדוקא היא 

כזה,  ביכולת האדם למלאות תפקידו באופן  פלוני שאין חסרון  וזמן  פלוני  פלוני למקום  המביאה אדם 

אלא שניתנה לאדם הבחירה חפשית, ושני דרכים לפניו ככתוב ומסיים הכתוב - וזה עצמו הוא גם נתינת 

כח - ובחרת בחיים, אלא שכמו שכל הנ"ל הוא בנוגע לאותם שכותב אודותם ה"ה ג"כ בנוגע לו לעצמו, 

ואף שאינו דומה אחד או מועטים העושים את הדבר לאחרים או לרבים העושים דבר, הנה לאחרי שהאחד 

עשה מה שביכלתו לעורר את הרבים, ולצרפם לעבודה קדושה זו, הנה גם אם לע"ע לא נענו הנ"ל לדבריו 

מובן שאין זה פוטרו מחלקו בעבודה זו. ואדרבה לפעמים הנה גם זה קאי מרז"ל זכה נוטל חלקו וחלק 

חבירו )בעבודה דתורה ומצות שבד"מ נוטל חלקו ונוטל חלק חבירו( בגן עדן, שגן עדן האמיתי ועוד למעלה 

מזה היא ההתקשרות בהשי"ת מצוה המצות דביקות באלקים חיים וכמרז"ל שכר מצוה מצוה, ולמותר 

להאריך בדבר המובן וגם פשוט.

מוסג"פ מאמרי יום ההילולא שהו"ל בהוספות ובטח יזכה בתוכנם את הרבים.

בברכה לבריאות ולהצלחה בכל הנ"ל.



קיז אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאז, וזה עתה הפ"נ מיום ההילולא שיקרא בעת רצון על הציון הק' של 

בעל ההילולא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נהניתי ממ"ש אודות ההצלחה בקרב לב אחדים מבני ישראל לעניני תורה ומצותי', ואם בהנוגע 

לנפש אחת שנו חכמים שהוא כאילו קיים עולם מלא עאכו"כ כמה נפשות, וכבר ידוע אשר פעולה מצוה 

אחת ואפילו חד פעמית, הרי יחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד )תניא ספכ"ה( ובפרט כשבכמה פעולות 

טובות ומצות זכה להיות הממוצע בזה. ויה"ר שיקוים גם בזה הפסק דמצוה גוררת מצוה, היינו שאצלו 

יתגדל החשק והמרץ לפעול בכל הנ"ל ובמילא יזמינו לו האפשריות למלא משאלות לבבו לטובה, בענינים 

הפרטים בבני ביתו וגם באחרים.

לאחרי בקשת סליחתו ובהקדים הידוע בענין גודל השלום שבשביל זה ניתנה כל התורה וכפסק 

הרמב"ם סוף הלכות חנוכה ולא עוד אלא שזהו דבר משנה כלי מחזיק ברכתו של הקב"ה, ארשה לי לעורר 

אותו ולזרזו על החיזוק לרבות השלום בביתם, היינו כפשוטו בהנוגע לו ואל זוגתו תחי', שכנראה מבין 

השיטים וגם מבין שיטת השיחה שהיתה לי כאן ומצב רוחה )שטימונג(, כדאית ההשתדלות יתירה מצדו 

להיות וותרן במדותיו ולהתייגע ככל יכולתו בזה, וכבר ידועה ההוכחה וגם בנגלה דתורה מגודל ענין זה, 

מה שאמרו רז"ל, שאמר הקב"ה ומצוה למחוק שמו הגדול הנכתב בקדושה ודוקא שם המפורש ודוקא על 

ידי כהן, ובלבד להטיל שלום בין איש לאשתו ואפילו כשהאשה מתנהגת באופן דקנוי ח"ו, ועאכו"כ באשה 

בבשורה  שישמחני  ותקותי  ונשאה,  רמה  מצוה  בזה  ההשתדלות  שכל  לחסידות,  ב"ב  את  שגדלה  צנועה 

באופן  תחי'  זוגתו  לב  ישמח  קלה  דעתן  שנשים  רז"ל  להוראת  ומתאים  יכולתו  ככל  בזה  שעושה  טובה 

ובודאי שורותי אלה  וכו'.  המתאים לה, היינו לא דורך אנגעצויגענקייט כי אם דוקא ע"י הסברת פנים 

המעטות בכמות ג"כ תספיקנה ואחכה לבשו"ט.

בברכת הצלחה בכל האמור.

 ב"ה,  כ"א שבט, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ג הוו"ח אי"א בנש"ק כו' וכו'

מוה"ר שלום יחזקאל שרגא שליט"א

שלום וברכה!

בעתו נעם לי לקבל מכתבו עם המוסגר בו שו"ת בדיני נזקקין לתובע אשר כבקשתו מוחזר בזה. 

וכבר הראה כת"ר בתשובתו בש"ס ופוסקים המדברים בכגון דא, ולדעתי נקודה העיקרית בזה היא שעל 

הדיינים לברר עד כמה שידם מגעת אם החשש שישתמט התובע וכו' אמת הוא או מרומה, כי מחובתו של 

הדיין לדין דין אמת לאמיתו, וכמרז"ל שבועות ל' ע"ב הובא ג"כ בתוספת ד"ה דין ב"ב ח' ע"ב לפסק הלכה 

אשר ברובא דרובא עפ"ז יש להדיין להחליט אם למלאות תביעת הנתבע כשטוען שהתובע ישתמט אח"כ.

מוסג"פ מה שהו"ל בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע יו"ד 

שבט העבר, ובטח יעניין את כת"ר שי'.

בכבוד ובברכה.
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‡Ï‰‡ד È‡ ÈÏ‡ „Á LÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»
ÈLÂ È„ ‰Â‰ ‡‡„¿«»¬»¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ

‰„ ‡ÁÓהB˙È ‡˙‡Â ≈«¿»¿«¿…«¬»ƒ¿
˙ÂÏ ˙‡Â È‰B ‰LÓ„ È‰ÓÁ¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
Ô˙ ÈL ‡‰ È ‡„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»
ÈÈ„ ‡È È‰BÏ ÈÏ˙‡„ ‡Ï¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

B˙Èו ÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿
‡‰ ÔÈ˙ ˙‡Â ˙ÂÏ È˙‡»≈¿»»¿ƒ¿»¿≈¿»»


(‡)B˙È ÓLÂ.?ּובא ׁשמע ּׁשמּועה קריעתמה «ƒ¿«ƒ¿ְְִַַַָָָ

עמלק ּומלחמת סּוף קטז)ים ׁשבע.B˙È:(זבחים ְֲִֵֶֶַָƒ¿ֶַ
חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: נקראּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָׁשמֹות

ּפּוטיאל ּפרׁשה(מכילתא)קיני, ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". "ואּתה ּבּתֹורה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָאחת
חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות, ְְְִִִֵַַַַָֹוקּים

יתרֹו, הּוא וחֹובב הּתֹורה, את ׁשּנאמר:ׁשחּבב ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ
ד) אֹומרים:(שופטים ויׁש מׁשה". חתן חבב ְְְִִֵֵֵֶָֹֹֹ"מּבני

היה, יתרֹו ׁשל אביו אֹומררעּואל ב)ּומהּו (לעיל ְְִִֵֵֶַָָָ
קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות אביהן"? רעּואל אל ְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ"וּתבאנה

ּבספרי: אּבא. אביהן: LÓ‰לאבי Ô˙Á.(מכילתא) ְְֲֲִִִֵֶַַָ…≈…∆
,הּמל חֹותן אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכאן
ׁשּנאמר: ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה מׁשה היה ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּולׁשעבר

חֹותנֹו": יתר אל Ï‡ÈÏ"וּיׁשב ‰LÓÏ.ׁשקּול ְֶֶֶַָָ¿…∆¿ƒ¿»≈ָ
יׂשראל:מׁשה ּכל Ïkּכנגד ˙‡‰ L‡.להם ְְִֵֶֶֶָָֹ≈»¬∆»»ֶָ

ּובעמלק: ּובּבאר הּמן, B‚Â'ּבירידת '‰ ‡ÈˆB‰ Èk. ְֲִִֵֵַַַַָָƒƒ¿
ּכּלם על ּגדֹולה ÈÁL‰():(מכילתא)זֹו Á‡. ְַָָֻ««ƒ∆»

ׁשב ל" ּבמדין: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְִֵֶַַָָָָֻּכׁשאמר
וגֹו'", ּבניו ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹמצרים...
אמר האלהים" ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ְְְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹויצא
אׁשּתי היא 'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי ְִִִִֵַַָָלֹו:
אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנׂשאתי
'על לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר ְְִִִַַַַָָָמֹוליכן'?
להֹוסיף ּבא ואּתה מצטערים, אנּו ְְְֲִִִִִַַָָָָהראׁשֹונים
ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָעליהם'?

לּה:ּבניה גוהלכה ‰(„)תורה ÁÓ ÈÏÂ. ְְֶָָָָָ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…
להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּכׁשּגּלּו

ׁשיׁש. ׁשל ּכעּמּוד צּוארֹו נעׂשה מׁשה, :(מכילתא)את ְֲִֶֶֶַַַַָָֹ
(‰)„‰ Ï‡.,היה ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְִִֶַַָָָָ

יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבכבֹודֹו

ּתֹורה: ּדברי לׁשמע ּתהּו, ‡Ï(Â)מקֹום Ó‡Â ְְְִִֵַָֹֹ«…∆∆
‰LÓ.:ׁשליח ידי B‚Â'על B˙È ˙Á È‡.אם …∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ִ

,אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה איןאין ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָ
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ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָאּתה

LÓ‰(Ê):(מכילתא) ‡ˆiÂ.נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְִֵַָָ
אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹיתרֹו
ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה הּוא ּומי ואביהּוא, ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹנדב

BÏיצא?: ˜MiÂ eÁzLiÂ.הׁשּתחוה מי יֹודע איני ָָ«ƒ¿««ƒ«ְֲִִִֵֵַַָ
הּקרּוי מי לרעהּו", "איׁש אֹומר: ּכׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶַָלמי.

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה :(מכילתא)איׁש? ְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹ
(Á)B˙ÁÏ ‰LÓ ÈÂ.לקרבֹו לּבֹו את למׁש «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰:(מכילתא)לּתֹורה Ïk וׁשל.‡˙ הּים ׁשעל ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ
היסֹוד.‰Ïz‡‰:(מכילתא)עמלק מן אל"ף למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶַַָ

מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ּתבה, ְִִִֵֵֶֶַַָָׁשל
ּתנּואה: ּתקּומה, ּתנּופה, ּתרּומה, וכן: ְְְְְְִִֵָָָָָלפרקים,

(Ë)B˙È ÁiÂ..ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, ויׂשמח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ
צד) ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: חּדּודיןּומדרׁש ְְֲִִִַַַָָָָ

ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד על מצר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָחּדּודין',
ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָאינׁשי:

Ú‰B‰Ïkּבאּפיּה": Ï.והּבאר הּמן, טֹובת ְֵַ«»«»ְְֵַַַָ
עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֻוהּתֹורה.
ׁשהיתה מּמצרים, לברח יכֹול עבד היה לא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעכׁשו

רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו מסּגרת, :(מכילתא)הארץ ְְְִִִֵֶֶֶָָָֻ
(È)ÌÈˆÓ „iÓ Ì˙‡ ÏÈ‰ L‡.קׁשה :אּמה ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻ

‰Ú „iÓe.:קׁשה מלÌÈˆÓ „È ˙ÁzÓ. ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
הּיד ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון מכּבידיםּכתרּגּומֹו: ׁשהיּו ְְְְִִִֶַַַָָָ

העבֹודה: היא ÈzÚ„È(È‡)עליהם, ‰zÚ.מּכירֹו ֲֲִֵֶָָ«»»«¿ƒִַ
לׁשעבר, ּביֹותרהייתי ÏkÓ:(מכילתא)ועכׁשו ְְְְִִֵֶַַָָָƒ»

ÌÈ‰Ï‡‰.אלילים עבֹודת ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד »¡…ƒְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ
עבדּהׁשּבעֹולם, ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח ׁשּלא ֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
Ì‰ÈÏÚ:(מכילתא) e„Ê L‡  Èk.:ּכתרּגּומֹו ƒ«»»¬∆»¬≈∆ְְַ

ּבמים: נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו e„Êּבמים L‡. ְְְְְְֱִִִֵֶַַַָ¬∆»
ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר לׁשֹון(סוטה ְְְְֲִִֵֶַָ

כה) אׁשר(בראשית ּבּקדרה נזיד": יעקב ְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹ"וּיזד
נתּבּׁשלּו: ּבּה ׁשהיא.ÏÚ‰(È)ּבּׁשלּו, ּכמׁשמעּה, ְְְִִַָ…»ְְִֶַָָ
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‰ÚÏ ÈÈ „Ú È Ïk ˙È È‰eÓÁÏ«¬ƒ»»ƒ¬«¿»¿«¿…
Ïk ˙È Ï‡È ˜ÈÚ ÏÚ È‡ˆÓÏe¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
‡Á‡ ezÁkL‡ È ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»

:ÈÈ eÊLÂטÏk ÏÚ B˙È È„ÁÂ ¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿«»
È Ï‡ÈÏ ÈÈ „Ú È ‡˙Ë«¿»ƒ¬«¿»¿ƒ¿»≈ƒ

:È‡ˆÓ„ ‡„ÈÓ eÊLיÓ‡Â ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈«¬«
B˙È ÈÊL È ÈÈ È B˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿
È ‰Ú„ ‡„ÈÓe È‡ˆÓ„ ‡„ÈÓƒ»¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ
˙ÂÓ ˙BÁzÓ ‡nÚ ˙È ÈÊL≈ƒ»«»ƒ¿«¿«

:È‡ˆÓיאÈÈ  È‡ ‡Ú„È Úk ƒ¿»≈¿«»«¿»¬≈«¿»
‡Ó˙ È‡ dÓ  dÏ‡ ˙ÈÏÂ¿≈¡»«ƒ≈¬≈¿ƒ¿»»

È ˙È ÓÏ È‡ˆÓ eÈMÁÏ‡ ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»ƒ¿»≈
:e dיבÈ‰eÓÁ B˙È È˜Â ≈»ƒ¿»ƒƒ¿¬ƒ

Ì„˜ ÈL„e˜ ˙Â ÂÏÚ ‰LÓ„¿…∆¬»»¿ƒ¿«¿ƒ√»
Ï‡È È ÏÂ ‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ¿»«¬»«¬…¿…»≈ƒ¿»≈


ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָאּתה

LÓ‰(Ê):(מכילתא) ‡ˆiÂ.נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְִֵַָָ
אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹיתרֹו
ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה הּוא ּומי ואביהּוא, ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹנדב

BÏיצא?: ˜MiÂ eÁzLiÂ.הׁשּתחוה מי יֹודע איני ָָ«ƒ¿««ƒ«ְֲִִִֵֵַַָ
הּקרּוי מי לרעהּו", "איׁש אֹומר: ּכׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶַָלמי.

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה :(מכילתא)איׁש? ְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹ
(Á)B˙ÁÏ ‰LÓ ÈÂ.לקרבֹו לּבֹו את למׁש «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰:(מכילתא)לּתֹורה Ïk וׁשל.‡˙ הּים ׁשעל ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ
היסֹוד.‰Ïz‡‰:(מכילתא)עמלק מן אל"ף למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶַַָ

מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ּתבה, ְִִִֵֵֶֶַַָָׁשל
ּתנּואה: ּתקּומה, ּתנּופה, ּתרּומה, וכן: ְְְְְְִִֵָָָָָלפרקים,

(Ë)B˙È ÁiÂ..ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, ויׂשמח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ
צד) ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: חּדּודיןּומדרׁש ְְֲִִִַַַָָָָ

ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד על מצר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָחּדּודין',
ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָאינׁשי:

Ú‰B‰Ïkּבאּפיּה": Ï.והּבאר הּמן, טֹובת ְֵַ«»«»ְְֵַַַָ
עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֻוהּתֹורה.
ׁשהיתה מּמצרים, לברח יכֹול עבד היה לא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעכׁשו

רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו מסּגרת, :(מכילתא)הארץ ְְְִִִֵֶֶֶָָָֻ
(È)ÌÈˆÓ „iÓ Ì˙‡ ÏÈ‰ L‡.קׁשה :אּמה ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻ

‰Ú „iÓe.:קׁשה מלÌÈˆÓ „È ˙ÁzÓ. ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
הּיד ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון מכּבידיםּכתרּגּומֹו: ׁשהיּו ְְְְִִִֶַַַָָָ

העבֹודה: היא ÈzÚ„È(È‡)עליהם, ‰zÚ.מּכירֹו ֲֲִֵֶָָ«»»«¿ƒִַ
לׁשעבר, ּביֹותרהייתי ÏkÓ:(מכילתא)ועכׁשו ְְְְִִֵֶַַָָָƒ»

ÌÈ‰Ï‡‰.אלילים עבֹודת ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד »¡…ƒְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ
עבדּהׁשּבעֹולם, ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח ׁשּלא ֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
Ì‰ÈÏÚ:(מכילתא) e„Ê L‡  Èk.:ּכתרּגּומֹו ƒ«»»¬∆»¬≈∆ְְַ

ּבמים: נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו e„Êּבמים L‡. ְְְְְְֱִִִֵֶַַַָ¬∆»
ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר לׁשֹון(סוטה ְְְְֲִִֵֶַָ

כה) אׁשר(בראשית ּבּקדרה נזיד": יעקב ְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹ"וּיזד
נתּבּׁשלּו: ּבּה ׁשהיא.ÏÚ‰(È)ּבּׁשלּו, ּכמׁשמעּה, ְְְִִַָ…»ְְִֶַָָ
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:‡LÓ „Ú ‡ ÔÓטוÓ‡Â ƒ«¿»««¿»«¬«
È˙ÂÏ Ô˙‡ È‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

È˙ÂÏטז Ô˙‡ ‡È ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ
Á ÔÈe ‡ ÔÈa ‡È‡„Â¿»ƒ¿»≈«¿»≈«¿≈
ÈÈ„ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe¿«¿»¿»¿»«»«¿»


ּכליל: B‚Â'ׁשלמים:.ÌÈÁÊּכּלּה Ô‰‡ ‡iÂ. ִָָֻ¿»ƒְִָ«»…«¬…¿

וגרם לקראתֹו ׁשּיצא הּוא והלא ,הל היכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּומׁשה
ּומׁשּמׁש עֹומד ׁשהיה אּלא הּכבֹוד? ּכל את ְֵֵֶֶֶַַָָָָָלֹו

‰‡ÌÈ‰Ïלפניהם: ÈÏ.מּסעּדה ׁשהּנהנה מּכאן ְִֵֶƒ¿≈»¡…ƒְֱִִֶֶֶַָָֻ
מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבּה, מסּבין חכמים ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֻׁשּתלמידי

כד)הּׁשכינה ÁnÓ˙(È‚):(ברכות È‰ÈÂ.מֹוצאי ְִַָ«¿ƒƒ»√»ֵָ
ּומהּו ּבּספרי. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים ְִִִִֵַַַָָָָיֹום

אימּמחרת? ּכרח ועל ההר. מן רדּתֹו למחרת ְְְְֲֳֳִִִִַָָָָָָָ
ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר ְֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר
אתֿ "והֹודעּתי לֹומר: אפׁשר אי ּתֹורה מּתן ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹקדם
לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'", ְְִִִִֵֶַַָָֹֻחּקי
ירד ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיׁשב
וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְֶַַַָָָָָָָָָוׁשבר
זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ְְְְִִִֵַַָָָָֹׁשמנים

ּכּסדר, עדּכתּובה מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשנה
ׁשנּיה, ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו אל ׁשּלּוחֹו ְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּבא,
ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהרי

מׁשה: לֹו ׁשאמר הּדגלים י)ּבמּסע "נֹוסעים(במדבר ְְְִִֶֶַַַַָָֹ
ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום אל ְְְֲֲִֶַַַַָָָֹאנחנּו

,והל מּׁשּׁשלחֹו ּתֹורה, מּתן קדם מצינּוזּו היכן ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ׁשם ּתאמר: ואם ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשחזר?
ׁשהרי יתרֹו, הּוא חֹובב הּוא היה, יתרֹו ׁשל ְְְֲִִֵֶֶָָָּובנֹו

ד)יב:ּכת מׁשה":(שופטים חֹותן חֹובב LiÂ"מּבני ְְִִֵֵֶָֹ«≈∆
ÌÚ‰ „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ.,עֹומדים וכּלן ּכמל יֹוׁשב …∆¿««¬…»»ְְְִֵֶֶָֻ

ׁשל ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻוהקׁשה
,ּכ על והֹוכיחֹו אּתהיׂשראל, "מּדּוע ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
נּצבים: וכּלם "לבּד ‰Úיֹוׁשב „Ú ˜a‰ ÔÓ. ְְִִֵֶַָָֻƒ«…∆«»»∆

י) ּכן?(שבת לֹומר אמתאפׁשר ּדין ׁשּדן ּדּין ּכל אּלא ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו ְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָלאמּתֹו
להּקדֹוׁש ׁשּתף נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום ּכל ּבּתֹורה ְְֲִֵַַַַָָָָָֻעֹוסק

ּבראׁשית ּבמעׂשה הּוא ערבּברּו "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
י)וגֹו'" יד:(מגילה È‡.(ÂË)תורה Èk,בא לׁשֹוןּכי ְƒ»…ְִָ
‡ÌÈ‰Ïהֹווה: L„Ï.,אלּפן למתּבע ּכתרּגּומֹו: ֶƒ¿…¡…ƒְְְְְִַַַֻ

הּגבּורה: מּפי ּתלמּוד Ì‰Ï(ÊË)לׁשאל ‰È‰ÈŒÈk ְְְִִִַַָֹƒƒ¿∆»∆
ÈÏ‡ ‡a .,הּדבר לֹו ׁשהיה אלי:מי ּבא »»»≈«ִֵֶַַָָָָָ
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CcÚa ÈÈ„ ‡ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎÓ‡¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»¿«¿»
ÔÓ ÔtÏ‡ (Úz) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ
˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈«¿ƒ«¿»

:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙tכ‰Ê˙Â ƒ¿»«»ƒ√»¿»¿«¿«
‡˙ÈB‡ ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È»¿»¿»«»¿»«¿»
ÔeÎ‰Èc ‡ÁB‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„BÚ ˙ÈÂ daכאz‡Â «¿»»»ƒ«¿¿¿«¿
‡ÏÈÁc ÔÈb ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
Ôc ËBL˜c ÔÈb ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»
Èa ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ ‡Ïa˜Ï¿«»»»¿«≈¬≈«»≈
ÔÈLÓÁ Èa ‡˙Â‡Ó Èa ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«»≈»»»«»≈«¿ƒ

:‡˙ÈBÚ ÈaÂכב˙È Ôee„ÈÂ ¿«»≈ƒ¿»»ƒ»
 Ìb˙t Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿««
Ôee„È ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿

pÓ ÔeÏ˜ÈÂ Ôep‡:CnÚ ÔeBÈÂ C ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»


(ÊÈ)‰LÓ Ô˙Á Ó‡iÂ.:הּכתּוב קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר «…∆…≈…∆ְֶֶַָָ

:'מל ׁשל Ïaz(ÁÈ)'חֹותנֹו Ï.,ּכתרּגּומֹו ְֶֶֶ»…ƒ…ְְַ
ּכמֹו: ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ְְְְְִַַָּולׁשֹונֹו

ח) נבל",(ירמיה לד)"והעלה עלה(ישעיה "ּכנבל ְְִֵֶֶֶָָָֹ
קרח, ידי ועל חּמה ידי על ּכמּוׁש ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּגפן",

ונלאה: ּתׁש וע'.z‡ŒÌb‰וכחֹו וחּור אהרן לרּבֹות ְְְִֶַֹ««»ְְְֲַַֹ
EnÓזקנים: „ÎŒÈk.:מּכח יֹותר רב ּכבדֹו ְִֵƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ
(ËÈ)CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡.(מכילתא)ּבעצה ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְֵָ

ּבּגבּורה: הּמל צא, לֹו: ÏeÓאמר ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ְִֵֵַַָָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰.וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ׁשליח »¡…ƒְִִֵֵֵַַָָָ

מאּתֹו: ריבֹותם:.‡˙ÌÈc‰Œמׁשּפטים תורהּדברי ְִִִֵָ∆«¿»ƒְִִֵָ
˙ÊÁ‰(Î‡)כ ‰z‡Â.הּקדׁש :ׁשעליּברּוח ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ

ÏÈÁŒÈL‡.ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין עׁשירים, «¿≈«ƒְְְֲֲִִִִִִֵֶַַ
‡Ó˙ּפנים: ÈL‡.ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי אּלּו ִָ«¿≈¡∆ְְֲֵֵֵֶַַַָָ

ּדבריהם יהיּו ּכן ידי ׁשעל ּדבריהם, על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹלסמ

Úˆנׁשמעין: È‡.,ּבּדין ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין ְִִָ¿≈»«ְִִֶֶַָָ
מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ּדאמרינן: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּכההיא

הּוא' דּינא לאו נח)ּבדינא, ‡ÌÈÙÏ:(ב"ב È.הם ְִַָָָָ»≈¬»ƒֵ
אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים מאֹות ׁשׁש יח)היּו :(סנהדרין ְִֵֵֵֵֶֶָָ

˙B‡Ó È.:היּו אלפים ÌÈÓÁׁשׁשת È.י"ב »≈≈ֲִֵֶָָ»≈¬ƒƒ
BÚ˙אלף: ÈÂ.אל רׁש"יׁשּׁשים ּׁשּפרׁש (מה ף. ֶֶ¿»≈¬»ִִִֵֵֶֶֶַַ

,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ּכּמה הּׂשרים ּכל ְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ּבזה ּתּקן ּבאמת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוהּנה
קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: רצה למּטה, ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻמלמעלה
מּתחּלה אּלא לפרׁש, לֹו היה ולא הּמּועט, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹמסּפר
ּכּלם. ּבהדרגה ּכ ואחר ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֻׂשרי
צא הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָּולפי
ׁשּפיר: אתי ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹוחׁשב
נראה ּכן ּבהדרגה, ּכ ואחר ּתחּלה, הּמּועט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָמסּפר

ודֹוק): נכֹון, צּוּוי:וידּונּון,.eËÙLÂ(Î)לי לׁשֹון ְִָ¿»¿ְִִ
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d„aÚÓÏ ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓƒ»ƒ¿»»»ƒ¿∆¿¿≈

:C„BÁÏaיטÈpÓ Ïa˜ ÔÚk ƒ¿»¿««≈ƒƒ
CcÚa ÈÈ„ ‡ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎÓ‡¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»¿«¿»
ÔÓ ÔtÏ‡ (Úz) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ
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ÔeÎ‰Èc ‡ÁB‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„BÚ ˙ÈÂ daכאz‡Â «¿»»»ƒ«¿¿¿«¿
‡ÏÈÁc ÔÈb ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
Ôc ËBL˜c ÔÈb ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»
Èa ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ ‡Ïa˜Ï¿«»»»¿«≈¬≈«»≈
ÔÈLÓÁ Èa ‡˙Â‡Ó Èa ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«»≈»»»«»≈«¿ƒ

:‡˙ÈBÚ ÈaÂכב˙È Ôee„ÈÂ ¿«»≈ƒ¿»»ƒ»
 Ìb˙t Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿««
Ôee„È ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿

pÓ ÔeÏ˜ÈÂ Ôep‡:CnÚ ÔeBÈÂ C ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»


(ÊÈ)‰LÓ Ô˙Á Ó‡iÂ.:הּכתּוב קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר «…∆…≈…∆ְֶֶַָָ

:'מל ׁשל Ïaz(ÁÈ)'חֹותנֹו Ï.,ּכתרּגּומֹו ְֶֶֶ»…ƒ…ְְַ
ּכמֹו: ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ְְְְְִַַָּולׁשֹונֹו

ח) נבל",(ירמיה לד)"והעלה עלה(ישעיה "ּכנבל ְְִֵֶֶֶָָָֹ
קרח, ידי ועל חּמה ידי על ּכמּוׁש ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּגפן",

ונלאה: ּתׁש וע'.z‡ŒÌb‰וכחֹו וחּור אהרן לרּבֹות ְְְִֶַֹ««»ְְְֲַַֹ
EnÓזקנים: „ÎŒÈk.:מּכח יֹותר רב ּכבדֹו ְִֵƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ
(ËÈ)CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡.(מכילתא)ּבעצה ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְֵָ

ּבּגבּורה: הּמל צא, לֹו: ÏeÓאמר ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ְִֵֵַַָָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰.וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ׁשליח »¡…ƒְִִֵֵֵַַָָָ

מאּתֹו: ריבֹותם:.‡˙ÌÈc‰Œמׁשּפטים תורהּדברי ְִִִֵָ∆«¿»ƒְִִֵָ
˙ÊÁ‰(Î‡)כ ‰z‡Â.הּקדׁש :ׁשעליּברּוח ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ

ÏÈÁŒÈL‡.ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין עׁשירים, «¿≈«ƒְְְֲֲִִִִִִֵֶַַ
‡Ó˙ּפנים: ÈL‡.ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי אּלּו ִָ«¿≈¡∆ְְֲֵֵֵֶַַַָָ

ּדבריהם יהיּו ּכן ידי ׁשעל ּדבריהם, על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹלסמ

Úˆנׁשמעין: È‡.,ּבּדין ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין ְִִָ¿≈»«ְִִֶֶַָָ
מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ּדאמרינן: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּכההיא

הּוא' דּינא לאו נח)ּבדינא, ‡ÌÈÙÏ:(ב"ב È.הם ְִַָָָָ»≈¬»ƒֵ
אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים מאֹות ׁשׁש יח)היּו :(סנהדרין ְִֵֵֵֵֶֶָָ

˙B‡Ó È.:היּו אלפים ÌÈÓÁׁשׁשת È.י"ב »≈≈ֲִֵֶָָ»≈¬ƒƒ
BÚ˙אלף: ÈÂ.אל רׁש"יׁשּׁשים ּׁשּפרׁש (מה ף. ֶֶ¿»≈¬»ִִִֵֵֶֶֶַַ

,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ּכּמה הּׂשרים ּכל ְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ּבזה ּתּקן ּבאמת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוהּנה
קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: רצה למּטה, ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻמלמעלה
מּתחּלה אּלא לפרׁש, לֹו היה ולא הּמּועט, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹמסּפר
ּכּלם. ּבהדרגה ּכ ואחר ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֻׂשרי
צא הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָּולפי
ׁשּפיר: אתי ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹוחׁשב
נראה ּכן ּבהדרגה, ּכ ואחר ּתחּלה, הּמּועט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָמסּפר

ודֹוק): נכֹון, צּוּוי:וידּונּון,.eËÙLÂ(Î)לי לׁשֹון ְִָ¿»¿ְִִ



exzihiiriaxקכי meie iyily meiqelwpe`
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EÈÏÚÓ Ï˜‰Â.להקל זה ּכמֹוּדבר והקל, .מעלי ¿»≈≈»∆ְְְֵֵֵֶֶָָָָָ

הֹווה: לׁשֹון מֹואב", את "והּכֹות לּבֹו", את ְְְְִֵֶֶֶַַָ"והכּבד
(‚Î)„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï‡ EeˆÂ.,ּבּגבּורה הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְִֵַָָ

עמד, ּתּוכל – ּכ לעׂשֹות אֹות יצּוה (מכילתא)אם ְְֲֲִֶַַַָֹ
לעמד: ּתּוכל לא – יד על יעּכב ‰ÌÚואם Ïk Ì‚Â ְְְֲִֵַַַַָֹֹ¿«»»»

‰f‰.עּתה הּנלוים זקנים וע' ואביהּוא נדב אהרן, «∆ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָֹ
כד:(מכילתא)עּמ ית.eËÙLÂ(ÂÎ)תורה ודינין ִָ¿»¿ְְִָָ

‰Ì:ןמית.Ôe‡ÈÈעּמא: eËetLÈ.'יׁשּפטּו' ּכמֹו ַָ¿ƒְָָƒ¿≈ְְִֹ
וכן(בחולם) ב), 'לא(רות ּכמֹו: ּתעבּורי" "לא ְְֲִֵַֹֹ

העליֹונים מקראֹות אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּתעברי',
ידּונּון, ייתּון וידּונּון מתרּגמין לכ צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְְִִִַָָָֻהיּו

עׂשּיה: לׁשֹון הּללּו ‡Ï(ÊÎ)ּומקראֹות BÏ CÏiÂ ְְֲִִַָָָ«≈∆∆
Bˆ‡.מׁשּפחּתֹולגּיר ÌBia(‡):(מכילתא)ּבני «¿ְְְְִֵֵַַ«

‰f‰.(פו לכּתב(שבת צרי היה לא חדׁש. ּבראׁש «∆ְְִִֶָָָֹֹֹֹ
ּדברי ׁשּיהיּו הּזה? ּבּיֹום מהּו ההּוא. ּבּיֹום ְְִִֵֶֶֶַַַַַָאּלא

נּתנּו: הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים eÚÒiÂ()ּתֹורה ְְֲִִִֶַָָָ«ƒ¿
ÌÈ„ÈÙÓ.,נסעּו מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר לּמה ≈¿ƒƒְְְֲֵֵֵַַָָָָָֹֻ

ּבידּוע חֹונים, היּו ׁשּברפידים ּכתב ּכבר ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוהלא
מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּמּׁשם
סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָלביאתן

ּבתׁשּובה מרפידים נסיעתן אף :(מכילתא)ּבתׁשּובה, ְְְְִִִִִֵַָָָָ
Ï‡È ÌLÔÁiÂ.,אחד ּבלב אחד ׁשארּכאיׁש אבל «ƒ«»ƒ¿»≈ְְְֲִֵֶֶָָָָ

ּובמחלקת ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ‚„:(מכילתא)ּכל ְְְֲֲִֶַַַָֹ∆∆
‰‰.(מכילתא)מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל למזרחֹו, »»ְְְִֵֶַָָָָ
לּמזרח:נגד, ÏÚ‰(‚)ּפנים ‰LÓe.,הּׁשני ּבּיֹום ְִִֶֶַָָ…∆»»ִֵַַ

ׁשּנאמר: היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)(לקמןוכל ְְְֱֲִֶֶַַָָָָָ
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בּבקר": מׁשה ˙‡Ó"וּיׁשּכם ‰k.הּזה ּבּלׁשֹון ְֵֶֶַַַֹֹ……«ֶַַָ

הּזה פו)וכּסדר ˜ÚÈ:(שבת ˙ÈÏ.,הּנׁשים אּלּו ְֵֶֶַַ¿≈«¬…ִֵַָ
רּכה: ּבלׁשֹון להם Ï‡Èּתאמר ÈÏ „Èb˙Â. ְֶַַָָָֹ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ְְְְֳִִִִִִֵַַָָָָָענׁשין
Ì˙È‡(„):(מכילתא)ּכגידין Ìz‡.(פו לא(שבת ְִִ«∆¿ƒ∆ֹ

לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמסרת
ראיתם" "אּתם אּלא עליכם, מעיד אני ּבעדים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹלא

למצרים, עׂשיתי חּיביןאׁשר היּו עברֹות ּכּמה על ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
על אּלא מהם, נפרעּתי ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלי

‡˙ÌÎ:ידכם ‡O‡Â.(מכילתא)ׁשּבאּו ּיֹום זה ְֶֶ»∆»∆¿∆ֶֶָ
ארץ ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל
נקּבצּו ולצאת, ליּסע ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּגׁשן,
'ּונטלית 'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֻּכּלם
ּדר הּדּבּור, את ּתּקן - אתכם, ואּסיע ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָיתכֹון',

למעלה: ÌÈLּכבֹוד ÈÙk ÏÚ.הּנֹוׂשאּכּנׁשר ְְַָָ««¿≈¿»ƒֵֶֶַַ
את נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ְְְִֶֶַָָָָָָָּגֹוזליו
אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּבניהם
מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּפֹורח
עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא
אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו. על ּפֹורח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר

ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמּוטב
מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע
ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו ְְְְְְִִִִִֵַַָוגֹו'",

מקּבלם והענן ‡ÈÏ:ּבּליסטראֹות, ÌÎ˙‡ ‡‡Â. ְְְְְִֶַַָָָָ»»ƒ∆¿∆≈»
ּתקּבלּו.zÚÂ‰(‰)ּכתרּגּומֹו: עּתה עליכם,אם ְְַ¿«»ְְֲִֵֶַַָ

קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָיערב
פז) שבת ‡˙È˙È:(מכילתא. ÌzÓLe.ׁשאכרת ¿«¿∆∆¿ƒƒְֶֶֹ

הּתֹורה:עּמכם ׁשמירת חביב,.l‚Ò‰על אֹוצר ְִִֶַַַָָ¿À»ִָָ
ב)ּכמֹו: ואבנים(קהלת ּכליֿיקר מלכים", "ּוסגּלת ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ

לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים ְְְִִִִֶֶַַָָָטֹובֹות
ׁשּלי לבּדכם אּתם ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֻֻסגּלה
ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה עּמכם, אחרים לי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָואין
ּולפני ּבעיני והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחּבתכם

ÌÈ‰k(Â)לכלּום: ˙ÎÏÓÓ ÈÏeÈ‰z Ìz‡Â. ְִ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒ
אמר: ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב ּדוד(שמואל "ּובני ְְְְִִֵֵַַָָָ

היּו" ‰ÌÈc:ּכהנים ‰l‡.:יֹותר ולא ּפחֹות לא ֲִָֹ≈∆«¿»ƒְֵָֹֹ
ז B‚Â(Á)תורה ÌÚ‰ Èc˙‡ ‰LÓ LiÂ.ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְ

עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָהּמחרת,
הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה היה צרי ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹוכי
ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹללּמד
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הּזה פו)וכּסדר ˜ÚÈ:(שבת ˙ÈÏ.,הּנׁשים אּלּו ְֵֶֶַַ¿≈«¬…ִֵַָ
רּכה: ּבלׁשֹון להם Ï‡Èּתאמר ÈÏ „Èb˙Â. ְֶַַָָָֹ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ְְְְֳִִִִִִֵַַָָָָָענׁשין
Ì˙È‡(„):(מכילתא)ּכגידין Ìz‡.(פו לא(שבת ְִִ«∆¿ƒ∆ֹ

לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמסרת
ראיתם" "אּתם אּלא עליכם, מעיד אני ּבעדים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹלא

למצרים, עׂשיתי חּיביןאׁשר היּו עברֹות ּכּמה על ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
על אּלא מהם, נפרעּתי ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלי

‡˙ÌÎ:ידכם ‡O‡Â.(מכילתא)ׁשּבאּו ּיֹום זה ְֶֶ»∆»∆¿∆ֶֶָ
ארץ ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל
נקּבצּו ולצאת, ליּסע ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּגׁשן,
'ּונטלית 'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֻּכּלם
ּדר הּדּבּור, את ּתּקן - אתכם, ואּסיע ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָיתכֹון',

למעלה: ÌÈLּכבֹוד ÈÙk ÏÚ.הּנֹוׂשאּכּנׁשר ְְַָָ««¿≈¿»ƒֵֶֶַַ
את נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ְְְִֶֶַָָָָָָָּגֹוזליו
אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּבניהם
מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּפֹורח
עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא
אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו. על ּפֹורח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר

ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמּוטב
מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע
ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו ְְְְְְִִִִִֵַַָוגֹו'",

מקּבלם והענן ‡ÈÏ:ּבּליסטראֹות, ÌÎ˙‡ ‡‡Â. ְְְְְִֶַַָָָָ»»ƒ∆¿∆≈»
ּתקּבלּו.zÚÂ‰(‰)ּכתרּגּומֹו: עּתה עליכם,אם ְְַ¿«»ְְֲִֵֶַַָ

קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָיערב
פז) שבת ‡˙È˙È:(מכילתא. ÌzÓLe.ׁשאכרת ¿«¿∆∆¿ƒƒְֶֶֹ

הּתֹורה:עּמכם ׁשמירת חביב,.l‚Ò‰על אֹוצר ְִִֶַַַָָ¿À»ִָָ
ב)ּכמֹו: ואבנים(קהלת ּכליֿיקר מלכים", "ּוסגּלת ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ

לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים ְְְִִִִֶֶַַָָָטֹובֹות
ׁשּלי לבּדכם אּתם ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֻֻסגּלה
ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה עּמכם, אחרים לי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָואין
ּולפני ּבעיני והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחּבתכם

ÌÈ‰k(Â)לכלּום: ˙ÎÏÓÓ ÈÏeÈ‰z Ìz‡Â. ְִ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒ
אמר: ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב ּדוד(שמואל "ּובני ְְְְִִֵֵַַָָָ

היּו" ‰ÌÈc:ּכהנים ‰l‡.:יֹותר ולא ּפחֹות לא ֲִָֹ≈∆«¿»ƒְֵָֹֹ
ז B‚Â(Á)תורה ÌÚ‰ Èc˙‡ ‰LÓ LiÂ.ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְ

עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָהּמחרת,
הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה היה צרי ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹוכי
ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹללּמד
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להׁשיב: צרי איני ׁשּׁשלחני, ‰ÔÚ(Ë)מי Úa. ְְִִִִִֵֶַָָָ¿«∆»»

הענן, ערפל:ּבמעבה Eaוזהּו Ì‚Â.ּבנביאים ּגם ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְִִִַ
אחרי B‚Â':הּבאים ‰LÓ „biÂ.הּמחרת,ּביֹום ֲִֶַַָ««≈…∆¿ְֳַָָ

לחדׁש: רביעי B‚Â'ׁשהּוא ÌÚ‰ ÈcŒ˙‡.ּתׁשּובה ְִִֶֶַֹ∆ƒ¿≈»»¿ְָ
:מּמ לׁשמע ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעל
מּפי לּׁשֹומע הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה ִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ'אינֹו

רצֹוננּו ,מלּכנּו':הּמל את ‰'(È)לראֹות Ó‡iÂ ְְְִֵֵֶֶֶַַ«…∆
‰LÓŒÏ‡.אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן אם ∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

הּיֹום.ÌzLc˜Âהעם: עצמם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, ָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַַָָָ
ÌÈ(È‡)ּומחר: eÈ‰Â.מאּׁשה.מבּדלים ָָ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ

‰ÈLÈÏM:(מכילתא) ÌBiÏ.(מכילתא)ׁשׁשי ׁשהּוא ««¿ƒƒִִֶ
ההר ּתחת הּמזּבח את מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבחדׁש,
ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה. ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּוׁשּתיםֿעׂשרה
ּבּתֹורה: ּומאחר מקּדם ואין הּמׁשּפטים", ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻ"ואּלה

ÌÚ‰ Ï ÈÈÚÏ.,סּומא ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿≈≈»»»ְֵֶֶַָָָָֹ
ּכּלם קבע.zÏa‚‰Â(È):(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו ְְִֶַָֻ¿ƒ¿«¿»ְַ

והלאה: הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹלהם
Ó‡Ï.מּכאן מעלֹות הּׁשמרּו להם: אֹומר הּגבּול ≈…ְְֲִִֵֵֶַָָָ

:ּכ על ּתזהירם ואּתה e‰˜aוהלאה, Ú‚e.אפּלּו ְְְִֵַַַָָָָָ¿…«¿»≈ֲִ
iÈ‰(È‚)ּבקצהּו: ‰È.(מא מּכאן(סנהדרין ְֵָ»…ƒ»∆ִָ

ׁשהיה הּסקילה מּבית למּטה נדחין ׁשהם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלּנסקלים
קֹומֹות:ּגבּה ּכמֹו.iÈ‰ׁשּתי לארץ, למּטה יׁשל ְֵַָֹƒ»∆ְְְֶַַָָָֻ

טו) ּבּים":(לעיל ‰Ïi"ירה CLÓa.ּכׁשּימׁש ַָָָƒ¿…«…≈ְְִֶֹ
והפסקת ׁשכינה סּלּוק סימן הּוא ,אר קֹול ְְְִִִֵַַַַָָָֹהּיֹובל

לעלֹות:הּקֹול, רּׁשאין הם ׁשּנסּתּלק, .‰Ïiוכיון ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ«…≈
לדכרא קֹורין ּבערּביא ׁשּכן איל, ׁשל ׁשֹופר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּוא

אילֹו ׁשל וׁשֹופר היה:יֹובלא, יצחק ŒÔÓ(È„)ׁשל ְְְִֵֶֶָָָָָƒ
ÌÚ‰ŒÏ‡ ‰‰.ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא מלּמד »»∆»»ְֵֶֶֶַָָֹֹ
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ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ ‰LÓ ‡„ÁÏ«¬»…∆¿«≈ƒ√»¿»


העם: אל ההר מן אּלא ÌÈ(ÂË)לעסקיו, eÈ‰ ֲִֶֶַָָָָָָָ¡¿…ƒ

ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ.,ימים ׁשלׁשת רביעי,לסֹוף יֹום הּוא ƒ¿…∆»ƒְְְִִִֶָֹ
יֹוסי, רּבי ּכדברי מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהֹוסיף

פז) נּתנּו.(שבת ּבחדׁש 'ּבׁשּׁשה האֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַָָֹּולדברי
ולׁשלׁשת ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', ְְְְֲִִִֶֶֶֶַֹֹֹעׂשרת

הּׁשליׁשי: לּיֹום ּכמֹו ‡M‡ŒÏ‰ימים, eLbzŒÏ‡.ּכל ְְִִִַַָ«ƒ¿∆ƒ»ָ
לּיֹום טֹובלֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשת

לקּבל טהֹורֹות ותהיינה ׁשאםהּׁשליׁשי ּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
האּׁשה ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹיׁשּמׁשּו
אבל ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר זרע ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשכבת
ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּׁשּׁשהתה
הּפֹולטת את מּלטּמא וטהֹור להזריע, :ראּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

(ÊË)˜‰ ˙È‰.מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְִִֵֶַַַָָ
ממּתין הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ודם ּבׂשר ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשאין

מצינּו: וכן ג)לּתלמיד. אלֿ(ביחזקאל צא "קּום ְְִִֵֵֶַַָ
והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום וגֹו' ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּבקעה

עֹומד": ‰‡ÌÈ‰Ï(ÊÈ)ּכבֹודֿה' ˙‡˜Ï.(מכילתא) ְֵƒ¿«»¡…ƒ
לקראתם, יצאה ׁשהּׁשכינה הּיֹוצאמּגיד ּכחתן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: וזהּו ּכּלה, לג)לקראת מּסיני(דברים "ה' ְְֱִִִֶֶֶַַַַָ
ּבא' 'לסיני נאמר: ולא ‰‰:ּבא", ˙ÈzÁ˙.לפי ְְֱִֶַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְִ

ההר ׁשּנתלׁש ּומדרׁשֹו, ההר. ּברגלי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָּפׁשּוטֹו:
עליהם ונכּפה פח)ּכגיגיתמּמקֹומֹו :(שבת ְְְְֲִִִִֵֶָ

(ÁÈ)Blk ÔLÚ.נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין »«Àֲִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, ְְִֶַַַַַָָָָֹהּׁשי"ן
ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,לכ ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹֻׁשמע.
ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, עׁשן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוכל

יֹותר?.‰ÔLkּדבר: ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ׁשל ָָ«ƒ¿»ְְְִִֵֶֶָָֹ
"ּבֹו לֹומר ּומהּתלמּוד הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְִֵֵֵַַַַַַָָ

ּׁשהיא מה האזן את לסּבר ּכבׁשן? לֹומר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתלמּוד
ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיכֹולה

יא)ּבֹו: ּבארי,(הושע ּכח נתן מי וכי יׁשאג". ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ"ּכאריה
מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאּלא
מה האזן את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּומדּמין

ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. מג)ּׁשּיכֹולה ּכקֹול(יחזקאל "וקֹולֹו ְְְְִֵֶַַָֹ
הּוא, והלא לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". ְֲִִִִִַַַַַַָֹמים
את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָואּתה

Ó‡„(ËÈ)האזן: ˜ÊÁÂ CÏB‰.ּכל הדיֹוט מנהג ֶָֹ≈¿»≈¿…ְְִֶַָ
אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָֹזמן
לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". וחזק הֹול" ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹּכאן:

לׁשמע: ּׁשּיכֹולים מה „Èאזניהם ‰LÓ.ּכׁשהיה ְְְִִֵֶֶַַָֹ…∆¿«≈ְֶָָ
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העם: אל ההר מן אּלא ÌÈ(ÂË)לעסקיו, eÈ‰ ֲִֶֶַָָָָָָָ¡¿…ƒ

ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ.,ימים ׁשלׁשת רביעי,לסֹוף יֹום הּוא ƒ¿…∆»ƒְְְִִִֶָֹ
יֹוסי, רּבי ּכדברי מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהֹוסיף

פז) נּתנּו.(שבת ּבחדׁש 'ּבׁשּׁשה האֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַָָֹּולדברי
ולׁשלׁשת ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', ְְְְֲִִִֶֶֶֶַֹֹֹעׂשרת

הּׁשליׁשי: לּיֹום ּכמֹו ‡M‡ŒÏ‰ימים, eLbzŒÏ‡.ּכל ְְִִִַַָ«ƒ¿∆ƒ»ָ
לּיֹום טֹובלֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשת

לקּבל טהֹורֹות ותהיינה ׁשאםהּׁשליׁשי ּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
האּׁשה ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹיׁשּמׁשּו
אבל ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר זרע ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשכבת
ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּׁשּׁשהתה
הּפֹולטת את מּלטּמא וטהֹור להזריע, :ראּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

(ÊË)˜‰ ˙È‰.מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְִִֵֶַַַָָ
ממּתין הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ודם ּבׂשר ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשאין

מצינּו: וכן ג)לּתלמיד. אלֿ(ביחזקאל צא "קּום ְְִִֵֵֶַַָ
והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום וגֹו' ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּבקעה

עֹומד": ‰‡ÌÈ‰Ï(ÊÈ)ּכבֹודֿה' ˙‡˜Ï.(מכילתא) ְֵƒ¿«»¡…ƒ
לקראתם, יצאה ׁשהּׁשכינה הּיֹוצאמּגיד ּכחתן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: וזהּו ּכּלה, לג)לקראת מּסיני(דברים "ה' ְְֱִִִֶֶֶַַַַָ
ּבא' 'לסיני נאמר: ולא ‰‰:ּבא", ˙ÈzÁ˙.לפי ְְֱִֶַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְִ

ההר ׁשּנתלׁש ּומדרׁשֹו, ההר. ּברגלי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָּפׁשּוטֹו:
עליהם ונכּפה פח)ּכגיגיתמּמקֹומֹו :(שבת ְְְְֲִִִִֵֶָ

(ÁÈ)Blk ÔLÚ.נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין »«Àֲִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, ְְִֶַַַַַָָָָֹהּׁשי"ן
ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,לכ ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹֻׁשמע.
ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, עׁשן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוכל

יֹותר?.‰ÔLkּדבר: ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ׁשל ָָ«ƒ¿»ְְְִִֵֶֶָָֹ
"ּבֹו לֹומר ּומהּתלמּוד הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְִֵֵֵַַַַַַָָ

ּׁשהיא מה האזן את לסּבר ּכבׁשן? לֹומר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתלמּוד
ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיכֹולה

יא)ּבֹו: ּבארי,(הושע ּכח נתן מי וכי יׁשאג". ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ"ּכאריה
מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאּלא
מה האזן את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּומדּמין

ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. מג)ּׁשּיכֹולה ּכקֹול(יחזקאל "וקֹולֹו ְְְְִֵֶַַָֹ
הּוא, והלא לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". ְֲִִִִִַַַַַַָֹמים
את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָואּתה

Ó‡„(ËÈ)האזן: ˜ÊÁÂ CÏB‰.ּכל הדיֹוט מנהג ֶָֹ≈¿»≈¿…ְְִֶַָ
אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָֹזמן
לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". וחזק הֹול" ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹּכאן:

לׁשמע: ּׁשּיכֹולים מה „Èאזניהם ‰LÓ.ּכׁשהיה ְְְִִֵֶֶַַָֹ…∆¿«≈ְֶָָ
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:Ï˜a Ï ÈÚ˙ÓכÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â ƒ¿¬≈≈¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«
ÈÈ ‡˜e ‡eË LÈÏ ÈÈÒ„ ‡eË»¿ƒ«¿≈»¿»¿»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡eË LÈÏ ‰LÓÏ¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

‡È‰Ò„כא ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ÔebÈ ‡ÓÏÈc ‡Úa¿«»ƒ¿»¿«¿√»¿»

:ÈbÒ ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏכבÛ‡Â ¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡LLÏ ÔÈÈ˜c ‡‰k»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

ÏBkÈכג ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ
‡ È‡ ÈÈÒ„ ‡eËÏ ˜ÓÏ ‡Ú«»¿ƒ«¿»¿ƒ»¬≈«¿
˙È ÌÈÁ ÓÈÓÏ ‡a „‰Ò‡«¿≈¿»»»¿≈««ƒ»

:Lc˜Â ‡eËכדÈÈ Ï Ó‡Â »¿«¿≈«¬«≈¿»
Ú Ô‰‡Â ‡ ˜˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…ƒ»
˜ÓÏ ÔebÈ ‡Ï ‡ÚÂ ‡‰ÎÂ¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«
:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜Ïƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

Ó‡Âכה ‡ÚÏ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆¿«»«¬«
:ÔB‰ÏאÏk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»»»


לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ּומׁשמיע מדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹמׁשה
,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשמעּו
קֹולֹו להיֹות ּכח ּבֹו לתת מסּיעֹו הּוא ּברּו ְְְְִֵַַַָָָֹוהּקדֹוׁש

ונׁשמע: ÏB˜מגּביר epÚÈ.,הּקֹול ּדבר על יענּנּו ְְְִִַָ«¬∆¿ְֲֶַַַַ
יח)ּכמֹו: א ּדבר(מלכים על ּבאׁש", יענה "אׁשר ְְֲֲֵֶֶַַַָ

להֹורידֹו: ÈÈÒ(Î)האׁש ‰ŒÏÚ '‰ „Â.יכֹול ְִֵָ«≈∆««ƒ«ָ
לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? עליו כ)ירד מן(לקמן "ּכי ְִִַַַַָָָָ

עּמכם". ּדּברּתי ׁשהרּכין(מכילתא)הּׁשמים מלּמד ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשמים
עליהם: הּכבֹוד ּכּסא וירד הּמּטה, על ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּכמּצע

(‡Î)ÌÚa „Ú‰.ּבהם ּבהר:התרה לעלֹות ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ
'B‚Â eÒ‰È Ôt.ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא ∆∆∆¿¿ְְֵֶֶֶֶַַָָֹ

ההר: לצד ויקרבּו לראֹות, ה' אל ÏÂׁשּתאותם ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָ¿»«
 epÓ.(מכילתא)הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה ּכל ƒ∆»ֲִִֵֶֶַַָֹ

רב:יחידי, לפני eÒ‰Èחׁשּוב Ôt.הריסה ּכל ְְִִַָָָ∆∆∆¿ֲִָָ
אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמפרדת

הּמּצב: את ‰ÌÈ‰k(Î)הֹורסים Ì‚Â.אף ְִֶַַָ¿««…¬ƒַ
ּבהם ׁשהעבֹודה קטו)הּבכֹורֹות ‡Ï:(זבחים ÌÈLbp‰ ְֲֶֶַָָָ«ƒ»ƒ∆

על.‰' יסמכּו אל הם אף קרּבנֹות, ְְְְְִִֵַַַַָָלהקריב
לעלֹות: להתיּצב.eLc˜˙Èחׁשיבּותם מזּמנים יהיּו ֲֲִַָƒ¿«»ְְְְִִִֵַָֻ

עמדן ּבהם.ÈŒÔt:על יהרג ּפרצה, לׁשֹון ְַָָ∆ƒ¿…ְְֲִֶַָָֹ
ּפרצה: ּבהם ‰ÌÚ(Î‚)ויעׂשה ÏÎeÈŒ‡Ï.איני ְְֲִֶֶַָָ…«»»ִֵ

הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָצרי
רׁשּות: להם ׁשאין לעלֹות, יּוכלּו ולא ימים, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹׁשלׁשת

(„Î)„ŒÏ.(מכילתא)ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְִִֵֵֶֶָָָ
אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹאת

מעׂשה: ÌÈ‰k‰Âּבׁשעת Ú Ô‰‡Â ‰‡ ˙ÈÏÚÂ. ְֲִֶַַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒ
?עּמ הם אף אּתה".יכֹול "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַַָָָָ

לעצ מחּצה אּתה, מעּתה: מחּצהאמר ואהרן, ,מ ְְְְְֱֲִִֵַַַַָָָָָֹֹ
יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה והּכהנים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלעצמֹו,
אל עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר ואהרן ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאהרן,

ה': אל לעלֹות מּצבם את אף.ÌaŒÈŒÔtיהרסּו ְֲֶֶֶֶַַָָ∆ƒ¿»»ַ
ּכ מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ּפי ְֲִִִֵֶַַָָָָָָעל
ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻּדר

קמץ: לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה Ó‡Â(Î‰)ּבמּקף, ְְֲִִֶַַַַַָָָ«…∆
Ì‰Ï‡.:זֹו ‡ÌÈ‰Ï(‡)התראה a„ÈÂ.אין ¬≈∆ְַָָ«¿«≈¡…ƒֵ

exzikiyy mei qelwpe`
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ÓÈÓÏ È‡‰ ‡Ó˙tב‡‡ ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»¬»
‡Ú‡Ó CÈt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»

‡˙ecÚ ˙ÈaÓ ÌÈˆÓ„ג‡Ï ¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»»
ÈÓ a ‡ Ï‡ CÏ È‰È¿≈»¡»»√»«ƒƒ

eÓc˙ד ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿
‡Ú‡ È„Â ‡ÚÓ ‡Ó Ècƒƒ¿«»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»


ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא ְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ'אלהים'
מקּבל אינֹו לאו, ואם ׂשכר, מקּבל אדם ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָעׂשאן

ּפרענּות, הּדּברֹות(מכילתא)עליהם עׂשרת אף יכֹול ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֻ
להּפרע: ּדּין אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ְְְֱִִֵֵַַַַַַָָֹּכן?

‰‡‰ ÌÈc‰ Ï הּקדֹוׁש.‡˙ ׁשאמר מלּמד ≈»«¿»ƒ»≈∆ְֵֶַַַָָ
ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּוא ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָּברּו
לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, אם ּכן. לֹומר לאדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָאפׁשר
ּכל על ּופרׁש ׁשחזר - ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹעֹוד
ּפרּוׁש: כּו' ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ודּבּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַֻּדּבּור
ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפי
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ְְֲִֶֶַַַָָָָָֻׁשאר
"אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם אחד, ְְִִִֵֶַַַָָֹּבדּבּור
ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה ְְְִֵֵֶַַַַָָָוגֹו'"?
ּבלׁשֹון מּדהֹוציאם מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' ְְְְְִִִֵֵַָָָלׁשֹון

מּפי,זה ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּקדֹוׁש ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻהּגבּורה
ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּברּו
החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹּופרׁש
ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל על ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד

ודֹוק): ּביחּוד ראׁשֹונֹות ׁשהיּו.Ó‡Ïּדּברֹות מלּמד ְְִִִ≈…ְֵֶַָ
לאו.עֹונין לאו, ועל הן, הן, :(מכילתא)על ְִֵֵַַָָ
()ÌÈˆÓ ‡Ó EÈ˙‡ˆ‰ ‡.היא ּכדאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ

לי.ההֹוצאה, מׁשעּבדים ּדבר(מכילתא)ׁשּתהיּו ְְְִִִֶַָָָָָֻ
מלחמה ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנגלה לפי ּכאןאחר: ונגלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּנאמר: רחמים, מלא כד)ּכזקן רגליו(לקמן "ותחת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבׁשעת לפניו היתה זֹו הּסּפיר", לבנת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּכמעׂשה

ואני הֹואיל מּׁשּנגאלּו. הּׁשמים, ּוכעצם ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָהּׁשעּבּוד,
הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ּבמראֹות, ְְְְְִֵֵֶַַַָֹֻמׁשּתּנה
ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאנכי

הרּבה קֹולֹות ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי ׁשּנאמר:אחר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָ
הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין קֹולֹות הּקֹולֹות", ִִִִֶַַַָָ"את
אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּומן
למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי" יחיד: ְְְֱִִִֵֶֶֶָֹֹלׁשֹון

ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא (לקמןללּמד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
צּוית:לב) להם לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ"למה

לבּדי: לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ'לא
ÌÈ„Ú ˙ÈaÓ.אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ƒ≈¬»ƒְֱֲִִִֵֶֶַָֹ

עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא אֹומר ֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָאינֹו
מּיד עבדים מּבית וּיפּד" לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָלעבדים?
היּו למל עבדים מעּתה, אמר מצרים". מל ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּפרעה

לעבדים: עבדים EÏ(‚)ולא ‰È‰ÈŒ‡Ï.לּמה ְֲֲִִַָָֹ…ƒ¿∆¿ָָ
אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹנאמר?

מּנין ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ּתלמּודׁשּלא יקּים? ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
"ל יהיה "לא ‡ÌÈ:(מכילתא)לֹומר: ÌÈ‰Ï‡. ְְִֶַֹ¡…ƒ¬≈ƒ

עליהם אלהים עׂשאּום אחרים אּלא אלהּות, ֱֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינן
אחרים"(מכילתא) "אלהים לפרׁש: יּתכן ולא ,ְְֱֲִִִֵֵֵָָֹֹ

אלהּות לקרֹותם מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי ְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹזּולתי,
אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים אחר: ּדבר ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹאצלֹו.
אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָלעֹובדיהם,

מעֹולם: מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו ÏÚודֹומה ְְִִֵֵֵֶֶַַָ«
Èt.על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל »«ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹֹֹ

הּדֹור אֹותֹו אּלא זרה, .ÏÒt(„):(מכילתא)עבֹודה ֲֶַָָָָ∆∆
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ÓÈÓÏ È‡‰ ‡Ó˙tב‡‡ ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»¬»
‡Ú‡Ó CÈt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»

‡˙ecÚ ˙ÈaÓ ÌÈˆÓ„ג‡Ï ¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»»
ÈÓ a ‡ Ï‡ CÏ È‰È¿≈»¡»»√»«ƒƒ

eÓc˙ד ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿
‡Ú‡ È„Â ‡ÚÓ ‡Ó Ècƒƒ¿«»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»


ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא ְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ'אלהים'
מקּבל אינֹו לאו, ואם ׂשכר, מקּבל אדם ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָעׂשאן

ּפרענּות, הּדּברֹות(מכילתא)עליהם עׂשרת אף יכֹול ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֻ
להּפרע: ּדּין אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ְְְֱִִֵֵַַַַַַָָֹּכן?

‰‡‰ ÌÈc‰ Ï הּקדֹוׁש.‡˙ ׁשאמר מלּמד ≈»«¿»ƒ»≈∆ְֵֶַַַָָ
ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּוא ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָּברּו
לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, אם ּכן. לֹומר לאדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָאפׁשר
ּכל על ּופרׁש ׁשחזר - ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹעֹוד
ּפרּוׁש: כּו' ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ודּבּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַֻּדּבּור
ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפי
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ְְֲִֶֶַַַָָָָָֻׁשאר
"אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם אחד, ְְִִִֵֶַַַָָֹּבדּבּור
ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה ְְְִֵֵֶַַַַָָָוגֹו'"?
ּבלׁשֹון מּדהֹוציאם מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' ְְְְְִִִֵֵַָָָלׁשֹון

מּפי,זה ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּקדֹוׁש ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻהּגבּורה
ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּברּו
החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹּופרׁש
ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל על ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד

ודֹוק): ּביחּוד ראׁשֹונֹות ׁשהיּו.Ó‡Ïּדּברֹות מלּמד ְְִִִ≈…ְֵֶַָ
לאו.עֹונין לאו, ועל הן, הן, :(מכילתא)על ְִֵֵַַָָ
()ÌÈˆÓ ‡Ó EÈ˙‡ˆ‰ ‡.היא ּכדאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ

לי.ההֹוצאה, מׁשעּבדים ּדבר(מכילתא)ׁשּתהיּו ְְְִִִֶַָָָָָֻ
מלחמה ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנגלה לפי ּכאןאחר: ונגלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּנאמר: רחמים, מלא כד)ּכזקן רגליו(לקמן "ותחת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבׁשעת לפניו היתה זֹו הּסּפיר", לבנת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּכמעׂשה

ואני הֹואיל מּׁשּנגאלּו. הּׁשמים, ּוכעצם ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָהּׁשעּבּוד,
הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ּבמראֹות, ְְְְְִֵֵֶַַַָֹֻמׁשּתּנה
ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאנכי

הרּבה קֹולֹות ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי ׁשּנאמר:אחר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָ
הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין קֹולֹות הּקֹולֹות", ִִִִֶַַַָָ"את
אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּומן
למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי" יחיד: ְְְֱִִִֵֶֶֶָֹֹלׁשֹון

ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא (לקמןללּמד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
צּוית:לב) להם לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ"למה

לבּדי: לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ'לא
ÌÈ„Ú ˙ÈaÓ.אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ƒ≈¬»ƒְֱֲִִִֵֶֶַָֹ

עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא אֹומר ֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָאינֹו
מּיד עבדים מּבית וּיפּד" לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָלעבדים?
היּו למל עבדים מעּתה, אמר מצרים". מל ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּפרעה

לעבדים: עבדים EÏ(‚)ולא ‰È‰ÈŒ‡Ï.לּמה ְֲֲִִַָָֹ…ƒ¿∆¿ָָ
אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹנאמר?

מּנין ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ּתלמּודׁשּלא יקּים? ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
"ל יהיה "לא ‡ÌÈ:(מכילתא)לֹומר: ÌÈ‰Ï‡. ְְִֶַֹ¡…ƒ¬≈ƒ

עליהם אלהים עׂשאּום אחרים אּלא אלהּות, ֱֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינן
אחרים"(מכילתא) "אלהים לפרׁש: יּתכן ולא ,ְְֱֲִִִֵֵֵָָֹֹ

אלהּות לקרֹותם מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי ְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹזּולתי,
אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים אחר: ּדבר ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹאצלֹו.
אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָלעֹובדיהם,

מעֹולם: מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו ÏÚודֹומה ְְִִֵֵֵֶֶַַָ«
Èt.על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל »«ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹֹֹ

הּדֹור אֹותֹו אּלא זרה, .ÏÒt(„):(מכילתא)עבֹודה ֲֶַָָָָ∆∆
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:‡Ú‡Ï ÚÓ ‡Ó È„Â ÚÏÓƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»
˙ÔepÁÏÙה ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ

ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È‡¬≈¬»¿»¡»»≈«»«¿«
c ÏÚ ÔÈ„Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰‡ ÈBÁ≈¬»»«¿ƒ»»ƒ««

 c ÏÚÂ È˙ÈÏz„k È‡NÏ ÈÚÈ ¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»«
˙a ÈËÁÓÏ ‡a ÔÈÓLÓ¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«

:ÔB‰˙‰‡וÈÙÏ‡Ï eÈË „ÚÂ ¬»»¿¿»≈≈¿«¿≈
:È„BÙ ÈËÏe ÈÓÁÏ ÔÈ„»ƒ¿«¬«¿»¿≈ƒ»

‡C‰Ïז ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»
ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï È‡ ‡bÓÏ¿«»»¬≈»¿«≈¿»»ƒ≈≈

:‡˜LÏ dÓLח˙È ÈÎ„ ÈÂ‰ ƒ¿≈¿ƒ¿»¡≈¿ƒ»
:d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ»¿«¿»¿«»≈

Ïkט „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»
:Cz„Úי‰‡ÚÈL ‡ÓBÈÂ ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»

„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL«¿»√»¿»¡»»»«¿≈


ׁשם eÓz‰ׁשּנפסל:על ÏÎÂ.ּדבר ּכל אׁשרּתמּונת ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲֶַָָָ

˜p‡(‰)ּבּׁשמים: Ï‡.(מכילתא)להּפרע מקּנא ִַַָ≈«»ְְִֵַַָ
מּדתֹו על עֹובר עבֹודתואינֹו עון על למחל ְְֲֲִִֵֵַַַָֹֹ

נֹותן ּבלע"ז, אנפרימנ"ט קּנא, לׁשֹון ּכל ְְֱִִֵַַַָָאלילים.
להּפרע: ּכׁשאֹוחזין.È‡NÏלב מעׂשהּכתרּגּומֹו, ְִֵַָ¿¿»ְְְֲֲִֵֶַַ

כז)ּבידיהםאבֹותיהם ÒÁ„(Â):(סנהדרין ‰NÚÂ. ֲִֵֵֶֶ¿…∆∆∆
ּדֹור, לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה נמצאתׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חמׁש על אחת ּפרענּיֹות מּדת על יתרה טֹובה ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻמּדה
לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו יא)מאֹות. :(סוטה ְְְֲִֵֶַַָָָ

(Ê).‡ÂMÏּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְִֵֶֶַַַ
את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָדתימר
(הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד על ִֶֶֶֶַַַַָָָָהּידּוע:

מּגן, עללׁשֹון ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ
אבן אבן, ועל עץ, עץ, מכילתא)ׁשל כט. :(שבועות ְֵֵֶֶֶֶֶַ

(Á)BÎÊ.,נאמרּו אחד ּבדּבּור וׁשמֹור וכןזכֹור »ְְְְֱִֵֶֶָָָ
לא) יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה (במדבר ְְֶַָָ

וכן: כבׂשים". ׁשני הּׁשּבת כב)"ּוביֹום "לא(דברים ְְְְִֵֵַַָָֹ
וכן: ."ל ּתעׂשה "ּגדלים ׁשעטנז", (ויקראתלּבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
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‡Èa Â  Èc Ï ˙ÈÂ¿»»ƒ¿¿»¿»
‡È ˙È ÈÈ CÈa  Ï ‡ÈL¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»

:dLc˜Â ‡˙aL„יב˙È È ¿«¿»¿«¿≈««»
Èc ÏÈ„a C‡ ˙ÈÂ C‡»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
È CÏ‡ ÈÈc ‡‡ Ï CÈÈ»««¿»«¿»¡»»»≈
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:‡˜L„ ‡˙„ Caיד‡Ï ¿«¿»«¬»¿ƒ¿»»
˙‡ „˙ ‡Ï C ˙Èa „«̇¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
d˙Â d˙‡Â dcÂ C«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈


ּבא לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגדֹולים?
וזה הּקטּנים, ׁשביתת על ּגדֹולים להזהיר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָאּלא

קכא)ׁשּׁשנינּו: ׁשֹומעין(שבת אין לכּבֹות, ׁשּבא "קטן ְְִִֵֶֶַָָָָ
עלי:לֹו", ׁשּׁשביתתֹו a(È‡)מּפני Â ְְִִֵֶֶָָ«»««

ÈÈ.ללמד מנּוחה ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «¿ƒƒְְְְְְִִִִַָָֹ
ּוביגיעה ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם וחמר קל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהימּנּו

ּבׁשּבת: נח Lc˜ÈÂׁשּיהא .Ca.ּבּמן ּברכֹו ְְֵֶַָָ≈««¿«¿≈ְֵַָ
היה ׁשּלא ּבּמן, וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹלכֹופלֹו

ּבֹו: ÈÈ(È)יֹורד È‡È Ï.(מכילתא)אם ֵ¿«««¬ƒ»∆ִ
ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּתכּבד,

לאו ּומּכלל לאו, הן מּכלל נדרׁשים הם: ְְְְִִִִִֵֵָָָָָנֹוטריקֹון
˙‡(È‚)הן: ‡Ï.,איׁש ּבאׁשת אּלא נאּוף אין ֵ…ƒ¿»ְִִֵֵֶֶָ

כ)ׁשּנאמר: והּנֹואפת",(ויקרא הּנֹואף יּומת "מֹות ְֱֵֶֶֶַַַַָ
יז)ואֹומר: איׁשּה(יחזקאל ּתחת המנאפת "האּׁשה ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

זרים": את ˙‚ּתּקח ‡Ï.הּכתּוב נפׁשֹות ּבגֹונב ִִֶַָ…ƒ¿…ְְֵַָָ
יט)מדּבר. אינֹו(ויקרא אֹו ממֹון. ּבגֹונב ּתגנבּו", "לא ְְְִֵֵֵַָֹֹ

אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָאּלא
תנאף", "לא תרצח", "לא מה מענינֹו. הּלמד ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּדבר
אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין ּבדבר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמדּבר
ּבית מיתת עליו ׁשחּיב ּדבר תגנב", ְִִֵֶַַָָָָָֹֹ"לא
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ּבא לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגדֹולים?
וזה הּקטּנים, ׁשביתת על ּגדֹולים להזהיר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָאּלא

קכא)ׁשּׁשנינּו: ׁשֹומעין(שבת אין לכּבֹות, ׁשּבא "קטן ְְִִֵֶֶַָָָָ
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כ)ׁשּנאמר: והּנֹואפת",(ויקרא הּנֹואף יּומת "מֹות ְֱֵֶֶֶַַַַָ
יז)ואֹומר: איׁשּה(יחזקאל ּתחת המנאפת "האּׁשה ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

זרים": את ˙‚ּתּקח ‡Ï.הּכתּוב נפׁשֹות ּבגֹונב ִִֶַָ…ƒ¿…ְְֵַָָ
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אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָאּלא
תנאף", "לא תרצח", "לא מה מענינֹו. הּלמד ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּדבר
אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין ּבדבר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמדּבר
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˜יח ‰LÓe ˜ÈÁÓ ‡nÚ ˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈
„ ‡˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡ „Ï:ÈÈ ¿««ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

ÓÈzיט Ô„ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«
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פו)ּדין יד:(סנהדרין ÎÂÈ‡B(ÂË)תורה Ú‰ Ï. ִ¿»»»ƒ

היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ׁשּלא ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמלּמד
העם". כל "וּיענּו לֹומר: ּתלמּוד - אּלם? ְֲִֵֶַַַַָָָָּבהם
"נעׂשה לֹומר: ּתלמּוד חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּנין

‰ÏBw˙:(מכילתא)ונׁשמע" ˙‡ È‡B.את רֹואין ְְִָƒ∆«…ִֶ
אחר ּבמקֹום לראֹות אפׁשר ׁשאי ‡˙:(שם)הּנׁשמע, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ∆

˙ÏBw‰.הּגבּורה:הּיֹוצאין אין(שם).eÚiÂמּפי «…ְְִִִַַָ«»Àֵ
אּלא ÁÓ˜זיע:נּוע e„ÓÚiÂ.(שם)נרּתעין היּו ִֶַַָ«««¿≈»…ְִִָָ

מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאחֹוריהם
להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָּומלאכי

סח)ׁשּנאמר: יּדדּון":(תהלים יּדדּון צבאֹות "מלכי ְְֱִִֵֶֶַַָֹֹ
טז ‡˙Î(ÊÈ)תורה ˙B eÚÏ.אתכם לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְֵֶֶַ

ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם ׁשּיצא ְִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּבעֹולם,
עליכם: ּכמֹו:.B˙נגלה ּוגדּלה, הרמה לׁשֹון ְֲִֵֶָ«ְְְֲָָָֻ

סב) נס",(ישעיה מט)"הרימּו נּסי",(שם (שם"ארים ֳִִִִֵָ
הּגבעה",ל) על זקּוף:"וכּנס È‰z‰ׁשהּוא eÚe ְְִֵֶַַַָָ«¬ƒ¿∆

B˙‡È.י ּתדעּועל ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ׁשראיתם די ƒ¿»ְְְְִֵֵֶֶַָָֻ
מּפניו: ותיראּו זּולתֹו אין ‡Ï(ÁÈ)ּכי L ְְִִִֵָָָƒ«∆

ÏÚ‰.,וערפל ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים »¬»∆ְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ
חׁש הּׁשמים עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
"הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָענן

הענן": ּבעב אלי ּבא ˙‡Ó(ËÈ)אנכי ‰. ְִֵֶֶַָָָָֹ……«
הּזה: ˙È‡ּבּלׁשֹון z‡.מה ּבין הפרׁש יׁש ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְֵֵֵֶַ

ׁשּמה לֹו: מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּׁשאדם
חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו מׂשיחין ְְֲִִִִִֵֶֶָָּׁשאחרים

Èzac:מּלהאמין ÈÓ‰ ÔÓ È.אחד וכתּוב ְֲִִַƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֶָָ
הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא סיני". הר על ה' "וּירד ְִִִֵֵֶַַַַַַָָאֹומר:

ּביניהם ד)והכריע הׁשמיע(דברים הּׁשמים "מן : ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ
אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ליּסרּך קֹולֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָאת
על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ּבּׁשמים, ּכבֹודֹו ְְְְִִַַַַָָָהּגדֹולה":

ּוׁשמי(מכילתא)הארץ. הּׁשמים הרּכין אחר: ּדבר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
אֹומר: הּוא וכן ההר, על והּציען (תהליםהּׁשמים ְְִִִֵֵַַַָָָָ

וּירד":יח) ׁשמים ‡Èz(Î)"וּיט ÔeNÚ˙ ‡Ï.לא ִֵֵַַַַָ…«¬ƒƒֹ
ּבּמרֹום. לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות ְְְְֲִַַַַַַַָָָּתעשּון

ÛÒÎ:(מכילתא) È‰Ï‡.הּכרּובים על להזהיר ּבא ¡…≈∆∆ְְְִִַַַָ
ׁשאם ּכסף, ׁשל יהיּו ׁשּלא אּתי לעמד עֹוׂשה ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשאּתה
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ּכאלהּות לפני הן הרי ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם :ׁשּניתם ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

‰Ê È‰Ï‡Â.ׁשאם ב': על יֹוסיף ׁשּלא להזהיר ּבא ≈…≈»»ְְִִִֶֶַַָֹ
זהב: ּכאלהי לפני הן הרי ד', ˙eNÚעׂשית ‡Ï ְֱֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ…«¬

ÌÎÏ.ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה הריני ּתאמר: לא »∆ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ
ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות, ּובבּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּכנסּיֹות
לכם": תעׂשּו "לא נאמר: לכ ְֱֲִֶֶַַָָָֹעֹולמים,

(‡Î)ÊÓ.‰Ó„‡ Áaּבאדמה עלמחּבר יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְֲִֶֶַָָָָֹֻ
ּבסיס) אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּגּבי

מזּבח(מכילתא) חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
חנּיתן: ּבׁשעת אדמה ÈÏהּנחׁשת ‰NÚz.ׁשּתהא ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ«¬∆ƒְֵֶ

לׁשמי: עׂשּיתֹו ÂÈÏÚּתחּלת zÁÊÂ.:ּכמֹו אצלֹו, ְְֲִִִִַָ¿»«¿»»»ְְֶ
ב) מנּׁשה"(במדבר מּטה אינֹו(מכילתא)"ועליו אֹו , ְְֵֵֶַַָָ

על והּדם "הּבׂשר לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? עליו ְְֶַַַַַַָָָָָָָאּלא
הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי ה' ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹֹמזּבח

נח) EÈÓÏLŒ˙‡Â:(זבחים EÈ˙ÏÚ מּצאנאׁשר.‡˙ ∆……∆¿∆¿»∆ְֲִֶֹ
ּומּבקר:E˜aŒ˙‡Â E‡Œ˙‡.ל"את ּפרּוׁש ְְִָ∆…¿¿∆¿»∆ְֵֶ

:"ואתֿׁשלמי עלתיÈÊ‡ L‡ ÌB˜‰ŒÏÎa ְְֶֶֶָֹֹ¿»«»¬∆«¿ƒ
ÈÓLŒ˙‡.הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ל אּתן אׁשר ∆¿ƒְְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹ

ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי 'אבֹוא ׁשם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלי,
למד אּתה מּכאן .ׁשםעלי להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ּבמקֹום אּלא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹהּמפרׁש,
ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּבית

העם: את לבר ּכּפים ּבנׂשיאת Ì‡Â(Î)הּמפרׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿ƒ
ÌÈ‡ ÁaÊÓ.(מכילתא)ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ƒ¿«¬»ƒְִִֵֵַָָ

מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה ואם ְְְְִִִִִֶַַָאם
ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה אם הרי ּתעׂשהּֿלי", ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָאבנים

"לא אבנים', מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָֹּכאׁשר:
מזּבח לבנֹות עלי חֹובה ׁשהרי ּגזית", אתהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּתבנה

ׁשּנאמר: כז)אבנים, ּתבנה".(דברים ׁשלמֹות "אבנים ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָ
כב)וכן הּוא,(לקמן חֹובה ּתלוה", ּכסף "אם ְְִֵֶֶֶַָ

טו)ׁשּנאמר: זה(דברים ואף ּתעביטּנּו", "והעבט ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַ
וכן: ּכאׁשר. ּבלׁשֹון ב)מׁשּמׁש ּתקריב(ויקרא "ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹמנחת
ּובלׁשֹון וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכרח

מׁשּמׁשים: הם ׁשּפֹוסלן.ÈÊb˙'ּכאׁשר' ּגזיזה, לׁשֹון ְְֲִֵֶַַ»ƒְְְִֶָָ
ּבברזל: ÈÏÚ‰ּומכּתתן z‰ EaÁ È.'ּכי' הרי ְְְְֶַַָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲִֵ

ּתניף ּפן ּדילמא, ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָזה
עליה: חרּב‰ÏÏÁzÂ.הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְֶַָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶַַָָָָ

חּללּת ּברזל, דמדות)עליה ג' נברא(פרק ׁשהּמזּבח , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ׁשל ימיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלהארי
.הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועֹוד,
והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּבּׁשמים.

וחמר: קל ולאּדברים רֹואֹות ׁשאינם אבנים ּומה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ידי על מדּברֹות, ולא ְְְְְִֵֶַַַָֹׁשֹומעֹות
הּמּטיל ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרה
ּבין למׁשּפחה, מׁשּפחה ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָׁשלֹום
ּתבֹואהּו ׁשּלא וכּמה ּכּמה אחת על לחברֹו, ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֹאדם

ÏÚÓ˙(Î‚)ּפרענּות: ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ.ּכׁשאּתה ְָֻ¿…«¬∆¿«¬…ְֶַָ
מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹּבֹונה
ּומׁשּפע: יהא חלּוק אּלא ּבלע"ז, ְְְֵֶַַָָָֻאשקלונ"ש

Ïb˙ ‡Ï L‡E˙ÂÚ הּמעלֹות.‰ ידי ׁשעל ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְֲֵֶַַַ
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ּכאלהּות לפני הן הרי ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם :ׁשּניתם ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

‰Ê È‰Ï‡Â.ׁשאם ב': על יֹוסיף ׁשּלא להזהיר ּבא ≈…≈»»ְְִִִֶֶַַָֹ
זהב: ּכאלהי לפני הן הרי ד', ˙eNÚעׂשית ‡Ï ְֱֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ…«¬

ÌÎÏ.ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה הריני ּתאמר: לא »∆ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ
ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות, ּובבּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּכנסּיֹות
לכם": תעׂשּו "לא נאמר: לכ ְֱֲִֶֶַַָָָֹעֹולמים,

(‡Î)ÊÓ.‰Ó„‡ Áaּבאדמה עלמחּבר יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְֲִֶֶַָָָָֹֻ
ּבסיס) אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּגּבי

מזּבח(מכילתא) חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
חנּיתן: ּבׁשעת אדמה ÈÏהּנחׁשת ‰NÚz.ׁשּתהא ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ«¬∆ƒְֵֶ

לׁשמי: עׂשּיתֹו ÂÈÏÚּתחּלת zÁÊÂ.:ּכמֹו אצלֹו, ְְֲִִִִַָ¿»«¿»»»ְְֶ
ב) מנּׁשה"(במדבר מּטה אינֹו(מכילתא)"ועליו אֹו , ְְֵֵֶַַָָ

על והּדם "הּבׂשר לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? עליו ְְֶַַַַַַָָָָָָָאּלא
הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי ה' ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹֹמזּבח

נח) EÈÓÏLŒ˙‡Â:(זבחים EÈ˙ÏÚ מּצאנאׁשר.‡˙ ∆……∆¿∆¿»∆ְֲִֶֹ
ּומּבקר:E˜aŒ˙‡Â E‡Œ˙‡.ל"את ּפרּוׁש ְְִָ∆…¿¿∆¿»∆ְֵֶ

:"ואתֿׁשלמי עלתיÈÊ‡ L‡ ÌB˜‰ŒÏÎa ְְֶֶֶָֹֹ¿»«»¬∆«¿ƒ
ÈÓLŒ˙‡.הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ל אּתן אׁשר ∆¿ƒְְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹ

ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי 'אבֹוא ׁשם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלי,
למד אּתה מּכאן .ׁשםעלי להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ּבמקֹום אּלא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹהּמפרׁש,
ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּבית

העם: את לבר ּכּפים ּבנׂשיאת Ì‡Â(Î)הּמפרׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿ƒ
ÌÈ‡ ÁaÊÓ.(מכילתא)ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ƒ¿«¬»ƒְִִֵֵַָָ

מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה ואם ְְְְִִִִִֶַַָאם
ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה אם הרי ּתעׂשהּֿלי", ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָאבנים

"לא אבנים', מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָֹּכאׁשר:
מזּבח לבנֹות עלי חֹובה ׁשהרי ּגזית", אתהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּתבנה

ׁשּנאמר: כז)אבנים, ּתבנה".(דברים ׁשלמֹות "אבנים ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָ
כב)וכן הּוא,(לקמן חֹובה ּתלוה", ּכסף "אם ְְִֵֶֶֶַָ

טו)ׁשּנאמר: זה(דברים ואף ּתעביטּנּו", "והעבט ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַ
וכן: ּכאׁשר. ּבלׁשֹון ב)מׁשּמׁש ּתקריב(ויקרא "ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹמנחת
ּובלׁשֹון וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכרח

מׁשּמׁשים: הם ׁשּפֹוסלן.ÈÊb˙'ּכאׁשר' ּגזיזה, לׁשֹון ְְֲִֵֶַַ»ƒְְְִֶָָ
ּבברזל: ÈÏÚ‰ּומכּתתן z‰ EaÁ È.'ּכי' הרי ְְְְֶַַָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲִֵ

ּתניף ּפן ּדילמא, ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָזה
עליה: חרּב‰ÏÏÁzÂ.הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְֶַָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶַַָָָָ

חּללּת ּברזל, דמדות)עליה ג' נברא(פרק ׁשהּמזּבח , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ׁשל ימיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלהארי
.הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועֹוד,
והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּבּׁשמים.

וחמר: קל ולאּדברים רֹואֹות ׁשאינם אבנים ּומה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ידי על מדּברֹות, ולא ְְְְְִֵֶַַַָֹׁשֹומעֹות
הּמּטיל ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרה
ּבין למׁשּפחה, מׁשּפחה ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָׁשלֹום
ּתבֹואהּו ׁשּלא וכּמה ּכּמה אחת על לחברֹו, ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֹאדם

ÏÚÓ˙(Î‚)ּפרענּות: ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ.ּכׁשאּתה ְָֻ¿…«¬∆¿«¬…ְֶַָ
מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹּבֹונה
ּומׁשּפע: יהא חלּוק אּלא ּבלע"ז, ְְְֵֶַַָָָֻאשקלונ"ש

Ïb˙ ‡Ï L‡E˙ÂÚ הּמעלֹות.‰ ידי ׁשעל ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְֲֵֶַַַ
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ּפי על ואף ,ּפסיעֹותי להרחיב צרי ְְְְִִִִֶַַַַָָאּתה
"ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
הּפסיעֹות הרחבת מקֹום, מּכל מכנסיּֿבד", ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָלהם
מנהג ּבהם נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָקרֹוב
הּללּו אבנים ּומה וחמר: קל ּדברים והרי ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבּזיֹון.

אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאין
ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ויׁש הֹואיל ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹּתֹורה:
ּומקּפיד יֹוצר ּבדמּות ׁשהּוא חבר ּבּזיֹון, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָמנהג

וכּמה: ּכּמה אחת על ּבזיֹונֹו, ְְִַַַַַַָָעל
יתרו פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קלג
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,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קלד
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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6:316:278:388:379:109:0910:0510:0417:1817:2317:4317:4817:0217:57באר שבע )ח(

6:326:288:398:379:119:0910:0510:0417:1517:2017:4017:4516:4917:55חיפה )ח(

6:286:248:378:359:089:0710:0310:0217:1717:2317:4217:4716:4217:55ירושלים )ח(

6:336:298:398:379:129:1010:0610:0517:1617:2117:4117:4617:0017:57תל אביב )ח(

7:207:129:119:079:429:3810:3110:2816:5617:0617:2817:3716:4617:50אוסטריה וינה )ח(

6:296:369:279:319:5910:0311:1011:1320:3820:3221:0520:5920:1521:11אוסטרליה מלבורן )ק(

7:197:129:119:079:439:4010:3210:3017:0217:1117:3217:4116:5117:45אוקראינה אודסה )ח(

7:076:598:568:529:289:2510:1710:1416:4016:4917:1117:2016:3017:24אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:397:309:249:209:579:5310:4410:4216:5917:0917:3217:4216:4917:46אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:317:229:179:139:499:4510:3710:3416:5217:0217:2517:3516:4317:39אוקראינה קייב )ח(

6:546:468:458:419:169:1310:0510:0316:3016:4017:0217:1116:2017:15אוקראינה דונייצק )ח(

7:427:359:369:3210:0810:0410:5710:5517:3117:4018:0118:0917:2018:23איטליה מילאנו )ח(

6:166:178:508:509:209:2010:2210:2318:3918:3919:0119:0118:2119:05אקוואדור קיטו )ח(

6:106:169:049:079:369:4010:4610:4920:0319:5820:2920:2419:4120:36ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:446:529:489:5210:1910:2311:3211:3521:1221:0521:4121:3420:4921:38ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:127:069:119:099:449:4110:3610:3517:2817:3517:5518:0217:1618:06ארה״ב בולטימור )ח(

7:036:579:039:009:349:3210:2610:2517:1617:2417:4417:5117:0418:02ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:046:589:039:009:359:3210:2710:2517:1517:2317:4317:5017:0418:02ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:437:369:419:3810:1210:0911:0411:0217:4917:5718:1818:2517:3818:36ארה״ב דטרויט )ח(

7:097:059:189:169:509:4810:4510:4418:0118:0618:2618:3017:4718:40ארה״ב היוסטן )ח(

6:476:428:538:519:259:2310:1910:1717:2617:3217:5217:5717:1318:07ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:036:599:149:139:469:4510:4210:4218:0618:1118:3018:3417:5218:43ארה״ב מיאמי )ח(

7:026:568:598:569:329:2910:2310:2117:0917:1617:3717:4416:5717:57ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:596:538:588:559:309:2710:2110:1917:0917:1717:3717:4516:5817:55ארה״ב שיקאגו )ח(

6:116:148:588:599:279:2810:3310:3419:2019:1919:4319:4119:0119:45בוליביה לא פאס )ח(

8:198:1010:039:5910:3510:3111:2211:2017:3317:4418:0718:1717:2418:33בלגיה אנטוורפן )ח(

8:178:0810:039:5810:3410:3011:2211:1917:3617:4618:0918:1917:2618:34בלגיה בריסל )ח(

7:447:339:239:189:559:5010:4010:3716:3516:4717:1217:2316:2717:27בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:405:448:268:298:589:0010:0510:0719:0018:5719:2319:2018:3919:27ברזיל ס.פאולו )ח(

5:275:318:138:158:448:479:529:5318:4518:4219:0919:0618:2519:13ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:367:279:229:179:539:4910:4010:3716:5217:0317:2617:3616:4317:51בריטניה לונדון )ח(

7:527:429:349:2910:0510:0110:5110:4816:5317:0517:2817:3916:4517:56בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:477:379:299:2510:019:5710:4810:4516:5317:0517:2817:3916:4517:43גרמניה ברלין )ח(

7:567:479:449:4010:1610:1111:0311:0117:2217:3217:5418:0417:1218:08גרמניה פרנקפורט )ח(

7:117:099:279:2610:009:5910:5710:5718:3318:3618:5618:5918:1819:03הודו בומביי )ח(

7:057:039:229:229:549:5410:5210:5218:3118:3518:5418:5718:1619:01הודו פונה )ח(

7:097:008:598:559:319:2710:2010:1816:4616:5617:1717:2616:3617:30הונגריה בודפשט )ח(

7:137:079:119:089:439:4110:3510:3317:2217:3017:5017:5717:1018:01טורקיה איסטנבול )ח(

7:287:229:299:2610:019:5910:5410:5217:5017:5618:1618:2317:3718:27יוון אתונה )ח(

7:297:219:199:159:529:4810:4010:3817:0717:1717:3817:4716:5717:51מולדובה קישינב )ח(
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7:047:029:259:249:559:5410:5310:5318:3718:4018:5919:0218:2119:06מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:265:348:298:349:029:0710:1610:1919:5919:5220:2920:2119:3420:25ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:456:428:588:579:299:2810:2510:2517:4917:5418:1318:1817:3518:22נפאל קטמנדו )ח(

7:147:149:419:4210:1410:1411:1511:1619:2219:2319:4419:4519:0519:49סינגפור סינגפור )ח(

7:147:048:588:549:309:2510:1610:1416:2516:3616:5917:1016:1617:14פולין ורשא )ח(

6:016:038:368:389:099:1110:1310:1418:4218:4119:0519:0318:2419:07פרו לימה )ח(

8:007:529:539:5010:2510:2211:1511:1317:4917:5718:1918:2717:3818:40צרפת ליאון )ח(

8:188:1010:0810:0410:3910:3511:2811:2517:5018:0018:2218:3117:4018:45צרפת פריז )ח(

6:046:048:358:359:059:0510:0610:0718:1618:1718:3818:3817:5918:42קולומביה בוגוטה )ח(

7:317:249:279:249:599:5610:5010:4817:3117:3918:0018:0817:2018:20קנדה טורונטו )ח(

7:137:059:069:039:389:3510:2810:2617:0317:1217:3317:4116:5217:54קנדה מונטריאול )ח(

6:446:398:468:449:199:1710:1310:1117:1417:2017:4017:4617:0117:50קפריסין לרנקה )ח(

8:208:089:599:5310:3010:2411:1411:1117:0617:1917:4417:5616:5918:13רוסיה מוסקבה )ח(

7:467:389:369:3210:0810:0510:5710:5517:2417:3317:5518:0417:1318:08רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:487:409:419:3710:1210:0811:0110:5917:3117:4018:0218:1017:2018:23שוייץ ציריך )ח(

6:436:429:039:029:359:3510:3410:3418:2018:2218:4218:4418:0418:48תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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שאשאשאשאשאשא

7:047:029:259:249:559:5410:5310:5318:3718:4018:5919:0218:2119:06מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:265:348:298:349:029:0710:1610:1919:5919:5220:2920:2119:3420:25ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:456:428:588:579:299:2810:2510:2517:4917:5418:1318:1817:3518:22נפאל קטמנדו )ח(

7:147:149:419:4210:1410:1411:1511:1619:2219:2319:4419:4519:0519:49סינגפור סינגפור )ח(

7:147:048:588:549:309:2510:1610:1416:2516:3616:5917:1016:1617:14פולין ורשא )ח(

6:016:038:368:389:099:1110:1310:1418:4218:4119:0519:0318:2419:07פרו לימה )ח(

8:007:529:539:5010:2510:2211:1511:1317:4917:5718:1918:2717:3818:40צרפת ליאון )ח(

8:188:1010:0810:0410:3910:3511:2811:2517:5018:0018:2218:3117:4018:45צרפת פריז )ח(

6:046:048:358:359:059:0510:0610:0718:1618:1718:3818:3817:5918:42קולומביה בוגוטה )ח(

7:317:249:279:249:599:5610:5010:4817:3117:3918:0018:0817:2018:20קנדה טורונטו )ח(

7:137:059:069:039:389:3510:2810:2617:0317:1217:3317:4116:5217:54קנדה מונטריאול )ח(

6:446:398:468:449:199:1710:1310:1117:1417:2017:4017:4617:0117:50קפריסין לרנקה )ח(

8:208:089:599:5310:3010:2411:1411:1117:0617:1917:4417:5616:5918:13רוסיה מוסקבה )ח(

7:467:389:369:3210:0810:0510:5710:5517:2417:3317:5518:0417:1318:08רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:487:409:419:3710:1210:0811:0110:5917:3117:4018:0218:1017:2018:23שוייץ ציריך )ח(

6:436:429:039:029:359:3510:3410:3418:2018:2218:4218:4418:0418:48תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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