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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
CÎÈÙÏּכל סֹופרים ׁשהיּו סֹופרים הראׁשֹונים נקראּו ¿ƒ»ְְְְִִִִִֶָָָ

דּגחֹון וא"ו אֹומרים ׁשהיּו ׁשּבּתֹורה, 1האֹותּיֹות ְְִִֶֶַָָָָ
חזיר יכרסמּנה כּו', ּתֹורה ספר ׁשל אֹותּיֹות ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָחצין

ּתהלים2מּיער ׁשל חצין ּדיער עי"ן ּבזה3, הענין ּוכללּות . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
ּביּה ּדכתיב הּקדמֹוני נחׁש על רֹומז דּגחֹון על4הּוא, ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

אֹותּיֹות חצי ׁשהּוא דּגחֹון הוא"ו הנה ,תל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָגחֹונ
ּבהעי"ן הּוא וכן הּקדמֹוני, נחׁש ּבעד מפסיק ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּבּתֹורה,
ׁשּנמׁשל עׂשו על קאי דחזיר מיער, חזיר ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדיכרסמּנה

כּו' טלפיו הּמראה חזיר5לחזיר ּדיכרסמּנה העי"ן הּנה , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ימׁש ׁשלא מפסיק ׁשּבתהּלים, אֹותּיֹות חצי ׁשהּוא ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָֹֻמּיער
מהרׁש"א ׁשּכתב ּוכמֹו לחזיר, הּנמׁשל לאדֹום יֹותר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָחּיּות
ּבקצרה. הּגמרא ּדברי ּבאּור ּבמקֹומֹו אגדֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּבחּדּוׁשי

הּפסּוקיםLÈÂב) ּבהמׁש הענין ּכללּות ּבאּור להקּדים ¿≈ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
מאכלֹות ּבענין ׁשּמדּבר ּגחֹון, על הֹול ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹּדּכל

נאמר זה ועל רז"ל6אסּורֹות, ואמרּו ּבם, 7ונטמתם ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
תּטּמאּו ולא ׁשּנאמר אדם, ׁשל לּבֹו מטמטמת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעברה
ּתקרי אל א'), חסר (ונטמתם ּבם ונטמתם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהם
אסּורֹות ׁשמאכלֹות והינּו ונּטמטם, אּלא ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָונטמאתם

אדם.מ ׁשל לּבֹו טמטמים ְְְִִֶַָָ

ÔeÈÂּדּבּור עדן נׁשמתֹו הּזקן רּבינּו מאמר ּפי על זה ¿»ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
וטמטּום הּלב טמטּום ענין להבין ְְְְְְִִִִִֵַַַָָהּמתחיל

לּבֹו8הּמֹוח ׁשּנעׂשה הּוא הּלב ׁשטמטּום ׁשם ׁשּמבאר , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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מב.1) יא, (שמיני) יד.2)פרשתנו פ, א.3)תהלים ל, יד.4)קדושין ג, לד.5)בראשית כו, תולדות ופרש"י שם,6)ב"ר פרשתנו

(ובפרש"י).7)מג. א לט, ואילך;8)יומא תעט ע' ח"ב ויקרא אוה"ת – הגהות ובתוספת תפב. ע' הקצרים הזקן אדמו"ר מאמרי

    
e‡˜ CÎÈÙÏדורותÌÈÙBÒ ÌÈBL‡‰ומשפחות הימים: (בדברי ¿ƒ»ƒ¿¿»ƒƒ¿ƒ

יעבץ) יושבי eÈ‰Lסופרים ,‰BzaL ˙B˙B‡‰ Ïk ÌÈÙBÒ eÈ‰L∆»¿ƒ»»ƒ∆«»∆»
ÌÈÓB‡האותÔBÁb„ Â"‡Âאסורות מאכלות בפרשת שמיני, (בפרשת ¿ƒ¿»

תאכלום") לא גו' גחון על הולך 1ÙÒ"כל ÏL ˙B˙B‡ ÏL ÔÈÁ∆¿»∆ƒ∆≈∆
,eÎ ‰Bzוכן‰ÓÒÎÈ »¿«¿¿∆»

ÚÓ ÈÁ2הכוונה =] ¬ƒƒ»«
כלהלן] ל'חזיר' הנמשל ,לעשו,
ÏL ÔÈÁ ÚÈc Ô"ÈÚ¿»«∆¿»∆

ÌÈÏ‰z3.הדיוק להבין ¿ƒƒ
מחצית בדווקא אלו שבמילים

של ענינם יבאר ותהלים, התורה

ו'חזיר (נחש) גחון' על 'הולך

הטומאה, כוחות - (עשו) מיער'

הוא אותיותיה (שאמצע והתורה

מיער') ו'חזיר גחון' על ב'הולך

בין ומפרידה מפסיקה

מחלישה ועלֿידיֿזה אותיותיהם

כוחם. ‰ÔÈÚאת ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»
ÏÚ ÓB ÔBÁb„ ,‡e‰ ‰a»∆¿»≈«

ÈBÓ„‰ LÁאת שהביא »»««¿ƒ
את ומסמל עץֿהדעת, חטא

הטומאה Èaכוחות È˙Îcƒ¿ƒ≈
בו] הקדוש4ֿ[=נאמר לו שאמר

˙CÏ,ברוךֿהוא: BÁ ÏÚ«¿¿≈≈
‡e‰L ÔBÁb„ Â"‡Â‰ ‰‰ƒ≈«¿»∆
,‰BzaL ˙B˙B‡ ÈÁ¬ƒƒ∆«»

˜ÈÒÙÓומונעLÁ „Úa «¿ƒ¿«»»
‡e‰ ÔÎÂ ,ÈBÓ„‰««¿ƒ¿≈
ÈÁ ‰ÓÒÎÈc Ô"ÈÚ‰a¿»ƒ«¿¿∆»¬ƒ

È‡˜ ÈÁ„ ,ÚÈÓ[מוסב=] ƒ»««¬ƒ»ƒ
ÈÁÏ ÏLÓL ÂÚ ÏÚ«≈»∆ƒ¿««¬ƒ

eÎ ÂÈÙÏË ‰‡‰כדברי) ««¿∆¿»»
(שמצו בהערה)רש"י כאן :5ין

פושט שוכב כשהוא הזה החזיר

ראו לומר: [=פרסותיו] טלפיו

בהמה [=מסימני טהור שאני

עצמם ומראים וחומסים גוזלים עשו) (בני אלו כך פרסה], מפרסת - טהורה

‡B˙B˙כשרים) ÈÁ ‡e‰L ÚÓ ÈÁ ‰ÓÒÎÈc Ô"ÈÚ‰ ‰‰ ,ƒ≈»ƒ«¿¿∆»¬ƒƒ»«∆¬ƒƒ
ÏLÓ‰ ÌB„‡Ï ˙BÈ ˙eÁ CLÓÈ ‡ÏL ˜ÈÒÙÓ ,ÌÈ‰˙aL∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒ∆…À¿»«≈∆¡«ƒ¿»
e‡a BÓB˜Óa ˙B„‡ ÈLecÁa ‡"L‰Ó ˙kL BÓÎe ,ÈÁÏ«¬ƒ¿∆»«««¿»¿ƒ≈¬»ƒ¿≈

.‰˜a ‡Ób‰ Ècאותיות של כוחם את יבאר ואילך הבא בסעיף ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»»
המוח". ו"טמטום הלב" "טמטום על להתגבר והתהלים התורה

מסופר: ב) קמז, (שבת בגמרא נקדים: הדברים ÈÓÂ‡להבנת ‡˙ÈÈÂÙ„ ‡ÓÁ

ÒÒÓÂÈ„„[דיומסס של ומרחצאות מקום] [=שם מפרוגייתא שמגיע [=היין

Ï‡ÈÓ ÌÈË ˙Ú ÂÁÙÈ˜היו ולא הגוף בהנאות עסוקים [=שהיו

בתורה]. Ì˙‰Ïעוסקים ÚÏ˜È‡ Ú Ô ÚÏ‡ לפרוגייתא) לשם [=נקלע
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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
CÎÈÙÏּכל סֹופרים ׁשהיּו סֹופרים הראׁשֹונים נקראּו ¿ƒ»ְְְְִִִִִֶָָָ

דּגחֹון וא"ו אֹומרים ׁשהיּו ׁשּבּתֹורה, 1האֹותּיֹות ְְִִֶֶַָָָָ
חזיר יכרסמּנה כּו', ּתֹורה ספר ׁשל אֹותּיֹות ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָחצין

ּתהלים2מּיער ׁשל חצין ּדיער עי"ן ּבזה3, הענין ּוכללּות . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
ּביּה ּדכתיב הּקדמֹוני נחׁש על רֹומז דּגחֹון על4הּוא, ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

אֹותּיֹות חצי ׁשהּוא דּגחֹון הוא"ו הנה ,תל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָגחֹונ
ּבהעי"ן הּוא וכן הּקדמֹוני, נחׁש ּבעד מפסיק ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּבּתֹורה,
ׁשּנמׁשל עׂשו על קאי דחזיר מיער, חזיר ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדיכרסמּנה

כּו' טלפיו הּמראה חזיר5לחזיר ּדיכרסמּנה העי"ן הּנה , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ימׁש ׁשלא מפסיק ׁשּבתהּלים, אֹותּיֹות חצי ׁשהּוא ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָֹֻמּיער
מהרׁש"א ׁשּכתב ּוכמֹו לחזיר, הּנמׁשל לאדֹום יֹותר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָחּיּות
ּבקצרה. הּגמרא ּדברי ּבאּור ּבמקֹומֹו אגדֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּבחּדּוׁשי

הּפסּוקיםLÈÂב) ּבהמׁש הענין ּכללּות ּבאּור להקּדים ¿≈ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
מאכלֹות ּבענין ׁשּמדּבר ּגחֹון, על הֹול ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹּדּכל

נאמר זה ועל רז"ל6אסּורֹות, ואמרּו ּבם, 7ונטמתם ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
תּטּמאּו ולא ׁשּנאמר אדם, ׁשל לּבֹו מטמטמת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעברה
ּתקרי אל א'), חסר (ונטמתם ּבם ונטמתם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהם
אסּורֹות ׁשמאכלֹות והינּו ונּטמטם, אּלא ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָונטמאתם

אדם.מ ׁשל לּבֹו טמטמים ְְְִִֶַָָ

ÔeÈÂּדּבּור עדן נׁשמתֹו הּזקן רּבינּו מאמר ּפי על זה ¿»ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
וטמטּום הּלב טמטּום ענין להבין ְְְְְְִִִִִֵַַַָָהּמתחיל

לּבֹו8הּמֹוח ׁשּנעׂשה הּוא הּלב ׁשטמטּום ׁשם ׁשּמבאר , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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מב.1) יא, (שמיני) יד.2)פרשתנו פ, א.3)תהלים ל, יד.4)קדושין ג, לד.5)בראשית כו, תולדות ופרש"י שם,6)ב"ר פרשתנו

(ובפרש"י).7)מג. א לט, ואילך;8)יומא תעט ע' ח"ב ויקרא אוה"ת – הגהות ובתוספת תפב. ע' הקצרים הזקן אדמו"ר מאמרי

    
e‡˜ CÎÈÙÏדורותÌÈÙBÒ ÌÈBL‡‰ומשפחות הימים: (בדברי ¿ƒ»ƒ¿¿»ƒƒ¿ƒ

יעבץ) יושבי eÈ‰Lסופרים ,‰BzaL ˙B˙B‡‰ Ïk ÌÈÙBÒ eÈ‰L∆»¿ƒ»»ƒ∆«»∆»
ÌÈÓB‡האותÔBÁb„ Â"‡Âאסורות מאכלות בפרשת שמיני, (בפרשת ¿ƒ¿»

תאכלום") לא גו' גחון על הולך 1ÙÒ"כל ÏL ˙B˙B‡ ÏL ÔÈÁ∆¿»∆ƒ∆≈∆
,eÎ ‰Bzוכן‰ÓÒÎÈ »¿«¿¿∆»

ÚÓ ÈÁ2הכוונה =] ¬ƒƒ»«
כלהלן] ל'חזיר' הנמשל ,לעשו,
ÏL ÔÈÁ ÚÈc Ô"ÈÚ¿»«∆¿»∆

ÌÈÏ‰z3.הדיוק להבין ¿ƒƒ
מחצית בדווקא אלו שבמילים

של ענינם יבאר ותהלים, התורה

ו'חזיר (נחש) גחון' על 'הולך

הטומאה, כוחות - (עשו) מיער'

הוא אותיותיה (שאמצע והתורה

מיער') ו'חזיר גחון' על ב'הולך

בין ומפרידה מפסיקה

מחלישה ועלֿידיֿזה אותיותיהם

כוחם. ‰ÔÈÚאת ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»
ÏÚ ÓB ÔBÁb„ ,‡e‰ ‰a»∆¿»≈«

ÈBÓ„‰ LÁאת שהביא »»««¿ƒ
את ומסמל עץֿהדעת, חטא

הטומאה Èaכוחות È˙Îcƒ¿ƒ≈
בו] הקדוש4ֿ[=נאמר לו שאמר

˙CÏ,ברוךֿהוא: BÁ ÏÚ«¿¿≈≈
‡e‰L ÔBÁb„ Â"‡Â‰ ‰‰ƒ≈«¿»∆
,‰BzaL ˙B˙B‡ ÈÁ¬ƒƒ∆«»

˜ÈÒÙÓומונעLÁ „Úa «¿ƒ¿«»»
‡e‰ ÔÎÂ ,ÈBÓ„‰««¿ƒ¿≈
ÈÁ ‰ÓÒÎÈc Ô"ÈÚ‰a¿»ƒ«¿¿∆»¬ƒ

È‡˜ ÈÁ„ ,ÚÈÓ[מוסב=] ƒ»««¬ƒ»ƒ
ÈÁÏ ÏLÓL ÂÚ ÏÚ«≈»∆ƒ¿««¬ƒ

eÎ ÂÈÙÏË ‰‡‰כדברי) ««¿∆¿»»
(שמצו בהערה)רש"י כאן :5ין

פושט שוכב כשהוא הזה החזיר

ראו לומר: [=פרסותיו] טלפיו

בהמה [=מסימני טהור שאני

עצמם ומראים וחומסים גוזלים עשו) (בני אלו כך פרסה], מפרסת - טהורה

‡B˙B˙כשרים) ÈÁ ‡e‰L ÚÓ ÈÁ ‰ÓÒÎÈc Ô"ÈÚ‰ ‰‰ ,ƒ≈»ƒ«¿¿∆»¬ƒƒ»«∆¬ƒƒ
ÏLÓ‰ ÌB„‡Ï ˙BÈ ˙eÁ CLÓÈ ‡ÏL ˜ÈÒÙÓ ,ÌÈ‰˙aL∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒ∆…À¿»«≈∆¡«ƒ¿»
e‡a BÓB˜Óa ˙B„‡ ÈLecÁa ‡"L‰Ó ˙kL BÓÎe ,ÈÁÏ«¬ƒ¿∆»«««¿»¿ƒ≈¬»ƒ¿≈

.‰˜a ‡Ób‰ Ècאותיות של כוחם את יבאר ואילך הבא בסעיף ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»»
המוח". ו"טמטום הלב" "טמטום על להתגבר והתהלים התורה

מסופר: ב) קמז, (שבת בגמרא נקדים: הדברים ÈÓÂ‡להבנת ‡˙ÈÈÂÙ„ ‡ÓÁ

ÒÒÓÂÈ„„[דיומסס של ומרחצאות מקום] [=שם מפרוגייתא שמגיע [=היין

Ï‡ÈÓ ÌÈË ˙Ú ÂÁÙÈ˜היו ולא הגוף בהנאות עסוקים [=שהיו

בתורה]. Ì˙‰Ïעוסקים ÚÏ˜È‡ Ú Ô ÚÏ‡ לפרוגייתא) לשם [=נקלע

Â‰ÈÈ˙ודיומסס] ÈÓÈ‡

והרחיצה] היין אחר ÈÎ[=נמשך

‡˙‡ „‰[ובא חזר [=כאשר

‡ÙÒ È˜ÈÓÏ Ì˜נעמד=]

התורה], בספר Ú‡לקרוא

‡˜ÈÓÏ[לקרוא [=ביקש

Ó‡ ,ÌÎÏ ‰‰ „Á‰[בטעות]

ÌÏ ‰È‰ Á‰.Ô ÂÚ

‰È„ÂÓÏ˙ „‰Â ‰ÈÏÚ ÈÓÁ

ֿ) רחמים חכמים [=ביקשו

בתלמודו]. ונזכר עליו התפללו)

" המהרש"א: עלֿכך ÏÙÂכותב

,ÂÈÚ ÈÙÏ ÂÈÙ ‰ ˙ÂÚË

ÁÂ Ô‡ Ï ÂÏ ‰Ú
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"˙Ó‰ ÔÈÈÚÓÎבלשון .

'טמטום זה: מצב נקרא החסידות

– המוח' וטמטום הלב

שום ישיג לבל מוחו שמתטמטם

כשאין וגם המוח'), ('טמטום דבר

דבר, באיזה ומתבונן אטום מוחו

כלל שמוע לבלתי לבו מתטמטם

וכדלהלן. להתבוננות.

e‡a ÌÈc˜‰Ï LÈÂ ¿≈¿«¿ƒ≈
CLÓ‰a ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿∆¿≈
ÏÚ CÏB‰ Ïkc ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒ¿…≈«
ÔÈÚa a„L ,ÔBÁb»∆¿«≈¿ƒ¿»

‡Ó‰ ÏÚÂ ,˙BeÒ‡ ˙BÏÎ «¬»¬¿«∆
Ó‡6,Ìa Ì˙ÓËÂ ∆¡«¿ƒ¿≈∆»

Ï" eÓ‡Â7‰Ú ¿»¿««¬≈»
,Ì„‡ ÏL BaÏ ˙ÓËÓËÓ¿«¿∆∆ƒ∆»»
Ì‰a e‡˙ ‡ÏÂ Ó‡L∆∆¡«¿…ƒ«¿»∆

Ì˙‡ÓËÂ È˜z Ï‡ ,‡ ÒÁ Ì˙ÓËÂ Ìa Ì˙ÓËÂמלשון=] ¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿≈∆»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆
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ו  

אלקית הּׂשגה מּׂשיג ׁשּבמֹוחֹו ּדהגם והינּו, ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָֹּכאבן,
האבן ּכלב לּבֹו הנה מקֹום מּכל ההּׂשגה, אצלֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָונקלטת

ּכתיב ּדהּנה הּוא, והענין ּכלל. מתעֹורר ולּבי9ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָ
מדרגת על רק לא נאמר זה ּדפסּוק ּבקרּבי, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹחלל
אמר יׂשראל זמירֹות נעים ּדוד ׁשהרי ּבלבד, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּצּדיקים
מדרגת ּבׁשביל ולא יׂשראל, ּכללּות ּבעד זה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּפסּוק
צרי יׂשראל ּבכללּות ׁשּגם מּובן ּומּזה ּדוקא, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצּדיקים
(ּכמֹו ּבקרּבי חלל ולּבי ּופרּוׁש ּבקרּבי, חלל ולּבי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵָָָָלהיֹות
עניני מּכל ריקן ׁשּלּבֹו הּוא, יׂשראל) ּבכללּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהּוא

ּכמאמר הוי', לברּכת ּכלי הּוא ּדוקא ׁשאז ּכלי10העֹולם, ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
חלל ולּבי ּפרּוׁש וזהּו מחזיק, אינֹו מלא ּכלי מחזיק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָריקן
הּלב אזי ריקן ּכלי הּוא וכאׁשר ריקן, ּכלי ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבקרּבי,
על ּתפעֹול ׁשּבמֹוח ׁשהּׂשגתֹו הּמֹוח, להּׂשגת ּכלי ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָהּוא
ׁשּצרי זה ׁשּתמּורת הּוא הּלב טמטּום ענין אמנם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּלב.
ונעׂשה לגמרי לּבֹו נתטמטם ּבקרּבי, חלל ולּבי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָלהיֹות
ּוממׁשי האלקי. להאֹור ּכלל ּכלי ׁשאינֹו האבן, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכלב
הּׁשמים. מן נפילה הּוא הּלב טמטּום ׁשענין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּבהּמאמר,
ּכן אם אלקית, הּׂשגה מּׂשיג הּוא ׁשּבמֹוחֹו ּדכיון ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹוהינּו,
ּתבֹוא הּמֹוח ׁשמהׂשגת להיֹות צרי היה הּסדר לפי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
מטמטם לּבֹו ּכאׁשר הּנה ולזאת הּלב, אל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻההתעֹוררּות
מן נפילה ּביֹותר, ּגדֹולה נפילה זֹו הרי האבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּכלב

ִַָָהּׁשמים.

C‡ּדהּנ להבין, צרי זה ּפי רז"לעל אמרּו הּכל11ה «ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
מאחר ּכן, ואם ׁשמים, מּיראת חּוץ ׁשמים ְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָּבידי
ּבידֹו. זה אין הרי הּׁשמים, מן נפילה הּוא הּלב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשטמטּום
לּבֹו יהיה ׁשלא לתּקן עצֹות ּכּמה ׁשּיׁשנם הּוא, הענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא
הם אלּו ועצֹות ּבׂשר, לב לֹו ׁשּיהיה אלא האבן, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכלב

האדם. ׁשל ְֶָָָָּבידֹו

ÔÈÚ‰Âהּזהר12ּבזה ּכמאמר היא הּלב לטמטּום העצה ּדהּנה, סליק13, ּדלא אעא ¿»ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
מבּטׁשין ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ליּה, מבּטׁשין נהֹורא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּביּה
וואס (אין מּנח הּוא ּבּמה ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ׁשּיתּבֹונן זה ידי על והינּו ויּנהיר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻליּה
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והּוא ּוׁשתּיה, ּבאכילה רק הּוא ענינֹו ּכל אׁשר ליגט), ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָער
ואינּה ּוׁשתּיה ּבאכילה הּוא ענינּה ׁשּכל מּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכבהמה
ׁשהּבהמה אלא אינֹו החּלּוק וכל ּכלל, אחר מענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיֹודעת
ּכל אבל אחרים, מאכלים אֹוכל והּוא (היי) חציר ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹוכלת
עניני להּׂשיג אי אֹו ּוׁשתּיה ּבאכילה הּוא ועסקֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָענינֹו
ּתמּורת מּמׁש, ּכבהמה הּוא הרי ּכן ואם ּוׁשתּיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָהאכילה
מדרגה לאיזה ּולהּגיע עצמֹו את לזּכ צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמבֹואר והגם מדרגה). א ּבא ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָ(האלטן

הּקֹודם ּבּמאמר להיֹות14וגם צריכה לא ׁשהעבֹודה , ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּבדר אם ּכי ּבנפׁשֹו, אֹור לגּלֹות ּכדי עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַּבׁשביל
הנה מקֹום, מּכל ,יתּבר לֹו רּוח נחת לעׂשֹות על, ְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹקּבלת
יכֹול מהרע, לּנצל ּבכדי ּובפרט העבֹודה, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבתחּלת
כּו', ּבמדרגֹות לעלֹות צרי ׁשהּוא ּבנפׁשֹו חׁשּבֹון ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָלעׂשֹות

אחדּב15ּכּמבֹואר ּבֹו ׁשּיהא צרי חכמים ּתלמידי ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
סאסא ּכי ליּה ּומעּטרא כּו' ּבּׁשמינית ְְְְִִִִֵַַָָָָמּׁשמֹונה

ידי16לׁשּבלּתא שעל ליּה, מבּטׁשין ענין וזהּו . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבנפׁשֹו, מאד יתמרמר ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹההתּבֹוננּות
אחר הּנה זה ידי ועל הּׂשמאלי, ּבחלל היא זֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדמרירּות

הימני ּבחלל ּבנפׁשֹו ׂשמחה ּתהיה לב17ּכ לֹו ויהיה , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ידי על והיא הּלב, לטמטּום עצה עֹוד ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּבׂשר.
הּוא ׁשּבמֹוחֹו ּדמאחר והינּו, נעלים, ּבענינים ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָההתּבֹוננּות
ׁשּלּבֹו אלא ההּׂשגה, אצלֹו ונקלטת אלקית הּׂשגה ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמּׂשיג
ּכאׁשר לכן להּׂשגה, הּוא ׁשּי ּבמֹוחֹו אבל מטמטם, ְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָֻהּוא
ּבכלל, נעלים ּובענינים סֹוף אין אֹור ּבהפלאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָיתּבֹונן
את ּגם דּורכׁשּפאלטן) וועט (עס יבקע האֹור רּבּוי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָהנה
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ז       

והּוא ּוׁשתּיה, ּבאכילה רק הּוא ענינֹו ּכל אׁשר ליגט), ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָער
ואינּה ּוׁשתּיה ּבאכילה הּוא ענינּה ׁשּכל מּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכבהמה
ׁשהּבהמה אלא אינֹו החּלּוק וכל ּכלל, אחר מענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיֹודעת
ּכל אבל אחרים, מאכלים אֹוכל והּוא (היי) חציר ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹוכלת
עניני להּׂשיג אי אֹו ּוׁשתּיה ּבאכילה הּוא ועסקֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָענינֹו
ּתמּורת מּמׁש, ּכבהמה הּוא הרי ּכן ואם ּוׁשתּיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָהאכילה
מדרגה לאיזה ּולהּגיע עצמֹו את לזּכ צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמבֹואר והגם מדרגה). א ּבא ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָ(האלטן

הּקֹודם ּבּמאמר להיֹות14וגם צריכה לא ׁשהעבֹודה , ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּבדר אם ּכי ּבנפׁשֹו, אֹור לגּלֹות ּכדי עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַּבׁשביל
הנה מקֹום, מּכל ,יתּבר לֹו רּוח נחת לעׂשֹות על, ְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹקּבלת
יכֹול מהרע, לּנצל ּבכדי ּובפרט העבֹודה, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבתחּלת
כּו', ּבמדרגֹות לעלֹות צרי ׁשהּוא ּבנפׁשֹו חׁשּבֹון ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָלעׂשֹות

אחדּב15ּכּמבֹואר ּבֹו ׁשּיהא צרי חכמים ּתלמידי ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
סאסא ּכי ליּה ּומעּטרא כּו' ּבּׁשמינית ְְְְִִִִֵַַָָָָמּׁשמֹונה

ידי16לׁשּבלּתא שעל ליּה, מבּטׁשין ענין וזהּו . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבנפׁשֹו, מאד יתמרמר ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹההתּבֹוננּות
אחר הּנה זה ידי ועל הּׂשמאלי, ּבחלל היא זֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדמרירּות

הימני ּבחלל ּבנפׁשֹו ׂשמחה ּתהיה לב17ּכ לֹו ויהיה , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ידי על והיא הּלב, לטמטּום עצה עֹוד ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּבׂשר.
הּוא ׁשּבמֹוחֹו ּדמאחר והינּו, נעלים, ּבענינים ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָההתּבֹוננּות
ׁשּלּבֹו אלא ההּׂשגה, אצלֹו ונקלטת אלקית הּׂשגה ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמּׂשיג
ּכאׁשר לכן להּׂשגה, הּוא ׁשּי ּבמֹוחֹו אבל מטמטם, ְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָֻהּוא
ּבכלל, נעלים ּובענינים סֹוף אין אֹור ּבהפלאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָיתּבֹונן
את ּגם דּורכׁשּפאלטן) וועט (עס יבקע האֹור רּבּוי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָהנה
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Á‡ ÔÈÚÓ ˙Ú„BÈ È‡Â ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡e‰ ÈÚ ÏkL∆»ƒ¿»»«¬ƒ»¿ƒ»¿≈»««≈ƒ¿»«≈

˜elÁ‰ ÏÎÂ ,ÏÏkלבהמה ‡ÏÎB˙בינו ‰Ó‰a‰L ‡Ï‡ BÈ‡ ¿»¿»«ƒ≈∆»∆«¿≈»∆∆
BÈÚ Ïk Ï‡ ,ÌÈÁ‡ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‡e‰Â (ÈÈ‰ ÈˆÁ»ƒ≈¿≈«¬»ƒ¬≈ƒ¬»»ƒ¿»

‰ÏÈÎ‡a ‡e‰ B˜ÒÚÂ¿ƒ¿«¬ƒ»
B‡ ‰i˙Leמתעסק כאשר גם ¿ƒ»

הוא הכל הרי אחרים, בענינים

ÈÈÚ ‚ÈO‰Ï CÈ‡≈¿«ƒƒ¿¿≈
Ôk Ì‡Â ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ≈
,LÓ ‰Ó‰k ‡e‰ È‰¬≈ƒ¿≈»«»
CÈˆ ‰È‰L ‰Ê ˙eÓz¿«∆∆»»»ƒ
ÚÈb‰Ïe BÓˆÚ ˙‡ CkÊÏ¿«≈∆«¿¿«ƒ«
ÔÏ‡‰ ‰‚„Ó ‰ÊÈ‡Ï¿≈∆«¿≈»«

‰‚„Ó ‡ ‡aלהגיע=] «««¿≈»
גבוהה] רוחנית בדרגה ).ולעמוד

שלכאורה הרבי, מבהיר

בקנה עולה אינה זו התבוננות

רבות המבואר עם אחד

לעבוד הדרך זו שאין בחסידות,

להתעלות מנת על ה' את

צריך אלא רוחניות, במעלות

ולא עול בקבלת ה' רצון לקיים

זו תהיה עצמית, מטרה בשביל

שתהיה: ככל נעלית מטרה

‰Îa ‡BL Ì‚‰Â«¬«∆¿»¿«»
Ó‡a Ì‚Â ,˙BÓB˜Ó¿¿«««¬»

Ì„Bw‰14‡Ï ‰„BÚ‰L , «≈∆»¬»…
ÏÈLa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ˙Bl‚Ï È„k ,BÓˆÚ«¿¿≈¿«
C„a Ì‡ Èk ,BLa¿«¿ƒƒ¿∆∆
˙Á ˙BÚÏ ,ÏÚ ˙Ïa«̃»«…«¬««

Ca˙È BÏ Áeכי ומבאר, «ƒ¿»≈
שכבר לאדם נאמרו אלו דברים

במעלות ומתקדם ה' עובד

אדם אך עצמית, פניה ללא היא אמיתית שעבודה אומרים אליו העבודה,

במעשיו, להיכשל לא כדי מהרע לברוח ועליו דרכו בתחילת עדיין הנמצא

העיקר – שלימות זו שאין אף – ומצבו מעמדו על גם לחשוב הוא וחייב צריך

מ È„Îaהרע:להינצל e ,‰„BÚ‰ ˙lÁ˙a ‰‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ≈ƒ¿ƒ«»¬»ƒ¿»ƒ¿≈
˙BÏÚÏ CÈˆ ‡e‰L BLa ÔBaLÁ ˙BÚÏ ÏBÎÈ ,Ú‰Ó ÏˆÏƒ»≈≈»«»«¬∆¿¿«¿∆»ƒ«¬

‡Bk ,eÎ ˙B‚„Óa15:הגמרא לדברי È„ÈÓÏzבנוגע ÔÈÚa ¿«¿≈«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ≈

Ba ‡‰iL CÈˆ ÌÈÓÎÁשל כשיעור גאוה BÓÓ‰מעט „Á‡ ¬»ƒ»ƒ∆¿≈∆»ƒ¿»
eÎ ˙ÈÈÓa[ביותר מועט Ò‡Ò‡[=משקל Èk ÈÏ ‡ÚÓe «¿ƒƒ¿«¿»≈ƒ»»

‡zÏaLÏ16השיבולת של כגובהה לו והוגנת נאה זו מועטת [=וגסות ¿ƒ»¿»
אך הדרך, בתחילת ראויה הגאוה כך נופלת. ולאחרֿמכן אותה, המפארת

לזורקה] צריך .אחרֿכך
האדם שמתבונן זו ומהתבוננות

אשר ומצבו, מעמדו בשפלות

לדרגות מגיע שהיה זאת תמורת

המצב, בשפל הוא נמצא גבוהות

שבקרבו הרע לשבירת יגיע

,ÈÏ ÔÈLÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈
˙eBa˙‰‰ È„È ÏÚ∆«¿≈«ƒ¿¿
ÓÓ˙È BÓe B„ÓÚÓa¿«¬»«»ƒ¿«¿≈
BÊ ˙eÈÓ ,BLa „‡Ó¿…¿«¿ƒ¿ƒ

‡È‰בלבÈÏ‡ÓO‰ ÏÏÁa ƒ∆»»«¿»ƒ
החלל חללים: ב' שבלב

נפש משכן מקום הוא השמאלי

מקום הוא הימני והחלל הבהמית

(כמבואר האלוקית נפש משכן

ט'). פרק בתניא באריכות

ומצבו ממעמדו המרירות

השמאלי בחלל ÏÚÂמורגשת ,¿«
Ck Á‡ ‰‰ ‰Ê È„È¿≈∆ƒ≈««»
BLa ‰ÁÓ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿»¿«¿

ÈÓÈ‰ ÏÏÁa17משכן מקום ∆»»«¿»ƒ
האלוקית Ïנפשו BÏ ‰È‰ÈÂ ,¿ƒ¿∆≈

aוראוי כבשר רך לב – »»
זאת תמורת אלוקי, אור לקבל

והיה אבן' 'לב קודם לו שהיה

מלקבל Úˆ‰אטום „BÚ LÈÂ .¿≈≈»
ÏÚ ‡È‰Â ,l‰ ÌeÓÏ¿ƒ¿«≈¿ƒ«
ÌÈÈÚa ˙eBa˙‰‰ È„È¿≈«ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ

,ÌÈÏÚזו שהתבוננות והסיבה «¬ƒ
השפל: ממצבו אותו תוציא

˙Ï˜Â ˙È˜Ï‡ ‰‚O‰ ‚ÈOÓ ‡e‰ BÁBÓaL Á‡Ó ,eÈ‰Â¿«¿¿≈««∆¿«ƒ«»»¡…ƒ¿ƒ¿∆∆
‰‚O‰‰ BÏˆ‡אלוקית השגה לקבל מסוגל Lומוחו ‡Ï‡ Balרק, ∆¿««»»∆»∆ƒ

Ó ‡e‰L‡k ÔÎÏ ,‰‚O‰Ï ‡e‰ CiL BÁBÓa Ï‡ ,ÌÓ¿¿»¬»¿«»¿«»»»≈«¬∆
˙‡Ï‰a ÔBa˙È[והבדלת BÒ[=רוממות ÔÈ‡ B‡העולמות שלכל ƒ¿≈¿«¿»«≈

לגביו מקום ותפיסת חשיבות כלל ‰‰אין ,ÏÏÎa ÌÈÏÚ ÌÈÈÚe¿ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ≈
,Ô‡‰ Ï ˙‡ Ìb (ÔÏ‡LÎe„ ÚÂÂ ÒÚ Ú˜È B‡‰ Èeaƒ»ƒ¿«∆∆¿¿¿«¿¿«∆≈»∆∆
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ח  

ּדכליל מפּתחא ׁשהּוא הּדעת ידי שעל והינּו האבן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלב
למחׁשבה18ׁשית ּבנֹוגע ּפנים ּכל על מּדֹותיו את יתּקן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ענין והּוא הּלב, לטמטּום עצה עֹוד ויׁש ּומעׂשה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּדּבּור
החכמה, ּבחינת היא אֹור ּדתֹורה הּתֹורה, אֹותּיֹות ְְְֲִִִִַַַַָָָָאמירת
לב ׁשּגם האבן, ּבלב ּגם יּגיע ּדתֹורה החכמה אֹור ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהנה

יּמס. הּמס ִִֵֶֶָָהאבן

(אמירת‡ÌÓג) הּנ"ל הענינים ּכל את עׂשה ּכאׁשר »¿»ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָ
נעלים, ּבענינים התּבֹוננּות הּתֹורה, ְְְְֲִִִִִַַָָאֹותּיֹות
ּדמבּטׁשין ענין ׁשהּוא ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָוההתּבֹוננּות
הֹוראה זֹו הרי העצֹות, ּכל הֹועילּו לא מקֹום ּומּכל ֲִִֵֵֵָָָָָָֹליּה),
לֹו ׁשּיׁש זאת, עֹוד אלא מטמטם, ׁשּלּבֹו ּבלבד זֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֻׁשלא
ּבֹו ׁשיקלט ּכלי אינֹו מֹוחֹו אׁשר והינּו הּמֹוח, טמטּום ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֻּגם
לא לזאת ּבהּמֹוח ּגם הּוא הּטמטּום אׁשר ּומּכיון ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹהאֹור,

הּנ"ל. העצֹות ּכל ִֵַַָָהֹועילּו

ÔÈÚ‰Âלט הּסּבה ּדהּנה, מּצדּבזה, היא הּמֹוח מטּום ¿»ƒ¿»ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשּמּצד הּתר, ּבתאֹות ּגם ּבתאֹות, הּׁשּקּוע ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַרּבּוי
מענין זה ויּובן האלקי. אֹור ּוקליטת לקּבלת ּכלי אינֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹזה

לעֹולם עֹולם ׁשּבין והעּמּוד ּדּנּור ׁשּיּוכל19נהר ּדבכדי , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּטבילה ּתחּלה להיֹות צרי עדן ּדגן האֹור את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלקּבל
זמן ּכל ּכי עלמא, ּדהאי חזּו על לׁשּכֹוח ּדּנּור ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבנהר
אֹור להּגלּוי ּכלל ּכלי אינֹו עלמא ּדהאי לחזּו עדין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשׁשּי

ׁשאמרּו ּדר ועל עדן. ּכּמה20ׁשּבגן ׁשּצם זירא ר' על ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּוכל ּבכדי ּבבלי ּתלמּוד על לׁשּכֹוח ּתעניתים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָוכּמה
הּנה ּגּופא, ּבּתֹורה ׁשּגם והינּו ירּוׁשלמי, ּתלמּוד ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָללמֹוד
ּבאֹופן הּוא הּלּמּוד ׁשּׁשם יׂשראל, לארץ עלה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכאׁשר
מּפי איׁש סמּוכים היּו יׂשראל ׁשּבארץ ּכיון יֹותר, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָנעלה
הּברּור ּבתכלית הּוא והּלּמּוד רּבינּו, מׁשה עד ְְְִִִֵֵֶַַַַַֹאיׁש

יׂשראל מארץ רּבי ׁשּכל ׁשּזהּו הּבּטּול, רב21ּובתכלית , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
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ד.18) ו, ואתחנן בלקו"ת נתבאר א. קעז, ח"ב19)זח"ב התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר מאמרי א. ריא, זח"ב א. ריט, זח"א ראה

וש"נ. תשעג. א.20)ע' פה, אדמו"ר21)ב"מ כ"ק הערת ובכ"מ. פ"ג. אנ"ך) (שער יט שער חיים עץ בסופו. ואמוראים תנאים סדר

    
˙ÈL ÏÈÏÎc ‡ÁÓ ‡e‰L ˙Úc‰ È„È ÏÚ eÈ‰Â18מפתח=] ¿«¿∆«¿≈«««∆«¿≈»¿»ƒƒ

זו והתקשרות בו, שמתבונן בדבר חזקה התקשרות היא הדעת שש. שכולל

יסוד] הוד נצח תפארת גבורה (חסד המידות לששת מפתח ‡˙היא Ôw˙È¿«≈∆
ÌÈt Ïk ÏÚ ÂÈ˙BcÓהפחות ÚÓe‰לכל eac ‰LÁÓÏ ÚBa ƒ»«»»ƒ¿≈«¿«¬»»ƒ«¬∆
כראוי בפועל LÈÂשיתנהג .¿≈

,l‰ ÌeËÓËÏ ‰ˆÚ „BÚ≈»¿ƒ¿«≈
˙Bi˙B‡ ˙ÈÓ‡ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿»¬ƒ«ƒ
‡È‰ B‡ ‰B˙c ,‰B‰«»¿»ƒ

˙ÈÁaדרגת‰‰ ,‰ÓÎÁ‰ ¿ƒ««»¿»ƒ≈
ÚÈbÈ ‰B˙c ‰ÓÎÁ‰ B‡«»¿»¿»«ƒ«
Ï ÌbL ,Ô‡‰ Ïa Ìb«¿≈»∆∆∆«≈

ÒnÈ Òn‰ Ô‡‰כדברי »∆∆ƒ≈ƒ»
זה מנוול בך פגע אם חז"ל:

לביתֿ משכהו [=היצרֿהרע]

שאז], תורה. [=ללמוד המדרש

נימוח הוא אבן עצות.אם ג' כל

כאשר - הלב' ל'טמטום הן אלו

להתבונן שיכול במצב האדם

עמו, בל לבו אך כראוי, במוחו

בלבו גם להפנים עצות ומחפש

הבא בסעיף במוחו. אשר את

'טמטום יותר: גרוע מצב יתאר

אינו מוחו גם כאשר – המוח'

זקוקים ולזה האלוקי, לאור כלי

אחרות. לעצות

˙‡ ‰Ú L‡k ÌÓ‡ »¿»«¬∆»»∆
Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ««
,‰B‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÓ‡¬ƒ«ƒ«»
ÌÈÈÚa ˙eBa˙‰ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ
˙eBa˙‰‰Â ,ÌÈÏÚ«¬ƒ¿«ƒ¿¿
‡e‰L BvÓe B„ÓÚÓa¿«¬»«»∆
,ÈÏ ÔÈLhÓc ÔÈÚƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈
eÏÈÚB‰ ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»…ƒ
BÊ È‰ ,˙BˆÚ‰ Ïk»»≈¬≈
„Ïa BÊ ‡ÏL ‰‡B‰»»∆…ƒ¿«
„BÚ ‡Ï‡ ,ÌËÓËÓ BalL∆ƒ¿À¿»∆»

LiL ,˙‡ÊÌeËÓË Ìb BÏ …∆≈«ƒ¿
BÁBÓ L‡ eÈ‰Â ,ÁBn‰««¿«¿¬∆

Ìb ‡e‰ ÌeËÓh‰ L‡ ÔÂÈkÓe ,B‡‰ Ba ËÏ˜ÈL ÈÏk BÈ‡≈¿ƒ∆À¿»»ƒ≈»¬∆«ƒ¿«
.Ï"p‰ ˙BˆÚ‰ Ïk eÏÈÚB‰ ‡Ï ˙‡ÊÏ ÁBn‰a¿««»……ƒ»»≈««

Èea „vÓ ‡È‰ ÁBn‰ ÌeËÓËÏ ‰a‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ«ƒ
˙B‡˙a ÚewM‰אלא,חומריים אסורות, תאוות דוקא B‡˙a˙ולאו Ìb «ƒ«¿«¬«¿«¬

ÔeÈÂ .È˜Ï‡‰ B‡ ˙ËÈÏ˜e ˙Ïa˜Ï ÈÏk BÈ‡ ‰Ê „vnL ,‰≈∆∆ƒ«∆≈¿ƒ¿«»«¿ƒ«»¡…ƒ¿»
ÔÈÚÓ ‰Êמזיו ליהנות לגןֿעדן מגיעה שהנשמה שלפני בזוהר, המבואר ∆≈ƒ¿»

קודם לעבור עליה יותר, רוחני לעולם מעולם מתעלית כאשר וכן השכינה,

enÚ‰Â„ב epc ‰ÌÏBÚÏ ÌÏBÚ ÔÈaL19העליה היא ידו שעל »»ƒ¿»«∆≈»¿»
לעולם È„Îcמעולם ,¿ƒ¿≈

B‡‰ ˙‡ Ïa˜Ï ÏÎeiL∆«¿«≈∆»
˙BÈ‰Ï CÈˆ Ô„Ú Ôc¿«≈∆»ƒƒ¿
‰a ‰ÏÈh‰ ‰lÁ¿ƒ»«¿ƒ»ƒ¿«

epcלו גורמת זו שטבילה ƒ
È‡‰c eÊÁ ÏÚ ÁBkLÏƒ¿««≈¿«

‡ÓÏÚעולם מראה [=לשכוח »¿»
CiLLהזה] ÔÓÊ Ïk Èk ,ƒ»¿«∆«»

‡ÓÏÚ È‡‰c eÊÁÏ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿≈¿«»¿»
ÈeÏb‰Ï ÏÏk ÈÏk BÈ‡≈¿ƒ¿»¿«ƒ

.Ô„Ú ÔaL B‡לעלות כדי ∆¿«≈∆
הוא צריך יותר, הגבוהה לדרגה

הנמוך המצב מזכרונו למחוק

שמצינו וכמו קודם, שהיה

Ccבגמרא: ÏÚÂ¿«∆∆
eÓ‡L20‡ÈÊ  ÏÚ ∆»¿««≈»

ישראל לארץ מבבל עלה כאשר

‰nÎÂ ‰nk ÌvL∆»«»¿«»
ÏÚ ÁBkLÏ ÌÈ˙ÈÚ«¬ƒƒƒ¿««
ÏÎeiL È„Îa ÈÏa „eÓÏ«¿«¿ƒƒ¿≈∆«
ÈÓÏLeÈ „eÓÏ „BÓÏÏƒ¿«¿¿«¿ƒ
קודם שלמד מה אותו יטריד ולא

בבלי הלימוד.בתלמוד אופן

הינו – בבלי תלמוד - בבבל

ומחלוקות, קושיות בריבוי

תלמוד – ישראל מארץ בשונה

ברור באופן למדו שם - ירושלמי

Ba‰יותר: ÌbL eÈ‰Â¿«¿∆««»
‰ÏÚ L‡k ‰p‰ ,‡eb»ƒ≈«¬∆»»
ÌML ,Ï‡È ‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»
‰ÏÚ ÔB‡a ‡e‰ „enl‰«ƒ¿∆«¬∆
‡aL ÔÂÈk ,˙BÈ≈≈»∆¿∆∆

eÈ‰ Ï‡Èהחכמים ƒ¿»≈»
ÌÈÎeÓÒ,להוראה [=נסמכו ¿ƒ
מרבו] תלמיד סמיכת של ביותר המושלם Ú„ובאופן LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ«

˙ÈÏÎ˙e ea‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ „enl‰Â ,eÈa ‰LÓרגש …∆«≈¿«ƒ¿«¿ƒ«≈¿«¿ƒ
e‰fL ,Ïeha‰הכללÏkLחכם על מדובר רב התואר שמוזכר היכן «ƒ∆∆∆»

שמוזכר היכן אך Ï‡Èמבבל ‡Ó Èa21,'רבי' פירוש «ƒ≈∆∆ƒ¿»≈«
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הּבּטּול ענין הּוא הרב על הּנֹוסף ּדהיּו"ד יּו"ד, ְְְִִֶֶַַַַַָָָּבתֹוספת
אֹופן אצלֹו להיֹות צרי היה ּכאׁשר הּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּדחכמה,
ירּוׁשלמי, ּדתלמּוד הּלּמּוד ׁשּזהּו נעלה, הּיֹותר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַהּלּמּוד
ּבמחׁשּכים ּבבלי, ּתלמּוד על ּתחּלה לׁשּכֹוח צרי ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָהיה

הּמדרגה22הֹוׁשיבני מבלּבלת ּגּופא ּבּתֹורה ׁשּגם ונמצא , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ענין ּבאּור יּובן ּומּזה עליֹונה. מדרגה להּׂשגת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה
אינֹו עלמא ּדהאי לחזּו עדין ׁשּׁשּי זמן ּדכל ּדּנּור, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָנהר
יּובן זה ּפי ועל עדן. ׁשּבגן אֹור להּגלּוי ּכלל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּי
מענין ׁשּכן ּבמּכל הּמֹוח, לטמטּום סּבה הם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתאֹות
ׁשהּוא ּבלבד, הארה ּגּלּוי הּוא עדן ּבגן ׁשהרי ּדּנּור, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנהר

הּׁשכינה מּזיו ׁשּנהנין ּדהאי23ענין חזּו הנה מקֹום ּומּכל , ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
יּובן ּכן ואם עדן, ׁשּבגן ההארה לגּלּוי מבלּבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעלמא
הּזה ׁשּבעֹולם ּומצֹות הּתֹורה לגּלּוי ּבנֹוגע ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבמּכל
ּבתאֹות ׁשהּׁשּקּוע ּבוּדאי הרי העצמּות, ּבחינת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָׁשהּוא
אינֹו אזי ּבתאֹות מׁשּקע הּוא ׁשּכאׁשר להּגּלּוי, ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֻמבלּבל

האֹור. לגּלּוי ְְִִָּכלי

LÈÂמּפני רק לא היא המֹוח לטמטּום ׁשהּסּבה להֹוסיף, ¿≈ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
ּכאׁשר ּגם אלא ּבתאֹות, מׁשּקע הּוא ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָֻׁשעכׁשיו
הּנה מקֹום, מּכל ּבתאֹות, מׁשּקע אינֹו ּכבר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻעכׁשיו
לגּלּוי מבלּבלת היא הרי קֹודם אצלֹו ׁשהיתה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּתאוה
הּתאוה, מרגיׁש אינֹו ׁשעכׁשיו ׁשהגם לפי והינּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהאֹור,
ּבהעלם, אצלֹו הּתאוה נׁשארה ּבאמת הנה מקֹום ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכל
מׁשל ּדר על זה ויּובן האֹור. לגּלּוי ּכלי מֹוחֹו אין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָולכן
ּכ ואחר בּה ּבקי ונעׂשה מּסכת איזה ׁשּלֹומד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמאדם
הּקֹודמת מּסכת ּגם הרי אחרת, מּסכת ללמֹוד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַמתחיל
ׁשהרי לזה, ּוראיה זכרֹונֹו, ּבכח ּבהעלם אצלֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנׁשארה
ׁשּגם והינּו מּקֹודם, ּׁשּלמד מה על להּזכר יכֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא
זה אין הּקֹודמת, מּסכת ּבלּמּוד עֹוסק ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבׁשעה
ׁשּנׁשאר אם ּכי אצלֹו, נתּבּטל הּקֹודם ׁשהענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאֹופן
הּתאֹות, ּבענין ּגם יּובן כן ּוכמֹו זכרֹונֹו. ּבכח ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּבהעלם
אצלֹו נׁשארת ּבּתאֹות, מׁשּקע היה ׁשמּקֹודם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדכיון

אינֹו לכן הּתאוה, אצלֹו ׁשּנׁשארה וכיון ּפנים, ּכל על ּבהעלם לעֹולם, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּתאוה
הּמֹוח. לטמטּום הּסּבה ׁשּזהּו האלקי, אֹור לגּלּוי ּכלל ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּכלי

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

וש"נ. .121 תש"ח בסה"מ א.22)שליט"א כד, סנהדרין ו. ג, י.23)איכה ע' במדבר אוה"ת ספ"ד. תניא וראה א. יז, ברכות

    
Ïea‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ ÏÚ ÛÒBp‰ „eÈ‰c ,„eÈ ˙ÙÒB˙a¿∆∆¿««»«»«ƒ¿»«ƒ

‰ÓÎÁcוביטול צמצום על מורה אחת, כנקודה שהיא י', –‰p‰ זירא, רבי ¿»¿»ƒ≈
,‰ÏÚ ˙Bi‰ „enl‰ ÔÙB‡ BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ L‡k«¬∆»»»ƒƒ¿∆¿∆«ƒ«≈«¬∆
‰lÁz ÁBkLÏ CÈˆ ‰È‰ ,ÈÓÏLeÈ „eÓÏ˙c „enl‰ e‰fL∆∆«ƒ¿«¿¿«¿ƒ»»»ƒƒ¿«¿ƒ»

,ÈÏa „eÓÏz ÏÚכדברי ««¿«¿ƒ
ÌÈkLÁÓa¿«¬«ƒהגמרא:

ÈÈLB‰בבליזה ,22תלמוד ƒ«ƒ
נקרא בבל של הלימוד אופן

ÌL"חושך", ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«
‡Ùe ‰Bza[עצמה=] «»»

‰‚„n‰ ˙ÏaÏÓ¿«¿∆∆««¿≈»
‰‚„Ó ˙‚‰Ï ‰BzÁz‰««¿»¿«»««¿≈»
e‡a ÔeÈ ‰fÓe .‰BÈÏÚ∆¿»ƒ∆»≈

epc ‰ ÔÈÚבעליית ƒ¿»»»ƒ
לגןֿעדן ÔÓÊהנשמה ÏÎc ,¿»¿«

È‡‰c eÊÁÏ ÔÈ„Ú CiML∆«»¬«ƒ¿≈¿«
ÏÏk CiL BÈ‡ ‡ÓÏÚ»¿»≈«»¿»
.Ô„Ú Ô‚aL B‡ ÈeÏ‰Ï¿«ƒ∆¿«≈∆

L ÔeÈ ‰Ê È ÏÚÂכאשר גם ¿«ƒ∆»∆
הנה הזה, בעולם ¬»»‰B‡z˙אנו

,ÁBn‰ ÌeËÓËÏ ‰aÒ Ì‰≈ƒ»¿ƒ¿««
‰ ÔÈÚÓ ÔkL ÏkÓa¿ƒ»∆≈≈ƒ¿»»»
‡e‰ Ô„Ú Ô‚a È‰L ,epcƒ∆¬≈¿«≈∆
‡e‰L ,„Ïa ‰‡‰ Èelƒ∆»»ƒ¿«∆

ÂÈfÓ ÔÈ‰pL ÔÈÚ[הארת=] ƒ¿»∆∆¡ƒƒƒ
‰ÈÎM‰23השמש וזיו כאור «¿ƒ»

לשמש ביחס כלל חשוב שאינו

‰‰עצמה ÌB˜Ó ÏkÓe ,ƒ»»ƒ≈
ÏaÏÓ ‡ÓÏÚ È‡‰c eÊÁƒ¿«»¿»¿«¿≈
,Ô„Ú Ô‚aL ‰‡‰‰ Èel‚Ï¿ƒ«∆»»∆¿«≈∆
ÔkL ÏkÓa ÔeÈ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»¿ƒ»∆≈
‰Bz‰ Èel‚Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ«»
‰f‰ ÌÏBÚaL ˙BˆÓeƒ¿∆»»«∆
˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»«¿
שבהם ומצוות בתורה שדוקא

יתברך, וחכמתו רצונו הכניס

אלוקות מהות לתפוס ,אפשר
ÚewM‰L È‡cÂa È‰¬≈¿««∆«ƒ«
,Èel‰Ï ÏaÏÓ ˙B‡˙a¿«¬¿«¿≈¿«ƒ
ÚwLÓ ‡e‰ L‡kL∆«¬∆¿À»
ÈÏk BÈ‡ ÈÊ‡ ˙B‡˙a¿«¬¬«≈¿ƒ

.B‡‰ Èel‚Ï¿ƒ»
‰aq‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆«ƒ»

ÚwLÓ ‡e‰ ÂÈLÎÚL ÈÓ ˜ ‡Ï ‡È‰ ÁBÓ‰ ÌeËÓËÏ¿ƒ¿««ƒ…«ƒ¿≈∆«¿»¿À»
,˙B‡˙a ÚwLÓ BÈ‡ k ÂÈLÎÚ L‡k Ì ‡Ï‡ ,˙B‡˙a¿«¬∆»««¬∆«¿»¿»≈¿À»¿«¬
‡È‰ È‰ Ì„B˜ BÏˆ‡ ‰˙È‰L ‰Â‡z‰ ‰p‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ≈««¬»∆»¿»∆¿∆¬≈ƒ
BÈ‡ ÂÈLÎÚL Ì‚‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ,B‡‰ Èel‚Ï ˙ÏaÏÓ¿«¿∆∆¿ƒ»¿«¿¿ƒ∆¬«∆«¿»≈
ÏkÓ ,‰Â‡z‰ LÈ‚Ó«¿ƒ««¬»ƒ»
‰‡L ˙Ó‡a ‰‰ ÌB˜Ó»ƒ≈∆¡∆ƒ¿¬»
,ÌÏÚ‰a BÏˆ‡ ‰Â‡z‰««¬»∆¿¿∆¿≈
Èel‚Ï ÈÏk BÁBÓ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ

‰Ê ÔeÈÂ .B‡‰הדבר »¿»∆
שכעת שלמרות מצב שיתכן

אמנם התאווה, אצלו נגמרה

מתאוותו רושם אצלו נשאר

ÏLÓהקודמת, Cc ÏÚ«∆∆»»
‰ÊÈ‡ „ÓBlL Ì„‡Ó≈»»∆≈≈∆
 È˜a ‰ÚÂ ˙ÎqÓ«∆∆¿«¬∆»ƒ»
„BÓÏÏ ÏÈÁ˙Ó Ck Á‡Â¿««»«¿ƒƒ¿
Ì È‰ ,˙Á‡ ˙ÎqÓ«∆∆«∆∆¬≈«
‰‡L ˙Ó„Bw‰ ˙ÎqÓ«∆∆«∆∆ƒ¿¬»
ÁÎa ÌÏÚ‰a BÏˆ‡∆¿¿∆¿≈¿…«
,‰ÊÏ ‰È‡e ,BBÎÊƒ¿¿»»»∆
Îf‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰ È‰L∆¬≈»¿ƒ»≈
,Ì„BwÓ „ÓlM ‰Ó ÏÚ««∆»«ƒ∆
BÈ‡L ‰ÚLa ÌL eÈ‰Â¿«¿∆«¿»»∆≈
˙ÎqÓ „enÏa ˜ÒBÚ≈¿ƒ«∆∆
ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡ ,˙Ó„Bw‰«∆∆≈∆¿∆
Ïa˙ Ì„Bw‰ ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»«≈ƒ¿«≈
‡LpL Ì‡ Èk ,BÏˆ‡∆¿ƒƒ∆ƒ¿»
.BBÎÊ ÁÎa ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿…«ƒ¿
ÔÈÚa Ì ÔeÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»«¿ƒ¿»
Ì„BwÓL ÔÂÈÎc ,˙B‡z‰««¬¿≈»∆ƒ∆
,˙B‡za ÚwLÓ ‰È‰»»¿À»««¬
‰Â‡z‰ BÏˆ‡ ˙‡Lƒ¿∆∆∆¿««¬»
Ïk ÏÚ ÌÏÚ‰a ,ÌÏBÚÏ¿»¿∆¿≈«»
‰‡LpL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ»ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»

ÔÎÏ ,‰Â‡z‰ BÏˆ‡גם ∆¿««¬»»≈
Èel‚Ïעכשיו ÏÏk ÈÏk BÈ‡≈¿ƒ¿»¿ƒ

‰aq‰ e‰fL ,È˜Ï‡‰ B‡»¡…ƒ∆∆«ƒ»
.ÁBn‰ ÌeËÓËÏבסעיפים ¿ƒ¿««

להפטר העצות יביא הבאים
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ט       

הּבּטּול ענין הּוא הרב על הּנֹוסף ּדהיּו"ד יּו"ד, ְְְִִֶֶַַַַַָָָּבתֹוספת
אֹופן אצלֹו להיֹות צרי היה ּכאׁשר הּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּדחכמה,
ירּוׁשלמי, ּדתלמּוד הּלּמּוד ׁשּזהּו נעלה, הּיֹותר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַהּלּמּוד
ּבמחׁשּכים ּבבלי, ּתלמּוד על ּתחּלה לׁשּכֹוח צרי ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָהיה

הּמדרגה22הֹוׁשיבני מבלּבלת ּגּופא ּבּתֹורה ׁשּגם ונמצא , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ענין ּבאּור יּובן ּומּזה עליֹונה. מדרגה להּׂשגת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה
אינֹו עלמא ּדהאי לחזּו עדין ׁשּׁשּי זמן ּדכל ּדּנּור, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָנהר
יּובן זה ּפי ועל עדן. ׁשּבגן אֹור להּגלּוי ּכלל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּי
מענין ׁשּכן ּבמּכל הּמֹוח, לטמטּום סּבה הם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתאֹות
ׁשהּוא ּבלבד, הארה ּגּלּוי הּוא עדן ּבגן ׁשהרי ּדּנּור, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנהר

הּׁשכינה מּזיו ׁשּנהנין ּדהאי23ענין חזּו הנה מקֹום ּומּכל , ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
יּובן ּכן ואם עדן, ׁשּבגן ההארה לגּלּוי מבלּבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעלמא
הּזה ׁשּבעֹולם ּומצֹות הּתֹורה לגּלּוי ּבנֹוגע ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבמּכל
ּבתאֹות ׁשהּׁשּקּוע ּבוּדאי הרי העצמּות, ּבחינת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָׁשהּוא
אינֹו אזי ּבתאֹות מׁשּקע הּוא ׁשּכאׁשר להּגּלּוי, ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֻמבלּבל

האֹור. לגּלּוי ְְִִָּכלי

LÈÂמּפני רק לא היא המֹוח לטמטּום ׁשהּסּבה להֹוסיף, ¿≈ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
ּכאׁשר ּגם אלא ּבתאֹות, מׁשּקע הּוא ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָֻׁשעכׁשיו
הּנה מקֹום, מּכל ּבתאֹות, מׁשּקע אינֹו ּכבר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻעכׁשיו
לגּלּוי מבלּבלת היא הרי קֹודם אצלֹו ׁשהיתה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּתאוה
הּתאוה, מרגיׁש אינֹו ׁשעכׁשיו ׁשהגם לפי והינּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהאֹור,
ּבהעלם, אצלֹו הּתאוה נׁשארה ּבאמת הנה מקֹום ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכל
מׁשל ּדר על זה ויּובן האֹור. לגּלּוי ּכלי מֹוחֹו אין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָולכן
ּכ ואחר בּה ּבקי ונעׂשה מּסכת איזה ׁשּלֹומד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמאדם
הּקֹודמת מּסכת ּגם הרי אחרת, מּסכת ללמֹוד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַמתחיל
ׁשהרי לזה, ּוראיה זכרֹונֹו, ּבכח ּבהעלם אצלֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנׁשארה
ׁשּגם והינּו מּקֹודם, ּׁשּלמד מה על להּזכר יכֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא
זה אין הּקֹודמת, מּסכת ּבלּמּוד עֹוסק ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבׁשעה
ׁשּנׁשאר אם ּכי אצלֹו, נתּבּטל הּקֹודם ׁשהענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאֹופן
הּתאֹות, ּבענין ּגם יּובן כן ּוכמֹו זכרֹונֹו. ּבכח ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּבהעלם
אצלֹו נׁשארת ּבּתאֹות, מׁשּקע היה ׁשמּקֹודם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדכיון

אינֹו לכן הּתאוה, אצלֹו ׁשּנׁשארה וכיון ּפנים, ּכל על ּבהעלם לעֹולם, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּתאוה
הּמֹוח. לטמטּום הּסּבה ׁשּזהּו האלקי, אֹור לגּלּוי ּכלל ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּכלי
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י  

ידיp‰Â‰ד) על היא הּמֹוח מּטמטּום להּפטר העצה ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
ּבעקדה ּכּמבֹואר ּבזה, והענין הּקלע. 24ּכף ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכ25ּובעּקרים למקֹום מּמקֹום אבן ׁשקֹולעים ּדכׁשם ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשלרגעמקּלעים והינּו למקֹום, מּמקֹום הּנׁשמה את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשרׁשּה מּצד (ׁשהרי אלקי ּבתענּוג אֹותּה ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָֹמקּלעים
מקּלעים ּולרגע אלקי), לתענּוג ׁשּיכּות לּה יׁש ְְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹּבאלקּות
ׁשקּוע ּפעם ׁשהיה זה (ּדמּצד ּגׁשמּיים ּבכּסּופים ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָאֹותּה
חלילה, וחֹוזר ּגׁשמּיים), לתענּוגים הּוא ׁשּי ְְְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָּבתאֹות
לתענּוג ׁשׁשּי ּדכיון והינּו, להּנׁשמה, ּגדֹול צער ְְְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָוהּוא
ּגׁשמּיים ּבתענּוגים אֹותֹו מקּלעים ּכאׁשר הנה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַֹּבאלקּות,
ׁשּיׁש ּדכיון ּגיסא, לאיד ּכן ּוכמֹו ּגדֹול, ּבצער הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָהרי
אֹותם נֹוטלים ּכאׁשר הּנה ּגׁשמּיים, לתענּוגים ׁשּיכּות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָלֹו
ּכאׁשר הּוא זה ּכל אמנם, ּגדֹול. ּבצער הּוא אזי ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּו,
וטמטּום ּבתאֹות הּׁשּקּוע אצלֹו ׁשהיה (קֹודם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָּבּתחילה
ׁשּי ׁשאז אלקי, ּבהתּבֹוננּות לתענּוג ׁשּי היה ְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָֹהּמֹוח)
ּכאׁשר אבל כּו', אלקי ּבתענּוג לקּלעֹותֹו הּקלע ּכף ְְְְֱֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹענין
ׁשּי לא אזי אלקי, ּתענּוג אצלֹו היה לא ּבּתחילה ְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָֹֹֹּגם
הּקלע ּכף ענין אלא הּנ"ל, ּבאֹופן הּקלע ּכף ענין ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאצלֹו
ׁשּכתב ּכמֹו ּבזה, והענין יֹותר. נמּו ּבאֹופן הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָאצלֹו

אליעזר26הּׁשל"ה ּדרּבי ּפרקי הּקלע27ּבׁשם ּכף ׁשענין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
לארץ. לחּוץ יׂשראל מארץ הּנׁשמה את ׁשמקּלעין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּוא

ּכמאמר הּוא ּברּוחנּיּות יׂשראל ארץ ענין לּמה28ּדהּנה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
קֹונּה, רצֹון לעׂשֹות ׁשרצתה לפי ארץ ׁשמּה ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָנקרא

ראׁש לי הּוא אלקים29ויׂשראל עם ׂשרית ּכי ׁשם ועל , ְְְֱִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
על.30גֹו' ּבקּבלת ּבפֹועל ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ענין והּוא ,ְְְְְִִִַַַַָָָֹ

לתענּוג ׁשּי ׁשאינֹו ּדאף הּוא, ּגם ׁשּי זה לענין ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהרי
הּתֹורה לקּיּום הּוא ׁשּי מקֹום מּכל אלקי, ְְְְֱִִִִַַָָָָֹּבהתּבֹוננּות
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ק"א.24) שער נצבים ספל"ג.25)פ' ד' סע"ב.26)מאמר ח.28)פל"ד.27)קה, פ"ה, שער29)ב"ר הזוהר. בשם – ב טו, דרמ"צ

ב. מח, כח. מז, ויחי להאריז"ל הליקוטים ספר כט. לב, וישלח להאריז"ל שם.30)הפסוקים וישלח
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ׁשמקּלעין אצלֹו, הּקלע ּכף ענין הּוא זה ועל ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָּומצֹות.
הּוא יׂשראל ּדארץ לארץ, לחּוץ יׂשראל מארץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאֹותֹו

ּדאצילּות ּומּׁשם31מלכּות על, ּדקּבלת הּבּטּול ענין והּוא , ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ
נגּה קלּפת ׁשהּוא לארץ לחּוץ אֹותֹו ׁשהּוא31מקּלעין , ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

ּגם ׁשּי היה ׁשלא מי והּנה, הּתר. ּבתאֹות הּׁשּקּוע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹענין
קֹונּה, רצֹון לעׂשֹות ׁשרצתה ּברּוחנּיּות יׂשראל ארץ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָלענין
יֹותר, עֹוד נמּו ּבאֹופן הּוא הּקלע ּכף ענין אצלֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנה

רז"ל ּכמאמר ועד32והינּו העֹולם מּסֹוף אֹותֹו ׁשמקּלעין ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ
מּסֹוף אֹותֹו מקּלעין ּגּופא (ּבגׁשמיּות) ׁשּבעֹולם ְְְְִִִֶַַָָָסֹופֹו,
נחלק ּובכללּות קצֹות, ו' הּוא ּדעֹולם סֹופֹו, ועד ְְְְֱִֶַָָָָָָהעֹולם
וענין הּמרחב ענין ּדהינּו וצפֹון, ּדרֹום ׁשהם קּוין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלב'
סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף אֹותֹו ׁשמקּלעין וזהּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָהּצמצּום,
מקּלעין ּולרגע ּדמרחב, ּבּתנּועה אֹותֹו מקּלעין ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָּדלרגע
ּכאׁשר הּוא זה ּכל אמנם, ּדצמצּום. ּבהּתנּועה ְְְְְֲִֶֶַַָָָָאֹותֹו
ּבסּבת ּכׁשּבא אבל הּתר, ּתאֹות ּבסּבת ּבא המֹוח ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָטמטּום
ּבלבד, הּקלע ּכף מסּפיק אינֹו לזה הנה אּסּור, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּתאֹות
ּבּתניא ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ּגיהּנם לזה צרי .33אלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

וקׁשּור אסּור זה ׁשאין מאחר הּתר, ּדּבתאֹות ּבזה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהענין
הּוא ּבהּנפׁש זה ידי על ּׁשּנעׂשה מה הּנה החּצֹונים, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבידי
ּדר על ׁשהּוא הּקלע ּכף מֹועיל זה ועל ּבלבד, אבק ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָרק
מאחר אּסּור, ּבתאֹות אבל כּו'. האבק את ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמנערים
זה ידי על הּנה החּצֹונים, ּבידי ואסּור קׁשּור ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
אלא הּקלע, ּכף מֹועיל אינֹו ולכן ּבהּנפׁש, ּכתם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָנעׂשה
ּדּגיא הנֹום, ּגיא ּפרּוׁשֹו ּדגיהּנֹום ּדוקא, ּגיהּנם לזה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹצרי
צרי ׁשהיה זה ּדתמּורת קּבּול, ּכלי הינּו ּבקעה, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהּוא
נעׂשה ריקן), ּכלי ּבענין (ּכּנ"ל לקדּׁשה קּבּול ּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻלהיֹות

צלמות ּגיא לּקלּפה, קּבּול ּגדֹול34ּכלי צער ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּכתם. את מעבירין זה ידי ועל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלהּנׁשמה,

ּבעבֹודה,p‰Â‰ה) הּמֹוח טמטּום את להעביר העצה ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ
להיֹות ׁשּצריכים הענינים ג' ידי על ְְְְִִִִִֵֶַָָהּוא

ּכּידּוע הּתפּלה ּכמאמר35קֹודם צדקה, נתינת יהיב36. ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
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יי       

ׁשמקּלעין אצלֹו, הּקלע ּכף ענין הּוא זה ועל ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָּומצֹות.
הּוא יׂשראל ּדארץ לארץ, לחּוץ יׂשראל מארץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאֹותֹו

ּדאצילּות ּומּׁשם31מלכּות על, ּדקּבלת הּבּטּול ענין והּוא , ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ
נגּה קלּפת ׁשהּוא לארץ לחּוץ אֹותֹו ׁשהּוא31מקּלעין , ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

ּגם ׁשּי היה ׁשלא מי והּנה, הּתר. ּבתאֹות הּׁשּקּוע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹענין
קֹונּה, רצֹון לעׂשֹות ׁשרצתה ּברּוחנּיּות יׂשראל ארץ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָלענין
יֹותר, עֹוד נמּו ּבאֹופן הּוא הּקלע ּכף ענין אצלֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנה

רז"ל ּכמאמר ועד32והינּו העֹולם מּסֹוף אֹותֹו ׁשמקּלעין ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ
מּסֹוף אֹותֹו מקּלעין ּגּופא (ּבגׁשמיּות) ׁשּבעֹולם ְְְְִִִֶַַָָָסֹופֹו,
נחלק ּובכללּות קצֹות, ו' הּוא ּדעֹולם סֹופֹו, ועד ְְְְֱִֶַָָָָָָהעֹולם
וענין הּמרחב ענין ּדהינּו וצפֹון, ּדרֹום ׁשהם קּוין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלב'
סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף אֹותֹו ׁשמקּלעין וזהּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָהּצמצּום,
מקּלעין ּולרגע ּדמרחב, ּבּתנּועה אֹותֹו מקּלעין ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָּדלרגע
ּכאׁשר הּוא זה ּכל אמנם, ּדצמצּום. ּבהּתנּועה ְְְְְֲִֶֶַַָָָָאֹותֹו
ּבסּבת ּכׁשּבא אבל הּתר, ּתאֹות ּבסּבת ּבא המֹוח ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָטמטּום
ּבלבד, הּקלע ּכף מסּפיק אינֹו לזה הנה אּסּור, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּתאֹות
ּבּתניא ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ּגיהּנם לזה צרי .33אלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

וקׁשּור אסּור זה ׁשאין מאחר הּתר, ּדּבתאֹות ּבזה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהענין
הּוא ּבהּנפׁש זה ידי על ּׁשּנעׂשה מה הּנה החּצֹונים, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבידי
ּדר על ׁשהּוא הּקלע ּכף מֹועיל זה ועל ּבלבד, אבק ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָרק
מאחר אּסּור, ּבתאֹות אבל כּו'. האבק את ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמנערים
זה ידי על הּנה החּצֹונים, ּבידי ואסּור קׁשּור ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
אלא הּקלע, ּכף מֹועיל אינֹו ולכן ּבהּנפׁש, ּכתם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָנעׂשה
ּדּגיא הנֹום, ּגיא ּפרּוׁשֹו ּדגיהּנֹום ּדוקא, ּגיהּנם לזה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹצרי
צרי ׁשהיה זה ּדתמּורת קּבּול, ּכלי הינּו ּבקעה, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהּוא
נעׂשה ריקן), ּכלי ּבענין (ּכּנ"ל לקדּׁשה קּבּול ּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻלהיֹות

צלמות ּגיא לּקלּפה, קּבּול ּגדֹול34ּכלי צער ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּכתם. את מעבירין זה ידי ועל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלהּנׁשמה,

ּבעבֹודה,p‰Â‰ה) הּמֹוח טמטּום את להעביר העצה ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ
להיֹות ׁשּצריכים הענינים ג' ידי על ְְְְִִִִִֵֶַָָהּוא

ּכּידּוע הּתפּלה ּכמאמר35קֹודם צדקה, נתינת יהיב36. ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
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Án‰(חסד) דרום –ÔÈÚÂ «∆¿»¿ƒ¿«
ÌeˆÓv‰(גבורה) צפון –, «ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÚl˜ÓL e‰ÊÂ¿∆∆¿«¿ƒ
,BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓƒ»»¿«
B˙B‡ ÔÈÚl˜Ó Ú‚Ïc∆¿∆«¿«¿ƒ
Ú‚Ïe ,ÁÓc ‰Úeza«¿»¿∆¿»¿∆«
‰Úez‰a B˙B‡ ÔÈÚl˜Ó¿«¿ƒ¿«¿»

.ÌeˆÓˆcנתבאר כאן עד ¿ƒ¿
את לנקות הבא הקלע' 'כף עניין

המוח' 'טמטום של ממצב האדם

בתאוות. שיקועו בסיבת המגיע

L‡k ‡e‰ ‰Ê Ïk ,ÌÓ‡»¿»»∆«¬∆
˙aÒa ‡a ÁBÓ‰ ÌeËÓËƒ¿««»¿ƒ«

z‰ ˙B‡zלתענוגי [=תאוות «¬≈∆
עלֿפי מותרים אשר הזה עולם

מוחו מטמטמים (אך התורה

בהם)] השיקוע ריבוי ‡eqבסיבת ˙B‡z ˙aÒa ‡aLk Ï‡ [=מילוי, ¬»¿∆»¿ƒ««¬ƒ
אסורים] לעניינים Ïa„,תאוותו ÚÏw‰ Ûk ˜ÈÒÓ BÈ‡ ‰ÊÏ ‰‰ ,ƒ≈»∆≈«¿ƒ««∆«ƒ¿«

‡Èza e˙kL BÓk ,‡˜Âc Ìp‰Èb ‰ÊÏ Èˆ ‡Ï‡33ÔÈÚ‰Â . ∆»»ƒ»∆≈ƒ…«¿»¿∆»««¿»¿»ƒ¿»
‰Êa'הקלע 'כף לזה מספיק אין מדוע –,z‰ ˙B‡˙ac נקרא, – 'התר' »∆ƒ¿«¬≈∆

בידי וקשור אסור שאינו מפני כך

Ê‰הטומאה, ÔÈ‡L Á‡Ó≈««∆≈∆
È„Èa eL˜Â eÒ‡»¿»ƒ≈

ÌÈBvÁ‰[הטומאה ,[=כוחות «ƒƒ
È„È ÏÚ ‰NÚpM ‰Ó ‰p‰ƒ≈«∆«¬»«¿≈
˜‡ ˜ ‡e‰ LÙp‰a ‰Ê∆¿«∆∆«»»
Ûk ÏÈÚBÓ ‰Ê ÏÚÂ ,„Ïaƒ¿»¿«∆ƒ«

ÚÏw‰ולהסיר נשמתו את לנער «∆«
זו טומאה ÏÚממנה ‡e‰L∆«

˜‡‰ ˙‡ ÌÈÚnL c∆∆∆¿«¬ƒ∆»»»
,eq‡ ˙B‡˙a Ï‡ .'e¬»¿«¬ƒ
eL˜ ‡e‰L Á‡Ó≈««∆»
,ÌÈBvÁ‰ È„Èa eÒ‡Â¿»ƒ≈«ƒƒ
‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆«¬∆
BÈ‡ ÔÏÂ ,LÙp‰a Ì˙k∆∆¿«∆∆¿»≈≈
‡Ï‡ ,ÚÏw‰ Ûk ÏÈÚBÓƒ««∆«∆»
,‡˜Âc Ìp‰Èb ‰ÊÏ È»̂ƒ»∆≈ƒ…«¿»

BLe ÌBp‰È‚cמורכב) ¿≈ƒ≈
מילים): ‰ÌB,משני ‡Èb≈ƒ

eÈ‰ ,‰Ú˜a ‡e‰ ‡Èbc¿»ƒ¿»«¿
‰Ê ˙eÓ˙c ,Ïea˜ ÈÏk¿ƒƒƒ¿«∆
ÈÏk ˙BÈ‰Ï Èˆ ‰È‰L∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
Ï"pk) ‰M„˜Ï Ïeaƒ̃ƒ¿À»««

ב') Ô˜È),(סעיף ÈÏk ÔÈÚa¿ƒ¿»¿ƒ≈»
‰ÏwÏ Ïea˜ ÈÏk ‰NÚ«¬»¿ƒƒ«¿ƒ»

הטומאה] הנקראת:,[=לכוח

˙ÂÓÏˆ ‡Èb34Úˆ e‰L , ≈«¿»∆∆∆««
È„È ÏÚÂ ,‰ÓLp‰Ï ÏB„b»¿«¿»»¿«¿≈
.Ì˙k‰ ˙‡ ÔÈÈÚÓ ‰Ê∆«¬ƒƒ∆«∆∆
מנקים כיצד נתבאר עדֿכאן

בסעיף הנשמה, את מלמעלה

יטהר כיצד עצה יבאר הבא

המוח מטמטום עצמו את האדם

כראוי. להתפלל שיוכל עלֿמנת

ÈÚ‰Ï ‰ˆÚ‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈»≈»¿«¬ƒ
ÁBn‰ ÌeËÓË ˙‡∆ƒ¿««
'‚ È„È ÏÚ ‡e‰ ,‰„BÚa»¬»«¿≈
˙BÈ‰Ï ÌÈÈvL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿
Úe„ik ‰lÙz‰ Ì„B˜∆«¿ƒ»«»
תורה בלקוטי (המבוארים

»È˙¿ƒ˙א..35שבהערה)
Ó‡Ók ,‰˜„ˆ36È‰È ¿»»¿«¬»»ƒ
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יב  

המצֹות ּכללּות הּוא ּדצדקה מצלי, והדר לעני ,37ּפרּוטה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
הּמֹוח. טמטּום את להעביר העצה הּוא המצֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָּומעׂשה
אֹותּיֹות אמירת היא הּלב לטמטּום ׁשהעצה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָוהינּו,
א הּדּבּור, ענין ׁשהּוא ב), סעיף סֹוף (ּכּנ"ל ְִִִֶֶַַַַַָָָׁשּבּתֹורה
אלא הּדּבּור, ענין מסּפיק אינֹו הּמֹוח טמטּום ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָלהעברת
ׁשּכל לפי הּוא, והּטעם ּדוקא. הּמעׂשה ענין לזה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָצרי

ּביֹותר למּטה יֹורד ּביֹותר ידי38הּגבֹוּה על ּדוקא ולכן , ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ
טמטּום את להעביר אפׁשר ּביֹותר נעלה ׁשהּוא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמעׂשה
הּתפּלה, קֹודם ּבּמקוה טבילה להיֹות צרי וגם ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהּמֹוח.

הביטל אֹותּיֹות הּוא הּמהּות,39ּדטבילה ּבּטּול הינּו , ְְִִִִַַַָ
הרב זה40וכּלׁשֹון ׁשאין והינּו מקוה, אין זי טּונקען : ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

לידע ׁשּצרי אם ּכי לטהרה, מּטמאה לעבֹור ְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָֻרק
ׁשּכתּוב ּכמֹו טהרה, מקֹום הּוא מעין41ׁשהּמקוה א ְְְְֳִֶֶֶַַַָָָָ

הּוא הרי ׁשם ׁשּנמצא ּובעת טהֹור, יהיה מים מקוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּובֹור
הּוא ּפֹורׁש מּׁשם ּובצאתֹו נעלה, ּומּצב ּבמעמד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּבעצם
ענין ׁשהּוא הביטל, אֹותּיֹות ׁשטבילה ׁשּזהּו הּלזה, ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָמּמצב
לעיל נתּבאר הּלב טמטּום ּדבענין והינּו, הּמהּות. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבּטּול
לב ׁשּנעׂשה ליּה, ּדמבּטׁשין ההתּבֹוננּות היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהעצה
הּוא נׁשאר מקֹום מּכל אבל צּוּבראכן), ווערט (ער ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָנׁשּבר
להיֹות צרי הּמֹוח טמטּום להעברת אבל ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָּבמהּותֹו,
הּתׁשּובה ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו לגמרי, הּמהּות וׁשּנּוי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבּטּול

ּכּידּוע. הּמהּות ׁשּנּוי ִֶַַַָָׁשהּוא

הּלב,e‡eו) טמטּום ענין ּבׁשלמא ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ
עבֹודתֹו עבד ׁשלא זה ׁשּמּצד מּובן ֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹהרי
מטמטם, לּבֹו נעׂשה ּבמילא הּנה נפׁשֹו, וזּכּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֻּבברּור
ניט אים ּבא זאל (פארוואס ּכן יהיה ׁשלא אפׁשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואי

ּבּתניא הּמבאר ּדרך ועל הּלב). טמטּום קיין ּבענין42זיין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ויֹודע ּבעצמֹו מטעה אינֹו ּדכאׁשר זרֹות, ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָֻמחׁשבֹות
ּומזּכ מבֹורר ׁשאינֹו הּוא יֹודע אזי ּומּצבֹו, ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֻמעמדֹו
ׁשּלא אפׁשר ואי זרֹות, מחׁשבֹות לֹו נֹופלים ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹּובמילא
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ועוד.37) פל"ז. תניא בספר38)ראה הנסמן ג. לד, אמור לקו"ת

כו'. הגבוה כל ערך תשמ"א) (קה"ת, הזקן אדמו"ר לספרי המפתחות

ואילך. א נח, הפורים שער אורה שערי ג. שג, ד. עא, דא"ח עם סידור

ואילך. א סע"ד.39)סה, קנט, המקוה כוונת דא"ח עם סידור ראה

(40.165 ע' שלום תורת השיחות לו.41)בספר יא, פכ"ז.42)פרשתנו

    
ÈÏˆÓ „‰Â ÈÚÏ ‰Ëeלעני פרוטה נותן היה אלעזר) [=(רבי ¿»∆»ƒ¿»»«¿≈

מתפלל] והזכירו,ואחרֿכך ומצוה, מצוה כל עשיית אלא צדקה דווקא ולאו

משום ‰BˆÓ˙'צדקה' ˙eÏÏk ‡e‰ ‰˜„ˆc37כמו כללית. [=מצוה ƒ¿»»¿»«ƒ¿
מכנים צדקה מצוות מזכירים כאשר ירושלמי שבתלמוד ב'תניא' שכותב

סתם] 'מצוה' בשם ,אותה
‡e‰ ˙BˆÓ‰ ‰NÚÓe«¬≈«ƒ¿
˙‡ ÈÚ‰Ï ‰ˆÚ‰»≈»¿«¬ƒ∆
,eÈ‰Â .ÁBn‰ ÌeËÓËƒ¿««¿«¿
l‰ ÌeËÓËÏ ‰ˆÚ‰L∆»≈»¿ƒ¿«≈
˙Bi˙B‡ ˙ÈÓ‡ ‡È‰ƒ¬ƒ«ƒ
B Ïpk ‰BzaL∆«»««
ÔÈÚ ‡e‰L , ÈÚ»ƒ∆ƒ¿»
˙Ú‰Ï C‡ ,eac‰«ƒ«¿«¬»«
BÈ‡ ÁBn‰ ÌeËÓËƒ¿««≈
,eac‰ ÔÈÚ ˜ÈÓ«¿ƒƒ¿»«ƒ
ÔÈÚ ‰Ï CÈˆ ‡Ï‡∆»»ƒ»∆ƒ¿»
ÌÚh‰Â .‡˜Âc ‰NÚn‰««¬∆«¿»¿«««
B‰ ÏkL ÈÙÏ ,‡e‰¿ƒ∆»«»«
‰hÓÏ „BÈ ˙BÈa¿≈≈¿«»

˙BÈa38חומת כמשל - ¿≈
ככל הנה הנופלת, אבנים

במקום בחומה הייתה שהאבן

למרחוק תיפול כן יותר גבוה

רב כוח במעשה ולכן יותר,

ובמחשבה בדיבור ÔÎÏÂשאין ,¿»≈
‰NÚn‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈««¬∆
˙BÈa ‰ÏÚ ‡e‰L∆«¬∆¿≈
˙‡ ÈÚ‰Ï LÙ‡∆¿»¿«¬ƒ∆

.ÁBn‰ ÌeËÓË.בÌ‚Â ƒ¿««¿«
‰ÏÈË ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿¿ƒ»
,‰lÙz‰ Ì„B˜ ‰Â˜na«ƒ¿∆∆«¿ƒ»
˙Bi˙B‡ ‡e‰ ‰ÏÈËcƒ¿ƒ»ƒ

ÏËÈ‰39Ïeha eÈ‰ ,«¿ƒ
‰ ÔBLlÎÂ ,˙e‰n‰««¿ƒ¿»«

נ"ע] הרש"ב :40[=אדמו"ר
‰Â˜Ó ÔÈ‡ CÈ ÔÚ˜eË¿∆ƒƒƒ¿∆

במקוה] eÈ‰Â[='לטבול' ,¿«¿
˜ ‰ ÔÈ‡Lעלֿמנת טבילה ∆≈∆«

,‰‰ËÏ ‰‡ÓhÓ BÚÏ«¬ƒÀ¿»¿»√»
Ú„ÈÏ CÈL Ì‡ Èkƒƒ∆»ƒ≈«
ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Â˜n‰L∆«ƒ¿∆¿
e˙kL BÓk ,‰‰Ë41 »√»¿∆»

‰Â˜Ó Be ÔÈÚÓ C‡««¿»ƒ¿≈
˙Úe ,B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ«ƒƒ¿∆»»≈
‡e‰ È‰ ÌL ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»¬≈
Óe „ÓÚÓa ÌˆÚa¿∆∆¿«¬»«»

‰ÏÚבטלים ומידותיו ששכלו במצב הוא נמצא עליו מכסים המים שכאשר «¬∆
'טהרה' של ‰l‰,למצב ˆnÓ ‡e‰ LB ÌÓ B˙‡ˆe ,¿≈ƒ»≈ƒ«»«»∆

.˙e‰n‰ Ïeha ÔÈÚ ‡e‰L ,ÏËÈ‰ ˙Bi˙B‡ ‰ÏÈËL e‰L∆∆∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒ«»
כזה: ביטול של למצב להגיע שצריך ÌeËÓËוהסיבה ÔÈÚc ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿

ÏÈÚÏ ‡a˙ l‰«≈ƒ¿»≈¿≈
˙eBa˙‰‰ ‡È‰ ‰ˆÚ‰L∆»≈»ƒ«ƒ¿¿
‰NÚpL ,ÈÏ ÔÈLhÓcƒ¿«¿ƒ≈∆«¬»
ËÚÂÂ Ú aL Ï≈ƒ¿»∆∆¿
ÏkÓ Ï‡ ,ÔÎ‡aeˆ¿»¬»ƒ»
‡e‰ ‡L ÌB˜Ó»ƒ¿»

B˙e‰Óaלהעביר יועיל אך ¿»
הלב Ú‰Ï˙טמטום Ï‡ ,¬»¿«¬»«

CÈˆ ÁBn‰ ÌeËÓËƒ¿««»ƒ
ÈepLÂ Ïeha ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ
Ì e‰L ,ÈÓ‚Ï ˙e‰n‰««¿«¿≈∆∆«
‡e‰L ‰eLz‰ ÔÈÚ Ôk≈ƒ¿»«¿»∆
.Úe„ik ˙e‰n‰ ÈepLƒ«»«»«
טמטום להעברת השלישי [הענין

תורה, בלקוטי מבואר המוח

התורה]. פנימיות לימוד והוא

מדוע לבאר ימשיך הבא בסעיף

המוח טמטום את להעביר

עד מיוחדת עבודה נדרשת

המהות. ושינוי בטול של עבודה

,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e Â≈»ƒ¿»
‡ÓÏLa ‰p‰cמובן [=נניח. ¿ƒ≈ƒ¿»»

‰l,הדבר] ÌeËÓË ÔÈÚƒ¿»ƒ¿«≈
ÔeÓ È‰האדם הגיע כיצד ¬≈»

Ú„לזה: ‡ÏL ‰ „nL∆ƒ«∆∆…»«
CekÂ ea B˙„BÚ¬»¿≈¿ƒ
‰NÚ ‡ÏÈÓa ‰p‰ ,BLÙ«¿ƒ≈¿≈»«¬»
CÈ‡Â ,ÌËÓËÓ BaÏƒ¿À¿»¿≈
Ôk ‰È‰È ‡ÏL LÙ‡∆¿»∆…ƒ¿∆≈
ÌÈ‡ ‡a Ï‡ ‡ÂÂ‡Ù«»»«ƒ
ÌeËÓË ÔÈÈ˜ ÔÈÈ ËÈƒ«≈ƒ¿

l‰לו יהיה שלא [=מדוע «≈
הלב?] cטמטום ÏÚÂ .¿«∆∆

‡Èza ‡n‰42ÔÈÚa «¿…»««¿»¿ƒ¿»
,˙B ˙BLÁÓלאדם שאין «¬»»

לו שנופלים מכך עצב להיות

כיון ∆¬»¿L‡Îcמחשבותֿזרות,
Ú„BÈÂ BÓˆÚa ‰ÚËÓ BÈ‡≈À¿∆¿«¿¿≈«
Ú„BÈ È‡ ,BÓe B„ÓÚÓ«¬»«»¬«≈«

‡e‰CkÓe BÓ BÈ‡L∆≈¿»¿À»
BÏ ÌÈÏÙB ‡ÏÈÓe¿≈»¿ƒ
CÈ‡Â ,˙B ˙BLÁÓ«¬»»¿≈
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מחׁשבֹות קיין זיין ניט אים ּבא זאל (פארוואס ּכן ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיהיה
את ּולזּכ לברר ׁשּצרי הּוא העבֹודה ענין ּדהּנה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָזרֹות).
נפׁשי אמרה הוי' ּדחלקי ּומּצב ּבמעמד להיֹות ,43עצמֹו ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ

הּקֹודם ּבּמאמר ׁשּנתּבאר ּבּמדרׁש44ּוכמֹו ּׁשּכתּוב 45מה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ואפרכין דּכסין עּמֹו והיּו למדינה ׁשּנכנס למל ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמׁשל
נסיב אנא אמר וחד דּכסין, נסיב אנא אמר חד ְֲֲִִִַַַַָָָָָָָֻכּו',
והינּו מלּכא, נסיב אנא אמר אחד ּפּקח ׁשם היה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאפרכין,
ׁשּבסדר ּדכיון להּׂשרים, עֹובדים העֹולם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשאּמֹות
חֹוׁשבים לכן הּׂשרים, ּדר ההׁשּפעה עֹוברת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות
נׁשמֹות על ּדקאי ׁשּבהם, הּפקח אמנם למציאּות, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹותם

ּד מלּכא, נסיב אנא אמר ּומלּכאיׂשראל, מתחלפין כּלהּו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻ
הּנה נּכר, אינֹו ׁשעכׁשיו ּדהגם והינּו, מתחּלף, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאינֹו

ּוכהּמׁשל מתחּלפין, ׁשכּלהּו היא ּבגׁשמיּות46האמת ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻ
אֹו הּׁשּבֹולת העּקר, מה יֹודעין אין הּגׁשמים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּׁשעת

לֹו עבר חלף הּגׁשם ּכאׁשר אבל ּבּׁשעת47החּטים, הנה , ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהּפקח ּבּנמׁשל, ּכן ּוכמֹו העּקר. מהּו רֹואים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגֹורן
הּׂשרים, ּדר עֹוברת ׁשההׁשּפעה ׁשהגם מּכיר ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבהם
ׁשּלמעלה סֹוף' 'אין הּוא העּקר אלא העּקר, זהּו לא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהּנה
מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ׁשּזהּו היֹות ועם ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָמהׁשּתלׁשלּות.
ׁשּלמעלה סֹוף ּבהאין מּכירים יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהנה
הוי' חלקי ענין ׁשּזהּו מּׁשם, ׁשׁשרׁשם לפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמהׁשּתלׁשלּות,
ולעבֹוד להתּבֹונן האדם צרי זה ּובענין נפׁשי. ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאמרה
ּכּדּבעי, עבֹודתֹו עֹובד אינֹו ּכאׁשר אבל ּכּדּבעי, ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעבֹודתֹו
זה ועל הּלב, טמטּום ּבמילא אצלֹו ׁשּנעׂשה מּובן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
את להעביר ּכדי ּבהם ודי (ס"ב), הּנ"ל העצֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁשנם
ׁשּנֹוגע ענין הּוא הּמֹוח טמטּום אמנם הּלב. ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָטמטּום
הּׂשכלית, נפׁש היא האדם נפׁש ׁשהרי ּומהּותֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבעצמֹו
הּוא הּטמטּום אזי וׂשכל, ּבהּמֹוח הּוא הּטמטּום ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַוכאׁשר
ליּה, ּדמבּטׁשין העצה לזה מסּפיק אין ולכן מהּותֹו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבכל
ׁשעל לגמרי, הּמהּות ׁשּנּוי להיֹות צרי אלא נׁשּבר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלב
הּוא, הענין ּונקּדת הּמֹוח. טמטּום את ּגם מעביר זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻידי
הּנה אדם, ׁשל לּבֹו מטמטמת עברה רז"ל ׁשאמרּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדאף
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ÔÈÈ˜ ÔÈÈÊ ËÈ ÌÈ‡ ‡a Ï‡Ê Ò‡ÂÂ‡Ù Ôk ‰È‰È ‡lL LÙ‡∆¿»∆…ƒ¿∆≈«»»«ƒƒ«≈

.˙BÊ ˙BLÁÓכן כמו למחשבותֿזרות, בנוגע בתניא שמבואר וכמו «¬»»
הלב. לטמטום בנוגע Ïהדבר ÈL ‡e‰ ‰„BÚ‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»»¬»∆»ƒ¿»≈

‰Ó‡ 'ÈÂ‰ È˜ÏÁc Óe „ÓÚÓa ˙BÈ‰Ï BÓˆÚ ˙‡ kÊÏe¿«≈∆«¿ƒ¿¿«¬»«»¿∆¿ƒ¬«»»¿»
ÈLÙ43אוותה [=נפשי «¿ƒ

ה'] את BÓÎeלחלקה ,¿
Ó‡na ‡a˙pL∆ƒ¿»≈««¬»

Ì„Bw‰44e˙kM ‰Ó «≈«∆»
L„na45:זה פסוק על «ƒ¿»

ÒÎpL ÏÓÏ ÏLÓ»»¿∆∆∆ƒ¿»
ÔÈÒk„ BnÚ eÈ‰Â ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»¿»ƒÀ»ƒ

ÔÈÎÙ‡Âשררה [=בעלי ¿ƒ«¿ƒ
המלך] גדוליeÎ',בארמון ישבו

ÈÒהמדינה ‡‡ Ó‡ „Á«»«¬»»ƒ
ÔÈÒk„לוקח אני אמר [=אחד À»ƒ

- של קרבתם את מבקש –

‡‡הדוכסין] Ó‡ „ÁÂ ,¿«»«¬»
ÌL ‰È‰ ,ÔÈÎÙ‡ ÈÒ»ƒƒ«¿ƒ»»»
ÈÒ ‡‡ Ó‡ „Á‡ Áwtƒ≈«∆»»«¬»»ƒ

‡kÏÓ[המלך את לוקח ,[=אני «¿»
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡L eÈ‰Â¿«¿∆À»»

ÌÈ‰Ï ÌÈ„BÚלכל – ¿ƒ¿«»ƒ
שדרכו למעלה שר יש אומה

אומה לאותה החיות ,עוברת
„ÒaL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿≈∆

˙eÏLÏzL‰סדר נקבע כך – ƒ¿«¿¿
ש ∆∆BÚ˙העולמות

,ÌÈ‰ c ‰ÚtL‰‰««¿»»∆∆«»ƒ
ÔÎÏאומותֿהעולםÌÈLBÁ »≈¿ƒ

˙e‡ÈˆÓÏ Ì˙B‡ורוצים »ƒ¿ƒ
‰Á˜tבקרבתם ÌÓ‡ ,»¿»«ƒ≈«

˙BÓL ÏÚ È‡˜c ,Ì‰aL∆»∆¿»ƒ«¿»
ÈÒ ‡‡ Ó‡ ,Ï‡NÈƒ¿»≈»«¬»»ƒ

,‡kÏÓ:זאת e‰lÎcוהסביר «¿»¿À¿
ÓBÈ‡ ‡kÏÓe ÔÈÙÏÁ˙ƒ¿«¿ƒ«¿»≈

ÛlÁ˙Óמתחלפים [=כולם ƒ¿«≈
יעבירם המלך (ברצון

אינו והמלך מתפקידם),

Ì‚‰cמתחלף] ,eÈ‰Â ,¿«¿«¬«
k BÈ‡ ÂÈLÎÚLונראים ∆«¿»≈ƒ»
בתפקידם חזקים ‰p‰הם ,ƒ≈

L ‡È‰ ˙Ó‡‰דבר של בסופו »¡∆ƒ∆
,ÔÈÙlÁ˙Ó e‰lÎÀ¿ƒ¿«¿ƒ

ÏLn‰Îe46˙eÈÓL‚a ¿«»»¿«¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÓLb‰ ˙ÚMaL∆ƒ¿««¿»ƒ≈
,wÚ‰ ‰Ó ÔÈÚ„BÈ¿ƒ«»ƒ»

ÌÈhÁ‰ B‡ ˙ÏBaM‰יחד שגדלים ÛÏÁכיון ÌLb‰ L‡k Ï‡ , «ƒ∆«ƒƒ¬»«¬∆«∆∆»«
BÏ Ú47ÔBb‰ ˙ÚMa ‰‰ נזרקת, והשבולת החיטה את זורים כאשר »«ƒ≈ƒ¿««∆

החיטה רק Á˜t‰Lונשארת ,ÏLÓpa Ôk BÓÎe .wÚ‰ e‰Ó ÌÈ‡Bƒ«»ƒ»¿≈«ƒ¿»∆«ƒ≈«
‰p‰ ,ÌÈ‰ c ˙BÚ ‰ÚtL‰‰L Ì‚‰L ÈkÓ Ì‰aL∆»∆«ƒ∆¬«∆««¿»»∆∆∆∆«»ƒƒ≈
‡Ï‡ ,wÚ‰ e‰Ê ‡Ï…∆»ƒ»∆»
'ÛBÒ ÔÈ‡' ‡e‰ wÚ‰»ƒ»≈
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
‰ÏÚÓÏ e‰fL ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆∆¿«¿»
‰‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ≈
ÌÈÈkÓ Ï‡NÈ ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈«ƒƒ
‰ÏÚÓlL ÛBÒ ÔÈ‡‰a¿»≈∆¿«¿»
ÈÙÏ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿ƒ
e‰fL ,ÌMÓ ÌLLL∆»¿»ƒ»∆∆

ÔÈÚ:הפסוק È˜ÏÁדברי ƒ¿»∆¿ƒ
ÔÈÚe .ÈLÙ ‰Ó‡ 'ÈÂ‰¬«»»¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
ÔBa˙‰Ï Ì„‡‰ Èˆ ‰Ê∆»ƒ»»»¿ƒ¿≈
ÈÚack B˙„BÚ „BÚÏÂ¿«¬¬»ƒ∆»ƒ

‡BÈ[כנדרש] L‡k Ï‡ ,¬»«¬∆≈
,ÈÚack B˙„BÚ „BÚ≈¬»ƒ∆»≈
BÏˆ‡ ‰NÚpL ÔeÓ È‰¬≈»∆«¬»∆¿
ÏÚÂ ,l‰ ÌeËÓË ‡ÏÈÓa¿≈»ƒ¿«≈¿«
Ïp‰ ˙BˆÚ‰ ÌLÈ ‰Ê∆∆¿»»≈««
È„k Ì‰a È„Â ,Ò¿«»∆¿≈
ÌeËÓË ˙‡ ÈÚ‰Ï¿«¬ƒ∆ƒ¿
ÌeËÓË ÌÓ‡ .l‰«≈»¿»ƒ¿
Ú‚BpL ÔÈÚ ‡e‰ ÁBn‰««ƒ¿»∆≈«
È‰L ,B˙e‰Óe BÓˆÚa¿«¿»∆¬≈
LÙ ‡È‰ Ì„‡‰ LÙ∆∆»»»ƒ∆∆
L‡ÎÂ ,˙ÈÏÎ‰«ƒ¿ƒ¿«¬∆
ÁBn‰a ‡e‰ ÌeËÓh‰«ƒ¿¿««
‡e‰ ÌeËÓh‰ ÈÊ‡ ,ÏÎNÂ¿≈∆¬««ƒ¿
ÔÈ‡ ÔÎÏÂ .B˙e‰Ó ÏÎa¿»»¿»≈≈
‰ˆÚ‰ ‰ÊÏ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ»∆»≈»
Ï ,ÈÏ ÔÈLhÓcƒ¿«¿ƒ≈≈
˙BÈ‰Ï Èˆ ‡Ï‡ ,aLƒ¿»∆»»ƒƒ¿
,ÈÓ‚Ï ˙e‰n‰ ÈepLƒ«»¿«¿≈
Ìb ÈÚÓ ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆«¬ƒ«
˙c˜e .ÁBn‰ ÌeËÓË ˙‡∆ƒ¿««¿À«
eÓ‡L Û‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«∆»¿
˙ÓËÓËÓ ‰Ú ÏÊ««¬≈»¿«¿∆∆
ÏÚ ‰p‰ ,Ì„‡ ÏL BaÏƒ∆»»ƒ≈«
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מחׁשבֹות קיין זיין ניט אים ּבא זאל (פארוואס ּכן ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָיהיה
את ּולזּכ לברר ׁשּצרי הּוא העבֹודה ענין ּדהּנה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָזרֹות).
נפׁשי אמרה הוי' ּדחלקי ּומּצב ּבמעמד להיֹות ,43עצמֹו ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ

הּקֹודם ּבּמאמר ׁשּנתּבאר ּבּמדרׁש44ּוכמֹו ּׁשּכתּוב 45מה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ואפרכין דּכסין עּמֹו והיּו למדינה ׁשּנכנס למל ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמׁשל
נסיב אנא אמר וחד דּכסין, נסיב אנא אמר חד ְֲֲִִִַַַַָָָָָָָֻכּו',
והינּו מלּכא, נסיב אנא אמר אחד ּפּקח ׁשם היה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאפרכין,
ׁשּבסדר ּדכיון להּׂשרים, עֹובדים העֹולם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשאּמֹות
חֹוׁשבים לכן הּׂשרים, ּדר ההׁשּפעה עֹוברת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות
נׁשמֹות על ּדקאי ׁשּבהם, הּפקח אמנם למציאּות, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹותם

ּד מלּכא, נסיב אנא אמר ּומלּכאיׂשראל, מתחלפין כּלהּו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻ
הּנה נּכר, אינֹו ׁשעכׁשיו ּדהגם והינּו, מתחּלף, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאינֹו

ּוכהּמׁשל מתחּלפין, ׁשכּלהּו היא ּבגׁשמיּות46האמת ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻ
אֹו הּׁשּבֹולת העּקר, מה יֹודעין אין הּגׁשמים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּׁשעת

לֹו עבר חלף הּגׁשם ּכאׁשר אבל ּבּׁשעת47החּטים, הנה , ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהּפקח ּבּנמׁשל, ּכן ּוכמֹו העּקר. מהּו רֹואים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגֹורן
הּׂשרים, ּדר עֹוברת ׁשההׁשּפעה ׁשהגם מּכיר ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבהם
ׁשּלמעלה סֹוף' 'אין הּוא העּקר אלא העּקר, זהּו לא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהּנה
מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ׁשּזהּו היֹות ועם ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָמהׁשּתלׁשלּות.
ׁשּלמעלה סֹוף ּבהאין מּכירים יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהנה
הוי' חלקי ענין ׁשּזהּו מּׁשם, ׁשׁשרׁשם לפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמהׁשּתלׁשלּות,
ולעבֹוד להתּבֹונן האדם צרי זה ּובענין נפׁשי. ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאמרה
ּכּדּבעי, עבֹודתֹו עֹובד אינֹו ּכאׁשר אבל ּכּדּבעי, ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעבֹודתֹו
זה ועל הּלב, טמטּום ּבמילא אצלֹו ׁשּנעׂשה מּובן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
את להעביר ּכדי ּבהם ודי (ס"ב), הּנ"ל העצֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁשנם
ׁשּנֹוגע ענין הּוא הּמֹוח טמטּום אמנם הּלב. ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָטמטּום
הּׂשכלית, נפׁש היא האדם נפׁש ׁשהרי ּומהּותֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבעצמֹו
הּוא הּטמטּום אזי וׂשכל, ּבהּמֹוח הּוא הּטמטּום ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַוכאׁשר
ליּה, ּדמבּטׁשין העצה לזה מסּפיק אין ולכן מהּותֹו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבכל
ׁשעל לגמרי, הּמהּות ׁשּנּוי להיֹות צרי אלא נׁשּבר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלב
הּוא, הענין ּונקּדת הּמֹוח. טמטּום את ּגם מעביר זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻידי
הּנה אדם, ׁשל לּבֹו מטמטמת עברה רז"ל ׁשאמרּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדאף
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יד  

את לׁשּנֹות ׁשּפֹועל ּביֹותר נעלה אֹור המׁשכת ידי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָעל
הּטמטּום. נתּבּטל אזי ְְֲִִֵַַַָמהּותֹו,

חּיּותÏÚÂז) ּבעד ׁשּמפסיק ּדּגחֹון וא"ו ענין יּובן זה ּפי ¿«ְְְְִִִֶֶַַַָָָ
הּוא הּקדמֹוני ּדנחׁש והינּו, הּקדמֹוני, ְְְְְִִַַַַַַָָָָהּנחׁש
החטאים, לכל הּמקֹור ׁשהּוא הּדעת עץ לחטא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּסּבה
מפסיק ׁשּבּתֹורה האֹותּיֹות חצי ׁשהּוא דּגחֹון ְְְֲִִִֶֶַַַָָָוהוא"ו

ּבזה והענין הֹוראה48ּבעדֹו. מּלׁשֹון היא ּתֹורה ּדהּנה ,49, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
הּטהֹור ּובין הּטמא ּבין ּכׁשר50להבּדיל ואסּור מּתר , ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָֻ

האמצעי קו הּוא ׁשּבּתֹורה והחצי קּוין. ב' ׁשהם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּופסּול,
מּׁשניהם. למעלה ׁשהּוא לפי והינּו הּקּוים, ב' ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָהמחּבר
ּבאֹותּיֹות, הּתֹורה חצי ׁשהּוא ּדּגחֹון הוא"ו ענין ְְְְֲִִִֶֶַַָָָוזהּו

המׁשכה על מֹורה וא"ו חצי51ּדאֹות ׁשהּוא והוא"ו , ְְְֲִֶֶַַַָָ
ּביֹותר, נעלה אֹור המׁשכת על מֹורה ּבאֹותּיֹות ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָהּתֹורה
הּנחׁש, ׁשל חּיּותֹו ּבעד מפסיק הּוא ולכן האמצעי. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָקו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו והינּו האסּורים, לּדברים הּסּבה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
אֹור המׁשכת ידי על הּוא הּמֹוח טמטּום ׁשהעברת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָלעיל
ּבענין יּובן ּכן ּוכמֹו הּמהּות, ׁשּנּוי ׁשּפֹועל ּביֹותר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָנעלה
נעלה אֹור האמצעי, קו המׁשכת ׁשהּוא דּגחֹון ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָהוא"ו
ּגם הּוא זה ּדר ועל הּנחׁש. ׁשל חּיּותֹו ׁשּמפסיק ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּביֹותר,
ׁשל חצין ׁשהּוא מּיער, חזיר ּדיכרסמּנה ּתלּויה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבהעי"ן
לחזיר, ׁשּנמׁשל עׂשו ּבעד מפסיק זה ׁשענין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָּתהּלים,
על היא חּיּותֹו והעברת אדֹום, ּגלּות ענין הּוא ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָׁשּבכללּות

ּדוקא. ּתהּלים ׁשל חצין ְְְְִִֵֶֶַָָידי

ּתֹורהÔÈ‰Ïeח) ּבין ההפרׁש ּתחילה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשירים ענינֹו ּתהּלים דספר ְְְְִִִִִִִֵֶָּותהּלים,
ּכמֹו והּוא הּמׁשיח, וימֹות יׂשראל ּגאּלת על ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻותׁשּבחֹות
ּתֹורה ּבין הפרׁש יׁש ּבכללּות ּדהּנה, הּתפּלה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָעבֹודת
היא ּותפּלה למּטה, מּלמעלה היא ׁשּתֹורה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָלתפּלה,
ּתהּלים, ספר הּנה ּגּופא ּבּתֹורה אמנם למעלה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּלמּטה

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

ד"ה48) ואילך). רסג ע' ח"א תרל"ב (סה"מ תרל"ב החודש גו' ויאמר ד"ה ואילך. רמב ע' ח"א ויקרא אוה"ת ראה – לקמן בהבא

ואילך). 168 ע' תרצ"ט (סה"מ תרצ"ט לפיכך ועוד.49)אמרז"ל .462 ע' ח"ט לקו"ש וראה ב. נג, זח"ג פרשתנו.50)ראה סוף

ובכ"מ.51) א. יד, ב. יג, צו א. א, בשלח לקו"ת ראה

    
ÈÊ‡ ,B˙e‰Ó ˙‡ ˙BpLÏ ÏÚBL ˙BÈa ‰ÏÚ B‡ ˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»««¬∆¿≈∆≈¿«∆»¬«

.ÌeËÓh‰ Ïha˙- המאמר שבתחילת העניין לבאר יחזור הבא בסעיף ƒ¿«≈«ƒ¿
התורה. אותיות של חציין

ÔBÁbc Â"‡Â ÔÈÚ ÔeÈ ‰Ê È ÏÚÂ Êהתורה אותיות מחצית -- ¿«ƒ∆»ƒ¿»¿»
˙eiÁ „Úa ˜ÈÒÙnL∆«¿ƒ¿««
,eÈ‰Â ,ÈBÓ„‰ LÁp‰«»»««¿ƒ¿«¿
‡e‰ ÈBÓ„‰ LÁc¿»»««¿ƒ
˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÏ ‰aq‰«ƒ»¿≈¿≈«««

Lהדעת ‰B˜nחטא ‡e‰ ∆«»
Â"‡Â‰Â ,ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎÏ¿»«¬»ƒ¿«
ÈˆÁ ‡e‰L ÔBÁb„¿»∆¬ƒ
‰BzaL ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆«»

B„Úa ˜ÈÒÙÓכוחו .ומחליש «¿ƒ«¬
‰Êa ÔÈÚ‰Â48‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

ÔBLlÓ ‡È‰ ‰Bz»ƒƒ¿
‰‡B‰49ÔÈa ÏÈc‰Ï , »»¿«¿ƒ≈

B‰h‰ ÔÈe ‡Óh‰50, «»≈≈«»
,ÏeÒÙe L eÒ‡Â zÓÀ»¿»»≈»
בין מבדילה שהתורה ומכיוון

לפסול, הכשר בין לטמא, הטהור

קו קוים, לשני התורה מתחלקת

וכשרים. טהורים דברים – החסד

טמאים דברים – הגבורה קו

- ˜ÔÈe.ופסולים  Ì‰L∆≈«ƒ
‰BzaL ÈˆÁ‰Âהאות - ¿«≈ƒ∆«»

- קו‰e‡האמצעית על מרמז

‰‡ÈÚˆÓהתפארת Â«̃»∆¿»ƒ
ÌÈe‰  aÁÓ‰ענינו – «¿«≈««ƒ

החסד בין למזג התפארת קו של

ביניהם, ולהכריע ¿»¿eÈ‰Âלגבורה
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆¿«¿»

Ì‰ÈÓבאפשרותו לכן ƒ¿≈∆
e‰ÊÂלחברם האמצעי,. קו – ¿∆

- ‰Â"‡Âתפארת ÔÈÚƒ¿»«
‰Bz‰ ÈˆÁ ‡e‰L ÔBÁbc¿»∆¬ƒ«»
Â"‡Â ˙B‡c ,˙Bi˙B‡a¿ƒ¿
מלמעלה נמשכת (שצורתה

ÏÚלמטה) ‰BÓ∆«
‰ÎLÓ‰51Â"‡Â‰Â , «¿»»¿«

‰ÏÚ B‡ ˙ÎLÓ‰ ÏÚ ‰BÓ ˙Bi˙B‡a ‰Bz‰ ÈˆÁ ‡e‰L∆¬ƒ«»¿ƒ∆««¿»««¬∆
ÏL B˙eiÁ „Úa ˜ÈÒÙÓ ‡e‰ ÔÎÏÂ .ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ,˙BÈa¿≈«»∆¿»ƒ¿»≈«¿ƒ¿««∆

‡a˙pL BÓ eÈ‰Â ,ÌÈeÒ‡‰ ÌÈcÏ ‰aq‰ ‡e‰L ,LÁp‰«»»∆«ƒ»«¿»ƒ»¬ƒ¿«¿¿∆ƒ¿»≈
ÓË ˙Ú‰L ÏÈÚÏB‡ ˙ÎLÓ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ÁBn‰ ÌeË ¿≈∆»¬»«ƒ¿«««¿≈«¿»«

ÔÈÚa ÔeÈ Ô BÓÎe ,˙e‰n‰ ÈepL ÏÚBL ˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈∆≈ƒ«»¿≈»¿ƒ¿»
,˙BÈa ‰ÏÚ B‡ ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰L ÔBÁb„ Â"‡Â‰«¿»∆«¿»««»∆¿»ƒ«¬∆¿≈
ÏL B˙eiÁ ˜ÈÒÙnL∆«¿ƒ«∆
‡e‰ ‰Ê c ÏÚÂ .LÁp‰«»»¿«∆∆∆
‰ÈeÏz Ô"ÈÚ‰a Ìb«¿»¿»
,ÚiÓ ÈÊÁ ‰pÓÒÎÈcƒ¿«¿¿∆»¬ƒƒ»«
,ÌÈl‰z ÏL ÔÈˆÁ ‡e‰L∆∆¿»∆¿ƒƒ
„Úa ˜ÈÒÙÓ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿«∆«¿ƒ¿«
,ÈÊÁÏ ÏLÓpL ÂÚ≈»∆ƒ¿««¬ƒ
˙eÏb ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ¿»»
B˙eiÁ ˙Ú‰Â ,ÌB„‡¿«¬»««
ÏL ÔÈˆÁ È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈∆¿»∆

.‡˜Âc ÌÈl‰z- בזה הענין ¿ƒƒ«¿»
- הבאים בסעיפים שיתבאר כפי

ה אותיות ו'˙Â‰שמחצית -

של חיותו בעד מפסיק - דגחון

שהוא הקדמוני, Â˜Óנחש

והטומאה. החטאים (ופנימיות)

ה אותיות ע'˙‰ÌÈÏÈומחצית -

של החיות בעד מפסיק - דיער

כפי הטומאה כח - אדום ֶעשו

בסעיףÏÚÂÙשירדה לעולם.

- תורה בין ההפרש יבאר הבא

חיצוניות. - לתהלים פנימיות,

Èˆ ‰Ê ÔÈ‰Ïe Á¿»ƒ∆»ƒ
LÙ‰‰ ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«∆¿≈
ÙÒ„ ,ÌÈl‰˙e ‰Bz ÔÈa≈»¿ƒƒ¿≈∆
ÌÈÈL BÈÚ ÌÈl‰z¿ƒƒƒ¿»ƒƒ
˙l‡b ÏÚ ˙BÁaL˙Â¿ƒ¿»«¿À«
,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÂ Ï‡Èƒ¿»≈ƒ«»ƒ«
˙„BÚ BÓ ‡e‰Â¿¿¬«
˙eÏÏÎa ,‰p‰c .‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿»
‰Bz ÔÈa LÙ‰ LÈ≈∆¿≈≈»
‡È‰ ‰BzL ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»∆»ƒ

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓהתורה - ƒ¿«¿»¿«»
יורדת למעלה שהיא כמו

הזה לעולם למטה ,ונמשכת
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ ‰lÙ˙eולהזדכך להתעלות האדם עבודת –, ¿ƒ»ƒƒ¿«»¿«¿»

ÌÈÈL BÈÚL ,ÌÈl‰z ÙÒ ‰p‰ ‡Ùeb ‰Bza ÌÓ‡»¿»«»»ƒ≈≈∆¿ƒƒ∆ƒ¿»ƒƒ

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

      

הּתפּלה,ׁשענ ענין ּכמֹו הּוא ותׁשּבחֹות, ׁשירים ינֹו ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָ
ׁשמים. ּדיראת להענין הּוא ׁשּי ְְְְְִִִִַַָָָָָָּובכללּות

ÔÈÚ‰Âרז"ל אמרּו ּדהּנה ּבֹו52הּוא, ׁשּיׁש אדם ּכל ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּמסרּו לגזּבר ּדֹומה ׁשמים יראת ּבֹו ואין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּתֹורה
מסרּו לא החּצֹונּיֹות ּומפּתחֹות הּפנימּיֹות מפּתחֹות ְְְְְְִִִִַַַַָֹלֹו
ׁשמים ויראת הּפנימּיּות, ענין הּוא ׁשּתֹורה והינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָלֹו,
והּנה, החּצֹונּיּות. ענין הּוא הּתפּלה) ענין ּגם זה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ(ּובכלל
מדרגה ּבכל יׁשנֹו וחּצֹוניּות ּדפנימּיּות הענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָּכללּות
מה לגּבי חּצֹוניּות הּוא יֹותר ׁשּלמּטה מה ּדכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומדרגה,
ּדכח ּבכחֹות, מׁשל ּדר על זה ויּובן מּמּנּו. ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּלמעלה
יֹותר ּובפרטּיּות הּדּבּור, ּכח לגּבי חּצֹוניּות הּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּמעׂשה
ּדכח וחּצֹוניּות, ּפנימיּות ּכן ּגם יׁש ּגּופא ּבמעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהנה
ּכח חּצֹוניּות הּוא הּׂשכל התלּבׁשּות ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּזריקה
ּׁשאין מה הּזריקה, ּכח יׁש ּבבהמה ּגם ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמעׂשה,
הּנה ּובאמת הּמעׂשה. ּכח ּפנימיּות הּוא וצּיּור ּכתיבה ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכן
ּדכתיבה לצּיּור, ּכתיבה ּדֹומה אינֹו וצּיּור ּבכתיבה ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָּגם
ידי על הּׂשכל הׁשּפעת ׁשהרי צּיּור, לגּבי חּצֹוניּות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּוא
ּׁשאין מה ּבעצם, ׂשכל ּבר ׁשהּוא למי רק היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּכתיבה
מתּגּלה ּבצּיּור חּוׁש לֹו ׁשאין למי ּגם הרי הּצּיּור ּבכח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּכן
ׁשּבהּצּיּור. והחּיּות הּפנימּיּות ּגם אלא הּצּיּור ּגּוף רק ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָֹלא
הּדּבּור. ּכח לגּבי חּצֹוני ענין הּוא הּמעׂשה ּכח ּכללּות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹא
ענין ּדֹומה ּדאינֹו מדריגֹות, ּכּמה ּכן ּגם יׁש ּגּופא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּובדּבּור
ּכלל, ּכּונה ּבלי מּפיו אֹותּיֹות ׁשנפלטים ּבאֹופן ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָהּדּבּור
הינּו ּבכּונה, ׁשּמדּבר הּדּבּור לגּבי לגמרי חּצֹוניּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
מה ּובפרט ּכבר, ׁשהׂשּכיל ׂשכלי ענין איזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמדּבר
ּבהּדּבּור, יֹותר חיּות לֹו יׁש ׁשאז עכׁשיו, מׂשּכיל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּׁשהּוא

ּבדּברֹו יצא ׁשּנפׁשֹו ּבדּבּור ּבחינה ׁשּיׁש ּכללּות53עד א . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהרי הּמחׁשבה, ּכח לגּבי חּצֹוני ענין הּוא הּדּבּור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכח
לדּבר ועת לחׁשֹות ּדעת הּנפרד, לבּוׁש הּוא ,54הּדּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ

מׁשֹוטטת היא ׁשּלכן הּמיחד, לבּוׁש הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻוהּמחׁשבה
יׁש מדרגֹות, ּכּמה ּכן ּגם יׁש ּגּופא ּובמחׁשבה ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָּתמיד.

ענין ׁשחֹוׁשב אֹו יׁשן, ּדבר ׁשחֹוׁשב אֹו אליו, נֹוגע ׁשאינֹו ענין ׁשחֹוׁשב ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמחׁשבה
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ואילך.52) סע"א לא, ו.53)שבת ה, שה"ש ז.54)ע"פ ג, קהלת

    
‡e‰ CL ˙eÏÏÎe ,‰lÙ‰ ÔÈÚ BÓk ‡e‰ ,˙BÁaL˙Â¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿»«»

.ÌÈÓL ˙‡Èc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»»ƒ
ÏÊ eÓ‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â52‰B Ba LL Ì‡ Ïk ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿««»»»∆≈»

˙BÁÙÓ BÏ enL aÊÏ ‰ÓBc ÌÈÓL ˙‡È Ba ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿«»«ƒ∆¿ƒ¿»∆»¿«¿¿
˙BÁÙÓe ˙BÓÈ‰«¿ƒƒ«¿¿
BÏ eÓ ‡Ï ˙BBÁ‰«ƒƒ…»¿

יכנס? במה שכך, eÈ‰Âוכיון ,¿«¿
ÔÈÚ ‡e‰ ‰BL∆»ƒ¿»

˙eÓÈ‰מפתחות) «¿ƒƒ
ÌÈÓLהפנימיות) ˙‡ÈÂ ,¿ƒ¿«»«ƒ

ÔÈÚ Ìb ‰Ê ÏÏÎeƒ¿»∆«ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÙ‰«¿ƒ»ƒ¿»

˙eBÁ‰מפתחות) «ƒƒ
ו'פנימיות'.החיצוניות)

דרגה על הכוונה אין ו'חיצוניות'

דווקא: ≈p‰Â¿ƒ‰,מסויימת
˙eÓÈÙc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÏÎa BLÈ ˙eÈBÁÂ¿ƒƒ∆¿¿»
‰Ó ÏÎc ,‰Óe ‰Ó«¿≈»«¿≈»¿»«
‡e‰ ˙BÈ ‰ÓlL∆¿«»≈
‰Ó ÈaÏ ˙eÈBÁƒƒ¿«≈«
‰Ê ÔeÈÂ .epnÓ ‰ÏÚÓlM∆¿«¿»ƒ∆¿»∆
˙BÁÎa ÏLÓ Cc ÏÚ«∆∆»»¿…

‰e‡הנפש ‰NÚn‰ ÁÎc ,¿…«««¬∆
,eac‰ Ák ÈaÏ ˙eÈBÁƒƒ¿«≈…««ƒ
‰‰ ˙BÈ ˙eËÙeƒ¿»ƒ≈ƒ≈
Ôk Ìb LÈ ‡Ùeb ‰NÚÓa¿«¬∆»≈«≈
ÁÎc ,˙eÈBÁÂ ˙eÈÓÈ¿ƒƒ¿ƒƒ¿…«

‰È‰ללא זורק כאשר - «¿ƒ»
- Baהבחנה ÔÈ‡L∆≈

‡e‰ ÏÎO‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«≈∆
,‰NÚn‰ Ák ˙eÈBÁƒƒ…«««¬∆
Ák LÈ ‰Ó‰a Ìb È‰L∆¬≈«ƒ¿≈»≈…«

‰È‰ברגליה זורקת כאשר «¿ƒ»
הילוכה דרך ÔÈ‡Mאבנים ‰Ó ,«∆≈

‡e‰ eÂ ‰È˙k Ôk≈¿ƒ»¿ƒ
‰NÚn‰ Ák ˙eÈÓÈכיון ¿ƒƒ…«««¬∆

שכלו מכניס וציור שבכתיבה

Ìbבמעשה ‰p‰ ˙Ó‡e .∆¡∆ƒ≈«
‰ÓBc BÈ‡ eÂ ‰È˙Îaƒ¿ƒ»¿ƒ≈∆
‰È˙Îc ,eÏ ‰È˙k¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»
,e ÈaÏ ˙eÈBÁ ‡e‰ƒƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÏÎO‰ ˙ÚL‰ È‰L∆¬≈«¿»««≈∆«
ÈÓÏ  ‡È‰ ‰È˙k‰ ÈÈ¿≈«¿ƒ»ƒ«¿ƒ

ÌÚa ÏÎN a ‡e‰Lרק ∆«≈∆¿∆∆
בכתב הנאמר להבין מסוגל ,הוא

ea LeÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓÏ Ìb È‰ e‰ ÁÎa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿…««ƒ¬≈«¿ƒ∆≈¿ƒ
˙eÁ‰Â ˙eÓÈ‰ Ìb ‡Ï‡ e‰ eb  ‡Ï ‰lb˙Óƒ¿«∆…««ƒ∆»««¿ƒƒ¿««

e‰aLבכתיבה מאשר יותר נפשו מכניס שבציור eÏÏk˙כיון C‡ . ∆¿«ƒ«¿»
‡Ùeb eae .eac‰ Ák ÈaÏ ÈBÁ ÔÈÚ ‡e‰ ‰NÚn‰ Ák…«««¬∆ƒ¿»ƒƒ¿«≈…««ƒ¿ƒ»
,˙BÈÓ ‰nk Ôk Ìb LÈ≈«≈«»«¿≈
eac‰ ÔÈÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆ƒ¿»«ƒ
˙B˙B‡ ÌÈËÏÙL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»ƒƒ
,ÏÏk ‰ek ÈÏa ÂÈÓƒƒ¿ƒ«»»¿»
ÈÓÏ ˙eÈBÁ ‡e‰L∆ƒƒ¿«¿≈
anL eac‰ ÈaÏ¿«≈«ƒ∆¿«≈
anL eÈ‰ ,‰eÎa¿«»»«¿∆¿«≈

Ú ‰ÊÈ‡ÈÏÎN ÔÈ ≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
ËÙe ,k ÏÈkN‰L∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
ÏÈkNÓ ‡e‰M ‰Ó«∆«¿ƒ
˙eÈÁ BÏ LÈ Ê‡L ,ÂÈLÎÚ«¿»∆»≈«
LL Ú ,eac‰a ˙BÈ≈¿«ƒ«∆≈

eaa ‰ÈÁaֿכל שמכניס ¿ƒ»¿ƒ
עד בדיבור פנימיותו את כך

Baa ‡È BLÙpL53. ∆«¿»»¿«¿
eac‰ Ák ˙eÏÏk C‡«¿»…««ƒ
Ák ÈaÏ ÈBÁ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»ƒƒ¿«≈…«
eac‰ È‰L ,‰LÁn‰««¬»»∆¬≈«ƒ
 Ùp‰ LeÏ ‡e‰¿«ƒ¿»
שדרכו לנפש לבוש הוא הדיבור

אך זולתו, עם האדם מתקשר

זה בלבוש משתמש אינו ,ברצונו
˙ÚÂ ˙BLÁÏ ˙Úc¿≈«¬¿≈

aÏ54‡e‰ ‰LÁn‰Â , ¿«≈¿««¬»»
ÁÈn‰ LeÏ- [=מאוחד] ¿«¿À»

המאוחד לבוש היא המחשבה

יכולה הנפש אין ולכן הנפש, עם

מלחשוב ÔÎlLלהפסיק ,∆»≈
ËËBLÓ˙המחשבה ‡È‰ƒ¿∆∆

‡Ùeb ‰LÁÓe .ÈÓ»ƒ¿«¬»»»
,˙BÓ ‰nk Ôk Ìb LÈ≈«≈«»«¿≈
ÔÈÚ LBÁL ‰LÁÓ LÈ≈«¬»»∆≈ƒ¿»

ÂÈÏ‡ ÚB BÈ‡Lמחשבה - ∆≈≈«≈»
cחיצונית LBÁL B‡ ,∆≈»»

B‡ ,ÔLÈהפנימית המחשבה »»
- ÔÈÚביותר LBÁL∆≈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

85

86



טו       

הּתפּלה,ׁשענ ענין ּכמֹו הּוא ותׁשּבחֹות, ׁשירים ינֹו ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָ
ׁשמים. ּדיראת להענין הּוא ׁשּי ְְְְְִִִִַַָָָָָָּובכללּות

ÔÈÚ‰Âרז"ל אמרּו ּדהּנה ּבֹו52הּוא, ׁשּיׁש אדם ּכל ¿»ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּמסרּו לגזּבר ּדֹומה ׁשמים יראת ּבֹו ואין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּתֹורה
מסרּו לא החּצֹונּיֹות ּומפּתחֹות הּפנימּיֹות מפּתחֹות ְְְְְְִִִִַַַַָֹלֹו
ׁשמים ויראת הּפנימּיּות, ענין הּוא ׁשּתֹורה והינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָלֹו,
והּנה, החּצֹונּיּות. ענין הּוא הּתפּלה) ענין ּגם זה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ(ּובכלל
מדרגה ּבכל יׁשנֹו וחּצֹוניּות ּדפנימּיּות הענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָּכללּות
מה לגּבי חּצֹוניּות הּוא יֹותר ׁשּלמּטה מה ּדכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומדרגה,
ּדכח ּבכחֹות, מׁשל ּדר על זה ויּובן מּמּנּו. ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּלמעלה
יֹותר ּובפרטּיּות הּדּבּור, ּכח לגּבי חּצֹוניּות הּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּמעׂשה
ּדכח וחּצֹוניּות, ּפנימיּות ּכן ּגם יׁש ּגּופא ּבמעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהנה
ּכח חּצֹוניּות הּוא הּׂשכל התלּבׁשּות ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּזריקה
ּׁשאין מה הּזריקה, ּכח יׁש ּבבהמה ּגם ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמעׂשה,
הּנה ּובאמת הּמעׂשה. ּכח ּפנימיּות הּוא וצּיּור ּכתיבה ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכן
ּדכתיבה לצּיּור, ּכתיבה ּדֹומה אינֹו וצּיּור ּבכתיבה ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָּגם
ידי על הּׂשכל הׁשּפעת ׁשהרי צּיּור, לגּבי חּצֹוניּות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּוא
ּׁשאין מה ּבעצם, ׂשכל ּבר ׁשהּוא למי רק היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּכתיבה
מתּגּלה ּבצּיּור חּוׁש לֹו ׁשאין למי ּגם הרי הּצּיּור ּבכח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּכן
ׁשּבהּצּיּור. והחּיּות הּפנימּיּות ּגם אלא הּצּיּור ּגּוף רק ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָֹלא
הּדּבּור. ּכח לגּבי חּצֹוני ענין הּוא הּמעׂשה ּכח ּכללּות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹא
ענין ּדֹומה ּדאינֹו מדריגֹות, ּכּמה ּכן ּגם יׁש ּגּופא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּובדּבּור
ּכלל, ּכּונה ּבלי מּפיו אֹותּיֹות ׁשנפלטים ּבאֹופן ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָהּדּבּור
הינּו ּבכּונה, ׁשּמדּבר הּדּבּור לגּבי לגמרי חּצֹוניּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
מה ּובפרט ּכבר, ׁשהׂשּכיל ׂשכלי ענין איזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמדּבר
ּבהּדּבּור, יֹותר חיּות לֹו יׁש ׁשאז עכׁשיו, מׂשּכיל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּׁשהּוא

ּבדּברֹו יצא ׁשּנפׁשֹו ּבדּבּור ּבחינה ׁשּיׁש ּכללּות53עד א . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהרי הּמחׁשבה, ּכח לגּבי חּצֹוני ענין הּוא הּדּבּור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכח
לדּבר ועת לחׁשֹות ּדעת הּנפרד, לבּוׁש הּוא ,54הּדּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ

מׁשֹוטטת היא ׁשּלכן הּמיחד, לבּוׁש הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻוהּמחׁשבה
יׁש מדרגֹות, ּכּמה ּכן ּגם יׁש ּגּופא ּובמחׁשבה ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָּתמיד.

ענין ׁשחֹוׁשב אֹו יׁשן, ּדבר ׁשחֹוׁשב אֹו אליו, נֹוגע ׁשאינֹו ענין ׁשחֹוׁשב ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמחׁשבה
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,˙BÈÓ ‰nk Ôk Ìb LÈ≈«≈«»«¿≈
eac‰ ÔÈÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆ƒ¿»«ƒ
˙B˙B‡ ÌÈËÏÙL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»ƒƒ
,ÏÏk ‰ek ÈÏa ÂÈÓƒƒ¿ƒ«»»¿»
ÈÓÏ ˙eÈBÁ ‡e‰L∆ƒƒ¿«¿≈
anL eac‰ ÈaÏ¿«≈«ƒ∆¿«≈
anL eÈ‰ ,‰eÎa¿«»»«¿∆¿«≈

Ú ‰ÊÈ‡ÈÏÎN ÔÈ ≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
ËÙe ,k ÏÈkN‰L∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
ÏÈkNÓ ‡e‰M ‰Ó«∆«¿ƒ
˙eÈÁ BÏ LÈ Ê‡L ,ÂÈLÎÚ«¿»∆»≈«
LL Ú ,eac‰a ˙BÈ≈¿«ƒ«∆≈

eaa ‰ÈÁaֿכל שמכניס ¿ƒ»¿ƒ
עד בדיבור פנימיותו את כך

Baa ‡È BLÙpL53. ∆«¿»»¿«¿
eac‰ Ák ˙eÏÏk C‡«¿»…««ƒ
Ák ÈaÏ ÈBÁ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»ƒƒ¿«≈…«
eac‰ È‰L ,‰LÁn‰««¬»»∆¬≈«ƒ
 Ùp‰ LeÏ ‡e‰¿«ƒ¿»
שדרכו לנפש לבוש הוא הדיבור

אך זולתו, עם האדם מתקשר

זה בלבוש משתמש אינו ,ברצונו
˙ÚÂ ˙BLÁÏ ˙Úc¿≈«¬¿≈

aÏ54‡e‰ ‰LÁn‰Â , ¿«≈¿««¬»»
ÁÈn‰ LeÏ- [=מאוחד] ¿«¿À»

המאוחד לבוש היא המחשבה

יכולה הנפש אין ולכן הנפש, עם

מלחשוב ÔÎlLלהפסיק ,∆»≈
ËËBLÓ˙המחשבה ‡È‰ƒ¿∆∆

‡Ùeb ‰LÁÓe .ÈÓ»ƒ¿«¬»»»
,˙BÓ ‰nk Ôk Ìb LÈ≈«≈«»«¿≈
ÔÈÚ LBÁL ‰LÁÓ LÈ≈«¬»»∆≈ƒ¿»

ÂÈÏ‡ ÚB BÈ‡Lמחשבה - ∆≈≈«≈»
cחיצונית LBÁL B‡ ,∆≈»»

B‡ ,ÔLÈהפנימית המחשבה »»
- ÔÈÚביותר LBÁL∆≈ƒ¿»
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טז  

ּומעׂשה ּדּבּור הּמחׁשבה ּכללּות א נפשֹו. לעצם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּנֹוגע
וׂשכל ּובמּדֹות והּׂשכל. הּמּדֹות לגּבי חּצֹוני ענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּוא
הּנה ּבכללּות א מדרגֹות, ּכּמה ּכן ּגם יׁש ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָּגּופא
והּׂשכל והּמּדֹות חּצֹוניּות, הם ּומעׂשה ּדּבּור ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמחׁשבה
ּומעׂשה ּדּבּור ׁשּמחׁשבה לפי הּדבר וטעם ּפנימיּות. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהם

ּתחליפם ּכּלבּוׁש ּבלבד, לבּוׁשים לפׁשטם55הם ׁשּיכֹול , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבכח ּגם אלא הּדּבּור, ּבכח מּבעי ּדלא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּוללבׁשם,
מה אחר, לענין זה מענין לפׁשֹוט הּוא יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמחׁשבה,
הּמּדֹות את לׁשּנֹות ּבכדי הּנה ּומּדֹות, ּבׂשכל ּכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַּׁשאין
ועל רּבה. ויגיעה עבֹודה לזה צרי הּׂשכל, את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובפרט
ּדאתּגלין עלמין נתהּוּו ׁשמהּדּבּור למעלה, יּובן זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדר

סתימין עלמין נתהּוּו ּומהמחׁשבה הּזה, העֹולם עד56עד ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכן ּׁשאין מה חּצֹוניּות, הּוא זה וכל הּבריאה, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָעֹולם
ׁשהם לפי ּפנימיּות ּבחינת הם ּדאצילּות ספירֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָהעׂשר

חד וגרמֹוהי איהּו חד וחּיֹוהי ּדאיהּו מה57מיחדים, וזהּו . ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָֻ
(ּותפּלה) ׁשמים ויראת ּפנימיּות, ּבחינת היא ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָׁשהּתֹורה
למּטה, מּלמעלה היא הּתֹורה ּכי חּצֹוניּות, ּבחינת ְְְְִִִִִִִַַַַָָָהיא
מה ּפנימיּות, ּבחינת היא ולכן האצילּות, המׁשכת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָהינּו
עבֹודת למעלה, מּלמּטה ׁשהיא ּתפּלה ּכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשאין
ׁשּכללּות ּכיון חּצֹוניּות, ּבחינת היא הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָהּנבראים,

חּצֹוניּות ּבחינת הם מיחדים.הּנבראים ׁשאינם לפי , ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

‰eּבּגמרא ּׁשּכתּוב מה ספר3יּובן ּפסּוקי מסּפר מנין »∆ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
מּמּנּו חסר ׁשמֹונה, ּתהּלים עליו יתר ְְִִִֵֵֶָָָָָָּתֹורה,
ּבזה, והענין ׁשמֹונה. הּימים ּדברי ּתֹורה) ספר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ(מּמנין
היא הרי למּטה, מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדהּנה
ענין ׁשהּוא הּימים ּדברי על ּביֹותר נעלית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבמדריגה
הּוא הּימים ּדברי על הּתֹורה עּלּוי וגֹודל ְְִִִֵֶַַַָָָָהעֹולמֹות,
ימי ׁשבעת מענין יֹותר למעלה ׁשהּוא ׁשמֹונה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבמסּפר

אחר ּבמקֹום ּכּמבֹואר ׁשהיא58ההקף הּתֹורה ּגם אמנם, . ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּדאף ּבהגּבלה, היא הרי למּטה מּלמעלה ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָהמׁשכה

ים מּני ּורחבה מּדּה מארץ הרי59ׁשארּכה מקֹום מּכל , ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻ
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כז.55) קב, פי"א.56)תהלים והאמונה היחוד שער תקו"ז57)תניא

ב). (ג, פח,58)בהקדמה שמע"צ לקו"ת ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת

ועוד. ט.59)ב. יא, איוב

    
‡e‰ ‰NÚÓe eac ‰LÁn‰ ˙eÏÏk ‡ .BÙ ÌˆÚÏ ÚBp‰«≈«¿∆∆«¿«¿»««¬»»ƒ«¬∆

ÏÎ‰Â ˙Bcn‰ ÈaÏ ÈBÁ ÔÈÚהאדם פנימיות BcÓe˙שהם . ƒ¿»ƒƒ¿«≈«ƒ¿«≈∆¿ƒ
‰p‰ ˙eÏÏÎa ‡ ,˙B„Ó ‰nk Ôk Ìb LÈ ‡Ùeb ÏÎNÂ¿≈∆»≈«≈«»«¿≈«ƒ¿»ƒ≈
Ì‰ ÏÎ‰Â ˙Bcn‰Â ,˙eÈBÁ Ì‰ ‰NÚÓe eac ‰LÁn‰««¬»»ƒ«¬∆≈ƒƒ¿«ƒ¿«≈∆≈

c‰ ÌÚËÂ .˙eÈÓÈ¿ƒƒ¿«««»»
eac ‰LÁnL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬»»ƒ
ÌÈLeÏ Ì‰ ‰NÚÓe«¬∆≈¿ƒ

,„Ïaאפשר ולבושים ƒ¿»
הכתוב: כלשון להחליף

ÌÙÈÏÁz Lelk55, «¿«¬ƒ≈
,ÌLÏÏe ÌËLÙÏ ÏBÎL∆»¿»¿»¿»¿»

ÈÚaÓ ‡Ïc[לומר צורך [=אין ¿…ƒ»≈
Ìb ‡Ï‡ ,eac‰ ÁÎa¿…««ƒ∆»«

,‰LÁn‰ ÁÎaלמרות ¿…«««¬»»
מלחשוב, להפסיק יכול שאינו

ËBLÙÏהרי ‡e‰ ÏBÎÈ»ƒ¿
Ó‰ ÔÈÚדעתו להסיח - ≈ƒ¿»∆

ולעבור זה, בעניין ממחשבה

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,Á‡ ÔÈÚÏ¿ƒ¿»«≈«∆≈≈
È„Îa ‰p‰ ,˙BcÓe ÏÎNa¿≈∆ƒƒ≈ƒ¿≈
˙Bcn‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ
Èˆ ,ÏÎ‰ ˙‡ ËÙeƒ¿»∆«≈∆»ƒ
.‰a ‰ÚÈÈÂ ‰„BÚ ‰Ï»∆¬»ƒƒ»«»
בו שנמצאים האדם, במשל וכמו

וחיצוניים פנימיים »¿ÏÚÂכוחות
,‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ‰ c∆∆∆»¿«¿»

eac‰ÓLהחיצוני [=כוח ∆≈«ƒ
ÔÈÓÏÚכביכול] ee‰˙ƒ¿«»¿ƒ

ÔÈÏb˙‡c.גלויים [=עולמות ¿ƒ¿«¿»
בהם] השגה לנו »Ú„שיש

,‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆
ee‰˙ ‰LÁÓ‰Óe≈««¬»»ƒ¿«

ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ56עולמות=] »¿ƒ¿ƒƒ
בהם] השגה לנו שאין סתומים.

ÏÎÂ ,‰‡Èa‰ ÌÏBÚ „Ú«»«¿ƒ»¿»
˙eÈBÁ ‡e‰ ‰כנ"ל - ∆ƒƒ

נקראים דיבור וגם מחשבה שגם

ומידות השכל לגבי ,'לבושים'
NÚ‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈»∆∆
Ì‰ ˙eÏÈˆ‡c ˙BÈÙÒ¿ƒ«¬ƒ≈
Ì‰L ÈÙÏ ˙eÈÓÈ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆≈

ÌÈ„ÁÈÓעם [=מאוחדים ¿À»ƒ
e‰È‡cהקדושֿברוךֿהוא] ,¿ƒ

È‰BÓÂ e‰È‡ „Á È‰BÁÂ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ
„Á57ואורות [=אורֿאיןֿסוף «

אחד דבר שבאצילות וכלים

eÈÓÈ˙הם] ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Bz‰L ‰Ó e‰Â פנימיות). (מפתחות ¿∆«∆«»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
˙eÈBÁ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰lÙ˙e ÌÈÓL ˙‡ÈÂ(חיצוניות ,(מפתחות ¿ƒ¿«»«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒƒ

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰Bz‰ Èk(הסעיף בתחילת ‰eÈ(כמבואר , ƒ«»ƒƒ¿«¿»¿«»«¿
˙ÎLÓ‰וגילוי˙eÏÈˆ‡‰למטה˙eÈÓÈ ˙ÈÁa ‡È‰ ÔÎÏÂ שהרי, «¿»«»¬ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

המקבילה הדרגה גילוי היא

עולם - הפנימיים' ל'כוחות

Ôkהאצילות ÔÈ‡M ‰Ó ,«∆≈≈
‰hÓlÓ ‡È‰L ‰lÙz¿ƒ»∆ƒƒ¿«»
˙„BÚ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬«
‡È‰ È‰ ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
ÔÂÈk ,˙eÈBÁ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ≈»

‡p‰ ˙eÏÏkLÌ‰ ÌÈ ∆¿»«ƒ¿»ƒ≈
ÈÙÏ ,˙eÈBÁ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

.ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈ‡L∆≈»¿À»ƒ
תורה בין ההפרש ביאור אגב

בין חילוק עוד יובן לתהלים,

במנין המתבטא לתהלים התורה

Ó‰הפסוקים: ÔeÈ ‰e»∆»«
‡Óba e˙kM3ÔÈÓ ∆»«¿»»ƒ¿»

,‰Bz ÙÒ ÈeÒ ÒÓƒ¿»¿≈≈∆»
,‰BÓL ÌÈl‰z ÂÈÏÚ ˙È»≈»»¿ƒƒ¿»
ÙÒ ÔÈnÓ epnÓ ÒÁ»≈ƒ∆ƒƒ¿»≈∆

‰BzספרÌÈÓ‰ Èc »ƒ¿≈«»ƒ
,‰a ÔÈÚ‰Â .‰BÓL¿»¿»ƒ¿»»∆
‡È‰L ‰Bz‰ ‰p‰c¿ƒ≈«»∆ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»
‡È‰ È‰ ,‰hÓÏ¿«»¬≈ƒ
˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰È„Óa¿«¿≈»«¬≈¿≈

L ÌÈÓ‰ Èc ÏÚתוכנו «ƒ¿≈«»ƒ∆
,˙BÓÏBÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»»»
ÏÚ ‰Bz‰ ÈelÚ Ï„BÂ¿∆ƒ«»«
ÒÓa ‡e‰ ÌÈÓ‰ Ècƒ¿≈«»ƒ¿ƒ¿»

‰BÓLפסוקים שמונה - ¿»
בתורה e‰L‡היתרים ,∆

ÔÈÚÓ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈≈ƒ¿»
‰‰ ÈÓÈ ˙ÚLשבעת=] ƒ¿«¿≈«≈∆

מורה שבע המספר השבוע, ימי

שבעולם] ההגבלה על

Á‡ ÌBÓa ‡Bnk58. «¿»¿»«≈
‡È‰L ‰Bz‰ Ìb ,ÌÓ‡»¿»««»∆ƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
‡c ,‰Ïa‰a ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿«¿»»¿«

L,התורה דברי מאוד ∆רבים
cÓשהרי ‡Ó ‰k‡¬À»≈∆∆ƒ»

התורה] ÈpÓ[=מדת ‰Áe¿»»ƒƒ
ÌÈ59È‰ ÌBÓ ÏkÓ , »ƒ»»¬≈
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היא ׁשהּמדידה אלא והגּבלה, ּבמדידה ּכן ּגם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיא
ּולמעלה מּדה. מארץ ׁשארּכה עד ּביֹותר ּגדֹולה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמדידה
על ותׁשּבחֹות ׁשירֹות ׁשענינֹו ּתהּלים ספר הּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמּזה
ּדֹומה זה ׁשאין והינּו הּמׁשיח, וימֹות יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻגאּלת
ּׁשאין מה העֹולמֹות, התהּוּות ענין ׁשהּוא הּימים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלדברי
העבֹודה ידי על העֹולמֹות עלּית ענין הּוא ּתהּלים ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָּכן
יֹותר נעלה הּוא ולכן למעלה, מּלמּטה יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדנׁשמֹות
מענין יֹותר למעלה מּגיע העלּיה ׁשענין לפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּתֹורה,
ּדנׁשמֹות העבֹודה ידי על היא העלּיה ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָההמׁשכה,
ּכּידּוע מהּתֹורה, למעלה הם יׂשראל ונׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָיׂשראל,

ּדבר לכל קדמה יׂשראל ׁשל מחׁשבּתם ּגם60ּבענין ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשמֹונה ּבמסּפר הּוא זה עּלּוי וגם הּתֹורה. ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָלמחׁשבת

ַַּכּנ"ל.

ׁשּבּתֹורהÏÚÂט) אֹותּיֹות ׁשחצי הּטעם יּובן זה ּפי ¿«ֲִִִֶֶֶַַַַָָ
וחצי הּקדמֹוני, נחׁש חּיּות ּבעד ְְְֲִִִַַַַַַָָמפסיק
לּגלּות ׁשּנמׁש חּיּות ּבעד מפסיק ׁשּבתהּלים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָאֹותּיֹות
הּסּבה הּוא הּקדמֹוני נחׁש ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָאדֹום.
לכן הענין, ׁשרׁש ׁשּזהּו וכיון החטאים, לכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוהׁשרׁש
ׁשּבּתֹורה אֹותּיֹות חצי ידי על ּכן ּגם הּוא חּיּותֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָהפסק
ּבׁשרׁשֹו. ׁשהּוא ּכמֹו מּלמעלה האֹור המׁשכת ְְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ׂשרים, העי"ן ידי על ּבהׁשּתלׁשלּות ּכ אחר ׁשּנמׁש ּכפי הּוא אדֹום ּגלּות ְְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאמנם
ׁשּבחציֹו ּתלּויה הע' ידי על הּוא ׂשרים להע' ׁשּנמׁש אדֹום ּדגלּות החּיּות ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהפסק
מּלמּטה עלּיה ׁשל ּבאֹופן ׁשמים ּדיראת העבֹודה ענין ׁשהּוא ּתהּלים, ספר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
על ולכן יֹותר, למעלה ׁשמּגעת למעלה מּלמּטה העבֹודה מעלת ּוגדֹולה ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלמעלה.
גאּלת על ותׁשּבחֹות הּׁשירֹות ענין נעׂשה ׁשמים ויראת ּדתפּלה העבֹודה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻידי

נימין ׁשמֹונה ׁשל ּכּנֹור יהיה ׁשאז הּמׁשיח, וימֹות הּיעּוד61יׂשראל יקּים ואז , ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
דּבר הוי' ּפי ּכי יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ּבּגאּלה62ונגלה לנּו ּתהיה ּכן , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻ
צדקנּו. מׁשיח ידי על ְְְֲִִִֵֵַַָָהעתידה
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יז       

היא ׁשהּמדידה אלא והגּבלה, ּבמדידה ּכן ּגם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיא
ּולמעלה מּדה. מארץ ׁשארּכה עד ּביֹותר ּגדֹולה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמדידה
על ותׁשּבחֹות ׁשירֹות ׁשענינֹו ּתהּלים ספר הּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמּזה
ּדֹומה זה ׁשאין והינּו הּמׁשיח, וימֹות יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻגאּלת
ּׁשאין מה העֹולמֹות, התהּוּות ענין ׁשהּוא הּימים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלדברי
העבֹודה ידי על העֹולמֹות עלּית ענין הּוא ּתהּלים ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָּכן
יֹותר נעלה הּוא ולכן למעלה, מּלמּטה יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדנׁשמֹות
מענין יֹותר למעלה מּגיע העלּיה ׁשענין לפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּתֹורה,
ּדנׁשמֹות העבֹודה ידי על היא העלּיה ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָההמׁשכה,
ּכּידּוע מהּתֹורה, למעלה הם יׂשראל ונׁשמֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָיׂשראל,

ּדבר לכל קדמה יׂשראל ׁשל מחׁשבּתם ּגם60ּבענין ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשמֹונה ּבמסּפר הּוא זה עּלּוי וגם הּתֹורה. ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָלמחׁשבת

ַַּכּנ"ל.

ׁשּבּתֹורהÏÚÂט) אֹותּיֹות ׁשחצי הּטעם יּובן זה ּפי ¿«ֲִִִֶֶֶַַַַָָ
וחצי הּקדמֹוני, נחׁש חּיּות ּבעד ְְְֲִִִַַַַַַָָמפסיק
לּגלּות ׁשּנמׁש חּיּות ּבעד מפסיק ׁשּבתהּלים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָאֹותּיֹות
הּסּבה הּוא הּקדמֹוני נחׁש ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָאדֹום.
לכן הענין, ׁשרׁש ׁשּזהּו וכיון החטאים, לכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוהׁשרׁש
ׁשּבּתֹורה אֹותּיֹות חצי ידי על ּכן ּגם הּוא חּיּותֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָהפסק
ּבׁשרׁשֹו. ׁשהּוא ּכמֹו מּלמעלה האֹור המׁשכת ְְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ׂשרים, העי"ן ידי על ּבהׁשּתלׁשלּות ּכ אחר ׁשּנמׁש ּכפי הּוא אדֹום ּגלּות ְְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאמנם
ׁשּבחציֹו ּתלּויה הע' ידי על הּוא ׂשרים להע' ׁשּנמׁש אדֹום ּדגלּות החּיּות ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהפסק
מּלמּטה עלּיה ׁשל ּבאֹופן ׁשמים ּדיראת העבֹודה ענין ׁשהּוא ּתהּלים, ספר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
על ולכן יֹותר, למעלה ׁשמּגעת למעלה מּלמּטה העבֹודה מעלת ּוגדֹולה ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלמעלה.
גאּלת על ותׁשּבחֹות הּׁשירֹות ענין נעׂשה ׁשמים ויראת ּדתפּלה העבֹודה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻידי

נימין ׁשמֹונה ׁשל ּכּנֹור יהיה ׁשאז הּמׁשיח, וימֹות הּיעּוד61יׂשראל יקּים ואז , ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
דּבר הוי' ּפי ּכי יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ּבּגאּלה62ונגלה לנּו ּתהיה ּכן , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻ
צדקנּו. מׁשיח ידי על ְְְֲִִִֵֵַַָָהעתידה
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מוגה בלתי

על המילואים2הפסוק1. ימי שבעת שלאחרי היום נקרא מדוע יקר: הכלי הקשה השמיני", ביום "ויהי
ימים, שבעה אלא אינם המילואים ימי הרי המילואים? לימי המשך כמו שהוא משמע שמזה "שמיני", בשם

שכתוב הימים"3וכמו שבעת שלאחרי היום ואילו המזבח, חנוכת היתה שבהם ידכם", את ימלא ימים
עצמו בפני ענין המזבח.4היה חנוכת ולא ובניו, אהרן חנוכת –

זה: יום של מעלתו לספר בכדי "שמיני" בשם זה יום קוראת שהתורה ומתרץ,

נאמר הפרשה ביום5בהמשך דוקא מדוע ומבאר הפסוק מקדים זה ועל אליכם". נראה ה' היום ייראה"כי
הימים בשבעת מאשר יותר נעלית קדושה בו יש ולכן השמיני", "יום להיותו – שלפניו בימים ולא הקב"ה

קודש" שמיני ומספר חול שבעה מספר "כל כי, בשמיני6שלפניו, מילה כי שבת, דוחה שמילה הטעם גם וזהו .
הגשמי" דוחה ו"הרוחני בשביעי, .7ושבת

,אלא קודש. הוא שבת שהרי ממש, חול כוונתו אין – "חול" הלשון שבעה למספר בנוגע שכתוב מה .
שהוא שמיני, מספר ולגבי (חול), הבריאה עם עדיין קשור הוא הרי הבנין, ימי בשבעת נכלל שבת שגם כיון

"חול". בשם שבת אפילו נקרא יתברך", אליו ו"מיוחד הבריאה ענין מכללות למעלה
שכ שמיני, דמספר הקדושה מעלת אודות כאן מביא יקר שהכלי מהדוגמא מובן המשיחוכן ימות של ינור

נימין שמונה של אלא8יהיה קדושה, הוא נימין, שבעה של שהיה המקדש בית של שהכינור פשוט שהרי –
"חול". נקרא המשיח ימות של הכינור שלגבי

בודאי היא הזה) דעולם (אפילו תורה בתורה: גם זה דרך על מצינו בתורה, גם משתקפים הענינים שכל וכיון
"הבל" נקראת משיח, שיגלה התורה לימוד לגבי כן, פי על ואף .9קודש,

מתחזקת הקושיא אדרבה, אלא קושייתו, את לכאורה מתרץ אינו יקר הכלי של תירוצו להבין: צריך אך .
ש" מדריגה היא ש"שמיני" כיון למעלהיותר: יתברך", הבריאהאליו צריכה10מכללות היתה לא –

"שמיני", בשם זה יום נקרא למה כן, ואם הבנין, ימי שבעת שכנגד המילואים ימי לשבעת כלל שייכת להיות
זה? שלפני הימים לשבעת המשך היותו על שמורה

בזה: והביאור

עתה בעבודתנו תלויים דלעתיד הגילויים כמרומז11כל – "שמיני" בחינת הם דלעתיד שהגילויים פי על אף .
להגיע יכולים אינם בעבודתם ונבראים הבריאה, מכללות למעלה – נימין" שמונה של "כינור הנ"ל רז"ל במאמר

התעוררות בדרך תהיה הגילויים המשכת אלא בכדי12שם, עתה, בעבודתנו צורך יש מקום, מכל ,
את יומשכולהמשיך העבודה, שלימות לאחרי ואז, אליהן, כלי היא שעבודה הגילוייםמדריגות

להגיע. יכולה שעבודה ממה יותר נעלים שהם דלעתיד
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ונדפסה1) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – זו שיחה
ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 973 ס"ע ח"ג בלקו"ש

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ,
פרשתנו.2) ריש
לג.3) ח, צו
ימי4) שבשבעת – העבודה באופן גם החילוק את שרואים וכפי

יום שבכל כיון יום, בכל המשכן את ומפרקים מקימים היו המילואים
את משה הקים השמיני וביום משה, ע"י המשכן חינוך להיות הוצרך
עבודת התחילה ואז ועוד), כג. ט, פרשתנו (פרש"י פרקו ולא המשכן

מוגה). בלתי (מהנחה אהרן ע"י הקרבנות
ד.5) ט,
(6.834 ע' ,812 ע' ח"ג לקו"ש גם ראה
שארז"ל7) למה רמז עטרות, עשר נטל זה שמיני ש"יום ומסיים,

העה"ב ושל נימין שמונה יהי' המשיח ימות של כינור ב) יג, (ערכין
ביום הרמז בא ע"כ עשרה, למספר יעלה השמיני . . נימין עשרה
יש כי לומר ועוד), פרשתנו. ריש (פרש"י עטרות עשר שנטל זה שמיני

מוגה). בלתי (מהנחה כו'" העה"ב של מעין בו
שלפנ"ז.8) בהערה ראה
ח.9) פי"א, רפ"ב. קה"ר

ז',10) על רוכב אחד "היינו "אז", שבתיבת בהרמז גם כמודגש
הנמצאים כל ועל לכת כוכבי ז' כל על השי"ת את להשליט והוא
מוגה). בלתי (מהנחה יקר הכלי כמ"ש בראשית", ימי בשבעת שנתהוו

רפל"ז.11) תניא
שבניסן12) יא) פט"ו, שמו"ר המדרש (כסתימת ההלכה ולכן

תרנ"ד הזה החודש (ד"ה אתעדל"ע בחי' הוא ניסן כי להגאל, עתידין
.(206 ע' חי"ט תו"מ .235 ע' ח"א לקו"ש קלח). ע' תרנ"ד (סה"מ

       

לדבר: דוגמא

הימים לששת שבהשוואה אלא הבנין, ימי משבעת אחד הוא שבת (א) מדריגות: שתי בכללות יש בשבת
ונמשכת השתלשלות, בחינת הבריאה, עם היא גם קשורה זו קדושה אבל קודש. הוא הרי זה ידישלפני על

נאמר זה ועל ישראל, של השבת"13עבודתם את הוא14"לעשות שבת (ב) .15"שבת שכולו מ"יום ,16דלעתיד,
מלמעלה, נמשכת היא אלא עבודה, ידי על זו למדריגה להגיע אפשר אי לעיל, וכאמור מהשתלשלות, שלמעלה

בגמרא כדאיתא דלעילא, אתערותא "17בדרך הקב"ה אומר דשבת זו בחינה גנזישעל בבית לי יש טובה
ידי על לא המקבל אל ניתנת מתנה והרי מלמעלה, מתנה היא בשבת זו מדריגה שמה": אלאושבת ,

מתנה).בגלל ולא שכר זה הרי עבודתו, בגלל זאת נותנים (אם המתנה לו ליתן רוצה

רז"ל כמאמר עבודה, תחילה שהיתה לאחרי דוקא נמשכת דשבת הנעלית הבחינה גם כן, פי על אף :18אבל
– דשבת המתנה בחינת וממשכת מעוררת שהעבודה הכוונה אין אמנם בשבת". יאכל שבת בערב שטרח "מי

חז"ל שאמרו כפי זהו לא19אבל המקבל (אילו מתנתא" לי' יהיב הוה לא לנפשי' נייחא לי' דעביד לאו "אי
לו נותן – לו שגרם רוח' ה'נחת בגלל המתנה לו כשנותן אבל המתנה). לו נותן הי' לא רוח נחת לו גורם היה

המתנה. מתבטאת ובכך רוח', ה'נחת של משווי' יותר הרבה

כזה ממקום הם שהגילויים פי על אף למילואים: השמיני ביום שהיו לגילויים בנוגע גם הוא זה דרך ועל
שכאשר והיינו, המילואים, ימי בשבעת העבודה לאחרי המשכתם היתה מקום, מכל שם, מגעת אינה שעבודה
"שמיני", בשם נקרא זה הרי ולכן עצמה. שמצד דלעילא האתערותא גם נמשכה אזי העבודה, שלימות היתה

השבעה.להיותו של העבודה

פרשה קורין שנים שבהרבה העומר, ספירת עם שמיני פרשת של השייכות את גם לבאר יש הנ"ל פי על .
הספירה ימי התחלת פסח, לאחרי מיד :20זו

בתורה הלשון נאמר העומר ספירת מצות הקושיא21אודות וידועה יום". חמשים "תספרו סופרים22: הרי :
רק ממשיכים עבודתם, ידי על שלהם, הספירה ידי על ישראל שבני בזה, ומבארים ימים? ותשע ארבעים רק

לך" תספר שבועות "שבעה – בינה שערי ידי23מ"ט על שממשיכים בגלל אבל הבנין); ימי שבעת (בחינת
משבעה למעלה – "שמיני" דרך על (שהוא החמישים שער גם מלמעלה להם נותנים השערים, מ"ט עבודתם
מעין היה תורה מתן שבשעת תורה, מתן זמן השבועות, בחג היא החמישים שער המשכת שלכן, (שבועות),

דלעתיד ידי24הגילוי על ישראל בני מקבלים החמישים שער שגם כיון יום", חמשים "תספרו נאמר ולכן .(
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לדבר: דוגמא

הימים לששת שבהשוואה אלא הבנין, ימי משבעת אחד הוא שבת (א) מדריגות: שתי בכללות יש בשבת
ונמשכת השתלשלות, בחינת הבריאה, עם היא גם קשורה זו קדושה אבל קודש. הוא הרי זה ידישלפני על

נאמר זה ועל ישראל, של השבת"13עבודתם את הוא14"לעשות שבת (ב) .15"שבת שכולו מ"יום ,16דלעתיד,
מלמעלה, נמשכת היא אלא עבודה, ידי על זו למדריגה להגיע אפשר אי לעיל, וכאמור מהשתלשלות, שלמעלה

בגמרא כדאיתא דלעילא, אתערותא "17בדרך הקב"ה אומר דשבת זו בחינה גנזישעל בבית לי יש טובה
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חז"ל שאמרו כפי זהו לא19אבל המקבל (אילו מתנתא" לי' יהיב הוה לא לנפשי' נייחא לי' דעביד לאו "אי
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השבעה.להיותו של העבודה

פרשה קורין שנים שבהרבה העומר, ספירת עם שמיני פרשת של השייכות את גם לבאר יש הנ"ל פי על .
הספירה ימי התחלת פסח, לאחרי מיד :20זו

בתורה הלשון נאמר העומר ספירת מצות הקושיא21אודות וידועה יום". חמשים "תספרו סופרים22: הרי :
רק ממשיכים עבודתם, ידי על שלהם, הספירה ידי על ישראל שבני בזה, ומבארים ימים? ותשע ארבעים רק

לך" תספר שבועות "שבעה – בינה שערי ידי23מ"ט על שממשיכים בגלל אבל הבנין); ימי שבעת (בחינת
משבעה למעלה – "שמיני" דרך על (שהוא החמישים שער גם מלמעלה להם נותנים השערים, מ"ט עבודתם
מעין היה תורה מתן שבשעת תורה, מתן זמן השבועות, בחג היא החמישים שער המשכת שלכן, (שבועות),
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שהוא תורה, למתן רק לא הכנה העומר ספירת מהוה באמת, .להגילוי גם הכנה אלא דלעתיד, הגילוי
גופא. דלעתיד
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שנת ניסן מט"ו מהם. להשתחרר שמוכרחים וגבולים מצרים עדיין ישנם אז ועד ממש, בקרוב העתידה בגאולה
עילוי אחר בעילוי הולכים הזמן שנמשך ככל – ממצרים לצאת ישראל בני ממשיכים תמ"ח, אלפים ועד28ב' ,

ממצרים. לגמרי יצאו שאז העתידה, הגאולה תבוא ממש שבקרוב

היציאה לאחרי מיד ישראל בני של הראשונה העומרהעבודה ספירת עלֿדרך ספירה היתה .29מצרים,
בחינת – העתידה לגאולה בשלימות, צאתך" ל"כימי לבוא בעבודה הראשון הצעד היא העומר שספירת והיינו,

"שמיני".

הלילה אחר הולך והיום בלילה, היא העומר שספירת לכך הטעם יובן זה פי על היא30. העומר הקרבת .
היום אחר הולך שהלילה הוא הדין ובקרבנות אבל31קרבן, ,כמה שסופרים שענינה פי על אף העומר,

מהבאת עברו כיון32העומרימים מובן: ואינו הלילה. אחרי הולך שהיום הוא הדין מקום, מכל ,
למה מההקרבה, הימים ספירת היא בהקרבה?33שהספירה מהדין שונה בספירה הדין יהיה

בזה: והביאור

היה תורה במתן ואפילו מצרים שביציאת הוא, תורה ומתן מצרים יציאת לגבי העתידה הגאולה של החידוש
ש שייך היה לא כזה קצר זמן במשך הרי ימים, מ"ט שספרו (דאף עבודה ידי על שלא מלמעלה הגילוי

טומאה שערי ממ"ט יצאו "במשוך34עצמה ולכן, התורה), לקבל ראויים להיות כך כל ויזדככו ,
בחומריותו35היובל" העולם נשאר תורה, מתן לאחרי השורש36, – העגל חטא זה לאחרי להיות יכול שהיה ועד ,

זה שלאחרי החטאים כל ;37של

לזכך מצרים, מיציאת שהתחילה ישראל, של עבודתם ידי על שתבוא כיון העתידה, בגאולה כן שאין מה
בעולם חלקו את אחד כל גם אלא עצמם את רק הגילוי38לא את לקבל כלי העולם יהיה זה ידי על הנה –

שכתוב וכמו בפנימיות, כל39שלמעלה וראו הוי' כבוד הוי'"."ונגלה "כבוד יראה הגשמי הבשר שגם ,"
שעבודת פי על הגילוייםואף את יתנו העבודה שלימות לאחר מקום, מכל דלעתיד, להגילוי כלי אינה

ובפנימיות. עצמה, מצד דלעילא דאתערותא באופן גם מלמעלה

אור גילוי (א) קצוות: שני בהם יש העתידה הגאולה של שהגילויים ונמצא, ואפילו מהעולם,
אפשר אי נעלית הכי עבודה ידי הגילויעל יהיה כן פי על ואף (ב) ;.בפנימיות עולם,

העבודה היא העומר שספירת מהותה"וכיון נדע "משכרה הנה העתידה, לגאולה כיון40בהכנה :
שני ישנם עצמה בעבודה שגם ראיה מזה הרי העתידה, הגאולה היא מתנה) של (באופן זו עבודה עבור שהשכר

(א) העתידה: דגאולה הגילויים בדוגמת מעתהקצוות הימים ספירת הוא המשךהספירה ענין שהוא ,
הספירהשל כן, פי על ואף (ב) .סדר כפי דוקא היא – הגילוי אל העולם את שמכשרת העבודה –

נהורא"41הבריאה והדר חשוכא "ברישא ה42: הלילה., אחר הולך יום

:בזה והביאור .
בוקר" ויהי ערב "ויהי בבריאה, העבודה מסדר היפך היום", אחר הולך ש"הלילה הוא בקדשים –43הסדר

העולם את לזכך צריך עבודה ידי ועל בחושך, היא ההתחלה למעלה: מלמטה הוא בבריאה העבודה סדר כי,
הלילה וגם באור, היא ההתחלה למטה: מלמעלה הוא האור גילוי סדר בקדשים, אבל האלקי; לאור כלי שיהיה
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(תו"מ28) ה'תשי"ב אייר יט (משיחת 19 הערה כאן לקו"ש ראה
ואילך)). 191 ע' ח"ה

שם.29) וברע"מ סע"א צז, זח"ג ועייג"כ פסחים. סוף ר"ן ראה
ס"ג.30) סתפ"ט או"ח אדמוה"ז שו"ע א. סו, מנחות
א.31) יד, תמורה סע"א. פג, חולין
פ"ז32) ומוספין תמידין הל' ורמב"ם דמנחות ספ"ו משנה ראה

ביום דנקצר כשר.ה"ז,
מאי?33) טעמא אבל שם), (מנחות מ"תמימות" נלמד
יתרו.34) ר"פ זו"ח ראה
יג.35) יט, יתרו
ג36) רלח, – (דר"ה דא"ח עם שבסידור שפתי אד' ד"ה ראה

ואילך). 214 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד רואים העם וכל ד"ה ואילך).
ובכ"מ.
(תשא37) גו'" ופקדתי שיהי') חטא איזה (על פקדי "וביום שלכן

" וכמרז"ל לד), לב, ,קב (סנהדרין עגל" של כו' פורענות כל
עה"פ). בפרש"י הובא א.

פל"ז.38) תניא
ה.39) מ, ישעי'
א).40) (נג, פל"ט תניא
בתחלתה.41) ברכות
ב.42) עז, שבת
ועוד.43) ה. א, בראשית

       

אל לירד שיוכלו כח נותן ד"יום" שהגילוי אור, הגילוי מצד שבאה הבירורים עבודת זה הרי היום, לאחרי שבא
אותו ולברר .44החושך

למעלה מלמטה בירורים של העבודה שהיא העומר לגאולה45בספירת כלי שיהיה עד העולם את לזכך ,
אבל למעלה; מלמטה בדרך העולם חושך את שמזככים נהורא", והדר חשוכא "ברישא הוא הסדר – העתידה

להקרבן המשך היא הספירה כן פי על אור46אף גילוי דקדשים, הכח ישנו הספירה שבעבודת היינו, ,,
בקרוב צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה בעולם, בפנימיות הספירה עבודת ידי על שיומשך

ממש.

***

,"אליכם נראה ה' היום "כי השמיני", ד"יום הגילוי אודות הפרשה בהתחלת שמסופר לאחרי .
ה'" לפני ויעמדו העדה כל "ויקרבו שפעל ולזקני47– ולבניו לאהרן (רק) משה ש"קרא פי על שאף והיינו, ,

המפרשים2ישראל" וכדיוק ה', לפני כולם שנתקרבו העדה כל על הדבר פעל כן, פי על אף הכתוב48, "דקדק :
לפני לפנילומר אמר ולא ,"

" שכתוב מה ולדייק להוסיף בחסידותויש המבואר דרך על שזהו הפסוק49ה'", ה'50בפירוש "לפני
דהיינו –תטהרו", מהוי'

הכתוב ה'".51ממשיך כבוד אליכם וירא תעשו ה' צוה אשר הדבר זה משה "ויאמר :

מפרשים שלאחרי48והקשו בפסוק שכתוב מה על שקאי לפרש אפשר אי הרי – ה'" צוה אשר "הדבר מהו :
קרב52זה אהרן אל משה "ויאמר – עצמה בפני אמירה היתה זה על (א) כי: גו'", ועשה המזבח אל "קרב

ה'52גו'" צוה אשר הדבר "זה נאמר כאן ואילו בלבד, לאהרן הוא גו'" המזבח אל "קרב הציווי (ב) ,,"
רבים? לשון

:ובהקדמה .
פעמים כמה אפשר53דובר שאי כיון דתורה, בנגלה להדיא שמפורשים התורה בפנימיות ענינים כמה שיש
אחר. באופן ללמדם

דידן בנדון זה דרך :54ועל

אותו לישראל, משה להם אמר תעשו, ה' צוה אשר הדבר זה משה "ויאמר הפסוק: על כהנים בתורת איתא
בעולם יחידי שהוא כשם המקום, לפני לשרת אחת ובעצה אחת ביראה כולכם ותהיו מלבכם, העבירו הרע יצר

האדונים ואדוני האלקים אלקי הוא אלקיכם ה' כי מה, מפני . . לפניו מיוחדת עבודתכם תהא כן,55כך עשיתם .
ה'". כבוד אליכם וירא

שבספרים" "חמור – גופא ובזה הלכות, של ספר הוא כהנים תורת כאן56– ואילו שבתורה. גליא דהיינו ,
לגמרי. התורה פנימיות כולו אלא אגדתא, של בסגנון לא ואפילו דתורה, נגלה של בסגנון שאינו ענין נאמר

הריב"שוראיה בצוואת הובאה זו שפיסקא – יכולים57לדבר בספרא", "איתא ההקדמה את רואים לא ואם ,
טוב! שם הבעל של התורות מליקוטי אחד שזהו לחשוב
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ענין44) עיקר הנה זאת, ובלילהולבד ביום, היא במקדש
.(949 ע' ח"ג לקו"ש (ראה דנותר הלאו לשלול בכדי רק היא

שהעומר45) בכך כמרומז הבהמית, דנפש המדות מבירור החל
ד) טז, במדבר לקו"ת וראה ט. טז, ראה (פ' ועז"נ השעורים, מן הוא
. . נצבות וגם קמות שהן המדות הן "קמה בקמה", חרמש "מהחל
להכריתן . . חרמש עליהם להניף וצריך כתולדותן, בטבען בתקפן
"וספרתם מ"ש שזהו ולזככן", אותן "להאיר הקדושה", תחת ולהכניען
הוא "וספרתם אייר): י יום" ("היום הזקן אדמו"ר כפירוש לכם",

מוגה). בלתי (מהנחה כו'" ובהירות ספירות מלשון
שאין46) שאף המקדש, בית משחרב עתה, בעבודה הוא וכן

ברוחניות. ענינם ישנו מ"מ, בגשמיות, הקרבנות הקרבת
ה.47) שם, פרשתנו

ו.48) שם, אוה"ח
ובכ"מ.49) סע"ג. כו, אחרי לקו"ת ראה
ל.50) טז, אחרי
ו.51) שם, פרשתנו
ז.52) שם,
(53.22 ע' חי"ג ואילך. 32 ס"ע חי"ב .112 ע' ח"ז תו"מ גם ראה

ואילך. 278 ע' חי"ח
תשל"ב)54) תמוז ג' (מכתב חכ"ז קסב. ע' חכ"ג אג"ק גם ראה

עול). (ד"ה בהערה
יז.55) יו"ד, עקב
ב.56) יח, ברכות – סיפרא תוד"ה
פד.57) סי'



כי        
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***
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כב       

המעשה על לומר שיכוין ונראה . . הדבר הוא מה להבין צריך וגו', הדבר "זה כתב: הקדוש החיים והאור
השלימות בערך עצמם שהכינו לומר ירצה . . ה' לפני ויעמדו העדה כל ויקרבו דכתיב בסמוך הכתוב שהזכיר

תמיד לנגדי ה' שויתי דוד כמאמר . . ה' לפני שהיא . הדבר58. זה להם, אמר זה, במעשה משה וכשהשכיל . .
ה', לפני עומדים אתם כי בדעתיכם מעריכים תמיד שתהיו אותו שתעשו ה' צוה פירוש, תעשו, ה' צוה אשר
לישראל משה להם אמר הדבר, זה וז"ל . . מדרש לידי בא "שוב כותב: כך ואחר ה'", כבוד אליכם וירא (ואז)
כו'", לפניו מיוחדת עבודתם ותהיה . . אחת ובעצה אחת ביראה כולכם ותהיו מלבבכם תעבירו הרע יצר אותו

עצמם". דברינו "והם ומסיים,

ויעמדו גו' "ויקרבו כמו הענין אותו הוא כו'" אחת ובעצה אחת ביראה כולם ש"תהיו התו"כ שמאמר ונמצא,
ה'". לפני

:יותר ובפרטיות .
. . כולכם "תהיו "העיקר הוא ש"המעשה (אף בלבד המעשה מספיק שלא פירושו, אלא59", ,(

מניח פלוני הרי זאת, לולי כי, אחת, מחשבה דהיינו אחת", "עצה ישנה שאז המצוות, כוונת גם להיות צריכה
כך, וזהב, כסף בכלי עסקיו אודות וחושב תפילין מניח ופלוני העצים, במסחר עסקיו אודות וחושב תפילין

אחת". "עצה אחת, מחשבה כאן שאין

אהבה מתוך המצוות, כוונת אחת", "עצה ישנה כאשר גם כי, אחת", "יראה גם להיות צריכה לזה, ונוסף
לעילא" "פרחא זה ידי שעל העונש,60ויראה, יראת מתוך היא פלוני של עבודתו כי, אחת", "יראה זו שאין יתכן ,

להיו שצריכה אומרים זה ועל כו'. הרוממות יראת מתוך היא פלוני של עבודתו אחת".ואילו "יראה גם ת

הגלויים), מכחות (שלמעלה היחידה בחינת שמצד העבודה שזוהי – לפניו" מיוחדת עבודתכם ש"תהא ועד
יחיד בחינת עם בעולם".61הקשורה יחידי שהוא "כשם אומרו שזהו ,

האדונים": ואדוני האלקים אלקי הוא אלקיכם ה' "כי שכתוב ממה ראיה ומביא

גם שיש ושלום חס מקום נותנים שבזה האלקים", "אלקי הוא שה' בפסוק שנאמר מה על הקושיא ידועה
הוא הענין אך מהם? למעלה יתברך שהוא אלא שלהם, מזה,62המציאות ויתירה מלאכים, על קאי ש"אלקים" ,

האלקים", אלקי ש"הוא נאמר זה ועל כו', ממלאכים גם למעלה השתלשלות, דסדר המדריגות כל על שקאי
יחיד. בחינת וזוהי כו', פשוט להיותו ותואר, בחינה מכל למעלה יתברך שהוא

הגלויים, כחות של ההרכבה מצד לא – לפניו" מיוחדת עבודתכם ש"תהא ישראל מבני גם דורשים ולכן
יחיד. בחינת עם שמתקשרת הנשמה, עצם פשיטות מצד אלא

ויעמדו גו' ד"ויקרבו הענין גם וזהו .'כו השמות מכל למעלה (כנ"ל), מהוי' למעלה – "

:מזה וההוראה .
כן, פי על ואף הדור. נשיא משה"), ("קרא משה של הקריאה בגלוי מופנית לא שאליהם החושבים ישנם
ישראל", "זקני עם קשורים שהם זה ידי על כי, וגו'", ד"ויקרבו הענין להיות צריך אצלם שגם לדעת עליהם

דידן" ו"שלוחי דרחמנא" "שלוחי הם כהנים (שהרי אהרן בני עם ואלו63הקשורים "אלו אמת, הדעות שתי כי, ,
חיים" אלקים ישראל,64דברי נשיא משה, של קריאתו נמשכת משה, עם – ידו ועל אהרן, עם – ידם ועל ,(

הבהמית נפשו על רק ולא האלקית, נפשו על רק לא מישראל אחד בכל ופועלת העדה", ל"כל עד לדרגא, מדרגא
על גם זה ידי ועל אליו), השייכים הענינים כל – העדה" ד"כל הפירוש (שזהו בעולם חלקו על גם אלא והגוף,

העולם. כללות

. תמיד "שתהיו תעשו", ה' צוה אשר הדבר ש"זה ובאופן ה'", לפני ד"ויעמדו העבודה ממנו נדרשת ולכן
בארוכה. כנ"ל ה'", לפני עומדים .
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ח.58) טז, תהלים
מי"ז.59) פ"א אבות
פל"טֿמ.60) בתניא הובא ב). (כה, ת"י תקו"ז
ובכ"מ.61) א. כה, ראה לקו"ת ראה

ואילך.62) תשלו ס"ע יתרו אוה"ת ראה
וש"נ.63) סע"א. יט, יומא
וש"נ.64) ב. יג, עירובין

       

מיש אחד מכל לדרוש יכולים כיצד הטוענים: הנהולאלו – בתמידות שתהיה ובפרט כזו, נעלית עבודה ראל
ואב מתאימות "כולן היחידה, בחינת מצד אבל הגלויים, בכחות רק הם המדריגות חילוקי שכל זה, על המענה

לכולנה" פשוטים65אחד אנשים אצל ואדרבה, נפש, ומסירת עול דקבלת העבודה להיות יכולה כולם שאצל כך, ,
הידוע וכמשל יותר, בנקל זה מיד66הרי מתחילים השגה בעלי כי, רותחים, למים הרגל להכניס יותר שנקל

פשוטים. אנשים כן שאין מה וכו', לזה שייך הוא ואם כן, לעשות צריך אם חשבון לעשות

***

.'גו השמיני ביום ויהי המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

פעם דובר ישנה67. סיון ובחודש ניסן בחודש שגם פי על אף כי, העומר, ספירת עם קשור אייר שחודש
דספירת המצוה עם החודש ימי כל קשורים אייר בחודש ורק החודש, ימי בכל זה אין הרי העומר, ספירת מצות

העומר.
ישנם שבתורה ענין שבכל לכך נוסף – ביותר בפשטות העומר דספירת מהענין המוסרֿהשכל לבאר ויש

התורה בפרד"ס פירושים ריבוא :68ששים

חשיבות על מורה שהמנין הידוע פי ועל הזמן. מנין הימים, ספירת – הוא העומר ספירת מצות של תוכנה
בטל" אינו שבמנין ש"דבר הוא הדין שלכן הנמנה, על69הדבר מורה הימים שספירת מובן, הרי , 

חוזרת שאינה אבידה זו הרי כדבעי, זאת מנצלים אין ואם רגע, וכל שעה כל ואפילו יום, כל לנצל שצריך ,70.

מה לאחרי גם כי, כך, כל נורא זה אין אבידה, שזוהי שאף לחשוב מקום היה אזי מיותר, זמן היה אילו
צרכו; די זמן לו יש שאיבד,

שכתוב כמו קצוב, זמן אדם לכל נותן שהקב"ה היא האמת עבודתו71אבל למלא צריך שבו יוצרו", "ימים
שכן, וכיון יותר. אחד רגע נותנים לא גם אבל פחות, אחד רגע נותנים לא ממנו. הנדרשת לשלימות ולהגיע

ממנו. הנדרשת בשלימות נחסר אזי כדבעי, נוצל שלא רגע עובר כאשר הרי

כך, אליה, להגיע צריך שהיה השלימות בכללות הוא החסרון אלא מסויים, פרט של חסרון רק זה ואין
בעבודתו. ופרט פרט בכל נחסר מסויים, רגע של החסרון שבגלל

ה"תמימות" ענין לכללות נוגע זה הרי אחד, יום מחסירים שכאשר – העומר ספירת מענין ההוראה .72וזוהי

– מוסרֿזאגער"). שטומער ("א אילם מוסר מטיף הוא ש"שעון" אדמו"ר, מו"ח כ"ק שאמר מה גם ַָוזהו
הטפתֿמוסר זו הרי רגע, בכל זזים השעון שמחוגי איך ורואים מביטים כאשר אבל, מאומה, אומר לא אמנם הוא

הזמן. את לייקר עצמו על לפעול כדי בדבר קלה בהתבוננות גם ודי ביותר, הטובה

יכולים היו שבו שעבר, הזמן על שחבל לחשוב מתחילים אזי מתבגרים שכאשר הוא אדם בני טבע והנה, .
הפעולה את ודוחים זמן, מספיק שיש חשבון עושים אזי צעירים כאשר ואילו ופלוני, פלוני דבר ולעשות לפעול

בדבר. יטעו שלא כדי להצעירים, ביותר נוגעת הנ"ל התבוננות ולכן, ליום. מיום הנדרשת
שכבר והשנים הימים לגבי הנה אחד, כל כי, הזקנים, את גם כולם, את זה על להזהיר שצריכים היא, האמת
ימים, ושנ"ג שנה קי"ט בן יהודי שגם כך, צעיר, הוא הרי עדיין, באו שלא הימים ולגבי לזקן, נחשב עברו,

עבודתו; ולעבוד לחיות לו שנותר האחרון הרגע את לייקר כדי הזמן, יוקר בענין להתבוננות זקוק

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

רפל"ב.65) תניא
סה"מ66) בתו"מ הנסמן ועוד. ואילך. קפז ע' תרמ"ח סה"מ ראה

עז. ע' אדר
(תו"מ67) ס"ט דאשתקד אייר מבה"ח אחרי, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(257 ע' חכ"ה
על68) היחודים בענין רוה"ק שער יז. הקדמה הגלגולים שער

מאמרי שערי שבסוף מהרח"ו לקוטי ב). (קח, ג הקדמה צדיקים קברי
להאריז"ל. רז"ל

רסק"י.69) יו"ד טושו"ע וש"נ. ב. ג, ביצה מ"ז. פ"ג ערלה
(70.59 ע' חכ"א תו"מ גם ראה
וש"נ.71) .273 ע' חט"ז לקו"ש וראה טז. קלט, תהלים
וש"נ.72) .(258 ע' (שם ס"י הנ"ל אחרי ש"פ שיחת גם ראה



כג        
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בדבר. יטעו שלא כדי להצעירים, ביותר נוגעת הנ"ל התבוננות ולכן, ליום. מיום הנדרשת
שכבר והשנים הימים לגבי הנה אחד, כל כי, הזקנים, את גם כולם, את זה על להזהיר שצריכים היא, האמת
ימים, ושנ"ג שנה קי"ט בן יהודי שגם כך, צעיר, הוא הרי עדיין, באו שלא הימים ולגבי לזקן, נחשב עברו,

עבודתו; ולעבוד לחיות לו שנותר האחרון הרגע את לייקר כדי הזמן, יוקר בענין להתבוננות זקוק
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כד       

ולנצל לחטוף צריכים ולכן המרץ, מעלת יש לצעירים כי, הצעירים, את כך על להזהיר צריכים בעיקר אבל,
כנ"ל. כו', היצר פיתויי ישנם שאצלם בגלל וגם המרץ, במלוא שהם הזמן את

:גרמא שהזמן לענין בנוגע הוא וכן .
אייר בב' חב"ד" אגודת "צעירי של ההולדת יום את חוגגים אלו הנ"ל73בימים בכל להתבונן יש ובכן, .

וכו'. הזמן את ולייקר

על – הזמן בענין להוספה זוכים זה ידי שנהועל עשרה חמש לו שניתוספו בחזקיה שמצינו ולדעה74דרך ,
שנה עשרה חמש לו ניתוספו י"ה75אחת בחינת המשכת ענין שהוא להמשכה76, ועד מהעולמות, שלמעלה

י"ה. מבחינת גם שלמעלה ממש חדשה

בימים אסיפה יערכו שמסתמא באמרו, חב"ד, אגודת צעירי עבור משקה קנקן נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אלו].

***

"ערלתו בשר ימול השמיני וביום גו' זכר וילדה תזריע כי "אשה קורין מנחה בתפלת .77.
הלב, לערלת היא שהכוונה – וטהרה טומאה בדיני שמדברת הפרשה לכללות המילה ענין שייכות לבאר ויש

כו'. להסירה שצריכים טומאה, של ענין גם שזהו

וגו'": הדבר "זה בפרשתנו שכתוב מה עם גם קשור זה וענין

המדרש מאמר מובא (ס"ט) הנ"ל דתימא78באוה"ח כמה המילה, על הדבר, זה הוא "מה לעיל) נזכר 79(שלא

משה, אותם מל יום באותו וכי וחתומים, סתומים המדרש "ודברי האוה"ח: וכתב יהושע". מל אשר הדבר זה
יראה ובזה לבם, ערלת למול וצוה . . לבם ערלת על היא הכוונה "אכן ומבאר, המילה"? על צוה יום באותו או

ה'". כבוד להם

ואוזן" ושפה לב "ערלת ערלות: ג' ישנם שבכללות זה80ולהעיר, ידי ועל ערלה. שני ג' ענין כן גם וזהו .
לה'" הילולים קודש פריו כל יהיה הרביעית ד"בשנה להעילוי כך אחר באוה"ח,81באים שכתוב מה גם שזהו ,

ה'". כבוד להם "יראה הלב ערלת הסרת ידי שעל
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(תו"מ73) סי"א תשט"ז אייר מבה"ח שמיני, ש"פ שיחת ראה
חי"ט (תו"מ ס"ו תשי"ז אייר מבה"ח קדושים, ש"פ .(261 ע' חט"ז

וש"נ. ואילך). 354 ס"ע
ה.74) לח, ישעי' ו. כ, מלכיםֿב
שם.75) מלכים ברד"ק הובא ואילך. סע"ב מט, יבמות ראה
אופן76) מג"ע חזקי'. ערך קה"י שם. ישעי' להאריז"ל סה"ל ראה

נח. ר"פ ועה"ת קפ,

תזריע.77) ר"פ
ח.78) פי"ב, במדב"ר
ד.79) ה, יהושע
פרדר"א80) טז. לך לך תנחומא גם וראה שם. תזריע ראב"ע
פכ"ט.
כד.81) יט, קדושים

   יב כרך

הפסוק על ה'בפירושו מלפני אש "ותצא
"ותצא התיבות: רש"י מעתיק - וגו'" אותם ותאכל
אהרן בני מתו לא אומר אליעזר "ר' ומפרש: - אש"
ישמעאל ר' רבן. משה בפני הלכה שהורו ידי על אלא

תדע למקדש, נכנסו יין שתויי מיתתןאומר שאחר ,
משל למקדש, יין שתויי יכנסו שלא הנותרים הזהיר

רבה" בויקרא כדאיתא וכו' בית בן לו שהיה .למלך
להבין: וצריך

הרי אהרן בני של מיתתם סיבת -א) היא
זה): שלפני (בפסוק בכתוב מקרא של בפשוטו
(ולכן) אותם. ציוה לא אשר זרה אש ה' לפני "ויקריבו
כלל, בפירוש צורך ואין - גו'" וימותו גו' אש ותצא

כפשוטו לא אבל רש"י, מבארה כן פי על אף ב)
לכאורה, שייכות, כל לו שאין ביאור אם כי מקרא. של

הכתובים ?למשמעות

" למה הטעם לפרש בא שרש"י כיון בניג)
" תיבת בפירושו להעתיק לו היה ,"אהרן",

אש" "ותצא ולא - קאי ?דעלה

פירושים ב' מביא רש"י שכאשר הכלל, ידוע ד)
ליישב בו אין מהם אחד שכל מפני זה הרי אחד, בענין

פשוטו לפי המקרא או) קושי יש כי ,
שהפירוש (אלא בהשני שאין מה באחד קשיים)
של לפשוטו יותר הקרוב הוא לראשונה שמביאו

ביאור: וצריך הנ"למקרא). שבפירוש הקושיות הן מה
השני? לגבי הראשון הפירוש עדיף ובמה

מביא בפירושו רש"י באם - פעמים כמה כאמור ה)
של דרובא ברובא כדרכו (שלא אומרו בשם דבר
וצריך - בפירושו הסברה לתוספת זה הרי פירושיו)

ש זה מלמדנו מה דידן, בנדון להבין הם
הנ"ל פירושו את אחד כל ?שפירשו

וצריך - בתכלית הוא מדוייק כידוע, פרש"י, ו)
שהיה למלך "משל המדרש מדברי בהעתקתו - ביאור
נפשך, דממה – רבה" בויקרא כדאיתא וכו' בית בן לו
ועל מתכוון, הוא מדרש לאיזה לציין רק כוונתו אם
ולומר לקצר ליה הוה המדרש, בפנים לעיין הלומד

למלך "משל היותר): בויקרא(לכל כדאיתא וכו'
הרי - המשל של תוכנו גם להודיע ברצונו ואם רבה":

שהביא. המשל בתחילת די אין

בהעתקתו רש"י דהוספת לומר, צריך כרחך ועל
עיקרי פרט זה הרי בית". בן לו שהיה למלך) "(משל
אם כי מובן אינו מה להבין: וצריך פירושו. בהסברת

ש "(למלך) המשל פרט ידי על   ."

:זה בכל והביאור
"ותצא התיבות על הוא רש"י של שפירושו מכיון

ש מובן מתואש". ש"לא לפרש שהכריחו הקושי
כו'": ידי על אלא אהרן בני

זה שהרי מובן, - בכלל אהרן בני של מיתתם אופן
כנגד וגו'" אש ד"ותצא העונש - מדה" כנגד "מדה

זרה" "אש דהקרבת יתכןהחטא איך קשה: אבל .
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ב.1) י, פרשתנו
שלאח"ז2) והד"ה הדיבור, סוף עד מכאן ליתא ראשון בדפוס

הדפוסים בשאר אבל כו'", למלך ב"משל מסיים בבחירי" – "בקרובי
כבפנים. הוא

א.3) פי"ב,
שהקריבו4) מחמת שמתו ודאי שזה - כתב הב') (בפי' כאן בגו"א

מיתה מתו למה דקשה אלא זרה ור"י,אש ר"א נחלקו וע"ז ,
מיתה באה וע"ז רבם בפני הלכה שהורו על פתאומי העונש הי' דלר"א
כי - ולר"י רבם, בפני להשיב ומיהרו שקפצו מידתם כפי פתאומית
על (נוסף קשה אבל הקדושה. היפך שהוא השכרות סובל המקדש אין

שבפנים): הקושיות שאר
מפורש: ברש"י בנ"אא) אחר.מתו ענין מחמת ולא כו',

רש"י כוונת ואם מן חסר העיקר הרי המיתה של
הספר.

השכרות סובל המקדש שאין מקרא של בפשוטו הכרח אין ב)
במיתה. להענישו עד - ובפרט

אש, ע"י דוקא מתו למה לרש"י לי' שקשה כתב לדוד במשכיל
כו'". ההלכה הורו שבו באש חטאו "שהם תירץ וע"ז

" שהקריבו על שמתו הכתובים, פשטות לפי שהרי זרה"וצ''ע,
אש. ע"י שמתו מה בפשטות מובן כפשוטו,

מובן שעפ"ז לפי הוא ר"י דעת מביא שרש"י שזה שכתב מה גם
לו הי' דא"כ קשה אהרן, בני למיתת גו'" ושכר "יין פרשת סמיכות

הפרשה בתחלת ר"י פי' להביא ולומרלרש"י בכ"מ, כדרכו -
כו'". נסמכה "למה

שכוונת5) (בדוחק) לפרש שמעתיקרש"יואין אלא הכתוב
לרמז עכ''פ הו"ל דא"כ העונש, שבתחלת ב"וגו'"התיבות הפסוק

ובכ"מ). שלאח"ז. (כבד"ה
"וימותו6) ממ"ש הוא רש"י של שדיוקו שאאל"פ מובן ועפ"ז

אותם". "ותאכל נאמר שכבר מאחר מעצמו מובן דלכאורה - גו'"
מתו שלא מנ"ל מובן אינו עדיין שלפ"ז [נוסף כי - כאן דוד כבדברי

לרמזו או "וימותו", - להעתיק לרש"י שהי' ודאי א"כ וכו'],
ב"וגו'". עכ"פ

כו'")7) למלך "משל רש"י מביא (שממנו שם שבויק"ר ובפרט
מביאו (ספי"ב) בויק"ר שלהלן (אלא שמעון ר' בשם השני הפי' נאמר
ר' שדוקא מה נוגע רש"י שלפירוש עכצ"ל הרי ישמעאל), ר' בשם

זה. פי' אמר ישמעאל
להעתיק8) דיו והי' אחר משל נמצא לא אתר) (על שבויק"ר ואף

"למלך" תיבת גם להעתיק שהוצרך (בדוחק) י"ל – כו'" "משל רק
וכו' "משל לומר כ"כ מתאים אינו כי זה, בכגון הרגיל סגנון שזהו לפי

להמשל. בציון מיותר בית" בן לו "שהי' – ודאי אבל (סתם)",
יתרו9) יא. ז, נח פירש"י וראה כאן. ועוד, וחזקוני, בחיי כברבנו

ועוד. כד. ה, נשא יא. יח,



כה

   יב כרך

הפסוק על ה'בפירושו מלפני אש "ותצא
"ותצא התיבות: רש"י מעתיק - וגו'" אותם ותאכל
אהרן בני מתו לא אומר אליעזר "ר' ומפרש: - אש"
ישמעאל ר' רבן. משה בפני הלכה שהורו ידי על אלא

תדע למקדש, נכנסו יין שתויי מיתתןאומר שאחר ,
משל למקדש, יין שתויי יכנסו שלא הנותרים הזהיר

רבה" בויקרא כדאיתא וכו' בית בן לו שהיה .למלך
להבין: וצריך

הרי אהרן בני של מיתתם סיבת -א) היא
זה): שלפני (בפסוק בכתוב מקרא של בפשוטו
(ולכן) אותם. ציוה לא אשר זרה אש ה' לפני "ויקריבו
כלל, בפירוש צורך ואין - גו'" וימותו גו' אש ותצא

כפשוטו לא אבל רש"י, מבארה כן פי על אף ב)
לכאורה, שייכות, כל לו שאין ביאור אם כי מקרא. של

הכתובים ?למשמעות

" למה הטעם לפרש בא שרש"י כיון בניג)
" תיבת בפירושו להעתיק לו היה ,"אהרן",

אש" "ותצא ולא - קאי ?דעלה

פירושים ב' מביא רש"י שכאשר הכלל, ידוע ד)
ליישב בו אין מהם אחד שכל מפני זה הרי אחד, בענין

פשוטו לפי המקרא או) קושי יש כי ,
שהפירוש (אלא בהשני שאין מה באחד קשיים)
של לפשוטו יותר הקרוב הוא לראשונה שמביאו

ביאור: וצריך הנ"למקרא). שבפירוש הקושיות הן מה
השני? לגבי הראשון הפירוש עדיף ובמה

מביא בפירושו רש"י באם - פעמים כמה כאמור ה)
של דרובא ברובא כדרכו (שלא אומרו בשם דבר
וצריך - בפירושו הסברה לתוספת זה הרי פירושיו)

ש זה מלמדנו מה דידן, בנדון להבין הם
הנ"ל פירושו את אחד כל ?שפירשו

וצריך - בתכלית הוא מדוייק כידוע, פרש"י, ו)
שהיה למלך "משל המדרש מדברי בהעתקתו - ביאור
נפשך, דממה – רבה" בויקרא כדאיתא וכו' בית בן לו
ועל מתכוון, הוא מדרש לאיזה לציין רק כוונתו אם
ולומר לקצר ליה הוה המדרש, בפנים לעיין הלומד

למלך "משל היותר): בויקרא(לכל כדאיתא וכו'
הרי - המשל של תוכנו גם להודיע ברצונו ואם רבה":

שהביא. המשל בתחילת די אין

בהעתקתו רש"י דהוספת לומר, צריך כרחך ועל
עיקרי פרט זה הרי בית". בן לו שהיה למלך) "(משל
אם כי מובן אינו מה להבין: וצריך פירושו. בהסברת

ש "(למלך) המשל פרט ידי על   ."

:זה בכל והביאור
"ותצא התיבות על הוא רש"י של שפירושו מכיון

ש מובן מתואש". ש"לא לפרש שהכריחו הקושי
כו'": ידי על אלא אהרן בני

זה שהרי מובן, - בכלל אהרן בני של מיתתם אופן
כנגד וגו'" אש ד"ותצא העונש - מדה" כנגד "מדה

זרה" "אש דהקרבת יתכןהחטא איך קשה: אבל .
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ב.1) י, פרשתנו
שלאח"ז2) והד"ה הדיבור, סוף עד מכאן ליתא ראשון בדפוס

הדפוסים בשאר אבל כו'", למלך ב"משל מסיים בבחירי" – "בקרובי
כבפנים. הוא

א.3) פי"ב,
שהקריבו4) מחמת שמתו ודאי שזה - כתב הב') (בפי' כאן בגו"א

מיתה מתו למה דקשה אלא זרה ור"י,אש ר"א נחלקו וע"ז ,
מיתה באה וע"ז רבם בפני הלכה שהורו על פתאומי העונש הי' דלר"א
כי - ולר"י רבם, בפני להשיב ומיהרו שקפצו מידתם כפי פתאומית
על (נוסף קשה אבל הקדושה. היפך שהוא השכרות סובל המקדש אין

שבפנים): הקושיות שאר
מפורש: ברש"י בנ"אא) אחר.מתו ענין מחמת ולא כו',

רש"י כוונת ואם מן חסר העיקר הרי המיתה של
הספר.

השכרות סובל המקדש שאין מקרא של בפשוטו הכרח אין ב)
במיתה. להענישו עד - ובפרט

אש, ע"י דוקא מתו למה לרש"י לי' שקשה כתב לדוד במשכיל
כו'". ההלכה הורו שבו באש חטאו "שהם תירץ וע"ז

" שהקריבו על שמתו הכתובים, פשטות לפי שהרי זרה"וצ''ע,
אש. ע"י שמתו מה בפשטות מובן כפשוטו,

מובן שעפ"ז לפי הוא ר"י דעת מביא שרש"י שזה שכתב מה גם
לו הי' דא"כ קשה אהרן, בני למיתת גו'" ושכר "יין פרשת סמיכות

הפרשה בתחלת ר"י פי' להביא ולומרלרש"י בכ"מ, כדרכו -
כו'". נסמכה "למה

שכוונת5) (בדוחק) לפרש שמעתיקרש"יואין אלא הכתוב
לרמז עכ''פ הו"ל דא"כ העונש, שבתחלת ב"וגו'"התיבות הפסוק

ובכ"מ). שלאח"ז. (כבד"ה
"וימותו6) ממ"ש הוא רש"י של שדיוקו שאאל"פ מובן ועפ"ז

אותם". "ותאכל נאמר שכבר מאחר מעצמו מובן דלכאורה - גו'"
מתו שלא מנ"ל מובן אינו עדיין שלפ"ז [נוסף כי - כאן דוד כבדברי

לרמזו או "וימותו", - להעתיק לרש"י שהי' ודאי א"כ וכו'],
ב"וגו'". עכ"פ

כו'")7) למלך "משל רש"י מביא (שממנו שם שבויק"ר ובפרט
מביאו (ספי"ב) בויק"ר שלהלן (אלא שמעון ר' בשם השני הפי' נאמר
ר' שדוקא מה נוגע רש"י שלפירוש עכצ"ל הרי ישמעאל), ר' בשם

זה. פי' אמר ישמעאל
להעתיק8) דיו והי' אחר משל נמצא לא אתר) (על שבויק"ר ואף

"למלך" תיבת גם להעתיק שהוצרך (בדוחק) י"ל – כו'" "משל רק
וכו' "משל לומר כ"כ מתאים אינו כי זה, בכגון הרגיל סגנון שזהו לפי

להמשל. בציון מיותר בית" בן לו "שהי' – ודאי אבל (סתם)",
יתרו9) יא. ז, נח פירש"י וראה כאן. ועוד, וחזקוני, בחיי כברבנו

ועוד. כד. ה, נשא יא. יח,



כו    

לומר  יתאר כאן אש" "ותצא שבלשון
זה לפני פסוקים שב' בעוד חמור, הכי עונש הכתוב

הכתוב "תיאר - ממש הלשון שכר - "
שיצאה ידי על שניכרת השכינה השראת גדול, הכי

ה'" מלפני ."האש

[וכמו לא . . המילואים ימי ז' "שכל :
ישראל והיו שכינה (במשכן) בו אמרשרתה . .

קרבנותיו ידי שעל כדאי... אחי אהרן (משה).. להם
וגו'", אש "ותצא - כו'" בכם שכינה תשרה ועבודתו

העם כל "וירא פניהם"],ואז על ויפלו

אש" "ותצא שגם לפרש לרש"י שהכריחו וזהו
השראת (מעין) של ענין הוא אהרן בני במיתת האמור
עבודת ידי שעל כשם קדושה: של גילוי השכינה,
כן כמו המזבח", על גו' אש ד"ותצא הגילוי בא אהרן
הגילוי בא אהרן בני של הקטרת עבודת ידי על
ערכם (לפי חסרון שהיה משום אלא - אש" ד"ותצא

ומעלתם) ותאכל" לכן: זו, בעבודה
היתה כשלעצמה, העבודה אבל גו'", וימותו אותם

קדושה. עבודה

ידי (על אהרן בני מתו "לא רש"י: שכתב וזהו
האש) דהקרבת (זו הלכה שהורו ידי על אלא העבודה)
זרה "אש שנאמר למה סותר זה ואין רבן". משה בפני
משמע זו מלשון אדרבה, כי אותם", ציוה לא אשר
ציוה ש)"לא מפני (רק זרה אש היתה שהקרבתם

לעצמם זה ציוו הם אם כי – אהרן) בני (את "

מקום ומכל הציווי. היפך היה לא הענין עצם אבל
" זרה"נקרא שנאמר -מה זרה קטורת

.זרות

קשה חמוראך עונש יגיע זה שבשביל לומר
הפירוש שבעל באמרו התירוץ רש"י ומרמז - כך כל

אליעזר: ר' הוא

אליעזר רבי על נאמרו ונפלאים נעלים שבחים
בתורה וחכמתו כחו גודל את זאתהמתארים ובכל -

אליעזר רבי רבואמר מפי שמע שלא דבר "האומר :
במכל מובן שמזה מישראל", שתסתלק לשכינה גורם
ש"אומר לבד לא כ(אשר הענין חומר וחומר, וקל שכן
רבו. בפני שאומרו אלא) רבו" מפי שמע שלא דבר
חמור בעונש אהרן בני נענשו למה מובן זה פי ועל

כך. כל

כי לגמרי. מיושב זה פירוש אין עדיין אמנם
הורו הקטרת שבהקרבת מכיון גיסא: לאידך קשה

לשכינה וגרמו רבן. בפני איךהלכה כנ"ל,
(מעין) אש" "תצא זה ידי שעל השכינהיתכן

כנ"ל?
"שתויי שני: פירוש רש"י מביא זה קושי ומשום

ש באזהרה מיירי זה שלפי למקדש", נכנסו יין
היתה הקטרת הקרבת הרי כן ואם עדיין, עליה

על עבירה בלי שעלבשלימות, מה ומובן - ה'
השכינה, השראת (מעין) - אש" "ותצא זו הקרבה ידי

כנ"ל.

שאחר "תדע ואומר: בפירושו ממשיך שרש"י וזהו
למקדש": יין שתויי יכנסו שלא הנותרים הזהיר מיתתן

דמזה לדייק רק [לא בזה שלכוונתו הסיפור
אהרן, בני מיתת אחר מיד השמיני, דיום העבודה

שסיבת משמע - גו'" ושכר "יין באזהרת הכתוב
את לבאר גם] אלא - האזהרה מענין בה יש עונשם
וכנ"ל. הראשון), הפירוש (על זה שבפירוש היתרון
בהקרבתם, ה' ציווי על אהרן בני עברו לא ר"י שלדעת

" ורק זה. על עדיין נצטוו לא כי הזהיר
כו'". הנותרים

לא "אשר להעונש בהקדמה שנאמר מה יוקשה ולא
מה – מדגיש "אותם" כי אותם", כןציוה שאין

של הגדולים בניו ואביהו שנדב שפשוט וכיון אחרים.
הם בודאי עמו ביחד ונמשחו נתחנכו אהרן

שנאמר וכמו אליו במעלה אתהקרובים ה' אל עלה :
על – ישראל מזקני ושבעים ואביהו נדב ואהרן (משה)

לומר צריך כרחך - במעלתם גרעון היה
יין. שתויי שהיו

נענשו מדוע קשה: הרי זה, פירוש לפי אמנם
זה? על נצטוו לא הרי כך) כל חמור בעונש (ובפרט
וכו' בית בן לו שהיה למלך "משל רש"י: ומתרץ

רבה". בויקרא כדאיתא
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ש"ותצא10) וחזקוני) זקנים במושב (ועד"ז הרשב"ם בפי' ראה
ב' . . ראשון פסוק של אש ותצא "הוא אהרן בני במיתת האמור אש"
שמל' (ובפרט כן לומר הוכחה אין שלפרש"י ואף הם". אחד הפסוקים

"אש עכ"פ אבל מחדש) אש של יציאה שהי' משמע "
ענינים שהם לומר כבפנים.קשה ,

כג.11) ט, פרשתנו
מיותר.12) "אותם" דאל"כ כאן. האורה ולבוש בספורנו ראה
ובפרש"י.13) ט. ל, תצוה
ממה14) יותר תורה דברי לומר אתה יכול (פ"ב): פדר"א ראה

האבן ג): א, – טובים שמניך לריח (עה"פ ובשהש"ר בסיני. שקבלו

דומה עלי' שישב (ר"א) וזה סיני, להר דומה ר"א עלי' (שישב הזאת
ועוד. טפה. מאבד שאינו סוד בור מ"ט): (פ"ב ובאבות הברית. לארון

ב.15) כז, סוכה ב. סו, יומא וראה ב. כז, ברכות
א.16) כד, משפטים

    

בן לו שהיה למלך "משל שם: המדרש לשון וזה
נאמן אתבית והתיז חנויות, פתח על עומד מצאו

אנו ואין תחתיו, אחר בית בן ומינה בשתיקה, ראשו
שמצוה ממה אלא הראשון, את הרג מה מפני יודעים
יודעים אנו חנויות בפתח תכנס לא ואמר השני את

הראשון". הרג כך שמתוך

לא שהראשון היות דעם מובן המדרש מדברי
" להיותו מקום מכל זה, על נצטווה מלך של "

להבין צריך מפורשת,היה אזהרה בלי גם ,
המלך. של רצונו היפך הוא זה שדבר

דברי התחלת בהעתיקו כאן רש"י מרמז ולזה
לו שהיה למלך "משל - המדרש בזה כי ,"

שלא דבר על אהרן בני נענשו למה הקושיא מתורצת
הקב"ה של ביתו" "בני היו הם כי - כנ''ל עליו, נצטוו

" שכתוב יודעיםאקדש"(וכמו ומעצמם (
בפירוש. זה על נצטוו כשלא גם ביתו הנהגות

שבני לומר לגמרי עדיין מיושב אין זאת בכל אמנם
עליו נצטוו שלא דבר על חמורה במיתה יענשו אהרן

ו שר'- רש"י מוסיף כן.לכן שפירש הוא

ישמעאל ר' על חז"ל אמרו רבידהנה (כי "כהנא :
(גדול) כהן היה (פרש"י:ישמעאל כהני" מסייע (

בנדון אזיל ולשיטתו להם"), ומקיל עוזרן הוא "תמיד
ול"הקיל" כהני" ל"סייע ישמעאל לר' ליה ניחא דידן:
קצת דחוק זה אם גם הכהנים, אהרן בני בחטא
באופן הכתובים את מלפרש הכתובים, בפירוש
לומר היינו חטאם, את המגדיל אבל) יותר, (המתיישב

רבן. בפני הלכה והורו - הקב"ה ציווי על שעברו

פירוש על להקשות יש הנ''ל, כל לאחרי אולם,
ישמעאל): רבי (של זה

" הכתוב מלשון אשא) משמעגו' "
רק ולא החטא, ה"זרות", היתה עצמה שבההקרבה

ש המקריבים, בהקריבםמצד יין שתויי :היו

ידי שעל בההקרבה החטא היה שלא מכיון ב)
כי) קרא אמר מינה נפקא למאי - (ובמילא למה האש,

אש" ש"ותצא ידי על .נענשו

מביאו ואדרבה, זה, בפירוש מסתפק רש"י אין ולכן
הואכפירוש שגם אף - הראשון שהפירוש לומר ,

לפשט יותר קרוב הוא הרי – לגמרי מתיישב אינו
הראשון הוא ולכן הנ"ל), קושיות (מחמת הכתובים

והעיקרי.

:זה רש"י שבפירוש הלכה מעניני
בגמרא הוא (וכן ואומר רש"י "שהורומדייק :(

בפני מינההלכה נפקא מאי ולכאורה רבן",
בפני היתה ההלכה לומר:שהוראת מספיק והיה ,
רבן"? בפני הלכה "שהורו

יותר חמור עון בזה היה לכאורה קשה: וביותר
בפנימהורא הלכה בפנית הלכה שהורו מה - רבן

רבן אביהםשהיה זהוגם ידי על שפגעו
לאהרן,בכבודו שייך היה הקטרת דמעשה ובפרט .

הפסוק על זה לפני רש"י שפירש משהוכמו "ויבא :
מעשה על ללמדו אהרן עם משה "נכנס וגו'": ואהרן
הרי בעצמם, קטרת הקטירו שהם דזה ונמצא הקטרת".
פגיעה היום, באותו אהרן בעבודת פגיעה של ענין זה
הדברות) (ובעשרת מקרא של בפשוטו מפורש בציווי
הלשון יתור רק לא קשה זה פי ועל – אביך את כבד
שעל אם כי מינה), נפקא למאי - (כנ"ל "משה" דתיבת
של בכבודו דפגיעה יותר חמור ענין שולל זה ידי

אהרן.
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בית17) בן ה"ז בית" "בן סתם – לשון של –בפשוטו
בין לחלק בא גם הרי ובויק"ר "נאמן". תיבת רש"י העתיק לא ולכן

להב'. הא' בית בן
(אלא18) גו' ויחזו יא: כד, ממשפטים ולהעיר ג. י, פרשתנו

הזקנים). ג"כ היו זו שבדרגא
א.19) מט, חולין
שם.20) ובהנסמן 107 ע' חי"א לקו"ש ראה
הוראת21) כי ההקרבה בעצם החטא שהי' הא' פי' לפי משא"כ

הקרבת ע"י כ"א) בדבור הוראה ע"י רק (לא היתה משה בפני ההלכה
החטא אין הב' פי' לפי משא"כ עצמו; (בל'האש כ"א עצמה,

" .רש"י) . תשת "אל ט) (י, אח"כ בהציווי וכ"ה למקדש",
.שם פרש"י וראה גו'".

מדה,22) כנגד מדה ה"ז בההקרבה הי' שהחטא הא' לפי' משא"כ
ס"ב. כדלעיל

א.23) סג, עירובין
הענין24) תחלת (והובא ב נד, שם לב.ראה לד, תשא

משה נסתלק כו' המשנה סדר כיצד בעירובין"): כדאי' "וכו' ומסיים
א. קח, פסחים – בפני תוד"ה וראה פירקו. אהרן להן ושנה

(25– תורה שלמדם מפני ה"ז – משה" "תולדות שנקראו ואף
שם). ובפרש"י א. ג, (במדבר רבן שהי'

ובתו"כ.26) רפ"ה ת"ת הל' רמב"ם א. לג, ב"מ במשנה ראה
ואכ"מ.

מסדר כמובן משה של תלמידו הי' שאהרן דמכיון לתרץ ואין
יו"ד (שו"ע רבו בפני לתלמיד כבוד חולקין אין הרי הנ"ל, משנה
דיש שה"ה סק"מ שם בש"ך וראה סכ"א. סרמ"ב יו"ד וראה סכ"ב.
כי דרבו) רבו לפני גם קצת כשלמד דרבו רבו בפני רבו כבוד לדחות
ובנדו"ד שם), (שו"ע כבוד (לתלמידו) לו חולק שרבו במקום שאני
– ג יב, (בא רש"י שפירש כמו לאהרן כבוד חולק משה הי' הרי

אסור דמ"מ פשוט – ועוד שם). שו"עממכילתא (ראה בכבודו
הי' הרי ובנדו"ד א), ד, שערים במאה אדה"ז מכתב ס"ח. סר"מ שם

הקטרת.בזה מעשה ועשו שלקחו מה אהרן של בכבודו
כג.27) ט, פרשתנו



כז     

בן לו שהיה למלך "משל שם: המדרש לשון וזה
נאמן אתבית והתיז חנויות, פתח על עומד מצאו

אנו ואין תחתיו, אחר בית בן ומינה בשתיקה, ראשו
שמצוה ממה אלא הראשון, את הרג מה מפני יודעים
יודעים אנו חנויות בפתח תכנס לא ואמר השני את

הראשון". הרג כך שמתוך

לא שהראשון היות דעם מובן המדרש מדברי
" להיותו מקום מכל זה, על נצטווה מלך של "

להבין צריך מפורשת,היה אזהרה בלי גם ,
המלך. של רצונו היפך הוא זה שדבר

דברי התחלת בהעתיקו כאן רש"י מרמז ולזה
לו שהיה למלך "משל - המדרש בזה כי ,"

שלא דבר על אהרן בני נענשו למה הקושיא מתורצת
הקב"ה של ביתו" "בני היו הם כי - כנ''ל עליו, נצטוו

" שכתוב יודעיםאקדש"(וכמו ומעצמם (
בפירוש. זה על נצטוו כשלא גם ביתו הנהגות

שבני לומר לגמרי עדיין מיושב אין זאת בכל אמנם
עליו נצטוו שלא דבר על חמורה במיתה יענשו אהרן

ו שר'- רש"י מוסיף כן.לכן שפירש הוא

ישמעאל ר' על חז"ל אמרו רבידהנה (כי "כהנא :
(גדול) כהן היה (פרש"י:ישמעאל כהני" מסייע (

בנדון אזיל ולשיטתו להם"), ומקיל עוזרן הוא "תמיד
ול"הקיל" כהני" ל"סייע ישמעאל לר' ליה ניחא דידן:
קצת דחוק זה אם גם הכהנים, אהרן בני בחטא
באופן הכתובים את מלפרש הכתובים, בפירוש
לומר היינו חטאם, את המגדיל אבל) יותר, (המתיישב

רבן. בפני הלכה והורו - הקב"ה ציווי על שעברו

פירוש על להקשות יש הנ''ל, כל לאחרי אולם,
ישמעאל): רבי (של זה

" הכתוב מלשון אשא) משמעגו' "
רק ולא החטא, ה"זרות", היתה עצמה שבההקרבה

ש המקריבים, בהקריבםמצד יין שתויי :היו

ידי שעל בההקרבה החטא היה שלא מכיון ב)
כי) קרא אמר מינה נפקא למאי - (ובמילא למה האש,

אש" ש"ותצא ידי על .נענשו

מביאו ואדרבה, זה, בפירוש מסתפק רש"י אין ולכן
הואכפירוש שגם אף - הראשון שהפירוש לומר ,

לפשט יותר קרוב הוא הרי – לגמרי מתיישב אינו
הראשון הוא ולכן הנ"ל), קושיות (מחמת הכתובים

והעיקרי.

:זה רש"י שבפירוש הלכה מעניני
בגמרא הוא (וכן ואומר רש"י "שהורומדייק :(

בפני מינההלכה נפקא מאי ולכאורה רבן",
בפני היתה ההלכה לומר:שהוראת מספיק והיה ,
רבן"? בפני הלכה "שהורו

יותר חמור עון בזה היה לכאורה קשה: וביותר
בפנימהורא הלכה בפנית הלכה שהורו מה - רבן

רבן אביהםשהיה זהוגם ידי על שפגעו
לאהרן,בכבודו שייך היה הקטרת דמעשה ובפרט .

הפסוק על זה לפני רש"י שפירש משהוכמו "ויבא :
מעשה על ללמדו אהרן עם משה "נכנס וגו'": ואהרן
הרי בעצמם, קטרת הקטירו שהם דזה ונמצא הקטרת".
פגיעה היום, באותו אהרן בעבודת פגיעה של ענין זה
הדברות) (ובעשרת מקרא של בפשוטו מפורש בציווי
הלשון יתור רק לא קשה זה פי ועל – אביך את כבד
שעל אם כי מינה), נפקא למאי - (כנ"ל "משה" דתיבת
של בכבודו דפגיעה יותר חמור ענין שולל זה ידי

אהרן.
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בית17) בן ה"ז בית" "בן סתם – לשון של –בפשוטו
בין לחלק בא גם הרי ובויק"ר "נאמן". תיבת רש"י העתיק לא ולכן

להב'. הא' בית בן
(אלא18) גו' ויחזו יא: כד, ממשפטים ולהעיר ג. י, פרשתנו

הזקנים). ג"כ היו זו שבדרגא
א.19) מט, חולין
שם.20) ובהנסמן 107 ע' חי"א לקו"ש ראה
הוראת21) כי ההקרבה בעצם החטא שהי' הא' פי' לפי משא"כ

הקרבת ע"י כ"א) בדבור הוראה ע"י רק (לא היתה משה בפני ההלכה
החטא אין הב' פי' לפי משא"כ עצמו; (בל'האש כ"א עצמה,

" .רש"י) . תשת "אל ט) (י, אח"כ בהציווי וכ"ה למקדש",
.שם פרש"י וראה גו'".

מדה,22) כנגד מדה ה"ז בההקרבה הי' שהחטא הא' לפי' משא"כ
ס"ב. כדלעיל

א.23) סג, עירובין
הענין24) תחלת (והובא ב נד, שם לב.ראה לד, תשא

משה נסתלק כו' המשנה סדר כיצד בעירובין"): כדאי' "וכו' ומסיים
א. קח, פסחים – בפני תוד"ה וראה פירקו. אהרן להן ושנה

(25– תורה שלמדם מפני ה"ז – משה" "תולדות שנקראו ואף
שם). ובפרש"י א. ג, (במדבר רבן שהי'

ובתו"כ.26) רפ"ה ת"ת הל' רמב"ם א. לג, ב"מ במשנה ראה
ואכ"מ.

מסדר כמובן משה של תלמידו הי' שאהרן דמכיון לתרץ ואין
יו"ד (שו"ע רבו בפני לתלמיד כבוד חולקין אין הרי הנ"ל, משנה
דיש שה"ה סק"מ שם בש"ך וראה סכ"א. סרמ"ב יו"ד וראה סכ"ב.
כי דרבו) רבו לפני גם קצת כשלמד דרבו רבו בפני רבו כבוד לדחות
ובנדו"ד שם), (שו"ע כבוד (לתלמידו) לו חולק שרבו במקום שאני
– ג יב, (בא רש"י שפירש כמו לאהרן כבוד חולק משה הי' הרי

אסור דמ"מ פשוט – ועוד שם). שו"עממכילתא (ראה בכבודו
הי' הרי ובנדו"ד א), ד, שערים במאה אדה"ז מכתב ס"ח. סר"מ שם

הקטרת.בזה מעשה ועשו שלקחו מה אהרן של בכבודו
כג.27) ט, פרשתנו



כח    

בזה: והביאור

הסיבה בדיני רבו,מצינו לפני האוכל שתלמיד ,
אם לפניואפילו להסב רשאי אינו מובהק. רבו

רשות הרב לו נתן כן אם אלא הרב וכבוד מורא משום
רשות לו ליתן הרב על חיוב אין אבל בפניו, להסב
אביו, אצל האוכל בן כן שאין מה כבודו. על ולמחול

רבו הוא אביו אם שמןאפילו לפי הסיבה צריך ,
באופן שאפילו והיינו לבנו. כבודו על מוחל אב הסתם
מכיבוד יותר חמור הוא רבו) (שהוא אביו שכיבוד
שאין מה לבנו מוחל האב הסתם שמן הוא הדין רבו,

ותלמידו. ברב כן

אהרן דבני בנדון גם זה המצוהולפי שעצם עם ,
מהחיוב גדול הוא (אהרן) ואביהם רבם בכבוד והחיוב
שהבן נותן, הדין זאת בכל (משה), רבם בכבוד
זה אין (ורבו) אביו בפני הלכה המורה (והתלמיד)
שמן מאחר רבו, בפני הלכה המורה תלמיד כמו חמור

האב לבנוהסתם לתלמידו.מוחל רב כן שאין מה ,

ההלכה): דרך (על רש"י של דיוקו מובן זה פי על
אהרן"בפני בפני שהיה זה כן שאין מה רבן",

לבנו. מוחל האב הסתם שמן מאחר זה, על נענשו לא

גם מעתיק שרש"י מה להמתיק יש זה פי ועל
מתו) "(לא התיבות הוא מפורש דלכאורה ,"

,בכתוב

ב" דנים שאנו דמכיון להדגיש שרצונו אלא
ש" זה מובן כו'אהרן", שהורומתו ידי על

בפני האבהלכה כי רבן, אהרן בפני ולא רבן",
וכנ"ל. לבנו, מוחל הסתם מן

ואחד אחד לכל וההוראה תורה" של מ"יינה
שלפנינו: רש"י שבפירוש

נעלית היתה ואביהוא נדב של שמדרגתם היות עם
גדולים "שהם לאהרן: משה שאמר כך כדי ועד ביותר,

בבחירי" - "בקרובי קראם והקב"ה וממך", ,ממני
העדר בגלל ביותר חמור בעונש נענשו זאת בכל

בפניו. הלכה שהורו - לרבם הראוי ה"ביטול"

הוא - כנ"ל בתורה הרב כחו למרות - אליעזר ור'
גורם רבו מפי שמע שלא דבר ש"האומר האומר
דבר הוא לרבו שהביטול מישראל", שתסתלק לשכינה

ישראל. לכללות השכינה לגילוי הנוגע

ותלמיד אני למדן מישראל: אדם יאמר שאל ומזה,
לי שיורה ולחכות לרב בטל אהיה ואיך הנני, חכם

עולם בהליכות וכן בתורה, אלךההלכה אשר והדרך ,
לעצמי! להורות בכוחי והלא ה' בעבודת בה

היה זה זאת ובכל ואביהו, כנדב גדול לנו מי כי -
" אהרןחטאם, בני שהורומתו ידי על

לא נוגע שזה - כך כדי ועד רבן", משה בפני הלכה
להם גילוירק של הענין להיפך שגורם אם כי ,

בישראל. השכינה

שלימוד ואחד אחד מכל דורשים גיסא: לאידך
- הוא בשכלו והשגה בהבנה דוקא יהיה שלו התורה

התורה. בהבנת חדור יהיה כולו שכל ועד

אומר ישמעאל "רבי ואומר רש"י שממשיך וזהו -
נכנסו יין בינהשתויי בחינת הוא יין :"-
ו" והשגה, הבנההבנה וחדורים מלאים היינו יין"

שנכנסו - הוא והחטא זה:והשגה, בציור
הכנס בעת אלא אינו יין" "שתויי של החסרון

הרי במקדש, כשאינו לקונו האדם עבודת אבל -
והשגה: בהבנה להיות צריכה אדרבה,

התפלה ענין הוא לפנימקדש האדם עומד שאז ,
קמי במחוג דמחוי ומאן הקב"ה, המלכים מלכי מלך

וכו' "כעבדאמלכא הביטול בתכלית להיות שצריך -
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סי"א.28) סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
מזה29) יודע (והאב חיובית מצוה שהיא הסיבה בין לחלק ואין

ד[נוסף - מצוה שאינו בדבר משא"כ לבנו, מוחל האב ולכן מקודם) גם
כתב הרי לו] למחול צריך הסתם מן רבו גם - הא משום דאם - ע"ז
לענין גם לבנו) מוחל (דהאב זו סברא סק"א) סרמ''ב (יו"ד הש"ך
לחלק שיש אף מצוה. שאינו "אב", בשם רבו) (שהוא לאביו לקרות

הבאה. הערה ראה - זלזול גם בזה הי' כי שאני דבנדו''ד
ס"ד.30) שם יו"ד ברמ"א לפס"ד (הובא וכו' התוס' שיטת ולפי

ג' תוך מהני לא רשות דנטילת חולקים) שיש סק"ד שם בש"ך ראה
בפניו, הלכה שהורו לענין דאהרן המחילה מהני לא לכאורה פרסאות,

לעני עכ"פ דמהני י"ל החטא.אבל חומר ן
אהרן של בכבודו זלזול בזה הי' שכאן דאף ג"כ יובן ובזה
ה"התלמיד על "מצוה לתלמידו שמחל ברב גם והרי ,26 כבהערה

שאיןלהדרו מובן מ"מ סל"ב), שם יו"ד ורמ"א (שו"ע לבזותו"
בפני הלכה כבהוראת הענין חומר רבן.בזה

ג.31) י, פרשתנו פרש"י
נדה32) ראה א'קכ. משפטים אוה"ת ג. עה, משפטים תו"א ראה

בסיומה.
פ"ב.33) מתניא גם להעיר
ובכ"מ.34) א. קטז, אדה"ז סידור ד. עט, סוכות לקו"ת
רעו,35) אדה"ז סידור ב. צח, ברכה לקו"ת א. כט, מגילה ראה

ועוד. ד.
היינו36) – כו' ידע דלא גברא שם דמסיים ומה ב. ה, חגיגה

ענין – במחוג" בה"מחוי הי' – זה לויכוח וראוי כו' יודע הי' שבאם
פעמים כמה לריב"ח ששאל חז"ל בסיפורי [וכידוע לו ושירות המלך
לריב"ח ענשו שלא מה ג"כ מתורץ ובזה וק"ל. וכו']. אמונה בעניני

דמחוי. על

    

מרי'" צריכהקמי' בתורה ויגיעתו עבודתו אבל ,
ממולאת מציאותו שכל יין" ד"שתוי באופן להיות

התורה. בשכל וחדורה

אילעי ר' בן יהודא בר' שמצינו וכמו -שאמרה
ואמר יין שתוי לפני דומים היו שפניו מטרוניתא לו
והיינו - בידו מצוי שתלמודו לפי שזהו יהודא רבי לה
מפני זה הרי יין כשתוי נראה היה שבגשמיות דזה
היה וברוחניות שלו הרוחניות כפי היה שהגשמיות

- התורה בהבנת חדור - יין" "שתוי

האדם מתבטל (במקדש), התפלה שבזמן זה והנה
שגם ופועל כח נותן זה הרי – כנ"ל לגמרי ממציאותו
תהיה הוא, בשכלו התורה בלימוד כך אחר עבודתו

הראוי כדבעיבביטול והשגה בהבנה גם שהיא .עם

שני של החיבור יתכן איך השאלה: נשאלת אמנם
של והבנתו שכלו הרגש התורה: בלימוד הפכים
ניתנת התשובה - וכו'? מציאותו וביטול הלומד,

לו שהיה למלך "משל להלן: רש"י פירוש בהמשך
בן" שהם ישראל בבני שהמדובר מכיון - וכו'"

יתברך הוא הרי הקב"ה, המלכים מלכי מלך של בית"
ההפכים ב' לחבר הכח להם ללמודנותן שיוכלו ,

המתאים בביטול להיות זה עם וביחד והשגה בהבנה
ההפכים) (דב' ההתחברות יפעלו זה ידי שעל עד וכו':
של דין פסק פי על מתנהג העולם ואלקות, עולם של
הפסוק על רז''ל וכדרשת בלימודו ומסקנתו הלומד

עלי גומר "ונגלהלאֿל היעוד קיום זה ידי על ומקרב
כל וראו הוי' דיבר"כבוד הוי' פי כי .יחדיו
צדקנו. משיח בביאת
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באימה37) רבו לפני כעבד צה: סו"ס אדה"ז ובשו"ע א. י, שבת
בפחד. ביראה

ב.38) מט, נדרים וראה ה"א. סוף פ"י פסחים ירושלמי
לקו"ת39) – ב) ה, (ברכות למטתי סמוכה תפלתי בענין וכידוע

ובכ"מ. ב. צו, ברכה
ח"א40) לקו"ש וראה תוֿז. ע' תרס"ו ר"ה של יו"ט המשך ראה

ובכ"מ. ואילך. 1175 ע' ח"ד .23 בהערה 792 ע' ח"ג .277 ע'
שם.41) ח"א לקו"ש ראה
ועוד.42) ה"ח. פ"ו נדרים ירושלמי
ה.43) מ, ישעי'



כט     

מרי'" צריכהקמי' בתורה ויגיעתו עבודתו אבל ,
ממולאת מציאותו שכל יין" ד"שתוי באופן להיות

התורה. בשכל וחדורה

אילעי ר' בן יהודא בר' שמצינו וכמו -שאמרה
ואמר יין שתוי לפני דומים היו שפניו מטרוניתא לו
והיינו - בידו מצוי שתלמודו לפי שזהו יהודא רבי לה
מפני זה הרי יין כשתוי נראה היה שבגשמיות דזה
היה וברוחניות שלו הרוחניות כפי היה שהגשמיות

- התורה בהבנת חדור - יין" "שתוי

האדם מתבטל (במקדש), התפלה שבזמן זה והנה
שגם ופועל כח נותן זה הרי – כנ"ל לגמרי ממציאותו
תהיה הוא, בשכלו התורה בלימוד כך אחר עבודתו

הראוי כדבעיבביטול והשגה בהבנה גם שהיא .עם

שני של החיבור יתכן איך השאלה: נשאלת אמנם
של והבנתו שכלו הרגש התורה: בלימוד הפכים
ניתנת התשובה - וכו'? מציאותו וביטול הלומד,

לו שהיה למלך "משל להלן: רש"י פירוש בהמשך
בן" שהם ישראל בבני שהמדובר מכיון - וכו'"

יתברך הוא הרי הקב"ה, המלכים מלכי מלך של בית"
ההפכים ב' לחבר הכח להם ללמודנותן שיוכלו ,

המתאים בביטול להיות זה עם וביחד והשגה בהבנה
ההפכים) (דב' ההתחברות יפעלו זה ידי שעל עד וכו':
של דין פסק פי על מתנהג העולם ואלקות, עולם של
הפסוק על רז''ל וכדרשת בלימודו ומסקנתו הלומד

עלי גומר "ונגלהלאֿל היעוד קיום זה ידי על ומקרב
כל וראו הוי' דיבר"כבוד הוי' פי כי .יחדיו
צדקנו. משיח בביאת
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באימה37) רבו לפני כעבד צה: סו"ס אדה"ז ובשו"ע א. י, שבת
בפחד. ביראה

ב.38) מט, נדרים וראה ה"א. סוף פ"י פסחים ירושלמי
לקו"ת39) – ב) ה, (ברכות למטתי סמוכה תפלתי בענין וכידוע

ובכ"מ. ב. צו, ברכה
ח"א40) לקו"ש וראה תוֿז. ע' תרס"ו ר"ה של יו"ט המשך ראה

ובכ"מ. ואילך. 1175 ע' ח"ד .23 בהערה 792 ע' ח"ג .277 ע'
שם.41) ח"א לקו"ש ראה
ועוד.42) ה"ח. פ"ו נדרים ירושלמי
ה.43) מ, ישעי'

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמעון שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ח אדר שני וכן הקודם לו שנתאחרו בהילוכם יותר ע"ד הרגיל,

טהרת  מרכז  עם  דבר  כבר  ובטח  ג'.  קטמון  בשכונתם  מקוה  לסדר  הנחיצות  אודות  כותב  בם 

המשפחה אשר בירושלים ת"ו שהם המַרכזים המגבית בזה וכן הפעולות בזה.

ובכ"ז לגודל חשיבות הענין הנה גם מצדי אשתדל בזה באיזה סכום, אבל רק כפי יכולת הקופות 

שתחת ידי שהם עמוסים חובות רבים וגם עתה ההוצאה יתירה על ההכנסה.

והשי"ת יעזרו ואת חברי ועד הדתי להמשיך טהרה בשכונתם שטהרה מביאה וכו' לידי חסידות 

וחסידות מביאה כו' ע"י אלי' הנביא זכור לטוב במהרה בימינו יבוא ויגאלנו כי"ר אמן וכפס"ד בסוף מס' 

סוטה, וראה ג"כ ע"ז כ' ע"ב.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש לכל חברי ועד הדתי ברוח ישראל סבא, המחכה לבשו"ט ואין טוב 

אלא תורה ומצוה ברוח יראת שמים טהורה.



ל             

ניסן כ' ראשון יום
פרקמא          
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ב.17. מט, ברכות

י ה' הּוא ֱאֹלִהים1 ִמְזמֹור ְלתֹוָדה . . ְדעּו ּכִ

לחם  בו  יש  כי  ידיעה,  לשון  כתיב  תודה  בקרבן 
חמץ2, וידיעה, דעת והשגה, היא בלחם חמץ, שיש בו 
טעם. מה שאין כן לחם מצה אין בו טעם3, והוא בחינת 

אמונה, מיכלא דמהימנותא4.
שתי  את  מקריבים  שבו  השבועות,  בחג  מצינו  וכן 
וידעת את ה'6  והוא בחינת דעת,  הלחם, שהיו חמץ5, 
)מה שאין כן בחג הפסח כתיב7 וארשתיך לי באמונה, 

בחינת אמונה(.
)הערות לזהר ב עמ' קעג(

תהלה לדוד8

איתא בזהר9, שצריך לומר שלש פעמים תהלה לדוד 
בכל יום, שנים מהם חובה בשביל שתי פעמים מזונות 
והוא  בגין שבחא,  רק  ואחד  ובערב,  יום, בבוקר  בכל 

פותח את ידיך.
— כנגד חסד, גבורה, תפארת. וכמו  שלש פעמים 

השלש תפלות, שהאבות תקנום10.
מנחה  של  התפלות  ששתי  כמו   — חובה  שנים 

ושחרית הן חובה.
— על דרך תפלת ערבית, שהיא  אחד בגין שבחא 

רשות11.
)הערות לזהר ב עמ' תמד – וראה לקוטי שיחות חי"ח עמ' 
)351

רּו12 בֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ּכְ

כבוד מלכותך — היינו כתר מלכות, כי כבוד המלך 
הנבראים,  שיתהוו  כדי  אותו.  שמכתירים  הכתר  הוא 

צריך להיות כתר מלכות, העונג והרצון למלוך.

1( תהלים ק, א.
2( צו ז, יג.

3 ראה לקוטי תורה ויקרא ו, ג.
4( זח"ב קפג, ב.

5 אמור כג, יז.
6( הושע ב, כב.

7 שם.
8( תהלים קמה, א.

9( זח"ג רכה, ב.
10( ברכות כו, ב.

11( שם כז, ב.
12( תהלים קמה, יא.

שיתהוו  כדי  שבמלכות.  הגבורות   — וגבורתך 
להעלים  דוקא,  גבורות  להיות  צריך  הנבראים, 

ולהסתיר.
ובכבוד, כתר, חסדים, כתיב יאמרו, אמירה רכה13. 

ובגבורתך, גבורות, כתיב ידברו, דיבור קשה.
)ליקוטים ואגרות עמ' תח(

ְלהֹוִדיַע  רּו.  ְיַדּבֵ ּוְגבּוָרְתָך  ֹיאֵמרּו,  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ּכְ
בּוֹרָתיו, ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו. ַמְלכּוְתָך  ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ

ָכל דֹור ָוֹדר14 ָך ּבְ ְלּתְ ל ֹעָלִמים, ּוֶמְמׁשַ ַמְלכּות ּכָ

בנין המלכות בתהלה לדוד נרמז בשלשת הפסוקים 
של האותיות כל"ם, אותיות מל"ך.

בנין המלכות  עיקר  כי  ומלך הם האותיות למפרע, 
והולך,  פוחת  הוא  הסדר  ובגבורות  מהגבורות15,  הוא 

למפרע, כמו דעת בית שמאי, גבורה, בנר חנוכה16.
ובאמת, הסדר למפרע הוא למעליותא, כי אם לא כן, 
ֵלם, כליה ח"ו, שנמשכת מתוקף הגבורות, דינים  הוא כַּ
בלעם  שהיה  רגע,  הקב"ה  של  זעמו  דרך  ועל  קשים. 

ֵלם17. יכול לומר אז כַּ
ואל תתמה, אם בסדר ישר הם גבורות קשות, מכל 

שכן בסדר דאחוריים ולמפרע,
כי בסדר ישר הם הולכים ומתרבים, אם כן זהו ריבוי 

גבורות, מה שאין כן למפרע, הם הולכים ומתמעטים.
גם, על דרך אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות18.

)ליקוטים ואגרות עמ' תט(

13( רש"י בהעלותך יב, א.
14( תהלים שם, יא-יג.

15 כמו שכתוב מלך במשפט יעמיד ארץ )משלי כד, ט(.
16( שבת כא, ב.

17( ברכות ז, א ובתוספות שם.
18( יומא מג, א.

לקוטים מתורת לוי יצחק
ביאורי תפילה - תפילת שחרית



לי              

ניסן כ' ראשון יום
פרקמא          
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ב.17. מט, ברכות
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ניסן כ"א שני יום
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א.18. כה, תהלים
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א.18. כה, תהלים



לד             

ניסן כ"ג רביעי יום
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.19"Ï˘ "„ "Î ‰כן"‰ÎÏיש באדנ' דהא אינו אבל דהוי'Î"„אפ"ל. ההי"ן ששני ע"ז (נוסף ברוחניותםצירופים שווין
-‰Ê˘ברור שלא - הפי' נ"ל ולכן כאן). ˘ÏÎנוגע ÏÏÎ'כו צירופי שמי"ב כ"א כו', מאירים „הצירופים - באד' ועד"ז שעה, בכל

וכוונתם 12 שהם תש"י בתפירות נמצא עד"ז - השעות. לענין בכלל שייכים שלא - שלהם צירופים חסידים"Ïוישנם (משנת אד' צירופי
פי"ג) תפלין תיקון צירופים‰˘מס' וי"ב בז"א הם דאד' ראשונים צירופים די"ב ז' פ"ה השמות ש' ובע"ח הי"ב. לשאר שייכות ואין שם

במל'". אחרונים

             

ניסן כ"ד חמישי יום
פרקמב           
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ב.1. לג, יב.2.ברכות י, דברים



לה              

ניסן כ"ד חמישי יום
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ב.1. לג, יב.2.ברכות י, דברים
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דוד.3. יוסף, אהרן, משה, יעקב, יצחק, ועוד.4.אברהם, ב קא, 5.שבת          
             ,החכמים בנפש  וע"ד דנפשם, ממוצע

שהי' מלובשודוגמת מרע"ה ניצוץ ,  ."[הגוף מצד גם – משה לי' דקרי יומתק [ובזה

             

ניסן כ"ה שישי יום
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ט.6. כח, הימיםֿא לג.7.דברי לא, ג.8.ירמי' בפרק לעיל בהתחלה.9.ראה כ"ט פרק
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לשוללו]". בהנמשל גם בזה מדבר לא ולכן הגוף. בוראה הנפש אין כי שחרית.19.כלל, בתפילת



מי היום יום . . . 

ה'תש"גכ ניסן, חמשה לעומריום ראשון

חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכח . . . 118 כמ"ש שם.

פעם נכנס כ"ק הר' חיים אברהם )בן רבינו הזקן( אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח לאמר 
גוט יום טוב. וסיפר אז - הרח"א - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם אנדערען 

ניט מכבד זיין באכילה ושתי', ָאבער נעמען אליין מעג מען.

ַסח  ַחג ַהּפֶ ֵקן( ֶאל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ נּו ַהּזָ ן ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם )ּבֶ ת ָהַרב ַחּיִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ַעם ִנְכַנס ּכְ ּפַ
ֶפַסח ֵאין  ֵקן ָאַמר: ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם – ׁשֶ ר ָאז – ָהַרב ַחּיִ ֵמַח"[. ְוִסּפֵ ֹלאַמר ּגּוט יֹום טֹוב ]="ַחג ׂשָ

ר. ה, ַאְך ָלַקַחת ְלַבד ֻמּתָ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ד ֶאת זּוָלתֹו ּבַ ְלֶאָחד ְלַכּבֵ

ה'תש"גכא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומריום שני
יָרה - עֹוְמִדים. ֵעת ְקִריַאת ַהּשִׁ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והשנית . . . ס שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שש"פ - אויך שבועות און הושענא רבה. אז 
איך בין אלט געווען ניין יָאהר הָאב איך זיך שוין ניט געלייגט שלָאפען שש"פ - מ'דארף 

לערנען א גאנצע נַאכט.

ע  ׁשַ ן ּתֵ ָהִייִתי ּבֶ ׁשֶ ה. ּכְ ְעָנא ַרּבָ בּועֹות ְוהֹוׁשַ ׁשָ ם ּבְ ַסח – ּגַ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ָהיּו ֵנעֹוִרים ּבִ ּבִ
ֵלם. ַסח – ֵיׁש ִלְלֹמד ַלְיָלה ׁשָ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ י ִליׁשֹן ּבִ ַכְבּתִ ָבר ֹלא ׁשָ ִנים, ּכְ ׁשָ

ה'תש"גכב ניסן, אחרון של פסח ]בחו"ל[, שבעה לעומריום שלישי

חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: וגם . . . 120 כנ"ל פ"ב.

ְנָחה, ְוַאֲחֵרי ֶזה ְסֻעַדת יֹום טֹוב. ת ַהּמִ ִפּלַ ְלִלים ּתְ ְך ִמְתּפַ ׁש, ַאַחר ּכָ ִרים: ְלַקּדֵ ּיֹום ְמַהּדְ ּבַ

הבעש"ט היה אוכל ג' סעודות באחש"פ.
סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעש"ט - משיח'ס סעודה. אחש"פ איז 

משיח'ס סעודה, ווייל אחש"פ איז מאיר גילוי הארת המשיח.
בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחה"פ בהיכל 
עם  ביחד  אאמו"ר  אכל  אחש"פ  סעודת  שלחנות.  וח"י  תלמידים  ש"י  אז  והי'  הלימוד 

התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דָאס איז סעודת משיח.

ַסח. ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ ם טֹוב ָהָיה אֹוֵכל ג' ְסעּודֹות ּבְ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
יַח". "ְסעּוַדת  ם טֹוב – "ְסעּוַדת ָמׁשִ ַעל ׁשֵ ַהּבַ ַסח ָהְיָתה ִנְקֵראת – ֵאֶצל  ּפֶ ל  ְסעּוַדת ַאֲחרֹון ׁשֶ

יַח. ׁשִ ּלּוי ֶהָאַרת ַהּמָ ַסח ֵמִאיר ּגִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ י ּבְ ַסח, ּכִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ יַח" ִהיא ּבְ ָמׁשִ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג

יום 
שני
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז



היום יום . . . מב
'ֵהיַכל  ּבְ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ַיַחד  ִמיִמים ֹיאְכלּו  ּתְ ּתֹוְמֵכי  ְלִמיֵדי  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֶדר,  ַהּסֵ ִהְתִחיל  ַנת תרס"ו  ׁשְ ּבִ
ַסח ָאַכל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ל ּפֶ ְלָחנֹות. ְסעּוַדת ַאֲחרֹון ׁשֶ ח"י ׁשֻ ְלִמיִדים ְוְ ּמּוד'. ְוָהָיה ָאז ש"י ּתַ ַהּלִ
ְלִמיד ד' ּכֹוסֹות. ְוָאַמר ָאז: זֹוִהי ְסעּוַדת  ה ָלֵתת ְלָכל ּתַ ְלִמיִדים, ְוִצּוָ ַיַחד ִעם ַהּתַ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ

יַח. ָמׁשִ

ה'תש"גכג ניסן, אסרו־חג ]בחו"ל[, שמונה לעומריום רביעי

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כל . . . סא לי"ח.

עס איז פאראן דער ענין ווָאס אחש"פ איז דער גילוי פון משיח, ווָאס איז שייך לכל 
ישראל. פסח איז דָאך דער מדלג און ליל שמורים, און בכלל הערט זיך חרות'דיק, און 
נָאכדעם פאלט מען אריין אין וועלט, איז דָאס איז דער גילוי פון משיח, דער תוקף ווָאס 

עס גיט אז מ'זָאל קענען געהן אין וועלט.

ג'  ַסח הּוא ֲהֵרי ַה'ְמַדּלֵ ָרֵאל. ּפֶ ְך ְלָכל ִיׂשְ ּיָ ּשַׁ יַח, ׁשֶ ל ָמׁשִ ּלּוי ׁשֶ ַסח הּוא ּגִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ נֹו ָהִעְנָין ׁשֶ ֶיׁשְ
ן נֹוְפִלים ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם – ֲהֵרי ֶזה  ן חֹוִרין, ְוַאַחר ִמּכֵ ל ּבֶ ּמּוִרים'. ּוִבְכָלל, ַהַהְנָהָגה ִהיא ׁשֶ ְו'ֵליל ׁשִ

עֹוָלם. ר ַהֲהִליָכה ּבָ ֵדי ְלַאְפׁשֵ ן ּכְ ּתָ ֶקף ַהּנִ יַח, ַהּתֹ ל ָמׁשִ ּלּוי ׁשֶ הּוא ַהּגִ

ה'תש"גכד ניסן, תשעה לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: ועוד זאת . . . סא ידיו וכו'.

יֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ֶהֱחָינּו ּבִ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ נֹוֲהִגים ׁשֶ

לא טוב הָאבען מיר אלע. שעיר לעזאזל איז געווען אן עבודה אין בית המקדש. ווי 
בַאלד א נברא איז דָא לא טוב, דארף מען עס אוועקשיקען אין ארץ גזרה.

נֹו 'ֹלא  ְבָרא ֶיׁשְ [ּנִ ]ּבַ יָון ׁשֶ ׁש. ִמּכֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ִעיר ַלֲעָזאֵזל ָהָיה ֲעבֹוָדה ּבְ נּו. ׂשָ 'ֹלא טֹוב' ֵיׁש ְלֻכּלָ
ֵזָרה. ְלחֹו ְלֶאֶרץ ּגְ טֹוב', ֵיׁש ְלׁשָ

ה'תש"גכה ניסן, עשרה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וגם להיות . . . כמ"ש במ"א.

ִלּיֹות אֹו ִלְלֹטׁש ֲאָבִנים  ָידֹו ִלְנֹקב ַמְרּגָ ׁש ּבְ ּיֵ ָכל ָאָדם ְלִפי ַמהּותֹו ּוַמֲעָלתֹו. ִמי ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה ִהיא ּבְ
ִהיא ֲעבֹוָדה  ֲעבֹוָדה – ֲהַגם ׁשֶ ל ֶזה ּבַ ְגַמת ּכָ ת ֶלֶחם – ּומּוָבן ּדֻ ֲעבֹוַדת ְמֶלאֶכת ֲאִפּיַ טֹובֹות ְועֹוֵסק ּבַ

ב ָלִאיׁש ַההּוא. ָכל ֶזה ְלֵחְטא ֵיָחׁשֵ ְמֹאד, ּבְ ְצֶרֶכת ּבִ ּוְמָלאָכה ַהּנִ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק קח

עד פרק קיב

יום 
חמישי
תהלים:

מפרק קיג
עד פרק קיח 

יום 
שישי
תהלים:
פרק קיט

אשרי . . .  
עד פסוק צו
מצותך מאד



מג היום יום . . . 

ה'תש"גכו ניסן, יא לעומרשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ר. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאּיָ

ים.  ּיִ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַהְפטֹוָרה: ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכׁשִ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק מג. והנה . . . 124 לקמן.

משיחת אאמו"ר: חסידות מָאנט אז ורחץ את בשרו במים ולבשם. ד. ה. די השכלה פון 
חסידות מוז אויסווַאשען דעם בשר, און ארָאּפשוויינקען דעם את בשרו, את הטפל לבשרו, 
די אלע רגילות'ן, וועלכע בשר מַאכט, און דאן קען מען ערשט ָאנטָאן די בגדי קדש. 
מחשבת ודבור חסידות והנהגתם של חסידים בהתבוננות קודם התפלה בגדי קדש הם, דָאס 
איז בגדים וועלכע מען הָאט געגעבען מן הקדש, אבער דער ורחץ במים את בשרו דָאס 
דארף מען אליין. לבושי הנפש דָאס גיט מען מלמעלה, ָאבער ָאּפווַאשען דעם טפל ווָאס 
ווערט פון בשריות און דעם בשר אליין מַאכען פאר א בשר קדש, דָאס איז נָאר בכח 
עצמו. און דָאס מאנט חסידות, און אויף דעם הָאט רבינו הגדול געהַאט מסירות נפש. ער 
הָאט געעפענט דעם צנור פון מס"נ אויף עבודת ה' בתפלה, זיין צוגעבונדען צו עצמות 

א"ס, חסידות שטעלט אוועק א חסיד פנים אל פנים צו עצמות א"ס.

ם".  ִים ּוְלֵבׁשָ ּמַ רֹו ּבַ ׂשָ "ְוָרַחץ ֶאת ּבְ "ּב[: ֲחִסידּות ּתֹוַבַעת ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ֵפל  ַהּטָ רֹו", ֶאת  ׂשָ ּבְ ֹטף ֶאת ָה"ֶאת  ְוִתׁשְ ר,  ׂשָ ַהּבָ ְרֹחץ  ּתִ ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּבְ ַהֲחִסידּות  ַלת  ּכָ ַהׂשְ ֹזאת אֹוֶמֶרת: 
ֶבת ְוִדּבּור  ְגֵדי ֹקֶדׁש. ַמְחׁשֶ ָבר ִלְלּבֹׁש ּבִ ר ּכְ יל, ְוַרק ָאז ֶאְפׁשָ ר ַמְרּגִ ׂשָ ַהּבָ ִלים ׁשֶ ל ַהֶהְרּגֵ רֹו, ּכָ ִלְבׂשָ
נּו  ּתְ ּנִ ָגִדים ׁשֶ ְגֵדי ֹקֶדׁש ֵהם"; ֵאּלּו ּבְ ה, "ּבִ ִפּלָ ִהְתּבֹוְננּות ֹקֶדם ַהּתְ ל ֲחִסיִדים ּבְ ֲחִסידּות, ְוַהְנָהָגָתם ׁשֶ
ַמְעָלה,  ִנים ִמּלְ ֶפׁש ִנּתָ י ַהּנֶ רֹו", ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ְלַבד. ְלבּוׁשֵ ׂשָ ַמִים ֶאת ּבְ ִמן ַהּקֶֹדׁש. ַאְך ֶאת ַה"ְוָרַחץ ּבַ
ֹכַח ַעְצמֹו. ְוֹזאת  ר ֹקֶדׁש – ֶזהּו ַרק ּבְ ר ִלְבׂשַ ׂשָ ִרּיּות, ְוַלֲהֹפְך ֶאת ַהּבָ ׂשָ ּנֹוָצר ֵמַהּבְ ֵפל ׁשֶ ַאְך ְרִחיַצת ַהּטָ
ֶפׁש  ַתח ֶאת ִצּנֹור ְמִסירּות ַהּנֶ דֹול ְמִסירּות ֶנֶפׁש. הּוא ּפָ נּו ַהּגָ ְך ָהְיָתה ְלַרּבֵ ּתֹוַבַעת ַהֲחִסידּות, ְוַעל ּכָ
ִנים ֶאל  יָבה ָחִסיד ּפָ ֵדי ִלְהיֹות ְקׁשּוִרים ְלַעְצמּות ֵאין סֹוף. ֲחִסידּות ַמּצִ ה, ּכְ ְתִפּלָ ֲעבּור ֲעבֹוַדת ה' ּבִ

ִנים מּול ַעְצמּות ֵאין סֹוף. ּפָ

שבת 
קודש
תהלים:
פרק קיט
מפסוק צז

מה . . .  
עד סוף 
הפרק

לא שכחתי

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

... בהנוגע לשתי האפשריות שיש לה, אם לעבוד בתור מדריכה ב... ולבוא על ש"ק הביתה או לגמור 

קורס לגננת שאז תהי' גננת מוסמכת. הנה נראית לי האפשריות השני', כי בזמננו זה ביחוד צריכים לנצל 

את הכשרונות שיש לאדם בשדה החינוך וכפי ההשקפה הרי יהי' זה ג"כ ענין של פרנסה בגשמיות..

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



מד            

ה'תש"ע ניסן כ' ראשון יום   

       
         

      
הניתק 'לאו נחשב ימצא" ובל יראה "בל האם דנו הפוסקים

'תשביתו'. של לעשה'
העשה את כשיקיים האם ראשית, זו: לשאלה השלכות וכמה
של ביו"ט בביתו חמץ המוצא ושנית, לא? או הלאו על ילקה
איסור משום זאת מלעשות שימנע או מיד יבערו האם פסח,
לאחר ההשבתה מצות שבקיום נאמר אם כי ביו"ט? מלאכה
אך ביו"ט, זאת לעשות היתר אין למפרע, הלאו את יתקן יו"ט
לבערו עליו - למפרע הלאו את מתקן אינו העשה קיום אם

בהלכה שנקבע וכפי סי'ביו"ט, או"ח מג"א שם,(ראה אדה"ז וש"ע ב תמו,

.ה)

אינו ימצא" ובל יראה "בל של זה לאו הרמב"ם, לדעת אך
מונה הוא בה כאן ההלכה לאורך הנה, כי לעשה'. כ'ניתק נחשב
מפרש הוא לעשה הניתק בלאו הרי המלקות, מחוייבי כל את
(כגון: העשה את קיים לא כאשר רק הוא המלקות חיוב כי

כרמו "המעולל  כתב בפסח חמץ לגבי אך ,("
ביערו לא אם דווקא שהיינו פירש ולא ברשותו" חמץ "המקיים
לעשה, כניתק נחשב זה לאו אין שלדעתו מכאן הפסח. בתוך

הלאו. על ילקה – ישבית יותר מאוחר אם ואף
- לאוין שני יש החמץ שבהשהיית נאמר יראהואם

עשה ומצות 'תשביתו'ימצא, ה"ג)של פ"א חו"מ הל' כס"מ (ראה

לעשה, ניתק אינו ימצא' ובל יראה ש'בל לומר נצטרך בהכרח
לתקן בכוחה אין אחת עשה מצות לאוין.כי

    

ה'תש"ע ניסן כ"א שני יום      

        
        

אסור כך דן, שהוא דינים על שכר ליטול לדיין שאסור כשם
הרמב"ם וכתב עבודתם. על שכר ליטול תלמודלרבנים תורה(הל'

ה"י) יעשהפ"ג ולא בתורה שיעסוק ליבו על המשים "כל :
את ובזה השם את חלל זה הרי – הצדקה מן ויתפרנס מלאכה,

התורה".
משנה' ה'כסף הגמרא(שם)אמנם, דברי את קה,הביא (כתובות

היוא) שבירושלים גזילות) דיני הדנים (דיינים גזירות "גוזרי
התוספות וכתבו הלישכה". מתרומת שכרן גוזרי)נוטלין ד"ה ,(שם

בשכר, תורה ללמד אסור וכן לדון כדי שכר לקבל שאסור שאף
יושבים היו והדיינים במלאכה, עוסקים היו לא שהמלמדים כיון

לפרנסם. הציבור חייב – בדין תמיד

מותר להתפרנס ממה לו שאין "כל משנה': ה'כסף ומסכם
לדון". מהציבור שכר ליטול לו מותר וכן ללמד... שכרו ליטול
[הרמב"ם] רבינו זמן קודם ישראל חכמי כל "ראינו ומוסיף:
היתה לא ואילו הציבור... מן שכרם ליטול נוהגים ואחריו
לטרוח יכולים היו לא – מצויה והמלמדים הלומדים פרנסת

ח"ו"! משתכחת התורה והיתה כראוי,
ערוך' ב'שולחן ס"ג)גם ט סי' ישראל(חו"מ על "חובה פסק:

וחכמיהם". דייניהם לפרנס
סופר' ה'חתם כתב מזו קסד)יתירה סי' ח"מ הציבור(שו"ת שעל

גדול", ובכבוד "ברווח הדיין ואת הרב את לפרנס החוב מוטל
ה'". תורת המבקש לכל הזמנים בכל ופנוי מוכן "שיהיה כדי
שיסרב, מהראוי אינו – ברווח צרכו די לו מספיקים "אינם ואם

ועידן". עת בכל הוספה ויבקש

ה'תש"ע ניסן כ"ב שלישי יום     

         
         

          
עונו" ונשא יגיד לא "אם מהפסוק לכאורה, להבין: ויש
שיש לנו מנין אך עוון, ישא לא עדותו יגיד שאם רק משמע
את לפרש הרמב"ם כוונת שאכן אלא דין? בבית להעיד מצוה
ונשא – יגיד לא "אם אך יגיד, – ידע או ראה אם כך: הפסוק

(רדב"ז). עוונו"
עצמן "העדים נ"ג): אות הרקיע (זוהר הרשב"ץ כתב וכן
שנאמר שבמנין, עשה מצות והיא דין, בבית להעיד חייבין
על הדין שיתקיים באופן עד, להיות חייב והוא עד, והוא

עדותו".
התורה מן מצוה אין והבה"ג, הרס"ג הגאונים, לדעת אך

לא שאם השלילה, לצד רק היא הפסוק וכוונת דין, בבית להעיד
עוון לו יש ל"ב)יגיד מ"ע לרס"ג המצוות בספר פערלא .(הגרי"פ

הסברים: עוד נאמרו זו מצוה של ובסיבתה
ממונות בדיני כי שאף הרמב"ם, בדעת כתב משנה' ה'כסף
חייב נפשות בדיני הרי לדין", "כשיתבענו רק הוא להעיד החיוב
להעניש אפשר שיהיה כדי אותו, תובעים כשאין אפילו להעיד

הרא"ש וכדברי הרוצח, יא)את א, הציווי(מכות את בזה יקיימו ,
מקרבך". הרע "ובערת

חכמה' ה'משך כתב גיסא: ט"ז)לאידך י"ט, ספרא,(קדושים בשם
מלהעיד, ונמנע נפשות בדיני הנאשם לזכות עדות היודע שאדם

המשפט' וה'נתיבות רעך". דם על תעמוד "לא על סי'עובר (חו"מ

סק"א) לטובתכ"ח להעיד וחובה מצוה ממונות בדיני שאף הוסיף,
אבידה. השבת משום – חבירו

            

ה'תש"ע ניסן כ"ג רביעי יום   

         
           

          
    

שעות כי א) ה, (סנהדרין המשניות בפירוש הרמב"ם כתב
כלומר: במשנה. שנזכרו השעות ככל זמניות', 'שעות הן אלה
לילה שעות ו12ֿ יום שעות מ12ֿ מורכבות היממה שעות 24

הקיץ. לימי החורף ימי בין משתנה השעות ואורך
בדברי הוא הראשון ומקורו בתלמוד מפורש אינו זה דבר

ב). א, ברכות (פיה"מ עצמו הרמב"ם
היא 'שעה' התורה דיני שבכל ואומרים כך על חולקים ויש
א) ג, לברכות (מהדו"ב יהושע' ה'פני ולדעת מהיממה. 1/24
והראיה המשניות, בפירוש מדבריו בו חזר עצמו הרמב"ם

אף זמניות, בשעות מדובר כי כלל הזכיר לא זו שבהלכה
לפי כי מסברא תמוה שהדבר ועוד נפשות. לדיני נוגע שהדבר
לחורף! הקיץ בין משתנה אדם בני של הממוצע הטעות זמן זה
בפיה"מ הרמב"ם כדברי סוברים הפוסקים רוב להלכה
כתב יהושע הפני קושית וביישוב זמניות בשעות שמדובר
מכך נובעת הזמן בהערכת הטעות כ): ב, (או"ח משה' ב'אגרות
משתי בפחות משמעותית אינה הצל ע"י הניכרת השמש שתזוזת
זמן יותר, מהירה השמש תנועת שבו קצר ביום כן, ואם שעות.

מתקצר. הטעות
בהלכות דבריו על סמך כי כאן, זאת הזכיר לא והרמב"ם
שהיא רביעית שעה סוף "עד הוא התפילה שזמן א) (ג, תפילה
מכללות ולא מהיום, יחידה היא שהשעה הרי היום", שלישית

היממה.

ה'תש"ע ניסן כ"ד חמישי יום    

         
           
           

          
גדולה ובוודאיות האדם בנפש יותר עמוק חודרת הראיה
לא קושיא שום דבר, רואה אדם כאשר שמיעה. מאשר יותר
הראיה כי שראה. הדבר בעובדת הוודאות תוקף את בו תערער

מהשכל. וחזקה עמוקה
בגמרא אמרו בהלכה: ביטוי לידי באה זו א)עובדה כו, (ר"ה

של במשפטו דיין להיות יוכל לא רצח למעשה עד שהיה מי

דיין". נעשה עד "אין כי הרוצח,
את שראה העובדה אדרבה, כי לומר מקום יש לכאורה,
אלא בו, ושופט דיין להיות עליו להקל אמורה הרצח מעשה
הנאשם על זכות צד גם למצוא מסוגל להיות חייב שהדיין
יוכל לא לעולם הוא רצח, מעשה בעיניו רואה אדם וכאשר
לכן נחרץ. כבר הנאשם של גורלו ומבחינתו לרוצח זכות למצוא
מהראיה חלשה זאת, לעומת השמיעה, דיין". נעשה עד "אין

הרוצח. על זכות למצוא יכול עדיין רצח על והשומע
    

ה'תש"ע ניסן כ"ה שישי יום    

        
          
            
          
לכל כברֿדעת שהמתנהג כאן הרמב"ם בדברי להסתפק יש
האם כשוטה, הוא הרי שטות, בדרך מתנהג אחד בדבר ורק דבר,
וכיו"ב. אשה לגרש היכולת אי המצוות, מן לפטור אף כוונתו
נחשב זה שאדם כתב קכ) א, (אבהע"ז משה' ה'אגרות
קניינים לגבי אך ממצוות, פטור ולענין עדות לעניין כשוטה
זו הלכה כתב הרמב"ם ולכן כפיקח. הוא הרי וכיו"ב וגירושין

השוטה. דין נזכר בהן הקודמות בהלכות ולא כאן דווקא
אין דעת, בן הוא הדברים שבשאר מאחר דבר: של וטעמו

שלענין אלא דעת. בן הוא שבהם בתחומים לפעול שיוכל מניעה
ופטור ומאחר לחצאין, במצוות התורה חייבה לא מצוות,
המצוות. מכל פטור הוא הרי שוטה, הוא שבו בתחום מהמצוות
ואינו מצוות, בן ואינו מאחר הרמב"ם, כדברי לעדות, פסול ולכן

נענש. אינו הוזם ואם שקר' עד ברעך תענה 'לא של בלאו
חייב כן כזה אדם כה), סי' (שו"ת הזקן רבינו לדעת אך
רק מתייחסים מצוות" בן שאינו "לפי הרמב"ם ודברי במצוות.
לעדות שפסול ומה ההלכה. בתחילת מדובר עליו גמור לשוטה
שהיה, דבר על להעיד ועליו מאחר עדות: בדיני מיוחד דין הוא
בפרטי ידייק לא מעט משובשת שדעתו כיוון כי חוששים

מהדמיון. דברים ויגיד המקרה
  

ה'תש"ע ניסן כ"ו קודש שבת      

        
        
         

           
           

 



מה             

ה'תש"ע ניסן כ"ג רביעי יום   

         
           

          
    

שעות כי א) ה, (סנהדרין המשניות בפירוש הרמב"ם כתב
כלומר: במשנה. שנזכרו השעות ככל זמניות', 'שעות הן אלה
לילה שעות ו12ֿ יום שעות מ12ֿ מורכבות היממה שעות 24

הקיץ. לימי החורף ימי בין משתנה השעות ואורך
בדברי הוא הראשון ומקורו בתלמוד מפורש אינו זה דבר

ב). א, ברכות (פיה"מ עצמו הרמב"ם
היא 'שעה' התורה דיני שבכל ואומרים כך על חולקים ויש
א) ג, לברכות (מהדו"ב יהושע' ה'פני ולדעת מהיממה. 1/24
והראיה המשניות, בפירוש מדבריו בו חזר עצמו הרמב"ם

אף זמניות, בשעות מדובר כי כלל הזכיר לא זו שבהלכה
לפי כי מסברא תמוה שהדבר ועוד נפשות. לדיני נוגע שהדבר
לחורף! הקיץ בין משתנה אדם בני של הממוצע הטעות זמן זה
בפיה"מ הרמב"ם כדברי סוברים הפוסקים רוב להלכה
כתב יהושע הפני קושית וביישוב זמניות בשעות שמדובר
מכך נובעת הזמן בהערכת הטעות כ): ב, (או"ח משה' ב'אגרות
משתי בפחות משמעותית אינה הצל ע"י הניכרת השמש שתזוזת
זמן יותר, מהירה השמש תנועת שבו קצר ביום כן, ואם שעות.

מתקצר. הטעות
בהלכות דבריו על סמך כי כאן, זאת הזכיר לא והרמב"ם
שהיא רביעית שעה סוף "עד הוא התפילה שזמן א) (ג, תפילה
מכללות ולא מהיום, יחידה היא שהשעה הרי היום", שלישית

היממה.

ה'תש"ע ניסן כ"ד חמישי יום    

         
           
           

          
גדולה ובוודאיות האדם בנפש יותר עמוק חודרת הראיה
לא קושיא שום דבר, רואה אדם כאשר שמיעה. מאשר יותר
הראיה כי שראה. הדבר בעובדת הוודאות תוקף את בו תערער

מהשכל. וחזקה עמוקה
בגמרא אמרו בהלכה: ביטוי לידי באה זו א)עובדה כו, (ר"ה

של במשפטו דיין להיות יוכל לא רצח למעשה עד שהיה מי

דיין". נעשה עד "אין כי הרוצח,
את שראה העובדה אדרבה, כי לומר מקום יש לכאורה,
אלא בו, ושופט דיין להיות עליו להקל אמורה הרצח מעשה
הנאשם על זכות צד גם למצוא מסוגל להיות חייב שהדיין
יוכל לא לעולם הוא רצח, מעשה בעיניו רואה אדם וכאשר
לכן נחרץ. כבר הנאשם של גורלו ומבחינתו לרוצח זכות למצוא
מהראיה חלשה זאת, לעומת השמיעה, דיין". נעשה עד "אין

הרוצח. על זכות למצוא יכול עדיין רצח על והשומע
    

ה'תש"ע ניסן כ"ה שישי יום    

        
          
            
          
לכל כברֿדעת שהמתנהג כאן הרמב"ם בדברי להסתפק יש
האם כשוטה, הוא הרי שטות, בדרך מתנהג אחד בדבר ורק דבר,
וכיו"ב. אשה לגרש היכולת אי המצוות, מן לפטור אף כוונתו
נחשב זה שאדם כתב קכ) א, (אבהע"ז משה' ה'אגרות
קניינים לגבי אך ממצוות, פטור ולענין עדות לעניין כשוטה
זו הלכה כתב הרמב"ם ולכן כפיקח. הוא הרי וכיו"ב וגירושין

השוטה. דין נזכר בהן הקודמות בהלכות ולא כאן דווקא
אין דעת, בן הוא הדברים שבשאר מאחר דבר: של וטעמו

שלענין אלא דעת. בן הוא שבהם בתחומים לפעול שיוכל מניעה
ופטור ומאחר לחצאין, במצוות התורה חייבה לא מצוות,
המצוות. מכל פטור הוא הרי שוטה, הוא שבו בתחום מהמצוות
ואינו מצוות, בן ואינו מאחר הרמב"ם, כדברי לעדות, פסול ולכן

נענש. אינו הוזם ואם שקר' עד ברעך תענה 'לא של בלאו
חייב כן כזה אדם כה), סי' (שו"ת הזקן רבינו לדעת אך
רק מתייחסים מצוות" בן שאינו "לפי הרמב"ם ודברי במצוות.
לעדות שפסול ומה ההלכה. בתחילת מדובר עליו גמור לשוטה
שהיה, דבר על להעיד ועליו מאחר עדות: בדיני מיוחד דין הוא
בפרטי ידייק לא מעט משובשת שדעתו כיוון כי חוששים

מהדמיון. דברים ויגיד המקרה
  

ה'תש"ע ניסן כ"ו קודש שבת      

        
        
         

           
           

 



מו            

בבגמרא כו, פסולים(סנהדרין אחר דבר אוכלי נחמן רב "אמר :(
ופירשו, לא". בצנעא אבל בפרהסיא, – מילי הני לעדות.

מעכו"ם צדקה ללוקחי ועוד)שהכוונה ותוס' .(רש"י
היא מהעכו"ם צדקה שנטילת רש"י, כתב האיסור ובטעם

דחמס. כרשע ונחשב ממון, מחמת השם חילול
מהעכו"ם צדקה שהנוטל כתב המשניות בפירוש והרמב"ם
לישראל, אסורה עכו"ם של צדקה כי כדין, שלא ממון לוקח
שלוקח משום לעדות ופסול עבירה, היא בפרהסיה ואכילתה
הוא שהפסול כתב כאן אך בקוביה, כמשחק כדין, שלא ממון

ביזיון. משום
הטעמים: בין ההבדל את לבאר ויש

ב) מ, (קידושין בגמרא נאמר לעדות הפסולים הבזויים דין
דומה זה הרי בשוק "האוכל וכן היישוב", מן ש"אינו באדם
אינו הישוב מן שאינו מי כי לעדות", פסול אומרים ויש לכלב,
ואינו בשוק האוכל וכמוהו פנים, בושת לו ואין עצמו על מקפיד
בסוגיה עלמא כולי לדעת מפרש רש"י כן ואם כבודו. על מקפיד
פסול בשוק שהאוכל אומרים, היש כדעת ולא בקידושין,
פוסל אינו העכו"ם מן צדקה בלקיחת הביזיון זה ולפי לעדות,
נחשב לא מעכו"ם צדקה הלוקח רש"י לדעת כן, וכמו לעדות.
חילול "דהוי מצד שפסול פירש ולכן היישוב, מן שאינו כאדם

דחמס". כרשע ליה והוי ממון מחמת השם

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מ"ש אודות המאורע שקרה לו ששינה איזה ענינים בהישיבה מבלי להתייעץ כדבעי עם המנהל... 

הנני מעתיק כאן סיפור ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והוא:

ידוע אשר בישיבת תו"ת בכלל ובהנהגת התלמידים בפרט, הי' כ"ק מו"ח אדמו"ר המנהל פועל. 

והנה פעם קרה אשר אחד התלמידים קנסוהו בקנס חמור, וכיון שנגע ללבו הרי באופן יוצא מהכלל השתדל 

הת' הזה לפגוש את כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע ובכה לפניו בדמעות שליש. וכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע 

אמר לההנהלה אשר יבטלו את הקנס או עכ"פ יקילו בו. כשבא כ"ק מו"ח אדמו"ר ונודע לו הדבר, נכנס 

לכ"ק אביו אדמו"ר ואמר לו, אשר מובן מעצמו שאין הוא ח"ו מהרהר על גוף הענין, אבל כיון שעשוהו 

ויסוד,  עיקר  הוא  בזה  והמשמעת  המוסד  של  ידועה  במדה  האחריות  עליו  מוטלת  ובמילא  פועל  למנהל 

ובמילא  וכו'  פועל  זו אשר מבטלים החלטת המנהל  עליו אחריות בהנהגה כמו  יכול לשאת  במילא אינו 

מתפטר הוא ממשרה זו. וסוף דבר הי' אשר כ"ק אביו אדמו"ר שינה את כל הענין. איני יודע בפרטיות 

באיזה אופן, אבל התנהל הענין רק ע"י המנהל פועל וההנהלה.

מובן מעצמו שאין אני מדמה את המנהל פועל בישיבת... לכ"ק מו"ח אדמו"ר, אבל מובן ג"כ שאין 

אני מדמה את כבודו לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

והמוסר השכל מסיפור הנ"ל אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר פרסמו ובודאי היתה בזה כוונתו להורות לנו 

איך להתנהג בענינים כמו אלו אשר לא רק מכאן ולהבא צריך להתנהג כמסקנת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 

נ"ע בהנ"ל אלא שככל האפשרי צריך לתקן גם את העבר בזה, ואין בזה ח"ו מענין מיעוט הדמות ופשיטא 

שאין בזה פסק בנוגע לגוף הדבר וכנ"ל בהסיפור, אבל אחד מיסודי קבלת קיום התורה בכלל ואפשריות 

קיום ישיבת תו"ת ]ו[תפקידה בפרט הוא ענין המשמעת הן של התלמידים והן של ]ה[הנהלה, הר"מ והר"י 

שיחיו.

תקותי חזקה שלא יקפיד על הערתי זו וימלאה... והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו להיות המוח 

שליט על הלב שזה מוסיף בריאות בגשמיות ובריאות ברוחניות.

בברכה, המחכה לבשו"ט.



מז אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...באופן עבודת הרשת, הנה כבר כתבתי כמה וכמה פעמים, ובכ"ז לחשיבות הענין הנני כופל עוד 

הפעם, אשר תמיהני ביותר על יחס כמה מהמורים לעבודת הרשת, וגם חלק ממורי אנ"ש וגם הוא בכלל, 

שמביטים על זה כעל משרה שהם עובדים אצל אחרים, ובמילא באים אליהם בטענות, ואם אין שמים לב 

להטענות למלאות אותם במילואם הרי המסקנה הראשונה היא שצריך לחפש משרה אחרת כי מה נ"מ לו 

באיזה אופן יקבל פרנסתו ופרנסת ב"ב שי'.

והנה כל גישה זו מופרכת היא מעיקרא. הבעה"ב של הרשת הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, אשר שמו נושאים המוסדות. ומובן אשר כל אלו שהשי"ת הצליחם והעמידם על חלק היפה, 

להשתתף במוסד זה, הרי זהו השער וצנור דרך בו נמשכים ההמשכות - שלו ושל ב"ב שיחיו - הן ברוחניות 

והן בגשמיות.

אלא, שכמו בכל דבר בעולם, יש כאן חילוק תפקידים, שאלו שזכו ביותר הרי תפקידם הוא העיקר 

שבהמוסד היינו החינוך בפועל, משא"כ אחרים - אינם אלא מנהלים, תמכין דאורייתא וכו' וכו'.

- הרי זה מעורר תמי' ופליאה, שבר-שכל שזכה והצליח בחלק הנ"ל  זו  ומובן אשר אחרי הנחה 

בא להמנהל ואומר לו: שמעני, הנני עושה לך טובה במה שמשתתף הנני בכאן, ובמילא אם תמלא את כל 

תביעותי טוב, ובאם לא אעזוב את המוסד כו'! והאריכות בזה אך למותר.

ע"י השתדלות,  ע"ז  ונוסף  בדרך ממילא,  גם  הרי  המורים מאנ"ש,  הנ"ל אצל  הנחה  היתה  ואם 

היתה נחדרת גם באלו המורים והמורות אשר, לע"ע, אינם מאנ"ש, ובמילא היתה עבודתם ע"ד המבואר 

במילוי  רק  לא  בכ"ז מהדר  פשוטה,  עול  בקבלת  רק  כשעובד  נאמן, שאפילו  עבד  בעבודת  רס"ו  בהמשך 

עבודתו אלא גם בההידור.

אשתמש  משאלותי  תמלא  אם  לאמר,  לאחרים  יבוא  לא  גדול  אוצר  לו  שיש  מי  אשר  ופשיטא, 

בהאוצר, ואם לאו - אשליך האוצר חוצה ואסובב בשוקים וברחובות בעד אגורת כסף. וכנ"ל, וד"ל.

שיכול  או  שמכירם  והמורות  להמורים  גם  אלא  לעצמו,  רק  לא  הנ"ל  הענין  כל  את  יבאר  ובטח 

להכירם. והלואי ששורותי הנ"ל - המעטים בכמות - יפעלו ככל תוכנם באיכות.

מובן מעצמו, שאין כוונתי בהנ"ל לאמר שכל התביעות שלהם אינן צודקות, או שכל חברי ההנהלה 

צודקים במאה אחוז בכל הנהגותיהם. וכוונתי הוא רק, שהחלק היפה בהרשת הוא, חלק המורים והמורות 

ומקבלים ברוחניות הרבה יותר מחברי ההנהלה, וכיון שאצל איש הישראלי הגשמי הוא מסובב מהרוחני, 

וכמ"ש אם בחקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם, הרי מקבלים הם גם בגשמיות יותר מחברי ההנהלה - אם על 

אתר ובגלוי, או במשך הזמן ובאופן גם שאין בעל הנס מכיר בנסו. וכבר ידוע המבואר במאמרי דא"ח מכ"ק 

אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, אשר באמת ענין הפרנסה בדורותנו הוא באופן נסי וע"ד המן במדבר. ובמילא ח"ו 

שיחבלו בעצמם ע"י יציאה ממוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

...כן בנוגע לאופן החינוך של תלמידי הרשת בהנוגע להנהגות ע"פ שו"ע והנהגה דיראת שמים, הנה 

גם בזה אי אפשר לקבוע מסמרות, כי בודאי שונה המצב מתלמידי בי"ס אחד לתלמידי בי"ס שני, בהתאם 

להסביבה שם נתגדלו ונתחנכו. אבל, בכלל - בענין שאין בו חילול השם מובן שיש לנסות באופן דלאט לאט 

אגרשנו. ומובן שגם בזה כדאי שיתייעצו המורים ביניהם, ותשועה ברוב יועץ.

בודאי יתעסק בהרשת במרץ המתאים, והשי"ת ירבה גבולם בתלמידים ותלמידות טובים, שיהיו 

לתפארת לכל הרשת ובצדק יוכלו המורים-ות לאמר: ראו גידולים שגדלנו.

בברכת הצלחה.



מח           
      

חּיה נפׁש מּבׂשר האֹוכל (עט) ּתרּומֹותיו; ׁשהּורמּו ּפי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָעל
האֹוכל (פ) ׁשּנׁשחטה; ּפי על אף לסקילה, ּדינּה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּנגמר
ּדג האֹוכל (פב) טמא; עֹוף האֹוכל (פא) טמאה; ְְֵֵֵֵֵָָָָָָּבהמה
הארץ; ׁשרץ האֹוכל (פד) העֹוף; ׁשרץ האֹוכל (פג) ֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָטמא;
על אף האדמה, רמׂש האֹוכל (פו) הּמים; ׁשרץ האֹוכל ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ(פה)
אחר ׁשּבּפרֹות, ּתֹולעים האֹוכל (פז) רבה; ׁשאינֹו ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפי
(צ) טרפה; האֹוכל (פט) נבלה; האֹוכל (פח) ְְְֵֵֵֵֵֶָָָָׁשּפרׁשּו;
האֹוכל (צב) הּנׁשה; ּגיד האֹוכל (צא) החי; מן אבר ִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹוכל
האֹוכל (צד) ּבחלב; ּבׂשר המבּׁשל (צג) ּבחלב; ְְְֵֵַַָָָָָָָָָּבׂשר
ערלה; האֹוכל (צה) העמר; הבאת קדם חדׁשה ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹמּתבּואה
ּבפסח; חמץ ּתערבת האֹוכל (צז) הּכרם; ּכלאי האֹוכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(צו)
ּבפסח חמץ המקּים (צט) חצֹות; אחר חמץ האֹוכל ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ(צח)

עּסתֹו ׁשחּמץ ּכגֹון נס;[בפסח]ּברׁשּותֹו, יין הּׁשֹותה (ק) ; ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ
נזיר (קג) ׁשּגּלח; נזיר (קב) הּיין; מּגפן ׁשאכל נזיר ִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ(קא)

הּנתק את המגּלח (קד) למת; השערותׁשּנטמא [שורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הקרחת] (קו)שסביב ׁשּכוין; אֹו צרעת סימני החֹות (קה) ;ְִֵֵֶַַַָָָָ

יׂשראל ארץ הּזֹורע (קז) העגלה; ּבֹו ׁשּנערפה ּבנחל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹובד
הּקֹוצר (קט) ּבּׁשביעית; האילן את הּזֹומר (קח) ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבּׁשביעית;
הּזֹורע (קיא) ׁשּנּוי; ּבלא הּבֹוצר (קי) ׁשּנּוי; ּבלא ְְִִִֵֵַַַַָֹֹספיח
הּבֹוצר (קיג) ׁשּנּוי; ּבלא ּבּה הּקֹוצר (קיב) הּיֹובל; ְְִִֵֵֵַַַַָֹּבׁשנת
לעני; נתנּה ולא ׂשדה, ּפאת המכּלה (קיד) ׁשּנּוי; ּבלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּה

לקט המלּקט בקצירה](קטו) הנופלים נתנֹו[שבלים ולא , ְְְֵֶֶַַָֹ
ּכרמֹו המעֹולל (קטז) קטנים]לעני; אשכולות ולא[בוצר , ְְְְִֵַַָֹ

ּכרמֹו ּפרט המלּקט (קיז) לעני; שנפלונתנֹו ב' או א' [גרגר ְְְְִֵֶֶַַַָָ
הּׁשכחהבבצירה] עמר הּלֹוקח (קיח) לעני; נתנֹו ולא ,ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ

העומרים] איסוף בעת הּלֹוקח[ששכח (קיט) לעני; נתנֹו ולא ,ְְְִֵַַָָֹ
ּבארץ ּכלאים הּזֹורע (קכ) האם; ׁשּלח ולא הּבנים, על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאם
הּמרּכיב (קכב) ּבארץ; הּכרם ּכלאי הּזֹורע (קכא) ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזרעים;
ּכלאים ּבהמה הּמרּביע (קכג) מקֹום; ּבכל ּכלאים ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָאילנֹות

ּבכלאים הּמנהיג (קכד) מקֹום; יחדיו]ּבכל וחמור ּבכל[שור ְְְְְִִִַַַָָָ
מקֹום; ּבכל מלאכה ּבעת ּבהמה החֹוסם (קכה) ְְְְֵֵֵַָָָָָָמקֹום;
הממׁשּכן (קכז) מקֹום; ּבכל ּבנֹו ואת אֹותֹו הּׁשֹוחט ְְְְְֵֵֶַַַָָ(קכו)

החֹובל (קכח) העבֹוט; לֹו החזיר ולא ּבידֹו, [ממשכן]חברֹו ְְְֲֲִֵֵֶַָָֹ
ׁשעֹוׂשין ּכלים החֹובל (קכט) הּמׁשּכֹון; החזיר ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאלמנה,
(קלא) ּתׁשלּומין; ּבן ׁשאינֹו זֹומם עד (קל) נפׁש; אכל ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבהן
סֹורר ּבן (קלב) ּפרּוטה; ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכיה חברֹו ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה

ראׁשֹונה ּבעדּות מלקות]ּומֹורה הּמֹוציא[שמחייבתו (קלג) ; ְִִֵֶַָ
רע בתולה]ׁשם אינה (קלד)[שאשתו ׁשקר; ּדברֹו ׁשּנמצא , ְְִֵֶֶֶַָָ

הּנׁשּבע (קלו) לּׁשוא; הּנׁשּבע (קלה) ּבׁשם; חברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָהמקּלל
לּתחּום חּוץ הּיֹוצא (קלח) נדרֹו; המחּלל (קלז) ְְְִֵֵֶֶַַַַַלּׁשקר;
הּמּקיף (קמ) טֹוב; ּביֹום מלאכה העֹוׂשה (קלט) ְְְִֶַַַָָָָּבׁשּבת;

הראׁש הצדעים]ּפאת שער בתער ּפאת[מגלח הּמּקיף (קמא) ; ְְִַַַַָֹ
מת; על ראׁשֹו הּקֹורח (קמג) מת; על הּׂשֹורט (קמב) ֵֵֵֵַַַַַָָֹזקן;
(קמו) ׁשעטנז; הּלֹובׁש (קמה) קעקע; ּכתבת הּכֹותב ְְֲֵֵֵֶַַַַַַֹ(קמד)
ׁשּלבׁש איׁש (קמז) הׁשחתה; ּדר מאכל אילני ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקֹוצץ
(קמט) איׁש; מלּבּוׁשי ׁשּלבׁשה אּׁשה (קמח) אּׁשה; ְְְִִִֵֵֶַַָָָָמלּבּוׁשי
אֹו (קנא) ּובעלּה; זֹונה ׁשּקּדׁש ּכהן (קנ) למת; ׁשּנטמא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹּכהן
ּובעלּה; חללה ׁשּקּדׁש אֹו (קנב) ּובעלּה; ּגרּוׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָׁשּקּדׁש

קּדׁשּה; ׁשּלא ּפי על אף אלמנה, ׁשּבעל ּגדֹול וכהן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ(קנג)
הּנֹוׂשא (קנה) ׁשּנתקּדׁשה; אחר ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָ(קנד)

ליבם יבמה]זקּוקה הּקדׁשה[- על הּבא (קנו) (קנז)[זונה]; ; ְְְֵַַַָָָָָ
ּדּכא ּפצּוע (קנח) ּובעל; יׂשראל ּבת ׁשּנׂשא [שנפצעוממזר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

וכןאשכיו] איׁש, המסרס (קנט) ּובעל; יׂשראל ּבת ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׂשא
ולא אנּוסתֹו, ׁשּגרׁש אֹונס (קס) ועֹוף; חּיה ּבהמה זכרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאר
ולא אׁשּתֹו, ׁשּגרׁש רע ׁשם הּמֹוציא (קסא) ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹהחזירּה;
אף הּזנּות, מּדרכי ּבדר העריֹות אל הּקֹורב (קסב) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהחזירּה;
(קסג) העריֹות; על החׁשּוד הּוא וזה ערוה, ּגּלה ׁשּלא ּפי ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹעל
ּובעל; יׂשראל ּבת ׁשּנׂשא עּמֹוני ּגר (קסד) ּבּגֹויים; ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמתחּתן
מל (קסו) ּובעל; יׂשראל ּבת ׁשּנׂשא מֹואבי ּגר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(קסה)
מל (קסח) סּוסים; ׁשהרּבה מל (קסז) נׁשים; ְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָׁשהרּבה
וׁשבעה; מאתים - הּלֹוקין ּכל נמצאּו וזהב. ּכסף ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהרּבה

זדים'. 'ילקּו - להם ְִִִֵֶָָסימן

    
 

ּבאמּדן‡. עֹונׁשין ּדין ּבית ּפי[הערכה]אין על אּלא הּדעת, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ
חברֹו אחר רֹודף העדים ראּוהּו אפּלּו ּברּורה. ּבראּיה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָעדים,
לחרּבה, אחריו ׁשּנכנס אֹו עיניהם, והעלימּו ּבֹו, והתרּו ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהרגֹו,
ּביד ּדם מנּטף והּסיף ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו אחריו, ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָונכנסּו
הֹורגין ּדין ּבית אין ׁשהּכהּו, ּבעת ראּוהּו ולא הֹואיל - ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹההֹורג
ּתהרג". אל וצּדיק "ונקי נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל זֹו; ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבעדּות
ׁשעבד ראהּו זה - זרה עבֹודה ׁשעבד ׁשנים עליו העידּו אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָוכן
ּבֹו והתרה הּלבנה את ׁשעבד ראהּו וזה ּבֹו, והתרה החּמה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאת
ויׁש הֹואיל - ּתהרג" אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: מצטרפין, אין -ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּתהרגהּו. אל צּדיק, ולהיֹותֹו לנּקֹותֹו צד ְְְְִִֵַַַַַַָׁשם

.ּבאנס ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר ׁשעׂשה מי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל
ואל ׁשּיהרג מצּוה היה ואפּלּו אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
אנּוס, והּוא הֹואיל - הּׁשם את ׁשחּלל ּפי על אף - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹיעבר
אזהרה זֹו - ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער ׁשּנאמר: נהרג, ְְֱֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאינֹו

האנּוס. את יענׁשּו ׁשּלא ּדין, ְְִֵֶֶַַָָֹלבית

ּבית‚. מיתת חּיב - הערוה על ׁשּבא עד ׁשאנסּוהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאיׁש
לדעת אּלא קּׁשּוי ׁשאין -ּדין, ּבאנס ׁשּנבעלה האּׁשה אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּפטּורה, היא הרי - לֹו' 'הּניחּו ׁשּנאנסה: אחר אמרה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאפּלּו
עליה. נתּגּבר ׁשּיצרּה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּפני

'ּכבר„. יאמרּו: ׁשּלא - ההֹורג על לחּוס ּדין לבית ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאסּור
מתרּׁשלין ונמצאּו האחר', ּבהריגת יׁש ּתעלה ּומה זה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנהרג
וכן הּנקי". דם ּובערּת עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבהריגתֹו,
יאמרּו: ׁשּלא - קנס ׁשּנתחּיב מי על לחּוס ּדין לבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאסּור
ּכל מּמּנּו מגּבין אּלא עׂשה'; ּבכּונה וׁשּלא זה, הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ'עני
ּבדיני וכן ."עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: חנינה, ּבלא לֹו, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיׁש
זה, הּוא 'עני ּתאמר: ׁשּלא - הּדל על מרחמין אין ְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹממֹונֹות,
אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיבין והעׁשיר ואני הֹואיל עׁשיר, ּדינֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָּובעל
"ודל, ּתֹורה: הזהירה זה על ּבכבֹוד'; מתּפרנס ונמצא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּדין,
להּדר אסּור דל". פני תּׂשא "לא ונאמר: ּבריבֹו", תהּדר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
אחד לדין, ׁשנים לפני ׁשּבאּו הרי ּכיצד? ּבּדין. ּגדֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפני
ׁשל ּבׁשלֹומֹו לׁשאל ּתקּדים לא - הדיֹוט ואחד ּגדֹול ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹחכם
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ּדין,‡. ּבית מיתת ּבֹו ואין ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל
הן ועׂשרים אחד - עליהם עלׁשּלֹוקין הּבא (א) הן: ואּלּו ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ועל (ד) אּמֹו, אחֹות ועל (ג) אביו, אחֹות ועל (ב) ְְְֲֲֲִִַַַָאחֹותֹו,
אביו, אחי אׁשת ועל (ו) אחיו, אׁשת ועל (ה) אׁשּתֹו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָאחֹות
(י) ּדם, והאֹוכל (ט) חלב, והאֹוכל (ח) הּנּדה, ועל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ(ז)
(יב) הּכּפּורים, ּביֹום והאֹוכל (יא) ּבפסח, חמץ ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָוהאֹוכל
(יד) נֹותר, והאֹוכל (יג) הּכּפּורים, ּביֹום מלאכה ְְְְִִֵֶַָָָָָוהעֹוׂשה
(טז) הּקדׁש, ּבׂשר ׁשאכל והּטמא (טו) ּפּגּול, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹוהאֹוכל
(יח) ּבחּוץ, קדׁשים והּׁשֹוחט (יז) לעזרה, ׁשּנכנס ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּטמא

הּׁשמן את והמפּטם (יט) ּבחּוץ, קדׁשים [עושהוהּמעלה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
המשחה] שמן (כא)כמתכונת הּמׁשחה, ּבׁשמן והּס (כ) ,ְְְִֶֶַַָָ

הּקטרת. את ְְְֵֶֶַַַֹוהמפּטם

.ּבהן ויׁש תעׂשה ּבלא ׁשהן ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכל
עׂשר ׁשמֹונה - עליהן ׁשּלֹוקין זרמעׂשה, (א) הם: ואּלּו ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשאכל וזר (ב) טהֹורה; ּבין טמאה ּבין ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאכל
ׁשּנכנסּו אחר ּבּכּורים, ׁשאכל וזר (ג) מעׂשר; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּתרּומת
ׁשּלא טבל והאֹוכל (ה) חּלה; ׁשאכל וזר (ד) ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלירּוׁשלים;
והאֹוכל (ו) מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָהּורם
ּתרּומה ׁשאכל טמא וכהן (ז) חּלתּה; הּורמה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמעּסה
לעבֹודה; ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש ׁשּנכנס וכהן (ח) ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹטהֹורה;

עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא וכהן ׁשעבד(ט) ולוי (י) ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּומחּסר (יב) ּבּמקּדׁש; ׁשּׁשּמׁש וזר (יא) ּכהנים; ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻּבעבֹודת

כהונה]ּבגדים (יג)[בגדי עבד; אם ולֹוקה ּכזר, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶַָָָ
יֹום טבּול (טו) ׁשּׁשּמׁש; וׁשתּוי (יד) ׁשּׁשּמׁש; טמא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹוכהן

שמשו] העריב ולא שטבל ּכּפּורים[טמא מחּסר (טז) ְִִִֵֶַֻׁשּׁשּמׁש;
קרבנו] הביא ולא ׁשּׁשּמׁש;[שטהר ראׁש ּפרּוע (יז) ְִִֵֵֶֶַֹׁשּׁשּמׁש;

ׁשּׁשּמׁש. ּבגדים קרּוע ְְִִֵֶַָ(יח)

קּדּוׁש‚. ּבלא המׁשּמׁש אף[רחיצת]אבל - ורגלים ידים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹ
מצות ׁשהיא מּפני לֹוקה; אינֹו מיתה, חּיב ׁשהּוא ּפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל

ׁשּכבׁש נביא וכן ּדברי[העלים]עׂשה. על ׁשעבר אֹו נבּואתֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּׁשלׁשּתן ּפי על אף - נביא ּדברי על והעֹובר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמֹו,
הּוא והרי עׂשה, מּכלל ּבאין ׁשהן לֹוקין; אין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבמיתה,
- עׂשה מּכלל הּבא ולאו ּתׁשמעּון"; "אליו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכעׂשה,

עליו. לֹוקין ואין ּכעׂשה, הּוא ְֲֲִֵֵֵַָָהרי

מיתת„. ולא ּכרת לא ּבהן ׁשאין ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל
הן: ואּלּו וׁשּׁשים; ׁשמֹונה מאה - עליהן ׁשּלֹוקין ּדין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּבית

צלם העֹוׂשה אל(א) הּפֹונה (ג) לנֹואי; צּורה העֹוׂשה (ב) ; ְֶֶֶֶֶֶַָָָ
(ה) מּצבה; הּמקים (ד) הּמעׂשים; מן ּבאחד ְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהאלילים
הּנֹודר (ז) מׂשּכית; אבן הּנֹותן (ו) ּבּמקּדׁש; אילן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹוטע
(י) ּבּה; הּנהנה (ט) ּבׁשמּה; הּנׁשּבע (ח) זרה; עבֹודה ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבׁשם
העֹוׂשה (יב) הּנּדחת; מעיר הּנהנה (יא) הּנּדחת; עיר ֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּבֹונה

המנחׁש; (טו) המעֹונן; (יד) הּקֹוסם; (יג) הּגֹויים; ְְְִֵֵֵַַַַַֻּכחּקֹות
ׁשם הּמֹוחק (יח) הּמתים; אל הּדֹורׁש (יז) החֹובר; ִֵֵֵֵֵֶַַַַ(טז)

הקב"ה] אֹו[משמות הּמזּבח, מן אבן הֹורס ּכגֹון ּבֹו, וכּיֹוצא ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַ
(כ) הּמזּבח; אׁש המכּבה (יט) הּמקּדׁש; מן עץ ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָׂשֹורף
טמאים; ּבבגדים לעזרה הּנכנס (כא) ּבמעלֹות; עליו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹולה
ּבּדי הּמסיר (כג) הּבית; להר ׁשּנכנס ּבֹו וכּיֹוצא זב ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ(כב)
ּפי הּקֹורע (כה) האפֹוד; מעל חׁשן הּמזיח (כד) ִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהארֹון;
ׁשּנכנס ּכהן (כז) הּזהב; מזּבח על הּמקריב (כו) ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּמעיל;
לׁשם; ׁשּנכנס מּום ּבעל (כח) עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהיכל
ערל (לא) ׁשּׁשּמׁש; מּום ּבעל (ל) לׁשם; ׁשּנכנס ׁשתּוי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ(כט)
ׁשּנכנס ּכהן (לג) הּלוּים; ּבעבֹודת ׁשעבד ּכהן (לב) ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּׁשּמׁש;
ּבגדים; קרּוע לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן (לד) ראׁש; ּפרּוע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלּמקּדׁש
הּזֹורק (לז) הּׁשֹוחטן; (לו) מּומין; ּבעלי הּמקּדיׁש ְֲֲִִֵֵַַַַַָ(לה)
קרּבנֹות הּמקריב (לט) אמּוריהם; הּמקטיר (לח) ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּדמיהם;
ּבזמן ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל (מ) מּומין; ּבעלי ְֲֳִִִִִֵַַַַַָּגֹויים
(מג) אֹותם; הּגֹוזז (מב) ּבּקדׁשים; העֹובד (מא) ְֳִִֵֵַַַָָָָהּמקּדׁש;
חמץ מנחֹות ׁשירי העֹוׂשה (מד) ּדבׁש; אֹו ׂשאֹור ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּמקטיר

קמיצה] אחרי לאכילה ממנחה ּבלא[הנותר הּמקריב (מה) ;ְְִַַֹ
אתנןמלח; הּמקריב לזנות](מו) בתמורה שניתנה אֹו[בהמה ְְִֶֶַַַָ
כלב]מחיר תמורת שניתנה על[בהמה ׁשמן הּנֹותן (מז) ; ְִֵֶֶַַ

ׁשמן הּנֹותן (מט) לבֹונה; עליה הּנֹותן (מח) חֹוטא; ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמנחת
הּמבּדיל (נא) לבֹונה; עליו הּנֹותן (נ) ׂשֹוטה; [ראשּבקרּבן ְְְְִֵַַַַָָָָָ

מגופו] הּממרהעוף (נב) העֹוף; ּבקדׁשי[מחליף]ּבחּטאת ְְְֵֵֵַַַָָ
מּפסּולי האֹוכל (נד) ׁשּנטמא; קדׁש ּבׂשר האֹוכל (נג) ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמזּבח;
חּוץ הּקדׁשים קדׁשי ּבׂשר ׁשאכל ּכהן (נה) ְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁשין;
ּדמים; מּתן אחר קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ׁשאכל זר (נו) ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָלעזרה;
ׁשאכלה לזר ׁשּנּׂשאת ּכהנת (נח) ּבכֹור; ּבׂשר ׁשאכל זר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(נז)

חללה (נט) ּבעלּה; מיתת לאחר אפּלּו וׁשֹוק, נולדהחזה -] ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָ
כהונה] קּליםמאיסורי קדׁשים האֹוכל (ס) ּתרּומה; ְְִִֵֶַָָָָָָׁשאכלה

חּוץ קּלים קדׁשים האֹוכל (סא) ּדמים; זריקת ְִִִִֵֶַַָָָָֹקדם
האֹוכל (סג) לירּוׁשלים; חּוץ ּבכֹור האֹוכל (סב) ְִִִִֵֵַַָָָָלירּוׁשלים;
(סד) לירּוׁשלים; חּוץ הּבית, ּפני ׁשראה אחר ׁשני ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמעׂשר
ּבעזרה; הּנחה קדם לירּוׁשלים, מּׁשּנכנסּו ּבּכּורים ׁשאכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכהן
ׁשהּנחּו אחר לירּוׁשלים, חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ּכהן ְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ(סה)
קדם ׁשּנטמא, ׁשני מעׂשר ּבירּוׁשלים האֹוכל (סו) ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעזרה;
ּבירּוׁשלים; הּטהֹור ׁשני מעׂשר ׁשאכל טמא (סז) ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּפדה;
(סט) הּקדׁשים; ּכל וכן ּבאנינּות, ׁשני מעׂשר האֹוכל ְֲֲֳִִִֵֵֵֵַַַָָָ(סח)
ּכהן, מּמנחת האֹוכל (ע) ּתרּומֹות; אֹו קדׁש ּבׂשר ׁשאכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹערל
מּבׂשר האֹוכל (עא) לאּׁשים; ּכליל ׁשהּוא ּדבר מּכל ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן
הּׁשֹוחט (עב) ׂשרפה; הּטעּון מּכל וכן הּנׂשרפֹות, ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָחּטאֹות
ּבין ּבראׁשֹון ּבין עצם, ּבֹו הּׁשֹובר (עג) החמץ; על ִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסח
האֹוכל (עה) לחבּורתֹו; חּוץ מּבׂשרֹו הּמֹוציא (עד) ְֲִִִֵֵַַַָָָּבּׁשני;

נא מּבׂשרֹו האֹוכל (עו) מחבּורתֹו; חּוץ מעט]מּבׂשרֹו [צלוי ְְֲִִֵֵָָָָָ
האֹוכל (עח) ּבמזיד; ההקּדׁש מן הּנהנה (עז) מבּׁשל; ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאֹו
אף עני, מעׂשר אפּלּו מעׂשר, מּמּנּו הפרׁש לא ׁשעדין ְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻטבל
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מט            
      

חּיה נפׁש מּבׂשר האֹוכל (עט) ּתרּומֹותיו; ׁשהּורמּו ּפי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָעל
האֹוכל (פ) ׁשּנׁשחטה; ּפי על אף לסקילה, ּדינּה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּנגמר
ּדג האֹוכל (פב) טמא; עֹוף האֹוכל (פא) טמאה; ְְֵֵֵֵֵָָָָָָּבהמה
הארץ; ׁשרץ האֹוכל (פד) העֹוף; ׁשרץ האֹוכל (פג) ֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָטמא;
על אף האדמה, רמׂש האֹוכל (פו) הּמים; ׁשרץ האֹוכל ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ(פה)
אחר ׁשּבּפרֹות, ּתֹולעים האֹוכל (פז) רבה; ׁשאינֹו ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפי
(צ) טרפה; האֹוכל (פט) נבלה; האֹוכל (פח) ְְְֵֵֵֵֵֶָָָָׁשּפרׁשּו;
האֹוכל (צב) הּנׁשה; ּגיד האֹוכל (צא) החי; מן אבר ִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹוכל
האֹוכל (צד) ּבחלב; ּבׂשר המבּׁשל (צג) ּבחלב; ְְְֵֵַַָָָָָָָָָּבׂשר
ערלה; האֹוכל (צה) העמר; הבאת קדם חדׁשה ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹמּתבּואה
ּבפסח; חמץ ּתערבת האֹוכל (צז) הּכרם; ּכלאי האֹוכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(צו)
ּבפסח חמץ המקּים (צט) חצֹות; אחר חמץ האֹוכל ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ(צח)

עּסתֹו ׁשחּמץ ּכגֹון נס;[בפסח]ּברׁשּותֹו, יין הּׁשֹותה (ק) ; ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ
נזיר (קג) ׁשּגּלח; נזיר (קב) הּיין; מּגפן ׁשאכל נזיר ִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ(קא)

הּנתק את המגּלח (קד) למת; השערותׁשּנטמא [שורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הקרחת] (קו)שסביב ׁשּכוין; אֹו צרעת סימני החֹות (קה) ;ְִֵֵֶַַַָָָָ

יׂשראל ארץ הּזֹורע (קז) העגלה; ּבֹו ׁשּנערפה ּבנחל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹובד
הּקֹוצר (קט) ּבּׁשביעית; האילן את הּזֹומר (קח) ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבּׁשביעית;
הּזֹורע (קיא) ׁשּנּוי; ּבלא הּבֹוצר (קי) ׁשּנּוי; ּבלא ְְִִִֵֵַַַַָֹֹספיח
הּבֹוצר (קיג) ׁשּנּוי; ּבלא ּבּה הּקֹוצר (קיב) הּיֹובל; ְְִִֵֵֵַַַַָֹּבׁשנת
לעני; נתנּה ולא ׂשדה, ּפאת המכּלה (קיד) ׁשּנּוי; ּבלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּה

לקט המלּקט בקצירה](קטו) הנופלים נתנֹו[שבלים ולא , ְְְֵֶֶַַָֹ
ּכרמֹו המעֹולל (קטז) קטנים]לעני; אשכולות ולא[בוצר , ְְְְִֵַַָֹ

ּכרמֹו ּפרט המלּקט (קיז) לעני; שנפלונתנֹו ב' או א' [גרגר ְְְְִֵֶֶַַַָָ
הּׁשכחהבבצירה] עמר הּלֹוקח (קיח) לעני; נתנֹו ולא ,ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ

העומרים] איסוף בעת הּלֹוקח[ששכח (קיט) לעני; נתנֹו ולא ,ְְְִֵַַָָֹ
ּבארץ ּכלאים הּזֹורע (קכ) האם; ׁשּלח ולא הּבנים, על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאם
הּמרּכיב (קכב) ּבארץ; הּכרם ּכלאי הּזֹורע (קכא) ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבזרעים;
ּכלאים ּבהמה הּמרּביע (קכג) מקֹום; ּבכל ּכלאים ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָאילנֹות

ּבכלאים הּמנהיג (קכד) מקֹום; יחדיו]ּבכל וחמור ּבכל[שור ְְְְְִִִַַַָָָ
מקֹום; ּבכל מלאכה ּבעת ּבהמה החֹוסם (קכה) ְְְְֵֵֵַָָָָָָמקֹום;
הממׁשּכן (קכז) מקֹום; ּבכל ּבנֹו ואת אֹותֹו הּׁשֹוחט ְְְְְֵֵֶַַַָָ(קכו)

החֹובל (קכח) העבֹוט; לֹו החזיר ולא ּבידֹו, [ממשכן]חברֹו ְְְֲֲִֵֵֶַָָֹ
ׁשעֹוׂשין ּכלים החֹובל (קכט) הּמׁשּכֹון; החזיר ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאלמנה,
(קלא) ּתׁשלּומין; ּבן ׁשאינֹו זֹומם עד (קל) נפׁש; אכל ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבהן
סֹורר ּבן (קלב) ּפרּוטה; ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכיה חברֹו ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה

ראׁשֹונה ּבעדּות מלקות]ּומֹורה הּמֹוציא[שמחייבתו (קלג) ; ְִִֵֶַָ
רע בתולה]ׁשם אינה (קלד)[שאשתו ׁשקר; ּדברֹו ׁשּנמצא , ְְִֵֶֶֶַָָ

הּנׁשּבע (קלו) לּׁשוא; הּנׁשּבע (קלה) ּבׁשם; חברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָהמקּלל
לּתחּום חּוץ הּיֹוצא (קלח) נדרֹו; המחּלל (קלז) ְְְִֵֵֶֶַַַַַלּׁשקר;
הּמּקיף (קמ) טֹוב; ּביֹום מלאכה העֹוׂשה (קלט) ְְְִֶַַַָָָָּבׁשּבת;

הראׁש הצדעים]ּפאת שער בתער ּפאת[מגלח הּמּקיף (קמא) ; ְְִַַַַָֹ
מת; על ראׁשֹו הּקֹורח (קמג) מת; על הּׂשֹורט (קמב) ֵֵֵֵַַַַַָָֹזקן;
(קמו) ׁשעטנז; הּלֹובׁש (קמה) קעקע; ּכתבת הּכֹותב ְְֲֵֵֵֶַַַַַַֹ(קמד)
ׁשּלבׁש איׁש (קמז) הׁשחתה; ּדר מאכל אילני ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקֹוצץ
(קמט) איׁש; מלּבּוׁשי ׁשּלבׁשה אּׁשה (קמח) אּׁשה; ְְְִִִֵֵֶַַָָָָמלּבּוׁשי
אֹו (קנא) ּובעלּה; זֹונה ׁשּקּדׁש ּכהן (קנ) למת; ׁשּנטמא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹּכהן
ּובעלּה; חללה ׁשּקּדׁש אֹו (קנב) ּובעלּה; ּגרּוׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָׁשּקּדׁש

קּדׁשּה; ׁשּלא ּפי על אף אלמנה, ׁשּבעל ּגדֹול וכהן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ(קנג)
הּנֹוׂשא (קנה) ׁשּנתקּדׁשה; אחר ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָ(קנד)

ליבם יבמה]זקּוקה הּקדׁשה[- על הּבא (קנו) (קנז)[זונה]; ; ְְְֵַַַָָָָָ
ּדּכא ּפצּוע (קנח) ּובעל; יׂשראל ּבת ׁשּנׂשא [שנפצעוממזר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

וכןאשכיו] איׁש, המסרס (קנט) ּובעל; יׂשראל ּבת ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׂשא
ולא אנּוסתֹו, ׁשּגרׁש אֹונס (קס) ועֹוף; חּיה ּבהמה זכרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאר
ולא אׁשּתֹו, ׁשּגרׁש רע ׁשם הּמֹוציא (קסא) ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹהחזירּה;
אף הּזנּות, מּדרכי ּבדר העריֹות אל הּקֹורב (קסב) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהחזירּה;
(קסג) העריֹות; על החׁשּוד הּוא וזה ערוה, ּגּלה ׁשּלא ּפי ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹעל
ּובעל; יׂשראל ּבת ׁשּנׂשא עּמֹוני ּגר (קסד) ּבּגֹויים; ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמתחּתן
מל (קסו) ּובעל; יׂשראל ּבת ׁשּנׂשא מֹואבי ּגר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(קסה)
מל (קסח) סּוסים; ׁשהרּבה מל (קסז) נׁשים; ְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָׁשהרּבה
וׁשבעה; מאתים - הּלֹוקין ּכל נמצאּו וזהב. ּכסף ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהרּבה

זדים'. 'ילקּו - להם ְִִִֵֶָָסימן

    
 

ּבאמּדן‡. עֹונׁשין ּדין ּבית ּפי[הערכה]אין על אּלא הּדעת, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ
חברֹו אחר רֹודף העדים ראּוהּו אפּלּו ּברּורה. ּבראּיה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָעדים,
לחרּבה, אחריו ׁשּנכנס אֹו עיניהם, והעלימּו ּבֹו, והתרּו ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהרגֹו,
ּביד ּדם מנּטף והּסיף ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו אחריו, ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָונכנסּו
הֹורגין ּדין ּבית אין ׁשהּכהּו, ּבעת ראּוהּו ולא הֹואיל - ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹההֹורג
ּתהרג". אל וצּדיק "ונקי נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל זֹו; ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבעדּות
ׁשעבד ראהּו זה - זרה עבֹודה ׁשעבד ׁשנים עליו העידּו אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָוכן
ּבֹו והתרה הּלבנה את ׁשעבד ראהּו וזה ּבֹו, והתרה החּמה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאת
ויׁש הֹואיל - ּתהרג" אל וצּדיק "ונקי ׁשּנאמר: מצטרפין, אין -ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּתהרגהּו. אל צּדיק, ולהיֹותֹו לנּקֹותֹו צד ְְְְִִֵַַַַַַָׁשם

.ּבאנס ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר ׁשעׂשה מי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל
ואל ׁשּיהרג מצּוה היה ואפּלּו אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
אנּוס, והּוא הֹואיל - הּׁשם את ׁשחּלל ּפי על אף - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹיעבר
אזהרה זֹו - ּדבר" תעׂשה לא "ולּנער ׁשּנאמר: נהרג, ְְֱֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאינֹו

האנּוס. את יענׁשּו ׁשּלא ּדין, ְְִֵֶֶַַָָֹלבית

ּבית‚. מיתת חּיב - הערוה על ׁשּבא עד ׁשאנסּוהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאיׁש
לדעת אּלא קּׁשּוי ׁשאין -ּדין, ּבאנס ׁשּנבעלה האּׁשה אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּפטּורה, היא הרי - לֹו' 'הּניחּו ׁשּנאנסה: אחר אמרה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאפּלּו
עליה. נתּגּבר ׁשּיצרּה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּפני

'ּכבר„. יאמרּו: ׁשּלא - ההֹורג על לחּוס ּדין לבית ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאסּור
מתרּׁשלין ונמצאּו האחר', ּבהריגת יׁש ּתעלה ּומה זה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנהרג
וכן הּנקי". דם ּובערּת עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבהריגתֹו,
יאמרּו: ׁשּלא - קנס ׁשּנתחּיב מי על לחּוס ּדין לבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאסּור
ּכל מּמּנּו מגּבין אּלא עׂשה'; ּבכּונה וׁשּלא זה, הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ'עני
ּבדיני וכן ."עינ תחֹוס "לא ׁשּנאמר: חנינה, ּבלא לֹו, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיׁש
זה, הּוא 'עני ּתאמר: ׁשּלא - הּדל על מרחמין אין ְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹממֹונֹות,
אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיבין והעׁשיר ואני הֹואיל עׁשיר, ּדינֹו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָּובעל
"ודל, ּתֹורה: הזהירה זה על ּבכבֹוד'; מתּפרנס ונמצא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּבּדין,
להּדר אסּור דל". פני תּׂשא "לא ונאמר: ּבריבֹו", תהּדר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
אחד לדין, ׁשנים לפני ׁשּבאּו הרי ּכיצד? ּבּדין. ּגדֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפני
ׁשל ּבׁשלֹומֹו לׁשאל ּתקּדים לא - הדיֹוט ואחד ּגדֹול ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹחכם
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ּדין,‡. ּבית מיתת ּבֹו ואין ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל
הן ועׂשרים אחד - עליהם עלׁשּלֹוקין הּבא (א) הן: ואּלּו ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ועל (ד) אּמֹו, אחֹות ועל (ג) אביו, אחֹות ועל (ב) ְְְֲֲֲִִַַַָאחֹותֹו,
אביו, אחי אׁשת ועל (ו) אחיו, אׁשת ועל (ה) אׁשּתֹו, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָאחֹות
(י) ּדם, והאֹוכל (ט) חלב, והאֹוכל (ח) הּנּדה, ועל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ(ז)
(יב) הּכּפּורים, ּביֹום והאֹוכל (יא) ּבפסח, חמץ ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָוהאֹוכל
(יד) נֹותר, והאֹוכל (יג) הּכּפּורים, ּביֹום מלאכה ְְְְִִֵֶַָָָָָוהעֹוׂשה
(טז) הּקדׁש, ּבׂשר ׁשאכל והּטמא (טו) ּפּגּול, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹוהאֹוכל
(יח) ּבחּוץ, קדׁשים והּׁשֹוחט (יז) לעזרה, ׁשּנכנס ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּטמא

הּׁשמן את והמפּטם (יט) ּבחּוץ, קדׁשים [עושהוהּמעלה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
המשחה] שמן (כא)כמתכונת הּמׁשחה, ּבׁשמן והּס (כ) ,ְְְִֶֶַַָָ

הּקטרת. את ְְְֵֶֶַַַֹוהמפּטם

.ּבהן ויׁש תעׂשה ּבלא ׁשהן ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכל
עׂשר ׁשמֹונה - עליהן ׁשּלֹוקין זרמעׂשה, (א) הם: ואּלּו ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשאכל וזר (ב) טהֹורה; ּבין טמאה ּבין ּגדֹולה, ּתרּומה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאכל
ׁשּנכנסּו אחר ּבּכּורים, ׁשאכל וזר (ג) מעׂשר; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּתרּומת
ׁשּלא טבל והאֹוכל (ה) חּלה; ׁשאכל וזר (ד) ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלירּוׁשלים;
והאֹוכל (ו) מעׂשר; ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָהּורם
ּתרּומה ׁשאכל טמא וכהן (ז) חּלתּה; הּורמה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמעּסה
לעבֹודה; ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש ׁשּנכנס וכהן (ח) ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹטהֹורה;

עבֹודה; ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא וכהן ׁשעבד(ט) ולוי (י) ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּומחּסר (יב) ּבּמקּדׁש; ׁשּׁשּמׁש וזר (יא) ּכהנים; ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻּבעבֹודת

כהונה]ּבגדים (יג)[בגדי עבד; אם ולֹוקה ּכזר, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶַָָָ
יֹום טבּול (טו) ׁשּׁשּמׁש; וׁשתּוי (יד) ׁשּׁשּמׁש; טמא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹוכהן

שמשו] העריב ולא שטבל ּכּפּורים[טמא מחּסר (טז) ְִִִֵֶַֻׁשּׁשּמׁש;
קרבנו] הביא ולא ׁשּׁשּמׁש;[שטהר ראׁש ּפרּוע (יז) ְִִֵֵֶֶַֹׁשּׁשּמׁש;

ׁשּׁשּמׁש. ּבגדים קרּוע ְְִִֵֶַָ(יח)

קּדּוׁש‚. ּבלא המׁשּמׁש אף[רחיצת]אבל - ורגלים ידים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹ
מצות ׁשהיא מּפני לֹוקה; אינֹו מיתה, חּיב ׁשהּוא ּפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעל

ׁשּכבׁש נביא וכן ּדברי[העלים]עׂשה. על ׁשעבר אֹו נבּואתֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּׁשלׁשּתן ּפי על אף - נביא ּדברי על והעֹובר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמֹו,
הּוא והרי עׂשה, מּכלל ּבאין ׁשהן לֹוקין; אין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבמיתה,
- עׂשה מּכלל הּבא ולאו ּתׁשמעּון"; "אליו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכעׂשה,

עליו. לֹוקין ואין ּכעׂשה, הּוא ְֲֲִֵֵֵַָָהרי

מיתת„. ולא ּכרת לא ּבהן ׁשאין ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל
הן: ואּלּו וׁשּׁשים; ׁשמֹונה מאה - עליהן ׁשּלֹוקין ּדין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּבית

צלם העֹוׂשה אל(א) הּפֹונה (ג) לנֹואי; צּורה העֹוׂשה (ב) ; ְֶֶֶֶֶֶַָָָ
(ה) מּצבה; הּמקים (ד) הּמעׂשים; מן ּבאחד ְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהאלילים
הּנֹודר (ז) מׂשּכית; אבן הּנֹותן (ו) ּבּמקּדׁש; אילן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹוטע
(י) ּבּה; הּנהנה (ט) ּבׁשמּה; הּנׁשּבע (ח) זרה; עבֹודה ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבׁשם
העֹוׂשה (יב) הּנּדחת; מעיר הּנהנה (יא) הּנּדחת; עיר ֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּבֹונה

המנחׁש; (טו) המעֹונן; (יד) הּקֹוסם; (יג) הּגֹויים; ְְְִֵֵֵַַַַַֻּכחּקֹות
ׁשם הּמֹוחק (יח) הּמתים; אל הּדֹורׁש (יז) החֹובר; ִֵֵֵֵֵֶַַַַ(טז)

הקב"ה] אֹו[משמות הּמזּבח, מן אבן הֹורס ּכגֹון ּבֹו, וכּיֹוצא ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַ
(כ) הּמזּבח; אׁש המכּבה (יט) הּמקּדׁש; מן עץ ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָׂשֹורף
טמאים; ּבבגדים לעזרה הּנכנס (כא) ּבמעלֹות; עליו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹולה
ּבּדי הּמסיר (כג) הּבית; להר ׁשּנכנס ּבֹו וכּיֹוצא זב ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ(כב)
ּפי הּקֹורע (כה) האפֹוד; מעל חׁשן הּמזיח (כד) ִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהארֹון;
ׁשּנכנס ּכהן (כז) הּזהב; מזּבח על הּמקריב (כו) ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּמעיל;
לׁשם; ׁשּנכנס מּום ּבעל (כח) עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהיכל
ערל (לא) ׁשּׁשּמׁש; מּום ּבעל (ל) לׁשם; ׁשּנכנס ׁשתּוי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ(כט)
ׁשּנכנס ּכהן (לג) הּלוּים; ּבעבֹודת ׁשעבד ּכהן (לב) ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּׁשּמׁש;
ּבגדים; קרּוע לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן (לד) ראׁש; ּפרּוע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלּמקּדׁש
הּזֹורק (לז) הּׁשֹוחטן; (לו) מּומין; ּבעלי הּמקּדיׁש ְֲֲִִֵֵַַַַַָ(לה)
קרּבנֹות הּמקריב (לט) אמּוריהם; הּמקטיר (לח) ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּדמיהם;
ּבזמן ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל (מ) מּומין; ּבעלי ְֲֳִִִִִֵַַַַַָּגֹויים
(מג) אֹותם; הּגֹוזז (מב) ּבּקדׁשים; העֹובד (מא) ְֳִִֵֵַַַָָָָהּמקּדׁש;
חמץ מנחֹות ׁשירי העֹוׂשה (מד) ּדבׁש; אֹו ׂשאֹור ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּמקטיר

קמיצה] אחרי לאכילה ממנחה ּבלא[הנותר הּמקריב (מה) ;ְְִַַֹ
אתנןמלח; הּמקריב לזנות](מו) בתמורה שניתנה אֹו[בהמה ְְִֶֶַַַָ
כלב]מחיר תמורת שניתנה על[בהמה ׁשמן הּנֹותן (מז) ; ְִֵֶֶַַ

ׁשמן הּנֹותן (מט) לבֹונה; עליה הּנֹותן (מח) חֹוטא; ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמנחת
הּמבּדיל (נא) לבֹונה; עליו הּנֹותן (נ) ׂשֹוטה; [ראשּבקרּבן ְְְְִֵַַַַָָָָָ

מגופו] הּממרהעוף (נב) העֹוף; ּבקדׁשי[מחליף]ּבחּטאת ְְְֵֵֵַַַָָ
מּפסּולי האֹוכל (נד) ׁשּנטמא; קדׁש ּבׂשר האֹוכל (נג) ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמזּבח;
חּוץ הּקדׁשים קדׁשי ּבׂשר ׁשאכל ּכהן (נה) ְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁשין;
ּדמים; מּתן אחר קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ׁשאכל זר (נו) ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָלעזרה;
ׁשאכלה לזר ׁשּנּׂשאת ּכהנת (נח) ּבכֹור; ּבׂשר ׁשאכל זר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(נז)

חללה (נט) ּבעלּה; מיתת לאחר אפּלּו וׁשֹוק, נולדהחזה -] ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָ
כהונה] קּליםמאיסורי קדׁשים האֹוכל (ס) ּתרּומה; ְְִִֵֶַָָָָָָׁשאכלה

חּוץ קּלים קדׁשים האֹוכל (סא) ּדמים; זריקת ְִִִִֵֶַַָָָָֹקדם
האֹוכל (סג) לירּוׁשלים; חּוץ ּבכֹור האֹוכל (סב) ְִִִִֵֵַַָָָָלירּוׁשלים;
(סד) לירּוׁשלים; חּוץ הּבית, ּפני ׁשראה אחר ׁשני ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמעׂשר
ּבעזרה; הּנחה קדם לירּוׁשלים, מּׁשּנכנסּו ּבּכּורים ׁשאכל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכהן
ׁשהּנחּו אחר לירּוׁשלים, חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ּכהן ְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ(סה)
קדם ׁשּנטמא, ׁשני מעׂשר ּבירּוׁשלים האֹוכל (סו) ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעזרה;
ּבירּוׁשלים; הּטהֹור ׁשני מעׂשר ׁשאכל טמא (סז) ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּפדה;
(סט) הּקדׁשים; ּכל וכן ּבאנינּות, ׁשני מעׂשר האֹוכל ְֲֲֳִִִֵֵֵֵַַַָָָ(סח)
ּכהן, מּמנחת האֹוכל (ע) ּתרּומֹות; אֹו קדׁש ּבׂשר ׁשאכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹערל
מּבׂשר האֹוכל (עא) לאּׁשים; ּכליל ׁשהּוא ּדבר מּכל ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן
הּׁשֹוחט (עב) ׂשרפה; הּטעּון מּכל וכן הּנׂשרפֹות, ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָחּטאֹות
ּבין ּבראׁשֹון ּבין עצם, ּבֹו הּׁשֹובר (עג) החמץ; על ִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסח
האֹוכל (עה) לחבּורתֹו; חּוץ מּבׂשרֹו הּמֹוציא (עד) ְֲִִִֵֵַַַָָָּבּׁשני;

נא מּבׂשרֹו האֹוכל (עו) מחבּורתֹו; חּוץ מעט]מּבׂשרֹו [צלוי ְְֲִִֵֵָָָָָ
האֹוכל (עח) ּבמזיד; ההקּדׁש מן הּנהנה (עז) מבּׁשל; ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאֹו
אף עני, מעׂשר אפּלּו מעׂשר, מּמּנּו הפרׁש לא ׁשעדין ְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻטבל
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יסּתּתמּו ׁשּלא ּתכּבדּנּו, ולא ּפנים, לֹו ּתסּביר ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹּגדֹול,
ׁשּיּגמר עד מהם, לאחד נפנה אינֹו אּלא אחר; ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָטענֹותיו
אל חכמים: אמרּו גדֹול". ּפני תהּדר "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּדין,
אבּיׁשּנּו, היא - זה הּוא ּגדֹולים ּבן זה, הּוא 'עׁשיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹּתאמר:

גדֹול". ּפני תהּדר "לא נאמר: לכ ּבבׁשּתֹו'? ְְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹואראה
ּתאמר:‰. אל - רׁשע ואחד ּכׁשר אחד לדין, ׁשנים לפני ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו

אּטה ּבדּבּורֹו, מׁשּנה ׁשאינֹו זה וחזקת זה, הּוא ורׁשע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ'הֹואיל
אבינ מׁשּפט תּטה "לא נאמר: זה על הרׁשע'; על ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּדין
ּדינֹו. ּתּטה לא ּבמצוֹות, אביֹון ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְִִִִֶֶֶַַַֹּבריבֹו"

.Âּומזּכה הּדין, את המעּות זה - ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ"לא
ּומארי הּדין את המעּנה וכן הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאת
זה הרי - הּדינין מּבעלי אחד לצער ּכדי הּברּורים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבּדברים

מעּול. ְְִֵַַּבכלל
.Êׁשּיחקרהּו קדם הּדין וחֹות וקֹופץ ּבהֹוראה, לּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגס

ּכּׁשמׁש לֹו ּברּור ׁשּיהיה עד עצמֹו לבין ׁשֹוטה,ּבינֹו זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
אּיֹוב וכן ּבּדין'; מתּונין 'היּו חכמים: צּוּו ּכ רּוח. וגס ְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָָרׁשע,

אחקרהּו". ידעּתי, לא "ורב ְְְְִִֵֵֶַָֹאֹומר:
.Áלדּמֹותֹו והתחיל ּדין, לפניו ׁשּבא ּדּין ּפסּוקּכל לדין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ּבּמדינה עּמֹו ויׁש אמּתֹו, ידע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּכבר
ּגס ׁשּלּבם הרׁשעים ּבכלל זה הרי - ּבֹו ונמל הֹול ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואינֹו
ׁשּכל לֹו; ּתבֹוא רעה על רעה חכמים: ואמרּו ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָּבהֹוראה.
לידי הּמביאה הם, הרּוח מּגּסּות - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּדברים

הּדין ׁשּלאעּוּות ּתלמיד זה - הּפילה" חללים רּבים "ּכי . ְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָֹ
ׁשהּגיע זה - הרגיה" ּכל "ועצמים ּומֹורה. להֹוראה, ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻֻהּגיע
אבל לֹו; צרי הּדֹור ׁשּיהיה והּוא, מֹורה; ואינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָלהֹוראה,
- ההֹוראה מן עצמֹו ּומנע להֹוראה, ראּוי ׁשם ׁשּיׁש ידע ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
מּמּנּו מֹונע - הּדין מן עצמֹו הּמֹונע וכל מׁשּבח. זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהרי
ׁשֹוטה, - ּבהֹוראה לּבֹו והּגס ׁשוא. ּוׁשבּועת וגזל, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאיבה,

רּוח. וגס ְַַָָרׁשע,
.Ëהיה ּכן אם אּלא רּבֹו, ּבפני הלכה יֹורה אל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָותלמיד,

יׂשראל מחנה ּכנגד ּפרסאֹות, ׁשלׁש מּמּנּו .רחֹוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
.Èהֹוצאת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדין הּדברים, אּלּו ׁשּכל ּתאמר, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאל

מנה אלף ּדין יהי לעֹולם לזה; ּונתינתֹו מּזה הרּבה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָממֹון
ּדבר לכל ּבעיני ׁשוין אחת, ּפרּוטה .ודין ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

.‡Èּפרּוטה מּׁשוה לפחֹות לדין יֹוׁשבין הּדּינין ואםואין . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
לפחֹות אפּלּו ּדינֹו את ּגֹומרין - ּפרּוטה לׁשוה ְְְְְְֲִִִֶֶָָָֻהזקקּו

ּפרּוטה. ְִֶָָמּׁשוה
.È,אחד ּבלאו עֹובר - מּיׂשראל אחד מׁשּפט הּמּטה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבּמׁשּפט" עול תעׂשּו "לא עֹוברׁשּנאמר: - ּגר היה ואם . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּוא יתֹום ואם ּגר". מׁשּפט תּטה "לא ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשני

יתֹום". ּגר "מׁשּפט ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשלׁשה עֹובר -ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

    
 

"ּבצדק‡. ׁשּנאמר: ּבצדק, הּׁשֹופט לׁשּפט עׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹמצות
ׁשני הׁשוית זה הּמׁשּפט? צדק הּוא איזה ."עמית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתׁשּפט
ואחד צרּכֹו, ּכל מדּבר אחד יהיה לא - ּדבר ּבכל ּדינין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבעלי
לֹו וידּבר לאחד ּפנים יסּביר ולא ;'ּדברי 'קּצר לֹו: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר

קׁשֹות. לֹו וידּבר לאחר ּפניו וירע ְְִֵֵֵַַַַָָָרּכֹות,

.,יקרים ּבגדים מלּבׁש מהם אחד ׁשהיה ּדינין ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני
הלּביׁשהּו 'אֹו למכּבד: אֹומרין - ּבזּויין ּבגדים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻוהּׁשני
ׁשוין ׁשּתהיּו עד ּכמֹותֹו; לבֹוׁש אֹו עּמֹו, ׁשּתדּון עד ּכמֹות, ְְְְְִִִֶֶַַָָ

ּבדין'. ּתעמדּו ּכ ְְְִַַַַָואחר

עֹומדים.‚. ׁשניהם אּלא עֹומד, ואחד יֹוׁשב אחד יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלא
יׁשב ולא מֹוׁשיבין; ׁשניהם, את להֹוׁשיב ּדין ּבית רצּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹואם

זה ּבצד זה אּלא למּטה, ואחד למעלה ּדבריםאחד ּבּמה . ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
- ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ּבּדין; ּומּתן מּׂשא ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָאמּורים?
הּוא ואיזה מׁשה". על העם "וּיעמד ׁשּנאמר: ּבעמידה, ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכל
זּכאי'. אּתה ּפלֹוני איׁש חּיב, אּתה ּפלֹוני 'איׁש - ּדין? ְְְִִִִִַַַַַַָָָּגמר
לעֹולם - העדים אבל ּדינין; ּבבעלי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבּמה

האנׁשים". ׁשני "ועמדּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבעמידה,

את„. מֹוׁשיבין - לדין ׁשּבאּו הארץ ועם חכמים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּתלמיד
אין יׁשב, לא אם 'ׁשב'! הארץ: לעם ואֹומרים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחכם,
ויׁשב לדין, ּכׁשּיבֹוא הּתלמיד יקּדים ולא .ּכ על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמקּפידין

לפניו לדּון ׁשרֹוצה רּבֹו השני]לפני הדין בעל ואם[לפני ; ְְְִִֵֶֶַָָָ
לקרֹות זמן לֹו קבּוע קבוע]היה שיעור מּתר.[- - ּבזמּנֹו ּובא , ְְְִִַַַָָָָָֻ

נהגּו‰. ּבכלּכבר הּתלמּוד, מאחר יׂשראל ּדיני ּבּתי ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
לסּלק ּכדי העדים, ּומֹוׁשיבין ּדינין ּבעלי ׁשּמֹוׁשיבין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָהיׁשיבֹות,
ּתּלם. על הּדת מׁשּפטי להעמיד ּכח ּבנּו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמחלקת;

.Âּדין את מקּדימין - הרּבה ּדין ּבעלי הּדּינין לפני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיּו
אלמנה" ריבּו יתֹום, "ׁשפטּו ׁשּנאמר: האלמנה, לדין .הּיתֹום ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
חכמים ּתלמיד ודין חכמים, ּתלמיד לדין קֹודם אלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָודין
האיׁש, לדין קֹודם האּׁשה ודין הארץ; עם לדין ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָקֹודם

מרּבה. האּׁשה ְִֶֶָָָֹֻׁשּבׁשת
.Êׁשּיבֹוא קדם ּדינין, מּבעלי אחד ּדברי לׁשמע לּדּין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור

אסּור, אחד ּדבר אפּלּו חברֹו; ּבפני ׁשּלא אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹחברֹו,
עֹובר - מאחד הּׁשֹומע וכל אחיכם". ּבין "ׁשמע ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
לאו ּובכלל ׁשוא". ׁשמע תּׂשא "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבלא
ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומסּפר הרע, לׁשֹון למקּבל אזהרה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָזה,
לּדּינין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא מזהר, ּדין ּבעל וכן ׁשקר. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻעדּות
"מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה על וגם חברֹו; ׁשּיבֹוא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹקדם

ּתרחק". ְִֶֶַׁשקר,
.Áהיה ּכן אם אּלא הּתרּגמן, מּפי ׁשֹומע הּדּין יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא

מהיר ואינֹו טענֹותיהם; וׁשֹומע ּדינין, ּבעלי לׁשֹון ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמּכיר
אֹותם להֹודיע הּתרּגמן יעמיד - להם להׁשיב ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבלׁשֹונם

זה. וזּכה זה חּיב טעם ּומאיזה הּדין, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפסק
.Ëטענֹותיהן ולׁשנֹות ּדינין, ּבעלי טענֹות לׁשמע הּדּין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹצרי

הדין] בעלי בפני עליהם הּמל,[לחזור "וּיאמר ׁשּנאמר: -ֱֶֶֶֶֶַַַֹ
הּדין את ּומצּדק הּמת"; ּובנ החי ּבני זה אֹומרת, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹזאת

חתכהּו. ּכ ואחר ְְְִֵַַָָּבלּבֹו,
.Èמליץ יעׂשה ׁשּלא לּדּין, ׁשּנאמר:[סניגור]מּנין לדבריו? ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

יאמר אּלא ּתרחק"; ׁשקר, דין]"מּדבר ּׁשּנראה[הבעל מה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ויׁשּתק ּכלל;[הדיין]לֹו, טענה ּדינין מּבעלי אחד ילּמד ולא . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

מקּבלין 'אין לֹו: יאמר לא - אחד עד ּדין ּבעל הביא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹאפּלּו
ּולואי ,'עלי העיד זה 'הרי לּנטען: יאמר אּלא אחד'; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
'עד ויאמר: הּוא ׁשּיטען עד העיד'; 'אמת ויאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹׁשּיֹודה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עלי'. נאמן ואינֹו הּוא, ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
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.‡Èלאמרּה מבּקׁש ּדין ּובעל מהן, לאחד זכּות הּדּין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָראה
לחּבר יֹודע לנסח]ואינֹו מצטער[- אֹותֹו ׁשראה אֹו הּדברים, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

נסּתּלקה והּכעס החמה ּומּפני אמת, ּבטענת עצמֹו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָלהּציל
מעט, לסעדֹו מּתר זה הרי - הּסכלּות מּפני נׁשּתּבׁש אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמּמּנּו,

לאּלם".[להסבירו]ולהבינֹו ּפי "ּפתח מּׁשּום הּדבר, ּתחּלת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ
הּדּינין. ּכעֹורכי יהיה ׁשּלא הרּבה, זה ּבדבר להתיּׁשב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוצרי

ה'תש"ע ניסן כ"א שני יום

    
 

ׁשּלא‡. עד - קׁשה ואחד ר אחד לדין, לפני ׁשּבאּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשנים
אּתה ואין ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע אֹו ּדבריהם, את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּתׁשמע
נזקק 'איני להם: לֹומר רּׁשאי אּתה - נֹוטה הּדין להיכן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָיֹודע

הּדּין. אחר רֹודף ונמצא החזק, יתחּיב ׁשּמא אבללכם'; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אּתה אי - נֹוטה הּדין להיכן ותדע ּדבריהם, את ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּׁשּתׁשמע
מּפני תגּורּו "לא ׁשּנאמר: לכם', נזקק 'איני לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹרּׁשאי
את יהרג ׁשּמא הּוא, רׁשע ּפלֹוני 'איׁש ּתאמר: ׁשּלא - ְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹאיׁש"

נטיעֹותי'. יקּצץ ׁשּמא ּגדיׁשי, את ידליק ׁשּמא היהּבני, ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להם. להּזקק חּיב לרּבים, ְְִִֵֶֶַַָָָָֻממּנה

.וחֹובה לעני זכּות וראה רּבֹו, לפני יֹוׁשב ׁשהיה ּתלמיד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכן
מּׁשּום עֹובר זה הרי - ׁשתק אם - מּפנילעׁשיר תגּורּו "לא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

יֹוׁשיב ׁשּלא לדּין, ּומּנין ּתרחק". ׁשקר "מּדבר ועל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹאיׁש",
ּתרחק". ׁשקר "מּדבר לֹומר: ּתלמּוד לפניו? ּבּור ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּתלמיד

יאמר:‚. ׁשּלא ּבּדין, ׁשּטעה רּבֹו ׁשראה לתלמיד ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּומּנין
ׁשּיּקרא ּכדי ואבנּנּו, ואסּתרּנּו הּדין, ׁשּיּגמר עד לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ'אמּתין

ׁשמי' על ּתרחק".הּדין ׁשקר "מּדבר לֹומר: ּתלמּוד ? ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ
רֹוצים,„. אּתם 'ּבדין ּבּתחּלה: ּדינים לבעלי לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמצוה

וכל ּפׁשרה. ּביניהם עֹוׂשין ּבפׁשרה, רצּו אם ּבפׁשרה'? ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָאֹו
מׁשּבח זה הרי - ּתמיד ּפׁשרה ׁשעֹוׂשין ּדין ועליוּבית , ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻ

מׁשּפט הּוא איזה ּבׁשעריכם"; ׁשפטּו ׁשלֹום "ּומׁשּפט ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר:
ּבּצּוע זה אֹומר, הוי ׁשלֹום? עּמֹו מיצוע]ׁשּיׁש ּבדוד[- וכן . ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

עּמֹו"; לכל ּוצדקה מׁשּפט עֹוׂשה דוד "ויהי אֹומר: ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּוא
ּבּצּוע, זה - אֹומר הוי צדקה? עּמֹו ׁשּיׁש מׁשּפט הּוא ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאיזה
על אף ּדין; ּגמר קדם אמּורים? ּדברים ּבּמה הּפׁשרה. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹוהיא
לבצע. מצוה - נֹוטה הּדין להיכן וידע ּדבריהם, ׁשּׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפי
איׁש חּיב, אּתה ּפלֹוני 'איׁש ואמר: הּדין ׁשּגמר אחרי ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
אּלא ּביניהם, ּפׁשרה לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו - זּכאי' אּתה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּפלֹוני

ההר. את הּדין ִִֶַָָֹיּקב
יׁש‰. - ּדין ּבבית ּבפׁשרה הּדין ּבעלי ׁשרצּו ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאף

ׁשניהם מּיד ׁשּיקנּו עד הּדין, את ולתּבע לחזר .להם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
.Âאין - ׁשּדנּו הדיֹוטֹות ׁשּׁשני הּדין; מּכח הּפׁשרה ּכח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיפה

ּפׁשרה, עׂשּו ואם ּבהם; לחזר ּדין לבעלי ויׁש ּדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדיניהם
מּידם קנין]וקנּו כך על ּבהם.[עשו לחזר יכֹולין אינן - ְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

.Êהּוא 'אני לֹומר: ּדין מּבית ּכׁשּיצא הּדּינין מן לאחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור
אעׂשה, מה אבל עלי, חֹולקין וחברי המחּיב, אֹו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהמזּכה

ּבכלל הּוא הרי אמר, ואם עלי'. רּבּו רכיל,והם הֹול" : ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּדברים ׁשהֹוציא אחד, ּבתלמיד ּומעׂשה ּסֹוד". ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָמגּלה
ׁשנה; ועׂשרים ׁשּתים לאחר הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמרּו

מגּלה 'זה עליו: והכריזּו הּמדרׁש, מן ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָוהֹוציאּוהּו
הּוא'. סֹוד

.Áלֹו ּכֹותבין ּדין, ּפסק לֹו לכּתב ּדינין מּבעלי אחד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשאל
ּפ ׁשל ּדין לבית ּפלֹוני 'ּבא :ּדינֹו,ּכ ּבעל ּפלֹוני עם לֹוני ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ

מזּכירין ואין לֹו. ונֹותנין 'חּיב'; אֹו זּכאי', ויצא ,ּבכ ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּטענֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו 'ּבית אּלא: המחּיבין, ׁשם ולא המזּכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשם

ּפלֹוני' נזדּכה .מּדבריהם ְְְִִִִֵֶַָ
.Ë,ּדינין ּבעלי מכניסין ירּוׁשלים: אנׁשי ׁשל מנהגן היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכ

וׁשֹומעים העדים, ּומכניסים וטענֹותיהם, ּדבריהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָוׁשֹומעים
ונֹותניםּדבריהם; הּדּינין ונֹוׂשאים לחּוץ, אדם ּכל ּומֹוציאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבעלי מכניסין ּכ ואחר הּדבר. את וגֹומרין ּבּדבר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּביניהם
איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני 'איׁש אֹומר: ׁשּבּדּינים וגדֹול ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּדינים,
איזה ּדינים מּבעלי אחד ידע ׁשּלא ּכדי - חּיב' אּתה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפלֹוני

ׁשחּיבֹו. הּוא ּדּין איזה ולא אֹותֹו, ׁשּזּכה הּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹּדּין
.Èאסּור - רׁשע אֹו ּגזלן, ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָּדּין

עּמֹו היּולהצטרף וכ ּתרחק". ׁשקר "מּדבר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד ּבדין, יֹוׁשבין אין עֹוׂשין: ׁשּבירּוׁשלים הּדעת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּבקיאי
עד הּׁשטר, את חֹותמין ולא יֹוׁשבין; הן מי עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּידעּו
מי ׁשּידעּו עד לסעּודה, נכנסין ולא עּמהן; חֹותם מי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּידעּו

עּמהן. ִֵֵֶָמסב

    
 

אּלא‡. הּדין, את לעּות לֹומר צרי אין - ׁשחד" תּקח ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ"לא
ועֹובר אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
וחּיב ׁשחד"; לקח "ארּור ּבכלל: הּוא והרי תעׂשה. ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו הּׁשחד, ְְְְְִִֵֶֶַַַַֹלהחזיר
.הּנֹותן ּכ - תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ׁשּנאמר:ּוכׁשם , ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור, ְְְִִִִֵֵֵֹֹ"ולפני
לחּזניו‚. ׂשכר להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

הּבצע;[שמשיו] אחרי הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָּולסֹופריו
הּבצע, אחרי "וּיּטּו ּבהן: נאמר ּולכ ׁשמּואל, ּבני עׂשּו ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכן
ׁשחד אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא ׁשחד". ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹֹֹוּיקחּו

ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה ּבדּין ּומעׂשה קטּנה[סירה]ּדברים. ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּדין; לֹו והיה ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ּופׁשט ּבּנהר, ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹלעבר
ּבאחד ּומעׂשה לדין'. ל ּפסּול 'הריני הּדּין: לֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָואמר

אברה רדיד[נוצה]ׁשהעביר מעל עֹוף הּדּין,[צעיף]ׁשל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ל ּפסּול 'הריני לֹו: ואמר הּדּין; מּלפני רק ּכּסה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואחר
לדּין ּכהּנה מּמּתנֹות מּתנה ׁשהביא ּבאחד ּומעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלדין'.

'ּפס לֹו: ואמר אחדּכהן; ּבאריס ּומעׂשה לדין'. ל אני ּול ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשּבת מערב ׂשדהּו מּתֹו ּתאנים לֹו מביא ׁשהיה ּדּין ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
מּפני ּבּׁשּבת, ּבחמיׁשי והביא הקּדים אחת ּפעם ׁשּבת; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָלערב
אף לדין'; ל ּפסּול 'הריני הּדּין: לֹו ואמר ּדין, לֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
ּבזמּנן, ׁשּלא והביאן הֹואיל ּדּין, מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

לדין. לֹו ְְִִַנפסל
ׁשאלה„. ׁשּׁשאל ּדּין שהוא]ּכל כל לזה[חפץ לדּון ּפסּול , ְְֵֶֶַַָָָָָָ

לּדּין היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשאילֹו.
זה ּגם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל לֹו היה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהׁשאיל.

מּמּנּו. ִֵֶׁשֹואל
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ני            
      

.‡Èלאמרּה מבּקׁש ּדין ּובעל מהן, לאחד זכּות הּדּין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָראה
לחּבר יֹודע לנסח]ואינֹו מצטער[- אֹותֹו ׁשראה אֹו הּדברים, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

נסּתּלקה והּכעס החמה ּומּפני אמת, ּבטענת עצמֹו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָלהּציל
מעט, לסעדֹו מּתר זה הרי - הּסכלּות מּפני נׁשּתּבׁש אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמּמּנּו,

לאּלם".[להסבירו]ולהבינֹו ּפי "ּפתח מּׁשּום הּדבר, ּתחּלת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ
הּדּינין. ּכעֹורכי יהיה ׁשּלא הרּבה, זה ּבדבר להתיּׁשב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוצרי

ה'תש"ע ניסן כ"א שני יום

    
 

ׁשּלא‡. עד - קׁשה ואחד ר אחד לדין, לפני ׁשּבאּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשנים
אּתה ואין ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע אֹו ּדבריהם, את ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּתׁשמע
נזקק 'איני להם: לֹומר רּׁשאי אּתה - נֹוטה הּדין להיכן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָיֹודע

הּדּין. אחר רֹודף ונמצא החזק, יתחּיב ׁשּמא אבללכם'; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אּתה אי - נֹוטה הּדין להיכן ותדע ּדבריהם, את ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּׁשּתׁשמע
מּפני תגּורּו "לא ׁשּנאמר: לכם', נזקק 'איני לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹרּׁשאי
את יהרג ׁשּמא הּוא, רׁשע ּפלֹוני 'איׁש ּתאמר: ׁשּלא - ְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹאיׁש"

נטיעֹותי'. יקּצץ ׁשּמא ּגדיׁשי, את ידליק ׁשּמא היהּבני, ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להם. להּזקק חּיב לרּבים, ְְִִֵֶֶַַָָָָֻממּנה

.וחֹובה לעני זכּות וראה רּבֹו, לפני יֹוׁשב ׁשהיה ּתלמיד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכן
מּׁשּום עֹובר זה הרי - ׁשתק אם - מּפנילעׁשיר תגּורּו "לא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

יֹוׁשיב ׁשּלא לדּין, ּומּנין ּתרחק". ׁשקר "מּדבר ועל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹאיׁש",
ּתרחק". ׁשקר "מּדבר לֹומר: ּתלמּוד לפניו? ּבּור ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּתלמיד

יאמר:‚. ׁשּלא ּבּדין, ׁשּטעה רּבֹו ׁשראה לתלמיד ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּומּנין
ׁשּיּקרא ּכדי ואבנּנּו, ואסּתרּנּו הּדין, ׁשּיּגמר עד לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ'אמּתין

ׁשמי' על ּתרחק".הּדין ׁשקר "מּדבר לֹומר: ּתלמּוד ? ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ
רֹוצים,„. אּתם 'ּבדין ּבּתחּלה: ּדינים לבעלי לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמצוה

וכל ּפׁשרה. ּביניהם עֹוׂשין ּבפׁשרה, רצּו אם ּבפׁשרה'? ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָאֹו
מׁשּבח זה הרי - ּתמיד ּפׁשרה ׁשעֹוׂשין ּדין ועליוּבית , ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻ

מׁשּפט הּוא איזה ּבׁשעריכם"; ׁשפטּו ׁשלֹום "ּומׁשּפט ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר:
ּבּצּוע זה אֹומר, הוי ׁשלֹום? עּמֹו מיצוע]ׁשּיׁש ּבדוד[- וכן . ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

עּמֹו"; לכל ּוצדקה מׁשּפט עֹוׂשה דוד "ויהי אֹומר: ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּוא
ּבּצּוע, זה - אֹומר הוי צדקה? עּמֹו ׁשּיׁש מׁשּפט הּוא ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאיזה
על אף ּדין; ּגמר קדם אמּורים? ּדברים ּבּמה הּפׁשרה. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹוהיא
לבצע. מצוה - נֹוטה הּדין להיכן וידע ּדבריהם, ׁשּׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפי
איׁש חּיב, אּתה ּפלֹוני 'איׁש ואמר: הּדין ׁשּגמר אחרי ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
אּלא ּביניהם, ּפׁשרה לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו - זּכאי' אּתה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּפלֹוני

ההר. את הּדין ִִֶַָָֹיּקב
יׁש‰. - ּדין ּבבית ּבפׁשרה הּדין ּבעלי ׁשרצּו ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאף

ׁשניהם מּיד ׁשּיקנּו עד הּדין, את ולתּבע לחזר .להם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
.Âאין - ׁשּדנּו הדיֹוטֹות ׁשּׁשני הּדין; מּכח הּפׁשרה ּכח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיפה

ּפׁשרה, עׂשּו ואם ּבהם; לחזר ּדין לבעלי ויׁש ּדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדיניהם
מּידם קנין]וקנּו כך על ּבהם.[עשו לחזר יכֹולין אינן - ְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

.Êהּוא 'אני לֹומר: ּדין מּבית ּכׁשּיצא הּדּינין מן לאחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור
אעׂשה, מה אבל עלי, חֹולקין וחברי המחּיב, אֹו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהמזּכה

ּבכלל הּוא הרי אמר, ואם עלי'. רּבּו רכיל,והם הֹול" : ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּדברים ׁשהֹוציא אחד, ּבתלמיד ּומעׂשה ּסֹוד". ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָמגּלה
ׁשנה; ועׂשרים ׁשּתים לאחר הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמרּו

מגּלה 'זה עליו: והכריזּו הּמדרׁש, מן ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָוהֹוציאּוהּו
הּוא'. סֹוד

.Áלֹו ּכֹותבין ּדין, ּפסק לֹו לכּתב ּדינין מּבעלי אחד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשאל
ּפ ׁשל ּדין לבית ּפלֹוני 'ּבא :ּדינֹו,ּכ ּבעל ּפלֹוני עם לֹוני ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ

מזּכירין ואין לֹו. ונֹותנין 'חּיב'; אֹו זּכאי', ויצא ,ּבכ ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּטענֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו 'ּבית אּלא: המחּיבין, ׁשם ולא המזּכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשם

ּפלֹוני' נזדּכה .מּדבריהם ְְְִִִִֵֶַָ
.Ë,ּדינין ּבעלי מכניסין ירּוׁשלים: אנׁשי ׁשל מנהגן היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכ

וׁשֹומעים העדים, ּומכניסים וטענֹותיהם, ּדבריהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָוׁשֹומעים
ונֹותניםּדבריהם; הּדּינין ונֹוׂשאים לחּוץ, אדם ּכל ּומֹוציאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבעלי מכניסין ּכ ואחר הּדבר. את וגֹומרין ּבּדבר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּביניהם
איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני 'איׁש אֹומר: ׁשּבּדּינים וגדֹול ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּדינים,
איזה ּדינים מּבעלי אחד ידע ׁשּלא ּכדי - חּיב' אּתה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפלֹוני

ׁשחּיבֹו. הּוא ּדּין איזה ולא אֹותֹו, ׁשּזּכה הּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹּדּין
.Èאסּור - רׁשע אֹו ּגזלן, ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָּדּין

עּמֹו היּולהצטרף וכ ּתרחק". ׁשקר "מּדבר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד ּבדין, יֹוׁשבין אין עֹוׂשין: ׁשּבירּוׁשלים הּדעת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּבקיאי
עד הּׁשטר, את חֹותמין ולא יֹוׁשבין; הן מי עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּידעּו
מי ׁשּידעּו עד לסעּודה, נכנסין ולא עּמהן; חֹותם מי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּידעּו

עּמהן. ִֵֵֶָמסב

    
 

אּלא‡. הּדין, את לעּות לֹומר צרי אין - ׁשחד" תּקח ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ"לא
ועֹובר אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
וחּיב ׁשחד"; לקח "ארּור ּבכלל: הּוא והרי תעׂשה. ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו הּׁשחד, ְְְְְִִֵֶֶַַַַֹלהחזיר
.הּנֹותן ּכ - תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ׁשּנאמר:ּוכׁשם , ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

מכׁשל". תּתן לא עּור, ְְְִִִִֵֵֵֹֹ"ולפני
לחּזניו‚. ׂשכר להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

הּבצע;[שמשיו] אחרי הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָּולסֹופריו
הּבצע, אחרי "וּיּטּו ּבהן: נאמר ּולכ ׁשמּואל, ּבני עׂשּו ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכן
ׁשחד אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא ׁשחד". ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹֹֹוּיקחּו

ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה ּבדּין ּומעׂשה קטּנה[סירה]ּדברים. ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּדין; לֹו והיה ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ּופׁשט ּבּנהר, ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹלעבר
ּבאחד ּומעׂשה לדין'. ל ּפסּול 'הריני הּדּין: לֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָואמר

אברה רדיד[נוצה]ׁשהעביר מעל עֹוף הּדּין,[צעיף]ׁשל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ל ּפסּול 'הריני לֹו: ואמר הּדּין; מּלפני רק ּכּסה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואחר
לדּין ּכהּנה מּמּתנֹות מּתנה ׁשהביא ּבאחד ּומעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלדין'.

'ּפס לֹו: ואמר אחדּכהן; ּבאריס ּומעׂשה לדין'. ל אני ּול ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשּבת מערב ׂשדהּו מּתֹו ּתאנים לֹו מביא ׁשהיה ּדּין ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
מּפני ּבּׁשּבת, ּבחמיׁשי והביא הקּדים אחת ּפעם ׁשּבת; ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָלערב
אף לדין'; ל ּפסּול 'הריני הּדּין: לֹו ואמר ּדין, לֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
ּבזמּנן, ׁשּלא והביאן הֹואיל ּדּין, מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

לדין. לֹו ְְִִַנפסל
ׁשאלה„. ׁשּׁשאל ּדּין שהוא]ּכל כל לזה[חפץ לדּון ּפסּול , ְְֵֶֶַַָָָָָָ

לּדּין היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשהׁשאילֹו.
זה ּגם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל לֹו היה אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהׁשאיל.

מּמּנּו. ִֵֶׁשֹואל
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נב           
      

ׁשּלא‰. והּוא, ּבטלים; ּדיניו - לדּון ׂשכרֹו ׁשּנטל ּדּין ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
הּנּכר ׂשכר לפניויהיה ּובאּו ּבמלאכּתֹו, עֹוסק היה אם אבל . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ

עד ּתחּתי ׁשּיעׂשה מי לי 'ּתנּו להם: ואמר לדין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשנים
והּוא מּתר; זה הרי - ּבּטלתי' ׂשכר לי 'ּתנּו אֹו לכם', ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאדּון
יֹותר; ּבלא ּבלבד הּבּטלה ׂשכר ׁשהּוא נּכר, הּדבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיהיה

מּתר. זה ּכגֹון זה. ּבפני זה ּבׁשוה, מּׁשניהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֻויּטל

.Âׁשאינֹו ּפי על אף אֹוהבֹו, ׁשהּוא למי לדּון לּדּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסּור
חופתו]ׁשֹוׁשבינֹו בימי המלווהו ּכנפׁשֹו;[ידידו אׁשר רעֹו ולא ְְְְֲִֵֶַֹ

מבּקׁש ולא לֹו אֹויב ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּׂשֹונאהּו, למי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹולא
הּדּין, ּבעיני ׁשוין ּדינין ּבעלי ׁשני ׁשּיהיּו צרי אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרעתֹו.
אין - מעׂשיו ולא מהם, אחד את מּכיר היה לא ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּובלּבֹו.

ּכמֹוהּו. צדק ּדּין ְֶֶַַָל

.Êאסּורין - זה את זה ׁשּׂשֹונאים חכמים ּתלמידי ׁשני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוכל
מעּקל מׁשּפט ליציאת ּגֹורם זה ׁשּדבר זה, עם זה ּבדין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻליׁשב

לסּתר[עקום] נֹוטה אחד ּכל ּדעת ׁשּביניהן, הּׂשנאה מּפני ;ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
חברֹו. ְֲִֵֵּדברי

.Áצּוארֹו על לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו הּדּין יראה ,לעֹולם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
ולפני ּדן, הּוא מה את וידע מּתחּתיו; לֹו ּפתּוחה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוגיהּנֹום
האמת, מּקו נטה אם מּמּנּו להּפרע עתיד ּומי ּדן, הּוא ְֱִִִִִִִֶֶַַָָָָָָמי
אּתם מה "ראּו ואֹומר: אל", ּבעדת נּצב "אלהים ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

לה'". ּכי ּתׁשּפטּו, לאדם לא ּכי - ְְְִִִִַָָֹֹעׂשים

.Ëלּׁשכינה ּגֹורם לאמּתֹו, אמת ּדין ּדן ׁשאינֹו ּדּין ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
לזה ונֹותנֹו מּזה ממֹון ׁשּנֹוטל ּדּין וכל מּיׂשראל. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתסּתּלק

נפׁשֹות מּמּנּו ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש - ּכּדין ׁשּנאמר:ׁשּלא , ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
לאמּתֹו, אמת ּדין ׁשּדן ּדּין וכל נפׁש". קבעיהם, את ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"וקבע
וגֹורם ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּתּקן ּכאּלּו - אחת ׁשעה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻאפּלּו

ּב נּצב "אלהים ׁשּנאמר: ּביׂשראל, ׁשּתׁשרה עדתלּׁשכינה ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּזאת'? ולּצרה ּלי 'מה הּדּין: יאמר וׁשּמא אטעהאל". [אם ְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

לּדּיןאענש] אין מׁשּפט"; ּבדבר "ועּמכם לֹומר: ּתלמּוד -ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
רֹואֹות. ּׁשעיניו מה ֵֶֶַָָאּלא

.Èׁשּכל ּובחזקת ּכרׁשעים, לפני ּדינין ּבעלי יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלעֹולם
הּדברים; מן ּׁשּתראה מה לפי ודּון ׁשקר, טֹוען מהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליהם ׁשּקּבלּו ּכצּדיקים ּבעיני יהיּו ,מּלפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכׁשּיּפטרּו

הּדין זכּות.את לכף ּבלּב מהם אחד ּכל ודּון , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

    
 

ׁשּדעּתֹו‡. הּדברים ּפי על ממֹונֹות, ּבדיני לדּון לּדּין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׁש
על אף ּכן, ׁשהּוא ּבלּבֹו חזק והּדבר אמת, ׁשהם להם ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנֹוטה
הּוא היה אם לֹומר, צרי ואין ּברּורה; ראיה ׁשם ׁשאין ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָּפי
ּכיצד? ּׁשּידע. מה ּכפי ּדן ׁשהּוא ּכן, ׁשהּדבר ּבוּדאי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָיֹודע
ׁשהּוא אדם לּדּין ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה אדם ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרי
חׁשּוד האיׁש ׁשּזה ּדבריו, על סֹומכת וׁשּדעּתֹו אצלֹו ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנאמן
ׁשּכנגּדֹו, על הּׁשבּועה להפ לּדּין יׁש - הּׁשבּועה על ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּוא
זה. ּדברי על ּדּין ׁשל ּדעּתֹו וסמכה הֹואיל ויּטל, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹויּׁשבע
ּומצא הֹואיל - אצלֹו נאמנים עבד אֹו אּׁשה היתה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָאפּלּו
לֹומר, צרי ואין ודן; עליו סֹומ ּבלּבֹו, ונכֹון חזק ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָהּדבר
חֹוב ׁשטר יצא אם וכן חׁשּוד. ׁשּזה עצמֹו הּוא ידע ְְְִִֵֶֶַַַָָָָאם

קרֹוב: אֹו אּׁשה אפּלּו עליו, ׁשּסֹומ אדם לֹו ואמר ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָלפניו,
לֹומר לֹו יׁש ּדבריו, על ּדעּתֹו סמכה אם - הּוא' ּפרּוע ְְְִֵֶַַַַָָָָָ'זה
חֹוב ׁשטר עליו היה אם אֹו ּבׁשבּועה'; אּלא ּתּפרע 'לא ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹלזה:

חוב]לאחר בעל ּכלל[לעוד ׁשטרֹו נפּגם ׁשּלא לזה יּתן [שלא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
עליו] אֹוערערו האחד, ּבדברי ׁשטרֹו ׁשּנפּגם זה ויּניח ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מי וכן ּׁשּיראה. מה ּכפי ּבֹו; ידּון ולא ּבפניו הּׁשטר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיׁשלי
צּואה, ּבלא ׁשּמת ּפלֹוני אצל ּפּקדֹון לֹו ׁשּיׁש וטען ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבא
לבית להּכנס רגיל הּטֹוען זה היה ולא מבהקין, סימנין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻונתן

אמּוד אינֹו הּמת ׁשּזה הּדּין ידע אם - ׁשּמת [מערך]זה ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
- מת ׁשל החפץ זה ׁשאין ּדעּתֹו וסמכה זה, חפץ לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלהיֹות
סימניו; ׁשּנתן ּבֹו האמּוד לזה ונֹותנֹו הּיֹורׁשין, מן ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָמֹוציאֹו
ּדּין, ׁשל ללּבֹו אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכן
לּמה ּכן אם אמת. ּדין ׁשהּוא לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּידּון
ׁשני הּדּין לפני ׁשּיבֹואּו ׁשּבזמן עדים? ׁשני ּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהצריכה
אם יֹודע ׁשאינֹו ּפי על אף עדּותם, ּפי על ידּון - ִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעדים

ּבׁשקר. אֹו העידּו ְֱִֵֶֶֶֶּבאמת
.ּדינין ּבּתי מּׁשרּבּו אבל הּדין. עּקר הם הּדברים, אּלּו ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

חכמים אינם ּבמעׂשיהם, הגּונים היּו ואפּלּו הגּונים, ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינן
ׁשּלא יׂשראל, ּדיני ּבּתי רב הסּכימּו - ּבינה ּובעלי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכראּוי

ׁשבּועה התובע]יהפכּו יפּגימּו[על ולא ּברּורה, ּבראיה אּלא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹ
ּכל ּבׁשאר וכן ּפסּול; אֹו אּׁשה ּבעדּות חזקתֹו ויפסידּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָׁשטר

ּבידי ולא ּדעּתֹו ּבסמיכת הּדּין ידּון לא ּכדיהּדינין, עתֹו, ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֹֹ
זה, לדברי מאמין 'לּבי והדיֹוט: הדיֹוט ּכל יאמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
אּלא היתֹומים מן מֹוציאין אין וכן זה'. על סֹומכת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָודעּתי
אֹו הּמת ּבאמּדן ולא הּדּין, ּבדעת לא - ּברּורה ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָֹֹֻּבראיה

לאו]הּטֹוען או בהם אמודין העיד[אם אם כן, ּפי על ואף . ְִִִֵֵֵַַַ
ׁשאמת הּדּין ּדעת ונטתה הּדברים, מּכל ּבדבר נאמן ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאדם
ונֹוׂשא עדּותֹו; ּדֹוחה ואינֹו ּבּדין, הּוא ממּתין - אֹומר ְְְִִֵֵֵֵֶַַהּוא
יעׂשּו אֹו העד, לדברי ׁשּיֹודּו עד ּדינין, ּבעלי עם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָונֹותן

הּדין. מן יסּתּלק אֹו ְְִִִֵַַָָּפׁשרה,
יאמר:‚. ׁשּלא מרּמה, ׁשהּוא ּבדין יֹודע ׁשהּוא לּדּין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻּומּנין

הּקֹולר ויהיה העדים'?[העוון]'אחּתכּנּו, ּבצּוארי ּתלּוי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ידרׁש ּבֹו? יעׂשה ּכיצד ּתרחק". ׁשקר "מּדבר לֹומר: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּתלמּוד
נראה אם - נפׁשֹות ּדיני ׁשל וחקירה ּבדריׁשה הרּבה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹויחקר
העדּות. ּפי על הּדין את חֹות רּמיּות, ּבֹו ׁשאין ּדעּתֹו לפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלֹו
ּדעּתֹו ׁשאין אֹו רּמיּות, ּבֹו ׁשּיׁש נֹוקפֹו לּבֹו היה אם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
אֹו לפסלם, יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף העדים, ּדברי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָסֹומכת
והּׂשיא ערמה ּובעל רּמאי זה ּדין ׁשּבעל נֹוטה ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּדעּתֹו

ּתּמם[שיכנע] ּולפי ּכׁשרים ׁשהם ּפי על אף העדים, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻאת
ּדברים ׁשם ׁשּיׁש הּדברים מּכלל לֹו ׁשּנראה אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהטעם,
הּדברים אּלּו ּכל - לגּלֹותם רֹוצים ואינם מסּתרין, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֻאחרים
אֹותֹו לחּת לֹו אסּור - ּבּדין לּדּין ּבאּו אם ּבהן, ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשלם ׁשּלּבֹו מי וידּונּנּו זה, מּדין עצמֹו יסּלק אּלא ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּדין;
"ּכי אֹומר: והּכתּוב לּלב, מסּורים הּדברים והרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבּדבר.

הּוא". לאלהים - ְִִֵַָֹהּמׁשּפט
ולהרג„. מלקּות, מחּיב ׁשאינֹו מי להלקֹות ּדין לבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻיׁש

אּלא ּתֹורה, ּדברי על לעבר ולא מיתה; מחּיב ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻמי
העם ׁשּפרצּו ּדין ּבית ׁשרֹואים וכיון לּתֹורה. סיג ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעׂשֹות
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להם; ּׁשּיראה מה ּכפי הּדבר, ּולחּזק לגּדר להם יׁש - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּדבר
מעׂשה לדֹורֹות. הלכה ׁשּיּקבע לא ׁשעה, הֹוראת ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
ּבאחד ּומעׂשה האילן; ּתחת אׁשּתֹו ׁשּבעל אדם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָוהלקּו
ּדין לבית והביאּוהּו יונים, ּבימי ּבׁשּבת הּסּוס על ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשרכב

ׁשמֹונים ׁשטח ּבן ׁשמעֹון ותלה ּומעׂשה [מכשפות]ּוסקלּוהּו. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
הּדריׁשה ּדרכי ּכל ׁשם היּו ולא ּבאׁשקלֹון; אחד ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹּביֹום
הֹוראת אּלא ּברּורה, ּבעדּות ולא וההתראה, ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹוהחקירה

ּׁשראה. מה ּכפי ְִֶַָָָָׁשעה,

זמן‰. ּובכל מקֹום ּבכל ּדין לבית יׁש אדםוכן להלקֹות , ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ
רעה עבירות]ׁשּׁשמּועתֹו שעובר שמועות עליו והעם[יש , ְְֶָָָָָ

קֹול ׁשּיהיה והּוא העריֹות; על עֹובר ׁשהּוא אחריו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָמרּננים
ידּועים אֹויבים לֹו יהיּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַֹׁשאינֹו
ׁשּׁשמּועתֹו זה את מבּזין וכן רעה. ׁשמּועה עליו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמֹוציאין

יֹולדּתֹו את ּומחרפין ּבפניו.[אמו]רעה, ְְְְִֶַָָָָָ
.Âּומאּבד ּבעלים, לֹו ׁשּיׁש ממֹון להפקיר ּתמיד לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

הּבדק ּולחּזק הּדת ּפרצֹות לגּדר ּׁשּיראה מה ּכפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹזכּותן,
הדת] ּבעזרא:[פרצות אֹומר הּוא והרי זה; אּלם לקנס אֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

והּזקנים הּׁשרים ּכעצת הּימים, לׁשלׁשת יבֹוא לא אׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"וכל
הפקר. ּדין ּבית ׁשהפקר מּכאן רכּוׁשֹו", ּכל יחרם -ְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

.Êּכדי נּדּוי, ּבן ׁשאינֹו מי ּולהחרים לנּדֹות לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכן
ויאמר ,לכ צריכה ׁשהּׁשעה לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ּפרץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלגּדר

ּברּבים חטאֹו ויפרסם ּדעּתֹו, על והחרימּוהּו -ׁשּנּדּוהּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ
יׁשביה, ארֹור ארּו - ה' מלא אמר מרֹוז, "אֹורּו ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ה'". לעזרת באּו לא ְְִֶַָֹּכי
.Á,עּמֹו להריב הראּוי עם מריבה לעׂשֹות לּדּין יׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוכן

ּבעל ּבאלהים ּולהׁשּביעֹו ׂשערֹו, ולתלׁש ּולהּכֹותֹו, ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָֹֹּולקּללֹו,
עׂשה ׁשּלא אֹו יעׂשה ׁשּלא עּמםּכרהֹו "ואריב ׁשּנאמר: - ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבאלהים". ואׁשּביעם ואמרטם; אנׁשים מהם ואּכה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואקללם,
.Ëלכּתף לֹו יׁש ּבבית[לקשור]וכן ולאסר ורגלים, ידים ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

למֹות, "הן ׁשּנאמר: - הארץ על ולסחב ולדחף, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהאסּורים,
לׁשרׁשי לסחוב]הן נכסין[- לענׁש הן ממון], [-ולאסּורין"[- ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָֹ

האסורים] .בית
.È,לכ ראּוי ׁשּזה הּדּין ּׁשּיראה מה לפי הּדברים, אּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ׁשמים לׁשם מעׂשיו יהיּו ּובּכל .לכ צריכה ואלוׁשהּׁשעה , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּוא ׁשהרי ּבעיניו, קל הּברּיֹות ּכבֹוד הבריות]יהי [כבוד ְְְְֲִִֵֵֶַַָ

ּדבריהם ׁשל תעׂשה לא את חכמים]ּדֹוחה ׁשּכן[של וכל , ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ
- האמת ּבדת הּמחזיקין ויעקב יצחק אברהם ּבני ְְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכבֹוד
ּבכבֹוד להֹוסיף אּלא ּכבֹודם, יהרס ׁשּלא זהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיה
על מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את המבּזה ׁשּכל ּבלבד; ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּמקֹום
הּברּיֹות. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻהּברּיֹות;
ּומׁשּפטיה. חּקיה ּפי על לעׂשֹות אּלא הּתֹורה, ּכבֹוד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻואין

ה'תש"ע ניסן כ"ב שלישי יום

    
 

רּוח‡. ּובגּסּות הּצּבּור על ּבׂשררה לנהג לּדּין ְְְִִִַַַַַַָָָָֹאסּור
ּפרנס[יהירות] וכל ויראה. ּבענוה אּלא הּמטיל[מנהיג], ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ואינֹואימ נענׁש, - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על יתרה ה ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

אנׁשים; יראּוהּו "לכן ׁשּנאמר: חכמים, ּתלמיד ּבן לֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָרֹואה
לב". חכמי ּכל יראה ְְִֵֵֶַָֹלא

.ראׁש קּלּות ּבהם לנהג לֹו אסּור עּמיוכן ׁשהם ּפי על אף , ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
יפסע ולא לידרוש]הארץ, בגובה]על[כשנכנס עם[- ראׁשי ְְִֵֶַַַָָָֹ

ישראל]הּקדׁש ּבני[בני ּוׁשפלים, הדיֹוטֹות ׁשהם ּפי על אף ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
מצרים מארץ ׁשהֹוציא ה' וצבאֹות הם, ויעקב יצחק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאברהם
ּכמׁשה ּומּׂשאם הּצּבּור טרח וסֹובל חזקה. ּוביד ּגדֹול ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹּבכח
הּוא והרי הּיֹונק". את האמן יּׂשא "ּכאׁשר ּבֹו: ׁשּנאמר ֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹרּבנּו,
את ׁשּיסּבל לּדּין, אזהרה זֹו - ׁשפטיכם" את "ואצּוה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹומר:
מּמׁשה ּולמד וצא הּיֹונק". את האמן יּׂשא "ּכאׁשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּצּבּור
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּׁשלחֹו ּכיון - הּנביאים ּכל ׁשל רּבן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו,
מּפי אמרּו יׂשראל"; ּבני אל "ויצּום נאמר: ּבמצרים, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהם

מסורת]הּקּבלה מנת[- 'על ּולאהרן: למׁשה להם ׁשאמר , ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבאבנים'. אתכם וסֹוקלין אתכם, מקּללים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָׁשּיהיּו

הּצּבּור‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמּדה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
ּבּדּין ּכבֹוד אזהרהלנהג זֹו אתכם", "ואצּוה ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ולא ּבפניהם, יתּבּזה ולא עליהם. הּדּין אימת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹלּצּבּור
ּבעצמֹו. ראׁש קּלּות ְְְִַַֹֹינהג

ּבעׂשּית„. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון
ּבפניהם יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני אםמלאכה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ולׁשּתֹות לאכל וחמר קל - עליו אסּורה ּברּבים ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּמלאכה
ּובכנסת רּבים, ּבפני הארץ,[אסיפת]ּולהׁשּתּכר עּמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מרעּות חברים]ּובסעּודת ׁשּנהגּו[- הּדּינים לאֹותם להם אֹוי . ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ארץ עד והׁשּפילּוה ּדיניה ׁשּבזּו מׁשה, ּתֹורת מעלּבֹון ,ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ
ּבעֹולם ּבניהם, ולבני רעה להם וגרמּו עפר, עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָוהּגיעּוה

הּבא. ולעֹולם ְֶַַָָָהּזה
ּדין‰. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג הּׁשליחאסּור והרי ; ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ

הקלני' 'ּפלֹוני אמר: ׁשאם - הּנּדּוי לענין ּכׁשנים [ביזהנאמן ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
'הקלאותי] אֹו -[ביזה], לּדין' לבֹוא רצה 'לא אֹו הּדּין', ִֵֵַַַָָָָֹ

עליו[מנדים]מׁשּמתין ּכֹותבין אין אבל ּפיו. על אֹותֹו ְְְֲִִִֵַַָָָ
לבֹוא.[שטר-נידוי]ּפיתחא ׁשּנמנע ויעידּו ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

.Âמּׁשּום אּלּו, ּדברים ּבאמירת חּיב ּדין ּבית ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָואין
הרע רׁשּותלׁשֹון ּדין לבית יׁש ּדין, ּבית ׁשליח המצער וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]להּכֹותֹו .[מלקות ְְַַַַ
.Êמן אחד ּבׁשם ׁשלחני' 'ּפלֹוני ׁשאמר: ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשליח

ּפיתחא עליו ּכֹותבין אין - לבֹוא ּדין ּבעל רצה ולא ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּדּינים,
ּדברים ּבּמה ׁשלׁשּתם. מּׁשם ׁשּיאמר עד ׁשמּתא; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל
הּדּינים. ליׁשיבת ידּוע ׁשאינֹו ּביֹום הּׁשליח ׁשהל ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאמּורים?
ׁשּכל יֹודעים הּכל לדין, ּבֹו יׁשבּו ׁשהּדּינים הּידּוע ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבל
אחד, ּבׁשם הּׁשליח ׁשּבא ּפי על ואף ּבֹו, מקּבצין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּדּינים

ׁשלׁשּתם ּבׁשם ּבא .ּכאּלּו ְְְְִֵָָָ
.Á,אֹותֹו מנּדין - לּדין ּבא ולא ּדין, ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו ְְְִִִִֵֶַַָָֹמי

הּסֹופר ׂשכר ונֹותן ּפיתחא, עליו ׁשּיבֹוא,וכֹותבין ּובעת ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
מּפני ּפיתחא לֹו ּכתבּו הּפיתחא. -קֹורעין הּדין קּבל ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּבית לֹו קבעּו נּדּויֹו. קֹורעין הּדין', מקּבל 'הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכיון
עליו ּכֹותבין - הּיֹום אֹותֹו ּכל ּבא ולא הּיֹום, ׁשּיבֹוא זמן ְְְִִֶַַַָָָָָֹּדין

ּבּמדינה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. [-ּפיתחא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
-בעיר] ונכנס ויֹוצא ּבּכפרים, היה אם אבל ּבא. ולא ּומרד ,ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
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נג            
      

להם; ּׁשּיראה מה ּכפי הּדבר, ּולחּזק לגּדר להם יׁש - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּדבר
מעׂשה לדֹורֹות. הלכה ׁשּיּקבע לא ׁשעה, הֹוראת ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
ּבאחד ּומעׂשה האילן; ּתחת אׁשּתֹו ׁשּבעל אדם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָוהלקּו
ּדין לבית והביאּוהּו יונים, ּבימי ּבׁשּבת הּסּוס על ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשרכב

ׁשמֹונים ׁשטח ּבן ׁשמעֹון ותלה ּומעׂשה [מכשפות]ּוסקלּוהּו. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
הּדריׁשה ּדרכי ּכל ׁשם היּו ולא ּבאׁשקלֹון; אחד ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹּביֹום
הֹוראת אּלא ּברּורה, ּבעדּות ולא וההתראה, ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹוהחקירה

ּׁשראה. מה ּכפי ְִֶַָָָָׁשעה,

זמן‰. ּובכל מקֹום ּבכל ּדין לבית יׁש אדםוכן להלקֹות , ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ
רעה עבירות]ׁשּׁשמּועתֹו שעובר שמועות עליו והעם[יש , ְְֶָָָָָ

קֹול ׁשּיהיה והּוא העריֹות; על עֹובר ׁשהּוא אחריו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָמרּננים
ידּועים אֹויבים לֹו יהיּו ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַֹׁשאינֹו
ׁשּׁשמּועתֹו זה את מבּזין וכן רעה. ׁשמּועה עליו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמֹוציאין

יֹולדּתֹו את ּומחרפין ּבפניו.[אמו]רעה, ְְְְִֶַָָָָָ
.Âּומאּבד ּבעלים, לֹו ׁשּיׁש ממֹון להפקיר ּתמיד לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

הּבדק ּולחּזק הּדת ּפרצֹות לגּדר ּׁשּיראה מה ּכפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹזכּותן,
הדת] ּבעזרא:[פרצות אֹומר הּוא והרי זה; אּלם לקנס אֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

והּזקנים הּׁשרים ּכעצת הּימים, לׁשלׁשת יבֹוא לא אׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"וכל
הפקר. ּדין ּבית ׁשהפקר מּכאן רכּוׁשֹו", ּכל יחרם -ְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

.Êּכדי נּדּוי, ּבן ׁשאינֹו מי ּולהחרים לנּדֹות לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכן
ויאמר ,לכ צריכה ׁשהּׁשעה לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ּפרץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלגּדר

ּברּבים חטאֹו ויפרסם ּדעּתֹו, על והחרימּוהּו -ׁשּנּדּוהּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ
יׁשביה, ארֹור ארּו - ה' מלא אמר מרֹוז, "אֹורּו ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

ה'". לעזרת באּו לא ְְִֶַָֹּכי
.Á,עּמֹו להריב הראּוי עם מריבה לעׂשֹות לּדּין יׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוכן

ּבעל ּבאלהים ּולהׁשּביעֹו ׂשערֹו, ולתלׁש ּולהּכֹותֹו, ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָֹֹּולקּללֹו,
עׂשה ׁשּלא אֹו יעׂשה ׁשּלא עּמםּכרהֹו "ואריב ׁשּנאמר: - ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבאלהים". ואׁשּביעם ואמרטם; אנׁשים מהם ואּכה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואקללם,
.Ëלכּתף לֹו יׁש ּבבית[לקשור]וכן ולאסר ורגלים, ידים ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

למֹות, "הן ׁשּנאמר: - הארץ על ולסחב ולדחף, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהאסּורים,
לׁשרׁשי לסחוב]הן נכסין[- לענׁש הן ממון], [-ולאסּורין"[- ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָֹ

האסורים] .בית
.È,לכ ראּוי ׁשּזה הּדּין ּׁשּיראה מה לפי הּדברים, אּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

ׁשמים לׁשם מעׂשיו יהיּו ּובּכל .לכ צריכה ואלוׁשהּׁשעה , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּוא ׁשהרי ּבעיניו, קל הּברּיֹות ּכבֹוד הבריות]יהי [כבוד ְְְְֲִִֵֵֶַַָ

ּדבריהם ׁשל תעׂשה לא את חכמים]ּדֹוחה ׁשּכן[של וכל , ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ
- האמת ּבדת הּמחזיקין ויעקב יצחק אברהם ּבני ְְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכבֹוד
ּבכבֹוד להֹוסיף אּלא ּכבֹודם, יהרס ׁשּלא זהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיה
על מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את המבּזה ׁשּכל ּבלבד; ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּמקֹום
הּברּיֹות. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻהּברּיֹות;
ּומׁשּפטיה. חּקיה ּפי על לעׂשֹות אּלא הּתֹורה, ּכבֹוד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻואין

ה'תש"ע ניסן כ"ב שלישי יום

    
 

רּוח‡. ּובגּסּות הּצּבּור על ּבׂשררה לנהג לּדּין ְְְִִִַַַַַַָָָָֹאסּור
ּפרנס[יהירות] וכל ויראה. ּבענוה אּלא הּמטיל[מנהיג], ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ואינֹואימ נענׁש, - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על יתרה ה ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

אנׁשים; יראּוהּו "לכן ׁשּנאמר: חכמים, ּתלמיד ּבן לֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָרֹואה
לב". חכמי ּכל יראה ְְִֵֵֶַָֹלא

.ראׁש קּלּות ּבהם לנהג לֹו אסּור עּמיוכן ׁשהם ּפי על אף , ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
יפסע ולא לידרוש]הארץ, בגובה]על[כשנכנס עם[- ראׁשי ְְִֵֶַַַָָָֹ

ישראל]הּקדׁש ּבני[בני ּוׁשפלים, הדיֹוטֹות ׁשהם ּפי על אף ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
מצרים מארץ ׁשהֹוציא ה' וצבאֹות הם, ויעקב יצחק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאברהם
ּכמׁשה ּומּׂשאם הּצּבּור טרח וסֹובל חזקה. ּוביד ּגדֹול ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹּבכח
הּוא והרי הּיֹונק". את האמן יּׂשא "ּכאׁשר ּבֹו: ׁשּנאמר ֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹרּבנּו,
את ׁשּיסּבל לּדּין, אזהרה זֹו - ׁשפטיכם" את "ואצּוה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹומר:
מּמׁשה ּולמד וצא הּיֹונק". את האמן יּׂשא "ּכאׁשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּצּבּור
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּׁשלחֹו ּכיון - הּנביאים ּכל ׁשל רּבן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו,
מּפי אמרּו יׂשראל"; ּבני אל "ויצּום נאמר: ּבמצרים, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהם

מסורת]הּקּבלה מנת[- 'על ּולאהרן: למׁשה להם ׁשאמר , ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבאבנים'. אתכם וסֹוקלין אתכם, מקּללים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָׁשּיהיּו

הּצּבּור‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמּדה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
ּבּדּין ּכבֹוד אזהרהלנהג זֹו אתכם", "ואצּוה ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ולא ּבפניהם, יתּבּזה ולא עליהם. הּדּין אימת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹלּצּבּור
ּבעצמֹו. ראׁש קּלּות ְְְִַַֹֹינהג

ּבעׂשּית„. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון
ּבפניהם יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני אםמלאכה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

ולׁשּתֹות לאכל וחמר קל - עליו אסּורה ּברּבים ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּמלאכה
ּובכנסת רּבים, ּבפני הארץ,[אסיפת]ּולהׁשּתּכר עּמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מרעּות חברים]ּובסעּודת ׁשּנהגּו[- הּדּינים לאֹותם להם אֹוי . ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ארץ עד והׁשּפילּוה ּדיניה ׁשּבזּו מׁשה, ּתֹורת מעלּבֹון ,ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ
ּבעֹולם ּבניהם, ולבני רעה להם וגרמּו עפר, עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָוהּגיעּוה

הּבא. ולעֹולם ְֶַַָָָהּזה
ּדין‰. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג הּׁשליחאסּור והרי ; ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ

הקלני' 'ּפלֹוני אמר: ׁשאם - הּנּדּוי לענין ּכׁשנים [ביזהנאמן ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
'הקלאותי] אֹו -[ביזה], לּדין' לבֹוא רצה 'לא אֹו הּדּין', ִֵֵַַַָָָָֹ

עליו[מנדים]מׁשּמתין ּכֹותבין אין אבל ּפיו. על אֹותֹו ְְְֲִִִֵַַָָָ
לבֹוא.[שטר-נידוי]ּפיתחא ׁשּנמנע ויעידּו ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

.Âמּׁשּום אּלּו, ּדברים ּבאמירת חּיב ּדין ּבית ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָואין
הרע רׁשּותלׁשֹון ּדין לבית יׁש ּדין, ּבית ׁשליח המצער וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]להּכֹותֹו .[מלקות ְְַַַַ
.Êמן אחד ּבׁשם ׁשלחני' 'ּפלֹוני ׁשאמר: ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשליח

ּפיתחא עליו ּכֹותבין אין - לבֹוא ּדין ּבעל רצה ולא ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּדּינים,
ּדברים ּבּמה ׁשלׁשּתם. מּׁשם ׁשּיאמר עד ׁשמּתא; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל
הּדּינים. ליׁשיבת ידּוע ׁשאינֹו ּביֹום הּׁשליח ׁשהל ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאמּורים?
ׁשּכל יֹודעים הּכל לדין, ּבֹו יׁשבּו ׁשהּדּינים הּידּוע ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבל
אחד, ּבׁשם הּׁשליח ׁשּבא ּפי על ואף ּבֹו, מקּבצין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּדּינים

ׁשלׁשּתם ּבׁשם ּבא .ּכאּלּו ְְְְִֵָָָ
.Á,אֹותֹו מנּדין - לּדין ּבא ולא ּדין, ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו ְְְִִִִֵֶַַָָֹמי

הּסֹופר ׂשכר ונֹותן ּפיתחא, עליו ׁשּיבֹוא,וכֹותבין ּובעת ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
מּפני ּפיתחא לֹו ּכתבּו הּפיתחא. -קֹורעין הּדין קּבל ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּבית לֹו קבעּו נּדּויֹו. קֹורעין הּדין', מקּבל 'הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכיון
עליו ּכֹותבין - הּיֹום אֹותֹו ּכל ּבא ולא הּיֹום, ׁשּיבֹוא זמן ְְְִִֶַַַָָָָָֹּדין

ּבּמדינה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. [-ּפיתחא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
-בעיר] ונכנס ויֹוצא ּבּכפרים, היה אם אבל ּבא. ולא ּומרד ,ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
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נד           
      

ולא ׁשני יֹום ׁשלם ואם וׁשני. וחמיׁשי ׁשני זמן לֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָֹקֹובעים
למחר. עד ּפיתחא עליו ּכֹותבין אין - ְְְִִֵַָָָָָָּבא

.Ëמּפני ּתׁשרי, ּבימי ולא ניסן ּבימי לא זמן קֹובעין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹאין
יֹום ּבערב ולא ׁשּבת, ּבערב ולא ּבּמֹועדֹות, טרּודין ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהעם

ׁשּיבֹוא ּבניסן קֹובעין אבל -]טֹוב. דין לבית ניסן,[- אחר ְְֲִִִֶַַָָָָ
ׁשּבת ּבערב קֹובעין אין אבל ּתׁשרי. אחר ׁשּיבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובתׁשרי

ׁשּבת. ּבערב טרּודין ׁשהּכל מּפני הּׁשּבת, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיבֹוא

.Èאין - מצאֹו ולא ּדין ּבית ׁשליח והל ּבּמדינה, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמי
לֹו. ויאמר הּׁשליח אֹותֹו ׁשּימצא עד לבֹוא, זמן לֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹקֹובעין
- הּיֹום ּבאֹותֹו לבֹוא ּדרּכֹו אם - לּמדינה חּוץ ּבכפר ְְְְִִִַַַָָָָָהיה
'אם אּׁשה: אפּלּו הּׁשכנים, מן לאחד אפּלּו הּׁשליח ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹומר
הּיֹום ׁשּיבֹוא זמן לֹו קבעּו ּדין ׁשּבית הֹודיעּוהּו ּפלֹוני, ְְְִִִֵֶֶַַָָָיבֹוא
ּדברים ּבּמה לערב. אֹותֹו מנּדין ּבא, לא ואם ּדין'. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
ּדין. ּבית מקֹום על ּבּה ליל ׁשּדרּכֹו הּדר ּבׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאמּורים?
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹותֹו, מנּדין אין - עליהם ּדרּכֹו היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
הם ׁשהרי הּׁשכנים, לֹו אמרּו לא ׁשּמא ּבעצמֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשליח
וכן ונפטר'. אליהם, הל ּוכבר ּדין, ּבית על 'ּדרּכֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹומרין:
הּׁשכנים, על סֹומכין אין - למחר עד לּמדינה ּבא לא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאם

לֹו אמרּו ולא הּׁשכנים ׁשכחּו .ׁשּמא ְְְְִֵֶַָָָֹ

.‡Èוהל לׁשּלם, לֹו ואמרּו הּדין, וקּבל ּדין לבית ׁשּבא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי
וחמיׁשי ׁשני ּבֹו ׁשּמתרין עד אֹותֹו, מנּדין אין - ׁשּלם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹולא
ואם חּיב. ּׁשהּוא מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו, מנּדין ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוׁשני;

ׁשלׁשי אֹותֹועמד מחרימין - נּדּויֹו ּתבע ולא יֹום, .ם ְְְִִִִַַַָָֹֹ

    
 

תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - יׂשראל מּדּיני ּדּין המקּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
אחד - הּנׂשיא קּלל אם וכן תקּלל". לא "אלהים ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
תעׂשה, ּבלא עֹובר - הּמל אֹו הּגדֹולה, הּסנהדרין ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹראׁש
ּבלבד, ונׂשיא ּדּין ולא תאר". לא בעּמ "ונׂשיא ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
תקּלל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּיׂשראל אחד המקּלל ּכל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ולא ׁשֹומע, ׁשאינֹו זה ׁשאפּלּו "חרׁש"? נאמר ולּמה ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹחרׁש".
ׁשהמקּלל לי, ויראה קללתֹו. על לֹוקה - זֹו ּבקללה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנצטער

ּכחרׁש. הּוא הרי לֹוקה; הּקטן, ְֲֵֵֵֶֶַָָאת
.ּפטּור הּמת, את מּיׂשראלהמקּלל אדם ּכל ּומקּלל הֹואיל . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נמצאת ׁשּתים. לחּיבֹו לּנׂשיא? ולאו לּדּין לאו יחד לּמה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָחּיב,
ּגדֹול ּבין אּׁשה, ּבין איׁש ּבין - מּיׂשראל אחד ׁשהמקּלל ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלמד,
קּלל ואם ׁשּתים; לֹוקה ּדּין, קּלל ואם אחת. לֹוקה - קטן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין
מּׁשּום חּיב אביו, ׁשּקּלל נׂשיא ּובן ׁשלׁש. לֹוקה ִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנׂשיא,
האב. מּׁשּום ואחת אדם, ּכל ׁשל ׁשלׁשה - ׁשמֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹארּבעה

אחרים‚. ׁשּקּלל ּכמי לֹוקה - עצמֹו ׁשּנאמר:המקּלל , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
חברֹו, אֹו עצמֹו, המקּלל ואחד ."נפׁש ּוׁשמר ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"הּׁשמר
הּׁשמֹות, מן ּבׁשם ׁשּיקּלל עד לֹוקה אינֹו - נׂשיא אֹו ּדּין, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
מן ּבכּנּוי אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ו'אלהים' 'ׁשּדי' אֹו 'יּה' ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּכגֹון
חּיב והּוא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא ו'קּנא' 'חּנּון' ּכגֹון ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּכּנּויים,
חּיב; לׁשֹון, ּבכל קּלל אם ּכ - הּכּנּויים ּבכל קּלל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָאם
ּככל הן הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש הּגֹויים ּבהם ׁשּקֹוראין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּׁשמֹות

נּדּוי. ּובֹו קללה, ּובֹו ׁשבּועה, ּבֹו ו'ארּור', ְְְִִִַָָָָהּכּנּויין.

חּיבי„. ּכל ּכׁשאר עדים, ּבפני ּבֹו ׁשּיתרּו עד לֹוקה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
ׁשם ּבלא ׁשּקּלל אֹו התראה, ׁשם היתה לא אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלאוין.

ּפלֹוני' 'ארּור ּכגֹון: ּכּנּוי, מּכללולא ּבאה הּקללה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ
'אל אֹו לה'', ּברּו ּפלֹוני יהי 'אל ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִִִֶַַַַַָָָהּדברים,

לֹוקה. אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ה'', ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָיברכהּו
חכ‰. ּתלמיד חרף אם - לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על מנּדיןאף מים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

מרּדּות מּכת להּכֹותֹו הּדּינים רצּו ואם מדרבנן]אֹותֹו. ,[מלקות ְְְִִַַַַַַָָ
הּזקן את ּבזה ׁשהרי ּׁשּיראּו, מה ּכפי אֹותֹו ועֹונׁשין [-מּכין; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

חכמה] שקנה ּבּדברזה הּדּינים עֹונׁשין - הארץ עם חרף ואם .ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּמתחרף. זה ּולפי המחרף לפי לֹו, צריכה ּׁשהּׁשעה מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכפי

.Âׁשּיׁש ּפי על מותר]אף ּכבֹודֹו,[- על למחל לּנׂשיא אֹו לּדּין ְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ּפי על אף - העם ׁשאר וכן קללתֹו. על למחל יכֹול ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹאינֹו
ונתחּיב. חטא ׁשּכבר המקּלל, את מּכין - קללתֹו על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמחל

ׁשהפקיר מּפני נּדּוי ׁשּנתחּיב מי ּדין,[התחצף]אבל ּבבית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָ
ּבידם; הרׁשּות - נּדּוהּו ולא ּכבֹודם, על למחל ּדין ּבית ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹֹורצּו
ׁשהיּו ּכגֹון - הּבֹורא ּבכבֹוד הפסד ּבּדבר יהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּוא
ּבּדבר, העם ּופקרּו הֹואיל ּובּדּינים, ּתֹורה ּבדיני מבעטין ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָָהעם

להם. ּׁשּיראה מה ּכפי ולענש לחּזק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹצריכין
.Êּובערּכאֹות ּגֹוים ּבדּיני הּדן משפט]ּכל אף[בתי - ׁשּלהם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּוכאּלּו רׁשע, זה הרי - יׂשראל ּכדיני ּדיניהם ׁשהיּו ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעל
"ואּלה ׁשּנאמר: רּבנּו, מׁשה ּבתֹורת יד והרים ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹחרף
ּגֹוים, לפני ולא לפניהם - לפניהם" ּתׂשים אׁשר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמׁשּפטים
ּובעל ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה הדיֹוטֹות. לפני ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלפניהם
יתּבעּנּו - יׂשראל ּבדיני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו אּלם, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּדינֹו
מּבית רׁשּות נֹוטל - לבֹוא רצה לא אם ּתחּלה; יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָָֹלדיני

ּדינֹו. ּבעל מּיד ּגֹוים ּבדּיני ּומּציל ְִִִִִֵַַַַַָּדין,

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
ּדין ּבבית להעיד (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ׁשּלא (ג) העדים; ולחקר לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹלמי
ׁשּלא (ד) נפׁשֹות; ּבדיני עליו, ׁשהעיד זה ּבדין העד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹיֹורה
ׁשּלא (ו) עברה; ּבעל יעיד ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹיקּום
זֹומם לעד לעׂשֹות (ח) ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹיעיד

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור זמם. ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּכאׁשר

  
ּבין‡. ׁשּיֹודע, עדּות ּבכל ּדין ּבבית להעיד מצּוה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהעד

והּוא, ּבּה; ׁשּיזּכהּו ּבעדּות ּבין חברֹו, ּבּה ׁשּיחּיב ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבעדּות
אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: - ממֹונֹות ּבדיני להעיד ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיתּבעּנּו

עֹונֹו". ונׂשא יּגיד, לא אם ידע; אֹו ְֲִִַָָָָָָֹראה
.ּבחכמה מּמּנּו ּפחּות ּדין ּבית והיה ּגדֹול, חכם העד ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָהיה

ּתֹורה ּכבֹוד ׁשל עׂשה - לפניהם ׁשּיל ּכבֹודֹו ואין הֹואיל -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ
זקן"] פני "והדרת ּדברים[- ּבּמה להּמנע. לֹו ויׁש ְְְִִִֵֶַַָָָעדיף,

מן ּבּה ׁשּמפריׁש ּבעדּות אבל ממֹון. ּבעדּות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָאמּורים?
"אין ּומעיד; הֹול - מּכֹות אֹו נפׁשֹות ּבעדּות וכן ְְְִִֵֵֵֵֵַָָהאּסּור,
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אין הּׁשם, חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ּכל - ה'" לנגד . . ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחכמה
הרב. ּכבֹוד על ְְִִַַַָמׁשּגיחין

.‚למל ׁשהיא עדּות אּלא להעיד חּיב אינֹו ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכהן
ּבלבד אבליׂשראל ּבּה; ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול , ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ּפטּור. העדּיֹות, ְִֵָָָֻּבׁשאר

ּולהרּבֹות„. אֹותן, ולחקר העדים, לדרׁש עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹמצות
ּומּסיעין עליהן, ּומדקּדקין מענין[מעבירים]ּבׁשאלתן; אֹותן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּיׁשּתקּו ּכדי הּׁשאלה, ּבעת מלהעיד]לענין יחזרּו[ימנעו אֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ּדפי ּבעדּותן יׁש אם וחקרּת[פגם]ּבהן, "ודרׁשּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

העדים, חקירת ּבעת להּזהר הּדּינין ּוצריכין היטב". ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָוׁשאלּת
העדים: ּבֹודקין חקירֹות ּבׁשבע לׁשּקר. ילמדּו מּתֹוכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמא

ׁשבּוע ּבכּמה[שמיטה]ּבאיזֹו חדׁש, ּבאיזה ׁשנה, ּבאיזֹו , ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּובכּמה הּׁשּבת, מימי יֹום ּבאיזה ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבחדׁש,
- הרגֹו' 'אמׁש אֹו הרגֹו', 'הּיֹום אמר: אפּלּו מקֹום; ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָּובאיזה
ּבכּמה חדׁש, ּבאיזה ׁשנה, ּבאיזֹו ׁשבּוע, ּבאיזה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשֹואלין
על יתר החקירֹות, ּומּכלל ׁשעה. ּבאיזֹו יֹום, ּבאיזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחדׁש,

ּבּכל הּׁשוֹות עדות]הּׁשבע ׁשעבד[בכל עליו העידּו ׁשאם , ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
עבֹודה ּובאיזֹו עבד, מה את להן ׁשֹואלין - זרה ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָעבֹודה
מלאכה איזֹו אֹותם ׁשֹואלין - הּׁשּבת את ׁשחּלל העידּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעבד;
ׁשֹואלין - הּכּפּורים ּביֹום ׁשאכל העידּו עׂשה; והיא ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָעׂשה,
הּנפׁש, את ׁשהרג אכל; וכּמה אכל, מאכל איזה ְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותם
הּוא הרי ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הרגֹו. ּבּמה אֹותם ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשֹואלין

החקירֹות. ְֲִִַַמּכלל

העדּות,‰. עּקר ׁשהם הּדברים הם - והּדריׁשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהחקירֹות
א יתחּיב יּפטרּובהם ׁשעׂשה[הנידון]ֹו הּמעׂשה ּכּונת והן . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ואיך] העדים,[מה יּוזּמּו ׁשּבהן - הּמקֹום וכּוּון הּזמן, וכּוּון ,ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיכּונּו עד העדים, להזים יכֹולים אנּו ׁשאין יּוזּמּו; לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו

והּמקֹום. ְְַַַָהּזמן
.Â,ּבעדּות עּקר ׁשאינן ּבדברים העדים לבּדק מרּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹועֹוד

הּמרּבה וכל 'ּבדיקֹות'. הּנקראין והן ּבהן; ּתלּויה העדּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואין
ׁשהעידּו הרי הּבדיקֹות? הן ּכיצד מׁשּבח. זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻּבבדיקֹות,
ּבכּונת ׁשהן ׁשּמנינּו, חקירֹות ּבׁשבע ונחקרּו ׁשהרג, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעליו
הּכלי וכּונּו הּמעׂשה, ּבכּונת ונדרׁשּו הּמקֹום, וכּונת ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָהּזמן
לֹובׁש היה 'מה להן: ואֹומרין עֹוד, אֹותן ּבֹודקין - ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָׁשהרגֹו
הארץ עפר ׁשחרים? אֹו לבנים ּבגדים ההֹורג, אֹו ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּנהרג
הּבדיקֹות הן ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו אדם'? אֹו לבן עליה, .ׁשּנהרג ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּתאנה', ּתחת ּפלֹוני ּבמקֹום 'הרגֹו עדים: ׁשאמרּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמעׂשה,
אֹו היּו, ׁשחרֹות ׁשּלּה 'ּתאנים להם: ואמרּו העדים ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹּובדקּו
קצרֹות'? אֹו היּו, ארּכֹות הּתאנים אֹותם ׁשל עקצין ְְְֲֳִִֵֶַָָָָָֻלבנֹות?
מׁשּבח. זה הרי ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבבדיקֹות הּמרּבה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוכל

ה'תש"ע ניסן כ"ג רביעי יום

   
ּכּון‡. אם - ּודריׁשֹות ּבחקירֹות לבדיקֹות? חקירֹות ּבין ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַמה

עדּותן - יֹודע' 'איני אמר: הּׁשני והעד עדּותֹו, את ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאחד
אנּו 'אין אֹומרין: ׁשניהן אפּלּו - ּבבדיקֹות אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָּבטלה;
זה, את זה מכחיׁשין ׁשהן ּובזמן קּימת. עדּותן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָיֹודעין'
את זה ׁשהרג העידּו ּכיצד? ּבטלה. עדּותן - ּבּבדיקֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו

ּבׁשנה ּפלֹוני, 'ּבׁשבּוע ּכׁשּנחקר: האחד העד ואמר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזה,
ּבּׁשּבת, ּברביעי ּבחדׁש, וכ ּבכ ּפלֹוני, ּבחדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּפלֹונית,
ּבּמה ּכׁשּדרׁשּו וכן הרגֹו'; ּפלֹוני ּבמקֹום ּבּיֹום, ׁשעֹות ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשׁש
ּבּכל עדּותֹו ּכּון הּׁשני העד וכן ּבסיף'. 'הרגֹו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹהרגֹו,
ּבּיֹום', היה ׁשעֹות ּבכּמה יֹודע 'איני ׁשאמר: הּׁשעֹות, מן ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחּוץ
ולא הרגֹו, ּבּמה יֹודע 'איני ואמר: הּׁשעה, את ׁשּכּון ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
הּכל, ּכּונּו אם אבל ּבטלה. עדּותן - ּבידֹו' ׁשהיה ּבּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהבנּתי
ואמרּו: לבנים'? אֹו ׁשחרים, היּו 'ּכליו הּדּינין: להן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹואמרּו
ּבהם ׁשאין אּלּו לדברים לּבנּו ׂשמנּו ולא יֹודעין, אנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ'אין

קּימת עדּותן - .מּמׁש' ֵֶֶַַָָ
.לא' אמר: והּׁשני לבּוׁש', היה ׁשחרים 'ּכלים אחד: ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמר

ּוכאּלּו ּבטלה; עדּותן הרי - לבּוׁש' היה לבנים ּכלים אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָכי,
ּכאן ׁשאין 'ּבחמיׁשי', והּׁשני ּבׁשּבת' 'ּברביעי האחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמר
'ּברמח', אֹומר והּׁשני הרגֹו' 'ּבסיף האחד ׁשאמר אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעדּות,

עדּות ּכאן זהׁשאין ׁשהכחיׁשּו וכיון הּדבר"; "נכֹון ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
"נכֹון". זה אין - הּדברים מּכל ּבדבר זה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָאת

ּבחקירֹות‚. עדּותן ּכּונּו מהם ׁשנים - מרּבין העדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיּו
העדּות ּתתקּים - יֹודע' 'איני אֹומר: והּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובּדריׁשֹות,

ויהרג ּבּבדיקֹותּבׁשנים, אפּלּו ׁשניהן, את הכחיׁש אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבטלה. עדּותן -ְֵֵָָ

והּׁשני„. ּבחדׁש', ּבׁשנים ּבּׁשּבת 'ּברביעי אֹומר: אחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
ׁשּזה קּימת; עדּותן - ּבחדׁש' ּבׁשלׁשה ּבּׁשּבת 'ּברביעי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹומר:

ידע לא וזה חדׁש, ׁשל ּבעּבּורֹו עדידע אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
'ּבׁשּׁשה האחד: ׁשאמר ּכגֹון - חצֹות אחר אבל החדׁש. ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹחצֹות
ׁשּכּונּו ּפי על אף - עׂשר' 'ּבׁשבעה אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעׂשר
החדׁש חצי ׁשאין ּבטלה; עדּותן הּׁשּבת, מימי אחד יֹום ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשניהן

החדׁש. ראׁש היה אימתי הּכל ידעּו ּוכבר אּלא ְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹּבא,
'ּבחמּׁשה'‰. אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', 'ּבׁשלׁשה האחד: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

ּבטלה עדּותן והּׁשני- ּבּיֹום', ׁשעֹות 'ּבׁשּתי אחד: עד אמר . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העם ׁשּדר קּימת; עדּותן - היה' ׁשעֹות 'ּבׁשלׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשעֹות', 'ּבׁשלׁש האחד: אמר אם אבל אחת. ּבׁשעה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹלטעֹות
'קדם אחד: עד אמר ּבטלה. עדּותן - 'ּבחמׁש' אֹומר: ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּׁשני
ּבטלה, עדּותן - החּמה' 'ּבהּנץ אֹומר: ואחד החּמה', ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהנץ
אם וכן לּכל. נּכר ׁשהּדבר אחת; ׁשעה ׁשהיא ּפי על ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאף

ּבׁשקיעתּה. ְְְִִֶָָנחלקּו

   
וחקירה‡. ּבדריׁשה נפׁשֹות ּדיני ואחד ממֹונֹות ּדיני ,אחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּכדי חכמים: אמרּו אבל לכם". יהיה אחד "מׁשּפט ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּדריׁשה צריכין ממֹון עדי אין לוין, ּבפני ּדלת ּתנעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹׁשּלא
מנה זה את זה הלוה 'ּבפנינּו העדים: אמרּו ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחקירה.
את ולא החדׁש, את ּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף - ּפלֹונית' ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשנה
ּפלֹוני מּמטּבע היה אם הּמנה את ולא ּבֹו, ׁשהלוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמקֹום

קּימת. עדּותן - ּפלֹוני מּמטּבע ְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
.ּומּתנֹות והלואֹות ּבהֹודאֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבּמה

ּדריׁשה צריכין - קנסֹות ּבדיני אבל ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּומכירֹות
ּובגלּותוחקירה ּבמלקּיֹות לֹומר צרי ואין בשגגה], .[לרוצח ְְְְֲִִֵַַַָָָֻ

ּדריׁשה צרי - לֹו וחׁשׁש מרּמה ׁשהּדין הּדּין ראה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻוכן
והלואֹות. הֹודאֹות עדי ׁשהן ּפי על אף נפׁשֹות, ּכדיני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוחקירה
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נה            
      

אין הּׁשם, חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ּכל - ה'" לנגד . . ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחכמה
הרב. ּכבֹוד על ְְִִַַַָמׁשּגיחין

.‚למל ׁשהיא עדּות אּלא להעיד חּיב אינֹו ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכהן
ּבלבד אבליׂשראל ּבּה; ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול , ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ּפטּור. העדּיֹות, ְִֵָָָֻּבׁשאר

ּולהרּבֹות„. אֹותן, ולחקר העדים, לדרׁש עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹמצות
ּומּסיעין עליהן, ּומדקּדקין מענין[מעבירים]ּבׁשאלתן; אֹותן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּיׁשּתקּו ּכדי הּׁשאלה, ּבעת מלהעיד]לענין יחזרּו[ימנעו אֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ּדפי ּבעדּותן יׁש אם וחקרּת[פגם]ּבהן, "ודרׁשּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

העדים, חקירת ּבעת להּזהר הּדּינין ּוצריכין היטב". ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָוׁשאלּת
העדים: ּבֹודקין חקירֹות ּבׁשבע לׁשּקר. ילמדּו מּתֹוכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמא

ׁשבּוע ּבכּמה[שמיטה]ּבאיזֹו חדׁש, ּבאיזה ׁשנה, ּבאיזֹו , ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּובכּמה הּׁשּבת, מימי יֹום ּבאיזה ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבחדׁש,
- הרגֹו' 'אמׁש אֹו הרגֹו', 'הּיֹום אמר: אפּלּו מקֹום; ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָּובאיזה
ּבכּמה חדׁש, ּבאיזה ׁשנה, ּבאיזֹו ׁשבּוע, ּבאיזה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשֹואלין
על יתר החקירֹות, ּומּכלל ׁשעה. ּבאיזֹו יֹום, ּבאיזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחדׁש,

ּבּכל הּׁשוֹות עדות]הּׁשבע ׁשעבד[בכל עליו העידּו ׁשאם , ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
עבֹודה ּובאיזֹו עבד, מה את להן ׁשֹואלין - זרה ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָעבֹודה
מלאכה איזֹו אֹותם ׁשֹואלין - הּׁשּבת את ׁשחּלל העידּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעבד;
ׁשֹואלין - הּכּפּורים ּביֹום ׁשאכל העידּו עׂשה; והיא ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָעׂשה,
הּנפׁש, את ׁשהרג אכל; וכּמה אכל, מאכל איזה ְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותם
הּוא הרי ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הרגֹו. ּבּמה אֹותם ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשֹואלין

החקירֹות. ְֲִִַַמּכלל

העדּות,‰. עּקר ׁשהם הּדברים הם - והּדריׁשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהחקירֹות
א יתחּיב יּפטרּובהם ׁשעׂשה[הנידון]ֹו הּמעׂשה ּכּונת והן . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ואיך] העדים,[מה יּוזּמּו ׁשּבהן - הּמקֹום וכּוּון הּזמן, וכּוּון ,ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיכּונּו עד העדים, להזים יכֹולים אנּו ׁשאין יּוזּמּו; לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹו

והּמקֹום. ְְַַַָהּזמן
.Â,ּבעדּות עּקר ׁשאינן ּבדברים העדים לבּדק מרּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹועֹוד

הּמרּבה וכל 'ּבדיקֹות'. הּנקראין והן ּבהן; ּתלּויה העדּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואין
ׁשהעידּו הרי הּבדיקֹות? הן ּכיצד מׁשּבח. זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻּבבדיקֹות,
ּבכּונת ׁשהן ׁשּמנינּו, חקירֹות ּבׁשבע ונחקרּו ׁשהרג, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעליו
הּכלי וכּונּו הּמעׂשה, ּבכּונת ונדרׁשּו הּמקֹום, וכּונת ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָהּזמן
לֹובׁש היה 'מה להן: ואֹומרין עֹוד, אֹותן ּבֹודקין - ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָׁשהרגֹו
הארץ עפר ׁשחרים? אֹו לבנים ּבגדים ההֹורג, אֹו ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּנהרג
הּבדיקֹות הן ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו אדם'? אֹו לבן עליה, .ׁשּנהרג ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּתאנה', ּתחת ּפלֹוני ּבמקֹום 'הרגֹו עדים: ׁשאמרּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמעׂשה,
אֹו היּו, ׁשחרֹות ׁשּלּה 'ּתאנים להם: ואמרּו העדים ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹּובדקּו
קצרֹות'? אֹו היּו, ארּכֹות הּתאנים אֹותם ׁשל עקצין ְְְֲֳִִֵֶַָָָָָֻלבנֹות?
מׁשּבח. זה הרי ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבבדיקֹות הּמרּבה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוכל

ה'תש"ע ניסן כ"ג רביעי יום

   
ּכּון‡. אם - ּודריׁשֹות ּבחקירֹות לבדיקֹות? חקירֹות ּבין ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַמה

עדּותן - יֹודע' 'איני אמר: הּׁשני והעד עדּותֹו, את ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאחד
אנּו 'אין אֹומרין: ׁשניהן אפּלּו - ּבבדיקֹות אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָּבטלה;
זה, את זה מכחיׁשין ׁשהן ּובזמן קּימת. עדּותן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָיֹודעין'
את זה ׁשהרג העידּו ּכיצד? ּבטלה. עדּותן - ּבּבדיקֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו

ּבׁשנה ּפלֹוני, 'ּבׁשבּוע ּכׁשּנחקר: האחד העד ואמר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזה,
ּבּׁשּבת, ּברביעי ּבחדׁש, וכ ּבכ ּפלֹוני, ּבחדׁש ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּפלֹונית,
ּבּמה ּכׁשּדרׁשּו וכן הרגֹו'; ּפלֹוני ּבמקֹום ּבּיֹום, ׁשעֹות ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשׁש
ּבּכל עדּותֹו ּכּון הּׁשני העד וכן ּבסיף'. 'הרגֹו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹהרגֹו,
ּבּיֹום', היה ׁשעֹות ּבכּמה יֹודע 'איני ׁשאמר: הּׁשעֹות, מן ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחּוץ
ולא הרגֹו, ּבּמה יֹודע 'איני ואמר: הּׁשעה, את ׁשּכּון ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
הּכל, ּכּונּו אם אבל ּבטלה. עדּותן - ּבידֹו' ׁשהיה ּבּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהבנּתי
ואמרּו: לבנים'? אֹו ׁשחרים, היּו 'ּכליו הּדּינין: להן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹואמרּו
ּבהם ׁשאין אּלּו לדברים לּבנּו ׂשמנּו ולא יֹודעין, אנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ'אין

קּימת עדּותן - .מּמׁש' ֵֶֶַַָָ
.לא' אמר: והּׁשני לבּוׁש', היה ׁשחרים 'ּכלים אחד: ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמר

ּוכאּלּו ּבטלה; עדּותן הרי - לבּוׁש' היה לבנים ּכלים אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָכי,
ּכאן ׁשאין 'ּבחמיׁשי', והּׁשני ּבׁשּבת' 'ּברביעי האחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמר
'ּברמח', אֹומר והּׁשני הרגֹו' 'ּבסיף האחד ׁשאמר אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעדּות,

עדּות ּכאן זהׁשאין ׁשהכחיׁשּו וכיון הּדבר"; "נכֹון ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
"נכֹון". זה אין - הּדברים מּכל ּבדבר זה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָאת

ּבחקירֹות‚. עדּותן ּכּונּו מהם ׁשנים - מרּבין העדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיּו
העדּות ּתתקּים - יֹודע' 'איני אֹומר: והּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובּדריׁשֹות,

ויהרג ּבּבדיקֹותּבׁשנים, אפּלּו ׁשניהן, את הכחיׁש אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבטלה. עדּותן -ְֵֵָָ

והּׁשני„. ּבחדׁש', ּבׁשנים ּבּׁשּבת 'ּברביעי אֹומר: אחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
ׁשּזה קּימת; עדּותן - ּבחדׁש' ּבׁשלׁשה ּבּׁשּבת 'ּברביעי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹומר:

ידע לא וזה חדׁש, ׁשל ּבעּבּורֹו עדידע אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
'ּבׁשּׁשה האחד: ׁשאמר ּכגֹון - חצֹות אחר אבל החדׁש. ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹחצֹות
ׁשּכּונּו ּפי על אף - עׂשר' 'ּבׁשבעה אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעׂשר
החדׁש חצי ׁשאין ּבטלה; עדּותן הּׁשּבת, מימי אחד יֹום ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשניהן

החדׁש. ראׁש היה אימתי הּכל ידעּו ּוכבר אּלא ְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹּבא,
'ּבחמּׁשה'‰. אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', 'ּבׁשלׁשה האחד: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

ּבטלה עדּותן והּׁשני- ּבּיֹום', ׁשעֹות 'ּבׁשּתי אחד: עד אמר . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העם ׁשּדר קּימת; עדּותן - היה' ׁשעֹות 'ּבׁשלׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשעֹות', 'ּבׁשלׁש האחד: אמר אם אבל אחת. ּבׁשעה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹלטעֹות
'קדם אחד: עד אמר ּבטלה. עדּותן - 'ּבחמׁש' אֹומר: ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּׁשני
ּבטלה, עדּותן - החּמה' 'ּבהּנץ אֹומר: ואחד החּמה', ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהנץ
אם וכן לּכל. נּכר ׁשהּדבר אחת; ׁשעה ׁשהיא ּפי על ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאף

ּבׁשקיעתּה. ְְְִִֶָָנחלקּו

   
וחקירה‡. ּבדריׁשה נפׁשֹות ּדיני ואחד ממֹונֹות ּדיני ,אחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּכדי חכמים: אמרּו אבל לכם". יהיה אחד "מׁשּפט ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּדריׁשה צריכין ממֹון עדי אין לוין, ּבפני ּדלת ּתנעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹׁשּלא
מנה זה את זה הלוה 'ּבפנינּו העדים: אמרּו ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחקירה.
את ולא החדׁש, את ּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף - ּפלֹונית' ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשנה
ּפלֹוני מּמטּבע היה אם הּמנה את ולא ּבֹו, ׁשהלוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמקֹום

קּימת. עדּותן - ּפלֹוני מּמטּבע ְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
.ּומּתנֹות והלואֹות ּבהֹודאֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבּמה

ּדריׁשה צריכין - קנסֹות ּבדיני אבל ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּומכירֹות
ּובגלּותוחקירה ּבמלקּיֹות לֹומר צרי ואין בשגגה], .[לרוצח ְְְְֲִִֵַַַָָָֻ

ּדריׁשה צרי - לֹו וחׁשׁש מרּמה ׁשהּדין הּדּין ראה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻוכן
והלואֹות. הֹודאֹות עדי ׁשהן ּפי על אף נפׁשֹות, ּכדיני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוחקירה
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נו           
      

וחקירה,‚. ּדריׁשה צריכין ממֹונֹות עדי ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאף
ּבּדריׁשֹות, אֹו אּלּו ּבחקירֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָאם

ּבטלה עדּותןעדּותן ּבּבדיקֹות, זה את זה הכחיׁשּו ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
אֹומר:קּימת והּׁשני מּמּנּו', לוה 'ּבניסן אֹומר: אחד ּכיצד? . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היינּו', 'ּבירּוׁשלים האחד: ׁשאמר אֹו ּבאּיר', אּלא כי, ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ'לא
וכן ּבטלה; עדּותן - היינּו' ּבלד אּלא כי, לא אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוהּׁשני
'ׁשל אֹומר: והּׁשני הלוהּו', יין ׁשל 'חבית האחד: אמר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם
אבל ּבּדריׁשה. הכחׁשּו ׁשהרי ּבטלה; עדּותן - היתה' ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשמן
היה', לבן 'מנה אֹומר: והּׁשני ׁשחר', 'מנה האחד: אמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאם

'ּבּדיטי אֹומר: קומה]זה והּׁשני[- ּכׁשהלוהּו', היּו העליֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אמר אפּלּו קּימת. עדּותן - היּו' הּתחּתֹונה 'ּבּדיטי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹומר:
לׁשּלם חּיב - 'מאתים' אֹומר: והּׁשני הלוהּו', 'מנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאחד:
'ּדמי האחד: אמר אם וכן מנה. מאתים ּבכלל ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמנה;
ׁשמן' ׁשל חבית 'ּדמי אֹומר: וזה ּבידֹו', לֹו יׁש יין ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחבית

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבּדמים. ּכּפחֹות מׁשּלם -ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ולא„. ממֹונֹות ּבדיני לא עדּות, מקּבלין ׁשאין ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּדין
העדים מּפי אּלא נפׁשֹות, ׁשניםּבדיני ּפי "על ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

סֹופרים, מּדברי אבל ידן. מּכתב ולא מּפיהם, - ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹעדים"
ׁשאין ּפי על אף ׁשּבׁשטר, ּבעדּות ממֹונֹות ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשחֹותכין
ּדנין ואין לוים. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי קּימין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהעדים
ּבמּכֹות לֹומר צרי ואין קנסֹות, ּבדיני ׁשּבׁשטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבעדּות

ידן. מּכתב ולא מּפיהם, אּלא ְְְִִִֶֶַָָָָֹּובגלּות,

ּבין‰. ממֹונֹות ּבדיני ּבין ּדין, ּבבית עדּותֹו ׁשּנחקרה עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָּכל
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - נפׁשֹות 'מטעהּבדיני אמר: ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ּכן',[טועה] הּדבר ׁשאין 'נזּכרּתי הייתי', 'ׁשֹוגג ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהייתי',
עׂשיתי' עלי]'לפחדֹו נתן[איים אפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - ְְֲֲִִִִֵַַָָ

ּתנאי ּבעדּותֹו להֹוסיף יכֹול אינֹו וכן לדבריו. [כגון:טעם ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָ
וכך] כך תנאי על לו ׁשּיאמרמכר ּדברים ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו .ְְִֶֶַָָָָָֹ

אֹו העדּות, ּבּטּול מּכללן ׁשּיבֹוא עדּותֹו, ׁשּנחקרה אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעד
לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּה ּתנאי ְְִֵַַָָהֹוספת

.Âעדּותן ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי - הּׁשטר על החתּומין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבהן. לחזר יכֹולין ואינן ּדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבבית

הּׁשטר את לקּים חתימתם]ּכׁשאפׁשר מּפיהם;[לאמת ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ידן ּכתב ׁשהיה אֹו ידן, ּכתב ׁשּזה עדים ׁשני ׁשם ׁשהיּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכגֹון

אחר מּמקֹום לחתימתם]יֹוצא אפׁשר[ודומה אי אם אבל . ְֲִִִֵֵֶַָָָ
קטּנים אבל זה, הּוא ידינּו 'ּכתב ואמרּו: מּפיהן, אּלא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקּימֹו
הרי - היינּו' 'מטעין היינּו', 'אנּוסים היינּו', 'קרֹובים ְְֲֲִִִִִִִֵָָָָֻהיינּו',

הּׁשטר. ויּבטל נאמנין, ְְֱִִֵֵֶַָָָאּלּו

.Êעדּות 'ּפסּולי עלאמרּו: לקחנּו 'ׁשחד אֹו ּבעברה', היינּו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹ
עד רׁשע, עצמֹו מׂשים אדם ׁשאין נאמנין; אין - זֹו' ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדּות

רׁשע ׁשהּוא עדים עליו היּוׁשּיעידּו 'אמנה אמרּו: אם וכן . ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָ
הלוואה]ּדברינּו' ללא שטר על[היה ׁשהּמעיד נאמנין; אין - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבׁשקר. ּכמעיד אמנה, ְְְֲִֵֶֶַָָׁשטר

.Á'עליו לנּו נמסרה 'מֹודעה זה', מכר 'ׁשטר העדים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאמרּו
מאונס] שמוכר הצהיר יֹוצא[המוכר ידן ׁשּכתב ּפי על אף -ְִֵֶַַַָָ

נאמנין. אּלּו הרי אחר, ֱֲִִֵֵֵֶַָָמּמקֹום
.Ëיֹוצא ידן ּכתב היה אם - זה' ׁשטר היה ּתנאי 'על ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאמרּו:

אּלא מתקּים הּׁשטר אין ואם נאמנין; אין אחר, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּמקֹום
הּדין לבעלי ואֹומרין נאמנין, ללקוחות]מּפיהן, 'קּימּו[- : ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָ

לדין'. ּובֹואּו ְְִַַהּתנאי,

.Èוהּׁשני הּדברים', היּו ּתנאי 'על העדים: מן האחד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאמר
אחד עד ּכאן הרי - ּתנאי' ׁשם היה 'לא .אֹומר: ְֲֵֵֵֶַָָָָָֹ

.‡Èּבעלי ּבפני אּלא עדּות מקּבלין אין ממֹונֹות, ּבדיני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּגם
מבּקׁשיםּדין העדים ׁשהיּו אֹו חֹולה, ּדין ּבעל היה ואם . ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

וׁשלחּו הּים למדינת הרי[בי"ד]ליל - ּבא ולא ּדין לבעל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבפניו. ׁשּלא עדים מקּבלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו
עדיו את ּדין ּבבית מקּימין ּבׁשטר, אבל ּפה. על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבעדּות
'ׁשטר ואֹומר: וצֹווח עֹומד היה ואפּלּו ּדין. ּבעל ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
מׁשּגיחין אין - הן' עדּות 'ּפסּולי הן', ׁשקר 'עדי הּוא', ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָֻמזּיף
יפסל. לפסל, ראיה לֹו יׁש ואם הּׁשטר. את מקּימין אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבֹו,

.Èׁשּיביא עד ּבעדים מּטּפל ּבעדים, ראיה לֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל
וטען אּלם, ּדינֹו ׁשּבעל ּדין ּבית ידעּו ואם ּדין. לבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותן
- לֹו ויעידּו ׁשּיבֹואּו ּדינֹו מּבעל מתּפחדים ׁשהעדים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹובע
וכן העדים. הּוא ׁשּיביא ּדינֹו ּבעל את ּכֹופין ּדין ּבית ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהרי

לאּלם ּבהן ּדנין אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא .ּכל ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

   
העֹוׂשה‡. את רֹואין ׁשניהן ׁשּיהיּו צריכין - נפׁשֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָעדי

ּכאחד אבלעברה אחד. ּדין ּובבית ּכאחד, להעיד ּוצריכין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
רֹואהּו אחד היה ּכיצד? .לכ צריכין אינן ממֹונֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּדיני
אחר מחּלֹון רֹואהּו האחר והעד העברה, ּכׁשעבר זה ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמחּלֹון
לאו, ואם מצטרפין; זה, את זה רֹואין העדים ׁשני היּו אם -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
והעדים העדים, את רֹואה ּבֹו הּמתרה זה היה מצטרפין. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין

זה רֹואין ׁשאין ּפי על אף - אֹותֹו הּמתרהרֹואין זה, את ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַ
מהם אחד והֹוציא אחד, ּבבית העדים ׁשני היּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמצרפן.
ואחד ּבׁשּבת, מלאכה ׁשעֹוׂשה זה וראה החּלֹון, מן ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹראׁשֹו
ראׁשֹו והֹוציא הּׁשני העד וחזר ראׁשֹו, והכניס ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹמתרה
ׁשניהן ׁשּיראּו עד מצטרפין; אין - וראהּו החּלֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאֹותֹו
עדים ּוׁשני זה, מחּלֹון אֹותֹו רֹואין עדים ׁשני היּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכאחד.
ּבזמן - ּבאמצע ּבֹו מתרה ואחד אחר, מחּלֹון אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָרֹואין
לא ואם אחת; עדּות זֹו הרי אּלּו, את אּלּו רֹואין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמקצתן
אּלּו הרי - הּמתרה אֹותם צרף ולא אּלּו, את אּלּו רֹואין ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹהיּו
הּוא - זֹוממין מהן אחת ּכת נמצאת אם ,לפיכ עדּיֹות. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻׁשּתי

שהוזמו]והן[הנאשם] נהרג[העדים הּוא ׁשהרי נהרגין, ְֱֱֲִֵֵֶֶֶָָ
הּׁשנּיה. הּכת ְְִֵַַַָּבעדּות

.,זה אחר זה ׁשראּו ּפי על אף - ממֹונֹות ּבדיני ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאבל
ּביֹום הלוהּו 'ּבפני האחד: אמר ּכיצד? מצטרפת. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעדּותם
אני 'וכן הּׁשני: העד ואמר לֹו', הֹודה 'ּבפני אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּפלֹוני',
מצטרפין אּלּו הרי - אחר' ּביֹום 'הֹודה אֹו ּבפני', .הלוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

'ּבפני‚. אֹומר: והּׁשני הלוהּו', 'ּבפני האחד: אמר אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוכן
והּׁשני לֹו', הֹודה 'ּבפני הראׁשֹון: ׁשאמר אֹו לֹו', ְְִִֵֶַַַָָָָָהֹודה
מצטרפין אּלּו הרי - הלוהּו' 'ּבפני אמר: זמן אחר .ׁשהעיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּמ„. ּבעת וׁשֹומעיןוכן אחד, יבֹוא - ּדין ּבבית עידין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ
ׁשֹומעין זמן, לאחר הּׁשני העד ּוכׁשּיבֹוא הּיֹום, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּדבריו

הּממֹון ּבהן ּומֹוציאין לזה, זה ּומצטרפין .ּדבריו; ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ
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ּבכתב‰. אחד עד היה אם השטר]וכן על על[חתום ואחד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
קניתי 'אני עדּותֹו: ּכתב ׁשּלא זה אמר ואם מצטרפין. - ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפה

סודר] קנין הּזה,[קיבלתי הּמלוה ּבא ולא זה, ּדבר על ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹמּידֹו
מלוה ונעׂשת מצטרפין; ׁשניהן - לכּתב' מּמּני ׁשאל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹולא

'ּפרעּתי'. לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְִִֵַַָָָּבׁשטר,
.Âּדין ּבבית הּׁשני והעיד זה, ּדין ּבבית האחד העד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהעיד

וכן עדּותן. ויצטרפּו ּדין, ּבית אצל ּדין ּבית יבֹוא - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאחר
זה ּדין ּבבית העדים ׁשני העידּו העדים]אם חתימות ,[על ְְִִִִֵֵֵֵֶָ

אחר ּדין ּבבית והעידּו למדינתוחזרּו הדין מבית חלק [והלכו ְְְְִִֵֵֵַָ
אבלהים] ויצטרפּו. ּדין, ּובית ּדין ּבית מּכל אחד יבֹוא -ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ

מצטרפין. אין ּבפניו, העדים ׁשני ׁשהעידּו הּדּין עם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהעד
.Êׁשּיעיד צרי ממֹונֹות, ּבדיני העדּות ׁשּמצרפין ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

הּדבר ּבכל מּׁשניהן אחד עד אםּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אין - ּבמקצתֹו הּׁשני והעיד הּדבר, ּבמקצת אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעיד
ולא ּדבר", "יקּום ׁשּנאמר: ׁשניהן, מעדּות הּדבר את ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמקּימין

ּפלֹוני ׁשנה זֹו ׂשדה 'אכל אֹומר: זה ּכיצד? ּדבר. וזהחצי ת', ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבׁשנה ׁשאכלּה העיד וזה ׁשנּיה, ּבׁשנה ׁשאכלּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָהעיד
'הרי ואֹומרין: ׁשלׁשּתן, עדּות מצטרפין אין - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָׁשליׁשית
הּדבר. ּבמקצת העיד ואחד אחד ׁשּכל ׁשנים'; ׁשלׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאכלּה

ראיתי 'ׁשאני זה: העיד אם פלוני]וכן אחת[אצל ׂשערה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
אחת ׂשערה ראיתי 'ואני אֹומר: וזה זה', ׁשל ימינֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבצד
ּכדי ׁשניהם, ּדברי מצטרפין אין - הּיֹום' ּבאֹותֹו ׂשמאלֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבצד
ּפלֹוני'; ּביֹום ּגדֹול זה ׁשהיה ׁשניהם העידּו 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

הּסימנין ּבמקצת העיד אחד ׁשּכל למטהלפי שערות ב' -] ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
גדלות] סימן והעידּושהם אחת, ּבׂשערה ׁשנים העידּו אפּלּו .ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָ

על העידה מהן ּכת ּכל ׁשהרי אחרת; ּבׂשערה אחרים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
ׁשּתי ׁשראה האחד העיד אם אבל עדּות. זֹו ואין - ּדבר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָחצי
ּבצד ׂשערֹות ׁשּתי ׁשראה הּׁשני והעיד ימין, ּבצד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשערֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. - ְְְְִִֵֵֶַָָֹֹׂשמאל

ה'תש"ע ניסן כ"ד חמישי יום

   
חֹותכין‡. לא[פוסקים]אין אחד, עד ּפי על הּדינין מן ּדין ְִִִִִִֵֵֶַַָֹ

אחד עד יקּום "לא ׁשּנאמר: - ממֹונֹות ּדיני ולא נפׁשֹות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּדיני
הּׁשמּועה ּומּפי חּטאת"; ּולכל עֹון לכל [ממשרע"ה]ּבאיׁש, ְְְְִִִַַָָָָָ

טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לׁשבּועה, הּוא ׁשּקם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלמדנּו,
.ׁשּלא ּבׂשֹוטה - אחד עד ּתֹורה האמינה מקֹומֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבׁשני

מרים מי שנטמאה]ּתׁשּתה מעיד ׁשּלא[אם ערּופה ּובעגלה , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָֹ
הרוצח]ּתערף שראה מעיד וכן[אם ּבמקֹומן. ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָ

ּבעלּה. ׁשּמת לּה ׁשּיעיד אּׁשה ּבעדּות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּדבריהן,
מעידין‚. ּכן ּופסּול אּׁשה מֹועיל, אחד ׁשעד מקֹום ּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָוכן

ׁשבּועה ׁשל אחד מעד חּוץ אּלא- ׁשבּועה מחּיבין ׁשאין ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
זה ויתחּיב אחר, עם להצטרף הראּוי ּכׁשר עד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבעדּות
ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים, ׁשני ּפי "על ממֹון. ּפיו על ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנׁשּבע
אחד נמצא אם הּׁשנים, מה ּכׁשנים. ׁשלׁשה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹעדים",
והּוא הּׁשלׁשה. אף - העדּות ּבטלה ּפסּול, אֹו קרֹוב ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹמהם
ּבטלה - ּפסּול אֹו קרֹוב מהם אחד נמצא אם למאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּדין

ממֹונֹות. ּבדיני ּבין נפׁשֹות ּבדיני ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵָָָהעדּות,

אם„. אבל להעיד. ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה
וראּו העם ּבכלל אחים ׁשני ּיעׂשּו מה - להעיד ּכּלן נתּכּונּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֻלא
מּידֹו חפץ ּכׁשחטף אֹו ּבֹו, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה .ּכׁשהרג ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מרּבין‰. עדים ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו הּדבר? ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻוכיצד
חבל, אֹו ׁשהרג זה 'ּכׁשראיתם להם: אֹומרים אחת, ּכת -ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
להעיד ּבאתי 'לא ׁשאמר: מי ּכל לראֹות'? אֹו ּבאתם ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹלהעיד
מפריׁשין - ּבאתי' העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות אּלא ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָעליו,
- העדּות' ּולכּון ּבאתי, 'להעיד ׁשאמר: מי וכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאֹותֹו;
אֹו קרֹוב להעיד ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמפריׁשין

ּבטלה ּכּלן עדּות ּבהןּפסּול, ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
הּמתּכּון אחד ּכׁשרים, ּכּלן היּו אם אבל ּפסּול. אֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻקרֹוב
וכּון הּדבר וראה הֹואיל - להעיד נתּכּון ׁשּלא ואחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהעיד
ּבדיני ּבין ּפיו, על הּדין חֹותכין התראה, ׁשם והיתה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָעדּותֹו,

נפׁשֹות. ּבדיני ּבין ְְִֵֵָָממֹונֹות

.Âאֹו ּפסּול, מהם אחד ונמצא מרּבין, עדיו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשטר
קּימין העדים אין והרי לזה, זה קרֹובים ׁשנים ּבהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיּו

אֹותן לׁשאל הריקּכדי המקום למלאת או להעיד התכוונו [אם ְְִֵָֹ
ׁשהריבשטר] לחּתם, יׁשבּו ׁשּכּלן ּברּורה עדּות ׁשם יׁש אם -ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

העדּות ּתתקּים לאו, ואם ּבטל; זה הרי - להעיד ּכּלם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנתּכּונּו
ׁשחתמּו אפׁשר ׁשהרי ּבּׁשאר? העדּות מקּימין ולּמה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּׁשאר.

לחּתם לּגדֹול מקֹום והּניחּו כבוד]הּכׁשרים, בתור ,[למעלה ְְְִִִֵַַַָָֹ
מּדעּתם. ׁשּלא וחתם הּפסּול, אֹו הּקרֹוב זה ְְִֶֶַַַַָָָָָֹּובא

.Ê- הּפסּול הּוא ּבּׁשטר, ּתחּלה ׁשחתּום ׁשהעד ּפי על ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
ּכׁשר. הּׁשטר ְֲֵֵַָָהרי

.Á,הּנהרג זה ּבדין מֹורה אינֹו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשהעיד עד ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
לי 'יׁש אמר: ואם חֹובה. ולא זכּות לא עליו ילּמד ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹולא
לא אחד "ועד ׁשּנאמר: - אֹותֹו מׁשּתקין זכּות', עליו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹללּמד
זה ּומהּו לחֹובה. ּבין לזכּות ּבין למּות", בנפׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָיענה
לא - למּות ּבנפׁש ׁשהעיד עד ּכלֹומר, "למּות"? ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו יׁש ממֹונֹות, ּבדיני אבל ויׁשּתק. יעיד אּלא ּדבר, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹיענה
יעׂשה ולא הּדּינין, מן יּמנה לא אבל וחֹובה. זכּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹללּמד

ממֹונֹות. ּבדיני אפּלּו ּדּין, נעׂשה עד ׁשאין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדּין;
.Ë,הּתֹורה מן עדים ׁשּצרי ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

ּבׁשל אבל הּתֹורה. מן הּדבר ּבאֹותֹו לדּון ּדּינין ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָוצרי
ּדּין נעׂשה עד הּגטּדבריהם, את ׁשהביא אחד ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

חכמים:]ואמר: הּוא[כתקנת - נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִֶַַַַַָָָ
לּה אֹותֹו נֹותנין דיינים]ּוׁשנים שלושה ּכאּלּו[בתור ונמצא , ְְְְְִִִִַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדין. ּבבית ְְְִֵֵֵֶַַָָֹנטלּתּו

   
ּבארנּו‡. ׁשטרֹותּכבר ׁשּקּיּום העדים, חתימות [אימות ְְְִֵֶַָָ

לוין.[מדרבנן]מּדבריהםבבי"ד] ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹ
אפּלּו ּבׁשלׁשה, אּלא ׁשטרֹות מקּימין אין כן, ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹאף
מקּימין אין ּולפיכ ּדין. ׁשהּוא מּפני הדיֹוטֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשלׁשּתן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְֵֶַַַָָׁשטרֹות
.הּדר ּדין: ּבבית הּׁשטר יתקּים ּדרכים מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד

עדּות ׁשּזֹו העדים, ידי ּכתב מּכירין הּדּינים ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחת,
ּפלֹוני עדּות וזֹו העדיםּפלֹוני ׁשּיחּתמּו הּׁשנּיה, הּדר . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
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נז            
      

ּבכתב‰. אחד עד היה אם השטר]וכן על על[חתום ואחד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
קניתי 'אני עדּותֹו: ּכתב ׁשּלא זה אמר ואם מצטרפין. - ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפה

סודר] קנין הּזה,[קיבלתי הּמלוה ּבא ולא זה, ּדבר על ְְִֶֶֶַַַַָָָָֹמּידֹו
מלוה ונעׂשת מצטרפין; ׁשניהן - לכּתב' מּמּני ׁשאל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹולא

'ּפרעּתי'. לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְִִֵַַָָָּבׁשטר,
.Âּדין ּבבית הּׁשני והעיד זה, ּדין ּבבית האחד העד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהעיד

וכן עדּותן. ויצטרפּו ּדין, ּבית אצל ּדין ּבית יבֹוא - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאחר
זה ּדין ּבבית העדים ׁשני העידּו העדים]אם חתימות ,[על ְְִִִִֵֵֵֵֶָ

אחר ּדין ּבבית והעידּו למדינתוחזרּו הדין מבית חלק [והלכו ְְְְִִֵֵֵַָ
אבלהים] ויצטרפּו. ּדין, ּובית ּדין ּבית מּכל אחד יבֹוא -ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ

מצטרפין. אין ּבפניו, העדים ׁשני ׁשהעידּו הּדּין עם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהעד
.Êׁשּיעיד צרי ממֹונֹות, ּבדיני העדּות ׁשּמצרפין ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

הּדבר ּבכל מּׁשניהן אחד עד אםּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אין - ּבמקצתֹו הּׁשני והעיד הּדבר, ּבמקצת אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעיד
ולא ּדבר", "יקּום ׁשּנאמר: ׁשניהן, מעדּות הּדבר את ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמקּימין

ּפלֹוני ׁשנה זֹו ׂשדה 'אכל אֹומר: זה ּכיצד? ּדבר. וזהחצי ת', ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבׁשנה ׁשאכלּה העיד וזה ׁשנּיה, ּבׁשנה ׁשאכלּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָהעיד
'הרי ואֹומרין: ׁשלׁשּתן, עדּות מצטרפין אין - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָׁשליׁשית
הּדבר. ּבמקצת העיד ואחד אחד ׁשּכל ׁשנים'; ׁשלׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאכלּה

ראיתי 'ׁשאני זה: העיד אם פלוני]וכן אחת[אצל ׂשערה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
אחת ׂשערה ראיתי 'ואני אֹומר: וזה זה', ׁשל ימינֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבצד
ּכדי ׁשניהם, ּדברי מצטרפין אין - הּיֹום' ּבאֹותֹו ׂשמאלֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבצד
ּפלֹוני'; ּביֹום ּגדֹול זה ׁשהיה ׁשניהם העידּו 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

הּסימנין ּבמקצת העיד אחד ׁשּכל למטהלפי שערות ב' -] ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
גדלות] סימן והעידּושהם אחת, ּבׂשערה ׁשנים העידּו אפּלּו .ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָ

על העידה מהן ּכת ּכל ׁשהרי אחרת; ּבׂשערה אחרים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
ׁשּתי ׁשראה האחד העיד אם אבל עדּות. זֹו ואין - ּדבר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָחצי
ּבצד ׂשערֹות ׁשּתי ׁשראה הּׁשני והעיד ימין, ּבצד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשערֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. - ְְְְִִֵֵֶַָָֹֹׂשמאל

ה'תש"ע ניסן כ"ד חמישי יום

   
חֹותכין‡. לא[פוסקים]אין אחד, עד ּפי על הּדינין מן ּדין ְִִִִִִֵֵֶַַָֹ

אחד עד יקּום "לא ׁשּנאמר: - ממֹונֹות ּדיני ולא נפׁשֹות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּדיני
הּׁשמּועה ּומּפי חּטאת"; ּולכל עֹון לכל [ממשרע"ה]ּבאיׁש, ְְְְִִִַַָָָָָ

טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לׁשבּועה, הּוא ׁשּקם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלמדנּו,
.ׁשּלא ּבׂשֹוטה - אחד עד ּתֹורה האמינה מקֹומֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבׁשני

מרים מי שנטמאה]ּתׁשּתה מעיד ׁשּלא[אם ערּופה ּובעגלה , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָֹ
הרוצח]ּתערף שראה מעיד וכן[אם ּבמקֹומן. ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָ

ּבעלּה. ׁשּמת לּה ׁשּיעיד אּׁשה ּבעדּות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּדבריהן,
מעידין‚. ּכן ּופסּול אּׁשה מֹועיל, אחד ׁשעד מקֹום ּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָוכן

ׁשבּועה ׁשל אחד מעד חּוץ אּלא- ׁשבּועה מחּיבין ׁשאין ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
זה ויתחּיב אחר, עם להצטרף הראּוי ּכׁשר עד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבעדּות
ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים, ׁשני ּפי "על ממֹון. ּפיו על ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנׁשּבע
אחד נמצא אם הּׁשנים, מה ּכׁשנים. ׁשלׁשה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹעדים",
והּוא הּׁשלׁשה. אף - העדּות ּבטלה ּפסּול, אֹו קרֹוב ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹמהם
ּבטלה - ּפסּול אֹו קרֹוב מהם אחד נמצא אם למאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּדין

ממֹונֹות. ּבדיני ּבין נפׁשֹות ּבדיני ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵָָָהעדּות,

אם„. אבל להעיד. ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה
וראּו העם ּבכלל אחים ׁשני ּיעׂשּו מה - להעיד ּכּלן נתּכּונּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֻלא
מּידֹו חפץ ּכׁשחטף אֹו ּבֹו, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה .ּכׁשהרג ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מרּבין‰. עדים ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו הּדבר? ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻוכיצד
חבל, אֹו ׁשהרג זה 'ּכׁשראיתם להם: אֹומרים אחת, ּכת -ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
להעיד ּבאתי 'לא ׁשאמר: מי ּכל לראֹות'? אֹו ּבאתם ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹלהעיד
מפריׁשין - ּבאתי' העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות אּלא ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָָעליו,
- העדּות' ּולכּון ּבאתי, 'להעיד ׁשאמר: מי וכל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאֹותֹו;
אֹו קרֹוב להעיד ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמפריׁשין

ּבטלה ּכּלן עדּות ּבהןּפסּול, ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
הּמתּכּון אחד ּכׁשרים, ּכּלן היּו אם אבל ּפסּול. אֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻקרֹוב
וכּון הּדבר וראה הֹואיל - להעיד נתּכּון ׁשּלא ואחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהעיד
ּבדיני ּבין ּפיו, על הּדין חֹותכין התראה, ׁשם והיתה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָעדּותֹו,

נפׁשֹות. ּבדיני ּבין ְְִֵֵָָממֹונֹות

.Âאֹו ּפסּול, מהם אחד ונמצא מרּבין, עדיו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשטר
קּימין העדים אין והרי לזה, זה קרֹובים ׁשנים ּבהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיּו

אֹותן לׁשאל הריקּכדי המקום למלאת או להעיד התכוונו [אם ְְִֵָֹ
ׁשהריבשטר] לחּתם, יׁשבּו ׁשּכּלן ּברּורה עדּות ׁשם יׁש אם -ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

העדּות ּתתקּים לאו, ואם ּבטל; זה הרי - להעיד ּכּלם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנתּכּונּו
ׁשחתמּו אפׁשר ׁשהרי ּבּׁשאר? העדּות מקּימין ולּמה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּׁשאר.

לחּתם לּגדֹול מקֹום והּניחּו כבוד]הּכׁשרים, בתור ,[למעלה ְְְִִִֵַַַָָֹ
מּדעּתם. ׁשּלא וחתם הּפסּול, אֹו הּקרֹוב זה ְְִֶֶַַַַָָָָָֹּובא

.Ê- הּפסּול הּוא ּבּׁשטר, ּתחּלה ׁשחתּום ׁשהעד ּפי על ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
ּכׁשר. הּׁשטר ְֲֵֵַָָהרי

.Á,הּנהרג זה ּבדין מֹורה אינֹו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשהעיד עד ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
לי 'יׁש אמר: ואם חֹובה. ולא זכּות לא עליו ילּמד ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹולא
לא אחד "ועד ׁשּנאמר: - אֹותֹו מׁשּתקין זכּות', עליו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹללּמד
זה ּומהּו לחֹובה. ּבין לזכּות ּבין למּות", בנפׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָיענה
לא - למּות ּבנפׁש ׁשהעיד עד ּכלֹומר, "למּות"? ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
לֹו יׁש ממֹונֹות, ּבדיני אבל ויׁשּתק. יעיד אּלא ּדבר, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹיענה
יעׂשה ולא הּדּינין, מן יּמנה לא אבל וחֹובה. זכּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹללּמד

ממֹונֹות. ּבדיני אפּלּו ּדּין, נעׂשה עד ׁשאין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדּין;
.Ë,הּתֹורה מן עדים ׁשּצרי ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

ּבׁשל אבל הּתֹורה. מן הּדבר ּבאֹותֹו לדּון ּדּינין ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָוצרי
ּדּין נעׂשה עד הּגטּדבריהם, את ׁשהביא אחד ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

חכמים:]ואמר: הּוא[כתקנת - נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִֶַַַַַָָָ
לּה אֹותֹו נֹותנין דיינים]ּוׁשנים שלושה ּכאּלּו[בתור ונמצא , ְְְְְִִִִַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדין. ּבבית ְְְִֵֵֵֶַַָָֹנטלּתּו

   
ּבארנּו‡. ׁשטרֹותּכבר ׁשּקּיּום העדים, חתימות [אימות ְְְִֵֶַָָ

לוין.[מדרבנן]מּדבריהםבבי"ד] ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹ
אפּלּו ּבׁשלׁשה, אּלא ׁשטרֹות מקּימין אין כן, ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹאף
מקּימין אין ּולפיכ ּדין. ׁשהּוא מּפני הדיֹוטֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשלׁשּתן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְֵֶַַַָָׁשטרֹות
.הּדר ּדין: ּבבית הּׁשטר יתקּים ּדרכים מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד

עדּות ׁשּזֹו העדים, ידי ּכתב מּכירין הּדּינים ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחת,
ּפלֹוני עדּות וזֹו העדיםּפלֹוני ׁשּיחּתמּו הּׁשנּיה, הּדר . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
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נח           
      

החֹותמים העדים ׁשּיבֹואּו הּׁשליׁשית, הּדר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפניהם.
ּבדבר עד ואני ידי, ּכתב 'זה ואחד: אחד ּכל ויאמר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלפניהם,
ׁשהיּו אֹו הּׁשטר עדי מתּו ׁשאם הרביעית, הּדר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה'.
זה. ׁשהּוא ידן ּכתב על ויעידּו עדים ויבֹואּו אחרת, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמדינה
אחרים, ּבׁשטרֹות יֹוצא ידן ּכתב ׁשּיהיה החמיׁשית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּדר

מדמים]ועֹורכין הּכתב[- לאֹותֹו הּכתב זה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֶַַָָ
ּביחד להם ויראה לזה, זה ּדֹומה ויהיה האחרֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּׁשטרֹות

הדיינים] אּלּו.[לג' ידי ּכתב הּוא אּלּו ידי ׁשּכתב ,ְְְְֵֵֵֵֶַַ

מּׁשּתי‚. אּלא אחרֹות, מּׁשטרֹות הּׁשטר את מקּימין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
ׁשל -]ׁשטרֹות ּבעליהן[מכירת ׁשאכלּום ׂשדֹות, [-ׁשּתי ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ

הלקוחות] ׁשּוםהחזיקו ּבלא ּגלּויה נכֹונה אכילה ׁשנים ְְְֲִִָָָָָֹֹׁשלׁש
ּבעלי ּכל ׁשאֹוכלין ּכדר ּבעֹולם, מּתביעה ּפחד ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
ׁשני ׁשּיצאּו והּוא, ּכתּבֹות. ׁשטרי מּׁשני אֹו ׂשדֹותיהם; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֻׂשדֹות
לקּים ׁשרֹוצה זה ידי מּתחת לא - אחר ידי מּתחת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּׁשטרֹות
ׁשּקרא מּׁשטר הּׁשטר מקּימין וכן הּכל. זּיף הּוא ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשטרֹו,

ערער אמיתותו]עליו מּמּנּו[על מקּימין - ּדין ּבבית והחזק , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ּכתּבֹות. ׁשּתי אֹו ׂשדֹות ׁשּתי מּׁשטרי ׁשּמקּימין ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֻלבּדֹו,

ׁשטר„. ונתקּים היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב ׁשּכתבּו: ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבית
ּבאיזֹו ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף מקּים, זה הרי - ּבפנינּו' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשּמא ּדין לבית חֹוׁשׁשין ׁשאין נתקּים; הּדרכים מחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדר

ׁשּיכּתבּויטעּו וׁשמענּו, ׁשראינּו ּדינין ּבּתי ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבפניהם. ּבּה ׁשּנתקּים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּדר

אּלא‰. אחר, ּדין ּבית אחר ּבֹודקין ּדין ּבית אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּולעֹולם
העדים. אחר ּבֹודקין אבל יטעּו; ולא ּבקּיין ׁשהן אֹותן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמחזיקין

.Âצרי - מהן אחד ּומת הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
אינּנּו' והאחד היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב יראהלכּתב: ׁשּמא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבֹו: ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו'. 'ּבׁשנים ויאמר: ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹהרֹואה,
הן'. ּדין ּבית ׁשּׁשניהם ּדּמּו 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ּדין', ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ'ּבבית

צרי אינֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו מׁשמע ּבֹו יׁש .ואם ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
.Êוערערּו עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

אחרים ׁשנים ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא ּגזלן ׁשהּוא מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
ׁשחזר העידּו חתמּו ׁשּלא עד אם - ּבתׁשּובה ׁשחזר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעידּו
ׁשחתמּו אחר ואם היּו. ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
עּמהן, חֹותם אינֹו - ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
ּדברים ּבּמה הּׁשנים. חתימת ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהרי
ּבפגם עליו ערערּו אבל ּבעברה. עליו ּבׁשערערּו ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמּורים?

נׁשּתחררה לא 'אּמֹו ׁשאמרּו: ּכגֹון ,[משיפחותה]מׁשּפחה, ְְְְְְִִִֶַָָָָֹ
אחר ונֹודע הּוא', וגֹוי אּמֹו, נתּגּירה 'לא אֹו הּוא', ְְְְְִִֶֶַַַַָֹועבד
הרי - ּכׁשר וׁשהּוא ּפגם, ּבמׁשּפחּתֹו ׁשאין הּׁשנים ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשחתמּו

מּקדם. ׁשהיה ּדבר ּגּלּוי ׁשּזה עּמהן; חֹותם ִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹזה
.Áׁשאין הּׁשטר; ׁשּיתקּים קדם ּבּׁשטר, הּקּיּום לכּתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר

לקרֹות צריכין הּדּינים ואין החתימה. אּלא עּקר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכתיבה
מעדיו אֹותֹו מקּימין אּלא אֹותֹו, ׁשּמקּימין עלהּׁשטר אף , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכתּוב מה ידעּו ׁשּלא ְִֶַָָֹּפי

   
ׁשעדיו‡. ׁשטר ּכיצד? קרֹובֹו. ידי ּכתב על הּקרֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָמעיד

ׁשל ּבנֹו ּובא הּים, למדינת ׁשהלכּו אֹו ּומתּו, וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָראּובן

ׁשמעֹון ׁשל ּבנֹו ּובא אבי', ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ואמר: ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָראּובן
עדים ּכׁשני ּכׁשרין אּלּו הרי - אבי' ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואמר:
ידי ּכתב על והעיד ׁשליׁשי עּמהם נצטרף ואם קרֹובים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינם

הּׁשטר נתקּים הרי - עדים]ׁשניהם ב' צריך חתימה כל על -]. ְְְֲִֵֵֵֶַַָ

.מה ּבגדלן, להעיד הּגדֹולים ׁשּנאמנים מּדברים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָואּלּו
ידֹו ּכתב 'זה ּגדֹול: ּכׁשהּוא לֹומר אדם נאמן ּבקטנן. ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשראּו
אחי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה רּבי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה אּבא, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ׁשּיצטרף והּוא קטן'; ּכׁשהייתי ידם ּבכתב מּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהייתי

ּגדֹול ּכׁשהּוא ידם ּכתב ׁשּמּכיר אחר .עּמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשניהן‚. והעידּו ׁשנים ּובאּו וׁשמעֹון, ראּובן ׁשעדיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשטר

נתקּים - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב וזה ראּובן ׁשל ידֹו ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
העידהּׁשטר והּׁשני ראּובן, ידי ּכתב על זה העיד אם אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשני ׁשּצרי לפי הּׁשטר, נתקּים לא - ׁשמעֹון ידי ּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹעל
מעיד ׁשליׁשי יׁש ואם מּׁשניהם; אחד יד ּכתב ּכל על ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעדים

נתקּים. ּכאחד, וׁשמעֹון ראּובן ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶַַַָעל
ּכתב„. על ואחר הּוא והעיד ידי', ּכתב 'זה הראׁשֹון: ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאמר

הּממֹון רבעי ׁשלׁשת ׁשּנמצא לפי נתקּים; לא - הּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹידי
האחד ּבעדּות ּתלּוי ׁשלׁשּבּׁשטר ּבנֹו אֹו אחיו העיד אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשהרי נתקּים; לא - הּׁשני ידי ּכתב על אחר, עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹראׁשֹון
הּקרֹובים ּבעדּות ּתלּוי הּממֹון רבעי .ׁשלׁשת ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשני‰. צרי - מהם אחד ּומת הּׁשטר, על החֹותמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים
עד אּלא נמצא לא ואם מת. ׁשל ידֹו ּכתב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים

עדים ּבפני ידֹו חתימת ּכֹותב - החי העד זה עם אפּלּואחד, ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבבית ידֹו ּכתב ׁשּיחזק עד ּדין, ּבבית ּומׁשליכֹו החרׂש, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל

החתימות]ּדין ּכתב[בהשוואת ׁשּזה לֹומר צרי יהיה ולא , ְְְִִִֶֶֶַַָֹ
ידֹו ּכתב ויתקּים הּמת, ידי ּכתב על והאחר הּוא ויעיד ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָידֹו;

מּפיו. ִִֶֹׁשּלא
.Âמּכירין מהם ׁשנים הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

חתמּו, ׁשּלא עד - מּכיר אינֹו ואחד עדים ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחתימֹות
ׁשהּוא ּבדבר ּדּינים נעׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין

אין[מדרבנן]מּדבריהן - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמּכירין היּו לא ׁשחתמּו, ּבעת ׁשהרי וחֹותם; ּבפניו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעידין
ׁשלׁשּתן ׁשּיהיּו עד אּלא ּבׁשנים מקּימין ואין ׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים יעידּו אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכירין,

.Ê:ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּומתּו, הּׁשטר, על חתּומין ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשנים
'ּפסּולי היּו', 'קטּנים היּו', אנּוסים אבל זה, הּוא ידם ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ'ּכתב
ּכתב ׁשּזה אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - היּו' ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעדּות
ערער עליו ׁשּקרא מּׁשטר יֹוצא ידם ּכתב ׁשהיה אֹו ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָידם,
הּׁשנים מעמידין אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ּבבית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻוהחזק
ואין ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשטר

ּכלּום ּבֹו .ּגֹובין ְִ

ה'תש"ע ניסן כ"ה שישי יום

   
ּבבית‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי

העדּות זֹוכר אינֹו אבל ּבוּדאי, הּוא ׁשּזה ידֹו ּכתב והּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדין,
הרי - מעֹולם מּזה לוה ׁשּזה זּכרֹון ּבלּבֹו ימצא ולא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּכלל,

ּדין ּבבית זה ידֹו ּכתב על להעיד אסּור מעידזה אדם ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

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

           
      

מעיד הּוא ׁשּבּׁשטר הּממֹון על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
אם אבל הּדבר; להזּכירֹו ּכדי - ידֹו ּוכתב לזה, חּיב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּזה

יעיד. לא נזּכר, ְִִַָֹֹלא

.,ידֹו ּכתב ׁשראה אחר מעצמֹו העדּות את הּזֹוכר ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
הּׁשני העד הזּכירֹו ואפּלּו ונזּכר, אחרים ׁשהזּכירּוהּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָאֹו
אֹותֹו הזּכיר אם אבל מעיד. זה הרי נזּכר, אם - עּמֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָׁשהעיד
ׁשּזה מּפני מעיד; אינֹו ׁשּנזּכר, ּפי על אף - עצמֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּתֹובע
ידע ׁשּלא ּבדבר ּבׁשקר העיד ּכאּלּו ּדין ּבעל ּבעיני .ּדֹומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּתֹובע‚. והזּכיר חכמים, ּתלמיד הּתֹובע היה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּולפיכ
חכמים ׁשּתלמיד לֹו; יעיד זה הרי - ונזּכר העד את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּזה

מעיד היה לא הּדבר, זכר לא ׁשאלמלי וקליֹודע, קולא]. -] ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁש ממֹונֹות, ּבדיני ׁשהקּלּו הּדברהּוא ׁשּׁשכח ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מעיד. זה הרי - הּדבר ׁשהזּכירֹו הּוא והּכתב ׁשנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּכּמה

עדיו„. ּובאּו ּדין, לבית ׁשּיצא ׁשטר - ּכן והּדבר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָהֹואיל
עדּות ידענּו לא מעֹולם אבל זה, הּוא ידינּו 'ּכתב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמרּו:
נתקּים לא - לֹו' מכר אֹו מּזה לוה ׁשּזה זֹוכרים אנּו ואין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹו,

עדּותן ׁשּיזּכרּו עד ּכחרׂש; הּוא והרי ׁשאינֹוהּׁשטר, מי וכל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אבל לׂשמאלֹו. ימינֹו ּבין ממֹונֹות ּבדיני ידע לא - ּכזה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּדן
עדים ׁשהיּו אֹו אחר, מּמקֹום יֹוצא ידם ּכתב היה ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאם
מׁשּגיחין ואין הּׁשטר, את מקּימין - ידם ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעידים
ׁשּמא זֹו'; עדּות זֹוכרים אנּו 'אין ׁשאֹומרין: ּדבריהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָעל
לבּטל ּכדי זֹוכרין', אנּו 'אין ׁשאמרּו: וזה ּבהם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחזרּו
היינּו', עדּות 'ּפסּולי היינּו', 'קטּנים אמרּו: ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּׁשטר;
ּומּפני ּפיהם. על ׁשּלא הּׁשטר ויתקּים הֹואיל נאמנים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינם
להביא צריכין אנּו ואין הּׁשטרֹות, ּכל מקּימין זה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָטעם
אינם אֹו זֹו, עדּות זֹוכרים הם אם אֹותם, ולׁשאל ְְְִִִִֵֵֵֵָָֹעדים
אֹותּה' זֹוכרים אנּו 'אין ואמרּו: ּבאּו ׁשאפּלּו אֹותּה; ְְְְֲִִִֵֶָָָָָזֹוכרים
מּפיהן. ׁשּלא לקּימֹו ואפׁשר הֹואיל להם, ׁשֹומעין אין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּכתּוב‰. אצלֹו ׁשּנמצא אֹו הּׁשטר, על עדּותֹו הּכֹותב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
העיד 'ּפלֹוני ידֹו: ּובכתב ּביֹום[מינה]ּבפנקסֹו עליו אֹותי ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

אחרים הזּכירּוהּו אֹו מעצמֹו, זכר אם - 'וכ ּבכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
אּלא ּדֹומה זה ׁשאין להעיד; אסּור לאו, ואם מעיד. - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָונזּכר
ּכ ּפלֹוני אצל לֹו יׁש 'ּפלֹוני נאמן: אדם לֹו ׁשאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלמי
מן יֹודע אינֹו והּוא זה, אצל לזה ׁשּיׁש הּוא והעיד ,'ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוכ

והעיד. ׁשמע אחר מּפי אּלא ּכלּום, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּדבר

   
מהן,‡. אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הן; ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

והעבדים, הּנׁשים, - הן ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים,והּקטּנים והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ

עׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותם; והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,
.ׁשנים ּפי "על ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָנׁשים

נקבה.עדים" לׁשֹון לא זכר, לׁשֹון - ְְְִֵֵָָָֹ
והאנּדרֹוגינֹוס‚. הּטמטּום נקבה]וכן או זכר ספקי ּפסּולין,[- ְְְְְְִִֵַַָֻ

ּפסּול ספק ּכׁשר ספק ׁשהּוא מי וכל אּׁשה, ספק ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּפני
על ממֹון להֹוציא אּלא ּבא, העד ׁשאין ּפסּול; הּוא הרי -ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לחּיב אֹו מּספק[לענוש]ּפיו, ממֹון מֹוציאין ואין עֹון, ּפיו על ְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ
ּתֹורה. ּדין מּספק, עֹונׁשין ְְִִִֵֵָָואין

ּתֹורה„. ּדין לעדּות, ּפסּולין ּבעדים:העבדים ׁשּנאמר , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאחיו מּכלל לאחיו", לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ועׂשיתם
וחמר קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ּבן אחיו מה - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹוהּו
לא הּגֹוים, - ּפסּולין מצוֹות ּבמקצת ׁשהן עבדים אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָֹלגֹוים:

ׁשּכן. ֵֶָּכל

ּפסּול‰. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו .מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר, מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻוכל

ואחר ּברית, ּבני מּכלל ויעׂשה ויטּבל, לידֹו הּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
יעיד ּכ. ִָָ

.Êהּתֹורה מן לעדּות ּפסּולין ּבעדים:הּקטּנים ׁשּנאמר , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
'אנׁשים', - ה'" לפני הריב להם אׁשר האנׁשים ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ועמדּו
ּפסּול, הּוא הרי - וחכם נבֹון הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹולא

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא ׁשנה[למטה]עד עׂשרה ׁשלׁש אחר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ׁשנה לעׂשרים הּגיע ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּגמּורֹות.
לא ואם ויעיד. סריס, זה הרי - סריס מּסימני סימן ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹונֹולד

ׁשנֹותיו רב עד יעיד לא - ּבֹו וחמש]נֹולד ּכמֹו[שלושים , ְְִַַָָֹֹ
איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו

.Áּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו, לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן
השחי]מּלמעלה ובית הזקן ּבדיקה[שערות צרי אינֹו - ְְְִִִֵַָָָ
ּובן[למטה] ׁשּיּבדק. עד עדּותֹו, מקּבלין אין - ראּו לא ואם .ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ואינֹו ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשלׁש
מּפני ּבקרקעֹות, עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָיֹודע
ּבעדּות אבל יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

ּגדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - ְְְְְִִִִֵַַָמּטלטלין
.Ëהּתֹורה מן לעדּות ּפסּול מצוֹות.הּׁשֹוטה ּבן ׁשאינֹו לפי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אבנים וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת ּדעּתֹו ונמצאת ּדעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
מדּבר ׁשהּוא ּפי על אף - הּדברים מן ּבדבר אפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּתמיד
הּׁשֹוטים ּובכלל ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ּכענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשֹואל

הּנכּפה משגעון]יחׁשב. לעיתים נופל ּפסּול;[- ּכפּיתֹו, ּבעת - ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
אֹו לזמן, מּזמן הּנכּפה ואחד ּכׁשר. ּבריא, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּובעת

וה קבּוע. עת ּבלא ּתמיד ּדעּתֹוהּנכּפה ּתהיה ׁשּלא ּוא, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּבריאתם, ּבעת ׁשּגם נכּפין, ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשּבׁשת
הרּבה. הּנכּפין ּבעדּות להתיּׁשב וצרי עליהן. מּטרפת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדעּתן

.È,זה את זה הּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאינן ּביֹותר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּפתאים
וכן הארץ, עם ׁשאר ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
- ּביֹותר ּבדעּתם והּמׁשּתּגעים ּבדעּתן, והּנחּפזין ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהמבהלין
הּדּין; ּׁשּיראה מה לפי זה, ודבר הּׁשֹוטים. ּבכלל אּלּו ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

ּבכתב. הּדעֹות לכּון אפׁשר ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשאי
.‡Èמצוֹות ּבן ואינֹו נכֹונה, ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה; - .החרׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

- מדּבר ואינֹו ׁשּׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו ׁשּמדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָואחד
להעיד צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה, ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻאף
ראּוי ויהיה ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָּבבית
אם וכן עליו. ׁשּמאּימין והאּיּום הּדּינים, ּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלׁשמע

מחמתנׁשּתּתק ּכדרחולי][נתאלם ׁשּנבּדק ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַ
לגּטין מיושבת]ׁשּבֹודקין דעתו מכּונת,[אם עדּותֹו ונמצאת , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֻ

מעדּות חּוץ ּכלל; עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָוהעיד
בעלה]אּׁשה שמת הקּלּו.[להעיד ׁשּבעגּונה לפי , ְֲִִֵֵֶַָָ
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נט            
      

מעיד הּוא ׁשּבּׁשטר הּממֹון על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
אם אבל הּדבר; להזּכירֹו ּכדי - ידֹו ּוכתב לזה, חּיב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּזה

יעיד. לא נזּכר, ְִִַָֹֹלא

.,ידֹו ּכתב ׁשראה אחר מעצמֹו העדּות את הּזֹוכר ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
הּׁשני העד הזּכירֹו ואפּלּו ונזּכר, אחרים ׁשהזּכירּוהּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָאֹו
אֹותֹו הזּכיר אם אבל מעיד. זה הרי נזּכר, אם - עּמֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָׁשהעיד
ׁשּזה מּפני מעיד; אינֹו ׁשּנזּכר, ּפי על אף - עצמֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּתֹובע
ידע ׁשּלא ּבדבר ּבׁשקר העיד ּכאּלּו ּדין ּבעל ּבעיני .ּדֹומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּתֹובע‚. והזּכיר חכמים, ּתלמיד הּתֹובע היה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּולפיכ
חכמים ׁשּתלמיד לֹו; יעיד זה הרי - ונזּכר העד את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּזה

מעיד היה לא הּדבר, זכר לא ׁשאלמלי וקליֹודע, קולא]. -] ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁש ממֹונֹות, ּבדיני ׁשהקּלּו הּדברהּוא ׁשּׁשכח ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מעיד. זה הרי - הּדבר ׁשהזּכירֹו הּוא והּכתב ׁשנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּכּמה

עדיו„. ּובאּו ּדין, לבית ׁשּיצא ׁשטר - ּכן והּדבר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָהֹואיל
עדּות ידענּו לא מעֹולם אבל זה, הּוא ידינּו 'ּכתב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמרּו:
נתקּים לא - לֹו' מכר אֹו מּזה לוה ׁשּזה זֹוכרים אנּו ואין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹו,

עדּותן ׁשּיזּכרּו עד ּכחרׂש; הּוא והרי ׁשאינֹוהּׁשטר, מי וכל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אבל לׂשמאלֹו. ימינֹו ּבין ממֹונֹות ּבדיני ידע לא - ּכזה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּדן
עדים ׁשהיּו אֹו אחר, מּמקֹום יֹוצא ידם ּכתב היה ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאם
מׁשּגיחין ואין הּׁשטר, את מקּימין - ידם ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעידים
ׁשּמא זֹו'; עדּות זֹוכרים אנּו 'אין ׁשאֹומרין: ּדבריהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָעל
לבּטל ּכדי זֹוכרין', אנּו 'אין ׁשאמרּו: וזה ּבהם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחזרּו
היינּו', עדּות 'ּפסּולי היינּו', 'קטּנים אמרּו: ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּׁשטר;
ּומּפני ּפיהם. על ׁשּלא הּׁשטר ויתקּים הֹואיל נאמנים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינם
להביא צריכין אנּו ואין הּׁשטרֹות, ּכל מקּימין זה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָטעם
אינם אֹו זֹו, עדּות זֹוכרים הם אם אֹותם, ולׁשאל ְְְִִִִֵֵֵֵָָֹעדים
אֹותּה' זֹוכרים אנּו 'אין ואמרּו: ּבאּו ׁשאפּלּו אֹותּה; ְְְְֲִִִֵֶָָָָָזֹוכרים
מּפיהן. ׁשּלא לקּימֹו ואפׁשר הֹואיל להם, ׁשֹומעין אין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּכתּוב‰. אצלֹו ׁשּנמצא אֹו הּׁשטר, על עדּותֹו הּכֹותב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
העיד 'ּפלֹוני ידֹו: ּובכתב ּביֹום[מינה]ּבפנקסֹו עליו אֹותי ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

אחרים הזּכירּוהּו אֹו מעצמֹו, זכר אם - 'וכ ּבכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
אּלא ּדֹומה זה ׁשאין להעיד; אסּור לאו, ואם מעיד. - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָונזּכר
ּכ ּפלֹוני אצל לֹו יׁש 'ּפלֹוני נאמן: אדם לֹו ׁשאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלמי
מן יֹודע אינֹו והּוא זה, אצל לזה ׁשּיׁש הּוא והעיד ,'ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוכ

והעיד. ׁשמע אחר מּפי אּלא ּכלּום, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּדבר

   
מהן,‡. אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הן; ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

והעבדים, הּנׁשים, - הן ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים,והּקטּנים והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ

עׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותם; והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,
.ׁשנים ּפי "על ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָנׁשים

נקבה.עדים" לׁשֹון לא זכר, לׁשֹון - ְְְִֵֵָָָֹ
והאנּדרֹוגינֹוס‚. הּטמטּום נקבה]וכן או זכר ספקי ּפסּולין,[- ְְְְְְִִֵַַָֻ

ּפסּול ספק ּכׁשר ספק ׁשהּוא מי וכל אּׁשה, ספק ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּפני
על ממֹון להֹוציא אּלא ּבא, העד ׁשאין ּפסּול; הּוא הרי -ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לחּיב אֹו מּספק[לענוש]ּפיו, ממֹון מֹוציאין ואין עֹון, ּפיו על ְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ
ּתֹורה. ּדין מּספק, עֹונׁשין ְְִִִֵֵָָואין

ּתֹורה„. ּדין לעדּות, ּפסּולין ּבעדים:העבדים ׁשּנאמר , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאחיו מּכלל לאחיו", לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ועׂשיתם
וחמר קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ּבן אחיו מה - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹוהּו
לא הּגֹוים, - ּפסּולין מצוֹות ּבמקצת ׁשהן עבדים אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָֹלגֹוים:

ׁשּכן. ֵֶָּכל

ּפסּול‰. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו .מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר, מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻוכל

ואחר ּברית, ּבני מּכלל ויעׂשה ויטּבל, לידֹו הּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
יעיד ּכ. ִָָ

.Êהּתֹורה מן לעדּות ּפסּולין ּבעדים:הּקטּנים ׁשּנאמר , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
'אנׁשים', - ה'" לפני הריב להם אׁשר האנׁשים ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ועמדּו
ּפסּול, הּוא הרי - וחכם נבֹון הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹולא

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא ׁשנה[למטה]עד עׂשרה ׁשלׁש אחר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ׁשנה לעׂשרים הּגיע ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּגמּורֹות.
לא ואם ויעיד. סריס, זה הרי - סריס מּסימני סימן ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹונֹולד

ׁשנֹותיו רב עד יעיד לא - ּבֹו וחמש]נֹולד ּכמֹו[שלושים , ְְִַַָָֹֹ
איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו

.Áּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו, לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן
השחי]מּלמעלה ובית הזקן ּבדיקה[שערות צרי אינֹו - ְְְִִִֵַָָָ
ּובן[למטה] ׁשּיּבדק. עד עדּותֹו, מקּבלין אין - ראּו לא ואם .ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ואינֹו ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשלׁש
מּפני ּבקרקעֹות, עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָיֹודע
ּבעדּות אבל יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

ּגדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - ְְְְְִִִִֵַַָמּטלטלין
.Ëהּתֹורה מן לעדּות ּפסּול מצוֹות.הּׁשֹוטה ּבן ׁשאינֹו לפי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אבנים וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת ּדעּתֹו ונמצאת ּדעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
מדּבר ׁשהּוא ּפי על אף - הּדברים מן ּבדבר אפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּתמיד
הּׁשֹוטים ּובכלל ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ּכענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשֹואל

הּנכּפה משגעון]יחׁשב. לעיתים נופל ּפסּול;[- ּכפּיתֹו, ּבעת - ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
אֹו לזמן, מּזמן הּנכּפה ואחד ּכׁשר. ּבריא, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּובעת

וה קבּוע. עת ּבלא ּתמיד ּדעּתֹוהּנכּפה ּתהיה ׁשּלא ּוא, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּבריאתם, ּבעת ׁשּגם נכּפין, ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשּבׁשת
הרּבה. הּנכּפין ּבעדּות להתיּׁשב וצרי עליהן. מּטרפת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדעּתן

.È,זה את זה הּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאינן ּביֹותר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּפתאים
וכן הארץ, עם ׁשאר ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
- ּביֹותר ּבדעּתם והּמׁשּתּגעים ּבדעּתן, והּנחּפזין ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהמבהלין
הּדּין; ּׁשּיראה מה לפי זה, ודבר הּׁשֹוטים. ּבכלל אּלּו ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

ּבכתב. הּדעֹות לכּון אפׁשר ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשאי
.‡Èמצוֹות ּבן ואינֹו נכֹונה, ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה; - .החרׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

- מדּבר ואינֹו ׁשּׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו ׁשּמדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָואחד
להעיד צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה, ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻאף
ראּוי ויהיה ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָּבבית
אם וכן עליו. ׁשּמאּימין והאּיּום הּדּינים, ּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלׁשמע

מחמתנׁשּתּתק ּכדרחולי][נתאלם ׁשּנבּדק ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַ
לגּטין מיושבת]ׁשּבֹודקין דעתו מכּונת,[אם עדּותֹו ונמצאת , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֻ

מעדּות חּוץ ּכלל; עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָוהעיד
בעלה]אּׁשה שמת הקּלּו.[להעיד ׁשּבעגּונה לפי , ְֲִִֵֵֶַָָ
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.וידעּו הּקֹול, ׁשּמּכירין ּפי על אף - מכירים]הּסּומין -] ְְִִִִֵֶַַַַַ
הדין]האנׁשים בעלי הּתֹורה,[- מן ּפסּולין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵַָָָ

הּוא לראֹות, ראּוי ׁשהּוא מי - ראה" אֹו עד, "והּוא ְְֱִִֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
להעיד. ּכׁשר מעיניו, ּבאחת והּסּומה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּמעיד.

   
ּתׁשת‡. "אל ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרׁשעים

הּׁשמּועה מּפי חמס"; עד להית רׁשע, עם רבינו]יד [ממשה ְְְִִִִֵַָָָָָָֹ
ּבחברֹו ׁשּידע ּכׁשר עד ואפּלּו עד'. רׁשע ּתׁשת 'אל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלמדּו:
להעיד לֹו אסּור - רׁשעֹו מּכירין הּדּינין ואין רׁשע, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
עּמֹו, ׁשּמצטרף מּפני אמת; עדּות ׁשהיא ּפי על אף ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָעּמֹו,
עדּותֹו. ׁשּנתקּבלה עד הרׁשע עם ידֹו הׁשית הּכׁשר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָונמצא
וידע לחברֹו, ּבעדּות יֹודע ׁשהּוא ּכׁשר עד לֹומר, צרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואין
ׁשּנאמר: להעיד, לֹו ׁשאסּור - ׁשקר עד ׁשעּמֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהעד

רׁשע" עם יד ּתׁשת ."אל ְִֶַָָָָ

.עליה ׁשחּיבין עברה ׁשעבר מי ּכל רׁשע? הּוא ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאיזה
קראה הּתֹורה ׁשהרי לעדּות; ּופסּול רׁשע, זהּו - ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָמלקּות
הרׁשע". הּכֹות ּבן אם "והיה ׁשּנאמר: רׁשע, מלקּות ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻלמחּיב
ּפסּול, ׁשהּוא ּדין ּבית מיתת למחּיב לֹומר צרי ְְִִִִֵֵֶַַַָָֻואין

למּות". רׁשע הּוא "אׁשר ֱֲֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
זה‚. הרי הּתֹורה, מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה על ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר

מּדבריהם ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ,[מדרבנן]ּפסּול ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אֹו ּבחלב, ּבהמה ּבׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

לתאבֹון ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים נבלֹות [למאלותׁשאכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
להכעיסתאוותו] הקב"ה]ּבין טֹוב[את יֹום את ׁשחּלל אֹו , ְְִִֵֵֶֶַ

ׁשּוע ׁשהּוא ׁשעטנז, ׁשּלבׁש אֹו ופשתןראׁשֹון, צמר [מעורב ְִֵֶֶַַַַָ
טוּויומסורק] ופשתן]אֹו מצמר נּוז[החוטים מצמראֹו [ארוג ָ
אכלופשתן] אם אבל הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּול זה הרי -ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ

אֹו ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום את ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבׂשר
הרי - ּבֹו וכּיֹוצא ּפׁשּתן ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלבׁש
ׁשחּיבין עברה ּכל מנינּו ּוכבר מּדבריהם. לעדּות ּפסּול ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּדברים ּומצוה מצוה ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות; ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָעליה

מּדבריהם. ׁשאּסּורן ּודברים הּתֹורה, מן ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאּסּורן

ּפי„. על אף לעדּות, ּפסּולין ׁשהם רׁשעים ׁשם יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָועֹוד
ממֹון ולֹוקחין הֹואיל מלקּיֹות; ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשהן
חמס" עד יקּום "ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין, - ּבחמס ׁשּלהן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
הּוא הרי ׁשהחזיר, ּפי על אף - והּגזלנים הּגּנבים ּכגֹון -ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּפי על אף - זֹומם עד וכן ּגזל. אֹו ׁשּגנב מעת לעדּות ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּפסּול
לכל הּתֹורה מן ּפסּול זה הרי - וׁשּלם ממֹון, ּבעדּות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהּוזם
על אף ּדין, ּבבית ׁשהעיד מעת נפסל? הּוא ּומאימתי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָעדּות.
וכן ימים. ּכּמה אחר אּלא עדּות אֹותּה על הּוזם ׁשּלא ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפי
ּפסּולין ׁשניהן - הּמלוה ואחד הּלוה, אחד - ּברּבית ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמלוה

קצּוצה רּבית אם מראש]לעדּות: קבועה הם[- הרי עׂשּו, ְְֲִִִֵֵֵָָ
אבק ואם הּתֹורה; מן לעדּות מעין]ּפסּולין עׂשּו,[- רּבית ְְְֲִִִִִֵַַָָ

מּדבריהם ּפסּולין הן ּגזל[מדרבנן]הרי על העֹובר ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
החמסנים, ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי ּדבריהם, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשל

מ אֹו קרקע הּלֹוקחים -והן הּבעלים ּברצֹון ׁשּלא ּטלטלין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
וכן מּדבריהם. ּפסּולין אּלּו הרי הּדמים, ׁשּנֹותנין ּפי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאף

ּגּסה ּבהמה רֹועה ואחד ּדּקה, ּבהמה רֹועה אחד - ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹועים
ּבגזל, ידיהן ּפֹוׁשטין ׁשחזקתן ּפסּולין; אּלּו הרי - עצמן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשל
סתם ּולפיכ ּופרּדסים; ּבׂשדֹות לרעֹות ּבהמּתן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומּניחין
ּפסּולין; יׂשראל, ּבארץ ּדּקה ּבהמה ּומגּדלי ּפסּול. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרֹועה
ּבכל ּגּסה, ּבהמה לגּדל ּומּתר ּכׁשרין. לארץ, ּבחּוצה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻאבל

הּמֹוכסין וכן המיסים]מקֹום. זכות מהמלך שקנו סתמן[- - ְְְִֵַָָָ
ּבדין להן הּקצּוב מּדבר יֹותר לּקח ׁשחזקתן מּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפסּולין;

מנת ּגּבאי אבל לעצמם. הּיתר ולֹוקחין מס]הּמלכּות, [גובי ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָ
אחת ּפעם אפּלּו ׁשּלקחּו נֹודע ואם ּכׁשרין; סתמן ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמל
מפריחי וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לגּבֹות להן הראּוי מן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָיתר
ׁשל יֹונים ׁשּגֹוזלין ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין, - ּביּׁשּוב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָיֹונים
ׁשּיֹוׁשבין אדם ּבני והם - ׁשביעית סֹוחרי וכן ּבחּנם. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָאחרים

ׁשביעית ׁשּבאה וכיון זרֹועֹותיהן,[שמיטה]ּבטלים, ּפֹוׁשטים , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
אֹוספין ׁשהם אּלּו, ׁשחזקת ּבפרֹות; ולּתן לּׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּומתחילין
- ּבקּבּיה המׂשחק וכן סחֹורה. ּבהם ועֹוׂשין ׁשביעית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּפרֹות
עֹוסק ואינֹו הֹואיל - היא אּלא אּמנּות לֹו ּתהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻוהּוא,

ׁשאֹוכל ּבחזקת זה הרי העֹולם, הּקּבּיה,[מתפרנס]ּביּׁשּוב מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
אבק אפּלּו[מעין]ׁשהּוא אּלא אמרּו, ּבלבד ּבקּבּיה ולא ּגזל. ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

אמרּו, ּבלבד יֹונים לא וכן רּמֹונים. ּוקלּפי אגֹוזים ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵַָֹּבקלּפי
הּקֹודם 'ּכל ואמרּו: ועֹוף, חּיה ּבבהמה הממירים אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשניהם', את ּבעליו יּטל חברֹו, את הּנֹוצח ּכל אֹו חברֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאת
אּמנּות לֹו ּתהיה ׁשּלא והּוא, - זה ּבׂשחֹוק ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹֹֻוכן
מּדבריהם. ּפסּולין אּלּו וכל ּפסּול. הּוא הרי - זה ׂשחֹוק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָאּלא

יבול]אריס‰. תמורת בשדה מן[העובד מּועט ּדבר ׁשּלקח ִִֶַָָָָָ
ׁשּבּכרּו להתבשל]הּפרֹות ּתׁשרי,[הקדימו וימי ניסן ּבימי ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ

ּבעל מּדעת ׁשּלא ׁשּלקח ּפי על אף - מלאכּתם ׁשּתּגמר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹקדם
מקּפיד הּׂשדה ּבעל ׁשאין לעדּות; וכׁשר ּגּנב, אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשדה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְֵֵֶֶַַָֹעל

ה'תש"ע ניסן כ"ו קודש שבת יום

   
הרי‡. - ארץ ּבדר ולא ּבמׁשנה, ולא ּבמקרא, לא ׁשאינֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹמי

עד ׁשּירד מי ׁשּכל מּדבריהם; לעדּות ּופסּול רׁשע, ּבחזקת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
לידֹו ׁשּיבֹואּו העברֹות רב על עֹובר ׁשהּוא חזקה ,ּכ. ְֲֲֵֵֶֶַָָָָָָֹ

.מֹוסרין אין ,לפיכ[- ל ממנים ואין[- הארץ, לעם עדּות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ
עֹוסק ׁשהּוא החזק ּכן אם אּלא עדּות; מּמּנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמקּבלין
ּבֹו ויׁש היׁשרים, ּבדרכי ונֹוהג חסדים, ּובגמילּות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבמצוֹות
הארץ, עם ׁשהּוא ּפי על אף עדּותֹו, מקּבלין - ארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּדר

ּבמׁשנה. ולא ּבמקרא לא ְְְְְְִִֵָָֹֹואינֹו
עד‚. ּכׁשר, ּבחזקת חכמים ּתלמיד ּכל אֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמצאת

ׁשּיחזק עד ּפסּול, ׁשהּוא ּבחזקת הארץ עם וכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיּפסל;
היׁשרים. ּבדרכי הֹול ְְְִֵֵֶַַָׁשהּוא

חזקה„. לֹו ׁשּתהיה קדם הארץ עם עדּות ׁשּקּבל מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
ּובדר ּבמצוֹות נֹוהג ׁשהּוא ויעידּו עדים ׁשּיבֹואּו קדם אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹזֹו,
מאּבד ׁשהרי הּדין; את לּתן ועתיד הדיֹוט, זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָארץ

רׁשעים ּפי על יׂשראל .ממֹון ְְִִִֵַָָָ
האנׁשים‰. והם מּדבריהם; לעדּות ּפסּולין הּבזּויין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָוכן

העם ּכל לפני ּבּׁשּוק ואֹוכלין ׁשהֹולכיןההֹולכין אּלּו ּוכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
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וכּיֹוצא מנּולת, ּבמלאכה עֹוסקין ׁשהם ּבעת ּבּׁשּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻערּמים
ּככלב, חׁשּובין אּלּו ׁשּכל הּבׁשת; על מקּפידין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבאּלּו
ׁשל צדקה האֹוכלין אּלּו, ּומּכלל ׁשקר. עדּות על מקּפידין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואינן
ּבצנעה מהן ׁשּיּזֹונּו להם ׁשאפׁשר ּפי על אף - ּבפרהסיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּגֹוים
מּדבריהם. ּפסּולין אּלּו ּכל חֹוׁשׁשין. ואינן ,לכ עצמן מבּזין -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

.Âלעדּות לפסּול הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ּבין ְְְִֵֵֵַַָָָמה
אף ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ׁשּפסּול ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּדבריהם?

עליו הכריזּו ׁשּלא ּפי פסול]על ּובבּתי[שהוא ּכנסּיֹות ּבבּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
עדּות ּכל ,לפיכ הכרזה. צרי מּדבריהם, והּפסּול ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָמדרׁשֹות.
ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מקּבלין - עליו ׁשהכריזּו קדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהעיד
ואין ּפסּול, ׁשהּוא ּבֹו ידעּו לא ׁשהרי העם; זכּות ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹלאּבד

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶָּפסּולֹו

.Êּבאּסּורין נאמן אחד איסור]עד לברר ׁשהּוא[- ּפי על אף , ְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחט ּבעברה רׁשע ׁשהרי עדּיֹות; לׁשאר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּפסּול
ּדבר על החׁשּוד אבל ׁשחטּתי'. 'ּכהלכה לֹומר ונאמן ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשרה,

ׁשּלֹו על נאמן אינֹו שלו]- הנדון האיסור נאמן[אם אבל , ֱֱֲֵֶֶֶַָָָ
אחרים; ׁשל על ֲִֵֶַהּוא

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?לאחרים; . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

האר עם ונאמןנאמן הן'; מעּׂשרין ּפלֹוני 'ּפרֹות לֹומר: ץ ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפלֹוני ׁשּמֹוכר זה 'ּבׂשר לֹומר: ּבכֹור ּבׂשר למּכר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּנחׁשד
ׁשאימת לפי האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא'; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻחּלין

עליהם. הּממֹון אימת ואין הרׁשעים, על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאּסּורים

.Ëׁשהם עליהן; מעידין ולא מעידין, לא - יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹמלכי
הּדּינים על ּתחת נכנעין ואין זרֹוע, ּבעלי אּלמים .ּבחזקת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
ּדין ּבבית לּמל הּוא ּומעיד עליו, מעידין - ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאבל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָהּגדֹול,
.Èלא - והמׁשּמדים והּמינים, והאּפיקֹורֹוסין, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֻהּמֹוסרין,

מנּו ׁשּלא העדּות; ּפסּולי ּבכלל אֹותם למנֹות חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻהצרכּו
ּפחּותין - והּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו אבל יׂשראל, רׁשעי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא
ויׁש מֹורידין, ולא מעלין לא - ׁשהּגֹוים הּגֹוים; מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹֹהן

הּבא לעֹולם חלק מעלין,לחסידיהם ולא מֹורידין - ואּלּו ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּבא. לעֹולם חלק להן ְֵֵֶֶַָָָָואין

   
ׁשעׂשה‡. עדים ׁשני עליו העידּו אם - ּבעברה הּנפסל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל

זה הרי לֹוקה, אינֹו ּבֹו התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹעברה
לעדּות. ּדבריםּפסּול על ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

מפורסם]ׁשּפׁשט ׁשּנׁשּבע[- ּכגֹון - עברה ׁשהם ּביׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבּה; וכּיֹוצא נבלה אכל אֹו ּגנב, אֹו ּגזל, אֹו לּׁשוא, אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלּׁשקר
להיֹות העֹוׂשה ׁשּקרֹוב ּדבר על עֹובר עדים ראּוהּו אם ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאבל
ראּוהּו ּכיצד? יּפסל. ּכ ואחר להזהירֹו, צריכין - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשֹוגג
ׁשּבת, חּלּול ׁשּזה להֹודיעֹו צריכין - ּבׁשּבת מּתיר אֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָקֹוׁשר
עֹוׂשה ראּוהּו אם וכן זה. יֹודעין אינן העם ׁשרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמּפני
ׁשּבת, ׁשהּוא להֹודיעֹו צריכין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ְְְְְִִִֶַַָָָָמלאכה
ׁשּנעׂשה מי אֹו ּתמיד, ּבקּבּיה המׂשחק וכן הּוא. ׁשֹוכח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּמא

מהמלך]מֹוכס המס זכות ּגּבאי[הקונה המלך]אֹו מס [גובה ֵַַ
זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה להֹודיעֹו העדים צריכין - לעצמֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמֹוסיף

ּכל וכן אּלּו. ּדברים יֹודעין אינן העם ׁשרב לעדּות; ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּפסּול
מראים ׁשהּדברים עברה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבזה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ׁשּלא ּפי על אף - ּבזדֹון ועבר רׁשע, ׁשהּוא ידע ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלעדים

לֹוקה. ואינֹו לעדּות, ּפסּול זה הרי ּבֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶָהתרּו
.ׁשּבא הרי ּכיצד? עצמֹו. ּפי על ּבעברה נפסל אדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ּפי על אף - ּברּבית לוה אֹו ּגזל אֹו ׁשּגנב ואמר ּדין, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבית
נבלה ׁשאכל אמר אם וכן נפסל. אינֹו עצמֹו, ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמׁשּלם
ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו עד נפסל, אינֹו - אסּורה ּבעילה ּבעל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו

ראּובןעדים ,לפיכ רׁשע. עצמֹו את מׂשים אדם ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
'לי ואמר: לוי והעיד ּברּבית, ׁשהלוה ׁשמעֹון עליו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהעיד

ר הרי - ּברּבית' אףהלוה ולוי; ׁשמעֹון ּבעדּות נפסל אּובן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
רׁשע; עצמֹו מׂשים אינֹו ּברּבית, ׁשּלוה לוי ׁשהֹודה ּפי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשהעיד מי וכן עצמֹו. על נאמן ואינֹו ראּובן, על ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָונאמן
ואחר הּוא - לרצֹונֹו ּבין נרּבע ׁשל ּבאנסֹו ּבין רבעֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּפלֹוני
ואחר הּוא - אׁשּתי' על ּבא 'ּפלֹוני להרגֹו. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָמצטרפין

להרגּה לא אבל להרגֹו, קרובה]מצטרפין הוא ּכל[כי וכן . ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹֹ
מצטרפין ואחר הּוא - ׁשֹורי' את רבע 'ּפלֹוני ּבזה. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

ממֹונֹו. אצל קרֹוב אדם ׁשאין ְְֵֵֶֶָָָָָלהרגֹו,
מאּלּו‚. ּבעברה ּפסּול ׁשהּוא אחד על ׁשהעידּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

אֹו ּבֹו וחזר ּתׁשּובה ׁשעׂשה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעברֹות,
ּכׁשר זה הרי - והכחיׁשּום,ׁשּלקה ׁשנים ּבאּו אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּפסּול; ספק זה הרי - נפסל' ולא זֹו עברה עׂשה 'לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹואמרּו:
- ידּון ולא ּבעדּותֹו, ממֹון מֹוציאין ואין יעיד, לא ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹלפיכ

ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ׁשּיּודע ְִֶֶַַָָָָעד
חזר„. ּדין, ּבבית ׁשּלקה ּכיון - מלקּות ׁשּנתחּיב מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

ממֹוןלכׁשרּותֹו מּׁשּום ּפסּולין ׁשהן עדּות, ּפסּולי ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
והרי ּתׁשּובה, צריכין ׁשּׁשּלמּו, ּפי על אף - ּגזלּו אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשחמסּו

הרעה. מּדרּכן ּבתׁשּובה ׁשחזרּו ׁשּיּודע עד ּפסּולין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהן
ׁשטריהם‰. את מּׁשּיקרעּו ּברּבית? מלוה חזרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאימתי

ריבית] ּברּבית[של ילוּו ׁשּלא ּגמּורה, חזרה ויחזרּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹמעצמם,
לגֹוים. ְֲִִאפּלּו

.Âאת מּׁשּיׁשּברּו ּבקּבּיה? המׂשחקין חזרת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמאימתי
המשחק]ּפסיפסיהן חזרה[קוביות ּבהם ויחזרּו מעצמן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבחּנם. ואפּלּו יעׂשּו ׁשּלא ְְֲֲִִֶַַָָֹּגמּורה,
.Êהּכלים את מּׁשּיׁשּברּו יֹונים? מפריחי חזרת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומאימתי

לא ּבּמדּבר ׁשאפּלּו ּגמּורה, חזרה ּבהם ויחזרּו ּבהם, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּצדין
עֹוׂשין .יהיּו ְִִ

.Áׁשביעית מּׁשּתּגיע ׁשביעית? סֹוחרי חזרת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאימתי
'אני ּכֹותב: אּלא ּבלבד, ּדברים חזרת ולא ויּבדקּו. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרת,
הם והרי ׁשביעית, מּפרֹות זּוז מאתים ּכּנסּתי ּפלֹוני ּבן ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָּפלֹוני

לענּיים' ּבמּתנה .נתּונים ְְֲִִִַַָָ
.Ëּבׁשבּועֹות הּמֹועל חזרת להשבעמאימתי [החשוד ְֲִֵֵֵַַַָָ

להם:לשקר] ויאמר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּדין לבית מּׁשּיבֹוא ?ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹותֹו מּכירין ׁשאין ּדין ּבבית ׁשבּועה יתחּיב אֹו אני', ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ'חׁשּוד

חׁשּוב גדול]ּבממֹון וכן[סכום להּׁשבע. ירצה ולא ויׁשּלם , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבֹודק ׁשהיה והריאות]טּבח ויצאת[סכינו ּומֹוכר, לעצמֹו ְְְֵֵֶַַָָָָָ

ׁשהם טרפה, אֹוכלי ּבכלל הּוא ׁשהרי ידֹו, מּתחת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָטרפה
מּמעׂשיו ׁשּיראה עד לעדּות, ּפסּול זה הרי - לעדּות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפסּולין
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סי             
      

וכּיֹוצא מנּולת, ּבמלאכה עֹוסקין ׁשהם ּבעת ּבּׁשּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻערּמים
ּככלב, חׁשּובין אּלּו ׁשּכל הּבׁשת; על מקּפידין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבאּלּו
ׁשל צדקה האֹוכלין אּלּו, ּומּכלל ׁשקר. עדּות על מקּפידין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואינן
ּבצנעה מהן ׁשּיּזֹונּו להם ׁשאפׁשר ּפי על אף - ּבפרהסיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּגֹוים
מּדבריהם. ּפסּולין אּלּו ּכל חֹוׁשׁשין. ואינן ,לכ עצמן מבּזין -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

.Âלעדּות לפסּול הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ּבין ְְְִֵֵֵַַָָָמה
אף ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ׁשּפסּול ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּדבריהם?

עליו הכריזּו ׁשּלא ּפי פסול]על ּובבּתי[שהוא ּכנסּיֹות ּבבּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
עדּות ּכל ,לפיכ הכרזה. צרי מּדבריהם, והּפסּול ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָמדרׁשֹות.
ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מקּבלין - עליו ׁשהכריזּו קדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהעיד
ואין ּפסּול, ׁשהּוא ּבֹו ידעּו לא ׁשהרי העם; זכּות ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹלאּבד

מּדבריהם. אּלא ְְִִֵֶֶָּפסּולֹו

.Êּבאּסּורין נאמן אחד איסור]עד לברר ׁשהּוא[- ּפי על אף , ְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחט ּבעברה רׁשע ׁשהרי עדּיֹות; לׁשאר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּפסּול
ּדבר על החׁשּוד אבל ׁשחטּתי'. 'ּכהלכה לֹומר ונאמן ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשרה,

ׁשּלֹו על נאמן אינֹו שלו]- הנדון האיסור נאמן[אם אבל , ֱֱֲֵֶֶֶַָָָ
אחרים; ׁשל על ֲִֵֶַהּוא

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?לאחרים; . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

האר עם ונאמןנאמן הן'; מעּׂשרין ּפלֹוני 'ּפרֹות לֹומר: ץ ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפלֹוני ׁשּמֹוכר זה 'ּבׂשר לֹומר: ּבכֹור ּבׂשר למּכר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּנחׁשד
ׁשאימת לפי האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא'; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻחּלין

עליהם. הּממֹון אימת ואין הרׁשעים, על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאּסּורים

.Ëׁשהם עליהן; מעידין ולא מעידין, לא - יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹמלכי
הּדּינים על ּתחת נכנעין ואין זרֹוע, ּבעלי אּלמים .ּבחזקת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
ּדין ּבבית לּמל הּוא ּומעיד עליו, מעידין - ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאבל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָהּגדֹול,
.Èלא - והמׁשּמדים והּמינים, והאּפיקֹורֹוסין, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֻהּמֹוסרין,

מנּו ׁשּלא העדּות; ּפסּולי ּבכלל אֹותם למנֹות חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻהצרכּו
ּפחּותין - והּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו אבל יׂשראל, רׁשעי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא
ויׁש מֹורידין, ולא מעלין לא - ׁשהּגֹוים הּגֹוים; מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹֹהן

הּבא לעֹולם חלק מעלין,לחסידיהם ולא מֹורידין - ואּלּו ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּבא. לעֹולם חלק להן ְֵֵֶֶַָָָָואין

   
ׁשעׂשה‡. עדים ׁשני עליו העידּו אם - ּבעברה הּנפסל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל

זה הרי לֹוקה, אינֹו ּבֹו התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹעברה
לעדּות. ּדבריםּפסּול על ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

מפורסם]ׁשּפׁשט ׁשּנׁשּבע[- ּכגֹון - עברה ׁשהם ּביׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבּה; וכּיֹוצא נבלה אכל אֹו ּגנב, אֹו ּגזל, אֹו לּׁשוא, אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלּׁשקר
להיֹות העֹוׂשה ׁשּקרֹוב ּדבר על עֹובר עדים ראּוהּו אם ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאבל
ראּוהּו ּכיצד? יּפסל. ּכ ואחר להזהירֹו, צריכין - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשֹוגג
ׁשּבת, חּלּול ׁשּזה להֹודיעֹו צריכין - ּבׁשּבת מּתיר אֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָקֹוׁשר
עֹוׂשה ראּוהּו אם וכן זה. יֹודעין אינן העם ׁשרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמּפני
ׁשּבת, ׁשהּוא להֹודיעֹו צריכין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ְְְְְִִִֶַַָָָָמלאכה
ׁשּנעׂשה מי אֹו ּתמיד, ּבקּבּיה המׂשחק וכן הּוא. ׁשֹוכח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּמא

מהמלך]מֹוכס המס זכות ּגּבאי[הקונה המלך]אֹו מס [גובה ֵַַ
זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה להֹודיעֹו העדים צריכין - לעצמֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמֹוסיף

ּכל וכן אּלּו. ּדברים יֹודעין אינן העם ׁשרב לעדּות; ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹּפסּול
מראים ׁשהּדברים עברה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבזה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ׁשּלא ּפי על אף - ּבזדֹון ועבר רׁשע, ׁשהּוא ידע ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלעדים

לֹוקה. ואינֹו לעדּות, ּפסּול זה הרי ּבֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶָהתרּו
.ׁשּבא הרי ּכיצד? עצמֹו. ּפי על ּבעברה נפסל אדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ּפי על אף - ּברּבית לוה אֹו ּגזל אֹו ׁשּגנב ואמר ּדין, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבית
נבלה ׁשאכל אמר אם וכן נפסל. אינֹו עצמֹו, ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמׁשּלם
ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו עד נפסל, אינֹו - אסּורה ּבעילה ּבעל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו

ראּובןעדים ,לפיכ רׁשע. עצמֹו את מׂשים אדם ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
'לי ואמר: לוי והעיד ּברּבית, ׁשהלוה ׁשמעֹון עליו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהעיד

ר הרי - ּברּבית' אףהלוה ולוי; ׁשמעֹון ּבעדּות נפסל אּובן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
רׁשע; עצמֹו מׂשים אינֹו ּברּבית, ׁשּלוה לוי ׁשהֹודה ּפי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשהעיד מי וכן עצמֹו. על נאמן ואינֹו ראּובן, על ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָונאמן
ואחר הּוא - לרצֹונֹו ּבין נרּבע ׁשל ּבאנסֹו ּבין רבעֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּפלֹוני
ואחר הּוא - אׁשּתי' על ּבא 'ּפלֹוני להרגֹו. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָמצטרפין

להרגּה לא אבל להרגֹו, קרובה]מצטרפין הוא ּכל[כי וכן . ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹֹ
מצטרפין ואחר הּוא - ׁשֹורי' את רבע 'ּפלֹוני ּבזה. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

ממֹונֹו. אצל קרֹוב אדם ׁשאין ְְֵֵֶֶָָָָָלהרגֹו,
מאּלּו‚. ּבעברה ּפסּול ׁשהּוא אחד על ׁשהעידּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

אֹו ּבֹו וחזר ּתׁשּובה ׁשעׂשה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעברֹות,
ּכׁשר זה הרי - והכחיׁשּום,ׁשּלקה ׁשנים ּבאּו אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּפסּול; ספק זה הרי - נפסל' ולא זֹו עברה עׂשה 'לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹואמרּו:
- ידּון ולא ּבעדּותֹו, ממֹון מֹוציאין ואין יעיד, לא ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹלפיכ

ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ׁשּיּודע ְִֶֶַַָָָָעד
חזר„. ּדין, ּבבית ׁשּלקה ּכיון - מלקּות ׁשּנתחּיב מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

ממֹוןלכׁשרּותֹו מּׁשּום ּפסּולין ׁשהן עדּות, ּפסּולי ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ
והרי ּתׁשּובה, צריכין ׁשּׁשּלמּו, ּפי על אף - ּגזלּו אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשחמסּו

הרעה. מּדרּכן ּבתׁשּובה ׁשחזרּו ׁשּיּודע עד ּפסּולין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהן
ׁשטריהם‰. את מּׁשּיקרעּו ּברּבית? מלוה חזרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאימתי

ריבית] ּברּבית[של ילוּו ׁשּלא ּגמּורה, חזרה ויחזרּו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹמעצמם,
לגֹוים. ְֲִִאפּלּו

.Âאת מּׁשּיׁשּברּו ּבקּבּיה? המׂשחקין חזרת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמאימתי
המשחק]ּפסיפסיהן חזרה[קוביות ּבהם ויחזרּו מעצמן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבחּנם. ואפּלּו יעׂשּו ׁשּלא ְְֲֲִִֶַַָָֹּגמּורה,
.Êהּכלים את מּׁשּיׁשּברּו יֹונים? מפריחי חזרת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומאימתי

לא ּבּמדּבר ׁשאפּלּו ּגמּורה, חזרה ּבהם ויחזרּו ּבהם, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּצדין
עֹוׂשין .יהיּו ְִִ

.Áׁשביעית מּׁשּתּגיע ׁשביעית? סֹוחרי חזרת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאימתי
'אני ּכֹותב: אּלא ּבלבד, ּדברים חזרת ולא ויּבדקּו. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרת,
הם והרי ׁשביעית, מּפרֹות זּוז מאתים ּכּנסּתי ּפלֹוני ּבן ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָּפלֹוני

לענּיים' ּבמּתנה .נתּונים ְְֲִִִַַָָ
.Ëּבׁשבּועֹות הּמֹועל חזרת להשבעמאימתי [החשוד ְֲִֵֵֵַַַָָ

להם:לשקר] ויאמר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּדין לבית מּׁשּיבֹוא ?ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
אֹותֹו מּכירין ׁשאין ּדין ּבבית ׁשבּועה יתחּיב אֹו אני', ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ'חׁשּוד

חׁשּוב גדול]ּבממֹון וכן[סכום להּׁשבע. ירצה ולא ויׁשּלם , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּבֹודק ׁשהיה והריאות]טּבח ויצאת[סכינו ּומֹוכר, לעצמֹו ְְְֵֵֶַַָָָָָ

ׁשהם טרפה, אֹוכלי ּבכלל הּוא ׁשהרי ידֹו, מּתחת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָטרפה
מּמעׂשיו ׁשּיראה עד לעדּות, ּפסּול זה הרי - לעדּות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפסּולין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95



סב           
      

למקֹום ויל ׁשחרים ויכּסה ׁשחרים וילּבׁש רעתֹו, על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנחם
חׁשּוב ּבדבר אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין גדול]ׁשאין ,[בשווי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

חׁשּוב. ּבדבר ידֹו מּתחת טרפה יֹוציא ְְִִֵַַָָָָָאֹו

.Èלֹו ונתנּו אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשהל זֹומם עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עׂשה זה הרי - רצה ולא ּבׁשקר, להעיד חׁשּוב ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹממֹון

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לכׁשרּותֹו. וחזר .ּתׁשּובה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹ

   
יּומתּו‡. "לא ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדין לעדּות ּפסּולין ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹהּקרֹובים

הּׁשמּועה מּפי אבֹות". על יּומתּו לא ּובנים ּבנים, על ְְִִִִַַַָָָָָֹאבֹות
רבינו] על[ממשה אבֹות יּומתּו ׁשּלא זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶֶַַָָָֹלמדּו,

לׁשאר הּדין והּוא אבֹות; ּפי על ּבנים ולא ּבנים, ְְְִִִִִִַַָָָָֹּפי
אב מּמׁשּפחת קרֹובים אּלא ּתֹורה, ּבדין ּפסּול אין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּקרֹובים.
האב מן והאחין האב, עם והּבן הּבן, עם האב והם: ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבלבד;
עם הּדֹוד לֹומר, צרי ואין זה; עם זה ּובניהם זה, עם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָזה
האיׁשּות מּדר אֹו האם, מן הּקרֹובים ׁשאר אבל אחיו. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבן

נישואין] ע"י מּדבריהן[- ּפסּולין ּכּלן .[מדרבנן]- ְְִִִֵֶָֻ

.ּתאֹומים אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים
לזה זה מעידים הּואׁשּנתּגּירּו, הּנֹולד ּכקטן ׁשּנתּגּיר, ׁשהּגר ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ָחׁשּוב.

הם‚. הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים
ּבראׁשֹון בניהםראׁשֹון ּובני ּבׁשני; ׁשני - זה עם זה ּובניהם ; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶ

ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם ְְִִִִִִֶֶזה
ּבראׁשֹון„. ׁשליׁשי הסב]ּולעֹולם לאח צרי[נכד ואין ּכׁשר, ְְְְִִִִֵֵָָָ

ּבׁשני ׁשליׁשי הסבא]לֹומר אח לבן ואין[נכד ּבׁשני, ׁשני אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָ
ּפסּולין. ׁשניהם - ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר ְְְִִִִֵֵֶַָצרי

עם‰. האב ,לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון ּבנֹו, עם ְְְְְִִִִִָָָָָוהאב
ּפסּול ּבנֹו, ּכׁשר,ּבן - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָ

ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו אחיֹות ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָׁשּתי
ׁשני - נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון; ראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָהם
ּכדר ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבניהם ּבנֹות אֹו בניהם, ּבני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶּבׁשני;

ּדֹו ּבזכרים, מֹונה אּתהׁשאּתה ּכ - ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון ר ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבנקבֹות. ְִֵֶמֹונה

.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ - לּה ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְֲִֶַַַָָָָָָָָָּכל
ּפסּול אּתה ּכ - לֹו ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּבעל

ּכבעלּה ׁשהאּׁשה .לאׁשּתֹו; ְְְֲִִֶַָָָ

.Êמעידין ּבעליהן ּבׁשני, ׁשני זֹו עם זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל
אּׁשה זה ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה; ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָזה

לזה זה מעידין אין - ּבּתּה .וזה ְְִִִֵֶֶֶָָ

.Áראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
.ּבראׁשֹון ְִ

.Ëאחֹות ּבת לבעל ולא אׁשּתֹו, אחֹות לבן יעיד לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹוכן
לֹו ׁשּיׁש אׁשּתֹו אחֹות ּבעל לבן הּוא מעיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָאׁשּתֹו;

אחרת .מאּׁשה ִֵֶֶַָ

.Èקרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו, מעיד אּתה ׁשאין איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
ּכל וכן ואחיו. ּבניו ּכגֹון קרֹוביו, לׁשאר מעיד אּתה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
הרי - קרֹוב אׁשת ׁשהיא מּפני לּה, מעיד אּתה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה

קרֹוביה לׁשאר מעיד .אּתה ְְִִֵֶַָָָ

.‡Èלזה זה מעידים חתן, ואבי ּכּלה .ואבי ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָ

.Èּביניהם אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחי
ראּובן, מּמּנּו וילדה ליֹוסף, ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָקרבה
לׁשמעֹון, ונּׂשאת מנּׁשה, והּוא אחרת, מאּׁשה ּבן ליֹוסף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוהיה
לזה זה מעידין ויהּודה מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו .וילדה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

.‚Èּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - אׁשּתֹו עם מעידהאיׁש אינֹו ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵֵָָ
לאביה, ולא ּבּתּה, לבעל ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹלא

אביה. לאׁשת ולא אּמּה, לבעל ולא לאּמּה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא
.„Èהרי האיׁשּות, נגמרה ׁשּלא ּפי על אף - ארּוסה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו

אמּורים? ּדברים ּבּמה עדּות. לענין ּכנׂשּואה לֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהיא
לקרֹובי העיד אם אבל לּה. מעיד ׁשאינֹו עצמּה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבארּוסתֹו
אין - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ּכגֹון ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָארּוסתֹו,

ׁשּיּׂשאּנה עד אֹותּה .ּפֹוסלין ְִִֶֶַָָָ
.ÂËׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבים פסולּבחזקת -] ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
היא.לעדות] הּכתּוב ּגזרת אּלא לרעתֹו; ולא לטֹובתֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹלא

ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר והּׂשֹונא האֹוהב ,ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלפיכ
הּקרֹובים. על אּלא ּתֹורה ּגזרה ׁשּלא ְְְִֶֶַַַָָָָָֹלדּינּות,



       

ה'תש"ע ניסן כ' ראשון יום

   
ּבממֹון‡. חברֹו לׁשּלם,הּתֹובע חּיב יהיה ּבֹו הֹודה ׁשאם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּנתּבע זה הרי - וכפר הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אֹו ונׁשּבע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכפר
'אמן'; ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחּיב
ואחד עצמֹו, מּפי הּנׁשּבע אחד הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשבּועת
חּיב; - 'אמן' ענה ׁשּלא ּפי על אף וכפר, אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהׁשּביעֹו

'אמן'. ּכענּית הּתֹובע, ׁשהׁשּביעֹו אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּכפירתֹו

.ּבממֹון יהיהּתבעֹו לא הּדבר' 'ּכן ויאמר לֹו יֹודה ׁשאם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
על קנס מׁשּלם אדם ׁשאין ּבקנס, ׁשּתבעֹו ּכגֹון לׁשּלם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיב
הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע וכפר עצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּפי

ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ְְִִַַָוחּיב

ּבקרקע‚. ּתבעֹו אם ונׁשּבעוכן וכפר ּבׁשטר, אֹו ּבעבד אֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור -ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ׁשקר. ֶֶַעל

היה„. הֹודה אּלּו זה והרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת נפטר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָולּמה
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"ּבפּקדֹון ׁשּנאמר: לפי ּׁשּכפר? מה אֹו[הלוואה]מׁשּלם , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ
יד לעסק]ּבתׂשּומת סחורה או כסף בידו אֹו[שנתנו בגזל, אֹו , ְְִֵֶָָ

יֹודה ׁשאם מּטלטלין הּכל אבדה", מצא אֹו עמיתֹו, את ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעׁשק
ׁשאינן קרקעֹות יצאּו ידֹו; מּתחת ממֹון יֹוציא ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהם
עבדים, ויצאּו ּובחזקתן; ּבעליהן לפני הן והרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּטלטלין,

בפסוקים]ׁשהקׁשּו והושוו ׁשטרֹות,[הוסמכו ויצאּו לקרקעֹות, ְְְְְְֶַָָָֻ
ממֹון ּגּופן .[ממשי]ׁשאין ֵֶָָ

הּנׁשּבע‰. הּנׁשּבעאחד אֹו הּממֹון, ּבעל ׁשּתבעֹו אחר ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ואמר:מעצמֹו ׁשּקדם ּכגֹון ּכיצד? ּתבעֹו. ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכלּום אחרי, הֹול אּתה ש]'לּמה אתה ּבידי[סבור ל יׁש ְְְֲִֵֵַַַָָָָ
ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ממֹון' ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָממֹון?
זה. ּתבעֹו ׁשּלא ּפי על אף ונׁשּבע, וכפר הֹואיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּפּקדֹון,

.Âלׁשלּוחֹו אֹו עצמֹו, הּממֹון לבעל הּנׁשּבע הּבאאחד ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
ּכמֹותֹו. אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו - ְְְְֶֶַָָָָּבהרׁשאתֹו

.Êהּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב ׁשהּואואינֹו ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעֹו עד , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ִַָמּכירּה.

.Áּבמזיד הּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשּנׁשּבעהּנׁשּבע ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
אּלא לֹוקה, אינֹו - ׁשבּועתֹו ּבׁשעת עדים ּבֹו והתרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשקר,
חּיבי מּכלל הֹוציאֹו הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; אׁשמֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין אׁשם וחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמלקּות,

.Ëונׁשּבע ׁשהׁשּביעֹוּכפר אֹו ּפעמים, חמּׁשה אֹו ארּבעה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אחת ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים, וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּתֹובע
קרּבן חּיב זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ּדין ּבבית ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואחת,

אח הֹודה ׁשאּלּו ּוׁשבּועה; ׁשבּועה ּכל על -אׁשם ׁשּכפר ר ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפֹוטר ונמצא ּדין, ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
על חּיב ּולפיכ הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָעצמֹו

ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ְְָָָּכל
.Èּתֹובעין חמּׁשה ׁשּיׁשהיּו ּפּקדֹון לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ

קרּבן אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' לכם ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלנּו
,ל ולא ,ל ולא ,ל לא ּבידי, ל ׁשאין 'ׁשבּועה ְְְְְְְְִֵֶֶָָָֹֹֹאחד;

ואחת. אחת ּכל על חּיב - 'ל ְְְַַַַַַָָֹולא
.‡Èחברֹו לֹו ואבדהאמר וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון לי 'ּתן : ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
אּלּו הרי מּכּלן, אחת ּפרּוטה ּבידֹו לֹו היה ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאחת;

וחּיב. ְְְִִַָָמצטרפין
.Èל ׁשאין ואבדה','ׁשבּועה וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ואחת. אחת ּכל על ְַַַַַַָָחּיב
.‚È'ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוׂשעֹורין חּטין לי 'ׁשבּועה'ּתן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ

ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ואחת. אחת ּכל על חּיב - וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֻּבידי

.„Èאֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ּפּקדֹוןהיּו לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין ְְְֲִִִִֵָָָָ
מהן: לאחד ואמר ,'ּביד לנּו ׁשּיׁש יד ּותׂשּומת ואבדה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּגזל
ולא יד, ּותׂשּומת ואבדה וגזל ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ'ׁשבּועה
טענה ּכל על חּיב זה הרי - 'ל ולא ,ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְֲֲֵֶַַַָָָֹֹֹל

א לכל אׁשם.וטענה, עׂשרים חּיב זה ונמצא ואחד; חד ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
.ÂËהּפּקדֹון ׁשאבד ּכטען ואחר ונׁשּבע, ּבֹו, ּכפר אֹו , ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ

הּקרן מׁשּלם - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹודה,
ׁשּנאמר: ּוׁשבּועה, ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָֹהראׁשֹון,

אחת. קרן על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וחמׁשתיו",
וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע וכפר ארּבעה הּקרן היה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכיצד?
- והֹודה ונׁשּבע ׁשאבד וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאבד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבעה. ְְְִֵֵֵֶַַָָֹמׁשּלם

.ÊËממֹון אינֹו מּפרּוטה, חברֹוּפחֹות הּתֹובע ,לפיכ ; ְְֲִִֵֵֵַַָָָָ
- ונׁשּבע וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְִִִִַַַַָָָּפטּור

ה'תש"ע ניסן כ"א שני יום

   
מכרֹו‡. אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ּבעלהּגֹונב ּותבעֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָָ

אֹומר: והּוא מכרּת', אֹו וטבחּת ׁשֹורי 'ּגנבּת לֹו: ואמר ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשֹור
זה הרי - ונׁשּבע מכרּתי', ולא טבחּתי לא אבל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּגנבּתיו,
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּפטּור
ׁשהּוא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומֹו מׁשּלם היה לא - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמכר

ונ ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכפרקנס, ׁשּלא ּכמי זה מצא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָממֹון,

טבח. והּוא טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ׁשהרי -ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.לחברֹו האֹומר וכפרוכן עבּדי', את ׁשֹור 'המית : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וסּמית ׁשּני 'הּפלּת לֹו: ואמר רּבֹו ׁשּתבע והעבד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָונׁשּבע,
הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע וכפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעיני',
ּבׁשבּועת חּיב אבל קנס. ׁשהּוא מּפני מׁשּלם, היה לא -ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹּבּטּוי.
קנס‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר חברֹו את אֹותֹוהּתֹובע מׁשּלם ׁשאינֹו , ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

אֹותֹו מׁשּלם ׁשהּוא ממֹון ּבֹו ויׁש ׁשּבארנּו, ּכמֹו עצמֹו ּפי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָעל
מּׁשּום חּיב זה הרי - ונׁשּבע הּדבר ּבכל וכפר עצמֹו, ּפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעל
ּפּתית אֹו 'אנסּת לֹו: ואמר ּתבעֹו ּכיצד? הּפּקדֹון. ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָׁשבּועת
חּיב - ונׁשּבע ּפּתיתי', ולא אנסּתי 'לא אֹומר: והּוא ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹֹּבּתי',
ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבׁשבּועת

ּופגם ּבׁשת מׁשּלם היה - לֹו הֹודה אּלּו ערך]עצמֹו, על[ירידת ְְְִֵֶַַַָָָָֹ
'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', 'ּגנבּת לחברֹו: האֹומר וכן עצמֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹּפי
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּגנבּתי',

ּבהֹודאתֹו. הּקרן את הּוא מׁשּלם ּבהֹודאתֹו, ּכפל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמׁשּלם
חּבּורה'„. ּבי 'עׂשית לחברֹו: 'לאהאֹומר אֹומר: והּוא , ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

המית', 'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', את ׁשֹור 'המית ְְִִִִִֵֵֵֶָֹעׂשיתי';
היה לֹו, הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֶַַַַָָָָָונׁשּבע

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
חּנם‰. לׁשֹומר ׁשֹורֹו לֹו:נתן ואמר ּתבעֹו - הּׁשֹור ּומת , ְְְִֵֵַַַָָָָ

אצלי הפקדּת 'לא לֹו: אמר ?'אצל ׁשהפקדּתי ׁשֹורי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'היכן
- ונׁשּבע 'אבד', אֹו ונגנב', 'הפקדּת לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּכלּום',
הּדבר ואמר הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
חּנם. ׁשֹומר ׁשהּוא מּפני ממֹון, לׁשּלם חּיב היה לא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום הּוא חּיב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאבל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Âלחברֹו ׁשֹורֹו ׁשֹוריהׁשאיל 'היכן לֹו: ואמר ּותבעֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

'נגנב' הּׁשֹואל: לֹו ואמר מת, הּׁשֹור והרי מּמּני'? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאלּת
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע 'אבד', ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
מקֹום ּומּכל ּבכפירתֹו, הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפטר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי
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סג            
      

"ּבפּקדֹון ׁשּנאמר: לפי ּׁשּכפר? מה אֹו[הלוואה]מׁשּלם , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ
יד לעסק]ּבתׂשּומת סחורה או כסף בידו אֹו[שנתנו בגזל, אֹו , ְְִֵֶָָ

יֹודה ׁשאם מּטלטלין הּכל אבדה", מצא אֹו עמיתֹו, את ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעׁשק
ׁשאינן קרקעֹות יצאּו ידֹו; מּתחת ממֹון יֹוציא ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהם
עבדים, ויצאּו ּובחזקתן; ּבעליהן לפני הן והרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּטלטלין,

בפסוקים]ׁשהקׁשּו והושוו ׁשטרֹות,[הוסמכו ויצאּו לקרקעֹות, ְְְְְְֶַָָָֻ
ממֹון ּגּופן .[ממשי]ׁשאין ֵֶָָ

הּנׁשּבע‰. הּנׁשּבעאחד אֹו הּממֹון, ּבעל ׁשּתבעֹו אחר ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ואמר:מעצמֹו ׁשּקדם ּכגֹון ּכיצד? ּתבעֹו. ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּכלּום אחרי, הֹול אּתה ש]'לּמה אתה ּבידי[סבור ל יׁש ְְְֲִֵֵַַַָָָָ
ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ממֹון' ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָממֹון?
זה. ּתבעֹו ׁשּלא ּפי על אף ונׁשּבע, וכפר הֹואיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּפּקדֹון,

.Âלׁשלּוחֹו אֹו עצמֹו, הּממֹון לבעל הּנׁשּבע הּבאאחד ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
ּכמֹותֹו. אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו - ְְְְֶֶַָָָָּבהרׁשאתֹו

.Êהּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב ׁשהּואואינֹו ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעֹו עד , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ִַָמּכירּה.

.Áּבמזיד הּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשּנׁשּבעהּנׁשּבע ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
אּלא לֹוקה, אינֹו - ׁשבּועתֹו ּבׁשעת עדים ּבֹו והתרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשקר,
חּיבי מּכלל הֹוציאֹו הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; אׁשמֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין אׁשם וחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמלקּות,

.Ëונׁשּבע ׁשהׁשּביעֹוּכפר אֹו ּפעמים, חמּׁשה אֹו ארּבעה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אחת ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים, וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּתֹובע
קרּבן חּיב זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ּדין ּבבית ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואחת,

אח הֹודה ׁשאּלּו ּוׁשבּועה; ׁשבּועה ּכל על -אׁשם ׁשּכפר ר ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפֹוטר ונמצא ּדין, ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
על חּיב ּולפיכ הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָעצמֹו

ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ְְָָָּכל
.Èּתֹובעין חמּׁשה ׁשּיׁשהיּו ּפּקדֹון לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ

קרּבן אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' לכם ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלנּו
,ל ולא ,ל ולא ,ל לא ּבידי, ל ׁשאין 'ׁשבּועה ְְְְְְְְִֵֶֶָָָֹֹֹאחד;

ואחת. אחת ּכל על חּיב - 'ל ְְְַַַַַַָָֹולא
.‡Èחברֹו לֹו ואבדהאמר וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון לי 'ּתן : ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ׁשאין 'ׁשבּועה ,'ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
אּלּו הרי מּכּלן, אחת ּפרּוטה ּבידֹו לֹו היה ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאחת;

וחּיב. ְְְִִַָָמצטרפין
.Èל ׁשאין ואבדה','ׁשבּועה וגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ואחת. אחת ּכל על ְַַַַַַָָחּיב
.‚È'ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוׂשעֹורין חּטין לי 'ׁשבּועה'ּתן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ

ל ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיב אינֹו - ּבידי' ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ואחת. אחת ּכל על חּיב - וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֻּבידי

.„Èאֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ּפּקדֹוןהיּו לנּו 'ּתן לֹו: ואֹומרין ְְְֲִִִִֵָָָָ
מהן: לאחד ואמר ,'ּביד לנּו ׁשּיׁש יד ּותׂשּומת ואבדה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּגזל
ולא יד, ּותׂשּומת ואבדה וגזל ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ'ׁשבּועה
טענה ּכל על חּיב זה הרי - 'ל ולא ,ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְֲֲֵֶַַַָָָֹֹֹל

א לכל אׁשם.וטענה, עׂשרים חּיב זה ונמצא ואחד; חד ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
.ÂËהּפּקדֹון ׁשאבד ּכטען ואחר ונׁשּבע, ּבֹו, ּכפר אֹו , ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ

הּקרן מׁשּלם - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹודה,
ׁשּנאמר: ּוׁשבּועה, ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש ְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָֹהראׁשֹון,

אחת. קרן על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"וחמׁשתיו",
וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע וכפר ארּבעה הּקרן היה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכיצד?
- והֹודה ונׁשּבע ׁשאבד וטען וחזר והֹודה, ונׁשּבע ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאבד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבעה. ְְְִֵֵֵֶַַָָֹמׁשּלם

.ÊËממֹון אינֹו מּפרּוטה, חברֹוּפחֹות הּתֹובע ,לפיכ ; ְְֲִִֵֵֵַַָָָָ
- ונׁשּבע וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְִִִִַַַַָָָּפטּור

ה'תש"ע ניסן כ"א שני יום

   
מכרֹו‡. אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ּבעלהּגֹונב ּותבעֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָָ

אֹומר: והּוא מכרּת', אֹו וטבחּת ׁשֹורי 'ּגנבּת לֹו: ואמר ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשֹור
זה הרי - ונׁשּבע מכרּתי', ולא טבחּתי לא אבל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּגנבּתיו,
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּפטּור
ׁשהּוא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומֹו מׁשּלם היה לא - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמכר

ונ ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכפרקנס, ׁשּלא ּכמי זה מצא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָממֹון,

טבח. והּוא טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ׁשהרי -ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.לחברֹו האֹומר וכפרוכן עבּדי', את ׁשֹור 'המית : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וסּמית ׁשּני 'הּפלּת לֹו: ואמר רּבֹו ׁשּתבע והעבד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָונׁשּבע,
הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע וכפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעיני',
ּבׁשבּועת חּיב אבל קנס. ׁשהּוא מּפני מׁשּלם, היה לא -ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹּבּטּוי.
קנס‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר חברֹו את אֹותֹוהּתֹובע מׁשּלם ׁשאינֹו , ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

אֹותֹו מׁשּלם ׁשהּוא ממֹון ּבֹו ויׁש ׁשּבארנּו, ּכמֹו עצמֹו ּפי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָעל
מּׁשּום חּיב זה הרי - ונׁשּבע הּדבר ּבכל וכפר עצמֹו, ּפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעל
ּפּתית אֹו 'אנסּת לֹו: ואמר ּתבעֹו ּכיצד? הּפּקדֹון. ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָׁשבּועת
חּיב - ונׁשּבע ּפּתיתי', ולא אנסּתי 'לא אֹומר: והּוא ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹֹּבּתי',
ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבׁשבּועת

ּופגם ּבׁשת מׁשּלם היה - לֹו הֹודה אּלּו ערך]עצמֹו, על[ירידת ְְְִֵֶַַַָָָָֹ
'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', 'ּגנבּת לחברֹו: האֹומר וכן עצמֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹּפי
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּגנבּתי',

ּבהֹודאתֹו. הּקרן את הּוא מׁשּלם ּבהֹודאתֹו, ּכפל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמׁשּלם
חּבּורה'„. ּבי 'עׂשית לחברֹו: 'לאהאֹומר אֹומר: והּוא , ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

המית', 'לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי', את ׁשֹור 'המית ְְִִִִִֵֵֵֶָֹעׂשיתי';
היה לֹו, הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֶַַַַָָָָָונׁשּבע

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
חּנם‰. לׁשֹומר ׁשֹורֹו לֹו:נתן ואמר ּתבעֹו - הּׁשֹור ּומת , ְְְִֵֵַַַָָָָ

אצלי הפקדּת 'לא לֹו: אמר ?'אצל ׁשהפקדּתי ׁשֹורי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'היכן
- ונׁשּבע 'אבד', אֹו ונגנב', 'הפקדּת לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּכלּום',
הּדבר ואמר הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
חּנם. ׁשֹומר ׁשהּוא מּפני ממֹון, לׁשּלם חּיב היה לא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום הּוא חּיב ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאבל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Âלחברֹו ׁשֹורֹו ׁשֹוריהׁשאיל 'היכן לֹו: ואמר ּותבעֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

'נגנב' הּׁשֹואל: לֹו ואמר מת, הּׁשֹור והרי מּמּני'? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאלּת
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע 'אבד', ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
מקֹום ּומּכל ּבכפירתֹו, הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפטר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי
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סד           
      

מּפני - נׁשּבה אֹו אבד אֹו נגנב אֹו ׁשּמת ּבין לׁשּלם, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָחּיב
מּׁשּום הּוא חּיב אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשֹואל, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשבּועת

.Êהּכלל אּלאזה הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפֹוטר ׁשאינֹו ּכל : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו ּבין עצמֹו, מּפי ּבין - ונׁשּבע זֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבכפירה
ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכפר

מּפיו. ׁשבּועה הֹוציא ולא ְְִִִֵָָֹ'אמן'

.Áחברֹו ׁשֹור והּואהּגֹונב ׁשֹורי', 'ּגנבּת לֹו: ואמר ּותבעֹו , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ
ּטיבֹו 'מה ּגנבּתי', 'לא זה][=אֹומר: 'אּתהכיצד ?'אצל ְְְִִֵֶַַַָָֹ

ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע אצלי', ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָהפקדּתֹו
ועכׁשו מקֹום, מּכל הּׁשֹור ּדמי לׁשּלם חּיב היה ׁשּגנבֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהֹודה
הּגנבה מן זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר הרי הּוא', 'ּפּקדֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשאמר
היה זֹו, הֹודאה אחר אבד אֹו הּׁשֹור נגנב ׁשאם האבדה, ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּומן

מּלׁשּלם. ְִֵַָּפטּור

.Ëׁשּׂשכרֹו טען אם הּפּקדֹון;וכן ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
טען אם וכן הּמתה. ּומן הּׁשבּורה מן עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע לי', 'הׁשאלּתהּו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָואמר:
ׁשּיתּבאר ּכמֹו מלאכה, ּבׁשעת הּמתה מן עצמֹו ּפטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהרי

ׁשאלה. ְְְִֵָּבהלכֹות

.Èּגנבּתי 'לא לֹו: אמר אם ,אצלי',לפיכ הפקדּתֹו אּתה אּלא , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
,לפני ׁשֹור והרי לי, 'הׁשאלּתהּו אֹו לׁשמרֹו', 'ׂשכרּתני ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאֹו
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָקחהּו',

מּכלּום. זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר ולא ּבּקרן, הֹודה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי

.‡Èלי מכרּתֹו 'אּתה לֹו: אמר אם ּדמיווכן נתּתי לא ועדין , ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
לֹו: ׁשאמר אֹו ;'לפני ׁשֹור הרי אֹו ּדמיו, קח ּתרצה אם -ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּתרצה אם - ל ׁשאעׂשה מלאכה ּבׂשכר לי נתּתֹו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ'אּתה
ולא מצאתיו, ּבּדר 'ּתֹועה ;'ול קחּנּו אֹו ,ל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשאעׂשה
ׁשאמר: אֹו ,'ול קחּנּו ׁשּידעּתי, עכׁשו ,ׁשּל ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָידעּתי
טענה ּכל על ונׁשּבע ,'לפני הּוא והרי רץ, ּפרתי ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ'אחר

ּפטּור - עצמֹומאּלּו ּפטר לא ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
וח ׁשקר.מּכלּום; על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת ּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

.Èׁשּתפין לׁשני ממֹון חּיב ׁשהיה מהן,מי אחד ּותבעֹו , ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ממֹון. ּכפר ׁשהרי הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
לויתי 'לא ואמר: מהן לאחד ּבּכל והֹודה ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּתבעּוהּו
ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע לבּדֹו', מּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל מּכלּום; עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִַַַַָָָֹלא

.‚Èּבׁשטר מלוה עליו ׁשהיתה מי -וכן ונׁשּבע ּבּה וכפר , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
הּקרקע, נׁשּתעּבד ּבּׁשטר ׁשהרי הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפטּור
ּבקרקע ׁשהּכֹופר ּבארנּו ּוכבר ּבקרקע, ּככֹופר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשקר. ֶֶַעל

.„Èּבלבד ּבעדים מלוה עליו חּיבהיתה - ונׁשּבע וכפר , ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
עּתה. מּלׁשּלם ּבכפירתֹו עצמֹו ּפטר ׁשהרי הּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשבּועת
ׁשּלא ונמצא לׁשּלם, יתחּיב העדים, ׁשּכׁשּיבֹואּו ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
יבֹואּו לא וׁשּמא ּבעּתּה; הֹועילה הרי - ּכפירתֹו לֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹהֹועילה

עדּותן ּתתקּים ולא יבֹואּו אֹו הדיינים]עדים, אֹו[בחקירת , ְְִִֵֵֵַָָֹ
חּיב. ּולפיכ ְְִִַָָָיּפסלּו,

ה'תש"ע ניסן כ"ב שלישי יום

   
ּבעדּותן‡. הּנתּבע ׁשּיתחּיב עדּות לֹו להעיד עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹובע

ונׁשּבעּו ּבעדּותן וכפרּו הּמּטלטל, ממֹון זה לתֹובע לּתן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלבּדּה
הרי - ּדין לבית חּוץ ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית ׁשּנׁשּבעּו ּבין -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶ
ממֹון הפסידּוהּו ׁשהרי העדּות, ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלּו
ּפי על אף - ּבֹו וכפרּו הּתֹובע, הׁשּביען אם וכן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבכפירתן.
ׁשּכפרּו, ּכיון - ׁשבּועתֹו אחר 'אמן' ענּו ולא הן, נׁשּבעּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּדין. ּבבית ׁשּיׁשּביעם והּוא, חּיבין; אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָהרי

.העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ּבעדּותןאין ׁשּיכּפרּו עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית הׁשּביען אֹו ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָּבבית

ּדין לבית חּוץ הׁשּביען אמן]אֹו ּדין[וענו ּבבית הּכפירה - ְְְְִִִִִֵֵַָָ
ׁשּיּגיד מקֹום - עֹונֹו" ונׂשא יּגיד, לא "אם ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד,

יתחּיב. ׁשם יּגיד לא ׁשאם הּוא ְְִִִִֵֶַַָֹויֹועיל,

ממֹון‚. מחּיבת ׁשאינּה ּבעדּות קרקעֹות,ּתבען ּבעדּות אֹו , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ׁשטרֹות, אֹו עבדים, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָאֹו
ׁשּדֹומה ממֹון עדּות ּכפירת על אּלא חּיבין ׁשאינן ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעדּות;
ּבּפרׁשה, הּכתּוב ׁשּפרטן ואבדה וגזל יד ּותׂשּומת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפּקדֹון

זה. יּתן לזה, ּוכׁשּיעידּו ממֹון; ׁשּגּופן מּטלטלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

וכפרּו„. קנס, עדי הּמׁשּביע העדּות;וכן מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
ואף מּלׁשּלם, יּפטר - ּבּקנס והֹודה הּנתּבע קדם ׁשאם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּפני
ׁשּלא העדים נמצאּו והעידּו. ּכן אחר העדים ׁשּבאּו ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
היא הּנתּבע ּכפירת עם עדּותן אּלא לבּדּה, ּבעדּותן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיבּו
אם - עדּותן ּתֹועיל לא הֹודה, ואם והֹואיל אֹותֹו; ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹהמחּיבת

ּפטּורין. ונׁשּבעּו, ּבּה ְְְְְִִָָּכפרּו

אני‰. ּפלֹוני'מׁשּביעכם ּביד לי ׁשּיׁש לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ
חּיבין - וכפרּו וחמּׁשה', ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
הּכפל מּפני לא ממֹון, ׁשהּוא הּקרן מּפני העדּות, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבּועת
ּפּתה אֹו ּפלֹוני ׁשאנס לֹו ׁשּיעידּו הׁשּביען אם וכן קנס. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
והּפגם, הּבׁשת מּפני העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין - וכפרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבּתֹו,
ּכל וכן הּקנס. מּפני לא מׁשּלם, הּנתּבע ּבהן הֹודה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Âהעדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ויּׁשבעּואין ׁשּיכּפרּו עד , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

קדמּו אם אבל ׁשלּוחֹו; אֹו עצמֹו הּדין ּבעל ּתביעת ְְְְֲִִִַַַַַַַָָאחר
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין ׁשּיתּבעם, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹונׁשּבעּו

.Êאחריהן הֹול הּתֹובע ראּו אּתהּכיצד? 'לּמה לֹו: אמרּו , ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אּלּו הרי - עדּות' ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחרינּו? ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּבא
הן אּלא הּתֹובע, ּתבען ׁשּלא מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
הּנתּבע, הׁשּביען אם וכן עצמם. ּבתביעת ונׁשּבעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָקדמּו
לֹו', ותעידּו ׁשּתבֹואּו עדּות, אֹותי ׁשּתֹובע לזה ּתדעּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ'ׁשאם
ׁשּיׁשּביעם עד העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכפרּו
ׁשּיׁש ויעידּו ׁשּיבֹואּו הׁשּביעם אם לֹומר צרי ואין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹובע.
זה ׁשאין ּפטּורין, ׁשהם - וכפרּו ממֹון, ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָלפלֹוני

ּדין הרי[של]ּתֹובע - לעדּות ׁשבּועה קדמה אם וכן עצמֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
אלה, קֹול "וׁשמעה ׁשּנאמר: העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

עד" ׁשּקדמה[-מכבר]והּוא לא לּׁשבּועה, עדּות ׁשּקדמה - ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ
לעדּות. ְֵָָׁשבּועה
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.Áעליכם אני 'מׁשּביע ׁשּתבֹואּוּכיצד? עדּות לי ּכׁשּתדעּון , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּותבעם כן, אחרי עדּות לֹו וידעּו 'אמן', ואמרּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָּותעידּוני',

העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד

.Ëׁשּייחד עד העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים אֹותםאין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואמר: הּכנסת ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּתֹובע
וענּו לי', ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ'מׁשּביע
- ּבֹו וכפרּו עדיו, ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו 'אמן', ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻּכּלם
עדיו יחד ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹהרי
ּכל אני 'מׁשּביע אמר: אם אבל עצמם. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשבּועה
והיּו לי', ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹומדים
ׁשהרי העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָעדיו

ּבכל אחרים.יחדן ל ְֲֲִִִֵַָ

.Èלעדים אמר אם ּבידוכן מנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו 'ּבֹואֹו : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּידע מי 'ּכל והׁשּביע: הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפלֹוני',
חּיבין, אּלּו הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד', יבֹוא עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלי

ּתבען ויהיהׁשהרי הּכנסת, ּבבית ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, ּתחּלה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ענּו אם - ּדין ּבית ּבפני היּו לא אם אבל ּדין. ּבית ְֲִִִִִֵֵֵָָָָֹׁשם
ּדין; ּבבית ּבעדּותן ּכׁשּיכּפרּו העדּות ּבׁשבּועת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ'אמן',

חּיבין. אינן 'אמן', ענּו לא ְִִֵֵַָָָָֹואם

.‡Èּבׁשבּועה עדיו הּמׁשּביע 'מצּוהאחד להם: ׁשאמר אֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
אּלּו הרי - ּבׁשבּועה' אני 'אֹוסרכם ּבׁשבּועה', עליכם ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָאני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ׁשּיׁשּביעם והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָחּיבין;

.Èמּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין, העדים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואין
.אֹותּה ָ

.‚Èאּלא העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
דברים עׂשרה ּפי וׁשּתהיהעל הּתֹובע, ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּנתּבע וׁשּיתחּיב הּמּטלטל, ממֹון וׁשּיהיה ממֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות
ׁשּתבען אחר וׁשּיכּפרּו העידּו, אם לבּדּה ּבעדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשּלם
אֹו ּבּׁשם ׁשבּועה ׁשם וׁשּתהיה ּדין, ּבבית וׁשּיכּפרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹובע,

העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ּבעתּבכּנּוי, עדיו וׁשּייחד לּׁשבּועה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהן ּבלׁשֹון הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה, ּבעת אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹותּה. ִִַָמּכירין

.„È'ּפטּור' ׁשאמרנּו מקֹום אבלּכל מּׁשבּועתהעדּות; [עם- ְְֲִֵֶַַָָָָָָ
אםזאת,] 'אמן' ׁשענה אֹו ׁשּנׁשּבע, והּוא ּבּטּוי. ּבׁשבּועת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָחּיב

ּבׁשבּועת המחּיב אבל ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהׁשּביעֹו
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשקר, על נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהעדּות
ׁשבּועת מּׁשּום אּלא ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אינֹו - ְְִִִִֵֵֶַַַָָמזיד
מּכלל העדּות ׁשבּועת הֹוציא הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהעדּות
ּבמלקּות, לא ּבקרּבן, ּכּׁשֹוגג ּבּה הּמזיד לחּיב ּבּטּוי, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹׁשבּועת
אּתה ׁשבּועֹות מּמיני אחד ּבמין - מאּלה" "לאחת ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

עד מינין, ּבׁשני מחּיבֹו אּתה ואין הּנׁשּבע, [-כדי]מחּיב ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
ּבּטּוי. ׁשבּועת ּובדין העדּות ׁשבּועת ּבדין חּיב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּיהיה

.ÂËלי ׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
ׁשאין 'ׁשבּועה ואבדה', ּגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּביד
ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל יֹודעין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאנּו
יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָאנּו

ואבדה' ואחת.ּגזל אחת ּכל על חּיבין , ְֲִֵֵַַַַַַַָָָָ

.ÊËלי ׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני יֹודעיןּביד אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻ

יֹודעין אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
חּיבין וכּסמין', ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻל

ואחת. אחת ּכל ְַַַַַָעל
.ÊÈלהם להעיד רּבים אֹותם ּתבעּו אם 'ׁשבּועהוכן ואמרּו: , ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ

'לא אחת; אּלא חּיבין אינם - עדּות' לכם יֹודעין אנּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּכדר ואחת, אחת ּכל על חּיבין - 'ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹל

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועת ְְִִֵֶַַַָׁשּבארנּו
.ÁÈעדּות לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו יֹודעהּנׁשּבע ׁשאינֹו ונמצא , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ולא העדּות ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹלֹו
ׁשּיׁש ּבדבר אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשבּועת
אין עדּות', ל יֹודע ׁשאיני 'ׁשבּועה יאמר: ואם והן, לאו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבֹו
ׁשּיׁש זה ולאו והֹואיל העדּות; ׁשבּועת אּלא ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָזֹו
ׁשּיֹודע הּנׁשּבע ׁשהּוא ׁשּבּה, הן ּכ ּבּטּוי, ׁשבּועת אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּה

ּבּטּוי. ׁשבּועת אינּה עדּות, ְִֵֵַָלֹו
.ËÈלֹו ׁשהעיד לחברֹו ׁשהּנׁשּבע הּוא, ּברּור לאּדבר והּוא , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּׁשּום חּיב זה הרי - העיד והּוא לֹו, העיד ׁשּלא אֹו לֹו, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהעיד
ּכלל. עדּות ׁשבּועת ּכאן ואין ּבּטּוי, ְְְְִֵֵַַָָׁשבּועת

ה'תש"ע ניסן כ"ג רביעי יום

   
מּפסּולי‡. ואפּלּו לֹו, קרֹוב אֹו ּפסּול מהן אחד אֹו עדיו ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו

רּׁשאי ׁשאינֹו ,מל מעדיו אחד ׁשהיה אֹו ּדבריהם, ׁשל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָעדּות
עד מּפי עד ׁשהיּו אֹו מאחר]להעיד, שמעו וכפרּו[שרק , ְְְִִִֵֵֶָָָ

לא והעידּו, הֹודּו ׁשאּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹונׁשּבעּו
ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין ְְְִֵַָָָהיּו

.לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו עליכם, אני איׁש'מׁשּביע ׁשאמר , ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אּלּו הרי - וכפרּו נתן', ולא זּוז מאתים לי ׁשּיּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפלֹוני
יתחּיב לא זה, ּבדבר העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפטּורין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבאמירתֹו. ממֹון ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּנתּבע
לֹו‚. להעיד ּגרּוׁשהּתבען ּבן ׁשאינֹו אֹו לוי, אֹו ּכהן ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו חלּוצה, ּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָאֹו
ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, הֹודּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹׁשאּלּו

לֹו„. ׁשּיעידּו ּגדיׁשֹוּתבען ּפלֹוני וׁשהדליק ּבנֹו, ּבֹו ׁשחבל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
תבואה] ּבּתֹו[ערימת ּפּתה אֹו ּפלֹוני וׁשאנס ְְְִִִֶַַָָָּבׁשּבת,

ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהמארׂשה,
חּיב ואינֹו ּדין, ּבית מיתת הּנתּבע יתחּיב זֹו, עדּות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהעידּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נערה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתׁשלּומין,

וכפר.‰ והׁשּביעֹו אחד, עד העדּות,היה מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממֹון. מחּיבת אחד עד עדּות ְֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

.Âאׁשּתֹו ׁשּזּנתה לֹו ׁשּיעידּו עדיו ׁשני את וכפרּוּתבע , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
- העידּו ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונׁשּבעּו
ּכפרּו והרי ׁשּתבען; זה ויּפטר ּכתּבתּה, לּה מפסידין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיּו

ממֹון. ְֵָּבעדּות
.Êקּנּוי עדי עםּתבע אשתו תסתתר שלא בפניהם [שהזהיר ִֵֵַָ

סתירהפלוני] עדי שהוזהרה]אֹו מי עם שהסתתרה ,[שראו ְִֵֵָ
העידּו, ׁשאפּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָוכפרּו
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סה            
      

.Áעליכם אני 'מׁשּביע ׁשּתבֹואּוּכיצד? עדּות לי ּכׁשּתדעּון , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּותבעם כן, אחרי עדּות לֹו וידעּו 'אמן', ואמרּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָּותעידּוני',

העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד

.Ëׁשּייחד עד העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים אֹותםאין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואמר: הּכנסת ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּתֹובע
וענּו לי', ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ'מׁשּביע
- ּבֹו וכפרּו עדיו, ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו 'אמן', ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻּכּלם
עדיו יחד ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹהרי
ּכל אני 'מׁשּביע אמר: אם אבל עצמם. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשבּועה
והיּו לי', ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹומדים
ׁשהרי העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָעדיו

ּבכל אחרים.יחדן ל ְֲֲִִִֵַָ

.Èלעדים אמר אם ּבידוכן מנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו 'ּבֹואֹו : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּידע מי 'ּכל והׁשּביע: הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפלֹוני',
חּיבין, אּלּו הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד', יבֹוא עדּות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלי

ּתבען ויהיהׁשהרי הּכנסת, ּבבית ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, ּתחּלה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ענּו אם - ּדין ּבית ּבפני היּו לא אם אבל ּדין. ּבית ְֲִִִִִֵֵֵָָָָֹׁשם
ּדין; ּבבית ּבעדּותן ּכׁשּיכּפרּו העדּות ּבׁשבּועת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ'אמן',

חּיבין. אינן 'אמן', ענּו לא ְִִֵֵַָָָָֹואם

.‡Èּבׁשבּועה עדיו הּמׁשּביע 'מצּוהאחד להם: ׁשאמר אֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
אּלּו הרי - ּבׁשבּועה' אני 'אֹוסרכם ּבׁשבּועה', עליכם ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָאני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ׁשּיׁשּביעם והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָחּיבין;

.Èמּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין, העדים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואין
.אֹותּה ָ

.‚Èאּלא העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
דברים עׂשרה ּפי וׁשּתהיהעל הּתֹובע, ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּנתּבע וׁשּיתחּיב הּמּטלטל, ממֹון וׁשּיהיה ממֹון, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות
ׁשּתבען אחר וׁשּיכּפרּו העידּו, אם לבּדּה ּבעדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשּלם
אֹו ּבּׁשם ׁשבּועה ׁשם וׁשּתהיה ּדין, ּבבית וׁשּיכּפרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹובע,

העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ּבעתּבכּנּוי, עדיו וׁשּייחד לּׁשבּועה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהן ּבלׁשֹון הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה, ּבעת אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹותּה. ִִַָמּכירין

.„È'ּפטּור' ׁשאמרנּו מקֹום אבלּכל מּׁשבּועתהעדּות; [עם- ְְֲִֵֶַַָָָָָָ
אםזאת,] 'אמן' ׁשענה אֹו ׁשּנׁשּבע, והּוא ּבּטּוי. ּבׁשבּועת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָחּיב

ּבׁשבּועת המחּיב אבל ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהׁשּביעֹו
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשקר, על נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהעדּות
ׁשבּועת מּׁשּום אּלא ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אינֹו - ְְִִִִֵֵֶַַַָָמזיד
מּכלל העדּות ׁשבּועת הֹוציא הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד; ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהעדּות
ּבמלקּות, לא ּבקרּבן, ּכּׁשֹוגג ּבּה הּמזיד לחּיב ּבּטּוי, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹׁשבּועת
אּתה ׁשבּועֹות מּמיני אחד ּבמין - מאּלה" "לאחת ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

עד מינין, ּבׁשני מחּיבֹו אּתה ואין הּנׁשּבע, [-כדי]מחּיב ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
ּבּטּוי. ׁשבּועת ּובדין העדּות ׁשבּועת ּבדין חּיב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשּיהיה

.ÂËלי ׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
ׁשאין 'ׁשבּועה ואבדה', ּגזל יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּביד
ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ל יֹודעין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאנּו
יד ּותׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל יֹודעין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָאנּו

ואבדה' ואחת.ּגזל אחת ּכל על חּיבין , ְֲִֵֵַַַַַַַָָָָ

.ÊËלי ׁשּיׁש לי, ותעידּו תבֹואּו לא אם עליכם, אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מׁשּביע
וכּסמין' ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני יֹודעיןּביד אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻ

יֹודעין אנּו ׁשאין 'ׁשבּועה אחת; אּלא חּיבין אינן - עדּות' ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
חּיבין וכּסמין', ּוׂשעֹורין חּטין ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻל

ואחת. אחת ּכל ְַַַַַָעל
.ÊÈלהם להעיד רּבים אֹותם ּתבעּו אם 'ׁשבּועהוכן ואמרּו: , ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ

'לא אחת; אּלא חּיבין אינם - עדּות' לכם יֹודעין אנּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּכדר ואחת, אחת ּכל על חּיבין - 'ל ולא ,ל ולא ,ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹל

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועת ְְִִֵֶַַַָׁשּבארנּו
.ÁÈעדּות לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו יֹודעהּנׁשּבע ׁשאינֹו ונמצא , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ולא העדּות ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹלֹו
ׁשּיׁש ּבדבר אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשבּועת
אין עדּות', ל יֹודע ׁשאיני 'ׁשבּועה יאמר: ואם והן, לאו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבֹו
ׁשּיׁש זה ולאו והֹואיל העדּות; ׁשבּועת אּלא ּבּטּוי ׁשבּועת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָזֹו
ׁשּיֹודע הּנׁשּבע ׁשהּוא ׁשּבּה, הן ּכ ּבּטּוי, ׁשבּועת אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּה

ּבּטּוי. ׁשבּועת אינּה עדּות, ְִֵֵַָלֹו
.ËÈלֹו ׁשהעיד לחברֹו ׁשהּנׁשּבע הּוא, ּברּור לאּדבר והּוא , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּׁשּום חּיב זה הרי - העיד והּוא לֹו, העיד ׁשּלא אֹו לֹו, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהעיד
ּכלל. עדּות ׁשבּועת ּכאן ואין ּבּטּוי, ְְְְִֵֵַַָָׁשבּועת

ה'תש"ע ניסן כ"ג רביעי יום

   
מּפסּולי‡. ואפּלּו לֹו, קרֹוב אֹו ּפסּול מהן אחד אֹו עדיו ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו

רּׁשאי ׁשאינֹו ,מל מעדיו אחד ׁשהיה אֹו ּדבריהם, ׁשל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָעדּות
עד מּפי עד ׁשהיּו אֹו מאחר]להעיד, שמעו וכפרּו[שרק , ְְְִִִֵֵֶָָָ

לא והעידּו, הֹודּו ׁשאּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹונׁשּבעּו
ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין ְְְִֵַָָָהיּו

.לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו עליכם, אני איׁש'מׁשּביע ׁשאמר , ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אּלּו הרי - וכפרּו נתן', ולא זּוז מאתים לי ׁשּיּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפלֹוני
יתחּיב לא זה, ּבדבר העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפטּורין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבאמירתֹו. ממֹון ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּנתּבע
לֹו‚. להעיד ּגרּוׁשהּתבען ּבן ׁשאינֹו אֹו לוי, אֹו ּכהן ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו חלּוצה, ּבן ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָאֹו
ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, הֹודּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹׁשאּלּו

לֹו„. ׁשּיעידּו ּגדיׁשֹוּתבען ּפלֹוני וׁשהדליק ּבנֹו, ּבֹו ׁשחבל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
תבואה] ּבּתֹו[ערימת ּפּתה אֹו ּפלֹוני וׁשאנס ְְְִִִֶַַָָָּבׁשּבת,

ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהמארׂשה,
חּיב ואינֹו ּדין, ּבית מיתת הּנתּבע יתחּיב זֹו, עדּות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהעידּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נערה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתׁשלּומין,

וכפר.‰ והׁשּביעֹו אחד, עד העדּות,היה מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממֹון. מחּיבת אחד עד עדּות ְֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

.Âאׁשּתֹו ׁשּזּנתה לֹו ׁשּיעידּו עדיו ׁשני את וכפרּוּתבע , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
- העידּו ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונׁשּבעּו
ּכפרּו והרי ׁשּתבען; זה ויּפטר ּכתּבתּה, לּה מפסידין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיּו

ממֹון. ְֵָּבעדּות
.Êקּנּוי עדי עםּתבע אשתו תסתתר שלא בפניהם [שהזהיר ִֵֵַָ

סתירהפלוני] עדי שהוזהרה]אֹו מי עם שהסתתרה ,[שראו ְִֵֵָ
העידּו, ׁשאפּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָוכפרּו
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סו           
      

להׁשקֹותּה אּלא ממֹון, חּיּוב ּכאן המרים]אין ּבלבד;[-מי ְְְִִֵֶַַָָָָ
לא אם ּכתּבתּה ׁשּתפסיד לּה ּגֹורמת זֹו ׁשעדּות ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻואף
אפׁשר ׁשהרי - ּכממֹון אינֹו לממֹון ׁשּגֹורם ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָתׁשּתה,

ּתׁשּבר ולא ּכתּבתּה.[=תפסיד]ׁשּתׁשּתה, ְְְְִִֶֶָָֹֹֻ
.Áּבעדים ונסּתרה לאׁשּתֹו ׁשּקּנא אחדהרי ּבעד וזנתה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

- וכפר ויעיד, ׁשּיבֹוא זה עד והׁשּביע והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
אּלּו - אחד עד ׁשהּוא ּפי על ׁשאף העדּות; ּבׁשבּועת ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּיב
ׁשּבארנּו ּכמֹו כתּבה, ּבלא יֹוצאה היתה זֹו, עדּות ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֻהעיד

סֹוטה. ְְִָּבהלכֹות
.Ëּבעדּותֹו ממֹון ׁשּמחּיב אחד עד ּכל ונׁשּבע,וכן ּכפר אם - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

העדּות. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - וכפר ּדין ּבבית ׁשהׁשּביעֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
.Èהּׁשבּועה על חׁשּודין והּנתּבע הּתֹובע ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכיצד?

ׁשּיבֹוא[לשקר,] אחד לעד והׁשּביע אֹותם, מׁשּביעין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין
מּׁשּום חּיב זה הרי - וכפר מנה, זה ּביד לֹו ׁשּיׁש לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויעיד
ממֹון מׁשּלם הּזה הּנתּבע היה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשבּועת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבעדּותֹו,

.‡Èּבעלּה ּבמיתת לּה ׁשּיעיד אחד עד ׁשהׁשּביעה ,האּׁשה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
נּׂשאת היתה לּה, העיד ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכפר

ּכתּבתּה. ְְֶֶָָֻונֹוטלת
.Èמן ּכתּבתּה לגּבֹות לּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻּבּמה

הריהּמּטלטלין הּקרקע, מן אּלא ּכתּבה לּה אין אם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּמׁשּביע ׁשנים; היּו אם וכן העדּות; מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּורין, - קרקע ְְְְִֵֵֵֶַַַעדי
.‚Èּכאחת ׁשניהם וכפרּו ּדין, ּבבית עדיו ּכגֹוןהּמׁשּביע - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ׁשניהן - חברֹו ׁשל דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו לכּפר הּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹׁשּיתחיל
ע חּטאתֹו מביא ואחד אחד וכל העדּות, ּבׁשבּועת לחּיבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

דּבּור, מּכדי יֹותר הּׁשני העד וׁשהה הראׁשֹון, ּכפר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשבּועתֹו.
ּפטּור והּׁשני העדּות, ּבׁשבּועת חּיב הראׁשֹון - ּכפר ּכ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָואחר
עדּותֹו היתה לא הּׁשני, זה הֹודה ׁשאּלּו העדּות; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשבּועת

ממֹון. ְֶֶַָמחּיבת
.„Èאחד וכפר אחד ּבּתחּלההֹודה ׁשּכפר ּבין חּיב, הּכֹופר - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

והֹודה האחד וקדם ּכאחד, ׁשניהם ּכפרּו ּבּסֹוף. ׁשּכפר ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבין
חּיב ּבכפירתֹו, והעֹומד ּפטּור; זה הרי - דּבּור ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבתֹו

העדּות. ְִֵַָּבׁשבּועת
.ÂËלהעיד ראּויֹות ּוׁשּתיהן עדים, כּתי ׁשּתי וכפרההׁשּביע , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ּפטּורה הראׁשֹונה - ׁשנּיה ּכת ּכפרה ּכ ואחר ראׁשֹונה, ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָּכת
ׁשנּיה, עדּות על סֹומכין ׁשהם מּפני העדּות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמּׁשבּועת
זה ונמצא האחרת, הּכת ּבעדּות הּממֹון להֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר
היתה לבּדּה. ׁשּכפרּו אּלּו ּבעדּות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנתּבע
הן והרי ּבנׁשֹותיהן, לּנתּבע אֹו לּתֹובע קרֹובין הּׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּכת
ּכפירת ּבעת הּׁשנּיה ׁשהרי חּיבת; הראׁשֹונה אף - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגֹוססֹות
ׁשּבמהרה ּפי על ואף להעיד, ראּויה היתה לא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹונה,
ּכפרה ואם הּגֹוססֹות; אּלּו ּכׁשּימּותּו ראּויין, עּתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָיהיּו

העדּות.הּׁשנּיה ּבׁשבּועת חּיבין נׁשֹותיהן, ׁשּמתּו אחרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.ÊËלֹו להעיד העדים את ארּבעההּתֹובע והׁשּביען וכפרּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

חּוץ ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל אחר עֹונין והן ּפעמים, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחמּׁשה
והעידּו הֹודּו ּדין לבית ּוכׁשּבאּו ּדין, אּלּולבית הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָ

ּדין לבית ּבאּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו העדּות, מּׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּפטּורין

מאֹותן ואחת אחת ּכל על חּיבין - ּבכפירתן ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָועמדּו
ּדין. לבית ׁשחּוץ ְְִֵֶַהּׁשבּועֹות

.ÊÈענּו לא אם אבל 'אמן'; ּבׁשענּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּמה
ולא הֹואיל - ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על ּכפרּו אּלא ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ'אמן',
עד ּפטּורים, אּלּו הרי 'אמן', ענּו ולא מּפיהם ׁשבּועה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹהֹוציאּו

ׁשם ּבֹו ויכּפרּו ּדין ּבבית ׁשּבארנּו.ׁשּיׁשּביען ּכמֹו ּדין, ּבבית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
.ÁÈוכפרּו ּדין ּבבית ארּבעההׁשּביען והׁשּביען וחזר , ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

חּוץ ּבין ואחת, אחת ּכל על ּכֹופרין והם ּפעמים, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָחמּׁשה
ׁשּנׁשּבעּו אֹו 'אמן', ענּו ואפּלּו ּדין, ּבית ּבפני ּבין ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלבית
ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אינן - ּפעם אחר ּפעם עצמן ְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָמּפי
חזרּו אם - ּדין ּבבית ׁשּכפרּו ׁשאחר מּפני אחת; אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעדּות

ּכלּום. מֹועלת עדּותן אין ְְֵֵֶֶָוהֹודּו,
.ËÈּבבית ׁשּכפרּו אחר ׁשּנׁשּבעּו הּׁשבּועֹות ׁשּכל למד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת

ּפטּורין ׁשהן ממֹון, מחּיבת ׁשאינּה עדּות ּכפירת על - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדין
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיבין העדּות; מּׁשבּועת .עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ה'תש"ע ניסן כ"ד חמישי יום

   
עׂשה‡. מצות ּכ - תעׂשה ּבלא וׁשקר ׁשוא ׁשּׁשבּועת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשם

ּבּׁשם ּדין ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּנאמר:ׁשּיּׁשבע , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּגדֹול ּבׁשמֹו ׁשהּׁשבּועה עׂשה; מצות זֹו - ּתּׁשבע" ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"ּובׁשמֹו
הּוא ּגדֹול וקּדּוׁש והּדּור היא, העבֹודה מּדרכי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָוהּקדֹוׁש,

ּבׁשמֹו. ְְִִַָלהּׁשבע
.ׁשמֹו עם אחר ּבדבר להּׁשבע ּדברואסּור המׁשּתף וכל . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ

העֹולם; מן נעקר - ּבׁשבּועה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם עם ְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָאחר
אּלא ּבׁשמֹו, ׁשּנׁשּבעין ּכבֹוד לֹו לחלק ׁשראּוי מי ׁשם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין

הּוא. ּברּו ֶָָָהאחד
את‚. לזרז ּכדי לעׂשֹותּה, הּמצוה על להּׁשבע לאדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּתר

ׁשּנאמר:עצמֹו סיני; מהר עליה מׁשּבע ׁשהּוא ּפי על ואף , ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
."צדק מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ"נׁשּבעּתי

ׁשבּועה„. ׁשּנתחּיב למי הּדּינין ׁשּמׁשּביעין זֹו היאׁשבּועה , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מן זֹו ּבׁשבּועה חּיב ׁשהיה ּבין הּדּינין', 'ׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקראת

סֹופרים. מּדברי ּבּה חּיב ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה,
ואּלּו‰. הּתֹורה, מן ּבהן ׁשחּיבין הן ׁשבּועֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

וכפר ּבמקצתן והֹודה מּטלטלין, חברֹו ׁשּטענֹו מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהן:
מעידּבמקצתן אחד ועד ׁשּטענֹו, הּמּטלטלין ּבכל ׁשּכפר ּומי , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּומכחיׁשֹו וּדאיעליו טענת ידי על ׁשבּועֹות אּלּו, הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָ
אֹו אצלֹו, ׁשהפקידּו ּדבר ׁשאבד ׁשּטען ׁשֹומר וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכפירה.
ּבעל ׁשאין מּספק; נׁשּבע זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא מת אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנגנב
נׁשּבע והּוא ׁשקר. אֹו הּׁשֹומר, זה טען אמת אם יֹודע ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּפּקדֹון

ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָמן
.Âמיני מּׁשלׁשה חּוץ הּדּינין, אֹותּה ׁשּמׁשּביעין ׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּכל

נקראת היא וגם סֹופרים, מּדברי היא הרי - אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַׁשבּועֹות
הּדּינין' מיני'ׁשבּועת ׁשני ּדבריהם, ׁשל אּלּו ׁשבּועֹות וגם . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

- ּוכפירה וּדאי טענת ידי על ׁשבּועֹות מהן יׁש הן: ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבּועֹות
ׂשכיר ׁשבּועת שכרו]ּכגֹון קיבל שלא ׁשטרֹו[שנשבע ּופֹוגם , ְְְִֵַָָ

שבידו] בשטר מהנקוב פחות לו חייב שהלווה שמודה ,[מלוה
ׁשבּועת ּכגֹון - ספק ּבטענת ׁשבּועֹות מהן ויׁש ּבהן; ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
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ּבהן כּיֹוצא והאריסין, ולקחוהּׁשּתפין, מעלו שלא [שנשבעים ְֲִִִֵֶַַָָָֻ
מחלקם] ואחתיותר אחת ּכל חּיּוב יתּבאר ממֹונֹות ּובדיני .ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ודיניהן. הּׁשבּועֹות ְְִֵֵֵֶַמאּלּו

.Êאחרת ׁשבּועה ׁשם תלמּודיׁש חכמי ּתּקנת והיא , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבית[=אמוראים] ּפי על ואף הּסת'; 'ׁשבּועת הּנקראת והיא ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ

הּדּינין'. 'ׁשבּועת נקראת אינּה הּיֹום, אֹותּה מׁשּביעין ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּדין

.Áׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשהיתה ּבין - הּדּינין ּדבריׁשבּועת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
היא: ּכ - ספק טענת על ּבין וּדאי טענת על ּבין ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָסֹופרים,

ּבזרֹועֹו ּתֹורה ספר אֹוחז ּבּׁשםהּנׁשּבע ונׁשּבע עֹומד; והּוא , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ואין הּדּינין. מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָאֹו

הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא הּדּינין, ׁשבּועת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׁשּביעין

.Ëאלהי ּבה' נׁשּבע 'הריני ׁשּיאמר: ּכגֹון מּפיו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹּכיצד
ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו חּנּון', ׁשּׁשמֹו ּבמי נׁשּבע 'הריני אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָיׂשראל',

הּוארחּום 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום'; לזה חּיב אני ׁשאין , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי 'ארּור אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹארּור

ּכלּום'. אצלי ְְִֶֶָלזה

.Èהּדּינין מּפי אֹותוכיצד אנּו 'מׁשּביעין לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
ּביד לזה ׁשאין חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו יׂשראל', אלהי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבה'
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'הרי ׁשאמרּו: אֹו 'אמן'; עֹונה והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָּכלּום',
יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹארּור
היא זֹו 'אמן'. עֹונה והּוא לֹו', יֹודה ולא ממֹון אצלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹלפלֹוני

הּדּינין. ְִַַַָׁשבּועת

.‡Èחפץ נקיטת ּבלא ׁשהׁשּביעּו תורה]הּדּינין -[ספר ּבידֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
אחז ואם ּבידֹו. ּתֹורה וספר ונׁשּבע וחֹוזר טֹועין, אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ּתֹורה אחז ׁשהרי ונׁשּבע; חֹוזר אינֹו - והׁשּביעּוהּו ּבידֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּתפּלין
ונׁשּבע. חֹוזר אינֹו מיּׁשב, הׁשּביעּוהּו הן. ספר ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻּבידֹו,

.Èיֹוׁשב והּוא אֹותֹו מׁשּביעין לכּתחּלה - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָּתלמיד
ּבכּפֹו ּתפּלין אּלא ּתֹורה, ספר לּטל צרי ואינֹו ּבידֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּותפּלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון ונׁשּבע היא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹחפץ
.‚Èהּדּינין לׁשבּועת הּסת ׁשבּועת ּבין חפץאין נקיטת אּלא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מׁשּביעין אבל ּתֹורה; ספר אֹוחז הּסת ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשאין -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבית מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו
ּתֹורה ספר להיֹות הּכל נהגּו ּוכבר הּדּינין. ׁשבּועת ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדין,

חּזן ׁשּמׁשּביעין[=שמש]ּביד ּבעת העם, ׁשאר אֹו הּכנסת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עליו. לאּים ּכדי - הּסת ְְְֵֵֵֶַַָָׁשבּועת

.„Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל הּנׁשּבע את ׁשהׁשּביעּו ,הּדּינין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאין הֹורּו, רּבֹותי אבל הּגאֹונים. הֹורּו וכן ּכמצותּה; זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
זֹו. הֹוריה על לסמ ראּוי ואין הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּביעין
- הּקדׁש ּבלׁשֹון להׁשּביע דינין ּבּתי ּכל ׁשּנהגּו ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואף

הּנׁשּבע את להֹודיע השבועה]צרי את לו ׁשּיהיה[=לבאר עד , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
הּפּקדֹון ׁשבּועת היא הּדּינין, ׁשּׁשבּועת הּׁשבּועה; לׁשֹון ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָמּכיר

פטור]ּבעצמּה מבין כשאינו בה נהגּו[שגם הּסת, ׁשבּועת ואף . ְְְְֲֵֶַַַָָ
הּקדׁש. ּבלׁשֹון אֹותּה להׁשּביע העם ְְְִִֶַַַָָָָֹּכל

.ÂËוּדאי טענת ידי על ׁשהיא הּדּינין ׁשבּועת ׁשּיתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּכל
-ּוכפירה סֹופרים מּדברי ׁשהיתה ּבין הּתֹורה מן ׁשהיתה ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ספק, ּבטענת ּבּה ׁשּנתחּיב מי וכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עליו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאּימין
אּיּום. צרי אינֹו - סֹופרים מּדברי ּבין הּתֹורה מן ְְִִִִִִֵֵֵֵַָָּבין

.ÊËהּנׁשּבע על מאּימין ׁשּכלוכיצד יֹודע, 'הוי לֹו: אֹומרין ? ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
"לא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבׁשעה נזּדעזע ּכּלֹו ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם
נאמר ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתּׂשא
ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל ינּקה". "לא נאמר וכאן "ונּקה", ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהן

מּמּנּו עליו.[-בלבד]נפרעין ׁשּמחּפין ּומּמׁשּפחּתֹו מּמּנּו וכאן , ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ
יׂשראל ׁשל ׂשֹונאיהם מּכל להּפרע ּגֹורם אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולא

סגינהור] בלשון ּבזה,[=ישראל, זה ערבין יׂשראל ׁשּכל -ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
ּכן "על אחריו: וכתּוב וגֹו', ורצח" וכחׁש "אלה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּבּה". יֹוׁשב ּכל ואמלל הארץ, -ּתאבל ׁשּבּתֹורה עברֹות ּכל ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
נפרעין - וכאן זכּות, לֹו יׁש אם ּדֹורֹות, ּוׁשלׁשה ׁשנים לֹו ְְְְְִִִִִֵַָָָֹּתֹולין
אל ּובאה צבאֹות, ה' נאם "הֹוצאתיה, ׁשּנאמר: מּיד, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּמּנּו
מּיד; "הֹוצאתיה", לּׁשקר"; ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית ואל הּגּנב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבית
ממֹון לֹו ואין הּברּיֹות, ּדעת הּגֹונב זה הּגּנב", ּבית אל ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"ּובאה
ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית "ואל ּומׁשּביעֹו; ּבחּנם וטֹוענֹו חברֹו, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָעל
ּדברים - אבניו" ואת עציו ואת "וכּלּתּו ּכמׁשמעֹו. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלּׁשקר",

אֹותן'. מכּלה ׁשקר ׁשבּועת אֹותן, מכּלין ּומים אׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאין
.ÊÈלהן אֹומרין מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון - ּכּלֹו הּזה האּיּום ,וענין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

נׁשּבע' 'איני אמר: למּוטב. החֹוטא ויחזר ּבּדברים ׁשּיבינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכדי
הּטֹוען: אמר אם וכן חברֹו; ּׁשּטענֹו מה ונֹותן אֹותֹו, ּפֹוטרין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

להן. הֹולכין - ּופטרֹו מׁשּביעֹו', ְְְִִִֵֶַָָ'איני
.ÁÈּתֹובעֹו וחברֹו נׁשּבע', 'הריני ׁשםאמר: העֹומדים - ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

הרׁשעים האנׁשים אהלי מעל נא "סּורּו לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרין
ּדעּת על 'לא לֹו: ואֹומרין רוצההאּלה"; שאתה הפירוש [לפי ְְְְִֵֶַַָֹ

לשבועה] ּדעתלתת ועל ּדעּתנּו, על אּלא ,אֹות מׁשּביעין ְְְְִִֵֶַַַַַַָָאנּו
ּדין'. ִֵּבית

.ËÈּכמֹו ספק טענת ּבׁשבּועת זה אּיּום מאּימין ׁשאין ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאף
צרׁשּבארנּו - הּסת ּבׁשבּועת ולא ּבבעלי, לפצר הּדּינין יכין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ּכלל. ׁשבּועה ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ּבהם, יחזרּו אּולי ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּדינין;
.Îׁשבּועת אֹו הּדּינין ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשּכל וגלּוי, ּברּור ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּדבר

ׁשּכבר הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ׁשהּוא - ּבׁשקר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּסת
מׁשּפטיה מזיד.נתּבארּו ׁשהּוא ּפי על ואף לֹוקה, ואינֹו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהּוא - חמׁש ּבתֹוספת עליו, ּׁשּנׁשּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹונתחּיב
קרּבן ּומביא חמּׁשה; וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻרביע

ּבית ׁשם יׁש אם ׁשּבארנּו.[-המקדש]אׁשם, ּכמֹו , ְְִִֵֵֶַַָָָ

ה'תש"ע ניסן כ"ה שישי יום

   
ׁשקר‡. על אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על הּנׁשּבעאף וכן , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אין - קרּבן ּומביא הּפּקדֹון, ׁשבּועת אֹו העדּות ְְְִִֵֵֵַַַָָָָׁשבּועת
אין - ה'" ינּקה "לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו, הּׁשבּועה עֹון להן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמתּכּפר
הּגדֹול הּׁשם על מּמּנּו ׁשּיּפרע עד ׁשמים, מּדין נּקיֹון ִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלזה
לפיכ ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחּלל,

העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר אדם ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָצרי
.הּוא החמּורֹות מן זה ּתׁשּובה;עֹון ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָ

ּבֹו יׁש - ּדין ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאף
העֹונֹות. מּכל ּגדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם ְֲִִֵֶַַָָָָֻחּלּול

ּבהן‚. וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע עלמי אף - ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וכן ׁשבּועה; זֹו אין ׁשּבראם, למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
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סז            
      

ּבהן כּיֹוצא והאריסין, ולקחוהּׁשּתפין, מעלו שלא [שנשבעים ְֲִִִֵֶַַָָָֻ
מחלקם] ואחתיותר אחת ּכל חּיּוב יתּבאר ממֹונֹות ּובדיני .ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ודיניהן. הּׁשבּועֹות ְְִֵֵֵֶַמאּלּו

.Êאחרת ׁשבּועה ׁשם תלמּודיׁש חכמי ּתּקנת והיא , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבית[=אמוראים] ּפי על ואף הּסת'; 'ׁשבּועת הּנקראת והיא ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ

הּדּינין'. 'ׁשבּועת נקראת אינּה הּיֹום, אֹותּה מׁשּביעין ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּדין

.Áׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשהיתה ּבין - הּדּינין ּדבריׁשבּועת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
היא: ּכ - ספק טענת על ּבין וּדאי טענת על ּבין ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָסֹופרים,

ּבזרֹועֹו ּתֹורה ספר אֹוחז ּבּׁשםהּנׁשּבע ונׁשּבע עֹומד; והּוא , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ואין הּדּינין. מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָאֹו

הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא הּדּינין, ׁשבּועת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׁשּביעין

.Ëאלהי ּבה' נׁשּבע 'הריני ׁשּיאמר: ּכגֹון מּפיו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹּכיצד
ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו חּנּון', ׁשּׁשמֹו ּבמי נׁשּבע 'הריני אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָיׂשראל',

הּוארחּום 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום'; לזה חּיב אני ׁשאין , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי 'ארּור אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹארּור

ּכלּום'. אצלי ְְִֶֶָלזה

.Èהּדּינין מּפי אֹותוכיצד אנּו 'מׁשּביעין לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
ּביד לזה ׁשאין חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו יׂשראל', אלהי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבה'
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'הרי ׁשאמרּו: אֹו 'אמן'; עֹונה והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָּכלּום',
יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו יׂשראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹארּור
היא זֹו 'אמן'. עֹונה והּוא לֹו', יֹודה ולא ממֹון אצלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹלפלֹוני

הּדּינין. ְִַַַָׁשבּועת

.‡Èחפץ נקיטת ּבלא ׁשהׁשּביעּו תורה]הּדּינין -[ספר ּבידֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
אחז ואם ּבידֹו. ּתֹורה וספר ונׁשּבע וחֹוזר טֹועין, אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ּתֹורה אחז ׁשהרי ונׁשּבע; חֹוזר אינֹו - והׁשּביעּוהּו ּבידֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּתפּלין
ונׁשּבע. חֹוזר אינֹו מיּׁשב, הׁשּביעּוהּו הן. ספר ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻּבידֹו,

.Èיֹוׁשב והּוא אֹותֹו מׁשּביעין לכּתחּלה - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָּתלמיד
ּבכּפֹו ּתפּלין אּלא ּתֹורה, ספר לּטל צרי ואינֹו ּבידֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּותפּלין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון ונׁשּבע היא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹחפץ
.‚Èהּדּינין לׁשבּועת הּסת ׁשבּועת ּבין חפץאין נקיטת אּלא , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מׁשּביעין אבל ּתֹורה; ספר אֹוחז הּסת ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשאין -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבית מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו
ּתֹורה ספר להיֹות הּכל נהגּו ּוכבר הּדּינין. ׁשבּועת ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדין,

חּזן ׁשּמׁשּביעין[=שמש]ּביד ּבעת העם, ׁשאר אֹו הּכנסת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עליו. לאּים ּכדי - הּסת ְְְֵֵֵֶַַָָׁשבּועת

.„Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל הּנׁשּבע את ׁשהׁשּביעּו ,הּדּינין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאין הֹורּו, רּבֹותי אבל הּגאֹונים. הֹורּו וכן ּכמצותּה; זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
זֹו. הֹוריה על לסמ ראּוי ואין הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּביעין
- הּקדׁש ּבלׁשֹון להׁשּביע דינין ּבּתי ּכל ׁשּנהגּו ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואף

הּנׁשּבע את להֹודיע השבועה]צרי את לו ׁשּיהיה[=לבאר עד , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
הּפּקדֹון ׁשבּועת היא הּדּינין, ׁשּׁשבּועת הּׁשבּועה; לׁשֹון ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָמּכיר

פטור]ּבעצמּה מבין כשאינו בה נהגּו[שגם הּסת, ׁשבּועת ואף . ְְְְֲֵֶַַַָָ
הּקדׁש. ּבלׁשֹון אֹותּה להׁשּביע העם ְְְִִֶַַַָָָָֹּכל

.ÂËוּדאי טענת ידי על ׁשהיא הּדּינין ׁשבּועת ׁשּיתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּכל
-ּוכפירה סֹופרים מּדברי ׁשהיתה ּבין הּתֹורה מן ׁשהיתה ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ספק, ּבטענת ּבּה ׁשּנתחּיב מי וכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עליו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאּימין
אּיּום. צרי אינֹו - סֹופרים מּדברי ּבין הּתֹורה מן ְְִִִִִִֵֵֵֵַָָּבין

.ÊËהּנׁשּבע על מאּימין ׁשּכלוכיצד יֹודע, 'הוי לֹו: אֹומרין ? ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
"לא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבׁשעה נזּדעזע ּכּלֹו ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם
נאמר ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתּׂשא
ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל ינּקה". "לא נאמר וכאן "ונּקה", ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהן

מּמּנּו עליו.[-בלבד]נפרעין ׁשּמחּפין ּומּמׁשּפחּתֹו מּמּנּו וכאן , ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ
יׂשראל ׁשל ׂשֹונאיהם מּכל להּפרע ּגֹורם אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹולא

סגינהור] בלשון ּבזה,[=ישראל, זה ערבין יׂשראל ׁשּכל -ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
ּכן "על אחריו: וכתּוב וגֹו', ורצח" וכחׁש "אלה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּבּה". יֹוׁשב ּכל ואמלל הארץ, -ּתאבל ׁשּבּתֹורה עברֹות ּכל ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
נפרעין - וכאן זכּות, לֹו יׁש אם ּדֹורֹות, ּוׁשלׁשה ׁשנים לֹו ְְְְְִִִִִֵַָָָֹּתֹולין
אל ּובאה צבאֹות, ה' נאם "הֹוצאתיה, ׁשּנאמר: מּיד, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּמּנּו
מּיד; "הֹוצאתיה", לּׁשקר"; ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית ואל הּגּנב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבית
ממֹון לֹו ואין הּברּיֹות, ּדעת הּגֹונב זה הּגּנב", ּבית אל ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"ּובאה
ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית "ואל ּומׁשּביעֹו; ּבחּנם וטֹוענֹו חברֹו, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָעל
ּדברים - אבניו" ואת עציו ואת "וכּלּתּו ּכמׁשמעֹו. ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלּׁשקר",

אֹותן'. מכּלה ׁשקר ׁשבּועת אֹותן, מכּלין ּומים אׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאין
.ÊÈלהן אֹומרין מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון - ּכּלֹו הּזה האּיּום ,וענין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

נׁשּבע' 'איני אמר: למּוטב. החֹוטא ויחזר ּבּדברים ׁשּיבינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכדי
הּטֹוען: אמר אם וכן חברֹו; ּׁשּטענֹו מה ונֹותן אֹותֹו, ּפֹוטרין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

להן. הֹולכין - ּופטרֹו מׁשּביעֹו', ְְְִִִֵֶַָָ'איני
.ÁÈּתֹובעֹו וחברֹו נׁשּבע', 'הריני ׁשםאמר: העֹומדים - ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

הרׁשעים האנׁשים אהלי מעל נא "סּורּו לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרין
ּדעּת על 'לא לֹו: ואֹומרין רוצההאּלה"; שאתה הפירוש [לפי ְְְְִֵֶַַָֹ

לשבועה] ּדעתלתת ועל ּדעּתנּו, על אּלא ,אֹות מׁשּביעין ְְְְִִֵֶַַַַַַָָאנּו
ּדין'. ִֵּבית

.ËÈּכמֹו ספק טענת ּבׁשבּועת זה אּיּום מאּימין ׁשאין ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאף
צרׁשּבארנּו - הּסת ּבׁשבּועת ולא ּבבעלי, לפצר הּדּינין יכין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ּכלל. ׁשבּועה ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ּבהם, יחזרּו אּולי ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּדינין;
.Îׁשבּועת אֹו הּדּינין ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשּכל וגלּוי, ּברּור ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּדבר

ׁשּכבר הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ׁשהּוא - ּבׁשקר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּסת
מׁשּפטיה מזיד.נתּבארּו ׁשהּוא ּפי על ואף לֹוקה, ואינֹו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהּוא - חמׁש ּבתֹוספת עליו, ּׁשּנׁשּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹונתחּיב
קרּבן ּומביא חמּׁשה; וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻרביע

ּבית ׁשם יׁש אם ׁשּבארנּו.[-המקדש]אׁשם, ּכמֹו , ְְִִֵֵֶַַָָָ

ה'תש"ע ניסן כ"ה שישי יום

   
ׁשקר‡. על אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על הּנׁשּבעאף וכן , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אין - קרּבן ּומביא הּפּקדֹון, ׁשבּועת אֹו העדּות ְְְִִֵֵֵַַַָָָָׁשבּועת
אין - ה'" ינּקה "לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו, הּׁשבּועה עֹון להן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמתּכּפר
הּגדֹול הּׁשם על מּמּנּו ׁשּיּפרע עד ׁשמים, מּדין נּקיֹון ִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלזה
לפיכ ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחּלל,

העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר אדם ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָצרי
.הּוא החמּורֹות מן זה ּתׁשּובה;עֹון ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָ

ּבֹו יׁש - ּדין ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאף
העֹונֹות. מּכל ּגדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם ְֲִִֵֶַַָָָָֻחּלּול

ּבהן‚. וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע עלמי אף - ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וכן ׁשבּועה; זֹו אין ׁשּבראם, למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
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סח            
      

אף - הּקדׁש מּכתבי ּבכתב אֹו הּנביאים, מן ּבנביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּנׁשּבע
ׁשּצּוה למי אֹו זה נביא ׁשּׁשלח למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
ׁשבּועֹות, אּלּו ׁשאין ּפי על ואף ׁשבּועה. זֹו אין זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבכתב

עליהן אותם]מאּימין ׁשּלא[=מזהירים העם את ּומלּמדין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשבּועה, ׁשּזֹו ּבעיניהן ּומראין ;ּבכ ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹינהגּו

להן. ּומּתירין ּפתח להן ְִִִֶֶֶַַָָּופֹותחין

הּנׁשּבע„. אבל הּקדׁש. ּכתבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמה
ההזּכרֹות;ּבּתֹורה על ּדעּתֹו ּבּה, ּׁשּכתּוב ּבמה נׁשּבע אם - ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

ׁשבּועה. ּכאן ואין הּגויל, על ּדעּתֹו סתם, ּבּה נׁשּבע ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָואם
ּׁשּכתּוב ּבמה ׁשּנׁשּבע ּכמי זה הרי - ּבּה ונׁשּבע ּבידֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטלּה

ואסּור. ְָָּבּה,

סתם‰. ּבּתֹורה אינֹווהּנׁשּבע הּוא, חכמים ּתלמיד אם - ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
לחכם, ׁשאלה צרי הּוא, הארץ עם ואם לחכם; ׁשאלה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָצרי

ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֶַֹֹּכדי

.Âלכּפֹותֹו צרי רּבֹו אין - ׁשּנׁשּבע לבטלעבד [להכריחו ְְִִִֵֶֶֶַַָ
ׁשאיןהשבועה] לפי ׁשּנׁשּבע; ּכקדם ׁשּנׁשּבע אחר הּוא והרי ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּבּׁשבּועֹות: ונאמר ׁשבּועתֹו; עליו ׁשּתחּול ּכדי לֹו, קנּוי ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָּגּופֹו
עבד, יצא - ּברׁשּותֹו ׁשּנפׁשֹו מי נפׁשֹו", על אּסר ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ"לאסר
אחר. נכסי על ׁשּנׁשּבע ּכמֹו זה ונמצא אחרים, ּברׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא

.Êיֹודעיןקטּנים והן ו]ׁשּנׁשּבעּו, למושג טעם[מודעים ְְְְְִִִֵֶַַַ
לעמד אֹותן ּכֹופין - חּיבין ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשבּועה

עליהן ּולאּים לחּנכן ּכדי ׁשּלא[=להזהירם]ּבדבריהן ּכדי , ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
עליו, ׁשּנׁשּבעּו הּדבר היה ואם ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹינהגּו
ּכגֹון - נּזק ּכן אם אּלא ּבֹו לעמד יכֹול הּקטן ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּדבר
אֹותֹו מּכה - מרּבה זמן ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ׁשּיצּום, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּנׁשּבע
ּכדי ׁשבּועתֹו, ׁשהּתרה לֹו ּומראין ּבֹו, וגֹוערין רּבֹו, אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻאביו

ּבׁשבּועֹות. ראׁש להקל רגיל יהיה ְְְִִִֵֶֶָָֹֹׁשּלא

.Áהרּבה ּבּקטּנים להּזהר אמתצרי ּדברי לׁשֹונם ּוללּמד , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכגֹויים; ּתמיד, להּׁשבע רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי - ׁשבּועה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹּבלא
תינֹוקֹות מלּמדי ועל אבֹותיהם על חֹובה ּכמֹו הּדבר .וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

.Ëלּׁשוא חברֹו מּפי הּׁשם הזּכרת לפניוהּׁשֹומע ׁשּנׁשּבע אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
מּׁשּום עֹובר ׁשהּוא צריכה, ׁשאינּה ּברכה ׁשּבר אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלּׁשקר,
זה הרי - ּברכֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּׁשוא, ה' ׁשם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָנֹוׂשא
וצרי ּבנּדּוי. יהא ּבעצמֹו הּוא נּדהּו, לא ואם לנּדֹותֹו; ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹחּיב
ׁשהרי - לאחרים מכׁשֹול יהיה ׁשּלא ּכדי מּיד, אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹלהּתיר
ּבנּדּוי העֹולם ּכל נמצאּו יֹודיעֹו, ּתאמר ואם ׁשּנּדּוהּו. יֹודע ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאינֹו

מעוה לׁשֹונם לּמדּו ׁשהרי נקיה]- לא ּתמיד.[לשון ּוׁשבּועה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

.Èהמבר אֹו הּזה הּנׁשּבע ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
מזיד -להּבּטלה אסּור ׁשּזה ידע ולא ׁשֹוגג, היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ענׁש ׁשּלא לנּדֹותֹו, ׁשאסּור אֹומר ואני לנּדֹותֹו. חּיב ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינֹו
יחזר. ׁשּלא ּבֹו ּומתרה מזהירֹו אּלא ׁשֹוגג; ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּוב

.‡Èהאסּורה היא ּבלבד לּׁשוא ׁשבּועה אפּלּוולא אּלא , ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ
על ואף אסּור, - לבּטלה המיחדין הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻלהזּכיר
הּׁשם את "ליראה ואֹומר: מצּוה הּכתּוב הרי נׁשּבע. ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּפי
לבּטלה. יזּכירֹו ׁשּלא יראתֹו, ּובכלל והּנֹורא"; ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹהּנכּבד
מּיד, ימהר - לבּטלה ׁשם והֹוציא הּלׁשֹון טעה אם ,ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּכיצד? לבּטלה. יּזכר ׁשּלא ּכדי לֹו, ויהּדר ויפאר ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁשּבח

אֹו ועד', לעֹולם הּוא ּברּו' אֹומר: - 'ה'' הּואאמר: 'ּגדֹול : ְֵֶַָָָָָ
לבּטלה. יהא ׁשּלא ּכדי ּבזה, וכּיֹוצא מאד', ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻּומהּלל

.Èלהּׁשאל ׁשּמּתר ּפי על ּכמֹו[להתיר]אף הּׁשבּועה, על ְְְִִֵֶַַַַָָָֻ
ּדפי ּבזה ואין נֹוקפֹו[פגם]ׁשאמרנּו, ׁשּלּבֹו ּומי [=שמהסס], ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

ראּוי כן, ּפי על אף - מינּות ׁשמץ אּלא אינֹו זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבדבר
מצוה, ּדבר מּפני אּלא להּתר נזקקין ואין זה; ּבדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהּזהר
יּׁשבע ׁשּלא לאדם היא ּגדֹולה וטֹובה ּגדֹול. צר מּפני ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹאֹו
ׁשּנאמר: - ּבׁשבּועתֹו יעמד ׁשּיצטער, ונׁשּבע עבר ואם ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכלל;
לא - אּלה "עׂשה אחריו: וכתּוב ימר", ולא להרע, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ"נׁשּבע

לעֹולם". ְִָיּמֹוט

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע ניסן כ"ו קודש שבת יום

 
מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
ׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹֹלא

ה ׁשּיּופר (ג) ּדברֹו; יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ּנדרויעׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבּתֹורה המפרׁש נדרים הפר ּדין הּוא וזה הּׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵֶָָׁשּבכתב.

   
הּוא‡. - הראׁשֹון החלק מחלקֹות. לׁשּתי נחלק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנדר

ׁשּיאמר: ּכגֹון לֹו, הּמּתרים ּדברים עצמֹו על אדם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיאסר
'לעֹולם', אֹו יֹום', ׁשלׁשים עלי אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְְְֲִִִִֵַָָָֹ'ּפרֹות
עלי', אסּורין אּלּו 'ּפרֹות אֹו העֹולם', מּפרֹות ּפלֹוני 'מין ְֲִִִִֵֵֵַָָָאֹו
ׁשאין ּפי על ואף ּבהן, נאסר זה הרי - ׁשּיאסר לׁשֹון ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבכל
נאמר זה ועל ּכּנּוי. ולא ׁשם הזּכרת ולא ּכלל, ׁשבּועה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשם
ּדברים עצמֹו על ׁשּיאסר נפׁשֹו", על אּסר "לאסר ְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּתֹורה:
אסּורין. אּלּו הרי אּסר', עלי הן 'הרי אמר: אם וכן ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻהּמּתרין.

אּסר'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ׁשאני הּוא זה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָוחלק
.,ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ּבקרּבן עצמֹו ׁשּיחּיב הּוא - הּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהחלק

להביא עלי 'הרי אֹו עֹולה', להביא עלי 'הרי ׁשּיאמר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכגֹון
'מנחה' אֹו אֹוׁשלמים', עֹולה', זֹו ּבהמה 'הרי אֹו: ; ְְְֲִִֵֵָָָָ

'הרי והאֹומר 'נדר', הּנקרא הּוא 'עלי', והאֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ'ׁשלמים'.
אּלא הן, אחד מּמין והּנדר והּנדבה 'נדבה'. הּנקרא הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָזֹו',

ּבאחריּותן חּיב - חייבׁשהּנדרים תאבד או תמות [אם ְְֲִֶַַַָָָָ
נאמרבאחרת] זה ועל ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - ּונדבֹות ,ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָ

הּוא זה, וחלק וגֹו'. "ונדבֹותי ּתּדר, אׁשר ּונדרי" ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּבּתֹורה:
הקּדׁש'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ְְֲִִֵֵֵֶֶׁשאני

ּבהלכֹות‚. מבארים ׁשאנּו הם - וענינֹו הראׁשֹון החלק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָודיני
יתּבארּו ּכּלם - ּומׁשּפטיהם הקּדׁש נדרי ּדיני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֻאּלּו;

הּקרּבנֹות מעׂשה ּבהלכֹות .ּבמקֹומם, ְְְְֲִִֵַַָָָ
.„- נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו אדם ׁשּיקּים ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצות

ׁשּנאמר: הקּדׁש, מּנדרי ׁשהיה ּבין אּסר, מּנדרי ׁשהיה ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבין
הּיצא "ּככל ונאמר: וגֹו', ועׂשית" ּתׁשמר ,ׂשפתי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"מֹוצא

יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו,
'ּתאנים‰. ׁשאמר: ּכגֹון מאכל, מּמיני מין עצמֹו על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאֹוסר
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עליו', אסּורים ּפלֹונית מדינה ׁשל 'ּתאנים אֹו: עליו', ְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָאסּורין
הּתֹורה, מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל מהן ואכל ּבאּלּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

ׁשעּור לּנדרים ׁשאין ּדברֹו"; יחל "לא -[-כמותי]ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהּוא ּכל ּכמפרׁש זה הרי מּדבר, הּנֹודר 'אכילהׁשּכל אמר: . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו' מּפרֹות 'אכילה אֹו עלי', אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָמּפרֹות
ּכּזית. ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו -ִֵֶֶַַַַֹ

.Â- הענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר
לכּזית מצטרפין אּלּו הרי - נדרים ּבׁשני ּבין אחד, ּבנדר .ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ê'קרּבן עלי אּלּו 'ּפרֹות הןהאֹומר: 'הרי ׁשאמר: אֹו , ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ל ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו עלי[=ממך]ּכקרּבן', ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּלּו הרי - קרּבן' עלי הן 'הרי אֹו 'ּכקרּבן', אֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָקרּבן',
ּבהמה ויעׂשה קרּבן, אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר מּפני עליו; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאסּורין

ותאסר. קרּבן, - חל ְְְֵֵֶָָָָָֹׁשהיתה
.Áאֹו עלי', ּפלֹוני 'מין אֹו עלי', אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַָָָָאבל

אֹו זרה', 'ּכעבֹודה אֹו חזיר', ּכבׂשר עלי ּפלֹוני עם ּׁשאכל ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ'מה
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות', ּכאן'ּכנבלֹות ואין מּתרין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָֻ

חזיר. ּכבׂשר חזיר ּבׂשר ׁשאינֹו ּדבר ׁשּיעׂשה אפׁשר ׁשאי ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָנדר;
.Ëהאסּורין ּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמׂשים ּכל הּכלל: ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻזה

אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול האסּור ּדבר אֹותֹו אם -ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ
מּתרין אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם .אסּורים; ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

.Èּונדבה,הח ּבנדר ּבאין ׁשאינן ּפי על אף - והאׁשם ּטאת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מחמתּכמֹו אֹותם להביא לנֹודר אפׁשר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אׁשם, מביא נטמא, ואם חּטאת; מביא ּבנזיר, ׁשהּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנדרֹו;
אֹו ּכחּטאת', עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
- אׁשם' הן 'הרי אֹו חּטאת', הן 'הרי ׁשאמר: אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָ'ּכאׁשם',
עֹולה', הן 'הרי ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין אסּורין. אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָהרי
ׁשּכל - אסּורין ׁשהן 'ּתֹודה', אֹו 'מנחה', אֹו 'ׁשלמים', ְְֲִִִֵֶֶָָָָאֹו

ּונדבה. ּבנדר ּבאין ְְִֵֶֶָָָאּלּו
.‡È'אהרן ּכחּלת עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: [כחלהאבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ

אהרן] לזרע ׁשאיןהניתנת מּתרין, אּלּו הרי - 'ּכתרּומתֹו' אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶָָֻ
ּונדבה. ּבנדר אּלּו להביא ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשם

.È'ּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי קרבןהאֹומר: [מבשר ְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אכילתו] זמן 'ּכפּגּול'לאחר פסול], במחשבת שהוקרב ,[קרבן ְִ

עׂשאן ׁשהרי אסּורין, אּלּו הרי - קדׁשים' ׁשל טמא ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ'ּכבׂשר
מקֹום. מּכל קרּבן ְְִִַָָָָּכבׂשר

.‚È'ּבהמה ּכמעׂשר עלי הן 'הרי אּלּוהאֹומר: הרי - ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
ּביד ּוקדּׁשתֹו הֹואיל של]אסּורים, עלי[מנינו הן 'הרי אדם. ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ

מּת אּלּו הרי - ואינֹוּכבכֹור' אדם, ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין רין; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻֻ
אתֹו". איׁש יקּדיׁש "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ּבנדר, להתּפיסֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיכֹול

.„È'ׁשמים ּכחרמי עלי הן 'הרי לשמים]אמר: שמוחרם [דבר ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
עלי הן 'הרי הּבית. לבדק ׁשמים ׁשחרמי אסּורין, הן הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּלׁשּכה' קרבנות]ּכתרּומת לקניית המורם שבלשכה ,[הכסף ְְִִַַָ
תמיד]'ּכּתמידים' 'ּכּדירים'[קרבנות לקרבנות], ,[רפתות ְִִִִַַ

הּמזּבח', מּמׁשּמׁשי 'ּכאחד אֹו 'ּכּמזּבח', 'ּכאּׁשים', ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ'ּכעצים',
ּכּיעים' עלי הן 'הרי ׁשאמר: אפר]ּכגֹון לפינוי אֹו[כלי , ְֲִֵֵֶַַַָָָ

וזריקתו]'ּכּמזרקֹות' דם לקבלת 'ּכּמזלגֹות'[כלי אֹו , ְְִִַַָָ
המזבח] על הקרבן את בו וכן[שהופכים ּבהן, וכּיֹוצא ,ְְֵֵֶַָ

אּלּו הרי - 'ּכירּוׁשלים' ּכהיכל', עלי הן 'הרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהאֹומר:
ּדברים ׁשּכל קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאסּורין,

קרּבן'. עלי הן 'הרי ּכאֹומר: ענינם ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָאּלּו,

.ÂËאחר ׁשלמים ּבׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה
ּכבׂשר עלי הן 'הרי ואמר: לזרים, מּתר ׁשהּוא ּדמים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזריקת

אסּורין אּלּו הרי - ׁשהיהזה' ּבעּקרֹו, אּלא התּפיס ׁשּלא ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּדמים, זריקת לפני אם - ּבכֹור ּבׂשר היה אם אבל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָאסּור.

מּתר. זה הרי ּדמים, זריקת לאחר ואם אסּור; זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהרי
ÊË.ּומפסידין עּלגים, ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות [=משבשים]יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ

אחר ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ּומכּנין הּלׁשֹון, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאת
עלי הן 'הרי האֹומר: ּכקרּבן; קרּבן, ּכּנּויי ּכל ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָהּכּנּוי.
'חרף', 'חרק', לקרּבן. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'קֹונז' 'קֹונח', ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקֹונם',
הֹולכין - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרם. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'חר'ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

זמן. ּובאֹותֹו מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל לׁשֹון ְְְְְַַַַָָָאחר
.ÊÈ,ּבכּנּויין הקּדיׁש אם ּכ - ּבכּנּויין עצמֹו ׁשאֹוסר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּוכׁשם

הקּדׁש זה ּביןהרי אּסר ּבנדרי ּבין מּתרין, הּכּנּויין וכּנּויי ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
הקּדׁש. ְְְִֵֵֶּבנדרי

.ÁÈ,'חּלין יהא לא ,עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻהאֹומר
דכי' יהא 'לא אֹו כׁשר', יהא 'לא יהא[טהור]אֹו 'לא אֹו , ְְְְֵֵֵֵֵָֹֹֹ

יהא עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטהֹור'
עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: אמר אם וכן אסּור. ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹקרּבן',

אסּור. זה הרי - 'ּפּגּול' אֹו 'נֹותר', אֹו ֲִֵֵֶָָָטמא',
.ËÈ'ל אכל לא חּלין 'לא לחברֹו: ּכמיהאֹומר זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֻ

וכן קרּבן'; אּלא חּלין, יהא לא ל ּׁשאכל 'מה לֹו: ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשאמר
'ּכקרּב ,'ל ׁשאכל 'קרּבן ,'ל ׁשאכל 'הּקרּבן אמר: ןאם ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
אכל לא 'הּקרּבן האֹומר: אבל אסּור. זה הרי - 'ל ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשאכל
אֹו ,'ל אכל לא 'לקרּבן אֹו ,'ל אכל לא 'ּכקרּבן אֹו ,'ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹל
אּלּו ּכל - 'ל אכל לא קרּבן 'לא אֹו ,'ל אכל לא ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'קרּבן
ׁשּלא ּבקרּבן ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו, ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתרין;
ׁשּלא ׁשּנדר אֹו - ּכלּום אינֹו ּבקרּבן והּנׁשּבע - לזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל

קרּבן. לֹו ְַָָֹיאכל
.Î,'ל ׁשאכל 'ּכחּלין ,'ל ׁשאכל 'החּלין ,'ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻֻ'חּלין

ׁשּלא 'ּכחּלין ,'ל אכל ׁשּלא 'החּלין ,'ל אכל ׁשּלא ְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֻֻֻ'חּלין
מּתר זה הרי - 'ל .אכל ֲֵֶַָָֹֻ

.‡Îׁשאכל נֹותר 'לא ,'ל ׁשאכל טמא 'לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאבל
אסּור זה הרי - 'ל ׁשאכל ּפּגּול 'לא ,'ׁשּמׁשמעֹו:ל ; ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

לא לפיכ טמא, אֹו ּפּגּול ׁשּיהיה הּוא ל ׁשאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ'ׁשּדבר
.'ל ַָֹאכל

.Îׁשאכל היכל 'לא ,'ל ׁשאכל 'היכל ,'ל ׁשאכל ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ'ּכהיכל
אסּור - 'ל,'ל אכל ׁשּלא 'ּכהיכל ,'ל אכל ׁשּלא 'היכל ; ְֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּבהיכל ׁשּנׁשּבע ּכמי ׁשּזה מּתר, - 'ל אכל ׁשּלא היכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ'לא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יאכל. ְֵֵֶֶַַָֹֹֹׁשּלא

.‚Îׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מּדר לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהאֹומר
עּמֹו יּׂשאידּבר ׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מפרׁש ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

עּמֹו יׁשב ׁשּלא מׁשמעֹו - 'מּמ אני 'מרחק עּמֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻויּתן
אּמֹות אֹוּבארּבע ,'ל אני 'מנּדה לֹו: אמר אם וכן ; ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ

בארמית]'מׁשּמתנא לֹו:[מנודה אמר אם אבל .'מּמ אני ְְְֲֲִִִַַַָָָ
אכל ׁשּלא מּמ אני ׁשּלא'מּדר מּמ אני 'מפרׁש אֹו ,'ל ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֹֹֹֻֻ
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עליו', אסּורים ּפלֹונית מדינה ׁשל 'ּתאנים אֹו: עליו', ְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָאסּורין
הּתֹורה, מן לֹוקה - ׁשהּוא ּכל מהן ואכל ּבאּלּו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

ׁשעּור לּנדרים ׁשאין ּדברֹו"; יחל "לא -[-כמותי]ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשהּוא ּכל ּכמפרׁש זה הרי מּדבר, הּנֹודר 'אכילהׁשּכל אמר: . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו' מּפרֹות 'אכילה אֹו עלי', אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָמּפרֹות
ּכּזית. ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו -ִֵֶֶַַַַֹ

.Â- הענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר
לכּזית מצטרפין אּלּו הרי - נדרים ּבׁשני ּבין אחד, ּבנדר .ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ê'קרּבן עלי אּלּו 'ּפרֹות הןהאֹומר: 'הרי ׁשאמר: אֹו , ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ל ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו עלי[=ממך]ּכקרּבן', ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּלּו הרי - קרּבן' עלי הן 'הרי אֹו 'ּכקרּבן', אֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָקרּבן',
ּבהמה ויעׂשה קרּבן, אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר מּפני עליו; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאסּורין

ותאסר. קרּבן, - חל ְְְֵֵֶָָָָָֹׁשהיתה
.Áאֹו עלי', ּפלֹוני 'מין אֹו עלי', אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַָָָָאבל

אֹו זרה', 'ּכעבֹודה אֹו חזיר', ּכבׂשר עלי ּפלֹוני עם ּׁשאכל ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ'מה
ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות', ּכאן'ּכנבלֹות ואין מּתרין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָֻ

חזיר. ּכבׂשר חזיר ּבׂשר ׁשאינֹו ּדבר ׁשּיעׂשה אפׁשר ׁשאי ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָנדר;
.Ëהאסּורין ּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמׂשים ּכל הּכלל: ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻזה

אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול האסּור ּדבר אֹותֹו אם -ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ
מּתרין אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם .אסּורים; ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

.Èּונדבה,הח ּבנדר ּבאין ׁשאינן ּפי על אף - והאׁשם ּטאת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מחמתּכמֹו אֹותם להביא לנֹודר אפׁשר - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אׁשם, מביא נטמא, ואם חּטאת; מביא ּבנזיר, ׁשהּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנדרֹו;
אֹו ּכחּטאת', עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
- אׁשם' הן 'הרי אֹו חּטאת', הן 'הרי ׁשאמר: אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָ'ּכאׁשם',
עֹולה', הן 'הרי ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין אסּורין. אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָהרי
ׁשּכל - אסּורין ׁשהן 'ּתֹודה', אֹו 'מנחה', אֹו 'ׁשלמים', ְְֲִִִֵֶֶָָָָאֹו

ּונדבה. ּבנדר ּבאין ְְִֵֶֶָָָאּלּו
.‡È'אהרן ּכחּלת עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: [כחלהאבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ

אהרן] לזרע ׁשאיןהניתנת מּתרין, אּלּו הרי - 'ּכתרּומתֹו' אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶָָֻ
ּונדבה. ּבנדר אּלּו להביא ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשם

.È'ּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי קרבןהאֹומר: [מבשר ְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אכילתו] זמן 'ּכפּגּול'לאחר פסול], במחשבת שהוקרב ,[קרבן ְִ

עׂשאן ׁשהרי אסּורין, אּלּו הרי - קדׁשים' ׁשל טמא ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ'ּכבׂשר
מקֹום. מּכל קרּבן ְְִִַָָָָּכבׂשר

.‚È'ּבהמה ּכמעׂשר עלי הן 'הרי אּלּוהאֹומר: הרי - ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
ּביד ּוקדּׁשתֹו הֹואיל של]אסּורים, עלי[מנינו הן 'הרי אדם. ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ

מּת אּלּו הרי - ואינֹוּכבכֹור' אדם, ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין רין; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻֻ
אתֹו". איׁש יקּדיׁש "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ּבנדר, להתּפיסֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיכֹול

.„È'ׁשמים ּכחרמי עלי הן 'הרי לשמים]אמר: שמוחרם [דבר ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
עלי הן 'הרי הּבית. לבדק ׁשמים ׁשחרמי אסּורין, הן הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּלׁשּכה' קרבנות]ּכתרּומת לקניית המורם שבלשכה ,[הכסף ְְִִַַָ
תמיד]'ּכּתמידים' 'ּכּדירים'[קרבנות לקרבנות], ,[רפתות ְִִִִַַ

הּמזּבח', מּמׁשּמׁשי 'ּכאחד אֹו 'ּכּמזּבח', 'ּכאּׁשים', ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ'ּכעצים',
ּכּיעים' עלי הן 'הרי ׁשאמר: אפר]ּכגֹון לפינוי אֹו[כלי , ְֲִֵֵֶַַַָָָ

וזריקתו]'ּכּמזרקֹות' דם לקבלת 'ּכּמזלגֹות'[כלי אֹו , ְְִִַַָָ
המזבח] על הקרבן את בו וכן[שהופכים ּבהן, וכּיֹוצא ,ְְֵֵֶַָ

אּלּו הרי - 'ּכירּוׁשלים' ּכהיכל', עלי הן 'הרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהאֹומר:
ּדברים ׁשּכל קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאסּורין,

קרּבן'. עלי הן 'הרי ּכאֹומר: ענינם ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָאּלּו,

.ÂËאחר ׁשלמים ּבׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה
ּכבׂשר עלי הן 'הרי ואמר: לזרים, מּתר ׁשהּוא ּדמים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזריקת

אסּורין אּלּו הרי - ׁשהיהזה' ּבעּקרֹו, אּלא התּפיס ׁשּלא ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּדמים, זריקת לפני אם - ּבכֹור ּבׂשר היה אם אבל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָאסּור.

מּתר. זה הרי ּדמים, זריקת לאחר ואם אסּור; זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהרי
ÊË.ּומפסידין עּלגים, ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות [=משבשים]יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ

אחר ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ּומכּנין הּלׁשֹון, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאת
עלי הן 'הרי האֹומר: ּכקרּבן; קרּבן, ּכּנּויי ּכל ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָהּכּנּוי.
'חרף', 'חרק', לקרּבן. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'קֹונז' 'קֹונח', ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקֹונם',
הֹולכין - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרם. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'חר'ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

זמן. ּובאֹותֹו מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל לׁשֹון ְְְְְַַַַָָָאחר
.ÊÈ,ּבכּנּויין הקּדיׁש אם ּכ - ּבכּנּויין עצמֹו ׁשאֹוסר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּוכׁשם

הקּדׁש זה ּביןהרי אּסר ּבנדרי ּבין מּתרין, הּכּנּויין וכּנּויי ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
הקּדׁש. ְְְִֵֵֶּבנדרי

.ÁÈ,'חּלין יהא לא ,עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻהאֹומר
דכי' יהא 'לא אֹו כׁשר', יהא 'לא יהא[טהור]אֹו 'לא אֹו , ְְְְֵֵֵֵֵָֹֹֹ

יהא עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטהֹור'
עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: אמר אם וכן אסּור. ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹקרּבן',

אסּור. זה הרי - 'ּפּגּול' אֹו 'נֹותר', אֹו ֲִֵֵֶָָָטמא',
.ËÈ'ל אכל לא חּלין 'לא לחברֹו: ּכמיהאֹומר זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֻ

וכן קרּבן'; אּלא חּלין, יהא לא ל ּׁשאכל 'מה לֹו: ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשאמר
'ּכקרּב ,'ל ׁשאכל 'קרּבן ,'ל ׁשאכל 'הּקרּבן אמר: ןאם ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
אכל לא 'הּקרּבן האֹומר: אבל אסּור. זה הרי - 'ל ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשאכל
אֹו ,'ל אכל לא 'לקרּבן אֹו ,'ל אכל לא 'ּכקרּבן אֹו ,'ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹל
אּלּו ּכל - 'ל אכל לא קרּבן 'לא אֹו ,'ל אכל לא ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'קרּבן
ׁשּלא ּבקרּבן ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו, ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתרין;
ׁשּלא ׁשּנדר אֹו - ּכלּום אינֹו ּבקרּבן והּנׁשּבע - לזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל

קרּבן. לֹו ְַָָֹיאכל
.Î,'ל ׁשאכל 'ּכחּלין ,'ל ׁשאכל 'החּלין ,'ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻֻ'חּלין

ׁשּלא 'ּכחּלין ,'ל אכל ׁשּלא 'החּלין ,'ל אכל ׁשּלא ְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֻֻֻ'חּלין
מּתר זה הרי - 'ל .אכל ֲֵֶַָָֹֻ

.‡Îׁשאכל נֹותר 'לא ,'ל ׁשאכל טמא 'לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאבל
אסּור זה הרי - 'ל ׁשאכל ּפּגּול 'לא ,'ׁשּמׁשמעֹו:ל ; ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

לא לפיכ טמא, אֹו ּפּגּול ׁשּיהיה הּוא ל ׁשאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ'ׁשּדבר
.'ל ַָֹאכל

.Îׁשאכל היכל 'לא ,'ל ׁשאכל 'היכל ,'ל ׁשאכל ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ'ּכהיכל
אסּור - 'ל,'ל אכל ׁשּלא 'ּכהיכל ,'ל אכל ׁשּלא 'היכל ; ְֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּבהיכל ׁשּנׁשּבע ּכמי ׁשּזה מּתר, - 'ל אכל ׁשּלא היכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ'לא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יאכל. ְֵֵֶֶַַָֹֹֹׁשּלא

.‚Îׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מּדר לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהאֹומר
עּמֹו יּׂשאידּבר ׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מפרׁש ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

עּמֹו יׁשב ׁשּלא מׁשמעֹו - 'מּמ אני 'מרחק עּמֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻויּתן
אּמֹות אֹוּבארּבע ,'ל אני 'מנּדה לֹו: אמר אם וכן ; ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ

בארמית]'מׁשּמתנא לֹו:[מנודה אמר אם אבל .'מּמ אני ְְְֲֲִִִַַַָָָ
אכל ׁשּלא מּמ אני ׁשּלא'מּדר מּמ אני 'מפרׁש אֹו ,'ל ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֹֹֹֻֻ
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זה הרי - 'ל אכל ׁשּלא מּמ אני 'מרחק אֹו ,'ל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻאכל
מּׁשּום לֹוקה נכסיו, מּכל ּכּזית אכל ואם לֹו; לאכל ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹאסּור

ּדברֹו". יחל ְֵַָֹ"לא

.„Îלֹו אֹוכל אינֹו - 'ל אכל ׁשּלא ל אני 'מנּדה לֹו: ;אמר ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ
לֹוקה אינֹו אכל, וריחוקואם נידוי או נדר פירושו אם [שספק ְִֵֶַָ

לֹו.פיזי] להנֹות אסּור זה הרי ,'מּמ 'נדינא לֹו: אמר .ֲִֵֵֵֶַָָָָָָ

.‰Î,ל אכל אם רׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי לחברֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
ּבכּלן חּיב - ואכל ּוׁשבּועה', וקרּבן נזיר וכןׁשּמּנדריהם . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

וקרּבן' נזיר ׁשּמּנדבֹותם ּכׁשרים, ּכנדבֹות עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהאֹומר:
חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

.ÂÎ,'ּכׁשרים 'ּכנדבֹות אֹו רׁשעים', ּכנדרי עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאמר:
אסּור זה הרי - 'ל אכל 'אם אֹו ,'ל ּפי'ׁשאכל על אף , ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּפרׁש כקרבן]ׁשּלא במפורש אסר ּכׁשרים'[לא 'ּכנדרי אמר: . ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ
ּכל נתחּיב לא וכעס.- אּסּור ּבדר נֹודרין הּכׁשרים ׁשאין ּום, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

חּיב - לפניו עֹובר נזיר והיה הריני', רׁשעים 'ּכנדרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָאמר:
רׁשעים 'ּכנדרי קרּבן; חּיב עלי', רׁשעים 'ּכנדרי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּבנזירּות;

מּמּנּו' אכל זה]ׁשּלא ּכנֹודר.[מככר ּבׁשבּועה חּיב , ְְִִֵֶֶַַָָֹֹ

.ÊÎלא - ּכזֹו' עלי אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמר: ּכגֹון ּבּתֹורה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹודר
ּכלּום עםאמר היה ּכן אם אּלא לחכם, ׁשאלה צרי ואינֹו ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי - ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹהארץ
.ÁÎאסּור זה הרי - ּבּה ּׁשּכתּוב ּבמה ּבּהנדר ּכתּוב ׁשהרי , ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּבמה ׁשּנדר ּכמֹו זה הרי - ּבּה ונדר ּבידֹו נטלּה ונדר. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּסר
ּבּה. ֶָָּׁשּכתּוב

.ËÎלהׁשּכים עליו - ּפרק' ונׁשנה 'נׁשּכים לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהאֹומר
הֹוציאֹוולׁשנֹות ׁשּלא ּפי על ואף הּוא, נדר ּכמֹו ׁשּזה ; ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹ

נדר. ְִֶֶּבלׁשֹון
.Ïאֹו 'ּכאחֹותי', אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר

הּפרֹות: על ּכאֹומר זה הרי - הּכרם' 'ּככלאי אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'ּכערלה',
ּכמֹו לאכלן, מּתר ׁשהּוא ּכׁשם חזיר'; ּכבׂשר אּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֻ'הרי

מּדרׁשּבארנּו 'הריני לּה: אמר אם אבל ּבאׁשּתֹו. מּתר ּכ , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
זֹו הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת אֹו הנאה', ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָמּמ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עליו, ְְֲִֵֶָָָָאסּורה
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― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה ְְְִִִִַַַַָָָֹהּמצוה
ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ׁשהזהר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻהאזהרה
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה "לא אמרֹו: והּוא ְְְִִִֵֶַַָָֹויתֹומים,

  אדם מׁשּפט ׁשהּמּטה ל נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנה
"לאֿתעׂשּו אמרֹו: והּוא אחד ּבלאו עֹובר ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹמּיׂשראל

ּבּמׁשּפט" עול  ּגר מׁשּפט הּטה ואם ; ְְְִִִִֵֶַַָָָ
ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ―  : ְְְִִִֵֵֵָ

ּגר מׁשּפט ׁשּכלֿהּמּטה מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ"לא
עֹובר ― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ―ְְִִִֵֵֵֵָָָָ

לאוין". ְִִָָֹּבׁשלׁשה

― הקע"ז הּדּיניםהּמצוה ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְִִִִֶַַַַַַָָ
עם מהם ּכלֿאחד ולׁשמֹוע הּדין ּבעלי ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלהׁשות
ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא קּצּורם, אֹו ּדבריו ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹאר

"עמיתּבספרא הּפרּוׁש ּובא : ְְֲִִֵֶַָָ
לֹו: אֹומר ואחד ּכלֿצרכֹו מדּבר אחד יהא ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ"ׁשּלא
זה. צּוּוי ׁשּכֹוללם הענינים אחד זהּו ."ּדברי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָקּצר

ׁשּכלֿאד עֹוד: ּבֹו אםויׁש ּתֹורה ּדין לדּון מצּוה ם ְְִִֵֶֶָָָָָֻ
התחילּו הּדין ּובעלי ּבכ ּבקי לטעֹוןהּוא ְְְֲִִִִִֵַַָָ

לפניו    אחד" אמרּו: ּובפרּוׁש . ְְְֵֶָָָָ

ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדבר אתֿחברֹו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּדן
אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ויׁש ."ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָעמית
לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו יפרׁש ולא זכּות ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹלכף
ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ּכּונֹות נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָּולחסד.

ּבּתלמּוד. ְְִַַָֻמפּזרים

― הרע"ו הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל מּזיק מאדם ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמּלירֹוא

צדק ּדין עליו יפסֹוק חּיב אּלא , ְִִֶֶֶַָָָָ
מןֿהּנזקים לֹו למהּֿׁשּיקרה יחּוׁש ולא ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹלפסֹוק
מּפניֿאיׁש" תגּורּו "לא יתעּלה אמר אדם. ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמאֹותֹו

  ,מּפניֿאיׁש תגּורּו "לא ספרא: ְְְִִִֵָָֹּולׁשֹון
יהרֹוג ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמא

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא אתּֿבני, ׁשּמא , ְְְִִִִֶֶֶַָָ
תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― אתֿנטיעֹותי ְְְִִֶַַַָֹיקצֹוץ

ְִִֵמּפניֿאיׁש".

― העד"ר הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין מּבעלי ׁשחד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּלקחת

תּקח" לא "וׁשחד אמרֹו:  נכּפל ּוכבר . ְְְְִִַַָָָֹֹ
זה ּבענין הּלאו  ּובספרי . ְְְְִִֵֶַָָ

  לזּכֹות אפּלּו ׁשחד תּקח "לא :ְֲִִַַַֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָזּכאי

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ְְְְְִֶַַָּבכּמה
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― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא תקּלל"אתֿהּדּין, לא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ
  .לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמּלׁשמֹוע

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: והּוא ּדינֹו,  ְְְִִֵַָָָֹ
ּבפני ׁשּלא ּדין ּבעל ּדברי יהיּו הרב ׁשעל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹלפי
מּלׁשמֹועּבע הּדּין הזהר ּולפיכ ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִַַַַַַָָָֻ

ּבלּתי מּׂשג ּבדעּתֹו יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻאֹותם
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי נכֹון  ְְְְֲִִִִִַָָ

ׁשּלא לּדּין אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
אזהרה עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָיׁשמע
חברֹו ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלבעל
"מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָעּמֹו".

ּתרחק" ׁשקר 'ד ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָ
אזהרהמּׁשבּועֹות עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל . ְְְְִִֶַַָָָָ

עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל הרע, לׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלמסּפר
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו .ׁשקר, ְְְִֵֶֶֶַָ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹאתֿהּנׂשיא,

  מּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, וׁשם ְְִִֵֶַַָ
והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר הּמל על ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא "אׁשר יתעּלה: אמרֹו   ְְֱֲִִֶֶֶַָָָ
ּבסתם. אֹותֹו אֹומרים והחכמים   ְְְֲִִִַָָ

ּובכלֿ ּבלבד. זקנים ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָעל
אֹומרים והּמׁשנה הּתלמּוד      ְְְְִִַַַָ

ּבית ואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵֵַַָ
אמרּו ועֹוד ּדין". נׂשיא" : ְְִִָָ

  ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָׁשּמחל
ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל מל ְְֵֶֶֶַַָָמחּול;
אתֿהּנׂשיא ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ְִֵֶֶֶַַַָָָמחּול".

   ׁשענין לפי ,הּמל ְְִִִֶֶֶַָעם
ׁשלטֹון ּבידֹו ׁשּיׁש ּכלֿמי מּלקּלל להזהיר זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלאו
מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָוהּוא
וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְֲִִִִִַַָָָָׁשלטֹונית

―נרא זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה מּדיני ה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
ֶלֹוקה.

ה'תש"ע ניסן כ"ב שלישי יום

.ÊÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
È‡È˘ÈÏ˘È˘ÌÂÈ

― השי"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿתקּלל אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, אדם ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאיזה

חרׁש"  ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע . ְְִִִֵֵֶַַַ
מתעֹוררת ּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו:  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

הּנקּבע הּנזק צּורת לפי מןֿהּמּזיק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלהּנקם
ּבּדמיֹון    לא , ְִַֹ

לפי אתֿהּמּזיק ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַּתחּדל
ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאפן
מןֿ הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְִִֵֵַַָָָָאֹותּה
ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ׁשּתעניׁשהּו יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּדמיֹון.

לּמּזיקּבדעּתּה ׁשּיּגיע הּנזק אתֿער ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ואתּֿבׁשּתֹו הּדברים ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאֹותם
ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות אֹותּה ּתׁש ולא יֹותר ְְְְִֵֶַָָָָֹֹֻּגדֹול
הּצער אתֿער ּבדעּתּה ּתנּוח ואז ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָּכלֿרכּוׁשֹו,
חמּור הּדבר ׁשּיהא ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּגיע
ּבמיני ּבגּופֹו מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹיֹותר
יֹותר, חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּכֹות
אתֿנפׁש ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, אֹותּה ּתנּוח ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹולא
הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות מן ויׁשמידהּו ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַהּמּזיק
ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש התעֹוררּות ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָויׁש
ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות מחמת הּמּזיק ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹענׁש
היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ּוקללה עליו ְְֲִִִַַַָָָָָָָֹוכעס
והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי מפרסם וזה ׁשם. ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻנֹוכח

ׁשֹוככת ּבחטאיםׁשּנפׁשם ּכזה ּבׁשעּור ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָ
אףֿעלּֿפ מאד, עלהּקּלים החֹוטא ידע ׁשּלא י ְִִֵֶַַַַַַַָֹֹ

ּבדעּתנּו עֹולה והיה קללתם. ׁשמע ולא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּכעסם
היא: מּיׂשראל, אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכּונת
והּצער הּבּוׁשה מחמת אתֿזה, ׁשֹומע הּוא ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָאם
ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל לֹו: ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמּגיעים
לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על מקּפידה הּתֹורה  ְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
     אּלא ,ֶָ

יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר המחרף, מּצב על ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהקּפידה
מצאנּו וכ לכעֹוס. ירּגילּנה ולא לנקמה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹנפׁשֹו

הּקּבלה קללתׁשּבעלי לאּסּור ראיה הביאּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
חרׁש". תקּלל "לא מּמהּֿׁשּנאמר מּיׂשראל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכלֿאדם
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ה'תש"ע ניסן כ"א שני יום

.Ê˘ .‡ .Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא תקּלל"אתֿהּדּין, לא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ
  .לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמּלׁשמֹוע

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: והּוא ּדינֹו,  ְְְִִֵַָָָֹ
ּבפני ׁשּלא ּדין ּבעל ּדברי יהיּו הרב ׁשעל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹלפי
מּלׁשמֹועּבע הּדּין הזהר ּולפיכ ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִַַַַַַָָָֻ

ּבלּתי מּׂשג ּבדעּתֹו יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻאֹותם
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי נכֹון  ְְְְֲִִִִִַָָ

ׁשּלא לּדּין אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
אזהרה עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָיׁשמע
חברֹו ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלבעל
"מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָעּמֹו".

ּתרחק" ׁשקר 'ד ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָ
אזהרהמּׁשבּועֹות עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל . ְְְְִִֶַַָָָָ

עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל הרע, לׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלמסּפר
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו .ׁשקר, ְְְִֵֶֶֶַָ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹאתֿהּנׂשיא,

  מּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, וׁשם ְְִִֵֶַַָ
והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר הּמל על ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא "אׁשר יתעּלה: אמרֹו   ְְֱֲִִֶֶֶַָָָ
ּבסתם. אֹותֹו אֹומרים והחכמים   ְְְֲִִִַָָ

ּובכלֿ ּבלבד. זקנים ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָעל
אֹומרים והּמׁשנה הּתלמּוד      ְְְְִִַַַָ

ּבית ואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵֵַַָ
אמרּו ועֹוד ּדין". נׂשיא" : ְְִִָָ

  ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָׁשּמחל
ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל מל ְְֵֶֶֶַַָָמחּול;
אתֿהּנׂשיא ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ְִֵֶֶֶַַַָָָמחּול".

   ׁשענין לפי ,הּמל ְְִִִֶֶֶַָעם
ׁשלטֹון ּבידֹו ׁשּיׁש ּכלֿמי מּלקּלל להזהיר זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלאו
מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָוהּוא
וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְֲִִִִִַַָָָָׁשלטֹונית

―נרא זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה מּדיני ה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
ֶלֹוקה.

ה'תש"ע ניסן כ"ב שלישי יום

.ÊÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
È‡È˘ÈÏ˘È˘ÌÂÈ

― השי"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿתקּלל אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, אדם ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאיזה

חרׁש"  ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע . ְְִִִֵֵֶַַַ
מתעֹוררת ּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו:  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

הּנקּבע הּנזק צּורת לפי מןֿהּמּזיק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלהּנקם
ּבּדמיֹון    לא , ְִַֹ

לפי אתֿהּמּזיק ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַּתחּדל
ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאפן
מןֿ הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְִִֵֵַַָָָָאֹותּה
ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ׁשּתעניׁשהּו יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּדמיֹון.

לּמּזיקּבדעּתּה ׁשּיּגיע הּנזק אתֿער ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ואתּֿבׁשּתֹו הּדברים ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאֹותם
ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות אֹותּה ּתׁש ולא יֹותר ְְְְִֵֶַָָָָֹֹֻּגדֹול
הּצער אתֿער ּבדעּתּה ּתנּוח ואז ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָּכלֿרכּוׁשֹו,
חמּור הּדבר ׁשּיהא ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּגיע
ּבמיני ּבגּופֹו מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹיֹותר
יֹותר, חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּכֹות
אתֿנפׁש ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, אֹותּה ּתנּוח ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹולא
הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות מן ויׁשמידהּו ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַהּמּזיק
ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש התעֹוררּות ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָויׁש
ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות מחמת הּמּזיק ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹענׁש
היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ּוקללה עליו ְְֲִִִַַַָָָָָָָֹוכעס
והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי מפרסם וזה ׁשם. ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻנֹוכח

ׁשֹוככת ּבחטאיםׁשּנפׁשם ּכזה ּבׁשעּור ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָ
אףֿעלּֿפ מאד, עלהּקּלים החֹוטא ידע ׁשּלא י ְִִֵֶַַַַַַַָֹֹ

ּבדעּתנּו עֹולה והיה קללתם. ׁשמע ולא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּכעסם
היא: מּיׂשראל, אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכּונת
והּצער הּבּוׁשה מחמת אתֿזה, ׁשֹומע הּוא ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָאם
ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל לֹו: ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמּגיעים
לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על מקּפידה הּתֹורה  ְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
     אּלא ,ֶָ

יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר המחרף, מּצב על ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהקּפידה
מצאנּו וכ לכעֹוס. ירּגילּנה ולא לנקמה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹנפׁשֹו

הּקּבלה קללתׁשּבעלי לאּסּור ראיה הביאּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
חרׁש". תקּלל "לא מּמהּֿׁשּנאמר מּיׂשראל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכלֿאדם
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עב          
      

ספרא ּולׁשֹון ,חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֶָָ
ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ּכלֿהאדם? את לרּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָמּנין
חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם תאר", ֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹלא

מיחד   יצא ּבחּיים; ׁשהּוא ְִֶַַָָָֻ
ּובּמכלּתא ּבחּיים". ׁשאינֹו הּמת  ְְִִֵֵֶַַַַָ

  הּכתּוב ּדּבר חרׁש" תקּלל "לא :ְִֵֵֵֶַַָֹ
ּבתנאי ― לֹוקה ּומהּֿׁשאמרנּו ׁשּבאדם". ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻּבאמללין

ּבׁשם לֹוקה.ׁשּיקּלל ― עצמֹו קּלל אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַ
עֹובר ― ּבׁשם אתֿחברֹו ׁשהמקּלל ל נתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָהּנה
חרׁש"; תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ְְְְֵֵֵֶַָָָֹּבלאו
ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין איזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהמקּלל
ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא והמקּלל ְְְְִִֵֶַַַָָֹׁשּתים;

הּמכלּתא    אני" : ְְֲִִַָ
ּדּין ואחד נׂשיא אחד "בעּמ "נׂשיא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָאקרא
תקּלל"? לא "אלהים לֹומר: ּתלמּוד ּומה ְְְְֱִֵַַַַַַֹֹּבמׁשמע,
מּכאן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָלחּיב
מּׁשּום עליו וחּיב אחד ּדבר מדּבר יׁש ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָאמרּו:
חּיב ― אתֿאביו ׁשּקּלל ּבןֿנׂשיא ּדברים. ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעה

מּׁש ּומּׁשּוםעליו האב, מּׁשּום ּדברים: ארּבעה ּום ְְִִִִַָָָָָָָ
מּכלֿמקֹום" 'בעּמ' ּומּׁשּום נׂשיא, ּומׁשּום ְְִִִִַַָָָָּדּין,

 ּוכבר מהּֿׁשהזּכרנּו. נתּבאר הּנה .ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָ

― הקע"ח להעידהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָ
ּבין יֹודעים, מהּֿׁשאנּו ּכל על הּדּינים לפני ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹעדּות
אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת מּׁשּום ּבכ ְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשּיׁש
אנּו חּיבים ― הרוחתֹו אֹו ממֹונֹו הפסד ְְִֵֶַַַָָָָָָָהּצלתֹו;
אֹו מהּֿׁשראינּו לּדּינים ּולהֹודיע ּכלֿזה על ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָלהעיר

ׁשמענּו  רּבֹותינּו הביאּו ּוכבר . ְְִֵֵַָָָ
העדּות הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָעליהם
ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: ְְִִֵֶֶַַַָָָָָמּמהּֿׁשאמר

  הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵַַָָוהעֹובר
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ― ְְְְִֵֶֶַָָעדּותֹו

עונֹו" ונׂשא יּגיד ּכללי."אםֿלֹוא ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
ונׁשּבע ממֹון עדּות היא ׁשּכבׁשּה העדּות אם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָא
עֹולה קרּבן חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד ְְִֵֶֶַָָָָָָָָעליה

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ויֹורד, הּתנאים ּולפי ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבּׁשבּועֹות הּנזּכרים     ּוכבר . ְְְִִִַָָ

ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו     ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
ּובּׁשבּועֹות. ְִ

ה'תש"ע ניסן כ"ג רביעי יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"ט לחקֹורהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶַַַַַָ

נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש העדים ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָעדּות
ׁשּלא ּכדי ּככלֿהאפׁשר, ּבכ ּולדקּדק הּדין. ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹונפסֹוק
לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ראׁשֹון ּבדּבּור ְְְְִִִִִִֵַַַָָנׁשּפֹוט

ו "ודרׁשּת יתעּלה: אמרֹו היטבוהּוא וׁשאלּת חקרּת ְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּדבר" נכֹון אמת והּנה  נתּבארּו ּוכבר ְְְֱֲִִֵֶַָָָָָ

הן ואי הּדריׁשֹות הן ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּדיני
ּתתקּים ואי ּבכ לדקּדק חּיבים ואי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָהחקירֹות,
ּבמּסכת האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהעדּות

.סנהדרין ְְִֶַ

ה'תש"ע ניסן כ"ד חמישי יום

.ˆ ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הרצ"א ׁשּלאהּמצוה העד ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ּבדינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָלדּבר
ו עד יהא לא זה הרי יֹודע, אֹו ויֹורהחכם ּדּין ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ּבמהּֿׁשראה יעיד אּלא ―ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
והזהר להם, ּׁשּיראה מה ּכפי עדּותֹו ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻיעׂשּו
ּבדיני וזהּו העדּות. על נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אחד "ועד יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָנפׁשֹות

למּות" ּבנפׁש לאֿיענה  ֿאת וכפל ְְֲֶֶֶֶַַָָֹ
עד עלּֿפי יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהאזהרה

אחד"  ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: , ְְֶַַַָָֹ
לאֿיענה אחד "ועד אמרּו: סנהדרין ּובגמרא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעד.
ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". ּבין לזכּות ּבין ― ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָּבנפׁש

ּדמחזי "מּׁשּום ּבעדּותֹו".הּדבר: ּכנֹוגע ְְְֲִִֵֵֵַַָָ
זכּות לא ללּמד לֹו ׁשאסּור הּוא ּבלבד נפׁשֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹּובדיני

חֹובה. ְָֹולא

ה'תש"ע ניסן כ"ה שישי יום

. ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
È‰È˘È˘ÈÚÈÌÂÈ

― הרפ"ח מּלענֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון להֹוציא ְְֲִִֵֵֶָָָָאֹו
"לאֿיקּום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּכׁשרּות, ְְְְְְִִֶַַַַָָֹּבתכלית

ּולכלֿחּטאת" לכלֿעון ּבאיׁש אחד עד  ְְְִֵֶַָָָָָֹ
אמרּו קם אבל קם, אינֹו "לכלֿעון : ְְֲֵָָָָָָֹ

לׁשבּועה" הּוא       ְִָ
    ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְֲִִֵָָ
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וסֹוטה ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו ְְְְְִִִִָָָָֻֻמצוה
נזיקין. ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִֵֶוגּטין

ה'תש"ע ניסן כ"ו קודש שבת יום

   
― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות
חמס" עד להיֹות עםֿרׁשע יד "אלּֿתׁשת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָיתעּלה:

  הּפרּוׁש ּבא  : ֵַָ

― עד" חֹומס אלּֿתׁשת עד, רׁשע ֵֵֵֶֶַַָָָָ"אלּֿתׁשת
אתֿהחמסנים להֹוציא     ְְִִֶַַָ

,לעדּות ּפסּולין ׁשהן ְְְְִִֵֵֶֶַַָואתֿהּגזלנים
ּבאיׁש" עדֿחמס יקּום ּכי ׁשּנאמר:  ְֱִִֵֶֶַָָָ

    מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵָָָ
מּסנהדרין ג' ּבפרק .זֹו ְְְִִֶֶֶַ
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עג            
      

וסֹוטה ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו ְְְְְִִִִָָָָֻֻמצוה
נזיקין. ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִֵֶוגּטין

ה'תש"ע ניסן כ"ו קודש שבת יום

   
― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות
חמס" עד להיֹות עםֿרׁשע יד "אלּֿתׁשת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָיתעּלה:

  הּפרּוׁש ּבא  : ֵַָ

― עד" חֹומס אלּֿתׁשת עד, רׁשע ֵֵֵֶֶַַָָָָ"אלּֿתׁשת
אתֿהחמסנים להֹוציא     ְְִִֶַַָ

,לעדּות ּפסּולין ׁשהן ְְְְִִֵֵֶֶַַָואתֿהּגזלנים
ּבאיׁש" עדֿחמס יקּום ּכי ׁשּנאמר:  ְֱִִֵֶֶַָָָ

    מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵָָָ
מּסנהדרין ג' ּבפרק .זֹו ְְְִִֶֶֶַ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מט' וי"ד וכ"ג ניסן עם המוסגר בו. בטח קבל מכתבי מאז, ויתבונן במה שכתבתי 

שם אודות ההכרח הכי גדול לסדר זמנו פעולתו ועבודתו בסדר כדבעי.. וכמ"ש הלא אם קטן אתה בעיניך 

וגו', ומספיק שיתבונן לשעה קלה על הלעטערהעד )גליון( שהדפיס וגם על המעטפות שהוא הב"כ בשביל 

מדינת.. של תנועת חב"ד - היינו מתחיל מרבנו הזקן בעל התניא, הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי, חתנו ובן 

אחותו אדמו"ר הצמח צדק כו' וכו', שבאמת הרי גם מחשבה לרגע בענין זה מטלת אימה מגודל האחריות, 

אלא שזוהי תקותינו שאין הקב"ה מבקש אלא לפי כחו, ובמילא נותנים מראש הכחות למלאות תפקיד זה 

בשלימותו, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו ובבחירתו.

וכבר ידוע ג"כ המובא בשם כ"ק אדמו"ר נ"ע בתורת שלום י"ט כסלו, אז מען שטייט אין איין 

ענין און מען טראכט וועגען א אנדער ענין, לא טוב הוא זה מכל הצדדים, ולכן לא טובה בעיני ההדגשה 

ויום  יום  ישראל מאמינים בביאת משיח צדקנו שבכל  ובפרט שהרי  ע"ד חדש אלול הבע"ל.  שבמכתביו 

יבוא, וכשישאל אותו במה עסק בחדש ניסן, אייר וכו' הרי יענה לו, שלא הי' יכול להתעסק כדבעי, משום 

פרטית  שההשגחה   - כדבעי   - הענינים  באותם  נהג  לא  ובמילא  כו',  לנסוע  בההכנה  בעסקו  טרוד  שהי' 

העמידתו שמה.

מובן ופשוט שאין מדרך חב"ד וליובאוויטש הטפת מוסר, אלא שתקותי, שלמרות שכל השקו"ט 

והדבורים לע"ע, לדעתי, עדיין לא פעלו שינוי הסדרים, הנה סוכ"ס יתחילו לפעול ויתחיל השינוי בהנוגע 

לפועל. וא"כ הרי אין זה מוסר, אלא סיוע מתוך שמחה מאיש לרעהו, כדי שביחד יוכלו לקיים ציווי רז"ל, 

אנן פועלי דיממא אנן.

מובן מעצמו, שכל הנ"ל מכוון לא רק בהנוגע אליו, אלא גם לשאר אנ"ש ש... כו', והחילוק הוא 

שאותו הצליח השי"ת שגם פרנסתו הגשמית הוא דרך צנור עבודה הרוחנית נעימה, משא"כ שאר אנ"ש, 

הרי אחד צ"ל שמש, השני סקאטאבאייעץ, השלישי סוחר בענינים גשמים ולפעמים גם בענינים חומרים 

כו' וכו'.

גרידא,  להבטחות  ולא  ממש,  בפועל  להזזה  יספיקו  בכמות  המעטות  אלה  ששור]ו[תי  תקותי 

ולהתחיל בהנהגה זו תומ"י, ומובטחים אנו כולנו, וכאו"א מאתנו, מכ"ק מו"ח אדמו"ר שאם רק יעשו בזה 

יהי' בהצלחה, און פאר דערוואקסענע מענשן איז די צייט פון שפילען זיך פיל וויניגער ווי פאר קליינע, כיון 

שמכירים הם בהזכות שניתן להם למלאות תפקיד מסויים...

בברכה לבשר טוב בכל הנ"ל.



יום א - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרעד

ביאורים למסכת סוטה דף ה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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àëä áéúk ,äøéLàk Bòãâì éeàø ,çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîà .(äðqa BúðéëL§¦¨©§¤¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥©¨©¨§¨§©£¥¨§¦¨¨
úeqb Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå .'ïeòãâz íäøéLàå' íúä áéúëe 'íéòeãâ äîB÷ä éîøå'§¨¥©¨§¦§¦¨¨©£¥¥¤§©¥§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥©

øîàð àì øôòa éáëL 'øôò éðëL eððøå eöé÷ä' øîàpL ,øòðð Bøôò ïéà ,çeøä,øôò éðëL àlà ¨©¥£¨¦§¨¤¤¡©¨¦§©§Ÿ§¥¨¨Ÿ§¥¤¨¨Ÿ¤¡©¤¨Ÿ§¥¨¨
,åéìò úìléî äðéëL çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå .åéiça øôòì ïëL äNòpL éî¦¤©£¨¨¥¤¨¨§©¨§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥©¨©§¦¨§©¤¤¨¨
LBãwä úcîk àlL äàøe àa ,øæòìà éaø àîéúéàå àøéåò áø Løc .'òãéé ÷çøîî dáâå' øîàpL¤¤¡©§¨Ÿ©¦¤§¨§¥¨¨©©£¦¨§¦¥¨©¦¤§¨¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨
ìôMä úà äàBø dBáb ïéàå dBábä úà äàBø dBáb íãå øNa úcî ,íãå øNa úcî àeä Ceøä¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨¨©¤¤©¨©§¥¨©¤¤©¨¨
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EN` iYXn zg`A oiicr ,ixzQY l`C xEnB̈§©¦¨§¦£©¦§©©¦§¥¥
lv` FiEPw lr dxar la` .Dlral zxYnª¤¤§©£¨£¨¨§¨©¦¥¤
dqpkpe ixzQY l` Dl xn`W oFbM ,dxizq§¦¨§¤¨©¨©¦¨§¦§¦§§¨

:'eM xzQd zial FOr.Búéaî äàöéålirl ¦§¥©¥¤§¨§¨¦¥§¥
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àäzekn 'qn yixc `pyil `kd hwp `l i`n` iaxl dniz .`iyw `teb(.a sc)cvik

ded inp `kd dil iran oinnef miyrp micrd oi` cvik oinnef miyrp micrd

la` xity uxzn mzde dil iran dl `pwn oi` cvik dl `pwn cvik ikd xninl dil

jixt `l ikdlc d`xpe dl `pwn oi` cvik ipzinl dil ded uexizd itl elit` `kd

`yixc ixacz l` xninl ivnc meyn `kd

xity iz`e xenb iepiw epiidc dxizq eyexit

`l` icin `iyw `le dl `pwn cvikc `pyil

'ipznc yexit `nl` `kd t"de `tiql `yix

`pwn cvik ipzwcn `ed dxizq xeaicc

zeaezkc `nw wxta opzck `ed iwp oeylesc)

(.bizxacn i`n 'nba yxtne zxacn de`x
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ה עמוד ב 
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יום א - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שישי לעומר עמ' א
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יום ב - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

        
          

         
           

        
         

       
         

         
         

          
         

         
           

       
           

          
         

            
          

      
         

        
       

         
          
         

        
        

        
       

        
          

          


         
        

        
         
           

     
        

           
     

         
         

         
        

         
        

         
        

           
          

         
        

         
       

           
          

         
         
          
           

        
       

          
        

        
          
          
          

        
         

          
         
           
         

 
          

           
         

          
         

         
          

        
         

         
     

        
             

           
             

      

































































































































































































פי
ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום תשעה לעומר עמ' ב
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יום ג - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר
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:eøîà ìáà eäééðéaäðLîïéc úéáì dúBà ïéìòî eéä ¥©§£¨¨§¦§¨¨©£¦¨§¥¦
ìò ïéîééànL Cøãk äéìò ïéîééàîe íéìLeøéaL ìBãbä©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨§¤¤¤§©§¦©
äaøä ,äNBò ïéé äaøä ,éza dì íéøîBàå úBLôð éãò¥¥§¨§§¦¨¦¦©§¥©¦¤©§¥
íéòøä íéðëL äaøä ,äNBò úeãìé äaøä ,äNBò ÷BçN§¤©§¥©§¨©§¥§¥¦¨¨¦

ì éNò ,ïéNBòäçné àlL äMeã÷a ázëpL ìBãbä BîL ¦£¦¦§©¨¤¦§©¦§¨¤Ÿ¦¨¤
ì éàãk dðéàL íéøác äéðôì øîBàå .íénä ìòíà .äéáà úéa úçtLî ìëå àéä ,ïòîBL ©©©¦§¥§¨¤¨§¨¦¤¥¨§©§§¨¦§¨¦§©©¥¨¦¨¦

ì dúBà ïéìòî ,éðà äøBäè äøîà íàå .úàöBéå dúaeúk úøáBL ,éðà äàîè äøîàøòL ¨§¨§¥¨£¦¤¤§¨¨§¥§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©©
úà ïéøäèîe úBãìBiä úà ïéøäèîe úBèBqä úà ïé÷Lî íML øBðwð øòL çút ìòL çøænä©¦§¨¤©¤©©©¦¨¤¨©§¦¤©§©£¦¤©§§©£¦¤
úà älâî àeäL ãò eîøôð eîøôð íàå eòø÷ð eòø÷ð íà ,äéãâáa æçBà ïäëå ,ïéòøBönä©§¨¦§Ÿ¥¥¦§¨¤¨¦¦§§¦§§§¦¦§§¦§§©¤§©¤¤

íà øîBà äãeäé éaø .døòN úà øúBñå daìäéä íàå ,eälâî äéä àì äàð daì äéä ¦¨§¥¤§¨¨©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨§©¥§¦¨¨
áäæ éìk äéìò äéä ,íéøBçLa dqëî íéðáìa äqkúî äúéä ,øúBñ äéä àì äàð døòN§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥¨§¨¦§©¨¦§¨¦§©¨¦§¦¨¨¨¤¨§¥¨¨
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פג
dheq

.àçéëL àìipWC `de .ikdA zFxFdhl EdpicWgnl EdiiYrC` iWpi` iwQn `le Ÿ§¦¨§Ÿ©§¥¦§¥©©§©§§¦§§¦§¦§§¨¥§¨§¨¥
ded `l iYM`C mEXn ,ElY `l iOp micr dlY `l zEkfCn oFrnW 'xl lirl§¥§¦§¦¦§Ÿ¨¨¥¦©¥Ÿ¨¦§©©¥Ÿ£¨

:`xw i`dC `WxC ol `niiw.Cøca äéìò àáé ànL 'éðúîDzFwWdl KixSW ©§¨¨§¨¨§©§¨©§¦¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤¤¨¦§©§¨
:oOwlcM lFcBd c"aA milWExiA.äéìò ïîàð:`ai `NW.eðL àì 'îâopzC `d ¦¨©¦§©¨§¦§©¨¤¡¨¨¤¨¤Ÿ¨ŸŸ¨¨¦§©

ipW mr zcgiizn dX` la` oiWECwA§¦¦£¨¦¨¦§©¤¤¦§¥
:miWp`.'åk Cøèöé ànLli`Fd iOp `kd £¨¦¤¨¦§¨¥¨¨©¥¦

`OW ,ixzA ibq `l DA oixEq` mdipWE§¥¤£¦¨Ÿ¨¥¦§¥¤¨
:'eM eiawpl c"a gilW F` lrAd Kxhvi¦§¨¥©©©§¦©¦§¨¨

.éãäñ déìò éåäéìcEciri dilr `ai m` §¤¡¥£¥¨£¥¦¨Ÿ¨¤¨¨¦
:dEwWi `le lFcBd c"al[a] eilr.ù"ì ¨¨©¨§Ÿ©§¨

:miWp` ipW mr zcgizn dX`CäeàéöBäå §¦¨¦§©¤¤¦§¥£¨¦§¦¨
.äøNòdHnA xirl uEg Wi` zW`l £¨¨§¥¤¦¨¦§¦¨

:DOr lwlwl dzn zwfgAééeøúàì éòãéc §¤§©¥¨§©§¥¦¨§¨§¥§©§¥
.déaWi`d oi`WM dxFYd on Fl xnFle ¥§©¦©¨§¤¥¨¦

,eilr dxq`PXn dilr `AW ,oFrn dTpn§ª¤¥¨¤¨¨¤¨¦¤¤¤§¨¨¨
:FYW` z` oiwcFA miOd oi`ïîàð dìòa ¥©©¦§¦¤¦§©£¨¤¡¨

.äéìò:Flv` micr cinrdl Kixv oi`e ¨¤¨§¥¨¦§©£¦¥¦¤§
.åàìa àéäL äèBñDlrA lkEi `lC ¨¤¦§¨§Ÿ©©£¨

w"tA zFnaiA opixn`C ,'Fbe oFW`xd(:`i sC) ¨¦§§©§¦¨¦¨§©

zFAxl d`OHd xW` ixg` mIwn ip` dn©£¦§©¥©£¥£¤ª©¨¨§©
:dxYqPW dhFq.úðúBpä àéäådCOd ¨¤¦§§¨§¦©¤¤©¦¨

zpzFPd `id ,Lixacl di`x z`adW z`Gd©Ÿ¤¥¥¨§¨¨¦§¨¤¦©¤¤
:micr KixSW mixnF` Ep`W oiCd z`äcð ¤©¦¤¨§¦¤¨¦¥¦¦¨

.úøëa àéäL:dilr `A Fpi`e eilr dxEng ¤¦§¨¥£¨¨¨§¥¨¨¤¨
.øzä dì Lé ïkLoi` Kkitl ,xdhYWkl ¤¥¥¨¤¥¦§¤¦§©§¦¨¥

:onf xg`l `Ed ghaOW FtwFY FxviïéàL ¦§§¤ª§¨§©©§©¤¥
.øzä dìFAl KkitlE ,d`nh `vOY m` ¨¤¥¦¦¨¥§¥¨§¦¨¦

:dixg` scFx.íéáeðbxEq`d xaC xnFlM ¥©£¤¨§¦§©¨¨¨¨
:eixg` scFx Fxvi Fl.deëøôeoMW xn`cM ¦§¥©£¨§¨©¦§¨©¤¥

:xYd Dl Wi.÷"ú eðééä:`ziixaCìáà ¥¨¤¥©§¦§©§¨£¨
.eøîà'ipzn :Dil zil dcEdi 'xlïéîiàîe ¨§§§¨¥¥§©§¦
.äéìò:dcFn `dYW.úBLôð éãò ìò ¨¤¨¤§¥¨©¥¥§¨

ipicM `NW oircFi Eed ,oixcdpqA opixn`cM¦§©§¦¨§©§¤§¦¡§¦¤Ÿ§¦¥
ipiC cg` wxtA ,'eM zFWtp ipiC zFpFnn̈¦¥§¨§¤¤¤¨¦¥

zFpFnn(.fl sC):.äNBò úeãìé äaøämxFbe ¨©©§¥©§¨§¥
`OWe ,lEwlw icil `aYW dCli dxrpl§©£¨©§¨¤¨Ÿ¦¥¦§§¤¨
dzin icil Knvr i`iaY l` ,xaCd zn ¡̀¤©¨¨©¨¦¦©§¥¦¥¦¨

:Ff zlEpn.íéòø íéðëLzFYtl mircFi §ª¤¤§¥¦¨¦§¦§©
:cinY Dl oiiEvnEì éàãk dðéàL.ïòîL §¦¨¨¦¤¥¨§©§¨§¨

ixaC diptl xnF`W ,Dl diE`x Dpi ¥̀¨§¨¨¤¥§¨¤¨¦§¥
icM `N` ,mipFW`xd miwiCv zF`cFd¨©¦¦¨¦¦¤¨§¥
dcEdi oOwl 'ixn`cM DlEwlw lr dcFYW¤¤©¦§¨¦§©§¦§©¨§¨

:WFA `le dcFd.dúaúk úøáBLzazFM ¨§Ÿ¤¤§ª¨¨¤¤
,izAzM iYcqtde iziPf ,DzAzM lr xaFW¥©§ª¨¨¦¦¦§¦§©§¦§ª¨¦
.onf xg`l EPrAzY `NW DlrA ciA zpzFpe§¤¤§©©£¨¤Ÿ¦§§¤§©©§©
zrWA micr DA Exzd `NW ,zbxdp Dpi`e§¥¨¤¡¤¤¤Ÿ¦§¨¥¦¦§©

:dUrnì.çøæî øòLFAW oFvigd xrW ©£¤§©©¦§¨©©©¦¤
`Ed xFpTp xrWl mXnE ,ziAd xdl oiqpkp¦§¨¦§©©©¦¦¨§©©¦¨
l`xUi zxfr oiAW dnFgAW oFilrd xrW©©¨¤§¤©¨¤¥¤§©¦§¨¥

:miWp zxfrl.úBèBqä úà ïé÷Lî íML §¤§©¨¦¤¨©§¦¤©
llg iar dxfr zXcwA WCwzp `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¦§©¥¦§ª©£¨¨¢¦£©
oiqipkOW oirxFvOd ipRn ,xrXd FzF`©©©¦§¥©§¨¦¤©§¦¦
odA lr mW`d mCn oYl zFpFdal odici§¥¤¦§¦¥¦©¨¨¨©Ÿ¤
,zxkA dxfrl qpkPW mixERM xQgnE ,Fcï§ª¨¦¦¤¦§©¨£¨¨§¨¥
llgA cFnrl lkEIW dEWCw `l Kkitl§¦¨Ÿ¦§¨¤©©£©£©
mC z` `ivFn odM did m`W ,xrXd©©©¤¦¨¨Ÿ¥¦¤©
,`vFiA lqtp `Ed ixd dxfrl uEg mW`d̈¨¨¨£¨¨£¥¦§¨§¥
,dxfrd llg KFzl Fci qipkdl Kixv Kkitl§¦¨¨¦§©§¦¨§£©¨£¨¨

:`pngx `xW zvwn z`iaE.øBðwð`nFi xcqA opzcM miqp FA EUrpe xrW FzF`l mixvn lW `IxCpqMl`n zWgp zFYlC `iade ,did lFcB mc`(:fl sC)lr E`xwpe , ¦©¦§¨¨¨©§¨¨¦¨¨¨¨¨¨§¥¦©§§Ÿ¤¥©¤§©§§¦¨¤¦§©¦§©©§©£¦¦§¦§©§¥¤¨©§¦§§©
:FnW.úBèBñ ïé÷Lî íML:oOwl silicM 'd iptl opiraC.úBãìBiä úà ïéøäèîe:`id i`n Wxtn oOwl.äéãâáa æçBà:DNW x`ESd ziaA.eòø÷ð íà:WWFg Fpi` §¤¨©§¦§¨¥¨¦§¥¦§¨¦§©¨§©£¦¤©§§©¨§¨¥©¦¥¦§¨¤¨§¥©©¨¤¨¦¦§§¥¥

.eîøôð íàå`wlq mixtC i`d FnM f"rlA x"iivpinc dAxd mirxwl drxwPW drixTn dlFcB dnixR .WWFg Fpi`(:cr sC zAW):.daì úà älânL ãòDl sili oOwlE §¦¦§§¥¥§¦¨§¨¦§¦¨¤¦§§¨¦§¨¦©§¥§§©§¨¥¦§¨©¨©©¤§©¤¤¦¨§©¨¨¦¨
:`xTn.døòN úà øúBñå:Dl sili oOwlE ,FzrilTn ¦§¨§¥¤§¨¨¦§¦¨§©¨¨¦¨
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ùé:giky `l inp jxca dlra dilr `a d"de .`giky `l mid zpicna micr dl

éëoilebd od el` 'ta inp opixn` ikde .dia iiexz`l ircic ikid(:h sc zekn)

`xnba wiice jxca epbxdi `ny minkg icinlz ipy el oixqene hlwn xirl oileb iab

icinlz opira d`xzd iab `nl` `ed `lhw xa lihw i`c dia exz`c e`l i`n

:minkgäãðon`p dlra zxka `idy

oicinrn oi` wxta rnync dniz .dilrf"r)

(:el sccegi ok m` `ziixe`c zeixrc cegic

cegi `wec xnel yie ixyc olpn dcpc

en` mr oac `inec xzid odl oi`c zeixrc

:`l dcp la` dxez dxq`

àéällk inc `l zpzepd `id i`d .zpzepd

oiaexirc `nw wxtc `eddl(.i sc):

øîà`wec xnel yi .dekxte e"w edl

edekxt [e]dxeqi`l xzid yi oky `kxita

jkle edekxt `l zpzepd `ida la`

izkeca ogky`c izixg` `kxitl [e]dkxved

dlw dxiar iypi`l edl `xingc oi`ibq

w"ta oebk dxeng dxiarn ith dpin etzqne

zeaezkc(:c sc)ied `lc zelia` edl `xingc

oiwfpd 'tae zxka `idy dcpn opaxcn `l`

(.cp sc oihib)edl `xing dcedi iaxc dixz`a

`edy zayn e`l `l` `kilc ziriay

dviac w"t yixae dliwqa(:a sc)i`d xn`

zay iab y"n xn`c ith dwgxd jixv liwc

iaxk aeh mei iabe oerny iaxk `pz ol mzqc

liwc h"i y"xk ol mzq xingc zay dcedi

ilica oipnif `nl` dcedi iaxk ol mzq

`kti` oipnife `zxingn ith `zliwn

inlyexid itl `ziixad ayiil jixv `zyde

`ztqeza `ipzin ikdc `ztqezde(`"t)'x

xnege lwn dlra dilr on`p xne` dcedi

iqei 'x 'eke zxk dz`ia lr aiigy dcp dne

z` yi`d `iade '`py epin`d aezkd xne`

dcedi iax ikd `ipzin inlyexiae 'ebe ezy`

zxn` m` `l el exn` 'eke on`p dlra xne`

dcedi iax mdl xn` 'eke xzid dl yiy dcpa

'ebe ezy` z` yi`d `iade `ed aezkd zxifb

xninl ol zi` `zyde micra calae el exn`

edl xn` xcde edekxt `ztqez `iddac

iqei iaxcn[a] la` inlyexic `iddk `xw

xn` `xwirnc [`kti` xninl] denzl `ki`

:xnege lw edl xn` xcde `xw edløîåàå
ikd eyexit xne`e i`dc d`xp .miaepb min

dxeqi`l xzid oi`y ikda ilz i`n xnelk

xzid oi`y xg`n etwez exvic `cg

eiykr `l m` xaca oezn oi` dxeqi`l

li`ed ezy` lr exvi eptwzi `l z"`e izni`

:ewzni miaepb min xak dlrae
dn
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:àçéëL àì ,íiä úðéãîa íéãò dì LéäðLîãöék ¥¨¥¦¦§¦©©¨Ÿ§¦¨¦§¨¥©
Bì ïéøñBîe íB÷î BúBàaL ïéc úéáì dëéìBî ,dì äNBò¤¨¦¨§¥¦¤§¨§¦
äãeäé éaø .Cøca äéìò àáé ànL íéîëç éãéîìz éðL§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤©¦§¨

:äéìò ïîàð dìòa ,øîBààøîâ,àúìz àä eäéàå éøz ¥©§¨¤¡¨¨¤¨§¨¨§¥§¦¨§¨¨
àì ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áøì déì òéiñî àîéì¥¨§©©¥§©§¨©©§¨¨©©Ÿ

ìL àkéàc ãò Cøca ìáà øéòa àlà eðLànL ,äL ¨¤¨¨¦£¨©¤¤©§¦¨§Ÿ¨¤¨
íò ãçééúî ïäî ãçà àöîðå åéá÷ðì ïäî ãçà Cøèöé¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¨§¦§¨¤¨¥¤¦§©¥¦
déìò eåäéìc éëéä ék àîòè eðééä àëä ,àì .äåøòä̈¤§¨Ÿ¨¨©§©£¨¦¥¦§¤¡£¥
òéiñî àîéì ,àì àîìò élek ,ïéà íéîëç éãéîìz .éãäñ©£¥©§¦¥£¨¦¦¥¨§¨Ÿ¥¨§©©
eðL àì ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áøc Cãéàì déì¥§¦¨§©§¨©©§¨¨©©Ÿ¨

öeøt ìáà ïéøLk àlàäNòî .àì énð äøNò eléôà ïé ¤¨§¥¦£¨§¦£¦£¨¨©¦Ÿ©£¤
àîòè eðééä àëä ,àì .ähîa äøNò äeàéöBäå äéä̈¨§¦¨£¨¨§¦¨Ÿ¨¨©§©£¨
àéðz :'eëå dìòa øîBà äãeäé éaø :déa ééeøúàì éòãéc§¨§¥§©§¥¥©¦§¨¥©§¨§©§¨
äcð äîe ,øîBçå ìwî ïîàð dìòa ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©§¨¤¡¨¦©¨¤©¦¨
,åàìa àéäL äèBñ ,äéìò ïîàð dìòa úøëa àéäL¤¦§¨¥©§¨¤¡©¨¤¨¨¤¦§¨
àøéîç úøëc äcð ,úðúBpä àéä ,ïðaøå .ïkL ìk àìŸ¨¤¥§©¨¨¦©¤¤¦¨§¨¥£¦¨
.ïîéäî àìå déì àøéîç àì ,åàìc äèBñ ,ïîéäîe déì¥§¥¨¨§¨Ÿ£¦¨¥§Ÿ§¥¨
äãeäé éaø àäå ,dì éúééî øîBçå ìwî äãeäé éaøå§©¦§¨¦©¨¤©§¥¨§¨©¦§¨
ìà BzLà úà Léàä àéáäå' àéðúc ,dì éúééî éàøwî¦§¨¥©§¥¨§©§¨§¥¦¨¦¤¦§¤
eøîà ìáà BzLà úà àéáî Léàä äøBzä ïî 'ïäkä©Ÿ¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§£¨¨§
äéìò àáé ànL íéîëç éãéîìz éðL Bì ïéøñBî íéîëç£¨¦§¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ¨¤¨
,øîBçå ìwî äéìò ïîàð dìòa ,øîBà éñBé éaø .Cøca©¤¤©¦¦¥©§¨¤¡¨¨¤¨¦©¨¤
àéäL äèBñ ,äéìò ïîàð dìòa úøëa àéäL äcð äîe©¦¨¤¦§¨¥©§¨¤¡¨¨¤¨¨¤¦
ïkL äcða zøîà íà ,àì Bì eøîà .ïkL ìk àì ,åàìa§¨Ÿ¨¤¥¨§Ÿ¦¨©§¨§¦¨¤¥
øîBàå ,øzéä dì ïéàL äèBña øîàz ,øzéä dì Lé¥¨¤¥Ÿ©§¨¤¥¨¤¥§¥
äøBzä ïî ,øîBà äãeäé éaø .'Bâå e÷zîé íéáeðâ íéî'©¦§¦¦§¨§©¦§¨¥¦©¨
Léàä àéáäå' øîàpL ïäkä ìà BzLà úà àéáî Léàä̈¦¥¦¤¦§¤©Ÿ¥¤¤¡©§¥¦¨¦
øãäå ,deëøôe àLéøa øîBçå ì÷ eäì øîà .'BzLà úà¤¦§¨©§©¨¤§¥¨©§©©£©
àkéà ,àn÷ àpz eðééä äãeäé éaø .àø÷ eäì øîà̈©§§¨©¦§¨©§©¨©¨¦¨

:eøîà ìáà eäééðéaäðLîïéc úéáì dúBà ïéìòî eéä ¥©§£¨¨§¦§¨¨©£¦¨§¥¦
ìò ïéîééànL Cøãk äéìò ïéîééàîe íéìLeøéaL ìBãbä©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨§¤¤¤§©§¦©
äaøä ,äNBò ïéé äaøä ,éza dì íéøîBàå úBLôð éãò¥¥§¨§§¦¨¦¦©§¥©¦¤©§¥
íéòøä íéðëL äaøä ,äNBò úeãìé äaøä ,äNBò ÷BçN§¤©§¥©§¨©§¥§¥¦¨¨¦

ì éNò ,ïéNBòäçné àlL äMeã÷a ázëpL ìBãbä BîL ¦£¦¦§©¨¤¦§©¦§¨¤Ÿ¦¨¤
ì éàãk dðéàL íéøác äéðôì øîBàå .íénä ìòíà .äéáà úéa úçtLî ìëå àéä ,ïòîBL ©©©¦§¥§¨¤¨§¨¦¤¥¨§©§§¨¦§¨¦§©©¥¨¦¨¦

ì dúBà ïéìòî ,éðà äøBäè äøîà íàå .úàöBéå dúaeúk úøáBL ,éðà äàîè äøîàøòL ¨§¨§¥¨£¦¤¤§¨¨§¥§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©©
úà ïéøäèîe úBãìBiä úà ïéøäèîe úBèBqä úà ïé÷Lî íML øBðwð øòL çút ìòL çøænä©¦§¨¤©¤©©©¦¨¤¨©§¦¤©§©£¦¤©§§©£¦¤
úà älâî àeäL ãò eîøôð eîøôð íàå eòø÷ð eòø÷ð íà ,äéãâáa æçBà ïäëå ,ïéòøBönä©§¨¦§Ÿ¥¥¦§¨¤¨¦¦§§¦§§§¦¦§§¦§§©¤§©¤¤

íà øîBà äãeäé éaø .døòN úà øúBñå daìäéä íàå ,eälâî äéä àì äàð daì äéä ¦¨§¥¤§¨¨©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨§©¥§¦¨¨
áäæ éìk äéìò äéä ,íéøBçLa dqëî íéðáìa äqkúî äúéä ,øúBñ äéä àì äàð døòN§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥¨§¨¦§©¨¦§¨¦§©¨¦§¦¨¨¨¤¨§¥¨¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ז עמוד א 
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òøä øöé ïéàc éøéîb ,àáø øîàä ,àúééðøçàa ééeøbéàì§¦¨¥§©£©§¨¨¨¨©¨¨§¦¥§¥¥¤¨©
äãeäé éaøc ,àáø øîà .úBàBø åéðéòL äîa àlà èìBL¥¤¨§©¤¥¨¨©¨¨§©¦§¨
àlà .àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøc ,àéL÷ äãeäé éaøcà©§©¦§¨©§¨§©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨¤¨
.ïépLãk ,àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc ,àáø øîà̈©¨¨§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨¦§©¦

ïðáøã

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



פז
dheq

.àîéé÷ íúäzifBd zMWle .lFcBd c"a dilr EnI`IW Yxn`wcM zifBd zMWlA ¨¨©§¨§¦§©©¨¦¦§¨¨§©§¤§©§¨¤¨©¨§¦§©©¨¦
ipW wxR `nFiA xn`cM lgA Divge WcTA Divg ,dzid dxfrA(.dk sC):ïðézçîe ¨£¨¨¨§¨¤§¨©Ÿ¤§¤§¨©Ÿ¦§¨©§¨¤¤¥¦©©§¦¨

.dì:dilr EnI`IW xg`l ziAd xd lMn.dòbéì éãkdcFze miOd on b`cze ¨¦¨©©©¦§©©¤§©§¨¤¨§¥§©§¨§¦§©¦©©¦§¤
:DzxvA d`xYWM.íéãòä úà eéä ïéòéqîoiwcFAWkE ,zFWtp zEcr micirOW §¤¦§¤§¨¨¨©¦¦¨¤¨¥¦¤§¦¦¥§¨§¤§¦

dMWNnE dPtl dPRn ozF` oiriQn Eid ozF`¨¨©¦¦¨¦¦¨§¦¨¦¦§¨
:dMWll.'ä éðôìKxC FAW gzRd `Ede §¦§¨¦§¥§©¤©¤¤¤

:dxfr i`A lkl d`ivie dqipM.eäééðaøewà §¦¨¦¦¨§¨¨¥£¨¨©§§©§
mxdhl mdiPw oAxw z` miaixwOWM§¤©§¦¦¤¨§¨¦¥¤§©£¨
cFnrIW mc`d lr devnE ,miWcw zlik`A©£¦©¨¨¦¦§¨©¨¨¨¤©£
ixtQA ol `wtpe ,FpAxw lr xFnWie§¦§©¨§¨§©§¨¨©¦§¥

FcrFnA il aixwdl ExnWYn(gk xAcOA)inE , ¦¦§§§©§¦¦§£©¦§¨¦
Eid `NW EN`e ,qpkp dxfrA qpMl lFkIW¤¨¦¨¥¨£¨¨¦§¨§¥¤Ÿ¨
zFcnFr dxRM zFxQgn EidW ipRn zFlFki§¦§¥¤¨§ª§©¨¨§

:WCwzp `NW xFpTp xrW llgAúBáæå ïéáæ ©£©©©¦¨¤Ÿ¦§©¥¨¦§¨
.énðdxRM ixQgn od mdipAxw oiaixwnWM ©¥§¤©§¦¦¨§§¥¤¥§ª§¥©¨¨

:qpMl oilFki opi`eaì àäé àlLñb d §¥¨§¦¦¨¥¤Ÿ§¥¦¨©
.dzøáçaDixEA lr zcnFr zg`d `OW ©£¤§¨¤¨¨©©¤¤©§¨

DYxage ,ip` d`nh xnFl dcFn Dpi`e§¥¨¨©§¥¨£¦©£¤§¨
dcFn Dpi`W Ff z` d`Fx d`nh `idW¤¦§¥¨¨¤¤¥¨¨
dilr xABzn DAle DYWA z` zlaFqe§¤¤¤¨§¨§¦¨¦§©¥¨¤¨

:dcFn Dpi`e Ff FnM zFUrlíMä ïî àì ©£§§¥¨¨Ÿ¦©¥
.äæ àeäxTrd Yxn`W mrHd Edf `l ¤Ÿ¤©©©¤¨©§¨¨¦¨

:xaCA xn`Pd.dúBà:odMd DzF` riAWde ©¤¡¨©¨¨¨§¦§¦©¨©Ÿ¥
n"aA i`xwl inrh aidi y"x(.ehw sC)`wC ¨¦©§¥¦§¨¥§©§¨

xn`p dIprA dpnl` cbA lagz `l xn`̈©Ÿ©£Ÿ¤¤©§¨¨©£¦¨¤¡©
dY` m`W `xwOd mrhC ,dxiWrA `le§Ÿ©£¦¨§©©©¦§¨¤¦©¨
dY`e Dl xifgdl aiIg dY`e dpMWnn§©§§¨§©¨©¨§©£¦¨§©¨
Fxifgdl ziaxre FlHl zixgW qpkp¦§¨©£¦¦§§©§¦§©£¦

:dizFpkWA rx mW D`iVn.eäééðéa éàî ©¦¨¥©¦§¥¤¨©¥©§
DAl mEXn i` ,oFrnW iAxl dcEdi iAx oiA¥©¦§¨§©¦¦§¦¦¦¨

:aEzMd zxifB mEXn i`e DA qBàkéà ©¨§¦¦§¥©©¨¦¨
.eäééðéa`idW DA mi`Fx Ep`W dX` ¥©§¦¨¤¨¦¨¤¦

c"nl ,dcFn Dpi`e miOd zni`n zzzFx¤¤¥¥©©©¦§¥¨¨
oi`W oi`Fx Ep` Ff DA qB DAl `di `NW¤Ÿ§¥¦¨©¨¨¦¤¥
`xwC `nrh WixC `lC o`nlE ,DA qB DAl¦¨©¨§©§Ÿ¨¦©§¨¦§¨
:zxg` DOr oiwWn oi` aEzMd zxifB `N ¤̀¨§¥©©¨¥©§¦¦¨©¤¤

.ïé÷Lî éî úúúBøåoi`C idp ,zxg` DOr §¤¤¦©§¦¦¨©¤¤§¦§¥
zFvn zIUr mEXn `Mi`d DA qB DAl¦¨©¨¨¦¨¦£¦©¦§

:'eM `ipzcM zFliag.úBìéáç úBìéáç £¦¦§©§¨£¦£¦
xdnnE iF`Vnl eilr EidW inM d`xPW¤¦§¤§¦¤¨¨¨§©§©¥

:F`Vn wxtl.ãçà ïäëaoke ,zFliag ied §¨¥©¨§Ÿ¥¤¨£¥£¦§¥
:cg` oFc`aE cg` c"aA micar iAbl.òøôe §©¥£¨¦§¤¨§¨¤¨¨©

:`Ed iENB oFWl mFwn lkA.ïépî dôeb §¨¨§¦¨¦©¦
:DAl z` dNbn opzcM.døòN úà øúBñ §¦§©§©¤¤¦¨¥¤©£¨

:Dzrilw xzFQW DiENbA dAxnLéç ©§¤§¦¨¤¥§¦¨¨¨¥
.àøeäøäìi `NW:DA mAl z` oi`Fxd EpY §¦§¨¤Ÿ¦§¨¦¤¦¨¨

.BúBà íéqëî Léàä:lwqPWM.ãçà ÷øt ¨¦§©¦§¤¦§¨¤¤¤¨
:mFxr FtEB lM x`WE eiptNn cbA zkizg£¦©¤¤¦§¨¨§¨¨¨

.äåøò dlkLzWAd ziAW ,diptE dixFg` ¤ª¨¤§¨£¤¨¨¤¨¤¥©Ÿ¤
:oiccv ipXn d`xp'øc àîòè eðééä àëä ¦§¤¦§¥§¨¦¨¨©§©§¨§

.äàkæ ã"áî àöz ànL ,äãeäédxFdHW §¨¤¨¥¥©¨¨¤§¨
Eidie DA ExBzie miOd dEwCai `le `vOY¦¨¥§Ÿ¦§§¨©©¦§¦§¨¨§¦§

:dini lM dixg` mitcFx.äpäk éçøtxzFi dxfrA oiiEvn EidW mW lr hwp §¦©£¤¨¨¨¤¨¦§¥§ª¨¨©©¥¤¨§¦¨£¨¨¥
:mrd x`Xn.àúééðøçàa ééeøâàì éúà àîéz éëådOxr Ff z` E`xW ici lr ¦§¨¨¨§¦¥¨¨¥§©§¥§©£©©§¨©§¥¤¨¤£ª¨

:zFxg` miWpA mxvi dxBzn.éøéîb:izFAxn iciA zxFqnàì ïðaøcà ïðaøc ¦§¨¤¦§¨§¨¦£¥§¦¥¨¤§¨¦¥©©§©¨¨©§©¨¨Ÿ
.àéL÷:opAxC iiEPWl YWiig `le dcEdi iAx zipWC ,dinzA ©§¨¦§¦¨§¨¥©¦§¨§Ÿ¨§©§§¦¥§©¨¨

àëä

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

íùù`ztqeza .zeheqd z` oiwyn(`"t)'`py(g ` mikln)yi` `hgi xy` z`

'eke dfd ziaa jgafn iptl dl` `ae ezel`dl dl` ea `ype edrxl

`l m`e xn`py ezwcvk el zzl] wicv wicvdle dpha dzave ryx riyxdl

cner odkde miptan zcner `id rxf drxfpe dzwpe [`id dxedhe dy`d d`nhp

dy`d z` odkd cinrde xn`py uegan

:'d iptl odk oi`e 'd iptl dy`d 'd iptl

ïéàyxtl d`xp .zg`k zeheq izy oiwyn

zg` zaa dxfra odizy cinriy

oke zg`k zezey oi`y t"r` ozewydl

dxtc `ztqezae drivx(b"t)oi` inp `pz

xt` ziyrpyn zg`k zeyrp zext izy

did ike dnize dab lr dtxeye zxg` `ian

oebk cg`k migaf ipy hegyl b"dka xqe`

odipy cinriy ze`hg ipy e` zeler ipy

`de ipyd hegyi jk xg`e '` hegyie dxfra

oileg zhigyc a"ta 'ixn`c(mye :hk sc)

ixiin migaf ipy hgey '` `di `ly edgafz

xeqi` `ki`c cg`k oix`ev ipy jezgiy

'tae mzd ixiin `l b"dka la` `ziixe`c

dqxe`nd dxrp(.br mixcp)edn ira mixcpa

e` `wec dze` cg`k eiyp izyl mc` xtiy

:`kdn edl hiyte `weec e`l

àëéàivn dedc d`xp .zzzex ediipia

zxg` dy` ediipia `ki` xninl

dcedi 'xl xzen oerny 'xl dheq dpi`y

xepwp xrya dy` mey dlv` cinrdl xeq`

itlwa sxh wxta xn`c(:an sc `nei)inp ibiltc

`ivedec `xwa oerny iaxe [dcedi] iax ikd

ediipia `ki` xn`e dxt iab aizkc dze`

dcal dze` xn`c [dcedi] iaxlc xeng

:xeng dnr `ivedl xeq`

àäåi`n dniz .zeliag zevn oiyer oi`

zeliag zevn oiyer oi` `lde jixt

dilr ifginc meyn opaxcn xeqi` `l` `kil

:i`xwa ibilt edpi`e `ynk

ïàëcar iab oke yxit i"yx .mipdk ipya

`de dnize cg` oec`e cg` c"aa

ipy ly micar ipyl inc oirxevn 'a zxdh

:mc` ipa

ïäëäåoiweld od el` wxta .dicbaa fge`

(:ak sc zekn)zqpkd ofg ikd inp `ipz

ea aizkc meyn d`xpe 'ek eicbaa fge`

`ztqeza eleepl devn dlwpe(`"t)mipdk

elit` elxeb dlriy in lke zelxeb milihn

:dicbaa fge`e dheq cva cnere `vei b"k

íàaezkd zxifbc b"r` .d`p dal did

`ed xwrin e`l dyrz l`e ay `ed

dax dy`d 't `zi`ck(.v zenai):

ùéàäzlwqp dy`d oi`e mexr lwqp

opaxc `iyw i`n dniz .dnexr

oicd xnbp wxta `nrh yxtn `de opaxc`

(.dn sc oixcdpq)ezeqk `la eze` aizkc meyn

dleepl `ly xne` aezkdy xg`n dleepl epl did dnl k"` dzeqk `la dze` oi`e

opaxl oia dcedi 'xl oia l"i micia aezkd oixwer ep` k"` dze` oileepn epiid m`

dn dxezd on eprny `l opaxl jklid ely zeqkd lr hrnl `l` `a `l eze`c

ikdl ibilt i`na yxtn `xnbae evxiy dnk zeyrl oic zia cia zeyxde dpic

:xeqi meyn dleepl epl did mixedxdl opiyiig `lc oeik opaxc` opaxc `iyw

åøâúéåjetdi dze` dwynd odk meyn i`e `xw xn`ck dxry xezqie miyp`d oial dpia uea ly oicq elzi dze`xl miyp`l daeg e`lc oeik dniz .dpedk igxt da

iaxle drixt zevn da miiwl ick drxete eixeg`l dpet odk mrd oial epia yxet uea ly oicq dy`d y`x z` rxte `icda ixtqa ipz ikde xg` cvl eipt

dcedi:exqei `le dizexag iptn dyea dy` oi`y miyp`a enk miypd ipta jk lk leeip did `l miyp`d oial dpia oicq oiqxet eid m` dcedi 'xl l"ie jk dyrp inpéøéîâ
oiyxec oi` wxtn 'iywn .ze`ex eipiry dna `l` hley rxd xvi oi`(:`i dbibg)d`xy xg`n t"d mzdc icin `iyw `le ediixvi yitp eipta `ly oia eipta oia zeixr xn`c

:zxg` xg` xdxdn epi` dnexr zlwqpd d`xy zngn la` dipta `ly 'it` mlerl dixg` xdxdn aey zg` mrt dexrd
xg`e

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

,dòbééì éãk dì ïðéúçîe dì ïðé÷qîc .àîéé÷ íúä̈¨©§¨§©§¦©¨¨§¦©¨§¥§©§¨
úà ïéòéqî ïéc úéa ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø àéðúc§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¦©¦¦¤
eøæçéå ïäéìò ïzòc óøhzL éãk íB÷îì íB÷nî íéãòä̈¥¦¦¨§¨§¥¤¦¨¥©§¨£¥¤§©§§
,úBèBñ àîìLa :'eëå úBèBqä úà ïé÷Lî íML :ïää¤¤¨©§¦¤©§¦§¨¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ד - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף ח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ד - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף ט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ה - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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`pay ztihyk `l` xenb yeaik did `ly

xcqa opixn`ck shy a`en mbe ezriqe

a`en ceak dlwpe mipy yly mlerdiryi)

(fh`l lealae yeaik la` othy aixgpqy

lala `lc `icda ogky` a`enae ded

xn` ike eixerpn a`en op`y aizkck

`lc llkn op`y ded `xw i`dl dinxi

aizic a`en iab lif opiqxb dlibnae lala

iazi `l oenrc oenr b"le dizkec`

zekxaae] ediizkec`(.gk sc)ike [opixn`

a`ene b"l oiayei od onewna a`ene oenr

did ikc leala aiyg `l xvpckeap oaxege

ux`d zlc gipn did xvpckeap aixgn

ux`l xiarn did aixgpq la` mnewna

`xza 'ta opixn` ikde olalane(:en onwl)

`le aixgpq dlala `ly fel `id fel iab

el oi` zend j`ln s`e xvpckeap daixgd

leala dlez n"kae my xearl zeyx

`hidx metle xvpckeapa oaxege aixgpqa

eze ziyixtck `zile a`en icda oenr qxb

on eyexitl dywe eyexit k"r icin `l

md mnewna mixvn `l ipzwc `tzqezd

`d eyexitl ok enk yayl epl yie oiayei

:icin `iyw `l dlibna oenre `ztqeza mia`en `l i`e mnewna mia`eln `l ipzwcàì`de `axc `d jxtinl ivn ded `d`c d"d .izipye dne`l izikd

`lc uxzl ivn ded i`n dnize oinipnc:ixiin dnily dne`ae xn`w awri ipa lk` rnync awri ipa mz`e xn`wcn dne` ly jlnl uxzl ivn ied
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ãåc ,íäéNòîa íäéàðBN eèìL àlL ãåãå äLî äæ ,äläz äåð àlà äläz äåàð éø÷z ìà©¦§¥¨¨§¦¨¤¨§¥§¦¨¤Ÿ¤§¨¦¤Ÿ¨§§¥¤§©£¥¤¨¦

á eòáè' áéúëcåéLø÷ ãòBî ìäà æðâð ïBLàø Lc÷î äðápMî ,øî øîàc ,äLî .'äéøòL õøà ¦§¦¨§¨¨¤§¨¤¨Ÿ¤§¨©©¦¤¦§¨¦§¨¦¦§©Ÿ¤¥§¨¨
eðz .ìëéä ìL úBléçî úçz ,éîéáà øîà àcñç áø øîà ,àëéä .åéðãàå åéãenòå åéçéøáe åéñø÷§¨¨§¦¨§©¨©£¨¨¥¨¨©©¦§¨¨©£¦¦©©§¦¤¥¨¨
eäeìèð dãéaM äîe dì ïzéð àì äLwéaM äî ,dì éeàø BðéàL éîa äéðéò äðúð äèBñ ,ïðaø©¨¨¨¨§¨¥¤¨§¦¤¥¨¨©¤¦§¨Ÿ¦©¨©¤§¨¨§¨
.epîéä ïéìèBð BãéaM äîe Bì ïéðúBð ïéà LwánM äî ,BlL BðéàM äîa åéðéò ïúBpä ìkL ,äpnî¦¤¨¤¨©¥¥¨§©¤¥¤©¤§©¥¥§¦©¤§¨§¦¥¤

ïëå

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

סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ה - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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.'åk:zEprxERd zNgY `id dllwEék eäéî §¨¨¦§¦©©§¨¦¦
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:F`xFaA cxn.àeä 'äî ékDzF`A wWgW ¨©§§¦¥¤¨©§¨
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.äúðîz ïBLîL ãøiådX` mW `xIe ©¥¤¦§¦§¨¨©©§¨¦¨

,oFWnW ipirA ahiYe miYWlR zFpAn¦§§¦§¦©¦©§¥¥¦§
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:oxwW FY`vnE okl mcw Dl xn`ïéøkð ¨©¨Ÿ¤¨¥§¨©©§¨¦¨¦

.úîà éøáclr mixEacE oiaWinE oilAwzn ¦§¥¡¤¦§©§¦§ª¨¦§¦©
dzFW did `le lFcB FxrU dz`x .mdipt`̈§¥¤¨£¨§¨¨§Ÿ¨¨¤
Dl xn`W mipFxg`d mixaCdW dpiade ,oii©¦§¥¦¨¤©§¨¦¨©£¦¤¨©¨
:od zn` lFcB FgM did dGd xaCAW¤©¨¨©¤¨¨Ÿ¨¡¤¥

.eäölàzåvnE wgC oFWl:dwEøîb úòLa ©§©§¥§Ÿ©§¨¦§©§©
.äàéa:dAxn mc`d ze`Yíéøác ¦¨©£©¨¨¨§ª¨§¨¦
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BãéaM äîe Bì eðúð àì LwéaM äî ,Bì éeàø BðéàM äîa åéðéò ïúpL éðBîãwä Lçða eðéöî ïëå§¥¨¦§¨¨©©§¦¤¨©¥¨§©¤¥¨©¤¦¥Ÿ¨§©¤§¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ה - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר



צג
ביאורים למסכת סוטה דף ט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ה - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
           

         
       

          
        

        
             

          
            

        
          

          
        

        
      

         
          


        

          
         

           
         

          
         

            
           

        
         

           
        

          
        

         
           

          
            

   
         

     
          

        
       

        
        

      
            

           
          

           
           

           
      

 
           

         
       

        

         
         

          
          

        
         

        
           

        
        

      
          

          
           

         
           

          
           

         
     

          
      

       
         

         
          

        
         

           
         

         
           

            
         

          
         
         

          
         

         
           

         
          

          
        

     
          

          
           

          
           

         
           

         
          

          
             

    
          













































































































































































































































המשך בעמוד אא



צד
ביאורים למסכת סוטה דף י עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ו - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף י עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ו - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
           

         
        

         
      

        
        

       
         

          
          

          
           
         
         

       
        

     
          

  
         

         
        
        

        
          

         
          

         
        

        
           

        
          

        
         

       
       

          
         

          
         

          
          
          

            
          

          
           

        
       

        
         

          
        

          
          

         
          

          
          


         

           
         

         
         

          
      

         
         

        
         

            
          

          
         

         
          

          
          
           

            
     

       
         

           
           
           

        
         

         
         

       
         

          
          

          
         

         


        
         

           
           

        
         

        
        

        
         

           
         

  
         

        
          

         
        



















































































































































































































































צז
ביאורים למסכת סוטה דף י עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ו - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
           

         
        

         
      

        
        

       
         

          
          

          
           
         
         

       
        

     
          

  
         

         
        
        

        
          

         
          

         
        

        
           

        
          

        
         

       
       

          
         

          
         

          
          
          

            
          

          
           

        
       

        
         

          
        

          
          

         
          

          
          


         

           
         

         
         

          
      

         
         

        
         

            
          

          
         

         
          

          
          
           

            
     

       
         

           
           
           

        
         

         
         

       
         

          
          

          
         

         


        
         

           
           

        
         

        
        

        
         

           
         

  
         

        
          

         
        



















































































































































































































































צח
ביאורים למסכת סוטה דף יא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש  - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש  - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
        

          
        

       
         

          
      

        
           

           
        
  

         
       

         
      

        
       

       
          

         
       

          
         

          
        

         
       

      
        

       
       

          
       

          
            

           
        
         

          
        

       
         

      
      

           
       

     
         

         
        

     
        

         
      

      
         

         

          
       

         
  

       
          

           
       

           
         

         
            

         


            
           

        
 

         
          

        
       


          
         

           
       
         

         
          

      
          

          
        

     
    

        
          

           
         

         
         

        
      

      
        

         
           

         
    

         
          

         
           

       
           

            
            

    















































































































































































































































קי
ביאורים למסכת סוטה דף יא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש  - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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(‰Î).‚‚‰ ÏÚ ÏÂ‡˘ ÌÚ „ÈÂ:הקב"ה את ליראה ומלמדו ÂÈÙÏ.(ÊÎ)מוכיחו ÚÈÂוילך

דברינו: את ישמע ולא ממנו, עמדי:ÚÈÂ.ברחוק עמוד ואתה אמר: ולשאול לפניהם, הנער
().ÓÈ ÏÂ‚ ÏÁ ˙Â˜ ÌÚהם עכשיו אלא לחם, בבית יהודה בגבול רחל קבורת והלא

דסוטה בתוספתא שנויה כך בצלצח, בנימן בגבול תמצאם בהם וכשתפגע רחל, (פרקבקבורת

ירושלים:ˆÁˆÏ.:יא) והיא ואדום, צח שהוא הקב"ה, של לצח ÌÎÏ.צל ‚‡„Âכל עליכם, יירא
בלע"ז: דושטי"ר 'יראה', לשון 'דאגה', ˙Â.(‚)לשון ÂÏÈ‡:תבור מישר

 
(‰Î).‚‚‰ ÏÚ:בעיר אשר ביתו ÂÚÈÂ(ÊÎ)שעל

.ÂÈÙÏמה ישמע שלא לפנינו, ללכת מאתנו יתרחק
בך: עברÂÚÈÂ.אדבר שמואל, דברי הנער כשמוע

לפניהם: ÂÓÚ„.מעצמו ‰˙‡Â,שמואל דברי גמר זהו
הזאת, כעת עמוד ואתה ויעבור לנער אמור לו שאמר
דבריו, תחלת בשומעו מיד לפניהם עבר שהנער ולפי

בו: על‰Ï‡.(‡)הפסיק ה' משחך אשר הדבר באמת
לוÍ˙ÎÏ.()ידי: אמר המלוכה, דבר בלבבו לאמת

וכו': בלכתך לו שאמר היא, האחת ÏÁ.אותות, ˙Â˜ ÌÚואתה רחל, לקבורת סמוך עתה הם אשר לומר: רצה
בצלצח: בנימין בגבול ותמצאם באים, והם ˘.הולך ‰‰Âידם על לו ובא קטנה, דאגה עזב בהמצאם הנה כאומר
בני: את למצוא אעשה מה ואומר גדולה, וכו':ÙÏÁÂ˙.(‚)דאגה והלאה משם תעבור כאשר הוא, השני È˙והאות

.Ï‡:אלהים בית בה שעמד שילה זה

 
(ÂÎ).Á˘‰:השמש תצא טרם הנוצץ האור הוא

.ÍÁÏ˘‡Âכמו אותך, טז)אלוה יח הולך(בראשית ואברהם :
לאלוואיהון: אונקלוס: תרגם לשלחם ÌÂÈÎ.(ÊÎ)עמם

מה:ÍÙ.(‡)כעת: כלי נשקÂ‰˜˘ÈÂ.ושפך:ÂˆÈÂ˜.שם
ÏÁ.()לו: ˙Â˜ ÌÚ:לקבורתה עזב:˘.סמוך
(‚).˙ÙÏÁÂכמו העברה, יא)ענין ב השירים הלך(שיר חלף

נאד:Ï.לו:
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(ÂË).˙ÂÓ˘ Â˜ ˘‡ ÌÈ˘‡‰ ÂÓ˜ÈÂ

בני מראשי שהם אנשים אותם הם מי למעלה
וחביריו: יהוחנן בן עזריהו ÏÎÂאפרים

.Ì‰ÈÓÚÓ:ועריה ערום ÌÈ˙˘ÏÙÂ(ÁÈ)לשון
.‚‰Â ‰ÏÙ˘‰ ÈÚ ÂË˘Ùכנגדם שהוא

הים: על יושב והכנעני ÈÎ(ËÈ)כדכתיב

.‰„Â‰È ÚÈÙ‰ל"ב)דוגמא פרעה(שמות כי
פרעות בפרוע ה')אהרן ÈÂ‡(Î):(שופטים

.ÂÈÏÚשכתוב כמו לו לעזור אחריו ששלח
ט"ז)במלכים תגלת(ב' אל מלאכים וישלח
ÂÏ.פלנאסר: ˆÈÂ'ה בית את לו שחלק ממה

וגו': המלך בית ואת

 
(‚È).‰‰:שומרון ‰'.אל ˙Ó˘‡Ï ÈÎר"ל ה' אשמת את

להוסיף אומרים אתם לאשמה ה' בעיני הנחשבים דברי'
מאז: אשר חטאתינו על עוד ‰.עלינו ÈÎהזה בדבר

ישראל: על מה' אף וחרון רבה אשמה לנו יהיה
(„È).'ÂÎÂ ÂÊÚÈÂוהעמידם מידם הכל עזבו השרים לפני

בעיניהם: הטוב בהם לעשות השרים ‡˘(ÂË)לפני
.Â˜:למעלה הנזכרים וחבריו È˘‰.עזריהו Â˜ÈÊÁÈÂ

וברשותם: ידם תחת Ì‰ÈÓÚÓ.שיהיו ÏÎÂבהם מי כל
השלל: מן הלבישו לבוש מבלי ערום ÌÂÏÚÈÂ.שהיה

ברגליהם: מנעלים ברגליו:ÌÂÏ‰ÈÂ.בשמן:ÌÂÎÒÈÂ.נתנו ללכת ונחלש כחו שחלש מי כל את החמורים על הנהיגום
.Ì‰ÈÁ‡ Ïˆ‡:יהודה שבט ‰‰È‡.(ÊË)מבני ˙Ú:ישראל מלך בו ‚‰Â.(ÁÈ)שנלחם ‰ÏÙ˘‰ ÈÚשעמדו בהערים

יהודה: של הדרומים ובערים Â‰È„‰.(ËÈ)בעמק ÚÈÙ‰ ÈÎ:רב בפרסום עשו ע"י כי הרעים מעשיהם גלה הוא
.ÏÂÚÓÂ:'בה מעל עצמו הוא ÂÏ.(Î)וגם ˆÈÂממנו שאל כאשר חזקו ולא עוד לו היצר לעזרו אליו שלח שהוא עם

בסוף: לו היצר והוא הואיל לעזור יחשב לא מ"מ במ"ב כמ"ש ארם מלך עם בעבורו שנלחם ואף

 
(„È).ıÂÏÁ‰:המזויינים המלחמה Â˜.(ÂË)אנשי

שם ונוקב כמו כד)נתפרשו אחזו:Â˜ÈÊÁÈÂ.:(ויקרא
.ÌÂÏ‰ÈÂלאטי אתנהלה כמו הנהגה לג)ענין :(בראשית

.Ï˘ÂÎהסבל כח כשל כמו כח תשות ד)ענין ÈÚ:(נחמיה
.ÌÈÓ˙‰:הרבה תמרים בה שגדל שם ‰ÚÈÙ.(ËÈ)על

האשה ראש את ופרע כמו גלוי ה)ענין ˙Ï‚˙(Î):(במדבר
.Ò‡ÏÙ:במ"ב האמור פלסר תגלת מלשוןˆÈÂ.הוא

ודוחק: צר
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(ÂË).˙ÂÓ˘ Â˜ ˘‡ ÌÈ˘‡‰ ÂÓ˜ÈÂ

בני מראשי שהם אנשים אותם הם מי למעלה
וחביריו: יהוחנן בן עזריהו ÏÎÂאפרים

.Ì‰ÈÓÚÓ:ועריה ערום ÌÈ˙˘ÏÙÂ(ÁÈ)לשון
.‚‰Â ‰ÏÙ˘‰ ÈÚ ÂË˘Ùכנגדם שהוא

הים: על יושב והכנעני ÈÎ(ËÈ)כדכתיב

.‰„Â‰È ÚÈÙ‰ל"ב)דוגמא פרעה(שמות כי
פרעות בפרוע ה')אהרן ÈÂ‡(Î):(שופטים

.ÂÈÏÚשכתוב כמו לו לעזור אחריו ששלח
ט"ז)במלכים תגלת(ב' אל מלאכים וישלח
ÂÏ.פלנאסר: ˆÈÂ'ה בית את לו שחלק ממה

וגו': המלך בית ואת

 
(‚È).‰‰:שומרון ‰'.אל ˙Ó˘‡Ï ÈÎר"ל ה' אשמת את

להוסיף אומרים אתם לאשמה ה' בעיני הנחשבים דברי'
מאז: אשר חטאתינו על עוד ‰.עלינו ÈÎהזה בדבר

ישראל: על מה' אף וחרון רבה אשמה לנו יהיה
(„È).'ÂÎÂ ÂÊÚÈÂוהעמידם מידם הכל עזבו השרים לפני

בעיניהם: הטוב בהם לעשות השרים ‡˘(ÂË)לפני
.Â˜:למעלה הנזכרים וחבריו È˘‰.עזריהו Â˜ÈÊÁÈÂ

וברשותם: ידם תחת Ì‰ÈÓÚÓ.שיהיו ÏÎÂבהם מי כל
השלל: מן הלבישו לבוש מבלי ערום ÌÂÏÚÈÂ.שהיה

ברגליהם: מנעלים ברגליו:ÌÂÏ‰ÈÂ.בשמן:ÌÂÎÒÈÂ.נתנו ללכת ונחלש כחו שחלש מי כל את החמורים על הנהיגום
.Ì‰ÈÁ‡ Ïˆ‡:יהודה שבט ‰‰È‡.(ÊË)מבני ˙Ú:ישראל מלך בו ‚‰Â.(ÁÈ)שנלחם ‰ÏÙ˘‰ ÈÚשעמדו בהערים

יהודה: של הדרומים ובערים Â‰È„‰.(ËÈ)בעמק ÚÈÙ‰ ÈÎ:רב בפרסום עשו ע"י כי הרעים מעשיהם גלה הוא
.ÏÂÚÓÂ:'בה מעל עצמו הוא ÂÏ.(Î)וגם ˆÈÂממנו שאל כאשר חזקו ולא עוד לו היצר לעזרו אליו שלח שהוא עם

בסוף: לו היצר והוא הואיל לעזור יחשב לא מ"מ במ"ב כמ"ש ארם מלך עם בעבורו שנלחם ואף

 
(„È).ıÂÏÁ‰:המזויינים המלחמה Â˜.(ÂË)אנשי

שם ונוקב כמו כד)נתפרשו אחזו:Â˜ÈÊÁÈÂ.:(ויקרא
.ÌÂÏ‰ÈÂלאטי אתנהלה כמו הנהגה לג)ענין :(בראשית

.Ï˘ÂÎהסבל כח כשל כמו כח תשות ד)ענין ÈÚ:(נחמיה
.ÌÈÓ˙‰:הרבה תמרים בה שגדל שם ‰ÚÈÙ.(ËÈ)על

האשה ראש את ופרע כמו גלוי ה)ענין ˙Ï‚˙(Î):(במדבר
.Ò‡ÏÙ:במ"ב האמור פלסר תגלת מלשוןˆÈÂ.הוא

ודוחק: צר
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שלישי עמ' א

             

         
           

            
          

          
         

          
         

         
          

 
        

        
           

  































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' ב

             

       
          

          
           

        
        

        
            

       
           
          
         
        
           
          
         
         

       
         

           
        

        
        

         
        

          
         

          
        

          
            

     
         

        
           

         
           

          
         

          
          

         
        

         
         

         
           

    
       

           
          

          
          

        
         

           
         

          
       

           
          
           
            

        
           

    
         

          
       

        
        

        
      



















































































































































המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שישי עמ' א
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש בפרטיות בהנוגע לעניני... הנה מובן שאין להתנצל על כתבו, ואדרבה כל המפרט בזה ה"ז 

משובח, וכבר ידוע הדיוק שציווי רז"ל שצריך אדם לאמר בלשון נקי', והראי' שעקם הכתוב )פסחים ג, 

ע"א( הנה עקם הכתוב דוקא בפרשת נח ששם הוא סיפור דברים אבל בפרשת שמיני וכיו"ב שהוא ציווי 

ודין, הנה דבר הכתוב ברורות, שמזה מובן שכמו שחייב אדם לאמר בלשון נקי', במקרה הא' כך וכו'...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט.
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שבת בודש עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' ניסן, בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו ומסיים אשר בדרך כלל נמנה 

בין אנשי חב"ד. ולפלא על ביטוי כזה שמהו הענין דבדרך כלל בה בשעה שמתפקידו של האדם הוא לעשות 

מעשים בפועל שמובן מעצמו שזהו בדרך פרט. ובודאי גם הוא משתתף בשיעורים דתורת חסידות חב"ד 

נוסף על מה שלומד בפ"ע בזה )ומובן שהוא נוסף על השיעורים בנגלה דתורה( וכן משתתף גם בעסקנות 

הצבורית בכרם חב"ד שכל הנ"ל הם כלים וצנור להמשיך המצטרך לאדם וב"ב בגשמיות וברוחניות וצריך 

הי' לחפש אופנים להיות מתמכין דאורייתא בממונו כפי יכולתו וגם ע"י טרחה בגופו בהמוסדות שנושאים 

שם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו וגדול 

זכות זה למלאות משאלות לבבו ולבב זוגתו שיחיו שתהי' להם האפשרית לתמוך לא רק בהושננתם לבניך 

אלו התלמידים אלא כפשוטו ממש וכפסק רז"ל אין מקרא יוצא מידי פשוטו ומובן שלכל דבר צ"ל אחיזה 

יצליחו  גם בדרכי הטבע ובמילא צריך לשאול ולמלאות כהוראת רופאים מומחים במקצוע זה והשי"ת 

לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה המחכה לבשו"ט.



קלח   


             

    

                 
                   

         
ג סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

3

 
  ליבע"ר או הא"ן [שקורים כלי דרך והיינו -

כגון אחרים לדברים הדין והוא ברזא, דרך לא אבל בל"א]
וכד' בחדר לשכב .שרוצה

 
סק"ו.4) משנ"ב

•
     

Ëסמיכה בלא לעמוד יכול שאינו כך תקנוהו שמתחילתו כלי
כלי מתורת בטל אינו סמיכה ע"י אלא בו משתמשין ואין

תשמישו: עיקר וזה מתחילתו נעשה שלכך כיון זה מפני

Èמלמעלה צר ופיו מתחתיו נקבים מלא שהוא כלי לפיכך
וכשמסירה יוצאים המים אין עליו אצבעו אדם וכשמניח
שכיון כלום מחזיק שאינו אע"פ ממנו ליטול מותר יוצאים המים

כלי. נקרא תשמישו עיקר וזה זה בענין לקבלה שעשוי

נעשה שלכך מה לו מועיל אין לקבלה נעשה שלא דבר כל אבל
למעלה שוים שאינם קנקנים כגון תשמישו עיקר וזה מתחלתו
יותר גבוה והוא שם דרך ששופכים דד כמו מהם בולט אלא
מצד גבוהים אלא שוין אינם עצמן הכלי ששפתי (או מהכלי
בין ויש יוצאים חדודים בהם שיש או אחד מצד ונמוכים אחד
אלא הגבוה במקום נוטלין אין משקה ככונס לחבירו חידוד
סמוך בצדיהם נקב בהם שיש בקנקנים ואצ"ל הנמוך) במקום
אין ולמעלה שמהנקב הנקב דרך אלא מהם נוטלין שאין לפיהם
ואינם הואיל מתחילתם נעשו שכך פי על אף כלי תורת עליהם

ולמעלה. מהנקב לקבלה עשויים

הסרת ע"י ממנו ידיו ליטול מותר למטה ברזא בו שיש כלי אבל
ונעשה הואיל מהנקב מלמעלה באים שהמים אע"פ הברזא

תשמישו. עיקר וזה ברזא ע"י לקבל מתחלתו

לו ועשה ניקבו ואח"כ מתחלתו לגמרי שלם כלי היה אפילו
להשת חדש כלי עושהו שעכשיו תיקונו כתחילת ה"ז משברזא

ברזא. ע"י הנקב דרך בו

(פתחו) שלא לגמרי הנקב סתם אלא ברזא לו עשה לא ואפי'
בו שתחב אלא בו וכיוצא בזפת סתמו לא ואפילו עוד [יפתחו]
זו סתימה בו מועלת עץ) כלי הוא (אם בחוזק בו וכיוצא עץ

ברזא. בו שמועלת כמו כלי לעשות

שהוא לפי כלי לעשות מועיל אינו בסמרטוט פקקו אם אבל
תיקון בטיט סתמו אם (וה"ה להתקיים עשוי ואינו עראי תיקון
לנטילת מועיל אינו ולכן במים בו שמשתמשין בכלי הוא עראי
סותם אם מועלת אינה בו וכיוצא כזפת יפה סתימה ואפי' ידים)

זמן. לאחר להחזירה ועתיד שעה לפי

סיד או גפרית או בזפת אלא מועלת סתימה אין חרס ובכלי
סופרים של בקולן או ועופרת בבדיל או בגפסיס מעורב
בשאר לא אבל בדבק) (ואצ"ל ניירותיהם בהם שמדבקים

דברים.

בדיל אפי' כלי לעשותם כלל מועלת סתימה אין זכוכית ובכלי
בהם. וכיוצא ועופרת

אין בו וכיוצא קומקום כגון בחמין שתשמישן מתכות כלי וכן
כלי לעשותם מועילות בחמין הנמוסים מדברים בו וכיוצא זפת
סתימה שאל"כ ידים לנטילת יחדם א"כ אלא ידים לנטילת
קדירה או חרס של לקומקום וה"ה היא להתקיים עשויה שאינה
זפת סתימת בהם מועלת מתכות כלי שאר אבל בהם וכיוצא

בו. וכיוצא

(וכלי חרס בכלי אלא מועיל בו וכיוצא זפת שאין אומרים ויש
נסרים הם ששוליו שלם עץ כלי ואפי' עץ בכלי ולא מתכות)
מתחילתו נעשה שכך אע"פ ממנו נוטלין אין בזפת מדובקים
היטב: מתהדק בעץ ועץ עץ שהוא לפי אלא בברזא התירו ולא

‡Èבכלי אלא משקה כונס [שיעור] אמרו שלא אומרים יש
ואיזה משקה במוציא שיעורו גיסטרא אבל שניקב שלם
אזניו אלא נשברו לא ואפי' קצת ממנו שנשבר כלי כל גיסטרא
שלם שכלי לפי למקום ממקום לטלטלו בהם אותו שאוחזים
שמעמידין ע"י משקין בו משתמשין משקה כמוציא שניקב
גיסטרא מעמידין אין אבל הנוטפין משקין לקבל גיסטרא תחתיו

לדבריהם: לחוש וראוי לגיסטרא

Èבכלי אלא משקה כונס שיעור אמרו שלא אומרים יש
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שאין אומרים ויש משקה במוציא שיעורו נתבקע אבל שניקב
כל מתורת בטל אינו שלעולם ונסדק לנתבקע ניקב בין יחילוק
העמדת ידי על בו להשתמש שראוי לפי משקה מכונס בפחות

עיקר. וכן תחתיו גיסטרא

שהוא בידוע טיפה אחר טיפה בו יוצאים שמים סדק או נקב וכל
הכל: לדברי ופסול משקה כונס

‚Èאלא נוטלין שאין ידיו על לחבירו ויתן מים חפניו ימלא לא
הכלי. מן

לידו ממנה שפך ואח"כ הכלי מן אחת ידו נטל אם הדין והוא
נטילה. לו עלתה לא השניה

מהכלי היתה הראשונה ידו שנטילת שכיון בזה מתירין ויש
נתן כשחבירו משא"כ הכלי מכח נטילה השניה נטילת נקראת
שלחבירו אלא כלי מכח זה של ידו על באים שאין בחפניו לו
כסברא העיקר אבל להקל מקדם נהגו וכן הכלי מן באו

לכתחילה. להחמיר יש ולכן הראשונה

כגון טהורה היתה הראשונה כשידו אלא התירו לא המתירין ואף
מים עוד בה ומקבל ונטהרה אחת בבת רביעית עליה ששפך
מעט אפילו או אחת בבת רביעית ג"כ השניה על ממנה ושופך
בכל בשניה המים שיגיעו בזו זו ומשפשף ושניים ראשונים מים

ידים. נטילת הצריך הפרק

שעליה המים נטמאו מרביעית פחות הראשונה על שפך אם אבל
יד וגם השניה היד את המים מטמאין השניה על וכששופכם
בה כשמשפשף הראשונה גבי שעל המים את מטמא השניה
כלום מועילות אינן הראשונים לטהר שניים מים ונוטל וכשחוזר
שניים המים שאין השניה מיד שנטמאו מטומאתם לטהרם
ולא עליה ששפכם היד מן כשנטמאו אלא הראשונים מטהרים
יפה שינגבה עד בטומאתה זו יד ונשארת אחרת מיד כשנטמאו
ממי שנטמאה השניה יד וגם כראוי ויטלה ויחזור ממימיה
ולחזור לנגבה וצריך לטהרה מועילים שניים מים אין הראשונה

וליטלה.

ממנה ששפך קודם הראשונה ידו על שניים מים גם נטל אם ואף
הראשונים מי נטמאו בזו זו כשמשפשפן מקום מכל להשנייה

הראשונה. את ומטמאים וחוזרים השניה מן

כלל טומאה מקבלין אינן אחת בבת רביעית כששופך אבל
בהם. ששפשפה זו מיד ולא עליה ששפכם זו מיד לא מהידים

ידים נטילת הצריך הפרק כל על הרביעית תחילה שישפוך והוא
אם אבל השניה) בהם לשפשף מים עוד (ומקבל הראשונה ליד
לא ידיו שתי בהם ומשפשף לבד היד בפיסת רביעית מקבל
שלא נטמאו ידו בפיסת המים שקיבל מיד כי נטילה לו עלתה
שהוא נטילה בדרך אלא טומאה מקבלים אין מים רביעית אמרו
שפכם אם אבל זו בנטילה נטהרה שהיא הפרק כל על כששופכם
ידים שאין האומרים לדברי בטומאתו זה חצי הרי החצי על

וחוזר קס"ב בסי' שיתבאר כמו לחצאין אתטהורות ומטמא
לנגבן. וצריך ידיו כל נטמאו ידיו כל בהם וכשמשפשף הידים

הראשונה ידו כשטיהר אלא המתירין התירו שלא אומרים ויש
על ושופך עוד בה ומקבל ושניים ראשונים במים או ברביעית
לכל שיגיעו ושניים ראשונים מים או רביעית או ג"כ השניה
ראשונים המים להגיע בראשונה השניה שפשף אם אבל הפרק
הראשונים שהמים לפי נטילה לו עלתה לא הפרק לכל ושניים
אם ואף בהם השניה היד בנגיעת הראשונה היד את מטמאין
מכל הראשונה יד שטיהרו מרביעית הם אלו הראשונים מים
נטמאו השניה על ושפכם מהם מעט בה שנשתיירו כיון מקום
יד ומטמאין וחוזרין רביעית בהם אין שהרי השניה מיד

עיקר. (וכן בה. כשמשפשף בהם בנגיעתה הראשונה

עליהן שופך אחר שאדם אחת בבת ידיו ב' נטל אם הכל ולדברי
בזו זו בנגיעתן זו את זו מטמאות ואינן אחת כיד שתיהן נעשו
אינו ואפילו הפרק לכל המים להגיע בזו זו במים כשמשפשפן
פי על ואף קס"ב בסימן שיתבאר כמו הרביעית כל עליהן שופך
אין בשפשופו אלא הכלי מכח הפרק לכל מגיעים המים שאין

כלום): בכך

„Èמאליהם ולא נותן מכח הכלי מן ידיו על המים שיבאו צריך
הטמא. על הטהור והזה בהם שנאמר חטאת במי מצינו שכן

ממנו ונמשכין בו ושופכין היאור מן מים שדולין צינור לפיכך
כדי תחתיו או לתוכו ידיו ליתן יכול אינו השדה להשקות המים
ידו על באים שאינן מפני להן כשיגיעו עליהן המים שיקלחו
למקום קרוב ידו משים ואם השופך כח פסק שכבר אדם מכח
לו עלתה ממש השפיכה תחת משים שאינו פי על אף השפיכה
מכח עדיין השפיכה למקום קרובים שהמים זמן שכל נטילה
מלהתפשט המים המונע שהצינור פי על ואף באים הם אדם
המים הילוך שעיקר כיון כלום בכך אין כלי אינו נהר לצדדי

כלי: מכח הוא

ÂËטבילה מכח טהורות אינן הצינור בתוך ידיו הטביל אם
שאובין. שהם מפני

עצמו הצינור לתוך ונותן שופך כשהדולה אמורים דברים במה
אותם וממשיך הקרקע על לצינור חוץ אותם נותן אם אבל

שהמשיכו שהשא[ו]בה טהורות ידיו בו והטביל בקרקעלצינור ה
להפוסלים אף סופרים מדברי שהיא ידים לנטילת כשרה
מי המקוה רוב שיהיה עד התורה מן שהיא גופו כל בטבילת
ר"א סי' ביו"ד כמ"ש שהמשיכוהו שאובה והמיעוט גשמים
למטה בתוכו ושיגדור סאה מ' בצינור שיהא צריך מקום ומכל
כמו זוחלין ולא ועומדים נקוים שיהיו המים זחילת לעכב
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קלט    

שאין אומרים ויש משקה במוציא שיעורו נתבקע אבל שניקב
כל מתורת בטל אינו שלעולם ונסדק לנתבקע ניקב בין יחילוק
העמדת ידי על בו להשתמש שראוי לפי משקה מכונס בפחות

עיקר. וכן תחתיו גיסטרא

שהוא בידוע טיפה אחר טיפה בו יוצאים שמים סדק או נקב וכל
הכל: לדברי ופסול משקה כונס

‚Èאלא נוטלין שאין ידיו על לחבירו ויתן מים חפניו ימלא לא
הכלי. מן

לידו ממנה שפך ואח"כ הכלי מן אחת ידו נטל אם הדין והוא
נטילה. לו עלתה לא השניה

מהכלי היתה הראשונה ידו שנטילת שכיון בזה מתירין ויש
נתן כשחבירו משא"כ הכלי מכח נטילה השניה נטילת נקראת
שלחבירו אלא כלי מכח זה של ידו על באים שאין בחפניו לו
כסברא העיקר אבל להקל מקדם נהגו וכן הכלי מן באו

לכתחילה. להחמיר יש ולכן הראשונה

כגון טהורה היתה הראשונה כשידו אלא התירו לא המתירין ואף
מים עוד בה ומקבל ונטהרה אחת בבת רביעית עליה ששפך
מעט אפילו או אחת בבת רביעית ג"כ השניה על ממנה ושופך
בכל בשניה המים שיגיעו בזו זו ומשפשף ושניים ראשונים מים

ידים. נטילת הצריך הפרק

שעליה המים נטמאו מרביעית פחות הראשונה על שפך אם אבל
יד וגם השניה היד את המים מטמאין השניה על וכששופכם
בה כשמשפשף הראשונה גבי שעל המים את מטמא השניה
כלום מועילות אינן הראשונים לטהר שניים מים ונוטל וכשחוזר
שניים המים שאין השניה מיד שנטמאו מטומאתם לטהרם
ולא עליה ששפכם היד מן כשנטמאו אלא הראשונים מטהרים
יפה שינגבה עד בטומאתה זו יד ונשארת אחרת מיד כשנטמאו
ממי שנטמאה השניה יד וגם כראוי ויטלה ויחזור ממימיה
ולחזור לנגבה וצריך לטהרה מועילים שניים מים אין הראשונה

וליטלה.

ממנה ששפך קודם הראשונה ידו על שניים מים גם נטל אם ואף
הראשונים מי נטמאו בזו זו כשמשפשפן מקום מכל להשנייה

הראשונה. את ומטמאים וחוזרים השניה מן

כלל טומאה מקבלין אינן אחת בבת רביעית כששופך אבל
בהם. ששפשפה זו מיד ולא עליה ששפכם זו מיד לא מהידים

ידים נטילת הצריך הפרק כל על הרביעית תחילה שישפוך והוא
אם אבל השניה) בהם לשפשף מים עוד (ומקבל הראשונה ליד
לא ידיו שתי בהם ומשפשף לבד היד בפיסת רביעית מקבל
שלא נטמאו ידו בפיסת המים שקיבל מיד כי נטילה לו עלתה
שהוא נטילה בדרך אלא טומאה מקבלים אין מים רביעית אמרו
שפכם אם אבל זו בנטילה נטהרה שהיא הפרק כל על כששופכם
ידים שאין האומרים לדברי בטומאתו זה חצי הרי החצי על

וחוזר קס"ב בסי' שיתבאר כמו לחצאין אתטהורות ומטמא
לנגבן. וצריך ידיו כל נטמאו ידיו כל בהם וכשמשפשף הידים

הראשונה ידו כשטיהר אלא המתירין התירו שלא אומרים ויש
על ושופך עוד בה ומקבל ושניים ראשונים במים או ברביעית
לכל שיגיעו ושניים ראשונים מים או רביעית או ג"כ השניה
ראשונים המים להגיע בראשונה השניה שפשף אם אבל הפרק
הראשונים שהמים לפי נטילה לו עלתה לא הפרק לכל ושניים
אם ואף בהם השניה היד בנגיעת הראשונה היד את מטמאין
מכל הראשונה יד שטיהרו מרביעית הם אלו הראשונים מים
נטמאו השניה על ושפכם מהם מעט בה שנשתיירו כיון מקום
יד ומטמאין וחוזרין רביעית בהם אין שהרי השניה מיד

עיקר. (וכן בה. כשמשפשף בהם בנגיעתה הראשונה

עליהן שופך אחר שאדם אחת בבת ידיו ב' נטל אם הכל ולדברי
בזו זו בנגיעתן זו את זו מטמאות ואינן אחת כיד שתיהן נעשו
אינו ואפילו הפרק לכל המים להגיע בזו זו במים כשמשפשפן
פי על ואף קס"ב בסימן שיתבאר כמו הרביעית כל עליהן שופך
אין בשפשופו אלא הכלי מכח הפרק לכל מגיעים המים שאין

כלום): בכך

„Èמאליהם ולא נותן מכח הכלי מן ידיו על המים שיבאו צריך
הטמא. על הטהור והזה בהם שנאמר חטאת במי מצינו שכן

ממנו ונמשכין בו ושופכין היאור מן מים שדולין צינור לפיכך
כדי תחתיו או לתוכו ידיו ליתן יכול אינו השדה להשקות המים
ידו על באים שאינן מפני להן כשיגיעו עליהן המים שיקלחו
למקום קרוב ידו משים ואם השופך כח פסק שכבר אדם מכח
לו עלתה ממש השפיכה תחת משים שאינו פי על אף השפיכה
מכח עדיין השפיכה למקום קרובים שהמים זמן שכל נטילה
מלהתפשט המים המונע שהצינור פי על ואף באים הם אדם
המים הילוך שעיקר כיון כלום בכך אין כלי אינו נהר לצדדי

כלי: מכח הוא

ÂËטבילה מכח טהורות אינן הצינור בתוך ידיו הטביל אם
שאובין. שהם מפני

עצמו הצינור לתוך ונותן שופך כשהדולה אמורים דברים במה
אותם וממשיך הקרקע על לצינור חוץ אותם נותן אם אבל

שהמשיכו שהשא[ו]בה טהורות ידיו בו והטביל בקרקעלצינור ה
להפוסלים אף סופרים מדברי שהיא ידים לנטילת כשרה
מי המקוה רוב שיהיה עד התורה מן שהיא גופו כל בטבילת
ר"א סי' ביו"ד כמ"ש שהמשיכוהו שאובה והמיעוט גשמים
למטה בתוכו ושיגדור סאה מ' בצינור שיהא צריך מקום ומכל
כמו זוחלין ולא ועומדים נקוים שיהיו המים זחילת לעכב
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קמ   

 

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: עלתוכןתוכןתוכןתוכן היא לה' אהבה שהתעוררות הטעם

ית' באחדותו ההתבוננות ידי

       
  

ערב באדם הקב"ה נותן יתירה נשמה בגמ': איתא
הימנו. אותה נוטלין שבת ולמוצאי שבת,

      
משמע "נשמה" שמה שקראו רז"ל לשון מפשטות
הרגילה; הנשמה וכענין לאדם, חיות נתינת שענינה
מלבד לאדם, "יתירה" חיות ניתנת שבשבת והיינו,
זו נוספת (וחיות יצירתו בעת בו הקב"ה שנתן הנשמה
להרגישה שייך ואין בלבד, בשבת אלא מורגשת אינה

החול). בימות

שינוי בשבת להרגיש לאדם הו"ל זה לפי אולם
בו שנתוספה מאחר בחייו, עיקרית והוספה עצום

חדשה. וחיות נשמה

קשה:] כן [ועל

       
  

וא היתירה, הנשמה מהות ביאור זהו לא כרחך כ"[ועל

ענינה. מהו להבין צריכים

העיקרית והנקודה זה, ענין ומבאר הולך ועתה

ש היא, יתירה"בביאור נשמתנשמה לחלק תוספת אינה "

" (הנק' הגוף את המחיה החיוניתהאדם היא"נפש אלא ,(

האלקית. נפשו היינו שבאדם, הקדושה לנשמה תוספת

האדם משיג ובחול האלקית, בנפש מדריגות כמה דיש

השבת יום בבוא אבל התחתונה, המדריגה את רק

ע יותר, עליונה מדריגה באדם היתירה"מתגלית הנשמה י

ועי בהעלם), היא החול ימי ששת במשך נתוסף"(אשר ז

מדריגה אז להרגיש ביכולתה אשר עד נשמתו, בחיי

ית'. לקדושתו התקרבות של יותר עליונה

אלו (כלליות) בחינות שמשתי יבואר, המאמר בהמשך

- ית'. השם באהבת מדריגות שתי נובעות האדם, בנשמת

יכול שהאדם להשם האהבה היא התחתונה המדריגה

המדריגה ואילו המעשה, ימי ששת במשך בלבו לעורר

אשר ה' באהבת היתירה ההתעוררות היא העליונה

הנשמה מכח השבת, ביום רק לה לזכות האדם ביכולת

אז.היתירה בו שניתנה

באהבת הללו מדריגות שתי - ומבאר שהולך וזהו

השם:]

      
        
      

    
ה' את "ואהבת - ה' אהבת למצות כהקדמה
ישראל "שמע - ה' אחדות ענין בתורה נאמר - אלקיך"
שבכדי היא, זו הקדמה ומשמעות אחד". ה' גו'
להבין מקודם האדם צריך השם לאהבת להתעורר
יתברך, באחדותו - הבנה לשון "שמע" - (ולהתבונן)

אחד". "הוי' כיצד

"ה' הבנת בין הענינים קשר מובן לא ולכאורה
ה' אהבת שהתעוררות אמת דהן ה'; לאהבת אחד"
[כלשון האֿל בגדלות בהתבוננות תלוי' האדם בלב
בשעה כו' לאהבתו הדרך היא "והיאך הרמב"ם
כו' חכמתו מהם ויראה כו' במעשיו האדם שיתבונן
מדוע אך הגדול"], השם כו' ומשבח אוהב הוא מיד
האדם נפש על אחד" "ה' רק שיש ההכרה תפעל ואיך

ה'? לאהבת שתבוא

ה' באחדות שההכרה היא, דלהלן הביאור [נקודת

ד הפרט קיום לידי לבוא כדי בעיקר היא בכל"מוכרחת

דרזלבבך ה'. אהבת במצות שנאמר """ פירשו בכלל

""לבבך יצריך, ""בשני הוא בזה הפנימי והפירוש ש"כמ,

להיות נהפך שהרע הזהר, בשם ג' פרק נ' שער חיים בעץ

ממש טוב יצר כמו גמור ""טוב בענין דהכוונה והיינו בשני,

הבהמיתיצריך נפשו את גם להפוך צריך שהאדם היא "

נמשכים שהם מה זה (דתמורת ה' את לאהוב הרע ויצרו

עוה ותענוגי תאוות אחרי רצונם"בטבעם להפוך עליו ז,

לאלקות). להתקרב להתאוות וחפצם

תתהפך הבהמית הנפש שגם כך לידי להגיע וכדי

וההתבוננות ההכרה את להקדים צריך ה', את לאהוב

רק דלא היינו הפנימי, ופירושה מובנה לפי ית' באחדותו

כלל מציאות שום שאין אלא ית', מלבדו אלוקה עוד שאין

מלבדו.

ומבאר:] שהולך וזהו
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שבשעת באמרם חז"ל כוונת ענין, של פשוטו לפי
הקב"ה את להמליך לכוון צריכים "אחד" אמירת
שיכוון היא, השמים" רוחות ולד' ולמטה "למעלה

) מלך הוא כולו.שהקב"ה העולם כל על ושולט)

להתבונן שצריכים הוא, בזה הכוונה עומק אך
שום הרוחות) וד' וארץ (השמים לנבראים אין כיצד
ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי מקום ותפיסת מציאות

ית'. אליו בטלים כולם הם כי

פירוש:

לגמרי ומנושא מרומם ובעצמו בכבודו הקב"ה
מקום נתינת שום אין ית' ומצדו העולמות, מגדר
מהותו לגבי ולפיכך נבראים, של למציאות ו"ערך"
בטל והכל ממש, חשיב כלא קמי' כולא ית' ועצמותו
כלל". עולמות שם אין ו"כאילו ית', כנגדו במציאות

לזה: משל [קצת

העסק הוא ומעיינו חיותו שכל חכם איש
וגס פשוט איש ולעומתו חכמה, וענייני במושכלות
(כמו וחומריים גשמיים בענינים הוא עסקו שכל
חכמה בענייני מושג שום לו ואין וכו') ערבים מאכלים
קיים לא הזה הפשוט האיש החכם, של בעולמו הנה -
תפיסת בהעדר למאומה, נחשב אינו כך שכל כלל,

כלל]. במציאות אינו שכאילו עד לגמרי, מקום

ית', ועצמותו מהותו לגבי כי אחד", "ה' ענין וזהו
ית' הוא הרי מקום, תופסת זולתו מציאות שום שאין

היחידה. המציאות - "אחד"

ענין על המורה - "אחד" של אל"ף באות נרמז וזה
שמים ברא שהקב"ה דאע"פ ית'. יחודו היינו האחדות,
הרי וד'), ח' באותיות (הנרמזים צבאיהם וכל וארץ
כי ו"אחד", יחיד בריאתם לאחר גם נשאר ית' הוא

ית'". ליחודו "בטלים כולם הנבראים

שנקרא הקב"ה של אחדותו ומהות "ענין שזהו
ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא שהי' שכמו ומיוחד.. יחיד
אחר ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא כן הבראם קודם

שבראם".

        
       
הזה בעולם גשמיים וארץ שמים שיש כשם
גבוה מעל גבוה רוחני, ועולם עולם בכל כך הגשמי,

(רוחניים); וארץ שמים בחינות ישנן המעלות, רום עד
כך רקיעים, שבעה יש הגשמיים שבשמים כשם וכן,
רקיעים משבעה כלולה הרוחניים השמים בחינת גם
המדות שבע - הוא הראשון ושרשם רוחניים,
והגבורה הגדולה ה' "לך בכתוב שנמנו העליונות
לאור כולן המה בטילות אלו מדות וז' גו'". והתפארת
"לך" גו'", הגדולה ה' "לך פירוש (שזהו ב"ה סוף אין
מדותיו שאין כלומר ובעצמו, בכבודו הקב"ה היינו

"ל הם אלא ממנו חוץ מה היינודבר ממש, ך"
היחוד). בתכלית יתברך עמו שמתאחדים

הרוחנית הבריאה והן הגשמית הבריאה דהן נמצא,
ית'. אליו בביטול הן

       


בטל הכל עצמו הקב"ה שמצד מאחר תימא, וכי
הוא לבדו ש"הוא - "אחד" ית' שהוא עד ית', ביחודו
קודם לבדו.. הוא שהי' "כמו בדיוק ומיוחד" יחיד
עצמם את שמרגישים נבראים נתהוו כיצד - הבראם"
מאת הוא גופא זה (דוודאי מאלקות נפרד ודבר ליש

הבורא)?

גו' ישראל שמע אחרי לומר תיקנו זה על הנה
לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך גו') ואהבת (קודם
העולמות כל שחיות הוא, בזה הפנימי שהפירוש ועד",

ית'. מלכותו ממידת אלא אינה כולם

המדות משאר שונה באדם המלכות מידת דהנה
שהן המדות שאר לעומת בלבד, חיצוני כח שהיא בזה
ושאר שכלו (כמו בעצמו ומעלותיו תכונותיו הגדרת
השליטה רק הוא המלכות גדר כל דהרי נפשו). מדות
ועצמותו ממהותו חלק זו מדה שאין היינו הזולת; על
"התפשטות" רק אלא לעצמו שהוא כפי המלך של

מדינתו. אנשי עם בקשר שבא כפי שלו,

אינם מלכותו") כבוד ("שם "שם"ו"כבוד" גם [וכן
האדם שהרי חיצוני, ענין רק אלא האדם ממהות חלק
בשם הצורך וכל לשם, כלל זקוק אינו לעצמו כשהוא
האדם במהות ענין אינו הכבוד וכן הזולת; בשביל הוא
ונמצא אותו, מכבדים שאחרים מה רק אלא עצמו

הזולת]. אל ביחסו אלא אינו שהכבוד

רק היא ית' מלכותו דמידת למעלה, גם הוא וכך
שם "ברוך אמירת ענין וזהו דאלקות. חיצונית הארה
היא כולם העולמות כל שחיות דהיות מלכותו", כבוד
מבטאים אנו זו באמירה אזי כאמור, המלכות ממדת
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קמי    

      


שבשעת באמרם חז"ל כוונת ענין, של פשוטו לפי
הקב"ה את להמליך לכוון צריכים "אחד" אמירת
שיכוון היא, השמים" רוחות ולד' ולמטה "למעלה

) מלך הוא כולו.שהקב"ה העולם כל על ושולט)

להתבונן שצריכים הוא, בזה הכוונה עומק אך
שום הרוחות) וד' וארץ (השמים לנבראים אין כיצד
ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי מקום ותפיסת מציאות

ית'. אליו בטלים כולם הם כי

פירוש:

לגמרי ומנושא מרומם ובעצמו בכבודו הקב"ה
מקום נתינת שום אין ית' ומצדו העולמות, מגדר
מהותו לגבי ולפיכך נבראים, של למציאות ו"ערך"
בטל והכל ממש, חשיב כלא קמי' כולא ית' ועצמותו
כלל". עולמות שם אין ו"כאילו ית', כנגדו במציאות

לזה: משל [קצת

העסק הוא ומעיינו חיותו שכל חכם איש
וגס פשוט איש ולעומתו חכמה, וענייני במושכלות
(כמו וחומריים גשמיים בענינים הוא עסקו שכל
חכמה בענייני מושג שום לו ואין וכו') ערבים מאכלים
קיים לא הזה הפשוט האיש החכם, של בעולמו הנה -
תפיסת בהעדר למאומה, נחשב אינו כך שכל כלל,

כלל]. במציאות אינו שכאילו עד לגמרי, מקום

ית', ועצמותו מהותו לגבי כי אחד", "ה' ענין וזהו
ית' הוא הרי מקום, תופסת זולתו מציאות שום שאין

היחידה. המציאות - "אחד"

ענין על המורה - "אחד" של אל"ף באות נרמז וזה
שמים ברא שהקב"ה דאע"פ ית'. יחודו היינו האחדות,
הרי וד'), ח' באותיות (הנרמזים צבאיהם וכל וארץ
כי ו"אחד", יחיד בריאתם לאחר גם נשאר ית' הוא

ית'". ליחודו "בטלים כולם הנבראים

שנקרא הקב"ה של אחדותו ומהות "ענין שזהו
ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא שהי' שכמו ומיוחד.. יחיד
אחר ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא כן הבראם קודם

שבראם".

        
       
הזה בעולם גשמיים וארץ שמים שיש כשם
גבוה מעל גבוה רוחני, ועולם עולם בכל כך הגשמי,

(רוחניים); וארץ שמים בחינות ישנן המעלות, רום עד
כך רקיעים, שבעה יש הגשמיים שבשמים כשם וכן,
רקיעים משבעה כלולה הרוחניים השמים בחינת גם
המדות שבע - הוא הראשון ושרשם רוחניים,
והגבורה הגדולה ה' "לך בכתוב שנמנו העליונות
לאור כולן המה בטילות אלו מדות וז' גו'". והתפארת
"לך" גו'", הגדולה ה' "לך פירוש (שזהו ב"ה סוף אין
מדותיו שאין כלומר ובעצמו, בכבודו הקב"ה היינו

"ל הם אלא ממנו חוץ מה היינודבר ממש, ך"
היחוד). בתכלית יתברך עמו שמתאחדים

הרוחנית הבריאה והן הגשמית הבריאה דהן נמצא,
ית'. אליו בביטול הן

       


בטל הכל עצמו הקב"ה שמצד מאחר תימא, וכי
הוא לבדו ש"הוא - "אחד" ית' שהוא עד ית', ביחודו
קודם לבדו.. הוא שהי' "כמו בדיוק ומיוחד" יחיד
עצמם את שמרגישים נבראים נתהוו כיצד - הבראם"
מאת הוא גופא זה (דוודאי מאלקות נפרד ודבר ליש

הבורא)?

גו' ישראל שמע אחרי לומר תיקנו זה על הנה
לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך גו') ואהבת (קודם
העולמות כל שחיות הוא, בזה הפנימי שהפירוש ועד",

ית'. מלכותו ממידת אלא אינה כולם

המדות משאר שונה באדם המלכות מידת דהנה
שהן המדות שאר לעומת בלבד, חיצוני כח שהיא בזה
ושאר שכלו (כמו בעצמו ומעלותיו תכונותיו הגדרת
השליטה רק הוא המלכות גדר כל דהרי נפשו). מדות
ועצמותו ממהותו חלק זו מדה שאין היינו הזולת; על
"התפשטות" רק אלא לעצמו שהוא כפי המלך של

מדינתו. אנשי עם בקשר שבא כפי שלו,

אינם מלכותו") כבוד ("שם "שם"ו"כבוד" גם [וכן
האדם שהרי חיצוני, ענין רק אלא האדם ממהות חלק
בשם הצורך וכל לשם, כלל זקוק אינו לעצמו כשהוא
האדם במהות ענין אינו הכבוד וכן הזולת; בשביל הוא
ונמצא אותו, מכבדים שאחרים מה רק אלא עצמו

הזולת]. אל ביחסו אלא אינו שהכבוד

רק היא ית' מלכותו דמידת למעלה, גם הוא וכך
שם "ברוך אמירת ענין וזהו דאלקות. חיצונית הארה
היא כולם העולמות כל שחיות דהיות מלכותו", כבוד
מבטאים אנו זו באמירה אזי כאמור, המלכות ממדת
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קמב   

כל המהווה האלקי הכח כיצד וההתבוננות ההכרה את
אינו מאלקות) נפרדת מציאות שהם (באופן העולמות

"מלכות". - בלבד חיצונית הארה אלא

חיצונית הארה היא המלכות שמדת כן, ולהיות
הקב"ה אין לפיכך מלכותו"), כבוד ("שם בלבד
והרי ידה, על משתנה להיות בה נתפס כביכול בעצמו
העולמות. בריאת קודם כמו בדיוק ומיוחד" "יחיד הוא

מן הבא וזיו לאור - דומה הדבר למה [משל
שום עושה אינו בלבד, חיצוני זיו רק דבהיותו השמש,
לארץ מגיע אורה אם עצמה, בשמש ושינוי רושם
להצמיח השדה על זורח אורה אם וכן ליושביו, ומאיר

ע יש אם או - השמשכו' אור את המונעים ננים
הארץ. על מלזרוח

מהווה האלקית שההארה דזה בנמשל, וכך
אינו מאלקות, נפרד כדבר עצמם שמרגישים נבראים
אין שמצדו ית', ומהותו בעצמותו שינוי שום עושה

ית']. אצלו במציאות בטל והכל ממנו חוץ דבר

את מרגישים ונבראים שעולמות שזה אומרת, זאת
הכח מצד רק הוא מאלקות נפרדת כמציאות עצמם
מצד משא"כ ית', ממנו חיצונית הארה שהיא האלקי,
חוץ דבר איזה שיהי' שייך אין ית' ועצמותו מהותו

ית'. ממנו

       


אחד" הוי' גו' ישראל "שמע בין השייכות וזוהי
מתבונן האדם דכאשר גו'"ֿ אלקיך הוי' את ל"ואהבת
בטל הכל הקב"ה של עצמותו מצד כיצד זה, בענין
האדם יתעורר בלעדו, מציאות שום ואין ית' ביחודו
ולהכלל דהקב"ה זו אמת להרגיש ותשוקה באהבה
לבבך". "בכל ה' אהבת לידי יבוא ואזי ית', ביחודו

ד האהבה על הוא כאן לבבך"[הדגש שפירושו"בכל ,

""(כמחז יצריךל) זו"בשני ואהבה בסמוך; שימשיך וכפי ,

הנ בהתבוננות ""תלוי' בענין אחדל שהולך"הוי' כפי ,

ומבאר:]

       
       

יתברך (שהוא אחד" "הוי' במושג דלעיל הפירוש
פירוש עם אחד בקנה עולה היחידה) המציאות הוא
כו' מלכותו כבוד שם ברוך לומר שתיקנו בטעם חז"ל
יש שמא נתיירא פטירתו קודם ע"ה אבינו שיעקב -

[היינו ישראל "שמע לו: אמרו ובניו בזרעו, פסול
אחד" הוי' אלקינו הוי' ישראל] שנקרא אביהם, יעקב
אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך שאין "כשם -
שם "ברוך ואמר לה' הודה יעקב זאת וכששמע אחד".

ועד". לעולם מלכותו כבוד

את יחשוד יעקב כיצד להבין קשה פשוטו דלפי
וגם ח"ו. אחד בה' מאמינים הם שאין יֿה, שבטי בניו,
וגו'" ישראל "שמע אמרם על שהוסיפו מה להבין יש
כך אחד אלא בלבך שאין "כשם לומר עוד והאריכו
בקיצור אמרו שכבר דאחרי אחד", אלא בלבנו אין
בהוספה כוונתם היתה מה אחד, בה' מאמינים שהם

זו.

ע הנ"[אך חשד"פ שיעקב כאן הכוונה שאין מובן, ל

הם שאין בניו חאת הפשוט,"מאמינים במובן אחד בה' ו

בתוכן והרגשה בהכרה אצלם חסר שמא הי' חששו אלא

ית'. בלעדו מציאות שום שאין היינו - ה' דאחדות הפנימי

" ליעקב השבטים שענו כו'וזהו בלבך שאין :]"כשם

        
       

   
בנשמות, מדריגות חלוקי מיני ריבוי שיש ידוע
ע"ה", רבינו ומשה האבות נשמות מעלת גודל "כמו
"השתלשלות ידי על בירידתה תלוי' הנשמה ומדריגת

העולמות".

פירוש:

בעולם הוא כולן הנשמות כל של הראשון השורש
"עולם שנקרא ביותר, הגבוה העולם הוא האצילות,
(בלי אלקות עם בתכלית המאוחד עולם האחדות",
הוא זה עולם של עניינו כל כי - לפירוד) מקום שום

הקב"ה; של כוחותיו וגילוי התפשטות רק

נמוכות דנשמות - הנשמות בין ההבדל הוא ובזה
ממדרגה שרשן ירידת ע"י שנוצרו הנשמות הן
נשמה היא דבריאה" "נשמה לדוגמא: למדרגה,
ומשם - הבריאה עולם למדריגת עד ירד ששרשה
הבריאה) עולם במדריגת שהיא (כפי הנשמה ניתנה

האדם. בגוף

האבות, נשמות כמו מאוד גבוהות נשמות משא"כ
ירדו לא שנשמתן אומרת, זאת האצילות, מעולם הן
בהיות גם האצילות, שבעולם ומדריגתן ממעלתן
הי' האבות שאצל ונמצא בגוף. מלובשת למטה נשמתן
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(עולם האצילות עולם של האלקי האור בגילוי מאיר
אין כיצד גלוי באופן נרגש זה אור שמצד האחדות),

ית'. ממנו חוץ דבר שום

- המרכבה" הן הן "האבות רז"ל שאמרו וזהו
מענייני ומובדלים קדושים היו כולם אבריהם "שכל
לבדו העליון לרצון רק מרכבה נעשו ולא הזה עולם
ביטול על מורה "מרכבה" פירוש, - ימיהם" כל
וכל לעצמו רצון שום לאדם שאין להקב"ה, מוחלט
מרכבה כמו בכל, השי"ת רצון למלאות רק היא מגמתו
הרוכב רצון למלא רק הוא ענינה וכל לרוכב שבטלה

יחפץ. אשר לכל להובילו

שהאבות רק אינו המרכבה שענין מובן, מזה אשר
מענייני עצמם את והפרישו והבדילו יצרם את הכניעו
ממש מרכבה "בבחינת היו שהם אלא הזה, עולם
תמיד נרגש הי' שאצלם היינו ית'", ואחדותו ליחודו
עולם האצילות, בעולם שהוא (כפי האמיתי ית' יחודו
אין זו ובמדריגה מלבדו, מציאות שום שאין האחדות)

מעיקרא מקום "היושום ממילא ובדרך לפירוד,
הזה". עולם ענייני מכל ומובדלים קדושים

שאין כשם ואמרו, ליעקב השבטים שהשיבו [וזהו

[- אחד אלא בלבך

       
 

השבטים דברי בתוספת והמכוון החידוש וזהו
אין כך אחד אלא בלבך שאין "כשם אבינו, ליעקב
מ"עלמא היו השבטים נשמות דהנה אחד", אלא בלבנו
- הוא כן שכשמו הבריאה, מעולם [היינו דפרודא"
(בהרגשתו)], מאלקות נפרדת מציאות בריאה, שהוא
ממילא בדרך בהם נרגשת ית' אחדותו אין ובמילא
לידי הגיעו הם גם מקום, ומכל - האבות) אצל (כמו
האבות כמו ית', ואחדותו יחודו אצלם נרגש שיהי' כך

אחד"). אלא בלבנו אין ("כך

      
       
       
       

     
את הכניעו שבתחילה ע"י בא זה שאצלם אלא
אחרא"), לסטרא "לאכפייא בזהר נק' זו (הכנעה יצרם
דבר בשום באמת חפצים היו שלא כך לידי שהגיעו עד

ית'. רצונו קיום מלבד בעולם

דבר בשום חפץ האדם שאין בעבודה זו מדריגה
לאביהם אחד "לב נק' ית', רצונו קיום מלבד
אחד רצון אלא האדם בלב שאין מאחר שבשמים",

שבשמים. לאביו - בלבד

       
     

לידי שהגיעו עד יצרם, את הכניעו שהשבטים ע"י
- שבשמים" לאביהם אחד "לב נעשה אצלם שגם כך
מציאות עוד (שאין ית' אחדותו ענין אצלם גם נתגלה
למטה "נעשה וכך האבות, אצל שהוא כמו מלבדו)

למעלה". כמו

פירוש:

כלומר, "מעלה", בבחינת הם הקדושים האבות
האלקי האור אצלם האיר בגופים נשמות בהיותם שגם
מעיקרא ששם האצילות), (בעולם למעלה שהוא כפי

; מאלקות לפירוד מקום אין

המשיכו שהם הוא, השבטים במדריגת והחידוש
שנק' הזה בעולם גם למטה, גם ית' אחדותו את וגילו
נפרדת כמציאות נרגש עצמו שמצד דפרודא", "עלמא
ד"אתכפיא בעבודה להתחיל זקוקים (שלכן מאלקות

אחרא"). סטרא

"שמע השבטים שאמרו מה פירוש גם [זהו
וד' וארץ רקיעים בז' שגם - אח"ד" הוי' ישראל..

אחד]. ה' יתגלה דפרודא) (עלמא רוחות

      
       

   
אלא בלבנו אין -"כך השבטים של זו עבודה
דפרודא בעלמא למטה גם ית' אחדותו להמשיך אחד",
"בכל בפסוק עלי' שנצטוינו האהבה היא היא -
של שענינה יצריך"; "בשני חז"ל וכפירוש לבבך",
הנפש של הזרים הרצונות כל את לבטל הוא זו אהבה
ותענוגי תאוות ענייני לכל הרע") "יצר (הנק' הבהמית
הפיכה, מלשון "אתהפכא", לידי שיבוא עד הזה, עולם
אלא בלבו אין שבאמת עד לטוב, הרע יצרו שנהפך

שבשמים. לאביו לבדו אחד רצון רק

      
היינו - הרצון" "ביטול הפועלת לאלקות, זו אהבה
נקראת - הבהמית הנפש של זרים רצונות ביטול
מתעוררת שהיא פירוש, השכל", מן הנולדת "אהבה
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קמג    

(עולם האצילות עולם של האלקי האור בגילוי מאיר
אין כיצד גלוי באופן נרגש זה אור שמצד האחדות),

ית'. ממנו חוץ דבר שום

- המרכבה" הן הן "האבות רז"ל שאמרו וזהו
מענייני ומובדלים קדושים היו כולם אבריהם "שכל
לבדו העליון לרצון רק מרכבה נעשו ולא הזה עולם
ביטול על מורה "מרכבה" פירוש, - ימיהם" כל
וכל לעצמו רצון שום לאדם שאין להקב"ה, מוחלט
מרכבה כמו בכל, השי"ת רצון למלאות רק היא מגמתו
הרוכב רצון למלא רק הוא ענינה וכל לרוכב שבטלה

יחפץ. אשר לכל להובילו

שהאבות רק אינו המרכבה שענין מובן, מזה אשר
מענייני עצמם את והפרישו והבדילו יצרם את הכניעו
ממש מרכבה "בבחינת היו שהם אלא הזה, עולם
תמיד נרגש הי' שאצלם היינו ית'", ואחדותו ליחודו
עולם האצילות, בעולם שהוא (כפי האמיתי ית' יחודו
אין זו ובמדריגה מלבדו, מציאות שום שאין האחדות)

מעיקרא מקום "היושום ממילא ובדרך לפירוד,
הזה". עולם ענייני מכל ומובדלים קדושים

שאין כשם ואמרו, ליעקב השבטים שהשיבו [וזהו

[- אחד אלא בלבך

       
 

השבטים דברי בתוספת והמכוון החידוש וזהו
אין כך אחד אלא בלבך שאין "כשם אבינו, ליעקב
מ"עלמא היו השבטים נשמות דהנה אחד", אלא בלבנו
- הוא כן שכשמו הבריאה, מעולם [היינו דפרודא"
(בהרגשתו)], מאלקות נפרדת מציאות בריאה, שהוא
ממילא בדרך בהם נרגשת ית' אחדותו אין ובמילא
לידי הגיעו הם גם מקום, ומכל - האבות) אצל (כמו
האבות כמו ית', ואחדותו יחודו אצלם נרגש שיהי' כך

אחד"). אלא בלבנו אין ("כך

      
       
       
       

     
את הכניעו שבתחילה ע"י בא זה שאצלם אלא
אחרא"), לסטרא "לאכפייא בזהר נק' זו (הכנעה יצרם
דבר בשום באמת חפצים היו שלא כך לידי שהגיעו עד

ית'. רצונו קיום מלבד בעולם

דבר בשום חפץ האדם שאין בעבודה זו מדריגה
לאביהם אחד "לב נק' ית', רצונו קיום מלבד
אחד רצון אלא האדם בלב שאין מאחר שבשמים",

שבשמים. לאביו - בלבד

       
     

לידי שהגיעו עד יצרם, את הכניעו שהשבטים ע"י
- שבשמים" לאביהם אחד "לב נעשה אצלם שגם כך
מציאות עוד (שאין ית' אחדותו ענין אצלם גם נתגלה
למטה "נעשה וכך האבות, אצל שהוא כמו מלבדו)

למעלה". כמו

פירוש:

כלומר, "מעלה", בבחינת הם הקדושים האבות
האלקי האור אצלם האיר בגופים נשמות בהיותם שגם
מעיקרא ששם האצילות), (בעולם למעלה שהוא כפי

; מאלקות לפירוד מקום אין

המשיכו שהם הוא, השבטים במדריגת והחידוש
שנק' הזה בעולם גם למטה, גם ית' אחדותו את וגילו
נפרדת כמציאות נרגש עצמו שמצד דפרודא", "עלמא
ד"אתכפיא בעבודה להתחיל זקוקים (שלכן מאלקות

אחרא"). סטרא

"שמע השבטים שאמרו מה פירוש גם [זהו
וד' וארץ רקיעים בז' שגם - אח"ד" הוי' ישראל..

אחד]. ה' יתגלה דפרודא) (עלמא רוחות

      
       

   
אלא בלבנו אין -"כך השבטים של זו עבודה
דפרודא בעלמא למטה גם ית' אחדותו להמשיך אחד",
"בכל בפסוק עלי' שנצטוינו האהבה היא היא -
של שענינה יצריך"; "בשני חז"ל וכפירוש לבבך",
הנפש של הזרים הרצונות כל את לבטל הוא זו אהבה
ותענוגי תאוות ענייני לכל הרע") "יצר (הנק' הבהמית
הפיכה, מלשון "אתהפכא", לידי שיבוא עד הזה, עולם
אלא בלבו אין שבאמת עד לטוב, הרע יצרו שנהפך

שבשמים. לאביו לבדו אחד רצון רק

      
היינו - הרצון" "ביטול הפועלת לאלקות, זו אהבה
נקראת - הבהמית הנפש של זרים רצונות ביטול
מתעוררת שהיא פירוש, השכל", מן הנולדת "אהבה
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קמד   

ורוממותו בגדולתו בשכלו שמתבונן ע"י האדם בלב
כמבואר בלעדו, ואפס חשיבי כלא קמי' דכולא איך ית'
שהיא באהבה, יותר עליונה למדריגה [בניגוד בסמוך

השכל]. ע"י נולדת ואינה השכל, מן למעלה

    
       

    
כי - הרצון לביטול מגיעים כך שדווקא והטעם
צריך הבהמית הנפש של הזרים הרצונות את לבטל כדי
האמיתית, ית' אחדותו ענין האדם בנפש נרגש שיהי'
שכלו בעומק אצלו שנקבע ולאחר בלעדו", ש"אפס
ירצה לא עי"ז הנה ית', ממנו נפרד דבר שום שאין

אלקות. מלבד דבר בשום

שום שאין האדם בדעת יותר שיקבע ככל ולפיכך,
דבר בשום ירצה לא כך מאלקות, נפרדת מציאות
כמה יש (כמובן, העליון רצון שהוא מה מלבד
להפוך הצליח האדם כמה עד ה', בעבודת מדריגות
ומדריגת זרים, רצונות לו יהיו שלא עצמו את
אצלו הקליטה במידת תלוי' האדם של ה"אתהפכא"

ית'). אחדותו ענין של

       
        
     

   
ב"ה' ההתבוננות בין הקשר יובן הנ"ל כל ע"פ
כי גו'". ל"ואהבת אחד) ה' גו' ישראל (שמע אחד"
יצריך", "בשני - לבבך" "בכל אהבה לידי להגיע הדרך
שגם עד הרע, היצר של הזרים הרצונות את לבטל
משיכתה (שתמורת לקדושה תתהפך הבהמית הנפש
לאלקות) להתקרב רצונה כל יהי' עוה"ז תענוגי אחרי

ית'. באחדותו ההתבוננות ע"י דוקא היא -

חוץ דבר שום שאין האדם אצל יותר שנקלט דככל
פינה שום תהי' שלא יותר פועל זה הרי מאלקות,
שאין עד מאלקות, "ממולאת" שאינה בחייו ונקודה

מאלקות. היפך שהוא ענין לשום אצלו מקום שום

בכך די ולא עצומה, יגיעה דורש שזה ופשוט, [מובן

הנ ית' אחדותו ענין בשכלו ומשיג מבין אלא"שהאדם ל,

""צ היגיעההתבוננותל גודל להלן שיבואר וכפי דייקא, "

דעתו לקשר צריך שהאדם ה', בגדולת ההתבוננות שבענין

ארוכה, שעה במשך הדעת, בהעמקת ה' בגדולת ולהעמיק

ית' שאחדותו עד באלקות, ומתחבר מתקשר הוא אז שרק

פנימי. שינוי בו ופועלת בנפשו נחקקת

ג אלא"ומובן אחת, בפעם נעשה לא כזה ששינוי כ

מדרגא האדם עולה צעד, אחר צעד קימעא, קימעא

לטוב]. ויותר יותר נהפכת שפנימיותו עד לדרגא,
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שור פני מבחי' נמשך הגשמי' הבהמה שרש
הדין זה שרש וא"כ דעשי', שבמרכבה מהשמאל
הוושט נקיבת בבחי' דעשי' במרכבה הוא הוושט דנקיבת
רוחניו' בערך טריפו' בבחי' דטריפה כו' שבמרכבה דשור
בבחי' ביצי' גם המעלות רום עד ועד"ז כו', דמרכבה
[נקיבת] בחי' שבבריאה שור פני בחי' עד כו' דיצי' מרכבה
ואחר הבריאה, דעולם רוחניו' בערך טריפה שלו הוושט
בבחי' בא שהוא והתכלית הגבול בבחי' הן כולן שבי"ע
בין הפרש אין באמת שהרי לגשמי' מרוחני' עו"ע השתל'
חכ' להשראת לבוש בחי' רק שניהם לבריאה עשי' בחי'
שבטל כלי בבחי' ולא לבוש בבחי' ודוקא דאצי' האלקי'
כל[י] בחי' אך כו', ב[י]ניהם ערך שיש מפני האור לגבי
בחי' הוא גשמיים בדברים שמלובש דעשי' שבמל' חכ'
חכ' כלי בחי' וכמ"כ דיצי', שבמל' חכ' לבחי' ומעבר כלי

מפני דבריאה שבמל' לחכ' ומעבר כלי בחי' דיצי' שבמל'
שמלובש דתו' חכ' כללות אבל כו', ב[י]ניהם ערך שיש
וכלל כלל מערך שאינו נפרד לבוש בחי' רק הוא בבי"ע
נקיבת כמו דאצי' שבמל' חכ' בחי' עצמו האלקי אור לגבי
אבל דבריאה, דמל' חכ' להתלבשות גם כלי שהוא הוושט
כלי בחי' אינו דבריאה שור דבחי' הוושט דנקיבת כלי בחי'
אעפ"י לבוש בחי' רק דאצי' שבמל' שבתו' דחכ'
חכ' ונק' דבריאה דמל' בחכ' דאצי' שבמל' חכ' שנתלבשה

בע"ג בעולמות בהתלבשות שבא חכ' בחי' איןתתאה מ"מ
בחי' ערך משאין יותר אלי', כלל ערך דבריאה לחכ'
לגבי הגשמי' כערך או המספר מן למעלה לגבי המספר
שבחי' לפי וכה"ג, הבריאה לגבי היצי' ערך וכמו הרוחני'
סופא במל' שהוא גם א"ס בחי' לגבי כערך ערך אין בע"ג
בבריאה שהתלמוד בע"ח שאמר וזהו וכידוע, דרגין דכל
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שלנו התלמוד שרש הוא דבריאה שבמל' חכ' בחי' פי'
שמשם דאצי' שבמל' שבתורה חכ' לגבי לבוש בחי' והוא
השכינה זיו הנק' דבריאה שבג"ע הנשמות להשגות מאיר
אך וד"ל. הנ"ל מטעם דוקא לבוש בבחי' לנשמות שמאיר
[הרי] מ"מ נפרד בבחי' שהוא אע"פ הלבוש בחי' גם הנה
גם וא"כ [כ]נ"ל, האברים חיתוך לפי במדה נחתך הלבוש
שבחכ' האופן אותו [על] הוא דאצי' שבמל' חכ' בחי'
בחכ' פרטיו אופני לפי הוושט נקיבת כמו דבריאה, שבמל'
רק האצי', בבחי' גם פרטיו אופני בכל הוא גם דבריאה
שמות בבחי' דהיינו [ממש] אלקו' בבחי' הוא שבאצי'
וושט בחי' שם שנק' עליונים דאורות דכלים וצירופים
[ד]ז"א אברים שמבחי' בר"מ וכמ"ש וכידוע, דאצי' דשור
תלת המאמר [ב]ענין כידוע לבי"ע המשכות כל מקור הוא
הכסא על כמ"ש וכבדא ולבא מוחא לעילא אינון שליטין
וחיות בהמות בחי' ג"כ ודאי [בו] ויש אדם, כמראה דמות
כתפוח ודומם צומח בחי' וגם וכיוצא וארי' שור כמו דאצי'
בבחי' והכל דצח"ם שכולל עולם שנק' מאחר וכה"ג, ואבן

וד"ל. כידוע האצי'
Ê"ÙÏÂאדם בבחי' כאן שמדברים ההלכות שכל ג"כ יובן

בבחי' למעלה ג"כ ישנם אברים ברמ"ח התלויות
וציצית בראש ותפילין ימינא דרועא חסד כמו דז"א אברים
ומתעטף תפלין מניח הקב"ה רז"ל כמ"ש כסותו, בכנפי

ל"ת שס"ה ע"י והפגם ההעדר בענין וכן כו', בציצית
הלכות כל ג"כ [שם] שיש איך יובן [ו]מכ"ז במ"א. וכמ"ש
כו' קודם לבן דשער פלוגתא כמו האצי' בעולם גם נגעים
בחי' הוא למטה נגע שבחי' ידוע דהנה כו', אומר דקודב"ה
סגירו תרגום בלשון שהנגע לפי בנ"א נגעי ונק' קליפה
סגירותא צרעת נגע בזוהר אמר לכן סגירותא צרעת כתרגום
הבהרת שענין במ"א מבואר והענין כו', עילאה דנהורא
הנפש הוא שבדם הרוחני חיות הסתלקות בחי' מורה הוא
בצלם הוא דאדם וידוע לבן, מראהו ע"כ ההוא במקום
האלקי' וחיות אור נסתלק ההוא במקום ע"כ אלקים
שנסגר סגירותא ענין והיינו האלקי' בנפשו ההוא שבאבר

ש הואהכלי שבדם והחיות האור בו יכנס בלי האבר הוא
בחי' ואין לקליפות החיות המשיך שכבר מפני כו' הנפש
נק' וע"כ טומאה במקום ההוא במקום שורה הקדושה
בחכ' כי אבא אור בחי' שהוא עילאה דנהורא סגירו הנגע
הוא הנפש הוא והדם אלקי' בחי' שורה האלקי שבנפש
להחיות גידין בשס"ה שנמשך דאימא גבורות מבחי'
דחכמה אל"ף בחי' דם א' אד"ם בענין כידוע האברים
בדמים קילקול וכשיש כו' הדם חיות הוא בבינה שמלובש
במקום החכ' אור מסתלק אזי באברים הנפש חיות שהוא
כמ"ש כו' עילאה דנהורא סגירו שנק' וזהו הזה, דם קילקול

וד"ל. במ"א
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שנת'Âזך) אע"פ ליש מאין הבריאה של זו התהוות
שהאור הי"ס בתוך המלובש הקו ע"י שהוא
שהוא ב"ה המאציל של מהו"ע שהוא המאור מעין הוא
הקו הנה באמת אך כו' מאין יש לברוא ויכולתו בכחו לבדו
נק' שלכך ב"ה א"ס מהאור בעלמא הארה רק הוא וחוט
מקום ממלא האור הי' שמתחלה וכנודע בעלמא. קו בשם
חלל ונשאר במאור ונכלל האור נסתלק ואח"כ החלל
זעיר קטנה הארה רק שהוא דק קו נמשך ואח"כ פנוי ומקום
התהוות עיקר אלא המק"פ, את המקיף א"ס האור לגבי שם
שלמעלה א"ס האור שהוא סוכ"ע בחי' ע"י דוקא הוא היש
הארבע כל את שמקיף מהקו ולמעלה ומק"פ מהחלל
ועוז כח נותן עליהם שמאיר הארתו וע"י בשוה עולמות
בחי' להוות שבתוכם הקו עם דאצי' די"ס הכלים לבחי'
ואע"פ יכול הכל ממש א"ס הוא זה אור הרי כי מאין היש
זו הארתו ע"י בהם ישועות פועל מ"מ מקיף בבחי' שמאיר
ומתפעלים הארה עכ"פ שמאיר מקיף אור נק' המקיף גם כי
היא זו שהארה מש"ל וזהו והשגה בגילוי שאינו רק ממנו

חפץ אשר כל בשמים ואלהינו כמ"ש העליון הרצון בחי'
מתהוה ואעפ"כ בהנברא מושג אינו זה רצון שגילוי עשה
ע"י ולכן א"ס ובבחי' אחד ורצונו ית' הוא כי מאין יש עי"ז
רעוא ונק' סכ"ע בחי' וזהו מאין יש ממש מתהוים זה רצון
א"ק ורגלי במש"ש וחיוהי איהו באגה"ק וע' רעוין. דכל
ב"ה א"ס אור מאיר רגליו ותחת עשייה בתחתי' מסתיימים
מאירה סכ"ע שהארת ור"ל כו' רב הפסק בלי הסכ"ע
ממש והיינו א"ק רגלי ע"י העשייה בתחתי' יותר בקירוב
הארת מאיר דא"ק שבראשית דכמו בסופן תחלתן נעוץ
בקירוב מאיר העשי' בתחתי' גם כך ממש בקירוב סכ"ע
היש להוות דעשי' מל' לבחי' ועוז כח יש ולכך ממש,
הרוחניות לגבי לגמרי בערך דילוג שהוא דעשייה הגשמי
כו', מאין יש תמיד להצמיח העפר ביסוד כח יש לכך וגם
שיהי' דהיינו הראשון הדילוג הי' זו הארה שע"י וכמו
ויותר אא"ס לגבי לגמרי הערך דילוג שהוא א"ק בריאת
זאת ואין א"ק, לגבי גשמיו' העשיה ערך מדילוג אפי' דילוג
מניעה שום ואין יכול הכל ב"ה א"ס האור כח ע"י אלא
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קמה    

שלנו התלמוד שרש הוא דבריאה שבמל' חכ' בחי' פי'
שמשם דאצי' שבמל' שבתורה חכ' לגבי לבוש בחי' והוא
השכינה זיו הנק' דבריאה שבג"ע הנשמות להשגות מאיר
אך וד"ל. הנ"ל מטעם דוקא לבוש בבחי' לנשמות שמאיר
[הרי] מ"מ נפרד בבחי' שהוא אע"פ הלבוש בחי' גם הנה
גם וא"כ [כ]נ"ל, האברים חיתוך לפי במדה נחתך הלבוש
שבחכ' האופן אותו [על] הוא דאצי' שבמל' חכ' בחי'
בחכ' פרטיו אופני לפי הוושט נקיבת כמו דבריאה, שבמל'
רק האצי', בבחי' גם פרטיו אופני בכל הוא גם דבריאה
שמות בבחי' דהיינו [ממש] אלקו' בבחי' הוא שבאצי'
וושט בחי' שם שנק' עליונים דאורות דכלים וצירופים
[ד]ז"א אברים שמבחי' בר"מ וכמ"ש וכידוע, דאצי' דשור
תלת המאמר [ב]ענין כידוע לבי"ע המשכות כל מקור הוא
הכסא על כמ"ש וכבדא ולבא מוחא לעילא אינון שליטין
וחיות בהמות בחי' ג"כ ודאי [בו] ויש אדם, כמראה דמות
כתפוח ודומם צומח בחי' וגם וכיוצא וארי' שור כמו דאצי'
בבחי' והכל דצח"ם שכולל עולם שנק' מאחר וכה"ג, ואבן

וד"ל. כידוע האצי'
Ê"ÙÏÂאדם בבחי' כאן שמדברים ההלכות שכל ג"כ יובן

בבחי' למעלה ג"כ ישנם אברים ברמ"ח התלויות
וציצית בראש ותפילין ימינא דרועא חסד כמו דז"א אברים
ומתעטף תפלין מניח הקב"ה רז"ל כמ"ש כסותו, בכנפי

ל"ת שס"ה ע"י והפגם ההעדר בענין וכן כו', בציצית
הלכות כל ג"כ [שם] שיש איך יובן [ו]מכ"ז במ"א. וכמ"ש
כו' קודם לבן דשער פלוגתא כמו האצי' בעולם גם נגעים
בחי' הוא למטה נגע שבחי' ידוע דהנה כו', אומר דקודב"ה
סגירו תרגום בלשון שהנגע לפי בנ"א נגעי ונק' קליפה
סגירותא צרעת נגע בזוהר אמר לכן סגירותא צרעת כתרגום
הבהרת שענין במ"א מבואר והענין כו', עילאה דנהורא
הנפש הוא שבדם הרוחני חיות הסתלקות בחי' מורה הוא
בצלם הוא דאדם וידוע לבן, מראהו ע"כ ההוא במקום
האלקי' וחיות אור נסתלק ההוא במקום ע"כ אלקים
שנסגר סגירותא ענין והיינו האלקי' בנפשו ההוא שבאבר

ש הואהכלי שבדם והחיות האור בו יכנס בלי האבר הוא
בחי' ואין לקליפות החיות המשיך שכבר מפני כו' הנפש
נק' וע"כ טומאה במקום ההוא במקום שורה הקדושה
בחכ' כי אבא אור בחי' שהוא עילאה דנהורא סגירו הנגע
הוא הנפש הוא והדם אלקי' בחי' שורה האלקי שבנפש
להחיות גידין בשס"ה שנמשך דאימא גבורות מבחי'
דחכמה אל"ף בחי' דם א' אד"ם בענין כידוע האברים
בדמים קילקול וכשיש כו' הדם חיות הוא בבינה שמלובש
במקום החכ' אור מסתלק אזי באברים הנפש חיות שהוא
כמ"ש כו' עילאה דנהורא סגירו שנק' וזהו הזה, דם קילקול

וד"ל. במ"א
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שנת'Âזך) אע"פ ליש מאין הבריאה של זו התהוות
שהאור הי"ס בתוך המלובש הקו ע"י שהוא
שהוא ב"ה המאציל של מהו"ע שהוא המאור מעין הוא
הקו הנה באמת אך כו' מאין יש לברוא ויכולתו בכחו לבדו
נק' שלכך ב"ה א"ס מהאור בעלמא הארה רק הוא וחוט
מקום ממלא האור הי' שמתחלה וכנודע בעלמא. קו בשם
חלל ונשאר במאור ונכלל האור נסתלק ואח"כ החלל
זעיר קטנה הארה רק שהוא דק קו נמשך ואח"כ פנוי ומקום
התהוות עיקר אלא המק"פ, את המקיף א"ס האור לגבי שם
שלמעלה א"ס האור שהוא סוכ"ע בחי' ע"י דוקא הוא היש
הארבע כל את שמקיף מהקו ולמעלה ומק"פ מהחלל
ועוז כח נותן עליהם שמאיר הארתו וע"י בשוה עולמות
בחי' להוות שבתוכם הקו עם דאצי' די"ס הכלים לבחי'
ואע"פ יכול הכל ממש א"ס הוא זה אור הרי כי מאין היש
זו הארתו ע"י בהם ישועות פועל מ"מ מקיף בבחי' שמאיר
ומתפעלים הארה עכ"פ שמאיר מקיף אור נק' המקיף גם כי
היא זו שהארה מש"ל וזהו והשגה בגילוי שאינו רק ממנו

חפץ אשר כל בשמים ואלהינו כמ"ש העליון הרצון בחי'
מתהוה ואעפ"כ בהנברא מושג אינו זה רצון שגילוי עשה
ע"י ולכן א"ס ובבחי' אחד ורצונו ית' הוא כי מאין יש עי"ז
רעוא ונק' סכ"ע בחי' וזהו מאין יש ממש מתהוים זה רצון
א"ק ורגלי במש"ש וחיוהי איהו באגה"ק וע' רעוין. דכל
ב"ה א"ס אור מאיר רגליו ותחת עשייה בתחתי' מסתיימים
מאירה סכ"ע שהארת ור"ל כו' רב הפסק בלי הסכ"ע
ממש והיינו א"ק רגלי ע"י העשייה בתחתי' יותר בקירוב
הארת מאיר דא"ק שבראשית דכמו בסופן תחלתן נעוץ
בקירוב מאיר העשי' בתחתי' גם כך ממש בקירוב סכ"ע
היש להוות דעשי' מל' לבחי' ועוז כח יש ולכך ממש,
הרוחניות לגבי לגמרי בערך דילוג שהוא דעשייה הגשמי
כו', מאין יש תמיד להצמיח העפר ביסוד כח יש לכך וגם
שיהי' דהיינו הראשון הדילוג הי' זו הארה שע"י וכמו
ויותר אא"ס לגבי לגמרי הערך דילוג שהוא א"ק בריאת
זאת ואין א"ק, לגבי גשמיו' העשיה ערך מדילוג אפי' דילוג
מניעה שום ואין יכול הכל ב"ה א"ס האור כח ע"י אלא
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קמו   

ומ"מ כו', ההרים על מדלג דודי קול ענין וזהו כלל לפניו
א"ס אור בחי' רק הוא סוכ"ע בחי' דענין למשכיל יובן
היא זו שהארה ב"ה ועצמותו ממהותו וזיו הארה דהיינו
כיון מ"מ אבל ית', ממנו הארה שהיא כיון ממש א"ס בחי'
שינוי שום פועל אינו לכך בעלמא וזיו הארה שהיא
ואני כו' נברא שלא עד הוא ואתה ית' ועצמותו במהותו

סובב לומר כלל שייך לא ית' מהו"ע ועל שניתי, לא הוי'
ממשל וכמבואר כלל, עלמין בגדר אינו כי עלמין כולא
אלא בהכלי שמאיר אור ג"כ נק' הרי מקיף אור דענין הנ"ל
לכך ונק' הנ"ל הרצון וכמשל העלם בבחי' הארה שהיא
וכמ"ש כלל עלמין בגדר אינו ית' מהו"ע אבל לעלמין סובב

באריכות: מקומות בכמה
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תולדותÏ"Ù‡Âג) אלה ע"פ הזהר מאמר ע"פ שנת' ע"ד
ועה"ד, עה"ח ענין מנוחה, לשון נח נח

מהחזהשמבח בז"א דהיינו למעלה שהוא כמו אף עה"ד י'
אש רשפי נמשך אזי דאו"א, המוחין נסתיימו ששם ולמטה
המכוסי' חו"ג בחי' הוא עה"ח אבל המגולים, חו"ג בחי'
שז"ע דקה, דממה דקול הביטול כענין אימא, ביסוד
שייך וחוט הקו שמצד אלו בחי' ב' שורש שם ונת' שמו"ע,
הגדול העיגול מצד אבל רצו"ש, מלמטלמ"ע עליות
נמשך בשוה עולמות ד' המקיף אוא"ס הוא מהקו שלמעלה
מ"ה ונחנו משה כמו מ"ה, כח חכ' בחי' לגמרי הביטול
בפישוט ההשתחוואה שלכן ההשתחוואה וז"ע פה, כבד
וכמשנ"ת שוין, נה"י חג"ת חב"ד כי מורה ורגלי' ידי'
שז"ע ואפ"ל קומה, ציור בהם שאין האופנים בענין במ"א
קומה ציור בחי' הוא שהאדם שע"י ה' תושיע ובהמה אדם
הראש שבבהמה כבהמה א"ע ועושה כדמותינו בצלמינו
ההשתחוואה ענין ועוי"ל הוי'. תושיע עי"ז שוין, והגוף
עילאה יראה ע"כ ודחילו, ורחימו ורחימו דחילו שיש ע"ד
עבד בחי' וזהו ההשתחוואה, נמשך מזה מעה"ד שגבוה
זו השתחוואה ולכן עבדי, משה בחי' בן מבחי' שלמעלה
כו' והארץ כסאי השמים בענין כמ"ש בבהמ"ק נמשך הי'
בית אך נר"נ, בחי' ממשיכי' תומ"צ ע"י אשר בית איזה

נמשך ומזה מאדך, בכל בחי' יחידה דחי' מקיף זהו
בית הנק' בהמק"ד ולכן דשמו"ע, וההשתחוואות הכריעות
נמשך מזה ע"כ יחיד מלך ענין היינו ח"י בחי' האיר ששם
השכל, מן שלמעלה דח"י ביטול בנפש ההשתחוואה בחי'
נת' ועוד כו'. יחיד מבחי' שמקבלת יונתי היא אחת ע"ד
לוי שמעון ראובן כי אחיך יודך אתה יהודא בענין כה"ג
לגמרי וביטול הודאה יהודה אבל ויציב, ואמת ק"ש זהו
שגבוה דחו"ב הביטול וכענין שמו"ע זה"ע סוכ"ע לבחי'
שמו"ע קדה"ק היכל בחי' אתה יהודה וז"ע מאהוי"ר,
ההשתחוואה, וז"ע האהבה מהיכל שלמעלה בג"ר שהוא
ברכה בין ההפרש בעומר ל"ג בדרוש שנת' וכענין
אין עת"י לגבי אבל חכ' מבחי' הוא ברוך אשר להודאה,
כענין וזהו לגמרי, וביטול הודאה כ"א השגה שום שייך
כי ברכה לגבי הודאה כענין ג"כ שהם מ"ע לגבי מל"ת
שא"א מבחי' ול"ת ברכה, כעין ועשה קום ז"ע מ"ע
ולכן הל"ת, וז"ע הודאה ע"י כ"א בכלי שם להמשיך
מעת"י ששרשו דבריאה עת"י בחי' שהאיר בבהמק"ד
ביום והי' לע"ל וכמ"ש ההשתחוואה, נמשך עי"ז דאצי'
שופר ע"י כי כו' והשתחוו כו' גדול בשופר יתקע ההוא
ההשתחוואה יומשך ומזה ע"י מפנימיות מאיר גדול

דיוהכ"פ. נעילה תפלת הוא זה ומעין כו' והביטול
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Ù"ÚÂהמביאה היא לבד כללות בבחי' ההתבוננות הרוב
הענין שעצם דלהיות דואג, ולב מרירות לידי
מאחר במוחו התיישבות בבחי' שאינו (דהיינו ממנו מופלא
וגם הענין, ומתיישב נתפס שבהם הפרטים משיג שאינו
שהוא דאלקות הכלל את תופס ה"ה כללית דבהידיעה

ההפרש וע"ד ממש, והתיישבות התלבשות מבחי' למעלה
להשגה פלא ונק' המבריק ברק שבבחי' החכ' נקודת בין
וגם ובנפשו. במוחו הכיווץ עושה ה"ז כנודע) דבינה
מה (היינו דאלקות ההפלאה במקצת) (גם והרגש בידיעה
הענין שתופס וגם ההשגה. העדר מחמת אצלו שמופלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

   

ושפלות פחיתות נרגש כנ"ל) עדיין פלא בבחי' שהוא כמו
בענין פ"ד שנת"ל (וע"ד מאלקות מרוחק שהוא איך עצמו
את מרגיש הוא והעלי' שבהרצוא אש דכרשפי האהבה
דתפלה העבודה לו בא וע"כ כו' בה שנאחז החמריות
בענין חוש לו שיש במי הוא וביותר דואג. ובלב במרירות
אלקי, ענין והרגש לידיעה קירוב לו יש שבעצם אלקי
זכרון ובבחי' כללות בבחי' רק היא ההתבוננות וכאשר
ובבכי' עצומה במרירות היא שלו התפלה בלבד, האלקי
רזין לקבלת כלי היא דואג שלב (ונודע ביותר דואג ובלב
וכמ"ש נפשו בפנימיות אלקי ענין להרגיש דאורייתא
בתיקון והעיקר התפלה קודם צ"ל וזה פ"ו. היחוד בשער
ובאופן כמש"ש, בתפלה לאלקות כלי נעשה שעי"ז חצות
בו) אין פנימי אור אבל כלי שנעשה רק הוא בתפלה הנ"ל
נעשה דואג הלב יותר פנימי שהוא דמי חילוקי' יש ובזה
דואג לבו כ"כ פנימי שאינו ומי דאלקות, מהפלאה ביותר
נוגע) זה אין לפועל ומ"מ מהאלקות. ריחוקו על ביותר
אמיתי במרירות אשר התורה. בעסק גם דעתו מפקח ואינו
ע"י התורה ובעסק בתפלה אח"כ השמחה שבאה ידוע

אין ובזה בפכ"ו. ועמ"ש פל"א בסש"ב המבו' ההתבוננות
שלו התורה עסק הרוב וע"פ התורה. בעסק גם השמחה בו
בדרך בהתבוננות משא"כ עצב, ורוח דואג בלב ג"כ הוא
ה"ה במוחו שנתפס אלקי הענין את ומשיג שידע פרט
שעי"ז וגם שמחה, הבנים אם וכמ"ש הנפש שמחת בבחי'
נפשו שמחת תהי' שבזה לאלקות קירוב בבחי' נעשה
בבחי' השמחה שתהי' לזה עצות שצריכים (עד ביותר
בתו"ח וכמ"ש באהבה היראה התכללות שהו"ע ביטל
כו' וכפול פשוט שיר בענין עדה ותלד בדרוש כמדומה
הבארות וכל בענין יצחק תולדות ואלה בד"ה ועמש"ש
השייכה דוקא והיא בשמחה, ה' את עבדו ועז"נ כו')
וכל היום כל בנפשו האור רושם שנשאר והיינו לפועל,
הנה"ב חלישות נעשה ועי"ז לבד, אלקו' בעניני הוא ענינו
יבין הנה"ב שגם בכדי גם ומה פ"ד. כמשנת"ל הטבעית
כללות בדרך בהתבוננות הרי פ"ה, כמשנת"ל האלקי הענין
בבחי' הענין כשבא ורק הנה"ב, להשגת כלל שייך זה אין
בהשגת גם ההשגה להיות יכולה טובה בהשגה פרטיות

כו'). יבין הוא שגם הנה"ב
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בהבתת ו ת במה נמות התוה "י בל המ בילת ות ב' היו מ"ת לפני
"וה ביו" ילוי י "י ביו ב ו

ÌLÎeמדרגֹות ב' יׁש הרי חצֹות,47ׁשּבמּצה ׁשּקדם הא' , ¿≈ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
נקראת ּכן ועל אתּכפיא, ּבחינת הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבעבֹודה
ׁשהיא מאחר מחּמּוץ ׁשמירה צריכה זֹו ׁשּמּצה עני", ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ"לחם

נאמר זה ועל לבד, אתּכפיא ּבחינת את48רק "ּוׁשמרּתם ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
זה ׁשעל חצֹות, ׁשאחר הּמּצה היא הב' והּמּצה ְֲִֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּמּצֹות",

ּובעבֹודה49נאמר להחמיץ, הסּפיק ׁשּלא חמץ", לא "ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
אֹומרים ואנּו לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא ענין "מּצה50הּוא ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ׁשּום על מה, ׁשּום על אֹוכלים ׁשאנּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹזֹו
מלכי מל עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ אבֹותינּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
ׁשאנּו מּצה והלא ּוגאלם", הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹהּמלכים
ּוגאלם הּמלכים מלכי מל וגּלּוי חצֹות, קדם הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאֹוכלים
ׁשם "על חצֹות קדם אֹומרים אנּו ואי חצֹות, אחר ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹהיה
הענין א חצֹות, אחר היה ׁשּזה להחמיץ", הסּפיק ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
מּתן ידי ועל מדרגֹות, ב' זה היה ּתֹורה מּתן ׁשּקדם ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא

נמׁש חצֹות קדם ׁשּגם הינּו אחת, מדרגה נעׂשה הּנה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּתֹורה
ׁשּקדם הּמּצה על אֹומרים אנּו ּכן ועל חצֹות, ּדאחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּגּלּויים
ב' ּבּה ׁשּיׁש להחמיץ, הסּפיק ׁשּלא ׁשם על ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹחצֹות
ּגם הּוא ּכן הּנה מּצה ּבאכילת ׁשהּוא ּוכמֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמדרגֹות,
ּבחינת ידי על ׁשּזהּו ׁשהּבעּור היֹות ׁשעם ׂשאֹור, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבהׁשּבתת
מרּבה הּתֹורה מקֹום מּכל ט"ו, ּביֹום הּוא עּקרֹו הּנה ְְִִִִֵַַָָָָָראׁשֹון
ּביֹום ּגם הּנה הּתֹורה ידי ׁשעל והינּו לבעּור, י"ד יֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּגם
"ּבראׁשֹון ׁשּכתּוב ּוכמֹו ראׁשֹון, ּבחינת ּגּלּוי יׁש ְְִִִִֵֶַָָי"ד
את ּבֹודקין עׂשר לארּבעה "אֹור וזהּו עׂשר". ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָּבארּבעה
ּבבל ׁשהּוא ּבמּׁשהּו אּסּורֹו וחמץ חמץ, מהּו לידע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחמץ",
ה' ּדנר הּנר אֹור ידי על היא והּבדיקה יּמצא, ּובבל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיראה
וצרי מסּפיק ואין ּדאתּכפיא, העבֹודה והיא אדם, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָנׁשמת
להיֹות ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה ׁשהיא חמץ ּבעּור ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָלהיֹות

לנהֹורא. חׁשֹוכא ְְְֲִִַָָָאתהּפכא
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המתחיל47) דיבור [מאמר] צו פרשת תורה בלקוטי זה בכל ראה
ימים. ששת

יז.48) יב, שמות

לט.49) יב, שמות
פסח.50) של הגדה



קמז    

ושפלות פחיתות נרגש כנ"ל) עדיין פלא בבחי' שהוא כמו
בענין פ"ד שנת"ל (וע"ד מאלקות מרוחק שהוא איך עצמו
את מרגיש הוא והעלי' שבהרצוא אש דכרשפי האהבה
דתפלה העבודה לו בא וע"כ כו' בה שנאחז החמריות
בענין חוש לו שיש במי הוא וביותר דואג. ובלב במרירות
אלקי, ענין והרגש לידיעה קירוב לו יש שבעצם אלקי
זכרון ובבחי' כללות בבחי' רק היא ההתבוננות וכאשר
ובבכי' עצומה במרירות היא שלו התפלה בלבד, האלקי
רזין לקבלת כלי היא דואג שלב (ונודע ביותר דואג ובלב
וכמ"ש נפשו בפנימיות אלקי ענין להרגיש דאורייתא
בתיקון והעיקר התפלה קודם צ"ל וזה פ"ו. היחוד בשער
ובאופן כמש"ש, בתפלה לאלקות כלי נעשה שעי"ז חצות
בו) אין פנימי אור אבל כלי שנעשה רק הוא בתפלה הנ"ל
נעשה דואג הלב יותר פנימי שהוא דמי חילוקי' יש ובזה
דואג לבו כ"כ פנימי שאינו ומי דאלקות, מהפלאה ביותר
נוגע) זה אין לפועל ומ"מ מהאלקות. ריחוקו על ביותר
אמיתי במרירות אשר התורה. בעסק גם דעתו מפקח ואינו
ע"י התורה ובעסק בתפלה אח"כ השמחה שבאה ידוע

אין ובזה בפכ"ו. ועמ"ש פל"א בסש"ב המבו' ההתבוננות
שלו התורה עסק הרוב וע"פ התורה. בעסק גם השמחה בו
בדרך בהתבוננות משא"כ עצב, ורוח דואג בלב ג"כ הוא
ה"ה במוחו שנתפס אלקי הענין את ומשיג שידע פרט
שעי"ז וגם שמחה, הבנים אם וכמ"ש הנפש שמחת בבחי'
נפשו שמחת תהי' שבזה לאלקות קירוב בבחי' נעשה
בבחי' השמחה שתהי' לזה עצות שצריכים (עד ביותר
בתו"ח וכמ"ש באהבה היראה התכללות שהו"ע ביטל
כו' וכפול פשוט שיר בענין עדה ותלד בדרוש כמדומה
הבארות וכל בענין יצחק תולדות ואלה בד"ה ועמש"ש
השייכה דוקא והיא בשמחה, ה' את עבדו ועז"נ כו')
וכל היום כל בנפשו האור רושם שנשאר והיינו לפועל,
הנה"ב חלישות נעשה ועי"ז לבד, אלקו' בעניני הוא ענינו
יבין הנה"ב שגם בכדי גם ומה פ"ד. כמשנת"ל הטבעית
כללות בדרך בהתבוננות הרי פ"ה, כמשנת"ל האלקי הענין
בבחי' הענין כשבא ורק הנה"ב, להשגת כלל שייך זה אין
בהשגת גם ההשגה להיות יכולה טובה בהשגה פרטיות

כו'). יבין הוא שגם הנה"ב
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בהבתת ו ת במה נמות התוה "י בל המ בילת ות ב' היו מ"ת לפני
"וה ביו" ילוי י "י ביו ב ו

ÌLÎeמדרגֹות ב' יׁש הרי חצֹות,47ׁשּבמּצה ׁשּקדם הא' , ¿≈ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
נקראת ּכן ועל אתּכפיא, ּבחינת הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבעבֹודה
ׁשהיא מאחר מחּמּוץ ׁשמירה צריכה זֹו ׁשּמּצה עני", ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ"לחם

נאמר זה ועל לבד, אתּכפיא ּבחינת את48רק "ּוׁשמרּתם ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
זה ׁשעל חצֹות, ׁשאחר הּמּצה היא הב' והּמּצה ְֲִֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּמּצֹות",

ּובעבֹודה49נאמר להחמיץ, הסּפיק ׁשּלא חמץ", לא "ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
אֹומרים ואנּו לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא ענין "מּצה50הּוא ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ׁשּום על מה, ׁשּום על אֹוכלים ׁשאנּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹזֹו
מלכי מל עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ אבֹותינּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
ׁשאנּו מּצה והלא ּוגאלם", הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹהּמלכים
ּוגאלם הּמלכים מלכי מל וגּלּוי חצֹות, קדם הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאֹוכלים
ׁשם "על חצֹות קדם אֹומרים אנּו ואי חצֹות, אחר ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹהיה
הענין א חצֹות, אחר היה ׁשּזה להחמיץ", הסּפיק ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
מּתן ידי ועל מדרגֹות, ב' זה היה ּתֹורה מּתן ׁשּקדם ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא

נמׁש חצֹות קדם ׁשּגם הינּו אחת, מדרגה נעׂשה הּנה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּתֹורה
ׁשּקדם הּמּצה על אֹומרים אנּו ּכן ועל חצֹות, ּדאחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּגּלּויים
ב' ּבּה ׁשּיׁש להחמיץ, הסּפיק ׁשּלא ׁשם על ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹחצֹות
ּגם הּוא ּכן הּנה מּצה ּבאכילת ׁשהּוא ּוכמֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמדרגֹות,
ּבחינת ידי על ׁשּזהּו ׁשהּבעּור היֹות ׁשעם ׂשאֹור, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבהׁשּבתת
מרּבה הּתֹורה מקֹום מּכל ט"ו, ּביֹום הּוא עּקרֹו הּנה ְְִִִִֵַַָָָָָראׁשֹון
ּביֹום ּגם הּנה הּתֹורה ידי ׁשעל והינּו לבעּור, י"ד יֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּגם
"ּבראׁשֹון ׁשּכתּוב ּוכמֹו ראׁשֹון, ּבחינת ּגּלּוי יׁש ְְִִִִֵֶַָָי"ד
את ּבֹודקין עׂשר לארּבעה "אֹור וזהּו עׂשר". ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָּבארּבעה
ּבבל ׁשהּוא ּבמּׁשהּו אּסּורֹו וחמץ חמץ, מהּו לידע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחמץ",
ה' ּדנר הּנר אֹור ידי על היא והּבדיקה יּמצא, ּובבל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיראה
וצרי מסּפיק ואין ּדאתּכפיא, העבֹודה והיא אדם, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָנׁשמת
להיֹות ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה ׁשהיא חמץ ּבעּור ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָלהיֹות

לנהֹורא. חׁשֹוכא ְְְֲִִַָָָאתהּפכא
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המתחיל47) דיבור [מאמר] צו פרשת תורה בלקוטי זה בכל ראה
ימים. ששת

יז.48) יב, שמות

לט.49) יב, שמות
פסח.50) של הגדה
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נאוו4) ד"ה שה"ש לקו"ת יעקב. ויאמר ד"ה וישלח פ' אור תורה גם ראה
לחייך.
ג'.5) אות תש"ז תמוז י"ב שיחת ראה
ג.6) אות ל) (לקוט תש"ח בעומר ל"ג שיחת גם ראה

ואילך.7) יז אות תש"ג פסח שיחת גם ראה
לט.8) אות תש"ג חה"פ שיחת גם ראה
(9.70 עמוד מהר"ש - התולדות ספר ראה
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פ"ה.11) (השלישי) האזינו ד"ה שם מסעי. ס"פ לקו"ת ראה
העתיקה.12) ברוסיה קטנה מטבע

א.13) ניגון הניגונים ספר
קיא.14) ניגון הניגונים ספר
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רק לא - בפראג שלה המזון מחנות - פערל, הלמדנית המהר"ל, של אשתו ּפרנסה לעיל ְְִָכאמור
המשפחה. כל ואת שהתרושש, הנגיד - רייך שמואל ר' - אביה את גם אלא עצמה, ואת בעלה את
הזדקקו שלא אליהם, חסדו על יתברך לה' הודו כולם אך בצמצום. הייתה מהחנות שהפרנסה מובן,

ודם. בשר למתנת

פראג. לעיר הקרב שדה התקרב לאט ולאט בבוהמייה, מלחמה עת באותה פרצה לעיל, כמסופר
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רק לא - בפראג שלה המזון מחנות - פערל, הלמדנית המהר"ל, של אשתו ּפרנסה לעיל ְְִָכאמור
המשפחה. כל ואת שהתרושש, הנגיד - רייך שמואל ר' - אביה את גם אלא עצמה, ואת בעלה את
הזדקקו שלא אליהם, חסדו על יתברך לה' הודו כולם אך בצמצום. הייתה מהחנות שהפרנסה מובן,

ודם. בשר למתנת

פראג. לעיר הקרב שדה התקרב לאט ולאט בבוהמייה, מלחמה עת באותה פרצה לעיל, כמסופר
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קנ   

אשר חמוש חייל פערל של לחנותה נכנס פראג, בשערי התלקחו כבר הקרבות כאשר - אחד יום
הקרב. משדה היישר הגיע כי עליו ניכר

הגיע. איתה המרכבה על החייל העמיס אלו כל ואת מזון, צרכי ושאר לחם לו לתת עליה ציווה החייל

פרוטה. לו שאין החייל הודיע החשבון, את לו הגישה ופערל הפירעון, עת הגיע כאשר

רכושה, כל זהו ואשר בחנותה, שהייתה הסחורה כל את קיבל שהוא להבין, לחייל נתנה פערל
לה יהיה ולא ירעבו, משפחתה וכל היא הרי לו, נתנה שהיא המזון עבור תשלום תקבל לא היא ואם

לחנותה. חדשה סחורה לרכוש במה גם

רקום היה המלבוש ידו. תחת שהיה מלבוש, לה הושיט והוא החייל. את מאוד הרשימו דבריה
נאה. בצורה ומקושט

שלושה יומיים תוך אלייך אשוב לא "ואם - החייל לה אמר - כמשכון" אצלך זה מלבוש "החזיקי
אלייך". שייך המלבוש יהיה המשכון, את לפדות כדי הכסף עם

המשכון. את לפדות יבוא שהחייל קיוותה, היא אך פערל, ידעה לא המלבוש, של שוויו מהו

המהר"ל. בעלה עם זה בעניין ושוחחה פערל הלכה הופיע. לא והחייל מספר ימים חלפו

במלבושים להטמין גבוהים, קצינים וסתם השררה בעלי "נוהגים המהר"ל לה אמר מלחמה" "בזמן
רב". ערך לו יש אשר משהו שם תמצאי אולי המלבוש את בדקי חן. ואבני יהלומים אלו כגון

יקרות אבנים תפורים היו הנ"ל שבבגד התגלה, ואכן, מהבגד, החוטים את פערל פרמה ואמנם,
ויהלומים.

מּוּכר היה לא החייל, של או אליו, שייך היה שהמעיל זה של שמו תובע. כל זה לאוצר היה ָלא
המצ ולפערל. כשרה.למהר"ל מציאה הייתה בבגד שמצאו יאה

בשנים אשר רייך, שמואל ר' המהר"ל, של - לשעבר העשיר - וחותנו המשפחה, נושעה אחת בבת
במסחר. ידו את מחדש לשלוח היה יכול פערל, בתו של חנותה מפדיון לחיות נאלץ האחרונות

ומבצריה מבניה את מחדש לבנות מהממשלה, במכרז שמואל ר' זכה המלחמה, הסתיימה כאשר
שמואל. ר' התעשר ומכך המלחמה. ימי במשך נהרסו אשר העיר, סביב

להביט מחדש החלה בפראג היהודית והקהילה רחבה, ביד צדקה לחלק שמואל ר' התחיל ושוב
כמנהיגה. בו

דאגה. ללא ללמוד להמשיך המהר"ל היה יכול כעת

אשר בעלה, עם שיעור לומדת הייתה יום כל לתלמודה. זמן הרבה כעת הקדישה פערל, גם
וחקירה. מוסר ספרי גם אלא ופוסקים גמרא רק לא יחד למדו הם בלימוד. ל"חבר" החשיבה

חמששעות. לפחות בו למדה לא אשר יום עבר לא שמונה, בת היותה מאז אשר עצמה, על העידה פערל

הייתה שונות, מקהילות שאלות אליו מגיעים והיו עולמי, פרסום המהר"ל קיבל כאשר יותר, מאוחר
שאלות. אותם על בעלה תשובות את רושמת מכן ולאחר השאלות, את לפניו קוראת פערל

מקומות, בשמונה כי מסופר, המהר"ל. ספרי וארבעה עשרים כל את לדפוס וערכה סידרה אף היא
התוספות. בעלי או רש"י ובלשון ז"ל, חכמינו מאמרי של בציטטות כמו איֿדיוקים, למצוא הצליחה לפחות,
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חיל עשו בנות "רבות הפסוק את עליה קרא ואף עלֿכך, אשתו את הוקיר מאוד עצמו המהר"ל
כולנה". על עלית ואת

וריאלינס. טילה רייכיל, בנות: ושלוש - בצלאל ר' - אחד בן למהר"ל ילדה פערל

אחרים. עם ללמוד מאוד אהב במיוחד נדירים. בכישרונות והצטיין מאוד חריף היה בצלאל ר' הבן
תלמידים. לפני שיעור לאמירת מיוחד חוש לו היה

בצלאל ור' בפראג. הישיבה כראש - אפרים" "עוללות הספר מחבר - אפרים רבי התמנה זמן באותו
בקלן, להתגורר עבר שנים, שתיםֿעשרה שולחנו על סמוך והיה ומיוחס נכבד יהודי של חתנו היה אשר
תלמידים. של גדול מספר אליה ומשכה רב פרסום הימים ברבות קבלה זו ישיבה ישיבה. בעצמו שם ופתח

"ליפט". היה שמה אשר אחת ובת ושמואל", "מנחם היה שמם אשר בנים, שני היו בצלאל לר'

בילדותו. נפטר הבכור מנחם

הצטיין הוא ללימודים. מיוחד חשק לו היה לא אך מבורכים, בכישרונות חונן - השני הבן - שמואל
לציור אמנותי ובכישרון במיוחד יפה יד כגוןבכתב שונות, במתכות למלאכתֿיד במיוחד יד. ולעבודות

ונחושת. כסף זהב,

אורכו, - וחצי טפח קלף, על תורה ספר כתב אביו, של בישיבתו למד כאשר שנה, ששֿעשרה בגיל
רוחבו. - מאמה פחות ומעט

נזקקים היו לקראו כדי אשר עד זעיר, כלֿכך היה הכתב אך ההלכה, לפי וכשר ברור היה הכתב
מגדלת. לזכוכית

הבאות: המלים את חרט עליהם אמן ידי מעשי עשויים "עציֿחיים" שמואל התקין זה קטן לספרֿתורה

בה למחזיקים היא חיים עץ משה, ביד ה' פי על ישראל בני לפני משה שם אשר התורה "וזאת
וכבוד, עושר בשמאלה בימינה, ימים אורך שלום: נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה מאושר, ותומכיה

יעקב". קהילת מורשה משה לנו צוה תורה ויאדיר. תורה יגדיל צדקו למען חפץ ה'

פסוקים חרט ועליה זה, זעיר ספרֿתורה של לגודלו התאימה אשר "יד" שמואל התקין כן כמו
מעמד ציור את חקק עליו זה, ספרֿתורה עבור "כתר" גם יצק הוא יםֿסוף. קריעת של וציור אחרים

ישראל. בני ידי על התורה קבלת

זעיר ספרֿתורה עבור - מיוחד קודש ארון בבנותו כישרונותיו, שמואל ר' שוב הראה מכן לאחר
הייתה זה ארוןֿקודש של המערבי בצידו אחת. שנהב מאבן נעשה כולו אשר - שלו ה"כתר" עם זה
תמונת הייתה הצפוני בצידו הנחושת. מזבח תמונת הייתה הדרומי בצידו ביתֿהמקדש, תמונת חרוטה
החיצוני בצידם חרט הוא ארוןֿהקודש, של דלתותיו שתי היו שם המזרחי ובצידו הפנים, ולחם השולחן

הזהב. ומזבח המנורה את - הפנימי ובצידם והארון, הלוחות את

פתח בה וחצב שיש אבן לקח גם הוא אלא, - שמואל ר' - הצעיר האמן עדיין הסתפק לא באלו אך
"כפורת". מהאבן חצב גם הוא כך אגב השנהב. מאבן העשוי הזעיר הקודש ארון עבור גדול מספיק

חנה לגלות, ישראל בני יציאת המקדש, בית מחורבן תמונות שמואל ר' חקק הזאת האבן על
את הנושא יהודי הראתה שנחצבה אחרת תמונה השם. קידוש על עצמם את המקריבים בניה ושבעת

הנודד. היהודי סמל - השנייה בידו וספרֿתורה האחת בידו נדודיו ומקל שכמו, על תרמילו
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קני    

חיל עשו בנות "רבות הפסוק את עליה קרא ואף עלֿכך, אשתו את הוקיר מאוד עצמו המהר"ל
כולנה". על עלית ואת

וריאלינס. טילה רייכיל, בנות: ושלוש - בצלאל ר' - אחד בן למהר"ל ילדה פערל

אחרים. עם ללמוד מאוד אהב במיוחד נדירים. בכישרונות והצטיין מאוד חריף היה בצלאל ר' הבן
תלמידים. לפני שיעור לאמירת מיוחד חוש לו היה

בצלאל ור' בפראג. הישיבה כראש - אפרים" "עוללות הספר מחבר - אפרים רבי התמנה זמן באותו
בקלן, להתגורר עבר שנים, שתיםֿעשרה שולחנו על סמוך והיה ומיוחס נכבד יהודי של חתנו היה אשר
תלמידים. של גדול מספר אליה ומשכה רב פרסום הימים ברבות קבלה זו ישיבה ישיבה. בעצמו שם ופתח

"ליפט". היה שמה אשר אחת ובת ושמואל", "מנחם היה שמם אשר בנים, שני היו בצלאל לר'

בילדותו. נפטר הבכור מנחם

הצטיין הוא ללימודים. מיוחד חשק לו היה לא אך מבורכים, בכישרונות חונן - השני הבן - שמואל
לציור אמנותי ובכישרון במיוחד יפה יד כגוןבכתב שונות, במתכות למלאכתֿיד במיוחד יד. ולעבודות

ונחושת. כסף זהב,

אורכו, - וחצי טפח קלף, על תורה ספר כתב אביו, של בישיבתו למד כאשר שנה, ששֿעשרה בגיל
רוחבו. - מאמה פחות ומעט

נזקקים היו לקראו כדי אשר עד זעיר, כלֿכך היה הכתב אך ההלכה, לפי וכשר ברור היה הכתב
מגדלת. לזכוכית

הבאות: המלים את חרט עליהם אמן ידי מעשי עשויים "עציֿחיים" שמואל התקין זה קטן לספרֿתורה

בה למחזיקים היא חיים עץ משה, ביד ה' פי על ישראל בני לפני משה שם אשר התורה "וזאת
וכבוד, עושר בשמאלה בימינה, ימים אורך שלום: נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה מאושר, ותומכיה

יעקב". קהילת מורשה משה לנו צוה תורה ויאדיר. תורה יגדיל צדקו למען חפץ ה'

פסוקים חרט ועליה זה, זעיר ספרֿתורה של לגודלו התאימה אשר "יד" שמואל התקין כן כמו
מעמד ציור את חקק עליו זה, ספרֿתורה עבור "כתר" גם יצק הוא יםֿסוף. קריעת של וציור אחרים

ישראל. בני ידי על התורה קבלת

זעיר ספרֿתורה עבור - מיוחד קודש ארון בבנותו כישרונותיו, שמואל ר' שוב הראה מכן לאחר
הייתה זה ארוןֿקודש של המערבי בצידו אחת. שנהב מאבן נעשה כולו אשר - שלו ה"כתר" עם זה
תמונת הייתה הצפוני בצידו הנחושת. מזבח תמונת הייתה הדרומי בצידו ביתֿהמקדש, תמונת חרוטה
החיצוני בצידם חרט הוא ארוןֿהקודש, של דלתותיו שתי היו שם המזרחי ובצידו הפנים, ולחם השולחן

הזהב. ומזבח המנורה את - הפנימי ובצידם והארון, הלוחות את

פתח בה וחצב שיש אבן לקח גם הוא אלא, - שמואל ר' - הצעיר האמן עדיין הסתפק לא באלו אך
"כפורת". מהאבן חצב גם הוא כך אגב השנהב. מאבן העשוי הזעיר הקודש ארון עבור גדול מספיק

חנה לגלות, ישראל בני יציאת המקדש, בית מחורבן תמונות שמואל ר' חקק הזאת האבן על
את הנושא יהודי הראתה שנחצבה אחרת תמונה השם. קידוש על עצמם את המקריבים בניה ושבעת

הנודד. היהודי סמל - השנייה בידו וספרֿתורה האחת בידו נדודיו ומקל שכמו, על תרמילו
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קנב   

 

תרפ"ד אייר דר"ח א' ב"ה,

לאדז ריבקין דובער משה

עתה שקבלתיו העבר דחוהמ"פ מא' מכתבו על במענה

אדע לא ואנכי מוחלטה, האוולין שי' להר"ז נסיעתו כנראה

לו יצליח והשי"ת התקבל, טרם שי' ר"ח מכתב כי דבר פשר

אפשר הנ"ל שי' ר"ז ידידנו עם היטב ויתיישב צלחה, ויבוא

להנהיג מנת על שפירא שי' ישראל משה לר' לנסוע לפניו כדאי

חפץ הוא כה אשר נראה בעין עין כי הלומדים, את ולנהל

התורה, אור גילוי אלא זה ואין בזה, עסקו יהי' כי בו העליון

האחרונים ברגעים ולשרת קדושים בסוד לעמוד זכה אשר

לו יעזור וה' הפנימי והחפץ הרצון יתגלה ידו על איפוא אשר

בגו"ר.

ומברכם. והדו"ּׁש כאו"נ ושלום ברכה והי'

יי"ש
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השונים. הארונות ובניית זה, זעיר תורה ספר כתיבת שמואל ר' אצל נמשכה שנים שלוש

יהודי מנהיג של בתו עם - בצלאל ר' - אביו שידכו שנה תשעֿעשרה שמואל לר' מלאו כאשר
מקום בפראג התקיימה החתונה זאלצהיים. מרדכי ר' היה שמו ואשר מאשכנז מפורסם צדקה ובעל

שנים. ושלוש שמונים בן כבר אז היה אשר המהר"ל, סבו מושב

המהר"ל, לסבו כמתנה שמואל ר' העניק - וארונותיו התורה ספר - הגדולה האמנותית יצירתו את
מאוד. ממנה ונהנה זו ביצירה רבות השתעשע אשר

ר' התפרנס בקלן לפראג. מגוריו את העתיק שמואל ר' ובנו בקלן, בצלאל ר' נפטר ש"ס בשנת
מחרוזות הרכבת ותכשיטים, חן אבני מהרכבת התפרנס במיוחד ויהלומים. כסף בזהב, ממסחר שמואל

אומן. ידי מעשה באמת היו אשר שונים

מתכות על ציורים בחריתת גם התעסק בנפרד זו. ובמלאכה זה במסחר שמואל ר' המשיך בפראג גם
רב. הון לעצמו סיגל מכך שונים. בגוונים

בתורה בגדלותו העולם ובכל בפראג המהר"ל של שמו התפרסם שבּו זמן באותו אחורנית: נחזור
למלכות. מקורב להיות הפך הוא הפוליטי. בעולם רם למעמד רייך שמואל ר' חותנו הגיע הטובים. ומעשיו

שכלו עבור בעיניו, חן מאוד מצא רייך שמואל ור' הראשון, פרדיננד אז היה פראג של מושלה
הברוכים. וכישרונותיו הישר

את לסבול יכלו לא אשר החצר, מאנשי רבים מצד גדולה ושנאה קנאה עוררה זו שגדלותו מובן
רם. כה למעמד הגיע שיהודי העובדה

שמואל ר' של מעמדו אך שונים, ותככים עלילות הלשנות, אינטריגות מיני כל נגדו לנהל החלו
שהיה. כפי יציב ונשאר התערער לא המלוכה בחצר
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קנג אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מה' ניסן, וכבקשתו אזכיר אותו ואת זוגתו שיחיו להולדת בן זכר וגדול 

לא רק  לקיים  לאבינו שבשמים שיוכל  ישראל  בני  לבם של  בחינוך הכשר המקרב את  זכות התעסקותו 

ושננתם לבניך אלו התלמידים אלא גם כפשוטו לבניך ממש. ומובן אשר בתור כלי להוספת ברכה מהשי"ת 

צריך האדם להוסיף בלימוד התורה וקיום המצות בהידור אשר מהעיקרים בזה הוא ג"כ לימוד פנימיות 

התורה שבדורנו זה נתגלתה בתורת החסידות והוספה במצות הצדקה והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל.

מהנכון שיתעסקו - הוא וזו' תי' - במצות הכנסת אורחים.

בברכה.

 ב"ה,  כ"ה ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

ברכה ושלום!

זה מכבר קבלתי מכתבה, ומפני רוב הטרדות לא עניתי, ע"ע, עליו, ובפרט שתקותי חזקה, שלאחר 

ועכ"פ נשתפרו בחלק חשוב, ואחכה לבשו"ט  וכן לבעלה שי' נסתדרו הדברים,  שנתקבל מכתבי להרשת 

ממנה שכן הוא.

בזמננו זה, אשר לאחרי זמן השמדות ר"ל ול"ע, ובדור דעקבתא דמשיחא, אשר כפתגם כ"ק מו"ח 

לסיום  אלא  מחכה  ואינו  כתלנו  אחר  עומד   - המשיח  מלך   - זה  הנה  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

העבודה המוטלת על דורנו, שהיא קלה, לפ"ע, מעבודת הדורות שקדמונו, הרי על כל אחד ואחת לקיים 

הנאמר בכתוב החלש יאמר גבור אני.

ובהחלטה בתוקף בזה - מוציא גם הכחות הנעלמים שלו לגילוי, ובמילא יכול לפעול כמה פעמים 

ככה, מאשר אם הי' זה בזמן הרגיל ובתנאים רגילים.

ובפרט כשהמדובר הוא בתמים ומגזע אנ"ש, ואשר גם זוגתו - העזר שלו - היא ג"כ בת חסיד וקבלה 

חינוך חסידותי, שאז ברור הדבר שאין הדבר תלוי אלא בהחלטתם בתוקף הראוי. ולא רק החלטה ברגע 

יומים,  דהתעוררות או בעת התועדות, אלא החלטה על מנת להביאה ומביאים אותה בפועל בחיי היום 

ואז לא נפלאת היא, שיקויים בכאו"א מאתנו מעין פתגם הבעש"ט שאמר אשר כל אחד מבני ישראל יכול 

לעבור את הים על מטפחת אם רק מאמין באמונה פשוטה. והאריכות אך למותר.

מובן שברשותה להראות מכתבי זה לבעלה שי', וכן לפרסמו לאחרים, כי כו"כ מאנ"ש, הן האנשים 

והן הנשים, צריכים להזכרה אודות כל הנ"ל, אף שדבר פשוט הוא.

בודאי הי' התספורת של בנם... שי' בעתה ובזמנה, והשי"ת יזכם לרוות ממנו רוב נחת חסידותי 

מכל ילידיהם - שיחיו, מתוך סיפוק נפשי אשר ממלאים תפקידם ]ב[שליחות הקב"ה ושליחות נשיאינו הק' 

בסביבתם הקרובה וגם הרחוקה.

בברכה. המחכה לבשו"ט.
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"משה הלשון מהו זו, במשנה שואלים המפרשים
תורה תורהמסיניקיבל קיבל "משה כתוב לא מדוע "

"?מהקב"ה
במדרש המובא פי על זאת לבאר שבשעה1יש ,[

התכנסו לישראל, התורה את לתת הקב"ה שרצה
בגלל התורה תינתן שעליו ביקש מהם אחד וכל ההרים
הוים תרצדון "למה הקב"ה, להם אמר מעלתו.

אתכם1גבנונים" עושה בה מתגאים שאתם הגאוה
גבנונים" ל"הרים

שתינתן הזכות את מכם ונוטלת - "גיבן" מלשון ֿ
מכל הנמוך סיני, הר זאת לעומת התורה. עליכם
התורה, תינתן עליו - טוריא") מכל ("דמכיך ההרים

לשבתו" אלוקים חמד "ההר הוא .1כי
הכרחי תנאי הם והענווה שהביטול למדים אנו מכך
כוונת אפוא זו ולימודה. התורה לקבלת ומוקדם
"מסיני" להיות צריכה התורה שקבלת ללמדנו המשנה,

וענווה. ביטול - דוקא
מה אם : גיסא לאידך להקשות אפשר זה לפי אך
מדוע וענווה, ביטול הם התורה לקבלת שמכשיר
בעמק, ולא שיהיה) ככל (נמוך הר על התורה ניתנה

במישור? לפחות, או
הוא התורה לקבלת הרצוי המצב כי למדים נמצאנו

נמוך. שני ומצד הר אחד מצד נמוך; הר -
האדם: בעבודת הדבר משמעות

ביחד אך ושפלֿרוח. ענו להיות האדם נדרש ככלל

במקום ותוקף התנשאות שוללת זו הנהגה אין זאת עם
- השולחןֿערוך בתחילת שנאמר כפי זאת, הדורש
שבהם ומצבים זמנים יש המלעיגים". מפני יבוש "ואל
המונעים כנגד ובתוקף בעוז לעמוד האדם נדרש

ה'. מעבודת אותו ומעכבים
מתןֿתורה של התכלית לומר: יש אחר, באופן

חז"ל כמאמר לתחתונים1היא, ירדו "עליונים ,
העליונים בין לחבר כלומר, לעליונים". יעלו ותחתונים
(בכך אלוקות. - העולם מגשמיות ולעשות לתחתונים
יתברך לו "לעשות - העולם בריאת תכלית נשלמת

בתחתונים" אחד,1רירה מצד סיני. הר מסמל זאת את .(
תחתונים, - "סיני" שני מצד רוחניות; עליונים, - "הר"
אלה. עם אלה של איחוד היה במתןֿתורה גשמיות.

והאפשרות הכוח לו מנין לחשוב: יהודי יכול
גשמיות של איחוד - ה' בעבודת זו דרך ליישם

? הפכים שני הם שביסורם ורוחניות
תורה קיבל "משה ואומרת: המשנה משיבה כך על
סיני להר אם הכוח. לכך ניתן "מסיני" כבר - מסיני"
בין לחבר כוח הקב"ה נתן ה"דומם", ממין שהוא
ממין האדם, עלֿאחתֿכמהֿוכמה מנוגדים, קצוות
ובוודאי בוודאי - המינים מכל הנעלה שהוא ה"מדבר"
תכלית את בכך ולקיים כן לעשות הכוח לו ניתן
דירה יתברך לו "להיות - העולמות ובריאת בריאתו

בתחתונים".
(276 עמ' א, כרך שיחות, (לקוטי

א.1.1.1.1. כט, מגילה גם ראה יז. ס"ח, בובר) (הוצאת תהילים יז.2.2.2.2.מדרש סח, שם.3.3.3.3.תהילים פרשה4.4.4.4.שם, רבה שמות
לו.5.5.5.5.יב. פרק תניא
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˜‡א ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»
ÈÏe È‰ÏÂ Ô‰‡Ï ‰LÓ…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿»≈
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„e ‡˙‡hÁÏ Èz a Ï‚Ú≈««≈¿«»»¿«
:ÈÈ Ì„˜ ˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ«¬»»«¿ƒ¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏג ÏÓz Ï‡È Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»
‡˙‡hÁÏ ÔÈÚ a ÈÙ eÈƒ¿ƒ«ƒƒ¿«»»
ÔÈÓÏL ‡L Èa ‡Â Ï‚ÚÂ¿≈»¿ƒ»¿≈¿»«¿ƒ
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‡˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡L„e˜¿«»¿«»»√»¿»ƒ¿»»
ÔÈ„ ‡ÓÈ È‡ ÁLÓ ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡˜ÈהeÈe ¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ
ÔkLÓ Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
eÓ˜Â ‡zLk Ïk eÈ˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»

:ÈÈ Ì„˜וÔÈc ‰LÓ Ó‡Â √»¿»«¬«…∆≈
Ôe„aÚz ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¿¿

:ÈÈ„ ‡˜È ÔÏ ÈÏb˙ÈÂזÓ‡Â ¿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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ÈÈב Ì„˜ ÔÓ ‡˙‡ ˙˜e¿»«∆»»ƒ√»¿»
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓe ÔB‰˙È ˙ÏÎ‡Â«¬»«»¿ƒ√»¿»


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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Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡‚e È‰È ‡Lk¿ƒ¿»¿≈¿»«¬≈»
È ‡„˜È ˙È ÔekÈ Ï‡NÈ ˙È≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ

:ÈÈ „È˜B‡ז‡Ó ÔkLÓ Óe ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»
È‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÓÏÈ Ôe˜t˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿»¿¬≈
e„Â ÔBÎÈÏ ÈÈ„ ‡˙e ÁLÓ¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙ÙkחÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿»»¿…∆«ƒ¿»

     


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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(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



ipinyiiyingקסב meiqelwpe`

      ©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ§¨´
      ¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

      §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
     ́©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³

       ©«£¨¦Æ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧
      §¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬

     §Ÿ̈«§¥´§¦´©«©À̈¨¬
     ̈©²¤−§¦¥´¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³

     §©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ
   ©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´

       ©½Ÿ¤¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´
     ̈¤À¨¥Æ¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−

CÈe z‡ ÈÎc ˙‡a ÔeÏÎÈz≈¿«¬«¿≈«¿¿»
˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È‡ CnÚ CÈ˙e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«
‡L„e˜ ˙ÎÓ eÈ‰È˙‡ CÈa¿»ƒ¿¿ƒƒƒ¿«¿«»

:Ï‡NÈ Ècטו‡˜BL ƒ¿≈ƒ¿»≈»
ÏÚ ‡˙eÓ‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL‡„¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
‡Ó‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡a˙ Èã¿»≈«¿«»«¿«¬»»
CÈÏÂ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡¬»»√»¿»ƒ≈»¿ƒ¿»
„Èwt È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ«ƒ

:ÈÈטז‡˙‡hÁ„ ‡È ˙ÈÂ ¿»¿»¿ƒ»¿«»»
„˜Bz‡ ‡‰Â ‰LÓ ÈÚz Úa˙Óƒ¿«»¿≈…∆¿»ƒ»
Èa Ó˙È‡ ÏÚÂ ÊÚÏ‡ ÏÚ Êe¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:ÓÈÓÏ e‡zL‡c Ô‰‡יזÔÈ„Ó «¬…¿ƒ¿»»¿≈»»≈
˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï»¬«¿»«»»«¬«
‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È‡ LÈc«̃ƒ¬≈…∆¿ƒƒ
ÈBÁ ÏÚ ‡ÁÏ ÔBÎÏ ‰È ˙ÈÂ¿»«»≈¿¿«»»«≈
:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰ÈÏÚ ‡tÎÏ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«»»¬≈√»¿»


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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ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ È ‡˙ÈÁ ‡ ÓÈÓÏ¿≈»»«¿»ƒ≈¿ƒ»


(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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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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(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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ׁ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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‡ ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„‡ Ú ¿»ƒ¿«≈««¿«ƒ¿»

:ÔBÎÏ ‡e‰כאÔÈc ˙È  ¿¿«»≈
‡ÙBÚ„ ‡ ÏÓ ÔeÏÎÈz≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÔÈÏe Ï Èc Ú‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ
ÏÚ ÔB‰ ‡Ï È‰BÏ‚ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿ƒ¿«»»¿«

:‡Ú‡כבÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È «¿»»ƒ≈ƒ¿
‡e ˙ÈÂ Ï ‡B ˙È ÔeÏÎÈz≈¿»»ƒ¿«¿»¿»
˙ÈÂ È‰BÏ ‡ÏB ˙ÈÂ È‰BÏƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÏ ‡‚כג‡ ÏÎÂ ¬»»ƒ¿ƒ¿…ƒ¬»
‡ 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,
הּכתּובים ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים וארּבע ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָֻרגלים

הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ְְִִִֶַָָָָָָֻּכאן,
,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֹֹמצּויין
ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, להם ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָויׁש

ּביניהם: להבּדיל יֹודעים אנּו כבאין ÏÎÂ(Î‚)תורה ְְְִִֵֵֵֶַָ¿…
B‚Â BÚ‰ .(ת"כ)לֹו יׁש ׁשאם ללּמד ּבא ∆∆»¿ְִֵֵֶַָ
טהֹור: - העתידין(ת"כ).l‡Ïe‰(Î„)חמׁש ֵָָ¿≈∆ֲִִָ

ּ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 ּבהמהאבל ׁשּנבלת , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

הּפרׁשה ׁשּבסֹוף ּובענין מטּמאה: עלטמאה ּפרׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
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טהֹורה: ודב.ÂÈtkŒÏÚ(ÊÎ)ּבהמה ּכלב ּכגֹון: ְְֵָָ««»ְְֶֶֹ

ÌÎÏ:וחתּול 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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ÏÎaכז È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»
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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: ודב.ÂÈtkŒÏÚ(ÊÎ)ּבהמה ּכלב ּכגֹון: ְְֵָָ««»ְְֶֶֹ

ÌÎÏ:וחתּול 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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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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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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(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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‡˙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 ְָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

.miwlg 14 ,zFTC 55 ,xwFA zFptl 3 drW ,iriax mFi :clFnd©¨§¦¦¨¨¦§¤©©¨¦
.daFhl Epilr `Ad iWingd mFiaE iriaxd mFIA ,xii` Wcg W`xŸŸ¤¦¨©¨§¦¦©©£¦¦©¨¨¥§¨

ycew zaye gqt ly oexg`e iriayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
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

gqt ly iriay (oey`x) lil axr

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש

פסח). של (אחרון

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת והחגזמן הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

gqt ly oexg` (ipy) lil l"ega

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

ycew zay axr

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קעג

ycew zaye gqt ly oexg`e iriayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
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

gqt ly iriay (oey`x) lil axr

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש

פסח). של (אחרון

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת והחגזמן הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

gqt ly oexg` (ipy) lil l"ega

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

ycew zay axr

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בערים שונות בעולם קעד
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
6:236:168:598:559:329:2710:3610:3219:0519:0919:2919:3318:4819:43באר שבע )ק(

6:216:148:588:539:309:2610:3510:3119:0519:1019:3019:3418:3919:44חיפה )ק(

6:196:128:578:539:299:2410:3310:3019:0519:0919:2919:3418:2919:42ירושלים )ק(

6:246:168:598:559:329:2710:3610:3219:0519:0919:2919:3318:4819:44תל אביב )ק(

6:236:119:079:009:399:3210:4510:4019:3319:4120:0320:1219:2220:26אוסטריה וינה )ק(

6:336:388:548:569:269:2810:2510:2618:1318:0418:3818:3017:4718:40אוסטרליה מלבורן )ח(

6:296:179:109:049:439:3610:4910:4419:3219:4020:0120:1019:2120:14אוקראינה אודסה )ק(

6:095:578:528:459:249:1710:3110:2519:1719:2619:4719:5719:0620:01אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:346:219:179:099:499:4210:5610:5019:4419:5320:1520:2519:3420:29אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:256:129:099:029:419:3410:4810:4219:3819:4720:0920:1919:2820:23אוקראינה קייב )ק(

5:585:468:418:349:139:0610:2010:1419:0619:1519:3619:4518:5519:49אוקראינה דונייצק )ק(

6:556:449:379:3010:0910:0311:1511:1019:5820:0620:2720:3519:4620:48איטליה מילאנו )ק(

6:066:048:398:389:109:0810:1210:1018:2818:2618:4918:4718:0818:51אקוואדור קיטו )ח(

7:067:119:269:289:5910:0110:5810:5918:4618:3819:1119:0318:2119:14ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:588:0410:2010:2210:5110:5311:5011:5119:3719:2720:0419:5419:1119:58ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:446:359:229:179:559:4911:0010:5619:3519:4120:0220:0819:2220:12ארה״ב בולטימור )ק(

6:316:219:119:069:439:3810:4910:4419:2719:3419:5420:0119:1520:12ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:326:229:119:069:449:3810:4910:4519:2719:3319:5420:0019:1420:12ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:066:569:479:4110:1910:1311:2411:2020:0520:1220:3320:4019:5320:51ארה״ב דטרויט )ק(

7:046:579:409:3610:1210:0811:1611:1319:4519:4820:0820:1219:3020:22ארה״ב היוסטן )ק(

6:326:249:109:069:429:3710:4710:4319:2019:2419:4519:4919:0619:59ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:077:009:419:3710:1310:0911:1711:1419:4119:4420:0420:0719:2620:17ארה״ב מיאמי )ק(

6:286:189:079:019:399:3410:4510:4019:2219:2819:4919:5619:0920:09ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:246:149:058:599:379:3110:4210:3819:2419:3119:5119:5819:1220:09ארה״ב שיקאגו )ק(

6:306:319:019:019:319:3010:3210:3118:4118:3719:0318:5918:1919:03בוליביה לא פאס )ח(

7:096:569:539:4610:2610:1811:3211:2720:2220:3220:5421:0420:1221:22בלגיה אנטוורפן )ק(

7:096:569:539:4610:2510:1811:3211:2720:2320:3320:5521:0520:1321:21בלגיה בריסל )ק(

6:186:039:058:569:379:2810:4410:3819:4119:5320:1620:2819:3320:32בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:116:138:378:379:089:0910:0910:0818:0718:0218:3018:2417:4518:31ברזיל ס.פאולו )ח(

5:575:598:238:238:548:559:559:5417:5417:4918:1718:1117:3118:17ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:266:129:119:039:439:3510:5010:4419:4219:5220:1420:2519:3220:41בריטניה לונדון )ק(

6:326:189:189:109:509:4210:5810:5219:5320:0420:2620:3819:4420:56בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:316:189:169:099:499:4110:5610:5019:4819:5920:2120:3219:3920:36גרמניה ברלין )ק(

6:526:399:379:2910:0810:0111:1511:1020:0620:1520:3720:4719:5620:51גרמניה פרנקפורט )ק(

6:296:249:008:579:339:3010:3610:3318:5518:5719:1719:1918:3819:23הודו בומביי )ח(

6:236:188:568:539:289:2510:3210:2918:5218:5419:1419:1618:3619:20הודו פונה )ח(

6:146:028:568:509:299:2210:3510:3019:2019:2919:5019:5919:0920:03הונגריה בודפשט )ק(

6:406:319:209:149:529:4610:5710:5319:3419:4120:0120:0819:2220:12טורקיה איסטנבול )ק(

7:036:549:429:3610:1410:0911:1911:1519:5319:5920:1920:2519:4020:29יוון אתונה )ק(

6:366:259:189:119:509:4410:5610:5119:4019:4820:0920:1819:2820:22מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:207:159:589:5510:2810:2510:3210:2919:5920:0120:2120:2319:4220:27מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:476:549:059:079:389:4010:3610:3718:1718:0718:4418:3417:5018:38ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:465:398:238:198:548:509:599:5518:2818:3218:5218:5518:1318:59נפאל קטמנדו )ח(

7:017:009:309:2810:0310:0111:0411:0219:1419:1219:3519:3318:5519:37סינגפור סינגפור )ח(

6:005:468:468:389:189:1010:2510:1919:1919:2919:5120:0219:0920:06פולין ורשא )ק(

6:116:118:368:359:099:0810:1010:0918:1118:0818:3318:2917:5018:33פרו לימה )ח(

7:127:019:549:4810:2610:1911:3211:2720:1620:2420:4520:5320:0521:06צרפת ליאון )ק(

7:197:0610:039:5610:3410:2711:4111:3620:2920:3821:0021:0920:1921:24צרפת פריז )ק(

5:475:448:218:198:518:499:549:5218:1218:1118:3318:3217:5318:36קולומביה בוגוטה )ח(

6:506:409:329:2510:039:5711:0911:0519:5119:5920:1920:2719:3920:39קנדה טורונטו )ק(

6:266:149:079:019:409:3310:4610:4119:2919:3719:5820:0619:1820:20קנדה מונטריאול )ק(

6:286:199:038:589:369:3110:4010:3619:1019:1419:3519:4018:5619:44קפריסין לרנקה )ק(

6:486:339:389:2910:0910:0011:1711:1120:1820:3020:5321:0620:1021:24רוסיה מוסקבה )ק(

6:526:419:349:2710:0610:0011:1311:0719:5720:0520:2620:3519:4620:39רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:556:439:389:3210:1010:0311:1611:1120:0420:1220:3420:4219:5320:55שוייץ ציריך )ק(

6:106:068:418:389:139:1110:1610:1318:3218:3318:5418:5518:1518:59תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:207:159:589:5510:2810:2510:3210:2919:5920:0120:2120:2319:4220:27מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:476:549:059:079:389:4010:3610:3718:1718:0718:4418:3417:5018:38ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:465:398:238:198:548:509:599:5518:2818:3218:5218:5518:1318:59נפאל קטמנדו )ח(

7:017:009:309:2810:0310:0111:0411:0219:1419:1219:3519:3318:5519:37סינגפור סינגפור )ח(

6:005:468:468:389:189:1010:2510:1919:1919:2919:5120:0219:0920:06פולין ורשא )ק(

6:116:118:368:359:099:0810:1010:0918:1118:0818:3318:2917:5018:33פרו לימה )ח(

7:127:019:549:4810:2610:1911:3211:2720:1620:2420:4520:5320:0521:06צרפת ליאון )ק(

7:197:0610:039:5610:3410:2711:4111:3620:2920:3821:0021:0920:1921:24צרפת פריז )ק(

5:475:448:218:198:518:499:549:5218:1218:1118:3318:3217:5318:36קולומביה בוגוטה )ח(

6:506:409:329:2510:039:5711:0911:0519:5119:5920:1920:2719:3920:39קנדה טורונטו )ק(

6:266:149:079:019:409:3310:4610:4119:2919:3719:5820:0619:1820:20קנדה מונטריאול )ק(

6:286:199:038:589:369:3110:4010:3619:1019:1419:3519:4018:5619:44קפריסין לרנקה )ק(

6:486:339:389:2910:0910:0011:1711:1120:1820:3020:5321:0620:1021:24רוסיה מוסקבה )ק(

6:526:419:349:2710:0610:0011:1311:0719:5720:0520:2620:3519:4620:39רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:556:439:389:3210:1010:0311:1611:1120:0420:1220:3420:4219:5320:55שוייץ ציריך )ק(

6:106:068:418:389:139:1110:1610:1318:3218:3318:5418:5518:1518:59תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו... ות"ח על מה שצירף למכתבו המאמר שנדפס באיטלקית בנוגע לחג 

הפסח. ובודאי מכאן ולהבא ישתדל להדפיס לעתים תכופות ובקביעות קטעים משיחות נשיאינו ומכתביהם 

הק' או גם מאמרי החסידות הקלים כפי דרישת השעה, ואשרי הזוכה לקחת חלק בהפצת נגלה דתורה 

ופנימיות התורה ברבים בחוגים היותר שונים.

לפלא שאינו מזכיר במכתבו אודות השפעתו על חבריו באוניברסיטה שבטח יש ביניהם גם יהודים, 

וכן אינו כותב על דבר שיעוריו הקבועים בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, ובודאי אין זה אלא חסרון 

בכתיבה אבל לא ח"ו בפועל.

והשי"ת יצליחו להסתדר בקרוב בשידוך המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

המחכה לבשו"ט.
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