
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(28 March - 3 April 10)

שבוע שבת חול המועד פסח
י"ג - י"ט ניסן ה'תש"ע



ב  
           

               
  

        £¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
  §¤§¨©¨¡¨¤

     

 
           

        ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
       ¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

  §¨¥©¨
      §Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

      ¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
          §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

       §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
     §¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

  
          
          
          

     

       ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
   §¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

         
     

       ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
    §¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

 
     §©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨

     ̈¥§©§§¨¨¤
        ¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨

      §Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

         ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
        §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

         §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
        ¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

       ¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
       §©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

        ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
       ¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
      §©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
          ©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
         ¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
         Ÿ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
        §©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
       §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
       §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

         ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
        ¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

         §¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨§¨©§¨
       £¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

         §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
         §¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
       ̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
       ©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤
       §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤

         ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
 ¡Ÿ¥¤¤¤

   

        §©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

          
  

        ¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
     ©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

       ©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

                           ¨

                         

                      

                         

      


                          

             −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬¹¦¦À
         §´¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«
             ©»̈¦³¨©´−̈¨©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«
          −§¦¨´§¥¥´¨¨®¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬

         §¦®¹§¦§À©§¨¨«§³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤
         §¨£¤®§¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬

            §©§¦®§¬¹©¥À¦©¬§¨«¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¹¦À©¦¨«¦«§´
              ¤«¤§Ÿ̈´¨¦®§©§¥−¥¤´¤¦§¨«©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®

          §¦§¥−¥¨´§¥«©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈
           §©Å¬©¨´Ÿ©©´¦§¦§®¹§©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨

             ³Ÿ§ª©´−Ÿ§©¥¥´§Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦
          §©´©§¤®¦¬¹©§§À©¦¥«¦¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´

           ¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«−¦§©¨«§´¦®¹§¨¦À¨©¬¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´
           ¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«−¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®−¦¥´¦§©§¤«−§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈

           §Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈§©¨¶§Å̈¥¬¨³©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®
           §©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®

  ¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«


                        

    

            §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À¦§©´
         −§Ÿ̈¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®§¹À©´

         ©§ª¤«¦§©³§Ÿ̈¸§¬Ÿ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§¨®©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®
           ¨©−§«©´§¨¦«¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®

   ©¹¥À¨¦¬«Ÿ



ג


                          

             −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬¹¦¦À
         §´¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«
             ©»̈¦³¨©´−̈¨©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«
          −§¦¨´§¥¥´¨¨®¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬

         §¦®¹§¦§À©§¨¨«§³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤
         §¨£¤®§¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬

            §©§¦®§¬¹©¥À¦©¬§¨«¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¹¦À©¦¨«¦«§´
              ¤«¤§Ÿ̈´¨¦®§©§¥−¥¤´¤¦§¨«©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®

          §¦§¥−¥¨´§¥«©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈
           §©Å¬©¨´Ÿ©©´¦§¦§®¹§©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨

             ³Ÿ§ª©´−Ÿ§©¥¥´§Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦
          §©´©§¤®¦¬¹©§§À©¦¥«¦¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´

           ¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«−¦§©¨«§´¦®¹§¨¦À¨©¬¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´
           ¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«−¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®−¦¥´¦§©§¤«−§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈

           §Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈§©¨¶§Å̈¥¬¨³©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®
           §©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®

  ¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«


                        

    

            §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À¦§©´
         −§Ÿ̈¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®§¹À©´

         ©§ª¤«¦§©³§Ÿ̈¸§¬Ÿ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§¨®©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®
           ¨©−§«©´§¨¦«¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®

   ©¹¥À¨¦¬«Ÿ

תהלים



ד

    
‰‚ÂÓ È˙Ï ‰‰

ÌÈ‰Â1הּנהר על ידֹו והניף מצרים ים לׁשֹון את הוי' ¿∆¡ƒְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
גֹו' נחלים לׁשבעה והּכהּו ּכתּוב2גֹו' הּנה . ְְְְִִִִֵָָָָ

על בימינּו ּבמהרה להיֹות העתידה הּגאּלה על קאי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻזה
הענין ּבתחּלת ׁשּכתּוב ּכמֹו צדקנּו, מׁשיח ויצא3ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּכללּות ּדכׁשם הּוא, הענין ותֹוכן וגֹו'. יּׁשי מּגזע ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹחטר
ּכמֹו מצרים, ּדיציאת הּגאּלה ּכמֹו ּתהיה ּדלעתיד ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֻֻהּגאּלה

ּכמֹו4ׁשּכתּוב נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכן ּגם יהיּו מצרים ּביציאת ׁשהיּו הּפרטים ּגם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָכן
ׁשהּוא ּדלעתיד הּבקיעה ענין וזהּו ּדלעתיד, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהּגאּלה
ׁשּמסּים ּוכמֹו מצרים, ּביציאת סּוף ים קריעת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּכמֹו

מארץ5ּבּכתּוב עלֹותֹו ּביֹום ליׂשראל היתה ּכאׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּתהיה ׁשהּבקיעה ּדמאחר להבין, וצרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמצרים.
ׁשהיתה סּוף ים קריעת ּדגמת היא ּדלעתיד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻֻּבהּגאּלה
החל ׁשּביניהם, הּׁשּנּויים טעם מהּו מצרים, ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּביציאת
ּבּים, רק הּבקיעה היתה מצרים ׁשּביציאת הא', ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָמּׁשּנּוי
ים לׁשֹון את הוי' (והחרים ּבּים הּבקיעה ּתהיה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּולעתיד
והּנה, הּנהר). על ידֹו (והניף ּבּנהר וגם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמצרים)
עברּו מצרים ׁשּביציאת הּטעם, לֹומר אפׁשר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָּבפׁשטּות
ּבים רק הּבקיעה להיֹות הצרכה ולכן סּוף, ים ּדר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻרק
גֹו' ּומּפתרֹוס ּוממצרים מאׁשּור ׁשּיצאּו ּולעתיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָסּוף,

הּים הּנהר6ּומאּיי ּדר ּגם לעבֹור יצטרכּו ,ּתצטר ולכן , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּובּנהר ּבּים הּבקיעה ׁשּטעם7להיֹות זאת לבד אמנם, . ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹ

והניף ּגֹו' והחרים ּבּכתּוב הּלׁשֹון ׁשּנּוי על ּבאּור אינֹו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה
ב' ּבזה ׁשּיׁש והחרים, הּלׁשֹון נאמר ׁשּבּים ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּגֹו',
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(1– תרל"א והחרים (המשך "תרלא" בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על

ואילך). רנט ע' תרל"א טו.2)סה"מ יא, א.3)ישעי' טו.4)שם, ז, טז.5)מיכה שם, יא.6)ישעי' טו:7)שם, שם, פרש"י גם ראה

אשור". גליות בו לעבור פרת נהר – הנהר על ממצרים, ישראל גליות בו שיעברו כדי ליבשו – "והחרים

    
ביבשה בניֿישראל והליכת יםֿסוף" "קריעת לנס הסיבה כי בחסידות מבואר

לעבור יוכלו שבניֿישראל מנת על רק היתה לא למתןֿתורה, בדרך הים בתוך

"בשביל - האמונה שער בספרו האמצעי אדמו"ר של כלשונו - אלא הים. את

והיינו תחילה. ביםֿסוף להעבירם הוצרך ישראל לנשמות גדולה וטובה תועלת

הכנה זה עלֿידי שיהיה כדי

האלקית בנפשם וגדולה טובה

פנים סיני בהר התורה לקבלת

"פנים הפסוק [=כלשון בפנים

לא ואם עמכם"] ה' דיבר בפנים

ביבשה ביםֿסוף עוברים היו

בית להיות מוכנים היו לא דוקא

מסוגלים] להיות [=כלי; קיבול

גדול". בקירוב התורה אור לקבל

פנימי. פירוש הים בקיעת לנס

ימא דאית "דכמו בזהר: כתוב

[=כשם לעילא" ימא אית לתתא

ים ישנו כך למטה ים שישנו

למטה שהים כשם למעלה].

הברואים על ומכסה מעלים

למעלה הים כך שבתוכו,

מעלים המלכות) (=ספירת

שלא האלוקי האור על ומכסה

בקיעת זה, לפי לנבראים. יתגלה

זה העלם הסרת פירושה הים

לנבראים. האלוקי האור וגילוי

מתןֿ לגילוי הכנה הינו זה ונס

במאמר שיבאר כמו - וכן תורה,

האור לגילוי הכנה בתור –

תהיה העתידה, בגאולה האלוקי

והים. הנהר בקיעת

ÌÈ‰Â1ÔBLÏ ˙‡ 'ÈÂ‰ ¿∆¡ƒ¬«»≈¿
ÌÈÓ ÌÈנהר מי [=יכרית «ƒ¿«ƒ

בו לעבור דרך בו להיות מצרים

ÏÚ(מצודות)] B„È È‰Â¿≈ƒ»«
‰p‰[פרת ‚B'[=נהר «»»

ÌÈÏ ‰ÚLÏ e‰k‰Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ
'B‚2È‡˜ ‰Ê e˙k ‰p‰ ƒ≈»∆»ƒ

È„È[=מוסב] ÏÚ eÈÓÈ ‰‰Óa ˙BÈ‰Ï ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ÏÚ««¿À»»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»¿»≈«¿≈
ÔÈÚ‰ ˙l˙a e˙kL BÓk ,e˜„ ÈLÓ3Ë ‡ÈÂשבט=] ¿ƒ«ƒ¿≈¿∆»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¿»»…∆

ÈMÈמלוכה] ÚÊbÓ[המשיח מלך הוא דוד ‰ÔÈÚ[=מזרע ÔÎB˙Â 'B‚Â ƒ∆«ƒ»¿¿∆»ƒ¿»
Îc ,‡e‰‰l‡b‰ BÓk ‰È‰z „È˙ÚÏc ‰l‡b‰ ˙eÏÏkL ÌL ƒ¿≈∆¿»«¿À»¿∆»ƒƒ¿∆¿«¿À»
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ה

    
‰‚ÂÓ È˙Ï ‰‰

ÌÈ‰Â1הּנהר על ידֹו והניף מצרים ים לׁשֹון את הוי' ¿∆¡ƒְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
גֹו' נחלים לׁשבעה והּכהּו ּכתּוב2גֹו' הּנה . ְְְְִִִִֵָָָָ

על בימינּו ּבמהרה להיֹות העתידה הּגאּלה על קאי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻזה
הענין ּבתחּלת ׁשּכתּוב ּכמֹו צדקנּו, מׁשיח ויצא3ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּכללּות ּדכׁשם הּוא, הענין ותֹוכן וגֹו'. יּׁשי מּגזע ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹחטר
ּכמֹו מצרים, ּדיציאת הּגאּלה ּכמֹו ּתהיה ּדלעתיד ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֻֻהּגאּלה

ּכמֹו4ׁשּכתּוב נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכן ּגם יהיּו מצרים ּביציאת ׁשהיּו הּפרטים ּגם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָכן
ׁשהּוא ּדלעתיד הּבקיעה ענין וזהּו ּדלעתיד, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהּגאּלה
ׁשּמסּים ּוכמֹו מצרים, ּביציאת סּוף ים קריעת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּכמֹו

מארץ5ּבּכתּוב עלֹותֹו ּביֹום ליׂשראל היתה ּכאׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּתהיה ׁשהּבקיעה ּדמאחר להבין, וצרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמצרים.
ׁשהיתה סּוף ים קריעת ּדגמת היא ּדלעתיד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻֻּבהּגאּלה
החל ׁשּביניהם, הּׁשּנּויים טעם מהּו מצרים, ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּביציאת
ּבּים, רק הּבקיעה היתה מצרים ׁשּביציאת הא', ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָמּׁשּנּוי
ים לׁשֹון את הוי' (והחרים ּבּים הּבקיעה ּתהיה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּולעתיד
והּנה, הּנהר). על ידֹו (והניף ּבּנהר וגם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמצרים)
עברּו מצרים ׁשּביציאת הּטעם, לֹומר אפׁשר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָּבפׁשטּות
ּבים רק הּבקיעה להיֹות הצרכה ולכן סּוף, ים ּדר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻרק
גֹו' ּומּפתרֹוס ּוממצרים מאׁשּור ׁשּיצאּו ּולעתיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָסּוף,

הּים הּנהר6ּומאּיי ּדר ּגם לעבֹור יצטרכּו ,ּתצטר ולכן , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּובּנהר ּבּים הּבקיעה ׁשּטעם7להיֹות זאת לבד אמנם, . ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹ

והניף ּגֹו' והחרים ּבּכתּוב הּלׁשֹון ׁשּנּוי על ּבאּור אינֹו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה
ב' ּבזה ׁשּיׁש והחרים, הּלׁשֹון נאמר ׁשּבּים ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּגֹו',
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(1– תרל"א והחרים (המשך "תרלא" בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על

ואילך). רנט ע' תרל"א טו.2)סה"מ יא, א.3)ישעי' טו.4)שם, ז, טז.5)מיכה שם, יא.6)ישעי' טו:7)שם, שם, פרש"י גם ראה

אשור". גליות בו לעבור פרת נהר – הנהר על ממצרים, ישראל גליות בו שיעברו כדי ליבשו – "והחרים

    
ביבשה בניֿישראל והליכת יםֿסוף" "קריעת לנס הסיבה כי בחסידות מבואר

לעבור יוכלו שבניֿישראל מנת על רק היתה לא למתןֿתורה, בדרך הים בתוך

"בשביל - האמונה שער בספרו האמצעי אדמו"ר של כלשונו - אלא הים. את

והיינו תחילה. ביםֿסוף להעבירם הוצרך ישראל לנשמות גדולה וטובה תועלת

הכנה זה עלֿידי שיהיה כדי

האלקית בנפשם וגדולה טובה

פנים סיני בהר התורה לקבלת

"פנים הפסוק [=כלשון בפנים

לא ואם עמכם"] ה' דיבר בפנים

ביבשה ביםֿסוף עוברים היו

בית להיות מוכנים היו לא דוקא

מסוגלים] להיות [=כלי; קיבול

גדול". בקירוב התורה אור לקבל

פנימי. פירוש הים בקיעת לנס

ימא דאית "דכמו בזהר: כתוב

[=כשם לעילא" ימא אית לתתא

ים ישנו כך למטה ים שישנו

למטה שהים כשם למעלה].

הברואים על ומכסה מעלים

למעלה הים כך שבתוכו,

מעלים המלכות) (=ספירת

שלא האלוקי האור על ומכסה

בקיעת זה, לפי לנבראים. יתגלה

זה העלם הסרת פירושה הים

לנבראים. האלוקי האור וגילוי

מתןֿ לגילוי הכנה הינו זה ונס

במאמר שיבאר כמו - וכן תורה,

האור לגילוי הכנה בתור –

תהיה העתידה, בגאולה האלוקי

והים. הנהר בקיעת

ÌÈ‰Â1ÔBLÏ ˙‡ 'ÈÂ‰ ¿∆¡ƒ¬«»≈¿
ÌÈÓ ÌÈנהר מי [=יכרית «ƒ¿«ƒ

בו לעבור דרך בו להיות מצרים

ÏÚ(מצודות)] B„È È‰Â¿≈ƒ»«
‰p‰[פרת ‚B'[=נהר «»»

ÌÈÏ ‰ÚLÏ e‰k‰Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ
'B‚2È‡˜ ‰Ê e˙k ‰p‰ ƒ≈»∆»ƒ

È„È[=מוסב] ÏÚ eÈÓÈ ‰‰Óa ˙BÈ‰Ï ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ÏÚ««¿À»»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»¿»≈«¿≈
ÔÈÚ‰ ˙l˙a e˙kL BÓk ,e˜„ ÈLÓ3Ë ‡ÈÂשבט=] ¿ƒ«ƒ¿≈¿∆»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¿»»…∆

ÈMÈמלוכה] ÚÊbÓ[המשיח מלך הוא דוד ‰ÔÈÚ[=מזרע ÔÎB˙Â 'B‚Â ƒ∆«ƒ»¿¿∆»ƒ¿»
Îc ,‡e‰‰l‡b‰ BÓk ‰È‰z „È˙ÚÏc ‰l‡b‰ ˙eÏÏkL ÌL ƒ¿≈∆¿»«¿À»¿∆»ƒƒ¿∆¿«¿À»

e˙kL BÓk ,ÌÈÓ ˙‡ÈÈc4ÌÈÓ ‡Ó ˙‡ ÈÓÈk ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
˙B‡Ï ep‡‡לבוא ÈÈa‡˙לעתיד eÈ‰L ÌÈË‰ Ìb ÔÎ BÓk , «¿∆ƒ¿»¿≈««¿»ƒ∆»ƒƒ«

Ôk Ìb eÈ‰È ÌÈÓƒ¿«ƒƒ¿«≈
e‰ÊÂ ,„È˙ÚÏc ‰l‡b‰a¿«¿À»¿∆»ƒ¿∆

‰ÚÈ˜a‰ ÔÈÚובנהר בים ƒ¿»«¿ƒ»
BÓk ‡e‰L „È˙ÚÏc¿∆»ƒ∆¿
˙‡ÈÈa e ÌÈ ˙ÚÈ¿̃ƒ««ƒƒ«
ÌiL BÓÎe ,ÌÈÓƒ¿»ƒ¿∆¿«≈

e˙ka5‰˙È‰ L‡k «»«¬∆»¿»
B˙BÏÚ ÌBÈa Ï‡ÈÏ¿ƒ¿»≈¿¬
ÈÂ ÌÈÓ ‡Ó≈∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‡Óc ,ÔÈ‰Ï¿»ƒ¿≈««
‰È‰zL ‰ÚÈ˜a‰L∆«¿ƒ»∆ƒ¿∆
‡È‰ „È˙ÚÏc ‰l‡b‰a¿«¿À»¿∆»ƒƒ
e ÌÈ ˙ÚÈ˜ ˙Ó‚cÀ¿«¿ƒ««
,ÌÈÓ ˙‡ÈÈa ‰˙È‰L∆»¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈÈepM‰ ÌÚË e‰Ó««««ƒƒ
ÈepMÓ Ï‰ ,Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆»≈ƒƒ
ÌÈÓ ˙‡ÈÈaL ,'‡‰»∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
,Ìia ˜ ‰ÚÈ˜a‰ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»««»
‰ÚÈ˜a‰ ‰È‰z „È˙ÚÏe∆»ƒƒ¿∆«¿ƒ»
˙‡ 'ÈÂ‰ ÌÈ‰Â Ìia«»¿∆¡ƒ¬«»≈
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Èi‡Óe 'B‚ B˙Óeƒ«¿≈ƒ≈

Ìi‰6Ìb BÚÏ eÎËÈ , «»ƒ¿»¿«¬«
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Ìia ‰ÚÈ˜a‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ»«»

‰pe7ÈepL ÏÚ e‡a BÈ‡ ‰Ê ÌÚL ˙‡Ê „Ï ,ÌÓ‡  «»»»¿»¿«…∆««∆≈≈«ƒ
ÔBLl‰ Ó‡ ÌiaL ,'Bb È‰Â 'Bb ÌÈ‰Â e˙ka ÔBLl‰«»«»¿∆¡ƒ¿≈ƒ∆«»∆¡««»
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ו 

יֹובׁש8ּפרּוׁשים מּלׁשֹון והחרים הא', ּפרּוׁש הב',9, ּופרּוׁש , ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָ
חרם מּלׁשֹון להוי'10והחרים הּלׁשֹון11ּגֹו' נאמר ּובּנהר , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

היתה לא סּוף ים ׁשקריעת ידּוע הרי זאת, עֹוד הנה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹוהניף,
הרּבה ׁשהרי מהּמצרּיים, יׂשראל ּבני הּצלת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבׁשביל
ּבּתֹוספֹות ּׁשּכתּוב מה ּפי על ּובפרט לּמקֹום, 12ּדרכים ְְְִִִֶַַַַָָָָ
ׁשּקריעת מכרח ּדמּזה עלּו, צד ּבאֹותֹו ׁשּירדּו צד ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּבאֹותֹו
סּוף ים קריעת אלא ההּצלה, ּבׁשביל היתה לא סּוף ְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹים
ּביציאת להיֹות ׁשהצרכּו הרּוחנּיים מהענינים אחד ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻהּוא
את לנּו קרע אּלּו (ּבהּגדה) ּׁשּכתּוב מה יּובן [ּובזה ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָמצרים
סּוף ים ּדקריעת ׁשהענין לפי ּדּינּו, כּו' העבירנּו ולא ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּים
ׁשהצר רּוחני ענין הּוא אלא ההּצלה, ּבׁשביל היה ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻלא
הּׁשּנּוי טעם מּובן אינֹו זה ּפי ועל מצרים]. ּביציאת ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָלהיֹות
ּתהיה ּולעתיד ּבּים, רק הּבקיעה היתה מצרים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּביציאת
ּדיציאת הּבקיעה ּבין ׁשּנּוי ועֹוד ּובּנהר. ּבּים ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבקיעה
נאמר סּוף ים ׁשּבקריעת ּדלעתיד, להּבקיעה 13מצרים ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
ׁשהּבקיעה ּובקעהּו, הּים על יד את ּונטה מּט את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרם
ּכן ּׁשאין מה מּטה, ידי על ּגם אבל) הּיד, ידי (על ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיתה
ּתהיה ׁשּלא הּנהר, על ידֹו והניף נאמר לעתיד ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהּבקיעה

ּבלבד הּיד ידי על אם ּכי מּטה, ידי .14על ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

יםÈ‰Ïeב) ּדקריעת הענין ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ
סּוף ים קריעת להיֹות הצר מה לׁשם הינּו ְְְְְִִֵַַַָָֻסּוף,

מצרים מצרים15ּביציאת יציאת ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתֹורה, מּתן עם העם16קׁשּורה את ּבהֹוציא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

ים ּוקריעת הּזה, ההר על האלקים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹמּמצרים
(ׁשהרי עצמֹו מצרים ּדיציאת הענין ּבׁשביל היה לא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹסּוף
ּבׁשביל אלא מצרים), יציאת אחרי היה סּוף ים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָקריעת

ּתֹורה ּדמּתן ים17הענין ּדקריעת הענין להבין ּכדי ולכן, . ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
הבנת ּתחּלה להקּדים יׁש ּתֹורה, מּתן ּבׁשביל ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָסּוף

ּתֹורה. ּדמּתן ְְִַַָָָהענין
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רנט).8) ע' תרל"א (סה"מ א ע' והחרים המשך קצא). ע' (ח"א עה"פ נ"ך לקו"ת9)אוה"ת גם וראה עה"פ. ופרש"י יונתן תרגום

ב. יח, כח.10)צו כז, שם.11)בחקתי הנ"ל והמשך באוה"ת הובא חרם. ערך ב.12)מכלול סב, בשלח תו"א וראה א. טו, ערכין

ועוד. קצט). ע' תרח"ץ (סה"מ תרח"ץ והניף ד"ה רנו. ע' ח"א תרל"ה כו.13)סה"מ יד, ע'14)בשלח הנ"ל והחרים המשך ראה

ואילך). רפז ע' תרל"א (סה"מ ואילך.15)כה א ס"ע הנ"ל המשך ואילך). ב (פג, פנ"ב האמצעי לאדמו"ר האמונה שער ראה

יב.16) ג, שם.17)שמות האמונה שער א. יז, צו לקו"ת ראה
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ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÈÚ‰»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
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ÏÈa ‡Ï‡ ,ÌÈˆÓƒ¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ
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ÈÚ‰ È‰Ï È„k ,ÎÏÂ¿»≈¿≈¿»ƒ»ƒ¿»
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.‰Bz zÓc ÈÚ‰»ƒ¿»¿««»
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ÔÈÚ‰Â(אֹויפטּו (ּדער ׁשההתחּדׁשּות ידּוע ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּדגׁשמּיּות ההתחּברּות ׁשּנעׂשה הּוא ּתֹורה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָּדמּתן
היה לא ּתֹורה מּתן קֹודם ׁשהרי רּוחנּיּות, עם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוחֹומריּות
ּבּמדרׁש ּכדאיתא ּגׁשמּיּות, עם ּדרּוחנּיּות וחּבּור 18קּׁשּור ְְְְְִִִִִִִִַַָָָ
ּובני לסּוריא ירדּו לא רֹומי ּבני ואמר ׁשּגזר למל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשל
העֹולם את הּקּב"ה ּכׁשּברא ּכ לרֹומי יעלּו לא ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָֹסּוריא
אדם לבני נתן והארץ להוי' ׁשמים הּׁשמים ואמר ,19ּגזר ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ואמר ראׁשֹונה ּגזרה ּבּטל הּתֹורה לּתן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכׁשּבּקׁש
לּתחּתֹונים, ירדּו והעליֹונים לעליֹונים יעלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּתחּתֹונים

ׁשּנאמר הּמתחיל, ע20ואני הוי' ּוכתיבוּירד סיני, הר 21ל ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָ
ּתֹורה, מּתן קֹודם ׁשּגם ואף ה'. אל עלה אמר מׁשה ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹואל
עם ּדרּוחנּיּות ההתקּׁשרּות היתה הּבריאה, ּבתחּלת ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָהינּו
קטן עֹולם (ׁשהּוא ּבהאדם ּבפרט ּכּמדגׁש )22ּגׁשמּיּות, ְְְְִִֶַַָָָָָָָָֻ

לעׂשֹות הּמפליא ּבכח ּבגּוף הּנׁשמה מּכל23ּבהתקּׁשרּות , ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹ
ּבהּגׁשמי היה הרּוחני ּכאׁשר ּגם ּתֹורה, מּתן קֹודם ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָמקֹום,
הינּו הּגׁשמי, ּבּגּוף הּפעּולה היתה לא ּבֹו, ְְְְִַַַַַַָָָָֹּופעל
ּובמּתן קֹודם, ׁשהיה ּכמֹו ּבּגׁשמיּותֹו נׁשאר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשהּגׁשמי
ּבהּגׁשמי היא ּבהּגׁשמי הרּוחני ׁשּפעּלת נתחּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻּתֹורה

חז"ל ׁשאמרּו וזהּו לפני24עצמֹו. ׁשעׂשּו הּמצֹות ּכל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
והינּו, ,ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו אבל היּו ריחֹות ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָהאבֹות
ׁשּנרּגׁש ריח ּוכמֹו הּגׁשמי, ּבּגּוף היה לא האבֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדמעׂשה
את לֹוקחים ּכאׁשר ּכ אחר אבל מעׂשה, ּבׁשעת ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָרק
ּבׁשעת ׁשּגם לפי והּוא מאּומה, מּמּנּו נׁשאר לא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּדבר
מּמׁשי, ּדבר מציאּות ׁשאינֹו ּבלבד, ריח רק היה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמעׂשה
הינּו ,ׁשמ ּתּורק ׁשמן ּתֹורה, מּתן לאחר אנּו, ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָאבל
לאחר הּמצֹות ּדמעׂשה הּגׁשמי, ּבּגּוף היא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָׁשהּפעּולה
הּדברים ּבגּוף ּוקדּׁשה זּכּו ּברּור ּפֹועל ּתֹורה ְְְִִֵֵַַַָָָֻמּתן
ּגם זה ענין נׁשאר ולכן הּמצוה, נעׂשית ׁשּבהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגׁשמּיים
נׁשאר הּמצֹות ׁשּבמעׂשה נגלה ּפי על ּדין ׁשּזהּו ,ּכ ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאחר

הּמצוה מעׂשה אחר ּגם ּבהּדבר הּוא25קדּׁשה זה וכל . ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
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ז    

ÔÈÚ‰Â(אֹויפטּו (ּדער ׁשההתחּדׁשּות ידּוע ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּדגׁשמּיּות ההתחּברּות ׁשּנעׂשה הּוא ּתֹורה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָּדמּתן
היה לא ּתֹורה מּתן קֹודם ׁשהרי רּוחנּיּות, עם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוחֹומריּות
ּבּמדרׁש ּכדאיתא ּגׁשמּיּות, עם ּדרּוחנּיּות וחּבּור 18קּׁשּור ְְְְְִִִִִִִִַַָָָ
ּובני לסּוריא ירדּו לא רֹומי ּבני ואמר ׁשּגזר למל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשל
העֹולם את הּקּב"ה ּכׁשּברא ּכ לרֹומי יעלּו לא ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָֹסּוריא
אדם לבני נתן והארץ להוי' ׁשמים הּׁשמים ואמר ,19ּגזר ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ואמר ראׁשֹונה ּגזרה ּבּטל הּתֹורה לּתן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכׁשּבּקׁש
לּתחּתֹונים, ירדּו והעליֹונים לעליֹונים יעלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּתחּתֹונים

ׁשּנאמר הּמתחיל, ע20ואני הוי' ּוכתיבוּירד סיני, הר 21ל ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָ
ּתֹורה, מּתן קֹודם ׁשּגם ואף ה'. אל עלה אמר מׁשה ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹואל
עם ּדרּוחנּיּות ההתקּׁשרּות היתה הּבריאה, ּבתחּלת ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָהינּו
קטן עֹולם (ׁשהּוא ּבהאדם ּבפרט ּכּמדגׁש )22ּגׁשמּיּות, ְְְְִִֶַַָָָָָָָָֻ

לעׂשֹות הּמפליא ּבכח ּבגּוף הּנׁשמה מּכל23ּבהתקּׁשרּות , ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹ
ּבהּגׁשמי היה הרּוחני ּכאׁשר ּגם ּתֹורה, מּתן קֹודם ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָמקֹום,
הינּו הּגׁשמי, ּבּגּוף הּפעּולה היתה לא ּבֹו, ְְְְִַַַַַַָָָָֹּופעל
ּובמּתן קֹודם, ׁשהיה ּכמֹו ּבּגׁשמיּותֹו נׁשאר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשהּגׁשמי
ּבהּגׁשמי היא ּבהּגׁשמי הרּוחני ׁשּפעּלת נתחּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻּתֹורה

חז"ל ׁשאמרּו וזהּו לפני24עצמֹו. ׁשעׂשּו הּמצֹות ּכל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
והינּו, ,ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו אבל היּו ריחֹות ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָהאבֹות
ׁשּנרּגׁש ריח ּוכמֹו הּגׁשמי, ּבּגּוף היה לא האבֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדמעׂשה
את לֹוקחים ּכאׁשר ּכ אחר אבל מעׂשה, ּבׁשעת ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָרק
ּבׁשעת ׁשּגם לפי והּוא מאּומה, מּמּנּו נׁשאר לא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּדבר
מּמׁשי, ּדבר מציאּות ׁשאינֹו ּבלבד, ריח רק היה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמעׂשה
הינּו ,ׁשמ ּתּורק ׁשמן ּתֹורה, מּתן לאחר אנּו, ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָאבל
לאחר הּמצֹות ּדמעׂשה הּגׁשמי, ּבּגּוף היא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָׁשהּפעּולה
הּדברים ּבגּוף ּוקדּׁשה זּכּו ּברּור ּפֹועל ּתֹורה ְְְִִֵֵַַַָָָֻמּתן
ּגם זה ענין נׁשאר ולכן הּמצוה, נעׂשית ׁשּבהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגׁשמּיים
נׁשאר הּמצֹות ׁשּבמעׂשה נגלה ּפי על ּדין ׁשּזהּו ,ּכ ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאחר

הּמצוה מעׂשה אחר ּגם ּבהּדבר הּוא25קדּׁשה זה וכל . ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
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ח 

ּגם ּבהּגׁשמי נׁשאר ׁשהרּוחני ּדוקא, ּתֹורה מּתן ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָלאחר
הּמצוה, מעׂשה ּבעת ׁשּכן ּומּכל הּמצוה, מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר
ׁשהיּו אף האבֹות, לפני ׁשעׂשּו ּבהּמצֹות ּכן ּׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמה
מקֹום, מּכל ּתֹורה, ּבמּתן ּכ אחר ׁשּנּתנּו הענינים ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאֹותם
ּדבר, ׁשּום נׁשאר לא הּמצוה עׂשּית ׁשאחר היּו, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹריחֹות
הּדבר ּבגּוף הּפעּלה היתה לא הּמצוה עׂשּית ּבעת ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֻוגם

ְִַַהּגׁשמי.

˙eiÓÈÙeאצילּות היּו ּתֹורה מּתן ּדקֹודם ּבזה, הּדברים ¿ƒƒְְֲִִֶֶַַַָָָָ
נבּדלים, ּדברים ב' עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִִִָָָָָּובריאה
ּכמֹו ּכביכֹול היּו עׂשּיה יצירה ּבריאה ׁשעֹולמֹות ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָוהינּו
זה אין עׂשּיה יצירה ּבבריאה אׁשר להיֹות נפרד, ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָּדבר

ּדאיהּו חד26ּבאֹופן וגרמֹוהי ׁשאפּלּו27וחּיֹוהי זאת ועֹוד , ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַֹ
ּׁשאין מה רע, ׁשל למציאּות התחלה הּוא הּבריאה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָעֹולם

נאמר ּבאצילּות אפׁשר28ּכן היה לא ולכן רע, יגּור לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
עׂשּיה. יצירה ּובריאה אצילּות חּבּור ְְְֲֲִִִִִִָָָלהיֹות
אצילּות חּבּור ׁשּיהיה הּוא ּתֹורה ּדמּתן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָוההתחּדׁשּות
מּתן לאחר ׁשּגם היֹות ּדעם והינּו, עׂשּיה, יצירה ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָּובריאה
ׁשהם, ּכמֹו עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולמֹות נׁשארים ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָּתֹורה
מּכל הרע, למציאּות התחלה הּוא הּבריאה עֹולם ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָׁשאפּלּו
לאט לאט אׁשר היא ּתֹורה ּדמּתן ההתחּדׁשּות ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָמקֹום,
יצירה ּובריאה עׂשּיה יצירה ּבבריאה אצילּות ְְְְְֲֲִִִִִִִָָָָָָֻימׁש
יצירה ּבריאה ׁשעֹולמֹות עד ּבאצילּות, יתעּלה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָעׂשּיה

האצילּות. עֹולם ּכמֹו להיֹות יׁשּתּוּו ְְְֲֲִִִִַָָָעׂשּיה

אצילּותp‰Â‰ג) ּדחּבּור ההתחּדׁשּות לפעֹול ּכדי ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִֵַַ
ּגם להיֹות הצר ּתֹורה, ּבמּתן עׂשּיה יצירה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻּובריאה
עׂשּיה יצירה ּובריאה ּדאצילּות החּבּור ּתֹורה מּתן ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָקֹודם

הֹוראה מּלׁשֹון היא ּדתֹורה ּובהקּדים ׁשעה. הינּו29לפי , ְְְְְְִִִִַַָָָָָ
ּביאת עד ׁשּנֹולד מּׁשעה ּבחּיים הֹוראה היא ִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּתֹורה
הּדבר נעׂשה ׁשּבתחּלה הּוא ּבהֹוראה והּסדר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּמׁשיח,
ּדקטן ּבחּנּו ּוכמֹו ּבתמידּות, נעׂשה ּכ ואחר ׁשעה, ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָלפי

ּכן ּוכמֹו קרּבנֹותכּו', ׁשהקריבּו הּמזּבח, ּבחנּכת ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
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ÈÓLb‰a ‡L ÈÁe‰L ,‡˜Âc ‰Bz ÔzÓ Á‡Ï ‡e‰ ‰Ê∆¿««««»«¿»∆»»ƒƒ¿»¿««¿ƒ

ÔkL ÏkÓe ,‰Âˆn‰ ‰NÚÓ Á‡ Ìb[ודאי=]‰NÚÓ ˙Úa ««««¬∆«ƒ¿»ƒ»∆≈¿≈«¬∆
‡ ,˙B‡‰ ÈÙÏ eNÚL ˙Bˆn‰a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‰Âˆn‰«ƒ¿»«∆≈≈¿«ƒ¿∆»¿»∆»»«
ÏkÓ ,‰Bz ÔzÓa Ck Á‡ ezpL ÌÈÈÚ‰ Ì˙B‡ eÈ‰L∆»»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿««»¿««»ƒ»

Á‡L ,eÈ‰ ˙BÁÈ ,ÌB˜Ó»≈»∆««
‡L ‡Ï ‰Âˆn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»…ƒ¿»
˙Úa Ì‚Â ,c ÌeL»»¿«¿≈
‰˙È‰ ‡Ï ‰Âˆn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»…»¿»
c‰ e‚a ‰lÚ‰«¿À»¿«»»

.ÈÓLb‰תורה מתן לסיכום, ««¿ƒ
שקדושה בעולם, שינוי פעל

את ולשנות להיקלט תוכל

פעולת יבאר להלן הגשמיות.

- הרוחניים בעולמות מתןֿתורה

בעולמות האצילות אור גילוי

בריאהֿיצירהֿעשיה.

,‰Êa ÌÈc‰ ˙eiÓÈÙe¿ƒƒ«¿»ƒ»∆
eÈ‰ ‰Bz ÔzÓ Ì„B˜c¿∆««»»

ה eעולם ˙eÏÈˆ‡עולמות ¬ƒ
' ‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡È¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
eÈ‰Â ,ÌÈÏc ÌÈc¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¿
‰ÈˆÈ ‰‡Èa ˙BÓÏBÚL∆»¿ƒ»¿ƒ»
BÓk ÏBÎÈk eÈ‰ ‰iNÚ¬ƒ»»ƒ¿»¿
L‡ ˙BÈ‰Ï ,„Ù c»»ƒ¿»ƒ¿¬∆
ÔÈ‡ ‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èaƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈

e‰È‡c ÔÙB‡a ‰Ê26 ∆¿∆¿ƒ
„Á È‰BÓ‚Â È‰BiÁÂ27 ¿«ƒ¿«¿ƒ«

- הקדושֿברוךֿהוא - [=הוא

דבר הם שבאצילות והספירות

elÙ‡Lאחד] ˙‡Ê „BÚÂ ,¿…∆¬ƒ
‡e‰ ‰‡Èa‰ ÌÏBÚ»«¿ƒ»
Ú ÏL ˙e‡ÈˆÓÏ ‰ÏÁ˙‰«¿»»ƒ¿ƒ∆»
"רובו נאמר: הבריאה עולם (על

רע) מיעוט בו קיים אך ,טוב",
˙eÏÈˆ‡a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¬ƒ

Ó‡28Ú e‚È ‡Ï ∆¡«…¿¿»
רע] עמך ידור ÔÎÏÂ[=לא ,¿»≈

מתןֿתורה ‰È‰קודם ‡Ï…»»
eaÁ ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿ƒ
‰ÈˆÈ ‰‡Èe ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙eLcÁ˙‰‰Â .‰iNÚ¬ƒ»¿«ƒ¿«¿
‰È‰iL ‡e‰ ‰Bz ÔzÓc¿««»∆ƒ¿∆

ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â ,‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èe ˙eÏÈˆ‡ eaÁƒ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«¿∆ƒ¡∆«
BÓk ‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ ÌÈ‡L ‰Bz ÔzÓ Á‡Ï¿««««»ƒ¿»ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿
,Ú‰ ˙e‡ÈˆÓÏ ‰ÏÁ˙‰ ‡e‰ ‰‡Èa‰ ÌÏBÚ elÙ‡L ,Ì‰L∆≈∆¬ƒ»«¿ƒ»«¿»»ƒ¿ƒ»»
Ë‡Ï Ë‡Ï L‡ ‡È‰ ‰Bz ÔzÓc ˙eLcÁ˙‰‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«ƒ¿«¿¿««»ƒ¬∆¿«¿«
‰‡Èa ˙eÏÈˆ‡ CLÓÈÀ¿»¬ƒƒ¿ƒ»
‰‡Èe ‰iNÚ ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ»
‰lÚ˙È ‰iNÚ ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«∆
˙BÓÏBÚL „Ú ,˙eÏÈˆ‡a«¬ƒ«∆»
‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ÌÏBÚ BÓk ˙BÈ‰Ï eezLÈƒ¿«ƒ¿¿»

.˙eÏÈˆ‡‰החידוש לסיכום: »¬ƒ
שגם בכך מתבטא מתןֿתורה של

התחתונים שבעולמות הנבראים

מציאות באמיתת להכיר יוכלו

ביטול ולהרגיש האלוקית

האצילות. כבעולם לאלקות

קריעת מדוע יתבאר הבא בסעיף

של לחידוש הכנה הוא סוף ים

מתןֿתורה.

ÏBÚÙÏ È„k ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿≈ƒ¿
eaÁc ˙eLcÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ
‰ÈˆÈ ‰‡Èe ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
Cˆ‰ ,‰Bz ÔzÓa ‰iNÚ¬ƒ»¿««»À¿»
ÔzÓ Ì„B˜ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«∆««
˙eÏÈˆ‡c eaÁ‰ ‰Bz»«ƒ«¬ƒ
ÈÙÏ ‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èe¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ

‰ÚL[מה .[=לזמן »»
‡È‰ ‰B˙c ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ¿»ƒ

‰‡B‰ ÔBLlÓ29eÈ‰ , ƒ¿»»«¿
‰‡B‰ ‡È‰ ‰Bz‰L∆«»ƒ»»
„ÏBpL ‰ÚMÓ ÌÈiÁa««ƒƒ»»∆»

- האדם מלידת »Ú„-החל
ÁÈLn‰ ˙‡Èaסיום - ƒ««»ƒ«
כולה „‰Âהעבודה ,¿«≈∆

‰lÁ˙aL ‡e‰ ‰‡B‰a¿»»∆ƒ¿ƒ»
,‰ÚL ÈÙÏ c‰ ‰NÚ«¬»«»»¿ƒ»»
‰NÚ Ck Á‡Â¿««»«¬»
CepÁa BÓÎe ,˙e„ÈÓ˙aƒ¿ƒ¿¿ƒ
Ìb Ôk BÓÎe ,'eÎ ÔË˜c¿»»¿≈«

L ,ÁaÊn‰ ˙kÁaכאשר «¬À««ƒ¿≈«∆
על קרבנות להקריב התחילו

˜Ba˙המזבח eÈ˜‰ƒ¿ƒ»¿»
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ואֹורֹות ּגּלּוים ׁשהיּו הינּו, ,ּכ אחר היּו ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻמיחדים
ּכ אחר להיֹות יּוכל זה ידי ׁשעל ׁשעה, לפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנעלים

ּכסדרן ּתמידין (ּגׁשמּיים) הּקרּבנֹות כן30הקרבת ּוכמֹו . ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
ּובריאה אצילּות חּבּור ׁשּנתחּדׁש ּתֹורה למּתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבנֹוגע
זה ענין להיֹות הצר ּתֹורה מּתן ׁשקֹודם עׂשּיה, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻיצירה
חּבּור ענין ׁשהּוא סּוף, ים קריעת ענין וזהּו ׁשעה. ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָלפי
לחּבּור ּכהכנה ׁשעה, לפי עׂשּיה יצירה ּובריאה ְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָָָאצילּות
ּתֹורה. ּבמּתן ׁשּנתחּדׁש עׂשּיה יצירה ּובריאה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָאצילּות

ÔÈÚ‰Âמלכּות ּבחינת הּוא סּוף ים ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶַַַָ
ּדאצילּות, ּדרגין ּכל סֹוף ׁשהּוא ְֲֲִִִֶַַַָּדאצילּות,
ּבבחינת הּוא עׂשּיה יצירה ּובריאה אצילּות ּבין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָוההפסק
ּומתחילים האצילּות עֹולם נפסק ׁשּׁשם ּדאצילּות, ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָמלכּות
ּבחינת נקראת ולכן עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָעֹולמֹות

וארץ ים דּבּור31הּמלכּות היא מלכּות והּנה, וענין32. , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
לגּלֹות רֹוצה האדם ּדכאׁשר לזּלתֹו, ּגּלּוי הּוא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֻהּדּבּור
ּומּדֹות, מֹוחין ּבחינת הינּו ׁשּלֹו, וההרּגׁש הּׂשכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻלזּלתֹו
אמנם, הּדּבּור. ּבאֹותּיֹות מתלּבׁשים ּומּדֹות הּמֹוחין ְְְְֲִִִִִִַַַַָָאזי
הּוא מקּבל, ׁשהּזּלת מה הינּו לזּלתֹו, הּגּלּוי ְְְְִֵֶַַַַָָָָֻֻּכללּות

חז"ל ׁשאמרּו וזהּו ּבלבד, ׁשנין33חּצֹוניּות ארּבעין עד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
ׁשהרב היֹות ּדעם הינּו, ּדרּביּה, אּדעּתא אינׁש קאים ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָלא
ׂשכלי הענין את מסּדר ולכן לֹו, לגּלֹות רֹוצה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצּדֹו
וכן לֹו, לגּלֹות ּׁשרֹוצה מה ּכל ׁשּמכילים הּדּבּור ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּבאֹותּיֹות
ׁשּׁשֹומע הרב, אל ּבּטּול ׁשל ּבתנּועה הּוא מּצּדֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּתלמיד
ּבאֹופן לׁשמֹוע, צרי ׁשּתלמיד ּכמֹו הרב ּדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאת

מֹור נֹוטפֹות הּוא34ׁשׂשפתֹותיו ּׁשּמקּבל מה מקֹום, מּכל , ְְְִִֵֶֶַַָָָ
ּדקאים עד זמן מׁש להיֹות ׁשּצרי ּבלבד, חּצֹונּיּות ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָרק
על אלא קאים לא ההּוא הּזמן ועד ּדרּביּה, ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָֹאּדעּתא
ּדאצילּות, מלכּות ּבבחינת ּגם הּוא וכן ּבלבד. ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָהחּצֹונּיּות
יׂשראל ּכנסת ונקראת ּכלּום, מּגרמּה לּה לית ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדמלכּות
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אֿב.30) כט, נשא לקו"ת רא.31)ראה ע' שם תרח"ץ רנט. ע' שם תרל"ה סה"מ פנ"ג32)ראה האמונה שער ראה – לקמן בהבא

ב). ב.33)(פד, ה, ע"ז וש"נ.34)ראה ב. ל, שבת וראה יג. ה, שה"ש

    
ÌÈÏÚ ˙BB‡Â ÌÈelb eÈ‰L ,eÈ‰ ,k Á‡ eÈ‰ ‡lL ÌÈ„ÁÈÓ¿À»ƒ∆…»««»«¿∆»ƒƒ¿«¬ƒ
˙˜‰ k Á‡ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰Ê È„È ÏÚL ,‰ÚL ÈÙÏ¿ƒ»»∆«¿≈∆»ƒ¿««»«¿»«

Ô„Òk ÔÈ„ÈÓz ÌÈiÓLb ˙Ba‰30ÔzÓÏ Ú‚Ba ÔÎ BÓÎe . «»¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈¿≈«¿««
Ì„B˜L ,‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èe ˙eÏÈˆ‡ eaÁ LcÁ˙pL ‰Bz»∆ƒ¿«≈ƒ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆∆

˙BÈ‰Ï ˆ‰ ‰Bz ÔzÓ««»À¿»ƒ¿
e‰ÊÂ .‰ÚL ÈÙÏ ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ»»¿∆
,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ˜ ÔÈÚƒ¿»¿ƒ««
˙eÏÈˆ‡ eaÁ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»ƒ¬ƒ
ÈÙÏ ‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èe¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ
eaÁÏ ‰Î‰k ,‰ÚL»»«¬»»¿ƒ
‰ÈˆÈ ‰‡Èe ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
ÔzÓa LcÁ˙pL ‰iNÚ¬ƒ»∆ƒ¿«≈¿««

.‰Bz»
ÌÈ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«

ÛeÒברוחניות˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«
‡e‰L ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ«¿«¬ƒ∆
˙eÏÈˆ‡c ÔÈ‚c Ïk ÛBÒ»«¿ƒ«¬ƒ
שבאצילות] הדרגות כל ,[=סוף

˙eÏÈˆ‡ ÔÈa ˜ÒÙ‰‰Â¿«∆¿≈≈¬ƒ
‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èeשלא ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

שבאצילות האור אצלם יאיר

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡e‰ƒ¿ƒ««¿
˜ÒÙ ÌML ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆»ƒ¿«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ
˙BÓÏBÚ ÌÈÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ»
,‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
˙ÈÁa ˙‡˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈¿ƒ«

ÌÈ ˙eÎÏn‰הנחלים ש"כל ««¿»
כך (קהלת) הים" אל הולכים

כל בתוכה כונסת המלכות ספירת

עליהם ומכסה שבאצילות, אורות

למטה. יתגלו נקראתÂלבל ¿כן
מקור‡המלכות שהיא ∆∆

שלמטה מכאן,.31העולמות

שם על "ים" נקראת שהמלכות

האצילות, עולם נפסק ששם

ששם שם על "ארץ" ונקראת

וביאור בי"ע. עולמות מתחילים

בספירת אלו עניינים שני

באדם שהיא כפי ה'מלכות' תכונת ביאור בהקדם יתבאר p‰Â‰,המלכות ,¿ƒ≈
ea„ ‡È‰ ˙eÎÏÓ32"פה - "מלכות אליהו בפתח שכתוב ÔÈÚÂכמו , «¿ƒƒ¿ƒ¿»

B˙lÊÏ ˙Bl‚Ï ‰ˆB Ì„‡‰ L‡Îc ,B˙lÊÏ Èelb ‡e‰ eac‰«ƒƒ¿À»¿«¬∆»»»∆¿«¿À»

ÏÎO‰ÔÈÁBn‰ ÈÊ‡ ,˙BcÓe ÔÈÁBÓ ˙ÈÁa eÈ‰ ,BlL Lb‰‰Â «≈∆¿«∆¿≈∆«¿¿ƒ«ƒƒ¬««ƒ
eac‰ ˙Bi˙B‡a ÌÈLaÏ˙Ó ˙BcÓe('מלכות') 'דבור' של שענינו - ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ

לזולתו האדם גילוי Ó‰הוא eÈ‰ ,B˙lÊÏ Èelb‰ ˙eÏÏk ,ÌÓ‡ .»¿»¿»«ƒ¿À»«¿»
„Ïa ˙eÈBÁ ‡e‰ ,Ïa˜Ó ˙l‰Lמעלימים הדיבור שאותיות כיון , ∆«À»¿«≈ƒƒƒ¿»

הפנימיות eÓ‡Lעל e‰ÊÂ¿∆∆»¿
Ï"ÊÁ33ÔÈL ÔÈÚa‡ „Ú ««««¿»ƒ¿ƒ

‡zÚc‡ LÈ‡ ÌÈ‡˜ ‡Ï»»ƒƒƒ««¿»
Èacלא שנה ארבעים [=עד ¿«≈

רבו] דעת על אדם –עומד

רבו דברי והשיג שתפס למרות

על עומד אינו השנים, כל במשך

ארבעים עד ותבונתו דעתו סוף

עתה, עד שקיבל שמה כיון שנה.

כפי הרב של שכלו רק היה

הדבור באותיות ,שמתעלם
˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰[למרות=] «¿¿ƒ¡

˙Bl‚Ï ‰ˆB BcˆÓ ‰L∆»«ƒƒ∆¿«
ÔÈÚ‰ ˙‡ cÒÓ ÔÎÏÂ ,BÏ¿»≈¿«≈∆»ƒ¿»
eac‰ ˙Bi˙B‡a ÈÏÎNƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
‰ˆBM ‰Ó Ïk ÌÈÏÈÎnL∆¿ƒƒ»«∆∆
„ÈÓÏz‰ ÔÎÂ ,BÏ ˙Bl‚Ï¿«¿≈««¿ƒ
ÏL ‰Úe˙a ‡e‰ BcÓƒƒƒ¿»∆
ÚÓBML ,‰ Ï‡ Ïeaƒ∆»«∆≈«
BÓk ‰ Èc ˙‡∆ƒ¿≈»«¿
,ÚBÓLÏ Èˆ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»ƒƒ¿«
צריך רבו דברי השומע שתלמיד

באימה לפניו ∆¿ÔÙB‡aלשבת
BÓ ˙BÙB ÂÈ˙B˙ÙNL∆ƒ¿»¿

אימה] מחמת ועל34[=מרירות

כראוי התלמיד מבין זה ,ידי
Ïa˜nM ‰Ó ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«∆¿«≈
,„Ïa ˙eiBÁ ˜ ‡e‰«ƒƒƒ¿»
ÔÓÊ LÓ ˙BÈ‰Ï ÈL∆»ƒƒ¿∆∆¿«
‡zÚc‡ ÌÈ‡˜c „Ú«¿»ƒ««¿»
‡e‰‰ ÔÓ‰ „ÚÂ ,Èac¿«≈¿««¿««
ÏÚ ‡Ï‡ ÌÈ‡˜ ‡Ï…»ƒ∆»«

.„Ïa ˙eiBÁ‰ותכונות «ƒƒƒ¿»
בתוכו כונס א. שב'דיבור': אלו

ומעלים והמדות השכל השפעת

דאצילות: למלכות משל הן לזולת, מעבירם ב. Ìbעליהם ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«
ÌeÏk ÓbÓ Ï ˙ÈÏ ˙eÎÏÓc ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿«¬ƒ¿«¿≈»ƒ«¿»¿

שמעליה] מהספירות מקבלת חיותה כל כלום. מעצמה לה ˜Â‡˙[=אין ,¿ƒ¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



ט    

ואֹורֹות ּגּלּוים ׁשהיּו הינּו, ,ּכ אחר היּו ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻמיחדים
ּכ אחר להיֹות יּוכל זה ידי ׁשעל ׁשעה, לפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנעלים

ּכסדרן ּתמידין (ּגׁשמּיים) הּקרּבנֹות כן30הקרבת ּוכמֹו . ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
ּובריאה אצילּות חּבּור ׁשּנתחּדׁש ּתֹורה למּתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבנֹוגע
זה ענין להיֹות הצר ּתֹורה מּתן ׁשקֹודם עׂשּיה, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻיצירה
חּבּור ענין ׁשהּוא סּוף, ים קריעת ענין וזהּו ׁשעה. ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָלפי
לחּבּור ּכהכנה ׁשעה, לפי עׂשּיה יצירה ּובריאה ְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָָָאצילּות
ּתֹורה. ּבמּתן ׁשּנתחּדׁש עׂשּיה יצירה ּובריאה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָאצילּות

ÔÈÚ‰Âמלכּות ּבחינת הּוא סּוף ים ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶַַַָ
ּדאצילּות, ּדרגין ּכל סֹוף ׁשהּוא ְֲֲִִִֶַַַָּדאצילּות,
ּבבחינת הּוא עׂשּיה יצירה ּובריאה אצילּות ּבין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָוההפסק
ּומתחילים האצילּות עֹולם נפסק ׁשּׁשם ּדאצילּות, ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָמלכּות
ּבחינת נקראת ולכן עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָעֹולמֹות

וארץ ים דּבּור31הּמלכּות היא מלכּות והּנה, וענין32. , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
לגּלֹות רֹוצה האדם ּדכאׁשר לזּלתֹו, ּגּלּוי הּוא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֻהּדּבּור
ּומּדֹות, מֹוחין ּבחינת הינּו ׁשּלֹו, וההרּגׁש הּׂשכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻלזּלתֹו
אמנם, הּדּבּור. ּבאֹותּיֹות מתלּבׁשים ּומּדֹות הּמֹוחין ְְְְֲִִִִִִַַַַָָאזי
הּוא מקּבל, ׁשהּזּלת מה הינּו לזּלתֹו, הּגּלּוי ְְְְִֵֶַַַַָָָָֻֻּכללּות

חז"ל ׁשאמרּו וזהּו ּבלבד, ׁשנין33חּצֹוניּות ארּבעין עד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
ׁשהרב היֹות ּדעם הינּו, ּדרּביּה, אּדעּתא אינׁש קאים ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָלא
ׂשכלי הענין את מסּדר ולכן לֹו, לגּלֹות רֹוצה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצּדֹו
וכן לֹו, לגּלֹות ּׁשרֹוצה מה ּכל ׁשּמכילים הּדּבּור ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּבאֹותּיֹות
ׁשּׁשֹומע הרב, אל ּבּטּול ׁשל ּבתנּועה הּוא מּצּדֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּתלמיד
ּבאֹופן לׁשמֹוע, צרי ׁשּתלמיד ּכמֹו הרב ּדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאת

מֹור נֹוטפֹות הּוא34ׁשׂשפתֹותיו ּׁשּמקּבל מה מקֹום, מּכל , ְְְִִֵֶֶַַָָָ
ּדקאים עד זמן מׁש להיֹות ׁשּצרי ּבלבד, חּצֹונּיּות ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָרק
על אלא קאים לא ההּוא הּזמן ועד ּדרּביּה, ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָֹאּדעּתא
ּדאצילּות, מלכּות ּבבחינת ּגם הּוא וכן ּבלבד. ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָהחּצֹונּיּות
יׂשראל ּכנסת ונקראת ּכלּום, מּגרמּה לּה לית ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדמלכּות
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י 

ּומּמּנה ּבתֹוכּה, הּגּלּוּים ּכל ואֹוספת ׁשּכֹונסת ׁשם ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעל
ּׁשּנמׁש מה אמנם, עׂשּיה, יצירה לבריאה ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָנמׁש
ּדאף ּבלבד, חּצֹונּיּות רק הּוא עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִִִִַַָָָָּבבריאה
ּׁשּבא מה מקֹום, מּכל הּפנימּיּות, ּכל (ּבּה) יׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבהעלם
החּצֹונּיּות רק הּוא עׂשּיה יצירה ּבבריאה מאצילּות ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַָָָּבגּלּוי
הּוא כן ּוכמֹו ּבהעלם. נׁשארת הּפנימּיּות ואּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּבלבד,
ּדמּתן ׁשההתחּדׁשּות וכיון כּו'. הּבריאה עֹולם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמּצד
הּפנימּיּות ּגם עׂשּיה יצירה ּבבריאה ׁשּיהיה הּוא ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָּתֹורה
ים קריעת להיֹות הצר ּתֹורה מּתן קֹודם הנה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֻּדאצילּות,
עׂשּיה, יצירה ּובריאה ּדאצילּות החּבּור ענין ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָסּוף,
נעׂשה זה ידי ׁשעל ההעלם, קריעת הינּו הּים, קריעת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכי
נעׂשה זה וחּבּור עׂשּיה. יצירה ּובריאה ּדאצילּות ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָהחּבּור
ּבבריאה נמׁש ׁשאצילּות הא', אֹופן האֹופּנים, ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּבב'
נתעּלה עׂשּיה יצירה ׁשּבריאה הב', ואֹופן עׂשּיה, ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָיצירה
ים ּבקריעת ׁשּמצינּו הּלׁשֹונֹות ּבב' ּכמרּמז ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֻּבאצילּות,

ּכתיב ּדהּנה הּנס35סּוף, ׁשעּקר הינּו, ליּבׁשה, ים הפ ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבגּלּוי, ּבא ההעלם ׁשּבחינת ליּבׁשה, הּים ׁשּנהּפ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהיה

הינּו,36ּוכתיב ּבּיּבׁשה, הּים ּבתֹו יׂשראל בני וּיבֹואּו ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּבּיּבׁשה, הלכּו הּים ּׁשּבתֹו מה היא הרבּותא ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשעּקר
ּבּזהר (ּכּמבֹואר ּגּלּוי ּבחינת היה עצמֹו ההעלם 37ׁשּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

האריז"ל ּבחסידּות38וכתבי ּומבאר חדא39), אמר ּדמר ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹ
ּדאצילּות ׁשהחּבּור ּכיון ּפליגי, ולא חדא אמר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹומר
ׁשאצילּות אֹופּנים, ּבׁשני היה עׂשּיה יצירה ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָּובריאה
ׁשּבחינת ליּבׁשה, ים הפ) עׂשּיה יצירה ּבבריאה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָנמׁש
נתעּלה עׂשּיה יצירה ּובריאה ּבגּלּוי), ּבא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָההעלם
ההעלם ׁשּבתֹו ּבּיּבׁשה, הלכּו הּים ׁשּבתֹו) ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאצילּות
ּדאצילּות ההתחּברּות אמנם, ּגּלּוי). ּבחינת היה ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָעצמֹו
לפי רק היתה סּוף ים ּבקריעת עׂשּיה יצירה ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָּובריאה
ראה ׁשּלא מה הּים על ׁשפחה ׁשראתה אף ולכן ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעה,

נביאים ׁשל ּכ40רּבן אחר נׁשארה מקֹום מּכל חּוׁשּיית, ּבראּיה דיקא ראתה , ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
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ו.35) סו, י36)תהלים כב.בשלח ב.37)ד, מח, פ"ח.38)זח"ב המצות חג שער שער39)פע"ח
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ואילך. רנ ע' ואילך. ריב ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך. רנח ע' ח"א התורה פרשיות
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ׁשעה. לפי רק היה סּוף ים ּבקריעת ׁשהּגּלּוי לפי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשפחה,
עׂשּיה יצירה ּובריאה ּדאצילּות ההתחּברּות ידי על ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָא
החּבּור ּתֹורה ּבמּתן נעׂשה סּוף, ים ּבקריעת ׁשעה ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָלפי
ּובתדירּות. ּבתמידּות עׂשּיה יצירה ּובריאה ְְְְֲֲִִִִִִִִַָָָּדאצילּות

החּבּורp‰Â‰ד) הּוא ּתֹורה ּדמּתן ׁשההתחּדׁשּות ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִֵֶַַַַַָָ
לאט לאט אׁשר עד עׂשּיה יצירה ּובריאה ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָּדאצילּות
הנה לכן ּכּנ"ל, אצילּות ּכמֹו עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָיהיה
את ּולזּכ לברר הּברּורים עבֹודת היא העבֹודה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָעּקר
אצילּות. ּכמֹו ׁשּיהיּו עד עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָעֹולמֹות
נגלה הּוא הּזה ּבזמן הּתֹורה לּמּוד עּקר הנה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָולכן,

ורע טֹוב הּדעת עץ ּבחינת הּוא41ּדתֹורה, ידּה ׁשעל לפי , ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשל ּבטענֹות ּגם הּתֹורה נתלּבׁשה ולכן ורע, ּדטֹוב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּברּור
הּוא עכׁשיו הּלּמּוד ׁשעּקר וזהּו אֹותם, לברר ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשקר
את ויזּככּו ׁשּיבררּו הּברּורים, ּבׁשביל ּדתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָנגלה

ע עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולםהעֹולמֹות ּכמֹו ׁשּיהיּו ד ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
ּדחּיי אילנא הּתֹורה, ּפנימּיּות אבל ּתתּגּלה41האצילּות. , ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּדוקא הּמׁשיח וטעמי42ּבביאת תֹורה ׁשּטעמי ׁשּזהּו , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
נתּגּלּו לא ּדוקא.43מצֹות לעתיד ּתהיה והתּגלּותן , ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹ

C‡להבין נתּגּלּו44צרי לא הּמצֹות ׁשּטעמי ּׁשּכתב מה «ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּגם נּתנה ּתֹורה ׁשּבמּתן ידּוע הרי ּדלכאֹורה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָעכׁשיו,

ּבחסידּות וכדאיתא הּתֹורה, לא45ּפנימיּות ּתֹורה ׁשּמּתן ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹ
נּתנה הּתֹורה ּפנימיּות ׁשּגם לפי והּוא הּפעם, עֹוד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָיהיה
רׁשּב"י עקיבא רּבי הרי ּכן ּוכמֹו ּתֹורה, מּתן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָּבׁשעת
וגּלּו למדּו אחריו והרּבּיים טֹוב ׁשם והּבעל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהאריז"ל
נתּגּלּו לא הּמצֹות ׁשּטעמי הּפרּוׁש ּומהּו הּתֹורה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּפנימיּות
הּוא הּלּמּוד עּקר ׁשעכׁשיו ּגּופא ׁשּמּזה היֹות ועם ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָעכׁשיו.
ׁשּפנימּיּות מּובן, ּכּנ"ל, הּברּורים ּבׁשביל ּדתֹורה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבגליא
הּקדׁש ּבאּגרת איתא ׁשהרי עכׁשיו, נתּגּלה לא 46הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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יי    

ׁשעה. לפי רק היה סּוף ים ּבקריעת ׁשהּגּלּוי לפי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשפחה,
עׂשּיה יצירה ּובריאה ּדאצילּות ההתחּברּות ידי על ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָא
החּבּור ּתֹורה ּבמּתן נעׂשה סּוף, ים ּבקריעת ׁשעה ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָלפי
ּובתדירּות. ּבתמידּות עׂשּיה יצירה ּובריאה ְְְְֲֲִִִִִִִִַָָָּדאצילּות

החּבּורp‰Â‰ד) הּוא ּתֹורה ּדמּתן ׁשההתחּדׁשּות ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִֵֶַַַַַָָ
לאט לאט אׁשר עד עׂשּיה יצירה ּובריאה ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָּדאצילּות
הנה לכן ּכּנ"ל, אצילּות ּכמֹו עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָיהיה
את ּולזּכ לברר הּברּורים עבֹודת היא העבֹודה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָעּקר
אצילּות. ּכמֹו ׁשּיהיּו עד עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָעֹולמֹות
נגלה הּוא הּזה ּבזמן הּתֹורה לּמּוד עּקר הנה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָולכן,

ורע טֹוב הּדעת עץ ּבחינת הּוא41ּדתֹורה, ידּה ׁשעל לפי , ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשל ּבטענֹות ּגם הּתֹורה נתלּבׁשה ולכן ורע, ּדטֹוב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּברּור
הּוא עכׁשיו הּלּמּוד ׁשעּקר וזהּו אֹותם, לברר ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשקר
את ויזּככּו ׁשּיבררּו הּברּורים, ּבׁשביל ּדתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָנגלה

ע עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולםהעֹולמֹות ּכמֹו ׁשּיהיּו ד ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
ּדחּיי אילנא הּתֹורה, ּפנימּיּות אבל ּתתּגּלה41האצילּות. , ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּדוקא הּמׁשיח וטעמי42ּבביאת תֹורה ׁשּטעמי ׁשּזהּו , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
נתּגּלּו לא ּדוקא.43מצֹות לעתיד ּתהיה והתּגלּותן , ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹ

C‡להבין נתּגּלּו44צרי לא הּמצֹות ׁשּטעמי ּׁשּכתב מה «ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּגם נּתנה ּתֹורה ׁשּבמּתן ידּוע הרי ּדלכאֹורה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָעכׁשיו,

ּבחסידּות וכדאיתא הּתֹורה, לא45ּפנימיּות ּתֹורה ׁשּמּתן ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹ
נּתנה הּתֹורה ּפנימיּות ׁשּגם לפי והּוא הּפעם, עֹוד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָיהיה
רׁשּב"י עקיבא רּבי הרי ּכן ּוכמֹו ּתֹורה, מּתן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָּבׁשעת
וגּלּו למדּו אחריו והרּבּיים טֹוב ׁשם והּבעל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהאריז"ל
נתּגּלּו לא הּמצֹות ׁשּטעמי הּפרּוׁש ּומהּו הּתֹורה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּפנימיּות
הּוא הּלּמּוד עּקר ׁשעכׁשיו ּגּופא ׁשּמּזה היֹות ועם ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָעכׁשיו.
ׁשּפנימּיּות מּובן, ּכּנ"ל, הּברּורים ּבׁשביל ּדתֹורה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבגליא
הּקדׁש ּבאּגרת איתא ׁשהרי עכׁשיו, נתּגּלה לא 46הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ולא הּטֹוב מן הרע ויפרד הּנּצֹוצֹות ּברּור ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻׁשּכׁשּיׁשלם
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˙BÓÏBÚ ˙‡ CkÏe Ï¿»≈¿«≈∆»
„Ú ‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«
.˙eÏÈˆ‡ BÓk eÈ‰iL∆ƒ¿¿¬ƒ
„enÏ Ú ‰‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈ƒ»ƒ
‡e‰ ‰f‰ ÔÓa ‰Bz‰«»ƒ¿««∆

,‰B˙c ‰Ï‚בלשון הנקרא ƒ¿∆¿»
‰Úc˙הזהר: Ú ˙ÈÁa¿ƒ«≈«««

ÚÂ B41,הגורם שהוא »»
לרע טוב בין ÈÙÏ¿ƒלהבחין

ea‰ ‡e‰ „È ÏÚL∆«»»«≈
ÚÂ Bcלנו מראה התורה ¿»»

מלשון 'איסור' מהו בבירור

הטומאה. בידי וקשור שאסור

בהם קשור שאינו 'מותר' ומהו

לקדושה לעלות ÔÎÏÂויכול ,¿»≈
Ìb ‰Bz‰ ‰LaÏ˙ƒ¿«¿»«»«

˜L ÏL ˙BÚaהתורה ¿«¬∆∆∆

בהבאת והמטרה שקר, טוען אחד צד ודאי שבהם וכדומה ממונות דיני מביאה

אלו ‡Ì˙Bדברים Ï È„kהאמת מי עם התורה דעת פי על לבאר -, ¿≈¿»≈»
ÏÈLa ,‰B˙c ‰Ï‚ ‡e‰ ÂÈLÎÚ „enl‰ ÚL e‰Â¿∆∆ƒ»«ƒ«¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ
‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ eÎkÈÂ eiL ,ÌÈea‰«≈ƒ∆¿»¿ƒ«¿∆»»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ÌÏBÚ BÓk eÈ‰iL „Ú«∆ƒ¿¿»
˙eiÓÈt Ï‡ .˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¬»¿ƒƒ

,‰Bz‰:בזוהר הנקרא «»
ÈiÁc ‡ÏÈ‡41עץ=] ƒ»»¿«≈

Èa‡˙החיים] ‰lb˙z ,ƒ¿«∆¿ƒ«
Ln‰‡˜Âc ÁÈ42e‰fL , «»ƒ«¿»∆∆

L- התורה פנימיות -ÈÓÚh ∆«¬≈
‡Ï ˙BˆÓ ÈÓÚÂ ‰B˙»¿«¬≈ƒ¿…

elb˙43Ô˙eÏb˙‰Â , ƒ¿«¿ƒ¿»»
.‡˜Âc „È˙ÚÏ ‰È‰zƒ¿∆∆»ƒ«¿»

ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡44‰Ó «»ƒ¿»ƒ«
Â˙kבזוהרÈÓÚhL ∆»«∆«¬≈

elb˙ ‡Ï ˙Bˆn‰«ƒ¿…ƒ¿«
È‰ ,‰B‡ÎÏc ,ÂÈLÎÚ«¿»¿ƒ¿»¬≈
‰z ‰Bz ÔzÓaL Úe„È»«∆¿««»ƒ¿»
,‰Bz‰ ˙eÈÓÈt Ìb«¿ƒƒ«»

‡˙È‡„ÎÂ[כמובא=] ¿ƒ¿ƒ»
˙e„ÈÒÁa45‰Bz ÔznL «¬ƒ∆««»

ÌÚt‰ „BÚ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆«««
לבוא ÈÙÏלעתיד ‡e‰Â ,¿¿ƒ

‰Bz‰ ˙eÈÓÈt ÌbL∆«¿ƒƒ«»
,‰Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰zƒ¿»ƒ¿«««»
‡È˜Ú Èa È‰ Ôk BÓÎe¿≈¬≈«ƒ¬ƒ»
ÏÚa‰Â ÏÈ‡‰Â ÈaL«¿ƒ¿»¬ƒ«¿«««
ÂÈÁ‡ ÌÈia‰Â B ÌL≈¿»∆∆ƒ«¬»
˙eÈÓÈt el‚Â e„ÓÏ»¿¿ƒ¿ƒƒ
Let‰ e‰Óe ,‰Bz‰«»««≈
‡Ï ˙Bˆn‰ ÈÓÚhL∆«¬≈«ƒ¿…
ÌÚÂ ÂÈLÎÚ elb˙ƒ¿««¿»¿ƒ

‡Ùeb ‰fnL ˙BÈ‰מזה=] ¡∆ƒ∆»
Úעצמו] ÂÈLÎÚL∆«¿»ƒ»

‡ÈÏ‚a ‡e‰ „enl‰«ƒ¿«¿»
ÌÈea‰ ÏÈLa ‰B˙c¿»ƒ¿ƒ«≈ƒ
˙eiÓÈtL ,ÔeÓ ,Ïpk««»∆¿ƒƒ
‰lb˙ ‡Ï ‰Bz‰«»…ƒ¿«»
‡˙È‡ È‰L ,ÂÈLÎÚ«¿»∆¬≈ƒ»

L„‰ ˙b‡a46 ¿ƒ∆∆«…∆
ea ÌÏLiLkL∆¿∆À¿»≈

˙BˆBvp‰הקדושה ניצוצות - «ƒ
וכאשר הרע. בתוך שנתערבבו

מהרע יצאו לבוא לעתיד

Bh‰ ÔÓ Ú‰ „ÙÈÂ¿À¿»»«ƒ«
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יב 

הּתֹורה עסק יהיה לא אזי ורע ּדטֹוב אילנא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשלטא
כּו' עליֹונים יחּודים לּיחד אם ּכי ּברּורים לברר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָוהּמצֹות
ׁשעכׁשיו ּכיון ּכן, ואם ּדוקא, הּתֹורה ּפנימיּות ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
צרי ּכרח על הּברּורים, ּבׁשביל הּנגלה ללּמּוד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָצרי
מקֹום, מּכל הּתֹורה, ּפנימיּות עדין נתּגּלה ׁשּלא ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹלֹומר
ההתּגּלּות יׁש עכׁשיו ּגם ׁשהרי מּובן, אינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעדין
הּמהּות, הּׂשגת יׁש ׁשּלא ואף ּכּנ"ל, הּתֹורה ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּדפנימּיּות
ואם ּפנים, ּכל על הּמציאּות ידיעת יׁש מקֹום מּכל ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהרי

מ ׁשּטעמי הענין מהּו ויתּגּלּוּכן עכׁשיו, נתּגּלּו לא צֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּדוקא. הּמׁשיח ְְִִַַַַָָּבביאת

ּבחסידּותeÈÂ47ה) המבאר ּפי ׁשּמׁשיח48על ּבענין ¿»ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
ּדנגלה הּלּמּוד זה ׁשאין יׂשראל, ּכל עם ּתֹורה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָילמד
ּתּנאים יקּומּו הּמתים ּבתחּית אז ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּדתֹורה,
הּתֹורה ּכל את ׁשּיֹודעים רּבנּו, ּומׁשה האבֹות ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹואמֹוראים,
ּתֹורה ילמד ׁשּמׁשיח ּדזה לֹומר אפׁשר אי ּכן ואם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּלּה,
ויׁשנם ׁשהיּו מאחר ּדתֹורה, נגלה הּוא יׂשראל ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעם
ּדאי זאת, ועֹוד ּכּלּה. הּתֹורה ּכל את ׁשּיֹודעים ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻּכאּלּו
אלפים רּבּוי עם ילמד אחד ׁשאיׁש להיֹות ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָאפׁשר
עם ּתֹורה ילמד ׁשּמׁשיח ּדזה לֹומר, ּובהכרח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּורבבֹות.
צרי ועדין הּתֹורה. ּדפנימּיּות הּלּמּוד הּוא יׂשראל ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָּכל
רּבּוי עם ילמד אחד ׁשאיׁש להיֹות אפׁשר אי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהבין
אֹופּני ב' יׁש ּדהּנה הּוא, הענין א אנׁשים. ׁשל ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָעצּום
הּלּמּוד למעלה. ּומּלמּטה למּטה מּלמעלה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָלּמּוד,
ּומּׂשיג ׁשּמבין והּׂשגה, הבנה ענין הּוא למעלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּלמּטה
להענינים ּבא אׁשר עד לתפסם, ׁשּיכֹול הענינים ּכל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָאת
זה, וּלּמּוד כּו'. הפׁשטה ׁשל ענין להיֹות צרי ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּבהם
נאמר ּזה ׁשעל ׁשמיעה, ּבחינת הּוא למעלה, 49מּלמּטה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשֹומע ּדכאׁשר ּבזה, והענין לראּיה. ׁשמיעה ּדֹומה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאינּה

הּתפיסה מקֹום, מּכל הּפרטים, ּכל עם הּדבר את לֹו ׁשסּפרּו אף הנה הּדבר, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
ּׁשהּדבר מה ּכן ּוכמֹו הּדבר, מהּות ולא הּדבר, מציאּות אלא אינּה ּבהּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּלֹו
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ואילך).47) ב (צב, פנ"ט האמונה שער ראה – לקמן אדמו"ר48)בהבא מאמרי ב. יז, צו לקו"ת וראה ואילך. פנ"ו האמונה שער

ואילך. ר ע' שם תרח"ץ ואילך. רסז ע' שם תרל"ה סה"מ רע"א. קיא, להצ"צ סהמ"צ ער. ע' רסד. ע' ח"א התורה פרשיות על הזקן

ובכ"מ. .207 ע' ט.49)תרצ"ט יט, יתרו מכילתא ראה

    
ÚÂ BËc ‡ÏÈ‡ ‡ËÏL ‡ÏÂכתוב שבו הדעת עץ ישלוט [=לא ¿…»¿»ƒ»»¿»»

ורע"] טוב הדעת Ï"ועץ ˙Bˆn‰Â ‰Bz‰ ˜ÒÚ ‰È‰È ‡Ï ÈÊ‡¬«…ƒ¿∆≈∆«»¿«ƒ¿¿»≈
ÌÈea,מתןֿתורה eÎ'כאחרי ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„eÁÈ „ÁiÏ Ì‡ Èk ≈ƒƒƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒ

עליונים אורות Ì‡Âולהמשיך ,‡˜Âc ‰Bz‰ ˙eÈÓÈ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒƒ«»«¿»¿ƒ
CÈˆ ÂÈLÎÚL ÂÈk ,k≈≈»∆«¿»»ƒ
ÏÈLa ‰Ï‚‰ „enÏÏ¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿ƒ
CÁk ÏÚ ,ÌÈea‰«≈ƒ«»¿»
‰l˙ ‡lL ÓBÏ CÈ»̂ƒ«∆…ƒ¿«»
,‰Bz‰ ˙eÈÓÈ È„Ú¬«ƒ¿ƒƒ«»
BÈ‡ È„Ú ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬«ƒ≈
ÂÈLÎÚ Ì È‰L ,eÓ»∆¬≈««¿»
˙eiÓÈÙc ˙el˙‰‰ LÈ≈«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
‡lL ‡Â ,Ïk ‰Bz‰«»««¿«∆…
˙e‰n‰ ˙‚O‰ LÈ≈«»««»
שהוא, כמו הדבר [=תפיסת

מכירים שאנו הנגלה כבלימוד

המדובר] בענין ‰Èבבירור ,¬≈
˙ÚÈ„È LÈ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈¿ƒ«

˙e‡Èˆn‰היא [=שכך «¿ƒ
ÌÈ,המציאות] Ïk ÏÚ«»»ƒ

ÈÚ‰ e‰Ó k Ì‡Â¿ƒ≈«»ƒ¿»
el˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÈÓÚhL∆«¬≈ƒ¿…ƒ¿«
˙‡Èa el˙ÈÂ ,ÂÈLÎÚ«¿»¿ƒ¿«¿ƒ«

?‡˜Âc ÁÈLn‰בסעיף «»ƒ««¿»
של הלימוד אופן יתבאר הבא

מלך שילמד התורה פנימיות

של באופן שהוא – המשיח

מוחשית'. 'ראיה

eÈÂ ‰47‡Ó‰ È ÏÚ ¿»«ƒ«¿…»
˙e„ÈÒÁa48ÈÚa «¬ƒ¿ƒ¿»

ÌÚ ‰Bz „ÓÏÈ ÁÈLnL∆»ƒ«ƒ¿«»ƒ
‰Ê È‡L ,Ï‡È Ïk»ƒ¿»≈∆≈∆
,‰B˙c ‰Ï‚c „enl‰«ƒ¿ƒ¿∆¿»

א. טעמים, שני ‡Êמפני È‰L∆¬≈»
eÓe˜È ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙aƒ¿ƒ««≈ƒ»
,ÌÈ‡BÓ‡Â ÌÈ‡z«»ƒ«¬»ƒ
,ea ‰LÓe ˙B‡‰»»…∆«≈
‰Bz‰ Ïk ˙‡ ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ∆»«»
LÙ‡ È‡ k Ì‡Â ,lkÀ»¿ƒ≈ƒ∆¿»
„ÓÏÈ ÁÈLnL ‰Êc ÓBÏ«¿∆∆»ƒ«ƒ¿«

ÌLÈÂ eÈ‰L Á‡Ó ,‰B˙c ‰Ï‚ ‡e‰ Ï‡È Ïk ÌÚ ‰Bz»ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿∆¿»≈¬«∆»¿∆¿»
.lk ‰Bz‰ Ïk ˙‡ ÌÈÚ„BiL el‡k.בCÈ‡c ,˙‡Ê „BÚÂ »≈∆¿ƒ∆»«»À»¿…¿≈

?˙Be ÌÈÙÏ‡ Èea ÌÚ „ÓÏÈ „Á‡ LÈ‡L ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿∆ƒ∆»ƒ¿«ƒƒ¬»ƒ¿»
‡e‰ Ï‡È Ïk ÌÚ ‰Bz „ÓÏÈ ÁÈLnL ‰Êc ,ÓBÏ ÁÎ‰e¿∆¿≈««¿∆∆»ƒ«ƒ¿«»ƒ»ƒ¿»≈
‰Bz‰ ˙eiÓÈÙc „enl‰«ƒƒ¿ƒƒ«»
הא' הקושיא מתיישבת .ובזה

È‰Ï CÈˆ È„ÚÂקושיא ¿¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
BÈ‰Ï˙הב' LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»ƒ¿

ÌÚ „ÓÏÈ „Á‡ LÈ‡L∆ƒ∆»ƒ¿«»
?ÌÈL‡ ÏL ÌeˆÚ Èeaƒ»∆¬»ƒ
LÈ ‰‰c ,‡e‰ ÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈≈
‰ÏÚÓlÓ ,„enÏ ÈÙB‡ '«≈ƒƒ¿«¿»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe ‰hÓÏ¿«»ƒ¿«»¿»¿»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ „enl‰«ƒƒ¿«»¿«¿»
,‰‚O‰Â ‰‰ ÈÚ ‡e‰ƒ¿»¬»»¿«»»

‡ ‚ÈOÓe ÈnLÏk ˙ ∆≈ƒ«ƒ∆»
,ÌÒÙ˙Ï ÏBÎiL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿»
ÌÈÈÚ‰Ï ‡a L‡ „Ú«¬∆»¿»ƒ¿»ƒ
ÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ Ì‰aL∆»∆»ƒƒ¿ƒ¿»

‰ËLÙ‰ ÏLאלו שענינים ∆«¿»»
על שהיא כפי מהשגה מופשטים

ויש מוגדרת, השגה הרגיל, דרך

הדקות שהם כפי להשיגם

Ê‰,ובהפשטה „enlÂ .'eÎ¿ƒ∆
באופן לימוד «»¿hÓlÓƒ‰הנקרא

˙ÈÁa ‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ«
Ó‡ ‰ ÏÚL ,‰ÚÈÓL49 ¿ƒ»∆«∆∆¡«

‰ÚÈÓL ‰ÓBc È‡≈»»¿ƒ»
,‰Êa ÈÚ‰Â .‰i‡Ïƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆
,c‰ ˙‡ ÚÓBL L‡Îc¿«¬∆≈«∆«»»
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ּבׁשמיעה ׁשּיׁש ׁשההתּפעלּות ּבעצמּותֹו, זה אין ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּתֹופס
ׁשההתּפעלּות הינּו ּדראּיה, לההתּפעלּות ּדֹומה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָאינּה
אינֹו ׁשהענין לפי עצמית, התּפעלּות אינּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָּדׁשמיעה

ׁשּלֹו העצם את יכֹוליםּתֹופס הּזמן ּבמׁש אׁשר ועד , ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
מאיׁש זה ׁשּׁשמע ּדאף ׁשּׁשמע, מה ּולהפרי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָלסּתֹור
אצלֹו ונתקּבל ראה ּבעצמֹו ּׁשהּוא מה לֹו ׁשסּפר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאמת
את אצלֹו לסּתֹור אפׁשר הּזמן ּבמׁש מקֹום, מּכל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּדבר,
נתקּבל ׁשּלא לפי ּבהּדבר, ספקֹות לֹו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּדבר,
אזי הּדבר, את רֹואה ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה ׁשּלֹו. ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבהעצם
ׁשּלֹו, העצם את ׁשּתֹופס ּובאֹופן הּדבר, מהּות את ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָרֹואה
הּדבר ּבא לכן הּדבר, ּומהּות עצם את רֹואה ׁשהּוא ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדכיון
ראּיה ּבין הפרׁש עֹוד יׁש והּנה, ׁשּלֹו. ּבהעצם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּגם
ידי ועל ּברחּוק, ּגם ּתֹופס ׁשמיעה ידי ּדעל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָלׁשמיעה,
ׁשמיעה ידי ׁשעל ּגם ׁשּזהּו ּדוקא, ּבקרּוב ּתֹופס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָראּיה
חּוׁשים ידי על היא ׁשהּתפיסה (ּדאף רּוחני ּבדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתֹופס
מה רּוחני), ּבדבר ּתֹופס זה ידי על מקֹום, מּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגׁשמּיים,
ּוׁשני ּדוקא. ּגׁשמי ּבדבר ּתֹופס ראּיה ידי על ּכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּׁשאין
ּתֹופס ׁשּבׁשמיעה ּדלהיֹות ּבזה, זה ּתלּויים הם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָהחּלּוקים
מה ּברחּוק, ּגם להיֹות אפׁשר לכן הּדבר, ּבמציאּות ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָרק
להיֹות צרי הּדבר, מהּות את ׁשּתֹופס ּבראּיה ּכן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּׁשאין
ׁשהּוא ּבהּׂשגה ּגם הּוא כן ּוכמֹו ּדוקא. ּובגׁשמּיּות ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָּבקרּוב
היא הּׂשכל עין ראּית ּגם ׁשהרי ּבלבד, ׁשמיעה ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָענין
הּדבר מציאּות את רק ׁשּמּׂשיג ּבלבד, ׁשמיעה ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבאֹופן
וההּׂשגה ּבלבד), הׁשערה רק לֹו יׁש הּדבר ּבמהּות ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָ(אבל
וכן הּׂשכל, והגּבלת מדידת ּכפי אלא אינּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהּדבר
ּבעצמּותֹו, נתּפס ׁשאינֹו ּבאֹופן זה הרי הּמּׂשיג ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהאדם
והגּבלה, מּמדידה למעלה ׁשהם ׁשּבֹו ׁשּבהענינים ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהינּו
ּבאֹותם הנה ּדׁשכל, והגּבלה מהּמדידה ׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומּכל
אינּה ּדהּׂשגה ההתּפעלּות ולכן הּדבר, נתּפס לא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹהענינים
אינּה ּדהּׂשגה ׁשההתּפעלּות ּדראּיה, ההתּפעלּות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּכמֹו
מסּפיק מּמׁש ּפֹועל ׁשל ענינים ּולגּבי עצמית, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָהתּפעלּות
ּׁשאין מה עצמי. אינֹו הּפֹועל ענין ׁשּגם לפי הּׂשגה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּגם
רֹואה ּדחכמה, ראּיה ּבחינת ׁשהּוא חּוׁשית, ּבראּיה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּכן
ּוכמֹו האדם, ׁשל ּבהעצם ונתּפס הּדבר, מהּות ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָאת
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ּבׁשמיעה ׁשּיׁש ׁשההתּפעלּות ּבעצמּותֹו, זה אין ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּתֹופס
ׁשההתּפעלּות הינּו ּדראּיה, לההתּפעלּות ּדֹומה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָאינּה
אינֹו ׁשהענין לפי עצמית, התּפעלּות אינּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָּדׁשמיעה

ׁשּלֹו העצם את יכֹוליםּתֹופס הּזמן ּבמׁש אׁשר ועד , ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
מאיׁש זה ׁשּׁשמע ּדאף ׁשּׁשמע, מה ּולהפרי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָלסּתֹור
אצלֹו ונתקּבל ראה ּבעצמֹו ּׁשהּוא מה לֹו ׁשסּפר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאמת
את אצלֹו לסּתֹור אפׁשר הּזמן ּבמׁש מקֹום, מּכל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּדבר,
נתקּבל ׁשּלא לפי ּבהּדבר, ספקֹות לֹו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּדבר,
אזי הּדבר, את רֹואה ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה ׁשּלֹו. ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבהעצם
ׁשּלֹו, העצם את ׁשּתֹופס ּובאֹופן הּדבר, מהּות את ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָרֹואה
הּדבר ּבא לכן הּדבר, ּומהּות עצם את רֹואה ׁשהּוא ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדכיון
ראּיה ּבין הפרׁש עֹוד יׁש והּנה, ׁשּלֹו. ּבהעצם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּגם
ידי ועל ּברחּוק, ּגם ּתֹופס ׁשמיעה ידי ּדעל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָלׁשמיעה,
ׁשמיעה ידי ׁשעל ּגם ׁשּזהּו ּדוקא, ּבקרּוב ּתֹופס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָראּיה
חּוׁשים ידי על היא ׁשהּתפיסה (ּדאף רּוחני ּבדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתֹופס
מה רּוחני), ּבדבר ּתֹופס זה ידי על מקֹום, מּכל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגׁשמּיים,
ּוׁשני ּדוקא. ּגׁשמי ּבדבר ּתֹופס ראּיה ידי על ּכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּׁשאין
ּתֹופס ׁשּבׁשמיעה ּדלהיֹות ּבזה, זה ּתלּויים הם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָהחּלּוקים
מה ּברחּוק, ּגם להיֹות אפׁשר לכן הּדבר, ּבמציאּות ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָרק
להיֹות צרי הּדבר, מהּות את ׁשּתֹופס ּבראּיה ּכן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּׁשאין
ׁשהּוא ּבהּׂשגה ּגם הּוא כן ּוכמֹו ּדוקא. ּובגׁשמּיּות ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָּבקרּוב
היא הּׂשכל עין ראּית ּגם ׁשהרי ּבלבד, ׁשמיעה ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָענין
הּדבר מציאּות את רק ׁשּמּׂשיג ּבלבד, ׁשמיעה ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבאֹופן
וההּׂשגה ּבלבד), הׁשערה רק לֹו יׁש הּדבר ּבמהּות ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָ(אבל
וכן הּׂשכל, והגּבלת מדידת ּכפי אלא אינּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהּדבר
ּבעצמּותֹו, נתּפס ׁשאינֹו ּבאֹופן זה הרי הּמּׂשיג ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהאדם
והגּבלה, מּמדידה למעלה ׁשהם ׁשּבֹו ׁשּבהענינים ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהינּו
ּבאֹותם הנה ּדׁשכל, והגּבלה מהּמדידה ׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומּכל
אינּה ּדהּׂשגה ההתּפעלּות ולכן הּדבר, נתּפס לא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹהענינים
אינּה ּדהּׂשגה ׁשההתּפעלּות ּדראּיה, ההתּפעלּות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּכמֹו
מסּפיק מּמׁש ּפֹועל ׁשל ענינים ּולגּבי עצמית, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָהתּפעלּות
ּׁשאין מה עצמי. אינֹו הּפֹועל ענין ׁשּגם לפי הּׂשגה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּגם
רֹואה ּדחכמה, ראּיה ּבחינת ׁשהּוא חּוׁשית, ּבראּיה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּכן
ּוכמֹו האדם, ׁשל ּבהעצם ונתּפס הּדבר, מהּות ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָאת
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Ba ÒÙBz c‰M ‰Ó Ôk BÓÎeממנו ומתפעל לדבר נתפס ,שהאדם ¿≈«∆«»»≈

‰ÓBc È‡ ‰ÚÈÓLa LiL ˙eÏÚt˙‰‰L ,B˙eÓˆÚa ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿«¿∆«ƒ¿«¬∆≈ƒ¿ƒ»≈»»
È‡ ‰ÚÈÓLc ˙eÏÚt˙‰‰L eÈ‰ ,‰i‡c ˙eÏÚt˙‰‰Ï¿«ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»«¿∆«ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»≈»
BlL ÌˆÚ‰ ˙‡ ÒÙBz BÈ‡ ÔÈÚ‰L ÈÙÏ ,˙ÈÓˆÚ ˙eÏÚt˙‰ƒ¿«¬«¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿»≈≈∆»∆∆∆

בדבר, משוכנע בשכלו רק אלא

נתפס לא מהותו בפנימיות אך

LÓaהענין L‡ „ÚÂ ,¿«¬∆¿∆∆
BzÒÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÓf‰«¿«¿ƒƒ¿
,ÚÓML ‰Ó ÈÙ‰Ïe¿«¿ƒ«∆»«
LÈ‡Ó ‰Ê ÚÓML Û‡c¿«∆»«∆≈ƒ
‡e‰M ‰Ó BÏ tÒL ˙Ó‡∆∆ƒ≈«∆
Ïa˜˙Â ‰‡ BÓˆÚa¿«¿»»¿ƒ¿«≈
,ÌB˜Ó ÏkÓ ,c‰ BÏˆ‡∆¿«»»ƒ»»
LÙ‡ ÔÓf‰ LÓa¿∆∆«¿«∆¿»
,c‰ ˙‡ BÏˆ‡ BzÒÏƒ¿∆¿∆«»»
,c‰a ˙B˜ÙÒ BÏ eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈¿«»»
ÌˆÚ‰a Ïa˜˙ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿»∆∆
L‡k Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .BlL∆«∆≈≈«¬∆
ÈÊ‡ ,c‰ ˙‡ ‰‡B∆∆«»»¬«
,c‰ ˙e‰Ó ˙‡ ‰‡B∆∆»«»»

L ÔÙB‡eזה ‡˙דבר ÒÙBz ¿∆ֶ≈∆
,BlL ÌˆÚ‰:בזה תלוי וזה »∆∆∆

˙‡ ‰‡B ‡e‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆∆∆
ÔÎÏ ,c‰ ˙e‰Óe ÌˆÚ∆∆»«»»»≈
ÌˆÚ‰a Ìb c‰ ‡a»«»»«¿»∆∆
„BÚ LÈ ,‰p‰Â .BlL∆¿ƒ≈≈

 ÔÈa LÙ‰‰i‡ ∆¿≈≈¿ƒ»
È„È ÏÚc ,‰ÚÈÓLÏƒ¿ƒ»¿«¿≈
˜eÁa Ìb ÒÙBz ‰ÚÈÓL¿ƒ»≈«¿ƒ
יכול ממנו במרחק הנמצא דבר –

אודותיו È„Èלשמוע ÏÚÂ ,¿«¿≈
‡˜Âc e˜a ÒÙBz ‰i‡¿ƒ»≈¿≈«¿»
ראייתו שבאופק מה רק –,

Ìb e‰fLהסיבהÈ„È ÏÚL ∆∆«∆«¿≈
ÒÙBz ‰ÚÈÓLגם„a ¿ƒ»≈¿»»

‰ÒÈÙz‰L Û‡c ÈÁe»ƒ¿«∆«¿ƒ»
ÌÈLeÁ È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ

ÌÈiÓLb(השמיעה ,(חוש «¿ƒƒ
‰Ê È„È ÏÚ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«¿≈∆
‰Ó ,ÈÁe „a ÒÙBz≈¿»»»ƒ«
‰i‡ È„È ÏÚ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈«¿≈¿ƒ»
.‡˜Âc ÈÓLb „a ÒÙBz≈¿»»«¿ƒ«¿»
Ì‰ ÌÈ˜elÁ‰ ÈLe¿≈«ƒƒ≈
˙BÈ‰Ïc ,‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆¿ƒ¿

Ìb ˙BÈ‰Ï LÙ‡ ÔÎÏ ,c‰ ˙e‡ÈˆÓa ˜ ÒÙBz ‰ÚÈÓLaL∆ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ«»»»≈∆¿»ƒ¿«
Èˆ ,c‰ ˙e‰Ó ˙‡ ÒÙBzL ‰i‡a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,˜eÁa¿ƒ«∆≈≈ƒ¿ƒ»∆≈∆»«»»»ƒ

.‡˜Âc ˙eiÓL‚e e˜a ˙BÈ‰Ïלשמיעה ראיה בין אלו וחילוקים ƒ¿¿≈¿«¿ƒ«¿»
ושמיעה: ראיה השגה, אופני בשני גם נמצאים Ìbגשמית, ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«

ÏL ÔÈÚ ‡e‰L ‰‚O‰a¿«»»∆ƒ¿»∆
Ìb È‰L ,„Ïa ‰ÚÈÓL¿ƒ»ƒ¿»∆¬≈«
‡È‰ ÏÎO‰ ÔÈÚ ˙i‡¿ƒ«≈«≈∆ƒ
‰ÚÈÓL ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ»
˙‡ ˜ ‚ÈOnL ,„Ïaƒ¿»∆«ƒ«∆
Ï‡ c‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«»»¬»
˜ BÏ LÈ c‰ ˙e‰Óa¿»«»»≈«
‰‚O‰‰Â ,„Ïa ‰ÚL‰«¿»»ƒ¿»¿««»»
ÈÙk ‡Ï‡ È‡ c‰a¿«»»≈»∆»¿ƒ
,ÏÎO‰ ˙Ïa‚‰Â ˙„È„Ó¿ƒ«¿«¿»««≈∆
È‰ ‚ÈOn‰ Ì„‡‰a ÔÎÂ¿≈¿»»»««ƒ¬≈
Òt˙ BÈ‡L ÔÙB‡a ‰Ê∆¿∆∆≈ƒ¿»

B˙eÓˆÚaכמי אלא לענין, ¿«¿
הדבר על שמע ופירוש,שרק

בעצמותו' נתפס ¿»¿eÈ‰Â'שאינו
Ì‰L BaL ÌÈÈÚ‰aL∆¿»ƒ¿»ƒ∆∆≈
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»
ÔkL ÏkÓe ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»ƒ»∆≈
‰Ïa‚‰Â ‰„È„n‰Ó≈«¿ƒ»¿«¿»»
Ì˙B‡a ‰‰ ,ÏÎLc¿≈∆ƒ≈¿»
c‰ Òt˙ ‡Ï ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ…ƒ¿««»»
ולא לענין כולו מתמסר ואינו

עלֿזה נפשו ÔÎÏÂימסור ,¿»≈
È‡ ‰‚O‰c ˙eÏÚt˙‰‰«ƒ¿«¬¿«»»≈»
,‰i‡c ˙eÏÚt˙‰‰ BÓk¿«ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»
‰‚O‰c ˙eÏÚt˙‰‰L∆«ƒ¿«¬¿«»»
,˙ÈÓˆÚ ˙eÏÚt˙‰ È‡≈»ƒ¿«¬«¿ƒ
ÏÚBt ÏL ÌÈÈÚ Èa‚Ïe¿«≈ƒ¿»ƒ∆«

LnÓשיעשה באדם לפעול «»
לזה וכו' מצוות ÈtÒÓ«¿ƒ˜בפועל

ÔÈÚ ÌbL ÈÙÏ ,‰‚O‰ Ìb««»»¿ƒ∆«ƒ¿»
ÏÚBt‰וחיצוני מעשי כוח הוא ««

Ôkו ÔÈ‡M ‰Ó .ÈÓˆÚ BÈ‡≈«¿ƒ«∆≈≈
aשל באופן i‡‰השגה ƒ¿ƒ»

˙ÈÁa ‡e‰L ,˙ÈLeÁƒ∆¿ƒ«
˙‡ ‰‡B ,‰ÓÎÁc ‰i‡¿ƒ»¿»¿»∆∆
Òt˙Â ,c‰ ˙e‰Ó»«»»¿ƒ¿»

,Ì„‡‰ ÏL ÌˆÚ‰aעלֿפי ¿»∆∆∆»»»
ההשגה, אופני בשני הביאור

עם המאורע יובן ושמיעה, ראיה
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האריז"ל אצל ּבמׁש50ׁשּמצינּו וראה מתנמנם ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
לדּבר ׁשּבׁשביל עד ּכך ּכל ּגדֹול ּברּבּוי ׁשּתים אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשעה
(ּכב' ׁשנה פ' אֹו ס' צרי היה והּׂשגה ּבהבנה ְְְֲִֶַַָָָָָָָָָּבזה

ׁשּבזה האריז"ל51הּגרסאֹות ּׁשּבכתבי מה יּובן ּובזה .( ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּלא נעלֹות ּומדרגֹות ּבספירֹות ּגם מדּבר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֻּובחסידּות
ׁשהׂשגת לפי נבּואתם, ּבמראה להּׂשיג הּנביאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָיכלּו
לדרּגא עד ׁשּי זה וענין חּוׁשית, ראּיה היא ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָהּנביאים
עין ּבראּיית כן ּוכמֹו ּבהּׂשגה, ּכן ּׁשאין מה כּו', ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמסּימת
להּׂשיג אפׁשר הּמציאּות, הּׂשגת רק ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּׂשכל
מּנביא עדיף ּׁשחכם מה ׁשּזהּו יֹותר, נעלֹות .52ּבמדריגֹות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

יׂשראל, ּכל עם הּתֹורה ּפנימיּות ילמד ּׁשּמׁשיח מה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוזהּו
ּבביאת מקֹום, מּכל כּו', הּׂשגה יׁש עכׁשיו ׁשּגם ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּדאף
זה ּדמעין חּוׁשית, ראּיה ּבאלקּות, הראּיה ּתהיה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמׁשיח
ּגּופא ואצלם סגּלה, יחידי אצל רק אבל קֹודם, ּגם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהיה
ענין יתחּדׁש הּמׁשיח ּבביאת אבל רחֹוקים, לפרקים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָרק
ּׁשמׁשיח מה ׁשּזהּו יׂשראל, ּבני ּכל אצל ּבתמידּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהראּיה
ׁשמׁשיח הּלּמּוד ׁשעצם וכיון יׂשראל. ּכל עם ּתֹורה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָילמד
אֹופן ּגם יהיה יֹותר, נעלה יהיה יׂשראל ּכל עם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹילמד
עם ללמֹוד יּוכל זה ּומּׁשּום לגמרי, אחר ּבאֹופן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַהּלּמּוד

ּבאיכּות. ורּבּוי ּבכּמּות רּבּוי עצּום, ְְְִִִֵַָרּבּוי

הצרÏÚÂו) ּתֹורה מּתן ׁשּקֹודם ׁשּכׁשם יּובן זה ּפי ¿«ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
קֹודם ּדגמתֹו להיֹות צרי ּכ סּוף, ים קריעת ְְְְִִִִֶַַָָָֻלהיֹות
ׁשּנּוי ׁשּיׁש אלא מׁשיח, ידי על הּתֹורה ּפנימיּות ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהתּגּלּות

ׁשה הּבקיעה ׁשּתהיהּבין להּבקיעה מצרים ּביציאת יה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ים לׁשֹון את הוי' והחרים נאמר עליה הּמׁשיח, ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבביאת
ּכמֹו ּבזה, והענין גֹו'. הּנהר על ידֹו והניף ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמצרים
ּתֹורה למּתן הכנה היה סּוף ים ׁשקריעת לעיל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנתּבאר
וכיון עׂשּיה, יצירה ּובריאה אצילּות חּבּור ְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָׁשהּוא
ּבחינת סּוף, ים הּוא ּדאצילּות האֹורֹות על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָׁשההעלם
קריעת סּוף, ים קריעת להיֹות הצר לזאת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻמלכּות,
הּפרסאֹות וההעלמֹות הּצמצּומים את להסיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָההעלם,
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הראּיה, ענין אז ׁשּיהיה הּמׁשיח ּבביאת אבל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָוהּמסכים.
ּדנהר, ההעלם ּגם יׁש זה על הּנה העצם, ּגּלּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
דּבּור, הּוא ים ּדהּנה, הּנהר. ּבקיעת ּגם להיֹות צרי ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָולכן

מחׁשבה הּוא וקימא53ונהר מקוי ּדים הּוא54, ונהר , ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָ
אליו ונהרּו לפי55מּלׁשֹון ים, נקרא ׁשהּדּבּור מה ּדזהּו , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

נהר, נקראת ּומחׁשבה הפסק, לֹו ויׁש לזּלתֹו הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּדּבּור
והּנה, ּתמיד. ּומׁשֹוטטת לעצמֹו היא ׁשּמחׁשבה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָלפי
רק ּדלא והינּו העצם, על מעלימים הּמחׁשבה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹאֹותיֹות
אֹותיֹות הּמחׁשבה, אֹותיֹות ּגם אלא הּדּבּור, ֲִִִִֶַַַַָָָאֹותיֹות
העצם. על מעלימים הם הרי ּבעּלּוּים, ׁשהם ּכמֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׂשכל
העצם, ּגּלּוי אז ׁשּיהיה הּמׁשיח ּביאת קֹודם הנה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָולכן
אלא ּבהּים, רק לא הּבקיעה ענין מּקֹודם להיֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיצטר

ּבהּנהר. ְַַָָּגם

והחריםe‰ÊÂז) מצרים, ים לׁשֹון את הוי' והחרים ¿∆ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַַָ
ּומּלׁשֹון יֹובׁש, מּלׁשֹון ּפרּוׁשים, ב' ּבזה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּדיקא,
על קאי ּדמצרים ּבזה, והענין (ּכּנ"ל). להוי' חרם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכל

יצירה ּבריאה מצריםעֹולמֹות ּבחינת ׁשהם עׂשּיה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ
אצילּות56ּוגבּולים חּבּור ענין הּוא הּים ׁשקריעת וכיון . ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

צרי ׁשּתחילה ּבזה הּסדר הנה עׂשּיה, יצירה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובריאה
והחרים מצרים, ים לׁשֹון את הוי' והחרים ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַָלהיֹות
דבריאה מציאּות אֹויס ווערן זאל עס יֹובׁש, ְְְְִִִִֶֶֶָָמּלׁשֹון
ּדוהחרים הענין להיֹות יכֹול ּכ ואחר עׂשּיה, ְְְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָָָיצירה
אצילּות. עם החּבּור ענין ׁשהּוא להוי', חרם ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמּלׁשֹון
ּדיקא, ידֹו הּנהר, על ידֹו והניף ּבּכתּוב ְְְִִֵַַַַַָָָָָָּוממׁשי
ּכן ּׁשאין מה מּטה, ידי על ּכן ּגם היה סּוף ים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּדבקריעת
ּבזה, והענין יד. ידי על רק הּבקיעה ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלעתיד

רז"ל ּכ57ּדאמרּו ּבמּקל לרדֹות ּכלב ׁשל ׁשדרּכֹו ּכׁשם ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
חז"ל ׁשאמרּו וזהּו לֹוקים, (הרׁשעים) ירּגיז58הם לעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
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ובכ"מ. פמ"ב. האמצעי לאדמו"ר המילות פירוש שנה. ע' הקצרים הזקן אדמו"ר מאמרי סע"ד. ע'53)ה, שם תרל"ה סה"מ ראה

ג. יז, שה"ש לקו"ת ב. ט, תו"א גם וראה רא. ע' שם תרח"ץ ואילך. מ"ח.54)רסח פ"ח פרה מ"ד. פ"ה מקוואות ישעי'55)ראה

ב. גֿד.56)ב, עא, יתרו ואילך. ב נז, וארא ואילך. סע"ד מט, שמות תו"א ב.57)ראה פ"ט, שמו"ר א.58)ראה ה, ברכות
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טו    

הראּיה, ענין אז ׁשּיהיה הּמׁשיח ּבביאת אבל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָוהּמסכים.
ּדנהר, ההעלם ּגם יׁש זה על הּנה העצם, ּגּלּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
דּבּור, הּוא ים ּדהּנה, הּנהר. ּבקיעת ּגם להיֹות צרי ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָולכן

מחׁשבה הּוא וקימא53ונהר מקוי ּדים הּוא54, ונהר , ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָ
אליו ונהרּו לפי55מּלׁשֹון ים, נקרא ׁשהּדּבּור מה ּדזהּו , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

נהר, נקראת ּומחׁשבה הפסק, לֹו ויׁש לזּלתֹו הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּדּבּור
והּנה, ּתמיד. ּומׁשֹוטטת לעצמֹו היא ׁשּמחׁשבה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָלפי
רק ּדלא והינּו העצם, על מעלימים הּמחׁשבה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹאֹותיֹות
אֹותיֹות הּמחׁשבה, אֹותיֹות ּגם אלא הּדּבּור, ֲִִִִֶַַַַָָָאֹותיֹות
העצם. על מעלימים הם הרי ּבעּלּוּים, ׁשהם ּכמֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׂשכל
העצם, ּגּלּוי אז ׁשּיהיה הּמׁשיח ּביאת קֹודם הנה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָולכן
אלא ּבהּים, רק לא הּבקיעה ענין מּקֹודם להיֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיצטר

ּבהּנהר. ְַַָָּגם

והחריםe‰ÊÂז) מצרים, ים לׁשֹון את הוי' והחרים ¿∆ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַַָ
ּומּלׁשֹון יֹובׁש, מּלׁשֹון ּפרּוׁשים, ב' ּבזה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּדיקא,
על קאי ּדמצרים ּבזה, והענין (ּכּנ"ל). להוי' חרם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכל

יצירה ּבריאה מצריםעֹולמֹות ּבחינת ׁשהם עׂשּיה, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ
אצילּות56ּוגבּולים חּבּור ענין הּוא הּים ׁשקריעת וכיון . ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

צרי ׁשּתחילה ּבזה הּסדר הנה עׂשּיה, יצירה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּובריאה
והחרים מצרים, ים לׁשֹון את הוי' והחרים ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַָלהיֹות
דבריאה מציאּות אֹויס ווערן זאל עס יֹובׁש, ְְְְִִִִֶֶֶָָמּלׁשֹון
ּדוהחרים הענין להיֹות יכֹול ּכ ואחר עׂשּיה, ְְְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָָָיצירה
אצילּות. עם החּבּור ענין ׁשהּוא להוי', חרם ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמּלׁשֹון
ּדיקא, ידֹו הּנהר, על ידֹו והניף ּבּכתּוב ְְְִִֵַַַַַָָָָָָּוממׁשי
ּכן ּׁשאין מה מּטה, ידי על ּכן ּגם היה סּוף ים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּדבקריעת
ּבזה, והענין יד. ידי על רק הּבקיעה ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלעתיד

רז"ל ּכ57ּדאמרּו ּבמּקל לרדֹות ּכלב ׁשל ׁשדרּכֹו ּכׁשם ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
חז"ל ׁשאמרּו וזהּו לֹוקים, (הרׁשעים) ירּגיז58הם לעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
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טז 

ׁשהּצֹור וכיון ּדוקא. ירּגיז הרע, יצר על טֹוב יצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאדם
ענין היה לכן כּו', הרע הּיצר לרדֹות ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבמּקל
את ה' ׁשּיעביר לעתיד, ּכן ּׁשאין מה מצרים, ּביציאת ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

הארץ מן הּטמאה אלא59רּוח ּבמּטה, צֹור יהיה לא , ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּנהר, על ידֹו ּדוהניף הענין ּוכללּות ּדוקא. ידֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָוהניף
הראּיה ענין להתחּדׁש ׁשּיּוכל ּכדי הּוא הּנהר, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבקיעת
ּבב' יהיה זה ענין וגם (ּכּנ"ל). העצם ּגּלּוי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ּדרך (על למעלה ּומּלמּטה למּטה ּדמּלמעלה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהאֹופּנים
והניף ּׁשּכתּוב מה ּדזהּו סּוף), ים ּבקריעת לעיל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהאמּור
המׁשכה הּוא ּדנהר נחלים, לׁשבעה והּכהּו הּנהר על ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָידֹו
לׁשבעה והּכהּו למּטה, נּגרים ׁשהּמים למּטה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָמּלמעלה
יתגּלה זה וכל קצת). (חסר למעלה מּלמּטה הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָנחלים

ּכתיב ּדהּנה ּבזה, והענין ּדוקא. מׁשיח ידי הּנה60על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
וגבּה ונּׁשא ירּום עבדי למעלהיׂשּכיל ׁשהּוא מאד, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

הראׁשֹון מאדם ּגם ּולמעלה רּבינּו, ּומׁשה ,61מהאבֹות ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבצרּוף אבל אדם, אֹותיֹות מאד מאד, ּגבּה ענין ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹׁשּזהּו
ּדעֹות ב' יׁש ּגּופא ּובזה גבּול. ּבלי על ׁשמֹורה ,62אחר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

אחר ׁשהיה ּכמֹו הראׁשֹון מאדם למעלה ׁשהּוא א', ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדעה
ּכמֹו ּגם הראׁשֹון מאדם למעלה ׁשהּוא הב' ודעה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחטא,
ׁשּבביאת ּבזה, הענין ּוכללּות החטא. קֹודם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
הּמׁשיח, מל ׁשּנקרא וזהּו העצם, ּגּלּוי יהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשיח

ׁשּנאמר ּדאף רּבינּו, מׁשה נקרא ביׁשּורּון63ּדמשה ויהי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
אחת ּדעה ּולפי ,ׁשם64מל מקֹום, מּכל מׁשה, על קאי ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

רּבינּו, ׁשהּוא ענינֹו ׁשעּקר הינּו, רּבינּו, הּוא ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּתֹואר
לא מׁשיח ּכן ּׁשאין מה ההּׂשגה, ענין לּמּוד, הּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשענינֹו
ענין הּוא ּדמל הּמׁשיח, מל אלא רּבינּו, מׁשיח ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנקרא

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומּקיף, מל,65רֹוממּות עלי ּתׂשים ׂשֹום ְְִִֶֶֶֶַָָָ
עלי אימתֹו נקרא66ׁשּתהא ולכן מּקיף, ענין ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

מּקיף, ענין ׁשהּוא ראּיה ּבבחינת יהיה ּדמׁשיח הּלּמּוד ׁשּגם לפי הּמׁשיח, ְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמל
מּלׁשֹון הּוא יׂשּכיל יׂשּכיל, ּׁשּכתּוב מה ּדזהּו ּבפנימּיּות, ּגם ימׁש זה ׁשּמּקיף ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאלא

ּׁשּכתּוב מה גם וזהּו יׂשראל. ּבכל יפעֹול הראּיה ׁשענין הינּו והדרי2מפעיל, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
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ּבחינת אצלם יהיה יׂשראל ׁשּכל ּדלהיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּנעלים,
ההׁשּתלׁשלּות ּכל הנה לכן העצם, ּגּלּוי ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהראּיה

אם ּכי מּיׂשראל לקּבל יּוכלּו לא יׂשראל, ּבני ׁשּמּלבד הענינים ּכל כּו', ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּומלאכים
ּבמהרה להיֹות העתידה ּבּגאּלה יהיה זה וכל הּנעלים. ענין ׁשּזהּו לבּוׁש, ידי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעל

ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוׁשית, ראּיה אז ׁשּיהיה צדקנּו, מׁשיח ידי על כל67בימינּו וראּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ׁשהּוא ּדּבר, הוי' ּפי ּכי גֹו' דיקא) (ּבׂשר התּגּלּות68ּבׂשר ויהיה , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

למּטה. ְְַַָָהעצמּות
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ה.67) מ, ואילך).68)ישעי' ב שכט, – החדשה (בהוצאה ואילך א תפב, תצוה תו"ח ראה

    
לדרוך הגולה בני את אלו בשבילים יוביל שהקדושֿברוךֿהוא הוא, בפשטות

בפסוק: הפנימי הפירוש ביבשה). ההליכה (כדרך ברגליהם אשר בנעליהם

יקבלו האחרים שהנבראים עד נעלה למצב לעתיד יתרוממו ישראל נשמות

האדם בין המבדיל נעל כדוגמת ומסתיר המצמצם לבוש דרך רק מהם חיות
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ההׁשּתלׁשלּות ּכל הנה לכן העצם, ּגּלּוי ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהראּיה

אם ּכי מּיׂשראל לקּבל יּוכלּו לא יׂשראל, ּבני ׁשּמּלבד הענינים ּכל כּו', ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּומלאכים
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ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוׁשית, ראּיה אז ׁשּיהיה צדקנּו, מׁשיח ידי על כל67בימינּו וראּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבּנפעל הּפֹועל ּכח ׁשהּוא ּדּבר, הוי' ּפי ּכי גֹו' דיקא) (ּבׂשר התּגּלּות68ּבׂשר ויהיה , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

חזקים  להיות  מאתנו  בכאו"א  יפעול  עבדו  ובמשה  בה'  האמונה  וימי  הבטחון  שימי  ויה"ר   ...

באמונתנו לאתפשטותא דמשה שבכל דרא שבדורנו זה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

ולא אמונה בדרך מקיף שאינו נוגע כלל לענינים בפועל, אלא בהנוגע לפועל להגן על מוסדות ועניני כ"ק 

מו"ח אדמו"ר בתוקף הדרוש וההכרחי, שאז בודאי כדונג ימסו ובנ"י יוצאים ביד רמה.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

... מה שהעיר במ"ש באגה"ק סוף סי' י"ב שישראל בטבעם הם רחמנים וגומלי חסדים מפני היות 

נפשותיהם נמשכות ממדותיו ית' וכו' ובתניא סוף פרק א' כתוב שהם באות מנה"ב.

הנה מובן שהא והא איתנייהו. שמנפש האלקית שבישראל בטבעה רחמנות וגמ"ח מפני שנמשכת 

ואפשרי הדבר כי בישראל הנה"ב מעורבת טוב ורע. ויש  וכו', וגם הנה"ב בטבעה כן הוא,  ממדותיו ית' 

לנה"א  שייכות  לה  ויש  מתאמת  שבישראל  שהנה"ב  בדא"ח  בכ"מ  המבואר  ע"פ  בזה  ביאור  להוסיף 

שבישראל שלכן גם בה גוברת מדת הרחמנות והחסד אף שפשיטא שיש בה גם מדות הפכיות, כי אין הטעם 

דמעורב טו"ר בלבד מספיק לאמר מפני מה הנה"ב בישראל הם רחמנים וגומלי חסדים. ויש להמתיק שלכן 

רק בספ"א מוסיף בתולדותם, כי נפה"א באה אח"כ )שו"ע לאדה"ז מהד"ת סוס"ד(.



יח

      
מוגה בלתי

האריז"ל בסידור איתא – ההגדה ואמירת הפסח לליל בנוגע .1. . ישמח לביתו "כשיבוא (א) ענינים: ב'
הזה בעולם למטה דהיינו, בעשי'", אפילו זיווג יש שאז פסח, בליל כמו השכינה שמחת כ"כ שמחה זמן שאין

גדולה". ובכוונה רבה ובשמחה רם בקול הגדה "אומרים (ב) הגשמי,
ידוע – בעשיה" אפילו זיווג יש "שאז הפסח, בליל השמחה גודל סיבת שזוהי – הזיווג לענין בנוגע 2והנה,

בעולם למעלה רק לא היא זו והשפעה עצמית. השפעה אלא ומעשה, הדיבור השכל, השפעת כמו זה שאין
הגשמי. הזה בעולם אלא כו', האצילות

תורה בלקוטי המבואר שבינתיים,3ובהקדם והעולמות העשיה ועולם האצילות דעולם הדרגות לחילוקי בנוגע
כן", גם למטה אצילות אור "יש אלא וואו"), ("ערגעץ מקום באיזהֿשהוא נמצא האצילות שעולם הכוונה שאין
היה . . שבמשה והיינו . . אצילות מבחינת היתה השלום עליו רבינו משה שנשמת נודע הנה "כי לדבר, וראי'
קליפות מג' שהיה פרעה, לפני בעמדו וגם הגשמי, הזה בעולם (בהיותו למטה גילוי בבחינת אצילות . . מאיר

גופא הזה בעולם תחתונה הכי המדריגה שזוהי אצילות".4הטמאות, בחינת למטה גם שנמצא הרי ,(

הוא האצילות עולם (שהרי אלקות עם ההתאחדות ענין שהוא האצילות, לדרגת לבוא שכדי מובן, ומזה
חד וגרמוהי וחיוהי איהו האחדות, ועוסקים5עולם בעולם נמצאים כאשר גם אלא העולם, מן לצאת צורך אין ,(

גם "שנמצא כיון האצילות, בדרגת לעמוד יכולים גופא זה במצב הנה וכו', ושתיה אכילה גשמיים, בדברים
אצילות". בחינת למטה

האחדות עולם היותו שעם – האצילות לדרגת רק לא להגיע שיכולים הוא, הפסח בליל החידוש הריאמנם, ,
(והסתר) העלם מלשון "עולם", בשם עד6נקרא להגיע יכולים אלא –מן לצאת צורך שאין ובאופן ,

אפילו זיווג יש "שאז כיון העצמות, גילוי להיות יכול גופא הגשמיים לענינים ששייכים בשעה גם אלא העולם,
כנ"ל. בעשיה",

להיות יכול מעשה בשעת הנה גשמיים, בדברים ועוסקים הזה בעולם נמצאים כאשר גם פשוטות: ובאותיות
יתברך. עצמותו גילוי גם אלא אלקות, גילוי סתם רק לא

שכתוב כמו והסתר, בהעלם הוא שאלקות אופן יש ישנם7– כאשר גם שלכן, מסתתר", אֿל אתה "אכן
בנסו" מכיר אינו הנס "בעל אזי נאמר8נסים, זה ועל יודע9, לבדו הוא שרק לבדו", גדולות נפלאות "לעושה

אודותם;

וכמה כמה שיש האדם בעבודת שרואים וכפי דרגות, חילוקי וכמה כמה ישנם אלקות בגילוי גם אבל,
שמונהֿעשרה, תפלת ובפרט התפלה לשעת היום דכל ומצב המעמד דומה אינו שהרי גופא, בקדושה חילוקים
פשוט, איש אצל גם שרואים וכפי נעילה, לתפלת ועד נוראים בימים ובפרט בשבת, העמידה תפלת ובפרט

יותר. בגילוי הוא לאלקות והקירוב והחומריות, הגשמיות מתמעטת אלו שבזמנים

גילוי אלא אלקות, גילוי סתם רק לא להיות יכול שאז – הפסח בליל החידוש גילויוזהו וכאמור, ,
וכו'. ושתיה אכילה כמו הגשמיים, בדברים שעוסק בשעה גם להיות יכול זה

– בירושלים" הבאה "לשנה מישראל אחד כל אומר שני) בליל גם (ובחוץֿלארץ הפסח שבליל הטעם וזהו
בירושלים", הבאה "לשנה שיהיה כבר מוכן מצדו הוא הרי מישראל, אחד בכל שמאיר העצמות גילוי מצד כי,
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ס"ד1) דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם וראה בתחלתו. בהגש"פ
ואילך). 204 ע' חכ"ה (תו"מ ואילך

סהמ"צ2) ואילך). א (ב, בתחלתו לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
ובכ"מ. ואילך). א ג, (דרמ"צ פ"ב פו"ר מצות להצ"צ

ב.3) מט, נצבים
וש"נ.4) .184 ע' חכ"ז תו"מ גם ראה

רס"כ.5) אגה"ק תניא וראה סע"ב). (ג, בהקדמה תקו"ז
ובכ"מ.6) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
טו.7) מה, ישעי'
א.8) לא, נדה
ד.9) קלו, תהלים

     

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד כפירוש מיד,10– תהיה הגאולה אלא הבאה, לשנה להמתין צורך שאין
– בירושלים כבר נהיה הבאה לשנה ממילא, ובדרך

בו שיש שאף השלישי, המקדש בית דלעתיד, המקדש ובית דלעתיד דירושלים להגילוי מוכן שהוא היינו,
שנ המדידות יחזקאלכל בספר למעלה11ימנו בנוי עומד הוא הרי ,12.

הזה. בעולם יתברך עצמותו וגילוי המשכת מצד – הפסח דליל השמחה גודל טעם וזהו

שכתוב מה הוא העיקר אבל האריז"ל. דברי כהמשך ההגדה, שבאמירת רבה" ה"שמחה גם ישנה לזה ונוסף
"ליל שנקרא הלילה, לכל ששייך ענין (שזהו לביתו" "כשיבוא מיד להיות שצריכה השמחה אודות זה לפני

בעשיה",13שימורים" אפילו זיווג יש "שאז ומעכבים), מונעים המבלבלים הענינים ומכל המזיקין מן שמור ,
בימינו. במהרה העתידה לגאולה הוא מוכן זה ומצד מישראל, אחד כל אצל ומאיר

***

הפסח חג בהתוועדות פעם סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד מלחמת14. אז שהיתה תרס"ד, שבשנת ,
שהיו היהודים לחיילים הפסח צרכי וכל מצות לשלוח עדן, נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, השתדל יפן,
אנשי (כלומר: שאנהאיי" אקאּפי "סאלדאטי וחתמו: זה, על תודה להכרת טלגרמה נתקבלה כך ואחר ַַַַָָבחזית,

שאנהאיי). גבול על אשר "טרענטשעס") באנגלית: שנקרא (כפי בחפירות הנמצאים ַַחיל
שמו: חותם לפעמים היה טוב שם שהבעל הזקן, רבינו בשם עדן נשמתו אדמו"ר קדושת כבוד אז וסיפר

מכתבים וכמה בכמה שחותם (כפי מ"טלוסט" שהיה פי על אף מ"אקּוּפ", או15ישראל עיר היתה טלוסט כי, ,( ַ
החומה. של היסוד שהיו החפירות רק ונשארו החומה, נחרבה השנים ובמשך חומה, היתה שמסביבה עיירה
שם ועל אלו. בחפירות דרו העיר, בתוך דירה בית להם היה ולא עניים, היו טוב שם הבעל של שהוריו וכיון

החפירות. מן כלומר, מ"אקופ", חותם טוב שם הבעל היה חפירות אותם

כח כי אחרים, "אקאּפעס" לדחות יכולים אלו "אקאּפעס" שבכח עדן, נשמתו אדמו"ר קדושת כבוד ַַָָוסיים
בקרב. לעמוד צריכים רק נפסק, בלתי הוא טוב שם הבעל

הרב. דברי סיפור כאן עד

:הפסח לחג שייך זה שענין מוכח, הפסח, בחג זאת סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת שכבוד כיון והנה, .
הפכיים: ענינים ב' ישנם הפסח שבחג – ובהקדים

האריז"ל בכתבי וכמבואר והשפלות, העוני בתכלית ישראל בני אז היו – גיסא שהגאולה16מחד הטעם
עין" "כהרף להיות טומאה17הוצרכה שערי במ"ט משוקעים שהיו דכיון עוד18, במצרים נשארים היו אם הנה ,

הגלות. מן להוציאם יכול רבינו משה היה לא ואז הנו"ן, בשער גם נופלים היו רגע,

ובעצמו" בכבודו הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה נעלה, היותר הגילוי אז היה – גיסא ,19ולאידך
עדן נשמתו אדמו"ר קדושת כבוד בכל20וכפירוש והרי הנעלם, תפארת – ובעצמו סוף, דאין מלכות – בכבודו :

בשעת כמו נעלים גילויים היו לא טובים, היותר ובזמנים קיים, היה המקדש שבית בזמן אפילו ישראל, ימי דברי
מצרים. יציאת

שכתוב וכמו נעלה, היותר הגילוי של המרחב לתכלית באו השפלות מתכלית שדוקא – בזה "מן21והענין
העצמי. למרחב ועד יֿה", ל"מרחב באים המיצר מן שדוקא גו'", קראתי המיצר
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אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד כפירוש מיד,10– תהיה הגאולה אלא הבאה, לשנה להמתין צורך שאין
– בירושלים כבר נהיה הבאה לשנה ממילא, ובדרך

בו שיש שאף השלישי, המקדש בית דלעתיד, המקדש ובית דלעתיד דירושלים להגילוי מוכן שהוא היינו,
שנ המדידות יחזקאלכל בספר למעלה11ימנו בנוי עומד הוא הרי ,12.

הזה. בעולם יתברך עצמותו וגילוי המשכת מצד – הפסח דליל השמחה גודל טעם וזהו

שכתוב מה הוא העיקר אבל האריז"ל. דברי כהמשך ההגדה, שבאמירת רבה" ה"שמחה גם ישנה לזה ונוסף
"ליל שנקרא הלילה, לכל ששייך ענין (שזהו לביתו" "כשיבוא מיד להיות שצריכה השמחה אודות זה לפני

בעשיה",13שימורים" אפילו זיווג יש "שאז ומעכבים), מונעים המבלבלים הענינים ומכל המזיקין מן שמור ,
בימינו. במהרה העתידה לגאולה הוא מוכן זה ומצד מישראל, אחד כל אצל ומאיר

***

הפסח חג בהתוועדות פעם סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד מלחמת14. אז שהיתה תרס"ד, שבשנת ,
שהיו היהודים לחיילים הפסח צרכי וכל מצות לשלוח עדן, נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, השתדל יפן,
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החפירות. מן כלומר, מ"אקופ", חותם טוב שם הבעל היה חפירות אותם

כח כי אחרים, "אקאּפעס" לדחות יכולים אלו "אקאּפעס" שבכח עדן, נשמתו אדמו"ר קדושת כבוד ַַָָוסיים
בקרב. לעמוד צריכים רק נפסק, בלתי הוא טוב שם הבעל

הרב. דברי סיפור כאן עד

:הפסח לחג שייך זה שענין מוכח, הפסח, בחג זאת סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת שכבוד כיון והנה, .
הפכיים: ענינים ב' ישנם הפסח שבחג – ובהקדים

האריז"ל בכתבי וכמבואר והשפלות, העוני בתכלית ישראל בני אז היו – גיסא שהגאולה16מחד הטעם
עין" "כהרף להיות טומאה17הוצרכה שערי במ"ט משוקעים שהיו דכיון עוד18, במצרים נשארים היו אם הנה ,

הגלות. מן להוציאם יכול רבינו משה היה לא ואז הנו"ן, בשער גם נופלים היו רגע,

ובעצמו" בכבודו הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה נעלה, היותר הגילוי אז היה – גיסא ,19ולאידך
עדן נשמתו אדמו"ר קדושת כבוד בכל20וכפירוש והרי הנעלם, תפארת – ובעצמו סוף, דאין מלכות – בכבודו :

בשעת כמו נעלים גילויים היו לא טובים, היותר ובזמנים קיים, היה המקדש שבית בזמן אפילו ישראל, ימי דברי
מצרים. יציאת

שכתוב וכמו נעלה, היותר הגילוי של המרחב לתכלית באו השפלות מתכלית שדוקא – בזה "מן21והענין
העצמי. למרחב ועד יֿה", ל"מרחב באים המיצר מן שדוקא גו'", קראתי המיצר
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אלה: לימינו הוראה גם וזוהי

העולם במצב להתבונן מתחיל משיח, יבוא הבא שברגע רעכט") ("ס'איז אפשרות שיש ליהודי אומרים כאשר
השפלות מתכלית כזה דילוג יהיה אחד שברגע יתכן איך וטוען, בפרט, ובמצבו כו', ומכופל כפול חושך בכלל,

דקדושה. בשכל לא ואפילו הפשוט, בשכל מקום לו שאין דבר זה הרי המרחב, לתכלית

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ו"כימי מצרים, ביציאת היה שכך זה, על המיצר22והמענה מן שדוקא ,
יהיו שאז העתידה, דגאולה המרחב לתכלית והשפלות העוני מתכלית יבואו אחד וברגע העצמי, למרחב באים

שכתוב וכמו מצרים, דיציאת מהגילויים יותר נעלים עוד23גילויים יכנף את"ולא רואות עיניך והיו מוריך
יתברך. עצמותו ראיית תהיה הגשמיים בשר שבעיני מוריך",

:הפסח לחג הנ"ל דסיפור השייכות לבאר יש זה פי ועל .
וכידוע והשפלות, העוני בתכלית ישראל בני היו טוב שם הבעל והתגלות לידת והתגלות24בזמן שלידת

שאין ביותר, חזקה בהתעלפות שהתעלף אדם של באוזנו השם קריאת כמשל היא ההוא בזמן טוב שם הבעל
ידי ועל התעלפות, של במצב ישראל בני היו זמן שבאותו והיינו, הנ"ל, סגולה ידי על אלא להקיצו תרופה
מהתעלפותם. ישראל בני התעוררו – מישראל אחד כל של העצם בשם שנקרא – טוב שם הבעל נשמת התגלות

בדירה לא – עוני של במצב טוב שם הבעל לידת היתה ההוא, בזמן בנ"י כללות של הירוד המצב על ונוסף
כנ"ל. כו', החפירות במקום אלא העיר, בתוך

כידוע דהגאולה, העצמי למרחב באים המיצר מן דוקא הנה כן, פי על הבעל25ואף דתורת המעיינות שהפצת
לשנה ומשנה לדור מדור הנה טוב, שם הבעל של שמזמנו כך, בקרוב, העתידה הגאולה את תביא טוב שם
פעלו בפנימיות, הנה בעולם, חושך שורר ובחיצוניות שבגלוי היות שעם והיינו, יותר, קרובה הגאולה נעשית

המשיח. לגילוי ראוי עתה נעשה שלכן בעולם, זיכוך טוב שם דהבעל המעיינות

שעל והיינו, נפסק, בלתי הוא טוב שם הבעל שכח לעיל כאמור טוב, שם הבעל של ה"אקאּפעס" ענין ַָוזהו
מדור גו' לה' "מלחמה – המלחמות כל את מנצחים מעינותיו, והפצת טוב שם הבעל של ה"אקאּפעס" ַָידי

שלם"26דור" והכסא שלם "השם שנעשה ועד זה, לדורנו הדום27עד והארץ כסאי "השמים ענין הוא ד"כסא" ,
אחד28רגלי" אלא שלם אין העצמות, שלימות בגילוי יאיר הגשמיים וארץ שבשמים היינו שלם הכסא וענין ,29,

ממש. בקרוב העתידה, בגאולה

***

הגדול חלק מחבירו, גדול אחד חלק לשנים, המצה שפורסים – ד"יחץ" הענין גם לבאר יש זה פי על .
קבלה פי על הטעם (כמבואר הכרים בין אותו ומניחים האפיקומן, המצות:30עבור ב' בין מניחים והקטן ,(

הפכיים. ענינים שני הם החלקים שני הרי – קטן וחלק גדול חלק לשנים, מצה פורסים כאשר

הפכיים: ענינים הם ומרור" מצה ד"פסח העיקריים הענינים שג' – ובהקדמה

שיראו מהמצריים להתפעל מבלי הפסח שחיטת שהרי הפסח, שחיטת הן חירות, של ענין הוא – פסח
אלהיהם את וגדולה31ששוחטים חשיבות דרך לאכלו צריכים שהרי הפסח, אכילת והן חירות, של ענין הוא ,32,

"למשחה" בהם שנאמר קדשים השובע"33כאכילת על "נאכל ולכן וחשיבות, לגדולה כלומר, אכילת34, כדרך ,
ערב. מאכל לאכול מוסיף שבע, שכבר לאחרי הסעודה, שבגמר העשיר,
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וש"נ.24) סתי"ח. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
בתחלתו).25) (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
בשלח.26) ס"פ
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א.28) סו, ישעי'
שיחת29) שפא). ע' חי"ט (אג"ק זו שנה מנ"א ב' מכתב גם ראה

.(222 ע' חכ"ב (תו"מ 26 הערה תשח"י דחה"פ ב' ליל
תרח"ץ30) (סה"ש בתחלתה תרח"ץ דחה"פ א' ליל שיחת ראה

.(83 ע' תש"ה (סה"ש ס"ב תש"ה .(260 ע'
ג.31) יב, בא מבעה"ת זקנים דעת ג. פט"ז, שמו"ר ראה
חל"א32) לקו"ש וראה וש"נ. תעז. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
.58 ע'
ח.33) יח, קרח
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שנאמר אבותינו, חיי את המצרים שמררו שום "על – גו'"35מרור חייהם את עוני36וימררו של ענין הוא –
ושפלות.

הענינים שני בה יש – מצה שלא37ואילו שום "על היא המצה אכילת (ב) עניא". "לחמא נקראת מצה (א) :
גיסא שמחד גם וזהו וגאלם". הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקת הספיק

שמצינו כפי עבדים, מאכל היא הרי38המצה גיסא, ולאידך הרעבון, את שמחלישה מצה, לעבדים נותנים שהיו
דאסוותא" ו"מיכלא דמהימנותא" "מיכלא היא .39המצה

ד"יחץ", המצה – אחת שבמצה הפכים בב' שבדבר הפלא יותר גדול בכלל, במצה ההפכים ב' על ונוסף
תכלית לפסח, זכר לאפיקומן, מניחים הגדול החלק ואילו עניא", לחמא "הא עליו אומרים הקטן שהחלק

העשירות.

דוקא הקטן החלק על תהיה ההגדה שאמירת כדי "מגיד", לפני הוא ש"יחץ" בכך יותר מודגש זה 40וענין

לחלק שייך זה הרי כן ואם חירות, של ענין שהוא מצרים יציאת סיפור ענינה ההגדה שאמירת פי על אף –
גם אלא עניא", ד"לחמא מהענין רק לא מושלל הוא לאפיקומן שמניחים הגדול שחלק מוכח שמזה – הגדול

הרבה" דברים עליו "שעונין מצרים, יציאת סיפור העתידה41מענין הגאולה עם קשור האפיקומן כי, שהיא42, ,
גאולה תהיה העתידה הגאולה ואילו שלימה, גאולה היתה לא מצרים יציאת (שהרי מצרים מיציאת למעלה

טפל בדרך רק מצרים יציאת יזכירו לבוא לעתיד שלכן רק43שלימה), לא כי, מגיד, לפני "יחץ" עושים ולכן ,
האמיתית העשירות לגבי ערוך באין הוא הרבה", דברים עליו ש"עונין הענין אפילו אלא עניא", "לחמא

ב"אפיקומן". המרומזת

ואומרים הקטן החלק נוטלים שממנה המצה אותה הפכים: ב' יש עצמה אחת שבמצה ביותר תמוה זה פי ועל
החלק את לוקחים גופא ממנה – הקטנות תכלית דמצרים", בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא "הא עליו

הגדלות?! תכלית העתידה, הגאולה על שמרמז הגדול

שהמצה המצה, בענין גם הוא וכן העצמי, למרחב באים המיצר מן שדוקא לעיל כאמור – הוא הענין אך
הגאולה, על שרומז הגדול החלק את גם נוטלים דוקא ממנה עניא", לחמא "הא אומרים שעליה

אבל, הכרים, בין הגדול החלק את להחביא צריך לכן בהעלם, היא העתידה הגאולה שלעתֿעתה כיון אלא,
בימינו. במהרה שתתגלה העתידה, שבגאולה הגדלות תכלית כבר ישנו הקטנות בתכלית הנה עתה גם

***

הא" חורין":44. בני הבאה לשנה . . עניא לחמא
ההגדה שבאמירת הראשונה עניא"45הפיסקא לחמא "הא נאמרת46היא אינה זו פיסקא עריכת. בהתחלת מיד

ההגדה בהתחלת אלא לאחריו, מיד או קידוש, לפני מצרים47הסדר, ביציאת הסיפור הוא שענינה (א)48, ולכן: ,
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ס"ע37) חכ"ה (תו"מ ס"ה דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 204
גם38) וראה לחמא". "הא פיסקא ההגדה בסדר אבודרהם ראה

ע' חי"ד (תו"מ ס"ה תשט"ו דחה"פ ב' ליל שיחת .81 ע' חי"ז לקו"ש
.(258 ע' חי"ט (תו"מ ס"ו תשי"ז .(7

ב.39) קפג, זח"ב
"יחץ").40) (פיסקא יא ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה
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ע'42) חי"ד (תו"מ סי"ח תשט"ו דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

.(235 ע' חכ"ב (תו"מ בסופה תשח"י .(17
סע"ב.43) יב, ברכות
שליט"א44) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – זו (שיחה) פיסקא

ניתוספו זו במהדורא ואילך. 957 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפסה (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד

האריז"ל45) מסידור (ס"א) לעיל שהובא הב' הענין מתחיל וכאן
(מהנחה גדולה" ובכוונה רבה ובשמחה רם בקול הגדה ש"אומרים –

מוגה). בלתי
(ראה46) והקטנים הנשים גם שיבינו בכדי – ארמי בלשון ונתקנה

מוגה. בלתי מהנחה – יב). ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ
עשיית47) סדר ומצה: חמץ הל' בסוף בלשונו הרמב"ם דיוק ראה
נוסח כו' (רפ"ח) קידוש כו' כו'.אלו לחמא הא כו'
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בירושלמי: שמתרגם כמו מארמ"צ, שהוציאנו על להקב"ה ושבח

ר' תרגמו וכן דין". יומא "שבחית אלקיך", לה' היום "הגדתי
ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה – (אבודרהם). בערבי סעדי'

וש"נ. "השם"). (פיסקא ה ע'



כי      
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כב     

הקערה את מגביהין זו בפיסקא (ב) "מגיד", הסימן לאחרי מיד המצות,49מקומה מקצת שמגלין כמנהגנו או ,
המצות" "על להיות צריכה מצרים ביציאת וסיפור ההגדה .50כי

לשולחןֿהסדר להזמין הוא שתוכנה מפני רק לא היא, הסדר, עריכת בהתחלת זו פיסקא שאמירת ברור, ומזה
זאת לעשות צריכים ובמילא כו'"), ייתי – דצריך כו' דכפין ("כל והפסח הסעודה צרכי להם שאין אלו כל את
קודם זה, לפני עוד או לביתו, בבואו מיד זה, לפני זאת לומר צריכים היו הא משום דאי – האפשרי בהקדם
שזוהי לפי בעיקר אלא – ההזמנה את לשמוע שיכולים אנשים הרבה נמצאים ששם מביתֿהכנסת, ההליכה

מצרים ביציאת הסיפור "מגיד".51התחלת הסימן קודם לפני יכולה אינה שלכן ,

היא זו שפיסקא כיון מזה: ויתירה – "מגיד" בסדר עניא" לחמא "הא הפיסקא קבעו למה להבין: וצריך
המקובל הנוסח לפי הרי – הסיפור כללות מרומז עניא" לחמא שב"הא משמע, ההגדה, מסופר52התחלת לא

אודות לכאורה מצרים?כאן

הודעה (א) ביניהם: קשר אין שלכאורה פרטים משלשה שמורכבת הפיסקא של תוכנה להבין צריך גם
הרעבים כל הזמנת (ב) מצרים; בארץ אבותינו שאכלו עניא" ה"לחמא היא השולחן על המונחת שהמצה
זו (שבשנה עבדין" ו"השתא הכא" ש"השתא פי על שאף ובטחון בקשה (ג) הסדר; את לערוך לבוא והנצרכים

חורין". ו"בני דישראל" "בארעא נהיה הבאה" "לשנה הנה עבדים), של ובמצב בגלות, כאן, אנו נמצאים

מפרשים יש הראשונים:53. הפרטים שני של הקשר את שמבארים
בגמרא הם54איתא ישראל שבני כיון אבל העבודה. בזמן אותם לזון צריך ישראל, מבני פועלים שהשוכר

מלכים" "בני ויעקב, יצחק אברהם "מלכים"55בני כהלשון או כסעודת56, להם עושה אתה אם "אפילו הרי –
וכו'. וקטנית פת להם שיתן תחילה עמהם להתנות היא העצה ולכן עמהן", חובתך ידי יצאת לא בשעתו, שלמה

דצריך כל ויכול ייתי דכפין "כל – ישראל בני להזמין שעומד כיון פסח: בליל להזמנה בנוגע גם הוא וכן
"מלכים" או מלכים" "בני הם לאכול אליו שיבואו שאלו בידעו הרי – ויפסח" להם57ייתי יתן אם ואפילו ,

לחם ועל עניא", לחמא "הא ומבהיר: מקדים לכן – בכך די יהיה לא בשעתו, שלמה אותם,כסעודת מזמין
להם. ליתן מתחייב אינו מזה ויותר

אבהתנא אכלו "די להוסיף: הצורך ומהו עניא". לחמא "הא התיבות רק לומר מספיק זה, ביאור לפי אבל,
דמצרים"? בארעא

פי על להסביר מפרשים רוצים – כו'" הכא "השתא עם כו'" דכפין "כל – והג' הב' ענין בין לקשר בנוגע
רז"ל הסדר,58מאמר לעריכת האפשרות ונתינת העניים הזמנת שבזכות הגאולה", את שמקרבת צדקה "גדולה

חורין". ו"בני דישראל" בארעא הבאה ש"לשנה הגאולה, תבוא זה ידי על הנה "ויפסח", "ויכול",

לשני אותם מחלקים ומדוע חורין"; ו"בני דישראל" "בארעא הפרטים: שני הם מה מובן, אינו עדיין אבל
לומר מספיק הרי – חורין" בני הבאה לשנה עבדין "השתא דישראל", בארעא הבאה לשנה הכא "השתא בבות:

חורין? ובני דישראל בארעא הבאה לשנה ועבדין הכא השתא אחת, בבבא זאת

רז"ל מאמר ידוע הפסוק59. הוא60על עושה שהוא "מה לישראל": ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד
לי לעשות"אומר עושה.61שראל הוא לעשות לישראל מצוה שהוא מה וכן ,
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סל"ו.49) סתע"ג חאו"ח אדה"ז שו"ע פסחים. סוף רא"ש
וס"כ.50) שם שו"ע
חכ"ב51) (תו"מ בתחלתה תשח"י דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

ואילך). 218 ע'
הא52) ממצרים יצאנו בבהילו "ואומר הרמב"ם: בנוסח משא"כ

כו'". לחמא
במקומו.53) (להחיד"א) הרגל שמחת הגדת
א.54) פג, ב"מ
ב.55) כז, זח"א וש"נ. א. סז, שבת
וראה56) ע"ב). ריש (א, תקו"ז הקדמת (במשנה). ב ט, ברכות

מלכים". של אאבנט דהוה "מידי ב: נט, שבת
לאחרי57) שגם כ"כ ירוד ומצב במעמד נמצאים שהם ואע"פ

ואילך) ס"ה סתכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע (ראה חטים" "מעות שניתנו
ענין זה הרי – הפסח צרכי להם בנוגעאין ואילו ;צריך –

מוגה). בלתי (מהנחה "מלכים" או מלכים" "בני שמזמין לידע
א.58) יו"ד, ב"ב
ה"ג.59) פ"א ר"ה ירושלמי ט, פ"ל, שמו"ר
יט.60) קמז, תהלים
כל61) ואח"כ במצותיו, קדשנו לאתדל"ת, שקדמה אתדל"ע וזהו

ציצית מעוררים שלמטה ציצית כנגדו, שונה הקב"ה כו' השונה
בפנים: מש"כ וזהו אתדל"ע. באתדל"ת וכו', אורות בתוס' שלמעלה
כי לד"ה ביאור ואילך) ב לה, (מקץ תו"א ועיין כו'. שהוא מה וכן
וש"נ). קמה. ע' כסלו סה"מ תו"מ גם (וראה ובכ"מ חיים, מקור עמך

     

ענין כביכול, שייך, הקב"ה אצל גם עניא". לחמא "הא הפיסקא את הקב"ה אומר הפסח שבליל מובן, ומזה
שכתוב כמו בגלות, כביכול השכינה גם אזי בגלות, הם ישראל בני כאשר וגאולה: גלות צרתם62של "בכל

הקב"ה: אומר שלכן מהגלות, נגאלת השכינה גם אזי נגאלים ישראל שבני זה ידי ועל בגלותא, שכינתא צר",
(הישועה ישועתי קרובה לבוא""כי (63.

כמו בשלימות, היא מציאותו כאשר גם וההעלם, המיצר בתכלית הוא בגלות שהנמצא הוא, הגלות ענין
שבורא אלקי חיות נברא בכל יש הגלות בזמן שגם פי על אף שלמעלה: הגלות ענין וזהו חורין. בן שהיה בשעה

והעלם. במיצר והוא כלל, נראה אינו אלקי החיות הרי ורגע, רגע בכל תמיד אותו ומחיה

ישראל. בני של הגלות בגלל זה הרי – למעלה הגלות נעשה כיצד

עניא": לחמא "הא הפיסקא של הראשון החלק תוכן וזהו

בדעה" אלא עני ("אין בדעת העניות כביכול64מצד שנאכלה אבהתנא", אכלו "די נעשה ישראל, בני אצל (
שלמעלה המוחין שנתעלמו דהיינו, ד"אבהתנא", המקור65הבחינה להיותם אבות, בשם נקראים המוחין (שהרי

שרש66למדות היא מצרים (שגלות דמצרים" "בארעא שהיה כפי – באלקות ידיעה אין למטה גם הנה ולכן ,(
מצרים שם על נקראו הגליות וכל הגליות, שפרעה,67לכל ,("'ה את ידעתי "לא אמר רצונו68מצרים, שאין ,

עמו. הסכימה הסביבה וכל אלקות, של המציאות כללות אודות לידע

ישראל. בני של הגאולה ידי על באה שלמעלה הגאולה והנה,

ייתי דכפין "כל מישראל, אחד לכל מבטיח שהקב"ה וההבטחה הבקשה – השני בחלק ממשיך זה ועל
ויכול":

רעבונו. את הקב"ה ישביע לאלקות, רעב רק שהוא יהודי שכל הקב"ה, מבטיח הגלות, חשכת על הבט מבלי

מחסורו" "די רק זהו עשירות.69אבל זו אין ועדיין רעב, יהיה שלא כדי לו, שחסר מה רק לו שנותנים היינו, ,
גם עבורם נדרשת ואז יותר, נעלית השגה אצלם נעשית אזי מחסורם", "די מקבלים ישראל שבני לאחרי אך

עשירות.

"פסח והרי ויפסח", "ייתי – זאת גם לו יתנו עשירות, ודורש צריך שרק מי כל דצריך", "כל ממשיך: זה ועל
השובע" על ענין34נאכל זהו אלא לכן, מקודם שבע כבר שהוא כיון הרעבון, את להשביע ענינו שאין היינו, ,

מחסורו". מ"די יותר למעלה – וגדולה חשיבות דרך – עשירות של

ו"יפסח": "יכול" של והתכלית התוצאה מבוארת הפיסקא, של הג' בחלק כן, ולאחרי

(והרי הבאה "לשנה הנה הכא", ש"השתא פי על שאף אצלם תפעל ישראל, בני שיקבלו בדעת העשירות
לשנה הבא, הפסח ובמילא, מיד, להיעשות יכול הדבר אלא דוקא, הבאה לשנה עד להמתין שצריכים הכוונה אין

כבר יהיה רז"ל10הבאה, כמאמר רצון, מלשון – "ארץ" דישראל": בארעא שרצתה70) ארץ שמה נקרא "למה
לתורה" אותיות ריבוא ששים "יש תיבות ראשי – ו"ישראל" קונה", רצון הרצון71לעשות היינו ישראל" ו"ארץ .

מענינם נלקחים הגשמיים הענינים כל (שהרי בגשמיות עשירות גם שמביאה – בדעת העשירות ומצד בתורה.
בתורה. מישראל אחד כל של רצונו יהיה – ברוחניות)
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א.62) טז, תענית וראה ט. סג, ישעי'
כו'63) עמהן שכינה גלו א) כט, (מגילה מרז"ל – א. נו, ישעי'

עמהן; שהיא השכינה (מדרי') רק מבאר הגליות, מבין עמהן ושב
של במצב ג"כ שם שהיא השכינה (מדרי') שבפנים בכתובים מוסיף

דרושים ואלקים "גוי בהושענא: וכנוסח ישועתי. וצ"ל גלות
" כג) (ז, ובש"ב ואכ"מ.כו'", וק"ל. ואלקיו". גוים ממצרים לך

רע"א.64) מא, נדרים
ע'65) חי"ט (תו"מ ס"ה תשי"ז דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(256
פ"ג.66) תניא

ה.67) פי"ג, ויק"ר
ב.68) ה, שמות
עה"פ.69) ופרש"י ספרי ב. סז, כתובות וראה ח. טו, ראה פ'
ח.70) פ"ה, ב"ר
בראשית.71) ר"פ ראובני בילקוט (הובא קפו אופן עמוקות מגלה

רות מזו"ח שהעירו ויש ועוד). קעח. סימן תורה ערך חדש בילקוט
יותר הוא בנ"י שמספר ואף בישראל. לפנים וזאת עה"פ ד) (פח,

מספר הוא זה שמספר נודע הנה כ"י, ריבוא וכלמששים
.419 ע' ח"כ לקו"ש גם (ראה שם עיין פל"ז תניא – כו' מתחלק שרש

וש"נ).



כג      
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שכתוב כמו בגלות, כביכול השכינה גם אזי בגלות, הם ישראל בני כאשר וגאולה: גלות צרתם62של "בכל
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לתורה" אותיות ריבוא ששים "יש תיבות ראשי – ו"ישראל" קונה", רצון הרצון71לעשות היינו ישראל" ו"ארץ .
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מספר הוא זה שמספר נודע הנה כ"י, ריבוא וכלמששים
.419 ע' ח"כ לקו"ש גם (ראה שם עיין פל"ז תניא – כו' מתחלק שרש
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כד     

מנוולתן" שהעניות אלא הן נאות ישראל ש"בנות לפי נאה72והיינו, הוא הרי האמיתי רצונו מצד יהודי, כל .
בגשמיות73וטוב העניות תסור כאשר ולכן הרצון. על מסתירה שהעניות אלא היו74, יבוא אזי בדעת, פיוהעניות

בך" אין ומום רעיתי יפה "כולך בגילוי: גם מרמ"ח75היהודי באחד אצלם יחסר ולא ישראל, בני אצל מום אין ,
אברים רמ"ח שכנגד עשה גידים76מצות שס"ה שכנגד תעשה לא משס"ה .77ובאחד

חורין": בני הבאה ש"לשנה יביא דישראל" ד"בארעא והמצב

מהגלות שיגאלו חורין", "בני ישראל בני יהיו אזי ומצוותיה, בתורה יהיה מישראל אחד כל של הרצון כאשר
זכאי" שכולו ב"דור (שיבוא צדקנו משיח ידי בזה:78על הסדר אודות הרמב"ם דין כפסק הגאולה, תתחיל ואז ,(

ישראל" נדחי וקבץ (ואז) במקומו מקדש ובנה כו' במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך –79"יעמוד
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה בגשמיות, גם דישראל" ל"ארעא שילכו

את מכילה זו שפיסקא כיון מצרים, יציאת סיפור התחלת בתור זו פיסקא שקבעו מה גם יובן זה פי על .
מצרים: דיציאת הסיפור כללות

לגאולה עד הגאולות, לכל שורש היא מצרים ויציאת הגליות, לכל שורש היא מצרים הרי לעיל, כמוזכר
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ד"יכ באופן רק לא לו שיתן מבטיחו והקב"ה ל"ארעאמהקב"ה, נבוא זה ידי ועל ד"יפסח", באופן גם אלא ול"
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***

:"'כו עקיבא ורבי כו' אליעזר ברבי "מעשה
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רע"א.72) סו, נדרים
ספ"ב.73) גירושין הל' רמב"ם ראה
וראה74) עניות. דקדוקי כו' קונו דעת על כו' האדם את מעבירין

ב). מא, (עירובין חדא"ג שם
ג.75) מה, נצבים לקו"ת וראה ז. ד, שה"ש
ב.76) קע, זח"א סע"ב. כג, מכות
שם.77) זהר
א.78) צח, סנהדרין
אדמו"ר79) כ"ק מכתב וראה ה"ד. פי"א מלכים הל' רמב"ם

שלו באג"ק ולאח"ז ט. מכתב ח"א מכתבים (בקובץ נ"ע (מהורש"ב)
ואילך). שט ע' ח"א

לא.80) יד, בשלח מכילתא
א.81) מח, סוטה

(8272 ס"ע ח"ח (תו"מ ס"ה תשי"ג דחה"פ ב' ליל שיחת ראה
ואילך).
תש"ז)83) (נ.י. שולזינגר הוצאת ברמב"ם נדפסה – בתשובתו

ב כרך תש"כ) (ירושלים הרמב"ם תשובות סי"ט. לח"א בהוספות
סרצ"ג.
ו.84) לך לך תנחומא
ובפרש"י.85) ה יב, לך לך
יג.86) טו, שם
עה"פ.87) פרש"י ראה
ומנהגים88) טעמים לקוטי עם בהגש"פ (הובא יד ט, בהעלותך
ה). ע'
שם.89) בהעלותך

     

גרים בן שהיה עקיבא, שרבי כיון אבל אחרים; פירושים גם ללמוד יכולים עצמו, להפסוק בנוגע ,90אמנם,
ליה שסבירא מוכח, הרי הלילה", אותו "כל מצרים ביציאת לספר שהידר אלא עוד ולא מצרים, ביציאת סיפר

מצרים. ביציאת לספר חייבים גרים שגם הנ"ל מלימוד

:בזה ענין ועוד .
בתוספות מעלת91איתא גודל מובן ומזה תורה. מתלמוד ונתבטל מצוה במת שהתעסק על נענש עקיבא שרבי

התורה כל שדוחה מצוה במת דהתעסקות החשיבות גודל שלמרות עקיבא, דרבי התורה מעלת92לימוד הרי ,
יותר. עוד גדולה עקיבא דרבי התורה לימוד

הסיפור מעלת גודל רואים שמזה מצרים, ביציאת וסיפר הלילה כל ישב עקיבא רבי גם הנה כן, פי על ואף
מצרים. ביציאת

בעבודה: מזה וההוראה

לו שאין מצוה מת בבחינת הם אלו וניצוצות בעולם, שבחלקו הקדושה ניצוצות את לברר צריך יהודי כל
התורה, דלימוד הענין ישנו כן, פי על ואף אותם. יברר לא מלבדו אחד ואף אליו, שייכים הם שהרי עוסקים,

בתניא כמבואר הניצוצות, מבירור גם יותר נעלה הבירורים.93שהוא מעלת על התורה מעלת

המצוות מקיום פטור אומנתו שתורתו שמי מהדין גם מצוות94ולהעיר בין חילוק יש זה דין מצד אבל, ,
אחרים ידי על לעשותם אפשר שאי למצוות אחרים, ידי על לעשותם בנוגע94שאפשר לעיל מהאמור ואילו ;

אחרים. ידי על לעשותם אפשר שאי מצוות לגבי אפילו התורה בלימוד מעלה שיש מוכח, עקיבא, לרבי

תורה בלקוטי המבואר פי על לקיים95ויובן יכול היה לא שבודאי שנה, י"ג במערה כשהיה ל"רשב"י בנוגע
בודאי מקום, מכל אומנתו, תורתו שהיתה פי על אף הרי זה, לפני כן שאין (מה מעשיות" מצוות כמה במעשה

כו' ולולב סוכה לעשיית אמרינן96הפסיק לא דעביד כמאן אונסא הרי אנוס, שהיה דאף – "שהיה97) דכיון –
הניצוצות לבירור בנוגע ואילו כו'", ועליות יחודים ידי על . . ההמשכות המשיך . . ימא ונוני לויתן מבחינת

שלמה בימי שמצינו דרך (על ממילא בדרך נפעל זה הרי – הגשמיים ניצוצות98שבדברים כל את אליו שהביאו ,
עקיבא. רבי של תורתו גם היתה כזה ובאופן התורה, בלימוד עבודתו ידי על הארצות) מכל הקדושה

יותר. עוד גדולה מצרים ביציאת הסיפור מעלת הנה – התורה שבלימוד העילוי כל ולאחרי

הסיפור ידי על נעשה הנשמה וגילוי התורה, ממעלת גם יותר בעילוי היא הנשמה שמעלת לפי – הדבר וטעם
שחר של ק"ש זמן ש"הגיע ומצב למעמד ועד וגבולים, ממיצרים היציאה ענין שהוא מצרים, שהואביציאת ית",

הנשמה. עצם שמצד אלקות עם ההתאחדות תכלית דהיינו, באחד, נפשו למסור ענין

***

.'גו ה' אמר כה גו' יהושע ויאמר המתחיל דיבור מאמר .

***

" .    "99:
פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין – הפשוט הפירוש (א) פירושים: ב' ישנם זה השעבוד100בפסוק על דקאי –

הזהר פירוש (ב) ובלבנים101בגשמיות, וחומר קל דא "בחומר בפרטיות: שמונה כפי בתורה, הקושי על דקאי ,
הלכתא". לבון דא
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שמיני.95) ר"פ

ה"ב.96) פ"א ושבת ברכות ירושלמי ראה
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ובכ"מ.98) ואילך. סע"ד ה, בראשית תו"א ראה
יד.99) א, שמות

וש"נ.100) א. סג, שבת
ב.101) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א



כה      
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כו     

אבותינו את הקב"ה הוציא לא "אילו אומרים ישראל בני שכל זה מצד מוכרח הזהר שפירוש [ולהעיר,
לומר, צריך כן ועל – מעולם? נשתעבד לא לוי שבט הרי ולכאורה, כו'", היינו משועבדים . . אנו הרי ממצרים

ברוחניות]. גם השעבוד ענין שהיה

אור בתורה המבואר פי וההסתרים102ועל וההעלמות בגשמיות השעבוד שמצד – הפירושים ב' לתווך יש
בתורה. הקושי גם נעשה

חיות הנותנת היא וההשגה ההבנה כי, והשגה, הבנה אצלם היתה שלא – חייהם" את "וימררו הפירוש וזהו
חייהם". את ד"וימררו ומצב מעמד זה הרי והשגה, בהבנה חסר כאשר ולכן ממש, בהפועל

התועות נשמות העבודה, סדר החלפת אודות הענין, שליט"א103[המשך אדמו"ר כ"ק ידי על הוגה –104,
ואילך]. 850 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפס

***

סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק שחסרים105. אמר, השולחן, על ובהביטו הסדר, לעריכת הזקן רבינו יצא שפעם ,
כסף, כלי איזה

הזקן רבינו שאצל כיון ערוך106– בשולחן כדאיתא נאים, כלים ריבוי השולחן על להעמיד נהוג גם107היה .
הצמחֿצדק אדמו"ר108אצל ואצל הזקן. רבינו אצל מאשר יותר בריבוי הסדר, שולחן על נאים כלים מניחים היו

חמישיםֿששים109מהר"ש שם ועמדו הכלים, עבור מיוחד שולחן שהיה ועד גדול, בריבוי נאים כלים היו
בעצמו מהר"ש אדמו"ר שעשאה קנים י"ג בת מנורה גם היתה המנורות בין נרות. דולקים היו ובכולם מנורות,

על110(כידוע שנעשו כלים כמה הרב בבית היו ואכן יד, במלאכת לעסוק הרופאים עליו ציוו בריאותו שמפני
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טבק. וקופסת כסף, של קטנה כף דברים: שני חסרים שהיו ומצאו וחיפשו

כמראה111אצל מלוטש היה שהמכסה מפני היתה לכך הסיבה מכסה. ללא טבק קופסת היתה הזקן רבינו
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המחבר. החוט את הוציא רק אלא דומם, אפילו שבר
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שמות.102) ר"פ
אודות103) ואילך) 154 ע' תש"ד (סה"ש הידוע הסיפור וע"ד

מן למשכם והעגלה הסוס עם התעסק שהגביר – העגלה ובעל הגביר
שברך". ב"מי הגונה נדבה נתן העגלה בעל ואילו הבוץ,

תשי"ט.104) הפסח דחג ב' ליל שיחת בשילוב
(105130 ע' תרצ"ו (סה"ש בסופה תרצ"ו שש"פ ליל שיחת
ואילך).

ע'106) תש"ב (סה"ש סי"ג תש"ב דחה"פ א' ליל שיחת גם ראה
ואילך). 89

(ס"ו).107) ס"ב סתע"ב או"ח (ואדה"ז) טושו"ע
סע"ב108) קלד, ח"א (לקו"ד סכ"ה תרצ"ד חה"פ שיחת גם ראה
ואילך).

ס"ע109) תש"ה (סה"ש ס"ח תש"ה דחה"פ א' ליל שיחת גם ראה
.(83

תשנ"ז)110) תש"ז. (קה"ת, מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר ראה
.21 ע'

שליט"א111) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הסעיף סוף עד מכאן
ניתוספו זו במהדורא ואילך. 853 ס"ע ח"ג בלקו"ש ונדפס (באידית),

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד
ע'112) תש"ב (סה"ש סי"ד תש"ב דחה"פ א' ליל שיחת גם ראה

.(90
וש"נ.113) .319 ע' ריש חכ"ז תו"מ גם ראה
רפמ"א.114) תניא (סי"א). ס"ה סכ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע

     

שמחבר החוט את להוציא רק צריכים דוקא. בשבירה צורך אין לאלקות, והלב המוח את לשעבד בכדי
היהודי את ומפתה האלקית לנפש הבהמית נפש מתחברת לפעמים – הבהמית לנפש האלקית נפש את ומושך

קדושה שזהו וטוען, עליו, המוטל מהשעבוד אחרת צריכים115שיעשה להוציא. צריכים זה המחבר חוט הנה –
האמיתית ההבנה ישנה וכאשר הבהמית. מנפש בא ומה האלקית מנפש בא מה בבירור "חרות116לדעת ,

(שבו117מטפשותא" הארץ עמי שאפילו ועד לאלקות, והלב המוח שעבוד – התפילין את לכוון יכולים אזי ,
ממך" "יראו בעולם) שבחלקו אלו וגם .118פנימה,

***

:"נפשנו פדות ועל גאולתנו על חדש שיר לך "ונודה
מבית מצרים מארץ ד"הוצאתיך הענינים ב' בדוגמת על הם נפשנו" ו"פדות ד"גאולתנו" הענינים ב'

בהמכתב119עבדים" שנתבאר כמו מהענינים120, והן מצרים") ("מארץ שמבפנים מהענינים הן החירות ענין שהוא
עבדים"). ("מבית שמבחוץ

מקורו – שמבפנים מהענינים גם אלא) שמבחוץ, מהענינים רק (לא החירות היתה מצרים שביציאת זה ענין
הזהר :121בדברי

מארץ הוצאתיך פעמים!) (חמשים ואתר אתר בכל לישראל להון מדכר דקב"ה האי מרשב"י ייסא רבי שאל
דיפיק אלא אברהם עם אתני לא קב"ה א"ל, יצאו, כן ואחרי הוא שלים תנאה הכא, אוליף רבותא מאי מצרים,
חילי מ"ט תחות שראן הוו במצרים ישראל אחרא. דדחלא שעבודא מיד ולא דמצרים, גלותא מן ישראל ית

כו'. יתהון אפיק וקוב"ה דמסאבותא,

עבדים"), ("מבית שמבחוץ מהמניעות רק לא ישראל נגאלו מצרים שביציאת בזהר להדיא מפורש כן, ואם
שמבפנים. מהמניעות גם אלא

בתניא122ואין מהמבואר סתירה לא123לזה כי השמאלי בחלל בתקפו היה עדיין ישראל שבנפשות "שהרע ,
בנוגע גם החירות אז שהיה אף כי, – בריחה בדרך ממצרים היציאה היתה שלכן תורה", מתן עד זוהמתן פסקה

הבהמית ונפש הגוף פסח124לבירור בליל שהבירור להיות מקום, מכל הגילוי125, מצד בעיקר, נעשה,
ובגלוי,126שלמעלה בחיצוניות רק היה הבהמית שבנפש הרע ביטול לכן לזה, מוכנים היו לא עצמם ומצד ,

ההתחלה הי' שלמעלה, הגילוי מצד (בחיצוניות) הרע וביטול בתקפו. הרע עדיין נשאר ובהעלם ובפנימיות
גמר (אחרי תורה מתן בשעת ואז הספירה, בימי למעלה מלמטה עבודה בדרך (בפנימיות) הרע לבטל כח ונתינת

ושבהעלם. שבפנימיות זו גם זוהמתן, פסקה דספירה) העבודה

קיום. לה יהיה למעלה, מלמטה העבודה ידי על שתבוא העתידה גאולה אמנם,

זכר לשון חדש" "שיר נפשנו", פדות ועל גאולתנו על חדש שיר לך "ונודה הענינים127וזהו שב' –
קיימא. של באופן יהיו נפשנו" ו"פדות ד"גאולתנו"
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סי"ג.115) שבסוף בהשיחה לעיל ראה
נותנת116) היא וההשגה שההבנה המצוותוכיון בקיום

(מהנחה חייהם" את ד"וימררו הענין מתבטל עי"ז הרי סי"ג), (כנ"ל
מוגה). בלתי

א).117) (צא, תנ"ו תקו"ז
א.118) ו, ברכות ראה
ב.119) כ, יתרו
ואילך).120) רנה ע' חי"ט (אג"ק זו שנה ניסן די"א
לקוטי121) עם בהגש"פ לשון) (בקיצור (נעתק 17 שבהערה זו"ח

יצאו")). כן "ואחרי (פיסקא כ ע' ומנהגים טעמים
בלקו"ש122) ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זה קטע

.33 הערה 871 ע' ח"ג
פל"א.123)
הנ"ל.124) ובזו"ח בתקו"ז כמבואר
(בא125) שנאמר דכיון פסח, קרבן אכילת בשביל להיות שהוצרך

ומצב במעמד להיות הוצרכו לכן בו", יאכל לא נכר בן "כל מג) יב,
מוגה). בלתי (מהנחה לגמרי מהרע יציאה של

דפסח126) הראשונים שבימים הטעם וזהו לאח"ז. נפסק ולכן
אין ולאח"ז הלל, חצי רק הפסח ימי ובשאר שלם, הלל אומרים

מוגה). בלתי (מהנחה כלל הלל אומרים
(127– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ועוד. ב. קטז, פסחים



כז      

שמחבר החוט את להוציא רק צריכים דוקא. בשבירה צורך אין לאלקות, והלב המוח את לשעבד בכדי
היהודי את ומפתה האלקית לנפש הבהמית נפש מתחברת לפעמים – הבהמית לנפש האלקית נפש את ומושך

קדושה שזהו וטוען, עליו, המוטל מהשעבוד אחרת צריכים115שיעשה להוציא. צריכים זה המחבר חוט הנה –
האמיתית ההבנה ישנה וכאשר הבהמית. מנפש בא ומה האלקית מנפש בא מה בבירור "חרות116לדעת ,

(שבו117מטפשותא" הארץ עמי שאפילו ועד לאלקות, והלב המוח שעבוד – התפילין את לכוון יכולים אזי ,
ממך" "יראו בעולם) שבחלקו אלו וגם .118פנימה,

***

:"נפשנו פדות ועל גאולתנו על חדש שיר לך "ונודה
מבית מצרים מארץ ד"הוצאתיך הענינים ב' בדוגמת על הם נפשנו" ו"פדות ד"גאולתנו" הענינים ב'

בהמכתב119עבדים" שנתבאר כמו מהענינים120, והן מצרים") ("מארץ שמבפנים מהענינים הן החירות ענין שהוא
עבדים"). ("מבית שמבחוץ

מקורו – שמבפנים מהענינים גם אלא) שמבחוץ, מהענינים רק (לא החירות היתה מצרים שביציאת זה ענין
הזהר :121בדברי

מארץ הוצאתיך פעמים!) (חמשים ואתר אתר בכל לישראל להון מדכר דקב"ה האי מרשב"י ייסא רבי שאל
דיפיק אלא אברהם עם אתני לא קב"ה א"ל, יצאו, כן ואחרי הוא שלים תנאה הכא, אוליף רבותא מאי מצרים,
חילי מ"ט תחות שראן הוו במצרים ישראל אחרא. דדחלא שעבודא מיד ולא דמצרים, גלותא מן ישראל ית

כו'. יתהון אפיק וקוב"ה דמסאבותא,

עבדים"), ("מבית שמבחוץ מהמניעות רק לא ישראל נגאלו מצרים שביציאת בזהר להדיא מפורש כן, ואם
שמבפנים. מהמניעות גם אלא

בתניא122ואין מהמבואר סתירה לא123לזה כי השמאלי בחלל בתקפו היה עדיין ישראל שבנפשות "שהרע ,
בנוגע גם החירות אז שהיה אף כי, – בריחה בדרך ממצרים היציאה היתה שלכן תורה", מתן עד זוהמתן פסקה

הבהמית ונפש הגוף פסח124לבירור בליל שהבירור להיות מקום, מכל הגילוי125, מצד בעיקר, נעשה,
ובגלוי,126שלמעלה בחיצוניות רק היה הבהמית שבנפש הרע ביטול לכן לזה, מוכנים היו לא עצמם ומצד ,

ההתחלה הי' שלמעלה, הגילוי מצד (בחיצוניות) הרע וביטול בתקפו. הרע עדיין נשאר ובהעלם ובפנימיות
גמר (אחרי תורה מתן בשעת ואז הספירה, בימי למעלה מלמטה עבודה בדרך (בפנימיות) הרע לבטל כח ונתינת

ושבהעלם. שבפנימיות זו גם זוהמתן, פסקה דספירה) העבודה

קיום. לה יהיה למעלה, מלמטה העבודה ידי על שתבוא העתידה גאולה אמנם,

זכר לשון חדש" "שיר נפשנו", פדות ועל גאולתנו על חדש שיר לך "ונודה הענינים127וזהו שב' –
קיימא. של באופן יהיו נפשנו" ו"פדות ד"גאולתנו"

•

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

סי"ג.115) שבסוף בהשיחה לעיל ראה
נותנת116) היא וההשגה שההבנה המצוותוכיון בקיום

(מהנחה חייהם" את ד"וימררו הענין מתבטל עי"ז הרי סי"ג), (כנ"ל
מוגה). בלתי

א).117) (צא, תנ"ו תקו"ז
א.118) ו, ברכות ראה
ב.119) כ, יתרו
ואילך).120) רנה ע' חי"ט (אג"ק זו שנה ניסן די"א
לקוטי121) עם בהגש"פ לשון) (בקיצור (נעתק 17 שבהערה זו"ח

יצאו")). כן "ואחרי (פיסקא כ ע' ומנהגים טעמים
בלקו"ש122) ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זה קטע

.33 הערה 871 ע' ח"ג
פל"א.123)
הנ"ל.124) ובזו"ח בתקו"ז כמבואר
(בא125) שנאמר דכיון פסח, קרבן אכילת בשביל להיות שהוצרך

ומצב במעמד להיות הוצרכו לכן בו", יאכל לא נכר בן "כל מג) יב,
מוגה). בלתי (מהנחה לגמרי מהרע יציאה של

דפסח126) הראשונים שבימים הטעם וזהו לאח"ז. נפסק ולכן
אין ולאח"ז הלל, חצי רק הפסח ימי ובשאר שלם, הלל אומרים

מוגה). בלתי (מהנחה כלל הלל אומרים
(127– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ועוד. ב. קטז, פסחים



כח

   יב כרך

הרמב"ם חייבכתב ודור דור בכל לשונו: וזה
עתהאדם יצא בעצמו הוא כאילו עצמו את

שכתוב ממה לזה ראיה (ומביא מצרים. משעבוד
היית, עבד כי וזכרת שכתוב וממה משם הוציא ואותנו

ג). סעיף כדלקמן
הוא כו'") חייב ודור דור ("בכל זה דין מקור והנה

בפסחים מהמשנה משנה) במגיד שמציין וצריך(כמו .
היא וכן שלפנינו. הגירסא (לפי המשנה נוסח ביאור:

יד כתב של בהמשנה הגירסא "חייבגם הוא (
כיאדם לדינא, מינה נפקא גם זה והרי כו'".

אדם "חייב הרמב"ם פירושולשון כו'",
יצא הוא כאילו (בעצמו) יראה שהאדם מספיק שאינו
לאחרים? גם זה להראות שחייב אלא מצרים, משעבוד

עצמו הרמב"ם דברי דלכאורה מובן, אינו וביותר
דור "בכל כותב שלו ההגדה בנוסח זה: את זה סותרין

אדם חייב חמץודור בהלכות ואילו כו'" עצמו
אדם "חייב כנ"ל כותב כו'"?ומצה

הזקן: אדמו"ר בדברי גם היא הקושיא ואותה
בתניא (וכן שלו ההגדה אדםבנוסח "חייב כותב (

בשולחנו ואילו אדםכו'", "חייב כותב
כו'"?

הזקן ואדמו"ר הרמב"ם בלשון שינוי עוד
(ובהגדה) במשנה שלהם): (וההגדה המשנה מלשון

יצא הוא "כאילו הרמב"םאיתא ולשון ,"
בעצמו הוא "כאילו היא הזקן עתהיצאואדמו"ר

:ולכאורה מצרים".
פנים כל על - ו"עתה" "בעצמו" התיבות הוספת

שינוי ב"כאילואינה הדגשה תוספת ורק הענין,

הוא "כאילו הוא: בזה שהפירוש יצאיצא",
."

ההגדה בנוסח גם זו הדגשה מוסיפים שאין [והא
כו'" ודור דור "בכל הפיסקא כי הוא - שלהם
(ובהפיסקא המשנה לשון (העתקת) היא שבההגדה
אין ובמילא - שלאחריה) כו' חייבים אנחנו לפיכך

לשנות], מקום

עתה "יצא דכתבו בהא צריךאבל מצרים",
הוא כאילו כו' לראות אדם "חייב המשנה לשון עיון:

עצמויצא את לראות שצריך היא משמעותה "
יצא כןכאילו שאין מה מצריםמצרים,

היה וגם להיות אפשר להרי מחוץ מצרים?גם

משעבוד כו' ודור דור "בכל שם בהרמב''ם
"שנאמר לשונו: וזה מסיים הוציאמצרים", ואותנו

בתורה הקב"ה צוה זה, דבר ועל וגו'. וזכרתמשם
עבד היית בעצמך אתה כאילו כלומר היית עבד כי

מובן: ואינו ונפדית". לחירות ויצאת
"בכל על שלפנינו) הגירסא (לפי במשנה הראיה א)

"שנאמר היא כו'" ודור ההואדור ביום לבנך והגדת
ממצרים". בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר

וכן (הנ"ל), הרמב"ם יד כתב של שבהמשנה ואף
מהמשנה שהעתיק שלו ההגדה הובאה,בנוסח

מהו ביאור: צריך מקום מכל זה, לדין ראיה בכלל
(דוקא) היא זה לדין שהראיה הרמב"ם של טעמו
גו' "והגדת מהכתוב ולא משם, הוציא ואותנו מהכתוב

בהמשנה)? (כגירסתנו גו'" לי ה' עשה

מהכתוב בהוכחתו הרמב"ם מסתפק אינו מדוע ב)
עבד כי "וזכרת גם ומביא וגו'" משם הוציא "ואותנו

היית"?

היא שם שברמב"ם כו'" ודור דור "בכל ההלכה ג)
להחיוב בנוגע זה) שבפרק ההלכות (ככל 

 שממשיך אדם[וכמו כשסועד "לפיכך :
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ה"ו.1) פ"ז ומצה חמץ הל'
ב.2) קטז,
מנוסח3) גם מוכרח וכן תשכ"ג. ירושלים - קאפאח הרב ע"י הו"ל

שבנוסח ב', סעיף לקמן ראה - מהמשנה שהועתק שברמב"ם ההגדה
שבמשנה. מהנוסח הרמב"ם שינה לא ההגדה

שגורס4) משמע, שם) פסחים בד"ס זו גירסא גם (וראה כאן במ"מ
שבכת"י במשנה אבל "להראות". מנוסחבמשנה מוכרח [וכן

הקודמת] כבהערה שלו, .ההגדה
(5- פרנקל מהדורת רמב"ם (ראה הרמב"ם של כת"י בכמה

כותב בשלחנו שאדה"ז מהא אבל "לראות". - תשל"ה) ירושלים
שבשו"ע הדין מקור (שהרי ברמב"ם כן שגורס מוכרח "להראות"ֿ

מהרמב"ם). הוא שם אדה"ז
פמ"ז.6) ריש
ס"ז.7) תע"ב סימן
אדה"ז8) "בעצמו".בשו"ע תיבת
הלשון:9) אדה"ז, (בוא"ו).בשו"ע

שלטונים10) לו והיו סופו ועד העולם מסוף שולט הי' פרעה כי
ה). יד, לבשלח (מכילתא כו'

כג.11) ו, ואתחנן
יב)12) (טז, ובראה כב. כד, תצא טו. טו, ראה טו. ה, ואתחנן

תיבת בהשמטת יח) (שם, וותצא הכתובים, בפי' לחלק יש עוד
ואכ"מ. שם). במפרשים (עיין

ח.13) יג, בא
ס"ב),14) (כנ"ל המשנה מלשון שינה לא ההגדה שבנוסח ומכיון

בהמשנה. גירסתו שכ"ה מוכח
ז.15) בהלכה

    

 עבד כי "וזכרת הציווי מובן: ואינו כו'"].
לחירות ויצאת עבד היית בעצמך אתה כאילו היית..
על טעם (שהוא בשנה מיוחד זמן לו אין ונפדית"

שבת גו'"שמירת לו תעניק "הענק על מהאו ,(
יצא בעצמו הוא כאילו כו' ד"להראות החיוב כן שאין

דוקא? בניסן ט"ו בליל הוא מצרים" משעבוד עתה

חייב ודור דור שבכל שברמב"ם, הנ''ל דין והנה
רק (לא גם)אדם גםאלא מביא כו',

אלא ס"א). סוף לעיל (כהובא בשולחנו הזקן רבינו
הכתובשבנוגע (היינו: בתורה זו הלכה של

שכתב ממה הזקן רבינו משנה - זה) דין נלמד שממנו
הזקן רבינו העתיק זו הלכה ש(כללות) (אף הרמב"ם
כותב הרמב"ם שם): בגליון כמצויין מהרמב"ם,
מהכתוב הוא זו הלכה שמקור ס"ג) לעיל (מובא
כותב: הזקן רבינו ואילו וגו'": משם הוציא "ואותנו

ממצרים"."שנאמר בצאתי לי ה' עשה זה בעבור
רבינו בפשטות: מובן - זה לשינוי הטעם והנה

שלו ההגדה בנוסח שמעתיק (וכמו סובר )הזקן
כהגירסא היא (הנ"ל) במשנה (העיקרית) שהגירסא

 לבנך והגדת שנאמר כו' ודור דור "בכל
בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום

) לאממצרים" שבמשנה הרמב"ם, כגירסת
בשולחנו גם כותב ולכן זה), לדין ראיה הובאה
לי ה' עשה זה "בעבור מהכתוב נלמדת זו שהלכה

ממצרים". בצאתי

טעמא לגירסא) בנוגע (שמחולקים גופא זה - אבל
בעי.

רק הזקן אדמו"ר מביא מדוע עיון: צריך ועוד
ממצרים", בצאתי לי ה' עשה זה "בעבור

ההוא ביום לבנך "והגדת לאמר"התיבות
?

) היא הזקן דאדמו"ר שהראיה לומר ואין
זהלהחיוב על רק אם) כי ודור, דור בכל

ולכן ודור, דור בכל ישנה מצרים דיציאת
מובן: שאינו זה על (נוסף כי - לבנך" "והגדת משמיט
זה לפי הרי) החיוב, על הראיה גם מביא אינו מדוע

ממצרים", בצאתי לי ה' "עשה רק להביא ליה הוה
זה"? "בעבור התיבות גם ולהשמיט

לגבי הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן שינוי עוד
צוה זה דבר "ועל היא הרמב"ם לשון הרמב''ם:
אתה כאילו כלומר היית, עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה
הזקן אדמו"ר לשון ואילו כו'": עבד היית בעצמך
היית עבד כי וזכרת הקב"ה צוה זה דבר "ועל היא:

היית בעצמך אתה כאילו ,."'כו עבד
בכל הזהב בלשונו דייק הזקן שרבינו הידוע פי ועל

) הזקן שרבינו שבזה ברור, נראה - ותיבה תיבה
(הן "במצרים" תיבת ו)מוסיף הרמב"ם, מלשון
"כאילו בהפירוש והן גו' וזכרת הכתוב לשון בהעתקת

בזה כוונתו שהחיובכו'''), להשמיענו, היא
"כאילו שיראה רק (לא הוא עצמו" את ד"להראות
"כאילו שיראה אם) כי סתם, עבד" היית בעצמך אתה

היית בעצמך דמצריםאתה שהעבדות עבד",
שפרט לומר, [ויש וכו'. בפרך - מיוחדת עבדות היא
יצייר שבאם לעיכובא, גם הוא הזקן) רבינו (לדעת זה
חובתו). ידי יצא לא - סתם מעבדות שנגאל בעצמו

על לחלוק הזקן לרבינו ליה מנא עיון וצריך
עצמו את להראות מחוייב שהאדם ולחדש הרמב"ם

דמצרים מיוחדת מעבדות נגאל ?כאילו

"ויצאת היא הרמב"ם לשון להבין: צריך גם
ונפדית" הזקןלחירות רבינו ואילו ,מלשון

לחירות"? ויצאת "ונפדית וכותב הרמב''ם

:הנ"ל בכל והביאור
הזקן) אדמו"ר ערוך ובשולחן (שברמב"ם בהדין
כאילו עצמו את להראות אדם חייב ודור דור "בכל
כמה מחדש - מצרים" משעבוד עתה יצא בעצמו הוא

ענינים:

היאא) מצרים דיציאת שהגאולה - והוא ,
הוציא לא "אילו כי ודור". דור "בכל נמשכת פעולה

ובנ אנו הרי ממצרים אבותינו את בנינוהקב"ה ובני ינו
מה זה במצרים": לפרעה היינו משועבדים

שהגאולהנמצאים מפני הוא - דחירות במצב
נמשכת מצרים עכשיו.דיציאת גם
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שם.16) ואתחנן
שם.17) ראה
בדורות18) גם מדבר גו'" לי ה' ש"עשה על שההוכחה ובפרט,

שם). פסחים (מהרש"א ההוא" מ"ביום היא הבאים
(19– "כלומר" ותיבת "בתורה" תיבת משמיט שאדה"ז הא אבל

ואכ"מ. בזה י"ל ועוד בסגנון. רק שינוי שזה לומר, יש

מכיון20) כי - הרמב"ם כוונת כן מפרש שאדה"ז לומר ואין
בארץ היית עבד כי "וזכרת נאמר שם) וראה (ואתחנן שבכתוב

היית" עבד כי "וזכרת רק מהכתוב מעתיק והרמב"ם מצרים",
יצא בעצמו הוא "כאילו לפנ"ז למ"ש בהמשך בא שזה (אף "במצרים"
לרמז, היא בזה הרמב"ם שכוונת מוכח, מצרים"), משעבוד עתה

סתם. מעבדות שנגאל רק הוא לראות שהחיוב
לחירות.21) ויוציאנו הקב"ה אותנו פדה כתב: ה"ב פ"ז ששם אף
וביאורים)22) מנהגים טעמים, לקוטי (עם בהגש"פ בארוכה ראה

תשל"ט). (בהוצאת ואילך שעא ע'



כט     

 עבד כי "וזכרת הציווי מובן: ואינו כו'"].
לחירות ויצאת עבד היית בעצמך אתה כאילו היית..
על טעם (שהוא בשנה מיוחד זמן לו אין ונפדית"

שבת גו'"שמירת לו תעניק "הענק על מהאו ,(
יצא בעצמו הוא כאילו כו' ד"להראות החיוב כן שאין

דוקא? בניסן ט"ו בליל הוא מצרים" משעבוד עתה

חייב ודור דור שבכל שברמב"ם, הנ''ל דין והנה
רק (לא גם)אדם גםאלא מביא כו',

אלא ס"א). סוף לעיל (כהובא בשולחנו הזקן רבינו
הכתובשבנוגע (היינו: בתורה זו הלכה של

שכתב ממה הזקן רבינו משנה - זה) דין נלמד שממנו
הזקן רבינו העתיק זו הלכה ש(כללות) (אף הרמב"ם
כותב הרמב"ם שם): בגליון כמצויין מהרמב"ם,
מהכתוב הוא זו הלכה שמקור ס"ג) לעיל (מובא
כותב: הזקן רבינו ואילו וגו'": משם הוציא "ואותנו

ממצרים"."שנאמר בצאתי לי ה' עשה זה בעבור
רבינו בפשטות: מובן - זה לשינוי הטעם והנה

שלו ההגדה בנוסח שמעתיק (וכמו סובר )הזקן
כהגירסא היא (הנ"ל) במשנה (העיקרית) שהגירסא

 לבנך והגדת שנאמר כו' ודור דור "בכל
בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום

) לאממצרים" שבמשנה הרמב"ם, כגירסת
בשולחנו גם כותב ולכן זה), לדין ראיה הובאה
לי ה' עשה זה "בעבור מהכתוב נלמדת זו שהלכה

ממצרים". בצאתי

טעמא לגירסא) בנוגע (שמחולקים גופא זה - אבל
בעי.

רק הזקן אדמו"ר מביא מדוע עיון: צריך ועוד
ממצרים", בצאתי לי ה' עשה זה "בעבור

ההוא ביום לבנך "והגדת לאמר"התיבות
?

) היא הזקן דאדמו"ר שהראיה לומר ואין
זהלהחיוב על רק אם) כי ודור, דור בכל

ולכן ודור, דור בכל ישנה מצרים דיציאת
מובן: שאינו זה על (נוסף כי - לבנך" "והגדת משמיט
זה לפי הרי) החיוב, על הראיה גם מביא אינו מדוע

ממצרים", בצאתי לי ה' "עשה רק להביא ליה הוה
זה"? "בעבור התיבות גם ולהשמיט

לגבי הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן שינוי עוד
צוה זה דבר "ועל היא הרמב"ם לשון הרמב''ם:
אתה כאילו כלומר היית, עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה
הזקן אדמו"ר לשון ואילו כו'": עבד היית בעצמך
היית עבד כי וזכרת הקב"ה צוה זה דבר "ועל היא:

היית בעצמך אתה כאילו ,."'כו עבד
בכל הזהב בלשונו דייק הזקן שרבינו הידוע פי ועל

) הזקן שרבינו שבזה ברור, נראה - ותיבה תיבה
(הן "במצרים" תיבת ו)מוסיף הרמב"ם, מלשון
"כאילו בהפירוש והן גו' וזכרת הכתוב לשון בהעתקת

בזה כוונתו שהחיובכו'''), להשמיענו, היא
"כאילו שיראה רק (לא הוא עצמו" את ד"להראות
"כאילו שיראה אם) כי סתם, עבד" היית בעצמך אתה

היית בעצמך דמצריםאתה שהעבדות עבד",
שפרט לומר, [ויש וכו'. בפרך - מיוחדת עבדות היא
יצייר שבאם לעיכובא, גם הוא הזקן) רבינו (לדעת זה
חובתו). ידי יצא לא - סתם מעבדות שנגאל בעצמו

על לחלוק הזקן לרבינו ליה מנא עיון וצריך
עצמו את להראות מחוייב שהאדם ולחדש הרמב"ם

דמצרים מיוחדת מעבדות נגאל ?כאילו

"ויצאת היא הרמב"ם לשון להבין: צריך גם
ונפדית" הזקןלחירות רבינו ואילו ,מלשון

לחירות"? ויצאת "ונפדית וכותב הרמב''ם

:הנ"ל בכל והביאור
הזקן) אדמו"ר ערוך ובשולחן (שברמב"ם בהדין
כאילו עצמו את להראות אדם חייב ודור דור "בכל
כמה מחדש - מצרים" משעבוד עתה יצא בעצמו הוא

ענינים:

היאא) מצרים דיציאת שהגאולה - והוא ,
הוציא לא "אילו כי ודור". דור "בכל נמשכת פעולה

ובנ אנו הרי ממצרים אבותינו את בנינוהקב"ה ובני ינו
מה זה במצרים": לפרעה היינו משועבדים

שהגאולהנמצאים מפני הוא - דחירות במצב
נמשכת מצרים עכשיו.דיציאת גם
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שם.16) ואתחנן
שם.17) ראה
בדורות18) גם מדבר גו'" לי ה' ש"עשה על שההוכחה ובפרט,

שם). פסחים (מהרש"א ההוא" מ"ביום היא הבאים
(19– "כלומר" ותיבת "בתורה" תיבת משמיט שאדה"ז הא אבל

ואכ"מ. בזה י"ל ועוד בסגנון. רק שינוי שזה לומר, יש

מכיון20) כי - הרמב"ם כוונת כן מפרש שאדה"ז לומר ואין
בארץ היית עבד כי "וזכרת נאמר שם) וראה (ואתחנן שבכתוב

היית" עבד כי "וזכרת רק מהכתוב מעתיק והרמב"ם מצרים",
יצא בעצמו הוא "כאילו לפנ"ז למ"ש בהמשך בא שזה (אף "במצרים"
לרמז, היא בזה הרמב"ם שכוונת מוכח, מצרים"), משעבוד עתה

סתם. מעבדות שנגאל רק הוא לראות שהחיוב
לחירות.21) ויוציאנו הקב"ה אותנו פדה כתב: ה"ב פ"ז ששם אף
וביאורים)22) מנהגים טעמים, לקוטי (עם בהגש"פ בארוכה ראה

תשל"ט). (בהוצאת ואילך שעא ע'



ל    

יציאתב) זכירת למצות [נוסף אשר והוא, ,
ובלילה) (ביום יום שבכל שמצוהמצרים ,הוא

שהיתה מצרים יציאת (רק) מזכיר כשהוא גם מקיים
(להרגיש)לאבותינו לראות האדם על חיוב יש - [

הוא מצרים".יצא"כאילו משעבוד

ד" החיוב שהאדםג) מספיק שאין והוא, ."
עתה יצא בעצמו הוא "כאילו בעצמו (ירגיש) יראה

גם הוא שחייב אלא מצרים". (הרגש)משעבוד
זה.

יצא בעצמו הוא כאילו כו' "להראות החיוב ד)
בעת רק לא הוא מצרים" משעבוד עתה ,

שאומר דהגם והיינו זה". לילה מעשה ב"כל גם אלא
כאילו כו' ודור דור "בכל ממצרים"בהגדה יצא

הרי כו' הוציא לא "ואילו אומר הוא זה לפני [וגם
עדיין יוצא אינו מקום מכל כו'"], היינו משועבדים כו'
הגדה היא ההגדה אמירת שגם [אף ד"להראות" החיוב

" גם צריך אם כי ח'], סעיף כדלקמן ,
הרגש ולהראות לבטא בכדי חירות", דרך . .

ב"כל כו'" בעצמו הוא ד"כאילו זה".זה לילה מעשה

הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם מה יובן זה פי ועל
ואין - היית" עבד כי "וזכרת גם להביא הוצרכו
וגו'", משם הוציא "ואותנו מהכתוב בהראי' מסתפקים
ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה "בעבור מהכתוב או

על רק היא אלו מכתובים ההוכחה כי -,
דור בכל נמשכת פעולה היא מצרים ויציאת שהגאולה

שיש הוכחה מזה אין אבל לראותודור. האדם על
אף כי מצרים". משעבוד עתה יצא בעצמו הוא "כאילו
מקום מכל דור, בכל היא מצרים דיציאת שהמציאות
לזכור רק הוא מצרים יציאת דזכירת שהחיוב לומר יש

לאבותינו - בפשטות שהיתה כמו מצרים יציאת
ה' "עשה שהתיבות בהמשך[ואף באות גו'"

" וכן לבנך", באל"והגדת וגו'" משם הוציא
זה לפני שכתוב למה הריבהמשך - לבנך" "ואמרת

דיציאת שבהסיפור ואמירה, להגדה בנוגע רק זהו
מזה אין אבל ו"אותנו". "לי" גם לומר צריך מצרים

(להרגיש) עצמו את לראות חייב שהאדם הוכחה
מזה שאין - וכ"ש מצרים, משעבוד עתה יצא כאילו
עתה יצא "כאילו לראות האדם על חיוב שיש הוכחה
בעת שלא זה, לילה מעשה בשאר גם מצרים" משעבוד

הגדה], אמירת

דבר "ועל הזקן ואדמו"ר הרמב"ם מוסיפים ולכן
כאילו כו' היית עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה צוה זה
עוה"פ) שבא (ובפרט שהציווי כו'", בעצמך אתה
שהיתה מצרים יציאת לזכור רק (לא הוא גו'" "וזכרת

ד" הענין על זה", דבר "על גם) אלא לאבותינו,
ה' ו"עשה גו'" גו'",הוציא

שחייב גו'" "וזכרת מהכתוב יודעים שאנו ולאחרי
בעצמך אתה "כאילו עצמו) את (ולראות לזכור אדם
הפסח בליל זה חיוב אשר מזה, אנו למדים - כו'"
"להראות", גם אלא "לראות" רק לא להיות צריך

(ל הוא זה חיוב אלא)ואשר ההגדה, אמירת בעת רק א
כדלקמן. הזה", בלילה אדם "כשסועד גם

בליל מצרים ביציאת סיפור שבמצות מההוספות
יום. שבכל מצרים יציאת זכירת מצות על בניסן ט"ו
שיזכיר מספיק שאין היינו: לבנך", "והגדת - הוא
או) (לבנו גם לומר צריך אלא לעצמו, מצרים יציאת

.
שאמרו למה הטעם או[וזהו בן לו אין שבאם ,
"הוא אותו שישאלו כו' מכיוןאשה כי - לעצמו"

לאחר, מצרים יציאת לספר הוא הפסח בליל שחיוב
הוא צריך אותו) שישאל מי (כשאין אתלכן

"אחר" נעשה עצמו את שואל שהוא ידי על כי עצמו,
ומספר שאלתו על שמשיב ידי ועל עצמו, לגבי

שבעצמו "והגדתלה"אחר" מצות בזה מקיים הוא ,
גו'"].

זכרון עניני מכללות אחד בפרט שמצינו ומכיון
מוסיף מצרים יציאת שליל - (הסיפור) מצרים יציאת
(להרמב"ם מזה למדין דוקא, ד"לאחר" החיוב בו
שצריך הפרט על גם כולו, הכלל על הזקן) ואדמו"ר

כאילו עצמו את רואה שצריךלהיות כו', יצא
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ס"ז.23) ר"ס אדה"ז שו"ע ה"ג. פ"א ק"ש הל' רמב"ם
גם24) הרי – המשנה כוונת (רפמ"ז) בתניא שפירש מה לפי

ד" החיות " הוא כו'"  והערה ס"י כדלקמן ,"
לחדש ההכרח דמהו – בשו"ע גם לאדה"ז ס"ל דכן מסתבר ועפ"ז .31

בין לגביבתניאמחלוקת –בשו"ע
(וברמב"ם)?!

הוא בפנים ומ"ש – – הכרחחידוש ימצא
ואז הנ"ל; אדה"זלמחלוקת ושו"ע ברמב"ם הובא שלא מה גם

כאילו א"ע דלראות החיוב ממצרים.שם יצא
כא.25) שם, ואתחנן

טו.26) ע' הנ"ל בהגש"פ שצויינו ובמקומות כא. מצוה מנ"ח ראה
אדה"ז27) שו"ע ה"ג. פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם א. קטז, פסחים

ס"מ. סתע"ג
לבוריים28) הדברים בהבנת עקרית הוספה גם באה ועי"ז

סוף (ירוש' פלפלן גם שהוא הסדרן במעלת מחז"ל וע"ד ולעומקם
מה שם): בפרש"י הובא יג. א, (לדברים מספרי גם ולהעיר הוריות),
משלו מביא לראות לו מביאים כשאין כו' נבון כו' לחכמים נבונים בין
מותיב הוא ובכ"מ): א קמה, (שבת בכ"מ המובא יומתק ועפ"ז ורואה.

לה. (משני) מפרק והוא לה

    

לילה מעשה ב"כל וכן להראות; - דוקא לאחר להיות
.זה"

רבינו של הזהב לשונו דיוק גם יובן הנ"ל פי על
לי ה' עשה זה בעבור "שנאמר שכותב במה הזקן

ממצרים" בצאתי
על היא הראיה באם כנ"ל: שלכאורה אף -

הוה ודור), דור בכל היא מצרים (שיציאת
"עשה רק להעתיק ולאליה ממצרים" בצאתי לי

על הראיה ובאם זה": "בעבור ותדלהראהתיבות
לבנך" "והגדת התיבות גם להעתיק ליה הוה כו'",
"לראות" רק לא הוא הפסח בליל שהחיוב הא (שהרי
"והגדת שכתוב ממה יודעים אנו "להראות", גם אלא

- כנ"ל) לבנך",

החיוב ששייכות מדגיש הוא זה ידי על כי
הוא ממצרים" גו' "והגדת להכתוב "להראות"

- זה" ל"בעבור אם כי ד"והגדת", (והפרט) להציווי
-לכללות לאחר) - לבנך" "והגדת נאמר (עליו

לפניך" מונחים ומרור מצה שיש להיות"בשעה צריך
ד"לאחר". באופן מצרים דיציאת דוזכרת מעשה כל

רק הוא כו'" "להראות שהחיוב הנ"ל פי על
(שנלמד השנה שבכל החיוב אבל הפסח, בליל
זה יתורץ - "לראות" רק הוא גו'") "וזכרת מהציווי

של ההגדה בנוסח ובמילא שבמשנה 
הוא שהחיוב (אף כו'" לראות אדם "חייב כתב

הקדמה - היא זו בפיסקא הכוונה כי "להראות"), גם
שלאחריה: לפיסקא זה)וטעם לפני (דהמבואר

לבאר לא זה); (בלילה כו' להודות חייבים אנחנו
-חיובי מצרים דיציאת הענין גודל אם כי ,

ובכל הבדל מבלי - ודור" דור "בכל היא זו דיציאה
עצמו" את לראות אדם "חייב שלכן - ודור דור ימי

ממצרים"(תמיד יצא הוא "כאילו (.

ד"להראות" החיוב ב"הגדה" מזכירים שאין ומה
החיוב מזכירים שאין בדוגמא הוא - הפסח שבליל

כוסות זהדארבעה שעושים מפני בפשטות והטעם .
כי - ד"להראות" להחיוב בנוגע הטעם והוא בפועל,

וההגדה האמירה זה הרי ס''ח) (כנ"ל
ד"להראות" .הבפועל

דור ש"בכל הדין מקור הרי מובן: אינו ועדיין
שלשון ומכיון מהמשנה, הוא כו'" אדם חייב ודור
היא הזקן) ואדמו"ר הרמב''ם גירסת (לפי המשנה
ואדמו"ר להרמב''ם להו מנא כו'", לראות אדם "חייב

להראות? גם חיוב שיש מהש"ס הזקן
בזה: והביאור

הוציא ואותנו שיאמר צריך רבא "אמר שם: בגמרא
- אמירתו על בזה מוסיף מה ולכאורה משם".
הוא כאילו עצמו את לראות כו' דור "בכל - שבמשנה

ממצרים". יצא

מורה רבים) (לשון "ואותנו" הלשון בזה: והביאור
 שיאמר "צריך וזהו שהוא. מי עוד יש

צריך הרשב"ם: כפירוש - משם" הוציא ואותנו
משם. יצא כאילו עצמו את

רבים) (לשון ואותנו שיאמר "צריך שהדין ומובן,
הוא ב"והגדתכו'", ב"והגדתפרט כי - "

יש הוציא) (ואותי יחיד בלשון כשאומר גם לבנך",
עצמו. בפני ענין הוא - אם כי שהוא, מי עוד

החיוב הזקן ואדמו"ר הרמב"ם למדים ומזה
לילה מעשה ל"כל בנוגע הוא זה ושחיוב ד"להראות",

זה".

כותבים הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם בזה הביאור
" (רק) יצא כאילו הוא אףשהחיוב - מצרים"

"יצא ההגדה) בנוסח העתיקו (וכן היא המשנה שלשון
:"

כאילו לראות אדם ב"חייב המשנה שכוונת מכיון
הרמב"ם שמפרשים (כמו היא ממצרים" יצא הוא

יצא כאילו שיראה הזקן) דרגעואדמו"ר (היינו
- משם) יצא עתה ורק במצרים, היה זה לפני 

) שיצא היא ממצרים" ב"יצא שהכוונה )לומר,
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מצה29) באכילת ותנאי פרט היא ההסיבה האם מהשקו"ט ולהעיר
באם נפק"מ וי"ל הסיבה. בדין פרט האכילה להיפך: או וכיו"ב,
ראה - וכיו"ב. להסיב לו שא"א רבו בא הסיבה בלא שאכל לאחרי

ואילך. 14 ע' חי"א לקו"ש
ס"ג.30) סתע"ג אדה"ז שו"ע בא. פרשת מכילתא
יום31) "וכל ומוסיף המשנה כוונת פירש (שם) שבתניא וזהו

ובמילא יום.ויום" שבכל החיוב "לראות" כ'
בהל' רק כו'" א"ע "לראות הדין ואדה"ז הרמב"ם הביאו שלא ומה
(וכמו בש"ס נמצא כך כי - ק"ש בהל' השנה) דכל (בהחיוב ולא פסח

.24 הערה לעיל וראה עד"ז). בכ"מ
כו'32) שנה שבעים כבן אני הרי אראב"ע המשנה ובדוגמת

בכל יצי"מ זכירת בענין מדברת שהמשנה אף - ההגדה בנוסח שסידרו
יום.

שבנוסח33) בהעתקתה גם (ובמילא במשנה הגורסים אותם
דור בכל הפי' לדעתם ועפ"ז - (3 הערה (כנ"ל "להראות" ההגדה)
וכו' הלל דאמירת החיוב בדוגמת ה"ז - בניסן טו בליל - הוא ודור

כו'. לפניו ונאמר ולאח"ז: להלל דחייבים הדין שאומר



לי     

לילה מעשה ב"כל וכן להראות; - דוקא לאחר להיות
.זה"

רבינו של הזהב לשונו דיוק גם יובן הנ"ל פי על
לי ה' עשה זה בעבור "שנאמר שכותב במה הזקן

ממצרים" בצאתי
על היא הראיה באם כנ"ל: שלכאורה אף -

הוה ודור), דור בכל היא מצרים (שיציאת
"עשה רק להעתיק ולאליה ממצרים" בצאתי לי

על הראיה ובאם זה": "בעבור ותדלהראהתיבות
לבנך" "והגדת התיבות גם להעתיק ליה הוה כו'",
"לראות" רק לא הוא הפסח בליל שהחיוב הא (שהרי
"והגדת שכתוב ממה יודעים אנו "להראות", גם אלא

- כנ"ל) לבנך",

החיוב ששייכות מדגיש הוא זה ידי על כי
הוא ממצרים" גו' "והגדת להכתוב "להראות"

- זה" ל"בעבור אם כי ד"והגדת", (והפרט) להציווי
-לכללות לאחר) - לבנך" "והגדת נאמר (עליו

לפניך" מונחים ומרור מצה שיש להיות"בשעה צריך
ד"לאחר". באופן מצרים דיציאת דוזכרת מעשה כל

רק הוא כו'" "להראות שהחיוב הנ"ל פי על
(שנלמד השנה שבכל החיוב אבל הפסח, בליל
זה יתורץ - "לראות" רק הוא גו'") "וזכרת מהציווי

של ההגדה בנוסח ובמילא שבמשנה 
הוא שהחיוב (אף כו'" לראות אדם "חייב כתב

הקדמה - היא זו בפיסקא הכוונה כי "להראות"), גם
שלאחריה: לפיסקא זה)וטעם לפני (דהמבואר

לבאר לא זה); (בלילה כו' להודות חייבים אנחנו
-חיובי מצרים דיציאת הענין גודל אם כי ,

ובכל הבדל מבלי - ודור" דור "בכל היא זו דיציאה
עצמו" את לראות אדם "חייב שלכן - ודור דור ימי

ממצרים"(תמיד יצא הוא "כאילו (.

ד"להראות" החיוב ב"הגדה" מזכירים שאין ומה
החיוב מזכירים שאין בדוגמא הוא - הפסח שבליל

כוסות זהדארבעה שעושים מפני בפשטות והטעם .
כי - ד"להראות" להחיוב בנוגע הטעם והוא בפועל,

וההגדה האמירה זה הרי ס''ח) (כנ"ל
ד"להראות" .הבפועל

דור ש"בכל הדין מקור הרי מובן: אינו ועדיין
שלשון ומכיון מהמשנה, הוא כו'" אדם חייב ודור
היא הזקן) ואדמו"ר הרמב''ם גירסת (לפי המשנה
ואדמו"ר להרמב''ם להו מנא כו'", לראות אדם "חייב

להראות? גם חיוב שיש מהש"ס הזקן
בזה: והביאור

הוציא ואותנו שיאמר צריך רבא "אמר שם: בגמרא
- אמירתו על בזה מוסיף מה ולכאורה משם".
הוא כאילו עצמו את לראות כו' דור "בכל - שבמשנה

ממצרים". יצא

מורה רבים) (לשון "ואותנו" הלשון בזה: והביאור
 שיאמר "צריך וזהו שהוא. מי עוד יש

צריך הרשב"ם: כפירוש - משם" הוציא ואותנו
משם. יצא כאילו עצמו את

רבים) (לשון ואותנו שיאמר "צריך שהדין ומובן,
הוא ב"והגדתכו'", ב"והגדתפרט כי - "

יש הוציא) (ואותי יחיד בלשון כשאומר גם לבנך",
עצמו. בפני ענין הוא - אם כי שהוא, מי עוד

החיוב הזקן ואדמו"ר הרמב"ם למדים ומזה
לילה מעשה ל"כל בנוגע הוא זה ושחיוב ד"להראות",

זה".

כותבים הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם בזה הביאור
" (רק) יצא כאילו הוא אףשהחיוב - מצרים"

"יצא ההגדה) בנוסח העתיקו (וכן היא המשנה שלשון
:"

כאילו לראות אדם ב"חייב המשנה שכוונת מכיון
הרמב"ם שמפרשים (כמו היא ממצרים" יצא הוא

יצא כאילו שיראה הזקן) דרגעואדמו"ר (היינו
- משם) יצא עתה ורק במצרים, היה זה לפני 

) שיצא היא ממצרים" ב"יצא שהכוונה )לומר,
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מצה29) באכילת ותנאי פרט היא ההסיבה האם מהשקו"ט ולהעיר
באם נפק"מ וי"ל הסיבה. בדין פרט האכילה להיפך: או וכיו"ב,
ראה - וכיו"ב. להסיב לו שא"א רבו בא הסיבה בלא שאכל לאחרי

ואילך. 14 ע' חי"א לקו"ש
ס"ג.30) סתע"ג אדה"ז שו"ע בא. פרשת מכילתא
יום31) "וכל ומוסיף המשנה כוונת פירש (שם) שבתניא וזהו

ובמילא יום.ויום" שבכל החיוב "לראות" כ'
בהל' רק כו'" א"ע "לראות הדין ואדה"ז הרמב"ם הביאו שלא ומה
(וכמו בש"ס נמצא כך כי - ק"ש בהל' השנה) דכל (בהחיוב ולא פסח

.24 הערה לעיל וראה עד"ז). בכ"מ
כו'32) שנה שבעים כבן אני הרי אראב"ע המשנה ובדוגמת

בכל יצי"מ זכירת בענין מדברת שהמשנה אף - ההגדה בנוסח שסידרו
יום.

שבנוסח33) בהעתקתה גם (ובמילא במשנה הגורסים אותם
דור בכל הפי' לדעתם ועפ"ז - (3 הערה (כנ"ל "להראות" ההגדה)
וכו' הלל דאמירת החיוב בדוגמת ה"ז - בניסן טו בליל - הוא ודור

כו'. לפניו ונאמר ולאח"ז: להלל דחייבים הדין שאומר



לב    

מצרים המוחשדארץ היפך זהו כי ,.
עולם" עד לראותם תוסיפו "לא שנצטווינו [ובפרט

שייך אין זה ציווי מצד הרי - למצרים לחזור שלא
מקום שאין שכן רגע(ומכל עצמו את שיראה (

במצרים זה ב"יצאלפני שהכוונה לומר, צריך ולכן .[
להיציאה היא .מצריםממצרים"

לשון בין וה') ס"ד (דלעיל להשינויים הטעם
הרמב''ם (א) - הרמב"ם ללשון בשולחנו הזקן אדמו"ר
מביא הזקן ואדמו"ר גו', הוציא ואותנו הפסוק מביא
סתם, "עבד" כותב הרמב"ם (ב) גו': זה בעבור הפסוק

" מוסיף, הזקן הרמב"םואדמו"ר (ג) עבד";
כותב הזקן ואדמו"ר ונפדית" לחירות "ויצאת כותב

- לחירות" ויצאת "ונפדית
להחילוק בהתאם הם אלו שינויים כי לומר, יש

המשנה: בגירסת שביניהם

- הרמב"ם גירסת הראיהלפי במשנה הובאה
ה' "עשה מהכתוב כו'" אדם חייב ודור דור "בכל על

,לומר יש כי - טעמו לומר ויש ממצרים". בצאתי
יוצאי של להדור שנאמר כפשוטו, הוא שהפסוק

מצרים.

"ואותנו הפסוק הרמב"ם מביא בספרו גם ולכן
כן גם זה (ואומרים מפורש בו כי וגו'", משם הוציא

אותנו הביא "למען בההגדה) ,"'גו הארץ את
מיוצאי היו לא הארץ באי של ככולם רובם והרי

מצרים.

"שנאמר במשנה הזקן אדמו"ר גירסת לפי אמנם
מהכתוב שגם במשנה מפורש הרי - כו'" לבנך והגדת

ה' ולכן"עשה ודור". דור ל"בכל ראיה יש גו'"
(שהובא זה פסוק בשולחנו הזקן אדמו"ר מביא

במשנה).

ודור דור ד"בכל הענין אם - זה חילוק והנה
ה' "עשה מהכתוב נלמד שנלמדכו'" או גו'",

" דנוגעמהכתוב לומר יש - גו'" משם הוציא
לדינא. גם

משם" הוציא "ואותנו מהכתוב בזה: והביאור
) משם" ד"הוציא שהענין רק גםיודעים הוא (

הוכחה, מזה אין אבל "אותנו". - זה שלאחרי בדורות
האופן באותו הוא משם" הוציא "שאותנו מה שזה

אבותינו. את שהוציא

ממצרים" בצאתי לי ה' "עשה מהכתוב כן שאין מה
"לנו" ולא "לי" שאומר מכיון -שהכתוב היינו: ,

[שהיה האב שרק כזה בענין שמדבר מדגיש
היאבמצרים שהכוונה מוכח הבן, ולא להרגיש יכול [

ומכיון לאבותינו. שהיתה ממצרים היציאה לאותה
"ביום (כאמרו הבאים בדורות גם מדבר שהכתוב

דורההוא" שבכל ממצרים שהיציאה מוכח, הרי - (
כמו האופן באותו לי", ה' "שעשה כמו היא ודור

הראשונה. בפעם שהיתה

החיוב - הרמב''ם דעת שלפי מה מובן זה פי ועל
עבד עבד", היית בעצמך אתה "כאילו רק הוא לראות

לראות החיוב - הזקן אדמו"ר לדעת כן שאין מה :
היית בעצמך אתה "כאילו עבדותהוא עבד",
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"לשון34) היא המשנה לשון כי - "ממצרים" נאמר שבמשנה והא
היא המשנה כוונת גם אבל לפיה"מ), הרמב"ם (הקדמת קצרה"

ואדה"ז הרמב"ם של ההגדה שבנוסח ומכיון כבפנים. מצרים,
ההגדה בנוסח הלשון גם לכן (כצורתה), מהמשנה זו פיסקא נעתקה

"ממצרים". היא
שם שבתניא אף - "ממצרים" אדה"ז כותב שם בתניא שגם והא
שהענין לפי הוא, - "היום" תיבת וגם ויום", יום "וכל התיבות מוסיף

שהיא שם, שמבאר יום שבכל האלקיתדיצי"מ נפש "יציאת ,
) היא הגוף", (לשוןממאסר "ממצרים" כ"א) מצרים", "משעבוד

וגבולים). מצרים
בכו"כ35) א"ע לשעבד ויכול בהרגש, שתלוי - "שעבוד" משא"כ

וכו'. ענינים
שם.36) מכילתא יג. יד, בשלח
שהי'37) זה מצד הוא גו'" תוסיפו "לא שהציווי ואף

זה מצד הוא ממצרים עתה שיצא כאילו לראות והחיוב מצרים,
ההרגשש"אילו שולל גו' תוסיפו לא הציווי מ"מ: - כו'" הוציא

בזה שיש (מכיון במצרים הי' לפנ"ז ).שברגע
כד,38) תצא יב. טז, (ראה הכתוב מביא שאדה"ז מה יובן ובזה

היית עבד כי "וזכרת ה,יח) (ואתחנן הקודמו הכתוב ולא "
היית עבד כי "וזכרת טו) טו, ראה י"לטו. ועוד מצרים".

ואכ"מ.

הוא39) זה דיוק הרי - לו" ולא "לי הוא "לי" הלשון שדיוק ואף
יודע שאינו בבן (בעיקר) מדבר שהכתוב ומכיון רשע, לבן בנוגע
יש שבכתוב [אלא סמ"ב) סתע"ג אדה"ז שו"ע שם. (מכילתא לשאול

" מזה,גם מוכח – עה"פ] רש"י לשון - רשע" לבן תשובה
כבפנים. הוא "לי" של שפשוטו

גו'"40) והגדת "שנאמר במשנה אדה"ז גירסת שלפי ואף
ה' "עשה היא[שמהכתוב שיצי"מ מוכח גו'" לומר מוכרח [

רק (לא היא "לי" הלשון [ושכוונת הבאים, בדורות גם מדבר שהכתוב
ש"הוא לזה היא) בזה שהכוונה אם, כי מרע"ה, שאמר בהלשון שאומר

ממצרים"], יצא
זה מדיוק הנה "לנו"), (ולא "לי" בכתוב דקאמר מהא אעפ"כ:
ולא "לי" ההדגשה על (נוסף להדגיש היא בזה שהכוונה למדים,
להבן. ולא להאב רק השייך ענין היינו:) "לנו", ולא לי גם - לאבותינו
זה, שבדור - ממצרים שיצאו בהדור רק שייך זה שחילוק ומכיון

מהעבדות שיצא הבן) משא"כ במצרים. (שהי' האב -הרגיש
הבאים, לדורות בנוגע גם "לנו") (ולא ד"לי" ההדגשה למדים, מזה
כאילו עצמם את שיראו היינו: זו, בהדגשה הנרמז הענין יש אז שגם

דמצרים. המיוחדת מעבדות אלא) סתם, מעבדות רק (לא יצאו
שם.41) פסחים מהרש"א

    

משם הוציא "ואותנו מהכתוב כי - דמצרים מיוחדת
יש ודור דור שבכל רק מוכח ברמב"ם) (המובא גו'"
מהכתוב כן שאין מה בכללות, משם" ד"הוציא הענין
הזקן, אדמו"ר ערוך בשולחן (המובא גו'" לי ה' "עשה

מוכח ודורממשנה) דור שבכל ממצרים שהיציאה גם
הראשונה. בפעם שהיתה להיציאה בשוה היא

כותב שהרמב"ם זה גם יובן הנ"ל פי על
- הזקן אדמו"ר ואילו ונפדית", לחירות "ויצאת

בזה: והביאור לחירות". ויצאת "ונפדית
ויובל שמיטה הלכות מראשברמב"ם לשונו: וזה

לבתיהן נפטרים עבדים היו לא הכפורים יום עד השנה
הכפורים יום שהגיע כיון . . לאדוניהן משתעבדין ולא

לבתיהן. עבדים נפטרו בשופר דין בית תקעו

ישנם - מעבדות יציאה בכל שגם נראה, ומזה
יציאה (א) (ב)ענינים: בזה). וכיוצא (מלאכה

עניניםחזרה שני - שביובל אלא בכל: ורשותו
ידי שעל מעבדות ובגאולה בזמן: גם הם חלוקים אלו,
אחת. בבת הם הענינים שני - בזה וכיוצא שחרור גט
מה דין, שאינו אלא - הוא כן שחרור שבכל לומר ויש
תחלה תדבר: הרוב על והתורה - ביובל כן שאין

לביתו. וחוזר האדון מבית יוצא כך ואחר משתחרר

לאחר שם) ומצה חמץ (בהלכות שהרמב"ם וזהו
לספר מצוה (שהרי "ונפדית" מוסיף לחירות" "ויצאת
מפורש לחירות" "ויצאת כי - מצרים) ביציאת ולבאר
- "ונפדית" ומוסיף לאדונו, משועבד שאינו (רק)

הבדלה הוא פירוש "פדות" כי לביתו. נפטר ,ש(גם)
האדון של ורשותו ממקומו הבדלה דידן: ובנדון

לביתו). שנפטר (היינו:

שונה במצרים שהעבדות מהענינים והנה
נמצא היה שהעבד זמן שכל - הוא עבדות משאר
בן וייעשה שישתחרר אפשר היה לא מצרים בארץ

ומגיע ממצרים בורח היה העבד כאשר ורק חורין.
חורין בן נעשה אז - החירות" .ל"פי

לחירות", "יציאה של שהסדר נמצא, זה פי ועל
באופן הייתה במצרים, מעבדות בגאולה ו"פדות"
מעבדות בגאולה סתם: מעבדות בגאולה מאשר הפוך
("לא לחירות" ה"יציאה היא בתחילה - סתם
("נפטרים ה"פדות" - כך ואחר לאדוניהן") משתעבדין
- מצרים מעבדות בהגאולה כן שאין מה לבתיהן"):
היה לא במצרים נמצא היה שהעבד זמן שכל מכיון
בתחילה אשר נמצא, הרי חורין, בן שייעשה אפשר
של ורשותו ממקומו היציאה היינו: ה"פדות", הוא

לחירות". ה"יציאה נעשה זה לאחרי ורק האדון,

הזקן אדמו"ר לשון שבין השינוי מובן זה פי ועל
לחירות "ויצאת כותב שהרמב"ם מה - הרמב''ם ללשון
"ונפדית כותב הזקן ואדמו"ר ונפדית", כך) (ואחר
הרמב"ם, דעת לפי כי - לחירות" ויצאת כך) (ואחר
היית בעצמך אתה "כאילו הוא גו'" ד"וזכרת החיוב

עבד) "בתחילה - סתם מעבדות וביציאה .(
ה"פדות"; - כך ואחר לחירות" ה"יציאה היא

ד"וזכרת שהחיוב הזקן אדמו"ר לדעת כן שאין מה
היית בעצמך אתה "כאילו הוא לכןגו'" עבד",

כי - לחירות" ויצאת כך) (ואחר "ונפדית הסדר
כך ואחר "פדות" - בתחילה מצרים, מעבדות בהיציאה

לחירות". "יציאה

דגאולה להחרות נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמתית
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הי"ד.42) פ"י
כו'.43) שיבדיל שם: וברש"י פדות, ושמתי יט: ח, וארא ב).44)ראה (יד, בשלח ושכ"ט לק"ט מדרש



לג     

משם הוציא "ואותנו מהכתוב כי - דמצרים מיוחדת
יש ודור דור שבכל רק מוכח ברמב"ם) (המובא גו'"
מהכתוב כן שאין מה בכללות, משם" ד"הוציא הענין
הזקן, אדמו"ר ערוך בשולחן (המובא גו'" לי ה' "עשה

מוכח ודורממשנה) דור שבכל ממצרים שהיציאה גם
הראשונה. בפעם שהיתה להיציאה בשוה היא

כותב שהרמב"ם זה גם יובן הנ"ל פי על
- הזקן אדמו"ר ואילו ונפדית", לחירות "ויצאת

בזה: והביאור לחירות". ויצאת "ונפדית
ויובל שמיטה הלכות מראשברמב"ם לשונו: וזה

לבתיהן נפטרים עבדים היו לא הכפורים יום עד השנה
הכפורים יום שהגיע כיון . . לאדוניהן משתעבדין ולא

לבתיהן. עבדים נפטרו בשופר דין בית תקעו

ישנם - מעבדות יציאה בכל שגם נראה, ומזה
יציאה (א) (ב)ענינים: בזה). וכיוצא (מלאכה

עניניםחזרה שני - שביובל אלא בכל: ורשותו
ידי שעל מעבדות ובגאולה בזמן: גם הם חלוקים אלו,
אחת. בבת הם הענינים שני - בזה וכיוצא שחרור גט
מה דין, שאינו אלא - הוא כן שחרור שבכל לומר ויש
תחלה תדבר: הרוב על והתורה - ביובל כן שאין

לביתו. וחוזר האדון מבית יוצא כך ואחר משתחרר

לאחר שם) ומצה חמץ (בהלכות שהרמב"ם וזהו
לספר מצוה (שהרי "ונפדית" מוסיף לחירות" "ויצאת
מפורש לחירות" "ויצאת כי - מצרים) ביציאת ולבאר
- "ונפדית" ומוסיף לאדונו, משועבד שאינו (רק)

הבדלה הוא פירוש "פדות" כי לביתו. נפטר ,ש(גם)
האדון של ורשותו ממקומו הבדלה דידן: ובנדון

לביתו). שנפטר (היינו:

שונה במצרים שהעבדות מהענינים והנה
נמצא היה שהעבד זמן שכל - הוא עבדות משאר
בן וייעשה שישתחרר אפשר היה לא מצרים בארץ

ומגיע ממצרים בורח היה העבד כאשר ורק חורין.
חורין בן נעשה אז - החירות" .ל"פי

לחירות", "יציאה של שהסדר נמצא, זה פי ועל
באופן הייתה במצרים, מעבדות בגאולה ו"פדות"
מעבדות בגאולה סתם: מעבדות בגאולה מאשר הפוך
("לא לחירות" ה"יציאה היא בתחילה - סתם
("נפטרים ה"פדות" - כך ואחר לאדוניהן") משתעבדין
- מצרים מעבדות בהגאולה כן שאין מה לבתיהן"):
היה לא במצרים נמצא היה שהעבד זמן שכל מכיון
בתחילה אשר נמצא, הרי חורין, בן שייעשה אפשר
של ורשותו ממקומו היציאה היינו: ה"פדות", הוא

לחירות". ה"יציאה נעשה זה לאחרי ורק האדון,

הזקן אדמו"ר לשון שבין השינוי מובן זה פי ועל
לחירות "ויצאת כותב שהרמב"ם מה - הרמב''ם ללשון
"ונפדית כותב הזקן ואדמו"ר ונפדית", כך) (ואחר
הרמב"ם, דעת לפי כי - לחירות" ויצאת כך) (ואחר
היית בעצמך אתה "כאילו הוא גו'" ד"וזכרת החיוב

עבד) "בתחילה - סתם מעבדות וביציאה .(
ה"פדות"; - כך ואחר לחירות" ה"יציאה היא

ד"וזכרת שהחיוב הזקן אדמו"ר לדעת כן שאין מה
היית בעצמך אתה "כאילו הוא לכןגו'" עבד",

כי - לחירות" ויצאת כך) (ואחר "ונפדית הסדר
כך ואחר "פדות" - בתחילה מצרים, מעבדות בהיציאה

לחירות". "יציאה

דגאולה להחרות נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמתית
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הי"ד.42) פ"י
כו'.43) שיבדיל שם: וברש"י פדות, ושמתי יט: ח, וארא ב).44)ראה (יד, בשלח ושכ"ט לק"ט מדרש



לד             

ניסן י"ג ראשון יום
פרקמ           
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יקטרינוסלב.1. של רבה ז"ל, יצחק לוי ר' הרה"ח הרה"ג אביו בשם שליט"א אדמו"ר מכ"ק הוא וצורה" חומר בעלי הם המלאכים ב"וכל הפירוש

ַהּתֹוָרה  ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ֹלׁש  ׁשְ ּבִ אֹוֵמר:  ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ
ת1 ׁשֶ ִנְדֶרֽ

י"ג המדות שהתורה  דוקא רבי ישמעאל אומר את 
נדרשת בהן, כי הן כנגד י"ג מדות הרחמים2, שהתחלתן 

ומקורן וכללותן, הוא שם אל, ושמו ישמע אל.
נדרשת  י"ג המדות שהתורה  והמדה הראשונה של 
י"ג  וחומר, שכנגד המדה הראשונה של  קל  היא  בהן 

מדות הרחמים, שם אל3,
פירושן  למ"ד,  אל"ף  א-ל,  שם  של  האותיות  הנה 
שכל  של  ענין  הוא  וחומר  וקל  ולימוד,  אולפנא 

ולימוד.
ש-ד-י.  א-ל  משם  הוא  וחומר  קל  יותר,  בפרטיות 
והיינו מה שיש בו דיו, דיו לבא מן הדין להיות כנדון4, 

כי שם ש-ד-י פירושו שאמר די5.
)ליקוטים ואגרות עמ' תיא, תורת לוי יצחק עמ' קנו(

ל ָהָאֶרץ6 ָפָניו ּכָ ִחילּו ִמְלּ

מלפניו — מלפני וקודם הו', ז"א, והיינו בינה7.
הארץ — קאי על מלכות, שנקראת ארץ8.

חילו מלפניו כל הארץ — מלכות ְיֵרָאה מבינה, כי 
ממנה נמשכו לה הגבורות.

)ליקוטים ואגרות עמ' עג(

ָלה9 ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ַלה' ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעּמְ

ישועה — היא בנצח. והראיה מששה סדרי משנה, 
כנגד  שהם  ודעת10,  חכמה  ישועות  חסן  עתך  אמונת 
השש מדות11, אם כן ישועות, שהוא הרביעי, הוא כנגד 

נצח.
נצחיות,  בחינת  שהיא  סלה,  בתיבת  שמסיים  זהו 

1( תורת כהנים ריש פרשת ויקרא.
2 רוקח הגדול סי' רכא.

3 ראה לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1348.
4( בבא קמא כד, א.

5 חגיגה יב, א.
6( דברי הימים א טז, ל.

7 עץ חיים שער הזיווגים פ"ג.
8( תניא אגרת הקדש ס"כ.

9( תהלים ג, ט.
10( שבת לא, א.

11 ראה הקדמת תיקוני זהר )ה, א(.

כמאמר רז"ל12 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד, אין לו 
הפסק, והיינו גם כן נצח, שפירושו נצחיות.

)הערות לזהר ב עמ' שיט(

ר ִיַחְלנּו ָלְך13 ֲאׁשֶ ָך ה' ָעֵלינּו, ּכַ ְיִהי ַחְסּדְ

כפי  שהיא  דלעילא  אתערותא   — יחלנו  כאשר 
האתערותא דלתתא, לא יותר.

ומה שנקרא זה בשם חסד, אף שזהו תשלום שכר, 
הוא כמו שכתוב14 מי הקדימני ואשלם. ואמרו רז"ל15 

אלמלא עוזרו אין יכול לו.
)ליקוטים ואגרות עמ' קיא(

ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם16

מן העולם — בינה, עלמא דאתכסיא17.
ועד העולם — מלכות, עלמא דאתגליא18.

ההמשכה מבינה למלכות היא על ידי ז"א, שבאמצע, 
המחברם. והיא על ידי תפארת ויסוד.

זהו מן העולם ועד העולם, כי בתיבת ועד יש רמז 
לתפארת וליסוד.

ליעקב20,  אמת  מדת  אמת19,  אות  תפארת,   — ו' 
לא  נוטה  שאינו  ישר,  קו  ותמונתה  תפארת.  שמדתו 
לימין ולא לשמאל, והוא תפארת, עמודא דאמצעיתא21. 
ותפארת היא הבריח התיכון22 המבריח מן הקצה, בינה, 

אל הקצה, מלכות.
עד — יסוד, כדכתיב ביוסף, שמדתו יסוד, עד תאות 

גבעות עולם23.
כחד  וברית  גוף  כי  ועד,  אחת,  בתיבה  והם 

חשבינן24.
)הערות לזהר א עמ' קכ(

12( עירובין נד, ב.
13( תהלים לג, כב.

14( איוב ד, יג. וראה ויקרא רבה פכ"ז, ב.
15( סוכה נב, ב.

16( תהלים קו, מח.
17 זח"א קנח, א.

18 תניא אגה"ק ס"כ.
19( זח"ג ריש פרשת ויקרא.

20( מיכה ז, כ.
21( פתח אליהו.

22( תרומה כו, כח. זח"ב קעה, ב. תניא פי"ג.
23( ויחי מט, כו. ועיין זח"א רמז, ב.

24( זח"ג רלו, א.

לקוטים מתורת לוי יצחק
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ניסן י"ג ראשון יום
פרקמ           
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יקטרינוסלב.1. של רבה ז"ל, יצחק לוי ר' הרה"ח הרה"ג אביו בשם שליט"א אדמו"ר מכ"ק הוא וצורה" חומר בעלי הם המלאכים ב"וכל הפירוש
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ניסן י"ד שני יום
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השמטת2. (והוא כן צ"ל כאן שגם ונ"ל רקיעין. ובקעין לעילא סלקין שם: מדייק‰È˙ÚÓ˜"בזהר זו בהגהה שלפ"ז הציונים שבב' ובפרט (
È Ó ˜ ˙Ú‰  ˜È.3.ג א, א.4.קהלת נ, פסחים
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ה'תש"גיג ניסןיום ראשון

חומש: אחרי מות, פר' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובעטיפת ציצית . . . נז לאדונו ומלכו.

ְמנּוָחתֹו  ם  ְוׁשָ ְליּוּבַאִוויְטׁש,  ּבִ תרכ"ו  ַנת  ׁשְ ק  ּלֵ ִנְסּתַ ֶצֶדק".  ַמח  ַה"ּצֶ ת  ְקֻדּשַׁ בֹוד  ּכְ ל  ׁשֶ ִהּלּוָלא 
בֹוד. ּכָ

ְו'דַא"ח'  'ִנְגֶלה'  ִלְכּתֹב  ִהְתִחיל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ּפּוֵרי  ִמּסִ
ָנה. ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּבִ

ה'תש"גיד ניסןיום שני
ת ַעְרִבית. ִפּלַ ִדיַקת ָחֵמץ ַאַחר ּתְ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: משא"כ . . . נז ליודעים.

ָלן. א ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְבָעֵרב ַקּבְ ה, ֶאּלָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהַרב ְלֻמְרׁשֶ נּו נֹוֲהִגים ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ּבְ
ְואֹוֵמר  נֹוֵכַח,  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ֲחצֹות,  ַאַחר  ַסח  ּפֶ ֶעֶרב  מּוָרה  ַהּשְׁ ת  ֲאִפּיַ ּבַ
ְוָנא  ה ּוְכַהאי ּגַ ה, ֲאִפּיָ יׁשָ ַהּנֹוֵגַע ְלַהּלִ ֶרק – ְלהֹורֹות ּבְ ֶאְמַצע ּפֶ ם ּבְ ל, ְוָהָיה ַמְפִסיק – ּגַ ן ַהּלֵ ם ּכֵ ּגַ

]=ְוַכּדֹוֶמה[.

ה'תש"גטו ניסן, א דחג המצותיום שלישי
ה[. ְלָמרֹור ַוֲחֶזֶרת - ֵהן ְחֵריין ְוֵהן ַסאַלאט ]=ַחּסָ

ּכֹוֵרְך. ּבַ ם ַעל ָמרֹור ׁשֶ ִנים ּגַ ת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְמַכּוְ ִבְרּכַ ֵציֵרי. ּבְ ֲעִמיָדה. ֵהא ַלְחָמא - ַהֵהא ּבְ  ִקּדּוׁש ּבַ
חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עז־עח.
תניא: והנה . . . 114 ולבושיהן כנ"ל.

בסדר הראשון הי' אאמו"ר מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני הי' 
מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי' מאריך בביאור ההגדה.

אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא  - לילה הראשון; מיכלא דאסותא  - לילה 
השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, ווָאס ער זָאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין רפואה, 
איז ער דָאך געווען קראנק. ָאבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען לכתחילה 

ניט קראנק.

ְכֵדי ֶלֱאֹכל ָהֲאִפיקֹוָמן ִלְפֵני ֲחצֹות,  ר ּבִ "ּב[ ְמַקּצֵ י ]ָהַרׁשַ ֶדר ָהִראׁשֹון ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּסֵ ּבַ
ַמֲאִריְך  ְוָהָיה  ֲחצֹות,  ַאַחר  ג־ד  ָעה  ׁשָ ּבְ ְוגֹוְמרֹו  ָעה ט,  ׁשָ ִלְפֵני  ַמְתִחיל  ַמֲאִריְך.  ָהָיה  ִני  ּשֵׁ ּבַ ֲאָבל 

ָדה. ֵבאּור ַהַהּגָ ּבְ
ַאְסָוָתא  ּדְ ַלְיָלה ָהִראׁשֹון; ֵמְכָלא  ְמֵהְמנּוָתא ]="ַמֲאַכל ָהֱאמּוָנה"[ –  ּדִ ֵקן ָאַמר: ֵמְכָלא  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
אֹוֵמר "ּתֹוָדה  ר ָהְרפּוָאה ְמִביָאה )ּגֹוֶרֶמת( ֶאת ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ֲאׁשֶ ִני. ּכַ ]="ַמֲאַכל ָהְרפּוָאה"[ – ַלְיָלה ַהּשֵׁ
ה  ִחּלָ ַכּתְ ָהֱאמּוָנה ְמִביָאה ֶאת ָהְרפּוָאה – ִמּלְ ׁשֶ ְלָך ה' ַעל ְרפּוָאִתי" – הּוא ָהָיה ֲהֵרי חֹוֶלה; ַאְך ּכְ

ֹלא חֹוִלים.

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח

יום 
שני
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו



היום יום . . . מח

ה'תש"ג טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומריום רביעי
ָכל יֹום טֹוב. מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּצֹות - ְקִריַאת ׁשְ ַחג ַהּמַ ֵליל ב' ּדְ

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך אמנם . . . 116 אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל, אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר פרעגן פיר 
קשיות". וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל, צ"ל בברכת המזון: הרחמן הוא 

יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.

ע  ַאְרּבַ אֹוְתָך  ַאל  ֶאׁשְ א,  "ַאּבָ ה":  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ "ַמה  ִלְפֵני  אֹוֵמר  ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ָאב,  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ
זֹון:  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָלן, ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ֵאין לֹו ָאב ָוֵאם, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ יֹות". ּוְסמֹוכֹות ָלֶזה, ׁשֶ קּוׁשְ

י מֹוָרִתי כּו'. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי כּו' ִאּמִ

ה'תש"גיז ניסן, שני לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה בהכנה . . . 116 כנודע.

ה כּו',  ְרּבֶ ה ֱאֹלֵקינּו ֶזה" – ְוָכל ַהּמַ ה, "ִהּנֵ ְקֻדּשָׁ ח" – "ֶזה" מֹוֶרה ַעל ַמְדֵרָגה ּדִ ּבָ "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ
ח. ּבָ ּלֹו הּוא ְמׁשֻ "ֶזה" ׁשֶ

ה'תש"גיח ניסן, שלשה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה כל . . . וכו' כנ"ל.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ָמה, ַעל  ׁשָ ֶסף הּוא ַהּנְ ְלֶוה ּגֹו'", ּכֶ ֶסף ּתַ סּוק "ִאם ּכֶ ַמח ֶצֶדק" ַמֲאָמר ַעל ַהּפָ ַנת תר"ח ָאַמר ַה"ּצֶ ׁשְ
ַגְעּגּוִעים[ ּוְתׁשּוָקה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ּוְכִדְכִתיב "רּוַח ָהָאָדם ִהיא ָהעֹוָלה  ֹכֶסף ]=ּבְ ִמיד ּבְ ִהיא ּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ
ְלָהָאָדם,  ַהְלָוָאה  ּבְ ְנתּוָנה  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ָאָדם",  ְקרּוִיים  ם  "ַאּתֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ֵהם  ָאָדם  ּדְ ְלַמְעָלה", 
ָחֵסר  א ָחָדא ]ּוְכׁשֶ ר ָקבּוַע כּו', ְוָחֵסר יֹוָמא ָחָדא – ָחֵסר ְלבּוׁשָ ֵיׁש ִמְסּפָ רּו ּגֹו'", ּדְ ּוְכִתיב "ָיִמים ֻיּצָ

יֹום ֶאָחד – ָחֵסר ְלבּוׁש ֶאָחד[.

ה'תש"גיט ניסן, ארבעה לעומרשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ִויֶתּ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צ־צו.
תניא: פרק מב. והנה . . . 118 ידע וגו'.

ה  ל ְלַלְיָלה – ַהּזֶ ְמׁשַ ּנִ לּות ׁשֶ ְיָלה – ּגָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ "ּב[: ַמה ּנִ י ]ָהַרׁשַ ֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַעם ּפֵ ּפַ
ָדמּוהּו. ּקְ ֻלּיֹות ׁשֶ ילֹות – ּגָ ל ַהּלֵ – ָהַאֲחרֹון – ִמּכָ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז

יום 
שישי
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו



מט היום יום . . . 

ַעם ֶאָחת – ֹלא  ּפַ ֲאִפילּו  ְוָטֳהָרה –  יֹון  ִנּקָ ְלׁשֹון ֵמרּוק,  יִלין –  ַמְטּבִ ילֹות ֵאין ֲאנּו  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
י ְפָעִמים – ֵמרּוק ּגּוף  ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ לּות – ַהּלַ י ֲהֵרי ָהָיה ַאֲחֵריֶהם עֹוד ּגָ ֶהם, ּכִ רּוק ּבָ ִנְגַמר ַהּמֵ

ֶפׁש. ְוִגּלּוי ַהּנֶ
ד ֶנֶפׁש  לּות, ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִמּצַ ם ַאַחר ַהּגָ י ּגַ ה – ַהְינּו ּכִ ילֹות ֲאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמּצָ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
לּות ָהַאֲחרֹון –  ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲהִמית, ָחֵמץ ֵיׁשּות. – ַהּלַ ד ֶנֶפׁש ַהּבַ ּטּול, ּוִמּצַ ה ּבִ ָהֱאֹלִקית, ַמּצָ

ְמָאה. ָיֳעַבר רּוַח ַהּטֻ ה – ׁשְ ּלֹו ַמּצָ ּכֻ
ה  ֻלּיֹות ַהְרּבֵ ָניו מֹוִריקֹות, ּוְבָכל ַהּגָ א ּפָ ל ַהְמַקּנֵ ָאר ְיָרקֹות – ּכָ ילֹות ֲאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ּלֹו ָמרֹור – ִקְנָאה  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ְנָאה: ִקְנַאת סֹוְפִרים ְוַהּדֹוֶמה – ַהּלַ ּקִ ִחינֹות ּבַ ּבְ

ל ֲחֵברֹו. תֹו ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ֶרְך ַמֲאַמר ַרַז"ל ּכָ דֹוָלה, ַעל ּדֶ ַהּיֹוֵתר ּגְ
ֻלּיֹות – אֹוְכִלין  ַעל ְיֵדי ַהּגָ ּלּוִיים ׁשֶ ל ַהּגִ ין – ּכָ ין ְמֻסּבִ ִבין ּבֵ ין יֹוׁשְ ילֹות ֲאנּו אֹוְכִלין ּבֵ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
טּות  ּשְׁ ֲעבֹוָדתֹו ְלִהְתּפַ יַע ּבַ ּגִ ּמַ ֲענּוג ְוַתֲענּוג ָהַעְצִמי, ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ טּות ַהּתַ ּשְׁ ֲענּוג, ְוֵיׁש ִהְתּפַ ִחיַנת ַהּתַ – ּבְ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ּכָ ין – ׁשֶ נּו ְמֻסּבִ ּלָ לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲענּוג ְוֵיׁש ְלַתֲענּוג ָהַעְצִמי – ַהּלַ ַהּתַ

ֲענּוג ָהַעְצִמי. יעּו ִלְבִחיַנת ּתַ ַיּגִ

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

בנוגע  דרכים  פרשת  על  ועומדת  לימודי'  את  שגמרה  כותבת  בו  אדר,  משילהי  מכתב  על  במענה 

להסתדרותה בעתיד, ושואלת דעתי בזה.

כיון שבודאי רוצה היא להשפיע בסביבה המתאמת ואוהבת טפול עם ילדים, צריכה היתה להסתדר 

במקצוע ההוראה, ובטח הידיעות שיש לה מספיקות בכלל, ואם נחוצה להשלמה הרי רגיל הוא בתקופתנו 

זו שמשתלמים ביחד ובבת אחת עם העבודה בפועל, ובאמת ענין אחד מסייע להשני, כי אין לך לימוד יותר 

טוב מאשר נסיון בפועל, המגלה על אתר את הצריך תיקון ואת האפשרי לשפר.

העם  כ"]כ[  שרבה  זה  בזמננו  הרי  להשתמש,  חומר  ובאיזה  בחוץ  להשפיע  איך  לשאלתה  בנוגע 

הארצות אפי' בלימודי היסודות והתחלתם ואין לסמוך על הרחוב ואפילו לא על הבית לפעמים קרובות, 

הנה גם לימוד הענינים המובאים בתורה נביאים וכתובים בקיצור שולחן ערוך וכיוצא בזה, חידוש וחדש 

הוא לרוב הנוער, והסברה בזה והאופנים לרבות החשק שלהם ללימודים אלה וביחוד לאורחות חיים על 

פי התורה, נמצא די ויותר בשיחות ולקוטי דבורים של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שכבר 

נמצאים בדפוס ובהירחונים של המרכז לעניני חנוך המופיעים מדי חדש בחדשו זה כארבע עשרה שנה ועוד 

ועוד, והעיקר בכל הנ"ל להתחיל בעבודה בפועל, ובמשך העבודה תראה את דרכה ואופן עבודתה ברורים 

יותר ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכת הצלחה בהנ"ל ולחג פסח כשר ושמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



נ            

ה'תש"ע ניסן י"ג ראשון יום    

        
          

       
בגמרא נאמרה זו יא)הלכה בעת(ב"ק הירושה: בחלוקת

מלבד היורשים, בגדי את אף הנכסים בכלל להעריך יש החלוקה
כדי נאים בגדים שילבש לאחים נוח כי האחים, גדול בגדי

דבריו. שישמעו
הרמב"ם ה"ג)אך פ"י של(להלן הראשון חציה את רק הביא

הגדול). בגדי את מעריכים (שאין השני חציה את ולא ההלכה,
הדבר: בטעם הפוסקים ונחלקו

כי להלן, זאת לציין לנכון מצא לא הרמב"ם כי אומרים, יש
ההלכות לשתי אחד וטעם כאן האמורה ההלכה היא (דרישה,היא

ד) רפח, .חו"מ
זו חלוקות ההלכות שתי הרמב"ם לדעת כי אומרים, יש אך
בעודו הירושה מנכסי ללבוש לו שמותר רק נאמר כאן מזו:
הרמב"ם פסק להלן ואילו מכן. לאחר לא אך בנכסים, מתעסק
המשותפים בנכסים הטיפול כשנסתיים שאף הסוברת, כדעה

להחזירם צריך אינו אותם, לחלוק שם)ובאים יוסף .(בית
מבוסס הלבישה היתר אחת, לדעה המחלוקת: נימוקי ואלה

על קנה כבר שמחלו וכיון בכך להם ונוח מאחר ,
ההיתר השניה, לדעה ואילו להשיבם, צריך ואינו הבגדים את
מקנה בנכסים שהטיפול אלא האחים, בהסכמת כלל תלוי אינו
אך הטיפול, לצורך בנכסים להשתמש אפשרות הדין מן לו

להשיבם עליו מסתיים הטיפול סא)כאשר ח"א, לייב אריה ר' .(חידושי

ה'תש"ע ניסן י"ד שני יום     

       
          


היות הרדב"ז: מבאר רפואות? לדעת הסנהדרין צריכים מדוע
בידיעת צורך יש סכנה, בו שיש חולי במקום נדחית והשבת
ניתן והאם מועיל, מסוים ריפוי אם לקבוע מנת על הרפואה

השבת. את בגללו לדחות
הסנהדרין אבל המקובלת, ברפואה רק אמורים הדברים אך
אינה השבת כי בסגולה" המרפאים "דברים לדעת צריכים לא

בשבילם. נדחית
בנושא: עצמו דברי את סותר הרמב"ם ולכאורה,

המשנה מ"ו)בפירוש פ"ח שוטה,(יומא כלב שנשכו מי לגבי כתב
שהלכה – הכלב של הכבד אכילת ידי על מתרפא היה שבימיהם
הוא זה ריפוי כי אסור, בשר החולה את להאכיל שאין כחכמים

שבת בהלכות ואילו טבעי, באופן ולא סגולה הי"ג)בדרך פסק(פי"ט
אותו שתולין דבר ובכל החרגול... "בביצת בשבת לצאת שמותר

סגולה בדרך רק מועיל שהדבר אף רפואה", פ"ו)משום !(פיהמ"ששבת
והביאור:

רק נדחה אסורות) מאכלות או בשבת (מלאכה תורה איסור
כי סגולה, בדרך רפואה לצורך ולא מקובלת רפואה לצורך
שתולין ב"דבר בשבת לצאת וההיתר בספק. מוטלת תועלתה
איסור כאן שאין משום הוא סגולה, של רפואה" משום אותו
דרכי משום הוא איסורו וכל מלבוש. דרך בו יוצאים כי תורה,

התירו רפואה ולצורך תל"ו)האמורי, אלף סי' הרדב"ז .(שו"ת
חמדה' א)וה'כלי אמת':(פנחס ה'שפת דברי ע"פ מוסיף

דברי משמעות כי איסורים, דוחה אינה סגולה בדרך רפואה
הוא התורה מצוות שקיום היא סגולה" לי "והייתם הקב"ה
סגולה בדרך להתרפא והרוצה ה', ישועת את להביא סגולה

התורה. בדרכי הליכה של ה'סגולה' את לבחור צריך
צדק' ה'צמח כתב ל"ט)להלכה, סי' או"ח להשתמש(שו"ת ,שמותר

וכבר חול, בימי בה להשתמש שרגילים כזו, בסגולה בשבת
בעבר. עצמה את הוכיחה

ה'תש"ע ניסן ט"ו שלישי, יום      

        
           

   
צפת, חכמי מגדולי ביֿרב, הר"י התעורר ה'רח"צ בשנת

דורות. כמה זה שהתבטלה לאחר ה'סמיכה', את לחדש
כאן, הכותב הרמב"ם, דברי על ביסס הוא לכך היסוד את
גם זאת, דיינים. לסמוך ניתן ישראל ארץ חכמי כל שבהסכמת
דינו בית עד איש מפי "איש הסמיכה שלשלת שנפסקה לאחר

רבינו" משה ה"א)של .(לעיל
למשניות הרמב"ם של בפירושו יותר מבוארים הדברים

ג) א, לסמוך(סנהדרין יכולים ישראל ארץ חכמי כי מוכיח, הוא שם ,
הוא הגאולה מייעודי שהרי הסמיכה. שפסקה לאחר אף

שנפסקה שלאחר נאמר ואם כבראשונה, ישובו שהסנהדרין
דין בית שתמצא אפשר "אי – יותר לסמוך ניתן לא הסמיכה

לעולם". הגדול
לסמוך ישראל שבארץ ישראל חכמי רוב "הסכימו ואכן,
קצת סמך והוא ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול

המובהקים" ספר)מתלמידיו .(קרית
חכמי ראש (הרלב"ח), חביב בן לוי הרב התייצב לעומתו
טענותיו: ואלו הזה. בזמן הסמיכה חידוש את ושלל ירושלים,
של בסיכומה שהרי להסתמך, אין כאן הרמב"ם דברי על
האם שמסתפק משמע, הכרע". צריך "והדבר כותב: הוא ההלכה

ישראל. ארץ חכמי בהסכמת דיינים לסמוך אפשר אכן
הסנהדרין לחידוש היחידה האפשרות שזו הטענה, וכנגד
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חי הוא אליהו קבלתנו "כפי משיב: הוא המשיח, ביאת בזמן
הדיינים את שיסמוך זה והוא סמוך", מפי סמוך הוא והרי עדיין,

המשיח. בבוא
הגדול עצמו, המשיח ידי על תהיה הסמיכה נוספת: אפשרות

שסמך כמו ראוי, שיהיה מי לכל לסמוך ו"יוכל רבינו, ממשה
זקנים". לשבעים ע"ה רבינו משה

      

ה'תש"ע ניסן ט"ז רביעי יום   

         
      

במחלוקת דעתו את הרמב"ם הביע זו, בהלכה מילים בשתי
אנוס: בדיני ראשונים

עם להתפלל בכוונה גדול, היום בעוד במלאכה המתחיל
אומרים יש התפלל. ולא שכח או נאנס כך ובתוך המלאכה סיום
תשלומין, תפילת להתפלל יכול נאנס, דבר של ובסופו מאחר כי
היה ולא מאחר כי אומרים ויש באונס, תפילה המחסיר כדין

אנוס  לחשוש צריך היה מתחילה כי אונס זה אין
התפילה. מדחיית ולהימנע לבסוף אונס לו יארע שמא

אונס, נחשב זה מקרה אכן כי עולה כאן הרמב"ם ומדברי

אנוס שהיה ראיה הביא ש'אם כתב הרמב"ם שהרי 
לא מדוע כלפיו טוענים ולא פטור'. זה הרי לכן] קודם [ולא

לכן קודם לבוא שם)הקדים ומחצה"ש סקי"א קח, סי' או"ח .(מג"א
למקום, אדם בין חיוב שהיא שבתפילה, אומרים יש אך

ל נאנס ואם למצוות" מקדימים איחור"זריזים בעצם פשע בסוף,
עליו מוטל היה לא לחברו, אדם שבין בעניינים אך התפילה,
עצם ואדרבה הזמן, סוף לפני התנאי את ולקיים להקדים
כי שהעריך משום הוא יום שלושים של ארכה שלקח העובדה
נבצר האחרון ביום כאשר ולפיכך, לכן. קודם לבוא יוכל לא

אונס אכן זה הרי להגיע, נדריםממנו סופר א)(חתם .כו,

ה'תש"ע ניסן י"ז חמישי יום    

        
          
           

 
סנהדרין במסכת הצד.(לו,א)שנינו מן מתחילים נפשות שדיני

דורשים אותו רב', על תענה 'לא מהפסוק: זאת שלומדים יש
מהפסוק זאת שלומדים ויש רב". על תענה "לא של במשמעות
ויחגר חרבו איש ויחגרו חרבו איש חגרו לאנשיו דוד "ויאמר

חרבו". את דוד גם
אסור אם תמוהה: רב" על תענה "לא הדרשה ולכאורה,

האמת? תתברר איך – הימנו שגדול מי על לחלוק
הקטן מן פותחים כך: הדרשה את יוסף' ה'נימוקי מבאר ולכן

התוספתא מלשון וגם הגדול. על לחלוק יירתע שלא (סנהדריןכדי

ב) יהאפ"ז, שלא הצד, מן מתחילין - נפשות בדיני ..." כך: נראה
רבו". דברי על סמוך לבו

זו: לדרשה נוספים ביאורים ויש

מובא א)בגמרא יח, ולא(שם בסנהדרין, מלך מושיבין "אין -
- זו דרשה הובאה מלך ולגבי שנה". בעיבור גדול וכהן מלך
לסתור רשאי "אינך רש"י: ופירש ." רב על תענה לא "דכתיב
אינך מצי לא תו חובה, מלך אמר ואי שבדיינין. מופלא דברי את

זכותא". ליה למחזי
בפירושו הגדול, על לחלוק שאסור אלו, דבריו לעומת אך

א)למשנה לב, "מן(שם יוסף: הנמוקי של לשיטתו נוטה רש"י
על לחלוק ירצו ולא הגדול יחייבנו שמא הקטנים; מן - הצד

גדול". של דבריו על - ריב על תענה לא משום דבריו,
הכיוונים: לשני להתפרש ניתנים בגמרא רש"י דברי וגם

על תחלוק לא משמע יו"ד, בלא כתיב - רב על תענה "לא
ליה חזא דלמא מיניה מתחילינן לא הלכך דין, בית של מופלא
אחד ישמע שלא הצד מן ומתחילין עילויה, פלגינא ולא חובה
"ולא בלשון להסתפק ויש עמו". ויסכים המזכים מן אחד דברי
ירצו שלא או עליו לחלוק שאסור הכוונה האם עליה" פלגינא

עליו. לחלוק

ה'תש"ע ניסן י"ח שישי יום   

        
          
להתאבל אין כך דין, בית הרוגי על מתאבלים שאין כשם

מצוות עול פורקי ה)(רמ"אעל שמ, הש"ךיו"ד לדעת ה). שמה, (שם

אומרים ויש כדין, עליו להתאבל יש מותו קודם התודה אם
מתוודים דין בית הרוגי שהרי זה, לענין מועיל אינו שהוידוי
אינו לבד שהוידוי משום וזאת עליהם. להתאבל אין זאת ובכל
המיתה ובעת הקבר, וחיבוט המיתה צער בצירוף אלא מכפר,

הכפרה נסתיימה לא עדיין האבילות שמ)וחיוב סי' יהודה .(שבט

עול לפורקי דין בית הרוגי בין שחילק הש"ך, דעת ובביאור
להתאבל שאין הקדמונים, אחד דברי פי על לומר יש מצוות,

דין בית הרוגי שהוידויעל לחשוש יש כי שהתוודו, לאחר אף
בית בהרוגי רק שייך זה וטעם בלבד, ולחוץ השפה מן נעשה
ובכל העבירה בשעת בו כשהתרו אלא נהרג אדם אין שהרי דין

עבר פי"בזאת השפהה"ב)(לעיל מן רק שהתודה לחשוש יש ולכן, ,
לחשוש אין שוב שהתוודו כיון מצוות, עול בפורקי אך ולחוץ.

קסו)לכך ג, הלוי .(שבט
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ה'תש"ע ניסן י"ג ראשון יום

   
ּכּלן‡. אּלא אביהן, ירּׁשת חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהאחין

ּכׁשּתפין הן הרי - אביהן להן ּׁשהּניח ּבמה ּביחד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמׁשּתּמׁשין
ּדבר הּיֹורׁשיןלכל ּבׁשאר וכן אחים]. ׁשּתפין[שאינם הן הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻ

זה ּבממֹון מהן אחד ּכל ונתן ׁשּנׂשא וכל מֹוריׁשן; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבנכסי
לאמצע[והרויח] הּׂשכר בשווה], .[מתחלק ְֶַַָָָ

.את הּגדֹולים והׁשּביחּו ּוקטּנים, ּגדֹולים הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָהיּו
לאמצע הׁשּביחּו - אמרּו[לכולם]הּנכסים [הגדולים. ְְְְִִִֶַַָָָ

עֹוׂשיןלקטנים] אנּו והרי אּבא, לנּו ּׁשהּניח מה 'ראּו :ְֲִִִֵֶַַַַָָָ
בלבד]ואֹוכלין' עצמנו והּוא,[בשביל מׁשּביח; ׁשל הּׁשבח - ְְְְִִֶֶַַַַ

אם אבל הּמׁשּביח; ׁשהֹוציא הֹוצאה מחמת הּׁשבח ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיהיה
לאמצע. הּׁשבח עצמן, מחמת נכסים ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָׁשבחּו

אחיֹותיה‚. ּבכלל הּיֹורׁשת היא מת, ׁשל אׁשּתֹו היתה אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוכן
לאמצע. הׁשּביחה - הּנכסים והׁשּביחה ּדֹודיה, ּבנֹות ּבכלל ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָאֹו
ואֹוכלת', עֹוׂשה והריני ּבעלי, הּניח מה 'ראּו אמרה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָואם

ׁשּלּה הּׁשבח הרי - הֹוצאה מחמת הּנכסים .והׁשּביחה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.„ּכ ואחר ּובנה, ונטע הּנכסים והׁשּביח אביו, את ׁשּירׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי
הּׁשבח הם, קטּנים אם - אחרת ּבמדינה אחין לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָנֹודע
אחין, לֹו ׁשּיׁש ידע ולא הֹואיל - ּגדֹולים היּו ואם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלאמצע;
ׁשמין אין - והׁשּביח קטן לנכסי ׁשּירד אח וכן ּכאריס. לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמין

ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשהרי לאמצע; הּׁשבח אּלא ּכאריס, .לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אם‰. - סחֹורה ּבהן ועׂשה מעֹות, ׁשּלקח האחין מן ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
אחת, ׁשעה ּתֹורתֹו מּניח ׁשאינֹו ּגדֹול חכמים ּתלמיד ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
לאחיו ּומתעּסק ּתֹורתֹו, מּניח זה ׁשאין ׁשּלֹו; הּׂשכר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

לעצמו] שהתכוון .[וברור
.Âּגּבאי הּמל ׁשּמּנהּו האחין מן מס]אחד סֹופר[גובה אֹו ִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מעבֹודת ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,הּמל ּבממֹון ּומֹוציא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכניס
ידּוע אביהם ׁשהיה ּכגֹון מּנהּו, האחין מחמת אם - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלכים
עם חסד לעׂשֹות ּכדי ּתחּתיו, ּבנֹו 'נעמיד ואמרּו: זה, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבדבר
זֹו, ּבעבֹודה ׁשּיׂשּתּכר הּׂשכר וכל ׁשּיּטל הּפרס - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהיתֹומים'
ואם למּנֹותֹו. וראּוי ּביֹותר, נבֹון היה ואפּלּו האחין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָלכל

לעצמֹו. זה הרי מּנּוהּו, עצמֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַמחמת
.Êוקנה הּבית, ּבתֹו ונֹותן נֹוׂשא ׁשהיה האחין מן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד

לבּדֹו ּבׁשמֹו בשטר]עבדים רשום הוא והלוה[או],[רק ְְְְֲִִִַָָ
אּלּו 'מעֹות ואמר: לבּדֹו, ּבׁשמֹו החֹוב ׁשטר והיה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרים,

ע ּבהן ׁשּקניתי אֹו ׁשּנפלּוׁשהלויתי הן לבּדי ׁשּלי אּלּו בדים, ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לי' נתנּו 'מּתנה אֹו מצאתי', 'מציאה אֹו אּמי', אבי מּבית ְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָלי
מצא אֹו אחרת, ירּׁשה לֹו ׁשּנפלה ראיה להביא עליו -ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָֻ
ונֹותנת נֹוׂשאה ׁשהיתה האּׁשה וכן ּבמּתנה. וזכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמציאה,
וׁשטרי עבדים, ממּכר ׁשטרי ׁשהן - אֹונֹות והיּו הּבית, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבתֹו
לי ׁשּנפלּו הם, 'ׁשּלי ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאֹות - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָחֹובֹות
וכן ירּׁשה. לּה ׁשּנפלה ראיה להביא עליה אבֹותי', ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻמּבית
אֹונֹות והיּו יתֹומים, ּבנכסי ונֹותנת נֹוׂשאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאלמנה

אֹו לי', נפלּו 'מירּׁשה ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאין ְְְְְְִִִַָָָָָָֻּוׁשטרֹות
ראיה. להביא עליה - לי' נּתנה 'מּתנה אֹו מצאתי', ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָָ'מציאה

נדּוניא לּה יׁש אביה]ואם מבית ואמרה:[שהביאה , ְְְְְִֵָָָָ
ולא נדּוניא, לּה אין אם אבל נאמנת; - לקחּתי' ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ'מּנדּוניתי

הּיֹורׁשין. ּבחזקת הּכל הרי - ראיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהביאה
.Áחלּוקין ׁשאין ּובאלמנה ּבאחים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

יחד]ּבעּסתן אוכלין מזונותיהם חלּוקין[אפילו היּו אם אבל . ְֲֲִִִָָָָ
קמץ מעּסתֹו ׁשּמא - מאוכלו]ּבעּסתן האחין[קיצץ ועל , ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

אמצע מּׁשל ׁשהן ראיה זה[כולם]להביא מת אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
על אף ראיה, להביא האחין על - הּבית ּבתֹו ונֹותן ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּנֹוׂשא

ּבעּסתן. חלּוקין היּו ׁשּלא ְֲִִִֶָָָֹּפי
.Ëעליו - ידֹו מּתחת יצא חֹוב ׁשּׁשטר האחין מן ְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחד

נתנֹו ׁשאביו ראיה אֹו[רק]להביא ּומסירה, ּבכתיבה לֹו ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָ
מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ּבֹו לֹו למות]ׁשּצּוה הביא[נוטה לא ואם ; ְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

לאמצע. הּוא הרי ְְֲֵֶַָָָראיה,
.Èׁשֹומטין ׁשחזקתן מּפני ּבאחין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

לקחת] לעצמם אחר[מתירין אבל מּזה. יורש]זה [שאינו ֲִֵֶֶַָ
צרי ואינֹו ּבֹו, ּגֹובה - מּבעליו ׁשּקנהּו אֹו לֹו ׁשּנתן ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּטען

ראיה. ְְִָָָלהביא
.‡Èללמד אֹו ּתֹורה ללמד זּוז מאתים ׁשּנטל האחין מן ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹאחד

אחר]אּמנּות אין[במקום 'אם לֹו: לֹומר האחין יכֹולין - ְִִִֵַַָָֻ
הּבית ּברּכת לפי אּלא מזֹונֹות ל אין אצלנּו, [הוצאתאּתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

בבית] ּכהֹוצאתמזון לבּדֹו, אחד מזֹונֹות הֹוצאת ׁשאין ;ְְְֵֶֶַַַָָָ
רּבים'. ּבין ְִֵַָמזֹונֹותיו

.Èהּגדֹולים אין - ּוקטּנים ּגדֹולים ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָמי
חשבון]מתּפרנסין על הּקטּנים[לבושים ולא הּקטּנים, ּפרנסת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָֹ

הּגדֹולים מזֹונֹות יקרים]נּזֹונים הקטנים אּלא[מזונות , ְְִִִֶַָ
ּגדֹולים נׂשאּו ּבׁשוה. הירושה]חֹולקים בכסף לאחר[נשים ְְְְְִִֶַַָָ
קטּנים יּׂשאּו - אביהם ּכמיתת ואחר הּנכסים, מּכלל ּכן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

לאחר הּקטּנים ואמרּו אביהם, ּבחּיי הּגדֹולים נׂשאּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹיחלקּו.
אין - אּתם' ׁשּנׂשאתם ּכדר נֹוׂשאין אנּו 'הרי אביהם: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמיתת

נתן. אביהם להם ּׁשּנתן מה אּלא להם, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומעין
.‚Èוהיתה מׁשּתה לֹו ועׂשה אב, מּׁשל ּבנֹו את האב ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָהּׂשיא

ׁשֹוׁשבינּות ונׁשּתּלחה אב, מּׁשל חתונה]ההֹוצאה לזה[מתנות ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
חֹוזרת ּכׁשהיא - האב ּבחּיי בחתונתו]הּבן השושבינות [לנותן ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

לאמצע חֹוזרת האב, מיתת כולם]לאחר הֹוציא[בין אבל . ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּבּמׁשּתה[שילם] השושבינותמּׁשּלֹו[חתונתו]הּבן [ולקח ְִִֵֶֶַַ
ּבלבד.לעצמו] לֹו ׁשּנׁשּתּלחה הּבן מחלק אּלא חֹוזרת אינּה -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.„Èּכׁשּתחזר - מּבניו אחד ּבׁשם ׁשֹוׁשבינּות ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאב
ׁשלחּה אם אבל ׁשּלֹו. היא הרי הּבן, לאֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוׁשבינּות

לאמצע ּתחזר ּכׁשּתחזר, - סתם ּבניו ּבׁשם בניו]האב .[לכל ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
עּמֹו ׁשּיׂשמחּו עד להחזירּה, חּיב לֹו ׁשּנׁשּתּלחה זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָואין

ּכּלן כולם]הּבנים ׁשּבׁשם[שיתחתנו ׁשֹוׁשבינין, ּכּלן ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ
מקצתן עם ׂשמח אם ,לפיכ נׁשּתּלחה; התחתנו]ּכּלן [חלקם ְְְְִִִִִַַָָָָָָֻ

לאמצע. הּוא והרי ּבלבד, עּמֹו ׁשּׂשמח זה חלק מחזיר -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
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ה'תש"ע ניסן י"ט קודש שבת   

        
           
           

      
בה שאין לאֿתעשה מצות על העובר על היא מלקות חובת

עשה מכותקום ד)(ספרי, אותופ"ג לתקן שאפשר לאו ואולם .
– הבנים על האם תיקח לא כגון: עליו. לוקים אין בעשייה,
מה להחזיר ויכול – שדך פאת תכלה לא להחזירם. ויכול
הולך כגון: עליו. לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכן שליקט.
וממרה לשקר, הנשבע אבל שווא. שמע ונושא נוטר נוקם, רכיל,

לוקה. – בשם חברו את ומקלל
פי"ט)הרמב"ם שלוקים(להלן עבירות ושבע מאתים מונה

נפטרו שלקו, כרת חייבי כל כרת. חייבי מהן ו18ֿ עליהן,

כאחיך הוא הרי כשנקלה אחיך": "ונקלה שנאמר הכרת, מעונש
כ"ג) .(מכות

על מטילים שחכמים מלקות עונש מרדות": "מכת גם ויש
העונש מידת את קובעים הדיינים אלא קצוב אינו ומספרם חוטא

העבירה. חומרת לפי
היא מרדות שמכת תוס' בשם כתב צ') סי' (שו"ת הריב"ש

כמותן חזקות שאינן רק תורה, כשל הלקאות או"חל"ט חדש (פרי

ב) תע"א אברהםסי' והמגן ב'). רצ"ו שמכת(סי' מהרא"י בשם כתב
בלבד. הכאות י"ג היא מרדות

רחום" "והוא אמירת תוך הכפורים יום בערב ללקות ונהגו
קלה ברצועה ומכים אחת, חסר ארבעים היינו פעמים, שלוש

התשובה לעורר כדי לזיכרון כוח, 375)מבלי עמ' ויטרי .(מחזור

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס כו'

מוה"ר שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

יציין את המקור מהם לקח  ובטח  ונדפס ספרו בסיפורים חסידותיים,  נהניתי ממ"ש שהולך   ...

הסיפורים, מי המספר ומדת הדייקנות שלו )כמובן באם הסיפורים הם סיפורי-חסידים( או שזהו ממהלך 

הנפש וכו'.

מ"ש אודות המפתחות לספרי חסידות, הנה ספרים היסודיים הם תניא תורה אור ולקוטי תורה, 

לדברים  )כראוי  לעבד  זמן  הי'  שלא  מפני  בשלימות  שלא  )אף  נדפסו  כבר  ולתניא  לתו"א  מפתחות  והרי 

אתי  ישנו  ללקו"ת  ומפתח  וכו'(.  והשוואות  מקומות  מראה  והן  למפתחות  השני  החלק  את  הנדפסים(, 

בכתובים שבטח יודפס ג"כ ואת הכל עשה יפה בעתו.

וכידוע  בזה,  לעיין בהסכסוך שבין החוקרים  בידי  עתותי  הי'  לא  הגנוזות, הרי  למגילות  בהנוגע 

שמחולקים מן הקצה אל הקצה, אבל מה שנראה לי מתוך קריאה שטחית וראיית איזה צלומים, שכנראה 

משיטת הכתוב בהנוגע למלאים וכו' זהו מכת"י עם הארץ, העלול לטעות בהעתקה מפני חסרון ידיעה, ולכן 

זהירות יתירה דרושה בנוגע לסמכות המגילות )ומי יודע סיבת גניזתם(.

בברכה לחג פסח כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן



נג            
      

       

ה'תש"ע ניסן י"ג ראשון יום

   
ּכּלן‡. אּלא אביהן, ירּׁשת חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהאחין

ּכׁשּתפין הן הרי - אביהן להן ּׁשהּניח ּבמה ּביחד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמׁשּתּמׁשין
ּדבר הּיֹורׁשיןלכל ּבׁשאר וכן אחים]. ׁשּתפין[שאינם הן הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻ

זה ּבממֹון מהן אחד ּכל ונתן ׁשּנׂשא וכל מֹוריׁשן; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבנכסי
לאמצע[והרויח] הּׂשכר בשווה], .[מתחלק ְֶַַָָָ

.את הּגדֹולים והׁשּביחּו ּוקטּנים, ּגדֹולים הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָהיּו
לאמצע הׁשּביחּו - אמרּו[לכולם]הּנכסים [הגדולים. ְְְְִִִֶַַָָָ

עֹוׂשיןלקטנים] אנּו והרי אּבא, לנּו ּׁשהּניח מה 'ראּו :ְֲִִִֵֶַַַַָָָ
בלבד]ואֹוכלין' עצמנו והּוא,[בשביל מׁשּביח; ׁשל הּׁשבח - ְְְְִִֶֶַַַַ

אם אבל הּמׁשּביח; ׁשהֹוציא הֹוצאה מחמת הּׁשבח ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיהיה
לאמצע. הּׁשבח עצמן, מחמת נכסים ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָׁשבחּו

אחיֹותיה‚. ּבכלל הּיֹורׁשת היא מת, ׁשל אׁשּתֹו היתה אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוכן
לאמצע. הׁשּביחה - הּנכסים והׁשּביחה ּדֹודיה, ּבנֹות ּבכלל ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָאֹו
ואֹוכלת', עֹוׂשה והריני ּבעלי, הּניח מה 'ראּו אמרה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָואם

ׁשּלּה הּׁשבח הרי - הֹוצאה מחמת הּנכסים .והׁשּביחה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.„ּכ ואחר ּובנה, ונטע הּנכסים והׁשּביח אביו, את ׁשּירׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי
הּׁשבח הם, קטּנים אם - אחרת ּבמדינה אחין לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָנֹודע
אחין, לֹו ׁשּיׁש ידע ולא הֹואיל - ּגדֹולים היּו ואם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלאמצע;
ׁשמין אין - והׁשּביח קטן לנכסי ׁשּירד אח וכן ּכאריס. לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמין

ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשהרי לאמצע; הּׁשבח אּלא ּכאריס, .לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אם‰. - סחֹורה ּבהן ועׂשה מעֹות, ׁשּלקח האחין מן ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
אחת, ׁשעה ּתֹורתֹו מּניח ׁשאינֹו ּגדֹול חכמים ּתלמיד ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
לאחיו ּומתעּסק ּתֹורתֹו, מּניח זה ׁשאין ׁשּלֹו; הּׂשכר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

לעצמו] שהתכוון .[וברור
.Âּגּבאי הּמל ׁשּמּנהּו האחין מן מס]אחד סֹופר[גובה אֹו ִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מעבֹודת ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,הּמל ּבממֹון ּומֹוציא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכניס
ידּוע אביהם ׁשהיה ּכגֹון מּנהּו, האחין מחמת אם - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלכים
עם חסד לעׂשֹות ּכדי ּתחּתיו, ּבנֹו 'נעמיד ואמרּו: זה, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבדבר
זֹו, ּבעבֹודה ׁשּיׂשּתּכר הּׂשכר וכל ׁשּיּטל הּפרס - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהיתֹומים'
ואם למּנֹותֹו. וראּוי ּביֹותר, נבֹון היה ואפּלּו האחין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָלכל

לעצמֹו. זה הרי מּנּוהּו, עצמֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַמחמת
.Êוקנה הּבית, ּבתֹו ונֹותן נֹוׂשא ׁשהיה האחין מן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד

לבּדֹו ּבׁשמֹו בשטר]עבדים רשום הוא והלוה[או],[רק ְְְְֲִִִַָָ
אּלּו 'מעֹות ואמר: לבּדֹו, ּבׁשמֹו החֹוב ׁשטר והיה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרים,

ע ּבהן ׁשּקניתי אֹו ׁשּנפלּוׁשהלויתי הן לבּדי ׁשּלי אּלּו בדים, ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לי' נתנּו 'מּתנה אֹו מצאתי', 'מציאה אֹו אּמי', אבי מּבית ְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָלי
מצא אֹו אחרת, ירּׁשה לֹו ׁשּנפלה ראיה להביא עליו -ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָֻ
ונֹותנת נֹוׂשאה ׁשהיתה האּׁשה וכן ּבמּתנה. וזכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמציאה,
וׁשטרי עבדים, ממּכר ׁשטרי ׁשהן - אֹונֹות והיּו הּבית, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבתֹו
לי ׁשּנפלּו הם, 'ׁשּלי ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאֹות - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָחֹובֹות
וכן ירּׁשה. לּה ׁשּנפלה ראיה להביא עליה אבֹותי', ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻמּבית
אֹונֹות והיּו יתֹומים, ּבנכסי ונֹותנת נֹוׂשאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאלמנה

אֹו לי', נפלּו 'מירּׁשה ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאין ְְְְְְִִִַָָָָָָֻּוׁשטרֹות
ראיה. להביא עליה - לי' נּתנה 'מּתנה אֹו מצאתי', ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָָ'מציאה

נדּוניא לּה יׁש אביה]ואם מבית ואמרה:[שהביאה , ְְְְְִֵָָָָ
ולא נדּוניא, לּה אין אם אבל נאמנת; - לקחּתי' ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ'מּנדּוניתי

הּיֹורׁשין. ּבחזקת הּכל הרי - ראיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהביאה
.Áחלּוקין ׁשאין ּובאלמנה ּבאחים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

יחד]ּבעּסתן אוכלין מזונותיהם חלּוקין[אפילו היּו אם אבל . ְֲֲִִִָָָָ
קמץ מעּסתֹו ׁשּמא - מאוכלו]ּבעּסתן האחין[קיצץ ועל , ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

אמצע מּׁשל ׁשהן ראיה זה[כולם]להביא מת אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
על אף ראיה, להביא האחין על - הּבית ּבתֹו ונֹותן ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּנֹוׂשא

ּבעּסתן. חלּוקין היּו ׁשּלא ְֲִִִֶָָָֹּפי
.Ëעליו - ידֹו מּתחת יצא חֹוב ׁשּׁשטר האחין מן ְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחד

נתנֹו ׁשאביו ראיה אֹו[רק]להביא ּומסירה, ּבכתיבה לֹו ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָ
מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ּבֹו לֹו למות]ׁשּצּוה הביא[נוטה לא ואם ; ְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

לאמצע. הּוא הרי ְְֲֵֶַָָָראיה,
.Èׁשֹומטין ׁשחזקתן מּפני ּבאחין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

לקחת] לעצמם אחר[מתירין אבל מּזה. יורש]זה [שאינו ֲִֵֶֶַָ
צרי ואינֹו ּבֹו, ּגֹובה - מּבעליו ׁשּקנהּו אֹו לֹו ׁשּנתן ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּטען

ראיה. ְְִָָָלהביא
.‡Èללמד אֹו ּתֹורה ללמד זּוז מאתים ׁשּנטל האחין מן ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹאחד

אחר]אּמנּות אין[במקום 'אם לֹו: לֹומר האחין יכֹולין - ְִִִֵַַָָֻ
הּבית ּברּכת לפי אּלא מזֹונֹות ל אין אצלנּו, [הוצאתאּתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

בבית] ּכהֹוצאתמזון לבּדֹו, אחד מזֹונֹות הֹוצאת ׁשאין ;ְְְֵֶֶַַַָָָ
רּבים'. ּבין ְִֵַָמזֹונֹותיו

.Èהּגדֹולים אין - ּוקטּנים ּגדֹולים ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָמי
חשבון]מתּפרנסין על הּקטּנים[לבושים ולא הּקטּנים, ּפרנסת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָֹ

הּגדֹולים מזֹונֹות יקרים]נּזֹונים הקטנים אּלא[מזונות , ְְִִִֶַָ
ּגדֹולים נׂשאּו ּבׁשוה. הירושה]חֹולקים בכסף לאחר[נשים ְְְְְִִֶַַָָ
קטּנים יּׂשאּו - אביהם ּכמיתת ואחר הּנכסים, מּכלל ּכן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

לאחר הּקטּנים ואמרּו אביהם, ּבחּיי הּגדֹולים נׂשאּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹיחלקּו.
אין - אּתם' ׁשּנׂשאתם ּכדר נֹוׂשאין אנּו 'הרי אביהם: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמיתת

נתן. אביהם להם ּׁשּנתן מה אּלא להם, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומעין
.‚Èוהיתה מׁשּתה לֹו ועׂשה אב, מּׁשל ּבנֹו את האב ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָהּׂשיא

ׁשֹוׁשבינּות ונׁשּתּלחה אב, מּׁשל חתונה]ההֹוצאה לזה[מתנות ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
חֹוזרת ּכׁשהיא - האב ּבחּיי בחתונתו]הּבן השושבינות [לנותן ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

לאמצע חֹוזרת האב, מיתת כולם]לאחר הֹוציא[בין אבל . ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּבּמׁשּתה[שילם] השושבינותמּׁשּלֹו[חתונתו]הּבן [ולקח ְִִֵֶֶַַ
ּבלבד.לעצמו] לֹו ׁשּנׁשּתּלחה הּבן מחלק אּלא חֹוזרת אינּה -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.„Èּכׁשּתחזר - מּבניו אחד ּבׁשם ׁשֹוׁשבינּות ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאב
ׁשלחּה אם אבל ׁשּלֹו. היא הרי הּבן, לאֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוׁשבינּות

לאמצע ּתחזר ּכׁשּתחזר, - סתם ּבניו ּבׁשם בניו]האב .[לכל ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
עּמֹו ׁשּיׂשמחּו עד להחזירּה, חּיב לֹו ׁשּנׁשּתּלחה זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָואין

ּכּלן כולם]הּבנים ׁשּבׁשם[שיתחתנו ׁשֹוׁשבינין, ּכּלן ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ
מקצתן עם ׂשמח אם ,לפיכ נׁשּתּלחה; התחתנו]ּכּלן [חלקם ְְְְִִִִִַַָָָָָָֻ

לאמצע. הּוא והרי ּבלבד, עּמֹו ׁשּׂשמח זה חלק מחזיר -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
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נד           
      

.ÂË- נאים מלּבּוׁשין ּומתּכּסה לֹובׁש ׁשהיה האחין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּגדֹול
נׁשמעין ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּמּנּו, הנאה לאחים יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאם

ומתנו] הּבית[במשאו מּתפּוסת לֹובׁש זה הרי .[מהירושה]- ְֲִִֵֵֶַַַ

   
וכן‡. הּים, מּמדינת אח להן ּובא ׁשחלקּו, אחים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני

אחד ׁשל חלקֹו ונטל חֹוב ּבעל ּובא ׁשחלקּו, אחין ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה
ּכספים וזה קרקע זה נטל אפּלּו - מחלקתמהן ּבטלה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשוה.[החלוקה] הּׁשאר וחֹולקין וחֹוזרין ,ְְְְְְִִֶַָָ

.ׂשדה אֹו ּדקל לפלֹוני ׁשּיּתנּו חליֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָמי
הּמחלקת הרי - ּכלּום לֹו נתנּו ולא האחין וחלקּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּנכסיו,
ּכ ואחר מֹוריׁשן, ּׁשּצּוה מה נֹותנין עֹוׂשין? וכיצד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבטלה.

ּכּתחּלה וחֹולקין .חֹוזרין ְְְְִִִַָ

ּׁשעליהן‚. מה ׁשמין ׁשחלקּו, מכספיהאחין [בגדיהם ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
להןהירושה] ׁשּקנּו ּובנֹותיהן, ּבניהן ּׁשעל מה אבל .ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּבית נׁשֹותיהן,[ירושה]מּתפּוסת ּׁשעל מה וכן ׁשמין; אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
לעצמן ּבהן זכּו להם]ׁשּכבר אמּורים?[מחלו ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

ּׁשעליהן. מה ׁשמין ּומֹועד, ׁשּבת ּבבגדי אבל חל. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבבגדי

ורצּו„. קטּנים, ּומקצתן ּגדֹולים מקצתן יתֹומים, ׁשהּניח ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָמי
מעמידין - חלקן הּגדֹולים ׁשּיּטלּו ּכדי אביהן, ּבנכסי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלחלק
ואם הּיפה. החלק להן ּובֹורר לּקטּנים, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבית

למחֹות יכֹולין אינן - החלוקה]הגּדילּו ּפי[נגד על ׁשהרי , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָ
ּבּׁשּומה ּדין ּבית טעּו ואם להם. חלקּו ּדין ,[הערכה]ּבית ְְִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשתּות וחֹולקין[שישית]ּופחתּו וחֹוזרין למחֹות, יכֹולין - ְְְְְְְֲִִִִָ
ׁשהגּדילּו. אחר אחרת ְֲִִֶֶֶַַַָֻחלּקה

למּנֹות‰. צרי - ּוקטּנים ּגדֹולים יֹורׁשין והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָמי
שמת] עד[לפני הּקטן, ּבחלק מתעּסק ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאּפיטרֹוּפֹוס

להן להעמיד ּדין ּבית חּיבין - מּנה לא ואם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיגּדיל.
יתֹומים. ׁשל אביהן הּוא ּדין ׁשּבית ׁשּיגּדילּו; עד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַאּפיטרֹוּפֹוס,

.Âּׁשּירצה ּומה לּקטן, הּקטן חלק 'יּנתן ואמר: הּמֹוריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָצּוה
ּבידֹו הרׁשּות - ּבֹו' אּפיטרֹוּפֹוסיעׂשה הּמֹוריׁש מּנה אם וכן . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

אבל ּבידֹו. הרׁשּות - עבד אֹו אּׁשה אֹו קטן הּקטּנים, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָעל
ולא עבד, ולא אּׁשה, לא אּפיטרֹוּפֹוס, ממּנין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹאין
אּלא עברֹות. על חׁשּוד ּבחזקת ׁשהּוא הארץ, עם ולא ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹקטן;
ּבזכּות להּפ ויֹודע חיל, ואיׁש נאמן, אדם על ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָּבֹודקין
ּכדי העֹולם, ּבעסקי ּכח לֹו ויׁש טענֹותן, וטֹוען ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹהיתֹומים,
על אֹותֹו ּומעמידין ׁשבחן; ּולהרויח נכסיהם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹלׁשמר
אּלא לּקטן, קרֹוב ׁשּיהיה ּבין רחֹוק ׁשּיהיה ּבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּקטּנים,

לּקרקעֹות. ירד לא קרֹוב, היה ְִֵֵֶַַָָָָֹׁשאם

.Êאֹוכל ׁשהּוא עליו וׁשמעּו אּפיטרֹוּפֹוס, ׁשהעמידּו ּדין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָּבית
ּבֹו אמּוד ׁשּיהיה מּדבר יתר הֹוצאֹות ּומֹוציא [משוערוׁשֹותה ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָ

לו] הּואשיש יתֹומים מּנכסי ׁשּמא לֹו, לחּוׁש להן יׁש -ְְִִִֵֵֶֶָָָ
אבי מּנהּו אם אבל אחר. ּומעמידין אֹותֹו, ּומסּלקין ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָאֹוכל;
אם אּלא מצא; מציאה ׁשּמא אֹותֹו, מסּלקין אין - ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָיתֹומים
ּוכבר אֹותֹו. מסּלקין יתֹומים, נכסי מפסיד ׁשהּוא עדים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבאּו
והּוא והפסיד. הֹואיל אֹותֹו, ׁשּמׁשּביעין הּגאֹונים ְְְְְְִִִִִִִִֶַַהסּכימּו
ׁשמּועתֹו והיתה יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו לאּפיטרֹוּפֹוס ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָהּדין

וסֹובא זֹולל להיֹות וחזר מצֹות, ורֹודף יׁשר והיה ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָטֹובה,
ּבית - ּגזל ּובאבק ּבנדרים ׁשּפרץ אֹו החׁשד, ּבדרכי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהֹול
אּפיטרֹוּפֹוס להן ּולמּנֹות ּולהׁשּביעֹו, אֹותֹו לסּלק חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּדין
ּבית ׁשּכל לּדּין; ּׁשּיראה מה ּכפי האּלּו, הּדברים וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשר.

יתֹומים. ׁשל אביהן הּוא ּדין, ּובית ְֲִִִִֵֶֶּדין

.Áּומפסיד מּדי יֹותר וׁשֹותה אֹוכל היה אפּלּו ׁשהגּדיל, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָקטן
ואין ממֹונֹו, מּמּנּו מֹונעין ּדין ּבית אין - רעה ּבדר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוהֹול

אּפיטרֹוּפֹוס לֹו מֹוריׁשֹומעמידין אֹו אביו צּוה ּכן אם אּלא , ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָ
יּתנּו ׁשּלא אֹו ּומצליח, ּכׁשר היה ּכן אם אּלא לֹו יּתנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ּכקטּנים, הן הרי - והחרׁש והּׁשֹוטה ּפלֹוני. זמן עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַלֹו

אּפיטרֹוּפֹוס. להן ְֲִִִֶֶַָּומעמידין

   
צריכים‡. אינן - אביהן להן ׁשהּניח יתֹומים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמעֹות

לֹו ׁשּיׁש מי על ּבֹודקין ּבהן? עֹוׂשין ּכיצד אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאּפיטרֹוּפֹוס,
אחריּות להן ׁשּיׁש עּדית[קרקעות]נכסים ויהיּו ,[משובחים], ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

עליו קּבל לא ּומעֹולם ּתֹורה, ּדיני וׁשֹומע נאמן איׁש ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹויהיה
ּדין, ּבבית הּמעֹות לֹו ונֹותנין ש]נּדּוי; בעסק קרֹוב[ויעסוק ְְְִִִֵַָָ

מּׂשכר נהנין היתֹומים ונמצאּו להפסד, ורחֹוק ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָלׂשכר
מׁשּבר זהב מׁשּכֹון להן ונתן קרקע, לֹו אין אם וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהּמעֹות.

ונֹותנין[שבור] הּמׁשּכֹון, ּדין ּבית נֹוטלין - סימן לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשאין
יקחּו לא ולּמה להפסד. ורחֹוק לׂשכר קרֹוב הּמעֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹלֹו

זהב ׁשל ּכלים חלי[שלמים]מׁשּכֹון זהב?[תכשיט]אֹו ׁשל ְֲִִֵֶֶַָָָָ
מֹותֹו, אחר ויּטלּוהּו סימן, ויּתנּו הּוא, אחרים ׁשל אםׁשּמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

זה ׁשאין הּדּין הכסף]ידע אמיד]אמּוד[מקבל וכּמה[איש . ְֵֶֶַַַַָָָָ
הּׂשכר, ׁשליׁש אֹו - הּדּינין ּׁשּיראּו מה ּכפי ּבׂשכר? ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָיפסקּו
ּתּקנה ׁשּזֹו ראּו אם - ליתֹומים הּׂשכר רביע אפּלּו חציֹו; ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹו

רחֹוק[תועלת] הּמעֹות לֹו ׁשּיּתנּו אדם מצאּו לא עֹוׂשין. ְְִִֶֶַָָָָָָֹלהן,
מעט מזֹונֹות מהן מֹוציאין אּלּו הרי - לׂשכר וקרֹוב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָלהפסד
ּביד אֹותּה וימסרּו קרקע, ּבּמעֹות להן ׁשּיקנּו עד ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָמעט,

להן. ׁשּיעמידּו ְֲִִֶֶֶַָאּפיטרֹוּפֹוס

.אֹותן ּומֹוכרין אֹותן, ׁשמין - יתֹומים ׁשל הּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכל
אֹותן מֹוליכין - לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק היה ואם ּדין. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבבית

כסף]לּׁשּוק ביותר עם[נמכר ּדמיהם ויצטרפּו אֹותן, ּומֹוכרין ְְְְְִִִֵֶַָָ
יתֹומים. ׁשל ְִֶַָהּמעֹות

ׁשכר‚. ּבידֹו ׁשהיה חריף]מי אם[משקה - יתֹומים ׁשל ְְִִִֵֶֶָָָָ
ׁשּמא לּׁשּוק, יֹוליכֹו ואם יחמיץ, ׁשּמא ׁשּיּמכר, עד ּכאן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחֹו
עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּבֹו עֹוׂשה זה הרי - ּבּדר אנס ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַֹיארעֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָֹּבׁשּלֹו.

נכסי„. ּכל לֹו מֹוסרין האּפיטרֹוּפין, ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָּכׁשּמעמידין
מֹוציא והּוא נמּכרּו; ׁשּלא והּמּטלטלין הּקרקע ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּקטן,
מה ּכפי ועֹוׂשה וזֹורע, ונֹוטע וׂשֹוכר וסֹותר, ּובֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַּומכניס,
ּכל להן ונֹותן ּומׁשקן ּומאכילן ליתֹומים. טֹוב ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיראה

ה ּכפי ירויחּוהֹוצאתן, ולא להן; הראּוי ּוכפי [יפזרו]ּממֹון ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ
מּדי. יתר עליהן יצמצם ולא מּדי, יתר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלהן

ואינֹו‰. מֹוריׁשם; ממֹון להם נֹותן היתֹומים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשּיגּדלּו
ּומה ּׁשהכניס מה חׁשּבֹונֹות לעׂשֹות אֹומרצרי אּלא הֹוציא, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
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ּגזלן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע הּנׁשאר', הּוא 'זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהם:
אבל ּדין. ּבית ּבׁשּמּנּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָּכלּום.
אינֹו - הּמֹוריׁשין ׁשאר וכן יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאּפיטרֹוּפֹוס

ספק טענת על גזל]נׁשּבע ללּבׁש[שלא לאּפיטרֹוּפֹוס יׁש . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
ּדבריו ויהיּו מכּבד ׁשּיהיה ּכדי יתֹומים, מּנכסי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּולהתּכּסֹות
ּבהיֹות ּבנכסיהן הנאה ליתֹומים ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָנׁשמעין;

נׁשמעין. ְְִִָָָּדבריו

.Âׂשדֹות ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה למּכר לאּפיטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹיׁש
ּומּניחין מֹוכרין, אין אבל ליתֹומים; להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּוכרמים,
לּקח עבדים ולא עבדים, לּקח ׂשדֹות מֹוכרין ואין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּמעֹות.

יצליחּו לא ׁשּמא לּקח[קנייתן]ׂשדֹות, ׂשדה מֹוכרין אבל ; ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ
נכסי ּכל עּקר הם ׁשהּׁשורים אחרֹות, ׂשדֹות לעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשורים

ָׂשדֹות.

.Êּברחֹוק למּכר רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ולגאל[מהעיר]אין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
זה[לעיר]ּבקרֹוב יצליח לא ׁשּמא ּביפה, ולגאל ּברע למּכר , ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ולחּוב לדּון רּׁשאין ואין בטענותׁשּקנּו. בבי"ד [להתדיין ְְִֵֶַָָָָ
ונמצאשנגדם] יזּכּו, לא ׁשּמא ליתֹומים; לזּכֹות מנת ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹעל

קּים. ַַָהחֹוב

.Áואפּלּו לחרּות, עבדים להֹוציא רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
לאחרים מֹוכרין אבל לחרּות. ׁשּיצא ּדמיו העבד מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּקח
ואֹותם לחרּות, ׁשּיֹוציאּום מנת על הּדמים מהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָולֹוקחין

ׁשּמׁשחררין. הן ְְְֲִִֵֵֶַָהאחרים

.Ëּכדי יתֹומים נכסי ּומעּׂשרין ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָהאּפיטרֹוּפין
אבל האסּור; ּדבר היתֹומים את מאכילין ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכילן,
ימּכרּו אּלא מתּקנין, הּפרֹות ׁשּיּניחּו ּכדי ויתרמּו, יעּׂשרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלא

טבל מופרשים]אֹותם יתּקן.[לא לתּקן והרֹוצה , ְְְֵֵֶֶֶַַָָ

.È,וׁשֹופר וציצית, ולּולב, סּכה, לּקטּנים עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֻהאּפיטרֹוּפין
ּומגּלה ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ּכלוספר ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

קצבה לּה ׁשּיׁש עׂשה ומוגבלת]מצות מדודה ּבין[הוצאה , ְְֲִִֵֵֵֶַָָ
להן, עֹוׂשין - סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבין ּתֹורה מּדברי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהיא
ּכדי אּלא הּמצוֹות מּכל ּבמצוה חּיבין ׁשאינן ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאף
לפדיֹון ואפּלּו צדקה, עליהן ּפֹוסקין אין אבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלחּנכן.

קצבה. להן אין אּלּו ׁשּמצוֹות מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָׁשבּויים,
.‡Èעליו ּפֹוסקין ּדין ּבית - ׁשּנתחרׁש אֹו ׁשּנׁשּתּטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּומי

ראּוי היה אם .צדקה, ְִָָָָָ
.Èלעׂשֹות צרי האּפיטרֹוּפֹוס ׁשאין ּפי על [ליתומים]אף ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

הוצאותיו]חׁשּבֹון לבין[על ּבינֹו לחּׁשב צרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ
היתֹומים אּלּו ׁשל מאביהם הרּבה ּולהּזהר ּולדקּדק, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָעצמֹו

ערבֹות רֹוכב בשמים]ׁשהּוא יושב לרכב[- "סּלּו ׁשּנאמר: , ֱֲֵֵֶֶֶַָָֹֹ
אלהים אלמנֹות, ודּין יתֹומים אבי ׁשמֹו, ּביּה ְְְְְֱֲֲִִִַַַָָָָֹּבערבֹות,

קדׁשֹו". ְְִָּבמעֹון
ספר והּוא עׂשר ׁשלׁשה ספר נגמר ּדסּייען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּברי
חמּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקיו ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּפטים,
הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה ׂשכירּות, הלכֹות ְְְְְְְִִִִִִָָָָֹוׁשבעים:
ׁשבעה הלואה, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּופּקדֹון, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָׁשאלה
ּפרקים; עׂשר ׁשּׁשה ונטען, טֹוען הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָועׂשרים

ּפרקים. עׂשר אחד נחלֹות, ְְְִִַַָָָָהלכֹות

ה'תש"ע ניסן י"ד שני יום

   . 

       

        

     . 

   
 

והענׁשין סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות.*) מלכים ְְְִִִָָהלכֹות

  
 

ועׂשרים עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ׁשלׁשים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹיׁש
ׁשֹופטים; למּנֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
לנטֹות (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ(ב)
רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם רּבים, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַֹֹאחרי
ילּמד ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמחּיבין
ּבסקילה; להרג (ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות, ׁשּלּמד מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹחֹובה
ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; להרג ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(ז)
ּתלין ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) לתלֹות; ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹ(י)
הרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
ּבאמד נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ(טו)
הֹורג על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) ֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּדעת;
ׁשּלא (כ) ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹחברֹו
עברֹות, ּבעל על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹלהּדר
ׁשּלא (כג) מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאף

(כה) ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט ׁשּלאלהּטֹות ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּלא (כז) ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹליראה
לקּלל ׁשּלא (כט) הּדּינין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּׂשא
הּכׁשרים. יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּנׂשיא;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

    
 

ּבכל‡. וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמצות
עיר]מדינה -]ּפל ּובכל מחוז]ּומדינה ׁשּנאמר:[- ,ופל ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

אּלּו - ׁשֹופטים ."ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשטרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹ"ׁשפטים
לפניהם. ּבאים ּדינין ּובעלי ּדין, ּבבית הּקבּועין ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּדּינין
לפני עֹומדים והם ּורצּועה, מּקל ּבעלי אּלּו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָהּׁשֹוטרים

לתּקן(ומסבביןהמסּבביןהּדּינין החנּיֹות ועל ּבּׁשוקים ( ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָֻ
המחירים]הּׁשערים משקלות]והּמּדֹות[- ּול[- ּכל, הּכֹות ְְְִִַַַָָ
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נה            
      

ּגזלן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע הּנׁשאר', הּוא 'זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהם:
אבל ּדין. ּבית ּבׁשּמּנּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָּכלּום.
אינֹו - הּמֹוריׁשין ׁשאר וכן יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאּפיטרֹוּפֹוס

ספק טענת על גזל]נׁשּבע ללּבׁש[שלא לאּפיטרֹוּפֹוס יׁש . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
ּדבריו ויהיּו מכּבד ׁשּיהיה ּכדי יתֹומים, מּנכסי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּולהתּכּסֹות
ּבהיֹות ּבנכסיהן הנאה ליתֹומים ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָנׁשמעין;

נׁשמעין. ְְִִָָָּדבריו

.Âׂשדֹות ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה למּכר לאּפיטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹיׁש
ּומּניחין מֹוכרין, אין אבל ליתֹומים; להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּוכרמים,
לּקח עבדים ולא עבדים, לּקח ׂשדֹות מֹוכרין ואין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּמעֹות.

יצליחּו לא ׁשּמא לּקח[קנייתן]ׂשדֹות, ׂשדה מֹוכרין אבל ; ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ
נכסי ּכל עּקר הם ׁשהּׁשורים אחרֹות, ׂשדֹות לעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשורים

ָׂשדֹות.

.Êּברחֹוק למּכר רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ולגאל[מהעיר]אין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
זה[לעיר]ּבקרֹוב יצליח לא ׁשּמא ּביפה, ולגאל ּברע למּכר , ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ולחּוב לדּון רּׁשאין ואין בטענותׁשּקנּו. בבי"ד [להתדיין ְְִֵֶַָָָָ
ונמצאשנגדם] יזּכּו, לא ׁשּמא ליתֹומים; לזּכֹות מנת ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹעל

קּים. ַַָהחֹוב

.Áואפּלּו לחרּות, עבדים להֹוציא רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
לאחרים מֹוכרין אבל לחרּות. ׁשּיצא ּדמיו העבד מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּקח
ואֹותם לחרּות, ׁשּיֹוציאּום מנת על הּדמים מהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָולֹוקחין

ׁשּמׁשחררין. הן ְְְֲִִֵֵֶַָהאחרים

.Ëּכדי יתֹומים נכסי ּומעּׂשרין ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָהאּפיטרֹוּפין
אבל האסּור; ּדבר היתֹומים את מאכילין ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכילן,
ימּכרּו אּלא מתּקנין, הּפרֹות ׁשּיּניחּו ּכדי ויתרמּו, יעּׂשרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלא

טבל מופרשים]אֹותם יתּקן.[לא לתּקן והרֹוצה , ְְְֵֵֶֶֶַַָָ

.È,וׁשֹופר וציצית, ולּולב, סּכה, לּקטּנים עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֻהאּפיטרֹוּפין
ּומגּלה ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ּכלוספר ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ

קצבה לּה ׁשּיׁש עׂשה ומוגבלת]מצות מדודה ּבין[הוצאה , ְְֲִִֵֵֵֶַָָ
להן, עֹוׂשין - סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבין ּתֹורה מּדברי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהיא
ּכדי אּלא הּמצוֹות מּכל ּבמצוה חּיבין ׁשאינן ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאף
לפדיֹון ואפּלּו צדקה, עליהן ּפֹוסקין אין אבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלחּנכן.

קצבה. להן אין אּלּו ׁשּמצוֹות מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָׁשבּויים,
.‡Èעליו ּפֹוסקין ּדין ּבית - ׁשּנתחרׁש אֹו ׁשּנׁשּתּטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּומי

ראּוי היה אם .צדקה, ְִָָָָָ
.Èלעׂשֹות צרי האּפיטרֹוּפֹוס ׁשאין ּפי על [ליתומים]אף ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

הוצאותיו]חׁשּבֹון לבין[על ּבינֹו לחּׁשב צרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ
היתֹומים אּלּו ׁשל מאביהם הרּבה ּולהּזהר ּולדקּדק, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָעצמֹו

ערבֹות רֹוכב בשמים]ׁשהּוא יושב לרכב[- "סּלּו ׁשּנאמר: , ֱֲֵֵֶֶֶַָָֹֹ
אלהים אלמנֹות, ודּין יתֹומים אבי ׁשמֹו, ּביּה ְְְְְֱֲֲִִִַַַָָָָֹּבערבֹות,

קדׁשֹו". ְְִָּבמעֹון
ספר והּוא עׂשר ׁשלׁשה ספר נגמר ּדסּייען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּברי
חמּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקיו ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּפטים,
הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה ׂשכירּות, הלכֹות ְְְְְְְִִִִִִָָָָֹוׁשבעים:
ׁשבעה הלואה, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּופּקדֹון, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָׁשאלה
ּפרקים; עׂשר ׁשּׁשה ונטען, טֹוען הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָועׂשרים

ּפרקים. עׂשר אחד נחלֹות, ְְְִִַַָָָָהלכֹות

ה'תש"ע ניסן י"ד שני יום

   . 

       

        

     . 

   
 

והענׁשין סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות.*) מלכים ְְְִִִָָהלכֹות

  
 

ועׂשרים עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ׁשלׁשים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹיׁש
ׁשֹופטים; למּנֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
לנטֹות (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ(ב)
רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם רּבים, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַֹֹאחרי
ילּמד ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמחּיבין
ּבסקילה; להרג (ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות, ׁשּלּמד מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹחֹובה
ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; להרג ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(ז)
ּתלין ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) לתלֹות; ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹ(י)
הרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
ּבאמד נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ(טו)
הֹורג על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) ֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּדעת;
ׁשּלא (כ) ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹחברֹו
עברֹות, ּבעל על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹלהּדר
ׁשּלא (כג) מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאף

(כה) ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט ׁשּלאלהּטֹות ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּלא (כז) ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹליראה
לקּלל ׁשּלא (כט) הּדּינין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּׂשא
הּכׁשרים. יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּנׂשיא;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

    
 

ּבכל‡. וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמצות
עיר]מדינה -]ּפל ּובכל מחוז]ּומדינה ׁשּנאמר:[- ,ופל ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

אּלּו - ׁשֹופטים ."ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשטרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹ"ׁשפטים
לפניהם. ּבאים ּדינין ּובעלי ּדין, ּבבית הּקבּועין ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּדּינין
לפני עֹומדים והם ּורצּועה, מּקל ּבעלי אּלּו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָהּׁשֹוטרים

לתּקן(ומסבביןהמסּבביןהּדּינין החנּיֹות ועל ּבּׁשוקים ( ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָֻ
המחירים]הּׁשערים משקלות]והּמּדֹות[- ּול[- ּכל, הּכֹות ְְְִִַַַָָ
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נו           
      

ערות ּבֹו ׁשּיראּו וכל הּדּינין. ּפי על מעׂשיהן וכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעּות;
רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ודנין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין - ְְְְְִִִִִִֵָָָּדבר

.ּובכל ופל ּפל ּבכל ּדינין ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין
לארץ, ּבחּוצה אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ועיר, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעיר

ופל ּפל ּבכל ּדין ּבית להעמיד חּיבין "ּתּתןאינן ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
."ל נֹותן אלהי ה' אׁשר ,ׁשערי ּבכל ְְְְֱֲֵֶֶֶָָֹל

מנינם?‚. יהיה וכּמה ּביׂשראל, יהיּו קבּועין ּדינין ּבּתי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּמה
ּבּמקּדׁש הּגדֹול ּדין ּבית ּבּתחּלה הּנקראקֹובעין והּוא , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

"אספה ׁשּנאמר: - וׁשבעים אחד ּומנינם ּגדֹולה'. ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ'סנהדרי
ׁשּנאמר: ּגּביהן, על ּומׁשה יׂשראל", מּזקני איׁש ׁשבעים ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלי
ּבחכמה הּגדֹול ואחד. ׁשבעים הרי ,"עּמ ׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ"והתיּצבּו
'ראׁש הּנקרא והּוא עליהם, ראׁש אֹותֹו מֹוׁשיבין - ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹֻׁשּבכּלן
מקֹום, ּבכל 'נׂשיא' חכמים אֹותֹו ׁשּקֹורין והּוא ְְְֲִִִִֶַָָָָָהיׁשיבה';
ׁשּבּׁשבעים הּגדֹול ּומֹוׁשיבין רּבנּו. מׁשה ּתחת העֹומד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוהּוא
ּדין'. ּבית 'אב הּנקרא והּוא מימינֹו, ויֹוׁשב לראׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹמׁשנה
הּגדֹול ּכל מעלתן: ּכפי ׁשניהן, לפני יֹוׁשבין הּׁשבעים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּוׁשאר
מחברֹו; יֹותר מּׂשמאלֹו לּנׂשיא קרֹוב יהיה ּבחכמה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹמחברֹו
עם הּנׂשיא ׁשּיהיה ּכדי ּבעּגּול, ּגרן חצי ּבכמֹו יֹוׁשבין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהם
ּדינין ּבּתי ׁשני מעמידין ועֹוד ּכּלן. את רֹואין ּדין ּבית ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻאב
ּפתח על אחד - ועׂשרים ׁשלׁשה ועׂשרים, ׁשלׁשה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשל
ועיר עיר ּבכל ּומעמידין הּבית. הר ּפתח על ואחד ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהעזרה,
קטּנה; סנהדרי יֹותר, אֹו ועׂשרים מאה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּיׂשראל
מׁשּפט". בּׁשער "והּציגּו ׁשּנאמר: העיר, ּבׁשער ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָויֹוׁשבת
ּבחכמה והּגדֹול ּדּין. ועׂשרים ׁשלׁשה מנינּה? יהיה ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹוכּמה
ּגרן חצי ּכמֹו ּבעּגּול יֹוׁשבין והּׁשאר עליהן; ראׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻׁשּבכּלן,

ּכּלן. את רֹואה הראׁש ׁשּיהיה ּכדי ְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻעגּלה,
ּדּינין„. ׁשלׁשה ּבּה מעמידין ועׂשרים, מאה ּבּה ׁשאין :עיר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומעּוט, רב ּבהם ׁשּיהיה ּכדי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשאין
הּדינין. מן ּבדין מחלקת ּביניהן היתה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאם

ללמד‰. ראּוי אחד - ּגדֹולים חכמים ׁשני ּבּה ׁשאין עיר ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל
לׁשמע יֹודע ואחד ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל להבין]ּולהֹורֹות -] ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻ
סנה ּבּה מֹוׁשיבין אין - ּולהׁשיב לׁשאל עלויֹודע אף דרי, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

מּיׂשראל. אלפים ּבּה ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֶָָָּפי
.Âואחד לדּבר ׁשראּוי אחד אּלּו, ׁשנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסנהדרין

זֹו הרי ׁשלׁשה, ּבּה היּו סנהדרין. זֹו הרי - לׁשמע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹראּוי
סנהדרי זֹו הרי לדּבר, יֹודעים ארּבעה ּבּה היּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבינֹונית;

.חכמה ֲָָ
.Êׁשל ׁשּורֹות ׁשלׁש לפניהן מֹוׁשיבין - קטּנה סנהדרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

איׁש; ועׂשרים ׁשלׁשה וׁשּורה ׁשּורה ּבכל חכמים, ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּתלמידי
למּטה ׁשנּיה וׁשּורה לּסנהדרין, קרֹובה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשּורה
יֹוׁשבין וׁשּורה, ׁשּורה ּובכל מּמּנה. למּטה ּוׁשליׁשית ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָמּמּנה,

ּבחכמה מעלתן לפי .ּבּה ְְְֲִַָָָָָ
.Áעל להֹוסיף אחד לסמ וצרכּו הּסנהדרין, נחלקּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹאם

אחד]מנינן של רוב עפ"י לחובה להכריע וא"א חייבו י"ב -]- ְִָָ
ׁשנּיה ׁשּבׁשּורה והראׁשֹון ׁשּבּה. ּגדֹול הראׁשֹונה מן ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָסֹומכין
חסרֹונּה, למּלאת ּכדי הראׁשֹונה ׁשּורה ּבסֹוף ויֹוׁשב ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹּבא
ּובֹוררין ׁשנּיה; ׁשּורה ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשּבּׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָוהראׁשֹון
הּׁשּורה ּבסֹוף אֹותֹו ּומֹוׁשיבין הּקהל, מּׁשאר אחד ְְִִִֶֶַַָָָָָָלהם

הּסדר ועל ׁשליׁשי, אֹו ׁשני לסמ צרכּו אם וכן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהּׁשליׁשית.
עֹוׂשין. הן ִֵֶַהּזה

.Ëּדּינין סֹופרי ׁשני ׁשם יהיּו - סנהדרין ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
אחד הּׂשמאל; מן ואחד הּימין מן אחד לפניהן, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹומדין

המחּיבין ּדברי ּכֹותב ואחד המזּכין, ּדברי .ּכֹותב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

.Èמאה ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר אּלא סנהדרין, מעמידין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָולּמה
ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל סנהדרין מהן ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹועׂשרים?
ּבית ׁשל ּבטלנין ועׂשרה וׁשּׁשים, ּתׁשעה ׁשל ׁשּורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹוׁשלׁש

חּזנים ּוׁשני סֹופרים, ּוׁשני שמשים]הּכנסת, ּבעלי[- ּוׁשני , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּוׁשני זֹוממין, זֹוממי ּוׁשני זֹוממין, ּוׁשני עדים, ּוׁשני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵּדינין,
הּצדקה, לחּלק ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכדי אחד ועֹוד צדקה, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּגּבאי

ולבלר אּמן, מאה[סופר]ורֹופא הרי - ּתינֹוקֹות ּומלּמד , ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָֻ
ְְִֶועׂשרים.

    
 

אּלא‡. - ּבקטּנה ּבין ּבגדֹולה ּבין ּבסנהדרין, מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאין
ּונבֹונים חכמים ּדעהאנׁשים ּבעלי הּתֹורה, ּבחכמת מפלאין , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻ

וחׁשּבֹון רפּואֹות, ּכגֹון חכמֹות, מּׁשאר קצת ויֹודעים ְְְְְְְְְְִִֶָָָָֻמרּבה,
והּקֹוסמים המעֹוננים ודרכי ואצטגנינּות, ּומּזלֹות, ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָּתקּופֹות
ׁשּיהיּו ּכדי ּבאּלּו, וכּיֹוצא זרה עבֹודה והבלי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהמכּׁשפים
לוּיים ּכהנים אּלא ּבסנהדרין מעמידין ואין אֹותם. לדּון ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹיֹודעין
ׁשּנאמר: - לכהּנה להּׂשיא הראּויין המיחסין, ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻויׂשראלים
ּוביחּוס. ּוביראה ּבחכמה ל ּבדֹומין ,"עּמ ׁשם ְְְְְְְְְְִִִִִַָָָָָ"והתיּצבּו

.ּולוּיים ּכהנים ּגדֹולה ּבסנהדרי להיֹות ׁשּנאמר:ּומצוה , ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּכּלן היּו אפּלּו - מצאּו לא ואם הלוּים"; הּכהנים אל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻ"ּובאת

מּתר. זה הרי ְֲִֵֵֶָָֻיׂשראל,

מפלג‚. זקן ולא סריס לא סנהדרין ּבכל מעמידין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻאין
ּבנים, לֹו ׁשאין מי ולא אכזרּיּות, ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׁשנים,

רחמן ׁשּיהיה .ּכדי ְְְִֵֶֶַָ
ּבסנהדרין„. יׂשראל מל מֹוׁשיבין לחלקואין ׁשאסּור , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ראּוי היה אם ּגדֹול, ּכהן מֹוׁשיבין אבל ּדבריו; ולמרֹות ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָֹעליו
ְְָָּבחכמה.

אֹותן‰. מֹוׁשיבין ׁשאין ּפי על אף - ּדוד ּבית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי
עליהם יׁש אם אֹותן ודנין העם, את הן ּדנין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבסנהדרין

לפיּדין אֹותן, ּדנין ואין ּדנין אין - יׂשראל מלכי אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ּתּקלה. מהם ּתבֹוא ׁשּמא ּתֹורה; לדברי נכנעין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאינן

.Âמנּקין להיֹות צריכין ּכ ּבצדק, מנּקין ּדין ׁשּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֻֻּכׁשם
הּגּוף מּומי ּכּלןמּכל ׁשּיהיּו ּולחּפׂש ולבּדק להׁשּתּדל וצרי . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ׂשיבה לחׁשּבעלי נבֹוני מראה, ּבעלי קֹומה, ּבעלי [מבינים, ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ומענות] ׁשּלאבטענות ּכדי הּלׁשֹונֹות, ּברב יֹודעין וׁשּיהיּו ,ְְְְְְִִֵֶֶַֹֹ

הּתרּגמן. מּפי ׁשֹומעת סנהדרין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָֻּתהיה
.Êּבהם מדקּדקין ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבית

ׁשבעה מהם אחד ּבכל ׁשּיהיה צרי הּדברים, אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל
ממֹון,ּדברים וׂשנאת וענוה, ויראה, חכמה, - הן ואּלּו ; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָ

וכל טֹוב. ׁשם ּובעלי להם, הּברּיֹות ואהבת האמת, ְְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָואהבת
"אנׁשים אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה; הן מפרׁשין - הּדברים ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹאּלּו
"וידעים אמּור. חכמה ּבעלי הרי ּונבנים", ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָֹֻחכמים
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ּיהיּו ּובּמה מהן; נֹוחה הּברּיֹות ׁשרּוח אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלׁשבטיכם",
ׁשפלה, ונפׁש טֹובה, עין ּבעלי ׁשּיהיּו ּבזמן לּברּיֹות? ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאהּובים
הּוא ּולהּלן הּברּיֹות. עם ּבנחת ודּבּורן ּומּׂשאן טֹובה, ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָוחברתן
ּומדקּדקין ּבמצוֹות, ּגּבֹורין ׁשהם אּלּו חיל", "אנׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַאֹומר:
ּגנאי ׁשם להם יהיה ׁשּלא עד יצרם, את וכֹובׁשין עצמן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
ׁשּיהיה חיל", "אנׁשי ּובכלל נאה. ּפרקן ויהיה רע, ׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
"וּיקם ׁשּנאמר: ּכענין ּגֹוזל, מּיד עׁשּוק להּציל אּמיץ לב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהם
צרי ּדּין ּכל אף "ענו", רּבנּו ּמׁשה ּומה וּיֹוׁשען". ִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמׁשה
אפּלּו - ּבצע" "ׂשנאי ּכמׁשמעֹו. אלהים", "יראי ענו. ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיהיה
הּממֹון; לקּבץ רֹודפין ולא עליו, נבהלין אינן ׁשּלהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹממֹון
אמת" "אנׁשי יבאּנּו". חסר . . להֹון "נבהל ׁשהּוא מי ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּכל
אֹוהבין ּבדעּתן, עצמן מחמת הּצדק אחר רֹודפין ׁשּיהיּו -ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
העול. מיני מּכל ּובֹורחין החמס, את וׂשֹונאין האמת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָאת

.Áארץ ּבכל ׁשֹולחים היּו הּגדֹול ּדין ׁשּמּבית חכמים, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו
וענו, חטא, וירא חכם, ׁשּמצאּוהּו מי ּכל ּובֹודקין: ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָיׂשראל,
אֹותֹו עֹוׂשין - הימּנּו נֹוחה הּברּיֹות ורּוח נאה, ּופרקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשפל,
מעלין ּומּׁשם הּבית, הר לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ּבעירֹו. ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָּדּין
הּגדֹול ּדין לבית אֹותֹו מעלין ּומּׁשם העזרה, לפתח .אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

.Ë,ּפסּול זה הרי - ּגר מהן אחד ׁשהיה ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבית
מּיׂשראל אּמֹו ׁשּתהיה אפּלּועד - ממזר מהן אחד היה . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּכל היה אם וכן לדּון. ּכׁשרין אּלּו הרי ממזרים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָׁשלׁשּתן
ּׁשאין מה ּכׁשר, זה הרי – מעיניו ּבאחת סּומה מהן ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

לּכל. ּפסּול עיניו, ּבׁשּתי הּסּומה אבל ּבסנהדרין. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכן
È.לאחד מּתר - מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאף

הּתֹורה מן ּומּדברילדּון ."עמית ּתׁשּפט "ּבצדק ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּדין. ּדיניהם אין ׁשּדנּו, ּוׁשנים ׁשלׁשה; ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹסֹופרים,

.‡Èלרּבים ממחה ׁשהיה מפורסם]אחד חכם תלמיד אֹו[- , ְְִֶֶֶַָָָֻ
אבל יחידי, לדּון לֹו מּתר זה הרי - ּדין מּבית רׁשּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֻנֹוטל
חכמים מצות מּתר, ׁשהּוא ּפי על ואף ּדין. ּבית חׁשּוב ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻאינֹו
יחידי ּדן ּתהי 'אל חכמים: אמרּו אחרים; עּמֹו ׁשּיֹוׁשיב ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָהיא

אחד'. אּלא יחידי, ּדן ׁשאין -ְִִֵֶֶֶָָָ
.Èהֹואיל ּכח; ּבידֹו יׁש אם לעצמֹו, ּדין לעׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיׁש

ּדין, לבית ולבֹוא לטרח חּיב אינֹו עֹוׂשה, הּוא וכהלכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּדת
ּובא נתאחר אּלּו ּבנכסיו הפסד ׁשם היה ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאף

קבל אם ,לפיכ ּדין. והביאֹו[התלונן]לבית ּדינֹו, ּבעל עליו ְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּדן אמת ודין ּכהלכה, ׁשעׂשה ּומצאּו ודרׁשּו ּדין, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָלבית

ּדינֹו. את סֹותרין אין - ְְְִִֵֶַלעצמֹו
.‚È- הּוא ׁשלם ּדין ּבית ׁשלׁשה ׁשל ּדין ׁשּבית ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאף

הּדין ׁשּיחת ּומּוטב מׁשּבח; זה הרי רּבים, ׁשהן זמן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכל
מעׂשרה יֹותר עׂשר, ּכּלןּבאחד הּיֹוׁשבים ׁשּיהיּו ּוצריכין . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוראּויין. חכמים ּתלמידי ּדין, ּבבית ְְְֲִִִִֵֵַָָׁשם
.„Èיׁשב מי עם ׁשּידע עד ּבדין, ׁשּיׁשב חכם לאדם ;ואסּור ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

קׁשר ּבכלל ונמצא הגּונים, ׁשאינן אנׁשים עם יצטרף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמא
ּדין. ּבית ּבכלל לא ְְִִִֵַֹּבֹוגדים,

    
 

ּדין‡. ּובית קטּנה סנהדרי ּבדין? הּדּינין יֹוׁשבין אימתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד
ׁשׁש סֹוף עד הּׁשחר, ּתפּלת מאחר יֹוׁשבין - ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשל

ּבּיֹום ׁשלׁשעֹות מּתמיד יֹוׁשבין היּו - הּגדֹול ּדין ּבית אבל . ְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
טֹובים, וימים ּובׁשּבתֹות הערּבים; ּבין ׁשל ּתמיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשחר,

הּבית. ׁשּבהר הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָהיּו

.יֹוׁשבין ּכּלן ׁשּיהיּו צריכין ואחד ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאין
להתקּבץ צריכין ׁשּיהיּו ּבעת אּלא ׁשּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכאחד
עסק, לֹו ׁשּיהיה מי ּכל - העּתֹות ּובׁשאר ּכּלן; מתקּבצין -ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
מעׂשרים יפחתּו ׁשּלא והּוא וחֹוזר; חפצֹו לעׂשֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹיצא
מהן אחד צר יׁשיבתן. זמן ּכל ּתמיד, יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ׁשם יּׁשאר אם הּנׁשארים: ּבחבריו מסּתּכל זה הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלצאת,
אחר ׁשּיבֹוא עד יצא לא לאו, ואם יצא; ּוׁשלׁשה, .עׂשרים ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּבּלילה‚. הּדינין את מתחילין למדּו,אין הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ראּית מה - נגע" וכל ריב "ּכל ׁשּנאמר: ּכנגעים, ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּדינין

ּבּיֹום. הּדינין אף ּבלבד, ּבּיֹום ְְִִִִַַַַַָנגעים

מקּימין„. ולא עדּות מקּבלין אין מאשררים]וכן ׁשטרֹות[- ְְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ
הּדין לגמר מּתר ּבּיֹום, התחילּו אם - ממֹונֹות ּובדיני ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֻּבּלילה.

ְַַָּבּלילה.

ירושות]הּנחלֹות‰. "לחּקת[- ּבהן: ׁשּנאמר ּכּדינין, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָֻ
ּבּלילה. נחלֹות מּפילין אין ,לפיכ ְְְְִִִִֵַַַָָָָמׁשּפט";

.Âוצּוה החֹולה, את לבּקר ׁשּנכנסּו צוואה]ׁשנים אמר -] ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
ּדין עֹוׂשין ואין ּכֹותבים, - דיינים]ּבפניהם נעשים ואם[אין . ְְְְִִִִִֵֵֶ

ּדברים ּבּמה ּדין. עֹוׂשין רצּו, ּכֹותבין; רצּו, - ׁשלׁשה ְְְִִִִֶַָָָָָֹהיּו
ּדין. עֹוׂשין ואין ּכֹותבין ּבּלילה, אבל ּבּיֹום; ְְְֲֲִִִִֵַַַָָאמּורים?

.Êעּמהן ׁשכינה הגּון, ׁשהּוא יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ;ּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ועטיפה ויראה ּבאימה ליׁשב הּדּינין צריכין ,עללפיכ -] ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

לסּפרהראש] אֹו לׂשחק אֹו ראׁש להקל ואסּור ראׁש. ְְְְְֵֵֵֶַַָָֹֹֹוכבד
וחכמה. ּתֹורה ּבדברי אּלא ּדין, ּבבית ּבטלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָּבׂשיחה

.Áלהן ׁשהעמידּו ּגֹולה ראׁש אֹו מל אֹו סנהדרין ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכל
וראּוי הּתֹורה, ּבחכמת חכם ואינֹו הגּון, ׁשאינֹו ּדּין ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָליׂשראל

מחמּדים ּכּלֹו ׁשהּוא ּפי על אף - ּדּין טובות]להיֹות מידות -], ְְִִִֶַַַַַָֻ
ּבלא עֹובר ׁשהעמידֹו זה הרי - אחרֹות טֹובֹות ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֹויׁש
הּׁשמּועה מּפי - ּבּמׁשּפט" פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה,
אמרּו הּדּינין. להֹוׁשיב הממּנה ּכנגד מדּבר ׁשּזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻלמדּו,
איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו - נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: 'ׁשּמא ְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹחכמים:
- לׁשֹון ּבכל יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו - קרֹובי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּפלֹוני
- הּזּכאי את ּומחּיב החּיב את מזּכה ונמצא ּדּין, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאֹוׁשיבּנּו
נאמר: לכ - יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע, ׁשהּוא מּפני ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא
'ּכל חכמים: אמרּו ועֹוד ּבּמׁשּפט"'. פנים תּכירּו ְְְֲִִִִַַָָָָָֹ"לא
מּצבה, הקים ּכאּלּו - הגּון ׁשאינֹו ּדּין ליׂשראל להן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמעמיד
,"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים "ולא ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: אׁשרה, נטע ּכאּלּו - חכמים ּתלמידי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּובמקֹום
ּתעׂשה אׁשר אלהי ה' מזּבח אצל עץ, ּכל אׁשרה, ל ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹתּטע
כסף אלהי אּתי תעׂשּון '"לא חכמים: אמרּו וכן .'"ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹל

ה אלֹוּה - זהב" הּדּיןואלהי זה וזהב, ּכסף ּבׁשביל ּבא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד'. עׁשרֹו מּפני ְְְִִִֵֶַָׁשּמּנּוהּו

.Ë;מּפניו לעמד אסּור - ׁשּיתמּנה ּכדי ממֹון ׁשּנתן ּדּין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
חכמים, ואמרּו ּבֹו. ּולזלזל אֹותֹו להקל חכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוצּוּו
חמֹור ׁשל ּכמרּדעת ּבעיני ּתהי ּבּה, ׁשּמתעּטף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּטּלית
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נז            
      

ּיהיּו ּובּמה מהן; נֹוחה הּברּיֹות ׁשרּוח אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלׁשבטיכם",
ׁשפלה, ונפׁש טֹובה, עין ּבעלי ׁשּיהיּו ּבזמן לּברּיֹות? ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאהּובים
הּוא ּולהּלן הּברּיֹות. עם ּבנחת ודּבּורן ּומּׂשאן טֹובה, ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָוחברתן
ּומדקּדקין ּבמצוֹות, ּגּבֹורין ׁשהם אּלּו חיל", "אנׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַאֹומר:
ּגנאי ׁשם להם יהיה ׁשּלא עד יצרם, את וכֹובׁשין עצמן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
ׁשּיהיה חיל", "אנׁשי ּובכלל נאה. ּפרקן ויהיה רע, ׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
"וּיקם ׁשּנאמר: ּכענין ּגֹוזל, מּיד עׁשּוק להּציל אּמיץ לב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהם
צרי ּדּין ּכל אף "ענו", רּבנּו ּמׁשה ּומה וּיֹוׁשען". ִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמׁשה
אפּלּו - ּבצע" "ׂשנאי ּכמׁשמעֹו. אלהים", "יראי ענו. ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיהיה
הּממֹון; לקּבץ רֹודפין ולא עליו, נבהלין אינן ׁשּלהן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹממֹון
אמת" "אנׁשי יבאּנּו". חסר . . להֹון "נבהל ׁשהּוא מי ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּכל
אֹוהבין ּבדעּתן, עצמן מחמת הּצדק אחר רֹודפין ׁשּיהיּו -ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
העול. מיני מּכל ּובֹורחין החמס, את וׂשֹונאין האמת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָאת

.Áארץ ּבכל ׁשֹולחים היּו הּגדֹול ּדין ׁשּמּבית חכמים, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו
וענו, חטא, וירא חכם, ׁשּמצאּוהּו מי ּכל ּובֹודקין: ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָיׂשראל,
אֹותֹו עֹוׂשין - הימּנּו נֹוחה הּברּיֹות ורּוח נאה, ּופרקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשפל,
מעלין ּומּׁשם הּבית, הר לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ּבעירֹו. ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָּדּין
הּגדֹול ּדין לבית אֹותֹו מעלין ּומּׁשם העזרה, לפתח .אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

.Ë,ּפסּול זה הרי - ּגר מהן אחד ׁשהיה ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבית
מּיׂשראל אּמֹו ׁשּתהיה אפּלּועד - ממזר מהן אחד היה . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּכל היה אם וכן לדּון. ּכׁשרין אּלּו הרי ממזרים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָׁשלׁשּתן
ּׁשאין מה ּכׁשר, זה הרי – מעיניו ּבאחת סּומה מהן ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

לּכל. ּפסּול עיניו, ּבׁשּתי הּסּומה אבל ּבסנהדרין. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכן
È.לאחד מּתר - מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאף

הּתֹורה מן ּומּדברילדּון ."עמית ּתׁשּפט "ּבצדק ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּדין. ּדיניהם אין ׁשּדנּו, ּוׁשנים ׁשלׁשה; ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹסֹופרים,

.‡Èלרּבים ממחה ׁשהיה מפורסם]אחד חכם תלמיד אֹו[- , ְְִֶֶֶַָָָֻ
אבל יחידי, לדּון לֹו מּתר זה הרי - ּדין מּבית רׁשּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֻנֹוטל
חכמים מצות מּתר, ׁשהּוא ּפי על ואף ּדין. ּבית חׁשּוב ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻאינֹו
יחידי ּדן ּתהי 'אל חכמים: אמרּו אחרים; עּמֹו ׁשּיֹוׁשיב ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָהיא

אחד'. אּלא יחידי, ּדן ׁשאין -ְִִֵֶֶֶָָָ
.Èהֹואיל ּכח; ּבידֹו יׁש אם לעצמֹו, ּדין לעׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיׁש

ּדין, לבית ולבֹוא לטרח חּיב אינֹו עֹוׂשה, הּוא וכהלכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּדת
ּובא נתאחר אּלּו ּבנכסיו הפסד ׁשם היה ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאף

קבל אם ,לפיכ ּדין. והביאֹו[התלונן]לבית ּדינֹו, ּבעל עליו ְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּדן אמת ודין ּכהלכה, ׁשעׂשה ּומצאּו ודרׁשּו ּדין, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָלבית

ּדינֹו. את סֹותרין אין - ְְְִִֵֶַלעצמֹו
.‚È- הּוא ׁשלם ּדין ּבית ׁשלׁשה ׁשל ּדין ׁשּבית ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאף

הּדין ׁשּיחת ּומּוטב מׁשּבח; זה הרי רּבים, ׁשהן זמן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכל
מעׂשרה יֹותר עׂשר, ּכּלןּבאחד הּיֹוׁשבים ׁשּיהיּו ּוצריכין . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוראּויין. חכמים ּתלמידי ּדין, ּבבית ְְְֲִִִִֵֵַָָׁשם
.„Èיׁשב מי עם ׁשּידע עד ּבדין, ׁשּיׁשב חכם לאדם ;ואסּור ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

קׁשר ּבכלל ונמצא הגּונים, ׁשאינן אנׁשים עם יצטרף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמא
ּדין. ּבית ּבכלל לא ְְִִִֵַֹּבֹוגדים,

    
 

ּדין‡. ּובית קטּנה סנהדרי ּבדין? הּדּינין יֹוׁשבין אימתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד
ׁשׁש סֹוף עד הּׁשחר, ּתפּלת מאחר יֹוׁשבין - ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשל

ּבּיֹום ׁשלׁשעֹות מּתמיד יֹוׁשבין היּו - הּגדֹול ּדין ּבית אבל . ְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
טֹובים, וימים ּובׁשּבתֹות הערּבים; ּבין ׁשל ּתמיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשחר,

הּבית. ׁשּבהר הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָהיּו

.יֹוׁשבין ּכּלן ׁשּיהיּו צריכין ואחד ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאין
להתקּבץ צריכין ׁשּיהיּו ּבעת אּלא ׁשּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכאחד
עסק, לֹו ׁשּיהיה מי ּכל - העּתֹות ּובׁשאר ּכּלן; מתקּבצין -ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
מעׂשרים יפחתּו ׁשּלא והּוא וחֹוזר; חפצֹו לעׂשֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹיצא
מהן אחד צר יׁשיבתן. זמן ּכל ּתמיד, יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ׁשם יּׁשאר אם הּנׁשארים: ּבחבריו מסּתּכל זה הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלצאת,
אחר ׁשּיבֹוא עד יצא לא לאו, ואם יצא; ּוׁשלׁשה, .עׂשרים ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּבּלילה‚. הּדינין את מתחילין למדּו,אין הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ראּית מה - נגע" וכל ריב "ּכל ׁשּנאמר: ּכנגעים, ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּדינין

ּבּיֹום. הּדינין אף ּבלבד, ּבּיֹום ְְִִִִַַַַַָנגעים

מקּימין„. ולא עדּות מקּבלין אין מאשררים]וכן ׁשטרֹות[- ְְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ
הּדין לגמר מּתר ּבּיֹום, התחילּו אם - ממֹונֹות ּובדיני ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֻּבּלילה.

ְַַָּבּלילה.

ירושות]הּנחלֹות‰. "לחּקת[- ּבהן: ׁשּנאמר ּכּדינין, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָֻ
ּבּלילה. נחלֹות מּפילין אין ,לפיכ ְְְְִִִִֵַַַָָָָמׁשּפט";

.Âוצּוה החֹולה, את לבּקר ׁשּנכנסּו צוואה]ׁשנים אמר -] ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
ּדין עֹוׂשין ואין ּכֹותבים, - דיינים]ּבפניהם נעשים ואם[אין . ְְְְִִִִִֵֵֶ

ּדברים ּבּמה ּדין. עֹוׂשין רצּו, ּכֹותבין; רצּו, - ׁשלׁשה ְְְִִִִֶַָָָָָֹהיּו
ּדין. עֹוׂשין ואין ּכֹותבין ּבּלילה, אבל ּבּיֹום; ְְְֲֲִִִִֵַַַָָאמּורים?

.Êעּמהן ׁשכינה הגּון, ׁשהּוא יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ;ּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ועטיפה ויראה ּבאימה ליׁשב הּדּינין צריכין ,עללפיכ -] ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

לסּפרהראש] אֹו לׂשחק אֹו ראׁש להקל ואסּור ראׁש. ְְְְְֵֵֵֶַַָָֹֹֹוכבד
וחכמה. ּתֹורה ּבדברי אּלא ּדין, ּבבית ּבטלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָּבׂשיחה

.Áלהן ׁשהעמידּו ּגֹולה ראׁש אֹו מל אֹו סנהדרין ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכל
וראּוי הּתֹורה, ּבחכמת חכם ואינֹו הגּון, ׁשאינֹו ּדּין ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָליׂשראל

מחמּדים ּכּלֹו ׁשהּוא ּפי על אף - ּדּין טובות]להיֹות מידות -], ְְִִִֶַַַַַָֻ
ּבלא עֹובר ׁשהעמידֹו זה הרי - אחרֹות טֹובֹות ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֹויׁש
הּׁשמּועה מּפי - ּבּמׁשּפט" פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה,
אמרּו הּדּינין. להֹוׁשיב הממּנה ּכנגד מדּבר ׁשּזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻלמדּו,
איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו - נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: 'ׁשּמא ְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹחכמים:
- לׁשֹון ּבכל יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו - קרֹובי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּפלֹוני
- הּזּכאי את ּומחּיב החּיב את מזּכה ונמצא ּדּין, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאֹוׁשיבּנּו
נאמר: לכ - יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע, ׁשהּוא מּפני ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא
'ּכל חכמים: אמרּו ועֹוד ּבּמׁשּפט"'. פנים תּכירּו ְְְֲִִִִַַָָָָָֹ"לא
מּצבה, הקים ּכאּלּו - הגּון ׁשאינֹו ּדּין ליׂשראל להן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמעמיד
,"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים "ולא ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:
"לא ׁשּנאמר: אׁשרה, נטע ּכאּלּו - חכמים ּתלמידי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּובמקֹום
ּתעׂשה אׁשר אלהי ה' מזּבח אצל עץ, ּכל אׁשרה, ל ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹתּטע
כסף אלהי אּתי תעׂשּון '"לא חכמים: אמרּו וכן .'"ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹל

ה אלֹוּה - זהב" הּדּיןואלהי זה וזהב, ּכסף ּבׁשביל ּבא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד'. עׁשרֹו מּפני ְְְִִִֵֶַָׁשּמּנּוהּו

.Ë;מּפניו לעמד אסּור - ׁשּיתמּנה ּכדי ממֹון ׁשּנתן ּדּין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
חכמים, ואמרּו ּבֹו. ּולזלזל אֹותֹו להקל חכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוצּוּו
חמֹור ׁשל ּכמרּדעת ּבעיני ּתהי ּבּה, ׁשּמתעּטף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּטּלית
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נח           
      

.È,מּלהתמּנֹות ּבֹורחין - הראׁשֹונים החכמים ּדר היה ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָּכ
ּבּדין יׁשבּו ׁשּלא הרּבה עצמן ׁשםודֹוחקין ׁשאין ׁשּידעּו עד , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּׁשּורה ּתתקלקל הּדין, מן יּמנעּו וׁשאם ּכמֹותן, [-ראּוי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
הדין] עדשורת לּדין, יֹוׁשבין היּו לא כן, ּפי על אף .ְִִִֵַַַַָֹ

ּופֹוצרין והּזקנים, העם עליהן מפצירים]ׁשּמכּבידין ּבם.[- ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה'תש"ע ניסן ט"ו שלישי יום

    
 

ׁשל‡. ּדין ּבית אֹו קטּנה, סּנדרי אֹו הּגדֹול, ּדין ּבית ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
סמּו מהן, אחד ּכל ׁשּיהיה צריכין - מוסמך]ׁשלׁשה מּפי[- ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

את וּיסמ" ׁשּנאמר: ּבּיד, יהֹוׁשע סמ רּבנּו ּומׁשה .ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻסמּו
סמכן, רּבנּו מׁשה - זקנים הּׁשבעים וכן ויצּוהּו". עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹידיו
לאחרים, סמכּו הּזקנים ואֹותם ׁשכינה. עליהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוׁשרת
ּבית עד איׁש, מּפי איׁש הּסמּוכין ונמצאּו לאחרים, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָוהאחרים
הּנסמ ואחד רּבנּו. מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית עד יהֹוׁשע, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּדינֹו

הּנׂשיא הסנהדרין]מּפי הּסמּוכין,[ראש מן אחד מּפי אֹו , ְִִִִִִִֶַַָָ
מעֹולם. ּבסּנדרי הּסמּו אֹותֹו היה לא ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹאפּלּו

.על ידיהם ׁשּיסמכּו לא לדֹורֹות? הּסמיכה היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹוכיצד
אּתה 'הרי לֹו: ואֹומרים 'רּבי', לֹו ׁשּקֹורין אּלא הּזקן, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש

קנסֹות' ּדיני אפּלּו לדּון רׁשּות ל ויׁש ,סמּו. ְְְְֲִִֵֵָָָ

אּלא‚. לדּינּות, הּזקנים מּנּוי ׁשהיא זֹו, סמיכה סֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָואין
ּכמֹוּבׁשלׁשה אחרים, מּפי סמּו מהן האחד ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.

'אלהים'„. קרּוי ּבארץאין ׁשּנסמכּו הּגדֹול ּדין ּבית אּלא , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּבדקּו לדּון הראּויין החכמים האנׁשים והם ּבלבד, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
אֹותן. וסמכּו אֹותן והּמחּו יׂשראל, ארץ ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאֹותם

מי‰. ּכל היה וחכמיםּבראׁשֹונה, ּתלמידיו. סֹומ ׁשּנסמ ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
נסמ אדם יהיה ׁשּלא והתקינּו הּזקן, הּלל לבית ּכבֹוד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹחלקּו
ּכן אם אּלא ,סֹומ הּנׂשיא יהא וׁשּלא הּנׂשיא, ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּלא
אּלא ,סֹומ ּדין ּבית אב יהיה וׁשּלא עּמֹו, ּדין ּבית אב ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהיה

עּמֹו הּנׂשיא היה ּכן אחדאם לכל יׁש - החבּורה ׁשאר אבל . ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
עּמֹו; ׁשנים ׁשּיהיּו והּוא הּנׂשיא, ּברׁשּות לסמ ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹמהם

מּׁשלׁשה. ּבפחֹות אינּה ְְְִִֵֶַָָָָֹׁשהּסמיכה

.Âׁשאּלּו ּפי על ואף לארץ, ּבחּוצה זקנים סֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
ּבארץ, הּסֹומכין היּו אפּלּו יׂשראל. ּבארץ נסמכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּסֹומכין
אם לֹומר, צרי ואין סֹומכין; אין - לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנסמ
ׁשניהם היּו ּבארץ. והּנסמכין לארץ, ּבחּוצה הּסֹומכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיּו
ּבמקֹום הּסֹומכין עם ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותֹו, סֹומכין - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבארץ
ונֹותנין ,סמּו ׁשהּוא לֹו ּכֹותבין אֹו לֹו, ׁשֹולחין אּלא ְְְְִִִֶֶֶָָָאחד;

ּבארץ ּוׁשניהם הֹואיל קנסֹות, ּדיני לדּון רׁשּות ארץלֹו וכל . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
לסמיכה. ראּויה מצרים, עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל

.Êאחת ּבפעם מאה אפּלּו לסמ לּסֹומכין הּמליׁש ודוד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
אחד. ּביֹום אלף ׁשלׁשים ְְִֶֶֶַָָֹסמ

.Áיח לדברים ּׁשּירצּו, מה לכל למּנֹות להם -ויׁש ידים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
ׁשראּוי מפלא, חכם ּכיצד? הּדברים. לכל ראּוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻוהּוא,
ולּתן אֹותֹו לסמ ּדין לבית יׁש - ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֻלהֹורֹות

רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו והּתר, ּבאּסּור להֹורֹות לא לדּון, רׁשּות ְְְְְְִִֵֶָֹלֹו
לֹו יּתנּו אֹו ממֹונֹות, ּדיני לדּון לא והּתר, ּבאּסּור ְְְְִִִֵֵֶָָֹלהֹורֹות
ּדיני לדּון אֹו קנסֹות, ּדיני לדּון לא אבל ולזה, לזה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹרׁשּות

ּבמּומן ּבכֹורֹות להּתיר לא אבל יּתנּו[לאכילה]קנסֹות, אֹו , ְְְְְֲִִַָָָֹ
ּכתמים לראֹות אֹו ּבלבד, נדרים להּתיר רׁשּות [אדומיםלֹו ְְְְְְִִִִִַַָָ

אשה] ּבזה.של ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ

.Ëיׁש' :לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָוכן
אֹו לכאן', הּנׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות, אֹו לדּון רׁשּות ְְְְִֶַַָָָָל

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמדינה'. עּמנּו אּת ׁשאין זמן .'ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.Èׁשהּוא ּפי על אף - אחת ּבעינֹו סּומה ׁשהיה מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחכם
מּפני ממֹונֹות, לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ממֹונֹות לדיני ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָראּוי

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּדברים. לכל ראּוי .ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

.‡Èמֹוׁשיב - אחד סמּו אּלא יׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהרי
ּכ ואחר זה, אחר זה אֹו ּכאחד ׁשבעים וסֹומ ּבצּדֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ּדינין ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ּבית והּׁשבעים הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָיעׂשה

החכמיםאחרים. ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים, לי נראין ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָ
אּלּו הרי - אֹותן ולסמ ּדּינין למּנֹות יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארץ
לסמ להם ויׁש קנסֹות, ּדיני לדּון להם ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹסמּוכים,
הּסמיכה על מצטערין החכמים היּו לּמה ּכן, אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלאחרים.

תיבטל] מּיׂשראל[שלא קנסֹות ּדיני יּבטלּו ׁשּלא ּכדי [הרי, ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
בא"י] הסמיכה תמיד לחדש ואיניתן מפּזרין, ׁשּיׂשראל לפי ?ְְְְִִִִֵֶָָֻ

ּכּלן ׁשּיסּכימּו אחד]אפׁשר מּפי[במעמד סמּו ׁשם היה ואם ; ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻ
ׁשהרי לּכל, קנסֹות ּדיני ּדן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו ,ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻסמּו

הכרע צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי [הכרעה]נסמ. ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

.È- לארץ לחּוצה ויצאּו יׂשראל, ּבארץ ׁשּנסמכּו ּדין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבית
ּבארץ ׁשּדנין ּכדר לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ּדנין הן ;הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

ׁשּיהיּו והּוא, - לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּסנהדרין
ּבארץ. ְִֶָָסמּוכין

.‚Èויׁש עֹומדין, הן מל ּבמקֹום - ׁשּבבבל ּגלּיֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻראׁשי
לרּדֹות למשול]להם עליהם,[- ולדּון מקֹום, ּבכל יׂשראל את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ

מיהּודה", ׁשבט יסּור "לא ׁשּנאמר: רצּו, לא ּבין רצּו ֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּבין
ׁשּבבבל. ּגלּיֹות ראׁשי ְֵֵֶֶָָָֻאּלּו

.„Èלדּון רׁשּות ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן לדּון, הראּוי ּדּין ְְֶַַָָָָָָָָֹוכל
ּבעלי רצּו ׁשּלא ּפי על אף ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לדּון לֹו יׁש -ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

לארץ ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּדןּדינין, ׁשאינֹו ּפי על אף , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּדין ּבית לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין ּכל קנסֹות. ְְִִֵֵֶַָָָָָָָּדיני
יׂשראל ארץ ּבכל לדּון לֹו יׁש - לדּון רׁשּות יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּבארץ
ּבעלי רצּו ׁשּלא ּפי על אף הּגבּולין, על העֹומדֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּובעירֹות
את לכף לֹו מֹועלת רׁשּותן אין לארץ, ּבחּוצה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּדינין.
ּבחּוצה קנסֹות ּדיני לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּדינין; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעלי
את לכף אבל אצלֹו; לדּון ׁשרצה למי אּלא ּדן אינֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלארץ,
רׁשּות ׁשּיּטל עד רׁשּות, לֹו אין להן, ולדּון ּדינין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּבעלי

ּגלּות. ֵָֹמראׁש

.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ּדין ּבית ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ׁשעבר ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהגּון,
ׁשּיהיה עד ּכלּום, לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָונתנּו
עליו חלה קדּׁשה אין לּמזּבח, מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש .ראּוי; ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
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ׁשבעים‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ,מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין
עירואחד ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סּנדרי עֹוׂשין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

את לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹועיר,
ּכּלֹו ׁשהּדח את[לע"ז]הּׁשבט ולא הּׁשקר, נביא את ולא , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻֻ

ּדיני אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות, ּבדיני ּגדֹול ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכהן
גדול]ממֹונֹות כהן זקן[של נעׂשה אין וכן ּבׁשלׁשה. ּדנין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הגדול]ממרא בי"ד נגד ולא[שמורה הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ולא , ְְְִִִֵַַַַֹֹ

ּבבית אּלא הּׂשֹוטה, את מֹוסיפיןמׁשקין ואין הּגדֹול. ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
העיר ירושלים]על למלחמת[- מֹוציאין ולא העזרֹות, ועל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

החלל ולמדידת ערופה]הרׁשּות עגלה ּפי[לענין על אּלא , ְְְִִִֶֶַַָָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר "ּכל ׁשּנאמר: הּגדֹול, ּדין ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבית

.ׁשהן ּוׁשלׁשה מעׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאין
ּבהמה; נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָסּנדרי
אֹו הּנרּבעת ּבהמה ולא הּנסקל, ׁשֹור ּדנין אין ,ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלפיכ
ודב ארי אפּלּו ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהרֹובעת,

ּתרּבּות ׁשהן ּוברּדלס, ואינםונמר ומבוייתים [מתורבתים ְְְְֵֵֶַַָָ
ּבעׂשריםמזיקים] מיתתן - ׁשהמיתּו ּבעלים, להם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָויׁש

אֹותֹו. הֹורג אחד ׁשהמית, נחׁש אבל ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּוׁשלׁשה.
רע‚. ׁשם לאשתו]הּמֹוציא בתולים מצא ּדנין[שלא אין - ִִֵֵַַָ

ׁשּיׁש מּפני ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ּתחּלה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאֹותֹו
הּבת. ותּסקל אמת הּדבר יהיה ׁשּמא נפׁשֹות, לדיני צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבדינֹו
ּדינֹו - ּבּקנס לתבעֹו האב ּובא הּבעל, ּדברי נאמנּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלא
ּבעׂשרים אּלא נפׁשֹות ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבׁשלׁשה.

הם קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף רבינו]ּוׁשלׁשה? הרי[ממשה , ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
עדה - העדה" והּצילּו . . העדה "וׁשפטּו אֹומר: ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָהּוא
ועדה המחּיבין, והם ׁשֹופטת עדה מּצלת. ועדה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשֹופטת,
הרי - מעׂשרה ּפחּותה עדה ואין המזּכין, והם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּצלת

ׁשקּול ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה ּומֹוסיפין [-עׂשרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ
להּטֹות".זוגי] - רּבים "אחרי ּבֹו ויהיה ,ְְְֲִִֵֶַַַ

מלקות]מּכֹות„. ׁשּימּות[- ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
אֹותֹו. ְְִֶַּכׁשּמלקין

ּבחמּׁשה‰. העגלה .עריפת ְֲֲִִֶַַָָָ
.Âּבׁשבעה הּׁשנה .עּבּור ְְִִַָָָ
.Ê.ּבׁשלׁשה החדׁש. סמּוכיןעּבּור אּלּו ּכמֹו[מוסמכים]וכל , ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á,ּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון - קנסֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּדיני

- ּבהן וכּיֹוצא והמפּתה, והאֹונס, וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותן ּדנין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאין

-יׂשראל והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָ
אפ אּלא ממחה; צריכין אחדאין ואפּלּו הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה ּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

וכּיֹוצא והלואֹות ּבהֹודאֹות ּדנין ,לפיכ אֹותן. ּדן ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻממחה
חּוצה ׁשל ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ; ּבחּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהן

'אלהים' סמוכים]לארץ ארץ[- ׁשל ּדין ּבית ׁשליחּות , ְֱִִִֵֶֶֶֶָָֹ
ּבׁשליחּותן. קנסֹות ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין עֹוׂשין; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָיׂשראל

.Ëהּמצּויין ּדינין אּלא לארץ, חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאין
ּומּזיק והלואֹות, הֹודאֹות, ּכגֹון - ּכיס חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּתמיד,

ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף מצּויין, ׁשאינן ּדברים אבל חברֹו. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָממֹון
ּדברים אֹו ּבחברּתּה, ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָחסרֹון

ּכפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהם אין אבל -הּמצּויין, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּקצצּו הּקנסֹות ּכל וכן לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּדנין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאין

ּתֹוקע ּכגֹון - חכמים ּובסֹוטר[באזנו]לחברֹו[הכה]אֹותן , ְְֲֲִֵֵֵַַָָ
לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותן ּגֹובין אין - ּבהן וכּיֹוצא חברֹו, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת
לארץ, חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין אין - נזק חצי המׁשּלם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל

צרֹורֹות נזק מחצי מרגליה]חּוץ אדמה רגבי שניתזו ,[בהמה ְֲִֵֶֶ
קנס. ואינֹו ממֹון, ׁשהּוא ְְְִֵֵֶָָמּפני

.Èהּנּׁשֹום מערך]ּכל נזקו]ּכעבד[- שווי לידע ּגֹובין[- אין , ְִִֵֶֶַָ
אין - ּבחברֹו ׁשחבל אדם ,לפיכ לארץ. חּוצה ּדּיני ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
חּוצה ּדּיני ּבהן, חּיב ׁשהּוא והּבׁשת והּצער הּנזק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּגֹובין

ׁשבת אבל בטלה]לארץ; ּבהן[דמי ׁשּיׁש מּפני ּגֹובין, ורּפּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
יֹום ּבכל ׁשּמעׂשים ואמרּו, הּגאֹונים הֹורּו וכן ּכיס. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחסרֹון

ּבבבל. ורּפּוי ׁשבת ְְְִִֶֶֶָלגּבֹות
.‡Èחּוצה ּדּיני נזקֹו ּגֹובין אין - האדם את ׁשהּזיקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבהמה

מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני ׁשהּזיקלארץ, אדם אבל . ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
ׁשּקרע ּכמי מקֹום, ּבכל ׁשלם נזק מׁשּלם - חברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשהּזיקה ּבהמה וכן נטיעֹותיו. קּצץ אֹו ּכליו ׁשּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכסּותֹו

מּועדת והיא הֹואיל - ורגל הרי[רגילה]ּבׁשן מּתחּלה, להן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשהּזיקה ּבין לארץ; חּוצה ּדּיני אֹותֹו וגֹובין מצּוי, ּדבר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּבּה ׁשּנתחּככה ּכגֹון אחרת, אכלה[להנאתה]ּבהמה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אכלין ׁשהּזיקה ּבין ּבהן, וכּיֹוצא לאכלן ׁשּדרּכּה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות
ּדּיני ּגֹובין הּכל - ׁשלם נזק עליהם חּיבת ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוכלים,

והּועדה ּתּמה היתה אם אבל לארץ. פעמים]חּוצה [ג' ְְֲֲִֶַָָָָָָָָ
נגפה אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגחה אֹו ׁשּנׁשכה ּכגֹון ְְְְְְֲִִֶָָָָָָָָָָָוהּזיקה,
ׁשאין לארץ, חּוצה ּדּיני ׁשלם הּזה הּנזק את ּגֹובין אין -ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבא הּועד ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה לארץמּועד לחּוצה ויצא רץ, ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
מצּוי. ּדבר ׁשאינֹו מּפני נזקֹו, ּגֹובין אין - ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוהּזיק

.Èלהעיד ׁשּצרי לפי לארץ? ּבחּוצה מּועד אין מה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָּומּפני
ּדין ּבית ּבפני ּבארץ.ּבֹו הּסמּוכין אּלא ּדין ּבית ׁשם ואין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדנים ׁשהן ּכׁשם - לארץ ּבחּוצה ּדין ּבית היּו אם ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָלפיכ
ּבפניהם הּבהמה את מעידין ּכ לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדיני

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.‚È;לארץ חּוצה ּדּיני הּקרן מּמּנּו ּגֹובין ּגזל, אֹו ׁשּגנב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

אֹותּה ּגֹובין אין הּתֹוספת, .אבל ֲִֵֶֶַָָ
.„Èחּוצה ּדּיני מּמּנּו ּגֹובין עצמֹו, ּפי על המׁשּלם ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

הּפגם ׁשהרי שנאנסה]לארץ; נערה והּכפר[של והּבׁשת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אדם] שהרג ׁשאֹומר:[בשור ּכגֹון עצמֹו, ּפי על אדם מׁשּלם ,ְְְִֵֵֶַַַָָ

ּגֹובין אין - ּפלֹוני' את ׁשֹורי ו'המית ּפלֹוני', ׁשל ּבּתֹו ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶ'ּפּתיתי
לארץ. חּוצה ּדּיני ֵֶַָָָָאֹותֹו

.ÂËּגרמֹות חוב]ּדיני שטר שורף כגון נזק, אינן[גרימת ְִֵֵָָ
לארץ. ּבחּוצה ּבהם ודנין אֹותם וגֹובין ְְְְִִִֶֶָָָָָָָּכקנסֹות,

.ÊËהּמֹוסר ּדין חברֹו[מלשין]וכן ּפי[לגוי]ממֹון על אף - ְֲִִֵֵֵַַַָ
לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין מעׂשה, עׂשה ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

.ÊÈּגֹובין ׁשאין ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה היׁשיבֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג
ׁשּיפּיס עד אֹותֹו, מנּדין - קנס אֹו[יתפשר]ׁשם ּדינֹו לבעל ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הראּוי ׁשעּור לֹו ׁשּיּתן וכיון יׂשראל. לארץ לדין עּמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיעלה
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ׁשבעים‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ,מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין
עירואחד ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סּנדרי עֹוׂשין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

את לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹועיר,
ּכּלֹו ׁשהּדח את[לע"ז]הּׁשבט ולא הּׁשקר, נביא את ולא , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻֻ

ּדיני אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות, ּבדיני ּגדֹול ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכהן
גדול]ממֹונֹות כהן זקן[של נעׂשה אין וכן ּבׁשלׁשה. ּדנין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הגדול]ממרא בי"ד נגד ולא[שמורה הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ולא , ְְְִִִֵַַַַֹֹ

ּבבית אּלא הּׂשֹוטה, את מֹוסיפיןמׁשקין ואין הּגדֹול. ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
העיר ירושלים]על למלחמת[- מֹוציאין ולא העזרֹות, ועל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

החלל ולמדידת ערופה]הרׁשּות עגלה ּפי[לענין על אּלא , ְְְִִִֶֶַַָָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר "ּכל ׁשּנאמר: הּגדֹול, ּדין ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבית

.ׁשהן ּוׁשלׁשה מעׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאין
ּבהמה; נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָסּנדרי
אֹו הּנרּבעת ּבהמה ולא הּנסקל, ׁשֹור ּדנין אין ,ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלפיכ
ודב ארי אפּלּו ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהרֹובעת,

ּתרּבּות ׁשהן ּוברּדלס, ואינםונמר ומבוייתים [מתורבתים ְְְְֵֵֶַַָָ
ּבעׂשריםמזיקים] מיתתן - ׁשהמיתּו ּבעלים, להם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָויׁש

אֹותֹו. הֹורג אחד ׁשהמית, נחׁש אבל ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּוׁשלׁשה.
רע‚. ׁשם לאשתו]הּמֹוציא בתולים מצא ּדנין[שלא אין - ִִֵֵַַָ

ׁשּיׁש מּפני ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ּתחּלה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאֹותֹו
הּבת. ותּסקל אמת הּדבר יהיה ׁשּמא נפׁשֹות, לדיני צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבדינֹו
ּדינֹו - ּבּקנס לתבעֹו האב ּובא הּבעל, ּדברי נאמנּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלא
ּבעׂשרים אּלא נפׁשֹות ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבׁשלׁשה.

הם קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף רבינו]ּוׁשלׁשה? הרי[ממשה , ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
עדה - העדה" והּצילּו . . העדה "וׁשפטּו אֹומר: ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָהּוא
ועדה המחּיבין, והם ׁשֹופטת עדה מּצלת. ועדה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשֹופטת,
הרי - מעׂשרה ּפחּותה עדה ואין המזּכין, והם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּצלת

ׁשקּול ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה ּומֹוסיפין [-עׂשרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ
להּטֹות".זוגי] - רּבים "אחרי ּבֹו ויהיה ,ְְְֲִִֵֶַַַ

מלקות]מּכֹות„. ׁשּימּות[- ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
אֹותֹו. ְְִֶַּכׁשּמלקין

ּבחמּׁשה‰. העגלה .עריפת ְֲֲִִֶַַָָָ
.Âּבׁשבעה הּׁשנה .עּבּור ְְִִַָָָ
.Ê.ּבׁשלׁשה החדׁש. סמּוכיןעּבּור אּלּו ּכמֹו[מוסמכים]וכל , ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á,ּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון - קנסֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּדיני

- ּבהן וכּיֹוצא והמפּתה, והאֹונס, וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותן ּדנין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאין

-יׂשראל והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָ
אפ אּלא ממחה; צריכין אחדאין ואפּלּו הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה ּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

וכּיֹוצא והלואֹות ּבהֹודאֹות ּדנין ,לפיכ אֹותן. ּדן ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻממחה
חּוצה ׁשל ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ; ּבחּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהן

'אלהים' סמוכים]לארץ ארץ[- ׁשל ּדין ּבית ׁשליחּות , ְֱִִִֵֶֶֶֶָָֹ
ּבׁשליחּותן. קנסֹות ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין עֹוׂשין; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָיׂשראל

.Ëהּמצּויין ּדינין אּלא לארץ, חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאין
ּומּזיק והלואֹות, הֹודאֹות, ּכגֹון - ּכיס חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּתמיד,

ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף מצּויין, ׁשאינן ּדברים אבל חברֹו. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָממֹון
ּדברים אֹו ּבחברּתּה, ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָחסרֹון

ּכפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהם אין אבל -הּמצּויין, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּקצצּו הּקנסֹות ּכל וכן לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּדנין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאין

ּתֹוקע ּכגֹון - חכמים ּובסֹוטר[באזנו]לחברֹו[הכה]אֹותן , ְְֲֲִֵֵֵַַָָ
לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותן ּגֹובין אין - ּבהן וכּיֹוצא חברֹו, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת
לארץ, חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין אין - נזק חצי המׁשּלם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל

צרֹורֹות נזק מחצי מרגליה]חּוץ אדמה רגבי שניתזו ,[בהמה ְֲִֵֶֶ
קנס. ואינֹו ממֹון, ׁשהּוא ְְְִֵֵֶָָמּפני

.Èהּנּׁשֹום מערך]ּכל נזקו]ּכעבד[- שווי לידע ּגֹובין[- אין , ְִִֵֶֶַָ
אין - ּבחברֹו ׁשחבל אדם ,לפיכ לארץ. חּוצה ּדּיני ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
חּוצה ּדּיני ּבהן, חּיב ׁשהּוא והּבׁשת והּצער הּנזק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּגֹובין

ׁשבת אבל בטלה]לארץ; ּבהן[דמי ׁשּיׁש מּפני ּגֹובין, ורּפּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
יֹום ּבכל ׁשּמעׂשים ואמרּו, הּגאֹונים הֹורּו וכן ּכיס. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחסרֹון

ּבבבל. ורּפּוי ׁשבת ְְְִִֶֶֶָלגּבֹות
.‡Èחּוצה ּדּיני נזקֹו ּגֹובין אין - האדם את ׁשהּזיקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבהמה

מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני ׁשהּזיקלארץ, אדם אבל . ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
ׁשּקרע ּכמי מקֹום, ּבכל ׁשלם נזק מׁשּלם - חברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשהּזיקה ּבהמה וכן נטיעֹותיו. קּצץ אֹו ּכליו ׁשּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכסּותֹו

מּועדת והיא הֹואיל - ורגל הרי[רגילה]ּבׁשן מּתחּלה, להן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשהּזיקה ּבין לארץ; חּוצה ּדּיני אֹותֹו וגֹובין מצּוי, ּדבר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּבּה ׁשּנתחּככה ּכגֹון אחרת, אכלה[להנאתה]ּבהמה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אכלין ׁשהּזיקה ּבין ּבהן, וכּיֹוצא לאכלן ׁשּדרּכּה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות
ּדּיני ּגֹובין הּכל - ׁשלם נזק עליהם חּיבת ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוכלים,

והּועדה ּתּמה היתה אם אבל לארץ. פעמים]חּוצה [ג' ְְֲֲִֶַָָָָָָָָ
נגפה אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגחה אֹו ׁשּנׁשכה ּכגֹון ְְְְְְֲִִֶָָָָָָָָָָָוהּזיקה,
ׁשאין לארץ, חּוצה ּדּיני ׁשלם הּזה הּנזק את ּגֹובין אין -ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבא הּועד ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה לארץמּועד לחּוצה ויצא רץ, ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
מצּוי. ּדבר ׁשאינֹו מּפני נזקֹו, ּגֹובין אין - ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוהּזיק

.Èלהעיד ׁשּצרי לפי לארץ? ּבחּוצה מּועד אין מה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָּומּפני
ּדין ּבית ּבפני ּבארץ.ּבֹו הּסמּוכין אּלא ּדין ּבית ׁשם ואין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדנים ׁשהן ּכׁשם - לארץ ּבחּוצה ּדין ּבית היּו אם ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָלפיכ
ּבפניהם הּבהמה את מעידין ּכ לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדיני

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.‚È;לארץ חּוצה ּדּיני הּקרן מּמּנּו ּגֹובין ּגזל, אֹו ׁשּגנב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

אֹותּה ּגֹובין אין הּתֹוספת, .אבל ֲִֵֶֶַָָ
.„Èחּוצה ּדּיני מּמּנּו ּגֹובין עצמֹו, ּפי על המׁשּלם ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

הּפגם ׁשהרי שנאנסה]לארץ; נערה והּכפר[של והּבׁשת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אדם] שהרג ׁשאֹומר:[בשור ּכגֹון עצמֹו, ּפי על אדם מׁשּלם ,ְְְִֵֵֶַַַָָ

ּגֹובין אין - ּפלֹוני' את ׁשֹורי ו'המית ּפלֹוני', ׁשל ּבּתֹו ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶ'ּפּתיתי
לארץ. חּוצה ּדּיני ֵֶַָָָָאֹותֹו

.ÂËּגרמֹות חוב]ּדיני שטר שורף כגון נזק, אינן[גרימת ְִֵֵָָ
לארץ. ּבחּוצה ּבהם ודנין אֹותם וגֹובין ְְְְִִִֶֶָָָָָָָּכקנסֹות,

.ÊËהּמֹוסר ּדין חברֹו[מלשין]וכן ּפי[לגוי]ממֹון על אף - ְֲִִֵֵֵַַַָ
לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין מעׂשה, עׂשה ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

.ÊÈּגֹובין ׁשאין ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה היׁשיבֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג
ׁשּיפּיס עד אֹותֹו, מנּדין - קנס אֹו[יתפשר]ׁשם ּדינֹו לבעל ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הראּוי ׁשעּור לֹו ׁשּיּתן וכיון יׂשראל. לארץ לדין עּמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיעלה
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נתּפּיס. ׁשּלא ּבין ּדינֹו, ּבעל ׁשּנתּפּיס ּבין נּדּויֹו, מּתירין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלֹו,
מֹוציאין אין לּטל, לֹו ּׁשראּוי מה ׁשעּור הּנּזק ּתפׂש אם ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן

מּידֹו. ִָאֹותֹו

.ÁÈלרּבים ממחה ׁשהּוא מפורסם]יחיד חכם תלמיד אף[- - ְְִִֶֶַַָֻ
ּבפניו ההֹודיה אין - יחידי ממֹונֹות ּדיני ּדן ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
על אף - הּׁשלׁשה אבל .סמּו היה ואפּלּו ּדין, ּבבית ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָֹהֹודיה
אֹותן קֹורא אני ואין הדיֹוטֹות, הן והרי סמּוכין, ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּפי
וכן ּדין. ּבבית הֹודיה ּבפניהם ההֹודיה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ'אלהים'
ואינֹו ּכפרן, החזק - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבפניהם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּכֹופר
הן הרי - ּדבר ׁשל ּכללֹו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולטען, לחזר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיכֹול
הּסמּוכין ּדין ּכבית ּבהן, וכּיֹוצא והלואֹות הֹודאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלענין

הּדברים. ְְִַָָלכל

    
 

ּבּדברים‡. טעה אם - וטעה ממֹונֹות ּדיני ׁשּדן ּדּין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכל
ּבּתלמּוד אֹו ּבּמׁשנה המפרׁשין ּדינין ּכגֹון והּידּועין, ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹהּגלּויין
ואם ּכהלכה. ּבֹו ודנין ּכׁשהיה, הּדבר ּומחזירין הּדין חֹוזר -ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּכּדין ׁשּלא הּממֹון ׁשּנטל זה ׁשהל ּכגֹון להחזיר, אפׁשר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאי
אֹו הּטהֹור, ּדבר ׁשּטּמא אֹו אּלם, ׁשהיה אֹו הּים, ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלמדינת
וכּיֹוצא לּכלבים, והאכילּה טרפה ׁשהיא ּבכׁשרה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהֹורה
לא להּזק, ׁשּגרם ּפי על אף מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבזה

להּזיק. ְְִִֵַַנתּכּון

.אֹו ּתּנאים מחלקת ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון הּדעת, ּבׁשּקּול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה
ועׂשה ּבפרּוׁש, מהם ּכאחד הלכה נפסקה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹאמֹוראים,
העֹולם ּבכל הּמעׂשה ּפׁשט ׁשּכבר ידע ולא מהם, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכאחד

ממחה הּדּין זה היה אם - האחר בתורה]ּכדברי ונֹוטל[בקי , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
קּבלּו אבל רׁשּות, נֹוטל היה ׁשּלא אֹו ּגלּות, מראׁש ְְְֲִֵֵֶָָָָֹֹרׁשּות
הּדין; חֹוזר ממחה, והּוא הֹואיל - עליהם ּדינין ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַֻאֹותֹו
רׁשּות הּנֹוטל אחד מּלׁשּלם. ּפטּור להחזיר, אפׁשר אי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואם
ּבארץ ׁשּביׂשראל ּדין מּבית רׁשּות הּנֹוטל אֹו ּגלּות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמראׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לארץ, ּבחּוצה לא אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹיׂשראל,

קּבלּו‚. ולא רׁשּות נטל ולא ּדין, ּבית ממחה הּטֹועה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֻהיה
קּבלּו אבל ממחה, היה ׁשּלא אֹו עליהם, ּדינין ּבעלי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻאֹותֹו
ּבׁשּקּול וטעה ּכּדין, להם לדּון עליהם ּדינין ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹותֹו

ּבּיד ונתן נׂשא אם - לזה]הּדעת ונתן מזה ּׁשעׂשה[נטל מה , ְִֶַַַַַַָָָָָָ
הּדין; יחזר ּבּיד, ונתן נׂשא לא ואם מּביתֹו. ויׁשּלם ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעׂשּוי

מּביתֹו. יׁשּלם לחזר, אפׁשר אי ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹואם
אף„. - ּדינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו ולא ממחה, ׁשאינֹו מי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֻאבל

ּבכלל ואינֹו זרֹוע, ּבעלי ּבכלל זה הרי - רׁשּות ׁשּנטל ּפי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
וכל טעה; לא ּבין טעה ּבין ּדין, ּדיניו אין ,לפיכ ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּדּינין.

ּדין ּבית ּבפני ודן חֹוזר רצה, אם - ּדינין מּבעלי ואםאחד . ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ולֹוקח וחֹוזר מּביתֹו, לׁשּלם חּיב - ּבּיד ונתן ונׂשא ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָטעה,
להחזיר, לֹו אין ואם ּכהלכה. ׁשּלא לֹו ׁשּנתן זה ּדין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּבעל
ּכדין יׁשּלם - לּכלבים הּמּתר ּדבר ׁשהאכיל אֹו ׁשּטּמא, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹו

הּוא. להּזיק מתּכּון ׁשּזה להּזיק; ּגֹורם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּכל
זה‰. ועׂשה ּבּה, חּיב ׁשאינֹו למי ׁשבּועה וחּיב ׁשּטעה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדּין

ׁשאינֹו ידע ּכ ואחר יּׁשבע, ׁשּלא ּכדי ּדינֹו ּבעל עם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּפׁשרה

מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשבּועה בסודר]ּבן ממנו על[קנה ְִִֶֶַַַָָָ
לֹו, למחל אֹו לֹו לּתן עליו קּבל ׁשּלא ּכלּום; אינּה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹהּפׁשרה,
קנין וכל הּטֹועה; ּבּה ׁשחּיבֹו מּׁשבּועה ׁשּיּפטר ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

ּבז ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוזר. ה.ּבטעּות, ְְֵֵֵֶַָָֹ

.Âׁשּנתעּצמּו ּכאן',[רבו]ׁשנים 'נדּון אֹומר: אחד - ּבּדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
אּלּו יטעּו ׁשּמא הּגדֹול, ּדין לבית 'נעלה אֹומר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
ּבעירֹו. ודן אֹותֹו, ּכֹופין - ּכּדין' ׁשּלא ממֹון ויֹוציאּו ְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּדּינים
טעיתם' ׁשּמא ּדנּתּוני, טעם מאיזה לי ּותנּו 'ּכתבּו אמר: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואם
הצר ואם מּמּנּו. מֹוציאין ּכ ואחר לֹו, ונֹותנין ּכֹותבים -ְְְְְְִִִִִִֶַַַָֻ

המקומי] הדין ׁשּבירּוׁשלים[בית הּגדֹול ּדין מּבית לׁשאל ְִִִִִֵֶַַָָָָֹּדבר
מה ּכפי ּבעירם להם ודנין וׁשֹואלין, וׁשֹולחין ּכֹותבים -ְְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָ

הּגדֹול. ּדין ּבית ּבכתב ְִִֵֶַַָָּׁשּיבֹוא

.Ê,טֹוען וזה טֹוען ׁשּזה הּדּינין ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
לבית נל' אֹומר: והּלוה ּכאן', 'נדּון הּמלוה: ּכׁשאמר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
הּגדֹול' ּדין לבית נל' הּמלוה: אמר אם אבל הּגדֹול'. ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדין

עּמֹו ועֹולה הּלוה את ּכֹופין לאיׁש- לוה, "[ו]עבד ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
הּטֹוען ורצה ּגזלֹו, אֹו ׁשהּזיקֹו זה טען אם וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמלוה".
עּמֹו. לעלֹות הּנטען את ׁשּבעירֹו ּדין ּבית ּכֹופין - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָלעלֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Áלּנגזל ראיה אֹו עדים ׁשם ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה
את מחּיבין אין ריקנית, טענה אבל לּנּזק; אֹו לּמלוה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

ונפטר. ּבמקֹומֹו, נׁשּבע אּלא ּכלל, לצאת ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהּנטען

.Ëיׁש אבל ּגדֹול, ּדין ּבית ׁשם ׁשאין הּזה, ּבּזמן הּדין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
לרּבים ממחין ּגדֹולים חכמים ּבהם ׁשּיׁש תלמידימקֹומֹות -] ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

מפורסמים] ׁשאינםחכמים ּתלמידים ּבהם ׁשּיׁש ּומקֹומֹות ,ְְִִֵֵֶֶֶַָָ
לפני ׁשּבארצֹו ּפלֹוני למקֹום נל' הּמלוה: אמר אם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹותם:
הּלוה, את ׁשּכֹופין - זה' ּבדין לפניו ונדּון הּגדֹול, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּפלֹוני

ּבספרד. מעׂשים היּו וכ עּמֹו. ְְְֲִִִֵַַָָָוהֹול

ה'תש"ע ניסן ט"ז רביעי יום

    
 

ואמר‡. לי', ידּון ּפלֹוני 'איׁש ׁשאמר: ּדינין מּבעלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
זה ׁשּברר הּדּינין ׁשני אּלּו הרי - לי' ידּון 'ּפלֹוני ּדינֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל
ּדנין ּוׁשלׁשּתם ׁשליׁשי, ּדּין להן ּבֹוררין אחד, וזה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָאחד
האחד היה אפּלּו לאמּתֹו. הּדין יצא ּכ ׁשּמּתֹו ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלׁשניהם;
את לכף יכֹול אינֹו ,וסמּו ּגדֹול חכם הּדין ּבעלי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבררּו
ׁשּירצה מי ּבֹורר הּוא ּגם אּלא זה, אצל ׁשּידּון ּדינֹו .ּבעל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

.ּבין ּדּין להיֹותֹו ּבין ּפסּול, אֹו קרֹוב עליו ׁשּקּבל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
ּכׁשני ּבעברה הּפסּולים מן אחד קּבל אפּלּו עד, עליו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהיֹותֹו
לדּון ממחין ּדין ּבית ּכׁשלׁשה אֹו עליו, להעיד ּכׁשרים ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָֹֻעדים
ּׁשהּוא מה ולמחל זכּיֹותיו לאּבד עצמֹו על ׁשּקּבל ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלֹו
חברֹו עליו ּׁשּיטען מה ּכל ׁשּיּתן ׁשּקּבל ּבין ּפיהם, על ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹטֹוען

מּידֹו קנּו אם - ּבדיניו אֹו הּפסּול זה עלּבעדּות קניין עשו -] ְְִִִֵֶַָָָָ
מּידֹו,התחייבותו] קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו זה, ְֲִִֵֶַַָָָֹֹעל

הּממֹון והֹוציא הּדין, נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹיכֹול
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - ּבעדּותֹו אֹו הּפסּול זה ְְֲִֵֵֶַַָָֹּבדין
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לֹו:‚. ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן
ראׁש ּבחּיי לי שמים]'הּׁשבע שם הזכרת אֹו[ללא והּפטר', , ְְְִִִֵֵַַָָֹ

אם - ּׁשּתטען' מה ּכל ל אּתן ואני ,ראׁש ּבחּיי לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ'הּׁשבע
לֹו יׁש מּידֹו, קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו מּידֹו, ְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹקנּו
ׁשאמר ּכמֹו ונׁשּבע הּדין, נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלחזר

לׁשּלם. וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - ְְֲֵֵַַַָָֹלֹו

הּסת„. ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין והפכּה[מדרבנן]והּוא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
השני] הצד על השבועה גילגל אם[- אֹו מּידֹו, קנּו אם -ִִִָָ

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׁשּבע

'אני‰. ואמר: ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא למי הּדין ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹוהּוא
לחזר יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם - חמּורה' ׁשבּועה ל ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹאּׁשבע
חֹוזר, - ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף - מּידֹו קנּו לא ואם ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבֹו;

ויּׁשבע. הּדין ׁשּיּגמר ְִִִֵֶַַַָָעד

.Âסֹותר - לזכּותֹו ראיה אֹו עדים והביא ּבּדין, ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
זמן ּכל הּדין, נגמר ׁשּכבר ּפי על אף הּדין; וחֹוזר הּדין, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָאת
ראיֹות 'ּכל הּדּינין: לֹו אמרּו סֹותרֹו. ראיה, מביא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשהביא ּפי על אף - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁש
לא ּיעׂשה? מה הּדין; את סֹותר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹראיה

יֹום ׁשלׁשים לאחר ּומצא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו .מצא ְְְְִִַַָָָָֹֹ

.Ê:לֹו אמרּו ּכיצד? סֹותר. אינֹו טענֹותיו, את סתם אם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
אמר: ראיה'? ל 'יׁש עדים'! לי 'אין אמר: עדים'? ל ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ'יׁש
ׁשּנתחּיב, ׁשראה ּכיון - וחּיבּוהּו אֹותֹו, ודנּו ראיה'! לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ'אין
ראיה ׁשהֹוציא אֹו והעידּוני', ּופלֹוני ּפלֹוני 'קרבּו ְְְְְִִִִִִֶַַָָָאמר:

אפנּדתֹו על[חגורתו]מּתֹו מׁשּגיחין ואין ּכלּום, זה אין - ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֻ
ראיתֹו. על ולא ְְֵַָָָֹעדיו

.Áוהעדים אצלֹו הראיה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
ראיה', לי ואין עדים לי 'אין אמר: אם אבל ּבּמדינה. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָעּמֹו
החמת ׁשהיתה אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכאן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולאחר

עור] אחרים,[שק ּביד מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
מביא זה הרי - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּובא
'זה ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוסֹותר.
מצּויין היּו ׁשּלא מּפני ראיה, ולא עדים לי אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאמרּתי
אמרּתי וכ ּכ 'מּפני ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאצלי'.

ראיה', לי ואין עדים לי זהאין הרי - ּבדבריו מּמׁש והיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
לי 'אין ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלא
לא ּכלל, ראיה ולא הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹעדים

לסּתר. יכֹול אינֹו - אחרים' ּביד ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָֹֹּבידי
.Ëראיה והביא ׁשּנתחּיב ּבגדֹול אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

ּכׁשּמת קטן ׁשהיה יֹורׁש אבל טענֹותיו. ׁשּסתם אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָועדים
ׁשהגּדיל, אחר מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמֹוריׁשֹו,
מּבית חּיב ׁשּיצא ואחר ראיה', לי ואין עדים לי 'אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
ּבּה ׁשּתסּתר עדּות לאבי יֹודעים 'אנּו אחרים: לֹו אמרּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹּדין
זֹו' ראיה אצלי הפקיד מֹוריׁש' אחד: לֹו אמר אֹו זה', ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָּדין
ּכל יֹודע הּקטן הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר; מּיד מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מֹוריׁשֹו .ראיֹות ְִָ
.Èמּידֹו ׁשּקנּו בקנין]מי ּפלֹוני[התחייב ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם , ְְִִִִֶֶָָָֹ

ּבלא ּׁשּטען מה ּכל ויּטל ּבטענֹותיו נאמן חברֹו יהיה ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹויּׁשבע,

אּבד ויּטל, ויּׁשבע ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשבּועה,
ּבא ולא הּיֹום, ועבר חברֹו, ויּפטר ּכלּום לֹו ואין זכּותֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹאת
ׁשהיה ראיה הביא ואם זכּותֹו. ואבדה הּתנאים, נתקּימּו -ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ויּׁשבע זה; מּקנין ּפטּור זה הרי הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָאנּוס

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּקדם. ּכׁשהיה חברֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּכׁשּיתּבעּנּו

    
 

אֹומרין‡. ּומקצתן 'זּכאי' אֹומרין מקצתן ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּבית
ּתֹורה, ׁשל עׂשה מצות וזֹו הרב; אחר הֹולכין - ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ'חּיב'
אמּורים? ּדברים ּבּמה להּטֹות". - רּבים "אחרי ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
וטהֹור, וטמא והּתר, אּסּור ּדיני ּובׁשאר ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבדיני
החֹוטא, ּבזה נחלקּו אם - נפׁשֹות ּבדיני אבל ּבהם. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
ואם זּכאי; מזּכים, הרב היּו אם - יהרג לא אם יהרג ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹאם
על יתר המחּיבין ׁשּיהיּו עד נהרג, אינֹו - מחּיבין הרב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיּו
ּבּתֹורה הזהיר זה ׁשעל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ׁשנים. ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמזּכים
הרב היּו אם ּכלֹומר, לרעת"; רּבים אחרי תהיה "לא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹואמר:
הּטיה ׁשּיּטּו עד אחריהם, ּתהיה לא - להרג לרעה, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנֹוטים
רּבים אחרי "לנטֹות ׁשּנאמר: ׁשנים, המחּיבין ויֹוסיפּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָּגדֹולה
ּפי על ּולרעה, אחד; ּפי על לטֹובה, הּטֹות - להּטֹות" -ְְְְִִֶַַַַָָָָ

הם קּבלה הּדברים, אּלּו וכל רבינו]ׁשנים. .[ממשה ְְְִִֵֵַַַָָָָ
.'זּכאי' אֹומרים ׁשנים - ׁשּנחלקּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבית

ואחד 'חּיב' אֹומרים ׁשנים זּכאי; זה הרי 'חּיב', אֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
חּיב זה הרי 'זּכאי', אֹומראֹומר ואחד 'זּכאי' אֹומר אחד ; ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אֹו 'זּכאי' ׁשנים ׁשאמרּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ'חּיב'
ׁשנ יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני אֹומר והּׁשליׁשי נמצאּו'חּיב' ים. ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָ

'זּכאי' מהם ׁשלׁשה אמרּו ּבּדבר: ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹחמּׁשה
ּוׁשנים 'חּיב' ׁשלׁשה אמרּו זּכאי; זה הרי 'חּיב', ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹּוׁשנים
ואחד 'חּיב', ּוׁשנים 'זּכאי' ׁשנים אמרּו חּיב; זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ'זּכאי',
ארּבעה אמרּו אם אבל ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע' 'איני ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאֹומר
ׁשלׁשה ׁשאמרּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד 'חּיב' אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'זּכאי'
זה ׁשהיה ּבין - יֹודע' 'איני אחד ואמר 'חּיב' ואחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ'זּכאי'
ּבין ּבּתחּלה, יֹודע' 'איני ׁשאמר הּוא יֹודע' 'איני ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמר
ואחד למחצה, מחצה היּו הרב. אחר הֹולכין - אחר ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאמר
אם וכן אחרים; ׁשנים מֹוסיפין אּלּו הרי - יֹודע' 'איני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַאֹומר

הּדבר יודע]נסּתּפק אינו ואחד חצי חצי נעשו שוב -]- ְִֵַַָָ
ואחד לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים עד והֹולכין, ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָָמֹוסיפין
'זּכאי', ּוׁשלׁשים וחמּׁשה 'חּיב' ּוׁשלׁשים חמּׁשה אמרּו -ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹ
ׁשּיחזר עד עּמֹו ונֹותנין נֹוׂשאין - יֹודע' 'איני אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹואחד
אֹו מזּכין ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ונמצאּו האחד, הּצד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹלדברי
הּדבר הרי - מהן אחד ולא הּוא לא חזר, לא ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמחּיבין.

ּבעליו. ּבחזקת הּממֹון את ּומעמידין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָספק,
לדבריו,‚. טעם לּתן צרי - יֹודע' 'איני ׁשאמר מי ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

הּספק לֹו ּבא טעם מאיזה המזּכהּולהֹודיע ׁשּמראה ּכדר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מחּיב. טעם מאיזה והמחּיב מזּכה, טעם ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמאיזה

    
 

ּכּלן‡. ׁשּפתחּו הדיון]סּנדרי ּתחּלה,[את נפׁשֹות ּבדיני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
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סי            
      

לֹו:‚. ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן
ראׁש ּבחּיי לי שמים]'הּׁשבע שם הזכרת אֹו[ללא והּפטר', , ְְְִִִֵֵַַָָֹ

אם - ּׁשּתטען' מה ּכל ל אּתן ואני ,ראׁש ּבחּיי לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ'הּׁשבע
לֹו יׁש מּידֹו, קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו מּידֹו, ְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹקנּו
ׁשאמר ּכמֹו ונׁשּבע הּדין, נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלחזר

לׁשּלם. וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - ְְֲֵֵַַַָָֹלֹו

הּסת„. ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין והפכּה[מדרבנן]והּוא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
השני] הצד על השבועה גילגל אם[- אֹו מּידֹו, קנּו אם -ִִִָָ

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׁשּבע

'אני‰. ואמר: ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא למי הּדין ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹוהּוא
לחזר יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם - חמּורה' ׁשבּועה ל ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹאּׁשבע
חֹוזר, - ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף - מּידֹו קנּו לא ואם ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבֹו;

ויּׁשבע. הּדין ׁשּיּגמר ְִִִֵֶַַַָָעד

.Âסֹותר - לזכּותֹו ראיה אֹו עדים והביא ּבּדין, ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
זמן ּכל הּדין, נגמר ׁשּכבר ּפי על אף הּדין; וחֹוזר הּדין, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָאת
ראיֹות 'ּכל הּדּינין: לֹו אמרּו סֹותרֹו. ראיה, מביא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשהביא ּפי על אף - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁש
לא ּיעׂשה? מה הּדין; את סֹותר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹראיה

יֹום ׁשלׁשים לאחר ּומצא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו .מצא ְְְְִִַַָָָָֹֹ

.Ê:לֹו אמרּו ּכיצד? סֹותר. אינֹו טענֹותיו, את סתם אם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
אמר: ראיה'? ל 'יׁש עדים'! לי 'אין אמר: עדים'? ל ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ'יׁש
ׁשּנתחּיב, ׁשראה ּכיון - וחּיבּוהּו אֹותֹו, ודנּו ראיה'! לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ'אין
ראיה ׁשהֹוציא אֹו והעידּוני', ּופלֹוני ּפלֹוני 'קרבּו ְְְְְִִִִִִֶַַָָָאמר:

אפנּדתֹו על[חגורתו]מּתֹו מׁשּגיחין ואין ּכלּום, זה אין - ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֻ
ראיתֹו. על ולא ְְֵַָָָֹעדיו

.Áוהעדים אצלֹו הראיה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
ראיה', לי ואין עדים לי 'אין אמר: אם אבל ּבּמדינה. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָעּמֹו
החמת ׁשהיתה אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכאן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולאחר

עור] אחרים,[שק ּביד מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
מביא זה הרי - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּובא
'זה ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוסֹותר.
מצּויין היּו ׁשּלא מּפני ראיה, ולא עדים לי אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאמרּתי
אמרּתי וכ ּכ 'מּפני ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאצלי'.

ראיה', לי ואין עדים לי זהאין הרי - ּבדבריו מּמׁש והיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
לי 'אין ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלא
לא ּכלל, ראיה ולא הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹעדים

לסּתר. יכֹול אינֹו - אחרים' ּביד ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָֹֹּבידי
.Ëראיה והביא ׁשּנתחּיב ּבגדֹול אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

ּכׁשּמת קטן ׁשהיה יֹורׁש אבל טענֹותיו. ׁשּסתם אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָועדים
ׁשהגּדיל, אחר מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמֹוריׁשֹו,
מּבית חּיב ׁשּיצא ואחר ראיה', לי ואין עדים לי 'אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
ּבּה ׁשּתסּתר עדּות לאבי יֹודעים 'אנּו אחרים: לֹו אמרּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹּדין
זֹו' ראיה אצלי הפקיד מֹוריׁש' אחד: לֹו אמר אֹו זה', ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָּדין
ּכל יֹודע הּקטן הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר; מּיד מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מֹוריׁשֹו .ראיֹות ְִָ
.Èמּידֹו ׁשּקנּו בקנין]מי ּפלֹוני[התחייב ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם , ְְִִִִֶֶָָָֹ

ּבלא ּׁשּטען מה ּכל ויּטל ּבטענֹותיו נאמן חברֹו יהיה ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹויּׁשבע,

אּבד ויּטל, ויּׁשבע ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשבּועה,
ּבא ולא הּיֹום, ועבר חברֹו, ויּפטר ּכלּום לֹו ואין זכּותֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹאת
ׁשהיה ראיה הביא ואם זכּותֹו. ואבדה הּתנאים, נתקּימּו -ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ויּׁשבע זה; מּקנין ּפטּור זה הרי הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָאנּוס

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּקדם. ּכׁשהיה חברֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּכׁשּיתּבעּנּו

    
 

אֹומרין‡. ּומקצתן 'זּכאי' אֹומרין מקצתן ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּבית
ּתֹורה, ׁשל עׂשה מצות וזֹו הרב; אחר הֹולכין - ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ'חּיב'
אמּורים? ּדברים ּבּמה להּטֹות". - רּבים "אחרי ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
וטהֹור, וטמא והּתר, אּסּור ּדיני ּובׁשאר ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבדיני
החֹוטא, ּבזה נחלקּו אם - נפׁשֹות ּבדיני אבל ּבהם. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
ואם זּכאי; מזּכים, הרב היּו אם - יהרג לא אם יהרג ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹאם
על יתר המחּיבין ׁשּיהיּו עד נהרג, אינֹו - מחּיבין הרב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיּו
ּבּתֹורה הזהיר זה ׁשעל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ׁשנים. ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמזּכים
הרב היּו אם ּכלֹומר, לרעת"; רּבים אחרי תהיה "לא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹואמר:
הּטיה ׁשּיּטּו עד אחריהם, ּתהיה לא - להרג לרעה, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנֹוטים
רּבים אחרי "לנטֹות ׁשּנאמר: ׁשנים, המחּיבין ויֹוסיפּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָּגדֹולה
ּפי על ּולרעה, אחד; ּפי על לטֹובה, הּטֹות - להּטֹות" -ְְְְִִֶַַַַָָָָ

הם קּבלה הּדברים, אּלּו וכל רבינו]ׁשנים. .[ממשה ְְְִִֵֵַַַָָָָ
.'זּכאי' אֹומרים ׁשנים - ׁשּנחלקּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבית

ואחד 'חּיב' אֹומרים ׁשנים זּכאי; זה הרי 'חּיב', אֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
חּיב זה הרי 'זּכאי', אֹומראֹומר ואחד 'זּכאי' אֹומר אחד ; ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אֹו 'זּכאי' ׁשנים ׁשאמרּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ'חּיב'
ׁשנ יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני אֹומר והּׁשליׁשי נמצאּו'חּיב' ים. ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָ

'זּכאי' מהם ׁשלׁשה אמרּו ּבּדבר: ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹחמּׁשה
ּוׁשנים 'חּיב' ׁשלׁשה אמרּו זּכאי; זה הרי 'חּיב', ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹּוׁשנים
ואחד 'חּיב', ּוׁשנים 'זּכאי' ׁשנים אמרּו חּיב; זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ'זּכאי',
ארּבעה אמרּו אם אבל ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע' 'איני ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאֹומר
ׁשלׁשה ׁשאמרּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד 'חּיב' אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'זּכאי'
זה ׁשהיה ּבין - יֹודע' 'איני אחד ואמר 'חּיב' ואחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ'זּכאי'
ּבין ּבּתחּלה, יֹודע' 'איני ׁשאמר הּוא יֹודע' 'איני ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמר
ואחד למחצה, מחצה היּו הרב. אחר הֹולכין - אחר ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאמר
אם וכן אחרים; ׁשנים מֹוסיפין אּלּו הרי - יֹודע' 'איני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַאֹומר

הּדבר יודע]נסּתּפק אינו ואחד חצי חצי נעשו שוב -]- ְִֵַַָָ
ואחד לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים עד והֹולכין, ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָָמֹוסיפין
'זּכאי', ּוׁשלׁשים וחמּׁשה 'חּיב' ּוׁשלׁשים חמּׁשה אמרּו -ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹ
ׁשּיחזר עד עּמֹו ונֹותנין נֹוׂשאין - יֹודע' 'איני אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹואחד
אֹו מזּכין ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ונמצאּו האחד, הּצד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹלדברי
הּדבר הרי - מהן אחד ולא הּוא לא חזר, לא ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמחּיבין.

ּבעליו. ּבחזקת הּממֹון את ּומעמידין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָספק,
לדבריו,‚. טעם לּתן צרי - יֹודע' 'איני ׁשאמר מי ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

הּספק לֹו ּבא טעם מאיזה המזּכהּולהֹודיע ׁשּמראה ּכדר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מחּיב. טעם מאיזה והמחּיב מזּכה, טעם ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמאיזה

    
 

ּכּלן‡. ׁשּפתחּו הדיון]סּנדרי ּתחּלה,[את נפׁשֹות ּבדיני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
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סב           
      

מקצת ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - 'חּיב' ּכּלן ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻואמרּו
יהרג. ּכ ואחר המחּיבין; וירּבּו ּבזכּותֹו, ׁשּיהפכּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמזּכין

.קטּנה כ"ג]סּנדרי של ׁשנים[- - נפׁשֹות ּבדיני ׁשּנחלקּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
זה הרי - 'חּיב' אֹומרים עׂשר ואחד 'זּכאי' אֹומרים ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָעׂשר
'זּכאי', אֹומרים עׂשר ואחד 'חּיב' אֹומרים עׂשר ׁשנים ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָזּכאי.
אֹומר ואחד 'חּיב' עׂשר ואחד 'זּכאי' עׂשר אחד ׁשאמרּו ְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאֹו
והאחד מחּיבין אֹו מזּכין ּוׁשנים עׂשרים אפּלּו יֹודע', ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ'איני
- יֹודע' 'איני ׁשאמר זה ׁשנים. יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאֹומר
ונמצאּו חֹובה, ּומלּמד חֹוזר אינֹו ׁשהרי ׁשאינֹו, ּכמי הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָהרי
אמרּו הּמסּתּפק. מּזה חּוץ ועׂשרים, ארּבעה הּתֹוספת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאחר
אחד זּכאי. זה הרי - 'חּיב' עׂשר ּוׁשנים 'זּכאי', עׂשר ְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשנים
על אף - 'חּיב' אֹומרים עׂשר ּוׁשלׁשה 'זּכאי', אֹומרים ְְְִִַַַַַָָָָָָֹעׂשר
חּיב, זה הרי - יֹודע' 'איני אמר הראׁשֹונים מן ׁשהאחד ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
ּוׁשנים 'זּכאי' עׂשר ׁשנים אמרּו ּבׁשנים. המחּיבין רּבּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשהרי
ׁשנים מֹוסיפין - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'חּיב', ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעׂשר
ויהיה אחד המזּכין ׁשּירּבּו עד והֹולכין, מֹוסיפין וכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאחרים.
אּלּו היּו חּיב. ויהיה יתר אֹו ׁשנים המחּיבין ירּבּו אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזּכאי,
יתר המחּיבין ׁשהיּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד אּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכנגד

ע והֹולכין, מֹוסיפין - ּבלבד הּגיעּואחד ואחד. ׁשבעים ד ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָ
וחמּׁשה 'זּכאי', אֹומרים ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה - ואחד ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹלׁשבעים
ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה זּכאי. זה הרי - 'חּיב' אֹומרים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹּוׁשלׁשים
אּלּו ּדנים - 'זּכאי' אֹומרים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה 'חּיב', ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹאֹומרים
אֹותֹו ּומזּכין חברֹו, ּדברי מהם אחד ׁשּיראה עד אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכנגד
אֹומר: ׁשּבּדּינין ּגדֹול - ראה לא ואם אֹותֹו. מחּיבין ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאֹו

הּדין' הדין]'נזּדּקן הוא חמּׁשה[קשה אֹותֹו. ּופֹוטרין , ְְֲִִִִֵַַָ
ואחד 'זּכאי', ּוׁשלׁשים וחמּׁשה 'חּיב' אֹומרים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹּוׁשלׁשים
אֹומרים ּוׁשלׁשים ארּבעה אֹותֹו. ּפֹוטרין - יֹודע' 'איני ְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹאֹומר
'איני אֹומר ואחד 'חּיב', אֹומרים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ'זּכאי',

ׁשנים. המחּיבין רּבּו ׁשהרי חּיב, - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָיֹודע'
ּבין‚. נפׁשֹות ּבדיני ּבין מחלקת, להם ׁשּבא הּגדֹול ּדין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית

עליהם, מֹוסיפין אין - ּתֹורה מּדיני ּבדין ּבין ממֹונֹות, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָּבדיני
ואם ׁשּלהם. הרב אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא
אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין - נחלקּו ּבפניהם הּנהרגין מן אחד ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבדין

יתחּיב אֹו אֹותֹו ׁשּיפטרּו .עד ְְְִִֵֶַַ

ה'תש"ע ניסן י"ז חמישי יום

    
 

מן‡. אֹו המזּכין מן ׁשהיה נפׁשֹות ּבדיני הּדּינין מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד
נטה אּלא ּבדעּתֹו, לֹו הּנראה ּדבר ׁשאמר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהמחּיבין,

תעׂשה ּבלא עֹובר זה הרי - חברֹו ּדברי נאמר:אחר זה ועל , ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ
הּׁשמּועה מּפי לנטת"; רב, על תענה רבינו]"לא ממשה -] ְְֲִִִִֶַַַָֹֹ

ּפלֹוני', ּכאיׁש ׁשאהיה 'ּדי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹאמרּו,
.ּׁשּבפני מה אמר ְֱֶֶֶַָָֹאּלא

.נפׁשֹות ּבדיני זכּות המלּמד יחזר ׁשּלא זה, לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּובכלל
ּבּמה לנטת". רב, על תענה "[ו]לא ׁשּנאמר: חֹובה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹללּמד
ּדין, ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּדברים

המחּיבים. עם ּולהּמנֹות לחזר זכּות למלּמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹיׁש

מזּכה‚. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ומת מזּכה, ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּתלמיד
ְִּבמקֹומֹו.[ועומד]

קדם„. מת אֹו ונׁשּתּתק זכּות', ללּמד לי 'יׁש אחד: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאמר
ׁשאינֹו ּכמי זה הרי - מזּכה טעם מאיזה ויאמר זכּות .ׁשּילּמד ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ

אין‰. מקראֹות, מּׁשני אפּלּו - אחד טעם ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּבאחד אּלא .נמנין ְְִִֶֶָָ

.Âמן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּומּפי
ּכדאי עצמם יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא - ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹהּגדֹול

אּל עליו; ּבדעּתֹולחלק לֹו הּנראה ּדבר אחד ּכל יאמר .א ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.Ê?ּכיצד לזכּות. אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָוכן
ּבֹו ׁשהעידּו זה ּדבר עׂשית לא 'אם ׁשחטא: לזה ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאֹומרים

מּדבריהם' ּתירא אל ,עלי. ְִִִֵֶֶַָָ
.Áללּמד לי 'יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר

אֹותֹו מׁשּתקין - חֹובה' עליועליו ללּמד לי 'יׁש אמר: . ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
ּבדבריו מּמׁש יׁש אם לּסנהדרין: עּמהם אֹותֹו מעלין - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָזכּות'
מּמׁש אין ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ׁשֹומעין -ְְְְִִִֵֵֵַָָָ
הּנּדֹון אמר אפּלּו ּכּלֹו. הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבדבריו,
ועֹולה לֹו, ׁשֹומעין - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַעצמֹו:

מּמׁש. ּבדבריו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְִִִֶֶַַָָָָלּמנין;
.Ëוגמרּו הּפטּור את וחּיבּו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּטעּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבית

ּכדי ּדינֹו, את ּבֹו ׁשּיסּתרּו הּטעם להם ונראה להריגה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדינֹו
ּופטרּו טעּו, אם אבל אֹותֹו. ודנין וחֹוזרין סֹותרין, - ְְְְְְֲִִִִַָָָָלזּכֹותֹו
מחזירין ואין ּדינֹו, את סֹותרין אין - הריגה המחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאת
הּצדֹוקין ׁשאין ּבדבר ּבׁשּטעּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָאֹותֹו.

ּבֹו פה]מֹודין שבעל תורה ׁשהּצדֹוקין[- ּבדבר טעּו אם אבל . ְְֲִִִֶַָָָָ
ּבֹו שבכתב]מֹודין תורה ּכיצד?[- לחֹובה. אֹותֹו מחזירין , ְֲִִִֵַַָ

- ּופטרּוהּו ּפטּור', ּכדרּכּה ׁשּלא הערוה על 'הּבא ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֹאמרּו:
'המערה אמרּו: אם אבל אֹותֹו; ּוממיתין אֹותֹו, ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָמחזירין
ּכל וכן אֹותֹו. מחזירין אין - ּופטרּוהּו ּפטּור', ּכדרּכּה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

    
 

נפׁשֹות‡. לדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ממֹונֹות,מה ּדיני ? ְְִִִֵֵֵֵַָָָ
ממֹונֹות, ּדיני ּוׁשלׁשה. ּבעׂשרים נפׁשֹות, ודיני ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשלׁשה;

הדיונים]ּפֹותחין נפׁשֹות,[את ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵָָ
ּדיני לחֹובה. ּפֹותחין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לזכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּפֹותחין
ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין אחד, ּפי על מּטין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָממֹונֹות,
ּדיני לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָנפׁשֹות,

מחזירין טעו]ממֹונֹות, אם שוב לחֹובה;[דנים ּבין לזכּות ּבין ְְֲִִִֵֵַָָ
ּכמֹו לחֹובה, מחזירין ואין לזכּות, מחזירין נפׁשֹות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָודיני
חֹובה, אֹו זכּות ללּמד ראּויין הּכל ממֹונֹות, ּדיני ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבארנּו.
מלּמדין הּכל נפׁשֹות, ודיני הּתלמידים; ּבין הּדּינים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּבין
ּדיני הּדּינים. אּלא חֹובה מלּמד ואין ּתלמידים, ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָזכּות,
והמלּמד זכּות, ּומלּמד חֹוזר חֹובה המלּמד הּדּין ְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָממֹונֹות,
חֹוזר חֹובּה המלּמד נפׁשֹות, ודיני חֹובה; ּומלּמד חֹוזר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָזכּות
ּוללּמד לחזר יכֹול אינֹו זכּות המלּמד אבל זכּות, ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָֹּומלּמד
עם ּולהּמנֹות לחזר לֹו יׁש ּדין ּגמר ּבׁשעת אּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹחֹובה,
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ּדנ ממֹונֹות, ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו וגֹומריןהמחּיבין, ּבּיֹום ין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ממֹונֹות, ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין נפׁשֹות, ודיני ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּבּלילה;
נפׁשֹות, ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָּגֹומרין

לחֹובה. ׁשּלאחריו ּובּיֹום לזכּות, ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִֶַַַָָּגֹומרין

.יֹום ערב ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ,ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ
לעּנֹות ואסּור למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא - ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָטֹוב

הּׁשּבת לאחר ּולהּניחֹו ּדינֹו אחדאת עד אֹותֹו אֹוסרין אּלא ; ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבדינֹו. ּומתחילין ְְְִִִַַָּבׁשּבת,

הּתֹורה,‚. מן יֹום ּבכל אֹותם ׁשּדנין ּפי על אף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶַַַָָָָָּדיני
עת" ּבכל העם את "וׁשפטּו מּדבריהםׁשּנאמר: ,[- [מדרבנן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּבת. ּבערב ּדנין ְִֵֶֶֶַָָׁשאין

ּגלּיֹות„. ּדיני ואחד מלקּיֹות, ּדיני ואחד נפׁשֹות, ּדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻאחד
הּדרכים ּכל נפשות]האּלּו[הדינים]- אּלא[שבדיני ּבהם, ׁשוה ְִֵֶֶֶַָָָָָָ

מהם אחד ואין ּבׁשלׁשה. נפשותׁשהּמלקֹות שבדיני [מהדינים ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּוׁשלׁשה.-] ּבעׂשרים ׁשּדיניו אחד, מּדבר חּוץ הּנסקל, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּבׁשֹור

זרה]הּמסית‰. לעבודה חברו ּדיני[- ּכׁשאר ּדיניו אין , ְִִִִֵֵֵַָָ
מכּמנין מחביאים]נפׁשֹות: העדים[- דבריו]לֹו ,[לשמוע ְְְִִֵַָָ

ּדין מּבית יצא ואם הּנהרגין. ּכׁשאר התראה צרי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
מחזירין - חֹובה' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָזּכאי,
- זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, יצא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו;

ואין אֹותֹו. מחזירין ּומֹוׁשיבין[בי"ד]אין למסית. טֹוענין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַ
עליו; ירחמּו ׁשּלא ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין ּומי וזקן סריס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבדינֹו
רחמים - ההבל אחר העם את ׁשּמטעין אּלּו על ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהאכזרּיּות

אּפֹו". מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ְֱֲִֵֶֶַַַַָָָהיא

.Âהּגדֹול מן מתחילין - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻּדיני
מן מתחילין - נפׁשֹות ודיני ּדבריו; את וׁשֹומעין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּבּדּינים,

ּבאחרֹונה.[מהקטנים]הּצד אּלא הּגדֹול ּדברי ׁשֹומעין ואין , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

.Êהרב ּובנֹו, אב - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻּדיני
ּבׁשנים אֹותם מֹונין - כשנים]ותלמידֹו נחשבים ודיני[- . ְְְְִִִִִֵַַָ

אֹו ּובנֹו, אב - הּׁשנה ועּבּור החדׁש, וקּדּוׁש ּומּכֹות, ְְְְִִֶַַַָָָָֹנפׁשֹות,
מֹונ - ותלמידֹו ּבאחד.הרב אֹותם ין ְְְִִֶַַָָָ

.Á- ּבׁשנים ּבין ּבאחד ּבין הּבן, עם האב מֹונין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
מן היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהם האחד ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשֹומעין - חֹובה' אֹו זכּות ללּמד לי 'יׁש ׁשאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידים

עּמֹו. ונמנין ונֹותנין ונֹוׂשאין ְְְְְְְִִִִִָָּדבריו,

.Ëּבקרֹובים ּדינֹו את ּגֹומרין אין ּדין, ּגמר [-ּובׁשעת ְְְְִִִִִִֵֶַַ
ׁשּיתּבאר.הדיינים] ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ׁשהּדּינין ;ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

.Èּומבין חכם ׁשהיה קּבלה[בתורה]ּתלמיד מחּסר והיה ,-] ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
מרבותיו] צרימסורת ׁשהּוא הּקּבלה לֹו מֹוסר רּבֹו הרי -ֲִֵֵֶַַַָָָ

נפׁשֹות. ּבדיני עּמֹו ּדן והּוא זה, ּבדין ְְְְִִִֵֶָָָלּה

.‡Èּגר אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים והּוא,הּכל - ְְֲִִִֵֵֵַָָֹ
את ּדן וגר מּיׂשראל; אּמֹו ּפיׁשּתהיה על אף הּגר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

- מעיניו ּבאחת והּסּומה הּממזר, וכן מּיׂשראל. אּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
אֹותם ּדנין אין - נפׁשֹות ּבדיני אבל ממֹונֹות. ּדיני לדּון ְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָָּכׁשר
יהיה ולא לכהּנה, הּמּׂשיאין ויׂשראלים לוּיים ּכהנים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻאּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבאחת, אפּלּו סּומה מהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָאחד

    
 

ּדין,‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד
אֹומרין - ּפלֹונית' עברה ׁשעבר ּפלֹוני זה 'ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:

ּבֹו' התריתם אֹותֹו? אּתם 'מּכירין 'איןלהם: אמרּו: אם ? ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הרי - ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו', 'נסּתּפק אֹו אֹותֹו', מּכירין ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹאנּו

ּפטּור. ֶָזה

.;התראה צרי - הארץ עם ואחד חכמים, ּתלמיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
ׁשּמא למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה נּתנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

היה 'אלׁשֹוגג אֹו 'ּפרׁש'! לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד . ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּדין', ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, עברה ׁשּזֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעׂשה!
הרּכין אֹו ׁשתק, אם וכן ּפטּור. ּפרׁש, אם 'מלקּות'. ְְְִִִִֵֵֵַַָָאֹו
ׁשּיּתיר עד ּפטּור; אני', 'יֹודע אמר: אפּלּו ּפטּור; - ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבראׁשֹו
ּכ ואחר עֹוׂשה'; אני ּכן מנת 'על ויאמר: למיתה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹעצמֹו
ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו להתראה, ּתכף ויעׂשה ׁשּיעבר וצרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיהרג.
ּבֹו ׁשהתרה ּובין אחרת. התראה צרי ּדּבּור, ּכדי אחר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל
אפּלּו - עדים ּבפני אחר ּבֹו ׁשהתרה וכן העדים, מן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאחד

ׁש אפּלּו עבד, אֹו ואפּלּואּׁשה ראהּו, ולא הּמתרה קֹול מע ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
נהרג. זה הרי - ּבעצמֹו ְְְֱֲִֵֶֶַָָהתרה

.‚- אֹותֹו' אנּו ּומּכירין התראה, לֹו 'היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו
אימה]מאּימין על[מטילים מאּימין וכיצד עליהם. ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַ

מאמד ּתאמרּו 'ׁשּמא להם: אֹומרים נפׁשֹות? השערה]עדי -] ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
ׁשּמא אֹו ׁשמענּו, נאמן אדם מּפי עד, מּפי עד ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומּׁשמּועה,
היּו וחקירה, ּבדריׁשה אתכם לבּדק ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאין
אדם ממֹונֹות, ּדיני נפׁשֹות: ּדיני ממֹונֹות, ּכדיני ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹיֹודעים
זרעֹותיו ודם ּדמֹו נפׁשֹות, ּדיני לֹו; ּומתּכּפר ממֹונֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָנֹותן
ּדמי "קֹול נאמר: לקין ׁשהרי העֹולם, סֹוף עד ּבֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָּתלּויין
אדם נברא לפיכ זרעֹותיו; ודם ּדמֹו אלי", צעקים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹאחי
מּיׂשראל, אחת נפׁש המאּבד ׁשּכל ללּמד - ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיחידי
אחת נפׁש המקּים וכל מלא, עֹולם אּבד ּכאּלּו עליו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמעלין
ּבאי ּכל הרי מלא. עֹולם קּים ּכאּלּו עליו מעלין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָמּיׂשראל,
מהן אחד ּפני ואין נבראין, הן הראׁשֹון אדם ּבצּורת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולם,
לֹומר: יכֹול ואחד אחד ּכל ,לפיכ חברֹו; לפני ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדֹומין
זֹו' ּולצרה ּלנּו 'מה ּתאמרּו: ׁשּמא העֹולם'. נברא [-'ּבׁשבילי ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

ולהעיד] אֹולבוא ראה אֹו עד, "והּוא נאמר: ּכבר הלא - ?ְְֱֲֵֶַָָָֹ
- זה'? ׁשל ּבדמֹו ולחּוב ּלנּו 'מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ְְְֶֶֶַָָָָָָֹידע";
עמדּו אם רּנה"'. רׁשעים, "ּובאבד נאמר: ּכבר ְְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹוהלא
אֹותֹו ּובֹודקין ׁשּבעדים, הּגדֹול את מכניסין - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבדבריהם
אם עדּות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובחקירה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָּבדריׁשה
אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני, את מכניסין - מכּונת עדּותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻנמצאת
ואחד אחד ּכל ּבֹודקין מאה, העדים היּו ואפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכראׁשֹון;
ּפֹותחין - מכּונים העדים ּכל ּדברי נמצאּו וחקירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻּבדריׁשה
ּתירא אל חטאת, לא 'אם לֹו: ואֹומרים ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹּבזכּות
אֹותֹו; ּפֹוטרין זכּות, לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין ְְְְְִִִִִֵֶָָמּדבריהם';
ּבּיֹום ּובֹו למחר. עד אֹותֹו אֹוסרין זכּות, לֹו מצאּו לא ְְְְְִִַַָָָֹואם

זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין דיון]מזּדּוגין ּבדינֹו;[צוותי לעּין , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַ
ונֹוׂשאין הּיֹום, אֹותֹו ּכל יין ׁשֹותין ואין ּבמאכל, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָּוממעטין
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סג            
      

ּדנ ממֹונֹות, ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו וגֹומריןהמחּיבין, ּבּיֹום ין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ממֹונֹות, ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין נפׁשֹות, ודיני ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּבּלילה;
נפׁשֹות, ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָּגֹומרין

לחֹובה. ׁשּלאחריו ּובּיֹום לזכּות, ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִֶַַַָָּגֹומרין

.יֹום ערב ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ,ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ
לעּנֹות ואסּור למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא - ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָטֹוב

הּׁשּבת לאחר ּולהּניחֹו ּדינֹו אחדאת עד אֹותֹו אֹוסרין אּלא ; ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבדינֹו. ּומתחילין ְְְִִִַַָּבׁשּבת,

הּתֹורה,‚. מן יֹום ּבכל אֹותם ׁשּדנין ּפי על אף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶַַַָָָָָּדיני
עת" ּבכל העם את "וׁשפטּו מּדבריהםׁשּנאמר: ,[- [מדרבנן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּבת. ּבערב ּדנין ְִֵֶֶֶַָָׁשאין

ּגלּיֹות„. ּדיני ואחד מלקּיֹות, ּדיני ואחד נפׁשֹות, ּדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻאחד
הּדרכים ּכל נפשות]האּלּו[הדינים]- אּלא[שבדיני ּבהם, ׁשוה ְִֵֶֶֶַָָָָָָ

מהם אחד ואין ּבׁשלׁשה. נפשותׁשהּמלקֹות שבדיני [מהדינים ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּוׁשלׁשה.-] ּבעׂשרים ׁשּדיניו אחד, מּדבר חּוץ הּנסקל, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּבׁשֹור

זרה]הּמסית‰. לעבודה חברו ּדיני[- ּכׁשאר ּדיניו אין , ְִִִִֵֵֵַָָ
מכּמנין מחביאים]נפׁשֹות: העדים[- דבריו]לֹו ,[לשמוע ְְְִִֵַָָ

ּדין מּבית יצא ואם הּנהרגין. ּכׁשאר התראה צרי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
מחזירין - חֹובה' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָזּכאי,
- זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, יצא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו;

ואין אֹותֹו. מחזירין ּומֹוׁשיבין[בי"ד]אין למסית. טֹוענין ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַ
עליו; ירחמּו ׁשּלא ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין ּומי וזקן סריס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבדינֹו
רחמים - ההבל אחר העם את ׁשּמטעין אּלּו על ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהאכזרּיּות

אּפֹו". מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ְֱֲִֵֶֶַַַַָָָהיא

.Âהּגדֹול מן מתחילין - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻּדיני
מן מתחילין - נפׁשֹות ודיני ּדבריו; את וׁשֹומעין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּבּדּינים,

ּבאחרֹונה.[מהקטנים]הּצד אּלא הּגדֹול ּדברי ׁשֹומעין ואין , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

.Êהרב ּובנֹו, אב - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻּדיני
ּבׁשנים אֹותם מֹונין - כשנים]ותלמידֹו נחשבים ודיני[- . ְְְְִִִִִֵַַָ

אֹו ּובנֹו, אב - הּׁשנה ועּבּור החדׁש, וקּדּוׁש ּומּכֹות, ְְְְִִֶַַַָָָָֹנפׁשֹות,
מֹונ - ותלמידֹו ּבאחד.הרב אֹותם ין ְְְִִֶַַָָָ

.Á- ּבׁשנים ּבין ּבאחד ּבין הּבן, עם האב מֹונין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
מן היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהם האחד ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשֹומעין - חֹובה' אֹו זכּות ללּמד לי 'יׁש ׁשאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידים

עּמֹו. ונמנין ונֹותנין ונֹוׂשאין ְְְְְְְִִִִִָָּדבריו,

.Ëּבקרֹובים ּדינֹו את ּגֹומרין אין ּדין, ּגמר [-ּובׁשעת ְְְְִִִִִִֵֶַַ
ׁשּיתּבאר.הדיינים] ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ׁשהּדּינין ;ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

.Èּומבין חכם ׁשהיה קּבלה[בתורה]ּתלמיד מחּסר והיה ,-] ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
מרבותיו] צרימסורת ׁשהּוא הּקּבלה לֹו מֹוסר רּבֹו הרי -ֲִֵֵֶַַַָָָ

נפׁשֹות. ּבדיני עּמֹו ּדן והּוא זה, ּבדין ְְְְִִִֵֶָָָלּה

.‡Èּגר אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים והּוא,הּכל - ְְֲִִִֵֵֵַָָֹ
את ּדן וגר מּיׂשראל; אּמֹו ּפיׁשּתהיה על אף הּגר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

- מעיניו ּבאחת והּסּומה הּממזר, וכן מּיׂשראל. אּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
אֹותם ּדנין אין - נפׁשֹות ּבדיני אבל ממֹונֹות. ּדיני לדּון ְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָָּכׁשר
יהיה ולא לכהּנה, הּמּׂשיאין ויׂשראלים לוּיים ּכהנים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻאּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבאחת, אפּלּו סּומה מהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָאחד

    
 

ּדין,‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד
אֹומרין - ּפלֹונית' עברה ׁשעבר ּפלֹוני זה 'ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:

ּבֹו' התריתם אֹותֹו? אּתם 'מּכירין 'איןלהם: אמרּו: אם ? ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הרי - ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו', 'נסּתּפק אֹו אֹותֹו', מּכירין ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹאנּו

ּפטּור. ֶָזה

.;התראה צרי - הארץ עם ואחד חכמים, ּתלמיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
ׁשּמא למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה נּתנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

היה 'אלׁשֹוגג אֹו 'ּפרׁש'! לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד . ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּדין', ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, עברה ׁשּזֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעׂשה!
הרּכין אֹו ׁשתק, אם וכן ּפטּור. ּפרׁש, אם 'מלקּות'. ְְְִִִִֵֵֵַַָָאֹו
ׁשּיּתיר עד ּפטּור; אני', 'יֹודע אמר: אפּלּו ּפטּור; - ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבראׁשֹו
ּכ ואחר עֹוׂשה'; אני ּכן מנת 'על ויאמר: למיתה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹעצמֹו
ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו להתראה, ּתכף ויעׂשה ׁשּיעבר וצרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיהרג.
ּבֹו ׁשהתרה ּובין אחרת. התראה צרי ּדּבּור, ּכדי אחר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל
אפּלּו - עדים ּבפני אחר ּבֹו ׁשהתרה וכן העדים, מן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאחד

ׁש אפּלּו עבד, אֹו ואפּלּואּׁשה ראהּו, ולא הּמתרה קֹול מע ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
נהרג. זה הרי - ּבעצמֹו ְְְֱֲִֵֶֶַָָהתרה

.‚- אֹותֹו' אנּו ּומּכירין התראה, לֹו 'היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו
אימה]מאּימין על[מטילים מאּימין וכיצד עליהם. ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַ

מאמד ּתאמרּו 'ׁשּמא להם: אֹומרים נפׁשֹות? השערה]עדי -] ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
ׁשּמא אֹו ׁשמענּו, נאמן אדם מּפי עד, מּפי עד ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומּׁשמּועה,
היּו וחקירה, ּבדריׁשה אתכם לבּדק ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאין
אדם ממֹונֹות, ּדיני נפׁשֹות: ּדיני ממֹונֹות, ּכדיני ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹיֹודעים
זרעֹותיו ודם ּדמֹו נפׁשֹות, ּדיני לֹו; ּומתּכּפר ממֹונֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָנֹותן
ּדמי "קֹול נאמר: לקין ׁשהרי העֹולם, סֹוף עד ּבֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָּתלּויין
אדם נברא לפיכ זרעֹותיו; ודם ּדמֹו אלי", צעקים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹאחי
מּיׂשראל, אחת נפׁש המאּבד ׁשּכל ללּמד - ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיחידי
אחת נפׁש המקּים וכל מלא, עֹולם אּבד ּכאּלּו עליו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמעלין
ּבאי ּכל הרי מלא. עֹולם קּים ּכאּלּו עליו מעלין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָמּיׂשראל,
מהן אחד ּפני ואין נבראין, הן הראׁשֹון אדם ּבצּורת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולם,
לֹומר: יכֹול ואחד אחד ּכל ,לפיכ חברֹו; לפני ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדֹומין
זֹו' ּולצרה ּלנּו 'מה ּתאמרּו: ׁשּמא העֹולם'. נברא [-'ּבׁשבילי ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

ולהעיד] אֹולבוא ראה אֹו עד, "והּוא נאמר: ּכבר הלא - ?ְְֱֲֵֶַָָָֹ
- זה'? ׁשל ּבדמֹו ולחּוב ּלנּו 'מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ְְְֶֶֶַָָָָָָֹידע";
עמדּו אם רּנה"'. רׁשעים, "ּובאבד נאמר: ּכבר ְְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹוהלא
אֹותֹו ּובֹודקין ׁשּבעדים, הּגדֹול את מכניסין - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבדבריהם
אם עדּות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובחקירה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָּבדריׁשה
אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני, את מכניסין - מכּונת עדּותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻנמצאת
ואחד אחד ּכל ּבֹודקין מאה, העדים היּו ואפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכראׁשֹון;
ּפֹותחין - מכּונים העדים ּכל ּדברי נמצאּו וחקירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻּבדריׁשה
ּתירא אל חטאת, לא 'אם לֹו: ואֹומרים ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹּבזכּות
אֹותֹו; ּפֹוטרין זכּות, לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין ְְְְְִִִִִֵֶָָמּדבריהם';
ּבּיֹום ּובֹו למחר. עד אֹותֹו אֹוסרין זכּות, לֹו מצאּו לא ְְְְְִִַַָָָֹואם

זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין דיון]מזּדּוגין ּבדינֹו;[צוותי לעּין , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַ
ונֹוׂשאין הּיֹום, אֹותֹו ּכל יין ׁשֹותין ואין ּבמאכל, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָּוממעטין
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סד           
      

עצמֹו עם אֹו ׁשּלֹו זּוג עם ואחד אחד ּכל הּלילה, ּכל ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּדבר
'אני אֹומר: המזּכה ּדין, לבית מׁשּכימין ּולמחרת ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָּבביתֹו.
הּוא 'אני אֹומר: והמחּיב ּבמקֹומי'; אני ּומזּכה המזּכה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַהּוא
ואם מזּכה'. ואני 'חזרּתי, אֹו ּבמקֹומי', אני ּומחּיב ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהמחּיב,
אחד מּטעם זּכּו אֹו ׁשחּיבּו הם מי ידעּו ולא ּבּדבר, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹטעּו
סֹופרי הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבאחד, אּלא נחׁשבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאינם
אחד ּכל ׁשל טעם ּכֹותבין הן ׁשהרי אֹותם, מזּכירין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדּינין
ואם ּפטרּוהּו; זכּות, לֹו מצאּו אם ּבדינֹו: ּומתחילין ְְְְְְְִִִִִֶַָָָואחד.

להֹוסיף דיינים]הצרכּו ונתחּיב[- המחּיבין, רּבּו מֹוסיפין. , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַֻ
יהיה - ּדין ּבית ּבֹו ׁשהֹורגין ּומקֹום להרגֹו. אֹותֹו מֹוציאין -ְְְְִִִִִֵֶֶָָ

מּבית ורחֹוק ּדין, לבית אתחּוץ "הֹוצא ׁשּנאמר: ּדין, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּכמֹו רחֹוק ׁשּיהיה לי ויראה לּמחנה". מחּוץ אל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהמקּלל
ׁשהיה רּבנּו מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית ּבין ּׁשהיה ּכמה מילין, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּׁשה

יׂשראל. מחנה סֹוף ּובין מֹועד, אהל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָֹלפני

ּביֹומֹו„. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין - ּדינֹו ׁשּנגמר .מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּומּכין ׁשּתלד; עד לּה ממּתינין אין - עּברה היתה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאפּלּו
אם אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון, ּבית ּכנגד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותּה
אּׁשה וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - הּמׁשּבר על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיׁשבה

ּבׂשערּה. להנֹות מּתר ְִֵֵֵֶָָָָָֻׁשּתהרג,
זבּוח‰. זבחֹו והיה להרג, יֹוצא ׁשהיה שחוט]מי קרבנו -] ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ׁשּמּזין עד אֹותֹו, הֹורגין אין -ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
לֹו ממּתינין אין - הּזבח נׁשחט לא ועדין ּדינֹו, נגמר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹואם

הּדין. את מעּנין ׁשאין קרּבנֹו; עליו ׁשּיקריבּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעד

ה'תש"ע ניסן י"ח שישי יום

    
 

ואחד‡. ּדין, מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָמי
ּדין ּבית ּפתח על והּסּוס[מטפחות]והּסּודריןעֹומד ּבידֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני לפניו: יֹוצא והּכרּוז מּמּנּו, ּבמיתהרחֹוק להרג יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ּבזמן ּפלֹוני ּבמקֹום ּפלֹונית עברה על ׁשעבר על ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּפלֹונית,
וילּמד יבֹוא זכּות, לֹו ׁשּיֹודע מי - עדיו ּופלֹוני ּופלֹוני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּפלֹוני,
מניף זה - זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: אמר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָעליו'.
לבית הּנּדֹון את ּומחזיר רץ הּסּוס על הרֹוכב וזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּסּודרין,
ויצא יחזר לאו, ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין זכּות, לֹו נמצא אם ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹּדין.
אף - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש עצמֹו: הּוא אמר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָלהריגה.
ראׁשֹונה ּפעם אֹותֹו מחזירין ּבדבריו, מּמׁש ׁשאין ּפי ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָעל
לבית ּוכׁשּיחזר טענֹותיו, נסּתּתמּו הּפחד מּפני ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּוׁשנּיה;
מּמׁש נמצא ולא החזירּוהּו, טעם. ויאמר ּדעּתֹו ּתתיּׁשב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּדין
'יׁש ּבּׁשליׁשית: אמר ׁשליׁשית. ּפעם אֹותֹו מֹוציאין - ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּבדבריו
מחזירין - ּבדבריו מּמׁש יׁש אם - זכּות' עצמי על ללּמד ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָלי
ּתלמידי ׁשני לֹו מֹוסרין ,לפיכ ּפעמים. ּכּמה אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָאֹותֹו,
ּבדבריו, מּמׁש יׁש אם :ּבּדר ּדבריו ׁשּׁשֹומעין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחכמים,
לֹו נמצא לא אם אֹותֹו. מחזירין אין לאו, ואם אֹותֹו; ְְֲֲִִִִִִִֵַַָָֹמחזירין
מיתה ּבכל אֹותֹו, ההֹורגין הם - ועדיו אֹותֹו; מֹוציאין ְְְְִִִִֵֵַָָָזכּות,
ּדין ּבית חּיבין - עדיו הרגּוהּו ׁשּלא ורֹוצח ּבּה. ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיתחּיב
אּמֹות, ּבעׂשר ההריגה מּמקֹום רחֹוק אדם. ּכל ּביד ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָלהמיתֹו
וכל מתוּדין; הּמּומתין, ּכל ּדר ׁשּכן 'התוּדה! לֹו: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹומרין

להתוּדֹות יֹודע אינֹו אם הּבא'. ּבעֹולם חלק לֹו יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמתוּדה,
עֹונֹותי'. ּכל על ּכּפרה מיתתי ּתהיה 'אמר: לֹו: אֹומרים -ְְֱֲִִִִֶַַַָָָָֹ

מתוּדה. הּוא ּכ עליו, העידּו ׁשּׁשקר ּבעצמֹו ידע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאפּלּו

.קרט אֹותֹו מׁשקין ׁשּמתוּדה, לבֹונה[גרגיר]ואחר ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ
ּכ ואחר ויׁשּתּכר, עליו ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ּכדי יין, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבכֹוס

ּבּה. חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ִֵֵֶַַָָָָיהרג

והּסיף‚. הּנסקל, ּבּה ׁשּיּסקל והאבן והּלבֹונה, הּיין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה
והעץ הּנחנק, ּבֹו ׁשחֹונקין והּסּודר הּנהרג, ּבֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהרג
ּבית הרּוגי לפני ּבֹו ׁשּמניפין והּסּודר הּנתלה, עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתֹולין

מּׁשל ּבאין הּכל - להּצילֹו עליו ׁשרץ והּסּוס ה]ּדין, [כסף ְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
יתנּדב. להתנּדב, ׁשּירצה ּומי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַצּבּור;

הּנהרג„. אחר יֹוצאין ּדין ּבית הריגתו]אין וכל[למקום . ְְֱִִֵֵֶַַַָָ
הרי - הּיֹום אֹותֹו ּכל לאכל אסּורים נפׁש, ׁשהרגּו ּדין ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבית

מברין ואין הּדם". על תאכלּו "לא ּבכלל את]זה מאכילין -] ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹ
ּדין ּבית הרּוגי על מיתתו]הּקרֹובים שאחר ראשונה ,[סעודה ְֲִִֵֵַַ

ואין אסּורין, אּלּו ּודברים הּדם". על תאכלּו "לא ְְְֲִִִֵֵַַָָֹֹמּׁשּום
מלקּות. ְֶַָּבהם

ּבדינֹו,‰. מעּינין - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו מיתה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻמי
סמּו ּדינֹו ּגֹומרין ּכ ואחר וׁשֹותין; ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַָָואֹוכלין

אֹותֹו והֹורגין החּמה, .לׁשקיעת ְְְִִִַַַָ

.Âקרֹוביהם ּובאין עליהן; מתאּבלין אין - ּדין ּבית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהרּוגי
ׁשאין להֹודיע הּדּינין, ׁשלֹום ואת העדים ׁשלֹום את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוׁשֹואלין
ׁשאין ּפי על ואף ּדנּו. אמת ׁשּדין ּכלּום, עליהם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלּבם

אֹוננין הן הרי - אבל ׁשאין[מצטערים]נֹוהגין עליהן, ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶ
ּבּלב. אּלא ֲִֵֶַָאנינּות

.Êסֹותרין אין - אחר ּדין לבית ּובא ּוברח, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
'מעידין ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיעמדּו מקֹום ּכל אּלא ּדינֹו; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
ּופלֹוני ּפלֹוני, ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ּפלֹוני, איׁש את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָאנּו

יהרג זה הרי - עדיו' ּברֹוצח.ּופלֹוני אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הראׁשֹונים, עדיו ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ׁשאר ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאבל
ּבבית ׁשּיעידּו והּוא, ּבידם; ויהרגּוהּו ּדינֹו, ׁשּנגמר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָויעידּו

ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ְְִִֶֶָֹּדין
.Áּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיּו ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

ּפנים. ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יׂשראל ׁשּבארץ ּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבית
אין - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותֹו היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָואם
והם לארץ, ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יׂשראל ּבארץ .עּתה ְְִֵֶֶַָָ

    
 

והריגה‡. ּוׂשרפה, סקילה, - ּדין לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָארּבע
וחנק מׁשהּבסיף, ּומּפי ּבּתֹורה. הן מפרׁשין ּוׂשרפה, סקילה . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

וההֹורג חנק. סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָרּבנּו
ּבסיף. מיתתן הּנּדחת, עיר אנׁשי וכן ּבסיף; מיתתֹו חברֹו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאת

.ּבּה להרג ּדין, לבית היא עׂשה מצות - מהן מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכל
ּבּה ׁשּנתחּיב אּלאמי מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבלבד. ְְִִַַּבסיף
.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
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מן חּוץ תעׂשה; לא מצות על עברּו ולא עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
תעׂשה, לא מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהמכּׁשף,

תחּיה". לא "מכּׁשפה ְְֱֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

הּׂשרפה„. מן חמּורה הּסיף,סקילה מן חמּורה ּוׂשרפה , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
נּדֹון מיתֹות, ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ׁשעבר ּבין זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבחמּורה;
לּקּלה, ּדינֹו נגמר אפּלּו מיתֹות; ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעברה

ּבחמּורה. נּדֹון - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָואחר

הּמיתֹות‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה, ואחד האיׁש .ואחד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

.Âמהם אחד ּכל יּדֹון ּבזה, זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ׁשּבהן .ּבּקּלה ֶֶַַָָ

.Êּדינֹו ׁשּנגמר ולא[למיתה]מי העם, ׁשאר עם ׁשּנתערב ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבמי ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, הּוא מי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנֹודע
ׁשאין לפי ּפטּורין, ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ּדינֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻׁשּנגמר

ּבפניו. אּלא אדם ׁשל ּדינֹו ְְִִֶֶָָָָָּגֹומרין

.Áעד אֹותֹו לאסר ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו, על ׁשעמד ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹֹמי
ּבכל עדיו אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּימיתּוהּו
ואין ּדינֹו; ׁשּנגמר מאחר ּבּה, אֹותֹו להמית ׁשּיכֹולין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמיתה
נקטעה אם ,לפיכ ּתחּלה. אֹותֹו להמית העם לׁשאר ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָָרׁשּות
ּביד יהרג מּתחּלה, ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור; העדים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָיד
ּבית מיתֹות מחּיבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֻאחרים.
רֹודפין - ּדינֹו ׁשּנגמר נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח. מן חּוץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּדין,

אֹותֹו ׁשּממיתין עד אדם, ּכל ּוביד ּדבר ּבכל .אחריו ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

.Ëאבֹותיהן ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל
ׁשּתי אּלא יׂשראל, ּדין:[בתי]ּבכלל ּבית להם מתּקנין קברֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ו לּנהרגין ואחת ולּנׂשרפין, לּנסקלין זה,אחת ודבר לּנחנקין. ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשמּועה מּפי רבינו]הלכה ממשה היּו[- - הּבׂשר נתאּכל . ְְֲִִִֵַַַָָָָָָ

אבֹותיהם. ּבקברֹות אֹותם וקֹוברין העצמֹות, את ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָמלּקטין
להם לעׂשֹות לקרֹוביהם ותכריכין.[לעצמותיהם]ויׁש ארֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

.Èולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין
אּלּו הרי ׁשנים, ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.

הֹורגין ּדנין- אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
אחד. ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת עם נֹואף ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחת,
ּבחנק והּוא הֹואיל - ּכהן ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהם הֹורגין אין ּבׂשרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡Èׁשּיהיה והּוא, - הּבית ּבפני אּלא נפׁשֹות, ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ּבזקן ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש; ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ". . הּכהן אל ׁשמע "לבלּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹממרא:
נפׁשֹות, ּדיני יׁש הּמזּבח, ּגּבי על מקריב ּכהן ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּבזמן

ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶַָוהּוא
.Èיֹוׁשבין הּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּכׁשּנבנה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה

יׂשראל ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ׁשהיּוּבלׁשּכת והּמקֹום ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבית למלכי אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹוׁשבין

הּׁשּורה ּוכׁשּנתקלקלה והרוצחים]ּדוד. העוונות ּגלּו[ורבו , ְְְְִִֶַַָָָָ
לטבריא; וסֹופם ּגלּו, מקֹומֹות ולעׂשרה למקֹום. ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָמּמקֹום

היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול, ּדין ּבית עמד לא ְִִִֵַַַַָָָָָָֹּומּׁשם
לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ּתחּלה, לחזר עתידין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבטבריא

.‚Èנפׁשֹות ּדיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים
ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּבּמקּדׁש ּבמקֹומם ׁשם היּו ולא .הּסנהדרין, ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

.„Èּדיני ּדנין יׂשראל, ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן
סמּוכין הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא - לארץ ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָנפׁשֹות

ּבארץ[מוסמכים] נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבארץ,
לארץ. ְֶָָָּובחּוצה

    
 

רחֹו‡. הּנסקלין? מצות אּמֹות,ּכיצד ארּבע הּסקילה מּבית ק ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
מּלפניו; ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמפׁשיטין

אחד ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה הּסקילהואין ּובית . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
אסּורֹות, וידיו ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות; ׁשּתי ְְְְֲֵֵֶַָָָָָּגבֹוּה
ונֹופל נהּפ והּוא מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואחד
יּסקל "סקל נאמר: ׁשהרי יצא, - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
עם עליו, האבן ׁשּנפל הּנסקל הׁשוה הּנה יּירה", ירה ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו
מּדחיפה מת לא ואם הארץ. על ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנדחף
ּבני ׁשני מּׂשא ׁשם, מּנחת ׁשהיתה אבן העדים מגּביהין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻזֹו
אם לּבֹו. על האבן את ּומׁשלי ידיו, מרּפה הּׁשני והעד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאדם,
"יד ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבכל רגימתֹו - לאו ואם יצא; ּבּה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמת
ּבאחרנה". העם ּכל ויד להמיתֹו, בראׁשנה ּבֹו ּתהיה ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹהעדים

.ׁשער על אּלא אֹותֹו, סֹוקלין אין - זרה עבֹודה [העיר]עבד ְֲִֵֶַַַַָָָָָ
על אֹותֹו סֹוקלין ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה ואם ּבֹו; ְְְִִִִֶֶַַָָָָֻׁשעבד

הּׁשמּועה מּפי קּבלה זה, ודבר ּדין. ּבית רבינו]ּפתח :[ממשה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו. ּדינֹו ׁשּנגמר ולא ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה - "ׁשערי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אל

ארּכּבֹותיו,‚. עד ּבזבל אֹותֹו מׁשקיעין היּו הּנׂשרפין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻמצות
עדיו ּוׁשני צּוארֹו, על וכֹור ,הר לתֹו קׁשה סּודר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָונֹותנין
ּפיו. את ּפֹותח ׁשהּוא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש זה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

ּבהן,[ממסים]ּומּתיכין וכּיֹוצא העֹופרת את אֹו הּבדיל את ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מעיו. ּבני את וׂשֹורפת יֹורדת והיא ּפיו, לתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָוזֹורק

.„ּכדר ּבסיף, ראׁשֹו את מּתיזין הּנהרגין: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמצות
עֹוׂשים .ׁשהּמלכים ְִִֶַָ

עד‰. ּבזבל המחּיב את מׁשקיעין הּנחנקין: ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמצות
על וכֹורכין ,הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְְִִֶַַַָָָָֻארּכּבֹותיו,
נפׁשֹו ׁשּתצא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש וזה .צּוארֹו; ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.Âהמגּדף את לתלֹות עׂשה ה']מצות עבֹודה[את ועֹובד , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָ
אמּור; מגּדף הרי ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹזרה,
והאיׁש מגּדף". הּוא ה' "את נאמר: זרה עבֹודה ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּובעֹובד
חטא באיׁש יהיה "ּכי ׁשּנאמר: נתלית, האּׁשה ואין ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנתלה,

אתֹו". ותלית והּומת, מות ְְְִִֶַָָָָֹמׁשּפט
.Êאת מׁשקיעין אֹותן, ׁשּסֹוקלין אחר הּנתלין? מצות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכיצד

י והעץ ּבארץ, לזֹו,הּקֹורה זֹו ידיו ׁשּתי ּומּקיפין מּמּנה, ֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּיד. אֹותֹו ּומּתירין החּמה, לׁשקיעת סמּו אֹותֹו ואםותֹולה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

נבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין - ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹלן
העץ". ֵַָעל
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סה            
      

מן חּוץ תעׂשה; לא מצות על עברּו ולא עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
תעׂשה, לא מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהמכּׁשף,

תחּיה". לא "מכּׁשפה ְְֱֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

הּׂשרפה„. מן חמּורה הּסיף,סקילה מן חמּורה ּוׂשרפה , ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
נּדֹון מיתֹות, ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ׁשעבר ּבין זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבחמּורה;
לּקּלה, ּדינֹו נגמר אפּלּו מיתֹות; ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעברה

ּבחמּורה. נּדֹון - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָואחר

הּמיתֹות‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה, ואחד האיׁש .ואחד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

.Âמהם אחד ּכל יּדֹון ּבזה, זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ׁשּבהן .ּבּקּלה ֶֶַַָָ

.Êּדינֹו ׁשּנגמר ולא[למיתה]מי העם, ׁשאר עם ׁשּנתערב ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבמי ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, הּוא מי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנֹודע
ׁשאין לפי ּפטּורין, ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ּדינֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻׁשּנגמר

ּבפניו. אּלא אדם ׁשל ּדינֹו ְְִִֶֶָָָָָּגֹומרין

.Áעד אֹותֹו לאסר ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו, על ׁשעמד ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹֹמי
ּבכל עדיו אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּימיתּוהּו
ואין ּדינֹו; ׁשּנגמר מאחר ּבּה, אֹותֹו להמית ׁשּיכֹולין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמיתה
נקטעה אם ,לפיכ ּתחּלה. אֹותֹו להמית העם לׁשאר ְְְְְְְִִִִִִָָָָָָָרׁשּות
ּביד יהרג מּתחּלה, ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור; העדים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָיד
ּבית מיתֹות מחּיבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֻאחרים.
רֹודפין - ּדינֹו ׁשּנגמר נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח. מן חּוץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּדין,

אֹותֹו ׁשּממיתין עד אדם, ּכל ּוביד ּדבר ּבכל .אחריו ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

.Ëאבֹותיהן ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל
ׁשּתי אּלא יׂשראל, ּדין:[בתי]ּבכלל ּבית להם מתּקנין קברֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ו לּנהרגין ואחת ולּנׂשרפין, לּנסקלין זה,אחת ודבר לּנחנקין. ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשמּועה מּפי רבינו]הלכה ממשה היּו[- - הּבׂשר נתאּכל . ְְֲִִִֵַַַָָָָָָ

אבֹותיהם. ּבקברֹות אֹותם וקֹוברין העצמֹות, את ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָמלּקטין
להם לעׂשֹות לקרֹוביהם ותכריכין.[לעצמותיהם]ויׁש ארֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

.Èולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין
אּלּו הרי ׁשנים, ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.

הֹורגין ּדנין- אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
אחד. ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת עם נֹואף ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחת,
ּבחנק והּוא הֹואיל - ּכהן ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהם הֹורגין אין ּבׂשרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡Èׁשּיהיה והּוא, - הּבית ּבפני אּלא נפׁשֹות, ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ּבזקן ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש; ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ". . הּכהן אל ׁשמע "לבלּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹממרא:
נפׁשֹות, ּדיני יׁש הּמזּבח, ּגּבי על מקריב ּכהן ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּבזמן

ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶַָוהּוא
.Èיֹוׁשבין הּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּכׁשּנבנה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה

יׂשראל ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ׁשהיּוּבלׁשּכת והּמקֹום ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבית למלכי אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹוׁשבין

הּׁשּורה ּוכׁשּנתקלקלה והרוצחים]ּדוד. העוונות ּגלּו[ורבו , ְְְְִִֶַַָָָָ
לטבריא; וסֹופם ּגלּו, מקֹומֹות ולעׂשרה למקֹום. ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָמּמקֹום

היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול, ּדין ּבית עמד לא ְִִִֵַַַַָָָָָָֹּומּׁשם
לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ּתחּלה, לחזר עתידין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבטבריא

.‚Èנפׁשֹות ּדיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים
ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּבּמקּדׁש ּבמקֹומם ׁשם היּו ולא .הּסנהדרין, ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

.„Èּדיני ּדנין יׂשראל, ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן
סמּוכין הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא - לארץ ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָנפׁשֹות

ּבארץ[מוסמכים] נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבארץ,
לארץ. ְֶָָָּובחּוצה

    
 

רחֹו‡. הּנסקלין? מצות אּמֹות,ּכיצד ארּבע הּסקילה מּבית ק ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
מּלפניו; ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמפׁשיטין

אחד ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה הּסקילהואין ּובית . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
אסּורֹות, וידיו ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות; ׁשּתי ְְְְֲֵֵֶַָָָָָּגבֹוּה
ונֹופל נהּפ והּוא מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואחד
יּסקל "סקל נאמר: ׁשהרי יצא, - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
עם עליו, האבן ׁשּנפל הּנסקל הׁשוה הּנה יּירה", ירה ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו
מּדחיפה מת לא ואם הארץ. על ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנדחף
ּבני ׁשני מּׂשא ׁשם, מּנחת ׁשהיתה אבן העדים מגּביהין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻזֹו
אם לּבֹו. על האבן את ּומׁשלי ידיו, מרּפה הּׁשני והעד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאדם,
"יד ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבכל רגימתֹו - לאו ואם יצא; ּבּה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמת
ּבאחרנה". העם ּכל ויד להמיתֹו, בראׁשנה ּבֹו ּתהיה ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹהעדים

.ׁשער על אּלא אֹותֹו, סֹוקלין אין - זרה עבֹודה [העיר]עבד ְֲִֵֶַַַַָָָָָ
על אֹותֹו סֹוקלין ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה ואם ּבֹו; ְְְִִִִֶֶַַָָָָֻׁשעבד

הּׁשמּועה מּפי קּבלה זה, ודבר ּדין. ּבית רבינו]ּפתח :[ממשה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו. ּדינֹו ׁשּנגמר ולא ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה - "ׁשערי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אל

ארּכּבֹותיו,‚. עד ּבזבל אֹותֹו מׁשקיעין היּו הּנׂשרפין: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻמצות
עדיו ּוׁשני צּוארֹו, על וכֹור ,הר לתֹו קׁשה סּודר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָונֹותנין
ּפיו. את ּפֹותח ׁשהּוא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש זה -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

ּבהן,[ממסים]ּומּתיכין וכּיֹוצא העֹופרת את אֹו הּבדיל את ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מעיו. ּבני את וׂשֹורפת יֹורדת והיא ּפיו, לתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָוזֹורק

.„ּכדר ּבסיף, ראׁשֹו את מּתיזין הּנהרגין: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמצות
עֹוׂשים .ׁשהּמלכים ְִִֶַָ

עד‰. ּבזבל המחּיב את מׁשקיעין הּנחנקין: ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמצות
על וכֹורכין ,הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְְִִֶַַַָָָָֻארּכּבֹותיו,
נפׁשֹו ׁשּתצא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו מֹוׁש וזה .צּוארֹו; ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.Âהמגּדף את לתלֹות עׂשה ה']מצות עבֹודה[את ועֹובד , ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָ
אמּור; מגּדף הרי ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹזרה,
והאיׁש מגּדף". הּוא ה' "את נאמר: זרה עבֹודה ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּובעֹובד
חטא באיׁש יהיה "ּכי ׁשּנאמר: נתלית, האּׁשה ואין ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנתלה,

אתֹו". ותלית והּומת, מות ְְְִִֶַָָָָֹמׁשּפט
.Êאת מׁשקיעין אֹותן, ׁשּסֹוקלין אחר הּנתלין? מצות ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכיצד

י והעץ ּבארץ, לזֹו,הּקֹורה זֹו ידיו ׁשּתי ּומּקיפין מּמּנה, ֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּיד. אֹותֹו ּומּתירין החּמה, לׁשקיעת סמּו אֹותֹו ואםותֹולה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

נבלתֹו תלין "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו עֹוברין - ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹלן
העץ". ֵַָעל
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סו            
      

.Á,ההריגה ּביֹום ּדין ּבית הרּוגי ּכל את לקּבר עׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּומצות
ּבית הרּוגי ולא ההּוא". ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
ּבלא עליו עֹובר - מתֹו את הּמלין ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדין
אינֹו - ותכריכין ארֹון לֹו להביא לכבֹודֹו, הלינֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָתעׂשה.

עליו. ֵָָעֹובר

.Ë,הּתלּוׁש על אּלא לּקרקע, המחּבר אילן על ּתֹולין ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאין
קציצה מחּסר יהיה ׁשּלא נקּברּכדי עליו ׁשּנתלה ׁשהעץ ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ׁשּנתלה העץ 'זה ויאמרּו: רע, זּכרֹון לֹו יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹעּמֹו,
הּנהרג, ּבֹו ׁשּנהרג והּסיף ּבּה, ׁשּנסקל האבן וכן ּפלֹוני'. ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעליו

הּנהרג ּבתפיסת נקּברין הּכל - ּבהן ׁשחֹונקין [-והּסּודרין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
אמותיו] עצמֹו.בד' ּבּקבר לא אבל ,ְֲֶֶַַָֹ

.Èעל הּבא הן: ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה - ׁשּבּתֹורה הּנסקלין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ועל מארׂשה, נערה ועל הּכּלה, ועל האב, אׁשת ועל ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהאם,
הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה הּבהמה, עם והּׁשֹוכב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּזכּור,
,לּמל מּזרעֹו והּנֹותן זרה, עבֹודה והעֹובד והמגּדף, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעליה,

והּמסית יּדעֹוני, ּובעל אֹוב, לע"ז]ּובעל והּמּדיח[יחיד [עיר, ְְְִִִִֵַַַַַַַַ
ואּמֹו,שלימה] אביו ּומקּלל הּׁשּבת, את והמחּלל והמכּׁשף, ,ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּומֹורה. סֹורר ֵֵֶּובן
.‡Èּתחת ׁשּזּנת ּכהן ּבת הן: ואּלּו עׂשרה; - הּנׂשרפין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

ּבת ועל ּבנֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא ְְְְְֲִִַַַַַַַַַָָּבעלּה,
אם ועל חמֹותֹו, ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָאׁשּתֹו,
אבל אׁשּתֹו; ּבחּיי עליהן ׁשּבא והּוא, חמיו. אם ועל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחמֹותֹו,
העריֹות. ּככל ּבלבד ּבכרת הן הרי אׁשּתֹו, מיתת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחר

.È.והּנּדח הרֹוצח, ׁשנים: - ְְֱִִִֵֶַַַַָָָהּנהרגין
.‚È,איׁש אׁשת על הּבא הן: ואּלּו ׁשּׁשה; - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּנחנקין

ממרא וזקן מּיׂשראל, נפׁש וגֹונב ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהחֹובל
הגדול] בי"ד נגד ּבׁשם[שמורה והּמתנּבא הּׁשקר, ּונביא ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַ

ּוׁשלׁשים. ׁשּׁשה - ּדין ּבית הרּוגי ּכל נמצאּו זרה. ְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָֹעבֹודה

ה'תש"ע ניסן י"ט קודש שבת יום

    
 

עׂשה‡. מצות ּכ - מיתה המחּיב את להמית ׁשּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשם
הּׁשפט "והּפילֹו ׁשּנאמר: מלקּות, המחּיב את ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻלהלקֹות
ּבמקֹום ּבׁשלׁשה, ׁשהּמלקּות ּפי על ואף לפניו". ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹוהּכהּו

עֹומדת. היא ִִֶֶָמיתה
.הּתֹורה מן מקֹום ּבכל הּזה ּבּזמן ׁשלׁשהמלקין ּבפני , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

הדיֹוטֹות.[מוסמכים]סמּוכין ּבפני לא אבל ; ְְְֲִִֵֶָֹ
אינּה‚. מקֹום, ּבכל לארץ חּוצה ּדּיני ׁשּמלקין מלקּיֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוכל

מרּדּות מּכת .[מדרבנן]אּלא ְֶַַַָ
העדים„. ּובֹודקין והתראה; ּבעדים אּלא לֹוקה, אדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וחקירה עלּבדריׁשה עבר נפׁשֹות. ּבדיני ׁשעֹוׂשים ּכדר , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק העשה]לאו ע"י לתקנו שניתן ּבֹו[- והתרּו , ְְֲִִֵֶַַָ

ּתקּים ולא ּתעׂשה ׁשאם זה! ּדבר ּתעׂשה 'אל לֹו: ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואמרּו
לֹוקה; זה הרי - העׂשה קּים ולא ועבר, ּתלקה'! ׁשּבֹו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹעׂשה
- יּפטר יקּים ׁשאם היא, ּבספק ׁשההתראה ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאף

היא. התראה ספק, ְְִֵַַַָָָָהתראת
ּכגֹון‰. ּכאחת, ּדין ּבית ּומיתת מלקּות ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעבר

-]ׁשּׁשחט בהמה התרּו[- אם - זרה לעבֹודה ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָָ
ּבדין נתחּיב ׁשהרי לֹוקה, ואינֹו אֹותֹו, סֹוקלין למיתה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָּבֹו

לֹוקה. ּבלבד, למלקּות ּבֹו התרּו ואם מּזה; ְְְְְִִִִֶֶַַָּגדֹול

.Âמעׂשה ּבׁשעת אּלא למלקּות, עדים ׁשני צרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו
אמר[העבירה] ּכיצד? יחזק. אחד ּבעד עצמֹו, האּסּור אבל ;ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻ

זה' הּוא ּכליֹות 'חלב אחד: מהתורה]עד 'ּכלאי[שאסור , ְְִֵֵֵֶֶֶָָ
ואכל זֹו', אּׁשה היא 'זֹונה אֹו 'ּגרּוׁשה' אּלּו', ּפרֹות הם ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכרם
על אף לֹוקה, זה הרי - ּבֹו ׁשהתרה אחר ּבעדים ּבעל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאֹו
ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבעד האּסּור ׁשעּקר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי
אינֹו 'זה אמר: אם אבל האּסּור. ׁשּקבע ּבעת העד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהכחיׁש
אינֹו - ׁשהכחיׁש אחר ּבעל אֹו ואכל ּגרּוׁשה', אינּה 'זֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחלב',

עדים. ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד ְְְִִִֵֵֶֶַָלֹוקה,
.Êואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק

אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
.לֹוקה ֶ

.Á,והיל היל לעּמּוד ידיו ׁשּתי ּכֹופת אֹותֹו? מלקין ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּכיצד
ואם[שמש]וחּזן נקרעּו, נקרעּו אם - ּבבגדיו אֹוחז הּכנסת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

על מּכהּו ׁשאין לּבֹו; את מגּלה ׁשהּוא עד - נפרמּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַנפרמּו
נתּונה והאבן לכסּותֹו. לא - "והּכהּו" ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָֹּכסּותֹו,
ּבידֹו עגל ׁשל ּורצּועה עליה. עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמאחֹוריו,
חמֹור ׁשל רצּועֹות ּוׁשּתי לארּבעה, ּוׁשנים לׁשנים ּכפּולה -ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּתהיה ּכדי וארּכּה טפח, הרצּועה ורחב ּבֹו, ויֹורדֹות ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹעֹולֹות

ּכרׂשֹו ּפי עד טבורו]מּגעת ּבּה,[- ׁשאֹוחז רצּועֹות ׁשל ויד ; ְְְִֵֵֶֶַַַַָָ
טפח. ְֶַָָארּכּה

.Ëּומגּביּה ּבכח, חסר ּבדעה יתר להיֹות צרי הּמּכה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהאיׁש
ּכחֹו ּבכל אחת ּבידֹו ּומּכה ידיו, ּבׁשּתי הרצּועֹות .את ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשליׁשים ּוׁשני ּדּדיו; ּבין על מּלפניו, ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּומלקהּו

זה. ּכתף על ּוׁשליׁש זה ּכתף על ׁשליׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריו,
.Èמּטה אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד לא אינֹו הּמּכה, -זה ְֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ

ׁשל עיניו ׁשּיהיּו לפניו", והּכהּו הּׁשפט "והּפילֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשאין מּכאן, ּומּכהּו; אחר ּבדבר מּביט ׁשּיהיה לא ּבֹו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשֹופט

ּכאחד. ׁשנים ְְְִִֶַַָמלקין
.‡Èלא "אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול

וכּו'" מּכת את ה' והפלא . . לעׂשֹות לגמרתׁשמר ּומתּכּון ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֹ
לתחּלת חֹוזר ּגמר, לא ואם הּמלקּיֹות. עם הּפסּוקים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹֻאת
והּׁשני ההּכאה. ׁשּתּגמר עד וקֹורא, וחֹוזר וקֹורא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמקרא,
ּכל הּכה'! 'הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה; ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּדּינים

מּכה. הּוא ּפיו על ׁשּמּכה, ְִֶֶֶַַַַזמן
.Èּפטּור ידֹו, ּתחת האמדמת על אחת רצּועה הֹוסיף ואם . ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לסבול] שיכול מת[ששיערו לא ואם ּגֹולה; החּזן הרי - ומת ,ְֲִֵֵֵֶַַָָֹ
יֹוסיף". "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על עבר החּזן הרי -ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ּומה תעׂשה; ּבלא ׁשהּוא חברֹו, את מּכה לכל הּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹוהּוא
ׁשּלא הּכתּוב צּוה להּכֹותֹו, רׁשּות ּתֹורה ׁשּנתנה זה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹאם
,לפיכ אדם. ּכל לׁשאר וחמר קל - רׁשעֹו על יתר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלהּכֹותֹו
ּבּה ׁשאין הּכיה - עבד הּכה אפּלּו - חברֹו את הּמּכה ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
הֹואיל - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש אם אבל לֹוקה; ּפרּוטה, ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשוה
ּכמֹו ּומׁשּלם, לֹוקה אדם אין - ממֹון לׁשּלם חּיב ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא

מקֹומֹות. ּבכּמה ְְְֵֶַַָׁשּבארנּו
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ּכחֹו‡. ּכפי מלקּות? המחּיב את מלקין ׁשּנאמר:ּכּמה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ׁשאין - "ארּבעים" ׁשּנאמר וזה ּבמסּפר". רׁשעתֹו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"ּכדי
ּכׁשמׁשֹון; ּובריא חזק היה אפּלּו הארּבעים, על ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָמֹוסיפין
ּבוּדאי רּבה, מּכה חּלׁש יּכה ׁשאם - לחּלׁש ּפֹוחתין ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָאבל
מּכין ּביֹותר, הּבריא ׁשאפּלּו חכמים, אמרּו לפיכ מת. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּוא
ׁשּלא נמצא אחת, לֹו נֹוסיף ׁשאם ּוׁשלׁשים, ּתׁשעה ְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹאֹותֹו

לֹו. הראּויֹות ארּבעים אּלא ְְִִֶַָָָָהּכהּו

.אֹומדין אין לקּבל, יכֹול הּוא ּכּמה החֹוטא את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאֹומדין
להׁשּתּלׁש הראּויֹות ּבמּכֹות לשלוש]אּלא אמדּוהּו[להתחלק . ְְְְֲִֵֶַַָָָ

אחד 'ילקה אֹומרין: אין - עׂשרים לקּבל יכֹול ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא
ׁשמֹונה ילקה אּלא להׁשּתּלׁש'; יכֹולין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָועׂשרים,
ראּוהּו ללקֹות ׁשהתחיל וכיון ארּבעים, לקּבל אמדּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשר.
אֹו הּתׁשעה' אּלּו על יתר לקּבל יכֹול 'אינֹו ואמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָחּלׁש,
לקּבל אמדּוהּו ּפטּור. זה הרי - ׁשּלקה' ׁשֹוט עׂשר ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'הּׁשנים
- יֹותר לקּבל ויכֹול חזק ראּוהּו ׁשּלקה ואחר עׂשר, ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשנים

האמד. על יֹותר לֹוקה ואינֹו ּפטּור, זה ְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹהרי

עד‚. הלקּוהּו ולא עׂשר, ׁשנים ׁשּילקה הּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאמדּוהּו
אינֹו - עׂשר ׁשמֹונה לקּבל יכֹול למחר הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָלמחר,
עׂשר, ׁשנים למחר ׁשּילקה אמדּוהּו עׂשר. ׁשנים אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלֹוקה
ׁשמֹונה לקּבל ויכֹול חזק הּוא והרי ׁשליׁשי, יֹום עד לקה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹולא
אמדּוהּו לא האמד, ּבׁשעת ׁשהרי עׂשר; ׁשמֹונה לֹוקה - ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹעׂשר

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זמן. לאחר אּלא .ללקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבין„. הרּבה עברֹות על ּבין הרּבה, מלקּיֹות ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֻמי

אמדּוהּו אם - הרּבה מלקּיֹות עליו ׁשחּיבין אחד מעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
וחֹוזר ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה אחד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד
לקּבל הּוא יכֹול אמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻולֹוקה.
אבל נפטר. וארּבעים, חמׁש ׁשּלקה ּכיון - וארּבעים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחמׁש
אֹו ּתׁשעה אֹו ׁשלׁשה והּכּוהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו ְְְְְֲִִִַַַָָָֹאם
אֹותֹו ואֹומדין וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹׁשלׁשים

ּבהן ׁשחּיב מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, .למלקּות ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
נתקלקל‰. ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, מּכח[נתבזה]מי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹ

יֹותר, אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמי ּבין ּבראי ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָההּכאה,
אבל נפטר. ׁשּנקלה, ּכיון - "לעיני אחי "ונקלה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
נתקלקל אפּלּו - ההּכיה מּקדם הּפחד מן נתקלקל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאם

מּבערב ואפּלּו ללקֹות, ּדין מּבית הקאתו]מּׁשּיצא ליום [אור ְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשאמדּוהּו האמד ּכל לֹוקה זה הרי לׁשּתי- אמדּוהּו . ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּפטּור. - ּבּׁשנּיה ּבין ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻמלקּיֹות,
הרצּועה המלקות]נפסקה נפסקה[של אֹותֹו; ּפֹוטרין ּבּׁשנּיה, ְְְְְְְִִִִַָָָָָ

הּׁשני. האמד ולֹוקה ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁשֹונה
.Â- ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו

אֹותֹו מחזירין ואין .ּפטּור, ְֲִִֵַָ
.Êלכׁשרּותֹו חֹוזר ולקה, ׁשחטא מי "ונקלהּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מחּיבי ּכל אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה, ּכיון - "לעיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאחי
ּכרתן. מידי נפטרּו ׁשּלקּו, ְְְִִֵֵֵֶָָָּכרת

.Áּבׁשלׁשה לֹוקה - ׁשחטא ּגדֹול העם,[דיינים]ּכהן ּכׁשאר ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֹ
לגדּלתֹו. ְְִֵָֻוחֹוזר

.Ëיׁשיבה ראׁש הסנהדרין]אבל אֹותֹו[נשיא מלקין - ׁשחטא ְְֲִִֶַָָָָֹ
להיֹות חֹוזר אינֹו ּגם לׂשררּותֹו; חֹוזר ואינֹו ׁשלׁשה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹּבפני

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ׁשּמעלין הּסנהדרין, מּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכאחד

    
 

עליו‡. ׁשחּיבין תעׂשה לא על העֹובר ּכל הּלֹוקין: הן ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
וחמץ ודם, חלב, אֹוכל ּכגֹון - ּדין ּבית מיתת ּבֹו ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּכרת,

מיתהּבפסח עליו ׁשחּיבין תעׂשה לא על העֹובר ּכל וכן ; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
טבל אֹוכל ּכגֹון - ׁשמים הופרשו]ּבידי שלא וכהן[פירות , ְְִִֵֵֵֶֶַָֹ

ׁשּיׁש לאו על העֹובר ּכל וכן טהֹורה; ּתרּומה ׁשאכל ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטמא
אבל ׁשעטנז. לֹובׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר האֹוכל ּכגֹון - מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּבֹו
ונֹוטר, ונֹוקם, רכיל, הֹול ּכגֹון - מעׂשה ּבֹו ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָלאו

ׁשוא ׁשמע חבירו]ונֹוׂשא בפני שלא דין בעל דברי -[שומע ְְֵֵַָ
לֹוקה. ֵֶאינֹו

.מּנׁשּבע חּוץ עליו; לֹוקין אין - מעׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכל
שקר] ּוממיר[שבועת בקדשים], תמורה את[עושה ּומקּלל , ְִֵֵֶַ

ּבׁשם ּדין[השם]חברֹו ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו וכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
- הּׁשּבת" ּביֹום מלאכה תעׂשה "לא תנאף", "לא ּכגֹון -ְְְְֲִֶַַַָָָָֹֹ
"לא ּכגֹון - לתׁשלּומין ׁשּנּתן לאו וכל עליו. לֹוקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹאין

לעׂשהתגזל" ׁשּנּתק לאו וכל עליו. לֹוקין אין - תגנב" "לא , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
העשה] ע"י לתקנו הּבנים",[שניתן על האם תּקח "לא ּכגֹון -ְִִֵַַַָָֹ

קּים לא אם אּלא עליו, לֹוקין אין - "ׂשד ּפאת תכּלה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"לא
ּכל ּוׁשאר עליו. לֹוקין אין ׁשּבכללֹות, לאו וכל ׁשּבּה. ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָעׂשה

עליהן. לֹוקין ׁשּבּתֹורה, ֲִִֵֶֶַָָלאוין
ענינים‚. ׁשּכֹולל אחד לאו זה ׁשּבכללֹות? לאו הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאיזה

'לא נאמר אם וכן הּדם". על תאכלּו "לא ּכגֹון: ְְְְֱִֵֵֶַַַַָֹֹֹהרּבה,
לכל לאו לֹו יחד ולא הֹואיל - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּדבר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹתעׂשה
ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל על לֹוקין אין מהן, ואחד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד

הּׁשמּועה מּפי נאמר אֹו אחרים, ּבלאוין אֹותן [מסורתחּלק ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
רבנו] ּתאכלּוממשה "אל ׁשּנאמר: זה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנחלקּו.

והמבּׁשל הּנא על לֹוקה אינֹו - מבּׁשל" ּובׁשל נא, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמּמּנּו
וכרמל וקלי "ולחם אֹומר: הּוא ּובחדׁש אחד; אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתים,
מּפי מלקּיֹות. ׁשלׁש ׁשלׁשּתם על וחּיב תאכלּו", ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֹֻלא
ּב יּמצא "לא נאמר: הרי לחּלק. ׁשּזה למדּו, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשמּועה
ּומנחׁש מעֹונן קסמים, קסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹמעביר
אחד, ּבלאו האּלּו הענינים ּכל ׁשּכלל ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּומכּׁשף";
ולא תנחׁשּו, "לא ואמר: אחרים ּבלאוין אֹותם חּלק ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹהרי
ּכל וכן עצמֹו. ּבפני ּבלאו מהן אחד ׁשּכל מלּמד - ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתעֹוננּו"

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
על„. ׁשנּיה ּפעם ולקה ּכרת, אּסּור על ּדין ּבבית ׁשּלקה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמי

חלב ואכל עליו, ולקה חלב ׁשאכל ּכגֹון - עצמֹו ּכרת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
מלקין אין ׁשליׁשית, ּפעם אכל אם - עליו ולקה ׁשנּיה ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּפעם

לכּפה אֹותֹו מכניסין אּלא צינוק]אֹותֹו; עגול, והּוא[חדר , ְְְִִִֶַָָ
לחם לֹו ונֹותנין ּבֹו, לׁשּכב יכֹול ואינֹו קֹומתֹו ּכפי צר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָמקֹום
מאכילין ּכ ואחר ויחלה; מעיו ׁשּיצרּו עד לחץ, ּומים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָצר

נבקעת. ׁשּכרׂשֹו עד ׂשעֹורים, ְְְִִֵֶַַַאֹותֹו
ּבֹו,‰. והתרּו ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת אּסּור על ׁשעבר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָמי

אין - ההתראה עליו קּבל ולא ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹוהרּכין
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ּכחֹו‡. ּכפי מלקּות? המחּיב את מלקין ׁשּנאמר:ּכּמה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ׁשאין - "ארּבעים" ׁשּנאמר וזה ּבמסּפר". רׁשעתֹו, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"ּכדי
ּכׁשמׁשֹון; ּובריא חזק היה אפּלּו הארּבעים, על ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָמֹוסיפין
ּבוּדאי רּבה, מּכה חּלׁש יּכה ׁשאם - לחּלׁש ּפֹוחתין ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָאבל
מּכין ּביֹותר, הּבריא ׁשאפּלּו חכמים, אמרּו לפיכ מת. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּוא
ׁשּלא נמצא אחת, לֹו נֹוסיף ׁשאם ּוׁשלׁשים, ּתׁשעה ְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹאֹותֹו

לֹו. הראּויֹות ארּבעים אּלא ְְִִֶַָָָָהּכהּו

.אֹומדין אין לקּבל, יכֹול הּוא ּכּמה החֹוטא את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאֹומדין
להׁשּתּלׁש הראּויֹות ּבמּכֹות לשלוש]אּלא אמדּוהּו[להתחלק . ְְְְֲִֵֶַַָָָ

אחד 'ילקה אֹומרין: אין - עׂשרים לקּבל יכֹול ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא
ׁשמֹונה ילקה אּלא להׁשּתּלׁש'; יכֹולין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָועׂשרים,
ראּוהּו ללקֹות ׁשהתחיל וכיון ארּבעים, לקּבל אמדּוהּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשר.
אֹו הּתׁשעה' אּלּו על יתר לקּבל יכֹול 'אינֹו ואמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָחּלׁש,
לקּבל אמדּוהּו ּפטּור. זה הרי - ׁשּלקה' ׁשֹוט עׂשר ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'הּׁשנים
- יֹותר לקּבל ויכֹול חזק ראּוהּו ׁשּלקה ואחר עׂשר, ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשנים

האמד. על יֹותר לֹוקה ואינֹו ּפטּור, זה ְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹהרי

עד‚. הלקּוהּו ולא עׂשר, ׁשנים ׁשּילקה הּיֹום ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאמדּוהּו
אינֹו - עׂשר ׁשמֹונה לקּבל יכֹול למחר הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָלמחר,
עׂשר, ׁשנים למחר ׁשּילקה אמדּוהּו עׂשר. ׁשנים אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלֹוקה
ׁשמֹונה לקּבל ויכֹול חזק הּוא והרי ׁשליׁשי, יֹום עד לקה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹולא
אמדּוהּו לא האמד, ּבׁשעת ׁשהרי עׂשר; ׁשמֹונה לֹוקה - ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹעׂשר

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זמן. לאחר אּלא .ללקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבין„. הרּבה עברֹות על ּבין הרּבה, מלקּיֹות ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֻמי

אמדּוהּו אם - הרּבה מלקּיֹות עליו ׁשחּיבין אחד מעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
וחֹוזר ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה אחד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד
לקּבל הּוא יכֹול אמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻולֹוקה.
אבל נפטר. וארּבעים, חמׁש ׁשּלקה ּכיון - וארּבעים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחמׁש
אֹו ּתׁשעה אֹו ׁשלׁשה והּכּוהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו ְְְְְֲִִִַַַָָָֹאם
אֹותֹו ואֹומדין וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹׁשלׁשים

ּבהן ׁשחּיב מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, .למלקּות ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
נתקלקל‰. ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, מּכח[נתבזה]מי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹ

יֹותר, אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמי ּבין ּבראי ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָההּכאה,
אבל נפטר. ׁשּנקלה, ּכיון - "לעיני אחי "ונקלה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
נתקלקל אפּלּו - ההּכיה מּקדם הּפחד מן נתקלקל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאם

מּבערב ואפּלּו ללקֹות, ּדין מּבית הקאתו]מּׁשּיצא ליום [אור ְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשאמדּוהּו האמד ּכל לֹוקה זה הרי לׁשּתי- אמדּוהּו . ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּפטּור. - ּבּׁשנּיה ּבין ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻמלקּיֹות,
הרצּועה המלקות]נפסקה נפסקה[של אֹותֹו; ּפֹוטרין ּבּׁשנּיה, ְְְְְְְִִִִַָָָָָ

הּׁשני. האמד ולֹוקה ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁשֹונה
.Â- ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו

אֹותֹו מחזירין ואין .ּפטּור, ְֲִִֵַָ
.Êלכׁשרּותֹו חֹוזר ולקה, ׁשחטא מי "ונקלהּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מחּיבי ּכל אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה, ּכיון - "לעיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאחי
ּכרתן. מידי נפטרּו ׁשּלקּו, ְְְִִֵֵֵֶָָָּכרת

.Áּבׁשלׁשה לֹוקה - ׁשחטא ּגדֹול העם,[דיינים]ּכהן ּכׁשאר ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֹ
לגדּלתֹו. ְְִֵָֻוחֹוזר

.Ëיׁשיבה ראׁש הסנהדרין]אבל אֹותֹו[נשיא מלקין - ׁשחטא ְְֲִִֶַָָָָֹ
להיֹות חֹוזר אינֹו ּגם לׂשררּותֹו; חֹוזר ואינֹו ׁשלׁשה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹּבפני

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ׁשּמעלין הּסנהדרין, מּׁשאר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכאחד

    
 

עליו‡. ׁשחּיבין תעׂשה לא על העֹובר ּכל הּלֹוקין: הן ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
וחמץ ודם, חלב, אֹוכל ּכגֹון - ּדין ּבית מיתת ּבֹו ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּכרת,

מיתהּבפסח עליו ׁשחּיבין תעׂשה לא על העֹובר ּכל וכן ; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
טבל אֹוכל ּכגֹון - ׁשמים הופרשו]ּבידי שלא וכהן[פירות , ְְִִֵֵֵֶֶַָֹ

ׁשּיׁש לאו על העֹובר ּכל וכן טהֹורה; ּתרּומה ׁשאכל ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטמא
אבל ׁשעטנז. לֹובׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר האֹוכל ּכגֹון - מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָּבֹו
ונֹוטר, ונֹוקם, רכיל, הֹול ּכגֹון - מעׂשה ּבֹו ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָלאו

ׁשוא ׁשמע חבירו]ונֹוׂשא בפני שלא דין בעל דברי -[שומע ְְֵֵַָ
לֹוקה. ֵֶאינֹו

.מּנׁשּבע חּוץ עליו; לֹוקין אין - מעׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכל
שקר] ּוממיר[שבועת בקדשים], תמורה את[עושה ּומקּלל , ְִֵֵֶַ

ּבׁשם ּדין[השם]חברֹו ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו וכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
- הּׁשּבת" ּביֹום מלאכה תעׂשה "לא תנאף", "לא ּכגֹון -ְְְְֲִֶַַַָָָָֹֹ
"לא ּכגֹון - לתׁשלּומין ׁשּנּתן לאו וכל עליו. לֹוקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹאין

לעׂשהתגזל" ׁשּנּתק לאו וכל עליו. לֹוקין אין - תגנב" "לא , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
העשה] ע"י לתקנו הּבנים",[שניתן על האם תּקח "לא ּכגֹון -ְִִֵַַַָָֹ

קּים לא אם אּלא עליו, לֹוקין אין - "ׂשד ּפאת תכּלה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"לא
ּכל ּוׁשאר עליו. לֹוקין אין ׁשּבכללֹות, לאו וכל ׁשּבּה. ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָעׂשה

עליהן. לֹוקין ׁשּבּתֹורה, ֲִִֵֶֶַָָלאוין
ענינים‚. ׁשּכֹולל אחד לאו זה ׁשּבכללֹות? לאו הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאיזה

'לא נאמר אם וכן הּדם". על תאכלּו "לא ּכגֹון: ְְְְֱִֵֵֶַַַַָֹֹֹהרּבה,
לכל לאו לֹו יחד ולא הֹואיל - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּדבר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹתעׂשה
ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל על לֹוקין אין מהן, ואחד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד

הּׁשמּועה מּפי נאמר אֹו אחרים, ּבלאוין אֹותן [מסורתחּלק ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
רבנו] ּתאכלּוממשה "אל ׁשּנאמר: זה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנחלקּו.

והמבּׁשל הּנא על לֹוקה אינֹו - מבּׁשל" ּובׁשל נא, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמּמּנּו
וכרמל וקלי "ולחם אֹומר: הּוא ּובחדׁש אחד; אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתים,
מּפי מלקּיֹות. ׁשלׁש ׁשלׁשּתם על וחּיב תאכלּו", ְְְְְִִַַַָָָָֹֹֹֻלא
ּב יּמצא "לא נאמר: הרי לחּלק. ׁשּזה למדּו, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשמּועה
ּומנחׁש מעֹונן קסמים, קסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹמעביר
אחד, ּבלאו האּלּו הענינים ּכל ׁשּכלל ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּומכּׁשף";
ולא תנחׁשּו, "לא ואמר: אחרים ּבלאוין אֹותם חּלק ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹהרי
ּכל וכן עצמֹו. ּבפני ּבלאו מהן אחד ׁשּכל מלּמד - ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתעֹוננּו"

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
על„. ׁשנּיה ּפעם ולקה ּכרת, אּסּור על ּדין ּבבית ׁשּלקה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמי

חלב ואכל עליו, ולקה חלב ׁשאכל ּכגֹון - עצמֹו ּכרת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
מלקין אין ׁשליׁשית, ּפעם אכל אם - עליו ולקה ׁשנּיה ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּפעם

לכּפה אֹותֹו מכניסין אּלא צינוק]אֹותֹו; עגול, והּוא[חדר , ְְְִִִֶַָָ
לחם לֹו ונֹותנין ּבֹו, לׁשּכב יכֹול ואינֹו קֹומתֹו ּכפי צר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָמקֹום
מאכילין ּכ ואחר ויחלה; מעיו ׁשּיצרּו עד לחץ, ּומים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָצר

נבקעת. ׁשּכרׂשֹו עד ׂשעֹורים, ְְְִִֵֶַַַאֹותֹו
ּבֹו,‰. והתרּו ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת אּסּור על ׁשעבר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָמי

אין - ההתראה עליו קּבל ולא ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹוהרּכין
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סח           
      

ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותֹו ּכ,הֹורגין ועׂשה חזר אֹותֹו. מלקין ואין , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
אֹותֹו, ממיתין אין - ּכ ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו והרּכין ּבֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָֹוהתרּו
אף - ּבֹו והתרּו ועבר, ׁשליׁשית ּפעם חזר אֹותֹו. מלקין ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָואין
עד לכּפה, אֹותֹו ּכֹונסין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו, ׁשהרּכין ּפי ְְְְִִִִִֶַַַָָֹעל

הה עליהם קּבלּו ׁשּלא אּלּו וכל אֹותםׁשּימּות. מּכין - תראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מרּדּות דרבנן]מּכת מקֹום;[מלקות מּכל וחטאּו הֹואיל , ְְְִִַַַָָָ

מרּדּות. מּכת אֹותן מּכין סֹופרים, ּדברי ׁשל אּסּור על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָאפּלּו
.Âּבקֹוסם והמקּלל הּמקּדׁש, מן ׁשרת ּכלי מקללהּגֹונב -] ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ע"ז] בשם ארּמיתה' והּבֹועל נזקקין[גויה], ּדין ּבית אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָ
ּכהן וכן זכה. ׁשהֹורגן, וכל ּבהם; ּפֹוגעין הּקּנאין אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלהם,

מביאין[במקדש]ׁשּׁשּמׁש הּכהנים אחיו היּו לא ּבטמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻ
חּוץ אֹותֹו מֹוציאין היּו ּכהּנה ּפרחי אּלא ּדין; לבית ְְְִִִִֵֵֶָָָֻאֹותֹו

ׁשאין היא, הּכתּוב ּגזרת ּבּגזרין. מחֹו את ּומֹוציאין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלעזרה,
אּלא ּפיו, ּבהֹודית האדם, את מלקין ולא ּדין, ּבית ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹממיתין
עמלקי לגר ודוד עכן יהֹוׁשע ׁשהרג וזה עדים. ׁשנים ּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעל
היה. מלכּות ּדין אֹו היתה, ׁשעה הֹוראת - ּפיהם ְְְִִֶַַַָָָָָָָָּבהֹודית
ּבעברה; הּמֹודה מלקין ולא ממיתין אין - הּסנהדרין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאבל
נפׁש מרי העמלין מן ׁשּמא זה, ּבדבר ּדעּתֹו נטרפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּמא
ּבבטנם, החרבֹות ּתֹוקעין ּתמיד ׁשהן למּות, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהמחּכים
ׁשּלא ּדבר ויאמר יבֹוא זה ּכ הּגּגֹות; מעל עצמם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּומׁשליכין

היא. מל ּגזרת ּדבר, ׁשל ּוכללֹו ׁשּיהרג. ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעׂשה,



       

ה'תש"ע ניסן י"ג ראשון יום

   
טהֹורמצות‡. ועֹוף טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות ,עׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

וׁשפ יאכל, אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ׁשּיכּסה: קדם לבר חּיב לפיכ ּבעפר"; וכּסהּו ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאת
ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הּדם'. ּכּסּוי על ְִִַַָָוצּונּו

.אׁשר" נאמר לא מזּמן; ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי
ּביןיצּוד" ּבמקּדׁשין, נֹוהג ואינֹו ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻ

אינֹו ּוׁשחטן, עבר ואם הּבית; ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי
לכּסֹות. ְַַָחּיב

הּדם‚. את הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן ּכ ואחר עֹוף אֹו חּיה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשחט
לכּסֹות חּיב -. ְַַָ

ּבהמה„. ספק ׁשהיא ּברּיה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכלאים
חּיה ּבׁשּבת,אֹו לחֹולה הּׁשֹוחט .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּביֹום ספק אֹו ּכלאים הּׁשֹוחט וכן הּׁשּבת; לאחר לכּסֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָחּיב
טֹוב. יֹום לאחר ּדמֹו מכּסה ְְֶַַַָטֹוב,

ּומינ‰. עֹופֹות ּברכההּׁשֹוחט מבר - אחד ּבמקֹום חּיה י ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ
לכּלן.אחת אחד וכּסּוי , ְְִֶַַָָֻ

.Â;לכּסֹות חּיב דם, מראה ּבֹו יׁש אם - ּבמים ׁשּנתערב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדם
רֹואין ּבהמה, ּבדם אֹו ּביין נתערב מּלכּסֹות. ּפטּור לאו, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָואם
ׁשחּיב הּדם מראה ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הן ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו
ואם הּכל; לכּסֹות חּיב מים, היה אּלּו זה ּכׁשעּור ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹלכּסֹותֹו

מּלכּסֹות ּפטּור .לאו, ְִַָָ
.Êּכּסּתּו ׁשנּיה. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּכּסהּו

הרּוח, ׁשּכּסּתּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות; צרי אינֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהרּוח,
לכּסֹות .חּיב ְַַָ

.Á,הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם - הּסּכין וׁשעל הּנֹותז ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדם
לכּסֹותֹו .חּיב ְַַָ

.Ë;לכּסֹות חּיב נּכר, רּׁשּומֹו אם - ּבּקרקע הּדם ונבלע ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָׁשחט
ּופטּור הרּוח, ׁשּכּסּתּו ּכמי זה הרי - נּכר רּׁשּומֹו אין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָואם

.מּלכּסֹות ְִַ

.È,לאכילה הראּויה ׁשחיטה ּדם על אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאין
יאכל" "אׁשר אֹוׁשּנאמר: טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּדינן ׁשּנגמר עֹוף אֹו חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּׁשֹוחט
מּלכּסֹות ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט חרׁשלסקילה, וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

לכּסֹות חּיבין אינן עצמן, לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשֹוטה
ׁשחיטתן. ְִַָָּדם

.‡Èּבעפר מכּסין מכּסין? ּדק,ּבּמה ּבזבל ּובגבסים, ּבסיד, , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
אבנים ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי הּיֹוצר ׁשאין ּדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּובחֹול

חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ּפׁשּתן ׁשל ּובנערת [נגרים]וחרׂשים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
וחרסית ּובלבנה אּלּו[טיט]ּדּקה, ׁשּכל ׁשּכתׁשּה; ּומגּופה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

- ּבאבנים ּכּסהּו אֹו ּכלי, עליו ּכפה אם אבל הן. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמין
"ּבעפר". ׁשּנאמר: ּכּסּוי, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאין

.Èוסּוּבין וקמח ּגס, ּובחֹול ּגס, ּבזבל מכּסין אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ
עפר;ּומּורסן מין אּלּו ׁשאין לפי - מּתכֹות ּכלי ּוׁשחיקת , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנקרא מּפני ּבּה, ׁשּמכּסין ּבלבד הּזהב מּׁשחיקת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּדק אׁשר "עד ונאמר: לֹו", זהב "ועפרת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ'עפר',

ְָָלעפר".
.‚Èּובכחל הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, איפור]מכּסין ,[צבע ְְְְְִִִִַַַַָֹ

הּפסילים ריחיים]ּובנקרת עצים[פסולת אפר ּבין ּובאפר, , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
נאמר: ׁשהרי - ׁשּנׂשרף ּבׂשר אפר אפּלּו ּבגדים, אפר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבין

החּטאת" ׂשרפת הּנּדחת."מעפר עיר ּבעפר לכּסֹות ּומּתר ; ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַַָָֻ
.„Èואחר יׁשחט, ּכ ואחר למּטה, עפר ׁשּיּתן צרי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט

ּבעפר ויכּסה ּבכלי יׁשחט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ. ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
.ÂË"וכּסה וׁשפ" ׁשּנאמר: ׁשּיכּסה, הּוא - ׁשּׁשחט ;ּומי ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבפני מצוה ׁשּזֹו לכּסֹותֹו; חּיב - אחר וראהּו ּכּסהּו, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואם
לבּדֹו. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ואינּה ְְְְֵֵַַַָָָעצמּה,

.ÊËּבסּכין אֹו ּבידֹו, אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא אֹוּוכׁשּמכּסה, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבזּויֹות ויהיּו ּבּמצוֹות, ּבּזיֹון מנהג ינהג ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹּבכלי
ּבהן ׁשּצּוה למי אּלא מצוֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו;
ליׂשראל נר אֹותם וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּברּו

נתיבֹותהּמעׂשיםליּׁשר להֹורֹות ואֹור (המעקׁשים), ְְְְְְֲִִִֵַַַַַ
לנתיבתי". ואֹור ,ּדבר לרגלי "נר אֹומר: הּוא וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּיׁשר;
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת חמיׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
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ּביאה, אּסּורי הלכֹות וחמּׁשים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ׁשבעה אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָׁשנים

ּפרקים. עׂשר ארּבעה ׁשחיטה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָעׂשר

ה'תש"ע ניסן י"ד שני יום

   . 

      . 

    
הלכֹות ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמין. ערכים הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,

 
מצוֹות וארּבע עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשקר; ּבׁשמֹו לּׁשבע ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹ(ב)

(ה) ממֹון; ּכפירת על לּׁשבע ׁשּלא ּבאמת.(ד) ּבׁשמֹו לּׁשבע ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

   
ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת - הן ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה

היא ּבּטּוי, ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, ְְְִִִֵַַַַָָּוׁשבּועת
להרע ּבׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש "אֹו ּבּתֹורה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמרה

להיטיב" להּבא,אֹו ׁשּתים - חלקים לארּבעה נחלקת והיא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אֹו ׁשּנעׂשה ׁשעבר ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּוׁשּתים
יעׂשה. וׁשּלא ׁשּיעׂשה להיֹות ׁשעתיד ּדבר ועל נעׂשה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

.ּבּטּוי ׁשבּועת לֹוואין ׁשאפׁשר ּבדברים אּלא נֹוהגת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
'ׁשאכלּתי', לׁשעבר? ּכיצד לׁשעבר.| ּבין להּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלעׂשֹותן,
'ׁשּלא אֹו ּפלֹוני', עם ּפלֹוני 'ׁשּדּבר אֹו לּים', אבן 'ׁשּזרקּתי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאֹו
עם ּפלֹוני ּדּבר 'ׁשּלא אֹו לּים', אבן זרקּתי 'ׁשּלא אֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכלּתי',
אֹו לּים', אבן 'ׁשאזרק אֹו 'ׁשאכל', להּבא? וכיצד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפלֹוני';
ׁשּתים אּלּו הרי לּים'; אבן אזרק 'ׁשּלא אֹו אכל', ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ'ׁשּלא

להּבא. ּוׁשּתים ְְְִֶַַַָָלׁשעבר
ּכגֹון‚. - והחליף אּלּו מחלקֹות מארּבע אחת על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָנׁשּבע

הרי - אכל לא והּוא 'ׁשאכלּתי' אֹו ואכל, יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
תּׁשבעּו "לא נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ׁשקר; ׁשבּועת ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָֹזֹו
ּבׁשֹוגג, לֹוקה; ּבמזיד, - לּׁשקר נׁשּבע ואם לּׁשקר". ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָבׁשמי
ידע והּוא מּמּנּו, "ונעלם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמביא

ְֵָואׁשם".
ׁשּנׁשּבע„. האחת, מחלקֹות: לארּבע נחלקת ׁשוא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשבּועת

ּכן ׁשאינֹו הּידּוע ּדבר האיׁשעל על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשיׁש ׁשל עּמּוד ועל איׁש, ׁשהּוא האּׁשה ועל אּׁשה, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זהב; ְֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
לאדם‰. ספק ּבֹו ׁשאין ידּוע ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנּיה,

ּכן ׁשהּוא ׁשמים,ּבעֹולם ׁשהיא הּׁשמים על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכל וכן ׁשנים; ׁשהן ׁשנים ועל אבן, ׁשהיא זֹו האבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹועל

לצּדק ּכדי ׁשלם לאדם ספק ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּזה ּבזה, ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ּבׁשבּועה. ְִַָָָהּדבר

.Âהּמצוה את לבּטל ׁשּנׁשּבע ׁשּנׁשּבעׁשליׁשית, ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבּסּכה יׁשב וׁשּלא ּתפּלין, ילּבׁש וׁשּלא ּבציצית, יתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻׁשּלא
ּבׁשּבתֹות ׁשּיתעּנה אֹו הּפסח, ּבלילי מּצה יאכל ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבחג

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹובים; ְְִִֵֵֶַָָֹוימים
.Ê?ּכיצד לעׂשֹותֹו. ּבֹו ּכח ׁשאין ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית,

רצּופים ויֹום לילה ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ׁשּנׁשּבע וכןּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשבּועֹות מארּבע ׁשוא ׁשבּועת הּנׁשּבע ּכל ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ה' ׁשם את תּׂשא "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאּלּו
ּפטּור ׁשֹוגג, היה ואם לֹוקה; מזיד, היה אם לּׁשוא"; ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאלהי

ְִמּכלּום.
.Á,ּבידֹו חברֹו ממֹון ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּפּקדֹון ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשבּועת

עׁשקֹו אֹו ׁשּגזלֹו, אֹו מלוה, ּבין ּפּקדֹון, שלאּבין [לשכיר, ְְֲִִֵֵֶָָָָ
שכרו] לו ּבזה,שילם וכּיֹוצא החזירּה, ולא אבדה לֹו מצא אֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ

עֹובר זה הרי - ּבֹו וכפר ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ממֹון מּמּנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָותבע
לכפירת אזהרה זֹו תכחׁשּו", "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא
על ׁשקר, על לֹו נׁשּבע ואם זה. לאו על לֹוקין ואין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָממֹון;
נאמר: זה ועל אחר; ּבלאו עֹובר זה הרי - ּבֹו ׁשּכפר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָממֹון
ּכפירת על לנׁשּבע אזהרה זֹו ּבעמיתֹו", איׁש תׁשּקרּו ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ"ולא

הּפּקדֹון'. 'ׁשבּועת הּנקראת היא זֹו, ּוׁשבּועה ְְְִִִֵַַַָָָממֹון.
.Ëּבּה ׁשּׁשּקר הּפּקדֹון ׁשבּועת על חּיב הּוא מׁשּלםּומה ? ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבין וּדאי, אׁשם ּומקריב חמׁש; ּתֹוספת עם ּבֹו, ׁשּכפר ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן
ּבעמיתֹו "וכחׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגג, ׁשהיה ּבין מזיד ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה
ולא - ואׁשם" יחטא ּכי והיה וכּו' יד ּבתׂשּומת אֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָֹּבפּקדֹון,

ּכמזיד; ׁשֹוגג לחּיב "ונעלם", ּבֹו ְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַנאמר
.Èּבֹו וידע ּבֹו, ׁשּנתחּיב ּבּממֹון אֹו ּבּפּקדֹון ׁשּיזיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא

ׁשבּועה ממֹוןּבׁשעת אצלֹו לֹו ׁשּיׁש וׁשכח ׁשגג אם אבל ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
יד ּכ ואחר ונׁשּבע, מּכלּום.וכפר ּופטּור אנּוס, זה הרי - ע ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

הרי ממֹון, ּכפירת על לּׁשקר לּׁשבע ׁשאסּור ידע לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכן
ּופטּור. אנּוס ֶָָזה

.‡Èהּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשגגת היא היא ּכן, ׁשּנעלםאם ּכגֹון ? ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
אסּורה ׁשהיא וידע לאו, אם קרּבן עליה חּיבין אם ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ׁשּידע ּוזדֹונּה, ׁשגגתּה; היא זֹו - ממֹון אצלֹו לֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָוׁשּיׁש

קרּבן. עליה ְִֶֶַָָָָָׁשחּיבין
.Èּכיצד העדּות ממֹון,ׁשבּועת עדּות ׁשּידעּו העדים ? ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

העידּו, ולא ּבעדּותן וכפרּו לֹו, להעיד העדּות ּבעל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹּותבעם
'ׁשבּועת הּנקראת היא זֹו - עדּות לֹו יֹודעין ׁשאינן לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָונׁשּבעּו
ׁשהיּו ּבין ויֹורד, עֹולה קרּבן זֹו ׁשבּועה על וחּיבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעדּות';
וׁשמעה תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגגין, ׁשהיּו ּבין ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמזידין
- 'ונעלם' ּבּה נאמר ולא וכּו', ראה" אֹו עד והּוא אלה, ְְְְֱֱֵֶֶַַָָָָָֹקֹול

ּכׁשגגה. הּזדֹון על ְְִֵַַַָָָלחּיב
.‚Èהעדּות ׁשבּועת ׁשגגת ׁשחּיביןּכיצד מּמּנּו ׁשּנעלם ּכגֹון ? ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּוזדֹונּה, ׁשקר; וׁשהיא אסּורה, זֹו ׁשּׁשבּועה וידע קרּבן, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
אסּורה, ׁשהיא ידע לא אם אבל קרּבן. עליה ׁשחּיבין ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּידע
יֹודעין ׁשהן להם נֹודע ּכ ואחר ונׁשּבעּו, העדּות ׁשּׁשכחּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
אף ּופטּורין אנּוסין, אּלּו הרי - ׁשקר על וׁשּנׁשּבעּו עדּות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַלֹו

הּקרּבן. ְִַָָמן
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סט            
      

ּביאה, אּסּורי הלכֹות וחמּׁשים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ׁשבעה אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָׁשנים

ּפרקים. עׂשר ארּבעה ׁשחיטה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָעׂשר

ה'תש"ע ניסן י"ד שני יום

   . 

      . 

    
הלכֹות ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמין. ערכים הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,

 
מצוֹות וארּבע עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשקר; ּבׁשמֹו לּׁשבע ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את לּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹ(ב)

(ה) ממֹון; ּכפירת על לּׁשבע ׁשּלא ּבאמת.(ד) ּבׁשמֹו לּׁשבע ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

   
ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת - הן ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה

היא ּבּטּוי, ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, ְְְִִִֵַַַַָָּוׁשבּועת
להרע ּבׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש "אֹו ּבּתֹורה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמרה

להיטיב" להּבא,אֹו ׁשּתים - חלקים לארּבעה נחלקת והיא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אֹו ׁשּנעׂשה ׁשעבר ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּוׁשּתים
יעׂשה. וׁשּלא ׁשּיעׂשה להיֹות ׁשעתיד ּדבר ועל נעׂשה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

.ּבּטּוי ׁשבּועת לֹוואין ׁשאפׁשר ּבדברים אּלא נֹוהגת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
'ׁשאכלּתי', לׁשעבר? ּכיצד לׁשעבר.| ּבין להּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלעׂשֹותן,
'ׁשּלא אֹו ּפלֹוני', עם ּפלֹוני 'ׁשּדּבר אֹו לּים', אבן 'ׁשּזרקּתי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאֹו
עם ּפלֹוני ּדּבר 'ׁשּלא אֹו לּים', אבן זרקּתי 'ׁשּלא אֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכלּתי',
אֹו לּים', אבן 'ׁשאזרק אֹו 'ׁשאכל', להּבא? וכיצד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפלֹוני';
ׁשּתים אּלּו הרי לּים'; אבן אזרק 'ׁשּלא אֹו אכל', ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ'ׁשּלא

להּבא. ּוׁשּתים ְְְִֶַַַָָלׁשעבר
ּכגֹון‚. - והחליף אּלּו מחלקֹות מארּבע אחת על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָנׁשּבע

הרי - אכל לא והּוא 'ׁשאכלּתי' אֹו ואכל, יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
תּׁשבעּו "לא נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ׁשקר; ׁשבּועת ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָֹזֹו
ּבׁשֹוגג, לֹוקה; ּבמזיד, - לּׁשקר נׁשּבע ואם לּׁשקר". ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָבׁשמי
ידע והּוא מּמּנּו, "ונעלם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמביא

ְֵָואׁשם".
ׁשּנׁשּבע„. האחת, מחלקֹות: לארּבע נחלקת ׁשוא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשבּועת

ּכן ׁשאינֹו הּידּוע ּדבר האיׁשעל על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשיׁש ׁשל עּמּוד ועל איׁש, ׁשהּוא האּׁשה ועל אּׁשה, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זהב; ְֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
לאדם‰. ספק ּבֹו ׁשאין ידּוע ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנּיה,

ּכן ׁשהּוא ׁשמים,ּבעֹולם ׁשהיא הּׁשמים על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכל וכן ׁשנים; ׁשהן ׁשנים ועל אבן, ׁשהיא זֹו האבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹועל

לצּדק ּכדי ׁשלם לאדם ספק ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּזה ּבזה, ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ּבׁשבּועה. ְִַָָָהּדבר

.Âהּמצוה את לבּטל ׁשּנׁשּבע ׁשּנׁשּבעׁשליׁשית, ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבּסּכה יׁשב וׁשּלא ּתפּלין, ילּבׁש וׁשּלא ּבציצית, יתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻׁשּלא
ּבׁשּבתֹות ׁשּיתעּנה אֹו הּפסח, ּבלילי מּצה יאכל ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבחג

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹובים; ְְִִֵֵֶַָָֹוימים
.Ê?ּכיצד לעׂשֹותֹו. ּבֹו ּכח ׁשאין ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית,

רצּופים ויֹום לילה ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ׁשּנׁשּבע וכןּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשבּועֹות מארּבע ׁשוא ׁשבּועת הּנׁשּבע ּכל ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ה' ׁשם את תּׂשא "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאּלּו
ּפטּור ׁשֹוגג, היה ואם לֹוקה; מזיד, היה אם לּׁשוא"; ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאלהי

ְִמּכלּום.
.Á,ּבידֹו חברֹו ממֹון ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּפּקדֹון ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשבּועת

עׁשקֹו אֹו ׁשּגזלֹו, אֹו מלוה, ּבין ּפּקדֹון, שלאּבין [לשכיר, ְְֲִִֵֵֶָָָָ
שכרו] לו ּבזה,שילם וכּיֹוצא החזירּה, ולא אבדה לֹו מצא אֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ

עֹובר זה הרי - ּבֹו וכפר ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ממֹון מּמּנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָותבע
לכפירת אזהרה זֹו תכחׁשּו", "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא
על ׁשקר, על לֹו נׁשּבע ואם זה. לאו על לֹוקין ואין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָממֹון;
נאמר: זה ועל אחר; ּבלאו עֹובר זה הרי - ּבֹו ׁשּכפר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָממֹון
ּכפירת על לנׁשּבע אזהרה זֹו ּבעמיתֹו", איׁש תׁשּקרּו ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ"ולא

הּפּקדֹון'. 'ׁשבּועת הּנקראת היא זֹו, ּוׁשבּועה ְְְִִִֵַַַָָָממֹון.
.Ëּבּה ׁשּׁשּקר הּפּקדֹון ׁשבּועת על חּיב הּוא מׁשּלםּומה ? ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבין וּדאי, אׁשם ּומקריב חמׁש; ּתֹוספת עם ּבֹו, ׁשּכפר ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן
ּבעמיתֹו "וכחׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגג, ׁשהיה ּבין מזיד ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה
ולא - ואׁשם" יחטא ּכי והיה וכּו' יד ּבתׂשּומת אֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָֹּבפּקדֹון,

ּכמזיד; ׁשֹוגג לחּיב "ונעלם", ּבֹו ְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַנאמר
.Èּבֹו וידע ּבֹו, ׁשּנתחּיב ּבּממֹון אֹו ּבּפּקדֹון ׁשּיזיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא

ׁשבּועה ממֹוןּבׁשעת אצלֹו לֹו ׁשּיׁש וׁשכח ׁשגג אם אבל ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
יד ּכ ואחר ונׁשּבע, מּכלּום.וכפר ּופטּור אנּוס, זה הרי - ע ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

הרי ממֹון, ּכפירת על לּׁשקר לּׁשבע ׁשאסּור ידע לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכן
ּופטּור. אנּוס ֶָָזה

.‡Èהּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשגגת היא היא ּכן, ׁשּנעלםאם ּכגֹון ? ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
אסּורה ׁשהיא וידע לאו, אם קרּבן עליה חּיבין אם ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ׁשּידע ּוזדֹונּה, ׁשגגתּה; היא זֹו - ממֹון אצלֹו לֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָוׁשּיׁש

קרּבן. עליה ְִֶֶַָָָָָׁשחּיבין
.Èּכיצד העדּות ממֹון,ׁשבּועת עדּות ׁשּידעּו העדים ? ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

העידּו, ולא ּבעדּותן וכפרּו לֹו, להעיד העדּות ּבעל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹּותבעם
'ׁשבּועת הּנקראת היא זֹו - עדּות לֹו יֹודעין ׁשאינן לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָונׁשּבעּו
ׁשהיּו ּבין ויֹורד, עֹולה קרּבן זֹו ׁשבּועה על וחּיבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעדּות';
וׁשמעה תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגגין, ׁשהיּו ּבין ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמזידין
- 'ונעלם' ּבּה נאמר ולא וכּו', ראה" אֹו עד והּוא אלה, ְְְְֱֱֵֶֶַַָָָָָֹקֹול

ּכׁשגגה. הּזדֹון על ְְִֵַַַָָָלחּיב
.‚Èהעדּות ׁשבּועת ׁשגגת ׁשחּיביןּכיצד מּמּנּו ׁשּנעלם ּכגֹון ? ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּוזדֹונּה, ׁשקר; וׁשהיא אסּורה, זֹו ׁשּׁשבּועה וידע קרּבן, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
אסּורה, ׁשהיא ידע לא אם אבל קרּבן. עליה ׁשחּיבין ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּידע
יֹודעין ׁשהן להם נֹודע ּכ ואחר ונׁשּבעּו, העדּות ׁשּׁשכחּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
אף ּופטּורין אנּוסין, אּלּו הרי - ׁשקר על וׁשּנׁשּבעּו עדּות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַלֹו

הּקרּבן. ְִַָָמן
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ה'תש"ע ניסן ט"ו שלישי יום

   
עצמֹו‡. מּפי אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע אחת הּנׁשּבע ,אחד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

אֹו ּגֹוי הׁשּביעֹו אפּלּו 'אמן'. וענה אחרים מּפי הּנׁשּבע ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָואחד
ׁשבּועה, אחר 'אמן' העֹונה ׁשּכל חּיב; - 'אמן' וענה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָקטן,
ּדבר האֹומר אֹו 'אמן', העֹונה ואחד מּפיו. ׁשבּועה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָּכמֹוציא
אני 'מחּיב אֹו 'הן', ׁשאמר: ּכגֹון - אמן ּכענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשענינֹו
ּבזה ּכּיֹוצא וכל זֹו', ׁשבּועה עלי 'קּבלּתי אֹו זֹו', ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּבׁשבּועה
מלקּות לחּיבֹו ּבין ּדבר, לכל ּכנׁשּבע זה הרי - לׁשֹון ְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּבכל

קרּבן. לחּיבֹו ְְְֵַָָּבין

.המיחד ּבּׁשם אחד ׁשהׁשּביעֹו אֹו הּנׁשּבע ּבאחדאחד אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּׁשמֹו ּובמי חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - הּכּנּויין ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַמן
הרי - לׁשֹון ּבכל ּבהן וכּיֹוצא אּפים, אר ׁשּׁשמֹו ּובמי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרחּום,
והּוא, - ׁשבּועה הן הרי וארּור, אלה וכן ּגמּורה. ׁשבּועה ְְְְְְֲֵֵֵָָָָָָזֹו
ּכגֹון ּכיצד? הּכּנּויין. מן ּכּנּוי אֹו הּׁשמֹות מן ׁשם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַֹׁשּיזּכר
'מי חּנּון', ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו לה'', 'ארּור אֹו 'ּבאלה', ְְְִִֶֶַַַָָָָׁשאמר:
וכן ׁשקר; על נׁשּבע זה הרי - ואכלֹו ּפלֹוני', ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאכל

ׁשבּועֹות. מיני ְְִִֵָּבׁשאר

'ׁשּלא‚. חּנּון', ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו ּבה'', 'ׁשבּועה האֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹוכן
ּכלּום',אכל', ּבידי ל 'ׁשאין איׁש, והּוא אּׁשה', 'ׁשּזֹו ואכל, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

חּיב. זה הרי - יֹודע והּוא עדּות', ל יֹודע 'ׁשאיני לֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָויׁש

ולא„. ׁשם הזּכיר ולא 'ׁשבּועה', אֹו 'ארּור' אֹו 'אלה' ְְְְִִֵַָָָָָֹֹאמר
לֹוקה אינֹו אבל עליו; ׁשּנׁשּבע ּבּדבר אסּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּנּוי
ׁשם ּבּה ׁשּיהיה עד ׁשבּועתֹו, על עבר אם קרּבן מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא

הּכּנּויין מן ּכּנּוי אֹו המיחדין, הּׁשמֹות ׁשּבארנּו.מן ּכמֹו , ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ּכׁשבּועה‰. ׁשבּועה ּכּנּוי ּכל אּלא ּבלבד, הּׁשבּועה ;ולא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ
קֹוראים והיּו עּלגים, הּמקֹום אֹותֹו אנׁשי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָּכגֹון,
ׁשּלׁשֹון ארּמּיים ׁשהיּו אֹו 'ׁשקּוקה', אֹו 'ׁשבּותה' ְְְְֲִִִֶֶַָָָָלׁשבּועה
'מֹוהא' אֹותּה מכּנין העּלגים והיּו 'מֹומתא', ּבלׁשֹונם ְְְְְִִִִַָָָָָָָָׁשבּועה
חּיב זה הרי ׁשבּועה, וענינֹו ׁשּמׁשמעֹו לׁשֹון ׁשאמר ּכיון -ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשבּועה. לׁשֹון ׁשהֹוציא ְְְִֶָּכמֹו

.Âׁשבּועה ּדר ּפעמים ׁשני לאו' 'לאו, האֹומר: אֹו:וכן , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ
'ימין' וכן ּכנׁשּבע; זה הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם והזּכיר הן', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'הן,
ּבימינֹו, ה' "נׁשּבע ׁשּנאמר: ׁשבּועה, ּו'ׂשמאל' ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשבּועה
,'וכ ּכ אעׂשה ׁשּלא 'מבטא האֹומר: וכן עּזֹו". ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּובזרֹוע

ׁשבּועה. זֹו הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם ְְְֲִִִֵֵָוהזּכיר
.Ê''לה 'אּסר אֹואמר: אעׂשה', ׁשּלא חּנּון ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹ

הּוא הרי ׁשבּועה, ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָ'ׁשאעׂשה'
ְִָּכׁשבּועה.

.Áולא הֹואיל - 'ּכמֹות 'ואני ואמר: נׁשּבע, חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹׁשמע
וזהּו ּפטּור; זה הרי חברֹו, הׁשּביעֹו ולא מּפיו ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָֹהֹוציא

ּפטּור. ׁשהּוא ּבׁשבּועה, ְְִִֶַָָמתּפיס
.Ëוהרי' ואמר: וחזר זה', ּבׂשר אכל 'ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן

הּזה' ּכּבׂשר הּזֹו לאהּפת ׁשהרי הּפת, על ּפטּור זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ּפטּור ׁשהּוא ּפי על ואף התּפיסּה; אּלא עליה ׁשבּועה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהֹוציא
הּפת אֹותּה לאכל לֹו אסּור הּקרּבן, ּומן הּמלקּות ְְֱִִֶַַַַַָָָָֹמן

ּבׁשבּועה. ְְִִִֶָָׁשהתּפיסּה

.Èלׁשבּועה ׁשּנתּכּון אֹומי הּיֹום יאכל ׁשּלא ּבלּבֹו וגמר , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
הֹוציא ולא ּבׁשבּועה, עליו אסּור זה וׁשּדבר יׁשּתה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
אין - ּבׂשפתים" "לבּטא ׁשּנאמר: מּתר, זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבׂשפתיו

ּבׂשפתיו. ׁשבּועה ענין ׁשּיֹוציא עד חּיב, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּנׁשּבע

.‡Èלהּׁשבע ּבלּבֹו ּגמר אם ּדברוכן ּבׂשפתיו והֹוציא וטעה , ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָ
להּׁשבעׁש הּמתּכּון ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבלּבֹו היה ּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשּלא נׁשּבע ׁשבּועה להֹוציא ּוכׁשּבא ראּובן, אצל יאכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשהרי ראּובן, עם לאכל מּתר זה הרי - ׁשמעֹון אצל ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻיאכל
ׁשמעֹון היה לא ׁשהרי ׁשמעֹון, ועם ּבׂשפתיו, הֹוציא ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָֹֹלא

ְִּבלּבֹו.
.Èׁשבּועֹות מיני ׁשאר ולּבֹווכן ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ואכל, הּיֹום, יאכל ׁשּלא ּבפנינּו אחד נׁשּבע אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשוין.
הּיֹום, אצא ׁשּלא אּלא ּבלּבי היה לא 'אני ואמר: ּבֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהתרּו
אינֹו זה הרי - ּבלּבי' היתה ׁשּלא אכילה והֹוציא לׁשֹוני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹוטעה
אכילה ׁשעל ׁשּיאכל קדם עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלֹוקה,
אף התראה, ּבעת ׁשּטעה טען ולא התראה ׁשּקּבל אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹנׁשּבע,
ּבֹו, התרּו אם וכן לֹו. ׁשֹומעין אין ,ּכ אחר ׁשּטען ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָעל
זה', ּדבר על נדרּתי 'לא אֹו נׁשּבעּתי', לא 'מעֹולם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹואמר:
אבל היה, 'ּכן אמר: ׁשּנדר, אֹו ׁשּנׁשּבע עליו ׁשהעידּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָואחר
אין - הּנדר' על ּבלּבי היה 'ּתנאי אֹו ׁשוין', ולּבי ּפי היה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ולֹוקה. לֹו, ְְִֶׁשֹומעין
.‚Èלֹו אמרּו ּבֹו, היהּכּיֹוצא 'ּבלּבי ואמר: נדרה', אׁשּת' : ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

והּוא 'נדרה', לֹו: אמרּו לֹו; ׁשֹומעין - והפרּתי' לּה, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלהפר
אמר: עליו, העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה', 'לא ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאֹומר:

לֹו. ׁשֹומעין אין - לּה' להפר היה ְְְִִִֵֵָָָָ'ּבלּבי
.„Èּבלּבֹו ּפתּגמר לאכל ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

חּטים ׁשּפת חּטים, ּבפת אסּור - ׁשמּה.סתם 'ּפת' ְְְִִִִֶַַַָָָ
.ÂËואמר ׁשּנׁשּבע ועלמי הּיֹום, אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹ

היה וכ ּכ' לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע' אני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּדעּתכם
אחרים; ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבלּבי';
ּדעּתם, על ׁשּנׁשּבע ׁשוין אחרים ׁשל ולּבם ּפיו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכיון
מיני ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו, ׁשל לּבם - ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָחּיב

ְׁשבּועֹות.
.ÊËהּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,לֹו:לפיכ אֹומרים הּנׁשּבע, את ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּדעּתנּו'. על אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ'לא
.ÊÈׁשּנאסר ואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

דּבּור ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו לרב:חזר ּתלמיד ׁשּיאמר ּכדי והּוא , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ
אֹו 'נחמּתי', אֹו ׁשבּועה', זֹו 'אין ואמר: רּבי', עלי ְְְִִִֵֶַַַָָָָ'ׁשלֹום
ּׁשאסר מה ׁשהּתיר ׁשענינם אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי', ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'חזרּתי

לטֹועה. ּדֹומה ׁשּזה הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי -ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ
.ÁÈ,'ל 'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻוכן

'הן', ואמר דּבּור ּכדי ּבתֹו מהן וקּבל אּלּו, ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּכדי אחר ואם מּתר; זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹו

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו ֲִֵַָֹדּבּור,
.ËÈ;ּכלּום זה אין ּבלּבֹו, דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע

'מחּול אֹו ,'ל 'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְְֲֲִִֵֵָָָֹֻוכן
ּכלּום; זה אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,'ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶל

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו, החזרה ׁשּיֹוציא ְְְֲִִֶַַַָָָעד
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הרי‡. ּבאנס, אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּכל

מּכלּום ּפטּור ׁשּבארנּו,זה ּכמֹו ּבאנס מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהׁשּביעֹו אֹו ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹו

לחרמין נׁשּבעין לפיכ ולּמֹוכסין.[גזלנים]אּנס; ולהֹורגין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

.אמרּו מֹוכס ממֹוןּבאיזה ׁשּלֹוקח מאליו, העֹומד ּבמֹוכס ? ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אבל ,הּמל ּברׁשּות ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה; מל ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמֹוסיף

הּׁשבּועה,‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי
ּדברים, אינן ׁשּבּלב אּלּו ׁשּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלדבר

ּבׂשפ להֹוציא יכֹול ואינֹו זההֹואיל הרי האנס, מּפני תיו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ׁשּבלּבֹו. ּדברים על ְְִִֵֶַָסֹומ

לאּנס„. ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּובלּבֹוּכיצד? סתם, ּבׂשר יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
מּתר; זה הרי - חזיר ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

הבאי‰. ׁשל ׁשבּועֹות עליהן.[גוזמה]וכן ּפטּור ׁשגגה, וׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ
ּגדֹולים חילֹות ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? הבאי ׁשל ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָׁשבּועֹות
והם ,הּמל ּפלֹוני חיל 'ׁשראיתי ונׁשּבע ּגבֹוהה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוחֹומה
עד ּגבֹוהה ּפלֹונית עיר חֹומת 'וׁשראיתי מצרים', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּכיֹוצאי
ׁשהּדבר ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשּזה - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלרקיע',
החֹומה ּגבּה לסּפר אּלא נתּכּון ולא יתר, ולא ּפחֹות ּבלא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹּכ

העם. רב ָָֹאֹו

.Âהּפּקדֹון אֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשבּועה
ּכמֹו מּכלּום ּפטּור ׁשהּוא ּובעדּות ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון ְְְִִִֵֶֶַַָָָָהיא,

ילּבׁשׁשּבארנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון היא, ׁשוא ׁשבּועת ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ּכגֹון היא, ׁשקר ׁשבּועת ואם מצוה; ׁשהּתפּלין ידע ולא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּתפּלין
וׁשכח יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ׁשאכל, ונזּכר אכל ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
את וׁשהּכת ּכיסֹו ׁשּגנבה מּפני לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹואכל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכת. וׁשּלא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבנֹו,

.Êקרּבןאם עליה ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת היא איזֹו ּכן, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לׁשעבר ויֹורד יֹודעעֹולה והּוא אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ? ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ידע לא אבל אסּורה, ׁשּנׁשּבע זֹו ׁשקר וׁשּׁשבּועת ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאכל
קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא זֹו - קרּבן עליה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשחּיבין

לׁשעבר. ּבּטּוי ּבׁשבּועת ויֹורד ְְְִִֵֶֶַַָעֹולה
.Áלהּבא קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא ּכגֹוןוכיצד ? ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה וׁשגג חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היתה, היא הּׁשבּועה מּמּנּו נעלמה ׁשּזֹו ואכלּה, חּטין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפת
ׁשבּועת ׁשגגת היא זֹו - עליו ׁשּנׁשּבע החפץ זֹוכר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי

קרּבן. עליה ׁשחּיבין להּבא ְְִִֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
.Ëחּטין ּפת ואכל חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹאבל

ּופטּור אנּוס, זה הרי - ׂשעֹורים ּפת ׁשהיא ּדעת ׁשהריעל ; ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
חפץ אּלא מּמּנּו נעלם ולא ׁשבּועה, מּמּנּו נעלמה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

עליו. ְִֶַָָׁשּנׁשּבע
.Èהיתה היא ׁשבּועה מּמּנּו חפץנעלמה מּמּנּו ונעלם , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? הּקרּבן. מן ּפטּור זה הרי - עליו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשּבע
חּטים, ּפת ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה חּטים, ּפת לאכל ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא

העלם ׁשהרי - ׂשעֹורים ּפת ׁשהּוא ּדעת על חּטים, ּפת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָואכל
ּופטּור. ּכאנּוס זה והרי ּבידֹו, וחפץ ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָׁשבּועה

.‡Èיאכלּנה ׁשּלא ּכּכר על עליהנׁשּבע ונצטער רעב, [היה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לאכול] מה לו היה הּצערולא מּפני והּוא[הרעב]ואכלּה , ְְֲִֵַַַַָָ

זה הרי - הּצער מּפני לאכלּה לֹו ׁשּמּתר ּדּמה ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשֹוגג,
ידע אּלא מידיעתֹו ׁשב ׁשאינֹו לפי הּקרּבן; מן ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפטּור

ּבטעּות. ואכלּה היא, ְֲֲִֶַָָָָׁשאסּורה
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הּיֹום‡. יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּפטּור;מי - מּכּזית ּפחֹות ואכל , ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשעּור חצי ּכאֹוכל הּוא והרי מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשאין
אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ואם ּבהן. וכּיֹוצא ּוטרפֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמּנבלֹות
זרע עליו ׁשּנׁשּבע ּדבר היה ואפּלּו חּיב, - ואכלֹו זה', ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּדבר

מּמּנּו. ּפחֹות אֹו אחד ְִֶֶַָָָחרּדל
.ּכלּום יטעם ׁשּלא חּיב.נׁשּבע - ׁשהּוא ּכל ואכל , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
חּיב‚. - וׁשתה הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּבכללמי ׁשּׁשתּיה , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

אחת, מלקּות אּלא חּיב אינֹו - וׁשתה אכל אם לפיכ ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאכילה.
ׁשֹוגג. היה אם אחת, חּטאת אֹו מזיד; היה ִִִֵֵַַַָָָָָאם

הּיֹום„. יׁשּתה ׁשּלא ׁשאיןנׁשּבע לאכל, מּתר זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻ
לי יראה חּיב? ויהיה יׁשּתה וכּמה ׁשתּיה. ּבכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאכילה

האּסּורין. ּכׁשאר רביעית, ׁשּיׁשּתה עד חּיב ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
הרּבה‰. מינין ואכל הּיֹום', אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה'ׁשבּועה אֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

חּיב אינֹו - הרּבה מׁשקין מיני וׁשתה הּיֹום', אׁשּתה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּופת ּבׂשר הּיֹום אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ואפּלּו אחת. ְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאּלא
מצטרפין וכּלן אחת; אּלא חּיב אינֹו - הּכל ואכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻוקטנית',

ְִַַלכּזית.
.Â'אׁשּתה וׁשּלא אכל ׁשּלא חּיב'ׁשבּועה - וׁשתה ואכל , ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

'וׁשּלא ואמר ּופרׁש והֹואיל אכילה, ּבכלל ׁשהּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים;
- האכילה ּבכלל הּׁשתּיה ּכלל ׁשּלא ּדעּתֹו ּגּלה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשּתה',
ּולפיכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ּכנׁשּבע ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָונמצא

ׁשּתים. ְִַַָחּיב
.Êהאֹומר ּופתוכן ׂשעֹורין ּופת חּטין ּפת אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

'ּפת אמר ׁשּלא ואחת; אחת ּכל על חּיב - ואכלן ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּכּסמין',
אחת. ּכל על ּולחּיב לחּלק אּלא ּופת', ְְֵֵֶַַַַַַַָָּופת

.Áמסרב חברֹו 'ּבֹוא[מפציר]היה לֹו: ואמר אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָֹ
יין ׁשֹותה ׁשאיני 'ׁשבּועה ואמר: ּודבׁש', וחלב יין עּמי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוׁשתה
לֹו ׁשהיה עצמֹו; ּבפני ואחד אחד ּכל על חּיב - ּודבׁש' ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחלב

ׁשאינ 'ׁשבּועה ּׁשאמרּת';ילֹומר: 'מה אֹו ּכלּום', ׁשֹותה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מין ּכל על ׁשבּועה עצמֹו ׁשחּיב ּדעּתֹו ּגּלה ּופרט, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומּׁשחזר
חּיב ואינֹו זה, עם זה מצטרפין אין ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומין
לחּטאֹות, חלּוקין והן הֹואיל אחד; מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹעד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו לכּזית, מצטרפין ׁשאינן ודם, ּכחלב הן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהרי

אסּורֹות. מאכלֹות ְְֲֲִַָּבהלכֹות
.Ë'זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ּכיון'ׁשבּועה - אֹותּה' אכל 'ׁשּלא אֹו , ְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

עד חּיב אינֹו אכלּנה', ׁשּלא 'ׁשבּועה חּיב; ּכּזית, מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשאכל
ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ּכּלּה. את ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּיאכל

אחת. אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה אכלּנה', ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
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עי            
      

ה'תש"ע ניסן ט"ז רביעי יום

   
הרי‡. ּבאנס, אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּכל

מּכלּום ּפטּור ׁשּבארנּו,זה ּכמֹו ּבאנס מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהׁשּביעֹו אֹו ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹו

לחרמין נׁשּבעין לפיכ ולּמֹוכסין.[גזלנים]אּנס; ולהֹורגין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

.אמרּו מֹוכס ממֹוןּבאיזה ׁשּלֹוקח מאליו, העֹומד ּבמֹוכס ? ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אבל ,הּמל ּברׁשּות ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה; מל ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמֹוסיף

הּׁשבּועה,‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי
ּדברים, אינן ׁשּבּלב אּלּו ׁשּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלדבר

ּבׂשפ להֹוציא יכֹול ואינֹו זההֹואיל הרי האנס, מּפני תיו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ׁשּבלּבֹו. ּדברים על ְְִִֵֶַָסֹומ

לאּנס„. ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּובלּבֹוּכיצד? סתם, ּבׂשר יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
מּתר; זה הרי - חזיר ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

הבאי‰. ׁשל ׁשבּועֹות עליהן.[גוזמה]וכן ּפטּור ׁשגגה, וׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ
ּגדֹולים חילֹות ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? הבאי ׁשל ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָׁשבּועֹות
והם ,הּמל ּפלֹוני חיל 'ׁשראיתי ונׁשּבע ּגבֹוהה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוחֹומה
עד ּגבֹוהה ּפלֹונית עיר חֹומת 'וׁשראיתי מצרים', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּכיֹוצאי
ׁשהּדבר ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשּזה - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלרקיע',
החֹומה ּגבּה לסּפר אּלא נתּכּון ולא יתר, ולא ּפחֹות ּבלא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹּכ

העם. רב ָָֹאֹו

.Âהּפּקדֹון אֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשבּועה
ּכמֹו מּכלּום ּפטּור ׁשהּוא ּובעדּות ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון ְְְִִִֵֶֶַַָָָָהיא,

ילּבׁשׁשּבארנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון היא, ׁשוא ׁשבּועת ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ּכגֹון היא, ׁשקר ׁשבּועת ואם מצוה; ׁשהּתפּלין ידע ולא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּתפּלין
וׁשכח יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ׁשאכל, ונזּכר אכל ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
את וׁשהּכת ּכיסֹו ׁשּגנבה מּפני לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹואכל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכת. וׁשּלא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבנֹו,

.Êקרּבןאם עליה ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת היא איזֹו ּכן, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לׁשעבר ויֹורד יֹודעעֹולה והּוא אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ? ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ידע לא אבל אסּורה, ׁשּנׁשּבע זֹו ׁשקר וׁשּׁשבּועת ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאכל
קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא זֹו - קרּבן עליה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשחּיבין

לׁשעבר. ּבּטּוי ּבׁשבּועת ויֹורד ְְְִִֵֶֶַַָעֹולה
.Áלהּבא קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא ּכגֹוןוכיצד ? ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה וׁשגג חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היתה, היא הּׁשבּועה מּמּנּו נעלמה ׁשּזֹו ואכלּה, חּטין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפת
ׁשבּועת ׁשגגת היא זֹו - עליו ׁשּנׁשּבע החפץ זֹוכר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי

קרּבן. עליה ׁשחּיבין להּבא ְְִִֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
.Ëחּטין ּפת ואכל חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹאבל

ּופטּור אנּוס, זה הרי - ׂשעֹורים ּפת ׁשהיא ּדעת ׁשהריעל ; ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
חפץ אּלא מּמּנּו נעלם ולא ׁשבּועה, מּמּנּו נעלמה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

עליו. ְִֶַָָׁשּנׁשּבע
.Èהיתה היא ׁשבּועה מּמּנּו חפץנעלמה מּמּנּו ונעלם , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? הּקרּבן. מן ּפטּור זה הרי - עליו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשּבע
חּטים, ּפת ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה חּטים, ּפת לאכל ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא

העלם ׁשהרי - ׂשעֹורים ּפת ׁשהּוא ּדעת על חּטים, ּפת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָואכל
ּופטּור. ּכאנּוס זה והרי ּבידֹו, וחפץ ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָׁשבּועה

.‡Èיאכלּנה ׁשּלא ּכּכר על עליהנׁשּבע ונצטער רעב, [היה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לאכול] מה לו היה הּצערולא מּפני והּוא[הרעב]ואכלּה , ְְֲִֵַַַַָָ

זה הרי - הּצער מּפני לאכלּה לֹו ׁשּמּתר ּדּמה ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשֹוגג,
ידע אּלא מידיעתֹו ׁשב ׁשאינֹו לפי הּקרּבן; מן ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפטּור

ּבטעּות. ואכלּה היא, ְֲֲִֶַָָָָׁשאסּורה

ה'תש"ע ניסן י"ז חמישי יום

   



הּיֹום‡. יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּפטּור;מי - מּכּזית ּפחֹות ואכל , ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשעּור חצי ּכאֹוכל הּוא והרי מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשאין
אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ואם ּבהן. וכּיֹוצא ּוטרפֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמּנבלֹות
זרע עליו ׁשּנׁשּבע ּדבר היה ואפּלּו חּיב, - ואכלֹו זה', ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּדבר

מּמּנּו. ּפחֹות אֹו אחד ְִֶֶַָָָחרּדל
.ּכלּום יטעם ׁשּלא חּיב.נׁשּבע - ׁשהּוא ּכל ואכל , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
חּיב‚. - וׁשתה הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּבכללמי ׁשּׁשתּיה , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

אחת, מלקּות אּלא חּיב אינֹו - וׁשתה אכל אם לפיכ ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאכילה.
ׁשֹוגג. היה אם אחת, חּטאת אֹו מזיד; היה ִִִֵֵַַַָָָָָאם

הּיֹום„. יׁשּתה ׁשּלא ׁשאיןנׁשּבע לאכל, מּתר זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻ
לי יראה חּיב? ויהיה יׁשּתה וכּמה ׁשתּיה. ּבכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאכילה

האּסּורין. ּכׁשאר רביעית, ׁשּיׁשּתה עד חּיב ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
הרּבה‰. מינין ואכל הּיֹום', אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה'ׁשבּועה אֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

חּיב אינֹו - הרּבה מׁשקין מיני וׁשתה הּיֹום', אׁשּתה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּופת ּבׂשר הּיֹום אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ואפּלּו אחת. ְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאּלא
מצטרפין וכּלן אחת; אּלא חּיב אינֹו - הּכל ואכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻוקטנית',

ְִַַלכּזית.
.Â'אׁשּתה וׁשּלא אכל ׁשּלא חּיב'ׁשבּועה - וׁשתה ואכל , ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

'וׁשּלא ואמר ּופרׁש והֹואיל אכילה, ּבכלל ׁשהּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים;
- האכילה ּבכלל הּׁשתּיה ּכלל ׁשּלא ּדעּתֹו ּגּלה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשּתה',
ּולפיכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ּכנׁשּבע ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָונמצא

ׁשּתים. ְִַַָחּיב
.Êהאֹומר ּופתוכן ׂשעֹורין ּופת חּטין ּפת אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

'ּפת אמר ׁשּלא ואחת; אחת ּכל על חּיב - ואכלן ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּכּסמין',
אחת. ּכל על ּולחּיב לחּלק אּלא ּופת', ְְֵֵֶַַַַַַַָָּופת

.Áמסרב חברֹו 'ּבֹוא[מפציר]היה לֹו: ואמר אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָֹ
יין ׁשֹותה ׁשאיני 'ׁשבּועה ואמר: ּודבׁש', וחלב יין עּמי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוׁשתה
לֹו ׁשהיה עצמֹו; ּבפני ואחד אחד ּכל על חּיב - ּודבׁש' ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחלב

ׁשאינ 'ׁשבּועה ּׁשאמרּת';ילֹומר: 'מה אֹו ּכלּום', ׁשֹותה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מין ּכל על ׁשבּועה עצמֹו ׁשחּיב ּדעּתֹו ּגּלה ּופרט, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומּׁשחזר
חּיב ואינֹו זה, עם זה מצטרפין אין ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומין
לחּטאֹות, חלּוקין והן הֹואיל אחד; מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹעד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו לכּזית, מצטרפין ׁשאינן ודם, ּכחלב הן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהרי

אסּורֹות. מאכלֹות ְְֲֲִַָּבהלכֹות
.Ë'זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ּכיון'ׁשבּועה - אֹותּה' אכל 'ׁשּלא אֹו , ְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

עד חּיב אינֹו אכלּנה', ׁשּלא 'ׁשבּועה חּיב; ּכּזית, מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשאכל
ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ּכּלּה. את ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּיאכל

אחת. אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה אכלּנה', ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
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.È'הּיֹום אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: אם עלוכן ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ
חּיב אינֹו - הּיֹום ּבאֹותֹו ּכּלּה ואכלּה יאכלּנה, ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהּכּכר
על חלה ׁשבּועה ׁשאין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן אחת. ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ונׁשּבע וחזר יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר על נׁשּבע אם אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה.
ּכּלּה ואכלּה זֹו, ּכּכר יאכל ׁשּלא אֹו ּכלּום, יאכל ׁשּלא ְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻׁשנּיה
אינֹו יאכלּנה, ׁשּלא ּבּתחּלה ׁשּנׁשּבע ׁשּבׁשעה ׁשּתים; חּיב -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּלא אֹו יאכל, ׁשּלא ונׁשּבע ּוכׁשחזר ּכּלּה; ׁשּיאכל עד ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻחּיב
ּכּלּה ּוכׁשּיאכל יתחּיב, ּכּזית מּמּנה מּׁשּיאכל - אֹותּה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻיאכל

ראׁשֹונה. ּבׁשבּועה ְְִִִֵַָָיתחּיב

‡È.'ּתאנים אכל ׁשּלא הּתאנים'ׁשבּועה על ונׁשּבע וחזר , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
הּתאנים ּכלל ׁשהרי ׁשּתים; הּתאנים על חּיב - הענבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָועל
ּומּתֹו מּתרין, ׁשהיּו הענבים עם ראׁשֹונה ּבׁשבּועה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּנאסרּו
ונתחּיב הּתאנים, על חלה הענבים על ׁשנּיה ׁשבּועה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשחלה
אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשבּועֹות, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָּבׁשּתי

.Èׁשמֹונה אכל ׁשּלא נשבע]'ׁשבּועה ושוב למשל; ,[תאנים, ְְֶַָָֹֹ
ּבין - עׂשרה' אכל ׁשּלא ׁשבּועה ּתׁשעה, אכל ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹׁשבּועה
אינֹו - עׂשרה ׁשאכל ּבין ּתׁשעה, ׁשאכל ּבין ׁשמֹונה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכל

אחת. אּלא ֶַַַָָחּיב

.‚Èעׂשרה אכל ׁשּלא ּתׁשעה,'ׁשבּועה אכל ׁשּלא ׁשבּועה , ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
על ׁשלׁש, חּיב - עׂשרה אכל אם - ׁשמֹונה' אכל ׁשּלא ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשבּועה
ׁשּתים; חּיב ּתׁשעה, אכל אם וכן אחת. ּוׁשבּועה ׁשבּועה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָּכל

אחת. חּיב ׁשמֹונה, ְַַַַָָָאכל

.„È'ּתאנים אכל ׁשּלא יאכל'ׁשבּועה ׁשּלא ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
קרּבן, והפריׁש ּתאנים, ואכל וׁשגג ּכאחד, וענבים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתאנים
מּפני הענבים; על חּיב אינֹו - ענבים ואכל ׁשגג ּכ ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָואחר

ׁשעּור. חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשהן

.ÂËעׂשר יאכל ׁשּלא הּנׁשּבע יאכלוכן ׁשּלא ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
ואכל וׁשגג וחזר קרּבן, והפריׁש עׂשר ואכל ותׁשע, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשר
חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
עׂשרה. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשבּועה ׁשענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשעּור;

.ÊËהּגדֹולה זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא זֹו'ׁשבּועה ּכּכר אכלּתי אם , ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ּכ אחר ואכל הּקטּנה, ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּקטּנה',

חּיב; - ּבמזיד ְְִֵַַָָהּגדֹולה

.ÊÈהּקטּנה את ׁשּבאכילתּהאכל ויֹודע הּתנאי, את זֹוכר והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשעדין לֹו וכמדּמה הּגדֹולה, את ואכל וׁשכח הּגדֹולה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּתאסר
ׁשּתיהן ּפטּור; ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל ּפטּור. - נאסרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
חּיב. - ּבאחרֹונה ּבין ּבּתחּלה הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמזיד,

.ÁÈּבזֹו זֹו ּתלין אם אכלוכן ׁשּלא 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
אחת ואכל הּתנאי וׁשכח האחרת', אכלּתי אם מהן, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחת

חּיב; - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל ְְְִֵֶַַַָָָָמהן,
.ËÈּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון, (חייבּפטּור-הראׁשֹונה ְְְְִִִַָָָָָָָ

(מלקות) חּיב. ּבזדֹון, ׁשּתיהן ּפטּור; ּבׁשגגה, ׁשּתיהן ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָקרבן);
.Î'הּיֹום זֹו ּכּכר ׁשאכל -'ׁשבּועה אכלּה ולא הּיֹום ועבר , ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ

לֹוקה אינֹו ּבמזיד, ויֹורד; עֹולה קרּבן מביא ׁשהריּבׁשֹוגג, - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
ׁשקר. ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף מעׂשה, עׂשה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא

.‡Îלֹוקה מה אֹוּומּפני אכל, לא והּוא ׁשאכל נׁשּבע אם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מּפני מעׂשה? עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ולא ׁשּיעׂשה נׁשּבע אם אבל לּׁשקר; נׁשּבע ׁשבּועתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמעת
ׁשבּועה. מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָָעׂשה,

.Îׁשבּועה' אֹו ,'ל אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹמי
מסרב ׁשהיה אֹו ,'ל והּוא[מפציר]ׁשאכל אצלֹו לאכל ּבֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

'לא האֹומר: וכן ,'ל ׁשאכל 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנמנע,
ׁשּלא נׁשּבע והרי אסּורין, אּלּו ּכל - 'ל אכל לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹׁשבּועה
אינֹו - ואכל ועבר האּלּו, הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו; ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיאכל

אחת. אּלא ֶַַַָָחּיב

ה'תש"ע ניסן י"ח שישי יום

   
צרֹור‡. ּפלֹוני איׁש ׁשּזרק ׁשּנׁשּבע לא[אבן]מי והּוא לּים, ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - זרק והּוא זרק, ׁשּלא אֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזרק,
ׁשּיזרק להּׁשבע יכֹול אינֹו ׁשהרי ּבלהּבא, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
ׁשּיעׂשּו אחרים על ׁשּנׁשּבע מי וכל ּפלֹוני. איׁש יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוׁשּלא
אינֹו - אׁשּתֹו אֹו ּבניו היּו ואפּלּו - יעׂשּו ׁשּלא אֹו ,וכ ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּכ
לבּטל; ולא לקּים לא ּבידֹו אין ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹחּיב

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרּומּכין מלקות איןבנן][עונש ׁשהרי - ְֲִֵֵֶַַַַ
ׁשוא. לׁשבּועת ּגֹורם ונמצא זֹו, ׁשבּועה לקּים ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָּבידֹו

.אפׁשר ׁשהרי ׁשוא? ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָולּמה
ׁשבּועתֹו ותתקּים מּמּנּו ׁשּיׁשמעּו אחרים ונמצאלאֹותן , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

עליה לֹוקין ׁשאין ספק, התראת ׁשּנׁשּבע ּבעת ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמתרין
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מפרׁש, ׁשּבּה לאו היה אם ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

נזקקין אחרים אֹותן ואין זה[מחויבים]סנהדרין. ּדברי לקּים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'אמן', ענּו ּכן אם אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנׁשּבע,

מׁשּבחין‚. אּלּו הרי - ּדבריו קּימּו הרּגילּוואם ׁשּלא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֻ
לּׁשוא. ׁשבּועה ְְְִַָָלהֹוציא

ּברׁשּותֹו,„. ׁשאינֹו ּדבר על ּבׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
ׁשּלא אֹו ּבסחֹורה יל ׁשּלא ׁשמעֹון על ראּובן ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכגֹון

ּבׂשר, יּכנסיאכל ׁשּלא ראּובן נׁשּבע אם אבל ּבזה; וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבביתֹו ונכנסׁשמעֹון ׁשמעֹון ועבר מּנכסיו, יהנה וׁשּלא , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ראּובן - ראּובן מּדעת ׁשּלא מּנכסיו ונהנה ראּובן, ׁשל ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלביתֹו
האסּור ּדבר על ׁשעבר חּיב, וׁשמעֹון אנּוס; הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור,
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא ּדבר על אּלא זה נׁשּבע ׁשּלא - לעׂשֹותֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
אכל'‰. ׁשּלא לאכילה,'ׁשבּועה ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל , ְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּדברים אכל ּפטּור; - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן מׁשקין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָוׁשתה
נבלֹות ּכּזית ׁשאכל ּכגֹון ּבאכילה, הּתֹורה מן ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהאסּורין
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור - ּורמׂשים ׁשקצים ְְְְִִִִֵַָָָּוטרפֹות
וׁשתה לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל ׁשאכל', ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ'ׁשבּועה
ּוטרפֹות נבלֹות ׁשאכל אֹו לׁשתּיה, ראּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמׁשקין
אכילה; ידי יצא ׁשהרי ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

אכילה. ׁשמּה אכילתן אצלֹו, חׁשּובין ׁשהן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמאחר
.Â'אכלּתי ׁשּלא ראּויין'ׁשבּועה ׁשאינן ּדברים אכל והּוא , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אכילה; ׁשמּה ׁשאכילתן חּיב, - ּוטרפֹות נבלֹות אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלאכילה,
ׁשּנׁשּבע להּבא, אבל אכלן. ׁשהרי אצלֹו, הן חׁשּובין ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר

נקרה ונקרה יאכל, ּכמֹו[מקרה]ׁשּלא אכילה, אינּה - ואכלם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

            
      

.Êואכל ּוטרפֹות', מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ'ׁשבּועה
חצי על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבׁשבּועה, חּיב - מּכּזית ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּפחֹות

סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור

.Áחּיב ּוטרפה', נבלה מּכּזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשבּועה
עפר' אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה מּדבריםּבׁשבּועה. ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

ּפחֹות אכל חּיב; ּכּזית, אכל אם - לאכילה ראּויין ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשאין מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב ׁשּמא - ספק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכּזית,

ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה
.Ëחרצן לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ענבים]וכן מּמּנּו[גרעין ואכל , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אסּור ׁשהּוא נזיר הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי - מּכּזית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפחֹות
ּבׁשבּועת חּיב אינֹו - מּכּזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ּבכּזית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּבחרצן
מׁשּבע ׁשהּוא ּכּזית על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבּטּוי;
ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָעליו,

חּיב. - ואכלֹו אחד', חרצן אכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹ'ׁשבּועה
.Èּכּזית ואכל ּוטרפֹות', ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ'ׁשבּועה

ּכלל ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה הּתמרים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל
.‡Èנׁשּבע אם ּבהן,אבל וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

לא ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין
ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת

.Èּתֹורה מאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשּבע
ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי אכל.- לא ּבין אכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‚Èהּׁשנּיה - אכלּנה' ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
ׁשבּועה על ולֹוקה לאכלּה; עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּועת
אף חּיב אכלּה, לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשנּיה,

ּבּטּוי. ְִִַּבׁשבּועת
.„Èהּׁשנּיה - ׁשאכלּנה' ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה

על ולֹוקה לאכלּה; עליו אסּורה זֹו ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָׁשבּועת
לֹוקה אכלּה, אם אכלּה. לא ּבין אכלּה ּבין זֹו, ׁשנּיה ְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֹׁשבּועה
הּמצוה, את לבּטל הּנׁשּבע ּכל וכן ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום ולֹוקה ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבּטל ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

לבּטלּה. ׁשּנׁשּבע הּמצוה ְְְְְִִֶֶַַַָָועֹוׂשה
.ÂËׁשּנׁשּבע ּכגֹון ילּבׁשּכיצד? וׁשּלא סּכה, יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ

אעיד 'ׁשּלא לחברֹו: הּנׁשּבע וכן צדקה. יּתן וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתפּלין,
ל אדע אם ל אעיד 'ׁשּלא אֹו יֹודעּה', ׁשאני זֹו עדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹל
מצּוה ׁשהּוא מּפני ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻעדּות'
- עדּות' ל אדע ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: האֹומר וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלהעיד;
ּכל וכן עדּות. לֹו ידע ׁשּלא ּבידֹו ׁשאין ׁשוא, ׁשבּועת זֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËהּמצוה את לקּים מּׁשבּועתנׁשּבע ּפטּור - קּים ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשּיּתן אֹו סּכה, אֹו לּולב ׁשּיעׂשה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבּטּוי.
ולא עׂשה ולא עדּות, לֹו ידע אם לֹו ׁשּיעיד אֹו לעני, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹצדקה
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשאין ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָנתן
אינֹו רצה ואם עֹוׂשה רצה ׁשאם הרׁשּות, ּדברי על אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחלה
הּנׁשּבע ּכל ,לפיכ להיטיב". אֹו "להרע ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשה,
ׁשּיּכה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּבּטּוי; מּׁשבּועת ּפטּור לאחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהרע

אּנס ּביד ימסרּנּו אֹו ממֹונֹו, יגזל אֹו יקּללּנּו, אֹו [גזלן]ּפלֹוני, ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

לֹוקה ׁשהּוא לי, ויראה לעׂשֹות. ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֻ
ׁשוא. ׁשבּועת ְְִַָמּׁשּום

.ÊÈלעצמֹו להרע אףנׁשּבע - ּבעצמֹו ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון , ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹ
חּיב הרע, לא ואם עליו; חלה ׁשבּועה רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשּבידֹו הטבה לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
ׁשבּועה - יכּבדּנּו אֹו לּׁשלטֹון, עליו ׁשּידּבר ּכגֹון - ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב עׂשה, ולא עבר ואם עליו; ְְְִִִַַַָָָָָָָָֹחלה

.ÁÈמּצה יאכל ׁשּלא אסּורנׁשּבע זה הרי ׁשּתים, אֹו ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אכל, ואם הּפסח; ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי - ׁשוא ׁשבּועת זֹו ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו מצוה, ּבֹו מּצה ׁשאכילת עת עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָרׁשּות
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפסח. לילי על חלה הּימים, ׁשאר ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
יעלה ׁשּלא אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻּכגֹון

ׁשּתים. אֹו ׁשנה ּבגד ְִֶֶַָָָָעליו
.ËÈהּיֹום ּתפּלין ׁשהּניח ּפלֹונינׁשּבע ׁשּנתעּטף הּניח, לא אֹו , ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹ

ׁשּזה לׁשעבר; ּבּטּוי ׁשבּועת זֹו הרי - נתעּטף לא אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבציצית,
ולא לקּימּה לא הּמצוה על נׁשּבע ולא ׁשּנעׂשה, ּדבר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹמּגיד

ְְַָלבּטלּה.
.Îימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ּכלּוםנׁשּבע יאכל ׁשּלא אֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

אֹומרין: אין - ׁשוא ׁשבּועת ׁשהיא ּבזה, וכּיֹוצא ימים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ּבֹו יהיה ולא ׁשּיצטער, עד זה ויצּום ׁשּיצטער, עד זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ'יעֹור
מּיד אֹותֹו מלקין אּלא ייׁשן'; אֹו יאכל ּכ ואחר לסּבל, ְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹּכח

ׁשּירצה. עת ּבכל ויאכל וייׁשן ׁשוא, ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמּׁשּום
.‡Îּבאויר ּפֹורח ּגמל ׁשראה 'היאנׁשּבע לֹו: אמרּו - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

קראתיו ּומּגדלֹו ראיתי, ּגדֹול 'עֹוף ואמר: לּׁשוא'? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
קֹוראין אדם ּכל ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּבדעּתי' היה וכ ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמל,
וכן ולֹוקה. אדם; ּכל אצל ּדעּתֹו ּובטלה לגמל, אּלא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ'ּגמל'

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Îׁשהּׁשמׁש ּומּדע, ׂשכל ּבעלי החכמים אצל ידּוע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

הארץ מן העםּגדֹולה מן אחד נׁשּבע ּפעמים. וׁשבעים מאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ׁשוא ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו הארץ, מן ּגדֹולה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשמׁש
לכל וידּוע ּגלּוי זה ּדבר אין הּוא, ּכן ׁשהּדבר ּפי על ׁשאף -ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נׁשּבע אם אּלא חּיב ואינֹו ּבלבד; הּנבֹונים לגדֹולי אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעם
ּכגֹון העם, מּׁשאר אדם ּבני לׁשלׁשה וידּוע ׁשּגלּוי ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹעל

אבן. ׁשהּוא ואבן איׁש ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶֶֶאיׁש
.‚Î,לֹוקה אינֹו - הארץ מן קטּנה ׁשהּׁשמׁש נׁשּבע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן

לכל ידּוע ּדבר זה ׁשאין מּפני ּכן; הּדבר ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואף
לא ׁשהרי - אּׁשה ׁשהּוא האיׁש על ׁשּנׁשּבע ּכמי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאדם.
קטּנה. אֹותּה רֹואה הּוא ׁשהרי עיניו, ראּית על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנׁשּבע

ּתקּופֹות חׁשּבֹון מּדברי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל השמשוכן [הקפת ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹ
הארץ] כדור את המזלות]ּומּזלֹותוהירח וגימטרּיֹות[י"ב ְְִִַַָ

אּלא[=גיאומטריה] נּכרין ׁשאינן חכמה מּדברי ּבהן וכּיֹוצא ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אחדים .[בודדים]לאנׁשים ֲֲִִַָָ

ה'תש"ע ניסן י"ט קודש שבת יום

   
ונחם‡. ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו,[התחרט]מי על ְְְְִִִִֶַַַַָ
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עג             
      

.Êואכל ּוטרפֹות', מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ'ׁשבּועה
חצי על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבׁשבּועה, חּיב - מּכּזית ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּפחֹות

סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור

.Áחּיב ּוטרפה', נבלה מּכּזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשבּועה
עפר' אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה מּדבריםּבׁשבּועה. ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

ּפחֹות אכל חּיב; ּכּזית, אכל אם - לאכילה ראּויין ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשאין מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב ׁשּמא - ספק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכּזית,

ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה
.Ëחרצן לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ענבים]וכן מּמּנּו[גרעין ואכל , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אסּור ׁשהּוא נזיר הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי - מּכּזית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפחֹות
ּבׁשבּועת חּיב אינֹו - מּכּזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ּבכּזית, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּבחרצן
מׁשּבע ׁשהּוא ּכּזית על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבּטּוי;
ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָעליו,

חּיב. - ואכלֹו אחד', חרצן אכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹ'ׁשבּועה
.Èּכּזית ואכל ּוטרפֹות', ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ'ׁשבּועה

ּכלל ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה הּתמרים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל
.‡Èנׁשּבע אם ּבהן,אבל וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

לא ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין
ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת

.Èּתֹורה מאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשּבע
ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי אכל.- לא ּבין אכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‚Èהּׁשנּיה - אכלּנה' ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה
ׁשבּועה על ולֹוקה לאכלּה; עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּועת
אף חּיב אכלּה, לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשנּיה,

ּבּטּוי. ְִִַּבׁשבּועת
.„Èהּׁשנּיה - ׁשאכלּנה' ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ׁשבּועה

על ולֹוקה לאכלּה; עליו אסּורה זֹו ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָׁשבּועת
לֹוקה אכלּה, אם אכלּה. לא ּבין אכלּה ּבין זֹו, ׁשנּיה ְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֹׁשבּועה
הּמצוה, את לבּטל הּנׁשּבע ּכל וכן ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום ולֹוקה ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבּטל ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

לבּטלּה. ׁשּנׁשּבע הּמצוה ְְְְְִִֶֶַַַָָועֹוׂשה
.ÂËׁשּנׁשּבע ּכגֹון ילּבׁשּכיצד? וׁשּלא סּכה, יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ

אעיד 'ׁשּלא לחברֹו: הּנׁשּבע וכן צדקה. יּתן וׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתפּלין,
ל אדע אם ל אעיד 'ׁשּלא אֹו יֹודעּה', ׁשאני זֹו עדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹל
מצּוה ׁשהּוא מּפני ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻעדּות'
- עדּות' ל אדע ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: האֹומר וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלהעיד;
ּכל וכן עדּות. לֹו ידע ׁשּלא ּבידֹו ׁשאין ׁשוא, ׁשבּועת זֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËהּמצוה את לקּים מּׁשבּועתנׁשּבע ּפטּור - קּים ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשּיּתן אֹו סּכה, אֹו לּולב ׁשּיעׂשה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּבּטּוי.
ולא עׂשה ולא עדּות, לֹו ידע אם לֹו ׁשּיעיד אֹו לעני, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹצדקה
ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשאין ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָנתן
אינֹו רצה ואם עֹוׂשה רצה ׁשאם הרׁשּות, ּדברי על אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחלה
הּנׁשּבע ּכל ,לפיכ להיטיב". אֹו "להרע ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשה,
ׁשּיּכה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּבּטּוי; מּׁשבּועת ּפטּור לאחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהרע

אּנס ּביד ימסרּנּו אֹו ממֹונֹו, יגזל אֹו יקּללּנּו, אֹו [גזלן]ּפלֹוני, ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

לֹוקה ׁשהּוא לי, ויראה לעׂשֹות. ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֻ
ׁשוא. ׁשבּועת ְְִַָמּׁשּום

.ÊÈלעצמֹו להרע אףנׁשּבע - ּבעצמֹו ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון , ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹ
חּיב הרע, לא ואם עליו; חלה ׁשבּועה רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשּבידֹו הטבה לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
ׁשבּועה - יכּבדּנּו אֹו לּׁשלטֹון, עליו ׁשּידּבר ּכגֹון - ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב עׂשה, ולא עבר ואם עליו; ְְְִִִַַַָָָָָָָָֹחלה

.ÁÈמּצה יאכל ׁשּלא אסּורנׁשּבע זה הרי ׁשּתים, אֹו ׁשנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אכל, ואם הּפסח; ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי - ׁשוא ׁשבּועת זֹו ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו מצוה, ּבֹו מּצה ׁשאכילת עת עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָרׁשּות
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפסח. לילי על חלה הּימים, ׁשאר ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
יעלה ׁשּלא אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻּכגֹון

ׁשּתים. אֹו ׁשנה ּבגד ְִֶֶַָָָָעליו
.ËÈהּיֹום ּתפּלין ׁשהּניח ּפלֹונינׁשּבע ׁשּנתעּטף הּניח, לא אֹו , ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹ

ׁשּזה לׁשעבר; ּבּטּוי ׁשבּועת זֹו הרי - נתעּטף לא אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבציצית,
ולא לקּימּה לא הּמצוה על נׁשּבע ולא ׁשּנעׂשה, ּדבר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹמּגיד

ְְַָלבּטלּה.
.Îימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ּכלּוםנׁשּבע יאכל ׁשּלא אֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

אֹומרין: אין - ׁשוא ׁשבּועת ׁשהיא ּבזה, וכּיֹוצא ימים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ּבֹו יהיה ולא ׁשּיצטער, עד זה ויצּום ׁשּיצטער, עד זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ'יעֹור
מּיד אֹותֹו מלקין אּלא ייׁשן'; אֹו יאכל ּכ ואחר לסּבל, ְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹּכח

ׁשּירצה. עת ּבכל ויאכל וייׁשן ׁשוא, ׁשבּועת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמּׁשּום
.‡Îּבאויר ּפֹורח ּגמל ׁשראה 'היאנׁשּבע לֹו: אמרּו - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

קראתיו ּומּגדלֹו ראיתי, ּגדֹול 'עֹוף ואמר: לּׁשוא'? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
קֹוראין אדם ּכל ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּבדעּתי' היה וכ ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמל,
וכן ולֹוקה. אדם; ּכל אצל ּדעּתֹו ּובטלה לגמל, אּלא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ'ּגמל'

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Îׁשהּׁשמׁש ּומּדע, ׂשכל ּבעלי החכמים אצל ידּוע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

הארץ מן העםּגדֹולה מן אחד נׁשּבע ּפעמים. וׁשבעים מאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ׁשוא ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו הארץ, מן ּגדֹולה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשמׁש
לכל וידּוע ּגלּוי זה ּדבר אין הּוא, ּכן ׁשהּדבר ּפי על ׁשאף -ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נׁשּבע אם אּלא חּיב ואינֹו ּבלבד; הּנבֹונים לגדֹולי אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעם
ּכגֹון העם, מּׁשאר אדם ּבני לׁשלׁשה וידּוע ׁשּגלּוי ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹעל

אבן. ׁשהּוא ואבן איׁש ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶֶֶאיׁש
.‚Î,לֹוקה אינֹו - הארץ מן קטּנה ׁשהּׁשמׁש נׁשּבע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן

לכל ידּוע ּדבר זה ׁשאין מּפני ּכן; הּדבר ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואף
לא ׁשהרי - אּׁשה ׁשהּוא האיׁש על ׁשּנׁשּבע ּכמי ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאדם.
קטּנה. אֹותּה רֹואה הּוא ׁשהרי עיניו, ראּית על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנׁשּבע

ּתקּופֹות חׁשּבֹון מּדברי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל השמשוכן [הקפת ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹ
הארץ] כדור את המזלות]ּומּזלֹותוהירח וגימטרּיֹות[י"ב ְְִִַַָ

אּלא[=גיאומטריה] נּכרין ׁשאינן חכמה מּדברי ּבהן וכּיֹוצא ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אחדים .[בודדים]לאנׁשים ֲֲִִַָָ

ה'תש"ע ניסן י"ט קודש שבת יום

   
ונחם‡. ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו,[התחרט]מי על ְְְְִִִִֶַַַַָ
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עד            
      

מצטער ׁשהּוא עליו]וראה ונהפכה[יעיק זֹו, ׁשבּועה קּים אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּנֹולד אֹו אחרת, לדעת היה[נתחדש]ּדעּתֹו ׁשּלא ּדבר לֹו ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ונחם הּׁשבּועה, ּבׁשעת זה[התחרט]ּבדעּתֹו הרי - ּבגללֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

הדיֹוטֹות לׁשלׁשה אֹו אחד, לחכם פשוטים]נׁשאל [אנשים ְְְְִִֶֶָָָָָֹ
מּתר ויהיה ׁשבּועתֹו; לֹו ּומּתירין חכם, ׁשם ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבמקֹום
ּדבר לעׂשֹות ׁשּלא אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּדבר ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלעׂשֹות

ׁשבּועֹות'. 'הּתר הּנקרא הּוא וזה לעׂשֹותֹו. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָׁשּנׁשּבע

.עּקר לֹו אין זה, מפורש]ודבר ׁשּבכתב,[מקור ּבּתֹורה ּכלל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
הּקּבלה מּפי רּבנּו מּמׁשה למדּו ּכ פה]אּלא שבעל ,[תורה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּבעצמֹו, הּוא ּדברֹו יחל ׁשּלא - ּדברֹו" יחל "לא ׁשּכתּוב ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה
ּבנפׁש ּבׁשאט ראׁש קּלּות זלזול]ּדר ׁשּנאמר:[בדרך ּכענין , ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

חכם ּבֹו, וחזר נחם אם אבל ;"אלהי ׁשם את ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ"וחּללּת
לֹו. ִַמּתיר

עצמֹו‚. ׁשבּועת להּתיר יכֹול אדם רּׁשאיואין אדם ואין . ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ
ּבחכמה; מּמּנּו ּגדֹול ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום נדר אֹו ׁשבּועה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלהּתיר

רּבֹו מּדעת אּלא להּתיר לֹו אסּור רּבֹו, ּבֹו ׁשּיׁש .ּובמקֹום ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
לֹו„. להּתיר החכם לפני ׁשּיבֹוא הּוא - ׁשּנׁשּבע איׁשזה ּבין , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

להּׁשאל ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו אּׁשה; התרה]ּבין על[לבקש לֹו ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
- לּה ּומּתירין אׁשּתֹו, לחרטת ׁשליח נעׂשה והּבעל ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָנדרֹו.
להּתיר אֹותם יקּבץ לא אבל מקּבצים; ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻּובלבד

לאׁשּתֹו נדר להּתיר ׁשליח נעׂשה ואינֹו לכּתחּלה, [כלומרלּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
בשמם] להתיר לא ואפילו מהמתירים, חלק להיות יכול .אינו

הּמבהק‰. לחכם הּנׁשּבע יבֹוא מּתירין? ,[=מומחה]ּכיצד ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
'אני ואֹומר: ממחה, ׁשם אין אם הדיֹוטֹות לׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֻאֹו
ׁשאני יֹודע הייתי ואּלּו ונחמּתי; ,וכ ּכ על ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָנׁשּבעּתי

ּכה עד זה ּבדבר ּכ[=כדי-כך]מצטער לי ׁשּיארע עד אֹו ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכמֹו הּׁשבּועה ּבעת ּדעּתי היתה ואּלּו נׁשּבע; הייתי לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹוכ
לֹו: אֹומר הּׁשלׁשה ּגדֹול אֹו והחכם נׁשּבע'. הייתי לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעּתה,
,'ל 'ׁשרּוי ואֹומר: חֹוזר 'הן'; אֹומר: והּוא נחמּת'? ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ'ּוכבר
ּבכל זה ּבענין ּכּיֹוצא ּכל וכן ,'ל 'מחּול אֹו ,'ל 'מּתר ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻאֹו

ׁשבּועת 'נעקרה אֹו ,'ל 'מּופר לֹו: אמר אם אבל ',לׁשֹון. ְְְֲִֶֶַָָָָָָָ
מפר ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא ללאוכל [אף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

אּלאסיבה] אֹומר אינֹו החכם אבל האב, אֹו הּבעל ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ּומחילה הּתר הנודר]לׁשֹון חרטת על .[המבוסס ְְִֵֶָ

.Âּוׁשבּועֹות נדרים להּתיר ּכׁשרים ּבּלילההּקרֹובים ּומּתירין . ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ
לעמוד]ּומעּמד יכולים ּדין[המתירים הּזה ההּתר ׁשאין - ְִֵֵֶֶֶַַָֻ

התרת אלא לדין, פסולים והקרובים ומיושב ביום דווקא [שדנים

אלו] כל בה שאין והיתר איסור להוראת דומה לפיכנדרים .ְִָ
דין] זה נׁשאלין[שאין אם[להתיר], ּבׁשּבת, ּונדרים לׁשבּועֹות ְְְְִִִִִַָָָ

ׁשּיאכל ּכדי ׁשבּועתֹו לֹו ׁשּיּתירּו ּכגֹון הּׁשּבת, לצר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהיּו
נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו להּתיר ּפנאי לֹו היה ואפּלּו הּיֹום; ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָויׁשּתה
הּׁשּבת. לצר והּוא הֹואיל ּבׁשּבת, מּתיר זה הרי ׁשּבת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמערב

.Ê'אמן' וענה לׁשמעֹון ׁשהׁשּביע הּׁשבּועה,ראּובן קּבל אֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
לֹו מּתירין אין - עליה ונׁשאל ׁשבּועתֹו, על ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָונחם
נדר אֹו ראּובן נׁשּבע אם וכן ׁשהׁשּביעֹו. ראּובן ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא
ונׁשאל ונחם, ּבֹו, ׁשמעֹון יהנה ׁשּלא אֹו ּבׁשמעֹון, יהנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
מּמּנּו ׁשּנדר ׁשמעֹון ּבפני אּלא לֹו מּתירין אין - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלחכם
אּלא לֹו מּתירין אין ּגֹוי, אֹו קטן ׁשמעֹון היה ואפּלּו ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבהנאה;

ׁשבּועתֹו, אֹו נדרֹו זה ׁשהּתיר הּנּדר ׁשּידע ּכדי - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפניו
לֹו יהּנה ממנו]ּולפיכ יהנה .[או ְְִֶַָ

.Áעצמֹו לבין ּבינֹו הּנׁשּבע ּברּבים,אחד הּנׁשּבע ואחד , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הרי - ונחם יׂשראל, אלהי ּבה' המיחד, ּבּׁשם נׁשּבע ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹֻואפּלּו
אֹו רּבים, ּדעת על נׁשּבע לֹו; ּומּתירין ׁשבּועתֹו, על נׁשאל ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָזה
לדבר אּלא לעֹולם, לֹו מּתירין אין - רּבים ּדעת על ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּנדר

ְִָמצוה.
.Ëיהנהּכיצד ׁשּלא רּבים ּבדעת ׁשבּועתֹו ותלה נׁשּבע ? ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבפלֹוניהעיר אֹותּה ּבני והצרכּו לעֹולם, העיר) (מבני ְְְְְְִִִֵָָָֻ

ׁשּיזּבח אֹו ּבניהם, את ׁשּימּול למי אֹו ּתֹורה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹללמד
נׁשאל[=שישחט] זה הרי - ּבלבד זה אּלא נמצא ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלהם,

ועֹוׂשה ׁשבּועתֹו, לֹו ּומּתירין הדיֹוטֹות, לׁשלׁשה אֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹלחכם
ׁשּלא ׁשּנׁשּבע האנׁשים מאֹותם ׂשכרֹו ונֹוטל אּלּו, מצוֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלהן

מהם. ֵֵֶֶָיהנה
.Èׁשבּועתֹו על נחם ולא ׁשּנׁשּבע, ּדיןמי לבית ּובא [בהכרה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ובדעתו] התרה ברת אינה ׁשבּועתֹוששבועתו [למרותלקּים ְְֵַָ
למצוהזאת] ּגֹורם זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר הּדּינין ראּו אם -ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשבּועה וׁשּקּיּום לחברֹו, אדם ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּולׁשלֹום
ּפתח לֹו ּפֹותחין - ולקטטה לעברה ּגֹורם ,[לחרטה]זֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּגֹורמת דברים לֹו ּומֹודיעין ּבּדבר, עּמֹו ונֹותנין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָונֹוׂשאין
ׁשּיתנחם; עד ואםׁשבּועתֹו, לֹו; מּתירין ּבדבריהם, נחם אם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבמריֹו ועמד נחם ׁשבּועתֹו.[=בסרובו]לא יקּים זה הרי , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

.‡Èאׁשּתֹו את ׁשּיגרׁש נׁשּבע יׂשראליּכיצד? יהנה ׁשּלא אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יֹום, ׁשלׁשים יין יׁשּתה ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹֹמּנכסיו,
אּתה ,אׁשּת את ּתגרׁש אם 'ּבני, לֹו: אֹומרין - ּבזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא

לעז רע]מֹוציא מה[שם מּפני העם: ואֹומרין ,ּבני על ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּגרּוׁשה; ּבני להם קֹוראין ּולמחר אּלּו? ׁשל אּמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָנתּגרׁשה

להחזירּה' יכֹול אּתה ואי לאחר, ּתּנׂשא לאחרוׁשּמא [אף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מהשני] ׁשּלאשתצא ׁשּנׁשּבעּת זה 'וכן אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ;ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

על עֹובר ותהיה זה, יצטר למחר - מּנכסי יׂשראלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהנה
וכּיֹוצא ּתפּתח", "ּפתח אֹו ּבֹו", "והחזקּת ,"עּמ אחי ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"וחי
ׁשלׁשים יין ּתׁשּתה ולא ּבׂשר ּתאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹּבהן.
וענג טֹוב יֹום ׂשמחת ּומבּטל ּברגל, ּפֹוגע אּתה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹיֹום
- נׁשּבע' הייתי לא זה, יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: אם ְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּבת'.
אני ורֹוצה נחמּתי, לא כן ּפי על 'אף אמר: ואם לֹו; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹמּתירין

לֹו. מּתירין אין - זה' ְִִֵֶַָּבכל
.Èּבנֹולד ּפֹותחין שנשבע]אין אחר שנתחדש ּכיצד?[דבר . ְְִֵֵַָ

ולא הֹואיל - העיר סֹופר ונעׂשה ּבפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנׁשּבע
הּוא אמר ואפּלּו זה; ּבדבר לֹו ּפֹותחין אין ׁשבּועתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנחם
מּתירין אין - נׁשּבע' הייתי לא יֹודע, הייתי 'אּלּו ְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמעצמֹו:

רצ אּלא נחם, לא ועדין הֹואיל וׁשּלאלֹו, לֹו, יהנה ׁשּלא ֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
הּנֹולד, מּפני מעצמֹו הּוא נחם אם אבל סֹופר. זה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיעׂשה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. מּתירין - ּדעּתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹונהפכה
.‚Èזֹו ׁשבּועה יּתיר ׁשּלא ונׁשּבע ּדבר, על ׁשּנׁשּבע ונחםמי , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּתחּלה, האחרֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הראׁשֹונה. על יּׁשאל ּכ ואחר ְִִִֵַַַַָָָָיּתיר,

.„Èׁשאם ּכ אחר ונׁשּבע ּפלֹוני, עם ידּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹנׁשּבע
לעֹולם, יין לׁשּתֹות אסּור יהיה ויּתירּה, זֹו ׁשבּועה על ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָיּׁשאל
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ּומּתירּה, הראׁשֹונה, הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָונחם
נדר מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה; על יּׁשאל ּכ ׁשבּועהואחר אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּלא ונׁשּבע ּבניסן, עֹומד היה אם ,לפיכ חלּו. לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשעדין
נׁשאל אינֹו - ונחם אּיר, חדׁש מראׁש יֹום ׁשלׁשים ּבׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹיאכל

אּיר. ׁשּיּכנס ִִֵֶַָָעד

.ÂËלפלֹוני יהנה ׁשּלא ׁשּיּׁשאלנׁשּבע לחכם יהנה וׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכ ואחר הראׁשֹונה, ׁשבּועה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִַַַַָָָָָָלֹו

הּׁשנּיה. על ְִִֵַַָָיּׁשאל

.ÊËנזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא עלנׁשּבע נׁשאל אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
נזירּותֹו. על ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשבּועה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה

'ׁשבּועה זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום', אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה

אכלּנה', ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא
והּתרה ראׁשֹונה ׁשבּועה על מּׁשּוםונׁשאל חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ

מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה מּׁשּום חּיב ּבלבד, הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
מּפני ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּוׁשנּיה;
נׁשאל לא ׁשאם ׁשבּועה'? על חלה ׁשבּועה 'אין אמרּו: ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹמה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָואכלּה

.ÁÈלהּבא ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ּכגֹוןמי ּבׁשבּועתֹו, וׁשּקר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
קדם ׁשאכלּה ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
מזיד, היה אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיביא
הּקרּבן מן ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם, ונׁשאל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָנחם
ללקֹות, ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן ְְְְֲִִִֶַַָָֹאֹו
ּפטּור. זה הרי - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹונׁשאל



      

ה'תש"ע ניסן י"ג ראשון יום

.ÁÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ח ּבדיניהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַָָָנחלֹות,
[וגֹו']" לֹו  ,ספק ּבלי זה ּדין ּומכלל . ְְְִִִֵֶַָ

מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי יֹורׁש הּבכֹור ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּיהיה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּיֹורׁשים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָמּמׁשּפטי

ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק  ְְִֶֶֶֶַָָָ
    .

ה'תש"ע ניסן י"ד שני יום

.ÂÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÈÈÈÈ˘Â˘ÌÂÈ

.‰Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ . ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הקע"ו למּנֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶַַַַַָ

צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ְְְְִִִִִֵַַַָֹ[ּדּינים]
ללכת האמת מּדר אתֿהּסֹוטים ויכריחּו ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּתֹורה,
לּפעל ויֹוציאּו מןֿהרע, ויזהירּו הּטֹוב על ויצּוּו ְְְִִִִַַַַַַַָָֹּבּה,
מצות יהיּו ׁשּלא ּכדי העברין, על ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאתֿהענׁשים
ואדם. ּכלֿאדם לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָהּתֹורה
ּדרגה יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּומתנאי

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, עׂשריםלמעלה כלֿעיר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

העיר  ― זה למנין הראּויה ְְְִִֶָָָָ
ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים קטּנה. סנהדרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוזֹוהי

אֹותם על אחד ּוממּנים ּדּינים, ׁשבעים ׁשל ְְִִִִֶֶַַַַָָָָהּגדֹול
ׁשּקֹוראים והּוא היׁשיבה, ראׁש והּוא ― ְְְְְִִִִֶַַָֹהּׁשבעים
ּבמקֹומם יתקּבצּו והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים ְְְְֲִִִִַַַָָָֹלֹו
ראּוי ׁשאינֹו מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֻהמיחד
ׁשלׁשה עלּֿכלּֿפנים ּבֹו ממּנים קטּנה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלסנהדרי
ואּלה קטּנים, ּבדברים אתֿהּדינים לּפעל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹלהֹוציא
ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים אתֿהּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָמעבירים
המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ממּנים וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹמהם.
ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ּבני ּדרכי ּובֹודקים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָּבּׁשוקים
והּצּוּוי מּועט. ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹּכדי
"ׁשפטים יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹׁשּנאמרה

"ּבכלֿׁשערי ּתּתןֿל וׁשטרים  . ְְְְְִִֵֶָָֹ
ספרי ּולׁשֹון  ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִֵֶַַ

ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד לכלֿיׂשראל? אחד ּדין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּבית
ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ּתּתןֿל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻוׁשטרים
ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ּתּתןֿל לֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַּתלמּוד
רּבי .ּבכלֿׁשערי לֹומר: ּתלמּוד וׁשבט? ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָלכלֿׁשבט
― וׁשפטּו לׁשבטי אֹומר: ּגמליאל ּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשמעֹון
אתֿׁשבטֹו ּדן להיֹות ּכלֿׁשבטֿוׁשבט על ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָמצוה
ּוכבר ּכרחם" על ― אתֿהעם וׁשפטּו ְְְְֱֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
אמרֹו והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִֵַַַָנכּפל

איׁש" ׁשבעים "אספהּֿלי למׁשה: יתעּלה ְְְְִִִִִֶֶֶַָֹ
 ואמרּו  זכרֹונם ְְְִָָ

קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר "ּכלֿמקֹום ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָלברכה:
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ּומּתירּה, הראׁשֹונה, הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָונחם
נדר מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה; על יּׁשאל ּכ ׁשבּועהואחר אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּלא ונׁשּבע ּבניסן, עֹומד היה אם ,לפיכ חלּו. לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשעדין
נׁשאל אינֹו - ונחם אּיר, חדׁש מראׁש יֹום ׁשלׁשים ּבׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹיאכל

אּיר. ׁשּיּכנס ִִֵֶַָָעד

.ÂËלפלֹוני יהנה ׁשּלא ׁשּיּׁשאלנׁשּבע לחכם יהנה וׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּכ ואחר הראׁשֹונה, ׁשבּועה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְְִִַַַַָָָָָָלֹו

הּׁשנּיה. על ְִִֵַַָָיּׁשאל

.ÊËנזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא עלנׁשּבע נׁשאל אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
נזירּותֹו. על ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשבּועה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'ׁשבּועה

'ׁשבּועה זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום', אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה

אכלּנה', ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא
והּתרה ראׁשֹונה ׁשבּועה על מּׁשּוםונׁשאל חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ

מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה מּׁשּום חּיב ּבלבד, הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
מּפני ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב הּׁשנּיה, על נׁשאל ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּוׁשנּיה;
נׁשאל לא ׁשאם ׁשבּועה'? על חלה ׁשבּועה 'אין אמרּו: ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹמה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָואכלּה

.ÁÈלהּבא ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ּכגֹוןמי ּבׁשבּועתֹו, וׁשּקר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
קדם ׁשאכלּה ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
מזיד, היה אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּיביא
הּקרּבן מן ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם, ונׁשאל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָנחם
ללקֹות, ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן ְְְְֲִִִֶַַָָֹאֹו
ּפטּור. זה הרי - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹונׁשאל



      

ה'תש"ע ניסן י"ג ראשון יום

.ÁÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ח ּבדיניהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַָָָנחלֹות,
[וגֹו']" לֹו  ,ספק ּבלי זה ּדין ּומכלל . ְְְִִִֵֶַָ

מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי יֹורׁש הּבכֹור ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּיהיה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּיֹורׁשים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָמּמׁשּפטי

ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק  ְְִֶֶֶֶַָָָ
    .

ה'תש"ע ניסן י"ד שני יום

.ÂÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÈÈÈÈ˘Â˘ÌÂÈ

.‰Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ . ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הקע"ו למּנֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶַַַַַָ

צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ְְְְִִִִִֵַַַָֹ[ּדּינים]
ללכת האמת מּדר אתֿהּסֹוטים ויכריחּו ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּתֹורה,
לּפעל ויֹוציאּו מןֿהרע, ויזהירּו הּטֹוב על ויצּוּו ְְְִִִִַַַַַַַָָֹּבּה,
מצות יהיּו ׁשּלא ּכדי העברין, על ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאתֿהענׁשים
ואדם. ּכלֿאדם לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָהּתֹורה
ּדרגה יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּומתנאי

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, עׂשריםלמעלה כלֿעיר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

העיר  ― זה למנין הראּויה ְְְִִֶָָָָ
ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים קטּנה. סנהדרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוזֹוהי

אֹותם על אחד ּוממּנים ּדּינים, ׁשבעים ׁשל ְְִִִִֶֶַַַַָָָָהּגדֹול
ׁשּקֹוראים והּוא היׁשיבה, ראׁש והּוא ― ְְְְְִִִִֶַַָֹהּׁשבעים
ּבמקֹומם יתקּבצּו והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים ְְְְֲִִִִַַַָָָֹלֹו
ראּוי ׁשאינֹו מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֻהמיחד
ׁשלׁשה עלּֿכלּֿפנים ּבֹו ממּנים קטּנה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלסנהדרי
ואּלה קטּנים, ּבדברים אתֿהּדינים לּפעל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹלהֹוציא
ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים אתֿהּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָמעבירים
המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ממּנים וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹמהם.
ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ּבני ּדרכי ּובֹודקים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָּבּׁשוקים
והּצּוּוי מּועט. ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹּכדי
"ׁשפטים יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹׁשּנאמרה

"ּבכלֿׁשערי ּתּתןֿל וׁשטרים  . ְְְְְִִֵֶָָֹ
ספרי ּולׁשֹון  ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִֵֶַַ

ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד לכלֿיׂשראל? אחד ּדין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּבית
ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ּתּתןֿל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻוׁשטרים
ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ּתּתןֿל לֹומר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַּתלמּוד
רּבי .ּבכלֿׁשערי לֹומר: ּתלמּוד וׁשבט? ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָלכלֿׁשבט
― וׁשפטּו לׁשבטי אֹומר: ּגמליאל ּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשמעֹון
אתֿׁשבטֹו ּדן להיֹות ּכלֿׁשבטֿוׁשבט על ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָמצוה
ּוכבר ּכרחם" על ― אתֿהעם וׁשפטּו ְְְְֱֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
אמרֹו והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִֵַַַָנכּפל

איׁש" ׁשבעים "אספהּֿלי למׁשה: יתעּלה ְְְְִִִִִֶֶֶַָֹ
 ואמרּו  זכרֹונם ְְְִָָ

קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר "ּכלֿמקֹום ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָלברכה:
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וגֹו'" וכהנּוֿלי לעֹולם:  :ּכלֹומר ― ְְְְֲִִַָ
מצו ואינּה ּתמידי צּוּוי חֹובהׁשּזה אּלא ׁשעה, לפי ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

הּדֹורֹות. ְֶֶַלמׁש

ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָודע,
ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּובית ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻּוקטּנה
סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל ּבארץ אּלא יהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלא

 נתקּימה אם א לארץ. ְְְִִֶַַָָָָּבחּוצה
הּסמּוכים אֹותם רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּסמיכה

אמרם ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָ
אבל לארץ"; ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין :ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָ

לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו ְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֹֹלא
ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

הּזה הּמאמר  על ספרי ּולׁשֹון . ְְֲִֵֶַַַַָ
לכם אּלה "והיּו ּבׁשגגה: ּבמּכהֿנפׁש יתעּלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאמרֹו

מֹוׁשבתיכם" ּבכל לדרתיכם מׁשּפט לחּקת ְְְְְִֵֵֶֶַָֹֹֹֹֻ
 ּבארץ ― מֹוׁשבתיכם "ּבכל אמרּו: ,ְְְֵֶֶָָָֹֹ

נֹוהגֹות יהיּו מקלט ערי אף יכֹול לארץ. ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּובחּוצה
הּדּינין אּלּו ― אּלה לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחּוצה
אין מקלט וערי לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָנֹוהגין
מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּבארץ". אּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָנֹוהגֹות

סנהדרין. ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַזֹו

― הרפ"ד ּדיןהּמצוה ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ראׁש אֹו ְִִֵֶַַַָָָָֹהּגדֹול
ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל אֹותֹו וימּנה הּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבחכמת
ּבּמּנּויים מּביטים אין אּלא ;ּכ על מזהר הּוא ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻהרי
הּתֹורה ּבחכמת האדם לבקיאּות אּלא ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָהּתֹורנּיים
ּבמעׂשים והתנהגּותֹו ואזהרֹותיה צּוּוייה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָוידיעת
ּבגלל ממּנה מּלמּנֹות והאזהרה .לכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻהּמתאימים
ּפנים "לאֿתּכירּו יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹמעלֹות

ּבּמׁשּפט"  ספרי ּולׁשֹון ,  ְְְִִֵַָ
הממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ּפנים "לאֿתּכירּו :ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

אּלא אינה זֹו ׁשאזהרה ּכלֹומר: ּדּינין", ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלהֹוׁשיב
לֹו ׁשּיׁש יׂשראל,לאדם על ּדּינין למּנֹות הרׁשּות ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

מהּֿׁשהזּכרנּו מּכל ּדבר ּבגלל מּלמּנֹותם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻׁשהזהר
נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ׁשּמא אמרּו: ְְְִִֵֶֶַָָָֹלעיל.
איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ּגּבֹור ּפלֹוני איׁש ּדּין, ְִִִִִִֶֶַַָָאֹוׁשיבּנּו
ממֹון הלוני ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ְְְְִִִִִִִֶַַָָּפלֹוני
אֹוׁשיבּנּו ּבכלֿלׁשֹון יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, ְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹוׁשיבּנּו
לא אתֿהּזּכאי, ּומחּיב אתֿהחּיב מזּכה ונמצא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּדּין,

לכ ― יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפני
ּבּמׁשּפט". ּפנים "לאֿתּכירּו ְֱִִִֶַַַָָֹנאמר:

― הקע"ה אחרהּמצוה ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת נֹופלת אם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהרב,
ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג וכן הּתֹורה; ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּכלּֿדיני
ּבין מחלקת נֹופלת אם לׁשמעֹון: ראּובן ׁשּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹּבדין
― ראּובן אֹו החּיב הּוא ׁשמעֹון אם עירם, ְְִִִֵֵַַַָָָּדּיני
רּבים "אחרי יתעּלה: אמרֹו והּוא הרב, אחר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹנל

להּטת"  אמרּו ּובפרּוׁש : ְְְֵַָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ'רּבא

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְְִִֶֶַַָָוהלכֹותיה

ה'תש"ע ניסן ט"ו שלישי יום

    
   
― הרפ"ב הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ

אחד אדם הרב היה אם הרב ּדעת אחר ְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹמּלנטֹות
ּבין מחלקת נפלה ׁשאם הּזה, הענין ּופרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבלבד.

ׁשהּו אמרּו מקצתם ּבחֹוטא: מיתההּדּינים חּיב א ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
המחּיבים והיּו מיתה, חּיב ׁשאינֹו אמרּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּומקצתם
אסּור ― אחד איׁש המזּכים על ּבּמנין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָיתרים
מּלהרגֹו אתֿהּדּין ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָלהרֹוג
ׁשנים. ― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַעד

לרעת" אחריֿרּבים "לאֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹ
 ּבגזר ׁשּיארע, ּכלֿרב אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלֹומר:

ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו הּמות, ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻּדין
הּמכלּתא  מזּכין עׂשר "אחד : ְְְִִַַַַָָָ

ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ׁשֹומע מחּיבין עׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָּוׁשנים
אמרּו: וׁשם לרעת". אחריֿרּבים לאֿתהיה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:
ּפי על לרעה הּטֹות אחד, ּפי על לטֹובה הּטֹות"ְְְְִִֶַַַַָָָָ
ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָׁשנים".

.מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרפ"ג הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּלנטֹות
הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי אֹו המחּיב ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻּבחּיּוב
הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ּוסברתֹו חקירתֹו לפי ְְְְְֲִִִִַַָָָּבעצמֹו

לנטת" עלֿרב "ולאֿתענה אמרֹו: .והּוא ְְְְֲִִֶַַָֹֹ
והּוא: ּבלבד, הּנטּיה ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכּונה
מּמה ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ְְְִִִִִִֶֶַַָֹׁשּתּטה
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"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ְְְְְְְְִִֵֶַַַָֹּׁשּיׁש
ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, עלֿרב ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ּכרּבי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָׁשאהיה
ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ּדיני אף יכֹול .ְְִֵֵֶֶַַָָָּׁשּלפני

להּטת" רּבים אחרי מןֿהּלאולֹומר: וגם . ְְֲִִֵַַַַַַָֹ
יחזֹור ׁשּלא זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּזה
עלֿרב "ולאֿתענה יתעּלה: אמרֹו חֹובה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹוילּמד
אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: ְְְְְְִֵַַָֹֹלנטת",
לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְִִֵֵֵָָָלחֹובה.
מחזירין וכן לנטֹות". עלֿרב "ולאֿתענה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

אין וכן לחֹובה. מחזירין ואין ְְְְֲִִִֵֵֵַָלזכּות
נלמדּו האּלה ּכלֿהּדברים ― מןֿהּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמתחילין
ּכמֹו לנטת", עלֿרב "ולאֿתענה ּׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַֹֹמּמה

מּסנהדרין ד' ּבפרק נתּבארּוׁשּנתּבאר וׁשם . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
זֹו. מצוה ְִִֵָּדיני

― הרכ"ט לסקֹולהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
מקצת על אתֿהעֹוברים והּוא הּמצות, ְְְְִִִֶַַָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם "ּוסקלּתם יתעּלה: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹאמרֹו
  עליהן ׁשהעֹובר הּמצות על ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹונעיר

ּוכבר לאֿתעׂשה. מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹחּיב
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הרכ"ח לׂשרֹוףהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְִִִֶַַָָָֹאתֿהעֹוברים

ואתהן" אתֹו יׂשרפּו "ּבאׁש יתעּלה:  , ְְְְְִִֵֶֶֶַָֹ
ׁשחּיבים הּמצות על לאֿתעׂשה ּבמצות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹונעיר
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָעליהן

סנהדרין .מּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

ה'תש"ע ניסן ט"ז רביעי יום
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― הרכ"ו להרֹוגהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָ

והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְֲִִִִַַַָָֹאתֿהעֹוברים
יּנקם" "נקם יתעּלה: אמרֹו  ונעיר . ְְְִִִֵֶַָָָָֹ

עליהן ׁשחּיבים הּמצות על לאֿתעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּבמצות
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הראׁש. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּתזת

סנהדרין .מּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

יּומת" "מֹות על לאֿתעׂשה ּבמצות ונעיר . ְְְֲִִֶַַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ׁשחּיבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמצות

סנ מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו .הדריןמצוה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

עלֿעץ" אתֹו "ותלית יתעּלה:  . ְְִִֵֶַַָָֹ
ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר אתֿהּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹונזּכיר
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹּבמצות

מּסנהדרין ו' .ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הרל"א הרּוגיהּמצוה לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
"ּכיֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ּדין ְְְְֲִִִִֵֶַָָָּבית

ההּוא" ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור ספרי ּולׁשֹון , ְְְְִִֵֶַַָ
   מצות ― ּתקּברּנּו "ּכיֿקבֹור :ְְְִִִֶַָ

ׁשּיּקבר ּכלֹומר: מתים, ּבׁשאר הּדין הּוא וכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָעׂשה".
למת קֹוראים ּולפיכ מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵָָָּכלֿמת
ענינֹו: מצוה. מת ― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשאין
ׁשאמר לפי לקברֹו, ּכלֿאחד על ׁשּמצוה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". "ּכיֿקבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָיתעּלה:

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּכ עלֿידי ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על לן ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹהּתלּוי,

הּׁשם ּברּכת ּכׁשּיראה ּבּמחׁשבה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
   זּולת נתלה לא אנּו ּכי .ְִִֶַָֹ

"אתֿה' נאמר: ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָמגּדף
מגּדף" הּוא  הּוא הּזה הּלאו ּולׁשֹון . ְְֵֶַַַָ

עלֿהעץ" נבלתֹו "לאֿתלין יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
 ספרי עלּֿולׁשֹון נבלתֹו "לאֿתלין : ְְְִִִֵַָָֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה" מצות זֹו ― ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹהעץ
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תש"ע ניסן י"ז חמישי יום

.È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÒÈÈÈ˘ÈÓÈÚÈÌÂÈ

.˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ . ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻהאזהרה

תחּיה" לא "מכּׁשפה  ּוכׁשּנמחֹול , ְְְְִֵֶֶַַָֹ
,לאֿתעׂשה מצות על עֹוברים נהיה ― ְְְֲִִִֶֶַַַֹלֹו

מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד עׂשה מצות ׁשּבּטלנּו רק ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹולא
ּדין. ּבית מיתת ממחּיבי ְְְִִִֵֵֶַָֻלאחד
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עז           
      

"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ְְְְְְְְִִֵֶַַַָֹּׁשּיׁש
ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, עלֿרב ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ּכרּבי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָׁשאהיה
ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ּדיני אף יכֹול .ְְִֵֵֶֶַַָָָּׁשּלפני

להּטת" רּבים אחרי מןֿהּלאולֹומר: וגם . ְְֲִִֵַַַַַַָֹ
יחזֹור ׁשּלא זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּזה
עלֿרב "ולאֿתענה יתעּלה: אמרֹו חֹובה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹוילּמד
אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: ְְְְְְִֵַַָֹֹלנטת",
לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְִִֵֵֵָָָלחֹובה.
מחזירין וכן לנטֹות". עלֿרב "ולאֿתענה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

אין וכן לחֹובה. מחזירין ואין ְְְְֲִִִֵֵֵַָלזכּות
נלמדּו האּלה ּכלֿהּדברים ― מןֿהּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמתחילין
ּכמֹו לנטת", עלֿרב "ולאֿתענה ּׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַֹֹמּמה

מּסנהדרין ד' ּבפרק נתּבארּוׁשּנתּבאר וׁשם . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
זֹו. מצוה ְִִֵָּדיני

― הרכ"ט לסקֹולהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
מקצת על אתֿהעֹוברים והּוא הּמצות, ְְְְִִִֶַַָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם "ּוסקלּתם יתעּלה: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹאמרֹו
  עליהן ׁשהעֹובר הּמצות על ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹונעיר

ּוכבר לאֿתעׂשה. מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹחּיב
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הרכ"ח לׂשרֹוףהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְִִִֶַַָָָֹאתֿהעֹוברים

ואתהן" אתֹו יׂשרפּו "ּבאׁש יתעּלה:  , ְְְְְִִֵֶֶֶַָֹ
ׁשחּיבים הּמצות על לאֿתעׂשה ּבמצות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹונעיר
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָעליהן

סנהדרין .מּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

ה'תש"ע ניסן ט"ז רביעי יום

.‡Ï .Ï . .Â ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרכ"ו להרֹוגהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָ

והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְֲִִִִַַַָָֹאתֿהעֹוברים
יּנקם" "נקם יתעּלה: אמרֹו  ונעיר . ְְְִִִֵֶַָָָָֹ

עליהן ׁשחּיבים הּמצות על לאֿתעׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּבמצות
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הראׁש. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּתזת

סנהדרין .מּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

יּומת" "מֹות על לאֿתעׂשה ּבמצות ונעיר . ְְְֲִִֶַַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ׁשחּיבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמצות

סנ מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו .הדריןמצוה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

עלֿעץ" אתֹו "ותלית יתעּלה:  . ְְִִֵֶַַָָֹ
ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר אתֿהּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹונזּכיר
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹּבמצות

מּסנהדרין ו' .ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הרל"א הרּוגיהּמצוה לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
"ּכיֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ּדין ְְְְֲִִִִֵֶַָָָּבית

ההּוא" ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור ספרי ּולׁשֹון , ְְְְִִֵֶַַָ
   מצות ― ּתקּברּנּו "ּכיֿקבֹור :ְְְִִִֶַָ

ׁשּיּקבר ּכלֹומר: מתים, ּבׁשאר הּדין הּוא וכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָעׂשה".
למת קֹוראים ּולפיכ מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵָָָּכלֿמת
ענינֹו: מצוה. מת ― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשאין
ׁשאמר לפי לקברֹו, ּכלֿאחד על ׁשּמצוה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". "ּכיֿקבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָיתעּלה:

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּכ עלֿידי ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על לן ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹהּתלּוי,

הּׁשם ּברּכת ּכׁשּיראה ּבּמחׁשבה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
   זּולת נתלה לא אנּו ּכי .ְִִֶַָֹ

"אתֿה' נאמר: ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָמגּדף
מגּדף" הּוא  הּוא הּזה הּלאו ּולׁשֹון . ְְֵֶַַַָ

עלֿהעץ" נבלתֹו "לאֿתלין יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
 ספרי עלּֿולׁשֹון נבלתֹו "לאֿתלין : ְְְִִִֵַָָֹ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה" מצות זֹו ― ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹהעץ
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תש"ע ניסן י"ז חמישי יום

.È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÒÈÈÈ˘ÈÓÈÚÈÌÂÈ

.˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ . ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻהאזהרה

תחּיה" לא "מכּׁשפה  ּוכׁשּנמחֹול , ְְְְִֵֶֶַַָֹ
,לאֿתעׂשה מצות על עֹוברים נהיה ― ְְְֲִִִֶֶַַַֹלֹו

מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד עׂשה מצות ׁשּבּטלנּו רק ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹולא
ּדין. ּבית מיתת ממחּיבי ְְְִִִֵֵֶַָֻלאחד
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― הרכ"ד להלקֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַָָ
והּוא מסּימֹות, מצות על אתֿהעֹוברים ְְְְְִִִֶַָָָֹֻּברצּועה
לפניו" והּכהּו הּׁשפט "והּפילֹו יתעּלה: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹאמרֹו

  על נעיר לאֿתעׂשה מצות ּובהזּכירנּו .ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ
ּוכבר מלקּות. חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכבדֹות מּכֹות אתֿהחֹוטא מּלהּכֹות הּדּין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻׁשהזהר
מלקּות, ׁשּכלֿמחּיב זה, ּדבר ּבאּור ְְְִֵֶֶַַָָָָֻהּממיתֹות.

חסרּתכלית ארּבעים אֹותֹו מהּֿׁשּמלקים ְְְִִִֵֶַַַַָָ
ׁשּום מלקים ואין המקּבל. הּפרּוׁש ׁשּבא ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֻאחת,
הּלֹוקה יכלת ּכפי אתֿהּמּכֹות ׁשּיאמדּו עד ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָֹאדם
אתֿענׁש לסּבל יּוכל אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו ְְְְִִִִֶֶַַֹֹוגילֹו
לסּבל יּוכל לא ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו ְְְְְִִִִֶַַַָֹֹהּמלקּות

מהּֿׁשּיּו ּכפי אֹותֹו מלקים ּפחֹות― לא לקּבל, כל ְְְִִֵֶַַַַָֹ
רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

 ּובאה אחת, חסר ארּבעים הּמלקּות ותכלית .ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
נֹוסף אחת מּכה אפּלּו להלקֹותֹו מּלהֹוסיף ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָהאזהרה
אמרֹו: והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין מהּֿׁשאמד ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹעל

יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים ּבמסּפר. רׁשעתֹו "ּכדי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ
ספרי ּולׁשֹון .  ― הֹוסיף "אם : ְְִִִֵ

על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא לי אין ּבלאֿתעׂשה. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹעֹובר
מּנין הארּבעים, ואמד ּכלֿאמד על ְְִִִֶֶַַַָָָֹֹ

ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו     ֲִֵֶָ
ּֿומן ּפןֿיסיף". יסיף לא לֹומר: ְִִִֶַַֹֹֹּתלמּוד

אדם ׁשּום מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ְְִִֶַַַַָָָָָָהּלאו
ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻמּיׂשראל:
ּוכבר ּכלֿׁשּכן! לא ּכלֿאדם ׁשאר ― ְְְֵֶַָָָָָָֹלהּכֹותֹו

ׁשאינֹוהזהירּו אףֿעלּֿפי ׁשּיּכה מּלרמֹוז ְְִִִִִֵֶֶֶַַַ
אמרּו מּכה, על ידֹו "ּכלֿהּמגּביּה : ְְִֶַַַַַָָָ

לרׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: רׁשע, נקרא להּכֹותֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹחברֹו
"רע תּכה לּמה  . ֵֶֶַָָ

ה'תש"ע ניסן י"ח שישי יום

    
― הרצ"ד מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָאתֿהאנּוס
"ולּנערה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבעׂשּיתּה, ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָ

וגֹו' ּדבר" לאֿתעׂשה  ּובסנהדרין . ְְְְֲִֶֶַַָָֹ

  ,ּפטריּה רחמנא "אנּוס ְְֲֵַַָָָָאמרּו:
ּדבר". לאֿתעׂשה ולּנערה ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִִַַַַָָָהּמצוה
ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע ׁשהזהרנּו ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהאזהרה
ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ואפּלּו החזק הּדעת ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאמד
מּמּנּו ונמלט להרגֹו אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאדם
אנחנּו ונכנסנּו אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָלּבית,

אתֿהּנרּד ּומצאנּו וׂשֹונאֹואחריהם מפרּפר, הרּוג ף ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

מגאליםאין הרי ― ּבדם ְְֲִֵֵָָֹ
הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף הֹורגים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּסנהדרין
אתֿהרציחה. ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכיון
והּוא אתֿזה מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת האזהרה ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָּובאה

וגֹו'" אלּֿתהרג וצּדיק "ונקי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹ
 ּובּמכלּתא .  :אמרּו ְְְִַָָ

ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ְְְְְְֲִֵֵַַָָָ"ראּוהּו
אֹותֹו הרגּת אם הּוא ּבןּֿברית הּוא, יׂשראל ְְְִִִֵֶַָָָלֹו:
ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּתהרג,

אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף  ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָ
אלֿ וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַַָָיהא
ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹּתהרג".
האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול ּדין ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָׁשּזה

  ׁשאפׁשרּותם מהם ְֵֵֶֶֶָָיׁש
ׁשאפׁשרּותם ּומהם מאד, ְְְֵֶֶֶָָָֹקרֹובה

וה"אפׁשר" אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹרחֹוקה
ענׁשים לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול ְְְְְֳִִִֵַָָָָָָֹרחב
למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֻּבאפׁשר
היּו אז ּכי ― מהּֿׁשהזּכרנּו ּכדגמת ְְְְְִִִֶַַַַָָֻהּמציאּות

אתֿהענׁשים מקּימים    ְְֳִִֶַָָ
ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶָָָּבמה

וימיתּו אתֿהענׁשים ׁשיקּימּו עד רחֹוק, יֹותר ְְְֳִִֵֶֶַַָָָָעֹוד
הּׁשֹופט. ּדמיֹון לפי קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻּבני
יקּים ׁשּלא וצּוה הּזה אתֿהּפתח יתעּלה סתם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלפיכ
הּמעידים עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּום
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ֲֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּברּור

ולא ספק     הסּבר ְְֵֵֶָֹ
מאד החזק ּבאמד אתֿהענׁשים נקּים לא ואם ְְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּכלל.

  יֹותר לקרֹות יּוכל לא הרי ―ְֲִֵֵַֹ
אתֿהענׁשים נקּים אם אבל אתֿהחֹוטא; ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּנפּטר
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ּובדּמּוי ּבאמד ֿמן ׁשּביֹום אפׁשר ְְְְִִֶֶֶָֹ
לפּטר רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָהּימים
מןֿהּימים. ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹאלף
ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָוכן
ראהּו לבּדֹו מהם וכלֿאחד מיתה, מהן ּכלֿאחת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
― האחרת על עֹובר ראהּו ולא האחת על ְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹובר
ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ּכגֹון יהרג. לא זה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהרי
ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ּבֹו, והתרה ּבּׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמלאכה
אמרּו נסקל. אינֹו זה הרי ― ּבֹו והתרה זרה ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָעבֹודה

   מעידֹו אחד עד "היה :ְִֵֶָָָ
אני ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

 וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְְְִִִַַַָָיצטרפּו?
ֲַַֹאלּֿתהרג".

ה'תש"ע ניסן י"ט קודש שבת יום

    
  

― הרע"ט הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
חּסרֹומּלחמֹול אֹו אתֿחברֹו ׁשהרג מי על ְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ּכלֹומר: מאבריו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹאבר
עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל אתֿידֹו וקטע עני זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיאמר:
ּתׁשלּום מּלחּיבֹו עליו וירחם ויחֹון ּבכּונה, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
"ולאֿתחֹוס ּבזה: אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹּדמי
רגל ּביד יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעינ

ּברגל"  ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְִֶֶַַָָָָ
ּדםֿהּנקי ּובערּת עליו עינ "לאֿתחֹוס ְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:

מּיׂשראל" . ְִִֵָ

― הרע"ז הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת העני על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּלחמֹול
יׁשּוה אּלא עליו החמלה ּדר על לֹו, מּגיע ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

ויחּיבּנּו והאביֹון לעני העׁשיר ּבין   ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
לא "ודל אמרֹו: והּוא עליו, מהּֿׁשּיקּבע ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹלׁשּלם

ּבריבֹו" תהּדר  אתֿהּלאו ּכפל ּוכבר ְְְִֶֶַַַָָָ

פניֿדל" "לאֿתּׂשא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבענין
  ספרי ּולׁשֹון , ׁשּלא" : ְְִֵֶֹ

חּיבין הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּתאמר:
ּתלמּוד ― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָלפרנסֹו

פניֿדל". לאֿתּׂשא ְִֵַָָֹלֹומר:

― הער"ה הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי אחד ּפני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּלכּבד
יכּבדּנּו ולא ּוגדלֿהּמעלה, מאד נכּבד אדם ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָֹֹהיה
ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ּבעל עם לּדין ּבא אם ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹהּדּין
ּפני תהּדר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָֹמגּדלֹו

ּובספראּגדֹול" . ׁשּלא" : ְְִֶָָֹ
היא זה הּוא ּבןּֿגדֹולים זה, הּוא עׁשיר ְִִֵֶֶֶַָֹּתאמר
ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ואראה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבּיׁשּנּו
ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ― ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָֹמבּיׁשֹו
ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנתּבארּו

.ּוׁשבּועֹות ְ

― הרע"ח הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
ידע אם הּדין מּבעלי אחד על אתֿהּדין ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּלהּטֹות
יתעּלה הזהיר עברֹות, ּבעל רׁשע אדם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּדין, ּבעּוּות ְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹמּלהעניׁשֹו

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה  ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶֶַַֹ
הּמכלּתא  וכׁשר "רׁשע : ְְְִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעֹומדין
 עליו הּדין ―אּטה ִֶַַָָ

ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט תּטה "לא לֹומר: ְְְְְִִֶֶַַַַֹֹּתלמּוד
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּבמצות", הּוא ְְְְִִֶֶַַַֹ'אביֹון'

אתּֿדינֹו. תּטה לא ― ּבמצות ְְְִִֶֶֶַֹֹאביֹון

― הרע"ג הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
עול "לאֿתעׂשּו אמרֹו: והּוא ּבּדין, עול ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹמּלעׂשֹות

ּבּמׁשּפט"  יעבר ׁשּלא זה לאו וענין ְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹ
ׁש החּקים ּבפּטּורעל אֹו ּדבר ּבחּיּוב ּתֹורה ּגדרה ְְְִִִֶַַָָָָָֻ
מּמּנּו    . ִֶ
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עט            
      

ּובדּמּוי ּבאמד ֿמן ׁשּביֹום אפׁשר ְְְְִִֶֶֶָֹ
לפּטר רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָהּימים
מןֿהּימים. ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹאלף
ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָוכן
ראהּו לבּדֹו מהם וכלֿאחד מיתה, מהן ּכלֿאחת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
― האחרת על עֹובר ראהּו ולא האחת על ְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹובר
ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ּכגֹון יהרג. לא זה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהרי
ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ּבֹו, והתרה ּבּׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמלאכה
אמרּו נסקל. אינֹו זה הרי ― ּבֹו והתרה זרה ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָעבֹודה

   מעידֹו אחד עד "היה :ְִֵֶָָָ
אני ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

 וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְְְִִִַַַָָיצטרפּו?
ֲַַֹאלּֿתהרג".

ה'תש"ע ניסן י"ט קודש שבת יום

    
  

― הרע"ט הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
חּסרֹומּלחמֹול אֹו אתֿחברֹו ׁשהרג מי על ְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ּכלֹומר: מאבריו, ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹאבר
עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל אתֿידֹו וקטע עני זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיאמר:
ּתׁשלּום מּלחּיבֹו עליו וירחם ויחֹון ּבכּונה, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
"ולאֿתחֹוס ּבזה: אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹּדמי
רגל ּביד יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעינ

ּברגל"  ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְִֶֶַַָָָָ
ּדםֿהּנקי ּובערּת עליו עינ "לאֿתחֹוס ְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:

מּיׂשראל" . ְִִֵָ

― הרע"ז הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת העני על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּלחמֹול
יׁשּוה אּלא עליו החמלה ּדר על לֹו, מּגיע ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

ויחּיבּנּו והאביֹון לעני העׁשיר ּבין   ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
לא "ודל אמרֹו: והּוא עליו, מהּֿׁשּיקּבע ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹלׁשּלם

ּבריבֹו" תהּדר  אתֿהּלאו ּכפל ּוכבר ְְְִֶֶַַַָָָ

פניֿדל" "לאֿתּׂשא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבענין
  ספרי ּולׁשֹון , ׁשּלא" : ְְִֵֶֹ

חּיבין הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּתאמר:
ּתלמּוד ― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָלפרנסֹו

פניֿדל". לאֿתּׂשא ְִֵַָָֹלֹומר:

― הער"ה הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי אחד ּפני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּלכּבד
יכּבדּנּו ולא ּוגדלֿהּמעלה, מאד נכּבד אדם ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָֹֹהיה
ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ּבעל עם לּדין ּבא אם ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹהּדּין
ּפני תהּדר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָֹמגּדלֹו

ּובספראּגדֹול" . ׁשּלא" : ְְִֶָָֹ
היא זה הּוא ּבןּֿגדֹולים זה, הּוא עׁשיר ְִִֵֶֶֶַָֹּתאמר
ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ואראה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבּיׁשּנּו
ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ― ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָֹמבּיׁשֹו
ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנתּבארּו

.ּוׁשבּועֹות ְ

― הרע"ח הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
ידע אם הּדין מּבעלי אחד על אתֿהּדין ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּלהּטֹות
יתעּלה הזהיר עברֹות, ּבעל רׁשע אדם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּדין, ּבעּוּות ְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹמּלהעניׁשֹו

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה  ּולׁשֹון . ְְְְְִִֶֶַַֹ
הּמכלּתא  וכׁשר "רׁשע : ְְְִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעֹומדין
 עליו הּדין ―אּטה ִֶַַָָ

ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט תּטה "לא לֹומר: ְְְְְִִֶֶַַַַֹֹּתלמּוד
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּבמצות", הּוא ְְְְִִֶֶַַַֹ'אביֹון'

אתּֿדינֹו. תּטה לא ― ּבמצות ְְְִִֶֶֶַֹֹאביֹון

― הרע"ג הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
עול "לאֿתעׂשּו אמרֹו: והּוא ּבּדין, עול ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹמּלעׂשֹות

ּבּמׁשּפט"  יעבר ׁשּלא זה לאו וענין ְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹ
ׁש החּקים ּבפּטּורעל אֹו ּדבר ּבחּיּוב ּתֹורה ּגדרה ְְְִִִֶַַָָָָָֻ
מּמּנּו    . ִֶ



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



עבפ

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,
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פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה
דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי

המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את
והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי

זה: ביו� העומר
הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד

דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:
ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של

" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "
א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העני� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העני� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל
עני� זה שג� מכיו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,

dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,
כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעני� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש
בזה: והעני�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עני� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעני�
נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עני� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עני� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור
יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע

צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח
אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� וזאת,12� ,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי
"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�

כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

ש�.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה
יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א
כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות

פז

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
עגיום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמריום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה
דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי

המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את
והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי

זה: ביו� העומר
הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד

דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:
ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של

" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "
א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העני� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העני� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל
עני� זה שג� מכיו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,

dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,
כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעני� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש
בזה: והעני�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עני� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעני�
נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עני� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עני� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור
יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע

צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח
אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� וזאת,12� ,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי
"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�

כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

ש�.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה
יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א
כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות

פז

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



עגפי

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה
דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי

המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את
והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי

זה: ביו� העומר
הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד

דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:
ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של

" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "
א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העני� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העני� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל
עני� זה שג� מכיו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,

dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,
כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעני� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש
בזה: והעני�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עני� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעני�
נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עני� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עני� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור
יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע

צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח
אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� וזאת,12� ,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי
"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�

כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

ש�.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה
יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א
כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות

פז

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
יום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמריום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



עדפב

תראה ראה "א� לחנה: בפני15בנוגע ואסתתר אל� � לאו וא� מוטב, � ראה א� הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
זרע". ונזרעה ונקתה שנאמר פלסתר, תורת� עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוו� בעלי, אלקנה

ז"ל רבותינו כמאמר � עלי' צור� דירידה העני� מודגש הסוטה בהשקאת שג� השלו�16[ולהעיר, "גדול
[ש� המפורש"ied'שהש� "ש� נמחקי�, שאי� השמות כל מבי� נעלה היותר ש� אמר17, בקדושה, שנכתב [

אשר השלו�, דעני� העילוי גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בי� שלו� להטיל בשביל המי� על ימחה הקב"ה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו ש"ימחה18לא מותר זה עילוי שבשביל אומר שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

לאשתו"]. איש בי� "שלו� שיהי' ובלבד בדבר, מצוה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המי�", על שמי
.·È:�העני ביאור

סוטה מי לי משקו דמסתתרנא וכיוו� בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אל� חנה אמרה כיצד מוב�: אינו לכאורה,
נסתרה א� אלא אינו הסוטה השקאת הרי � הסתירהixg`lכו'" אזי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, `dxeqקינוי

איסור בה אי� הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה דאלקנה19(ג� הקינוי על תעבור שחנה ייתכ� כיצד כ�, וא� ,(
בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר,

של מעלתו גודל אודות יודעי� כאשר � אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש כמסופר שהי'20אלקנה. ו"בדר� שבדר�, העיר אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופ� בנוגע

ד"יראה בעני� מישראל רבי� שזיכה כלומר, עולי�", כול� שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה
ה'" האדו� פני אל זכור� "כדר�21כל אלקנה22, של דבריו מצד כאמור, זה, וכל לראות"! בא כ� ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר � וחומר וקל שכ� וכל בלבד,
זה הרי � זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeוא� jxcÎlrהאומר" ממש) לא `hg`(אבל

aey`e"תשובה לעשות בידו מספיקי� ש"אי� כו'23", ונתחזק "דחק כ� א� )!24(אלא
" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי � לפועל בנוגע כ�,`dxnאמנ�, פי על א� אבל כו'", ואסתתר אל� . .

איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה
בזה: והביאור

של שמחשבתו במקו� הרי � זרע" ונזרעה ד"ונקתה העני� יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיו�
נמצא הוא ש� כלל;25אד� חטא של עני� זו ב"סתירה" אי� הענייני� פנימיות מצד ובמילא, ,

לזה הנה � ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה הענייני� לחיצוניות ובנוגע
הענייני�daeyzdמועילה פנימיות שמצד מכיו� � הדבר וטע� תשובתו", מקבלי� כו' ונתחזק "דחק כאשר שכ�, ,

חטא. של עני� כא� הי' לא
יותר: בעומק � בזה להוסי� ויש

אפילו מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר למעלהלאחרי שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג� הנה � כו' הטהרה היפ� של עני� שהי'

הירידה כל כלומר, דתשובה, העלי' בשביל � היא בזה הכוונה תכלית כ�), אינו האד� ורגש שבמחשבת (א�
כדי אלא seqאינה lk seqyבגלגול או זה בגלגול תשובה, לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי .26אחר,

יא.15) א, ש"א
וש"נ.16) א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופ�. חנוכה הל' רמב"�
ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"�
בסופה.18) גיטי�
ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה
.61

עז.20) רמז ש"א יל"ש

יז.21) כג, משפטי�
בתחלתה.22) חגיגה
רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"� במשנה. � ב פה, יומא
פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה
(25426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78 הע'
סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא

ד ש� ("סוטה") זה הרי אז ג� נמצא,dxezולכ�, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוו� �ezilkzyשל
� הוא למעלה) מצד שהוא (כמו .ilrd27'החטא

� תשובה" לעשות בידו מספיקי� "אי� שאז ואשוב", ד"אחטא באופ� הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' � היא בזה הכוונה למעלה, שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג�

יותר נעלית .28לתשובה
.ÁÈובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכ� שזוכי� � ובפשטות

ובבנותינו" בבנינו מרשית29גו' בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו ובאי� הע�, שלימות ,
שנה" אחרית ועד את30השנה ג� ומקבלי� השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר � גופא וש� האר�, שלימות ,

המשולש" "חוט המשולשת, שלימות � כול� ובצירו� התורה, שלימות תליתאי", "אוריא� � ,31התורה
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכ� � זה וכל

(27.14 הע' 236 ע' ח"ח ואיל�. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וש"נ. .395 ע' חי"ח

(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

עהיום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמריום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' � היא בזה הכוונה למעלה, שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג�

יותר נעלית .28לתשובה
.ÁÈובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכ� שזוכי� � ובפשטות
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ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכ� � זה וכל

(27.14 הע' 236 ע' ח"ח ואיל�. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וש"נ. .395 ע' חי"ח

(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה
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יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג המצות, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

 לכבוד ועד עדת הספרדים בירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באיחור זמן רב הגיעני מכתבם ואחרי כן פרסומיהם, ות"ח על שימת לבבם לשלחם אלי.

ולתוכן מכתבם בשאלות בעית הרבנות הראשית, יותר נכון - בעית הרב הראשי הראשון לציון, אף 

שלכאורה כבר אינה אקטואלית כעת, בכל זה על פי מה שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל אבהיר עוד 

הפעם עמדתי, אף שלכאורה נתפרסמה די צרכה, והיא:

בנידון דידן אין בזה שאלה פרטית כלל וכלל, כי אם ענין עקרוני, ומפני זה נוגע לא רק לכללות 

אחינו בני ישראל אשר באה"ק ת"ו אלא לכל בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ונוגע בכבוד הרבנות 

שכמובן קשור בכבוד התורה. והשאלה היא: המותר על פי תורתנו תורת חיים לדחות רב ממשרתו בקדש, 

ובפרט על ידי ועידה שחלק חשוב שלה הם אנשים חילוניים בהחלט. וכיון שעמדת השלחן ערוך בזה היא 

פשוטה וברורה - בשלילת ענין שכזה לגמרי, הנה בדרך ממילא נפתרת גם השאלה בנוגע לבחירת רב פלוני, 

או פלוני בתור ממלא מקום.

לשאלתם שבאם אין מקום לדחית רב ממשרתו על ידי הועידה הנ"ל אם כן מהו התוכן דהגבלת 

שירות הרב לתקופה מסויימת ואחרי כן בחירות על ידי ועידה כהנ"ל, הנה קושיא אינה מבטלת ח"ו דין, 

גם בעתיד אינה  כן  והודעה שיעשו  נגד השו"ע בעבר  ועשית דבר שהוא  בכבוד התורה,  הנוגע  דין  ובפרט 

מהפכת עבירה למצוה.

בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמתית ממצרים וגבולים ומכל ענינים המבלבלים 

עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

             

           
          

        
         

           
          

          

         
           

       
          
          

  





























עהפג

ד ש� ("סוטה") זה הרי אז ג� נמצא,dxezולכ�, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוו� �ezilkzyשל
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� תשובה" לעשות בידו מספיקי� "אי� שאז ואשוב", ד"אחטא באופ� הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' � היא בזה הכוונה למעלה, שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג�

יותר נעלית .28לתשובה
.ÁÈובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכ� שזוכי� � ובפשטות

ובבנותינו" בבנינו מרשית29גו' בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו ובאי� הע�, שלימות ,
שנה" אחרית ועד את30השנה ג� ומקבלי� השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר � גופא וש� האר�, שלימות ,

המשולש" "חוט המשולשת, שלימות � כול� ובצירו� התורה, שלימות תליתאי", "אוריא� � ,31התורה
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכ� � זה וכל

(27.14 הע' 236 ע' ח"ח ואיל�. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וש"נ. .395 ע' חי"ח

(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

ד ש� ("סוטה") זה הרי אז ג� נמצא,dxezולכ�, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוו� �ezilkzyשל
� הוא למעלה) מצד שהוא (כמו .ilrd27'החטא

� תשובה" לעשות בידו מספיקי� "אי� שאז ואשוב", ד"אחטא באופ� הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' � היא בזה הכוונה למעלה, שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג�

יותר נעלית .28לתשובה
.ÁÈובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכ� שזוכי� � ובפשטות

ובבנותינו" בבנינו מרשית29גו' בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו ובאי� הע�, שלימות ,
שנה" אחרית ועד את30השנה ג� ומקבלי� השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר � גופא וש� האר�, שלימות ,

המשולש" "חוט המשולשת, שלימות � כול� ובצירו� התורה, שלימות תליתאי", "אוריא� � ,31התורה
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכ� � זה וכל

(27.14 הע' 236 ע' ח"ח ואיל�. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה
וש"נ. .395 ע' חי"ח

(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג המצות, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

 לכבוד ועד עדת הספרדים בירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

באיחור זמן רב הגיעני מכתבם ואחרי כן פרסומיהם, ות"ח על שימת לבבם לשלחם אלי.

ולתוכן מכתבם בשאלות בעית הרבנות הראשית, יותר נכון - בעית הרב הראשי הראשון לציון, אף 

שלכאורה כבר אינה אקטואלית כעת, בכל זה על פי מה שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל אבהיר עוד 

הפעם עמדתי, אף שלכאורה נתפרסמה די צרכה, והיא:

בנידון דידן אין בזה שאלה פרטית כלל וכלל, כי אם ענין עקרוני, ומפני זה נוגע לא רק לכללות 

אחינו בני ישראל אשר באה"ק ת"ו אלא לכל בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ונוגע בכבוד הרבנות 

שכמובן קשור בכבוד התורה. והשאלה היא: המותר על פי תורתנו תורת חיים לדחות רב ממשרתו בקדש, 

ובפרט על ידי ועידה שחלק חשוב שלה הם אנשים חילוניים בהחלט. וכיון שעמדת השלחן ערוך בזה היא 

פשוטה וברורה - בשלילת ענין שכזה לגמרי, הנה בדרך ממילא נפתרת גם השאלה בנוגע לבחירת רב פלוני, 

או פלוני בתור ממלא מקום.

לשאלתם שבאם אין מקום לדחית רב ממשרתו על ידי הועידה הנ"ל אם כן מהו התוכן דהגבלת 

שירות הרב לתקופה מסויימת ואחרי כן בחירות על ידי ועידה כהנ"ל, הנה קושיא אינה מבטלת ח"ו דין, 

גם בעתיד אינה  כן  והודעה שיעשו  נגד השו"ע בעבר  ועשית דבר שהוא  בכבוד התורה,  הנוגע  דין  ובפרט 

מהפכת עבירה למצוה.

בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמתית ממצרים וגבולים ומכל ענינים המבלבלים 

עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

יום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

             

           
          

            
        

           
          

          
           

          

           
             

         
      

           
         

        




































המשך ביאור למסכת סוטה ליום שלישי לעומר עמ' ב

             

           
          

        
         

           
          

          

         
           

       
          
          

  



























המשך ביאור למסכת סוטה ליום שני לעומר עמ' ב



פד
ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

    

           
          
           
         
         
         
             
          
         
          
         
          

          
         

         
            

            
         

            
            

         
        

            
          

       
           

           
             

          
        

             
          

       
        

           
      

        
   

          
           

         
          

         
           

          
           

       
          

         
        

      
          

        
   

         
          

          
          

          
           

          
        

        
           

          
        

          
          
            

           
          

        
           

          
         

          
         

          
          

           
           

          
           

          
         

          
         

         
        

          
         

         
          

           
            

   

































































































































































































             

          
          

          
        

        
          

         
           

















המשך ביאור למסכת סוטה ליום שלישי לעומר עמ' א
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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.àì älçzëìxfril` iAx ipY `lCn §©§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨¥©¦¡¦¤¤
:mipW iR lr FYW`l mc` `Pwn xnF`¥§©¥¨¨§¦§©¦§©¦

.úBàp÷ì øeñàxbY icil Fnvr `iaOW ¨§©¤¥¦©§¦¥¨¨
:dxFdh `id 'it`e lEEp icil FYW` z`eék §¤¦§¦¥¦©£¦¦§¨¦

.çút [äåä]zWxtA WFxcl `A didWM £¨¨©§¤¨¨¨¦§§¨¨©
:dhFq.åéNòî éôì äMà ïéâeæîdrEpv ¨§©§¦¦¨§¦©£¨§¨

:rWxl dvExtE wiCvlèáL çeðé àì ék §©¦§¨§¨¨¦Ÿ¨©¥¤
.íé÷écvä ìøBb ìò òLøäbEcfi `l ¨¤©©©©©¦¦Ÿ¦§©¥
:wiCv lxFbA rWx zlWnn.ïéL÷åiptl ¤§¤¤¤©§©©¦§¨¦¦§¥

:mFwOd.íâeæì:eiUrn itlC Kpdúòéø÷k ©¨§©§¨¨©¦§¦©£¨¦§¦©
.óeñ íé:ziW`xA ixcq EPYWPWáéLBî ©¤¦§©¦§¥§¥¦¦

.äúéa íéãéçé:ziA mdn aXinE cgi mbEfn `Ede ,dcigi dX`e cigi mc`.úBøLBka íéøéñà àéöBî,dpiv `le dOg `l ,xWM WcgA mixvOn l`xUi z` `ivFd §¦¦©§¨¨¨¨¦§¦¨§¦¨§§©§¨©©§©¥¥¤©¦¦£¦¦©¨¦¤¦§¨¥¦¦§©¦§Ÿ¤¨¥Ÿ©¨§Ÿ¦¨
:mixvn z`ivil micigi bEEf WiTn.éðéàlMd ,eiptl iElB lMd xn`Y m`e ,FbEf z` oifixkn FzEkfE FrWx rcFp oi`W mzxivi mcTn `de ,zEkfE rWx itl bEEf ied in ©¦¦§¦¦¦¦©¦§©¦¥¦¦£¥¦§¦¤©§§¨¦Ÿ¤§¦¨¨¤¥©¦§§©§¦¦¤§¦Ÿ©©Ÿ¨§¨¨©Ÿ

dCp zkQnA xn`cM minW z`xIn uEg minW iciA(:fh sC)F` xFAB ,dilr `dY dn Ff dRh ,eiptl xnF`e mFwOd iptl D`ianE dRh lhFp oFixdd lr dPnnd K`ln ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦¦§¨©§©¤¤¦¨©©§¨©§ª¤©©¥¨¥¦¨§¦¨¦§¥©¨§¥§¨¨¦¨©§¥¨¤¨¦
:minW iciA df oi`C ,Dil xn`w `l rWxe wiCv la` .ipr F` xiWr ,WRh F` mkg ,WNg.ïBLàø âeæ:lGOd itl.éðL âeæ:FbEf zA Dpi`W itl obEfl dWwe ,eiUrn itl ©¨¨¨¦¥¨¦¨¦£¨©¦§¨¨Ÿ¨¨©¥§¥¤¦¥¨©¦¦§¦©©¨¥¦§¦©£¨§¨¤§©§¨§¦¤¥¨©

.äøéúñe éep÷a àlà éâéìt àì ïàk ãò:rWFdi 'xl dxizqaE `"xl iEPwA `N` micr ipW opiraC EdiiYbElRn EprnW `l o`M cr xnFlM.äàîèa ìáàmicr Wi m` ©¨Ÿ§¦¦¤¨§¦§¦¨§©©¨Ÿ¨©§¦§§©§§¨¦¨§¥¥¦¤¨§¦§¦§¦¨§§ª©£¨§ª§¨¦¥¥¦
:dnExzle lrFAle lrAl dxEq`e dAzM `lA d`vFi `N` dzFW Dpi`e on`p DzxizqA dlwlTW cg` cr Wie dxizqE iEPwA.úàîèpL:dxizq DzF`Aïîéäîc ïìðî §¦§¦¨§¥¥¤¨¤¦§§¨¦§¦¨¨¤¡¨§¥¨¨¤¨§¨§Ÿ§ª¨©£¨©©©§©¥§¦§¨¤¦§¥§¨§¦¨§¨¨¦§¥¨

.ãçà ãòdxizq lW d`nhA:iEPw xg`.øaãî áeúkä íéðLa da ïéà ãòåDzF` Wi` akWe ,irYWnw d`nhA `xwE ,'` cr `N` Ff d`nhA oi` mipW micr xn`we ¥¤¨§ª§¨¤§¦¨©©¦§¥¥¨¦§©¦©¨§©¥§¨¨©¥¦§©¦¥§ª§¨¤¨¥§¨§ª§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨
,dcifnM DpEcl aEzMd `A dilr xingdl ,dURzp `l `ide aizkCn onidnC opirnW `liOnE ,dqp`p `l dURzp `l `ide ,'` `N` DA oi` mipW micre ,rxf zakW¦§©¤©§¥¦§©¦¥¨¤¨§¦Ÿ¦§¨¨Ÿ¤¤§¨¦¥¨©§¦¨¦§¥¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨§©§¦¨¤¨¨©¨§¨¦§¦¨

oOwlE .df `N` xacA cirn oi`e ,DzF` Wi` akWe lrn Fa dlrnE xn`wC onidnC YrnW iOp `xwC `WixnE(.b sC)DixzA aizkC ,aizM iEPw xzA `xw i`dC Wxtn ¥¥¨¦§¨©¥¨©§§¦§¥¨§¨¨©¨£¨¨©§¨©¦¨§¥¥¦§¨¨¤¨¤§©¨©§¨¥§©§¨¨©¦§¦¦§¦©§¥
:xar xaMW oOwl Dil opiWxce 'Fbe d`pw gEx eilr xare.ãçà àlà Bðéà Bà`xw xn`wC `xQYn i`nA `N` KixR oOwlE .DA oi` cg` cr ENt`C `xw xn`wC §¨©¨¨©¦§¨§§©§¦¨¥§©¨¤§¨¨©¥¤¨¤¨§¨¨©§¨©£¦¥¤¨¥¨§©¨¨¦¤¨§©¦©§¨§¨¨©§¨

:oFvxe qp` xzA xCdnCn z`nhpC `hiWR `nl` ,dURzp `l `ide.'Bâå 'à ãò íe÷é àì ì"ú:lif`e WxtncM md mipW dxFYA xEn`d cr lkC opirnW `xw i`dn §¦Ÿ¦§¨¨©§¨§¦¨§¦§¥¦¦§©©¨©Ÿ¤§¨Ÿ¨¥§¥©§¨©§¦¨§¨¥¨¨©¨§©¦¥§¦§¨¥§¨¦
òîùîî

.àð÷îäzkqn yixa `de dniz .mixcpl `incc xifp inp `pz mixcp `pzc icii`

xifp(.a sc)draw `lc l"ie iaxck dheq ab` `l` dil `pz `lc xn`

dnize .x"n mixcp xza draw mixcpl `incc meyne dheq ab` `l` miyp xcqa

ixiinc `aeh zeipyn `pz [xifpc] c"ta `dc mixcp ab` draw [c xn`w] `l i`n`

`ticrc xnel yie lra zxtdae miyp ixcpa

eknqp inp zeiyxtc dheq meyn xninl dil

zereay zkqn yixae(:a sc):b"dka inp wiic

àð÷îä`kid lk ike z"`e .oi` caric

caric oeyl ozligza `"d ipzc

oixaer el` seqa ipzw `de `ed(.hn sc migqt)

wxt dxf dcearae egqt z` hegyl jledd

xkeyd(.hq sc)ezepga miakek caer gipnd

oileg zhigyc `ziinw `zzrnya wiqncsc)

(.boileg zhigyc 'a wxtae dligzkl ixiinc

(.fl sc)dviac `nw wxtae zpkeqnd z` hgeyd

(:e sc)mivia da `vne zlebpxzd z` hgeyd

ilzinl `ki`c `kid lkc xnel yie zexenb

a"t yixae `kd oebk ikd wiic `pyila

oileg zhigyc(.fk sc)`nw 'ta inp mzdesc)

(:ehdviac `nw 'tae ci lbna hgeyd(:f sc)

ziag 'tae xwca xetgi sere dig hgeydzay)

(.fnw sc`ixah ina e` dxrn ina ugexd

i`n` ze`pwl xeq`c `kdn wiic ikid dnize

w"ta uxznck [jlnil] `ay `pwnd uxzn `l

dviac(:f sc)`kdc xninl ol zi` jgxk lre

:i"yxtck wiic `xizi dpynn

àäel`e 'ta dniz .ipy befa `d oey`x befa

oiglbn(:gi sc w"en)xzen l`eny xn`c

xg` epncwi `ny cren ly elega qx`l

zxivi mcew mei mirax` `kdn dil jixtw

befa l`enyc dizln mzd iwen `l i`n` cled

:ipy

íãå÷zxivi mcew iaxl d`xp .cled zxivi

daiwpd dclep `l m` oia xkfd

:dclep m` oia oiicr

ìáàdniz .onidn cg` cr d`neha

la` `kti` xninl `ki` daxc`

dzxqe`c meyne ixz ia opira d`neha

n e`l i`e mler xeqi``kidn iziinc 'ipzn

dil `ticrc l"ie ikd xninl dil `hiyt

dzxqe`c ab lr s` dxizqe iepiwn d`neh

:xacl milbxc meyn mler xeqi`
lk

àp÷nä©§©¥

ä÷Lîe íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø BzLàì§¦§©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦©§¤
àp÷î øîBà òLBäé éaø ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò©¦¥¤¨©¦©§©¦§ª©¥§©¥
,dì àp÷î ãöék .íéðL ét ìò ä÷Lîe íéðL ét ìò dì̈©¦§©¦©§¤©¦§©¦¥©§©¥¨
äøaãå éðBìt Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBà¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦§¦§¦§¨
.äîeøúa ìBëàì úøzeîe dúéáì úøzeî àéä ïééãò ,Bnò¦£©¦¦¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
,äàîeè éãk Bnò äúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëð¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨¦§¥§¨
úöìBç úî íàå ,äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨§¦¥¤¤

:úîaééúî àìå'îâàðz éàî ÷éìñ øéæpî àpz éãkî §Ÿ¦§©¤¤¦§¦©¨¦¨¦¨¦©¨¨
äëîñð änì øîBà éaø àéðúc éaøãk ,äèBñ àðz à÷c§¨¨¨¨¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨
äèBñ äàBøä ìkL Cì øîBì äèBñ úLøôì øéæð úLøẗ¨©¨¦§¨¨©¨©¨¤¨¨¤¨
éðúéì øãäå äèBñ éðúéìå .ïéiä ïî Bîöò øéfé dìe÷ì÷a§¦§¨©¦©§¦©©¦§¦§¥¨©£©¦§¥
,íéøãð àðz øécnä àðúå úBaeúk àðúc éãéià ,øéæð̈¦©§¥§¨¨§§¨¨©©¦¨¨§¨¦
äèBñ éðz÷å íéøãðì éîãc øéæð àðz íéøãð àðúc écéiàå§©§¥§¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥¦§¨¦§¨¨¥¨
ïãéc àpz øáñ÷ ,àì äléçzëì ïéà ãáòéc àp÷nä .éaøãk¦§©¦©§©¥¦£©¥§©§¦¨Ÿ¨¨©©¨¦¨
äåä ék ÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà .úBàð÷ì øeñà̈§©§¨©©¦§¥©©¦§¨¦£¨
íãàì Bì ïéâåeæî ïéà ,éëä øîà äèBña Lé÷ì Léø çúẗ©¥¨¦§¨¨©¨¦¥§©§¦§¨¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ב עמוד ב 
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        ̈«Ÿ¦Æ¦§©¥Æ¦§¥´¦§¨¥½¦§©§¦Æ©§¦½̈¦¨¦§§−¦§¥´¦§¨¦®
         §Æ̈¨Æ¦©´§¨¥©½©¨−̈©¤«©¦©³§¥Æ¤¨´§¤©«£½©§¦¥−

         ¦§¨®¨©¦¥̧¨¤³¨Æ§´Ÿ©§¦½§¥−¨¦§¦¬¦«©³Ÿ¤
            §¥Æ©©½̈§¨Æ¤©¨½̈£¤¬¨©−¦¨®£¤Æ¨©´§¦¥¤½¦¬ŸŸ−̈

          ¦¨«©¨¤́©Â©¨¤©¸§¤«¨¤¹¨©¨´¤¦§¥´¨À©ŸÆ¤Æ¦¥³
           ©¦§¨Æ¦«§¨¤´¡½Ÿ¦©¥²¨«§¬¥−Ÿ¨¨´¨¨®¦©Ÿ©

   ̈²¦§¥−©¬©«


(Î).Ï‡˘È ˙„ÓÁ ÏÎ ÈÓÏÂלו לרמוז בא כאן

המלוכה: ‰˜ÌÈ‡Â.(Î)דבר ˘‡במקום
ניכר היה מסיבתן בדרך כי הגדולים, מסיבת

הגדול: מיסב מקום ‡È˙Ó(Î‚)איזה ˘‡
.ÍÈÏ‡לתת צוה שאול, שיבא שמואל שידע לפי

לצרכו: יפה מנה ÈÏÚ‰Â‰.(Î„)לו ˜Â˘‰ ˙‡
שעליה: והירך השוק ‰‡˘.את ‰‰מן

לצרכך: לבד והוצב הקרואים, של ˘ÌÈהמנות

.ÏÂÎ‡ ÍÈÏדזבחים אחרון א)בפרק :(קכ
חזה ואין גדולה, בבמה ושוק חזה לן קיימא
לשאול: לאכול הותר לפיכך קטנה, בבמה ושוק

.ÂÓ˘ „ÚÂÓÏ ÈÎהשוק היה האכילה למועד כי
לצרכך: שמור ˜È˙‡.הזה ÌÚ‰ Ó‡Ï

לסעודה, קראתי העם, לטבח היתה אמירתי
לו ונתתי במנותם, והזהר מספרם, אני ויודע

לצורכך: שמורה וזו למספרם, המנות

 
(ËÈ).ÍÏ ˘‡ ÏÎÂ:לך אגיד לדעת תחפוץ אשר כל
(Î).ÍÏ ˙‡ Ì˘˙ Ï‡:עליהם ÓÁ„˙לדאוג ÏÎ ÈÓÏÂ

.Ï‡˘Èהלא האתונות, על לדאוג לך יש מה ועוד כאומר
המלוכה: לו רמז ובזה וכו', ישראל חמדת כל למי

(‡Î).ÈË˜Óהיא הלא ומשפחתי השבטים, שבין מהקטן
וכו': ÂÎÂ.הצעירה ˙„ ‰ÓÏÂראוי אני אין כאומר

יאכלוÎ˘Ï˙‰.(Î)למלוכה: אשר מקום הלשכה, אל
במקום כולם, בראש לשבת מקום להם ונתן שם,

‡È˙Ó.(Î‚)הקרואים:Ó‰Â‰.המעולה: ˘‡אז
אותה: הצנע לך ‰ÁË.(Î„)אמרתי ÌÈÂ:החשובים לפני להביא הדרך כאשר הידים, בהרמת ‰‡˘.הביא ‰‰

הנשאר זה הנה ואמר, למאכלו הנשאר לו הראה עמו ובדברו למאכלי, הנשאר חלקי שזהו תחשוב לא לומר רצה
ÍÈÏ.למאכלו: ÌÈ˘:ואכול לפניך ההיא המנה את שים ÚÂÓÏ„.לזה ÈÎמועד על לך שמורה ההיא המנה כי
שמואל:Ó‡Ï.ביאתך: והוא הקרואים, את המזמן אמר ˜È˙‡.כי ÌÚ‰ועלי הזבח, על העם את קראתי אני הלא

לו: ראויה היא כי לשאול, ההיא המנה שמור לזאת לו, הראויה מנה אחד לכל ליתן

 
(ËÈ).ÍÈ˙ÁÏ˘Â,רשות נטילת בלא ללכת דרך שאין לפי

ושלחתיך: ÈÈÓÈ.(Î‡)אמר :מבנימין.‰ÈÚ‰
כמו ט)הקטנה, ח מצעירה:(דניאל אחת קרן :

(Î).‰˙Î˘Ï:מה חדר המבשל,ÁËÏ.(Î‚)ענין
שמבשל: מה כמו‰Ó‰.הטובח וחלק, מנחה (שמותענין

כו) למנה:כט לך והיה :.ÌÈ˘:שימה מלשון
(„Î).‰ÈÏÚ‰Âשעל הירך והוא עליה, ואשר לומר רוצה

לזמן:ÚÂÓÏ„.השוק:
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       ¦´¤§©À¦¤©£¥Æ̈Æ¤©¤½¤§¤©§¦−̈§¦´©¨®¦§¤¤§¨¨−
         ¦§¥¬©¤«¤©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¥«£¥¤¹¨©´¦¤À¤¨¦Æ¨¦´¨½

          §©¨¨¬−̈¨«§´¥¤®©¨¦¬¤©¨−̈§«Ÿ§«§Â¨¨¨̧¨¦¬©«Ÿ̈»
            Ÿ¥´§¼©¥¥À¦§¥³©¨¨Æ©¨´§«Ÿ§½©Ÿ́¤¨¤À¦Â¥©«£©̧§Ÿ̈
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   ©«£¨−̈¤©§¨®©©¨¦−¦©¨¨«


(Ê).Ó‰  Â‰ÈÚÓ זכרי‡˙ הרג אחז,

אפרים: ÈÊÚ.גבור ˙‡Âדוגמא ואת ואת
ל"ו) וסוס(בראשית ורכב נרדם וכן וענה ואיה

ע"ו) :(תהלים

 
(‚).ÂÈ ˙‡ ÚÈÂ:המולך עבודת ÊÚ.(Â)היא

בא: ובעונש עזבם ÂÂ˙.(Á)בעבור Èקטנים ר"ל
‰‡.(Ë)וקטנות: È:הצבא ‰.לקראת ˙ÓÁ

ולא בידכם נתנם לזה יהודה על ה' חמת שבערה בעבור
זכותכם: אלÚÊ.בעבור שהגיע עד וגדול רב בכעס

גמולם: די קבלו בזה והנה וכאומר מליצה מלשון והוא גדלו לרוב מהראויÚÂ˙‰.(È)השמים וכי הגמול די וקבלו הואיל
ולשפחות: לעבדים עוד ‡˙.לכבשם  ‡‰עמכם מביאים אתם רק עמכם הבאתם לכם לטובה לא ההיא השביה ר"ל

ופשעים: ÂÁ.(È‡)אשמות ÈÎ:עליכם ה' אף חרון יהיה פן ‰È‡.(È)כי Ú:השבוים לעזוב לבבם לעורר

 
().˙ÂÎÒÓמסכה אלהי וכן ממתכת יצוקים פסילים

לד) שרפה:ÚÈÂ.(‚):(שמות È‚(Ê)גרש:‰ÈÂ.ענין
.˙È‰:הבית ‰Ó.פקיד ‰Ó:למלך שני

(È).ÂÎאותם ותכבשו כמו בחזקה לד)לאחוז :(ירמיה
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          §¬¤−̈©´Ÿ§¥«¨®¦§¨§¾̈¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬£¨«©©«£ºŸ¦§¦´
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            Ÿ¥´§¼©¥¥À¦§¥³©¨¨Æ©¨´§«Ÿ§½©Ÿ́¤¨¤À¦Â¥©«£©̧§Ÿ̈
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         §Â©¨§¥«§¨³¦«¨©¦ ÆÆ©¤´«Ÿ§¦½¦§²Ÿ©«£¨¦¬§¦§¨−¨¤®

        £³Ÿ©©¤Æ¦¨¤´£¨½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«§©¨´§¨½¦§¨¦ÆÆ
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   ©«£¨−̈¤©§¨®©©¨¦−¦©¨¨«


(Ê).Ó‰  Â‰ÈÚÓ זכרי‡˙ הרג אחז,

אפרים: ÈÊÚ.גבור ˙‡Âדוגמא ואת ואת
ל"ו) וסוס(בראשית ורכב נרדם וכן וענה ואיה

ע"ו) :(תהלים

 
(‚).ÂÈ ˙‡ ÚÈÂ:המולך עבודת ÊÚ.(Â)היא

בא: ובעונש עזבם ÂÂ˙.(Á)בעבור Èקטנים ר"ל
‰‡.(Ë)וקטנות: È:הצבא ‰.לקראת ˙ÓÁ

ולא בידכם נתנם לזה יהודה על ה' חמת שבערה בעבור
זכותכם: אלÚÊ.בעבור שהגיע עד וגדול רב בכעס

גמולם: די קבלו בזה והנה וכאומר מליצה מלשון והוא גדלו לרוב מהראויÚÂ˙‰.(È)השמים וכי הגמול די וקבלו הואיל
ולשפחות: לעבדים עוד ‡˙.לכבשם  ‡‰עמכם מביאים אתם רק עמכם הבאתם לכם לטובה לא ההיא השביה ר"ל

ופשעים: ÂÁ.(È‡)אשמות ÈÎ:עליכם ה' אף חרון יהיה פן ‰È‡.(È)כי Ú:השבוים לעזוב לבבם לעורר

 
().˙ÂÎÒÓמסכה אלהי וכן ממתכת יצוקים פסילים

לד) שרפה:ÚÈÂ.(‚):(שמות È‚(Ê)גרש:‰ÈÂ.ענין
.˙È‰:הבית ‰Ó.פקיד ‰Ó:למלך שני

(È).ÂÎאותם ותכבשו כמו בחזקה לד)לאחוז :(ירמיה
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המשך בעמוד וכו
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סנהדרין. פרק שישי - נגמר הדין דף מד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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סנהדרין. פרק שישי - נגמר הדין דף מד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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סנהדרין. פרק שביעי - ארבע מיתות דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד וכק
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המשך בעמוד וכק

        

         
             

          
          

     
     
     
      
      
      

     
      
     
      
      
     
      
     
    
      
      
      
      
      
     
       
      
     
      
      
      
     
      

    
      

     
      

     
     

       
     

     
        

   
    
     
    
       
      
     
      

                        
                         

                   
                    

                       
                   





















































































































            

             

             

            

     

     

       

       

        

       

       

       

        

      

    

    

      

     

    

       



      

        

       

    

     

       

     

       

      

      

     






































































      
      

        
      

        
         
        
       
      
        
      
       

        
        

         
       
      

       
        

       
        
      
        

              
              

               
             

             
            
            
              
            

              
              

             










































































קכג         

         
             

          
          

     
     
     
      
      
      

     
      
     
      
      
     
      
     
    
      
      
      
      
      
     
       
      
     
      
      
      
     
      

    
      

     
      

     
     

       
     

     
        

   
    
     
    
       
      
     
      

                        
                         

                   
                    

                       
                   





















































































































            

             

             

            

     

     

       

       

        

       

       

       

        

      

    

    

      

     

    

       



      

        

       

    

     

       

     

       

      

      

     






































































      
      

        
      

        
         
        
       
      
        
      
       

        
        

         
       
      

       
        

       
        
      
        

              
              

               
             

             
            
            
              
            

              
              

             








































































סנהדרין. פרק שביעי - ארבע מיתות דף נ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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סנהדרין. פרק שביעי - ארבע מיתות דף נ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד וכח
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום ראשון עמ' א

             

           
         

         
         

         
        

           
        

          
          

        
         

           
           

           
          
        

        
      

      


         

          
   

      
          

        
         

       

           



         

        
        

        
          

          
     

        
        

         


         


       
       

         
         
          

      
      

       
       

           
         

         
         

         



















































































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שני עמ' ב

             

        
         

      
       

           
        

         
        

         
        

         
 

























המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' ב
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שלישי עמ' ב

              

       
        

 
    

        
       

  
      

        
     

         
         
        
         
        

          
         

      
     

          
     

       

        
     

    
        


      

        
          

           
     

           
   

        
        

    
    

         
       

     
       

         
   

























































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שבת וודש עמ' א

             

         
      

        

        
         















המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שישי עמ' ב



קכח   


             

    

 Ô‡  e‡ ÏÚ  e Ô‡Ï Ï e‡ e‡  Ï ‡ÔeiÚ C 
ÏÏk Ô‡ Ú‡   ‡ Á  ‡ Ô‡ Ô Ï  Ï‡ Ï C 

Ï ÔÁÏ ÏÚ  Ô  eÁ Ô‡ ÁÏ  Ôek Á Ïk ‡ ‡   ‡ 
e 

e‡  eÚ  Ïk ‡ Ú‡ e  eÚ k  Á‡   ‡ ‡ 
k Ï  Á‡  k  ee Ô Ú  Á Ï k  ‡ e‡ eÏk C Ô‡

Ú  ÏÚ CÏ   CÏe Ï ‡ ‡Ï  Ôk  ‡ Ô‡Ï Ï ee 
ÔÚ Ï Ïk Ï  Ï e Ïe  Ï‡ Ú k Á‡  Á‡  ‡Ï ‡ ‡  

Ïe  ‡  e  Ï Ï  Ï k  ‡‡
ב סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק
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    אסור עיון הצריך תשמיש אבל -

מדברים עשוי אפילו - הנר לאור כלל להשתמש
.המותרים

 במקום שנמצא החשמל באור די אם לעיין ויש -

שרגילים כיון היכר בזה אין שהרי וזכרון, כהיכר - אחר
יום בכל .להדליקו

  .שבת צורך אינו אפילו -

 
ואילך.2) א סעיף ערה סי' 3.8)כדלהלן הערה משוע"ר הלכות קיצור

•

     

אדמה כלי אבנים כלי גללים כלי אפי' כשרים הכלים כל
טומאה: לענין כלים חשובים שאינם

אינו‚ ואם רביעית מחזיק הכלי שיהא רביעיתצריך מחזיק
פעמים: וג' ב' למלאותו רוצה אפי' לידים ממנו נוטלין אין

מים„ לתוך אותו ידחקו שאם דהיינו משקה בכונס ניקב ואם
שהמשקין מנקב גדול והוא הנקב דרך בתוכו המים יכנסו

כלי. מתורת בטל אז בו יוצאים הכלי שבתוך

הנקב מן רביעית מחזיק הוא אם אפי' לידים ממנו נוטלין ואין
הנקב מן שממנו מה כי למעלה פיו דרך נוטל אם ולמטה
ידו על באים המים שאין ונמצא כלי חשוב אינו ומלמעלה

מהכלי.

כששופכם מקום מכל ולמטה מהנקב אלא מים בו אין (ואפי'
שמכח כלי שאינו דבר מכח ידיו על באים הם פיו דרך ידיו על
דהיינו הכלי לפי סמוכות שהן ידיו על שם באים היו לא הכלי
שופכים המים והיו כלל היה לא מהנקב למעלה שהוא מה שאם
אם כלל ידיו על שופכין היו לא שם שהנקב ממקום מלמטה

כששופך הכלי לפי סמוך עכשיו שאוחזן במקום ידיו אוחז היה
הכלי. פי דרך למעלה

אם אף ודאי שאז מפיו יותר גבוה הכלי שולי מגביה א"כ אלא
ממעלה הולכים המים היו כלל היה לא מהנקב שלמעלה מה
הכלי פי דרך עכשיו שהולכים כמו הנקב דרך ידיו על למטה
סמוך הוא שהנקב אלא כך כל מגביה אינו אם אף הדין והוא
ידיו על הולך היה שהקלוח בענין קצת שוליו ומגביה הכלי לפי
הולך שהקלוח מהנקב שלמעלה הכלי חתיכת היתה לא אם אף
מהנקב שלמעלה הקלוח שבצדדי הכלי חתיכות שהיו רק עליה
ואף לצדדין מלהתפשט המים את מונעים אלו שצדדים
כמו כלום בכך אין כלי שאינו דבר מכח היא זו שמניעתן

שיתבאר).

ממנו רביעית שמחזיק כיון ענין בכל מותר הנקב דרך נוטל ואם
מהנקב: שלמעלה מה והסיר שבר אם ואצ"ל ולמטה

שיכול‰ אע"פ ולמטה מהנקב רביעית מחזיק אינו אם אבל
מקום והרחיב שתיקן כגון צדו על כשיטנו רביעית לקבל
חבית וכן צדו על כשיטהו מים ממנו ישפכו שלא מושבו
בלי שוכבת כשהיא דופנה על מקבלת שהיא לארכה שנחלקה
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שבת וודש עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' ניסן, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

מר בן ציון שי' המכונה דר. דינור

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל, וזה עתה נתקבל גם ספרו "במפנה הדורות", ות"ח על תשורתו זו.

ובטח בהמשך לשיחתנו, ינעם לי לקבל גם שאר הענינים המודפסים שלו, ובפרט "ישראל בגולה" 

ועוד, ות"ח למפרע.

עדיין לא היתה לי שעת הכושר לעיין בספרו הנ"ל, אבל איני רוצה לעכב מכתבי, כיון שחג המצות, 

זמן חירותנו, ממשמש ובא, והנני רוצה להביע לו ברכתי לחירות - חירות אמתית, חירות מדאגות ברוח 

ומדאגות בגשם, חירות ממצרים וגבולים ומכל דבר המעכב בחיי היהודי השלם.

ואינה  עצמה  בפני  תכלית  שאינה  רק  לא  גופנית  חירות  אשר  לדכוותי',  ובפרט  להעיר,  ולמותר 

אלא הכשרה לחירות הנפש )וכלשון הכתוב - בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את הא' על ההר הזה(, 

אלא שגם לא תתכן חירות כפשוטה אלא אם כן קשורה היא בחירות הנפש, ולא תתכן חירות הנפש, וכל' 

החסידות אפילו חירות הנפש הבהמית, אלא אם כן קשורה היא בחירות הנפש האלקית.

כי במלחמת היצרים, הרי לעולם לא יקבל הרוח מרות החומר ולא יהי' כפוף לו אלא לשעה ולא 

ישלים אתו בלבב שלם, מה שאין כן כשהרוח מתגבר על החומר ומנצחו נצחון גמור, היינו לא רק מתוך 

דוקא שורר השלום  ובטל להרוח, אז  כפוף  יהי'  גם מתוך הכרה שכן צריך להיות שהחומר  הכרח אלא 

בעולם קטן זה האדם, כיון שהחומר יכול להתברר ולהבהר ולהיות מרכבה להרוח ולא להיפך. אמנם הדרך 

לזה ראשיתה בקבלת עול אבל אחריתה סיפוק נפשי וחירות אמתית, וכל' תורת החסידות הנפש האלקית 

תמיד היא באמנה אתו, ועל ידי עבודה שהתחלתה קבלת עול יגיע האדם מאתכפיא לאתהפכא, שהרע לא 

רק כפוף לטוב אלא נהפך לטוב שזהו תכליתו האמתית של האדם.

ואסיים בברכה המסורתית, בברכת חג הפסח כשר ושמח.



קכט    


             

    

 Ô‡  e‡ ÏÚ  e Ô‡Ï Ï e‡ e‡  Ï ‡ÔeiÚ C 
ÏÏk Ô‡ Ú‡   ‡ Á  ‡ Ô‡ Ô Ï  Ï‡ Ï C 

Ï ÔÁÏ ÏÚ  Ô  eÁ Ô‡ ÁÏ  Ôek Á Ïk ‡ ‡   ‡ 
e 

e‡  eÚ  Ïk ‡ Ú‡ e  eÚ k  Á‡   ‡ ‡ 
k Ï  Á‡  k  ee Ô Ú  Á Ï k  ‡ e‡ eÏk C Ô‡

Ú  ÏÚ CÏ   CÏe Ï ‡ ‡Ï  Ôk  ‡ Ô‡Ï Ï ee 
ÔÚ Ï Ïk Ï  Ï e Ïe  Ï‡ Ú k Á‡  Á‡  ‡Ï ‡ ‡  

Ïe  ‡  e  Ï Ï  Ï k  ‡‡
ב סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
    אסור עיון הצריך תשמיש אבל -

מדברים עשוי אפילו - הנר לאור כלל להשתמש
.המותרים

 במקום שנמצא החשמל באור די אם לעיין ויש -

שרגילים כיון היכר בזה אין שהרי וזכרון, כהיכר - אחר
יום בכל .להדליקו

  .שבת צורך אינו אפילו -

 
ואילך.2) א סעיף ערה סי' 3.8)כדלהלן הערה משוע"ר הלכות קיצור

•

     

אדמה כלי אבנים כלי גללים כלי אפי' כשרים הכלים כל
טומאה: לענין כלים חשובים שאינם

אינו‚ ואם רביעית מחזיק הכלי שיהא רביעיתצריך מחזיק
פעמים: וג' ב' למלאותו רוצה אפי' לידים ממנו נוטלין אין

מים„ לתוך אותו ידחקו שאם דהיינו משקה בכונס ניקב ואם
שהמשקין מנקב גדול והוא הנקב דרך בתוכו המים יכנסו

כלי. מתורת בטל אז בו יוצאים הכלי שבתוך

הנקב מן רביעית מחזיק הוא אם אפי' לידים ממנו נוטלין ואין
הנקב מן שממנו מה כי למעלה פיו דרך נוטל אם ולמטה
ידו על באים המים שאין ונמצא כלי חשוב אינו ומלמעלה

מהכלי.

כששופכם מקום מכל ולמטה מהנקב אלא מים בו אין (ואפי'
שמכח כלי שאינו דבר מכח ידיו על באים הם פיו דרך ידיו על
דהיינו הכלי לפי סמוכות שהן ידיו על שם באים היו לא הכלי
שופכים המים והיו כלל היה לא מהנקב למעלה שהוא מה שאם
אם כלל ידיו על שופכין היו לא שם שהנקב ממקום מלמטה

כששופך הכלי לפי סמוך עכשיו שאוחזן במקום ידיו אוחז היה
הכלי. פי דרך למעלה

אם אף ודאי שאז מפיו יותר גבוה הכלי שולי מגביה א"כ אלא
ממעלה הולכים המים היו כלל היה לא מהנקב שלמעלה מה
הכלי פי דרך עכשיו שהולכים כמו הנקב דרך ידיו על למטה
סמוך הוא שהנקב אלא כך כל מגביה אינו אם אף הדין והוא
ידיו על הולך היה שהקלוח בענין קצת שוליו ומגביה הכלי לפי
הולך שהקלוח מהנקב שלמעלה הכלי חתיכת היתה לא אם אף
מהנקב שלמעלה הקלוח שבצדדי הכלי חתיכות שהיו רק עליה
ואף לצדדין מלהתפשט המים את מונעים אלו שצדדים
כמו כלום בכך אין כלי שאינו דבר מכח היא זו שמניעתן

שיתבאר).

ממנו רביעית שמחזיק כיון ענין בכל מותר הנקב דרך נוטל ואם
מהנקב: שלמעלה מה והסיר שבר אם ואצ"ל ולמטה

שיכול‰ אע"פ ולמטה מהנקב רביעית מחזיק אינו אם אבל
מקום והרחיב שתיקן כגון צדו על כשיטנו רביעית לקבל
חבית וכן צדו על כשיטהו מים ממנו ישפכו שלא מושבו
בלי שוכבת כשהיא דופנה על מקבלת שהיא לארכה שנחלקה
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קל   

כלי שכל לפי לידים ממנה נוטלין אין אחר בדבר שיסמכוה
על כשמטהו אלא שוליו על יושב כשהוא לקבל יכול שאינו
בו משתמשין ואין הואיל כלי שבר אלא כלי נקרא אינו דפנו
לקבל שיכול כלי שבר בכל מקילין ויש שוליו על יושב כשהוא
להקל דבריהם על לסמוך ויש אחר בדבר שיסמכוהו בלי רביעית

סופרים. בדברי

הכל לדברי סמיכה ע"י אלא רביעית לקבל יכול אינו אם אבל
לקבל נעשה מתחילתו אם שלם הוא אפילו ממנו נוטלין אין

נקב:ש בו שאין מושבו במקום קצת נפחת ואח"כ סמיכה ע"י לא

Âאין רביעית קיבול בית בה שיש חבית של מגופה לפיכך
שלא רביעית מקבלת ואינה חדה שהיא מפני ממנה נוטלין
כשהיא רביעית מקבלת שהיא עד מלמטה הרחיבה ואם מסומכת
לא שמתחלתה פי על ואף ממנה נוטלין מסומכת שלא יושבת
גם מתוקנת היא ועכשיו הואיל לכיסוי אלא לקבלה נעשית
לקבל שיכול אע"פ לקבלה תיקנו שלא כיסוי כל אבל לקבלה
נוטלין אין ודומיהן כוסות כיסוי כגון מסומך שלא יושב כשהוא
עשויים חשובים שהם לומר הכלים כיסויי בכל מקילין ויש מהן
ואפי' משקה מעט לתוכם ליתן לפעמים ורגילים הואיל לקבלה
שבתחתיתו החדוד מפני מסומך שלא לישב יכולה שאינה כיסוי
להפכו (להזמינו) לפעמים רגילים בה וכיוצא קדרה כיסוי כגון
ממנו נוטלין ולפיכך רוטב מעט לתוכו ולתת הקדירה פי על
לקבלה תיקנו שלא אע"פ מסומך שלא לישב יכול אם לידים

הראשונה: כסברא להחמיר ויש מאליו החידוד שנשבר כגון

Êלא אם שאף אלא מסומך שלא לישב יכול שאינו כלי
ממנו נוטלין רביעית מהם ישאר ממנו המים וישפכו יסמכוהו
לא אבל צדו על כשמוטה אף שמחזיק המים מאותם לידים
אינם שהם במישור בידים אותו כשאוחזין שמחזיק יתרים ממים

כלי. מכח באים

ממים אלא נוטלין אין הנקב דרך ממנו ונוטלין שניקב כלי וכן
אינן שהם ולמעלה שמנקב ממים לא אבל הנקב עד שמחזיק

הנקב: דרך שבאים אע"פ כלי מכח באים

Áלהם ועשה שתקנן עור של נאדות מיני והם וכפישה חמת
מצדיהם או מפיהם נפחתו ואפילו מהם נוטלין מושב בית

ולמטה. מהפחת רביעית שמחזיקין כל

עד בזפת וזפתן סמיכה בלא לשבת שהתקינן והקופה השק אבל
אין שרובן לפי לידים מהם נוטלין אין משקין מקבלים שהם

למשקין. מלאכתן

מים שאין כך כל קשים הם אפילו לבדים של לכובעים וה"ה
ע"י מקום ומכל מים לקבל עשויים אינן מקום מכל מהם זבים

מ ליטול מותר לשתותהדחק רגילים דרכים שעוברי לפי הם
כלל רגילות שאין ולקופה לשק לגמרי דומין אינן ולכך בהם
אדם. כל אצל דעתו בטלה והמשתמש למשקין בהם להשתמש

כלל לקבלה נעשה ולא הואיל הדחק בשעת אפילו אוסרים ויש
הכלים לכיסוי דומין ואינן לכך עומדין אינן עתה וגם מתחלתן
לפי מהם ליטול מתירין שיש מסומכים שלא לישב שיכולים
אין בכובעים אבל משקין מעט בהם ליתן לפעמים שרגילים
כל אצל דעתם ובטלה בלבד דרכים בעוברי אלא כלל רגילות
באקראי בהם שותין אלא לכך אותם מזמינין אינן הם (וגם אדם

הדחק). ידי על

שלא לישב שיכולים פי על אף כלים בכיסוי (ולהאוסרין
אפילו מכובעים ליטול אסור לקבלה תקנם שלא כל מסומכים
לחוש שיש נתבאר (וכבר ראשונה סברא לפי אף הדחק בשעת

לדבריהם)):

לידיו המים יבאו וכיצד לידים נוטלין כלי באיזה קנט סימן א חלק

בֿח: סעיפים
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שאסתרתוכןתוכןתוכןתוכן הפעמים שתי בין הרוחני ההבדל

הקב"ה זה המלך, לפני באה - ישראל כנסת זו -

הנ כל פי בתחילת"[על השאלה את ליישב נשוב ל

אסתר הא' שבפעם הכתובים, שני בין ההבדל על המאמר

לה נתן הב' בפעם ואילו השרביט, בראש נגעה רק

השרביט:] כל את אחשורוש

       
      

     
הדרך בתקפו, עדיין - הקליפה כוחות - המן כאשר
היא ה', אור להתגלות לזכות היינו המלך", אל "לבוא
שנתבאר המדבר" מן עולה "זאת כענין "עלי'", ידי על
המלך) לבית (מחוץ בחצר עמדה שאסתר וזהו לעיל.
שהיא פנימה, המלך בית אל להיכנס והשתוקקה

דלעומתֿזה המדבר מן לעלות ישראל בני תשוקת
הקדושה. לעולם

       
       

  
הפנימית בחצר עומדת היתה כבר שאסתר אע"פ
המלך לבית כניסתה נחשבת מקום מכל המלך, של
"חצר בחינת גם כי המדבר", מן כ"עולה ממש
לפי ממש, המלך בית נגד יחשב למדבר הפנימית"

בבית. כמו בחצר בקביעות דר המלך שאין

הפנימית" "חצר במדריגת שגם ברוחניות, הוא וכך
ה' אור שם ומתגלה שורה אין הקב"ה זה המלך של

ה'. מאור ריחוק של מצב זה עדיין וא"כ בקביעות,
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לעלות משתוקקת - ישראל כנסת - שאסתר ידי על
מתגלה נמצאת, היא שבו מה"מדבר" עצמה ולהגבי'
בשבתות ה' אור גילוי (כמו ה' אור והמשכת הארת בה
הזהב שרביט את המלך "ויושט ענין שהוא ומועדים),

גו'".

עלי' בה פועלת ישראל בכנסת זו והתגלות
שמתעלה אסתר", "ותקרב ענין שזה ממדריגתה,

הקב"ה. אל ומתקרבת

      
 [מאלקות הארה רק [שהיא

       
       
       
       

     
ותבך וגו' אסתר "ותוסף כתיב כן אחרי אבל
הזהב שרביט את לאסתר המלך ויושט גו', לו ותתחנן
הי' זה דמאורע המלך". לפני ותעמוד אסתר ותקם
לו ותתחנן "ותבך שאז בבית, אתו כבר בהיותה
היהודים", על חשב אשר האגגי המן רעת את להעביר
נצוץ על רבים רחמים לעורר היא הזאת הבכי' שענין
הרוח גסות מפני להתגלות יכול שאינו שבאדם אלהות
מזרע הוא דהמן המן, קליפת של ענינה שזהו שבו,
שזהו הרוח, וגסות גאוה שענינו האגגי") ("המן עמלק
הוא הרוח גסות "כי עמלק", גוים "ראשית שנאמר מה

רעות". המדות כל שרש

       
     



היהודים", על חשב אשר מחשבתו "ואת ופירוש
הרוח) וגסות דגאוה (הקליפה המן שממחשבת
של במחשבתם הרוח גסות של אלו מחשבות נמשכות

היהודים.

להגיע - ישראל כנסת זו - אסתר בכיית ענין וזהו
עושים שעי"ז הרוח), גסות (היפך הלב שבירת לידי
ישראל בין ברזל של במחיצה ו"חרכים" "חלונות"

לנהורא. חשוכא תתהפך שעי"ז שבשמים, לאביהם

         
      
       
     

  

       
      


מקומה,פיר על שעמדה - הוא אסתר" "ותקם וש

מהותו גילוי כאן שהי' דהיות בזה, הפנימי והתוכן
עצמה את להגבי' הוצרכה לא לכן ית', ועצמותו
האדם עליית (ע"ד הקב"ה זה למלך להגיע כדי למעלה
המדבר"), מן "עולה נאמר זה שעל ויו"ט, בשבתות

דוקא. למטה הוא העצמות שגילוי מאחר

בעלי' צורך יהי' לא שלעתיד לעיל משנ"ת [ע"ד
דוקא"]. למטה רב בגילוי ה' אור יהי' "כי למעלה,

      
      

     
בעלה", עטרת חיל ב"אשת הפירוש שנת"ל וכמו
למעלה להיות ישראל כנסת תתעלה לבא שלעתיד
למטה יתברך ועצמותו מהותו גילוי מחמת מ"בעלה",

דוקא.
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Í‡'העולמו עליות בחי' הוא שאז בשבת דוקא כ"ז הנה
רק ונעשה ביצי' ונכלל עולה העשי' שבחי' דהיינו
היצי'] ו[מבחי' היצי', לבחי' בעלמא ומעבר כלי בחי' כמו

האור כמו העשי' ע"י פעולתו ופועל המשפיע עיקר הוא
כו' ביצי' הבריאה אור ועד"ז כנ"ל, הכלי ע"י שיפעול
שבא דבריאה ו"ק אור בחי' הוא השפע גילוי עיקר ונמצא
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קלי    

      
     


לעלות משתוקקת - ישראל כנסת - שאסתר ידי על
מתגלה נמצאת, היא שבו מה"מדבר" עצמה ולהגבי'
בשבתות ה' אור גילוי (כמו ה' אור והמשכת הארת בה
הזהב שרביט את המלך "ויושט ענין שהוא ומועדים),

גו'".

עלי' בה פועלת ישראל בכנסת זו והתגלות
שמתעלה אסתר", "ותקרב ענין שזה ממדריגתה,

הקב"ה. אל ומתקרבת

      
 [מאלקות הארה רק [שהיא

       
       
       
       

     
ותבך וגו' אסתר "ותוסף כתיב כן אחרי אבל
הזהב שרביט את לאסתר המלך ויושט גו', לו ותתחנן
הי' זה דמאורע המלך". לפני ותעמוד אסתר ותקם
לו ותתחנן "ותבך שאז בבית, אתו כבר בהיותה
היהודים", על חשב אשר האגגי המן רעת את להעביר
נצוץ על רבים רחמים לעורר היא הזאת הבכי' שענין
הרוח גסות מפני להתגלות יכול שאינו שבאדם אלהות
מזרע הוא דהמן המן, קליפת של ענינה שזהו שבו,
שזהו הרוח, וגסות גאוה שענינו האגגי") ("המן עמלק
הוא הרוח גסות "כי עמלק", גוים "ראשית שנאמר מה

רעות". המדות כל שרש

       
     



היהודים", על חשב אשר מחשבתו "ואת ופירוש
הרוח) וגסות דגאוה (הקליפה המן שממחשבת
של במחשבתם הרוח גסות של אלו מחשבות נמשכות

היהודים.

להגיע - ישראל כנסת זו - אסתר בכיית ענין וזהו
עושים שעי"ז הרוח), גסות (היפך הלב שבירת לידי
ישראל בין ברזל של במחיצה ו"חרכים" "חלונות"

לנהורא. חשוכא תתהפך שעי"ז שבשמים, לאביהם

         
      
       
     

  

       
      


מקומה,פיר על שעמדה - הוא אסתר" "ותקם וש

מהותו גילוי כאן שהי' דהיות בזה, הפנימי והתוכן
עצמה את להגבי' הוצרכה לא לכן ית', ועצמותו
האדם עליית (ע"ד הקב"ה זה למלך להגיע כדי למעלה
המדבר"), מן "עולה נאמר זה שעל ויו"ט, בשבתות

דוקא. למטה הוא העצמות שגילוי מאחר

בעלי' צורך יהי' לא שלעתיד לעיל משנ"ת [ע"ד
דוקא"]. למטה רב בגילוי ה' אור יהי' "כי למעלה,

      
      

     
בעלה", עטרת חיל ב"אשת הפירוש שנת"ל וכמו
למעלה להיות ישראל כנסת תתעלה לבא שלעתיד
למטה יתברך ועצמותו מהותו גילוי מחמת מ"בעלה",

דוקא.
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Í‡'העולמו עליות בחי' הוא שאז בשבת דוקא כ"ז הנה
רק ונעשה ביצי' ונכלל עולה העשי' שבחי' דהיינו
היצי'] ו[מבחי' היצי', לבחי' בעלמא ומעבר כלי בחי' כמו

האור כמו העשי' ע"י פעולתו ופועל המשפיע עיקר הוא
כו' ביצי' הבריאה אור ועד"ז כנ"ל, הכלי ע"י שיפעול
שבא דבריאה ו"ק אור בחי' הוא השפע גילוי עיקר ונמצא
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קלב   

נק' השפע ואין בלבד, מעב"ר בבחי' ועשי' דיצי' בו"ק
הנ"ל. מטעם דבריאה ו"ק בחי' ע"ש רק ועשי' היצי' ע"ש
בעולמו' בא שהשפע גמור בהיפוך הוא דחול ביומין אבל
ומקור עיקר מן הפירוד בחי' שהוא דוקא לבוש בחי' דרך
דוקא אדרבה כלל, המשפיע האור ע"ש רק ואינו המשפיע
למעלה הוא וכך באורך, כנ"ל הנפרד הלבוש בחי' ע"ש
בבחי' דעשי' בו"ק באין דיצי' ו"ק שבחי' החול ימי [ב]ו'
נפרד לבוש בחי' כמו הוא דעשי' ו"ק שבחי' דהיינו לבוש
עד דיצי' לו"ק כלל ויחוס ערך יש בלתי דיצי' מו"ק לגמרי
בלבד, דעשי' ו"ק שהוא הלבוש בחי' ע"ש נק' שההשפעה
שהן דעשי' ש"ק לבוש בבחי' מוסתרים דעשי' ו"ק ובחי'
תכלית הוא ושם כסותם אשים וש"ק כמ"ש שרי"ם ע'
ופועלים העושין שהן להם שנראה עד אלקו' הסתר השוה
וכמ"ש כו' ידי ועוצם כחי כו' יאורי לי כמ"ש ההמשכה
האלוקי' אור ומסתתר שמסתלק] [שהוא מסתתר אל אתה
שנק' עד כו' שבמל' מל' בחי' רק מאיר ולא דעשי' דו"ק
דו"ק האלוקי' אור ומסתתר מסתלק ועד"ז כו'. נפרד לבוש
דיצי' מו"ק דבריאה ו"ק מסתלק וכמ"כ העשי' מבחי' דיצי'
שבבחי' ההשפעה מבחי' גמור היפוך הוא ונמצא כו',
המאיר עיקר דבריאה ו"ק אור [שבשבת] בשבת מעב"ר
הנראה עיקר ובחול לגביו, וטפלים נכללים ועשי' ויצי'
מוסתר דבריאה ו"ק אור ובחי' העשי' בחי' הוא בהשפעה
במקומה הנ"ל הקושי' עדיין זה לפי (אך וד"ל בתכלית
והתירוץ כו', דצח"ם בגידול כלל שנוי נראה אין למה
בפנימי' אלא אינו בשבת העולמות שעליית במ"א מבואר
בהשפעה ע"כ הכלים, בבחי' ולא האורות בבחי' שלהם
מגדל במדרש וכמ"ש וחול, שבת בין הפרש אין חיצוניו'
כי כלל, מלאכה נק' ואינו כו' בשבת גשמי' ומוריד צמחים
הפנימיות בבחי' הוא מלאכת"ו מכל וישבו"ת מ"ש עיקר
שבין בהפרש הנ"ל ענין וכל וד"ל). כו' בכלי האור של
מל' בחי' בין בכללות הפרש הוא לבוש לבחי' מעבר בחי'
יש הגבול בבחי' כולן להיותן בי"ע דבחי' לבי"ע דאצי'
שאו' בשבת כמו מעבר בבחי' להיות ויכול להם אחד ערך

אלקות בחי' הוא דאצי' מל' בחי' אבל כו', הב"ו מיני ג'
בי"ע הרי כידוע, חד וחיוהי איהו כי א"ס בבחי' ממש
[דאצי'] המל' בחי' לגבי בערך נפרד לבוש בבחי' תמיד
וזהו כו', ל"ך ערו"ך אין כי בשבת גם מעביר בבחי' ואינם
הפרש ואין בבי"ע, והעלם הסתר בבחי' תמיד דאצי' שמל'
ההסתר מן עולה ש[ה]מל' מה רק כלל] [לחול שבת ב[ין]
דשבת בלבושים מתלבש רק חול בגדי ופושט בשבת
גם אבל כו', בשנותו לדוד בפי' כנ"ל הבריאה אור שהוא
כידוע והוא הנ"ל מטעם עכ"פ לבו"ש נק' הבריאה אור
אתה שוה ואח"כ הבריאה קודם שניתי לא הוי' אני כמ"ש
לבוש בבחי' לבש גיאות מלך ה' שנאמר משום כו' הוא
מלבושהא אפשיטת כמאמרז"ל שבת בגדי ענין שהוא מל'

וד"ל. כו'
‰‰Âמ"ש ענין ג"כ למעלה למשכיל יובן הנ"ל כל ע"פ

התלמוד אין ולכאורה כו', בבריאה דהתלמוד בע"ח
כל ע"פ מובן הנה אך כו'. דוקא העשי' בבחי' רק מדבר
שהאור כמו כו' עו"ע השתלשלות בבחי' הוא דבי"ע הנ"ל

כ הכלי ע"י פעולה כל הלכותיפעול בענין גם וא"כ ו',
גשמי לבוש בבחי' שהוא הגם דעשי' שלנו שבתורה
היצירה בעולם הוא ומקורן שרשן מ"מ דעשי' דדצח"ם
הדין אותו ונמצא [כנ"ל], בבריאה הוא היצירה ושרש
נאמר הזה הדין הרי העשי' בעולם כאן שנאמרה וההלכה
דרך העשי' דעולם הרוחני' בחי' שהוא היצי' בעולם ג"כ
שהוא הבריאה בעולם הדין אותו שרש וכמו"כ כלל,
שבתלמוד ההלכות כל שרש ונמצא היצי' דעולם הרוחני'
דאצי' שבמל' חכמה שנתלבשה דהיינו הבריאה בעולם
דיני בג"ע הנשמות לימוד ענין והוא דבריאה שבמל' בחכ'
לבהרת לבן שער קדם אם כמו ממש דתשבע"פ ההלכות
הדינים בכל וכה"ג כו', דרקיע במתיבתא מיפלגי דקא כו'
זה הנה דטריפה הוושט נקיבת דין טריפות הלכות כמו
דהיינו גשמי בענין המתלבשת שבתורה חכ' בחי' הוא הדין
תוכשר ולא טריפה שלה הוושט ניקב שאם הגשמי' בהמה

האלוקי'. דקדושה בסט' לעלות
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נפרדÂ‰ÊÂכו) ודבר היש התהוות דעיקר ז"ל רבינו שאמר
אור כח נגלה בה כי כו' דאצי' ממל' הוא לגמרי
הראשונות ט"ס אבל עו"ע ע"י שלא מאין יש לברא א"ס
בחכמה מלובש הוא הא"ס ואור עו"ע בהשתלשלות נאצלו

של זה כח כי יעו"ש, כו' בסופן תחלתן נעוץ וז"ש לבדה
ב"ה א"ס ויכולת כח גילוי ע"י דוקא הוא מאין יש הבריאה
היש בחי' שהן בי"ע שהתהוות וכיון יכול כל לבדו שהוא
ויכולת כח נגלה בה א"כ ה' דבר דאצי' מל' ע"י הוא ונפרד

1

2

3

4

5

6

7

8

   

שלמעלה בט"ס משא"כ יכול הכל ב"ה א"ס אור של זה
עו"ע, בבחי' שנשתלשלו כיון זה כח גילוי בהם אין מהמל'
הט"ס בכל החכמ' ע"י מלובש א"ס אור הקו שהארת והגם
הוא ששם מצד יותר ונפלאה יתירה הארה יש במל' מ"מ
חוזר אור בבחי' למעלה ממטה מאיר ואז הקו הארת סיום
דנעוץ משום למעלה ממטה כתר נק' דאצי' המל' ולכן
א"ח בבחי' מאיר הקו הארת שבסיום דוקא בסופן תחלתן
וכנודע מהחכמה מעלה שלמעלה עליון בכתר הארתו ע"ד
התחתון שבאויר השמש חום מהארת הגשמי ממשל ג"כ
ואויר קר הוא האמצעי שאויר האמצעי מבאויר יותר מאיר
אור נעשה הארץ על ההארה שבסיום לפי זהו חם התחתון
במל' ממש הכתר הארת יש והלכך למעלה, ממטה חוזר
מאין החכמה שהרי שבח"ע מהארה אפי' למעלה שהוא
מוחי' מותרי לבד שערות בחי' כו' ממזלא יונק אבא תמצא
יש החכמה להאציל א"ס אור כח נגלה שבכתר כמו לכך
בבחי' הספירות נשתלשלו ואילך מחכמה דוקא כי מאין
בהשתלשלות ולא תמצא מאין עצמה החכמה אבל עו"ע
גופני' כעשי' ונחשבת מח"ע ונשגב מרומם אוא"ס כי עו"ע
כי עליון הכתר אמצעות ע"י ליש מאין והתהוותה ית' אצלו
כל אין וז"ש כו' לנאצלים המאציל בין ממוצע הוא כתר
הוא ואילך ומשם ח"ע היא שמש פי' השמש תחת חדש
אבל ליש מאין חידוש ולא המל' עד עו"ע השתלשלות
שהחכמה ממש ליש מאין חידוש יש שמשא מן לעילא
בכ"ע ב"ה מא"ס שמאיר זה ויכולת כח הנה תמצא מאין
בי"ע להוות דאצי' במל' נגלה ליש מאין החכמ' להוות
זה יש בחי' והנה כו', בסופן תחלתן נעוץ וזהו ליש מאין
ונשמות דבי"ע דע"ס הכלים התהוות אפי' היינו דבי"ע
השתלשלות ענין ג"כ נמצא ואילך ומשם דבי"ע, ומלאכים
החיות עד מהם משלמע' מקבלים האופנים דהיינו עו"ע
מהם שנמשך עד לעלול מעילה משתלשל שמהם שבמרכבה
שור מפני הבהמה רוח בענין כדלעיל חיים הבעלי נפשות
מפני החיות ונפשות נשר מפני העופות ונפשות שבמרכבה
גופות דהיינו גשמיות העשיה התהוות כשצ"ל אכן כו', ארי'
והשמים וארמ"ע וצומח דומם ומכ"ש האדם גוף או הבע"ח
עו"ע השתלשלות ע"י להיות א"א אזי וירח, ושמש וכוכבים
ב"ה א"ס כח נגלה ובזה דוקא מאין יש בבחי' אלא כנ"ל
ממש ערוך שאינן ממש גשמיים ברואים בורא בהיותו יותר
ונפרד יש בחי' שהם הרוחניים בחי' לגבי אפילו לרוחניים
מזה ושיתהוה רוחניים הם מ"מ כנ"ל דבי"ע המלאכים כמו
שאפי' וכנ"ל ממש ערוך לאין הערך דילוג הוא גשמיות
כעפר עב גשם להיות יועילו לא צמצומים אלפים אלף
המלאכים של אפי' נבדלים משכלים הרוחניו' מהשתלשלות
באין הערך דילוג הוא מרוחניות דגשמיות זה ריחוק כי כו'

הכל שהוא ב"ה א"ס כח ע"י רק שזהו אלא ממש, ערוך
א"כ מזה ויובן כו', עשה ה' חפץ אשר כל ע"פ כנ"ל יכול
יותר ב"ה א"ס כח ונגלה נראה הגשמיות שבעשייה איך
אע"פ רוחניים הנבראים בהתהוות כחו שמראה ממה אפי'
העשייה התהוות מ"מ כנ"ל מאין יש נבראו ג"כ שהם
וכלל כלל ממש ערוך שאינן כו' יותר דילוג הוא גשמיות
וכל באריכות, כנ"ל נבדלים ושכליים המלאכים לגבי אפי'
שבמל' כמו הלכך כנ"ל בסופן תחלתן דנעוץ לפי הוא זה
תחלתן מבחי' נגלה דאצילות דרגין כל סוף שהיא דאצי'
האצילות ראשית עליון שבכתר א"ס אור הארת בחי' שהוא
המלובשת דאצי' מל' בבחי' דהיינו ממש בסופן כמ"כ כנ"ל
שם נעוץ לכך ממש העולמות כל סוף שהיא דעשיה במל'
א"ס אור הארת בחי' הוא ממש ותחלתן ממש תחלתן מבחי'
הוא שא"ק קדמון אדם בחי' להתהוות הקו בבחי' שהאיר
ובכללות הראשון הנאצל והוא מאצי' מעלה למעלה
כו' חכמה בחי' הוא ואצי' כתר, בחי' הוא נק' העולמות
מתחלתן נעוץ דאצי' שבמל' כמו א"כ מל', בחי' ועשיה
בכללות המל' שהיא בעשי' כך דאצילות כתר בחי'

העולמותהעול שבכללות ממש תחלתן מבחי' נעוץ מות
מלובש בא"ק והנה כנ"ל, הכללי כתר שנק' הא"ק שהוא
הוא דאצי' בכתר אפי' באצי' משא"כ ממש א"ס מאור הקו
הקו הארת שבסיום הא"ח בחי' וא"כ כו' הקו הארת רק
תחלתן מבחי' למעלה ממטה בא"ח מאיר דאצי' שבמל'
בבי"ע ליש מאין מהוה עי"ז לכן שבכ"ע הקו מהארת היינו
רגלי מסתיימים ששם בעשיה דהיינו ממש ובסופן כנ"ל.
בחי' נעשה ממש עצמו הקו מסתיים ששם דא"ק היושר
דהיינו ממש תחלתן מבחי' למעלה ממטה להאיר א"ח
באור מאיר והארתו דא"ק. בכתר המאיר הקו ראשית
מההארה יותר נפלאה הארה והיא דעשי' שבמל' הנשמה
דאצי' שבכתר הקו מהארת רק שהיא כנ"ל דאצי' שבמל'
מבחי' היא א"ק רגלי שבסיום א"ח דבחי' זו הארה אבל
בריאת עי"ז הי' ממש שבתחלתן כמו והלכך ממש, תחלתן
ממש ליש מאין בריאה הוא הרי ב"ה א"ס אור דלגבי א"ק
דלאו א"ס אור לגבי דבריאה אדם נק' שא"ק אי"ה כדלקמן
א"ס מאור א"ק בחי' והתהוות כלל, איהו מדות אינון מכל
א"ק לגבי עשיה שבין מהדילוג אפי' ויותר ממש דילוג הוא
ונמצא ממש גופנית עשייה עם א"ק שוה ב"ה א"ס לגבי כי
בחי' ליש מאין הבריאה עי"ז הי' א"ס מאור הקו שבתחלת
מאור א"ק התהוות להיות לגמרי הערך דילוג שהוא א"ק
ומאיר א"ח בחי' שנעשה ממש הקו בסיום עי"ז כך א"ס.
העשיה התהוות נעשה ועי"ז ממש תחלתן מבחי' בו
כלל ערוך שאין לגמרי הערך דילוג ג"כ שהוא גשמיות

רוחניות: לגבי גשמיות
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קלג    

שלמעלה בט"ס משא"כ יכול הכל ב"ה א"ס אור של זה
עו"ע, בבחי' שנשתלשלו כיון זה כח גילוי בהם אין מהמל'
הט"ס בכל החכמ' ע"י מלובש א"ס אור הקו שהארת והגם
הוא ששם מצד יותר ונפלאה יתירה הארה יש במל' מ"מ
חוזר אור בבחי' למעלה ממטה מאיר ואז הקו הארת סיום
דנעוץ משום למעלה ממטה כתר נק' דאצי' המל' ולכן
א"ח בבחי' מאיר הקו הארת שבסיום דוקא בסופן תחלתן
וכנודע מהחכמה מעלה שלמעלה עליון בכתר הארתו ע"ד
התחתון שבאויר השמש חום מהארת הגשמי ממשל ג"כ
ואויר קר הוא האמצעי שאויר האמצעי מבאויר יותר מאיר
אור נעשה הארץ על ההארה שבסיום לפי זהו חם התחתון
במל' ממש הכתר הארת יש והלכך למעלה, ממטה חוזר
מאין החכמה שהרי שבח"ע מהארה אפי' למעלה שהוא
מוחי' מותרי לבד שערות בחי' כו' ממזלא יונק אבא תמצא
יש החכמה להאציל א"ס אור כח נגלה שבכתר כמו לכך
בבחי' הספירות נשתלשלו ואילך מחכמה דוקא כי מאין
בהשתלשלות ולא תמצא מאין עצמה החכמה אבל עו"ע
גופני' כעשי' ונחשבת מח"ע ונשגב מרומם אוא"ס כי עו"ע
כי עליון הכתר אמצעות ע"י ליש מאין והתהוותה ית' אצלו
כל אין וז"ש כו' לנאצלים המאציל בין ממוצע הוא כתר
הוא ואילך ומשם ח"ע היא שמש פי' השמש תחת חדש
אבל ליש מאין חידוש ולא המל' עד עו"ע השתלשלות
שהחכמה ממש ליש מאין חידוש יש שמשא מן לעילא
בכ"ע ב"ה מא"ס שמאיר זה ויכולת כח הנה תמצא מאין
בי"ע להוות דאצי' במל' נגלה ליש מאין החכמ' להוות
זה יש בחי' והנה כו', בסופן תחלתן נעוץ וזהו ליש מאין
ונשמות דבי"ע דע"ס הכלים התהוות אפי' היינו דבי"ע
השתלשלות ענין ג"כ נמצא ואילך ומשם דבי"ע, ומלאכים
החיות עד מהם משלמע' מקבלים האופנים דהיינו עו"ע
מהם שנמשך עד לעלול מעילה משתלשל שמהם שבמרכבה
שור מפני הבהמה רוח בענין כדלעיל חיים הבעלי נפשות
מפני החיות ונפשות נשר מפני העופות ונפשות שבמרכבה
גופות דהיינו גשמיות העשיה התהוות כשצ"ל אכן כו', ארי'
והשמים וארמ"ע וצומח דומם ומכ"ש האדם גוף או הבע"ח
עו"ע השתלשלות ע"י להיות א"א אזי וירח, ושמש וכוכבים
ב"ה א"ס כח נגלה ובזה דוקא מאין יש בבחי' אלא כנ"ל
ממש ערוך שאינן ממש גשמיים ברואים בורא בהיותו יותר
ונפרד יש בחי' שהם הרוחניים בחי' לגבי אפילו לרוחניים
מזה ושיתהוה רוחניים הם מ"מ כנ"ל דבי"ע המלאכים כמו
שאפי' וכנ"ל ממש ערוך לאין הערך דילוג הוא גשמיות
כעפר עב גשם להיות יועילו לא צמצומים אלפים אלף
המלאכים של אפי' נבדלים משכלים הרוחניו' מהשתלשלות
באין הערך דילוג הוא מרוחניות דגשמיות זה ריחוק כי כו'

הכל שהוא ב"ה א"ס כח ע"י רק שזהו אלא ממש, ערוך
א"כ מזה ויובן כו', עשה ה' חפץ אשר כל ע"פ כנ"ל יכול
יותר ב"ה א"ס כח ונגלה נראה הגשמיות שבעשייה איך
אע"פ רוחניים הנבראים בהתהוות כחו שמראה ממה אפי'
העשייה התהוות מ"מ כנ"ל מאין יש נבראו ג"כ שהם
וכלל כלל ממש ערוך שאינן כו' יותר דילוג הוא גשמיות
וכל באריכות, כנ"ל נבדלים ושכליים המלאכים לגבי אפי'
שבמל' כמו הלכך כנ"ל בסופן תחלתן דנעוץ לפי הוא זה
תחלתן מבחי' נגלה דאצילות דרגין כל סוף שהיא דאצי'
האצילות ראשית עליון שבכתר א"ס אור הארת בחי' שהוא
המלובשת דאצי' מל' בבחי' דהיינו ממש בסופן כמ"כ כנ"ל
שם נעוץ לכך ממש העולמות כל סוף שהיא דעשיה במל'
א"ס אור הארת בחי' הוא ממש ותחלתן ממש תחלתן מבחי'
הוא שא"ק קדמון אדם בחי' להתהוות הקו בבחי' שהאיר
ובכללות הראשון הנאצל והוא מאצי' מעלה למעלה
כו' חכמה בחי' הוא ואצי' כתר, בחי' הוא נק' העולמות
מתחלתן נעוץ דאצי' שבמל' כמו א"כ מל', בחי' ועשיה
בכללות המל' שהיא בעשי' כך דאצילות כתר בחי'

העולמותהעול שבכללות ממש תחלתן מבחי' נעוץ מות
מלובש בא"ק והנה כנ"ל, הכללי כתר שנק' הא"ק שהוא
הוא דאצי' בכתר אפי' באצי' משא"כ ממש א"ס מאור הקו
הקו הארת שבסיום הא"ח בחי' וא"כ כו' הקו הארת רק
תחלתן מבחי' למעלה ממטה בא"ח מאיר דאצי' שבמל'
בבי"ע ליש מאין מהוה עי"ז לכן שבכ"ע הקו מהארת היינו
רגלי מסתיימים ששם בעשיה דהיינו ממש ובסופן כנ"ל.
בחי' נעשה ממש עצמו הקו מסתיים ששם דא"ק היושר
דהיינו ממש תחלתן מבחי' למעלה ממטה להאיר א"ח
באור מאיר והארתו דא"ק. בכתר המאיר הקו ראשית
מההארה יותר נפלאה הארה והיא דעשי' שבמל' הנשמה
דאצי' שבכתר הקו מהארת רק שהיא כנ"ל דאצי' שבמל'
מבחי' היא א"ק רגלי שבסיום א"ח דבחי' זו הארה אבל
בריאת עי"ז הי' ממש שבתחלתן כמו והלכך ממש, תחלתן
ממש ליש מאין בריאה הוא הרי ב"ה א"ס אור דלגבי א"ק
דלאו א"ס אור לגבי דבריאה אדם נק' שא"ק אי"ה כדלקמן
א"ס מאור א"ק בחי' והתהוות כלל, איהו מדות אינון מכל
א"ק לגבי עשיה שבין מהדילוג אפי' ויותר ממש דילוג הוא
ונמצא ממש גופנית עשייה עם א"ק שוה ב"ה א"ס לגבי כי
בחי' ליש מאין הבריאה עי"ז הי' א"ס מאור הקו שבתחלת
מאור א"ק התהוות להיות לגמרי הערך דילוג שהוא א"ק
ומאיר א"ח בחי' שנעשה ממש הקו בסיום עי"ז כך א"ס.
העשיה התהוות נעשה ועי"ז ממש תחלתן מבחי' בו
כלל ערוך שאין לגמרי הערך דילוג ג"כ שהוא גשמיות

רוחניות: לגבי גשמיות
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בועלייךÂב) כי כתי' הנה בתוכם, ושכנתי ענין
אלא ברית כורתת האשה אין וארז"ל עושייך
באר בחי' ידיך כוננו אד' מקדש וז"ע כלי, שעשאה למי
מים באר בבחי' האדם שיהי' מה זהו נמצא שרי', חפרוה
שרי' חפרוה וז"ע אשא, נפשי ה' אליך שה"ע חיים
וזהו בנפש. החקיקה נעשה שעי"ז רמ"ח גימ' במחוקק
קמי' כשהעבירוה רבי בבן ע"ב דס"ב כתובות שארז"ל
בך, יש קונך מדעת בני רבי א"ל איזל, והדר אכנוס אמר
כו' לשבתך מכון נחלתך בהר ותטעמו תביאמו אמר תחלה
ושכנתי דהמקדש מוכח מקדש, לי ועשו אמר ואח"כ
שהיו הלוחות ענין והיינו חו"כ, יחוד כענין זהו בתוכם
לפמש"נ אך בישראל, התורה אור המשכת שה"ע בארון,
א"כ תורה, בחי' עכשיו זהו עצמו והמקדש דהאוהל לעיל
והיחוד דהנשואין וצ"ל תורה, ג"כ זהו דהיחוד נא' איך
זהו עכשיו גם וא"כ לע"ל, שיתגלה התורה פנימיות ז"ע
בחי' שהוא ואגידה בענין בזהר וכמ"ש אגדות ענין
ועי"ז יו"ד, בחי' לו שמשפיע לדלי"ת הגימ"ל מן ההשפעה
ענין זהו ואגדות הלכות כי ונמצא ה"א. ד' מן נעשה
זה"ע שבתורה הלכות התורה, בבחי' שיש ונשואין אירוסין
קדושין טבעת אירוסין כמו שזהו שבתורה ומקדש אוהל
גם אגדות. בחי' זהו יחוד נשואין אבל לבד, מקיף בחי'
ישברו, אליך כל עיני שז"ע בחי', ב' יש בנש"י בעבודה

כו'. בה"א כלה נעשית ואח"כ
Âהשכינה השראת ענין צ"ל בתוכם ושכנתי ענין

יכולי' אנו ואין אומרי' שאנו במקדש, שהי'
מה וצ"ל לפניך, ולהשתחוות ולראות ולהשתחוותלעלות ו

רצונך בטל ז"ע בפנימיות ההשתחוואה ענין הנה כי לפניך,
גילוי ע"י במקדש מקבלי' היו זו והשתחוואה רצונו מפני
גילוי, בבחי' בתחתונים ששוכן מה שכינה פי' שכינה,

האבוקה, בפני כנר ומתבטלי' נכללי' הנשמות היו ועי"ז
והנה דאבוה, כרעא ברא הנשמות מקור היא השכינה שהרי
קד"ק בהיכל ששוכן שכינה נק' בבריאה המל' כשיורדת
יחיד, מלך אז ונק' לבריאה עתיק כשנעשית והיינו דבריאה,
הנשמות מתבטלי' שעי"ז האבוקה המשכת כענין והר"ז
בקדש זו בחי' כשהאיר בבהמ"ק ולכן האבוקה, בפני כנר
הנשמות של הביטול בחי' ההשתחוואה ענין הי' הקדשים

כו'.
„ÂÚÂבד"ה בלק"ת ממשנ"ת ההשתחוואה ענין יובן

שכופף ברוחניות השתחוואה שיש הראשון שובה
נשמע וכמו"כ בלעו"ז, והוא הנשפע לדבר שכלו ומבטל
אליו שכלו ומבטל שכופף היינו בתפלה השתחוואה לענין
מ"ש ע"ד השתחוואה ענין יובן ועוד רצונך. בטל וגם ית',
ע"ד האש יסוד בחי' הוא בשר להשתחוות, בשר כל יבוא
זהו וההשתחוואה לאשי. לחמי נא' בשרפי' וע"ד שור פני
שנא' כענין זהו וא"כ אש מרשפי שלמעלה ביטול בחי'
בת וכענין מלכא, קאתי תמן דקה דממה קול האש ואחר
אמי בת מבחי' שלמעלה דאבא מוחין מבחי' שהיא אבי
אר"י פנ"ו וירא פ' במד"ר שארז"ל וזהו דאימא, מוחין
אלא המורי' מהר חזר לא אברהם השתחוואה בזכות הכל
בזכות אלא ניתנה לא התורה השתחוואה, בזכות
שיחתן יפה וז"ע מרחוק, והשתחויתם שנא' השתחוואה
בבחי' שהי' מפני בנים, של מתורתן אבות עבדי של
פנים ובספר וישתחו, ויקוד באליעזר שנא' ע"ד הביטול
זהו ורגלי' ידי' בפישוט שההשתחוואה משפטי' ס"פ יפות
העמידה כי וי"ל הנפרדי', הגשמי' כח התפשטו' כענין
והגוף הראש בהשתחוואה אבל גבוה, הראש אדם בציור
חכמה ששם לבחי' ביטול בחי' זהו וא"כ שוים, והרגלי'

כו'. הוא אדם לא כי בחי' והיינו שוין, ועשי'
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היאÂוא"ו) שהעבודה ג"כ יש טו"ד שע"פ בעבודה
ואינו עבודה זה שאין לבד, מקיף בבחי'
כאשר והוא ולבטלו, להכניעו הנה"ב חומריות על פועל
אלקי ענין דבאיזה והיינו לבד, כללות בבחי' היא התבוננות

ממש השגה בבחי' בו להתבונן משתדל אינו בו שמתבונן
דעתו ולהעמיק שהוא כמו באמת הענין את ולהשיג לידע
וכמו ההוא, הענין בכללות בההתבוננות מסתפק כ"א בזה,
ענין כללות ג"כ אצלו (ונרגש מאין יש בריאה ענין בכללות

1

2

3

4

5

6

7

8

   

האלקי הכח את לידע לבו שמשים מבלי שבזה ההפלאה
באלקות פרטית מדריגה איזה דהיינו ליש מאין המהווה
ההפלאה ופרטי ליש מאין ההתהוות אופן הוא ואיך הוא
מאד נפלא ענין הוא מאין יש בריאה דענין וכנודע בזה,
מה שז"ע הוא ומה איך אנושי בשכל באמת מושג שאינו
מבחי' הוא ההתהוות כח ואמיתית הבורא בחיק רק שזהו
יש להוות ויכולתו בכחו לבדו שהוא ב"ה א"ס עצמות
בענין ה' גדולת ענין בכללות או במ"א) וכמ"ש כו' מאין
כו'. סוכ"ע ואיהו ממכ"ע דאיהו איך בד"כ וכן ההתהוות.
(ער האלקי הענין על ומתלהב בנפשו שמתפעל היות ועם
כו'), הרצוא התפעלות א מיט אלקות אויף צעקאכט ווערט
אם כי אמיתי התפעלות זה ואין לבד מקיף בבחי' ה"ז
הוא והענין התפלה). בקונט' באריכות (וכמ"ש כוזב דמיון
על שנזכר זכרון כמו רק היא כללות, בדרך ההתבוננות כי
ידיעה צ"ל כ"א האהבה את לעורר מספיק אינו וזה אלקות.
(וביראה האהבה, מתעורר דוקא ועי"ז ממש, והשגה
את המביאים אלקות העניני את שזוכר הזכרון מספיק
השגת בתחלה צ"ל דמ"מ שם (ונת' פ"ג וכמשנת"ל היראה

מספיק אינו באהבה משא"כ הזכרון) מספיק ואח"כ הענין
כמה בו התבונן וכבר הענין את שיודע וגם לבד הזכרון
אמיתית האהבה שתהי' בכדי ופעם פעם בכל הנה פעמים
יש הביטל שענין מפני וי"ל דוקא. ממש התבוננות צ"ל
חפץ ארץ אתם תהיו כי בענין במ"א וכמ"ש בנש"י בטבע
כח מחמת תו"מ ע"י לזריעה הראוי' הארץ הן דנש"י
העמים מכל המעט אתם כי וכמ"ש בעצם שבהם הביטל
קטן דא' ללבנה מונין ישראל והו"ע כו', א"ע שממעטים
כו', הקטן הוא ודוד וכן הקטן בנה יעקב לקטנה מונה
גם ע"ז מספיק לכן בטבע הביטול ענין בהם שיש ומפני
אלקות לגבי א"ע ומניח עי"ז שמתבטל דאלקות הזכרון
לנו בירושה ג"כ שהיא הגם האהבה ענין אבל ית' ורצונו
עצמותו והנחת הביטל טבע כמו זה אין מ"מ מאבותינו
מוסתרת האהבה ענין (ואמיתית מישראל שבכאו"א
הכח שזהו פי"ח בסש"ב מבו' מהאבות בירושה שבכאו"א
נפרד להיות לו שא"א משום מישראל שבכאו"א דמס"נ
דבר התגלות היא שהאהבה ובפרט ית'), מאחדותו ח"ו

ממש. והתבוננות השגה ע"י כ"א להיות א"א ע"כ
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הנפש כחות ביד צל הבדיקה בדיקה. צרי אי חמ בו נכנ שאי  הלב נקודת  מקו
יה.  הכתר פנימיות ודעת עמ שלמעלה עבודה עי אתהפכא  חמ ביעור אתכפיא. וזהו

ׁשאיןe‰ÊÂו) מקֹום החמץ, את ּבֹודקין עׂשר לארּבעה "אֹור ¿∆ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מקֹום ׁשּיׁש ּבדיקה", צרי אינֹו חמץ ּבֹו ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָמכניסין
הּלב נקּדת ׁשהּוא ּבאלקּות ּדנׁשמה עצמי ההתקּׁשרּות ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשהּוא
ׁשאר אבל ּבדיקה, צרי אינֹו ּובמילא חמץ ּבֹו מכניסין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשאין
והחמץ ּברּוחנּיּות. חמץ מהּו לידע ּבדיקה צריכים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדרגֹות
מציאּות איזה הּוא אם ׁשּגם ּׁשהּוא, ּדמה ּבמּׁשהּו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַאּסּורֹו

מה ראּו ּכמֹו חמץ, הּוא הרי אֹור42קּלה היא והּבדיקה , ְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
הם עׂשר ּדארּבעה עׂשר, האלקית43לארּבעה הּנפׁש ּכחֹות ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מסּפרם ׁשּבכללּותם הּבהמית הּנפׁש ּבכחֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמתלּבׁשים

ּבדיקת זהּו אמנם עׂשר. לארּבעה אֹור ּבכח הּוא והּברּור ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹי"ד,
ּבהּׂשגה ודעת טעם ּפי ׁשעל העבֹודה ׁשהּוא לבד, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחמץ
ּבּנפׁש והּבּטּול הּכפּיה ׁשּפֹועל הּוא זה ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהתּבֹוננּות,
וכל מּכל לגמרי ׁשּמתּבּטל הּוא חמץ ּבעּור אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּבהמית,
ּדכׁשם ּדלּבא, רעּותא ידי על ּדוקא ׁשּזהּו אתהּפכא, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבחינת

נאמר למעלה ּפנימּיּות44ׁשעל ׁשּזהּו יּכרתּו", אֹויבי "וכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ואבּדֹון הּבּטּול הּוא ׁשּמּׁשם סֹוף אין עצמּות ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּכתר

אחרא ּוכמאמריאּדסטרא מצרים45לגמרי, ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא כּו', מלא ולא אני – ְְְֲִִֶַַָָָָֹכּו'
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סוף42) בהר פרשת תורה בלקוטי שמבואר מה פי על יובן
ודבר יש שעושה מ"ה ראו שבתותי: את המתחיל דיבור [מאמר]
דסטרא גשמיות היש והתהוות השתלשלות שורש והּוא מהביטול,

לשונו. כאן עד אחרא.
(אור43) הבהמית. ונפש האלקית דנפש מדות לשבעה הכוונה

להעיר יש - כוחות עשרה מונה שאינו ומה תרצ"ד). עשר, לארבעה

א חלק זוהר כן גם וראה קנים. ז' בת שהיא במה המנורה מדרושי
ב. רד,

על44) דקאי צריך, על ידך תרום הפסוק: והתחלת ח. ה, מיכה
דיבור ל[מאמר] ביאור תורה בלקוטי שכתוב כמו הכתר ופנימיות כתר,

ד. סעיף חוקת זאת המתחיל
ח.45) כז, דברים ספרי

לקדושה).יא. (המנוגד האחר הצד של



קלה    

האלקי הכח את לידע לבו שמשים מבלי שבזה ההפלאה
באלקות פרטית מדריגה איזה דהיינו ליש מאין המהווה
ההפלאה ופרטי ליש מאין ההתהוות אופן הוא ואיך הוא
מאד נפלא ענין הוא מאין יש בריאה דענין וכנודע בזה,
מה שז"ע הוא ומה איך אנושי בשכל באמת מושג שאינו
מבחי' הוא ההתהוות כח ואמיתית הבורא בחיק רק שזהו
יש להוות ויכולתו בכחו לבדו שהוא ב"ה א"ס עצמות
בענין ה' גדולת ענין בכללות או במ"א) וכמ"ש כו' מאין
כו'. סוכ"ע ואיהו ממכ"ע דאיהו איך בד"כ וכן ההתהוות.
(ער האלקי הענין על ומתלהב בנפשו שמתפעל היות ועם
כו'), הרצוא התפעלות א מיט אלקות אויף צעקאכט ווערט
אם כי אמיתי התפעלות זה ואין לבד מקיף בבחי' ה"ז
הוא והענין התפלה). בקונט' באריכות (וכמ"ש כוזב דמיון
על שנזכר זכרון כמו רק היא כללות, בדרך ההתבוננות כי
ידיעה צ"ל כ"א האהבה את לעורר מספיק אינו וזה אלקות.
(וביראה האהבה, מתעורר דוקא ועי"ז ממש, והשגה
את המביאים אלקות העניני את שזוכר הזכרון מספיק
השגת בתחלה צ"ל דמ"מ שם (ונת' פ"ג וכמשנת"ל היראה

מספיק אינו באהבה משא"כ הזכרון) מספיק ואח"כ הענין
כמה בו התבונן וכבר הענין את שיודע וגם לבד הזכרון
אמיתית האהבה שתהי' בכדי ופעם פעם בכל הנה פעמים
יש הביטל שענין מפני וי"ל דוקא. ממש התבוננות צ"ל
חפץ ארץ אתם תהיו כי בענין במ"א וכמ"ש בנש"י בטבע
כח מחמת תו"מ ע"י לזריעה הראוי' הארץ הן דנש"י
העמים מכל המעט אתם כי וכמ"ש בעצם שבהם הביטל
קטן דא' ללבנה מונין ישראל והו"ע כו', א"ע שממעטים
כו', הקטן הוא ודוד וכן הקטן בנה יעקב לקטנה מונה
גם ע"ז מספיק לכן בטבע הביטול ענין בהם שיש ומפני
אלקות לגבי א"ע ומניח עי"ז שמתבטל דאלקות הזכרון
לנו בירושה ג"כ שהיא הגם האהבה ענין אבל ית' ורצונו
עצמותו והנחת הביטל טבע כמו זה אין מ"מ מאבותינו
מוסתרת האהבה ענין (ואמיתית מישראל שבכאו"א
הכח שזהו פי"ח בסש"ב מבו' מהאבות בירושה שבכאו"א
נפרד להיות לו שא"א משום מישראל שבכאו"א דמס"נ
דבר התגלות היא שהאהבה ובפרט ית'), מאחדותו ח"ו

ממש. והתבוננות השגה ע"י כ"א להיות א"א ע"כ

•

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


         

  

הנפש כחות ביד צל הבדיקה בדיקה. צרי אי חמ בו נכנ שאי  הלב נקודת  מקו
יה.  הכתר פנימיות ודעת עמ שלמעלה עבודה עי אתהפכא  חמ ביעור אתכפיא. וזהו

ׁשאיןe‰ÊÂו) מקֹום החמץ, את ּבֹודקין עׂשר לארּבעה "אֹור ¿∆ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מקֹום ׁשּיׁש ּבדיקה", צרי אינֹו חמץ ּבֹו ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָמכניסין
הּלב נקּדת ׁשהּוא ּבאלקּות ּדנׁשמה עצמי ההתקּׁשרּות ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשהּוא
ׁשאר אבל ּבדיקה, צרי אינֹו ּובמילא חמץ ּבֹו מכניסין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשאין
והחמץ ּברּוחנּיּות. חמץ מהּו לידע ּבדיקה צריכים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדרגֹות
מציאּות איזה הּוא אם ׁשּגם ּׁשהּוא, ּדמה ּבמּׁשהּו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַאּסּורֹו

מה ראּו ּכמֹו חמץ, הּוא הרי אֹור42קּלה היא והּבדיקה , ְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
הם עׂשר ּדארּבעה עׂשר, האלקית43לארּבעה הּנפׁש ּכחֹות ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מסּפרם ׁשּבכללּותם הּבהמית הּנפׁש ּבכחֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמתלּבׁשים

ּבדיקת זהּו אמנם עׂשר. לארּבעה אֹור ּבכח הּוא והּברּור ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹי"ד,
ּבהּׂשגה ודעת טעם ּפי ׁשעל העבֹודה ׁשהּוא לבד, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחמץ
ּבּנפׁש והּבּטּול הּכפּיה ׁשּפֹועל הּוא זה ידי ׁשעל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהתּבֹוננּות,
וכל מּכל לגמרי ׁשּמתּבּטל הּוא חמץ ּבעּור אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּבהמית,
ּדכׁשם ּדלּבא, רעּותא ידי על ּדוקא ׁשּזהּו אתהּפכא, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבחינת

נאמר למעלה ּפנימּיּות44ׁשעל ׁשּזהּו יּכרתּו", אֹויבי "וכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ואבּדֹון הּבּטּול הּוא ׁשּמּׁשם סֹוף אין עצמּות ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּכתר

אחרא ּוכמאמריאּדסטרא מצרים45לגמרי, ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא כּו', מלא ולא אני – ְְְֲִִֶַַָָָָֹכּו'
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סוף42) בהר פרשת תורה בלקוטי שמבואר מה פי על יובן
ודבר יש שעושה מ"ה ראו שבתותי: את המתחיל דיבור [מאמר]
דסטרא גשמיות היש והתהוות השתלשלות שורש והּוא מהביטול,

לשונו. כאן עד אחרא.
(אור43) הבהמית. ונפש האלקית דנפש מדות לשבעה הכוונה

להעיר יש - כוחות עשרה מונה שאינו ומה תרצ"ד). עשר, לארבעה

א חלק זוהר כן גם וראה קנים. ז' בת שהיא במה המנורה מדרושי
ב. רד,

על44) דקאי צריך, על ידך תרום הפסוק: והתחלת ח. ה, מיכה
דיבור ל[מאמר] ביאור תורה בלקוטי שכתוב כמו הכתר ופנימיות כתר,

ד. סעיף חוקת זאת המתחיל
ח.45) כז, דברים ספרי

לקדושה).יא. (המנוגד האחר הצד של



קלו   

וכּידּוע לגמרי, ׁשּלהם הּבּטּול היה זה ידי ּדעל ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּובעצמֹו",
ידי על ּדוקא זה הרי הּדבר, ּגמר היה ּבכֹורֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּדבמּכת
סֹוף, אין עצמּות ּבחינת ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו ְְְְְִִֵַַַַָָהּקדֹוׁש

וה ּבעּור ׁשּיהיה ּבעבֹודה ּגם הּוא ּכן הּואהּנה החמץ ׁשּבתת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עבֹודה ׁשהיא ּדלּבא רעּותא ידי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּדי י', ד' ּבחינת עׂשר ּבארּבעה הּוא חמץ ׁשּבדיקת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוזהּו
ההׁשּתלׁשלּות ּבמדרגת ׁשּזהּו החּסרֹון, מּלּוי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָמחסֹורֹו,

הּמחין ּגּלּוי ידי ּדעל והינּו ּומקֹורֹו, מּׁשרׁשֹו הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹׁשהּמּלּוי
ּובעּור אחרא, סטרא ּדאתּכפיא הּוא מצרים יציאת ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָּבחינת
סֹוף אין אֹור ּפנימּיּות מּבחינת הינּו י"ה, מּבחינת הּוא ְְְְִִִִִִֵֵַַַָחמץ
ראׁשֹון, ּבחינת וזהּו הׁשּתלׁשלּות. ּומקֹור מּׁשרׁש ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹׁשּלמעלה

ּכתר ּבגימטרּיא הּוא הראׁשֹון ּפנימּיּות46ּדבּיֹום ּבחינת והּוא , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ
מקֹום ּומּכל ה', י' ּבחינת עׂשר ּבחמּׁשה עּקרֹו ולכן ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּכתר,
ראׁשֹון. נקרא הּתֹורה ּפי ׁשעל ּבי"ד, הּוא הּבעּור ּגם ְְִִִִִֵֶַַַַָָהּנה
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ה.46) סעיף כנישין כו' עצרת השמיני ביֹום המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי
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לג. ע' תרפ"ד) יארק. (ניו ישראל חכמי בספר נדפס (*
כז. סימן הקודש אגרת (**

מה1) כאן הסביר לא הכ"מ זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק
אנשים ועבודת התבוננות ידי על עבודה הכוונה: ואולי האופנים שני הם
ישנם : ג' אות תרצ"ד אחש"פ שיחת גם ראה להלן. מדובר אודותן פשוטים
אור בדרך והעבודה ישר אור בדרך העבודה השי"ת, בעבודת עבודות סוגי שני

(הועתק אחר במקום עכ"ל. כו', למעלה ומלמטה למטה מלמעלה חוזר..
עיי"ש. טובים. ומעשים תשובה העבודה: דרכי שני פג): ע' יום" בה"יום

יח.2) אות 57 עמוד ה'ש"ת קיץ השיחות ספר גם ראה
כחותם3) דשימני ביאור שה"ש שם בחוקותי. ר"פ תורה לקוטי גם ראה

תפלין. מצות מצותיך דרך ואילך. פל"ה התפילין שער בינה אמרי ד'. פ"ג

      

     

לנסיך הסביר הוא ומציוויו. מהנסיך נבהל לא יצחק, ר' והצדיק הגאון קראקא, של הישיש רבה
דלהלן: הדברים את בהחלטיות, אך במתינות

- יותר עליונה מסמכות ציווי אחר למלא לי יש אך רצונך, את למלא מעוניין הייתי לב "בחפץ
העולם". אדון

דבר אעשה לא "ולעולם - דבריו את הרב המשיך - לגרושה" להינשא כהן על אוסרת "התורה
הגרושה". עם זליגמן את אחתן ולא - התורה להוראות בניגוד

ואמר: זעם, הפולני הנסיך התמלא - אלו מילים בשמעו

מפני דעתך את לכוף הנך חייב - מצווה אני אשר את תקיים שאתה דעתי על עדיין עומד "ואני
רצוני".

כדין להיעשות צריך שהכול בדעתו נשאר קראקא של שרבה מאליו ומובן חלפו, מספר ימים
התורה.

במרכז אשר השוק למקום דאתרא המרא את להביא בצוותם חמושים חיילים לרב הנסיך שלח אז
העיר.

כל לעיני השמים, כיפת תחת הפתוח בשוק - שם לערוך הרב צריך היה הנסיך של הוראתו לפי
והגרושה. לשלמהֿזיגמונד וקידושין חופה - יהודים ואינם יהודים הנאספים,

כן כמו והגרושה. זליגסון כבר לו המתינו לשוק, - החמושים בחיילים מלווה - הרב הגיע כאשר
במהירות הגיעו אשר יהודים ואינם יהודים עם, והמון הגרושה של העשירים קרוביה כבר שם היו

הרב. או הנסיך יוותר, מהשניים מי יקרה; מה לראות סקרנים היו כולם פלאי. דבר לראות

ביותר: תקיפה החלטית בנימה להם ואמר וקרוביה, בכלה בחתן, הביט הישיש הרב

כך על לשלם אצטרך אם אפילו התורה, איסור על אעבור לא אופן שבשום בכם, הנני "מתרה
יהיה". אשר איתי יהיה וקידושין, חופה לכם אערוך לא בחיי.

לזה. זה להינשא רצונם על שיתחרטו בתחנונים, מהם לבקש שוב הרב החל ואז

שאני מהוראתו, הנסיך "ייסוג - ולכלה לחתן הרב אמר - להינשא" רוצים שאינכם תודיעו "אם
מכם". ורק אך באמת נובע האסון כל רצונכם, את אמלא

במריים. לעמוד המשיכו והגרושה זליגמן אך

מאומה, אצלם לפעול יוכל שלא בקול:בראותו הרב קרא

את קדש אלוקי, ה' ממך, הנני מבקש מצוותך. על לעבור לאלצני הם רוצים עולם, של "ריבונו
את ירגישו וזּכה שלימה באמונה - העולם אדון - בך ומאמינים מצוותיך השומרים שאלו כדי ְַָשמך,
לאלו חסדך את הראה הקדוש, מגובהך - העולם בורא - מטה הבט יותר. ומעודדים מחוזקים עצמם

נגדך"! מצח בעזות הניצבים אלו את והענש בדרכיך, ההולכים
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קלז

      

     

לנסיך הסביר הוא ומציוויו. מהנסיך נבהל לא יצחק, ר' והצדיק הגאון קראקא, של הישיש רבה
דלהלן: הדברים את בהחלטיות, אך במתינות

- יותר עליונה מסמכות ציווי אחר למלא לי יש אך רצונך, את למלא מעוניין הייתי לב "בחפץ
העולם". אדון

דבר אעשה לא "ולעולם - דבריו את הרב המשיך - לגרושה" להינשא כהן על אוסרת "התורה
הגרושה". עם זליגמן את אחתן ולא - התורה להוראות בניגוד

ואמר: זעם, הפולני הנסיך התמלא - אלו מילים בשמעו

מפני דעתך את לכוף הנך חייב - מצווה אני אשר את תקיים שאתה דעתי על עדיין עומד "ואני
רצוני".

כדין להיעשות צריך שהכול בדעתו נשאר קראקא של שרבה מאליו ומובן חלפו, מספר ימים
התורה.

במרכז אשר השוק למקום דאתרא המרא את להביא בצוותם חמושים חיילים לרב הנסיך שלח אז
העיר.

כל לעיני השמים, כיפת תחת הפתוח בשוק - שם לערוך הרב צריך היה הנסיך של הוראתו לפי
והגרושה. לשלמהֿזיגמונד וקידושין חופה - יהודים ואינם יהודים הנאספים,

כן כמו והגרושה. זליגסון כבר לו המתינו לשוק, - החמושים בחיילים מלווה - הרב הגיע כאשר
במהירות הגיעו אשר יהודים ואינם יהודים עם, והמון הגרושה של העשירים קרוביה כבר שם היו

הרב. או הנסיך יוותר, מהשניים מי יקרה; מה לראות סקרנים היו כולם פלאי. דבר לראות

ביותר: תקיפה החלטית בנימה להם ואמר וקרוביה, בכלה בחתן, הביט הישיש הרב

כך על לשלם אצטרך אם אפילו התורה, איסור על אעבור לא אופן שבשום בכם, הנני "מתרה
יהיה". אשר איתי יהיה וקידושין, חופה לכם אערוך לא בחיי.

לזה. זה להינשא רצונם על שיתחרטו בתחנונים, מהם לבקש שוב הרב החל ואז

שאני מהוראתו, הנסיך "ייסוג - ולכלה לחתן הרב אמר - להינשא" רוצים שאינכם תודיעו "אם
מכם". ורק אך באמת נובע האסון כל רצונכם, את אמלא

במריים. לעמוד המשיכו והגרושה זליגמן אך

מאומה, אצלם לפעול יוכל שלא בקול:בראותו הרב קרא

את קדש אלוקי, ה' ממך, הנני מבקש מצוותך. על לעבור לאלצני הם רוצים עולם, של "ריבונו
את ירגישו וזּכה שלימה באמונה - העולם אדון - בך ומאמינים מצוותיך השומרים שאלו כדי ְַָשמך,
לאלו חסדך את הראה הקדוש, מגובהך - העולם בורא - מטה הבט יותר. ומעודדים מחוזקים עצמם

נגדך"! מצח בעזות הניצבים אלו את והענש בדרכיך, ההולכים
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קלח   

והכלה, החתן את לשכנע שוב יצחק ר' קראקא של רבה ניסה בקשתוֿתפילתו, את בסיימו
הישיש לרב התייחסותם את לכולם, להראות אפילו ניסו הם בעזות. פטרוהו הם אך מרצונם. שיתחרטו

הכבוד. בפחיתות

תפילה: גדולה, בדבקות אך בלחש להתפלל החל הישיש הרב

והנורא"! הגדול הקדוש, שמך למען "עשה - בבכי הרב פרץ - ענני"! ה' "ענני,

החלה האדמה והמחותנים. החתןֿכלה מפי נפלטה אימים וזעקת תפילתו, את הרב כילה טרם
שהספיקו לפני ועוד עין, כהרף ותיכף נראתה, נוראית תהום לרגליהם. מתחת פיה את ולפעור להיבקע

צווארם. עד בתהום שקועים כבר הם היו מהתהום, להתרחק

ספורים רגעים אלא חלפו לא כולם. את תקף פחד בהלם. הוכה זה, כל את שראה הרב הקהל
לא כאילו נמחה והכול פיה, את סגרה הפעורה האדמה בתהום. לגמרי שקועים כבר היו והכלה והחתן

מאומה. קרה

לעשות אפשרות שיש חשבו, הם עיניהם. לנגד שהתרחש במה בבהלה הביטו החמושים החיילים
כליל. ונבלעו הזוג שקעו בו המקום את לסמן באדמה חרבותיהם את לתקוע והחלו בעניין, משהו

החלו ואנשים נשים טף כולם. את והסעיר העיר רחבי בכל ומיד תיכף התפרסם המפחיד המאורע
כוחו את ראה כורחו בעל נדהם. שהיה לנסיך, גם הגיעה הידיעה השוק. לעבר בריצה לנהור עבר מכל

התורה. שציוותה מה על לעבור רצה לא אשר קראקא, העיר רב של האלוקי

עצמו הנסיך זה. בעניין לומר מה לו יש האם ממנו לשמוע מנת על לבישוף שליח שלח הנסיך
יחול החוטא, הזוג שקיבלו העונש שמא חשש, הוא מחילה. ממנו ולבקש הרב, עם להתפייס כבר רצה

עליו. גם

בזה נתקף - הבישוף - הוא שיגעון. של במצב הבישוף את הוא מצא לבישוף, השליח הגיע כאשר
והגרושה. זליגמן עם בשוק שקרה מה על הידיעה אליו הגיעה כאשר תיכף

הבישוף. עם שקרה מה על המרה הבשורה ובפיו לנסיך חזר השליח

אותו שביזה כך על מחילה ממנו וביקש קראקא, של לרבה ומיד תיכף לנסוע הנסיך החליט אז
ר קלות בכזו משה.ושהתייחס ולתורת היהודית לאמונה אש

חטאיו. על בתשובה לשוב ביקש הנסיך

- הוא מחילה, ממנו לבקש צריך הנסיך אין שלמעשה קראקא, של הישיש רבה לו ענה כך על
אמונתו הרי בזה, אשם הנסיך אין היהודית, לאמונה להתייחסותו ובנוגע אותו. ביזה לא כלל - הנסיך

לגמרי. שונה

שבו במקום להימצא הכהנים על אוסרת והתורה "היות מהנסיך: דרישה לרב הייתה זאת עם
עבה. אבנים קיר ידי על ייגדר הזוג שקעו בו בשוק הזה שהמקום הנסיך יורה לכן אשר קברים, נמצאים

המקום סביב נבנה אבנים וקיר זו, הבטחה קיים ואכן, זו, בקשה לקיים הנסיך הבטיח במקום בו
והגרושה. זליגסאן באדמה שקעו בו

הצדקה, ובעל הגביר הקהל, כראש כיהן - לקראקא והמהרש"ל המהר"ל הגיעו בה - תקופה באותה
ה"רמ"א". - עולמי פרסום יותר מאוחר התפרסם אשר משה, ר' העילוי היה בנו איסערליש. ישראל ר'
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תרפ"ד ניסן ז"ך

מוהרש"פ

שלפני ג' ביום לפה באתי ואנכי העבר, מכתבי קבל בטח

פט"ב לעיר מושבנו מקום להעתיק ית' בעזרתו ובדעתי החג

לנשוא כבד אמנם מרובה, הוצאה שדורש הדבר כמובן אך

לקרובי להודיע לבקשו הנני ובזה לעשותו. הדבר ובהכרח

תהי' אותנו שתומכים תמיכתם דבר אשר שי' הנכבדים וש"ב

נחי' ית' בעזרתו אשר באופן חדשית בתמיכה ומסודרת קבועה

אל מיום ומתגדלים מתרבים החובות כי ודוחק בצער שלא

ובגלל מקדש, עזרתו וישלח וירחם יחוס והשי"ת יום.

להם אשר וכל אותם האלקים יברך וחסד בטוב שקידתם

בשר. ועד מנפש

בשלומינו. להדרושים מפורט פ"ש למסור בבקשה

ומברכם. והדו"ּׁש כאו"נ ושלום ברכה והי'

יי"ש

     

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

שנה. עשרה שמונה בן הרמ"א היה תורה, ללמוד כדי לקראקא והמהרש"ל המהר"ל הגיעו כאשר
מלובלין. שכנא שלום ר' הגאון של חתנו היה הוא

התורה על לשבת הצעיר העילוי היה יכול בו מיוחד, מדרש בית עבורו בנה הקהל, ראש אביו,
העבודה. ועל

מאומה. לו היה חסר לא גדול, גביר של בנו הרמ"א היות שעקב מובן,

שלוש בערך הרמ"א עם יחד למדו והמהרש"ל המהר"ל לקראקא, שהגיעו הצעירים העילוים שני
ולמד קראקא, בעיר המהר"ל נשאר אלו, שנים שלוש לאחר קראקא את המהרש"ל עזב וכאשר שנים.

נוספות. שנתיים הרמ"א עם

לפראג, המהר"ל שב אז המושלים. בשכניו לחם פראג מושל בבוהמייה. מלחמה פרצה ש"ג בשנת
ולמחותנו. לכלתו, למשפחתו,

הוריה. ואת עצמה את ּפרנסה שממנה קטנה חנות הכלה פערל פתחה העני, שהמחותן כך ְִִֶֶָעקב

הפכה אלו שנים שניםֿעשר במשך תורה. ללמוד לנכר המהר"ל נסע מאז חלפו שנים שניםֿעשר
של המפרנסת להיות שהפכה זה ידי על כוחה את הראתה היא ויוזמה. מעמד בעלת אשה להיות פערל
חתנה עם יפה בצורה לשוחח הייתה ויכולה התורה, בלימוד התפתחה בזמן ובו שהתרוששו, ֶהוריה

תורה. בענייני

הגיעה יותר. צעירה שנים בארבע הייתה פערל שנה. ושתיים שלושים בן כבר אז היה המהר"ל
לחתונתם. העת

עד ידה על שהתפרנסו לאלו - נוסף שכעת אלא חנותה. את לנהל פערל המשיכה חתונתם לאחרי
למחייתם. הספיק זה שבקושי ומובן, בעלה. גם - עתה

לנהל הן המשיכה וזוגתו וללמוד, לשבת המשיך המהר"ל ולזוגתו. למהר"ל הפריע לא זה כל אך
הפנוי. בזמנה תורה למדה והן הקטנה חנותה את
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תרפ"ד ניסן ז"ך

מוהרש"פ

שלפני ג' ביום לפה באתי ואנכי העבר, מכתבי קבל בטח

פט"ב לעיר מושבנו מקום להעתיק ית' בעזרתו ובדעתי החג

לנשוא כבד אמנם מרובה, הוצאה שדורש הדבר כמובן אך

לקרובי להודיע לבקשו הנני ובזה לעשותו. הדבר ובהכרח

תהי' אותנו שתומכים תמיכתם דבר אשר שי' הנכבדים וש"ב

נחי' ית' בעזרתו אשר באופן חדשית בתמיכה ומסודרת קבועה

אל מיום ומתגדלים מתרבים החובות כי ודוחק בצער שלא

ובגלל מקדש, עזרתו וישלח וירחם יחוס והשי"ת יום.

להם אשר וכל אותם האלקים יברך וחסד בטוב שקידתם

בשר. ועד מנפש

בשלומינו. להדרושים מפורט פ"ש למסור בבקשה

ומברכם. והדו"ּׁש כאו"נ ושלום ברכה והי'

יי"ש
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שנה. עשרה שמונה בן הרמ"א היה תורה, ללמוד כדי לקראקא והמהרש"ל המהר"ל הגיעו כאשר
מלובלין. שכנא שלום ר' הגאון של חתנו היה הוא

התורה על לשבת הצעיר העילוי היה יכול בו מיוחד, מדרש בית עבורו בנה הקהל, ראש אביו,
העבודה. ועל

מאומה. לו היה חסר לא גדול, גביר של בנו הרמ"א היות שעקב מובן,

שלוש בערך הרמ"א עם יחד למדו והמהרש"ל המהר"ל לקראקא, שהגיעו הצעירים העילוים שני
ולמד קראקא, בעיר המהר"ל נשאר אלו, שנים שלוש לאחר קראקא את המהרש"ל עזב וכאשר שנים.

נוספות. שנתיים הרמ"א עם

לפראג, המהר"ל שב אז המושלים. בשכניו לחם פראג מושל בבוהמייה. מלחמה פרצה ש"ג בשנת
ולמחותנו. לכלתו, למשפחתו,

הוריה. ואת עצמה את ּפרנסה שממנה קטנה חנות הכלה פערל פתחה העני, שהמחותן כך ְִִֶֶָעקב
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של המפרנסת להיות שהפכה זה ידי על כוחה את הראתה היא ויוזמה. מעמד בעלת אשה להיות פערל
חתנה עם יפה בצורה לשוחח הייתה ויכולה התורה, בלימוד התפתחה בזמן ובו שהתרוששו, ֶהוריה

תורה. בענייני

הגיעה יותר. צעירה שנים בארבע הייתה פערל שנה. ושתיים שלושים בן כבר אז היה המהר"ל
לחתונתם. העת

עד ידה על שהתפרנסו לאלו - נוסף שכעת אלא חנותה. את לנהל פערל המשיכה חתונתם לאחרי
למחייתם. הספיק זה שבקושי ומובן, בעלה. גם - עתה

לנהל הן המשיכה וזוגתו וללמוד, לשבת המשיך המהר"ל ולזוגתו. למהר"ל הפריע לא זה כל אך
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להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹהּתנּופה

למּטה: העליֹונים כאנמצאּו .ÌÎÈÂ(Î)תורה ְְְְִִֶַָָ«¿»¬≈
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: מעל.iÂ„:ּברּכת ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ֵַ

B‚Â(Î‚)הּמזּבח: Ô‰‡Â ‰LÓ ‡iÂ.לּמה ְִֵַַ«»……∆¿«¬…¿ָָ
הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָנכנסּו?
אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ׁשּלנּו: ּכהנים ּתֹורת ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹעל
לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹללּמדֹו
מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ירידה ּדן הריני ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאחר?
הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָירידה
על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹלמדּת,
אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמעׂשה
ירדה ולא הּמעׂשים ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֹׁשּקרבּו
אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ליׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָׁשכינה
ירדה לא ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִִֶַַַָָָָָָֹׁשּכעס
ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשכינה
מׁשה נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹעׂשית

ליׂשראל ׁשכינה וירדה רחמים ּובּקׁשּו e‡ˆiÂ:עּמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָ«≈¿

.ÌÚ‰˙‡ eÎÈÂאלהינּו אדני נעם "ויהי אמרּו: «¿»¬∆»»ְֱֲִִֵַָָֹֹֹ
צ)עלינּו" ׁשכינה(תהלים ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי : ְְְִִִֵֶֶָָָ

הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבמעׂשה
יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשהעמידֹו
נכלמים יׂשראל והיּו ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה ְְְְְִִִִֵָָָָָָֹלא
ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואֹומרים
עֹון לנּו ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּתׁשרה
ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר לכ ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהעגל'!
ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָֹּתעׂשּו
ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָוחׁשּוב
ּבֹו: ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו ּבכם, ְְְִֵֶֶַַָָָָׁשכינה

(„Î)eiÂ.:אּכתרּגּומֹו ‡L()תורה ‡ˆzÂ. «»…ְְַ«≈≈≈
עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹרּבי
אֹומר: יׁשמעאל רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהֹורּו
מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשתּויי
לּמקּדׁש. יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹהזהיר
ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמׁשל
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חלמד: BÂ(È‡)תורה BÚ‰˙‡Â Na‰˙‡Â.לא ֵָ¿∆«»»¿∆»¿ֹ

מּלּואים; וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת ְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָמצינּו
הּדּבּור: עלּֿפי הֹוׁשטה.e‡ˆÓiÂ(È)וכּלן לׁשֹון ְִִַַָֻ««¿ƒְָָ

יגוהזמנה: ּכמׁשּפטe‰‡hÁÈÂ.(ÂË)תורה עׂשהּו ְְַָָ«¿«¿≈ְְֲִַָ
ׁשּלֹו:.ÔBL‡k:חּטאת NÚiÂ‰(ÊË)ּכעגל ַָ»ƒֵֶֶָ««¬∆»

ËtLnk."ּב"וּיקרא נדבה ּבעֹולת כ)המפרׁש :(ביצה «ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ
(ÊÈ)BtÎ ‡lÓÈÂ.קמיצה ‰˜a:היא ˙ÏÚ „lÓ. «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆

הּתמיד: עֹולת אחר עׂשה אּלה יחּכל תורה ִֵֶַַַַָָָָ
(ËÈ)‰qÎÓ‰Â.:הּקרב את המכּסה חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ
(Î)˙BÊÁ‰ÏÚ ÈÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ.לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְַַ
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להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹהּתנּופה

למּטה: העליֹונים כאנמצאּו .ÌÎÈÂ(Î)תורה ְְְְִִֶַָָ«¿»¬≈
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: מעל.iÂ„:ּברּכת ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ֵַ

B‚Â(Î‚)הּמזּבח: Ô‰‡Â ‰LÓ ‡iÂ.לּמה ְִֵַַ«»……∆¿«¬…¿ָָ
הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָנכנסּו?
אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ׁשּלנּו: ּכהנים ּתֹורת ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹעל
לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹללּמדֹו
מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ירידה ּדן הריני ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאחר?
הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָירידה
על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹלמדּת,
אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמעׂשה
ירדה ולא הּמעׂשים ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֹׁשּקרבּו
אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ליׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָׁשכינה
ירדה לא ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִִֶַַַָָָָָָֹׁשּכעס
ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשכינה
מׁשה נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹעׂשית

ליׂשראל ׁשכינה וירדה רחמים ּובּקׁשּו e‡ˆiÂ:עּמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָ«≈¿

.ÌÚ‰˙‡ eÎÈÂאלהינּו אדני נעם "ויהי אמרּו: «¿»¬∆»»ְֱֲִִֵַָָֹֹֹ
צ)עלינּו" ׁשכינה(תהלים ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי : ְְְִִִֵֶֶָָָ

הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבמעׂשה
יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשהעמידֹו
נכלמים יׂשראל והיּו ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה ְְְְְִִִִֵָָָָָָֹלא
ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואֹומרים
עֹון לנּו ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּתׁשרה
ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר לכ ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהעגל'!
ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָֹּתעׂשּו
ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָוחׁשּוב
ּבֹו: ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו ּבכם, ְְְִֵֶֶַַָָָָׁשכינה

(„Î)eiÂ.:אּכתרּגּומֹו ‡L()תורה ‡ˆzÂ. «»…ְְַ«≈≈≈
עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹרּבי
אֹומר: יׁשמעאל רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהֹורּו
מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשתּויי
לּמקּדׁש. יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹהזהיר
ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמׁשל
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(Ë)ÎLÂ ÔÈÈ.ׁשכרּותֹו ּכדר ÌÎ‡a:יין «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆

.„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡(ת"כ)אּלא לי להיכל,אין ּבבֹואם ∆…∆≈ְִֵֵֶַָָָ
אהלֿ 'ּביאת ּכאן נאמר מּנין? לּמזּבח ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבגׁשּתם
אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹמֹועד',
אהלֿ ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּלהּלן מה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמֹועד',
אהלֿ ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹועד,

עבֹודה.ÏÈc‰Ïe(È)מֹועד: ּבין ׁשּתבּדילּו ּכדי ֵ¬«¿ƒְְֲִֵֵֶַָ
עבֹודתֹו - עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻקדֹוׁשה

ת"כ)ּפסּולה יז. לּמדB‰Ïe˙.(È‡):(זבחים ְָ¿…ִֵ
ּבהֹוראה ׁשּכֹור מיתה?(ת"כ)ׁשאסּור חּיב יהא יכֹול . ְְִִֵֶַָָָָָָ

תמתּו" ולא ...אּת ּובני "אּתה לֹומר: ְְִֶַַַָָָָֹֻּתלמּוד
יח) חכמים(במדבר ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים .ְְֲֲֲִִִֵַָָָָֹ

ּבמיתה: הּמיתה..‰ÌÈ˙B(È)ּבהֹוראתם מן ְְִָָָָ«»ƒִִַָ
העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמלּמד,

ׁשּנאמר: ט)הּוא מאד(דברים ה' התאּנף "ּובאהרן ְְְֱֲִֶֶַַַַֹֹ
ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין ְְְְִִִֵֶַַָָָָלהׁשמידֹו",

ב)ׁשּנאמר: ּותפּלתֹו(עמוס מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר מחצה, ּבּטלה מׁשה ט)ׁשל :(דברים ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָֹ

ההוא" ּבעת אהרן ּגםּֿבעד ‡˙:"ואתּפּלל eÁ˜ ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ¿∆
‰Á‰.וקדׁשים אֹוננין, ׁשאּתם אףֿעלּֿפי «ƒ¿»ְְִִִֶֶַַַָָ

לאֹונן ׁשמיני.‡˙Á‰Œ‰:אסּורים מנחת זֹו ְֲִֵ∆«ƒ¿»ְְִִִַ
נחׁשֹון BvÓ˙:ּומנחת ‰eÏÎ‡Â.?לֹומר ּתלמּוד מה ְְִַַ¿ƒ¿»«ְַַַ

ׁשה ּבּהלפי ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת יא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
מנחֹות: ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר ְְְְְִֵַָָָָֻלדֹורֹות,

(‚È)ÈaŒ˜ÁÂ.ּבקדׁשים חק לבנֹות ÔÎŒÈk:אין ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈
È˙Èeˆ.יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים :(ת"כ. À≈ƒְֲִַָֹ
(„È)‰ez‰ ‰Á ˙‡Â.צּבּור ׁשלמי eÏÎ‡z:ׁשל ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿

B‰Ë ÌB˜Óa.ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿»»ְְְִִִֶָָָ
הזקקה קדׁשים קדׁשי ׁשהם הראׁשֹונים אּלא, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻטמא?
ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש, ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֵָָָָָאכילתם
מחנה ּתֹו להאכל הם צריכים אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּקלעים,

מצרעים. ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא נה)יׂשראל, (שם ְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ
העיר: ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים ‡z‰מּכאן, ְֱִִִִִֶֶַָָָָָָ«»

.È˙e Èe(ת"כ)אבל ּבחלק, ּובני אּתה »∆¿…∆ְֲֵֶֶַָָָ
מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, לא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבנֹותי
אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ּבחזה לאכל הן ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹרּׁשאֹות
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רּבה": B‚Â'(‚)ּב"וּיקרא ŒL‡ ‡e‰.זבחים) ְְִַַָָ¬∆ƒ∆¿

ונקדׁשקטו) יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהיכן
כט)ּבכבדי" אּלא(שמות "ּבכבדי", ּתקרי אל . ְְְִִִִִֵֶַָֹֹ

יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֻ'ּבמכּבדי'.
והייתי מקֹום, ׁשל ּבמיּדעיו הּבית ׁשּיתקּדׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהייתי
ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .ּב אֹו ּבי, אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָסבּור:

!ּומּמ רבה)מּמּני ויקרא ‡‰Ô:(ת"כ. ÌÂ.שם) ְִִִֶ«ƒ…«¬…
קּבל?ושם) ּׂשכר ּומה ׁשתיקתֹו, על ׂשכר ְִִִֵֵַַָָָָָקּבל

ּפרׁשת לבּדֹו לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנתיחד
יין: Ì‰ŒÏÎ:ּבבחירי.È˜ׁשתּויי ÈtŒÏÂ ְִֵַƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈»»»

„k‡.ּבּצּדיקים ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ∆»≈ְִִִֶֶַַַָָ
ּכלֿׁשּכן ּבאּלּו, אםּֿכן ּומתקּלס; ּומתעּלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמתירא

אֹומר: הּוא וכן סח)ּברׁשעים. אלהים(תהלים "נֹורא ְְֱִִִֵֵָָֹ

אּלא ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל - "ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָמּמקּדׁשי
:'מּמקּדׁשי'(„)Ô‰‡ „.עמרם אחי עּזיאל ְִֶָֻ…«¬…ְֲִִֵַָֻ

ׁשּנאמר:הי ו)ה, וגֹו'"(שמות קהת e‡N:"ּובני ְְְֱֵֶֶַָָָ¿
'B‚Â ÌÎÈÁ‡Œ˙‡.את העבר לחברֹו האֹומר ּכאדם ∆¬≈∆¿ְֲֲֵֵֵֶַַָָָ

הּׂשמחה: את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמת
(‰)Ì˙Î.נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד מתים, ׁשל ¿À√…»ְְְִִֵֵֶֶַֹ

אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבגדיהם,
חֹוטמיהם. לתֹו ת"כ):נכנסּו נב. ‡ŒÏ(Â)(סנהדרין ְְְְִֵֶ«

eÙ.אסּור ׁשאבל מּכאן, ׂשער. ּתגּדלּו אל ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָָָָ
ב)ּבתסּפרת. יד ׂשמחתֹו(מו''ק ּתערּבבּו אל אּתם אבל ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

מקֹום: ˙e˙Óׁשל ‡ÏÂ.ּתמּותּו ּכן, ּתעׂשּו אם :הא ֶָ¿…»Àֲִֵַָָ
Ï‡NÈ ˙ÈŒÏk ÌÎÈÁ‡Â.ׁשל ׁשּצרתן מּכאן, «¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִֶֶָָָָ

ּבּה: להתאּבל הּכל על מּטלת זּתלמידיֿחכמים תורה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻ
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ÔÈeי ‡L„e˜ ÔÈa ‡L‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈
:‡ÈÎc ÔÈe ‡‡Ó ÔÈe ‡lÁÀ»≈¿»»»≈«¿»

Ïkיא ˙È Ï‡È Èa ˙È ‡l‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»
‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓÈ¿̃»«»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»

:‰LÓ„יבÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe ¿…∆«ƒ…∆ƒ
Ó˙È‡ ÌÚÂ ÚÏ‡ ÌÚÂ Ô‰‡«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒƒ»»
‡˙ÁÓ ˙È eÈ e‡zL‡c È‰Ba¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡iawÓ ˙‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»
L„˜ È‡ ‡Áa„Ó Ëa È«ƒƒ¿««¿¿»¬≈…∆

:‡È‰ ÔÈL„e˜יגÈ˙Âd˙È ÔeÏÎ ¿ƒƒ¿≈¿»«
˜ÏÁÂ ˜ÏÁ È‡ LÈc˜ ˙‡a«¬««ƒ¬≈√»»»√«
ÔÎ È‡ ÈÈc ‡iawÓ ‡È‰ Èa¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡יד‡È„Á ˙ÈÂ ƒ¿«»ƒ¿»∆¿»
‡˙eL‡„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙eÓ‡„«¬»»¿»»¿«¿»»


(Ë)ÎLÂ ÔÈÈ.ׁשכרּותֹו ּכדר ÌÎ‡a:יין «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆

.„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡(ת"כ)אּלא לי להיכל,אין ּבבֹואם ∆…∆≈ְִֵֵֶַָָָ
אהלֿ 'ּביאת ּכאן נאמר מּנין? לּמזּבח ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבגׁשּתם
אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹמֹועד',
אהלֿ ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּלהּלן מה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמֹועד',
אהלֿ ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹועד,

עבֹודה.ÏÈc‰Ïe(È)מֹועד: ּבין ׁשּתבּדילּו ּכדי ֵ¬«¿ƒְְֲִֵֵֶַָ
עבֹודתֹו - עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻקדֹוׁשה

ת"כ)ּפסּולה יז. לּמדB‰Ïe˙.(È‡):(זבחים ְָ¿…ִֵ
ּבהֹוראה ׁשּכֹור מיתה?(ת"כ)ׁשאסּור חּיב יהא יכֹול . ְְִִֵֶַָָָָָָ

תמתּו" ולא ...אּת ּובני "אּתה לֹומר: ְְִֶַַַָָָָֹֻּתלמּוד
יח) חכמים(במדבר ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים .ְְֲֲֲִִִֵַָָָָֹ

ּבמיתה: הּמיתה..‰ÌÈ˙B(È)ּבהֹוראתם מן ְְִָָָָ«»ƒִִַָ
העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמלּמד,

ׁשּנאמר: ט)הּוא מאד(דברים ה' התאּנף "ּובאהרן ְְְֱֲִֶֶַַַַֹֹ
ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין ְְְְִִִֵֶַַָָָָלהׁשמידֹו",

ב)ׁשּנאמר: ּותפּלתֹו(עמוס מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר מחצה, ּבּטלה מׁשה ט)ׁשל :(דברים ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָֹ

ההוא" ּבעת אהרן ּגםּֿבעד ‡˙:"ואתּפּלל eÁ˜ ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ¿∆
‰Á‰.וקדׁשים אֹוננין, ׁשאּתם אףֿעלּֿפי «ƒ¿»ְְִִִֶֶַַַָָ

לאֹונן ׁשמיני.‡˙Á‰Œ‰:אסּורים מנחת זֹו ְֲִֵ∆«ƒ¿»ְְִִִַ
נחׁשֹון BvÓ˙:ּומנחת ‰eÏÎ‡Â.?לֹומר ּתלמּוד מה ְְִַַ¿ƒ¿»«ְַַַ

ׁשה ּבּהלפי ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת יא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
מנחֹות: ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר ְְְְְִֵַָָָָֻלדֹורֹות,

(‚È)ÈaŒ˜ÁÂ.ּבקדׁשים חק לבנֹות ÔÎŒÈk:אין ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈
È˙Èeˆ.יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים :(ת"כ. À≈ƒְֲִַָֹ
(„È)‰ez‰ ‰Á ˙‡Â.צּבּור ׁשלמי eÏÎ‡z:ׁשל ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿

B‰Ë ÌB˜Óa.ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿»»ְְְִִִֶָָָ
הזקקה קדׁשים קדׁשי ׁשהם הראׁשֹונים אּלא, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻטמא?
ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש, ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֵָָָָָאכילתם
מחנה ּתֹו להאכל הם צריכים אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּקלעים,

מצרעים. ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא נה)יׂשראל, (שם ְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ
העיר: ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים ‡z‰מּכאן, ְֱִִִִִֶֶַָָָָָָ«»

.È˙e Èe(ת"כ)אבל ּבחלק, ּובני אּתה »∆¿…∆ְֲֵֶֶַָָָ
מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, לא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבנֹותי
אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ּבחזה לאכל הן ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹרּׁשאֹות
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(ÁÈ)BÂ ‡e‰‡Ï Ô‰.לכם היה הּובא ׁשאּלּו ≈…»¿ִֶֶָָָָ

ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)לׂשרפּה, אׁשר(לעיל "וכלֿחּטאת ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָ
וגֹו'" מּדמּה ‡˙d:יּובא eÏÎ‡z ÏBÎ‡.לכם היה ְִָָָ»…¿…»ֶָָָ

אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי È˙Èe:לאכלּה L‡k. ְְְִִֶֶַַַָָ«¬∆ƒ≈ƒ
ּבּמנחה: ‡‰Ô(ËÈ)לכם a„ÈÂ.לׁשֹון אין ְִֶַָָ«¿«≈«¬…ְֵ

ׁשּנאמר: עז, לׁשֹון אּלא כא)"ּדּבּור" "וידּבר(במדבר ְְֱִֵֶֶֶַַַַָ
ועל אלעזר על קצף מׁשה אפׁשר, וגֹו'". ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹהעם
אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹאיתמר,
יֹוׁשב אבינּו ׁשּיהא ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּדר
ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָואנּו
ּבאלעזר היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמׁשיב

לֹומר: ּתלמּוד לא)להׁשיב? אלעזר(שם "וּיאמר ְְְִֶֶַַַָָָֹ
ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכהן
ׁשל ּבספרי מצאתי זֹו הּנׂשיאים! ולפני מׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹלפני

ׁשני ‰˜eÈ:ּפנים ÌBi‰ Ô‰.?אֹומר (זבחיםמהּו ִִֵָ≈«ƒ¿ƒֵַ
ּדמּהקא) זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם אמר ְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא,

וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד ׁשהאֹונן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוננים,
ׁשאני הקרבּתי, אני הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַהם

אֹונן ּומקריב ּגדֹול l‡k‰:ּכהן È˙‡ ‰‡˜zÂ. ְִֵֵַָֹ«ƒ¿∆»…ƒ»≈∆
ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ּבני, הּמתים היּו לא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאפּלּו
האמּורים ּכל ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָחּיב

להם מּטּמא ׁשהּכהן ּכהנים, ÈzÏÎ‡Â:ּבפרׁשת ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿»«¿ƒ
˙‡hÁ.?'וגֹו הּייטב אכלּתי, (שם).‰ÌBi:ואם «»ְְְִִִַַַָ«

ּביֹום אּלא אֹונן ׁשאין מּתר, לילה אנינּות ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֻאבל
‰:קבּורה ÈÈÚa ËÈi‰.ׁשעה ּבקדׁשי ׁשמעּת אם ְָ«ƒ«¿≈≈ְְְִֵַָָָָָ

ּדֹורֹות: ּבקדׁשי להקל ל ÂÈÈÚa(Î)אין ËÈiÂ. ְְְְֵֵֵָָ«ƒ«¿≈»
ׁשמעּתי':(ת"כ) 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא ְְִַַָָֹֹהֹודה
(‡)Ô‰‡Ï‡Â ‰LÓ Ï‡.ׁשּיאמר אמר למׁשה ∆…∆¿∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ

‡Ì‰Ï:לאהרן Ó‡Ï.לאלעזר ׁשּיאמר אמר ְֲַֹ≈…¬≈∆ְְֶֶַַָָָֹ
ּכׁשהּוא ליׂשראל? לאמר אּלא אינֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּולאיתמר.
אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָאֹומר:
אלהם"? "לאמר מקּים: אני מה הא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹליׂשראל.

ּולאיתמר: לאלעזר ‡ÈaÏ()לבניו, ea ְְְְִֶָָָָָָ«¿∆¿≈
Ï‡È.הׁשו ּכּלם זה,את ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה ƒ¿»≈ְְְְִִִִֶֶָָֻ

הּמקֹום ּגזרת עליהם וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻלפי
‰iÁ‰:מאהבה ˙‡Ê.ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ֲֵַָ…««»ְְְִִִֵֶַָ

,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ְְְְִִִִִַַָָּדבּוקים
ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה מן ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻֻהבּדילם
לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹהעֹולם
ּתנחּומא: רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו' החֹולה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאת

‰iÁ‰ ˙‡Ê.ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, …««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתאכלּו! לא וזאת ּתאכלּו זאת ליׂשראל: ְְְְְִֵָָֹֹֹֹֹאֹותּה
מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ"אתֿזה
אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָמין
לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן מןֿהעֹוף", ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּתׁשּקצּו

‰Ó‰a‰הּטמא": ÏkÓ ...‰iÁ‰ ˙‡Ê.(כ (מנחות ֵַָ…««»ƒ»«¿≈»
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וחקּֿבני ּכיֿחק" לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? ְְְְִֵֶֶַַַָָָָהּבנֹות

לּבנֹות: חק ואין לּבנים חק - BL˜(ÂË)נּתנּו" ְְִִֵַַָָֹֹ
‰ez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óez‰.ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְֲֲֶֶַַ

מעלה – ּתרּומה ּומביא, מֹולי - ּתנּופה ְְֲִִֵֶַָָָהּורם".
ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ְְְְְִִַָָָָָָומֹוריד.

והנפה ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ÏÚ:ּבחזה? ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ«
ÌÈÏÁ‰ È‡.ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים מּכאן ƒ≈«¬»ƒְְֲִִִֶַַַָָָ

זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּתנּופה.
אהרן": את ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹּכבר

(ÊË)˙‡hÁ‰ ÈÚN..ראׁשֿחדׁש מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְִֵֶֹֹ
עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ְְְְִִִִֵַַָָָֹּוׁשלׁשה
נׂשרף לא ּומּכּלן ראׁשֿחדׁש, ּוׂשעיר נחׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָֹֹֹֻּוׂשעיר

יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. יׁש(בת''כ)אּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׁש נׂשרף, בֹו ׁשּנגעה ּטּומאה מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָאֹומרים:
קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָאֹומרים:
ׁשאמר מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי אבל ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹּדֹורֹות;

מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: Lc:להם Lc.ׁשּתי ְְְִִֶַַָָָ»…»«ְֵ

ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּדריׁשֹות
ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא ּכ אּלּו? זבחיםנאכלּו (ועיין ְְֱֲִֵֶַָֹ

ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א

נאכלו) לא Ó˙È‡ŒÏÚÂ:מה ÊÚÏ‡ŒÏÚ.ּבׁשביל «∆¿»»¿«ƒ»»ְִִ
וכעס הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן ׁשל :ּכבֹודֹו ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

Ó‡Ï.:!ּדברי על הׁשיבּוני להם: אמר ≈…ְֲִִֶַַַָָָ
(ÊÈ)ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿

L„w‰.!?ׂשרפּוה והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי «…∆ְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
להם: אמר אּלא הּקדׁש"? "ּבמקֹום אֹומר ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּומהּו

ונפסלה?: יצאה לּקלעים חּוץ ˜„Lׁשּמא Èk ְְְְְִִֶַָָָָָƒ…∆
‡Â‰ ÌÈL„˜..לאו לֹו: אמרּו והם ּביֹוצא, ונפסלת »»ƒƒְְְְְִֵֵֶֶָָ

הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: לאאמר מּדּוע היתה, דׁש ְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
אֹותּה? BÂ:אכלּתם ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙ ˙‡Â. ְֲֶַָ¿…»»«»∆»≈¿

מתּכּפרים: ּובעלים אֹוכלים ‡˙Œׁשהּכהנים ˙‡NÏ ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆
‰„Ú‰ ÔBÚ.,היה ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן ¬»≈»ְְִִֶֶַָָָָֹֹ

וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון על מכּפר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבאּו: לכּפרה לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ְְְְִִֶַַַַַַָָָֹׁשחּטאת
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(ÁÈ)BÂ ‡e‰‡Ï Ô‰.לכם היה הּובא ׁשאּלּו ≈…»¿ִֶֶָָָָ

ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)לׂשרפּה, אׁשר(לעיל "וכלֿחּטאת ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָ
וגֹו'" מּדמּה ‡˙d:יּובא eÏÎ‡z ÏBÎ‡.לכם היה ְִָָָ»…¿…»ֶָָָ

אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי È˙Èe:לאכלּה L‡k. ְְְִִֶֶַַַָָ«¬∆ƒ≈ƒ
ּבּמנחה: ‡‰Ô(ËÈ)לכם a„ÈÂ.לׁשֹון אין ְִֶַָָ«¿«≈«¬…ְֵ

ׁשּנאמר: עז, לׁשֹון אּלא כא)"ּדּבּור" "וידּבר(במדבר ְְֱִֵֶֶֶַַַַָ
ועל אלעזר על קצף מׁשה אפׁשר, וגֹו'". ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹהעם
אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹאיתמר,
יֹוׁשב אבינּו ׁשּיהא ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּדר
ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָואנּו
ּבאלעזר היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמׁשיב

לֹומר: ּתלמּוד לא)להׁשיב? אלעזר(שם "וּיאמר ְְְִֶֶַַַָָָֹ
ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכהן
ׁשל ּבספרי מצאתי זֹו הּנׂשיאים! ולפני מׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹלפני

ׁשני ‰˜eÈ:ּפנים ÌBi‰ Ô‰.?אֹומר (זבחיםמהּו ִִֵָ≈«ƒ¿ƒֵַ
ּדמּהקא) זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם אמר ְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא,

וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד ׁשהאֹונן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוננים,
ׁשאני הקרבּתי, אני הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַהם

אֹונן ּומקריב ּגדֹול l‡k‰:ּכהן È˙‡ ‰‡˜zÂ. ְִֵֵַָֹ«ƒ¿∆»…ƒ»≈∆
ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ּבני, הּמתים היּו לא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאפּלּו
האמּורים ּכל ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָחּיב

להם מּטּמא ׁשהּכהן ּכהנים, ÈzÏÎ‡Â:ּבפרׁשת ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿»«¿ƒ
˙‡hÁ.?'וגֹו הּייטב אכלּתי, (שם).‰ÌBi:ואם «»ְְְִִִַַַָ«

ּביֹום אּלא אֹונן ׁשאין מּתר, לילה אנינּות ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֻאבל
‰:קבּורה ÈÈÚa ËÈi‰.ׁשעה ּבקדׁשי ׁשמעּת אם ְָ«ƒ«¿≈≈ְְְִֵַָָָָָ

ּדֹורֹות: ּבקדׁשי להקל ל ÂÈÈÚa(Î)אין ËÈiÂ. ְְְְֵֵֵָָ«ƒ«¿≈»
ׁשמעּתי':(ת"כ) 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא ְְִַַָָֹֹהֹודה
(‡)Ô‰‡Ï‡Â ‰LÓ Ï‡.ׁשּיאמר אמר למׁשה ∆…∆¿∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ

‡Ì‰Ï:לאהרן Ó‡Ï.לאלעזר ׁשּיאמר אמר ְֲַֹ≈…¬≈∆ְְֶֶַַָָָֹ
ּכׁשהּוא ליׂשראל? לאמר אּלא אינֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּולאיתמר.
אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָאֹומר:
אלהם"? "לאמר מקּים: אני מה הא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹליׂשראל.

ּולאיתמר: לאלעזר ‡ÈaÏ()לבניו, ea ְְְְִֶָָָָָָ«¿∆¿≈
Ï‡È.הׁשו ּכּלם זה,את ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה ƒ¿»≈ְְְְִִִִֶֶָָֻ

הּמקֹום ּגזרת עליהם וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻלפי
‰iÁ‰:מאהבה ˙‡Ê.ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ֲֵַָ…««»ְְְִִִֵֶַָ

,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ְְְְִִִִִַַָָּדבּוקים
ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה מן ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻֻהבּדילם
לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹהעֹולם
ּתנחּומא: רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו' החֹולה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאת

‰iÁ‰ ˙‡Ê.ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, …««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתאכלּו! לא וזאת ּתאכלּו זאת ליׂשראל: ְְְְְִֵָָֹֹֹֹֹאֹותּה
מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ"אתֿזה
אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָמין
לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן מןֿהעֹוף", ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּתׁשּקצּו

‰Ó‰a‰הּטמא": ÏkÓ ...‰iÁ‰ ˙‡Ê.(כ (מנחות ֵַָ…««»ƒ»«¿≈»
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(È)ıL.ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום ּבכל ∆∆ְְֵֶַָָָָָָ

הארץ: על eÈ‰È(È‡)ונד ı˜LÂ.את לאסר ְֶַָָָ¿∆∆ƒ¿ֱֶֶֹ
טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם צט)ערּוביהן, :(חולין ְִֵֵֵֵֶַַ

aÓ.העצמֹות ועל הּסנּפירים על מזהר :אינֹו ƒ¿»»ְְְֲִִֵַַַַָָָֻ
eˆwLz ˙Ï ˙‡Â.(סו יבחּוׁשין(שם לרּבֹות ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְִַַ

ּבלע"ז: מושיירונ"ש יבחּוׁשין Ïk(È)ׁשּסּננן. ְְְִִֶַַַָ…
B‚Â BÏ ÔÈ‡ L‡.(ת"כ),ׁשּיכֹול לֹומר? ּתלמּוד מה ¬∆≈¿ְֶַַַָ

ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאין
"ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים הּׁשירן ְִִִִִַַַַַַַָָָֹלּיּבׁשה;
היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאׁשר
מּתר: ּבעלּיתֹו, ׁשהּׁשירן אףֿעלּֿפי ּבּמים, ֲִִִִִֶַַַַַָָָֻלֹו

(‚È)eÏÎ‡È ‡Ï.(קיד הּמאכילן(שבת את לחּיב …≈»¿ְֲִֵֶַַַָ
.יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹלקטּנים,

לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? לאסרן אּלא אינֹו (דבריםאֹו ְְְֲֵֶַַַָָָָָ
מּתרין.יד) ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", ְֲֲֲִִִַַָָָָֹֹֻ"לא

למינהּו", "למינֹו", "למינּה", ּבֹו: ׁשּנאמר עֹוף ְְְֱִִִֵֶֶַָָּכל
ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיׁש

אחד: מין וכּלן ּבׁשמֹותם, ידולא .‰ıp(ÊË)תורה ְְְִִֶָָָֹֻ«≈
רּבֹותינּו:.‰CÏM(ÊÈ)אישפרוי"ר: (חוליןּפרׁשּו «»»ְֵֵַ

וזהּוסה) הּים. מן ּדגים מגּביּה) (פי' הּׁשֹולה ְְִִִֶֶֶַַַַָָזה
וׁשלינּונא אּונקלֹוס: eLÈÂ:ׁשּתרּגם ÒBk.הם ְְְְִֵֵֶָָ¿«¿ֵ

לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים ְְְֲִֵֶַַַָָָצואיטי"ׁש
ייב"ו: ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ְְִֵֶֶַָָּכאדם,

(ÁÈ)˙ÓLz.לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְִַָָ
היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּופֹורחת
טלפ"א: לּה וקֹורין עינים לּה ואין לּה, ְְִִֵֵַָָָָּדֹומה

(ËÈ)‰„ÈÒÁ‰.ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה זֹו «¬ƒ»ְְַָָָָָ
חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָנקרא

לי.‰‡Ù‰:ּבּמזֹונֹות ונראה רגזנית. ּדּיה היא ְַ»¬»»ְְְִִִִַַָָָ
היירו"ן לּה ׁשּקֹורין הּבר.‰ÙÈÎec˙:ׁשהיא ּתרנגֹול ִִֶֶָ«ƒ«ְְַַָ
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LÙ‡ו ‡˜Ó È‡ ‡‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»
‡‡ÒÓ ‡˜ÈÒ ‡Ï ‡˙ÒÙe ‡È‰ƒ«¿»»»¿ƒ»¿»»»

:ÔBÎÏ ‡È‰זÈ‡ ‡ÈÊÁ ˙ÈÂ ƒ¿¿»¬ƒ»¬≈
ÔÙÏÈÓe ‡e‰ ‡˙Ò ˜ÈÒ¿ƒ«¿»»«ƒ¿»
‡Ï ‡L ‡e‰Â d˙Ò ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ÒÓ LÙ»»¿»»¿

˙ÔeÏÎÈח ‡Ï ÔB‰ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿
ÔÈ‡ÒÓ Ôe˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏeƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ Ôep‡טÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È ƒ¿»≈≈¿
ÔÈÈ dÏ Èc Ïk ‡Ó Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«»…ƒ≈ƒƒ
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חּיה: ּבכלל ׁשהּבהמה .ÒÙÓ˙(‚)מלּמד ְְְִֵֵֶַַַַָָ«¿∆∆

'סדיקא': ּבלע"ז.Ò‰ּכתרּגּומֹו: :פלאנט"ה ְְְִַָ«¿»ְַַ
ÚÒL ˙ÚÒLÂ.ּבׁשּתי ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת ¿…««∆«ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻ

ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִִִִֵֶַַָָצּפרנין,
ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ְְְְְְִֵֶַַָָָׁשּפרסֹותיו

מחּברֹות ׁשּמּלמּטה לגמרי, עא)ּומבּדלֹות :(חולין ְְְְְִֵֶַַָָָֻֻ
‰ ˙ÏÚÓ.ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה מעלה «¬«≈»ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּפיה לתֹו הדקאֹותֹו ּולטחנֹו ּכ.‰:לכתׁשֹו ְְְְֳִֵָָָָ≈»ָ
מּגזרת: ויּתכן יד)ׁשמֹו; ב "וכּמים(שמואל ְְְְִִִִֵַַַָ

ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָהּנּגרים",
ונּמֹוח נפׁשר האכל הּגרה, ׁשעלֿידי :'ּפׁשרא', ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

‰Ó‰aa.את להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ּתבה «¿≈»ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
אּמֹו ּבמעי הּנמצא eÏÎ‡z:הּׁשליל d˙‡.ולא ְְְִִִִֵַַָ…»…≈ְֹ

לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבהמה
ּתעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה', לד)עליה ד:(זבחים תורה ְֲֲֵֶֶַַָָֹ

(Á).eÏÎ‡˙ ‡Ï NaÓׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְִֵֵֶָָ
מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה וחמר: קל ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאמרּת

וכּו' אסּורֹות כהנים)טהרה בתורת הענין :(כל ְֲֳָָ
NaÓ.וגידין עצמֹות על ולא ּבאזהרה ּבׂשרם על ƒ¿»»ְְְְְֲִִַַַָָָָָֹ

ּוטלפים ˙eÚ:וקרנים ‡Ï ˙Ïe.יהיּו יכֹול ְְְִִַַַָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְִָ
לֹומר: ּתלמּוד נבלה? מּגע על מזהרים ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻיׂשראל

כא) מזהרין(לקמן ּכהנים - וגֹו'" אלֿהּכהנים ְְֱֲֲִִִֶַָֹֹֹֻ"אמר
ּטמאת ּומה מעּתה: וחמר קל מזהרין, יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻואין
טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר לא חמּורה, ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹֻהּמת
"לא לֹומר: ּתלמּוד ּומה ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, ְְֵֵֶַַַַָָָֹֹנבלה,
עצמֹו לטהר אדם חּיב ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָתּגעּו"?

יז)ּברגל ּבהם.ÈÒ(Ë):(ר''ה ׁשּׁשט :אּלּו ֶֶָ¿«ƒֵֶֶָָ
˙N˜N˜.:ׁשּנאמר ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין אּלּו «¿∆∆ְְְֱִִִֵֶֶַַ

יז) א לבּוׁש":(שמואל הּוא קׂשקּׂשים ְְְִִַַָ"וׁשריֹון
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ÙB˜Â‡:יז ‡e ÈÏLÂ ‡È˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»
˜ÈÂ˜‡:יח ‡˙‡˜Â ‡˙Âe«¿»¿»»ƒ«¿≈»
Âיט dÊÏ ea‡Â ‡˙ÈeÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««


(È)ıL.ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום ּבכל ∆∆ְְֵֶַָָָָָָ

הארץ: על eÈ‰È(È‡)ונד ı˜LÂ.את לאסר ְֶַָָָ¿∆∆ƒ¿ֱֶֶֹ
טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם צט)ערּוביהן, :(חולין ְִֵֵֵֵֶַַ

aÓ.העצמֹות ועל הּסנּפירים על מזהר :אינֹו ƒ¿»»ְְְֲִִֵַַַַָָָֻ
eˆwLz ˙Ï ˙‡Â.(סו יבחּוׁשין(שם לרּבֹות ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְִַַ

ּבלע"ז: מושיירונ"ש יבחּוׁשין Ïk(È)ׁשּסּננן. ְְְִִֶַַַָ…
B‚Â BÏ ÔÈ‡ L‡.(ת"כ),ׁשּיכֹול לֹומר? ּתלמּוד מה ¬∆≈¿ְֶַַַָ

ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאין
"ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים הּׁשירן ְִִִִִַַַַַַַָָָֹלּיּבׁשה;
היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאׁשר
מּתר: ּבעלּיתֹו, ׁשהּׁשירן אףֿעלּֿפי ּבּמים, ֲִִִִִֶַַַַַָָָֻלֹו

(‚È)eÏÎ‡È ‡Ï.(קיד הּמאכילן(שבת את לחּיב …≈»¿ְֲִֵֶַַַָ
.יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹלקטּנים,

לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? לאסרן אּלא אינֹו (דבריםאֹו ְְְֲֵֶַַַָָָָָ
מּתרין.יד) ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", ְֲֲֲִִִַַָָָָֹֹֻ"לא

למינהּו", "למינֹו", "למינּה", ּבֹו: ׁשּנאמר עֹוף ְְְֱִִִֵֶֶַָָּכל
ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיׁש

אחד: מין וכּלן ּבׁשמֹותם, ידולא .‰ıp(ÊË)תורה ְְְִִֶָָָֹֻ«≈
רּבֹותינּו:.‰CÏM(ÊÈ)אישפרוי"ר: (חוליןּפרׁשּו «»»ְֵֵַ

וזהּוסה) הּים. מן ּדגים מגּביּה) (פי' הּׁשֹולה ְְִִִֶֶֶַַַַָָזה
וׁשלינּונא אּונקלֹוס: eLÈÂ:ׁשּתרּגם ÒBk.הם ְְְְִֵֵֶָָ¿«¿ֵ

לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים ְְְֲִֵֶַַַָָָצואיטי"ׁש
ייב"ו: ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ְְִֵֶֶַָָּכאדם,

(ÁÈ)˙ÓLz.לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְִַָָ
היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּופֹורחת
טלפ"א: לּה וקֹורין עינים לּה ואין לּה, ְְִִֵֵַָָָָּדֹומה

(ËÈ)‰„ÈÒÁ‰.ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה זֹו «¬ƒ»ְְַָָָָָ
חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָנקרא

לי.‰‡Ù‰:ּבּמזֹונֹות ונראה רגזנית. ּדּיה היא ְַ»¬»»ְְְִִִִַַָָָ
היירו"ן לּה ׁשּקֹורין הּבר.‰ÙÈÎec˙:ׁשהיא ּתרנגֹול ִִֶֶָ«ƒ«ְְַַָ
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‡„ÈÚ „Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk  B‡»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»
„Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈ ‡Óa ÔB‰a¿¿«»ƒ»«ƒ≈¿»»«

:Èk„ÈÂ ‡LÓלגÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ «¿»¿ƒ¿≈¿»««¬«
e‚ Èc Ïk e‚Ï ÔB‰Ó ÏtÈ Ècƒƒ≈ƒ¿¿«≈…ƒ¿«≈

:Ôea˙z ˙ÈÂ ‡zÒÈלדÏkÓ ƒ¿»«¿»≈¿«¿ƒ»
È‰BÏÚ ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ


טהֹורה: ּבהמה על ּכגֹון:.ÂÈtkŒÏÚ(ÊÎ)ּפרׁש ְְֵֵֵַָָ««»ְ

וחתּול ודב ÌÎÏ:ּכלב Ì‰ ÌÈ‡ÓË.:כחלמּגע תורה ְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ
(ËÎ)‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ.אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְֵַָָָֻ

טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻלאּסּור
ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לאכל ונאסר ְְְְְֱֱִִֵֶֶַָָָָָָָֹּבמּגען

פויי"ט,.‰Â:מושטיל"ה.‰ÏÁ„:לּמקּדׁש ְִַָ«…∆¿«»
לצפרּדע: :הריצו"ן.‡‰Â‰(Ï)ׁשּדֹומה ְְִֵֶֶַַ¿»¬»»

‰‡Ël‰Â.לישרד"ה:ËÓÁ‰Â.לימצ"א: ¿«¿»»¿«…∆
˙ÓLz‰Â.:לאטלפ"א eÈ‡(Ï)תורה ÌÈa. ¿«ƒ¿»∆««ƒ»
עה) לתרּומה,(יבמות הּוא טמא טבילתֹו לאחר ְְְְִִֵַַַָָָואף
הערב וטהר,.עד – הּׁשמׁש:ואחרּֿכ ּבהערב ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(‚Ï)BÎBzŒÏ‡.מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי אין ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
כד) ÓËÈ‡:(חולין BÎB˙a L‡ Ïk.חֹוזר הּכלי …¬∆¿ƒ¿»ְִֵַ

לֹומר: צרי אחרים: (ספרים ּׁשּבאוירֹו מה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּומטּמא

˙eaL'ּבתֹוכֹו'): B˙‡Â.(ת"כ)טהרה לֹו ׁשאין לּמד ְ¿…ƒ¿…ֳִֵֵֶָָ
ÏÎ‡È(Ï„)ּבמקוה: L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ.על מּוסב ְְִֶƒ»»…∆¬∆≈»≈ַָ

האכל מּכל יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹמקרא
ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָאׁשר
יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; - הּטמא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחרס
יטמא. - הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ּכלי ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָּבכל
אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלמדנּו
מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל ּומתּקן ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻֻֻמכׁשר
מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָּפעם
וכל והּׁשמן והּיין נגּוב; ואפּלּו לעֹולם ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻטמאה
ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים מכׁשיר מׁשקה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֻהּנקרא
ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש
ועֹוד האכל'. יטמא - ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹמׁשקה

רּבֹותינּו כ)למדּו הּטמאה(פסחים ולד ׁשאין מּכאן: ְְְִֵֵֶַַַָָָֻ
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‡ ÔÈÏ‚ Ú‡ Ï Èc ‡ÙBÚ„¿»ƒ≈«¿««¿ƒƒ¿»

:ÔBÎÏ ‡e‰כדÔe‡zz ÔÈl‡Ïe ¿¿ƒ≈ƒ¿»»
‡Ó È‰È ÔB‰zÏ Èc Ï»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

:‡Ó „ÚכהÏBËÈc ÏÎÂ ««¿»¿»¿ƒ
È‰ÈÂ È‰BeÏ ÚÈ ÔB‰zÏpÓƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈

:‡Ó „Ú ‡ÓכוÏÎÏ ¿»»««¿»¿»
‡˙Ù ‡È„ ‡È‰ Èc ‡ÈÚ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡Ùe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»
ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ‡Ó ‡Ó ‡‰˙ÈÏ≈»»«¿»¿«¬ƒƒ¿
:‡Ó È‰È ÔB‰ Èc Ï»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»


נקרא ולּמה הרופ"א. ּובלע"ז ּכפּולה, ְְְְְְְִַַַָָָָָוכרּבלּתֹו
ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ְְְְִִֶַַָָׁשמֹו
ׁשּפרׁשּו ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא טּורא", ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ"ונּגר

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס''ג)רּבֹותינּו :(דף ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
(Î).BÚ‰ הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים הם ∆∆»ְֲִִִֵַַַָ

וחגבים: ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָעל
(‡Î)Ú‡ ÏÚ.רגלים ארּבע ÏÚnÓ:על ««¿«ְְִַַַַַƒ««

ÂÈÏ‚Ï.לצּו לבדסמּו רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ¿«¿»ְְְְְִִֵֵַַַַָָ
הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ּוכׁשרֹוצה רגליו, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹארּבע
הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמתחּזק
ּבקיאין אנּו אין אבל לנגושט"א, ׁשּקֹורין ְְֲִִִֵֶָָָּכאֹותן
ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ְְְֱֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן,
ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים וארּבע ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָֻרגלים

סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, ְְְִִִִֶַָָָָָֻהּכתּובים
ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּללּו
'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, להם ׁשאין ויׁש ,ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹאר

ּביניהם: להבּדיל יֹודעים אנּו אין כבּובזה תורה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
(‚Î)B‚Â BÚ‰  ÏÎÂ.(ת"כ)ׁשאם ללּמד ּבא ¿…∆∆»¿ְִֵֶַָ

טהֹור: - חמׁש לֹו העתידין(ת"כ).l‡Ïe‰(Î„)יׁש ֵֵָָ¿≈∆ֲִִָ
ּבענין למּטה ּבנגיעתם.e‡nhz:להאמר ּכלֹומר, ְְְִֵֵַָָָָƒ«»ְְִִַָָ

טמאה: ˙ÏpÓ(Î‰)יׁש ‡p‰ÏÎÂ.מקֹום ּכל ְֵָֻ¿»«…≈ƒƒ¿»»ָָ
ׁשהיא מּגע, מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנאמרה

ּבגדים: ּכּבּוס ÚÂ(ÂÎ)טעּונה ‰ ˙ÙÓ ְְִִָָ«¿∆∆«¿»¿∆«
˙Ú ‰pÈ‡.,למעלה סדּוקה ׁשּפרסתֹו ּגמל ּכגֹון ≈∆»…««ְְְְְֶַַָָָָָ

לּמד ּכאן מחּברת. היא למּטה ׁשּנבלתאבל , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֻ
הּפרׁשה ׁשּבסֹוף ּובענין מטּמאה: טמאה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָּבהמה
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ÏÎaכז È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»
Úa‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Óc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«¿»««¿«
Èc Ïk ÔBÎÏ Ôe‡ ÔÈ‡ÒÓ¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏaƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

ÚaÈכח ÔB‰zÏ ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««
‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLeÏ¿ƒƒ≈¿»»««¿»

:ÔBÎÏ Ôe‡ ÔÈ‡ÒÓכטÔÈ„Â ¿«¬ƒƒ¿¿≈
ÏÚ LÁc ‡LÁa ‡‡ÒÓ ÔBÎÏ¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
‡Â ‡aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»

:È‰BÊÏל‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ ƒ¿ƒ¿»»¿…»¿À¿≈»
:‡˙eL‡Â ‡ËÓÁÂלאÔÈl‡ ¿À¿»¿»»ƒ≈

Ïk ‡LÁ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ‡ÒÓcƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»

:‡LÓ „ÚלבÏtÈ Èc ÏÎÂ ««¿»¿…ƒƒ≈
‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ó È‰BÏÚ¬ƒƒ¿¿¿¿≈¿»»
CLÓ B‡ LeÏ B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓƒ»«¿»¿¿«
‡„ÈÚ „Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk  B‡»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»
„Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈ ‡Óa ÔB‰a¿¿«»ƒ»«ƒ≈¿»»«

:Èk„ÈÂ ‡LÓלגÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ «¿»¿ƒ¿≈¿»««¬«
e‚ Èc Ïk e‚Ï ÔB‰Ó ÏtÈ Ècƒƒ≈ƒ¿¿«≈…ƒ¿«≈

:Ôea˙z ˙ÈÂ ‡zÒÈלדÏkÓ ƒ¿»«¿»≈¿«¿ƒ»
È‰BÏÚ ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ


טהֹורה: ּבהמה על ּכגֹון:.ÂÈtkŒÏÚ(ÊÎ)ּפרׁש ְְֵֵֵַָָ««»ְ

וחתּול ודב ÌÎÏ:ּכלב Ì‰ ÌÈ‡ÓË.:כחלמּגע תורה ְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ
(ËÎ)‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ.אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְֵַָָָֻ

טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻלאּסּור
ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לאכל ונאסר ְְְְְֱֱִִֵֶֶַָָָָָָָֹּבמּגען

פויי"ט,.‰Â:מושטיל"ה.‰ÏÁ„:לּמקּדׁש ְִַָ«…∆¿«»
לצפרּדע: :הריצו"ן.‡‰Â‰(Ï)ׁשּדֹומה ְְִֵֶֶַַ¿»¬»»

‰‡Ël‰Â.לישרד"ה:ËÓÁ‰Â.לימצ"א: ¿«¿»»¿«…∆
˙ÓLz‰Â.:לאטלפ"א eÈ‡(Ï)תורה ÌÈa. ¿«ƒ¿»∆««ƒ»
עה) לתרּומה,(יבמות הּוא טמא טבילתֹו לאחר ְְְְִִֵַַַָָָואף
הערב וטהר,.עד – הּׁשמׁש:ואחרּֿכ ּבהערב ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(‚Ï)BÎBzŒÏ‡.מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי אין ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
כד) ÓËÈ‡:(חולין BÎB˙a L‡ Ïk.חֹוזר הּכלי …¬∆¿ƒ¿»ְִֵַ

לֹומר: צרי אחרים: (ספרים ּׁשּבאוירֹו מה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּומטּמא

˙eaL'ּבתֹוכֹו'): B˙‡Â.(ת"כ)טהרה לֹו ׁשאין לּמד ְ¿…ƒ¿…ֳִֵֵֶָָ
ÏÎ‡È(Ï„)ּבמקוה: L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ.על מּוסב ְְִֶƒ»»…∆¬∆≈»≈ַָ

האכל מּכל יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹמקרא
ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָאׁשר
יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; - הּטמא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחרס
יטמא. - הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ּכלי ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָּבכל
אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלמדנּו
מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל ּומתּקן ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻֻֻמכׁשר
מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָּפעם
וכל והּׁשמן והּיין נגּוב; ואפּלּו לעֹולם ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻטמאה
ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים מכׁשיר מׁשקה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֻהּנקרא
ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש
ועֹוד האכל'. יטמא - ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹמׁשקה

רּבֹותינּו כ)למדּו הּטמאה(פסחים ולד ׁשאין מּכאן: ְְְִֵֵֶַַַָָָֻ
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:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡Óלט˙eÓÈ È‡Â ¿»»¿«¬≈¿
ÏÎÈÓÏ ÔBÎÏ ‡È‰ Èc ‡ÈÚ ÔÓƒ¿ƒ»ƒƒ¿¿≈»
„Ú ‡Ó È‰È zÏ ˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓמÚˆÈ zÏÓ ÏeÎÈ„e «¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««
‡LÓ „Ú ‡Ó È‰ÈÂ È‰BLeÏ¿ƒƒ≈¿»»««¿»
È‰BLeÏ ÚˆÈ zÏ ˙È ÏBÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿«¿««¿ƒ

:‡LÓ „Ú ‡Ó È‰ÈÂמאÏÎÂ ƒ≈¿»»««¿»¿»
‡ˆ˜L ‡Ú‡ ÏÚ LÁc ‡LÁƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡e‰מבCl‰Óc Ïk »ƒ¿¬≈…ƒ¿««
Ú‡ ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ«¿ƒ¿…ƒ¿««««¿«
ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚ ˙e‡È‚ Ïk „Ú«»¿ƒ«¿»ƒ¿»
‡Ï ‡Ú‡ ÏÚ LÁc ‡LÁƒ¬»¿»≈««¿»»

:Ôe‡ ‡ˆ˜L È‡ ÔeÏÎÈ˙מג‡Ï ≈¿À¬≈ƒ¿»ƒ»
‡LÁ ÏÎ ÔBÎÈ˙L ˙È eˆwL¿̇«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔB‰ Ôe‡z˙ ‡ÏÂ LÁc¿»≈¿»ƒ¿«¬¿

:ÔB‰ ÔB Ôe‡z˙ÂמדÈ‡ ¿ƒ¿«¬¿¬≈
ÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿


(ËÏ)˙Ï.(ת"כ קיח. ּבעצמֹות(חולין ולא ¿ƒ¿»»ְֲַָֹ

ּבעֹור: ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא ְְְְְְְִִִִַַַָֹֹוגידים,
(Ó)˙ÏŒ˙‡ ‡‰Â.מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְֲַַָָֻ

אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻמּטמאת
ּבֹו: נאמר ׁשּלא טמאין, ּבגדיו"ּבגדיו :"יכּבס ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ

˙ÏÓ ÏÎ‡‰Â.ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו יכֹול ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְֲִֶֶַָָ
טהֹור: עֹוף ּבנבלת כב)אֹומר ּוטרפה(לקמן "נבלה ְְְְִֵֵֵַָָָ

ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל ְְְְְִַַָָָָָָֹֹלא
ּבגדים מטּמאה ּבהמה נבלת ואין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבאכילתּה,
חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ְְְֲֲִִֵַַָָָָָֹּבאכילתּה
"האכל"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ְְְִִֵֵֵַַַַָָֹּבבית
ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע לּנֹוׂשא ׁשעּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָלּתן

מב) Ú‰Œ„Ú:(נדה ‡ÓËÂ.,ׁשּטבל אףֿעלּֿפי ¿»≈«»»∆ִֶַַַָ
ׁשמׁש: הערב צרי(‡Ó)‡‰ŒÏÚ ‰. ֱִֵֶֶֶָ«…≈«»»∆

סז) ׁשּבּכליסין(חולין הּיּתּוׁשין את ְְִִִִֶֶַַַלהֹוציא
ׁשרצּו לא ׁשהרי ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּבּפֹולין
לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹעל

נאסרּו הרי ÏÎ‡È:וׁשרצּו, ‡Ï.הּמאכיל על לחּיב ְְְֱֲֵֶָ…≈»≈ְֲִֵַַַַ
קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" קרּוי ואין ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָּכאֹוכל.

ונד: ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו ‰CÏB(Ó)רגלים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ≈
ÔBÁbŒÏÚ.ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. זה «»ְְִֵֶֶָָָָ

מעיו על ונֹופל ‰kCÏB:ׁשח Ï.הּׁשלׁשּולין להביא ְֵֵַָָ…≈ְְִִִַָ
לּדֹומה הּדֹומה ‡Ú:ואת ÏÚ CÏB‰.עקרב :זה ְֶֶֶַַ≈««¿«ְֶַָ

Ïk.ואת ּבלע"ז אשקרבי"ט החּפּוׁשית את להביא …ְְְִִִֶֶַַַָ
ל ÌÈÏ‚:ּדֹומההּדֹומה ‰Ó.ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, זה ֶֶַַ«¿≈«¿«ƒֵֶֶֶֶָָ

וקֹורין ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים ְְְְְְִִֵַַַָָָֹלֹו
ׁשהרי.‡eˆwLzŒÏ(Ó‚)צינטפיד"ש: ּבאכילתן, «¿«¿ֲֲִֵֶַָָ

וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם", ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּכתיב:
ּבאכילתם תּטּמאּו, Ì:ולא Ì˙ÓËÂ.אּתם אם ְְֲִִַַָָֹ¿ƒ¿≈∆»ִֶַ

ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּטּמאין
מעלה: ּוביׁשיבת ‡ÌÎÈ‰Ï(Ó„)הּבא ‰ È‡ Èk. ְִִַַַָָƒ¬ƒ¡…≈∆

:ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶָָֹּכׁשם
למּטה עצמכם את קּדׁשּו Ì˙ÈÈ‰Â:"והתקּדׁשּתם", ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָƒ¿ƒ∆

ÌÈL„˜.ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני לפי ¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָ
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È ‰Ó ÏÎÂ ‡Ó È‰È ‡Ó«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒ
:‡Ó È‰È Ô‡Ó ÏÎ ÈzÈƒ¿≈≈¿»»¿≈¿»»

È‰BÏÚלה ÔB‰zÏÓ ÏÈ È ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ
ÔeÚzÈ ÌÈÈÎÂ ez ‡Ó È‰È¿≈¿»»«¿ƒ«ƒƒ»¿
ÔB‰È ÔÈ‡Óe Ôe‡ ÔÈ‡Ó¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ¿

:ÔBÎÏלוÈ BÂ ÔÈÚÓ Ì ¿¿««¿»¿≈
Èe ÈÎ È‰È ‡Ó eÈ¿ƒ«»¿≈¿≈¿ƒ¿«

:‡Ó È‰È ÔB‰zÏלזÈ‡Â ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»«¬≈
ÚÊ  Ï ÏÚ ÔB‰zÏÓ ÏÈƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«
:‡e‰ ÈÎ ÚÊÈ È ÚeÊ≈«ƒƒ¿¿»¿≈

()לח ÏÚ ‡Ó Ôe‰ÈÈ È‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»««
È‰BÏÚ ÔB‰zÏÓ ÏÈÂ ‡ÚÊ«¿»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ


הּכלים ּכל יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָמטּמא
אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹמּטּמאין
מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", יטמא... ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבתֹוכֹו
מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמאויר
ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ׁשהּׁשרץ לפי חרס, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכלי
ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ הּטמאה, ולד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻמּמּנּו
ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבתֹוכֹו.
ּבּפת: הּׁשרץ נגע ולא ּבתֹוכֹו ְְְֶֶַַַַַַָֹוהּפת
רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – ְְְִִִַַַַַָֹֹהּתּנּור
ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻאת
הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשאם

טמא ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר נגעהמּלּטמא עצמּה ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ולמדנּו מּגּבן; ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבהן
עליהן נפלּו אםּֿכן אּלא זרעים, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָמכׁשרת
הכׁשר מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָמּׁשּנּתלׁשּו;
אֹומר: ּומהּו מים, עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבמחּבר,
אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ"אׁשר

ּכביצה, ּבֹו יׁש אםּֿכן אּלא אחרים, (ת"כ.מטּמא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָ
פ) ּבבתיומא הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

מחזיק הּבליעה ּבית 'אין חכמים: וׁשערּו ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָאחת,
ּתרנגלת': מּביצת ÌÈÈÎÂ(Ï‰)יֹותר ez.כלים) ְְִֵֵֶַַֹ«¿ƒ«ƒ

להןיא) ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּכלים
ּוׁשניהם החלל, נקב על הּקדרה את וׁשֹופת ,ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּתֹו

למעלה טהרהızÈ.:ּפיהם חרס לכלי ׁשאין ְְִֶַָÀ»ְֳִִֵֶֶֶָָ
ÌÎÏ:ּבטבילה eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe.מצּוה' ּתאמר: ׁשּלא ְִִָ¿≈ƒƒ¿»∆ְֶֶַֹֹֻ

לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד לנתצם', ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָאני
רּׁשאי: - ּבטמאתן לקּימן רצה ÔÈÚÓ(ÂÏ)אם C‡ ְְְְִַַַָָָָָֻ««¿»

ÌÈÓ‰ÂÓ Be.מקּבלין אין לּקרקע, המחּברים ƒ¿≈«ƒְְְְִִֵַַַַַָֻ
ללמד: ל יׁש ועֹוד B‰Ëטמאה; ‰È‰È.הּטֹובל ְְְְִֵָֹֻƒ¿∆»ֵַ

מּטמאתֹו - ÓËÈ‡:ּבהם ÌÏ ÚÂ.(ת"כ) ְִֶָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»
יטמא. ּבנבלתם, ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹאפּלּו
הּטמאים את מטהר אם וחמר: קל ּתאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא

את ׁשּיּציל וחמר קל מּלּטמא,מּטמאתם, הּטהֹור ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
יטמא": ּבנבלתם "ונגע נאמר: לכ(ÊÏ)ÚÊ ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָֹ∆«

ÚeÊ.ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל זריעה ≈«ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּכמֹו: א)הּוא, מןֿהּזרעֹונים"(דניאל :"ויּתנּוֿלנּו ְְְְִִִֵַָ
‡e‰ B‰Ë.ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד »ְְְְִִֶֶַַַָֹֻ

מים: עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל אכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻלּקרֹות
(ÁÏ)ÚÊÏÚ ÌÈÓÔzÈ ÈÎÂ..ׁשּנּתלׁש לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְִֶַַַ

זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻׁשאם
הכׁשר! ÚÊ:ׁשּלא ÏÚ ÌÈÓ.ׁשאר ּבין מים ּבין ְֶַֹֻ«ƒ«∆«ְִֵֵַָ

לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמׁשקין,
ּכהנים ּבתֹורת נדרׁש ÂÈÏÚ:הּכל ÌÏÓ ÏÂ. ְְֲִִַַָֹֹ¿»«ƒƒ¿»»»»

אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻאף
קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד אכל, ׁשם עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלהיֹות
הימּנּו: נעקר אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם ְֱֵֵֶֶַַַַָָֻטמאה
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È‰BLeÏ ÚˆÈ zÏ ˙È ÏBÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿«¿««¿ƒ

:‡LÓ „Ú ‡Ó È‰ÈÂמאÏÎÂ ƒ≈¿»»««¿»¿»
‡ˆ˜L ‡Ú‡ ÏÚ LÁc ‡LÁƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡e‰מבCl‰Óc Ïk »ƒ¿¬≈…ƒ¿««
Ú‡ ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ«¿ƒ¿…ƒ¿««««¿«
ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚ ˙e‡È‚ Ïk „Ú«»¿ƒ«¿»ƒ¿»
‡Ï ‡Ú‡ ÏÚ LÁc ‡LÁƒ¬»¿»≈««¿»»

:Ôe‡ ‡ˆ˜L È‡ ÔeÏÎÈ˙מג‡Ï ≈¿À¬≈ƒ¿»ƒ»
‡LÁ ÏÎ ÔBÎÈ˙L ˙È eˆwL¿̇«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔB‰ Ôe‡z˙ ‡ÏÂ LÁc¿»≈¿»ƒ¿«¬¿

:ÔB‰ ÔB Ôe‡z˙ÂמדÈ‡ ¿ƒ¿«¬¿¬≈
ÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿


(ËÏ)˙Ï.(ת"כ קיח. ּבעצמֹות(חולין ולא ¿ƒ¿»»ְֲַָֹ

ּבעֹור: ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא ְְְְְְְִִִִַַַָֹֹוגידים,
(Ó)˙ÏŒ˙‡ ‡‰Â.מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְֲַַָָֻ

אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻמּטמאת
ּבֹו: נאמר ׁשּלא טמאין, ּבגדיו"ּבגדיו :"יכּבס ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ

˙ÏÓ ÏÎ‡‰Â.ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו יכֹול ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְֲִֶֶַָָ
טהֹור: עֹוף ּבנבלת כב)אֹומר ּוטרפה(לקמן "נבלה ְְְְִֵֵֵַָָָ

ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל ְְְְְִַַָָָָָָֹֹלא
ּבגדים מטּמאה ּבהמה נבלת ואין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבאכילתּה,
חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ְְְֲֲִִֵַַָָָָָֹּבאכילתּה
"האכל"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ְְְִִֵֵֵַַַַָָֹּבבית
ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע לּנֹוׂשא ׁשעּור ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָלּתן

מב) Ú‰Œ„Ú:(נדה ‡ÓËÂ.,ׁשּטבל אףֿעלּֿפי ¿»≈«»»∆ִֶַַַָ
ׁשמׁש: הערב צרי(‡Ó)‡‰ŒÏÚ ‰. ֱִֵֶֶֶָ«…≈«»»∆

סז) ׁשּבּכליסין(חולין הּיּתּוׁשין את ְְִִִִֶֶַַַלהֹוציא
ׁשרצּו לא ׁשהרי ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשּבּפֹולין
לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹעל

נאסרּו הרי ÏÎ‡È:וׁשרצּו, ‡Ï.הּמאכיל על לחּיב ְְְֱֲֵֶָ…≈»≈ְֲִֵַַַַ
קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" קרּוי ואין ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָּכאֹוכל.

ונד: ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו ‰CÏB(Ó)רגלים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ≈
ÔBÁbŒÏÚ.ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. זה «»ְְִֵֶֶָָָָ

מעיו על ונֹופל ‰kCÏB:ׁשח Ï.הּׁשלׁשּולין להביא ְֵֵַָָ…≈ְְִִִַָ
לּדֹומה הּדֹומה ‡Ú:ואת ÏÚ CÏB‰.עקרב :זה ְֶֶֶַַ≈««¿«ְֶַָ

Ïk.ואת ּבלע"ז אשקרבי"ט החּפּוׁשית את להביא …ְְְִִִֶֶַַַָ
ל ÌÈÏ‚:ּדֹומההּדֹומה ‰Ó.ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, זה ֶֶַַ«¿≈«¿«ƒֵֶֶֶֶָָ

וקֹורין ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים ְְְְְְִִֵַַַָָָֹלֹו
ׁשהרי.‡eˆwLzŒÏ(Ó‚)צינטפיד"ש: ּבאכילתן, «¿«¿ֲֲִֵֶַָָ

וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם", ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּכתיב:
ּבאכילתם תּטּמאּו, Ì:ולא Ì˙ÓËÂ.אּתם אם ְְֲִִַַָָֹ¿ƒ¿≈∆»ִֶַ

ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּטּמאין
מעלה: ּוביׁשיבת ‡ÌÎÈ‰Ï(Ó„)הּבא ‰ È‡ Èk. ְִִַַַָָƒ¬ƒ¡…≈∆

:ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶָָֹּכׁשם
למּטה עצמכם את קּדׁשּו Ì˙ÈÈ‰Â:"והתקּדׁשּתם", ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָƒ¿ƒ∆

ÌÈL„˜.ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני לפי ¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָ



קנו

          

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 לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

     

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
הפסח). חג של

 המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת לאחרזמ להדליק אופ בשו אסור
זה זמ.

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו

            
 

          

     

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק א נעשית הנרות הדלקת ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור החג. כניסת

            
 

          

     

לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג
הבדלה. לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי
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‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
‡LÁ ÏÎ ÔBÎÈ˙LÙ ˙È Ôe‡¿̇«¬»«¿»≈¿»ƒ¬»

:‡Ú‡ ÏÚ LÁcמה‡‡ È‡ ¿»≈««¿»¬≈¬»
ÌÈÓ ‡Ú‡Ó ÔBÎ˙È ˜‡c ÈÈ¿»¿«≈»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡‡ LÈc˜ È‡מו‡˙ÈB‡ ‡c ¬≈«ƒ¬»»«¿»
‡˙LÙ ÏÎe ‡ÙBÚe ‡ÈÚƒ¿ƒ»¿»¿…«¿»»
‡LÙ ÏÎÏe ‡iÓ ‡LÁc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú‡ ÏÚ ‡LÁcמז‡LÙ‡Ï ƒ¿≈»««¿»¿«¿»»
‡˙ÈÁ ÔÈe ‡ÈÎc ÔÈe ‡‡Ó ÔÈ≈¿»»»≈«¿»≈«¿»
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈe ‡ÏÎ‡˙Óc¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»


B‚Â':הּבא e‡nË˙ ‡ÏÂ.ּבלאוין עליהם לעבר ַָ¿…¿«¿¿ְֲֲִֵֶַָֹ

ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. - לאו וכל ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָהרּבה;
לֹוקה - נמלה ארּבע, לֹוקה - ּפּוטיתא ְְִֶֶַַַָָָָאכל

ׁשׁש: לֹוקה - צרעה ‰'(Ó‰)חמׁש, È‡ È ְִֵֵֶָָƒ¬ƒ
ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰.מצֹותי ׁשּתקּבלּו מנת על ««¬∆∆¿∆ְְְְִֶַַַָ

הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהעליתי
ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ּבכּלן ְְְְְִִִֵֶֶָָֻאתכם",
לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"הּמעלה".
ׁשאין ּבׁשביל אּלא מּמצרים יׂשראל את ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהעליתי
ּומעליּותא ּדּים, - אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים ְְְְִִִִִַַַַָָָָֻמּטּמאין

"מעלה"]: לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, מוהיא תורה ְְְֲִֶַַַ
(ÊÓ)ÏÈc‰Ï.ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד לא ¿«¿ƒְְִֵֶֶֶַַָֹ

ּבהן ּובקי ּומּכיר ‰‰.:יֹודע ÔÈe ‡Ó‰ ÔÈ ִִֵֶַַָָ≈«»≈≈«»…
ּכבר והלא לפרה? חמֹור ּבין לֹומר ְְֲֲִֵַַָָָָֹצרי
,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹמפרׁשים

רּבֹו: לנׁשחט קנה ׁשל חציֹו נׁשחט ÔÈeּבין ְְְְִִֵֶֶֶַַָֻ≈
˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰.?לערֹוד צבי ּבין לֹומר צרי ««»«∆¡∆∆ְְִִֵַָָ

ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹוהלא
טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו ּכׁשרה, טרפה ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָסימני

שמיניּפסּולה: פרשת חסלת ְָ
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קנז

          

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 לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

     

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
הפסח). חג של

 המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת לאחרזמ להדליק אופ בשו אסור
זה זמ.

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו

            
 

          

     

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק א נעשית הנרות הדלקת ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור החג. כניסת

            
 

          

     

לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג
הבדלה. לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 



לוח זמנים לשבוע פרשת חוה”מ פסח בערים שונות בעולם קנח
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

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:326:249:059:009:379:3210:4010:3619:0019:0419:2419:2818:4419:38באר שבע )ק(

6:306:239:048:599:369:3110:3910:3519:0019:0519:2519:2918:3419:38חיפה )ק(

6:286:219:038:589:349:3010:3810:3419:0019:0419:2519:2918:2419:36ירושלים )ק(

6:336:259:059:009:379:3310:4010:3719:0019:0419:2419:2818:4319:39תל אביב )ק(

6:386:259:159:089:479:4010:5110:4619:2219:3119:5220:0119:1220:15אוסטריה וינה )ק(

7:277:329:529:5410:2410:2611:2411:2519:2319:1419:4919:4018:5819:50אוסטרליה מלבורן )ק(

6:436:319:189:119:519:4410:5510:4919:2219:3119:5120:0019:1120:04אוקראינה אודסה )ק(

6:246:119:008:539:339:2510:3710:3219:0719:1619:3719:4618:5619:50אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:496:369:259:189:589:5111:0210:5719:3319:4220:0420:1319:2320:17אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:406:279:189:109:509:4210:5410:4919:2619:3619:5720:0719:1620:11אוקראינה קייב )ק(

6:136:008:498:429:219:1410:2610:2018:5619:0519:2619:3518:4519:39אוקראינה דונייצק )ק(

7:096:579:449:3810:1710:1011:2111:1619:4919:5720:1720:2519:3720:39איטליה מילאנו )ק(

6:086:068:428:409:129:1010:1410:1218:3018:2818:5118:4918:1018:53אקוואדור קיטו )ח(

7:017:059:259:269:579:5910:5810:5818:5618:4719:2019:1218:3119:23ארגנטינה ב. איירס )ח(
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לוח לשבוע שבת חול המועד פסח בערים שונות בעולם

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל ג' טו בו

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' ניסן עם הפ"נ המוסגר בו, הנה קראתיו היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ומ"ש בהנוגע לשיעוריו אשר אין לו פה להשיב כו', הנה אפילו את"ל 

שצודק הוא בכל הסיבות שפורטם במכתבו, הנה ידוע פסק תוה"ק אשר אף שאונס רחמנא פטרי', הנה 

כמאן דעביד לא אמרינן, ובפרט כיון שעל פשעים תכסה אהבה, וידוע הערמת הקלוגינקער כפתגם כ"ק 

מו"ח אדמו"ר הנה גם סיבות הנ"ל טעונים בדיקה, ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא בל יחסר המזג.

שיחיו את  ב"ב  וכל  הוא  ויחוג  יתברך,  כל המברך  הנה  וכהבטחת הקב"ה  ברכתו  בנועם קבלתי 

הנזכרים  אלו  כל  אודות  טובות  ויבשר  ובשמחה  בכשרות  לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבא  המצות  חג 

במכתבו.

בברכת החג.
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