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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

אתפלא ודואג אני מה שזה זמן רב לא שמעתי ממנו מאומה הן בהנוגע בריאות זוגתו תחי' והן 

בנוגע להסתדרותו והסתדרות בנו וכב"ב שי', ובטח הכל שלום כמנהג חסידים הקדמונים שבעת שהי' 

הכל שלום אינם כותבים ומודיעים, אבל אולי כדאי הי' לבטל מנהג זה ולהודיע גם בעת שהכל שלום, 

והשי"ת יזכנו לבשר אך טוב וחסד תכה"י.

מוסג"פ קונטרס הרשימות למגלת איכה וקטע השיחה של ההתועדות דש"מ אלול, ובבקשה 

לפרסמו באופן המתאים בחוגים היותר רחבים.

החותם בברכה להסתדרות הנכונה בגשמיות וברוחניות גם יחד לבריאות הנכונה ולכל טוב, 

ובפ"ש למתפללי ביהכ"נ שלו בברכת כוח"ט.
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‡Ï יחּדו ּובחמר ּבׁשֹור אדמּו"ר 1תחרׁש ּומביא , …ְְְֲֲִֵַַַַָֹֹ

ּבׁשנת  הזה (ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְֲִִִֶַַַַַַמהר"ׁש

ראׁשֹון,2תרכ"ז  ּפרּוׁש זה. ּבפסּוק ּפרּוׁשים ּכּמה (ְִִֵֵֶַָָ

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה לבּקׁש3עלּֿפי חמֹור ּכׁשּבא , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּזקנ אני יֹודע לֹו: אמר מּיעקב, ּדינה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת

לֹו: אמר נׂשיא. ּגםּֿכן ואני נׂשיא, היה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָאברהם

ׁשּנאמר  ׁשֹור, אּלא נקרא נׂשיא הּבקר 4לא ואל ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּוכתיב  אברהם, ׁשֹור.5רץ ּבכח ּתבּואֹות ורב ְְְְְִַַַָָָֹ

ּובחמֹור  ּבׁשֹור לחרֹוׁש ואיֿאפׁשר חמֹור, ְְְְֲֲֲִֶַַַָָואּתה

ּבבחינת  הּוא ה'ּׁשֹור' ׁשענין והינּו, ְְְְְִִִֶַַַַַָיחּדו.

ׁשּבגבּורה' 'חסד ּבחינת והּוא ,6הּקדּוׁשה, ְְְְִִֶֶֶַַָָ

הּימין, לבחינת ׁשּמנּגדת 'קליּפה' הּוא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָו'חמֹור'

החסדים  חמֹור 7ּפסֹולת ּבן ׁשכם רצה ׁשּלכן , ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבׁשֹור  תחרׁש ּד"לא הּלאו וענין ּבדינה. ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹלידבק

'קליּפת  את להרחיק הינּו יחּדו", ְְְְְֲִִֶַַַַַָֹּובחמר

ּומבאר  הּקדּוׁשה. מּבחינת ּתקּבל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹהחמֹור'

ׁשּימּול  לחמֹור יעקב ּבני ׁשאמרּו ׁשּזהּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמאמר,

העברת  נעׂשה הּמילה עלֿידי ּכי עצמֹו, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָאת

לידבק  אז יּוכל ולכן ה'קליּפה', ׁשהיא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָהערלה

הּמאמר  ּובהמׁש החסדים. מבאר,8ּבבחינת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

(ּכּידּוע  אֹותֹו רימּו יעקב ׁשּברּור 9ׁשּבני ְֲִֵֵֶֶַַַָֹ

לֹו ׁשהבטיחּו כּו'), מרמה עלֿידי הּוא ְְְְִִִִֵֶַַָָה'קליּפה'

ׁשּימּול  ּבּדבר ּתנאי ׁשהטילּו רק הענין, עצם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

את  ימּול ׁשּכאׁשר ידע לא והּוא עצמֹו, ְְֲֶֶֶֶַַַָָֹאת

נפרדת  הערלה העברת עלֿידי הּנה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו,

ּבדינה. יּדבק ולא הּקדּוׁשה, מעל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹה'קליּפה'

'קליּפֹות' ׁשּתי הם וחמֹור ׁשּׁשֹור ׁשני, ,10ּופרּוׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַ
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יו"ד.1) כב, ואילך.2)תצא שצח ע' תרכ"ז נשיאות.3)סה"מ ערך קטן ראובני בילקוט הובא - ז וישלח וירא 4)תנחומא

ז. ד.5)יח, יד, יט.6)משלי ש, פח.7)מאו"א ח, מאו"א תג.8)ראה ע' שם כב,9)סה"מ לאדה"א המלות פירוש ראה

ואילך. נז ע' תרס"ח ואילך. מד ס"ע ח"א תרל"ג סה"מ א'שמג. ע' מטות אוה"ת תולדות. ס"פ תו"ח גם 10)גֿד. ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: בפרשת נאמר בבהמה, כלאיים איסור אודות

ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙ ‡Ï1L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe , …«¬…¿«¬…«¿»≈ƒ«¿«¬«
חב"ד  אדמו"רי בשושלת הרביעי במאמר (ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aהאדמו"ר ¿ƒ««¿ƒ

בפסוק  ˙¯Ê"Îהפותח ˙La ‰Ê‰2 זה מאמר אמירת לפני שנה מאה «∆ƒ¿«
תשכ"ז  ÌÈLe¯tבשנת ‰nk («»≈ƒ
,‰Ê ˜eÒÙa.ומפרט שממשיך כפי ¿»∆

‰Ó ÈtŒÏÚ ,ÔBL‡¯ Le¯t≈ƒ«ƒ«
L¯„na ·e˙kM3‡aLk , ∆»«ƒ¿»¿∆»

·˜ÚiÓ ‰Èc ˙‡ Lw·Ï ¯BÓÁ¬¿«≈∆ƒ»ƒ«¬…
בנו, שכם Ú„BÈעבור :BÏ ¯Ó‡»«≈«
E˜fL È‡ שלך ‡·¯‰Ìהסבא ¬ƒ∆¿∆¿«¿»»

.‡ÈN ÔkŒÌb È‡Â ,‡ÈN ‰È‰»»»ƒ«¬ƒ«≈»ƒ
:BÏ ¯Ó‡ לחמור ÈN‡יעקב ‡Ï , »«…»ƒ

‡¯˜ אבינו אברהם,¯BL ‡l‡ ƒ¿»∆»
¯Ó‡pL4¯˜a‰ Ï‡Â שור היינו ∆∆¡«¿∆«»»

·È˙Îe ,Ì‰¯·‡ ı¯5 אודות »«¿»»¿ƒ
השור  של B‡e·z˙מעלתו ·¯Â¿«¿

ŒÈ‡Â ,¯BÓÁ ‰z‡Â .¯BL ÁÎa¿…«¿«»¬¿ƒ
¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯ÁÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬¿«¬

ÂcÁÈ שהיא שדינה ראוי לא ולכן «¿»
תינשא  לשור, שנמשל אברהם מצאצאי

חמור. בן משמעות eÈ‰Â,לשכם ¿«¿
היא  חסידות עלֿפי »¿ÔÈÚL∆ƒהדברים

˙ÈÁ·a ‡e‰ '¯BM'‰«ƒ¿ƒ«
„ÒÁ' ˙ÈÁa ‡e‰Â ,‰Le„w‰«¿»¿¿ƒ«∆∆

'‰¯e·‚aL6, בספרי כמבואר ∆ƒ¿»
זו  כלולות העליונות המידות כי קבלה,

תוקף  שמסמלת הגבורה מידת וגם מזו,

כוללת  והצמצום, הדין ומידת וחוזק

שמסמלת  החסד מידת את (גם) בתוכה

של  הרוחני עניינו וזהו והשפעה, רכות

זאת BÓÁ'Â¯'השור  ‰e‡לעומת «¬
'‰tÈÏ˜' שמכסה) הקדושה היפך ¿ƒ»

שקליפה  כשם הקדושה, על ומעלימה

הפרי) על ÈÁ·Ï˙מכסה ˙„bnL∆¿«∆∆ƒ¿ƒ«
,ÔÈÓi‰ שנאמר כמו החסד, קו «»ƒ

ימינא" דרועא "חסד אליהו" ב"פתח

היא  זו וקליפה ימין), זרוע הוא (החסד

ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÏBÒt7,'ש'נשר מה ¿∆«¬»ƒ
הקדושה  צד של החסד ממידת ו'נפל'

הקליפה  צד ÌÎLאל ‰ˆ¯ ÔÎlL∆»≈»»¿∆
¯BÓÁ Ôa דקליפה ÈÏ„·˜חסד ∆¬ƒ»≈

‰È„a.דקדושה חסד מאברהם, ‰Â‡lששורשה ÔÈÚÂ האיסור‡Ï"c ¿ƒ»¿ƒ¿««»¿…
,"ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙ הרוחנית ÈÁ¯‰Ï˜משמעותו eÈ‰ «¬…¿«¬…«¿»«¿¿«¿ƒ

'¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜' של ‡˙ הקליפה החסד ÈÁaÓ˙צד Ïa˜z ‡lL ∆¿ƒ««¬∆…¿«≈ƒ¿ƒ«
של  Óe·‡¯החסד .‰Le„w‰ מהר"ש e‰fLהנזכר,Ó‡na¯הרבי «¿»¿»≈««¬»∆∆

לכך  הפנימי Èaהטעם e¯Ó‡L∆»¿¿≈
¯BÓÁÏ ·˜ÚÈ שבנו שאם ברצונו «¬…«¬

יעקב  בת לדינה ‡˙יינשא ÏeÓiL∆»∆
‰ÏÈn‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,BÓˆÚ«¿ƒ«¿≈«ƒ»
‡È‰L ‰Ï¯Ú‰ ˙¯·Ú‰ ‰NÚ«¬∆«¬»«»»¿»∆ƒ

,'‰tÈÏ˜'‰,הקדושה על המכסה «¿ƒ»
Ê‡ ÏÎeÈ ÔÎÏÂ חמור בן שכם ¿»≈«»

ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁ·a ˜·„ÈÏ של ƒ»≈ƒ¿ƒ««¬»ƒ
הקדושה. צד

¯Ó‡n‰ CLÓ‰·e8,¯‡·Ó ¿∆¿≈««¬»¿»≈
B˙B‡ eÓÈ¯ ·˜ÚÈ ÈaL ולאמיתו ∆¿≈«¬…ƒ

לנישואין  להסכים התכוונו לא דבר של

ימולו  שכם שאנשי לאחר אפילו אלה

עצמם  החסידות Úe„ik)9את בתורת «»«
ŒÏÚ ‡e‰ '‰tÈÏ˜'‰ ¯e¯aL∆≈«¿ƒ»«

'eÎ ‰Ó¯Ó È„È עם המגע כי ¿≈ƒ¿»
דורש  בכלל, והגשמיות הקליפות,

עם  מתעסק האדם ואם יתירה, זהירות

ומאמץ  בחירה מתוך אלו דברים

בחלק  שייתפס חשש יש אותם, להשיג

יוכל  ולא ובקליפה שבגשמיות הרע

לו  שבא בדבר ודווקא אותם, לברר

אותו  לברר לו קל יותר ממילא ),בדרך
,ÔÈÚ‰ ÌˆÚ ÏÚ BÏ eÁÈË·‰L∆ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ¿»

חמור בן לשכם דינה נישואי ̄»˜של
ÏeÓiL ¯·ca È‡z eÏÈË‰L∆≈ƒ¿««»»∆»
Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ,BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿…»«
‰p‰ ,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ¯L‡kL∆«¬∆»∆«¿ƒ≈
התנאי, את שיקיים עלֿידי דווקא

כי הפועל אל תצא לא »ŒÏÚמזימתו
˙¯·Ú‰ È„È הסרת‰Ï¯Ú‰ ¿≈«¬»«»»¿»

על  הקליפה כיסוי את שמסמלת

ÏÚÓהקדושה '‰tÈÏ˜'‰ ˙„¯Ùƒ¿∆∆«¿ƒ»≈«
‰È„a ˜·cÈ ‡ÏÂ ,‰Le„w‰ כי «¿»¿…ƒ»≈¿ƒ»

מהקדושה. לקבל רצון לו יהיה לא כבר

,ÈN Le¯Ùe לחרוש האוסר בפסוק ≈≈ƒ
הוא יחדיו, ובחמור ∆BM'L¯'בשור

'˙BtÈÏ˜' ÈzL Ì‰ '¯BÓÁ'Â10 «¬≈¿≈¿ƒ
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ב  ..............................................   סדר הנחת תפילין  )א

ג  .....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי   )ב

  לא תחרוש בשור ובחמור יחדיוה "מאמר ד  )ג

ה ..............................  ז"כתש'ה, אלול א"י, תצאשבת פרשת 

  , שבת פרשת תצאת ושיחמ  )ד

אי  ....................................................נ"תש'ה לולאא "י

  , משיחת שבת פרשת תצא  )ה

יט  ....................................................נ"תש'ה א אלול"י

  כג  .........................  טיכרך  תצא פרשתלקוטי שיחות   )ו

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

אל  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר
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גל.............. תצא-כי פרשתלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

בס  .................  תצא-כי פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )י
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ם"שיעורי רמב
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לבק   ............ תצא- כי פרשתלשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

נדק  ................  תצא-כי פרשתלשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז
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  יומא/םשקלימסכת  –משניות   )יח

נטק  ........................................................ביאור קהתי

סזק  .................................................  תעניתמסכת  יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  סנהדריןמסכת   )כ

סחק  ...................................................  חמף עד ד מבף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

וקצ  .........................................................  ר הזקן"אדמו

  פסחשולחן ערוך הלכות   )כב

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

  תורהלקוטי   )כג

טקצ  ........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כד

בר  .......................................................  ר האמצעי"אדמו

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

חר  .................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

חר  .......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

טר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ת"שם מאמריספר ה  )כח

יר.......................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )כט

איר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

ביר.................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

יגר  ..................................  ק בפרי אבות ביאורים לפרק  )לא

ידר  .........................................חומש לקריאה בציבור  )לב

אכר  ........................  קריאת התורה למנחת שבת קודש  )לג

כבר  .........................  תצא-כי פרשתלשבוע לוח זמנים   )לד

כגר  ..............  בת קודשש לערבת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה



eicgiו xengae xeya yexgz `l

(ּדכׁשם  ּב'קליּפֹות' הּוא 'ׁשֹור' ׁשּגם ְְְְִִֵֶַַַוהינּו,

ׁשֹור  "ּפני 'ׁשֹור', ּבחינת יׁש ְְְִִֵֵֶַָׁשּבקדּוׁשה

ּבחינת 11מהּׂשמאל" יׁש ּב'לעּומתֿזה' ּכמֹוֿכן , ְְְְִֵֵֵֶַַַַֹ

ּבחינת  הּוא ו'חמ ֹור' ּדקליּפה', 'ּגבּורה ְְְֲִִִַַָָ'ׁשֹור'),

ה'לעּומתֿזה' ׁשהם (ּכּנ"ל), ּדקליּפה' ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ'חסד

 ֿ חסד ּבחינת ׁשּמּצד אהבהֿויראה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָלבחינת

ּבׁשֹור  תחרׁש "לא והּצּוּוי ּדקדּוׁשה. ְְְְֲִִַַָָֹֹּוגבּורה

ׁשּתי  יחּוד יהיה ׁשּלא הינּו יחּדו", ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹּובחמר

'קליּפֹות' ׁשּתי יחּוד עלֿידי ּכי אּלּו, ְְְְִִִִֵֵֵַ'קליּפֹות'

מּביניהּו" ּכלּבא "נפיק עמלק 12אּלּו, ׁשהּוא ,12, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבסֹוף  ׁשּכתּוב (ּכמֹו כּו' להחרימֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָׁשּנצטּוינּו

האמצעּיֹות 13ּפרׁשתנּו ׁשהאֹותּיֹות ּגם וזהּו .( ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּב'ׁשֹור', האמצעית והאֹות מ"ו, ׁשהן ְְְְֲִֵֶֶֶָָָּד'חמֹור',

'ּכלב' ּכמסּפר נ"ב, מסּפר עֹולֹות ו', .14ׁשהיא ְְְִִִֶֶֶַַ

חׁש הּוא - ּכלב ׁשֹור חמֹור ׁשל ,15והראׁשיּֿתבֹות ְֲֵֵֶֶֶֶָָֹ

ּומבאר  ה'קליּפֹות'. על ׁשּמֹורה האֹור, ְְִֵֵֶֶֶַַָָהפ

את 16ּבּמאמר  אברהם ילד הּמילה ׁשּקֹודם ׁשּלפי  , ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לכן  החמֹור', 'קליּפת ּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָיׁשמעאל,

את  ׁשּימּולּו ּבנֹו ולׁשכם לחמֹור יעקב ּבני ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹאמרּו

החמֹור'. 'קליּפת את יברר ּו ועלֿידיֿזה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעצמם,

ּבנ  ׁשאמרּו ּבׁשֹור וזהּו לחרֹוׁש ׁשאיֿאפׁשר יעקב י ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּתהיּו אם לכם נאֹות ּבזאת א" יחּדו, ְְְֲִִֵֶַַַָָֹּובחמֹור

- הערלה העברת עלֿידי ּכי ּכמֹונּו", ְְֲִִִֵַַַָָָָָנמֹולים

החמֹור'. 'קליּפת את מעליהם ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַמעבירים

אמרּוe‡·e¯ב) ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ

ּבּגמרא  ז"ל לא 17רּבֹותינּו מּימי ְִֵַַַַָָָֹ

ּופרׁש ׂשדי, לׁשֹורי אּלא ׁשֹורי לׁשֹורי ְְִִִִִֵֵֶָָָָקראתי

ּדכתיב  ׂשדה, ׁשל העקר ׁשהּוא ורב 5רׁש"י ְְִִִִֶֶֶַַָָָ

על  קאי ּד'ׁשֹור' ּבזה, והענין ׁשֹור. ּבכח ְְְְְִֵֶַַָָָָֹּתבּואֹות

ׁשֹור  "ּפני מּבחינת ׁשּׁשרׁשֹו הּבהמית, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָהנפׁש

הנפׁש נזרעת ׁשּבֹו לפי ׂשדה, ונקרא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמהּׂשמאל",

ּבּׂשדה  ׁשּזֹורעין הּגרעין ּכמׁשל ׁשהּוא ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹהאלקית,
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תשנח. ע' ח"ב נ"ך יו"ד.11)אוה"ת א, א.12)יחזקאל סה, יט.13)זח"ב שם.14)כה, לזח"ב מלך ומקדש מהרח"ו הגהות

סא.15) ח, מאו"א שם. מלך תד.16)מקדש ע' שם ב.17)סה"מ קיח, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביניהן,שו  לחבר שאין BtÈÏ˜'a˙'נות ‡e‰ '¯BL' ÌbL ,eÈ‰Â לא ¿«¿∆««¿ƒ

הקדושה בצד שבגבורה חסד הוא ש"שור" הראשון בפירוש ≈¿ÌLÎc)ƒכמו
,'¯BL' ˙ÈÁa LÈ ‰Le„˜aL העליונה במרכבה שמצינו "Ètכמו ∆«¿»≈¿ƒ«¿≈

"Ï‡ÓO‰Ó ¯BL11'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'a ÔÎŒBÓk כלשון , הקדושה, היפך ≈«¿…¿≈«¿«∆
עשה  זה לעומת זה "את הכתוב

'BL¯'),האלוקים" ˙ÈÁa LÈ≈¿ƒ«
'¯BÓÁ'Â ,'‰tÈÏ˜c ‰¯e·b'¿»ƒ¿ƒ»«¬
'‰tÈÏ˜c „ÒÁ' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ»
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ Ì‰L ,(Ï"pk)««∆≈«¿«∆

המנגדים  הקליפה »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙כוחות
˙ÈÁa „vnL ‰‡¯ÈÂŒ‰·‰‡«¬»¿ƒ¿»∆ƒ«¿ƒ«

„ÒÁהאהבה עניין e·‚e¯‰עניין ∆∆¿»
"Ï‡היראה Èeev‰Â .‰Le„˜cƒ¿»¿«ƒ…

,"ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á«̇¬…¿«¬…«¿»
„eÁÈ ‰È‰È ‡lL eÈ‰ חיבור «¿∆…ƒ¿∆ƒ

של ‡el,פנימי '˙BtÈÏ˜' ÈzL¿≈¿ƒ≈
דקליפה וחסד דקליפה ŒÏÚגבורה Èkƒ«

,el‡ '˙BtÈÏ˜' ÈzL „eÁÈ È„È¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈
הזוהר aÏk‡כלשון ˜ÈÙ"»ƒ«¿»

"e‰ÈÈaÓ12,,מביניהם כלב יוצא ƒ≈«¿
'כלב' ה'מוליד' יחוד שזהו היינו

חמורה קליפה ∆e‰L‡המסמל
˜ÏÓÚ12BÓÈ¯Á‰Ï eÈeËˆpL , ¬»≈∆ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ

ÛBÒa ·e˙kL BÓk) 'eÎ¿∆»¿
e˙L¯t13 זכר את "תמחה »»»≈

Bi˙B‡‰L˙עמלק" Ìb e‰ÊÂ .(¿∆«∆»ƒ
Ô‰L ,'¯BÓÁ'c ˙BiÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿¬∆≈
˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙B‡‰Â ,Â"Ó¿»»∆¿»ƒ
˙BÏBÚ ,'Â ‡È‰L ,'¯BL'aL∆¿∆ƒ

tÒÓk¯בגימטריא ,·" ¯tÒÓƒ¿«¿ƒ¿«
'·Ïk'14 בין שהחיבור להורות ∆∆

גבורה  ו'שור', דקליפה, חסד 'חמור',

עמלק. קליפת – ל'כלב' מביא דקליפה,

¯BL ¯BÓÁ ÏL ˙B·zŒÈL‡¯‰Â¿»»≈≈∆¬
k·Ï,והתוצאה הגורמים שני שהם ∆∆

- CLÁכאמור ‡e‰15CÙ‰ , …∆≈∆
'˙BtÈÏ˜'‰ ÏÚ ‰¯BnL ,¯B‡‰»∆∆««¿ƒ
על  ומחשיכות ומסתירות המעלימות

הקדושה. Ó‡na¯אור ¯‡·Óe16, ¿»≈««¬»
Ì„BwL ÈÙlL על שנצטווה ∆¿ƒ∆∆

‰ÏÈn‰עצמו את ÏÈ„ומל «ƒ»»«
‡e‰L ,Ï‡ÚÓLÈ ˙‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»≈∆

,'¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜' ˙ÈÁa,דקליפה ÚÈ˜·חסד Èa e¯Ó‡ ÔÎÏ ¿ƒ«¿ƒ««¬»≈»¿¿≈«¬…
e¯¯·È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÓˆÚ ˙‡ eÏeÓiL Ba ÌÎLÏÂ ¯BÓÁÏ«¬¿ƒ¿∆¿∆»∆«¿»¿«¿≈∆¿»¿

'¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜' הקדושה.‡˙ על עוד תסתיר שלא ∆¿ƒ««¬
¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯ÁÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ·˜ÚÈ Èa e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿¿≈«¬…∆ƒ∆¿»«¬¿«¬

,ÂcÁÈ'החמור 'קליפת הם עוד כל «¿»
עליה ומסתירה לקדושה »"‡Cהמנגדת

eÈ‰z Ì‡ ÌÎÏ ˙B‡ ˙‡Êa¿…≈»∆ƒƒ¿
È„ÈŒÏÚ Èk ,"eBÓk ÌÈÏBÓƒƒ»ƒ«¿≈

˙¯·Ú‰ הסרת- ‰Ï¯Ú‰ «¬»«»»¿»
ÌÈ¯È·ÚÓ מסירים˙‡ Ì‰ÈÏÚÓ «¬ƒƒ≈¬≈∆∆

'¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜' ולאחר ¿ƒ««¬
לקדושה, ועלתה התבררה שהקליפה

בני  עם "חמור" של חיבור להיות יכול

יעקב.

˙„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (·≈»ƒ¿»«¬«
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,Ì„‡‰»»»¿ƒ≈»¿«≈

‡¯Óba Ï"Ê17 החכמים שאחד ««¿»»
עצמו על ˜¯‡˙Èאמר ‡Ï ÈÓiÓƒ»«…»»ƒ

È¯BLÏ ‡l‡ È¯BL È¯BLÏ¿ƒƒ∆»¿ƒ
‡e‰L È"L¯ L¯Ùe ,È„N השור »ƒ≈≈«ƒ∆

מלאכות  ועושים חורשים שאתו

N„‰,נוספות ÏL ¯˜Ú‰»ƒ»∆»∆
·È˙Îc5ÁÎa ˙B‡e·z ·¯Â ƒ¿ƒ¿«¿¿…«
¯BL צומחת השור של לכוחו הודות

רבה. תבואה

,‰Êa ÔÈÚ‰Â חסידות עלֿפי ¿»ƒ¿»»∆
È‡˜ '¯BL'cמכווןLÙ‰ ÏÚ ¿»≈««∆∆

BL¯ML ,˙ÈÓ‰a‰ הנפש של ««¬ƒ∆»¿
הוא BL¯הבהמית Èt" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈

,"Ï‡ÓO‰Ó העליונה שבמרכבה ≈«¿…
צמצומים  ריבוי שעלֿידי (אלא

למעלה, שור' מ'פני השתלשל וירידות,

של  הבהמית הנפש וכן גשמי, שור

הקדושה) הנפש Â˜¯‡היפך ¿ƒ¿»
Ú¯Ê˙הבהמית BaL ÈÙÏ ,‰„N»∆¿ƒ∆ƒ¿««

,˙È˜Ï‡‰ LÙ‰ של והפעולה «∆∆»¡…ƒ
הבהמית  הנפש עם האלוקית הנפש

כיוון  "זריעה" ∆e‰L‡נקראת
ÔÈÚ¯BfL ÔÈÚ¯b‰ ÏLÓkƒ¿«««¿ƒ∆¿ƒ

‰„Oa וכך צמיחה, ממנו שתהיה כדי «»∆
בנפש  "נזרעת" האלוקית הנפש

מביא  והדבר בה, ומתלבשת הבהמית
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ז f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz zyxt zay

הּכתּוב 18(וכּידּוע  יעקב,19ּבפרּוׁש יׁשרׁש הּבאים ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָֹ

להיֹות  ׁשּתּוכל ּכדי א יׂשראל). ּופרח ְְְִִִֵֵֶַַַָָָיציץ

ּתחלה  להיֹות צריכה והּצמיחה, ְְְְְְִִִִִַַָָָָהּזריעה

ּבּׂשדה) הּׁשֹור עבֹודת עקר (ׁשּזֹוהי ֲֲִִִֶֶַַַַַָָהחריׁשה

רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר ׁשּזהּו הּבהמית, ֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַּבּנפׁש

יצרֿהרע,20ז"ל  על יצרֿטֹוב אדם ירּגיז לעֹולם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

"ּפני  ּבחינת ׁשֹור, עלֿידי היא ׁשהחריׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָוזהּו

"ׂשמאל  נמׁש ׁשּמּׁשם מהּׂשמאל", ְְְִִֵֶַָָֹֹׁשֹור

ׁשּכתּוב 21ּדֹוחה" ּכמֹו כּו', עצמֹו את להׁשּפיל ,22 ְְְְִֶֶַַָָ

החריׁשה, ּבדּוגמת ׁשּזהּו לראׁשי, ּתחת ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹֹׂשמאלֹו

קטּנים, לחלקים הארץ קֹוׁשי את לׁשּבר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשענינּה

ונפׁשֹו ּגּופֹו את ּתחּלה לׁשּבר  צרי ְְְְְִִֵֵֶַַָָּוכמֹוֿכן

לזה, ונֹוסף  ּכּנ"ל. הּׂשדה ענין ׁשּזהּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבהמית,

הנפׁש על ׁשּקאי ּכפי הּׂשדה ענין ּגם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָיׁשנֹו

נקראת 23האלקית  יׂשראל' ׁש'ּכנסת (וכּידּוע ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

חפץ" "ארץ את 24ּבׁשם לפעֹול צרי ּבּה ׁשּגם ,( ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

'ׁשֹור', ּבחינת הּוא זה וכל כּו'. הּבטּול ְְְִִִֶַַַָענין

אבל  כּו'. ּבקדּוׁשה העבֹודה ענין לכללּות ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָׁשּׁשּי

חמֹור  ׁשהרי ה'קליּפה', על מֹורה 'חמֹור' ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָּבחינת

ּבהמה  ׁשהּוא ׁשֹור ּכמֹו (ולא טמאה ּבהמה ְְְְְֵֵֵֶָָָֹהּוא

ּכמאמר  הּקרירּות, ּבטבע והּוא ְְְְְֲִֶַַַַָטהֹורה),

ז"ל  ּתּמּוז 25רּבֹותינּו ּבתקּופת אפילּו חמרא ְְֲִִֵַַַַַָ

ּתֹוקף  ּבֹו ׁשּיׁש ׁשֹור ּכמֹו (ולא ליּה ְְְִֵֵֶֶָֹקרירא

הּקדּוׁשה  הפ היא ּוקרירּות כּו'), ְְִִֵֶַַַָהחּיּות

חּיּות  הּפרּוׁש26ׁשענינּה לפי הּוא זה וכל . ְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּבׁשֹור  תחרׁש ּד"לא הּלאו ׁשענין ְְְֲִִֶַַַָָֹֹהראׁשֹון,

החמֹור' 'קליּפת את להרחיק הּוא יחּדו" ְְְְֲֲִִַַַַַָֹּובחמר

ׁשּבחינת  והינּו, הּקדּוׁשה. מּבחינת ּתקּבל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא

ּבקדּוׁשה, העבֹודה ענין לכללּות ׁשּיכת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ'ׁשֹור'
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ואילך.18) ג נג, שמות תו"א ו.19)ראה כז, א.20)ישעי' ה, א.21)ברכות מז, סוטה ו.22)ראה ב, ראה 23)שה"ש

תקצט. ע' ח"א נ"ך אוה"ת גם וראה ואילך). תא (ס"ע שם תרכ"ז סה"מ טוב 24)בארוכה שם כתר וראה יב. ג, מלאכי

וש"נ. נז. סימן בהוספות תשס"ד) ג.25)(הוצאת פז, שמע"צ לקו"ת וראה א. נג, תשפט,26)שבת ח"ד לקו"ד גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמה  לה החסידותÚe„iÎÂ)18צמיחה ‰e˙k·בתורת Le¯Ùa19 ¿«»«¿≈«»

ÏÎezL È„k C‡ .(Ï‡¯NÈ Á¯Ùe ıÈˆÈ ,·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰«»ƒ«¿≈«¬…»ƒ»«ƒ¿»≈«¿≈∆«
‰ÚÈ¯f‰ ˙BÈ‰Ïהבהמית בנפש האלוקית הנפש ÁÈÓv‰Â‰פעולת ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»

מכך, כתוצאה האלוקית הנפש של ÏÁz‰העלייה ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ הכנה ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»
בדוגמת לזה «LÈ¯Á‰«¬ƒ‰והקדמה

לזריעה  והקדמה הכנה שהיא בשדה

È‰BfL)הקרקע Ú˜¯חרישת ∆ƒƒ«
LÙpa (‰„Oa ¯BM‰ ˙„B·Ú¬«««»∆«∆∆
C¯cŒÏÚ e‰fL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆∆«∆∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó20ÌÏBÚÏ «¬««≈«¿»
Œ¯ˆÈ ÏÚ ·BËŒ¯ˆÈ Ì„‡ ÊÈb¯È«¿ƒ»»≈∆«≈∆

,Ú¯‰ ביטול ליצרֿהרע ויגרום »«
מציאותו  של ∆¿e‰ÊÂוהכנעה

‰LÈ¯Á‰L הבהמית הנפש של ∆«¬ƒ»
,¯BL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ רוחני כוח ƒ«¿≈

עליון ממקור "Ètשנמשך ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈
ÌMnL ,"Ï‡ÓO‰Ó ¯BL≈«¿…∆ƒ»

"‰ÁBc Ï‡ÓN" CLÓ21, ƒ¿»¿…»
עניינים  כלפי להיות שצריך היחס שזהו

לקדושה ‡˙המנגדים ÏÈtL‰Ï¿«¿ƒ∆
,'eÎ BÓˆÚ ויבטל ישפיל שהאדם «¿

יכניע  ובזה שלו, העצמית היישות את

הבהמית הנפש תוקף ¿BÓkאת
·e˙kL22˙Áz BÏ‡ÓN ∆»¿…««
,ÈL‡¯Ï בדרך לעבודה רומז והכתוב ¿…ƒ

דוחה", היישות e‰fL"שמאל ביטול ∆∆
הוא  הבהמית הנפש ותוקף העצמית

dÈÚL ,‰LÈ¯Á‰ ˙Ó‚e„a¿¿««¬ƒ»∆ƒ¿»»
ÈLB˜ ˙‡ ¯aLÏותוקףı¯‡‰ ¿«≈∆ƒ»»∆

הגשמית  ˜ÌÈpËהקרקע ÌÈ˜ÏÁÏ«¬»ƒ¿«ƒ
לזריעה, אותה ≈¿ÔÎŒBÓÎeולהכשיר

CÈ¯ˆ"ו"זורע ה' את העובד האדם »ƒ
לפעול  כדי האלוקית הנפש כוחות את

הבהמית הנפש lÁz‰על ¯aLÏ¿«≈¿ƒ»
,˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ BÙeb ˙‡∆¿«¿««¬ƒ
Ï"pk ‰„O‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««»∆««
נקראת  הבהמית הנפש שה'שדה',

הגוף  של והשבירה והביטול 'שור',

לחרישה. נמשלו הבהמית והנפש

,‰ÊÏ ÛÒBÂ המשל את לפרש יש ¿»»∆
אחר, באופן הישות, תוקף ביטול של במובן בשדה, החרישה בין והדמיון

כי È‡wLוהוא ÈÙk ‰„O‰ ÔÈÚ Ìb BLÈ מכווןLÙ‰ ÏÚ ∆¿«ƒ¿««»∆¿ƒ∆»≈««∆∆

˙È˜Ï‡‰23ı¯‡" ÌLa ˙‡¯˜ 'Ï‡¯NÈ ˙Òk'L Úe„iÎÂ) »¡…ƒ¿«»«∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈¿≈∆∆
"ıÙÁ24"חפץ ארץ אתם לי תהיו "כי ˆ¯CÈככתוב da ÌbL ,( ≈∆∆«»»ƒ

'eÎ ÏeËa‰ ÔÈÚ ˙‡ ÏBÚÙÏ.הקרקע חרישת הוא לו שהמשל ƒ¿∆ƒ¿««ƒ
‰Ê ÏÎÂ הנפש פעולת והן הבהמית, הנפש על האלוקית הנפש פעולת הן ¿»∆

לעיל, כמבואר לעצמה, ‰e‡האלוקית
˙eÏÏÎÏ CiML ,'¯BL' ˙ÈÁa¿ƒ«∆«»ƒ¿»
.'eÎ ‰Le„˜a ‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»«¿»
ÏÚ ‰¯BÓ '¯BÓÁ' ˙ÈÁa Ï·‡¬»¿ƒ«¬∆«

'‰tÈÏ˜'‰ הקדושה על המכסה «¿ƒ»
לה, ‰e‡ומתנגדת ¯BÓÁ È¯‰L∆¬≈¬

‰‡ÓË ‰Ó‰a והחיות שהקיום ¿≈»¿≈»
שאין  הטמאות מהקליפות הוא שלה

טוב  e‰L‡בהם ¯BL BÓk ‡ÏÂ)¿…¿∆
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a והחיות שהקיום ¿≈»¿»

"נוגה" הנקראת מקליפה הוא שלה

טוב  גם בה מעורב כי אור, ),לשון
‡e‰Â החמור,˙e¯È¯w‰ Ú·Ëa ¿¿∆««¿ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók25‡¯ÓÁ ¿«¬««≈««¿»
‡¯È¯˜ Êenz ˙Ùe˜˙a eÏÈÙ‡¬ƒƒ¿««¿ƒ»

dÈÏ– תמוז בתקופת אפילו חמור ≈
לו  קריר – חום של תקופה שהיא

Û˜Bz Ba LiL ¯BL BÓk ‡ÏÂ)¿…¿∆≈∆
'eÎ ˙eiÁ‰ ביטוי לידי הבאה ««

e¯È¯˜e˙בחום  על ), שמורה ¿ƒ
החיות  ‰CÙחלישות ‡È‰ƒ≈∆

˙eiÁ dÈÚL ‰Le„w‰26 «¿»∆ƒ¿»»«
ה' עבודת ברוחניות, גם וכך וחום.

חיות  חום, מתוך היא כראוי

מסמלת  קרירות ואילו והתלהבות.

מורה  "שור" ולכן ה', בעבודת חלישות

קליפה  על מורה ו"חמור" קדושה, על

לקדושה. והתנגדות

Le¯t‰ ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ«≈
,ÔBL‡¯‰ בשור חרישה באיסור »ƒ

כפי  יחדיו, לעיל,ובחמור שמבואר

Â‡l‰ ÔÈÚL לאֿתעשה איסור ∆ƒ¿««»
¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙ ‡Ï"c¿…«¬…¿«¬…
˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï ‡e‰ "ÂcÁÈ«¿»¿«¿ƒ∆

'¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜' לע" זה"של ומת ¿ƒ««¬
‡lL יחד לא תתחבר וממילא ∆…

,‰Le„w‰ ˙ÈÁaÓ Ïa˜z."שור"'¯BL' ˙ÈÁaL ,eÈ‰Â ¿«≈ƒ¿ƒ««¿»¿«¿∆¿ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL „ÚÂ ,‰Le„˜a ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ ˙ÎiL«∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¬»«¿»¿«∆«¿≈∆
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eicgiח xengae xeya yexgz `l

של  והּזּכּו הּברּור ּגם נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַועד

כּו'. החמֹור' ְֲִַַ'קליּפת

ÈÙÏe ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשהּצוּוי הׁשני, הּפרּוׁש ¿ƒְֲִִֵֵֶַַַַֹֹ

ׁשּתי  יחּוד יהיה ׁשּלא הּוא יחּדו" ְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹּובחמר

'חסדּֿוגבּורה  ו'חמֹור', 'ׁשֹור' ְְֲִֶֶַַָה'קליּפֹות'

והּוא  ה'קליּפה', על מֹורה 'ׁשֹור' ּגם הּנה ְְְִִִִֵֶַַַָָּדקליּפה',

ּכמלא  מּמּנּו ׁשּמתרחקין הּמּועד ׁשֹור ְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּבחינת

ואין 27עיניו  להּזיק, ׁשּכּונתֹו נּגח ׁשֹור להיֹותֹו , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

להּזקֹו לתאבֹון,28הנאה זאת עֹוׂשה ׁשאינֹו והינּו, , ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשענין  ּולהעיר, כּו'. מהּותֹו ּבעצם מּזיק הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָאּלא

 ֿ מּצד הּיׂשראלי האיׁש ׁשל לּטבע ׁשּי אינֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזה

ׁשּירּגיל  להיֹות יכֹול ׁשאףֿעלּֿפיֿכן אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָעצמֹו,

ׁשּנעׂשה  ועד זה, ּבענין חסֿוׁשלֹום עצמֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָאת

ּברּור  ּבֹו לפעֹול צריכים ולכן מּועד, ׁשֹור ְְְְִִִִִֵֵַָָּבבחינת

הּכ לעמלק, הּׁשּיכּות ּגם וזֹוהי כּו'. ׁשּיֹוצא וזּכּו לב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

 ֿ 'חסד ו'חמֹור', 'ׁשֹור' ה'קליּפֹות' ׁשּתי ְְֲִִִֵֶֶַַמּיחּוד

עמלק' ּב'קליּפת ׁשּגם (ּכּנ"ל), ּדקליּפה' ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּוגבּורה

עמלק  ׁשל ׁשענינֹו אף ּכי אּלּו, ענינים ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיׁשנם

"קר "אׁשר הּקרירּות 29הּוא ענין ּפעּולתֹו30, הרי , ְְְְֲֲִִֵֶַַָָ

האּומֹות  ׁשּמּכל (עלֿידיֿזה זאת לפעֹול עמלק ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל

ׁשּבא  זה הּוא היה ּביׂשראל, להּלחם יראים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהיּו

ּביׂשראל  ׁשּלא 31להּלחם החּיּות ּתֹוקף מּצד היא ,( ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

כּו'. חמימּות ׁשל ענין ׁשּזהּו כּו', ְְְֲִִִֵֶֶֶָָלהתּפעל

'ׁשֹור'e‰ÊÂג) ׁשּנקרא אברהם ׁשל ענינֹו ¿∆ְְְִִֶֶַָָָָ

ׁשעלֿידֹו ּבלבד זֹו ׁשּלא ְִֶֶַַַַָֹ(ּכּנ"ל),

אּלא  ּדקדּוׁשה', 'ׁשֹור ּדבחינת העבֹודה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָנעׂשית

ּדבחינת  הּברּור ּגם נעׂשה ׁשעלֿידֹו זאת, ְֲִִֵֶֶַַַַַָֹעֹוד

'חמֹור  ּדבחינת לּברּור ועד ּדקליּפה', ְְְֲִִִִֵַַַָ'ׁשֹור

ּבבחינת  להיֹות ׁשּמתהּפ ועד ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָּדקליּפה',

גֹו' ּגרם" חמֹור נעׂשה 32"יּׂששכר זה וענין . ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָ
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ואילך. א.27)סע"ב לג, ואילך.28)ברכות סע"ב ג, יח.29)ב"ק כה, רצד.30)פרשתנו ע' עטר"ת סה"מ שם. פירש"י

ובכ"מ. .65 ע' שם.31)תש"ט יד.32)פירש"י מט, ויחי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ '¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜' ÏL Cekf‰Â ¯e¯a‰ Ìb ‰NÚ שבסופו «¬∆««≈¿«ƒ∆¿ƒ««¬

מהרע  הטוב של הפרדה תהיה בה גם דבר ותתעלה.של תזדכך והיא

¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙ ‡Ï" ÈeÂv‰L ,ÈL‰ Le¯t‰ ÈÙÏe¿ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ…«¬…¿«¬…
„eÁÈ ‰È‰È ‡lL ‡e‰ "ÂcÁÈ של פנימי ‰'˜BtÈÏ˙'חיבור ÈzL «¿»∆…ƒ¿∆ƒ¿≈«¿ƒ

„ÒÁ' ,'¯BÓÁ'Â '¯BL'("שור") «¬∆∆
‰¯e·‚e("חמור"),'‰tÈÏ˜c ¿»ƒ¿ƒ»

ÏÚ ‰¯BÓ '¯BL' Ìb ‰p‰ƒ≈«∆«
,'‰tÈÏ˜'‰ אותה לדחות שיש «¿ƒ»

ממנה  BL¯ולהתרחק ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«
„Úen‰ נגח שכבר ולהזיק לנגוח «»

ל"מועד" מ"תם" והפך פעמים, כמה

‡ÏÓk epnÓ ÔÈ˜Á¯˙nL∆ƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿…
ÂÈÈÚ27, נראה אינו שכבר עד ≈»

Ábלעיניים ¯BL B˙BÈ‰Ïƒ¿«»
‰‡‰ ÔÈ‡Â ,˜Èf‰Ï B˙ekL∆«»»¿«ƒ¿≈¬»»

B˜f‰Ï28, המזיקה מבהמה בשונה ¿∆≈
לא  הנוגח השור מכך, ונהנית באכילה

מכך  NBÚ‰נהנה BÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆
,ÔB·‡˙Ï ˙‡Ê הנזק שעלֿידי כך …¿≈»

תאוותו את ממלא ‰e‡הוא ‡l‡∆»
'eÎ B˙e‰Ó ÌˆÚa ˜ÈfÓ ומי «ƒ¿∆∆«

הוא  ה' בעבודת ומצבו באופן שמעמדו

רוצה  והוא ביטול לו שחסר כזה

שלא  בדברים אפילו לחטוא, "להזיק",

דומה  הוא הרי הנאה, כל לו מביאים

הקליפה. בצד שהוא כפי ל"שור"

‰Ê ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe ומצב מעמד ¿»ƒ∆ƒ¿»∆
ה' בעבודת נחות CiLכה BÈ‡≈«»

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡‰ ÏL Ú·hÏ«∆«∆»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
מצדֿעצמו BÓˆÚŒ„vÓ,היהודי  כי ƒ««¿

ולא  ה' רצון את לעשות רוצה יהודי כל

חסֿושלום ולחטוא "נזק" «∆‡l‡לגרום
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ≈»ƒ¿
ÌBÏLÂŒÒÁ BÓˆÚ ˙‡ ÏÈb¯iL∆«¿ƒ∆«¿«¿»

‰Ê ÔÈÚa"נזקים" עשיית של ¿ƒ¿»∆
חלילה, NÚpL‰וחטאים, „ÚÂ¿«∆«¬∆

,„ÚeÓ ¯BL ˙ÈÁ·a שרגיל ƒ¿ƒ«»
ÏBÚÙÏ"להזיק" ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒƒ¿

¯e¯a Ba שבו הטוב את שיפריד ≈
eÎ'מהרע CekÊÂ אותו ולהעלות ¿ƒ

הקדושה. אל מהקליפה

˙eÎiM‰ Ìb È‰BÊÂ בשור לחרוש האיסור במשמעות זה פירוש של ¿ƒ«««»
יחדיו  של ÏÓÚÏ˜,ובחמור והחמורה הקשה BiLˆ‡הקליפה ·Ïk‰ «¬»≈«∆∆∆≈

e·‚e¯‰ו'נולד' „ÒÁ' ,'¯BÓÁ'Â '¯BL' '˙BtÈÏ˜'‰ ÈzL „eÁiÓƒƒ¿≈«¿ƒ«¬∆∆¿»
ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ '˜ÏÓÚ ˙tÈÏ˜'a ÌbL ,(Ï"pk) '‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»««∆«ƒ¿ƒ«¬»≈∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ

,el‡ קליפה של ו"חמור" "שור" ÏÓÚ˜של ÏL BÈÚL Û‡ Èk ≈ƒ«∆ƒ¿»∆¬»≈
"E¯˜ ¯L‡" ‡e‰29˙e¯È¯w‰ ÔÈÚ והעדר ,30, חלישות על המורה ¬∆»¿ƒ¿««¿ƒ

"חמור" בחינת קדושה, בענייני החיות

קליפה, ÏLשל B˙ÏeÚt È¯‰¬≈¿»∆
˙‡Ê ÏBÚÙÏ ˜ÏÓÚ החלישות את ¬»≈ƒ¿…

ÏknLוהקרירות  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ)«¿≈∆∆ƒ»
ÌÁl‰Ï ÌÈ‡¯È eÈ‰L ˙BÓe‡‰»∆»¿≈ƒ¿ƒ»≈
‡aL ‰Ê ‡e‰ ‰È‰ ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»∆∆»

Ï‡¯NÈa ÌÁl‰Ï31 ז"ל וחכמינו ¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈
שאף המשילו  רותחת, לאמבטיה זאת

שבא  עד בה, להיכנס רוצה לא אחד

גם  ואחריו ראשון, לתוכה וקפץ מישהו

בה), נכנסים vÓ„אחרים ‡È‰ƒƒ«
ÏÚt˙‰Ï ‡lL ˙eiÁ‰ Û˜Bz∆««∆…¿ƒ¿»≈
˙eÓÈÓÁ ÏL ÔÈÚ e‰fL ,'eÎ∆∆ƒ¿»∆¬ƒ

'eÎ מצד וחמימות  חיות זוהי ובעמלק

קדושה, ענייני שמקררת הקליפה

לנצל  ההיפך, להיות צריך ה' ובעבודת

להתגבר  והחמימות החיות תוקף את

עמלק. של הקרירות על

Ì‰¯·‡ ÏL BÈÚ e‰ÊÂ (‚¿∆ƒ¿»∆«¿»»
Ï"pk) '¯BL' ‡¯˜pL מדברי ∆ƒ¿»««

רץ  הבקר "ואל שנאמר וכמו המדרש,

ŒÏÚLאברהם" „·Ïa BÊ ‡lL ,(∆…ƒ¿«∆«
˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ ˙ÈNÚ B„È»«¬≈»¬»ƒ¿ƒ«

,'‰Le„˜c ¯BL' הנפש פעולת של ƒ¿»
וכן  הבהמית, הנפש על האלוקית

בעצמה, האלוקית הנפש פעולת

לעיל, Ê‡˙,כמבואר „BÚ ‡l‡∆»…
¯e¯a‰ Ìb ‰NÚ B„ÈŒÏÚL∆«»«¬∆««≈

וההעלאה 'BL¯והזיכוך ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·c ¯e¯aÏ „ÚÂ ,'‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»¿««≈ƒ¿ƒ«

'‰tÈÏ˜c ¯BÓÁ' קליפה שהוא ¬ƒ¿ƒ»
הוא  חמור כאמור (שהרי חמורה יותר

בהמה  הוא ושור טמאה, בהמה

Ct‰˙nLטהורה  „ÚÂ מ'חמור ), ¿«∆ƒ¿«≈
דקדושה'BÈ‰Ï˙דקליפה' 'חמור ƒ¿

"Ì¯b ¯BÓÁ ¯Î˘OÈ" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»»¬»∆
'B‚32 שבט את בירך שיעקב כפי

עצמות, בעל חמור רש"י: כפירוש למעליותא, גרם" "חמור בתואר יששכר

כבד". משא אותו שמטעינין כחמור תורה עול סובל
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הּמילה  קֹודם ׁשאברהם וזהּו הּמילה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָעלֿידי

"ּגרם", ּכמנין רמ"ג, ׁשעֹולה אברם, ׁשמֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָהיה

רמ"ח  עֹולה ה', לֹו ׁשהֹוסיפּו הּמילה ,33ועלֿידי ְְִִֵֶֶַַָ

ּׁשאמר  מה ּגם וזהּו וא"ו. ּבלא 'חמר' ְְְְֲִֶֶַַַַָָֹֹּכמנין

וחמֹור" ׁשֹור לי "ויהי מהּול 34יעקב נֹולד ּכי ,35, ְֲֲִִִַַַַָֹ

אּלּו. 'קליּפֹות' ׁשּתי ּברר ְְְִִֵֵֵֵָולכן

חדׁשLÈÂד) ׁשל ענינֹו עם הּנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְְִִֵֶֶַַַָָֹ

ב) (סעיף לעיל נתּבאר ּדהּנה, ְְְְֱִִִֵֵֵָאלּול.

"ּפני  ּבחינת ׁשֹור, עלֿידי הּוא החריׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָׁשענין

מהּׂשמאל  ּדֹוחה",ׁשֹור "ׂשמאל נמׁש ׁשּמּׁשם ," ְְְִִֵֶַָָָֹֹ

"ׂשמאלֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו כּו', עצמֹו את ְְְְְִֶֶַַָֹלהׁשּפיל

מתחילה  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה וידּוע לראׁשי". ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹּתחת

מראׁשֿהּׁשנה  ּכי לראׁשי", ּתחת "ׂשמאלֹו ְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹּבחינת

ׁשאז  "ׂשמאלֹו", ּבחינת הּוא הּכּפּורים יֹום ְְִִִֶַַַָֹעד

כּו' יראה ּבחינת מּלמעלה ּומתּגּלה 36נמׁש, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

"לראׁשי", ּבתבת ּכמרּומז אלּול, לחדׁש ּגם ְְְְְֱִֵֶַַַַָָֹֹוׁשּי

ו"ראׁשי" אלּול, חדׁש ׁשל יֹום ל' הּוא ל' ְֱִֶֶֶֹֹׁשאֹות

הּׁשני  ּבּפסּוק וגם ראׁשֿהּׁשנה. נאמר 37הּוא ׁשּבֹו ְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ראׁש ּדהינּו ל'), (ללא ראׁשי" ּתחת ְְְְִַַַֹֹֹֹ"ׂשמאלֹו

הּוא  והּיּו"ד ראׁשֿהּׁשנה, הּוא ׁש"ראׁש" ְֶַַָָֹֹיּו"ד,

מּלמעלה  ההמׁשכה הרי ּתׁשּובה, ימי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָעׂשרת

ּתׁשּובה, ימי ועׂשרת ּבראׁשֿהּׁשנה לי") ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ("ּדֹודי

("אני  למעלה מּלמּטה העבֹודה עלֿידי ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָנעׂשית

נכלל  לי" "ּדֹודי ּגם ׁשּלכן אלּול, ּבחדׁש ְְְֱִִִִֵֶֶַָָֹלדֹודי")

אלּול  לדֹודי 38ּבראׁשיּֿתבֹות ּד"אני וסֹופיּֿתבֹות . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵָ

יֹום  הארּבעים הם יּו"דין, ארּבע לי", ְְְִִִִֵַַַָָודֹודי

הּכּפּורים  יֹום עד אלּול ועֹוד 38ׁשּמראׁשֿחדׁש . ְֱִִֵֶֶַַֹֹ

את  מבררים (ׁשעלֿידּה הּמילה ענין ׁשּגם ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹזאת,

לחדׁש קׁשּור ו'חמֹור') 'ׁשֹור' ה'קליּפֹות' ְְְֲִֵֶַַָֹׁשּתי

הּנרמזים  מה'ראׁשיּֿתבֹות' אחד ׁשהרי ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאלּול,
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ב.33) לב, נדרים ה.34)ראה לב, ה.35)וישלח בראשית א.36)תנחומא לב, ראה פ' ג.37)לקו"ת ח, אבודרהם 38)שה"ש

רא  פ"א. ופירושה ר"ה תפלת והעבירו).סדר (ד"ה סתקפ"א או"ח ב"ח יש). עוד (ד"ה פ"ד התשובה שער חכמה שית
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הקדושֿברוךֿהוא, מצד דלעילא",

מצד  דלתתא" "אתערותא המעוררת
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ÏeÏ‡38 אף לי", ודודי לדודי "אני ¡
לי" "ודודי הפסוק של השני שהחצי

כי  ואילך, מראשֿהשנה העבודה הוא

עבודת  עלֿידי בעצם נפעל זה גם

להתפלא  אין ולכן אלול, בחודש האדם

נרמזת  אלול בחודש האדם שעבודת

 ֿ לראש שמתייחסת "ראשי" במילה

תשובה. ימי ועשרת השנה

הוא  שגם זה, בפסוק נוסף רמז ויש

ראשֿהשנה  שעבודת כך על מורה

אחד  כהמשך באה תשובה ימי ועשרת

אלול: חודש עבודת עם אחד וענין
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באיסור  שנרמזים העבודה ענייני של

אלול  לחודש וחמור בשור חרישה

d„ÈŒÏÚL) ‰ÏÈn‰ ÔÈÚ ÌbL∆«ƒ¿««ƒ»∆«»»
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ּׁשּכתּוב  מה הּוא את 39ּב'אלּול' אלקי הוי' ּומל ֱֱֲֶֶֶֶַָָָָֹ

זרע לבב ואת ּובזה 40לבב הּמילה, ענין , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

זה  (ׁשעל הּגּסה הערלה הסרת רק לא ְֲֶֶַַַַַָָָָָָֹּגּופא,

"אּתם 41נאמר  לבבכם, ערלת את ּומלּתם ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָ

הּתׁשּובה  ענין ׁשהּוא ּגם 42ּבעצמכם", אּלא ,( ְְְְְִֶֶֶַַַַָָ

הוי' ּומל נאמר זה (ׁשעל הּדּקה הּקליּפה ְֱֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהסרת

על  הּקׁשה ּדבר ׁשּזהּו ּכיון ,לבב את ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאלקי

אלּול 43האדם) ׁשּבחדׁש הּמילה ענין ּוכללּות . ְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ

התּגּלּות  לׁשֹון ("מל" הּגלּוי ּכח 44הּוא ּונתינת ( ְְְִִִַַַַָֹ

ּבהתחלת  ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר) ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָמּלמעלה

הוי' ּונתנֹו גֹו' לּמלחמה "ּכיֿתצא ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָּפרׁשתנּו

ּכח  נתינת ׁשל ענין ׁשּזהּו גֹו', "ּביד ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹאלקי

ּבאֹופן  אלּול חדׁש עבֹודת ּכללּות על ְְְְֱֲִֶֶַַַָָֹמּלמעלה)

לי" "ּדֹודי נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה לדֹודי", ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַּד"אני

ּגם  נכללֹות ׁשּבזה הּכּפּורים, ויֹום ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ועד  ּכּולּה, הּׁשנה ּכל על ההמׁשכֹות ְְַַַַַָָָָָָּכל

כּו' ּומזֹוני חּיי ּבבני ּבגׁשמּיּות, .45להמׁשכה ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ
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ו.39) ל, שם.40)נצבים וב"ח אבודרהם עה"פ. הטורים טז.41)בעל יו"ד, ראה ב.42)פ' יג, לךֿלך תניא 43)תו"א ראה

ס"ד. ב.44)אגה"ק יב, שם (המו"ל).45)תו"א הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kM ‰Ó ‡e‰ 'ÏeÏ‡'a39˙‡Â E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe ∆¡«∆»»¬»»¡…∆∆¿»¿¿∆

EÚ¯Ê ··Ï40, אלול ראשיֿתיבות הם לבב" ואת לבבך "את ÔÈÚוהמילים ¿««¿∆ƒ¿«
,‡Ùeb ‰Ê·e ,‰ÏÈn‰,עצמה ‰qb‰במילה ‰Ï¯Ú‰ ˙¯Ò‰ ˜¯ ‡Ï «ƒ»»∆»…«¬»«»»¿»««»
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL)41Ìz‡" ,ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe ∆«∆∆¡««¿∆≈»¿«¿«¿∆«∆

ÔÈÚ ‡e‰L ,"ÌÎÓˆÚa¿«¿¿∆∆ƒ¿«
‰·eLz‰42 של העיקרית העבודה «¿»

אלול  ‰Ò¯˙חודש Ìb ‡l‡ ,(∆»«¬»«
‰Ê ÏÚL) ‰wc‰ ‰tÈÏw‰«¿ƒ»««»∆«∆
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe ¯Ó‡∆¡«»¬»»¡…∆∆
‰Lw‰ ¯·c e‰fL ÔÂÈk ,E··Ï¿»¿≈»∆∆»»«»∆

(Ì„‡‰ ÏÚ43 יושלם זה ועניין «»»»
הקודש' ב'אגרת כמבואר לעתידֿלבוא,

שני  יש במילה הנה " התניא: שבספר

גסה  ערלה שהן ופריעה, מילה בחינות

גםֿכן  יש הלב בערלת וכן דקה. וקליפה

ופריעה... מילה ודקות גסות תאוות

כתיב  ממש הערלה מילת על והנה

אתם  לבבכם, ערלת את ומלתם

זהו  הדקה הקליפה להסיר אך בעצמכם,

נאמר  זה ועל האדם, על הקשה דבר

לבבך  את אלקיך ה' ומל המשיח בביאת

אלקיך ה' את לאהבה לבבך כו' בכל

כי  למען כלומר חייך, למען נפשך ובכל

ממש...". חייך כל הוא לבדו ה'

"ÏÓ") ÈeÏb‰ ‡e‰ ÏeÏ‡ L„ÁaL ‰ÏÈn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe¿»ƒ¿««ƒ»∆¿…∆¡«ƒ»
˙elb˙‰ ÔBLÏ44‰Ó C¯cŒÏÚ) ‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙e ( ¿ƒ¿«¿ƒ«…«ƒ¿«¿»«∆∆«

B˙e 'B‚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" e˙L¯t ˙ÏÁ˙‰a ·e˙kM∆»¿«¿»«»»»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»¿»
,'B‚ "E„Èa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ למלחמת רומז הכתוב בחסידות וכמבואר ¬»»¡…∆¿»∆

היצרֿהרע  עם האמור e‰fLהאדם ∆∆
הוא "ונתנו" ÏLבכתוב ÔÈÚƒ¿»∆

‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙ לנצח ¿ƒ«…«ƒ¿«¿»
היצר  ("מילה")),במלחמת וההתגלות

כח נתינת היא אלול חודש »ÏÚשל
ÏeÏ‡ L„Á ˙„B·Ú ˙eÏÏk¿»¬«…∆¡
,"È„B„Ï È‡"c ÔÙB‡a¿∆¿¬ƒ¿ƒ
("אני") האדם מצד מלמטה התעוררות

("לי") לאלוקות »∆ŒÏÚLלהתקרב
"ÈÏ È„Bc" ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒƒ
("דודי") מלמעלה והמשכה התעוררות

("לי") האדם ««»…¿M‰ŒL‡¯a‰אל
‰ÊaL ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ∆¿∆
˙BÎLÓ‰‰ Ïk Ìb ˙BÏÏÎƒ¿»«»««¿»
מקבל  שהאדם וההשפעות וההארות

dÏek,מלמעלה ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»»
‰ÎLÓ‰Ï „ÚÂ למטה מלמעלה ¿«««¿»»

ÈBÊÓe ÈiÁ È·a ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»≈«≈¿≈
בגשמיות  ופרנסה (בריאות) חיים בנים,

'eÎ45.
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר זלמן שמעון שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' ראה...

נהניתי ממה שמזכיר בסוף מכ' שעשו קביעות ברבים בלימוד שו"ע רבינו בכל יום, ובודאי יש 

להם לימוד ברבים בדא"ח בכל יום, ולא רק בש"ק שמזכיר במכתבו.

מטובו לפרוש בשלום כל החבורה שיחיו, והנני מסג"פ קטע משיחת ההתועדות דש"מ אלול, 

ובבקשה לזכות בזה את כל חבורתו שי'.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

מה נעשה מר"ד דזכרונותיו משנות תר"פ ואילך?



יי

.p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn .c"qa
מאידית  תרגום

הוראה ‡. מלשון היא בתורה,1תורה ענין כל .
מהווה  בתורה, פרשה של ושמה התחלתה ובודאי

נצחית  והוראה יהודי,2הוראה של היוםֿיום בחיי
וטף. נשים אנשים יהודי, כל

יהודי  לכל ההוראהֿנצחית מהי להבין: וצריך
על  למלחמה תצא "כי – בתורה השבוע מפרשת

שביו"? ושבית בידך אלקיך ה' ונתנו אויבך

במלחמת  קאי למלחמה" תצא ש"כי ובפרט
מדבר") הכתוב הרשות ("במלחמת ,3הרשות

הזה  בזמן אינה שייכת, איפוא 4שאינה מהי –
(גם  הזמנים בכל בנ"י לעבודת מזה ההוראהֿנצחית
"בכל  של באופן עד המקומות, ובכל הזה) בזמן

בעיניך התורה) (דברי יהיו ?miycg"5יום

זה  בפסוק דיוקים כמה להבין צריך א)6גם :
"כי תלחם"vz`הלשון "כי ולא למלחמה",

למלחמה תצא "כי ב) ביטוי lrוכיו"ב. – אויביך"
או  אויבך", "נגד אויבך", "עם ולא – בלתיֿרגיל
ה"א  "ונתנו של הענינים ב' הם מה ג) "באויבך".
דוקא. "בידך" הדיוק ד) שביו". ו"ושבית בידיך"

שב  "ושבית כתוב מדוע שבי"eiה) "ושבית ולא ,"7

סתם.

בהקדים:·. ויובן

חלקים: שני בכללות ישנם בנ"י בעבודת
המצוות, וקיום התורה לימוד – בקדושה עבודתו
גשמיות  את ולזכך לברר – בעולם בחלקו ועבודתו

ובלשון  ואלקות. לקדושה כלי ולעשותה העולם,
בתחתונים.8הידוע  יתברך לו דירה –

שבו  באופן מתבטא – העבודות שני בין ההבדל
היא  – בקדושה העבודה העבודה: את עושים
עם  מתעסקים לא זה בענין כי שלום, בדרכי בכלל
– העולם דבירור העבודה משא"כ מנגד. "אויבך",
על  למלחמה תצא "כי מלחמה, של באופן היא
ה"ה  שבגלוי באופן נבראו "תחתונים" אויבך":

לאלקות  ומנגד המעלים עצמם 9"אויבך" ומצד ,
"דירה מ(להיות) והיפך בערך שלא elה"ה

jxazi"10צריך ולכן ,mgldl לכבוש כדי העולם עם
הקב"ה  נמצא שבה להקב"ה, דירה ולעשותו אותו
שנמצא  כביכול, האדם, (כמו עצמותו בכל בגלוי

הפרטית  ).11בדירתו

– ד"אויבך" שהמציאות היות מזה: יתירה
עלֿידי  נבראה – התחתונים של והסתר העלם

envr d"awd12(הזה (דעולם שבהגשמיות ברא הוא ,
הרוחניות  שברא (כשם "תחתון" של תכונה תהי'
התוקף  גדול כמה עד מובן "עליון"), של תכונה עם
בכחו  אלא ח"ו, עצמו בכח (לא המנגד דמציאות
וכיון  – כזה) באופן המנגד את שברא הקב"ה של

את יותר עוד מחזק ה"ז לה dnglndשכן, שזקוק
להקב"ה. דירה העולם את לעשות בכדי  יהודי כל
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וראה 1) ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג

(בנדו"ד)2) וראה ובכ"מ). רפי"ז. (תניא נצחית היא התורה
תפא. ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר מאמרי

עה"פ.3) פרש"י
(4– פ"ה מלכים הל' רמב"ם (ראה וכו' בישראל מלך כשאין

מצוה  מלחמת משא"כ הרשות). דמלחמת והתנאים הדינים פרטי
(ראה  הזה בזמן גם שייך עליהם) שבא צר מיד ישראל (עזרת

ס"ו). סשכ"ט או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע
טז.5) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י ראה
ע'6) שם אוה"ת תצג. ע' פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי ראה

ועוד. תשמ"ה. תצא כי ד"ה תתע.
שבי".7) ממנו "וישב א) כא, (חוקת מ"ש ע"ד

ו.8) פי"ג, במדב"ר ג. בחקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
פל"ו. תניא

ממנו 9) למטה תחתון שאין התחתון והוא שם: תניא ראה
קליפות  מלא שהוא עד ומכופל כפול וחשך ית' אורו הסתר בענין

עוד. ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן וס"א
דרקיע 10) מלכותא (שכעין דארעא במלכותא גם שהוא כמו

המלך, מתכונת היא הפכית ה"תחתון" תכונת א): נח, ברכות –
ב. תשסד, ח"ד בראשית באוה"ת נת' ב. ט, (ש"א נאמר שעליו
המלוכה, משרי (אפילו העם" מכל גבוה ומעלה "משכמו ועוד)

הם העם ואנשי העם), מאנשי קרובים mixfעאכו"כ (שאינם דוקא
– וק"ו ובמכ"ש – הוא וכן פ"ז). שעהיוה"א ראה – המלך אל

(הנקר  הקב"ה המלכים מלכי למלך "אויבערשטער",בנוגע א
למציאות בערך ובמיוחד .mipezgzdעליון),

ע'11) שם ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה
כז). ע' ח"ב מלוקט בסה"מ (נסמנו ובכ"מ תמה.

שו"ת 12) (ראה הנמנעות " "נמנע שהוא העצמות, בכח ודוקא
סה"מ  ב. לד, להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. הרשב"א
אשתקד  תצא ש"פ שיחת בארוכה ראה – ועוד) תכ. ע' תרע"ח

.(678 ע' ח"ב תשמ"ט השיחות (ס'



p"yz'dיב lel` `"i ,`vz t"y zegiyn

"כי הלשון מובן ו"vz`ועפ"ז lrלמלחמה",
הוא  יהודי של הקבוע שמקומו כיון אויבך":
אצלו  צ"ל (עליון), דקדושה אמות) (הד' בתחום

d`ivi"תחתונים" עם למלחמה לצאת .13ממקומו
לנצח  הכח לו שניתן לכך מודע שיהי' וכדי
תחתון, של מציאות כנגד מלחמה במלחמה,
הפסוק  אומר – הקב"ה ע"י שנברא כזה ותחתון

" למלחמה יציאה למעלה lrשזוהי אויבך",
מעל 14מאויבך  עומד למלחמה) (היוצא היהודי ,

וכדלקמן. אויבך, (על)

למלחמה  תצא ד"כי העבודה – יותר ובפרטיות
עצמו  באדם גם ישנה אויבך" ונפש 15על הגוף :

לנשמתו  ביחס תחתון בבחי' הם שלו הבהמית
מלחמת  – למלחמה לצאת ועליו האלקית), (נפש
גופו  של הטבעיות הנטיות על להתגבר – היצר
לעבודת  יפריעו שלא ובאופן אותם לכבוש ונה"ב,
גם  ה' את שיעבוד – מזו יתירה ועד שלו, ה'

יצריך" בשני – לבבך "בכל אלו, וניתן 16בכחות .
" (נשמתו) להיותו – ע"ז הכח אויבך".lrלו

שני ‚. ישנם ה') (בעבודת עצמה זו במלחמה
הרשות: ומלחמת מצוה מלחמת – אופנים

מובן  אלו מלחמה אופני שני בין ההבדל
– היא מצוה מלחמת ביניהם: החילוק מפשטות

ועזרת 17"מלחמת  עמלק ומלחמת עממים שבעת
היא  הרשות מלחמת עליהם"; שבא צר מיד ישראל
כדי  העמים שאר עם (המלך) שנלחם "המלחמה –
ושמעו". בגדולתו ולהרבות ישראל גבול להרחיב

עשר  כיבוש – [ועד"ז עממים שבעה מלחמת
– תורה ע"פ ציווי מצוה, היא לע"ל] עממים
ארץֿישראל, ממנה ולעשות כנען ארץ את לכבוש
לבנ"י; ששייכת הארץ להיותה ארץֿהקודש,
מצוה, איננה העמים" שאר "עם המלחמה משא"כ
ישראל  גבול להרחיב "כדי הרשות, מלחמת אם כי

כזה  במקום גם הקדושה גבול את להרחיב כו'",
לגויים. ששייך בעולם

ה' בעבודת מלחמת 18ועד"ז של המשמעות :
המל  היא ע"פמצוה העולם עניני עם ieeivחמה

גשמיות  להפוך איך שבתורה ההוראות – התורה
– זה ובכלל לקדושה. הגשמי) מגופו (החל העולם
לעסוק  התורה) הוראות (ע"פ המוכרח כפי העבודה
מעשיך  "כל – שמים לשם שבעולם הרשות בדברי

שמים" לשם דעהו"19יהיו דרכיך ע"ד 20ו"בכל .
של  בעולם החלק שכובשים – ישראל ארץ כיבוש
התורה) שמצווה וכפי (כאשר עממים השבעה

הקודש. ארץ ישראל, ארץ ממנו ועושים

המלחמה  היא הרשות דמלחמת והמשמעות
ולהרבות  ישראל גבול "להרחיב העולם בעניני
דיני  ע"פ המוכרח מן יותר – ושמעו" בגדולתו
הרשות  עניני בבירור מסתפק איננו כלומר, התורה,
ומרבה  מרחיב אם כי בתורה, עליהם שנצטווה
(בעניני  הנוספים החלקים גם לברר בעבודה
לדוגמא: לקדושה. אותם והופך שבעולם, הרשות)

ליכול  חרבא אפום דנהמא (המלחמה 21העבודה
צר  לחם באכילת רק לא היא – האכילה) בבירור
שמן  בשר אוכל כאשר גם אלא לחץ, מים ושתיית
שמים. לשם זאת עושה הוא – ישן יין ושותה
חלקו  בבירור מסתפק איננו העולם: בבירור ועד"ז
התורה, ציווי ע"פ מועט הכי והחלק בלבד בעולם
בעולם  חדשים מקומות אחר מחפש הוא אלא
ביתֿהכנסת, יסוד באמצעות לבררם, שבאפשרותו

מצות. מעשה בית ביתֿהמדרש,

כו'"„. למלחמה תצא ב"כי החידוש מובן עפ"ז
הרשות: במלחמת שקאי

רק  לא מתבטאת רשות במלחמת ההוספה
יותר  ישראל גבול את שמרחיב העבודה, בכמות
אלא  – מצוה) (במלחמת החיוב ע"פ שהוא מכפי

והמלחמה. העבודה בעצם חידוש גם

הרשות  מלחמת בענין תמי' בהקדים ויובן
ה'): (בעבודת
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הלחם 13) וצא ע"פ . . "ברבות פרשתנו: ריש אוה"ת ראה
כאן  צ"ל וכך מבפנים, שהוא למי אלא צא אומרים אין . . בעמלק
לא  והמלחמה בבי"ע, אם כי רע, יגורך לא באצי' תצא, כי בענין

תצא". כי וזהו בבי"ע, היינו טו"ר, שיש במקום רק שייך
ובכ"מ.14) רע"א. לו, פרשתנו לקו"ת ראה
תרמ"ו 15) בסה"מ תצא כי ד"ה בארוכה ראה – לקמן בהבא

ובכ"מ. ואילך). כו (ע'
פרשתנו 16) אדהאמ"צ מאמרי וראה במשנה. – א נד, ברכות
תצז. ע'
רפ"ה.17) מלכים הל' רמב"ם

(18.34 ע' חי"ד ואילך. 2 ע' וח"כ ח"י לקו"ש גם ראה
טושו"ע 19) ספ"ג. דיעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות

סרל"א. או"ח
שם.20) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ועוד.21) ב. כו, נשא לקו"ת וראה ב. קפח, זח"ג
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ארץ  בכיבוש מצוה למלחמת בנ"י יציאת
שכך  בגלל ה"ז – עממים) שבעת (מלחמת ישראל
לבנ"י, ישראל ארץ את ונתן בתורתו, הקב"ה ציווה
להם. ששייכת הארץ את לכבוש הולכים הם במילא
לטעון  אוה"ע שיכולים הטענה על המענה גם וזהו

שבעה 22לבנ"י  ארצות שכבשתם אתם "לסטים
נחלת  להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח – גוים"

בראה 23גוים  הוא היא, הקב"ה של הארץ כל ,
להם  נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו

נתן  לא – שבעולם הארצות שאר את אמנם
יצאו  שבנ"י היתכן – להגויים אלא לבנ"י, הקב"ה
כך  על נוספות, ארצות לכבוש רשות במלחמת

אתם"?! "לסטים טענת וחלה שייכת לכאורה

הרשות ‰. למלחמת בנוגע התמי' היא ועד"ז
האדם: בעבודת

חלקו  את ולכבוש להלחם ליהודי שניתן הכח
"תחתונים" של באופן הקב"ה (שבראו בעולם
ה"ז  – קדושה) עם שייכות שום להם אין שמצ"ע
נברא  בעולם והחלק כן, לעשות התורה ציווי בכח

קדושה. ממנו שיעשו ובכוונה בכדי מלכתחילה

– במלחמה צורך יש זו מטרה שלהשגת ואף
הקב"ה  נתאוה – הקב"ה רצון הוא שכך בגלל ה"ז

דירה לו דוקא mipezgzaלהיות תהי' שדירתו –
mipezgza וצריך "אויבך", בבחי' מצ"ע שהם ,

כנ"ל. לאלקות, כלים לעשותם כדי בהם להלחם

דכיבוש  מצוה למלחמת בנוגע שמצינו וכמו
אע"פ  עממים): שבעה (מלחמת ישראל ארץ

d"awdy לאברהם ארץֿישראל את ונתן הבטיח
– נתתי  ("לזרעך izzpאבינו xak"24 שמאז באופן ,(

שייכת  בפועל) א"י את כבשו שבנ"י לפני (אפילו
הקב"ה  רצה אעפ"כ – לנצח לבנ"י ישראל ארץ
ובגילוי  בפועל ארץֿישראל את יקבלו שבנ"י

כיבוש dnglnבאמצעות ע"י בפועל שהי' (כמו
גויים  ברשות קודם תהי' שארץֿישראל יהושע),

"נחלתdxezdy[עד ישראל לארץ ",miiebקוראת
להיות) (יכולה שישנה הטענה את מביאה והתורה

שבעה  ארצות שכבשתם אתם ש"לסטים לאוה"ע
וע"י  להם"], נתנה ש"ברצונו כיון – גוים"
ממנה  ויעשו הגויים, ארץ את בנ"י יכבשו המלחמה

הקודש. ארץ ישראל, ארץ

נקבע גם שכך הכח d`ixaaועד – (מלכתחילה)
שיובן  (בכדי ישראל ארץ את לכבוש יוכלו שבנ"י
גדרי  מצד גם מהם לדרוש אפשר כיצד אצלם ויונח
שטוענים  (לאוה"ע בשכל ההסברה עם העולם),
לתת  לעמו הגיד מעשיו ש"כח – אתם") "לסטים
הוא  היא, הקב"ה של הארץ כל גוים, נחלת להם
להם  נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה

לנו": ונתנה מהם נטלה וברצונו

יכול  שהקב"ה עול, קבלת מצד רק הסבר זה אין
אלא  תעשה), מה לו יאמר (מי שברצונו כל לעשות
תיכף  שהקב"ה, – האדם בשכל גם שמובן הסבר
הוא  – ונתנה" "בראה – ארץֿישראל את כשברא
(לבנ"י), בעיניו" ישר "לאשר (במחשבה) אותה נתן
הקב"ה  של "ברצונו" כי – הוא להם" ש"נתנה ומה
א"י  את בנ"י יקבלו שבו שהאופן הי' מלכתחילה
קודם  שתהי' עי"ז אלא) מלמעלה, במתנה (לא יהי'

הגויים, נחלת יקחוהk"g`eברשות, dnglnaבנ"י
דירה  לו להיות הקב"ה נתאוה כי – הגויים עם
(ע"י  בנ"י יעשו גויים, מארץ שדוקא בתחתונים,

כנ"ל  ארץֿישראל, .25עבודתם)

למלחמת בנוגע אמורים, דברים ,devnבמה
החלק  את ולכבוש ללחום התורה ציווי לבנ"י שיש
מגלה  גופא שזה – קדושה ולעשותו בעולם
ניתן  שמלכתחילה ומה לבנ"י, שייך בעולם שהחלק

מהם; זאת יכבשו שבנ"י בכדי ה"ז  לגויים,

לכבוש  רשות, מלחמת אודות כשמדובר אבל
יש  – בתורה ציווי שום אין שעליו בעולם חלק
נתינתֿמקום  שום לכך שאין לומר, מקום לכאורה
(גויים), העולם לרשות ניתן זה חלק כי תורה, ע"פ

א  ולכן זה, את לכבוש לבנ"י ציווי ואסור שום ין
זה. את לכבוש בתורה

לכאורה  ה"ז אותו, כובשים אם – ואדרבה
ניתן  לא הזה החלק כי אתם", "לסטים של בגדר
מהענינים  העולם גשמיות את שגוזלים היינו לבנ"י,

העולם. ברשות מסר שהקב"ה
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76 תנחומא 22) ב. פ"א, ב"ר גם וראה בראשית. ר"פ פרש"י
.(41 הע' 104 ע' חט"ו לקו"ש (ראה עה"פ

ו.23) קיא, תהלים
ב"ר 24) גם וראה ה"א. פ"ב חלה ירושלמי יח. טו, לך לך

עה"פ. פרש"י כב. פמ"ד,
ח"י 25) ואילך. 10 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה – הנ"ל בכל

וש"נ. שם. וח"כ
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.Â מפרשה והחידוש ההוראה באה כך על
"במלחמת  למלחמה", תצא "כי – בתורה שלימה
מלחמת  שזוהי אע"פ מדבר": הכתוב הרשות
"הכתוב  – תורה ע"פ מלחמה גם זו הרי – הרשות
הרשות, למלחמת בנוגע כח) (ונותן מדבר"
(לא  מהעולם חלקים עוד ולכבוש להלחם העבודה
כיון  – קדושה מהם ולעשות ישראל) ארץ רק

היא, הבריאה לו lkyשכוונת דירה יהי' העולם
בתחתונים. יתברך

התנאי  נאמר לארץֿישראל בנוגע שרק ומה
שישנם  בעבודה, ועד"ז לנו", ונתנה מהם ש"נטלה
התורה  עליהם אשר בעולם מסויימים ענינים
חלקי  בשאר משא"כ קדושה, לעשותם שיש אומרת
שבנ"י  עלֿמנת שזהו התנאי בגלוי כתוב לא העולם
כל  את לעשות שצריכים (הגם קדושה מהם יעשו
הוא, לכך הטעם – יתברך) לו לדירה כולו העולם
של  לרשותו התורה נתנה הזו העבודה שאת
דוקא  אלא התורה, ציווי ע"פ אי"ז היהודי;
היהודי  של עצמו בכח דעבודה חידוש באמצעות

מלחמת –zeyxd.

שלימות  ניתוסף הרשות) (מלחמת  עי"ז אשר
יתברך  לו דלעשות בהעבודה מצוה) מלחמת (לגבי

התחדשות  בדרך שנפעל בתחתונים שגם 26דירה ,
ברשות  שהם איך בהם נרגש שמצ"ע בתחתונים
שיהי' מנת על להם" ש"נתנה כפי (ולא העולם
הנתינתֿכח  ישנה שבזה לנו", ונתנה מהם "נטלה
דירה  יעשו ארץֿהקודש), ממנה לעשות מלמעלה

יתברך  .27לו

.Ê:להבין צריך אמנם

מן  חיוב אינה רשות מלחמת שסוףֿסוף מכיון
יהודי  יכול איך – רשות של דבר אלא התורה,
אשר  למלחמה, יציאה ע"י בסכנה א"ע להעמיד
(בפרשה  [וכמ"ש סכנה עם קשורה מלחמה

מי 28שלפנ"ז) לאמר העם אל השוטרים "ודברו –
וישב  ילך חנכו ולא חדש בית בנה אשר האיש

dnglnaלביתו zeni ot ע"כ חוזר (והפסוק גו'"
חללו" ולא כרם נטע אשר ל"האיש בנוגע פעמיים

לקחה")]. ולא אשה ארש אשר ו"האיש

שיהודי  עי"ז העולם: בבירור במלחמה ועד"ז
רשות), (דברי העולם עניני את לברר למטה יורד
יכול  המתברר, בלבושי להתלבש צריך כך שלשם

כו' עם המתאבק (ע"ד לו להזיק גם 29הדבר ,(
במלחמת  (כולל שלו העבודה עניני לשאר בנוגע

– מצוה)

בעניני  המלחמה מצוה, למלחמת בנוגע בשלמא
ברירה  אין הרי – התורה ציוותה שעליהם העולם
מהתורה  נתינתֿכח ישנה – ועיקר ועוד אחרת,
משא"כ  כלל; ר"ל להינזק ולא במלחמה לנצח
מפורש  ציווי שום ע"ז אין – רשות במלחמת
היפך  בסכנה, עצמו שיעמיד היתכן וא"כ בתורה,

לנפשותיכם",c`n"ונשמרתםdxeza30הציווי
יצליח?! אולי – ספק מתוך

דמלחמת  בעבודה וחידוש עילוי יש אמנם
זה  אם אבל (כנ"ל), מצוה מלחמת לגבי רשות
הזמן  את שינצל עדיף לכאורה סכנה, לידי מביא
העולם  ובבירור קדושה, בעניני רק עבודתו לפעול
הנתינתֿכח  ישנה שעלי' מצוה, מלחמת ע"י

יצליח?! ודאי כי וההבטחה

הוא  רשות) במלחמת (הסכנה עי"ז מזו: ויתירה
נשמה  (בתור עבודתו המשך את בסכנה מעמיד
מצוה, מלחמת – (כולל התורה ציווי בקיום בגוף)
וכל  – וכיו"ב) פרשתנו בסיום עמלק מלחמת כמו

מלחמת בשביל למה? שיתעסק zeyxזה טוב יותר !
התורה  כח לו יש (שבהם התורה ציוויי בקיום
מוטלת  שהצלחתו בדבר להתעסק מאשר להצליח),
עבודתו  עניני לשאר ח"ו יפריע שזה ויתכן בספק,

בעתיד.

שכי  לתרץ, שאין ופשוט לעמל [מובן ש"אדם ון
יוצא 31יולד" לכן – לעשות" מה לו ו"אין

לעשות  מה תמיד יש ליהודי כי – רשות למלחמת
במלחמה  לצאת ולא המצוות, וקיום התורה בלימוד
נצטווה  שלא דבר על בסכנה א"ע ולהעמיד

בתורה].
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ואילך.26) 74 ע' חי"ב ואילך. 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה ראה
p"ye.(ואילך 678 ע' תשמ"ט (סה"ש אשתקד תצא ש"פ שיחת .

ועוד.
שבעבודת 27) העילוי ע"ד (ושם, 3 ע' ח"כ לקו"ש עד"ז ראה

מבירור  שלמעלה דתומ"צ העבודה לגבי אומות ז' ארץ כיבוש
ובכ"מ. העולם).

ואילך.28) ה כ, שופטים

ד.29) כו, משלי וראה פכ"ח. תניא ראה
טו.30) ד, ואתחנן
ז.31) ה, איוב



טו p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn

.Á דפרשתנו בחידוש נכלל זה שגם לומר ויש
אויבך": על למלחמה תצא "כי –

בנוגע  בתורה שלימה פרשה שישנה כיון
("הכתוב  התורה שע"פ מובן – הרשות למלחמת
לא  זו, עבודה (גם) יהודי אצל צ"ל מדבר")
– לזה [ונוסף בסכנה כרוכה שהיא לכך להתייחס
ה' "ונתנו – מלמעלה נתינתֿכח גם כך על יש

שביו" ושבית בידיך ].32אלקיך

צריך  שיהודי אומרים הפכים: הם שאלו והגם
envra xegal מלחמת שהיא למלחמה לצאת

זה  עם וביחד בסכנה, כרוכה שהיא אף הרשות,
לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם עליו מצווה התורה
הקב"ה  עם קשורים ובנ"י שהיות ידוע, הרי –
הפכים  תובע הוא לכן הפכים, נושא שהוא
הנ"ל. ההפכים בנדו"ד כולל יהודי, של  בעבודתו

ענין  בביאור – יותר בעומק לומר יש ועפ"ז
הרשות: מלחמת

נושא  שהוא הקב"ה, עם קשור שיהודי מכיון
את  לפעול אמיתי התחדשות כח לו יש – הפכים

הנ"ל  ההפכים הרשות:33חיבור דמלחמת בהעבודה

(שבא  תוקף לה יש ("אויבך") העולם מציאות
בתור  לתוקף ועד "אויבך"), את שברא מהקב"ה
הקדושה  לרשות שייכות לו שאין בפ"ע מציאות
נקבע  הבריאה בתחלת שכבר ישראל, לארץ [בניגוד
יש  שכל וע"פ לבנ"י], ששייכת מלכתחילה בה
יתכן  (ולכן לנצחו אפשר איך וספק לסכנה מקום

"שב  נעשה שזה ובאופן שבי יקחו "),eiש"אויבך"
ה"אויבך"; את לנצח בכדי למלחמה וצריכים

עם  קשור (להיותו להיהודי יש זה עם וביחד
תצא  "כי (– מדבר" מ("הכתוב הכח הקב"ה)
חידוש  לפעול – הרשות במלחמת למלחמה",
מציאות  שהיא כך על הבט שמבלי בבריאה,
כי  בשר לעיני נראה (ולכן עולם של ברֿתוקף
מצליח  בודאי הוא – סכנה) עם קשורה המלחמה
מהם  ועושה העולם חלקי כל את ומנצח וכובש
"ונתנו  – הפסוק שממשיך כמו יתברך, לו דירה
"תצא  יהי' כאשר שביו": ושבית בידך ה"א

ל"ונתנו  כבר יביא גופא ה"ז `jiwlלמלחמה", 'd
בעה"ב,34בידך" ע"ז נעשים שבנ"י – דוקא בידך ,

שנפלו  הדברים גם שביו", "ושבית – מזו ויתירה
לקדושה  ונהפכים נמסרים "אויבך", בידי .35בשבי'

מציאותו  בעצם שיהודי כיון – הוא לכך והטעם
" (מלכתחילה) מאויבך;lrהוא למעלה אויבך",

הקב"ה  עם כביכול אחת מציאות שהוא כפי יהודי
יש  ולכן העולם, מציאות כל מעל לכתחילה ה"ה
העולם  כל את ולכבוש למלחמה לצאת הכח לו
יתברך  לו דירה לעשותו להקב"ה) כולו (ששייך
ושאר  ישראל לארץ נחלק שהעולם זה [משא"כ
לעולם, ובערך קשורים שבנ"י כפי ה"ז – הארצות
ארץ  הוא שלהם החלק – עצמו שבעולם רק

הארצות  משאר המקודשת ].36הקודש,

תורה) (ע"פ בנ"י שבמלחמת אומרת, זאת
אופנים: שני ישנם העולם בבירור

חלק  עם הקשורה מלחמה – מצוה מלחמת (א)
הדברים  – ובעבודה ישראל, (ארץ בעולם מיוחד
קדושה), ועניני מצוה מקיים הוא שאיתם גשמיים
ציוויי  ע"פ בעבודה להדרגה בעיקר שייך שזה
חילוקי  עם קשורים התורה שדיני כפי התורה,
בנ"י  שבין להחילוקים בהתאם שבעולם המקומות
קדושה  הארצות), ושאר ישראל (ארץ והגויים
עניני  לכל ששייכת – רשות מלחמת (ב) וחול,
"על  של במצב מדרגתם באים שבנ"י כפי העולם,
ית', עצמותו עם כביכול ממש חד עד אויבך",
חול  בין שבעולם דרגות חילוקי מכל שלמעלה

וכו'. וקודש

.Ë,זה כך העולם, בבירור במלחמה שזה וכשם
יהודי  של היצר במלחמת גם יותר, בפרטיות
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(מלחמת 32) עצמו בכח באה היא עצמה העבודה מ"מ אבל
הכח  נמשך למלחמה" תצא "כי האתעדל"ת שלאחרי ורק הרשות),
יש  – מצוה במלחמת משא"כ גו'"; בידך ה"א "ונתנו מלמעלה
ואדרבה: העבודה, קודם עוד התורה של ונתינתֿכח ציווי בזה

להעבודה. הסיבה הוא הוא הציווי
טוב)33) (עשה חיובי באופן דעבודה ההפכים ובפרטיות:

הרמב"ם  על הדרן וראה מרע). (סור שלילי באופן ועבודה
היא  העולם) מציאות (בירור עשה דמצות שהעבודה (תשל"ה)

הל' ריש (רמב"ם ראשון" "מצוי דמצות מבחי' והעבודה יסוה"ת),
מצוי" "אינו מבחינת היא העולם) מציאות (שלילת תעשה לא

עיי"ש. ה"ב), (שם
(היצה"ר) לו אומר "היום ב) קה, (שבת ממחז"ל ולהעיר
"זה  הרי ענין שכל וי"ל, כך". עשה לו אומר ולמחר כך עשה
– בקדושה היא ההתחלה ואדרבה אלקים", עשה זה לעומת
(מ"ע  טוב ועשה מרע דסור הענינים הם כך" ו"עשה כך" ש"עשה
בעבודתם  ההפכים יודע היצה"ר וגם בעבודה, קוים ב' – ומל"ת)

ולכללותם. לשניהם ומנגד ישראל, של

תפב.34) ע' פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי גם ראה
ואילך.35) 679 ע' תשמ"ט השיחות ס' ראה
הי"ב.36) פ"ז הבחירה בית הל' רמב"ם ראה
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(כנ"ל  ונה"ב הגוף בבירור הפרטית בעבודתו
ה"מלחמת  את סיים שיהודי לאחרי שגם סוס"ב),

צ"ל מצ  הציווי), ע"פ מחוייב שהוא כמה (עד וה"
גבול  להרחיב "כדי הרשות", "מלחמת אצלו

כו'". ישראל

בתניא  המבואר ע"ד שזהו לומר בביאור 37ויש
צדיק 39עה"פ 38מאחז"ל  בין וראיתם "ושבתם

"עבדו  עבדו", לא לאשר אלקים עובד בין לרשע
דומה  ואינו נינהו גמורי צדיקי תרווייהו עבדו ולא
פעמים  מאה פרקו לשונה פעמים מאה פרקו שונה
לצדיק  אלקים עובד בין ש"ההפרש – ואחד"
העבודה  באמצע שהוא הוה לשון הוא שעובד
כו' עליו להתגבר היצה"ר עם המלחמה שהיא
תמיד, בו להלחם גדול ועמל עבודה באמת שהוא
בשם  ה' עבד נקרא הצדיק אבל הבינוני, והיינו
המלחמה  עבודת לגמרי וגמר עבר כבר כו', התואר

כו'", הרע עם

(בבינוני  ההבדל הוא שעד"ז ומבאר, וממשיך
("שהוא  דקדושה טבע ע"פ העבודה בין עצמו)
ללמוד  עצמו "הרגיל או בטבעו", בלימוד מתמיד
שני"), טבע לו ההרגל ונעשה גדולה בהתמדה
מלחמה, שום אין שבזה כיון עבדו", "לא שנקרא
טבע  ומשנה שלוחם מי הוא אלקים" ו"עובד
ד"עובד  הענין בביאור שם כמבואר – רגילותו
כי  – ואחד" פעמים מאה פרקו ששונה מי אלקים
פעמים  מאה פרק כל לשנות הרגילות הי' "בימיהם
על  היתירה ואחת המאה הפעם זאת ולכן כו',
ועולה  כולן כנגד שקולה מנעוריו שהורגל הרגילות
עובד  נקרא להיות עז וביתר שאת ביתר גביהן על

כו'". אלקים

ונה"ב  גופו עם קיים כאשר גם אומרת: זאת
ופעל  עצמו על עבד הוא – מצוה" "מלחמת
שני, טבע אצלו נעשה קדושה בעניני שלו שההרגל
מצוה" ה"מלחמת את סיים הוא – מזה ליתירה ועד
עד  ונה"ב, הגוף עם התורה) ציווי ע"פ שזה (כפי

xenbשנעשה wicv בתכלית היא בתומ"צ (עבודתו
יותר  צריך איננו שכעת אמינא, הווא – השלימות)
כבר  והוא דקדושה טבע נעשה טבעו כי להלחם,
מחיל  ב"ילכו רק להתעסק יכול במילא גמור, צדיק

חיל" עוד 40אל לחפש במקום קדושה, בעניני
מלחמה.

השלימות שתכלית לו, אומרים זה בעבודה על
עי"ז  נעשה וזה אלקים", "עובד שיהי' – היא
התורה, ציווי ע"פ שהיא במלחמה מסתפק שאיננו
תצא  ("כי הרשות" ל"מלחמת יוצא אלא

שלו,41למלחמה") הקדושה טבע את גם לשנות
עם  המלחמה (מע"י יותר גדול חידוש נפעל שעי"ז
ששלימות  (סוס"ז), לעיל האמור [ע"ד הרע היצר
יותר  הרשות מלחמת ע"י נפעלת בעולם ההחדשות

מצוה]). מלחמת ע"י מאשר

"מלחמת  כבר נלחם אם אפילו מזו: ויתירה
היתה  – בעבר רגילותו טבע את ושינה הרשות"
ולשם  ומספיק, די כבר שזה לחשוב, הו"א לכאורה
להסתכן  להמשיך עליו – היצר טוען – מה
הסיכון  כל כדאי הוא במצבו (האם ולהלחם
"עובד  של נוסף תואר שיקבל בכדי והמלחמה
דוקא  היא ששלימות לו, אומרים – אלקים"?!...)

לשון אלקים" "עובד כאשר dedכשהוא אפילו ,
ואחד פעמים מאה פרקו טבע dfeשנה נעשה

וכן  ושתים, פעמים מאה ללמוד עליו – רגילותו
הלאה.

.È– זה לזמן בנוגע הוראה גם ישנה ומזה
אלול: חודש

שכל  מכיון ליהודי: ולטעון לבוא יכול היצר
כשרות  בחזקת את 42ישראל יהודי כל קיים בודאי ,

יום  במשך רק ולא אלול, דחודש העבודה עניני כל
בחודש  ימים מעשרה למעלה כבר עברו אלא אחד,
לדודי  "אני של בעבודה רצופים ימים עשרה זה,

לי" המצוות 43ודודי וקיום התורה בלימוד והוספה ,
בחודש  מוסיפים שבנ"י הענינים כל עם בהידור,

שלפנ"ז  בהתוועדויות (כמדובר במילא,44אלול – (
לעשות  להמשיך – עכ"פ או "לנוח", עכשיו אפשר
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טו.37) פרק
ב.38) ט, חגיגה
יח.39) ג, מלאכי

ח.40) פד, תהלים – הכתוב ל'
למלחמה 41) היוצאים שכל פרשתנו, להאריז"ל ל"ת ראה

היו למלחמה") תצא mixenb(ב"כי miwicv היוצא כל שיחת וראה .
ואילך). 141 ע' תש"ב (סה"ש דוד בית למלחמת

ה"ב.42) פ"ב החודש קידוש הל' רמב"ם
(בסדר 43) היום סדר ר"ה. תפלת סדר (אבודרהם אלול ר"ת

עה"פ. שה"ש הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער פע"ח אלול). ר"ח
והעבירו)). (ד"ה סתקפ"א לטואו"ח ב"ח סתשע"ח. מט"מ

שופטים 44) וש"פ ראה ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
זו. שנה
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שישנה  ובפרט והדרגה, בסדר אבל העבודה, את
וכו' רצופים ימים עשרה במשך בזה הרגילות כבר
אפשר  – בעבודה להוסיף רוצים אם ואפילו וכו'.
לכך  להגיע הכרח כל אין אבל בזה, להוסיף
שכן  – ו'שטורעם' רעש עם "מלחמה", באמצעות
יש  אם ואפילו להלחם. מי עם לכאורה אין כבר

לפעול עדיף הרי – להלחם מאשר aבמה קדושה,
שדורשת במלחמה למלחמה.vz`להתעסק

להיותו  במיוחד: זה בדורנו מתחזקת זו ושאלה
של  הענינים ריבוי (ולאחרי הגלות של האחרון דור
עד  הדורות במשך בנ"י שפעלו המלחמה עבודת
– דהגאולה הראשון דור גם שיהי' זה), דור וכולל
לפעול  שיתכוננו יותר מתאים לכאורה הי'
אל  מחיל (ילכו עליות של באופן דלע"ל בהעבודה
עניני  עם להתעסק מאשר עצמה, בקדושה חיל)

מלחמה.

תצא  "כי מהפרשה ההוראה ישנה כך על
בחודש  תמיד אותה (שקורין אויבך" על למלחמה

אלול 45אלול  דחודש העבודה לעשות שצריך ,(
להילחם  – לעצמו בנוגע הן מלחמה, של באופן
בנוגע  והן הקדושה, טבע גם רגילותו, טבע ולשנות
בעולם  חלקים ולכבוש ללחום – בעולם להעבודה

ולעשותם בקדושה, לגמרי חדורים לא dxicשעדיין
יתברך. לו

הדור  להיותו אדרבה: – זה לדורנו ובנוגע
מוטלת  – דהגאולה הראשון ודור בגלות האחרון
ולהכין  המלחמה, את לסיים יתירה אחריות עלינו

צדקנו  משיח של ה'" מלחמות ל"ילחם הדרך 46את

מישראל  א' שבכל משיח הניצוץ ע"י ].47[ועד"ז

.‡È:לפועל ובנוגע

מלחמה  של באופן – להוסיף צריך יהודי כל
אלול, דחודש הענינים בכל – הטבע ושינוי
לי", ודודי לדודי ד"אני העבודה – ובכללות

אהבה  מתוך הקב"ה עם דבנ"י 48ההתקרבות

ומצוותי'. התורה קיום ע"י (ושמחה),

התורה  בלימוד ההוספה ע"י – ובמיוחד
במיוחד  מתאחדים שעי"ז אהבה), מתוך – (ובפרט
"אנא  בתורתו, עצמו את "הכניס" (אשר הקב"ה עם

יהבית" כתבית כו'"49נפשי נפלא ב"יחוד ,(50,

וכמו"כ  התורה, בלימוד בעצמו להוסיף
ונשים, אנשים – נוספים יהודים על להשפיע

רבן  בית של תינוקות טף, – מיוחדת 51ובהדגשה

בשיעורי  – ובפרט התורה, בלימוד שיוסיפו –
ברבים. תורה

מאחדת  שהיא הצדקה, נתינת ע"י – וכמו"כ
ואהבת  ה' לאהבת כלי נעשה שזה ביחד, בנ"י

לי"). ודודי לדודי ("אני הקב"ה ע"י ישראל

עבודת  – אלול דחודש העבודה קוי בשאר וגם
– זה בכל והשלימות התשובה, עבודת התפלה,

גאולה  של .52באופן

.·È:לענין ומענין

השנה  ראש לקראת הכנה גם הוא אלול חודש
אלול, מר"ח (החל בכלל תשרי דחודש והמועדים
מט"ו  ובפרט השנה, ראש ראש קודם יום שלשים
חג  קודם יום ושלשים ר"ה, קודם שבועיים – אלול
צרכי  את לספק המתאים זמן ה"ז ולכן הסוכות).
השנה  מראש מתחיל לכך, שזקוקים אלו לכל החג
ושתו  משמנים "אכלו של החיוב כשישנו –

לו" נכון לאין מנות ושלחו (כמדובר 53ממתקים
בארוכה  יוהכ"פ 54כמ"פ דערב החג צרכי ועד"ז ,(
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אמה 45) ואת אבי' את ש"ובכתה שם, להאריז"ל ל"ת ראה
אלול. חודש על קאי יג) כא, (פרשתנו ימים" ירח

ה"ד.46) פי"א מלכים הל' רמב"ם
ע'47) תרמ"ג סה"מ גם וראה פינחס. ס"פ עינים מאור ראה

ע.
מיוחדת 48) הדגשה בזה יש – הוא* זמנו השנה שכל דאף

dad`d c"r epkezy) mixiyd xiy zexwle xnel oibdep yiy xirdle (*

ודוקא  לי", ודודי לדודי "אני הוא שלו שר"ת אלול בחודש
ב). לב, ראה (לקו"ת בשדה" "מלך הוא הקב"ה זה בחודש

יעקב).49) העין (כגירסת א קה, שבת
ע'50) (לעיל ס"ט שופטים ש"פ משיחות וראה פ"ה. תניא

.(199
ר'51) וכו ' הרה"ח של השלשים לסיום בקשר השיחה ראה

.(232 ע' לקמן (נדפסה ע"ה העכט יהודה יעקב
כל 52) שכוללים "אלול" של תיבות ראשי החמשה כידוע

ודודי  לדודי "אני (תורה), לך" ושמתי לידו "אנה בעבודה: הקוים
לבבך  "את (גמ"ח), לאביונים" ומתנות לרעהו "איש (תפלה), לי"
ראה  – (גאולה) לאמר" ויאמרו לה' "אשירה (תשובה), לבב" ואת
ס' ואילך. 313 ע' שם .177 ע' חכ"ד ואילך. 297 ע' ח"ט לקו"ש

ועוד. ואילך. 599 ע' תשמ"ח השיחות
סתקפ"ג 53) או"ח אדה"ז ושו"ע בב"י הובא יו"ד. ח, נחמי'

ס"ד.
ועוד.54) ואילך. 369 ע' חי"ד לקו"ש

± c"ag bdpn itle .dpyd jyna miniieqn mipnfa (i"qpke d"awd oia
oibdep yiy llkd on `vei caln] (dkxa ila elit`) df mixne` oi`y
,[l"f x"en`` bdpy itk ± ipy lila hxtae ,xcqd lila y"dy xnel

.mixiyd xiya cenild i"r `ed epnf dpyd lk ik l"i
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שמיני  הסוכות, חג – ולאח"ז יוהכ"פ, ומוצאי
תורה. ושמחת עצרת

כששני  – זו שנה בקביעות מיוחדת ובהדגשה
בימי  חלים ישראל) בארץ (גם השנה ראש ימי
ליום  תיכף מהם נכנסים ובמילא וששי, חמישי
הסוכות  לחג בנוגע גם לארץ) (בחוץ ועד"ז השבת,
את  לספק צריכים – תורה ושמחת עצרת ושמיני

רצופים. ימים דג' הצרכים

כתיבה  בברכת יותר עוד יוסיף שזה רצון, ויהי
טובה  לשנה בנ"י, ולכל יהודי לכל טובה וחתימה
בגשמיות  והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה,

יחד, גם וברוחניות

האמיתית  הגאולה – עיקרית הכי הברכה עדי
ה' מלחמת ילחם אשר צדקנו, משיח ע"י והשלימה
– שביו" ו"ושבית בידך", אלקיך ה' "ונתנו וינצח,
בית  – אחרי') רדפו (שאוה"ע השבי' עיקר

דבית  המשכונות למקומם שחוזרים עי"ז המקדש,
שני  ובית עם 55ראשון ביחד משה,, שעשה המשכן

מקדש  השלישי, המקדש בית בנין – ועיקר ועוד
ידיך  כוננו ,56אד'

"(והי' בפשטות יקויים אל 57ואזי תבוא כי)
גו'" האדמה פרי כל מראשית ולקחת גו' הארץ

השלישי, בביהמ"ק הביכורים ומביאים

תצא  "כי המלחמה, ענין שלימות גם ישנה ואז
"לחמי  – לחם מלשון מלחמה – למלחמה"

בביהמ"ק,58לאשי" הקרבנות עבודת ,

ממש. ומיד תיכף – זה וכל
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פקודי.55) ר"פ פרש"י ראה
ובפרש"י.56) יז טו, בשלח
אֿב.57) כו, תבוא
ב.58) כח, פינחס

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc oixcdpq(iying meil)

,'xawúøîà éàå`ed dxeawd mrhyäøtk déì éåäézc éëéä ék- ¨¤§¦¨§©¦¥¦§¤¡¥¥©¨¨
,dxtk znl didiy ickðäeøáwéì énð Cly eipa x`y z` mby - ¨¨©¦¦©§

,exawi miryx eidy mraxiäøtk eäì éåäézc éëéä ékick - ¦¥¦§¤¡¥§©¨¨
wx :`xnbd dgec .dxtk mdl didiyéàä,df oa -,àeä ÷écöc ©§©¦

äøtk déì éåäézj` ,ef dxtk el dpzip -ðäC,miryxd eipa x`y - ¤¡¥¥©¨¨¨¨
äøtk eäì éåäéì àì.dxtkl mi`kf mpi` - Ÿ¤¡¥§©¨¨

,òîL àzweqta xn`p(c fh dinxi),,'eøáwé àìå eãôqé àì'm`e ¨§©Ÿ¦¨§§Ÿ¦¨¥
eyprpy :`xnbd dgec .exawi `l recn ,`ed dxtk meynàìc§Ÿ

äøtk eäì éåäézlr mby oeik ,dxeawd zxtk mdl didz `ly - ¤¡¥§©¨¨
.wtqd o`k hytp `le .daeyza mixfeg eid `l mxaw gzt

:znd lr ctqdd aeig mrha zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà- ¦©§¨§
,daiyid ipa ewtzqdàãétñä,znd z` citqdl aeigd -àø÷é ¤§¥¨§¨¨

éåä éiçc,miigd znd iaexw ceak meyn `ed m`d -àø÷é Bà §©¥¨¥§¨¨
éåä éáëLc:`xnbd zl`ey .znd ceak meyn dfy e` -éàîì §¨§¥¨¥§©

dpéî à÷ôðzx`an .dkldl minrhd ipy oia lcadd dn - ¨§¨¦©
ote`a :`xnbdøîàc,ezen mcewàøáb àeääì äeãtñú àìl` - §¨©Ÿ¦§§¨§©©§¨

df m` j` ,el mirney ,eceak meyn `ed mrhd m` ,ipecitqz
.el mirney oi` ,miigd ceak meynénð éàdkldl lcad cere - ¦©¦

iabl ,epyiïéLøBiî é÷etàìxkyl oenn miyxeidn `ivedl - §©¥¦§¦
mitek ,znd ceak meyn df m`y ,zzl mivex mpi`yk mipctqd
.mceak lr xzeel md mi`yx ,mceak meyn df m`e ,zzl mze`

:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzweqta xn`pbk ziy`xa) ¨§©
(a,,'dúBkáìå äøNì ãBtñì íäøáà àáiå'xdn ribdy ,epiide ©¨Ÿ©§¨¨¦§§¨¨§¦§¨

,wgvi zciwr xg` dixendrnyn ,mdxa` `ay aezky jkne
,mdxa` ribdy cr dxaewln epiznde ,dzxihta my did `ly

úøîà éàåctqdd mrhyéiçc àø÷é íeMî[miigd ceakÎ],àeäike §¦¨§©¦§¨¨§©¥
àø÷é íeMî[eceakÎ]äøNì dì eäLî ,íäøáàcz` eakir - ¦§¨¨§©§¨¨©§¨§¨¨

epiznd okle ,znd ceak meyn dfy jgxk lre ,dxy ly dzxeaw
,miigd ceak meyn `ed ctqddy s` :`xnbd dgec .eldôeb äøN̈¨¨

dì àçéð,jkaíäøáà da øwéiîc éëéä ékcakzi mdxa`y ick - ¦¨¨¦¥¦¦¦©©¨©§¨¨
.da

,òîL àzweqta xn`p(bi ci '` mikln)eøá÷å ìàøNé ìk Bì eãôñå' ¨§©§¨§¨¦§¨¥§¨§
úøîà éàå ,'BúBàctqdd mrhyéiçc àø÷é íeMî[miigd ceakÎ] §¦¨§©¦§¨¨§©¥

ðä ,àeäeäðéð àø÷é éða C`ld ,cakl jixv mraxi zia z` ike - ¨¨§¥§¨¨¦§
,`ed miigd ceak meyny s` :`xnbd dgec .eid miryxeäì àçéð¦¨§

éLðéà eäa éø÷éiîc ài÷écöìmda micakzny miwicvl mdl gp - §©¦©¨§¦©§¦§¦§¥
.edecitqiy el aeh okle ,mirx ode miaeh od ,mc`d ipa lk

,òîL àzweqta xn`p(c fh dinxi),,'eøáwé àìå eãôqé àì'm`e ¨§©Ÿ¦¨§§Ÿ¦¨¥
`l recne ,miwicv mdipia yi `ld ,miigd ceak meyn `ed ctqd

c meyn :`xnbd dgec .miryxd z` ecitqiài÷écöì àçéð àìŸ¦¨§©¦©¨
àéiòéLøa éø÷iéîcmizna cakzdl miigd miwicvd mivex `l - §¦©§¦¦§¦©¨

.ctqdd miryxdn rpnp ok lre ,miryxd
,òîL àzweqta xn`p(d cl edinxi),úeîz íBìLa'úBôøNîáe , ¨§©§¨¨§¦§§

éúBáàéðôì eéä øLà íéðBLàøä íéëìnä ECì eôøNé ïk ,EïBãà éBäå , £¤©§¨¦¨¦¦£¤¨§¨¤¥¦§§¨§¨
úøîà éàå ,'Cì eãtñéctqdd mrhyéiçc àø÷é íeMîceakÎ] ¦§§¨§¦¨§©¦§¨¨§©¥

[miigddépéî déì à÷ôð éàî ,àeä.edecitqiy jkn el `vi dn - ©¨§¨¥¦¥
:`xnbd dgecdéì øîà÷ éëä,`iapd el xn` jk -éa eø÷éiìC ¨¦¨¨©¥¦©§¦

Cúäáàa éøwééúîc éëéä ék ìàøNémyk ,ja ecakzi l`xyi ipa - ¦§¨¥¦¥¦§¦§©§¦§©§¨¨
.jizea`a ecakzdy
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום חמישי עמ' ב
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.p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zgiyn .c"qa
– ע"ה העכט יהודה יעקב ר' וכו' הרה"ח לפטירת השלשים סיום עם בקשר –

מאידית  תרגום

סיום ‡. הוא אלול, י"ד הבא, שלישי יום
יעקב  ר' וכו' (הרה"ח יהודי של לפטירתו השלשים
מו"ח  כ"ק ע"י נתמנה אשר העכט), ז"ל יהודה
התורה  בהפצת להתעסק דורנו נשיא אדמו"ר
ישראל, ובנות בני בחינוך – ובמיוחד והיהדות,
מסירת  מתוך עד שנים ריבוי במשך בזה עסק והוא

נפש.

זמן  כולל פרטית, בהשגחה הוא דבר כל
זה  שלזמן מובן ובמילא והשלשים, הפטירה

הנפטר. של ועסק העבודה עם שייכות

– הי' בהם עסק שהוא המיוחדים הענינים בין
תינוקות  עם התורה לימוד יהודים, ילדים של חינוך
יהודים  ילדים – ובמיוחד כולל רבן, בית של
ממלכתיים  בבתיֿספר (לעתֿעתה) שנמצאים
שיעורים  להם שקבע עי"ז סקולס"), ("פאבליק
(של"ה), הדת" לימוד "שיעורי התורה, בלימוד
בזה  ועסק בראשו, עמד אשר המוסד של כשמו
המניעות  על הבט שמבלי נפש, ומסירות בתוקף
התפעל  לא הוא המדינה, חוקי מצד שהיו ועיכובים
שיעורי  את לקבוע מיוחד רשיון לקבל והצליח
במאות  תורה שיעורי התארגנו ודרכו הדת, לימוד

מקומות.

עם הלימוד ענין רבן גודל בית של תינוקות
עם  בקשר – ובמיוחד חז"ל, מאמרי בכמה מבואר
הידועה  (בסוגיא הגמרא כדברי – וגאולה גלות

לתשב"ר) חרבה 1בקשר לא המנונא רב "אמר
בית  של תינוקות בה שבטלו בשביל אלא ירושלים

רבן",

מלמדי  של ביותר הגדול המספר וכידוע
"ד' שני: בית בזמן שהיו רבן בית של תינוקות
היו  או"א ובכל ביתר, בכרך היו כנסיות בתי מאות
ד' לפניו היו וכאו"א תינוקות, מלמדי מאות ד'

תינוקות" לקהילות 2מאות בנוגע מובן ועד"ז .
ריבוי  הי' ששם שני), בית (בזמן בחוץֿלארץ דבנ"י

המשנה  מדברי [כמובן קבוע באופן 3בנ"י

של  השקל למחצית מיוחדת קופה הי' שבביהמ"ק
לארץ]. שבחוץ בנ"י

ביתֿהמקדש  חורבן על שהתיקון מובן, ומזה
עם  בלימוד ובריבוי שעוסקים עי"ז הוא והגלות
ובין  ישראל בארץ בין ביתֿרבן, של תינוקות
הוא  בנ"י של ובנין מנין רוב הזה [שבזמן בחו"ל
כל  ועם התחתון], כדור בחצי – גופא ובזה בחו"ל,
אלה  כולל ביתֿרבן, של תינוקות של הסוגים
שהם  סקולס", ב"פאבליק לעתֿעתה שנמצאים

תורני. יהודי לחינוך צריכים במיוחד

והשלשים  הפטירה זמן עם השייכות מובן עפ"ז
תשב"ר: של בחינוך שעסק היהודי של

 ֿ בית חורבן חודש אב, בחודש ארעה הפטירה
אריאל" והחריב ארי' במזל ארי' ("עלה ),4המקדש

של  תינוקות בה שבטלו "בשביל (כנ"ל) שאירע
"על הי' זה אבל רבן"; יבוא zpn"5בית שאח"כ

(יום  באב עשר מחמשה ובפרט בזה, התיקון
אלול  בחודש – (כולל ואילך, בימי 6elekyפטירתו)

הרחמים  (חודש האחרונות הלוחות על )),7חרות
התורה  בלימוד להוסיף להתחיל במיוחד כשצריכים
באב  עשר "מחמשה יוסיף", דמוסיף ואילך ("מכאן
בתורה  לעסוק הימים על לילות דמוסיף ואילך

חייו") על חיים בלימוד 8יוסיף – ובמיוחד כולל ,
סיבת התו  את ומבטל שמתקן תשב"ר, של רה
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ב.1) קיט, שבת
א.2) נח, גיטין

ספ"ג.3) שקלים
רנט.4) רמז ירמי' יל"ש
שם.5) יל"ש ראה
בחודש 6) הירידה ע"י הבאה העלי' יותר עוד מתגלית שאז

ע' .78 ע' ח"ט לקו"ש ראה – א) יב, זח"ב – הדינים (חודש אב
וש"נ. תשמ"ז. באב ט"ו משיחת קונטרס ואילך. 65 ע' חי"ט .89

ועוד. תי. תו, ע' אג"ק לוי"צ לקוטי
ר"ת הוא אב) חודש של (מזלו ש"ארי'" בזה `lelויומתק

א). (ריג, ר"ה מס' ריש (של"ה רבה הושענא יוהכ"פ השנה ראש
א'נז). ס"ע תסז. ע' נ"ך באוה"ת הובא

ואילך.7) א לב, ראה לקו"ת תקפא. ר"ס או"ח שו"ע ראה
הל'8) סכ"ג. סרמ"ו יו"ד רמ"א וראה ובפרש"י. בסופה תענית

ס"ח. פ"ד לאדה"ז תורה תלמוד
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המסובב, בטל ממילא הסיבה ובהבטל החורבן,
השלישי. המקדש דבית ידיך כוננו ונבנה

הנפטר ·. של שמו עם גם ברמז זה לקשר ויש
מקום  שיש כמ"פ, [כמדובר יהודה" "יעקב –
שמים  ביראת מוסיף זה כאשר רמז ולומר לחפש

בפועל]: ה' ועבודת

מכל  כלולה כו' ("נשמתו בנ"י כל כולל "יעקב"
עולם") ועד מעולם שבישראל כמובן 9הנשמות ,

שמהם  השבטים, כל באו שמיעקב מזה בפשטות
המשכה) (מלשון שהשבטים ז.א. בנ"י. הם 10כל

בכלל) (והאבות יעקב והמחבר הממשיך הממוצע
בנ"י. כל עם

החסידות  אצילות 11ובלשון בבחי' הוא יעקב :
כפי  השבטים עם קשור והוא עילאה), (מרכבתא
עדות  יֿה "שבטי – באצילות עומדים שהם

שהם 12לישראל" כפי השבטים אח"כ נמשכו ומזה ,
את  כוללים והם תתאה), (מרכבתא בבי"ע עומדים
בעולם  עד נמצאים, שהם וכפי היכן בנ"י כל
ה"ז  [ובכללות והחומרי הגשמי הזה עולם העשי',

עקב  י' אותיות – "יעקב" בשם נכלל ,13גם
ויהדות  דאלקות היו"ד הוי'), (דשם ,14שמהיו"ד

עקביים  בבחי' מטה למטה ובפרטיות 13נמשך .
השבטים]. ע"י למטה ההמשכה נעשית ובגלוי

השבטים  וראש עם 15ועיקר יעקב את (שמחבר
" הוא נקראים dcediבנ"י) בנ"י שכל לכך נוסף ."

יהודה  שם .16על

הוא  בנ"י עם (ו)יהודה") "יעקב (של והקשר
ע"י יעקב zddxeבמיוחד של ענינו כמ"ש 17– ,18

[כיון  בישראל" שם ותורה ביעקב עדות "ויקם
של  ימינו) ואורך (חיינו החיות מקור היא שתורה
ישראל], נשמות כל כולל (תורה) יעקב ולכן בנ"י,

– יהודה ע"י לבנ"י נמשכת יעקב של ותורתו
לפניו 19כמ"ש  להורות גו' שלח יהודה "ואת

תצא  שמשם תלמוד בית לו "לתקן גושנה",
שהם  כפי לבנ"י תומשך שהתורה עד הוראה",

וגבולים. מיצרים מלשון במצרים עומדים

יהודה  של שענינו זה עם זה לקשר ויש
– הוא אליו dyrn(בעבודה) "ויגש בענין [כמבואר

במעשה 20יהודה"] יעקב עניני את ממשיך הוא ,
בפועל.

(יעקב  השמות שני של שהר"ת ולהוסיף,
הקב"ה  של שמו על שקאי יודי"ן, שני הוא יהודה)
השם  במקום יודי"ן שני בכ"מ שכותבים (כפי
(בכתיבתו) הוי' דשם ר"ת דיו"ד החיבור – (הוי'))
בקריאתו) הוי' (שם אד' דשם (התיבה) סוף ויו"ד
אלקות  עם מעולם שמלמעלה אלקות החיבור –

בעולם  .21שמתלבשת

המלך  הי' שהוא – ביהודה שיש נוסף ענין
דוד.22שבשבטים  בית מלכות משתלשלת ומיהודה ,

עבודה על מורה (מלכות) ה"ז של swezaשבעבודה
דרך" לו לעשות "פורץ המלך אשר, ו"אמר 23מלך, ,

טורא" עקר "מאן 24מלכא התורה, ע"י – ובמיוחד .
רבנן" (התורה)25מלכי ותוקף הכח ישנו שלהם ,

העולם. מציאות את לשנות

עיקר  עם הנפטר של דשמו השייכות מובן עפ"ז
עבודתו:

יהודה": "יעקב של בעבודה הי' עסקו עיקר
לבנ"י, יעקב של תורתו בפועל במעשה להמשיך
לאלה  גם עד רבן, בית של לתינוקות – ובמיוחד

מטה  למטה ב"פאבליק 26שנמצאים עקב), (בבחי'
(מלך), יהודה של בתוקף זאת ולעשות סקולס",
המדינה  מחוק התפעל לא שהוא לעיל וכמדובר
לימוד  "שיעורי את בפועל ויישם בתוקף ועמד

הדת".
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64 סע"ב).9) (קיא, ס"ז אגה"ק תניא,
ועוד.10) סע"א. ג, במדבר לקו"ת ראה
ועוד.11) במדבר. ר"פ (לאדהאמ"צ) הזהר ביאורי ראה
ד.12) קכב, תהלים
ועוד.13) ויצא. ר"פ ואוה"ת תו"א
אדה"ז 14) פירוש למעלה כידוע יו"ד א', אות בצורת

יום" "היום (ראה המחברם וקו איד), (א למטה ויו"ד ַ(הקב"ה)
.(616 ע' ח"ב לקו"ש א. אדר ח'

יו"ד.15) לאסת"ר פתיחתא
ויחי.16) ר"פ תו"א ראה
מכל 17) כלולה יעקב שנשמת לזה (בהמשך שם אגה"ק ראה

עיי"ש. כו'. שלמעלה לתורה מרכבה והי' נש"י):
ה.18) עח, תהלים

ובפרש"י.19) כח מו, ויגש
ועוד.20) ויגש. ר"פ אוה"ת
ס"ה 21) תשמ"ז אב מנחם כ"ף עקב, ש"פ משיחות בכ"ז ראה

וש"נ. .(221 ע' ח"ד תשמ"ז (התוועדויות
נקנית 22) שהמלכות שלשים, בגימטריא הוא שיהודה ולהעיר

ו). פ"ו, (אבות מעלות בשלשים
ה"ג.23) פ"ה מלכים הל' רמב"ם ב. כ, סנהדרין
ב.24) ג, ב"ב ראה
א.25) סב, גיטין ראה
היהודי 26) שם בגילוי גם במיוחד עסק שהנפטר ולהעיר,

(שו"ע  הקדושה נפש כניסת התחלת – הברית בעת לו (שנתנו
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הענינים  המשכת עם עסק הוא – ובכלל
[נשיא  יעקב של מו"ח 27והרצונות כ"ק דורנו,

עד  (יהודה), ובתוקף בפועל במעשה אדמו"ר]
וקיים  המשיך הוא מ"יעקב", רמז כששמע שאפילו

בפועל במעשה לממש ynnזאת שאפשר באופן ,
במיוחד. עסק הוא בזה – המישוש בחוש זאת

בשמו:‚. רמז עוד

"רבי" אותיות רי"ב, בגימטריא יהודה" "יעקב
בית  של תינוקות של רבי בתור לענינו בהתאם –
רבי  של הענינים את המשיך הוא ועיקר: ועוד רבן.
בפועל, במעשה אדמו"ר) מו"ח (כ"ק דורנו נשיא

כנ"ל.

זה  דשבת הפרק עם גם זה לקשר –28ויש
" היא: (סתם)iaxשהתחלתו "רבי" בלשון אומר",

במשנה  זה, מי מפורש כתוב אח"כ ורק דוקא,
כולל  שהוא – הנשיא" יהודה "רבי זה: שלאחרי
יהודה), יעקב של (הגימטריא "רבי" תיבת את גם
תיבת  ובהוספת "יהודה", השני שמו את וגם

אבינו  יעקב של ניצוצו ר"ת שממנו 29"הנשיא", ,
(כנ"ל). למטה יהודה נמשך

– אומר" "רבי של העבודה היתה הנפטר אצל
של  הענין את בפועל ולימוד באמירה להמשיך
התורה, לימוד יהודה), יעקב (בגימטריא "רבי"
משנה  סדרי ששה של המחבר הי' שרבי כידוע
בית  של תינוקות עם במיוחד אותם (שלומדים
את  ממהר (גם) המשניות שלימוד ולהעיר, רבן).

כמאחז"ל  – אלא 30הגאולה מתכנשות הגליות אין
המשניות. בזכות

"by'ולהוסיף, גם האותיות קשורים ה"ה רבי"
ע"י  "רבי", ע"י (שנעשה המקדש בית בנין עם
ס"א): כנ"ל רבן, בית של תינוקות עם לימוד
בי"ת  האות ק', – מאה הוא י' של השלימות
ב"ש), דא"ת (בא"ב שי"ן האות עם מתחלפת

של  הצירוף נעשה רבי) (ר"ת הרי"ש עם וביחד
למשכן 32"קרש"31תיבת  הקרשים את "ועשית –

עומדים" המחברים 33גו' העמודים בדוגמת (הם
העולם  עם מקדש 34אלקות דאיקרי משכן ,(35,

ציווי: מאותו וחלק התוכן והוא קשור המשכן
מקדש" לי ב'36"ועשו המשכן, על הציווי –

ביהמ"ק 37הבתיֿמקדשות  – שבזה להשלימות עד ,
השלישי.

אצלו „. צ"ל שומע או רואה שיהודי דבר כל
ה' בעבודת :38הוראה

– הנפטר של השלשים לסיום בסמיכות בעמדנו
בהם, שעסק בענינים להתבונן המתאים זמן ה"ז

לפועל. בנוגע מזה וללמוד

דבני  החינוך בעבודת – לעיל כמדובר ובמיוחד,
רבן, בית של תינוקות – ובפרט ישראל, ובנות
ב"פאבליק  (לעתֿעתה) ששוהים אלה כולל

סקולס",

וכמה  זה, בתחום פעל שכבר מה על הבט מבלי
באה, לא עדיין שהגאולה היות – אחרים בזה פעלו
זה  על [נוסף בזה להוסיף ואפשר שצריך ראי' ה"ז
היהודים  הילדים ריבוי את בפשטות שרואים
ועי"ז  תורני], יהודי חינוך בהם להוסיף ששייך
תלוי' (שהיא הגאולה את יותר עוד ממהרים גופא

כנ"ל). רבן, בית של תינוקות עם בהלימוד
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מודגש  זה שענין מישראל. א' כל אצל סוס"ד)) או"ח אדה"ז
הבאים  יעקב בני שמות "ואלה – יעקב בני השבטים אצל במיוחד
בהיותם  (גם שמם את שינו שלא שמות), (ר"פ מצרימה"
(ויק"ר  סלקין ושמעון ראובן נחתין ושמעון ראובן במצרים),

ועוד). (א). יב פ"ד, שהש"ר ה. פל"ב,
בפנים.27) כדלקמן אבינו, יעקב של ניצוצו ר"ת
ב.28) פרק
הערה 29) 1051 ע' ח"ד לקו"ש וראה רבי. מע' יעקב קהלת

.18
א.30) ח, ב"ב גם וראה ג. פ"ז, ויק"ר ראה

(הי"ב 31) וי"ב (יעקב) רבי ר"ת – הרי"ש לומר: יש גם
וע"י  ר', – ק') (פעמים והב' י'), פעמים (י' ק' היו"ד – שבטים)
ולהעיר  ור'*. ק' שמחבר התפארת והו"ע שי"ן. – שניהם חיבור

עליו פעמים המזבח באמצע ze`nמתפוח ylyk שהוא כו' כור
iep.(מ"ב פ"ב (תמיד למזבח

ההתקשרות 32) על המורה "קשר", אותיות גם שהוא ולהעיר
תפילין  של קשר ע"ד לרבי, חסיד בין התקשרות יהודה, יעקב בין
ד' ושל ראשין ג' של שי"ן ראש של בתפילין שיש [ולהעיר,
דעתו  (יתקע בקשר שבשמים אבינו עם ישראל שמקשר ראשין]
היסח  שמהפך ועד וגם הדעת. היסח של ענין כל שמבטל בחוזק)
הדעת  בהיסח המשיח ביאת – למעליותא הדעת להיסח הדעת

כא). פט, (תהלים עבדי" דוד "מצאתי א), צז, (סנהדרין
טו.33) כו, תרומה
י.34) פרק ה'שי"ת לגני באתי ההילולא המשך ראה
א.35) ב, עירובין
ח.36) כה, תרומה
ביהב"ח.37) הל' ריש רמב"ם ראה
ואילך.38) סקכ"ז הוספות טוב שם כתר ראה

mipiprd jyndae .'xe 'w xeaig `ed 'yy hix 'r v"iel zxez d`x (*
cqg) y`e minc miktdd ipy xagny (z"z) gex 'iga `edy my

.(dxeabe
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הגאולה ‰. שבאה – בפועל לנו יהי' וכן
עפר  שוכני ורננו והקיצו והשלימה, ,39האמיתית

בסמיכות  אנו שנמצאים (ובפרט בתוכם והנפטר
כידוע  הקיצו, את לפעול יותר נקל שאז לשלשים,
שורה  עדיין הנפש רוח הרי ההסתלקות לאחרי שגם

שב  שלשה, בין חילוקים ישנם ובזה הגוף, עה,על
חודש  וי"ב ענינים 40שלשים כמה עושים שלכן .

חיותו  חיים עם עדיין קשורים שהם השלשים בתוך
דין), בעלמא

בנ"י  וכל התשב"ר של בראש יעמוד והוא
חינוכם), על השפעה לו שהיתה (או חינך שאותם

מצוה" מצוה "שכר כידוע היא 41שכן המצוה שכר ,
המצוה, את) לקיים להמשיך האפשרות (גם

מו"ח  כ"ק – ובראשם עפר, שוכני ורננו והקיצו
החסידים, כל עם ביחד דורנו, נשיא אדמו"ר

ישראל  של רבן עלֿידי תורה ילמדו בנ"י  וכל
לראש  ולכל כולל בעצמו, הקב"ה – ביותר הטוב

כמ"ש  רבן, בית של התינוקות עוד 42– ילמדו "ולא
בכתוב) (ומקדים אותי ידעו כולם כי רעהו את איש

mphwnl."גדולם ועד (ואח"כ)

ממש. ומיד תיכף – העיקר והוא ועוד
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יט.39) כו, ישעי'
וש"נ.40) כ. ע' תרנ"ט סה"מ ראה

מ"ב.41) פ"ד אבות
לג.42) לא, ירמי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc oixcdpq(ycew zay meil)

eziaa `diy ellw,'áøça ìôBð'miiwzdeeäiLàiî,oen` oaáéúëc ¥©¤¤¦Ÿ¦¨¦§¦
(bk dl 'a minid ixac),áø øîàå ,'eäiLàé Cìnì [íéøiä] (íéøåîä) eøBiå'©©Ÿ¦©¤¤Ÿ¦¨§¨©©
,áø øîà äãeäécr mivig daxd ea exiyBôeb ìk eNòLawepn §¨¨©©¤¨¨

äøáëk.miawp miawp dleky ,d`eaz da mippqny ¦§¨¨
eziaa `diy ellw,'íçì øñçå'miiwzdeäéðëiî,miwiedi oaáéúëc ©£©¨¤¦§¨§¨¦§¦

(l dk 'a mikln),,'Bì äðzð ãéîz úçeøà Búçeøàå'lie`n laiwy ©£¨£©¨¦¦§¨
.elyn el did `le ,mei lk elk`n jcexn

éLðéà éøîàc eðééä ,áø øîà äãeäé áø øîàmilibxy dn df - ¨©©§¨¨©©©§§¨§¦¦§¥
,xnel miyp`
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc oixcdpq(ycew zay meil)

.eiyxeil sqkd xzenìéçî éà déì à÷tñî øéàî éaøåeceak lr §©¦¥¦§©§¨¥¦¨¥
miyxeid jxevl'eë ïäa òbé àì Ckìä ,ìéçî àì éà`aiy cr ¦Ÿ¨¥¦§¨Ÿ¦©¨¥

.edil`ìéçî àìc déì àèéLt ïúð éaøå,jk lrñeîéc äNòé Ckìä §©¦¨¨§¦¨¥§Ÿ¨¥¦§¨¥¨¤¦
,Búhî éðôì óeléæ Bà Bøá÷ ìò.eiyxeil xeq`e ©¦§¦¦§¥¦¨

:`ziixan iia` lr dywn `xnbd,òîL àzm`Bnàå åéáà eéäly ¨§©¨¨¦§¦

zníéìk Ba ïé÷øæîxeq`l ick ,ezeqkl jxevdn xzei ,micba - §¨§¦¥¦
,eilr mxrv zngn mpenn lk z`íéøçàä ìò äåöî,z`f mi`exd ¦§¨©¨£¥¦

ïìéväì`ly ixd .efn dlecb dcia` zayd oi`y ,eilrn mxiqdle §©¦¨
.znl mecgiiy s` exq`p
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שבת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc oixcdpq(iyiy meil)

,BòLøy oeik ,minec mpi`úîezhin lréëc ïåék ,BòLø CBzî ¦§¥¦¦§¥¨§¦
úééî÷ déçøBà,[ekxck znyÎ]déì àéåä àìdfa el oi` -,äøtk §¥¨¨¥Ÿ¨§¨¥©¨¨

j`úééî déçøBà ék åàìc ïåék ,BòLø CBzî âøäðekxck `lyÎ] ¤¡¨¦¦§¥¨§¨¦§¥¨¥
,[zndéì àéåädfa el yi -.äøtk:z`f gikeneòãzbxdpdy ¨§¨¥©¨¨¥©

,ezzina xtkznáéúëc(aÎ` hr mildz),eàa íéäìà óñàì øBîæî' ¦§¦¦§§¨¨¡Ÿ¦¨
éãáò úìáð úà eðúð .['åâå] ELã÷ ìëéä úà eànè Cúìçða íéBâE ¦§©£¨¤¦§¤¥©¨§¤¨§¤¦§©£¨¤

éãéñç øNa íéîMä óBòì ìëàî,'õøà Búéçì E,le`yl yieéàî- ©£¨§©¨¨¦§©£¦¤§©§¨¤©

md inéãáòéàîe Emd ine -éãéñçåàì ,E`l m`d -éãéñçEepiid £¨¤©£¦¤¨£¦¤
éãéñç,Lnî Eeli`e ,'d zeevn eniiw cinzyéãáòðä ,Eéáéiçîc C £¦¤©¨£¨¤¨¨¦§©§¦

éãáò eäì éø÷ ìeèwéàc ïåéëå ,àøwéòîc àðécEdligzay el` md - ¦¨§¥¦¨¨§¥¨§¦§¨¥§£¨¤
.'jicar' mi`xwp ebxdpy oeike ,dzin oica miaiig eid

:ezii`x z` dgec iia`éiaà déì øîà,`axlúénãî à÷ éîike - ¨©¥©©¥¦¨§©¥
dncn dz`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc oixcdpq(iyily meil)

,'[eçzLiå äöøà åéðt ìà òLBäédid dfd dyrndy rnyne §ª©¤¨¨©§¨©¦§¨
e` l`xyin `ed m` ryedi xikd `l cvik ok `l m`y ,dlila

.mlerd zene`n
:`xnbd zl`eyéëä ãéáò éëéäjk dyr ryedi ji` - ¥¦£¦¨¦

,[degzydy]Bøéáçì íBìL ïziL íãàì Bì øeñà ,ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨¨§¨¨¤¦¥¨©£¥
,äìélac meynànL ïðéLééçmc` eze`.àeä 'ãL'mi`iven oi`e ©©§¨¨§¦©¤¨¥

lke ,`ed jexa yecwd ly my `ed 'mely'e ,wifnd lr miny my
daiyn .micyl degzynk dnecy ,el miegzyn oi`y oky

:`xnbdà÷c íúä éðàLdéì øîryedil j`lnd'ä àáö øN éðà' ©¦¨¨§¨£©¥£¦©§¨
,'Bâå 'éúàá äzò.cy epi`y ryedi rci xak ok m` ©¨¨¦§
:`xnbd zl`ey.éøwLî àîìéãå:`xnbd daiynéøéîblaewn - §¦§¨§©§¦§¦¦
,zxeqna xacdé÷tî àìcmicyd mi`iven `ly -íéîL íL §¨©§¦¥¨©¦

,äìháìdf ixdy ''d `av xy' `edy xnel leki epi` cy ok m` §©¨¨
xn` j`lndy oeike ,dlhal myd my `ivedy aygpe xwy

.el zeegzydl i`yx dide ryedi epin`d ,'d `av xy `edy
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הקודש  ללשון מתורגם
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חולין  מסכת רבי 1בסוף דבי "תניא בגמרא: נאמר
שמתן  שבתורה ומצוה מצוה כל לך אין אומר יעקב
בכבוד  בה, תלויה המתים תחיית שאין בצדה שכרה

כתיב  ואם לך,2אב ייטב ולמען ימיך יאריכון למען :
כתיב  הקן הרי 3בשילוח ימים, והארכת לך ייטב למען :

ועלה  גוזלות לי והבא לבירה עלה אביו לו שאמר
ומת, נפל ובחזרתו הבנים את ולקח האם את ושלח
אלא, זה? של טובתו והיכן זה, של ימיו אריכות היכן
ייטב  ולמען ארוך, שכולו בעולם – ימיך יאריכון למען

ודלמא  טוב, שכולו לעולם – (=ואולי 4לך הכי הוי לא
(=ראה), חזא... מעשה יעקב רבי כזה)? מקרה קרה לא
בעולם  (=אין ליכא" עלמא בהאי מצוות שכר אלא

הזה).

דעת  על חולק יעקב שרבי נראה, פשטני בלימוד
כאיסר  שהיא קלה מצוה אם "מה שם האומרת המשנה
קלֿוחומר  ימים, והארכת לך ייטב למען תורה אמרה
הדברים  שכוונת שבתורה", חמורות מצוות על
אריכות  זוהי ימים" והארכת לך ש"ייטב היא בפשטות

הזה  בעולם .5ימים

פאה  מסכת בתחילת משנה" ב"סתם מפורש גם וכך
פירותיהן אוכל שאדם דברים dfd"אלו mlera והקרן

חסדים  וגמילות ואם אב כיבוד הבא: לעולם לו קיימת
לחבירו...". אדם בין שלום והבאת

פוסק  שהרמב"ם מוצאים, אנו שני מצד :6אך
והיא  הבא העולם חיי היא לצדיקים הצפונה "הטובה

עמ  מות שאין הוא החיים רעה. עמה שאין והטובה הן
לעולם  – ימים והארכת לך ייטב למען בתורה שכתוב

שלאחר  בפרק גם אומר שהוא וכפי ארוך". שכולו

אם 7מכן  לה שנזכה והטובה מצוות של שכרן "שמתן
הבא  העולם חיי היא בתורה הכתוב ה' דרך שמרנו

דעת  שזוהי – ימים" והארכת לך ייטב למען שנאמר

יעקב  הרמב"ם 8רבי פוסק מדוע להבין: איפוא צריך .
מחולין  לעיל המובאת משנה" כ"סתם ולא יעקב, כרבי

?9ומפאה 
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ואומר  ממשיך הרמב"ם מכך: שנדע 10יותר "מאחר

מהו  הבא... העולם חיי היא מצוות... של שכרן מתן

כך, לכם יגיע תשמעו אם כולה התורה בכל שכתוב זה
הדברים  אותן וכל כך, אתכם יקרה תשמעו לא ואם

ומלכות  ושלום ומלחמה ורעב שובע כגון הזה, בעולם

והפסדו  מעשה והצלחת וגלות הארץ וישיבת ושפלות
היו  אמת הדברים אותן כל הברית. דברי כל ושאר

אלינו  יגיעו התורה מצוות כל עושים שאנו ובזמן ויהיו,
עליהן  עוברין שאנו ובזמן כולן, הזה העולם טובות

אין  ואףֿעלֿפיֿכן הכתובות, הרעות אותנו תקראנה

אותן  ולא מצות של שכרן מתן סוף הם הטובות אותן
המצוות, כל על מעובר שנוקמין הנקמה סוף הם הרעות

נתן  הקדושֿברוךֿהוא הדברים. כל הכרע הוא כך אלא
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חולין. מס' וסיום (*
ב.1) לט, וקדושין
טז.2) ה, ואתחנן
ז.3) כב, פרשתנו
סוגיא 4) הך דכל נראה שמפרש"י שם ובחדא"ג פרש"י. ראה

דקדושין. קמא בפרק אלא שייכא לא כו' הכי הווה לא מודלמא
ע'5) ח"ט לקו"ש ראה – שם* בפרשתנו עה"ת פרש"י ע"פ וכ"ה

מז. לב, האזינו ספרי וראה כאן. מבעה"ת זקנים דעת .2 הערה 133
יומין  ותוריך הדין בעלמא לך "דיוטב שמחלק עה"פ מת"י ולהעיר

ואתחנן. בפ' או"א בכיבוד משא"כ דאתי", בעלמא
תשובה.6) מהל' רפ"ח

שם.7) רפ"ט
שם.8) רפ"ח בכס"מ כמ"ש
לו 9) מטיבין אחת מצוה העושה "כל ב) (לט, קדושין במשנה

"משמע  מטיבין ד"ה שם ובפרש"י הארץ", את ונוחל ימיו לו ומאריכין
להרמב"ם  במשניות בפירוש וכ"ה שם). מגמרא (וכ"מ עלמא" בהאי
שלמה, במלאכת בשמו (וכ"ה הזה" בעולם ימיו את ומאריכין "מטיבין
(וכ"פ  הבא" "בעולם קאפאח הוצאת בפיהמ"ש אבל שם). קדושין ופנ"י
שאמרנו. ומה ד"ה פ"ו למהר"ל חיים בדרך הביא וכן וברע"ב), במאירי

שם. הפנ"י וכפי' רבא, של כתירוצו שמפרש י"ל ובפשטות
שם.10) בפ"ט

lehil" i"yx wiicny ,(jli`e 44 'r) h"kg y"ewl dkex`a d`x ,(awr t"x jxcl dcve dxe`d yeal d`xe) "mxky lehil a"derl xgnle" opgz`e t"qa i"yx y"ne (*
.n"k`e (` ,ak oiaexira 'ldk) "mxky lawl" `le (` ,b f"rak) "mxky

p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zgiyn

הגאולה ‰. שבאה – בפועל לנו יהי' וכן
עפר  שוכני ורננו והקיצו והשלימה, ,39האמיתית

בסמיכות  אנו שנמצאים (ובפרט בתוכם והנפטר
כידוע  הקיצו, את לפעול יותר נקל שאז לשלשים,
שורה  עדיין הנפש רוח הרי ההסתלקות לאחרי שגם

שב  שלשה, בין חילוקים ישנם ובזה הגוף, עה,על
חודש  וי"ב ענינים 40שלשים כמה עושים שלכן .

חיותו  חיים עם עדיין קשורים שהם השלשים בתוך
דין), בעלמא

בנ"י  וכל התשב"ר של בראש יעמוד והוא
חינוכם), על השפעה לו שהיתה (או חינך שאותם

מצוה" מצוה "שכר כידוע היא 41שכן המצוה שכר ,
המצוה, את) לקיים להמשיך האפשרות (גם

מו"ח  כ"ק – ובראשם עפר, שוכני ורננו והקיצו
החסידים, כל עם ביחד דורנו, נשיא אדמו"ר

ישראל  של רבן עלֿידי תורה ילמדו בנ"י  וכל
לראש  ולכל כולל בעצמו, הקב"ה – ביותר הטוב

כמ"ש  רבן, בית של התינוקות עוד 42– ילמדו "ולא
בכתוב) (ומקדים אותי ידעו כולם כי רעהו את איש

mphwnl."גדולם ועד (ואח"כ)

ממש. ומיד תיכף – העיקר והוא ועוד
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יט.39) כו, ישעי'
וש"נ.40) כ. ע' תרנ"ט סה"מ ראה

מ"ב.41) פ"ד אבות
לג.42) לא, ירמי'
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בה  הכתוב כל העושה וכל היא חיים עץ זו תורה לנו
הבא. העולם לחיי בה זוכה נכונה גמורה דעה ויודעו
והבטיחנו  זוכה, הוא חכמתו ורוב מעשיו גודל ולפי
הנפש  ובטובת בשמחה אותה נעשה שאם בתורה
הדברים  כל ממנו שיסיר תמיד, בחכמתה ונהגה
ורעב  ומלחמה חולי כגון מלעשותה אותנו המונעים
את  המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע בהן, וכיוצא
כסף  וריבוי ושלום שובע כגון התורה לעשות ידינו
צריך  שהגוף בדברים ימינו כל נעסוק שלא כדי וזהב,
המצוה  ולעשות בחכמה ללמוד פנויים נשב אלא להן

הבא". העולם לחיי שנזכה כדי

להסביר  בלאוֿהכי שצריך כיון השאלה: נשאלת
שכר  מתן על מדברות בתורה הללו ההבטחות שכל
את  כך מסביר הרמב"ם אין מדוע – הזה בעולם

ימים"? והארכת לך ייטב "למען ההבטחה

היעודים 11המהרש"א  מכל לך תקשי "ולא אומר
שאם  הזה, בעולם רק לפרש דאיֿאפשר שבתורה,
על  וישבו והטובות הברכות כל עליכם יבואו תשמעו
הקללות  כל יבואו תשמעו לא אם – ובהיפך אדמתם,
דמודה  יעקב, לרבי לומר דיש הארץ, מן ואבדתם
כל  להם מביאים הטובים ומעשיהם הרבים דזכות
אבל  הזה.. בעולם גם בתורה שנזכרו והטובות הברכות

ביחיד...". אלא כן אמר לא יעקב רבי

רבים  בין הבחנה מוצאים אנו אין ברמב"ם ברם,
יחיד. לבין

הרמב"ם  מצטט מדוע להבין: יש את 12עוד רק
בענין  הנאמר ימים" והארכת לך ייטב "למען הפסוק
יאריכון  "למען הפסוק את גם מביא ואינו הקן, שילוח

שנכתב לך" ייטב ולמען okימיך iptl בענין בתורה,
יעקב  רבי דברי – הברייתא כמו ולא – ואם אב כיבוד

הפסוקים  שני את המצטטת –13?
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השאלה  את ולציין להקדים יש זאת להבין :14כדי
ש"שכר  לכך הוכחה להביא יעקב רבי צריך מדוע

אב  כיבוד מצות לגבי הן ליכא" עלמא בהאי מצוות

אמנם  מהן? באחת די ואין הקן, שילוח לגבי והן ואם,
את קיימו בו אשר חזא", מעשה יעקב izy"רבי

נחוץ  מדוע לשאול: ניתן כך על גם אך המצוות,

את  קיים האדם כאשר ארע שהדבר במעשה, להדגיש
izy הקן שילוח מצות כאן הוזכרה אילו גם המצוות?

בהאי 15בלבד  מצוות ש"שכר לכך הוכחה זו היתה ,
ליכא" .16עלמא

חזא" "מעשה של ההוכחה לאחר גם שני, מצד

ההוכחה  מנין לשאול: ניתן המצוות, שתי בקיום
לא devnש"שכר שהבן ייתכן – ליכא" עלמא בהאי

ולכן המצוות, את לקיים שכר?התכוון כך על היה לא

הפוסקים  לדעת צריכות 17ואפילו אין ש"מצוות

אין  המצוות שבקיום הוא, הפירוש הרי כוונה",
כוונה  לו היתה אם אך מצוה, לשם כוונה הכרחית

dketdשהתכוון ,`l הרי בפעולתו, המצוה את לקיים

יוצא  הוא אין המצוה 18אז חובת שכאן 19ידי וכיון ,
מצות  את לקיים לא – להיפך התכוון שהבן ייתכן

ההוכחה  התבטלה – הקן שילוח ומצות ואם אב כיבוד

המעשה. מן

.„
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יטול  "לא נאמר: חולין מסכת של האחרונה במשנה

אם  ומה המצורע. את לטהר אפילו בנים על אם אדם
לך  ייטב למען תורה אמרה כאיסר שהיא קלה  מצוה

שבתורה". חמורות מצוות על וחומר קל ימים, והארכת
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"התשובה 11) בחוקותי ר"פ אברבנאל וראה שם. קדושין חדא"ג
הז'".

חלק 12) פ' בסנהדרין המשניות בפירוש וכן שם. וברפ"ט ברפ"ח
ספכ"ז. ח"ג ובמו"נ אחל. ועתה ד"ה

בשילוח 13) דפרשתנו הכתוב רק הביא חולין סוף בתוספתא אבל
דק"ס. וראה הקן.

כאן.14) וחולין לקדושין מפרשים ובכמה שם. קדושין המקנה ראה
למה 15) להקשות שיש מה יתורץ – הקן בשילוח הי' שהמאורע עי"ז

מצוה  דשכר להוכיח בש"ס) רגיל (שבלתי חזא" ל"מעשה ר"י הוצרך
צדיק שיש מזה הוא מוכח הרי ליכא, עלמא רשעrxeבהאי לו aeheלו

א), ז, ברכות (ראה
חזא  כשמעשה אבל א), יא, (חולין רובא" בתר "זיל י"ל שבזה אלא

קלט, (שם למזומן פרט יקרא" "כי נאמר שבה הקן שילוח מצות בקיום
שייך  אין רגיל) בלתי (דבר מקרה של ובענין עה"פ), ופרש"י ספרי א.
רגיל  בלתי בדבר מנהג תוקף שאין וק"ו ובמכש"כ – ומיעוט. רוב לומר

לז). כלל מנהג מע' כללים שד"ח (ראה
הקן.16) בשילוח רק ר"י מאמר הובא שם שבתוספתא להעיר
אדה"ז 17) ובשו"ע ואילך. סא כלל מ' מערכת שד"ח בארוכה ראה

בדאורייתא. כוונה צריכות שמצוות הראשונה" כסברא "והלכה ס"ה ס"ס
עובר 18) תוד"ה תקפט. סו"ס או"ח בב"י הובאו ור"י שמואל רבינו

וראה  סי"ב. סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע סל"ג. שם רא"ש א. לט, סוכה
סח. כלל שם שד"ח

לקמן 19) ראה בלא"ה, נעשית שהמצוה י"ל שלכאורה אף בנדו"ד,
בפנים.



כה `vz zyxt - zegiyÎihewl

השאלה  חלקי 20ידועה שני בין הקשר מהו כך: על
לגבי  הלכה שונים: עינינם שני הם אלה הרי המשנה?

המצוות. שכר גודל אודות ואמירה הקן, שילוח

כדי  רק זאת מביאה שהמשנה לומר איֿאפשר
את "לטהר במילים ולא טוב, בדבר ,rxevnd"21לסיים

באותה  דוקא זאת לכתוב צורך אין כך, אם שהרי
"22משנה  – החיבור וב"וא"ו" ,e"23מה.

קלֿוחומר  לומדים המשנה לפי להבין: צריך גם
מדוע  כך, ואם המצוות, לשאר הקן שילוח ממצות
מהמצוות  שהיא ואם, אב כיבוד במצות כתוב

ימיך"24החמורות  יאריכון "למען ?25שבתורה,

.‰

ÈÙŒÏÚ ˙·ÂÓ‰ ‰ÂˆÓ Y Ô˜‰ ÁÂÏÈ˘ ˙ÂˆÓ
ÔÂÈ‚‰‰

"לא  ההלכה את הוא: זה לכל שההסבר לומר, ויש
המצורע" את לטהר אפילו בנים על אם אדם יטול

הגמרא  –26לומדת תשלח" "שלח הלשון מכפילות
תלמוד  מנין, מצוה לדבר הרשות, לדבר אלא לי "אין
שמדובר  בגמרא ומוסבר מכלֿמקום". תשלח לומר
הוא  עשה ליכא, דלאו לשלח, מנת על "נטלה כאשר
דעתך  "סלקא – יש) – ועשה אין, – (=דלאו דאיכא"
והאי  השלום... גדול מר ואמר הואיל סובר) (=היית
המטה  בתשמיש אסור מטהר דלא דכמה כיון מצורע
שלו, עשה (=יבוא עשה ולידחי דידיה עשה ליתי
ללמדנו  (=בא לן משמע קא הקן, דשילוח עשה) וידחה
מן  זאת שלומדים למרות אך כך)". ההלכה שאין

המעטות  המצוות מן שזה לומר הכרחי אין הפסוק,
לכך  טעם שיש אלא הכתוב, וגזירת חוקה :27שהן

במשנה  יגיעו 28נאמר צפור קן על "האומר :
מובן  מכך אותו". משתקין הקן 29רחמיך... ששילוח ,

הטעם  שזהו לומר אסור אך והשכל, הרחמים לפי נדרש

שעושה  "מפני בגמרא כנאמר – המצוה של העיקרי
אלא  ואינן רחמים הקדושֿברוךֿהוא של מדותיו

ספרים 30גזירות" במספר שמוצאים כפי כמה 31–
הרחמים  לענין הקשורים הקן שילוח של .32טעמים

לרחמים  הקשורה מצוה היא המצורע טיהור שגם וכיון

שהרי  לאשתו איש שבין שלום "גדול – האדם על
שנכתב  הקדושֿברוךֿהוא של שמו תורה אמרה

בתשמיש  אסור מצורע... והאי המים על ימחה בקדושה
מתנגשות, אלו מצוות שתי כאשר הרי – המטה..."

הרחמים  את דוחים האדם על שהרחמים היא ההלכה

צער  מדיני בקלֿוחומר גם הנלמד דבר בעלֿהחיים, על
חיים  "אין 33בעלי – לאדם" "תועלת יש שכאשר ,

לצערם" חוששין 34חוששים שאין לומר צריך "ואין ,
שהוא  כגון אדם של כבודו משום חיים בעלי לצער

זקן" או יקיים 35חכם הוא מכן לאחר כאשר ובמיוחד ,

הקן  שילוח מצות את .36גם

מצות  את לקיים שצריך הפסוק, מן לומדים וזאת

הקן לדבר cinשילוח בדומה הוא לכך והטעם ,
"אוהב 37הגמרא  – עמו" תעזוב "עזב המצוה לגבי

את  לכוף כדי – בשונא מצוה לטעון, ושונא לפרוק
jkl.38יצרו" dnece הסוברים לדעת (במיוחד 39בעניננו
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ובכ"מ.20) כאן. ארי' לב חת"ס. צל"ח. ראה
ולב 21) בסופו צל"ח ארי'.ראה
כמה 22) כמדובר לדינא ונוגע בדיוק, היא המשניות חלוקת שהרי

שהוא  כ' שבמאירי ולהעיר .(155 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש (ראה פעמים
הששית". "המשנה בפ"ע משנה

וא"ו).23) (בלא "מה" אי' וכת"י דפוסים באיזה
פרשתנו 24) דב"ר ה"א. פ"א פאה ירושלמי – שבחמורות חמורה

פכ"ג. רבתי פסיקתא ב. עקב תנחומא ב. פ"ו,
מצות 25) בב' נאמרו שבפירוש  כו' ותנחומא דב"ר מירושלמי ולהעיר

בכדי לאידך:ly`אלו שם. במפרשים ראה – מצות של שכרן מתן תדע
רבתי) ובפסיקתא בתנחומא כהנא בר (ר"א בירושלמי אבון ר' דעת
פ"מ  ראה – כו' חוב פריעת שהוא דבר אם ומה או"א מכבוד דלמדין

ועוד. לתנחומא, יוסף עץ שם,
א.26) קמא, חולין
וברמב"ם 27) עבירה". בה שנעבדה "מפני חולין סוף בתוספתא

נו"כ  (וראה ועשה" ל"ת דוחה עשה "שאין הי"ט פי"ג שחיטה הלכות
הר"ף) סד"ה ב נח, בנזיר ועד"ז ב. ל, (ב"מ הא בתוד"ה אבל שם).
דשלח  יתורא לאו אי הקן דשילוח ועשה לאו דחי הוי דמצורע "דעשה

ואכ"מ. השלום), דגדול (משום תשלח"
ב.28) לג, ברכות
צפור 29) קן על אלא כו' מודים "בשלמא הגמרא מקושיית וכדמוכח

.31 בהערה לקמן בהמצויין וראה מ"ט". כו'
בתפלה 30) "דוקא – בתפלתו" "האומר רש"י דל' שם תויו"ט ראה

פשט". או דרש דרך משא"כ כו'
פרשתנו 31) חינוך וראה כאן. עה"ת רמב"ן פמ"ח. ח"ג מו"נ ראה

בדברי  שתירץ מה פ"ו להמהר"ל ישראל תפארת וראה תקמה. מצוה
כו'. צפור קן על דהאומר מהמשנה המו"נ

ה.32) שם, כו'". רחמים נתמלא "כך פרשתנו ריש דב"ר וראה
ובכ"מ.
בשו"ע 33) וכ"ה .76 הערה לקמן (ראה מדאורייתא שהוא למ"ד דגם

סכ"וֿכט) שה סי' או"ח ס"גֿד. בע"ח וצער דרכים עוברי הל' אדה"ז
בפנים. כדלקמן וכבודו האדם תועלת מפני נדחית

(34.76 שבהערה שד"ח וראה וש"נ, ס"ד. שם אדה"ז שו"ע
פי"ג 35) רוצח הלכות רמב"ם ב. ל, מב"מ ס"ה. שם אדה"ז שו"ע

ס"ג. ערב סי' ח"מ טושו"ע ה"ג.
אח"כ 36) דעתידין להאי דאפילו (ועוד) המסכת בסוף יש"ש ראה

חת"ס. וראה בשעתה. הקן שילוח מצות מבטלינן לא השדה ע"פ לשלוח
ב.37) לב, ב"מ
בע"ח 38) צער משום בתחלה לפרוק מצוה שוים) ד(כששניהם אף

ס"י. שם אדה"ז שו"ע ס"י. שם טושו"ע הי"ג. שם רמב"ם – טוען ואח"כ
שם 39) חו"מ (לטור ובב"ח רע"ב. קיג פסחים שראה, תוד"ה ראה

ממשיך  אבל כו'". רוצח הלכות סוף הרמב"ם "וכ"כ כתב הפוגע) ד"ה
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מקדימו) – אותו לשנוא שמצוה כששונאו שאפילו
שלו, הרחמים מדת את כלומר, – יצרו" את לכוף "כדי

מיד  הקן שילוח מצות את לקיים צריך .40הוא

מצוה  היא הקן ששילוח מזה, מובן עלֿכלֿפנים
האדם  שכל לפי ֿ 41המחוייבת הקל מובן זה ולפי ,

מצוה  (היותה כאיסר שהיא קלה מצוה אם "ומה וחומר
dlw היא הריוח שמניעת בכך רק מתבטא אינו

יותר 42"כאיסר" אף זולות מצוות יש כאשר ובפרט ,43,

שההגיון  משום גם אלא מאומה, עולות שאינן או
לקיימה  והארכת 44מסייע לך ייטב למען תורה אמרה ,(

ובפרט  שבתורה", חמורות מצוות על קלֿוחומר ימים,
האדם  רגש ואשר שכלי, טעם להן שאין המצוות לגבי
שכר  עבורן נותנים בודאי הרי קיומן, את מחייב אינו

ימים". והארכת לך "ייטב של

.Â

Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÂˆÓÎ ‰È‡ Ô˜‰ ÁÂÏÈ˘ ˙ÂˆÓ
Â¯È·ÁÏ

יטו  "לא ההלכה ממסקנת שני, את מצד לטהר ל...
אינה הקן שילוח שמצות מובן, למצוה dnecהמצורע"

לחבירו  אדם חבירו 45שבין טובת שבמקום אלא –
כזו  מצוה ממש אינה שלכן – "האם" טובת –46ישנה

לכוונה, חשיבות אין לחבירו אדם שבין במצוה שהרי
בפועל  החבר שמקבל הטובה כלומר, למעשה. .47אלא

טובת  למען רק מצוה היתה הקן שילוח אילו ולכן,
היתה 48"האם" המצורע" את "לטהר של במקרה הרי ,

הבאת  כי לחבירו, אדם שבין המצורע, טהרת מכריעה

דוחה  לאשתו איש בין של 49שלום האם טובת את
.50עוף 

 ֿ ה"קל שבין הסמיכות שעלֿידי מובן, זה לפי
ייטב  למען תורה אמרה קלה... מצוה אם "ומה וחומר"

לטהר..." יטול... "לא הדין לבין ימים" והארכת לך

והארכת  לך ייטב "למען שהשכר המשנה, מבארת
אוכל  "אדם של שכר אותו אינו כאן המוזכר ימים"

dfdפירותיהן mlera,"הבא לעולם לו קיימת והקרן
אדם  שבין במצוות רק שהוא פאה, במסכת המוזכר

הוא  גם לכן הזה, בעולם נהנה שחבירו שכיון לחבירו,

הזה  בעולם פירותיהן שכר .51מקבל

הנובעת  הטובה העיקר אין הקן שבשילוח כיון אך

ההלכה  מן שמובן כפי הפעולה, עצם אלא הפעולה, מן
זו  הרי לטהר...", אפילו בנים על  אם אדם יטול "לא

לך  ייטב "למען השכר ולכן למקום, אדם שבין מצוה

הבא  לעולם הוא ימים" .52והארכת

ימיך  יאריכון "למען השכר לכאן שייך אין לכן

כיבוד  כי ואם, אב כיבוד לגבי הנאמר לך" ייטב ולמען
אוכל  שאדם לחבירו, אדם שבין מהמצוות הוא ואם אב

הזה  בעולם .53פירותיהן
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תורה  הזהירה אעפ"כ כו' לשנאותו שמצוה בשונאו דאפילו נקטינן "והכי
סק"ב  שם בש"ך (אבל להקדימו דמצוה מפרש ואינו כו'" עליהם לרחם
כדי  עמו לטעון א"צ ושונאו איסורא עביד ד"אם שם הרמ"א דברי (על
וגם  וע"ש"). איסורא דעבד בשונאו אף פסק "והב"ח כתב) ליצרו" לכוף
וכ' (הי"ד). בפ"ע בהלכה כתבו שהרי ברמב"ם כן משמע לא לכאורה

הנאמר דמצוהdxeza"השונא י"ד בהלכה כתב לא וגם ,"micwdl בשונא
סקט"ו. שם הגר"א בביאורי וכ"כ זה.

שדין  מפורש ס"י בע"ח וצער דרכים עוברי הל' אדה"ז בשו"ע אבל
כו' כנגדו שחטא מחמת שונאו "אם רק הוא zckזה `ly `id d`pydy

אם אבל zckכו' e`pey."קודם האוהב הרי כו' עבירה עובר שראהו מפני
בשם  שם בנמוק"י ומפורש סע"ב. לב, שם ב"מ לכוף תוד"ה ע"פ והוא

ואכ"מ. ס"י. ער"ב סי' חו"מ שו"ע רמ"א הרמב"ן.
"האומר 40) שם בברכות המשנה מאמר על זה) (בפרט ומהחידושים

דשם  כו'", הקב"ה של מדותיו "שעושה כו'" רחמיך יגיעו צפור קן על
לומר שאין פירוש mrhyהכוונה ע"פ (ובפרט רחמים מפני הוא המצוה

פ"ט  הרמב"ם ל' הוא ועד"ז בתפלתו. רק הוא שם דהאיסור שם התויו"ט
שאמר "מי ה"ז תפלה עשייתו mipepgzaמהלכות שגם החידוש וכאן ,("

הקב"ה. מצות לקיים כדי בעיקר צ"ל בפועל
הקב"ה 41) של מדותיו שעושה המ"ד לדעת גם סתירה אין עפ"ז

בהנ"ל  כי – שם ברכות ופיהמ"ש תפלה, הל' ולהרמב"ם כו', רחמים
שאי"ז מסייע.mrhמבואר האדם שרגש מצוה שזהו פשיטא אבל המצוה,

מדותיו. ד"ה שם ברכות פרש"י וראה
פי'42) רסז ע' מ"א) פ"ח ערכין מס' (על יצחק לוי תורת ראה

דשכל. הבחינות לכל בשייכות הקבלה ע"ד "איסר"

רצה).43) (פיסקא פרשתנו סוף ספרי ראה
שהוא 44) המ"ד לדעת אב כבוד ממצות גם קלה הרי"ז זה ומצד

מוכרחת  אינה עצמה הכבוד פעולת דהרי (25 הערה (כנ"ל חוב כפריעת
הקן. בשילוח משא"כ הרחמנות, רגש מצד

א.45) מ, קדושין
בני 46) "יחסי פעמים וכמה שכותב בתחלתה פאה פיהמ"ש ראה

mc`בני" ,"mc` לקמן (הובא פמ"ח ח"ג מו"נ ראה אבל – וכיו"ב. זע"ז"
.(48 הערה

(47.59 ,56 הערות לקמן ראה
בהנפעל 48) או בהפועל הוא הקן שילוח מצות (אם שתלוי י"ל ואולי

ותלך  האם כשישלח (שם): המורה לטעם הטעמים: בב' האם) טובת –
ההפרש  "אין לפנ"ז שם (ראה כו' הבנים לקיחת בראות תצטער לא לה
הרמב"ן  לטעם בהנפעל: – כו'") בע"ח שאר וצער עליו האדם צער בין
עליהם  רחמנות אינן כו' נתאכזר ושלא הרחמנות מדת אותנו ללמד (שם):
בארוכה  (וראה הטובות המדות אותנו וללמד להדריכנו בנו גזירות אלא

שם. חינוך וראה בהפועל. – לפנ"ז) שם
למנוע 49) הנפש בבעלי מגיעין רחמיו "שאין עה"פ רמב"ן ראה

כו'". צרכנו בהם מלעשות אותנו
ל"ת 50) דדחי דהו"א (27 הערה (הנ"ל התוס' פירוש ע"פ ובפרט
ועשה.

המשניות 51) פירוש אידי. רב ד"ה שם פרש"י שם. קדושין ראה
פאה. ריש להרמב"ם

(52.54 הערה לקמן ראה אבל
למען 53) בגמרא לה "מפרשינן המשנה בפי' כ' המס' בסוף בר"ן
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דבי  "תניא ואומרת: הגמרא ממשיכה לכך בקשר

לכך  הוכחה מביא הוא שם אשר אומר...", יעקב רבי

ומת", ש"נפל מזה ליכא" עלמא בהאי מצוה ש"שכר
גם  אלא הקן, שילוח במצות רק לא ארע אשר דבר

ואדרבה: ואם, אב כיבוד מצות מכיבוד wec`בקיום

ש"שכר  מוכח לחבירו, אדם שבין מצוה שהיא ואם, אב
ליכא": עלמא בהאי מצוה

למקום, אדם שבין מצוה היא הקן שילוח מצות
עצם הוא כוונה zlertועיקרה יכולה ולכן המצוה,

כוונה – לכך,ly`הפוכה לגרום – המצוה את לקיים

ומת" "נפל ולפיכך המצוה, קיום תהיה לא שהפעולה
שהדבר  להסביר ניתן כי הוכחה, אינה בלבד זו במצוה

הפוכה  בכוונה התבצעה שהפעולה כיון .54ארע

אדם  שבין מצוה היא ואם אב כיבוד מצות אך

מן 55לחבירו  הנובעת התועלת בעיקר מכריעה שבה ,
כאן  ואין הגוזלות, את יקבל שהאב הפעולה,

(ב"ספרי"57לכוונה 56חשיבות  שמוצאים כפי .

סלע 58בפרשתנו  למאבד "מנין צדקה מצות לגבי (
עליו  מעלה בה, ונתפרנס והלך עני ומצאה ידו מתוך

 ֿ קל דברים והרי תלמודֿלומר... זכה, כאילו הכתוב

הכתוב  עליו מעלה לזכות נתכוון שלא מי וחומר:
עלֿאחתֿכמהֿוכמה". לזכות שנתכוון מי זכה, כאילו

לקיים  מתכוון הוא אין סלע מאבד אדם כאשר
אלא צדקה, זאת xrhvnמצות ולמרות הסלע, אבדן על

היא  זו מצות מטרת כי צדקה, מצות מקיים ,59הוא
הסלע  את יקבל .60שהעני

ו  אב כיבוד במצות גם חפץ וכך שהאב כיון אם:
אלא  הבן, לכוונת חשיבות אין הגוזלות, את לקבל

הגוזלות. הבאת לעצם

מצות  בקיום ומת" מ"נפל  שדוקא מובן, זה לפי
ליכא", עלמא בהאי מצוה ש"שכר מוכח ואם אב כיבוד
מנוגדת, כוונה היתה אם אפילו מצוה זוהי כי

שבין 61כדלעיל  במצוות רק שלא לומר, הכרחי ולכן ,
לחבירו  אדם שבין במצוות גם אלא למקום, אדם

ארוך". שכולו בעולם ימיך "יאריכון

.Á
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בחולין  המשנה כמו פוסק שהרמב"ם לומר יש זה לפי
– מסויימות במצוות שרק פאה, במסכת משנה" וכ"סתם
בעולם  פירותיהן אוכל "אדם – לחבירו אדם שבין

לעולם 62הזה" – לך ייטב "למען אחרות במצוות ואילו ,
ארוך" שכולו לעולם – ימים והארכת טוב, .63שכולו
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ארוך" שכולו לעולם ימיך יאריכון ולמען טוב שכולו לעולם לך ייטב
הפוך, בסדר (אבל אב בכבוד דנאמר הכתוב – הגמרא סיום לשון שמביא
כר"י. הוא המשנה דפי' מפרש ואולי הקן. בשילוח ולא בגמרא), וכ"ה

ועוד. המס'. בסוף לרא"ש יו"ט מעדני ביש"ש. וכ"פ
הוא 54) המצוה שמטעמי (31 הערה (הנ"ל הסוברים לדעת ויל"ע

קיום  נחשב ג"כ המצוה לקיים ולא האם לרחמי כוון שבאם רחמנות מצד
הפריחה  אפילו כלל כיון לא שאפילו מזו יתרה י"ל שעפ"ז אלא – מצוה.
כו' סלע מאבד וע"ד המצוה, קיים – מזה יודע ואינו במתכוון שלא
(שראיתי) מקום בשום אשתמיט ולא הוא גדול חידוש ולכאורה בצדקה.

זה. לומר
לג.55) מצוה סוף ממנ"ח להעיר
אות 56) כוונה צריכות מצות (ע' הרועים במלא מ"ש דאף וע"ד ט')

כמו  הנעשית, בפעולה הוא שתכליתה במצוה כוונה, צריכות מצוות למ"ד
כוונה  בלי גם הפעולה כשרה הערלה, דהסרת המצוה דנעשית במילה
בסופה) א' (מצוה במנ"ח ממ"ש ולהעיר מצוה. הכשר כמו רק דהוי
כוונה  אי"צ ובת, בן לו שיהי' היא דהמצוה להיות ורבו פרו במצות

המצוה. בפעולת
וש"נ.57) ואילך. סע"א (לא, בקדושין להמבואר סתירה שאי"ז פשוט

ויש  העולם מן וטורדו פסיוני לאביו מאכיל "יש שם) ותוס' פרש"י וראה
כוונת  היינו בנדו"ד הכוונה כי העוה"ב", לחיי ומביאו בריחיים מטחינו

devnd שקשה" – סעודתו" על עין צרות כ"שמראהו משא"כ (במחשבתו),
אביו את מצער הרי .lretaעליו"

יט.58) כד,
וראה 59) בהנ"ל. שקו"ט ה' אות כו כה, פרשתנו חמדה כלי ראה

נג. כלל דאורייתא אתוון
(ב"ב 60) שארז"ל למה (57 הערה הנ"ל (ע"ד שייכות אין בזה וגם

מתברך  בדברים והמפייסו ברכות בו' מתברך לעני פרוטה "הנותן ב) ט,
צדקה  "הנותן ה"ד) פ"י עניים מתנות (הלכות וברמב"ם ברכות". בי"א
זהובים  אלף לו נותן אפילו בקרקע כבושות ופניו רעות פנים בסבר לעני
להחיות  הצדקה וכוונת תכלית היפך הרי"ז דשם והפסידה" זכותו אבד
מכוון  אינו שהנותן או הנותן כוונת יודע אינו העני אם משא"כ העני, נפש

הבעש"ט. בשם 266 ע' ח"ח לקו"ש וראה הצדקה. למצות
מבאר,61) שם) בשד"ח (הובא בסופו סי"ט או"ח יו"ט עונג בשו"ת

לא  ולכן מצוה לשום שלא בהדיא כוון ודלמא הגמרא מקשה דלא דהא
דבתפילין  כיון יצא), שלא לצאת שלא בכיון המ"ד (לדעת מצוה הוי
שעושה  אימת וכל מצותן לקיום שיעור שאין הקן  ושילוח או"א וכיבוד
שלא  שהן מעשיו על שחישב במחשבתו כח אין מצוה קיום בהן יש אותן
(וראה  עיי"ש מצוה הוי ומאיליו המצוה כח ולבטל לסתור מצוה לשם

שם). בשד"ח לקמן
כאן  נעשה כוונה צריכות אין דמצות דלהמ"ד את"ל דאפילו וצ"ע

דתפלין מצוה, (ובפרט המצוה קיים שהוא עליו לומר אא"פ לכאורה אבל
בין  הוא שחילוק ועכצ"ל מצוה. לשם שלא בפירוש שכוון מאחר וכיו"ב)

כבפנים. התכלית. או המצוה היא שהפעולה מצוה
ראה 62) – שייכי" בהני נמי "הני ואילך סע"א קכז, שבת וראה

רע"ב. שם, פרש"י
לחבירו 63) אדם בין דמצות חילוק פאה ריש המשניות בפי' וכמ"ש

מביא  "שהתלמוד לת"ת בנוגע שם שכ' מה מובן ועפ"ז למקום. אדם ובין
".dyrnלידי
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"למען  הפסוק את מצטט הרמב"ם אין ולפיכך
אב  כיבוד לגבי הנאמר לך" ייטב ולמען ימיך יאריכון
גם  סובר לחבירו אדם שבין מצוות לגבי כי ואם,

הזה" בעולם ש"פירותיהן .64הרמב"ם

מצוות  של שכרן "מתן לדבריו סתירה זו ואין
בתורה  הכתוב ה' דרך שמרנו אם לה שנזכה והטובה
הבא  לעולם הוא השכר עיקר כי הבא", העולם חיי היא

)oxwd לדעת גם מתאים ולכן הבא), לעולם קיימת
" הביטוי והמשנה devnהרמב"ם xky עלמא בהאי

"65ליכא" לגבי רק היא המחלוקת .odizexit הפירות ,"
ימיך  יאריכון "למען על – השכר מעיקר הנובעים
והרמב"ם  המשנה לדעת הבא": בעולם לך ייטב ולמען
שהמשנה  לחבירו אדם שבין במצוות הפירות קיימים

פאה, במסכת מונה

בלשון  הזקן, אדמו"ר בדעת גם זאת שרואים (וכפי
רז"ל66החסידות  שאמרו nlr`"וזה i`da devn xky

`kil אפשר אי גבול... ובעל הגשמי הזה בעולם כי
ברוךֿהוא... איןֿסוף מאור הארה שום להתלבש
פירותיהן  אוכל שאדם חסדים וגמילות הצדקה במעשה
העליון... בלבוש עלֿדרךֿמשל נקבים יש הזה בעולם
ימינא  דרועא מחסד ושפע אור להשפיע מהם להעיר

הגשמי..." הזה בעולם ימים ).67אורך

במצוות גם יעקב רבי כלל `elולדעת אין
הזה" בעולם .68"פירותיהן

.Ë
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לגבי אמור הנ"ל (ענין xkyכל שכר – המצוות
הניתן הייעודים xearצדדי) אך המצוות. קיום

שכר, אינם הזה, בעולם שמתקיימים בתורה, הכתובים
קיום  על הציווי עצם עם כרוכים אלא צדדי, ענין
חייב  לשרתו עבד הקונה שאדם כשם והמצוות, התורה

צרכיו כל את לו התפקידים ickלספק את לבצע שיוכל
עליו  .69המוטלים

ולשרת  להוסיף, העבד רוצה כאשר לכך, ובדומה

עוד  לו ונותן האדון אף מוסיף יותר, טוב אדוניו את
בעבודתו. התוספת את לבצע שיוכל כדי ועוד

אינו זה העבודהxkyוכל עבור ,dixg`leהניתן
והכשרה הכנה כעין זוהי עבודתו.iptlאלא

לנו  נתן "הקדושֿברוךֿהוא ישראל, אצל גם כך

בתורה  "הבטיחנו ובמילא היא...", חיים עץ זו תורה
ונהגה  הנפש ובטובת בשמחה אותה נעשה שאם

המונעים  הדברים כל ממנו שיסיר תמיד בחכמתה
בזה, וכיוצא ורעב ומלחמה חולי כגון מלעשותה אותנו

נשב הטובות... כל לנו בחכמה cenllפנוייםוישפיע

zeyrle70.להיפך וכן המצוה",

עם  הכרוך כביכול, הכרח, אלא צדדי, ענין זה אין

– והמצוות התורה קיום על הציווי עצם

בתר  זיל כי – המצוות כל לגבי שווה באופן וזה

בכל  זהה זה וטעם הטעם, לפי הולכים (=כי טעמא
המצוות).

ההבדל גם לבין dyrnlוזה המצוות שכר בין

העוזרים  הגשמיים הייעודים הגשמיים: הייעודים
– הרמב"ם כדברי הם, ומצוות תורה לקיים ליהודי

הארץ... וישיבת ומלכות... ושלום שובע... "כגון
אשר  הכרחיים, ענינים היינו מעשה...", והצלחת

ידינו את –zeyrl"מחזיקות להיפך) (או התורה"

כלל  יחסי שאינו באופן הוא המצוה שכר ואילו
מעל  נוספים, ענינים נותן הקדושֿברוךֿהוא למעשה:

ההכרחיים. לצרכים ומעבר

.È

È·‚Ï ÁÈÎÂÓÂ ,ÌÈ„ÂÚÈÈÏ ¯˙ÂÒ ÂÈ‡ ,"˙ÓÂ ÏÙ"
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רבי  שראה ומת" "נפל שהמעשה מובן, זה לפי

שבתורה: הגשמיים לייעודים סותר אינו יעקב

כאשר  ליהודי ניתנים שבתורה הגשמיים היעודים

שאז  המצוות, את ולקיים תורה ללמוד וחייב חי הוא
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המשנה64) הביא שלא בסדרzeklddaשאף הביאה zeltzהרי
היד. שבספר

ישראל 65) תפארת וראה סע"א. קכז, שבת אוכל לתוד"ה בגליון ראה
ורפס"ב. רפי"ג למהר"ל

ס"ג.66) אגה"ק
אדמו"ר 67) כ"ק מכתב 18 ע' תש"ט המאמרים ספר וראה

.296 ע' ח"ט לקו"ש נ"ע. (מהורש"ב)
למהר"ל 68) ישראל תפארת למשניות. רוקח מעשה בכהנ"ל ראה

ובכ"מ. שם.
לקו"ש 69) וראה – הא'". "התשובה בחוקותי ר"פ אברבנאל ראה

ואילך. 140 ע' חכ"ט
(70– ולעשות" "שאם xg`l"ללמוד.. והתנאי וישפיע". כו' "שיסיר

אותה רוצהdgnyaנעשה שהעבד להוכיח בא שזה עכצ"ל – siqedlכו'"
להוסיף, צריך האדון גם שלכן – ומזה ceciyבעבודתו הטבע. הנהגת

סתם  לעבודה קודם שצ"ל – ללבוש" ובגד לאכול ל"לחם בנוגע מובן
הוספה). (בלי
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את  לו לתת הקדושֿברוךֿהוא, כביכול, צריך,
ולעשות  בחכמה "ללמוד פנוי שיהיה כדי הייעודים

המצוה".

לו  שקבעו ימיך" "מספר מתמלאים כאשר אך
מצד  הכרח כל אין ומצוות, תורה לקיים מלמעלה

ימים. ויאריך יותר יחיה שהוא הגשמיים, הייעודים

לייעודים  סותר אינו ומת" "נפל של המקרה ולכן
עבודתו  זמן את סיים הוא כי .71שבתורה,

ש  לכך הוכחה הוא ומת" "נפל של זה ענין xkyאך
מפירותיהן) (ואפילו ה)מצוה ידי על הבא צדדי (ענין
בהאי  מצוה ש"שכר מכך לומדים ולכן הזה. בעולם אין

ולפי עלמ  המצוות, כל לגבי יעקב רבי לפי – ליכא" א
כדלעיל.72הרמב"ם  למקום, אדם שבין מצוות לגבי רק

.‡È

˙‡ÏÚ‰ :˙ÈÏÎ˙‰ Y ÔÈÏÂÁ ˙ÎÒÓ ÛÂÒÂ ˙ÏÈÁ˙
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בסדר  היא חולין מסכת הרמז: בדרך לומר ויש
הנלמדת  ההוראה פעמים, מספר שנאמר וכפי קדשים,
"קדשים" הם יהודי של ה"חולין" שגם היא, מכך

לעולם. יחסית

ובסופה: המסכת בתחילת נרמז בגלוי זה ענין קיום

שחיטה  – שוחטין" "הכל בענין פותחת המסכת
מקומות  "שחיטת 73(ובמספר כולה המסכת נקראת אף

בגמרא  כנאמר הוא, שענינה אלא 74חולין") ושחט "אין
להיתר  הענינים בפנימיות ההסבר וזהו – ומשך"

השחיטה:

הרי  בהמה, לשחוט מותר כיצד שאלה זו הרי
דעות 75מצערים  מספר לפי אשר זהו 76בעלֿחיים,

מדאורייתא? איסור

שהשחיטה  כיון "ומשך"77אך מושכים 78היא –
יותר, גבוהה לדרגה לאחרת, אחת מרשות הבהמה את

הדבר. מותר לכן

בדרגת היא שהבהמה הוא, ה"משיכה" ,igענין
כבשרו  ובשר לדם ליהפך יכולה היא השחיטה ידי ועל

האדם  מדרגת79של חלק –xacnd80.

רק  קיימת שחיטה כי מספיק, אינו עדיין זה כל אך
מן  חלק נעשה שהחי בכך די אין – ישראל אצל

מן חלק להיות צריך הוא אלא בכלל, –mc`dהמדבר
" שם oeilrlעל dnc`"81.

ב  מבואר מקיים וזה יהודי כאשר המסכת: סוף
גורם  הוא ואז יצרו, את כופה הוא ה', ציווי עקב מצוות

ונפשו ביצרו גם ומשך" – שגם zindad82ל"ושחט ,
בקודש  מתעלה – ישראל) בני (שבדרגת שבו החולין

מהנפש לחלק קרויים ziwl`dוהופך "אתם לכן אשר ,
לעליון". "אדמה מלשון אדם",

החי, העולם, כללות של החולין גם ועלֿידיֿזה
יהודי. של האלקית הנפש לקדושת מתעלה

העליה  שתכלית המסכת, בסיום נאמר לכך בהתאם
טוב, שכולו לעולם – לך ייטב ב"למען מתבטאת
שאז  ארוך", שכולו לעולם – ימיך יאריכון ולמען
שגם  עד הקדושֿברוךֿהוא, עם בגלוי היהודי מתקשר
וניזונים  בקדושה נכללים הבהמית ונפשו גופו
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ואילך.71) לדקדק" יש "והנה ד"ה כאן לחולין מחת"ס להעיר
דר"י 72) מזה ליכא עלמא בהאי מצוה דשכר למד דהרמב"ם י"ל כן

י"ל  כי או"א, לכבוד הוכחה מהמעשה דאין ס"ל אבל חזא"*, "מעשה
(כמ"ש  עצמו** לצורך לקחן רק לאביו הגוזלות להביא בדעתו הי' דלא
ובמעשה  עד"ז. חולין סוף ארי' לב וראה התם. ד"ה שם קדושין בפנ"י
הוא  גוזלות להביא שהלך דזה אב, כבוד מצות קיים לא דעדיין שם רוקח
כיון  י"ל או ועוד). ואילך. היכן ד"ה שם חת"ס וראה מצוה. הכשר רק

הקן. בשילוח רק ר"י מאמר הובא חולין סוף שבתוספתא
ועוד.73) א). ו, (ברכות ובש"ס יב) א, (בראשית עה"ת פרש"י
ב.74) ל, חולין
כל 75) שחיטה לנו מתיר הי' "לא שם תפלה הלכות רמב"ם ראה

אדה"ז  שו"ע עה"פ. בפרשתנו רמב"ן שם. ברכות בפהמ"ש ועד"ז עיקר".
ספי"ז. שם וראה פמ"ח. ח"ג מו"נ וראה ס"ד. בע"ח וצער דרכים עוברי הל'

שם).76) אדה"ז לשו"ע (ובמ"מ הקודמת בהערה בהמצויין ראה
ב. כלל שם וראה א. כלל צדיק מערכת הכללים מערכת שד"ח

"אסיפה77) בהם נאמר שחיטה בהם שאין אף דבדגים mewnaולהעיר
dhigy להיות אלא ומשך", – "ושחט צ"ל חי דבר בכל כי ב) כז, (חולין "

אסיפה  בדידהו מספיקה לכן גופא), (בחי נעלית במדרי' הם שדגים
ואילך. 1294 ע' ח"ד לקו"ש ראה ברוחניות ענינו – שחיטה) (במקום

וש"נ.
לדון 78) מצות להצ"צ בסהמ"צ – משיכה קנין מביאור להעיר
במו"מ.
מובא 79) עצמו, ממדרי' למעלה שיעלה נברא כל דתכלית וכידוע

ומעין  בקונטרס הובא פ"א. מ"ג שם ראה – העיקרים בשם בכ"מ
ובכ"מ. פר"ת. כסלו י"ט שיחת שלום תורת בתחלתו.

שאינו 80) מפני "דהיינו ב) מט, (פסחים בשר לאכול אסור ע"ה ולכן
ובכ"מ). ג. לא, בהעלותך (לקו"ת כו'" הבשר את להעלות יכול

פל"ג.81) ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ ב. שא, ב. כ, של"ה
בסופו.82) ממו"נ ולהעיר – שם. ח"ד לקו"ש ראה עד"ז בארוכה
עוה"ב,83) – ארוך שכולו לעולם תשובה) מהל' (רפ"ח ברמב"ם

.`"e` ceaka mb ok l"q ezrcly `l` (my "my iyp` 'qez"a `aed) d`t 'qn yix cecl mipyeya k"ke (*
.jlnp i"nezy xnel oi` ± `nzqae ,eia` l` m`iadl dlry migiken eiyrn eia` ieeiv xg` skiz owdl jldy oeiknc l"q awri 'xe (**
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ש"ועמך מלאים 84צדיקים"mlekוכיון ישראל וכל ,

,85מצוות 

את  מבצע יהודי כל כאשר אלול, בחודש ובמיוחד

בראשי  כנרמז הקוים, שלושת בכל אלול חודש עבודת

אלול: חודש של התיבות

נרמז 86ך"lשמתיeידוlנה`" כללי באופן (אשר

התשובה  זמן שהוא בכלל אלול לחודש שרומז 87כאן ,(
שהן  תורה "דברי התורה, לענין פרטי באופן

.88קולטין"

תיבות  ראשי – שהיא lדודיeדודיlני`"89אלול י",
התפילה  .90עבודת

תיבות  ראשי – מתנות eרעהוlיש`"91אלול
l– חסדים גמילות של הקו אביונים",

לכל  ונותן הבטחתו מקיים הקדושֿברוךֿהוא הרי
"שובע  של הגשמיים הייעודים לכל בנוסף יהודי,
להתפנות  שיוכלו כדי וזהב" כסף וריבוי ושלום

המצוה", ולעשות בחכמה "ללמוד

אך xkyגם הבא, לעולם קיימת שהקרן למצוה,
ישנן  המצוות שבין כיון הזה", בעולם פירותיהן "אוכל
אוכל  אשר חסדים וגמילות תורה תלמוד מצוות גם

הזה  בעולם טובות 92פירותיהן ושנים ימים אריכות –
הזה. בעולם כפשוטו

טובה  וחתימה לכתיבה זוכים ישראל וכל יהודי וכל
למטה  והנגלה הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה

טפחים. מעשרה

(e"lyz ,`"pn g"k ,`"pn 'k zegiyn)
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הרמב"ן  דעת אבל ה"ב). פ"ח שם (כמ"ש גופים בלא נשמות ג"ע, היינו
בקבלה  ההכרעה כ"ה אשר שם) הרמב"ם במפרשי הובאה הגמול (בשער
ובכ"מ), ציצית מצות להצ"צ המצות ספר ג. טו, צו (לקו"ת וחסידות

" הגמרא לשון כפשטות mizndהכוונה ziigz שכולו דלעולם בה" תלוי'
רפ"ח  לח"מ וראה בגוף. נשמה תחה"מ, לאחר היינו ארוך שכולו טוב...

המס'. בסוף כאן חדא"ג שם.
כא.84) ס, ישעי'
בסופה.85) חגיגה ראה
ר"ה 86) שער פע"ח משפטים. פ' להאריז"ל הפסוקים ושער לקו"ת

פ"א.

(קה"ת 87) אלול בליקוט בכלל אלול ובעבודת בהנ"ל בארוכה ראה
ועוד. ואילך. 297 ע' ח"ט לקו"ש תש"מ). תשל"ה, תשי"ד,

א.88) י, מכות
שם.89) פרע"ח ר"ה. תפלות סדר אבודרהם
ד 90) וג'.פולחנא פ"א העבודה קונטרס ראה (דודי). רחימותא
אמרכל.91) ס' בשם הבושם ערוגת ספר
מהדברים 92) הוא תפלה" "עיון הרי כו'", לדודי "אני התפלה קו וגם

רע"ב). שם פרש"י וראה וש"נ. א. קכז, (שבת בעוה"ז פירותיהן שאוכל
העבודה  תוכן – הלב" בכוונת "פי' וש"נ) ב. קיח, (שם עיון תוד"ה וראה

אלול. דחודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר ישעי' שי' הכהן

שלום וברכה!

בעתו קבלתי הפ"נ שלו לחג הגאולה, וקראתיו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע לעורר ר"ר עליו ועל כב"ב שי' לכאו"א מהם להמצטרך לו, ובימי הרצון והרחמים האלו 

דחדש אלול אחכה לבשו"ט ממנו להתחלת מילוי משאלות לבבו לטובה לענינים אלו שכתב במכתבו 

ובהפ"נ שלו.

ידוע אשר אחד מהר"ת דחדש אלול הוא, איש לרעהו ומתנות לאביונים, וכאו"א מאתנו הוא 

בבחי' אביון לגבי הקב"ה, וידוע מרז"ל מגיד דבריו ליעקב, שמה שהוא מצוה לישראל לעשות, עושה 

הקב"ה בעצמו, ובודאי יתן מתנות לאביונים לכולנו בתכ"י.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.



לי

ָהָאֶרץ  ֵבי  ׁשְ ֹיֽ ֹחִרי  ַהֽ ִעיר  ְבֵנֽי־ׂשֵ ה  ֵאּלֶ כ:  לו,  בראשית 
לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲֽעָנֽה:

צה

ביאור מאחז"ל )שבת פה.( "החורי ישבי הארץ" הוא 
החוי, "שהיו טועמין את הארץ כחויא"

אמר1 רבי יונתן מאי דכתיב )בראשית לו, כ( אלה בני 

שעיר החורי יושבי הארץ, אטו כולי עלמא יושבי רקיע 

נינהו אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ שהיו אומרים 

מלא קנה זו לזית, מלא קנה זו לגפנים, מלי כסף קנה זה 

לתאנים, וחורי שמריחים את הארץ, וחוי אמר רב פפא 

שהיו טועמין את הארץ כחויא.
שבת פה, א

מלא קנה זה, קנה המדה שבו מודדין הקרקע.
יודעין  והיו  לתאנה  וזה  זיתים  לגדל  ראוי  לזית, 
להפריש את הארץ בין קנה לקנה בריחה וטעמה היכן 

יונתן מאי  1( ]תרגום ללה"ק[ אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי 

)וקשה:  הארץ  ישבי  החרי  שעיר  בני  אלה  כ(  לו,  )בראשית  דכתיב 

מדוע מכנה הכתוב דוקא את בני שעיר "יושבי הארץ"?( אטו כולי 

עלמא )וכי כל שאר העולם( יושבי רקיע נינהו )הם(?, אלא )הכתוב 

מכנה אותם כך על שם( שהיו בקיאין בישובה של ארץ שהיו אומרים 

וכו'.  )זית(  בו  לקבל  ראוי  קרקע  של  זו(  )מדה  זו  קנה  )אורך(  מלא 

ונקראו "חרי" שמריחים את הארץ )כדי לקבוע לאיזו נטיעה מתאימה 

היא ביותר, ולמה נקראו גם( "חוי", אמר רב פפא שהיו טועמים את 

הארץ כחויא )כנחש שמאכילו עפר, ראה בראשית ג, יד(. )שבת פה.(

היו  דבקיאים  וממילא  לתאנים  הוא  והיכן  לזיתים 

בשיעור יניקה.

שמריחין, סרס את התיבה ודורשה.
וחוי, למה נקרא חוי.

שטועמין את הארץ, לאיזה דבר ראוי'.
כחויא, כנחש שמאכלו עפר.

רש"י

חוי, אומר ר"ת דלא היינו חוי דשבעת עממין שהרי 
גופי'  שעיר  בני  אלא  כן,  שמם  למה  כלום  דורש  אינו 

איקרי חוי דכתיב בת צבעון החוי )בראשית לו, ב(.
תוס'

כחויא  החוי,  הוא  שעיר  בבני  האמור  שהחורי  הרי 

האמור בצבעון כמ"ש בתוס'. כי ר' מתחלף בו'2 באלף 

בית דאח"ס בט"ע כו' ומ"ר כו'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנו

2( ראה שבת קד ע"א, )פסחים ה. רש"י ד"ה אך חלק(.

האותיות  דמחלקים  הוא:  בט"ע  אח"ס  בסימני  בי"ת  אל"ף  פירוש: 

מתחלפים,  ועי"ז  אחת,  בשורה  ומר"  אותיות  ויוצא  שבעה,  שבעה 

והוא:

א  ב  ג  ד  ה  ו  ז

ח  ט  י  כ  ל  מ  נ

ס ע  פ  צ  ק  ר  ש

וזהו חרי, האות רי"ש מתחלף באות ואו נעשה חו"י וד"ל.
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ש"ועמך מלאים 84צדיקים"mlekוכיון ישראל וכל ,

,85מצוות 

את  מבצע יהודי כל כאשר אלול, בחודש ובמיוחד

בראשי  כנרמז הקוים, שלושת בכל אלול חודש עבודת

אלול: חודש של התיבות

נרמז 86ך"lשמתיeידוlנה`" כללי באופן (אשר

התשובה  זמן שהוא בכלל אלול לחודש שרומז 87כאן ,(
שהן  תורה "דברי התורה, לענין פרטי באופן

.88קולטין"

תיבות  ראשי – שהיא lדודיeדודיlני`"89אלול י",
התפילה  .90עבודת

תיבות  ראשי – מתנות eרעהוlיש`"91אלול
l– חסדים גמילות של הקו אביונים",

לכל  ונותן הבטחתו מקיים הקדושֿברוךֿהוא הרי
"שובע  של הגשמיים הייעודים לכל בנוסף יהודי,
להתפנות  שיוכלו כדי וזהב" כסף וריבוי ושלום

המצוה", ולעשות בחכמה "ללמוד

אך xkyגם הבא, לעולם קיימת שהקרן למצוה,
ישנן  המצוות שבין כיון הזה", בעולם פירותיהן "אוכל
אוכל  אשר חסדים וגמילות תורה תלמוד מצוות גם

הזה  בעולם טובות 92פירותיהן ושנים ימים אריכות –
הזה. בעולם כפשוטו

טובה  וחתימה לכתיבה זוכים ישראל וכל יהודי וכל
למטה  והנגלה הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה

טפחים. מעשרה

(e"lyz ,`"pn g"k ,`"pn 'k zegiyn)
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הרמב"ן  דעת אבל ה"ב). פ"ח שם (כמ"ש גופים בלא נשמות ג"ע, היינו
בקבלה  ההכרעה כ"ה אשר שם) הרמב"ם במפרשי הובאה הגמול (בשער
ובכ"מ), ציצית מצות להצ"צ המצות ספר ג. טו, צו (לקו"ת וחסידות

" הגמרא לשון כפשטות mizndהכוונה ziigz שכולו דלעולם בה" תלוי'
רפ"ח  לח"מ וראה בגוף. נשמה תחה"מ, לאחר היינו ארוך שכולו טוב...

המס'. בסוף כאן חדא"ג שם.
כא.84) ס, ישעי'
בסופה.85) חגיגה ראה
ר"ה 86) שער פע"ח משפטים. פ' להאריז"ל הפסוקים ושער לקו"ת

פ"א.

(קה"ת 87) אלול בליקוט בכלל אלול ובעבודת בהנ"ל בארוכה ראה
ועוד. ואילך. 297 ע' ח"ט לקו"ש תש"מ). תשל"ה, תשי"ד,

א.88) י, מכות
שם.89) פרע"ח ר"ה. תפלות סדר אבודרהם
ד 90) וג'.פולחנא פ"א העבודה קונטרס ראה (דודי). רחימותא
אמרכל.91) ס' בשם הבושם ערוגת ספר
מהדברים 92) הוא תפלה" "עיון הרי כו'", לדודי "אני התפלה קו וגם

רע"ב). שם פרש"י וראה וש"נ. א. קכז, (שבת בעוה"ז פירותיהן שאוכל
העבודה  תוכן – הלב" בכוונת "פי' וש"נ) ב. קיח, (שם עיון תוד"ה וראה

אלול. דחודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו, בו שואל באשר רוצה להכניס בת שלש לגן ילדים, ויש הצעה להכניסה להגן 

ששם שפת הלימוד הוא באידיש ושואל חוו"ד.

הנה לדעתי נכון הדבר, כי העיקר במה שנוגע בחינוך הילדים והילדות בכלל ובפרט התחלת 

החינוך הוא הענין דיראת שמים ומכיון שהכל מודים שהחינוך דשם הוא טוב יותר מבאחרים במקצוע 

זה, אין להתחשב עם נמוקים אחרים, כי הכל בטל מפני העיקר.

בברכת הסתדרות מתאימה ופרנסה טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ונחת אידישן חסידישן 

נחת מכל ילידי' שי' וכוח"ט לשנה טובה ומתוקה.



לב

לך מכל  ה' אלקיך  בהניח  והיה  יט –  כה, 
אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלקיך נותן לך 
זכר עמלק מתחת  נחלה לרשתה תמחה את 

השמים לא תשכח

א
לדורות"  "קבעוני  אסתר  שביקש  הגמ'  ביאור 
דהכוונה לע"ל עפ"י מ"ש הרמב"ם )ספ"ב דמגילה( 
חומשי  מחמשה  חוץ  להבטל  עתידין  הכתובים  כל 
וכן   – וכו'.  אסתר  ומגילת  שבע"פ  תורה  תורה, 
לעתיד  בטלים  יהיו  המועדים  כל  המדרש  מבאר 

וימי הפורים לא נבטלים וכו'

לחכמים  אסתר  להם  שלחה  ע"א(,  )ז'  מגילה  במסכת 
קבעוני לדורות, שלחו לה הלא כתבתי שלישים ולא רבעים, 
עד שמצאו לה מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זכרון בספר, 
כתוב זאת מה שכ' כאן ובמשנה תורה, זכרון מ"ש בנביאים, 

בספר מה שכתוב במגילה. יל"ד לשון לדורות.
ונראה עפמ"ש רמב"ם ספ"ב מה' מגילה, שכל הכתובים 
שבע"פ,  תורה  תורה,  חומשי  מחמשה  חוץ  לבטל  עתידין 
בשלשה  כ',  שלישים  ד"ה  ורש"י  ע"ש.  אסתר,  ומגילת 
בשלח,  בפ'  עמלק,  מלחמת  להזכיר  לנו  יש  מקומות 
שלמה  ואמר  שאול,  במלחמת  ובשמואל  תורה,  ובמשנה 
דבר ששילשתו אי אתה רשאי לרבעו, וכיון שלעתיד לבא 
ב'  אלא  עמלק  מלחמת  יזכר  ולא  נביאים,  ספר  יתבטל 
פעמים בתורה, וצריך לכתוב במגילה כדי שיהי' שלישים, 

וזהו קבעוני לדורות.
ומיושב קושיית מהרש"א, לר' יהושע דס"ל כתוב זאת 
בנביאים,  מ"ש  בספר  תורה  במשנה  מ"ש  זכרון  כאן  מ"ש 
א"כ איך כותבים המגילה, הלא שלישים כתיב ולא רבעים, 
ע"י  דוקא  שילשים  והוה  קיימים,  דלדורות  א"ש  והשתא 

המגילה שלא תתבטל.
ובזה יתפרש מדרש משלי, בפסוק טבחה טבחה מסכה 
וימי  בטלים  יהיו  המועדים  שכל  שולחנה,  ערכה  אף  יינה 
הפורים לא נבטלים, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו 
וכו' וזכרם לא יסוף מזרעם, ותמה בתשו' הרשב"א )סימן 

צ"ג( איך יתבטל אות אחת מתורת משה ח"ו.
בי"א  נקראת  מגילה  מגילה,  מסכת  ריש  עפמ"ד  ונ"ל 
בי"ב י"ג י"ד ט"ו, ואמרי' שם בברייתא, א"ר יהודה אימתי 
אבל  אדמתן,  על  שרוין  וישראל  כתיקנן  שהשנים  בזמן 
והכל מסתכלין בה אין קורין אותה אלא  בזמן הזה הואיל 
בזמנה, פירש"י שהשנים כתיקנן, שהשנים מתעברות עפ"י 
ב"ד, ושלוחים יוצאין להודיע אימתי הוקדש ניסן, ועושים 
מועדים עפ"י ב"ד, דשלוחין מגיעים עד קצה ישראל, אבל 
יגיעו שלוחי ב"ד  ולא  בין הגליות,  נפזרים  בזה"ז שישראל 
אצלם, צופין למקרא מגילה וכו', ויבואו לאכול חמץ בימים 

אחרונים של פסח.
ספק  משום  גליות  של  שני  יו"ט  עושין  הזה  בזמן  והנה 
כל  עושים  כתיקון  שהשנים  בזמן  נמצא  דירחא,  קבועא 
המועדים רק יום אחד, ופורים חמשה ימים י"א י"ב י"ג י"ד 
וט"ו, ובזמן הגלות מועדים שני ימים, ופורים רק בזמנו יום 
י"ד לפרזים, וט"ו למוקפים, ולעת"ל ב"ב שהשנים כתיקנן 

שוב יהיו מועדים רק יום א', ופורים חמשה ימים.
כל  א"כ  אתא,  לרבות  כל  שנאמר  דכ"מ  בש"ס  וידוע 
יו"ט שני של גליות, מעתה לעתיד  המועדים אתא לרבות 
וימי  גליות,  של  שני  יו"ט  דייקא  "כל"  המועדים  כל  לבא 
נבטלים  יהיו  לא  ימים,  דחמשה  טובא  זמנים  "ה"פורים 

דהשנים כתיקונם וישראל על מכונם בב"א.
חתם ספר

ראה לקוטי שיחות חלק כו, שיחת פרשת זכור-פורים

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי־תצא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc oixcdpq(oey`x meil)

Cetéà ,à÷éà.`ziixad ixac z` jetdl yi ok` -,øîà éMà áø ¦¨¥©©¦¨©
'àðéc íëç' ,'ïécä ïwãæð' éàîe ,Cetéú àì íìBòìepnkgd xnelk - §¨¨¥©¦§©¥©¦£©¦¨

wx ok mixne`e .ea wcwcl xzei jxev oi`e ,dti oicd z` epcnrde
m` oicd z` exnby xg`l s` zeytp ipica la` ,zepenn ipica

.oicd z` oixifgn ,zekf `ven edyin
:`xnbd dywnïéðéicaL ìBãb ,éáéúéîy df `ed,'ïécä ïwãæð' øîBà ¥¦¥¨¤©©¨¦¥¦§©¥©¦

ìBãb øîàc eðééä 'àðéc íëç' àîìLa úøîà éàlecbd `weec okl - ¦¨§©¦§¨¨£©¦¨©§§¨©¨
,ok xnel leki mipiicayúøîà éà àlàeyexity xn`z m` la` - ¤¨¦¨§©

,'àðéc L÷',zeywdl yiìBãb øîà àìc àéâñ àìic `l m`d - ¨¦¨¨©§¨§Ÿ¨©¨
ok xne` lecbd xy`k ixdy ,ok xn`i lecbd `lyàeä éôBqk©¥

éñëéî à÷cdéLôð óepi`y dceny ,envr z` yiian `ed ixd - §¨¦§¦©§¥
xn`i lecbd `weecy jixv recn ok m`e ,oicd z` rixkdl leki
zayiin .['`pic mkg' eyexit 'oicd owcfp' jgxk lr `l`] ok

:`xnbdïéà`weec jixv '`pic yw' `ed yexitdy elit`y ,ok - ¦
y meyn ,ok xn`i lecbdyLéiaúîì Bîöòî Léiaúî äîBc Bðéà¥¤¦§©¥¥©§§¦§©¥

,íéøçàî.ohwd `le ok xn`i lecbdy ahene ¥£¥¦

éøîàc àkéà.xg` ote`a `id ef `ziixan `iyewdy mixne` yi - ¦¨§¨§¥
Bîöòî Léiaúî äîBc Bðéàc eðééä ,'àðéc L÷' àîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨¨¦¨©§§¥¤¦§©¥¥©§

,íéøçàî Léiaúîì,ok xn`i lecbd `weecy jixv okleéà àlà §¦§©¥¥£¥¦¤¨¦
,'àðéc íëç' úøîà,zeywdl yidéLôð çaLî éçBaLà ìBãbike - ¨§©£©¦¨¨©§¥§©©©§¥

xzei oi`e oica enikgdy xnel] envr z` gayi lecbdy mi`zn
,[xaca wcwcl dnáéúëäåxn`p `lde -(a fk ilyn)àìå øæ Eìläé' §¨§¦§©¤§¨§Ÿ

ét,'E:`xnbd zayiin .envr z` lldi mc`y ie`x epi`y epiidc ¦
îø ìBãbàc àðéc éác àúléî éðàLàélr milhen oicd zia ipiipr - ¨¥¦§¨§¥¦¨§©¨¨§¨

,mday lecbdïðúãk(.hk lirl),øácä úà eøîb,oicd z` erixkd - §¦§©¨§¤©¨¨
ïúBà ïéñéðëî eéäLéà éàkæ äzà éðBìt Léà øîBà ïéðéicaL ìBãb , ¨©§¦¦¨¨¤©©¨¦¥¦§¦©¨©©¦
,áéiç äzà éðBìtlecbd lr milhen oicd zia ixacy o`kne §¦©¨©¨

ipiipra j` ,envr z` gayi mc`y ie`x epi`y s` okle ,mday
.lecbd lr lhen lkdy ,dpey dbdpdd oicd zia
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום ראשון עמ' א



לג `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy

ß lel` 'd oey`x mei ß

àë(é)éáéà-ìò äîçìnì àöú-ékýåýé Bðúðe E ¦«¥¥¬©¦§¨−̈©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯
éäìà:BéáL úéáLå Eãéa E ¡Ÿ¤²§¨¤−§¨¦¬¨¦§«

i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּכתּוב - הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְִֶֶַָָ
"וׁשבית  לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמדּבר,
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר ׁשהרי .ׁשביֹו", ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

BÈ·L ˙È·LÂ∑,ׁשּבתֹוכּה ּכנענים ואףֿעלּֿפי לרּבֹות ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֶַַַַָ
אּמֹות  מז' .ׁשהן ִֵֶֻ

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
:ÔB‰È·L ÈaL˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿¿

xcde fer - xwi ilk

éáéà ìò äîçìnì àöú ék (é)E ¦¥¥©¦§¨¨©Ÿ§¤
.'BâåoFWl c"EiA 'Liai`' §Ÿ§¤§§

xn` KM xg`e ,miAxFpzpEFl did ©¦§©©¨¨©§¨¨¨
.'mpzpE' xnFl,Liai` lr'LiaiF` cbpM' ©§¨¨©Ÿ§¤§¤¤§¤

hEwlIaE .xnFl Fl did(ckwzz fnx)wiQn ¨¨©©©§©¦
xtQd mWA,FpFWl dfe i,Liai` lr' §¥©¦§¦§¤§©Ÿ§¤

,LiaiF` cbpM,LciA Lidl` 'd FpzpE §¤¤§¤§¨¡Ÿ¤§¨¤
'dW sFq oiprA xEn`d lM ziUr m ¦̀¨¦¨¨¨¨¨¦§¨¤
eixaC iYpad `le .'LciA FpzFp Lidl ¡̀Ÿ¤§§¨§§Ÿ¥©§¦§¨¨
xn`W `Ed df m` ,'oiprA xEn`d' Edn©¨¨¨¦§¨¦¤¤¨©

(ai weqt),'Fbe DW`x z` dgNbexaM ixd §¦§¨¤Ÿ¨§£¥§¨
xEn`d dUrW mcw FciA oEzp `Ed¨§¨Ÿ¤¤¨¨¨¨
m` iaW EPOn dAWi Ki` iM ,oiprÄ¦§¨¦¥¦§¤¦¤§¦¦
ivnY m` s`e .FciA oEzp Fpi` oicr£©¦¥¨§¨§©¦¦§¥
iM ,diEaXd on di`x oi`W xnFl©¤¥§¨¨¦©§¨¦
m` s` dnglOA iaW EAWi minrtl¦§¨¦¦§§¦©¦§¨¨©¦
on di`xE FciA xEqn aiF`d oi` oicr£©¦¥¨¥¨§¨§¨¨¦
zTg zWxR xn`Pd "iaW EPOn AWIe"©¦§§¦¤¤¦©¤¡¨¨¨©ª©

(` `k xacna)Dil `pn dWw mFwn lMn ,¦¨¨¨¤§¨¥
,LciA FpYIW sFq 'FpzpE' Wxtl oM xnFl©¥§¨¥§¨¤¦§§¨§

:LciA xYl`l EdpYIW FWExR `OW¤¨¥¤¦§¥§©§©§¨§
äàøðådf Wxcn lral dWTW,'FpzpE' §¦§¤¤¨¤§©©¦§¨¤§¨

`N` .xnFl Fl did 'mpzpE'§¨¨¨¨©¤¨
didW ihxR cg` aiF`A xAcOW i`Ce©©¤§©¥¨¥¤¨§¨¦¤¨¨
,xaM xiMfdW miAxd LiaiF` llkA¦§©§¤¨©¦¤¦§¦§¨
m` iM df oi` ,"`Ed Ffi`e df `Ed ine"¦¤§¥¥¤¦¦

inipR "aiF`e xv"(eÎd f xzq` t"r)`Ede , ©§¥§¦¦§
xzFiA bxhwnd rxd xvi `Ed ohÜ¨¥¤¨©©§©§¥§¥
x`anM dnglOA dpMQd zrWA¦§©©©¨¨©¦§¨¨©§Ÿ¨

mihtFW zWxR(b k lirl)iM" wEqRA ¨¨©§¦©¨¦
"dnglOl `vz(` weqt my)xn` eilre , ¥¥©¦§¨¨§¨¨¨©

,LciA Lidl` 'd FpzpEdWw oM m`e §¨¡Ÿ¤§¨¤§¦¥¨¤
KExA WFcTd FpYIW Fgihan `Ed Ki ¥̀©§¦¤¦§©¨¨
oipr xn`p df xg` ixd ,FciA `Ed§¨£¥©©¤¤¡©¦§©

x`Y zti zW`dxFY dxAC `NW' ¥¤§©Ÿ©¤Ÿ¦§¨¨
'Ek 'rxd xvId cbpM `N`(`i weqt i"yx), ¤¨§¤¤©¥¤¨©

"Fa Fz`nh cFr"W oi`Fx Ep` ixdet"r) ©£¥¨¦¤ª§¨
(bi hi xacnacnrl gM xvr `l ixdW¤£¥Ÿ¨©Ÿ©©£Ÿ

,Ff x`Y ztiA FliWkdW cr Fxvi cbpM§¤¤¦§©¤¦§¦¦©Ÿ©
zghad dI`e.LciA 'd FpzpEoM lr §©¥©§¨©§¨§¨¤©¥

WxRFpzpE'm` iM ,'LciA FpYIW sFq ¥¥§¨¤¦§§¨¤¦¦
DW`x gENBn oiprA xEn`d lM dUrY©£¤¨¨¨¨¦§¨¦¦©Ÿ¨

eixg` aizM dn ,DlEEpe`l m` dide §¦¨©§¦©£¨§¨¨¦Ÿ
DA Yvtg(ci weqt)aEzMd' i"Xx WxR ¨©§¨¨¥¥©¦©¨

i`Ce f`e ,'DzF`pUl LtFQW LxVan§©¤§¤§¦§¨§¨©©
:DzF` `pUIWM FciA xEqn Fxvi¦§¨§¨§¤¦§¨¨

øwòåxn`PW KxcM `id Ff dlEAgY §¦©©§¨¦§¤¤¤¤¡©
(a f zldw)ziA l` zkll aFh"¨¤¤¤¥

mFi xMfi df ici lr iM ,'Fbe "la ¥̀¤§¦©§¥¤¦§Ÿ
.rxd xvId lif` i`Ce f`e ,dziOd©¦¨§¨©©¨¦©¥¤¨©
dia` lr zlA`znE dkFA `idWkE§¤¦¨¦§©¤¤©¨¦¨

DO`e(bi weqt)ziAA aWFi `Ed ixd , §¦¨£¥¥©©¦
mFi Fxvil xMfi df ici lre ,cinY la`̈¥¨¦§©§¥¤¦§Ÿ§¦§
hwWY f`e ,lif` i`Ce f`e dziOd©¦¨§¨©©¨¦§¨¦§Ÿ
itlE .d`pUi df ici lre Fze`Y©£¨§©§¥¤¦§¨¤¨§¦
Kkl ,DzF`pUl LtFQW LxVaOW¤§©¤§¤§¦§¨§¨

:'LciA FpzFp Lidl` 'dW sFq' xn`̈©¤¡Ÿ¤§§¨§
íòhîe' Wxtl Kxvd dfLiai` lr ¦©©¤ª§©§¨¥©Ÿ§¤

'lr' oFWl iM ,'LiaiF` cbpM§¤¤§¤¦§©
d`Ad dngln mzqA m` iM wCvi `lŸ¦§©¦¦¦§©¦§¨¨©¨¨
on" dngln mzqA iM ,lrn minXd on¦©¨©¦¥©¦¦§©¦§¨¨¦
"mzFNqOn miakFMd Englp minẄ©¦¦§¨©¨¦¦§¦¨

(k d mihtey)xn`wCn mpn` .'FpzpE' ¨§¨¦§¨¨©§¨
LgxM lrA ,cigi oFWlKixv dY` §¨¦©©¨§£©¨¨¦
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ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשביתביתביתבית .... .... אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב עלעלעלעל ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה תצאתצאתצאתצא י)ּכּכּכּכיייי (כא, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּובכללּות  האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמלחמה
ּבעת  ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד  הּמלחמה – ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹותר

עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה אאאאֹוֹוֹוֹויביביביבהּיציאה למעלה עלעלעלעל , ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', הּדבּוקים ליׂשראל, רק ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּמּנּו,

לּקדּׁשה. המנּגדים ,אֹויב -ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹוווווׁשׁשׁשׁשבית בית בית בית מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
לּקלּפה  ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ׁשהיה ּדבר האֹויב מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹוקחים
ּבּׁשביה  אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאין

הּקדּׁשה. ְְִַָֻמּגבּול

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 85 'nr c"ig zegiy ihewl t"r)

!zEWxd zngln - xvId zngln¦§¤¤©¥¤¦§¤¤¨§

,"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבתחילת
מדּבר". הּכתּוב - הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּומפרׁש

לּמלחמה  תצא ׁש"ּכי ּבארּוּכה מבֹואר חסידּות ּבדרּוׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּנה,
ּבׁשעת  הּיצר־הרע עם הּיצר־טֹוב מלחמת על קאי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
זה  ּבכל (ראה קרבא" ׁשעת צלֹותא ּד"ׁשעת ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּתפּלה,

ּבפרׁשתנּו). ואֹור־הּתֹורה ְְְִֵֵַָָָָָּבלּקּוטי־ּתֹורה
רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו מתאים הּיצר, ּבמלחמת ּדגם לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויׁש

מדּבר": הּכתּוב - הרׁשּות ְְְְִֵֶֶַַָָ"ּבמלחמת
מקֹומֹות ּבכּמה במדבר מבֹואר לקוטי־תורה ואילך. ד ה, (תורה־אור ְְְַָָ

ועוד) תרנ"ט. חנוכה נר ת"ר ד"ה ד. ּבברּור ג, אֹופּנים ּב' ְִֵֵֶַׁשּיׁש
מנּוחה. ּבדר ב. מלחמה. ּבדר א. הּיצר־הרע: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהכנעת

הּיצר־הרע  הכנעת - קרבא" "ׁשעת היא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָּדעבֹודת
לימּוד  עבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מלחמה. ּובדר יגיעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל־ידי
ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נֹועם ּדרכי "ּדרכיה נאמר עליה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ּבנפׁשֹו, אלֹוקּות ּומגּלה ממׁשי הּתֹורה לימּוד על־ידי ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָּכי
ּובלי  מּמילא, ּבדר ונכנע הּיצר־הרע מתּבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָועל־ידי־זה

ּבמלחמה. ְְִֶָָצֹור
מלחמת  נקרא מלחמה על־ידי הּיצר־הרע ּׂשּברּור מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזהּו
ּכי  "רׁשּות", ּבגדר רק היא זֹו מלחמה עיקר ּדכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהרׁשּות",

ּוב  מלחמה, ּבלי הּיצר־הרע, את להכניע אחרת ּדר אֹופן יׁשנּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּתֹורה. ׁשל עבֹודה על־ידי - מנּוחה ְְֲֵֶֶַָָָׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã(p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn)

התחלתּה ּובוּדאי ּבּתֹורה, ענין ּכל הֹוראה. מּלׁשֹון היא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָּתֹורה
ּבחּיי  נצחית והֹוראה הֹוראה מהּוה ּבּתֹורה, ּפרׁשה ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוׁשמּה

וטף. נׁשים אנׁשים יהּודי, ּכל יהּודי, ׁשל יֹום ְְֲִִִִֶַָָָָָהּיֹום
מּפרׁשת  יהּודי לכל הנצחית ההֹוראה מהי להבין: ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָוצרי
ה' ּונתנֹו אֹויב על לּמלחמה תצא "ּכי - ּבּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשבּוע

ׁשביֹו"? וׁשבית ּביד ְְְֱִִֶֶָָָֹאלקי
הרׁשּות  ּבמלחמת קאי לּמלחמה" תצא ׁש"ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובפרט
הּזה  ּבּזמן ׁשּיכת ׁשאינּה מדּבר"), הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ("ּבמלחמת
יׂשראל  ּבני לעבֹודת מּזה הנצחית ההֹוראה איפֹוא מהי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשל  ּבאֹופן עד הּמקֹומֹות, ּובכל הּזה) ּבּזמן (ּגם הּזמּנים ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָּבכל

ּבעיני הּתֹורה) (ּדברי יהיּו יֹום "?חדחדחדחדׁשׁשׁשׁשים ים ים ים "ּבכל ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּבהקּדים: ְְְִַָויּובן
עבֹודתֹו חלקים: ׁשני ּבכללּות יׁשנם יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודת
ּבחלקֹו ועבֹודתֹו הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לימּוד - ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָּבּקדּוׁשה
ּכלי  ולעׂשֹותּה העֹולם, ּגׁשמּיּות את ּולזּכ לברר - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבעֹולם
יתּבר לֹו ּדירה - הּידּוע ּובּלׁשֹון ואלקּות. ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹלקדּוׁשה

ְְִַּבתחּתֹונים.
עֹוׂשים  ׁשּבֹו ּבאֹופן מתּבּטא - העבֹודֹות ׁשּתי ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָההבּדל
ׁשלֹום, ּבדרכי ּבכלל היא - ּבּקדּוׁשה העבֹודה העבֹודה: ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָאת
מה־ּׁשאין־ּכן  מנּגד. ,"אֹויב" עם מתעּסקים לא זה ּבענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכי
תצא  "ּכי מלחמה, ׁשל ּבאֹופן היא - העֹולם ּדברּור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהעבֹודה
הרי  ׁשּבגלּוי ּבאֹופן נבראּו "ּתחּתֹונים" :"אֹויב על ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלּמלחמה
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ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשביתביתביתבית .... .... אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב עלעלעלעל ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה תצאתצאתצאתצא י)ּכּכּכּכיייי (כא, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּובכללּות  האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמלחמה
ּבעת  ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד  הּמלחמה – ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹותר

עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה אאאאֹוֹוֹוֹויביביביבהּיציאה למעלה עלעלעלעל , ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', הּדבּוקים ליׂשראל, רק ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּמּנּו,

לּקדּׁשה. המנּגדים ,אֹויב -ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹוווווׁשׁשׁשׁשבית בית בית בית מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
לּקלּפה  ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ׁשהיה ּדבר האֹויב מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹוקחים
ּבּׁשביה  אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאין

הּקדּׁשה. ְְִַָֻמּגבּול

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 85 'nr c"ig zegiy ihewl t"r)
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,"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבתחילת
מדּבר". הּכתּוב - הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּומפרׁש

לּמלחמה  תצא ׁש"ּכי ּבארּוּכה מבֹואר חסידּות ּבדרּוׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּנה,
ּבׁשעת  הּיצר־הרע עם הּיצר־טֹוב מלחמת על קאי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
זה  ּבכל (ראה קרבא" ׁשעת צלֹותא ּד"ׁשעת ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּתפּלה,

ּבפרׁשתנּו). ואֹור־הּתֹורה ְְְִֵֵַָָָָָּבלּקּוטי־ּתֹורה
רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו מתאים הּיצר, ּבמלחמת ּדגם לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויׁש

מדּבר": הּכתּוב - הרׁשּות ְְְְִֵֶֶַַָָ"ּבמלחמת
מקֹומֹות ּבכּמה במדבר מבֹואר לקוטי־תורה ואילך. ד ה, (תורה־אור ְְְַָָ

ועוד) תרנ"ט. חנוכה נר ת"ר ד"ה ד. ּבברּור ג, אֹופּנים ּב' ְִֵֵֶַׁשּיׁש
מנּוחה. ּבדר ב. מלחמה. ּבדר א. הּיצר־הרע: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהכנעת

הּיצר־הרע  הכנעת - קרבא" "ׁשעת היא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָּדעבֹודת
לימּוד  עבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מלחמה. ּובדר יגיעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל־ידי
ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נֹועם ּדרכי "ּדרכיה נאמר עליה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ּבנפׁשֹו, אלֹוקּות ּומגּלה ממׁשי הּתֹורה לימּוד על־ידי ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָּכי
ּובלי  מּמילא, ּבדר ונכנע הּיצר־הרע מתּבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָועל־ידי־זה

ּבמלחמה. ְְִֶָָצֹור
מלחמת  נקרא מלחמה על־ידי הּיצר־הרע ּׂשּברּור מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזהּו
ּכי  "רׁשּות", ּבגדר רק היא זֹו מלחמה עיקר ּדכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהרׁשּות",

ּוב  מלחמה, ּבלי הּיצר־הרע, את להכניע אחרת ּדר אֹופן יׁשנּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּתֹורה. ׁשל עבֹודה על־ידי - מנּוחה ְְֲֵֶֶַָָָׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã(p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn)

התחלתּה ּובוּדאי ּבּתֹורה, ענין ּכל הֹוראה. מּלׁשֹון היא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָּתֹורה
ּבחּיי  נצחית והֹוראה הֹוראה מהּוה ּבּתֹורה, ּפרׁשה ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוׁשמּה

וטף. נׁשים אנׁשים יהּודי, ּכל יהּודי, ׁשל יֹום ְְֲִִִִֶַָָָָָהּיֹום
מּפרׁשת  יהּודי לכל הנצחית ההֹוראה מהי להבין: ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָוצרי
ה' ּונתנֹו אֹויב על לּמלחמה תצא "ּכי - ּבּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשבּוע

ׁשביֹו"? וׁשבית ּביד ְְְֱִִֶֶָָָֹאלקי
הרׁשּות  ּבמלחמת קאי לּמלחמה" תצא ׁש"ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובפרט
הּזה  ּבּזמן ׁשּיכת ׁשאינּה מדּבר"), הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ("ּבמלחמת
יׂשראל  ּבני לעבֹודת מּזה הנצחית ההֹוראה איפֹוא מהי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשל  ּבאֹופן עד הּמקֹומֹות, ּובכל הּזה) ּבּזמן (ּגם הּזמּנים ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָּבכל

ּבעיני הּתֹורה) (ּדברי יהיּו יֹום "?חדחדחדחדׁשׁשׁשׁשים ים ים ים "ּבכל ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּבהקּדים: ְְְִַָויּובן
עבֹודתֹו חלקים: ׁשני ּבכללּות יׁשנם יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודת
ּבחלקֹו ועבֹודתֹו הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לימּוד - ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָּבּקדּוׁשה
ּכלי  ולעׂשֹותּה העֹולם, ּגׁשמּיּות את ּולזּכ לברר - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבעֹולם
יתּבר לֹו ּדירה - הּידּוע ּובּלׁשֹון ואלקּות. ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹלקדּוׁשה

ְְִַּבתחּתֹונים.
עֹוׂשים  ׁשּבֹו ּבאֹופן מתּבּטא - העבֹודֹות ׁשּתי ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָההבּדל
ׁשלֹום, ּבדרכי ּבכלל היא - ּבּקדּוׁשה העבֹודה העבֹודה: ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָאת
מה־ּׁשאין־ּכן  מנּגד. ,"אֹויב" עם מתעּסקים לא זה ּבענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכי
תצא  "ּכי מלחמה, ׁשל ּבאֹופן היא - העֹולם ּדברּור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהעבֹודה
הרי  ׁשּבגלּוי ּבאֹופן נבראּו "ּתחּתֹונים" :"אֹויב על ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלּמלחמה
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`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy
הם  הרי עצמם ּומּצד לאלקּות, ּומנּגד הּמעלים "אֹויב" ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהם

"ּדירה מ(להיֹות) והיפ ,ּבער יתיתיתיתּבּבּבּבררררׁשּלא צריללללֹוֹוֹוֹו ולכן ," ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ
ּדירה להלהלהלהּלּלּלּלחם חם חם חם  ולעׂשֹותֹו אֹותֹו לכּבֹוׁש ּכדי העֹולם עם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ

האדם, (ּכמֹו עצמּותֹו ּבכל ּבגלּוי הּקּב"ה נמצא ׁשּבּה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָָלהקּב"ה,
הּפרטית). ּבדירתֹו ׁשּנמצא ְְְְִִִִֶַָָָָּכביכֹול,

ׁשל  והסּתר העלם - "ּד"אֹויב ׁשהּמציאּות היֹות מּזה: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָיתרה
ּברא  הּוא עצמֹו, הּקּב"ה ידי על נבראה - ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָה'ּתחּתֹונים'
(ּכׁשם  "ּתחּתֹון" ׁשל ּתכּונה ּתהיה הּזה) (ּדעֹולם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבגׁשמּיּות
ּכּמה  עד מּובן "עליֹון"), ׁשל ּתכּונה עם הרּוחנּיּות את ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּברא
חס־וׁשלֹום, עצמֹו ּבכח (לא הּמנּגד ּדמציאּות הּתֹוקף ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹּגדֹול
- ּכזה) ּבאֹופן הּמנּגד את ׁשּברא הּקּב"ה ׁשל ּבכחֹו ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאּלא

את יֹותר עֹוד מחּזק זה הרי ׁשּכן, ׁשּזקּוק ההההּמּמּמּמלחמה לחמה לחמה לחמה וכיון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
להקּב"ה. ּדירה העֹולם את לעׂשֹות ּבכדי יהּודי ּכל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָלּה

"ּכי הּלׁשֹון מּובן ו"תצא תצא תצא תצא ועל־ּפי־זה אֹויב":על על על על לּמלחמה", ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אּמֹות) (ד' ּבּתחּום הּוא יהּודי ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָּכיון

אצלֹו להיֹות צריכה (עליֹון), לצאת יציאה יציאה יציאה יציאה ּדקדּוׁשה מּמקֹומֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
לֹו ׁשּניּתן לכ מּודע ׁשּיהיה ּוכדי 'ּתחּתֹונים'. עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלמלחמה
ּתחּתֹון, ׁשל מציאּות ּכנגד מלחמה ּבּמלחמה, לנּצח ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכח
ׁשּזֹוהי  הּפסּוק אֹומר - הּקּב"ה על־ידי ׁשּנברא ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָותחּתֹון

" לּמלחמה (הּיֹוצא על על על על יציאה הּיהּודי ,מאֹויב למעלה ,"אֹויב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּוכדלקּמן. ,אֹויב ("על") מעל עֹומד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלּמלחמה)

"אֹויב על לּמלחמה תצא ּד"ּכי העבֹודה - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּובפרטּיּות
ּבבחינת  הם ׁשּלֹו הּבהמית ונפׁש הּגּוף עצמֹו: ּבאדם ּגם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
לּמלחמה  לצאת ועליו האלקית), (נפׁש לנׁשמתֹו ּביחס ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתחּתֹון
ּגּופֹו ׁשל הּטבעּיֹות הּנטּיֹות על להתּגּבר - הּיצר מלחמת -ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
לעבֹודת  יפריעּו ׁשּלא ּובאֹופן אֹותם לכּבֹוׁש הּבהמית, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹונפׁשֹו
אּלּו, ּבכחֹות ּגם ה' את ׁשּיעבֹוד - מּזֹו יתירה ועד ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹה'
להיֹותֹו - זה על הּכח לֹו וניּתן ."יצרי ּבׁשני - לבב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּבכל

" אֹויב".על על על על (נׁשמתֹו) ְְִֶַַַַָ
אלּול: חֹודׁש - זה לזמן ּבנֹוגע הֹוראה ּגם יׁשנּה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומּזה

יׂשראל  ׁשּכל מּכיון לּיהּודי: ולטעֹון לבֹוא יכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּיצר־הרע
העבֹודה  עניני ּכל את יהּודי ּכל קים ּבוּדאי ּכׁשרּות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחזקת
ּכבר  עברּו אּלא אחד, יֹום ּבמׁש רק ולא אלּול, ְְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹּדחֹודׁש
רצּופים  ימים עׂשרה זה, ּבחֹודׁש ימים מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלמעלה
הּתֹורה  ּבלימּוד והֹוספה לי", ודֹודי לדֹודי "אני ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָּבעבֹודה
מֹוסיפים  יׂשראל ׁשּבני הענינים ּכל עם ּבהידּור, הּמצֹות ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָוקּיּום
ואם־ּכן  - ׁשּלפני־זה) ּבהתועדּויֹות (ּכמדּוּבר אלּול ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּבחֹודׁש
לעׂשֹות  להמׁשי - על־ּכל־ּפנים אֹו "לנּוח", עכׁשו ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָאפׁשר
ּכבר  ׁשּיׁשנּה ּובפרט והדרגה, ּבסדר אבל העבֹודה, ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאת
ואפילּו וכּו'. וכּו' רצּופים ימים עׂשרה ּבמׁש ּבזה ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָהרגילּות
אין  אבל ּבזה, להֹוסיף אפׁשר - ּבעבֹודה להֹוסיף רֹוצים ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָאם
רעׁש עם "מלחמה", ּבאמצעּות לכ להּגיע הכרח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל
ואפילּו להּלחם. מי עם לכאֹורה אין ּכבר ׁשּכן, - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּו'ׂשטּורעם'
מאׁשר  ּבקדּוׁשה, לפעֹול עדיף הרי - להּלחם ּבמה יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאם

ׁשּדֹורׁשת ּבמלחמה למלחמה.יציאה יציאה יציאה יציאה להתעּסק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

האחרֹון  ּדֹור להיֹותֹו ּבמיּוחד: זה ּבדֹורנּו מתחּזקת זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשאלה
הּמלחמה  עבֹודת ׁשל הענינים ריּבּוי (ּולאחרי הּגלּות ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשּיהיה  זה), ּדֹור וּכֹולל עד הּדֹורֹות, ּבמׁש יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּפעלּו
יֹותר  מתאים לכאֹורה היה - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ּדֹור ְְְְִִִֵַַַָָָָָּגם
עלּיֹות  ׁשל ּבאֹופן ּדלעתיד־לבא ּבעבֹודה לפעֹול ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָֹׁשּיתּכֹוננּו
עם  להתעּסק מאׁשר עצמּה, ּבּקדּוׁשה חיל) אל מחיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ(ילכּו

מלחמה. ְְְִִֵָָעניני
"אֹויב על לּמלחמה תצא "ּכי מּפרׁשת ההֹוראה יׁשנּה ּכ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
העבֹודה  לעׂשֹות ׁשּצרי אלּול), ּבחֹודׁש ּתמיד אֹותּה ְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ(ׁשּקֹורין
להלחם  - לעצמֹו ּבנֹוגע הן מלחמה, ׁשל ּבאֹופן אלּול ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדחֹודׁש

טב  לעבֹודה ּולׁשּנֹות ּבנֹוגע והן דּקדּוׁשה, טבע ּגם רגילּותֹו, ע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
חדּורים  לא ׁשעדין ּבעֹולם חלקים ולכּבֹוׁש ללחֹום - ְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָָָֹּבעֹולם

ולעׂשֹותם ּבקדּוׁשה, יתּבר.ּדּדּדּדירה ירה ירה ירה לגמרי לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
ּבּגלּות  האחרֹון הּדֹור להיֹותֹו אּדרּבה: - זה לדֹורנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּובנֹוגע
לסּים  יתרה אחריּות עלינּו מּוטלת - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָודֹור
ׁשל  ה'" מלחמֹות ל"יּלחם הּדר את ּולהכין הּמלחמה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
אחד  ׁשּבכל ניצֹוץ־מׁשיח על־ידי [ועל־ּדר־זה צדקנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמׁשיח

ְִִֵָמּיׂשראל].
מלחמה  ׁשל ּבאֹופן - להֹוסיף צרי יהּודי ּכל לּפֹועל: ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובנֹוגע
העבֹודה  ּובכללּות אלּול, ּדחֹודׁש הענינים ּבכל - הּטבע ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָוׁשינּוי
הּקּב"ה  אל יׂשראל ּדבני ההתקרבּות לי", ודֹודי לדֹודי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּד"אני

ּומצֹותיה. הּתֹורה קּיּום על־ידי (וׂשמחה), אהבה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמּתֹו
מּתֹו - (ּובפרט הּתֹורה ּבלימּוד ההֹוספה על־ידי - ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּובמיּוחד
(אׁשר  הּקּב"ה עם ּבמיּוחד מתאחדים ׁשעל־ידי־זה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאהבה),
יהבית"), ּכתבית נפׁשי "אנא ּבתֹורתֹו, עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ"הכניס"

כּו'", נפלא ְְִִָּב"יחּוד
יהּודים  על להׁשּפיע כן ּוכמֹו הּתֹורה, ּבלימּוד ּבעצמֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָלהֹוסיף
ּתינֹוקֹות  טף, - מיּוחדת ּובהדּגׁשה ונׁשים, אנׁשים - ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָנֹוספים
ּבׁשיעּורי  - ּובפרט הּתֹורה, ּבלימּוד ׁשּיֹוסיפּו - רּבן ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשל

ּברּבים. ִַָָּתֹורה
ּבני  את מאחדת ׁשהיא הּצדקה, נתינת על־ידי - כן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
יׂשראל  ואהבת ה' לאהבת ּכלי נעׂשה ׁשּזה ּביחד, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיׂשראל

לי"). ודֹודי לדֹודי ("אני הּקּב"ה ְְְֲִִִִֵַַָָעל־ידי
הּתפּלה, עבֹודת - אלּול ּדחֹודׁש העבֹודה קּוי ּבׁשאר ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָוגם

ּגאּולה. ׁשל ּבאֹופן - זה ּבכל והׁשלמּות הּתׁשּובה, ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָעבֹודת
וחתימה  ּכתיבה ּבברּכת יֹותר עֹוד יֹוסיף ׁשּזה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָויהי־רצֹון,
ּומתּוקה, טֹובה לׁשנה יׂשראל, ּבני ּולכל יהּודי לכל ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָטֹובה

יחד, ּגם ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות והּנגלה, הּנראה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָּבטֹוב
הא  הּגאּולה - עיקרית הכי הּברכה על־ידי מּתיתעדי והׁשלמה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

אלקי ה' "ּונתנֹו וינּצח, ה' מלחמת יּלחם אׁשר צדקנּו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמׁשיח
העֹולם  (ׁשאּומֹות הּׁשביה עיקר - ׁשביֹו" ּו"וׁשבית ,"ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּביד
למקֹומם  ׁשחֹוזרים על־ידי־זה הּמקּדׁש, ּבית - אחריה) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרדפּו
ׁשעׂשה  הּמׁשּכן עם ּביחד ׁשני, ּובית ראׁשֹון ּדבית ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹונֹות
אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבית ּבנין - ועיקר ועֹוד ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשה,

,ידי ְֶָּכֹוננּו



vzÎik`לו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy
ולקחּת גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי) "(והיה ּבפׁשטּות יקּוים ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָואזי
ּבבית  הּביּכּורים ּומביאים גֹו'" האדמה ּפרי ּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָמראׁשית

הּׁשליׁשי, ְְִִִַַָהּמקּדׁש

לּמלחמה" תצא "ּכי הּמלחמה, ענין ׁשלמּות ּגם יׁשנּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואז
הּקרּבנֹות  עבֹודת לאּׁשי", "לחמי - לחם מּלׁשֹון מלחמה -ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ּתיכף - זה וכל הּמקּדׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבבית

(àé)dá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈
:äMàì Eì zç÷ìå§¨«©§¨¬§−§¦¨«

i"yx£˙L‡∑איׁש אׁשת M‡Ï‰.אפּלּו EÏ zÁ˜ÏÂ∑ ≈∆ֲִִֵֶ¿»«¿»¿¿ƒ»
ּת ּדּברה אין לא ׁשאם הרע, יצר ּכנגד אּלא ֹורה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

אם  אבל ּבאּסּור. יּׂשאּנה מּתירּה, ְֲִִִִֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

"ּכי  אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָנׂשאּה,
סֹורר  ּבן מּמּנה להֹוליד וסֹופֹו וגֹו'", לאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָתהיין

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ .ּומֹורה, ְְְִִֶַָָָָ

(áé)dLàø-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈
:äéðøtö-úà äúNòå§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨

i"yx£‰È¯tˆŒ˙‡ ‰˙NÚÂ∑ ׁשּתתנּול ּכדי .ּתגּדלם ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְְִֵֵֵֶַַ

(âé)Eúéáa äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½
ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤´©¨¦®§©̧©¥¹

:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà àBáz̈³¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«
i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑,נאים ׁשהם לפי ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְִִֵֶָ

ּבּמלחמה,ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים  מתקּׁשטֹות ּבנֹותיהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עּמהם  אחרים להזנֹות E˙È·a.ּבׁשביל ‰·LÈÂ∑ ְְְֲִִִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆

ונתקל  יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבבית

ׁשּתתּגּנה  ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ּבבכּיתּה, רֹואה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּה,
‡˙È·‡Œ‰.עליו  ‰˙Î·e∑ּכּכלּֿכ ׁשּתהא לּמה? די ָָ»¿»∆»ƒ»ְְֵֵֶָָָָ

מתקּׁשטת  יׂשראל ּבת עצבה, וזֹו ׂשמחה יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבת
מתנּולת  .וזֹו ְְִֶֶַ

(ãé)øëîe dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
øLà úçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú-àì«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

ñ :dúépò¦¦¨«
i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב ¿»»ƒ…»«¿»»ְְֶַַָ

לׂשנאֹותּהׁשּסֹופ.da ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑ּתׁשּתּמׁש לא ְְִֶָ…ƒ¿«≈»ְִֵַֹ
עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין ּפרסי ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִַַָָָָּבּה.

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ÈÚ¯z˙Âיא  eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈¿ƒƒ¿≈
:ez‡Ï CÏ d·q˙Â d·«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Èa¯˙eיב  dLÈ¯ ˙È Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»≈«¿«ƒ
:‡‰¯ÙeË ˙È»¿»»»

C˙È·aיג  ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dLÙÏיד  dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

xcde fer - xwi ilk

(`i).'Bâå äéáMa úéàøå`zEaxl §¨¦¨©¦§¨§¦§¨
dn iM ,'diaXA' hwp̈©©¦§¨¦©
zEpf mWl i`Ce ,dnglOA dX`N§¦¨©¦§¨¨©©§¥§
iE`xd on did oM lre ,dPd E`aEd§¦¥§©¥¨¨¦¨¨
rWxd haW gEpi `l iM" DA q`nYW¤¦§©¨¦Ÿ¨©¥¤¨¤©

"miwiCSd lxFB lr(b dkw mildz)m`e . ©©©©¦¦§¦
mipR lM lr Lxvi L`iXi,Da YwWge ©¦£¦§§©¨¨¦§¨©§¨¨

f`,dX`l Ll Ygwle'Ll' zNn ¨§¨©§¨§§¦¨¦©§
EWxC l"f EpizFAxW iR lr s` .zxYin§ª¤¤©©¦¤©¥©¨§

(.ak oiyeciw)Ll','Fpal F` eia`l `le §§Ÿ§¨¦¦§
'Ll' hWRd itM Wxtl lkEp mFwn lMn¦¨¨©§¨¥§¦©§¨§
Fpi` df iOcn zlrFY iM ,Lrxfl `le§Ÿ§©§£¦¤¤§ª¦¤¥

xaCd dAxC` Lrxfl la` ,'Ll' m` iM¦¦§£¨§©§£©§©¨©¨¨
`lC ipA Dpin Ll didi sFQl iM ,wiGn©¦¦©¦§¤§¦¨¨¥§¨

dxFnE xxFq oA Epide ,ilrn(i"yx d`x): ©£¥§©§¥¥¤
dúàáäåLziA KFY l`(ai weqt)l`' , ©£¥¨¤¥¤¤

miptl xcg Epid 'KFY©§¤¤§¨¦
`NW LzRxgl mipir zEqM ,xcgn¥¤¤§¥©¦§¤§¨§¤Ÿ

.ldTA Lzrx dNbYDW`x z` dgNbe §©¤¨¨§©¨¨§¦§¨¤Ÿ¨
,'Fbe dipxRv z` dzUreo"Anxd WxR §¨§¨¤¦¨§¤¨§¥¥¨©§©

xTre .'dOd zEla` ipipr lMdW'¤©Ÿ¦§§¥£¥¥¨§¦©
la` ziAA `Ed didIW icM ,Ff dlEAgY©§¨§¥¤¦§¤©©¦¨¥
Exn`W oiprM ,dziOd mFi Fxvil xMfie§¦§Ÿ§¦§©¦¨¨¦§¨¤¨§

l"f EpizFAx(.n oiyeciw)FxvIW d`Fxd' ©¥©¨¤¤¦§

sHrzie mixFgW WAli eilr xABzn¦§©¥¨¨¦§©§¦§¦§©¥
ici lr Fxvi lif` ilE`e ,'Ek 'mixFgW§¦§©¨¦¦§©§¥
lkA m`W o`M xn`e .zEla`d zxikf§¦©¨£¥§¨©¨¤¦§¨
wWgA cnFr `Ede xqEi `l dN ¥̀¤Ÿ¦¨¥§¥§¥¤

f` ,Fze`YDYlraE dil` `FaY ©£¨¨¨¥¤¨§©§¨
dX`l Ll dzide(bi weqt)`id cal 'Ll' , §¨§¨§§¦¨§§©¦

dFnM "iM" ,Dl d`p dY`e dzF`p§¨§©¨¨¤¨¦¨¨
:"LFnM"ai dxez ¨

(ci).da zöôç àì íà äéäåaEzMd' §¨¨¦Ÿ¨©§¨¨©¨
'DzF`pUl LtFQW LxVan§©¤§¤§¦§¨

(i"yx)dxFOW mixnF` Wi 'dide' zNn .¦©§¨¨¥§¦¤¤
xfbp EpMxC itlE .didi KMW i`CEd lr©©©©¤¨¦§¤§¦©§¥¦§©



לז `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy
ולקחּת גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי) "(והיה ּבפׁשטּות יקּוים ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָואזי
ּבבית  הּביּכּורים ּומביאים גֹו'" האדמה ּפרי ּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָמראׁשית

הּׁשליׁשי, ְְִִִַַָהּמקּדׁש

לּמלחמה" תצא "ּכי הּמלחמה, ענין ׁשלמּות ּגם יׁשנּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואז
הּקרּבנֹות  עבֹודת לאּׁשי", "לחמי - לחם מּלׁשֹון מלחמה -ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ּתיכף - זה וכל הּמקּדׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבבית

(àé)dá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈
:äMàì Eì zç÷ìå§¨«©§¨¬§−§¦¨«

i"yx£˙L‡∑איׁש אׁשת M‡Ï‰.אפּלּו EÏ zÁ˜ÏÂ∑ ≈∆ֲִִֵֶ¿»«¿»¿¿ƒ»
ּת ּדּברה אין לא ׁשאם הרע, יצר ּכנגד אּלא ֹורה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

אם  אבל ּבאּסּור. יּׂשאּנה מּתירּה, ְֲִִִִֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

"ּכי  אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָנׂשאּה,
סֹורר  ּבן מּמּנה להֹוליד וסֹופֹו וגֹו'", לאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָתהיין

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ .ּומֹורה, ְְְִִֶַָָָָ

(áé)dLàø-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈
:äéðøtö-úà äúNòå§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨

i"yx£‰È¯tˆŒ˙‡ ‰˙NÚÂ∑ ׁשּתתנּול ּכדי .ּתגּדלם ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְְִֵֵֵֶַַ

(âé)Eúéáa äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½
ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤´©¨¦®§©̧©¥¹

:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà àBáz̈³¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«
i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑,נאים ׁשהם לפי ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְִִֵֶָ

ּבּמלחמה,ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים  מתקּׁשטֹות ּבנֹותיהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עּמהם  אחרים להזנֹות E˙È·a.ּבׁשביל ‰·LÈÂ∑ ְְְֲִִִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆

ונתקל  יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבבית

ׁשּתתּגּנה  ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ּבבכּיתּה, רֹואה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּה,
‡˙È·‡Œ‰.עליו  ‰˙Î·e∑ּכּכלּֿכ ׁשּתהא לּמה? די ָָ»¿»∆»ƒ»ְְֵֵֶָָָָ

מתקּׁשטת  יׂשראל ּבת עצבה, וזֹו ׂשמחה יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבת
מתנּולת  .וזֹו ְְִֶֶַ

(ãé)øëîe dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
øLà úçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú-àì«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

ñ :dúépò¦¦¨«
i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב ¿»»ƒ…»«¿»»ְְֶַַָ

לׂשנאֹותּהׁשּסֹופ.da ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑ּתׁשּתּמׁש לא ְְִֶָ…ƒ¿«≈»ְִֵַֹ
עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין ּפרסי ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִַַָָָָּבּה.

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ÈÚ¯z˙Âיא  eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈¿ƒƒ¿≈
:ez‡Ï CÏ d·q˙Â d·«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Èa¯˙eיב  dLÈ¯ ˙È Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»≈«¿«ƒ
:‡‰¯ÙeË ˙È»¿»»»

C˙È·aיג  ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dLÙÏיד  dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

xcde fer - xwi ilk

(`i).'Bâå äéáMa úéàøå`zEaxl §¨¦¨©¦§¨§¦§¨
dn iM ,'diaXA' hwp̈©©¦§¨¦©
zEpf mWl i`Ce ,dnglOA dX`N§¦¨©¦§¨¨©©§¥§
iE`xd on did oM lre ,dPd E`aEd§¦¥§©¥¨¨¦¨¨
rWxd haW gEpi `l iM" DA q`nYW¤¦§©¨¦Ÿ¨©¥¤¨¤©

"miwiCSd lxFB lr(b dkw mildz)m`e . ©©©©¦¦§¦
mipR lM lr Lxvi L`iXi,Da YwWge ©¦£¦§§©¨¨¦§¨©§¨¨

f`,dX`l Ll Ygwle'Ll' zNn ¨§¨©§¨§§¦¨¦©§
EWxC l"f EpizFAxW iR lr s` .zxYin§ª¤¤©©¦¤©¥©¨§

(.ak oiyeciw)Ll','Fpal F` eia`l `le §§Ÿ§¨¦¦§
'Ll' hWRd itM Wxtl lkEp mFwn lMn¦¨¨©§¨¥§¦©§¨§
Fpi` df iOcn zlrFY iM ,Lrxfl `le§Ÿ§©§£¦¤¤§ª¦¤¥

xaCd dAxC` Lrxfl la` ,'Ll' m` iM¦¦§£¨§©§£©§©¨©¨¨
`lC ipA Dpin Ll didi sFQl iM ,wiGn©¦¦©¦§¤§¦¨¨¥§¨

dxFnE xxFq oA Epide ,ilrn(i"yx d`x): ©£¥§©§¥¥¤
dúàáäåLziA KFY l`(ai weqt)l`' , ©£¥¨¤¥¤¤

miptl xcg Epid 'KFY©§¤¤§¨¦
`NW LzRxgl mipir zEqM ,xcgn¥¤¤§¥©¦§¤§¨§¤Ÿ

.ldTA Lzrx dNbYDW`x z` dgNbe §©¤¨¨§©¨¨§¦§¨¤Ÿ¨
,'Fbe dipxRv z` dzUreo"Anxd WxR §¨§¨¤¦¨§¤¨§¥¥¨©§©

xTre .'dOd zEla` ipipr lMdW'¤©Ÿ¦§§¥£¥¥¨§¦©
la` ziAA `Ed didIW icM ,Ff dlEAgY©§¨§¥¤¦§¤©©¦¨¥
Exn`W oiprM ,dziOd mFi Fxvil xMfie§¦§Ÿ§¦§©¦¨¨¦§¨¤¨§

l"f EpizFAx(.n oiyeciw)FxvIW d`Fxd' ©¥©¨¤¤¦§

sHrzie mixFgW WAli eilr xABzn¦§©¥¨¨¦§©§¦§¦§©¥
ici lr Fxvi lif` ilE`e ,'Ek 'mixFgW§¦§©¨¦¦§©§¥
lkA m`W o`M xn`e .zEla`d zxikf§¦©¨£¥§¨©¨¤¦§¨
wWgA cnFr `Ede xqEi `l dN ¥̀¤Ÿ¦¨¥§¥§¥¤

f` ,Fze`YDYlraE dil` `FaY ©£¨¨¨¥¤¨§©§¨
dX`l Ll dzide(bi weqt)`id cal 'Ll' , §¨§¨§§¦¨§§©¦

dFnM "iM" ,Dl d`p dY`e dzF`p§¨§©¨¨¤¨¦¨¨
:"LFnM"ai dxez ¨

(ci).da zöôç àì íà äéäåaEzMd' §¨¨¦Ÿ¨©§¨¨©¨
'DzF`pUl LtFQW LxVan§©¤§¤§¦§¨

(i"yx)dxFOW mixnF` Wi 'dide' zNn .¦©§¨¨¥§¦¤¤
xfbp EpMxC itlE .didi KMW i`CEd lr©©©©¤¨¦§¤§¦©§¥¦§©

`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy

(åè)äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ
äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®

:äàéðOì øëaä ïaä äéäå§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«

(æè)Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

:øëaä äàeðOä©§−̈©§«Ÿ

(æé)íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦
ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬

ñ :äøëaä©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL Èt∑(קכג אחים ּכנגד (ב"ב BÏ.ׁשני ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין ּבראּוי מּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכבּמחזק לבא  האב מיתת .לאחר ְְְִַַַַָָָָֹֻ

(çé)òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©
òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−

:íäéìà£¥¤«
i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ּבדברי ∑BÓe¯‰.סר מסרב ≈ִֶֶַָ∆ְְְִֵֵָ

ממרים  לׁשֹון ‡˙B.אביו, e¯qÈÂ∑(עא מתרין (סנהדרין ְְִִַָ¿ƒ¿…ְִַ
ׁשלׁשה  ּבפני אינֹוּבֹו ּומֹורה סֹורר ּבן אֹותֹו. ּומלקין ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ

ּבׂשר ּתרטימר ויאכל ׁשּיגנב עד לֹוג חּיב חצי ויׁשּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ונאמר וסֹובא", "זֹולל ׁשּנאמר: כג)יין, "אל (משלי : ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַ

ּבזֹוללי  יין ּבסֹובאי למֹו"ּתהי עב)ּבׂשר ּובן (סנהדרין . ְְְְְִִֵֵֵַָָָ
לסֹוף  ּתֹורה הּגיעה סֹופֹו, ׁשם על נהרג ּומֹורה ְֱִִֵֵֶֶַַָָסֹורר
ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָּדעּתֹו:
הּברּיֹות, את ּומלסטם ּדרכים ּבפרׁשת ועֹומד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמֹוצא,

חּיב  ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: .אמרה ְְַַַַָָָָָָ

Á„‡טו  ÔÈL ÔÈz¯z ¯·‚Ï ÔÈÂ‰˙ È¯‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈa dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡ÈN ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿̄∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡¯Îe· ‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡ÈNe ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡ÈNÏƒ¿ƒ¬»

dÏטז  È‰È Èc ˙È È‰B·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¯ ¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡¯Îea ‡˙‡ÈN ¯·«¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז  L¯ÙÈ ‡˙‡ÈN ¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈz¯z dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙e¯Î· ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

È‰B˙ÈÏיח  È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

xcde fer - xwi ilk

zxikf ici lrW l"Gx oFWNn ,df i`Ce©©¤¦§©©¤©§¥§¦©
f`e ,rxd xvId lif` i`Ce dziOd mFi©¦¨©©¨¦©¥¤¨©§¨
rnWl aFxwe .dwEWYd wqRY `liOn¦¥¨¦¨¥©§¨§¨¦§Ÿ©

zNOn i"Xx wICWYvtg,xar oFWl ¤¦¥©¦¦¦©¨©§¨§¨¨
'DA uRgY `l m`' xnFl Fl did iM¦¨¨©¦Ÿ©§Ÿ¨
iptl iElBd xaC lMW `N` ,`Adl§©¨¤¨¤¨¨¨©¨¦§¥
EN`M dnFC ,didi KMW KxAzi mXd©¥¦§¨©¤¨¦§¤¤§¦
Kkl ,mcTnE f`n xaCd dUrp xaM§¨©£¨©¨¨¥¨¦¤¤§¨

xn`pDA Yvtg `l m`: ¤¡©¦Ÿ¨©§¨¨
ïëzéåoFWl Wxtl cFr,didernWOW §¦¨¥§¨¥§§¨¨¤©§¨

`le FziedA didi oiprdW¤¨¦§¨¦§¤©£¨¨§Ÿ
dPYWi(:cp dcp d`x)aEzMd dfaE , ¦§©¤¨¤©¨

dilr liHdl zFNgd xW`MW LxVan§©¤§¤©£¤©¦¨§©¦¨¤¨
dPYWi `le mlFrl didi KM ,d`pU¦§¨¨¦§¤§¨§Ÿ¦§©¤
xn`W Edfe ,dad`l d`pVn LYrC©§§¦¦§¨§©£¨§¤¤¨©
`NW ,'d z`n dfe .'DzF`pUl LtFQW'¤§¦§¨§¤¥¥¤Ÿ

'dpQd iaPrA otBd iaPr' axrld`x) §¨¥¦§¥©¤¤§¦§¥©§¤
(.hn migqtzNnA oFkp wECwC `Ede .§¦§¨§¦©

lr dxFOd 'm`' oFWl mB aXinE ,'dide'§¨¨§ª¨©§¦©¤©
aXin `Ed Epixacle ,wtQd©¨¥§¦§¨¥§ª¨

:xiRWeh dxez ©¦
(gi).äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé ék¦¦§¤§¦¥¥¤

l"f EpizFAx Exn`(.`r oixcdpq) ¨§©¥©
,didi `le did `l dxFnE xxFq oA'¥¥¤Ÿ¨¨§Ÿ¦§¤
lAwe WxC `N` ,dxFYA aYkp dOle§¨¨¦§©©¨¤¨§Ÿ§©¥
zaFg Epilr lg mFwn lMnE .'xkÜ¨¦¨¨¨¨¥©

zM dOl ,df xaC xE`AxaC dxFY da ¥¨¨¤¨¨¨§¨¨¨¨
opFAzdl Wi mB .llM `vnPA Fpi`W¤¥©¦§¨§¨©¥§¦§¥

o`M xn`PX dnA(bk weqt)l`xUi lke §©¤¤¡©¨§¨¦§¨¥
,E`xie ErnWizFvn x`WAn xzFi ¦§§§¦¨¥¦¦§¨¦§

o`M xn`p `l dOl ,cFre .zFIhxR§¨¦§¨¨Ÿ¤¡©¨
zWxtA xn`PW FnM "cFr oEcifi `le"§Ÿ§¦§¤¤¡©§¨¨©

mihtFW(bi fi lirl),xaC lW Fnrh ilE`e . §¦§©©£¤¨¨
`le did `l dxFnE xxFq oAW itl§¦¤¥¥¤Ÿ¨¨§Ÿ
icM m` iM dWxRd daYkp `le ,didi¦§¤§Ÿ¦§§¨©¨¨¨¦¦§¥
xaCM EUri `le E`xie mipAd ErnWIW¤¦§§©¨¦§¦¨§Ÿ©£©¨¨

xn`PX dnE ,dGd,ErnWi l`xUi lke ©¤©¤¤¡©§¨¦§¨¥¦§§
aEzMd hRWnE Ff dWxR ErnWIW Epid©§¤¦§§¨¨¨¦§©©¨

,DAE`xiemcFaM ipir zFxnNn mipAd ¨§¦¨©¨¦¦©§¥¥§¨
oEcifi `le' xn`p `l KklE .m`e a` lW¤¨¨¥§¨Ÿ¤¡©§Ÿ§¦
xaC lr dxFn 'cFr' oFWl iM ,'cFr¦§¤©¨¨
dfe ,cFr dUrp didi `NW xaM dUrPd©©£¤§¨¤Ÿ¦§¤©£¤§¤
did `l dxFnE xxFq oA ixdW ,Fpi ¥̀¤£¥¥¥¤Ÿ¨¨
iM Ff dWxR daYkp `le ,mlFrn mixaC§¨¦¥¨§Ÿ¦§§¨¨¨¨¦

:mipAd lr "cgte dzni`" liRdl m ¦̀§©¦¥¨¨¨©©©©¨¦
Càil dWw,ErnWi l`xUi lkelke' ©¨¤¦§¨¦§¨¥¦§§§¨

Kxv oi` iM ,xnFl Fl did 'mipAd©¨¦¨¨©¦¥Ÿ¤
xdGd xtqaE .mipAl m` iM df cgtl§©¥¤¦¦©¨¦§¥¤©Ÿ©



vzÎik`לח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e ipy meil inei xeriy

(èé)éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò¦−§¤©¬©§Ÿ«

(ë)epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
:àáñå ììBæ eðì÷a òîLŸ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּבביתּֿדין: הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'e ipy mei ß

(áë)úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúå§¨¦¬¨Ÿ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִ
סֹוף  אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד ִִִִִִֶַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות,

וי  רעה, לתרּבּות מיתה ׁשּיצא ויתחּיב עברֹות עבר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ıÚŒÏÚ.ּבביתּֿדין  B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה רּבֹותינּו(סנהדרין ְִֵ¿»ƒ»…«≈ֵַ
נתלין, הּנסקלין ּכל אלהים אמרּו: קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבסקילה  ה' והּמבר .ּתלּוי", ְְְִִֵַָָָ

(âë)íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤̧Æ©´
-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤

éäìà ýåýé øLà Eúîãàñ :äìçð Eì ïúð E ©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑,הּוא מל ׁשל זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְִֶֶֶ

ּבניו. הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי מׁשל ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
נעׂשה  אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלׁשני

אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׂשר
הקל  לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר:

ּכמֹו: ב)וזלזּול, נמרצת (מ"א קללה קללני .""והּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìíéçcð BéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå:E §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑רֹואהּו אינֹו ּכאּלּו עין .ּכֹובׁש ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ
zÓlÚ˙‰Â ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו תראה ׁשּתתעּלם לא …ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִֵֶֶַֹ

ּפׁשּוטֹו. זהּו ל)מּמּנּו, ּפעמים (ב"מ אמרּו: ורּבֹותינּו ְְְְִִֵֶֶַָָ
וכּו'ׁשאּתה  .מתעּלם ְְִֵֶַַָ

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

a˜Ó¯כג  È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ· ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»
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(bixYen a`dW KxcM mdl xYeie ,¦©¥¨¤§¤¤¤¨¨§©¥
'oxze `Ed KExA WFcTd' Exn`ie ,Fpal¦§§Ÿ§©¨¨©§¨

(.p w"a d`x)dWn xn` oke .(d al oldl) §¥¨©Ÿ¤
m`xTX dn xnFl dvx ,"mnEn eipA"¨¨¨¨¨©©¤§¨¨
EUre df lr Eknq iM ,'mnEn' Edf 'eipA'¨¨¤¨¦¨§©¤§¨
EghaE ,'zFliag zFliag zFxar'£¥£¦£¦¨§
.oiCd zCn ciA mxqni `NW mdia`A©£¦¤¤Ÿ¦§§¥§©¦©©¦
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mB iM ,'mipA' m`xTX dn lr Eknqi¦§§©©¤§¨¨¨¦¦©
z` xqnl a`d aIg dHnNW oiC ziaA§¥¦¤§©¨©¨¨¨¦§Ÿ¤
oiC ziaA mB oiCd oke ,oiC zial FpA§§¥¦§¥©¦©§¥¦

:dlrnNWhi dxez ¤§©§¨
áë(`)éçà øBL úà äàøú àìE Ÿ¦§¤¤¨¦

.íäî zîlòúäå 'Bâå§§¦§©©§¨¥¤
l"f EpizFAx EWxC(.l n"a)minrR' ¨§©¥©§¨¦
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(èé)éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò¦−§¤©¬©§Ÿ«

(ë)epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
:àáñå ììBæ eðì÷a òîLŸ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּבביתּֿדין: הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'e ipy mei ß

(áë)úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúå§¨¦¬¨Ÿ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִ
סֹוף  אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד ִִִִִִֶַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות,

וי  רעה, לתרּבּות מיתה ׁשּיצא ויתחּיב עברֹות עבר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ıÚŒÏÚ.ּבביתּֿדין  B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה רּבֹותינּו(סנהדרין ְִֵ¿»ƒ»…«≈ֵַ
נתלין, הּנסקלין ּכל אלהים אמרּו: קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבסקילה  ה' והּמבר .ּתלּוי", ְְְִִֵַָָָ

(âë)íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤̧Æ©´
-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤

éäìà ýåýé øLà Eúîãàñ :äìçð Eì ïúð E ©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑,הּוא מל ׁשל זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְִֶֶֶ

ּבניו. הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי מׁשל ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
נעׂשה  אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלׁשני

אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׂשר
הקל  לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר:

ּכמֹו: ב)וזלזּול, נמרצת (מ"א קללה קללני .""והּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìíéçcð BéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå:E §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑רֹואהּו אינֹו ּכאּלּו עין .ּכֹובׁש ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ
zÓlÚ˙‰Â ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו תראה ׁשּתתעּלם לא …ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִֵֶֶַֹ

ּפׁשּוטֹו. זהּו ל)מּמּנּו, ּפעמים (ב"מ אמרּו: ורּבֹותינּו ְְְְִִֵֶֶַָָ
וכּו'ׁשאּתה  .מתעּלם ְְִֵֶַַָ

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

a˜Ó¯כג  È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ· ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

‡d¯nא  ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ
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`ltp xqEn Wi dWxRd lW DhEWRn¦§¨¤©¨¨¨¥¨¦§¨
ig l`l "mipA" E`xwPW l`xUi lkl§¨¦§¨¥¤¦§§¨¦§¥©
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"awriA oe`(`k bk xacna t"r)mgxie , ¨¤§©£Ÿ¦©¥
"mipA lr a` mgxM" mdilrbw mildz) £¥¤§©¥¨©¨¦

(bixYen a`dW KxcM mdl xYeie ,¦©¥¨¤§¤¤¤¨¨§©¥
'oxze `Ed KExA WFcTd' Exn`ie ,Fpal¦§§Ÿ§©¨¨©§¨

(.p w"a d`x)dWn xn` oke .(d al oldl) §¥¨©Ÿ¤
m`xTX dn xnFl dvx ,"mnEn eipA"¨¨¨¨¨©©¤§¨¨
EUre df lr Eknq iM ,'mnEn' Edf 'eipA'¨¨¤¨¦¨§©¤§¨
EghaE ,'zFliag zFliag zFxar'£¥£¦£¦¨§
.oiCd zCn ciA mxqni `NW mdia`A©£¦¤¤Ÿ¦§§¥§©¦©©¦
zn` oiC oiCdW dxFYd dazM oM lr©¥¨§¨©¨¤©¦¦¡¤
zial FpA z` `iadl aIg a`d ENt`W¤£¦¨¨©¨§¨¦¤§§¥
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mB iM ,'mipA' m`xTX dn lr Eknqi¦§§©©¤§¨¨¨¦¦©
z` xqnl a`d aIg dHnNW oiC ziaA§¥¦¤§©¨©¨¨¨¦§Ÿ¤
oiC ziaA mB oiCd oke ,oiC zial FpA§§¥¦§¥©¦©§¥¦

:dlrnNWhi dxez ¤§©§¨
áë(`)éçà øBL úà äàøú àìE Ÿ¦§¤¤¨¦

.íäî zîlòúäå 'Bâå§§¦§©©§¨¥¤
l"f EpizFAx EWxC(.l n"a)minrR' ¨§©¥©§¨¦
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(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½

:Bì BúáLäå©«£¥«Ÿ−«
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז ּבלבב(ב"מ ּתעלה וכי «¿…»ƒְְְֲִִֶַָ

דרׁשהּו אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו יהא ׁשּיּתנהּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
BÏ.רּמאי  B˙·L‰Â∑ יאכל ׁשּלא הׁשבה, ּבֹו ׁשּתהא ַַ«¬≈…ְֲֵֶֶַָָֹֹ

ּכל  אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָּבבית
עֹוׂשה  וׁשאינֹו ויאכל, יעׂשה - ואֹוכל ׁשעֹוׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּדבר

- .יּמכר ואֹוכל ְִֵֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעידעידעידעּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ולאולאולאולא אליאליאליאלי אחיאחיאחיאחי קרקרקרקרֹוֹוֹוֹובבבב לאלאלאלא ב)ואםואםואםואם ׁשרֹואה (כב, מי ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִֶֶַַַַֹֹ
הּנה  ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאבד
להתעּלם  אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה יהּודי אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָאפילּו
אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאבדה

הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הנהגתֹו. את ׁשּיתּקן ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּכלֹומר,
ליהּודי  אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיׁש

מעֹולם. ראּו ֵֶָָֹׁשּלא

(â)ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧
éçà úãáà-ìëì äNòzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−

ñ :ílòúäì ìëeú àì dúàöîe§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑אֹותֹו רֹואה אינ ּכאּלּו עינ .לכּבׁש …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìíéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב מּׂשאֹו(ב"מ להטעין טעינה, זֹו »≈»ƒְְְִִַַָָ
מעליו  ויׁשב ∑BnÚ.ׁשּנפל הל אם אבל ּבעליו, עם ֵֶַָָָƒְְֲִִַַָָָָָ

לטעֹון  רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ואמר: ְְְְִִִִִֶַָָָָָלֹו
ּפטּור  .טען", ְָֹ

(ä)øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

ô :älà¥«¤
i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר (ספרי. …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»

ׁשאין  האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּתהא
נאּוף  לׁשם אּלא ‡M‰.זֹו ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑ ְִֵֶָ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»

הּנׁשים. ּבין ליׁשב ׂשער ליל יׁשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּׁשחי  ּבית ׁשל וׂשער ˙ÚB·˙.הערוה Èk∑ אס רה לא ְְִֵֵֶֶֶַָָָƒ¬«ְָָֹ

ּתֹועבה  לידי הּמביא לבּוׁש אּלא .ּתֹורה ְִִֵֵֵֶַָָָ

dÏב  zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpLÎ˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

ÔÎÂג  d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

¯ÔÓד  d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

ÏÂ‡ה  ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ Èew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

xcde fer - xwi ilk

itl Fpi`e owf oFbM ,mNrzn dY`W¤©¨¦§©¥§¨¥§¥§¦
Exn`W KxcA Fxztl Wie .'FcFaM§§¥§¨§§¤¤¤¨§

l"f EpizFAx(g"in c"t zea`)lCYWY l`e' ©¥©§©¦§©¥
wENg oi`e ,'Fzlwlw zrWA FzF`xl¦§¦§©©§¨¨§¥¦
cg` lMd ,FpFnnA F` FtEbA lEwlw oiA¥¦§§§¨©Ÿ¤¨
FliSdl xWt` i`W oiprA `Ed m ¦̀§¦§¨¤¦¤§¨§©¦

xn` df lr .FgCp z` aiWdlE`l §¨¦¤¦¨©¤¨©Ÿ
,migCp FiU F` Lig` xFW z` d`xz¦§¤¤¨¦¥¦¨¦
miraFh oFbM ixnbl migCp mdWM§¤¥¦¨¦§©§¥§§¦

,mdA `vFIke xdPA,mdn YnNrzde ©¨¨§©¥¨¤§¦§©©§¨¥¤

`lM Lnvr z` zFUrl dY` Kixv̈¦©¨©£¤©§§§Ÿ
mpn` .d`Fx,aWdWi m` xnFl dvx ¤¨§¨¨¥¨¨©¦¥

ixnbl migCp opi`W daWd icM mdÄ¤§¥£¨¨¤¥¨¦¨¦§©§¥
f` ,mgCp z` aiWdl Ll xWt` `N ¤̀¨¤§¨§§¨¦¤¦¨¨¨

,Lig`l maiWYlCYWdl dY` aIg §¦¥§¨¦©¨©¨§¦§©¥
:FliSdl icM FzF`xla dxez ¦§§¥§©¦

(a)éçà áBø÷ àì íàåäéäå 'Bâå E §¦Ÿ¨¨¦§§¨¨
éçà Løc ãò Enò.Búà E ¦§©§Ÿ¨¦Ÿ

Exn` l"f EpizFAx(:fk n"a)m` EdWxC' ©¥©¨§¨§¥¦
lr i`w 'Fz`' mFwn lMnE .'i`Ox `Ed©©¦¨¨Ÿ¨¥©

cr xnFl Fl did iM ,dU F` xFXd©¤¦¨¨©©
`FaIW `N` ,'FzF` Lig` WTaIW'¤§©¥¨¦¤¨¤¨
Epide dxiwge dWixcA Wxcie Lig`̈¦§¦§Ÿ¦§¦¨©£¦¨§©§
Ll xxAzIW cr ,mipniq ici lr©§¥¦¨¦©¤¦§¨¥§

WxFC `Ed zn`AWFz``le xFXd df ¤¤¡¤¥Ÿ¤©§Ÿ
Wxcl KixSW opirnW `liOnE ,xg ©̀¥¦¥¨¨§¦©¤¨¦¦§Ÿ
`vFi Fpi` `xwOd la` .i`Ox Fpi` m ¦̀¥©©£¨©¦§¨¥¥
igxfn `"xd WxRW FnM FhEWR icin¦¥§§¤¥¥¦§¨¦

:'Lig`' lr i`w 'Fz`'W¤Ÿ¨¥©¨¦
äîexn`X(b weqt)mNrzdl lkEz `l ©¤¨©Ÿ©§¦§©¥



vzÎik`מ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©
-ìò íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä̈«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©

:íéðaä©¨¦«
i"yx£‡¯wÈ Èk∑ לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה ּבעֹודּה(חולין .על ƒƒ»≈ְְִָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב קּלה (שם מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְִִַָָ
ל ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

מצֹות  ׁשל ׂשכרן למּתן קלֿוחמר ימים", ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהארכּת
.חמּורֹות  ֲ

ß lel` 'f iyily mei ß

(ç)Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰·˙ Èk∑ ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְִִִִַַַָ
מעקה, מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּקן,
ולבגדים  וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ּגֹוררת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמצוה

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ סביב ∑ÚÓ˜‰.נאים, ּגדר ְְְִִִַָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ׁשּמׁשּמר  ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָלּגג,
ּׁשּבתֹוכֹו ‰ÏÙp.מה ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה ראּוי ְֶַƒƒ…«…≈ִֶָֹ

,עלֿיד מיתתֹו ּתתּגלּגל לא ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹואףֿעלּֿפיֿכן
חּיב  עלֿידי וחֹוב זּכאי, עלֿידי זכּות .ׁשּמגלּגלין ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָ

ÏÎaו  ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡ia ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

CÏז  ·qz ‡ia ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

Èz˜‡ח  „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È·˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL˙ ‡ÏÂ C¯b‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«ƒ«ƒƒ¿¿≈»

:dpÓ ÏÙc ÏtÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿»≈ƒ≈

xcde fer - xwi ilk

xn`W xg`Dz`vnE'Dicil iz`C ©©¤¨©§¨¨§¨¥§¨¥
'rnWn(.fk n"a)xEqn xaCdW itl , ©§©§¦¤©¨¨¨

xn`ie Wxcie Lig` `Fai m`W ,aNl©¥¤¦¨¨¦§¦§Ÿ§Ÿ©
L`iXie ,il ca`p dfe df oniqA xFW§¦¨¤§¤¤¡©¦§©¦£
Lnvrl xYd zFxFdlE mNrzdl Lxvi¦§§§¦§©¥§¤¥§©§§
dvxY F` ,Fxag lv` FzF` d`x `OW¤¨¨¨¥¤£¥¦§¤
EPOn xhRdl icM eipniqA itC liHdl§©¦Ÿ¦§¦¨¨§¥§¦¨¥¦¤

mFwn lMn ,mc` ipicAlkEz `l §¦¥¨¨¦¨¨Ÿ©
mNrzdld`Fxd ,dlrnNW oir ipRn §¦§©¥¦§¥©¦¤§©§¨¨¤

:LizFlEAgzA xiMnEb dxez ©¦§©§¤
(f).íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©©¦©¨§©£©§¨¨¦

lv` mB xn`p df oFWl̈¤¤¡©©¥¤
zFIpW zFxAcA m`e a` cEAM(eh d lirl). ¦¨¨¥§¦§§¦

oFWlEKl ahii ornl`liOOW rnWn §§©©¦©¨©§¨¤¦¥¨
a` cEAkA dPde ,dGn daFh Ll KWnp¦§¨§¨¦¤§¦¥§¦¨
Lia` cAkY m`W ,hEWR xaCd m`ë¥©¨¨¨¤¦§©¥¨¦

LOn if` ,LO`eEUri oke ,LipA E`xi §¦§£©¦§¦§¨¤§¥©£
LipA E`xIWM oke .ElCbIWM Ll mB©§§¤¦§§§¥§¤¦§¨¤
,xnge lw Ecnli ,zFtFrA m`d gENW¦©¨¥§¦§§©¨Ÿ¤
ENt` oicilFnA cFaM bdFp dY` m`W¤¦©¨¥¨§¦¦£¦
cFaM EbdpIW xnge lw ,miIg ilraA§©£¥©¦©¨Ÿ¤¤¦§£¨

:odicilFnA§¦¥¤

øëNeipXW itl ,mini zEkix` mdipW §©§¥¤£¦¨¦§¦¤§¥
dpEn`d miwifgn EN` zFvn¦§¥©§¦¦¨¡¨
lkl dAq WIW FnM iM ,mlFrd WECgA§¦¨¨¦§¤¥¦¨§¨
dAQd cr xaCd lWlYWnE dAq¦¨¦§©§¥©¨¨©©¦¨
Fl Wi clFp lM KM ,KxAzi dpFW`xd̈¦¨¦§¨©¨¨¨¥
,KxAzi oFW`xd cilFOd cr cilFn¦©©¦¨¦¦§¨©
FcFaMnE ,cFaM wlgl iE`x eil`e§¥¨¨©£Ÿ¨¦§
oicilFOd lkl wlg KxAzi¦§¨©¨©§¨©¦¦
dAQn KxAzi FY`n milWlYWOd©¦§©§§¦¥¦¦§¨©¦¦¨

:dAql§¦¨
ìòzxinW mFwn lkA xiMfd oM ©¥¦§¦§¨¨§¦©

,m`e a` cEAM zevn lv` zAXd©©¨¥¤¦§©¦¨¨¥
mlFrd WECg xkfl `Ad zAXd iMd`x) ¦©©¨©¨§¥¤¦¨¨

(al devn jepiga` cEAM zevn mIwl mxFB ,¥§©¥¦§©¦¨
zEncTd ipin`n zrCn `ivFdl ,m`ë¥§¦¦©©©£¦¥©©§
dlgzd mEW mlFrl oi`W mixnF`d̈§¦¤¥¨¨©§¨¨
mzxaq itlE ,zE`ivOd aIgn lMde§©Ÿ§ª©©§¦§¦§¨¨¨
.clFPd lr cilFOl oFxzi oi` dxraPd©¦§¨¨¥¦§©¦©©¨
oFW`xd cilFOdW mipin`n Epgp`e©£©§©£¦¦¤©¦¨¦
micilFOd lkl FcFaMn wlg KxAzi¦§¨©¨©¦§§¨©¦¦
mrh Edfe ,KxAzi FY`n mirRWOd©ª§¨¦¥¦¦§¨©§¤©©
df mrHnE .oTd gENWe m`e a` cEAM¦¨¨¥§¦©©¥¦©©¤

ziA dpaz iM" zevnl devOd Knq̈©©¦§¨§¦§©¦¦§¤©¦
"Wcg(g weqt)l"f EpizFAx Exn`e , ¨¨§¨§©¥©

(` `negpz)dMfY oTd gENW zevn YnIw'¦©§¨¦§©¦©©¥¦§¤
.dfl df oipr dn ,'Wcg ziA zFpal¦§©¦¨¨¨¦§¨¤¨¤
L`ian oTd gENW zevOW itl `N ¤̀¨§¦¤¦§©¦©©¥§¦£
WFcTdW mlFrd WECg zpEn` icil¦¥¡©¦¨¨¤©¨
dCn oM lr ,FWCge F`pA `Ed KExÄ§¨§¦§©¥¦¨
ziA zFpal dY` mB dMfY dCn cbpM§¤¤¦¨¦§¤©©¨¦§©¦

:Wcg̈¨
eäæåaizkE ,dpEn`d cFqi(c a wewag) §¤§¨¡¨§¦

lr iM ,"digi FzpEn`A wiCve"§©¦¤¡¨¦§¤¦©
,"miIg xFwn"A waC `Ed dpEn`d ici§¥¨¡¨¨¥¦§©¦
EWxC okle ,mini zEkix` FxkU oM lr©¥§¨£¦¨¦§¨¥¨§

izAxA(a e)gx`" wEqR oTd gENW lr §©¨¦©¦©©¥¨Ÿ©
"qNtY oR miIg(e d ilyn):g dxez ©¦¤§©¥

(g)ìté ék 'Bâå Lãç úéa äðáú ék¦¦§¤©¦¨¨§¦¦Ÿ
.epnî ìôpäEpizFAx oFWNn ©Ÿ¥¦¤¦§©¥

l"f(.al zay)DiWtPnc `iexl DiwaW' ©©§¥§©§¨§¦©§¥
zaY KM .'ltpEPOnl` aW,ltPd ¨©¨¥©¦¤¨¤©Ÿ¥

dwrOd ike xn`Y `NW icM df xn`e§¨©¤§¥¤ŸŸ©§¦©©£¤
'lRl iE`x' df xW`M dxfBd zlHan§©¤¤©§¥¨©£¤¤¨¦Ÿ

(i"yx d`x),oM xaCd oi`W xn` oM lr ,©¥¨©¤¥©¨¨¥



מי `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©
-ìò íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä̈«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©

:íéðaä©¨¦«
i"yx£‡¯wÈ Èk∑ לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה ּבעֹודּה(חולין .על ƒƒ»≈ְְִָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב קּלה (שם מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְִִַָָ
ל ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

מצֹות  ׁשל ׂשכרן למּתן קלֿוחמר ימים", ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהארכּת
.חמּורֹות  ֲ

ß lel` 'f iyily mei ß

(ç)Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰·˙ Èk∑ ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְִִִִַַַָ
מעקה, מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּקן,
ולבגדים  וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ּגֹוררת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמצוה

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ סביב ∑ÚÓ˜‰.נאים, ּגדר ְְְִִִַָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ׁשּמׁשּמר  ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָלּגג,
ּׁשּבתֹוכֹו ‰ÏÙp.מה ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה ראּוי ְֶַƒƒ…«…≈ִֶָֹ

,עלֿיד מיתתֹו ּתתּגלּגל לא ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹואףֿעלּֿפיֿכן
חּיב  עלֿידי וחֹוב זּכאי, עלֿידי זכּות .ׁשּמגלּגלין ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָ

ÏÎaו  ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
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חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)ּכּכּכּכיייי מעקה (כב, חּיּוב הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבית ׁשּקנה ּבמי ּגם ּדהּנה ייייׁשׁשׁשׁשןןןןהּוא לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו – ְְְִִִֵֵַַַָָָָּביתֹו
צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהתחלת
צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ּבמציאת להתעּסק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּומתחיל
הן  ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסיגים ּבהגּבלֹות הינּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמעקה,

מעקה  ׁשּכן חדׁש, ּבית הּכתּוב נקט לכן ּבמעׂשה. והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבדּבּור
לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּי רּוחנית ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבעבֹודה
ּבּנגלה  הענין ׁש"אין מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמצינּו למה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדגמא
ּגּופא  ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹומר

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַַמכריח
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dwrn zMxA¦§©©£¤

ולאולאולאולא־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשים ים ים ים  לגלגלגלגּגּגּגּג מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽֽֽֽֽכּכּכּכיייי ִִִִָָָָֹֹ
ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּנּנּנּנפלפלפלפל ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּפּפּפּפלללל ּבּבּבּבביתביתביתבית ח)ּדּדּדּדמיםמיםמיםמים (כב, ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ

"עׂשה  ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ...ּבּמה
"ּדברים  ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מבר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָמעקה
מעקה  חּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה מּׁשּום ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהם
גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוא
אינֹו גֹו' ּדמים תׂשים ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולדעּתי
עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָנתינת
ׁשּכתב  ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא הּמצֹות טעמי הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכי

ּדמים", תׂשים "ולא אבל הּמצֹות, ּבספר החמּׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבּׁשרׁש
לא־תעׂשה. מצֹות ּבמנין ְְְְֲִִִִֶַַֹהכניסֹו

הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, "ועׂשית (דברים : ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָ
לא־תעׂשה". מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹמעקה

עׂשה  מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּו(לפי
ּובּטל  לא־תעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכבׁש
ספר  על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ּולהעיר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמצות־עׂשה.

ׁשם. ְִַָהּמצֹות
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לגלגלגלגּגּגּגּג מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָּֽֽֽֽכּכּכּכיייי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון רוצח ולכאֹורה (הלכות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ריש  חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת

תכז) הּוא סימן מעקה ׁשאינן ּדחּיּוב ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָלדירה

ּבמעקה? נתחּיב ְְְֲִֵֶַַַַואּמאי
האכילה  הּוא הּדירה ענין ּדעּקר מצינּו ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָויׁש
ּתדּורּו" ּכעין "ּתׁשבּו ּדגדרּה סּכה ּבמצות ּוכמֹו ההּוא. ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻּבּמקֹום

ב) כח, ּבּסּכה (סוכה האכילה היא ּבסּכה הּיׁשיבה מצות ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻּדעּקר
וראה  יב. סעיף תרלט סימן אורח־חיים הזקן אדמו"ר שולחן־ערוך (עיין

הסימן) בסוף ערוך' ה'שולחן נושאי־כלי שם. .טור
ּבזבחים איתא א)והּנה עֹובדי (סג, הּקיפּו ׁשאם "מּנין ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָ

לׁשם  נכנסין ׁשהּכהנים העזרה, ּכל את ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּכֹוכבים־ּומּזלֹות
הּקדׁשים  ּבקדׁש ּתלמּוד־לֹומר קדׁשים, קדׁשי ׁשם ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹואֹוכלין

ג)ּתאכלּנּו" הלכה י פרק הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם פסק .(וכן ְֶֹ
ּבהיכל. ּדוקא היא קדׁשים אכילת ׁשּמצות זמּנים ּדיׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָונמצא
ּבמעקה. ּומחּיב הּוא, ּדירה" "ּבית ּבגדר ההיכל ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
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לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה "ּכי ּכתּוב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
הּקדֹוׁש ּבשל"ה ואיתא מּמּנּו". הּנֹופל יּפֹול ּכי ּפרׁשתנּו)גֹו' (סֹוף ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגבּול  האדם ׁשּיעׂשה ורֹומז ּגבֹוּה, הּוא ּגג רמז ּכתּוב: ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"מצאתי
ֲַַָלּגאוה".

הּכתּוב: ּדברי לפרׁש יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָועל־ּפי־זה
יׂשראל  ּבני ּבקרּוב עֹוסק יהּודי ּכאׁשר - חדׁש" ּבית תבנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ"ּכי

סביב  להּקּב"ה, "ּבית" ּובֹונה ׁשּבּׁשמים, ׁשּתהיה לאביהם ה ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מּגאוה. ליּזהר עליו ,"לגּג מעקה "ועׂשית - ּביהדּות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחדּורה
יכֹולה  הּגאוה אּלא עצמֹו, ּבעבֹודת חּסרֹון רק זה אין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכי
ּולקרב. להׁשּפיע רֹוצה הּוא עליו הּׁשני, אצל לנפילה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלגרֹום
ּובלי  הּלב, מן הּיֹוצאים ּבדברים הּׁשני על מׁשּפיע ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָּכי
א ּפעּולתם. ויפעלּו הּׁשני לב אל יּכנסּו הּדברים אז ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפנּיֹות,
יכֹול  ׁשּזה זאת לבד הּנה וגאוה, יׁשּות ּבדבריו מעֹורבים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאם
הּנה  הּׁשני, את לקרב ּדבריו והצלחת ּבהׁשּפעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלהפריע

הּׁשֹומע  את לרחק לגמרי, ההיפ את לגרֹום עלּולה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגאותֹו
ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

יכֹול  האדם ּדאין - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּכתּוב ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומדּיק
איׁש היה הּׁשני אם ּכי ּבאׁשמתֹו, אינּה הּׁשני ׁשּירידת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלטעֹון,
לּגאוה  ׁשּבדבריו האמת ּבין מבחין היה אזי ,הֹול ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָיׁשר

זרק" קליּפתֹו אכל, ו"ּתֹוכֹו ב)ׁשּבהם, טו, הּׁשני (חגיגה וירידת . ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ה'. ּבעבֹודת ויֹורד "נֹופל" הּוא הרי ׁשּבלאו־הכי מּׁשּום ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהיא
ירידה  - הּגאוה  עליו ּפֹועלת לכן הּוא", "נֹופל ׁשהּׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּכיון

יתירה. ְְִֵָָּונפילה
הּנֹופל" יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה "ועׂשית הּכתּוב ׁשּמזהיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזהּו
מּכל־מקֹום  "נֹופל", ּבבחינת הּוא ׁשהּׁשני זה על הּבט ׁשּמּבלי -ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הינּו הּנֹופל, יּפֹול לא "ׁשּמ"ּגג ליזהר האדם על חּיּוב ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּוטל
אּלא  הּנֹופל, אצל יתירה לנפילה ּתגרֹום לא ׁשּל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּגאוה
ועבֹודה. לתֹורה ּולקרבֹו מּזה, ליזהר ּׂשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשה

(è)äàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. וחרצן קידושין ּוׂשעֹורה חּטה ƒ¿»ƒְְְִַָָָ
יד  ּכל ∑Lc˜zŒÔt.ּבמּפלת 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ְֶַָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ

ּבין  הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, על הּנתעב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר

ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון (ישעיה לגנאי ְְְְִִֵֵַָ
קּדׁשּתי"סה) ּכי ּבי ּתּגע מּלּוי ∑‰ÏÓ‡‰."אל זה ְְִִִִַַַ«¿≈»ִֶ

מֹוסיף  ׁשהּזרע .ותֹוספת ְִֶֶֶֶַַ

(é)ñ :åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àìŸ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד יחד (ב"ק להנהיגם הּדין והּוא ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּדין הּוא …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא  ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים .קׁשּורים ְְִִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£ÊËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוז לׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cEOr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

mi`lkA mixcB 'b§¨¦§¦§©¦

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה־־־־ּלּלּלּל ּגּגּגּגדליםדליםדליםדלים .... .... ׁשׁשׁשׁשעטנזעטנזעטנזעטנז תלתלתלתלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁש יא־יב)לאלאלאלא (כב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּכלאים מן אף ,ל ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

– ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָּבתערֹובֹות
קרקע  וכלאי ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּתפירת
ּבּׁשּול  ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ּוצמיחת הּלדת –ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ְְֲִֵֶַָָָָָָּבׂשר
מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוהּנה

ּבציצית מּתרים ּבגדים מיבמות)ּדכלאי ּכהּנה (ּכּנ"ל ּובבגדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻֻ
הלכה  ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף כלאים הלכות (רמב"ם

לגבֹוּה.יא־יב) אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּבּמכילּתא קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, משפטים)ּובבׂשר פרשת (סוף ְְְְְְִַַַָָָָָָָָ

ּגם  ּדאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻֻׁשּיהיה
החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש ְְְְִִֵֵַַַַַָֻּבּמקּדׁשים.
הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, ּבטעם (קדושים ְְְִֵֶַַַַַַַַָָ

אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּסּור
סדרי  ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי זרעים, מיני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָׁשני
והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּבר ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבראׁשית",
אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ּוכׁשמערבם ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניהם

הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה
הם  הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכלאי
ּגּבי  מּתרים ּבגדים ּכלאי ,ּומאיד קדּׁשה. ּבעניני ּגם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻאסּורים
חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי קדּׁשה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻעניני

˙zÒ‡·ט  ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»

Ák„‡:י  ‡¯ÓÁ·e ‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓ¯יא  ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»
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לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה "ּכי ּכתּוב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
הּקדֹוׁש ּבשל"ה ואיתא מּמּנּו". הּנֹופל יּפֹול ּכי ּפרׁשתנּו)גֹו' (סֹוף ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגבּול  האדם ׁשּיעׂשה ורֹומז ּגבֹוּה, הּוא ּגג רמז ּכתּוב: ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"מצאתי
ֲַַָלּגאוה".

הּכתּוב: ּדברי לפרׁש יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָועל־ּפי־זה
יׂשראל  ּבני ּבקרּוב עֹוסק יהּודי ּכאׁשר - חדׁש" ּבית תבנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ"ּכי

סביב  להּקּב"ה, "ּבית" ּובֹונה ׁשּבּׁשמים, ׁשּתהיה לאביהם ה ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מּגאוה. ליּזהר עליו ,"לגּג מעקה "ועׂשית - ּביהדּות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחדּורה
יכֹולה  הּגאוה אּלא עצמֹו, ּבעבֹודת חּסרֹון רק זה אין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכי
ּולקרב. להׁשּפיע רֹוצה הּוא עליו הּׁשני, אצל לנפילה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלגרֹום
ּובלי  הּלב, מן הּיֹוצאים ּבדברים הּׁשני על מׁשּפיע ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָּכי
א ּפעּולתם. ויפעלּו הּׁשני לב אל יּכנסּו הּדברים אז ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפנּיֹות,
יכֹול  ׁשּזה זאת לבד הּנה וגאוה, יׁשּות ּבדבריו מעֹורבים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאם
הּנה  הּׁשני, את לקרב ּדבריו והצלחת ּבהׁשּפעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלהפריע

הּׁשֹומע  את לרחק לגמרי, ההיפ את לגרֹום עלּולה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגאותֹו
ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

יכֹול  האדם ּדאין - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּכתּוב ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומדּיק
איׁש היה הּׁשני אם ּכי ּבאׁשמתֹו, אינּה הּׁשני ׁשּירידת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלטעֹון,
לּגאוה  ׁשּבדבריו האמת ּבין מבחין היה אזי ,הֹול ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָיׁשר

זרק" קליּפתֹו אכל, ו"ּתֹוכֹו ב)ׁשּבהם, טו, הּׁשני (חגיגה וירידת . ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ה'. ּבעבֹודת ויֹורד "נֹופל" הּוא הרי ׁשּבלאו־הכי מּׁשּום ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהיא
ירידה  - הּגאוה  עליו ּפֹועלת לכן הּוא", "נֹופל ׁשהּׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּכיון

יתירה. ְְִֵָָּונפילה
הּנֹופל" יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה "ועׂשית הּכתּוב ׁשּמזהיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזהּו
מּכל־מקֹום  "נֹופל", ּבבחינת הּוא ׁשהּׁשני זה על הּבט ׁשּמּבלי -ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הינּו הּנֹופל, יּפֹול לא "ׁשּמ"ּגג ליזהר האדם על חּיּוב ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּוטל
אּלא  הּנֹופל, אצל יתירה לנפילה ּתגרֹום לא ׁשּל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּגאוה
ועבֹודה. לתֹורה ּולקרבֹו מּזה, ליזהר ּׂשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשה

(è)äàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. וחרצן קידושין ּוׂשעֹורה חּטה ƒ¿»ƒְְְִַָָָ
יד  ּכל ∑Lc˜zŒÔt.ּבמּפלת 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ְֶַָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ

ּבין  הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, על הּנתעב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר

ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון (ישעיה לגנאי ְְְְִִֵֵַָ
קּדׁשּתי"סה) ּכי ּבי ּתּגע מּלּוי ∑‰ÏÓ‡‰."אל זה ְְִִִִַַַ«¿≈»ִֶ

מֹוסיף  ׁשהּזרע .ותֹוספת ְִֶֶֶֶַַ

(é)ñ :åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àìŸ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד יחד (ב"ק להנהיגם הּדין והּוא ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּדין הּוא …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא  ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים .קׁשּורים ְְִִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£ÊËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוז לׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cEOr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

mi`lkA mixcB 'b§¨¦§¦§©¦

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה־־־־ּלּלּלּל ּגּגּגּגדליםדליםדליםדלים .... .... ׁשׁשׁשׁשעטנזעטנזעטנזעטנז תלתלתלתלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁש יא־יב)לאלאלאלא (כב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּכלאים מן אף ,ל ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

– ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָּבתערֹובֹות
קרקע  וכלאי ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּתפירת
ּבּׁשּול  ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ּוצמיחת הּלדת –ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ְְֲִֵֶַָָָָָָּבׂשר
מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוהּנה

ּבציצית מּתרים ּבגדים מיבמות)ּדכלאי ּכהּנה (ּכּנ"ל ּובבגדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻֻ
הלכה  ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף כלאים הלכות (רמב"ם

לגבֹוּה.יא־יב) אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּבּמכילּתא קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, משפטים)ּובבׂשר פרשת (סוף ְְְְְְִַַַָָָָָָָָ

ּגם  ּדאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻֻׁשּיהיה
החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש ְְְְִִֵֵַַַַַָֻּבּמקּדׁשים.
הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, ּבטעם (קדושים ְְְִֵֶַַַַַַַַָָ

אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּסּור
סדרי  ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי זרעים, מיני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָׁשני
והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּבר ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבראׁשית",
אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ּוכׁשמערבם ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניהם

הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה
הם  הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכלאי
ּגּבי  מּתרים ּבגדים ּכלאי ,ּומאיד קדּׁשה. ּבעניני ּגם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻאסּורים
חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי קדּׁשה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻעניני

˙zÒ‡·ט  ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»

Ák„‡:י  ‡¯ÓÁ·e ‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓ¯יא  ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy
הּתפרים  את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואדרּבה

הּמינים. את ְְִִִֶַַּולהפריד
ׁשהרי  ּבגדים, לכלאי ּדדֹומה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָא
נֹולד  לא אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָָָֹּבבׂשר

ּבהמה, לכלאי ּדדמי היא הּמּסקנא א חדׁש. מין מּזה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָונצמח
ׁשאי־אפׁשר  עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכי

ּדבר נֹוצר ׁשּמּצירּופן נמצא ּגם להפרידן, אסּורין ולכן חדׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ְְִָֻּבמקּדׁשין.

(áé)Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
ñ :da-äqëz øLà£¤¬§©¤¨«

i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ (יבמות הּכלאים, מן הּכתּוב אף סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«
i"yx£d‡Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑סֹופֹו. »≈∆»¿≈»

(ãé)òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

:íéìeúa dì éúàöî-àìå§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑:עברה ּגֹוררת עברה ¿»»¬ƒ…¿»ƒֲֲֵֵֶֶָָ

על  יט)עבר לׁשֹון (ויקרא לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְִִֵַַָָָָֹֹ
‰f‡˙.הרע  ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי) אֹומר ׁשאין מּכאן ָָ∆»ƒ»«…ִֵֵֶָ

ּבעלּֿדין ּדבר  ּבפני .אּלא ְִִֵֶַַָָָ

(åè)éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà äøòpä©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם),הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:מי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä Léàì̈¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם) לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(æé)éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦
äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈

:øéòä éð÷æ éðôì¦§¥−¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם) ּכּׂשמלה הּדברים מחּורין מׁשל: זה .הרי »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
i"yx£B˙‡ e¯qÈÂ∑ מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈

ì ìëeé-àìñ :åéîé-ìk dçlL «Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

ÈÙkיב  Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dpÒÈÂ:יג  d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

ÌeLיד  dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו  (È‰e·‡ ‡") ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז  ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dpÒe ez‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

Ï‡יז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

b·¯‡יח  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

ÔezÈÂיט  ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ



vzÎik`מד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(àë)äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
äìáð äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ
ñ :Eaøwî òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם (כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL‡∑(ספרי) ּכל עירּהּבמעמד .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ
‰È·‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית .ּכמֹו: ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

(áë)áëL Léà àöné-ék|ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

ñ :ìàøNiî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑(ספרי) מעׂשה להֹוציא ≈«¿≈∆ְֲִֶַ

לרּבֹות חּדּודים, "ּגם", מהם. נהנית האּׁשה ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מאחֹוריהם)אחריהםהּבאים  אחרים: אחר:(שם).(ספרים ּדבר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מעּברת  היתה ׁשאם הּולד, את לרּבֹות ׁשניהם", ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ"ּגם
ׁשּתלד  עד לּה ממּתינין .אין ְִִֵֵֵֶַַָ

(âë)äéäé ékdàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
:dnò áëLå øéòa Léà¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.לּה ָ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àì øLà£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤
ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà-úà äpò¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(äë)äNøàîä äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
-øLà Léàä úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤

:Bcáì dnò áëL̈©¬¦−̈§©«

(åë)úåî àèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì äøòpìå§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤
ïk Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−

:äfä øácä©¨¨¬©¤«
i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑:מׁשמעֹו זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְִֶַָ

העֹומד  ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּכי
להרגֹו. חברֹו עג)על סנהדרין כה. ּבֹו:(פסחים ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְֲֵֵַַָָ

ללּמד  ּבא זה וכּו'הרי למד .ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

‡·e‰‡כא  ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i·‡a dz¯˜ ÈL‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג  ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה  ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו  ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈



מה `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(àë)äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
äìáð äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ
ñ :Eaøwî òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם (כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL‡∑(ספרי) ּכל עירּהּבמעמד .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ
‰È·‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית .ּכמֹו: ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

(áë)áëL Léà àöné-ék|ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

ñ :ìàøNiî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑(ספרי) מעׂשה להֹוציא ≈«¿≈∆ְֲִֶַ

לרּבֹות חּדּודים, "ּגם", מהם. נהנית האּׁשה ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מאחֹוריהם)אחריהםהּבאים  אחרים: אחר:(שם).(ספרים ּדבר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מעּברת  היתה ׁשאם הּולד, את לרּבֹות ׁשניהם", ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ"ּגם
ׁשּתלד  עד לּה ממּתינין .אין ְִִֵֵֵֶַַָ

(âë)äéäé ékdàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
:dnò áëLå øéòa Léà¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.לּה ָ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àì øLà£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤
ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà-úà äpò¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(äë)äNøàîä äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
-øLà Léàä úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤

:Bcáì dnò áëL̈©¬¦−̈§©«

(åë)úåî àèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì äøòpìå§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤
ïk Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−

:äfä øácä©¨¨¬©¤«
i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑:מׁשמעֹו זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְִֶַָ

העֹומד  ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּכי
להרגֹו. חברֹו עג)על סנהדרין כה. ּבֹו:(פסחים ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְֲֵֵַַָָ

ללּמד  ּבא זה וכּו'הרי למד .ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

‡·e‰‡כא  ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i·‡a dz¯˜ ÈL‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג  ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה  ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו  ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬

ñ :åéîé-ìk dçlL©§−̈¨¨¨«

âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬
ñ :åéáà̈¦«

i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז ואין (קידושין לּקּוחין, ּבּה לֹו אין …ƒ«ְִִֵֵָ
ּבּה ּתֹופסין ‡·ÂÈ.קּדּוׁשין Ûk ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג (יבמות ְִִִָ¿…¿«∆¿«»ƒ

לאביו, הראּויה אביו, ׁשל יבם ּכבר ׁשֹומרת והרי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
מּׁשּום: עליה יח)הּוזהר אּלא (ויקרא ?"אבי אחי "ערות ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

לּה ולסמ לאוין, ּבׁשני זה על יבא לעבר "לא : ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ
ממזר  ׁשאין ללּמד ּכריתֹות,אלא ממזר", מחּיבי ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבעריֹות  ׁשאין ּביתּֿדין, מיתֹות מחּיבי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוקלֿוחמר
ּביתּֿדין  ּכרת מיתת ּבּה .ׁשאין ִִֵֵֵֶַָָ

(á)ñ :ýåýé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּלֹו(יבמות ּביצים ׁשּנּדּכאּו אֹו ÎÙL‰.ׁשּנפצעּו ˙e¯Îe∑ יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִֵֶֶַַ
מֹוליד  ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא זרע, .קּלּוח ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` 'f mei meid)

ולא  לבּסֹוף, ּבאלף ּדּכא" "פצּוע לכּתב הֹורה הּזקן ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֹאדמֹו"ר
ְֵּבה"א.

הּסֹופר, עזרא ׁשהּגיהֹו ּבידם ׁשּקּבלה ספר־ּתֹורה יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבפראג
ּבפרׁשת  ּתמיד אֹותֹו וגֹוללין ּתֹורה, ּבׂשמחת אּלא ּבֹו קֹורין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאין
ּבֹו וכתּוב ראיתיו, תרס"ח ּבׁשנת ּבפראג ּכׁשהייתי ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשמע.

ראיתי  תרס"ז, ּבׁשנת ּבוארמס ּכׁשהייתי ּכן ּבאלף. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"ּדּכא"
מרֹוטנּבּורג, מהר"ם ׁשּכתבֹו ּבידם מקּבל אׁשר ספר־ּתֹורה ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשם

יהּודא' ּב'ׁשארית ועּין ּבאלף. "ּדּכא" ּכתּוב ּבֹו (יֹורה־ּדעה וגם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ט"ז) נחמיה'סימן כ"ב)ו'דברי סימן 'מׁשנת (יֹורה־ּדעה ּובספר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לב)אברהם' ּבזה.(סימן הּדנים ספרים ּכּמה מצּין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

(â)ò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àìéøéN «Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
ñ :ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑ יּׂשא .יׂשראלית לא …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

(ã)øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£ÈBnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑ יׂשראלית יּׂשא .לא …»…«ƒְְִִִֵָֹ

zÓÏeÚ‡כז  ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח  Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט  dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ diÚ Èc ÛÏÁ ez‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא  ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ

Ï‰˜a‡ב  ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

‡Ûג  ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»



vzÎik`מו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(ä)íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa CøcaE ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa íòìa-úà¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי) העצה להחטיאכם על אתכם ּבטרּוף ∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

CÙ‰Âו  ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

xcde fer - xwi ilk

âë(d)eîc÷ àì øLà øác ìò©§©£¤Ÿ¦§
.íénáe íçla íëúà¤§¤©¤¤©©¦
EvrIW dvrd xaC lr' i"Xx WxR¥¥©¦©§©¨¥¨¤¨£
Wxtn Fpi` df xace .'mk`ihgdl§©§¦£¤§¨¨¤¥§Ÿ¨
oi` mB .xtQd on xqg xTre `xwOA©¦§¨§¦¨¨¥¦©¥¤©¥
zFO` iYW wigxdl zpzFp zrCd©©©¤¤§©§¦§¥ª
i`Ce `N` .mglA mEnCw `NW xEarA©£¤Ÿ¦§§¤¤¤¨©©
xace ,mE`ihgdW xEarA `Ed xTrd̈¦¨©£¤¤§¦§¨¨
mEnCw `l KkNW ,`xwOA x`an df¤§Ÿ¨©¦§¨¤§¨Ÿ¦§
miarx EidIW icM ,minE mglA§¤¤©¦§¥¤¦§§¥¦
df ici lre ,KxCd zribin mi`nvE§¥¦¦¦©©¤¤§©§¥¤
EYWie odidl` igaGn Elk`i gxkdA§¤§¥©Ÿ§¦¦§¥¡Ÿ¥¤§¦§
dexrl miliBxOd mdNW oii xEvxSn¦©§©¦¤¨¤©©§¦¦§¤§¨
wlg wxR oixcdpq zkQnA wiQncM¦§©¦§©¤¤©§¤§¦¤¤¥¤

(.ew)"oiA xTai `l" rbie sir lM iM ,¦¨¨¥§¨¥©Ÿ§©¥¥
dn lMn dzFWe lkF`e xYnl xEq`̈§ª¨§¥§¤¦¨©

Fl oipzFPX(fi dk xacna epax ixac d`x), ¤§¦
df lr mzpEM rci `Ed KExA WFcTde§©¨¨¨©©¨¨¨©¤

xn`p Kkl .Ewgxzp oM lr ,ot`dlr ¨Ÿ¤©¥¦§©£§¨¤¡©©
,EnCw `l xW` 'xaC'lr xnFl dvx §©£¤Ÿ¦§¨¨©©

dnA EpEM eil` xW` xYqp xaC FzF`¨¨¦§¨£¤¥¨¦§§©
:mEnCw `NX¤Ÿ¦§

óàå,zEpGA xTr Eid zFawPdW iR lr §©©¦¤©§¥¨¦©©§
diElY dnW`d xTr mFwn lMn¦¨¨¦©¨©§¨§¨
miWp`de ,mCwl oMxCW miWp`Ä£¨¦¤©§¨§©¥§¨£¨¦
Egixkd dOde dlwlTA Eligzd¦§¦©©§¨¨§¥¨¦§¦
ipA Eigd df mrHnE .zFpfl odizFpA§¥¤¦§¦©©¤¤¡§¥

oicn znglnA zFawPd l`xUixacna) ¦§¨¥©§¥§¦§¤¤¦§¨
(gi `l`weC EwgxzPW df oicA Erh iM ,¦¨§¦¤¤¦§©£©§¨

mixkGd(my epax ixac d`x)xwi WExR dfe . ©§¨¦§¤¥¨¨
,miWxtnd lM dfA ExACX dOn xzFi¥¦©¤¦§¨¤¨©§¨§¦

:EWwdW zFwtQd lM ExYdee dxez §ª§¨©§¥¤¦§
(e)éäìà 'ä Côäiåúà El E ©©£Ÿ¡Ÿ¤§¤

.äëøáì äììwäoFWl ©§¨¨¦§¨¨¨
xnFl okYi Ki` iM ,xE`A Kixv df¤¨¦¥¦¥¦¨¥©
lr s` .dkxal didY Dnvr dllTdW¤©§¨¨©§¨¦§¤¦§¨¨©©

oirn zFkxA zFllTd mFwnA E`AW iR¦¤¨¦§©§¨§¨¥¥
mlNwl dvxW mixaCdxacna i"yx d`x) ©§¨¦¤¨¨§©§¨

(e ckDnvr dllTd oi` mFwn lMn ,¦¨¨¥©§¨¨©§¨
Exn`X dn lr dWw mB .dkxal¦§¨¨©¨¤©©¤¨§

l"f EpizFAx(:dw oixcdpq)lW eizFkxAn' ©¥©¦¦§¨¤
FAlA did dn cnl dY` rWx FzF`¨¨©¨¨¥¤¨¨§¦
dllwl Exfg mNM' wiQnE ,'Ek 'mlNwl§©§¨©¦ª¨¨§¦§¨¨

xn`PW ,'Ek zFIqpM iYAn uEgKtdIe ¦¨¥§¥¦¤¤¡©©©£Ÿ
,dllTd z` LN Lidl` 'd`l 'zFllw' ¡Ÿ¤§¤©§¨¨§¨Ÿ

mdn zg` wx rnWn ,'Ek xn`p¤¡©©§¨©©©¥¤
dPYWP dn dWwe .'dkxal dktdp¤¤§¨¦§¨¨§¨¤©¦§©¨
rnWn i`n cFre .DzlEGn Ff dkxA§¨¨¦¨¨§©©§¨
zFIqpM iYA `weCW wEqRd oFWNn¦§©¨¤©§¨¨¥§¥¦

:dkxal Exfg̈§¦§¨¨
øeàaäåmqFw mrlAW ,`Ed df lkl §©¥§¨¤¤¦§¨¥

did(ai bk ryedi)d`Fx dide ¨¨§¨¨¤
dxFn didW l`xUi lW zEpipbhv`A§¦§©§¦¤¦§¨¥¤¨¨¤
mlNwl WTAW ElNd mixaCd lM lr©¨©§¨¦©¨¤¦¥§©§¨
`l 'Ek zFIqpM iYA mdl didi `l' FAŸ¦§¤¨¤¨¥§¥¦Ÿ
oi`W rEcie .'Ek 'zkWFn mzEkln `dY§¥©§¨¤¤§¨©¤¥
dkxrOd cCWn `Ed KExA WFcTd©¨¨§©¥©©£¨¨
m` iM ,l`xUi lW mzEkf xEarA©£§¨¤¦§¨¥¦¦
ipR aqdl KxC mEW oi`W mFwnA§¨¤¥¤¤§¨¥§¥
WIW mFwnA la` ,daFhl dkxrOd©©£¨¨§¨£¨§¨¤¥
lr DxztlE dkxrOd hRWn mIwl§©¥¦§©©©£¨¨§¨§¨©
`Ed KExA WFcTd oi` if` ,xg` KxC¤¤©¥£©¥©¨¨
drx FnXW akFM znbC .DcCWn§©§¨ª§©¨¤§¨¨
dide l`xUi z`xwl dlFr didW¤¨¨¤¦§©¦§¨¥§¨¨
`Ed KExA WFcTd Fktd ,mC lr dxFn¤©¨£¨©¨¨

dlin mcl(avy `yz hewli d`x)Exn`kE . §©¦¨§¨§
l"f EpizFAx(.epw zay)clFpC o`n i`d' ©¥©©©§©

x`anM ,'Ek '`gAh iedl mic`n lGnA§©©©£¦¤¡¥©¨¨©§Ÿ¨
`A zWxtA dlrnl(i i zeny): §©§¨§¨¨©Ÿ

ìëå`l' `xnBA mW dpOW zFllTd §¨©§¨¤¨¨¨©§¨¨Ÿ
`dY `l ,dpikW mdilr dxWY¦§¤£¥¤§¦¨Ÿ§¥
mizif mdl didi `l ,zkWFn mzEkln©§¨¤¤Ÿ¦§¤¨¤¥¦

KxC mEW did `l mNkA ,'Ek 'minxkE§¨¦§ª¨Ÿ¨¨¤¤
WxtlhRWn mIwl icM daFhl m §¨§¨§¨§¥§©¥¦§©

lr ,oiwFGp Eidi `l l`xUie dkxrOd©©£¨¨§¦§¨¥Ÿ¦§¦¦©
cCWl `Ed KExA WFcTd Kxvd oM¥ª§©©¨¨§©¥
,lke lMn EN` zF`xFdn dkxrOd©©£¨¨¥¨¥¦Ÿ¨Ÿ
E`hgWM dllwl mNM Exfg Kkitl§¦¨¨§ª¨¦§¨¨§¤¨§
cnFrd zEkf mciA did `le ,l`xUi¦§¨¥§Ÿ¨¨§¨¨§¨¥

:dkxrOd cbp FgkA§Ÿ¤¤©©£¨¨
ìáàiYA mdl didi `l' z`xFdA £¨§¨©Ÿ¦§¤¨¤¨¥

`l ,'zFWxcn iYaE zFIqpM§¥¦¨¥¦§¨Ÿ
cCWl `Ed KExA WFcTd Kxvdª§©©¨¨§©¥
hRWn mIwl mFwn did iM ,dkxrOd©©£¨¨¦¨¨¨§©¥¦§©
,zFIqpM iYA mdl didi `NW dkxrOd©©£¨¨¤Ÿ¦§¤¨¤¨¥§¥¦
WxRW KxcM Epide ,`Ed mzaFhl la £̀¨§¨¨§©§§¤¤¤¥¥

i"Xx(d my xacna)"l`xUi LizpMWn" ©¦¦§§Ÿ¤¦§¨¥
xn`PW mpFrA mipMWnn mdW'c dki`) ¤¥§ª§¨¦©£¨¤¤¡©

(`i,"'oFIvA W` zSIe Fzng 'd dNM"¦¨£¨©©¤¥§¦
Fzng 'd dNkIW dlFcB daFh i`Ce dfe§¤©©¨§¨¤§©¤£¨
in iM ,"Ephlnp Epgp`e" mipa`e mivrA§¥¦©£¨¦©£©§¦§¨§¦¦
opi` ,FaFgA FzF` oYl oFMWn Fl WIW¤¥©§¦¥§¥¨
xn`PW Kd Epide .zFWtp EPOn oiaFB¦¦¤§¨§©§©¤¤¡©
dllTd z` LN Lidl` 'd KtdIe©©£Ÿ¡Ÿ¤§¤©§¨¨

,dkxal`idW Dnvr dllTd gqp iM ¦§¨¨¦Ÿ©©§¨¨©§¨¤¦
dkRdzp ,'zFIqpM iYA mdl didi `l'Ÿ¦§¤¨¤¨¥§¥¦¦§©§¨
iYA mdl didi `NW ici lr iM ,dkxal¦§¨¨¦©§¥¤Ÿ¦§¤¨¤¨¥
xn`W Epide .zFWtPd ElvPi zFIqpM§¥¦¦¨§©§¨§©§¤¨©

mrlA(my xacna)awri Lild` EaH dn" ¦§¨©ŸŸ¨¤©£Ÿ
,xnFl dvx ,"l`xUi LizpMWn¦§§Ÿ¤¦§¨¥¨¨©
'LizpMWn' mdW `Ed mkzaFh©§¤¤¥¦§§Ÿ¤
KkitlE .lFSp dY`e Lilr mipMWnn§ª§¨¦¨¤§©¨¦§¦¨
ixdW ,dllwl df xaC xfg `lŸ¨©¨¨¤¦§¨¨¤£¥
,cCW `le dkxrOd hRWn dnIwzp¦§©§¨¦§©©©£¨¨§Ÿª©
z`xFd xfgYW xnFl KIW oi` oM lr©¥¥©¨©¤©§Ÿ¨©
l`xUi oi`WM DzEncwl dkxrOd©©£¨¨§©§¨§¤¥¦§¨¥

:oikFff dxez ¦



מז `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(ä)íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa CøcaE ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa íòìa-úà¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי) העצה להחטיאכם על אתכם ּבטרּוף ∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

CÙ‰Âו  ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

xcde fer - xwi ilk

âë(d)eîc÷ àì øLà øác ìò©§©£¤Ÿ¦§
.íénáe íçla íëúà¤§¤©¤¤©©¦
EvrIW dvrd xaC lr' i"Xx WxR¥¥©¦©§©¨¥¨¤¨£
Wxtn Fpi` df xace .'mk`ihgdl§©§¦£¤§¨¨¤¥§Ÿ¨
oi` mB .xtQd on xqg xTre `xwOA©¦§¨§¦¨¨¥¦©¥¤©¥
zFO` iYW wigxdl zpzFp zrCd©©©¤¤§©§¦§¥ª
i`Ce `N` .mglA mEnCw `NW xEarA©£¤Ÿ¦§§¤¤¤¨©©
xace ,mE`ihgdW xEarA `Ed xTrd̈¦¨©£¤¤§¦§¨¨
mEnCw `l KkNW ,`xwOA x`an df¤§Ÿ¨©¦§¨¤§¨Ÿ¦§
miarx EidIW icM ,minE mglA§¤¤©¦§¥¤¦§§¥¦
df ici lre ,KxCd zribin mi`nvE§¥¦¦¦©©¤¤§©§¥¤
EYWie odidl` igaGn Elk`i gxkdA§¤§¥©Ÿ§¦¦§¥¡Ÿ¥¤§¦§
dexrl miliBxOd mdNW oii xEvxSn¦©§©¦¤¨¤©©§¦¦§¤§¨
wlg wxR oixcdpq zkQnA wiQncM¦§©¦§©¤¤©§¤§¦¤¤¥¤

(.ew)"oiA xTai `l" rbie sir lM iM ,¦¨¨¥§¨¥©Ÿ§©¥¥
dn lMn dzFWe lkF`e xYnl xEq`̈§ª¨§¥§¤¦¨©

Fl oipzFPX(fi dk xacna epax ixac d`x), ¤§¦
df lr mzpEM rci `Ed KExA WFcTde§©¨¨¨©©¨¨¨©¤

xn`p Kkl .Ewgxzp oM lr ,ot`dlr ¨Ÿ¤©¥¦§©£§¨¤¡©©
,EnCw `l xW` 'xaC'lr xnFl dvx §©£¤Ÿ¦§¨¨©©

dnA EpEM eil` xW` xYqp xaC FzF`¨¨¦§¨£¤¥¨¦§§©
:mEnCw `NX¤Ÿ¦§

óàå,zEpGA xTr Eid zFawPdW iR lr §©©¦¤©§¥¨¦©©§
diElY dnW`d xTr mFwn lMn¦¨¨¦©¨©§¨§¨
miWp`de ,mCwl oMxCW miWp`Ä£¨¦¤©§¨§©¥§¨£¨¦
Egixkd dOde dlwlTA Eligzd¦§¦©©§¨¨§¥¨¦§¦
ipA Eigd df mrHnE .zFpfl odizFpA§¥¤¦§¦©©¤¤¡§¥

oicn znglnA zFawPd l`xUixacna) ¦§¨¥©§¥§¦§¤¤¦§¨
(gi `l`weC EwgxzPW df oicA Erh iM ,¦¨§¦¤¤¦§©£©§¨

mixkGd(my epax ixac d`x)xwi WExR dfe . ©§¨¦§¤¥¨¨
,miWxtnd lM dfA ExACX dOn xzFi¥¦©¤¦§¨¤¨©§¨§¦

:EWwdW zFwtQd lM ExYdee dxez §ª§¨©§¥¤¦§
(e)éäìà 'ä Côäiåúà El E ©©£Ÿ¡Ÿ¤§¤

.äëøáì äììwäoFWl ©§¨¨¦§¨¨¨
xnFl okYi Ki` iM ,xE`A Kixv df¤¨¦¥¦¥¦¨¥©
lr s` .dkxal didY Dnvr dllTdW¤©§¨¨©§¨¦§¤¦§¨¨©©

oirn zFkxA zFllTd mFwnA E`AW iR¦¤¨¦§©§¨§¨¥¥
mlNwl dvxW mixaCdxacna i"yx d`x) ©§¨¦¤¨¨§©§¨

(e ckDnvr dllTd oi` mFwn lMn ,¦¨¨¥©§¨¨©§¨
Exn`X dn lr dWw mB .dkxal¦§¨¨©¨¤©©¤¨§

l"f EpizFAx(:dw oixcdpq)lW eizFkxAn' ©¥©¦¦§¨¤
FAlA did dn cnl dY` rWx FzF`¨¨©¨¨¥¤¨¨§¦
dllwl Exfg mNM' wiQnE ,'Ek 'mlNwl§©§¨©¦ª¨¨§¦§¨¨

xn`PW ,'Ek zFIqpM iYAn uEgKtdIe ¦¨¥§¥¦¤¤¡©©©£Ÿ
,dllTd z` LN Lidl` 'd`l 'zFllw' ¡Ÿ¤§¤©§¨¨§¨Ÿ

mdn zg` wx rnWn ,'Ek xn`p¤¡©©§¨©©©¥¤
dPYWP dn dWwe .'dkxal dktdp¤¤§¨¦§¨¨§¨¤©¦§©¨
rnWn i`n cFre .DzlEGn Ff dkxA§¨¨¦¨¨§©©§¨
zFIqpM iYA `weCW wEqRd oFWNn¦§©¨¤©§¨¨¥§¥¦

:dkxal Exfg̈§¦§¨¨
øeàaäåmqFw mrlAW ,`Ed df lkl §©¥§¨¤¤¦§¨¥

did(ai bk ryedi)d`Fx dide ¨¨§¨¨¤
dxFn didW l`xUi lW zEpipbhv`A§¦§©§¦¤¦§¨¥¤¨¨¤
mlNwl WTAW ElNd mixaCd lM lr©¨©§¨¦©¨¤¦¥§©§¨
`l 'Ek zFIqpM iYA mdl didi `l' FAŸ¦§¤¨¤¨¥§¥¦Ÿ
oi`W rEcie .'Ek 'zkWFn mzEkln `dY§¥©§¨¤¤§¨©¤¥
dkxrOd cCWn `Ed KExA WFcTd©¨¨§©¥©©£¨¨
m` iM ,l`xUi lW mzEkf xEarA©£§¨¤¦§¨¥¦¦
ipR aqdl KxC mEW oi`W mFwnA§¨¤¥¤¤§¨¥§¥
WIW mFwnA la` ,daFhl dkxrOd©©£¨¨§¨£¨§¨¤¥
lr DxztlE dkxrOd hRWn mIwl§©¥¦§©©©£¨¨§¨§¨©
`Ed KExA WFcTd oi` if` ,xg` KxC¤¤©¥£©¥©¨¨
drx FnXW akFM znbC .DcCWn§©§¨ª§©¨¤§¨¨
dide l`xUi z`xwl dlFr didW¤¨¨¤¦§©¦§¨¥§¨¨
`Ed KExA WFcTd Fktd ,mC lr dxFn¤©¨£¨©¨¨

dlin mcl(avy `yz hewli d`x)Exn`kE . §©¦¨§¨§
l"f EpizFAx(.epw zay)clFpC o`n i`d' ©¥©©©§©

x`anM ,'Ek '`gAh iedl mic`n lGnA§©©©£¦¤¡¥©¨¨©§Ÿ¨
`A zWxtA dlrnl(i i zeny): §©§¨§¨¨©Ÿ

ìëå`l' `xnBA mW dpOW zFllTd §¨©§¨¤¨¨¨©§¨¨Ÿ
`dY `l ,dpikW mdilr dxWY¦§¤£¥¤§¦¨Ÿ§¥
mizif mdl didi `l ,zkWFn mzEkln©§¨¤¤Ÿ¦§¤¨¤¥¦

KxC mEW did `l mNkA ,'Ek 'minxkE§¨¦§ª¨Ÿ¨¨¤¤
WxtlhRWn mIwl icM daFhl m §¨§¨§¨§¥§©¥¦§©

lr ,oiwFGp Eidi `l l`xUie dkxrOd©©£¨¨§¦§¨¥Ÿ¦§¦¦©
cCWl `Ed KExA WFcTd Kxvd oM¥ª§©©¨¨§©¥
,lke lMn EN` zF`xFdn dkxrOd©©£¨¨¥¨¥¦Ÿ¨Ÿ
E`hgWM dllwl mNM Exfg Kkitl§¦¨¨§ª¨¦§¨¨§¤¨§
cnFrd zEkf mciA did `le ,l`xUi¦§¨¥§Ÿ¨¨§¨¨§¨¥

:dkxrOd cbp FgkA§Ÿ¤¤©©£¨¨
ìáàiYA mdl didi `l' z`xFdA £¨§¨©Ÿ¦§¤¨¤¨¥

`l ,'zFWxcn iYaE zFIqpM§¥¦¨¥¦§¨Ÿ
cCWl `Ed KExA WFcTd Kxvdª§©©¨¨§©¥
hRWn mIwl mFwn did iM ,dkxrOd©©£¨¨¦¨¨¨§©¥¦§©
,zFIqpM iYA mdl didi `NW dkxrOd©©£¨¨¤Ÿ¦§¤¨¤¨¥§¥¦
WxRW KxcM Epide ,`Ed mzaFhl la £̀¨§¨¨§©§§¤¤¤¥¥

i"Xx(d my xacna)"l`xUi LizpMWn" ©¦¦§§Ÿ¤¦§¨¥
xn`PW mpFrA mipMWnn mdW'c dki`) ¤¥§ª§¨¦©£¨¤¤¡©

(`i,"'oFIvA W` zSIe Fzng 'd dNM"¦¨£¨©©¤¥§¦
Fzng 'd dNkIW dlFcB daFh i`Ce dfe§¤©©¨§¨¤§©¤£¨
in iM ,"Ephlnp Epgp`e" mipa`e mivrA§¥¦©£¨¦©£©§¦§¨§¦¦
opi` ,FaFgA FzF` oYl oFMWn Fl WIW¤¥©§¦¥§¥¨
xn`PW Kd Epide .zFWtp EPOn oiaFB¦¦¤§¨§©§©¤¤¡©
dllTd z` LN Lidl` 'd KtdIe©©£Ÿ¡Ÿ¤§¤©§¨¨

,dkxal`idW Dnvr dllTd gqp iM ¦§¨¨¦Ÿ©©§¨¨©§¨¤¦
dkRdzp ,'zFIqpM iYA mdl didi `l'Ÿ¦§¤¨¤¨¥§¥¦¦§©§¨
iYA mdl didi `NW ici lr iM ,dkxal¦§¨¨¦©§¥¤Ÿ¦§¤¨¤¨¥
xn`W Epide .zFWtPd ElvPi zFIqpM§¥¦¦¨§©§¨§©§¤¨©

mrlA(my xacna)awri Lild` EaH dn" ¦§¨©ŸŸ¨¤©£Ÿ
,xnFl dvx ,"l`xUi LizpMWn¦§§Ÿ¤¦§¨¥¨¨©
'LizpMWn' mdW `Ed mkzaFh©§¤¤¥¦§§Ÿ¤
KkitlE .lFSp dY`e Lilr mipMWnn§ª§¨¦¨¤§©¨¦§¦¨
ixdW ,dllwl df xaC xfg `lŸ¨©¨¨¤¦§¨¨¤£¥
,cCW `le dkxrOd hRWn dnIwzp¦§©§¨¦§©©©£¨¨§Ÿª©
z`xFd xfgYW xnFl KIW oi` oM lr©¥¥©¨©¤©§Ÿ¨©
l`xUi oi`WM DzEncwl dkxrOd©©£¨¨§©§¨§¤¥¦§¨¥

:oikFff dxez ¦

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה אף יכל ,"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: "לא מּכלל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשלמם תד  ."רׁש ְְִָֹֹ

ß lel` 'g iriax mei ß

(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìéøöî áòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½
:Böøàá úééä øâ-ék¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ ׁשראּוי ואףֿעלּֿפי לגמרי, …¿«≈¬…ƒְְְִֵֶַַַָ
לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל.È¯ˆÓ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ ְְְְֲִֶֶֶַַָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ

מה  ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו אףֿעלּֿפי וכל, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹמּכל
לפיכ הּדחק. ּבׁשעת אכסניא לכם ׁשהיּו .ּטעם? ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

(è)íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
ñ :ýåýé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈa∑ »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿
ׁשהּמחטיא  למדּת הא מּיד, מּתרין האּמֹות ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻּוׁשאר
ּבעֹולם  הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, ההֹורגֹו. מן לֹו קׁשה ְְְִֶֶַַָָָָָָלאדם,

העֹולם  ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָהּזה,
וכן  נתעב, לא ּבחרב ׁשּקּדמם אדֹום לפיכ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּבא.

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום. .מצרים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַ

(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ékøác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬
:òø̈«

i"yx£z¯ÓLÂ 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּסּכנה ׁשהּׂשטן ּבׁשעת .מקטרג ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(àé)-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥
CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì̈®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑ הּכתּוב ÈÂˆ‡.ּבהוה ּדּבר ƒ¿≈»¿»ִֵֶַַָֹ¿»»

‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑ מצותֿעׂשה È·‡.זֹו ‡Ï ∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…
‰Án‰ CBzŒÏ‡∑ ליּכנס ואסּור לאֿתעׂשה. מצות זֹו ∆««¬∆ְְֲִִֵֶַַָָֹ

לוּיה, ׁשכינה ו למחנה למחנה סח)ּכלֿׁשּכן .(פסחים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ

(áé)LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
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xcde fer - xwi ilk

(ci)ðæà ìò Eì äéäz ãúéå.E §¨¥¦§¤§©£¥¤
zFAzM zkQnA(.d)WxC §©¤¤§ª¨©

aizkC i`n' ,`xRw xALl didY czie ©©¨¨©¦§¦§¨¥¦§¤§
,Lpf` lr,'Lpf`' `N` 'Lpf`' ixwY l` ©£¥¤©¦§¥£¥¤¤¨¨§§

,oEbd Fpi`W xaC mc` rnWi m`W¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨
minFC md iM eipf`A FrAv` giPi©¦©¤§¨§¨§¨¦¥¦

l`rnWi iAx iaC `pze .'zFczilmy) ¦¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥
(a"rdil`e dWw DNM of` dn ipRn'¦§¥¨Ÿ¤ª¨¨¨§©§¨

xaC mc` rnWi m`W ,dMx DNW¤¨©¨¤¦¦§©¨¨¨¨
.'FkFzl DNW dil` ski ,oEbd Fpi`W¤¥¨¨Ÿ©§¨¤¨§
iM ,dMx `Ed oM lr ,of`d sFq dil`de§¨©§¨¨Ÿ¤©¥©¨¦
lW FtFq Fpf`l rinWi liMUOd©©§¦©§¦©§¨§¤
Dpi`W zwlgOd lM' iM ,zwlgOd©©§Ÿ¤¦¨©©§Ÿ¤¤¥¨

'mIwzdl DtFq oi` minW mWlzea`) §¥¨©¦¥¨§¦§©¥
(f"in d"tWhpl Fl lirFn FtFq zxikfE ,§¦©¦¦§Ÿ

`l Wi`M" Fnvr z` zFUrle aixd̈¦§©£¤©§§¦Ÿ
"rnW(eh gl mildz)`xRw xA ixaC K` . Ÿ¥©©¦§¥©©¨¨

"dkM lr d`x dn" iM ,xE`A oikixv§¦¦¥¦¨¨¨©¨¨
,lke lMn FhEWRn wEqRd `ivFdl§¦©¨¦§¦Ÿ¨Ÿ
.dHnl `le dlrnl `l xWw Fl oi`e§¥¤¤Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨
xaC `Ed ,of` oFWl 'Lpf`' WxCX dnE©¤¨©£¥¤§Ÿ¤¨¨

:rnWl lFki of`d oi`W¤¥¨Ÿ¤¨¦§Ÿ©
áBøwäådf wEqR Wxcl d`xW ,ipirA §©¨§¥©¤¨¨¦§Ÿ¨¤

xn`PX dO`(i weqt)`vz iM ©©¤¤¡©¦¥¥
xaC' lMn YxnWpe Liai` lr dpgn©£¤©Ÿ§¤§¦§©§¨¦Ÿ¨¨

,'rxl"f EpizFAx EWxce(hiw ixtq)xEAC' ¨§¨§©¥©¦
,rxd oFWNn Fnvr xnWIW EpidC ,'rx©§©§¤¦§Ÿ©§¦¨¨©

hEwlIaE(blwzz fnx)wEqR df lr `ian ©©§¥¦©¤¨
"`agY oFWl hFWA"(`k d aei`)Fnrhe , §¨¥¨¥§©§

`NW icM' ,o"Anxd WxR xaC lW¤¨¨¥¥¨©§©§¥¤Ÿ
dMn mdipiA EMie zwlgn mdipiA dAxi¦§¤¥¥¤©§Ÿ¤§©¥¥¤©¨
dWw dide .'miaiF`d on xzFi dAx©¨¥¦¨§¦§¨¨¨¤

xn`PW `xRw xalxaC lMn YxnWpe §©©¨¨¤¤¡©§¦§©§¨¦Ÿ¨¨
rxdidi dOA WxR `le ,'rx xEAC' ¨¦©§Ÿ¥¥©¤¦§¤

:EPOn xnWp¦§¨¦¤
ìòwEqRW xnFl d`x oMdidY czie ©¥¨¨©¤¨§¨¥¦§¤

Ll`ide ,dxinXd zEdn x`an §§¨¥©©§¦¨§¦
,'`agY oFWl hFWA' xn`PW KxcM§¤¤¤¤¡©§¨¥¨¥
Fnvr z` xiYqie `iAgIW Epide§©§¤©§¦§©§¦¤©§
Fnvr zFUrle EPOn mipR xiYqnM§©§¦¨¦¦¤§©£©§
`le mialrPd' on zFidle ,rnFW `lM§Ÿ¥©§¦§¦©¤¡¨¦§Ÿ
opi`e mzRxg oirnFW oialFrd on¦¨§¦§¦¤§¨¨§¥¨

'miaiWn(:gt zay).aixd hiwWi dfaE , §¦¦¨¤©§¦¨¦
`l mlFrn' cg` mkg xn`W KxcM§¤¤¤¨©¨¨¤¨¥¨Ÿ
WExR ,'cg` mrR m` iM mc` iptxg¥§©¦¨¨¦¦©©¤¨¥
df ici lre ,eitxgnl aiWd `NW¤Ÿ¥¦¦§¨§¨§©§¥¤
Fzexr lr zFNbl xfg `NW FwiYWd¦§¦¤Ÿ¨©§©©¤§¨
EpidC 'Fz`v z` dQM' dfaE ,zipW¥¦¨¤¦¨¤¥§©§
ilA d`Fv `iwl lWnPW FpFlw zRxg¤§©§¤¦§¨§¦¨§¦
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,oFW`x oipr lr siqFn e"ie lM̈¨¦©¦§¨¦
'rx xEAC' lMn dxinXdW Ll xnFl©§¤©§¦¨¦¨¦©
FrAv` giPIW `Ed ,rxd oFWl lW¤¨¨©¤©¦©¤§¨
Fpif ilM Edfe ,Fpf` KFzl czil dnFCd©¨§¨¥§¨§§¤§¦¥
aEzMd xn`e ,'oFWl hFX'n FliSOd©©¦¦¨§¨©©¨
mzq lr sqFp czi cFr Wi Fl dnFCMW¤©¤¥¨¥¨©§¨
zFQkl ux`A xRgi FA xW` Fpif ilM§¦¥£¤©§Ÿ¨¨¤§©
FA `vFIkA dAxn e"iEd KM ,Fz`v¥¨©¨©§¤§©¥
xRgi FA xW` ,czil dnFCd rAv ¤̀§©©¨§¨¥£¤©§Ÿ
dfaE ,rnFW `lM Fnvr zFUrl of`ÄŸ¤©£©§§Ÿ¥©¨¤
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(fh`Ed rAv`de ,"mExr oFlw dqke"§Ÿ¤¨¨§¨¤§©

xW` Fpif ilM mzq lr sqFp Fpif ilM§¦¥¨©§©§¥¥£¤
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(my i"yxae ai dn ziy`xa t"r)mixFOd ExFie ,§©¦
"mpFWl hEgW ug"A(f h dinxi t"r)oi`e §¥¨§¨§¥

KxcaE .dwizXd m` iM mcrA qixzM¦§¦©£¨¦¦©§¦¨§¤¤
`id iM ,'Lpf`' zNn zFPWl Kxv oi` df¤¥Ÿ¤§©¦©£¥¤¦¦
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opi`e mzRxg oirnFW oialFrd on¦¨§¦§¦¤§¨¨§¥¨

'miaiWn(:gt zay).aixd hiwWi dfaE , §¦¦¨¤©§¦¨¦
`l mlFrn' cg` mkg xn`W KxcM§¤¤¤¨©¨¨¤¨¥¨Ÿ
WExR ,'cg` mrR m` iM mc` iptxg¥§©¦¨¨¦¦©©¤¨¥
df ici lre ,eitxgnl aiWd `NW¤Ÿ¥¦¦§¨§¨§©§¥¤
Fzexr lr zFNbl xfg `NW FwiYWd¦§¦¤Ÿ¨©§©©¤§¨
EpidC 'Fz`v z` dQM' dfaE ,zipW¥¦¨¤¦¨¤¥§©§
ilA d`Fv `iwl lWnPW FpFlw zRxg¤§©§¤¦§¨§¦¨§¦
,mc` lW Fpif ilM xTr `Ed dfe .wtq̈¥§¤¦©§¦¥¤¨¨

.Fl aiWIWM `le gSpi dwizWA iM¦¦§¦¨§©¥©§Ÿ§¤¨¦
:oif ilM FhEWtM 'Lpf`' didi Ff dgPdle§©©¨¨¦§¤£¥¤¦§§¦©¦

å"éåáelWczieiM ,df WExC lM fnxp §¨¤§¨¥¦§¨¨§¤¦
,oFW`x oipr lr siqFn e"ie lM̈¨¦©¦§¨¦
'rx xEAC' lMn dxinXdW Ll xnFl©§¤©§¦¨¦¨¦©
FrAv` giPIW `Ed ,rxd oFWl lW¤¨¨©¤©¦©¤§¨
Fpif ilM Edfe ,Fpf` KFzl czil dnFCd©¨§¨¥§¨§§¤§¦¥
aEzMd xn`e ,'oFWl hFX'n FliSOd©©¦¦¨§¨©©¨
mzq lr sqFp czi cFr Wi Fl dnFCMW¤©¤¥¨¥¨©§¨
zFQkl ux`A xRgi FA xW` Fpif ilM§¦¥£¤©§Ÿ¨¨¤§©
FA `vFIkA dAxn e"iEd KM ,Fz`v¥¨©¨©§¤§©¥
xRgi FA xW` ,czil dnFCd rAv ¤̀§©©¨§¨¥£¤©§Ÿ
dfaE ,rnFW `lM Fnvr zFUrl of`ÄŸ¤©£©§§Ÿ¥©¨¤

xn`PW FnM Fz`ve FpFlw dQkiai ilyn) §©¤§§¥§¤¤¡©
(fh`Ed rAv`de ,"mExr oFlw dqke"§Ÿ¤¨¨§¨¤§©

xW` Fpif ilM mzq lr sqFp Fpif ilM§¦¥¨©§©§¥¥£¤
.micIAW dngln mzqA mgNi mdÄ¤¦¨¥¦§©¦§¨¨¤©¨©¦
oi` 'oFWl hFX'n d`Ad dnglOA la £̀¨©¦§¨¨©¨¨¦¨¥
ilM Edfe ,rAv`A `agdl m` iM aFh¦¦§¥¨¥¨¤§©§¤§¦
'rxd oFWlA "xAcnd iR'" cbpM Fpif¥§¤¤¦©§©¥§¨¨©

(my i"yxae ai dn ziy`xa t"r)mixFOd ExFie ,§©¦
"mpFWl hEgW ug"A(f h dinxi t"r)oi`e §¥¨§¨§¥

KxcaE .dwizXd m` iM mcrA qixzM¦§¦©£¨¦¦©§¦¨§¤¤
`id iM ,'Lpf`' zNn zFPWl Kxv oi` df¤¥Ÿ¤§©¦©£¥¤¦¦
wEqRl Ff dlSd Knqe ,FhEWtM oif ilM§¦©¦¦§§¨©©¨¨©¨

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(çé)Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−
:ìàøNé éðaî¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּומזּמנת מקּדׁשת מפקרת, …ƒ¿∆¿≈»ְְְֶֶֶֶֶֶֻֻֻ
˜„L.לזנּות  ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(נד למׁשּכב (סנהדרין מזּמן ְִ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָֻ

יׂשראל  מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָזכּור,
היא, זנּות לבעילת מפקרת זֹו ׁשאף עבדא', ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻלגבר
הּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻמאחר

ׁשּנאמר: כב)לחמֹור, החמֹור",(בראשית עם ּפה לכם "ׁשבּו ְֱֲֲִֶֶֶַַַָֹ
יׂשראל  מּבני ּגברא יּסב 'ולא לחמֹור. הּדֹומה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעם
ׁשּכל  ידּה, על קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאּתתא
לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין זנּות, ּבעילֹות ְְְְִִִִִֵֶָּבעילֹותיו

.ּבּה ָ

(èé)ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëì E-íb E ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©

ñ :íäéðL§¥¤«
i"yx£‰BÊ Ô˙‡∑ ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה נתן ∆¿«»ְְֶֶַַָָָָָ

Ïk·.להקרבה  ¯ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה ŒÌb.החליף ְְַָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«
Ì‰ÈL∑(סה ועׂשאן (ב"ק חּטים ּכגֹון ׁשּנּויהם, לרּבֹות ¿≈∆ְְֲִִִֵֶַַָָ

.סלת  ֶֹ

(ë)éMú-àìéçàì CCLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
:CMé øLà øác-ìk̈¨−̈£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑ רּבית יּתן ׁשּלא ללוה, לּמלוה:אזהרה אזהרה ואחרּֿכ כה)לּמלוה, לא (ויקרא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש לֹו ע)"ּתּתן .(ב"מ ְִֵֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תתתתּׁשּׁשּׁשּׁשיייי כ)לאלאלאלא ההההּמּמּמּמתים תים תים תים (כג, לתחלתחלתחלתחּיּיּיּיתתתת קםקםקםקם אינאינאינאינֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבררררּבּבּבּביתיתיתית ההההּמּמּמּמלוהלוהלוהלוה ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ס"ב) ריבית הלכות הזקן אדמו"ר מרויח (שו"ע ּברּבית ְְְִִִֶַַַַהּמלוה

לסחר  לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, היה ׁשּבעבר ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּכסף
לעבד  ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ְְְְְֲִִִִַַַָָֹֹּבֹו.
ּבעבֹודה  ּכביכֹול, מׁשּתּתפים, לא אבל "לסחר", ְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָֹֹעבֹודתֹו,
ׁשּכן  הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעצמּה.

לקדּׁשה, ּכלי נעׂשה (מיתה), ונפסד הֹווה ׁשהּוא ּגׁשמי, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּדבר
הּמתים  לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשהיא
הּמגּבלת, האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו נצחּיּות א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכפׁשּוטּה.
ואּלּו צותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים ּבאלקים מהתחּברּות ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא
ּכאמּור, ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ׁשּלא ּברּבית, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּמלוה

הּמתים. ּבתחּית קם ְִִִֵֵַַָאינֹו

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì EEëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
éäìà ýåýéäzà-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

ñ :dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨«
i"yx£CÈM˙ È¯ÎpÏ∑,לאחי ועׂשה (שם)ולא לאוין ּבׁשני עליו לעבר עׂשה, – עׂשה מּכלל הּבא .לאו «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

Ú·„יח  ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

È·Ï˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

e·Ú¯כ  ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

ÏÈ„aכא  Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

xcde fer - xwi ilk

oipr mdipW iM ,d`Fv iEQkA xAcnd©§©¥§¦¨¦§¥¤¦§¨
:cg`eh dxez ¤¨

(hi)øéçîe äðBæ ïðúà àéáú àìŸ¨¦¤§©¨§¦
.'Bâå áìkmBW itl ¤¤§§¦¤©

"Wtp iGr mialMd"(`i ep diryi)mipfn ©§¨¦©¥¤¤©§¦
`iqdxtA(e"d `"t ziprz inlyexi d`x)lr , §©§¤§¨©

ohw xa`' iM ,"draU Erci `l" oM¥Ÿ¨§¨§¨¦¥¤¨¨
'arx FriAUn(:ap dkeq)Dgvn dpFGde , ©§¦¨¥§©¨¦§¨

zEpfA mieW mdipW ixde ,dWEgp§¨©£¥§¥¤¨¦¦§
m`iadl oFkp oi` oM lr .zEGraE§©©¥¥¨©£¦¨

dexr xcB mW iM dXcTd mFwnld`x) ¦§©§ª¨¦¨¤¤¤§¨
(e ck x"wiegvnE" lr xRknd uiSd mWe ,§¥©¦©§©¥©¥©

"Kl did dpFf dX`migaf d`x ,b b dinxi) ¦¨¨¨¨¨
(:atmzEfgtaE mzEGrA oicr dOde ,§¥¨£©¦§©¨§©£¨

.minIwmB Lidl` 'd zarFz iM ©¨¦¦£©¡Ÿ¤©
,mdipWmdiiEPW Epidw"a d`x) §¥¤©§¦¥¤

(.cv:k dxez



vzÎik`נ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iying meil inei xeriy

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ékEá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−

:àèç¥«§
i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקרא ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו .ּולמדּוהּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

(ãë)éúôN àöBîzøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýéìéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו תעׂשה'(ר"ה 'לא על 'עׂשה' .ליּתן »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ß lel` 'h iying mei ß

(äë)ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EòáNñ :ïzú àì E ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז -(ב"מ הּכתּוב ּבפֹועל ƒ»…¿∆∆≈∆ְֵַָ
ׁשּתרצה ∑ELÙk.מדּבר  אכילה ∑EÚ·N.ּכּמה ולא ְֵַ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ

˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְִִֶָָָֹ

ׁשל  לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
אֹוכל  אינֹו ּולקׁשקׁש, לעדר ּבא אם אבל הּבית, .ּבעל ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr ,cl jxk zegiyÎihewl)

תבא תבא תבא תבא  ּכּכּכּכיייי .... .... ּכּכּכּכנפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ענביםענביםענביםענבים ואכלואכלואכלואכלּתּתּתּת רערערערע ּבּבּבּבכרםכרםכרםכרם תבאתבאתבאתבא ִִִִָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
ּבּבּבּבידידידיד מלילמלילמלילמלילֹוֹוֹוֹותתתת וקטפוקטפוקטפוקטפּתּתּתּת רערערערע כה)ּבּבּבּבקמתקמתקמתקמת (כג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

מדּבר הּכתּוב ּבפֹועל זֹו אף . . מדּבר הּכתּוב (רש"י)ּבפֹועל ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָ
"ּכי  להקּדים צרי הּכתּוב היה לכאֹורה ּבזה: לדקּדק ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש
חידּוׁש היא ּבּכרם הּפֹועל אכילת ׁשהרי ?"רע ּבקמת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹתבא

ּבּקמה. מלילֹות מּקטיפת יֹותר ְְִִִֵַַָָָּגדֹול
הּקּב"ה זה "רע" הּוא: ּבזה הּבאּור ריש אּלא רבה, (שמות ֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

יתרו) קֹונֹו.פרשת את לׁשּמׁש ׁשּנברא ליהּודי, רֹומז ּו"ּפֹועל" ,ְְִִִֵֵֵֶֶַָ
הּדין  מּׁשּורת לפנים ּתענּוג, מּתֹו לעבֹודה רֹומז - ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּכרם

עבֹודה  - קמה ּתענּוג). הּמֹוסיפים ּפירֹות מצמיח ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ(הּכרם
(מּתבּואת  הּדין ׁשּורת על־ּפי הּמּוכרח ּכפי עֹול, קּבלת ְְְִִִִִַַַַַַַָָמּתֹו

האדם). לקּיּום הּמּוכרח לחם, עֹוׂשים ְְִִֶֶֶַַָָָָָהּׂשדה
ּובראׁשֹונה  ּבראׁש ל"קמה": "ּכרם" קדם מּדּוע מּובן, זה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי
ׁשל  "ּפֹועלֹו" הּוא ּתענּוג מּתֹו ׁשהעֹובד הּכתּוב ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָמלּמדנּו
ענבים  ("ואכלּת צרכיו ּכל את לֹו מסּפק והּקּב"ה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה,
ּגדֹול  חידּוׁש הּכתּוב מׁשמיענּו מּכן ּולאחר ;("ׂשבע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכנפׁש
("וקטפּת הּוא ּכן עֹול' 'קּבלת מּתֹו העֹובד ׁשאף ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹותר,

.("ּביד ְְִֶָמלילֹות

˙‡Á¯כב  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
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‡zÏlÓ Èc ‡z·„ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»
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,`hg LaEpizFAx Exn`X dnl dnFC §¥§¤§©¤¨§©¥
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ני `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iying meil inei xeriy

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ékEá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−

:àèç¥«§
i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקרא ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו .ּולמדּוהּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

(ãë)éúôN àöBîzøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýéìéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו תעׂשה'(ר"ה 'לא על 'עׂשה' .ליּתן »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ß lel` 'h iying mei ß

(äë)ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EòáNñ :ïzú àì E ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז -(ב"מ הּכתּוב ּבפֹועל ƒ»…¿∆∆≈∆ְֵַָ
ׁשּתרצה ∑ELÙk.מדּבר  אכילה ∑EÚ·N.ּכּמה ולא ְֵַ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ

˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְִִֶָָָֹ

ׁשל  לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
אֹוכל  אינֹו ּולקׁשקׁש, לעדר ּבא אם אבל הּבית, .ּבעל ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr ,cl jxk zegiyÎihewl)

תבא תבא תבא תבא  ּכּכּכּכיייי .... .... ּכּכּכּכנפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ענביםענביםענביםענבים ואכלואכלואכלואכלּתּתּתּת רערערערע ּבּבּבּבכרםכרםכרםכרם תבאתבאתבאתבא ִִִִָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
ּבּבּבּבידידידיד מלילמלילמלילמלילֹוֹוֹוֹותתתת וקטפוקטפוקטפוקטפּתּתּתּת רערערערע כה)ּבּבּבּבקמתקמתקמתקמת (כג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

מדּבר הּכתּוב ּבפֹועל זֹו אף . . מדּבר הּכתּוב (רש"י)ּבפֹועל ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָ
"ּכי  להקּדים צרי הּכתּוב היה לכאֹורה ּבזה: לדקּדק ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש
חידּוׁש היא ּבּכרם הּפֹועל אכילת ׁשהרי ?"רע ּבקמת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹתבא

ּבּקמה. מלילֹות מּקטיפת יֹותר ְְִִִֵַַָָָּגדֹול
הּקּב"ה זה "רע" הּוא: ּבזה הּבאּור ריש אּלא רבה, (שמות ֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

יתרו) קֹונֹו.פרשת את לׁשּמׁש ׁשּנברא ליהּודי, רֹומז ּו"ּפֹועל" ,ְְִִִֵֵֵֶֶַָ
הּדין  מּׁשּורת לפנים ּתענּוג, מּתֹו לעבֹודה רֹומז - ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּכרם

עבֹודה  - קמה ּתענּוג). הּמֹוסיפים ּפירֹות מצמיח ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ(הּכרם
(מּתבּואת  הּדין ׁשּורת על־ּפי הּמּוכרח ּכפי עֹול, קּבלת ְְְִִִִִַַַַַַַָָמּתֹו

האדם). לקּיּום הּמּוכרח לחם, עֹוׂשים ְְִִֶֶֶַַָָָָָהּׂשדה
ּובראׁשֹונה  ּבראׁש ל"קמה": "ּכרם" קדם מּדּוע מּובן, זה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי
ׁשל  "ּפֹועלֹו" הּוא ּתענּוג מּתֹו ׁשהעֹובד הּכתּוב ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָמלּמדנּו
ענבים  ("ואכלּת צרכיו ּכל את לֹו מסּפק והּקּב"ה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה,
ּגדֹול  חידּוׁש הּכתּוב מׁשמיענּו מּכן ּולאחר ;("ׂשבע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכנפׁש
("וקטפּת הּוא ּכן עֹול' 'קּבלת מּתֹו העֹובד ׁשאף ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹותר,

.("ּביד ְְִֶָמלילֹות
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f` ,FnNWl xg`Y m` la` ,L`ihgOd©©£¦££¨¦§©¥§©§¨

,KOrn 'd EPWxci Wxcdn lke ¨Ÿ¦§§¤¥¦¨§¨©
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(åë)Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
éðú àì Lîøçåñ :Eòø úî÷ ìò ó §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ מדּבר (ב"מ הּכתּוב - ּבפֹועל זֹו, .אף ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

ãë(à)àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ
áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç-àöîú¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì̈¹¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ּבעיניו חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, עליו ּבעיניו)מצוה חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 217 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATdA zEwacl i`pzM zEWixR§¦¦§©¦§¥§©¨¨

אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש א)ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּקּקּקּקחחחח (כד, ִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָֽֽֽֽ
להּבעל־ׁשם־טֹוב טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר יו"ד)איתא סימן :(בתחלתו ְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשּכתּוב  וזהּו אּׁשה, נקראין ויׂשראל . . איׁש נקרא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ"הּקּב"ה
ּכביכֹול". אׁשּתֹו נקראין ׁשּיהיּו לבעלּה, נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה

ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ידּוע על והּנה פענח (צפנת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מקומות) ובכמה טו, הלכה ג פרק אישות הלכות ְִִּד"קּדּוׁשין הרמב"ם

על  ּׁשנאסרה מה ּוב' לֹו, ּׁשּקנּויה מה א' ּפעּלֹות. ׁשּתי ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעֹוׂשה
ֲִֵאחרים".

ׁשּיׁש יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּגם הּוא ּדכן לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָויׁש

ּדיׂשראל  הּדבקּות א. ּפעּלֹות. ׁשּתי אּלּו ּבקּדּוׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָֻּגם
עֹולם  מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ב. ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָוקּודׁשא־ּברי־הּוא.

זה. יחּוד על ּומסּתירים הּמעלימים ְְִִִִִֶֶַַַַַהּזה
לבעלּה קנּויה ׁשּתהיה אי־אפׁשר ואּׁשה, איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּוכׁשם
ּוכנסת  הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי כן ּכמֹו אחרים, על ׁשּתאסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבלי
ּבלי  ּבהּקּב"ה הּדבקּות ּכדבעי ׁשּתהיה אי־אפׁשר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
ּב'חֹובת  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּזה, עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָהּפריׁשּות

ה')הּלבבֹות' אהבת לשער השער ׁשּתתיּׁשב (פתח מּמּנּו הּנמנע "מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבנּו". העֹולם אהבת התיּׁשב עם ּבלּבנּו הּבֹורא ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאהבת

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ הכניסּה(גיטין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה ה ֹוציא הּוא ראׁשֹון, ׁשל זּוגֹו ּבן זה .אין ¿ƒ«≈ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

(â)úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑ כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, - לאו ואם לׂשנאֹותּה, ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו הּכתּוב ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

."ימּות  ָ

(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìáeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì dzç÷ì§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא ׁשּנסּתרה (יבמות סֹוטה .לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

ÛBË˜˙Âכו  C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

‡Ô¯Á:ב  ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג  dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ d·Òc ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»



vzÎik`נב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyiy meil inei xeriy

ß lel` 'i iyiy mei ß

(ä)àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑,לֹו חדׁשה אלמנה,ׁשהיא ואפּלּו ƒ»¬»»ְֲֲִִֶַַָָָָ

ּגרּוׁשתֹו לּמחזיר ÂÈÏÚ.ּפרט ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑ הּצבא .ּדבר ְְְֲִַָָ¿…«¬…»»ְַַָָ
¯·cŒÏÎÏ∑(מז סוטה לסּפק (ספרי. לא הּצבא, צר ׁשהּוא ¿»»»ְֵֶֶַַָָֹֹ

מעֹורכי  החֹוזרים אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹמים
חנכֹו, ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: ּכהן, ּפי על ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹהּמלחמה
ּומתּקנין  ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹארס

הּדרכים  B˙È·Ï.את ‰È‰È∑(שם) ּביתֹו,ו ּבׁשביל אף ְִֶַָƒ¿∆¿≈ְְִִֵַ

זז  אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאם
הּמלחמה  צרכי ּבׁשביל ּביתֹו∑B˙È·Ï.מּביתֹו .זה ְְְִִִִֵֵַָָָ¿≈ֵֶ

‰È‰È∑ּכרמֹו את אׁשּתֹו,∑ÁnNÂ.לרּבֹות את יׂשּמח ƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְִֶַַ
עם  'ויחדי והּמתרּגם: אּתתּה', ית 'ויחדי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָותרּגּומֹו:
'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַאּתתּה',

'וׂשמח' ׁשל .אּלא ְֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתלביתלביתלביתֹוֹוֹוֹו יהיהיהיהיהיהיהיה נקינקינקינקי ּדּדּדּדברברברבר ה)לכללכללכללכל ממממֹוֹוֹוֹוחלין חלין חלין חלין (כד, אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עועועועוֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל הטורים)ללללֹוֹוֹוֹו קּיּום (בעל היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְֲֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָָ

לּתֹורה  יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּפרּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמצות
חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ּכא  . . מיחד ּתֹורה וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ילדֹו. ּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻ
מבטח  הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻלמי

עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין ֲֲִֶַָָלֹו

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

i"yx£ÌÈÁ¯∑ הּתחּתֹונה העליֹונה ∑Î¯Â·.היא לא ∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא ּבביתּֿדין, חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא אם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָֹ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ק"ג)ימׁשּכנּנּו .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי),והתראה ׁשּבּתֹורה ּבעדים 'יּמצא' ּכל ּבֹו∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן ׁשּיׁשּתּמׁש עד חּיב .אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäìëk úBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ
íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−

:úBNòì eøîLz¦§§¬©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚a ¯ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרת ׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם להחליט, אם להסּגיר, .אם ְְְְֲִִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæCøca íéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤
ñ :íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי) »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
לׁשֹון  ּתסּפר אל ּבצרעת, ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאם

ולקתה  ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי זכֹור ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָהרע.
.ּבנגעים  ְִִָ

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò¿«

·‰ÔBו  È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

ÈaÓז  È‰BÁ‡Ó ‡LÙ ·b ¯·b ÁkzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÁÏ„‡ח  ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ



נג `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyiy meil inei xeriy

ß lel` 'i iyiy mei ß

(ä)àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑,לֹו חדׁשה אלמנה,ׁשהיא ואפּלּו ƒ»¬»»ְֲֲִִֶַַָָָָ

ּגרּוׁשתֹו לּמחזיר ÂÈÏÚ.ּפרט ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑ הּצבא .ּדבר ְְְֲִַָָ¿…«¬…»»ְַַָָ
¯·cŒÏÎÏ∑(מז סוטה לסּפק (ספרי. לא הּצבא, צר ׁשהּוא ¿»»»ְֵֶֶַַָָֹֹ

מעֹורכי  החֹוזרים אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹמים
חנכֹו, ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: ּכהן, ּפי על ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹהּמלחמה
ּומתּקנין  ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹארס

הּדרכים  B˙È·Ï.את ‰È‰È∑(שם) ּביתֹו,ו ּבׁשביל אף ְִֶַָƒ¿∆¿≈ְְִִֵַ

זז  אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאם
הּמלחמה  צרכי ּבׁשביל ּביתֹו∑B˙È·Ï.מּביתֹו .זה ְְְִִִִֵֵַָָָ¿≈ֵֶ

‰È‰È∑ּכרמֹו את אׁשּתֹו,∑ÁnNÂ.לרּבֹות את יׂשּמח ƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְִֶַַ
עם  'ויחדי והּמתרּגם: אּתתּה', ית 'ויחדי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָותרּגּומֹו:
'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַאּתתּה',

'וׂשמח' ׁשל .אּלא ְֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתלביתלביתלביתֹוֹוֹוֹו יהיהיהיהיהיהיהיה נקינקינקינקי ּדּדּדּדברברברבר ה)לכללכללכללכל ממממֹוֹוֹוֹוחלין חלין חלין חלין (כד, אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עועועועוֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל הטורים)ללללֹוֹוֹוֹו קּיּום (בעל היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְֲֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָָ

לּתֹורה  יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּפרּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמצות
חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ּכא  . . מיחד ּתֹורה וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ילדֹו. ּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻ
מבטח  הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻלמי

עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין ֲֲִֶַָָלֹו

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

i"yx£ÌÈÁ¯∑ הּתחּתֹונה העליֹונה ∑Î¯Â·.היא לא ∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא ּבביתּֿדין, חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא אם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָֹ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ק"ג)ימׁשּכנּנּו .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי),והתראה ׁשּבּתֹורה ּבעדים 'יּמצא' ּכל ּבֹו∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן ׁשּיׁשּתּמׁש עד חּיב .אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäìëk úBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ
íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−

:úBNòì eøîLz¦§§¬©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚a ¯ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרת ׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם להחליט, אם להסּגיר, .אם ְְְְֲִִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæCøca íéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤
ñ :íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי) »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
לׁשֹון  ּתסּפר אל ּבצרעת, ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאם

ולקתה  ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי זכֹור ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָהרע.
.ּבנגעים  ְִִָ

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò¿«

·‰ÔBו  È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

ÈaÓז  È‰BÁ‡Ó ‡LÙ ·b ¯·b ÁkzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÁÏ„‡ח  ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(é)-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤
:Bèáò èáòì Búéa¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

i"yx£EÚ¯· ‰M˙ŒÈk∑ ּתחֹובּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם) ּכלּום ׁשל .חֹוב ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

(àé)eçaàéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õ ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬
éìà:äöeçä èBáòä-úà E ¥¤²¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד ּתׁשּכב (ב"מ אצללא .ועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

(âé)áëLå LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬
ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNa§©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

éäìàñ :E ¡Ÿ¤«
i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם) ואם הּוא. לילה ּכסּות אם ¿«∆∆ְְְִִַָ

ּב"ואּלה  ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, החזירהּו יֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכסּות
הּיֹום ":הּמׁשּפטים  ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּתּקחּנּו הּׁשמׁש ּוכבֹוא לֹו, ואם ∑jÎ¯·e.ּתׁשיבּנּו ְְִִֶֶֶֶַָ≈¬∆»ְִ
צדקה  ּתהיה ּול" מּכלֿמקֹום: ,מברכ ."אינֹו ְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ß lel` `"i ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìEøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²
éøòLa Eöøàa øLà:E £¤¬§©§§−¦§¨¤«

˙ÏeÚי  ‡Ï ÌÚcÓ eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:dBkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï¿≈≈¿ƒ««¿≈

tÈ˜יא  d· ÈL¯ z‡ Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡¯·Ï ‡BkLÓ ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekL·יב  ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:dBkLÓa¿«¿≈

LÓL‡יג  ÏÚÓk ‡BkLÓ ˙È dÏ ·˙˙ ‡·˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

CÈÁ‡Óיד  ‡kÒÓe ‡ÈÚ ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

xcde fer - xwi ilk

ãë(bi)èBáòä úà Bì áéLz áLä̈¥¨¦¤©£
.'Bâå LîMä àBákm` §©¤¤§¦

'Ek `Ed dlil zEqM(:ciw n"a)la` , §©§¨£¨
mihRWn zWxtA xiMfd mFi zEqM§¦§¦§¨¨©¦§¨¦

(dk ak zeny)WnXd `A cr" xn`PW¤¤¡©©Ÿ©¤¤
aiWYxidfn `Ed ,fnxd cv lre ."Fl EP §¦¤§©©¨¤¤©§¦

mdiWxFil EEvi xW` mixiWrd lr©¨£¦¦£¤§©§§¥¤
zFpFMWOd Exifgi mzFn xg`W¤©©¨©§¦©©§
llM xkU oilAwn opi` df lre ,miIprl̈£¦¦§©¤¥¨§©§¦¨¨§¨
onGAW cFre ,mdNW oFnOd oi` f` iM¦¨¥©¨¤¨¤§¤©§©
mizOde" zFvOd on oixEhR md `Edd©¥§¦¦©¦§§©¥¦

mdn "iWtg(.l zay d`x ,e gt mildz t"r). ¨§¦¥¤
,'WnXd `A cr' mxidfn `Ed oM lr©¥©§¦¨©Ÿ©¨¤
o`ke .'Fl EPaiWY' LWnW axrd mcwŸ¤©£¥¦§§§¦¤§¨

xn`'`FaM'KEnq xnFl dvx ,s"kA ¨©§§¨¨¨©¨
,EPaiWY Fl mcwe LWnW axrdl§©£¥¦§§§Ÿ¤§¦¤
.LNW hFard cFraE aEIg xA LcFrA§§©¦§¨£¤§
:dGn xAcl Epkx`d mihRWn zWxtaE§¨¨©¦§¨¦¤¡©§§©¥¦¤

,BèeLôeltMaiWY aWdlkAW xnFl §¨©¨¥¨¦©¤§¨
Fl aiWi mFie mFi(.e dxenz d`x). ¨¨¦

dOl `zxHn ikEtd' oM m` xn`Y m`e§¦Ÿ©¦¥£¥©§¨¨¨¨
'il(.iw zeaezk t"r)ip` dlil lkA m` ¦¦§¨©§¨£¦

.mFIA FNW xnFW wx ip` oi`e Fl xifgn©§¦§¥£¦©¥¤©
xn` df lr'd iptl dwcv didY LlE ©¤¨©§¦§¤§¨¨¦§¥

,Lidl`EN`M Lidl` 'd iptl dnFC iM ¡Ÿ¤¦¤¦§¥¡Ÿ¤§¦
dwcv Fl ozFp dY` mFie mFi lkA§¨¨©¨¥§¨¨
dpFw aFg lrAW di`x dfe ,dWcg£¨¨§¤§¨¨¤©©¤

oiPn dwcv ok `l m`C ,oFMWnmigqt) ©§§¦Ÿ¥§¨¨¦©¦
(:`loi`W ,xaCA `zEwtp Wi oiCd itkE .§¦©¦¥©§¨©¨¨¤¥

Eid m` eipal hFard WixFn iprd¤¨¦¦¨£§¨¨¦¨
mixiWr(.biw n"a d`x)Fxn`aE .LlE £¦¦§¨§§

dwcv didY`l m`W ,miWxFId hrn ¦§¤§¨¨¦¥©§¦¤¦Ÿ
LWnW axrd xg` m` iM FxifgY©£¦¦¦©©©£¥¦§§
"rxGd didi Ll `l" f` ,dGd mlFrÄ¨©¤¨Ÿ§¦§¤©¤©
FxifgY m`e ,LWxFil m` iM dwcvl¦§¨¨¦¦§¤§§¦©£¦
itM 'Ll' didi f` ,LiIgA aEIgd onfA¦§©©¦§©¤¨¦§¤§§¦

:EpxMfdW fnxd̈¤¤¤¦§©§
éôëe,xwi oipr df wEqtA dxFd FhEWR §¦§¨§¨¤¦§¨¨¨

KlOd fApFn xn`W FnM `Ede§§¤¨©§©©¤¤
'Ek eizFxvF` fAfAW(.`i a"a)EfpB izFa`' ¤¦§¥§¨£©¨§

xn`PW ,invrl iYfpB ip`e mixg`l©£¥¦©£¦¨©§¦§©§¦¤¤¡©
,dwcv didY LlEmFwnA EfpB izFa` §¦§¤§¨¨£©¨§§¨

oi`W mFwnA iYfpB ip`e zhlFW cIdW¤©¨¤¤©£¦¨©§¦§¨¤¥
xn`PW ,zhlFW cId(eh ht mildz)wcv" ©¨¤¤¤¤¡©¤¤
"'L`qM oFkn hRWnE(:`i a"a)`dA `de . ¦§¨§¦§¤§¨§¨

'd iptl zgPn dwcSdW itl iM ,`ilŸ§¨¦§¦¤©§¨¨ª©©¦§¥
oi`e Ll" `Ed oM lr ,F`qM oFkn§¦§©¥§§¥

"mixfl(fi d ilyn t"r)mc`d ci oi` iM , §¨¦¦¥©¨¨¨
xn`p oM lr .dOW zhlFWdidY LlE ¤¤¨¨©¥¤¡©§¦§¤

dwcvxaCl mrh ozpe ,mixg`l `le §¨¨§Ÿ©£¥¦§¨©©©©¨¨
Lidl` 'd iptl zgPn dwcSdW itl§¦¤©§¨¨ª©©¦§¥¡Ÿ¤
"dninXd dlri ine" F`qM oFkn§¦§¦©£¤©¨©§¨

:LcIn DzF` zgwlci dxez ¨©©¨¦¨§



vzÎik`נד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy
i"yx£¯ÈÎN˜LÚ˙Œ‡Ï∑ לע אּלא ּכתּוב? ּכבר בר והלא …«¬…»ƒְֲֲֶַַָָָֹֹ

ׁשהּוא  ׂשכיר", ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹעל
הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, יט)עני תעׁשק (ויקרא "לא ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻ

"רע רבה)∑‡·ÔBÈ.את ּדבר הּתאב (ויקרא ∑E¯bÓ.לכל ֲֵֶ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿
צדק  ּגר ּתֹוׁשב ∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹות זה .האֹוכל ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ

Eˆ¯‡a ¯L‡∑ וכלים ּבהמה ׂשכר .לרּבֹות ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

(åè)ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä éðò̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìòñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà E ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£BLÙŒ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡Â∑ הּזה הּׂשכר אל ¿≈»…≈∆«¿ֶֶַַָָ

ונתלה  ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָהּוא
ËÁ‡.ּבאילן  E· ‰È‰Â∑(ספרי),אּלא מּכלֿמקֹום ִָָ¿»»¿≈¿ִֶָָָ

הּקֹורא  עלֿידי ליּפרע .ׁשּממהרין ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 138 cenr h"k jxk zegiyÎihewl itÎlr)

giWOd zFnil ± l`xUi lW mxkU xEg ¦̀§¨¨¤¦§¨¥¦©¨¦©

ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכרֹוֹוֹוֹו תתתתּתּתּתּתןןןן טו)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוממממֹוֹוֹוֹו (כד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
מצינּו בחוקותי הּנה ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות (ראה ִִֵָ

ט) ּבקּיּום כו, יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהׁשוּו
לתׁשלּום  הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, למלאכת והּמצֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּתֹורה

העבֹודה. ֲַָָעל
הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול ּבּקּבלה (שער הכריעּו וכן ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

ּכאׁשר  לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּובחסידּות,
ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו הּמתים ּבתחּית מחּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"הּקּב"ה

ֵֶַּגן־עדן".
לימֹות  יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היא לתמּה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש
ּׁשהּוא  ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשיח,

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר הּוא פרשה עֹוׂשה רבה (שמות ְְְְֲִִֵֵֶַָ
ט) ?ל,

קּדיׁשא  ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹויתּבארּו

ל"ו) הּקּב"ה (פרק ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּדתכלית
ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו ְְְִִִַָלהיֹות

הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר,
הּוטל  יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל ,"יתּבר אֹורֹו הסּתר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבענין
הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, מיחד חלק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלברר

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבזה
ּכללּות  זּכּו יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻותכלית
ּבהדר  עליהם ו"יֹופיע ,יתּבר לֹו לדירה ראּוי ויהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולם,

הארץ". ּכל את ה' כבֹוד וימּלא עּזֹו, ְְִֵֶֶָָָָֻּגאֹון
היא  הּדֹורֹות ּבמׁש יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא
אינּה ּד"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבגדר

לבּסֹוף" אּלא ב)מׁשּתּלמת קי, מציעא מׁשּתּלם (בבא ׂשכרּה ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיהיה  ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּו העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻרק

הּמתים. ּתחּית לעת ,להּׁשם־יתּבר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּדירה

(æè)eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìòñ : ©¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑ ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְִִֵָ
יּומתּו", ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹּתאמר

מתים  והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו מי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל
ׁשמים  ּבידי אבֹותם .ּבעון ֲֲִִֵַַָָֹ

(æé)ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
:äðîìà©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑ ּכבר העׁשיר ועל …«∆ƒ¿«≈»ְְִֶַָָ
טז)הזהר: לעבר (דברים ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹֻ

יֹותר  עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעליו

עליו  ו ׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, ˙Ï·Á.מּׁשל ‡ÏÂ∑ ְְְִִִִֶָָָָָָ¿…«¬…
הלואה  ּבׁשעת .ׁשּלא ְְִֶַַָָֹ

(çé)éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæåE §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

i"yx£z¯ÎÊÂ∑ ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי , לׁשמר :ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

È‰BÏÚטו  ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

Ï‡טז  ÔÈ·e ÔÈa Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז  ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈



נה `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy
i"yx£¯ÈÎN˜LÚ˙Œ‡Ï∑ לע אּלא ּכתּוב? ּכבר בר והלא …«¬…»ƒְֲֲֶַַָָָֹֹ

ׁשהּוא  ׂשכיר", ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹעל
הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, יט)עני תעׁשק (ויקרא "לא ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻ

"רע רבה)∑‡·ÔBÈ.את ּדבר הּתאב (ויקרא ∑E¯bÓ.לכל ֲֵֶ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿
צדק  ּגר ּתֹוׁשב ∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹות זה .האֹוכל ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ

Eˆ¯‡a ¯L‡∑ וכלים ּבהמה ׂשכר .לרּבֹות ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

(åè)ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä éðò̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìòñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà E ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£BLÙŒ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡Â∑ הּזה הּׂשכר אל ¿≈»…≈∆«¿ֶֶַַָָ

ונתלה  ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָהּוא
ËÁ‡.ּבאילן  E· ‰È‰Â∑(ספרי),אּלא מּכלֿמקֹום ִָָ¿»»¿≈¿ִֶָָָ

הּקֹורא  עלֿידי ליּפרע .ׁשּממהרין ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 138 cenr h"k jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכרֹוֹוֹוֹו תתתתּתּתּתּתןןןן טו)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוממממֹוֹוֹוֹו (כד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
מצינּו בחוקותי הּנה ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות (ראה ִִֵָ

ט) ּבקּיּום כו, יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהׁשוּו
לתׁשלּום  הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, למלאכת והּמצֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּתֹורה

העבֹודה. ֲַָָעל
הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול ּבּקּבלה (שער הכריעּו וכן ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

ּכאׁשר  לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּובחסידּות,
ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו הּמתים ּבתחּית מחּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"הּקּב"ה

ֵֶַּגן־עדן".
לימֹות  יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היא לתמּה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש
ּׁשהּוא  ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשיח,

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר הּוא פרשה עֹוׂשה רבה (שמות ְְְְֲִִֵֵֶַָ
ט) ?ל,

קּדיׁשא  ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹויתּבארּו

ל"ו) הּקּב"ה (פרק ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּדתכלית
ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו ְְְִִִַָלהיֹות

הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר,
הּוטל  יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל ,"יתּבר אֹורֹו הסּתר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבענין
הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, מיחד חלק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלברר

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבזה
ּכללּות  זּכּו יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻותכלית
ּבהדר  עליהם ו"יֹופיע ,יתּבר לֹו לדירה ראּוי ויהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולם,

הארץ". ּכל את ה' כבֹוד וימּלא עּזֹו, ְְִֵֶֶָָָָֻּגאֹון
היא  הּדֹורֹות ּבמׁש יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא
אינּה ּד"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבגדר

לבּסֹוף" אּלא ב)מׁשּתּלמת קי, מציעא מׁשּתּלם (בבא ׂשכרּה ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיהיה  ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּו העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻרק

הּמתים. ּתחּית לעת ,להּׁשם־יתּבר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּדירה

(æè)eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìòñ : ©¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑ ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְִִֵָ
יּומתּו", ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹּתאמר

מתים  והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו מי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל
ׁשמים  ּבידי אבֹותם .ּבעון ֲֲִִֵַַָָֹ

(æé)ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
:äðîìà©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑ ּכבר העׁשיר ועל …«∆ƒ¿«≈»ְְִֶַָָ
טז)הזהר: לעבר (דברים ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹֻ

יֹותר  עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעליו

עליו  ו ׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, ˙Ï·Á.מּׁשל ‡ÏÂ∑ ְְְִִִִֶָָָָָָ¿…«¬…
הלואה  ּבׁשעת .ׁשּלא ְְִֶַַָָֹ

(çé)éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæåE §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

i"yx£z¯ÎÊÂ∑ ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי , לׁשמר :ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

È‰BÏÚטו  ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

Ï‡טז  ÔÈ·e ÔÈa Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז  ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(èé)äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À
ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáééãé äNòî ìëa Eñ :E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«
i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש עמר ולא אמרּו: מּכאן ¿»«¿»…∆ְְִִֶָָָֹֹ

ׁשכחה  אינֹו ּוׁשכחֹו, סאתים ּבֹו לרּבֹות ∑Oa„‰.ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָ«»∆ְַ
מּלקצר  מקצתּה ׁשּׁשכח קמה, ˙eL·.ׁשכחת ‡Ï ְְְִִִִֶַַָָָָָֹ…»

BzÁ˜Ï∑(מ"ד פ"ו ׁשכחה.(פאה ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ¿«¿ְְְֲִִֶַָָָָ
ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו ׁשכחה, אינֹו ÔÚÓÏ.ׁשּלפניו, ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««

EÎ¯·È∑(ספרי),ּבמתּכּון ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ואףֿעלּֿפי ¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
סלע  נפלה מעּתה: אמר ּבמתּכּון. לעֹוׂשה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקלֿוחמר
מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָמּידֹו

.עליה  ֶָָ

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילן לא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן .ׁשכחה זֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékíBúiì øbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת אם …¿≈ִִֶֶֶָָָָָֹ
ז) ולא (פאה ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ְְְִֵֵֵֶָָָֹֹואיזֹו

וראיתי  הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה יׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנטף.

י  ּפסיגין ּבתלמּוד ּכתף? היא איזֹו על רּוׁשלמי: זה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
ויֹורדֹות  ּבּׁשדרה הּתלּויֹות אּלּו נטף, זה. .ּגב ְְְְִֵֵֶַַַָָ

(áë)éëðà ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי) אל נּגׁשים להיֹות סֹופם ƒƒ¿∆ƒְִִִֶָָ
מריבה, מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר ְְֱִִִֵֵֵַַָָָָֹהּמׁשּפט.
זֹו אֹומר: הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ללֹוט ּגרם ְְֱִִִִֵֵַַַָֹמי

‡˙ÚL¯‰Œ.מריבה  eÚÈL¯‰Â∑ הּמתחּיבין ּכל יכל ְִָ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִַַָָֹ
לֹומר  ּתלמּוד לֹוקין? .ּבּדין ְִִַַַ

ÓÚ¯‡יט  ÈL˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

Bi‚Ï¯‡כ  C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

Ú¯‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï‡א  Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôepe„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

xcde fer - xwi ilk

(`kÎk)éøçà øàôú àìàì ,E Ÿ§©¥©£¤Ÿ
éøçà ììBòú.E §¥©£¤

EWxC l"f EpizFAx(:`lw oileg)Lixg`'Ff ©¥©¨§©£¤
lfB lr Fxidfn `Ed fnxd itkE .'dgkW¦§¨§¦¨¤¤©§¦©¥¤
,eixg` eiWxFil Flig afri `NW ,miIpr£¦¦¤Ÿ©£Ÿ¥§§¨©£¨
didW hFl lv` iYWxRW KxcM§¤¤¤¥©§¦¥¤¤¨¨
K`lOd Fl xn`e FpFnn lr xrhvn¦§©¥©¨§¨©©©§¨
FnFwnA x`anM "Lixg` hiAY l`"©©¦©£¤©§Ÿ¨¦§

(fi hi ziy`xa)x`tl WTaY `l xn` KM ,¨¨©Ÿ§©¥§¨¥
didIX dn,Lixg`mc`l ciBi in" iM ©¤¦§¤©£¤¦¦©¦§¨¨

"eixg` didIX dn(ai e zldw)`l oke . ©¤¦§¤©£¨§¥Ÿ

didIW inl zFllFrd afrl WTaY§©¥©£Ÿ¨¥§¦¤¦§¤
,Lixg``N`,didi mFzIl xBlf`e ©£¤¤¨©¥©¨¦§¤§¨

'LiIgA LnlFr d`xY'(.fi zekxa t"r): ¦§¤¨§§©¤
ìàåixg` xi`W` `l m` xnFl b`cY §©¦§©©¦Ÿ©§¦©£©

,EqpxRzi okidn irxfl dnE`n§¨§©§¦¥¥¨¦§©§§
xn` df lr(ak weqt)car iM Yxkfe ©¤¨©§¨©§¨¦¤¤

mixvn ux`A ziidiM lke lMn xqg ¨¦¨§¤¤¦§©¦¨¥¦Ÿ¨Ÿ¦
'FAx dpw car dpTX dn'(:gt migqt)s`e , ©¤¨¨¤¤¨¨©§©

minxkE zFcUl eWkr zikf ok iR lr©¦¥¨¦¨©§¨§¨§¨¦
mB "glWi `Ed" .KxAzi l`d oFvxA¦§¨¥¦§¨©¦§©©
mdl oYie ,Lixg` Lrxf iptl "Fk`ln"©§¨¦§¥©§£©£¤§¦¥¨¤

zFUrl Ll aFh oM lre ,mxFqgn iC¥©§¨§©¥§©£
aFxw mc`' iM ,igvPd Lzial LMxvl§¨§§§¥§©¦§¦¦¨¨¨
oM lr .eixg` eipaNn xzFi 'Fnvr lv ¥̀¤©§¥¦§¨¨©£¨©¥
eixg` didIX dnA Wxcie WTai `lŸ§©¥§¦§Ÿ§©¤¦§¤©£¨
EpixFC ixiWr ax oiUFrW KxcM§¤¤¤¦Ÿ£¦¥¥

"hRWnA `le xWr miUFr"(`i fi dinxi), ¦Ÿ¤§Ÿ§¦§¨
"dwCvn miwFgxd aal ixiA`" mde§¥©¦¥¥¨¨§¦¦§¨¨

(ai en diryi)oM miUFr mdW miprFhe§£¦¤¥¦¥
E`Ui `l dnE`n' dOde ,mdipA xEarA©£§¥¤§¥¨§¨Ÿ¦§

igvPd mlFrl 'mlnrA(ci d zldw t"r), ©£¨¨¨¨©¦§¦
:dWEaE dOlM DzF`l iF`ak dxez §¨§¦¨¨



vzÎik`נו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(á)eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑,לֹוקה ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְִֶָ
הענין, מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּוּפעמים

ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם לעׂשה "לא (מכות נּתק ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ
‰ËÙM.יג) BÏÈt‰Â∑ לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מּטה  אּלא יֹוׁשב, ולא ¯B˙ÚL.עֹומד È„k ÂÈÙÏ∑ ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»

ׁשּתים, ּכדי ׁשּתי ּולאחריו אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
מּלפניו  ּוׁשליׁש מּלאחריו כב)ידֹות (שם)∑tÒÓa¯.(מכות ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»

"ּבּמסּפר", נקּוד ּבמסּפר ואינֹו לֹומר ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
סֹוכם  ׁשהּוא מנין אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹארּבעים

אחת  חסר ארּבעים והם לארּבעים .ּומׁשלים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït óälà-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ
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סֹוכם  ׁשהּוא מנין אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹארּבעים
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מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּדבר ּולחּלה)מיחד, וגּדּולֹו(למעׂשר ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻ
והּמגּבן  החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמן
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FzFwldl iE`x iM rcY z`fA ,mirAx ©̀§¨¦§Ÿ¥©¦¨§©§
`N` WOn mirAx` Fpi`W xRqnA§¦§¨¤¥©§¨¦©¨¤¨
zFpiA mr `l iM" ,df xRqnl KEnq̈§¦§¨¤¦Ÿ©¦

"`Ed(`i fk diryi):c dxez

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(å)únä åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®
:ìàøNiî BîL äçné-àìå§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑אֹותּה מיּבם הּוא האחים .ּגדֹול ¿»»«¿ְְִֵַַָָ
„Ïz ¯L‡∑ׁשאינּה לאילֹונית, Ìe˜È.יֹולדת ּפרט ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»

ÂÈÁ‡ ÌLŒÏÚ∑ הּמת נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם זה «≈»ƒְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

אביו  BÓL.ּבנכסי ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד לאׁשת (שם ּפרט ְְִִֵָ¿…ƒ»∆¿ְְֵֶָ
מחּוי  ׁשּׁשמֹו .סריס, ְִֶָָ

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא'ּכתרּגּומֹו ּבית .'לתרע ««¿»ְְְִִֵַַָ

(ç)àì øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ
:dzç÷ì ézöôç̈©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקד ׁש, .ּבלׁשֹון ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàì̈¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ∑(קו קרקע על (יבמות ‡L¯.ּגּבי ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆

‰·ÈŒ‡Ï∑ ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן …ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
וּכיון  יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא 'אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכתיב:

יבנה  לא ׁשּוב ּבנה, .ׁשּלא ְִֶֶָָֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜Â∑(שם)'הּנעל 'חלּוץ לֹומר: ׁשם העֹומדים ּכל על .מצוה ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי),מּכֹות לידי לבא ידי סֹופן מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.מּצּות  ַ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְִֵַָָֹ

נאמר  מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש. ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמבּיׁש
"לא  זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", "לא ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹֹּכאן

ממֹון  ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה .תחֹוס", ְַַַָָָָָ

ÓL‡ו  ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dzÓ·Èז  ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

Ìe˜ÈÂח  dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡Ú¯) ‡Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט  ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ‡:י  È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא  ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»



vzÎik`נח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑ מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי) ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולה ּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקטּנה  .ּומחזיר ְֲִִַַָ

¯a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

xcde fer - xwi ilk

(bi)ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé àìŸ¦§¤§§¦§¤¤¨¨¤
.äpè÷e äìBãb,wCwcl Wi §¨§©¨¥§©§¥

iE`xd on xzFi dlFcB WExRd m ¦̀©¥§¨¥¦¨¨
xwW mdipWE ,iE`xd on xzFi dPhTde§©§©¨¥¦¨¨§¥¤¤¤
mixg`le dlFcbA Fnvrl lwFWe§¥§©§¦§¨§©£¥¦

dPhwA(i"yx d`x)Edn dWw oM m` , ¦§©¨¦¥¨¤©
xn`W(eh weqt)didi wcve dnlW oa` ¤¨©¤¤§¥¨¨¤¤¦§¤

,KNd x`Y iMdnlWlr i`Ce i`w ¨¦Ÿ©©§¥¨¨¥©©©
milWdl KixSW iE`xdn xzFi dPhTd©§©¨¥¥¨¨¤¨¦§©§¦
,dxqg iYlaE dnlW didYW DpFxqg¤§¨¤¦§¤§¥¨¦§¦£¥¨
l` cBpzOd xaC xn` `l dOle§¨¨Ÿ¨©¨¨©¦§©¥¤
xnFl Kixv dY` LgxM lraE .dlFcBd©§¨©©¨§£©¨¨¦©

zaYWwcvedlFcBd cbpM xn` ¤¥©¨¤¤¨©§¤¤©§¨
Ktd `Ed wcSd ixd dWwe ,zixwXd©¦§¦§¨¤£¥©¤¤¥¤

E ,mdipWdnlW:il dOl §¥¤§¥¨¨¨¦
àlà`id dlFcBW ,FWExR KM i`Ce ¤¨©©¨¥¤§¨¦

`id dPhwE ,iE`xM zxrWnd©§Ÿ¤¤¨¨§©¨¦
xn`X dnE .iE`xd on dxqgdoa` ©£¥¨¦¨¨©¤¨©¤¤

wcve dnlWiM ,dPhTd lr lMd i`w §¥¨¨¤¤¨¥©Ÿ©©§©¨¦
l"f EpizFAx EWxC 'wcv' oFWl(:gt a"a) §¤¤¨§©¥©

KxC xn` oM lr ,'Fl oze LNXn wCv'©¥¦¤§§¥©¥¨©¤¤
,Ff s` Ff `ldnlW oa`dxqg iYlaE Ÿ©¤¤§¥¨¦§¦£¥¨

KN didi,mElM Lxag z` xQgY `NW ¦§¤¨¤Ÿ§©¥¤£¥§§
ENt` `N` ,Fl xQgY `NW Ff `le§Ÿ¤Ÿ§©¥¤¨£¦

,wcvexzFi 'Fl oze LNXn wCv' ¨¤¤©¥¦¤§§¥¥
`Ed oM m`e .Fl `al iE`xdn¥¨¨¨Ÿ§¦¥

xn` dOl dxWid `id dlFcBdW`l ¤©§¨¦©§¨¨¨¨¨©Ÿ
LqikA didid,dlFcBdidY `l dOl ¦§¤§¦§©§¨¨¨Ÿ¦§¤

xn`X dn dWw cFre .dxWid FqikA§¦©§¨¨§¨¤©¤¨©
(fh weqt)dUr lM Lidl` 'd zarFz iM¦£©¡Ÿ¤¨Ÿ¥

,ler dUr lM dN`.il dOl iYxY ¥¤ŸŸ¥¨¤©§¥¨¨¦
xn`wCnE,ler dUr lMDpin rnW ¦§¨¨©ŸŸ¥¨¤§©¦¨

WdN` dUr lMKixve ,ler Fpi` ¤¨Ÿ¥¥¤¥¨¤§¨¦
:df Edn oiadl§¨¦©¤

øeàadnlW xn`W KxcM ,`Ed xaCd ¥©¨¨§¤¤¤¨©§ŸŸ
(i k ilyn)dti`e dti` oa`e oa`"¤¤¨¤¤¥¨§¥¨

mdipW m` ,"mdipW mB 'd zarFY£©©§¥¤¦§¥¤
Edn mixwW,mdipW mBiziY `kidn §¨¦©©§¥¤¥¥¨¥¥

`N` .'mB' oFWl EdnE ,mdipiA wNgl§©¥¥¥¤©§©¤¨
cg`e ixTW cg`A xAcOW i`Ce©©¤§©¥§¤¨©¨¥§¤¨
darFY `xwp xWId mBW dxFde ,iYn £̀¦¦§¨¤©©¨¨¦§¨¥¨
lwWl Fl znxFB dxWid oa`dW itl§¦¤¨¤¤©§¨¨¤¤¦§Ÿ
oa`d Fl did `l m` iM ,zixwWA§¦§¦¦¦Ÿ¨¨¨¤¤

lkl lwWl `xizn did ,dxWid©§¨¨¨¨¦§¨¥¦§Ÿ§¨
mipFTd lM iM ,zixwXd dPhTA mlFrd̈¨©§©¨©¦§¦¦¨©¦
,xqg mlwWn E`vni mzial m`FaA§¨§¥¨¦§§¦§¨¨¨¥
miAx zwrv eilr oiC zial `aze§¨Ÿ§¥¦¨¨©£©©¦
zi` i`n ,dPhTA lwW EpNkNW xnFl©¤§ª¨¨©©§©¨©¦
,xqg dUrp mkziaA `OW xninl Kl̈§¥©¤¨§¥§¤©£¨¨¥
Fpi` df xaC ,mziaA xqgp mNkl ike§¦§ª¨¤§©§¥¨¨¨¤¥

:gikẄ¦©
äîmzvwl lwFWe KlFd ,dUFr `Ed ©¤¥§¥¦§¨¨

dlFcBA mzvwle dxqgd dPhTA©§©¨©£¥¨§¦§¨¨©§¨
oiC zial E`Fai m` dide ,dxWid©§¨¨§¨¨¦¨§¥¦
`Ed ,xqg lwW mdl xW` zFIxAd©§¦£¤¨¤¨©¨¥
dAxdl iYxkn ixd oiC ziaA orhi¦§Ÿ§¥¦£¥¨©§¦§©§¥
dxWiA lwXW mzF`l l`Wie ,zFIxA§¦§¦§©§¨¤¨©©§¨¨
EWigkie ,mElM oixqg opi`W Ecirie§¨¦¤¥¨£¥¦§§©§¦
uxzi `liOnE ,xqg lwXW miprFHd©£¦¤¨©¨¥¦¥¨§¨¥
m`C ,xqg dUrp mklv`W xnFl oICd©©¨©¤¤§§¤©£¨¨¥§¦

'oixaEBn xaB dn' ok `l(:dq oixcdpq t"r) Ÿ¥©¤¤¦§¦
glWIWkE .mElM oixqg opi` EN` dOle§¨¨¥¥¨£¥¦§§¤¦§©
.dxWid glWi ,FlwWn xg` oiC ziAd©¥¦©©¦§¨¦§©©§¨¨
lFki did `l dxWid `lnl`W `vnpe§¦§¨¤¦§¨¥©§¨¨Ÿ¨¨¨
`Ed Kkl ixde ,dPhTA mNkl xMnl¦§Ÿ§ª¨©§©¨©£¥§¨
,FNW xwW zO`l icM ,dxWid wifgn©£¦©§¨¨§¥§©¥¤¤¤

:'darFY' dxWid mB Kkl§¨©©§¨¨¥¨
eäæåzWgkOd dlFcB' i"Xx WxRW §¤¤¥¥©¦§¨©©§¤¤

dlFcBd ici lr iM ,'dPhTd z ¤̀©§©¨¦©§¥©§¨
dl lkEidUrn oiC ziaA Wigk ©§©§¦§¥¦©£¥

xn` oM lre .dPhTdlM 'd zarFz iM ©§©¨§©¥¨©¦£©¨
,dN` dUriM ,dxWiA lwXX dn lr Ÿ¥¥¤©©¤¨©©§¨¨¦

lwFW Fpi`W xg`n darFY df mB©¤¥¨¥©©¤¥¥
.mlFrd zF`Oxl icM m` iM dxWiA©§¨¨¦¦§¥§©§¨¨

,ler dUr lMla` ,zixwXd Epid ŸŸ¥¨¤©§©¦§¦£¨
oM iR lr s`e ,ler Dpi` dpFW`xd̈¦¨¥¨¨¤§©©¦¥
dnlW xn` df lre .darFY `id¦¥¨§©¤¨©§ŸŸ
:dxWid zFAxl 'mdipW mB 'd zarFY'£©©§¥¤§©©§¨¨

äæáezEkinQd aXinxW` z` xFkf ¨¤§ª¨©§¦¨¥£¤
wlnr Ll dUr(fi weqt)WxR , ¨¨§£¨¥¥¥

zFlFwWnaE zFCnA YxTW m`' i"Xx©¦¦¦©§¨§¦§¦§
xn`PW ,aiF`d iExB on b`FC iedilyn) ¡¥¥¦¥¨¥¤¤¡©

(` `iaizkE ,"'d zarFY dnxn ipf`n"Ÿ§¥¦§¨£©§¦
DixzA(a weqt my)oFlw `aIe oFcf `A" ©§¥¨¨©¨Ÿ¨

oipr dn dWwe ."'dnkg mirEpv z`e§¤§¦¨§¨§¨¤¨¦§©
ike dWw cFre .zFlFwWnl aiF`d iExB¥¨¥§¦§§¨¤§¦

ExTXW xEarA mdilr `A wlnr£¨¥¨£¥¤©£¤¦§
dOl dWw di`xd lr mB .zFlFwWnA§¦§©©¨§¨¨¨¤¨¨
'xwW ipf`n' ,'dnxn ipf`n' D`xw§¨¨Ÿ§¥¦§¨Ÿ§¥¤¤
.xn`W oFlTd EdnE .xninl Dil irAn¦¨¥¥§¥©©©¨¤¨©
mirEpv z`e' wEqRd sFq xWwp Ki`e§¥¦§©©¨§¤§¦

:FzNgzl 'dnkg̈§¨¦§¦¨
àlàdxWid dlFcBd oa`NW i`Ce ¤¨©©¤¨¤¤©§¨©§¨¨

`Ed KkNW ,'dnxn ipf`n' `xẅ¨Ÿ§¥¦§¨¤§¨
,xEn`M zF`Oxl icM DA lwFW¥¨§¥§©§¨¨
Fzrx xiYqnM `Ed ixd DA lwFXde§©¥¨£¥§©§¦¨¨
dlrn lW oir dUFre ,zFIxAd on¦©§¦§¤©¦¤©§¨
lW FzCn Kke .d`Fx Fpi` EN`M§¦¥¤§¨¦¨¤

xn`PW KxcM `Ed KExA WFcTdek my) ©¨¨§¤¤¤¤¡©
(ekFzrx dlBY oF`XnA d`pU dQMY"¦©¤¦§¨§©¨¦¨¤¨¨

dhFqA Exn`W KxckE ,"ldwa(.h)`id' §¨¨§¤¤¤¨§§¨¦
dNbn `Ed KExA WFcTd ,xzQA dzUr̈§¨©¥¤©¨¨§©¤
mY` ,EN` mi`Oxl xn` KM ,'DpFlw§¨¨¨©§©¨¦¥©¤
KExA WFcTd ,lfbe wWr xzQA miUFr¦©¥¤Ÿ¤§¨¥©¨¨
xW` lM gTi xW` `pFVd glFW `Ed¥©©¥£¤¦©¨£¤
,LpFlw dNBzi rxtnl f`e ,iElbA Ll§§¨§¨§©§¥©¦§©¤§§
ziUr dY`W rxtnl lMd Erci iM¦¥§©Ÿ§©§¥©¤©¨¨¦¨

"hRWna `le xWr" xzQA(`i fi dinxi). ©¥¤Ÿ¤§Ÿ§¦§¨
xn`PW EdfoFcf `A`FaIW aiF`d df ¤¤¤¡©¨¨¤¨¥¤¨

,iElbaE oFcfA`aIexF`loFlw:LNW §¨§¨©¨Ÿ¨¨¤§
eäæågNWA zWxR hEwlIA wiQOWfnx) §¤¤©¦©©§¨¨©§©©

(`qxiAx' ,`zlikOd mWA§¥©§¦§¨©¦
"wlnr `aIe" xnF` xfril`(g fi zeny) ¡¦¤¤¥©¨Ÿ£¨¥

zF`Ad lMW itl ,mipR iENbA `AW¤¨§¦¨¦§¦¤¨©¨
la` ,zFIpFnhnA `N` `A `l `AW¤¨Ÿ¨¤¨§©§¦£¨
o`M cr ,'mipR iENbA `A Ff d`iA¦¨¨§¦¨¦©¨
lrW Epixacl dlFcB di`x dfe .FpFWl§§¤§¨¨§¨¦§¨¥¤©
`A zFIpFnhnA l`xUi EUrX dn©¤¨¦§¨¥§©§¦¨
,mpFlw xF`l `iadl icM iElbA wlnr£¨¥§¨§¥§¨¦¨§¨
`piC `Ed KExA WFcTd ciar `l' iM¦Ÿ¨¦©¨¨¦¨

'`piC `lA(:d zekxa t"r)z` glFXWkE , §Ÿ¦¨§¤¥©¤
did i`Ce ,Ll xW` z` gTIW aiF`d̈¥¤¦©¤£¤§©©¨¨
"fFlpe wWr" ziUr xzQAW xEarA df¤©£¤©¥¤¨¦¨Ÿ¤§¨

(ai l diryi)iM mixaFq KM miUFrde .§¨¦¨§¦¦
"rxdl dOd minkg"(ak c dinxi)xW`M , £¨¦¥¨§¨©©£¤

in lM z` mkgl miaWFg EpxFcA§¥§¦§¨¨¤¨¦
xnF` aEzMde ,zFOxl sixg `EdW¤¨¦§©§©¨¥

(dl fk ziy`xa)`le "dnxnA Lig` `A"¨¨¦§¦§¨§Ÿ
in mpn` .Ll xW` z` "gTie" ,dnkgA§¨§¨©¦©¤£¤§¨§¨¦



נט `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑ מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי) ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולה ּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקטּנה  .ּומחזיר ְֲִִַַָ

¯a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

xcde fer - xwi ilk

(bi)ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé àìŸ¦§¤§§¦§¤¤¨¨¤
.äpè÷e äìBãb,wCwcl Wi §¨§©¨¥§©§¥

iE`xd on xzFi dlFcB WExRd m ¦̀©¥§¨¥¦¨¨
xwW mdipWE ,iE`xd on xzFi dPhTde§©§©¨¥¦¨¨§¥¤¤¤
mixg`le dlFcbA Fnvrl lwFWe§¥§©§¦§¨§©£¥¦

dPhwA(i"yx d`x)Edn dWw oM m` , ¦§©¨¦¥¨¤©
xn`W(eh weqt)didi wcve dnlW oa` ¤¨©¤¤§¥¨¨¤¤¦§¤

,KNd x`Y iMdnlWlr i`Ce i`w ¨¦Ÿ©©§¥¨¨¥©©©
milWdl KixSW iE`xdn xzFi dPhTd©§©¨¥¥¨¨¤¨¦§©§¦
,dxqg iYlaE dnlW didYW DpFxqg¤§¨¤¦§¤§¥¨¦§¦£¥¨
l` cBpzOd xaC xn` `l dOle§¨¨Ÿ¨©¨¨©¦§©¥¤
xnFl Kixv dY` LgxM lraE .dlFcBd©§¨©©¨§£©¨¨¦©

zaYWwcvedlFcBd cbpM xn` ¤¥©¨¤¤¨©§¤¤©§¨
Ktd `Ed wcSd ixd dWwe ,zixwXd©¦§¦§¨¤£¥©¤¤¥¤

E ,mdipWdnlW:il dOl §¥¤§¥¨¨¨¦
àlà`id dlFcBW ,FWExR KM i`Ce ¤¨©©¨¥¤§¨¦

`id dPhwE ,iE`xM zxrWnd©§Ÿ¤¤¨¨§©¨¦
xn`X dnE .iE`xd on dxqgdoa` ©£¥¨¦¨¨©¤¨©¤¤

wcve dnlWiM ,dPhTd lr lMd i`w §¥¨¨¤¤¨¥©Ÿ©©§©¨¦
l"f EpizFAx EWxC 'wcv' oFWl(:gt a"a) §¤¤¨§©¥©

KxC xn` oM lr ,'Fl oze LNXn wCv'©¥¦¤§§¥©¥¨©¤¤
,Ff s` Ff `ldnlW oa`dxqg iYlaE Ÿ©¤¤§¥¨¦§¦£¥¨

KN didi,mElM Lxag z` xQgY `NW ¦§¤¨¤Ÿ§©¥¤£¥§§
ENt` `N` ,Fl xQgY `NW Ff `le§Ÿ¤Ÿ§©¥¤¨£¦

,wcvexzFi 'Fl oze LNXn wCv' ¨¤¤©¥¦¤§§¥¥
`Ed oM m`e .Fl `al iE`xdn¥¨¨¨Ÿ§¦¥

xn` dOl dxWid `id dlFcBdW`l ¤©§¨¦©§¨¨¨¨¨©Ÿ
LqikA didid,dlFcBdidY `l dOl ¦§¤§¦§©§¨¨¨Ÿ¦§¤

xn`X dn dWw cFre .dxWid FqikA§¦©§¨¨§¨¤©¤¨©
(fh weqt)dUr lM Lidl` 'd zarFz iM¦£©¡Ÿ¤¨Ÿ¥

,ler dUr lM dN`.il dOl iYxY ¥¤ŸŸ¥¨¤©§¥¨¨¦
xn`wCnE,ler dUr lMDpin rnW ¦§¨¨©ŸŸ¥¨¤§©¦¨

WdN` dUr lMKixve ,ler Fpi` ¤¨Ÿ¥¥¤¥¨¤§¨¦
:df Edn oiadl§¨¦©¤

øeàadnlW xn`W KxcM ,`Ed xaCd ¥©¨¨§¤¤¤¨©§ŸŸ
(i k ilyn)dti`e dti` oa`e oa`"¤¤¨¤¤¥¨§¥¨

mdipW m` ,"mdipW mB 'd zarFY£©©§¥¤¦§¥¤
Edn mixwW,mdipW mBiziY `kidn §¨¦©©§¥¤¥¥¨¥¥

`N` .'mB' oFWl EdnE ,mdipiA wNgl§©¥¥¥¤©§©¤¨
cg`e ixTW cg`A xAcOW i`Ce©©¤§©¥§¤¨©¨¥§¤¨
darFY `xwp xWId mBW dxFde ,iYn £̀¦¦§¨¤©©¨¨¦§¨¥¨
lwWl Fl znxFB dxWid oa`dW itl§¦¤¨¤¤©§¨¨¤¤¦§Ÿ
oa`d Fl did `l m` iM ,zixwWA§¦§¦¦¦Ÿ¨¨¨¤¤

lkl lwWl `xizn did ,dxWid©§¨¨¨¨¦§¨¥¦§Ÿ§¨
mipFTd lM iM ,zixwXd dPhTA mlFrd̈¨©§©¨©¦§¦¦¨©¦
,xqg mlwWn E`vni mzial m`FaA§¨§¥¨¦§§¦§¨¨¨¥
miAx zwrv eilr oiC zial `aze§¨Ÿ§¥¦¨¨©£©©¦
zi` i`n ,dPhTA lwW EpNkNW xnFl©¤§ª¨¨©©§©¨©¦
,xqg dUrp mkziaA `OW xninl Kl̈§¥©¤¨§¥§¤©£¨¨¥
Fpi` df xaC ,mziaA xqgp mNkl ike§¦§ª¨¤§©§¥¨¨¨¤¥

:gikẄ¦©
äîmzvwl lwFWe KlFd ,dUFr `Ed ©¤¥§¥¦§¨¨

dlFcBA mzvwle dxqgd dPhTA©§©¨©£¥¨§¦§¨¨©§¨
oiC zial E`Fai m` dide ,dxWid©§¨¨§¨¨¦¨§¥¦
`Ed ,xqg lwW mdl xW` zFIxAd©§¦£¤¨¤¨©¨¥
dAxdl iYxkn ixd oiC ziaA orhi¦§Ÿ§¥¦£¥¨©§¦§©§¥
dxWiA lwXW mzF`l l`Wie ,zFIxA§¦§¦§©§¨¤¨©©§¨¨
EWigkie ,mElM oixqg opi`W Ecirie§¨¦¤¥¨£¥¦§§©§¦
uxzi `liOnE ,xqg lwXW miprFHd©£¦¤¨©¨¥¦¥¨§¨¥
m`C ,xqg dUrp mklv`W xnFl oICd©©¨©¤¤§§¤©£¨¨¥§¦

'oixaEBn xaB dn' ok `l(:dq oixcdpq t"r) Ÿ¥©¤¤¦§¦
glWIWkE .mElM oixqg opi` EN` dOle§¨¨¥¥¨£¥¦§§¤¦§©
.dxWid glWi ,FlwWn xg` oiC ziAd©¥¦©©¦§¨¦§©©§¨¨
lFki did `l dxWid `lnl`W `vnpe§¦§¨¤¦§¨¥©§¨¨Ÿ¨¨¨
`Ed Kkl ixde ,dPhTA mNkl xMnl¦§Ÿ§ª¨©§©¨©£¥§¨
,FNW xwW zO`l icM ,dxWid wifgn©£¦©§¨¨§¥§©¥¤¤¤

:'darFY' dxWid mB Kkl§¨©©§¨¨¥¨
eäæåzWgkOd dlFcB' i"Xx WxRW §¤¤¥¥©¦§¨©©§¤¤

dlFcBd ici lr iM ,'dPhTd z ¤̀©§©¨¦©§¥©§¨
dl lkEidUrn oiC ziaA Wigk ©§©§¦§¥¦©£¥

xn` oM lre .dPhTdlM 'd zarFz iM ©§©¨§©¥¨©¦£©¨
,dN` dUriM ,dxWiA lwXX dn lr Ÿ¥¥¤©©¤¨©©§¨¨¦

lwFW Fpi`W xg`n darFY df mB©¤¥¨¥©©¤¥¥
.mlFrd zF`Oxl icM m` iM dxWiA©§¨¨¦¦§¥§©§¨¨

,ler dUr lMla` ,zixwXd Epid ŸŸ¥¨¤©§©¦§¦£¨
oM iR lr s`e ,ler Dpi` dpFW`xd̈¦¨¥¨¨¤§©©¦¥
dnlW xn` df lre .darFY `id¦¥¨§©¤¨©§ŸŸ
:dxWid zFAxl 'mdipW mB 'd zarFY'£©©§¥¤§©©§¨¨

äæáezEkinQd aXinxW` z` xFkf ¨¤§ª¨©§¦¨¥£¤
wlnr Ll dUr(fi weqt)WxR , ¨¨§£¨¥¥¥

zFlFwWnaE zFCnA YxTW m`' i"Xx©¦¦¦©§¨§¦§¦§
xn`PW ,aiF`d iExB on b`FC iedilyn) ¡¥¥¦¥¨¥¤¤¡©

(` `iaizkE ,"'d zarFY dnxn ipf`n"Ÿ§¥¦§¨£©§¦
DixzA(a weqt my)oFlw `aIe oFcf `A" ©§¥¨¨©¨Ÿ¨

oipr dn dWwe ."'dnkg mirEpv z`e§¤§¦¨§¨§¨¤¨¦§©
ike dWw cFre .zFlFwWnl aiF`d iExB¥¨¥§¦§§¨¤§¦

ExTXW xEarA mdilr `A wlnr£¨¥¨£¥¤©£¤¦§
dOl dWw di`xd lr mB .zFlFwWnA§¦§©©¨§¨¨¨¤¨¨
'xwW ipf`n' ,'dnxn ipf`n' D`xw§¨¨Ÿ§¥¦§¨Ÿ§¥¤¤
.xn`W oFlTd EdnE .xninl Dil irAn¦¨¥¥§¥©©©¨¤¨©
mirEpv z`e' wEqRd sFq xWwp Ki`e§¥¦§©©¨§¤§¦

:FzNgzl 'dnkg̈§¨¦§¦¨
àlàdxWid dlFcBd oa`NW i`Ce ¤¨©©¤¨¤¤©§¨©§¨¨

`Ed KkNW ,'dnxn ipf`n' `xẅ¨Ÿ§¥¦§¨¤§¨
,xEn`M zF`Oxl icM DA lwFW¥¨§¥§©§¨¨
Fzrx xiYqnM `Ed ixd DA lwFXde§©¥¨£¥§©§¦¨¨
dlrn lW oir dUFre ,zFIxAd on¦©§¦§¤©¦¤©§¨
lW FzCn Kke .d`Fx Fpi` EN`M§¦¥¤§¨¦¨¤

xn`PW KxcM `Ed KExA WFcTdek my) ©¨¨§¤¤¤¤¡©
(ekFzrx dlBY oF`XnA d`pU dQMY"¦©¤¦§¨§©¨¦¨¤¨¨

dhFqA Exn`W KxckE ,"ldwa(.h)`id' §¨¨§¤¤¤¨§§¨¦
dNbn `Ed KExA WFcTd ,xzQA dzUr̈§¨©¥¤©¨¨§©¤
mY` ,EN` mi`Oxl xn` KM ,'DpFlw§¨¨¨©§©¨¦¥©¤
KExA WFcTd ,lfbe wWr xzQA miUFr¦©¥¤Ÿ¤§¨¥©¨¨
xW` lM gTi xW` `pFVd glFW `Ed¥©©¥£¤¦©¨£¤
,LpFlw dNBzi rxtnl f`e ,iElbA Ll§§¨§¨§©§¥©¦§©¤§§
ziUr dY`W rxtnl lMd Erci iM¦¥§©Ÿ§©§¥©¤©¨¨¦¨

"hRWna `le xWr" xzQA(`i fi dinxi). ©¥¤Ÿ¤§Ÿ§¦§¨
xn`PW EdfoFcf `A`FaIW aiF`d df ¤¤¤¡©¨¨¤¨¥¤¨

,iElbaE oFcfA`aIexF`loFlw:LNW §¨§¨©¨Ÿ¨¨¤§
eäæågNWA zWxR hEwlIA wiQOWfnx) §¤¤©¦©©§¨¨©§©©

(`qxiAx' ,`zlikOd mWA§¥©§¦§¨©¦
"wlnr `aIe" xnF` xfril`(g fi zeny) ¡¦¤¤¥©¨Ÿ£¨¥

zF`Ad lMW itl ,mipR iENbA `AW¤¨§¦¨¦§¦¤¨©¨
la` ,zFIpFnhnA `N` `A `l `AW¤¨Ÿ¨¤¨§©§¦£¨
o`M cr ,'mipR iENbA `A Ff d`iA¦¨¨§¦¨¦©¨
lrW Epixacl dlFcB di`x dfe .FpFWl§§¤§¨¨§¨¦§¨¥¤©
`A zFIpFnhnA l`xUi EUrX dn©¤¨¦§¨¥§©§¦¨
,mpFlw xF`l `iadl icM iElbA wlnr£¨¥§¨§¥§¨¦¨§¨
`piC `Ed KExA WFcTd ciar `l' iM¦Ÿ¨¦©¨¨¦¨

'`piC `lA(:d zekxa t"r)z` glFXWkE , §Ÿ¦¨§¤¥©¤
did i`Ce ,Ll xW` z` gTIW aiF`d̈¥¤¦©¤£¤§©©¨¨
"fFlpe wWr" ziUr xzQAW xEarA df¤©£¤©¥¤¨¦¨Ÿ¤§¨

(ai l diryi)iM mixaFq KM miUFrde .§¨¦¨§¦¦
"rxdl dOd minkg"(ak c dinxi)xW`M , £¨¦¥¨§¨©©£¤

in lM z` mkgl miaWFg EpxFcA§¥§¦§¨¨¤¨¦
xnF` aEzMde ,zFOxl sixg `EdW¤¨¦§©§©¨¥

(dl fk ziy`xa)`le "dnxnA Lig` `A"¨¨¦§¦§¨§Ÿ
in mpn` .Ll xW` z` "gTie" ,dnkgA§¨§¨©¦©¤£¤§¨§¨¦

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(ãé):äpè÷e äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּום אם ל יהיה .לא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäéýåýé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬

éäìà:Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבה אם ל .יהיה ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(æè)éäìà ýåýé úáòBú ékìk älà äNò-ìk E ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ
ô :ìåò äNò¬Ÿ¥¨«¤

(æé)íëúàöa Cøca ÷ìîò Eì äNò-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬
:íéøönî¦¦§¨«¦

i"yx£EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑ ּבמּדֹות ׁשּקרּת אם »≈¬∆»»¿ְְִִִַָ
האֹויב, מּגרּוי ּדֹואג הוי (משלי ׁשּנאמר:ּובמׁשקלֹות, ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַָָ

"ּבא יא) ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת מרמה ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ"מאזני
קלֹון  וּיבא ."זדֹון ַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 551 'nr f"kg zegiy ihewl t"r)

?Fnvr cFCnl mc`d Kixv "dcin dpw" dfi` itl§¦¥¤§¥¦¨¨¦¨¨¨¦§©§

איפה  גֹו' ואבן אבן ּבכיס ל יהיה "לא ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבסֹוף
יג־יז). (כה, עמלק" ל עׂשה אׁשר את זכֹור גֹו' ְְֲֲֵֵֵֶָָָָָואיפה

ב)ּוב'תֹוספֹות' לג, קידושין - ואימא הּמדרׁש(ד"ה לׁשֹון הּובא ְְְְִַָָ
לסמיכּות  ׁשהּטעם והינּו עמלק", ּבא (מׁשקלֹות) זה עֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"על

¯a˙‡יד  ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו  CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

‡ÔÈlטז  „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«

Á¯‡a‡יז  ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

xcde fer - xwi ilk

"Lidl` mr zkl rpvde" mIwn `EdW¤§©¥§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤
(g e dkin)ENt` Fxagl xwW dUFr Fpi`e§¥¤¤¤©£¥£¦

Edfe ,dnkg `xwPd `Ed ,drpvA§¦§¨©¦§¨¨§¨§¤
Ktd `Ede 'dnkg mirEpv z`e' xn`W¤¨©§¤§¦¨§¨§¥¤

:xiMfdW 'dnxn ipf`O'd©Ÿ§¥¦§¨¤¦§¦
ìòåxn`PW ,wlnr `A df xaCzeny) §©¨¨¤¨£¨¥¤¤¡©

(gÎf myxn`l 'd z` mzQp lre"§©©Ÿ¨¤¥Ÿ
,"wlnr `aIe oi` m` EpAxwA 'd Wid£¥§¦§¥¦¨¦©¨Ÿ£¨¥

hEwlIA wiQnE(`qx fnx)xfril` iAx' ©¦©©§©¦¡¦¤¤
Epikxv lM Epl wiRqn `Ed m` xnF`¥¦©§¦¨¨§¨¥
Eid `NW oicnl Ep` dGn .'Ek 'EPcarp©©§¤¦¤¨§¥¦¤Ÿ¨
,mdikxv lM mdl oYIW 'dA migEhA§¦©¤¦¥¨¤¨¨§¥¤
zE`Ox ipiprA miwEqr Eid `nzQnE¦§¨¨¨£¦§¦§§¥©¨
,oicA mdn `ivFdl milFki Eid `NW¤Ÿ¨§¦§¦¥¤§¦
FnM d`Fx `lM dlrn lW oir EUre§¨©¦¤©§¨§Ÿ¨§
lr .'oi` m` EpAxwA 'd Wid' xn`PW¤¤¡©£¥§¦§¥¦¨¦©
l`xUi mr mgNIe wlnr `aIe" oM¥©¨Ÿ£¨¥©¦¨¤¦¦§¨¥

EdEWxcE ,"mcitxA'qn glya `zlikn) ¦§¦¦§¨
(` wlnrcEtxW Epide ,'mici oFitx' oFWl§¦§¨©¦§©§¤¨

oicA `ivFdl Elki `l iM mdipIC ici§¥©¨¥¤¦Ÿ¨§§¦§¦
:xzQA EqngX dn©¤¨§©¥¤

ïëåxn`p o`M(gi weqt)rbie sir dY`e §¥¨¤¡©§©¨¨¥§¨¥©

,midl` `xi `leiM ,WOn midl` od §Ÿ¨¥¡Ÿ¦¥¡Ÿ¦©¨¦
z`xie" FA xn`p aNl xEqOd xaCd©¨¨©¨©¥¤¡©§¨¥¨

"Lidl`O(:al oiyeciw d`x)midl` od , ¥¡Ÿ¤¥¡Ÿ¦
mipIC(:ep oixcdpq d`x)oa` Fl WIW in iM , ©¨¦¦¦¤¥¤¤

eixwW lr qRzp Fpi` dPhwE dlFcB§¨§©¨¥¦§¨©§¨¨
dliOd wlnr Kzg oM lre .mipIcA§©¨¦§©¥¨©£¨¥©¦¨

dlrn iRlM DwxfE(i"yx d`x)dlin iM , §¨¨§©¥©§¨¦¦¨
mc`d z` `iadl DzilkY zipFvigd©¦¦©§¦¨§¨¦¤¨¨¨
oikY" mANWkE ,aNd zlxr zlin icil¦¥¦©¨§©©¥§¤¦¨¨¦
eizFlwWn onFHW ici lr "dnxn¦§¨©§¥¤¥¦§§¨

glnA(:`q n"a d`x)zlrFY oi` oM m` , §¤©¦¥¥¤¤
mdW onf lM zipFvigd dliOA mB©©¦¨©¦¦¨§©¤¥

l"f EpizFAxl cFre ."al ilxr"`negpz) ©§¥¥§§©¥©
(ci ev 'xtlW mW znlWn dliOdW¤©¦¨©§¤¤¥¤

'd Wid' oiwRqnM Exn` dOde ,'iCW'©©§¥¨¨§¦§ª¨¦£¥
Kxv oi` oM m` ,'oi` m` EpAxwA§¦§¥¦¨¦¦¥¥Ÿ¤

:l"we ,dlinA§¦¨
àìåm` iM wlnr ciA EqRzp §Ÿ¦§§§©£¨¥¦¦

Lixg` milWgPdoprd didW ©¤¡¨¦©£¤¤¨¨¤¨¨
m`hg zngn mhlFR(gi weqt i"yx d`x), §¨¥£©¤§¨
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vzÎik`ס zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy
עֹון  "על ּבא עמלק ּכי הּוא עמלק לזכירת מׁשקלֹות ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפרׁשת

ֶזה".
ּכ ּכדי עד מׁשקלֹות, עֹון חֹומר מהּו מּובן, אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָולכאֹורה

עמלק? ּבא זה עֹון ְֲִֵֵֶֶָָָׁשּמּפני
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

אֹותֹו מׁשכנע אינֹו האדם, את להחטיא הּיצר־הרע ּבא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכאׁשר
לעׂשֹות  הּיצר מנּסה ּבתחלה אּלא ּבהּקּב"ה, ׁשּימרֹוד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּתחילה
להתנהג  ׁשּיׁש הּיצר ׁשּמסּכים ּדאף והינּו, ּב"מּדה". ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ"חּסרֹון"
טֹוען  מּכל־מקֹום ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל והגּבלֹות "מּדֹות" ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻלפי
הּוא  החּסרֹון אם ּובפרט "חסרה", ּתהיה הּמּדה ׁשאם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיצר

ּכלּום. יקרה לא ּב"ּכלׁשהּו", ְְְְִֶֶַָֹרק
וצדק", ׁשלמה "אבן יהיה ׁשּליהּודי מסּכים הּיצר מּזֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָויתרה
אבן  עֹוד ּגם ליהּודי יהיה ׁשלמה, לאבן ׁשּבנֹוסף ׁשרֹוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָרק
ליׂשראל  ׁשּיׁשנם היא הּיצר ׁשּטענת והינּו, ׁשלמה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה

ׁשה"מּדה" נֹוגע ׁשם - הּנׁשמה לעניני ּבנֹוגע "מידֹות". ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
ּכאׁשר  א ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל ההגּבלֹות לפי ּבדּיּוק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻּתהיה
ׁשם  האדם, ׁשל הּגׁשמּיים ּוצרכיו הּגּוף עניני אֹודֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמדּוּבר
ּדרכי  ׁשל ה"מּדֹות" ּכפי ׁשּתהיה ה"מּדה" את להתאים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּוּתר

ָָהעֹולם.
"ּביאתֹו" ּתחלת ּכי עמלק", "ּבא - מׁשקלֹות" "עֹון ׁשּמּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוזהּו
אּלא  ה', נגד ּגלּויה ּבמרידה אינּה ויצר־הרע עמלק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

ספק ּבגימטרּיא (עמלק האדם ּבמֹוח ספקֹות (סה"מ ּבהטלת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
רצד) עמ' להתאים תרע"ט אפׁשר הּגּוף לעניני ּבנֹוגע ּדאּולי ,(ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ה"מּדֹות". ִֶַאת

האדם  צרי עמלק", מ"ּביאת ונׁשמר ּבטּוח להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּוכדי
"איפה  עם רק יהיּו האדם עניני ׁשּכל ּבמׁשקלֹות, זהיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלהיֹות

הּתֹורה. והגּבלֹות מּדֹות ועל־ּפי אחת, וצדק" ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

ã ycew zegiyn zecewp ã(ftx 'nr ,miqxhpew mixn`nd xtq)

ממממּמּמּמּמצרים צרים צרים צרים  ּבּבּבּבצאתכםצאתכםצאתכםצאתכם ּבּבּבּבּדּדּדּדרררר עמלקעמלקעמלקעמלק לללל עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָזכזכזכזכֹוֹוֹוֹורררר
יז) (כה,

לצאת  מתעֹוררים ּכאׁשר - מּמצרים" ּבצאתכם ּבּדר"ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
"עמלק" ּבא והחמרּיּות, הּגׁשמּיּות ׁשל מהּמצר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולהתעּלֹות

להפריע. ְְְִֶַַַּומנּסה
ּתֹורה  ּדברי לחקֹוק יׁש "זכֹור": - היא עמלק לקליּפת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהעצה

מקֹום. ּובכל עת ּבכל ּבהם ּולהרהר ולחׁשב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּבּזּכרֹון,

(çé)éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLàE £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½
éò äzàå:íéäìà àøé àìå òâéå ó §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑ מקר אחר:לׁשֹון ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְִֵֶַָָ
ּדבר  זכּור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻלׁשֹון
ׁשהיּו ,מרתיחת והפׁשיר צּננ וחם, קר לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאחר:
והתחיל  זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
ׁשאין  רֹותחת, לאמּבטי מׁשל לאחרים. מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהראה
אחד, ּבלּיעל ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
אֹותּה הקרה ׁשּנכוה, אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָקפץ

אחרים  Ea.ּבפני ·pÊÈÂ∑ מילֹות חֹות זנב: מּכת ְֲִִֵֵ«¿«≈¿ִֵַַָָ
מעלה  ּכלּפי ‡EÈ¯Á.וזֹורק ÌÈÏLÁp‰ŒÏk∑ חסרי ְְְֵֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְֵַ

ּפֹולטן  הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ÛÈÚ.ּכח ‰z‡Â ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«»»≈
Ú‚ÈÂ∑:ּדכתיב ּבּצמא, יז)עיף העם (שמות ׁשם "וּיצמא ¿»≈«ְְִִִֵַַָָָָָָָ

עמלק" "וּיבא אחריו: ּוכתיב .ּבּדרÚ‚ÈÂ∑.למים", ְֲֲִִֵַַַַָָָֹ¿»≈«ֶֶַ
‡¯È ‡ÏÂ∑ עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ל .מּלהרע ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz glya zyxt zay zgiy)

אחריאחריאחריאחרי ההההּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁשליםליםליםלים יח)ּכּכּכּכלללל (כה, ֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹולטןלטןלטןלטן הענןהענןהענןהענן ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה חטאםחטאםחטאםחטאם,,,, מחמתמחמתמחמתמחמת ּכּכּכּכחחחח (רש"י)חסריחסריחסריחסרי ְְְְֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

נפלא: ולקח לימּוד ְְְִִֵֶַָָלפנינּו
ּובׁשביל  הענן, מן ׁשּנפלטּו חטא ּבבעלי אּלא ּפגע לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעמלק
ּבעמלק, להלחם ּכדי מהענן יׂשראל ּכל יצאּו אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָיהּודים

יז)ּכּכתּוב ּבעמלק"(בשלח הּלחם רש"י)"וצא הענן, מן .(צא ְֲִֵֵֵַַָָָ
לענן", "חּוץ לצאת ואחד אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו אֹומר: ְֱֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהוי
חׂשּוף  הּיהדּות, ׁשל לעֹולמּה מחּוץ ׁשּנמצא ליהּודי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָלהּגיע

לּתֹורה. ּולקרבֹו ּומׁשּונים, ׁשֹונים ְְְֲִִִֵַַָָָל'עמלקים'

(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑,אּׁשה ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִִֵַָ
ׁשם  יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹמעֹולל

מּׁשל  זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו נזּכר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָעמלק
היתה: ְֲֵָָָעמלק

„‰BÂיח  Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

ÈÏÚaיט  ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈



סי `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy
עֹון  "על ּבא עמלק ּכי הּוא עמלק לזכירת מׁשקלֹות ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפרׁשת

ֶזה".
ּכ ּכדי עד מׁשקלֹות, עֹון חֹומר מהּו מּובן, אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָולכאֹורה

עמלק? ּבא זה עֹון ְֲִֵֵֶֶָָָׁשּמּפני
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

אֹותֹו מׁשכנע אינֹו האדם, את להחטיא הּיצר־הרע ּבא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכאׁשר
לעׂשֹות  הּיצר מנּסה ּבתחלה אּלא ּבהּקּב"ה, ׁשּימרֹוד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּתחילה
להתנהג  ׁשּיׁש הּיצר ׁשּמסּכים ּדאף והינּו, ּב"מּדה". ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ"חּסרֹון"
טֹוען  מּכל־מקֹום ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל והגּבלֹות "מּדֹות" ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻלפי
הּוא  החּסרֹון אם ּובפרט "חסרה", ּתהיה הּמּדה ׁשאם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיצר

ּכלּום. יקרה לא ּב"ּכלׁשהּו", ְְְְִֶֶַָֹרק
וצדק", ׁשלמה "אבן יהיה ׁשּליהּודי מסּכים הּיצר מּזֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָויתרה
אבן  עֹוד ּגם ליהּודי יהיה ׁשלמה, לאבן ׁשּבנֹוסף ׁשרֹוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָרק
ליׂשראל  ׁשּיׁשנם היא הּיצר ׁשּטענת והינּו, ׁשלמה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה

ׁשה"מּדה" נֹוגע ׁשם - הּנׁשמה לעניני ּבנֹוגע "מידֹות". ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
ּכאׁשר  א ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל ההגּבלֹות לפי ּבדּיּוק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻּתהיה
ׁשם  האדם, ׁשל הּגׁשמּיים ּוצרכיו הּגּוף עניני אֹודֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמדּוּבר
ּדרכי  ׁשל ה"מּדֹות" ּכפי ׁשּתהיה ה"מּדה" את להתאים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּוּתר

ָָהעֹולם.
"ּביאתֹו" ּתחלת ּכי עמלק", "ּבא - מׁשקלֹות" "עֹון ׁשּמּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוזהּו
אּלא  ה', נגד ּגלּויה ּבמרידה אינּה ויצר־הרע עמלק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

ספק ּבגימטרּיא (עמלק האדם ּבמֹוח ספקֹות (סה"מ ּבהטלת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
רצד) עמ' להתאים תרע"ט אפׁשר הּגּוף לעניני ּבנֹוגע ּדאּולי ,(ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ה"מּדֹות". ִֶַאת

האדם  צרי עמלק", מ"ּביאת ונׁשמר ּבטּוח להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּוכדי
"איפה  עם רק יהיּו האדם עניני ׁשּכל ּבמׁשקלֹות, זהיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלהיֹות

הּתֹורה. והגּבלֹות מּדֹות ועל־ּפי אחת, וצדק" ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

ã ycew zegiyn zecewp ã(ftx 'nr ,miqxhpew mixn`nd xtq)

ממממּמּמּמּמצרים צרים צרים צרים  ּבּבּבּבצאתכםצאתכםצאתכםצאתכם ּבּבּבּבּדּדּדּדרררר עמלקעמלקעמלקעמלק לללל עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָזכזכזכזכֹוֹוֹוֹורררר
יז) (כה,

לצאת  מתעֹוררים ּכאׁשר - מּמצרים" ּבצאתכם ּבּדר"ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
"עמלק" ּבא והחמרּיּות, הּגׁשמּיּות ׁשל מהּמצר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולהתעּלֹות

להפריע. ְְְִֶַַַּומנּסה
ּתֹורה  ּדברי לחקֹוק יׁש "זכֹור": - היא עמלק לקליּפת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהעצה

מקֹום. ּובכל עת ּבכל ּבהם ּולהרהר ולחׁשב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּבּזּכרֹון,

(çé)éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLàE £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½
éò äzàå:íéäìà àøé àìå òâéå ó §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑ מקר אחר:לׁשֹון ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְִֵֶַָָ
ּדבר  זכּור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻלׁשֹון
ׁשהיּו ,מרתיחת והפׁשיר צּננ וחם, קר לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאחר:
והתחיל  זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
ׁשאין  רֹותחת, לאמּבטי מׁשל לאחרים. מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהראה
אחד, ּבלּיעל ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
אֹותּה הקרה ׁשּנכוה, אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָקפץ

אחרים  Ea.ּבפני ·pÊÈÂ∑ מילֹות חֹות זנב: מּכת ְֲִִֵֵ«¿«≈¿ִֵַַָָ
מעלה  ּכלּפי ‡EÈ¯Á.וזֹורק ÌÈÏLÁp‰ŒÏk∑ חסרי ְְְֵֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְֵַ

ּפֹולטן  הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ÛÈÚ.ּכח ‰z‡Â ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«»»≈
Ú‚ÈÂ∑:ּדכתיב ּבּצמא, יז)עיף העם (שמות ׁשם "וּיצמא ¿»≈«ְְִִִֵַַָָָָָָָ

עמלק" "וּיבא אחריו: ּוכתיב .ּבּדרÚ‚ÈÂ∑.למים", ְֲֲִִֵַַַַָָָֹ¿»≈«ֶֶַ
‡¯È ‡ÏÂ∑ עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ל .מּלהרע ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz glya zyxt zay zgiy)

אחריאחריאחריאחרי ההההּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁשליםליםליםלים יח)ּכּכּכּכלללל (כה, ֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹולטןלטןלטןלטן הענןהענןהענןהענן ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה חטאםחטאםחטאםחטאם,,,, מחמתמחמתמחמתמחמת ּכּכּכּכחחחח (רש"י)חסריחסריחסריחסרי ְְְְֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

נפלא: ולקח לימּוד ְְְִִֵֶַָָלפנינּו
ּובׁשביל  הענן, מן ׁשּנפלטּו חטא ּבבעלי אּלא ּפגע לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעמלק
ּבעמלק, להלחם ּכדי מהענן יׂשראל ּכל יצאּו אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָיהּודים

יז)ּכּכתּוב ּבעמלק"(בשלח הּלחם רש"י)"וצא הענן, מן .(צא ְֲִֵֵֵַַָָָ
לענן", "חּוץ לצאת ואחד אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו אֹומר: ְֱֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהוי
חׂשּוף  הּיהדּות, ׁשל לעֹולמּה מחּוץ ׁשּנמצא ליהּודי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָלהּגיע

לּתֹורה. ּולקרבֹו ּומׁשּונים, ׁשֹונים ְְְֲִִִֵַַָָָל'עמלקים'

(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑,אּׁשה ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִִֵַָ
ׁשם  יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹמעֹולל

מּׁשל  זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו נזּכר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָעמלק
היתה: ְֲֵָָָעמלק

„‰BÂיח  Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

ÈÏÚaיט  ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈
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"dcU Wi`" `le "mild` aWFi" zFidl KxCd©¤¤¦§¥Ÿ¨¦§Ÿ¦¨¤

קר "אׁשר עמלק מלחמת אֹודֹות נאמר ּפרׁשתנּו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבסֹוף
"יח)ּבּדר קרירּות(כה, מּלׁשֹון קר הּמדרׁש, ּומפרׁש (תנחומא . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

פרשתנו) זֹו:סוף קרירּות מׁשמעּות לפרׁש ויׁש .ְְְְִֵֵַָָ
נעׂשה  להכריז ורצּו למּתן־ּתֹורה, הלכּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכאׁשר
ּׁשּיׁשמעּו מה יקימּו לאו, אם והן יבינּו אם הן לנׁשמע, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָקֹודם
ילכּו ׁשּלא טען לא עמלק קרירּות. ּופעל עמלק ּבא -ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשל  נכד היה הּוא ּגם ׁשהרי הּתֹורה, את לקּבל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחס־וׁשלֹום
ּתם  "איׁש יעקב הנהגת על הסּכים לא אבל ויצחק, ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָֹֹאברהם

אהלים" כז)יֹוׁשב כה, אהלים",(תולדות "יֹוׁשב היא: טענתֹו . ֲִִִֵֵַָָָֹֹ
לׁשאֹול  לא ּתם", "איׁש אבל מסּכים, הּוא - ּתֹורה ְְְֲִִִִַָָָֹללמֹוד
קֹודם  "נעׂשה אּלא מּמּנּו, ּידרׁשּו ּומה הּמדּוּבר ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתחלה

מסּכים. אינֹו זה על - ְְְִִֵֶַַַלנׁשמע"
הּוא  - ציד" יֹודע "איׁש עׂשו, ׁשל הּסדר לפי מתנהג ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּוא
מׁשער  הּוא ּולהכיל, לצּוד הּוא מסּוגל ּכּמה מחּׁשב הּוא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָמבין,
היא  הנהגתֹו יקּים. וכּמה ילמד ּכּמה ׂשכלֹו ואת ּכחֹותיו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאת
ורק  ּולהבין, לׁשמֹוע לכל־לראׁש ונעׂשה, נׁשמע ׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּבסדר

לאו. אם זאת לעׂשֹות יּוכל אם לׁשער יּוכל ְֲִִֵַַַַָָֹאז

ּכזֹו ואמת אמת, היא ׁשהּתֹורה ּכיון - הּוא טֹוען - ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואדרּבה
יקּדים  אם נפקא־מינּה למאי אם־ּכן ׂשכל, על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשמחּויבת
יקּדים  אם ּגם ׁשּיהיה, אֹופן ּבאיזה ;להיפ אֹו לנׁשמע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַנעׂשה
הּמחּויב  ּדבר ׁשּזהּו ּכיון ל"נעׂשה", ּבוּדאי יבֹוא לנעׂשה, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנׁשמע

ׂשכל. ִֵֶַעל־ּפי
ּומֹוד  הּתֹורה מבהירה ּכ ּד"יֹודע על ההנהגה ׁשעל־ידי יעה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ה"אהלים", את ועֹוזבים ׁשּיֹוצאים ׂשדה", ל"איׁש ּבאים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹציד",
איׁש יעקב ׁשל ּבדרּכֹו להתנהג חיבים אּלא ועבר. ׁשם ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאהלי

הּגמרא ּכדברי הּנכֹונה, ּבּדר הֹולכים ואז סע"א ּתם, פח, (שבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּלא ואילך) ׁשאּלּו ּתנחם", יׁשרים "ּתּומת הּפסּוק ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ׁשהּתֹורה  וטֹוענים ּפזיזא", "עּמא ׁשל הּסדר עם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמסּכימים
פּון  ("ׁשּפרינּגען מהּגדרים לצאת צריכים ולא ׂשכל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹענינּה
ואחר־ּכ נׁשמע סדר, מּתֹו לגׁשת צריכים אּלא הֹויט"), ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדער
רחמנא־ליצלן, יׁשדם" ּבֹוגדים "סלף סֹוף־ּכל־סֹוף אזי - ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשה

" - ּבתמימּות הליכה על־ידי רק היא הּנכֹונה ּתּתּתּתּוּוּוּומת מת מת מת והּדר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
ּתנחם". - ְְִֵַָיׁשרים

סימן. על"י פסוקים, תצא ק"י פרשת חסלת

å øåáéöì äøèôääú"åîùìëø ¯ èéø íéãåîò ïî÷ì

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ מהו"ר יחזקאל שרגא שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מז' מנ"א, בו מעורר ע"ד הנחיצות ללמוד דיני שביעית ולהפיץ לימוד זה בכל 

מרחבי אה"ק ת"ו.

יישר חיילי' לאורייתא, כי בטח עושה את אשר ביכולתו לעורר גם באופן ישר את הנחיצות 

באה"ק ת"ו בלימוד זה, ומובן אשר החסידים ואנ"ש שי' יהיו עושים את אשר ביכולתם במקצוע זה.

ובהזדמנות זו הנני לבקש לברר לי, באשר י"א שנדפס משמו מאמר או הודעה בעתונים באה"ק 

ת"ו בענין ההיתר עבודה בשמיטה וכו' ובאשר איני יודע כמה מן האמת בהידיעה בזה שנתקבלה לכאן, 

ת"ח לכת"ר באם יכתוב לי פרטי הדברים.

בטח בא בקשור דברים עם האנשים ומוסדות אחרים המתעסקים בענין למוד הלכות שמיטה 

ועובד עמהם יחד.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.



סב

יום ראשון - ה' אלול
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים יג-טו

יום רביעי - ח' אלול
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים כב-כד

יום שני - ו' אלול
מפרק לה

עד סוף פרק לח
ופרקים טז-יח

יום חמישי - ט' אלול
מפרק מט

עד סוף פרק נד
ופרקים כה-כז

יום שלישי - ז' אלול
מפרק לט

עד סוף פרק מג
ופרקים יט-כא

יום שישי - י' אלול
מפרק נה

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

שבת קודש - י"א אלול
פרק כ

מפרק ס עד סוף פרק סה ופרקים לא-לג

שיעורי תהלים לשבוע פרשת כי־תצא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

    ... בשר  ועד 
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אלול  ה' ראשון יום
אגרת י ֿ יא  ,fhw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãñç úãî äðäå,fhw 'nr cr:'åë àá

יום ראשון ֿ שני ה 'ֿ ו 'אלול 

אלול  ו' שני יום
אגרת יא  ,fhw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðéá êìéëùäì àé,232 'nr cr.íåéä ìë

zxb`d ziy`xa `iady weqtd z` owfd epax xiaqi oldl
did - "'d icqg"l dpeekd m` :l`yy ,"epnz `l ik 'd icqg"
"'d icqg" zernyny xiaqi owfd epax ?"enz `l ik" xnel jixv
aezky dn xiaqn `ed jkae ,dlabd ila dwcv zpizp ote` `id

oeylae ."epnz `l ik"
:owfd epax

éìa Bæ ãñç úcî ,äpäå§¦¥¦©¤¤§¦
ìò úàø÷ð äcîe ìeáb§¦¨¦§¥©
-Ceøa-LBãwä ìL BîL§¤©¨¨

àeäcqgd ote` dfy -
,d"awd ly,"'ä éãñç"- ©§¥

jexa yecwd ly eicqg
,`ed:áéúëãkenk - §¦§¦

aezky37:'ä ãñçå"§¤¤
."'eë íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨
íä ìàøNé ìkL íâä ék¦£©¤¨¦§¨¥¥
,íéãñç éìîBâå íéðîçø©£¨¦§§¥£¨¦
äcîe ìeáb Lé íøa§¨¥§¦¨
ìáà ,íãàä éîçøì§©£¥¨¨¨£¨
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§¨
,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà"¥¨

,óBñ-ïéà åéúBcîìe- §¦¨¥
,zeiteq oi` od eizecn mb jk ,seqÎoi` jxazi `edy myk

:áéúëãkaezky enk -38:."'eëå åéîçø eìë àì ék"eingx - §¦§¦¦Ÿ¨©£¨§
oi` `ed `edÎjexaÎyecwd ly ecqgy myk ,ixd .seq ila md
ok mb df ,dlabd ila cqge dwcv dyery mc`d mb jk ,iteq

.d"awd ly cqgd ote` ,"'d icqg" `xwpàéápä øîàL eäæå39 §¤¤¨©©¨¦
éôì Leøt ,"'Bâå eðîú àì ék 'ä éãñç" :úeìbäå ïaøçä øçà©©©ª§¨§©¨©§¥¦Ÿ¨§§¥§¦

,eðîú àlLmininz ep` oi`y iptn -40,íéîéîz eðà ïéàL ¤Ÿ©§¤¥¨§¦¦
,íéðBéìò úBîìBòáe Lôpa íâôe àèç íeL éìa íéîìLe- §¥¦§¦¥§§¨©¤¤§¨¤§¦

,minbte mi`hg ly mipipr oiicr epa yi `l`eðà ïéëéøö ïk ìò©¥§¦¦¨
íäL 'ä éãñça âäðúäìmicqg -éãk ,úéìëúå ìeáb éìa §¦§©¥§©§¥¤¥§¦§§©§¦§¥

,äàlò ãñçå íéîçø eðéìò øøBòì,oeilr cqg -àeäL- §¥¨¥©£¦§¤¤¦¨¨¤
zpiga:áeúkL Bîk ,úéìëúå ìeáb éìa íéîçøå ãñç áø- ©¤¤§©£¦§¦§§©§¦§¤¨

:weqt eze` ly eteqa."'Bâå åéîçø eìë àì ék"md eingx - ¦Ÿ¨©£¨§
mingx jiyndl yiy oeeik ixd ,leab iladl`dwcvd dkixv -

zeidl"'d icqg"leab ila cqg ,"'d icqg" weqtd yexit df .
epilre ,minlye mininz ep` oi` ,oky - "epnz `l ik" ,dcne
xe`dn dkyndl wwcfdl
leab ila `edy oeilrd
mi`hgd z` owzl ick
dl`y ick ,oky) minbtde
ici lr ie`xk epwezi
avn oi` ,mitebiqe zeiprz
epizexec ly ze`ixad

miyelgd41,z`f miyxn
ici lr wx `id jxcd `l`
mikixv okle - (dwcv
cqg ,"'d icqg"a bdpzdl

.dlabd ilaeøîàL eäæå§¤¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì42ìàøNé ïéà" : ¦§¨¨¥¦§¨¥
,"ä÷ãöa àlà ïéìàâð¦§¨¦¤¨¦§¨¨

eNòiL,dwcvd -íà íb ¤©£©¦
,àðécî íéøeèt eéäé- ¦§§¦¦¦¨

md oicd cvn m` mb
,dwcv zzln mixehtékmixne` l"f epizeaxy itk -43:ïa ïéà" ¦¥¤

:"'eë àa ãåc,didz `ly ,"qikd on dhext dlkzy cr - ¨¦¨
,dwcv epzi z`f lkae ,qika dhext elit` ,olvil `pngx
efk dwcv ixd ,laben izla ote`a didz dwcvd zpizpy ,xnelk
z` d`ian `id oke zepeerd ly zhlgend dxtkd z` d`ian

"oil`bp od cin"d44cr" xn`nd z` `ian owfd epax oi`y dn .
iaxd xiaqn - "'eke"a z`f fnxn `l` ,"qikd on dhext dlkzy
`hal dvex owfd epax oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`"hily
micediy ici lr rvazdl leki df l"fg xn`ne ,el` milin

mnvr eaygizeipgexadn mb dfy xnel yie .milcke miyxk
" xne` owfd epax oi`yeidiyk- "m`" `l` ,oicd cvn "mixeht

.zeipgexa rvazdl leki df oipr ,oky

.àé"dpia jlikydl" ,cigi oeyla owfd epax ligzn ef ycewd zxb`

weqtd oeylk)1ik ,"llk"l dglyp `idy zexnl ,(l`ipcl xn`py

icigil wx jiiy dxe`kly dcear ote` owfd epax raez ef zxb`a

dl`l `l mb ,miinyb mipipra llk oevx didi `ly ,dlebq

`l oevxdy ,xnelk .'d zcearl yeniyÎixae ze`ixal migxkeny

ziwl`d zeigae "zeipgex"a zevxl `l` ,mipiprd "zeinyb"a didi

mipipra xqg melyeÎqg m` s`y ,jk ick cre ;miinybd mipipray

miinybdmc`l migxkenddgnya didi `l` ,jkn xrhvi la -

df xac ly ezin`ly dpen`d cvnaeh- (ef zxb`a xiaqiy itk)

.dlebq icigil wx ,dxe`kl ,jiiy ,dfk dcear ote`
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`lelסד 'e ipy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

likydl" ,cigi oeyla ef dyecwd ezxb` owfd epax ligzn ,oklj,"dpia

`a df ,oky .l`xyin cg` lkl xacd jiiy xac ly ezin`ly ,zexedl

wx eilr ,icedi lkl yi ixd dpen`e ,zizin`d dpen`d cvn xwira

e zelblzeigl.ef dpen`a

àì ék ,"äðéa EìékNäì"§©§¦§¦¨¦Ÿ
Cøcä Bæ2'ä øBà ïkLé3, ©¤¤¦§Ÿ

,icedia -õôç úBéäì- ¦§¨¥
,zevxlíéøNa éiça- §©¥§¨¦

ly oevx `edy "utg"a
mivexy oevx `l ,beprz
migxkeny iptn xacd z`
`l` ,(zilkz llba) ea
envr xacd z` mivex
,ea beprz el yiy iptn
oipry ,jxcd ef `l ixd
miiga evxi "iig"d

ly zeiptebde zeinybd z` "utg"a evxiye ,miiptebÎmiixyad
,éðBæîe éðáebeprze "utg"a didi dqpxtle miclil oevxdy - ¨¥§¥

,mipiprd ly "zeinyb"d cvneðéúBaø eøîà äæ ìò ék¦©¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ4:ðBöø ìha""'eë E5,epevx iptn - ,eðéäc- ¦§¨¦§¨¨©¥§§§©§

iptn elhan `edy `l` oevx el yiy ezernyn oi` "jpevx lha"
,oldl yxtn `edy itk ,`l` ,oeilrd oevxd `ed oi`y
,oeilrd oevx epi`y dna oevx mey el didi `l dligzklny
ììk ïBöø íeL Bì äéäé àìå ,úeàéöna ìèa BðBöø äéäiL¤¦§¤§¨¥¦§¦§Ÿ¦§¤¨§¨

íéììëpä ,ílk äfä íìBò éðéðòa:mipiprd zylya -éiç éðáa §¦§§¥¨©¤ª¨©¦§¨¦§¨¥©¥
,éðBæîemde ,mda gxken mc`dy mixac md dl`y zexnl - §¥

oevx mey el didi `l z`f lka ,d"awd z` ezcearl mirbep
mnvr dl` mixaca`l` ,'d zcearamixac ici lr d`ay

lehia ly ote`a didi oevxdy - "jpevx lha" yexit df .dl`
itlk ohw mkg ly ezelhazd lynl enk `l ,(ze`ivna lha)
`ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody ,lecb mkg
`ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn zpigaa
oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb jk .llk `vnp
- d"awd oevx df oi` m` epevx lhan `ed `l` ,dl` mixacl

.dligzkl oevx mey el oi`y `id dpeekd `l`øîàîëe§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø6ote`d zeidl jixv mc`d lv`y - , ©¥¦§¨¦§¨¨
:"éç äzà Eçøk ìò"Llr"k `ed ,miig ,"iig" ly oipr mby - ¤©¨§£©¨©

- miinyb miig xeza mnvr miiga ,oky ,(epevxl cebipa) "egxk
."ipefn"le "ipa"l rbepa xacd jky okyÎlke ,llk miig el oi`

el didi `ly ekeza lerti icediy ,xacd ixyt` cvik ,`l`
?xzeia migxkena `l elit` ,miinybd mipipra llk oevx mey
oi`y cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd epax z`f xiaqi
el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze oevx mey el
laeq `ede dl` mipipr
df oi` ,melyeÎqg dfn
ea yiy xac ,xrv el mxeb
zizin` di`x meyn
beprz mey el oi` ok`y
el yi xy`k dl` mipipra
minrtl yi ,oky .mze`
beprza yg epi` mc`y

miniieqn mixaca7oi` j` ,
mlrday dgked ef
el oi` ok` zeiniptae
xacd ixyt` ;mda beprz
xy`ky - jkl di`x .mda beprz el yi ezeinipta wenry
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סה lel` 'e ipy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

likydl" ,cigi oeyla ef dyecwd ezxb` owfd epax ligzn ,oklj,"dpia

`a df ,oky .l`xyin cg` lkl xacd jiiy xac ly ezin`ly ,zexedl

wx eilr ,icedi lkl yi ixd dpen`e ,zizin`d dpen`d cvn xwira

e zelblzeigl.ef dpen`a

àì ék ,"äðéa EìékNäì"§©§¦§¦¨¦Ÿ
Cøcä Bæ2'ä øBà ïkLé3, ©¤¤¦§Ÿ

,icedia -õôç úBéäì- ¦§¨¥
,zevxlíéøNa éiça- §©¥§¨¦

ly oevx `edy "utg"a
mivexy oevx `l ,beprz
migxkeny iptn xacd z`
`l` ,(zilkz llba) ea
envr xacd z` mivex
,ea beprz el yiy iptn
oipry ,jxcd ef `l ixd
miiga evxi "iig"d

ly zeiptebde zeinybd z` "utg"a evxiye ,miiptebÎmiixyad
,éðBæîe éðáebeprze "utg"a didi dqpxtle miclil oevxdy - ¨¥§¥

,mipiprd ly "zeinyb"d cvneðéúBaø eøîà äæ ìò ék¦©¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ4:ðBöø ìha""'eë E5,epevx iptn - ,eðéäc- ¦§¨¦§¨¨©¥§§§©§

iptn elhan `edy `l` oevx el yiy ezernyn oi` "jpevx lha"
,oldl yxtn `edy itk ,`l` ,oeilrd oevxd `ed oi`y
,oeilrd oevx epi`y dna oevx mey el didi `l dligzklny
ììk ïBöø íeL Bì äéäé àìå ,úeàéöna ìèa BðBöø äéäiL¤¦§¤§¨¥¦§¦§Ÿ¦§¤¨§¨

íéììëpä ,ílk äfä íìBò éðéðòa:mipiprd zylya -éiç éðáa §¦§§¥¨©¤ª¨©¦§¨¦§¨¥©¥
,éðBæîemde ,mda gxken mc`dy mixac md dl`y zexnl - §¥

oevx mey el didi `l z`f lka ,d"awd z` ezcearl mirbep
mnvr dl` mixaca`l` ,'d zcearamixac ici lr d`ay

lehia ly ote`a didi oevxdy - "jpevx lha" yexit df .dl`
itlk ohw mkg ly ezelhazd lynl enk `l ,(ze`ivna lha)
`ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody ,lecb mkg
`ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn zpigaa
oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb jk .llk `vnp
- d"awd oevx df oi` m` epevx lhan `ed `l` ,dl` mixacl

.dligzkl oevx mey el oi`y `id dpeekd `l`øîàîëe§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø6ote`d zeidl jixv mc`d lv`y - , ©¥¦§¨¦§¨¨
:"éç äzà Eçøk ìò"Llr"k `ed ,miig ,"iig" ly oipr mby - ¤©¨§£©¨©

- miinyb miig xeza mnvr miiga ,oky ,(epevxl cebipa) "egxk
."ipefn"le "ipa"l rbepa xacd jky okyÎlke ,llk miig el oi`

el didi `ly ekeza lerti icediy ,xacd ixyt` cvik ,`l`
?xzeia migxkena `l elit` ,miinybd mipipra llk oevx mey
oi`y cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd epax z`f xiaqi
el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze oevx mey el
laeq `ede dl` mipipr
df oi` ,melyeÎqg dfn
ea yiy xac ,xrv el mxeb
zizin` di`x meyn
beprz mey el oi` ok`y
el yi xy`k dl` mipipra
minrtl yi ,oky .mze`
beprza yg epi` mc`y

miniieqn mixaca7oi` j` ,
mlrday dgked ef
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lel` 'e ipy mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."yi"l xewn zeidl zelylzydd ziy`x `id "dnkg"àéäå§¦
Búîëç,dnkgd zxitq zbixcne zpiga -úâOî äðéàL- ¨§¨¤¥¨ª¤¤
,dpadaìàøáð íeLlkd xvei `ed ,"ziy`xa xvei" edf - §¦§¨

Îe ,"dnkg" ly "ziy`x"aúò ìëa àéä úàfä äàéøaä10 ©§¦¨©Ÿ¦§¨¥
ìk íéeäúnL ,òâøå̈¤©¤¦§©¦¨

íéàeøaä,cinz -"Lé" ©§¦¥
Cøaúé Búîëçî "ïéà"î¥©¦¥¨§¨¦§¨¥

ìkä úà äiçîä11- . ©§©¤¤©Ÿ
wx `l lkd z` dign `ed
mb `l` ,zeig ly ote`a

ly ote`azeedzd,
dfy oeeike ,xvep xacdy
gxkdd on ,"oi`n yi"
didz zeedzddy

zicinzxaqeny itk .
oipray ,zeciqgd zxeza
xacdyk ,"lelre dlir"
daiqk ynyn oey`xd
leki ,ipyd xacl cala
zeidl (aaeqnd) "lelr"d

eli`e .ea z`vnp `l xak (daiqd) "dlir"dy ixg` mb miiw
,ixnbl df iptl zniiw dzid `ly zeycgzd dfy ,"oi`n yi"a
did `l df - zxg`) "yi" ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy
cinz didi ycgnd gekdy gxkdd on ,("yi" m`Îik ,"oi`"
itke) zeedzdd z`e yecigd z` ea lertl ,ycgzpy xaca

"dpen`de cegid xry"a xaqedy12mi zrixwn "oky lkn"a
eaehae" ,zicinz `id xac lk zeedzde z`ixay - jk ,(seq

mei lka ycgn"cinz13zeycgzddyk ,"mei lka" wx `l ,
`l` ,zxkip"cinz"zeycgzdde d`ixad dpyi ,rbx lka ,

"oi`" edne ,"yi"l "oi`"ndfdlrnly jxazi eznkg zpiga - ?
.dbydnBzòãa øiöéå ,Búðáä ÷îòa íãàä ïðBaúiLëe- §¤¦§¥¨¨¨§Ÿ¤£¨¨¦©¥§©§

eli`k didiy ,eiptl xacd z` xiivi ,xacd z` oiaiy ixg`
,zxiievn dpenza opeazny ink ,eiptl xacd xiievnBúéåä- £¨¨

"yi" ,ez`ixaeLnî òâøå òâø ìëa "ïéà"îlkay ,xnelk - ¥©¦§¨¤©¨¤©©¨
,jk m`e - ,jxazi eznkg ly "oi`"d zpiga ea zlret rbx

éàäBà ,Bì òø ék Bzòc ìò äìòé C,el yiy -íéøeqé íeL ©¥©£¤©©§¦©¦¦
øàL Bà ,"éðBæîe éiç éða"î,íìBòa ïéøeqé éleki cvik - ¦¨¥©¥§¥§¨¥¦¦¨¨

- ?mixeqi laeq `edye el rxy ezrca zelrléøädrya - £¥
ÎyáBhäå íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúé Búîëç àéäL ,"ïéà"ä̈©¦¤¦¨§¨¦§¨¥§©©¦§©

àeäå ,âðòäåzpiga -,àaä íìBòî äìòîlL ïãòämler - §¨Ÿ¤§¨¥¤¤§©§¨¥¨©¨
,`adocr obdnypd ly xzeia deabd mibeprzd zcn `edy ,

df - zewl` zbyde zpadn zbprzndob"ocr"n jynpd cala
dpigae ,exewn `edyef,cinz eze` deedne dignL éðtî ÷ø©¦§¥¤

df xac -Bì äîãð ïëì ¯ âOî Bðéà,el yiy -Bà òø ¥ª¨¨¥¦§¤©

÷ø ,áBè ìkäå ,äìòîlî ãøBé òø ïéà úîàa ìáà ,íéøeqé¦¦£¨¤¡¤¥©¥¦§©§¨§©Ÿ©
,âOî BðéàL,dfay "aeh"d -.Báeè áøå Bìãâìezeid iptne - ¤¥ª¨§¨§§©

oiadl ezlekine mc`d zbydn dlrnl `ed - xzeia lecb aeh
mb ,eyxeya dlrnl xac lk zeig ,xnelk .dfd aehd z`
cxeiy dn ly yxeyd
rx ly oipra dhnl
- olvilÎ`pngx mixeqie
aeh xac `ed yxeya ixd
ezcixia j` ,zn`a
lekiy aeh epyi ,dhnl
d`xiye dhnl zcxl
aeh epyie ,aeh `edy
dpeilr dbixcna x`ypd

dfy itk xzeiazligza
df myy ,zelbzdd
df okle dbydn dlrnl
rx ly yeala dhnl cxei
eay "aeh"d ,oky .mixeqie
itk ,dlbzd `l oiicr
wxta `ian owfd epaxy
(oipr eze`a oc `edyk) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlgay e"k

weqtd z`14mi`a mixeqiy ,"dÎi epxqiz xy` xabd ixy`" :
iptl ,'ied my ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied my ly "dÎi"n
'ied my ly 'de 'e ,"zelbp d"e - zelbpde"y) "d"e"a cxei dfy

dn ,"zelbp" odcxeiyixd ,"zexzqp" od d"i eli`e ,zelbzda
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.10.21 הערה לקמן ˘ËÈÏ"‡:11.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ב שהיחוה"א שחרית.13.שם.12."כדלעיל של ק"ש ברכות נוסח

יב.14. צד, א.15.תהלים סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ רמב"ם א. כה, זח"ב מרע"מ "להעיר
פ"ז]". והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל ˘ËÈÏ"‡:18.בתחלתו. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מוסיף ואילך שמכאן שמסקנת È¯˜ÈÚ"יל"פ

(2 ושעה, עת בכל (1 צ"ל: הנ"ל ˘ÓÓ.".19:‡"ËÈÏ˘בה˘ÈÁÈ'התבוננות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"ÂÓÂ˜Ó· זה לשלפני מתאים -
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Bîöòa äàøî ¯ Bì ïéåL ïéàL éîe .úézîà äàåLäa26 §©§¨¨£¦¦¦¤¥¨¦©§¤§©§

"áø áøò"î àeäLmz`ivia l`xyi ipal etxhvdy - ¤¥¥¤©
,mixvnnïéãáò eäéîøâìc27zad`le jxevl wx miyery - , ¦§©§©§¨§¦

,mnvrBîöò úà áäBàåztqed - jk ick cr -x"enc` w"k §¥¤©§
`"hily,ãé úçzî úàöìzeyxe -íéBbä éiça úBéçìå 'ä ¨¥¦©©©§¦§§©¥©¦

ïk ìòå ,Bîöò úà Búáäà ìéáLa,okle -õôç àeäoevxa - ¦§¦©£¨¤©§§©¥¨¥
,beprz lyíéøNa éiça28,éðBæîe éðáemipipra evtge epevx - §©¥§¨¦¨¥§¥

,miny myl dpeek ila ,envr zad`n `ad oevx `ed dl`ék¦
.Bì áBè äæif` - dfk ote`a `id mc`d zbdpdy drya -çBðå ¤§©

øwéò ék ,àøáð àlL Bì¤Ÿ¦§¨¦¦©
íìBòa íãàä úàéøa§¦©¨¨¨¨¨
BúBqðì ìéáLa àeä äfä©¤¦§¦§©

,elà úBðBéñðazepeiqp - §¦§¥
mipipra miiyw ly

,miinybøLà úà úòãìå§¨©©¤£¤
Bááì äðôé íà ,Bááìa¦§¨¦¦§¤§¨
,"íéøçà íéäìà" éøçà©£¥¡Ÿ¦£¥¦
óebä úBåàz íäL¤¥©£©

ìzLnäíéìL,ze`ae - ©¦§©§§¦
,"àøçà àøèq"î- ¦¦§¨¨¢¨

ze`xwpd zetilwn
mb okly ,"mixg` miwl`"
ze`ad sebd zee`z
mzeig zelawne
ok mb ze`xwp zetilwdn

,"mixg` miwl`"íäáe¨¤
,õôç àeä,bprzne -Bà ¨¥

Böôç íà,ebeprz - ¦¤§
íéiç úBéçì BðBöøe§¦§©¦

ìzLnä íéizîàíéìL £¦¦¦©¦§©§§¦
óà ,"íéiç íé÷ìà"î¥¡Ÿ¦©¦©

ìBëé BðéàLmiig zeigl - ¤¥¨
eidi eiig lky ,dl`k
- zewl`e miipgex mipipr
.miinybd mipiprdn mixeqid llk el ztki` `di `ly cr

éøö).[ìBëé BðéàL óà] elà úBáz àúéì ãé-éáúk äæéàáe .ïeiò C ¨¦¦§¥¤¦§¥¨¥¨¥¥©¤¥¨
:Ck eðàöî úøçà àçñðáeBðéàL óà ¯ BðBöøe Böôç íà Bà" §ª§¨©¤¤¨¨¨¦¤§§©¤¥

."'eë íéizîà éiç úBéçì ¯ ìBëéúBázL äàøð Bæ àçñð éôìe ¨¦§©¥£¦¦¦§¦ª§¨¦§¤¤¥
(øbñî øîàî àeä [ìBëé BðéàL óà]éç àeä úîàaL ïéîàéå ©¤¥¨©£©ª§¨§©£¦¤¤¡¤©

,íäa,"miig miwl`"n mi`ad miizin`d miiga -åéëøö ìëå ¨¤§¨§¨¨

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

ùã÷ä úøâà
çîùéù ìëä úéùàø ë"òå
'äá åúðåîàá ùîî äéçéå äòùå úò ìëá ìâéå íãàä
ïðåàúîå áöòúîù éîå òâø ìëá åîò áéèîå äéçîä
äæéà åì øñçå ïéøåñéå òø èòî åì ùéù åîöòá äàøî
úåáöòä úãî å÷éçøä ë"òå å"ç øôåëë äæ éøäå äáåè
íåùî ùåçé àì ïéîàîä ìáà .úîàä éîëç ãàîá
åìöà ïéåù åàìå ïä íìåòä éðéðò ìëáå íìåòá ïéøåñé
åîöòá äàøî åì ïéåù ïéàù éîå úéúéîà äàååùäá
úàöì ò"à áäåàå ïéãáò åäééîøâìã áø áøòî àåäù
ò"à åúáäà ìéáùá â"åò ééçá úåéçìå 'ä ãé úçúî
åì áåè äæ éë éðåæîå éðáå íéøùá ééçá õôç àåä ë"òå
æ"äåòá íãàä úàéøá ø÷éò éë àøáð àìù åì çåðå
øùà úà úòãìå åìà úåðåéñðá åúåñðì ìéáùá àåä
íäù íéøçà íéäìà éøçà åááì äðôé íà åááìá
åà õôç àåä íäáå à"ñî íéìùìúùîä óåâä úååàú
íéìùìúùîä íéúéîà íééç úåéçì åðåöøå åöôç íà

) ìåëé åðéàù óà íééç íé÷ìàîúåáéú àúéì é"úë äæéàáå .ò"ö

.êë åðàöî úøçà àçñåðáå [ìåëé åðéàù óà] åìàåöôç íà åà"
."'åë íéúéîà ééç úåéçì ìåëé åðéàù óà åðåöøå
.(øâñåî øîàî àåä [ìåëé åðéàù óà] úåáéúù äàøð åæ àçñåð éôìå

åéðéðò ìëå åéëøö ìëå íäá éç àåä úîàáù ïéîàéå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ÈÙ ¯Â‡·ואיך במקומו, וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .Á¯ÎÂÓ˘מובן אינו דלכאורה דאין ÏÏÎלהביאו. משנ"ת ע"פ :
החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם וכו', במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין דא"כ - כו' יורד רע
בסופו". תשי ע' ובפרט  עה"פ לתנ"ך שלו ובאוה"ת לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' וחדוה עוז עה"פ וכדרז"ל

.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ביוצר שהנדון שנת"ל ˘È˘‡¯·.".21:‡"ËÈÏ˙"כמו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שיש אף דמרמז "י"ל
ÁÎשונים האגה"קÌÈÎÙ‰Âעתים בריש לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת Ú˙'"זמ"ז ÏÎ·'..22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כיון"

חי". הוא ושעה עת בכל והרי - נברא ושעה".23.דבשבילה עת "בכל שצ"ל טעם ˘ËÈÏ"‡:24.עוד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
היפך ויל"פ: רגיל. לא וגם (כנ"לÌˆÚמיותר ומציאותו בריאתו ˘ËÈÏ"‡:25.נברא)".˘·˘·ÏÈ‰ענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ישעי "ע"ד

- יחיש צ"ל כאן גם ואולי שם. תרגום וראה טז כה".·'כח, ב, קהלת תרגום וראה ˘ËÈÏ"‡:26.יודין. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"כנ"ל"
.[24 ˘ËÈÏ"‡:27.[הערה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(באו"ה) ספ"א ח"א רס"א. מאגה"ק ולהעיר סע"א. כב, - ת"ו Î"˜28."תקו"ז ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡לעיל"‡Ï הענין שהדגיש לאחר - כאן משא"כ חז"ל. בדברי שהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה הודגש
ÌÈÈÁ„."חפץ שצ"ל פשיטא ובזה מלך, פני באור
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Bîöòa äàøî ¯ Bì ïéåL ïéàL éîe .úézîà äàåLäa26 §©§¨¨£¦¦¦¤¥¨¦©§¤§©§

"áø áøò"î àeäLmz`ivia l`xyi ipal etxhvdy - ¤¥¥¤©
,mixvnnïéãáò eäéîøâìc27zad`le jxevl wx miyery - , ¦§©§©§¨§¦

,mnvrBîöò úà áäBàåztqed - jk ick cr -x"enc` w"k §¥¤©§
`"hily,ãé úçzî úàöìzeyxe -íéBbä éiça úBéçìå 'ä ¨¥¦©©©§¦§§©¥©¦

ïk ìòå ,Bîöò úà Búáäà ìéáLa,okle -õôç àeäoevxa - ¦§¦©£¨¤©§§©¥¨¥
,beprz lyíéøNa éiça28,éðBæîe éðáemipipra evtge epevx - §©¥§¨¦¨¥§¥

,miny myl dpeek ila ,envr zad`n `ad oevx `ed dl`ék¦
.Bì áBè äæif` - dfk ote`a `id mc`d zbdpdy drya -çBðå ¤§©

øwéò ék ,àøáð àlL Bì¤Ÿ¦§¨¦¦©
íìBòa íãàä úàéøa§¦©¨¨¨¨¨
BúBqðì ìéáLa àeä äfä©¤¦§¦§©

,elà úBðBéñðazepeiqp - §¦§¥
mipipra miiyw ly

,miinybøLà úà úòãìå§¨©©¤£¤
Bááì äðôé íà ,Bááìa¦§¨¦¦§¤§¨
,"íéøçà íéäìà" éøçà©£¥¡Ÿ¦£¥¦
óebä úBåàz íäL¤¥©£©

ìzLnäíéìL,ze`ae - ©¦§©§§¦
,"àøçà àøèq"î- ¦¦§¨¨¢¨

ze`xwpd zetilwn
mb okly ,"mixg` miwl`"
ze`ad sebd zee`z
mzeig zelawne
ok mb ze`xwp zetilwdn

,"mixg` miwl`"íäáe¨¤
,õôç àeä,bprzne -Bà ¨¥

Böôç íà,ebeprz - ¦¤§
íéiç úBéçì BðBöøe§¦§©¦

ìzLnä íéizîàíéìL £¦¦¦©¦§©§§¦
óà ,"íéiç íé÷ìà"î¥¡Ÿ¦©¦©

ìBëé BðéàLmiig zeigl - ¤¥¨
eidi eiig lky ,dl`k
- zewl`e miipgex mipipr
.miinybd mipiprdn mixeqid llk el ztki` `di `ly cr

éøö).[ìBëé BðéàL óà] elà úBáz àúéì ãé-éáúk äæéàáe .ïeiò C ¨¦¦§¥¤¦§¥¨¥¨¥¥©¤¥¨
:Ck eðàöî úøçà àçñðáeBðéàL óà ¯ BðBöøe Böôç íà Bà" §ª§¨©¤¤¨¨¨¦¤§§©¤¥

."'eë íéizîà éiç úBéçì ¯ ìBëéúBázL äàøð Bæ àçñð éôìe ¨¦§©¥£¦¦¦§¦ª§¨¦§¤¤¥
(øbñî øîàî àeä [ìBëé BðéàL óà]éç àeä úîàaL ïéîàéå ©¤¥¨©£©ª§¨§©£¦¤¤¡¤©

,íäa,"miig miwl`"n mi`ad miizin`d miiga -åéëøö ìëå ¨¤§¨§¨¨

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

ùã÷ä úøâà
çîùéù ìëä úéùàø ë"òå
'äá åúðåîàá ùîî äéçéå äòùå úò ìëá ìâéå íãàä
ïðåàúîå áöòúîù éîå òâø ìëá åîò áéèîå äéçîä
äæéà åì øñçå ïéøåñéå òø èòî åì ùéù åîöòá äàøî
úåáöòä úãî å÷éçøä ë"òå å"ç øôåëë äæ éøäå äáåè
íåùî ùåçé àì ïéîàîä ìáà .úîàä éîëç ãàîá
åìöà ïéåù åàìå ïä íìåòä éðéðò ìëáå íìåòá ïéøåñé
åîöòá äàøî åì ïéåù ïéàù éîå úéúéîà äàååùäá
úàöì ò"à áäåàå ïéãáò åäééîøâìã áø áøòî àåäù
ò"à åúáäà ìéáùá â"åò ééçá úåéçìå 'ä ãé úçúî
åì áåè äæ éë éðåæîå éðáå íéøùá ééçá õôç àåä ë"òå
æ"äåòá íãàä úàéøá ø÷éò éë àøáð àìù åì çåðå
øùà úà úòãìå åìà úåðåéñðá åúåñðì ìéáùá àåä
íäù íéøçà íéäìà éøçà åááì äðôé íà åááìá
åà õôç àåä íäáå à"ñî íéìùìúùîä óåâä úååàú
íéìùìúùîä íéúéîà íééç úåéçì åðåöøå åöôç íà

) ìåëé åðéàù óà íééç íé÷ìàîúåáéú àúéì é"úë äæéàáå .ò"ö

.êë åðàöî úøçà àçñåðáå [ìåëé åðéàù óà] åìàåöôç íà åà"
."'åë íéúéîà ééç úåéçì ìåëé åðéàù óà åðåöøå
.(øâñåî øîàî àåä [ìåëé åðéàù óà] úåáéúù äàøð åæ àçñåð éôìå

åéðéðò ìëå åéëøö ìëå íäá éç àåä úîàáù ïéîàéå
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ÈÙ ¯Â‡·ואיך במקומו, וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .Á¯ÎÂÓ˘מובן אינו דלכאורה דאין ÏÏÎלהביאו. משנ"ת ע"פ :
החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם וכו', במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין דא"כ - כו' יורד רע
בסופו". תשי ע' ובפרט  עה"פ לתנ"ך שלו ובאוה"ת לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' וחדוה עוז עה"פ וכדרז"ל

.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ביוצר שהנדון שנת"ל ˘È˘‡¯·.".21:‡"ËÈÏ˙"כמו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שיש אף דמרמז "י"ל
ÁÎשונים האגה"קÌÈÎÙ‰Âעתים בריש לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת Ú˙'"זמ"ז ÏÎ·'..22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כיון"

חי". הוא ושעה עת בכל והרי - נברא ושעה".23.דבשבילה עת "בכל שצ"ל טעם ˘ËÈÏ"‡:24.עוד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
היפך ויל"פ: רגיל. לא וגם (כנ"לÌˆÚמיותר ומציאותו בריאתו ˘ËÈÏ"‡:25.נברא)".˘·˘·ÏÈ‰ענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ישעי "ע"ד

- יחיש צ"ל כאן גם ואולי שם. תרגום וראה טז כה".·'כח, ב, קהלת תרגום וראה ˘ËÈÏ"‡:26.יודין. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"כנ"ל"
.[24 ˘ËÈÏ"‡:27.[הערה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(באו"ה) ספ"א ח"א רס"א. מאגה"ק ולהעיר סע"א. כב, - ת"ו Î"˜28."תקו"ז ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡לעיל"‡Ï הענין שהדגיש לאחר - כאן משא"כ חז"ל. בדברי שהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה הודגש
ÌÈÈÁ„."חפץ שצ"ל פשיטא ובזה מלך, פני באור

lel` 'g iriax mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ח' רביעי יום
אגרת יב  ,fiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äùòî 'éäå áé,234 'nr cr.êøáúé úåùåã÷ä

ìzLî åéðéðò ìëåúîàa íéìL,mzeig milawne -éèøôa §¨¦§¨¨¦§©§§¦¤¡¤¦§¨¥
,"àøçà àøèq"î àlL íäéúeièøt,zetilwd on `ly -ék §¨¦¥¤¤Ÿ¦¦§¨¨¢¨¦

'äî"29"eððBk øáâ éãòöî30,'dn md mc` ly eicrv - ,ïéà"å31 ¥¦§£¥¤¤¨§¥
"'eë älî32mc`dy - , ¦¨

`edÎjexaÎyecwde xaci
itk ,mcewn jkn rci `l

weqtdy33'd od" :miiqn
wx `ly ,"dlek zrci
mixeaic mb `l` ,miyrn
Îyecwd rcei ,mc`d ly
iptl cer ,`edÎjexa
,mze` `han mc`dy
z` lawn `ed epnne
.xeaic eze` xacl zeigd

ïk íàålawn `edy - §¦¥
,`edÎjexaÎyecwdn ezeig lkBðéàL ÷ø úéìëúa áBè ìkä©Ÿ§©§¦©¤¥

,âOî.dfay "aeh"d mc`l -Bæ äðeîàáejka oin`n `edy - ª¨¤¡¨

,éeìba íb áBè ìkä äNòð úîàa,aeh dfy ielba e`xiy - ¤¡¤©£¤©Ÿ©©¨
,éeìâa äîãpä òøäL ïéîànL Bæ äðeîàaLdncpy dny - ¤¤¡¨¤©£¦¤¨©©¦§¤§¨

,"rx"k ielbaBúîëç àéäL ,ïBéìòä "áBh"î àeä Búeiç ìk̈©¦¨¤§¤¦¨§¨
,úâOî dðéàL Cøaúé¦§¨¥¤¥¨ª¤¤
äìòîlL "ïãò"ä àéäå§¦¨¥¤¤§©§¨

àaä íìBòîxkfpk - ¥¨©¨
Îob) "`ad mler"y ,lirl
"ob"k wx `ed (ocr
"aeh"de ,"ocr"n dkynde
"aeh" `ed "ocr"ny

dlrn dlrnly34aehdn
,ocrÎobe dfd mlerd ly
ììëð Bæ äðeîàa éøä£¥¤¡¨¦§¨
òøä úîàa älòúîe¦§©¤¤¡¤¨©
ïBéìòä "áBh"a änãîä©§ª¤©¨¤§

:æeðbäipira aehd z` e`xiy ,ielba mb aeh `lina dyrpe - ©¨
.xya

äéäå" .áéÎl xkyd -å ,íBìL ä÷ãvä äNòîxkyd- §¨¨©£¥©§¨¨¨©
Îl."íìBò ãò çèáå è÷Lä ä÷ãvä úãáòweqt df - £Ÿ©©§¨¨©§¥¨¤©©¨

'iryia1oipr md "dcear"e "dyrn"y ,mixne`d miyxtn yie ,
mebxz eli`e .zepey milna oipr eze` lr xfeg weqtd ,cg`

ipy mdy yxtn ozpei
mipey mipte` ipy ,mipipr
xy`e ,dwcvd oipra

xeardyrndwcvd
ly xkyd ribnmely,

d xearedceardwcv ly
hwyd ly xkyd ribn

.mler cr ghaeïéáäì§¨¦
"äNòî" ïéaL Løôää©¤§¥¤¥©£¤

"äãBáò"ìote` dfi` - ©£¨
"dyrn" `xwp dwcv ly

?"dcear" `xwp dfi`ee
Îy yxtdd -"íBìL" ïéá¥¨

.'eë "çèáå è÷Lä"ì- §©§¥¨¤©
`xwpd dwcvd ote` xear xkydydyrn`edmelyxkyde ,

`xwpd dwcvd ote` xeardcear`edghae hwydz`f oiap ,
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äî ét-ìò2÷eñt ìò3: ©¦©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨

"åéîBøîa íBìL äNò":l"f epizeax jk lr mixne` -ék Ÿ¤¨¦§¨¦

,Là ìL øN ìàéøáâå íéî ìL øN ìàëéîmind rah - ¦¨¥©¤©¦§©§¦¥©¤¥
,y`d z` miakn mindy y`deål`ixabe l`kin eli` - §
,øîBìk .äæ úà äæ ïéaëî ïéàl`kin ly xnegdy `l - ¥§©¦¤¤¤§©

`edceqin `ed l`ixab ly xnegde ipgexd mind ceqin
`l` ,ipgexd y`d

:`id dpeekdìàëénL- ¤¦¨¥
,`ed,ãñç ìL øN©¤¤¤

àø÷pä`xwp cqg - ©¦§¨
íéãøBiä ,"íéî" íLa- §¥©¦©§¦

,mind rahkíB÷nî¦¨
,Ceîð íB÷îì dBáb̈©§¨¨

àeäåmewnn dcixid - §
jenp mewnl deab

`id ,zeipgexaúðéça§¦©
úeèMtúäå äòtLää- ©©§¨¨§¦§©§

,zkyndúeiçä©©
íéðBéìò úBîìBòî¥¨¤§¦
Là úðéçáe ,íéðBzçúì§©§¦§¦©¥

àéä ,äìòîì úBìòì dòáhL,zeipgexa -äøeábä úðéça ¤¦§¨©£§©§¨¦§¦©©§¨
àlL ,äìòîì ähnî íéiçä úòtLä úe÷lzñäå§¦§©§©§¨©©©¦¦©¨§©§¨¤Ÿ

,áøå íeöò íeöîöa ÷ø ,òétLäìwx didz drtyddy - §©§¦©©§¦§¨¨©
mevnv ly ote`amevrlye ,zeki`a zeigd zhrnd ly
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

à"ñî àìù íäéúåéèøô éèøôá úîàá íéìùìúùî
ìëä ïë íàå 'åë äìî ïéàå åððåë øáâ éãòöî 'äî éë

÷ø úéìëúá áåèúîàá åæ äðåîàáå âùåî åðéàù
ïéîàîù åæ äðåîàáù éåìâá íâ áåè ìëä äùòð
ïåéìòä áåèî àåä åúåéç ìë éåìâá äîãðä òøäù
ïãòä àéäå úâùåî äðéàù êøáúé åúîëç àéäù
äìòúîå ììëð åæ äðåîàá éøä á"äåòî äìòîìù

:æåðâä ïåéìòä áåèá äîåãîä òøä úîàá

äéäå áéä÷ãöä úãåáòå íåìù ä÷ãöä äùòî
ùøôää ïéáäì .íìåò ãò çèáå è÷ùä
ô"ò 'åë çèáå è÷ùäì íåìù ïéáå äãåáòì äùòî ïéáù
øù ìàëéî éë åéîåøîá íåìù äùåò ô"ò ì"æøàù äî
äæ úà äæ ïéáëî ïéàå ùà ìù øù ìàéøáâå íéî ìù
íéãøåéä íéî íùá '÷ðä ãñç ìù øù ìàëéîù øîåìë
äòôùää 'éçá àåäå êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî
'éçáå íéðåúçúì íéðåéìò úåîìåòî úåéçä úåèùôúäå
äøåáâä 'éçá àéä äìòîì úåìòì äòáèù ùà
àìù äìòîì äèîî íééçä úòôùä úå÷ìúñäå
úåéãâð úåãî ïäå áøå íåöò íåöîöá ÷ø òéôùäì
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כג.29. לז, ˘ËÈÏ"‡:30.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"‰¯Â‡ÎÏדפסוק השייכות השגח"פ Ê‰צע"ק ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, דוקא
Ì„Â˜'נר בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל פי' ע"פ ומובן ‰„ÂÈ˜לזה. Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו דאדה"ז

ד.31. קלט, ˘ËÈÏ"‡:32.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שנוגע אסיפא לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' התרגום Ô‡Îל"נ פי' (ע"פ
'מחשבת'". גם - עניניו" ד"כל שם.33."מחשבת") ˘ËÈÏ"‡:34.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב לד, ברכות יז.1."וכמחז"ל לב,

ו.2. ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים ב.3.ראה כה, איוב



`lelסח 'h iying mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

חמישי אלול יום ט'
,234 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìéòìã àúåøòúà äðäå,giw 'nr cr.øåëå óøöîá

mevnvax,zenka zeigd zphwd lyïäå,dxeabe cqg - §¥
,Bæì Bæ úBiëôäå úBicâð úBcîdrtyd ly oipr `ed cqg - ¦¤§¦§¨§¦¨

,mevnve dlabd ly oipr `id dxeab eli`e ,zlaben izla
eðééäå,ipydn cg` miiktde micbep dxeabe cqg izn -ïäLk §©§§¤¥

,ïcáì úBcî úðéçáa- ¦§¦©¦§©¨
ly oipr ixd `id dcn
dcn lke ,dlabde xeriy
m` ,`id dpte`a zlaben
ote`a e` cqg ly ote`a

,dxeab ly
àeä-Ceøa-LBãwä Cà©©¨¨

,íäéðéa íBìL äNBò- ¤¨¥¥¤
oia zecbpzd didz `ly

,dipyl zg` dcneðééäc§©§
älbúnL éeléb éãé-ìò©§¥¦¤¦§©¨
äaø äøàä ïää¤¤¨¨©¨
ãàî äîeöò äòtLäå§©§¨¨£¨§Ÿ
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨

BîLk øLà ,àeä- £¤¦§
xe`" `edyoi`ila ,"seq

eq,leab ilae s,àeä ïk¥
äcî úðéçáa BðéàL¤¥¦§¦©¦¨

àlà ,íBìLå-ñç,`ed - ©§¨¤¨
elôà ,õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì,dlrnl -úðéçaî §©§¨©§¨©¥¥£¦¦§¦©

úòc-äðéa-äîëç`idy -,úBcnä øB÷îokyÎlkne - ¨§¨¦¨©©§©¦
,zecnd zpigan ixnbl dlrnl `edyéæàåoda dxi`nyk - ©£©

,seqÎoi` xe`n dx`dìàéøáâå ìàëéî ìL úBicâð úBcnä©¦¤§¦¤¦¨¥§©§¦¥
,dxeabe cqg ly -íéãçàì eéäå ,ïLøLå ïøB÷îa úBììëð¦§¨¦§¨§¨§¨§¨©£¨¦

.éelb úðéçáa íäì øéànä Cøaúé BøBàa íéìèáe ,Lnî©¨§¥¦§¦§¨¥©¥¦¨¤¦§¦©¦
cebipd ca`p ,seqÎoi` xe`l mzelhazd lceb cvn ,oky -
ixd ,ipyl cg` micbpnd mixy ipya lynd itk ,mdipiay
mde mzecbpzd zca`p ,jlnd ipta micner mdy drya
zelhazdd cvn `ad xac ,miaeh micicik mdipia mixacn
dlrp dcna df lynpa mb jk ,jlnd ipta mdipy ly dlecbd
oipr ,"seqÎoi` xe`"l ixd `ed mlehiay iptn ,oky .xzeia
ly dlabdd ixnbl zca`p - "leab ila"e "seqÎoi`" `edy

.zecnd,íéãñça úBøeábä íé÷zîúîe íéâfîúî éæàå- ©£©¦§©§¦¦§©§¦©§©£¨¦

,zewiznl mileynd cqgle aehl zektdp odäðéça éãé-ìò©§¥§¦¨
úòvîîÎd z` zkeeznd -òéøënä å÷,dxeabe cqg oia - §ª©©©©©§¦©

,íéîçøä úcî àéä ,ãñç étìk ähîezcny drya - ©¤§©¥¤¤¦¦©¨©£¦
zxne` dxeabd zcne ,dlabd ila ritydl zxne` cqgd
inn drtydd z` repnl
zlawl ie`x epi`y
zcn d`a - rtyd
odipia drixkne mingxd

lk ewd z` dhnezcn it
`ed oi` m` mby ,cqgd
la` ,rty zlawl ie`x
cvne ,eilr engxiy ie`x
,el ritydl zepngxd

úàø÷päzcn - ©¦§¥
z`xwp ,mingxdíLa§¥

éîëç éøáãa "úøàôz"¦§¤¤§¦§¥©§¥
,úîàä,dlawd inkg - ¨¡¤

'áî äìeìk àéäL éôì§¦¤¦§¨¦
,íãàå ïáì :ïéðåb§¨¦Ÿ¤§Ÿ¤
ãñçì íéænøîä©§©§¦§¤¤

.äøeáâefnxn oal - §¨
.dxeabl - mec`e ,cqgl
mya `xwp df okle
.itei ea yi mirav dnkn akxend xac oky - itei - "zx`tz"
z`xwp okl - dxeab mbe cqg mb "mingx"a yiy iptn ,ixd

."zx`tz" mya ef dcnàeä-Ceøa ä"éåä íL íúñ ïëìå§¨¥§¨¥£¨¨¨
áeúkL Bîk ,úøàôzä úcî ìò äøBî äøBzä ìëaL¤§¨©¨¤©¦©©¦§¤¤§¤¨

LBãwä øäfa4zecnd lr ixd mixen miyecwd zenyd - , ©Ÿ©©¨
lr - miwl` my ,cqgd zpiga lr lÎ` my enk ,zepeilrd
riten `edy itk - 'ied my eli`e .dnecke dxeabd zcn
`ed 'ied my ."zx`tz"d zcn lr dxen - inzq ote`a dxeza
zcn idefe ,miyecwd zenyd x`yn dlrnle "mvrd my" ixd

,"zx`tz"dïàkL éôì,"zx`tz"d zcna -úðéça àeä §¦¤¨§¦©
úàN øúéa ,äaø äøàä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb¦¥¨¤¨¨©¨§¤¤§¥

.Cøaúé úBLBãwä åéúBcî øàMîdyer" ly oiprd edf - ¦§¨¦¨©§¦§¨¥
,"seqÎoi` xe`"n ezelbzda jxazi `edy ,"einexna mely

.dxeabe cqg oia ,l`ixabe l`kin oia mely dyer

àúeøòúà ,äpäå§¦¥¦§¨¨
,àìéòìczexxerzdd - ¦§¥¨

,dlrnlnéeléb øøBòì§¥¦
äòtLäå äaø äøàä¤¨¨©¨§©§¨¨
,ìéòì økæpä äîeöò£¨©¦§¨§¥

-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨
,àeä,ick -úBNòì©£
íBìLzecnd oia - ¨

,dlrnly,ìéòì økæpä©¦§¨§¥
àúeøòúàa àéä¦§¦§¨¨
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חמישי אלול יום ט'
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,àzúìc,dhnly dceard ly zexxerzdd ici lr -äNòîa ¦§©¨§©£¥
íéiç úòtLäå ä÷ãvä,miig mipzepd mipipr -ãñçå ïç ©§¨¨§©§¨©©¦¥¨¤¤

íéîçøå5,íeìk déîøbî déì úéìc ïàîìel oi`y inl - §©£¦§©§¥¥¦©§¥§
,melk envrn.'eë íéìôL çeø úBéçäìemirityny ici lr - §©£©§¨¦

iprd z` dwifgnd dwcv
ote`a z`f miyere ,miiga
cqg ,og mb ea yiy
zpzip dwcvdy ,mingxe
ly ote`ae ybxa

"eqiitnd"6zray ,
zpizp mr zg` dperae
el mieeyn dwcvd
minnexn ,daeh dybxd
`ly ,egex z` miccerne
lr ixd - egexa letp didi
dhnln ef zexxerzd ici
zexxerzd mikiynn
daxd dx`ddn dlrnln
dnevrd drtydde
`edÎjexa "seqÎoi` xe`"n
,zepeilrd zecnd l`
odipia mely zeyrl
ewznei zexeabdye
epax xiaqi oldl .micqgl
dyrn"y dn owfd
ytpa zlret "dwcvd

xy`e .zindad eytpay rxd mr eznglnae ezceara ,mc`d
ipy mpyi - rxdn xxazi day aehdy ,zindad ytpd xexiaa
zcear ici lr ,dlrnl dhnln jxca cg` ote` :mipte`
dcbpky dcnd z` xxal ziwl`d ytpay dcn lk znglne
ytpd ly dad`d ici lr xxal lynl enk ,zindad ytpa
ici lr ;zindad ytpd ly de`zde cqgd zcn z` ziwl`d
ly drxd d`xid zcn z` xxal ziwl`d ytpd ly d`xi
dlrnln jxca xexia ,ipy ote` ;dnecke ,zindad ytpd
zexxazn - iwl` xe` envr lr jiynn mc`dy ici lr ,dhnl
didi `ealÎcizrly enke jxcÎlr .zindad ytpd ly zecnd
zelbzdd ici lr rxdn xxazi aehdy xexiad llka mlera
gex z`e" didiy lrtzy zelbzd ,mlera f` didzy ziwl`d

"ux`d on xiar` d`nehd7icedi ly ezceara mb dfÎjxcÎlr ,
jxca xexiad epyi ,zindad eytp ly rxdn aehd z` xxal

dlrnlnxe` jiynnd dnyl dxez cenil ici lr) dhnl
ici lr mb jk .rxdn xxazie xabzi ely aehdy xferd (iwl`
ziwl` zelbzd icedi jiynn ,"dwcvd dyrn" ,dwcvd oipr
.rxdn aehd xexia elv` didiy ,ezltz zrya el zilbznd
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,LBãwäoia melyd my - ©¨
dxeabe cqg ly zecnd
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dxeabde ,dxeabe cqg ly

,cqga wznezàéìîô"e¨©§¨
ïä ¯ "ähî ìL¤©¨¥
,íéðBzçzä úBìëéää©¥¨©©§¦
äfä íìBò èøôáe¦§¨¨©¤
òøå áBè áøòîä ìôMä©¨¨©§Ÿ̈¨©

îf` -íãà àèç ¥¥§¨¨
,ïBLàøä`iady `hg - ¨¦

,rxde aehd zaexrzl
rx oi`e rx ila aeh oi`y

,aeh ilaìò èìBL òøäå§¨©¥©
áeúkL Bîk ,áBhä9: ©§¤¨

íãàä èìL øLà"£¤¨©¨¨¨
,"'eë íãàamc`"d - ¨¨¨

lyen ,dtilw ly "lrila
,"el rxl" weqt eze`a miiqny itke ,dyecw ly "mc`"d lr

"õîàé íàlî íàìe"10dyecwd cv xabzn minrtl - , §Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
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,"õ÷ úò" ãò íìBòa íBìL,rxl seq didiyk -øøaúiL ¨¨¨©¥¥¤¦§¨¥
÷ácì òøäî áBhäwaczdl -øB÷î ,BøB÷îe BLøLa ©¥¨©¦¨¥§¨§§§

çeøå ,"ïåà éìòt ìk eãøtúé" éæàå ,àeä-Ceøa íéiçä©©¦¨©£©¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤§©
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.aehdn wx `a rxd ly ezeige eneiw lk ixdy ,rxläæ øeøáe¥¤
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יא.31. מח, יט.32.ירמיה ז, ˘ËÈÏ"‡:33.מיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וישלח לשל"ה מציין יט) ז, (מיכה עה"פ להצ"צ "באוה"ת
לכאן". משם ויובן ב). (רצה

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

יִצית.  ַהּצִ ּובֹוְדִקים  ָיִמין  ֵתף  ּכָ ַעל  ל  ְמֻקּפָ דֹול  ית־ּגָ ּלִ ַהּטַ יִחים  ַמּנִ דֹול:  ּגָ ית  ַטּלִ ת  ְלִביׁשַ ּבִ ִמְנָהֵגנּו 
אֹותֹו,  ִטים  ּפֹוׁשְ ֵתף,  ַהּכָ ִמן  ית  ּלִ ַהּטַ לֹוְקִחים  ְך  ּכָ ַאַחר  ּגֹו'".  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  "ּבָ אֹוְמִרים  ִדיָקה  ַהּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ִציִצית. ִסּיּום  ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחֹוָריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ ית, ַמֲחִזיר אֹותֹו ִמּכְ ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ְ ְמַנּשׁ

ֹמאל. ַצד ׂשְ ארֹו ַלֲאחֹוָריו ּבְ ְנפֹות ָיִמין ְסִביב ַצּוָ ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ַהּבְ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ )ַעּיֵן ׁשְ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' 
רז, דער ווָאס ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.

א 'ָרז' – ַהּיֹוֵדַע ֶאת  ִגיַמְטִרּיָ ם־טֹוב ְמֹאד ָאַהב אֹור, ְוָאַמר: 'אֹור' ּבְ ַעל־ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ָכל ּדָ ּבְ ַהּסֹוד ׁשֶ

ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסֹוף, ְולֹא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הֹוָרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְמַחת ּתֹוָרה,  ׂשִ א ּבְ יהֹו ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ֵאין קֹוִרין ּבֹו ֶאּלָ ִהּגִ ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ְפרַאג ֵיׁש ֵסֶפר־ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ
א"  ּכָ "ּדַ ּבֹו  ְוָכתּוב  ְרִאיִתיו,  תרס"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ ְפרַאג  ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ַמע.  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ אֹותֹו  ְוגֹוְלִלין 
ָתבֹו  ּכְ ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ל  ְמֻקּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵסֶפר־ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ָרִאיִתי  תרס"ז,  ַנת  ׁשְ ּבִ וָאְרְמס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָאֶלף.  ּבְ
ָעה ִסיָמן ט"ז( ְוִדְבֵרי  ֵאִרית ְיהּוָדא )יֹוֶרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ תּוב ּדַ ַמֲהַר"ם ֵמרֹוְטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבֹו ּכָ

ֶזה. ִנים ּבָ ה ְסָפִרים ַהּדָ ּמָ ן ּכַ ַנת ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ ָעה ִסיָמן כ"ב( . ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ְנֶחְמָיה )יֹוֶרה ּדֵ

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹשָׁ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְוָיַגע  ָטַרח  ר  ֲאׁשֶ עֹות,  ָ ַהּשׁ ֶאֶלף  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹשִׁ ׁשְ ְזכּות  הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
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היום יום . . . עד
ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  רּוׁשֵ ּדְ ִלְלֹמד  ְמֻיָחד  עּור  ׁשִ לֹו  ָקַבע  תקס"ד  ַנת  ׁשְ )ּבִ תקס"ד־תקצ"ד  ִנים  ָ ַהּשׁ ים  לֹשִׁ ׁשְ

ָסָתם(. ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ְקׁשֵ ִעְנָין  ּבְ ַעת  ַהּדַ ַהֲעָמַקת  ּבְ ְלִהְתּבֹוְננּות  ַיַחס  ּבְ  – ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְוכּו'  ים  ָנׁשִ ִדיֵני  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ּוְרָאָיה  טֹוב',  'ִכי  ּבְ יִגים  ּוַמּשִׂ ְמִביִנים  ֲאַזי  נֹוֵגַע,  ָהִעְנָין  ִאם  ָגה:  ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ַהׂשְ ֲעֵלי  ּבַ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹוִנים  ְוַהּגְ ְוָאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ּתַ ֶזה  ּבָ ִרים  ּוְמַדּבְ ִלְטֹען,  כֹולֹות  ּיְ ׁשֶ ְוַטֲענֹוֵתיֶהן 
ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ּבְ ה ֵאיָנּה  ָ ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהלֹא ָהִאּשׁ ֻמְפָלָגה, 

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

קלָאר,  פירושו:  "יחידות"  אשר  אומרים,  היו  הזקן  רבינו  חסידי  זקני  גדולי 
ָאּפגעשטעלט, פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, 

יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען 

זיך מיט אלע רצונות.

 – ִאחּוד.  ְקִביָעה,  רּור,  ּבֵ רּוׁשֹו:  ּפֵ "ְיִחידּות"  ר  ֲאׁשֶ אֹוְמִרים,  ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲחִסיֵדי  ִזְקֵני  דֹוֵלי  ּגְ
ָנה ב', ְיָבמֹות ס"ב.  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקֹור ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ א, ּבְ

"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ
ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ֵ ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשׁ ֶאת ַהּמִ

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בגן־עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה 
בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים 
דער  איז  דין  בעלמא  הצ"צ:  אמר  לנגן  כשגמר   - הלבבות.  שהלהיב  שיר  בקול 
טייטש פון דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה 
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עה היום יום . . . 
צייטענווייז. אין גן־עדן טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה 

נעהמט איהם פאנאדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.

הּוא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  לֹאַמר:  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹוִאיל  ַהּיֹום  ִקּדּוׁש  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ תר"ג,  ֵצא  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ
ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  ֹסֶלת,  ּפְ ְמֹעָרב  ַהּטֹוב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ָלֵכן  ֶקר[,  ֶ ַהּשׁ ]=עֹוָלם  ְקָרא  ׁשִ ּדְ ָעְלָמא 
ם  ּגַ ה  ִהּנֵ  – ָהֱאֶמת[  ]=עֹוָלם  ְקׁשֹוט  ּדִ ָעְלָמא  הּוא  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ה.  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ ּוְבֶדֶרְך  ְלַמְעָלה 
ַגן־ֵעֶדן  ּבְ אֹוָתם  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהֵרי  רֹון,  ְלִחּסָ ְרִאים  ַהּנִ ִעְנָיִנים  ּבְ ִרים  ַהְמַדּבְ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ
ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו  ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתֹו. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ ֵהם ַמֲעָלה. – ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ
ַמח ֶצֶדק":  ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ ן, ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ ְלַנּגֵ
הּוא  ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ל ַהּמַ רּוׁשֹו ׁשֶ ה[ ּפֵ עֹוָלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ
הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת" אֹותֹו  ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן־ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה "ּתֹוְפִסים" אֹותֹו. ִלְפָרִקים, ּדִ
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v"ndqeעו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ז  אלול ה' ראשון יום 'מוחזק'? או 'ראוי' נחשב - מלווה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰,BzLà äúnL ìòa©©¤¥¨¦§
¯ dúBà ïéLéøBnä ïî ãçà Bà äéçà Bà äéáà úî Ck øçàå§©©¨¥¨¦¨¨¦¨¤¨¦©¦¦¨
àBáì ïééeàøä íéñëð LøBé ìòaä ïéàL ...ïúBà LøBé ìòaä ïéà¥©©©¥¨¤¥©©©¥§¨¦¨§¦¨
.úeîzL íã÷ dúeLøì eàa øákL íéñëpä àlà ,ïàkî øçàì§©©¦¨¤¨©§¨¦¤§¨¨¦§¨Ÿ¤¤¨

כב 'מוחזק'" ב'ראוי' נוטל הבעל ב)"אין קכה, בתרא .(בבא

הבעל  אין ממורישיה , אחד  מת  כך ואחר אשתו מתה  אם  ולכן,

ולא מותה  לאחר  לאשה  שהגיעו כיון המוריש  נכסי את  יורש 

בחייה . בהם  מוחזקת  היתה 

ראשונים  וכמה  הגאונים  לדעת  הובאו והנה , ועוד הר"ח (הרי"ף,

משנה) לאחרבמגיד אותה  ופרעו לאשה  חייבים  שהיו הלוואה 

שמצינו וכמו  אותה . יורש  הבעל ואין  'ראוי ', נחשבת  מותה ,

שם)בגמרא  כשם(ב"ב במלווה  שנים פי נוטל אינו  שהבכור

ב 'ראוי '. שנים  פי נוטל שאינו

והבעל  כ 'מוחזק ' נחשבת  ההלוואה  מיגאש  הר "י  לדעת  אך

שאצלו לבכור  דומה הבעל  ירושת אין ומדוע  אותה. יורש 

לירושת כי  שניים ? פי  נוטל  ואינו  כ 'ראוי' נחשבת  ההלוואה 

'מתנה ' קוראת  התורה  שנים")הבכור  פי לו "מה("לתת ודרשו ,

לידיו " שיגיע  עד הבכורה  חלק אף - לידיו שתגיע  עד מתנה 

א) קכד, ביד (ב"ב שתהיה  עד  מתנה  לתת אפשר שאי וכשם

אין כך שלו, שאינו דבר  להקנות  יכול אדם  אין  כי הנותן,

לידי שהגיע  מה  את  רק  אלא  הבכורה  חלק  את נוטל  הבכור

בחייו האב  לידי הגיעה  ולא  נפרעה  שלא  הלוואה  ולכן, האב.

שלא דבר רק  נתמעט הבעל מירושת  אבל 'ראוי'. נחשבת 

נחשבת שלה ממון  שהיא  והלוואה זכות, כל לאשה  בו היתה 

שם)'מוחזק ' ב"ב מגאש הר"י .(חדושי

אישות בהלכות  הרמב "ם שמלשון משנה ' ה 'מגיד וכתב 

ה"ז) חילק(פכ"ב ולא  הכל" יירש  בעלה בחיי  מתה "אם  שכתב 

מיתתה לאחר  שנפרעה  הלוואה  שגם  קצת משמע  הנכסים , בין 

יורשה . והבעל כ'מוחזק ' נחשבת  היא  כי  זה , בכלל 

מיגאש הר"י בשטר(שם)והוסיף מלוה  בין לחלק  שיש  ,

פה : על למלוה

הפירעון זמן הגיע  לא  אם גם יורש  הבעל - בשטר  מלוה

כ'מוחזק ', נחשב  נכסים  שעבוד  בו ויש  היות  כי  האשה , בחיי

האשה בחיי הפירעון זמן הגיע  לא אם  - פה על מלוה  אבל 

הלווה ואם  נכסים שעבוד בו  שאין  כיון  כ'מוחזק', נחשב  אינו

שלא ונמצא  הלקוחות  מן החוב  את יגבו לא נכסיו את  ימכור 

האשה בחיי הפירעון זמן הגיע  אם ורק  מחיים , זכיה  היתה 

כ'מוחזק '. הלוה  נחשב 

ה'תשע"ז  אלול ו' שני יום בשבח' שנים פי נוטל הבכור 'אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ét ìèBð øBëaä ïéà¥©§¥¦
äìòî àlà ,åéáà úúéî øçàì íéñëð eçáML çáMa íéðL§©¦©¤©¤¨§§¨¦§©©¦©¨¦¤¨©£¤

.èeLtì øúiä ïúBðå ,íéîãa çáMä BúBà©¤©§¨¦§¥©¨¥©¨
שירש הנכסים ששבחו  בשבח שנים פי  נוטל  אינו הבכור 

יכיר  הבכור ... את  "כי שנאמר  האב, מיתת  elלאחר  zzlפי

ז).שנים " כא, הבכורה(דברים לחלק  קוראת שהתורה  ומזה 

לו')'מתנה ' לאחר('לתת רק היא  שמתנה כשם כי  למדים

לתת יכול האב  בבכורה חלק  גם  הנותן, ביד נמצא  שהחפץ 

הנכסים ששבחו השבח ואילו לידיו , שיגיע  לאחר רק  לבכור

זה בכלל אינו  מותו א)לאחר  קכד, בתרא .(בבא

בזה : באורים  ושני 

עד)הרשב "ם ד"ה לתתozepdמפרש :(שם יכול  לחברו מתנה 

כנותן הוא  הרי  לכן קודם  כי  לידיו , שתגיע לאחר רק  אותה 

מיתת לאחר  הנכס  של שהשבח  וכיון לעולם ', בא שלא  'דבר

פי בו נוטל הבכור  אין  ה 'נותן', האב  ברשות  היה  לא  האב

שנים .

מפרשים')והריטב "א  'יש בשם מה, ד"ה לדעה(שם גם מבאר:

לעולם ' בא  שלא 'דבר  מקנה  א)שאדם  צג, ממתנה(יבמות למדים 

ש כשם  כי  בשבח, שנים  פי נוטל אינו  מתנהlawnשהבכור 

הבכור  כך  לידיו , שתבוא  עד בה  זוכה  זוכה(ה'מקבל')אינו

השתבח  שהנכס  וכיון לידיו , כשיבוא  רק  הבכורה  בחלק 

פי נוטל אינו  היורשים , כל ברשות  אלא  שלו  אינו כשעדיין

בשבח. שנים 

נוסף  לימוד 'נכסים ויש  לענין ה"א לעיל הרמב"ם הביאו ב, שם, (ב"ב

היינוהראוין') לו ", ימצא אשר בכל שנים פי לו "לתת  מהכתוב 

בשעת בהם מוחזק היה שהאב  בנכסים  רק  שנים  פי שנוטל 

לו'),מיתה  מיתת('ימצא לאחר  יורשין  שהשביחו  לשבח "פרט 

אביהן".

לאחר הנכסים  ששבחו  שהשבח הרמב "ם  שכתב  ומה 

לפשוט ", היתר  ונותן  בדמים  השבח  אותו  "מעלה  האב מיתת 

עצמו  בנכס  השבח שאת הבכורה)היינו ורק(בחלק הבכור, נוטל 

itqkdאת  ieeyd לאחים הבכור  נותן  השבח (ה'פשוטים')של

הסמ"ע אך חלקם . סק"י)עבור  רע"ח סי' שהשבח (חו"מ כתב 

envr qkpay והש "ך בשווה, האחים  בין סק"ג)מתחלק (שם

קרקע חלק לי  תן לומר  יכול הפשוט "ואין וכתב: עליו חולק 

בש "ס... מוכח כן  חלוקה , שיעור  בו יש  אפילו  השבח, בעד 

כסמ"ע". ודלא  הרמב "ם ... כוונת  וכן 

ה'תשע"ז  אלול ז' שלישי יום לבן  מבן נחלה העברת

:‡È ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰åéñëð ïúBpä ìk̈©¥§¨¨
...epîéä äçBð íéîëç çeø ïéà ...ïéLøBiä úà çépäå ,íéøçàì©£¥¦§¦¦©¤©§¦¥©£¨¦¨¥¤

da ïéøéáònL äàeöa ãéñç íãà ãéòé àlL ,àéä úeãéñç úcîe¦©£¦¦¤Ÿ¨¦¨¨¨¦§©¨¨¤©£¦¦¨
àeäL åéçàì ,äøeMk âäBð BðéàL ïaî elôà ,LøBiä ïî äMøéä©§ª¨¦©¥£¦¦¥¤¥¥©¨§¨¦¤
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ה'תשע"ז  אלול ה' ראשון יום 'מוחזק'? או 'ראוי' נחשב - מלווה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰,BzLà äúnL ìòa©©¤¥¨¦§
¯ dúBà ïéLéøBnä ïî ãçà Bà äéçà Bà äéáà úî Ck øçàå§©©¨¥¨¦¨¨¦¨¤¨¦©¦¦¨
àBáì ïééeàøä íéñëð LøBé ìòaä ïéàL ...ïúBà LøBé ìòaä ïéà¥©©©¥¨¤¥©©©¥§¨¦¨§¦¨
.úeîzL íã÷ dúeLøì eàa øákL íéñëpä àlà ,ïàkî øçàì§©©¦¨¤¨©§¨¦¤§¨¨¦§¨Ÿ¤¤¨

כב 'מוחזק'" ב'ראוי' נוטל הבעל ב)"אין קכה, בתרא .(בבא

הבעל  אין ממורישיה , אחד  מת  כך ואחר אשתו מתה  אם  ולכן,

ולא מותה  לאחר  לאשה  שהגיעו כיון המוריש  נכסי את  יורש 

בחייה . בהם  מוחזקת  היתה 

ראשונים  וכמה  הגאונים  לדעת  הובאו והנה , ועוד הר"ח (הרי"ף,

משנה) לאחרבמגיד אותה  ופרעו לאשה  חייבים  שהיו הלוואה 

שמצינו וכמו  אותה . יורש  הבעל ואין  'ראוי ', נחשבת  מותה ,

שם)בגמרא  כשם(ב"ב במלווה  שנים פי נוטל אינו  שהבכור

ב 'ראוי '. שנים  פי נוטל שאינו

והבעל  כ 'מוחזק ' נחשבת  ההלוואה  מיגאש  הר "י  לדעת  אך

שאצלו לבכור  דומה הבעל  ירושת אין ומדוע  אותה. יורש 

לירושת כי  שניים ? פי  נוטל  ואינו  כ 'ראוי' נחשבת  ההלוואה 

'מתנה ' קוראת  התורה  שנים")הבכור  פי לו "מה("לתת ודרשו ,

לידיו " שיגיע  עד הבכורה  חלק אף - לידיו שתגיע  עד מתנה 

א) קכד, ביד (ב"ב שתהיה  עד  מתנה  לתת אפשר שאי וכשם

אין כך שלו, שאינו דבר  להקנות  יכול אדם  אין  כי הנותן,

לידי שהגיע  מה  את  רק  אלא  הבכורה  חלק  את נוטל  הבכור

בחייו האב  לידי הגיעה  ולא  נפרעה  שלא  הלוואה  ולכן, האב.

שלא דבר רק  נתמעט הבעל מירושת  אבל 'ראוי'. נחשבת 

נחשבת שלה ממון  שהיא  והלוואה זכות, כל לאשה  בו היתה 

שם)'מוחזק ' ב"ב מגאש הר"י .(חדושי

אישות בהלכות  הרמב "ם שמלשון משנה ' ה 'מגיד וכתב 

ה"ז) חילק(פכ"ב ולא  הכל" יירש  בעלה בחיי  מתה "אם  שכתב 

מיתתה לאחר  שנפרעה  הלוואה  שגם  קצת משמע  הנכסים , בין 

יורשה . והבעל כ'מוחזק ' נחשבת  היא  כי  זה , בכלל 

מיגאש הר"י בשטר(שם)והוסיף מלוה  בין לחלק  שיש  ,

פה : על למלוה

הפירעון זמן הגיע  לא  אם גם יורש  הבעל - בשטר  מלוה

כ'מוחזק ', נחשב  נכסים  שעבוד  בו ויש  היות  כי  האשה , בחיי

האשה בחיי הפירעון זמן הגיע  לא אם  - פה על מלוה  אבל 

הלווה ואם  נכסים שעבוד בו  שאין  כיון  כ'מוחזק', נחשב  אינו

שלא ונמצא  הלקוחות  מן החוב  את יגבו לא נכסיו את  ימכור 

האשה בחיי הפירעון זמן הגיע  אם ורק  מחיים , זכיה  היתה 

כ'מוחזק '. הלוה  נחשב 

ה'תשע"ז  אלול ו' שני יום בשבח' שנים פי נוטל הבכור 'אין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ét ìèBð øBëaä ïéà¥©§¥¦
äìòî àlà ,åéáà úúéî øçàì íéñëð eçáML çáMa íéðL§©¦©¤©¤¨§§¨¦§©©¦©¨¦¤¨©£¤

.èeLtì øúiä ïúBðå ,íéîãa çáMä BúBà©¤©§¨¦§¥©¨¥©¨
שירש הנכסים ששבחו  בשבח שנים פי  נוטל  אינו הבכור 

יכיר  הבכור ... את  "כי שנאמר  האב, מיתת  elלאחר  zzlפי

ז).שנים " כא, הבכורה(דברים לחלק  קוראת שהתורה  ומזה 

לו')'מתנה ' לאחר('לתת רק היא  שמתנה כשם כי  למדים

לתת יכול האב  בבכורה חלק  גם  הנותן, ביד נמצא  שהחפץ 

הנכסים ששבחו השבח ואילו לידיו , שיגיע  לאחר רק  לבכור

זה בכלל אינו  מותו א)לאחר  קכד, בתרא .(בבא

בזה : באורים  ושני 

עד)הרשב "ם ד"ה לתתozepdמפרש :(שם יכול  לחברו מתנה 

כנותן הוא  הרי  לכן קודם  כי  לידיו , שתגיע לאחר רק  אותה 

מיתת לאחר  הנכס  של שהשבח  וכיון לעולם ', בא שלא  'דבר

פי בו נוטל הבכור  אין  ה 'נותן', האב  ברשות  היה  לא  האב

שנים .

מפרשים')והריטב "א  'יש בשם מה, ד"ה לדעה(שם גם מבאר:

לעולם ' בא  שלא 'דבר  מקנה  א)שאדם  צג, ממתנה(יבמות למדים 

ש כשם  כי  בשבח, שנים  פי נוטל אינו  מתנהlawnשהבכור 

הבכור  כך  לידיו , שתבוא  עד בה  זוכה  זוכה(ה'מקבל')אינו

השתבח  שהנכס  וכיון לידיו , כשיבוא  רק  הבכורה  בחלק 

פי נוטל אינו  היורשים , כל ברשות  אלא  שלו  אינו כשעדיין

בשבח. שנים 

נוסף  לימוד 'נכסים ויש  לענין ה"א לעיל הרמב"ם הביאו ב, שם, (ב"ב

היינוהראוין') לו ", ימצא אשר בכל שנים פי לו "לתת  מהכתוב 

בשעת בהם מוחזק היה שהאב  בנכסים  רק  שנים  פי שנוטל 

לו'),מיתה  מיתת('ימצא לאחר  יורשין  שהשביחו  לשבח "פרט 

אביהן".

לאחר הנכסים  ששבחו  שהשבח הרמב "ם  שכתב  ומה 

לפשוט ", היתר  ונותן  בדמים  השבח  אותו  "מעלה  האב מיתת 

עצמו  בנכס  השבח שאת הבכורה)היינו ורק(בחלק הבכור, נוטל 

itqkdאת  ieeyd לאחים הבכור  נותן  השבח (ה'פשוטים')של

הסמ"ע אך חלקם . סק"י)עבור  רע"ח סי' שהשבח (חו"מ כתב 

envr qkpay והש "ך בשווה, האחים  בין סק"ג)מתחלק (שם

קרקע חלק לי  תן לומר  יכול הפשוט "ואין וכתב: עליו חולק 

בש "ס... מוכח כן  חלוקה , שיעור  בו יש  אפילו  השבח, בעד 

כסמ"ע". ודלא  הרמב "ם ... כוונת  וכן 

ה'תשע"ז  אלול ז' שלישי יום לבן  מבן נחלה העברת

:‡È ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰åéñëð ïúBpä ìk̈©¥§¨¨
...epîéä äçBð íéîëç çeø ïéà ...ïéLøBiä úà çépäå ,íéøçàì©£¥¦§¦¦©¤©§¦¥©£¨¦¨¥¤

da ïéøéáònL äàeöa ãéñç íãà ãéòé àlL ,àéä úeãéñç úcîe¦©£¦¦¤Ÿ¨¦¨¨¨¦§©¨¨¤©£¦¦¨
àeäL åéçàì ,äøeMk âäBð BðéàL ïaî elôà ,LøBiä ïî äMøéä©§ª¨¦©¥£¦¦¥¤¥¥©¨§¨¦¤

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

.äøeMk âäBðå íëç̈¨§¥©¨
מהיורש . ירושה  בהעברת  איסור  יש  שאף הרא "ש  וכתב 

אחרונים  כתבו  ג)וכן  כלל ל מע' כללים חמד, בשדי .(הובאו

מזרחי אליהו  רבי ו)והקשה  כד, :(בראשית

רש "י וכתב  ליצחק  לו אשר כל את  נתן  אבינו  (שם)אברהם 

לו " אשר כל על ליצחק כתב  מתנה ליצחק "שטר נכסיו את (וזיכה

ראה  - ערטילאי הוא וישאר בחיים שיתנם מסתבר לא כי מיתה, ולאחר מעכשיו

ו) ס"ק שם מישמעאל שד"ח הירושה את אברהם  העביר ואיך  ,

שאינו מבן  "אפילו  ירושה  להעביר  אין והרי  ליצחק , ונתנה 

כשורה "? ונוהג חכם שהוא  לאחיו כשורה  נוהג

לך  יקרא  ביצחק "כי לאברהם  ה ' שאמר כיון  ותירץ :

יב),זרע " כא, וכדברי(בראשית ירושה, מכל שונה  יצחק  ירושת 

יצחק". עם בני  עם  הזאת  האמה  בן יירש  לא  "כי שרה

שבע ' ב)וה 'באר  צא, מבאר :(סנהדרין

בגמרא א)אמרו  נג, מבן(כתובות אפילו נחלה  להעביר  שאין

מהם ייצא  זרע  איזה לדעת שאין  משום  הגון לבן הגון  שאינו

יותר וראויים  צדיקים  יהיו  הגון שאינו הבן שצאצאי  ויתכן 

של  שזרעו קדשו ברוח ידע  אבינו  שאברהם  וכיון  לירושה ,

ליצחק . רק הוריש  כשורה , ינהגו לא  ישמעאל 

סופר ' ה 'חתם כתב  הוא)וכן  גם ד"ה ויחי משה, שיעקב(תורת

מנשה לפני אפרים  את  בברכתו  יד)הקדים  מח, אף(בראשית ,

הבכורה  נחלת ובהעברת  הבכור, הוא  יגדל שמנשה  הקטן ("אחיו

רעממנו") היה  כך ומשום  לבן , מבן נחלה  העברת  משום יש 

כי אפרים , ראש  על  יעקב  של ימינו  יד  השתת יוסף  בעיני 

שלא קדשו ברוח  יעקב  שצפה משום היא הסיבה  שמא  חשש 

אלא חלילה ! יעקב: השיב  כך ועל ממנשה . הגונים בנים יצאו

מזרע הצדיקים  ואת  משניהם  שייצאו  הצדיקים  את  יעקב  ראה 

על  רש "י  כפירוש מנשה , שמזרע לאלה  להקדים  יש  אפרים

יגדל" הוא  "גם  יט)הפסוק  שם לצאת(שם, גדעון  "שעתיד –

לצאת יהושע  שעתיד  ממנו, יגדל  הקטן אחיו ואולם ממנו ,

אפרים את  הקדים ולכן לישראל", תורה וילמד ממנו ...

למנשה .

ה'תשע"ז  אלול ח' רביעי יום תורה? ספר היתומים צריכים מדוע

:È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ïéNBò ïétBøèétàä̈¤¦§¦¦
.úBæeæîe ïélôz äøBz øôñå ...áìeìå ,äkñ íépèwì©§©¦ª¨§¨§¥¤¨§¦¦§

מכספם ליתומים  האפוטרופוס  שרוכש המצוה  חפצי בין

מצות קיום  לשם  הכוונה ולכאורה  תורה . ספר  הרמב"ם  מונה 

בהלכות כמבואר  אחד, כל  על המוטלת  תורה  ספר  כתיבת

תורה ה"א)ספר  מישראל (פ"ז ואיש  איש  כל  על עשה "מצות  :

לעצמו". תורה  ספר  לכתוב

שקונה משמע כאן הרמב"ם  מלשון  ראשית , ביאור: וצריך 

תורה  mlekספר  xeara cg`ס "ת בהלכות מדבריו ואילו  ,

ואין שלם תורה  ספר לו שיהא  אחד  כל על שחובה  משמע

אחרים ! עם  בשותפות  יוצא 

תורה ספר כתיבת  מצות  הקטן מקיים  בכלל כיצד ועוד:

יוכל  לא  האפוטרופוס  וגם  לכתיבה , פסול עצמו הוא  בעוד

שליחות ? בר אינו  הקטן שהרי בעבורו לכתוב 

תורה , ספר להם  'ולוקחים  נאמר ב'תוספתא ' mi`iapואכן 
miaezkeתורה ספר  כתיבת  מצות משום  הכוונה  שאין ומובן  .'

לשם  אלא  וכתובים), לנביאים  שייך  זה  אין cenild(שהרי
ותפילין תורה  'ספר שכתב הרמב "ם מדברי אך  אלו , בספרים 

המצוה מצד שזהו נראה וכתובים' 'נביאים  והשמיט ומזוזות '

בו. הלימוד לשם  ולא  תורה  ספר  כתיבת  של

חלקים : שני יש  תורה  ספר  כתיבת במצות  כי לבאר, ויש 

ב . הכתיבה . עצם  שאמרוzelradא. וזהו תורה. ספר על

א)בגמרא  ל, מצוה(מנחות כחוטף  השוק  מן תורה  ספר "הקונה

ספר על בעלות  לו שיש  בכך מצוה  שקיים  היינו  השוק ", מן

בעצמו. כתב  שלא  משום  חובתו ידי לגמרי  יצא  לא  אך  תורה ,

שייכת אינה  הכתיבה  מצות  שעצם אע "פ  כי  מובן זה ולפי 

כדי תורה  ספר  האפוטרופוס  להם קונה  מקום  מכל ביתומים,

תורה . ספר על הבעלות  במצות  שיזכו 

(dvw 'r ,a wgvi zxez .`ky 'r jlie dcng ilk)

ה'תשע"ז  אלול ט' חמישי יום דיין? להיות ראוי מי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïBîî ïúpL ïic ìk̈©¨¤¨©¨
øeñà ¯ äpîúiL éãkBúBà ì÷äì íéîëç eeöå ;åéðtî ãîòì §¥¤¦§©¤¨©£Ÿ¦¨¨§¦£¨¦§¨¥

.Ba ìæìæìe§©§¥
הב "ח דרשו)ומדייק  ועוד ד"ה ח סי' :(חו"מ

הקודמת  'לא(ה"ח)בהלכה  חכמים , "אמרו  הרמב "ם  כתב 

כסף בשביל הבא  אלוה  - זהב ' ואלקי כסף  אלקי  אתי  תעשון

ש 'אינו ומדובר בלבד". עשרו מפני  שמנוהו  הדיין זה  וזהב,

דיין ' להיות  וראוי התורה בחכמת  ההלכה)חכם  בתחילת (כמובא

עושרו  'מפני בתורה calaומינוהו  חכם  הוא  אם אבל  (אף ',

ממנו) גדולים יש איסור .אם בזה  אין  - עושרו  משום  גם  ומינוהו

ולכן שימנוהו , כדי  ממון  ששילם  בדיין  מדובר  זו  ובהלכה 

" בחכמתlkכתב  חכם הוא  אם  גם  כי ממון...", שנתן דיין

מפניו...". לעמוד  "אסור  - חכמים  משאר גדול ואף  התורה 

בגמרא  מהמסופר  לדבר ראיה  הב "ח א)ומביא  סא, על (יבמות

נתנה שאשתו לאחר גדול  לכהן שנתמנה גמלא בן  יהושע

אני רשעים  של "קשר יוסף  רב  ואמר המלך, לינאי רב  ממון 

ומינוהו" ממון שנתן כאן ... שם),רואה ראוי(רש"י שהיה  ואף

של  קשר יוסף רב  "קאמר  שמים ירא  והיה  גדול כהן  להיות 

להתמנות". כדי ממון שנתן  לפי  - כאן  רואה אני רשעים

אלעזר' ה 'מנחת  ו)ומבאר  סי' הרמ"א (ח"א דברי פי  (חו"מ על 

סכ"ב) לז הריסי' רבים  בצרכי לעסוק הממונים הקהל  ש "טובי

כדיינים " ערוך'.הם ב 'שולחן ס"א)ונפסק ט סי שאסור(חו"מ

אפשר אי כי הזכאי  את לזכות כדי אפילו  שוחד  לקחת  לדיין 

אבל  אסור , משפט ולהטות  החייב את  שלזכות  ולומר לחלק 
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יעוור ' ש 'השוחד כיון  כי  מותר , תורה  כדין  הזכאי את  לזכות 

חייב , הוא  באמת כאשר  הזכאי  את  מזכה  שהוא בדעתו  ידמה 

לעצמו. חובה רואה אדם שאין  כמו 

דיין, למנות כדי  ממון נוטלים  הקהל  ממוני  כאשר  ולכן ,

השוחד  - להוראה  וראוי  גדול  חכם הוא  שלדעתם  אף  הרי 

אם אבל באמת", ראוי הוא  אם יבינו  ולא  ידעו "ולא  יעוור 

שאם לומר  יש  - עושרו בגלל גם  מינוהו  אלא ממון קיבלו  לא 

איסור . בזה  אין  דיין, להיות  וראוי  בחכמה  גדול  אכן  הוא

ה'תשע"ז  אלול י' שישי יום הסמיכה? תתחדש איך

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,íéøácä éì ïéàøð¦§¦¦©§¨¦
Cîñìå ïéðic úBpîì ìàøNé õøàaL íéîëçä ìk eîékñä íàL¤¦¦§¦¨©£¨¦¤§¤¤¦§¨¥§©©¨¦§¦§Ÿ

éøö øácäå ...íéëeîñ elà éøä ¯ ïúBà.òøëä C ¨£¥¥§¦§©¨¨¨¦¤§¥©
המשניות  מ"ג)בפירוש  פ"א ראיה(סנהדרין הרמב "ם הביא

חכמי כל  בהסכמת  ה 'סמיכה ' את  לחדש  שניתן  לשיטתו

לא שאם  בעצמו, הסמוך אדם ביניהם  אין  כאשר  אף  ישראל

להתחדש תוכל לא  שוב  הסמיכה  שבטלה  שמשעה  נמצא  כן

מדברי ואילו המתים , ותחיית  המשיח ביאת קודם  לעולם

לכן. קודם  לישראל יחזור  שהמשפט מבואר  הנביאים

"והדבר בהסתייגות : זה  חידוש  הרמב "ם כותב  כאן אך

כי הוא והטעם מוכרחת , אינה זו ראיה  כן ואם הכרע". צריך

שיופיע הנביא אליהו  ידי על לישראל  תחזור  שהסמיכה  יתכן

הסמיכה את  לחדש  שניתן ראיה  אין כן  ואם  הגאולה  לפני

איש . מפי  איש  הסמוך אדם  ללא 

בספקו תלוי כאן הרמב "ם של ספקו כי לפרש  יש  זה  ולפי 

מלכים ה"ב)בהלכות  קודם(פי"ב, יופיע  הנביא  אליהו האם 

אפשר המשיח, ביאת  קודם  יבוא  אם  אחריו: או המשיח ביאת 

ביאת לאחר רק  יבוא  אם  אך הסמיכה, את  יחדש שהוא 

יי הסמיכה  שחידוש  לומר בהכרח כל המשיח , בהסכמת  עשה

ישראל. חכמי

בירב  קמז)ומהר"י סי' מהרלב"ח בשו"ת אם(מובא אף  כי כתב 

את שיחדש  לומר  אין המשיח ביאת  קודם  יבוא אליהו

שלו הסמיכה בטלה  למרום  עלייתו  שעם  משום  הסמיכה ,

עלייתו לאחר מותרת שאשתו הדשן' ה 'תרומת שכתב  וכשם 

לומר בהכרח  ולכן גופני". ולא  "רוחני  שהוא  משום  השמימה 

שאינם אע "פ  ישראל  חכמי  הסכמת  ידי על תתחדש  שהסמיכה 

סמוכים .

שמשעלה אע "פ  כי מוכרחים , אינם  שהדברים  נראה אך

הזה לעולם  יחזור  כאשר  הרי מלאך, בגדר  הוא  למרום  אליהו

זה בין דמיון ואין בתחילה , שהיה  כפי סמוך, כאדם  יופיע 

בינו הנישואין קשר  פקע  למרום עלה  שכאשר  הנישואין לדין

ומכל  ונאסרת , חוזרת  אינה  ושוב  להינשא  והותרה  לאשתו 

מלכתחילה . היה  שבה  דרגה  באותה  יחזור מקום

(`iw 'iq a crend ld`)

ה'תשע"ז  אלול י"א קודש שבת הגדול  דין בבית דיינים הוספת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰àaL ìBãbä ïéc úéa¥¦©¨¤¨
.íäéìò ïéôéñBî ïéà ...ú÷ìçî íäì̈¤©£Ÿ¤¥¦¦£¥¤

ועשו בהוראתם  שטעו ואחד שבעים של הגדול דין בית

רבי ואמר דבר '. העלם  'פר מביאים - פיהם על הציבור  רוב 

ב)יונתן  ג, וטעו(הוריות הגדול  דין בבית  שישבו דיינים  שמאה 

אם  רק  דבר ' העלם  'פר  להביא חייבים הדייניםlkבהוראתם

בהוראה . השתתפו 

אחרונים  כאן)והקשו  למלך משנה שם. הוריות שבע (באר

אין והרי הגדול, דין  בבית  דיינים  מאה שיהיו יתכן איך 

מחלוקת כשיש  ואם  ואחד , שבעים של דין  בית  על מוסיפים

להוסיף ? אין  שלכתחילה  שכן  כל  דיינים, מוסיפים  לא ביניהם 

החיד"א  שם)ומבאר  הוריות יוסף :(שער

כולם "ולקרותם הדיינים  ואחד שבעים על  להוסיף אין

באופן באקראי, אבל  קביעות , של  באופן סנהדרין" בשם 

נוספים . דיינים  להושיב  אפשר זמני ,

סק"ג)וה 'תומים ' יח הגמרא(סי' דברי פי  על  מ,פירש  (סנהדרין

'ישא) הדיינים לפני  היושבים  התלמידים  מן אחד אמר  שאם 

אותו ומושיבים  אותו מעלים  הנידון', על זכות  ללמד  לי

כולו, היום כל משם  יורד היה ולא  דברו, להשמיע ביניהם 

לעולם". משם יורד היה  "לא התלמיד  בדברי  ממש  יש  ואם 

יכולים וכן  דעתו. את  להשמיע יכול  וודאי  שם  שיושב וכיון 

בבית אותם  ויושיבו  זכות  ללמד  שירצו תלמידים  עוד  להיות 

הגדול. דין 

גבר ' 'הורה  שם)ובספר  תירץ :(הוריות

נאמר  ממרא' ב)ב 'זקן  פו, שלושה(סנהדרין בירושלים  שהיו

הוא והשלישי  דיינים  ושלושה  עשרים  של שניים – דינים בתי

לא הראשונים  שני וכאשר  ואחד. שבעים של  הגדול  דין  בית 

באו - שבעירו  הדין ובית הזקן שבין  במחלוקת להכריע  יכלו

ההלכה . את  שיקבע  הגדול  דין  לבית  הדין , בתי שני גם  כולם ,

הגמרא  שם)ומשמעות  על (בהוריות יונתן  רבי  שדברי  היא 

הדין בתי ששני  באופן הם הגדול דין בבית  דיינים מאה

הגדול  דין לבית  באו  הזקן)שבירושלים  של בדינו הכריעו (כשלא

'פר שמביאים אמר  זה ועל בטעות , כשהורו אליהם  והצטרפו 

זו. בהוראה  השתתפו הדיינים  כל  אם  רק  דבר ' העלם

גם מי שנמצא במעמד ומצב היותר ירוד ש"לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע כו'", יש בכוחו וביכולתו לצאת למלחמה באופן ש"נתנו 
ה' אלוקיך בידך גו'", ועד שעל־ידי התשובה, הרי הוא מהפך את העניינים הבלתי רצויים כו'.

משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז
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יעוור ' ש 'השוחד כיון  כי  מותר , תורה  כדין  הזכאי את  לזכות 

חייב , הוא  באמת כאשר  הזכאי  את  מזכה  שהוא בדעתו  ידמה 

לעצמו. חובה רואה אדם שאין  כמו 

דיין, למנות כדי  ממון נוטלים  הקהל  ממוני  כאשר  ולכן ,

השוחד  - להוראה  וראוי  גדול  חכם הוא  שלדעתם  אף  הרי 

אם אבל באמת", ראוי הוא  אם יבינו  ולא  ידעו "ולא  יעוור 

שאם לומר  יש  - עושרו בגלל גם  מינוהו  אלא ממון קיבלו  לא 

איסור . בזה  אין  דיין, להיות  וראוי  בחכמה  גדול  אכן  הוא

ה'תשע"ז  אלול י' שישי יום הסמיכה? תתחדש איך

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,íéøácä éì ïéàøð¦§¦¦©§¨¦
Cîñìå ïéðic úBpîì ìàøNé õøàaL íéîëçä ìk eîékñä íàL¤¦¦§¦¨©£¨¦¤§¤¤¦§¨¥§©©¨¦§¦§Ÿ

éøö øácäå ...íéëeîñ elà éøä ¯ ïúBà.òøëä C ¨£¥¥§¦§©¨¨¨¦¤§¥©
המשניות  מ"ג)בפירוש  פ"א ראיה(סנהדרין הרמב "ם הביא

חכמי כל  בהסכמת  ה 'סמיכה ' את  לחדש  שניתן  לשיטתו

לא שאם  בעצמו, הסמוך אדם ביניהם  אין  כאשר  אף  ישראל

להתחדש תוכל לא  שוב  הסמיכה  שבטלה  שמשעה  נמצא  כן

מדברי ואילו המתים , ותחיית  המשיח ביאת קודם  לעולם

לכן. קודם  לישראל יחזור  שהמשפט מבואר  הנביאים

"והדבר בהסתייגות : זה  חידוש  הרמב "ם כותב  כאן אך

כי הוא והטעם מוכרחת , אינה זו ראיה  כן ואם הכרע". צריך

שיופיע הנביא אליהו  ידי על לישראל  תחזור  שהסמיכה  יתכן

הסמיכה את  לחדש  שניתן ראיה  אין כן  ואם  הגאולה  לפני

איש . מפי  איש  הסמוך אדם  ללא 

בספקו תלוי כאן הרמב "ם של ספקו כי לפרש  יש  זה  ולפי 

מלכים ה"ב)בהלכות  קודם(פי"ב, יופיע  הנביא  אליהו האם 

אפשר המשיח, ביאת  קודם  יבוא  אם  אחריו: או המשיח ביאת 

ביאת לאחר רק  יבוא  אם  אך הסמיכה, את  יחדש שהוא 

יי הסמיכה  שחידוש  לומר בהכרח כל המשיח , בהסכמת  עשה

ישראל. חכמי

בירב  קמז)ומהר"י סי' מהרלב"ח בשו"ת אם(מובא אף  כי כתב 

את שיחדש  לומר  אין המשיח ביאת  קודם  יבוא אליהו

שלו הסמיכה בטלה  למרום  עלייתו  שעם  משום  הסמיכה ,

עלייתו לאחר מותרת שאשתו הדשן' ה 'תרומת שכתב  וכשם 

לומר בהכרח  ולכן גופני". ולא  "רוחני  שהוא  משום  השמימה 

שאינם אע "פ  ישראל  חכמי  הסכמת  ידי על תתחדש  שהסמיכה 

סמוכים .

שמשעלה אע "פ  כי מוכרחים , אינם  שהדברים  נראה אך

הזה לעולם  יחזור  כאשר  הרי מלאך, בגדר  הוא  למרום  אליהו

זה בין דמיון ואין בתחילה , שהיה  כפי סמוך, כאדם  יופיע 

בינו הנישואין קשר  פקע  למרום עלה  שכאשר  הנישואין לדין

ומכל  ונאסרת , חוזרת  אינה  ושוב  להינשא  והותרה  לאשתו 

מלכתחילה . היה  שבה  דרגה  באותה  יחזור מקום

(`iw 'iq a crend ld`)

ה'תשע"ז  אלול י"א קודש שבת הגדול  דין בבית דיינים הוספת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰àaL ìBãbä ïéc úéa¥¦©¨¤¨
.íäéìò ïéôéñBî ïéà ...ú÷ìçî íäì̈¤©£Ÿ¤¥¦¦£¥¤

ועשו בהוראתם  שטעו ואחד שבעים של הגדול דין בית

רבי ואמר דבר '. העלם  'פר מביאים - פיהם על הציבור  רוב 

ב)יונתן  ג, וטעו(הוריות הגדול  דין בבית  שישבו דיינים  שמאה 

אם  רק  דבר ' העלם  'פר  להביא חייבים הדייניםlkבהוראתם

בהוראה . השתתפו 

אחרונים  כאן)והקשו  למלך משנה שם. הוריות שבע (באר

אין והרי הגדול, דין  בבית  דיינים  מאה שיהיו יתכן איך 

מחלוקת כשיש  ואם  ואחד , שבעים של דין  בית  על מוסיפים

להוסיף ? אין  שלכתחילה  שכן  כל  דיינים, מוסיפים  לא ביניהם 

החיד"א  שם)ומבאר  הוריות יוסף :(שער

כולם "ולקרותם הדיינים  ואחד שבעים על  להוסיף אין

באופן באקראי, אבל  קביעות , של  באופן סנהדרין" בשם 

נוספים . דיינים  להושיב  אפשר זמני ,

סק"ג)וה 'תומים ' יח הגמרא(סי' דברי פי  על  מ,פירש  (סנהדרין

'ישא) הדיינים לפני  היושבים  התלמידים  מן אחד אמר  שאם 

אותו ומושיבים  אותו מעלים  הנידון', על זכות  ללמד  לי

כולו, היום כל משם  יורד היה ולא  דברו, להשמיע ביניהם 

לעולם". משם יורד היה  "לא התלמיד  בדברי  ממש  יש  ואם 

יכולים וכן  דעתו. את  להשמיע יכול  וודאי  שם  שיושב וכיון 

בבית אותם  ויושיבו  זכות  ללמד  שירצו תלמידים  עוד  להיות 

הגדול. דין 

גבר ' 'הורה  שם)ובספר  תירץ :(הוריות

נאמר  ממרא' ב)ב 'זקן  פו, שלושה(סנהדרין בירושלים  שהיו

הוא והשלישי  דיינים  ושלושה  עשרים  של שניים – דינים בתי

לא הראשונים  שני וכאשר  ואחד. שבעים של  הגדול  דין  בית 

באו - שבעירו  הדין ובית הזקן שבין  במחלוקת להכריע  יכלו

ההלכה . את  שיקבע  הגדול  דין  לבית  הדין , בתי שני גם  כולם ,

הגמרא  שם)ומשמעות  על (בהוריות יונתן  רבי  שדברי  היא 

הדין בתי ששני  באופן הם הגדול דין בבית  דיינים מאה

הגדול  דין לבית  באו  הזקן)שבירושלים  של בדינו הכריעו (כשלא

'פר שמביאים אמר  זה ועל בטעות , כשהורו אליהם  והצטרפו 

זו. בהוראה  השתתפו הדיינים  כל  אם  רק  דבר ' העלם

orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - lel` 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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meil miwxt 'b m"anx ixeriylel` `"iÎ'd -f"ryz

ה'תשע"ז  אלול ה' ראשון יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שטר 1) על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר

ואחר  השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר,
או  אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה עד הביא
לטעון  איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא
שקר  "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות שקר טענת

תרחק".

.‡Ô·e‡¯2È„ÚÓ ÈÂÏ ‰È‰Â ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL ¿≈∆»«¿ƒ¿»∆¿»»≈ƒ≈≈≈
Ô·e‡¯L ÔÚËÏÂ ‰„O‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÈÂÏ ‡·e ,¯ËM‰«¿»»≈ƒ¿«¿≈««»∆¿ƒ¿…∆¿≈
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - epnÓ d˙B‡ ÏÊb»«»ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
Ïk „a‡ È¯‰Â ,‰„O d˙B‡ ÏÚ ‡È·iL ˙BÈ‡¯ ÏÚ«¿»∆»ƒ«»»∆«¬≈ƒ≈»

B˙eÎÊ3‡B·˙Â ¯În‰ ÏÚ „ÈÚz C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ; ¿∆¿ƒ≈«»ƒ««∆∆¿»
ÔÎÂ .¯Ú¯Ú˙e4:Ba ·e˙kL ¯ËLa ÈÂÏ „ÈÚ‰ Ì‡ ¿«¿≈¿≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ¿»∆»

,·¯ÚÓ B‡ Á¯ÊÓ „vÓ Ô·e‡¯ ÏL ÈBÏt ‰„O‰«»∆¿ƒ∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬»
- ¯ËMa „ÈÚ‰Â ¯Á‡Ï ÔÓÈÒ ‰„O‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»»«»∆ƒ»¿«≈¿≈ƒ«¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ;¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿¿≈»«¬…¿«¿≈∆¿ƒ
˙‡f‰ ‰„O‰ Ba ·e˙kL ‰Ê ¯ËLa „ÈÚz C‡È‰ :BÏ≈«»ƒƒ¿»∆∆»«»∆«…

.‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú˙e ¯ÊÁ˙Â ÈBÏt „vÓƒ«¿ƒ¿«¬…¿«¿≈»∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."xhyd icrn iel dide dcy oernyl xkny oae`x"

גזל  שראובן ולומר יכול אינו שלוי הוא הדין זה, במקרה
אם  שגם יותר גדול החידוש שאח"כ ובהלכה ממנו, אותה
בו  שכתוב אלא מכר שטר שאינו בשטר עד לוי היה
אינו  אז גם מערב, או מזרח בצד ראובן של פלונית ששדה

ממנו. שנגזלה ולומר לערער יכול
ראובן  העניינים: פנימיות על־פי ההלכות שתי לבאר ויש
העבודה  על ושמעון ראיה, בבחינת העבודה על מורה
שלמעלה  בחינה על מורה לוי אבל שמיעה, שבבחינת

משניהם.
שינוי  שעניינה במכירה, ההלכות: שתי לבאר יש ועל־פי־זה
ולכן  משפיע בבחינת הוא המוכר לרשות, מרשות והוצאה
בדרגא  הקונה ואילו לאחר, הבעלות להעביר בכוחו יש
גם  ישנה שבמכר אלא מהמוכר מקבל בבחינת יותר נמוכה

הכסף. נתינת היינו הקונה, של עבודתו
בדרגא  היותו בגלל שראובן, לשמעון" שמכר "ראובן וזהו
שמיעה. שבבחינת לשמעון משפיע - ראיה - יותר נעלית

לז  נעשה ובנוסף זה שעניין השטר קיום את לפעול צריך ה
מעדי  "לוי - משניהם שלמעלה מבחינה המשכה ידי על
מצד  הרי יותר, נעלית בחינה הוא שלוי ואע"פ השטר".

לוי  "בא ח"ו רצוי בלתי באופן זאת לנצל אפשר הבחירה
לערער".

רק  שלא היינו לו" שומעין "אין הרמב"ם פוסק זה ועל
לו  שומעין אין מלכתחילה שגם אלא דבריו מקבלים שלא
ומקורך  שורשך מצד אתה אם שהרי כו' משגיחין ואין

לערער. תבוא כיצד המכר, על העדת
מתייחסת  אינה עדותו אם שגם שאח"כ בהלכה וממשיך
לערער  זכותו מאבד אז גם השדה על לבעלות ישירות
על  מורה וקונה שמוכר בפנימיות, ההלכה וביאור עליה.
העולם  כל את לישראל מוכר שהקב"ה וישראל הקב"ה
שיעשו  כדי השתלשלות סדר כולל עבודתם בזכות כולו
לערער  מישהו יבוא ואם בתחתונים, יתברך לו דירה ממנו
(שמעון) הקונה של ומצבו שמעמדו ולומר המכירה על
שכן  כו'" משגיחין ואין לו שומעין ש"אין הרי כדבעי אינו
כל  ועל העולם על הבית בעלי הם שישראל הוא ברור דבר
נפש  במסירות עבודתם על־ידי קנוהו כי השתלשלות סדר
בשביל  אלא נברא לא כולו העולם וכל הדורות, כל במשך

ישראל.
.(gi oniq mihtyn xtq zekln oii it lr)

קט.2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני  שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים
עם  להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה גובלת פלוני
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך "משמע כתבו: עשאה
פלוני  מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי נוח השני לטענה:

.·ÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :¯Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„·Ïa ¯ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ¯ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
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Ôic‰ Ï·‡ ;¯Ú¯ÚÏ9¯ËM‰ ÌiwL10,¯Ú¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈
·e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ¯ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .¯ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡¯˜ ‡lL11¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב.5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט חושן בטור שם.9)הובאו כאביי
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק שהרי
בשטר. הכתוב כל על מעידים

.‚ÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
¯Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚ·e ,Ô·e‡¯Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ - ‡È‰ ‰·BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ14‰OÚ ‡Ï È¯‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ô·e‡¿̄≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא
כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב"ם  [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט"ו פרק למעלה (ראה

.„Ô·e‡¯16ÈÈ‡ :¯Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ z¯Ó‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ·¯ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡¯ BÊ ÔÈ‡ - BÊ ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ¯ :¯ÓBÏ18‡ÏÂ ¯Ú¯Úz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈ¯Ëz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡ - BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא

.‰¯Ú¯ÚL Ô·e‡¯20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :¯Ó‡ Ô·e‡¯e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»

dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»
ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«

ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ
‰„B‰ BÓˆÚÓ È¯‰L ,˙B¯ta B˙B‡ ÔÈ·iÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆

ÏL BÁk ˙BtÈÏ - ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆
‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰ - ¯Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
B„Èa ˙„ÓBÚ24¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«

BÏ ·iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈÂ ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»
ÏÎ‡L ˙B¯ta ÌeÏk25.¯ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב אינו כן פי על אף - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב"ם
התכוונתי  - "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי
בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף שם ערוך [בשולחן
המחזיק  טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה
אין  אפילו הפירות, להחזיר צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה
לקמן  רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים,
שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה

להחזיר]. חייב אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם
שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה

תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא
שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום

אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי אפשר
אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי  טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך,

בידו. הקרקע להעמיד יש

.ÂÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»
elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ‰˜ÊÁ ÈMÓ ˙BÁt»ƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ
BÈ‡ È¯‰L ;ÂÈt ÏÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈

„Ú‰ LÈÁÎÓ27ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ , «¿ƒ»≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈL28‰Úe·L ·iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29BÈ‡Â »ƒ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈

ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ30. »¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו

בשם  כלל וידוע אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא :
מהותכה  כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה
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Ôic‰ Ï·‡ ;¯Ú¯ÚÏ9¯ËM‰ ÌiwL10,¯Ú¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈
·e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ¯ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .¯ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡¯˜ ‡lL11¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב.5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט חושן בטור שם.9)הובאו כאביי
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק שהרי
בשטר. הכתוב כל על מעידים

.‚ÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
¯Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚ·e ,Ô·e‡¯Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ - ‡È‰ ‰·BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ14‰OÚ ‡Ï È¯‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ô·e‡¿̄≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא
כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב"ם  [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט"ו פרק למעלה (ראה

.„Ô·e‡¯16ÈÈ‡ :¯Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ z¯Ó‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ·¯ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡¯ BÊ ÔÈ‡ - BÊ ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ¯ :¯ÓBÏ18‡ÏÂ ¯Ú¯Úz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈ¯Ëz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡ - BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא

.‰¯Ú¯ÚL Ô·e‡¯20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :¯Ó‡ Ô·e‡¯e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»

dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»
ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«

ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ
‰„B‰ BÓˆÚÓ È¯‰L ,˙B¯ta B˙B‡ ÔÈ·iÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆

ÏL BÁk ˙BtÈÏ - ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆
‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰ - ¯Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
B„Èa ˙„ÓBÚ24¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«

BÏ ·iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈÂ ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»
ÏÎ‡L ˙B¯ta ÌeÏk25.¯ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב אינו כן פי על אף - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב"ם
התכוונתי  - "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי
בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף שם ערוך [בשולחן
המחזיק  טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה
אין  אפילו הפירות, להחזיר צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה
לקמן  רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים,
שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה

להחזיר]. חייב אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם
שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה

תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא
שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום

אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי אפשר
אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי  טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך,

בידו. הקרקע להעמיד יש

.ÂÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»
elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ‰˜ÊÁ ÈMÓ ˙BÁt»ƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ
BÈ‡ È¯‰L ;ÂÈt ÏÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈

„Ú‰ LÈÁÎÓ27ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ , «¿ƒ»≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈL28‰Úe·L ·iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29BÈ‡Â »ƒ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈

ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ30. »¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו

בשם  כלל וידוע אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא :
מהותכה  כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה
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היא, שלי אבל חטפתי אמנם וטען "נסכא") הגמרא: (בלשון
לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד

.ÊÔÈÚe„È eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»¿«¬ƒ«≈ƒ…»¿ƒ
ÌÈza‰ ¯ÚLk Ô˙B‡ ¯ÚLÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈»¿«««»ƒ
B‡ ÔÏÈ‡ ˙B¯t eÈ‰ ‡l‡ ,Úe„È ‡e‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»«∆»»≈ƒ»
‰ÚË Ô‡k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ‰„O ˙B¯t≈»∆∆≈»¿ƒƒ¿≈»«¬»
ÔÈÓÈ¯ÁÓe .BÏÎ‡L Ba ‰„BiM ‰Ó ÌlLÈ - ˙È‡cÂ31 «»ƒ¿«≈«∆∆∆¬»«¬ƒƒ

.ÌlLÈ ‡ÏÂ ¯˙BÈ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆»«≈¿…¿«≈

שבועה,31) הנתבע את מחייבים ואין הגאונים, מתקנת
התכוון  ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו

.Á¯ÈÊÁn‰ Ïk32d¯ÈkO‰ Ì‡ ,B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ »««¬ƒ«¿«ƒ««»ƒƒ¿ƒ»
- ÔÈÓi˜ ÔÈ¯ÎBO‰ eÈ‰Â ,da ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Lk ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿∆»»«¬ƒ»¿»«¿ƒ«»ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ‰iL ÌÚt ¯ÎO‰ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈∆«»»««¿ƒ»¿¿ƒ¿««

Ú˜¯w‰33ÌB˜Ó Ì‰Ï ¯ÈkO‰L ‰Ê ÔÈÚ·B˙Â ÔÈ¯ÊBÁÂ , ««¿«¿¿ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆»
.BlL BÈ‡L∆≈∆

כט.32) בתרא מן 33)בבא שהשוכרים אמרו, שם בגמרא
שנים  שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק
הבית  יחזור שאם בעדותם, נוגעים שהם משום בשכירות,
פעם  שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו

שנייה.

.ËÌ„‡Ï ¯eÒ‡34ÔÈc‰ ˙eÚÏ È„k ,¯˜L ˙ÚË ÔÚËÏ »¿»»ƒ¿…«¬«∆∆¿≈¿«≈«ƒ
‰LB ‰È‰ ?„ˆÈk .B·kÚÏ È„k B‡35- ‰Ó B¯·Áa ¿≈¿«¿≈«»»∆«¬≈»∆

·iÁ˙ÈÂ ‰Óa ‰„BiL È„k ÌÈ˙‡Ó epÚËÈ ‡Ï…ƒ¿»∆»«ƒ¿≈∆∆¿»∆¿ƒ¿«≈
‰Úe·L36‰Ó ‰LB ‰È‰ .37ÌÈ˙‡Ó BÚËe38‡Ï - ¿»»»∆»∆¿»»«ƒ…

ÈÈa ‰Óa BÏ ‰„B‡Â ÔÈc ˙È·a Ïk‰ ¯tÎ‡ :¯Ó‡È…«∆¿…«…¿≈ƒ¿∆¿»∆≈ƒ
‰Úe·L BÏ ·iÁ˙‡ ‡lL È„k BÈ·Ï39. ¿≈¿≈∆…∆¿«≈¿»

לא.34) ל"תובע";35)שבועות "נושה" בין הבדל יש
סוג  כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה"

צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, עליו 36)תביעה ואגלגל
עליהם. משביעים דין בית שאין אחרות, טענות

המנה.37) לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
שתיקנו 39) לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

אדם  מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים
נאמרו  אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה שבועה להישבע

שם. בברייתא

.È‰LÏL eÈ‰40‡Ï - Ô‰a ¯ÙÎÂ ,„Á‡a ‰Ó ÔÈLB »¿»ƒ»∆¿∆»¿»«»∆…
epnÓ e‡ÈˆBiLÎe ,ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Ú·Bz „Á‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈«¿«ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆

e˜ÏÁÈ41·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·c ÏÚÂ . «¬…¿«¿»ƒ≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»
.˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

הדין.41)שם.40) מן להם המגיע הכסף את

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

.˙BÏÁ ¯„Ò ÔÈc :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈∆¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
נחלות.1) סדר דין מבאר

.‡˙BÏÁ ¯„Ò2˙nL ÈÓ :‡e‰ Ck3ÂÈa e‰eL¯ÈÈ -4, ≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ»»»
.˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .ÏkÏ ÔÈÓ„B˜ Ì‰Â¿≈¿ƒ«…¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈

קטו.2) בבאֿבתרא אשה.3)משנה בין איש בין
לו,4) אין ובן ימות כי "איש ח): כז, (במדבר בתורה כתוב

את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (שם מהכתוב

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.·ÌB˜Ó ÏÎa5‰M¯È ¯Îf‰ ÌÚ ‰·˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ·‡ epL¯ÈÈ - ÌÈa BÏ7˙‡ ˙L¯BÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב זה דין למדו קח: שם בגמרא

יח, (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב): קט:) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב אףֿעלֿפי
אליו  "הקרוב מסיים: שהכתוב משום בניה, את יורשת
קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,
קבלה" "דברי קורא רבינו אולם הכתוב, מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.‚Ì„Bw‰ ÏÎÂ10BÎ¯È È‡ˆBÈ - ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ -13ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê B·Ï ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚ¯Êa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B·˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ L¯Èz14Ôa Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈ¯ÊBÁ - ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ L¯Èz - ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
- ˙a Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ ‡e‰ - ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ·‡Ï ‰M¯È‰ ˙¯ÊBÁ16ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ÂÈ·‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
Ú¯Ê B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ Ú¯Ê ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ L¯BÈ - Á‡17ˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ L¯BÈ - dÚ¯Ê B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ Ú¯Ê ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

·‡‰ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - Ú¯Ê ·‡Ï18È·‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ È·‡ ÏL Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ·‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
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ÏL ÔÚ¯ÊÂ ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ·‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚ¯Êa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ·‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…
C¯c‰ ÏÚÂ .·‡‰ È·‡ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - ÔÚ¯Ê«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆

˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ô·e‡¯ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈
¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆

ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»
Ì„B˜ ˙n‰ È·‡Â .‰È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎ¯È È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ·‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ·‡‰ È·‡ .‰È·‡ È·‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆
Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙B¯Bc‰ L‡¯ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»

.ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי נפש כל ויהי קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח: שם בגמרא וכו'). יעקב

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף האחרים, הקרובים לכל
הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי 13)לפי ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח באה שהיא משום

אחריו.15) זרע כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח, עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי חזרה שהירושה משום האח,
קודם  וזרעו המת, אחי שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב אבי אין - המוריש של האב
קטז:) (שם חמא בר רמי פירש ירכו", יוצאי לכל קודם
אבי  שהוא בנו ירך ליוצאי קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי
שהם  - המת ואחי בנו, את ירש המת שהאב משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק משום לאברהם, קודם יעקב - עשו בנכסי

יצחק. את יורש ויעקב בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב. עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב. מבני
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי, והשיב
[ברשב"ם  יעקב. עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי מהכתוב אביי, לדברי סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב סוף 22)בני עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק ואינו

.„˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙·e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ L¯È˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰ - ˙B¯B„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ Ôa ˙·Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.‰eÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ - Ô˜f‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙L¯BÈ Ba ˙·e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈL¯BÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡27BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ ˜ÏÁ L¯BÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
L‡¯ „Ú ·‡‰ ÈÁ‡ È·e ÌÈÁ‡‰ Èa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¬≈»»«…

˙B¯Bc‰28. «

קיח:26) שם וגמרא קטז: שם לשלושת 27)משנה,
מכח  באים ששלשתם משום "אחד", רבינו: קורא הבנים,

שוות 28)אחד. הירושות ששתי הקודמת, בהלכה נתבאר
בנות בדיניהן  גבי תורה שכתבה מה דרשו שם, בברייתא .

אביהן. נחלת זו - להם" תתן "נתון ז): כז, (במדבר צלפחד
מזה, יוצא אביהן. אבי נחלת זו - אביהן" אחי "בתוך
אבי  חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי 10 או שנים), פי לקח (כבכור
אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי 5 = שליש לקח לצלפחד) היה אחד שאח

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח מת ואם עשר,

.ÂÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰M¯È ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe¯˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
·‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30- Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈL¯BÈ - ·‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „·Ïa ÂÈ·‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ·‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט:29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואףֿעלֿפיֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני  ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (במדבר הכתוב
(מטות=שבטים) מטות שני יורשת שהיא משמע - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט ואמה אחד משבט שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.ÊÔÈ·B¯w‰ Ïk33‰¯·Úa34?„ˆÈk .ÌÈ¯Lkk ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È¯‰ - ¯ÊÓÓ Á‡ B‡ ¯ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ¯‡LÎÂ ÌÈa ¯‡Lk35Ï·‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
‰ÁÙM‰37ÔÓ ¯·„Ï Ôa BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ

ÏÏk L¯BÈ BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰38. «¿»ƒ¿≈≈¿»
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ÏL ÔÚ¯ÊÂ ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ·‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚ¯Êa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ·‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…
C¯c‰ ÏÚÂ .·‡‰ È·‡ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - ÔÚ¯Ê«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆

˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ô·e‡¯ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈
¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆

ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»
Ì„B˜ ˙n‰ È·‡Â .‰È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎ¯È È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ·‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ·‡‰ È·‡ .‰È·‡ È·‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆
Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙B¯Bc‰ L‡¯ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»

.ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי נפש כל ויהי קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח: שם בגמרא וכו'). יעקב

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף האחרים, הקרובים לכל
הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי 13)לפי ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח באה שהיא משום

אחריו.15) זרע כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח, עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי חזרה שהירושה משום האח,
קודם  וזרעו המת, אחי שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב אבי אין - המוריש של האב
קטז:) (שם חמא בר רמי פירש ירכו", יוצאי לכל קודם
אבי  שהוא בנו ירך ליוצאי קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי
שהם  - המת ואחי בנו, את ירש המת שהאב משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק משום לאברהם, קודם יעקב - עשו בנכסי

יצחק. את יורש ויעקב בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב. עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב. מבני
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי, והשיב
[ברשב"ם  יעקב. עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי מהכתוב אביי, לדברי סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב סוף 22)בני עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק ואינו

.„˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙·e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ L¯È˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰ - ˙B¯B„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ Ôa ˙·Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.‰eÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ - Ô˜f‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙L¯BÈ Ba ˙·e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈL¯BÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡27BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ ˜ÏÁ L¯BÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
L‡¯ „Ú ·‡‰ ÈÁ‡ È·e ÌÈÁ‡‰ Èa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¬≈»»«…

˙B¯Bc‰28. «

קיח:26) שם וגמרא קטז: שם לשלושת 27)משנה,
מכח  באים ששלשתם משום "אחד", רבינו: קורא הבנים,

שוות 28)אחד. הירושות ששתי הקודמת, בהלכה נתבאר
בנות בדיניהן  גבי תורה שכתבה מה דרשו שם, בברייתא .

אביהן. נחלת זו - להם" תתן "נתון ז): כז, (במדבר צלפחד
מזה, יוצא אביהן. אבי נחלת זו - אביהן" אחי "בתוך
אבי  חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי 10 או שנים), פי לקח (כבכור
אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי 5 = שליש לקח לצלפחד) היה אחד שאח

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח מת ואם עשר,

.ÂÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰M¯È ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe¯˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
·‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30- Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈL¯BÈ - ·‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „·Ïa ÂÈ·‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ·‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט:29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואףֿעלֿפיֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני  ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (במדבר הכתוב
(מטות=שבטים) מטות שני יורשת שהיא משמע - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט ואמה אחד משבט שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.ÊÔÈ·B¯w‰ Ïk33‰¯·Úa34?„ˆÈk .ÌÈ¯Lkk ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È¯‰ - ¯ÊÓÓ Á‡ B‡ ¯ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ¯‡LÎÂ ÌÈa ¯‡Lk35Ï·‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
‰ÁÙM‰37ÔÓ ¯·„Ï Ôa BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ
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ב.33) עמוד שם וגמרא כב. יבמות נולדו 34)משנה,
אסורה. דבר",35)מבעילה לכל הוא "ואחיו במשנה:

"ליורשו". בגמרא: שם.36)ופירשו במשנה,
כנענית.37) הכתוב 38)שפחה מן למדו כג. שם בגמרא

שבנים  לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ה): כא, (שמות
ובן  כבניו. נידונים אינם - השפחה מן לו שנולדו אלה
הכתוב  מן כג.) (שם יוחאי בן שמעון רבי למד הגויה,
תורה  כתבה ולא מאחרי", בנך את יסיר "כי ד): ז, (דברים
שבנה  מוכח לבנך), שנישאה הגויה (האשה תסיר" "כי

בנך. קרוי אינו מישראל לה הנולד

.Á‰M‡‰39ÏÏk dÏÚa ˙L¯BÈ dÈ‡40L¯BÈ ÏÚa‰Â , »ƒ»≈»∆∆«¿»¿»¿«««≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BzL‡ ÈÒÎ Ïk ˙‡41Ì„B˜ ‡e‰Â , ∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

ÏkÏ42ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d˙M¯Èa43, «…ƒÀ»»««ƒ∆ƒ¬»»»
Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈

ËBÈ„‰44‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,45Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¿¿««ƒ∆ƒ¿«»¿««ƒ
L¯Á ÏÚa‰L46BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰ -47. ∆«««≈≈≈∆ƒ¿

קח.39) שם לרשת 40)משנה, הראויה קרובתו כשאינה
ה"ג). פ"ט לקמן (ראה האישות בלי גם כרבי 41)אותו

משיג  [הראב"ד פח:). (כתובות וכרב נב:), (בכורות אליעזר
הקדמונים  ורוב התורה. מן הבעל שירושת וסובר רבינו, על
סובר  רבינו שגם מבאר, ובכסףֿמשנה לדעתו. הסכימו
בפירוש  בתורה נכתבה שלא ומשום התורה, מן שהיא
(ראה  סופרים דברי לה קורא מדרשה, קיא:) (ב"ב ולמדוה
הרמב"ם  כללי חמד' וב'שדי הרמב"ם. כללי מלאכי, יד
לפעמים  רבינו מתכוון - "מדבריהם" כשכותב שגם כתב,
ה"ב)]. סוף למעלה ראה מדרשה. שנלמדו לדינים

לבניה.42) איסורי 43)אפילו ובין דרבנן איסורי בין
בה. תופסים שקידושין תופסים 44)תורה, שקידושין

ביתֿדין, מיתת או כרת עונש ביאתן על שאין לאוין, בחייבי
ומי  בהן, תופסים קידושין אין מיתה או כריתות חייבי אבל
יורשה  שאינו מאליו ומובן כלל, בעלה אינו שקידשה

ה"ג). פ"ב יבמות ה"י.45)(תוספתא לקמן יתבאר
לו 46) תיקנו וחכמים מועילים, קידושיו אין התורה ומן

ה"ט). פ"ד אישות הלכות (ראה רמיזה עלֿידי קידושין
אישות,47) מהלכות בפכ"ב נתבאר והטעם חרשת, שאינה

קונה  וחרש לו, להינשא כשנתרצית נכסיה לו זיכתה שהיא
אחרים. עלֿידי לו שזוכו הדברים

.Ë˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k48L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆≈«««≈
B˙eL¯a ÒkzL „Ú BzL‡ ˙‡49L¯BÈ Áwt‰ ÔÈ‡LÂ , ∆ƒ¿«∆ƒ»≈ƒ¿¿∆≈«ƒ≈«≈

˙L¯Á ‡È‰Lk ˙‡OpL ˙L¯Á‰ ˙‡50elÙ‡ , ∆«≈∆∆∆ƒ≈¿∆ƒ≈∆∆¬ƒ
‰Áwt˙51BzL‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰L ,e¯‡a ÌLÂ . ƒ¿«¿»¿»≈«¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ¿

e˜ÊÁ‰Â d˙eL¯Ï e‡aL52BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ÔÈa , ∆»ƒ¿»¿À¿¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
d˙Èe„a53L ÌÈÒÎ ÔÈaÈÓe .BÏ ‰ÒÈÎ‰ ‡l ƒ¿¿»»≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»ƒ

dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙pL54. ∆ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ»≈»≈«««¿»

וה"ב.48) ה"א כשהיא 49)שם מתה אבל  לחופה, תיכנס
יורשה. אינו - למוכרם 50)ארוסה בנכסיה שולטת ואינה

ליתנם. הנישואין.51)או אותם 52)אחר שירשה
מיתתה  אחר לה שנפלו הנכסים את יורש אינו אבל בחייה,

הי"א). לקמן וכך 53)(ראה כך שהכניסה בכתובתה נכתב

ה"א  אישות מהל' פט"ז (ראה אחרים בנכסים או במזומנים
רב,54)וה"ב). אמר - נישואין ספק גבי מה: בקידושין

גירושין  לספק רבינו למד ומכאן יורשה. אינה מתה שאם
(מגידֿמשנה).

.ÈÔe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰pË˜ ‡OpL ÏÚa55BÈ‡ - ««∆»»¿«»∆≈»¿ƒ»≈≈
‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,dL¯BÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dL¯BÈ BÈ‡ - ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È¯‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח ה"ז פ"ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי רוצה איני עדים) שני (בפני ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אףֿעלֿפי משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.‡ÈÏÚa57B‡ ‰È·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡ - d˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ L¯BÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚ¯Ê Ô˙B‡ L¯BÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰M¯È‰ ¯ÊÁz B‡ ,Ú¯Ê∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎ L¯BÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»

.˙eÓzL Ì„˜ ‰M¯ÈÏ e‡a ¯·kL ÌÈÒÎÏƒ¿»ƒ∆¿»»ƒÀ»…∆∆»

קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק". בראוי נוטל הבעל אין
הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב). למעלה

.·ÈÔÎÂ59,¯·wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
·‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈL¯BÈ Ck ,d˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈL¯BÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ¯‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈL¯Bi‰ Ì‰ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa ¯Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב, בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אףֿעלֿפי בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.‚ÈÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k ¯·wa Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
Bn‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈL¯BÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
¯Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈL¯BÈ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



zelgpפד zekld - mihtyn xtq - lel` 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pL¯ÈiL ‡e‰ da Ú¯Ê ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙M¯È ¯ÊÁz - Ú¯Ê BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ú¯Ê BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ ¯Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈
L¯BÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È¯‰ -ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»

ÂÈ·‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ'גזירה זה למדו קנט: ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח). (ראה לכל קודם הוא הרי - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק מד. נדה
החודש 64) לפני או להריונה השמיני בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי השביעי,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי לא.
והראב"ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»
ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ

˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ
‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.·¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.‚¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.„BÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆

משעת 14) ודאי זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק ממעט

הבכורה. בחלק ממעט אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי שלשה היינו רבעים, משלשה רבע נוטל

.‰ÔË˜18Ï·‡ ,‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ - „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
¯aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ô·e .20BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב:18) ואףֿעלֿפי 19)שם לידתו. לפני לחלק כשבאים
טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא

ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.
אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.Â˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿
„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«

?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆

‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.ÊeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
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‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pL¯ÈiL ‡e‰ da Ú¯Ê ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙M¯È ¯ÊÁz - Ú¯Ê BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ú¯Ê BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ ¯Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈
L¯BÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È¯‰ -ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»

ÂÈ·‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ'גזירה זה למדו קנט: ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח). (ראה לכל קודם הוא הרי - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק מד. נדה
החודש 64) לפני או להריונה השמיני בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי השביעי,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי לא.
והראב"ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»
ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ

˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ
‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.·¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.‚¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.„BÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆

משעת 14) ודאי זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק ממעט

הבכורה. בחלק ממעט אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי שלשה היינו רבעים, משלשה רבע נוטל

.‰ÔË˜18Ï·‡ ,‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ - „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
¯aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ô·e .20BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב:18) ואףֿעלֿפי 19)שם לידתו. לפני לחלק כשבאים
טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא

ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.
אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.Â˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿
„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«

?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆

‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.ÊeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
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ÒÎa L¯BÈ ËeLt‰ Ôa È¯‰ - Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈
ÂÈ·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙L¯BÈ ¯BÎa‰ ˙·e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆

ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32È·a ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈
ÔÈÁ‡‰33È·‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÏÎ·e ·‡‰ ÈÁ‡ È·e »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ

‰Ê BlL ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÏËB - ¯BÎa ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆
.B˙ÓÁÓ L¯Bi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק נחלת ישראל): ארץ אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי חפר בנכסי אחיו עם
ה"ה). סוף פ"א למעלה (ראה חלקים" שני נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני בלי יעקב שמת כגון

יעקב  נכסי לירש יצחק בני ובאים יצחק, מת ואחרֿכך
בכורה  חלק יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי  ירש יצחק שהרי מאוד, פשוט זה ודין יעקב. בנכסי
וקשה  עצמו. כנכסי בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב,

בהערות). ה"א פ"ג לקמן (ראה נכתב למה להבין

.Á¯BÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ôn‡ eL¯iL ËeLÙe ¯BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ ¯BÎa ‰È‰L36ÌÁ¯ ¯Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי
אשר  בכל שנים פי לו לתת (שם): בתורה כתוב (פירוש,

לה. ולא - לו) האב.36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון
בלשון  טבעי, באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי). חתך - המדוברת

טבעית. בבלתי ובין טבעית בלידה בין

.Ë‰ÏÁÏ ¯BÎa38:¯Ó‡pL ,ÔBL‡¯ ·‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
L¯BÈ - ÂÈ·‡Ï ÔBL‡¯ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ"ח.38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.È‡a‰39ÌÈÏÙ ¯Á‡40ÏÙp‰ L‡¯ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰ - ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ˙Ó BL‡¯ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ÈÁ BL‡¯ ·¯ ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
¯BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי. בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי ראוי שהרי נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי חי,

משמע, לנחלה)". בכור זה (הרי מת ראשו שיצא תשעה ובן
בכור. אחריו הבא אין - חי ראשו יצא שאם

.‡ÈÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈ¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL - ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰46;ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.¯Á‡ BÓ„˜ È¯‰L - ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי

.·ÈÌÈa BÏ eÈ‰47- ¯ib˙Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ ¯BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe¯˜ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49- «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ ¯BÎa ˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÓ ÂÈ¯Á‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.‚È¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»

דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי שם:
 ֿ "מכל ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב, עמוד שם ובגמרא

ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי
כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה

מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי פפא, רב של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי לאיש תהיינה "כי תורה: שכתבה מפני
בה  שיש משמע "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב מצא ולא כריתות. מחייבי אלא
(ויקרא  מהכתוב נלמד ממזר שדין כתב שם יוסף' [ב'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט): יח,
כקרוב  נחשב שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי

.„ÈÔÈÓ‡ ‰LÏL54¯BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ - ‰iÁ .ÂÈ·‡Â57ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ‰Ê :‰¯Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ

:¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk - Bn‡ .˙Ó‡ -∆¡∆∆ƒ»ƒ¿«¿≈«≈»∆¡∆∆«
¯BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ - ÂÈ·‡ .60ÏÚ ·‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«

- ‡e‰ È¯BÎ·e Èa ‡e‰ :ÏÏk Ba ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓƒ∆…À¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ
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zelgpפו zekld - mihtyn xtq - lel` 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿
ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.ÂË·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.ÊËe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

קכו:67) זה 68)ב"ב אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

ה'תשע"ז  אלול ו' שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר

קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי
חלוקה.

.‡¯BÎa‰ ÔÈ‡2‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï3ÂÈ·‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ ¯L‡ ÏÎa :¯Ó‡pL ;B˙eL¯Ï e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ·‡ ÈLÈ¯BnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈL¯BÈ ËeLt‰Â ¯BÎa‰ -«¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ·‡Ï6ÔÈL¯BÈ - Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ

„Á‡k7. ¿∆»

נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה  אחר בירושה לו שיפלו 
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב"ד ִ

באדם  המדובר שם (יז:), ערכין במשנה ספינה דין מקור
דמי  להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי)
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם
או  ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
הנמצאת  שספינה - הראב"ד דברי לפי - רבינו למד ומכאן
בה  נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים

שניים. פי

.·ÁÈp‰8˙¯kÁÓ B‡ ˙¯kOÓ ‰¯t Ì‰Ï9‰˙È‰L B‡ , ƒƒ«»∆»»À¿∆∆À¿∆∆∆»¿»
¯Ù‡a ‰ÚB¯10ÈÂ ,‰„Ï11da ÏËB ¯BÎa‰ -12d„ÏÂ·e »»¬»¿»¿»«¿≈»ƒ¿»»

ÌÈL Èt13. ƒ¿«ƒ

קכג:8) בתרא בבא שבעל 9)ברייתא היינו מושכרת
מסויים  אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה

למרעה.10)מההכנסות. מיוחד מיתת 11)מקום אחר
מאליו.13)כשהשמינה.12)אביו. בא זה ששבח משום

נושאים  היתומים ואין מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר
ורבנן  רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול
בכור  אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל
הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב
המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי שנוטל מודים
רעח  סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף
מעוברת  בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי  רבינו, על משיג [הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי  כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס. בגוף
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ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿
ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.ÂË·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.ÊËe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

קכו:67) זה 68)ב"ב אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

ה'תשע"ז  אלול ו' שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר

קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי
חלוקה.

.‡¯BÎa‰ ÔÈ‡2‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï3ÂÈ·‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ ¯L‡ ÏÎa :¯Ó‡pL ;B˙eL¯Ï e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ·‡ ÈLÈ¯BnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈL¯BÈ ËeLt‰Â ¯BÎa‰ -«¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ·‡Ï6ÔÈL¯BÈ - Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ

„Á‡k7. ¿∆»

נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה  אחר בירושה לו שיפלו 
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב"ד ִ

באדם  המדובר שם (יז:), ערכין במשנה ספינה דין מקור
דמי  להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי)
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם
או  ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
הנמצאת  שספינה - הראב"ד דברי לפי - רבינו למד ומכאן
בה  נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים

שניים. פי

.·ÁÈp‰8˙¯kÁÓ B‡ ˙¯kOÓ ‰¯t Ì‰Ï9‰˙È‰L B‡ , ƒƒ«»∆»»À¿∆∆À¿∆∆∆»¿»
¯Ù‡a ‰ÚB¯10ÈÂ ,‰„Ï11da ÏËB ¯BÎa‰ -12d„ÏÂ·e »»¬»¿»¿»«¿≈»ƒ¿»»

ÌÈL Èt13. ƒ¿«ƒ

קכג:8) בתרא בבא שבעל 9)ברייתא היינו מושכרת
מסויים  אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה

למרעה.10)מההכנסות. מיוחד מיתת 11)מקום אחר
מאליו.13)כשהשמינה.12)אביו. בא זה ששבח משום

נושאים  היתומים ואין מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר
ורבנן  רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול
בכור  אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל
הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב
המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי שנוטל מודים
רעח  סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף
מעוברת  בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי  רבינו, על משיג [הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי  כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס. בגוף
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רבינו  דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר
עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה דבריו סותרים זו בהלכה
נחלקו  זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל
כתב  שם בסמ"ע השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים
נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל
שדמי  מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן
ובנתיבות  כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
דמי  בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט
בעד  המגיעים אלה ובין האב מיתת שמלפני השכירות
כמלווה  הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות ִתקופת

ונוטל]. - מאליו הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו

.‚ËÁL14ÂÈ·‡ È¯ÈknÓ „Á‡15˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰Ó‰a »«∆»ƒ«ƒ≈»ƒ¿≈»¿««»≈
‰Ó‰a d˙B‡ ÏL ˙Bzna ÌÈL Èt ÏËB - ÂÈ·‡16. »ƒ≈ƒ¿«ƒ««»∆»¿≈»

ב.14) עמוד קכג, דף שם, ליתן 15)ברייתא רגיל שהיה
לתת  ג) יח, (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו
והלחיים  הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים

שם 16)והקיבה. בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום
(לפני  המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שלא  שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו

שהורמו. כמו דינם הורמו

.„¯BÎa‰ ÔÈ‡17eÁ·ML Á·Ma ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ«∆«∆»¿
Á·M‰ B˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ¿»ƒ¿««ƒ«»ƒ∆»«¬∆«∆«

ÌÈÓ„a18¯˙i‰ Ô˙BÂ19ËeLtÏ20epzLiL ‡e‰Â . ¿»ƒ¿≈«»≈«»¿∆ƒ¿«
ÔB‚k ,ÌÈÒÎp‰21ÏÓ¯k22˙BiÙÎÂ ,ÌÈÏaL eOÚpL23 «¿»ƒ¿«¿∆∆«¬ƒ√ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ¯Óz eOÚpL24‡ÏÂ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁ·L Ï·‡ ; ∆«¬¿»ƒ¬»»¿≈¬««¿»¿…
‰˙ÏÚ‰L ı¯‡Â ,‰·ÚÂ Ï„bL ÔË˜ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,epzLƒ¿«¿ƒ»»»∆»«¿»»¿∆∆∆∆∆¿»

ÔBË¯O25˙ÓÁÓ Ì‡Â .ÌÈL Èt Á·Ma ÏËB ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¬≈∆≈«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬«
ÏËB BÈ‡ - ÁÈaL‰ ‰‡ˆB‰26. »»ƒ¿ƒ«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול

הבכור. שנטל בקרקע השבח 19)בכורה דמי מחשבים
(היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור

לאחיו. בבא 20)נותן שמואל בשם נחמן רב של מימרא
צה: קכד.21)קמא בתרא בבא פפא קנה 22)רב

בה. גדלים שהגרגרים שיבולת שהוציאה לפני התבואה
הפריחה.23) לנפילת סמוך התומר שם 24)פרי ונשתנה

איתו 25)הפרי. גורף הסמוכות השדות את מציף כשהנהר
את  ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש

שם.26)הקרקע. גמרא

.‰‰ÂÏÓa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰ ÔÈ‡27Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ
¯ËLa ‡e‰L28·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ·b ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»«««∆»«¿«¿

Ì‰È·‡29‰ÂÏÓ ·‡Ï ‰˙È‰ .30‰Ê È¯‰ - ¯BÎa‰ „Èa ¬ƒ∆»¿»»»ƒ¿»¿««¿¬≈∆
dLÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL Èt da ÏËB Ì‡ ˜ÙÒ31˙Áz »≈ƒ≈»ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»««

ÔÈ„ÚÂ ‰pL¯ÈÈ ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏhÈ ‡Ï B‡ ,B„È»…ƒ…ƒ≈¬«»ƒƒ»∆»«¬«ƒ
˜ÏÁ ÈˆÁ ‰pnÓ ÏhÈ CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ÏL B„ÈÏ ‰‡a ‡Ï…»»¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ…ƒ∆»¬ƒ≈∆

‰¯BÎa32. ¿»

הבכור 27) ואין ... "הילכתא קכה: שם הסוגייה מסקנת

מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי ִנוטל
בטוחה.28) הלווה 29)שגבייתו של וקרקעותיו

קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים
חוב  שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על ִשבמלווה
בשעת  משכנו שאפילו כתב, שם והטור משכון, קונה

שאי  נוטל,הלוואתו, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה נו
יצחק  רב של מדרשתו דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר
עד  למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים
הלוואה  בשעת אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה
וכפל  וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי
גבי  יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני  המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי
(בבא  יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן
הבכור  ואין ... דמסלקי באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא
פי  נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל
בתנאי, קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע החוב מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע אלא זו, זכות ללווה
ורב  פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים ִפי
זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף
בטור  (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים
שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט חושן
שאז  פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל לו, קנוי היה הקרקע
כאן  ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי"ף
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה

.Â¯BÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯ÎnL34B¯kÓÓ - ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a35¯zÂ - ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô¯‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈ·Ú :ÌÈL ÈÙa ¯Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
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- ‰¯BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈ·Úa39- ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìe¯ˆ·e ,ÌÈ¯aÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎ¯c Ì‡ Ï·‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

¯zÂ - ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
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אומר 34)שם.33) פפא רב בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם
בין  האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת
שבחלק  רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה.
ששותף  סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף והבית
אינו  פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול
לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד
המצוי  ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו פסק שהרי ִסברתו,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב
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את 42) לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי  כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
אלא 45)המייבם. נוטל שאינו כבכור דינו ולפיכך,
מכאן 46)במוחזק. - הבכור" "והיה דרשו: שם, בגמרא

לייבם  צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה
לדינים  נדרש וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה

נב.47)שונים). בכורות לאביו 48)משנה בכור כדין
ד). הלכה למעלה אחיו 49)(ראה חלק כל יורש המייבם

כתוב  במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת
בנכסי  שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם:
הירושה  לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת לפני שמת האב
כולם  המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד
בשם  כתב משנה [במגיד השבח. של בעייה כאן ואין שלו
המייבם  אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
בהם  זכה שלא משום האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל
רבינו  דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך.

כולם"]. בחיי בנכסיו.50)האב אביי 51)וזכה מחלוקת
מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא
ירושת  דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ
למעלה  (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם

ד). הלכה
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ב.52) הלכה י"ב שיש 54)בגבול.53)פרק פי על ואף
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם
טובה  שדה רק הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה  ואחיו
החלקים  שני והטעם: חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור
טוב  אחד חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או

בגורל. נוטלים - רע אחד יב:55)וחלק בתרא בבא
כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה

חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור.
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אומר 34)שם.33) פפא רב בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם
בין  האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת
שבחלק  רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה.
ששותף  סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף והבית
אינו  פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול
לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד
המצוי  ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו פסק שהרי ִסברתו,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב
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את 42) לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי  כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
אלא 45)המייבם. נוטל שאינו כבכור דינו ולפיכך,
מכאן 46)במוחזק. - הבכור" "והיה דרשו: שם, בגמרא

לייבם  צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה
לדינים  נדרש וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה

נב.47)שונים). בכורות לאביו 48)משנה בכור כדין
ד). הלכה למעלה אחיו 49)(ראה חלק כל יורש המייבם

כתוב  במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת
בנכסי  שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם:
הירושה  לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת לפני שמת האב
כולם  המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד
בשם  כתב משנה [במגיד השבח. של בעייה כאן ואין שלו
המייבם  אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
בהם  זכה שלא משום האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל
רבינו  דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך.

כולם"]. בחיי בנכסיו.50)האב אביי 51)וזכה מחלוקת
מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא
ירושת  דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ
למעלה  (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם

ד). הלכה

.ÁÌÈÎL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k52ÈL ÏËB ¯BÎa‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿≈
¯ˆÓa „Á‡k BlL ÌÈ˜ÏÁ53„Á‡54Ì·i‰ Ï·‡ .55 ¬»ƒ∆¿∆»¿∆∆∆»¬»«»»

Ú ˜ÏÁL˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ Ì ∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ≈∆¿¿≈∆
Ï¯B‚a ÂÈÁ‡56- ˙BÓB˜Ó ÈLa BÏ¯B‚ ‰ÏÚ Ì‡Â ; »ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈¿

.˙BÓB˜Ó ÈLa ÏËB≈ƒ¿≈¿

ב.52) הלכה י"ב שיש 54)בגבול.53)פרק פי על ואף
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם
טובה  שדה רק הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה  ואחיו
החלקים  שני והטעם: חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור
טוב  אחד חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או

בגורל. נוטלים - רע אחד יב:55)וחלק בתרא בבא
כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה

חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור.
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מירושת  והשני אביו מירושת אחד חלק מורישים, משני
אחיו.

.ËÌ·È ˙¯ÓBL57ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡ ,‰˙nL ∆∆»»∆≈»¬ƒ»»»∆»ƒ
¯Ó‡Ó ÌÈÁ‡‰58ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓ - »«ƒ«¬»ƒ¿««≈»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

‚BÏÓ59ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ60ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ , ¿«¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««¿ƒ
d˙a˙k61ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁ ÌÚ ¿À»»ƒ¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««

BÓk ,d˙a˙k eL¯ÈÈ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿À»»¿
BÓB˜Óa e¯‡aL62. ∆≈«¿ƒ¿

מפני 57) יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שיבוא ליבם (מחכה) שומרת מן 58)שהיא

בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה
ונקראים  שטר או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים
ובכסף  אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר",
יום  (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או

א). משנה ב פרק יבמות המת 59)טוב שבעלה הנכסים
אוכל  שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא
אינו  שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר וגופם - פירותיהם

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור הנכסים 60)קניין
אם  אחריותם; עליו קיבל והבעל בכתובתה אותם ששמו
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו

שהבעל 61) וגרושה אלמנה של ומנה בתולה של מאתיים
הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב

שהטילו 62) שם נתבאר ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
ת  אשתו קבורת הוצאת הבעל על לרשת חכמים זכותו חת

כתובתה.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וחזר 1) בני זה אמר או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר

או  פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי, זה ואמר
לעניין  ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא
עדי  שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,
הידועים  אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס,

בחלקו. עימו ויטול

.‡¯ÓB‡‰2ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,Èa ‰Ê :3È·‡ ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,4, »≈∆¿ƒ∆»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÌÈL‡a ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡¿»«¿ƒ««ƒ∆»«¬»ƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·B¯˜ Ô‰L ÔÈ˜ÊÁÓ ÔÈ‡L∆≈»À¿»ƒ∆≈¿»¬≈∆∆¡»

epL¯ÈÈÂ5¯Ó‡L ÔÈa ‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡L ÔÈa . ¿ƒ»∆≈∆»«¿∆»ƒ≈∆»«
Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk6B„È ·˙Îa ·˙ÎÂ ˜zzL elÙ‡ . ¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ¿«≈¿»«ƒ¿«»

ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL¯BÈ ‰fL7. ∆∆¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ

קלד.2) בבאֿבתרא בנים,3)משנה לו כשאין מדובר
נכסיו. ויורש אחיו שזה אומר ולא 4)והוא בנים לו כשאין

והכוונה 5)אחים. נאמן", אינו - אחי "זה שנינו: שם
שזה  מודים שאינם אחים עוד לו ויש אביו, ירושת לענין
לתת  שיכול משום נאמן, עצמו נכסי בירושת אבל אחיהם,
הגמרא. סוגיית מתוך שם מתבאר כך במתנה. נכסיו לו
במתנה. לו לתת שיכול ב'מיגו' שנאמן כתב, שם ברשב"ם
לו  אין ואז גוסס, כשהוא לו שנפלו שבנכסים הסיק, ומזה
כשהיה  לו שזיכה (והמתנה במתנה אותם לתת אפשרות

מ  אלה, לנכסים מועילה אינה אז בריא היו שלא שום

ההכרה  שזכות משום בני, זה לומר נאמן אינו ברשותו)
לחלק  רק נוגעת - "יכיר" תורה שכתבה מזה שנלמדה
ליורשו. ד"ה שם ה'תוספות' גם כתבו וכדבריו בכורה.
מרע", שכיב "בין כתב שהרי כן, אינה רבינו שדעת ונראה
לא  שאם במתנה, ליתן אפשרות לו כשאין שהכוונה  וברור
רעט, סי' חושןֿמשפט וב'טור' לבריא. חולה בין מה כן,
שם  יוסף' וה'בית גוסס". כשהוא "אפילו בפירוש כתב
בשאר  דבר של טעמו ביארו ולא כן. רבינו דעת שגם מעיר,
האומרים  לדעת "יכיר", בו שנאמר מבבן חוץ קרובים,
נאמן  למה שאל כאן [בלחםֿמשנה פשוט. בן גם שכולל
בצ"ע. והשאיר זו. הצהרתו לאחר לו שיפלו בנכסים
שיכול  ב'מיגו' שנאמן מיישב, סק"ג שם החושן' וב'קצות
ס"ק  שם ה'נתיבות' לו והסכים גדול. בסכום עצמו לשעבד

למות.6)ב]. ונוטה חולה פ"ב 7)שוכב למעלה נתבאר
הט"ו.

.·,B„Bc Ôa B‡ ÂÈÁ‡ ‡e‰L ‰Êa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈÈ‰»ƒÀ¿»ƒ»∆∆»ƒ∆
Ï·‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Bc Ôa BÈ‡Â ÈÁ‡ BÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ¿≈∆ƒ≈∆¡»¬»
BÈ‡ :¯ÓBÏ Ba ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆À¿«∆¿«≈

Èa8,ÌÈa ÔaÏ eÈ‰ elÙ‡L :ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .epL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ»∆¿≈»∆ƒ∆¬ƒ»«≈»ƒ
ÔÈÚÏ Èa BÈ‡ ¯ÓBÏ ÂÈÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¡»»»«≈¿ƒ¿ƒ¿«

ÒeÁÈ9ÂÈt ÏÚ ¯ÊÓÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,10ÔÓ‡ , ƒ¿≈«¬ƒƒ«¿≈«ƒ∆¡»
ÔÈÚÏ ‡e‰.epL¯ÈÈ ‡ÏÂ ,‰M¯È ¿ƒ¿«¿À»¿…ƒ»∆

לומר:8) האב את האמינה שהתורה קכז: שם יהודה, כרבי
ומלמדנו  הי"ד). שם למעלה (ראה בני זה אין או בני זה
לגבי  לא אבל בן, לגבי אלא תורה האמינתו שלא רבינו,

אחרים. ישראל.9)קרובים בת לישא אותו לפסול
ואמר 10) יהודה, רבי לפני בגר מעשה מסופר מז. ביבמות

אתה  "נאמן יהודה: רבי לו ואמר בביתֿדין, שלא שנתגייר
(לפי  בניך" בני את לפסול נאמן אתה ואי בניך, את לפסול
אתה  נאמן פירשו: ואין, ד"ה שם וב'תוספות' רבינא). גירסת
אין  - בנים להם כשיש אבל בנים, לבניך כשאין בניך לפסול
הדבר  שאין משום הבנים, את לפסול אפילו נאמן אתה
- הפסולים בניו ובני פסולים, יהיו שבניו הדעת על מתקבל
"שאינו  כאן: רבינו מלשון משמע וכדבריהם כשרים. יהיו
בפט"ו  מלשונו משמע וכן בני". איני לומר עליו נאמן

הט"ו. ביאה איסורי מהלכות

.‚¯ÓB‡‰11BÈ‡ - ‡e‰ Èc·Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èa ‰Ê : »≈∆¿ƒ¿»«¿»««¿ƒ≈
ÔÓ‡12Èt ÏÚ Û‡ ,Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èc·Ú :¯Ó‡ . ∆¡»»««¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ««ƒ

- Èc·Ú ¯Ó‡L ‰fL ;ÔÓ‡ - „·Úk BLnLÓ ‡e‰L∆¿«¿¿∆∆∆¡»∆∆∆»««¿ƒ
Ôa „·Ú :BÏ ÔÈ¯B˜ eÈ‰ Ì‡Â .„·Úk ÈÏ ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ∆∆∆
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÊeÊ ‰‡Ó≈»¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„·ÚÏ ‡l‡ „eÁÈa13. ¿ƒ∆»«¬»ƒ¬≈∆≈∆¡»

קכז:11) ב"ב יוחנן, רבי של האמינתו 12)מימרא התורה
אחרת. ומגיד חוזר אינו - שהגיד וכיון בני, זה לומר

שם.13) יצחק, בר נחמן רב של כפירושו

.„‰È‰14ÒÎn‰ ˙Èa ÏÚ ¯·BÚ15,‰Ê ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â , »»≈«≈«∆∆¿»«¿ƒ∆
Èa ¯Ó‡ ‡lL ;ÔÓ‡ - Èc·Ú :¯Ó‡Â Ck ¯Á‡ ¯ÊÁÂ¿»«««»¿»««¿ƒ∆¡»∆…»«¿ƒ
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Èc·Ú :ÒÎBn‰ ˙È·a ¯Ó‡ .ÒÎn‰ ÔÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆»«¿≈«≈«¿ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ - ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡e‰16. ¿»«¿»«¿ƒ≈∆¡»

מעבדים.15)שם.14) מכס ששילם 16)הגובה מכיון
ששיקר  כלל הדעת על מתקבל הדבר אין עבד, של מכס

לעצמו. הפסד וגרם

.‰ÌÈ„·Ú‰17‡a‡ :Ô‰Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙BÁÙM‰Â »¬»ƒ¿«¿»≈ƒ»∆«»
ÈBÏt18,‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL ;˙ÈBÏt ‡n‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…»ƒ«»»«»»

Ôa‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ19ÌbÙ20ÌÈ„·Ú‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»¬»ƒ
Ï‰w‰ ÏÎÂ ,ÏB˜ Ô‰Ï LÈÂ ,¯˙BÈa ÔÈ·eLÁ ˙BÁÙM‰Â¿«¿»¬ƒ¿≈¿≈»∆¿»«»»
È„·Ú ÔB‚k ,Ô‰ÈB„‡ È„·ÚÂ Èa ˙‡Â Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»¿∆¿≈¿«¿≈¬≈∆¿«¿≈

‡n‡Â ‡a‡ Ô‰Ï ˙B¯˜Ï ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈOp‰21. «»ƒ¬≈≈À»ƒ¿»∆«»¿ƒ»

טז:17) ברכות "אמא"18)ברייתא, או "אבא" המלים
היום  שאומרים כשם העצם. שם לפני כתואר משתמשים היו

"גברת". או "אבא".19)"מר" לעבד שקרא
העבד.20) של בנו שהוא יחשבו שהשומעים ביחוסו,
קורים"21) היו גמליאל רבן "ושל שם: הברייתא בהמשך

דחשיבי". "משום בגמרא: ופירשו וכו'.

.Â‰˙È‰L ÈÓ22‰È‰Â Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ‰ÁÙL BÏ ƒ∆»¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿»»
ÌÈa ‚‰Ó Ba ‚‰B23‡e‰ Èa :¯Ó‡L B‡ , ≈ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ

Ì„‡ B‡ ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,Bn‡ ‡È‰ ˙¯¯ÁLÓe¿À¿∆∆ƒƒƒ«¿ƒ»»»»
epL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÓ È˜ec˜„a ˜e„a ‡e‰L ¯Lk24. »≈∆»¿ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ»∆

‡È·iL „Ú Ï‡¯OÈ ˙a ‡OB BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈≈≈«ƒ¿»≈«∆»ƒ
¯Á‡Â Bn‡ ‰¯¯ÁzLpL ‰È‡¯È¯‰L ,‰„ÏÈ Ck ¿»»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿««»»¿»∆¬≈

,‡e‰ ˙BËBÈ„‰ ¯‡MÓ Ì‡Â .eÈÙa ‰ÁÙL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒƒ¿»∆¿
CÎÏ ÔÓˆÚ ÔÈ¯È˜Ùn‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»ƒ««¿ƒƒ«¿»¿»
ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Â ,¯·c ÏÎÏ „·Ú ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -25 ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿»»»¿∆»≈»ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ26˙L‡ - epnÓ ıeÁ Ôa ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ∆≈∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙ÓaÈ˙Ó ÂÈ·‡»ƒƒ¿«∆∆¿∆«ƒ∆≈»∆ƒ∆
ÔÈa ˜lÁ ‡lL ÈÓ LÈÂ .‰Ïaw‰ È¯wÚ ÏÚ CÏB‰≈«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ∆…ƒ≈≈
ÂÈÁ‡ e‰e¯kÓÈ ‡lL ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÌÚ‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿»»»∆»¿ƒ¿«∆…ƒ¿¿∆»
˜ÏÁ ‡Ï BL¯BÈÏ elÙ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈ƒ∆»∆¬ƒ¿¿…«¬…

Ï‡¯OÈa27‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .28. ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿…«»»∆

שיש 22) ממי חוץ דבר, לכל ובנו . . "מי. כב. ביבמות שנינו
מן  למדו כג. שם ובגמרא הגויה". ומן השפחה מן בן לו
מביא  שם וברי"ף כבניה. אלא כבניו נידונים שאינם התורה
אבל  אחרים, של בשפחה שהמדובר גאון, נטרונאי רב בשם
עושה  אדם שאין החזקה: על סומכים אנו שלו בשפחה
עליה. שבא לפני שיחררה ובוודאי זנות, בעילת בעילתו
שלענין  להלכה: הרי"ף ופסק בדבר, מפקפק אחר וגאון
ושמא  כשרים, הבת או הבן שמא לחומרא, הולכים איסורים
שהם  היורשים מיד מוציאים אין ירושה, ולענין עבדים. הם
כתב  ה"א עבדים מהלכות בפ"ט רבינו אולם וודאים.
שהיא  אףֿעלֿפי כנענית, שפחה על שבא "ישראל בפירוש:
 ֿ במגיד ומבאר דבר". לכל כנעני הוולד זה הרי - שפחתו
שדרש  ב, פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב מן נתן רבי
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב

אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב: של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי"ט, גירושין מהלכות בפ"י לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
שם, שסתם מה וביאר כאן רבינו ובא הי"ד). שם (ראה
את  וצמצם אחרים, של לשפחה שפחתו בין כן גם וחילק
שיבואר  כמו הסתייגות עוד והוסיף בלבד, לירושה ההבדל

ודואג 23)בסמוך. הכשרים בניו מחבב אדם שבן כדרך
אחרים,24)לצרכיהם. ענינים בכל מבאר: במגידֿמשנה

של  כשרות חזקת נגד זו של שיפחות חזקת מעמידים אנו
אנו  ירושה לענין אולם כלל. חזקה כאן שאין ונמצא אדונה,
אפילו  במתנה זה לבנו לתת הוא שיכול ה'מיגו', על סומכים
כשר  אדם או תלמידֿחכם בין ההבדל של וטעמו נכסיו. כל
ביאת  איסור חומרת בין מבחין שתלמידֿחכם הוא, להדיוט
ששיחררה, חזקה כך ומשום פנויה, משוחררת לביאת שפחה
נשארה  ולכן ישחררה, ולמה - בזה מבחין אינו ההדיוט
יפה  כוחה אין - שאמרנו ו'מיגו' שיפחות, חזקת בתוקפה
השאלה: גם מתעוררת אגב לחםֿמשנה. (ראה החזקה נגד
למעלה  ראה גוסס? כשהוא לו שנפלו הנכסים של דינם מה

ד). הערה אביו.25)ה"א יורשי רשאים 26)שהם
בירושה. להם שנפלו העבדים כל כמו בין 27)למוכרו,

להדיוט. שם 28)תלמידֿחכם גירושין הלכות השווה
הי"ט.

.ÊÔÈL¯Bi‰ Ïk29ÌÈ„Ú ?„ˆÈk .‰˜ÊÁa ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ¿ƒ«¬»»≈«≈ƒ
B‡ ÈBÏt ÏL Ba ‡e‰L eÏ ˜ÊÁÓ ‰fL :e„ÈÚ‰L∆≈ƒ∆∆À¿»»∆¿∆¿ƒ

ÒeÁÈ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡30˙zÓ‡ eÚ„È ‡ÏÂ »ƒ««ƒ∆≈»≈≈ƒ¿…»¿¬ƒ«
BÊ ˙e„Úa ÔÈL¯BÈ el‡ È¯‰ - ÔÈÒÁi‰31. «…¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈

פ.29) במעידים 30)קידושין זה דבר לפרש יודע אינני
יורשים, לשאר נמשכת זו שפיסקא ונראה אחיו. או  בנו שזה
הקירבה. דרגת בדיוק למסור יודעים אינם אפילו והכוונה:

הבאה. ההערה יודעים 31)ראה אנו סתם: מעידים ואפילו
מעידים  ואינם המת, את לירש הראוי קרוב הוא שפלוני
חדש' ('בית בירושה לו וקודמים יותר קרובים אחרים שאין
שהובא  אבין בר אידי ברב המעשה עלֿפי רפד סי' חו"מ

לג.). בבבאֿבתרא

.Á·˜ÚÈ32˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÁÈp‰Â ˙nL «¬…∆≈¿ƒƒ«¿≈¿ƒ¿¿…À¿«
:¯Ó‡Â ˜eM‰ ÔÓ ÈÂÏ Ô·e‡¯ ÒÙz ,Ì‰ÈL ‡l‡ Ôa BÏ≈∆»¿≈∆»«¿≈≈ƒƒ«¿»«

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,‡e‰ eÈÁ‡ ‰Ê Ìb33È¯‰ - «∆»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈«¬≈
ÔBÓn‰ ÈˆÁ ÏËB ÔBÚÓL34LÈÏL Ô·e‡¯e ,35È¯‰L , ƒ¿≈¬ƒ«»¿≈¿ƒ∆¬≈

˙e˙L ÏËB ÈÂÏÂ ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL Ì‰L ‰„B‰36˙Ó . »∆≈¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈÂÏ37Ô·e‡¯Ï ˙e˙M‰ ¯ÊÁÈ -38ÌÈÒÎ ÈÂÏÏ eÏÙ . ≈ƒ«¬…«¿ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»ƒ

Ô·e‡¯ È¯‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ Ô˙B‡ e˜lÁÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿»¿≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈
Ô‰ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂlL ÔBÚÓLÏ ‰„BÓ39ÁÈaL‰ .40˙e˙M‰ ∆¿ƒ¿∆≈ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿

ÂÈÏ‡Ó41L Ì‡ :ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙ˙kÏ ÚÈbÓ Á· ≈≈»¿««»≈≈ƒƒ∆««ƒ««¿≈«ƒ
‰f‰ Á·M‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Ú ÔB‚k ,‡e‰¿¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈«∆««∆

Ô‰a e˜lÁÈÂ ,ÌÈ¯Á‡Ó BÏ eÏÙpL ÌÈÒÎk42Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ∆»¿≈¬≈ƒƒ«¿»∆¿ƒ
Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú43. ¬«ƒ…ƒƒ¿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



צי zelgp zekld - mihtyn xtq - lel` 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Èc·Ú :ÒÎBn‰ ˙È·a ¯Ó‡ .ÒÎn‰ ÔÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆»«¿≈«≈«¿ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ - ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡e‰16. ¿»«¿»«¿ƒ≈∆¡»

מעבדים.15)שם.14) מכס ששילם 16)הגובה מכיון
ששיקר  כלל הדעת על מתקבל הדבר אין עבד, של מכס

לעצמו. הפסד וגרם

.‰ÌÈ„·Ú‰17‡a‡ :Ô‰Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙BÁÙM‰Â »¬»ƒ¿«¿»≈ƒ»∆«»
ÈBÏt18,‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL ;˙ÈBÏt ‡n‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…»ƒ«»»«»»

Ôa‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ19ÌbÙ20ÌÈ„·Ú‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»¬»ƒ
Ï‰w‰ ÏÎÂ ,ÏB˜ Ô‰Ï LÈÂ ,¯˙BÈa ÔÈ·eLÁ ˙BÁÙM‰Â¿«¿»¬ƒ¿≈¿≈»∆¿»«»»
È„·Ú ÔB‚k ,Ô‰ÈB„‡ È„·ÚÂ Èa ˙‡Â Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»¿∆¿≈¿«¿≈¬≈∆¿«¿≈

‡n‡Â ‡a‡ Ô‰Ï ˙B¯˜Ï ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈOp‰21. «»ƒ¬≈≈À»ƒ¿»∆«»¿ƒ»

טז:17) ברכות "אמא"18)ברייתא, או "אבא" המלים
היום  שאומרים כשם העצם. שם לפני כתואר משתמשים היו

"גברת". או "אבא".19)"מר" לעבד שקרא
העבד.20) של בנו שהוא יחשבו שהשומעים ביחוסו,
קורים"21) היו גמליאל רבן "ושל שם: הברייתא בהמשך

דחשיבי". "משום בגמרא: ופירשו וכו'.

.Â‰˙È‰L ÈÓ22‰È‰Â Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ‰ÁÙL BÏ ƒ∆»¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿»»
ÌÈa ‚‰Ó Ba ‚‰B23‡e‰ Èa :¯Ó‡L B‡ , ≈ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ

Ì„‡ B‡ ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,Bn‡ ‡È‰ ˙¯¯ÁLÓe¿À¿∆∆ƒƒƒ«¿ƒ»»»»
epL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÓ È˜ec˜„a ˜e„a ‡e‰L ¯Lk24. »≈∆»¿ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ»∆

‡È·iL „Ú Ï‡¯OÈ ˙a ‡OB BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈≈≈«ƒ¿»≈«∆»ƒ
¯Á‡Â Bn‡ ‰¯¯ÁzLpL ‰È‡¯È¯‰L ,‰„ÏÈ Ck ¿»»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿««»»¿»∆¬≈

,‡e‰ ˙BËBÈ„‰ ¯‡MÓ Ì‡Â .eÈÙa ‰ÁÙL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒƒ¿»∆¿
CÎÏ ÔÓˆÚ ÔÈ¯È˜Ùn‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»ƒ««¿ƒƒ«¿»¿»
ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Â ,¯·c ÏÎÏ „·Ú ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -25 ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿»»»¿∆»≈»ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ26˙L‡ - epnÓ ıeÁ Ôa ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ∆≈∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙ÓaÈ˙Ó ÂÈ·‡»ƒƒ¿«∆∆¿∆«ƒ∆≈»∆ƒ∆
ÔÈa ˜lÁ ‡lL ÈÓ LÈÂ .‰Ïaw‰ È¯wÚ ÏÚ CÏB‰≈«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ∆…ƒ≈≈
ÂÈÁ‡ e‰e¯kÓÈ ‡lL ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÌÚ‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿»»»∆»¿ƒ¿«∆…ƒ¿¿∆»
˜ÏÁ ‡Ï BL¯BÈÏ elÙ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈ƒ∆»∆¬ƒ¿¿…«¬…

Ï‡¯OÈa27‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .28. ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿…«»»∆

שיש 22) ממי חוץ דבר, לכל ובנו . . "מי. כב. ביבמות שנינו
מן  למדו כג. שם ובגמרא הגויה". ומן השפחה מן בן לו
מביא  שם וברי"ף כבניה. אלא כבניו נידונים שאינם התורה
אבל  אחרים, של בשפחה שהמדובר גאון, נטרונאי רב בשם
עושה  אדם שאין החזקה: על סומכים אנו שלו בשפחה
עליה. שבא לפני שיחררה ובוודאי זנות, בעילת בעילתו
שלענין  להלכה: הרי"ף ופסק בדבר, מפקפק אחר וגאון
ושמא  כשרים, הבת או הבן שמא לחומרא, הולכים איסורים
שהם  היורשים מיד מוציאים אין ירושה, ולענין עבדים. הם
כתב  ה"א עבדים מהלכות בפ"ט רבינו אולם וודאים.
שהיא  אףֿעלֿפי כנענית, שפחה על שבא "ישראל בפירוש:
 ֿ במגיד ומבאר דבר". לכל כנעני הוולד זה הרי - שפחתו
שדרש  ב, פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב מן נתן רבי
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב

אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב: של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי"ט, גירושין מהלכות בפ"י לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
שם, שסתם מה וביאר כאן רבינו ובא הי"ד). שם (ראה
את  וצמצם אחרים, של לשפחה שפחתו בין כן גם וחילק
שיבואר  כמו הסתייגות עוד והוסיף בלבד, לירושה ההבדל

ודואג 23)בסמוך. הכשרים בניו מחבב אדם שבן כדרך
אחרים,24)לצרכיהם. ענינים בכל מבאר: במגידֿמשנה

של  כשרות חזקת נגד זו של שיפחות חזקת מעמידים אנו
אנו  ירושה לענין אולם כלל. חזקה כאן שאין ונמצא אדונה,
אפילו  במתנה זה לבנו לתת הוא שיכול ה'מיגו', על סומכים
כשר  אדם או תלמידֿחכם בין ההבדל של וטעמו נכסיו. כל
ביאת  איסור חומרת בין מבחין שתלמידֿחכם הוא, להדיוט
ששיחררה, חזקה כך ומשום פנויה, משוחררת לביאת שפחה
נשארה  ולכן ישחררה, ולמה - בזה מבחין אינו ההדיוט
יפה  כוחה אין - שאמרנו ו'מיגו' שיפחות, חזקת בתוקפה
השאלה: גם מתעוררת אגב לחםֿמשנה. (ראה החזקה נגד
למעלה  ראה גוסס? כשהוא לו שנפלו הנכסים של דינם מה

ד). הערה אביו.25)ה"א יורשי רשאים 26)שהם
בירושה. להם שנפלו העבדים כל כמו בין 27)למוכרו,

להדיוט. שם 28)תלמידֿחכם גירושין הלכות השווה
הי"ט.

.ÊÔÈL¯Bi‰ Ïk29ÌÈ„Ú ?„ˆÈk .‰˜ÊÁa ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ¿ƒ«¬»»≈«≈ƒ
B‡ ÈBÏt ÏL Ba ‡e‰L eÏ ˜ÊÁÓ ‰fL :e„ÈÚ‰L∆≈ƒ∆∆À¿»»∆¿∆¿ƒ

ÒeÁÈ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡30˙zÓ‡ eÚ„È ‡ÏÂ »ƒ««ƒ∆≈»≈≈ƒ¿…»¿¬ƒ«
BÊ ˙e„Úa ÔÈL¯BÈ el‡ È¯‰ - ÔÈÒÁi‰31. «…¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈

פ.29) במעידים 30)קידושין זה דבר לפרש יודע אינני
יורשים, לשאר נמשכת זו שפיסקא ונראה אחיו. או  בנו שזה
הקירבה. דרגת בדיוק למסור יודעים אינם אפילו והכוונה:

הבאה. ההערה יודעים 31)ראה אנו סתם: מעידים ואפילו
מעידים  ואינם המת, את לירש הראוי קרוב הוא שפלוני
חדש' ('בית בירושה לו וקודמים יותר קרובים אחרים שאין
שהובא  אבין בר אידי ברב המעשה עלֿפי רפד סי' חו"מ

לג.). בבבאֿבתרא

.Á·˜ÚÈ32˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÁÈp‰Â ˙nL «¬…∆≈¿ƒƒ«¿≈¿ƒ¿¿…À¿«
:¯Ó‡Â ˜eM‰ ÔÓ ÈÂÏ Ô·e‡¯ ÒÙz ,Ì‰ÈL ‡l‡ Ôa BÏ≈∆»¿≈∆»«¿≈≈ƒƒ«¿»«

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,‡e‰ eÈÁ‡ ‰Ê Ìb33È¯‰ - «∆»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈«¬≈
ÔBÓn‰ ÈˆÁ ÏËB ÔBÚÓL34LÈÏL Ô·e‡¯e ,35È¯‰L , ƒ¿≈¬ƒ«»¿≈¿ƒ∆¬≈

˙e˙L ÏËB ÈÂÏÂ ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL Ì‰L ‰„B‰36˙Ó . »∆≈¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈÂÏ37Ô·e‡¯Ï ˙e˙M‰ ¯ÊÁÈ -38ÌÈÒÎ ÈÂÏÏ eÏÙ . ≈ƒ«¬…«¿ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»ƒ

Ô·e‡¯ È¯‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ Ô˙B‡ e˜lÁÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿»¿≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈
Ô‰ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂlL ÔBÚÓLÏ ‰„BÓ39ÁÈaL‰ .40˙e˙M‰ ∆¿ƒ¿∆≈ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿

ÂÈÏ‡Ó41L Ì‡ :ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙ˙kÏ ÚÈbÓ Á· ≈≈»¿««»≈≈ƒƒ∆««ƒ««¿≈«ƒ
‰f‰ Á·M‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Ú ÔB‚k ,‡e‰¿¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈«∆««∆

Ô‰a e˜lÁÈÂ ,ÌÈ¯Á‡Ó BÏ eÏÙpL ÌÈÒÎk42Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ∆»¿≈¬≈ƒƒ«¿»∆¿ƒ
Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú43. ¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿≈¿«
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˜ÏÁa ÈÂÏ ÏËÂ ,ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂÏ ÔÈ‡ :ÔBÚÓL ¯Ó‡»«ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆
L¯ÈÈ ‡Ï - ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk Ô·e‡¿̄≈¿∆≈«¿¿««»≈≈ƒ…ƒ«

ÌeÏk epnÓ ÔBÚÓL44L¯ÈÈ Bc·Ï Ô·e‡¯ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆¿∆»¿≈¿«ƒ«
‡e‰Â .ÈÂÏ ÁÈp‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ ¯‡L ÌÚ ˙e˙M‰«¿ƒ¿»¿»ƒ¬≈ƒ∆ƒƒ«≈ƒ¿
ÌÈ¯Á‡ ÔÈL¯BÈa Ô˙ˆ˜Ó e„BiL ÔÈL¯Bi‰ ÏÎa ÔÈc‰«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈ƒ

.Ô˙ˆ˜Ó e„BÈ ‡lL∆…ƒ¿»»

קלד.32) שם בהחלט.33)משנה, מכחיש אינו 
הבא 34) ללוי: אומר והוא בלבד, בנים שני שהוחזקו משום

ותיטול. - אחי שאתה לפי 35)ראיה לו המגיע כפי
פירוש:36)טענתו. בחלקו", עמו "ונוטל שם: במשנה,

עצמו  ראובן שהרי ראובן, של מחלקו שליש חלק נוטל לוי
ללוי  נותן ולפיכך בלבד, הנכסים שליש לו שמגיע הודה
אמר  בין הבדל אין זה, בדין שתויות. שתי לו ונשארו שתות

מכחיש. שהוא ובין יודע איני בנים.37)שמעון בלי
אח 38) אינו ובין אח לוי אם שבין כלום, יורש שמעון ואין

חלקו. נטל וכבר מחצי, יותר לו מגיע אין זה 39)- דין
ובסוף  אחי. זה אם יודע" "איני שמעון כשאמר נאמר
אחי. זה אין ואמר כשהכחיש דינם מה יתבאר ההלכה

בתיקו.40) ונשארה שם, רבא של מבלי 41)בעיא
לוי. עלֿידי הוצאות "בשבח 42)השקעות שם: גמרא

ממקום  לו שנפלו נכסים דכי לך, תיבעי לא לכתפים המגיע
דמי". הרי"ף 43)אחר גירסת (עלֿפי הקרקע כגוף דינם

נשארה  שהבעיא ואףֿעלֿפי שם). בגמרא מיגש, והר"י
ודאי  יורש הוא שראובן משום כלום, לשמעון אין - בתיקו
שכל  ה"א) פ"ה לקמן (ראה הלכה ונפסקה ספק, ושמעון
כלום. לספק אין - ספק ויורש ודאי יורש שיש מקום

אין 44) טען: הוא שהרי אחרֿכך, לו שנפלו מנכסים אפילו
קלה.). שם (גמרא אחי זה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספק 1) ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר

נפל  כגון מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני
או  בתו בן ועל עליו אמו, ועל עליו אשתו, ועל עליו הבית

קודם. מת מי יודעים ואין אביו, ועל עליו

.‡ÏÏk‰ ‰Ê2ÔÈL¯BÈa3Ô‰Ó „Á‡L ÔÈL¯BÈ ÈL Ïk : ∆«¿»¿¿ƒ»¿≈¿ƒ∆∆»≈∆
ÌeÏk ˜ÙqÏ ÔÈ‡ - ˜ÙÒ ÈM‰Â È‡cÂ L¯BÈ4eÈ‰ Ì‡Â . ≈««¿«≈ƒ»≈≈«»≈¿¿ƒ»

L¯Bi‰ ‰Ê ‡nL B‡ L¯Bi‰ e‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈL¿≈∆»≈∆»∆«≈∆»∆«≈
Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒƒ«≈

ÌeËÓËÂ5ÒBÈ‚B¯c‡ B‡6˙‡ L¯BÈ Ôa‰ È¯‰ - ¿À¿«¿¿ƒ¬≈«≈≈∆
Ïk‰7˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ;8˙Ba ÁÈp‰ . «…∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈ƒƒ«»

‰ÂLa ˙BL¯BÈ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ9‡e‰ È¯‰Â , ¿À¿¿«¿¿ƒ¿¿»∆«¬≈
.˙Ba‰ ÔÓ ˙Á‡k¿««ƒ«»

לקמן.2) שיבוארו ומקוריהם הדינים מפרטי נלמד זה כל
אחרים.3) לענינים ממנו ללמוד בזה:4)ואין אמרו ולא

חולקים. - בספק המוטל נמצאים 5)ממון המין אברי
נקבה. או זכר הוא אם להכיר ואין הגוף, שיש 6)בתוך

"גיני" גבר, - "אנדרי" (ביוונית והנקבות הזכרות אברי לו
נקבה) יורשת 7).- הבת שאין ה"ב פ"א למעלה נתבאר

בן. כשיש יוסי:8)כלום רבי "אמר פג. יבמות בברייתא

חכמים  בו הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אנדרוגינוס
המשנה, מן למדו פב:) (שם ובגמרא נקבה". אם זכר אם
כמותם. רבינו ופסק הוא, ספק אנדרוגינוס חכמים: שלדעת
הוא, ספק יוסי רבי לדברי שגם כתבו, פג. שם [ב'תוספות'
או  כזכר נידונית זו משונה בריה אם לחכמים היה שספק
יוסי, כרבי ופסק כך, מפרש רבינו שגם לשלול ואין כנקבה,
ונראה  יוסי. כרבי הלכה רב, בי אמרי שם: שאמרו כמו
היא  רבינו שדעת באמרו: במגידֿמשנה התכוון שלזה
לחםֿמשנה). (ראה היא עצמה בפני בריה דאנדרוגינוס

נוטל 9) - ובת טומטום הניח שאם כתב, רפ סי' חו"מ ב'טור'
מבואר: ונימוקו אחד. חלק והבת חלקים, שלושה הטומטום
הוא  אם ובין בן הוא אם בין שלו, הם בוודאי הנכסים חצי
הכול, ויורש בן הוא ספק - הנשארים הנכסים ובחצי בת,
חצי  נוטל ולפיכך מחלקו, יותר נטל וכבר בת היא וספק
[הטעם  רבינו. לשיטת מספיק נימוק מצאתי ולא אלה. נכסים
בכלל  נוטל טומטום למה רק מנמק שם, יוסף' ה'בית שכתב
מאוד  פשוט זה הרי כי דעתו לסוף ירדתי ולא בירושה, חלק
להסביר  צריך ואדרבה, ספק, הוא שטומטום שאמרנו אחר
הבנות  בין חלק בתוספת הנכסים חצי נוטל אינו למה

ה'טור']. שהסביר כמו השנית, במחציתם

.·˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k10ÌÚ ˙Ba‰ ÔÈc ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ
,e¯‡a ÌLÂ .Ô˙Ò¯Ù·e Ô‰È˙BBÊÓa ÌÈa‰«»ƒƒ¿≈∆¿«¿»»»¿»≈«¿

˙BBÊn‰L11‰a˙k È‡zÓ12ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊa . ∆«¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿«∆«¿»ƒ¿Àƒ
,Ïk‰ eL¯ÈÈ ÌÈa‰Â ,Ô‰È˙BBÊÓ ‡l‡ ˙BaÏ ÔÈ‡ -≈«»∆»¿≈∆¿«»ƒƒ¿«…

˙Ba‰ eÒ¯t˙ÈÂ13ÌÈÒÎ ¯eOÚa14Ba e‡OpiL È„k ¿ƒ¿«¿¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿
ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ;Ô‰ÈÏÚ·Ï15ÌÈaÏ ÔÈ‡ - ¿«¿≈∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ≈«»ƒ

˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙Ba‰ ÔBÊÓÏ Ïk‰ ‡l‡ ,ÌeÏk16 ¿∆»«…ƒ¿«»¿ƒ»ƒ∆≈
ÔÓÊa :ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓËÂ ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»ƒ»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«
ÌeËÓh‰ ÔÈÁB„Â ,ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L∆«¿»ƒ¿Àƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ«À¿

Ô˙BÓk ÔBfÂ ,˙Ba‰ Ïˆ‡17ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ; ≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ
˙B¯ÓB‡Â ,ÌÈa‰ Ïˆ‡ ÌeËÓh‰ ˙‡ ˙BÁBc ˙Ba‰ -«»∆«À¿≈∆«»ƒ¿¿

.˙BBÊÓ enÚ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ ¯ÎÊ :BÏ»»«»¿≈¿ƒ»¿

הפרק.10) סוף עד הי"ז מן לאחר 11)פי"ט הבנות מזונות
תינשאנה. או שתתבגרנה עד אביהן התנאים 12)מיתת

העיקרית. לכתובה כנוספות ובניה, האשה לזכיות שנקבעו
הירושה.13) מנכסי להן  מעשרה.14)יוענק אחד
הבנות.15) מזונות כדי מספיקים ֿ 16)ואינם  בבא משנה

קמ: אביי,17)בתרא לדעת בניגוד שם, בגמרא כרבא,
אתה. זכר לו ואומרות אותו דוחות הנקבות שגם שפירש

שם]. ראה אלה. דינים בכל אחרת שיטה שם [ל'טור'

.‚‰˙‰L ‡lL ÈÓ18ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡19 ƒ∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ
˙‡OÂ20‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ , ¿ƒ≈¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÔBL‡¯Ï21ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡22Ôa‰ ‰Ê ÔÈ‡ - »ƒ∆ƒ¿»»«¬≈∆«≈

˙Ó Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙‡ L¯BÈ≈∆∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»≈¿ƒ≈
Ôa‰23ÈtÓ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈL¯BÈ Ô‰ÈL - «≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈

.ÂÈ·‡ ‰Ê B‡ ÂÈ·‡ ‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆»≈∆»∆»ƒ∆»ƒ

ק:18) יבמות שלושה 19)משנה, עד ניכר אינו הריון
שנתאלמנה  שאשה חכמים תיקנו ולפיכך מהתחלתו, חדשים

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



zelgpצב zekld - mihtyn xtq - lel` 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חדשים  שלושה שיעברו עד לאחר תינשא לא - נתגרשה או
מעוברת. שאינה אם 20)ויתברר יודעים אנו ואין באיסור,

הראשון. לבעלה מבעלה 21)נתעברה הוא הבן אם
עברו  שלא כגון הריון, חדשי תשעה אחר ונולד הראשון,

נתגרשה. או משנתאלמנה חדשים מתשעה כגון 22)יותר
חז"ל  לידתו. לפני חדשים שבעה השני לבעלה שנבעלה
בחודש  שהנולד וידעו ולידה, הריון בטבעי היו בקיאים
והנולד  קיימא, בן הוא - חדשים לתשעה או להריון השביעי

נפל. - נכסים.23)לשמונה והניח בנים בלי הספק

.„‰Ó·È24‰ÓaÈ˙Â ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL25 ¿»»∆…»¬»¿»√»ƒ¿ƒ¿«¿»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a¿¿»√»ƒ¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆
˜Ùq‰ ‰Ê ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬∆«»≈
,Ôlk È·‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯È‡Â È‡ ˙n‰ Ôa ‡nL :¯ÓB‡≈∆»∆«≈¬ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈»ƒÀ»
;ÌeaÈ ˙a Èn‡ ÔÈ‡L ,d˙B‡ ÌaÈÏ Èe‡¯ ‰z‡ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«≈»∆≈ƒƒ«ƒ
,ÌaÈÏ ‰Èe‡¯ En‡Â ,‰z‡ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰Â¿«»»≈∆»¿ƒ«»¿ƒ¿¿»¿«≈
˜ÙÒ Ì·i‰ ‰Ê Ì‚Â ÏÈ‡B‰ ;ÌeÏk ÈÁ‡ ÈÒÎa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«∆«»»»≈

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ì·È BÈ‡ B‡ ‡e‰ Ì·È ‡nL26ÔÎÂ . ∆»»»≈»»¿ƒ¿»∆¿≈
˙n‰ ÈÒÎa Ì·i‰ Èa ÌÚ ˜Ùq‰ ‰Ê ÔÈc27‰ÓaÈ˙pL ƒ∆«»≈ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈«≈∆ƒ¿«¿»

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ :BzL‡28È·e ‰ˆÁÓ ÏËB ˜Ùq‰ , ƒ¿¿ƒ¿»∆«»≈≈∆¡»¿≈
˜Ùq‰ ‰Ê ÌÚ ˜ÏÁL ¯Á‡ Ì·i‰ ˙Ó .‰ˆÁÓ Ì·i‰29, «»»∆¡»≈«»»««∆»«ƒ∆«»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È·‡ L¯ÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ Ì·i‰ Èa e‡·e»¿≈«»»»¿ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ
˜ÏÁ ÈÏ ez ,È‡ ÌÎÈÁ‡ Ì‡ :¯ÓBÏ ˜Ùq‰ ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆«»≈«ƒ¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ≈∆
ÈˆÁ‰ ÈÏ e¯ÈÊÁ‰ ,ÌÎÈÁ‡ ÈÈ‡ Ì‡Â ;BÊ ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ≈ƒ¬ƒ∆«¬ƒƒ«¬ƒ
Ô‰nÚ Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜Ùq‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡ - ÌÎÈ·‡ Á˜lL∆»«¬ƒ∆≈¿∆«»≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ»∆

ÌeÏk30.Ô„iÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿¿≈ƒƒ»»

לז:24) המוטל 26)באיסור.25)שם ממון כל כדין
בו. מוחזק אחד ואין היבם 27)בספק כשמת המדובר,

הספק, ובין בינו בנים, בלי שמת אחיו נכסי שחולקו לפני
הנכסים, כל את ויורש הראשון של בנו אני הספק וטוען
הנכסים  את בינינו ונחלק אתה, אחינו טוענים: היבם ובני

(גם 28)בשווה. ספק ואידי אידי הכא, אמרו: שם בגמרא
עצמו  שהספק אע"פ פירוש, מספק), לרשת באים זה וגם זה
ובין  הראשון בן הוא אם בין שהרי כאן, בנידון ודאי הוא -
משום  כספק, נידון הוא - יורש הוא הרי השני, בן הוא אם
ודאית. טענתו אין - לירש בא הוא מי מכוח יודע שאינו
(רש"י  ודאי מידי מוציא ספק אין כאן: אומרים אין ולפיכך
מנמק  ז ס"ק קסג סי' אבןֿהעזר שמואל' וב'בית  שם).
ואם  אביהם, במקום עומדים היבם שבני רבינו, של שיטתו
והספק  הוודאיים, יורשיו והם מחצה נוטל היה קיים היה
פסק: שם אבןֿהעזר [ב'טור' היבם. של יורשו ודאי אינו
והשאר  לו, מודים היבם שבני החלק תחילה נוטל שהספק

בשווה] שם.29).חולקים רב,30)גמרא בשם אבא כרב
לפני  הדיינים שפסקו הדין פירוש: דינא", "קם שאמר: שם,
המת, נכסי שחולקו אחר לערער ואין קיים, הוא - החלוקה
ודאי, הם היבם ובני ספק, בטענת בא זה הרי היבם וכשמת

ודאי. מידי מוציא ספק ואין

.‰Ì·i‰Â ˜ÙÒ31·‡‰ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ e‡aL32È¯‰ - »≈¿«»»∆»«¬…¿ƒ¿≈»»¬≈
- ˙n‰ Ôa ‡e‰ Ì‡ :˜Ùq‰ ‰ÊÂ ,È‡cÂ L¯BÈ Ì·i‰«»»≈««¿∆«»≈ƒ∆«≈

Ôa ‡e‰ Ì‡Â ,ÈˆÁ Ì·i‰ ‰ÊÏe ÔBÓn‰ ÈˆÁ BÏ LÈ≈¬ƒ«»¿∆«»»≈ƒ¿ƒ∆
‰ÁcÈÂ L¯BÈ Ì·i‰ CÎÈÙÏ ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ - Ì·i‰«»»≈¿¿ƒ»«»»≈¿ƒ»∆

˜Ùq‰33ÔÈ‡cÂ ÌÈa ÈL Ì·i‰ ÁÈp‰ .34Ck ¯Á‡Â , «»≈ƒƒ««»»¿≈»ƒ«»ƒ¿««»
Ì·i‰ ˙Ó35˙n‰ Ôa È‡ :¯ÓB‡ ˜Ùq‰ È¯‰ ,36LÈÂ , ≈«»»¬≈«»≈≈¬ƒ∆«≈¿≈
‰ˆÁÓ ÈÏ37‰z‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈM‰Â ;‰ˆÁÓ ÌÎÈLÏÂ ƒ∆¡»¿ƒ¿≈∆∆¡»¿«¿«ƒ¿ƒ«»

ÈÒÎa LÈÏL ‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ Ì·i‰ Ô·e ,eÈÁ‡»ƒ∆«»»«»¿≈¿∆»¿ƒ¿ƒ¿≈
LÈÏM‰Â ,ÔÈÏËB - Ba Ì‰Ï ‰„BnL ÈˆÁ‰ ;Ô˜f‰«»≈«¬ƒ∆∆»∆¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ˜ÏBÁ - ¯‡Lp‰ ˙e˙M‰Â ,ÏËB - BÏ Ô‰ ÔÈ„BnL∆ƒ≈≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ

‰ÂLa B˙B‡38˙Ó .BÈˆÁ Ì‰ÈLe BÈˆÁ ÏËB ‡e‰ , ¿»∆≈∆¿¿≈∆∆¿≈
˜Ùq‰39È‡Â ‡e‰ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰ , «»≈¬≈«»»≈∆»¿ƒ«¬ƒ

L :¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡‡e‰ ˙n‰ Èa Ôa ‡n ƒ»∆«¬ƒ«»»≈∆»∆¿ƒ«≈
epL¯È‡ È‡Â40‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -41Ì·i‰ ˙Ó) .42, «¬ƒƒ»∆¿ƒ¿»∆≈«»»

:¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡Â È‡ Ba :¯ÓB‡ ˜Ùq‰«»≈≈¿¬ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ«»»≈
È‡Â ‡e‰ EÈ·‡ ÈÁ‡ ‰ÊÂ ,‰z‡ ¯Á‡‰ Èa Ôa ‡nL∆»∆¿ƒ»«≈«»¿∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

.(‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - epL¯È‡ƒ»∆¿ƒ¿»∆

לח.31) היבם.32)שם של מת 33)אביו אם ואפילו
תנו  - הראשון של בנו אני אם הספק: וטוען אחרֿכך, היבם
שוה  חלק לי תנו - אחיכם אני ואם הזקן, נכסי מחצית לי
דינא", "קם משום: כלום, נוטל אינו - אביכם נכסי בכל
סוף  כלמעלה אותו יורשים ובניו הזקן, בנכסי היבם וזכה

(מגידֿמשנה). וכן 35)שם.34)ה"ד היבם, אבי צ"ל
תימן. בכת"י אביכם.36)הוא הזקן.37)אחי בנכסי

ויותר.38) בנים שלושה כשהניח שהואֿהדין מובן
קיימים.39) ואביו ה"ב,40)והיבם פ"א למעלה נתבאר

הבן. בירושת לאחים קודם ששניהם 41)שהאב משום
ספק. טענת שהיו 42)טוענים בספרים בנים. הניח ולא

נכון, הדין אבל כלל. זו פיסקא אין מגידֿמשנה בעל בידי
שם. בגמרא ונאמר

.ÂÏÙpL ÈÓ43Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,BzL‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ƒ∆»«««ƒ»»¿«ƒ¿¿≈»«ƒ
‰lÁz ‰˙Ó ‰M‡‰44ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ , »ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈«««¿ƒ

ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ ,‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰ B‡ ,‰ÈÒÎ Ïk»¿»∆»«««≈¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈
‰M‡‰45ÔÈ„ÈÓÚÓ ?ÌÈc „ˆÈk - ‰ÈÒÎ Ïk ÔÈL¯BÈ »ƒ»¿ƒ»¿»∆»≈«ƒ»«¬ƒƒ

¯wÚ ,‰a˙k‰Â ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa ‚BÏÓ ÈÒÎ46 ƒ¿≈¿¿∆¿«¿≈»ƒ»¿«¿À»ƒ»
˙ÙÒBz‰Â47ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa -48ÈÒÎa ÔÈ˜ÏBÁÂ ; ¿«∆∆¿∆¿«¿≈«««¿¿ƒ¿ƒ¿≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ49ÈL¯BÈÂ ÔÈˆÁ ÔÈÏËB ‰M‡‰ ÈL¯BÈ , …«¿∆¿≈»ƒ»¿ƒ∆¿»¿¿≈
ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈˆÁ ÏÚa‰50Bn‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰51 «««∆¿»¬»ƒ»«««ƒ»»¿«ƒ

Ì‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa Ì‡‰ ÈÒÎ ÔÈ„ÈÓÚÓ -52Ì‰L , «¬ƒƒƒ¿≈»≈¿∆¿«¿≈»≈∆≈
ÔÈ‡cÂ ÔÈL¯BÈ53Ì‡L ,Ì‰ ˜ÙÒ - Ôa‰ ÈL¯BÈ Ï·‡ ; ¿ƒ«»ƒ¬»¿≈«≈»≈≈∆ƒ

Ôn‡ ÈÒÎa ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï ÔÈ‡ - ‰lÁz Ôa‰ ˙Ó≈«≈¿ƒ»≈¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk¿¿∆≈«¿

קנח.43) בבאֿבתרא נכסיה,44)משנה בעלה וירש
ה"ח. פ"א למעלה אלה 45)כמבואר נכסים שגוף משום

 ֿ כבית בלבד. בפירותיהם רק זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי פירוש: האב", יורשי מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע לא הבעל שבחיי משום
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צג zelgp zekld - mihtyn xtq - lel` 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חדשים  שלושה שיעברו עד לאחר תינשא לא - נתגרשה או
מעוברת. שאינה אם 20)ויתברר יודעים אנו ואין באיסור,

הראשון. לבעלה מבעלה 21)נתעברה הוא הבן אם
עברו  שלא כגון הריון, חדשי תשעה אחר ונולד הראשון,

נתגרשה. או משנתאלמנה חדשים מתשעה כגון 22)יותר
חז"ל  לידתו. לפני חדשים שבעה השני לבעלה שנבעלה
בחודש  שהנולד וידעו ולידה, הריון בטבעי היו בקיאים
והנולד  קיימא, בן הוא - חדשים לתשעה או להריון השביעי

נפל. - נכסים.23)לשמונה והניח בנים בלי הספק

.„‰Ó·È24‰ÓaÈ˙Â ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL25 ¿»»∆…»¬»¿»√»ƒ¿ƒ¿«¿»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a¿¿»√»ƒ¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆
˜Ùq‰ ‰Ê ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬∆«»≈
,Ôlk È·‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯È‡Â È‡ ˙n‰ Ôa ‡nL :¯ÓB‡≈∆»∆«≈¬ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈»ƒÀ»
;ÌeaÈ ˙a Èn‡ ÔÈ‡L ,d˙B‡ ÌaÈÏ Èe‡¯ ‰z‡ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«≈»∆≈ƒƒ«ƒ
,ÌaÈÏ ‰Èe‡¯ En‡Â ,‰z‡ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰Â¿«»»≈∆»¿ƒ«»¿ƒ¿¿»¿«≈
˜ÙÒ Ì·i‰ ‰Ê Ì‚Â ÏÈ‡B‰ ;ÌeÏk ÈÁ‡ ÈÒÎa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«∆«»»»≈

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ì·È BÈ‡ B‡ ‡e‰ Ì·È ‡nL26ÔÎÂ . ∆»»»≈»»¿ƒ¿»∆¿≈
˙n‰ ÈÒÎa Ì·i‰ Èa ÌÚ ˜Ùq‰ ‰Ê ÔÈc27‰ÓaÈ˙pL ƒ∆«»≈ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈«≈∆ƒ¿«¿»

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ :BzL‡28È·e ‰ˆÁÓ ÏËB ˜Ùq‰ , ƒ¿¿ƒ¿»∆«»≈≈∆¡»¿≈
˜Ùq‰ ‰Ê ÌÚ ˜ÏÁL ¯Á‡ Ì·i‰ ˙Ó .‰ˆÁÓ Ì·i‰29, «»»∆¡»≈«»»««∆»«ƒ∆«»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È·‡ L¯ÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ Ì·i‰ Èa e‡·e»¿≈«»»»¿ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ
˜ÏÁ ÈÏ ez ,È‡ ÌÎÈÁ‡ Ì‡ :¯ÓBÏ ˜Ùq‰ ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆«»≈«ƒ¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ≈∆
ÈˆÁ‰ ÈÏ e¯ÈÊÁ‰ ,ÌÎÈÁ‡ ÈÈ‡ Ì‡Â ;BÊ ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ≈ƒ¬ƒ∆«¬ƒƒ«¬ƒ
Ô‰nÚ Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜Ùq‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡ - ÌÎÈ·‡ Á˜lL∆»«¬ƒ∆≈¿∆«»≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ»∆

ÌeÏk30.Ô„iÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿¿≈ƒƒ»»

לז:24) המוטל 26)באיסור.25)שם ממון כל כדין
בו. מוחזק אחד ואין היבם 27)בספק כשמת המדובר,

הספק, ובין בינו בנים, בלי שמת אחיו נכסי שחולקו לפני
הנכסים, כל את ויורש הראשון של בנו אני הספק וטוען
הנכסים  את בינינו ונחלק אתה, אחינו טוענים: היבם ובני

(גם 28)בשווה. ספק ואידי אידי הכא, אמרו: שם בגמרא
עצמו  שהספק אע"פ פירוש, מספק), לרשת באים זה וגם זה
ובין  הראשון בן הוא אם בין שהרי כאן, בנידון ודאי הוא -
משום  כספק, נידון הוא - יורש הוא הרי השני, בן הוא אם
ודאית. טענתו אין - לירש בא הוא מי מכוח יודע שאינו
(רש"י  ודאי מידי מוציא ספק אין כאן: אומרים אין ולפיכך
מנמק  ז ס"ק קסג סי' אבןֿהעזר שמואל' וב'בית  שם).
ואם  אביהם, במקום עומדים היבם שבני רבינו, של שיטתו
והספק  הוודאיים, יורשיו והם מחצה נוטל היה קיים היה
פסק: שם אבןֿהעזר [ב'טור' היבם. של יורשו ודאי אינו
והשאר  לו, מודים היבם שבני החלק תחילה נוטל שהספק

בשווה] שם.29).חולקים רב,30)גמרא בשם אבא כרב
לפני  הדיינים שפסקו הדין פירוש: דינא", "קם שאמר: שם,
המת, נכסי שחולקו אחר לערער ואין קיים, הוא - החלוקה
ודאי, הם היבם ובני ספק, בטענת בא זה הרי היבם וכשמת

ודאי. מידי מוציא ספק ואין

.‰Ì·i‰Â ˜ÙÒ31·‡‰ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ e‡aL32È¯‰ - »≈¿«»»∆»«¬…¿ƒ¿≈»»¬≈
- ˙n‰ Ôa ‡e‰ Ì‡ :˜Ùq‰ ‰ÊÂ ,È‡cÂ L¯BÈ Ì·i‰«»»≈««¿∆«»≈ƒ∆«≈

Ôa ‡e‰ Ì‡Â ,ÈˆÁ Ì·i‰ ‰ÊÏe ÔBÓn‰ ÈˆÁ BÏ LÈ≈¬ƒ«»¿∆«»»≈ƒ¿ƒ∆
‰ÁcÈÂ L¯BÈ Ì·i‰ CÎÈÙÏ ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ - Ì·i‰«»»≈¿¿ƒ»«»»≈¿ƒ»∆

˜Ùq‰33ÔÈ‡cÂ ÌÈa ÈL Ì·i‰ ÁÈp‰ .34Ck ¯Á‡Â , «»≈ƒƒ««»»¿≈»ƒ«»ƒ¿««»
Ì·i‰ ˙Ó35˙n‰ Ôa È‡ :¯ÓB‡ ˜Ùq‰ È¯‰ ,36LÈÂ , ≈«»»¬≈«»≈≈¬ƒ∆«≈¿≈
‰ˆÁÓ ÈÏ37‰z‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈM‰Â ;‰ˆÁÓ ÌÎÈLÏÂ ƒ∆¡»¿ƒ¿≈∆∆¡»¿«¿«ƒ¿ƒ«»

ÈÒÎa LÈÏL ‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ Ì·i‰ Ô·e ,eÈÁ‡»ƒ∆«»»«»¿≈¿∆»¿ƒ¿ƒ¿≈
LÈÏM‰Â ,ÔÈÏËB - Ba Ì‰Ï ‰„BnL ÈˆÁ‰ ;Ô˜f‰«»≈«¬ƒ∆∆»∆¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ˜ÏBÁ - ¯‡Lp‰ ˙e˙M‰Â ,ÏËB - BÏ Ô‰ ÔÈ„BnL∆ƒ≈≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ

‰ÂLa B˙B‡38˙Ó .BÈˆÁ Ì‰ÈLe BÈˆÁ ÏËB ‡e‰ , ¿»∆≈∆¿¿≈∆∆¿≈
˜Ùq‰39È‡Â ‡e‰ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰ , «»≈¬≈«»»≈∆»¿ƒ«¬ƒ

L :¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡‡e‰ ˙n‰ Èa Ôa ‡n ƒ»∆«¬ƒ«»»≈∆»∆¿ƒ«≈
epL¯È‡ È‡Â40‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -41Ì·i‰ ˙Ó) .42, «¬ƒƒ»∆¿ƒ¿»∆≈«»»

:¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡Â È‡ Ba :¯ÓB‡ ˜Ùq‰«»≈≈¿¬ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ«»»≈
È‡Â ‡e‰ EÈ·‡ ÈÁ‡ ‰ÊÂ ,‰z‡ ¯Á‡‰ Èa Ôa ‡nL∆»∆¿ƒ»«≈«»¿∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

.(‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - epL¯È‡ƒ»∆¿ƒ¿»∆

לח.31) היבם.32)שם של מת 33)אביו אם ואפילו
תנו  - הראשון של בנו אני אם הספק: וטוען אחרֿכך, היבם
שוה  חלק לי תנו - אחיכם אני ואם הזקן, נכסי מחצית לי
דינא", "קם משום: כלום, נוטל אינו - אביכם נכסי בכל
סוף  כלמעלה אותו יורשים ובניו הזקן, בנכסי היבם וזכה

(מגידֿמשנה). וכן 35)שם.34)ה"ד היבם, אבי צ"ל
תימן. בכת"י אביכם.36)הוא הזקן.37)אחי בנכסי

ויותר.38) בנים שלושה כשהניח שהואֿהדין מובן
קיימים.39) ואביו ה"ב,40)והיבם פ"א למעלה נתבאר

הבן. בירושת לאחים קודם ששניהם 41)שהאב משום
ספק. טענת שהיו 42)טוענים בספרים בנים. הניח ולא

נכון, הדין אבל כלל. זו פיסקא אין מגידֿמשנה בעל בידי
שם. בגמרא ונאמר

.ÂÏÙpL ÈÓ43Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,BzL‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ƒ∆»«««ƒ»»¿«ƒ¿¿≈»«ƒ
‰lÁz ‰˙Ó ‰M‡‰44ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ , »ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈«««¿ƒ

ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ ,‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰ B‡ ,‰ÈÒÎ Ïk»¿»∆»«««≈¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈
‰M‡‰45ÔÈ„ÈÓÚÓ ?ÌÈc „ˆÈk - ‰ÈÒÎ Ïk ÔÈL¯BÈ »ƒ»¿ƒ»¿»∆»≈«ƒ»«¬ƒƒ

¯wÚ ,‰a˙k‰Â ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa ‚BÏÓ ÈÒÎ46 ƒ¿≈¿¿∆¿«¿≈»ƒ»¿«¿À»ƒ»
˙ÙÒBz‰Â47ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa -48ÈÒÎa ÔÈ˜ÏBÁÂ ; ¿«∆∆¿∆¿«¿≈«««¿¿ƒ¿ƒ¿≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ49ÈL¯BÈÂ ÔÈˆÁ ÔÈÏËB ‰M‡‰ ÈL¯BÈ , …«¿∆¿≈»ƒ»¿ƒ∆¿»¿¿≈
ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈˆÁ ÏÚa‰50Bn‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰51 «««∆¿»¬»ƒ»«««ƒ»»¿«ƒ

Ì‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa Ì‡‰ ÈÒÎ ÔÈ„ÈÓÚÓ -52Ì‰L , «¬ƒƒƒ¿≈»≈¿∆¿«¿≈»≈∆≈
ÔÈ‡cÂ ÔÈL¯BÈ53Ì‡L ,Ì‰ ˜ÙÒ - Ôa‰ ÈL¯BÈ Ï·‡ ; ¿ƒ«»ƒ¬»¿≈«≈»≈≈∆ƒ

Ôn‡ ÈÒÎa ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï ÔÈ‡ - ‰lÁz Ôa‰ ˙Ó≈«≈¿ƒ»≈¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk¿¿∆≈«¿

קנח.43) בבאֿבתרא נכסיה,44)משנה בעלה וירש
ה"ח. פ"א למעלה אלה 45)כמבואר נכסים שגוף משום

 ֿ כבית בלבד. בפירותיהם רק זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי פירוש: האב", יורשי מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע לא הבעל שבחיי משום
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נכנסים  ויורשיו בחזקתו, בכתובתה הכתוב הכסף הרי כלום,
שם). (רש"י לדברי 49)במקומו קפרא בר של כפירושו

בדין  ה"ט) ס"ג למעלה (ראה שם במשנתנו ביתֿהלל
שמתה. יבם שם.50)שומרת וגמרא, אלמנה 51)משנה

יורשי  וטוענים יורשה. בעלה - נשואה היא שאם גרושה, או
וירש  תחילה מתה האם מאמו: ולא מאביו אחיו כגון הבן,
האם, ויורשי יורשו; ואני הבן מת ואחרֿכך נכסיה, כל הבן
ואנחנו  תחילה, מת הבן טוענים: מאביה, אחיה כגון
כדי  בקבר, אמו יורש בן שאין משום היחידים, היורשים

הי"ג. פ"א למעלה כמבואר ליורשיו, כרבי 52)להנחיל
רבי  בגמרא שביארו כפי בחזקתן", "הנכסים שאמר: עקיבא,

זירא. ורבי מתפרשות 53)אילא וודאים", "יורשים המלים
הדינים  שבעלי הכוונה, שם אחר. מקום מבכל אחרת כאן
כאן  ואילו דנים, שעליו מעשה באותו וודאים הם עצמם
ואין  נכסים באותם מוחזק שהוא האם של לשבט הכוונה
"הואיל  שם: בגמרא אביי, מפרש וכן מספק. ממנו להוציאם
בן  עוד לה כשיש [וכלֿשכן שבט". באותו נחלה והוחזקה
אמו, של הנכסים מחצית ודאי יורש והוא אחר, מאיש
השניה, המחצית את תובעים - מאביו אחיו - הבן ויורשי
אבל  לא, או אחר בן לה יש בין מחלק שם הרשב"ם אמנם
וגם  יחלוקו, שאמר: במשנתנו תנאֿקמא לדעת שם המדובר
כתב  וכן יחלוקו. ד"ה שם ב'תוספות' עליו חולקין בזה
מאיש  בן עוד לה היה אם לאֿשנא רפ: סי' חו"מ ה'טור'
רחל  הענין: להבהרת דוגמא והנה לה]. אין לאֿשנא אחר,
יוסף, יחידה בנה ועל עליה הבית ונפל מיעקב, נתאלמנה
יוסף, וירשה תחילה מתה רחל מלאה: יעקב בן ראובן וטוען
רחל  אחי ולבן יורשו, - מאביו אחיו - אני הרי יוסף וכשמת
ואין  יורשה, בתואל בן אחיה ואני תחילה, מת יוסף טוען:
שאין  למקרה מכוונת זו דוגמא ירושה. זכות כל לאה לבני
אחר  מאיש בנימין בן עוד לה וכשיש אחרים. בנים לרחל
מאמי, שירשתי שלי כולה בנימין: טוען - מיעקב) (לא

ש  מתה משום רחל טוען: וראובן תחילה. מת יוסף בנה
יוסף  וכשאחי מחצית, ויוסף מחצית בנימין וירש תחילה,
[אפשר  בנימין. ולא יורשו - מאביו אחיו - אני הרי מת,
מאיש  בן עוד לרחל כשיש שהמדובר רבינו, דברי לפרש
ולפיכך  מחצית, יורש שהוא מודים הבן יורשי שגם אחר,
למעלה  (ראה האב בנכסי ויבם ספק כמו ודאי, נקרא הוא
- וספק ספק זה הרי - אחר בן לה כשאין אבל ה"ח).
עליו. חולק שאין שם, אביי לדברי מנוגד זה אולם ויחלוקו.

וצע"ג].

.Ê˙Èa‰ ÏÙ54˙Ó ·‡‰ Ì‡ :Bza Ôa ÏÚÂ ÂÈÏÚ »«««ƒ»»¿«∆ƒƒ»»≈
ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,epL¯ÈÈ Bza Ôa - ‰lÁz¿ƒ»∆ƒƒ»∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿≈
˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰lÁz ˙Ó Bza Ôa Ì‡Â ;Ôa‰«≈¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ»≈«≈≈∆

e¯‡aL BÓk ,¯·wa Bn‡55ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ , ƒ«∆∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆
e˜ÏÁÈ CÎÈÙÏ .·‡‰ ÈL¯BÈ56ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ ¿≈»»¿ƒ»«¿¿¿≈»»ƒ¿≈

·‡‰ [‰aL] Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ Ôa57Bza Ôa ˙Óe ∆««¿≈ƒƒ¿»»»≈∆ƒ
‰È„na58Ôa‰ ‰aLpL B‡ ,59‰È„na Bn‡ È·‡ ˙Óe «¿ƒ»∆ƒ¿»«≈≈¬ƒƒ«¿ƒ»

.˙a‰ Ôa ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ e˜ÏÁÈ -«¿¿¿≈»»ƒ¿≈∆««

במדינה 54) בתו ובן ומת, שנשבה "אב קנט: שם ברייתא
נפל  דין רבינו ומשווה זו. הלכה בסוף רבינו ומביאה וכו'".

ביניהם. לחלק טעם כל שאין נשבה, לדין הבית
הי"ג.55) פ"א מובא 56)למעלה בתשובה, הרשב"א 

בהלכה  פסק שרבינו מכיון מקשה: כאן במגידֿמשנה
יורשי  בחזקת שהנכסים אמו, ועל עליו הבית בנפל הקודמת,
ומוציאים  יחלוקו כאן פסק למה השבט, חזקת היינו האם,
מספיק. תירוץ מצאו ולא האב? שבט מחזקת הנכסים חצי
בסוגריים, שהעמדתיו הקודמת בהלכה פירושי יתקבל (ואם
לשלול  ואין וספק. ספק כאן שהרי זו, הלכה גם יפה  תתבאר
ומשום  אביי, לסברת ניגוד זו בברייתא ראה שרבינו בהחלט
בפירושו  הגולה מאור גרשום ורבינו אותה. דחה כך
ועל  עליו הבית נפל לדין אביי דברי מקדים לבבאֿבתרא
שהם  ברזל, צאן חצי נוטל הבעל למה לנמק ובא אשתו,
השבט", באותו נחלה "הוחזקה שאמר: ומה האשה, נכסי
והוחזק  מלאה אחריות עליו שקיבל הבעל לשבט הכוונה
ב'תוספות' גם נאמרה הגירסא) שינוי (בלי זו וסברא בהם.
של  טעמו הביא לא אמו, ועל עליו ובדין הואיל. ד"ה שם
היו  האם שברשות האם" יורשי "בחזקת ופירש אביי,
ומה  זו. גירסא קיבל שרבינו הדעת על ומתקבל תחילה,
בחזקת  היו שהנכסים מפני הכוונה, וודאים" "הם שאמר
שבט" "לאותו המלים את נפרש ואם יורשיה. והם האם,
יובנו  הקדמונים, ישראל בני משבטי לאחד היינו כפשוטם,
המשנה  בימי ואפילו - שבימיו מכיוון בקלות: רבינו דברי
אביי, של נימוקו בטל ישראל, שבטי של מלא מיזוג היה -
מתיישבת  זה פירוש לפי וגם אחר. נימוק הביא ולפיכך
שהכוונה  הדעת על שמתקבל אלא הרשב"א, של תמיהתו
מה  על לרמז רק ובא דוקא, לאו ושבט משפחה, לאותה
ממטה  וגו' נחלה תסוב "ולא ז): לו, (במדבר תורה שכתבה
בלבד. דור באותו נוהג עצמו זה דין שהרי מטה", אל
כאן) בכסףֿמשנה (מובא ג אות פד כלל הרא"ש ובתשובות
מתה  אם שבין דבריו, ותמצית הרשב"א, קושיית מיישב
מתחילה  עוברת הירושה תחילה, האב ובין תחילה הבת
ליורשי  - למעלה או בנה ליורשי - למטה או וממנה לבת,
תחילה  מתה היא אם שהרי רבים, עליו תמהו וכבר אביה.
בקבר. יורשת שאינה משום אליה, כלל עוברת הירושה אין

בזה]. שהאריך האזל' 'אבן בשביה.57)ראה ומת
קודם.58) מת מי ידוע בשביה.59)ואין ומת

.ÁÂÈÏÚ ÏÙ60ÔÈLÈ¯BÓ ¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ˙Èa‰61, »«»»««ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ
ÂÈÏÚÂ62:ÔÈ¯ÓB‡ ·‡‰ ÈL¯BÈ ,·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡ ˙a˙k ¿»»¿À«ƒ»«¬≈¿≈»»¿ƒ

·BÁ‰ „·‡Â ,ÌeÏk ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,‰lÁz Ôa‰ ˙Ó63, ≈«≈¿ƒ»¿…ƒƒ«¿¿»««
Ôa‰ ‰ÎÊÂ ,‰lÁz ˙Ó ·‡‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙B·BÁ ÈÏÚ·e«¬≈¿ƒ»»≈¿ƒ»¿»»«≈

B˙M¯ÈaÌÈÒÎp‰ È¯‰ - B˜ÏÁÓ ˙Ba‚Ï eÏ LÈÂ , ƒÀ»¿≈»ƒ¿≈∆¿¬≈«¿»ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa64‡È·‰Ï ˙B·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡‰ ÏÚÂ , ¿∆¿««¿ƒ¿«»ƒ»«¬≈¿»ƒ
‰È‡¯65.ÌeÏk ‡Ïa Ì‰Ï eÎÏÈ B‡ , ¿»»≈¿»∆¿…¿

קנז.60) שם הבן.61)משנה, מוטל 62)של הבן על
חובותיו.63)לשלם. לפרוע חייבים אינם האב שיורשי

האב 64) מת ובין קודם הבן מת בין ודאי, יורשים הם שהרי
תחילה.65)קודם. מת שהאב

.Ëel‡ ÔÈc66,Ìia eÚ·hL B‡ ,˙Ïtn‰ ˙Áz e˙nL ƒ≈∆≈««««…∆∆»¿«»
‰È„Óa ‰ÊÂ „Á‡ ÌBÈa e˙nL B‡ ,L‡Ï eÏÙpL B‡∆»¿»≈∆≈¿∆»¿∆ƒ¿ƒ»
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ÏÎaL ;‡e‰ „Á‡ ÔÈc - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯Á‡‰Â BÊ¿»«≈ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ∆»∆¿»
.‰lÁz ˙nL ‡e‰ ÈÓ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ»

מיותר.66) וביאור ומובנים, פשוטים דברים

ה'תשע"ז  אלול ז' שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.·CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«

ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««
È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»
Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««

- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל

יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים
נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.„‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»
˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈

ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»
ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»

ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה צריכה 24)בלשון ואינה
דמי". וכמסורין "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין,

בריאים 25) בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
רק  וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי

זו.26) למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
רבי  על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם
רשאי  אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן
"לא  שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר, מי ויש לשנות.
גם  ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר
והפירוש  יונה. רבינו הסכים ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי
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ÏÎaL ;‡e‰ „Á‡ ÔÈc - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯Á‡‰Â BÊ¿»«≈ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ∆»∆¿»
.‰lÁz ˙nL ‡e‰ ÈÓ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ»

מיותר.66) וביאור ומובנים, פשוטים דברים

ה'תשע"ז  אלול ז' שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.‡Ì„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.·CÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«

ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««
È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»
Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««

- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל

יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים
נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש

קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.‚ÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.„‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»
˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈

ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»
ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»

ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה צריכה 24)בלשון ואינה
דמי". וכמסורין "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין,

בריאים 25) בין - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
רק  וקבעה כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין
א. הלכה למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי

זו.26) למשנה פירושים כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
רבי  על החולקים חכמים בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם
רשאי  אינו ליורשו בראוי שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן
"לא  שאמרה ומה היא הכול שדברי שאומר, מי ויש לשנות.
גם  ובבכור בלבד הבכור להם להשוות הכוונה כלום" אמר
והפירוש  יונה. רבינו הסכים ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי
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כלום, אמר לא פשוטים לגבי וגם היא הכול דברי השלישי:
דעת  היא וכן כולה. בטלה הצוואה מקצת שבטלה מפני
וסגנונה  ג. להלכה בהערות למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י
הר"י  רבו דעת את קיבל שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של

מיגאש.

.Â·˙k27ÌeMÓ ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa ‰lÁza ÔÈa »«≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«ƒ
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz ?„ˆÈk .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e«¿»»«»ƒ≈«ƒ»≈»∆¿ƒ
BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ :¯Ó‡L B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»∆»«ƒ»∆»¿ƒ»≈
ÔBLÏ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ¿ƒ»∆»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙B„O LÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e28 «¿»»«»ƒ¿≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡Â ,ÔÈL¯BÈ ‰LÏLÏƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
‰„O ÈBÏt L¯ÈÈÂ ,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙÏ Ô˙p˙Â¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ - ˙ÈBÏt¿ƒ»««ƒ∆∆∆»«ƒ¿

‰zÓ ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰Ê BÈ‡ ‰M¯È29‡lL ‡e‰Â . ¿À»≈∆∆»«ƒ¿«»»¿∆…
¯ea„ È„k ‰¯ÈÓ‡Ï ‰¯ÈÓ‡ ÔÈa ‰‰LÈ30Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿∆≈¬ƒ»«¬ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ

.ÔzLÏLa ·¯ÚÓ ‰zn‰ ÔBLÏ ‡‰iL CÈ¯ˆ - ‰‰L»»»ƒ∆¿≈¿««»»¿…»ƒ¿»¿»

קכט.27) שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, משנה
שם.28) בין 29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

מיגאש  הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
כמותו  הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא

זה. בדין יוחנן רבי תלמיד 30)נגד שלום שאילת כדי
הוא  דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב:

לכולם. נמשך מתנה ולשון אחד, כדיבור

.Ê„ˆÈk31:¯Ó‡È - ÚˆÓ‡a ‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»¿««»»»∆¿«…«
ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O eL¯ÈÈ ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ∆¿«ƒ

ÌeL¯ÈÈÂ ‰zÓa Ô‰Ï32‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â . »∆¿«»»¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz :¯Ó‡È - ‰lÁza33 «¿ƒ»…«ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeL¯ÈÈÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙe ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡È - ÛBqa«…«ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆¿ƒ

.‰zÓa Ô‰Ï ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe¿ƒ∆¿«ƒ»∆¿«»»

ו.31) הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב נוסח
שם.32) לקיש ריש של בשתי 33)לשונו היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני ושני שדות

.ÁÏÚa‰ ˙M¯È34Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,35, ¿À««««««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆
È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ36 »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿≈«¿«

da ÏÈÚBÓ37‡È‰Lk dnÚ ‰˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿∆ƒ
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Òe¯‡38. ¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

פג:34) חכמים.35)כתובות שלא 36)מדברי התנה אם
אותה.37)יירשנה. יורש ב 38)והוא הלכה כ"ג פרק

באריכות. זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה

.ËL¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰39Ï·‡ .‰¯Bz ¯·c ÂÈ·‡ ˙‡ »≈»ƒ≈∆»ƒ¿«»¬»
.Ì‚‰Ó ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - Ô‰È˙BM¯È ¯‡L¿»¿À≈∆«ƒƒ¿ƒƒ¿»»

של 39) מדרשתו זה ולמד יז: קידושין רבא של מימרא

ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה
אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם מת "וחישב

תשלום  כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו
של  אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש.
ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן ורבי אביו.
לא  שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי
שמפני  לומר שאפשר משום יוחנן, רבי של לימודו קיבל
כיוצא  ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו

הכלל. מן

.È¯b‰Â40‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ BÈ‡ ¿«≈≈≈∆»ƒ»≈»ƒ∆»
Ì‰È¯·cÓ41¯ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk L¯ÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…

Bc¯ÓÏ42BÊ ‰M¯Èa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»
˙w˙a „ÓÚÏ ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«

ÌÈÓÎÁ44,¯b‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈
L¯BÈ ¯‚ ‡ÏÂ¯b ˙‡45È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי 42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי על

האמור. מטעם התנאי אחים 45)מועיל שני או ובנו האב
בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.

גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,
אם  שהרי כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.‡ÈÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÁÈp‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«
Áe¯ ÔÈ‡ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«
Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ

ÔaÓ elÙ‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ Ba ÔÈ¯È·ÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰¯eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰¯eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב כך הורה שמואל

.·ÈÏ‡¯OÈ51¯ÈÓ‰L52ÂÈ·B¯˜ ˙‡ L¯BÈ - ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡¯Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,L¯ÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
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Ì‰È„È54Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL¯‰ - ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈
„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ

·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי

.‡ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות ֿ 3)משנה, בית להם שהודו כביתֿשמאי,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.·Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב

המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈

‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ
Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…

,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא
שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.„Èe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈
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Ì‰È„È54Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL¯‰ - ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈
„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ

·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.‚ÈÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי

.‡ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות ֿ 3)משנה, בית להם שהודו כביתֿשמאי,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.·Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב

המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.‚ÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈

‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ
Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…

,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא
שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.„Èe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈
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ולט.15) לח: ולזכות 16)בבאֿמציעא הנכסים גוף לירש
הפירות). חלק לקבל כאריסים רק (לא סכנת 17)בהם

בין 19)מרצונו.18)הריגה. ההבדל מבאר שם רש"י
אומרים: אנו השני, במקרה לדעת: יוצא ובין לצאת נאנס
רוצה  שאינו נראה לנכסי, קרובי הורידו אמר שלא מכיון
שלא  אפשר הסכנה, מפני ברח או כשנשבה אבל בכך.
ביאורו  (עלֿפי רכושו לעניני לב שם שלא או לצוות הספיק

המגידֿמשנה). של

.‰Èe·L20- ˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯B·e ‰aLpL »∆ƒ¿»≈«≈¬««»«¿»
Ô‰ÈÒÎa ˜qÚ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ21?ÔÈOBÚ „ˆÈk . «»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆≈«ƒ

˙Èa Èt ÏÚ ÔÓ‡ „Èa ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰È ÔÈÏËÏhn‰ Ïk»«ƒ«¿¿ƒƒ¿À¿»ƒ¿«∆¡»«ƒ≈
ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ·B¯˜ ˙BÚ˜¯w‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯BÓe ,ÔÈcƒƒƒ¿««¿»¿ƒ»¿ƒ

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ „·ÚÏ È„k ‰M¯ÈÏ22„Ú Ô‰a ˜qÚ˙‰Ïe ƒÀ»¿≈«¬…∆««¿»¿ƒ¿«≈»∆«
Èe·M‰ ‡B·iLÎÏÂ .e‡B·iL „Ú B‡ e˙nL Ú„eiL∆ƒ»«∆≈«∆»¿ƒ¿∆»«»
eOÚM ‰Ó e„¯e‰L ÌÈ·B¯w‰ el‡ ÔÈÓL - Á¯Ba‰Â¿«≈«»ƒ≈«¿ƒ∆¿«∆»
d˙B‡ ÏL ÔÈÒÈ¯‡‰ Ïk ‚‰Ók ,eÏÎ‡M ‰Óe«∆»¿¿ƒ¿«»»¬ƒƒ∆»
ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .‰È„n‰23 «¿ƒ»¿»»…«¬ƒ≈ƒ«¿

e‡B·iL „Ú ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏËÏhÓa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»«∆»
˙Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ?e˙nL È‡cÂa Ú„eiL „Ú B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆ƒ»«¿««∆≈¿ƒ∆≈≈
Èa Ô‰L ÌÈÏB„‚Ï ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈

˙Ú„24. ««

לט.20) אחרים 21)שם בהם יחזיקו שלא עליהם ולשמור
כדין. שמעו 22)שלא כשלא מדובר שלפנינו, בהלכה

ולקבל  לעבוד אלא לנחול זכאים יורשיו אין ולפיכך שמת,
המדינה. מנהג כפי מהיבול שכר,23)חלק נוטל שאינו

ליתומים. שמעמידים "אפוטרופא 24)כמו שם: בגמרא
דבר, של וטעמו מוקמינן". לא - זקן) (מגודלי  לדיקנני
לקבל  שיסכימו אנשים יימצאו שלא שם: ברש"י מבואר
בשביל  אלא חינם, בקרקעות טיפול של גדול טורח עליהם
הרבה; המצוה למען עליהם יקבלו קטנים יתומים
אנשים  יימצאו בשמירתם, טורח כל שאין ובמטלטלין,
שביתֿדין  בזה שמתכבדים משום לשמירה, שמקבלים
המגידֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי אימון בהם נותנים
שנמצא  במקרה ראשונים, מחלוקת מביא יוסף' [ב'נמוקי
אפוטרופסות  עצמו על לקבל ומסכים קרוב, שאינו אדם
אותו  שמורידים הרשב"א דעת תשלום. ללא בקרקעות
שמא  מורידים, שאין הלוי אהרן רבינו ודעת לקרקעות,
חלקו  ומקבל ליורשו הראוי קרוב אבל הנכסים, את יפסיד
אביו  בשם רפה סי' ה'טור' כתב וכן יפסיד. לא - כאריס
של  מינוייו נגד למחות יכול שהיורש מוסיף, והוא הרא"ש,

אפוטרופוס].

.Â‰aL25‰Ó˜ ÁÈp‰Â ,ÔkÒÓ‰ Á¯·e Èe·M‰26 ƒ¿»«»»««¿À»¿ƒƒ«»»
¯ˆ˜Ï27- ˜ÒÓÏ ÌÈ˙ÈÊÂ ¯c‚Ï ÌÈ¯Óz ,¯ˆ·Ï ÌÈ·ÚÂ ƒ¿…«¬»ƒƒ¿…¿»ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿…

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe ÂÈÒÎÏ ÌÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa28, ≈ƒ¿ƒƒ¿»»«¬ƒƒ»∆«¿
ÔÈÁÈpÓe ,˙B¯t‰ ¯ÎBÓe ,˜ÒBÓe ¯„B‚Â ¯ˆB·e ¯ˆB˜Â¿≈≈¿≈≈≈«≈«ƒƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L ÌÚ Ô‰ÈÓc¿≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»
‡nL ,‰lÁz „¯È Ì‡L ;ÂÈÒÎÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«»ƒ¿»»∆ƒ≈≈¿ƒ»∆»

Ô˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ÔÈLeÏ˙k Ô‰L ˙B¯t‰ el‡ LÏ˙È29. ƒ¿≈«≈∆≈ƒ¿ƒ¿…«»

˙BÈ˜cÙe ˙B¯ˆÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â30˙BÈeOÚ‰ ,˙BiÁÂ ¿«ƒ«¬≈À¿¿»«¬À»¬
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,Á¯Ë ‡ÏÂ ‰„B·Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯ÎOÏ¿»»¿≈»¿ƒƒ¬»¿……«¿≈»»

˙eÒÈ¯‡a Ô˙B‡ Ô˙B31;L¯BÈ Ì‰Ï ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ≈»«¬ƒ≈ƒƒ»∆≈
˙Èa ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÏÎB‡Â ¯ÎO‰ ‰·B‚ È¯‰L∆¬≈∆«»»¿≈∆»≈«ƒ≈
ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,È‡ab Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈcƒ«¬ƒƒ»∆««¿ƒ¿∆«»»À»¿≈ƒ
.B¯ÎO ÏhÈÂ ‡B·iL „Ú B‡ ,˙nL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿»»∆≈«∆»¿ƒ…¿»

(שם).25) שמואל בשם יהודה רב של תבואה 26)מימרא
לקרקע. יש 27)מחוברת בעברית לקצור. וראויה בשלה

קצירה  קרקע: גידולי של שונים מינים לקטיפת שונים שמות
– גדירה לזיתים, - מסיקה לענבים, - בצירה  לתבואה, -

לתאנים. - ואורה טורח 28)לתמרים, בזה שאין משום
בזה. שיעסוק אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן

לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב בתי
ההכנסה.31) מן חלק יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי כאריס,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.ÊÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·B¯w‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ¯‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯Îe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…

.ÌÈnLe ÌÈ¯ea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע, מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק רק מקבל
בהשגותיו  והראב"ד הפירות. דמי מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק,
(ראה  אריסות חלק נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו

שם). 'טור'

.Á‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - BÏ Ú¯‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡ - „¯È Ì‡Â35ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜¯˜Ï ‡Ï ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«

ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»
„Èa e„ÓÚÈ - ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡B·iL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈL¯Bi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי "היורד לח: שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט.) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב'בית 35)ולא
למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב שם, חו"מ יוסף'
תימן). בכת"י הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.ËÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜¯w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
¯ÎO epnÓ38- ÒÈ¯‡ Ô‰a ‰È‰L Ì¯Î B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ

Ì¯Î B‡ ‰„OÂ .‡B·iL „Ú BÁÈp‰L BÓk e¯‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈
ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ

.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ֿ 40)בלתי ואף
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי

.‡ÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:

קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
 ֿ לחם בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.·elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ ·B¯˜7‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L »≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰ ‰¯˙È8‰wÏÁ ¯ËL9ÔÈa ¿≈»ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈
ÌÈzaa10e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa «»ƒ≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿

˙eÒÈ¯‡ ¯ËL ÈÏÚ11˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - »«¿«¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»
BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡ÈÂ¿««¿«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡ B˙ÓÁÓ)12,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬»≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««
,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ eÈ‰L∆»»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a ‰˙Óe13:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; ≈»«¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡≈ƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ

ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»
‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««

˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««
„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈

‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»
‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
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ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈
ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ

.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ֿ 40)בלתי ואף
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.ÈBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי

.‡ÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא, רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:

קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
 ֿ לחם בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.·elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ ·B¯˜7‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L »≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰ ‰¯˙È8‰wÏÁ ¯ËL9ÔÈa ¿≈»ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈
ÌÈzaa10e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa «»ƒ≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿

˙eÒÈ¯‡ ¯ËL ÈÏÚ11˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - »«¿«¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»
BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡ÈÂ¿««¿«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡ B˙ÓÁÓ)12,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬»≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««
,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ eÈ‰L∆»»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a ‰˙Óe13:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; ≈»«¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡≈ƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ

ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»
‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««

˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««
„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈

‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»
‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים

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

zelgp zekld - mihtyn xtq - lel` 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,
לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא

בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה
ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי

הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים כאן 20)אנו גם השליש. לכל

בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י לקמן

ה'תשע"ז  אלול ח' רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

ודין  אחרת, ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש
נושא  ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד
אחד  ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן
נטל  ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר האחים מן

מניח  ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף הירושה מכספי
פרנסת  מתפרנסים הגדולים שאין וקטנים גדולים בנים
החזרת  ודין הגדולים, ממזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים
כדי  הבית, מתפוסת שלובש האחים גדול ודין שושבינות,

נשמעים. דבריו שיהיו

.‡ÔÈÁ‡‰2Ôlk ‡l‡ ,Ô‰È·‡ ˙M¯È e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿¿À«¬ƒ∆∆»À»
ÔÈÙzLk Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰na „ÁÈa ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«««∆∆ƒƒ«»∆¬≈≈¿À»ƒ
ÔÈÙzL Ô‰ È¯‰ - ÔÈL¯Bi‰ ¯‡La ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ¬≈≈À»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ô˙Â ‡OpL ÏÎÂ .ÔLÈ¯BÓ ÈÒÎa¿ƒ¿≈ƒ»¿…∆»»¿»«»∆»≈∆

‰Ê ÔBÓÓa3ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ -4. ¿»∆«»»»∆¿«

ãycew zegiyn zecewpã

נעים  ומה חלקנו טוב מה "אשרינו נאמר התפילה, בנוסח
חלק, - מישראל אחד שבכל עניינים שלושה והם גורלנו"
לקונו. האדם בעבודת עניינים שלושה והם וירושה. גורל

מישראל  ואחד אחד לכל שיש העניינים הם "ירושה" א.
"אהבה  (פי"ח) התניא ובלשון והאמהות, מהאבות בירושה
מצד  מגיע זה ואין מאבותינו", לנו ירושה שהיא מסותרת
במעמדו  להתחשב שמבלי מירושה, אלא האדם יגיעת

הכל". "יורש הוא - ומצבו
העבודה  היינו עצמו, בכח האדם עבודת היא "חלק" ב.

ומדות. שכל - שלו הפנימיים בכוחות
בחינת  - המקיפים הכוחות על־ידי העבודה היא "גורל" ג.

שבנפש. 'יחידה'
בכל  הכל" "יורש ויהודי יהודי שכל זו, מהלכה ההוראה
בכל  אצלו חדורה הירושה תהיה וצריך האופנים, שלושת

והמקיפים. הגלויים - הנפש כוחות
זו: מהלכה פרטית הוראה גם ישנה לזה בהמשך

ו  שנשא וכל אביהן... ירושת חלקו לא שעדיין נתן "האחין
לאמצע". השכר זה, בממון מהן אחד כל

מישראל  אחד כל שמקבל שהירושה היא, בכלל העבודה
העיקר", הוא "המעשה - בפועל בעבודה ותומשך תתגלה
יש  ובזה בירושה. שבא בממון ומתן משא ניהול על־דרך
שאז  הירושה, את שמחלקים לפני האחד אופנים, שני
שכל  והשני, לאמצע. השכר ולכן שותפים, עדיין כולם

חלקו. את ומקבל לעצמו ונותן נושא ואחד אחד
את  עובד ואחד אחד שכל הוא הרגיל הסדר ובעבודה,
עניינים  ישנם אבל שכרו, את ומקבל לעצמו עבודתו

עד"מ. בציבור תפילה כגון ביחד, להעשות שחייבים
שהיורש  הירושה עניין ישנו אלו, עניינים משני ולמעלה
בן  בבחינת אינה עבודתו ואז המוריש, במקום עומד
בכל  שייכת זו ועבודה ממש. המוריש שהוא אלא שיורש,

הקווין: ג'
"תען  הביטול בתכלית הוא שלו התורה שלימוד - בתורה
ממש, ה' דבר האומר אחר כעונה שהוא אמרתך" לשוני

מסיני. למשה שנאמר מה
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ש"יגיד" תהילתך", יגיד ופי תפתח שפתי "ה' - בתפילה
ויתגלה  שיומשך כלי רק הוא שהפה המשכה, לשון הוא

ית'. דיבורו על־ידו
אלא  שאינו שנותן, ובגמ"ח בצדקה שמרגיש - ובגמ"ח
שהוא  ית' משלו היא שנותן הצדקה וכל הקב"ה, של שליח

וברחמים". בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן
.(hi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה.
האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,
ואינו  לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים

.·ÔÈL¯Bi‰ eÈ‰5eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÌÈÏB„b‰6e¯Ó‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ -7: «¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È¯‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M ‰Ó e‡¯8 ¿«∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÁÈaLÓ ÏL Á·M‰ -9‡e‰Â .10È‰iL˙ÓÁÓ Á·M‰ ‰ «∆«∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁ·L Ï·‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰»»∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם והקטנים 6)משנה
להשביח. יכולים לפני 7)אינם לקטנים הגדולים

במשנתנו 8)שהשביחו. רשב"ם השבח. את נוטלים
- עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני
וכן  דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי
הב"ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את
שמא  דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני תנאי מספיק שהאחרים,9)בגדולים מפני
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא
אינם  שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים

שם). על 11)בתנאי.10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף גדותיו

.‚ÔÎÂ12ÏÏÎa ˙L¯Bi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡¯ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«
ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«

.dlL Á·M‰ È¯‰ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי

בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות.

הבנים. בין אשתי תירש

.„L¯iL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ·‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«
:˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰·e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ
ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓL - ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ

BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „¯iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„¯È ˙eL¯a ‡Ï È¯‰L ,ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ.15) לט: מציעא כאריס 16)בבא חלק נוטל ואינו
מרי  של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק
קטן  לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר
ולפיכך  א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו
על  ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
דין  בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים
(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם
אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה
קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.‰ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰¯BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ¯ÎO‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL B˙¯Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ C¯ˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙¯Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

שכר  וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד
כאן  יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו
וכולם  ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב,
חושן  יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
"ואין  ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט

שם). משה דרכי (ראה כלל" לי נראים לצורך 20)דבריו
דרך  עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו
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ש"יגיד" תהילתך", יגיד ופי תפתח שפתי "ה' - בתפילה
ויתגלה  שיומשך כלי רק הוא שהפה המשכה, לשון הוא

ית'. דיבורו על־ידו
אלא  שאינו שנותן, ובגמ"ח בצדקה שמרגיש - ובגמ"ח
שהוא  ית' משלו היא שנותן הצדקה וכל הקב"ה, של שליח

וברחמים". בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן
.(hi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה.
האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,
ואינו  לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים

.·ÔÈL¯Bi‰ eÈ‰5eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÌÈÏB„b‰6e¯Ó‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ -7: «¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È¯‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M ‰Ó e‡¯8 ¿«∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÁÈaLÓ ÏL Á·M‰ -9‡e‰Â .10È‰iL˙ÓÁÓ Á·M‰ ‰ «∆«∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁ·L Ï·‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰»»∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם והקטנים 6)משנה
להשביח. יכולים לפני 7)אינם לקטנים הגדולים

במשנתנו 8)שהשביחו. רשב"ם השבח. את נוטלים
- עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני
וכן  דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי
הב"ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את
שמא  דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני תנאי מספיק שהאחרים,9)בגדולים מפני
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא
אינם  שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים

שם). על 11)בתנאי.10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף גדותיו

.‚ÔÎÂ12ÏÏÎa ˙L¯Bi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡¯ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«
ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«

.dlL Á·M‰ È¯‰ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי

בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות.

הבנים. בין אשתי תירש

.„L¯iL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ·‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«
:˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰·e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ
ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓL - ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ

BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „¯iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„¯È ˙eL¯a ‡Ï È¯‰L ,ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ.15) לט: מציעא כאריס 16)בבא חלק נוטל ואינו
מרי  של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק
קטן  לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר
ולפיכך  א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו
על  ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
דין  בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים
(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם
אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה
קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.‰ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰¯BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ¯ÎO‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL B˙¯Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ C¯ˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙¯Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

שכר  וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד
כאן  יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו
וכולם  ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב,
חושן  יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
"ואין  ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט

שם). משה דרכי (ראה כלל" לי נראים לצורך 20)דבריו
דרך  עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

zelgp zekld - mihtyn xtq - lel` 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והרי  אחרים, לצורך לא אבל יג) קטן סעיף שם (סמ"ע ארץ
ללמוד  יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה
דעת  שהרי ממש, בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא
בגופו  טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל שהתנאי רבינו,
שרב  לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש
"שבק  בפירוש: שם אמרו שהרי משלו, כסף השקיע ספרא
זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה
הפוסקים  בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם ועשה לקחם

כסף. בהשקעות שהמדובר

.ÂÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡21È‡ab CÏn‰ e‰pnL22¯ÙBÒ B‡ ∆»ƒ»«ƒ∆ƒ»«∆∆««≈
CÏn‰ ÔBÓÓa ‡ÈˆBÓe ÒÈÎnL23ÎÂ ,‰Êa ‡ˆBik Ïk Ô ∆«¿ƒƒ¿»«∆∆¿≈…«≈»∆

ÔB‚k ,e‰pÓ Ô‰È·‡ ˙ÓÁÓ Ì‡ :ÌÈÎÏn‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»ƒƒ≈¬«¬ƒ∆ƒ»¿
¯Ó‡Â ,‰Ê ¯·„a Úe„È Ô‰È·‡ ‰È‰L24ÂÈzÁz „ÈÓÚ : ∆»»¬ƒ∆»«¿»»∆¿»««¬ƒ«¿»

ÏhiL Ò¯t‰ - ÌÈÓB˙È‰ ÌÚ „ÒÁ ˙BOÚÏ È„k Ba¿¿≈«¬∆∆ƒ«¿ƒ«¿»∆ƒ…
elÙ‡Â .ÔÈÁ‡‰ ÏÎÏ ‰„B·Úa ¯kzOiL ¯ÎO‰ ÏÎÂ¿»«»»∆ƒ¿«≈»¬»¿»»«ƒ«¬ƒ

B˙BpÓÏ Èe‡¯Â ¯˙BÈa ÌÎÁ ‰È‰25BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â . »»»»¿≈¿»¿«¿ƒ≈¬««¿
BÓˆÚÏ ‰Ê È¯‰ - e‰epÓ26. ƒ¬≈∆¿«¿

(בית 21) חילקו שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
מלשון  משמע וכן הבית). בבדק קעז סימן שם יוסף

השותפין". "האחין מסים.22)המשנה: גובה
מההכנסות.23) מסויים חלק או קצוב שכר ומקבל
שריו.24) או עצמו.25)המלך אם 26)בזכות אפילו

האב  בזכות שלא מכיוון זה, בתפקיד כן גם שימש האב
אחד  שנפל השותפין "האחין כתוב: שם [במשנה נתמנה.
- אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם
(מובא  מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות
הכול  - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור
לאומנות  שאפילו שם, מובא יונה רבינו ובשם לעצמו.

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק לעצמו נוטל המלך

.ÊÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡27CB˙a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L ∆»ƒ»«ƒ∆»»≈¿≈¿
˙Èa‰28Bc·Ï BÓLa ÌÈ„·Ú ‰˜Â ,29ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÂÏ‰ , ««ƒ¿»»¬»ƒƒ¿¿«ƒ¿»«¬≈ƒ

el‡ ˙BÚÓ :¯Ó‡Â ,Bc·Ï BÓLa ·BÁ‰ ¯ËL ‰È‰Â¿»»¿««ƒ¿¿«¿»«»≈
,Ô‰ Èc·Ï ÈlL el‡ ÌÈ„·Ú Ô‰a È˙ÈwL B‡ È˙ÈÂÏ‰L∆ƒ¿≈ƒ∆»ƒƒ»∆¬»ƒ≈∆ƒ¿«ƒ≈

Èn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL30B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ , ∆»¿ƒƒ≈¬ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ÈÏ ‰z ‰zÓ31BÏ ‰ÏÙpL «»»ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»∆»¿»

‰zÓa ‰ÎÊ B‡ ,‰‡ÈˆÓ ‡ˆÓ B‡ ,˙¯Á‡ ‰M¯È32. ¿À»«∆∆»»¿ƒ»»»¿«»»
ÔÎÂ33‰M‡‰34,˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ ˙‡OB ‰˙È‰L ¿≈»ƒ»∆»¿»≈¿∆∆¿««ƒ

,˙B·BÁ È¯ËLÂ ÌÈ„·Ú ¯kÓÓ È¯ËL Ô‰L ,˙BB‡ eÈ‰Â¿»∆≈ƒ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈
˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL ,Ô‰ ÈlL :‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ¿«¿»¿»¿»∆ƒ≈∆»¿ƒƒ≈

‰M¯ÈÏ dÏ eÏÙpL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - È˙B·‡35. ¬«»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒÀ»
Â ˙‡OB ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ ÔÎÂ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa ˙˙B ¿≈«¿»»∆»¿»≈¿∆∆¿ƒ¿≈¿ƒ

:‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ ˙B¯ËLe ˙BB‡ eÈ‰Â¿»¿»¿«¿»¿»¿»
‰z ‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ ,ÈÏ eÏÙ ‰M¯ÈÓƒÀ»»¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ÈÏ36‡Èe„ dÏ LÈ Ì‡Â .37, ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿ƒ≈»¿¿»
dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Ó‡ - ÈzÁ˜Ï È˙Èe„pÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿¿»ƒ»«¿ƒ∆¡∆∆¬»ƒ≈»

‰È‡¯ ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‡Èe„38˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - ¿¿»¿…≈ƒ»¿»»¬≈«…¿∆¿«
.ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ

נב.27) שם ושמואל רב ענייני 28)מחלוקת כל מנהל היה
המשותפים. הירושה שמו 29)נכסי כתוב הקניין בשטר

הירושה. בכספי שנקנו רמז בו ואין והיורשים 30)בלבד
חלק  להם ואין האם, מן ולא האב מן אחיו הם האחרים

המעות. הלכה 31)באותן מקום שבכל פי על אף כרב.
ששנינו  משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני כשמואל

(שם:). בברייתא להביא 32)כמותו "עליו סתם: אמר רב
ראייה  להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה"
פירש  ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו כסף לו שיש
בית  על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך
- השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק שבוודאי דין

כרבה. רבינו ופסק נכונים. שם.33)ונמצאו ברייתא
ראייה 35)נשואה.34) להביא שעליה לומר התכוון לא

ראייה  מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם
העבדים  לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה
האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
אלמנה  באשה מדברת שהברייתא משמע שם בגמרא
בנשואה  שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי המטפלת

כן  הדין בעלה כל בנכסי שלא שם הגמרא מדברי ונראה .
הלכה  אישות מהלכות כ"ב [בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן
ובמגיד  לי, נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל
ואין  ו. פרק כתובות בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה
כשאינה  שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה

הבית]. בתוך ונותנת מכיוון 36)נושאת אומרים, אנו ואין
והרי  יתומים נכסי לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית
לרעת  האימון את תנצל שלא להניח יש - בזה מתגאה היא

ראייה. בלי לה נאמין ולפיכך, נכסים 37)היתומים
מות  אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה

שם.38)בעלה.

.ÁÔÈ‡L ‰ÓÏ‡·e ÌÈÁ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆≈
Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ39Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;40- ¬ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»¬ƒ¿ƒ»»

ın˜ B˙qÚÓ ‡nL41‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚÂ ,42 ∆»≈ƒ»ƒ≈¿«»«ƒ¿»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡ ÏMÓ Ô‰L43‰Ê ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .44‡OBp‰Â Ô˙Bp‰ ∆≈ƒ∆∆¿«¿≈ƒ≈∆«≈¿«≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚ - ˙Èa‰ CB˙a¿««ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»««ƒ
.Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ‡lL∆…»¬ƒ¿ƒ»»

אוכלים 39) מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אינם
מהירושה 40)ביחד. פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. בפני בית משק ומנהל צמצם 41)המשותפת
זה. סכום וחסך שלו הבית משק של 42)הוצאות מימרא

שם. חסדא המשותפים.43)רב עמוד 44)מנכסים שם
שא  (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר האחין א על - מת ם

ראייה  להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא
מטילים  האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום
בגמרא  שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
(הקושיא  "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם
(וכן  חננאל רבינו פסק כן פי על ואף בתוקפה), נשארה
היכא  כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו
מי  דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
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בהאי  פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו

.ËÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45·BÁ ¯ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰·È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ·‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ -48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰¯ÈÒÓe49Ì‡Â ;Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני. לי נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי  שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL ¯Á‡ Ï·‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰·Bb - ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿̄»»

אחר 50) באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא
צריך  - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם)
אבל  בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י רבו שיטת

.‡ÈÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰¯Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ - ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈

˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ
ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k Bc·Ï „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»

.ÌÈa¯ ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי

ברכת). המתחיל

.·È˙nL ÈÓ55ÔÈ‡ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒ¯t˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Ò¯t «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆
e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ - Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ

:Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈpËw‰ e¯Ó‡Â ,Ô‰È·‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆
ÔÈ‡OB e‡ È¯‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C¯„k61ÔÈ‡ - ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈

Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙ - Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי והוציאו נשים,

החלוקה. לפני הירושה הירושה 60)מנכסי מנכסי
האב.61)המשותפים. מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

.‚È·‡‰ ‡ÈO‰63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈ·LBL ‰ÁlzLÂ ,·‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

·‡‰ ÈiÁa65˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk ,66- ·‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙¯ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï·‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„·Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח שהאב ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום

שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי השושבינות הוא ולקח

שקיבל 69) מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.„ÈL ·‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈ·LBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈ·LBM‰ ¯ÊÁzLk71‡È‰ È¯‰ - Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ·‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ¯ÊÁz - ¯ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ74È¯‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈ·LBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ¯ÈÊÁÓ - »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰Â ,„·Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב.71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב שותפים כולם

יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
חלקם.74)בשווה. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם

כל  להחזיר חייב אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר
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בהאי  פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו

.ËÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45·BÁ ¯ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰·È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ·‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ -48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰¯ÈÒÓe49Ì‡Â ;Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני. לי נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי  שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL ¯Á‡ Ï·‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰·Bb - ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿̄»»

אחר 50) באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא
צריך  - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם)
אבל  בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י רבו שיטת

.‡ÈÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰¯Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ - ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈

˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ
ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k Bc·Ï „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»

.ÌÈa¯ ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי

ברכת). המתחיל

.·È˙nL ÈÓ55ÔÈ‡ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒ¯t˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Ò¯t «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆
e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ - Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ

:Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈpËw‰ e¯Ó‡Â ,Ô‰È·‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆
ÔÈ‡OB e‡ È¯‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C¯„k61ÔÈ‡ - ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈

Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙ - Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי והוציאו נשים,

החלוקה. לפני הירושה הירושה 60)מנכסי מנכסי
האב.61)המשותפים. מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

.‚È·‡‰ ‡ÈO‰63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈ·LBL ‰ÁlzLÂ ,·‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

·‡‰ ÈiÁa65˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk ,66- ·‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙¯ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï·‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„·Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח שהאב ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום

שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי השושבינות הוא ולקח

שקיבל 69) מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.„ÈL ·‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈ·LBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈ·LBM‰ ¯ÊÁzLk71‡È‰ È¯‰ - Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ·‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ¯ÊÁz - ¯ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ74È¯‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈ·LBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ¯ÈÊÁÓ - »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰Â ,„·Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב.71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב שותפים כולם

יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
חלקם.74)בשווה. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם

כל  להחזיר חייב אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר
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לאלה  החשבון פי על המגיע החלק אלא השושבינות
בשמחת 75)שנשאו]. השתתף והוא האחים מקצת

נישואיהם.

.ÂËÔÈÁ‡‰ ÏB„b76ÔÈLeaÏÓ ‰qk˙Óe L·BÏ ‰È‰L ¿»«ƒ∆»»≈ƒ¿«∆«¿ƒ
ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k epnÓ ‰‡‰ ÌÈÁ‡Ï LÈ Ì‡ ,ÌÈ‡»ƒƒ≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿¿»»

˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ L·BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚÓL77. ƒ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ«««ƒ

קלט.76) שם רבא, של הירושה 77)מימרא מכספי
המשותפים.

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) הים, ממדינת אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

שבטלה  נתנו, ולא הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה
מינוי  ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה,

קטנים. ליתומים אפוטרופוס

.‡ÌÈÁ‡ ÈL2Ìi‰ ˙È„nÓ Á‡ Ô‰Ï ‡·e ,e˜ÏÁL3, ¿≈«ƒ∆»¿»»∆»ƒ¿ƒ««»
B˜ÏÁ ÏËÂ ·BÁ ÏÚa ‡·e ,e˜ÏÁL ÔÈÁ‡ ‰LÏL ÔÎÂ¿≈¿»«ƒ∆»¿»««¿»«∆¿

Ô‰Ó „Á‡ ÏL4ÌÈÙÒk ‰ÊÂ Ú˜¯˜ ‰Ê ÏË elÙ‡ ,5- ∆∆»≈∆¬ƒ»«∆«¿«¿∆¿»ƒ
˙˜ÏÁÓ ‰ÏËa6‰ÂLa ¯‡M‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,7. »¿»«¬…∆¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»¿»∆

קו:2) בבבאֿבתרא ושמואל רב היה 3)מחלוקת שלא
שחלקו. בשעה להם זו 4)ידוע שדה עשה שאביהם

לגבות  יכול בעלֿחוב אין כן, לא שאם לבעלֿחוב. אפותיקי
אחד  מכל נוטל אלא בלבד, היורשים מן מאחד חובו כל
סק"ה  שם ובסמ"ע קעה. סי' חו"מ ('טור' בירושה חלקו כפי
לגבות  החוב בעל את שמזכים אחרים, מקרים שני מבאר
מדמי  יותר גדול אינו חובו כשכל א. אחד: מיורש חובו כל
הלכות  ראה תבואה. קבים תשעה זריעת (כדי אחת שדה
חצי  ליטול אותו מכריחים אין כזה במקרה ה"ד) פ"א שכנים
שותפים  מכריחים שאין כמו מזה, שדה וחצי מזה שדה
במקום  הוא השני של כשחלקו ב. קטן; קרקע שטח לחלק
שדות  בשתי רוצה אינני לומר החוב בעל יכול אחר,

כא). ס"ק קז סי' סמ"ע ראה מזו. זו ֿ 5)מרוחקות בבא
ט. אמרו:6)קמא שם) (ב"ב שבמסקנא משום כרב,

כלל. חלקו לא וכאילו מחלוקת, בטלה והלכתא:
ביניהם.7) גורל ומטילים חלקים, לשלושה הנכסים מחלקים

שם  בבבאֿקמא אמרו כספים, והשני קרקע אחד [בלקח
לטעון: הכספים בעל יכול קרקע גבה שאם אחרון, בלשון
וכנגד  גניבה, של אחריות עלי וקיבלתי כספים נטלתי אני
כאלה, יהיו אם - חובות גביית של אחריות עליך קיבלת זה
ונטה  ראשון. כלשון פסק כאן ורבינו שירשת. מהקרקעות
משום  אחרון, כלשון לפסוק מקום בכל מדרכו כאן
שזה  ואפשר אסי, רבי דברי בביאור עוסקת שם שהסוגיא
בטלה  שלא (שם) בבבאֿבתרא שיטתו לפי רק נאמר
כמותו, הלכה שנפסקה רב, דעת לפי אבל לגמרי. מחלוקת

וכספים]. קרקע לבין וקרקע קרקע בין הבדל אין

.·‰evL ÈÓ8B‡ Ï˜„ ÈBÏÙÏ eziL B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆
ÌeÏk ÈBÏÙÏ e˙ ‡ÏÂ ÔÈÁ‡‰ e˜ÏÁÂ ,ÂÈÒÎpÓ ‰„O»∆ƒ¿»»¿»¿»«ƒ¿…»¿ƒ¿ƒ¿
‰Ó ÔÈ˙B ?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .‰ÏËa ˙˜ÏÁn‰ È¯‰ -¬≈««¬…∆¿≈»¿≈«ƒ¿ƒ«
.‰lÁzk ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,ÔLÈ¯BÓ ‰evM∆ƒ»ƒ»¿««»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»

קט:8) כתובות

.‚e˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰9Ô‰ÈÏÚM ‰Ó Ô‰Ï ÔÈÓL -10Ï·‡ ; »«ƒ∆»¿»ƒ»∆«∆¬≈∆¬»
˙ÒÈÙzÓ Ô‰Ï ewL ,Ô‰È˙B·e Ô‰Èa ÏÚM ‰Ó«∆«¿≈∆¿≈∆∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙Èa‰11¯·kL ,Ô‰È˙BL ÏÚM ‰Ó ÔÎÂ .ÔÈÓL ÔÈ‡ - ««ƒ≈»ƒ¿≈«∆«¿≈∆∆¿»
ÔÓˆÚÏ Ô‰a eÎÊ12;ÏÁ È„‚·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»∆¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈…

Ô‰ÈÏÚM ‰Ó ÔÈÓL - „ÚBÓe ˙aL È„‚·a Ï·‡13. ¬»¿ƒ¿≈«»≈»ƒ«∆¬≈∆

יא:9) בבאֿקמא עולא, של שהם 10)מימרא הבגדים
החלוקה. לפני הירושה מנכסי אותם וקנו לובשים,

שהאחים 11) דבר, של וטעמו המשותף. הבית מרכוש
להתבזות  והילדים מהנשים למנוע כדי לזה זה מוחלים

השומא. לצורך לביתֿדין המחילה.12)ולבוא בתוקף
(קידושין 13) בירושלמי מקורו ומסר שם, בבאֿקמא רי"ף

ה"ד). פ"א

.„ÁÈp‰L ÈÓ14Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÏB„b Ô˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓB˙È ƒ∆ƒƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»»
ÌÈpË˜15eÏhiL È„k Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ eˆ¯Â , ¿«ƒ¿»«¬…¿ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿

ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô˜ÏÁ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ≈ƒ«¿
- eÏÈc‚‰ Ì‡Â .‰Ùi‰ ˜ÏÁ‰ Ô‰Ï ¯¯B·e ,ÌÈpËwÏ«¿«ƒ≈»∆«≈∆«»∆¿ƒƒ¿ƒ

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡16e˜ÏÁ ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ È¯‰L , ≈»¿ƒƒ¿∆¬≈«ƒ≈ƒ»¿
Ì‰Ï17˙e˙L e˙ÁÙe ‡ÓeMa ÔÈc ˙Èa eÚË Ì‡Â .18- »∆¿ƒ»≈ƒ«»ƒ¬¿

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ19¯Á‡ ˙¯Á‡ ‰wÏÁ ÔÈ˜ÏBÁÂ , ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬À»«∆∆««
.eÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ

מב.14) שבאו 15)קידושין "יתומים סתם: כתוב בגמרא
שאם  וקטנים, בגדולים שמדובר מבאר, ורבינו לחלוק".
כולם  ואם כלל, להם נזקקים ביתֿדין אין הרי גדולים כולם
לידי  יימסרו החלוקה אחר גם הלא למה? חלוקה - קטנים

שם.16)אפוטרופוס. נחמן, מדייק 17)כרב זה, מלשונו
דעת  על לחלוק רשאי אינו שאפוטרופוס המגידֿמשנה

ביתֿדין. עלֿפי אלא פחות 18)עצמו, קיבלו הקטנים
להם. מהמגיע מששה שום 19)אחד צט: בכתובות שנינו

(ראה  בטל מכרן - שתות הותירו או שתות שפיחתו היתומים
ה"י). מכירה מהל' פי"ג

.‰CÈ¯ˆ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÔÈL¯BÈ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ ˙BpÓÏ20ÔËw‰ ˜ÏÁa ˜qÚ˙Ó ‰È‰iL21 ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈∆«»»

„ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ - ‰pÓ ‡Ï Ì‡Â .ÏÈc‚iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ…ƒ»«»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ
Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙ÈaL ;eÏÈc‚iL „Ú ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï»∆«¿«∆«¿ƒ∆≈ƒ¬ƒ∆

.ÌÈÓB˙È ÏL∆¿ƒ

למנות 20) צריך הקשה, חוליו מחמת המצווה אדם כלומר,
נב. גיטין במשנה, הדברים מקור אפוטרופוס.

בחייו,21) להם שחלק "והוא מוסיף: בהשגותיו הראב"ד
ישביחו  והם הגדולים ביד הכול יניח - חלק לא שאם
שאם  כן, רבינו דעת שגם ונראה להם". וטוב לאמצע
שיגדלו  עד השותפות את להאריך מסכימים הגדולים
- הנכסים את ישביחו שהגדולים לביתֿדין ונראה הקטנים,
השבח, מן שייהנו כדי בידיהם, הקטנים חלק את מניחים
רבינו  שכתב ומה (מגידֿמשנה). ה"ב פ"ט למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי"ב) (פ"ט למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון
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.ÂLÈ¯Bn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :¯Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - da ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ LÈ¯Bn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ .B„Èa ˙eL¯‰ - „·Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „·Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtB¯ËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı¯‡‰23‡l‡ .˙B¯·Ú‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ¯‰Ïe ÌÈÒÎ ¯ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ ·B¯˜ ‰È‰iL26‡Ï - ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜¯wÏ „¯È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי 23) שני שישנם מבאר שם ברי"ף מט: פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ:
על  החשוד ב. שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ ממנים שאין ששנינו ומה רופוס,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב ובמגידֿמשנה ב. לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק: גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק"ו). רצ סי' סמ"ע (ראה בכלל אחר 24)יתומים מחזרים
למטה. הנמנות במידות מחונן כתובות 25)אדם אביי,

וה"ב.26)קט: ה"א פ"ח למעלה נתבאר

.ÊÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtB¯ËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
¯·cÓ ¯˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ - Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.¯Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pÓ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ ¯·Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„B¯Â ¯LÈ ‰È‰Â ,‰·BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ¯„a ı¯tL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰Â ‡·BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa - ÏÊb ˜·‡·e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈

ÏÎÂ .¯Lk ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙È·e≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב:27) נחמן,28)גיטין לרב שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי על שאפוטרופוס
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי, למצבו מהמתאים למעלה

מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב וסירב יתומים, מנכסי
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב דבי עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי יתומים, אבי במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב שדבי
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
יתומים, אבי במינהו היה נחמן רב לפני שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אףֿעלֿפי אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
 ֿ (מגיד הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב רבינו ופסק שם.29)משנה), שלא 30)רי"ף
שנפסקה  אףֿעלֿפי היתומים, מנכסי כלום לעצמו לקח
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב.) (שם הלכה

ה"ה). פי"א לקמן (ראה יתומים אבי אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב ידע שאילו אומרים,
בלתי  אדם האב מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב ממנהו.
כזה. באפוטרופוס רצה שהרי אותו, מסלקים ב"ד אין הגון,

.Á‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ¯˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰Ú¯ C¯„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈ¯BÓ B‡ ÂÈ·‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe ¯Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«
,ÌÈpË˜k Ô‰ È¯‰ - L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â .‰a¯Ó¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני "אפוטרופא אמרו: לט. בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי אפוטרופוס מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי אמרו: מח. בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",
נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס

וצ"ע. אפוטרופוס. לו מעמידים שאין ומשמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.‡ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰¯Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»

ÔÈc ˙È·a ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ
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.ÂLÈ¯Bn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :¯Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - da ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ LÈ¯Bn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ .B„Èa ˙eL¯‰ - „·Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „·Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtB¯ËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı¯‡‰23‡l‡ .˙B¯·Ú‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ¯‰Ïe ÌÈÒÎ ¯ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ ·B¯˜ ‰È‰iL26‡Ï - ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜¯wÏ „¯È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי 23) שני שישנם מבאר שם ברי"ף מט: פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ:
על  החשוד ב. שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ ממנים שאין ששנינו ומה רופוס,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב ובמגידֿמשנה ב. לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק: גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק"ו). רצ סי' סמ"ע (ראה בכלל אחר 24)יתומים מחזרים
למטה. הנמנות במידות מחונן כתובות 25)אדם אביי,

וה"ב.26)קט: ה"א פ"ח למעלה נתבאר

.ÊÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtB¯ËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
¯·cÓ ¯˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ - Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.¯Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pÓ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ ¯·Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„B¯Â ¯LÈ ‰È‰Â ,‰·BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ¯„a ı¯tL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰Â ‡·BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa - ÏÊb ˜·‡·e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈

ÏÎÂ .¯Lk ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙È·e≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב:27) נחמן,28)גיטין לרב שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי על שאפוטרופוס
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי, למצבו מהמתאים למעלה

מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב וסירב יתומים, מנכסי
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב דבי עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי יתומים, אבי במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב שדבי
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
יתומים, אבי במינהו היה נחמן רב לפני שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אףֿעלֿפי אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
 ֿ (מגיד הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב רבינו ופסק שם.29)משנה), שלא 30)רי"ף
שנפסקה  אףֿעלֿפי היתומים, מנכסי כלום לעצמו לקח
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב.) (שם הלכה

ה"ה). פי"א לקמן (ראה יתומים אבי אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב ידע שאילו אומרים,
בלתי  אדם האב מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב ממנהו.
כזה. באפוטרופוס רצה שהרי אותו, מסלקים ב"ד אין הגון,

.Á‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ¯˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰Ú¯ C¯„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈ¯BÓ B‡ ÂÈ·‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe ¯Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«
,ÌÈpË˜k Ô‰ È¯‰ - L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â .‰a¯Ó¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני "אפוטרופא אמרו: לט. בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי אפוטרופוס מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי אמרו: מח. בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",
נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס

וצ"ע. אפוטרופוס. לו מעמידים שאין ומשמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.‡ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰¯Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»

ÔÈc ˙È·a ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ
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Ô‰Ï Ô˙pÈ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯ÎOÓƒ¿««»¿≈ƒ≈«¿«ƒ»≈»∆
¯e·L ·‰Ê ÔBkLÓ6ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L7ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËBÂ , «¿»»»∆≈ƒ»¿¿ƒ≈ƒ

˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÔBkLn‰««¿¿¿ƒ«»»¿»»¿»
B‡ ·‰Ê ÏL ÌÈÏk ÔBkLÓ eÁ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .„ÒÙ‰Ï¿∆¿≈¿»»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»»

ÈÏÁ8ÔÓÈÒ ezÈÂ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡nL ?·‰Ê ÏL ¬ƒ∆»»∆»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙BÓ ¯Á‡ e‰eÏhÈÂ9‰Ê ÔÈ‡L Ôic‰ Ú„È Ì‡ ,10 ¿ƒ¿««ƒ≈«««»∆≈∆

„eÓ‡11e‡¯iM ‰Ó ÈÙk ?¯ÎOa e˜ÒÙÈ ‰nÎÂ . »¿«»ƒ¿¿«»»¿ƒ«∆ƒ¿
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ elÙ‡ .BÈˆÁ B‡ ¯ÎO‰ LÈÏL B‡ ,ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ«»»∆¿¬ƒ¿ƒ««»»
‡Ï .ÔÈOBÚ - Ì‰Ï ‰wz BfL e‡¯ Ì‡ ,ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒƒ»∆«»»»∆ƒ…
·B¯˜Â „ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯ ˙BÚn‰ BÏ eziL Ì„‡ e‡ˆÓ»¿»»∆ƒ¿«»»¿∆¿≈¿»

ËÚÓ ˙BBÊÓ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ el‡ È¯‰ - ¯ÎOÏ12„Ú , ¿»»¬≈≈ƒƒ≈∆¿¿««
Ú˜¯˜ ˙BÚna Ô‰Ï e˜iL13„Èa B˙B‡ e¯ÒÓÈÂ , ∆ƒ¿»∆«»«¿«¿ƒ¿¿¿«

.Ô‰Ï e„ÈÓÚiL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆«¬ƒ»∆

ע.2) משובחות.4)קרקעות.3)בבאֿמציעא שדות
היתומים 5) את שישתף הכסף, מקבל עם מתנים ביתֿדין

ולמה  הפסד. מסיכויי גדולים להרוויח שהסיכויים בעסק
לשכר  קרובה שעיסקא משום בביתֿדין? המעות לתת צריך
אבל  חכמים, בדברי ריבית איסור בה יש להפסד, ורחוקה
לטובת  הכספים מקבל נכסי להפקיר רשאים ביתֿדין
(רש"י  ריבית כאן ואין הפקר, – ביתֿדין שהפקר היתומים,
חכמים. התירו לא - התורה מן ריבית בה שיש ועיסקא שם).

שלמים.6) כלים בסמוך.7)לא תכשיט.8)יתבאר מין
ושקיל 9) סימנא ויהיב מריה "ואתי סתם: אמרו שם, בגמרא

שיקח  ומשמע, אותו)". ויקח סימן ויתן בעליו (ויבוא ליה
כשאין  שהמדובר ונראה, עצמו. היתומים כסף ממקבל אותו
(ראה  היתומים כסף מקבל אצל אלה כלים הפקיד שזה עדים
ביתֿדין  אבל בידי, הם לקוחים לטעון ונאמן מגידֿמשנה),
מובהק  סימן נתן שזה מכיון ליתומים, זו טענה טוענים אין
מיימוניות  [בהגהות ה"ד). ופקדון שאלה מהל' פ"ו (ראה
ומסתבר, עדים. כשהביא שהמדובר כתב ג, אות כאן

עצמו].שלש  מהמקבל החפץ את שיקח הכוונה יטתו
שמא  שחוששים כרבינו, פירשו אתא, ד"ה כאן וב'תוספות'

המקבל. מיתת אחר הכלים בעל הכסף.10)יבוא מקבל
יקרים 11) כלים לו שיש הדעת על מתקבל ואין עשיר, אינו

שם). רבינו דברי (ראה שלא 12)כאלה כדי בצמצום,
קצר. בזמן הקרן והקרן 13)יכלה הכנסות, מביא קרקע

בטוח.

.·ÔÈÏËÏhn‰ Ïk14Ô˙B‡ ÔÈÓL - ÌÈÓB˙È ÏL »«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ»ƒ»
˜eM‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe15·B¯˜ ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»»«»

‰È„nÏ16.Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ˜eMÏ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - «¿ƒ»ƒƒ»«¿ƒ»
.ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚn‰ ÌÚ Ô‰ÈÓ„ eÙ¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»¿¿≈∆ƒ«»∆¿ƒ

ק:14) בכתובות שמואל, של מקום 15)מימרא
להניח  ויש קבועים, בימים סוחרים הרבה בו שמתקבצים
 ֿ בית מושב במקום מאשר גבוה יותר מחיר שם  שיתקבל

שם.16)הדין. לעיר,

.‚B„Èa ‰È‰L ÈÓ17Ô‡k BÁÈpÈ Ì‡ ,ÌÈÓB˙È ÏL ¯ÎL ƒ∆»»¿»≈»∆¿ƒƒ«ƒ»
‡nL - ˜eMÏ BÎÈÏBÈ Ì‡Â ,ıÈÓÁÈ ‡nL - ¯ÎniL „Ú«∆ƒ»≈∆»«¿ƒ¿ƒƒ«∆»

‡e‰L C¯„k Ba ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ,C¯ca Ò‡ BÚ¯‡È∆∆¿…∆«∆∆¬≈∆∆¿∆∆∆
BlLa ‰OBÚ18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿∆¿≈…«≈»∆

שלו.18)שם.17) בסחורה כזה במקרה נוהג שהיה כמו
של  מטלטלין להוביל התירו שלא מבאר, במגידֿמשנה
להרוויח  עלֿמנת אונס, סכנת שיש במקום לשוק יתומים
אבל  הפסד, ספק קיים במקומם יניחם אם כשגם אלא יותר,
יתומים  נכסי להכניס אין - הפסד חשש אין כשבמקומם

להרוויח. כדי בסכנה

.„ÔÈ„ÈÓÚnLk19ÔÈ¯ÒBÓ ,ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈc ˙Èa ¿∆«¬ƒƒ≈ƒ»∆«¿¿ƒ
.e¯kÓ ‡lL ÔÈÏËÏhn‰Â Ú˜¯w‰ ,ÔËw‰ ÈÒÎ Ïk BÏ»ƒ¿≈«»»««¿«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿¿
ÚËBÂ ,¯·BLÂ ¯˙BÒÂ ‰B·e ,ÒÈÎÓe ‡ÈˆBÓ ‡e‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿≈¿≈¿≈«
.ÌÈÓB˙ÈÏ ·BË ‰fL ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰OBÚÂ ,Ú¯BÊÂ¿≈«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿∆∆∆«¿ƒ
ÔBÓn‰ ÈÙk ‰‡ˆB‰‰ Ïk Ô‰Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe ÔÏÈÎ‡Óe«¬ƒ»«¿»¿≈»∆»«»»¿ƒ«»

ÈcÓ ¯˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂ¯È ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ¯˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב.19) במצב 20)גיטין אדם בני שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי

.‰,ÔLÈ¯BÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

¯‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡ - ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
eÈ‰ÈÂ „aÎÓ ‰È‰iL È„k ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bqk˙‰Ïe¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ¿
‰‡‰ ÌÈÓB˙ÈÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„¿»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¬»»

.ÔÈÚÓL ÂÈ¯·c ˙BÈ‰a Ô‰ÈÒÎa¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

כרבן 21) ופסק שם, גמליאל בן שמעון ורבן רבי מחלוקת
בשם  וביאר בהלכותיו הרי"ף כתב וכן גמליאל, בן שמעון
לא  מחבירו" כרבי "הלכה בידינו המקובל שהכלל גאון,
של  אביו הוא (רשב"ג, אביו על חולק שהוא במקום נאמר

עמהם 22)רבי). לחשב "וצריך כתוב: שם בברייתא
ודייק  צריך". אינו אומר: גמליאל בן שמעון רבן באחרונה.
אמרו  שלא כאן) במגידֿמשנה (הובא העיטור' 'בעל מזה
- בתחילה אבל באחרונה, אלא לחשב" צריך "אינו
רשימה  מסדרים - הנכסים את ביתֿדין לו כשמוסרים
דומות, רשימות שתי וכותבים לידו, הנמסר כל של מדוייקת
הקטן. לקרובי והשניה לאפוטרופוס מוסרים אחת

או 23) תפילין כגון מצוה, של חפץ בידו אוחז כשהוא
הלכה 24)ספרֿתורה. שנפסקה במשנתנו, שאול כאבא

שבועה  נטיל אם שם: נתבאר וטעמו (שם:). בגמרא כמותו
אבל  אפוטרופסות, מלקבל אנשים יימנעו - אפוטרופוס על
בו  רואים שביתֿדין מזה הנאה לו יש ביתֿדין כשמינהו
וכתב  המינוי. יקבל ולכן אימון, בו ונותנים הגון אדם
כשומר  דינו זו, הנאה שמכוח במגידֿמשנה) (מובא הרמב"ן
אפילו  פטור האב וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב בשכר
מראש  יימנע - תחייבו שאם כראוי, שמר ולא פשע אם
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הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי שרב כתב, רצ סי' חו"מ וב'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי שרב כתב כאן (במגידֿמשנה כך פסק

'ברי'25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח שהאפוטרופוס

שם). קטנים 26)(רי"ף יתומים קרובי שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס על והתלוננו נחמן, רב לפני
"כי  נחמן: רב להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש
הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי מיליה דלישתמען היכי

כאן. רבינו דברי

.ÂÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ¯kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„·Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„·Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï·‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙B¯Á‡ ˙B„O ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯ÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈ¯ÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯ÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא, להיגנב נוחים  אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף

שם). שם.29)(רש"י בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י:
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע רבי של בשכינותו באפוטרופוס מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי עבודת בלי

לשווריו  קרא יוסי שרבי אמרו שם בגמרא היבול. יצליח לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי",

.ÊÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁ¯a ¯kÓÏ ÔÈ‡M¯34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
·B¯˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Ú¯a ¯kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

·eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ ·BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.

קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח שיותר אףֿעלֿפי
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אףֿעלֿפי
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב
שלא  עשו שהרי היתומים, את מחייב זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי ברשות
שהדין  משמע רש"י מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב'טור' כאן. בהשגותיו הראב"ד כתב וכן קיים,
רבינו  מדברי שלמד נראה, הראב"ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.ÁÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„·Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M¯41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙e¯ÁÏ42ÌÈÓc „·Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .˙e¯ÁÏ44ÌÈ¯Á‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆
˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙e¯ÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈ¯Á‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ

.Ì˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י לאפוטרופוס אחרים 43)קנוי לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי  במחלוקת שם שנוי זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי כחכמים, רבינו ופסק וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי להאכיל כדי
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם

עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי היא: והכוונה כתנאי; זה מנת"

.ËÔÈtB¯ËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÓ¯Bz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48¯·„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»

˙B¯t ÁÈp‰Ï È„k eÓ¯˙È ‡ÏÂ e¯OÚÈ ‡Ï Ï·‡ .¯eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49- Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â ,Ï·Ë Ô˙B‡ e¯kÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב.47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב"ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי אדם בני להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי לחברים רק ולמכור לדייק לאפוטרופוס
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח למכור

.ÈÔÈtB¯ËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ·ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰¯Bz ¯ÙÒ ,¯ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆

‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

iptn miieay oeictl elit`e dwcv mdilr oiwqet oi` la`..."
."davw odl oi` el` zeevny

שעתא  בכל "דהא גיטין מסכת ברש"י הטעם ונתבאר
כלים" נכסיהם נמצאו עניים, קיימי

להבין: וצריך
ולא  אחד בכל שייך קצבה) להן (שאין זה טעם הלא א.
ממצות  היתומים את דווקא לפטור ומדוע ביתומים, רק

צדקה.
ומדוע  חומש, או מעשר שיעור לה יש צדקה מצות הלא ב.

שיעור". לה ש"אין מצוה שהיא כתב
עליהם  פוסקין ושוטה שחרש כתב שאח"כ בהלכה ג.
שיכלה  חוששין ואין מיתומים שונים הם ובמה צדקה,

ממונם.
הרמב"ם  שכתב כמו הוא הנ"ל ההלכה יסוד בזה: והביאור
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הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי שרב כתב, רצ סי' חו"מ וב'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי שרב כתב כאן (במגידֿמשנה כך פסק

'ברי'25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח שהאפוטרופוס

שם). קטנים 26)(רי"ף יתומים קרובי שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס על והתלוננו נחמן, רב לפני
"כי  נחמן: רב להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש
הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי מיליה דלישתמען היכי

כאן. רבינו דברי

.ÂÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ¯kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„·Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„·Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï·‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙B¯Á‡ ˙B„O ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯ÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈ¯ÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯ÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא, להיגנב נוחים  אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף

שם). שם.29)(רש"י בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י:
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע רבי של בשכינותו באפוטרופוס מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי עבודת בלי

לשווריו  קרא יוסי שרבי אמרו שם בגמרא היבול. יצליח לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי",

.ÊÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁ¯a ¯kÓÏ ÔÈ‡M¯34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
·B¯˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Ú¯a ¯kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

·eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ ·BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.

קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח שיותר אףֿעלֿפי
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אףֿעלֿפי
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב
שלא  עשו שהרי היתומים, את מחייב זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי ברשות
שהדין  משמע רש"י מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב'טור' כאן. בהשגותיו הראב"ד כתב וכן קיים,
רבינו  מדברי שלמד נראה, הראב"ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.ÁÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„·Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M¯41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙e¯ÁÏ42ÌÈÓc „·Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .˙e¯ÁÏ44ÌÈ¯Á‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆
˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙e¯ÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈ¯Á‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ

.Ì˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י לאפוטרופוס אחרים 43)קנוי לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי  במחלוקת שם שנוי זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי כחכמים, רבינו ופסק וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי להאכיל כדי
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם

עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי היא: והכוונה כתנאי; זה מנת"

.ËÔÈtB¯ËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÓ¯Bz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48¯·„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»

˙B¯t ÁÈp‰Ï È„k eÓ¯˙È ‡ÏÂ e¯OÚÈ ‡Ï Ï·‡ .¯eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49- Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â ,Ï·Ë Ô˙B‡ e¯kÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב.47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב"ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי אדם בני להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי לחברים רק ולמכור לדייק לאפוטרופוס
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח למכור

.ÈÔÈtB¯ËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ·ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰¯Bz ¯ÙÒ ,¯ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆

‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

iptn miieay oeictl elit`e dwcv mdilr oiwqet oi` la`..."
."davw odl oi` el` zeevny

שעתא  בכל "דהא גיטין מסכת ברש"י הטעם ונתבאר
כלים" נכסיהם נמצאו עניים, קיימי

להבין: וצריך
ולא  אחד בכל שייך קצבה) להן (שאין זה טעם הלא א.
ממצות  היתומים את דווקא לפטור ומדוע ביתומים, רק

צדקה.
ומדוע  חומש, או מעשר שיעור לה יש צדקה מצות הלא ב.

שיעור". לה ש"אין מצוה שהיא כתב
עליהם  פוסקין ושוטה שחרש כתב שאח"כ בהלכה ג.
שיכלה  חוששין ואין מיתומים שונים הם ובמה צדקה,

ממונם.
הרמב"ם  שכתב כמו הוא הנ"ל ההלכה יסוד בזה: והביאור
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המצוות, אלו בכל חייבים שאינן הגם במצוות", לחנכן "כדי
זה  שדבר חשש שאין במקום רק הוא החינוך שחיוב ומובן
וכד'. תמיהה כדי עד ובהבנתו בשכלו להתקבל יוכל לא
הקטן  בפרט, שבויים ובפדיון בכלל הצדקה במצות והנה,
מצות  לשם וחומש ממעשר יותר יתן שלא מדוע מבין אינו
להוציאו  בכדי כסף מספיק בידו יש והלא שבויים, פדיון
אינו  במצוות" לחנכן "כדי של העניין כל וא"כ לפדותו,
שיעור", לה שאין "מצוה שהיא שכתב ומה זה. בעניין קיים
לה  יש באמת אבל שיעור, לה אין הקטן שבעיני היינו
החיוב  כי ושוטה חרש על צדקה פוסקין ולכן שיעור,
שייך  אין ולכן חינוך, מצד ולא אדם כל  על כמו הוא עליהם

האמור. החשש כאן
.(k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

שם.51) בברייתא נאמרו זו, בהלכה הנמנים הדינים כל
מראש.52) ידועה ורמתה פעמית, חד שהרי 53)הוצאה

התלמוד  ובתקופת לפרנסם. וצריך עניים עומדים תמיד
שבויים. פדיון של מקרים היו שכיחים

.‡È‰hzLpL ÈÓe54L¯Á˙pL B‡55ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa - ƒ∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ
‰˜„ˆ ÂÈÏÚ56.Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ , »»¿»»ƒ»»»

מח.54) (ראה 55)כתובות לשוטה חרש מדמה רבינו
פ"י). סוף שם:56)למעלה בגמרא לצדקה. מנכסיו גובים

וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין שנשתטה מי עוקבא, מר "אמר
והקשה  אחר". ודבר ובנותיו ובניו אשתו את ומפרנסין
תובעת  ואשתו הים למדינת שהלך מי מברייתא: רבינא
אשתו, את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביתֿדין – מזונות
מה  שם ותירצו אחר. דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל
זה  חסדא: רב ומפרש אחר? דבר מהו ושאלו: שתירצו.
(גירסת  שם ואמרו צדקה. זה אמר: יוסף ורב תכשיט,
כלֿשכן  לאשה) נותנים (אין תכשיט דאמר "מאן הרי"ף):
לה)". (נותנים יהבינן תכשיט אבל צדקה דאמר ומאן צדקה,
רבינו, על שם הר"ן ותמה בברייתא. נחלקו זו גירסא ולפי
זה  שהרי מנכסיהם, צדקה שגובים ונתחרש בנשתטה שפסק
שהם  ואע"פ יוסף, רב ושל חסדא רב של לפירושם מנוגד
מר  שאמר מה שגם הדעת על מתקבל הברייתא, את פירשו
קיבל  שרבינו ונראה כך. מתפרש אחר" "ודבר עוקבא:
ומאן  תכשיט, כלֿשכן צדקה דאמר "מאן רש"י: גירסת
מר  של במימרא ומחלוקתם לא" צדקה אבל תכשיט דאמר
צדקה, זה יוסף: רב ופירש אחר, דבר נותנים שאמר עוקבא,

כמותו. ופסק

.·È˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«¿»ƒ«¬
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ·MÁÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL BÓk ,ÔBaLÁ∆¿¿∆≈«¿»ƒ¿«≈≈¿≈«¿
,ÌÈÓB˙È‰ el‡ ÏL Ô‰È·‡Ó ‰a¯‰ ¯‰f‰Ïe ˜c˜„Ï¿«¿≈¿ƒ»≈«¿≈≈¬ƒ∆∆≈«¿ƒ

˙B·¯Ú ·ÎB¯ ‡e‰L57˙B·¯Úa ·Î¯Ï elÒ :¯Ó‡pL ; ∆≈¬»∆∆¡«…»…≈»¬»
.'B‚Â ÌÈÓB˙È È·‡ ,'B‚Â¿¬ƒ¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

`edy minezid el` ly odia`n daxd xdfdle wcwcl.."
minezi ia` 'ebe zeaxra akexl eleq xn`py ,zeaxr akex

."'ek

להבין: וצריך
הוא  בערבות" שה"רוכב ראיה יש אמנם הנ"ל מהפסוק א.
הקשר  מה ביאור, צריך גופא בפסוק אבל יתומים", "אבי

יתומים". ל"אבי בערבות" "רוכב בין
בחו  אחרים מפסוקים ראיה הרמב"ם הביא לא מדוע מש ב.

בשמות  הקב"ה נקרא ובהם בתהילים, הפסוק שלפני ובנ"ך
הביא  ומדוע נמחקים, שאינן שמות מז' שהם אחרים
בכללי  וכידוע כו'". בערבות "רוכב הפסוק את דווקא
להביא  הרמב"ם של שדרכו ס"ד) מלאכי (יד הרמב"ם
הראיה  לו נראית אם בגמרא, הוזכרו שלא מפסוקים ראיות

יותר. בפשטות האחרת
המיוחד  העניין נתבאר חגיגה מסכת בגמרא בזה: והביאור
ששמו  לרקיע ובנוגע הרקיעים, משבעת אחד שבכל
ומשפט  צדק שבו "ערבות הגמרא אומרת "ערבות"

המתים". את בו להחיות הקב"ה שעתיד וטל וצדקה...
תוכנו  כי זה, בפסוק הרמב"ם בחר מדוע מובן ועל־פי־זה
ולהזהר  ביותר ולדקדק לחשב ש"צריך לעניין מתאים
גודל  את מדגיש ובזה כו'", היתומים אלו של מאביהן
היתומים, של בענייניהם מהאפוטרופוס הנדרשת הזהירות
"טל  וכן ומשפט, צדק ובו "ערבות" ששמו הרקיע מפני
של  הוריהם ובכללם המתים" את בו להחיות שעתיד

אלו. יתומים
תחילת  את גם הרמב"ם שציטט הטעם ולבאר להוסיף ויש
מ"רוכב  לראיה כל־כך נוגע שאינו הגם "סולו", הפסוק
הפסוק  על לתהילים הצ"צ ברשימות יתומים". אבי ערבות
מסילה  לו "לעשות מסילה מלשון הוא ש"סולו" כתב הנ"ל
"ואמר  שנאמר מה על־דרך למטה, ולהתגלות לירד כביכול
האפוטרופוס  של תפקידו זהו כי כו'" דרך פנו סולו סולו
להנהגה  בחינוך היתומים של בלבבם מסילות לעשות
ימי  כל למשך סלולה דרך אצלם שתעשה תורה על־פי

חייהם.
.(`k oniq mihtyn xtq 'zekln oii' t"r)

בשמים.57) יושב

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÈcL ˙¯ÊÚa ,¯OÚ ‰LÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿»»»¿∆¿«««ƒ¿»
- ˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
- ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿¿≈»ƒ»
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ÌÈ¯OÚ - ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
¯OÚ ‰ML - ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡ - ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

ה'תשע"ז  אלול ט' חמישי יום
ÔBÈ·‡Â ÈÚ ÔÈ„Â ,˜„ˆ ËÙL EÈt Á˙t¿«ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒ¿∆¿

xVr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨
mihtFW xtq `Ede§¥¤§¦

ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ .‚ .˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .· .Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ

.Ì‰È˙BÓÁÏÓeƒ¿¬≈∆

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤
,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (· .ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ¿«¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«
e˜ÏÁ Ì‡ ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚ .ËtLn‰ C¯c∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („ .ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰ .ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
(Ê .‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â .˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
(È .˜Áa ‚¯‰Ï (Ë .ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á .‰Ù¯Oa ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…¿∆∆

‰p‰ ¯a˜Ï (‡È .˙BÏ˙Ï‡lL (·È .B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯ ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»∆…
˙B˜Ï‰Ï („È .ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È .B˙Ï· ÔÈÏz»ƒƒ¿»∆…¿«¬¿«≈¿«¿
‡lL (ÊË .‰˜Bl‰ ˙‡k‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË .ÚL»̄»∆…ƒ¿«»««∆∆…
.˙Úc‰ „Ó‡a È˜ Ìc ‚¯‰Ï ‡lL (ÊÈ .Òe‡ LÚÏ«¬»∆…«¬…»»ƒ¿…∆«««
(ËÈ .Ba Ï·BÁ B‡ B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ∆…»«≈¬≈≈
ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL (Î .ÔÈca Ïc‰ ˙‡ ÌÁ¯Ï ‡lL∆…¿«≈∆«««ƒ∆…¿«≈»
Û‡ ,˙B¯·Ú ÈÏÚa ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î .ÔÈca«ƒ∆…¿««ƒ««¬≈¬≈«
(‚Î .ËtLÓ ˙eÚÏ ‡lL (·Î .‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆…¿«≈ƒ¿»
.˜„ˆa ËtLÏ („Î .ÌB˙ÈÂ ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿«≈¿»ƒ¿…¿∆∆
ÁwÏ ‡lL (ÂÎ .ÚB¯Ê LÈ‡Ó ÔÈca ‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î∆…ƒ…«ƒ≈ƒ¿«∆…ƒ«
‡OÏ ‡lL (ÁÎ .ÌÈic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÊÎ .„ÁL…«∆…¿«≈««»ƒ∆…ƒ»
Ïl˜Ï ‡lL (Ï .‡ÈOp‰ Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ .‡ÂL ÚÓL≈«»¿∆…¿«≈«»ƒ∆…¿«≈

.ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מדינה 1) בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת

עיר  באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך.
של  דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים

בלבד. דיינים שלושה

.‡ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ

‰È„Ó ÏÎa2CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe3:¯Ó‡pL .CÏÙÂ ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆∆¡«
EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL4- ÌÈËÙBL . …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿ƒ

ÌÈ‡a ÔÈÈ„ ÈÏÚ·e ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÚe·w‰ ÌÈic‰ el‡≈««»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒƒ»ƒ
ÏwÓ ÈÏÚa el‡ - ÌÈ¯ËBL .Ì‰ÈÙÏ5Ì‰Â ,‰Úeˆ¯e ƒ¿≈∆¿ƒ≈«¬≈«≈¿»¿≈

˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa ÔÈ·aÒÓ‰ ,ÔÈic‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈««»ƒ«¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿
ÌÈ¯ÚM‰ Ôw˙Ï ,˙BiÁ‰ ÏÚÂ6˙Bcn‰Â7Ïk ˙Bk‰Ïe ¿««¬À¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«»

˙eÚÓ8ÌÈic‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈOÚÓ ÏÎÂ .9e‡¯iL ÏÎÂ . ¿«≈¿»«¬≈∆«ƒ««»ƒ¿…∆ƒ¿
˙eeÚ Ba10B˙B‡ ÔÈ„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ¯·c ƒ»»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

BÚL¯ ÈÙk11. ¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek mixheye mihtey zepnl dxez ly dyrÎzevn"

אחת, מצוה היא ושוטרים שופטים שמינוי משמע מדבריו
סנהדרין בגמרא כדמשמע שלא ב.)ופסק שתי (טז, שהן

כו' ת"ל לישראל שופטים שמעמידין ("מנין מצוות
הלימוד  ב'ספרי' ר"א ולדעת כו'") ת"ל כו' שוטרים
כו' שוטר אין - שופט אין שאם הוא ושוטרים משופטים

אחת. מצוה שהן לא אבל
(my dxrda 489 'r h"i wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."oicÎziaa mireawd mipiicd el` mihteyd"

שיראה  כפי ולקנסו כחו כפי להכותו רשות להם "...יש
כו'" הדבר.. לחזק בית־דין

הדיינין  לפני "...העומדים שהם השוטרים של עניינם
השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו", כפי

שרואים". עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצוות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן על־פי־זה
שופטים  מינוי מצוות עם אלא עצמה, בפני שוטרים
את  לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו כי כאחת.
שונות, מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים, דין
הדיינים, על־ידי הדין פסק לשתים: נחלקת הדין ועשיית
האמור  ששופט מאחר אבל השוטרים. על־ידי וביצועו
משה  שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה הוא בתורה

כו" אנשיו איש הרגו ישראל שופטי ה.)"אל כה, וכן (במדבר
מלקות עונש ב.)לגבי כה, השופט (דברים "והפילו נאמר

לשופטים  המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא וגו'" והכהו
מנה  לא ולכן לפועל, הדין את להוציא יכולים כשאינם
פרט  זהו כי א. עצמה: בפני כמצווה מינויים את הרמב"ם
עניין  אינו ב. השופטים. על־ידי לפועל המשפט בהוצאת
לפועל  להוציאו ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם
ש"שופטים  שופטים) פרשת (ריש הש"ך דברי ידועים
הגוף" "שערי על גם מדבר שעריך" בכל לך תתן ושוטרים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



קט oixcdpq zekld - mihtey xtq - lel` 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ¯OÚ - ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
¯OÚ ‰ML - ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡ - ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

ה'תשע"ז  אלול ט' חמישי יום
ÔBÈ·‡Â ÈÚ ÔÈ„Â ,˜„ˆ ËÙL EÈt Á˙t¿«ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒ¿∆¿

xVr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨
mihtFW xtq `Ede§¥¤§¦

ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ .‚ .˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .· .Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ

.Ì‰È˙BÓÁÏÓeƒ¿¬≈∆

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤
,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (· .ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ¿«¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«
e˜ÏÁ Ì‡ ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚ .ËtLn‰ C¯c∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („ .ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰ .ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
(Ê .‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â .˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
(È .˜Áa ‚¯‰Ï (Ë .ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á .‰Ù¯Oa ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…¿∆∆

‰p‰ ¯a˜Ï (‡È .˙BÏ˙Ï‡lL (·È .B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯ ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»∆…
˙B˜Ï‰Ï („È .ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È .B˙Ï· ÔÈÏz»ƒƒ¿»∆…¿«¬¿«≈¿«¿
‡lL (ÊË .‰˜Bl‰ ˙‡k‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË .ÚL»̄»∆…ƒ¿«»««∆∆…
.˙Úc‰ „Ó‡a È˜ Ìc ‚¯‰Ï ‡lL (ÊÈ .Òe‡ LÚÏ«¬»∆…«¬…»»ƒ¿…∆«««
(ËÈ .Ba Ï·BÁ B‡ B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ∆…»«≈¬≈≈
ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL (Î .ÔÈca Ïc‰ ˙‡ ÌÁ¯Ï ‡lL∆…¿«≈∆«««ƒ∆…¿«≈»
Û‡ ,˙B¯·Ú ÈÏÚa ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î .ÔÈca«ƒ∆…¿««ƒ««¬≈¬≈«
(‚Î .ËtLÓ ˙eÚÏ ‡lL (·Î .‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆…¿«≈ƒ¿»
.˜„ˆa ËtLÏ („Î .ÌB˙ÈÂ ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿«≈¿»ƒ¿…¿∆∆
ÁwÏ ‡lL (ÂÎ .ÚB¯Ê LÈ‡Ó ÔÈca ‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î∆…ƒ…«ƒ≈ƒ¿«∆…ƒ«
‡OÏ ‡lL (ÁÎ .ÌÈic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÊÎ .„ÁL…«∆…¿«≈««»ƒ∆…ƒ»
Ïl˜Ï ‡lL (Ï .‡ÈOp‰ Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ .‡ÂL ÚÓL≈«»¿∆…¿«≈«»ƒ∆…¿«≈

.ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מדינה 1) בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת

עיר  באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך.
של  דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים

בלבד. דיינים שלושה

.‡ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ

‰È„Ó ÏÎa2CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe3:¯Ó‡pL .CÏÙÂ ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆∆¡«
EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL4- ÌÈËÙBL . …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿ƒ

ÌÈ‡a ÔÈÈ„ ÈÏÚ·e ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÚe·w‰ ÌÈic‰ el‡≈««»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒƒ»ƒ
ÏwÓ ÈÏÚa el‡ - ÌÈ¯ËBL .Ì‰ÈÙÏ5Ì‰Â ,‰Úeˆ¯e ƒ¿≈∆¿ƒ≈«¬≈«≈¿»¿≈

˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa ÔÈ·aÒÓ‰ ,ÔÈic‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈««»ƒ«¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿
ÌÈ¯ÚM‰ Ôw˙Ï ,˙BiÁ‰ ÏÚÂ6˙Bcn‰Â7Ïk ˙Bk‰Ïe ¿««¬À¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«»

˙eÚÓ8ÌÈic‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈOÚÓ ÏÎÂ .9e‡¯iL ÏÎÂ . ¿«≈¿»«¬≈∆«ƒ««»ƒ¿…∆ƒ¿
˙eeÚ Ba10B˙B‡ ÔÈ„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ¯·c ƒ»»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

BÚL¯ ÈÙk11. ¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek mixheye mihtey zepnl dxez ly dyrÎzevn"

אחת, מצוה היא ושוטרים שופטים שמינוי משמע מדבריו
סנהדרין בגמרא כדמשמע שלא ב.)ופסק שתי (טז, שהן

כו' ת"ל לישראל שופטים שמעמידין ("מנין מצוות
הלימוד  ב'ספרי' ר"א ולדעת כו'") ת"ל כו' שוטרים
כו' שוטר אין - שופט אין שאם הוא ושוטרים משופטים

אחת. מצוה שהן לא אבל
(my dxrda 489 'r h"i wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."oicÎziaa mireawd mipiicd el` mihteyd"

שיראה  כפי ולקנסו כחו כפי להכותו רשות להם "...יש
כו'" הדבר.. לחזק בית־דין

הדיינין  לפני "...העומדים שהם השוטרים של עניינם
השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו", כפי

שרואים". עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצוות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן על־פי־זה
שופטים  מינוי מצוות עם אלא עצמה, בפני שוטרים
את  לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו כי כאחת.
שונות, מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים, דין
הדיינים, על־ידי הדין פסק לשתים: נחלקת הדין ועשיית
האמור  ששופט מאחר אבל השוטרים. על־ידי וביצועו
משה  שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה הוא בתורה

כו" אנשיו איש הרגו ישראל שופטי ה.)"אל כה, וכן (במדבר
מלקות עונש ב.)לגבי כה, השופט (דברים "והפילו נאמר

לשופטים  המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא וגו'" והכהו
מנה  לא ולכן לפועל, הדין את להוציא יכולים כשאינם
פרט  זהו כי א. עצמה: בפני כמצווה מינויים את הרמב"ם
עניין  אינו ב. השופטים. על־ידי לפועל המשפט בהוצאת
לפועל  להוציאו ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם
ש"שופטים  שופטים) פרשת (ריש הש"ך דברי ידועים
הגוף" "שערי על גם מדבר שעריך" בכל לך תתן ושוטרים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

oixcdpq zekld - mihtey xtq - lel` 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מאברים  אחד כל על מושל ושיהיה והאוזניים, העיניים
אלה.

לימוד  על־ידי מתקיים באדם השופטים עניין ובפשטות,
ומינוי  יעשון, אשר המעשה את לדעת התורה הלכות

על־  מתקיים מה השוטרים ולפי בפועל. ההלכות קיום ידי
את  לפועל להוציא הוא השופט שתפקיד לעיל שנתבאר
והשוטרים  השופטים של עניינם גם מובן משפטו,
ואם  טובים" ומעשים תשובה חכמה "תכלית כי שבאדם,
חסר  (השוטר) מעשה לידי מביא אינו (השופט) התלמוד
אדם  של יצרו כאשר הוא השוטר אבל עצמו. בתלמוד גם
הטוב  היצר את עליו ולהרגיז לבטשו וצריך עליו מתגבר

בדברים. ולהכותו
אז  כי כבראשונה" שופטיך "ואשיבה הלשון יובן ועל־פי־זה
רק  אלא בשוטר צורך עוד יהיה ולא הרע, כל יתבטל

בשופט.
(37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl t"r)

"פלך 3)עיר.2) ט) ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר
צריך  ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים".
לקמן  וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך

משנה). (לחם ב הלכה בסוף ב.4)הערה טז, סנהדרין
בכל  כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל
להושיב  ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב נו, ושם ועיר. עיר
בהלכות  וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי

י"ד. הלכה ט, פרק פי 5)מלכים על במקלות "שחובטים
ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים
המכים  אלו - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי"
"ושוטרים  יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה

לפניכם". ביוקר.6)הלויים ימכרו שלא המחירים,
פט,7) בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

בין  למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א
"חייבים  ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה לשערים",
ומצדקים  החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית
משקל  עימו שנמצא מי וכל המידות... ואת המאזנים  את
רשות  להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר
הדבר". לחזק דין בית ראות כפי ולקנסו להכותו...

מעוות.8) כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. וכן 9)מקלקל
- גביו על ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו
עשוי  שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש
בספר  רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש
על  הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה המצוות
צריכות  ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר,

איש". כל דבר.10)לאמונת ערוות תימן: יד ובכתב
מקושש 11) איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"

מקושש". אותו ומצאו שומרים משה שמינה מגיד -

.·CÏt ÏÎa ÌÈÈ„ Èza „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿«¬ƒ»≈ƒƒ¿»∆∆
Ï·‡ ;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e CÏÙÂ»∆∆¿»ƒ»ƒ∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬»
ÏÎa ÔÈc ˙Èa „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈»«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»

CÏÙÂ CÏt12ÈÈ ¯L‡ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz :¯Ó‡pL . ∆∆»∆∆∆∆¡«ƒ∆¿¿»¿»∆¬∆¿»
EÈË·LÏ EÏ Ô˙B EÈ‰Ï‡13. ¡…∆≈¿ƒ¿»∆

ãycew zegiyn zecewpã

jlt lka oicÎzia cinrdl oiaiig opi` ux`l dvega la`"
."jlte

גמרא  נגד הוא שלכאורה לרמב"ם 'נושאי־הכלים' ותמהו
א.)מפורשת ז, לסנהדרין (מכות למדנו גו' לכם אלה "והיו

תלמוד־לומר  מה א"כ לארץ, ובחוצה בארץ שנוהגת
ופלך  פלך בכל דינין בתי מושיב אתה בשעריך בשעריך?
ואי  ופלך פלך בכל מושיב אתה ובחו"ל ועיר, עיר ובכל
אין  שבחו"ל פסק ואיך ועיר", עיר בכל מושיב אתה

ופלך. פלך בכל מושיבין
להעמיד  חייבין אינן בחו"ל "אבל ברמב"ם הגורסים יש
ויש  ועיר", עיר בכל לא אבל ופלך פלך בכל אלא בית־דין
אין  ופלך פלך בכל שרק היא הרמב"ם שכוונת מפרשים

חייבים. ועיר עיר בכל אבל להעמיד, חייבים
על  בפירושו הרמב"ם) לזמן בסמיכות (שחי הרמב"ן אבל
ב"ד, להם להעמיד חייבים אינם שבחוץ־לארץ כתב התורה
לשפוט  הראויין עליו יעמדו המעוות, יצעק "כאשר ורק
ושם  בזמנה לארץ יעלה או ישפטוהו ובמשפטיהם

dyn".ישפטוהו.... axd azk oke ידו תחת שהיה וברור
בחו"ל. דיינים להושיב חייבים אין הרמב"ם שלדעת כתב־יד
בסיפור  גדולה תמיהה תתורץ הרמב"ם, של חידושו על־פי
מסעודתו  "שנהנו ישראל של לחטאם בקשר הפורים. חג

הגמרא אומרת רשע" אותו א.)של יב, עשו (מגילה לא "הם
(כמו  לפנים" אלא עמהן עשה לא הקב"ה אף לפנים, אלא
העמיד  הקב"ה כך באמת, כיוונו ולא עצמם עשו שישראל
הרי  השאלה, ונשאלת להפחידם). רק המן את עליהם

של מרדכי בסעודתו לאכול תלכו "לא הזהירם
הסנהדרין, מראשי אחד היה שמרדכי ומכיון אחשוורוש",
עושה  שאינו מי ו"כל בית־דין, הוראת על שעברו נמצא
עשו  ש"לא לומר אפשר ואיך בלא־תעשה", עובר כהוראתן

לפנים". אלא
כי  ליתא, מעיקרא הקושיא הרמב"ם דעת שעל־פי אלא
הוראת  על עברו לא וא"כ בית־דין היה לא הבירה בשושן

הדיינים.
.(b oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

סנהדרין 12) א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא
"והיו  כט) לה, (במדבר שנאמר לארץ ובחוץ בארץ נוהגת

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם ובחוץ 13)אלה
שם). (מכות לעצמו אחד כל מיושבים השבטים אין לארץ
ופלך  פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם אלא
משנה  הכסף סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי
דין  בית להעמיד חייבים אינם רבינו: בדברי לגרוס שיש
- מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא
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בכל  ולא המחוז, בערי בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת,
יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר

.‚‰nÎÂ ?Ï‡¯OÈa eÈ‰È ÔÈÚe·˜ ÔÈÈ„ Èza ‰nk«»»≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»≈¿«»
ÔÈÓ ‰È‰È14ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰lÁza ÔÈÚ·B˜ ? ƒ¿∆ƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«»

Lc˜na15È¯„‰Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,16ÌÈÓe .‰ÏB„‚ «ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿∆¿≈¿»ƒ¿»»
LÈ‡ ÌÈÚ·L Èl ‰ÙÒ‡ :¯Ó‡pL .„Á‡Â ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒƒ¿ƒƒ
e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰LÓe ;Ï‡¯OÈ È˜fÓƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆««≈∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿

„Á‡Â ÌÈÚ·L È¯‰ - CnÚ ÌL17‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . »ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»
Ô‰ÈÏÚ L‡¯ B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÔlÎaL18L‡¯ ‡e‰Â , ∆¿À»ƒƒ…¬≈∆¿…

ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‡e‰Â .‰·ÈLÈ‰«¿ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»
ÌB˜Ó19ÔÈ·ÈLBÓe .ea¯ ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â , »¿»≈««∆«≈ƒƒ

‰LÓ ÌÈÚ·MaL ÏB„b‰20.BÈÓÈÓ ·LBÈÂ ,L‡¯Ï «»∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ
ÔÈc ˙Èa ·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â21·LBÈ ÌÈÚ·M‰ ¯‡Le .ÔÈ ¿«ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì˙ÏÚÓ ÈÙÎe Ì‰ÈL ÈÙk ÂÈÙÏ22B¯·ÁÓ ÏB„b‰ Ïk . ¿»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¬»»»«»≈¬≈
¯˙BÈ BÏ‡ÓOÓ ‡ÈOpÏ ·B¯˜ ‰È‰È - ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿∆»«»ƒƒ¿…≈

B¯·ÁÓ23È„k ,ÏebÚa Ô¯‚ ÈˆÁ BÓÎa ÔÈ·LBÈ Ì‰Â . ≈¬≈¿≈¿ƒƒ¿¬ƒ…∆¿ƒ¿≈
Ôlk ÔÈ‡B¯ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÌÚ ‡ÈOp‰ ‰È‰iL24„BÚÂ . ∆ƒ¿∆«»ƒƒ«≈ƒƒÀ»¿

ÌÈ¯OÚ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈÈ„ Èza ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
‰LÏLe25‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚ „Á‡ :26Á˙t ÏÚ „Á‡Â , ¿»∆»«∆«»¬»»¿∆»«∆«

˙Èa‰ ¯‰27LiL ,Ï‡¯OiÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓe . «««ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿»≈∆≈
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da28‰pË˜ È¯„‰Ò ,¯˙BÈ B‡29. »≈»¿∆¿ƒ≈«¿∆¿≈¿«»

¯ÚM· e‚Èv‰Â :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ¯ÚLa ˙·LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««
ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ

ÔÈ·LBÈ ¯‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡¯ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ
Ô¯‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B¯ L‡¯‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆

.ÔlkÀ»

ãycew zegiyn zecewpã

."mewn lka `iyp eze` oixewy `ede

במשיח  הוא וכן תורה, שמלמד שם על הוא 'נשיא'
כי  להם" ו"נשיא עליהם" "מלך העניינים שני בו שנאמרו
חידוש  לפעול הוא המשיח כמלך עניינו שניהם. יתקיימו בו
אחד" שכם "לעבדו העמים כל את להפוך בעולם, אמיתי
כיון  'נשיא' יהיה בנוסף אבל העולם, בהנהגת חידוש והוא

ביחס ש"ילמד חידוש אינו זה ועניין העם", כל את תורה
שינוי  להיות יכול לא הכל אחרי שהרי כמלך, לעניינו

מוחלפת". תהיה לא הזאת התורה - בתורה
(209 'r d"l wlg y"ewl t"r)

דין.14) בית שבכל חבריהם הגזית 15)מניין בלשכת
ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית
המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה
נאמר  לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר:
לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות

זקנים 16) "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין
דחכימיא  ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו"
י"א  משנה ט, פרק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין משנה 17)אומר:

ב. טז שם ובגמרא א ב, (בבא 18)בסנהדרין שאמרו כמו
(=של  במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא

זקנה". אחר הלך וכן 19)משתה) ב יג, א: ט, הוריות
ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, סגן.20)בקידושין

ב.21) יג, והוריות ב טז, היו 22)חגיגה אם בחכמה,
וכן  שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים
(=הנשיא  שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב
בחשיבות  כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד)

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, שכולם 23)השנים לא
מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו
לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם
משמאל  יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא,
האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא
יושב  "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן
(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע

רואים 24) שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
פני  אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה
מקור  אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים
יושב  היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו
שהכל  הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע
משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס

ה,25) פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ג. יחזקאל 26)הלכה במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר

ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד שעליו 27)מד, ההר
קלה  וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית
אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת
(סנהדרין  א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר

ב). י.28)פח, הלכה להלן ראה זה למניין והטעם
שעריך 30)שם.29) בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
בגובהה  שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה

עיר". הייתה 31)של "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי

.„da ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»≈»¿∆¿ƒ«¬ƒƒ»
ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈

˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆
ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ

ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה
אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.‰Èe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«

ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»
Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈
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בכל  ולא המחוז, בערי בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת,
יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר

.‚‰nÎÂ ?Ï‡¯OÈa eÈ‰È ÔÈÚe·˜ ÔÈÈ„ Èza ‰nk«»»≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»≈¿«»
ÔÈÓ ‰È‰È14ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰lÁza ÔÈÚ·B˜ ? ƒ¿∆ƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«»

Lc˜na15È¯„‰Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,16ÌÈÓe .‰ÏB„‚ «ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿∆¿≈¿»ƒ¿»»
LÈ‡ ÌÈÚ·L Èl ‰ÙÒ‡ :¯Ó‡pL .„Á‡Â ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒƒ¿ƒƒ
e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰LÓe ;Ï‡¯OÈ È˜fÓƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆««≈∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿

„Á‡Â ÌÈÚ·L È¯‰ - CnÚ ÌL17‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . »ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»
Ô‰ÈÏÚ L‡¯ B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÔlÎaL18L‡¯ ‡e‰Â , ∆¿À»ƒƒ…¬≈∆¿…

ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‡e‰Â .‰·ÈLÈ‰«¿ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»
ÌB˜Ó19ÔÈ·ÈLBÓe .ea¯ ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â , »¿»≈««∆«≈ƒƒ

‰LÓ ÌÈÚ·MaL ÏB„b‰20.BÈÓÈÓ ·LBÈÂ ,L‡¯Ï «»∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ
ÔÈc ˙Èa ·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â21·LBÈ ÌÈÚ·M‰ ¯‡Le .ÔÈ ¿«ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì˙ÏÚÓ ÈÙÎe Ì‰ÈL ÈÙk ÂÈÙÏ22B¯·ÁÓ ÏB„b‰ Ïk . ¿»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¬»»»«»≈¬≈
¯˙BÈ BÏ‡ÓOÓ ‡ÈOpÏ ·B¯˜ ‰È‰È - ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿∆»«»ƒƒ¿…≈

B¯·ÁÓ23È„k ,ÏebÚa Ô¯‚ ÈˆÁ BÓÎa ÔÈ·LBÈ Ì‰Â . ≈¬≈¿≈¿ƒƒ¿¬ƒ…∆¿ƒ¿≈
Ôlk ÔÈ‡B¯ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÌÚ ‡ÈOp‰ ‰È‰iL24„BÚÂ . ∆ƒ¿∆«»ƒƒ«≈ƒƒÀ»¿

ÌÈ¯OÚ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈÈ„ Èza ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
‰LÏLe25‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚ „Á‡ :26Á˙t ÏÚ „Á‡Â , ¿»∆»«∆«»¬»»¿∆»«∆«

˙Èa‰ ¯‰27LiL ,Ï‡¯OiÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓe . «««ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿»≈∆≈
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da28‰pË˜ È¯„‰Ò ,¯˙BÈ B‡29. »≈»¿∆¿ƒ≈«¿∆¿≈¿«»

¯ÚM· e‚Èv‰Â :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ¯ÚLa ˙·LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««
ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ

ÔÈ·LBÈ ¯‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡¯ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ
Ô¯‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B¯ L‡¯‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆

.ÔlkÀ»

ãycew zegiyn zecewpã

."mewn lka `iyp eze` oixewy `ede

במשיח  הוא וכן תורה, שמלמד שם על הוא 'נשיא'
כי  להם" ו"נשיא עליהם" "מלך העניינים שני בו שנאמרו
חידוש  לפעול הוא המשיח כמלך עניינו שניהם. יתקיימו בו
אחד" שכם "לעבדו העמים כל את להפוך בעולם, אמיתי
כיון  'נשיא' יהיה בנוסף אבל העולם, בהנהגת חידוש והוא

ביחס ש"ילמד חידוש אינו זה ועניין העם", כל את תורה
שינוי  להיות יכול לא הכל אחרי שהרי כמלך, לעניינו

מוחלפת". תהיה לא הזאת התורה - בתורה
(209 'r d"l wlg y"ewl t"r)

דין.14) בית שבכל חבריהם הגזית 15)מניין בלשכת
ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית
המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה
נאמר  לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר:
לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות

זקנים 16) "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין
דחכימיא  ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו"
י"א  משנה ט, פרק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין משנה 17)אומר:

ב. טז שם ובגמרא א ב, (בבא 18)בסנהדרין שאמרו כמו
(=של  במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא

זקנה". אחר הלך וכן 19)משתה) ב יג, א: ט, הוריות
ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, סגן.20)בקידושין

ב.21) יג, והוריות ב טז, היו 22)חגיגה אם בחכמה,
וכן  שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים
(=הנשיא  שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב
בחשיבות  כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד)

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, שכולם 23)השנים לא
מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו
לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם
משמאל  יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא,
האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא
יושב  "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן
(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע

רואים 24) שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
פני  אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה
מקור  אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים
יושב  היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו
שהכל  הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע
משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס

ה,25) פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ג. יחזקאל 26)הלכה במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר

ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד שעליו 27)מד, ההר
קלה  וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית
אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת
(סנהדרין  א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר

ב). י.28)פח, הלכה להלן ראה זה למניין והטעם
שעריך 30)שם.29) בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
בגובהה  שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה

עיר". הייתה 31)של "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי

.„da ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»≈»¿∆¿ƒ«¬ƒƒ»
ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈

˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆
ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ

ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה
אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.‰Èe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«

ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»
Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈
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לאשורם.34) חבירו דברי היטב וליתן,35)להבין לישא
על  מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח

שניים 36)אמיתתם. בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
אין  משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד
ללמד  - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין
שיהיו  צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות:
שאינם  פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול יודעים
יתמנו  איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים

אחר. בעניין מפרש שם ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין

.ÂÚÓLÏ Èe‡¯ „Á‡ ,el‡ ÌÈL da LiL ÔÈ¯„‰Ò«¿∆¿ƒ∆≈»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿…«
ÔÈ¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï Èe‡¯ „Á‡Â37da eÈ‰ . ¿∆»»¿«≈¬≈«¿∆¿ƒ»»

ÌÈÚ„BÈ ‰Úa¯‡ da eÈ‰ .˙ÈBÈa BÊ È¯‰ - ‰LÏL¿»¬≈≈ƒ»»«¿»»¿ƒ
‰ÓÎÁ È¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï38. ¿«≈¬≈«¿∆¿≈¬»»

בדוחק.37) ה,38)וכשרה פרק שקלים הירושלמי כדברי
א. משנה ח, פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה
וביבנה  שלושה, היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין
ושמעון  עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה:

בקרקע". לפניהם דן התימני

.Ê˙B¯eL LÏL Ô‰ÈÙÏ ÔÈ·ÈLBÓ ‰pË˜ È¯„‰Ò Ïk»«¿∆¿≈¿«»ƒƒƒ¿≈∆»
ÌÈ¯OÚ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎa ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿»»¿»∆¿ƒ
,ÔÈ¯„‰qÏ ‰·B¯˜ ‰BL‡¯ ‰¯eL .LÈ‡ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ»¿»««¿∆¿ƒ
‰hÓÏ ˙ÈLÈÏLe ,‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ‰iL ‰¯eLÂ¿»¿ƒ»¿«»≈∆»¿ƒƒ¿«»
Ô˙ÏÚÓ ÈÙÏ da ÔÈ·LBÈ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎÂ .‰pÓÈ‰≈∆»¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ«¬»»

‰ÓÎÁa39. ¿»¿»

במשנה 39) כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד וכל
א. לז, סנהדרין

.ÁÔÈ¯„‰q‰ e˜ÏÁ Ì‡40„Á‡ CÓÒÏ eÎ¯ˆ‰Â ,41 ƒ∆¿¿««¿∆¿ƒ¿À¿¿ƒ¿…∆»
ÏB„b ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ»ƒ»»
ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ‰iL ‰¯eLaL ÔBL‡¯‰Â ;daL∆»¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»¿≈¿
ÔBL‡¯‰Â ,dB¯ÒÁ ˙‡lÓÏ È„k ,‰BL‡¯‰ ‰¯eL»»ƒ»¿≈¿«…∆¿»¿»ƒ

‰iL ‰¯eL ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ˙ÈLÈÏMaL42ÔÈ¯¯B·e ; ∆«¿ƒƒ»¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ
‰¯eL ÛBÒa B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓe ,Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡ Ô‰Ï»∆∆»ƒ¿»«»»ƒƒ¿»

˙ÈLÈÏL43ÈLÈÏL B‡ ÈL CÓÒÏ eÎ¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .44- ¿ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ
‰ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚÌÈOBÚ Ì45. ««≈∆«∆≈ƒ

ואין 40) מזכים, עשר ואחד מחייבים עשר שנים ויהיו
א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה
וברש"י). (שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך

שניים.41) מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן ראה
ראש 42) תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים

שם). (סנהדרין שורות 43)לשועלים" שלוש נמצאו שם.
שמספיקים  פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות אלו
מהנימוס  זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים
שורות  שתהיינה כ"ד, כ"ד של שורות שתי לעשות
אין  וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים
תלמידים  שני של ואחת כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה
(רש"י  כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד,

מת.44)שם). או מהשורות אחד שחלה שאינו 45)כגון

השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב
שבשורות  התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא
ב  פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול גדול

ח. הלכה

.ËÈ¯ÙBÒ ÈL ÌL eÈ‰È ,ÔÈ¯„‰Ò Ba LiL ÌB˜Ó Ïk»»∆≈«¿∆¿ƒƒ¿»¿≈¿≈
ÔÓ „Á‡Â ÔÈÓi‰ ÔÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈi„«»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·iÁÓ‰ È¯·c ·˙Bk „Á‡ .Ï‡ÓO‰46·˙Bk „Á‡Â , «¿…∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿∆»≈
ÌÈkÊÓ‰ È¯·c47. ƒ¿≈«¿«ƒ

זה.46) ומטעם חייב זה 47)פלוני ומטעם זיכה פלוני
המזכים  דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו, (שם
וראה  חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים,

ג. הלכה י"ב פרק לקמן

.È‰‡Ó da LiL ¯ÈÚa ‡l‡ ÔÈ¯„‰Ò ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈«¿∆¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈»
ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ô‰Ó ‰È‰iL È„k ?ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆≈∆«¿∆¿ƒ∆∆¿ƒ

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ˙B¯eL LÏLÂ ,‰LÏLe48, ¿»¿»∆∆¿ƒ¿»
˙Òk‰ ˙Èa ÏL ÔÈÏËa ‰¯OÚÂ49,ÌÈ¯ÙBÒ ÈLe , «¬»»«¿»ƒ∆≈«¿∆∆¿≈¿ƒ

ÌÈfÁ ÈLe50ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈLe ,51ÈLe ,ÌÈ„Ú ÈLe , ¿≈«»ƒ¿≈«¬≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈
ÔÈÓÓBÊ52ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊ ÈLe ,53,‰˜„ˆ È‡a‚ ÈLe , ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈«»≈¿»»

‰˜„ˆ ˜lÁÏ ‰LÏL eÈ‰iL È„k „Á‡ „BÚÂ54‡ÙB¯Â , ¿∆»¿≈∆ƒ¿¿»¿«≈¿»»¿≈
Ôn‡55¯Ï·ÏÂ ,56‰‡Ó È¯‰ .˙B˜BÈz „nÏÓe , À»¿«¿»¿«≈ƒ¬≈≈»

ÌÈ¯OÚÂ57. ¿∆¿ƒ

שם.48) ובביאורנו ח הלכה לעיל מכל בטלים49)ראה
(שם  וערבית שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז,

(שם).50) לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים
שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, אחד שאם

שם).51) (רש"י דנים הם מי את כן לא שאם
עדים 52) ידי על יזומו שלא שקר להעיד העדים שיתייראו

י"ח  פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים
והגדרתה. הזמה דיני אֿב להזים 53)הלכה אחרים עדים

עדים  פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את
אחרים  שניים שיהיו צריך לפיכך להזימם, שניים וישכור
העדים  להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר
וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים אלו יבואו הראשונים,
כשהם  הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי
הראשונים  זוממים של זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם

א). עח, לסנהדרין בשניים 54)(רש"י נגבית שהצדקה
לכל  שנותנים ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת
ה). הלכה ט, פרק עניים מתנות (הלכות מחסורו די אחד

במובן 55) יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת שיודע
משנה). (כסף ספרים.56)הטכני יז,57)כותב סנהדרין

מקיז  - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב.
מונה  שרבינו כ"ג הלכה ד, פרק דעות בהלכות וראה דם.
לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה
בהם, מתעסק אחד איש אבל דברים, שני הם כי וייתכן

שם. משנה" ה"לחם כדברי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מידותיהם,1) וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי
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של  סמכותו שלושה, של דין לבית הראויים הדיינים כשרות
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין

.‡a ,ÔÈ¯„‰Òa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡‰ÏB„‚a ÔÈ2ÔÈa ≈«¬ƒƒ¿«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰pË˜a3ÌÈB·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ ‡l‡ ,4ÔÈ‚ÏÙÓ ,5 ƒ¿«»∆»¬»ƒ¬»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ

˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰a¯Ó ‰Ú„ ÈÏÚa ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»«¬≈≈»¿À»¿ƒ¿»
˙B‡eÙ¯ ÔB‚k ,˙BÓÎÁ ¯‡MÓ6˙BÙe˜˙e ÔBaLÁÂ7 ƒ¿»»¿¿¿¿∆¿¿

˙eÈ‚Ëˆ‡Â ˙BÏfÓe8ÌÈBÚÓ‰ ÈÎ¯„Â9ÌÈÓÒBw‰Â10 «»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÙMÎÓ‰Â11el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÏ·‰Â12È„k , ¿«¿«¿ƒ¿«¿≈¬»»»¿«≈»≈¿≈

Ì˙B‡ Ôe„Ï ÌÈÚ„BÈ eÈ‰iL13ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ»»¿≈«¬ƒƒ
ÌÈÒÁÈÓ‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰Òa¿«¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿À»ƒ

‰p‰ÎÏ ‡ÈO‰Ï ÌÈÈe‡¯‰14ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa EÏ ÔÈÓB„a - CnÚ15. ƒ»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ¿»¿««

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלשה, עשרים של
ה"ג. פ"א דומה 4)לעיל - חכם דבר. מתוך דבר מבינים

רואה, - לראות דינרים לו כשמביאים עשיר, לשולחני
לשולחני  דומה - נבון ותוהה; יושב - לו מביאים וכשאין
('ספרי' משלו ומביא מחזר הוא - לו מביאים כשאין תגר,

ב. ק, עירובין וראה יג), אות התימנים:5)דברים ובכת"י
שבת 6)מופלאים. שניתנה בטבע המרפאים הדברים

וכן  בסגולה. המרפאים הדברים לא אבל בשבילם, לידחות
ראוי  אם ומת, הסמים מן סם חבירו את אחד השקה אם
להאכיל  לענין וכן (רדב"ז). לא או וחייב להמית סם אותו
הרבה, בזה קובעת הרפואה שחכמת הכיפורים, ביום לחולה
טהור  שהוא מכה לדם נדה דם בין להבחין נדה דם ובעניני
חבירו  את המכה וכן ה"כ). פ"ד, ביאה איסורי הל' (ראה
כמבואר  להמית, כדי באבן יש אם לאמוד צריכין ומת, באבן
סד). אות ב מאמר לכוזרי נחמד' ('אוצר א עח, בסנהדרין

עה,7) בשבת מצינו וכן תקופות. וחשבון התימנים: בכת"י
השמש  מהלך - תקופות חשבון ומזלות". תקופות "חישוב א
מולד  קביעת פיו על לדעת העולם, את המקיפים והירח
והן  נזלֿהלך, משורש - מזלות שנים. ועיבור החודש
חלקים, לשניםֿעשר חכמים שחילקום כוכבים קבוצות
יסודי  בהל' כמבואר וכו' תאומים שור, טלה, ושמותם:
על  לקבוע ביתֿדין מחשב במהלכם וגם ה"ו. פ"ג, התורה
פ"א, החודש קידוש בהל' כמבואר הירח, מולד תאריך פיו

ה"ד. פי"ז, ה"זֿח; פי"א, ה"ג; פ"ט, בכת"י 8)ה"ו;

בכוכבים, חזון אסטרולוגיה, חכמת ואסטגנינות. התימנים:
ראה  בכוכבים, מזלו ראות ע"פ לאדם עתידות מגידים ויש

א. קנו, טוב,9)שבת פלוני יום שאומרים עיתים, נותני
ה"ח). פי"א, ע"ז (הל' רע פלוני מעשים 10)יום עושים

(שם  להיות העתידים דברים שאומרים עד משונים
כ 11)ה"ו). מעשה קישואים,עושים מליאה שדה כגון שפים,

ובבאורנו). הט"ו (שם בכשפיו כולה מלקטה והוא
שקר 12) דברי כולם כשפים מעשי וכל וידעוני. אוב כגון

ט) י, (ירמיה אומר הנביא וכן הט"ז, שם כמבואר הם, והבל
מועיל". בם ואין "הבל יט טז, ושם הוא", עץ הבלים "מוסר

"להמית 13) רש"י: מפרש - כשפים ובעלי א: יז, סנהדרין
ולגלות  ביתֿדין מידי להנצל בכשפיהם הבוטחים מכשפים
סח, שם וראה בכשפיהם". ומדיחים המסיתים המכשפים על
אתה  אבל למד, אתה אי לעשות - לעשות תלמד "לא א

ב'תוספות' א סה, מנחות וראה ולהורות". להבין למד
כדי  גאון, האי רב "פירש כשפים, בעלי דיבורֿהמתחיל:

הדין". את (משנה 14)לידע לכהנים בנותיהם את
וברש"י). א לב, להעיר,15)בסנהדרין וראוי ב. לו, שם

"ונשאו  כב) יח, (שמות מהפסוק זה הוכיחו שם, שבמסקנה
להוכיח, אין הקודם מהפסוק כי לך. בדומים אתך, - אתך"
(במדבר  ככתוב עליהם, שתשרה השכינה כבוד משום שמא
הכתוב  הקפיד עליהם", ושמתי הרוח... מן "ואצלתי יז) יא,

כמשה. מיוחסים שיהיו

.·,ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k ‰ÏB„b ÔÈ¯„‰Òa ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿¿«¿∆¿ƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
,e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ Ï‡ ˙‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»∆«…¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ…»¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡¯OÈ Ìlk eÈ‰ elÙ‡16. ¬ƒ»À»ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆À»

שאין 16) אע"פ – השופט "ואל קנג: אות שופטים 'ספרי'
שופט  כל משמע - השופט אל כשר". - ולויים כהנים בו

שם). בפירושו הלל (רבינו ישראל ואפילו שהוא,

.‚‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡Ï ÔÈ¯„‰q‰ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡17 ≈«¬ƒƒ¿»««¿∆¿ƒ…»≈À¿»
˙ei¯ÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈ¯Ò ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ¯ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

oda yiy in mipya blten owf `le ...oicinrn oi`"
."zeixfk`

א', להלכה המשך היא זו הלכה פט,ב. מצותיך" "דרך ראה
שגם  ללמדך דיין, להיות שראוי למי התנאים נאמרו בה
ונבונים  חכמים "אנשים המעלות כל בעלי הדיינים היו  אם
אין  וכו'" מרובה דעה בעלי התורה, בחכמת מופלאין
אכזריות  של טבע בהם שיש כיון בסנהדרין, אותם להושיב

לחוב. הדין את להטות ועלולים
(25 dxrd 163 cenr 'g wlg y"ewl t"r)

ביותר.17) הזקן 18)רב רש"י: ומפרש ב לו, סנהדרין
שמתוך  סריס, וכן רחמני. ואינו בנים, גידול צער כבר שכח
שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.„¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»
ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈

‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול
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של  סמכותו שלושה, של דין לבית הראויים הדיינים כשרות
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין

.‡a ,ÔÈ¯„‰Òa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡‰ÏB„‚a ÔÈ2ÔÈa ≈«¬ƒƒ¿«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰pË˜a3ÌÈB·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ ‡l‡ ,4ÔÈ‚ÏÙÓ ,5 ƒ¿«»∆»¬»ƒ¬»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ

˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰a¯Ó ‰Ú„ ÈÏÚa ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»«¬≈≈»¿À»¿ƒ¿»
˙B‡eÙ¯ ÔB‚k ,˙BÓÎÁ ¯‡MÓ6˙BÙe˜˙e ÔBaLÁÂ7 ƒ¿»»¿¿¿¿∆¿¿

˙eÈ‚Ëˆ‡Â ˙BÏfÓe8ÌÈBÚÓ‰ ÈÎ¯„Â9ÌÈÓÒBw‰Â10 «»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÙMÎÓ‰Â11el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÏ·‰Â12È„k , ¿«¿«¿ƒ¿«¿≈¬»»»¿«≈»≈¿≈

Ì˙B‡ Ôe„Ï ÌÈÚ„BÈ eÈ‰iL13ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ»»¿≈«¬ƒƒ
ÌÈÒÁÈÓ‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰Òa¿«¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿À»ƒ

‰p‰ÎÏ ‡ÈO‰Ï ÌÈÈe‡¯‰14ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa EÏ ÔÈÓB„a - CnÚ15. ƒ»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ¿»¿««

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלשה, עשרים של
ה"ג. פ"א דומה 4)לעיל - חכם דבר. מתוך דבר מבינים

רואה, - לראות דינרים לו כשמביאים עשיר, לשולחני
לשולחני  דומה - נבון ותוהה; יושב - לו מביאים וכשאין
('ספרי' משלו ומביא מחזר הוא - לו מביאים כשאין תגר,

ב. ק, עירובין וראה יג), אות התימנים:5)דברים ובכת"י
שבת 6)מופלאים. שניתנה בטבע המרפאים הדברים

וכן  בסגולה. המרפאים הדברים לא אבל בשבילם, לידחות
ראוי  אם ומת, הסמים מן סם חבירו את אחד השקה אם
להאכיל  לענין וכן (רדב"ז). לא או וחייב להמית סם אותו
הרבה, בזה קובעת הרפואה שחכמת הכיפורים, ביום לחולה
טהור  שהוא מכה לדם נדה דם בין להבחין נדה דם ובעניני
חבירו  את המכה וכן ה"כ). פ"ד, ביאה איסורי הל' (ראה
כמבואר  להמית, כדי באבן יש אם לאמוד צריכין ומת, באבן
סד). אות ב מאמר לכוזרי נחמד' ('אוצר א עח, בסנהדרין

עה,7) בשבת מצינו וכן תקופות. וחשבון התימנים: בכת"י
השמש  מהלך - תקופות חשבון ומזלות". תקופות "חישוב א
מולד  קביעת פיו על לדעת העולם, את המקיפים והירח
והן  נזלֿהלך, משורש - מזלות שנים. ועיבור החודש
חלקים, לשניםֿעשר חכמים שחילקום כוכבים קבוצות
יסודי  בהל' כמבואר וכו' תאומים שור, טלה, ושמותם:
על  לקבוע ביתֿדין מחשב במהלכם וגם ה"ו. פ"ג, התורה
פ"א, החודש קידוש בהל' כמבואר הירח, מולד תאריך פיו

ה"ד. פי"ז, ה"זֿח; פי"א, ה"ג; פ"ט, בכת"י 8)ה"ו;

בכוכבים, חזון אסטרולוגיה, חכמת ואסטגנינות. התימנים:
ראה  בכוכבים, מזלו ראות ע"פ לאדם עתידות מגידים ויש

א. קנו, טוב,9)שבת פלוני יום שאומרים עיתים, נותני
ה"ח). פי"א, ע"ז (הל' רע פלוני מעשים 10)יום עושים

(שם  להיות העתידים דברים שאומרים עד משונים
כ 11)ה"ו). מעשה קישואים,עושים מליאה שדה כגון שפים,

ובבאורנו). הט"ו (שם בכשפיו כולה מלקטה והוא
שקר 12) דברי כולם כשפים מעשי וכל וידעוני. אוב כגון

ט) י, (ירמיה אומר הנביא וכן הט"ז, שם כמבואר הם, והבל
מועיל". בם ואין "הבל יט טז, ושם הוא", עץ הבלים "מוסר

"להמית 13) רש"י: מפרש - כשפים ובעלי א: יז, סנהדרין
ולגלות  ביתֿדין מידי להנצל בכשפיהם הבוטחים מכשפים
סח, שם וראה בכשפיהם". ומדיחים המסיתים המכשפים על
אתה  אבל למד, אתה אי לעשות - לעשות תלמד "לא א

ב'תוספות' א סה, מנחות וראה ולהורות". להבין למד
כדי  גאון, האי רב "פירש כשפים, בעלי דיבורֿהמתחיל:

הדין". את (משנה 14)לידע לכהנים בנותיהם את
וברש"י). א לב, להעיר,15)בסנהדרין וראוי ב. לו, שם

"ונשאו  כב) יח, (שמות מהפסוק זה הוכיחו שם, שבמסקנה
להוכיח, אין הקודם מהפסוק כי לך. בדומים אתך, - אתך"
(במדבר  ככתוב עליהם, שתשרה השכינה כבוד משום שמא
הכתוב  הקפיד עליהם", ושמתי הרוח... מן "ואצלתי יז) יא,

כמשה. מיוחסים שיהיו

.·,ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k ‰ÏB„b ÔÈ¯„‰Òa ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿¿«¿∆¿ƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
,e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ Ï‡ ˙‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»∆«…¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ…»¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡¯OÈ Ìlk eÈ‰ elÙ‡16. ¬ƒ»À»ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆À»

שאין 16) אע"פ – השופט "ואל קנג: אות שופטים 'ספרי'
שופט  כל משמע - השופט אל כשר". - ולויים כהנים בו

שם). בפירושו הלל (רבינו ישראל ואפילו שהוא,

.‚‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡Ï ÔÈ¯„‰q‰ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡17 ≈«¬ƒƒ¿»««¿∆¿ƒ…»≈À¿»
˙ei¯ÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈ¯Ò ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ¯ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

oda yiy in mipya blten owf `le ...oicinrn oi`"
."zeixfk`

א', להלכה המשך היא זו הלכה פט,ב. מצותיך" "דרך ראה
שגם  ללמדך דיין, להיות שראוי למי התנאים נאמרו בה
ונבונים  חכמים "אנשים המעלות כל בעלי הדיינים היו  אם
אין  וכו'" מרובה דעה בעלי התורה, בחכמת מופלאין
אכזריות  של טבע בהם שיש כיון בסנהדרין, אותם להושיב

לחוב. הדין את להטות ועלולים
(25 dxrd 163 cenr 'g wlg y"ewl t"r)

ביותר.17) הזקן 18)רב רש"י: ומפרש ב לו, סנהדרין
שמתוך  סריס, וכן רחמני. ואינו בנים, גידול צער כבר שכח
שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.„¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»
ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈

‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול
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.‰„Âc ˙Èa ÈÎÏÓ21Ì˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈ·LBÈ - ÔÈ¯„‰Òa22ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ„Â23ÌÈ„Â . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»»¿»ƒ

ÔÈc Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ì˙B‡24Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .25- »ƒ≈¬≈∆ƒ¬»«¿≈ƒ¿»≈
È¯·„Ï ÌÈÚÎ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

‰Ïwz Ô‰Ó ‡B·z ‡nL ,‰¯Bz26. »∆»»≈∆«»»

דוד.21) בית מזרע שהם יהודה שלא 22)מלכי לבדם,
הסנהדרין. כא,23)בחברת (שם שנאמר א, יט, סנהדרין

משפט". לבקר דינו ה' אמר כה דוד, "בית שאם 24)יב)
הוא: שכלל האחרים, את לדון יוכלו לא הם גם כן, לא

(שם). אחרים" קשט ואח"כ עצמך ירבעם 25)"קשט מימי
עשרה  לו וניתנו שלמה, מיד המלוכה שנקרעה ואילך,
אלא  מלך לא שלמה בן ורחבעם לא) יא, (מלכיםֿא שבטים

כא). יב, (שם ובנימין יהודה שבטי כמסופר 26)על
(ממלכי  המלך ינאי של בעבדו מעשה שם: בסנהדרין
בפני  ולעמוד לבוא לו שלחו הנפש, את שהרג ישראל)
עמוד! שטח, בן שמעון לו אמר וישב, וכשבא הסנהדרין,
שיאמרו  כמה אלא אתה כשתאמר "לא ינאי, לו אמר
היראה, מפני בקרקע פניהם הסנהדרין וכבשו חבריך",
דנים  ולא דן לא מלך אמרו: שעה באותה ומתו, ונענשו
דן  אינו הוא גם אותו, דנים אין שאם ברור, והדבר אותו.
פ"ג  מלכים הל' והשווה כב. אות לעיל כמבואר אחרים, את
מן  ויבוא בהם, גס ישראל) מלכי (של שלבם "מפני ה"ז

הדת". על והפסד תקלה הדבר

.Â˜„ˆa ÔÈwÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLk27˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ck , ¿≈∆≈ƒ¿Àƒ¿∆∆»¿ƒƒƒ¿
Ó ÏkÓ ÔÈwÓÛeb‰ ÈÓe28˜c·ÏÂ ÏczL‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿Àƒƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…

‰·ÈO ÈÏÚa Ôlk eÈ‰iL ,OtÁÏe29,‰ÓB˜ ÈÏÚa , ¿«≈∆ƒ¿À»«¬≈≈»«¬≈»
‰‡¯Ó ÈÏÚa30LÁÏ ÈB· ,31·¯a eÚ„iLÂ , «¬≈«¿∆¿≈««¿∆≈¿¿…

˙BBLl‰32ÈtÓ ˙ÚÓBL ÔÈ¯„‰Ò ‡‰z ‡lL È„k , «¿¿≈∆…¿≈«¿∆¿ƒ««ƒƒ
ÔÓb¯z‰33. «À¿¿»

ככתוב 27) שהיא, כל דין הטיית ללא בצדק, ששופטים
תשפוט  בצדק במשפט... עול תעשו "לא טו) יט, (ויקרא

רעיתי 28)עמיתך". יפה "כולך שנאמר: ב לו, סנהדרין
פסול  - מעיניו באחת סומא הוא שאפילו בך", אין ומום
פ"ח, שם ובירושלמי ה"ט. בסמוך כמבואר לסנהדרין, הוא

צריכים  הם כך בצדק, שלמים ביתֿדין שזקני "כשם ה"ה
באבריהם". שלמים מופלגים,29)להיות זקנים לא אבל

ה"ג. לעיל הבריות 30)כמבואר על מוטלת אימתם שתהא
וברש"י). א יז, הטענה 31)(סנהדרין בחכמת המבינים

(רד"ק  ובנחת בחשאי להיות צריך שהדיבור והדיבור,
שראוי  זה - לחש דרשו: א יד, ובחגיגה ג). ג, לישעיה
ורש"י  השטן). (=מפני בלחש שניתנה תורה דברי לו למסור
בקרבו". דואג ולבו ביתֿדין אב "כגון מגדיר: שם

לשון 32) שבעים כל שיודע מי למצוא הוא זר שדבר
א) יז, (בסנהדרין יוחנן רבי שדקדק וזהו (כסףֿמשנה),
 ֿ (לחם שבעים אמר: ולא לשון", בשבעים "ושידעו ואמר:

להעמיד 33)משנה). יצטרכו לא לועזים, עדי כשבאים
ובמנחות  שם). (רש"י עד מפי עד זה והרי ביניהם, מליצים
טענותיו  (התורגמן) יחליף "שלא רש"י: מפרש א סה,

ויחייבוהו".

.ÊÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»««ƒ∆≈¿«¿¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ‡‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa Ô‰a»∆¿»≈«¿»ƒ»ƒ∆¿≈¿»∆»≈∆

‰‡¯ÈÂ ,‰ÂÚÂ ,‰ÓÎÁ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯·„ ‰Ú·L34, ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Ô‰Ï ˙Bi¯a‰ ˙·‰‡Â ,˙Ó‡‰ ˙·‰‡Â ,ÔBÓÓ ˙‡OÂ¿ƒ¿«»¿«¬«»¡∆¿«¬««¿ƒ»∆

·BË ÌL ÈÏÚ·e35Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈≈¿»≈«¿»ƒ¿…»ƒ≈
- ÌÈ·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‰¯Bza«»¬≈≈¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚ„ÈÂ .¯eÓ‡ ‰ÓÎÁ ÈÏÚa È¯‰36el‡ - ¬≈«¬≈»¿»»ƒÀƒ¿ƒ¿≈∆≈
Ì‰Ó ‰ÁB ˙Bi¯a‰ Áe¯L37ÌÈ·e‰‡ eÈ‰È ‰n·e . ∆««¿ƒ»≈∆«∆ƒ¿¬ƒ

LÙÂ ,‰·BË ÔÈÚ ÈÏÚa eÈ‰iL ÔÓÊa ?˙Bi¯aÏ«¿ƒƒ¿«∆ƒ¿«¬≈«ƒ»¿∆∆
‰ÏÙL38ÌÚ ˙Áa Ô‡OÓe Ô¯ea„Â ,‰·BË Ô˙¯·ÁÂ , ¿»»¿∆¿»»»¿ƒ»«»»¿««ƒ
˙Bi¯a‰39Ô‰L el‡ - ÏÈÁ ÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe . «¿ƒ¿«»≈«¿≈«ƒ≈∆≈

˙BˆÓa ÌÈ¯Bab40˙‡ ÔÈL·BÎÂ ,ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óe , ƒƒ¿ƒ¿¿«¿¿ƒ««¿»¿¿ƒ∆
Ô¯ˆÈ41È‡b ÌeL Ô‰Ï ‡‰È ‡lL „Ú ,42,Ú¯ ÌL ‡ÏÂ ƒ¿»«∆…¿≈»∆¿«¿…≈«

‰‡ Ô˜¯t ‡‰ÈÂ43·Ï Ô‰Ï ‰È‰iL ,ÏÈÁ ÈL‡ ÏÏÎ·e . ƒ≈ƒ¿»»∆ƒ¿««¿≈«ƒ∆ƒ¿∆»∆≈
B˜LBÚ „iÓ ˜eLÚ ÏÈv‰Ï ıÈn‡44:¯Ó‡pL ÔÈÚk . «ƒ¿«ƒ»ƒ«¿»ƒ¿»∆∆¡«

Ôic Ïk Û‡ ,ÂÚ ea¯ ‰Ln ‰Óe .ÔÚLBiÂ ‰LÓ Ì˜iÂ«»»∆«ƒ»«∆«≈»»«»«»
ÂÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ45È‡O .BÚÓLÓk - ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È . »ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡…ƒ¿«¿»¿≈

ÔÈÏ‰· ÔÈ‡ Ì‰lL ÔBÓÓ Û‡ - Úˆ·46‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ »««»∆»∆≈»ƒ¿»ƒ»»¿…
- ÔB‰Ï Ï‰· ‡e‰L ÈÓ ÏkL .ÔBÓn‰ ıa˜Ï ÔÈÙ„B¯¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆ƒ¿»«

ep‡·È ¯ÒÁ47¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰iL - ˙Ó‡ ÈL‡ . ∆∆¿…∆«¿≈¡∆∆ƒ¿¿ƒ««
ÔzÚ„a ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˜„v‰48,˙Ó‡‰ ˙‡ ÔÈ·‰B‡ . «∆∆≈¬««¿»¿«¿»¬ƒ∆»¡∆

.ÏÂÚ‰ ÈÈÓ ÏkÓ ÔÈÁ¯B·e ,ÒÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ‡BOÂ¿¿ƒ∆∆»»¿ƒƒ»ƒ≈»»∆

חטא.34) ויראת שמים רבה'35)יראת ב'מדרש אמרו וכן
מדות" שבע בהם שיהיו הדיינים "צריכים א: פרשה דברים

(בראשית 36)וכו'. ככתוב אהבה, = ידיעה רבינו: מפרש
רש"י: ומפרש וגו', יצוה" אשר למען ידעתיו "כי יט) יח,
ומכירו". ויודעו מקרבו האדם את "שהמחבב חיבה, לשון

ב.37) פח, ה"ד.38)סנהדרין פ"א, שם ירושלמי
א.39) פו, ביומא כמבואר עליהם, מתאהבים הם שעי"ז
(40- חיל "אנשי ג אות שופטים פרשת תנחומא מדרש

ובגבורה". טובים ובמעשים שם,41)בתורה, ירושלמי
טוב". יצר טוב בשופט 42)"לב יהא "שלא שם, תנחומא

פסולת". של שם 43)דבר עליהם יצא שלא יפה, בגרותם
ב. טז, בתענית כמפורש בילדותם, אפילו פסיקתא 44)רע

אני  הדין, את דן שהייתי כיון איוב... "אמר פל"ד: רבתא
את  מתוכן להוציא שניו את ומשבר הגזלן על הייתי עומד
עול  מתלעות "ואשברה יז) (כט, איוב שאמר זהו הגזל".

טרף". אשליך בירושלמי 45)ומשניו וכן ב. פח, סנהדרין
זה:46)ה"ד.פ"א, לפסוק במכילתא אמרו וכן חרדים.

ממון  וכלֿשכן בדין, עצמם ממון ששונאים - בצע "שונאי
לדין  שנתבע דיין כל אמרו: ב נח, ובבבאֿבתרא אחרים".
הרשב"ם: ומפרש דיין. אינו - בדין ממון ממנו ומוציאים

שוחד". בשביל הדין במשלי 47)"שיעוות הכתוב מלשון
כב. אחרים 48)כח, שיעוררום עד יחכו ולא הם, מרצונם

עושק  יראו "כי כא יח, לשמות הרמב"ן פירש וכן כך, על
נאמרו  שלא הרדב"ז, וכתב אותו". סובלת דעתם אין וחמס,
שלשה  נמצאו לא אם אבל לכתחילה, אלא אלו מידות
אחד. יבקשו נמצאו, לא ואם שנים. יבקשו כאלה, דיינים
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האלה  המידות בהם שיצטרפו שלשה יבקשו נמצא, לא ואם
אמרו  וכן במיעוטו. הרע יבחרו ולעולם שלשתם, בכל
(=מדות) שבע נכתבו לא "ולמה פ"א דברים רבה' ב'מדרש
לא  ואם מארבע... מביא משבע נמצאו לא שאם כאחת?
כה) יח, (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו

ישראל". מכל חיל אנשי משה "ויבחר

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„B·e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡¯ÈÂ50˙Bi¯a‰ Áe¯Â ,‰‡ B˜¯Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .B¯ÈÚa Ôi„ B˙B‡ ÔÈOBÚ - epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆ƒ«»¿ƒƒ»«¬ƒ
Á˙ÙÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,˙Èa‰ ¯‰ Á˙ÙÏ B˙B‡¿∆««««ƒƒ»«¬ƒ¿∆«

ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,‰¯ÊÚ‰51. »¬»»ƒ»«¬ƒ¿≈ƒ«»

ה"ד.49) פ"א, שם ובירושלמי ב פח, שפל.50)סנהדרין
שוחה. - שייף יוצא". שייף - נכנס "שייף אמרו שם ובגמרא

ושפל. ועניו הנוסח: התימנים וראה 51)ובכת"י שם,
ה"ג. פ"א לעיל

.ËÈ¯‰ - ¯b Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»∆»»∆»≈∆≈¬≈
ÏeÒt ‰Ê52Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,53„Á‡ ‰È‰ . ∆»«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈»»∆»

¯ÊÓÓ54ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL elÙ‡ , «¿≈¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ
Ôe„Ï55„Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿∆»

¯Lk - ÂÈÈÚÓ56ÔÈ¯„‰Òa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .57Ï·‡ . ≈≈»»≈«∆≈≈¿«¿∆¿ƒ¬»
ÏkÏ ÏeÒt - ÂÈÈÚ ÈzLa ‡Óeq‰58. «»ƒ¿≈≈»»«…

מקרב 52) מלך... עליך תשים "שום טו) יז, (דברים שנאמר
מקרב  אלא יהיו אל משים שאתה משימות כל - אחיך"
גר  הכשירו ב לו, שבסנהדרין ואע"פ ב). מה, (יבמות אחיך
גר  לדון אלא כשר שאינו רבינו סובר ממונות, בדיני לדון
בדבריו  וכמבואר א, קב, ביבמות הסוגיא כסתימת חבירו,
פ"ד. סוף בסנהדרין הרי"ף שיטת וכן הי"א, פי"א לקמן

שאמו 53) כיון ב: מה, שם שאמרו וכמו א. קב, יבמות
ה'תוספות' וכתבו אחיך. מקרב בו: קוראים אנו מישראל,
אביו  שאם חליצה, לענין דיבורֿהמתחיל א) קב, (שם
אמו  שרק מגר ועדיף לדון, כשר שהוא ודאי מישראל,

היא. בתורה 54)מישראל האמורה ערוה מאיסור שנולד
ה"א. פט"ו, ביאה איסורי בהל' וכמבואר יח, ויקרא

ומקרב 55) כשרה, מטיפה בא הוא שהרי ב, לו, סנהדרין
"אפילו  אמרו: ה"ז, פ"ד שם ובירושלמי הוא. אחיך
גרים  לשלשה שהואֿהדין הכסףֿמשנה, וכתב ממזרים".
נקראים  הם שהרי לדון, כשרים שהם מישראל, שאמותיהם
בקהל, לבוא כשר שאינו מממזר, ועדיפים אחיך", "מקרב

לבוא. כשר גר לד,56)ואילו (סנהדרין ממונות דיני לדון
ביום  דנים ממונות "דיני א לב, שם במשנה שנינו שהרי ב),
בלילה  רואים אנשים שאין ברור, והדבר בלילה". וגומרים
הוא, דין ולפיכך ביום, רואה מעיניו באחת שהסומא כמו

שם). (רי"ף לכתחילה אפילו ביום דיני 57)שידון הדנה
הוא, מום בעל שהרי לדון, כשר הסומא אין נפשות,
מום, מכל מנוקה להיות צריך ושלשה עשרים של וביתֿדין
להיות  שפסולים וגר לממזר והואֿהדין ה"ו. לעיל כמבואר
מישראל, שאמו גר ואפילו מיוחסים, שאינם בסנהדרין,
מכל  ישראל שיהיה עד לדון כזה גר פסול בחליצה שאפילו

בסנהדרין  כלֿשכן ה"ה, פ"ד יבום בהל' כמבואר צדדיו,
מיוחסים, אלא בה מעמידים ואין נפשות, דיני הדנה
הי"א  פי"א לקמן רבינו מדברי נראה וכן ה"א, לעיל כמבואר

של 58)(כסףֿמשנה). ובביתֿדין ממונות לדיני אפילו
עדות  הל' לקמן כמבואר להעיד, פסול הוא שהרי שלשה,
שנינו  שהרי לדון, פסול - להעיד כשר שאינו וכל הי"ב, פ"ט
שכשר  ויש להעיד, כשר - לדון הכשר "כל ב) מט, (נדה
לאתויי  ד"ה: שם רש"י וכדברי לדון", כשר ואינו להעיד
וכן  פסול". לעדות אפילו - עיניו בשתי "אבל סומא,
הגר"א  ביאור וראה פ"ד, סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי

י. ס"ק ז סימן לחו"מ

.È‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡59¯zÓ - ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
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E˙ÈÓÚ60ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .61‰LÏL eÈ‰iL „Ú ,62; ¬ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ - ecL ÌÈLe63. ¿«ƒ∆»≈ƒ≈∆ƒ

ה"ד.59) פ"א, לעיל היחיד 60)כמבואר שאפילו הרי
א). ג, (סנהדרין חבירו את שהיו 61)שופט החכמים,

ובירושלמי  א), ל, (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים
לא  חמשה ספורות, ספורות התורה "שעשו ה"א פ"ה
נשים  חמשֿעשרה בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו,

וכו'. צרותיהן" יושבי 62)פוטרות "משום שם, סנהדרין
החייב  את ויזכה דינים, בטיב בקיאים שאינם תגרים קרנות",
יהיה  שלא אפשר אי שלשה, כשהם אבל הזכאי. את ויחייב
ומדיינים  מחכמים ששמע הדין, סברות יודע מהם אחד

שם). ששמואל 63)(רש"י ואע"פ א) ו, (שם אבהו כרבי
חצוף"? דין בית שנקרא אלא דין "דיניהם ב) ה, (שם סובר
לקיש, וריש יוחנן "רבי ה"א פ"א שם בירושלמי אמרו כבר
יוחנן  כרבי שהלכה וידוע דין", דיניהם אין - אומרים שניהם
את  דנים כשהשנים זה וכל (כסףֿמשנה). שמואל לגבי
דיניהם  כשלשה, עליו קיבלם אם אבל כרחו, בעל  הנתבע
כמבואר  דין, דינו - הנתבע בהסכמת שדן אחד ואפילו דין,
ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין

ה"ב. ופ"ז

.‡ÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
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לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין
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האלה  המידות בהם שיצטרפו שלשה יבקשו נמצא, לא ואם
אמרו  וכן במיעוטו. הרע יבחרו ולעולם שלשתם, בכל
(=מדות) שבע נכתבו לא "ולמה פ"א דברים רבה' ב'מדרש
לא  ואם מארבע... מביא משבע נמצאו לא שאם כאחת?
כה) יח, (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו

ישראל". מכל חיל אנשי משה "ויבחר

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„B·e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡¯ÈÂ50˙Bi¯a‰ Áe¯Â ,‰‡ B˜¯Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .B¯ÈÚa Ôi„ B˙B‡ ÔÈOBÚ - epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆ƒ«»¿ƒƒ»«¬ƒ
Á˙ÙÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,˙Èa‰ ¯‰ Á˙ÙÏ B˙B‡¿∆««««ƒƒ»«¬ƒ¿∆«

ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,‰¯ÊÚ‰51. »¬»»ƒ»«¬ƒ¿≈ƒ«»

ה"ד.49) פ"א, שם ובירושלמי ב פח, שפל.50)סנהדרין
שוחה. - שייף יוצא". שייף - נכנס "שייף אמרו שם ובגמרא

ושפל. ועניו הנוסח: התימנים וראה 51)ובכת"י שם,
ה"ג. פ"א לעיל

.ËÈ¯‰ - ¯b Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»∆»»∆»≈∆≈¬≈
ÏeÒt ‰Ê52Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,53„Á‡ ‰È‰ . ∆»«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈»»∆»

¯ÊÓÓ54ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL elÙ‡ , «¿≈¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ
Ôe„Ï55„Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿∆»

¯Lk - ÂÈÈÚÓ56ÔÈ¯„‰Òa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .57Ï·‡ . ≈≈»»≈«∆≈≈¿«¿∆¿ƒ¬»
ÏkÏ ÏeÒt - ÂÈÈÚ ÈzLa ‡Óeq‰58. «»ƒ¿≈≈»»«…

מקרב 52) מלך... עליך תשים "שום טו) יז, (דברים שנאמר
מקרב  אלא יהיו אל משים שאתה משימות כל - אחיך"
גר  הכשירו ב לו, שבסנהדרין ואע"פ ב). מה, (יבמות אחיך
גר  לדון אלא כשר שאינו רבינו סובר ממונות, בדיני לדון
בדבריו  וכמבואר א, קב, ביבמות הסוגיא כסתימת חבירו,
פ"ד. סוף בסנהדרין הרי"ף שיטת וכן הי"א, פי"א לקמן

שאמו 53) כיון ב: מה, שם שאמרו וכמו א. קב, יבמות
ה'תוספות' וכתבו אחיך. מקרב בו: קוראים אנו מישראל,
אביו  שאם חליצה, לענין דיבורֿהמתחיל א) קב, (שם
אמו  שרק מגר ועדיף לדון, כשר שהוא ודאי מישראל,

היא. בתורה 54)מישראל האמורה ערוה מאיסור שנולד
ה"א. פט"ו, ביאה איסורי בהל' וכמבואר יח, ויקרא

ומקרב 55) כשרה, מטיפה בא הוא שהרי ב, לו, סנהדרין
"אפילו  אמרו: ה"ז, פ"ד שם ובירושלמי הוא. אחיך
גרים  לשלשה שהואֿהדין הכסףֿמשנה, וכתב ממזרים".
נקראים  הם שהרי לדון, כשרים שהם מישראל, שאמותיהם
בקהל, לבוא כשר שאינו מממזר, ועדיפים אחיך", "מקרב

לבוא. כשר גר לד,56)ואילו (סנהדרין ממונות דיני לדון
ביום  דנים ממונות "דיני א לב, שם במשנה שנינו שהרי ב),
בלילה  רואים אנשים שאין ברור, והדבר בלילה". וגומרים
הוא, דין ולפיכך ביום, רואה מעיניו באחת שהסומא כמו

שם). (רי"ף לכתחילה אפילו ביום דיני 57)שידון הדנה
הוא, מום בעל שהרי לדון, כשר הסומא אין נפשות,
מום, מכל מנוקה להיות צריך ושלשה עשרים של וביתֿדין
להיות  שפסולים וגר לממזר והואֿהדין ה"ו. לעיל כמבואר
מישראל, שאמו גר ואפילו מיוחסים, שאינם בסנהדרין,
מכל  ישראל שיהיה עד לדון כזה גר פסול בחליצה שאפילו

בסנהדרין  כלֿשכן ה"ה, פ"ד יבום בהל' כמבואר צדדיו,
מיוחסים, אלא בה מעמידים ואין נפשות, דיני הדנה
הי"א  פי"א לקמן רבינו מדברי נראה וכן ה"א, לעיל כמבואר

של 58)(כסףֿמשנה). ובביתֿדין ממונות לדיני אפילו
עדות  הל' לקמן כמבואר להעיד, פסול הוא שהרי שלשה,
שנינו  שהרי לדון, פסול - להעיד כשר שאינו וכל הי"ב, פ"ט
שכשר  ויש להעיד, כשר - לדון הכשר "כל ב) מט, (נדה
לאתויי  ד"ה: שם רש"י וכדברי לדון", כשר ואינו להעיד
וכן  פסול". לעדות אפילו - עיניו בשתי "אבל סומא,
הגר"א  ביאור וראה פ"ד, סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי

י. ס"ק ז סימן לחו"מ

.È‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡59¯zÓ - ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
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E˙ÈÓÚ60ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .61‰LÏL eÈ‰iL „Ú ,62; ¬ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ - ecL ÌÈLe63. ¿«ƒ∆»≈ƒ≈∆ƒ

ה"ד.59) פ"א, לעיל היחיד 60)כמבואר שאפילו הרי
א). ג, (סנהדרין חבירו את שהיו 61)שופט החכמים,

ובירושלמי  א), ל, (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים
לא  חמשה ספורות, ספורות התורה "שעשו ה"א פ"ה
נשים  חמשֿעשרה בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו,

וכו'. צרותיהן" יושבי 62)פוטרות "משום שם, סנהדרין
החייב  את ויזכה דינים, בטיב בקיאים שאינם תגרים קרנות",
יהיה  שלא אפשר אי שלשה, כשהם אבל הזכאי. את ויחייב
ומדיינים  מחכמים ששמע הדין, סברות יודע מהם אחד

שם). ששמואל 63)(רש"י ואע"פ א) ו, (שם אבהו כרבי
חצוף"? דין בית שנקרא אלא דין "דיניהם ב) ה, (שם סובר
לקיש, וריש יוחנן "רבי ה"א פ"א שם בירושלמי אמרו כבר
יוחנן  כרבי שהלכה וידוע דין", דיניהם אין - אומרים שניהם
את  דנים כשהשנים זה וכל (כסףֿמשנה). שמואל לגבי
דיניהם  כשלשה, עליו קיבלם אם אבל כרחו, בעל  הנתבע
כמבואר  דין, דינו - הנתבע בהסכמת שדן אחד ואפילו דין,
ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין

ה"ב. ופ"ז

.‡ÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
ÔÈc ˙ÈaÓ65È„ÈÁÈ Ôe„Ï BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -66Ï·‡ , ƒ≈ƒ¬≈∆À»»¿ƒƒ¬»
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לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין
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בפני 67)(כסףֿמשנה). כמודה בפניו הודאתו שתהא
כמבואר  עוד, בו לחזור יכול שאינו שלשה, של ביתֿדין

הי"ח. פ"ה, מ"ח.68)לקמן פ"ד, הקב"ה 69)אבות
שידון  מוטב בשרֿודם אבל שם). (רע"ב בעולמו יחיד שהוא
שאם  ועוד, יותר. הדבר יתברר ומתן משא ברוב כי בשלשה,
אחד  כל שעל חייבו, מי המתחייב ידע לא שלשה, הם
ואם  שם). יו"ט, (תוספות עליו רבו חבריו שמא יחשוב,
ברוב  סמכו זה ועל יחידי, אפילו דן - עליהם קיבלוהו
במצרים  קדום מנהג וכן אחד, דיין אלא להם שאין הגלילות
אבהו  רבי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי (רדב"ז).
אל  רבינו: לימדתנו והלא תלמידיו, שאלוהו יחידי. דן היה
יושב  אותי רואים שהם כיון להם: אמר יחידי?! דן תהא
אותי  קיבלו כאילו זה הרי לדון, לפני ומופיעים יחידי,
יחידי". אפילו דן - עליהם קיבלו אם "אבל ושנינו: עליהם,
קיבלוהו  שאם שם, באבות הרע"ב לדעת ראיה ומכאן

(משנהֿלמלך). חסידות מדרך אפילו יחידי דן - עליהם

.·ÈBÓˆÚÏ ÔÈc ˙BOÚÏ Ì„‡Ï LÈ70B„Èa LÈ Ì‡ , ≈¿»»«¬ƒ¿«¿ƒ≈¿»
Ák71·iÁ BÈ‡ ,‰OBÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰ÎÂ ˙cÎÂ ÏÈ‡B‰ . …«ƒ¿«»¿«¬»»∆≈«»

ÌL ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·Ï ‡B·ÏÂ Á¯ËÏƒ¿…«¿»¿≈ƒ««ƒ∆…»»»
¯Á‡˙ el‡ ÂÈÒÎa „ÒÙ‰72CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙È·Ï ‡·e73, ∆¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ»

Ï·˜ Ì‡74eL¯„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Â BÈc ÏÚa ÂÈÏÚ ƒ»«»»««ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»¿
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ Ôc ˙Ó‡ ÔÈ„Â ,‰ÎÏ‰k ‰OÚL e‡ˆÓe»¿∆»»«¬»»¿ƒ¡∆»¿«¿≈

BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ75. ¿ƒ∆ƒ

ללקחו 70) הוא יכול ממנו, שגזלו אחר ביד שלו רואה אם
בביתֿדין. דיון כל ללא הכאה,71)ממנו ע"י אפילו

אל  אומר: בגֿבג "בן ב) כז, (בבאֿקמא בברייתא כמפורש
(=בגניבה  ברשות שלא שלך את ליטול חברך לחצר תיכנס
ואמור  שיניו את שבור אלא כגנב, עליו תיראה שמא ובסתר)
בשו"ע  וכן רש"י). בחזקה, קח (=כלומר נוטל" אני שלי לו,

א. סעיף ד, סימן שם).72)חו"מ (בבאֿקמא ממתין
לביתֿדין.73) ולבוא לטרוח חייב ואינו הואיל
כו)74) כב, (שמות אלי" יצעק כי "והיה חמס. צעק התאונן,

קדמי. יקבל ארי אונקלוס: שלא 75)מתרגם נתברר ואם
(לחםֿמשנה). הכאתו על לו לשלם חייב כדין, עשה

È.‚ÌÏL ÔÈc ˙Èa ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆¿»≈ƒ»≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,‡e‰76·ËeÓe . »¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»»

ÔÈÎÈ¯ˆe .‰¯OÚÓ ¯˙BÈ ¯OÚ „Á‡a ÔÈc‰ C˙ÁiL∆≈»≈«ƒ¿««»»≈≈¬»»¿ƒƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈc ˙È·a ÌL Ìlk ÌÈ·LBi‰ eÈ‰iL77 ∆ƒ¿«¿ƒÀ»»¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

ÔÈÈe‡¯e78. ¿ƒ

עמו 76) והושיב אסף לפניו, דין כשבא הונא רב ז:, סנהדרין
מן  קטנה נסורת שתגיענו כדי המדרש, מבית חכמים עשרה
ויקל  כולם בין העונש ישתלש יטעה שאם כלומר, הקורה.

שם). (רש"י לאמיתו.77)לו הדין ולברר לדקדק שיוכלו
וכמו 78) ה"ז, לעיל כמבואר המוסריות, מדותיהם מצד

בור  תלמיד ישב שלא לדיין "מניין ב) ל, (שבועות שאמרו
תרחק". שקר מדבר לומר: תלמוד לפניו,

.„ÈÈÓ ÌÚ Ú„iL „Ú ÔÈ„a ·LiL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»»∆≈≈¿ƒ«∆≈«ƒƒ
·LÈ79,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÌÈL‡ ÌÚ Û¯ËˆÈ ‡nL . ≈≈∆»ƒ¿»≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓÂ80ÔÈc ˙Èa ÏÏÎa ‡ÏÂ ,81. ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ

ה"י.79) פכ"ב, לקמן והשווה א, כג, ֶֶחבר,80)סנהדרין
בוגדים". "עצרת א) ט, (ירמיה הכתוב כמו 81)ומעין

אינו  רשעים וקשר הוא, רשעים "קשר א) כו, (שם שאמרו
לכל  קשר תאמרון לא יב) ח, (ישעיה הכתוב ע"פ המנין" מן
ג  סימן לחו"מ הסמ"ע וכתב קשר". הזה העם יאמר אשר
תשמע  אם למהרש"ל: כתב ווייל יעקב שרבי יג, ס"ק
בתים  בעלי שפסקי דין, בשום הקהל אצל תשב לא לעצתי,

הם הלומדים הפכים.ופסקי שני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלושה.1) של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן

הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין היחס וכן

.‡‰pË˜ È¯„‰Ò ?ÔÈ„a ÌÈic‰ ÔÈ·LBÈ È˙ÓÈ‡ „Ú2 «≈»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿∆¿≈¿«»
¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡Ó ÔÈ·LBÈ - ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·e3 ≈ƒ∆¿»¿ƒ≈««¿ƒ««««

ÌBia ˙BÚL LL ÛBÒ „Ú4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ .5eÈ‰ «≈»«¬»≈ƒ«»»
ÔÈ·LBÈ6ÔÈa ÏL „ÈÓz „Ú ¯ÁL ÏL „ÈÓzÓ ¿ƒƒ»ƒ∆«««»ƒ∆≈

ÌÈa¯Ú‰7˙È·a ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . »«¿«ƒ¿«»¿»ƒƒ»¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰aL L¯„n‰8. «ƒ¿»∆¿«««ƒ

ה"ג.2) פ"א, לעיל כמבואר דיינים, ושלשה עשרים של
ה"א).3) פ"ג, תפלה (הל' החמה הנץ עם שמתחלת
שנאמר 4) א), י, (שבת תלמידיֿחכמים מאכל שעת שזוהי

חורים  בן (=הדיין) שמלכך ארץ "אשריך יז) י, (קהלת
שחרית  טעימת טעמו שכבר ומדובר, יאכלו". בעת ושריך
(מאחרי  ואילך "מכאן שם אמרו שהרי לדין, ישיבתם לפני
אם  לגוף, קשה שהיא לחמת", אבן כזורק הששית) השעה
סימן  ובחו"מ (כסףֿמשנה). בבוקר משהו טעם כשהוא לא
סוף  עד מהבוקר הדיינים ישיבת "זמן הנוסח: ג, סעיף ה
ששית  ששעה א י, בשבת לאמור בהתאם החמישית". שעה
הרי"ף  דעת וכן תלמידיֿחכמים, של סעודה זמן היא

י. ס"ק שם לחו"מ בסמ"ע וראה פ"א. של 5)בסנהדרין
ה"ג). פ"א, (לעיל ואחד הגזית 6)שבעים בלשכת

ומחצה,7)שבביתֿהמקדש. שעות בתשע יום בכל הקרב
ה"ב). ס"ג, תפלה (הל' מנחה תפילת זמן וזהו

שינוי 8) וטעם שבעזרה. הגזית מלשכת קלה שקדושתו
אסור  (ובשבת בדין כיושבים נראים יהיו "שלא זה, מקום
וברש"י) ב פח, (סנהדרין דנים" היו הגזית שבלשכת לדון),
בתוספתא  אולם בחיל", "יושבים הנוסח: ששם אלא
וראה  הבית. שבהר בביתֿהמדרש כתוב: מ"א, פ"ז סנהדרין
בשבת  דין לענין ה"ט פכ"ה ולקמן הי"ד, פכ"ג שבת הל'

ה"בֿג. פי"א, לקמן והשווה שבת. ובערב

.·eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ∆ƒ¿
˙Úa ‡l‡ ;Lc˜naL ÔÓB˜Óa „Á‡k Ôlk ÔÈ·LBÈ¿ƒÀ»¿∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆»»≈

ıa˜˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‰iL9¯‡L·e ,Ôlk ÔÈˆa˜˙Ó - ∆¿¿ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ¿»
BˆÙÁ ˙BOÚÏ ‡ˆÈ ,˜ÒÚ BÏ ‰È‰L ÈÓ Ïk - ˙BzÚ‰»ƒ»ƒ∆»»≈∆»»«¬∆¿
ÔÈ·LBÈ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ e˙ÁÙÈ ‡lL ‡e‰Â .¯ÊBÁÂ¿≈¿∆…ƒ¿¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ

Ô˙·ÈLÈ ÔÓÊ Ïk „ÈÓz10- ˙‡ˆÏ Ô‰Ó „Á‡ C¯ˆ‰ . »ƒ»¿«¿ƒ»»À¿«∆»≈∆»≈
ÌL e¯‡MÈ Ì‡ :ÌÈ¯‡Lp‰ ÂÈ¯·Áa ÏkzÒÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈«¬≈»«ƒ¿»ƒƒƒ»¬»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11„Ú ‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆÈ - ∆¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»…≈≈«
¯Á‡ ‡B·iL12. ∆»«≈
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אלה 9) כגון ואחד, שבעים של הרכב הצריכים בדברים לדון
ה"א. פ"ה, לקמן שנאמר 10)המנויים א, לז, סנהדרין

זו  - שררך המזג", יחסר אל הסהר אגן "שררך ג) ז, (שיר
טבור). זה - (שרר עולם של בטיבורו יושבת שהיא סנהדרין,
מזיגת  כדי שהוא שלישי מחלק יחסרו אל - המזג יחסר אל
ושלשה  ועשרים מים), שלישים ושני יין, (שליש במים יין

שם). (רש"י סנהדרין משבעים שליש כנגד 11)הם
קטנה. ב 12)סנהדרי יד, שם ב'תוספות' וראה שם.

של  "גימטריא יחסר שלא המזג, יחסר אל דיבורֿהמתחיל
אין  ותשעה ארבעים יחסרו אם אבל חמשים, שהוא מ'ז'ג'",
הוסף  שקול, ביתֿדין ואין ושנים, עשרים שישארו לחוש,

כ"ג. הם והרי אחד עליהם

.‚‰ÏÈla ÔÈÈc‰ ˙‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡13ÈtÓ . ≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ««¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14·È¯ Ïk :¯Ó‡pL .ÌÈÚ‚k ÔÈÈc‰L ,e„ÓÏ «¿»»¿∆«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¡«»ƒ

ÌÈÚ‚ ˙i‡¯ ‰Ó ;Ú‚ ÏÎÂ15ÔÈÈc‰ Û‡ ,„·Ïa ÌBia ¿»»«»¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«««ƒƒ
„·Ïa ÌBia16. «ƒ¿«

א.13) לב, בסנהדרין איש 14)משנה, חכמינו שקיבלו
אלא  בכתוב, היטב מבואר אינו שהדבר מקום כל רבו. מפי
על  לסמכו החכמים השתדלו בעלֿפה, שקבלוהו מפני
מפי  רבינו: קוראו דחוק, מדרש שהוא למרות הכתוב,

לט). אות הרמב"ם כללי מלאכי, (יד שהרי 15)השמועה
בו". הראות "וביום יד) יג, (ויקרא בהם נאמר

טעו 16) אמרו: ה"ה פ"ד, ובירושלמי ב. לד, סנהדרין
העם  את ושפטו שנאמר דין, דינם - בלילה ודנו הדיינים
ב'תוספות' ראה אולם ב, סעיף ה סימן בחו"מ וכן עת. בכל
הנ"ל  הירושלמי את שמגיהים סבר, מר ד"ה א קד, יבמות
הכל, לדברי כשר שזה בלילה, שגומרים מנין בו: וגורסים

ה"ד. בסמוך כמבואר

.„˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ17˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â18 ¿≈≈¿«¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒ¿»
‰ÏÈla19˙BBÓÓ ÈÈ„·e .20¯zÓ - ÌBia eÏÈÁ˙‰ Ì‡ , ««¿»¿ƒ≈»ƒƒ¿ƒ«À»

‰ÏÈla ÔÈc‰ ¯Ó‚Ï21. ƒ¿…«ƒ««¿»

כה,17) השנה (ראה דין כהתחלת היא הרי העדים שחקירת

יום  דיבורֿהמתחיל ב לד, סנהדרין ב'תוספות' וראה ב)
דין. לקבוע 18)לתחילת שבשטר, העדים חתימת אישור

ה"ב. פ"ו, עדות הל' לקמן ראה מזוייפת, שאינה
דנים 19) ואין ה"א, שם כמבואר כדין, הוא הרי שהקיום

אע"פ 20)בלילה. לומר: ג, הלכה התחלת אל חוזר זה
שמשמעה  בלילה", הדינים את מתחילים "אין שאמרנו:
ממונות  בדיני אלא זה אין - דין גמר ולא התחלה, דוקא

יח,סנהדרין21)בלבד. (שמות אומר אחד כתוב ב: לד,
אחד  וכתוב בלילה), (אפילו עת" בכל העם את "ושפטו כב)
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים אומר
ה"ה). בסמוך ראה הן, כדין (והנחלות בלבד ביום שמשמעו
דין  שתחילת דין, לגמר ולילה דין, לתחילת "יום כיצד? הא
גומרים  אין נפשות דיני אבל שם). ('תוספות' העיקר היא
לחו"מ  הסמ"ע וכתב ה"א. פי"א, לקמן כמבואר ביום, אלא
בלילה, לדונם הצדדים שני נתרצו שאם ז, ס"ק ה סימן
זה  שאין ממונות), (=בדיני בלילה דינם את להתחיל מותר
דין  שדינו לדונם, פסול או קרוב דיין עליהם  מקיבלו גרוע

כמבואר  עדות, קבלת לענין הדין וכן ה"ב), פ"ז, לקמן (ראה
תמימה" ב"תורה וכתב כד. סעיף כח, סימן חו"מ בשו"ע
איסור  כהוראת הריהו כזה שדין קיב, אות כא, דברים

בלילה. גם שמותרת והיתר,

.‰˙BÏÁp‰22ÔÈÈck -23˙wÁÏ :Ô‰a ¯Ó‡pL ; «¿»«ƒƒ∆∆¡«»∆¿À«
ËtLÓ24ÔÈÏÈtÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .25‰ÏÈla ˙BÏÁ26. ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒƒ¿»««¿»

לאחרים.22) או ליורשיו מעזבונו ליתן מצווה שאדם
לעצמם 23) שותפים כחלוקת זה ואין דיני, מושג זה הרי

ב). קיג, לבבאֿבתרא (רשב"ם דין נחשבת שאינה
בשלשה.24) אלא בהן דנים אין זה מלשון 25)ומטעם

בנחלה". לכם תפול "אשר ב) לד, (במדבר הכתוב
זאת 26) ובכל הבאה. בהלכה שיתבאר וכפי ב. לד, סנהדרין

אותו  גומרים ביום, נחלה דין לדון הדיינים התחילו אם
(רדב"ז). ה"ד לעיל וכמבואר ממונות, דיני ככל בלילה

.ÂÌ‰ÈÙa ‰eˆÂ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï eÒÎpL ÌÈL27 ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿«≈∆«∆¿ƒ»ƒ¿≈∆
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מוריש 27) הוא ואיך למי בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
ֿ 28)נכסיו. ובית לביתֿדין, יבואו והיורשים עדות, בלשון

הצוואה. כפי יעשה מוסמכים 29)דין אינם עצמם השנים
ושנים  הואיל לצוואה, בהתאם בנכסים היורשים את להחזיק
בלבד. עדים אלא דיינים להיות מתחילה נראו לא הם

כז.30) באות וכנ"ל עדות, רשאים 31)בלשון עצמם הם
עוד  ואין ששמעו, כפי בשלו, אחד כל את להחזיק ושליטים
וכתב  וברש"י). ב לד, (סנהדרין אחרים בדיינים צורך
במה  אחד כל "להחזיק - דין עושים רנג: בחו"מ הרמ"א
מן  אחד ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה
הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת

דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון
אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם

כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין
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אלה 9) כגון ואחד, שבעים של הרכב הצריכים בדברים לדון
ה"א. פ"ה, לקמן שנאמר 10)המנויים א, לז, סנהדרין

זו  - שררך המזג", יחסר אל הסהר אגן "שררך ג) ז, (שיר
טבור). זה - (שרר עולם של בטיבורו יושבת שהיא סנהדרין,
מזיגת  כדי שהוא שלישי מחלק יחסרו אל - המזג יחסר אל
ושלשה  ועשרים מים), שלישים ושני יין, (שליש במים יין

שם). (רש"י סנהדרין משבעים שליש כנגד 11)הם
קטנה. ב 12)סנהדרי יד, שם ב'תוספות' וראה שם.

של  "גימטריא יחסר שלא המזג, יחסר אל דיבורֿהמתחיל
אין  ותשעה ארבעים יחסרו אם אבל חמשים, שהוא מ'ז'ג'",
הוסף  שקול, ביתֿדין ואין ושנים, עשרים שישארו לחוש,

כ"ג. הם והרי אחד עליהם

.‚‰ÏÈla ÔÈÈc‰ ˙‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡13ÈtÓ . ≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ««¿»ƒƒ
‰ÚeÓM‰14·È¯ Ïk :¯Ó‡pL .ÌÈÚ‚k ÔÈÈc‰L ,e„ÓÏ «¿»»¿∆«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¡«»ƒ

ÌÈÚ‚ ˙i‡¯ ‰Ó ;Ú‚ ÏÎÂ15ÔÈÈc‰ Û‡ ,„·Ïa ÌBia ¿»»«»¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«««ƒƒ
„·Ïa ÌBia16. «ƒ¿«

א.13) לב, בסנהדרין איש 14)משנה, חכמינו שקיבלו
אלא  בכתוב, היטב מבואר אינו שהדבר מקום כל רבו. מפי
על  לסמכו החכמים השתדלו בעלֿפה, שקבלוהו מפני
מפי  רבינו: קוראו דחוק, מדרש שהוא למרות הכתוב,

לט). אות הרמב"ם כללי מלאכי, (יד שהרי 15)השמועה
בו". הראות "וביום יד) יג, (ויקרא בהם נאמר

טעו 16) אמרו: ה"ה פ"ד, ובירושלמי ב. לד, סנהדרין
העם  את ושפטו שנאמר דין, דינם - בלילה ודנו הדיינים
ב'תוספות' ראה אולם ב, סעיף ה סימן בחו"מ וכן עת. בכל
הנ"ל  הירושלמי את שמגיהים סבר, מר ד"ה א קד, יבמות
הכל, לדברי כשר שזה בלילה, שגומרים מנין בו: וגורסים

ה"ד. בסמוך כמבואר

.„˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ17˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â18 ¿≈≈¿«¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒ¿»
‰ÏÈla19˙BBÓÓ ÈÈ„·e .20¯zÓ - ÌBia eÏÈÁ˙‰ Ì‡ , ««¿»¿ƒ≈»ƒƒ¿ƒ«À»

‰ÏÈla ÔÈc‰ ¯Ó‚Ï21. ƒ¿…«ƒ««¿»

כה,17) השנה (ראה דין כהתחלת היא הרי העדים שחקירת

יום  דיבורֿהמתחיל ב לד, סנהדרין ב'תוספות' וראה ב)
דין. לקבוע 18)לתחילת שבשטר, העדים חתימת אישור

ה"ב. פ"ו, עדות הל' לקמן ראה מזוייפת, שאינה
דנים 19) ואין ה"א, שם כמבואר כדין, הוא הרי שהקיום

אע"פ 20)בלילה. לומר: ג, הלכה התחלת אל חוזר זה
שמשמעה  בלילה", הדינים את מתחילים "אין שאמרנו:
ממונות  בדיני אלא זה אין - דין גמר ולא התחלה, דוקא

יח,סנהדרין21)בלבד. (שמות אומר אחד כתוב ב: לד,
אחד  וכתוב בלילה), (אפילו עת" בכל העם את "ושפטו כב)
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים אומר
ה"ה). בסמוך ראה הן, כדין (והנחלות בלבד ביום שמשמעו
דין  שתחילת דין, לגמר ולילה דין, לתחילת "יום כיצד? הא
גומרים  אין נפשות דיני אבל שם). ('תוספות' העיקר היא
לחו"מ  הסמ"ע וכתב ה"א. פי"א, לקמן כמבואר ביום, אלא
בלילה, לדונם הצדדים שני נתרצו שאם ז, ס"ק ה סימן
זה  שאין ממונות), (=בדיני בלילה דינם את להתחיל מותר
דין  שדינו לדונם, פסול או קרוב דיין עליהם  מקיבלו גרוע

כמבואר  עדות, קבלת לענין הדין וכן ה"ב), פ"ז, לקמן (ראה
תמימה" ב"תורה וכתב כד. סעיף כח, סימן חו"מ בשו"ע
איסור  כהוראת הריהו כזה שדין קיב, אות כא, דברים

בלילה. גם שמותרת והיתר,

.‰˙BÏÁp‰22ÔÈÈck -23˙wÁÏ :Ô‰a ¯Ó‡pL ; «¿»«ƒƒ∆∆¡«»∆¿À«
ËtLÓ24ÔÈÏÈtÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .25‰ÏÈla ˙BÏÁ26. ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒƒ¿»««¿»

לאחרים.22) או ליורשיו מעזבונו ליתן מצווה שאדם
לעצמם 23) שותפים כחלוקת זה ואין דיני, מושג זה הרי

ב). קיג, לבבאֿבתרא (רשב"ם דין נחשבת שאינה
בשלשה.24) אלא בהן דנים אין זה מלשון 25)ומטעם

בנחלה". לכם תפול "אשר ב) לד, (במדבר הכתוב
זאת 26) ובכל הבאה. בהלכה שיתבאר וכפי ב. לד, סנהדרין

אותו  גומרים ביום, נחלה דין לדון הדיינים התחילו אם
(רדב"ז). ה"ד לעיל וכמבואר ממונות, דיני ככל בלילה
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מוריש 27) הוא ואיך למי בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
ֿ 28)נכסיו. ובית לביתֿדין, יבואו והיורשים עדות, בלשון

הצוואה. כפי יעשה מוסמכים 29)דין אינם עצמם השנים
ושנים  הואיל לצוואה, בהתאם בנכסים היורשים את להחזיק
בלבד. עדים אלא דיינים להיות מתחילה נראו לא הם

כז.30) באות וכנ"ל עדות, רשאים 31)בלשון עצמם הם
עוד  ואין ששמעו, כפי בשלו, אחד כל את להחזיק ושליטים
וכתב  וברש"י). ב לד, (סנהדרין אחרים בדיינים צורך
במה  אחד כל "להחזיק - דין עושים רנג: בחו"מ הרמ"א
מן  אחד ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה
הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת

דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון
אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם

כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין
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ה"ז.36) פ"ב, לעיל המנויות והתכונות המידות בו שיש
בעדת 37) נצב "אלקים א) פב, (תהלים שנאמר א ז, סנהדרין

הדיינים  בקרב שרויה שהשכינה ישפוט" אלקים בקרב אֿל,
ה"ט. פכ"ג לקמן והשווה עמהם, כבוד 38)ושופטת מפני

(שבת 39)השכינה. השכינה מאימת בטלית הראש עטיפת
וברש"י). א והשווה 40)י, ב). ל, לברכות (רש"י הכנעה

ה"ח. פכ"ג, לקמן

.ÁCÏÓ B‡ ÔÈ¯„‰Ò Ïk41‰ÏBb L‡¯ B‡42e„ÈÓÚ‰L »«¿∆¿ƒ∆∆…»∆∆¡ƒ
˙ÓÎÁa ÌÎÁ BÈ‡Â ,Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ Ô‰Ï»∆¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿≈»»¿»¿«
Blk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôic ˙BÈ‰Ï Èe‡¯Â ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿«»««ƒ∆À

ÌÈcÓÁÓ43‰Ê È¯‰ - ˙B¯Á‡ ˙B·BË Ba LÈÂ «¬«ƒ¿≈¬≈¬≈∆
e¯Èk˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ B„ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ËtLna ÌÈÙ44¯a„Ó ‰fL ,e„ÓÏ »ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈic ·ÈLB‰Ï ‰pÓÓ‰ „‚k45‡nL : ¿∆∆«¿À∆¿ƒ«»ƒ»¿¬»ƒ∆»

ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,‰‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z…«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«»ƒ¿ƒ
ep·ÈLB‡ ,È·B¯˜ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,¯Ba‚ƒƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆
.Ôi„ ep·ÈLB‡ ,ÔBLÏ ÏÎa Ú„BÈ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„«»ƒ¿ƒ≈«¿»»ƒ∆«»
ÈtÓ ‡Ï .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓ ‡ˆÓƒ¿»¿«∆∆««»¿«≈∆«««…ƒ¿≈
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ .Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÚL¯ ‡e‰L∆»»∆»ƒ¿≈∆≈≈«¿»∆¡«…

e¯Ó‡ „BÚÂ .ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙46„ÈÓÚn‰ Ïk : «ƒ»ƒ«ƒ¿»¿»¿»««¬ƒ
.‰·vÓ ÌÈ˜‰ el‡k - Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿ƒ≈ƒ«≈»
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡O ¯L‡ ‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¬∆»≈¿»¡…∆

‰¯L‡ ÚË el‡k - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó·e47. ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»«¬≈»
ÈÈ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¿»
È‰Ï‡ Èz‡ ÔeOÚ˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ .EÈ‰Ï‡¡…∆¿≈»¿¬»ƒ…«¬ƒƒ¡…≈
Ôic‰ ‰Ê .·‰ÊÂ ÛÒk ÏÈ·La ‡a‰ dBÏ‡ - ÛÒÎ∆∆¡««»ƒ¿ƒ∆∆¿»»∆««»

„·Ïa B¯LÚ ÈtÓ e‰epnL48. ∆ƒƒ¿≈»¿ƒ¿«

ישראל.41) מזרע 42)בארץ הוא וגם מלך, במקום שהוא
לקמן  שיתבאר וכפי בגולה. דיינים ממנה והוא דוד, בית

שם. ובבאורנו הי"ג, ע"פ 43)פ"ד טובות, מדות מלא
וכלו  ממתקים "חכו טז) ה, השירים (שיר הכתוב משקל

יג.44)מחמדים". אות ה"ג לעיל 'ספרי'45)מפורש
הט"ו. פ"ד, לקמן והשווה יז, אות ז'46)דברים סנהדרין

אולם  בישראל. אשירה נוטע "כאילו אמרו, ששם אלא ב,
מצבה", לך תקים "ולא לפסוק: עוזיאל בן יונתן בתרגום
(מצבה) קמא למקמא רשאין דליתיכון והיכמא מתרגם:
דרחקיה  זידנא גברא לפרנסא למנאה רשאין ליתיכון היכדין

תלמידיֿחכמים 47)ה'. שיש "ובמקום שם: וגירסתנו שם.
אלקיך", ה' מזבח אצל שנאמר מזבח, אצל נטעו כאילו
כמזבח. ומגינים מכפרים שתלמידיֿחכמים רש"י: ומפרש

וברש"י).48) (שם, כך על למלך ממון שנתן

.Ë„ÓÚÏ ¯eÒ‡ - ‰pÓ˙iL È„k ÔBÓÓ Ô˙pL Ôic Ïk»«»∆»«»¿≈∆ƒ¿«∆»«¬…
ÂÈtÓ49Ba ÏÊÏÊÏe B˙B‡ Ï˜‰Ï ÌÈÓÎÁ eeˆÂ .50. ƒ»»¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â51È‰z ,da ÛhÚ˙nL ˙Èlh‰L : ¿»¿¬»ƒ∆««ƒ∆ƒ¿«≈»¿ƒ
˙Úc¯Ók EÈÈÚa52.¯BÓÁ ÏL ¿≈∆¿«¿««∆¬

ה"ג.49) פ"ג, ביכורים קוראים 50)ירושלמי "ואין שם
להקל  "שמצוה א: סעיף ח סימן חו"מ ובשו"ע רבי". אותו

עליו  קראו שם, ובירושלמי ז בסנהדרין וחכמינו בו". ולזלזל
עורי  הקיצה. לעץ אומר "הוי יט) ב, (חבקוק הפסוק את
רוח  וכל וכסף, זהב תפוש הוא הנה יורה? הוא דומם, לאבן

בקרבו. אין חכמה) שם.51)(של שטיח 52)ירושלמי,
חמור. של לאוכף שמתחת

.ÈÔÈÁ¯Ba :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„ ‰È‰ Ck»»»∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙BpÓ˙‰lÓ53,ÔÈca e·LÈ ‡lL ‰a¯‰ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÁB„Â , ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»«¿≈∆…≈¿«ƒ

Ì˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„iL „Ú54eÚnÈ Ì‡LÂ , «∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒƒ»¿
Ï˜Ï˜z - ÔÈc‰ ÔÓ55‰¯eM‰56eÈ‰ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ¿«¿≈«»««ƒ≈…»

ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎnL „Ú ‡l‡ ÔÈca ÔÈ·LBÈ¿ƒ«ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¬≈∆∆»»
˜f‰ÂÌÈ57ÌÈ¯ˆBÙe58.Ô‰a ¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆

היה 53) "לעולם חכמים: אמרו שהרי א יד, ובסנהדרין שם,
את  שמקברת הרבנות מן התרחק כלומר, ותחיה", אפל
באו" ולא להם "שלח א י, בהוריות וכן שם). (רש"י  בעליה
י, (שמואלֿא אומר הכתוב וכן (רש"י). הגדולה מן שברחו

הכלים". אל נחבא (=שאול) הוא "הנה כמו 54)כב)
הדור  חכמי (שאין המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
ס"ק  ח, לחו"מ (הגר"א פזר" - לתלמידים) תורה מרביצים

תתקלקל.55)יד). התימנים: ב 56)ובכת"י יט, ע"ז
ואינו  להוראה שהגיע תלמיד זה - הרוגיה כל "ועצומים
ושורת  שם), (רש"י מלהורות מתאפקים - עצומים מורה".
וקופצים  להוראה הגיעו שלא תלמידים ע"י תתקלקל הדין

(שם). עליהם 57)להורות שמכבידים התימנים: בכת"י
והזקנים. לבקש.58)העם מרבים מפצירים.

ה'תשע"ז  אלול י' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלקית 1) לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת

ההבדל  הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת.
ישראל. שבארץ הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות ראשי בין
הגולה  ראש שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין

ראוי. שאינו למרות לדון והרשהו

.‡‰ ÔÈc ˙Èa „Á‡ÏB„b2‰pË˜ ÔÈ¯„‰Ò „Á‡Â3B‡ ∆»≈ƒ«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿«»
„Á‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa4CeÓÒ Ô‰Ó ≈ƒ∆¿»»ƒ∆ƒ¿∆∆»≈∆»

CeÓq‰ ÈtÓ5:¯Ó‡pL ,„ia ÚLB‰È CÓÒ ea¯ ‰LÓe . ƒƒ«»∆«≈»«¿À««»∆∆¡«
- ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·M‰ ÔÎÂ .e‰eˆÈÂ ÂÈÏÚ ÂÈ„È ˙‡ CÓÒiÂ«ƒ¿…∆»»»»«¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ÌÎÓÒ ea¯ ‰LÓ6‰ÈÎL Ô‰ÈÏÚ ‰˙¯LÂ ,7Ô˙B‡Â . ∆«≈¿»»¿»¿»¬≈∆¿ƒ»¿»
e‡ˆÓÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï eÎÓÒ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ»¿«¬≈ƒ«¬≈ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿¿
ÚLB‰È ÏL BÈc ˙Èa „Ú ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÔÈÎeÓq‰«¿ƒƒƒƒƒ«≈ƒ∆¿À«

ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc ˙Èa „ÚÂ8ÈtÓ CÓÒp‰ „Á‡Â . ¿«≈ƒ∆∆«≈¿∆»«ƒ¿»ƒƒ
‡ÈOp‰9‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÎeÓq‰ ÔÓ „Á‡ ÈtÓ B‡ «»ƒƒƒ∆»ƒ«¿ƒ¬ƒ…»»

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ B˙B‡10. »¿«¿∆¿ƒ¿»

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלושה, עשרים של
ג. הלכה א, פרק צריכים 4)לעיל התימנים: יד בכתב

לסנהדרין  טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד כל שיהיה
לפי  שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק

סמוך. מהם אחד כל שיהיה סומך 5)שנצטרך ידי על נסמך

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
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פי  על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה,
רבה 6)עצמו. בראשית במדרש שדרשו כמו אותם, מינה

אותם  שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, יא,7)(קריית (במדבר ככתוב
הרוח". עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה)

רבינו 8) ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: הקדמת השווה
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה ראש 9)מפי

ג. הלכה א, פרק לעיל ראה מצינו 10)הסנהדרין, שהרי
למרות  א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה

הסנהדרין. מן היה ולא החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו

.·eÎÓÒiL ‡Ï ?˙B¯B„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡¯ ÏÚ12,Èa¯ BÏ ÔÈ¯BwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È¯‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע, משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי 13) כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין

מומחים  שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה
ח  הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון כמבואר הסמוכים, והם

שם. ובביאורנו

.‚˙ei„Ï ÌÈ˜f‰ ÈepÓ ‡È‰L ‰ÎÈÓÒ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â14 ¿≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ«¿≈ƒ¿«»
‰LÏLa ‡l‡15ÈtÓ CeÓÒ Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆»∆»≈∆»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡16e¯‡aL BÓk ,17. ¬≈ƒ¿∆≈«¿

פר 14) על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד
עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של דבר העלם
שלא  י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר

כאן. בה ב.15)ידובר יג, השניים 16)סנהדרין אבל
ברבי  מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים
שניים, עוד עימו והיו זקנים, חמישה שסמך בבא, בן יהודה
א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו
רבי  עם יחד מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו

(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין הלכה 17)יהודה, לעיל
בית  עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א,

רבינו. משה של דינו

.„ÌÈ‰Ï‡ Èe¯˜ ÔÈ‡18ı¯‡a CÓÒpL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ≈»¡…ƒ∆»≈ƒ∆ƒ¿«¿∆∆
„·Ïa Ï‡¯OÈ19ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈL‡‰ Ì‰Â . ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

Ôe„Ï20epÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ e˜„aL ,21 »∆»¿»≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ eÎÓÒÂ Ì˙B‡»¿»¿»

ירשיעון 18) "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
"ראה  ורבנות. שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים
אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך

א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב סנהדרין 19)"מניתיך
שאין  - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא בבבא וכן א. יד,

בבבל. ומידותיהם.20)מומחים חכמתם בזכות
מומחים 21) שהם שקבעו אותן, והמחו התימנים: יד בכתב

ובקיאים.

.‰ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï CÓBÒ CÓÒpL ÈÓ Ïk ‰È‰ ‰BL‡¯a22. »ƒ»»»»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»
Ïl‰Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…

˙eL¯a ‡l‡ CÓÒ Ì„‡ ‡‰È24‡‰È ‡lLÂ .‡ÈOp‰ ¿≈»»ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ¿∆…¿≈
BnÚ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ‡ÈOp‰25. «»ƒ≈∆»ƒ≈»»«≈ƒƒ

‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰È ‡lLÂ¿∆…ƒ¿∆«≈ƒ≈∆»ƒ≈»»
„Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯e·Á‰ ¯‡L Ï·‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eL¯a CÓÒÏ Ì‰Ó≈∆ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ

BnÚ26‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡L ,27. ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

תלמידיו.22) סומך התימנים: יד יד 23)בכתב בכתב
מבית  שהוא הלל, לבית כלומר, הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל:
ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד
רבן  כגון תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה
חזרו  יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן
לדעת  שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא בהסכמתו
ורבינו 25) שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי

(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.ÂÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ

ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈
ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב
לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך

על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין
(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים

שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר
וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על

לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף
הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה
את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
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פי  על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה,
רבה 6)עצמו. בראשית במדרש שדרשו כמו אותם, מינה

אותם  שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, יא,7)(קריית (במדבר ככתוב
הרוח". עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה)

רבינו 8) ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: הקדמת השווה
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה ראש 9)מפי

ג. הלכה א, פרק לעיל ראה מצינו 10)הסנהדרין, שהרי
למרות  א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה

הסנהדרין. מן היה ולא החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו

.·eÎÓÒiL ‡Ï ?˙B¯B„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡¯ ÏÚ12,Èa¯ BÏ ÔÈ¯BwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È¯‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע, משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי 13) כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין

מומחים  שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה
ח  הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון כמבואר הסמוכים, והם

שם. ובביאורנו

.‚˙ei„Ï ÌÈ˜f‰ ÈepÓ ‡È‰L ‰ÎÈÓÒ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â14 ¿≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ«¿≈ƒ¿«»
‰LÏLa ‡l‡15ÈtÓ CeÓÒ Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆»∆»≈∆»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡16e¯‡aL BÓk ,17. ¬≈ƒ¿∆≈«¿

פר 14) על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד
עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של דבר העלם
שלא  י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר

כאן. בה ב.15)ידובר יג, השניים 16)סנהדרין אבל
ברבי  מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים
שניים, עוד עימו והיו זקנים, חמישה שסמך בבא, בן יהודה
א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו
רבי  עם יחד מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו

(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין הלכה 17)יהודה, לעיל
בית  עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א,

רבינו. משה של דינו

.„ÌÈ‰Ï‡ Èe¯˜ ÔÈ‡18ı¯‡a CÓÒpL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ≈»¡…ƒ∆»≈ƒ∆ƒ¿«¿∆∆
„·Ïa Ï‡¯OÈ19ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈL‡‰ Ì‰Â . ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

Ôe„Ï20epÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ e˜„aL ,21 »∆»¿»≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ eÎÓÒÂ Ì˙B‡»¿»¿»

ירשיעון 18) "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
"ראה  ורבנות. שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים
אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך

א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב סנהדרין 19)"מניתיך
שאין  - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא בבבא וכן א. יד,

בבבל. ומידותיהם.20)מומחים חכמתם בזכות
מומחים 21) שהם שקבעו אותן, והמחו התימנים: יד בכתב

ובקיאים.

.‰ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï CÓBÒ CÓÒpL ÈÓ Ïk ‰È‰ ‰BL‡¯a22. »ƒ»»»»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»
Ïl‰Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…

˙eL¯a ‡l‡ CÓÒ Ì„‡ ‡‰È24‡‰È ‡lLÂ .‡ÈOp‰ ¿≈»»ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ¿∆…¿≈
BnÚ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ‡ÈOp‰25. «»ƒ≈∆»ƒ≈»»«≈ƒƒ

‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰È ‡lLÂ¿∆…ƒ¿∆«≈ƒ≈∆»ƒ≈»»
„Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯e·Á‰ ¯‡L Ï·‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eL¯a CÓÒÏ Ì‰Ó≈∆ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ

BnÚ26‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡L ,27. ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

תלמידיו.22) סומך התימנים: יד יד 23)בכתב בכתב
מבית  שהוא הלל, לבית כלומר, הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל:
ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד
רבן  כגון תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה
חזרו  יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן
לדעת  שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא בהסכמתו
ורבינו 25) שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי

(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.ÂÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ

ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈
ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב
לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך

על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין
(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים

שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר
וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על

לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף
הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה
את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
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מגדיר  ז הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי
מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו

.Ê˙Á‡ ÌÚÙa ‰‡Ó elÙ‡ CÓÒÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ35. ≈«¿ƒƒ¿…¬ƒ≈»¿««««
„Á‡ ÌBÈa ÛÏ‡ ÌÈLÏL CÓÒ CÏn‰ „Â„Â36. ¿»ƒ«∆∆»«¿ƒ∆∆¿∆»

זקנים 35) לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
אחת  בפעם זקנים שבעים סמך רבינו ומשה אחת בפעם

למבי"ט). ספר הלכה 36)(קרית י, פרק סנהדרין ירושלמי
כל  את דוד עוד "ויוסף א) ו, (שמואלֿב לפסוק בקשר ב
שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור

משנה). (לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום

.Á.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯·„Ï eˆ¯iL ÈÓ Ïk ˙BpÓÏ Ô‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÎÁ ?„ˆÈk .ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ≈«»»

‡ÏÙÓ37˙È·Ï LÈ - dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ˙B¯B‰Ï Èe‡¯L À¿»∆»¿¿»«»À»≈¿≈
Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔzÏÂ B˙B‡ CÓÒÏ ÔÈc38˙B¯B‰Ï ‡ÏÂ , ƒƒ¿…¿ƒ≈¿»¿…¿

¯z‰Â ¯eq‡a ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ .¯z‰Â ¯eq‡a39‡ÏÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆≈¿…
Ï·‡ ,‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ˙eL¯ ezÈ B‡ .˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈»ƒ¿¿»∆¿»∆¬»
‡Ï Ï·‡ ,˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï B‡ .˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ‡Ï…»ƒ≈¿»»ƒ≈¿»¬»…

ÔÈÓeÓa ˙B¯BÎa ¯Èz‰Ï40¯Èz‰Ï ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ . ¿«ƒ¿¿ƒƒ¿¿¿«ƒ
„·Ïa ÌÈ¯„41ÌÈÓ˙k ˙B‡¯Ï B‡ ,42‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿«ƒ¿¿»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

ובקי.37) ממונות.38)מומחה יטעה 39)בדיני שאם
מלשלם  פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו
המומחה  שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו כמו
דיבור  ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים

גמיר. אי לשחטם 40)המתחיל: מותר קבוע, המום שאם
ואין  א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה
הנשיא  לו שנתן מומחה פי על אלא הבכור את שוחטים

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון מתירם 41)רשות, שאין
ה. הלכה ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא

הם 42) דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים
כמבואר  וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא
אלא  בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי בהלכות
א  פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם

אחד, לדבר ראוי הדברים לכל "הראוי אמרו: ושם ח. הלכה
ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו

.Ë¯ÓBÏÂ ,ÔÓÊ „Ú ˙eL¯ ÔzÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ≈¿«¿«¿«
‡B·iL „Ú ˙B¯B‰Ï B‡ Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈ :CÓÒpÏ«ƒ¿»≈¿¿»¿«∆»
enÚ ‰z‡ ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk B‡ ,Ô‡ÎÏ ‡ÈOp‰«»ƒ¿»»¿«∆≈«»ƒ»

‰È„na43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»¿≈…«≈»∆

הנ"ל.43) חגיגה בירושלמי וכן ב ה סנהדרין

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ BÈÚa ‡ÓeÒ ‡e‰L ‡ÏÙÓ ÌÎÁ»»À¿»∆»¿≈««««ƒ
ÈÈ„Ï Èe‡¯ ‡e‰L44B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ˙BBÓÓ ∆»¿ƒ≈»≈¿ƒ

˙BBÓÓ ÈÈ„Ï45ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,46. ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆≈»¿»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ47. ¿≈…«≈»∆

ט.44) הלכה ב, פרק לעיל יהיה 45)כמבואר יטעה שאם
א. הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, הוא 46)פטור שהרי

ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול
על 47) מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

סומא  שהיה מפני יכול, ולא לסמכו שרצה אחד תלמיד
לעיל. וכמבואר מעיניו באחת

.‡ÈCÓBÒ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰È‰ ‡lL È¯‰48„Á‡ ¬≈∆…»»¿∆∆ƒ¿»≈∆»≈∆»
Bcˆa ÌÈL ·ÈLBÓ -49‰Ê B‡ ,„Á‡k ÌÈÚ·L CÓBÒÂ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆

ÔÈc ˙Èa ÌÈÚ·M‰Â ‡e‰ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿««»«¬∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÏ ÔÈ‡¯ .ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈ„ Èza eÎÓÒÈÂ ,ÏB„b‰«»¿ƒ¿¿»≈ƒƒ¬≈ƒƒ¿ƒƒ
ı¯‡aL ÌÈÓÎÁ‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡L :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ50el‡ È¯‰ - Ì˙B‡ CÓÒÏÂ ÌÈic ˙BpÓÏ ƒ¿»≈¿««»ƒ¿ƒ¿…»¬≈≈
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï Ô‰Ï LÈÂ ,ÌÈÎeÓÒ51Ô‰Ï LÈÂ ,52 ¿ƒ¿≈»∆»ƒ≈¿»¿≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï CÓÒÏ53ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ . ƒ¿…«¬≈ƒƒ≈»»»«¬»ƒ
‰ÎÈÓq‰ ÏÚ ÔÈ¯ÚËˆÓ54˙BÒ˜ ÈÈ„ eÏËaÈ ‡lL È„k ƒ¿«¬ƒ««¿ƒ»¿≈∆…ƒ»¿ƒ≈¿»

Ï‡¯OiÓ55ÔÈ¯fÙÓ Ï‡¯OiL ÈÙÏ ?56¯LÙ‡ È‡Â , ƒƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈¿À»ƒ¿ƒ∆¿»
Ôlk eÓÈkÒiL57- CeÓÒ ÈtÓ CeÓÒ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆«¿ƒÀ»¿ƒ»»»»ƒƒ»

l‡ ,Ôlk ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡ÏkÏ ˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ ‡58, ≈»ƒ««À»∆»»ƒ≈¿»«…
Ú¯Î‰ CÈ¯ˆ ¯·c‰Â .ÔÈc ˙Èa ÈtÓ CÓÒ È¯‰L59. ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿«»»»ƒ∆¿≈«

סמוך.48) התימנים: יד דיינים 49)ובכתב סמיכת שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה פי 50)אלא על אף

אחד. סמוך אפילו ביניהם אותם 51)שאין דנים שאין
ה  פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, הסמוכים אלא

ח. חכמי 52)הלכה כל בהסכמת שנתמנו אלו לסמוכים,
ישראל. משנה 53)ארץ א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

בית  שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג)
מהם  אחד כל שיהיה שנצטרך לפי לעולם, הגדול דין
שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך...
כשיכין  ספק בלא יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה
בוא  לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא
עשר  כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח".
שבארץ  ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים
ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל
עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו קצת סמך והוא

אמן". ליושנה, העטרה תיבטל.54)להחזיר שלא
בבא 55) בן יהודה ברבי א) יד, (סנהדרין שמצינו כמו

בו  וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן
שלא  גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים
לחדש  אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך,

הארץ.56)הסמיכה? כולם 57)ברחבי שיתקבצו
אחד. מעמד וסומכם,58)למקום בצידו שניים כשמושיב

לקמן  כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין
ח. הלכה ה בזה,59)פרק מדגיש רבינו ברורה. החלטה

"נראים  המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין
ידי  על דיינים מינוי בדבר החידוש שכל וכו'. הדברים" לי
בירור  אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת
כתב  בנעוריו שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי.
שאותה  רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו
ידוע  שהרי לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה
בכתובים  כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו
כמבואר  השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי
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לפני  אחרים יסמוך וממילא הזה, לספר רבינו בהקדמת
ראיית  את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת

שהרי תחילה רבינו, יבוא שאליהו אמרו: ב מג, בעירובין
קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין עוד לבית בארץ

כדברי  החכמים בהסכמת שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני
להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו
המוזכר  לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח
ואף  יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
ביארנו  שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על
יגרע  ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה, ספרנו בהקדמת
סבור  ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה
מסימניו  יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
בצלאל  (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר:
וינציאה  דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי
יעקב  רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו,

בירב).

.·È‰ˆeÁ e‡ˆÈÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ì‰ È¯‰ - ı¯‡Ï60 »»∆¬≈≈»ƒƒ≈¿»¿»»»∆

ı¯‡a ˙‚‰B ÔÈ¯„‰qL ;ı¯‡a ÌÈcL C¯„k¿∆∆∆»ƒ»»∆∆«¿∆¿ƒ∆∆»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e61ÌÈÎeÓÒ eÈ‰iL ‡e‰Â ,62. ¿»»»∆¿∆ƒ¿¿ƒ

"שבאו 60) ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי
וראה  מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם"

י"ב. הלכה ה פרק א.61)לקמן ו, במכות משנה
בארץ.62) סמוכים התימנים: יד בכתב

.‚ÈÏ··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa - »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙Bc¯Ï Ô‰Ï LÈÂ .65,ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ˙‡ ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿»»

¯eÒÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .eˆ¯ ‡Ï ÔÈa eˆ¯ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ Ôe„ÏÂ¿»¬≈∆≈»≈…»∆∆¡«…»
‰„e‰ÈÓ Ë·L66.Ï··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯ el‡ - ≈∆ƒ»≈»≈»À∆¿»∆

לסנהדרין 63) (רש"י פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה,

תוקף 64) להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים
"כי 65)מלכותי. ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשלוט

הנהר". עבר בכל רודה (שלמה) א.66)הוא ה, סנהדרין
שהפקר  ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה. לשון - שבט

"ומחו  דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין רגליו בית מבין קק
כלומר, ברבים", תורה שמלמדים הלל של בניו בני אלו -
וחכמיה  ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד
אבל  ב), יא, להוריות (רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים,
והטעם  עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין
הגולה  שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר
דוד  מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם
דהכא  המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות,
משנה  ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה שבט.
חוששים  אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד)
מקומו  אנשי בהסכמת אותו וממנים לייחוסו אלא לחכמתו

בלבד".

.„ÈÔe„Ï Èe‡¯‰ Ôic ÏÎÂ67˙eÏb L‡¯ BÏ Ô˙pL , ¿»«»»»»∆»«…»
Ôe„Ï ˙eL¯68Û‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - ¿»≈¿»¿»»»«

‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¬≈ƒƒ≈»»∆≈¿»
ı¯‡Ï69˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,70Ôic ÏÎÂ . »»∆««ƒ∆≈»ƒ≈¿»¿»«»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa BÏ e˙pL ,Ôe„Ï Èe‡¯‰»»»∆»¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ôe„Ï ˙eL¿̄»≈¿»¿»∆∆ƒ¿»≈

ÌÈÏe·b‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙B¯ÈÚ·e71‡lL Èt ÏÚ Û‡ »¬»»¿««¿ƒ««ƒ∆…
Ô˙eL¯ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ»̄«¬≈ƒƒ¬»¿»»»∆≈¿»
BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆»…∆«¬≈ƒƒ««ƒ∆≈
ÈÓÏ ‡l‡ Ô„ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈¿»¿»»»∆≈»∆»¿ƒ
Ôe„ÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ Ï·‡ ;BÏˆ‡ Ôe„Ï ‰ˆB¯L∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈ƒƒ¿»

˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏhiL „Ú ,˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ - Ì‰Ï72. »∆≈¿«∆ƒ…¿≈…»

במידות.67) והגון בתורה חכם ממון 68)שהוא בעסקי
לחבירו. אדם א.69)שבין ה, שלדיני 70)סנהדרין

ישראל  ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות
א. יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל הנמשכות 71)בלבד,

וברש"י). א ה, (סנהדרין ישראל ארץ סנהדרין 72)אחרי
רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.ÂËÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»

טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים

הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני

.‡ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆∆»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L2‰pË˜ È¯„‰Ò ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .3ÏÎÏ ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ«¿∆¿≈¿«»¿»
Ë·LÂ Ë·L4ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎÏe ≈∆»≈∆¿»ƒ»ƒ∆»«ƒ≈ƒ

„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL5Ác‰L Ë·M‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈc ÔÈ‡Â .6 ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈»ƒ…∆«≈∆∆À«
Blk7¯˜M‰ ‡È· ˙‡ ‡ÏÂ8ÈÈ„a ÏB„b Ô‰k ˙‡ ‡ÏÂ À¿…∆¿ƒ«∆∆¿…∆…≈»¿ƒ≈

˙BLÙ9ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡10˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ ; ¿»∆»¿≈ƒ«»¬»ƒ≈»
‰LÏLa - [ÏB„b Ô‰k ÏL]11ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ .12Ô˜Ê ∆…≈»ƒ¿»¿≈≈ƒ»≈
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לפני  אחרים יסמוך וממילא הזה, לספר רבינו בהקדמת
ראיית  את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת

שהרי תחילה רבינו, יבוא שאליהו אמרו: ב מג, בעירובין
קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין עוד לבית בארץ

כדברי  החכמים בהסכמת שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני
להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו
המוזכר  לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח
ואף  יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
ביארנו  שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על
יגרע  ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה, ספרנו בהקדמת
סבור  ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה
מסימניו  יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
בצלאל  (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר:
וינציאה  דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי
יעקב  רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו,

בירב).

.·È‰ˆeÁ e‡ˆÈÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ì‰ È¯‰ - ı¯‡Ï60 »»∆¬≈≈»ƒƒ≈¿»¿»»»∆

ı¯‡a ˙‚‰B ÔÈ¯„‰qL ;ı¯‡a ÌÈcL C¯„k¿∆∆∆»ƒ»»∆∆«¿∆¿ƒ∆∆»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e61ÌÈÎeÓÒ eÈ‰iL ‡e‰Â ,62. ¿»»»∆¿∆ƒ¿¿ƒ

"שבאו 60) ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי
וראה  מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם"

י"ב. הלכה ה פרק א.61)לקמן ו, במכות משנה
בארץ.62) סמוכים התימנים: יד בכתב

.‚ÈÏ··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa - »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙Bc¯Ï Ô‰Ï LÈÂ .65,ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ˙‡ ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿»»

¯eÒÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .eˆ¯ ‡Ï ÔÈa eˆ¯ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ Ôe„ÏÂ¿»¬≈∆≈»≈…»∆∆¡«…»
‰„e‰ÈÓ Ë·L66.Ï··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯ el‡ - ≈∆ƒ»≈»≈»À∆¿»∆

לסנהדרין 63) (רש"י פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה,

תוקף 64) להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים
"כי 65)מלכותי. ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשלוט

הנהר". עבר בכל רודה (שלמה) א.66)הוא ה, סנהדרין
שהפקר  ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה. לשון - שבט

"ומחו  דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין רגליו בית מבין קק
כלומר, ברבים", תורה שמלמדים הלל של בניו בני אלו -
וחכמיה  ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד
אבל  ב), יא, להוריות (רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים,
והטעם  עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין
הגולה  שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר
דוד  מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם
דהכא  המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות,
משנה  ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה שבט.
חוששים  אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד)
מקומו  אנשי בהסכמת אותו וממנים לייחוסו אלא לחכמתו

בלבד".

.„ÈÔe„Ï Èe‡¯‰ Ôic ÏÎÂ67˙eÏb L‡¯ BÏ Ô˙pL , ¿»«»»»»∆»«…»
Ôe„Ï ˙eL¯68Û‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - ¿»≈¿»¿»»»«

‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¬≈ƒƒ≈»»∆≈¿»
ı¯‡Ï69˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,70Ôic ÏÎÂ . »»∆««ƒ∆≈»ƒ≈¿»¿»«»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa BÏ e˙pL ,Ôe„Ï Èe‡¯‰»»»∆»¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ôe„Ï ˙eL¿̄»≈¿»¿»∆∆ƒ¿»≈

ÌÈÏe·b‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙B¯ÈÚ·e71‡lL Èt ÏÚ Û‡ »¬»»¿««¿ƒ««ƒ∆…
Ô˙eL¯ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ»̄«¬≈ƒƒ¬»¿»»»∆≈¿»
BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆»…∆«¬≈ƒƒ««ƒ∆≈
ÈÓÏ ‡l‡ Ô„ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈¿»¿»»»∆≈»∆»¿ƒ
Ôe„ÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ Ï·‡ ;BÏˆ‡ Ôe„Ï ‰ˆB¯L∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈ƒƒ¿»

˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏhiL „Ú ,˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ - Ì‰Ï72. »∆≈¿«∆ƒ…¿≈…»

במידות.67) והגון בתורה חכם ממון 68)שהוא בעסקי
לחבירו. אדם א.69)שבין ה, שלדיני 70)סנהדרין

ישראל  ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות
א. יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל הנמשכות 71)בלבד,

וברש"י). א ה, (סנהדרין ישראל ארץ סנהדרין 72)אחרי
רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.ÂËÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»

טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים

הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני
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˙eL¯‰18„È„ÓÏÂÏÏÁ‰ ˙19ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ , »¿¿ƒ¿ƒ«∆»»∆»«ƒ≈ƒ
EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL .ÏB„b‰20. «»∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

ה"ג 2) פ"א מלכים ובהל' מ"ב, פ"ג סנהדרין תוספתא
נביא. עלֿפי גם להיות צריך שהמינוי רבינו, מוסיף
ודוד  וכשאול דינו, ובית רבינו משה שמינהו "כיהושע

דינו". ובית הרמתי שמואל עשרים 3)שמינם בת שהיא
דיינים. יב.4)ושלשה אות בביאורנו ה"ב פ"א, לעיל ראה

סנהדראות 5) שהעמיד במשה שמצינו "כמו ב: טז, סנהדרין
ומפרש  הוא". ואחד שבעים במקום - ומשה יתרו), (=בעצת
ושקול  (=השכינה) הדבור עלֿפי שופט היה משה רש"י:

שבירושלים. גדולה עבודהֿזרה,6)כסנהדרי לעבוד
עירם". יושבי את "וידיחו יד) יג, (דברים הכתוב מלשון

שבט,7) של ברובו הואֿהדין א ב, בסנהדרין רש"י ולדעת
כנראה  בזה, מודה שרבינו ויתכן, ככולו. רובו הוא: שכלל
בחידושי  וראה ה"ב. פ"ד, זרה עבודה בהל' מדבריו

שם. במראה 8)מהרש"א שמע שלא מה המתנבא
פ"ה, ע"ז (הל' לחבירו ונאמר לו נאמר שלא מה או הנבואה,

ביתֿדין.9)ה"ח). מיתת שעונשו חטא, שחטא
בתורה 10) "נאמר פירשו: א טז, שם ובגמרא א, ב, סנהדרין

- שעריך" אל ההוא... האיש את "והוצאת ה) יז, (דברים
שבשעריך  (=לביתֿדין לשעריך מוציא אתה ואשה איש
לשעריך" השבט כל מוציא אתה ואי קטנה) סנהדרי שהוא
"גזירהֿשוה" לומדים - השקר נביא גדולה. בסנהדרי אלא
שימרה  עד ממרא נעשה אינו ממרא זקן מה ממרא, מזקן
אלא  נידון אינו נביא אף שבירושלים, הגדול ביתֿדין פי את

הדבר "כל שנאמר: גדול, כהן הגדול. הגדול בביתֿדין
אליך, יביאו גדול) כהן (כגון גדול" של דבריו - אליך יביאו

שם). (רש"י הוא ואחד שבעים במקום - שם.11)ומשה
נעשה.12) אין התימנים: התימנים:13)בכת"י בכת"י

ימרה  אשר איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב כלשון ממרה.
ומורה  החכמים, חבריו דברי על חולק זה זקן וגם פיך", את
על  שיחלוק עד ממרה נעשה ואינו כהוראתם, שלא לעשות
שנאמר  ה"ח). פ"ג, ממרים הל' לקמן (ראה הגדול ביתֿדין
ביתֿדין  שהוא המקום" אל ועלית "וקמת ח) יז, (דברים
וברש"י). א טז, (סנהדרין שבירושלים הגדול

אין 14) אחרים, אלהים לעבוד ה' מעבודת הודחו שתושביה
את  "והוצאת שנאמר: הגדול, בביתֿדין אלא אותה דנים
מוציא  אתה ואשה איש - שעריך" אל ההוא... האיש
כל  את מוציא אתה ואי שבשעריך, לביתֿדין - לשעריך
ה"ג. פ"ד, ע"ז הל' והשווה (שם). לשעריך כולה העיר

ה,15) (במדבר היא וטהורה בבעלה בגדה לא אם לבדוק
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה בה: שנאמר כז),
שם  מה יורוך, אשר התורה פי על ממרא: בזקן ונאמר
ב). ז, (סוטה הגדול בביתֿדין כאן אף הגדול, בביתֿדין

א"י.16) קדושת משאר גדולה שקדושתה ירושלים,
ירושלים.17) מקדושת גדולה שקדושתן המקדש, חצרות
ישראל 18) גבול את להרהיב כדי המלך שנלחם המלחמה

עזרת  או עממים, שבעה למלחמת בניגוד בגדולתו. ולהרבות
(הל' מצוה מלחמת הנקראת: עליהם, הבא צר מיד ישראל

ה"א). פ"ה, הכהו,19)מלכים מי נודע שלא הרוג,
החלל, אל הקרובה והעיר סביבותיו. הערים אל ומודדים

ב). כא, (דברים ערופה עגלה בסנהדרין 20)מביאה ודרשו
דבר  הוא הרציחה וענין קשה". דבר - גדול "דבר א טז,
ישראל... לעמך "כפר ח) כא, (דברים בו נאמר שהרי קשה,
מקורם  אלו וכל (רדב"ז). עמך" בקרב נקי דם  תתן ואל
שנאמר  והעזרות, העיר הוספת ב. ועמ' א טז, בסנהדרין
תבנית  את אתך מראה אני אשר "ככל ט) כה, (שמות
משכן  מה הבאים, לדורות תעשו כן - תעשו" וכן המשכן...
סנהדרי  ע"פ לדורות אף גדולה, כסנהדרי שהוא משה, ע"פ
(דברי  שנאמר רשות, למלחמת הוצאה (רש"י). גדולה
בניהו. בן יהוידע אחיתופל "ואחרי לד) כז, הימיםֿא
סנהדרין", זה - יהוידע בן בניהו יועץ, זה - אחיתופל
למלחמה. לצאת רשות מהם ליטול בסנהדרין שנמלכים
אומר: יעקב בן אליעזר רבי ב: יד, שם - החלל מדידת
רוצח  בהל' אולם (רדב"ז). סנהדרין זו זקניך - זקניך ויצאו
מביתֿדין  זקנים חמשה "ויוצאים רבינו: כותב ה"א פ"ט
שסביבות  הערים אל ממנו ומודדים שבירושלים... הגדול
שהם  מהם, חמשה אלא יוצאים כולם שלא הרי החלל".
פ"ט  בסוטה המשנה מלשון נראה וכך הגדול. ביתֿדין חברי
הגדול. ביתֿדין חברי שהם חמשה, אלא יצאו שלא מ"א,
ביתֿדין  ברשות יצאו החמשה שאלה בלחםֿמשנה, וראה
בהל' שכתב מה כאן רבינו שהשמיט להעיר, ויש הגדול.
אלא  גדול כהן מעמידים "אין הט"ו: פ"ד המקדש כלי
פ"ג, סנהדרין בתוספתא ומקורו ושבעים", אחד של ביתֿדין

מ"ב.

.·‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁÙa ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡21, ≈»ƒƒ≈¿»¿»≈∆¿ƒ¿»
ÔÈa ,Ì„‡ ÏL ˙BLÙ ÈÈc ÔÈa .‰pË˜ È¯„‰Ò Ô‰L∆≈«¿∆¿≈¿«»≈ƒ≈¿»∆»»≈

‰Ó‰a ÏL ˙BLÙ ÈÈc22¯BL ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ≈¿»∆¿≈»¿ƒ»≈»ƒ
Ï˜Òp‰23˙Úa¯p‰ ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ24Ú·B¯‰ B‡25‡l‡ «ƒ¿»¿…«¿≈»«ƒ¿««»≈«∆»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a26·„Â È¯‡ elÙ‡ . ¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ¬ƒ¿…
ÒÏc¯·e27˙ea¯z Èa Ô‰L ,28,ÌÈÏÚa Ô‰Ï LÈÂ «¿¿»∆≈¿≈«¿¿≈»∆¿»ƒ

LÁ Ï·‡ .‰LÏLe ÌÈ¯OÚa Ô˙˙ÈÓ - e˙ÈÓ‰L∆≈ƒƒ»»¿∆¿ƒ¿»¬»»»
B˙B‡ ‚¯B‰ „Á‡ - ˙ÈÓ‰L29. ∆≈ƒ∆»≈

ה"ג.21) בסמוך מבואר שנאמר 22)הטעם א ב, סנהדרין
כמיתת  - יומת" בעליו וגם יסקל "השור כט) כא, (שמות

השור. מיתת כך ודינו 23)בעלים, ומת, אדם שנגח
לאדם.24)להסקל. אשה.25)שנבעלה שבעל שור

הבהמה 26) ואת יומת, "מות טו) כ, (ויקרא שנאמר שם,
בעשרים  הבהמה מיתת כך האדם, כמיתת - תהרוגו"
את  "והרגת טז): (שם, נאמר הרובעת בבהמה ובן ושלשה.
בהמה  אף בכ"ג, אשה מה יומתו". מות הבהמה ואת האשה

ביוונית 27)בכ"ג. - ברדלס ובורדלוס. התימנים: ובכת"י
הרע"ב  ולדעת לנמר, דומה טורפת חיה והיא פרדלית.
ויתכן  אלצב"ע. בערבית לה קוראים מ"ה, פ"א בבאֿקמא

ב. טו, סנהדרין ב'תוספות' ראה הצבוע, אדם 28)שזהו
בעלים  שם לגדלם, ומותר והואיל יזיקו, שלא לגדלם יכול

ואינם  עליהם לא נקרא אם להרגם אסור ולפיכך כהפקר,
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שכן 29)המיתו. שם, עקיבא רבי וכדעת ב. טו, סנהדרין
מועד  "והנחש מ"ה) פ"א, (בבאֿקמא המשנה סתמה

ה"ו. פ"א, ממון נזקי הל' והשווה לעולם".

.‚Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ -31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ ¯·c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚ·B˙Ï ·‡‰ ‡·e ,ÏÚa‰ È¯·„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc -35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·cL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈ¯OÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú - ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈ·iÁÓ‰ Ô‰Â - ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â - ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰¯OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈ¯OÚ È¯‰ - ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa¯ È¯Á‡ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆…¿≈≈ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈«ƒ

˙Bh‰Ï39. ¿«

דברים 30) (ראה בתולים לה מצא שלא וטוען אשתו, על
יד). להרגה,31)כב, ולא כתובתה להפסידה רק כשבא

ארוסה. כבר בהיותה תחתיו, שזינתה עדים מביא שאינו
תחתיו 32) שזינתה להעיד ויבואו עדים וישמעו הקול, שיצא

א). ח, עדים 33)(סנהדרין הבעל שהביא כגון נתאמתו,
לעדי  והזימום עדים האשה) (אבי האב והביא שזינתה,
שקר. עדי אחרי ומחזר שקרן הוא שהבעל ונתברר הבעל,

יט).34) כב, (דברים ככתוב סלעים, זה 35)מאה שדין
ה"ח  להלן כמבואר בשלשה, קנסות ודיני נפשות, צד בו אין

ב). עמ' עד 36)(שם רבו מפי איש חכמים שקיבלום
מסיני. לעדה 37)למשה מתי "עד כז) יד, (במדבר שנאמר

וכלב, יהושע יצאו המרגלים, עדת = הזאת" הרעה
עשרה. - הרעה העדה נמצאת היו, זוגי,38)שצדיקים

להכריע  יוכלו לא - לחצאים בדעותיהם יתחלקו שאם
רוב. "לא 39)מחוסר א) ב, (סנהדרין חכמינו דרשו

אחד  ע"פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך - לטובה כהטייתך
שזה  ואחד, עשרים רק שיהיו מספיק היה זה (ומטעם
ע"פ  (=לחובה) לרעה הטייתך לזכות), יכריע האחרון
דיינים, ושנים עשרים מספיקים היו זה ומטעם שנים".
בשנים, הטייה ויש מחייבים, עשר ושנים מזכים שעשרה
עוד  עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין ואין הואיל אולם
פ"ח  לקמן השווה ב). עמ' (שם ושלשה עשרים הרי אחד,

ה"ב. ופ"ט ה"א,

.„kÓ˙B40‰LÏLa -41˙eÓiL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿»∆»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏnLk42. ¿∆«¿ƒ

ארבעים.40) "ונגשו 41)מלקות א) כה, (דברים שנאמר
שקול  ביתֿדין ואין שנים, ושפטום: - ושפטום" המשפט אל
א). י, (סנהדרין שלשה הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים -

ישמעאל,42) לרבי בניגוד נפשות, כדיני אותו דנים אין
(ירושלמי  ושלשה בעשרים - מכות זה, שמטעם הסובר
דיבורֿהמתחיל: שם, ב'תוספות' וראה ה"ב, פ"א סנהדרין

עומדת). מיתה תחת מלקות

.‰‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Ú43‰MÓÁa -44. ¬ƒ«»∆¿»«¬ƒ»

ד).43) כא, (דברים בתורה "ויצאו 44)האמורה שנאמר:
ואין  שנים, - שופטיך שנים; - זקניך ושפטיך": זקניך
חמשה  הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין
היא  החלל סביבות הערים מדידת אבל א). יד, (סנהדרין
ולדעת  (רדב"ז). ה"א לעיל כמבואר הגדול, בביתֿדין
המדידה  פירושה - זו עדיפה והלחםֿמשנה הכסףֿמשנה
ברשות  למדוד היוצאים בחמשה שהיא ה"א, לעיל האמורה
אבל  יט, אות לעיל בביאורנו כמבואר הגדול, ביתֿדין
פ"ט  רוצח בהל' כמבואר בשלשה, אלא אינה עצמה העריפה
וכו', בקר" עגלת מביאים עיר אותה של "וביתֿדין ה"ב:
אחרי  בזה נמשך ורבינו א. יד, בסנהדרין ה'תוספות' דעת וכן
והכוונה  העגלה", "ועריפת האומרת: א ב, שם המשנה לשון

למדידה.

.ÂL„Á‰ ¯eaÚ45‰LÏLa -46. ƒ«…∆ƒ¿»

עשרים 45) במקום יום, שלשים שעבר החודש שיהיה
הוא 46)ותשעה. החודש אם קובע שלשה של ביתֿדין

"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.Ê‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'

אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",
אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.Á˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ
„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»

Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»
ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆
ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»

.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»

החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם
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שכן 29)המיתו. שם, עקיבא רבי וכדעת ב. טו, סנהדרין
מועד  "והנחש מ"ה) פ"א, (בבאֿקמא המשנה סתמה

ה"ו. פ"א, ממון נזקי הל' והשווה לעולם".

.‚Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ -31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ ¯·c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚ·B˙Ï ·‡‰ ‡·e ,ÏÚa‰ È¯·„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc -35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·cL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈ¯OÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú - ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈ·iÁÓ‰ Ô‰Â - ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â - ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰¯OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈ¯OÚ È¯‰ - ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa¯ È¯Á‡ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆…¿≈≈ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈«ƒ

˙Bh‰Ï39. ¿«

דברים 30) (ראה בתולים לה מצא שלא וטוען אשתו, על
יד). להרגה,31)כב, ולא כתובתה להפסידה רק כשבא

ארוסה. כבר בהיותה תחתיו, שזינתה עדים מביא שאינו
תחתיו 32) שזינתה להעיד ויבואו עדים וישמעו הקול, שיצא

א). ח, עדים 33)(סנהדרין הבעל שהביא כגון נתאמתו,
לעדי  והזימום עדים האשה) (אבי האב והביא שזינתה,
שקר. עדי אחרי ומחזר שקרן הוא שהבעל ונתברר הבעל,

יט).34) כב, (דברים ככתוב סלעים, זה 35)מאה שדין
ה"ח  להלן כמבואר בשלשה, קנסות ודיני נפשות, צד בו אין

ב). עמ' עד 36)(שם רבו מפי איש חכמים שקיבלום
מסיני. לעדה 37)למשה מתי "עד כז) יד, (במדבר שנאמר

וכלב, יהושע יצאו המרגלים, עדת = הזאת" הרעה
עשרה. - הרעה העדה נמצאת היו, זוגי,38)שצדיקים

להכריע  יוכלו לא - לחצאים בדעותיהם יתחלקו שאם
רוב. "לא 39)מחוסר א) ב, (סנהדרין חכמינו דרשו

אחד  ע"פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך - לטובה כהטייתך
שזה  ואחד, עשרים רק שיהיו מספיק היה זה (ומטעם
ע"פ  (=לחובה) לרעה הטייתך לזכות), יכריע האחרון
דיינים, ושנים עשרים מספיקים היו זה ומטעם שנים".
בשנים, הטייה ויש מחייבים, עשר ושנים מזכים שעשרה
עוד  עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין ואין הואיל אולם
פ"ח  לקמן השווה ב). עמ' (שם ושלשה עשרים הרי אחד,

ה"ב. ופ"ט ה"א,

.„kÓ˙B40‰LÏLa -41˙eÓiL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿»∆»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏnLk42. ¿∆«¿ƒ

ארבעים.40) "ונגשו 41)מלקות א) כה, (דברים שנאמר
שקול  ביתֿדין ואין שנים, ושפטום: - ושפטום" המשפט אל
א). י, (סנהדרין שלשה הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים -

ישמעאל,42) לרבי בניגוד נפשות, כדיני אותו דנים אין
(ירושלמי  ושלשה בעשרים - מכות זה, שמטעם הסובר
דיבורֿהמתחיל: שם, ב'תוספות' וראה ה"ב, פ"א סנהדרין

עומדת). מיתה תחת מלקות

.‰‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Ú43‰MÓÁa -44. ¬ƒ«»∆¿»«¬ƒ»

ד).43) כא, (דברים בתורה "ויצאו 44)האמורה שנאמר:
ואין  שנים, - שופטיך שנים; - זקניך ושפטיך": זקניך
חמשה  הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין
היא  החלל סביבות הערים מדידת אבל א). יד, (סנהדרין
ולדעת  (רדב"ז). ה"א לעיל כמבואר הגדול, בביתֿדין
המדידה  פירושה - זו עדיפה והלחםֿמשנה הכסףֿמשנה
ברשות  למדוד היוצאים בחמשה שהיא ה"א, לעיל האמורה
אבל  יט, אות לעיל בביאורנו כמבואר הגדול, ביתֿדין
פ"ט  רוצח בהל' כמבואר בשלשה, אלא אינה עצמה העריפה
וכו', בקר" עגלת מביאים עיר אותה של "וביתֿדין ה"ב:
אחרי  בזה נמשך ורבינו א. יד, בסנהדרין ה'תוספות' דעת וכן
והכוונה  העגלה", "ועריפת האומרת: א ב, שם המשנה לשון

למדידה.

.ÂL„Á‰ ¯eaÚ45‰LÏLa -46. ƒ«…∆ƒ¿»

עשרים 45) במקום יום, שלשים שעבר החודש שיהיה
הוא 46)ותשעה. החודש אם קובע שלשה של ביתֿדין

"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.Ê‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'

אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",
אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.Á˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ
„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»

Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»
ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆
ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»

.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»

החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם
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בממונו. או בגופו כב,54)חבירו (שמות הגנב שמשלם
מכרו,55)ו). או וטבחו שה או שור כשגנב הגנב שמשלם

לז). כא, (שם לשה וארבעה לשור, שמשלם 56)חמשה
כט). כב, (דברים הנערה לאבי קנס שקלים חמשים

בדינים.57) פ"ד,58)בקיאים לעיל וראה א ב, סנהדרין
שבא 59)ה"ד. - הודאות הלוואות, עסקי על שניהם

(הלווה) הודה בפנינו המעידים: הודאה, בעדי לדון התובע
בפנינו  המעידים: הלוואה, בעדי לדון שבא - הלוואות לו:
ב). ב, שם (רש"י בשתיהן כופר והנתבע הלוהו,

עמיתך"60) תשפוט "בצדק טו) יט, (ויקרא שנאמר
הי"א. שם וראה ה"י, פ"ב לעיל ואין 61)וכמבואר הואיל

וסמוך. מומחה צריכים ממונות נסמכו,62)דיני לא שהרי
קרוי  ש"אין ה"ד, פ"ד לעיל וראה לארץ, בחוץ סמיכה ואין

בלבד". בא"י שנסמך ביתֿדין אלא בבאֿקמא 63)אלהים
פועלים  אנו בא"י, גם מומחים אין שעכשיו ואע"פ ב. פד,
ב  פח, גיטין ('תוספות' שלפנינו הראשונים של בשליחותם
לרבינו  למה הרמ"ך הקשה וכבר במילתא). דיבורֿהמתחיל:
הלא  שליחות, מטעם לממונות ביתֿדין סמכות את לנמק
סמוכים, שיהיו ממונות בדיני צורך כל אין זה, בלי אפילו
כשרים  הדיוטות" שלשה ש"אפילו עצמו, רבינו כדברי
לדון  שכשר מומחה, ליחיד רבינו נתכוון ואולי להם?

שליחות. מטעם רק וזה נסמך, לא כגון 64)ואפילו
שם, בבבאֿקמא הכלל ע"פ וחמשה, וארבעה כפל, תשלומי
שליחותם, עושים אנו אין כיס חסרון בו שאין דבר כל

ה"ט. להלן וכמבואר

.ËÌÈ¯·„ ‡l‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ≈ƒ∆»»»∆∆»¿»ƒ
˙B‡„B‰ ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LÈÂ „ÈÓz ÔÈÈeˆn‰«¿ƒ»ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿»

B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓe ˙B‡ÂÏ‰Â65ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿»«ƒ»¬≈¬»¿»ƒ∆≈
‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»

‰Ï·ÁL66ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔÈÈeˆn‰ ÌÈ¯·„ B‡ ;dz¯·Áa ∆»¿»«¬∆¿»¿»ƒ«¿ƒ¬»≈
Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ÏÙk ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a»∆∆¿ƒ¿«¿≈∆∆≈»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic67eÒwL ˙BÒw‰ Ïk ÔÎÂ .68ÌÈÓÎÁ «»≈»»»∆¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ
B¯·ÁÏ Ú˜B˙a69¯ËBÒ·e70- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B¯·Á ˙‡ ¿≈««¬≈¿≈∆¬≈¿«≈»∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic Ô˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡71ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»«»≈»»»∆¿»«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ72ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -73ıeÁ ; ¬ƒ∆∆≈ƒ«»≈»»»∆

˙B¯B¯ˆ ˜Ê ÈˆÁÓ74Ò˜ BÈ‡Â ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ ,75. ≈¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆»¿≈¿»

ירבו 65) ולא הנזקים את להרחיק כדי שם, בבאֿקמא
דלת  תנעל שלא כדי והלוואות, ובהודאות בישראל. מזיקים
ולא  מומחים לבקש המלוה יצטרך יכפור שאם לווים, בפני
ב). ב, לסנהדרין (המאירי מלהלוות וימנע ימצא,

כמבואר 67)הזיקה.66) בלבד, הקרן ממנו גובים אלא
הי"ג. שקצצו.68)לקמן תימן: על 69)ובכת"י שהכהו

א). צ, (בבאֿקמא סלע לשלם וקנסוהו על 70)אזנו,
וכתב  וברש"י). (שם זוז מאתיים לשלם שקנסוהו הלחי,
שיש  רבות הכאות "יש ה"ט: פ"ג, ומזיק חובל בהל' רבינו
חכמים  להם פסקו וכבר נזק, בהן ואין מעט וצער ביזוי בהן
הוא  הקצוב הממון ואותו הן... קנסות וכולן קצובים... דמים

והבושת". הצער ב.71)דמי כז, כגון 72)בבאֿקמא
פלוני, של שורו את שהזיק הראשונה) (בפעם תם שור

לה). כא, (שמות נזקו חצי א 73)שמשלם ב, סנהדרין

ואין  נוגחים, אינם שוורים שסתם קנס, מדין שחיובו
קנסה  שהתורה אלא הועדו, שלא זמן כל לשמרם לבעליהם
טו, (בבאֿקמא בשמירתם שירבו כדי נזק, חצי לשלם אותם

א). ג, לסנהדרין ורש"י ב, ועמ' על 74)א הבהמה שדרכה
רגליה  מתחת מנתזים הצרורות והיו עצים), (קיסמי צרורות

ה"ג). פ"ב, ממון נזקי (הל' הכלים את שזוהי 75)ושברו
ממון  בתורת משלמים שהבעלים מסיני, למשה הלכה
לשלם  שחייב מחברו כלווה זה והרי ב). טו, (בבאֿקמא

ה"ז). שם רבינו (לשון

.È„·Úk ÌBMp‰ Ïk76‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »«ƒ¿∆∆≈ƒ«»≈»
ı¯‡Ï77ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - B¯·Áa Ï·ÁL Ì„‡ ,CÎÈÙÏ . »»∆¿ƒ»»»∆»««¬≈≈ƒ

˙La‰Â ¯Úv‰Â ˜Êp‰78‰ˆeÁ Èic Ô‰a ·iÁ ‡e‰L «∆∆¿«««¿«∆∆«»»∆«»≈»
˙·L Ï·‡ ;ı¯‡Ï79Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÔÈ·Bb - Èet¯Â »»∆¬»∆∆¿ƒƒƒ¿≈∆≈»∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ80ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .81ÌÈOÚnL :e¯Ó‡Â , ∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿∆«¬ƒ
.Ï··a Èet¯Â ˙·L ˙Ba‚Ï ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»∆

נזקו.76) לשלם חייב בחבירו החובל כגון בשוק, הנמכר
נמכר  עבד הוא כאילו אותו רואים ידו, את קיטע כיצד?
הוא  וכמה החבלה) (=לפני יפה היה כמה ושמים בשוק,
עברי  בעבד עצמו מוכר היה נצרך היה שאם עכשיו, יפה

וברש"י). ב פג, ודבר 77)(בבאֿקמא הואיל א, פד, שם
מוסמכים  חו"ל דייני אין לשומו, צורך ויש הוא, קצוב שאין
מצוי, זה שאין מפני הטעם, ועיקר שם). (רש"י לשומו

ב. עמ' שם (שם),78)כמבואר כיס חסרון בהם שאין
ה"א. ופ"ג ה"י, פ"ב ומזיק חובל הל' שיושב 79)וראה

הי"ב. פ"ב שם ראה חליו, ימי כל ממלאכתו ומתבטל
פעמים 80) שהרבה נזק, מדמי יותר שכיחים=מצויים והם

ונופל  נחלה אלא אבר מחסרו ואינו בחבירו חובל אדם
(רדב"ז). ישנם ובושת וריפוי כאן, אין נזק נמצא למשכב,

בשם 81) ב אות פ"ח ב"ק אשרי בהגהות דבריהם הובאו
יד. ס"ק א סימן חו"מ הגר"א באור וראה חננאל, רבינו

.‡ÈÈic B˜Ê ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒƒ»∆»»»≈ƒƒ¿«»≈
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ82Ï·‡ . »»»∆ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»

ÏÎa ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - B¯·Á ˙Ó‰a ˜Èf‰L Ì„‡»»∆ƒƒ∆¡«¬≈¿«≈∆∆»≈¿»
ÌB˜Ó83ıv˜ B‡ ÂÈÏk ¯aL B‡ B˙eÒk Ú¯wL ÈÓk , »¿ƒ∆»«¿ƒ≈≈»ƒ≈

ÔLa ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚÈË84Ï‚¯Â85ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»¿≈¿≈»∆ƒƒ»¿≈»∆∆ƒ
˙„ÚeÓ ‡È‰Â86d˙lÁzÓ Ô‰Ï87,ÈeˆÓ ¯·„ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆∆»∆ƒ¿ƒ»»¬≈∆»»»

‰Ó‰a ‰˜Èf‰L ÔÈa .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·B‚Â¿ƒ«»≈»»»∆≈∆ƒƒ»¿≈»
da ‰ÎkÁ˙pL ÔB‚k ,˙¯Á‡88˙B¯t ‰ÏÎ‡ B‡ , «∆∆¿∆ƒ¿«¿»»»¿»≈

ÔÈÏÎ‡ ‰˜Èf‰L ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈»∆≈∆ƒƒ»√»ƒ
ÌÈÏÎÂ89ÔÈ·Bb Ïk‰ - ÌÏL ˜Ê Ô‰ÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ¿≈ƒ∆ƒ«∆∆¬≈∆∆∆»≈«…ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic90‰nz ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .91‰„Úe‰Â92 «»≈»»»∆¬»ƒ»¿»«»¿¬»
‰ÎLpL ÔB‚k ,‰˜Èf‰Â93‰Ù‚ B‡94B‡ ‰ˆ·¯ B‡ ¿ƒƒ»¿∆»¿»»¿»»¿»

‰Á‚ B‡ ‰ËÚa95Èic ÌÏM‰ ‰f‰ ˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »¬»»¿»≈ƒ«∆∆«∆«»≈«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ96elÙ‡Â . »»»∆∆≈»¿»»»∆«¬ƒ

ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ˜Èf‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆÈÂ ı¯‡a „Úe‰«»»∆¿»»¿»»»∆¿ƒƒ≈ƒ
ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L ÈtÓ ,B˜Ê97. ƒ¿ƒ¿≈∆≈»»»

א.82) פד, פועל 83)ב"ק דין ובית יותר, מצוי שזה
ה"ח, לעיל כמבואר ישראל, ארץ של בי"ד בשליחות
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oixcdpqקכד zekld - mihtey xtq - lel` 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלא  "כדי מ"א פ"ח, ב"ק למשנה בפירושו רבינו וכלשון
אדם". בני זכויות להנאתה.84)יאבדו פירות שאכלה

דרך 85) ברגליה כלים ושברה הניזק, לרשות שנכנסה
להזיק.86)הילוכה. הראשונה,87)רגילה בפעם אפילו

שלשה  שהועדה אחרי אלא מועדת שאינה קרן לנזקי בניגוד
ה"א. פ"ו, ממון נזקי בהל' כמבואר להנאתה.88)ימים,

א). ג, (ב"ק להיזקה הנאה שיש השן, תולדת וזוהי
מצוי 89) שהיזקה הילוכה, דרך והזיקתם עליהם שדרכה

"רגל". נזקי הם ב.90)ואלו פד, רגילה,91)שם אינה
אלה. נזקים לעשות דרכה בבעליה,92)ואין העידו

כא, (שמות ככתוב שלשום, מתמול היא נוגחת זו שבהמה
ישמרנו". ולא בבעליו "והועד .בשיניה 93)כט)

בהן 95)בגופה.94) רגילה אינה אלה וכל בקרניה,
הי"ב.96)מתחילתה. בסמוך שור 97)מבואר לבוא

שם). (ב"ק לארץ לחוץ מא"י מועד

.·ÈCÈ¯vL ÈÙÏ ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»≈»¿»»»∆¿ƒ∆»ƒ
„ÈÚ‰Ï98ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ba99‡l‡ ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â , ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈»≈ƒ∆»

ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰100‰ˆeÁa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ»≈ƒ¿»
ı¯‡Ï101‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ô‰L ÌLk - »»∆¿≈∆≈»ƒƒ≈¿»¿»
ı¯‡Ï102‰ˆeÁa Ì‰ÈÙa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÚÓ Ck , »»∆»¿ƒƒ∆«¿≈»ƒ¿≈∆¿»

ı¯‡Ï103. »»∆

לשמרו 98) ועליו פעמים שלש נגח שהוא בבעליו, להתרות
מעולה. (ב"ק 99)שמירה ביתֿדין בפני אלא עדות שאין

וברש"י). א (שמות 100)כד, כתוב משפטים שבפרשת
אלהים  קרוי ואין שניהם", דבר יבוא האלהים "עד ח) כב,
ה"ד. פ"ד כדלעיל בארץ, שנסמך ביתֿדין אלא

לחו"ל.101) מארץ הי"ב.102)שיצאו שם לעיל ראה
ב.103) פד, ב"ק

.‚È‰ˆeÁ Èic Ô¯w‰ epnÓ ÔÈ·Bb - ÏÊ‚ B‡ ·bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı¯‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ Ï·‡ ,105. »»∆¬»≈ƒ∆«∆∆

שם).104) (ב"ק מצויים דברים הם בדפוס 105)שאלה
ובצדק, התוספת", את גובין "אין תימן: ובכת"י וינציאה
את  הגוזל כגון בו, יש תוספת אבל כפל, דין אין שבגזל
והודה, הגזלן וחזר לשקר, ונשבע הנגזל, ותבעו חבירו
כד). ה, (ויקרא ככתוב הקרן, על נוסף חומש לשלם שחייב
גזילות... כגון קנסות דיני ה"ח: לעיל רבינו שכתב ואע"פ
ששם  יתכן, ישראל? בארץ הסמוכים אלא... אותם דנים אין
אין  ולפיכך מצוי, לא וזה חבירו, מיד ממש לגוזל הכוונה
בכופר  רבינו מדבר כאן ואילו מומחים. אלא אותם דנים
יוסף' ('נמוקי יותר מצוי וזה חבירו, אצל שהפקיד בפקדון
דיני  שדנו בש"ס, מקומות בהרבה מצינו וכן פ"ח). לב"ק
בקר  צמד שגזל באחד ב צו, ב"ק ראה בבבל, גזילות
בהמות  לו שמסרו ברועה א ה, בבבאֿמציעא וכן מחבירו,
ב  פח, גיטין ב'תוספות' וראה בבל. חכמי בהן ודנו וגזלן,

הכי. אי דיבורֿהמתחיל:

.„ÈÈi„ epnÓ ÔÈ·Bb BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È¯‰L .107¯Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ

ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ È¯BL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â , ∆¿ƒ¿≈ƒƒ∆¿ƒ¿≈ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡111. «»≈»»»∆

בלא 106) עצמו ע"פ ומשלם הואיל לומר, נטעה שאל
צריכים  שאינם ממונות, לדיני אותו הופך זה עדים, העדאת
קנס  מתחייב אדם אין קנס, חיוב זה היה אילו כי מומחים,

הי"ב. פ"ב, נערה בהל' כמבואר עצמו, שהאונס 107)ע"פ
שם  (ראה בבעילתו מדמיה פחתה כמה הנערה לאבי משלם

הרג 108)ה"ו). כששורם נפש, כופר משלמים שהבעלים
ל). כא, (שמות ככתוב פגם 109)אדם, משלם זה הרי

א). מא, (כתובות ע"פ 110)ובושת הכופר את משלם
(שם). עצמו או 111)הודאת מצויים, דברים אלה שאין

פ"ה, חובל הל' והשווה (רדב"ז). כיס חסרון בהם שאין
ה"זֿח.

.ÂË˙BÓ¯‚ ÈÈc112Ô˙B‡ ÔÈ·B‚Â ,˙BÒ˜k ÔÈ‡ - ƒ≈¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ÔÈ„Â113. ¿»ƒ»∆¿»»»∆

יוכל 112) שלא וגורם חבירו של שטרותיו השורף כגון
כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.ÊËB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו
חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר

הבא". לעולם

.ÊÈı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb ÔÈ‡L118ÒiÙiL „Ú ∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈

BÈc ÏÚ·Ï119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120ı¯‡Ï ÔÈ„Ï ¿««ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ121¯eÚL BÏ ÔziL ÔÂÈÎÂ .122BÏ Èe‡¯‰123- ƒ¿»≈¿≈»∆ƒ≈ƒ»»

‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…
Òit˙124BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰ OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿≈ƒ»««ƒ»ƒ«∆»

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ125. ƒ…≈ƒƒƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ביתֿדין שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש
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שלא  "כדי מ"א פ"ח, ב"ק למשנה בפירושו רבינו וכלשון
אדם". בני זכויות להנאתה.84)יאבדו פירות שאכלה

דרך 85) ברגליה כלים ושברה הניזק, לרשות שנכנסה
להזיק.86)הילוכה. הראשונה,87)רגילה בפעם אפילו

שלשה  שהועדה אחרי אלא מועדת שאינה קרן לנזקי בניגוד
ה"א. פ"ו, ממון נזקי בהל' כמבואר להנאתה.88)ימים,

א). ג, (ב"ק להיזקה הנאה שיש השן, תולדת וזוהי
מצוי 89) שהיזקה הילוכה, דרך והזיקתם עליהם שדרכה

"רגל". נזקי הם ב.90)ואלו פד, רגילה,91)שם אינה
אלה. נזקים לעשות דרכה בבעליה,92)ואין העידו

כא, (שמות ככתוב שלשום, מתמול היא נוגחת זו שבהמה
ישמרנו". ולא בבעליו "והועד .בשיניה 93)כט)

בהן 95)בגופה.94) רגילה אינה אלה וכל בקרניה,
הי"ב.96)מתחילתה. בסמוך שור 97)מבואר לבוא

שם). (ב"ק לארץ לחוץ מא"י מועד

.·ÈCÈ¯vL ÈÙÏ ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»≈»¿»»»∆¿ƒ∆»ƒ
„ÈÚ‰Ï98ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ba99‡l‡ ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â , ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈»≈ƒ∆»

ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰100‰ˆeÁa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ»≈ƒ¿»
ı¯‡Ï101‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ô‰L ÌLk - »»∆¿≈∆≈»ƒƒ≈¿»¿»
ı¯‡Ï102‰ˆeÁa Ì‰ÈÙa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÚÓ Ck , »»∆»¿ƒƒ∆«¿≈»ƒ¿≈∆¿»

ı¯‡Ï103. »»∆

לשמרו 98) ועליו פעמים שלש נגח שהוא בבעליו, להתרות
מעולה. (ב"ק 99)שמירה ביתֿדין בפני אלא עדות שאין

וברש"י). א (שמות 100)כד, כתוב משפטים שבפרשת
אלהים  קרוי ואין שניהם", דבר יבוא האלהים "עד ח) כב,
ה"ד. פ"ד כדלעיל בארץ, שנסמך ביתֿדין אלא

לחו"ל.101) מארץ הי"ב.102)שיצאו שם לעיל ראה
ב.103) פד, ב"ק

.‚È‰ˆeÁ Èic Ô¯w‰ epnÓ ÔÈ·Bb - ÏÊ‚ B‡ ·bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı¯‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ Ï·‡ ,105. »»∆¬»≈ƒ∆«∆∆

שם).104) (ב"ק מצויים דברים הם בדפוס 105)שאלה
ובצדק, התוספת", את גובין "אין תימן: ובכת"י וינציאה
את  הגוזל כגון בו, יש תוספת אבל כפל, דין אין שבגזל
והודה, הגזלן וחזר לשקר, ונשבע הנגזל, ותבעו חבירו
כד). ה, (ויקרא ככתוב הקרן, על נוסף חומש לשלם שחייב
גזילות... כגון קנסות דיני ה"ח: לעיל רבינו שכתב ואע"פ
ששם  יתכן, ישראל? בארץ הסמוכים אלא... אותם דנים אין
אין  ולפיכך מצוי, לא וזה חבירו, מיד ממש לגוזל הכוונה
בכופר  רבינו מדבר כאן ואילו מומחים. אלא אותם דנים
יוסף' ('נמוקי יותר מצוי וזה חבירו, אצל שהפקיד בפקדון
דיני  שדנו בש"ס, מקומות בהרבה מצינו וכן פ"ח). לב"ק
בקר  צמד שגזל באחד ב צו, ב"ק ראה בבבל, גזילות
בהמות  לו שמסרו ברועה א ה, בבבאֿמציעא וכן מחבירו,
ב  פח, גיטין ב'תוספות' וראה בבל. חכמי בהן ודנו וגזלן,

הכי. אי דיבורֿהמתחיל:

.„ÈÈi„ epnÓ ÔÈ·Bb BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È¯‰L .107¯Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ

ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ È¯BL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â , ∆¿ƒ¿≈ƒƒ∆¿ƒ¿≈ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡111. «»≈»»»∆

בלא 106) עצמו ע"פ ומשלם הואיל לומר, נטעה שאל
צריכים  שאינם ממונות, לדיני אותו הופך זה עדים, העדאת
קנס  מתחייב אדם אין קנס, חיוב זה היה אילו כי מומחים,

הי"ב. פ"ב, נערה בהל' כמבואר עצמו, שהאונס 107)ע"פ
שם  (ראה בבעילתו מדמיה פחתה כמה הנערה לאבי משלם

הרג 108)ה"ו). כששורם נפש, כופר משלמים שהבעלים
ל). כא, (שמות ככתוב פגם 109)אדם, משלם זה הרי

א). מא, (כתובות ע"פ 110)ובושת הכופר את משלם
(שם). עצמו או 111)הודאת מצויים, דברים אלה שאין

פ"ה, חובל הל' והשווה (רדב"ז). כיס חסרון בהם שאין
ה"זֿח.

.ÂË˙BÓ¯‚ ÈÈc112Ô˙B‡ ÔÈ·B‚Â ,˙BÒ˜k ÔÈ‡ - ƒ≈¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ÔÈ„Â113. ¿»ƒ»∆¿»»»∆

יוכל 112) שלא וגורם חבירו של שטרותיו השורף כגון
כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.ÊËB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו
חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר

הבא". לעולם

.ÊÈı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb ÔÈ‡L118ÒiÙiL „Ú ∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈

BÈc ÏÚ·Ï119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120ı¯‡Ï ÔÈ„Ï ¿««ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ121¯eÚL BÏ ÔziL ÔÂÈÎÂ .122BÏ Èe‡¯‰123- ƒ¿»≈¿≈»∆ƒ≈ƒ»»

‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…
Òit˙124BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰ OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿≈ƒ»««ƒ»ƒ«∆»

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ125. ƒ…≈ƒƒƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ביתֿדין שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש
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צמח 124) רב בשם שם הרא"ש וכתב פ"ח. לב"ק רי"ף
פרוצים  ישראל יהיו ושלא נשכר, חוטא יהא שלא כדי גאון:
שולחים  בבבל קנסות דיני גובים שאין שיודעים כיון בנזקין,
עליו  ירבה או בממון שיפייסו עד לנדותו נהגו בזה, זה יד
ה, סעיף א, סימן בחו"מ וראה בדברים. ויפייסנו ריעים
וגזילות, בחבלות רק נוהג זה שמנהג יח, ס"ק שם בסמ"ע
שאפילו  וחמשה, ארבעה או כפל תשלומי לענין לא אבל
בהיותו  יגזול, או יגנוב אחד שכל לחוש אין יכפוהו לא אם

הקרן. את לכלֿהפחות לפרוע שיצטרך ֿ 125)יודע בבא
יותר  הניזוק יתפוש ואם שם. רש"י וכפירוש כ טו, קמא
שיחזיר  לניזק כופים בפנינו, צועק והמזיק לו מהראוי
אלא  זה שאין קנסות", דיני "דנים בכלל זה ואין המותר,

(רדב"ז). עושקו מיד עשוק כמציל

.ÁÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‡e‰L „ÈÁÈ126‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆À¿∆¿«ƒ««ƒ∆
È„ÈÁÈ ˙BBÓÓ ÈÈc Ô„127‰‡„B‰‰ ÔÈ‡ -128ÂÈÙa »ƒ≈»¿ƒƒ≈«»»¿»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰129CeÓÒ ‰È‰ elÙ‡Â ,130Ï·‡ . »»¿≈ƒ«¬ƒ»»»¬»
Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÎeÓÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏM‰«¿»««ƒ∆≈»¿ƒ«¬≈≈
‰‡„B‰‰ È¯‰ - ÌÈ‰Ï‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙BËBÈ„‰∆¿¿≈¬ƒ≈»∆¡…ƒ¬≈«»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰ Ì‰ÈÙa131Ì‰ÈÙa ¯ÙBk‰ ÔÎÂ .132, ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â133Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ -134ÏBÎÈ BÈ‡Â , ¿««»»≈ƒÀ¿««¿»¿≈»

e¯‡aL BÓk ,ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ135È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . «¬…¿ƒ¿…¿∆≈«¿¿»∆»»¬≈
ÔÈc ˙È·k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔÈÚÏ Ô‰≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿«≈»∆¿≈ƒ

ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ CeÓq‰136. «»¿»«¿»ƒ

הי"א.126) פ"ב, לעיל א.127)מפורש ה, סנהדרין
הדין.128) בעל מטענותיו 129)של בו לחזור יוכל שלא

לחזור 130)הקודמות. ויכול מחייבת, ההודאה אין
הודאה  ששטר א), ל, (סנהדרין אחרות טענות ולטעון
שיחתמו  עד מועילה אינה אשי, רב של בחתימתו שנחתמה
הודאה  חשובה בפניו ההודאה אין כי דיינים, שלשה בה
ב  עד, ב"ק וראה יד), ס"ק ג סימן לחו"מ הגר"א (ביאור
חשובה  אינה ביתֿדין אב שהיה יהושע רבי בפני שההודאה
א  לא, בבאֿבתרא וראה בביתֿדין. היתה שלא כל הודאה,
מה  כל לגמרי הסותרות טענות בביתֿדין לטעון אדם שיכול
טענותיו  מגלה אדם אין כי לביתֿדין, חוץ מתחילה שטען

בביתֿדין. אלא "עד 131)העיקריות ב כט, סנהדרין
הודאה. - הודאתו ואז דיינים", עלי היו - להם שיאמר

כלום.132) לו חייב שאינו דינו, בעל טענת על
הנתבע.133) לטובת עו 134)והעידו לומר נאמן ד אינו

א  יז, (בבאֿמציעא בעדים שיפרע עד ופרעתי, החזרתי
בביתֿדין. היתה שהכפירה שם הרי"ף וכפירוש וברש"י)

בפני 135) תחילה שאמר שכל ה"א, פ"ו ונטען טוען בהל'
הטוען  הביא ואח"כ מעולם", דברים היה "לא ביתֿדין:
לויתי  לטעון: שוב נאמן אינו בפניהם, שהלווהו עדים

ומשלם. כפרן הוחזק אלא נתבאר 136)ופרעתי, שכבר
פועלים  ההדיוטות והלוואות, הודאות שבדיני ה"ח, לעיל

שבא"י. מומחה ביתֿדין בשליחות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בשיקול 1) או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין

לבית  לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה  הדעת.
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך, הגדול דין

.‡Ôic Ïk2‰ÚË Ì‡ :‰ÚËÂ ˙BBÓÓ ÈÈc ÔcL »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»
ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ

‡¯Ó‚a B‡ ‰Lna3¯ÊBÁ -4¯·c‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÔÈc‰ «ƒ¿»«¿»»≈«ƒ«¬ƒƒ«»»
‰ÎÏ‰k Ba ÔÈ„Â ,‰È‰Lk5,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ¿∆»»¿»ƒ«¬»»¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ

˙È„ÓÏ ÔÈck ‡lL ÔBÓn‰ ÏËpL ‰Ê CÏ‰L ÔB‚k¿∆»«∆∆»««»∆…«ƒƒ¿ƒ«
Ìl‡ ‰È‰L B‡ ,Ìi‰6‡nhL B‡ ,7B‡ ,¯B‰Ë ¯·„ «»∆»»«»∆ƒ≈»»»

ÌÈ·ÏkÏ dÏÈÎ‡‰Â ‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L8, ∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿∆¡ƒ»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ9Èt ÏÚ Û‡ ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«≈»∆¬≈∆»ƒ¿«≈««ƒ

˜Èf‰Ï Ì¯bL10˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡Ï ,11. ∆»«¿«ƒ…ƒ¿«≈¿«ƒ

לא 2) ואפילו הדיוטות שלשה שהם או מומחה, שהוא בין
בעלי  וקיבלוהו הדיוט יחיד או הדין, בעלי עליהם קיבלום
ה"ב). פ"ז ולקמן ה"ח, פ"ה לעיל (ראה עליהם הדין

בתלמוד.3) רומי: ומתבטל.4)ובדפוס נסתר
המפורש 5) בדבר טעה אם והואֿהדין א. לג, סנהדרין

כגון  רבינו: שכתב וזהו התלמוד, תקופת שאחרי בפסוקים
בפסקי  שטעה מי כל ו, אות שם הרא"ש וכתב (כסףֿמשנה).
ישרו  דבריהם וכששמע שאחריהם, החכמים או הגאונים
אם  אבל משנה, בדבר כטועה זה הרי שטעה, והודה בעיניו
לאנשי  המקובלות לדבריו, ראיות ומביא בעיניו ישרו לא
דבריהם  לסתור ויכול בדורו", כשמואל בדורו "יפתח דורו,
לסתור  יכול אדם בש"ס, מבוארים שאינם הדברים כל כי

הגאונים. דברי על לחלוק אפילו תקיף 6)ולבנות, איש
זרוע. עוד 7)ובעל דקדקו לא טמא, שהוא שהורה לאחר

כה, לחו"מ (סמ"ע בשרץ שנית להטמא והניחוהו בטהרתו
ג). טריפה 8)ס"ק כל כדין לכלבים האכילה שהשואל

לשלם, חייב בידיו הדיין האכילה אבל ל), כב, שמות (ראה
ה'תוספות' דעת וכן (כסףֿמשנה). ממש מזיק זה שהרי
ה'טור' ולדעת נמי. השתא דיבורֿהמתחיל: א לג, בסנהדרין
הדיין  האכילה אפילו רבינו, דברי בהבנת כה סימן חו"מ
היתה  שכוונתו כיון להזיק, גורם אלא שאינו פטור, בידיו

שם). (סמ"ע להזיק ולא למעשה הלכה כגון 9)להורות
של  הטהורים הפירות שאר עם ועירבם חבירו פירות שטיהר
ב). לג, (סנהדרין טמא הכל והרי שטעה ונמצא הנשאל,

ה"ז.10) פ"ז, ומזיק חובל בהל' כמבואר חייב, להזיק וגורם
שלה,11) האם שניטלה בפרה "מעשה א: לג, שם אמרו וכך

חכמים  לפני מעשה ובא לכלבים, טרפון רבי והאכילה
שם, ואמרו אתה". פטור עקיבא: רבי לו ...אמר והתירוה
לא  אם אפילו טרפון, רבי פטור משנה, בדבר וטעה שהואיל

ה"גֿד. לקמן וראה לרבים. מומחה היה

.·˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚË12˙˜ÏÁÓ ‡e‰L ¯·c ÔB‚k , »»¿ƒ«««¿»»∆«¬…∆
ÌÈ‡¯BÓ‡ B‡ ÌÈ‡pz13Ô‰Ó „Á‡k ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ ‡ÏÂ , «»ƒ»»ƒ¿…ƒ¿¿»¬»»¿∆»≈∆

ËLt ¯·kL Ú„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó „Á‡k ‰OÚÂ ,Le¯Ùa¿≈¿»»¿∆»≈∆¿…»«∆¿»»«
‰OÚn‰14‰Ê ‰È‰ Ì‡ :¯Á‡‰ È¯·„k ÌÏBÚ‰ ÏÎa ««¬∆¿»»»¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆

‰ÁÓÓ Ôic‰15˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏËÂ16‡lL B‡ , ««»À¿∆¿»«¿≈…»∆…
ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ ˙eL¯ ÏËB ‰È‰»»≈¿¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ17‰ÁÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,18ÔÈc‰ ¯ÊBÁ -19Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿À¿∆≈«ƒ¿ƒ
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¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡20ÌlLlÓ ¯eËt -21ÏËBp‰ „Á‡ . ƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈∆»«≈
˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯22ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËBp‰ B‡ ¿≈…»«≈¿ƒ≈ƒ∆

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡Ï Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»…¿»»»∆
e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לכאן.12) או לכאן הכרעה לשם בדבר חכמי 13)עיון
התנאים. תקופת שלאחר המנהג.14)התלמוד נתקבל

התורה.15) בדיני העולם,16)בקי בכל לדון שמועילה
הי"ד). פ"ד, (לעיל הדין בעלי רצו לא לפי 17)אפילו ודן

א, עמוד ה' בסנהדרין כמבואר מועיל, זה וגם הסכמתם,
ה"ב. פ"ז מראש 18)ולקמן רשות לנטילת טעם יש

אינו  רשות שנטל אע"פ - מומחה היה לא אילו אבל הגולה,
ה"ד. לקמן מפורש ודינו דיין, כהלכה,19)בכלל בו ודנים

הזכאי. בעלֿדין יפסיד שלא שנטל 20)כדי זה שהלך כגון
הים. למדינת כדין שלא רשות 21)הממון ונטל הואיל

כדין  שלא ממון להפקיר ביתֿדין ביד כח יש הגולה, מראש
עליהם  הדין בעלי קיבלוהו אם וכן א). ה, לסנהדרין (רש"י
 ֿ דיבור וברש"י שם בגמרא כמבואר לטעות, בין לדין בין
בעלֿדין  מידי ביד, ונתן נשא ואפילו קבלוך. אי המתחיל:
עקיבא  רבי פטרו טרפון רבי שהרי פטור, זה הרי לחבירו, זה
וקיבלוהו  מומחה שהוא מפני י) אות לעיל (ראה לשלם
ולא  והיתר, איסור שאלת לשאול אליו באו שהם הדין, בעלי

(כסףֿמשנה).כפאם לפניו לשאול שרשותו 22)שיבואו
העולם. בכל לדון רבינו 23)מועילה הי"ד. פ"ד לעיל

שם  והרא"ש פ"ד. בסנהדרין הרי"ף פסקי אחרי בזה נמשך
אין  הדעת, בשיקול שטעה כל ולדבריו, בזה. חולק ה אות
לבטל  הדיין בכח אין התנאים, כאחד שפסק כיון חוזר, הדין
בפירוש  מהם כאחד הלכה נפסקה ולא הואיל דינו, פסק

כג). ס"ק כח, חו"מ סמ"ע (ראה

.‚eÏa˜ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÏË ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ ‰ÚBh‰ ‰È‰»»«∆À¿∆¿…»«¿¿…ƒ¿
Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡lL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡«¬≈ƒƒ¬≈∆∆…»»À¿∆¬»

ÔÈck Ô‰Ï Ôe„Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜24, ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»»∆«ƒ
„ia Ô˙Â ‡O Ì‡ :˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚËÂ25‰Ó - ¿»»¿ƒ«««ƒ»»¿»««»«

ÈeOÚ ‰OÚM26B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,27Ô˙Â ‡O ‡Ï Ì‡ ; ∆»»»ƒ«≈ƒ≈ƒ…»»¿»«
ÔÈc‰ ¯ÊÁÈ - „ia28ÌlLÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â , «»«¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈

B˙ÈaÓ29. ƒ≈

רש"י 24) (ראה תורה דין זה אין - שטעה וכיון תורה, כדין
תורה). דין ד"ה: א ו, לזה.25)לסנהדרין ונתן מזה שגבה

מהם,26) כאחד הלכה נפסקה שלא כיון חוזר, הדין ואין
נטלתי  בדין כי שלי, את אחזיר לא לומר: הדין בעל יכול
שאין  במשנה, המפורש בדבר לטעה בניגוד שנטלתי, מה

שם). (רש"י וחוזר כלל דין המעשה 27)דינו פשט שהרי
יפה  כוחו אין רשות, נטל ולא והואיל (שם). האחר כדברי
התנו  הרי לדון. קיבלוהו אם ואפילו מהתשלומין, להפטר
אם  זאת ובכל כדין. דן לא שטעה וכיון כדין, אותם שידון
שזה  מפני ה"א) (לעיל מלשלם פטור - משנה בדבר טעה
טז), ס"ק כח, סימן חו"מ הגר"א (ביאור הוא לאונס קרוב
כזה, מפורש בדבר שיטעה דעתו על להעלות לו היה לא כי
גרם  הבעלֿדין של הרע מזלו אלא להזיק נתכוון לא ובוודאי
היה  מומחה, ואינו הדעת בשיקול כשטעה כן לא שיפסיד.

למתכוון  דומה זה והרי יטעה, שמא בדעתו להעלות לו
(לחםֿמשנה). וחייב ֿ 28)להזיק הבעל נטל שלא עוד כל

כראוי. ולהורות הדין להחזיר ראוי ודאי כדעת 29)דין,
כרבי  שהלכה פ"ד, לסנהדרין ברי"ף דבריו הובאו הגאון,
שלא  להזיק, גרם וזה להזיק, הגורם כל את המחייב מאיר
יטעה  שמא רשות, נטל לא או מומחה, כשאינו לדון לו היה
וכן  הגר"א, (ביאור למזיד קרוב זה והרי הדעת, בשיקול

בלחםֿמשנה).

.„Ó Ï·‡ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ BÈ‡L È ¬»ƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈
˙eL¯ ÏËpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈ„30ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒƒ««ƒ∆»«¿¬≈∆ƒ¿««¬≈

ÔÈic‰ ÏÏÎa BÈ‡Â ,ÚB¯Ê31ÔÈa ,ÔÈc BÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈ƒ¿«««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎÂ ;‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË»»≈…»»¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»

ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ô„Â ¯ÊBÁ32„ia Ô˙Â ‡OÂ ,‰ÚË Ì‡Â . ≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»¿»»¿»««»
B˙ÈaÓ ÌlLÏ ·iÁ -33‰Ê ÔÈc ÏÚaÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , «»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«ƒ««ƒ∆

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÎÏ‰k ‡lL BÏ Ô˙pL34B‡ , ∆»«∆…«¬»»¿ƒ≈¿«¬ƒ
‡nhL35,ÌlLÈ - ÌÈ·ÏkÏ ¯zn‰ ¯·c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï Ì¯Bb Ïk ÔÈ„k36. ¿ƒ»≈¿«ƒ∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

לו 30) ונתנו שבא"י ביתֿדין שטעו או הגולה, ראש שעבר
כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין

הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,
ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין

הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן
עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם
להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל

כדין. שלא רשות לו

.‰,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»
‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»
B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»

BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»
¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
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¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡20ÌlLlÓ ¯eËt -21ÏËBp‰ „Á‡ . ƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈∆»«≈
˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯22ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËBp‰ B‡ ¿≈…»«≈¿ƒ≈ƒ∆

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡Ï Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»…¿»»»∆
e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לכאן.12) או לכאן הכרעה לשם בדבר חכמי 13)עיון
התנאים. תקופת שלאחר המנהג.14)התלמוד נתקבל

התורה.15) בדיני העולם,16)בקי בכל לדון שמועילה
הי"ד). פ"ד, (לעיל הדין בעלי רצו לא לפי 17)אפילו ודן

א, עמוד ה' בסנהדרין כמבואר מועיל, זה וגם הסכמתם,
ה"ב. פ"ז מראש 18)ולקמן רשות לנטילת טעם יש

אינו  רשות שנטל אע"פ - מומחה היה לא אילו אבל הגולה,
ה"ד. לקמן מפורש ודינו דיין, כהלכה,19)בכלל בו ודנים

הזכאי. בעלֿדין יפסיד שלא שנטל 20)כדי זה שהלך כגון
הים. למדינת כדין שלא רשות 21)הממון ונטל הואיל

כדין  שלא ממון להפקיר ביתֿדין ביד כח יש הגולה, מראש
עליהם  הדין בעלי קיבלוהו אם וכן א). ה, לסנהדרין (רש"י
 ֿ דיבור וברש"י שם בגמרא כמבואר לטעות, בין לדין בין
בעלֿדין  מידי ביד, ונתן נשא ואפילו קבלוך. אי המתחיל:
עקיבא  רבי פטרו טרפון רבי שהרי פטור, זה הרי לחבירו, זה
וקיבלוהו  מומחה שהוא מפני י) אות לעיל (ראה לשלם
ולא  והיתר, איסור שאלת לשאול אליו באו שהם הדין, בעלי

(כסףֿמשנה).כפאם לפניו לשאול שרשותו 22)שיבואו
העולם. בכל לדון רבינו 23)מועילה הי"ד. פ"ד לעיל

שם  והרא"ש פ"ד. בסנהדרין הרי"ף פסקי אחרי בזה נמשך
אין  הדעת, בשיקול שטעה כל ולדבריו, בזה. חולק ה אות
לבטל  הדיין בכח אין התנאים, כאחד שפסק כיון חוזר, הדין
בפירוש  מהם כאחד הלכה נפסקה ולא הואיל דינו, פסק

כג). ס"ק כח, חו"מ סמ"ע (ראה

.‚eÏa˜ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÏË ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ ‰ÚBh‰ ‰È‰»»«∆À¿∆¿…»«¿¿…ƒ¿
Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡lL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡«¬≈ƒƒ¬≈∆∆…»»À¿∆¬»

ÔÈck Ô‰Ï Ôe„Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜24, ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»»∆«ƒ
„ia Ô˙Â ‡O Ì‡ :˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚËÂ25‰Ó - ¿»»¿ƒ«««ƒ»»¿»««»«

ÈeOÚ ‰OÚM26B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,27Ô˙Â ‡O ‡Ï Ì‡ ; ∆»»»ƒ«≈ƒ≈ƒ…»»¿»«
ÔÈc‰ ¯ÊÁÈ - „ia28ÌlLÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â , «»«¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈

B˙ÈaÓ29. ƒ≈

רש"י 24) (ראה תורה דין זה אין - שטעה וכיון תורה, כדין
תורה). דין ד"ה: א ו, לזה.25)לסנהדרין ונתן מזה שגבה

מהם,26) כאחד הלכה נפסקה שלא כיון חוזר, הדין ואין
נטלתי  בדין כי שלי, את אחזיר לא לומר: הדין בעל יכול
שאין  במשנה, המפורש בדבר לטעה בניגוד שנטלתי, מה

שם). (רש"י וחוזר כלל דין המעשה 27)דינו פשט שהרי
יפה  כוחו אין רשות, נטל ולא והואיל (שם). האחר כדברי
התנו  הרי לדון. קיבלוהו אם ואפילו מהתשלומין, להפטר
אם  זאת ובכל כדין. דן לא שטעה וכיון כדין, אותם שידון
שזה  מפני ה"א) (לעיל מלשלם פטור - משנה בדבר טעה
טז), ס"ק כח, סימן חו"מ הגר"א (ביאור הוא לאונס קרוב
כזה, מפורש בדבר שיטעה דעתו על להעלות לו היה לא כי
גרם  הבעלֿדין של הרע מזלו אלא להזיק נתכוון לא ובוודאי
היה  מומחה, ואינו הדעת בשיקול כשטעה כן לא שיפסיד.

למתכוון  דומה זה והרי יטעה, שמא בדעתו להעלות לו
(לחםֿמשנה). וחייב ֿ 28)להזיק הבעל נטל שלא עוד כל

כראוי. ולהורות הדין להחזיר ראוי ודאי כדעת 29)דין,
כרבי  שהלכה פ"ד, לסנהדרין ברי"ף דבריו הובאו הגאון,
שלא  להזיק, גרם וזה להזיק, הגורם כל את המחייב מאיר
יטעה  שמא רשות, נטל לא או מומחה, כשאינו לדון לו היה
וכן  הגר"א, (ביאור למזיד קרוב זה והרי הדעת, בשיקול

בלחםֿמשנה).

.„Ó Ï·‡ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ BÈ‡L È ¬»ƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈
˙eL¯ ÏËpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈ„30ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒƒ««ƒ∆»«¿¬≈∆ƒ¿««¬≈

ÔÈic‰ ÏÏÎa BÈ‡Â ,ÚB¯Ê31ÔÈa ,ÔÈc BÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈ƒ¿«««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎÂ ;‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË»»≈…»»¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»

ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ô„Â ¯ÊBÁ32„ia Ô˙Â ‡OÂ ,‰ÚË Ì‡Â . ≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»¿»»¿»««»
B˙ÈaÓ ÌlLÏ ·iÁ -33‰Ê ÔÈc ÏÚaÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , «»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«ƒ««ƒ∆

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÎÏ‰k ‡lL BÏ Ô˙pL34B‡ , ∆»«∆…«¬»»¿ƒ≈¿«¬ƒ
‡nhL35,ÌlLÈ - ÌÈ·ÏkÏ ¯zn‰ ¯·c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï Ì¯Bb Ïk ÔÈ„k36. ¿ƒ»≈¿«ƒ∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

לו 30) ונתנו שבא"י ביתֿדין שטעו או הגולה, ראש שעבר
כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין

הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,
ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין

הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן
עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם
להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל

כדין. שלא רשות לו

.‰,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»
‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»
B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»

BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»
¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
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להתחלת  יוסף' ב'נמוקי הובאה הרי"ף מתשובת רבינו דברי
ועשו  חמורה שבועה ביתֿדין שחייבוהו "מי סנהדרין מס'
סתם  חרם אלא עליו היה שלא ראו ואח"כ פשרה ביניהם
לו  שיש לחזור, הוא יכול - לחבירו) שכופר מי בחרם (יהיה

יוד  היה אילו עושה לומר היה לא שבועה עליו שאין ע
בטעות". קנין זה והרי מכירה 45)פשרה, הל' השווה

ה"ב. פט"ו

.ÂeÓvÚ˙pL ÌÈL46,Ô‡k Ôe„ :¯ÓB‡ „Á‡ ,ÔÈ„a ¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»≈»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ‰ÏÚ :¯ÓB‡ „Á‡Â47eÚËÈ ‡nL , ¿∆»≈«¬∆¿≈ƒ«»∆»ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈck ‡lL ÔBÓÓ e‡ÈˆBÈÂ ÔÈic‰ el‡48 ≈««»ƒ¿ƒ»∆…«ƒƒ
B¯ÈÚa Ô„Â49ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÈÏ e˙e e·˙k :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿ƒ≈≈∆««

Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk - Ì˙ÈÚË ‡nL ,Èezc«¿ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««»
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ50C¯ˆ‰ Ì‡Â .51ÔÈc ˙ÈaÓ ¯·c Ï‡LÏ ƒƒƒ∆¿ƒÀ¿«ƒ¿…»»ƒ≈ƒ

,ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÁÏBLÂ ÌÈ·˙Bk - ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ
ÔÈc ˙Èa ·˙Îa ‡·iM ‰Ó ÈÙk Ì¯ÈÚa Ì‰Ï ÔÈ„Â¿»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ«∆»…ƒ¿«≈ƒ

ÏB„b‰52. «»

לזה.46) זה קשים נעשו שבירושלים.47)התעקשו,
הגדול.48) בביתֿדין לידון הטוען לא,49)את סנהדרין

כל 50)ב. כאן, לדון בתחילה שניהם נתרצו ואפילו שם.
לו, נותנים - מנומק פס"ד לו לכתוב אח"כ תובע שהחייב
לפרוע  רוצה שאינו מזה גדולה יותר התעצמות לך אין כי
שם  ב'תוספות' וראה (רדב"ז). מנומק פס"ד לו שיתנו עד

אמר. ואם שבעירו.51)ד"ה: ֿ 52)ביתֿהדין שבית לא
הדין  בעלי שיהיו צריך שהרי הדין, פוסק הגדול הדין
דעתו, מודיע הגדול ביתֿדין אלא הדיינים, לפני עומדים
ו. סעיף יג, סימן חו"מ ראה הדין, את דן שבעירו וביתֿדין
איך  יודע אינו שבעיר שביתֿהדין שאע"פ רבינו, ומשמיענו
יפנה  והוא לפניו, לידון אותו כופים זאת בכל זה, דין לדון
ס"ק  יד, סי' לחו"מ (סמ"ע הגדול ביתֿדין חוותֿדעת לקבל
א). סעיף יד, (חו"מ השליח שכר יפרעו הדין בעלי ושני ד),

.ÊÔÚBË ‰fL ÔÈÈc‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«ƒƒ∆∆≈
ÔÚBË ‰ÊÂ53l‰Â ,Ô‡k Ôe„ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Lk B‡ ,‰Â ¿∆≈¿∆»«««¿∆»»¿«…∆

:‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ :¯ÓB‡≈≈≈¿≈ƒ«»¬»ƒ»«««¿∆
,BnÚ ‰ÏBÚÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ≈≈¿≈ƒ«»ƒ∆«…∆¿∆ƒ

„·Ú :¯Ó‡pL54‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ55‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆…∆¿ƒ«¿∆¿≈ƒ»«∆
B˜Èf‰L56˙Èa ÔÈÙBk - ˙BÏÚÏ ÔÚBh‰ ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ ∆ƒƒ¿»¿»»«≈«¬ƒ≈

BnÚ ˙BÏÚÏ ÔÚËp‰ ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈc57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

אחד 53) ואין הוא, מי של - דבר איזה על שחולקים כגון
שניהם  אלא ונתבע תובע כאן שאין נמצא בו, מוחזק מהם

א). ס"ק שם (ט"ז ועבד,54)תובעים התימנים: בכת"י
שם. הכתוב שם.55)כלשון התובע,56)סנהדרין הניזק
התובע. הנגזל חבירו 57)או על מתרעם שהתובע כל כי

יברר  או הזיקו שיסלק עד לו כעבד הנתבע הרי שהזיקו,
הסוגיא  מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה), הזיקו שלא
אחיו, וירמיה הבבלי עוקבן של בעובדה שם בסנהדרין
היה  ולא הגדול, לביתֿהדין לעלות הנתבע את שהכריחו
וראה  ח). ס"ק יד סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מזיק אלא לווה

דוקא  שלאו שובר, כותבים ד"ה ב טז, כתובות ב'תוספות'
"לווה".

.ÁB‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‰È‡¯58‰ÚË Ï·‡ ;‰ÂÏnÏ B‡ ˜fpÏ B‡ ÏÊ‚pÏ ¿»»«ƒ¿»«ƒ»««¿∆¬»«¬»

‡l‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚËp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙È˜È≈̄»ƒ≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿»»≈¿»∆»
¯ËÙÂ BÓB˜Óa ÚaL59. ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

את 59)הוכחה.58) יתבעו הרמאים כל כן, לא שאם
לטרוח  שלא וכדי הגדול, בביתֿדין לדון לעלות העשירים

(רדב"ז). זה את זה גוזלים ונמצאו עמהם, יתפשרו

.ËÏB„b ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ60, ¿≈«ƒƒ¿««∆∆≈»≈ƒ»
ÔÈÁÓÓ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ô‰a LiL ˙BÓB˜Ó LÈ Ï·‡¬»≈¿∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ

ÌÈa¯Ï61ÔÈ‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ô‰a LiL ˙BÓB˜Óe , ¿«ƒ¿∆≈»∆«¿ƒƒ∆≈»
ı¯‡aL ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ô˙BÓk¿»ƒ»«««¿∆≈≈ƒ¿¿ƒ∆¿∆∆

ÏB„b‰ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt62‰Ê ÔÈ„a ÂÈÙÏ Ôe„Â ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»¿»»¿ƒ∆
BnÚ CÏB‰Â ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBkL -63ÌÈOÚÓ eÈ‰ ÔÎÂ . ∆ƒ∆«…∆¿≈ƒ¿≈»«¬ƒ
„¯ÙÒa ÌBÈ ÏÎa64. ¿»ƒ¿»«

במומחיותם 61)בירושלים.60) לרבים ידועים
שבארצו 62)ובבקיאותם. פלוני "למקום התימנים: בכת"י

פ"ג. סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי וכן הגדול", פלוני לפני
הלך 63) - תרדוף צדק "צדק ב): לב, (סנהדרין אמרו שהרי

מתיא  רבי ...אחר ללוד אליעזר רבי אחר יפה, ביתֿדין אחר
הגדול, ביתֿדין נקרא ברומי שאפילו הרי לרומי", חרש בן

(כסףֿמשנה). ממנו למעלה שאין חו"מ 64)כל ובשו"ע
הוא  אם הנתבע אחר לילך צריך "התובע א: סעיף יד, סימן
יותר". גדול הביתֿדין התובע, שבעיר אע"פ אחרת, בעיר
אותו  מוציאים בעירו, ואלם מוחזק "עשיר שם: אמרו וכן

גדול". יותר שבעירו שהביתֿדין אע"פ אחרת, בעיר לדון

ה'תשע"ז  אלול י"א ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחד,1) בחר הדין מבעלי אחד שכל בוררים, דיינים

הסכמת  בשלושה. לדון שלישי דיין להם בוררים ושניהם
עדים  הבאת להעיד. או לדון פסול או קרוב לקבלת הצדדים

שנגמר. לאחר הדין לסתור ראיות או

.‡,ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡L ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ∆»«ƒ¿ƒ»ƒ
BÈc ÏÚa ¯Ó‡Â2ÈL el‡ È¯‰ - ÈÏ Ôe„È ÈBÏt : ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ¬≈≈¿≈

Ì‰ ,„Á‡ ‰ÊÂ „Á‡ ‰Ê ¯¯aL ,ÌÈic‰3Ô‰Ï ÌÈ¯¯Ba ««»ƒ∆≈≈∆∆»¿∆∆»≈¿ƒ»∆
ÈLÈÏL Ôic4‡ˆÈ Ck CBznL ;Ô‰ÈLÏ ÔÈc ÔzLÏLe , «»¿ƒƒ¿»¿»»ƒƒ¿≈∆∆ƒ»≈≈

BzÓ‡Ï ÔÈc‰5ÔÈc‰ ÈÏÚa e¯¯aL „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .6 «ƒ«¬ƒ¬ƒ»»»∆»∆≈¿«¬≈«ƒ
CeÓÒÂ ÏB„b ÌÎÁ7BÈc ÏÚa ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ , »»»¿»≈»»…∆««ƒ

‰ˆ¯iL ÈÓ ¯¯Ba ‡e‰ Ì‚ ‡l‡ ,‰Ê Ïˆ‡ Ôe„iL8. ∆»≈∆∆∆»«≈ƒ∆ƒ¿∆

שכנגד.2) וכן 3)הצד איננה זו תיבה התימנים יד בכתב
א. יג, סימן משפט חושן ערוך צורך 4)בשולחן אין אבל

אלא  כאן קובעת אינה כי השלישי על יסכימו הדין שבעלי
(סנהדרין  עימהם לישב הגון אדם להם שיבררו הדיינים דעת

א). החייב 5)כג, שסובר להם, יצייתו הדין שבעלי שם,
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בזכותי  להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי בעצמי אני הרי
אמרו: א הלכה ג, פרק שם ובירושלמי (רש"י), מהפך היה
יש  ב: אות שם הרא"ש וכתב זכותו". מרדף שביררו "מתוך
ועומד  שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים
אנשים  כמה ונהגו כדין, לא אשר דברים לחפות במקומו
עצמו  הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור
גמור, דין לו שייראה לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה
מבין  המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא
חבירו, עם ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר
שום  ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן
ומכריע  שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי ועל תימן:6)ביניהם יד בכתב
שם. משפט בחושן וכן הדין. בעל לעיל 7)שבירר ראה

א. הלכה ד, כגון 8)פרק פפא: רב כדברי שם, סנהדרין
גדול  חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי
(רדב"ז). בו לבחור השני הצד יכול זאת ובכל הונא, כרב
גר  כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל
אחרת, לעיר עימו לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר
בתוספות  וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר
לו  לברור רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם
חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין
לו  לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין
וכן  (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, תלמיד

שם). משפט בחושן

.·ÏeÒt B‡ ·B¯˜ ÂÈÏÚ ÏawL ÈÓ9Ôi„ B˙BÈ‰Ï ÔÈa , ƒ∆ƒ≈»»»»≈ƒ¿«»
ÌÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ Ïa˜ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ „Ú B˙BÈ‰Ï ÔÈa≈ƒ¿≈»»¬ƒƒ≈∆»ƒ«¿ƒ

‰¯·Úa10ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk11B‡ «¬≈»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»»
ÏÚ ÏawL ÔÈa ,BÏ Ôe„Ï ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‰LÏLkƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»≈∆ƒ≈«

ÔÚBË ‰È‰M ‰Ó ÏÁÓÏÂ ÂÈ˙BiÎÊ „a‡Ï BÓˆÚ12ÏÚ «¿¿«≈¿À»¿ƒ¿…«∆»»≈«
ÏawL ÔÈa ,Ô‰Èt13B¯·Á ÂÈÏÚ ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÔziL ƒ∆≈∆ƒ≈∆ƒ≈»«∆ƒ¿«»»¬≈

BÈ„a B‡ ÏeÒt‰ BÊ ˙e„Úa14B„iÓ e˜ Ì‡ :15‰Ê ÏÚ ¿≈«»¿ƒƒ»ƒ»«∆
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -16ÏBÎÈ - B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ .ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ17‡ÈˆB‰Â , «¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ
ÏeÒt‰ ‰Ê ÔÈ„a ÔBÓn‰18ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e„Úa B‡ «»¿ƒ∆«»¿≈≈»

¯ÊÁÏ19. «¬…

בקוביא.9) ומשחק בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, שפסולים
כשני 11) אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים

א). כג, (סנהדרין כשרים הנתבע.12)עדים חבירו כלפי
או 14)הנתבע.13) הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שהוא 15)בדיניו". סודר קניין בקבלת ממנו שקבלו
ובביאורנו  ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב

"אין 16)שם. ב) כד, (סנהדרין דין גמר לפני ואפילו
כלום". קניין לו.17)לאחר תן צא הדין: בית שאמר

ב"הוצאת 19)לדון.18) תלוי זה ואין רבא. וכדעת שם.
אלא  לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון"
יכול  עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק שאפילו
רבינו  כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר:
וראוי  גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה הלכות והשווה

מחליט  פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר,
הממון" להוציא הדין "נגמר להיות: וצריך טעות כאן שיש

וכו'.

.‚ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ20¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ¿»«
BÏ21EL‡¯ ÈiÁa ÈÏ Ú·M‰ :22ÈÏ Ú·M‰ B‡ ,¯Ët‰Â ƒ»«ƒ¿«≈…¿¿ƒ»≈ƒ»«ƒ

ÔÚËzM ‰Ó Ïk EÏ Ôz‡Â EL‡¯ ÈiÁa23e˜ Ì‡ : ¿«≈…¿¿∆≈¿»«∆ƒ¿«ƒ»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ24- B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»

ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ25ÚaLÂ ÔÈc‰ ¯Ó‚ . »«¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿«
.ÌlLÏ ·iÁÂ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡L BÓk¿∆»«≈»«¬…¿«»¿«≈

הריני 20) ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
הלכה  י"א, פרק שבועות (הלכות ישראל אלוקי בה' נשבע

לנתבע.21)חֿט). קלה,22)התובע שבועה שזוהי
שמים. שם בה מזכיר לתובע 23)שאינו הנתבע שאמר

קבלת  הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב
מקצתו  אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר
המלווה  ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה הלכות (ראה

א. מה, בשבועות כמבואר א 24)להישבע, כד, סנהדרין
ב. שאמרו 25)ועמוד כמו דין הגמר היאֿהיא השבועה

יכול  אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא
בו. לחזור הוא יכול נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור

ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה

.„˙q‰ ˙Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â26dÎÙ‰Â27, ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»
BÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ÚaL Ì‡ B‡ B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»ƒƒ¿«∆∆∆∆¿»»»≈

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ28. »«¬…

שהשיאוהו 26) היסת, ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא
התורה  שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים
מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור

י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה על 27)ב)
אלא  שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע,
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות בלבד" היסת שבועת

והוא 28) גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא
וטול  הישבע רצונך לי... מכרתו אתה גנבתי... לא  אומר
עבדים  על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע
הרי  היסת, שבועת אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן

משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם

.‰¯Ó‡Â ,‰Úe·L ·iÁ ‰È‰ ‡lL ÈÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»¿»¿»«
‰Úe·L EÏ Ú·M‡29¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ Ì‡ : ∆»«¿¿»ƒ»ƒ»≈»«¬…

ÔÈc ˙È·a ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ;Ba30 ¿ƒ…»ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ
Ú·MÈÂ ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú ¯ÊBÁ -31. ≈«∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ»«

חמורה.29) שבועה התימנים: יד שהתחייב.30)בכתב
אלא 31) דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו כלומר,

כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה
כב). קטן סעיף

.Â‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·a ·iÁ˙pL ÈÓ32 ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»
ÔÈc‰ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - B˙eÎÊÏ33Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿≈∆«ƒ¿≈«ƒ««ƒ

‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈc‰ ¯Ó‚ ¯·kL34- ∆¿»ƒ¿««ƒ»¿«∆≈ƒ¿»»
¯˙BÒ35‡·‰ ,EÏ LiL ˙BÈ‡¯ Ïk :ÌÈic‰ BÏ e¯Ó‡ . ≈»¿««»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



קכט oixcdpq zekld - mihtey xtq - lel` `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בזכותי  להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי בעצמי אני הרי
אמרו: א הלכה ג, פרק שם ובירושלמי (רש"י), מהפך היה
יש  ב: אות שם הרא"ש וכתב זכותו". מרדף שביררו "מתוך
ועומד  שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים
אנשים  כמה ונהגו כדין, לא אשר דברים לחפות במקומו
עצמו  הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור
גמור, דין לו שייראה לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה
מבין  המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא
חבירו, עם ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר
שום  ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן
ומכריע  שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי ועל תימן:6)ביניהם יד בכתב
שם. משפט בחושן וכן הדין. בעל לעיל 7)שבירר ראה

א. הלכה ד, כגון 8)פרק פפא: רב כדברי שם, סנהדרין
גדול  חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי
(רדב"ז). בו לבחור השני הצד יכול זאת ובכל הונא, כרב
גר  כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל
אחרת, לעיר עימו לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר
בתוספות  וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר
לו  לברור רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם
חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין
לו  לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין
וכן  (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, תלמיד

שם). משפט בחושן

.·ÏeÒt B‡ ·B¯˜ ÂÈÏÚ ÏawL ÈÓ9Ôi„ B˙BÈ‰Ï ÔÈa , ƒ∆ƒ≈»»»»≈ƒ¿«»
ÌÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ Ïa˜ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ „Ú B˙BÈ‰Ï ÔÈa≈ƒ¿≈»»¬ƒƒ≈∆»ƒ«¿ƒ

‰¯·Úa10ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk11B‡ «¬≈»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»»
ÏÚ ÏawL ÔÈa ,BÏ Ôe„Ï ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‰LÏLkƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»≈∆ƒ≈«

ÔÚBË ‰È‰M ‰Ó ÏÁÓÏÂ ÂÈ˙BiÎÊ „a‡Ï BÓˆÚ12ÏÚ «¿¿«≈¿À»¿ƒ¿…«∆»»≈«
ÏawL ÔÈa ,Ô‰Èt13B¯·Á ÂÈÏÚ ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÔziL ƒ∆≈∆ƒ≈∆ƒ≈»«∆ƒ¿«»»¬≈

BÈ„a B‡ ÏeÒt‰ BÊ ˙e„Úa14B„iÓ e˜ Ì‡ :15‰Ê ÏÚ ¿≈«»¿ƒƒ»ƒ»«∆
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -16ÏBÎÈ - B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ .ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ17‡ÈˆB‰Â , «¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ
ÏeÒt‰ ‰Ê ÔÈ„a ÔBÓn‰18ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e„Úa B‡ «»¿ƒ∆«»¿≈≈»

¯ÊÁÏ19. «¬…

בקוביא.9) ומשחק בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, שפסולים
כשני 11) אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים

א). כג, (סנהדרין כשרים הנתבע.12)עדים חבירו כלפי
או 14)הנתבע.13) הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שהוא 15)בדיניו". סודר קניין בקבלת ממנו שקבלו
ובביאורנו  ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב

"אין 16)שם. ב) כד, (סנהדרין דין גמר לפני ואפילו
כלום". קניין לו.17)לאחר תן צא הדין: בית שאמר

ב"הוצאת 19)לדון.18) תלוי זה ואין רבא. וכדעת שם.
אלא  לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון"
יכול  עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק שאפילו
רבינו  כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר:
וראוי  גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה הלכות והשווה

מחליט  פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר,
הממון" להוציא הדין "נגמר להיות: וצריך טעות כאן שיש

וכו'.

.‚ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ20¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ¿»«
BÏ21EL‡¯ ÈiÁa ÈÏ Ú·M‰ :22ÈÏ Ú·M‰ B‡ ,¯Ët‰Â ƒ»«ƒ¿«≈…¿¿ƒ»≈ƒ»«ƒ

ÔÚËzM ‰Ó Ïk EÏ Ôz‡Â EL‡¯ ÈiÁa23e˜ Ì‡ : ¿«≈…¿¿∆≈¿»«∆ƒ¿«ƒ»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ24- B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»

ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ25ÚaLÂ ÔÈc‰ ¯Ó‚ . »«¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿«
.ÌlLÏ ·iÁÂ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡L BÓk¿∆»«≈»«¬…¿«»¿«≈

הריני 20) ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
הלכה  י"א, פרק שבועות (הלכות ישראל אלוקי בה' נשבע

לנתבע.21)חֿט). קלה,22)התובע שבועה שזוהי
שמים. שם בה מזכיר לתובע 23)שאינו הנתבע שאמר

קבלת  הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב
מקצתו  אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר
המלווה  ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה הלכות (ראה

א. מה, בשבועות כמבואר א 24)להישבע, כד, סנהדרין
ב. שאמרו 25)ועמוד כמו דין הגמר היאֿהיא השבועה

יכול  אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא
בו. לחזור הוא יכול נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור

ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה

.„˙q‰ ˙Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â26dÎÙ‰Â27, ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»
BÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ÚaL Ì‡ B‡ B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»ƒƒ¿«∆∆∆∆¿»»»≈

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ28. »«¬…

שהשיאוהו 26) היסת, ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא
התורה  שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים
מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור

י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה על 27)ב)
אלא  שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע,
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות בלבד" היסת שבועת

והוא 28) גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא
וטול  הישבע רצונך לי... מכרתו אתה גנבתי... לא  אומר
עבדים  על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע
הרי  היסת, שבועת אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן

משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם

.‰¯Ó‡Â ,‰Úe·L ·iÁ ‰È‰ ‡lL ÈÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»¿»¿»«
‰Úe·L EÏ Ú·M‡29¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ Ì‡ : ∆»«¿¿»ƒ»ƒ»≈»«¬…

ÔÈc ˙È·a ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ;Ba30 ¿ƒ…»ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ
Ú·MÈÂ ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú ¯ÊBÁ -31. ≈«∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ»«

חמורה.29) שבועה התימנים: יד שהתחייב.30)בכתב
אלא 31) דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו כלומר,

כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה
כב). קטן סעיף

.Â‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·a ·iÁ˙pL ÈÓ32 ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»
ÔÈc‰ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - B˙eÎÊÏ33Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿≈∆«ƒ¿≈«ƒ««ƒ

‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈc‰ ¯Ó‚ ¯·kL34- ∆¿»ƒ¿««ƒ»¿«∆≈ƒ¿»»
¯˙BÒ35‡·‰ ,EÏ LiL ˙BÈ‡¯ Ïk :ÌÈic‰ BÏ e¯Ó‡ . ≈»¿««»ƒ»¿»∆≈¿»≈
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‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ !ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»»
Ì‡ ‰OÚi ‰Ó .ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈∆«ƒ««¬∆ƒ

¯Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈLÏL CB˙a ‡ˆÓ ‡ÏÌÈLÏL36? …»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

שבכתב.32) שפסקו 33)הוכחה דינו לו סותר דינו בית
וברש"י). א לא, (סנהדרין שכנגדו את שטר 34)ומחייבים

דין.35)זכותו. גזר לאחר אפילו י"ב: הלכה שם ירושלמי
אם  "ואפילו א: סעיף כ, סימן משפט חושן ערוך ובשולחן

כבר". גמליאל.36)פרע בן שמעון וכרבן שם, סנהדרין

.ÊÌ˙Ò Ì‡ Ï·‡37?„ˆÈk .¯˙BÒ BÈ‡ - ÂÈ˙BÚË ˙‡ ¬»ƒ»«∆«¬»≈≈≈«
EÏ LÈ .ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?ÌÈ„Ú EÏ LÈ :BÏ e¯Ó‡»¿≈¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ≈¿
ÔÂÈk .e‰e·iÁÂ B˙B‡ e„Â .‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?‰È‡¿̄»»»«≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿≈»
ÈBÏÙe ÈBÏt e·¯˜ :¯Ó‡ ,·iÁ˙pL ‰‡¯L∆»»∆ƒ¿«≈»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ

B˙cÙ‡ CBzÓ ‰È‡¯ ‡ÈˆB‰L B‡ !Èe„ÈÚ‰Â38ÔÈ‡ - ¿«ƒƒ∆ƒ¿»»ƒ¬À¿»≈
B˙È‡¯ ÏÚÂ ÂÈ„Ú ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰Ê39. ∆¿¿≈«¿ƒƒ«≈»¿«¿»»

כיסים.38)סגר.37) כעין תפירות מלאה חגורתו,
שטרותיו.39) וזייף שקר להעיד שכרם שמא חוששים כי

ולאחר  לי אין ואמר עדים, הבא לו: אמרו אם הדין והוא
שרבינו  אלא שם, החכמים כדעת כלום, זה אין הביא, זמן
אם  דווקא ופלוני" פלוני "קרבו אמר אם שאפילו משמיענו,
עד  שתק אם אבל סותר, אינו - עדים לי אין תחילה: הצהיר
והעידוני, ופלוני פלוני קרבו אמר: כן ואחרי בדין שנתחייב
בחושן  להלכה מבואר וכן משנה). (לחם הדין סותר והעידו,
שם  משפט לחושן שבסמ"ע להעיר וראוי א סעיף כ משפט
הניכר, חיסרון כאן רבינו בדברי שיש מחליט, ב קטן סעיף
ראייה, לי אין אמר ראייה, לך "יש הנכון: הנוסח הוא וכך
אם  לומר צריך ואין כלום. אינו כן אחרי שמצא פי על אף
והמדפיס  וחייבוהו". אותו ודנו ראייה לי אין אמר אמרו...

" תיבת עד הראשונה "ראייה" תיבת מן ראייה"השמיט
נמשך  הוא שכידוע ערוך, השולחן לשון הוא וכן השנייה.

רבינו. לשון אחרי

.Á‰È‡¯‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40BÏˆ‡41 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿»»∆¿
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„na BnÚ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ«¿ƒ»¬»ƒ»«≈ƒ≈ƒ
˙È„nÓ ÌÈ„Ú BÏ e‡a ÔkÓ ¯Á‡Ïe ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿««ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«

˙ÓÁ‰ ‰˙È‰L B‡ ,Ìi‰42ÌL LiL ÂÈ·‡ ÏL «»∆»¿»«≈∆∆»ƒ∆≈»
ÔB„wt‰L ‰Ê ‡·e ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ˙„˜ÙÓ ˙B¯ËM‰«¿»À¿∆∆¿«¬≈ƒ»∆∆«ƒ»

¯˙BÒÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙È‡¯ BÏ ‡ÈˆB‰Â BÏˆ‡43. ∆¿¿ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ¿≈
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓ ?¯˙BÒ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈ƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿»¿«∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡ CÎÂ Ck ÈtÓ B‡ ,ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈«¿«»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ
Ì˙Ò ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿»»«»ƒ¿»»¬≈∆…»«

,ÂÈ˙BÚËÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯˙BÒÂ «¬»¿≈¿ƒ»ƒ≈≈¿»«≈ƒ
‰È‡¯ ‡ÏÂ ,Ìi‰ ˙È„Óa ‡ÏÂ ‰p‰ ‡Ï ,ÏÏk ÌÈ„Ú≈ƒ¿»…≈»¿…ƒ¿ƒ««»¿…¿»»

¯zÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ „Èa ‡ÏÂ È„Èa ‡Ï ,ÏÏk44. ¿»…¿»ƒ¿…¿«¬≈ƒ≈»ƒ¿…

זכותו.40) עור.42)ברשותו.41)שטר שק

ב.43) לא, וכן 44)סנהדרין ו. משנה ו פרק שם תוספתא
ומפרש  בראיותיו" שיכפור "עד י"ב: הלכה שם בירושלמי
ביד  ולא בידי לא כלל ראייה לי אין שאמר: משה' ה'פני

לסתור. יכול אינו שוב אחרים,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45·iÁ˙pL ÏB„‚a ?46‡È·‰Â , «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿≈ƒ
L¯BÈ Ï·‡ ;ÂÈ˙BÚË Ì˙qL ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ˙BÈ‡¿̄»¿≈ƒ≈ƒ««∆»««¬»¬»≈
˙ÓÁÓ ˙BÚË ÂÈÏÚ e‡·e ,BLÈ¯BÓ ˙nLk ÔË˜ ‡e‰L∆»»¿∆≈ƒ»»»¿»≈¬«

BLÈ¯BÓ47ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ,ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ƒ««∆ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ¿≈
BÏ e¯Ó‡ ·iÁ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯Á‡Â ,‰È‡¯ ÈÏƒ¿»»¿««∆»»ƒ≈ƒ«»»¿
ÔÈc da ¯zÒzL ˙e„Ú EÈ·‡Ï ÌÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿…»ƒ

„È˜Ù‰ ELÈ¯BÓ :„Á‡ BÏ ¯Ó‡ B‡ ,‰Ê48- BÊ ‰È‡¯ ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
Ú„BÈ ÔË˜ L¯Bi‰ ÔÈ‡L ,¯˙BÒÂ „iÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒƒ»¿≈∆≈«≈»»≈«

BLÈ¯BÓ ˙BÈ‡¯ Ïk49. »¿»ƒ

לסתור.45) יכול עצמו.46)שאינו נגד 47)מחמת
ממורישו. שירש אצלי 48)הנכסים הפקיד תימן: יד בכתב

זו. על 49)ראייה ואף שם. נחמן רב וכפסק א לא, סנהדרין
רבינו  סובר קטן, היה - ינוקא" "ההוא כתוב: ששם פי
לא  גדול היה לא שאם בשנים, גדול היה כבר לדין כשנתבע
עדות  מקבל כאילו זה שהרי כלל, לדונו נזקק נחמן רב היה
לפיכך  מורישו כשמת קטן שהיה ומתוך דין, בעל בפני שלא

משנה). (כסף ינוקא לו: קוראים

.ÈB„iÓ ewL ÈÓ50ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L , ƒ∆»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒ
Ú·MÈÂ51ÏhÈÂ B˙ÚËa ÔÓ‡ B¯·Á ‰È‰È -52‰Ó Ïk ¿ƒ»«ƒ¿∆¬≈∆¡»¿«¬»¿ƒ…»«

ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L B‡ ,‰Úe·L ‡Ïa ÔÚhM∆»«¿…¿»∆ƒ…»¿¿ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ÏhÈÂ Ú·MÈÂ53¯ËtÈÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡Â ¿ƒ»«¿ƒ…ƒ≈∆¿¿≈¿¿ƒ»≈

B¯·Á54,ÌÈ‡z‰ eÓi˜˙ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ , ¬≈¿»««¿…»ƒ¿«¿«¿»ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡Â55Òe‡ ‰È‰L ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈∆¿¿ƒ≈ƒ¿»»∆»»»

ÌBi‰ B˙B‡a56Ú·MÈÂ ,‰Ê ÔÈwÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬≈∆»ƒƒ¿»∆¿ƒ»«
Ì„wÓ ‰È‰Lk ,B¯·Á epÚa˙iLk57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿»∆¬≈¿∆»»ƒ…∆¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

דין.50) בית בפני מידו סודר" "קניין בקבלת שהתחייב
מלשלם.51) ולהיפטר התובע טענת את להכחיש
מהתובע.53)התובע.52) כשקנו מדובר כאן
על 55)הנתבע.54) וגם התובע על גם שניהם על מוסב זה

ומקור  ב). קטן סעיף כא, משפט לחושן (סמ"ע הנתבע תנאי
הקניין  שיהא התנו ב' עמוד ושם א. כז, בנדרים ההלכה
"אסמכתא" אלא זו אין זה בלא כי חשוב, דין בבית נעשה
וכל  פלוני ליום לבוא שיכול וסבר דעתו על שסמך
להקנותו", בליבו גמר לא "שהרי קונה אינה "אסמכתא"
שם  ואמנם ב, הלכה י"א, פרק מכירה בהלכות כמבואר
בבית  עליה מידו שקנו "אסמכתא רבינו: מדגיש י"ג הלכה
דבריו  על כאן סמך שרבינו וכנראה קנה". זה הרי חשוב דין

משנה). לחם פי (על מכירה בא.56)בהלכות לא ולפיכך
א)57) כז, (נדרים בשבועה נפטר שהנתבע הקניין, לפני

עשה  מצוות הסמ"ג ולדעת פטרו". רחמנא ואנוס הוא, "אנוס
פרק  קידושין בירושלמי ומקורה הגאונים. הוראת זו הרי צז,
כך  יהיה פלוני ביום כך אעשה לא אם המתנה ב: הלכה ְֶַַג,
עבד". דלא כמאן אונס אמר יוחנן "רבי - אונס לו ואירע
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oixcdpqקל zekld - mihtey xtq - lel` `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ג. קטן סעיף שם בש"ך מכירה 58)וראה הלכות השווה
י"ד. הלכה י"א, פרק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המחייבים 1) שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני מטים שאין

שניים  שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים על יתר
דיין  יודע. איני אומר: והשלישי חייב, או זכאי אומרים

ספיקו. טעמי את לנמק צריך אם יודע, איני האומר:

.‡,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Ó ,e˜ÏÁpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆¿¿ƒ¿»»¿ƒ««
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Óe2BÊÂ . ƒ¿»»¿ƒ«»¿ƒ««»…¿

.˙Bh‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
ÈÈc ¯‡L·e ˙BBÓÓ ÈÈ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈

¯zÓe ¯eÒ‡3Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B‰ËÂ ‡ÓËÂ4ÈÈ„a Ï·‡ ; »À»¿»≈¿»¿«≈»∆¬»¿ƒ≈
˙BLÙ5‡Ï B‡ ‚¯‰È Ì‡ ‡ËBÁ‰ ‰Êa e˜ÏÁ Ì‡ , ¿»ƒ∆¿¿¿∆«≈ƒ≈»≈…

·¯‰ eÈ‰ Ì‡Â ,È‡kÊ - ÌÈkÊÓ ·¯‰ eÈ‰ Ì‡ :‚¯‰È≈»≈ƒ»»…¿«ƒ««¿ƒ»»…
ÏÚ ¯˙È ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰iL „Ú ‚¯‰ BÈ‡ - ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ≈∆¡»«∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈«

ÌÈL ÌÈkÊÓ‰6‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7‰Ê ÏÚL ,e„ÓÏ «¿«ƒ¿«ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆
‰¯Ó‡Â ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰8.˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï : ƒ¿ƒ»»¿»¿»…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…

ÌÈËB ·¯‰ Ì‡ :¯ÓBÏk9‰È‰˙ ‡Ï - ‚¯‰Ï ‰Ú¯Ï ¿«ƒ»…ƒ¿»»«¬……ƒ¿∆
ÔÈ·iÁÓ‰ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÈË‰ ehiL „Ú ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆ƒ¬»»¿»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙h‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙ËÏ :¯Ó‡pL .ÌÈL10E˙Èh‰ . ¿«ƒ∆∆¡«ƒ¿…«¬≈«ƒ¿«…«»»¿
ÏÎÂ .ÌÈL Èt ÏÚ - ‰Ú¯Ï ,„Á‡ Èt ÏÚ - ‰·BËÏ¿»«ƒ∆»¿»»«ƒ¿«ƒ¿»

Ì‰ ‰Ïa˜ ÌÈ¯·c‰ el‡11. ≈«¿»ƒ«»»≈

א.2) כט, בסנהדרין א.3)משנה יא, כשר 4)חולין כגון
קטנה,5)ופסול. סנהדרין - ושלשה בעשרים שהם

ה"ב. פ"ה, לעיל א.6)כמבואר ב, בסנהדרין משנה
מסיני.7) למשה עד איש מפי איש בכת"י 8)ששמעו

ואמר. בתורה, הזהיר זה שעל בלבד.9)תימן: אחד עלֿפי
הטייה 10) אחרי אלא אינה לרעה, לנטות רוצה אתה אם

שנים. של שהיא ובמשנה 11)מרובה, מסיני, משה שקיבל
שאהיה  אני שומע לרעות, רבים אחרי תהיה "לא אמרו: שם
- להטות? רבים אחרי נאמר: למה אםֿכן לטובה, עמהם
– לטובה הטייתך לרעה, הטייתך לטובה כהטייתך לא
לעיל  והשווה שנים". עלֿפי לרעה הטייתך אחד, עלֿפי

ה"ג. פ"ה,

.·‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa12ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL :e˜ÏÁpL ≈ƒ∆¿»∆∆¿¿¿«ƒ¿ƒ
ÌÈL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ««¿∆»≈«»¬≈∆««¿«ƒ

·iÁ ÌÈ¯ÓB‡13.·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ«»¿∆»≈««¬≈∆«»
ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈««¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ
ÈLÈÏM‰Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ ÌÈL e¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»¿¿«ƒ«««»¿«¿ƒƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡14ÌÈL ÌÈic‰ eÙÈÒBÈ -15e‡ˆÓ . ≈≈ƒ≈«ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿¿
¯·ca ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ‰MÓÁ16Ì‰Ó ‰LÏL e¯Ó‡ . ¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿¿»≈∆

e¯Ó‡ .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È‡kÊ««¿«ƒ¿ƒ«»¬≈∆««»¿
ÌÈLe ,·iÁ ‰LÏLÌÈL e¯Ó‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¿»«»¿«ƒ««¬≈∆«»»¿¿«ƒ

ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,È‡kÊ Ì‰Ó≈∆««¿«ƒ≈∆«»¿∆»≈≈ƒ
Ú„BÈ17ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ -18‰Úa¯‡ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈«ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿«¿»»

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ19e¯Ó‡L B‡ , «««»¿∆»≈≈ƒ≈«∆»¿

ÔÈa ,Ú„BÈ ÈÈ‡ „Á‡ ¯Ó‡Â ,·iÁ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰LÏL¿»««¿∆»«»¿»«∆»≈ƒ≈«≈
‰Ê ‰È‰L20Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‡e‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ∆»»∆∆»«≈ƒ≈«∆»«≈ƒ≈«

·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰lÁza21eÈ‰ . «¿ƒ»≈∆»««≈¿ƒ««»…»
el‡ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿∆»≈≈ƒ≈«¬≈≈

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ22¯·c‰ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .23- ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»
„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ24eÚÈb‰ . ƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ

,·iÁ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL e¯Ó‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»¿¿ƒ«¬ƒ»«»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ»««¿∆»≈≈ƒ≈«
,„Á‡‰ „v‰ È¯·„Ï ¯ÊÁiL „Ú BnÚ ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB¿ƒ¿¿ƒƒ«∆«¬…¿ƒ¿≈««»∆»

ÔÈ·iÁÓ B‡ ÌÈkÊÓ ‰MLÂ ÌÈLÏL e‡ˆÓÂ25‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ¯ÊÁ»«…¿…∆»≈∆¬≈«»»»≈

ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe26. «¬ƒƒ∆«»¿∆¿«¿»»

ממונות.12) דיני להטות 13)הדן רבים אחרי שנאמר,
וברש"י). א כט, יודע,14)(סנהדרין איני שאמר: זה נמצא

יתכן, לא וזה בשנים. הדיון ונשאר זה, במושב איננו כאילו
וברש"י). (שם, דיינים שלשה צריכים תוספתא 15)שהרי

משנים". פחות אין - מוסיפים כמה "עד מ"ד: פ"ו, שם
ולדון 16) לחזור יכול יודע" "איני תחילה: שאמר זה שאף

ולדון, לחזור לו שאסור א) יז, (סנהדרין אמרו ולא עמהם.
בדיני  אבל ה"ב), פ"ט, לקמן (ראה נפשות בדיני אלא
מאחד  גרוע שאינו ודן, חוזר המסתפק אפילו ממונות
חובה  ובין זכות בין ממונות בדיני שמלמד התלמידים,
שם, חננאל רבינו מפירוש נראה וכן ה"א). פי"א, (לקמן
(רדב"ז  נפשות בדיני אלא עוסקת אינה הסוגיא שכל

ולא 17)ולחםֿמשנה). לזכות לא הטייה כאן שאין נמצא
"לעולם 18)לחובה. הנ"ל בתוספתא שאמרו כמו

הדין". שיגמר עד הדיינים שהדיין 19)מוסיפים אע"פ
ביתֿדין  עדיין נשאר זאת בכל שאינו, כמי הוא "המסתפק"
אפילו  שקול" "ביתֿדין עושים דיינים וכשמוסיפים שלם,

א. יז, בסנהדרין כמבואר מהם.20)לכתחילה, החמישי זה
שאם 21) דיינים, מוסיפים "למה ה"ה: פ"ה, שם ירושלמי

ליגמר  האחרונים, מן ואחד מזכים הראשונים מן שנים היו
שגם  - האחרונים" מן "ואחד רבינו: ומפרש בשלשה". הדין
נשאר  והראשון מחייב, האחרונים מן והשני מזכה, הוא
דברי  בהבנת (הרשב"א הרוב אחר הולכים זה בכל  - בספיקו
שנים  ואם סק"ו). יח, סי' לחו"מ הגר"א בביאור וכן רבינו,
יודעים, איננו אומרים ושנים חייב, - ואחד זכאי, אומרים
המסתפקים, השנים נגד רוב כאן שאין כיון להוסיף, צריכים
(רשב"א  כישנם הם הרי "המסתפקים" גם רבינו לדעת כי
שם). ובש"ך ה, ס"ק יח סי' לחו"מ בסמ"ע וכן הנ"ל,

את 22) להשמיענו אלא כאן רבינו חזר ולא טז, אות כנ"ל
ואחד. שבעים עד שמוסיפים דבריו היו 23)סוף שתמיד

מסתפק. ואחד למחצה ממונות 24)מחצה דיני שאין
נפשות מדיני שבעים עדיפים עד אלא בהם מוסיפים שאין

יב). ס"ק שם הגר"א (ביאור א מ, בסנהדרין כמבואר ואחד,
ממונות 25) לדיני רבינו למד וממנו נפשות, דיני לענין שם,

נזדקן 26)(לחםֿמשנה). ממונות בדיני "אומר א מב, שם
יד). ס"ק שם (הגר"א הדין"
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ג. קטן סעיף שם בש"ך מכירה 58)וראה הלכות השווה
י"ד. הלכה י"א, פרק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המחייבים 1) שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני מטים שאין

שניים  שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים על יתר
דיין  יודע. איני אומר: והשלישי חייב, או זכאי אומרים

ספיקו. טעמי את לנמק צריך אם יודע, איני האומר:

.‡,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Ó ,e˜ÏÁpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆¿¿ƒ¿»»¿ƒ««
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Óe2BÊÂ . ƒ¿»»¿ƒ«»¿ƒ««»…¿

.˙Bh‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
ÈÈc ¯‡L·e ˙BBÓÓ ÈÈ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈

¯zÓe ¯eÒ‡3Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B‰ËÂ ‡ÓËÂ4ÈÈ„a Ï·‡ ; »À»¿»≈¿»¿«≈»∆¬»¿ƒ≈
˙BLÙ5‡Ï B‡ ‚¯‰È Ì‡ ‡ËBÁ‰ ‰Êa e˜ÏÁ Ì‡ , ¿»ƒ∆¿¿¿∆«≈ƒ≈»≈…

·¯‰ eÈ‰ Ì‡Â ,È‡kÊ - ÌÈkÊÓ ·¯‰ eÈ‰ Ì‡ :‚¯‰È≈»≈ƒ»»…¿«ƒ««¿ƒ»»…
ÏÚ ¯˙È ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰iL „Ú ‚¯‰ BÈ‡ - ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ≈∆¡»«∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈«

ÌÈL ÌÈkÊÓ‰6‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7‰Ê ÏÚL ,e„ÓÏ «¿«ƒ¿«ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆
‰¯Ó‡Â ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰8.˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï : ƒ¿ƒ»»¿»¿»…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…

ÌÈËB ·¯‰ Ì‡ :¯ÓBÏk9‰È‰˙ ‡Ï - ‚¯‰Ï ‰Ú¯Ï ¿«ƒ»…ƒ¿»»«¬……ƒ¿∆
ÔÈ·iÁÓ‰ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÈË‰ ehiL „Ú ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆ƒ¬»»¿»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙h‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙ËÏ :¯Ó‡pL .ÌÈL10E˙Èh‰ . ¿«ƒ∆∆¡«ƒ¿…«¬≈«ƒ¿«…«»»¿
ÏÎÂ .ÌÈL Èt ÏÚ - ‰Ú¯Ï ,„Á‡ Èt ÏÚ - ‰·BËÏ¿»«ƒ∆»¿»»«ƒ¿«ƒ¿»

Ì‰ ‰Ïa˜ ÌÈ¯·c‰ el‡11. ≈«¿»ƒ«»»≈

א.2) כט, בסנהדרין א.3)משנה יא, כשר 4)חולין כגון
קטנה,5)ופסול. סנהדרין - ושלשה בעשרים שהם

ה"ב. פ"ה, לעיל א.6)כמבואר ב, בסנהדרין משנה
מסיני.7) למשה עד איש מפי איש בכת"י 8)ששמעו

ואמר. בתורה, הזהיר זה שעל בלבד.9)תימן: אחד עלֿפי
הטייה 10) אחרי אלא אינה לרעה, לנטות רוצה אתה אם

שנים. של שהיא ובמשנה 11)מרובה, מסיני, משה שקיבל
שאהיה  אני שומע לרעות, רבים אחרי תהיה "לא אמרו: שם
- להטות? רבים אחרי נאמר: למה אםֿכן לטובה, עמהם
– לטובה הטייתך לרעה, הטייתך לטובה כהטייתך לא
לעיל  והשווה שנים". עלֿפי לרעה הטייתך אחד, עלֿפי

ה"ג. פ"ה,

.·‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa12ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL :e˜ÏÁpL ≈ƒ∆¿»∆∆¿¿¿«ƒ¿ƒ
ÌÈL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ««¿∆»≈«»¬≈∆««¿«ƒ

·iÁ ÌÈ¯ÓB‡13.·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ«»¿∆»≈««¬≈∆«»
ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈««¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ
ÈLÈÏM‰Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ ÌÈL e¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»¿¿«ƒ«««»¿«¿ƒƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡14ÌÈL ÌÈic‰ eÙÈÒBÈ -15e‡ˆÓ . ≈≈ƒ≈«ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿¿
¯·ca ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ‰MÓÁ16Ì‰Ó ‰LÏL e¯Ó‡ . ¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿¿»≈∆

e¯Ó‡ .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È‡kÊ««¿«ƒ¿ƒ«»¬≈∆««»¿
ÌÈLe ,·iÁ ‰LÏLÌÈL e¯Ó‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¿»«»¿«ƒ««¬≈∆«»»¿¿«ƒ

ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,È‡kÊ Ì‰Ó≈∆««¿«ƒ≈∆«»¿∆»≈≈ƒ
Ú„BÈ17ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ -18‰Úa¯‡ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈«ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿«¿»»

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ19e¯Ó‡L B‡ , «««»¿∆»≈≈ƒ≈«∆»¿

ÔÈa ,Ú„BÈ ÈÈ‡ „Á‡ ¯Ó‡Â ,·iÁ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰LÏL¿»««¿∆»«»¿»«∆»≈ƒ≈«≈
‰Ê ‰È‰L20Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‡e‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ∆»»∆∆»«≈ƒ≈«∆»«≈ƒ≈«

·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰lÁza21eÈ‰ . «¿ƒ»≈∆»««≈¿ƒ««»…»
el‡ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿∆»≈≈ƒ≈«¬≈≈

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ22¯·c‰ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .23- ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»
„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ24eÚÈb‰ . ƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ

,·iÁ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL e¯Ó‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»¿¿ƒ«¬ƒ»«»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ»««¿∆»≈≈ƒ≈«
,„Á‡‰ „v‰ È¯·„Ï ¯ÊÁiL „Ú BnÚ ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB¿ƒ¿¿ƒƒ«∆«¬…¿ƒ¿≈««»∆»

ÔÈ·iÁÓ B‡ ÌÈkÊÓ ‰MLÂ ÌÈLÏL e‡ˆÓÂ25‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ¯ÊÁ»«…¿…∆»≈∆¬≈«»»»≈

ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe26. «¬ƒƒ∆«»¿∆¿«¿»»

ממונות.12) דיני להטות 13)הדן רבים אחרי שנאמר,
וברש"י). א כט, יודע,14)(סנהדרין איני שאמר: זה נמצא

יתכן, לא וזה בשנים. הדיון ונשאר זה, במושב איננו כאילו
וברש"י). (שם, דיינים שלשה צריכים תוספתא 15)שהרי

משנים". פחות אין - מוסיפים כמה "עד מ"ד: פ"ו, שם
ולדון 16) לחזור יכול יודע" "איני תחילה: שאמר זה שאף

ולדון, לחזור לו שאסור א) יז, (סנהדרין אמרו ולא עמהם.
בדיני  אבל ה"ב), פ"ט, לקמן (ראה נפשות בדיני אלא
מאחד  גרוע שאינו ודן, חוזר המסתפק אפילו ממונות
חובה  ובין זכות בין ממונות בדיני שמלמד התלמידים,
שם, חננאל רבינו מפירוש נראה וכן ה"א). פי"א, (לקמן
(רדב"ז  נפשות בדיני אלא עוסקת אינה הסוגיא שכל

ולא 17)ולחםֿמשנה). לזכות לא הטייה כאן שאין נמצא
"לעולם 18)לחובה. הנ"ל בתוספתא שאמרו כמו

הדין". שיגמר עד הדיינים שהדיין 19)מוסיפים אע"פ
ביתֿדין  עדיין נשאר זאת בכל שאינו, כמי הוא "המסתפק"
אפילו  שקול" "ביתֿדין עושים דיינים וכשמוסיפים שלם,

א. יז, בסנהדרין כמבואר מהם.20)לכתחילה, החמישי זה
שאם 21) דיינים, מוסיפים "למה ה"ה: פ"ה, שם ירושלמי

ליגמר  האחרונים, מן ואחד מזכים הראשונים מן שנים היו
שגם  - האחרונים" מן "ואחד רבינו: ומפרש בשלשה". הדין
נשאר  והראשון מחייב, האחרונים מן והשני מזכה, הוא
דברי  בהבנת (הרשב"א הרוב אחר הולכים זה בכל  - בספיקו
שנים  ואם סק"ו). יח, סי' לחו"מ הגר"א בביאור וכן רבינו,
יודעים, איננו אומרים ושנים חייב, - ואחד זכאי, אומרים
המסתפקים, השנים נגד רוב כאן שאין כיון להוסיף, צריכים
(רשב"א  כישנם הם הרי "המסתפקים" גם רבינו לדעת כי
שם). ובש"ך ה, ס"ק יח סי' לחו"מ בסמ"ע וכן הנ"ל,

את 22) להשמיענו אלא כאן רבינו חזר ולא טז, אות כנ"ל
ואחד. שבעים עד שמוסיפים דבריו היו 23)סוף שתמיד

מסתפק. ואחד למחצה ממונות 24)מחצה דיני שאין
נפשות מדיני שבעים עדיפים עד אלא בהם מוסיפים שאין

יב). ס"ק שם הגר"א (ביאור א מ, בסנהדרין כמבואר ואחד,
ממונות 25) לדיני רבינו למד וממנו נפשות, דיני לענין שם,

נזדקן 26)(לחםֿמשנה). ממונות בדיני "אומר א מב, שם
יד). ס"ק שם (הגר"א הדין"
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˜Ùq‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÚÈ„B‰Ïe ÂÈ¯·„Ï27C¯„k , ƒ¿»»¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆
È‡Ó ·iÁÓ‰Â ,‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡¯nL∆«¿∆«¿«∆≈≈∆««¿«∆¿«¿«≈≈≈

·iÁÓ ÌÚË ‰Ê28. ∆««¿«≈

הוא,27) שאינו כמו - יודע איני שאמר זה א: יז, סנהדרין
לנמק  צריך אינו כלומר, לו. שומעים אין - טעם אמר ואם
 ֿ (לחם אמר ואי ד"ה: שם ברש"י וראה ספיקו, טעמי את

ה"אֿד.28)משנה). פ"י, לקמן ראה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קטנה 1) סנהדרי פטור. - לחובה כולם שראו סנהדרין

גדולה  סנהדרי יודע. איני אומר: ואחד נפשות, בדיני שנחלקו
ושלושים  מזכים, וחמישה שלושים נפשות, בדיני שנחלקו

הדין. את חותכים איך מחייבים, ושישה

.‡‰lÁz ˙BLÙ ÈÈ„a Ìlk eÁ˙tL ÔÈ¯„‰Ò2, «¿∆¿ƒ∆»¿À»¿ƒ≈¿»¿ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ·iÁ Ôlk e¯Ó‡Â3ÌL eÈ‰iL „Ú , ¿»¿À»«»¬≈∆»«∆ƒ¿»

¯Á‡Â ,ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ÈÂ ,B˙eÎÊa eÎÙ‰iL ÔÈkÊÓ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿«ƒ∆««¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿««
‚¯‰È Ck4. »≈»≈

הדיון.2) בהתחלת שראו 3)מיד "סנהדרי א יז, סנהדרין
להלין  שצריך כיון והטעם, אותו". פוטרים - לחובה כולם
לקמן  (ראה זכות אחריו לחפש כדי למחר, עד דינו את
ימצאו  לא שוב אחד, פה כולם שחייבוהו אלה ה"א), פי"א,
מאיר  רבי של פירושו ומעניין ג. אות בסמוך וראה זכות. לו
אלגזי, לר"י יעקב בקהלת הובא הרמב"ם) של דורו (בן הלוי
פוטרים  לומר, אותו" "פוטרים דבריהם: שכוונת פטור, ערך
כבשאר  למחר עד דינו את מענים ואין למיתה, מיד אותו
(זה  אמר "אם א) לט, (שבועות שנינו בזה וכיוצא הנידונים.
איני  השבועה) עונש חומר על עליו ואיימו שבועה שנתחייב
משהים  אין רש"י: ומפרש מיד", אותו פוטרים - נשבע
ב). כג, שמות תמימה, (תורה מיד ישלם כרחו ועל אותו,

כגון 4) רחוקים, אופנים ע"פ לזכות צדדים יש מקרה בכל כי
היום  שמקובל כמו וכדומה, בדעתו, שפוי היה לא אולי
סניגור  ורוצח פושע לכל שמעמידים הנאורות, באומות
לא  זה שביתֿדין וכיון בזכותו, ולהפוך בהצלתו להשתדל
ביותר, הרחוקה בדרק אפילו להצילו, זכות שום לו נודעה
במהירות  המשפט שהחליט או בדינים, בקי שאינו מוכח

שם). לסנהדרין בהגהותיו חיות (מהר"ץ מספיק עיון בלי

.·‰pË˜ È¯„‰Ò5ÌÈL ,˙BLÙ ÈÈ„a e˜ÏÁpL «¿∆¿≈¿«»∆∆¿¿¿ƒ≈¿»¿≈
È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ««¿««»»¿ƒ«»¬≈

È‡kÊ ‰Ê6¯OÚ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ ÌÈL . ∆««¿≈»»¿ƒ«»¿««»»
È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡7„Á‡Â ,È‡kÊ ¯OÚ „Á‡ e¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ««∆»¿««»»««¿««

‡Â ,·iÁ ¯OÚÌÈ¯OÚ elÙ‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«¬ƒ∆¿ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,ÔÈ·iÁÓ B‡ ÔÈkÊÓ ÌÈLe8 ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»∆»≈≈ƒ≈«

ÌÈL eÙÈÒBÈ -9‡e‰ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‰Ê . ƒ¿«ƒ∆∆»«≈ƒ≈«¬≈
‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ È¯‰L ,BÈ‡L ÈÓk10. ¿ƒ∆≈∆¬≈≈≈¿«≈»

‰fÓ ıeÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ˙ÙÒBz‰ ¯Á‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«««∆∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ∆
·iÁ ¯OÚ ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .˜tzÒn‰«ƒ¿«≈»¿¿≈»»««¿≈»»«»

È‡kÊ ‰Ê È¯‰ -11‰LÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡ . ¬≈∆««««»»¿ƒ««¿»
ÔÓ „Á‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ«»««ƒ∆»∆»ƒ

ÌÈBL‡¯‰12È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ »ƒƒ≈≈ƒ≈«¬≈∆«»∆¬≈
ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .ÌÈLa ea¯ ÔÈ·iÁÓ‰«¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿¿≈»»««¿≈

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯OÚ13ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡14ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .15ÔÈkÊÓ‰ ea¯iL „Ú ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿«ƒ

¯˙BÈ B‡ ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯È B‡ ,È‡kÊ ‡‰ÈÂ „Á‡∆»ƒ≈««ƒ¿«¿«¿ƒ¿«ƒ≈
·iÁ ‡‰ÈÂ16ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â el‡ „‚k el‡ eÈ‰ . ƒ≈«»»≈¿∆∆≈¿∆»≈≈ƒ

Ú„BÈ17„·Ïa „Á‡ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰L B‡ ,18- ≈«∆»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿«
ÌÈÚ·LÏ eÚÈb‰ .„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MLÂ ÌÈLÏL ,„Á‡Â¿∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ
‰MLÂ ÌÈLÏL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ«»¬≈∆««¿ƒ¿ƒ»

È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡19- ¿ƒ«»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ««
È¯·c Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯iL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÌÈc»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿∆∆»≈∆ƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈkÊÓe B¯·Á20B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ B‡21‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
ÔÈc‰ ÔwcÊ :¯ÓB‡ ÌÈicaL ÏB„b - ‰‡¯22ÔÈ¯ËBÙe ! »»»∆««»ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ

ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL .B˙B‡¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«»¿ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ««¿∆»≈≈ƒ≈«

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt23,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ . ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ««
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿∆»≈≈ƒ≈«

ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ È¯‰L ,·iÁ -24. «»∆¬≈««¿«¿ƒ¿«ƒ

ושלשה.5) עשרים של לטובה 6)שהיא שהטייתך
ה"א). פ"ח, (לעיל אחד עלֿפי לרעה 7)מספיקה והטייה

(שם). שנים עלֿפי אלא איני 8)אינה שאמר: זה נמצא
מכ"ג  בפחות נפשות דיני דנים ואין שאינו, כמי יודע,

וברש"י). א מ, עשרים 9)(סנהדרין כולם נמצאו שם,
עלֿפי  לרעה הטייה הרי יחייבו, וי"ג יזכו מהם י"א וארבעה,

וברש"י). א יז, (שם דיני 10)שנים חומר משום שם,
ירצה  אם ודאי אבל חובה, וללמד לחזור לו אין נפשות
חוזר  חובה שלימד מי אפילו שהרי רשאי, - זכות ללמד
ה'תוספות' דעת וכן ה"א. פי"א, לקמן כמבואר זכות, ומלמד
פ"ח, לעיל רבינו פסק זה ומטעם אחד. ד"ה ב לג, שם,
יודע  איני שאמר הדיין שאפילו ממונות, בדיני העוסק ה"ב:
ממונות  בדיני שהרי טו), אות שם בביאורנו (ראה ודן חוזר -
 ֿ (כסף השני לבעלֿדין זכות הוא - לזה חובה שהוא מה

עושים 11)משנה). שאין ואע"פ להקל. נפשות שספק
אפילו  עושים במוסיפים, – (=זוגי) שקול ביתֿדין בתחילה
של  בהטייה צורך כאן אין וכן א). יז, (סנהדרין לכתחילה
אלא  היה לא כשביתֿהדין אלא נאמר לא זה כי אחד,
נמצא  יודע, איני אמר מהם וכשאחד ושלשה, עשרים
כאן  אבל נפשות, דיני בו גומרים ואין הוא, חסר זה ביתֿדין
ולהקל  נפשות ספק מכח הנהרג את מזכים שלם, ביתֿדין יש
מגיה  מ"ה, פ"ה לסנהדרין יו"ט' וב'תוספות (לחםֿמשנה).
הדיינים  כ"ה שכל וכו', זכאי י"ג אמרו כאן: רבינו בדברי
איני  תחילה שאמר זה כי זכאי, אמרו וי"ג בדיון, השתתפו
לטובה  הטייה כאן שיש באופן זכות, ולימד חזר יודע,

אחד. שהוא 12)עלֿפי בין הקודם, המסתפק שהוא בין
זכות. ולימד חזר והמסתפק מדובר,13)אחר, כאן

להוסיף  והוצרכו מזכים, וי"א מחייבים י"ב היו שמתחילה
איני  אמר: הנוספים השנים מן ואחד כ"ה, הם והרי שנים

הרי 14)יודע. יודע", "איני אמר הנוספים מן שאחד כיון
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ששנינו  כמו שנים, שיוסיפו צריך ולעולם כאינו, הוא
אלא  הוסיפו לא עכשיו "שעד מ"ד: פ"ו, סנהדרין בתוספתא
מפני  שנים, אלא מוסיפים שאין והטעם (לחםֿמשנה). אחד"
וכשיוסיפו  מחדש, וליתן לישא להוסיף צריך שמעכשיו
בידעו  ומתנו, במשאו יעמיק מהקודמים דיין כל ָשנים,
דיין  כל אחד, אלא יוסיפו לא אם אבל נגדו, חדשים ששנים
הקודמת, סברתו כפי דעתו ויעמיד לו, יחוש לא מהקודמים

שמח). (אור כמוהו" לב לי "גם פעם 15)באמרו: בכל
יודע. איני יאמר: הנוספים מן גמר 16)כשאחד בשעת כי

פ"י, לקמן כמבואר חייב, לומר: זכות המלמד גם יכול דין,
אין  יודע, איני יאמר: הנוספים מן אחד אפילו ואז ה"ב.

משג  אין רוב, שיש כל כי אחרים, שנים להוסיף יחים צורך
(לחםֿמשנה). הנוספים השנים מן החדש במסתפק

מזכים 17) י"א כנגד מחייבים י"ב היו שבתחילה כגון
נמצאו  יודע, איני אמר: והשני האחד, וזיכה שנים, והוסיפו
שמח). (אור יודע אינו ואחד אלו, כנגד אלו

וחייב 18) שנים, והוסיפו י"א, כנגד י"א היו שבתחילה
וזיכה  שנים, עוד והוסיפו יודע, איני אמר: והשני האחד,
בלבד. אחד יותר המחייבים נמצאו חייב, - והשני האחד,

עלֿפי 19) לרעה הטייה שאין ה"א) פ"ח (לעיל נתבאר וכבר
לו 20)אחד. ויהיה למזכים, יעבור המחייבים מן שאחד

מזכים. ויהיו 21)רוב למחייבים, יעבור המזכים מן שאחד
הטייה  כאן ויש מזכים, ול"ד מחייבים, ושבעה שלשים

וברש"י). א מ, (סנהדרין שלשה עלֿפי דין 22)לרעה "זקן
וברש"י). א מב, (שם, בו" להמתין וצריך וקשה, ועמוק זה

הגדול 23) בביתֿדין כאן ומדובר להקל, נפשות שספק
בהרכב  מתחילה הדעות ונחלקו ואחד, שבעים של שהוא

שאינו.24)כזה. כמי הוא הרי יודע, איני שאמר: וזה

.‚‡aL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa25ÈÈ„a ÔÈa ,˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï ≈ƒ«»∆»»∆«¬…∆≈¿ƒ≈
‰¯Bz ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa ˙BLÙ26ÔÈ‡ - ¿»≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈»≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ27ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ„ ‡l‡ , ƒƒ¬≈∆∆»»ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ
ÔÈ‚¯‰p‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ„a Ì‡Â .Ô‰lL ·¯‰ ¯Á‡««»…∆»∆¿ƒ¿ƒ∆»ƒ«∆¡»ƒ

e˜ÏÁ28B‡ e‰e¯ËÙiL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÔÈc - ∆¿¿»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿¿
·iÁ˙È29. ƒ¿«≈

שבאה.25) תימן: מדיני 26)בכת"י בדין הנ"ל: בכת"י
וטהור. טמא והיתר, איסור כגון אנו 27)התורה. שאין

שבעים  עד אלא הוספה א) מ, (סנהדרין במשנה מוצאים
מוסיפים  שאין "כשם א) מב, (שם אמרו וכן יותר, ולא ואחד

וכו'. ואחד" שבעים של ביתֿדין הנ"ל:28)על בכת"י
נאשם  כלפי נוגע שהדיון כלומר, בפניהם. הנהרגים מן
למעשה  נשאלת והשאלה פיהם, על להיהרג העומד
צריך  אלא רגיל, רוב מספיק לא ואז להרגו, או להחיותו
תרצ), אלף ח"ה בתשובותיו (רדב"ז שנים המחייבים שירבו
יהרג  אם החוטא בזה נחלקו "אם ה"א: פ"ח, לעיל והשווה
כלפי  בעיקר נדרש שנים, עלֿפי שרוב הרי יהרג" לא או
הלכתי  דיון אלא שאינו נפשות" ב"דין ולא מסויים, מעשה

וכמבואר 29)גרידא. חברו", דברי מהם אחד "שיראה
ה"ב. סוף לעיל
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לזקן 1) אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא.

.‡‰t ÏÚaL ‰¯Bza ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ2Ô˜Ê BÈ‡ - ƒ∆≈∆«»∆¿«∆≈»≈
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ3ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ; «¿≈»»«»∆»¬≈∆ƒ¿«

ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰4[Ì„‡ ÏÎa B˙˙ÈÓe] ,5. »∆ƒƒƒ»¿»»»

והוא 2) מסיני, למשה הקב"ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב. פ"א, לעיל רבינו כדברי השמועה", "מפי הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב;

שבעלֿפה". יב.3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי, בדפוס
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י כל ביד הנ"ל: בדפוס

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב. להלן כמבואר להרגו,

שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ"ג, פי"א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:
הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב כמו

וכו'.

.·‰t ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙBk ‡e‰L ÌÒ¯t˙pL ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿«¿≈∆≈«»∆¿«∆
[B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ] -6ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ7Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿…«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰¯Bz ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡‰Â ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰8 »∆ƒƒ¿»¿ƒ≈»ƒ«»«ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â9ÔÈ¯Óen‰Â10ÏÏÎa ÌÈ‡ el‡ ÏkL . ¿«¿ƒ¿«»ƒ∆»≈≈»ƒ¿«

‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿…
‰ÂˆÓ ‰OÚ - Ô‰Ó „Á‡ ‚¯B‰‰ Ïk ‡l‡] ,ÌÈi„«»ƒ∆»»«≈∆»≈∆»»ƒ¿»

[ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Â ‰ÏB„‚11. ¿»¿≈ƒ«ƒ¿

מניחו 7)לבור.6) ואינו מסלקו  סולם, בבור היה שאם 
ה"י. פ"ד, רוצח הל' והשווה ב), כו, (ע"ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16



קלג mixnn zekld - mihtey xtq - lel` 'd oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ששנינו  כמו שנים, שיוסיפו צריך ולעולם כאינו, הוא
אלא  הוסיפו לא עכשיו "שעד מ"ד: פ"ו, סנהדרין בתוספתא
מפני  שנים, אלא מוסיפים שאין והטעם (לחםֿמשנה). אחד"
וכשיוסיפו  מחדש, וליתן לישא להוסיף צריך שמעכשיו
בידעו  ומתנו, במשאו יעמיק מהקודמים דיין כל ָשנים,
דיין  כל אחד, אלא יוסיפו לא אם אבל נגדו, חדשים ששנים
הקודמת, סברתו כפי דעתו ויעמיד לו, יחוש לא מהקודמים

שמח). (אור כמוהו" לב לי "גם פעם 15)באמרו: בכל
יודע. איני יאמר: הנוספים מן גמר 16)כשאחד בשעת כי

פ"י, לקמן כמבואר חייב, לומר: זכות המלמד גם יכול דין,
אין  יודע, איני יאמר: הנוספים מן אחד אפילו ואז ה"ב.

משג  אין רוב, שיש כל כי אחרים, שנים להוסיף יחים צורך
(לחםֿמשנה). הנוספים השנים מן החדש במסתפק

מזכים 17) י"א כנגד מחייבים י"ב היו שבתחילה כגון
נמצאו  יודע, איני אמר: והשני האחד, וזיכה שנים, והוסיפו
שמח). (אור יודע אינו ואחד אלו, כנגד אלו

וחייב 18) שנים, והוסיפו י"א, כנגד י"א היו שבתחילה
וזיכה  שנים, עוד והוסיפו יודע, איני אמר: והשני האחד,
בלבד. אחד יותר המחייבים נמצאו חייב, - והשני האחד,

עלֿפי 19) לרעה הטייה שאין ה"א) פ"ח (לעיל נתבאר וכבר
לו 20)אחד. ויהיה למזכים, יעבור המחייבים מן שאחד

מזכים. ויהיו 21)רוב למחייבים, יעבור המזכים מן שאחד
הטייה  כאן ויש מזכים, ול"ד מחייבים, ושבעה שלשים

וברש"י). א מ, (סנהדרין שלשה עלֿפי דין 22)לרעה "זקן
וברש"י). א מב, (שם, בו" להמתין וצריך וקשה, ועמוק זה

הגדול 23) בביתֿדין כאן ומדובר להקל, נפשות שספק
בהרכב  מתחילה הדעות ונחלקו ואחד, שבעים של שהוא

שאינו.24)כזה. כמי הוא הרי יודע, איני שאמר: וזה

.‚‡aL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa25ÈÈ„a ÔÈa ,˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï ≈ƒ«»∆»»∆«¬…∆≈¿ƒ≈
‰¯Bz ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa ˙BLÙ26ÔÈ‡ - ¿»≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈»≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ27ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ„ ‡l‡ , ƒƒ¬≈∆∆»»ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ
ÔÈ‚¯‰p‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ„a Ì‡Â .Ô‰lL ·¯‰ ¯Á‡««»…∆»∆¿ƒ¿ƒ∆»ƒ«∆¡»ƒ

e˜ÏÁ28B‡ e‰e¯ËÙiL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÔÈc - ∆¿¿»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿¿
·iÁ˙È29. ƒ¿«≈

שבאה.25) תימן: מדיני 26)בכת"י בדין הנ"ל: בכת"י
וטהור. טמא והיתר, איסור כגון אנו 27)התורה. שאין

שבעים  עד אלא הוספה א) מ, (סנהדרין במשנה מוצאים
מוסיפים  שאין "כשם א) מב, (שם אמרו וכן יותר, ולא ואחד

וכו'. ואחד" שבעים של ביתֿדין הנ"ל:28)על בכת"י
נאשם  כלפי נוגע שהדיון כלומר, בפניהם. הנהרגים מן
למעשה  נשאלת והשאלה פיהם, על להיהרג העומד
צריך  אלא רגיל, רוב מספיק לא ואז להרגו, או להחיותו
תרצ), אלף ח"ה בתשובותיו (רדב"ז שנים המחייבים שירבו
יהרג  אם החוטא בזה נחלקו "אם ה"א: פ"ח, לעיל והשווה
כלפי  בעיקר נדרש שנים, עלֿפי שרוב הרי יהרג" לא או
הלכתי  דיון אלא שאינו נפשות" ב"דין ולא מסויים, מעשה

וכמבואר 29)גרידא. חברו", דברי מהם אחד "שיראה
ה"ב. סוף לעיל
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ה'תשע"ז  אלול ה' ראשון יום

-mihteyxtq
mixnn zFkld¦§©§¦

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לזקן 1) אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא.

.‡‰t ÏÚaL ‰¯Bza ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ2Ô˜Ê BÈ‡ - ƒ∆≈∆«»∆¿«∆≈»≈
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ3ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ; «¿≈»»«»∆»¬≈∆ƒ¿«

ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰4[Ì„‡ ÏÎa B˙˙ÈÓe] ,5. »∆ƒƒƒ»¿»»»

והוא 2) מסיני, למשה הקב"ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב. פ"א, לעיל רבינו כדברי השמועה", "מפי הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב;

שבעלֿפה". יב.3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי, בדפוס
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י כל ביד הנ"ל: בדפוס

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב. להלן כמבואר להרגו,

שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ"ג, פי"א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:
הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב כמו

וכו'.

.·‰t ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙBk ‡e‰L ÌÒ¯t˙pL ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿«¿≈∆≈«»∆¿«∆
[B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ] -6ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ7Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿…«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰¯Bz ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡‰Â ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰8 »∆ƒƒ¿»¿ƒ≈»ƒ«»«ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â9ÔÈ¯Óen‰Â10ÏÏÎa ÌÈ‡ el‡ ÏkL . ¿«¿ƒ¿«»ƒ∆»≈≈»ƒ¿«

‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿…
‰ÂˆÓ ‰OÚ - Ô‰Ó „Á‡ ‚¯B‰‰ Ïk ‡l‡] ,ÌÈi„«»ƒ∆»»«≈∆»≈∆»»ƒ¿»

[ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Â ‰ÏB„‚11. ¿»¿≈ƒ«ƒ¿

מניחו 7)לבור.6) ואינו מסלקו  סולם, בבור היה שאם 
ה"י. פ"ד, רוצח הל' והשווה ב), כו, (ע"ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
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והל' ה"טֿי, פ"ח ומזיק חובל הל' ראה אנס, גוי ליד ישראל
הי"ב. פ"ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים

עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס, בזדון
שגוזרים  בשעה עובדיֿכוכבים לדתי החוזרים וכן אצלם,

ה"ט). פ"ג, תשובה (הל' בהם וידבק שם.11)גזירה ע"ז
מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט, ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק חוץ השמים
למי  שם והושווה בזה", ה' דבר כי הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ"י ע"ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס

מ"ב. פ"א, חולין לרבינו המשנה

.‚ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙkL LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»««»∆¿«
Bz·LÁÓa ‰t12¯Á‡ CÏ‰Â ,BÏ e‡¯pL ÌÈ¯·„·e ∆¿«¬«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»«««

BaÏ ˙e¯È¯L ¯Á‡Â ‰lw‰ BzÚc13‰¯Bza ¯ÙBÎÂ , «¿««»¿««¿ƒƒ¿≈«»
ÒBzÈ·e ˜B„ˆk ,‰lÁz ‰t ÏÚaL14ÌÈÚBz‰ Ïk ÔÎÂ ∆¿«∆¿ƒ»¿»«¿¿≈»«ƒ

,Ì‰È· È·e ‰l‡‰ ÌÈÚBz‰ Èa Ï·‡ .ÂÈ¯Á‡«¬»¬»¿≈«ƒ»≈∆¿≈¿≈∆
eÏc‚Â ÌÈ‡¯w‰ ÔÈa e„ÏBÂ ,Ì˙B·‡ Ì˙B‡ eÁÈc‰L∆ƒƒ»¬»¿¿≈«»»ƒ¿ƒ¿

ÌzÚc ÏÚ Ì˙B‡15Ì‰ÈÈa ‰aLpL ˜BÈ˙k ‡e‰ È¯‰ - »««¿»¬≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆
e‰eÏc‚Â16È¯‰L ,˙Bˆn‰ ÈÎ¯„a ÊÁ‡Ï ÊÈ¯Ê BÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈»ƒ∆¡…¿«¿≈«ƒ¿∆¬≈

Òe‡k ‡e‰17‡e‰L] Ck ¯Á‡ ÚÓML Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»«««»∆
,Òe‡k ‡e‰ È¯‰ - Ì˙„Â ÌÈ„e‰i‰ ‰‡¯Â ,È„e‰È¿ƒ¿»»«¿ƒ¿»»¬≈¿»
,e¯Ó‡L el‡ Ck .[Ì˙eÚË ÏÚ e‰eÏc‚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»»»≈∆»«¿

eÚhL ÌÈ‡¯w‰ Ì˙B·‡ ÈÎ¯„a ÌÈÊÁB‡‰18CÎÈÙÏ . »¬ƒ¿«¿≈¬»«»»ƒ∆»¿ƒ»
„Ú ,ÌBÏL È¯·„a ÌÎLÓÏe ,‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁ‰Ï Èe‡»̄¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿≈»«

‰¯Bz‰ Ô˙È‡Ï e¯ÊÁiL19. ∆«¿¿¿≈««»

יח.13)בהכרתו.12) כט, דברים הכתוב מלשון
איש 14) אנטיגנוס תלמידי והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ"ב, פ"ה נתן דרבי באבות כמפורש סוכו,
רבינו: אומר מ"ג: פ"א, אבות המשנה ובפירוש ה"ח. פ"ג,
וחולק  בתורה מאמין שהוא לסיעתו, אמר מהם אחד שכל
במצרים: הנקראות הרעות, הכתות יצאו ומאז הקבלה, על
מפרשים  והם ובייתוסים, צדוקים - החכמים ואצל "קראים",
לחכמים  שומעים ואינם להם, שיראה מה כפי הפסוקים,

במינות,15)כלל. ונולדו תימן: בכת"יד וכן רומי, בדפוס
עליו. אותם לבין 16)וגידלו שנשבה כתינוק הם הרי שם:

אנוס. שהוא דתם על הגויים וגידלוהו ואינו 17)הגויים,
שעשה  ועבירה עבירה כל על אחת חטאת להביא אלא חייב

ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים

רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.
זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
 ֿ (כסף לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»
ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈

˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»
ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆

B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»

¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿
epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»

‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך
אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל

הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או
ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,

שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה
מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
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ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",
אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:

ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם
להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם

-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו
שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין

וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה
פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל

הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי
מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").

.Á¯·„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ48‰¯BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡¯iL ¯·„a ÔÈa ,‰‡¯B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba49 »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯Ó ÏawL ¯·„a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
¯‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡·e ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰50Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL51˙È·Ï Ôlk ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰52ÎÏÈ -Ôlk - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a53‰¯Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
¯L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ÔÈc ˙È·e .ÈÈ ¯Á·Èƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ54‰LÂ B¯ÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ¯ÊÁ .55„nÏÂ56 ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „eÓÏ ‡e‰L C¯„k57˙BOÚÏ ‰¯B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡¯B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡¯˙‰58ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .59ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏ60B‡ B˙‡¯B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙È·a ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈ¯ÓBb - ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

B¯ÈÚaL ÔÈc61ÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡ÏÂ62‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚¯a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ï‚¯‰63:¯Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ64‰Ê¯Î‰ CÈ¯vL ÏÏkÓ ;e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ65. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡¯ÓÓ Ô˜Ê :‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â66‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e ,67:¯Ó‡ ÔlÎa È¯‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡¯ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק.48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי הסברה עלֿפי
ל.50) אות פ"א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי"ת: בנויה שהיתה
פ"ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות

ובת  שם).מ"ד. ובתפא"י פו,54)ויו"ט בסנהדרין משנה
שנית.55)ב. לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי
ה"ו. לעיל ב.58)וכאמור פח, לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל
וברש"י). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את

"ולא 62) א) פט, (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון
פי"ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני אלא נפשות דיני דנים ש"אין הי"א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח"כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב'תוספות' בחול
ה"ב), פי"א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט

ה"ה. פי"ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב: ונוסח
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע"ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי"ג: פ"ז, לקמן רבינו ומדברי

ומורה" סורר בן שהיה מפני פלוני סקלנו פלוני, בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע -
ה"ז  פי"ח עדות הל' לעיל וכן בכתב. שבעירו מביתֿדין
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ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",
אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:

ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם
להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם

-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו
שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין

וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה
פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל

הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי
מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").

.Á¯·„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ48‰¯BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡¯iL ¯·„a ÔÈa ,‰‡¯B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba49 »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯Ó ÏawL ¯·„a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
¯‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡·e ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰50Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL51˙È·Ï Ôlk ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰52ÎÏÈ -Ôlk - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a53‰¯Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
¯L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ÔÈc ˙È·e .ÈÈ ¯Á·Èƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ54‰LÂ B¯ÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ¯ÊÁ .55„nÏÂ56 ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „eÓÏ ‡e‰L C¯„k57˙BOÚÏ ‰¯B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡¯B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡¯˙‰58ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .59ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏ60B‡ B˙‡¯B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙È·a ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈ¯ÓBb - ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

B¯ÈÚaL ÔÈc61ÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡ÏÂ62‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚¯a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ï‚¯‰63:¯Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ64‰Ê¯Î‰ CÈ¯vL ÏÏkÓ ;e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ65. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡¯ÓÓ Ô˜Ê :‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â66‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e ,67:¯Ó‡ ÔlÎa È¯‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡¯ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק.48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי הסברה עלֿפי
ל.50) אות פ"א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי"ת: בנויה שהיתה
פ"ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות

ובת  שם).מ"ד. ובתפא"י פו,54)ויו"ט בסנהדרין משנה
שנית.55)ב. לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי
ה"ו. לעיל ב.58)וכאמור פח, לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל
וברש"י). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את

"ולא 62) א) פט, (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון
פי"ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני אלא נפשות דיני דנים ש"אין הי"א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח"כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב'תוספות' בחול
ה"ב), פי"א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט

ה"ה. פי"ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב: ונוסח
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע"ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי"ג: פ"ז, לקמן רבינו ומדברי

ומורה" סורר בן שהיה מפני פלוני סקלנו פלוני, בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע -
ה"ז  פי"ח עדות הל' לעיל וכן בכתב. שבעירו מביתֿדין
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למרות  א. פ"ט, בסנהדרין יהודה רבי וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי סובר מ"ג, פי"א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ"ה, ע"ז שבהל' להעיר, וראוי שם. דוד" ב"חסדי
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני

כאן. דבריו על שסמך וכנראה

ה'תשע"ז  אלול ו' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדבר 1) חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו

המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי
הזקן  שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר
עונש  לידי מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק

כרת.

.‡ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏÚ ˜ÏÁL ‰Ê∆∆»««≈ƒ«»¿»»∆«»ƒ«
˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê2ÌÈ¯ÒB‡ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa , ¿»≈¿«ƒ¿»«»≈∆»≈¿ƒ

È¯‰ - ¯ÒB‡ ‡e‰Â ÔÈ¯ÈzÓ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ¯ÈzÓ ‡e‰Â¿«ƒ≈∆»≈«ƒƒ¿≈¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê3,‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰ elÙ‡ . ∆«»ƒ»¬ƒ»»≈ƒƒ««»»

‰‡¯ Ck :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È˙Ba¯Ó ÈzÏa˜ Ck :¯Ó‡Â¿»«»ƒ«¿ƒ≈««¿≈¿ƒ»ƒ¿∆
Ô˙B ÔÈc‰L eÈÈÚa4Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,5Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈∆«ƒ≈ƒ¿»»¿»«¬≈∆

ÔÈ‡Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BOÚÏ ‰¯B‰L B‡ ‰OÚÂ ,¯·ca«»»¿»»∆»«¬¬≈∆«»¿≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ÌÈ¯BÓ Ì‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ6Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«ƒ≈ƒƒƒ««»»¿≈ƒ

LiL ¯·„a e¯ÊbL ˙B¯Êb‰ ÔÓ ‰¯Ê‚a Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ»«¬≈∆ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆»¿¿»»∆≈
ıÓÁ‰ ¯Èz‰L ÔB‚k ,˙¯k BB„Êe ˙‡hÁ B˙‚‚La7 ¿ƒ¿»«»¿»≈¿∆ƒƒ∆»≈

˙ÈML ‰ÚLa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa8B¯Ò‡ B‡ , ¿«¿»»»»¿ƒ»¿»»ƒƒ¬»
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰‡‰a9‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -10ÎÂ .Ô «¬»»¿»»¬ƒƒ¬≈∆«»ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
הוא  תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן"

ממרא. כזקן בישראל.3)נידון מחלוקות ירבו שלא כדי
העצמי.4) והעיון הסברא עימם.5)מצד והתווכח דן

עליהן". וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב
ג,6) פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר עדיפה שקבלתם

ד. חמץ.7)הלכה החמץ 8)אכילת על גזרו וחכמים
חמץ  בהלכות כמבואר זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר

ט. הלכה א, פרק אלא 9)ומצה אסור אינו חכמים ולדעת
שם. כמבואר בלבד, חמץ 10)באכילה איסור שעיקר כיוון

זו  גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש
בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,

מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן

.·ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·„a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰Â¯Ú ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡¯Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰·Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ·ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
¯eÒ‡16¯·„a ˜ÏBÁ È¯‰ - el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,¯zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L ¯eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡ ÏÎa B‡ ÌÈ¯et‰ „Ú ÌÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k - epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ ·iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
¯Ó‡L B‡ ,¯eËt ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb - ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È¯·„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈

ÏË BlL ¯ÓB‡‰22,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈
˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa23¯·„ È„ÈÏ ‡È·Ó ¯·c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»

Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈

Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆
ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈
Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿
‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…

- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ
Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»

˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿
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˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ
- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה

זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה
שלרבי 16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,

אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי  והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא

זו. הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי
לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם

של  באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ,

שני 18)א). הדין, בית של ההרכב להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע.20)דין שהמקדש
א). נב, (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב).לשלם פג, ֿ 27)קמא שבית
מכות. דיני דן שלושה של ב.28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה,

א). פח, (שם דמים לשם אלה 30)והחליט נכסי שאמר
או  הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב. מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב
שם).38) (סנהדרין ב נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ

"שני 40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית);
לעניים  - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט...
ישמעאל  רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה

א). פח, (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי אדם, נגעי
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור
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˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ
- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
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בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה

זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה
שלרבי 16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,

אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי  והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא

זו. הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי
לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם

של  באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ,

שני 18)א). הדין, בית של ההרכב להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע.20)דין שהמקדש
א). נב, (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב).לשלם פג, ֿ 27)קמא שבית
מכות. דיני דן שלושה של ב.28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה,

א). פח, (שם דמים לשם אלה 30)והחליט נכסי שאמר
או  הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב. מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב
שם).38) (סנהדרין ב נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ

"שני 40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית);
לעניים  - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט...
ישמעאל  רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה

א). פח, (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי אדם, נגעי
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור
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החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא
ב). פז, (שם מטהר יהושע ורבי כגון,42)מטמאים,

הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני גריסים כשני שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא,
בקרן  כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי שלדברי

א). הם.44)פח, נפרדים דברים שני שיש 45)שהרי זה
המנוגע. בבגד שנגע או המנוגע, לבית שנכנס או הנגע, בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס

פלוני,47) עם תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרבי ובא וני,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע ולרבי בעלה. על

א). פח, (שם הסתירה א.48)על ב, בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף
מדברי  וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב"מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,
השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב, הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב"מגיד  ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו
יקדשנה  אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות משנה"
ואין  היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני
בחיי  אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין
דין  לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם
כלל. בה תפסו לא השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה,

כשתי 49) תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
התורה  "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות

כבוד". להם חלקה
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חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"
כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

ה'תשע"ז  אלול ז' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
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מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו
הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,

(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה
 ֿ תלמוד "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב: לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל

וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל
ה"י. פ"ד, שם בירושלמי

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È¯‰ - Bn‡ È·‡Â ÂÈ·‡ È·‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡13. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב"תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי את ולא - אביו את יקלל "כי פ"ט קדושים פרשת

אמו". אבי את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó ÏL ‰¯‰Ê‡14LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰¯‰Ê‡‰ Ï·‡ ,Le¯Ùa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

L¯Á Ïl˜˙15Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÂÈ·‡ È¯‰ ,Ï‡¯OiÓ16. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב. נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי  מדאי, יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב שכוונת הרי - חרש" תקלל מ"לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב"תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי אין חרש, תקלל "לא פ"ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב, לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב. פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰17:¯Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ - ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓ18ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .19 «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â20„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á ·iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡¯OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È¯‰ -21Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
¯eËt - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï22. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף, מיתת חייב נפש, הרגו ואם ב). פד, שהיא (סנהדרין
שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע זה שאין מחנק, חמורה

שם. סנהדרין וראה ב). ח, (מכות לעיל 19)סייף ראה
ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני הכל

הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה
ב). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו

הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק חובל בהלכות כמבואר
קלא. אות ה"ד, פי"ט במכה 22)סנהדרין חבורה שאין

ב). פה, (שם מיתה לאחר

.Â·iÁ - BL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ23 ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰¯eaÁ ‡Ïa L¯Á ‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L .‚¯‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ24.L¯Á˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈
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מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו
הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,

(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה
 ֿ תלמוד "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב: לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל

וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל
ה"י. פ"ד, שם בירושלמי

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È¯‰ - Bn‡ È·‡Â ÂÈ·‡ È·‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡13. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב"תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי את ולא - אביו את יקלל "כי פ"ט קדושים פרשת

אמו". אבי את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó ÏL ‰¯‰Ê‡14LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰¯‰Ê‡‰ Ï·‡ ,Le¯Ùa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

L¯Á Ïl˜˙15Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÂÈ·‡ È¯‰ ,Ï‡¯OiÓ16. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב. נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי  מדאי, יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב שכוונת הרי - חרש" תקלל מ"לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב"תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי אין חרש, תקלל "לא פ"ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב, לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב. פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰17:¯Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ - ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓ18ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .19 «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â20„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á ·iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡¯OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È¯‰ -21Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
¯eËt - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï22. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף, מיתת חייב נפש, הרגו ואם ב). פד, שהיא (סנהדרין
שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע זה שאין מחנק, חמורה

שם. סנהדרין וראה ב). ח, (מכות לעיל 19)סייף ראה
ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני הכל

הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה
ב). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו

הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק חובל בהלכות כמבואר
קלא. אות ה"ד, פי"ט במכה 22)סנהדרין חבורה שאין

ב). פה, (שם מיתה לאחר

.Â·iÁ - BL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ23 ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰¯eaÁ ‡Ïa L¯Á ‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L .‚¯‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ24.L¯Á˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈
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חנק.23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

.ÊÂÈ·‡Ï Ìc ÊÈwn‰25BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB¯ ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«
¯eËt - ¯·‡ B‡ ¯Oa26,¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . »»∆∆»««ƒ∆»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ27ÂÈ·‡ ¯OaÓ ¿«¿ƒ»…«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒ
‰¯eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï - Bn‡ B‡28‰na . ƒ…ƒ∆»«¬∆«»«∆

Ì‡ Ï·‡ ;˙BOÚÏ ¯Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ
- ÔÈ¯ÚËˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ

e‰L¯iM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ ‰Ê È¯‰29.˙BOÚÏ ¬≈∆«ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב. פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ.27)אף והרי
(שם). חנק באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה

.Á,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ·‡ ‰kÓ ÏL ‰¯‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡¯OiÓ30ÏÏka Bn‡Â ÂÈ·‡ È¯‰ -31. »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף, לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף"
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב

הי"ב. פט"ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט: מצוה ה"חינוך" וכתב
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש
כלומר: וממכר, מקח כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני, דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.ËÈ˜e˙L32ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -33. ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ
‰˜c·pL Èt ÏÚ Û‡34‡e‰ ÈBÏt Ôa :‰¯Ó‡Â Bn‡35 ««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ

‰Èt ÏÚ ˜Á B‡ Ï˜Ò BÈ‡ -36ÔÓ Ba Ï·‡ . ≈ƒ¿»∆¡»«ƒ»¬»¿ƒ
ÏÚ ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ≈«»…«

Bn‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈ·‡37B˙¯B‰L ¯b ÔÎÂ .38‡lL »ƒ¿…«ƒ¿≈≈∆»∆…
‰M„˜a39‰M„˜a B˙„lL Èt ÏÚ Û‡ ,40·iÁ BÈ‡ - ƒ¿À»««ƒ∆≈»ƒ¿À»≈«»

B˙ÏÏ˜Â ÂÈ·‡ ˙kÓ ÏÚ41. «««»ƒ¿ƒ¿»

מיהו 32) ידוע ואינו בזנות, שנתעברה הפנויה, לאמו שנולד
"שמכיר  הי"ב: פט"ו, ביאה איסורי בהל' רבינו כלשון אביו,
אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה

אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו
לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר

.È.Bn‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Ck ,ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»«»ƒ»≈«»«ƒ
ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ ‡e‰L ˙‡ .Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈»ƒ¿ƒ∆∆«»«»ƒ

ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ‰ÊÂ ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -42BÈ‡ - «»«ƒ¿∆∆≈«»«»ƒ≈
Bn‡ ÏÚ ·iÁ43. «»«ƒ

פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך

.‡È.B˙Bk‰Ïe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ Ïl˜Ï ¯eÒ‡ ¯b‰«≈»¿«≈»ƒ»≈»ƒ¿«
‰¯eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k .e‰f·È ‡ÏÂ¿…¿«≈¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»

‰l˜ ‰M„˜Ï44Ba ‚‰B ‡l‡ .ÂÈ·‡ ‰f·Ó ‰Ê È¯‰L , ƒ¿À»«»∆¬≈∆¿«∆»ƒ∆»≈
„B·k ˙ˆ˜Ó45„·Ú‰ Ï·‡ .46ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ -47‡l‡ , ƒ¿»»¬»»∆∆≈ƒ∆»

¯·c ÏÎÏ ÂÈ·‡ BÈ‡L ÈÓk ÂÈ·‡ È¯‰48Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈»ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»««ƒ
e¯¯ÁzLpL49. ∆ƒ¿«¿¿

שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"
לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו

.·ÈÈ¯·BÚÂ ÌÈ¯eÓb ÌÈÚL¯ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈
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‚¯‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰Â ‰‚È¯‰Ï ÔÈc ¯Ó‚ elÙ‡ ,˙B¯·Ú¬≈¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒ»¿≈¿ƒ≈»≈
ÌÏÏ˜Ïe Ô˙Bk‰Ï ¯eÒ‡ -50Ô‰a Ï·Á B‡ Ïl˜ Ì‡Â . »¿«»¿«¿»¿ƒƒ≈»«»∆

¯eËt -51‚¯‰Â ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz eOÚ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»¬≈∆«»¿∆¡»
‰˙ÈÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ52‰na . ¬≈∆««ƒ∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«∆

e‰k‰Â ‡aL ¯Á‡ Ï·‡ ;B·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»«≈∆»¿ƒ»
,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ BÏl˜Â‰·eLz ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿«ƒ««ƒ∆»»¿»

‰˙ÈÓÏ CÏB‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -53Ì‡Â . ¬≈∆»ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ
Li·Ó‰ Ò˜a ·iÁ - BLia54. ƒ¿«»ƒ¿««¿«≈

שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,

מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
הי"א. או 56)פט"ז, ביתֿהדין, לפסקֿדין ציית שלא על

הי"ב, פ"ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם  שביזה
פ"ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני עליו: שאומרים והי"ד,

כשעשה,57)ה"ב). ד"ה ב כב, ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿

ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ58‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰¯Bz ‰¯Ó‡ È¯‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…
ÂÈÏÚ ‰qÎ˙59. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי סנהדרין 59)רוב

פ"ב  ליבמות ברי"ף אולם מדיח, הוזכר לא ושם ב. פה,
ומדיח, ממסית חוץ מביא: ב) כב, דף של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף בלק, פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡¯ Ck - B·Ï ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙Úe·La BÚÈaLÓ BÈ‡L60‡a ‰Ê È¯‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰Úe·L BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡61e¯‡a ¯·Îe .62ÔÈ‡ - Ba ˙‡ ‚¯‰L ·‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚¯‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡63ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰¯Bz ‰„Èt˜‰ „·Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ ¯e¯‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÈÓ¯a elÙ‡Â ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰¯e·b‰64Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó ¯e¯‡ :¯Ó‡pL .65È¯‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
·‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :¯ÓB‡ ‡e‰66Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê·˙Â67 ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ68. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

a`l brlz oir xne` `ed ixde ,en`e eia` dlwn xex`"
."'ebe m` zdwil feaze

הפסוק  את הרמב"ם הביא מה לשם הרדב"ז, והקשה
בפסוק  הסתפק ולא כו'" לאב תלעג "עין מהכתובים

כו'". ואמו אביו מקלה "ארור מהתורה
שהרי  נח, בבני נאמר לא ואם אב כיבוד שחיוב לומר, ויש

אומרת ב.)הגמרא נו, נח,(סנהדרין בני עליהן שקיבלו "שבע
נח  שבני היינו ואם", אב וכיבוד ושבת דינין עליהן והוסיפו

ואם. אב כיבוד על נצטוו לא
אביו, בנח כבוד נהג שלא על חם נענש מדוע קשה וא"כ
שהגם  אלא אביו", לפני להשיב ש"קפץ על נענש לבן וכן
חיוב  עליהם שיש הרי ואם, אב כיבוד חיוב נח בני על שאין
כי  הנ"ל. בפסוק הרמב"ם משמיע זה ואת לבזותם, שלא
ללמוד  צריך היה כו'" תורה ניתנה לא "אלמלא נאמר הנה
הרמב"ם  שמביא והפסוק חיים, מבעלי הנהגות וכמה כמה
לבנ"י  אמנם כי ולאמו, לאביו ללעוג העורב בהנהגת מדבר
חיוב  אין נח בני ועל ואמו" אביו מקלה "ארור הציווי נאמר
ילמדו  ואותו - לבזותם שלא חיוב יש אבל ואם, אב לכבד

מהעורב.
(43 dxrd 155 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לה',60) ארור הוא "הרי שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי לזה יש אם חנון, ששמו למי ארור או

ה"ט). פי"א, חייב 61)שבועות שאיני בה'... נשבע הריני
וראה  רצט. סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב, ס"ק רמא סי' ליו"ד בט"ז
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‚¯‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰Â ‰‚È¯‰Ï ÔÈc ¯Ó‚ elÙ‡ ,˙B¯·Ú¬≈¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒ»¿≈¿ƒ≈»≈
ÌÏÏ˜Ïe Ô˙Bk‰Ï ¯eÒ‡ -50Ô‰a Ï·Á B‡ Ïl˜ Ì‡Â . »¿«»¿«¿»¿ƒƒ≈»«»∆

¯eËt -51‚¯‰Â ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz eOÚ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»¬≈∆«»¿∆¡»
‰˙ÈÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ52‰na . ¬≈∆««ƒ∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«∆

e‰k‰Â ‡aL ¯Á‡ Ï·‡ ;B·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»«≈∆»¿ƒ»
,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ BÏl˜Â‰·eLz ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿«ƒ««ƒ∆»»¿»

‰˙ÈÓÏ CÏB‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -53Ì‡Â . ¬≈∆»ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ
Li·Ó‰ Ò˜a ·iÁ - BLia54. ƒ¿«»ƒ¿««¿«≈

שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,

מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
הי"א. או 56)פט"ז, ביתֿהדין, לפסקֿדין ציית שלא על

הי"ב, פ"ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם  שביזה
פ"ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני עליו: שאומרים והי"ד,

כשעשה,57)ה"ב). ד"ה ב כב, ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿

ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ58‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰¯Bz ‰¯Ó‡ È¯‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…
ÂÈÏÚ ‰qÎ˙59. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי סנהדרין 59)רוב

פ"ב  ליבמות ברי"ף אולם מדיח, הוזכר לא ושם ב. פה,
ומדיח, ממסית חוץ מביא: ב) כב, דף של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף בלק, פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡¯ Ck - B·Ï ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙Úe·La BÚÈaLÓ BÈ‡L60‡a ‰Ê È¯‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰Úe·L BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡61e¯‡a ¯·Îe .62ÔÈ‡ - Ba ˙‡ ‚¯‰L ·‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚¯‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡63ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰¯Bz ‰„Èt˜‰ „·Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ ¯e¯‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÈÓ¯a elÙ‡Â ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰¯e·b‰64Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó ¯e¯‡ :¯Ó‡pL .65È¯‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
·‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :¯ÓB‡ ‡e‰66Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê·˙Â67 ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ68. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

a`l brlz oir xne` `ed ixde ,en`e eia` dlwn xex`"
."'ebe m` zdwil feaze

הפסוק  את הרמב"ם הביא מה לשם הרדב"ז, והקשה
בפסוק  הסתפק ולא כו'" לאב תלעג "עין מהכתובים

כו'". ואמו אביו מקלה "ארור מהתורה
שהרי  נח, בבני נאמר לא ואם אב כיבוד שחיוב לומר, ויש

אומרת ב.)הגמרא נו, נח,(סנהדרין בני עליהן שקיבלו "שבע
נח  שבני היינו ואם", אב וכיבוד ושבת דינין עליהן והוסיפו

ואם. אב כיבוד על נצטוו לא
אביו, בנח כבוד נהג שלא על חם נענש מדוע קשה וא"כ
שהגם  אלא אביו", לפני להשיב ש"קפץ על נענש לבן וכן
חיוב  עליהם שיש הרי ואם, אב כיבוד חיוב נח בני על שאין
כי  הנ"ל. בפסוק הרמב"ם משמיע זה ואת לבזותם, שלא
ללמוד  צריך היה כו'" תורה ניתנה לא "אלמלא נאמר הנה
הרמב"ם  שמביא והפסוק חיים, מבעלי הנהגות וכמה כמה
לבנ"י  אמנם כי ולאמו, לאביו ללעוג העורב בהנהגת מדבר
חיוב  אין נח בני ועל ואמו" אביו מקלה "ארור הציווי נאמר
ילמדו  ואותו - לבזותם שלא חיוב יש אבל ואם, אב לכבד

מהעורב.
(43 dxrd 155 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לה',60) ארור הוא "הרי שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי לזה יש אם חנון, ששמו למי ארור או

ה"ט). פי"א, חייב 61)שבועות שאיני בה'... נשבע הריני
וראה  רצט. סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב, ס"ק רמא סי' ליו"ד בט"ז
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לידי  תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע, לבן
אביך. ה"ג.62)קללת פ"א, רוצח את 63)בהל' להמית

א. יב, במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב"ה,
ב). צח, (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י ומפרש

אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו
עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ

שם: במשלי הכתוב וסוף שם), וברש"י י. מט, (בראשית
נחל". עורבי ב 68)"יקרוה קי, בחולין שמצינו כמו

אביו  כבוד הוקיר שלא מי את להלקות, העמוד על שכפתו
בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע"פ ואמו,
עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי  ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע רק זה

שם). לחולין אריה" ("לב מרדות מכת אותו שמכים

ה'תשע"ז  אלול ח' רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מותו.1) לאחר האב כיבוד ומוראם. ואם אב כיבוד דיני

שלא  ולדקדק בניו, על עולו להכביד שלא האב על החיוב
דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך מכשול. לידי יביאם
עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד

.‡‡¯BÓ ÔÎÂ .‰ÏB„‚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ì‡Â ·‡ „eakƒ»»≈ƒ¿«¬≈¿»¿≈»
Ï˜L .Ì‡Â ·‡2B‡¯BÓ·e B„B·Îa ·e˙k‰ Ô˙B‡3. »»≈»«»«»ƒ¿¿»

ÈÈ ˙‡ „ak :·e˙ÎÂ ,En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak :·e˙k»«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿»«≈∆¿»
,e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :·e˙k Bn‡Â ÂÈ·‡·e .EB‰Ó≈∆¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒƒ»

„k .‡¯Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ :·e˙ÎÂ„B·k ÏÚ ‰evL C¯ ¿»∆¿»¡…∆ƒ»¿∆∆∆ƒ»«¿
‰eˆ Ck ,B‡¯BÓe ÏB„b‰ BÓL4Ì‡¯BÓe Ì„B·k ÏÚ5. ¿«»»»ƒ»«¿»»»

וכמוראו.3)השוה.2) ככבודו תימן: ובכת"י
ב.4) לב, רבי 5)קידושין אמר ה"א, פ"א פאה ובירושלמי

הקב"ה  שהעדיפו ואם אב כיבוד "גדול יוחאי: בר שמעון
(משלי  ונאמר אמך. ואת אביך את כבד נאמר: מכבודו, יותר
שחננך, ממה מכבדו אתה ממה מהונך, ה' את כבד ט): ג,
ומאכיל  ולולב... סוכה ועושה ופאה... שכחה לקט מפריש
בכולם. חייב אתה לך, יש אם הרעבים... ואת העניים את
אם  אבל...כיבוד מהן. באחת חייב אתה אין לך, אין ואם
אביך  את כבד - הון לך שאין בין הון, לך שיש בין ואם,

הפתחים". על מסבב אתה ואפילו אמך, ואת

.·Ûc‚Ó‰Â ,‰ÏÈ˜Òa - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰6- «¿«≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿«≈
LÚa Ô˙B‡ ‰ÂL‰ ‰p‰ .‰ÏÈ˜Òa7Ì‡Ï ·‡ ÌÈc˜‰ . ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»»¿…∆ƒ¿ƒ»¿≈

„B·ÎÏ8‡¯BÓÏ ·‡Ï Ì‡ ÌÈc˜‰Â ,9Ì‰ÈML „nÏÏ . ¿»¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿«≈∆¿≈∆
„B·ÎÏ ÔÈa ‡¯BÓÏ ÔÈa ,ÌÈÂL10. »ƒ≈¿»≈¿»

טוֿטז.6) כד, ויקרא ראה ה', את ב.7)מברך ל, קידושין
שאדם  בזמן בו... שותפים ששלשתם בדין, "וכן סיימו: ושם
עליכם, אני מעלה הקב"ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד

וכבדוני". ביניהם דרתי אביך 8)כאילו את כבד ככתוב:
אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב:

שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,

- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן
א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא
בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות
להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
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בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה
כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת

ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,

.„ÈtÓ „ÓBÚ ·‡‰ ÔÈ‡ - Ba „ÈÓÏz ‰È‰L ·‡‰Â¿»»∆»»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈
Ôa‰24‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈtÓ „ÓBÚ Ôa‰ Ï·‡ , «≈¬»«≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆

B„ÈÓÏz25·iÁÂ .26˙iOÚ ˙ÚLa ÂÈÎ¯c ¯‡La B„aÎÏ «¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
¯·„a ÚÓLp‰ ?„ˆÈk .ÂÈˆÙÁ ˙iOÚÂ BzÓe B‡OÓ«»«»«¬ƒ«¬»»≈««ƒ¿»ƒ¿«

ÌB˜ÓÏ ÂÈ·‡27Èe¯‰Ó :¯Ó‡È ‡Ï -28LaÏÈ· »ƒ¿»……««¬ƒƒ¿ƒ
ÈÓˆÚ29Èe¯Ët !30ÈÓˆÚ ÏÈ·La31Èe¯‰Ó :‡l‡ ! «¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆»«¬ƒ

‡a‡ ÏÈ·La32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‡a‡ ÏÈ·La Èe¯Ët ! ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈…«≈
„B·Îa LLBÁ ‡e‰L ÂÈ¯·c ÏÏÎa ÏÏÎÈ ÌÏBÚÏ ,‰Êa»∆¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»»∆≈ƒ¿

ÂÈ·‡33.epnÓ ‡¯È˙nLÂ »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

."eia` iptn cner oad ...epa cinlz didy a`de"

איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא
הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם

הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,
(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי, צריך שהוא
וברש"י). ב לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע הוא אם

באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע
שם). (רש"י גנאי אלא לו שאינו

.‰‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ ·iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»
‰ÚeÓL ¯·c ¯ÓB‡34¯Ó‡ Ck :¯Ó‡È ‡Ï - ÂÈtÓ ≈¿«¿»ƒƒ……«»»«

˙¯tk È‡ ,È¯Ó ‡a‡ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡a‡«»∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«
B·kLÓ35¯OÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡lL L„Á36 …∆∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BB¯ÎÊ :¯ÓB‡ -37. ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי רע כל יבוא עלי
אומר: ישמעאל "רבי מ"א: פ"ב, בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני ישראל, שקיבל,36)בני מה קיבל שכבר
חודש. י"ב אלא בגיהנם ישראל רשעי משפט שאין

שיש 37) מוסיף ט, סעיף רמ סי' וביו"ד וברש"י. שם
(ס"ק  שם הט"ז וכתב כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח יג)
וצריך  הלמ"ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.Â„B·ÎÂ ‡¯BÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡38; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯ È¯‰L ,˙BOÚÏ39Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙40ÌÈÂL41. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי דבר בכל
והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע ב. ל, קידושין

ה"א. פ"א, פאה בירושלמי מקורו -

.ÊÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ·‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈ·e‰Ê42, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

¯ÚˆÈ ‡ÏÂ43Ïa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
·e˙k‰ ˙¯Êb44‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡¯BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»

L·BÏ45˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a46,Ï‰w‰ ÈÙa L‡¯a ·LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»
Bn‡Â ÂÈ·‡ ‡·e47e˜¯ÈÂ BL‡¯a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ¯˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿

˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÂÈÙa48„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«
¯Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï - ‰fÓ ¯˙È ¯ÚˆÓ ‡e‰L ¯·c ÂÈÏÚ ¯Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

Òk¯ÙÏ ÏBÎÈ49‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ;¯·ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆ¯k ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק שרבינו ואע"פ א. לב, שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי שלו. הוא כשהכיס אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב"ז). (כסףֿמשנה
הא  וכי (=שונה), שאני מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח). ס"ק רמ סי' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב שהשליך אחרי רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,
טרם  ודאי אבל היה", שהיה "מה כי לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס, את להשליך שהספיק
בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי ממונו, את מלהפסיד
רמ. סי' יו"ד בטור הרמ"ה דעת וכן כיס, חסרון
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בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה
כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת

ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,

.„ÈtÓ „ÓBÚ ·‡‰ ÔÈ‡ - Ba „ÈÓÏz ‰È‰L ·‡‰Â¿»»∆»»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈
Ôa‰24‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈtÓ „ÓBÚ Ôa‰ Ï·‡ , «≈¬»«≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆

B„ÈÓÏz25·iÁÂ .26˙iOÚ ˙ÚLa ÂÈÎ¯c ¯‡La B„aÎÏ «¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
¯·„a ÚÓLp‰ ?„ˆÈk .ÂÈˆÙÁ ˙iOÚÂ BzÓe B‡OÓ«»«»«¬ƒ«¬»»≈««ƒ¿»ƒ¿«

ÌB˜ÓÏ ÂÈ·‡27Èe¯‰Ó :¯Ó‡È ‡Ï -28LaÏÈ· »ƒ¿»……««¬ƒƒ¿ƒ
ÈÓˆÚ29Èe¯Ët !30ÈÓˆÚ ÏÈ·La31Èe¯‰Ó :‡l‡ ! «¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆»«¬ƒ

‡a‡ ÏÈ·La32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‡a‡ ÏÈ·La Èe¯Ët ! ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈…«≈
„B·Îa LLBÁ ‡e‰L ÂÈ¯·c ÏÏÎa ÏÏÎÈ ÌÏBÚÏ ,‰Êa»∆¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»»∆≈ƒ¿

ÂÈ·‡33.epnÓ ‡¯È˙nLÂ »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

."eia` iptn cner oad ...epa cinlz didy a`de"

איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא
הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם

הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,
(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי, צריך שהוא
וברש"י). ב לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע הוא אם

באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע
שם). (רש"י גנאי אלא לו שאינו

.‰‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ ·iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»
‰ÚeÓL ¯·c ¯ÓB‡34¯Ó‡ Ck :¯Ó‡È ‡Ï - ÂÈtÓ ≈¿«¿»ƒƒ……«»»«

˙¯tk È‡ ,È¯Ó ‡a‡ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡a‡«»∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«
B·kLÓ35¯OÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡lL L„Á36 …∆∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BB¯ÎÊ :¯ÓB‡ -37. ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי רע כל יבוא עלי
אומר: ישמעאל "רבי מ"א: פ"ב, בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני ישראל, שקיבל,36)בני מה קיבל שכבר
חודש. י"ב אלא בגיהנם ישראל רשעי משפט שאין

שיש 37) מוסיף ט, סעיף רמ סי' וביו"ד וברש"י. שם
(ס"ק  שם הט"ז וכתב כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח יג)
וצריך  הלמ"ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.Â„B·ÎÂ ‡¯BÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡38; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯ È¯‰L ,˙BOÚÏ39Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙40ÌÈÂL41. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי דבר בכל
והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע ב. ל, קידושין

ה"א. פ"א, פאה בירושלמי מקורו -

.ÊÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ·‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈ·e‰Ê42, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

¯ÚˆÈ ‡ÏÂ43Ïa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
·e˙k‰ ˙¯Êb44‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡¯BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»

L·BÏ45˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a46,Ï‰w‰ ÈÙa L‡¯a ·LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»
Bn‡Â ÂÈ·‡ ‡·e47e˜¯ÈÂ BL‡¯a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ¯˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿

˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÂÈÙa48„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«
¯Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï - ‰fÓ ¯˙È ¯ÚˆÓ ‡e‰L ¯·c ÂÈÏÚ ¯Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

Òk¯ÙÏ ÏBÎÈ49‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ;¯·ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆ¯k ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק שרבינו ואע"פ א. לב, שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי שלו. הוא כשהכיס אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב"ז). (כסףֿמשנה
הא  וכי (=שונה), שאני מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח). ס"ק רמ סי' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב שהשליך אחרי רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,
טרם  ודאי אבל היה", שהיה "מה כי לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס, את להשליך שהספיק
בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי ממונו, את מלהפסיד
רמ. סי' יו"ד בטור הרמ"ה דעת וכן כיס, חסרון
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יצעוק.43) תימן: ואת 44)ובכת"י אביך את כבד שאמר:
וגו'. שי"א,45)אמך בויניציאה וכן ר"מ, רומי בדפוס

בסוגריים. הקפתיה ולפיכך הפיסקה, כל מלשון 46)חסרה
טו. כז, בבראשית אמו.47)הכתוב או תימן: בכת"י

אבל 48) א: ס"ק שם ביו"ד הש"ך וכתב א. לא, קידושין
בדין. לתבעו (לבן) ולהתחבט.49)מותר להתלבט

שתנענע  - וברגל" ביד שתפרכס "עד מ"ו: פ "ב, ובחולין
באבריה.

.Á„ÈaÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ,eÈeËˆ CÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ»¿»»¿«¿ƒ
ÂÈa ÏÚ BlÚ50Ì‡È·È ‡lL ,Ì‰nÚ B„B·Îa ˜c˜„Ïe À«»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆∆…¿ƒ≈
ÏBLÎÓ È„ÈÏ51ÌlÚ˙ÈÂ ÏÁÓÈ ‡l‡ ,52ÏÁÓL ·‡‰L ; ƒ≈ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆»»∆»«

ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ53. «¿¿»

מדאי.50) יותר מהם לו 51)לדרוש לשמוע שיסרבו
בו. בכבודו.52)ויבעטו פגע א.53)אם לב, קידושין

תקנד). ח"א (רדב"ז כיבדו לא אם מעונש, הבן ונפטר

.ËB˙B‡ ÔÈcÓ - ÏB„‚ Ba ‰kn‰Â54‡e‰ È¯‰L , ¿««∆¿»¿«ƒ∆¬≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ55. ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

מהציבור,54) מרוחק והוא בשמתא", זה "פלוני לו: אומרים
תורה  תלמוד בהל' כמבואר אמות, בארבע עמו יושבים ואין

וה"ד. ה"ב, יוסף'55)פ"ז וב'נמוקי בו, שיבעט שגורם
יצר  בפני לעמוד יוכל לא "שמא מפרש: א יז, קטן למועד
עשתה  וכן מיתה". ויתחייב אביו על ידו ויגביה הרע,
אמרה: הגדול, בנו את מכה אדם כשראתה רבי, של שפחתו
גדול  נקרא ואינו שם). קטן (מועד כשמתא זה אדם יהא
א  ל, לקידושין (רש"י שנה כד או כב אחר רק זה, לעניין
אפילו  נשוי, וכשהוא כ). סעיף רמ סי' וביו"ד משיתסר, ד"ה
סח). סימן שם, לקידושין (רש"ל גדול נקרא זה מגיל פחות

.È‰Ù¯ËpL ÈÓ56ÏczLÓ - Bn‡ ÏL B‡ ÂÈ·‡ ÏL BzÚ„ ƒ∆ƒ¿¿»«¿∆»ƒ∆ƒƒ¿«≈
È‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÌÁ¯iL „Ú ÌzÚ„ ÈÙk Ì‰nÚ ‚‰Ïƒ¿…ƒ»∆¿ƒ«¿»«∆¿À«¬≈∆¿ƒƒ
CÏÈÂ ÌÁÈpÈ - ¯˙BÈa ehzLpL ÈtÓ „ÓÚÏ BÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬…ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿≈≈

BÏ57Ì‰Ï Èe‡¯k Ì‚È‰‰Ï ÌÈ¯Á‡ ‰eˆÈÂ ,58. ƒ«∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆

אם 57)נתבלבלה.56) לו היתה אסי רב ב: לא, קידושין
לו: אמרה לה. עשה תכשיטין, רוצה אני לו: אמרה זקנה,
לארץ  והלך עזבה כמוך, יפה שיהיה לגבר, להנשא רוצה אני

אין 58)ישראל. קובל: והראב"ד וההגינות. המוסר מצד
לשמרם, יצוה למי ויניחם, ילך הוא אם נכונה, הוראה זו
אינה  לבנה, ביחס שדווקא רבינו, על ממליץ והרדב"ז
אחרים  אבל בה, לגעור יכול אינו וגם ממנו, מתביישת
ומעשים  משטותה, תחזור הכאה ע"י ואפשר בה, גוערים
פעולות  לעשות לו איֿאפשר הבן אבל בזה, כיוצא יום בכל

וצודקים. נכונים רבינו דברי נמצאו אלו,

.‡È¯ÊÓn‰59Èt ÏÚ Û‡ ,B‡¯BÓe ÂÈ·‡ „B·Îa ·iÁ ««¿≈«»ƒ¿»ƒ»««ƒ
¯eËt ‡e‰L60‰OÚiL „Ú B˙ÏÏ˜Â B˙kÓ ÏÚ ∆»««»¿ƒ¿»«∆«¬∆

‰·eLz61elÙ‡ .62- ˙B¯·Ú ÏÚ·e ÚL¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡¯È˙Óe B„aÎÓ63‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·BÚ e‰‡¯ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»

‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»

‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ
B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xiizne ecakn zexiar lrae ryx eia` did elit`y"
."epnn

תשובה  עשה שלא זמן כל רשע, ש"אביו כתב ה'טור' אבל
בכבודו". חייב אינו

הפירושים  בשני לכאורה תלויה שמחלוקתם לומר ויש
הקדים  "ולמה א. בחרן". תרח "וימת הפסוק על ברש"י
הדבר  יהיה שלא אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו
כו'". אביו כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל, מפורסם

מתים. קרויים בחייהם שהרשעים "ועוד, ב.
לדעת  מתאים מפורסם", הדבר יהיה ש"שלא התירוץ
אבל  לכבדו, שלא סיבה אינו רשע שהיה זה כי הרמב"ם
לדעת  מתאים מתים" קרויים בחייהם ש"הרשעים התירוץ

רשע. אביו בכבוד חייב שאין ה'טור'
(309 cenr d"g y"ewl itÎlr)

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת
אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי
בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין

יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש
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.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד

יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ

לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני  לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת

חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,
"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף רמ סי' וביו"ד

הקדוש  רבינו שהרי מיתה". לאחר אף לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט אות וכנ"ל מותו, לאחר אף לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב, סעיף שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב"מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני, שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב רבינו התנה לא שהרי תדע,
להעיר  וראוי אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי רק
חמיו". לכבד אדם "חייב אמרו: כד, סעיף שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי יב): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב

ה'תשע"ז  אלול ט' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האכילה 1) תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי?

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa2‰L¯t˙ È¯‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï - Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰¯BÓe ¯¯BÒ5˙¯ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚¯‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡·ÒÂ ÏÏBÊ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
- ‡·BÒÂ ,˙e˙·Ú¯a ¯Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙·Ú¯a ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יחֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק לעיל וראה ב. נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי על ואף א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני חטאות שרוב לפי המצוה: "משורשי
"וישמן  טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי
ליך  גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו
היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
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.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד

יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ

לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני  לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת

חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,
"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף רמ סי' וביו"ד

הקדוש  רבינו שהרי מיתה". לאחר אף לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט אות וכנ"ל מותו, לאחר אף לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב, סעיף שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב"מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני, שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב רבינו התנה לא שהרי תדע,
להעיר  וראוי אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי רק
חמיו". לכבד אדם "חייב אמרו: כד, סעיף שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי יב): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב

ה'תשע"ז  אלול ט' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האכילה 1) תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי?

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa2‰L¯t˙ È¯‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï - Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰¯BÓe ¯¯BÒ5˙¯ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚¯‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡·ÒÂ ÏÏBÊ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
- ‡·BÒÂ ,˙e˙·Ú¯a ¯Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙·Ú¯a ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יחֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק לעיל וראה ב. נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי על ואף א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני חטאות שרוב לפי המצוה: "משורשי
"וישמן  טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי
ליך  גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו
היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
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תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.·‰a¯‰ ÌÈ¯·c - ‰ÈÏÚ ·iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
Ì‰a8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ Ôlk Ô‰Â ,9·iÁ BÈ‡ . »∆¿≈À»¬»»ƒƒ««»»≈«»

ÔÈÈÂ ÏBÊa ¯Oa ‰˜ÈÂ ÂÈ·‡ ÏMÓ ·‚iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò¿ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»»¿¿«ƒ
ÏBÊa10ÂÈ·‡ ˙eL¯Ó ıeÁ ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ;11‰¯e·Áa ¿¿…«¿ƒ¿∆≈¿»ƒ«¬»

ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È¯ ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ ¯Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ·pb‰L C¯„k ,ÏM·Ó BÈ‡Â ÏM·Ó13, ¿À»¿≈¿À»¿∆∆∆««»ƒ¿ƒ

‚eÊÓ ÔÈi‰ ‰zLÈÂ14ÌÈ¯b¯b‰L C¯„k15.ÌÈ˙BL ¿ƒ¿∆««ƒ»¿∆∆∆««¿¿»ƒƒ
ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ ÏÎ‡iL ‡e‰Â16‰Ê ¯OaÓ ¿∆…«ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒƒ»»∆

˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙·a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
˙eL¯a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b .˙Á‡««»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿

ÂÈ·‡19ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ·bL B‡ ;20BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â , »ƒ∆»«ƒ∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»
È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ÔÈa ÂÈ·‡ ˙eL¯a ÔÈa ˙¯ÚÎÓ‰«¿…∆∆≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¬≈ƒ¬≈

¯eËt ‰Ê21‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿≈ƒ»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a BÊk ˙¯ÚÎÓ¿…∆∆»ƒ¿¬≈ƒ¿»¿»¬ƒ«ƒ¿»
[Ì‰È¯·cÓ elÙ‡ ‰¯·Ú ˙ÏÈÎ‡ B‡] Ì‰È¯·cÓ elÙ‡¬ƒƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ¿≈∆
¯·BÚ BÈ‡L - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ :¯Ó‡pL .¯eËt -»∆∆¡«≈∆…≈«¿…≈∆≈≈
ÏÚ da ¯·ÚL ‰Ê ‡ˆÈ .ÌÏB˜ ÏÚ ‡l‡ BÊ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»∆»«»»»∆∆»«»«

‰¯Bz È¯·c22‰ÂˆÓ ¯·„a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú¯‰ ‰¯e·Á‰ ÌÚ ˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ ¯·„a Ì‰nÚ24ÈL ¯OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ27ÌÈOÓ¯e28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

¯eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰È¯·cÓ ‰¯·Ú ‡È‰L30‰Ê È¯‰ - ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב
מסיני.9) למשה עד איש מפי איש אבל 10)שנתקבלה

לא  וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר
וברש"י). א ע, (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך

מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו
ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה

הואיל 13)וברש"י). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין
(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי

מבושל. ואינו 14)ואינו מזוג תימן: יד ובכתב במים.
הוא  אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג

ות"ת 16)הסובאים.15) אלפים ארבעת שמשקלם
א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים
עשרה  שש משקל והמעה מעין שש "הדינר י"ב: הלכה

היא 17)שעורות". כאילו הפסק, בלי אחת אכילה
שנתן  עד הראשונה החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה
י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה

וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו
מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן

(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«
B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ

BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין
לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
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עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆

ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡53ÈL ÔÈ‡È·Óe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ·bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰B¯Á‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰55ÌÈB¯Á‡‰ Ì‰56¯Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««

˙‡ ¯ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk C¯„k BÈc ÔÈ¯ÓBb - ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡¯‰57‰˜lL e‰Ê - ‰Ê ea :¯Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆

סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק עדים בפני הוריו, בו שהתרו

וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ·‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ¯ÓbiL Ì„˜60- ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
¯eËt61. »

ח,59) פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי
בהם: תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי  מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.Ë¯ÚO‰ ÛÈw‰ Ck ¯Á‡Â ,BÈc ¯Ó‚ ‡lL „Ú Á¯a»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
¯eËt - ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Á¯a BÈc ¯Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk - ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e¯‰k ‡e‰ È¯‰ -63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב.63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB¯ ÂÈ·‡ ‰È‰64‰ˆB¯ Bn‡ ,‰ˆB¯ dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ÂÈ·‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ·‡ B· eOÙ˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡ - L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ ¯bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ - Ba eOÙ˙Â :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ - e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯‚Á ‡ÏÂ - B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ - ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈL¯Á66. ≈¿ƒ
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עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆

ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡53ÈL ÔÈ‡È·Óe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ·bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰B¯Á‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰55ÌÈB¯Á‡‰ Ì‰56¯Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««

˙‡ ¯ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk C¯„k BÈc ÔÈ¯ÓBb - ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡¯‰57‰˜lL e‰Ê - ‰Ê ea :¯Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆

סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק עדים בפני הוריו, בו שהתרו

וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ·‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ¯ÓbiL Ì„˜60- ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
¯eËt61. »

ח,59) פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי
בהם: תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי  מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.Ë¯ÚO‰ ÛÈw‰ Ck ¯Á‡Â ,BÈc ¯Ó‚ ‡lL „Ú Á¯a»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
¯eËt - ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Á¯a BÈc ¯Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk - ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e¯‰k ‡e‰ È¯‰ -63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב.63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB¯ ÂÈ·‡ ‰È‰64‰ˆB¯ Bn‡ ,‰ˆB¯ dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ÂÈ·‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ·‡ B· eOÙ˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡ - L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ ¯bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ - Ba eOÙ˙Â :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ - e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯‚Á ‡ÏÂ - B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ - ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈL¯Á66. ≈¿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

la` zekld - mihtey xtq - lel` 'i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י). א עמוד (שם

.‡ÈÏ·‡ .‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dk¯c ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡ - ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ - Ôa :¯Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב. הלכה לעיל "אמר 68)בביאורנו הנוסח: ושם א. ע, שם

סורר  כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי
הרגלה  תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה,
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול
בן  היא: הכתוב גזירת אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק זכר ספק שניהם
מספק.

.·ÈÚ¯˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡¯˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú - ‰¯BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב"ם 70) בגוף טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני
משעת  הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע
משעת  בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב,

.‚ÈÔÈÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk .‰Ê¯Î‰ CÈ¯ˆ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙È·a :Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÔÈ·˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים

ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק

.„ÈÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓnL73BÏ Ì¯b ÂÈ·‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆»»¿¿≈∆∆««ƒ∆»ƒ»«

ÂÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈ˜Ò74. ¿ƒ»¬≈≈»¿»»

בניגוד 73) ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן כמבואר
מלכים  הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי

ט. הלכה ד, נתן 74)פרק עיניו שמא בו חושדים ואין
מצינו  וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו,
כרם  אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב,
יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת

אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם
הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על

שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה'תשע"ז  אלול י' שישי יום

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

LÏLÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿»
ÏÚ Ïa‡˙‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ¿«≈«
ÏÚ Ïa‡˙Óe ‡nhÓ Ô‰k elÙ‡Â .ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ«≈ƒ¿«≈«
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·B¯w‰1. «¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe2ÔÈÚÓ Ô‰L ,3 ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·˜4‡lL (· . ¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…

˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚ .ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡nhÈƒ«»…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
‡l‡ Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL („ .Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ«»…≈∆¿¿∆∆»»∆»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ïƒ¿ƒƒ¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  5ּפרק ¤¤¦
ומקורה 1) הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת

ובהרוגי  שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה.
ביום  שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
בית  להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו
והמומרים  ציבור, מדרכי הפורשים ובקבורתם. באבלם דין
- לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים

אבלו. דברי ושאר עימו מתעסקים איך

.‡:¯Ó‡pL .ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ,ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â6˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»¿≈¬≈

ÌBÈ ‡e‰L ,„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»¿ƒƒ¿«∆
‰¯e·w‰ ÌBÈÂ ‰˙Èn‰7- ÌÈÓÈ ‰Ú·M‰ ¯‡L Ï·‡ ; «ƒ»¿«¿»¬»¿»«ƒ¿»»ƒ

OÚiÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ BÈ‡≈ƒ»««ƒ∆∆¡««»«««
‰LcÁ˙Â ‰¯Bz ‰z - ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ï·‡ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰ÎÏ‰8ÈÓÈ ˙Ú·L Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓe . ¬»»∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ˙eÏ·‡9. ¬≈¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

ה"ט.2) פ"א, לקמן הדן 3)כמבואר שופטים, בספר
וסמכותם. השופטים הנזכרת 5)מענין.4)בתפקידי

תקברנו  קבור "כי כג): כא, (דברים ככתוב ביתֿדין, בהרוגי
פט"ו, סנהדרין הל' לעיל רבינו הדגיש וכבר ההוא", ביום
מתו  את המלין כל אלא בלבד ביתֿדין הרוגי "ולא ה"ח:
דינים  ה"ח, פ"ד לקמן וראה בלאֿתעשה", עליו עובר

בזה. מות 6)מפורטים על אנינותו ביום קדשים לאכול
של  מצותֿעשה שהיא קדשים, אכילת שנדחית ומכיון בניו,
אבלות  שהיא שהאנינות, רבינו סובר האנינות, מפני תורה
מן  מצותֿעשה היא למותם, הראשון ביום הקרובים על
קדשים  שאכילת א קא, זבחים וראה (רדב"ז). התורה
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הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
המצוות' וב'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב לז, עשה
עצמה  זו בֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר
קטן  (מועד אמרו ובפירוש האבלות... בדיני יקלו שלא כדי
דמעיקרא  אבלות אי ברגל, אבלות נוהג אינו "אבל ב) ִיד,
החג  (=שמחת דרבים 'עשה' אתי - הוא הרגל) ָ(שמלפני
הנה  דיחיד". 'עשה' ודחי ישראל), כל על מוטלת שהיא
מצותֿעשה". ושהיא דאורייתא, הוא האבלות שחיוב נתבאר

אמרו 7) וכן פ"ב, לברכות ברי"ף הובאה הגאונים דעת
כאבל  "ושמתיה י) ח, (עמוס שנאמר ב: טז, שם בגמרא
אלא  אינם והמרירות שהאבל הרי מר", כיום ואחריתה יחיד
"רבני  שיטת שמביא שם, יונה ברבינו וראה אחד. יום
מדברי  אלא אינה ראשון יום של האבילות שאפילו צרפת"
לחוד, אנינות - תורה דין היא שהאנינות ואע"פ חכמים,
באבלות, מותר - באנינות שאסור ומה לחוד. ואבילות

ה"ו. פ"ד, לקמן ראה לכך, אלא 8)דוגמא אבלות שאין
מתןֿתורה  מקודם דבר למדים ואין בלבד, ראשון יום
א  קלה, שבת והשווה ה"ה), פ"ג, קטן מועד (ירושלמי

הלכה". ונתחדשה תורה פ"א,9)"ניתנה כתובות ירושלמי
חגיכם  "והפכתי דרשו: שם, קטן במועד ובירושלמי ה"א.
שבעה". אבילות אף שבעה, חג מה - י) ח, (עמוס לאבל

א. כ, בבבלי וכן

.·ÏÏBb‰ Ì˙qiMÓ ?Ï·‡a Ì„‡ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó10. ≈≈»«ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ∆ƒ»≈«≈
ÔÓ ¯·„a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ‡lL ÔÓÊ Ïk Ï·‡¬»»¿«∆…ƒ¿««≈≈»¿»»ƒ

Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·c‰11Ë ÈtÓe .ıÁ¯ ‰Ê ÌÚ «¿»ƒ∆»»≈»»∆ƒ¿≈««∆»«
„Ïi‰ ˙nLk CÒÂ „Âc12¯·wiL Ì¯Ë13. »ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆∆∆ƒ»≈

(מועד 10) עפר הקבר וימלאו בקבר המת את שישימו לאחר
נקראו  "לא פט"ז: טוב" "שוחר ובמדרש א). כז, קטן
הגולל  ונסתם בארץ שניתנו עד קדושים, (=האבות)
אבן  - גולל המה". בארץ אשר לקדושים שנאמר: בפניהם,
את  "וגללו מלשון: לסותמו, הקבר על שנותנים גדולה
המשנה  בפירוש ורבינו האדם'). ב'תורת (רמב"ן האבן"
להיותו  גולל, הקבר כיסוי "ויקרא אומר: מ"ד) פ"ב, (אהלות
גלל" "אבן כאמרו: הקבר, פי על מתגלגלת מאבן אצלו

מתגלגלת". ענינו ד) ו, וכיבוס,11)(עזרא תספורת כגון
ה"א. פ"ה, לקמן כמבואר וכו', וסיכה אשר 12)רחיצה

כ). טו, יב, (שמואלֿב לדוד אוריה אשת שעדיין 13)ילדה
האונן, על חלים אנינות דיני אבל אבלות, דיני עליו חלו לא

ה"ו. פ"ד, לקמן כמבואר שיקבר, עד המת מיתת משעת

.‚¯·w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e¯‰14, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰Ú·L ¯tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLe15ÏÚ Û‡ ,Ô¯·˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ·‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt16. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»

וכדומה.14) שנאה מלשאול.15)מחמת תימן: בכת"י

לגנבם 16) שיצליחו הוא מאד נדיר כי עליהם, מתאבלים
הובאו  והרא"ש, הרמב"ן וכתבו הי"א). פ"ב, שמחות (מסכת
בהרוגי  אלא אמורים הדברים אין בכסףֿמשנה, דבריהם
ביתר  הרוגי כגון שנאה, מחמת קבורתם שמונעת מלכות,
הניחו  שלא מי אבל להבטל, עשויה אינה שגזירתה וכדומה,
עליו  חלה לא הרבה, בממון שיפדוהו עד להקבר השלטון
וירשוהו  קטן בסכום השלטון שיתפייס אפשר כי אבילות,
להקבר" אותם מניחים "שאין רבינו: שהדגיש וזהו להקבר.
לבטל  המלכות בחסדי אלא בממון, תלוי הדבר שאין -

(כסףֿמשנה). הזדונית גזירתה

.„¯‰pa Ú·hL ÈÓ17- ‰Ú¯ ‰iÁ ezÏÎ‡L ÈÓ B‡ ƒ∆»««»»ƒ∆¬»««»»»
ÔÈ‡ - ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ e‰e‡ˆÓ .Lw·Ï eL‡È˙pMÓƒ∆ƒ¿»¬¿«≈¿»≈»ƒ≈»ƒ≈

Ba¯Â BL‡¯ ‡ˆniL „Ú BÏ ÔÈBÓ18eL‡È˙È B‡ ƒ«∆ƒ»≈…¿Àƒ¿»¬
Lw·lÓ19. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק אות וב"העיטור" הי"ב. שם, שמחות
שיש  במים טבע אם אלא אבלות חיוב שאין הרי"ף תשובת
יוצא  היה חי היה אילו כי מת, שהוא בידוע אז כי סוף, להם
שהוא  סוף להם שאין במים טבע אם אבל לעינינו, המים מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי"ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי עליו. מתאבלים אין - הט"ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף שעה סי'
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי"ף שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב"ז). הכרע שהראש 18)צריך ומספיק יחד, שניהם
להיפך  או הגוף רוב בלא ראש אבל הרוב, לשיעור יצטרף
יט). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט מדין גרוע

ז). סעיף שם, (יו"ד ה"ח פי"ב לקמן ראה היום,

.‰‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ Ôk¯cL ÈÓ20,B¯·˜Ï ˙¯Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿
Ô‰Èt e¯ÈÊÁiL ˙ÚÓ - ¯·wÈ È˙Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«ƒ»≈≈≈∆«¬ƒ¿≈∆
ÔÈÏÈÁ˙Óe ÌÈLÏLe ‰Ú·L ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó B˙BeÏlÓƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ

Ïa‡˙‰Ï21. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב, קטן מועד
אם  אבל הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ז, לקמן וראה משיקבר,
אבילות  אין לתחום, חוץ שהוא אע"פ עצמה, בעיר נקבר

שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.ÂÌÈÏÙp‰22Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -23‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L24Ì„‡a25ÏÙ ‰Ê È¯‰ -26elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó27. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד
שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב גֿד) ו, (קהלת ככתוב
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הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
המצוות' וב'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב לז, עשה
עצמה  זו בֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר
קטן  (מועד אמרו ובפירוש האבלות... בדיני יקלו שלא כדי
דמעיקרא  אבלות אי ברגל, אבלות נוהג אינו "אבל ב) ִיד,
החג  (=שמחת דרבים 'עשה' אתי - הוא הרגל) ָ(שמלפני
הנה  דיחיד". 'עשה' ודחי ישראל), כל על מוטלת שהיא
מצותֿעשה". ושהיא דאורייתא, הוא האבלות שחיוב נתבאר

אמרו 7) וכן פ"ב, לברכות ברי"ף הובאה הגאונים דעת
כאבל  "ושמתיה י) ח, (עמוס שנאמר ב: טז, שם בגמרא
אלא  אינם והמרירות שהאבל הרי מר", כיום ואחריתה יחיד
"רבני  שיטת שמביא שם, יונה ברבינו וראה אחד. יום
מדברי  אלא אינה ראשון יום של האבילות שאפילו צרפת"
לחוד, אנינות - תורה דין היא שהאנינות ואע"פ חכמים,
באבלות, מותר - באנינות שאסור ומה לחוד. ואבילות

ה"ו. פ"ד, לקמן ראה לכך, אלא 8)דוגמא אבלות שאין
מתןֿתורה  מקודם דבר למדים ואין בלבד, ראשון יום
א  קלה, שבת והשווה ה"ה), פ"ג, קטן מועד (ירושלמי

הלכה". ונתחדשה תורה פ"א,9)"ניתנה כתובות ירושלמי
חגיכם  "והפכתי דרשו: שם, קטן במועד ובירושלמי ה"א.
שבעה". אבילות אף שבעה, חג מה - י) ח, (עמוס לאבל

א. כ, בבבלי וכן

.·ÏÏBb‰ Ì˙qiMÓ ?Ï·‡a Ì„‡ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó10. ≈≈»«ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ∆ƒ»≈«≈
ÔÓ ¯·„a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ‡lL ÔÓÊ Ïk Ï·‡¬»»¿«∆…ƒ¿««≈≈»¿»»ƒ

Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·c‰11Ë ÈtÓe .ıÁ¯ ‰Ê ÌÚ «¿»ƒ∆»»≈»»∆ƒ¿≈««∆»«
„Ïi‰ ˙nLk CÒÂ „Âc12¯·wiL Ì¯Ë13. »ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆∆∆ƒ»≈

(מועד 10) עפר הקבר וימלאו בקבר המת את שישימו לאחר
נקראו  "לא פט"ז: טוב" "שוחר ובמדרש א). כז, קטן
הגולל  ונסתם בארץ שניתנו עד קדושים, (=האבות)
אבן  - גולל המה". בארץ אשר לקדושים שנאמר: בפניהם,
את  "וגללו מלשון: לסותמו, הקבר על שנותנים גדולה
המשנה  בפירוש ורבינו האדם'). ב'תורת (רמב"ן האבן"
להיותו  גולל, הקבר כיסוי "ויקרא אומר: מ"ד) פ"ב, (אהלות
גלל" "אבן כאמרו: הקבר, פי על מתגלגלת מאבן אצלו

מתגלגלת". ענינו ד) ו, וכיבוס,11)(עזרא תספורת כגון
ה"א. פ"ה, לקמן כמבואר וכו', וסיכה אשר 12)רחיצה

כ). טו, יב, (שמואלֿב לדוד אוריה אשת שעדיין 13)ילדה
האונן, על חלים אנינות דיני אבל אבלות, דיני עליו חלו לא

ה"ו. פ"ד, לקמן כמבואר שיקבר, עד המת מיתת משעת

.‚¯·w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e¯‰14, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰Ú·L ¯tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLe15ÏÚ Û‡ ,Ô¯·˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ·‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt16. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»

וכדומה.14) שנאה מלשאול.15)מחמת תימן: בכת"י

לגנבם 16) שיצליחו הוא מאד נדיר כי עליהם, מתאבלים
הובאו  והרא"ש, הרמב"ן וכתבו הי"א). פ"ב, שמחות (מסכת
בהרוגי  אלא אמורים הדברים אין בכסףֿמשנה, דבריהם
ביתר  הרוגי כגון שנאה, מחמת קבורתם שמונעת מלכות,
הניחו  שלא מי אבל להבטל, עשויה אינה שגזירתה וכדומה,
עליו  חלה לא הרבה, בממון שיפדוהו עד להקבר השלטון
וירשוהו  קטן בסכום השלטון שיתפייס אפשר כי אבילות,
להקבר" אותם מניחים "שאין רבינו: שהדגיש וזהו להקבר.
לבטל  המלכות בחסדי אלא בממון, תלוי הדבר שאין -

(כסףֿמשנה). הזדונית גזירתה

.„¯‰pa Ú·hL ÈÓ17- ‰Ú¯ ‰iÁ ezÏÎ‡L ÈÓ B‡ ƒ∆»««»»ƒ∆¬»««»»»
ÔÈ‡ - ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ e‰e‡ˆÓ .Lw·Ï eL‡È˙pMÓƒ∆ƒ¿»¬¿«≈¿»≈»ƒ≈»ƒ≈

Ba¯Â BL‡¯ ‡ˆniL „Ú BÏ ÔÈBÓ18eL‡È˙È B‡ ƒ«∆ƒ»≈…¿Àƒ¿»¬
Lw·lÓ19. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק אות וב"העיטור" הי"ב. שם, שמחות
שיש  במים טבע אם אלא אבלות חיוב שאין הרי"ף תשובת
יוצא  היה חי היה אילו כי מת, שהוא בידוע אז כי סוף, להם
שהוא  סוף להם שאין במים טבע אם אבל לעינינו, המים מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי"ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי עליו. מתאבלים אין - הט"ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף שעה סי'
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי"ף שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב"ז). הכרע שהראש 18)צריך ומספיק יחד, שניהם
להיפך  או הגוף רוב בלא ראש אבל הרוב, לשיעור יצטרף
יט). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט מדין גרוע

ז). סעיף שם, (יו"ד ה"ח פי"ב לקמן ראה היום,

.‰‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ Ôk¯cL ÈÓ20,B¯·˜Ï ˙¯Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿
Ô‰Èt e¯ÈÊÁiL ˙ÚÓ - ¯·wÈ È˙Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«ƒ»≈≈≈∆«¬ƒ¿≈∆
ÔÈÏÈÁ˙Óe ÌÈLÏLe ‰Ú·L ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó B˙BeÏlÓƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ

Ïa‡˙‰Ï21. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב, קטן מועד
אם  אבל הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ז, לקמן וראה משיקבר,
אבילות  אין לתחום, חוץ שהוא אע"פ עצמה, בעיר נקבר

שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.ÂÌÈÏÙp‰22Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -23‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L24Ì„‡a25ÏÙ ‰Ê È¯‰ -26elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó27. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד
שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב גֿד) ו, (קהלת ככתוב
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ב.23)יכוסה". מד, יום 24)נדה שלשים חי שלא
לידתו. שמונה 25)משעת הולד חי שאם לבהמה, בניגוד

ב). קלה, (שבת נפל ואינו לאכלו, מותר שנאמר 26)ימים
נתברר  עכשיו - תפדה" חודש מבן "ופדויו טז) יח, (במדבר

וברש"י). (שם לכן קודם ולא קיום בן שיום 27)שהוא
והשווה  א), מט, (בכורות שלפניו כיום הוא הרי שלושים
כתב  ה"ה, פ"א יבום שבהל' ואע"פ הי"ז. פי"א, בכורים הל'
ספק  נפל, ספק זה הרי השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:

(רדב"ז). הספק על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.ÊÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈ¯eÓb28ÌÈÏa‡˙Ó - „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ29. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק א מד, הרי נדה
עמ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב,
"אחד  ה"ו: פ"ב, רוצח הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי' באבןֿהעזר הרמ"א וכתב חדשיו". לו שכלו והוא
התשיעי  בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף
קיימא, של ולד זה הרי שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב, (יבמות שאמרו ואע"פ
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב כד, בע"ז וכן הני; כל ד"ה א מז, לחולין

.Á˙nL ‰BÓL Ô·e ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
Òq¯Ó B‡ CzÁÓ ‡ˆiL ÈÓe ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï elÙ‡30 ¬ƒ¿««¿ƒƒ∆»»¿À»¿À»

ÏÙ ‰Ê È¯‰ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL Èt ÏÚ Û‡ÔÈ‡Â ; ««ƒ∆»√»»¬≈∆≈∆¿≈
Ì‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó31. ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…ƒ¿«¿ƒƒ»∆

"והכה 30) יא) ו, (עמוס הכתוב כלשון לרסיסים, מעוך
ואמנם  מסורס. או הנוסח: תימן, ובכת"י לרסיסים". הבית
כתוב: רבינו, לדברי המקור שהיא ה"ז פ"א שמחות במס'
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט. מחותך
יוסף' וב'נמוקי פ"ג, סוף קטן מועד ברי"ף וכן לחיות, יכול

שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין
סעיף  שדמ, סי' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף' ב'נמוקי וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח:
משיג, והראב"ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
אלא  שבעה בן זה הרי יום, שלשים ושהה הואיל נפל,
כך  שהרי לחיות, היה וראוי חודש עוד אמו בבטן שנתעכב
ששהה  "כל ב) קלה, (שבת גמליאל בן שמעון רבן אמר
הואיל  רבינו, ודעת נפל"! אינו - באדם יום שלשים
עליו, החכמים חולקים ה"ד) פט"ז, (שבת ובתוספתא
ההריון  חדשי אלא בדבר, מועילים יום שלשים אין ולדעתם
אמרו  שכבר עליו, להתאבל אין ממילא הרי בזה, קובעים
זה, וכל באבל". המקיל כדברי "הלכה א): יח, קטן (מועד

חודש  באיזה יודע אינו אם אבל ודאי, שמונה  בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי נולד,

(רדב"ז).

.Ë˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ïk32ÔÈ„a e‚¯‰pL Èt ÏÚ Û‡ , »¬≈«¿««ƒ∆∆∆¿¿ƒ
Ô‚¯‰Ï ˙eL¯ BÏ ‰˙ ‰¯Bz‰Â ,CÏn‰33el‡ È¯‰ - «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó34¯·c Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,35, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓe36Ô‰È˙B·‡ È¯·˜a ÔÈ¯a˜Â ,37Ïk Ï·‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»

ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰38Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -39Ï·‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»
·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡40ÌÚ ÔÈ¯a˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ

Ô‰È˙B·‡41¯Oa‰ Ïk‡˙iL „Ú42ÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»
Ì‰ÈL¯BÈÏ43. ¿¿≈∆

במלך.32) איש 33)שמרדו "כל יח): א, (יהושע ככתוב
יומת". תצונו אשר לכל פיך... את ימרה שמחות 34)אשר

הי"א. חטאם 35)פ"ב, ואין הואיל וכדומה, להספידם
- המלכות בדין שנהרגו אע"פ המלך, את שביזו אלא
(לחםֿמשנה). יותר לבזותם ואסור כפרתם היא מיתתם

ה"ט.36) פ"ד, מלכים הל' והשווה ב. מח, סנהדרין
ב).37) מז, (שם עליהם כיפרה עבירות 38)שמיתתם על

סנהדרין  הלכות לעיל ראה עליהן, ממית שביתֿדין חמורות,
א. הלכה יד, להם 39)פרק כפרה בזיונם שיהא כדי

וברש"י). ב מו, בסנהדרין כבוד 40)(משנה זה ואין
וברש"י). (שם בכך נמנעת כפרתו אין ולפיכך להרוג,

צדיק.41) אצל רשע קוברים נתכפרו 42)שאין כבר
בקברות  לקברן עצמותיהם ומלקטים ובזיונם, במיתתם
הלכות  לעיל והשווה וברש"י), א עמ' (שם אבותיהם

ט. הלכה יד פרק ב.43)סנהדרין מח, סנהדרין

.È‰Â ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ ÔÈL¯Bt‰ Ïke˜¯tL ÌÈL‡‰ Ì »«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»¬»ƒ∆»¿
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,Ô¯‡eˆ ÏÚÓ ˙Bˆn‰ ÏÚ…«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈
Èza ˙·ÈLÈÂ ˙B„ÚBn‰ „eaÎ·e ˙Bˆn‰ ˙iOÚa«¬ƒ««ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ«»≈
ÔÈ¯BÁ È·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¬≈≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â [ÌÈ¯Óen‰Â] ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ÔÎÂ ,ÔÓˆÚÏ44 ¿«¿»¿≈»∆ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ

¯‡Le Ì‰ÈÁ‡ ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ el‡ Ïk -»≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆»¬≈∆¿»
ÌÈÏÎB‡Â ÌÈ·Ï ÌÈÙhÚ˙Óe ÌÈ·Ï ÔÈL·BÏ Ì‰È·B¯¿̃≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ45LB„w‰ ÏL ÂÈ‡BO e„·‡ È¯‰L , ¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈»¿¿»∆«»
ÈÈ EÈ‡OÓ ‡BÏ‰ :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a»«¬≈∆«»≈¬¿«¿∆¿»

.‡O‡∆¿»

ה"ב.44) פ"ג, ממרים הל' לעיל פ"ב,45)מפורש שמחות
וראה  רנה". רשעים "ובאבוד י) יא, (משלי נאמר וכן ה"י.
פירשו  אפילו "יכול אמרו: א מז, ושם ב. לט, סנהדרין
בעל  יטמא לא תלמודֿלומר: יטמא? - ציבור מדרכי אבותיו
ה"ח. פ"ב, לקמן והשווה עמיו". מעשה בעושה - בעמיו
המת  וקרובי שהאבלים "מכאן שמה: סי' יו"ד הטור וכתב
כפי  לעשות יש ומקום מקום וכל שחורים... לובשים
בשם  מביא תתפו, אות פ"ג קטן למועד וב'מרדכי' מנהגו".
עם  שהמיר בנו על התאבל גרשום שרבינו מוינא, יצחק רבי
מביא: נט אות פ"ג שם לרא"ש אשר"י ובהגהות ומת. אמו
עשר  ארבעה דתו, כשהמיר בנו על התאבל גרשון "רבינו
דברי  ע"פ יום", עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר יום.
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הלא  בפניה, ירק ירוק "ואביה א) כה, (בבאֿקמא התלמוד
יום". עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר – ימים שבעת תכלם

.‡È˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰46ÏÎÏ BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡ - «¿«≈«¿¿««≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
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˙ÓÂ ÏÙÂ ‚bÏ ‰ÏÚL ‡Ï ?˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰52, «¿«≈«¿¿««…∆»»«»¿»«»≈
‰ÏÚL e‰e‡¯ !‚b‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ‡l‡∆»»≈¬≈ƒ∆¿…«»»∆»»

¯ˆÓ ‰È‰L B‡ ,ÒÚk C¯c „iÓ53È¯‰ - ˙ÓÂ ÏÙÂ , ƒ»∆∆««∆»»≈≈¿»«»≈¬≈
˜eÁ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ .˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê∆¿∆¿«∆ƒ≈«¿¿««¬»ƒ»»
È¯‰ - BÙÈÒ ·b ÏÚ CÏLÓe ‚e¯‰ B‡ ,ÔÏÈ‡a ÈeÏ˙Â¿»¿ƒ»»À¿»««≈¬≈
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ה 46) ובהכרתו או 47)מליאה.לרצונו עליו לקרוע
ה)48)ללוותו. ט, (בראשית שנאמר ה"א, פ"ב שמחות

נפשותיכם  מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "ואך
א  יח, ע"ז וראה ב). צא, (בבאֿקמא דמכם את אדרוש
הוא  יחבל ואל (=הקב"ה), שנתנה מי שיטלנה "מוטב

המלווים 49)בעצמו". עומדים מהקבורה, כשחוזרים
לקמן  רבינו כדברי לנחמם, שורה לפני שורה לאבלים סביב

ה"א. (לקמן 50)פי"ג, האבל" בבית שאומרים "דברים
"מחיה  בה: ומסיימים להקב"ה, שבח דברי והם ה"ז), פי"ב
ח, (כתובות המתים" מחיה ה' אתה ברוך במאמרו, מתים

אלא 51)ב). אינה עצמה האבילות אבל שם. שמחות
היא? התורה מן ראשון יום שאבילות ואע"פ המתים. כבוד
זה  ומאבד עמך, מעשה שעושה למי אלא תורה חייבה לא

(רדב"ז). עמך מעשה עושה אינו מאונס 52)- נפל שמא
עליו. ומתאבלים מדעתו, בצער.53)ושלא שרוי

לדעת 54) שלא עצמו מאבד בחזקת זה הרי שם. שמחות
כשלא  חשוב עצמו, המאבד וקטן שמה). סי' יו"ד (טור
כשאול  אנוס, והוא לדעת, עצמו המאבד גדול וכן לדעת.
והחזיק  בו, ויתעללו הפלשתים ידקרוהו פן (שירא, המלך
כל  ממנו מונעים אין ד), לא, שמואלֿא עליה, ונפל בחרבו
פרשה  נח, רבה' ב'מדרש אמרו וכן ג). סעיף שם (יו"ד דבר
כשאול? יכול - אדרוש לנפשותיכם דמכם את "ואך לד
תבע  ב עח, וביבמות למעט. אלא אך, אין אך" תלמודֿלומר
נספד  "שלא שאול, של כבודו את הקדושֿברוךֿהוא
ה). ס"ק שם, הגר"א (ביאור בהספדו שחייבים הרי כהלכה",

ה'תשע"ז  אלול י"א ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תורה.1) דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי

שהכהן  הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים
שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף הכהנים קרובי

.‡Bn‡ :‰¯Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bz·e Ba ,ÂÈ·‡Â2Ì‰È¯·cÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iL3ÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚa4Bn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,5. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ

לענין 2) בֿג) כא, (ויקרא בתורה הם מפורשים אלה כל
בפרשת  האמור "כל שנינו: ב כ, קטן ובמועד כהנים, טומאת
וב'תורת  עליהם". מתאבל אבל להם, מיטמא שכהן ָכהנים,
אחיו  אף יורשו, שהוא ובתו בנו "מה דרשו: שם, כהנים'
שאינו  מאמו, ואחותו אחיו יצאו יורשו, שהוא ואחותו

הי"ב. לקמן והשווה אע"פ 3)יורשו", רבינו, סובר
כב, (יבמות ודרשו אליו", הקרוב לשארו אם "כי שכתוב:
של  ופשוטו מדרבנן, דרש אלא זה אין אשתו, זו - שארו ב)
וכן  שם, אונקלוס כתרגום אליו, הקרוב לקרובו הוא: מקרא
הקרובים  עם "אשתו" ב כ, קטן במועד גורס רבינו אין
הקרובים  אלה עם אלא התורה, מן עליהם שמתאבל
מדבריהם  אלא שאינם וכו', עליהם" ב"הוסיפו שם המנויים
את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ"א נחלות הל' והשווה (רדב"ז).

סופרים". מדברי אשתו נכסי קטן 4)כל (מועד אמרו שכן
ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי בעלה, על שמתאבלת הרי האיבול", מפני
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב מג, שם

שעד). סי' שם.5)ליו"ד מו"ק

.·,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ·‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ6- ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó7‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰¯Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó8. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"יֿיב. ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני  - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי עליה.

מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין
טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב"ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ"א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.‚BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó9ÂÈ·e ‡e‰ ¯ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ .10, ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Bn‡Â ‡e‰ ¯¯ÁzL B‡11. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ - ‰Òe¯‡ BzL‡ ÔÎÂ12ÔB‡ ‡ÏÂ13, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂ14ÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ15. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
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ÌÈ˙n‰ Ïk ˙˜ÊÁa ‰Ê54ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe , ∆¿∆¿«»«≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
.¯·„ epnÓƒ∆»»

ה 46) ובהכרתו או 47)מליאה.לרצונו עליו לקרוע
ה)48)ללוותו. ט, (בראשית שנאמר ה"א, פ"ב שמחות

נפשותיכם  מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "ואך
א  יח, ע"ז וראה ב). צא, (בבאֿקמא דמכם את אדרוש
הוא  יחבל ואל (=הקב"ה), שנתנה מי שיטלנה "מוטב

המלווים 49)בעצמו". עומדים מהקבורה, כשחוזרים
לקמן  רבינו כדברי לנחמם, שורה לפני שורה לאבלים סביב

ה"א. (לקמן 50)פי"ג, האבל" בבית שאומרים "דברים
"מחיה  בה: ומסיימים להקב"ה, שבח דברי והם ה"ז), פי"ב
ח, (כתובות המתים" מחיה ה' אתה ברוך במאמרו, מתים

אלא 51)ב). אינה עצמה האבילות אבל שם. שמחות
היא? התורה מן ראשון יום שאבילות ואע"פ המתים. כבוד
זה  ומאבד עמך, מעשה שעושה למי אלא תורה חייבה לא

(רדב"ז). עמך מעשה עושה אינו מאונס 52)- נפל שמא
עליו. ומתאבלים מדעתו, בצער.53)ושלא שרוי

לדעת 54) שלא עצמו מאבד בחזקת זה הרי שם. שמחות
כשלא  חשוב עצמו, המאבד וקטן שמה). סי' יו"ד (טור
כשאול  אנוס, והוא לדעת, עצמו המאבד גדול וכן לדעת.
והחזיק  בו, ויתעללו הפלשתים ידקרוהו פן (שירא, המלך
כל  ממנו מונעים אין ד), לא, שמואלֿא עליה, ונפל בחרבו
פרשה  נח, רבה' ב'מדרש אמרו וכן ג). סעיף שם (יו"ד דבר
כשאול? יכול - אדרוש לנפשותיכם דמכם את "ואך לד
תבע  ב עח, וביבמות למעט. אלא אך, אין אך" תלמודֿלומר
נספד  "שלא שאול, של כבודו את הקדושֿברוךֿהוא
ה). ס"ק שם, הגר"א (ביאור בהספדו שחייבים הרי כהלכה",

ה'תשע"ז  אלול י"א ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תורה.1) דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי

שהכהן  הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים
שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף הכהנים קרובי

.‡Bn‡ :‰¯Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bz·e Ba ,ÂÈ·‡Â2Ì‰È¯·cÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iL3ÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚa4Bn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,5. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ

לענין 2) בֿג) כא, (ויקרא בתורה הם מפורשים אלה כל
בפרשת  האמור "כל שנינו: ב כ, קטן ובמועד כהנים, טומאת
וב'תורת  עליהם". מתאבל אבל להם, מיטמא שכהן ָכהנים,
אחיו  אף יורשו, שהוא ובתו בנו "מה דרשו: שם, כהנים'
שאינו  מאמו, ואחותו אחיו יצאו יורשו, שהוא ואחותו

הי"ב. לקמן והשווה אע"פ 3)יורשו", רבינו, סובר
כב, (יבמות ודרשו אליו", הקרוב לשארו אם "כי שכתוב:
של  ופשוטו מדרבנן, דרש אלא זה אין אשתו, זו - שארו ב)
וכן  שם, אונקלוס כתרגום אליו, הקרוב לקרובו הוא: מקרא
הקרובים  עם "אשתו" ב כ, קטן במועד גורס רבינו אין
הקרובים  אלה עם אלא התורה, מן עליהם שמתאבל
מדבריהם  אלא שאינם וכו', עליהם" ב"הוסיפו שם המנויים
את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ"א נחלות הל' והשווה (רדב"ז).

סופרים". מדברי אשתו נכסי קטן 4)כל (מועד אמרו שכן
ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי בעלה, על שמתאבלת הרי האיבול", מפני
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב מג, שם

שעד). סי' שם.5)ליו"ד מו"ק

.·,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ·‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ6- ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó7‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰¯Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó8. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"יֿיב. ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני  - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי עליה.

מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין
טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב"ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ"א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.‚BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó9ÂÈ·e ‡e‰ ¯ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ .10, ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Bn‡Â ‡e‰ ¯¯ÁzL B‡11. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ - ‰Òe¯‡ BzL‡ ÔÎÂ12ÔB‡ ‡ÏÂ13, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂ14ÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ15. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
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ממי  חוץ הקרובים... על כהן "מטמא הי"ז) פ"ד, (שמחות
פ"א, יבום הל' והשווה הנכרית", ומן השפחה מן לו שיש
- הגויה מן והבא עבדים; - השפחה מן הבא "שזרע ה"ד:

א. כב, ביבמות ומקורו אינם". וכאילו עוד 10)גוים שאין
- שנתגייר "גר (שם): שאמרו כמו ביניהם, קירבה שום
- הגר את "גר שנינו: ב יז, ובקידושין דומה". שנולד כקטן
סופרים". מדברי ולא תורה מדברי לא (=יורש) אינו

ולא 11) ואמו" "הוא בעבד: רבינו ונקט מגר. עדיף שאינו
מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס לו אין עבד כי ובניו", "הוא
לגוי  בניגוד הי"א, פ"ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח: תימן, ובכת"י א. סב,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי
ב) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט, (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ"ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב). קדשים באכילת כי 15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי ב) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב. מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב

.„‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÌÈ·B¯˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙Ó16Ì‰ÈÙa17?„ˆÈk .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È¯‰18Ba Ì‡ B‡19·iÁ - ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï·‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú¯˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈ·B¯w‰ ¯‡La ÔÎÂ .·iÁ BÈ‡ - ÂÈÙa20. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב.16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי או אביו אבי שמת כגון

שם). וברש"י ב כ, קטן (מועד אחותו

.‰‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ·‡ ‚‰B ,BzL‡ „B·k ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ- B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBk21Ï·‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»
ÔB‚k ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ˙‚‰B -∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿

da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nL22dÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Ba B‡23,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ

‰˙nL ÔB‚k ,B˙·B¯˜ ÏÚa B‡ B·B¯˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡24. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ25. ¿≈…«≈»∆

הי"ח.21) פ"ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
אמר:23) "שמואל ה"ה: פ"ג, שם ובירושלמי שם. מו"ק

מכל  אחד (=אבל) הא חמותו, או חמיו אלא שנו לא
לא". - שאר 24)הקרובים קירבת על אלא מתאבל שאינו

שעלולה  קידושין, ע"י הבאה קירבה על לא אבל משפחה,
בנו  אפילו ומתה, כלתו נתגרשה שאם גירושין, ע"י להתרחק

עליה. מתאבל אחותו.25)אינו בעל או אחיו, אשת כגון
בחייה  אמו בעל או בחייו, אביו אשת מתה אם זאת, ובכל
חייב  אלה שהרי הראשונה, שבת מוצאי עד אבילות נוהג -
תשובה  (פתחי הט"ו פ"ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב). ס"ק שעד סי' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו
לשון  וכן הט"ו. פ"ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף שם, השו"ע
ב"הגהות  וכתוב וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי  ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב"יורה וכן להם. כלועג אלא

.ÂBÏ ˙ÈÁ„ È¯‰L ,˙eÏ·‡ ˙ÂˆÓ ‰¯eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈
‰‡Óh‰26Ïa‡˙ÈÂ Ô‰nÚ ˜qÚ˙iL È„k ,ÂÈ·B¯˜ ÈtÓ «À¿»ƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿«≈

Bn‡Ï ,ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒƒ¿≈«»…≈»¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡L ;‰OÚ ˙ÂˆÓ - ‡nhÈ dÏ ,¯ÓB‚Â¿≈»ƒ«»ƒ¿«¬≈∆ƒ…»»

BÁ¯k ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ - ‡nh‰Ï27ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«»¿«¿ƒ«»¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡28‰‡Óh‰ ÏÚ e¯‰Ê‰L ,ÌÈ¯ÎÊa29Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿»ƒ∆À¿¬««À¿»¬»

ÔÈ‡ Ôk ,‰‡Óh‰ ÏÚ ˙B¯‰ÊÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B‰k‰«…¬ƒ¿≈»À¿»««À¿»≈≈»
ÌÈ·B¯wÏ ‡Óh‰Ï ˙BeˆÓ30- eˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ; ¿À¿ƒ«≈«¿ƒ∆»ƒ»

.˙B‡nhÓ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B‡ÓhÓƒ«¿¿ƒ»…ƒ«¿

בכהן.26) האמורה טומאה עקיבא,27)איסור רבי כדברי
"כדי  זה וכל חובה", - יטמא "לה א): ק, (זבחים האומר
המצוות' ב'ספר רבינו כלשון האבילות", בדיני יקלו שלא

לז. לקרוביהם.28)'עשה' להטמא מצווים שהכהנים
בני 29) הכהנים אל "אמור א) כא, (ויקרא שנאמר

אהרן  בנות ולא אהרן בני - יטמא" לא אהרן...לנפש
ב). לה, לזרים,30)(קידושין יטמא" ב"לא שישנו כל

אינו  - יטמא" ב"לא שאינו וכל לקרובים, ב"יטמא" ישנו
המשנה" וב"מרכבת שם. המצוות' ב'ספר וכן ב"יטמא".
על  שמצווה זכר, בישראל אנו רואים שהרי זה, לבאר מוסיף
על  מצווה אינו זאת ובכל ב) יד, קטן (מועד האבילות
שיתרשל  בו לחוש אין כי והטעם, לקרוביו. התטמאות
על  מוזהר והוא הואיל לכהן, בניגוד אבילות, במצות
להטמא  יצטווה לא שאם התורה חששה למתים, התטמאות
להם  להטמא לחייבו והוצרכה מלהתאבל, יתרשל לקרוביו
עדיפות  שאינן כהנות, נשים לגבי והואֿהדין מצוה, בתורת
לקרוביהם, להטמא מצווים שאינם זכרים, מישראלים בזה
מצות  נתבטלה שלא וכשם מהאבילות. יפרשו לא שממילא
על  מצוות שאינן למרות וכהנות, מישראלים אבילות
הנשואה  אחותו עליו שמתה כהן כך לקרוביהם, היטמאות
חייב  בעלה כי - לה, להטמאות רשאי שאינו אע"פ
עליה. מלהתאבל פוטרו זה אין - בה יתעסק והוא בקבורתה,
להתאבל  שמחוייבים וכהנות, מישראלים גרוע הוא שאין
רבינו  פסק בצדק ולפיכך הטומאה, על נצטוו שלא למרות
תורה, דין עליה מתאבל מאביו, הנשואה אחותו ה"ב: לעיל
להפקעת  עילה לשמש יכולה אינה ההתטמאות שלילת כי

האבילות.
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.ÊBÁ¯k ÏÚ dÏ ‡nhÓ - Ô‰k ÏL BzL‡31BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ32˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ33‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ L¯BÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ34‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ‰Òe¯‡‰ Ï·‡ ;„·Ïa35. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»

ולא 31) הפסח, בערב אשתו שמתה הכהן, ביוסף "מעשה
אחיו  ונמנו הפסח), קרבן להקריב שיוכל (כדי להטמא רצה

א). ק, (זבחים בעלֿכרחו" וטימאוהו כבר 32)הכהנים,
אשתו, על בעל שאבילות סובר שרבינו ה"א, לעיל נתבאר
תורה, מדין לה מיטמא שאינו תדע, מדבריהם. אלא אינה
לא  אדם מת "ואל אומר: הוא כה) (מד, ביחזקאל שהרי
ולאחות  לאח ולבת ולבן ולאם לאב אם כי לטמאה, יבוא
כולם  את מונה שהוא הרי - יטמאו" - לאיש היתה לא אשר

(רש"ש). אשתו את מזכיר קוברים,33)ואינו לו שאין
לו  להיטמא חייב גדול כהן שאפילו ה"ח. פ"ג, לקמן ראה

יתומה,34)ולקברו. קטנה נישואי לגבי ב פט, יבמות
(כסףֿמשנה). הגדולה אשתו לגבי הטעם שהוא רבינו וסובר

ויקברוה 35) בה יתעסקו יורשיה ואחיה יורשה, אינו שהרי
ה"ג. לעיל והשווה ב), כט, (שם

.Á,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡L e¯Ó‡L Ô˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»∆»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ÌÈÏÙp‰Â ¯eaˆ ÈÎ¯cÓ eL¯tLÂ ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÔB‚k¿¬≈≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰Â36Ô‰Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡ -37. ¿«¿«≈«¿¿««≈«…≈ƒ«≈»∆
Ì˙qiL „Ú ?ÂÈ·B¯˜Ï ‡nh˙‰Ï ‰eˆÓ È˙Ó „ÚÂ¿«»«¿À∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ»≈

ÏÏBb‰38¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÏÏBb‰ ÌzÒpL ¯Á‡Ó Ï·‡ . «≈¬»≈««∆ƒ¿««≈¬≈≈ƒ¿»
‰˜BÏ - Ô‰a ‡ÓË Ì‡L ,ÌÈ˙n‰ Ïk39. »«≈ƒ∆ƒƒ¿»»∆∆

ה"וֿיא.36) פ"א, לעיל ציבור,37)המנויים מדרכי פרשו
- וגו' לשארו" אם כי בעמיו יטמא לא "לנפש שנאמר:
לאמו  שנאמר: נפלים, א): מז, (סנהדרין עמך מעשה בעושה
קיימא, בני ובתו בנו אף קיימא, בני ואביו אמו מה - ולאביו
הרוגי  כהנים); (תורת קיימא בני שאינם הנפלים יצאו
עליהם, מתאבלים ואין הואיל לדעת, עצמו ומאבד ביתֿדין
שלא  להם, להטמא אין וי"א, ה"ט פ"א, לעיל כמבואר
עליהם, ויתאבל בקרוביו שיתעסק כדי אלא הטומאה נדחית

(כסףֿמשנה). ה"ו לעיל בקבר 38)כמבואר המת שיתנו
ובביאורנו. ה"ב, פ"א לעיל ראה עפר, הקבר וימלאו

יהוצדק 39) בן שמעון שמת "מעשה הי"א: פ"ד, שמחות
להטמא  הגולל שנסתם אחר הגליל מן אחיו יוחנן ובא בלוד,
יפתחו  אלא יטמא, אל ואמרו: לחכמים, ושאלו ובאו לו,
לט, סימן פ"ג, מו"ק הרא"ש כנוסח ויראה" הקבר חצר

ג. אות ז סימן להרא"ש טומאה להל' יו"ט מעדני וראה

.Ë‰ÏeÒt‰ BzL‡40dÏ ‡nhÓ BÈ‡ -41ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿»≈ƒ«≈»¿ƒ»ƒ
- dÏÚa ‡·e ,˙‡OÂ dÏÚa ˙nL ‰ÚeÓL ‰ÚÓML∆»¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ≈»«¿»
‰ÏeÒt ‡È‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ô‰ÈL¿≈∆≈««¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»

Ô‰ÈLÏ42‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï·‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁ43B˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·Ï ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡44- ÌÈ¯ÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ45. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי

ב). כב, בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב צ, שם
שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
לאשתו  מיטמא ואינו כשרה, לאשתו הוא מיטמא...מיטמא

שלאחר 43)פסולה. ומדובר, היא. אמו שמכלֿמקום
ונתחללה. אחר, לכהן ונשאת אמו נתגרשה זה, בן שנולד
חלל, כהן הבן הרי חללה, לאמו זה כהן נולד אם אבל
קרוביו, שאינם אפילו המתים לכל להיטמא לו ומותר
ס"ק  שעג סי' ליו"ד בש"ך וראה הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר
נתחללה". אפילו לאמו, "ומיטמא שם: השו"ע ולשון ו.
נאמר: למה - ולאביו" "לאמו דרשו: כהנים" וב"תורת
זה  אין אבל חזקה, (רק חזקה שהוא אביו מה והלא לאמו,
שיטמא  דין אינו ודאי, אמו לו, מיטמא אביו שהוא ודאי
אמו  אף מתחלל, שאינו אביו אומר הייתי כן, אילו לה?
תלמודֿלומר: מנין? שנתחללה אמו מתחללת, שאינה

לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב, כב,

ה"ז. פ"א,

.È‰‡eOp‰ B˙BÁ‡46Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰·B¯w‰ ‰Ïe˙a‰ :¯Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ë¯t - ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙¯‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe47˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚ48ÈÓ - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰L49Ë¯t - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe¯‡Ï50‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe¯‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי 47)(רדב"ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי"ג. פי"ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ שהוכתה
ע"י 49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס, (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י). (שם הוא קידושין

.‡È.dÏ ‡nhÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰51. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה
מוסיף: ד, סעיף שעג סי' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי  א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס"ק שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.·È.Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆
Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿
ÌÈÈe‡¯‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙M¯ÈÏ Èe‡¯‰»»ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒ

B˙M¯ÈÏ52. ƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.‚È‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
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קנג la` zekld - mihtey xtq - lel` `"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊBÁ¯k ÏÚ dÏ ‡nhÓ - Ô‰k ÏL BzL‡31BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ32˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ33‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ L¯BÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ34‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ‰Òe¯‡‰ Ï·‡ ;„·Ïa35. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»

ולא 31) הפסח, בערב אשתו שמתה הכהן, ביוסף "מעשה
אחיו  ונמנו הפסח), קרבן להקריב שיוכל (כדי להטמא רצה

א). ק, (זבחים בעלֿכרחו" וטימאוהו כבר 32)הכהנים,
אשתו, על בעל שאבילות סובר שרבינו ה"א, לעיל נתבאר
תורה, מדין לה מיטמא שאינו תדע, מדבריהם. אלא אינה
לא  אדם מת "ואל אומר: הוא כה) (מד, ביחזקאל שהרי
ולאחות  לאח ולבת ולבן ולאם לאב אם כי לטמאה, יבוא
כולם  את מונה שהוא הרי - יטמאו" - לאיש היתה לא אשר

(רש"ש). אשתו את מזכיר קוברים,33)ואינו לו שאין
לו  להיטמא חייב גדול כהן שאפילו ה"ח. פ"ג, לקמן ראה

יתומה,34)ולקברו. קטנה נישואי לגבי ב פט, יבמות
(כסףֿמשנה). הגדולה אשתו לגבי הטעם שהוא רבינו וסובר

ויקברוה 35) בה יתעסקו יורשיה ואחיה יורשה, אינו שהרי
ה"ג. לעיל והשווה ב), כט, (שם

.Á,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡L e¯Ó‡L Ô˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»∆»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ÌÈÏÙp‰Â ¯eaˆ ÈÎ¯cÓ eL¯tLÂ ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÔB‚k¿¬≈≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰Â36Ô‰Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡ -37. ¿«¿«≈«¿¿««≈«…≈ƒ«≈»∆
Ì˙qiL „Ú ?ÂÈ·B¯˜Ï ‡nh˙‰Ï ‰eˆÓ È˙Ó „ÚÂ¿«»«¿À∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ»≈

ÏÏBb‰38¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÏÏBb‰ ÌzÒpL ¯Á‡Ó Ï·‡ . «≈¬»≈««∆ƒ¿««≈¬≈≈ƒ¿»
‰˜BÏ - Ô‰a ‡ÓË Ì‡L ,ÌÈ˙n‰ Ïk39. »«≈ƒ∆ƒƒ¿»»∆∆

ה"וֿיא.36) פ"א, לעיל ציבור,37)המנויים מדרכי פרשו
- וגו' לשארו" אם כי בעמיו יטמא לא "לנפש שנאמר:
לאמו  שנאמר: נפלים, א): מז, (סנהדרין עמך מעשה בעושה
קיימא, בני ובתו בנו אף קיימא, בני ואביו אמו מה - ולאביו
הרוגי  כהנים); (תורת קיימא בני שאינם הנפלים יצאו
עליהם, מתאבלים ואין הואיל לדעת, עצמו ומאבד ביתֿדין
שלא  להם, להטמא אין וי"א, ה"ט פ"א, לעיל כמבואר
עליהם, ויתאבל בקרוביו שיתעסק כדי אלא הטומאה נדחית

(כסףֿמשנה). ה"ו לעיל בקבר 38)כמבואר המת שיתנו
ובביאורנו. ה"ב, פ"א לעיל ראה עפר, הקבר וימלאו

יהוצדק 39) בן שמעון שמת "מעשה הי"א: פ"ד, שמחות
להטמא  הגולל שנסתם אחר הגליל מן אחיו יוחנן ובא בלוד,
יפתחו  אלא יטמא, אל ואמרו: לחכמים, ושאלו ובאו לו,
לט, סימן פ"ג, מו"ק הרא"ש כנוסח ויראה" הקבר חצר

ג. אות ז סימן להרא"ש טומאה להל' יו"ט מעדני וראה

.Ë‰ÏeÒt‰ BzL‡40dÏ ‡nhÓ BÈ‡ -41ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿»≈ƒ«≈»¿ƒ»ƒ
- dÏÚa ‡·e ,˙‡OÂ dÏÚa ˙nL ‰ÚeÓL ‰ÚÓML∆»¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ≈»«¿»
‰ÏeÒt ‡È‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ô‰ÈL¿≈∆≈««¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»

Ô‰ÈLÏ42‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï·‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁ43B˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·Ï ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡44- ÌÈ¯ÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ45. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי

ב). כב, בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב צ, שם
שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
לאשתו  מיטמא ואינו כשרה, לאשתו הוא מיטמא...מיטמא

שלאחר 43)פסולה. ומדובר, היא. אמו שמכלֿמקום
ונתחללה. אחר, לכהן ונשאת אמו נתגרשה זה, בן שנולד
חלל, כהן הבן הרי חללה, לאמו זה כהן נולד אם אבל
קרוביו, שאינם אפילו המתים לכל להיטמא לו ומותר
ס"ק  שעג סי' ליו"ד בש"ך וראה הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר
נתחללה". אפילו לאמו, "ומיטמא שם: השו"ע ולשון ו.
נאמר: למה - ולאביו" "לאמו דרשו: כהנים" וב"תורת
זה  אין אבל חזקה, (רק חזקה שהוא אביו מה והלא לאמו,
שיטמא  דין אינו ודאי, אמו לו, מיטמא אביו שהוא ודאי
אמו  אף מתחלל, שאינו אביו אומר הייתי כן, אילו לה?
תלמודֿלומר: מנין? שנתחללה אמו מתחללת, שאינה

לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב, כב,

ה"ז. פ"א,

.È‰‡eOp‰ B˙BÁ‡46Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰·B¯w‰ ‰Ïe˙a‰ :¯Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ë¯t - ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙¯‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe47˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚ48ÈÓ - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰L49Ë¯t - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe¯‡Ï50‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe¯‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי 47)(רדב"ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי"ג. פי"ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ שהוכתה
ע"י 49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס, (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י). (שם הוא קידושין

.‡È.dÏ ‡nhÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰51. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה
מוסיף: ד, סעיף שעג סי' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי  א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס"ק שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.·È.Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆
Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿
ÌÈÈe‡¯‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙M¯ÈÏ Èe‡¯‰»»ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒ

B˙M¯ÈÏ52. ƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.‚È‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
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˜Ùq‰ ÏÚ ‡nhÓ BÈ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ ‡e‰ ‡nhÓ -53. ƒ«»««««¿≈ƒ«»««»≈
e·¯Ú˙pL ˙B„Ïe‰ ,CÎÈÙÏ54Ôa ˜ÙÒ ‡e‰L Ôa‰Â , ¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»¿¿«≈∆¿≈∆

ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa B‡ ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L55Ïk ÔÎÂ , ƒ¿»»«¬∆ƒ¿»»ƒ¿≈…
˜ÙqÓ Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBik56Ïk ÔÎÂ . «≈»∆≈ƒ«≈»∆ƒ»≈¿≈»

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ˙L¯b˙n‰57ÏeÒt Ë‚a B‡58BÈ‡ - «ƒ¿»∆∆¿≈≈ƒ¿≈»≈
dÏ ‡nhÓ59. ƒ«≈»

והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי כי (רדב"ז). לאסור הכתוב משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי מיותר,

שם). (מלבי"ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי יודעים אינם האבות וכן אביו, מי יודע מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון
הוא  חדשים תשעה בן אם יודע ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני, לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב). ק, (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי השני
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני,
חלל, הוא הרי הוא, השני בן ואם לו. מותר הרי הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר קרוביו, זרק 57)שאינם כגון
קרוב  ספק מגורשת, ואינה - לו קרוב ספק גט, בעלה לה
שלא  ודינה, הי"ג. פ"ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ"י, שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ"א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב. פ"י, שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט התורה מן שהרי
שמא  מגורשת, בספק וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק. מיטמאים ואין היא גרושה

.„ÈÂÈ·‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡60‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏ61ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ .62 ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰¯„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ -63˙Ói˜64. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע מטמא החי מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ"ג מת טומאת בהל'
על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט"ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע אינו
רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן אבל נושאן, ואינו

ה"ט. פ"ב, מת טומאת הל' ראה חוליות 63)הקב, מערכת
הגב. להן,64)לאורך להטמא לו להתיר מספיק זה אין

חסרון. כל ללא שלם, אביו לגוף אלא מיטמא שאינו

.ÂË.BÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ÏL BL‡¯ ÚË˜ƒ¿«…∆»ƒ≈ƒ«≈
ÔÓÊa ‡ÏÂ ,ÌÏL ‡e‰L ÔÓÊa - ÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒƒ¿«∆»≈¿…ƒ¿«

¯ÒÁ ‡e‰L65ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ .66‰‡Óh‰ . ∆»≈¿≈¿»«¿ƒ«À¿»
‡È‰ ‰ÈeÁc - ÌÈ·B¯wÏ67ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,68CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿»ƒ¿…À¿»«…¿ƒ»

˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡69‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .ÂÈ·B¯˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È·‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ¯·˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚ70Ô‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈
˙Èa ÛBÒa B¯·˜Ïe ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ - ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈

˙B¯·w‰71‡nhÈ ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈
B˙Ó ¯a˜iLk ÌÈ¯Á‡ ˙B¯·˜a72. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף,65) בצד שהראש אע"פ רש"י: ומפרש ב. מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי מטמא, אינו נקטע וכבר הואיל
אפילו  הרדב"ז: וכתב מזה, זה איבריו נתפרדו שלא שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף עם הראש תפר
ובאו  בגינזק, יצחק רבי של אביו שמת "מעשה אמרו: א מד,
בן  יהושע רבי את ושאל ובא שנים, שלש לאחר והודיעוהו
אבותיו). לקברי (=להביאו שעמו זקנים וארבעה אלישע
חסר", שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן - לאביו ואמרו:
(רש"י). חסר שאינו לו איֿאפשר שנים, שלש שלאחר
לו, מיטמא ואינו שלם, זה אין - אצבעו רק נקטעה ואפילו
שקטיעת  אע"פ גדול, יותר חידוש משמיענו רבינו אלא
ראשו  נקטע כאילו זה הרי כאחת, לו באו ומיתתו ראשו
הראש, לקטיעת מיתה קדמה שלא שאיֿאפשר מיתה, לאחר

ואח" בחיים מאביו אבר נקטע אם זה אבל הרי - מת כ
שלימות  באותה מיתה לאחר שהוא כיון לו, ומיטמא כשלם
ורמב"ן  (רדב"ז, "לאביו" בו: קורא הריני בחיים, בה שהיה

שעג). סי' ליו"ד יוסף' ב'בית להם 66)הובא מיטמא אינו
שהוא. כל חסרים בגלל 67)כשהם מפניהם נידחת

לכה 68)קרבתם. קיים טומאה איסור שאין ביום לומר, נים
להטמא  לו שמותר זר כישראל הם והרי לקרוביהם, שנטמאו
לא  "שהטומאה הט"ו: פ"ד, מקדש ביאת הל' והשווה לכל,
עתה  היא ודחויה עומדת, באיסורה אלא בציבור, הותרה

הדחק". קברו.69)מפני על להאהיל או בו לנגוע
בעת 70) "אפילו רבינו: לשון מסגנון שם. כהנים' 'תורת

אפשר  - עמה" לאחרים מיטמא אינו לקרוביו... שמתטמא
לו  אסור במתו, ונוגע עוסק שהוא בשעה שאפילו להבין,
שנינו: הט"ו, פ"ד שמחות במס' אולם לאחרים, להטמא
הקבר, בתוך עומד שהוא עד מתו, את וקובר עומד "היה
הרי  בו ונוגע במתו עוסק שהוא (כיון וקובר מאחרים מקבל
שאינו  מי - יחלל" "לא אמרה: והתורה אחת, כטומאה זו
ועומד, מחולל שהוא זה יצא נטמא, לא שעדיין מחולל,
פירש, ב), מב, נזיר ראשונה, מטומאה נסתלק לא שעדיין
מתו  עם במגע שהוא עוד שכל משמע יטמא". לא זה הרי
רבינו  דברי גם לפרש ואפשר לאחרים. להטמא לו מותר -
שכתב: ומה כשפירש, אלא אסור שאינו זה, בכיוון
טומאתה  עם אלא ממש, עמה לא - עמה" "לאחרים

אחרים.71)(רדב"ז). מקברים ואחרי 72)רחוק ויחזור,
ומדובר  לאחרים, להטמא לו אסור הטומאה מן שפירש
אפשר  אם אבל הקברים, על אלא להכנס דרך שם שאין
לזה, חוששים אין הקברים על להאהיל ולא שם לעבור
יו"ד  ל'טור' הב"ח ולדעת הי"ג. פ"ג, לקמן ברדב"ז וראה
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להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי'
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה
במתו, ועסוק תפוס כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב? יהא "יכול ב: מב, בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר

דברי  בהבנת כב ס"ק שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
לו  אסור קרוביו, לטומאת מחובר בעודו שאפילו רבינו,

לאחרים. להיטמא



zeevnd xtq m"anx ixeriylel` `"iÎ'd -f"ryz

ה'תשע"ז  אלול ה' ראשון יום

רמח. רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש

ּבפ זֹו מצוה ּדיני ּבתרא.נתּבארּו מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' רק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ז  אלול ו' שני יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ז  אלול ז' שלישי יום

רמח. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הרמ"ח ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ז  אלול ח' רביעי יום

רמח. עשה מצות
שני. ביום נדפסה הרמ"ח ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ז  אלול ט' חמישי יום

קעו. עשה מצות
יום ראשון ֿ חמישי ה 'ֿ ט 'אלול 

קעה. עשה מצות רפד. תעשה לא מצות
― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹׁשֹופטים
הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת מּדר ֿ הּסֹוטים ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
העברין, על ֿ הענׁשים את לּפעל ויֹוציאּו ֿ הרע, מן ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹויזהירּו
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ֿ אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכל

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה עׂשריםּדרגה ֿ עיר כל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

(oiqelke` xtqn zlra)סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְִִֵֶֶַָָָהראּויה
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָקטּנה.
ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ּוממּנים ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדּינים,
והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהיׁשיבה,
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ּבמקֹומם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻיתקּבצּו
ֿ ּפנים ֿ ּכל על ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ואּלה קטּנים, ּבדברים ֿ הּדינים את לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשלׁשה
וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים ֿ הּדברים את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעבירים
ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹממּנים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבני
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ׁשערי ֿ ּבכל ל ֿ ּתּתן וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
וׁשבט? ֿ ׁשבט לכל ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ל ֿ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתּתן
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ּבכלֿׁשערי לֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד
ֿ וׁשבט ֿ ׁשבט ּכל על מצוה ― וׁשפטּו לׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:
על ― ֿ העם את וׁשפטּו ׁשּנאמר: ֿ ׁשבטֹו את ּדן ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּכרחם"

איׁש" ׁשבעים ֿ ּלי "אספה למׁשה: יתעּלה (xacnaאמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
(fh ,`iואמרּו(jzelrda zyxt ixtq):לברכה זכרֹונם ְְְְִִָָָָ

ֿ לי וכהנּו לעֹולם: קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר ֿ מקֹום ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ּכל
n`)וגֹו'" ,gk zeny)ׁשּז ּכלֹומר: ואינּה― ּתמידי צּוּוי ה ְְְְִִִֵֶֶַָ

הּדֹורֹות. למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, לפי ְְְִִֶֶֶַָָָָָמצוה
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קנה lel` 'hÎ'd iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי'
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה
במתו, ועסוק תפוס כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב? יהא "יכול ב: מב, בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר

דברי  בהבנת כב ס"ק שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
לו  אסור קרוביו, לטומאת מחובר בעודו שאפילו רבינו,

לאחרים. להיטמא



zeevnd xtq m"anx ixeriylel` `"iÎ'd -f"ryz

ה'תשע"ז  אלול ה' ראשון יום

רמח. רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש

ּבפ זֹו מצוה ּדיני ּבתרא.נתּבארּו מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' רק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ז  אלול ו' שני יום

רמח. עשה מצות
― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא
(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ז  אלול ז' שלישי יום

רמח. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הרמ"ח ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ז  אלול ח' רביעי יום

רמח. עשה מצות
שני. ביום נדפסה הרמ"ח ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ז  אלול ט' חמישי יום

קעו. עשה מצות
יום ראשון ֿ חמישי ה 'ֿ ט 'אלול 

קעה. עשה מצות רפד. תעשה לא מצות
― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹׁשֹופטים
הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת מּדר ֿ הּסֹוטים ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
העברין, על ֿ הענׁשים את לּפעל ויֹוציאּו ֿ הרע, מן ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹויזהירּו
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ֿ אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכל

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה עׂשריםּדרגה ֿ עיר כל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

(oiqelke` xtqn zlra)סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְִִֵֶֶַָָָהראּויה
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָקטּנה.
ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ּוממּנים ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדּינים,
והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהיׁשיבה,
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ּבמקֹומם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻיתקּבצּו
ֿ ּפנים ֿ ּכל על ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ואּלה קטּנים, ּבדברים ֿ הּדינים את לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשלׁשה
וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים ֿ הּדברים את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעבירים
ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹממּנים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבני
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ׁשערי ֿ ּבכל ל ֿ ּתּתן וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
וׁשבט? ֿ ׁשבט לכל ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ל ֿ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתּתן
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ּבכלֿׁשערי לֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד
ֿ וׁשבט ֿ ׁשבט ּכל על מצוה ― וׁשפטּו לׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:
על ― ֿ העם את וׁשפטּו ׁשּנאמר: ֿ ׁשבטֹו את ּדן ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּכרחם"

איׁש" ׁשבעים ֿ ּלי "אספה למׁשה: יתעּלה (xacnaאמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
(fh ,`iואמרּו(jzelrda zyxt ixtq):לברכה זכרֹונם ְְְְִִָָָָ

ֿ לי וכהנּו לעֹולם: קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר ֿ מקֹום ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ּכל
n`)וגֹו'" ,gk zeny)ׁשּז ּכלֹומר: ואינּה― ּתמידי צּוּוי ה ְְְְִִִֵֶֶַָ

הּדֹורֹות. למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, לפי ְְְִִֶֶֶַָָָָָמצוה
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ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּמּנּויים ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָודע,
לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּובית ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻּוקטּנה

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל ּבארץ אּלא (dknqdיהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
(zepiiclּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א לארץ. ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּבחּוצה

ּובחּוצה ּבארץ לדּון הּסמּוכים אֹותם רּׁשאים ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָיׂשראל,
אמרם ענין וזהּו f.)לארץ, zekn)נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא אבל לארץ"; ּובחּוצה ְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֹּבארץ
עֹומד, הּבחירה ּבית אם אּלא לארץ, ּבחּוצה ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבארץ

הּזה הּמאמר ּבהקּדמת ׁשּבארנּו c"id)ּכמֹו llkd seq). ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָ
"והיּו ּבׁשגגה: ֿ נפׁש ּבמּכה יתעּלה אמרֹו על ספרי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולׁשֹון
מֹוׁשבתיכם" ּבכל לדרתיכם מׁשּפט לחּקת לכם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֻאּלה

(hk ,dl xacna)ּבארץ ― מֹוׁשבתיכם "ּבכל אמרּו: ,ְְְֵֶֶָָָֹֹ
ּבחּוצה נֹוהגֹות יהיּו מקלט ערי אף יכֹול לארץ. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּובחּוצה
ּבין נֹוהגין הּדּינין אּלּו ― אּלה לֹומר: ּתלמּוד ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלארץ?
אּלא נֹוהגֹות אין מקלט וערי לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבארץ
ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבארץ".

ְְִֶַסנהדרין.

― הרפ"ד הּגדֹולהּמצוה ּדין ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה ּבחכמת ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ראׁש ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
על מזהר הּוא הרי ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֻוימּנה
לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ּבּמּנּויים מּביטים אין אּלא ;ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכ
ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת הּתֹורה ּבחכמת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהאדם
מּלמּנֹות והאזהרה .לכ הּמתאימים ּבמעׂשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָוהתנהגּותֹו
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות מעלֹות ּבגלל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֻממּנה

ּבּמׁשּפט" ּפנים fi)תּכירּו ,` mixac)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְִִִִֵַַָָ
(my mixacהממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ּפנים ֿ תּכירּו "לא :ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

לאדם אּלא אינה זֹו ׁשאזהרה ּכלֹומר: ּדּינין", ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלהֹוׁשיב
לֹו ׁשהזהרׁשּיׁש יׂשראל, על ּדּינין למּנֹות הרׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אמרּו: לעיל. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה מּכל ּדבר ּבגלל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּנֹותם
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור
ּבכלֿ יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּפלֹוני
ּומחּיב ֿ החּיב את מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלׁשֹון
יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע ׁשהּוא מּפני לא ֿ הּזּכאי, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

ּבּמׁשּפט". ּפנים ֿ תּכירּו "לא נאמר: לכ ―ְְֱִִִֶַַַָָָֹ

― הקע"ה הרב,הּמצוה אחר ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ֿ ּדיני מּכל ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת נֹופלת ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאם
ראּובן ׁשּבין ּבדין ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּתֹורה;
ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ּבין מחלקת נֹופלת אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשמעֹון:
אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ― ראּובן אֹו החּיב ְְְֵֵֵַַַַָָָֹהּוא

להּטת" רּבים "אחרי a)יתעּלה: ,bk zeny)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
(.`i oileg)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― 'רּבא :ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה והלכֹותיה ְְְְְְְִִֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ז  אלול י' שישי יום

רפג. רפב. תעשה לא מצות
רכח. רכט. עשה מצות

― הרפ"ב מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ּדעת ְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹאחר
ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם הּזה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהענין
ׁשאינֹו אמרּו ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא אמרּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקצתם

מ איׁשחּיב המזּכים על ּבּמנין יתרים המחּיבים והיּו יתה, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָ
ֿ הּדּין את ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג אסּור ― ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאחד
― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמּלהרגֹו

לרעת" ֿ רּבים אחרי ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא (zenyׁשנים. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ
(a ,bkּדין ּבגזר ׁשּיארע, ֿ רב ּכל אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלֹומר:

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻהּמות,
(my mihtyn zyxt)עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְִֵַַַָָָָ

ֿ תהיה לא לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ׁשֹומע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמחּיבין
ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם לרעת". ֿ רּבים ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאחרי
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה הּטֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחד,

מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחר
חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאֹו
ֿ תענה "ולא אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּוסברתֹו

לנטת" ֿ רב הּנטּיה(my)על ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה והּוא: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹּבלבד,
"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ּׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹמּמה
ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, ֿ רב על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּכרּבי
להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹּדיני

(my)זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה ֿ הּלאו מן וגם .ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ֿ תענה "ולא יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד יחזֹור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: לנטת", ֿ רב ְְְְְְִִֵַַַָֹֹעל
ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָלחֹובה.

מחזירין וכן לנטֹות". ֿ רב על ֿ תענה לזכּות(oicd)"ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַֹ
― ֿ הּגדֹול מן מתחילין אין וכן לחֹובה. מחזירין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָואין
ֿ תענה "ולא ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו האּלה ֿ הּדברים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לנטת", ֿ רב .(el.)על ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרכ"ט אתֿהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על n)העֹוברים wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם ck)"ּוסקלּתם ,ak mixac)על ונעיר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמצות
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלא

.(dn.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרכ"ח אתֿהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
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"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים
ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k `xwie)ֿלא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ

נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה
סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(ap.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ז  אלול י"א ש"ק יום

רלא. רל. רכז. רכו. עשה מצות
סו. תעשה לא מצות

― הרכ"ו אתֿהּמצוה להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְְִִִִַַַָָָֹהעֹוברים

יּנקם" "נקם k)יתעּלה: ,`k zeny)ֿלא ּבמצות ונעיר . ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹ
ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ap:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על "מֹותהעֹוברים ה: ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻ

fh)יּומת" ,my)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחּיבים

סנהדרין .(my)מּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

ֿ עץ" על אתֹו "ותלית ak)יתעּלה: ,`k mixac)ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לאֿ ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ֿ הּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאת

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.
(.en).

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" bk)ּבּיֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt): ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ֿ קבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכי
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,
― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו הּתלּוי,הּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על (oeylaלן ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy). ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את l)נאמר: ,eh xacna)הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

(bk ,`k mixac)ספרי נבלתֹו(my)ּולׁשֹון ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא מצות זֹו ― ֿ העץ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ
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åî ÷øô äéòùébiÎd

ä:äîãðå éðeìLîúå eåLúå éðeéîãú éîìåeäNòéå óøBö eøkNé eì÷Lé äðwa óñëå ñékî áäæ íéìfä §¦¬§©§−¦§©§®§©§¦−¦§¦§¤«©¨¦³¨¨Æ¦¦½§¤−¤©¨¤´¦§®Ÿ¦§§³¥Æ§©£¥´
:eeçzLé-óà eãbñé ìàæ÷òöé-óà Léîé àì BîB÷nî ãîòéå åézçú eäçépéå eäìañé óúk-ìò eäàOé ¥½¦§§−©¦«§©£«¦Â¨ª©¨¥̧¦§§ª¹§©¦ª³©§¨Æ§©«£½Ÿ¦§−´Ÿ¨¦®©¦§©³

(ñ) :epòéLBé àì Búøvî äðòé àìå åéìàç:áì-ìò íéòLBô eáéLä eLLàúäå úàæ-eøëæèeøëæ ¥¨Æ§´Ÿ©£¤½¦¨¨−¬Ÿ¦¤«¦§−Ÿ§¦§Ÿ¨®¨¦¬§¦−©¥«¦§¬
:éðBîk ñôàå íéäìà ãBò ïéàå ìà éëðà ék íìBòî úBðLàøéøLà íãwîe úéøçà úéLàøî ãébî ¦Ÿ−¥¨®¦´¨Ÿ¦¬¥Æ§¥´½¡Ÿ¦−§¤¬¤¨«¦©¦³¥«¥¦Æ©£¦½¦¤−¤£¤´

:äNòà éöôç-ìëå íe÷ú éúöò øîà eNòð-àìàééúöò (åúöò) Léà ÷çøî õøàî èéò çøænî àø÷ Ÿ©£®Ÿ¥Æ£¨¦´¨½§¨¤§¦−¤¡¤«Ÿ¥³¦¦§¨Æ©½¦¥¤¬¤¤§−̈¦´£¨¦®
(ñ) :äpNòà-óà ézøöé äpàéáà-óà ézøac-óàáé:ä÷ãvî íé÷Bçøä áì éøéaà éìà eòîLâéézáø÷ ©¦©Æ§¦Æ©£¦¤½¨¨©−§¦©¤¡¤«¨¦§¬¥©−©¦´¥¥®¨§¦−¦§¨¨«¥©³§¦

(ñ) :ézøàôz ìàøNéì äòeLz ïBiöá ézúðå øçàú àì éúòeLúe ÷çøú àì éú÷ãö¦§¨¦Æ´Ÿ¦§½̈§¨¦−´Ÿ§©¥®§¨©¦³§¦Æ§½̈§¦§¨¥−¦§©§¦«

i"yx
.éðåìéùîúå (ä)'ל ואפר כעפר ואתמשל ל) (איוב כמו

לזה:äîãðå.דמיון: זה דומין והוא אני ונהיה
.ñéëî áäæ íéìæä (å):(קמז (תהלים מים יזלו äð÷áל'

.åìå÷ùé:בלע"ז פליי"ל שקורין המאזנים קנה הוא
.úàæ åøëæ (ç):לומר חפץ אני åùùåàúäå.אשר

טז): (לעיל חרשת קיר לאשישי כמו åáéùäוהתחזקו
.áì ìò íéòùåô על ולהשיב לזכור לכם אומר אני ומה

íìåòî.לב: úåðåùàø åøëæ (è) אנכי כי ראיתם אשר
כמוני: ואפס אלקים אנכי עוד, ואין ãéâîאל (é)

.úéøçà úéùàøî בבין הודעתי וגאולתה מצרים גלות
היותה: לפני èéò.(àé)הבתרים çøæîî àøå÷ מארץ

נמלך  להיות אברהם את לי קראתי במזרח שהיא ארם
אתיעטו  ב) (דניאל וטעם עטה התיב כמו עיט בעצתי:
עוף  בל' לפותרו יש וגם ו) (שם מלכותא סרכי כל

ממקומו: ונודד הפורח כעוף אחרי למהר çøî÷.קראתי
גליות  ד' הבתרים בין יעצתי ועמו עצתי לאיש קראתי
חשיכה  אימה והנה רבה בבראשית שמפורש כמו

וגו': éúøáã.גדולה óà אף וגאולתן הגליות עמו
áì.אביאנה: éøéáà (áé) ונדבקתם לבכם אמצתם אשר

ä÷ãöî.בי: íé÷åçøä ולא הימים לכם ארכו אשר
לגאול: צדקתי אתכם éú÷ãö.הראיתי éúáø÷ (âé)

תרחק: ולא מעתה

cec zcevn
(‰).ÈÂÈÓ„˙ ÈÓÏ:לו שוה שאני ותאמרו אותי תדמו מי אל

.‰Ó„Â ÈÂÏ˘Ó˙Âאני דומים  ונהיה  אותי תמשילו מי  אל
הכיס‰ÌÈÏÊ.(Â)והוא: מן זהב השופכים העכו"ם אתם

אל  ועושים  צורף ושוכרים המאזנים  בקנה כסף  ושוקלים
אליו: משאוÂ‰Â‡˘È.(Ê)וישתחוו וסובל האל  נושא אחד  כל 

כתפו: יסירÂ‰ÂÁÈÈ.על  ולא  שם  יעמוד  במקומו מניחו ואם 
ÚˆÈ˜.ממקומו: Û‡לא גדול  בקול אליו צועק הוא אם אף 

מזה גדול  סכלות היש וכאומר מצרתו יושיענו ולא יענה
ממש : בו שאין בדבר Ê‡˙.(Á)להאמין  Â¯ÎÊהתוהו דבר

בפסילים: לב:Â˘˘Â‡˙‰Â.שיש לקנות  אתם‰˘Â·È.התחזקו
הדבר: על  לב תנו בי לזכורÂ¯ÎÊ.(Ë)הפושעים  לב  תנו 

עולם : מימות שעשיתי הראשונות אניÈ‚Ó„.(È)הנפלאות
מראשיתו: הדבר  אחרית הדברים:Ì„˜ÓÂ.מגיד  ראשית אף עדיין נעשו לא  אשר  דברים  אגיד ÂÎÂ'.ומלפנים  ¯ÓÂ‡אני אומר 

לבטלה : מי  ביד אין כי תתקיים ‡Ú˘‰.עצתי ÈˆÙÁ ÏÎÂ: במ "ש הדבר ממזרח ˜Â¯‡.(È‡)כפל  לבא העיט את קורא הוא אני
הפורח: כעוף  יבוא  קל  ומהרה  בבל של  במזרחה  היושב כורש  לב אעיר  È˙ˆÚ.ר"ל  ˘È‡ על שיעצתי מה  שיעשה כורש הוא

במ"ש: הדבר וכפל „·¯˙È.בבל  Û‡:בואה טרם דברתי הזה  בבל :È˙¯ˆÈ.הדבר  על  הזאת  הפורעניות Ï·.(È·)את È¯È·‡הם
וחסד: צדקה  להם  מעשות המה  ורחוקים  ישראל  על  ואכזרים  לבב אבירי שהם בבל  צדקתי˜¯·˙È.(È‚)אנשי קרבתי אני הנה 

מהם: תרחק ולא לבוא:È˙ÚÂ˘˙Â.לישראל  תאחר  ולא תשועתי ˙È˙¯‡Ù.קרבתי Ï‡¯˘ÈÏעם שהם  לישראל  אתן התשועה ר"ל 
מד ): (לעיל  יתפאר  ובישראל  כמ"ש  תפארתי

oeiv zcevn
(‰).ÈÂÈÓ„˙: דמיון השואה :ÂÂ˘˙Â.מל ' ÈÂÏ˘Ó˙Â.מל'

דמיון : מים‰ÌÈÏÊ.(Â)ענין  וזלו וכן ושפיכה הזלה  (תהלים מל'

ושק :ÒÈÎÓ.:קמ"ז) אמתחת ובו·˜‰.ענין  מטה כעין הוא 
המשקל : מאזני משקל :ÂÏÂ˜˘È.תולים שכר:Â¯Î˘È.מל ' מל'

.Â„‚ÒÈלו יסגד וכן הימנה שקטנה אלא  השתחואה (לעיל ענין 

ומשא :Â‰ÂÏ·ÒÈ.(Ê):מ"ד) סבל  וכן˙ÂÈ˙Á.מל' במקומו
תחתם ה)וישבו עמוד ÈÓÈ˘.:(יהושע ימיש  לא כמו הסרה  ענין

טו)הענן ותשובה:ÚÈ‰.:(שמות עניה Â˘˘Â‡˙‰Â.(Á)מל'
חרשת קיר לאשישי כמו היסוד  כבנין ט"ו)התחזקו  :(לעיל

(Ë).ÒÙ‡Â:לא כמו הדורסËÈÚ.(È‡)ענינו העוף יקרא  כן 
הפגרים על  העיט וירד  ט"ז)כמו :(בראשית

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

ימים  וכעבור  שי',  כ"מ  מכתב  את  ג"כ  לי  ומסרה  תחי'  הרבנית...  אצלי  היתה  העבר  שבוע 

אחדים דברתי ג"כ עם בעלה הרב שי', ותקותי אשר דבריי פעלו עליו להקל בענין זה.

כ"ק  אבל  בדבר,  מחמירים  אונגארן  מגדולי  שכמה  אף  במוך,  שמוש  בשיטת  אשר  ולהעיר, 

אדמו"ר הצמח צדק התיר במקום סכנה כנ"ל הנחת מוך לפני תשמיש וכמבואר בתשובתו אה"ע סי' 

פ"ט, וכן הוא ג"כ בתשובת בנו אדמו"ר מהור"ר ישראל נח נ"ע, והיא בכתובים.

רוחה,  עודד את  הרבנית תחי'  כנראה מדברי  לכת"ר, באשר  להביע ת"ח  הנני  זו  בהזדמנות 

ויה"ר שגם מכאן ולהבא ירפא לא רק את גוף החולים הבאים אליו, אלא יעודד ג"כ את רוחם ויחזק 

בטחונם בהשי"ת.

וידוע אשר כמרז"ל שחזקי' גנז ספר רפואות, כבר נזהר הרמב"ם שלא יפרשו את המאמר נגד 

חכמת הרפואה, ופי' שזה הי' ספר סגולות )פי' המשניות להרמב"ם פסחים ספ"ד, מורה נבוכים ח"ג 

פל"ז( ונתנה תורה רשות )ועפ"י חסידות פי' ג"כ כח( לרופא לרפאות.

רמב"ן  ג"כ  )ראה  שבפנים  ולא  שבחוץ  בחולי  רק  שזהו  יט(  כא,  )שמות  הראב"ע  שדעת  ואף 

בפתיחתו לפי' עה"ת ור"פ בחוקותי הובא בט"ז ליו"ד ר"ס של"ו( - הרי כבר הלכה רווחת בישראל 

כהרמב"ם להשתמש ברפואות, ולבטוח בהשי"ת שישלח דברו - ע"י איש פלוני וסם פלוני - וירפאם.

בברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה.
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"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים
ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k `xwie)ֿלא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ

נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה
סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(ap.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ז  אלול י"א ש"ק יום

רלא. רל. רכז. רכו. עשה מצות
סו. תעשה לא מצות

― הרכ"ו אתֿהּמצוה להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְְִִִִַַַָָָֹהעֹוברים

יּנקם" "נקם k)יתעּלה: ,`k zeny)ֿלא ּבמצות ונעיר . ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹ
ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ap:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על "מֹותהעֹוברים ה: ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻ

fh)יּומת" ,my)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחּיבים

סנהדרין .(my)מּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

ֿ עץ" על אתֹו "ותלית ak)יתעּלה: ,`k mixac)ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לאֿ ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ֿ הּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאת

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.
(.en).

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" bk)ּבּיֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt): ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ֿ קבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכי
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,
― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו הּתלּוי,הּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על (oeylaלן ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy). ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את l)נאמר: ,eh xacna)הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

(bk ,`k mixac)ספרי נבלתֹו(my)ּולׁשֹון ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא מצות זֹו ― ֿ העץ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ
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åî ÷øô äéòùébiÎd

ä:äîãðå éðeìLîúå eåLúå éðeéîãú éîìåeäNòéå óøBö eøkNé eì÷Lé äðwa óñëå ñékî áäæ íéìfä §¦¬§©§−¦§©§®§©§¦−¦§¦§¤«©¨¦³¨¨Æ¦¦½§¤−¤©¨¤´¦§®Ÿ¦§§³¥Æ§©£¥´
:eeçzLé-óà eãbñé ìàæ÷òöé-óà Léîé àì BîB÷nî ãîòéå åézçú eäçépéå eäìañé óúk-ìò eäàOé ¥½¦§§−©¦«§©£«¦Â¨ª©¨¥̧¦§§ª¹§©¦ª³©§¨Æ§©«£½Ÿ¦§−´Ÿ¨¦®©¦§©³

(ñ) :epòéLBé àì Búøvî äðòé àìå åéìàç:áì-ìò íéòLBô eáéLä eLLàúäå úàæ-eøëæèeøëæ ¥¨Æ§´Ÿ©£¤½¦¨¨−¬Ÿ¦¤«¦§−Ÿ§¦§Ÿ¨®¨¦¬§¦−©¥«¦§¬
:éðBîk ñôàå íéäìà ãBò ïéàå ìà éëðà ék íìBòî úBðLàøéøLà íãwîe úéøçà úéLàøî ãébî ¦Ÿ−¥¨®¦´¨Ÿ¦¬¥Æ§¥´½¡Ÿ¦−§¤¬¤¨«¦©¦³¥«¥¦Æ©£¦½¦¤−¤£¤´

:äNòà éöôç-ìëå íe÷ú éúöò øîà eNòð-àìàééúöò (åúöò) Léà ÷çøî õøàî èéò çøænî àø÷ Ÿ©£®Ÿ¥Æ£¨¦´¨½§¨¤§¦−¤¡¤«Ÿ¥³¦¦§¨Æ©½¦¥¤¬¤¤§−̈¦´£¨¦®
(ñ) :äpNòà-óà ézøöé äpàéáà-óà ézøac-óàáé:ä÷ãvî íé÷Bçøä áì éøéaà éìà eòîLâéézáø÷ ©¦©Æ§¦Æ©£¦¤½¨¨©−§¦©¤¡¤«¨¦§¬¥©−©¦´¥¥®¨§¦−¦§¨¨«¥©³§¦

(ñ) :ézøàôz ìàøNéì äòeLz ïBiöá ézúðå øçàú àì éúòeLúe ÷çøú àì éú÷ãö¦§¨¦Æ´Ÿ¦§½̈§¨¦−´Ÿ§©¥®§¨©¦³§¦Æ§½̈§¦§¨¥−¦§©§¦«

i"yx
.éðåìéùîúå (ä)'ל ואפר כעפר ואתמשל ל) (איוב כמו

לזה:äîãðå.דמיון: זה דומין והוא אני ונהיה
.ñéëî áäæ íéìæä (å):(קמז (תהלים מים יזלו äð÷áל'

.åìå÷ùé:בלע"ז פליי"ל שקורין המאזנים קנה הוא
.úàæ åøëæ (ç):לומר חפץ אני åùùåàúäå.אשר

טז): (לעיל חרשת קיר לאשישי כמו åáéùäוהתחזקו
.áì ìò íéòùåô על ולהשיב לזכור לכם אומר אני ומה

íìåòî.לב: úåðåùàø åøëæ (è) אנכי כי ראיתם אשר
כמוני: ואפס אלקים אנכי עוד, ואין ãéâîאל (é)

.úéøçà úéùàøî בבין הודעתי וגאולתה מצרים גלות
היותה: לפני èéò.(àé)הבתרים çøæîî àøå÷ מארץ

נמלך  להיות אברהם את לי קראתי במזרח שהיא ארם
אתיעטו  ב) (דניאל וטעם עטה התיב כמו עיט בעצתי:
עוף  בל' לפותרו יש וגם ו) (שם מלכותא סרכי כל

ממקומו: ונודד הפורח כעוף אחרי למהר çøî÷.קראתי
גליות  ד' הבתרים בין יעצתי ועמו עצתי לאיש קראתי
חשיכה  אימה והנה רבה בבראשית שמפורש כמו

וגו': éúøáã.גדולה óà אף וגאולתן הגליות עמו
áì.אביאנה: éøéáà (áé) ונדבקתם לבכם אמצתם אשר

ä÷ãöî.בי: íé÷åçøä ולא הימים לכם ארכו אשר
לגאול: צדקתי אתכם éú÷ãö.הראיתי éúáø÷ (âé)

תרחק: ולא מעתה

cec zcevn
(‰).ÈÂÈÓ„˙ ÈÓÏ:לו שוה שאני ותאמרו אותי תדמו מי אל

.‰Ó„Â ÈÂÏ˘Ó˙Âאני דומים  ונהיה  אותי תמשילו מי  אל
הכיס‰ÌÈÏÊ.(Â)והוא: מן זהב השופכים העכו"ם אתם

אל  ועושים  צורף ושוכרים המאזנים  בקנה כסף  ושוקלים
אליו: משאוÂ‰Â‡˘È.(Ê)וישתחוו וסובל האל  נושא אחד  כל 

כתפו: יסירÂ‰ÂÁÈÈ.על  ולא  שם  יעמוד  במקומו מניחו ואם 
ÚˆÈ˜.ממקומו: Û‡לא גדול  בקול אליו צועק הוא אם אף 

מזה גדול  סכלות היש וכאומר מצרתו יושיענו ולא יענה
ממש : בו שאין בדבר Ê‡˙.(Á)להאמין  Â¯ÎÊהתוהו דבר

בפסילים: לב:Â˘˘Â‡˙‰Â.שיש לקנות  אתם‰˘Â·È.התחזקו
הדבר: על  לב תנו בי לזכורÂ¯ÎÊ.(Ë)הפושעים  לב  תנו 

עולם : מימות שעשיתי הראשונות אניÈ‚Ó„.(È)הנפלאות
מראשיתו: הדבר  אחרית הדברים:Ì„˜ÓÂ.מגיד  ראשית אף עדיין נעשו לא  אשר  דברים  אגיד ÂÎÂ'.ומלפנים  ¯ÓÂ‡אני אומר 

לבטלה : מי  ביד אין כי תתקיים ‡Ú˘‰.עצתי ÈˆÙÁ ÏÎÂ: במ "ש הדבר ממזרח ˜Â¯‡.(È‡)כפל  לבא העיט את קורא הוא אני
הפורח: כעוף  יבוא  קל  ומהרה  בבל של  במזרחה  היושב כורש  לב אעיר  È˙ˆÚ.ר"ל  ˘È‡ על שיעצתי מה  שיעשה כורש הוא

במ"ש: הדבר וכפל „·¯˙È.בבל  Û‡:בואה טרם דברתי הזה  בבל :È˙¯ˆÈ.הדבר  על  הזאת  הפורעניות Ï·.(È·)את È¯È·‡הם
וחסד: צדקה  להם  מעשות המה  ורחוקים  ישראל  על  ואכזרים  לבב אבירי שהם בבל  צדקתי˜¯·˙È.(È‚)אנשי קרבתי אני הנה 

מהם: תרחק ולא לבוא:È˙ÚÂ˘˙Â.לישראל  תאחר  ולא תשועתי ˙È˙¯‡Ù.קרבתי Ï‡¯˘ÈÏעם שהם  לישראל  אתן התשועה ר"ל 
מד ): (לעיל  יתפאר  ובישראל  כמ"ש  תפארתי

oeiv zcevn
(‰).ÈÂÈÓ„˙: דמיון השואה :ÂÂ˘˙Â.מל ' ÈÂÏ˘Ó˙Â.מל'

דמיון : מים‰ÌÈÏÊ.(Â)ענין  וזלו וכן ושפיכה הזלה  (תהלים מל'

ושק :ÒÈÎÓ.:קמ"ז) אמתחת ובו·˜‰.ענין  מטה כעין הוא 
המשקל : מאזני משקל :ÂÏÂ˜˘È.תולים שכר:Â¯Î˘È.מל ' מל'

.Â„‚ÒÈלו יסגד וכן הימנה שקטנה אלא  השתחואה (לעיל ענין 

ומשא :Â‰ÂÏ·ÒÈ.(Ê):מ"ד) סבל  וכן˙ÂÈ˙Á.מל' במקומו
תחתם ה)וישבו עמוד ÈÓÈ˘.:(יהושע ימיש  לא כמו הסרה  ענין

טו)הענן ותשובה:ÚÈ‰.:(שמות עניה Â˘˘Â‡˙‰Â.(Á)מל'
חרשת קיר לאשישי כמו היסוד  כבנין ט"ו)התחזקו  :(לעיל

(Ë).ÒÙ‡Â:לא כמו הדורסËÈÚ.(È‡)ענינו העוף יקרא  כן 
הפגרים על  העיט וירד  ט"ז)כמו :(בראשית
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i"yx
(ÊË).äúòå כאדם נפשי תשתפך הזאת הצרה אל

נפשי: להשתפל אותי וכופין יאחזוני כי רוחו שתתפעם
.éðåò éîé:בהם ההם ø÷éð.(ÊÈ)שאני האנשי' העיני כמו

טז)תנקר מנקרין (מדבר התולעים בלע"ז פוריי"ר ניקר
עצמי: מעל גיד é÷øåòå.בשרי מנוח' להם אין גידי

עורקי  אחר לשון דונש. פי' כך עורק, ערבי בלשון
אותי: המבריחין éùåáì.(ÁÈ)רודפי ùôçúé משתנה

ולובש  בגדיו את פושט כשאדם גלד אחר גלד לבושי
בגדי  אותם קורא מראשונים משונים אחרים בגדים

כמו כב)חופש א ומתורגם (מלכים במלחמ' ובא התחפש
éðøæàé.אישתני: éúðúë éôë כן צוארי ומעניק שאוזר

סביבי: כל לבושי אותי øîåçì.(ËÈ)יאזרני éðøåä
כמו  בחומר, כמו לישב הזה השחין ילמדני הורני

ב)שאמרנו הורני (למעלה ד"א האפר בתוך יושב והוא
ביםלחומ  ירה לשון השליכני פי' טו)ר ìùîúàå.:(שמות

את  סרס ברכיה ר' אמר תנחומא רבי ובמדרש נדמיתי
עצמו  שקרא בצדקתי לאברהם נמשלתי אני המקרא

ואפר יא)עפר הפלגה (בראשית דור כרשעי דנני והוא

המגדל) בבנין בו להם (שמרדו היה והחמר בהם שכתוב
יא)לחומר כמו éúãîò.(Î):(שם ולהבין לשתוק לראות

עוד ענו ולא העם כל עמדו ח)ובפתחו ïðåáúúå:(נחמיה
.éá:נגעי את לשנות עלי çåø.(Î·)מחשב ìà éðàùú

äéùåú.שדים: éðââåîúå éðáéëøú כח ותשות חלשות
ממוגגני: äéùåú.היה éðââåîúå תושיה ועל נקבה לשון

תשאני: של כתי"ו זו תי"ו ואין éúòãé.(Î‚)עומד éë
מועד  שהוא מקום תשיבני, למות אשר הייתי יודע כי

בקבר: חי éòá.(Î„)לכל àì êà רגיל היה ובהשחת'
השדה: לעי כמו יד לשלוח åãéôá.השופט íà היה אם

בריותיו: על שבר שהוא פיד òåù.שולח ïäì היה
אין  רבותינו פירשו וכן במקצת תנחומין משעשען
לזו  פיד מביא אלא צדו ומושיב' אומה מכה הקב"ה
הביא  בה ומתנחמת כבר שלקתה בחברתה ומשעשע'
אמון  מנא התיטבי שנא' במצרי' ושעשע לאשור פיד

ג) הנה (נחום שנא' באשור ושעשע למצרי' פיד הביא
בלבנון לא)אשור תפלה (יחזק' שוע להן יפתר ועוד

בהם: מועלת ותחינה

cec zcevn
(ÊË).‰˙ÚÂעלי אשר  נפשי תשתפך  הישועה ועברה  הואיל 

באה הישועה ואין  אותי יאחזו העוני ימי כי לצאת ורוצה 
מידם : נקרÏÈÏ‰.(ÊÈ)להוציאני כי עד חליי תכבד  בלילה

משכב בעת אף  ר "ל  ישכבון  לא גידי ואף מעלי  עצמי  ונשבר 
החום בעבור והולכים דופקים כי  מתנועתם ינוחו לא השינה 

החלי: מרוב  בהם אשר ÁÎ.(ÁÈ)הנכרי כח ·¯· רוב  בעבור 
והליחה הזיעה לכלוך מסבת כי  עת  בכל  לבושי ישתנה החלי
יחליפנה ובע "כ  המלבוש יתטנף מהשחין הזלה המעופשת 

È˙˙Î.באחרת: ÈÙÎמסביב גופי  כל  המסבבת  כתנתי כשעור
סביבי: בכל  החלי  יחזרני ÓÂÁÏ¯.(ËÈ)כן È¯Â‰הזה החלי

ודומה נמשל ואני השחין חום בה  לצנן הטיט  אל  אותי השליך
כמוהם : ארצה מושלך  להיות ואפר אם‡˘ÚÂ.(Î)כעפר הן

תתבונן ולא ושתקתי עמדתי אם או לי תענה  ולא אליך  אצעק 
וכאילו בשנים משמשת לא  ומלת הרעה  מן  אותי להציל  בי 

המכאוב : נגעי להחליף בי תתבונן ר"ל או בי , תתבונן ולא  לאכזר:˙‰ÍÙ.(Î‡)אמר עלי להיות ותהפך  רחום  אתה  הלא
.ÌˆÂÚ·:איבה נטירת בי  תראה  ידך  למעל ˙˘‡È.(Î·)בחוזק אותי ושמהנשאת הרוח חוזק שם  ישלוט אשר  מקום אל ה 

היסורים : פלאי על למשל  והוא כח  בתשות  אותי תמוגג ובזה חזקות הנעות שיניעני È˙Ú„È.(Î‚)הרכבתני ÈÎ גודל לפי  אשר
חי: לכל  מיועד  מקום הקבר  אל  לבוא המות  אל  תשיבני מהר שחיש  ידעתי ·ÈÚ.(Î„)התשות  ‡Ï Í‡ ישלח לא כי נחמתי אך 

לקדמותי: לחזור עוד  אקוה לא אבל  להם ילכו אז כי להיסורין  ישועה תהיה  הקבר בשברון אשר  בקבר יד  מכת

oeiv zcevn
(ÊË).ÈÂÚ: ויסורין עינוי ושבירה˜¯.(ÊÈ)מל ' נקיבה ענין

נחל  עורבי יקרוה ל)כמו בל 'È˜¯ÂÚÂ.:(משלי הגידים יקראו כן
באחר'ÙÁ˙È˘.(ÁÈ)ערבי : הכסות והשתנות  חליפות  ענינו

במלחמה ובוא התחפש  כב)כמו אישÈÙÎ.:(מ"א כמו כשעור 
אכלו טז)כפי מתניוÈ¯Ê‡È.:(שמות אזור כמו  אותי (ישעיה יחגור

בים ‰È¯Â.(ËÈ):יא) ירה  כמו אותי טז)השליך  :(שמות
(Î).È˙„ÓÚעוד ענו  לא  עמדו כמו שתיקה לב)ענין :(לקמן

(‡Î).ÈÓË˘˙ ישטמנו לו  כמו האיבה נטירת  נ)ענין :(בראשית
(·Î).È‚‚ÂÓ˙Â: והמסה המגה מיועד ÚÂÓ„.(Î‚)מל '

לעי·ÈÚ.(Î„)ומזומן: מל ' והוא ודגור כתל  העשוי בקבר
א)השדה שניהם·Â„ÈÙ.:(מיכה ופיד כמו  שבר כד)ענין :(משלי
.ÚÂ˘הרים בול יאמר וכאשר היו"ד  ונפלה ישועה , מלשון

מ) יבול :(לקמן מן
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Áçøæna ähîìe Láë éöçî ïéðzð ãéîzä éøáà,Láë éöçî ïéðzð ïéôñeî ìLåáøòna ähîìe,éLàø ìLå ¥¨¥©¨¦¦¨¦¥£¦¤¤§©¨©¦§¨§¤¨¦¦¨¦¥£¦¤¤§©¨©©£¨§¤¨¥
ïéðzð íéLãçäìòîìî çaænä ákøk ìò.úéaä éðôa àlà ïéâäBð ïéà íéøekaäå íéì÷Mä,ïâc øNòî ìáà ¢¨¦¦¨¦©©§Ÿ©¦§¥©¦§©§¨©§¨¦§©¦¦¥£¦¤¨¦§¥©©¦£¨©£©¨¨

úBøBëaäå äîäa øNòîeúéaä éðôa àHL ïéa úéaä éðôa ïéa ïéâäBð.íéøekáe íéì÷L Léc÷nä–äæ éøä ©£©§¥¨§©§£¦¥¦§¥©©¦¥¤¦§¥©©¦©©§¦§¨¦¦¦£¥¤
Lã÷.ïBòîL éaøøîBà:øîBàä:Lã÷ íéøeka–Lã÷ ïðéà. Ÿ¤©¦¦§¥¨¥¦¦Ÿ¤¥¨Ÿ¤
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gggg.axrna dhnle yakd ivgníéëìåäå ùáëä ìò ïúåà íéðúåð àìà ,úçà íòôá íúåà íéìòî åéä àì ,íúåìòäì ãéîúä éøáàá ñééôá íéëåæä íéðäë
åéöçîå äîà á"ì êåøà ùáëäù ,äèîìå ùáëä éöçî íéðúéðã àëä éðú÷å ,çáæîä éáâ ìò íéøáàä íéáéø÷îå íéøæåç ë"çàå òîù úà àåø÷ì úéæâä úëùìì

:ïúåà íéðúåð åéä áøòî ãöìù åéöçáå ,äîà äøùò ùù ùáëä áçåøå .ïúåà íéðúåð äèîìå.miycg iy`x lyeçáæîä áåëøë ìò åðééäã ,äìòîìå åéöçî
:çøæîä éôìëå .ááåñä àåäù.ziad ipta `l` mibdep opi`áéúëã ,íéøåëáå .íéì÷ù ïéà ïáø÷ ïéàù ïåéëå åäðéð ïáø÷ êøåöã íåùî ,íéì÷ù(â"ë úåîù)

:íéøåëá êì ïéà úéá êì ïéà ,íéøåëá êì ùé úéá êì ùéù ïîæá ,êéäìà 'ä úéá àéáú êúîãà éøåëá úéùàø.ziad ipta mibdep .'eke obc xyrn la`
äîäá øùòî åìèáù åøîà úåøåëá úëñîáå .éøéùòä ùéøôäì êéøö ,äîäá øùòîå .úåøùòîå úåîåøú ùéøôäì êéøö êëìéä ,äìèá àì õøàä úùåã÷ã

:äì÷ú éãéì äá åúéì àìã.mixekae milwy yicwnd:éùã÷ úéáä éðôá àìù ïùéøôä íà ,úéáä éðôá àìà íéâäåð ïéàã.ycew opi` mixekaàéãäáã ïåéë
åäá áéúë(â"ë úåîù)÷ãáì ùéã÷îä ,ùøéô í"áîøå .úéáä éðôá àìù ïäéìò ìç íéøåëá íù ïéàå ,éùã÷ àì ãáòéãá ïùéøôä åìéôà ,êéäìà 'ä úéá àéáú

:ïåòîù éáøë äëìäå .éùã÷ àì íéøåëáå éùã÷ íéì÷ù éàîà ù"øã àîòè øøáúà àì åùåøéôìå .øáë åì ùéù íéøåëáå íéì÷ù úéáä
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ãéîzä éøáà,התמיד קרבן  של האברים –Láë éöçî ïéðzð ÅÈÅÇÈÄÄÈÄÅÂÄÆÆ
çøæna ähîìeגשר כמין  כבש , היה המזבח של  הדרומי מצידו – ÀÇÈÇÄÀÈ

ושתיים  שלשים (שיפועו ) אורכו  המזבח, אל עולים היו  שבו משופע,

אברי את להעלות הכהנים וכשבאו  אמה, עשרה שש ורחבו  אמה
נותנים  אלא אחת, בבת אותם מעלים היו  לא המזבח, גבי על  התמיד

שמע, את לקרוא הגזית ללשכת והולכים הכבש, על  בתחילה אותם
שהאברים  ללמד, המשנה ובאה המזבח; גבי  על אותם מעלים כך ואחר
האמות  עשרה בשש היינו ולמטה, הכבש  של מחציו ניתנים היו 

מזרח. שבצד  אמות ובשמונה ïéôñeîהתחתונות, ìLå והאברים – ÀÆÈÄ
מוסף, בו  שיש ביום המוסף, עולות ähîìeשל Láë éöçî ïéðzðÄÈÄÅÂÄÆÆÀÇÈ

áøòna:להיפך גורסים ויש  מערב; שבצד אמות בשמונה –ixa` ÇÇÂÈ
dhnle yak ivgn oipzip cinzda x r n ayak ivgn oipzip oitqen lye ,

dhnleg x f n a;(";(";(";(" טוב טוב טוב טוב יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  íéLãç((((עיין עיין עיין עיין  éLàø ìLåאברי – ÀÆÈÅÃÈÄ
חדשים, ראשי של  äìòîìîהמוספים çaænä ákøk ìò ïéðzðÄÈÄÇÇÀÙÇÄÀÅÇÄÀÇÀÈ

הכהנים רגלי הילוך  מקום המזבח, קרנות בין  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))– ,((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;
בגמרא מבואר  ב ב ב ב ))))והטעם נד נד נד נד ,,,, סוכהסוכהסוכהסוכה ובבלי ובבלי ובבלי ובבלי  כאןכאןכאןכאן לפרסם ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי כדי ,

גורסים: יש חודש . ראש  oipzipשהיום miycg iy`x lyez g zaekxk
gafndd h n l n(((( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא שםשםשםשם;;;; סוכהסוכהסוכהסוכה של((((רשרשרשרש""""יייי העליון בחציו  כלומר ,

הימנו  למטה המזבח, לכרכוב סמוך יום יום יום יום מעטהכבש , """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

úéaäטובטובטובטוב").").")."). éðôa àlà ïéâäBð ïéà íéøekaäå íéì÷Mä– ÇÀÈÄÀÇÄÄÅÂÄÆÈÄÀÅÇÇÄ
קיים; המקדש  שבית לצורךmilwyבזמן אלא באים שאינם משום –

שקלים; אין קרבנות שאין ובזמן הציבור, שנאמרmixekiadeקרבנות –

יט יט יט יט ):):):):בהם כגכגכגכג,,,, אֿלהיך ",((((שמותשמותשמותשמות ה' בית תביא אדמתך בכורי "ראשית
אין  ה' בית לך אין ביכורים, לך  יש ה' בית לך  שיש זמן  כל ודרשו:

שנאמר ממה למדים ויש ביכורים; דדדד):):):):לך  כו כו כו כו ,,,, לפני((((דברים דברים דברים דברים  "והניחו
לך אין  ביכורים, לך יש מזבח לך  שיש זמן כל  – אֿלהיך " ה' מזבח
בין  הבדל  יש קיים המקדש שבית בזמן  ברם, ביכורים. לך  אין  מזבח

בין  ישראל  בארץ בין  ישראל כל  נותנים ששקלים לביכורים, שקלים
בלבד. ישראל  מארץ אלא מביאים אין  ביכורים ואילו  לארץ, בחוץ

ïâc øNòî ìáà,דגן של  ומעשרות תרומות –äîäa øNòîe– ÂÈÇÂÇÈÈÇÂÇÀÅÈ
שיוולדו  טהורות בהמות מכל מעשרה אחד להפריש  מצווה שהתורה

שכתוב כמו  ושנה, שנה בכל לבלבלבלב):):):):לאדם כז כז כז כז ,,,, בקר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מעשר "וכל
לה'", קודש  יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר  כל  úBøBëaäåÀÇÀוצאן 

בתורה כמפורש הבכורות, קדושת מצוות במדבר במדבר במדבר במדבר – א א א א ----יגיגיגיג;;;; יגיגיגיג,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

טוטוטוטו----יח יח יח יח ),),),), úéaäיח יח יח יח ,,,, éðôa àHL ïéa úéaä éðôa ïéa ïéâäBð בין – ÂÄÅÄÀÅÇÇÄÅÆÄÀÅÇÇÄ
בענין  קיים. המקדש  בית שאין  בזמן  ובין  קיים המקדש  שבית בזמן 

obc xyrn.בטלה לא הארץ שקדושת לפי בברטנורא, הטעם מבואר –
קורח קורח קורח קורח ))))ובספרי  בני((((פרשת פרשת פרשת פרשת  ירימו אשר הקדשים תרומות "כל דרשו:

אתך  ולבנותיך  ולבניך לך  נתתי לה' mישראל  l e r w g l" שינהג –
ג); ב, ביכורים משנה (עיין לדורות dndaהדבר  xyrnלמעשר הוקש

ומעשרzexekadeדגן; בכור מכאן , הם. הגוף וחובת מרחם, קדושתם –
בהם  שיפול עד  להמתין שצריך  אלא הזה, בזמן  גם קדושים בהמה

אמרו  בגמרא אבל  מקום. בכל נאכלים ואז א א א א ),),),),מום, נגנגנגנג,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  ((((בבלי בבלי בבלי בבלי 

שיפול עד שמא תקלה, חשש משום בהמה, מעשר ביטלו  שחכמים

) ועבודה גיזה באיסור ייכשל  מום xekaבו  oick dnda xyrn oicy
df oipra בו שיפול  קודם ישחטנו שמא או יט), טו , דברים עיין  –

בנו . תלויה קדושתו שאין לפי לבטל , יכלו לא בכור ברם, מום.
íéøekáe íéì÷L Léc÷nä ופירות לשקלים מעות המקדיש – ÇÇÀÄÀÈÄÄÄ

קיים, המקדש  בית כשאין הזה, בזמן  ÷Lãלביכורים äæ éøä– ÂÅÆÙÆ
ייגנזו  והשקלים שירקבו , עד הביכורים את ומניח קדושה, עליהם חלה

המלח((((ריבבריבבריבבריבב""""ן ן ן ן )))) לים ייזרקו  או øîBàä:((((רשרשרשרש""""סססס).).).)., :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÅ
Lã÷ ïðéà ,Lã÷ íéøeka: במפורש בהם שכתוב כיון  –`iaz" ÄÄÙÆÅÈÙÆ

,"jidlÎ` 'd zia לביכורים פירות הקדיש כשאדם בדיעבד , אפילו  לפיכך

יש ובירושלמי  קודש. ואינם עליהם חל  ביכורים שם אין  הזה, בזמן 
שאינם  וסובר  קמא, תנא על  שמעון רבי  חולק בשקלים שאף דעה

היא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם קודש . שמעון ורבי  קמא תנא של  שהמחלוקת מפרש,
ביכוריו  או  שקלו שהקדיש במי ומדובר  קיים, המקדש שבית בזמן 

חולק  שמעון  ורבי קיימים, דבריו קמא תנא שלדעת הבית, לבדק
לכהנים  שהביכורים לפי  הבית, לבדק קודש  שאינם וסובר  בביכורים,

שמעון  רבי  מודה בשקלים אבל  שלו . שאינו  דבר  מקדיש אדם ואין  הם
קודש טובטובטובטוב").").").").שהם יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  oerny.((((עייןעייןעייןעיין iaxk dklde

איך לידע זכיתי  "לא ישראל ": "תפארת בעל כותב משנתנו  של הרישא בענין 
יותר נכון  והיה למטה ולא למעלה לא המשך  לו אין  והרי  לכאן , זה דין שייך 

תמיד. במסכת ezxez.לשנותה ixzqa epipir xi`i d"awdeכאן שנשנתה ואפשר 
כדי האצטבא, גג על  הפרוכת ששוטחין ד), (משנה לעיל ששנינו הענין  אגב
בסיפא, להשמיענו  זו משנה גם והביא נאה, שהיא מלאכתה את העם שיראו 
לעם  לפרסם כדי המזבח, כרכוב על  מניחין חודש ראש של  המוסף שאברי

היום". חודש שראש

בשר שריפת לענין גבולין לעיל  ונישנו הואיל  הטעם, כותב סיריליאו  ור"ש
הנחת  לענין בגבולין העוסקת זו  משנה כאן  מובאת לפיכך  נטמא, קודש

המזבח. גבי על  העלאתם לפני הכבש על  האברים

izdw - zex`ean zeipyn
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i"yx
(ÊË).äúòå כאדם נפשי תשתפך הזאת הצרה אל

נפשי: להשתפל אותי וכופין יאחזוני כי רוחו שתתפעם
.éðåò éîé:בהם ההם ø÷éð.(ÊÈ)שאני האנשי' העיני כמו

טז)תנקר מנקרין (מדבר התולעים בלע"ז פוריי"ר ניקר
עצמי: מעל גיד é÷øåòå.בשרי מנוח' להם אין גידי

עורקי  אחר לשון דונש. פי' כך עורק, ערבי בלשון
אותי: המבריחין éùåáì.(ÁÈ)רודפי ùôçúé משתנה

ולובש  בגדיו את פושט כשאדם גלד אחר גלד לבושי
בגדי  אותם קורא מראשונים משונים אחרים בגדים

כמו כב)חופש א ומתורגם (מלכים במלחמ' ובא התחפש
éðøæàé.אישתני: éúðúë éôë כן צוארי ומעניק שאוזר

סביבי: כל לבושי אותי øîåçì.(ËÈ)יאזרני éðøåä
כמו  בחומר, כמו לישב הזה השחין ילמדני הורני

ב)שאמרנו הורני (למעלה ד"א האפר בתוך יושב והוא
ביםלחומ  ירה לשון השליכני פי' טו)ר ìùîúàå.:(שמות

את  סרס ברכיה ר' אמר תנחומא רבי ובמדרש נדמיתי
עצמו  שקרא בצדקתי לאברהם נמשלתי אני המקרא

ואפר יא)עפר הפלגה (בראשית דור כרשעי דנני והוא

המגדל) בבנין בו להם (שמרדו היה והחמר בהם שכתוב
יא)לחומר כמו éúãîò.(Î):(שם ולהבין לשתוק לראות

עוד ענו ולא העם כל עמדו ח)ובפתחו ïðåáúúå:(נחמיה
.éá:נגעי את לשנות עלי çåø.(Î·)מחשב ìà éðàùú

äéùåú.שדים: éðââåîúå éðáéëøú כח ותשות חלשות
ממוגגני: äéùåú.היה éðââåîúå תושיה ועל נקבה לשון

תשאני: של כתי"ו זו תי"ו ואין éúòãé.(Î‚)עומד éë
מועד  שהוא מקום תשיבני, למות אשר הייתי יודע כי

בקבר: חי éòá.(Î„)לכל àì êà רגיל היה ובהשחת'
השדה: לעי כמו יד לשלוח åãéôá.השופט íà היה אם

בריותיו: על שבר שהוא פיד òåù.שולח ïäì היה
אין  רבותינו פירשו וכן במקצת תנחומין משעשען
לזו  פיד מביא אלא צדו ומושיב' אומה מכה הקב"ה
הביא  בה ומתנחמת כבר שלקתה בחברתה ומשעשע'
אמון  מנא התיטבי שנא' במצרי' ושעשע לאשור פיד

ג) הנה (נחום שנא' באשור ושעשע למצרי' פיד הביא
בלבנון לא)אשור תפלה (יחזק' שוע להן יפתר ועוד

בהם: מועלת ותחינה

cec zcevn
(ÊË).‰˙ÚÂעלי אשר  נפשי תשתפך  הישועה ועברה  הואיל 

באה הישועה ואין  אותי יאחזו העוני ימי כי לצאת ורוצה 
מידם : נקרÏÈÏ‰.(ÊÈ)להוציאני כי עד חליי תכבד  בלילה

משכב בעת אף  ר "ל  ישכבון  לא גידי ואף מעלי  עצמי  ונשבר 
החום בעבור והולכים דופקים כי  מתנועתם ינוחו לא השינה 

החלי: מרוב  בהם אשר ÁÎ.(ÁÈ)הנכרי כח ·¯· רוב  בעבור 
והליחה הזיעה לכלוך מסבת כי  עת  בכל  לבושי ישתנה החלי
יחליפנה ובע "כ  המלבוש יתטנף מהשחין הזלה המעופשת 

È˙˙Î.באחרת: ÈÙÎמסביב גופי  כל  המסבבת  כתנתי כשעור
סביבי: בכל  החלי  יחזרני ÓÂÁÏ¯.(ËÈ)כן È¯Â‰הזה החלי

ודומה נמשל ואני השחין חום בה  לצנן הטיט  אל  אותי השליך
כמוהם : ארצה מושלך  להיות ואפר אם‡˘ÚÂ.(Î)כעפר הן

תתבונן ולא ושתקתי עמדתי אם או לי תענה  ולא אליך  אצעק 
וכאילו בשנים משמשת לא  ומלת הרעה  מן  אותי להציל  בי 

המכאוב : נגעי להחליף בי תתבונן ר"ל או בי , תתבונן ולא  לאכזר:˙‰ÍÙ.(Î‡)אמר עלי להיות ותהפך  רחום  אתה  הלא
.ÌˆÂÚ·:איבה נטירת בי  תראה  ידך  למעל ˙˘‡È.(Î·)בחוזק אותי ושמהנשאת הרוח חוזק שם  ישלוט אשר  מקום אל ה 

היסורים : פלאי על למשל  והוא כח  בתשות  אותי תמוגג ובזה חזקות הנעות שיניעני È˙Ú„È.(Î‚)הרכבתני ÈÎ גודל לפי  אשר
חי: לכל  מיועד  מקום הקבר  אל  לבוא המות  אל  תשיבני מהר שחיש  ידעתי ·ÈÚ.(Î„)התשות  ‡Ï Í‡ ישלח לא כי נחמתי אך 

לקדמותי: לחזור עוד  אקוה לא אבל  להם ילכו אז כי להיסורין  ישועה תהיה  הקבר בשברון אשר  בקבר יד  מכת

oeiv zcevn
(ÊË).ÈÂÚ: ויסורין עינוי ושבירה˜¯.(ÊÈ)מל ' נקיבה ענין

נחל  עורבי יקרוה ל)כמו בל 'È˜¯ÂÚÂ.:(משלי הגידים יקראו כן
באחר'ÙÁ˙È˘.(ÁÈ)ערבי : הכסות והשתנות  חליפות  ענינו

במלחמה ובוא התחפש  כב)כמו אישÈÙÎ.:(מ"א כמו כשעור 
אכלו טז)כפי מתניוÈ¯Ê‡È.:(שמות אזור כמו  אותי (ישעיה יחגור

בים ‰È¯Â.(ËÈ):יא) ירה  כמו אותי טז)השליך  :(שמות
(Î).È˙„ÓÚעוד ענו  לא  עמדו כמו שתיקה לב)ענין :(לקמן

(‡Î).ÈÓË˘˙ ישטמנו לו  כמו האיבה נטירת  נ)ענין :(בראשית
(·Î).È‚‚ÂÓ˙Â: והמסה המגה מיועד ÚÂÓ„.(Î‚)מל '

לעי·ÈÚ.(Î„)ומזומן: מל ' והוא ודגור כתל  העשוי בקבר
א)השדה שניהם·Â„ÈÙ.:(מיכה ופיד כמו  שבר כד)ענין :(משלי
.ÚÂ˘הרים בול יאמר וכאשר היו"ד  ונפלה ישועה , מלשון

מ) יבול :(לקמן מן
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Áçøæna ähîìe Láë éöçî ïéðzð ãéîzä éøáà,Láë éöçî ïéðzð ïéôñeî ìLåáøòna ähîìe,éLàø ìLå ¥¨¥©¨¦¦¨¦¥£¦¤¤§©¨©¦§¨§¤¨¦¦¨¦¥£¦¤¤§©¨©©£¨§¤¨¥
ïéðzð íéLãçäìòîìî çaænä ákøk ìò.úéaä éðôa àlà ïéâäBð ïéà íéøekaäå íéì÷Mä,ïâc øNòî ìáà ¢¨¦¦¨¦©©§Ÿ©¦§¥©¦§©§¨©§¨¦§©¦¦¥£¦¤¨¦§¥©©¦£¨©£©¨¨

úBøBëaäå äîäa øNòîeúéaä éðôa àHL ïéa úéaä éðôa ïéa ïéâäBð.íéøekáe íéì÷L Léc÷nä–äæ éøä ©£©§¥¨§©§£¦¥¦§¥©©¦¥¤¦§¥©©¦©©§¦§¨¦¦¦£¥¤
Lã÷.ïBòîL éaøøîBà:øîBàä:Lã÷ íéøeka–Lã÷ ïðéà. Ÿ¤©¦¦§¥¨¥¦¦Ÿ¤¥¨Ÿ¤
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gggg.axrna dhnle yakd ivgníéëìåäå ùáëä ìò ïúåà íéðúåð àìà ,úçà íòôá íúåà íéìòî åéä àì ,íúåìòäì ãéîúä éøáàá ñééôá íéëåæä íéðäë
åéöçîå äîà á"ì êåøà ùáëäù ,äèîìå ùáëä éöçî íéðúéðã àëä éðú÷å ,çáæîä éáâ ìò íéøáàä íéáéø÷îå íéøæåç ë"çàå òîù úà àåø÷ì úéæâä úëùìì

:ïúåà íéðúåð åéä áøòî ãöìù åéöçáå ,äîà äøùò ùù ùáëä áçåøå .ïúåà íéðúåð äèîìå.miycg iy`x lyeçáæîä áåëøë ìò åðééäã ,äìòîìå åéöçî
:çøæîä éôìëå .ááåñä àåäù.ziad ipta `l` mibdep opi`áéúëã ,íéøåëáå .íéì÷ù ïéà ïáø÷ ïéàù ïåéëå åäðéð ïáø÷ êøåöã íåùî ,íéì÷ù(â"ë úåîù)

:íéøåëá êì ïéà úéá êì ïéà ,íéøåëá êì ùé úéá êì ùéù ïîæá ,êéäìà 'ä úéá àéáú êúîãà éøåëá úéùàø.ziad ipta mibdep .'eke obc xyrn la`
äîäá øùòî åìèáù åøîà úåøåëá úëñîáå .éøéùòä ùéøôäì êéøö ,äîäá øùòîå .úåøùòîå úåîåøú ùéøôäì êéøö êëìéä ,äìèá àì õøàä úùåã÷ã

:äì÷ú éãéì äá åúéì àìã.mixekae milwy yicwnd:éùã÷ úéáä éðôá àìù ïùéøôä íà ,úéáä éðôá àìà íéâäåð ïéàã.ycew opi` mixekaàéãäáã ïåéë
åäá áéúë(â"ë úåîù)÷ãáì ùéã÷îä ,ùøéô í"áîøå .úéáä éðôá àìù ïäéìò ìç íéøåëá íù ïéàå ,éùã÷ àì ãáòéãá ïùéøôä åìéôà ,êéäìà 'ä úéá àéáú

:ïåòîù éáøë äëìäå .éùã÷ àì íéøåëáå éùã÷ íéì÷ù éàîà ù"øã àîòè øøáúà àì åùåøéôìå .øáë åì ùéù íéøåëáå íéì÷ù úéáä
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ãéîzä éøáà,התמיד קרבן  של האברים –Láë éöçî ïéðzð ÅÈÅÇÈÄÄÈÄÅÂÄÆÆ
çøæna ähîìeגשר כמין  כבש , היה המזבח של  הדרומי מצידו – ÀÇÈÇÄÀÈ

ושתיים  שלשים (שיפועו ) אורכו  המזבח, אל עולים היו  שבו משופע,

אברי את להעלות הכהנים וכשבאו  אמה, עשרה שש ורחבו  אמה
נותנים  אלא אחת, בבת אותם מעלים היו  לא המזבח, גבי על  התמיד

שמע, את לקרוא הגזית ללשכת והולכים הכבש, על  בתחילה אותם
שהאברים  ללמד, המשנה ובאה המזבח; גבי  על אותם מעלים כך ואחר
האמות  עשרה בשש היינו ולמטה, הכבש  של מחציו ניתנים היו 

מזרח. שבצד  אמות ובשמונה ïéôñeîהתחתונות, ìLå והאברים – ÀÆÈÄ
מוסף, בו  שיש ביום המוסף, עולות ähîìeשל Láë éöçî ïéðzðÄÈÄÅÂÄÆÆÀÇÈ

áøòna:להיפך גורסים ויש  מערב; שבצד אמות בשמונה –ixa` ÇÇÂÈ
dhnle yak ivgn oipzip cinzda x r n ayak ivgn oipzip oitqen lye ,

dhnleg x f n a;(";(";(";(" טוב טוב טוב טוב יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  íéLãç((((עיין עיין עיין עיין  éLàø ìLåאברי – ÀÆÈÅÃÈÄ
חדשים, ראשי של  äìòîìîהמוספים çaænä ákøk ìò ïéðzðÄÈÄÇÇÀÙÇÄÀÅÇÄÀÇÀÈ

הכהנים רגלי הילוך  מקום המזבח, קרנות בין  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))– ,((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;
בגמרא מבואר  ב ב ב ב ))))והטעם נד נד נד נד ,,,, סוכהסוכהסוכהסוכה ובבלי ובבלי ובבלי ובבלי  כאןכאןכאןכאן לפרסם ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי כדי ,

גורסים: יש חודש . ראש  oipzipשהיום miycg iy`x lyez g zaekxk
gafndd h n l n(((( ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא שםשםשםשם;;;; סוכהסוכהסוכהסוכה של((((רשרשרשרש""""יייי העליון בחציו  כלומר ,

הימנו  למטה המזבח, לכרכוב סמוך יום יום יום יום מעטהכבש , """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

úéaäטובטובטובטוב").").")."). éðôa àlà ïéâäBð ïéà íéøekaäå íéì÷Mä– ÇÀÈÄÀÇÄÄÅÂÄÆÈÄÀÅÇÇÄ
קיים; המקדש  שבית לצורךmilwyבזמן אלא באים שאינם משום –

שקלים; אין קרבנות שאין ובזמן הציבור, שנאמרmixekiadeקרבנות –

יט יט יט יט ):):):):בהם כגכגכגכג,,,, אֿלהיך ",((((שמותשמותשמותשמות ה' בית תביא אדמתך בכורי "ראשית
אין  ה' בית לך אין ביכורים, לך  יש ה' בית לך  שיש זמן  כל ודרשו:

שנאמר ממה למדים ויש ביכורים; דדדד):):):):לך  כו כו כו כו ,,,, לפני((((דברים דברים דברים דברים  "והניחו
לך אין  ביכורים, לך יש מזבח לך  שיש זמן כל  – אֿלהיך " ה' מזבח
בין  הבדל  יש קיים המקדש שבית בזמן  ברם, ביכורים. לך  אין  מזבח

בין  ישראל  בארץ בין  ישראל כל  נותנים ששקלים לביכורים, שקלים
בלבד. ישראל  מארץ אלא מביאים אין  ביכורים ואילו  לארץ, בחוץ

ïâc øNòî ìáà,דגן של  ומעשרות תרומות –äîäa øNòîe– ÂÈÇÂÇÈÈÇÂÇÀÅÈ
שיוולדו  טהורות בהמות מכל מעשרה אחד להפריש  מצווה שהתורה

שכתוב כמו  ושנה, שנה בכל לבלבלבלב):):):):לאדם כז כז כז כז ,,,, בקר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מעשר "וכל
לה'", קודש  יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר  כל  úBøBëaäåÀÇÀוצאן 

בתורה כמפורש הבכורות, קדושת מצוות במדבר במדבר במדבר במדבר – א א א א ----יגיגיגיג;;;; יגיגיגיג,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

טוטוטוטו----יח יח יח יח ),),),), úéaäיח יח יח יח ,,,, éðôa àHL ïéa úéaä éðôa ïéa ïéâäBð בין – ÂÄÅÄÀÅÇÇÄÅÆÄÀÅÇÇÄ
בענין  קיים. המקדש  בית שאין  בזמן  ובין  קיים המקדש  שבית בזמן 

obc xyrn.בטלה לא הארץ שקדושת לפי בברטנורא, הטעם מבואר –
קורח קורח קורח קורח ))))ובספרי  בני((((פרשת פרשת פרשת פרשת  ירימו אשר הקדשים תרומות "כל דרשו:

אתך  ולבנותיך  ולבניך לך  נתתי לה' mישראל  l e r w g l" שינהג –
ג); ב, ביכורים משנה (עיין לדורות dndaהדבר  xyrnלמעשר הוקש

ומעשרzexekadeדגן; בכור מכאן , הם. הגוף וחובת מרחם, קדושתם –
בהם  שיפול עד  להמתין שצריך  אלא הזה, בזמן  גם קדושים בהמה

אמרו  בגמרא אבל  מקום. בכל נאכלים ואז א א א א ),),),),מום, נגנגנגנג,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  ((((בבלי בבלי בבלי בבלי 

שיפול עד שמא תקלה, חשש משום בהמה, מעשר ביטלו  שחכמים

) ועבודה גיזה באיסור ייכשל  מום xekaבו  oick dnda xyrn oicy
df oipra בו שיפול  קודם ישחטנו שמא או יט), טו , דברים עיין  –

בנו . תלויה קדושתו שאין לפי לבטל , יכלו לא בכור ברם, מום.
íéøekáe íéì÷L Léc÷nä ופירות לשקלים מעות המקדיש – ÇÇÀÄÀÈÄÄÄ

קיים, המקדש  בית כשאין הזה, בזמן  ÷Lãלביכורים äæ éøä– ÂÅÆÙÆ
ייגנזו  והשקלים שירקבו , עד הביכורים את ומניח קדושה, עליהם חלה

המלח((((ריבבריבבריבבריבב""""ן ן ן ן )))) לים ייזרקו  או øîBàä:((((רשרשרשרש""""סססס).).).)., :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÅ
Lã÷ ïðéà ,Lã÷ íéøeka: במפורש בהם שכתוב כיון  –`iaz" ÄÄÙÆÅÈÙÆ

,"jidlÎ` 'd zia לביכורים פירות הקדיש כשאדם בדיעבד , אפילו  לפיכך

יש ובירושלמי  קודש. ואינם עליהם חל  ביכורים שם אין  הזה, בזמן 
שאינם  וסובר  קמא, תנא על  שמעון רבי  חולק בשקלים שאף דעה

היא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם קודש . שמעון ורבי  קמא תנא של  שהמחלוקת מפרש,
ביכוריו  או  שקלו שהקדיש במי ומדובר  קיים, המקדש שבית בזמן 

חולק  שמעון  ורבי קיימים, דבריו קמא תנא שלדעת הבית, לבדק
לכהנים  שהביכורים לפי  הבית, לבדק קודש  שאינם וסובר  בביכורים,

שמעון  רבי  מודה בשקלים אבל  שלו . שאינו  דבר  מקדיש אדם ואין  הם
קודש טובטובטובטוב").").").").שהם יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  oerny.((((עייןעייןעייןעיין iaxk dklde

איך לידע זכיתי  "לא ישראל ": "תפארת בעל כותב משנתנו  של הרישא בענין 
יותר נכון  והיה למטה ולא למעלה לא המשך  לו אין  והרי  לכאן , זה דין שייך 

תמיד. במסכת ezxez.לשנותה ixzqa epipir xi`i d"awdeכאן שנשנתה ואפשר 
כדי האצטבא, גג על  הפרוכת ששוטחין ד), (משנה לעיל ששנינו הענין  אגב
בסיפא, להשמיענו  זו משנה גם והביא נאה, שהיא מלאכתה את העם שיראו 
לעם  לפרסם כדי המזבח, כרכוב על  מניחין חודש ראש של  המוסף שאברי

היום". חודש שראש

בשר שריפת לענין גבולין לעיל  ונישנו הואיל  הטעם, כותב סיריליאו  ור"ש
הנחת  לענין בגבולין העוסקת זו  משנה כאן  מובאת לפיכך  נטמא, קודש

המזבח. גבי על  העלאתם לפני הכבש על  האברים

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ìì Búéaî ìBãb ïäk ïéLéøôî íéøetkä íBé íã÷ íéîé úòáLïéøãäìt úkL,åézçz øçà ïäk Bì ïéðé÷úîe, ¦§©¨¦Ÿ¤©¦¦©§¦¦Ÿ¥¨¦¥§¦§©©§¤§¦©§¦¦Ÿ¥©¥©§¨
ìeñt Ba òøàé ànL.äãeäé éaøøîBà:Bì ïéðé÷úî úøçà äMà óà,BzLà úeîz ànL,øîàpL(å ,æè àø÷éå): ¤¨¤¡©§©¦§¨¥©¦¨©¤¤©§¦¦¤¨¨¦§¤¤¡©

"Búéa ãòáe Bãòa øtëå",Búéa–BzLà Bæ.Bì eøîà:ïk íà,óBñ øácì ïéà. §¦¤©£§©¥¥¦§¨§¦¥¥©¨¨
·ícä úà ÷øBæ àeä íéîiä úòáL ìk,úøèwä úà øéè÷îe,úBøpä úà áéèîe,úàå Làøä úà áéø÷îe ¨¦§©©¨¦¥¤©¨©§¦¤©§Ÿ¤¥¦¤©¥©§¦¤¨Ÿ§¤

‡ÓÂÈ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.lecb odk oiyixtn .mini zray,åá àìà úåøùë ïéà íéøåôëä íåé úåãåáò ìëù[.î"ëáå :áì àîåé]ë"äåé éáâ øîàðù(æ"è àø÷éå)øùà ïäëä øôëå
íéàåìîä éîé úòáùá áéúëãî ïì à÷ôð ,åæ äùøôäå .åúåà çùîé('ç íù)äéøúá áéúëå ,íéîé úòáù åàöú àì ãòåî ìäà çúôîå(íù)íåéá äùò øùàë

ë"äåéá ãáåòä ïäëäå äøôä úà óøåùä ïäëäù .ë"äåé äùòî äæ ,íëéìò øôëì ,äøô äùòî äæ ,úåùòì ,åðéúåáø åùøãå ,íëéìò øôëì úåùòì 'ä äåö äæä
:íéàåìîä éîé úòáùá åéðáå ïøäà íéðåòè åéäù åîë íéîé úòáù íúéáî äùøôä íéðåòè íäéðù.oixcdlt zkyllêåúîå .ïéøãäìô íéàø÷ð êìîä éãé÷ô

ïéôìçúî åéäå ïúðù ïéîéìùî åéä àì åéä íéòùøù êåúîå äìåãâ äðåäëá ùîùì éãë ïåîî íéðúåð åéä ÷éãöä ïåòîù øçà éðù úéáá åéäù íéìåãâä íéðäëäù
:ïéøãäìô úëùì åæ äëùì úàø÷ð êëì ,äðù ìë ïôéìçî êìîäù êìîä éãé÷ôë ùãåç øùò íéðù ìë.el oipiwzneìåãâ ïäë úåéäì øçà ïäë ïéðéîæîå

:äàîåè øàù åà éø÷ åì òøàé íà ,åéúçú.seq xacl oi` ok m`ïðéùééç àçéëùã äàîåèì àìà .úåîú åæ íâ àîù óåñ øáãì ïéà äúéîì úùééçã ë"à
:íéîëçë äëìäå .úøçà äùà åì ïéðé÷úî ïéà êëìä ,ïðéùééç àì íåàúô òúôá úî úåîéù àçéëù àìã äúéîì ,øçà ïäë åì íéðé÷úî êëéôì

aaaa.mcd z` wxef `ed:äãåáòá ìéâø àäéù éãë ,íéãéîú ìù.zexpd z` aihne:åáëù úåìéúôä ìù øôàä ïî ïðùãî.minid lk x`yeäöøé íà
:åãé ìò áëòì ïéìåëé øîùîä éùðà ïéàå áéø÷î äöøéù ïáø÷ ìë áéø÷äì.y`xa wlg aixwn:øçáéù ÷ìç ìë áéø÷äì àåä ùàø.y`xa wlg lhepe
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בתיאור  עוסקים הראשונים פרקיה שבעת שמהם פרקים, שמונה כוללת מסכתנו 
בפרשת  כמפורט המקדש , בבית הכיפורים ביום הגדול  הכהן  של העבודה סדר 
התשובה  ובענייני הצום בהלכות דן האחרון הפרק ורק טז), (ויקרא "אחרי ֿמות"

והכפרה.
המסכת: `שם n F i: ופירושו m(בארמית), e i d,.הכיפורים יום המיוחד, היום היינו 

א): כא, השנה (ראש בגמרא נקרא הוא daxוכן `nei ואמנם הגדול. היום –
מסכתנו : נקראת אחרים ובמקורות mixetikd"בתוספתא mei".

כל שכן הכיפורים, ביום לעבודתו הגדול הכהן הכנות את מתאר  הראשון  הפרק
המפורטים  היום, של המיוחדים הקרבנות ומלבד  בו , אלא כשרה אינה היום עבודת
ותמיד המוסף קרבן  שחר, של  התמיד  את גם מקריב הוא הרי מות", "אחרי בפרשת

הערביים. בין  של 
שאז הכיפורים, יום קודם ימים שבעה התחילו אלו  שהכנות ללמד  באה משנתנו
בטהרה; להישמר  כדי  המקדש  בבית לו המיוחדת בלשכה לדור הגדול הכהן עבר
הנרות; ובהטבת הקטורת בהקטרת התמיד , בעבודות עוסק היה הימים שבעת כל

בה. ורגיל בקי שיהא כדי  היום, עבודת סדר  את לו משננים היו דין  בית וזקני 

Búéaî ìBãb ïäk ïéLéøôî íéøetkä íBé íã÷ íéîé úòáLÄÀÇÈÄÙÆÇÄÄÇÀÄÄÙÅÈÄÅ
משום  ידה על  יטמא שמא מאשתו, אותו  שמפרישים מבואר , בגמרא –

עבודות  כל  והרי  הכיפורים, ביום למקדש לבוא אסור ויהא נידה, ספק
ויש לעיל, שהזכרנו  כמו  גדול, בכהן אלא נעשות אינן הכיפורים יום

המילואים  ימי  בשבעת שכתוב ממה זה ולמדים טהרתו; על לשמור
לגלגלגלג):):):): ח ח ח ח ,,,, כאשר((((ויקראויקראויקראויקרא ימים... שבעת תצאו לא מועד  אוהל "ומפתח

ודרשו : עליכם", לכפר לעשות ה' צוה הזה ביום זה "zeyrl"עשה –

פרה, mkilr"מעשה xtkl" הכיפו יום מעשה זה שהכהן – כלומר  רים,
הכיפורים  יום עבודת את העושה והכהן האדומה הפרה את השורף

ובניו  אהרן שהיו כמו  ימים שבעת מביתם הפרשה טעונים שניהם
כאן: ששנינו  וזהו המילואים; ימי  בשבעת מביתם הפרשה טעונים

,ezian lecb odk oiyixtn mixetikd mei mcew mini zray ומכניסים
ïéøãäìtאותו úkLìì הגירסה שבגמרא במשנה בעזרה. שהיתה – ÀÄÀÇÇÀÆÀÄ
שמשמעה:oixcdxt,היא: יוונית מלה שהיא במפרשים iciwtמבואר 

.jlndמובא בגמרא בבבב),),),),ובברייתא ח ח ח ח ,,,, זו ((((יומא יומא יומא יומא  לשכה היתה שבתחילה

iheela",נקראת zkyl" וכיון ונכבדים, שרים לשכת (ביוונית): היינו 
אותה  קונים שהיו שני, בית בימי  הגדולה הכהונה של  קרנה שירדה

הגדולים  (שהכהנים חודש  עשר שנים כל אותה מחליפים והיו  בממון ,
– שנתם מוציאים היו ולא רשעים, היו רובם שני  בית רש רש רש רש """"יייי))))בזמן 

לפיכך שנה, כל  אותם שמחליפים המלך) (כפקידי  הללו  כפרהדרין 
אותה: oixcdxtקראו zkylאוoixcdlt;(;(;(;( א א א א הלכה הלכה הלכה הלכה  ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי ((((עייןעייןעייןעיין

åézçz øçà ïäk Bì ïéðé÷úîe כהן להיות אחר  כהן  ומזמינים – ÇÀÄÄÙÅÇÅÇÀÈ
במקומו, ìeñtגדול Ba òøàé ànL כגון לעבודה, שיפסלנו  – ÆÈÆÁÇÀ

מפרישים  אין האחר  הכהן  את ברם, במקומו. וישמש  זה ויבוא  טומאה,
הכיפורים יום בעבודת מעכבת אינה שהפרשה éaøÇÄ.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מביתו,

Bì ïéðé÷úî úøçà äMà óà :øîBà äãeäé לכהן לו מזמינים – ÀÈÅÇÄÈÇÆÆÇÀÄÄ
הכיפורים, יום לפני BzLàהגדול úeîz ànLהגדול לכהן ואסור  – ÆÈÈÄÀ

הכיפורים, ביום עבודתו  לעבוד  אשה לו "øtëåשאין :øîàpLÆÆÁÇÀÄÆ
"Búéa ãòáe Bãòa: ודרשו –BzLà Bæ ,Búéa,מבואר בגמרא – ÇÂÀÇÅÅÄÀ

ולא  ביתו " "ובעד שכתוב: נשים, שתי  לו שיהיו גם אסור  שאמנם

יום  לפני  השנייה את נושא שיהא היא, התקנה ולכן  בתים, שני בעד 
שהוא  אלא הראשונה, תמות אם "ביתו " זו  שתהא כדי  הכיפורים,

גט  הוא נותן וכן הראשונה, אשתו תמות שלא בתנאי מעכשיו מגרשה
על כגון  דבר , איזה שיעשה בתנאי  לראשונה גם הכיפורים יום בערב

לא  הראשונה שאם ונמצא הבית, שבהר  הכנסת לבית שייכנס מנת
היתה  ולא למפרע, השנייה של הגט חל הרי הכיפורים, ביום תמות

התנאי את יקיים הראשונה, תמות ואם הראשונה, אשתו אלא לו 
הראשונה  ונמצאת למיתה, סמוכה שתהא בשעה הכנסת) לבית (שייכנס

השנייה. אשתו  אלא הכיפורים ביום לו היתה ולא למפרע, מגורשת
Bì eøîà:יהודה לרבי חכמים –ïk íà,למיתה לחשוש נבוא אם – ÈÀÄÅ

óBñ øácì ïéà חוששים שאין  אלא השנייה, האשה גם תמות שמא – ÅÇÈÈ
לפסולו  אבל פתאום; לפתע ימות שאדם שכיח זה ואין  הואיל למיתה,

של מקרה לאדם שיארע הדבר ומצוי  הואיל חוששים, הכהן  של
"אם  בזה אומרים ואין  תחתיו, אחר  כהן לו  מתקינין  לפיכך  טומאה;

ודווקא  בעבודתו ; הוא וזהיר זריז גדול  שכהן  לפי  סוף", לדבר  אין  כן 
פסול. לו יארע שלא ביותר  זהיר  יהא תחתיו  אחר  לו  שמזמינים משום

למיתתה  חושש  יהודה רבי  ברם, לו. מתקינין  אין אחרת אשה אבל 
שתיים. של למיתתן  חושש  ואינו  אחת minkgk.של dklde

i p y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéîiä úòáL ìk,הכיפורים יום לפני  –ícä úà ÷øBæ àeä– ÈÄÀÇÇÈÄÅÆÇÈ
ובערבית, בשחרית התמיד  קרבנות של  הדם את זורק הגדול הכהן 

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn oey`x wxt `nei zkqn

íéîiä ìk øàLe ;ìâøä,áéø÷äì äöø íà–áéø÷î,Làøa ÷ìç ìèBðå Làøa ÷ìç áéø÷î ìBãb ïäkL. ¨¤¤§¨¨©¨¦¦¨¨§©§¦©§¦¤Ÿ¥¨©§¦¥¤¨Ÿ§¥¥¤¨Ÿ
‚íBiä øãña åéðôì ïéøB÷å ïéc úéa éð÷fî íéð÷æ Bì eøñî,Bì íéøîBàå:ìBãb ïäk éLéà,éôa äzà àø÷E,ànL ¨§§¥¦¦¦§¥¥¦§¦§¨¨§¥¤©§§¦¦¦Ÿ¥¨§¨©¨§¦¤¨

zãîì àG ànL Bà zçëL.úéøçL íéøetkä íBé áøò,íéøt åéðôì ïéøéáòîe çøænä øòLa BúBà ïéãéîòî ¨©§¨¤¨¨©§¨¤¤©¦¦©£¦©£¦¦§©©©¦§¨©£¦¦§¨¨¨¦
íéNáëe íéìéàå,äãBáòa ìéâøå øékî àäiL éãk. §¥¦§¨¦§¥¤§¥©¦§¨¦©£¨

„éä àG íéîiä úòáL ìkäzLîe ìëàî epnî ïéòðBî e.äëLç íò íéøetkä íBé áøò,BúBà íéçépî eéä àG ¨¦§©©¨¦¨§¦¦¤©£¨¦§¤¤¤©¦¦¦£¥¨¨©¦¦
äaøä ìBëàì,äðMä úà àéáî ìëànäL éðtî. ¤¡©§¥¦§¥¤©©£¨¥¦¤©¥¨

‰äpäë éð÷æì ïéc úéa éð÷æ eäeøñî,ñðéèáà úéa úiìòì eäeìòäå,íäì eëìäå eøèôðå eäeòéaLäå.Bì eøîàå: §¨¦§¥¥¦§¦§¥§ª¨§¤¡©£¦©¥©§¦¨§¦§¦§¦§§§¨§¨¤§¨§
ìBãb ïäk éLéà,ïéc úéa çéìLe eðçeìL äzàå ïéc úéa éçeìL eðà,éìò eðà ïéòéaLîúéaa BîL ïkML éîa E ¦¦Ÿ¥¨¨§¥¥¦§©¨§¥§¦©¥¦©§¦¦¨¨¤§¦¤¦¥§©©¦

:äåùá íé÷ìåç èåéãä ïäë ãçàå ìåãâ ïäë ãçà ìåáâ éùã÷á ìáà ,çáæî éùã÷á éìéî éðäå .åì øçáéù äôé äðî ìèåð íéùã÷ä ú÷åìçá
bbbb.eiptl oixewe:íéîéä úòáù ìë.meid xcqa:úåî éøçà úùøôá.iyi`:éðåãà.zcnl `l `nyíéðäë ïéãéîòî åéäù êëì ïéëéøö åéä éðù ùã÷îá

äéä àì íàå ,øùåòáå çëá éåðá äîëçá íéðäëáù ìåãâä àìà ìåãâ ïäë ïéãéîòî åéä àì ïåùàø ùã÷îá åìéàã ,úåëìîä éô ìò ,íéðâåäî íðéàù íéìåãâ
øîàðù íäìùî åúåà ïéìãâî íéðäëä åéçà øùåò åì(à"ë àø÷éå):åéçà ìùî åäìãâ ,åéçàî ìåãâä ïäëäå.xikn `diyåéðôì úåøáåòä úåîäáá ïðåáúî

:íåéä øãñ úåëìä åáì ìà úúì
cccc.daxd lek`l eze` oigipn eid `láìç ïåâë éø÷å íåîç éãéì àéáîä ìëàî ìë éøîâì åðîî íéòðåîå ,íåîç éãéì íéàéáî ïéàù íéìëàîä ïî åìéôà

:ïäá àöåéëå ïùé ïééå ïîù øùáå íéöéáå
ddddzia ipwf edexqn.oic:íåéä øãñá åéðôì åàø÷ùipwfl.dpedkøîàðù úøåè÷ä úðéôç åãîìì(æ"è íù):äúéä äù÷ äãåáòå .íéîñ úøåè÷ åéðôç àìîå

.qpiha` zia:äéðîîñ ïéáøòîå äúåà íéùúåëå úøåè÷ä úà íéùåòä íä.ederiaydeíéðôáî ñéðëäìå õåçáî äúçîä ìò úøåè÷ä ï÷úì é÷åãö àäé àìù
úøåôëä ìò äàøà ïðòá éë ïéùøåã íäù(æ"è àø÷éå)øîåà áåúëä éøäù ,ïë øáãä ïéàå .úøåôëä ìò äàøà æàå àáé úøåè÷ä ïùò ïðòá éë ,(íù)úà ïúðå

`xephxa yexit

úøèwä úà øéè÷îeעל יום בכל קטורת מנה מקטירים שהיו  – ÇÀÄÆÇÀÙÆ
הזהב א א א א ----ח ח ח ח ),),),),מזבח לללל,,,, הערביים,(eivg)פרס((((שמותשמותשמותשמות בין  ופרס בשחרית

úBøpä úà áéèîe אותם שמנקה המנורה, של הנרות את ומתקן  – ÅÄÆÇÅ
לתוכם  ונותן  השמן, של  הפסולת ומן  שכבו  הפתילות של  האפר  מן

שכתוב כמו ויום, יום בכל הנוהג שהיה כפי ופתילות, לללל,,,,שמן  ((((שמותשמותשמותשמות

ההדלקה ז ז ז ז ):):):): אף הרמב"ם ולדעת הנרות"; את בהיטיבו בבוקר "בבוקר 

הנרות, הטבת ìâøäבכלל úàå Làøä úà áéø÷îe,התמיד של – ÇÀÄÆÈÙÀÆÈÆÆ
שאר הדין  והוא המזבח; גבי על  ראשונה מעלים שהיו  הנתחים והם

טובטובטובטוב")")")")האברים יום יום יום יום  הרמב"ם("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  כותב וכן יום יום יום יום . עבודתעבודתעבודתעבודת ((((הל הל הל הל ''''

ה ה ה ה ):):):): אאאא,,,, gafnd.הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים lr cinzd ixa` xihwneíéîiä ìk øàLeÀÈÈÇÈÄ
השנה, של –äöø íà,הגדול הכהן –áéø÷äì,שירצה קרבן כל  – ÄÈÈÀÇÀÄ

áéø÷î, ידו על  לעכב יכולים המשמר אנשי ואין  –ìBãb ïäkL ÇÀÄÆÙÅÈ
Làøa ÷ìç áéø÷î,שיבחר מה כל  להקריב הוא וראשון  ראש  – ÇÀÄÅÆÈÙ

רצה  ואם הגורל , פי  על מקריבים היו שבמשמר הכהנים שאר  שכן

לכולם, קודם הוא הרי  להקריב, הגדול  Làøaהכהן  ÷ìç ìèBðåÀÅÅÆÈÙ
פי על ואף לו , שיבחר  יפה מנה הנאכלים הקדשים מן ראשון נוטל  –

אבל  מזבח, בקדשי אמורים? דברים במה הקריב. הגבול,שלא בקדשי
ובין  גדול  כהן בין  וקבה), ולחיים (זרוע ומתנות וחלה תרומה כגון

בשווה חולקים הדיוט .((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא ))))כהן

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הכיפורים. ביום לעבודה הגדול הכהן  הכנות על  ללמד מוסיפה משנתנו 

Bì eøñî,הימים משבעת יום בכל הגדול, לכהן –éð÷fî íéð÷æ ÈÀÀÅÄÄÄÀÅ
ïéc úéa,העבודה דיני  ללמדו הסנהדרין , מחכמי  –åéðôì ïéøB÷å ÅÄÀÄÀÈÈ

íBiä øãñaבסדר יום יום לפניו  קוראים היו אלו דין בית וזקני  – ÀÅÆÇ
אחרי בפרשת שבתורה, הכיפורים יום טז טז טז טז ),),),),מותֿ עבודת ((((ויקראויקראויקראויקרא

éLéà :Bì íéøîBàå– אדוני –Eéôa äzà àø÷ ,ìBãb ïäk– ÀÀÄÄÄÙÅÈÀÈÇÈÀÄ
שבתורה, העבודה סדר  zãîìאת àG ànL Bà zçëL ànL– ÆÈÈÇÀÈÆÈÈÇÀÈ

בכהן  אמרו שאמנם מבואר, בגמרא מכשול . לידי לבוא אתה ועלול

ואם  ובעושר , בחכמה בנוי, בכוח, מאחיו גדול להיות שצריך  גדול ,
שנאמר אותו, ומעשירים מגדלים הכהנים אחיו  עושר, לו  היה לא

יייי):):):): כא כא כא כא ,,,, בזמן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אבל  אחיו, משל גדלהו  – מאחיו " הגדול "והכהן 
היו  שלא אנשים גדולה בכהונה שימשו שני  זו ,בית לאיצטלא ראויים

שהזכרנו  כמו בממון , הכהונה את קונים והיו  למלכות קרובים שהיו אלא
במשנתנו , שנינו  ומכאן תורה; ידעו שלא כאלה והיו א, במשנה כבר

לו: אומרים zcnl.שהיו `l `ny,úéøçL íéøetkä íBé áøòÆÆÇÄÄÇÂÄ
BúBà ïéãéîòî, הגדול הכהן  את –ænä øòLaçøחצר של  – ÇÂÄÄÀÇÇÇÄÀÈ

íéNáëeהעזרה, íéìéàå íéøt åéðôì ïéøéáòîe,למחר הקרבים – ÇÂÄÄÀÈÈÈÄÀÅÄÀÈÄ
הכיפורים, øékîביום àäiL éãkסדר את לדעת הבהמות, את – ÀÅÆÀÅÇÄ

äãBáòaהקרבתן , ìéâøå.הכיפורים ביום בעבודתו  רגיל ויהא – ÀÈÄÇÂÈ
שהם  מפני דעתו, תחלש שלא לפניו , מעבירים היו לא שעירים ברם,

ישראל. חטאי על באים

i y i l y m e i
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íéîiä úòáL ìk,הכיפורים יום לעבודת הגדול  הכהן  הכנת של – ÈÄÀÇÇÈÄ
äzLîe ìëàî epnî ïéòðBî eéä àGלאכול היה שרשאי  – ÈÀÄÄÆÇÂÈÄÀÆ

נפשו ; וכאוות כרצונו äëLçולשתות íò íéøetkä íBé áøò– ÆÆÇÄÄÄÂÅÈ
המפסקת, בסעודה היינו שחשיכה, BúBàקודם íéçépî eéä àGÈÇÄÄ

äaøä ìBëàì,שהוא מאכל  מכל  –úà àéáî ìëànäL éðtî ÆÁÇÀÅÄÀÅÆÇÇÂÈÅÄÆ
äðMäהגדול לכהן  היה ואסור  האדם, את מרדימה מרובה שאכילה – ÇÅÈ

מטעם  לעבודה. וייפסל  קרי  יראה שמא הכיפורים, יום בליל לישון
קרי לידי  ומביאים המחממים מאכלים לגמרי  ממנו מונעים גם היו  זה

.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äpäë éð÷æì ïéc úéa éð÷æ eäeøñî,הכיפורים יום בערב – ÀÈÄÀÅÅÄÀÄÀÅÀËÈ
ñðéèáà úéa úiìòì eäeìòäå,הקטורת עשיית על  ממונים שהיו  – ÀÆÁÇÂÄÇÅÇÀÄÈ

שנאמר כמו הקטורת, חפינת ללמדו כדי א), ה, (שקלים ששנינו  כמו 
יביביביב):):):): טז טז טז טז ,,,, ה ((((ויקראויקראויקראויקרא מלא המזבח..."ולקח מעל  אש  גחלי  lne`מחתה

,"dwc minq zxehw eiptgקשה עבודה זו  ב ב ב ב ))))והיתה מז מז מז מז ,,,, שהיה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ,
בה, עצמו להרגיל  הגדול הכהן  דין ,eäeòéaLäåצריך בית זקני  – ÀÄÀÄ

להלן , כמבואר שלימדוהו , ממה בעבודתו  ישנה –eøèôðåשלא ÀÄÀÀ
כהונה, לזקני  שמסרוהו  לאחר íäì.ממנו , eëìäådpynd zxfege ÀÈÀÈÆ

.eze` oiriayn eid cvik ,cnllBì eøîàåלפני דין בית זקני – ÀÈÀ
ממנו: äzàåשנפטרו ïéc úéa éçeìL eðà ,ìBãb ïäk éLéàÄÄÙÅÈÈÀÅÅÄÀÇÈ
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‡ìì Búéaî ìBãb ïäk ïéLéøôî íéøetkä íBé íã÷ íéîé úòáLïéøãäìt úkL,åézçz øçà ïäk Bì ïéðé÷úîe, ¦§©¨¦Ÿ¤©¦¦©§¦¦Ÿ¥¨¦¥§¦§©©§¤§¦©§¦¦Ÿ¥©¥©§¨
ìeñt Ba òøàé ànL.äãeäé éaøøîBà:Bì ïéðé÷úî úøçà äMà óà,BzLà úeîz ànL,øîàpL(å ,æè àø÷éå): ¤¨¤¡©§©¦§¨¥©¦¨©¤¤©§¦¦¤¨¨¦§¤¤¡©

"Búéa ãòáe Bãòa øtëå",Búéa–BzLà Bæ.Bì eøîà:ïk íà,óBñ øácì ïéà. §¦¤©£§©¥¥¦§¨§¦¥¥©¨¨
·ícä úà ÷øBæ àeä íéîiä úòáL ìk,úøèwä úà øéè÷îe,úBøpä úà áéèîe,úàå Làøä úà áéø÷îe ¨¦§©©¨¦¥¤©¨©§¦¤©§Ÿ¤¥¦¤©¥©§¦¤¨Ÿ§¤

‡ÓÂÈ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.lecb odk oiyixtn .mini zray,åá àìà úåøùë ïéà íéøåôëä íåé úåãåáò ìëù[.î"ëáå :áì àîåé]ë"äåé éáâ øîàðù(æ"è àø÷éå)øùà ïäëä øôëå
íéàåìîä éîé úòáùá áéúëãî ïì à÷ôð ,åæ äùøôäå .åúåà çùîé('ç íù)äéøúá áéúëå ,íéîé úòáù åàöú àì ãòåî ìäà çúôîå(íù)íåéá äùò øùàë

ë"äåéá ãáåòä ïäëäå äøôä úà óøåùä ïäëäù .ë"äåé äùòî äæ ,íëéìò øôëì ,äøô äùòî äæ ,úåùòì ,åðéúåáø åùøãå ,íëéìò øôëì úåùòì 'ä äåö äæä
:íéàåìîä éîé úòáùá åéðáå ïøäà íéðåòè åéäù åîë íéîé úòáù íúéáî äùøôä íéðåòè íäéðù.oixcdlt zkyllêåúîå .ïéøãäìô íéàø÷ð êìîä éãé÷ô

ïéôìçúî åéäå ïúðù ïéîéìùî åéä àì åéä íéòùøù êåúîå äìåãâ äðåäëá ùîùì éãë ïåîî íéðúåð åéä ÷éãöä ïåòîù øçà éðù úéáá åéäù íéìåãâä íéðäëäù
:ïéøãäìô úëùì åæ äëùì úàø÷ð êëì ,äðù ìë ïôéìçî êìîäù êìîä éãé÷ôë ùãåç øùò íéðù ìë.el oipiwzneìåãâ ïäë úåéäì øçà ïäë ïéðéîæîå

:äàîåè øàù åà éø÷ åì òøàé íà ,åéúçú.seq xacl oi` ok m`ïðéùééç àçéëùã äàîåèì àìà .úåîú åæ íâ àîù óåñ øáãì ïéà äúéîì úùééçã ë"à
:íéîëçë äëìäå .úøçà äùà åì ïéðé÷úî ïéà êëìä ,ïðéùééç àì íåàúô òúôá úî úåîéù àçéëù àìã äúéîì ,øçà ïäë åì íéðé÷úî êëéôì

aaaa.mcd z` wxef `ed:äãåáòá ìéâø àäéù éãë ,íéãéîú ìù.zexpd z` aihne:åáëù úåìéúôä ìù øôàä ïî ïðùãî.minid lk x`yeäöøé íà
:åãé ìò áëòì ïéìåëé øîùîä éùðà ïéàå áéø÷î äöøéù ïáø÷ ìë áéø÷äì.y`xa wlg aixwn:øçáéù ÷ìç ìë áéø÷äì àåä ùàø.y`xa wlg lhepe

`xephxa yexit
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בתיאור  עוסקים הראשונים פרקיה שבעת שמהם פרקים, שמונה כוללת מסכתנו 
בפרשת  כמפורט המקדש , בבית הכיפורים ביום הגדול  הכהן  של העבודה סדר 
התשובה  ובענייני הצום בהלכות דן האחרון הפרק ורק טז), (ויקרא "אחרי ֿמות"

והכפרה.
המסכת: `שם n F i: ופירושו m(בארמית), e i d,.הכיפורים יום המיוחד, היום היינו 

א): כא, השנה (ראש בגמרא נקרא הוא daxוכן `nei ואמנם הגדול. היום –
מסכתנו : נקראת אחרים ובמקורות mixetikd"בתוספתא mei".

כל שכן הכיפורים, ביום לעבודתו הגדול הכהן הכנות את מתאר  הראשון  הפרק
המפורטים  היום, של המיוחדים הקרבנות ומלבד  בו , אלא כשרה אינה היום עבודת
ותמיד המוסף קרבן  שחר, של  התמיד  את גם מקריב הוא הרי מות", "אחרי בפרשת

הערביים. בין  של 
שאז הכיפורים, יום קודם ימים שבעה התחילו אלו  שהכנות ללמד  באה משנתנו
בטהרה; להישמר  כדי  המקדש  בבית לו המיוחדת בלשכה לדור הגדול הכהן עבר
הנרות; ובהטבת הקטורת בהקטרת התמיד , בעבודות עוסק היה הימים שבעת כל

בה. ורגיל בקי שיהא כדי  היום, עבודת סדר  את לו משננים היו דין  בית וזקני 

Búéaî ìBãb ïäk ïéLéøôî íéøetkä íBé íã÷ íéîé úòáLÄÀÇÈÄÙÆÇÄÄÇÀÄÄÙÅÈÄÅ
משום  ידה על  יטמא שמא מאשתו, אותו  שמפרישים מבואר , בגמרא –

עבודות  כל  והרי  הכיפורים, ביום למקדש לבוא אסור ויהא נידה, ספק
ויש לעיל, שהזכרנו  כמו  גדול, בכהן אלא נעשות אינן הכיפורים יום

המילואים  ימי  בשבעת שכתוב ממה זה ולמדים טהרתו; על לשמור
לגלגלגלג):):):): ח ח ח ח ,,,, כאשר((((ויקראויקראויקראויקרא ימים... שבעת תצאו לא מועד  אוהל "ומפתח

ודרשו : עליכם", לכפר לעשות ה' צוה הזה ביום זה "zeyrl"עשה –

פרה, mkilr"מעשה xtkl" הכיפו יום מעשה זה שהכהן – כלומר  רים,
הכיפורים  יום עבודת את העושה והכהן האדומה הפרה את השורף

ובניו  אהרן שהיו כמו  ימים שבעת מביתם הפרשה טעונים שניהם
כאן: ששנינו  וזהו המילואים; ימי  בשבעת מביתם הפרשה טעונים

,ezian lecb odk oiyixtn mixetikd mei mcew mini zray ומכניסים
ïéøãäìtאותו úkLìì הגירסה שבגמרא במשנה בעזרה. שהיתה – ÀÄÀÇÇÀÆÀÄ
שמשמעה:oixcdxt,היא: יוונית מלה שהיא במפרשים iciwtמבואר 

.jlndמובא בגמרא בבבב),),),),ובברייתא ח ח ח ח ,,,, זו ((((יומא יומא יומא יומא  לשכה היתה שבתחילה

iheela",נקראת zkyl" וכיון ונכבדים, שרים לשכת (ביוונית): היינו 
אותה  קונים שהיו שני, בית בימי  הגדולה הכהונה של  קרנה שירדה

הגדולים  (שהכהנים חודש  עשר שנים כל אותה מחליפים והיו  בממון ,
– שנתם מוציאים היו ולא רשעים, היו רובם שני  בית רש רש רש רש """"יייי))))בזמן 

לפיכך שנה, כל  אותם שמחליפים המלך) (כפקידי  הללו  כפרהדרין 
אותה: oixcdxtקראו zkylאוoixcdlt;(;(;(;( א א א א הלכה הלכה הלכה הלכה  ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי ((((עייןעייןעייןעיין

åézçz øçà ïäk Bì ïéðé÷úîe כהן להיות אחר  כהן  ומזמינים – ÇÀÄÄÙÅÇÅÇÀÈ
במקומו, ìeñtגדול Ba òøàé ànL כגון לעבודה, שיפסלנו  – ÆÈÆÁÇÀ

מפרישים  אין האחר  הכהן  את ברם, במקומו. וישמש  זה ויבוא  טומאה,
הכיפורים יום בעבודת מעכבת אינה שהפרשה éaøÇÄ.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מביתו,

Bì ïéðé÷úî úøçà äMà óà :øîBà äãeäé לכהן לו מזמינים – ÀÈÅÇÄÈÇÆÆÇÀÄÄ
הכיפורים, יום לפני BzLàהגדול úeîz ànLהגדול לכהן ואסור  – ÆÈÈÄÀ

הכיפורים, ביום עבודתו  לעבוד  אשה לו "øtëåשאין :øîàpLÆÆÁÇÀÄÆ
"Búéa ãòáe Bãòa: ודרשו –BzLà Bæ ,Búéa,מבואר בגמרא – ÇÂÀÇÅÅÄÀ

ולא  ביתו " "ובעד שכתוב: נשים, שתי  לו שיהיו גם אסור  שאמנם

יום  לפני  השנייה את נושא שיהא היא, התקנה ולכן  בתים, שני בעד 
שהוא  אלא הראשונה, תמות אם "ביתו " זו  שתהא כדי  הכיפורים,

גט  הוא נותן וכן הראשונה, אשתו תמות שלא בתנאי מעכשיו מגרשה
על כגון  דבר , איזה שיעשה בתנאי  לראשונה גם הכיפורים יום בערב

לא  הראשונה שאם ונמצא הבית, שבהר  הכנסת לבית שייכנס מנת
היתה  ולא למפרע, השנייה של הגט חל הרי הכיפורים, ביום תמות

התנאי את יקיים הראשונה, תמות ואם הראשונה, אשתו אלא לו 
הראשונה  ונמצאת למיתה, סמוכה שתהא בשעה הכנסת) לבית (שייכנס

השנייה. אשתו  אלא הכיפורים ביום לו היתה ולא למפרע, מגורשת
Bì eøîà:יהודה לרבי חכמים –ïk íà,למיתה לחשוש נבוא אם – ÈÀÄÅ

óBñ øácì ïéà חוששים שאין  אלא השנייה, האשה גם תמות שמא – ÅÇÈÈ
לפסולו  אבל פתאום; לפתע ימות שאדם שכיח זה ואין  הואיל למיתה,

של מקרה לאדם שיארע הדבר ומצוי  הואיל חוששים, הכהן  של
"אם  בזה אומרים ואין  תחתיו, אחר  כהן לו  מתקינין  לפיכך  טומאה;

ודווקא  בעבודתו ; הוא וזהיר זריז גדול  שכהן  לפי  סוף", לדבר  אין  כן 
פסול. לו יארע שלא ביותר  זהיר  יהא תחתיו  אחר  לו  שמזמינים משום

למיתתה  חושש  יהודה רבי  ברם, לו. מתקינין  אין אחרת אשה אבל 
שתיים. של למיתתן  חושש  ואינו  אחת minkgk.של dklde

i p y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéîiä úòáL ìk,הכיפורים יום לפני  –ícä úà ÷øBæ àeä– ÈÄÀÇÇÈÄÅÆÇÈ
ובערבית, בשחרית התמיד  קרבנות של  הדם את זורק הגדול הכהן 

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn oey`x wxt `nei zkqn

íéîiä ìk øàLe ;ìâøä,áéø÷äì äöø íà–áéø÷î,Làøa ÷ìç ìèBðå Làøa ÷ìç áéø÷î ìBãb ïäkL. ¨¤¤§¨¨©¨¦¦¨¨§©§¦©§¦¤Ÿ¥¨©§¦¥¤¨Ÿ§¥¥¤¨Ÿ
‚íBiä øãña åéðôì ïéøB÷å ïéc úéa éð÷fî íéð÷æ Bì eøñî,Bì íéøîBàå:ìBãb ïäk éLéà,éôa äzà àø÷E,ànL ¨§§¥¦¦¦§¥¥¦§¦§¨¨§¥¤©§§¦¦¦Ÿ¥¨§¨©¨§¦¤¨

zãîì àG ànL Bà zçëL.úéøçL íéøetkä íBé áøò,íéøt åéðôì ïéøéáòîe çøænä øòLa BúBà ïéãéîòî ¨©§¨¤¨¨©§¨¤¤©¦¦©£¦©£¦¦§©©©¦§¨©£¦¦§¨¨¨¦
íéNáëe íéìéàå,äãBáòa ìéâøå øékî àäiL éãk. §¥¦§¨¦§¥¤§¥©¦§¨¦©£¨

„éä àG íéîiä úòáL ìkäzLîe ìëàî epnî ïéòðBî e.äëLç íò íéøetkä íBé áøò,BúBà íéçépî eéä àG ¨¦§©©¨¦¨§¦¦¤©£¨¦§¤¤¤©¦¦¦£¥¨¨©¦¦
äaøä ìBëàì,äðMä úà àéáî ìëànäL éðtî. ¤¡©§¥¦§¥¤©©£¨¥¦¤©¥¨

‰äpäë éð÷æì ïéc úéa éð÷æ eäeøñî,ñðéèáà úéa úiìòì eäeìòäå,íäì eëìäå eøèôðå eäeòéaLäå.Bì eøîàå: §¨¦§¥¥¦§¦§¥§ª¨§¤¡©£¦©¥©§¦¨§¦§¦§¦§§§¨§¨¤§¨§
ìBãb ïäk éLéà,ïéc úéa çéìLe eðçeìL äzàå ïéc úéa éçeìL eðà,éìò eðà ïéòéaLîúéaa BîL ïkML éîa E ¦¦Ÿ¥¨¨§¥¥¦§©¨§¥§¦©¥¦©§¦¦¨¨¤§¦¤¦¥§©©¦

:äåùá íé÷ìåç èåéãä ïäë ãçàå ìåãâ ïäë ãçà ìåáâ éùã÷á ìáà ,çáæî éùã÷á éìéî éðäå .åì øçáéù äôé äðî ìèåð íéùã÷ä ú÷åìçá
bbbb.eiptl oixewe:íéîéä úòáù ìë.meid xcqa:úåî éøçà úùøôá.iyi`:éðåãà.zcnl `l `nyíéðäë ïéãéîòî åéäù êëì ïéëéøö åéä éðù ùã÷îá

äéä àì íàå ,øùåòáå çëá éåðá äîëçá íéðäëáù ìåãâä àìà ìåãâ ïäë ïéãéîòî åéä àì ïåùàø ùã÷îá åìéàã ,úåëìîä éô ìò ,íéðâåäî íðéàù íéìåãâ
øîàðù íäìùî åúåà ïéìãâî íéðäëä åéçà øùåò åì(à"ë àø÷éå):åéçà ìùî åäìãâ ,åéçàî ìåãâä ïäëäå.xikn `diyåéðôì úåøáåòä úåîäáá ïðåáúî

:íåéä øãñ úåëìä åáì ìà úúì
cccc.daxd lek`l eze` oigipn eid `láìç ïåâë éø÷å íåîç éãéì àéáîä ìëàî ìë éøîâì åðîî íéòðåîå ,íåîç éãéì íéàéáî ïéàù íéìëàîä ïî åìéôà

:ïäá àöåéëå ïùé ïééå ïîù øùáå íéöéáå
ddddzia ipwf edexqn.oic:íåéä øãñá åéðôì åàø÷ùipwfl.dpedkøîàðù úøåè÷ä úðéôç åãîìì(æ"è íù):äúéä äù÷ äãåáòå .íéîñ úøåè÷ åéðôç àìîå

.qpiha` zia:äéðîîñ ïéáøòîå äúåà íéùúåëå úøåè÷ä úà íéùåòä íä.ederiaydeíéðôáî ñéðëäìå õåçáî äúçîä ìò úøåè÷ä ï÷úì é÷åãö àäé àìù
úøåôëä ìò äàøà ïðòá éë ïéùøåã íäù(æ"è àø÷éå)øîåà áåúëä éøäù ,ïë øáãä ïéàå .úøåôëä ìò äàøà æàå àáé úøåè÷ä ïùò ïðòá éë ,(íù)úà ïúðå

`xephxa yexit

úøèwä úà øéè÷îeעל יום בכל קטורת מנה מקטירים שהיו  – ÇÀÄÆÇÀÙÆ
הזהב א א א א ----ח ח ח ח ),),),),מזבח לללל,,,, הערביים,(eivg)פרס((((שמותשמותשמותשמות בין  ופרס בשחרית

úBøpä úà áéèîe אותם שמנקה המנורה, של הנרות את ומתקן  – ÅÄÆÇÅ
לתוכם  ונותן  השמן, של  הפסולת ומן  שכבו  הפתילות של  האפר  מן

שכתוב כמו ויום, יום בכל הנוהג שהיה כפי ופתילות, לללל,,,,שמן  ((((שמותשמותשמותשמות

ההדלקה ז ז ז ז ):):):): אף הרמב"ם ולדעת הנרות"; את בהיטיבו בבוקר "בבוקר 

הנרות, הטבת ìâøäבכלל úàå Làøä úà áéø÷îe,התמיד של – ÇÀÄÆÈÙÀÆÈÆÆ
שאר הדין  והוא המזבח; גבי על  ראשונה מעלים שהיו  הנתחים והם

טובטובטובטוב")")")")האברים יום יום יום יום  הרמב"ם("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  כותב וכן יום יום יום יום . עבודתעבודתעבודתעבודת ((((הל הל הל הל ''''

ה ה ה ה ):):):): אאאא,,,, gafnd.הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים lr cinzd ixa` xihwneíéîiä ìk øàLeÀÈÈÇÈÄ
השנה, של –äöø íà,הגדול הכהן –áéø÷äì,שירצה קרבן כל  – ÄÈÈÀÇÀÄ

áéø÷î, ידו על  לעכב יכולים המשמר אנשי ואין  –ìBãb ïäkL ÇÀÄÆÙÅÈ
Làøa ÷ìç áéø÷î,שיבחר מה כל  להקריב הוא וראשון  ראש  – ÇÀÄÅÆÈÙ

רצה  ואם הגורל , פי  על מקריבים היו שבמשמר הכהנים שאר  שכן

לכולם, קודם הוא הרי  להקריב, הגדול  Làøaהכהן  ÷ìç ìèBðåÀÅÅÆÈÙ
פי על ואף לו , שיבחר  יפה מנה הנאכלים הקדשים מן ראשון נוטל  –

אבל  מזבח, בקדשי אמורים? דברים במה הקריב. הגבול,שלא בקדשי
ובין  גדול  כהן בין  וקבה), ולחיים (זרוע ומתנות וחלה תרומה כגון

בשווה חולקים הדיוט .((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא ))))כהן

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הכיפורים. ביום לעבודה הגדול הכהן  הכנות על  ללמד מוסיפה משנתנו 

Bì eøñî,הימים משבעת יום בכל הגדול, לכהן –éð÷fî íéð÷æ ÈÀÀÅÄÄÄÀÅ
ïéc úéa,העבודה דיני  ללמדו הסנהדרין , מחכמי  –åéðôì ïéøB÷å ÅÄÀÄÀÈÈ

íBiä øãñaבסדר יום יום לפניו  קוראים היו אלו דין בית וזקני  – ÀÅÆÇ
אחרי בפרשת שבתורה, הכיפורים יום טז טז טז טז ),),),),מותֿ עבודת ((((ויקראויקראויקראויקרא

éLéà :Bì íéøîBàå– אדוני –Eéôa äzà àø÷ ,ìBãb ïäk– ÀÀÄÄÄÙÅÈÀÈÇÈÀÄ
שבתורה, העבודה סדר  zãîìאת àG ànL Bà zçëL ànL– ÆÈÈÇÀÈÆÈÈÇÀÈ

בכהן  אמרו שאמנם מבואר, בגמרא מכשול . לידי לבוא אתה ועלול

ואם  ובעושר , בחכמה בנוי, בכוח, מאחיו גדול להיות שצריך  גדול ,
שנאמר אותו, ומעשירים מגדלים הכהנים אחיו  עושר, לו  היה לא

יייי):):):): כא כא כא כא ,,,, בזמן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אבל  אחיו, משל גדלהו  – מאחיו " הגדול "והכהן 
היו  שלא אנשים גדולה בכהונה שימשו שני  זו ,בית לאיצטלא ראויים

שהזכרנו  כמו בממון , הכהונה את קונים והיו  למלכות קרובים שהיו אלא
במשנתנו , שנינו  ומכאן תורה; ידעו שלא כאלה והיו א, במשנה כבר

לו: אומרים zcnl.שהיו `l `ny,úéøçL íéøetkä íBé áøòÆÆÇÄÄÇÂÄ
BúBà ïéãéîòî, הגדול הכהן  את –ænä øòLaçøחצר של  – ÇÂÄÄÀÇÇÇÄÀÈ

íéNáëeהעזרה, íéìéàå íéøt åéðôì ïéøéáòîe,למחר הקרבים – ÇÂÄÄÀÈÈÈÄÀÅÄÀÈÄ
הכיפורים, øékîביום àäiL éãkסדר את לדעת הבהמות, את – ÀÅÆÀÅÇÄ

äãBáòaהקרבתן , ìéâøå.הכיפורים ביום בעבודתו  רגיל ויהא – ÀÈÄÇÂÈ
שהם  מפני דעתו, תחלש שלא לפניו , מעבירים היו לא שעירים ברם,

ישראל. חטאי על באים

i y i l y m e i
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íéîiä úòáL ìk,הכיפורים יום לעבודת הגדול  הכהן  הכנת של – ÈÄÀÇÇÈÄ
äzLîe ìëàî epnî ïéòðBî eéä àGלאכול היה שרשאי  – ÈÀÄÄÆÇÂÈÄÀÆ

נפשו ; וכאוות כרצונו äëLçולשתות íò íéøetkä íBé áøò– ÆÆÇÄÄÄÂÅÈ
המפסקת, בסעודה היינו שחשיכה, BúBàקודם íéçépî eéä àGÈÇÄÄ

äaøä ìBëàì,שהוא מאכל  מכל  –úà àéáî ìëànäL éðtî ÆÁÇÀÅÄÀÅÆÇÇÂÈÅÄÆ
äðMäהגדול לכהן  היה ואסור  האדם, את מרדימה מרובה שאכילה – ÇÅÈ

מטעם  לעבודה. וייפסל  קרי  יראה שמא הכיפורים, יום בליל לישון
קרי לידי  ומביאים המחממים מאכלים לגמרי  ממנו מונעים גם היו  זה

.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äpäë éð÷æì ïéc úéa éð÷æ eäeøñî,הכיפורים יום בערב – ÀÈÄÀÅÅÄÀÄÀÅÀËÈ
ñðéèáà úéa úiìòì eäeìòäå,הקטורת עשיית על  ממונים שהיו  – ÀÆÁÇÂÄÇÅÇÀÄÈ

שנאמר כמו הקטורת, חפינת ללמדו כדי א), ה, (שקלים ששנינו  כמו 
יביביביב):):):): טז טז טז טז ,,,, ה ((((ויקראויקראויקראויקרא מלא המזבח..."ולקח מעל  אש  גחלי  lne`מחתה

,"dwc minq zxehw eiptgקשה עבודה זו  ב ב ב ב ))))והיתה מז מז מז מז ,,,, שהיה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  ,
בה, עצמו להרגיל  הגדול הכהן  דין ,eäeòéaLäåצריך בית זקני  – ÀÄÀÄ

להלן , כמבואר שלימדוהו , ממה בעבודתו  ישנה –eøèôðåשלא ÀÄÀÀ
כהונה, לזקני  שמסרוהו  לאחר íäì.ממנו , eëìäådpynd zxfege ÀÈÀÈÆ

.eze` oiriayn eid cvik ,cnllBì eøîàåלפני דין בית זקני – ÀÈÀ
ממנו: äzàåשנפטרו ïéc úéa éçeìL eðà ,ìBãb ïäk éLéàÄÄÙÅÈÈÀÅÅÄÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äfä,Cì eðøîàM äî ìkî øác äpLz àHL.äëBáe LøBt àeä,ïéëBáe ïéLøBt ïäå. ©¤¤§©¤¨¨¦¨©¤¨©§¨¥¤§¥§¦¦
Âíëç äéä íàZLøBc,åàì íàå–åéðôì ïéLøBc íéîëç éãéîìz;úBø÷ì ìéâø íàå–àøB÷,åàì íàå– ¦¨¨¨¨¥§¦¨©§¦¥£¨¦§¦§¨¨§¦¨¦¦§¥§¦¨

åéðôì ïéøB÷.éøáãáe àøæòáe áBiàa ?åéðôì ïéøB÷ änáeíéîiä.ìèeá÷ ïa äéøëæøîBà:éúéø÷ äaøä íéîòt ¦§¨¨©¤¦§¨¨§¦§¤§¨§¦§¥©¨¦§©§¨¤§¨¥§¨¦©§¥¨¦¦
ìàiðãa åéðôì. §¨¨§¨¦¥

Êíðîðúäì Lwa,äãøö òaöàa åéðôì ïékî äpäë éçøt,Bì íéøîBàå:ìBãb ïäk éLéà,ìò úçà âôäå ãîò ¦¥§¦§©§¥¦§¥§ª¨©¦§¨¨§¤§©§¨¨§§¦¦¦Ÿ¥¨£Ÿ§¨¥©©©
äèéçMä ïîæ òébiL ãò BúBà ïé÷éñòîe !ätöøä. ¨¦§¨©£¦¦©¤©¦©§©©§¦¨

ÁBì Ceîñ Bà øábä úàéø÷a çaænä úà ïéîøBz íBé ìëa,åéøçàì ïéa åéðôì ïéa;úBöçî íéøetkä íBéa, §¨§¦¤©¦§¥©¦§¦©©¤¤¨¥§¨¨¥§©£¨§©¦¦¥£

:'ä éðôì ùàä ìò úøåè÷ä.dkeae yxet `ed:é÷åãöì åäåãùçù.oikeae oiyxet odeøî øîàã .åäåãùçù ìò[.æ"ö úáù]:åôåâá ä÷åì íéøùëá ãùåçä
eeee.yxec mkg did m`ùåøãì òãåé åðéàå äëìä øáã òåîùìå ïéáäì òãåéù ,íëç àìå àåä ãéîìú íàå .éø÷ äàøéå ïùéé àìù ,ë"äåé ìéì ìë äëìä øáãá

:åéðôì íéùøåã.`xfrae aei`a:åúôèåç äðéù ïéàå ïòîåùì áìä úà íéëùåîä íéøáã ïäù
ffff.dpedk igxt:éçøô ïééåø÷ çåøôì íð÷æ øòù ìéçúîù íéøåçá.dcxv rav`aìù äúøö øîåìë àãã àúøö .äãøö ïåùìå .ìãåâàì äëåîñä òáöàä

:ìåãâ ïäë ïùéé àìù éãë ìå÷ òéîùîå åôë ìò äëîå äèîåùå äì äëåîñä òáöàá ìãåâàä íéøáçî åéä ,äì äëåîñä ìãåâàä.cenr:êéìâø ìòzg` btde
.dtvxd lrïîòè ïéâéôî åîë ,äøñä ïåùì âôäå ,äðéùä øéñî íéìâøä ïåðéöù .íîåç øéñäì ùéù ìù[.ã"é äöéá]:

gggg.gafnd z` oinxezúìçú äúéä àéäå ,åîå÷îá íù òìáðå ùáë ìù åçøæîá åðúåðå èòî ïéá áø ïéá äúçîá ïùãä ïî äúåç àåäù ,ïùãä úîåøú

`xephxa yexit

ïkML éîa Eéìò eðà ïéòéaLî ,ïéc úéa çéìLe eðçeìLÀÅÀÄÇÅÄÇÀÄÄÈÈÆÀÄÆÄÅ
Cì eðøîàM äî ìkî øác äpLz àHL ,äfä úéaa BîL– ÀÇÇÄÇÆÆÀÇÆÈÈÄÈÇÆÈÇÀÈ

הקטורת  בעבודת יעשה שלא היתה ההשבעה שכוונת מבואר, בגמרא

הקטורת  את לתקן  הגדול  הכהן  צריך  לדעתם שכן הצדוקים, כדעת
בהיכל, עדיין  כשהוא במחתה גחלים על  אותה שיתן כלומר  מבחוץ,

לקודש לפנים, להכניסה עשנה, כשיעלה כך, ואחר לפרוכת, חוץ
שנאמר  לפי  בבבב):):):):הקדשים, טז טז טז טז ,,,, הקודש((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אל עת בכל  יבוא "ואל 

לפרוכת... zxetkd",מבית lr d`x` opra ik בענן הצדוקים: ופירשוהו
הכפורת. על אראה ואז  הקודש, אל  הגדול הכהן  יבוא הקטורת עשן 

הקטורת  את נותן הגדול הכהן  שאין  השמועה, מפי למדו חכמים אבל 
לקודש נכנס שהוא כלומר הקדשים, בקודש אלא בהיכל המחתה על 

נותן  הוא ושם אש , גחלי  המחתה ובמלוא קטורת מלאה בכף הקדשים
שנאמר א), ה, להלן (כמפורש  המחתה על הקטורת טז טז טז טז ,,,,את ((((ויקראויקראויקראויקרא

חפניו יביביביב----יגיגיגיג):):):): ומלא המזבח... מעל אש גחלי המחתה מלוא "ולקח
דקה סמים d'".קטורת iptl y`d lr zxehwd ozpe zkextl zian `iade

בקטורת  שנותן  מלמד דרשו : הכפורת" על אראה בענן "כי  שכתוב ומה
עשב  מין הקטורת לתוך  שנותן  ללמד הכתוב שבא כלומר עשן, מעלה

יכול אדם שאין וכיון כמקל. ועולה מיתמר  שיהא העשן , את העושה
כתוב שהרי  עושה, הגדול  הכהן איך יז יז יז יז ))))לראות שם שם שם שם ,,,, אדם ((((שםשםשםשם "וכל  :

חוששים  והיו צאתו", עד  בקודש  לכפר  בבואו מועד באוהל  יהיה לא

דין , בית זקני אותו השביעו לפיכך הצדוקים לדעת נוטה הוא שמא
שהשביעוהו , ולאחר לו. שאמרו  מה מכל  דבר ישנה LøBtשלא àeäÅ

äëBáe,צדוקי שהוא שחשדוהו על  –ïéëBáe ïéLøBt ïäå שמא – ÆÀÅÀÄÄ
במשה  מוצאים שכן  בגופו , לוקה בכשרים והחושד בכשרים, חשדו

לי " יאמינו  לא "והן שאמר  שמפני א א א א ),),),),רבנו, ד ד ד ד ,,,, בגופו ,((((שמות שמות שמות שמות  לקה
שכתוב וווו):):):):כמו  שם שם שם שם ,,,, כשלג"((((שם שם שם שם  מצורעת ידו  שבת שבת שבת שבת "והנה ב ב ב ב ;;;; יט יט יט יט ,,,, ((((יומא יומא יומא יומא 

א א א א ).).).). שמעשיו צז צז צז צז ,,,, במי שחשדו  על  ובוכים פורשים שהם כותב, והרמב"ם
כלום. בלבו  אין  שמא סתומים,

לו: שאמרו  `epמה oiriayn ,oic zia gilye epgely dz`e oic zia igely ep`"
"...jilr:היא שכוונתם  בגמרא miriaynמבואר  ep` oic zia zrc lre epzrc lr

jilrלן קיימא שהרי העבודה, לענין  דין  בית ושליח שלוחם שהוא ולא וכו '
ג ). ד, נדרים (עיין שלוחינו  ולא הם שמים שלוחי  שהכהנים

i r i a x m e i
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קרי יראה שמא הכיפורים, יום בליל לישון הגדול  לכהן היה שאסור  הזכרנו, כבר 
(dlil dxwn z`neh)הכהן עושה היה מה ללמד, באה משנתנו  לעבודתו . וייפסל

הלילה. במשך  הגדול 

äéä íà,הגדול הכהן –íëç,הלכה בדברי לדרוש היודע –LøBc ÄÈÈÈÈÅ
תורה  פסוקי לבאר  הלכה, במדרשי הכיפורים יום ליל כל הוא עוסק –

המדרש , åàìבדרך  íàå, מעצמו לדרוש היודע חכם אינו ואם – ÀÄÈ
åéðôì ïéLøBc íéîëç éãéîìz.בהלכה –úBø÷ì ìéâø íàå ÇÀÄÅÂÈÄÀÄÀÈÈÀÄÈÄÄÀ

הקודש, בכתבי –àøB÷,בהם –åàì íàå לקרות רגיל שאינו  – ÅÀÄÈ
åéðôìבעצמו, ïéøB÷, הקודש כתבי  מתוך  פרקים –ïéøB÷ änáe ÄÀÈÈÇÆÄ

íéîiä éøáãáe àøæòáe áBiàa ?åéðôì המושכים דברים שהם – ÀÈÈÀÄÀÆÀÈÀÄÀÅÇÈÄ
השינה את ומפיגים לשומעם לבו רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))את ïa.((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; äéøëæÀÇÀÈÆ

ìàiðãa åéðôì éúéø÷ äaøä íéîòt :øîBà ìèeá÷ כאן אף – ÀÈÅÀÈÄÇÀÅÈÄÄÀÈÈÀÈÄÅ
בזכות  בממון  כהונתם שקנו גדולים כהנים באותם כנראה, מדובר ,
שלא  כאלה ביניהם והיו לעיל, הזכרנו שכבר  כמו למלכות, קרבתם

קורין  לקרות, רגיל אינו שאם במשנתנו, שנינו  ומכאן  תורה, למדו
את  הבינו  שלא כאלה גם שהיו  לרמז, קבוטל בן  זכריה ובא לפניו .

שאומר : וזהו  בעם, הנפוצה הלשון  שהיתה ארמית אם כי הקודש, לשון 
l`ipca eiptl izixw daxd minrt כתובים הראשונים פרקיו ששבעת –

זצ זצ זצ זצ """"לללל).).).).בארמית ((((שליט שליט שליט שליט """"א א א א )))) אנטרמןאנטרמןאנטרמןאנטרמן הגראהגראהגראהגרא""""יייי מרןמרןמרןמרן ((((מפימפימפימפי

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íðîðúäì Lwa,תנומה הגדול הכהן את חטפה אם –äpäë éçøt ÄÅÀÄÀÇÀÅÄÀÅÀËÈ
הכהנים, צעירי  –äãøö òaöàa åéðôì ïékî האצבע את לוחצים – ÇÄÀÈÈÀÆÀÇÀÈÈ

והקול היד , כף לתוך  בחזקה האצבע את ושומטים לזו  זו והאגודל

להתנמנם, לו  נתן לא מזה ìBãb,הנשמע ïäk éLéà :Bì íéøîBàåÀÀÄÄÄÙÅÈ
!ätöøä ìò úçà âôäå ãîòידי על  השינה את ממך הסר – ÂÙÀÈÅÇÇÇÈÄÀÈ

הרגלים  צינון שכן  שיש , של הקרה הרצפה על אחת פעם שתעמוד 
יחפים. במקדש מהלכים שהיו  הזכרנו  וכבר השינה, את מפיג

BúBà ïé÷éñòîeומזמורים שירים בקריאת ישראלישראלישראלישראל")")")")– ãò,("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ÇÂÄÄÇ
äèéçMä ïîæ òébiLעד כלומר שחר, של התמיד  שחיטת זמן  – ÆÇÄÇÀÇÇÀÄÈ

השחר. עמוד  שיעלה

i y i n g m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

המזבח, מעל  הדשן בהרמת השחר עלות עם יום בכל התחילה במקדש  העבודה
על העולה את האש  תאכל אשר הדשן  את "והרים ג): ו, (ויקרא שכתוב כמו
מלוא  (כשיעור גחלים במחתה נוטל היה שהכהן היינו המזבח", אצל  ושמו  המזבח
ד ). א, (תמיד  המזבח כבש של במזרחו  ונותנן  המזבח, שעל  המוקד  מתוך הקומץ)
שונה  הדשן תרומת שזמן  ללמד  באה משנתנו הדשן ". "תרומת נקראת זו  עבודה

יום. מבכל וברגלים הכיפורים ביום היה

çaænä úà ïéîøBz íBé ìëa,המזבח מעל הדשן את כהן  תורם – ÀÈÀÄÆÇÄÀÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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äðBLàøä äøeîLàî íéìâøáe;ìàøNiî äàìî äøæò äúéäL ãò úòbî øábä úàéø÷ äúéä àGå. ¨§¨¦¥©§¨¨¦¨§¨§¨§¦©©¤¤©©©©¤¨§¨£¨¨§¥¨¦¦§¨¥
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡äðBLàøa,çaænä úà íBøúì äöBøL éî ìk,íøBz;ïéaøî ïäL ïîæáe,Láka ïéìBòå ïéöø,úà íãBwä ìëå ¨¦¨¨¦¤¤¦§¤©¦§¥©¥¦§©¤¥§ª¦¨¦§¦©¤¤§¨©¥¤
äëæ úBnà òaøàa Bøáç.ïéåL íäéðL eéä íàå,íäì øîBà äpîîä:eòéaöä;ïéàéöBî ïä äîe?íézL Bà úçà, £¥§©§©©¨¨§¦¨§¥¤¨¦©§ª¤¥¨¤©§¦¨¥¦¦©©§©¦

Lc÷na ìcâà ïéàéöBî ïéàå. §¥¦¦£ª¨©¦§¨

:úéøçùá äãåáòä.el jenq e`:äéøçàìî åà äéðôìî åà øáâä úàéø÷ì êåîñ.k"deiaêéøö ìëä ìèåî åãáì åéìòù â"ëã àùìåç íåùî .úåöçî íøåú
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למשנתנו ), (בהקדמה שבארנו Bìכמו  Ceîñ Bà øábä úàéø÷aÄÀÄÇÇÆÆÈ
הגבר , קריאת לזמן  סמוך –åéøçàì ïéa åéðôì ïéa בגמרא – ÅÀÈÈÅÀÇÂÈ

קריאת  בזמן  מפרשים: יש  הגבר". "קריאת הביטוי  של  בפירושו  נחלקו
כהנים  "עמדו  הכר ֹוז שקורא בשעה מפרשים: ויש התרנגול,

זמן  הרמב"ם ולפי א); (ה, שקלים במסכת ששנינו  כמו  לעבודתכם",
השחר עמוד משיעלה הוא יום בכל הדשן  ומוספין ומוספין ומוספין ומוספין תרומת תמידיןתמידיןתמידיןתמידין ((((הל הל הל הל ''''

יא יא יא יא ).).).). úBöçîבבבב,,,, íéøetkä íBéa שמשום מבואר, בגמרא הלילה. – ÀÇÄÄÅÂ
בעלי וכותבים מחצות; הדשן תרומת את עושים הגדול  הכהן  חולשת

הלילה  עבודת שהיא הדשן  תרומת שאפילו  משמע שמכאן  התוספות,
בין  שינוח כדי אותה, מקדימים ולפיכך גדול, בכהן  אלא כשרה אינה

נעשית  הדשן  תרומת שאמנם סוברים ויש  היום. לעבודת זו עבודה
לתרום  מקדימים שלפיכך  היא, הגמרא שכוונת אלא אחר , כהן ידי על 

מה  כל  מוכן הגדול הכהן שימצא כדי  הלילה, מחצות הדשן תרומת
וחלש רעב שיהיה קודם השחר , עמוד כשיעלה מיד לעבודתו שצריך

א א א א )))) כאכאכאכא,,,, ב ב ב ב ;;;; ככככ,,,, יומא יומא יומא יומא  בהם,íéìâøáe.((((תוספות תוספות תוספות תוספות  קרבים הרבה שקרבנות – ÈÀÈÄ
לעזרה, לבוא מקדימים ורבים המערכה, במקום מרובה והדשן 

äðBLàøä äøeîLàî מסוף הדשן , תרומת לתרום מקדימים – ÅÇÀÈÈÄÈ
(עיין  הלילה של  הראשון  השליש מסוף היינו  הראשונה, האשמורה

א). א, ברכות úòbîמשנה øábä úàéø÷ äúéä àGå,ברגלים – ÀÈÀÈÀÄÇÇÆÆÇÇÇ
ìàøNiî äàìî äøæò äúéäL ãòכדי קרבנותיהם, שהביאו  – ÇÆÈÀÈÂÈÈÀÅÈÄÄÀÈÅ

מיד שחר.להקריבם של  תמיד  אחר 

:azek "l`xyi zx`tz" lra קריאת היתה "ולא – האחרונה שהפיסקה "ואפשר 
הכיפורים, יום על  גם מוסבה – מישראל " מלאה עזרה שהיתה עד  מגעת הגבר
הכהן עבודת לראות שבאו  מישראל  מלאה העזרה היתה הכיפורים ביום שאף

שם). (עיין הגדול"

א ה נ ש מ ר ו א ב

מהכהנים  מי  יום בכל קובעים היו  כיצד  הדשן, תרומת בענין  ללמד  מוסיפה משנתנו

משמרות, וארבעה לעשרים נחלקים היו שהכהנים להקדים, ויש  זו . עבודה יעשה

יום  בכל אבות; בתי לששה נחלק משמר  כל  אחד. משמר  עובד  היה שבוע ובכל 
יחד המשמר כהני כל  עובדים היו  ובשבת אחר , אב" "בית עובד  היה בשבוע

בית  כהני בין  בגורל  מתחלקות היו שבמקדש השונות העבודות ב). קז, (מנחות

ואחר  הגרלה ללא בראשונה נעשית היתה הדשן תרומת ברם, היום. אותו של  האב
שלאחריה. ובמשנה במשנתנו  שיבואר כפי  הגרלה בה גם תיקנו כך 

çaænä úà íBøúì äöBøL éî ìk ,äðBLàøa מבית כהן כל  – ÈÄÈÈÄÆÆÄÀÆÇÄÀÅÇ
המזבח, מעל הדשן  את לתרום הרוצה יום, אותו של –íøBzהאב Å

מתחלקות  היו  שבמקדש העבודות שכל פי  על שאף מבואר , בגמרא
והיא  שהואיל ("פייס"), גורל  תיקנו  לא זו  לעבודה מקום מכל בגורל ,

אותה  יגרילו שאם חששו לה, להשכים וצריכים השחר בעלות נעשית
עצמם  להטריח זו  בשעה השינה על לוותר  הרבה כהנים ירצו  לא

ונמצאו  תורם, לתרום הרוצה כהן  שכל  קבעו הלכך מספק, לה להשכים
לה. משכימים ïéaøîהזריזים ïäL ïîæáe לתרום הרוצים הכהנים – ÄÀÇÆÅÀËÄ

נוהגים: היו  כך  הדשן , Lákaאת ïéìBòå ïéöø,המזבח של  – ÈÄÀÄÇÆÆ
אמות, ושתיים שלושים òaøàaשארכו Bøáç úà íãBwä ìëåÀÈÇÅÆÂÅÀÇÀÇ

úBnàהכבש של העליונות אמות ארבע לתוך ראשון שנכנס מי  כל – Ç
למזבח, הדשן .äëæסמוך את לתרום –ïéåL íäéðL eéä íàå– ÈÈÀÄÈÀÅÆÈÄ

זוכה  מהם אחד  אין  כאחד , האמות ארבע לתוך  נכנסו  שניים אם
היתה  וכך  שם, שישנם הכהנים כל בין  גורל  מטילים אלא לתרום,

הגורלות,äpîîäההגרלה: על –íäì øîBà העומדים לכהנים – ÇÀËÆÅÈÆ
בעיגול, האצבעות,eòéaöäסביבו  את למנות כדי אצבע, הוציאו  – ÇÀÄ

שהממונה  בגמרא, בברייתא ומבואר  האנשים; את למנות שאסור לפי
מתחיל הוא שממנו  להודיע מהם, אחד של  מראשו מצנפת ונוטל בא

כגון  הכהנים, ממנין הרבה הגדול  מסויים במספר  נוקב והוא למנות,
מראשו , מצנפתו  שנטל  כהן  מאותו האצבעות את למנות ומתחיל מאה,
למספר שמגיע עד  חלילה וחוזר האצבעות את ומונה והולך  וסובב

כל היו וכן  הזוכה. הוא בו , כלה שהמספר כהן ואותו  בו , שנקב
שבמקדש . (הגורלות) ïéàéöBîהפייסות ïä äîe להם כשאומר  – ÈÅÄÄ

"הצביעו"? אחת,úçàהממונה אצבע –íézL Bà אצבעות שתי  – ÇÇÀÇÄ
ולכבוש אחת אצבע להוציא יכול  שאינו  שמי  מבואר, בגמרא רצופות;

אחת. אלא נימנות ואינן שתיים להוציא רשאי  אצבעותיו , ïéàåÀÅאת
Lc÷na ìcâà ïéàéöBî:בגמרא מבואר הטעם ההגרלה; בשעת – ÄÄÂËÈÇÄÀÈ

,mi`nxd iptnהמספר במי  ויחשבו לסיומו  המנין שיתקרב שבשעה
יטעה  שהממונה כדי  ממנו , הרחוקה אצבע ועוד  אגודל יוציאו יכלה,

בהם. שיכלה המנין את יקרבו  כך  ידי  ועל כשתיים, אותן וימנה

"תוספות  בעל  כותב אחד , של  מראשו מצנפת נוטל  שהממונה שהבאנו , בענין 
התוספות  דעת וכן  שהגרילו, עד  מצנפת בלא עומד היה כך שלכאורה טוב", יום
בברייתא  שמובא מה על  שכתבו בעינן"), "והא המתחיל  דיבור  א, כה, (יומא
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הקטורת  בעבודת יעשה שלא היתה ההשבעה שכוונת מבואר, בגמרא

הקטורת  את לתקן  הגדול  הכהן  צריך  לדעתם שכן הצדוקים, כדעת
בהיכל, עדיין  כשהוא במחתה גחלים על  אותה שיתן כלומר  מבחוץ,

לקודש לפנים, להכניסה עשנה, כשיעלה כך, ואחר לפרוכת, חוץ
שנאמר  לפי  בבבב):):):):הקדשים, טז טז טז טז ,,,, הקודש((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אל עת בכל  יבוא "ואל 

לפרוכת... zxetkd",מבית lr d`x` opra ik בענן הצדוקים: ופירשוהו
הכפורת. על אראה ואז  הקודש, אל  הגדול הכהן  יבוא הקטורת עשן 

הקטורת  את נותן הגדול הכהן  שאין  השמועה, מפי למדו חכמים אבל 
לקודש נכנס שהוא כלומר הקדשים, בקודש אלא בהיכל המחתה על 

נותן  הוא ושם אש , גחלי  המחתה ובמלוא קטורת מלאה בכף הקדשים
שנאמר א), ה, להלן (כמפורש  המחתה על הקטורת טז טז טז טז ,,,,את ((((ויקראויקראויקראויקרא

חפניו יביביביב----יגיגיגיג):):):): ומלא המזבח... מעל אש גחלי המחתה מלוא "ולקח
דקה סמים d'".קטורת iptl y`d lr zxehwd ozpe zkextl zian `iade

בקטורת  שנותן  מלמד דרשו : הכפורת" על אראה בענן "כי  שכתוב ומה
עשב  מין הקטורת לתוך  שנותן  ללמד הכתוב שבא כלומר עשן, מעלה

יכול אדם שאין וכיון כמקל. ועולה מיתמר  שיהא העשן , את העושה
כתוב שהרי  עושה, הגדול  הכהן איך יז יז יז יז ))))לראות שם שם שם שם ,,,, אדם ((((שםשםשםשם "וכל  :

חוששים  והיו צאתו", עד  בקודש  לכפר  בבואו מועד באוהל  יהיה לא

דין , בית זקני אותו השביעו לפיכך הצדוקים לדעת נוטה הוא שמא
שהשביעוהו , ולאחר לו. שאמרו  מה מכל  דבר ישנה LøBtשלא àeäÅ

äëBáe,צדוקי שהוא שחשדוהו על  –ïéëBáe ïéLøBt ïäå שמא – ÆÀÅÀÄÄ
במשה  מוצאים שכן  בגופו , לוקה בכשרים והחושד בכשרים, חשדו

לי " יאמינו  לא "והן שאמר  שמפני א א א א ),),),),רבנו, ד ד ד ד ,,,, בגופו ,((((שמות שמות שמות שמות  לקה
שכתוב וווו):):):):כמו  שם שם שם שם ,,,, כשלג"((((שם שם שם שם  מצורעת ידו  שבת שבת שבת שבת "והנה ב ב ב ב ;;;; יט יט יט יט ,,,, ((((יומא יומא יומא יומא 

א א א א ).).).). שמעשיו צז צז צז צז ,,,, במי שחשדו  על  ובוכים פורשים שהם כותב, והרמב"ם
כלום. בלבו  אין  שמא סתומים,

לו: שאמרו  `epמה oiriayn ,oic zia gilye epgely dz`e oic zia igely ep`"
"...jilr:היא שכוונתם  בגמרא miriaynמבואר  ep` oic zia zrc lre epzrc lr

jilrלן קיימא שהרי העבודה, לענין  דין  בית ושליח שלוחם שהוא ולא וכו '
ג ). ד, נדרים (עיין שלוחינו  ולא הם שמים שלוחי  שהכהנים

i r i a x m e i
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קרי יראה שמא הכיפורים, יום בליל לישון הגדול  לכהן היה שאסור  הזכרנו, כבר 
(dlil dxwn z`neh)הכהן עושה היה מה ללמד, באה משנתנו  לעבודתו . וייפסל

הלילה. במשך  הגדול 

äéä íà,הגדול הכהן –íëç,הלכה בדברי לדרוש היודע –LøBc ÄÈÈÈÈÅ
תורה  פסוקי לבאר  הלכה, במדרשי הכיפורים יום ליל כל הוא עוסק –

המדרש , åàìבדרך  íàå, מעצמו לדרוש היודע חכם אינו ואם – ÀÄÈ
åéðôì ïéLøBc íéîëç éãéîìz.בהלכה –úBø÷ì ìéâø íàå ÇÀÄÅÂÈÄÀÄÀÈÈÀÄÈÄÄÀ

הקודש, בכתבי –àøB÷,בהם –åàì íàå לקרות רגיל שאינו  – ÅÀÄÈ
åéðôìבעצמו, ïéøB÷, הקודש כתבי  מתוך  פרקים –ïéøB÷ änáe ÄÀÈÈÇÆÄ

íéîiä éøáãáe àøæòáe áBiàa ?åéðôì המושכים דברים שהם – ÀÈÈÀÄÀÆÀÈÀÄÀÅÇÈÄ
השינה את ומפיגים לשומעם לבו רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))את ïa.((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; äéøëæÀÇÀÈÆ

ìàiðãa åéðôì éúéø÷ äaøä íéîòt :øîBà ìèeá÷ כאן אף – ÀÈÅÀÈÄÇÀÅÈÄÄÀÈÈÀÈÄÅ
בזכות  בממון  כהונתם שקנו גדולים כהנים באותם כנראה, מדובר ,
שלא  כאלה ביניהם והיו לעיל, הזכרנו שכבר  כמו למלכות, קרבתם

קורין  לקרות, רגיל אינו שאם במשנתנו, שנינו  ומכאן  תורה, למדו
את  הבינו  שלא כאלה גם שהיו  לרמז, קבוטל בן  זכריה ובא לפניו .

שאומר : וזהו  בעם, הנפוצה הלשון  שהיתה ארמית אם כי הקודש, לשון 
l`ipca eiptl izixw daxd minrt כתובים הראשונים פרקיו ששבעת –

זצ זצ זצ זצ """"לללל).).).).בארמית ((((שליט שליט שליט שליט """"א א א א )))) אנטרמןאנטרמןאנטרמןאנטרמן הגראהגראהגראהגרא""""יייי מרןמרןמרןמרן ((((מפימפימפימפי
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íðîðúäì Lwa,תנומה הגדול הכהן את חטפה אם –äpäë éçøt ÄÅÀÄÀÇÀÅÄÀÅÀËÈ
הכהנים, צעירי  –äãøö òaöàa åéðôì ïékî האצבע את לוחצים – ÇÄÀÈÈÀÆÀÇÀÈÈ

והקול היד , כף לתוך  בחזקה האצבע את ושומטים לזו  זו והאגודל

להתנמנם, לו  נתן לא מזה ìBãb,הנשמע ïäk éLéà :Bì íéøîBàåÀÀÄÄÄÙÅÈ
!ätöøä ìò úçà âôäå ãîòידי על  השינה את ממך הסר – ÂÙÀÈÅÇÇÇÈÄÀÈ

הרגלים  צינון שכן  שיש , של הקרה הרצפה על אחת פעם שתעמוד 
יחפים. במקדש מהלכים שהיו  הזכרנו  וכבר השינה, את מפיג

BúBà ïé÷éñòîeומזמורים שירים בקריאת ישראלישראלישראלישראל")")")")– ãò,("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ÇÂÄÄÇ
äèéçMä ïîæ òébiLעד כלומר שחר, של התמיד  שחיטת זמן  – ÆÇÄÇÀÇÇÀÄÈ

השחר. עמוד  שיעלה

i y i n g m e i
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המזבח, מעל  הדשן בהרמת השחר עלות עם יום בכל התחילה במקדש  העבודה
על העולה את האש  תאכל אשר הדשן  את "והרים ג): ו, (ויקרא שכתוב כמו
מלוא  (כשיעור גחלים במחתה נוטל היה שהכהן היינו המזבח", אצל  ושמו  המזבח
ד ). א, (תמיד  המזבח כבש של במזרחו  ונותנן  המזבח, שעל  המוקד  מתוך הקומץ)
שונה  הדשן תרומת שזמן  ללמד  באה משנתנו הדשן ". "תרומת נקראת זו  עבודה

יום. מבכל וברגלים הכיפורים ביום היה

çaænä úà ïéîøBz íBé ìëa,המזבח מעל הדשן את כהן  תורם – ÀÈÀÄÆÇÄÀÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt `nei zkqn

äðBLàøä äøeîLàî íéìâøáe;ìàøNiî äàìî äøæò äúéäL ãò úòbî øábä úàéø÷ äúéä àGå. ¨§¨¦¥©§¨¨¦¨§¨§¨§¦©©¤¤©©©©¤¨§¨£¨¨§¥¨¦¦§¨¥
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡äðBLàøa,çaænä úà íBøúì äöBøL éî ìk,íøBz;ïéaøî ïäL ïîæáe,Láka ïéìBòå ïéöø,úà íãBwä ìëå ¨¦¨¨¦¤¤¦§¤©¦§¥©¥¦§©¤¥§ª¦¨¦§¦©¤¤§¨©¥¤
äëæ úBnà òaøàa Bøáç.ïéåL íäéðL eéä íàå,íäì øîBà äpîîä:eòéaöä;ïéàéöBî ïä äîe?íézL Bà úçà, £¥§©§©©¨¨§¦¨§¥¤¨¦©§ª¤¥¨¤©§¦¨¥¦¦©©§©¦

Lc÷na ìcâà ïéàéöBî ïéàå. §¥¦¦£ª¨©¦§¨

:úéøçùá äãåáòä.el jenq e`:äéøçàìî åà äéðôìî åà øáâä úàéø÷ì êåîñ.k"deiaêéøö ìëä ìèåî åãáì åéìòù â"ëã àùìåç íåùî .úåöçî íøåú
:øúåé íéëùäì.milbxaeçåôú åîùù çáæîä òöîàáù íå÷îì äëøòîä ïî ïùãä úåìòäì êéøöå äëøòîä íå÷îá ïùãä áøå úåðáø÷ éùéôðå ìàøùé éùéôðã

:äìéìä ùéìù àéäù äðåùàøä úøåîùàä ïî ïéîéëùî åéäå øúåé íéëùäì íéëéøö åéä ,çåôúë úðååëîå øåáö ïùã ìù ìåãâ ìâ íùìùz`ixw dzid `le
.zrbn xabd:íéìâøál`xyin d`ln dxfr dzidy cr:øçù ìù ãéîú øçà ãéî íáéø÷äì íäéúåðáø÷ íéàéáîä

a`̀̀̀.mexzl dvexy in lk dpey`xa:øáãá ñééô äéä àìå ,íøåú ,úéøçù ïùãä úà íåøúì äöåøå áà úéá åúåàî àåäù ïäë ìë.miaexn mdy onfae
:íèôùî äéä äæ ,íøåú éðà øîåà äæå íøåú éðà øîåà äæ ,íåøúì íéàáä.yaka milere mivx:êøåà äîà á"ì àåäù ,çáæîä.mcewd lkeêåúì ñðëéì

:íìøåâ åäæå .íåøúì äëæ ,çáæîä ùàøì úåëåîñä ùáë ìù úåðåéìò úåîà òáøà.miey mdipy eid m`eäúòî ìáà .íåøúì äëåæ íäî ãçà ïéà íúñéðëá
ë íëéúåòáöà åàéöåä øîåìë ,åòéáöä íìåëì øîåà úåñééôä ìò äðåîîä ,ìøåâä åäîå .ìøåâ ìéèäì ïéàá íìåëúåðîì øåñàù éðôî ,åòáöà äàøé ãçà ì

úôðöî ìèåðå àá äðåîîäå äìåâòá íéãîåòå íéôé÷î ,íéùåò ãöéëå .íéùðàä àìå úåòáöàä åðîéù éãë úåòáöàä àéöåäì åëøöåä êëéôì ìàøùéî íéùðà
íù ùéù äîî øúåé äáøä ,íéùù åà ,äàî åà ,ïéðîå êñ åéôî àéöåî äðåîîäå åòáöà ãçà ìë àéöåîå ,úåðîì ìéçúî ñééôä åðîîå íäî ãçà ìù åùàøî
éîå ,ïéðîä óåñ ãò äìéìç øæåçå úåòáöàä äðåîå êìåäå ááåñå ,úôðöîä åùàøî ìèðù äæî úåðîì ìéçúîå .äëæé åìöà äæ ïåáùç äìëéù éî øîåàå ,íéðäë

:ùã÷îáù úåñééôä ìë ïëå .äëåæä àåä åá äìë ïéðîäù.mipy e` cg`ùåáëì ìåëé åðéà äìåçäù .äìåç àåä íà íéðù åà àéøá àåä íà 'à òáöà
:úçà àìà ïéðîð íéðùä ïéàå .äîò äúøáç äàöåé úçà àéöåîùëå ,åéúåòáöà.ycwna lceb` mi`iven oi`eåðéáéå úåìëì ïéðîä áø÷éùë ,íéàîøä éðôî

ïî ìãåâàä ÷éçøäì ìåëé íãàäù éôì ïéáé àì äðåîîäå ,åá úåìëì ïéðîä øäîéå íãà éðá éðùì äðîéù éãë úåòáöà éúù åéðôì ãîåòä äæ àéöåé ,äìëé éîì
:úåòáöà øàùá ïë úåùòì ìåëé ïéàù äî ,íãà éðá éðù úåòáöàë äàøðù ãò äáøä òáöàä

`xephxa yexit

למשנתנו ), (בהקדמה שבארנו Bìכמו  Ceîñ Bà øábä úàéø÷aÄÀÄÇÇÆÆÈ
הגבר , קריאת לזמן  סמוך –åéøçàì ïéa åéðôì ïéa בגמרא – ÅÀÈÈÅÀÇÂÈ

קריאת  בזמן  מפרשים: יש  הגבר". "קריאת הביטוי  של  בפירושו  נחלקו
כהנים  "עמדו  הכר ֹוז שקורא בשעה מפרשים: ויש התרנגול,

זמן  הרמב"ם ולפי א); (ה, שקלים במסכת ששנינו  כמו  לעבודתכם",
השחר עמוד משיעלה הוא יום בכל הדשן  ומוספין ומוספין ומוספין ומוספין תרומת תמידיןתמידיןתמידיןתמידין ((((הל הל הל הל ''''

יא יא יא יא ).).).). úBöçîבבבב,,,, íéøetkä íBéa שמשום מבואר, בגמרא הלילה. – ÀÇÄÄÅÂ
בעלי וכותבים מחצות; הדשן תרומת את עושים הגדול  הכהן  חולשת

הלילה  עבודת שהיא הדשן  תרומת שאפילו  משמע שמכאן  התוספות,
בין  שינוח כדי אותה, מקדימים ולפיכך גדול, בכהן  אלא כשרה אינה

נעשית  הדשן  תרומת שאמנם סוברים ויש  היום. לעבודת זו עבודה
לתרום  מקדימים שלפיכך  היא, הגמרא שכוונת אלא אחר , כהן ידי על 

מה  כל  מוכן הגדול הכהן שימצא כדי  הלילה, מחצות הדשן תרומת
וחלש רעב שיהיה קודם השחר , עמוד כשיעלה מיד לעבודתו שצריך

א א א א )))) כאכאכאכא,,,, ב ב ב ב ;;;; ככככ,,,, יומא יומא יומא יומא  בהם,íéìâøáe.((((תוספות תוספות תוספות תוספות  קרבים הרבה שקרבנות – ÈÀÈÄ
לעזרה, לבוא מקדימים ורבים המערכה, במקום מרובה והדשן 

äðBLàøä äøeîLàî מסוף הדשן , תרומת לתרום מקדימים – ÅÇÀÈÈÄÈ
(עיין  הלילה של  הראשון  השליש מסוף היינו  הראשונה, האשמורה

א). א, ברכות úòbîמשנה øábä úàéø÷ äúéä àGå,ברגלים – ÀÈÀÈÀÄÇÇÆÆÇÇÇ
ìàøNiî äàìî äøæò äúéäL ãòכדי קרבנותיהם, שהביאו  – ÇÆÈÀÈÂÈÈÀÅÈÄÄÀÈÅ

מיד שחר.להקריבם של  תמיד  אחר 

:azek "l`xyi zx`tz" lra קריאת היתה "ולא – האחרונה שהפיסקה "ואפשר 
הכיפורים, יום על  גם מוסבה – מישראל " מלאה עזרה שהיתה עד  מגעת הגבר
הכהן עבודת לראות שבאו  מישראל  מלאה העזרה היתה הכיפורים ביום שאף

שם). (עיין הגדול"
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מהכהנים  מי  יום בכל קובעים היו  כיצד  הדשן, תרומת בענין  ללמד  מוסיפה משנתנו

משמרות, וארבעה לעשרים נחלקים היו שהכהנים להקדים, ויש  זו . עבודה יעשה

יום  בכל אבות; בתי לששה נחלק משמר  כל  אחד. משמר  עובד  היה שבוע ובכל 
יחד המשמר כהני כל  עובדים היו  ובשבת אחר , אב" "בית עובד  היה בשבוע

בית  כהני בין  בגורל  מתחלקות היו שבמקדש השונות העבודות ב). קז, (מנחות

ואחר  הגרלה ללא בראשונה נעשית היתה הדשן תרומת ברם, היום. אותו של  האב
שלאחריה. ובמשנה במשנתנו  שיבואר כפי  הגרלה בה גם תיקנו כך 

çaænä úà íBøúì äöBøL éî ìk ,äðBLàøa מבית כהן כל  – ÈÄÈÈÄÆÆÄÀÆÇÄÀÅÇ
המזבח, מעל הדשן  את לתרום הרוצה יום, אותו של –íøBzהאב Å

מתחלקות  היו  שבמקדש העבודות שכל פי  על שאף מבואר , בגמרא
והיא  שהואיל ("פייס"), גורל  תיקנו  לא זו  לעבודה מקום מכל בגורל ,

אותה  יגרילו שאם חששו לה, להשכים וצריכים השחר בעלות נעשית
עצמם  להטריח זו  בשעה השינה על לוותר  הרבה כהנים ירצו  לא

ונמצאו  תורם, לתרום הרוצה כהן  שכל  קבעו הלכך מספק, לה להשכים
לה. משכימים ïéaøîהזריזים ïäL ïîæáe לתרום הרוצים הכהנים – ÄÀÇÆÅÀËÄ

נוהגים: היו  כך  הדשן , Lákaאת ïéìBòå ïéöø,המזבח של  – ÈÄÀÄÇÆÆ
אמות, ושתיים שלושים òaøàaשארכו Bøáç úà íãBwä ìëåÀÈÇÅÆÂÅÀÇÀÇ

úBnàהכבש של העליונות אמות ארבע לתוך ראשון שנכנס מי  כל – Ç
למזבח, הדשן .äëæסמוך את לתרום –ïéåL íäéðL eéä íàå– ÈÈÀÄÈÀÅÆÈÄ

זוכה  מהם אחד  אין  כאחד , האמות ארבע לתוך  נכנסו  שניים אם
היתה  וכך  שם, שישנם הכהנים כל בין  גורל  מטילים אלא לתרום,

הגורלות,äpîîäההגרלה: על –íäì øîBà העומדים לכהנים – ÇÀËÆÅÈÆ
בעיגול, האצבעות,eòéaöäסביבו  את למנות כדי אצבע, הוציאו  – ÇÀÄ

שהממונה  בגמרא, בברייתא ומבואר  האנשים; את למנות שאסור לפי
מתחיל הוא שממנו  להודיע מהם, אחד של  מראשו מצנפת ונוטל בא

כגון  הכהנים, ממנין הרבה הגדול  מסויים במספר  נוקב והוא למנות,
מראשו , מצנפתו  שנטל  כהן  מאותו האצבעות את למנות ומתחיל מאה,
למספר שמגיע עד  חלילה וחוזר האצבעות את ומונה והולך  וסובב

כל היו וכן  הזוכה. הוא בו , כלה שהמספר כהן ואותו  בו , שנקב
שבמקדש . (הגורלות) ïéàéöBîהפייסות ïä äîe להם כשאומר  – ÈÅÄÄ

"הצביעו"? אחת,úçàהממונה אצבע –íézL Bà אצבעות שתי  – ÇÇÀÇÄ
ולכבוש אחת אצבע להוציא יכול  שאינו  שמי  מבואר, בגמרא רצופות;

אחת. אלא נימנות ואינן שתיים להוציא רשאי  אצבעותיו , ïéàåÀÅאת
Lc÷na ìcâà ïéàéöBî:בגמרא מבואר הטעם ההגרלה; בשעת – ÄÄÂËÈÇÄÀÈ

,mi`nxd iptnהמספר במי  ויחשבו לסיומו  המנין שיתקרב שבשעה
יטעה  שהממונה כדי  ממנו , הרחוקה אצבע ועוד  אגודל יוציאו יכלה,

בהם. שיכלה המנין את יקרבו  כך  ידי  ועל כשתיים, אותן וימנה

"תוספות  בעל  כותב אחד , של  מראשו מצנפת נוטל  שהממונה שהבאנו , בענין 
התוספות  דעת וכן  שהגרילו, עד  מצנפת בלא עומד היה כך שלכאורה טוב", יום
בברייתא  שמובא מה על  שכתבו בעינן"), "והא המתחיל  דיבור  א, כה, (יומא

izdw - zex`ean zeipyn
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·Láka ïéìBòå ïéöøå ïéåL íäéðL eéäL äNòî,Bøáç úà ïäî ãçà óçãå,ìôðåBìâø äøaLðå.eàøL ïåéëå ©£¤¤¨§¥¤¨¦§¨¦§¦©¤¤§¨©¤¨¥¤¤£¥§¨©§¦§§¨©§§¥¨¤¨
äðkñ éãéì ïéàaL ïéc úéa,úà ïéîøBz eäé àHL eðé÷úäñéta àlà çaænä.íL eéä úBñét äòaøà,äæå ¥¦¤¨¦¦¥©¨¨¦§¦¤§§¦¤©¦§¥©¤¨©©¦©§¨¨§¨¨¨§¤

ïBLàøä ñétä. ©©¦¨¦
‚éðMä ñétä–èçBL éî,÷øBæ éî,éîéðtä çaæî ïMãî éî,äøBðnä úà ïMãî éîe,Lákì íéøáà äìòî éîe: ©©¦©¥¦¦¥¦¥¦§©¥¦§¥©©§¦¦¦§©¥¤©§¨¦©£¤¥¨¦©¤¤

ìâøäå Làøä,íéãiä ézLe,ìâøäå õ÷òä,äøbäå äæçä,úBðôcä ézLe,íéáøwäå,úìqäå,ïézáçäå,ïéiäå. ¨Ÿ§¨¤¤§¥©¨©¦¨Ÿ¤§¨¤¤¤¨¤§©¥¨§¥©§¨§©§¨©¦§©Ÿ¤§©£¦¦§©©¦

aaaa.qiita `l`:åðùøéôù äæ.my eid zeqiit rax`òáøà ìå÷ òéîùäì éãë ,úçà äôéñàá íìåë ìò íéñééôî åéä àìå .ñééôì íéôñàð íåéá íéîòô òáøà
øîàðù êìî ìù åãåáë åäæå ,äøæòá áø íò ùéù íéîòô(ä"ð íéìäú):ùâøá êìäð íéäìà úéáá

bbbb.hgey in:ãéîúä úàwxef inù åîë ïåáùçä åá äìëéù éîù .ïä ãçà ñééôá åììä úåãåáòä ìë .'åëåøçà çáæîì íãä úà ÷øåæ àåäå ,äëæ ,åðùøéô
äèéçùäù äèéçùä ïî äìåãâ ä÷éøæä úãåáòù éðôî î"î ,íãä úìá÷ì úîãå÷ äèéçùäù ô"òàå .èçåù åì êåîñäå .ìá÷îä àåä ÷øåæäù ÷øæîá íãä ìá÷ù
úà ïùãî èçåùì êåîñäå .äèéçùá åì êåîñäå ,ä÷éøæá ñééôä åì òéâäù ïåùàøä äëæ êëéôì ,äðåäë úåöî êìéàå äìá÷îã ä÷éøæá ë"àùî øæá äøùë

:íìåë ïëå .äøåðîä úà ïùãî çáæîä úà ïùãîì êåîñäå ,çáæîä.lbxde y`xd:ãçà ïäëá ,ïéîé ìù.micid izye:éðù ïäëá.uwerd:áðæä àåä.lbxde
:éùéìù ïäëá ,ìàîù ìù.dfgd:úåòìöä éùàø àìá êìéàå êìéà åúåà ïéëúåçå ,ò÷ø÷ä úà äàåøä äæçä ïîåù àåä.dxbdeàåä ,äøâ äìòî àåäù íå÷î

:éùùá íéáø÷äå .éùéîç ïäëá úåðôãä éúùå .éòéáø ïäëá äøâäå äæçä .áìäå ãáëä íò äàéøä äð÷ íéøáåçî åáå ,øàåöä.zleqdeåëñð úçðîì ïåøùò
.éòéáùá ãéîú ìù.miziagdeøîàðù ,íåé ìëá íéãéîúä íò äáéø÷ù ìåãâ ïäë ìù åúçðîì ïåøùò éöç('å àø÷éå):éðéîùá ,áøòá äúéöçîå ø÷åáá äúéöçî

`xephxa yexit

גנאי מהם, אחד  של  מצנפתו שנוטל "כיון עצמה: בעזרה היה לא שהפייס
א): ד, תמידין (הל' כותב הרמב"ם אבל בעזרה". מצנפת בלא לעמוד  היה

מהן אחד  של ראשו  מעל  המצנפת נוטל שמחזירה dxifgne","והממונה משמע
למנות. מתחילים שממנו האיש הוא מי  ידעו  המצנפת נטילת ידי  ועל  מיד ,

אבל מברטנורא. הרב גם מפרש וכן  רש"י, לפי ההגרלה סדר  את בארנו  בכלל 
ג ): ד , ומוספין תמידין (הל ' כותב הוא שכן  אחרת, בדרך  מפרש הרמב"ם

oipn lr minikqne swida oicner ?oiqiitn cvik את אומר הממונה שלא (כלומר
מסויים), מספר על ביניהם מסכימים הכהנים אלא שבארנו , כפי  mipeny,המספר 

oi`iven ode ,eriavd :mdl xne` dpennde ,eilr enikqiy oipn lk e` ,sl` e` d`n
yly el oipen yly `ived m`e ,miizy e` zg` ,odizerav`כל שסופרים (כלומר

מונים  שלש והמוציא שתיים, לו  מונים שתיים המוציא שמוציאים: האצבעות
שלש); e`ivedlלו  gepe xvw lceb`dy ,mi`nxd iptn ,ycwna lceb` oi`iven oi`e

ezetkleשהמספר יראה ואם האצבעות, כל  את יחשב אגודל  שהמוציא (כלומר
לא  אם שיזכה יראה ואם יוציאנו ; האגודל, את גם יוציא אם בו  כלה יהיה

ולכפותו ). לפשטו שקל  לפי יכפהו , el.יוציאנו, eze` oipen oi` lceb` `ivende
odizerav` lr dpene ,dligz eztpvn xiqdy recid yi`d on zepnl dpennd ligzne

..."eilr enikqdy oipnd milyiy cr dlilg xfege

i y y m e i
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ביטלו שהיה מעשה שמשום ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
לשאר  כמו  הדשן  תרומת לעבודת גם גורל והתקינו  הכבש, על  בריצה ההתחרות את

במקדש. העבודות

Láka ïéìBòå ïéöøå ïéåL íäéðL eéäL äNòî כהנים שני – ÇÂÆÆÈÀÅÆÈÄÀÈÄÀÄÇÆÆ
הדשן , בתרומת לזכות כדי  בשווה, כאחד  úàרצו ïäî ãçà óçãåÀÈÇÆÈÅÆÆ

ïéàaL ïéc úéa eàøL ïåéëå .Bìâø äøaLðå ìôðå ,BøáçÂÅÀÈÇÀÄÀÀÈÇÀÀÅÈÆÈÅÄÆÈÄ
äðkñ éãéì, הכבש על הריצה ידי על  –ïéîøBz eäé àHL eðé÷úä ÄÅÇÈÈÄÀÄÆÀÀÄ
çaænä úà, הדשן בתרומת כהן  יזכה שלא –ñéta àlà בהגרלה – ÆÇÄÀÅÇÆÈÇÇÄ

הכבש. על ריצה ידי על ולא הקודמת, במשנה שבארנו  כפי בלבד,

íL eéä úBñét äòaøà העבודות שכל כלומר  יום, בכל במקדש – ÇÀÈÈÀÈÈÈ
מתכנסים  היו  ביום פעמים וארבע פייס, ידי  על נעשות היו  שבמקדש 

ïBLàøäלהגרלה, ñétä äæå שהזכרנו הדשן  תרומת של  הפייס – ÀÆÇÇÄÈÄ
בפייס  שזכה שמי מובא, בגמרא בברייתא הראשון. הפייס היה לעיל ,

והרמב"ם  למזבח. עצים גזרי שני  ומעלה המערכה את מסדר גם היה זה,
למזבח  החיצון  המזבח מן אש  מלאה מחתה מכניס גם שהיה מוסיף,

קטורת עליה להקטיר ה ה ה ה ).).).).הפנימי  דדדד,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין ((((הלהלהלהל''''

,azek "aeh mei zetqez" lra הפייסות על  במשנתנו שמדובר לפרש לו  שנראה
יום  עבודות כל  שהרי הכיפורים, מיום חוץ ויום יום בכל  במקדש שהיו
וברייתא  הקודם, בפרק שהזכרנו כמו  גדול , בכהן אלא כשרות אינן הכיפורים
וכן ב); לג, (יומא במסכתנו  גם היא ומובאת ב), (יב, הוריות במסכת היא

ראש": אשא "איך המתחילה כיפור  יום מוסף של  בסליחה  "elhaeמובא
."xgaend meva zeqiitdעל הפייסות ארבעת כל הזכיר העבודה בפיוט אבל 

בפיוטיהן שהכניסו  הקרובות, בעלי  כי יודע "והווי  המאור: בעל  וכותב סדרם.
הפייסות  כי הבינו  ולא במשנתנו, כולם טעו פייסות, ארבעה היום עבודת בסדר

שכ לפי  הכיפורים, ליום ולא הם השנה ימות לשאר היום שבמשנתנו  עבודת ל 
גדול ". בכהן אלא כשרה אינה

אפשר שאי  וכותב, ה'" "מלחמות בספר המאור  בעל על  משיג  הרמב"ן אבל 
מסדר דבר  בו אין זה פרק כן , שאם ועוד, הקרובות; בעלי רבותינו  כל  שיטעו
הימים  בשאר  אמורים שהדברים פירשו ולא סתם אותם שנו היאך ועוד, היום;
הכיפורים  ביום אף הפייסות ארבעת כל  שהיו  והעלה הכיפורים, מיום חוץ

.(my oiir)
ייראה  אבל  פייסות, שהיו הכיפורים, יום  עבודת מהל' ד בפרק הרמב"ם ודעת
טוב" יום ב"תוספות ועיין היה. בלבד  מזבח ודישון  הדשן  שלתרומת מלשונו

זה. בענין שמאריך

ג ה נ ש מ ר ו א ב

éðMä ñétä: דלקמן בעבודות זיכה –èçBL éî קרבן את – ÇÇÄÇÅÄÄÅ
øBæ÷התמיד, éîשל המספר  בו שכלה שהכהן כלומר  דמו, את – ÄÅ

התמיד, את שוחט הוא א, במשנה שבארנו  כמו העומדipydeההגרלה,
זכה  שהראשון  שמפרש , ברטנורא (עיין  וזורקו הדם את מקבל לימינו

בשחיטה); והשני éîéðtäבזריקה çaæî ïMãî éî–iyilyd odkd ÄÀÇÅÄÀÅÇÇÀÄÄ
שבהיכל , הקטורת מזבח מעל  האפר את úàמוריד  ïMãî éîeÄÀÇÅÆ

äøBðnä–iriaxd odkd מהם שנוטל  המנורה, של הנרות את מדשן ÇÀÈ
והפסולת, האפר íéøáàאת äìòî éîe,התמיד של  –Lákì– ÄÇÂÆÅÈÄÇÆÆ

התמיד אברי את מניחים היו  שהכהנים ח), ח, (שקלים ששנינו כמו 
את  לקרות הגזית ללשכת ויורדים ולמטה, מחציו המזבח של  בכבש

שזכו  האברים ואלו למזבח; האברים את מעלים היו  מכן  ולאחר שמע,
פייס:הכ אותו  של  הסדר לפי  בהעלאתם ìâøäåהנים Làøä– ÈÙÀÈÆÆ

ימין , של iyingd;האחורית odkd mz`lrda dkfíéãiä ézLe– ÀÅÇÈÇÄ
הקדמיות, הרגליים iyyd;היינו  odkd oz`lrda dkfõ÷òä החלק – ÈÙÆ

האליה, עם שמאל,ìâøäåהאחורי של  האחורית –ici lr mz`lrd ÀÈÆÆ
;iriayd odkdäæçä,החזה שומן –äøbäå מעלה שהבהמה מקום – ÆÈÆÀÇÅÈ

ותלויים  משמאל  צלעות ושתי מימין צלעות שתי  עם הצואר היינו  גרה,

והריאה והלב הקנה b),בו ,c cinz);ipinyd odkd ici lr mz`lrd
úBðôcä ézLeוהכבד והטחול  השדרה עם –odkd oze` dlrn ,(my) ÀÅÇÀÈ

;iriyzdíéáøwäåגביהם על  וכרעיים בבזך , הנתונים –dlrn ,(my) ÀÇÀÈÇÄ
;ixiyrd odkdúìqäå, התמיד למנחת –,xyr cg`d odkd dlrn ÀÇÙÆ

ïézáçäå עשירית יום בכל מקריב שהיה הגדול , הכהן מנחת – ÀÇÂÄÄ
בשמן מחבת על  בערב ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא האיפה

izdw - zex`ean zeipyn
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GLBa eëæ íéðäk øNò äL.øîàéàfò ïaéðôìàáé÷ò éaøíeMîòLBäé éaø:áø÷ äéä Bëelä Cøc. §¨¨¨Ÿ£¦¨¨©¤©©¦§¥©¦£¦¨¦©¦§ª©¤¤¦¨¨¨¥
„éLéìMä ñétä–eñéôäå eàBa úøèwì íéLãç.éòéáøäå–íéðLé íò íéLãç,Lákä ïî íéøáà äìòî éî ©©¦©§¦¦£¨¦©§Ÿ¤§¨¦§¨§¦¦£¨¦¦§¨¦¦©£¤¥¨¦¦©¤¤

çaænì. ©¦§¥©
‰äòLúa áø÷ ãéîz,äøNòa,øNò ãçàa,øNò íéðLa,øúBé àGå úBçt àG.ãöék?Bîöò–äòLúa.âça ¨¦¨¥§¦§¨©£¨¨§©©¨¨¦§¥¨¨¨§¥¥©©§§¦§¨¤¨
–íéî ìL úéçBìö ãçà ãéa,äøNò ïàë éøä.íéaøòä ïéa–øNò ãçàa:äòLúa Bîöò àeä,íãéa íéðLe §©¤¨§¦¤©¦£¥¨£¨¨¥¨©§©¦§©©¨¨©§§¦§¨§©¦§¨¨

íéöò éøæb éðL;úaMáe–øNò ãçàa:äòLúa Bîöò àeä,íéðtä íçì ìL äðBáì ékæa éðL íãéa íéðLe. §¥¦§¥¥¦©©¨§©©¨¨©§§¦§¨§©¦§¨¨§¥¨¦¥§¨¤¤¤©¨¦

.oiide:éòéùúá ,ãéîúä êñðì ïéâåì 'â.ea oikef mipdk b"i:äðùîá áåúëä øãñä éôë ïäá úåéåðîä íéðäë ìù úåãåáò â"é ,äæ ñééôá.ekeld jxck:åééçá
axw did.ìâøäå õ÷åòä ,úåðôãä éúùå ,íéãéä éúùå ,äøâäå äæçä ,ìâøäå ùàøä ,åëåìä êøãë øáñ éàæò ïáå .äìçú áø÷ äôéäå áåèä øáñ ÷"ú .ãéîúä

:éàæò ïáë äëìä ïéàå
cccc.zxehwl miycgúøåè÷á äëæ àìù éî øîåìë .äøæòá ïéæéøëî åéä êëéðôî ,äá úåðùì úçà íòô äá äëæù éîì ïéçéðî åéä àìå .ñéôéå àáé åéîé ìë

áéúëã ,úøùòîù(â"ì íéøáã)ïéçéðî åéä àì êëéôì äìéáùá êøáúîå øùòúî äéä úøåè÷ øéè÷îä ïäë ìëù éôìå .åìéç 'ä êøá 'åëå êôàá äøåè÷ åîéùé
:äá íéëøáúîå íéøùòúî ìëä åéäéù éãë ,íãà äá úåðùì.mipyi mb miycg:åñéôäå åàåá ,íìåòî åá äëæ àìù éîå ,úåøçà íéîòô ñééôá äëæù éîin

.gafnl yakd on mixa` dlrnçøæîá äèîìå ùáë éöçî íúåà íéðúåð àìà çáæîì íúåà íéëéìåî åéä àì íéçáèîä úéáî íéøáàä ïéëéìåî åéäùë
:êìî úøãä íò áåøá íåùî ïë ïéùåò åéäå .çáæîì ùáëá ïúçðä íå÷îî íúåà äìòî éî øçà ñééô ïéñéôîå

dddd.axw cinz:áéùç÷ êìéàå íéøáà úëìåä úòùî.envrãçàå ïéúéáçì ãçàå .úìåñì ãçàå ,ìéòì ïðéøîàãë ,íéáø÷ìå íéøáàì äùù .äòùú íåé ìëá
:ïééì.bgae:íéî ìù úéçåìö ãçà ïäë ãéá íéî ìù ãçàå ïéé ìù ãçà ,ïéëåñð éðù êéøöù.miaxrd oia lyéñåäì ,íéöò éøéæâ éðù íãéá íéðù íåé ìëáùó

`xephxa yexit

יגיגיגיג----ידידידיד),),),), xyr;ו ו ו ו ,,,, mipyd odkd dlrnïéiäå,לתמיד נסך ההין רביעית – ÀÇÇÄ
.xyr dyelyd odkd dlrnGLBa eëæ íéðäk øNò äL באותו – ÀÈÈÈÙÂÄÈ

ועבודה. עבודה בכל לעיל שפרטנו  כמו  éðôìפייס, éàfò ïa øîàÈÇÆÇÇÄÀÅ
Bëelä Cøc :òLBäé éaø íeMî àáé÷ò éaø, בחייו הכבש של  – ÇÄÂÄÈÄÇÄÀËÇÆÆÄ

áø÷ äéäהראש הילוכו ? דרך כיצד בגמרא; בברייתא ומבואר  – ÈÈÈÅ
ותנא  והרגל . העוקץ הדפנות, שתי  הידיים, שתי  והגרה, החזה והרגל ,
הראש מקום ומכל תחילה; קרב באברים יותר שהגדול סובר , קמא

שנאמר  ראשון , יביביביב):):):):קרב אאאא,,,, ראשו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ואת לנתחיו  אותו "ונתח
האברים. לכל שקודמים ופדר לראש  ומכאן פדרו ", pzk`ואת dklde

`nw(((( ה ה ה ה ד ד ד ד ,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין הלהלהלהל'''' את ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  המעלה שהכהן  בגמרא מבואר כן  .
מעלה, של כבוד דרך  וזהו  בפדר, השחיטה בית את מכסה הראש,

בדם מלוכלך  השחיטה שבית שם שם שם שם לפי תוספות תוספות תוספות תוספות  אאאא;;;; כוכוכוכו,,,, יומא יומא יומא יומא  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

""""מנייןמנייןמנייןמניין")")")") המתחילהמתחילהמתחילהמתחיל דיבורדיבורדיבורדיבור ב ב ב ב  .כהכהכהכה,,,,
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éLéìMä ñétä הפייסות על והממונה הקטורת, עבודת על  היה – ÇÇÄÇÀÄÄ
מכריז: eñéôäåהיה eàBa úøèwì íéLãç זכו שלא כהנים – ÂÈÄÇÀÙÆÀÈÄ

היתה  הקטורת עבודת שכן  בהגרלה; וישתתפו  יבואו מימיהם בקטורת
מעשרת שהיא מפני הכהנים, על  ביותר dkxaeחביבה xyer d`ian)

,(dzxhwda wqerl יייי----יא יא יא יא ):):):):שנאמר לג לג לג לג ,,,, באפך...((((דבריםדבריםדבריםדברים קטורה "ישימו 
יפיסו  שלא מקפידים היו הלכך תרצה", ידיו ופועל חילו  ה' ברך

הקטירו  שלא כהנים אותם היינו בלבד , חדשים אלא הקטורת לעבודת
בה, אדם שנה לא שמעולם מובא, בגמרא ובברייתא מימיהם. קטורת

אירע שלא עד מרובים אב בית כהני היו כך  שכל שלא כלומר  מעולם
מימיו  הקטיר שלא מי שם והפייס éòéáøäå.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))יהא הרביעי,– ÀÈÀÄÄ

בו: מכריז הממונה íéðLéהיה íò íéLãç זכו לא שעדיין  אלה – ÂÈÄÄÀÈÄ
בה, זכו שכבר  ואלה זו eqitde!בעבודה e`eaהשלישי ולפייס שהואיל 

הכהנים, כל מוזמנים הרביעי שלפייס והכריז חזר חדשים, רק הזמין

זה: בפייס מפיסים והיו ישנים; עם ïîחדשים íéøáà äìòî éîÄÇÂÆÅÈÄÄ
çaænì Lákä בפייס שזכו  שהכהנים למדנו הקודמת במשנה – ÇÆÆÇÄÀÅÇ

ולמטה  מחציו  המזבח, של בכבש התמיד  אברי את מניחים היו שני 
והפיסו  חזרו ועכשיו  שמע, את לקרוא הגזית ללשכת וירדו מזרח, בצד 

נסכיהם; ולנסך  להקטירם למזבח, הכבש מן האברים את יעלה מי 
האברים  בהעלאת זוכה היה בלבד  אחד שכהן  במפרשים ומבואר 

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))למזבח ה ה ה ה ;;;; וווו,,,, חחחח;;;; דדדד,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  בבבב;;;; כו כו כו כו ,,,, יומאיומאיומאיומא ותוספותותוספותותוספותותוספות ,((((רשרשרשרש""""יייי

במשנה  (כמפורט אחדים כהנים זכו  לכבש שבהעלאתם פי  על אף
זוכים  היו למזבח האברים בהעלאת שאף סוברים, ויש הקודמת).

בפייס  שזכו  הכהנים כמספר בנסכים), שלושה (ועוד כהנים ששה
לכבש להעלותם הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש ))))השני ישנים ישנים ישנים ישנים ";";";"; .("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
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ãéîz,התמיד עולת קרבן  –äòLúa áø÷ עוסקים שהיו כהנים – ÈÄÈÅÀÄÀÈ
קרב שהיה ויש  לכבש , ונסכיו  התמיד אברי –äøNòaבהעלאת ÇÂÈÈ

או øNò,כהנים, ãçàaאוøNò íéðLa,כהנים –úBçt àG– ÀÇÇÈÈÄÀÅÈÈÈ
מתשעה, בפחות לעולם קרב øúBéאינו  àGå משנים ביותר ולא – ÀÅ

Bîöòעשר. ?ãöék אבריו הקרבת היינו  עצמו , התמיד קרבן – ÅÇÇÀ
יום, בכל ונסכו (במשנה äòLúaומנחתו  לעיל  כמפורט כהנים, – ÀÄÀÈ

והרגל ,oey`xdג): הראש את מעלה הידים,ipydהיה שתי –iyilyd
והרגל, העוקץ –iriaxd,והגרה החזה –iyingd,הדפנות שתי  –

iyiyd,הקרביים –iriayd,הסולת –ipinyd,החביתין –iriyzde
הסובר, יעקב בן  אליעזר  רבי כדעת היא שמשנתנו מפרשים, יש  היין . –
האברים  את שהעלו הכהנים אותם אלא רביעי, פייס עושים היו  שלא

למזבח הכבש  מן  כך אחר  והעלום חזרו לכבש  יומא יומא יומא יומא והנסכים ((((רשרשרשרש""""יייי

ב ב ב ב )))) הקודמתכוכוכוכו,,,, המשנה בסוף שהבאנו  המפרשים לדעת ברם, ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות .

הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש )))) זוכים ישנים ישנים ישנים ישנים ";";";"; היו  למזבח מהכבש האברים בהעלאת שאף ,
למשנה  המשך היא משנתנו לכבש , בהעלאתם כמו כהנים תשעה
למזבח  והנסכים האברים העלאת בעבודת עוסקת והיא הקודמת

נסכיהם. ולנסך היה âçaלהקטירם היין  ניסוך שמלבד הסוכות, – ÆÈ
המים, ניסוך íéîגם ìL úéçBìö ãçà ãéaעוד עולה היה – ÀÇÆÈÀÄÆÇÄ

מים, של צלוחית ובידו  אחד äøNòכהן  ïàë éøä;כהנים –ïéa ÂÅÈÂÈÈÅ
íéaøòäקרב הערביים, בין של  תמיד  קרבן –øNò ãçàa– ÈÇÀÇÄÀÇÇÈÈ

äòLúaכהנים: Bîöò àeä,שחרית של  בתמיד  לעיל  שבארנו  כמו  – ÇÀÀÄÀÈ
íéðLe,נוספים כהנים שני  –íéöò éøæb éðL íãéa מצוה שכן – ÀÇÄÀÈÈÀÅÄÀÅÅÄ

העצים  מערכת על  עצים גזרי  שני  הערביים בין  של  בתמיד להוסיף
שנאמר  כמו המזבח, ז ז ז ז ):):):):שעל אאאא,,,, האש ",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  על עצים "וערכו

כתוב שהרי שחר, של לתמיד ענין אינו  אם ה ה ה ה ):):):):ודרשו: וווו,,,, "ובער((((שםשםשםשם
ערביים, בין  של לתמיד  ענין  תנהו בבקר", בבקר  עצים הכהן  עליה

שחר של שבתמיד הזכרנו , וכבר כהנים; בשני עצים גזרי  שני שטעון
העצים. גזרי  שני  בהבאת גם זוכה הדשן בתרומת הזוכה úaMáeÇÇÈהכהן

izdw - zex`ean zeipyn
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·Láka ïéìBòå ïéöøå ïéåL íäéðL eéäL äNòî,Bøáç úà ïäî ãçà óçãå,ìôðåBìâø äøaLðå.eàøL ïåéëå ©£¤¤¨§¥¤¨¦§¨¦§¦©¤¤§¨©¤¨¥¤¤£¥§¨©§¦§§¨©§§¥¨¤¨
äðkñ éãéì ïéàaL ïéc úéa,úà ïéîøBz eäé àHL eðé÷úäñéta àlà çaænä.íL eéä úBñét äòaøà,äæå ¥¦¤¨¦¦¥©¨¨¦§¦¤§§¦¤©¦§¥©¤¨©©¦©§¨¨§¨¨¨§¤

ïBLàøä ñétä. ©©¦¨¦
‚éðMä ñétä–èçBL éî,÷øBæ éî,éîéðtä çaæî ïMãî éî,äøBðnä úà ïMãî éîe,Lákì íéøáà äìòî éîe: ©©¦©¥¦¦¥¦¥¦§©¥¦§¥©©§¦¦¦§©¥¤©§¨¦©£¤¥¨¦©¤¤

ìâøäå Làøä,íéãiä ézLe,ìâøäå õ÷òä,äøbäå äæçä,úBðôcä ézLe,íéáøwäå,úìqäå,ïézáçäå,ïéiäå. ¨Ÿ§¨¤¤§¥©¨©¦¨Ÿ¤§¨¤¤¤¨¤§©¥¨§¥©§¨§©§¨©¦§©Ÿ¤§©£¦¦§©©¦

aaaa.qiita `l`:åðùøéôù äæ.my eid zeqiit rax`òáøà ìå÷ òéîùäì éãë ,úçà äôéñàá íìåë ìò íéñééôî åéä àìå .ñééôì íéôñàð íåéá íéîòô òáøà
øîàðù êìî ìù åãåáë åäæå ,äøæòá áø íò ùéù íéîòô(ä"ð íéìäú):ùâøá êìäð íéäìà úéáá

bbbb.hgey in:ãéîúä úàwxef inù åîë ïåáùçä åá äìëéù éîù .ïä ãçà ñééôá åììä úåãåáòä ìë .'åëåøçà çáæîì íãä úà ÷øåæ àåäå ,äëæ ,åðùøéô
äèéçùäù äèéçùä ïî äìåãâ ä÷éøæä úãåáòù éðôî î"î ,íãä úìá÷ì úîãå÷ äèéçùäù ô"òàå .èçåù åì êåîñäå .ìá÷îä àåä ÷øåæäù ÷øæîá íãä ìá÷ù
úà ïùãî èçåùì êåîñäå .äèéçùá åì êåîñäå ,ä÷éøæá ñééôä åì òéâäù ïåùàøä äëæ êëéôì ,äðåäë úåöî êìéàå äìá÷îã ä÷éøæá ë"àùî øæá äøùë

:íìåë ïëå .äøåðîä úà ïùãî çáæîä úà ïùãîì êåîñäå ,çáæîä.lbxde y`xd:ãçà ïäëá ,ïéîé ìù.micid izye:éðù ïäëá.uwerd:áðæä àåä.lbxde
:éùéìù ïäëá ,ìàîù ìù.dfgd:úåòìöä éùàø àìá êìéàå êìéà åúåà ïéëúåçå ,ò÷ø÷ä úà äàåøä äæçä ïîåù àåä.dxbdeàåä ,äøâ äìòî àåäù íå÷î

:éùùá íéáø÷äå .éùéîç ïäëá úåðôãä éúùå .éòéáø ïäëá äøâäå äæçä .áìäå ãáëä íò äàéøä äð÷ íéøáåçî åáå ,øàåöä.zleqdeåëñð úçðîì ïåøùò
.éòéáùá ãéîú ìù.miziagdeøîàðù ,íåé ìëá íéãéîúä íò äáéø÷ù ìåãâ ïäë ìù åúçðîì ïåøùò éöç('å àø÷éå):éðéîùá ,áøòá äúéöçîå ø÷åáá äúéöçî

`xephxa yexit

גנאי מהם, אחד  של  מצנפתו שנוטל "כיון עצמה: בעזרה היה לא שהפייס
א): ד, תמידין (הל' כותב הרמב"ם אבל בעזרה". מצנפת בלא לעמוד  היה

מהן אחד  של ראשו  מעל  המצנפת נוטל שמחזירה dxifgne","והממונה משמע
למנות. מתחילים שממנו האיש הוא מי  ידעו  המצנפת נטילת ידי  ועל  מיד ,

אבל מברטנורא. הרב גם מפרש וכן  רש"י, לפי ההגרלה סדר  את בארנו  בכלל 
ג ): ד , ומוספין תמידין (הל ' כותב הוא שכן  אחרת, בדרך  מפרש הרמב"ם

oipn lr minikqne swida oicner ?oiqiitn cvik את אומר הממונה שלא (כלומר
מסויים), מספר על ביניהם מסכימים הכהנים אלא שבארנו , כפי  mipeny,המספר 

oi`iven ode ,eriavd :mdl xne` dpennde ,eilr enikqiy oipn lk e` ,sl` e` d`n
yly el oipen yly `ived m`e ,miizy e` zg` ,odizerav`כל שסופרים (כלומר

מונים  שלש והמוציא שתיים, לו  מונים שתיים המוציא שמוציאים: האצבעות
שלש); e`ivedlלו  gepe xvw lceb`dy ,mi`nxd iptn ,ycwna lceb` oi`iven oi`e

ezetkleשהמספר יראה ואם האצבעות, כל  את יחשב אגודל  שהמוציא (כלומר
לא  אם שיזכה יראה ואם יוציאנו ; האגודל, את גם יוציא אם בו  כלה יהיה

ולכפותו ). לפשטו שקל  לפי יכפהו , el.יוציאנו, eze` oipen oi` lceb` `ivende
odizerav` lr dpene ,dligz eztpvn xiqdy recid yi`d on zepnl dpennd ligzne

..."eilr enikqdy oipnd milyiy cr dlilg xfege
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ביטלו שהיה מעשה שמשום ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
לשאר  כמו  הדשן  תרומת לעבודת גם גורל והתקינו  הכבש, על  בריצה ההתחרות את

במקדש. העבודות

Láka ïéìBòå ïéöøå ïéåL íäéðL eéäL äNòî כהנים שני – ÇÂÆÆÈÀÅÆÈÄÀÈÄÀÄÇÆÆ
הדשן , בתרומת לזכות כדי  בשווה, כאחד  úàרצו ïäî ãçà óçãåÀÈÇÆÈÅÆÆ

ïéàaL ïéc úéa eàøL ïåéëå .Bìâø äøaLðå ìôðå ,BøáçÂÅÀÈÇÀÄÀÀÈÇÀÀÅÈÆÈÅÄÆÈÄ
äðkñ éãéì, הכבש על הריצה ידי על  –ïéîøBz eäé àHL eðé÷úä ÄÅÇÈÈÄÀÄÆÀÀÄ
çaænä úà, הדשן בתרומת כהן  יזכה שלא –ñéta àlà בהגרלה – ÆÇÄÀÅÇÆÈÇÇÄ

הכבש. על ריצה ידי על ולא הקודמת, במשנה שבארנו  כפי בלבד,

íL eéä úBñét äòaøà העבודות שכל כלומר  יום, בכל במקדש – ÇÀÈÈÀÈÈÈ
מתכנסים  היו  ביום פעמים וארבע פייס, ידי  על נעשות היו  שבמקדש 

ïBLàøäלהגרלה, ñétä äæå שהזכרנו הדשן  תרומת של  הפייס – ÀÆÇÇÄÈÄ
בפייס  שזכה שמי מובא, בגמרא בברייתא הראשון. הפייס היה לעיל ,

והרמב"ם  למזבח. עצים גזרי שני  ומעלה המערכה את מסדר גם היה זה,
למזבח  החיצון  המזבח מן אש  מלאה מחתה מכניס גם שהיה מוסיף,

קטורת עליה להקטיר ה ה ה ה ).).).).הפנימי  דדדד,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין ((((הלהלהלהל''''

,azek "aeh mei zetqez" lra הפייסות על  במשנתנו שמדובר לפרש לו  שנראה
יום  עבודות כל  שהרי הכיפורים, מיום חוץ ויום יום בכל  במקדש שהיו
וברייתא  הקודם, בפרק שהזכרנו כמו  גדול , בכהן אלא כשרות אינן הכיפורים
וכן ב); לג, (יומא במסכתנו  גם היא ומובאת ב), (יב, הוריות במסכת היא

ראש": אשא "איך המתחילה כיפור  יום מוסף של  בסליחה  "elhaeמובא
."xgaend meva zeqiitdעל הפייסות ארבעת כל הזכיר העבודה בפיוט אבל 

בפיוטיהן שהכניסו  הקרובות, בעלי  כי יודע "והווי  המאור: בעל  וכותב סדרם.
הפייסות  כי הבינו  ולא במשנתנו, כולם טעו פייסות, ארבעה היום עבודת בסדר

שכ לפי  הכיפורים, ליום ולא הם השנה ימות לשאר היום שבמשנתנו  עבודת ל 
גדול ". בכהן אלא כשרה אינה

אפשר שאי  וכותב, ה'" "מלחמות בספר המאור  בעל על  משיג  הרמב"ן אבל 
מסדר דבר  בו אין זה פרק כן , שאם ועוד, הקרובות; בעלי רבותינו  כל  שיטעו
הימים  בשאר  אמורים שהדברים פירשו ולא סתם אותם שנו היאך ועוד, היום;
הכיפורים  ביום אף הפייסות ארבעת כל  שהיו  והעלה הכיפורים, מיום חוץ

.(my oiir)
ייראה  אבל  פייסות, שהיו הכיפורים, יום  עבודת מהל' ד בפרק הרמב"ם ודעת
טוב" יום ב"תוספות ועיין היה. בלבד  מזבח ודישון  הדשן  שלתרומת מלשונו

זה. בענין שמאריך

ג ה נ ש מ ר ו א ב

éðMä ñétä: דלקמן בעבודות זיכה –èçBL éî קרבן את – ÇÇÄÇÅÄÄÅ
øBæ÷התמיד, éîשל המספר  בו שכלה שהכהן כלומר  דמו, את – ÄÅ

התמיד, את שוחט הוא א, במשנה שבארנו  כמו העומדipydeההגרלה,
זכה  שהראשון  שמפרש , ברטנורא (עיין  וזורקו הדם את מקבל לימינו

בשחיטה); והשני éîéðtäבזריקה çaæî ïMãî éî–iyilyd odkd ÄÀÇÅÄÀÅÇÇÀÄÄ
שבהיכל , הקטורת מזבח מעל  האפר את úàמוריד  ïMãî éîeÄÀÇÅÆ

äøBðnä–iriaxd odkd מהם שנוטל  המנורה, של הנרות את מדשן ÇÀÈ
והפסולת, האפר íéøáàאת äìòî éîe,התמיד של  –Lákì– ÄÇÂÆÅÈÄÇÆÆ

התמיד אברי את מניחים היו  שהכהנים ח), ח, (שקלים ששנינו כמו 
את  לקרות הגזית ללשכת ויורדים ולמטה, מחציו המזבח של  בכבש

שזכו  האברים ואלו למזבח; האברים את מעלים היו  מכן  ולאחר שמע,
פייס:הכ אותו  של  הסדר לפי  בהעלאתם ìâøäåהנים Làøä– ÈÙÀÈÆÆ

ימין , של iyingd;האחורית odkd mz`lrda dkfíéãiä ézLe– ÀÅÇÈÇÄ
הקדמיות, הרגליים iyyd;היינו  odkd oz`lrda dkfõ÷òä החלק – ÈÙÆ

האליה, עם שמאל,ìâøäåהאחורי של  האחורית –ici lr mz`lrd ÀÈÆÆ
;iriayd odkdäæçä,החזה שומן –äøbäå מעלה שהבהמה מקום – ÆÈÆÀÇÅÈ

ותלויים  משמאל  צלעות ושתי מימין צלעות שתי  עם הצואר היינו  גרה,

והריאה והלב הקנה b),בו ,c cinz);ipinyd odkd ici lr mz`lrd
úBðôcä ézLeוהכבד והטחול  השדרה עם –odkd oze` dlrn ,(my) ÀÅÇÀÈ

;iriyzdíéáøwäåגביהם על  וכרעיים בבזך , הנתונים –dlrn ,(my) ÀÇÀÈÇÄ
;ixiyrd odkdúìqäå, התמיד למנחת –,xyr cg`d odkd dlrn ÀÇÙÆ

ïézáçäå עשירית יום בכל מקריב שהיה הגדול , הכהן מנחת – ÀÇÂÄÄ
בשמן מחבת על  בערב ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא האיפה
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GLBa eëæ íéðäk øNò äL.øîàéàfò ïaéðôìàáé÷ò éaøíeMîòLBäé éaø:áø÷ äéä Bëelä Cøc. §¨¨¨Ÿ£¦¨¨©¤©©¦§¥©¦£¦¨¦©¦§ª©¤¤¦¨¨¨¥
„éLéìMä ñétä–eñéôäå eàBa úøèwì íéLãç.éòéáøäå–íéðLé íò íéLãç,Lákä ïî íéøáà äìòî éî ©©¦©§¦¦£¨¦©§Ÿ¤§¨¦§¨§¦¦£¨¦¦§¨¦¦©£¤¥¨¦¦©¤¤

çaænì. ©¦§¥©
‰äòLúa áø÷ ãéîz,äøNòa,øNò ãçàa,øNò íéðLa,øúBé àGå úBçt àG.ãöék?Bîöò–äòLúa.âça ¨¦¨¥§¦§¨©£¨¨§©©¨¨¦§¥¨¨¨§¥¥©©§§¦§¨¤¨
–íéî ìL úéçBìö ãçà ãéa,äøNò ïàë éøä.íéaøòä ïéa–øNò ãçàa:äòLúa Bîöò àeä,íãéa íéðLe §©¤¨§¦¤©¦£¥¨£¨¨¥¨©§©¦§©©¨¨©§§¦§¨§©¦§¨¨

íéöò éøæb éðL;úaMáe–øNò ãçàa:äòLúa Bîöò àeä,íéðtä íçì ìL äðBáì ékæa éðL íãéa íéðLe. §¥¦§¥¥¦©©¨§©©¨¨©§§¦§¨§©¦§¨¨§¥¨¦¥§¨¤¤¤©¨¦

.oiide:éòéùúá ,ãéîúä êñðì ïéâåì 'â.ea oikef mipdk b"i:äðùîá áåúëä øãñä éôë ïäá úåéåðîä íéðäë ìù úåãåáò â"é ,äæ ñééôá.ekeld jxck:åééçá
axw did.ìâøäå õ÷åòä ,úåðôãä éúùå ,íéãéä éúùå ,äøâäå äæçä ,ìâøäå ùàøä ,åëåìä êøãë øáñ éàæò ïáå .äìçú áø÷ äôéäå áåèä øáñ ÷"ú .ãéîúä

:éàæò ïáë äëìä ïéàå
cccc.zxehwl miycgúøåè÷á äëæ àìù éî øîåìë .äøæòá ïéæéøëî åéä êëéðôî ,äá úåðùì úçà íòô äá äëæù éîì ïéçéðî åéä àìå .ñéôéå àáé åéîé ìë

áéúëã ,úøùòîù(â"ì íéøáã)ïéçéðî åéä àì êëéôì äìéáùá êøáúîå øùòúî äéä úøåè÷ øéè÷îä ïäë ìëù éôìå .åìéç 'ä êøá 'åëå êôàá äøåè÷ åîéùé
:äá íéëøáúîå íéøùòúî ìëä åéäéù éãë ,íãà äá úåðùì.mipyi mb miycg:åñéôäå åàåá ,íìåòî åá äëæ àìù éîå ,úåøçà íéîòô ñééôá äëæù éîin

.gafnl yakd on mixa` dlrnçøæîá äèîìå ùáë éöçî íúåà íéðúåð àìà çáæîì íúåà íéëéìåî åéä àì íéçáèîä úéáî íéøáàä ïéëéìåî åéäùë
:êìî úøãä íò áåøá íåùî ïë ïéùåò åéäå .çáæîì ùáëá ïúçðä íå÷îî íúåà äìòî éî øçà ñééô ïéñéôîå

dddd.axw cinz:áéùç÷ êìéàå íéøáà úëìåä úòùî.envrãçàå ïéúéáçì ãçàå .úìåñì ãçàå ,ìéòì ïðéøîàãë ,íéáø÷ìå íéøáàì äùù .äòùú íåé ìëá
:ïééì.bgae:íéî ìù úéçåìö ãçà ïäë ãéá íéî ìù ãçàå ïéé ìù ãçà ,ïéëåñð éðù êéøöù.miaxrd oia lyéñåäì ,íéöò éøéæâ éðù íãéá íéðù íåé ìëáùó
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יגיגיגיג----ידידידיד),),),), xyr;ו ו ו ו ,,,, mipyd odkd dlrnïéiäå,לתמיד נסך ההין רביעית – ÀÇÇÄ
.xyr dyelyd odkd dlrnGLBa eëæ íéðäk øNò äL באותו – ÀÈÈÈÙÂÄÈ

ועבודה. עבודה בכל לעיל שפרטנו  כמו  éðôìפייס, éàfò ïa øîàÈÇÆÇÇÄÀÅ
Bëelä Cøc :òLBäé éaø íeMî àáé÷ò éaø, בחייו הכבש של  – ÇÄÂÄÈÄÇÄÀËÇÆÆÄ

áø÷ äéäהראש הילוכו ? דרך כיצד בגמרא; בברייתא ומבואר  – ÈÈÈÅ
ותנא  והרגל . העוקץ הדפנות, שתי  הידיים, שתי  והגרה, החזה והרגל ,
הראש מקום ומכל תחילה; קרב באברים יותר שהגדול סובר , קמא

שנאמר  ראשון , יביביביב):):):):קרב אאאא,,,, ראשו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ואת לנתחיו  אותו "ונתח
האברים. לכל שקודמים ופדר לראש  ומכאן פדרו ", pzk`ואת dklde

`nw(((( ה ה ה ה ד ד ד ד ,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין הלהלהלהל'''' את ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  המעלה שהכהן  בגמרא מבואר כן  .
מעלה, של כבוד דרך  וזהו  בפדר, השחיטה בית את מכסה הראש,

בדם מלוכלך  השחיטה שבית שם שם שם שם לפי תוספות תוספות תוספות תוספות  אאאא;;;; כוכוכוכו,,,, יומא יומא יומא יומא  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

""""מנייןמנייןמנייןמניין")")")") המתחילהמתחילהמתחילהמתחיל דיבורדיבורדיבורדיבור ב ב ב ב  .כהכהכהכה,,,,

y c e w z a y
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éLéìMä ñétä הפייסות על והממונה הקטורת, עבודת על  היה – ÇÇÄÇÀÄÄ
מכריז: eñéôäåהיה eàBa úøèwì íéLãç זכו שלא כהנים – ÂÈÄÇÀÙÆÀÈÄ

היתה  הקטורת עבודת שכן  בהגרלה; וישתתפו  יבואו מימיהם בקטורת
מעשרת שהיא מפני הכהנים, על  ביותר dkxaeחביבה xyer d`ian)

,(dzxhwda wqerl יייי----יא יא יא יא ):):):):שנאמר לג לג לג לג ,,,, באפך...((((דבריםדבריםדבריםדברים קטורה "ישימו 
יפיסו  שלא מקפידים היו הלכך תרצה", ידיו ופועל חילו  ה' ברך

הקטירו  שלא כהנים אותם היינו בלבד , חדשים אלא הקטורת לעבודת
בה, אדם שנה לא שמעולם מובא, בגמרא ובברייתא מימיהם. קטורת

אירע שלא עד מרובים אב בית כהני היו כך  שכל שלא כלומר  מעולם
מימיו  הקטיר שלא מי שם והפייס éòéáøäå.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))יהא הרביעי,– ÀÈÀÄÄ

בו: מכריז הממונה íéðLéהיה íò íéLãç זכו לא שעדיין  אלה – ÂÈÄÄÀÈÄ
בה, זכו שכבר  ואלה זו eqitde!בעבודה e`eaהשלישי ולפייס שהואיל 

הכהנים, כל מוזמנים הרביעי שלפייס והכריז חזר חדשים, רק הזמין

זה: בפייס מפיסים והיו ישנים; עם ïîחדשים íéøáà äìòî éîÄÇÂÆÅÈÄÄ
çaænì Lákä בפייס שזכו  שהכהנים למדנו הקודמת במשנה – ÇÆÆÇÄÀÅÇ

ולמטה  מחציו  המזבח, של בכבש התמיד  אברי את מניחים היו שני 
והפיסו  חזרו ועכשיו  שמע, את לקרוא הגזית ללשכת וירדו מזרח, בצד 

נסכיהם; ולנסך  להקטירם למזבח, הכבש מן האברים את יעלה מי 
האברים  בהעלאת זוכה היה בלבד  אחד שכהן  במפרשים ומבואר 

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))למזבח ה ה ה ה ;;;; וווו,,,, חחחח;;;; דדדד,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  בבבב;;;; כו כו כו כו ,,,, יומאיומאיומאיומא ותוספותותוספותותוספותותוספות ,((((רשרשרשרש""""יייי

במשנה  (כמפורט אחדים כהנים זכו  לכבש שבהעלאתם פי  על אף
זוכים  היו למזבח האברים בהעלאת שאף סוברים, ויש הקודמת).

בפייס  שזכו  הכהנים כמספר בנסכים), שלושה (ועוד כהנים ששה
לכבש להעלותם הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש ))))השני ישנים ישנים ישנים ישנים ";";";"; .("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
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ãéîz,התמיד עולת קרבן  –äòLúa áø÷ עוסקים שהיו כהנים – ÈÄÈÅÀÄÀÈ
קרב שהיה ויש  לכבש , ונסכיו  התמיד אברי –äøNòaבהעלאת ÇÂÈÈ

או øNò,כהנים, ãçàaאוøNò íéðLa,כהנים –úBçt àG– ÀÇÇÈÈÄÀÅÈÈÈ
מתשעה, בפחות לעולם קרב øúBéאינו  àGå משנים ביותר ולא – ÀÅ

Bîöòעשר. ?ãöék אבריו הקרבת היינו  עצמו , התמיד קרבן – ÅÇÇÀ
יום, בכל ונסכו (במשנה äòLúaומנחתו  לעיל  כמפורט כהנים, – ÀÄÀÈ

והרגל ,oey`xdג): הראש את מעלה הידים,ipydהיה שתי –iyilyd
והרגל, העוקץ –iriaxd,והגרה החזה –iyingd,הדפנות שתי  –

iyiyd,הקרביים –iriayd,הסולת –ipinyd,החביתין –iriyzde
הסובר, יעקב בן  אליעזר  רבי כדעת היא שמשנתנו מפרשים, יש  היין . –
האברים  את שהעלו הכהנים אותם אלא רביעי, פייס עושים היו  שלא

למזבח הכבש  מן  כך אחר  והעלום חזרו לכבש  יומא יומא יומא יומא והנסכים ((((רשרשרשרש""""יייי

ב ב ב ב )))) הקודמתכוכוכוכו,,,, המשנה בסוף שהבאנו  המפרשים לדעת ברם, ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות .

הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש )))) זוכים ישנים ישנים ישנים ישנים ";";";"; היו  למזבח מהכבש האברים בהעלאת שאף ,
למשנה  המשך היא משנתנו לכבש , בהעלאתם כמו כהנים תשעה
למזבח  והנסכים האברים העלאת בעבודת עוסקת והיא הקודמת

נסכיהם. ולנסך היה âçaלהקטירם היין  ניסוך שמלבד הסוכות, – ÆÈ
המים, ניסוך íéîגם ìL úéçBìö ãçà ãéaעוד עולה היה – ÀÇÆÈÀÄÆÇÄ

מים, של צלוחית ובידו  אחד äøNòכהן  ïàë éøä;כהנים –ïéa ÂÅÈÂÈÈÅ
íéaøòäקרב הערביים, בין של  תמיד  קרבן –øNò ãçàa– ÈÇÀÇÄÀÇÇÈÈ

äòLúaכהנים: Bîöò àeä,שחרית של  בתמיד  לעיל  שבארנו  כמו  – ÇÀÀÄÀÈ
íéðLe,נוספים כהנים שני  –íéöò éøæb éðL íãéa מצוה שכן – ÀÇÄÀÈÈÀÅÄÀÅÅÄ

העצים  מערכת על  עצים גזרי  שני  הערביים בין  של  בתמיד להוסיף
שנאמר  כמו המזבח, ז ז ז ז ):):):):שעל אאאא,,,, האש ",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  על עצים "וערכו

כתוב שהרי שחר, של לתמיד ענין אינו  אם ה ה ה ה ):):):):ודרשו: וווו,,,, "ובער((((שםשםשםשם
ערביים, בין  של לתמיד  ענין  תנהו בבקר", בבקר  עצים הכהן  עליה

שחר של שבתמיד הזכרנו , וכבר כהנים; בשני עצים גזרי  שני שטעון
העצים. גזרי  שני  בהבאת גם זוכה הדשן בתרומת הזוכה úaMáeÇÇÈהכהן
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âçä CBúaL úaMáe–íéî ìL úéçBìö ãçà ãéa. ©©¨¤§¤¨§©¤¨§¦¤©¦

áéúëã ,äëøòî éöò ìò('à àø÷éå)ïéá ìù ãéîúì ïéðò åäðú íéöò ïäëä äéìò øòéáå øîàð øáëù øçù ìù ãéîúì ïéðò åðéà íà ,ùàä ìò íéöò åëøòå
:íéöò éøéæâ éðù íéôéñåîù íéáøòä
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קרב בשבת, שחר של  תמיד  וכן  –øNò ãçàa:כהנים –àeä ÀÇÇÈÈ
äòLúa Bîöò,ברישא כמבואר  כהנים, בתשעה קרב עצמו  הקרבן  – ÇÀÀÄÀÈ

íéðLe,כהנים שני ועוד –íçì ìL äðBáì ékæa éðL íãéa ÀÇÄÀÈÈÀÅÈÄÅÀÈÆÆÆ
íéðtä כמו הפנים, לחם עם באות שהיו  לבונה עם כפות שתי – ÇÈÄ
הההה----ז ז ז ז ):):):):שכתוב כד כד כד כד ,,,, עשרה ((((ויקראויקראויקראויקרא שתים אותה ואפית סולת "ולקחת

המערכת...חלות. שש  מערכות שתים אותם ושמת ..zkxrnd lr zzpe
,"dxkf`l mgll dzide ,dkf dpeal מסלקים כשהיו שבת שבכל  כלומר

כהנים  ושני הלבונה, בזיכי שני את מקטירים היו הפנים, לחם את

בהקטרתם. âçäעסקו  CBúaL úaMáe,הסוכות חג שבתוך –ãéa ÇÇÈÆÀÆÈÀÇ
íéî ìL úéçBìö ãçà שבידו שחר  של  בתמיד  כהן עוד  נוסף – ÆÈÀÄÆÇÄ

למדים  מכאן  עשר . שנים כאן  והרי המים, לניסוך  מים של  צלוחית

היו  שאילו  שחר, של  בתמיד אלא בחג מים מנסכים היו  שלא בגמרא
כהנים  עשר  שנים היו  הרי  ערביים, בין של בתמיד  אף מים מנסכים

שניים  לעצמו, תשעה ערביים, בין של  בתמיד החג של  בחולו אף
מים  מנסכין היו שלא מכאן  אלא המים, לניסוך ואחד  עצים גזרי  לשני

בלבד. שחר  של  בתמיד  אם כי  הערביים בין  של בתמיד

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יעקב חיים שי'

שלום וברכה!

מכתבו מתחלת חדש מנ"א קבלתי ובאתי בקשור מכתבים עם ב"כ בפאריז, וזה ימים אחדים 

שקבלתי ידיעה שהענין נסתדר. ובטח מכאן ולהבא יהי' שלום על ישראל.

וכבר מלתי אמורה בההתועדות, אשר ע"פ מרז"ל )יומא ט, ע"ב( אשר גלותינו זה לא נתגלה 

עונם )שפי' שהי' שנאת חנם( הנה עתה תקנתינו לגאולה קרובה צ"ל ההיפך מזה, היינו אהבת חנם, 

ופי' שכמו ששנאת חנם, היינו שאין כל יסוד להשנאה ואין כל טעם בזה, לא בשכל דקדושה ולא בשכל 

אנושי, הרי התקון לזה צ"ל ע"ד שכתב הרמב"ם בריש הלכות דיעות, שמי שעבר לקצה אחד, תקנתו 

הוא לא דרך הממוצע אלא אחיזה בקצה השני, הרי גם אהבת חנם צ"ל אף שאין כל יסוד לזה לא רק 

בשכל אנושי אלא אפילו בשכל דקדושה )שנדמה לו שזהו שכל דקדושה( היינו שאף שאינו מוצא זכות 

לחברו שיאהבנו ואינו מוצא זכות למרות כל השתדלותו, עפ"י מה שנראה לו, הנה בכל זאת אוהבו 

הוא, ובאהבה שוקד עד שאינו רואה חובתו, שזהו אהבה אמיתית, וע"י התקנה בקצה הזה דאהבת 

חנם, יתוקן הגלות שבא ע"י שנאת חנם, ונזכה לגאו"ש בב"א.

כתבתי זה מזמן להרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר שמואל יעקב שי' רובינשטיין, 

ובטח קיבל מכתבי עם הקונטרס המוסג"ב בעתו.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה.

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר נחמן דוב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו מנ"א, בו מודיע אשר נעשה בנו חיים דוד נטע שי' בר מצוה, הנני בזה 

לברכו שיקבל ממנו אידישן נחת חסידישן נחת בכל הפרטים ויגדלו לתורה חופה ומעשים טובים מתוך 

המשך בעמוד הבא מנוחת הנפש ומנוחת הגוף...



קסז d dpyn ipy wxt `nei zkqn

âçä CBúaL úaMáe–íéî ìL úéçBìö ãçà ãéa. ©©¨¤§¤¨§©¤¨§¦¤©¦

áéúëã ,äëøòî éöò ìò('à àø÷éå)ïéá ìù ãéîúì ïéðò åäðú íéöò ïäëä äéìò øòéáå øîàð øáëù øçù ìù ãéîúì ïéðò åðéà íà ,ùàä ìò íéöò åëøòå
:íéöò éøéæâ éðù íéôéñåîù íéáøòä

`xephxa yexit

קרב בשבת, שחר של  תמיד  וכן  –øNò ãçàa:כהנים –àeä ÀÇÇÈÈ
äòLúa Bîöò,ברישא כמבואר  כהנים, בתשעה קרב עצמו  הקרבן  – ÇÀÀÄÀÈ

íéðLe,כהנים שני ועוד –íçì ìL äðBáì ékæa éðL íãéa ÀÇÄÀÈÈÀÅÈÄÅÀÈÆÆÆ
íéðtä כמו הפנים, לחם עם באות שהיו  לבונה עם כפות שתי – ÇÈÄ
הההה----ז ז ז ז ):):):):שכתוב כד כד כד כד ,,,, עשרה ((((ויקראויקראויקראויקרא שתים אותה ואפית סולת "ולקחת

המערכת...חלות. שש  מערכות שתים אותם ושמת ..zkxrnd lr zzpe
,"dxkf`l mgll dzide ,dkf dpeal מסלקים כשהיו שבת שבכל  כלומר

כהנים  ושני הלבונה, בזיכי שני את מקטירים היו הפנים, לחם את

בהקטרתם. âçäעסקו  CBúaL úaMáe,הסוכות חג שבתוך –ãéa ÇÇÈÆÀÆÈÀÇ
íéî ìL úéçBìö ãçà שבידו שחר  של  בתמיד  כהן עוד  נוסף – ÆÈÀÄÆÇÄ

למדים  מכאן  עשר . שנים כאן  והרי המים, לניסוך  מים של  צלוחית

היו  שאילו  שחר, של  בתמיד אלא בחג מים מנסכים היו  שלא בגמרא
כהנים  עשר  שנים היו  הרי  ערביים, בין של בתמיד  אף מים מנסכים

שניים  לעצמו, תשעה ערביים, בין של  בתמיד החג של  בחולו אף
מים  מנסכין היו שלא מכאן  אלא המים, לניסוך ואחד  עצים גזרי  לשני

בלבד. שחר  של  בתמיד  אם כי  הערביים בין  של בתמיד

izdw - zex`ean zeipyn

ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ד לקיש.דף ריש של בנו עם יוחנן רבי של מפגישתו נוסף מעשה מביאה הגמרא

הגמרא: déçkLàמספרת eúåמצאו שוב -dé÷eðéì ïðçBé éaø[לבנו]Lé÷ì Léøc §©§§¥©¦¨¨¦¥§¥¨¦
áéúéc[שישב]øîàåהפסוק ג)את יט ä'(משלי ìòå Bkøc ólñz íãà úìeà' §¨¦§¨©¦¤¤¨¨§©¥©§§©

'Baì óòæé,צרה לו ובאה ממנו ונפרעים ואולתו, בטפשותו דרכו ומסלף חוטא כשאדם - ¦§©¦
לכך. לו גרמו שחטאיו ליבו אל משים ואינו הקב"ה, על בליבו éaø[ישב]áéúéזועף ¨¦©¦

,dnúî à÷å ïðçBé וøîà,כךéæéîø àìc éáeúëa éáéúëc éãéî àkéà éî ¨¨§¨§©©¨©¦¦¨¦¦¦§¦¥¦§¥§Ÿ§¦¦
àúééøBàa והלוא בתורה, רמוז ואינו ובכתובים בנביאים הכתוב ענין שיש יתכן האם - §©§¨

והיכן  בהם, הכתוב לכל רמז בה למצוא וניתן והכתובים, הנביאים ספרי לכל היסוד היא

זה. דבר בתורה מרומז כן déìאם øîà,יוחנן לרבי éæéîøהילד àì éî àä eèà ¨©¥¨¨¦Ÿ§¦¦
רמוז, אינו זה דבר האם -áéúkäå אחד ומצא ממצרים, שברם עם כשעלו יעקב בבני §©§¦

באמתחתו כספו כח)מהם מב øîàì,(בראשית åéçà ìà Léà eãøçiå íaì àöiå'©¥¥¦¨©¤¤§¦¤¨¦¥Ÿ
,'eðì íéäìà äNò úàf äî.יוסף את שמכרו חטאם בסיבת בא שהעונש הבינו ולא ©Ÿ¨¨¡Ÿ¦¨

הילד, של מחריפותו התפעל יוחנן déaרבי àæçå déðéò ìc והביט עיניו את הגביה - ©¥¥§¨¨¥
déz÷étàבו. dénéà àéúà רבי בו יביט שלא החוצה ומשכתו הילד של אמו באה - ©§¨¦¥©¦§¥

déìיוחנן, äøîà,לבנה -Ceáàì ãáòãk Cì ãáòéì àìc dénwî àz בוא - ¨§¨¥¨¦©¥§Ÿ¦£©¨¦§¨©©£
והמיתו. עיניו בו שנתן לאביך, שעשה כשם לך יעשה שלא מלפניו ועבור

יוחנן: מרבי נוספת øèîמימרא ,ïðçBé éaø øîà[å]אף לעולם הקב"ה ìéáLaמוריד §¨©©¦¨¨¨¨¦§¦
,ãéçé,כולם שזורעים הזמן אחר שזרע כגון אחד, לאדם אלא למטר צורך אין אם שאף ¨¦

גרועה  תבואתו תהא שלא לכך, ראוי אם מטר בזכותו ירד נכרים, שכולה בעיר שגר או

אך אחרים. אלא äñðøtמשל לעולם נשפע אינו בתבואה מיוחדת וברכה שפע - ©§¨¨
íéaø ìéáLa שיתברכו הצריך יחיד אבל לכך. וראויים זכאים הם אם לה, הצריכים ¦§¦©¦

משאיר  אלא מיוחד, באופן השנה דין בעבורו משנה הוא ברוך הקדוש אין תבואותיו,

מתחילה. הנגזר כפי התבואה

לדבריו: מקור מביא יוחנן ãéçéרבי ìéáLa øèî מ יב)áéúëcנלמד, כח (דברים ¨¨¦§¦¨¦¦§¦
áBhä BøöBà úà Eì 'ä çzôé',הּׁשמים Eöøà'.את øèî úúì שנקט וממה ¦§©§¤¨©ִֶַַָ¨¥§©©§§

מטר. ה' מוריד היחיד בשביל שאף משמע יחיד, בלשון ארצך' 'מטר ¨¨§©äñðøtהכתוב
íéaø ìéáLa מ מזוןáéúëcנלמד, של מיוחד שפע שהיה המן ירידת טז לענין (שמות ¦§¦©¦¦§¦

íçìד) íëì øéèîî éððä' מביא רבים עבור שרק להורות רבים, בלשון הּׁשמים' מן ¦§¦©§¦¨¤¤¤ִִַָָ

מרובה. וברכה מזון שפע הקב"ה

i"yx

'ä ìòå åëøã óìñú íãà úìåà
åáì óòæéslqn `heg mc`yk Ð

eilr oi`ay ,ekxcmirbtlre Ð
:xne`e qreky ,eal srfi myd

df rbt il rxi` dn iptn?àìå
äæîø`ziixe`a dyn Ð?

mi`iap ceqi `ed ynegdy
`evnl jnq yi olekae ,miaezke

.dxezd onäéðéò éìã,opgei iax Ð
,eipir z` oiqkn eitrtr eidy
`aaa ,`tqkc iblfna odiabne
didy .(`,fiw) oexg` wxta `nw
.sixg `edy iptn ,eze`xl dvex

êåáàì ãáòãë êì ãéáòéì àìãÐ
ozpy enk ja eipir ozi `ly
`rivn `aaa ,ezinde jia`a

.(`,ct)ãéçé ìéáùá øèîm`y Ð
,cg` mc`l `l` xhn jixv oi`
ipa zrixf onf xg` rxfy oebk
mixkp dleky xira xcy e` ,mc`

xhnl jixve.ezekfa `a Ð
lkl digne daeh rty dqpxte
cg` zekfa mlerl `a epi` mlerd
miax m`y .miax liaya `l`
dkxa glyzy ,raey oikixv

d`eaza`ed jexa yecwd Ð
jixvd cigi la` .ekf m` ,dyer

eize`eaz ekxaziyyecwd oi` Ð
oic exeara dpyn `ed jexa

`l` ,dpydlr s`e .dizekxa itk
df xhn cigi liaya cixeny it
edi `ly ,eize`eaz giaydl

mixg` lyn zerexbraey dcyk edcy zeyrl la` Ð.`l Ðêöøà øèî.rnyn cg` ly Ðíëì øéèîîÐ
.miax oeyl

נהניתי לקרוא במכתבו ע"ד לימודו שיעור עם נערים, ובביהכנ"ס, ואין מה לפחד מה שלימוד 

גם באותיות כאלו  ניתנה תורת החסידות  כיון שבימינו אלה  דא"ח הוא למעלה מהבנתם והשגתם, 

וזהו  המתאימים,  והשיחה  המאמר  למצוא  שצריך  אלא  ישראל,  מבני  שיהי'  סוג  לאיזה  המובנים 

מתפקידו של המשפיע למצוא את המתאים לפי ערך קהל השומעים, ועל דרך מארז"ל בשמו"ר )פ"ב, 

ב( לענין משה רבינו, איך שהי' מחפש את העשבים המתאימים לכל סוג וסוג שבעדרו.

מוסג"פ קטע משיחת ההתועדות דש"ק מברכים אלול. ובטח יפרסם זה באופן המתאים.

כן מוסג"פ מכתב לבנו שי' ובאם נצרך בזה ביאור נוסף הרי על בינתו אשען שיבאר לו מ"ש 

בקצרה.

בברכת הצלחה בעבודתו וברכת כוח"ט.

המשך מעמוד הקודם 



xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc oixcdpq(oey`x meil)

:mzwelgn z` `xnbd zx`aneäì àøéáñ ïðçBé éaøk eäééåøúå- §©§©§§©¦¨¨§¦¨§
jxal xyt`y opgei iaxk mixaeq [ircxdpe dcedi iax] mdipye

,'dznibt `lnzzy' cr wxàädpekd ieliny xaq dcedi ax - ¨
àøúé ék éåäéîì,zywd ly [hegÎ] xzid enk `ln gxid didiy - §¦§¥¦¦§¨

,lebr ivg znbeck xnelkàädpeekd ieliny exaq ircxdpe - ¨
àéôð ék éåäéîì.mly lebir xnelk ,dtpk zeidl - §¦§¥¦©§¨

:dcedi ax lr `xnbd dywn,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¦¦§¦§¨¦¨
éøáéìåCdray xg`l mb,áéènäå áBhädkiynn dpald ixdy §¦§¦©§©¥¦

meyn 'miycg ycgn' jxal jiiy `l xaky s`y ,ze`lnzdl
.'aihnde aehd' jxal jiiy xe`d ztqez lr j` 'yecig' df oi`y

déì øîà,`g` axl `piax dper -ïéic' ïðéëøáî éî øñç ék eèà ¨©¥¨¦¨¥¦§¨§¦©©¨
éøáìc ,'úîàä,'áéènäå áBèä' Clr mikxan `ly myk xnelk ¨¤¤§¦§¦©§©¥¦

:`xnbd zl`ey .eieaix lr jxal oi` jk xe`d zehrnzd
eäééåøúì eäðéëøáéìå`l zn`a recne ,odizy z` ekxai ok`y - §¦§§¦§§©§©§

:`xnbd daiyn .elld zekxad epwzpdéçøBà eðééäc ïåékoeik - ¥¨§©§§¥
,ez`ixan mlerd jxc `ed jkyïðéëøáî àì,df lr jxal oi` - ¨§¨§¦©

dahd ly oniq dfa ze`xl oi` ,mlerd jxc `ed jk m`y meyn
.zeprxet e`

Cøáîä ìk ,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîà àðéðç øa àçà áø øîàå§¨©©£¨©£¦¨¨©©©¦¨©©¦¨¨¨©§¨¥
Lãçä ìò,dpald zkxa -Bpîæa`lnzzy cr] lirl x`eank - ©©Ÿ¤¦§©
,[dznibt.äðéëL éðt ìa÷î eléàk,jkl xewndeàëä áéúkiabl §¦§©¥§¥§¦¨§¦¨¨

yceg y`x(a ai zeny)äfä Lãçä','miWcg W`x mklíúä áéúëe ©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦§¦¨¨
(a eh zeny),'eäåðàå éìà äæ','df' dlindn dey dxifb miyxece ¤¥¦§©§¥

z` e`x lekiaky eyexit [mid zxiya] 'il` df' weqtay enky
.dpiky ipt milawn ycegd zkxaa jk ,dilr eriavde dpikyd

ìàøNé eëæ (àì) àìîìéà ,ìàòîLé éaø éác àðzeid `l m` mb - ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¨¦§¨¥
,zeevnd lka l`xyi mikefàlàly ef devnl wxéðt ìéa÷äì ¤¨§©§¦§¥

íéîMaL ïäéáàa zg` mrtLãçå ùãç ìk,dpald zkxaaíéic- £¦¤¤©¨©¦¨Ÿ¤§Ÿ¤©¨
.mwlga genyl ick dfa mdl ic did,éiaà øîàdkxay xg`n ¨©©©¥

,dpiky ipt zlawk `id efãneòî eäðéøîéð Ckìädxne`l yi - ¦§¨¥§¦§§¨
y ep`vn oke .dpikyd ceak iptn ,dcinraàøèeæ øîe øîéøî§¥©©§¨

éëøáîe (éããäà) éôzëîodicar eide ,micake mipwf eidy - §©§¦©£¨¦§¨§¦
.dcinra ekxaiy ick ,mditzk lr mze` mikneq

:dpald zkxa gqep z` d`ian `xnbdáøì àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§©
àáøòîa ,éMàl`xyi ux`a -øîà .íéLãç Lcçî Ceøa éëøáî ©¦§©£¨¨§¨§¦¨§©¥¨¨¦¨©

déì,`g` axl iy` ax xn` -éàädxvw `idy ef dkxa `lde - ¥©
éëøáî énð ïãéc éLðokzi `l xnelk ,jxal zeleki miypd mb - ¨¥¦¨©¦§¨§¦

.dkxad gqep lk df wxyàlà`ed dkxad gqep,äãeäé áøãk ¤¨¦§©§¨
'eëå] Ceøa ,äãeäé áø øîàcmlerd jln epidl` 'd dz` -øLà [ §¨©©§¨¨§£¤

íé÷çL àøa Bøîàîa,minyd z` `xa xeaica -ìk åét çeøáe §©£¨¨¨§¨¦§©¦¨
íàáö,zelfnde miakekd z` `xa lw xeaicae -ïúð ïîæe ÷Bç §¨¨§©¨©

íãé÷ôz úà epLé àlL íäìekli cvik mipnf mdl deive rawy - ¨¤¤Ÿ§©¤©§¦¨
,minyaíðB÷ ïBöø úBNòì íéçîNe íéNNmciwtz z` miniiwne - ¨¦§¥¦©£§¨

,dgnyaúîà éìòBt,[minyd `av] mdúîà ïúleòtLmiyery - £¥¡¤¤§¨¨¡¤
,mciwtzn mipyn `le mzk`lnøîà äðálìåd"awdLcçúzL §©§¨¨¨©¤¦§©¥

,yceg lkaúøàôz úøèòïèá éñeîòìipal `ed aeh oniq - £¤¤¦§¤¤©£¥¨¤
,l`xyiLmb,dúBîk Lcçúäì ïéãéúò ïä,zelbdn z`vl xnelk ¤¥£¦¦§¦§©¥§¨

,cec zia zekln ycgle,Búeëìî ãBák íL ìò ,íøöBéì øàôìe§¨¥§§¨©¥§©§
íéLãç Lcçî 'ä äzà Ceøa. ¨©¨§©¥¨¨¦

xn`p(e ck ilyn)'äîçìî El äNòz úBìeaçúá ék'àçà áø øîà , ¦§©§©£¤§¦§¨¨¨©©£¨
äzîçìî àöBî äzà éîa ,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîà àðéðç øa©£¦¨¨©©©¦¨©©¦¨¨§¦©¨¥¦§©§¨
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éñëéîúøîà éà ,éøîàc àkéà .íéøçàî Léiaúîì Bîöòî Léiaúî äîBc Bðéà ,ïéà .déLôð ó ¦§¦©§¥¦¥¤¦§©¥¥©§§¦§©¥¥£¥¦¦¨§¨§¥¦¨§©
úøîà éà àlà .íéøçàî Léiaúîì Bîöòî Léiaúî äîBc Bðéàc eðééä ,'àðéc L÷' àîìLa¦§¨¨¨¦¨©§§¥¤¦§©¥¥©§§¦§©¥¥£¥¦¤¨¦¨§©
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קע
oifge` mipya cenr an sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïéãä øîâð:daegl.åì÷ñì åúåà ïéàéöåîrax` edlekc `yix dliwqc icii`
dcic ilin yxtn `id zezin:xcqk onwlc oiwxita `x`y yxtn xcde `yixa

.ïéã úéáì õåç:zvw oic zian wegx.àöåä øîàðùcred mewna e`l `nl`
:edelhw.åãéá ïéøãåñäå:irain i`nl yxtn dinwl.àäéù éãë åðîî ÷åçø ñåñäå

zia cv lr jynpe qeq lr akex mc`
oilwqpd xg` secxl aexw `diy dliwqd
`ln ecia oixceqdy dfn wgxzne livne
:oixceqa sipi m` eze`xl lkeiy calae eipir

.ãçà øîà:zekf eilr cnll il yi c"an
.äìädid qeqd akexe gztd lr cnerd

ocinrne mibidpnd xg` ux `ede ea xikn
ly eixaca mrh `di m` c"a exwgiy cr

:df.åéøáãá ùîî àäéù ãáìáådi`x zvw
jpd irci `pn jixt `xnbae zekfl dnecd
`l `lde eixaca ynn yi m` oilweq

:md micinlzúéáì õåç äìé÷ñä úéáå 'îâ
.ïéã`l zepgn ylyl ueg la` opirac `ed

:opira.úåðçî ùìùì õåç`ed milyexia
dpiky dpgn dxfr `ki`c xninl jiiyc
dpgn xird lke diiel dpgn ziad xde
ied inp xire xir lkay mipic izaae l`xyi
:milyexic `inec xirl ueg dliwqd zia

ipyne.î"ð:oic zial ueg opzcn÷éôð éàã
.àðéã éáueg mdly creed mewn irawe

eidy zephw ze`xcdpq izy oebk xirl
ayei zg`e dxfrd gzt lr zg` milyexia
i` zexiir x`y lk oke ziad xd gzt lr
zia opicar dnegl ueg onewn iraw

:odn wegx c"al ueg dliwqdàìã éëéä éë
.ïéçöåø ïéã úéá éæçúéìopzc xacd i`pbc

zg` mrt zbxedd oixcdpq (.f sc zekn)
didi m` oky lke ziplag z`xwp reaya

:zeytp ceai` mewn ifgin onewnl aexwéà
.éîðick dliwqd zia oiwigxn eid jkl

jezae jxcd jxe`a dliwql zedy `dzy
edlivie zekf ly di`x cg` `vni jk

:dlvd dil iedize edxifgie.éìéî éðä àðî
:zepgn ylyl ueg dliwqd ziacíéøô

.íéôøùðäodk xte xeaiv ly xac mlrd xt
aizkck oitxyp `l` oilk`p opi`y giyn
:'ebe dpgnl uegn l` xtd lk z` `ivede

.ì"ú ïéàùixdy melk epnn micinl ep` oi`
ly oey`xd xtd z` sxy xy`k xn`p xak
dpgnl uegn l` xn`p xak `eddae giyn
dpgn mdl ozil `l` epcnll df `a dne

:dipy.äðçîì õåçî ìà øîåà àåäùëåeva
lry getz ly oycd z`veda oxd` z`
`ed dpgnl ueg oycd jtyc opirny `linn dpgnl ueg edcica aizke sxyi oycd jty l` giynd odk xta xn`p xak ixdy melk epcnln oi`y oevigd gafnd

:edl ciar `zkec cga edlek jigxk lrc ziyily dpgn mlekl ozil o`k xn`p dnle.óìéìå`xwie) aizkck zg` dpgnl ueg iedc ueg ihegyc dpgnl uegn llwn
:e`iad `l cren ld` gzt l`e (fi.øôëîå øéùëî õåçî ìà àöåä ïëù:ueg ihegyl `le dl` lka oitxyp mixtl llwn dnecy `ed oniq.àöåäxn`p mixte llwna

dpgnl uegne jka ozevn xykd mdipya xen`d dpgnl uegne uegn hgyi xy` `l` aizk `l ueg ihegyae dpgnl uegn l` oda xn`pe ueg ihegya `le d`ved
dxtk dpi` ueg ihegy la` 'ek xekr dz` dfd meid 'ipzna (.bn sc onwl) opixn`ck oz`ved xtkn mixte llwnae `id dxiar `l` oxiykd oi` ueg ihegya xen`d

:`hg `l`.íãà ïëùaizk mc`a llwnc dpgnl uegni`w xt` mixta xen`d dpgnl uegne dpgnl uegn hgyi `ly i`w hgeyd mc`` ueg ihegya xen`d oke
:dpgnl uegn l` xtd lk z` `ivede `l` `vi aizk `lc mc`` e`le.àèåç:`ed `heg e`lc xt iwet`l `heg ueg hgeye `ed `heg llwn.äîùðádpgnl uegn

:ef dhigya aiigzny zxk aeig epiid ueg hgeyc dnyp zlihp `pixg` `pyil :cnere hgey xt la` hgey dfe lwqp df xn`p dnyp zlihp mdipy ly.ìåâéôuegn
odixeni` xihwdl zpn lr ehgy m`y dpgnl ueg eze` ci lr lbtzdl oiie`x mixt la` dpgnl ueg eze` ci lr lebit `ven dz` i` llwne ueg ihegyc dpgnl

:epnfl ueg `l` lebit ixw `l opaxc `pyilc b"r`e (.gk sc) migafa 'ixn`ck lebit enewnl ueg ixwc hwp `xwc `pyile oilbtzn uegaéãò øéùëî.äéì óslinl
:devnke zck `ly `edy ueg ihegyc dpgnl uegn `le dfn df cenll oiie`xe ezaeg `id jk el` ipya xen`d dpgnl ueg.øîà àôô áødliwq zia ol `wtp `kdn

:zepgn 'bl ueg.äùî:'ek `ved `pngx dil xn`e diel dpgna iexye did iel.äééùòì:eyr jk eehvpy enky xnel
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úéáoipic izae zepgn yly `ki`c milyexia epiid .zepgn ylyl ueg dzid dliwqd

lkc meyn epiide qxhpewd 'itck xirl ueg dliwqd zia dzid xire xir lkay

:milkc `nw wxta opzck l`xyi dpgn oic odl yi dneg zetwend zexiiréëikid

`nrh aidi dliwqd zia c"an wegx oiwigxnc i`n` .migvex oic zia efgzl `lc

'ipzna yixc `w `xw c"al ueg la` d"tck

dxrp 'ta xn`c `de llwnd z` `ved

dxrp (mye :dne .cn sc zeaezk) dzztzpy

f"r caere a` zia gzt dl oi`y dqxe`nd

oic zia gzt lr mze` oilweq mieb daexy xira

xyt` `lc oeike jixry aizkc mzd ip`y

oilwqp x`y sili `lc i`de c"a xry` opinwen

dxrp edl eed `nlcc jixry irapc mzdn

cg`k mi`ad miaezk ipy f"r caere dqxe`nd

:oizipzna opzck `ved aizk `d cere

øîàðåmiycwa `de dniz .mitxypd mixta

cnlne xfeg oi` ywida cnld xac

onewn edfi` wxta c"nl `ki`e dey dxfba

(.p sc migaf)

ik opilf` cnlnd xzacb"r` ycw cnlnc oe

ol `pn dcrd xta dniz dteb `ide leg cnlc

`yiwidn `l` xnb `l giyn odk xtc oeik

sc my) onewn edfi` seqa xnbc o`nle oycc

`edd opixnbc ab`c y"` xg` xace epnid (.fp

:ipixg` dipin opixnb `icda ea aezky dpgn

ïëùmc`` ueg ihegyc dpgnl uegc .mc`

i`ce epiidc b"r` edin d"tck i`w

eci qipkde uega cnr m` n"n `xwc dihyt

ezhigy dkex` oikqa hgyy e` hgye miptl

(.al sc) migafc ipy wxt opixn`ck dxiyk

eci hiyede mipta cnr m`e (:a sc) oileg yixae

`ilz hgeya e`lc aiig uega hgye uega

:uega `niiwc miycwc dndaa `l` `zlin

ìåâéôaiyg `lc `nhe xzep hwp `lc `d

dyw edin dpgn z`veda jiiyc icin `l`

:`vei leqt aeyg `lc

äùîmixtc ipd lk z"`e .aizi ded `kid

ihegyn slip `niz `lc l"ie il dnl
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äðùîúéa .Bì÷Bñì BúBà ïéàéöBî ,ïécä øîâð¦§©©¦¦¦§§¥
àöBä' øîàpL ,ïéc úéáì õeç äéä äìé÷qä©§¦¨¨¨§¥¦¤¤¡©¥
ïéøãeqäå ,ïéc úéa çút ìò ãîBò ãçà .'ìl÷îä úà¤©§©¥¤¨¥©¤©¥¦§©¨¦

Bãéaãçà øîBà .eäàBø àäiL éãk epnî ÷Bçø ñeñå , §¨§¨¦¤§¥¤§¥¥¥¤¨
éðî älä ,úeëæ åéìò ãnìì éì Léõø ñeqäå ,ïéøãeqa ó ¤¦§©¥¨¨§©¨¥¦©¨¦§©¨

éîöò ìò ãnìì éì Lé øîBà àeä eléôàå .ïãéîòîe©£¦¨©£¦¥¤¦§©¥©©§¦
ãáìáe ,íéîòt Lîçå òaøà eléôà .BúBà ïéøéæçî ,úeëæ§©£¦¦£¦©§©§¨¥§¨¦¦§¨

:åéøáãa Lnî LiLàøîâúéáì õeç äìé÷qä úéáe ¤¥©¨¦§¨¨¥©§¦¨§¥
õeç äéä äìé÷qä úéa ,àéðz àäå ?àì eúå ,äåä ïéc¦£¨§Ÿ§¨©§¨¥©§¦¨¨¨

ììLà÷ôð ,éëä éðz÷c àäå ,úøîà÷ãk ïéà .úBðçî L §¨Ÿ©£¦¦§¨¨§©§¨§¨¨¥¨¦¨§¨
ì õeç áéúéå àðéc éa ÷éôð éàc ,dpéîìL,úBðçî L ¦©§¦¨¥¥¦¨§¨¥§¨Ÿ©£

àìc éëéä ék ,ïéc úéáì õeç äìé÷qä úéa ïðéãáò̈§¦©¥©§¦¨§¥¦¦¥¦§¨
déì éåäéúc éëéä ék ,énð éà .ïéçöBø ïéã úéa éæçúéî¦§£¦¥¦§¦¦©¦¦¥¦§¤¡¥¥
ìà ìl÷îä úà àöBä' ,ïðaø eðúc ?éléî éðäðî .äìvä©¨¨§¨¨¥¦¥§¨©¨¨¥¤©§©¥¤

ì õeç ,'äðçnì õeçîìLõeç øîBà äzà .úBðçî L ¦©©£¤§¨Ÿ©£©¨¥
ìøîàð .úçà äðçîì õeç àlà Bðéà Bà ,úBðçî ùìL §¨Ÿ©£¥¤¨§©£¤©©¤¡©

õeç' ïéôøNpä íéøôa øîàðå ,'äðçnì õeçî' ïàk̈¦©©£¤§¤¡©§¨¦©¦§¨¦
ì õeç ïläì äî ,'äðçnìõeç ïàk óà ,úBðçî ùìL ©©£¤©§©¨§¨Ÿ©£©¨

ììLúà àéöBäå' ,ïðaø eðúc ?ïìðî íúäå .úBðçî L §¨Ÿ©£§¨¨§¨¨§¨©¨¨§¦¤
ì õeç ,'äðçnì õeçî ìà øtä ìkìLäzà .úBðçî L ¨©¨¤¦©©£¤§¨Ÿ©£©¨

ì õeç øîBàìLäðçîì õeç àlà Bðéà Bà ,úBðçî L ¥§¨Ÿ©£¥¤¨§©£¤
,äãòä øôa 'äðçnì õeçî ìà' øîBà àeäLk .úçà©©§¤¥¤¦©©£¤§©¨¥¨
BúBà óøNå' øîàð øák éøäL ,øîBì ãeîìz ïéàL¤¥©§©¤£¥§¨¤¡©§¨©
.äiðL äðçî Bì ïzéì ,'ïBLàøä øtä úà óøN øLàk©£¤¨©¥©¨¨¦¦¥©£¤§¦¨
ãeîìz ïéàL ,ïLca 'äðçnì õeçî ìà' øîBà àeäLëe§¤¥¤¦©©£¤©¤¤¤¥©§
ïzéì ,'óøOé ïLcä CôL ìò' øîàð øák éøäL ,øîBì©¤£¥§¨¤¡©©¤¤©¤¤¦¨¥¦¥
õeç ïläì äî ,õeç éèeçMî óìéìå .úéLéìL äðçî Bì©£¤§¦¦§¥©¦§¥©§©¨
àöBä' ïkL ,óìéîì déì äåä ïéôøNpä íéøtî ,àøazñî .úçà äðçîì õeç ïàk óà ,úçà äðçîì§©£¤©©©¨§©£¤©©¦§©§¨¦¨¦©¦§¨¦£¨¥§¥©¤¥¥
àèBç íãà ïkL ,óìéîì déì äåä õeç éèeçMî ,äaøcà .øtëîe øéLëî 'äðçnì õeçî ìà¤¦©©£¤©§¦§©¥©§©¨¦§¥£¨¥§¥©¤¥¨¨¥

éãò ,øéLënî øéLëî .ìebét ,äîLða,äéiåì äðçîa ,áéúé äåä àëéä äLî ,øîà àtt áø .déì ó ¦§¨¨¦©§¦¦©§¦¨¦¥©¨¨¨©Ÿ¤¥¨£¨¨¥§©£¥§¦¨
ìl÷îä úà eàéöBiå' .äéiåì äðçîì õeç ,'äðçnì õeçî ìà ìl÷îä úà àöBä' àðîçø déì øîàå§¨©¥©£¨¨¥¤©§©¥¤¦©©£¤§©£¥§¦¨©¦¤©§©¥

.äéiNòì déì éòaéî ,éàä .ìàøNé äðçîì õeç 'äðçnì õeçî ìà,àáéúk àéãäa ,äéiNò ¤¦©©£¤§©£¥¦§¨¥©¦¨¥¥©£¦¨£¦¨§¤§¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc oixcdpq(oey`x meil)

ïéãä øîâð ¯ éùù ÷øô
ligzi df wxt ok enk ,oicd zrxkd xg`ly mipica wqer df wxt

dliwqd ipic xe`iaa weqrl.

äðùî
eppekzd oiicr ,daegl epic xnbpy xg`l mby zx`an epizpyn

y xg`l :oicd z` exifgie ,zekf cnli edyiny zexyt`løîâð¦§©
ïécä,dliwqlúéáì õeç äéä äìé÷qä úéa .Bì÷Bñì BúBà ïéàéöBî ©¦¦¦§§¥©§¦¨¨¨§¥
ïéc,,oic zian zvw wegxøîàpL(ci ck `xwie)['d z`] llwn iabl ¦¤¤¡©

dliwq aiigdîä úà àöBä','ìl÷lM FzF` Enbxe' okn xg`le ¥¤©§©¥§¨§¨
.'dcrd̈¥¨

mipnn eideãçàdidiyïéøãeqäå ,ïéc úéa çút ìò ãîBò,Bãéañeñå ¤¨¥©¤©¥¦§©¨¦§¨§
,eilr akex mc`eepnî ÷Bçøxeriya ,oicd zia gzta cnerdn - ¨¦¤
.eäàBø àäiL éãkm`eãçà øîBàoic ziaa miayeidnãnìì éì Lé §¥¤§¥¥¥¤¨¤¦§©¥

,úeëæ åéìòdid cinälä,gzta ayeid -éðîïéøãeqa óonql ick ¨¨§©¨¥¦©¨¦
,qeqd akexlïãéîòîe õø ñeqäåcr ebxedln mze` akrn - §©¨©£¦¨

.zekf cnlnd ly eixaca ynn yi m` oic ziad exwgiy
:dpynd dtiqenàeä eléôàåm` ,envra oecipd -éì Lé øîBà ©£¦¥¤¦

,úeëæ éîöò ìò ãnììeidBúBà ïéøéæçîeixac renyl ,oic zial §©¥©©§¦§©£¦¦
e ,epica aey oiirleíéîòt Lîçå òaøà eléôàLnî LiL ãáìáe , £¦©§©§¨¥§¨¦¦§¨¤¥©¨

åéøáãa.mixazqn eixacy - ¦§¨¨

àøîâ
:`xnbd zl`eyäåä ïéc úéáì õeç äìé÷qä úéáe,[didÎ]àì eúå ¥©§¦¨§¥¦£¨§Ÿ

,xzei `le -àéðz àäå,`ziixaa epipy `lde -äéä äìé÷qä úéa §¨©§¨¥©§¦¨¨¨
ì õeçìLúBðçî Lrecne ,l`xyie diel dpiky dpgnl uegn - §¨Ÿ©£

.oic zial uegn wx didy zxne` epizpyn:`xnbd zvxznïéà- ¦
`ed oicd ok`,úøîà÷ãk,zepgn ylyl uegn e`ivedl yiyàäå ¦§¨¨§©§¨

éëä éðz÷c,'oic zial ueg' epizpyna epipyy dne -,dpéî à÷ôð §¨¨¥¨¦¨§¨¦©
ì õeç áéúéå àðéc éa ÷éôð éàcìLúBðçî L`vei oic ziad m`y - §¦¨¥¥¦¨§¨¥§¨Ÿ©£

,l`xyi dpgnl uegn xak ayeie enewnnïðéãáòz` zeyrl yi - ¨§¦©
,ïéc úéáì õeç äìé÷qä úéa,jkl mrhdeúéa éæçúéî àìc éëéä ék ¥©§¦¨§¥¦¦¥¦§¨¦§£¦¥

ïéçöBø ïéãceai` mewn `ed oic ziay d`xp didi `ly ick - ¦§¦
.zeytpäìvä déì éåäéúc éëéä ék ,énð éàdlecb zedy didzy - ¦©¦¦¥¦§¤¡¥¥©¨¨

zexyt` oiicr didz df onf jynae ,ezbixd oial oicd zrxkd oia
.zekf eilr cnll

:`xnbd zxxanéléî éðäðîylyl ueg did dliwqd ziay oipn - §¨¨¥¦¥
.zepgn:`xnbd zx`an,ïðaø eðúcxn`py dn(ci fk `xwie)àöBä' §¨©¨¨¥

,'äðçnì õeçî ìà ìl÷îä úàepiidì õeçìL.úBðçî Lzxxan ¤©§©¥¤¦©©£¤§¨Ÿ©£
:`ziixadì õeç øîBà äzàäðçîì õeç àlà Bðéà Bà ,úBðçî ùìL ©¨¥§¨Ÿ©£¥¤¨§©£¤

úçà.:`ziixad daiynïàk øîàð,llwna -,'äðçnì õeçî' ©©¤¡©¨¦©©£¤
ïéôøNpä íéøôa øîàðå,'äðçnì õeç',dey dxifb miyxeceïläì äî §¤¡©§¨¦©¦§¨¦©©£¤©§©¨

eyexit dpgnl ueg ,mitxypd mixta -ì õeçïàk óà ,úBðçî ùìL §¨Ÿ©£©¨
eyexit dpgnl uegn ,llwna -ì õeçìLúBðçî Loicd `ede] §¨Ÿ©£

.[milwqpd x`yl
:`xnbd zxxan,íúäå,mnvr mitxypd mixtaïìðîuegy oipn - §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .zepgn ylyl ueg eyexit mda xen`d dpgnl
,ïðaø eðúcgiyn odk xt iabl xn`p(ai c `xwie)øtä ìk úà àéöBäå' §¨©¨¨§¦¤¨©¨

,'äðçnì õeçî ìàepiideì õeçìL.úBðçî L:`ziixad zxxan ¤¦©©£¤§¨Ÿ©£
ì õeç øîBà äzàìL.úçà äðçîì õeç àlà Bðéà Bà ,úBðçî L ©¨¥§¨Ÿ©£¥¤¨§©£¤©©
:`ziixad daiynøîBà àeäLk(`k c `xwie)øôa 'äðçnì õeçî ìà' §¤¥¤¦©©£¤§©

äãòäøîBì ãeîìz ïéàL ,melk epnn micnl ep` oi` dxe`kly - ¨¥¨¤¥©§©
øîàð øák éøäL(my) dcrd xtaøtä úà óøN øLàk BúBà óøNå' ¤£¥§¨¤¡©§¨©©£¤¨©¥©¨

,'ïBLàøä,giyn odk xt mitxeyy ote`a etxeyl yiy xnelk ¨¦
xn`p xak giyn odk xtae(ai c my),dpgnl uegn etxeyl yiy

ick 'dpgnl uegn' aey xn`p `l`î Bì ïzéìäiðL äðçcnll - ¦¥©£¤§¦¨
,zepgn izyl uegn e`ivedl jixvygiyn odk xt mb dzrne

,zepgn izyl uegn sxypàeäLëee xfegøîBà(c e `xwie)õeçî ìà' §¤¥¤¦
ïLca 'äðçnìøîBì ãeîìz ïéàL ,epnn micnl ep` oi` dxe`kly - ©©£¤©¤¤¤¥©§©

,melkøîàð øák éøäLgiyn odk xta(ai c `xwie)ïLcä CôL ìò' ¤£¥§¨¤¡©©¤¤©¤¤
'óøOéz` mikteyy mewna giyn odk xt z` mitxeyy xnelk ¦¨¥

`l` ,dpgnl uegn jtyidl oycd oicy xen` xak ok m` ,oycd
ick 'dpgnl uegn' oyca aey xn`púéLéìL äðçî Bì ïzéì- ¦¥©£¤§¦¦

mzyly z`y o`kne ,zepgn ylyl uegn e`ivedl jixvy cnll
uegn `ivedl mikixv eid [oycde ,dcrd xte ,giyn odk xt]

.zepgn ylyl
:`xnbd zl`eyóìéìållwna dliwq cnlpy -õeç éèeçMî- §¥©¦§¥

,zxk aiigy ycwnd zial uegn miycw hgeyd mc`ïläì äî- ©§©¨
`ed 'dpgnl ueg' weqtd yexit ueg ihegya,úçà äðçîì õeç§©£¤©©

xn`py(c fi `xwie),'F`iad `l crFn ld` gzR l`e'ïàk óà §¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦©¨
dpeekd 'dpgnl uegn'y yxtp ,llwna.úçà äðçîì õeç§©£¤©©

:`xnbd zvxznóìéîì déì äåä ïéôøNpä íéøtî àøazñîyi - ¦§©§¨¦¨¦©¦§¨¦£¨¥§¥©
,llwn cenllïkLmitxypd mixtl mixac dnka dnec llwn ¤¥

.` ,ueg ihegyl `leàöBä.d`ved oeyl dxeza xkfen mdipya - ¥
.aäðçnì õeçî ìà.b .'l`' oeyl xkfen mdipya -øéLëî- ¤¦©©£¤©§¦

meiwl xykde i`pz `ed ,dpgnl uegn `ivedl oicd ,mdipya
dxiard `ed dpgnl uegnd ueg ihegya ok oi`y dn ,devnd

.c .devnd xiykn `leøtëîelr zxtkn d`vedd mdipya - §©¥
.dxiar `l` dxtk dpi` d`vedd ueg ihegya eli`e ,`hegd

:`xnbd dywnäaøcày ,jtidd xnel mb xyt` `ld -éèeçMî ©§©¨¦§¥
óìéîì déì äåä õeç,ueg ihegyn llwn cenll yiy -ïkLdnec £¨¥§¥©¤¥

.` ,mitxypd mixtl `le ueg ihegyl mixac dnkaíãà- ¨¨
gnl uegn xkfen mdipyaeze` mi`iveny] mc`l qgia dp

la` ,[uega `vnp miycwd z` hgeyd mc`dy oke ,elweql
.a .uega etxeyl yiy xtd iabl xkfen df mitxypd mixtaàèBç¥

.b .`heg epi` xtd eli`e ,mi`heg md uega hgeye llwn -
äîLðauega hgeyd oke dpgnl uegn eznyp zlhip llwnd - ¦§¨¨

dlhip mitxypd mixt la` ,dpgnl uegn dndad znyp z` lhep
.c .dpgnd jeza mznypìebétjiiy `l ueg ihegyae llwna - ¦

m` mitxypd mixta la` ,lebit oic mexbi 'dpgnl uegn'dy
.lebit oic yi dpgnl uegn mdixen` xihwdl zpn lr mhgy

:`xnbd zvxznéãò øéLënî øéLëîdéì ódnec llwny dn - ©§¦¦©§¦¨¦¥
oeinc `ed ,devnd xykd md mdipyy dfa mitxypd mixtl
ihegyn `le mitxypd mixtn llwn cenll sicr okle ,aeyg

.ueg
ylyl ueg did dliwqd ziay jkl ,xg` xewn `ian `tt ax

:zepgn,øîà àtt áøixdy ,envr llwna xen`dn cenll yi ©¨¨¨©
äLî,epiaxáéúé äåä àëéäjixv didy drya eayen did okid - Ÿ¤¥¨£¨¨¥

,llwnd z` `ivedläéiåì äðçîa,iel did ixdy -déì øîàå §©£¥§¦¨§¨©¥
,'äðçnì õeçî ìà ìl÷îä úà àöBä' àðîçøe`ivedl epiidcõeç ©£¨¨¥¤©§©¥¤¦©©£¤

,äéiåì äðçîìjk xg` aezky dn ok m`(bk ck `xwie)úà eàéöBiå' §©£¥§¦¨©¦¤
'äðçnì õeçî ìà ìl÷îäe`ivedy cnll epiid.ìàøNé äðçîì õeç ©§©¥¤¦©©£¤§©£¥¦§¨¥

:`xnbd zl`eyéàä['ebe 'e`iveie'] df weqt `lde -déì éòaéî ©¦¨¥¥
äéiNòìxy`k eyr l`xyi ipa ok`y cnll ick eze` jixv - ©£¦¨

dpgnl ueg e`ivedy df weqtn cenll xyt` i` ok m`e ,eehvp
.l`xyi

:`xnbd daiynàáéúk àéãäa äéiNòeyr l`xyi ipay df - £¦¨§¤§¨§¦¨
,weqtd jynda yxetn aezk eehvp xy`k
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc oixcdpq(oey`x meil)

ïéãä øîâð ¯ éùù ÷øô
ligzi df wxt ok enk ,oicd zrxkd xg`ly mipica wqer df wxt

dliwqd ipic xe`iaa weqrl.

äðùî
eppekzd oiicr ,daegl epic xnbpy xg`l mby zx`an epizpyn

y xg`l :oicd z` exifgie ,zekf cnli edyiny zexyt`løîâð¦§©
ïécä,dliwqlúéáì õeç äéä äìé÷qä úéa .Bì÷Bñì BúBà ïéàéöBî ©¦¦¦§§¥©§¦¨¨¨§¥
ïéc,,oic zian zvw wegxøîàpL(ci ck `xwie)['d z`] llwn iabl ¦¤¤¡©

dliwq aiigdîä úà àöBä','ìl÷lM FzF` Enbxe' okn xg`le ¥¤©§©¥§¨§¨
.'dcrd̈¥¨

mipnn eideãçàdidiyïéøãeqäå ,ïéc úéa çút ìò ãîBò,Bãéañeñå ¤¨¥©¤©¥¦§©¨¦§¨§
,eilr akex mc`eepnî ÷Bçøxeriya ,oicd zia gzta cnerdn - ¨¦¤
.eäàBø àäiL éãkm`eãçà øîBàoic ziaa miayeidnãnìì éì Lé §¥¤§¥¥¥¤¨¤¦§©¥

,úeëæ åéìòdid cinälä,gzta ayeid -éðîïéøãeqa óonql ick ¨¨§©¨¥¦©¨¦
,qeqd akexlïãéîòîe õø ñeqäåcr ebxedln mze` akrn - §©¨©£¦¨

.zekf cnlnd ly eixaca ynn yi m` oic ziad exwgiy
:dpynd dtiqenàeä eléôàåm` ,envra oecipd -éì Lé øîBà ©£¦¥¤¦

,úeëæ éîöò ìò ãnììeidBúBà ïéøéæçîeixac renyl ,oic zial §©¥©©§¦§©£¦¦
e ,epica aey oiirleíéîòt Lîçå òaøà eléôàLnî LiL ãáìáe , £¦©§©§¨¥§¨¦¦§¨¤¥©¨

åéøáãa.mixazqn eixacy - ¦§¨¨

àøîâ
:`xnbd zl`eyäåä ïéc úéáì õeç äìé÷qä úéáe,[didÎ]àì eúå ¥©§¦¨§¥¦£¨§Ÿ

,xzei `le -àéðz àäå,`ziixaa epipy `lde -äéä äìé÷qä úéa §¨©§¨¥©§¦¨¨¨
ì õeçìLúBðçî Lrecne ,l`xyie diel dpiky dpgnl uegn - §¨Ÿ©£

.oic zial uegn wx didy zxne` epizpyn:`xnbd zvxznïéà- ¦
`ed oicd ok`,úøîà÷ãk,zepgn ylyl uegn e`ivedl yiyàäå ¦§¨¨§©§¨

éëä éðz÷c,'oic zial ueg' epizpyna epipyy dne -,dpéî à÷ôð §¨¨¥¨¦¨§¨¦©
ì õeç áéúéå àðéc éa ÷éôð éàcìLúBðçî L`vei oic ziad m`y - §¦¨¥¥¦¨§¨¥§¨Ÿ©£

,l`xyi dpgnl uegn xak ayeie enewnnïðéãáòz` zeyrl yi - ¨§¦©
,ïéc úéáì õeç äìé÷qä úéa,jkl mrhdeúéa éæçúéî àìc éëéä ék ¥©§¦¨§¥¦¦¥¦§¨¦§£¦¥

ïéçöBø ïéãceai` mewn `ed oic ziay d`xp didi `ly ick - ¦§¦
.zeytpäìvä déì éåäéúc éëéä ék ,énð éàdlecb zedy didzy - ¦©¦¦¥¦§¤¡¥¥©¨¨

zexyt` oiicr didz df onf jynae ,ezbixd oial oicd zrxkd oia
.zekf eilr cnll

:`xnbd zxxanéléî éðäðîylyl ueg did dliwqd ziay oipn - §¨¨¥¦¥
.zepgn:`xnbd zx`an,ïðaø eðúcxn`py dn(ci fk `xwie)àöBä' §¨©¨¨¥

,'äðçnì õeçî ìà ìl÷îä úàepiidì õeçìL.úBðçî Lzxxan ¤©§©¥¤¦©©£¤§¨Ÿ©£
:`ziixadì õeç øîBà äzàäðçîì õeç àlà Bðéà Bà ,úBðçî ùìL ©¨¥§¨Ÿ©£¥¤¨§©£¤

úçà.:`ziixad daiynïàk øîàð,llwna -,'äðçnì õeçî' ©©¤¡©¨¦©©£¤
ïéôøNpä íéøôa øîàðå,'äðçnì õeç',dey dxifb miyxeceïläì äî §¤¡©§¨¦©¦§¨¦©©£¤©§©¨

eyexit dpgnl ueg ,mitxypd mixta -ì õeçïàk óà ,úBðçî ùìL §¨Ÿ©£©¨
eyexit dpgnl uegn ,llwna -ì õeçìLúBðçî Loicd `ede] §¨Ÿ©£

.[milwqpd x`yl
:`xnbd zxxan,íúäå,mnvr mitxypd mixtaïìðîuegy oipn - §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .zepgn ylyl ueg eyexit mda xen`d dpgnl
,ïðaø eðúcgiyn odk xt iabl xn`p(ai c `xwie)øtä ìk úà àéöBäå' §¨©¨¨§¦¤¨©¨

,'äðçnì õeçî ìàepiideì õeçìL.úBðçî L:`ziixad zxxan ¤¦©©£¤§¨Ÿ©£
ì õeç øîBà äzàìL.úçà äðçîì õeç àlà Bðéà Bà ,úBðçî L ©¨¥§¨Ÿ©£¥¤¨§©£¤©©
:`ziixad daiynøîBà àeäLk(`k c `xwie)øôa 'äðçnì õeçî ìà' §¤¥¤¦©©£¤§©

äãòäøîBì ãeîìz ïéàL ,melk epnn micnl ep` oi` dxe`kly - ¨¥¨¤¥©§©
øîàð øák éøäL(my) dcrd xtaøtä úà óøN øLàk BúBà óøNå' ¤£¥§¨¤¡©§¨©©£¤¨©¥©¨

,'ïBLàøä,giyn odk xt mitxeyy ote`a etxeyl yiy xnelk ¨¦
xn`p xak giyn odk xtae(ai c my),dpgnl uegn etxeyl yiy

ick 'dpgnl uegn' aey xn`p `l`î Bì ïzéìäiðL äðçcnll - ¦¥©£¤§¦¨
,zepgn izyl uegn e`ivedl jixvygiyn odk xt mb dzrne

,zepgn izyl uegn sxypàeäLëee xfegøîBà(c e `xwie)õeçî ìà' §¤¥¤¦
ïLca 'äðçnìøîBì ãeîìz ïéàL ,epnn micnl ep` oi` dxe`kly - ©©£¤©¤¤¤¥©§©

,melkøîàð øák éøäLgiyn odk xta(ai c `xwie)ïLcä CôL ìò' ¤£¥§¨¤¡©©¤¤©¤¤
'óøOéz` mikteyy mewna giyn odk xt z` mitxeyy xnelk ¦¨¥

`l` ,dpgnl uegn jtyidl oycd oicy xen` xak ok m` ,oycd
ick 'dpgnl uegn' oyca aey xn`púéLéìL äðçî Bì ïzéì- ¦¥©£¤§¦¦

mzyly z`y o`kne ,zepgn ylyl uegn e`ivedl jixvy cnll
uegn `ivedl mikixv eid [oycde ,dcrd xte ,giyn odk xt]

.zepgn ylyl
:`xnbd zl`eyóìéìållwna dliwq cnlpy -õeç éèeçMî- §¥©¦§¥

,zxk aiigy ycwnd zial uegn miycw hgeyd mc`ïläì äî- ©§©¨
`ed 'dpgnl ueg' weqtd yexit ueg ihegya,úçà äðçîì õeç§©£¤©©

xn`py(c fi `xwie),'F`iad `l crFn ld` gzR l`e'ïàk óà §¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦©¨
dpeekd 'dpgnl uegn'y yxtp ,llwna.úçà äðçîì õeç§©£¤©©

:`xnbd zvxznóìéîì déì äåä ïéôøNpä íéøtî àøazñîyi - ¦§©§¨¦¨¦©¦§¨¦£¨¥§¥©
,llwn cenllïkLmitxypd mixtl mixac dnka dnec llwn ¤¥

.` ,ueg ihegyl `leàöBä.d`ved oeyl dxeza xkfen mdipya - ¥
.aäðçnì õeçî ìà.b .'l`' oeyl xkfen mdipya -øéLëî- ¤¦©©£¤©§¦

meiwl xykde i`pz `ed ,dpgnl uegn `ivedl oicd ,mdipya
dxiard `ed dpgnl uegnd ueg ihegya ok oi`y dn ,devnd

.c .devnd xiykn `leøtëîelr zxtkn d`vedd mdipya - §©¥
.dxiar `l` dxtk dpi` d`vedd ueg ihegya eli`e ,`hegd

:`xnbd dywnäaøcày ,jtidd xnel mb xyt` `ld -éèeçMî ©§©¨¦§¥
óìéîì déì äåä õeç,ueg ihegyn llwn cenll yiy -ïkLdnec £¨¥§¥©¤¥

.` ,mitxypd mixtl `le ueg ihegyl mixac dnkaíãà- ¨¨
gnl uegn xkfen mdipyaeze` mi`iveny] mc`l qgia dp

la` ,[uega `vnp miycwd z` hgeyd mc`dy oke ,elweql
.a .uega etxeyl yiy xtd iabl xkfen df mitxypd mixtaàèBç¥

.b .`heg epi` xtd eli`e ,mi`heg md uega hgeye llwn -
äîLðauega hgeyd oke dpgnl uegn eznyp zlhip llwnd - ¦§¨¨

dlhip mitxypd mixt la` ,dpgnl uegn dndad znyp z` lhep
.c .dpgnd jeza mznypìebétjiiy `l ueg ihegyae llwna - ¦

m` mitxypd mixta la` ,lebit oic mexbi 'dpgnl uegn'dy
.lebit oic yi dpgnl uegn mdixen` xihwdl zpn lr mhgy

:`xnbd zvxznéãò øéLënî øéLëîdéì ódnec llwny dn - ©§¦¦©§¦¨¦¥
oeinc `ed ,devnd xykd md mdipyy dfa mitxypd mixtl
ihegyn `le mitxypd mixtn llwn cenll sicr okle ,aeyg

.ueg
ylyl ueg did dliwqd ziay jkl ,xg` xewn `ian `tt ax

:zepgn,øîà àtt áøixdy ,envr llwna xen`dn cenll yi ©¨¨¨©
äLî,epiaxáéúé äåä àëéäjixv didy drya eayen did okid - Ÿ¤¥¨£¨¨¥

,llwnd z` `ivedläéiåì äðçîa,iel did ixdy -déì øîàå §©£¥§¦¨§¨©¥
,'äðçnì õeçî ìà ìl÷îä úà àöBä' àðîçøe`ivedl epiidcõeç ©£¨¨¥¤©§©¥¤¦©©£¤

,äéiåì äðçîìjk xg` aezky dn ok m`(bk ck `xwie)úà eàéöBiå' §©£¥§¦¨©¦¤
'äðçnì õeçî ìà ìl÷îäe`ivedy cnll epiid.ìàøNé äðçîì õeç ©§©¥¤¦©©£¤§©£¥¦§¨¥

:`xnbd zl`eyéàä['ebe 'e`iveie'] df weqt `lde -déì éòaéî ©¦¨¥¥
äéiNòìxy`k eyr l`xyi ipa ok`y cnll ick eze` jixv - ©£¦¨

dpgnl ueg e`ivedy df weqtn cenll xyt` i` ok m`e ,eehvp
.l`xyi

:`xnbd daiynàáéúk àéãäa äéiNòeyr l`xyi ipay df - £¦¨§¤§¨§¦¨
,weqtd jynda yxetn aezk eehvp xy`k
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אף שעניינו של עמלק הוא אשר קרך, עניין הקרירות, הרי פעולתו של עמלק לפעול זאת, היא מצד תוקף החיות שלא להתפעל כו', 
שזהו עניין של חמימות כו'.

ממאמר שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז



xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc oixcdpq(ipy meil)

xn`py(my),'äLî úà 'ä äeö øLàk eNò ìàøNé éðáe'xyt` okle §¥¦§¨¥¨©£¤¦¨¤Ÿ¤
.zepgn ylyl ueg e`ivedy 'llwnd z` e`iveie' weqtdn cenll

:`xnbd zl`ey,äzòî àlàly xezid z` yxec dz`y xg`n ¤¨¥©¨
dyxtd seqa xn`py dn ok m` ,'e`iveie' zeaizd(my)eîbøiå'©¦§§

déì éãáò éàî 'ïáà BúBà,xzein `ed s`y ,epnn yexcz dn - ¨¤©¨§¦¥
dyxtd zligza xn`py oeik ixdy(ci ck my)lM Fz` Enbxe'§¨§Ÿ¨

df ''d dev xy`k eyr l`xyi ipae' xn`p xy`k ok m` ,'dcrd̈¥¨
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àpL ,òLBäé éîéa ãçàå ,äLî éîéa äòaøà .äMîç ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMîéëðà' øî ¦©¦¤§¨¨§©¦¦§£¦¨©§¨¨¦¥Ÿ¤§¤¨¦¥§ª©¤¤¡©¨Ÿ¦
íeMî ïðçBé éaø øîà .Leðòéà àì àîòè éàî ,àzLä ãòå .'éúéNò úàæëå úàæëå éúàèç̈¨¦§¨Ÿ§¨Ÿ¨¦¦§©©§¨©©£¨Ÿ¦©¨©©¦¨¨¦
,éàpzk .ïcøiä úà ìàøNé eøáòL ãò úBøzñpä ìò Lðò àlL éôì ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¤Ÿ¨©©©¦§¨©¤¨§¦§¨¥¤©©§¥§©¨¥
ï"éò ìòå 'eðéðáìe eðì' ìò ãe÷ð änì ,'íìBò ãò eðéðáìe eðì úBìâpäå eðéäìà 'äì úBøzñpä'©¦§¨©¡Ÿ¥§©¦§¨§¨¥©¨¨¨¨©¨§¨¥§©©¦
.äãeäé éaø éøác ,ïcøiä úà ìàøNé eøáòL ãò ,úBøzñpä ìò Lðò àlL ãnìî ,'ãò'aL¤§©§©¥¤Ÿ¨©©©¦§¨©¤¨§¦§¨¥¤©©§¥¦§¥©¦§¨
íLk ,àlà .íìBò ãò øîàð øák àìäå ,íìBòì úBøzñpä ìò Lðò éëå ,äéîçð éaø Bì øîà̈©©¦§¤§¨§¦¨©©©¦§¨§¨©£Ÿ§¨¤¡©©¨¤¨§¥
àlà .ïcøiä úà ìàøNé eøáòL ãò ,éeìbaL ïéLðBò ìò Lðò àì Ck ,úBøzñpä ìò Lðò àlL¤Ÿ¨©©©¦§¨¨Ÿ¨©©¨¦¤©¨©¤¨§¦§¨¥¤©©§¥¤¨
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סנהדרין. נגמר הדין - פרק שישי דף מג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc oixcdpq(ipy meil)

(dxrda z`aend dxefpvdn dhnyda) lirl `aedy xg`n
dcnlpy dyxc `xnbd d`ian ,'ippcaki dcez gaef' weqtd

:df weqtnBøöé úà çáBfä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåéìò äcåúîe , ¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¥©¤¦§¦§©¤¨¨
,e`hg lr dceezn `ed mbe -áeúkä åéìò äìòîdaiygn dxezd ©£¤¨¨©¨

,ok dyry mc`,íéîìBò éðLa àeä Ceøa LBãwäì Bãaék eléàk§¦¦§§©¨¨¦§¥¨¦
'éððãaëé äãBz çáBæ' ,áéúëc ,àaä íìBòäå äfä íìBòä(bk p mildz), ¨¨©¤§¨¨©¨¦§¦¥©¨§©§¨§¦

cakn ,eizepeer lr d`cede daeyz ly gaf il `iand epiidc
.miceaik ipyl o"ipepd izy z` miyxece ,ize`

:ztqep dyxc,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¦§©¤¥©¦§¨©¨
,Bãéa äìBò øëN ,äìBò áéø÷î íãàaixwd,Bãéa äçðî øëN ,äçðî ¨¨©§¦¨§©¨§¨¦§¨§©¦§¨§¨

äìôL BzòcL éî ìáà,d`bzn epi`y -eléàk áeúkä åéìò äìòî £¨¦¤©§§¨¨©£¤¨¨©¨§¦
øîàpL ,ïlek úBðaøwä ìk áéø÷ä(hi `p mildz)çeø íéäìà éçáæ' ¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¦©

,'äøaLðlk z` aixwd eli`k ,dlty egexy mc`y epiidcigaf ¦§¨¨
.zepaxwd lk z` xnelk ,miwel`dBúlôz ïéàL àlà ,ãBò àìå§Ÿ¤¨¤¥§¦¨

úñàîð,ezlitz z` lawne cakn `ed `l` ,d"awd iptløîàpL ¦§¤¤¤¤¡©
(my mildz)'äæáú àì íéäìà äkãðå øaLð áì'jxc oi` xnelk - ¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤

.xayp aln z`veid dlitz zefal `ed jexa yecwd

äðùî
úBnà øNòk äìé÷qä úéaî ÷Bçø äéä'äcåúä' Bì íéøîBà ,xen` - ¨¨¨¦¥©§¦¨§¤¤©§¦¦§©¥
,mi`hg x`y lre df `hg lr iecieïéúîenä ìk Cøc ïkLlk - ¤¥¤¤¨©¨¦

oic zia ici lr zenl mi`veid÷ìç Bì Lé äcåúîä ìkL ,ïécåúî¦§©¦¤¨©¦§©¤¤¥¤
àaä íìBòì.[el mixne` eid df lk] ¨¨©¨

mlerl wlg el yi dcezndy jkl xewnd z` dpynd d`ian
:`adïëòa eðéöî ïkLòLBäé Bì øîàL ,(kÎhi f ryedi),àð íéN éða' ¤¥¨¦§¨¨¤¨©§ª©§¦¦¨

äãBz Bì ïúå ìàøNé éäìà ['äì] ãBáë,dceezd -úà ïëò ïòiå ¨©¡Ÿ¥¦§¨¥§¤¨©©©¨¨¤
éúàèç éëðà äðîà øîàiå òLBäél`xUi iwFl` 'dl'úàæëå úàæëå §ª©©Ÿ©¨§¨¨Ÿ¦¨¨¦©¡¥¦§¨¥§¨Ÿ§¨Ÿ

Béecéå Bì øtékL ïépîe ,'Bâå,`ad mlerl wlg el dideøîàpLmy) §¦©¦¤¦¥¦¤¤¡©
(dk feðzøëò äî òLBäé øîàiå','äfä íBia 'ä Eøkòé,yxcpeíBia' ©Ÿ¤§ª©¤£©§¨©§¨§©©¤©

.àaä íìBòì øeëò äzà éàå ,øeëò äzà 'äfä©¤©¨¨§¦©¨¨¨¨©¨
úBcååúäì òãBé Bðéà íàåleki epi`e ,eizepeer z` xkef epi`y - §¦¥¥©§¦§©

,mhxetl.'éúBðBò ìk ìò äøtk éúúéî àäz' øBîà ,Bì íéøîBà§¦¡§¥¦¨¦©¨¨©¨£©
,íîeæî àeäL òãBé äéä íà ,øîBà äãeäé éaømicrdy xnelk ©¦§¨¥¦¨¨¥©¤§¨

,ef dxiar lr xar `l zn`ae ,mipxwyøîBàäøtk éúúéî àäz' ¥§¥¦¨¦©¨¨
Bì eøîà .'äæ ïBòî õeç éúBðBò ìk ìò,dcedi iaxl minkgïk íà ©¨£©¥¨¤¨§¦¥

ïîöò úBwðì éãk ,ïk íéøîBà íãà ìk eäé`l zn`ay mqxtl - §¨¨¨§¦¥§¥§©©§¨
`l` ,mipiicd lre micrd lr frl dfa `veiy `vnpe ,e`hg

.eze` miwizyn eid ok xne` did m` mlerl

àøîâ
,ïðaø eðzmiU ipA' ,okrl ryedi xn`'àð'l`xUi idl` 'dl cFak ¨©¨¨§¦¦¨¨©¡Ÿ¥¦§¨¥

,'dcFY Fl ozeì àlà 'àð' ïéà,äLwa ïBLy epiideøîàL äòLa §¤¨¥¨¤¨§©¨¨§¨¨¤¨©
'ìàøNé àèç' òLBäéì àeä Ceøa LBãwä(`i f my)l`xyin cg` - ©¨¨¦ª©¨¨¦§¨¥

.mxga lrnøîàryediíìBò ìL BðBaø ,åéðôìil xen`.àèç éî ¨©§¨¨¦¤¨¦¨¨
déì øîà,ryedil `ed jexa yecwdøBèìéc éëå[likx jledÎ],éðà ¨©¥§¦¦¨£¦

`l`úBìøBb ìtä CìCìä .ryediìò ìøBbä ìôðå ,úBìøBb ìétäå ¥©¥¨¨©§¦¦¨§¨©©¨©
ïëòBì øîà .,ryedil okréìò àa äzà ìøBâa ,òLBäé,ipbxedl ¨¨¨©§ª©§¨©¨¨¨©

m` mb `ld ,micr ilaeïäkä øæòìàå äzày,ízà øBcä éìBãb éðL ©¨§¤§¨¨©Ÿ¥§¥§¥©©¤

ìøBb íëéìò ìétî éðà íà`ed in mkipy oian lxeb dyr` m` - ¦£¦©¦£¥¤¨
y gxkda ixd ,`hegd,ìôBð àeä íkî ãçà ìògikedl oi` ok m`e ©¤¨¦¤¥

.`hegd `ed ip`y lxebd it lrBì øîà,okrl ryediäLwáa ¨©§©¨¨
EnîúBìøBbä ìò æòì àéöBz ìà ,,ynn lxeba oi`y xnelLixd ¦§©¦©©©©¨¤

øîàpL ,ìøBâa ÷lçúzL ìàøNé õøà äãéúò(dp ek xacna)ìøBâa Cà' £¦¨¤¤¦§¨¥¤¦§©¥§¨¤¤¡©©§¨
,'õøàä úà ÷ìçé,zelxebd zezin` lr frl `vi `ly icke ¥¨¥¤¨¨¤

jnn dywaaäãBz ïz.z`hgy zn`d lr dced - ¥¨
éléîa déãçL éãBçL ,àðéáø øîàxn`y ,mixaca ryedi edzit - ¨©¨¦¨©¥©£¥§¦¥

eløètéäå äãBz Bì ïz ,äàãBä àlà Enî Lwáð íeìkxnelk §§©¥¦§¤¨¨¨¤¨§¦¨¥
wx `l` ebxedl mipeekzn `ly aeygiy eze` drhd ryedi

.xhti dfae dcei `edy mivexãiîäðîà' øîàiå òLBäé úà ïëò ïòiå ¦¨©©©¨¨¤§ª©©Ÿ¤¨§¨
.'éúéNò úàæëå úàæëå ìàøNé éäìà 'äì éúàèç éëðà̈Ÿ¦¨¨¦©¡Ÿ¥¦§¨¥§¨Ÿ§¨Ÿ¨¦¦

:'z`fke z`fk' zeaizd z` zyxec `xnbdéaø øîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©©¦
ìLa ïëò ìònL ãnìî ,àðéðçäLî éîéa íéðL ,íéîøç äLãçàå £¦¨§©¥¤¨©¨¨¦§Ÿ¨£¨¦§©¦¦¥Ÿ¤§¤¨

' øîàpL ,òLBäé éîéadfn uege ,z`fd mrta 'iz`hg ikp`úàæk ¦¥§ª©¤¤¡©¨Ÿ
,ztqep mrt -úàæëå,ztqep mrt cer -éúéNò.df `hgïðçBé éaø §¨Ÿ¨¦¦©¦¨¨

äMîç ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî øîà,mxga okr lrn minrt ¨©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§£¦¨
äLî éîéa äòaøàúàæëå éúàèç éëðà' øîàpL ,òLBäé éîéa ãçàå ©§¨¨¦¥Ÿ¤§¤¨¦¥§ª©¤¤¡©¨Ÿ¦¨¨¦§¨Ÿ

,'éúéNò úàæëåyi ,'z`fke' zeaiza e"`e ze`d ly xezi lkne §¨Ÿ¨¦¦
.ztqep mrt yexcl

:`xnbd dywnàzLä ãòåeiykr cr -Leðòéà àì àîòè éàî- §©©§¨©©£¨Ÿ¦©
myk ,dyn inia mxga okr lrnyk l`xyi eyprp `l recn

.eiykr eyprpy:`xnbd zvxznøæòìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¤§¨¨
Lðò àlL éôì ,ïBòîL éaøamiwicvd z` `ed jexa yecwd §©¦¦§§¦¤Ÿ¨©

l`xyiayúBøzñpä ìò,xzqa miryxd eyry zexiar lr -ãò ©©¦§¨©
ïcøiä úà ìàøNé eøáòL. ¤¨§¦§¨¥¤©©§¥

:mi`pz zwelgna iepy df uexizy d`ian `xnbd,éàpzkxn`p §©¨¥
dxeza(gk hk mixac)ãò eðéðáìe eðì úBìâpäå eðéäìà 'äì úBøzñpä'©¦§¨©¡Ÿ¥§©¦§¨§¨¥©
,'íìBò'dl df ixd ,xzqa zexiar eyr miryxd m`y xnelk ¨

zexiar lr la` ,jk lr miyprpe mirazp miwicvd oi`e epiwel`
:`ziixad zxxan .miwicvd mirazp ielba miryxd eyryänì̈¨

ãòaL ï"éò ìòå eðéðáìe eðì ìò ãe÷ðxtqa zecewp opyi recn - ¨©¨§¨¥§©©¦¤§©
.'cr' ly o"ird lrne 'epipale epl' ly zeize`d lrn dxezd

:dcedi iax aiynãnìîdn lkyLðò àlL`ed jexa yecwdìò §©¥¤Ÿ¨©©
,úBøzñpäwx did,ïcøiä úà ìàøNé eøáòL ãòokn xg`l la` ©¦§¨©¤¨§¦§¨¥¤©©§¥

xnelk .xzqa miyer miryxy zexiard lr mb miyprp miwicvd
lr mb 'epipale epl' zeaizd z` yexcl yiy xnel e`a zecewpdy

,zexzqpdìò Lðò éëå ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨¨©©¦§¤§¨§¦¨©©
íìBòì úBøzñpäocxid z` exary xg`ly xnel xyt` ike - ©¦§¨§¨

,zexzqpd lr miwicvd z` yiprn `ed jexa yecwdøák àìäå©£Ÿ§¨
øîàðepiwel` 'dl zexzqpdy,íìBò ãòzeaizy jgxk lr xnelk ¤¡©©¨

r zeyxcp 'mler cr'jixv epi` zelbpd lr ixdy ,zexzqpd l
.wiqtiy recn miiwd yper ixdy ,mler cr bdpiy xnelàlàlr ¤¨

y ,cnll e`a zecewpdy jgxkLðò àlL íLkmiwicvd z`ìò §¥¤Ÿ¨©©
úBøzñpä,miryxd lyLðò àì Ckmiwicvd z`éeìbaL ïéLðBò ìò ©¦§¨¨Ÿ¨©©¨¦¤©¨

,miryxd ly ielbay zexiar -,ïcøiä úà ìàøNé eøáòL ãòwxy ©¤¨§¦§¨¥¤©©§¥
,miryxd ly ielbay zexiar lr miyprp miwicvd ,exary xg`l
`l ocxid z` exary xg`l mb ,zexzqpd zexiard lr la`
aezky dny ,hrnl zeyxcp zecewpd eixacle .miwicvd miyprp

.jli`e meidn wx `l` ,meid cr did `l 'epipale epl zelbpd'
:`xnbd dywnàlà,dingp iaxl ¤¨
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אל יאמר אדם נואש, בראותו שכבר עבר שבת מברכים חודש אלול, ראש־חודש אלול, וכמה ימים בחודש אלול, וישנו כבר העניין 
דתקיעת שופר . . ואף־על־פי־כן יש לו קשיים בהתמודדות עם היצר־הרע – כי "לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע", ולכן, אם רק יתנהג 

על־פי תורה, אזי תפעל התורה את פעולתה כנגד היצר־הרע.
משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז



xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc oixcdpq(iyily meil)

ly dyrna,Leðòéà àîòè éàî ,ïëò.xzqa `hg okr `ld ¨¨©©£¨¦©
:`xnbd zvxzndéa éòãé Båäc íeMîe`hg lr mircei eid -BzLà ¦©£¨§¦¥¦§

,åéðáe.ielbay `hg aygp okle ¨¨
`ed jexa yecwd xn` :okr dyrna zeyxc dnk d`ian `xnbd

ryedil'ìàøNé àèç'(`i f ryedi).,àcáæ øa àaà éaø øîàjkn ¨¨¦§¨¥¨©©¦©¨©©§¨
y cenll yi 'mrd `hg' aezk `lyàeä ìàøNé ,àèçL ét ìò óà©©¦¤¨¨¦§¨¥

.eilr l`xyi zyecw my -éLðéà éøîàc eðééä ,àaà éaø øîà- ¨©©¦©¨©§§¨§¦¦§¥
,xnel miyp` milibxy dn edfdéîL àqà éôìéç éðéa éà÷c àqà©¨§¨¥¥¥¦§¥©¨§¥

déì eø÷ àqàåmi`xew qcde eny qcd ,zeaxr oia cnerd qcd - §©¨¨¥
miaaeqny elit` mdilr l`xyi ly mnyy xnel `ed lyne .el

.zexiara
l`xUi `hg' ,ryedil d"awd xn` :ztqep dyxcúà eøáò íâå ¨¨¦§¨¥§©¨§¤

íâ eLçk íâ eáðb íâ íøçä ïî eç÷ì íâ íúBà éúéeö øLà éúéøa§¦¦£¤¦¦¦¨©¨§¦©¥¤©¨§©¦£©
'íäéìëa eîN(my).,àzøtñî øa äãeäé éaø íeMî àòléà éaø øîà ¨¦§¥¤¨©©¦¦¨¨¦©¦§¨©¦§©§¨

.'íâ' äMîç øîàpL ,äøBz éLîeç äMîç ìò ïëò øáòL ãnìî§©¥¤¨©¨¨©£¦¨§¥¨¤¤¡©£¦¨©
:ztqep dyxcïëò ,àzøtñî øa äãeäé éaø íeMî àòléà éaø øîàå§¨©©¦¦¨¨¦©¦§¨©¦§©§¨¨¨

äéä Búìøòa CLBîdlind z` dqiky cr ezn` xer z` jyn - ¥§¨§¨¨¨
,lxrk d`xpeàëä áéúk,okra,'éúéøa úà eøáò íâå'íúä áéúëe §¦¨¨§©¨§¤§¦¦§¦¨¨

lenln rpnpy mc` iabl(ci fi ziy`xa),'øôä éúéøa úà'zenaiae ¤§¦¦¥©
(.ar)zl`ey .lxrk `ed ixd ezlxra jeyndy df weqtn eyxc

:`xnbd,àèéLtlk lr xar s`y mcewn epyxc xak `ldy §¦¨
:`xnbd daiyn .dxez iyneg dyngäåöîa àîéúc eäîcdéôeb ©§¥¨§¦§¨¥

ø÷t àì,envr xiwtd `l etebay zeevnay -ïì òîLî à÷mby Ÿ¨©¨©§©¨
.`hg `ed dfa

mxga lrend lr xn`p :ztqep dyxc'ìàøNéa äìáð äNò éëå'my) §¦¨¨§¨¨§¦§¨¥
(eh f..äñøBàîä äøòð ïëò ìòaL ãnìî ,àcáæ øa àaà éaø øîà̈©©¦©¨©©§¨§©¥¤¨©¨¨©£¨©§¨¨

íúä áéúëe ,'äìáð äNò éëå' àëä áéúkdqxe`nd dxrp oiprl §¦¨¨§¦¨¨§¨¨§¦¨¨
dzpify'ìàøNéa äìáð äúNò ék'(`k ak mixac):`xnbd zl`ey . ¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥
,àèéLtiyneg dyng lk lr xar okry lirl epyxc xak ixdy §¦¨

:`xnbd daiyn .dxezàîéúc eäîcdéLôð ø÷t àì éàä élek- ©§¥¨¥©Ÿ¨©©§¥
,zeixal rxe minyl rx zeidl envr xiwtd `l jk lkyà÷̈

ïì òîLî.`hg `ed dfa mby `a` iax ©§©¨
,øîà àðéáøcenll yi `l` ,dqxe`nd dxrpa ynn okr `hg `l ¨¦¨¨©

y ,o`kndéðécokr ly epic -koicc ,äñøBàîä äøòðdpic ¦¥§©£¨©§¨¨§
,äìé÷ña.elweql eehvp okra oke ¦§¦¨

:okr ly eizepae eipa eyprp m`d zx`an `xnbdLéø déì øîà̈©¥¥
àúeìb[dlebd y`xÎ]áéúk ,àðeä áøì(dkÎck f my)úà òLBäé ç÷iå' ¨¨§©¨§¦©¦©§ª©¤

ì úàå úøcàä úàå óñkä úàå çøæ ïa ïëòúàå åéða úàå áäfä ïBL ¨¨¤¤©§¤©¤¤§¤¨©¤¤§¤§©¨¨§¤¨¨§¤
Bì øLà ìk úàå Bìäà úàå Bðàö úàå BøBîç úàå BøBL úàå åéúBða§¨§¤§¤£§¤Ÿ§¤¨¢§¤¨£¤
mz` EtxUIe oa` l`xUi lk Fz` EnBxIe ,'ebe FOr l`xUi lke§¨¦§¨¥¦©¦§§Ÿ¨¦§¨¥¤¤©¦§§Ÿ¨

,le`yl yie ,'mipa`A mz` ElwqIe W`Aåéða ,àèç àeä íà ¨¥©¦§§Ÿ¨¨£¨¦¦¨¨¨¨
,eàèç äî åéúBðáeelwqie mze` etxyie' mdiabl xn`p recne §¨¤¨§
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ìL àéðúå ,'Léà äMLåìL éëå ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøác ,Lnî äMLå íéLíéL §¦¨¦§©§¨§Ÿ¦§¦¨©¨¦§¥©¦§¨¨©©¦§¤§¨§¦§Ÿ¦
ìLk àlà øîàð àì àìäå ,eéä äMLåìe÷ML ,äMðî ïa øéàé äæ ,àlà .Léà äMLå íéL §¦¨¨©£ŸŸ¤¡©¤¨¦§Ÿ¦§¦¨¦¤¨¤¨¦¤§©¤¤¨

,äLî äæ 'Lø øaãé íéðeðçz' ,'úBfò äðòé øéLòå Lø øaãé íéðeðçz' áéúëc éàî ,áø øîà ïîçð áø øîà .ïéøãäðñ ìL daeø ãâðk§¤¤¨¤©§¤§¦¨©©©§¨¨©©©¦§¦©£¦§©¤¨§¨¦©£¤©©£¦§©¤¨¤Ÿ¤
,eèà .íB÷nä éðôì ïèáçå àa ïîçð áø øîàå ,''ä éðôì íe÷éviå' áéúëc íeMî àîéìéà ,àîòè éàî .òLBäé äæ 'úBfò äðòé øéLòå'§¨¦©£¤©¤§ª©©©£¨¦¥¨¦¦§¦©©¦¦§¥§¨©©©§¨¨©£¨¨¦§¥©¨¨
äNòL ãnìî ,'ìlôéå' àlà ,øîàð àì 'ìltúiå' øæòìà éaø øîàå ,'äôbnä øöòzå ìlôéå ñçðt ãîòiå' áéúëäå ?éëä ãéáò àì ñçðt¦§¨¨¨¥¨¦§¨§¦©©£Ÿ¦§¨©§©¥©¥¨©©©¥¨§¨©©¦¤§¨¨©¦§©¥Ÿ¤¡©¤¨©§©¥§©¥¤¨¨
eéäiå' áéúëc ,ìàøNiî óìà äòaøàå íéøNò eìté elà ìò ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,íB÷nä éðôì ïèáçå àá .BðB÷ íò úeìéìt§¦¦¨©£¨¨¦§¥©¨¨©§¨¨¦¤¨©¥¦§¤§¦§©§¨¨¤¤¦¦§¨¥¦§¦©¦§
äîì' øîà øîéî ,énð äLî .'ïcøiä úà äfä íòä úà øéáòä zøáòä äîì' ,àëäî àlàå .'óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä©¥¦©©¥¨©§¨¨§¤§¦¨¤§¤¨¥¨¨¨¨¥£©§¨©£¦¤¨¨©¤¤©©§¥Ÿ¤©¦¥©¨©¨¨
LBãwä Bì øîà ,àìéL éaø Løc .'Cì íe÷ òLBäé ìà 'ä øîàiå' 'ïcøiä øáòa áLpå eðìàBä eìå' àëäî àlà .'äfä íòì äúòøä£¥Ÿ¨¨¨©¤¤¨¥¨¨§©§©¥¤§¥¤©©§¥©Ÿ¤¤§ª©¨¨©©¦¦¨¨©©¨
áø íé÷Bà ,÷ôðc øúa .ìéî íéML íz÷çéø ízàå ,'eîé÷z ïcøiä úà íëøáòa äéäå' ézøîà éðà .íälLî äL÷ ElL ,àeä Ceøä¤§¨¨¦¤¨¤£¦¨©§¦§¨¨§¨§§¤¤©©§¥¨¦§©¤¦©§¤¦¦¦¨©¦§©¦©
äeö øLà ìkî øác øéñä àì ,òLBäé äNò ïëå ,òLBäé úà äLî äeö ïk ,Bcáò äLî úà 'ä äeö øLàk' ,Løãå déìò àøBîà̈¨£¥§¨©©£¤¦¨¤Ÿ¤©§¥¦¨Ÿ¤¤§ª©§¥¨¨§ª©Ÿ¥¦¨¨¦Ÿ£¤¦¨
øLàk dkìîìe éòì úéNòå' ,éòa déì øîà÷c eðééäå ,íäì zîøb äzà ,Bì øîà .'Cì íe÷' øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .'äLî úà 'ä¤Ÿ¤¦¥©©§©¨¨©©¨¨©§¨¨¤§©§§¨¨©¥¨©§¨¦¨¨©§©§¨©£¤

áö øN éðà ék àì øîàiå 'Bâå àøiå åéðéò àOiå Bçéøéa òLBäé úBéäa éäéå' .'Bâå dkìîìe Bçéøéì úéNòìBtéå] éúàá äzò 'ä à ¨¦¨¦¦§©§¨§©§¦¦§§ª©¦¦©¦¨¥¨©©§§©Ÿ¤Ÿ¦£¦©§¨©¨¨¦©¦
ànL ïðéLééç ,äìéla Bøéáçì íBìL ïziL íãàì Bì øeñà ,ïðçBé éaø øîàäå ,éëä ãéáò éëéä ,[eçzLiå äöøà åéðt ìà òLBäé§ª©¤¨¨©§¨©¦§¨¥¦£¦¨¦§¨¨©©¦¨¨¨§¨¨¤¦¥¨©£¥©©§¨¨§¦©¤¨
.äìháì íéîL íL é÷tî àìc ,éøéîb ?éøwLî àîìéãå .'Bâå 'éúàá äzò 'ä àáö øN éðà' déì øîà÷c ,íúä éðàL .àeä 'ãL'¥©¦¨¨§¨£©¥£¦©§¨©¨¨¦§§¦§¨§©§¦§¦¦§¨©§¦¥¨©¦§©¨¨
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קעח
oifge` mipya cenr cn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.'åë íúìèéá ùîà åì øîàllkn iz`a dzr dil xn`wcn 'iyxc iz`a dzr
miiaxrd oia aixrdyk meid yn` iz`a dzr dil xcdnc l"` izixg` `zlinc

:ziaxr oeyl `l` df oi`y yn` inp dil ixw.ú"ú íúìèéá åéùëòåmeiac oeike
dxeza weqrl mz` mikixv zengln iwqr zngn dxeza weqrl oileki mz` i`

dpgnd myy lblba akyl jl dide dlila
:xevna `le.éúàá äúòeiykr my lr

siqed `le ryedi xdfp cin rxtil iz`a
olie ira xn`p jkl dlila xevna `al cer
oly wnrd jeza `edd dlila ryedi

:dxez ly dwnera.éøåîàä êéáàgxz
:e`a orpkn eizea`e.úéðå÷ñô çåø øîà

:l`ixab.íúåà íéìëî äúà`xew dz`y
:izige ixen` mze`.êòø úà áéø êáéøm`

mnvra ogiked l`xyi z` gikedl jl yi
ot mzefal lbz l` dxye mdxa` ly ceqe

ptl dxye mdxa` m`eaa dyrz dnji
:epnilkn dz`y jl ep`hg dn mixne`eéîå

.àúåùø äéì úéàgihdl i`d ilek l`ixabl
:dlrn itlk mixac.øâåñù ïåéëel oi`y

:dnig dxaby oeik mingx ywal zeyx.áåù
:lirei `l ik dywaa gzet xg` j`ln oi`

.øöá àì êòåù êåøòéämixne` eid jk
xva `l jrey zncwd melk aei`l eixiag
eid ok dyer ziid m` dxvd d`a `l cr

:jgk z` mivn`n lkdåîöò õîàîä ìë
.íéøö ïéà äèîìî äìôúáepihqdl mileki

:dlrnlnåäéù íéîçø íãà ù÷áé íìåòì
.åçë úà íéöîàî ìëäik`ln ederiiqiy

mipihqn el edi `lye mingx ywal zxyd
m` jrey jexrid rnyn ikde dlrnln
xva `l edkxrz z`fk jrey jexrl dz`a
:jgk ivn`na edi lkdye mixv jl edi `ly

.éøîæelleke dinwl yxtnck okr `ed
:miwicv eidy eig` x`y mr aezkdáéúë

.ïëò áéúëå éøîæ`le gxf ipal aiygw `kd
z` ryedi gwie aizk (f ryediae) okr aizk

:`ed dixa `nl` gxf oa okr.ìàåîùå áø
xn` cg ixnf `ed okr `ed ediiexz ixn`c

:'ek eny okr.éøîæ äùòîoxn`ck s`ep
eyprpy cere dqxe`nd dxrp lr `a lirl
ici lr eyprpy enk epeera l`xyi etbpe
daex o`ke sl` drax`e mixyr eznc ixnf

:oixcdpq ly.ïëéòzecewt mdilr lblb
swida zlblbzny ef `pkrk mdizepeer

:lebr.å÷ðéåopax exn`wc ol ztki` i`ne
`ivedl `ly ipyne ok xne` mc` lk k"`c

:'ek frl.øùôà éà:oicd xnbp xakyìë éëå
.äéðéîël dil opicygc `ed on`p ikeicdq

:micr x`eva ielz xlew `di xninlïåéë
.ãéâîå øæåç åðéà áåù ãéâäùyigknd xac

cibi `l m` (d `xwie) aizkc oey`xd z`
edpicygin 'it`e `xw citw `ziinw dcbd`

:enca aegl epl dn ixn`c eda ixcdc i`dc xninl `ki`c irain `l inpéáäéã
.åäééúìéîì àîòè:eze` mi`pey epiid zipelt d`py iptn.àñëî àéòáãdyrn

ipa lk e`ae xira lecb mc` zn meia eae zny cg` ryx l`xyi cg` qkena
evtwe eixg` qkend zhn z` mb e`ived qken eze` iaexwe ezhna ewqrzpe xird
dide egxae zehnd egipde miaie` mdilr
eax zhn mr el ayiy cg` cinlz my
z` xeawl xird ilecb exfg onf xg`l
dide qken lya ezhn mdl 'tlgzpe mkgd
iaexwe lired `le wrev cinlz eze`
eze` da xrhvpe mkgd z` exaw qkend
oeifaa df xawil mxb `hg dn c`n cinlz
dfk lecb ceaka xawil ryx eze` dkf dne
xrhvz l` el xn`e melga eax el d`xp
`ae lecb ceaka ocr oba iceaka j`x`e `a
gzt ly xive mpdiba yi`d eze` j`x`e
izrny zg` mrt la` eipf`a aaeq mpdib
okle izign `le minkg icinlz zepba
xyl dcerq oikd zg` mrt dfe izyprp
dfe miiprl dwlige xird xy `a `le xird
`di izn cr cinlz eze` xn` exky did
cr el xn` dyw oica oecp yi`d eze`
el xn` eizgz qpkie ghy oa oerny zeniy
zeiptykn miyp iptn el xn` dnl
oda dyer epi`e oelwy`a yiy zeil`xyi
oernyl mixac cinlz eze` xtiq xgnl oic
ilra mixega mipeny qpik dyr dn ghy oa
ck ozpe minyb mei meid eze` dide dnew
zilh ltiwe cg`e cg` lk cia dlecb
mipeny ody oda exdfd odl xn`e mkeza
on odn zg` yi` diabi eqpkzy dryae
m`e mka zehley zetykn oi` aeye ux`d
ghy oa oerny el jld mdl lkep `l e`l
uegan mixegad gipde mdly oilwxhl
ip` sykn odl xn` dz` in el exn`
dne el exn` iz`a mityka mkzeqple
mkl `iadl ipleki odl xn` jcia mityk
zeaebp zezilh itehr mixega mipeny
d`xpd el exn` minyb mei `edy t"r`e
on zezilhd e`ived mdl fnxe uegl `vi
cg` lk fg`e eqpkpe oda ethrzpe mickd

z`me`ivede mdl elkie diabde odn zg`
e`ae xaca mdiaexw e`pwzpe mlek me`lze
ly epa lr ecirde mdixac epeeke mdn mipy
epic xnbpe dzin aeig ghy oa oerny
df oer ia yi m` xn` lwqil `vei didyke
`dz ok epi` m`e il dxtk izzin `dz `l
ielz xlewe izeper lk lr dxtk izzin
epzpe mda exfge el` ernye micr x`eva
k"tr`e miypd z`py zngn mdixacl mrh

:xhtp `l'éðúî.åéãâá úà åúåà ïéèéùôî
:ezeqk `la eze` xn`ck.åéðôìîezexr

:cba zkizga
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,íééaøòä ïéa ìL ãéîz ízìhéa Lîà ,déì øîà̈©¥¤¤¦©§¤¨¦¤¥¨©§©¦
?úàa ïäî äæéà ìò ,äøBz ãeîìz ízìhéa åéLëòå§©§¨¦©§¤©§¨©¥¤¥¤¨¨
àeää äìéla òLBäé ïìiå' ãiî .'éúàá äzò' ,déì øîà̈©¥©¨¨¦¦¨©¨¤§ª©©©§¨©
d÷îeòa ïlL ãnìî ,ïðçBé éaø øîàå ,'÷îòä CBúa§¨¥¤§¨©©¦¨¨§©¥¤¨§§¨
,áøc déîMî àéðBà øa ìàeîL áø øîà .äëìä ìL¤£¨¨¨©©§¥©§¨¦§¥§©
øîàpL ,ïéãéîz úáø÷äî øúBé äøBz ãeîìz ìBãb̈©§¨¥¥©§¨©§¦¦¤¤¡©
,àø÷ éàä ,éîéc áøì éiaà déì øîà .'éúàá äzò'©¨¨¦¨©¥©©¥§©¦¦©§¨
øäî áéøì àöz ìà' ?déì eúéî÷Bî éàîa àáøòîa§©£¨¨§©§¦¥©¥¥¨¦©¥
Eáéø Eòø EúBà íéìëäa dúéøçàa äNòz äî ït¤©©£¤§©£¦¨§©§¦§¥¤¦§
øîàL äòLa .'ìâz ìà øçà ãBñå Eòø úà áéø¦¤¥¤§©¥©§¨§¨¨¤¨©
íäì øBîà Cì ,ìà÷æçéì àeä Ceøa LBãwä Bì©¨¨¦¤§¥¥¡¨¤

éáà' ,ìàøNéìçeø äøîà ,'úézç Enàå éøBîàä E §¦§¨¥¨¦¨¡¦§¦§¦¦¨§¨©
,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úéðB÷ñt¦§¦¦§¥©¨¨¦¤¨

éðôì eãîòéå äøNå íäøáà eàBáé íàøîBà äzà ,E ¦¨©§¨¨§¨¨§©©§§¨¤©¨¥
øçà ãBñå Eòø úà áéø Eáéø' ,íúBà íéìëîe íäì̈¤©§¦¨¦§¦¤¥¤§©¥
øîàc ,ïéà ?éàä élek àúeLø déì úéà éîe .'ìâz ìà©§¨¦¦¥§¨¥©¦§¨©

ìL ,àðéðç éaøa éñBé éaø,ïB÷ñét ,Bì Lé úBîL L ©¦¥§©¦£¦¨¨Ÿ¥¥¦§
.äìòî étìk íéøác ÷ñBtL ,ïB÷ñét .ïBøâéñ ,ïBîèéà¦§¦§¦§¤¥§¨¦§©¥©§¨
ïåék ,ïBøâéñ .ìàøNé ìL ïäéúBðBò íèBàL ,ïBîèéà¦§¤¥£¥¤¤¦§¨¥¦§¥¨
,'øöá àì EòeL êBøòéä' .çúBt Bðéà áeL ,øâBqL¤¥¥¥©£©££Ÿ§¨
,äøöì älôz íãà íéc÷é íìBòì ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨©§¦¨¨§¦¨§¨¨
ïéa ,äøöì älôz íäøáà íéc÷ä (àì) àìîìéàL¤¦§¨¥Ÿ¦§¦©§¨¨§¦¨§¨¨¥
,ìàøNé ìL ïäéàðBOî øéizLð àì ,éòä ïéáe ìà úéa¥¥¥¨¨Ÿ¦§©¥¦§¥¤¤¦§¨¥

.èéìôe ãéøNBîöò õnàîä ìk ,øîà Lé÷ì Léø ¨¦¨¦¥¨¦¨©¨©§©¥©§
ïðçBé éaø .äìòîìî íéøö Bì ïéà ,ähîlî älôúa¦§¦¨¦§©¨¥¨¦¦§©§¨©¦¨¨
ïéönàî ìkä eäiL íéîçø íãà Lwáé íìBòì ,øîà̈©§¨§©¥¨¨©£¦¤§©Ÿ§©§¦
Bì øtékL ïépî :äìòîìî íéøö Bì eäé ìàå Bçk úà¤Ÿ§©§¨¦¦§©§¨¦©¦¤¦¥
øîàpL ,Béecéå Bì øtékL ïépî ,ïðaø eðz :'eëå Béåcéå¦§¨©¨¨¦©¦¤¦¥¦¤¤¡©
,'äfä íBiä Eøkòé eðzøëò äî òLBäé Bì øîàiå'©Ÿ¤§ª©¤£©§¨©§¨§©©¤
.àaä íìBòì øeëò äzà éàå ,øeëò äzà 'äfä íBiä'©©¤©¨¨§¦©¨¨¨¨©¨
òcøãå ìkìëå ïîéäå ïúéàå éøîæ çøæ éðáe' áéúëe§¦§¥¤©¦§¦§¥¨§¥¨§©§Ÿ§©§©
ïä äMîç ïlek ?'äMîç ílek' éàî ,'äMîç ílek¨£¦¨©¨£¦¨¨£¦¨¥
ãç ,ìàeîLe áø .ïëò áéúëe ,éøîæ áéúk .àaä íìBòì̈¨©¨§¦¦§¦§¦¨¨©§¥©
äNòî äNòL ,éøîæ BîL àø÷ð änìå ,BîL ïëò øîà̈©¨¨§§¨¨¦§¨§¦§¦¤¨¨©£¥
,ïëò BîL àø÷ð änìå ,BîL éøîæ ,øîà ãçå .éøîæ¦§¦§©¨©¦§¦§§¨¨¦§¨§¨¨
úBcååúäì òãBé Bðéà íà :ìàøNé ìL ïäéúBðBò ïëéòL¤¦¥£¥¤¤¦§¨¥¦¥¥©§¦§©
?ïîöò ewðéå :ïîöò úBwðì 'eë øîBà äãeäé éaø 'eë©¦§¨¥§©©§¨¦©©§¨
.íéãòä ìòå ,ïéðéc éza ìò æòì àéöBäì àlL éãk§¥¤Ÿ§¦©©©¨¥¦¦§©¨¥¦

ïBò éa ïéà íàå ,éúBðBò ìëì äøtk éúúéî àäz àì ,äæ ïBò éa Lé íà' ,øîà ,âøäéì àöiL ãçà íãàa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§¨¨¤¨¤¨¨¥¨¥¨©¦¥¦¨¤Ÿ§¥¦¨¦©¨¨§¨£©§¦¥¦¨
íéîëç eòîMLëe .'íìBòì äìéçî íäì àäz àì íéãòäå ,ïéweðî ìàøNé ìëå ïéc úéáe ,éúBðBò ìëì äøtk éúúéî àäz ,äæ¤§¥¦¨¦©¨¨§¨£©¥¦§¨¦§¨¥§¦§¨¥¦Ÿ§¥¨¤§¦¨§¨§¤¨§£¨¦
,àëéøö àì ?déðéîk ìk ,àèéLt .íéãò øàeöa éeìz øìB÷ àäéå ,âøäé àlà .äøéæb äøæâð øákL ,øLôà éà Bøéæçäì ,eøîà ,øáca©¨¨¨§§©£¦¦¤§¨¤§¨¦§§¨§¥¨¤¨¥¨¥¦¥¨¨§©¨¥¦§¦¨¨§¦¥Ÿ§¦¨
àîòè éáäé à÷c áb ìò óàc ,àëéøö àì .ãébîe øæBç Bðéà áeL ãébäL ïåék ,éåä éàî ,eäa éøãä éëå .éãäñ eäa éøãä à÷c§¨¨§¦§¨£¥§¦¨§¦§©¨¥¥¨¤¦¦¥¥©¦Ÿ§¦¨§©©©§¨¨£¦©£¨

:(àñëéî àéòác äNòî àeää ék) eäééúléîìäðùîLéàä .åéãâa úà BúBà ïéèéLôî ,úBnà òaøà äìé÷qä úéaî ÷Bçø äéä §¦§©§¦©©£¤§¨£¨¦§¨¨¨¨¦¥©§¦¨©§©©©§¦¦¤§¨¨¨¦
:äneøò úì÷ñð äMàä ïéàå íBøò ì÷ñð Léàä ,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøác ,äéøçàîe äéðôlî äMàäå ,åéðôlî BúBà ïéqëî§©¦¦§¨¨§¨¦¨¦§¨¤¨¥©£¤¨¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¨¦¦§¨¨§¥¨¦¨¦§¤¤£¨
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc oixcdpq(iyily meil)

åéLëòå ,íééaøòä ïéa ìL ãéîz ízìhéa Lîà déì øîàdlila ¨©¥¤¤¦©§¤¨¦¤¥¨©§©¦§©§¨
äøBz ãeîìz ízìhéa,xefgl mkl did minglp mz` meiay oeiky ¦©§¤©§¨

ryedi l`y .xevna x`ydl `le ,dlila dxeza weqrl dpgnl
úàa ïäî äæéà ìò.rxtidl'éúàá äzò' ,déì øîà.eiykr ly lr - ©¥¤¥¤¨¨¨©¥©¨¨¦

ãiîweqrl dpgnl dlila xfg d`ad dnglnae ,ryedi ea xfg ¦¨
ird znglna xn`py dxezaCBúa àeää äìéla òLBäé ïìiå'©¨¤§ª©©©§¨©§

.äëìä ìL d÷îeòa ïlL ãnìî ,ïðçBé éaø øîàå ,'÷îòä̈¥¤§¨©©¦¨¨§©¥¤¨§§¨¤£¨¨
:dxez cenlz zlrn z` o`kn cenll yiy d`ian `xnbdøîà̈©

úáø÷äî øúBé äøBz ãeîìz ìBãb ,áøc déîMî àéðBà øa ìàeîL áø©§¥©§¨¦§¥§©¨©§¨¥¥©§¨©
ïéãéîz.'éúàá äzò' øîàpL , §¦¦¤¤¡©©¨¨¦

:j`ln mr sqep dyrn d`ian `xnbd,éîéc áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¦¦
déì eúéî÷Bî éàîa àáøòîa àø÷ éàädf weqt micinrn cvik - ©§¨§©£¨¨§©§¦¥

.l`xyi ux`aíéìëäa dúéøçàa äNòz äî ït øäî áéøì àöz ìà'©¥¥¨¦©¥¤©©£¤§©£¦¨§©§¦
'ìâz ìà øçà ãBñå Eòø úà áéø Eáéø Eòø EúBà(hÎg dk ilyn)x`an . §¥¤¦§¦¤¥¤§©¥©§¨

,inic axíäì øBîà Cì ,ìà÷æçéì àeä Ceøa LBãwä Bì øîàL äòLa§¨¨¤¨©©¨¨¦¤§¥¥¡¨¤
éáà' ,ìàøNéì'úézç Enàå éøBîàä E(b fh l`wfgi)mgiked xnelk , §¦§¨¥¨¦¨¡¦§¦§¦¦

.dxye mdxa` ,mzea` lr zepb ixac ly ote`açeø äøîà̈§¨©
úéðB÷ñtl`ixab j`lnd -íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ¦§¦¦§¥©¨¨¦¤¨

éðôì eãîòéå äøNå íäøáà eàBáé íà,Em`díäì øîBà äzàmiepik ¦¨©§¨¨§¨¨§©©§§¨¤©¨¥¨¤
el`Eòø úà áéø Eáéø ,íúBà íéìëîel`xyi z` gikedl ick - ©§¦¨¦§¦¤¥¤

,mnvra mdilr xacìâz ìà øçà ãBñåmdxa` ly i`pbd z`e - §©¥©§¨
.mzefal dlbz l` dxye

:`xnbd zl`eyéàä élek àúeLø déì úéà éîel`ixabl yi ike - ¦¦¥§¨¥©
:`xnbd daiyn .dlrn itlk mixac gihdl ,efk zeyx j`lndïéà¦

,ok -ìL àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc,ïBîèéà ,ïB÷ñét ,Bì Lé úBîL L §¨©©¦¥§©¦£¦¨¨Ÿ¥¤¦§¦§
ïB÷ñét .ïBøâéñmy lräìòî étìk íéøác ÷ñBtL,[o`k xkfpk] ¦§¦§¤¥§¨¦§©¥©§¨

ïBîèéàmy lríèBàL[dqkne mzeqÎ]ïBøâéñ ,ìàøNé ìL ïäéúBðBò ¦§¤¥£¥¤¤¦§¨¥¦§
y my lrøâBqL ïåékzeyx xzei oi`e dnigd dxabzdy - ¥¨¤¥

,mingx ywal l`ixabláeLxg` j`lnçúBt Bðéàywan `l - ¥¥©
.lirei `ly meyn ,mingx

aei` ly eixag :ird zngln iabl ztqep dyxc d`ian `xnbd
el exn`øöá àì EòeL êBøòéä''gk iSn`n lke(hi el aei`)m`d - £©££Ÿ§¨§Ÿ©£©¥Ÿ©

eid ,ok dyer ziid m`y ,dxvd d`a `l oiicryk jzrey zkxr
o`kn .lawzzy jzlitz z` miwfgne mivn`n,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨

íäøáà íéc÷ä (àì) àìîìéàL ,äøöì älôz íãà íéc÷é íìBòì§¨©§¦¨¨§¦¨§¨¨¤¦§¨¥Ÿ¦§¦©§¨¨
øöì älôzéòä ïéáe ìà úéa ïéa älr mdxa` lltzd `l eli`y - §¦¨§¨¨¥¥¥¥¨¨

eipa micizry `apzde irl l` zia oia didyk l`xyi ipa
,okr oera my lykdl,ìàøNé ìL ïäéàðBOî øéizLð àìxnelk Ÿ¦§©¥¦§¥¤¤¦§¨¥

,[xedp ibq oeyla] l`xyin,èéìôe ãéøNwx ebxdp ezlitz zekfae ¨¦¨¦
'yi` dyye miyelyk'(d f ryedi).

,øîà Lé÷ì Léøepiid 'gk ivn`n lke' ,weqtd z` yexcl yi jk ¥¨¦¨©
ähîlî älôúa Bîöò õnàîä ìk,eikxv lr lltzdl un`zny - ¨©§©¥©§¦§¦¨¦§©¨

xva `l'äìòîìî íéøö Bì ïéà 'eilr mibxhwn mik`ln oi` - ¥¨¦¦§©§¨
.dlrnln

,øîà ïðçBé éaø,weqtd z` yexcl yi jkíéîçø íãà Lwáé íìBòì ©¦¨¨¨©§¨§©¥¨¨©£¦
,äìòîìî íéøö Bì eäé ìàå Bçk úà ïéönàî ìkä eäiLjke,eyexit ¤§©Ÿ§©§¦¤Ÿ§©§¨¦¦§©§¨

'xva `l' ,dlitzd z` jexrl jixv jky epiid 'jrey jexri'
'gk ivn`n lke' ,dlrnln mibxhwne mixv el eidi `ly lltziy
ik`ln ederiiqiy xnelk ,egek z` evn`i lkdy lltziy epiidc

.mingx ywal zxyd
:dpyna epipy.'eëå Béåcéå Bì øtékL ïépî¦©¦¤¦¥¦§

ïðaø eðz,`ziixaaBì øtékL ïépîokrl -øîàpL ,Béecéåf ryedi) ¨©¨¨¦©¦¤¦¥¦¤¤¡©
(dk,'äfä íBiä 'ä Eøkòé eðzøëò äî òLBäé Bì øîàiå'yexcl yie ©Ÿ¤§ª©¤£©§¨©§¨§©©¤

áéúëe .àaä íìBòì øeëò äzà éàå ,øeëò äzà 'äfä íBiä'oke - ©©¤©¨¨§¦©¨¨¨¨©¨§¦
minid ixaca aezkdn yexcl yi(e a '`),ïîéäå ïúéàå éøîæ çøæ éðáe'§¥¤©¦§¦§¥¨§¥¨

.'äMîç ílek òcøãå ìkìëå.okr `ed ixnfïlek ,'äMîç ílek' éàî §©§Ÿ§©§©¨£¦¨©¨£¦¨¨
,àaä íìBòì ïä äMîçeidy eig` x`y mr okr z` aezkd llky £¦¨¥¨¨©¨

.mzenk `ad mlerl wlg yi el mby zexedl ,miwicv
:`xnbd dywn .okr ly eizeny ipy z` zyxec `xnbdáéúk§¦

ïëò áéúëe éøîæ`ld ,okr `le ixnf xkfen minid ixaca recn - ¦§¦§¦¨¨

ryedia(ck f):`xnbd zvxzn .gxf ly epa did okry x`eanáø©
ìàeîLeeny edn ewlgpy `l` ,okr `ed ixnfy mixaeq mdipy §¥

,eiepik edne ixwirdBîL àø÷ð änìå ,BîL ïëò øîà ãçmb,éøîæ ©¨©¨¨§§¨¨¦§¨§¦§¦
my lréøîæ äNòî äNòLs`ipy -lirl `aenk](`"r)lray ¤¨¨©£¥¦§¦

zipicnd mr s`ip ixnfy myk [dqxe`n dxrp(dk xacna).ãçå§©
BîL àø÷ð änìå ,BîL éøîæ ,øîàmb,ïëòmy lrïëéòLlblib - ¨©¦§¦§§¨¨¦§¨§¨¨¤¦¥

xekfi `ed jexa yecwdyìàøNé ìL ïäéúBðBò.mdilr eyprie £¥¤¤¦§¨¥
:dpyna epipy'eë øîBà äãeäé éaø 'eë úBcååúäì òãBé Bðéà íàm` ¦¥¥©§¦§©©¦§¨¥

izepeer lk lr dxtk izzin `dz xne` mnefn `edy rcei did
ick ok mixne` mc` lk edi ok m` el exn` ,df oern uegúBwðì§©

:ïîöò©§¨
:`xnbd zl`ey,ïîöò ewðéåok xn`i mc` lky jka dne xnelk ¦©©§¨

:`xnbd daiyn .envr dwpie,ïéðéc éza ìò æòì àéöBäì àlL éãk§¥¤Ÿ§¦©©©¨¥¦¦
,oick ewqt `le ,ahid exwg `l oic ziay mirneyd exn`iy

åfrl `ivedl `lyíéãòä ìò.md mipxwyy §©¨¥¦
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaíãàa äNòî ¨©¨¨©£¤§¨¨

,âøäéì àöiL ãçàedelwqy mceweäæ ïBò éa Lé íà' ,øîà- ¤¨¤¨¨¥¨¥¨©¦¤¦¨¤
,dbixdl ize` mi`iven exearyìëì äøtk éúúéî àäz àìŸ§¥¦¨¦©¨¨§¨

ïéc úéáe ,éúBðBò ìëì äøtk éúúéî àäz ,äæ ïBò éa ïéà íàå ,éúBðBò£©§¦¥¦¨¤§¥¦¨¦©¨¨§¨£©¥¦
ïéweðî ìàøNé ìëå`ly ize` mibxedy jk lr mdl lgen ip`y - §¨¦§¨¥§¦

,oickøáca íéîëç eòîMLëe .'íìBòì äìéçî íäì àäz àì íéãòäå§¨¥¦Ÿ§¥¨¤§¦¨§¨§¤¨§£¨¦©¨¨
,mc` eze` xn` jkyBøéæçäì ,eøîàeze` bexdl `ly -éà ¨§§©£¦¦

,øLôàmeynäøéæb äøæâð øákL,oicd xnbp xak -àäéå ,âøäé àlà ¤§¨¤§¨¦§§¨§¥¨¤¨¥¨¥¦¥
,íéãò øàeöa éeìz øìB÷eypri ,eid mipxwy ok` m`y xnelk ¨¨§©¨¥¦

.jk lr minydn
:`xnbd dywnàèéLt,xfeg `l oicdydéðéîk ìkon`p ike - §¦¨¨§¦¥

recne ,xwyl ecirdy micrd z` ceygp eixac zngny ,`ed
ok`y rnyny ,'micrd x`eva ielz xlew `die' minkg exn`

:`xnbd zvxzn .exwiyy miceyg micrdàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
ote`a xaecny meyn `l` ,ok xnel minkg ekxvedéøãä à÷c§¨¨§¦

éãäñ eäa.mzecrn mda exfg mb micrdy - §¨£¥
:`xnbd zl`eyéåä éàî eäa éøãä éëåmicrdy df mxeb dn - §¦¨§¦§©¨¥

y `ed oicd `ld ,mda exfg,ãébîe øæBç Bðéà áeL ãébäL ïåék¥¨¤¦¦¥¥©¦
,eixacn ea xefgl leki epi` ezecr z` miiqn cry xg`ly epiidc

:`xnbd zvxzn .jixv oi` mzxfg it lr mze` ceygl elit`eàìŸ
àëéøöote`l `l` ,ok xnel minkg ekxved `l -à÷c áb ìò óàc §¦¨§©©©§¨

eäééúléîì àîòè éáäéexn`y oebk ,mdixacl mrh epzpy elit` - ¨£¦©£¨§¦§©§
.ebxedl epnnfe eze` mi`pey ep` ,epl dyry ipelt xac iptnék)¦

àñëéî àéòác äNòî àeää,ryx qken mr didy dyrnd enk - ©©£¤§¨£¨¦§¨
miaie` evtw mziield zryae ,lecb mc` mb xhtp ,zny meiae
,ceaka xawp qkende ,mdizehin etlgzd exfgyke ,egxa mleke
jk lr wrv ,gxa `ly cg` cinlze ,oeifaa xawp lecb mc`de
melga eax `ay cr ,c`n jk lr xrhvn dide ,ea egibyd `le
qkende ocr oba `edy el d`xd oke ,jk dxw recn el xiaqde
oa oerny eizgz qpkiy cr eyper jyniy siqede ,mepdiba yprp
z` xtiq cinlzd .oelwy`ay zetykn bxed epi`y iptn ,ghy
mipye .mbxde ghy oa oerny jld cine ,ghy oa oernyl xacd
eced seqale ,dzin aiigy epa lr ecirde ekld odiaexwn
epzpy s`e .mdizeaexw z` bxd ghy oa oernyy zngn exwiyy

epa z` minkg ebxd ,exwiyy jkl mrh.(

äðùî
äéälwqpd,úBnà òaøà äìé÷qä úéaî ÷BçøeidBúBà ïéèéLôî ¨¨¨¦¥©§¦¨©§©©©§¦¦

åéãâa úàxn`py(ci ck `xwie).ezeqk `la ynn ,'eze` enbxe' ¤§¨¨
zeripvd iptn mpn`BúBà ïéqëî Léàäcba zkizgaåéðôlîcbpk ¨¦§©¦¦§¨¨

,ezeexräéøçàîe äéðôlî äMàäå,dzeexr cbpk.äãeäé éaø éøác §¨¦¨¦§¨¤¨§©£¤¨¦§¥©¦§¨
,äneøò úì÷ñð äMàä ïéàå íBøò ì÷ñð Léàä ,íéøîBà íéîëçå`l` ©£¨¦§¦¨¦¦§¨¨§¥¨¦¨¦§¤¤£¨

.dlek z` dqkny wc cg` welg zyael
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc oixcdpq(iriax meil)

àøîâ
ïðaø eðz,`ziixaaBúBà ïéqëî ,Léàädliwqd zryaãçà ÷øt- ¨©¨¨¨¦§©¦¤¤¤¨

hrnåéðôlî,ezeexr cbpkïéa äéðôlî ïéa íé÷øt éðL äMàå ¦§¨¨§¦¨§¥§¨¦¥¦§¨¤¨¥
,äéøçàlî,dixg`n cg` wxte diptln cg` wxt xnelkéðtî ¦§©£¤¨¦§¥

äåøò dlekL,dixg`n mbe diptln mb d`xp dzeexr mewny - ¤¨¤§¨
íBøò ì÷ñð Léàä íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøácwxt ea miqkne ¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¨¦¦§¨¨

,cg`äneøò úì÷ñð äMàä ïéàå.dqekn dteb lk `l` ,llk §¥¨¦¨¦§¤¤£¨
:`xnbd zxxanïðaøc eäééîòè éàî.dnexr zlwqp `l dy`y ©©§©§§©¨¨
:`xnbd daiynàø÷ øîàllwnd zliwq iabl xn`p -(ci ck `xwie) ¨©§¨

,'BúBà' éàî ,'BúBà eîbøå'àîéìéàyxcpy xn`p m` -àìå 'BúBà' §¨§©¦¥¨§Ÿ
dúBà,zlwqp dpi` dy`y xneláéúëäåcaerd zliwq iabl ¨§¨§¦

dxf dcear(d fi mixac)äMàä úà Bà àeää Léàä úà úàöBäå'§¥¨¤¨¦©¤¨¦¨
,'àéää,zlwqp dy` mby yxetn ok m`BúBà ,'BúBà' éàî àlà- ©¦¤¨©

ynn eteb z`,Búeñk àìamb wiecn dzrnedúBà àäla` - §Ÿ§¨¨
zlwqp ,dy`dúeñëa,øîBà äãeäé éaø .enbxe' weqtdn miyxec ¦§¨©¦§¨¥

wx 'eze`,Búeñk àìa 'BúBà'äMà àðL àìå Léà àðL àìoi`e - §Ÿ§Ÿ§¨¦§Ÿ§¨¦¨
ixd yxetn herin oi`y cer lky meyn ,dy`l yi` oia lcad

.dxezay zezin lkl dy`e yi` dxezd dzeeyd
axwl ick dnexr dy`d z` lewql `xaqn exed `l opaxy jkn
,da elyki mi`exdy eyyg opaxy gken ,dxrv lwdle dzzin

:`xnbd dywn .dxiar xedxdaàøîéîìxnel ozip m`d -ïðaøc §¥§¨§©¨¨
,àøeäøäì éLééçàøeäøäì Lééç àì äãeäé éaøåzlwqpy xaq okle ¨§¦§¦§¨§©¦§¨Ÿ¨¥§¦§¨

,dnexreäì àðòîL àëtéà àäå,jtidd epcnl ixde -ïðúcdheqa §¨¦§¨§©§¨§¦§©
(.f),,äéãâáa æçBà ïäkäz` zelbl ick jyene ,dly x`eevd ziaa ©Ÿ¥¥¦§¨¤¨

,dteb,eîøôð eîøôð íàå eòø÷ð eòø÷ð íàcitwdl eilr oi` xnelk ¦¦§§¦§§§¦¦§§¦§§
,micbad erxwi `ly dhiytny dryae ,daì úà älânL ãòenk ©¤§©¤¤¦¨

okdøòN úà øúBñ,relw did m`daì äéä íà øîBà äãeäé éaø ¥¤§¨¨©¦§¨¥¦¨¨¦¨
,BøúBñ äéä àì äàð døòN äéä íàå eälâî äéä àì äàðmeyn ¨¤Ÿ¨¨§©¥§¦¨¨§¨¨¨¤Ÿ¨¨§

`l opax myy dywe .dxiar xedxda elyki `ly mi`exd
yyeg dcedi iax myy dyw oke ,miyyeg o`ke xedxdl miyyeg

.yyeg epi` o`ke xedxdl
:dcedi iax ixaca dxizqd z` dax uxzneðééä íúä ,äaø øîà̈©©¨¨¨©§

àîòèmeyn `ed ,xedxdl miyyeg dheqay mrhd -àöz ànL ©£¨¤¨¥¥
,äàkæ ïéc úéaî,dzpif `ly xxaziyäðeäk éçøét da eøbúéå- ¦¥¦©¨¨§¦§¨¨¦§¥§¨

mitcexe da mixdxdn eidi ,[dxfra miievnd] mipdkd icli
la` ,dini lk dixg`àìèwî àä àëä`le ,zbxdp ixd o`k - ¨¨¨¦©§¨

.df yyg da jiiy
:`xnbd zxne`àúééðøçàa ééBøbúéàì éúà àîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨¨¥§¦§¨¥§©£¨§¨¨

xg` secxl e`eai df xedxd zngn `ny yyg yi oiicry xnel
jk lr ,zexg` miypéøéîb ,äaø øîày ,izeaxn icia zxeqn -ïéà ¨©©¨§¦¦¥

.úBàBø åéðéòL éîa àlà èìBL òøä øöé¥¤¨¨¥¤¨§¦¤¥¨
:opax zrca dxizqd z` ayiil `a `axäãeäé éaøc ,àáø øîà̈©¨¨§©¦§¨

àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøc àéL÷ äãeäé éaøcàwx dxizq yi ike - ©§©¦§¨©§¨§©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨
zrca dxizqd z` ayiil zgxh `l recne ,dcedi iax zrca

.opaxïépLãk àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc ,àáø øîà àlà- ¤¨¨©¨¨§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨¦§©¦
.dax uxizy enkàéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaøcc meynàø÷ øîà §©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨¨©§¨

(gn bk l`wfgi)ux`d on dOf iYAWde'äðéNòú àìå íéLpä ìk eøqeðå §¦§©¦¦¨¦¨¨¤§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨
,'äðéëúnæk,xqen egwi ze`exd miypdy jkl be`cl yiy epiidc §¦©§¤¨

,dzzina e`xiyk xqen miypd egwi dzpif m` mpn` dheq iable
miypdy mivex ep` j` ,mixeqi `la `vz dzpif `l m` j`
yi okl ,cyg icil onvr `iadl `le zerepv zeidl ecnli ze`exd

la` ,dxzqpy jk lr dyiial ick dhiytdl oicàëäo`k - ¨¨
,dze` mibxedyäfî ìBãb øeqéé Eì ïéàoi` okle ,ze`exd miypl ¥§¦¨¦¤

.xedxdl opax eyygy iptn `le ,dyiiale siqedl oipr
:`xnbd dtiqenézøz da ãéáòéì àîéz éëåxnel dvxz m`e - §¦¥¨¦£©¨©§¥

jk lr ,dze` eyiiai mbe dze` ebxdi mby ,mdipy z` da eyriy
àø÷ øîà ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà(gi hi `xwie)záäàå' ¨©©©§¨¨©©¨©£©¨©§¨§¨©§¨

,'EBîk Eòøì,dzin aiigd mc` bxed dz` xy`kyäúéî Bì øBøa §¥£¨§¦¨
,äôé.dzefal `ly sicrdl yi jxev oi`yk ok m`e ¨¨

:`xnbd zxxanàéä éàpz ïîçð áøc àîéìok m` xn`p m`d - ¥¨§©©§¨©¨¥¦
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קפב
oifge` mipya cenr dn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ì÷ñé ìå÷ñ øîåì ãåîìú:dxi dxi e` lwq lwq ik azk `le cizr oeyléãùå
.åäéà äéì:ediipin cg.àéæøî éúéúãmgk oeekl oileki oi` mipyc lecb gkn

:gka jilyn icigid la` eakrn df jilyn dfyk cg`k jilydl.äúéärnyn
:enr zxawp `ide jkl dzid minid lk.åîò íéøá÷ð íìåë`xizi epxawz xeawn

:(:en sc) `wxita onwl ol `wtp.åúñéôúá
enr exawp `l la` zen` rax` jeza

:ynn.éìéñôã éîð éëä ïéîãéâ`nip ok m`e
drhwp hwpc il dnl oileqt oincib icr

:o`kn xg`lãé.íéãòämdl dzidy ci
oincib la` dzin zrya mdl didz
ci `id efc dipin ernzyin `l `xwirn

:mdly.âøäé äæ éøäci o`k oi`y t"r`e
`xw ira `l `nl` mipey`xd micr
devnl `l` aizki` `wec e`lc aizkck

:`nlra.åéãò ïä ïäámipy jpdc oebk
od od oic ziaa epic xnbpy eilr micirnd
lr aiigzpe dligzn eilr ecirdy micr

:mdit.éì ïéà:znei `l` aizk `l i`àìà
.åá äáåúëä äúéî'ca] onwl silick siiq

:(:ap 'c) [zezin.úîåé úåî:`ed `iieaix
.çöåø éåäã íåùî:oic ziaa oecipdìàåâå

.íãäezinn mcd l`eby dzin xnelk
ipy ehlwn xirl ueg `viy bbey gvexl

:'ek cg`k mi`ad oiaezkïäî ãçà äéä
.íãéâ:dxene xxeq ly en` e` eia`.äæ åððá

:eze` oi`exy rnyn.ïéùøç àìåopi`y
m` oircei opi`e mdl aiyny dn oirney

:e`l m` mzgkez rnyàøéúé àø÷ éìåë
.àåäxry l` ede`ivede azkinl dil dedc

x`y lka aizkck edelwqe `idd xird
df mixac jxe` lk icin `l eze oilwqp

:dnl.øæòéìà éáøoke aizkck `xw ira `l
:y"x'éðúî.óãâî àìàmyd z` jxan

:mrh yxtn `xnbae.'à íåéá íéðù ïéðã ïéà
dizekfa iketdl evn `lc meyn '` c"aa
ef dzinl zei`x ywal jixv cge cg lkc
zexiar izyac yxtn `xnbae ef dzinle
ghy oa oernye zeey odizei`x oi`c xn`w
l`xyi zepa eidy jkl dkxved dry
o`lze dryl biiq dyre mityka zevext
cg` meia mlek z` oce `zlinl `neqxtl

:olivdl exywzi `ly mdiaexw iptn'îâ
.íéäìà úìì÷ éëmyd z` jxiay iptn

dn iptn mixne` miayde mixaerde dlzp
xacd i`pbe myd z` jxiay iptn ielz df

:xkfidl dlrn itlk.äìé÷ñá ìì÷î äî
dliwqay lk s` zilze dia aizkc dlzpe

:dlzp.ø÷éòá øôëù ìë óàzeaxl jl oi`
:f"r caerd `l`.éèøôå éììë éùøãoiyxec

mzqy mewn lk hxte llka dxezd z`
:hxta oexg`d z` oiyxec yxit k"g`eéáøå

.èåòéîá åùøåã øæòéìàdf oia welig yie
`l` llka oi`e llkd yexit epiid hxt dfl
oi` hxtl dnecd elit`e hxtay dn
`l herina eyxecd la` llkd on daxzn
iherin `l` enewnn llkd z` xwr
`ae xac lk rnyn did dligzny zvwna
lkd xn`z `ly ernyn hrine herind
oinecde eixg` aezkd df oebk `l` rnyna

:el
éðäà

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

íåùî`ki` oicnln xn`c o`nle .cg`k mi`ad miaezk ipy mcd l`ebe gvex iedc

dkz dkd aizkcn (:`l sc n"a) ze`ivn el` 'ta opiyxcc zgcpd xir

ma mdinc eznei zen aizkcn opiyxc (:bp sc onwl) zezin rax` 'tac inp oilwqpe

dlwa epeci dfa df eaxrzpy zezin iaiig opzc (:hr sc onwl) oitxypd el` wxta z"`e

xeng xacl dxzen dpin rny `xnba xn`e

ip`yc dipin wiic ikide lwd xacl dxzen ied

aiigc oeik lekiy zezin lka mzzinc mzd

'it` zezin iaiig lk ipzwcn wiicc l"ie dzin

:ip`y gxea inp i` ikd iyxc `lc jpd

ïéàwwfpyn drhwpy oebke .ci oda el

elit` `d okl mcew i`c d`nehl

mincib micra dcen aizkck `xw irac l`eny

irac `kdn wiic ikid dniz yie lirl xn`ck

didz aizkc (mzd) ip`y `nlic aizkck `xw

:ilin lk akrl dipin opiyxcc

éáøjd .enewn lr ozep xne` xfril`

oipin 'b 'ta `kti` `ipzin oizipzn

`idda oda `veik miaxe eteqa (:en xifp)

xifpc d"ae y"ac `zbelt `teb `zzrny

sc `nei) el e`ived 'ta `kti` `ipzin hxenn

(:gl sc xifp) `wxit `idda oke (mye :`q

`kti` ovxge bfc `axe iia`c `zbelt

micia `axe iia`c `zbelte (:`n sc) [migqta]

(mye .aq 'c) xifpc `xza 'ta zegiken oi`y

axe daxc `zbelte (:d 'c) mixcpc w"ta `kti`

dig dtixhc (mye .b 'c) zexekac w"ta `cqg

:(mye :`i 'c) dxenzc w"ta `kti`
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc oixcdpq(iriax meil)

ì÷qé ì÷ñ' øîBì ãeîìzlwq lwq' aezkl leki didy 'dxIi dxi F` ©§©¨Ÿ¦¨¥¨Ÿ¦¨¤
zeyrl yi oky cnln ,cizr oeyla aezky dne ,'dxi dxi e`

.mlerl
:dpyna epipy.ïáàä úà ìèBð éðMä ãò åàì íàå§¦¨¥©¥¦¥¤¨¤¤

dpynd dxn`y df edn :`xnbd dywn'ìèBð',cigi oeyla - ¥
àéðzäå,`ziixaa epipy ixde -ïáà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¤¤

éBOî íL äúéäjixv did dnixdl icky -,íãà éða éðLxg`le ¨§¨¨©§¥§¥¨¨
ipyd crd ,zn `l oiicr m` ,diigcdBaì ìò dðúBðå dìèBðly §¨§§¨©¦

,lwqpd.àöé ,da úî íàdciak dzid oa`dy ef `ziixaa x`eane ¦¥¨¨¨
jxev dideoeyl dpynd dhwp recne dnixdl ick mc` ipa ipya

:`xnbd zxne` .cigiéîòèéìåCon dywn dz`y jzhiyl - §¦©§¦
,dpynd lr `ziixadàôeb àéä Cì éL÷ézjl dyw `dz - ¦§¥¨¦¨

dligza dazky ,dnvra `ziixad,'íãà éða éðL éBOî'xg`le ©§¥§¥¨¨
zazek okn'Baì ìò dðúBðå äìèBð'.cigi oeyla §¨§§¨©¦

:`xnbd zayiinàlà,`ed `ziixaa mbe dpyna mb xe`iad ¤¨
déøáç éãäa dì éìãîcreiqa oa`d z` diabn ipyd crdy - §©§¥¨©£¥©§¥

,afer exiag zdaben `id xy`ke ,exiageäéà dì éãLåjilyne - §¨¥¨¦
,lwqpd lr ecal `ed dze`àéæøî éúézc éëéä ékrbtzy ick - ¦¥¦§¥¥¥©§¨

,lecb gka ok dyer `ed jilyn icigi mc` xy`ky ,lecb gka ea
ynn ekilyiy oiekl xyt` i` ,mikilyn cgia mdipy m` la`

.eakrn ipyd jilyn df xy`ky `vnpe ,cgia
:dpyna epipy'eë Búîéâø åàì íàå.l`xyi lka §¦¨§¦¨

crd wxfy oa`d ici lr zn `ly dxwn did ike :`xnbd dywn
,l`xyi lk ici lr mbxpeàéðúäå`ziixaa epipy `lde -íìBòî §¨©§¨¥¨

íãà da äðL àìlwqpd lr jilydl jixv did `l mlerny - Ÿ¨¨¨¨¨
:`xnbd daiyn .dipy oa`ãéáòc àðéîà÷ éîdpynd m`d - ¦¨¨¦¨§¨¥

,ok eyry dxn`éøöéî éàcàðéîà÷ Cm`y dxn` wx dpynd - §¦¦§¦¨¨¦¨
cinzy meyn ok eyr `l mlern mpn` ,ok miyer eid jixv did

.okl mcew zn
jxevl oic ziaa dpken oa` dzid cinz m`d dpc `xnbd

:dliwqdøî øîàokl mcew d`aedy `ziixaa epipy -äúéä ïáà ¨©©¤¤¨§¨
.'eëoa` oic ziaa dzid reaw ote`ay `ziixad oeyln rnyn

:`xnbd dywn .jkl dpkenyàéðúäå,`ziixaa epipy `ldeúçà §¨©§¨©©
ééñ ãçàå åéìò äìúpL õò úçàå da ì÷ñpL ïáàãçàå Ba âøäpL ó ¤¤¤¦§©¨§©©¥¤¦§¨¨¨§¤¨©¦¤¤¡©§¤¨

Bnò ïéøa÷ð ïlek Ba ÷ðçpL øãeñ,oecipd mr mze` mixaew eid - ¨¤¤¡©¨¦§¨¦¦
.zeriawa oic ziaa dpken oa` dzidy `ziixad zxne` cvike

:`xnbd zvxznàëéøö àìoeyl hewpl `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨
meyn `l` ,efeäééôelç éðéøçà éúééîe éðwúîcxg`l ciny - ¦§©§¦©§¦©£¦¥¦©§

,da eynzydy oa`d mewna zxg` oa` mi`ian eid ,dliwqd
zeyrl ekxhviy d`ad mrtl zcnere dpken didzy ick

.dliwq
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:`xnbd daiyn .dligzklìàeîL àîbøzz` yxit l`eny - ¦§§¨§¥
,zekna dpyndåéãò ïä ïäaeiykr micirny micrd mze`y - §¥¥¥¨

micrd ci' miiwzdl leki df ote`ae ,dligza ecirdy el` md
.'ea didz

weqtd z` miiwl jixvy oiady zngn epic z` ycig l`eny
`xnbd .llk eniiwl oi` epeylk eniiwl xyt` i`yke ,epeylk

:ef dpad lr dywnáéúëãk àø÷ ïðéòa éîez` miiwl jixv m`d - ¦¨¦©§¨§¦§¦
,aezky itk `weec weqtdàéðúäåxn`p ,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨

(`k dl xacna),'àeä çöBø äknä úîeé úBî'wx aezk did m`e ©©©¤¥©
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lka ebxedl yi ,epick ebxedl xyt` i` m`y `ziixaa x`ean
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.ote` lka ebxedl
:`xnbd zvxzn,'úîeé úBî' àø÷ øîàc íúä éðàLxnelk ¨¦¨¨§¨©§¨©

la` ,siiqa `weec ebxedl jxev oi`y ,cgein ieaix yi `ziixaa
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.'ea didz micrd ci' miiwl mileki `lyk dzin
:`xnbd dywndépéî øîbéìådna] gvexa xen`dn cnlpy - §¦§©¦¥

zvxzn .akrz `l micrd ci mbe ,aizkck `xw jixv `ly [epivn
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xirn `vei m`e ,hlwn xirl dlebd dbbya gvex iabl `ziixaa

xn`p ,hlwnd(`k dl xacna),'çöBøä úà úéîé ícä ìàBb'epiidc ¥©¨¨¦¤¨¥©
df weqtne ,ebxedl ,eyxeil ie`xd gvxpd ly eaexwl devny

y cnl dz`ícä ìàBâa äåöî,aexw ici lr -Bì ïéà íàL ïéépîe ¦§¨§¥©¨¦©¦¤¦¥
ìàBb Bì ïéãéîòî ïéc úéaL ìàBbz` d`xi m`y xf mc` mipnn - ¥¤¥¦©£¦¦¥

,eze` bexdi hlwnd xirn `vei gvexdìkî ,'Bá Bòâôa' øîàpL¤¤¡©§¦§¦¨
íB÷î.ea [ybetÎ] rbety mc` lk zeaxl - ¨

:'aizkck `xw opira' ly `xaqa oc `yiyw xnøî déì øîà̈©¥©
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itk `weec weqtd z` miiwl jixv `ly xaeqy in yi m`d
,aezkyïðúäåonwl epipy ixd -(.`r),ïäî ãçà äéäe` eia` - §¨§©¨¨¤¨¥¤

,dxene xxeq oa ly en`ícéb[drehw eciÎ]øbéç Bà íléà Bà ¦¥¦¥¦¥
[drehw elbxÎ]Løç Bà àîeñ Bà,[rney epi`Î]øBñ ïa äNòð Bðéàø ¨¥¥¥©£¨¥¥

,äøBîe,bxdp epi` xnelkøîàpL(hi `k mixac)FO`e eia` Fa EUtze' ¤¤¤¡©§¨§¨¦§¦
,jk yxcp df weqte 'Fnewn xrW l`e Fxir ipwf l` Fz` E`ivFde§¦¤¦§¥¦§¤©©§

ïéîcéb àìå 'Bá eNôúå',eqtezl mici mdl oi`yàìå 'BúBà eàéöBäå' §¨§§Ÿ¦§¦§¦§Ÿ
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mileki mpi`y
,xnel,ïéîeñ àìå 'äæ eðða'mpa z` ze`xl mileki mpi`y oeiky §¥¤§Ÿ¦

,eilr mrav`a ze`xdl mileki mpi`àìå 'eðìB÷a òîBL epðéà'¥¤¥©§¥§Ÿ
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zehytae .`l e` mzgkezàîòè éàî,ok eyxcy mrhd edn - ©©£¨
åàì`l m`d -.áéúëãk àø÷ ïðéòác íeMî ¨¦§¨¦©§¨§¦§¦
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j`éããäî é÷çøîc àzLähxtdy ,dfn df miwegx mdy eiykr - ©§¨¦§©£¦¥£¨¥
,hxte llka mipc oi` ,eixg`y weqta aezkéðäà[dfa liredÎ] ©£¥

éléî ìëa déì éîãc ,íéáëBk úãBáò ééeaøìmb ,lka el dnecy - §¦¥£©¨¦§¨¥¥§¨¦¥
.dliwqa ezziny mbe xwira xteky

Léøc øæòéìà éaøåjxca dxezd lka,éèeòéîe ééeaéøxn`py dn §©¦¡¦¤¤¨¦¦¥¦¥
'úéìúå úîeäå'df,éeaøxn`py dne ,milzp miznend lkyék' §¨§¨¦¨¦¦

'úìì÷df,èeòéî,dlzp scbnd wxyéããäì éáø÷î Båä éàm` - ¦§©¦¦£§¨§¦©£¨¥
,dfl df miaexw herinde ieaixd eidïðéaøî Båä àìepiid `lÎ] ¨£©§¦©

[miaxnàlàcaeréléî ìëa dl éîãc ,íéáëBk úãBáòel dnecy - ¤¨£©¨¦§¨¥¨§¨¦¥
j` ,dliwqa ezziny mbe xwira xteky mb ,lkaé÷çøîc àzLä©§¨¦§©£¦

éããäîweqta aezk herindy ,dfn df md miwegxy eiykr - ¥£¨¥
,eixg`yéðäà[dfa liredÎ]ïéì÷ñpä øàL ééeaøìs` ,elziy ©£¥§¦¥§¨©¦§¨¦

mpi`y ,zezin iaiig x`y hrnne ,scbnl ynn minec mpi`y
.llk el minec
:dpyna epipy'eëå ïéìBz Léàädipt dy`de mrd itlk eipt eze` ¨¦¦§

oi`e dlzp yi`d ,mixne` minkge ,xfril` iax ixac ,urd itlk
:`xnbd zl`ey .mzwelgn mrh zyxtn `xnbd .zilzp dy`d

ïðaøc àîòè éàî:`xnbd daiyn .zilzp dpi` dy`yàø÷ øîà ©©£¨§©¨¨¨©§¨
(ak `k mixac),,'BúBà úéìúå'wxy miyxeceBúBà,yi`d z` - §¨¦¨

,milezdúBà àìå.zilzp dpi`y ,dy`d z` - §Ÿ¨
:`xnbd zx`anøæòéìà éaøåwxy yxec ,zilzp dy`y xaeqy §©¦¡¦¤¤

BúBà,milez envr.Búeñk àìa§Ÿ§
:`xnbd dywnïðaøåixd ,dy`d z` milez oi`y hrnl mdl oipn §©¨¨

:`xnbd zvxzn .ezeqk `la eze` milezy cnll jxvp weqtdïéà¦
énð éëä,jkl jxvp df weqt ok` -àlàc jkn miyxecàø÷ øîà ¨¦©¦¤¨¨©§¨

(my),àèç Léàá äéäé éëå'wxy ,'Fz` zilze ,'ebeLéàdlzpàìå §¦¦§¤§¦¥§§¨¦¨Ÿ¦§Ÿ
äMà.zilzp ¦¨

:`xnbd zl`eyøæòéìà éaøå,zilzp dy`y xaeqdéàädf weqt - §©¦¡¦¤¤©
'Léàá äéäé éëå',hrnl ernynydéa Léøc éàîhrnl yxec dn - §¦¦§¤§¦©¨¦¥

:`xnbd daiyn .eaàeää ,Lé÷ì Léø øîà`a ,df weqt -éèeòîì ¨©¥¨¦©§©¥
äøBîe øøBñ ïa.yi` epi`y ,dlzp epi`y ¥¥¤

:`xnbd dywn,àéðúäåéaø éøác ,äìúðå ì÷ñð äøBîe øøBñ ïa §¨©§¨¥¥¤¦§¨§¦§¤¦§¥©¦
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`aäøBîe øøBñ ïa úBaøì,yxtne .dlzpyàîòè éàîji` - §©¥¥¤©©£¨
,xxeq oa miaxn,'àèç Léàá äéäé éëå' ,àø÷ øîàcy ernyneLéà §¨©§¨§¦¦§¤§¦¥§¦

dlzpïa àìåxn`pdne ,xxeq'àèç'y ,hrnl yi mbBàèç ìòL éî §Ÿ¥¥§¦¤©¤§
âøäð,dlzp,âøäð BôBñ íeL ìòL äøBîe øøBñ ïa àöézngn `le ¤¡¨¨¨¥¥¤¤©¤¡¨

,dlzp epi`y ,e`hg,èeòéî øçà èeòéî éåäedxeza `id dcin ¨¥¦©©¦
y,úBaøì àlà èeòéî øçà èeòéî ïéàokle ,dlzp xxeq oay daxne ¥¦©©¦¤¨§©

.dy` hrnn epi`
:dpyna epipyz çèL ïa ïBòîL àìäå ,øæòéìà éaø ïäì øîàäì ¨©¨¤©¦¡¦¤¤©£Ÿ¦§¤¨©¨¨

'eë íéLðmipy oipc oi`e ,dlz miyp mipeny ,el exn` ,oelwy`a ¨¦
:df oic xn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd .cg` meiaáø øîà̈©©

eðL àì ,àcñç,cg` meia dzinl mipy mipc oi`yézLa àlà ¦§¨Ÿ¨¤¨¦§¥
úBúéî,dtixye dliwq oebk ,zepeyúçà äúéîa ìáàmdipy oebk - ¦£¨§¦¨©©

,dliwqaïéðc:`xnbd dywn .cg` meia mipy elit`äNòî àäå ¨¦§¨©£¤
çèL ïa ïBòîLc,xfril` iax `iadyéàåä úçà äúéîcmleky - §¦§¤¨©§¦¨©©£©

,dliwqa ezndéì eøîà à÷å,minkgïéðc ïéàc.cg` meia mipy §¨¨§¥§¥¨¦
:`xnbd da zxfeg okleøîzéà éëä øîzéà éà ,àlàexn`p m` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,exn`p jk ,`cqg ax ixaceðL àì,cg` meia mipy mipc oi`y Ÿ¨
úçà äúéîa àlà`idyéîc éëéäå ,úBúéî ézL ïéòkote` dfi`ae - ¤¨§¦¨©©§¥§¥¦§¥¦¨¥

,xaecnúBøéáò ézL ïBâk,dxf dceare zay lelig oebk ,zepey §§¥£¥
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,úçà äøéáòådxrpa mdipy e` ,zay leliga mdipyy oebk ©£¥¨©©
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,úôàBðå.zg` dzine zg` dxiar dfy s` lr §¤¤
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dzpify,dìòBáåm` dliwqa lread zzin j` ,dtixya dzziny §£¨
za yi` zy` lr `a lkk ,`id d`eyp m` wpgae ,`id dqex`

,l`xyi,äéîîBæ éîîBæå ïäk úáa Bàdpic xnbpe ,dzpify ecirdy §©Ÿ¥§§¥§¤¨
aeye ,wpga minnefd oice ,micrd z` enifde micr e`ae ,dtixyl
zecry `vnp ,minifnd z` enifde ziyily micr zk e`a
okle ,wpga dipyd zkde ,dtixya odk zad oice ,zn` dpey`x
dzziny ,dzpify l`xyi za j` ,cg` meia mze` mipc oi`

.cg` meia mpecl xyt` ,dey dlrea zzine
ghy oa oernyny ,xfril` iaxl eaiyd minkgy ,dpyna epipy
d`ian `xnbd .dry z`xed dzid myy ,miyp milezy di`x oi`
ick ,oicd on `ly yeprl mi`yx oic ziay zx`and `ziixa
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äaezka,äøBzàìå,aiiegn epi`y inl yper maln zecal mi`yx ©¨§Ÿ
eøBáòìjkaàlà ,äøBz éøác ìòwxâééñ úBNòì éãk[xcbÎ],äøBzì ©£©¦§¥¨¤¨§¥©£§¨©¨

.zeevne dxez exnyiyéîéa úaLa ñeñ ìò áëøL ãçàa äNòîe©£¤§¤¨¤¨©©§©¨¦¥
,íéðåé,minkg z`f exq`e,eäeì÷ñe ïéc úéáì eäeàéáäåeéðtî àì §¨¦¤¡¦§¥¦§¨Ÿ¦§¥
éeàøLdid,Cëì,dxez xeqi` dfa oi` ixdyäòMäL àlàdzid ¤¨§¨¤¨¤©¨¨

,Cëì äëéøö.zexiara mivext eidy zngn §¦¨§¨
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,Cëì äëéøö.zeripvd ixcba mivext eidy §¦¨§¨
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dy`xaïéNBò ïéçahäL Cøãk BúBà äìBúå ,ìúBkä ìòoilezyk ©©¤§¤§¤¤¤©©¨¦¦

.dhiytdl dnda
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CtLpL,mpeeraøîBçå ì÷xrhvny.íé÷écö ìL ïîc ìò ¤¦§©©¨¤©¨¨¤©¦¦
Bæ àìåoic zia ici lr dlzpd -eøîà ãáìaeze` mipiln m`y §Ÿ¦§¨¨§

,dyrz `la mixaerBúî úà ïéìnä ìk àlàexaewlnàìa øáBò ¤¨¨©¥¦¤¥¥§Ÿ
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קפה
oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äøæ äãåáò ééåáøì éðäàxwira xteky ilin lka `hxtl `ince li`ed dxf dcear iieaxl ipd` hxte llka eze` oipc oi`c `xninl dfn df mwigxdy dwgxd jd
:ezenk.úìì÷ éë`lc ipd` dfn df owgxc `kid la` iccdl oaxwinc `kid ikd opiyxc ike el dnecde df `l` lkd z` ea daxz `ly jcnile ieaxd z` hrin

`kdne dipin hrnz `l ozenk dliwqac zdin dil encc oilwqp x`y la` c"a zezin x`y oebk icina dil inc `lc icin `l` oiherin x`yk `herin i`da dihrnz
`le lkd daix opixn` herine ieaixa dil yixcc o`ne hxtd oirk `l` daxn epi` ihxte illka dil yixcc o`nc llke hxte llk `ki`c `zkec lka jl heytiz

ziyixtc `nrh meyn cg` xac `l` hrin
llk jkld yexit oeyl hxtc `ed lirl
llkd i"r `iadl oc dz` i` llke hxte
`a `l `lnli`y hxtd oirk `l` oexg`d
eyexit `ed hxtd xne` iziid oexg`d llk
'it`e hxtay dn `l` llka oi`e llk ly
mzq `l` epnn cenlz `l el dnecd
`l` mzqa oi`y jcnll `ae yxit k"g`e
ipd` `xza `llk `z` ik jkld yexitd
dil yixcc o`ne `l eze hxtd oirk iieaxl

xn` iherine iieaixaepi` herind jl
`ly `ieaix hrin `l` mzq ly eyexit
`llk `z` `l inp i`e rnyna lkd `di
oinecd lk herind on rney iziid `xza
i`n `l` hrnl herind `a `ly herinl
lkd daix daixe xfg ik jkld dil inc `lc
xg` xac `l` herind on hrnzn `le

:hxtl dnec fnx mey ea d`xz `lyéáøå
.øæòéìàinp diilzc eze` i`d jl xn`

ihernl `le opirny` ezeqk `la eze`
:dy`.äøåîå øøåñ ïá éèåòîìb"r`c

oae yi` aizkc ihernl `xw `z` dliwqac
ie`x did m`c yi` ied `l dxene xxeq
:oa (`k mixac) aizkc oecip did `l ciledl

.àîòè éàîdipin rnyn ikid xnelk
:`ieaix.äøåîå øøåñ ïá'ta opzck `hg `l

iptn ike (.ar sc onwl) dxene xxeq oa
oii bel ivg dzye xya xnihxz df lk`y
seql dxez dribd `l` lwqi dxez dxn`
ecenil ywane eia` iqkp xnbn eteq ezrc
mhqlne mikxc zyxta cnere `ven epi`e

:'ek zeixad z`.'åë èåòéî øçà èåòéî ïéàå
:dxeza `id dcn xnelk.ïéðã úçà äúéî

ediieexza ipeirl xyt` `lc meyn `nrhc
:`ed.úåúéî éúù ïéòë úçà äúéîoebk

zg` dzin ode zenec oi`y zexiar izy
:ynn zezin izy y"ke f"re zay oebkìáà

.úçà äøéáòå úçà äúéîodizy oebk
oipc dqxe`nd dxrpa odizy zay leliga
`ki`c eid zg` dxiar e`l miyp mipenye
mizya owlg aezkde ipercia `ki`e ae`a

:dyr dry jxevl ghy oa oernye'éôàå
.úôàåðå óàåð:zg` dxiare dzincàîâøú

.àãñç áø:`c` axc `dl.ïäë úáá
:d`eyp e` dqex`.äìòåáådtixya `idc

:dinnef `le `id dlrea `le `id sxyz y`a `id (`k `xwie) aizkc wpga d`eyp lreae dliwqa dqex` lreac l`xyi za lrea x`yk oecip dlrea la`úáá åà
.äéîîåæ éîîåæå ïäëaizkc dzzin `le lread zzin meaiige mipey`xd z` enifde micr e`a oebk lread zzina ode dtixya `idc zg` dzina `le oibxdp ode `idy

mipey`xd t"r dtixy zaiig `id z`vnp minifnd enifde mixg` mipy e`ae (.v sc onwl) oiwpgpd od el`a xn`ck ezeg`l `le eig`l zeyrl mnf xy`k (hi mixac)
:lread zzin epiide da oaiigl oi`a eidy wpga mipey`xd z` minifnde.ã"áù :éúåáøî .éúòîù:dxezd on `ly dzin ly yper oiypere zewln oikn zeidl oixzen

.àìå:dryd jxev iptn `l` aiig epi`yl dzin aeig maln ceal z"c lr xearl epeekziy.âééñ úåùòì:xcb.êëì éåàøù àì:opaxcn `ed `nlra zeaycàìà
.êëì äëéøö äòùäù:mdipira zeiefa zevn eide zexifb mdilr mixfeb md mipeidy l`xyi ly ovgel oi`ex eidy zexiara mivext eidy iptn.çéèä:dilr `aúçú

.äðàúä:ielb mewn'éðúî.ïéò÷ùî:oivrep.àöåé õòäå:dy`xl jenq dxewd on `vei spr `ed czi oink dpnné÷îå.óon `ly (.f sc oileg) enk ef lv` ef el jneq
:aexiw oeyl (a"n c"t mei leah) my dl `xewe ztwn enke jenq swendúåà äìåúå.å:ecia.ìúåëä ìò äèåîux`d lr cg` dy`x `l` ux`a dverp dzid `l

:lzekd lr jenq cg` dy`xe.ììçúî íéîù íù:ekxia dfy oixikfny.øòèöî íãàù:epera eilr d`a zeprxety.úøîåà ïåùì äîzccepzne zlaew `id oeyl dfi`a
:eilr.éùàøî éðì÷:lw ipi` ip` zil lw zllw epiide ilr cak irexfe ilr cak iy`x xne` sire rbiy mc`dy enk.ãáìá åæ àìåozpld mizn lk `l` dyrz `la

:epxawzc `ieaixn `ziixaa silick `ed dyrz `la.åéúåáà úåøá÷á åúåà ïéøáå÷ åéä àìå:'nba dl yxtn jk wicv lv` ryx oixaew oi`y itl.úåøá÷ éúù'nba
:drax` `le mipy ipiqn dynl dkldc `nrh yxtn.øùáä ìëòúð:eizea` zexawa oixaewe zenvrd z` oihwln epeifae ezzina xtkzp xak
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dfn df oiwgexnd hxte llk (:dp)

llk oipc oi`c e`l hxte llka eze` oipc oi`

ik icin iieaxl ipd`e hxte llka oipc `l`

ipd`c `kd:dxf dcear iieaxl

åúåàdliwq zrync ab lr s`e .ezeqk `la

zrya edeyialiy c"q mexr did

:diilz

éúùyi ghy oa oernyc dyrne .zexiar
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קפו
oifge` mipya cenr en sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïéìáàúî åéä àìådf oi`c cala oippe` `l` odl dxtk opeifa `dzy ick odilr
:cala ala `l` zepip` oi`y jka zrpnp ezxtk oi`e bexdl ceak'îâïéäùî

.åúåàicil `aie ezxeawa elyxzi `ny zixgy eze` oilez oi`e epic xnb z`
:cin edexawiy ick dngd zriwyl jenq `l` dgky.øéúî ãçàå øùå÷ ãçà

mizpia zedy oi` xnelk:.øåá÷ [éë] ì"ú
:dxeaw ira ur s`c dil rnyn `ieaixn

.äæ àöéuerp la` dvivw xqegny xaegn
:ied `din.øîåà éñåé éáøhrnzn uerp s`

:dxeawe dyilz xqegny dfd zernynd on
.àéä íåìë åàì:dyrn oexqg o`k oi`éðùì

.'åë íéîåàúly epweica ieyr mc` s`
:mewn.úéì ì÷:lw ipi`.ë"à'ipznc iplwc

irain ip` cak ipi` lw `l` `ed iepik e`l
:dil.àîìò éì ìé÷dvex epi`e dpkn (ip`)

:envra zeciak xikfdl.äôåâìxnel
:ipixg`l opitli dipine diilza scbndy

b"d.åðøá÷ú øá÷ éë ì"úyixc `ieaixn
:miznd lk.äøåá÷ì æîøxeawl aiig mc`y

:ezn z`.ïåøà äéì ãéáòéìãzxeaw la`
`l ikdle dipin dil rnzyn `l ux`d
`ieaxn dil `nil opikxte i`dn dil xn`
dxf dcearl dil rnyn `l ipyne epxawzc

:`ieaxn dyxc iednløåá÷éàãî àîéðå
.é÷éãöbdpn ipyne awrie wgvi mdxa`

:okl mcew ok ebdpy `ed `nlraäéì àîéðå
.äùîì àðîçø øá÷ãîezrc `nl`

ipzyil `lc ikid ik `nlic ipyne dnikqd
:`nlrc `bdpnn dyn.åì åãôñåoa dia`a

eilr `apzp ipeliyd dig`e aizk mraxi
aeh xac ea `vnp ik ori gayl df xac

:eia` aiyedy ze`qcxt lhiay.åøá÷é àìå
dxeaw n"y ikd edl hiilcne aizk miryxa

:dlr enikq` `inyn.àåä àðåéæá íåùî
awxpe zn ede`xiy lk oirl dfazi `ly

:rwape.åàdxtk dil iedizc ikid ik
eze` oilityne micixeny ef dpnhda

:zeizgza.äéðéîë ìë åàì`ed oeifac
:eiaexwl.äøôë àðéòá àì øîà àäinp i`e

:xtkzn `l dil dixaw.åøá÷é àìi`e
:mdl xtkzie exawi dxtk meynéðùîå`l

s`y itl dxtk edl iedizc d"awdl `gip
:oixfeg eid `l mxaw gzt lré÷åôàì ð"à

.ïéùøåéî`xwi i` oipctqd xky ogxk lr
i`e dil opiziiv edectqz `l xn` ik iakyc
opitk ol `gip `l oiyxei ixn`e xn` `l
opiziiv `l dicicl `ed iigc `xwi i`e edl

:opiziiv oiyxeil.äøùì äì åäùî`ay cr
`aie aizkcnc wgvi zciwr zian mdxa`
:mzd ded `l `zry `iddc llkn mdxa`

.åäðéð àø÷é éðá êðäzia lk `lde dinza
:eid miryx mixzepd mraxi.åøá÷é àìåi`e

oda yi mixzepd `lde .`ed iigc `xwi
:miwicv.êì åãôñé ïåãà éåäåediwcvl
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äùéìúzgcpd xtrc (.ht sc oileg) mcd ieqik 'ta 'ixn`c `de .`id melk e`l

xqegn epi`y in ztxye daegx jez l` ueawz dlly lk z`e aizkc ixy

ith aiyg xtrc inc `l dtixye dviawe dyilz xqegny df `vi dtxye dviaw `l`

:ux`a uerpd urn xaegn

éìéì÷xn`c meyn ilw oiqxeb yi .`nlr

ogky`c jka yegl oi`e zlw jenqa

midl` iab (.eq sc onwl) zezin 'c wxta inp

:lwz `l aezkil xn`c llwz `l

äøåá÷k"r .dxtk meyn e` `peifa meyn

(:fn sc) onwl 'ixn`ck dxtk `ki`

`xrv efg ikn ied zni`n dxtk (zezin 'c 'ta)

`peifa `ki` i` 'it` `l` `zxet `xaiwc

`ki` `de z"`e xwir id dil irain dxtke

`ipzck xawpyn xawp `lya ith dxtk

oirxtpy znl el dti oniq (.fn onwl) oizrnya

l"ie xawp `le ctqp `l zn dzin xg`l epnn

itl xawp `l `l` xn`w llk xawp `l e`lc

znc `peifa e`l `kdc `peifa i`de eceak

`peifa `l` dipink lk `l i`n` ok m`c xn`w

epi` m` oeifa el zi` znl la` ezgtync

:ceaka dhnd lr akey

àìyixa xn`c `de .`xab `eddl edexawz

exaw xkendc (.ct sc) zeaezkc h"t

meyn k"ra eze` mixaewe dgtyn ipa mi`a

cga dexawilc irac mzd ip`y dgtyn mbt

:`zkec

àãéôñä'ta xn`c `d dniz .iigc `xwi

le`y l` (.gr sc zenai) lxrd

dkldk ctqp `ly le`y l` mincd zia l`e

lr l`xyi elgn ixd iigc `xwi meyn i`e

ecteql eid mi`xic l"ie edecitqd `ly oceak

'it`c cere cec iptn eilr oixrhvny ze`xdl

ith oeifa `ki`c jln ip`y iigc `xwi ied

:dkldk ctqp `ly diabl
lk`

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

:ála àlà úeðéðà ïéàL ,ïéððBà ìáà ,ïéìaàúî eéä àìå§Ÿ¨¦§©§¦£¨§¦¤¥£¦¤¨©¥
àøîâéúééä ,'úéìúå àèç' øîàð eléà ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¤¡©¥§§¨¦¨¨¦¦

Cøãk ,BúBà ïéúéîî Ck øçàå BúBà ïéìBz ,øîBà¥¦§©©¨§¦¦§¤¤
'úéìúå ,úîeäå' øîBì ãeîìz ,äNBò úeëìnäL¤©©§¨©§©§¨§¨¦¨
ïéäLî ,ãöék àä .BúBà ïéìBz Ck øçàå BúBà ïéúéîî§¦¦§©©¨¦¨¥©©§¦

ì Ceîñ ãò BúBàBðéc úà ïéøîBâå ,änçä úòé÷L ©¨¦§¦©©©¨§§¦¤¦
ãçàå øLB÷ ãçà .BúBà ïéìBz Ck øçàå ,BúBà ïéúéîîe§¦¦§©©¨¦¤¨¥§¤¨
òîBL ,'õò' ,ïðaø eðz .äéiìz úåöî íéi÷ì éãk ,øézî©¦§¥§©¥¦§©§¦¨¨©¨¨¥¥©
éî ,'øá÷ ék' øîBì ãeîìz ,øaeçîa ïéa Leìza ïéa éðà£¦¥§¨¥¦§¨©§©¦¨Ÿ¦
äöéö÷ øñeçnL äæ àöé ,äøeá÷ àlà øñeçî BðéàL¤¥§¨¤¨§¨¨¨¤¤§¨§¦¨
,äøeá÷ àlà øqeçî BðéàL éî ,øîBà éñBé éaø .äøeá÷e§¨©¦¥¥¦¤¥§¨¤¨§¨
åàì äLéìz ,ïðaøå .äøeá÷e äLéìz øñeçnL äæ àöé̈¨¤¤§¨§¦¨§¨§©¨¨§¦¨¨
:'eë CøéaL éðtî ,éeìz äæ äî éðtî ,øîBìk :àéä íeìk§¦§©¦§¥¨¤¨¦§¥¤¥©
,äîBc øácä äîì ìLî eìLî ,øéàî éaø øîBà ,àéðz©§¨¥©¦¥¦¨§¨¨§¨©¨¨¤

ì,Cìî eäepéî ãçà ,úçà øéòa íéîBàz íéçà éðL ¦§¥£¦§¦§¦©©¤¨¦¤¤
ìúe Cìnä äeö ,úeièñéìì àöé ãçàåäàBøä ìk .eäeà §¤¨¨¨§¦§¦¦¨©¤¤§¨¨¨¤

øîà :eäeãéøBäå Cìnä äeö ,éeìz Cìnä ,øîBà ,BúBà¥©¤¤¨¦¨©¤¤§¦¨©
ì÷ øîàc ïàîk ,éiaà øîà ,òîLî éàî :'eë øéàî éaø©¦¥¦©©§©¨©©©¥§©§¨©©
éìò ãák éLàø éìò ãák' ïk íà ,àáø déì øîà .úéì¥¨©¥¨¨¦¥¨¥¨©Ÿ¦¨¥¨©
éì ìé÷ øîàc ïàîk ,àáø øîà àlà .déì éòaéî 'éòBøæ§¦¦¨¥¥¤¨¨©¨¨§©§¨©¦¦
àø÷ àîéð ,ïk íà .dôeâì déì éòaéî ,éàä .àîìò̈§¨©¦¨¥¥§¨¦¥¥¨§¨
.àúàc àeä éëäì délek ,àîéàå .'úìì÷' éàî ,'ìl÷î'§©¥©¦§©§¥¨¥§¨¦§¨¨
dpéî òîL ,'úìì÷' éàî ,'úl÷' àø÷ àîéð ,ïk íà¦¥¥¨§¨©©©¦§©§©¦©
éaø íeMî ïðçBé éaø øîà :'eë ãáìa Bæ àìå :ézøz©§¥§Ÿ¦§¨¨©©¦¨¨¦©¦
,'epøa÷z øá÷ ék' øîBì ãeîìz ,äNòú àìa åéìò øáBòL Búî úà ïéìîì ïépî ,éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¦©¦§¥¦¤¥¤¥¨¨§Ÿ©£¤©§©¦¨Ÿ¦§§¤
ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,éøîàc àkéà .äNòú àìa øáBòL Búî úà ïéìîì ïàkî¦¨§¥¦¤¥¤¥§Ÿ©£¤¦¨§¨§¦¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤
ïî äøeá÷ì æîø ïàkî ,'epøa÷z øá÷ ék' øîBì ãeîìz ,ïéépî äøBzä ïî äøeá÷ì æîø ,éçBé©¤¤¦§¨¦©¨¦©¦©§©¦¨Ÿ¦§§¤¦¨¤¤¦§¨¦
àìå déì øîà àìå ,÷ézLéà .ïéépî äøBzä ïî äøeá÷ ,àîç áøì àkìî øBáL déì øîà .äøBzä©¨¨©¥§©§¨§©¨¨§¨¦©¨¦©¦¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ
,'øBá÷ ék' øîéîì déì éòaéàc ,éàLtèc àãéa àîìò øñnéà ,á÷òé øa àçà áø øîà .éãéî¦¦¨©©£¨©©£Ÿ¦§©¨§¨¦¨§©§¨¥§¦¨¥¥§¥©¦¨
déøá÷cî .àîìòa àâäðî .é÷écö øeáwéàcî ,àîéðå .déì òîLî àì ,'epøa÷z' .ïBøà déì ãáòéìc§¤¡©¥¨¦§§¤Ÿ©§©¥§¥¨¦§¦§©¦¥¦§¨¨§¨§¨¦§©§¥
.'BúBà eøá÷å ìàøNé ìë Bì eãôñå' ,òîL àz .àâäðnî épzLéì àìc ,äLîì àeä Ceøa LBãwä©¨¨§Ÿ¤§Ÿ¦§©¥¦¦§¨¨¨§©§¨§¨¦§¨¥§¨§
.àâäðnî epzLéìc ,'eéäé äîãàä éðt ìò ïîBãì ,eøáwé àìå ,eãôqé àì' .àâäðnî épzLéì àìc§Ÿ¦§©¥¦¦§¨¨Ÿ¦¨§§Ÿ¦¨¥§¤©§¥¨£¨¨¦§§¦§©¦¦§¨¨
àì øîàc ,dpéî à÷ôð éàîì .àeä äøtk íeMî Bà àeä àðBéæa íeMî ,äøeá÷ ,eäì àéòaéà¦©§¨§§¨¦¦§¨¦©¨¨§©¨§¨¦©§¨©Ÿ
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íeMî úøîà éàå .é÷écö øeáwéàcî ,òîL àz .éàî ,äøtk àðéòa àì øîà àä ,àeä äøtk©¨¨¨¨©Ÿ¨¥¨©¨¨©¨§©¦§¦§©¦¥§¦¨§©¦

écö ïéà íãà' áéúëc ,ïéà .éëéøö äøtëì é÷écö ,äøtk.'àèçé àìå áBè äNòé øLà ,õøàa ÷ ©¨¨©¦¥§©¨¨§¦¦¦¦§¦¨¨¥©¦¨¨¤£¤©£¤§Ÿ¤¡¨
ðä ,äøtk déì éåäézc éëéä ék úøîà éàå ,'BúBà eøá÷å ìàøNé ìk Bì eãôñå' ,òîL àzénð C ¨§©§¨§¨¦§¨¥§¨§§¦¨§©¦¥¦§¤¡¥¥©¨¨¨¨©¦

ðä .äøtk déì éåäéz ,àeä ÷écöc ,éàä .äøtk eäì éåäézc éëéä ék ,eøáwéìeäì éåäéì àì ,C ¦©§¦¥¦§¤¡¥§©¨¨©§©¦¤¡¥¥©¨¨¨¨Ÿ¤¡¥§
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc oixcdpq(iying meil)

eéä àìåeiaexwïéìaàúî,dxtkl `di df epeifay ick ,eilrìáà §Ÿ¨¦§©§¦£¨
ïéððBà,ezen lr mixrhvn -,ála àlà úeðéðà ïéàLceak dpi`e §¦¤¥£¦¤¨©¥

.jka ezxtk zrpnp `le ,znl

àøîâ
`ziixa d`ian `xnbd ,dlzp ezzin xg`y ,dpyna epipy

:ea mibdep cvike ,zny xg` dlzpy xewn zx`and,ïðaø eðz̈©¨¨
øîàð eléàdxeza(ak `k mixac)Wi`a didi ike' wxàèçzen hRWn ¦¤¡©§¦¦§¤§¦¥§¦§©¨¤

'úéìúå,'ebe,øîBà éúééäyBúBà ïéìBz,igBúBà ïéúéîî Ck øçàå §¨¦¨¨¦¦¥¦§©©¨§¦¦
,dliwqaúeëìnäL Cøãkmiieb lyäNBòøîBì ãeîìz ,didi ike' §¤¤¤©©§¨©§©§¦¦§¤

zen hRWn `hg Wi`a'úéìúå ,úîeäåmcew ,'ebeBúBà ïéúéîî §¦¥§¦§©¨¤§¨§¨¦¨§¦¦
,dliwqaãöék àä .BúBà ïéìBz Ck øçàå,dilz zevn miniiwn §©©¨¦¨¥©

BúBà ïéäLîepic xenblnì Ceîñ ãòBðéc úà ïéøîBâå ,änçä úòé÷L ©§¦©¨¦§¦©©©¨§§¦¤¦
,dngd zriwyl jenqBúBà ïéúéîîe,dliwqaBúBà ïéìBz Ck øçàå §¦¦§©©¨¦

,urd lrøLB÷ ãçà,url eze`øézî ãçàå,cin eze`íéi÷ì éãk ¤¨¥§¤¨©¦§¥§©¥
,äéiìz úåöî.eze` mixaew cine ¦§©§¦¨

milezy dxewd z` m` iqei iaxe minkg zwelgn ,dpyna epipy
,lzeka zprype rwxwd lr migipn wx e` ,ux`a mivrep dilr

:ewlgp dna yxtl `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzweqta xn`p ¨©¨¨
(`k ak my)lr Fz` zilze'éðà òîBL ,'õòmilezya ïéaurLeìz §¨¦¨Ÿ©¥¥©£¦¥§¨

a ïéaurøîBì ãeîìz ,øaeçî(ak ak my),'øá÷ ék'z` s`y daxne ¥§§¨©§©¦¨Ÿ
lr wx milezy rnyne ,xeawl jixv urdàlà øqeçî BðéàL éî¦¤¥§¨¤¨

äæ àöé ,äøeá÷,xaegnd -,äøeá÷e äöéö÷ øqeçnLxyk epi`y §¨¨¨¤¤§¨§¦¨§¨
.xyk ,dvivw xqegn epi`y rwxwa uerpd ur j` ,dilzléñBé éaø©¦¥

,øîBàlr wx milezy ,weqtdn mihrnnàlà øqeçî BðéàL éî ¥¦¤¥§¨¤¨
äæ àöé ,äøeá÷,rwxwa uerpd ur -.äøeá÷e äLéìz øqeçnL §¨¨¨¤¤§¨§¦¨§¨

:`xnbd zx`anïðaøå,mixaeq rwxwa uerpd ur mixiykny §©¨¨
y,àéä íeìk åàì äLéìzmcew dyrn xqegn aygp df oi`e §¦¨¨§¦

.dxeaw
xn`pd lr ,dpyna epipy(bk ak my),'iElY midl` zllw iM'¦¦§©¡Ÿ¦¨

'eë CøéaL éðtî ,éeìz äæ äî éðtî ,øîBìkd`ian `xnbd .'d z` §©¦§¥¨¤¨¦§¥¤¥©
:xg` ote`a weqtd z` zyxtnd `ziixa,øéàî éaø øîBà ,àéðz©§¨¥©¦¥¦

ì ,äîBc øácä äîì ìLî eìLîíéîBàz íéçà éðL,dfl df minecd ¨§¨¨§¨©¨¨¤¦§¥£¦§¦
mixcdúeièñéìì àöé ãçàå ,Cìî eäepéî ãçà ,úçà øéòamhqll - §¦©©¤¨¦¤¤§¤¨¨¨§¦§¦

,zeixad z`eäeàìúe Cìnä äeö,zeixad z` mhqily g`lìk ¦¨©¤¤§¨¨
BúBà äàBøäielz,éeìz Cìnä ,øîBàok lreeäeãéøBäå Cìnä äeö ¨¤¥©¤¤¨¦¨©¤¤§¦

`ed i`pb ielz `edyke ,mewn ly epweica ieyr mc` s`e ,urdn
.urd lr ezedydl `l dxezd dzeiv okle ,mewnl

:dpyna epipy,'eë øéàî éaø øîàdpiky ,xrhvn mc`y drya ¨©©¦¥¦
:`xnbd zl`ey :irexfn iplw ,iy`xn iplw ,zxne` oeyl dnéàî©

òîLîdaiyn .'irexfn iplw iy`xn iplw' ly zernynd dn - ©§©
:`xnbdúéì ì÷ øîàc ïàîk ,éiaà øîàlw ipi` ,xne`y ink - ¨©©©¥§©§¨©©¥

.irexfae iy`xaàáø déì øîà,iia`lïk íàxac dpkn epi`y ¨©¥¨¨¦¥
xne` recn ,envr lr exne`l dvex epi`y zngn ,jtidl exne`l

,'lw ipi`'déì éòaéî 'éòBøæ éìò ãák éLàø éìò ãák'did jixv - ¨¥¨©Ÿ¦¨¥¨©§¦¦¨¥¥
.dlily oeyla `le ,xnel

:xg` ote`a `ax yxtn okle,àáø øîà àlàipi`' oeyl df oi` ¤¨¨©¨¨
wx ,'lwàîìò éì ìé÷ øîàc ïàîk,'mlerd il lw' xne`y ink - §©§¨©¦¦¨§¨

.envra zeciak xikfdl dvex epi`e
ixd ,'zllw' oeyln xi`n iax z`f cnel ji` :`xnbd dywnéàä©

['zllw' zaizÎ]déì éòaéî[dze` jixvÎ],dôeâìllwndy xnel ¦¨¥¥§¨
:`xnbd zvxzn .dilzaïk íà,dilza llwndy xnel `a wxy ¦¥

àø÷ àîéð[aezkd xn`iyÎ]éàî ,'ìl÷î'oeyl hwp recn -,'úìì÷' ¥¨§¨§©¥©¦§©
.'iy`xn iplw' zxne` dpikydy yexcl `ay jgxk lre

:`xnbd zl`eyàúàc àeä éëäì délek àîéàåweqtdy xn`p - §¥¨¥§¨¦§¨¨
llwny xnel `le ,'iy`xn iplw' zxne` dpikydy xnel wx `a

:`xnbd zvxzn .dilzaïk íà,ef dyxcl wx `a weqtdyàîéð ¦¥¥¨
àø÷[aezkd xn`iyÎ]'úl÷',zg` c"nlaéàîoeyl hwp recn - §¨©©©

'úìì÷',c"nl izyaäpéî òîLxnel `ayézøzmb ,mixac ipy - ¦§©§©¦©©§¥
.'iy`xn iplw' mbe ,dilza llwndy

:dpyna epipy'eë ãáìa Bæ àìåezn z` oilnd lk `l` ,exn` §Ÿ¦§¨
x`y zpld xeqi`l xewnd z` zxxan `xnbd .dyrz `la xaer

:miznBúî úà ïéìîì ïépî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦©¦§¥¦¤¥
,zny meia exaew epi`eøîBì ãeîìz ,äNòú àìa åéìò øáBòL¤¥¨¨§Ÿ©£¤©§©

(bk `k mixac),,'epøa÷z øá÷ ék'mizn x`y zeaxl ick weqtd ltk ¦¨Ÿ¦§§¤
.dxeawlBúî úà ïéìîì ïàkî,exaew epi`eäNòú àìa øáBòL. ¦¨§¥¦¤¥¤¥§Ÿ©£¤

:ef dyxca xg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàmiyxec yi - ¦¨§¨§¦
,xg` ote`aì æîø ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàaeig ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¤¤§

äøeá÷ux`aïàkî ,'epøa÷z øá÷ ék' øîBì ãeîìz ,ïéépî äøBzä ïî §¨¦©¨¦©¦©§©¦¨Ÿ¦§§¤¦¨
,weqtd ltkn -äøeá÷ì æîøux`aäøBzä ïî. ¤¤¦§¨¦©¨

:weqta zyxetn dpi` ef dyxcy d`ian `xnbdøBáL déì øîà̈©¥§
àkìî'xeay' `xwpy jlnd -,àîç áøìaeigäøBzä ïî äøeá÷ ©§¨§©¨¨§¨¦©¨

÷ézLéà .ïéépî`ng axéãéî àìå déì øîà àìåel aiyd `le - ¦©¦¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦
.melkéàLtèc àãéa àîìò øñnéà ,á÷òé øa àçà áø øîàxqnp - ¨©©£¨©©£Ÿ¦§©¨§¨¦¨§©§¨¥

,miythd icia mlerdøîéîì déì éòaéàc,xnel jixv didy - §¦¨¥¥§¥©
weqtdn z`f micnely.'øBá÷ ék'`l `ng axy :`xnbd daiyn ¦¨

df weqt yxti jlndy meyn ,jlnl z`f xn`ïBøà déì ãáòéìc- §¤¡©¥¨
.ux`a dxeawl di`x epi`e ,ekeza edeqipkie oex` znl eyriy

weqtd xezin z`f miyxecy el xn` `l recn :`xnbd zl`ey
.'epøa÷z':`xnbd daiyndéì òîLî àìxezin zeyxc jlnl ¦§§¤Ÿ©§©¥

.miweqtd
:`xnbd zl`eyàîéðå`ed xewndy ,el xn`iy -øeáwéàcî §¥¨¦§¦§

é÷écödaiyn .awrie wgvi mdxa` ,miwicvd exawpy jkn - ©¦¥
wx dfy xnel yiy :`xnbd.àîìòa àâäðî¦§¨¨§¨§¨

`ed xewndy xn`iy :`xnbd zl`eydéøá÷cî[xawy jknÎ] ¦§©§¥
,äLîì àeä Ceøa LBãwämixaca aezkk(e cl)mikqdy ixd , ©¨¨§Ÿ¤

daiyn .df bdpnl
ick `ed exawy mrhdy zegcl yi :`xnbdàâäðnî épzLéì àìc§Ÿ¦§©¥¦¦§¨¨

.mlerd bdpnn dpey dyn `di `ly -
:`xnbd dywn,òîL àzweqta xn`p(bi ci '` mikln)dIa` oipra ¨§©£¦¨
,mraxi ly epaBúBà eøá÷å ìàøNé ìë Bì eãôñå'Fa `vnp ori ,'ebe §¨§¨¦§¨¥§¨§©©¦§¨

df oi` :`xnbd dgec .mc`l gay `id dxeawy ixd ,'ebe 'aFh xaC̈¨
`ed gayd `l` ,xeawl miaiigy di`xàâäðnî épzLéì àìc- §Ÿ¦§©¥¦¦§¨¨

.xawidl mlerd bdpnn dpzyi `ly
weqta xn`p :aey `xnbd dywn(c fh dinxi),eøáwé àìå ,eãôqé àì'Ÿ¦¨§§Ÿ¦¨¥

,'eéäé äîãàä éðt ìò ïîBãìxeawl jixvy aezkd mikqdy ixd §¤©§¥¨£¨¨¦§
o`k s`y :`xnbd dgec .xawidl `l eyprp miryxd wxe ,mizn

dpeekdàâäðnî epzLéìc.mlerd bdpnl ekfi `ly - §¦§©¦¦§¨¨
:dxeawd aeig mrha zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

dxezd daiigy mrhd dn ,daiyidäøeá÷,m`dàeä àðBéæa íeMî §¨¦¦§¨
,rwape awxpe zn ede`xiyk lk oirl dfazi `ly -íeMî Bà¦

àeä äøtkeze` milityne micixeny jka znd xtkziy - ©¨¨
:`xnbd zl`ey .zeizgzadpéî à÷ôð éàîìipy oia lcadd dn - §©¨§¨¦©

ote`a :`xnbd daiyn .dyrnl minrhdøîàc,ezen mcewàì §¨©Ÿ
àøáb àeääì äeøa÷éìc àðéòa.ipexawiy dvex ipi` -úøîà éà ¨¥¨§¦§§¨§©©§¨¦¨§©

dxeawd mrhyàeä àðBéæa íeMî,lk oirl dfazi `ly -ìk àì ¦¦§¨Ÿ¨
dépéîk,eiaexwl `ed oeifay oeik ,z`f xnel leki epi` -úøîà éàå §¦¥§¦¨§©

dxeawd mrhyäøtk àðéòa àì øîà àä ,àeä äøtk íeMîipi` - ¦©¨¨¨¨©Ÿ¨¥¨©¨¨
jixv oi`e ,dxtk el `dz `l edexawi m` s`e ,dxtk dvex

:`xnbd zl`ey .exaewléàî.dxeaw ly mrhd dn - ©
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdé÷écö øeáwéàcî ,òîL àzjkn - ¨§©¦§¦§©¦¥

,awrie wgvi mdxa` ,miwicvd z` exawyúøîà éàåmrhy §¦¨§©
`ed dxeawd,äøtk íeMîike.éëéøö äøtëì é÷écö:`xnbd dgec ¦©¨¨©¦¥§©¨¨§¦¦

ïéàmeyn ,dxtk mikixv miwicv mb ok` -áéúëc(k f zldw)íãà' ¦¦§¦¨¨
.'àèçé àìå áBè äNòé øLà ,õøàa ÷écö ïéà¥©¦¨¨¤£¤©£¤§Ÿ¤¡¨

,òîL àzweqta xn`p(bi ci '` mikln),mraxi ly epa dia` oipra ¨§©
,BúBà eøá÷å ìàøNé ìk Bì eãôñå'l` mraxil `ai FCal df iM §¨§¨¦§¨¥§¨§¦¤§©¨Ÿ§¨¨§¨¤
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,òîL àzweqta xn`p(c eh mildz),'ñàîð åéðéòa äæáð'dfapy ,'ebe ¨§©¦§¤§¥¨¦§¨
weqty eyxce ,mewnd ceak xear envr ipira q`npe `edäæmiiw ¤

øøébL ,äãeäé Cìî eäi÷æçz`úBîöòfg`åéáàryx didyìò ¦§¦¨¤¤§¨¤¦¥©§¨¦©
íéìáç ìL ähî.mixg`d exqiiziy ick ,ezefaléàåctqdd mrh ¦¨¤£¨¦§¦

éiçc àø÷é íeMî[miigd ceakÎ],àeä,miigd oeifa `ed epeifae ¦§¨¨§©¥
,dfazn e` cakzn epi` zndeàîòè éàî.miigd z` dfia recn - ©©£¨

z`f dyr ,miigd oeifa dfy s` :`xnbd dgecdéì éåäéúc éëéä ék¦¥¦§¤¡¥¥
deáàì äøtk:`xnbd dywn .eia`l dxtk dfa `diy ick -íeMîe ©¨¨©£©¦

ìàøNéc àø÷éì déì eäLî deáàc äøtkeia` zxtk meyn ike - ©¨¨©£©©§¥¦¨¨§¦§¨¥
:`xnbd zvxzn .l`xyi ceak z` migec,eäì àçéð eäééôeb ìàøNé¦§¨¥©§¦¨§

déaâì eäééø÷é éìçéîc,jlnd zxtka gep mnvr l`xyil - §¦£¦§¨©§§©¥
.exear mceak lr milgene

,òîL àz,`ziixaa epipyïäì øîà,ezen mcew eipal iax ¨§©¨©¨¤
,mixry ziaay ixawl ixetivn ipex` z` ekilezykéðeãtñz ìà©¦§§¦

úBøééòamiyp` my yiy zelecbd mixra `l` ,jxcay zephwd ©£¨
,mixra ctqdl etq`zi zephwd zexiird iyp` s`e ,miaxéàå§¦

úøîàmeyn `ed ctqdd mrhyéiçc àø÷é,[miigd ceakÎ]éàî ¨§©§¨¨§©¥©
dpéî déì à÷ôð:`xnbd dgec .edecitqi ji` iaxl dpyn dn - ¨§¨¥¦©

øáñ÷,iaxéôè ìàøNé déa eøwééúéì.xzei l`xyi ea ecakziy - ¨¨©¦§©§¥¦§¨¥§¥
,òîL àzepizpyna epipyy(.en lirl),Bðéìäznl,BãBáëìick oebk ¨§©¡¦¦§

åéìò øáBò Bðéà ,ïéëéøëúå ïBøà Bì àéáäìzxxan .'oilz `l' meyn §¨¦¨§©§¦¦¥¥¨¨
:`xnbdåàì éàîz`f dyry ,dpeekd oi` m`d -,úî ìL BãBáëì ©¨¦§¤¥

:`xnbd dgec .ezen xg` el miyery dna cakzn zndy ixdàìŸ
`l` ,zn ly eceakléç ìL BãBáëìdywn .miigd eiaexw - ¦§¤©

:`xnbdúnì déì úéáî éç ìL BãBák íeMîeigd ceak zngn ike - ¦§¤©§¦¥©¥
:`xnbd zvxzn .znd z` oildl xzenïéàc meyn ,ok -øîà ék ¦¦¨©

àðîçødxez dxn`y dny -(bk `k mixac),'õòä ìò Búìáð ïéìú àì' ©£¨¨Ÿ¨¦¦§¨©¨¥
wx dféeìúc àéîec,ielzl dnecd ote`a -déa úéàcyiy - §¨§¨§¦¥

eziidya,ïBéfa,epnn ztki` `ly d`xpyàëä ìáào`k - ¦¨£¨¨¨
,daiq zngn eze` midynydéa úéìc ïåék[dfa oi`yÎ]àì ,ïBéfa ¥¨§¥¥¦¨Ÿ

.'oilz `l'a mixaer
,òîL àz,`ziixaa epipyBðéìäznl,BãBáëìick epiideìònL ¨§©¡¦¦§§©¥©
[seq`lÎ]åéìòipaúBøééòick e` ,eziieldl,úBððB÷î Bì àéáäìe` ¨¨£¨§¨¦§§

ickåéìò øáBò Bðéà ,ïéëéøëúå ïBøà Bì àéáäìoeik ,'oilz `l' meyn §¨¦¨§©§¦¦¥¥¨¨
äNBòä ìkLz`f,úî ìL BãBáëì àlà Bðéà.jka cakzny ixd ¤¨¨¤¥¤¨¦§¤¥

:`xnbd dgecøîà÷ éëä,xnel `ziixad zpeek jk -äNBòä ìk ¨¦¨¨©¨¨¤
z`f.únì ïBéfa Ba ïéà ,éç ìL BãBáëì¦§¤©¥¦¨©¥

,òîL àú,`ziixaa epipyïéòøôpL únì äôé ïîéñ ,øîBà ïúð éaø ¨§©©¦¨¨¥¦¨¨¤©¥¤¦§¨¦
epnîdfd mlera,äúéî øçàìoebk ,jka xtkzneãtñð àlL úî ¦¤§©©¦¨¥¤Ÿ¦§¨

øa÷ð àìå,eceak itlìò ïéôlæî íéîLb eéäL Bà ,BzøøBb äiçL Bà §Ÿ¦§¨¤©¨©§¤¨§¨¦§©§¦©
úhî,Be ,el oeifa el` lkúnì äôé ïîéñ eäæm`e .jka xtkzny ¦¨¤¦¨¨¤©¥

dpi` zewqrzd xcrde ,eceak meyn zna zewqrzda oi`y xn`p
,jka xtkzn recne ,dfa yi oniq dn ,epeifadpéî òîL- §©¦¨

meyn zna zewqrzddy `ziixadnéáëLc àø÷é[znd ceakÎ] §¨¨§¨§¥
.àeä,`xnbd dwiqndpéî òîL.di`x o`kn yi ok` - §©¦¨

:dpyna epipy'eë ïéøáB÷ eéä àìizy `l` ,eizea` zexawa eze` Ÿ¨§¦
zg`e ,oiwpgple oibxdpl zg` ,oic zial oipwezn eid zexaw iza

:`xnbd zxxan .oitxyple oilwqplänì Ck ìëåepi` recn - §¨©¨¨
:`xnbd daiyn .eizea` mr xawpìöà òLø ïéøáB÷ ïéàL éôì§¦¤¥§¦¨¨¥¤

[cilÎ]ìöà òLø ïéøáB÷ ïéàL ïépî ,àðéðç øa àçà éaø øîàc .÷écö©¦§¨©©¦£¨©£¦¨¦©¦¤¥§¦¨¨¥¤
øîàpL ,÷écö(`k bi 'a mikln),úà eàø äpäå ,Léà íéøáB÷ íä éäéå' ©¦¤¤¡©©§¦¥§¦¦§¦¥¨¤

úBîöòa Léàä òbiå ,òLéìà øá÷a Léàä úà eëéìLiå ,ãeãbä©§©©§¦¤¨¦§¤¤¡¦¨©¦©¨¦§©§
'åéìâø ìò í÷iå ,éçéå ,òLéìà,ie`x epi`y oeik ,digzl mwy mrhde ¡¦¨©§¦©¨¨©©§¨

.wicv lv` ryx mixaew oi`y ixd ,ryil` lv` xawidl
:`g` iax zii`x lr dywn `tt axàtt áø déì øîà,`g` iaxl ¨©¥©¨¨

,ryil` cil xeaw `di `ly ick mwy oipnàîBiwéàì àîìéãå- §¦§¨§¦©¨
ryil` eywiay ,edil` zkxa z` miiwl ick `ny(h a 'a mikln)

,'éìà Eçeøa íéðL ét àð éäéå'edil` el xn`e(i weqt my)d`xY m`' , ¦¦¨¦§©¦§£¥¨¦¦§¤
edil`y oeike ,gwlpyk ed`xe ,'ebe 'ok Ll idi KY`n gTl izŸ̀¦ª¨¥¦¨§¦§¥

.mizn ipy zeigdl jixv ryil` ,cg` zn digddéì øîàiax ¨©¥
,`tt axl `g`éëä éà,mwy daiqd ef m` -àéðúc eðééädf - ¦¨¦©§§©§¨

wxy ,`ziixaa epipyy,Cìä àì Búéáìe ,ãîò åéìâø ìòji` ©©§¨¨©§¥Ÿ¨©
.edil` zkxa dfa dniiwzd

:`xnbd zl`eyàlàly dkxaddì úçkLî éëéä 'íéðL ét àð éäéå' ¤¨¦¦¨¦§©¦¥¦©§©©¨
àééçàc:`xnbd daiyn .zn cer digdy epivn okid -déì øîàéaø §©§¥¨©¥©¦

,ïðçBék miiwzd dfàtéøLz`ïîòð úòøö,únk äìe÷L àéäL , ¨¨¤¦¨¨©©©£¨¤¦§¨©¥
áéúëcdrxhvpy mixn lr lltzdl dynl ywia oxd`ykxacna) ¦§¦

(ai ai,,'únk éäú àð ìà'.eze` digdy aygp eze` `tixy jkae ©¨§¦©¥
øeîç òLø ïéøáB÷ ïéà Ck ,÷écö ìöà òLø ïéøáB÷ ïéàL íLëe- §¥¤¥§¦¨¨¥¤©¦¨¥§¦¨¨¨

,dtixy e` dliwq aiigzdyì÷ òLø ìöàe` bxd aiigzdy - ¥¤¨¨©
,zexaw iza izy wx epwiz recn :`xnbd zl`ey .wpgïewúéìå§¦©

[epwziyÎ],úBøá÷ òaøàbxde ,dtixyn dxeng dliwq ixdy ©§©§¨
l wx wlegny dn :`xnbd zvxzn .wpgn xengàøîb ,úBøá÷ éðL§¥§¨§¨¨

dì éøéîb.ipiqn dynl dkld dlawzd jk - §¦¦¨
di`x d`ian seqale ,zepaxwa iegic oipra oecl zxaer `xnbd

:oecipl epizpynnáìç ìëà ,ïðçBé éaø øîà àìeò øîà,bbeya ¨©¨¨©©¦¨¨¨©¥¤
ïaø÷ Léøôäå,z`hgBúc øéîäå,eaixwdl xyt` i`eBa øæçå §¦§¦¨§¨§¥¦¨§¨©

,daeyzaäçcðå ìéàBä,xnen didyk daxwdn oaxwd,äçcé ¦§¦§¨¦¨¤
.xg` oaxw `iadl jixve

:df oick opgei iax ly `xnin cer d`ian `xnbdénð øîzéà- ¦§©©¦
,df oick cer xn`p,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîà äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©©¦£¨¨©©¦¨¨

áìç ìëà,bbeyaïaø÷ Léøôäå,z`hgähzLðåxyt` i`e ¨©¥¤§¦§¦¨§¨§¦§©¨
,eaixwdlätzLðå øæçå,ezrcl xfg -äçcðå ìéàBädidyk oaxwd §¨©§¦§©¨¦§¦§¨

,dhey.äçcé¦¨¤
:mipte` ipya z`f xnel jxved recn zx`an `xnbdàëéøöe- §¦¨

meyn ,df oic letkl opgei iax jxvedàúéén÷ ïðéòîLà éàcm` - §¦©§§¦©©©§¨
iziid ,iegc meyn lqtp xindyky ,oey`xd z` wx xne` did

,iegc df wxy xne`eäéàc íeMî[xnendÎ]ìáà ,íéãéa déLôð äçc ¦§¦¨¨©§¥§¨©¦£¨
éàä,dhey -éçc à÷ àìénîc,dgcp eil`ny -àîéàiziidÎ] ©§¦¥¨¨¨¥¥¨

[xne`,éîc ïLékxyt` dtzyiyke ,xeripyk iegc epi`y §¨¥¨¥
.eaixwdlàëä ïðéòîLà éàådheya wx eprinyn did m`e - §¦©§§¦©¨¨

iegc df wxy xne` iziid ,iegc epaxwyøBæçì Bãéa ïéàc íeMî¦§¥§¨©£
,ezeitylíúä ìáà[xnenaÎ]øBæçì Bãéác,daeyzaàì àîéà £¨¨¨¦§¨©£¥¨Ÿ

okle ,iegcl oaxwd aygpàëéøöz` xnel opgei iax jxved - §¦¨
.mdipy

:opgei iax ly epicl di`x d`ian `xnbdïðà óà ,óñBé áø øîà̈©©¥©£©
àðéðz énð,opgei iax ly epic dpnn gkeny `ziixa epipy ep` s` - ©¦§¦¨

da eéäzenda ,zgcipd xira -,íéLã÷daxwdl miie`x mpi`e ¨¨¨¨¦
aezky meyn(fk `k ilyn)md m` ,'darFY mirWx gaf'çaæî éLã÷ ¤©§¨¦¥¨¨§¥¦§¥©

,zepaxw -,eúeîémd m`eeãté ,úéaä ÷ãa éLã÷.mlke`l ick ¨¨§¥¤¤©©¦¦¨
da ïðéåäå,`ziixad lr epiywde -éànàgafn iycw recn - ©£¦©¨©©

,eúeîé`lddBáâì e÷qéìå ,äøtk eäì àéåä ìeèwéàc ïåékoeik - ¨¥¨§¦§¨§¨§©¨¨§¦§§¨©
:epvxize .mdizepaxw z` eaixwie ,mzzina extkzd ebxdpyåàì̈

ïðéøîàc íeMî,mixne` ep`y meyn `l ike -eçcðå ìéàBäeidyk ¦§©§¦¨¦§¦§
,miryxeçcéxg` dhzyp e` ezc xindyk s`e .maixwdln ¦¨

.oaxwd leqt ,ezrcl xfg e` daeyza xfg m` s` ,oaxw yixtdy
:sqei ax zii`x z` dgec iia`éiaà déì øîà,sqei axlúøáñ éî ¨©¥©©¥¦¨§©

y xeaq dz` ike -déì àéåä BòLø CBzî úîdfa el yi -,äøtk ¥¦¦§¨§¨¥©¨¨
`l` ,ok epi` ,daxwdl ie`x zeidl jixv oaxwdeBòLø CBzî úî¥¦¦§

déì àéåä àìdfa el oi` -.äøtk:z`f gikeneéðúc[dpyyÎ]áø Ÿ¨§¨¥©¨¨§¨¥©
äéòîL,miaexw drayl `nhidl odk xzede li`ed ,`ziixaìBëé §©§¨¨
eléôàm`øeaéö ékøcî åéúBáà eLøét,mzc exindy -ànhé,mdl £¦¥§£¨¦©§¥¦¦©¨

øîBì ãeîìz(aÎ` `k `xwie)`OHi `l Wtpl'.åénòaFx`Wl m` iM ©§©§¤¤Ÿ¦©¨§©¨¦¦¦§¥
wxy ,jkn miyxece ,'ebe 'axTdåénò äNòî äNBòai`yx ©¨Ÿ§¥©£¥©¨

aygpe ,zxtkn ezzin oi` ,daeyza ay `ly oeiky ixd .`nhidl
.einr dyrn dyer epi`

:di`xd z` dgec `axàáø déì øîà,iia`lúénãî à÷ éîike - ¨©¥¨¨¦¨§©¥
dncn dz`âøäðmixg` ici lrúîì ,BòLø CBzîezhin lrCBzî ¤¡¨¦¦§§¥¦

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

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד כב



קפט
oifge` mipy` cenr fn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ñàîð åéðéòá äæáð'ebe aal xae mitk iwp 'd xda dlri in aizk (ck) mildza
:`d inp aiygwe.íéìáç ìù äèî ìòedfiae ryx eia` didy iptn oeifa jxc

`kil inp a` ceak iptne yg `l envr ceakle mixg`d exqiiziy ick lk ipirl
envr `ed eipira dfap jnr dyrn dyera (ak zeny) aizk jnra `iypc yginl

eceakl yg `ly envr ipta q`npe dfazp
ciw mewnaoiyery ceak zxn` i`e 'd ye

ikd ciar h"n miig ly `l` ely epi` znl
:miigd z` dfia dnl.úåøééòá éðåãôñú ìà

(.bw sc) zeaezka eipa z` dev yecwd epiax
ipex` z` ekilezyk ipectqz l` `yepda
ezxeawe ixetiva zn `edc izxeaw mewnl
zephw zexiira ipectqz l` mixry ziaa
`ki`c milecb mikxka `l` odilr exarzy
:mzdl inp zexiirn itpkine `aeh iypi`

.úî ìù åãåáëì åàì éàî`xwi `nl`
:`ed dilic dil icarc.úîì äéì úéáîå

:oiln ly enebxz.ïéìú àì àðîçø øîà éë
edyn ik epiid miznd lk x`y inp opiaxe
dia dil ztki` `lc `nlra diiegcl dil
i`d la` ielzc `inece oeifa epiidc
`ed oeifa e`l eiaexw dia exwiizilc

:dicicl.òîùìrnyie (eh ` l`eny) enk
:ecitqdl dtiq` oeyl le`yäôé ïîéñ

.úîìdzin xg`l f"dera epnn oirxtpyk
:jka dxtk el yic.àåä éáëùã àø÷é î"ù

xtkin i`n` iakyc `xwi e`l i`c
:dipeifaa.åéìâø ìò í÷éå éçéåxawpd eze`

z` aiyd xy` `iapd `ed did xwyd `iap
ecir yprpe l` ziaa zezyle lek`l ecir
mini xg`l znyke ix`d ezinde eci lr
lv` xyked `le ryil` lv` edexaw

:ediigde elv` xawiy mewnd.íéðù éô àð
ryil`l el dide znd z` digd edil`
dpa `l` digd `l `ede mizn ipy zeigdl

:zinpey ly.êìä àì`zkxa meyn i`e
:ikda zniiewn ikid `ed edil`cíùëå

.'åë íéøáå÷ ïéàù'ipznc `nrh iyextl
oi`y zexaw izy epwzp jkitlc xcdn
mixeng miryx ody oitxype oilwqp oixaew
:milw miryx ody oiwpgpe oibxdp lv`

.òáøà ïé÷úéìåoilwqp lv` oitxyp `dc
:md milw.äì éøéîâ àøîâdynl dkld

:ipiqn.äçãðå ìéàåäezc xindyk oaxwd
`ipzck mixnend on oaxw oilawn oi`c
sc) w"ta oileg zhigya xnenl hxt d"rn
aixwic `id dxtk xa e`l inp dhey (:d

:(` `xwie) aizk epevxl eze`.éîã ïùéë
jka migcp mpi`e dlila mipyid mc` lkk

:exeripy xg`l.íúä ìáà:xefgl ecia yic
.àì àîéà:iegic ied.íéùã÷ äá åéäxira

aizkc dlly mr oitxyp opi` zgcpd
edine miny lly `le dlly (bi mixac)
(`k ilyn) aizkc meyn eaxw `l axwin
od gafn iycw m`e darez miryx gaf

:ezeni dacp minlye zeler elit`eéùã÷
.åãôé úéáä ÷ãádcetde ziad wca x`yk

edcic e`lc exq`p `l ixdy mlk`i mze`
egcpc meyn n"y ezeni ipzwcne eed
xnenc `ed odilra exindyk daxwdn

:(:d sc oileg) oihgey lkda 'ixn`ck dipin oaxw mey opilawn `l f"rl.åçãé åçãðå ìéàåäã:dxtk edl zi` lehwi`c oeik `d miryx gaf meyn i`c.åùøéô ìåëé
:odk ly en`e eia`.øåáö éëøãî:xnen oebk.àîèél` e`l m`e el `nhi einr dyrn dyera 'ebe ex`yl m` ik einra `nhi `l ytpl (`k `xwie) l"z mzena mdl

:ea xfg `l m` ezzin el dxtik `l `nl` ex`yl 'it` `nhi
éâåøä

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

ìëà'it`c ith `zeax opirny`l ivn iede `ed dgcpe d`xp b"dk .oaxw yixtde alg

axw yixtde zc xinddil 'irnyck iegc ied `xwirn iegcc b"r`e iegc iedc o

iegcn ith `ed `zeaxe oitzey ipy ly dnda iab (mye .f sc) oiyeciwc w"ta opgei 'xl

`xwirn iegc dil zi`c o`n 'it`c (mye .bl sc dkeq) lefbd alel 'ta gkenck `xwirn

`de iegc iedc dgcpe d`xpa dcen iegc ied `l

jxc oi`c hwp `zlinc `gxe` b"dk `kd hwpc

xyt` i` dhzyp iab cere oaxw yixtdl xnen

i`c dhzypy mcew yixtdy `l` xnel

eycwd oi` oaxw yixtdy dhey dhzypyn

:ycwd

àîéàifg oyic oyik ixnbl e`l .inc oyik

wxta opzck oyi `edy drya 'it`

zpicnn ez`hg gleyd (.gk sc oihib) hbd lk

`le miiw `edy zwfga eze` oiaixwn mid

xnelk `l` daxwd zrya oyi `ny opiyiig

zeidl ie`x oi` ifg ied `lc 'it`c inc oyik

`linn inp `de xrzin `linnc meyn iegc

:itzyin

éàîàå`de .dxtk edl ded lihwinc oeik

iyp` (:`iw sc onwl) wlga opzc

ilin ipd a"derl wlg mdl oi` zgcpd xir

yi mebxde mze` epc m` la` lehwi` `lc

:wlg mdlìéàåäl"q sqei ax .egci egcpe

(:aiw sc onwl) wlga `nrh yxtnc opgei iaxk

dl iwenc l"xk i`c darez miryx gafc meyn

xn`c ililbd iqei iaxc `ail`e milw miycwa

`l` `iegc meyn ielz oi` k"r od milra oenn

zvwe od milra oenn ipdc ca` mpenn meyn

mda lirei `l dhzyp e` ezc xind iab dniz

:minc 'it` egcie zgcpd xira enk diirx
mezqiyn

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

,äãeäé Cìî eäi÷æç äæ 'ñàîð åéðéòa äæáð' ,òîL àz̈§©¦§¤§¥¨¦§¨¤¦§¦¨¤¤§¨
íeMî éàå .íéìáç ìL ähî ìò åéáà úBîöò øøébL¤¦¥©§¨¦©¦¨¤£¨¦§¦¦
déì éåäéúc éëéä ék .àîòè éàî ,àeä éiçc àø÷é§¨¨§©¥©©£¨¦¥¦§¤¡¥¥
àø÷éì déì eäLî ,deáàc äøtk íeMîe .deáàì äøtk©¨¨©£©¦©¨¨©£©©§¥¦¨¨
eäééø÷é éìçéîc ,eäì àçéð eäééôeb ìàøNé .ìàøNéc§¦§¨¥¦§¨¥©§¦¨§§¦£¦§¨©§
.úBøééòa éðeãtñz ìà ïäì øîà ,òîL àz .déaâì§©¥¨§©¨©¨¤©¦§§¦©£¨
,øáñ÷ .dpéî déì à÷ôð éàî ,éiçc àø÷é úøîà éàå§¦¨§©§¨¨§©¥©¨§¨¥¦©¨¨©
,BãBáëì Bðéìä ,òîL àz .éôè ìàøNé déa eøwééúéì¦§©§¥¦§¨¥§¥¨§©¡¦¦§
,åàì éàî .åéìò øáBò Bðéà ,ïéëéøëúå ïBøà Bì àéáäì§¨¦¨§©§¦¦¥¥¨¨©¨

.éç ìL BãBáëì ,àì .úî ìL BãBáëììL BãBák íeMîe ¦§¤¥Ÿ¦§¤©¦§¤
ïéìú àì' àðîçø øîà ék ,ïéà .únì déì úéáî ,éç©§¦¥©¥¦¦¨©©£¨¨Ÿ¨¦
ìáà ,ïBéfa déa úéàc éeìúc àéîec ,'õòä ìò Búìáð¦§¨©¨¥§¨§¨§¦¥¦¨£¨
,BãBáëì Bðéìä ,òîL àz .àì ,ïBéfa déa úéìc ïåék àëä̈¨¥¨§¥¥¦¨Ÿ¨§©¡¦¦§

ìBì àéáäì ,úBððB÷î Bì àéáäì ,úBøééò åéìò ònL §©¥©¨¨£¨§¨¦§§§¨¦
àlà Bðéà äNBòä ìkL ,åéìò øáBò Bðéà ,ïéëéøëúå ïBøà̈§©§¦¦¥¥¨¨¤¨¨¤¥¤¨
ìL BãBáëì äNBòä ìk ,øîà÷ éëä .úî ìL BãBáëì¦§¤¥¨¦¨¨©¨¨¤¦§¤
ïîéñ ,øîBà ïúð éaø ,òîL àú .únì ïBéfa Ba ïéà ,éç©¥¦¨©¥¨§©©¦¨¨¥¦¨
ãtñð àlL úî .äúéî øçàì epnî ïéòøôpL únì äôé̈¤©¥¤¦§¨¦¦¤§©©¦¨¥¤Ÿ¦§¨
ìò ïéôlæî íéîLb eéäL Bà ,BzøøBb äiçL Bà øa÷ð àìå§Ÿ¦§¨¤©¨©§¤¨§¨¦§©§¦©
éáëLc àø÷é ,dpéî òîL .únì äôé ïîéñ eäæ ,Búhî¦¨¤¦¨¨¤©¥§©¦¨§¨¨§¨§¥
éôì ,änì Ck ìëå :'eë ïéøáB÷ eéä àì :dpéî òîL ,àeä§©¦¨Ÿ¨§¦§¨©¨¨§¦

,÷écö ìöà òLø ïéøáB÷ ïéàL ïépî ,àðéðç øa àçà éaø øîàc ,÷écö ìöà òLø ïéøáB÷ ïéàL¤¥§¦¨¨¥¤©¦§¨©©¦£¨©£¦¨¦©¦¤¥§¦¨¨¥¤©¦
òbiå ,òLéìà øá÷a Léàä úà eëéìLiå ,ãeãbä úà eàø äpäå ,Léà íéøáB÷ íä éäéå' øîàpL¤¤¡©©§¦¥§¦¦§¦¥¨¤©§©©§¦¤¨¦§¤¤¡¦¨©¦©
ét àð éäéå' àîBiwéàì àîìéãå ,àtt áø déì øîà .'åéìâø ìò í÷iå ,éçéå ,òLéìà úBîöòa Léàä̈¦§©§¡¦¨©§¦©¨¨©©§¨¨©¥©¨¨§¦§¨§¦©¨¦¦¨¦
éäéå' ,àlà .Cìä àì Búéáìe ,ãîò åéìâø ìò ,àéðúc eðééä ,éëä éà ,déì øîà .'éìà Eçeøa íéðL§©¦§£¥¨¨©¥¦¨¦©§§©§¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨©¤¨¦¦
äìe÷L àéäL ,ïîòð úòøö àtéøL ,ïðçBé éaø déì øîà .àééçàc dì úçkLî éëéä 'íéðL ét àð̈¦§©¦¥¦©§©©¨§©§¥¨©¥©¦¨¨¤¦¨¨©©©£¨¤¦§¨
øeîç òLø ïéøáB÷ ïéà Ck ,÷écö ìöà òLø ïéøáB÷ ïéàL íLëe .'únk éäú àð ìà' áéúëc ,únk©¥¦§¦©¨§¦©¥§¥¤¥§¦¨¨¥¤©¦¨¥§¦¨¨¨
,ïðçBé éaø øîà àìeò øîà .dì éøéîb àøîâ ,úBøá÷ éðL ?úBøá÷ òaøà ïewúéìå .ì÷ òLø ìöà¥¤¨¨©§¦©©§©§¨§¥§¨§¨¨§¦¦¨¨©¨¨©©¦¨¨
äéîøé éaø øîà ,énð øîzéà .äçcé äçcðå ìéàBä ,Ba øæçå Búc øéîäå ,ïaø÷ Léøôäå áìç ìëà̈©¥¤§¦§¦¨§¨§¥¦¨§¨©¦§¦§¨¦¨¤¦§©©¦¨©©¦¦§§¨
äçcðå ìéàBä ,ätzLðå øæçå ähzLðå ,ïaø÷ Léøôäå áìç ìëà ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦¨¨¨©¥¤§¦§¦¨§¨§¦§©¨§¨©§¦§©¨¦§¦§¨

÷ ïðéòîLà éàc ,àëéøöe .äçcéà÷ àìénîc éàä ìáà ,íéãéa déLôð äçc eäéàc íeMî ,àúéén ¦¨¤§¦¨§¦©§§¦©©©§¨¦§¦¨¨©§¥§¨©¦£¨©§¦¥¨¨
,øBæçì Bãéác íúä ìáà ,øBæçì Bãéa ïéàc íeMî ,àëä ïðéòîLà éàå .éîc ïLék àîéà ,éçc̈¥¥¨§¨¥¨¥§¦©§§¦©¨¨¦§¥§¨©££¨¨¨¦§¨©£
éLã÷ ,eúeîé çaæî éLã÷ ,íéLã÷ da eéä ,àðéðz énð ïðà óà ,óñBé áø øîà .àëéøö ,àì àîéà¥¨Ÿ§¦¨¨©©¥©£©©¦§¦¨¨¨¨¨¦¨§¥¦§¥©¨¨§¥
,åàì .dBáâì e÷qéìå ,äøtk eäì àéåä ìeèwéàc ïåék ,eúeîé éànà ,da ïðéåäå .eãté ,úéaä ÷ãa¤¤©©¦¦¨©£¦©¨©©¨¥¨§¦§¨§¨§©¨¨§¦§§¨©¨
,äøtk déì àéåä BòLø CBzî úî úøáñ éî ,éiaà déì øîà .eçcé eçcðå ìéàBä ïðéøîàc íeMî¦§©§¦¨¦§¦§¦¨¨©¥©©¥¦¨§©¥¦¦§¨§¨¥©¨¨
,øeaéö ékøcî åéúBáà eLøét eléôà ìBëé ,äéòîL áø éðúc ,äøtk déì àéåä àì BòLø CBzî úî¥¦¦§Ÿ¨§¨¥©¨¨§¨¥©§©§¨¨£¦¥§£¨¦©§¥¦
CBzî âøäð ,úénãî à÷ éî ,àáø déì øîà .åénò äNòî äNBòa ,'åénòa' øîBì ãeîìz ,ànhé¦©¨©§©§©¨§¥©£¥©¨¨©¥¨¨¦¨§©¥¤¡¨¦
âøäð .äøtk déì àéåä àì ,úééî÷ déçøBà éëc ïåék ,BòLø CBzî úî .BòLø CBzî úîì ,BòLø¦§§¥¦¦§¥¦¦§¥¨§¦§¥¨¨¥Ÿ¨§¨¥©¨¨¤¡¨
íéäìà óñàì øBîæî' áéúëc ,òãz .äøtk déì àéåä ,úééî déçøBà ék åàìc ïåék ,BòLø CBzî¦¦§¥¨§¨¦§¥¨¥¨§¨¥©¨¨¥©¦§¦¦§§¨¨¡Ÿ¦

éãáò úìáð úà eðúð ['Bâå] ELã÷ ìëéä úà eànè Cúìçða íéBâ eàaíéîMä óBòì ìëàî E ¨¦§©£¨¤¦§¤¥©¨§¤§¨§¤¦§©£¨¤©£¨§©¨¨¦
éãéñç øNaéãáò éàî .'õøà Búéçì Eéãéñç éàîe ,Eéãéñç ,åàì .Eéãéñç ,Eéãáò .Lnî E,E §©£¦¤§©§¨¤©£¨¤©£¦¤¨£¦¤£¦¤©¨£¨¤

ðäéãáò eäì éø÷ ìeèwéàc ïåéëå ,àøwéòîc àðéc éáéiçîc Cúénãî à÷ éî ,éiaà déì øîà .E ¨¨¦§©§¦¦¨§¥¦¨¨§¥¨§¦§¨¥§£¨¤¨©¥©©¥¦¨§©¥
éâåøä

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

סנהדרין. נגמר הדין - פרק שישי דף מז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



קצ
oifge` mipya cenr fn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úåëìî éâåøäiebc ipd:m.ã"á éâåøä:zgcpd xir.ïðéòá äøåá÷å äúéîexawp m`
egci egcpe li`edc meyn zgcpd xir iycwc `nrh mlerle odilr ozzin zxtkn

:`ed.øîà éùà áøxawd heaigc `xrv `l` xyad lekir opira `l mlerl
`ipzck `liig llebd znizqn zelia`c meyn mila`zn eid `lc `nrhe `zxet
lr oezpd scd `ed lleb oiglbn el`a
:wtec edl ixw zeptcay oze`e ieqkl oex`d

.åçãðå ìéàåäzrya la`zdl e`xp `ly
b"r`e o`kn xg`l s` egci zelia` zlgzd
(.hi sc w"en) opz lbxa ezn z` xaew iabc
li`ed 'ixn` `le lbxd xg` dray dpen
ixdy ixnbl edl egci` `l mzd egci egcpe
lk eze` oingpny lbxa bdep miax iwqr
iwqr meyn `edy lk mzd opixn`ck lbxd

:owiqtn lbxd oi` miax.éëä éàoiprl
lekir oizndl il dnl eizea` zxeaw

:xyad.øùôà àìã íåùîmeyn elhil
:gixqne eqixk rwapc.àîåé úá àúùéàì

:xtr eze`a oi`txzn ode dly oey`x meia
.ìàåîùì äéì åøîàjpd lke znc meyn

my my xnbc edpip d`pd ixeqi` ea xawpd
:onwlck dtexr dlbrn.ïéãáò úåàé

:xq`p epi` rwxwdy onwl yxtnckàì æ"ò
.ò÷ø÷ì øáåçîá àøñúéîmdidl` aizkc

:mdidl` mixdd `le mixdd lráöåçä
.åéáàì øá÷:znyn.åá øá÷é àìoad

d`pd lka xq`p znl onfedc oeikc zinler
xg` yi` jxevl eavg m` inp d"dc c"qwe

:hwp `zlinc `gxe`e.ïéðá øá÷áe`pay
on dlrnldizeekc (yelz iede) rwxwd

yelzc xeq` f"rl dlgzn e`pay zia f"ra
inp xawe f"r oiprl yelz ied exaig seqale

:f"rl ywzi`.ùãç øá÷onfed znl `le
:ea epxawi zn el zeniykle mzq eavg `l`

.úåøá÷ äùìù:odizeklda miwelgøá÷
.àöîðädcyd lra rceie ycg `edy oebk

xawp dlifbae my exaewl mlern dev `ly
:my.òåãéä øá÷lra zrcn my xawpy

:dcyd.íéáøä úà ÷éæîä øá÷åxeawy
:eld`a oi`nhne miax jelid mewna.øúåî

:enewn z` dpw `ly ezeptl.øåäè åîå÷î
t"r`e zexawd lr d`neh exfby t"r`y
inp d`pdae df lr exfb `l myn elhipy
oi`c `ed `ziixe`c `xeqi`c b"r`e xzen

:eilr xaw zxez.àîè åîå÷îopaxc dxifb
ick xawd lr zinler d`neh exfby `id

:edepti `ly.íéáøä úà ÷éæîä øá÷ozip
:miax ly ewfp iptn ezeptl zeyxåäðéô

.øåäè åîå÷îwfpd iptn dilr xefb `lc
`ziixe`c `xeqi`c d`pda xeq` edine

:`rwt `le `ed.åîå÷î äð÷ äåöî úî
ux`l ozqipka ryedi dpzdy `ed mi`pzn

:(.`t sc w"a) daexn wxtaãâá âøåàä
.úîì:zny xg`l.äðîæäjkl epinfdy

:eilr znd my `xwpe.àéä àúìéîeli`k
:ea ekxk.íù íù(k xacna) aizk mixna

aizk f"rae my xawze mixn my znze
:miebd my ecar xy` (ai mixac)äìâò

.àøñúéî äðîæäá äôåøòdzcixi l"iwc
:(.dk) zezixkae (.fp sc) oiyeciwa dzxqe` `id ozi` lgpl.àøñúéî àì äðîæäá æ"òoi`y xzen f"rl df xey f"rl df zia xne`d (:cn sc) b"r 'qna `ipzc heicdl

:f"rl ycwd
ïéùîùî

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

íåúñéùîwtec iexw zeptcay eze`e ieqkl oex`l oezpd sc `ed 'hpewd 'it .llebd

iaxa xfrl` x"`c (:hi sc zekxa) ezny in 'ta opixn`c z"x dywde

`d lleb `ed oex` ieqik i`e l`xyi ikln z`xwl zepex` iab lr epiid oiblcn wecv

dcyd ipt lr rbi xy` lke (.ar sc oileg) dywnd dnda 'ta opiyxc `wc `nhn `w

oeikc ux`a oenh `ed 'it`e wtece lleb zeaxl

yie dlere zrwea d`neh ld`a `nhn llebc

d`a `nhn llebc b"r` miyxtneid n"n l

opixn`ck llebn onvr ze`nhle blcl mileki

glbn xifpd oi`y lk (c"t) zegny zkqna

z"x xne`e dilr xdfen odk oi` dilr

xifpd oi`c mc ziriax `dc `id `zyaync

`iyew ef oi`e dilr xdfen odke dilr glbn

lrc zegny zkqna xninl ira d`neh myc

`l` ihernl `z` `le glbn xifp mc bel ivg

odk oi`e glbn xifp oi`c zna mirbepd milk

lrn dil opiaxncnc z"xl dyw cere xdfen

ieqik mzqe dlebn `edy rnyn dcyd ipt

dil opiaxn `lc miyxtn yie `ed oenh oex`

`le dlebn `edyk `l` lleb myl oex` ieqik

epiid oiblcnc `idd `gip `zyde oenh `edyk

lk (:eh sc) oiaexirc w"ta 'ixn`c dyw edine

lleb eze` oiyer oi` miig gex ea yiy xac

miig ilran oex` ieqik zeyrl jxc oi`e xawl

ded epi`y xaca q"yd ixiinc ogky` edine

ipy wiacd (.r sc oileg) dywnd dnda 'ta

llebc z"x yxtne dfl qpkpe dfn `vi mingx

oa`d z` ellbe oeyln lecb oa` epiid

`ide oniql xawd lr oigipny (hk ziy`xa)

lgx zxeaw zavn `id (dl my) aizkc davn

dlecb oa`dy oiccva oigipny mipa`d oze`e

oi`xwp znd lr cakz `ly mdilr zayei

ot oa` `vniy cr oniql dnda xyew yie wtec

my did `l oiblcnc `idde xawd mewn ca`i

`liig zni`n lleb `kilc `kid z"ke davn

:eziieda xawd mezqiyn `liig n"n zelia`

äéáéúéàjzrc `wlqc d"t .xaw avegd

epiide xg` jxevl oicd `edc

eia` ceak meyn xninl ira `lc `nrh

`nlra llk xqzin `l xaegna i`c onwlck

:xeq`l oi` eia` ceak meyn

éàîik dniz .dtexr dlbrn xnb `l `nrh

opgei 'x xn` `d dtexr dlbrn inp xnb

dztixr (.at sc oileg) epa z`e eze` wxta

cere ylyn xa opgei 'xk wiqt `axe dzxqe`

`l h"n `axe xn` `w `l i`n` `"aix dywd

lka q"yd libx `pyil i`dac iia`k xn`

xnb `l h"n xn`w ikdc yxtl yie `zkec

`l `nrh i`n iia` oke dinrhl dtexr dlbrn

dxf dcearn 'it dinrhl dxf dcearn xnb

qxhpewd yxit edin cin dxeq`y dnvr

:dxf dceara ixii` `l my ecarc
oiynyn

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
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc oixcdpq(iyiy meil)

úeëìî éâeøä,miebd zekln ici lr ebxdpy -ïéc úéa éâeøäì- £¥©§©£¥¥¦
y meyn ,minec mpi` ,zgcpd xir iyp`àlLc ïåék ,úeëìî éâeøä£¥©§¥¨§¤Ÿ

éìèwéî à÷ ïéãa,[mibxdpÎ]eäì àéåä[mdl yiÎ]äøtk,mzzina §¦¨¦©§¦¨§¨§©¨¨
j` ,'jicar' mi`xwpeéìèwéî à÷ ïéãác ïåék ,ïéc úéa éâeøä£¥¥¦¥¨¦§¦¨¦©§¦

,[mibxdpÎ]eäì éåä àì[mdl oi`Î]äøtk:z`f gikene .mzzina Ÿ¨¥§©¨¨
ïðúc ,òãz,epizpynaBúBà ïéøáB÷ eéä àì'lwqpd z` -úBøá÷a ¥©¦§©Ÿ¨§¦§¦§

Czòc à÷ìñ éàå ,'åéúBáà,xnel jzrca dler m`e -ìeèwéàc ïåék £¨§¦¨§¨©§¨¥¨§¦§
äøtk eäì àéåä,extkzd oic ziaa ebxdpy oeiky -eøáwéì ¨§¨§©¨¨¦©§

.extkzd `l oiicry jgxk lre ,mdizea` zexawa
oic ziaa miznend s` mlerl :di`xd z` dgec `xnbd

`l` ,cegl dzina `l j` ,mixtkznïðéòa äøeá÷e äúéîep` - ¦¨§¨¨¦©
dnlyp `l ,exawp `ly lke ,dxeaw mbe dzin mb mikixv

.mzxtk
:uexizd lr dywn `xnbdáéúBî[dywnÎ],äáäà øa àãà áø ¦©£¨©©£¨

,dpyna epipyeéä àìznd iaexwïéìaàúî,eilr,ïéððBà àlà Ÿ¨¦§©§¦¤¨§¦
meynCzòc à÷ìñ éàå .ála àlà úeðéðà ïéàLjzrca dler m`e - ¤¥£¦¤¨©¥§¦¨§¨©§¨
,xneläøtk eäì àéåä øeáwéàc ïåék,[dxtk mdl yiÎ]eìaàéì- ¥¨§¦§¨§¨§©¨¨¦©§

xtkziy ick :`xnbd zvxzn .eilr ela`ziyénð ïðéòamb jixv - ¨¦©©¦
øNa ìekéò:`xnbd z`f dgikene .xawaénð à÷écdpynd - ¦¨¨©§¨©¦

,jk zwiecn mb dnvréðz÷cy xg`y ,dpyna aezky -ìkòúð §¨¨¥¦§©¥
úBîöòä úà ïéèwìî ,øNaäia ly zexawd zian,oic zïéøáB÷å ©¨¨§©§¦¤¨£¨§§¦

ïîB÷îa ïúBà,eizea` zexawadpéî òîLxyad lekir xg`y ¨¦§¨§©¦¨
.eizea` zexawa exaewl xyt` okle ,xtkzd

s` lr ,eilr mila`zn oi` recn sqep uexiz d`ian `xnbd
:ezzina xtkzdy,øîà éMà áøick xya lekir jixv oi` ©©¦¨©

y meyn ,eilr mila`zn oi`y mrhde ,xtkzdléúîéàî úeìéáà£¥¥¥¨©
,ììBbä úîéúqî ,úìçúî à÷oex` ly oeilrd ieqikd zxibqn ¨©§¤¤¦§¦©©¥

eli`e ,dxeawdàéåä à÷ éúîéàî äøtkwx ,znd xtkzn izn - ©¨¨¥¥¨©¨¨§¨
àúøet àøá÷c àøòö eæç ékî,xawa hrn xrhvdyn -Ckìä- ¦¦¨©£¨§¦§¨§¨¦§¨

,eilr mila`zn `l llebd znizqay zeideçcé eçcéàå ìéàBä- ¦§¦§¦¨
.ezelia` zigcp aey ,eilr la`zdln egcpy oeik

:`xnbd zl`eyéëä éàxak xawd xrv zligza cin m` - ¦¨¦
,xtkzdéì änìcr oizndl,øNa ìekéòxrv ligzdyk cin ¨¨¦¦¨¨

:`xnbd zvxzn .exiarp xawdøLôà àìc íeMîoeik ,f` exiardl ¦§Ÿ¤§¨
f`e ,xyad lekir cr oizndl jixve ,gixqne eqixk rwapy

.eizenvr mihwln
yi j` ,d`pda mixeq` znl micgeind mixacy zx`an `xnbd

:mixq`p mpi`y ote`déøá÷[exawÎ]àøôò déðéî éì÷L Båä ,áøc ¦§¥§©£¨§¦¦¥©§¨
àîBé úa àúMéàìmeia meg `txl xtr epnn migwel eid - §¦¨¨©¨

,mc`d z` swezy oey`xdì déì eøîà eúàìàeîLexn`e e`a - ¨¨§¥¦§¥
,l`enyl z`feäì øîà,l`enyïéãáò úeàé,miyer md aeh - ¨©§¨¨§¦
xawdy meynúøñàð dðéà íìBò ò÷ø÷å ,àeä íìBò ò÷ø÷.d`pda ©§©¨§©§©¨¥¨¤¡¤¤

áéúëc(e bk 'a mikln),xtrl wcIe ,'ebe 'd ziAn dxW`d z` `vIe' , ¦§¦©Ÿ¥¤¨£¥¨¦¥©¨¤§¨¨
,'íòä éða øá÷ ìò døôò úà CìLiådxf dceard xt` z` jilydy ©©§¥¤£¨¨©¤¤§¥¨¨

exqeeiy ick ,dxf dceard icaer ixaw lr xtrk wc e`yry
,xawl dxf dcear xtr aezkd yiwdy jkn miyxece ,miigd

íéáëBk úãBáòì íòä éða øá÷ Léwîøaeçîa íéáëBk úãBáò äî , ©¦¤¤§¥¨¨©£©¨¦¨£©¨¦¦§¨
àøñzéî àì,d`pda zxq`p oi` -áéúëc(a ai mixac)oEcA`Y cA`' Ÿ¦©§¨¦§¦©¥§©§

'ebeøBé ízà øLà'íéîøä íéøää ìò íäéäìà úà íúBà íéL,'ebe £¤©¤§¦¨¤¡Ÿ¥¤©¤¨¦¨¨¦
wxy miyxeceíäéäìà íéøää ìòmixdd lry dxf dceard - ©¤¨¦¡Ÿ¥¤

,d`pda zxq`píäéäìà íéøää àìåxdd z` micaer m`y - §Ÿ¤¨¦¡Ÿ¥¤
,rwxwl xaegn `edy meyn ,d`pda xq`p epi` ,envrénð àëä- ¨¨©¦

j` ,d`pda xq`p yelz xaw wx ,o`k s`øñzéî àì øaeçîa- ¦§¨Ÿ¦§¨
.d`pda xq`p epi`

:`ziixan df lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyáöBçä ¥¦¥©¥
åéáàì øá÷,ezen xg`løáwé àì äæ éøä ,øçà íB÷îa Bøá÷e Cìäå ¤¤§¨¦§¨©§¨§¨©¥£¥¤Ÿ¦¨¥
,úéîìBò Bas`y ixd .d`pda xq`p dxeawl dvwedyky meyn ¨¦

:`xnbd zvxzn .xq`p rwxwl xaegndïðé÷ñò éàîa àëädna - ¨¨§©¨§¦©
,`ziixaa xaecn,ïéða øá÷alr xaw mdn dpae mipa` avgy §¤¤¦§¨

.d`pda xq`p yelzn e`pay oeike ,rwxwd
:ztqep `ziixan dywn `xnbdLãç øá÷ ,òîL àzick extgy ¨§©¤¤¨¨

,ea edxawi zn el zeniyky,äàðäa øzeîm`eøeñà ,ìôð Ba ìéèä ¨©£¨¨¥¦¥¤¨
.äàðäa:`xnbd zvxzn .d`pda xq`p xaegnd xawd s`y ixd ©£¨¨

énð àëäxaecn o`k s` -ïéða øá÷a.rwxwd lr e`pay ¨¨©¦§¤¤¦§¨
:ztqep `ziixan dywn `xnbdìL ,øîBà äzà àöîð ,òîL àzL ¨§©¦§¨©¨¥¨Ÿ

ipinïä úBøá÷.` ,mdizeklda miwelgàöîpä øá÷xaw `vny - §¨¥¤¤©¦§¨
.a .ezeyx `ll xawpy rceie ,edcya ycgòeãiä øá÷xawpy ¤¤©¨©

.b .milrad zeyxaíéaøä úà ÷éfnä øá÷jelid mewna `vnpy - ¤¤©©¦¤¨©¦
:mdipice .eci lr mi`nhpe ,miax,àöîpä øá÷,zeyx `ll xawpy ¤¤©¦§¨

BúBpôì øzeîy xg`e ,enewnnøBäè BîB÷î ,eäpét,`nhlnøzeîe ¨§©¦¨§¨¨
òeãiä øá÷ .äàðäa,milrad zeyxa xawpy,BúBpôì øeñàm` s`e ©£¨¨¤¤©¨©¨§©
àîè BîB÷î ,eäpét,opaxcníéaøä úà ÷éænä øá÷ .äàðäa øeñàå ¦¨§¨¥§¨©£¨¨¤¤©©¦¤¨©¦

,miax jelid mewna `vnpy -Bpôì øzeîBúxg`e ,enewnn ¨§©
y,øBäè BîB÷î eäpét,miax ea e`nhi `ly ickäàðäa øeñàå.ixd ¦¨§¨§¨©£¨¨

:`xnbd zvxzn .d`pda zxq`p rwxw s`yénð àëäo`k s` - ¨¨©¦
xaecn.ïéða øá÷a§¤¤¦§¨

:`vnpd xaw zeptl xzeny oicd lr dywn `xnbdåikøá÷ §¤¤
,BúBpôì øzeî àöîpäyegl yi `ldàîìéc[`nyÎ],àeä äåöî úî ©¦§¨¨§©¦§¨¥¦§¨

,mixaew `ll mewna zn `vnpyBîB÷î äð÷ äåöî úîexawidl ¥¦§¨¨¨§
,jkl yegl oi` :`xnbd zvxzn .milrad zeyx `ll s` ,ea

c meynéðàL[dpeyÎ]äåöî úî,mizn x`yndéì úéà àì÷c- ¨¦¥¦§¨§¨¨¦¥
miyyeg oi` ,lew did `ly oeike ,devn zn `vnpyk lew yiy

.ezeptl xzene ,dfl
d`ian `xnbd .d`pda mixeq` znl micgeind mixacy x`azd
,dpnfd zryn d`pda xq`p m` ,zn jxevl xac zpnfda zwelgn

:ea eynzyiyk wx e`únì ãâa âøBàä ,øîzéàewlgp ,zny xg`l ¦§©¨¥¤¤©¥
,`axe iia` dfaøeñà ,øîà éiaà,d`pda cbadøzeî ,øîà àáøå ©©¥¨©¨§¨¨¨©¨

:`xnbd zyxtn .d`pdaøîà éiaàyøeñàxaeqy meyn ,d`pda ©©¥¨©¨
yäðîæä,znl cbad z` oinfdyàéä àúléîxak eli`k zaygp - ©§¨¨¦§¨¦

,ea ekxkøîà àáøåyøzeîy xaeqy meyn ,d`pdaåàì äðîæä §¨¨¨©¨©§¨¨¨
àéä àúléîeilr jexkiy cr ,ea ynzyd eli`k zaygp dpi` - ¦§¨¦

.cbad z`
:`xnbd zxxanéiaàc àîòè éàîd`pda xq`p cbady xaeqd ©©£¨§©©¥

:`xnbd daiyn .dpnfdd zrynøîbdey dxifba zn cnel -'íL' ¨©¨
,äôeøò äìâòî 'íL'dtexr dlbra xn`p(c `k mixac)mW Etxre' ¨¥¤§¨£¨§¨§¨

zna xn`pe ,'dlbrd z`(` k xacna),'mixn mW znYe'äìâò äî ¤¨¤§¨©¨¨¨¦§¨¨¤§¨
äôeøò,dztixr mcew s`àøñzéî äðîæäadze` epinfdy dfa - £¨§©§¨¨¦©§¨

,d`pda dxq`p ,ozi` lgpl decixede ,dtexr dlbr mylénð éàä©©¦
,znd ikxv s` -àøñzéî äðîæäaznl mze` epinfdy dfa - §©§¨¨¦©§¨

.d`pda exq`p
àáøå,dpnfdd zryn xq`p epi` cbady xaeqdøîbzn cnel - §¨¨¨©

dey dxifba,íéáëBk úãBáòî 'íL' 'íL'miakek zceara xn`py ¨¨¥£©¨¦
(a ai mixac),'ebe 'miFBd mW Ecar xW`'äðîæäa íéáëBk úãBáò äî £¤¨§¨©¦¨£©¨¦§©§¨¨

dxf dcear mylàøñzéî àì,d`pda xq`p epi` -énð àëä óà Ÿ¦©§¨©¨¨©¦
,znd ikxvaäðîæäaznlàøñzéî àì.d`pda xq`p epi` - §©§¨¨Ÿ¦©§¨

:`xnbd zl`eyàáøå,xizdl dxf dcearn cnelyàì àîòè éàî §¨¨©©£¨Ÿ
øîâdey dxifba xeq`l cnel epi` recn -.äôeøò äìâòîdaiyn ¨©¥¤§¨£¨

nbd:`xCì øîà,`ax ¨©¨

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

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך גו'" – שזוהי דרגא נעלית ביותר, החל מעצם היציאה למלחמה – שזהו עניין של 
מסירת־נפש.

משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז



xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc oixcdpq(ycew zay meil)

wxïéLnLîzn lyïéLnLnî,dxf dcear lyïðéøîbep` - §©§¦¦§©§¦¨§¦©
,dpnfda mixq`p mpi`y ,micnelé÷eôàì[`ivedlÎ],äôeøò äìâò §©¥¤§¨£¨

dôeb àéäc[dnvr `idyÎ],äLBã÷.miynynl dpnn cenll oi`e §¦¨§¨
:`xnbd zl`eyéiaàå,xeq`l dtexr dlbrn cnelyàîòè éàî §©©¥©©£¨

øîâ àìxizdl cnl `l recn -.íéáëBk úãBáòî:`xnbd daiyn Ÿ¨©¥£©¨¦
Cì øîà,iia`ïðéøîb déçøBàc éãénî déçøBàc éãéî`edy xac - ¨©¨¦¦§§¥¦¦¦§§¥¨§¦©

,ep` micnel ,dtexr dlbrk ,zelibx `edy xacn ,znk ,zelibx
àçøBà åàìc íéáëBk úãBáò é÷eôàì,miakek zcear `ivedl - §©¥£©¨¦§¨§¨

okle ,dxq`p miebl s` ixdy ,l`xyi lv` `dzy zelibx oi`y
eynzyiy mcew mda exfgi `ny ,dpnfda mixq`p diynyn oi`

.mda
ïîéñ),oecipl zei`xk oldl ze`aend zeziixae zeipynl,ä"tk ¦¨¦¨

à"áéöçc ,d"éLôðà"ñéëð ,,à"ðneàc ,,qxcn `nh `edy dtk ,mde ©§¥©£¦¨§¦¨§¨¨
xn` ,e`yry qik ,eia`l xaw avegd ,ig myl e`pay ytp

.(one`l
:dpynn `ax lr dywn `xnbd,éáéúéîdpyna epipyg"kt milk) ¥¦¥

(d"n,ätkdy` ly sirv -àîè àeäLzngnñøãîoeike ,afd ¦¨¤¨¥¦§¨
,afd qxcna `nhp ,eilr dy`x zpryn e` zayei minrtyBzðúðe§¨©

ynyløôqì,dxezñøãnä ïî øBäèie`x epi`y meyn ,dliah `la §¥¤¨¦©¦§¨
,edeniwi eilr ayi m`y ,qxcnlàîè ìáàz`neh,(ñøãî òbî) £¨¨¥©¨¦§¨

ixd .`ed d`nehl oey`xe ,`ed ilk oiicre envra rbpy meyn
dywe ,xdhp dxez xtqd z` yniyy `la s` cala dpnfday

.`axl
:`xnbd zvxznàîéà,dpyna xen` -Bzëøëe Bzðúðdcgiiy - ¥¨§¨©§¨©

.xq`p epi` cala dpnfda j` ,dxez xtq enr dthr mbe eze`
:`xnbd zl`eyéì änìmbå Bzðúðmb,Bzëøkezkxka ic `le ¨¨¦§¨©§§¨©

:`xnbd daiyn .ceglàøceñ éàä ,àcñç áø øîàc ,àcñç áøãk¦§©¦§¨§¨©©¦§¨©¨§
ïéléôz déa øöéîì déðîæàc,oilitz ea xevl ick epinfdy xceq - §©§§¥§¥¨¥§¦¦

ïéléôz déa øöå,dpnfdd xg`éèéLt déa øöéîì øeñàxeq` - §¨¥§¦¦¨§¥¨¥§¦¥
m` j` ,`ed dyecw yinyzy oeik ,zerahn ea xevldéðîæà©§§¥

oilitzldéa øö àìåe` ,oiicrdéa øöirx` ote`adéðîæà àìå §Ÿ¨¥¨¥§Ÿ©§§¥
,jkléèéLt déa øöéîì éøL,o`k s`e ,zerahn ea xevl xzen - ¨¥§¥¨¥§¦¥

dkxk wx m` j` ,xq`p dxez xtq ea dkxk mbe ezpzp mb m` wx
.xq`p epi` ,dpnfd `la

:`xnbd zx`andéðîæà ,àéä àúléî äðîæä øîàc éiaàìeea xevl §©©¥§¨©©§¨¨¦§¨¦©§§¥
,oilitzdéa øö àìc áb ìò óàm`e ,zern ea xevl xq`p ,oilitz ©©©§Ÿ¨¥
déa øö,oilitzdéðîæà éà,jkl dligzïéà,zern ea xevl xq`p - ¨¥¦©§§¥¦

j`äéðîæà àì éà,jkl dligzàì.xq`p ¦Ÿ©§§¥Ÿ
:`ziixan `ax lr dywn `xnbdLôð ,òîL àzlry oipa - ¨§©¤¤

,xawdì BàðaLéç íL,zeniyk exaewl,äàðäa øzeîdpnfdy oeik ¤§¨§¥©¨©£¨¨
m`e ,zxqe` dpi` igléñBäñeîéc Ba ó[oipa zxeyÎ]ì ãçàúî íL ¦¦¤¨§¥¥

,zn xakyäàðäa øeñàzvxzn .cegl dpnfda xq`py ixd ,cin ¨©£¨¨
:`xnbdïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna `ziixaa o`k -déa àîøc ¨¨§©¨§¦©§§¨¥

ea jilydy -.úî¥
:`xnbd dywnéëä éà,zn ea jilyd m` -àéøéà éàîrecn - ¦¨¦©¦§¨

y `ziixad dxn`éñBäó,zn myl oipaaéñBä àì ékóoipaaénð- ¦¦Ÿ¦©¦
:`xnbd zvxzn .zn my xaw ixdy ,d`pda xq`i mbàëéøö àìŸ§¦¨

c `l` ,oipaa siqedy xnel `ziixaddéépôc áb ìò óàdpity - ©©©§©§¥
oipad meyn j` ,zny xg` dpay oeik ,d`pda xeq` ,znd z`
`le ea xvk df ixdy ,zxqe` dpi` dxeawde ,xq`p epi` miigny

.epinfd
zx`an `xnbd ,d`pda lkd xq`p qenic siqedyky x`azd

:d`pda aey exizdl ote` yiy,àcñç áø øîà àtt øa íøôø øîà̈©©§¨©¨¨¨©©¦§¨
,d`pda xq`p zny xg` oipaa siqed m`y epipyy dnäéä íà¦¨¨

Bøékî,siqedy dnlBöìBç,qenicd z` uleg -øzeîeoipad ©¦§¨
.dtqedd z` wliqe ,eilr siqed wx oipaa dpiy `ly oeik ,d`pda

:`ziixan `ax lr dywn `xnbdåéáàì øá÷ áöBçä ,òîL àz̈§©©¥¤¤§¨¦
,zny xg`Ba øáwé àì äæ éøä ,øçà øá÷a Bøá÷e Cìäåxawa - §¨©§¨§¤¤©¥£¥¤Ÿ¦¨¥

,oey`xd.úéîìBò:`xnbd zvxzn .d`pda zxqe` dpnfdy ixd ¨¦

íúä`l` ,xawn d`pd xeqi` df oi` ,`ziixaa -åéáà ãBák íeMî ¨¨¦§¨¦
.xq`p epi` ,xg` yi`l eavg m` la` ,yegl yi

:`xnbd z`f dgikeneàøazñî énð éëäweicn xazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨
,`ziixadéðz÷caàôéñ,`ziixad ly,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §¨¨¥¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥

íéðáà áöBçä óàxaw jxevløçà íB÷îa Bøá÷e Cìäå ,åéáàìmr ©©¥£¨¦§¨¦§¨©§¨§¨©¥
,zexg` mipa`ïäa øáwé àì äæ éøä,el` mipa`a -éà ,úéîìBò £¥¤Ÿ¦¨¥¨¥¨¦¦
àîìLa úøîàxeqi`d mrhyøétL ,åéáà ãBák íeMîrecn oaen - ¨§©¦§¨¨¦§¨¦©¦

,exq`p mipa` avgyk s`úøîà éà àlàxeqi`d mrhyíeMî ¤¨¦¨§©¦
äðîæä,znløîàc ïàîì àkéà éî äâéøàì éeåèxne`y in yi ike - ©§¨¨¨©£¦¨¦¦¨§©§¨©

s` `ld ,d`pda mixq`p mikixkz mda bex`l miheg deeh m`y
,znd yeniyl epikny ,cba bxe`d `l` xq`py xn` `l iia`
jxevl mipa` avgyk s`e ,mbxe`l jixvy miheg zieeha `le
lre ,mzepal mb jixvy oeik ,dpnfd meyn mixq`p mpi` xaw

.eia` ceak meyn `ed xeqi`dy jgxk
:`ziixan iia` lr dywn `xnbdLãç øá÷ ,òîL àz`l cery ¨§©¤¤¨¨

,ea exaw,äàðäa øzeîm`e.äàðäa øeñà ,ìôð Ba ìéèäzwiicn ¨©£¨¨¥¦¥¤¨©£¨¨
m` wx :`xnbdìéèä,ltp eaïéàm` j` ,d`pda xq`p -ìéèä àì ¥¦¦Ÿ¥¦

,ltp eaàì:`xnbd dgec .dpnfda xq`pàìc áb ìò óàc ïécä àeä Ÿ©¦§©©©§Ÿ
ìéèä,d`pda xq`p ,ltp eaeick ,ltp ea lihd hwpy dné÷eôàì ¥¦§©¥

[`ivedlÎ]úñéôz íéìôpì ïéà øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøãî¦§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¥©§¨¦§¦©
,øáwä,edepity xg`l d`pda exaw z` xqe` epi` ltpyà÷ ©¤¤¨

ïì òîLîxg` s`y ,d`pda xeq` ltp ea lihd m`y xn`y dna ©§©¨
.exeqi`a x`yp edpity

dpynn iia` lr dywn `xnbd(d"n a"t milwy):øúBî ,òîL àz̈§©¨
íéúnäx`ype ,miipr mizn e` devn izn zxeawl dwcv eab - ©¥¦

ozpi ,mexawy xg` zernìzxeawíéún,mixg`únä øúBîeab - §¥¦¨©¥
ozpi ,edexawy xg` x`ype ,mieqn zn zxeawl dwcvåéLøBéì. §§¨

:`xnbd zvxzn .d`pda xzen znl epinfdy s`y ixdéàîa àëä̈¨§©
ïðé÷ñòk ,o`k xaecn dna -íéiçî eábL,.znl dpnfd df oi`e ¨§¦©¤¨¥©¦

:`xnbd dywnéëä éðz àì àä,ok epipy `l ixd -ïðúc(my),øúBî ¨Ÿ¨¥¨¦¦§©¨
dìò éðúå ,åéLøBéì únä øúBî ,íéúnì íéúnä`ziixa epipye - ©¥¦©¥¦¨©¥§§¨§¨¥£¨

,ef dpyn zyxtnd,ãöékm`,íúñ íéúîì eábdfi`l yxtl ila ¥©¨§¥¦§¨
,miaeb mizn,íéúnì íéúnä øúBî eäæm`eäæ úîì eábzn - ¤¨©¥¦©¥¦¨§¥¤

,mieqn,åéLøBéì únä øúBî eäædywn .zn jxevl eaby ixd ¤¨©¥§§¨
:oywnd lr `xnbdéîòèéìåC,dzin xg`l eaby xaecnyàîéà- §¦©§¦¥¨

d z` xen`àôéñ,iia`l riiqlïäa òbé àì ,øîBà øéàî éaødna - ¥¨©¦¥¦¥Ÿ¦©¨¤
,x`ypyeäiìà àáiL ãò.mdnr zeyrl dn xn`ie,øîBà ïúð éaø ©¤¨Ÿ¥¦¨©¦¨¨¥

äNòémdañeîécztqep mipa` zxey -óeléæ Bà ,Bøá÷ ìòoiiéðôì ¥¨¤¦©¦§¦¦§¥
.Búhî.d`pda xq`py ixd ¦¨

:mixg` mipte`a `xnbd zayiin ,dpynd zxizq dywy zngne
àlàwx ,lirl epx`iay itk dpynd z` yxtl oi`õøúî éiaà ¤¨©©¥§¨¥

déîòèì,zxqe` znl dpnfdy ezhiy itk -déîòèì õøúî àáøå §©§¥§¨¨§¨¥§©§¥
:`xnbd zyxtne .zxqe` dpi` znl dpnfdy ezhiy itk -éiaà©©¥

déîòèì õøúî,ezhiy itk -àîìò éleëcmixaeq mi`pzd lk - §¨¥§©§¥§¥¨§¨
yàéä àúléî äðîæä,ewlgpy `l` ,d`pda zxqe`eàn÷ àpz ©§¨¨¦§¨¦©¨©¨

éæçc ,øáñdéì,znl ie`xy dn -ñéôz,d`pda xq`idl qtzp - ¨©§£¦¥¨¥
j`déì éæç àìc,znl ie`x epi`y dn -ñéôz àìqtzp epi` - §Ÿ£¦¥Ÿ¨¥

.eiyxeil ozpi ,el ie`x epi`y xzend okle ,d`pda xq`idléaøå§©¦
ñéôz àì éà ñéôz éà déì à÷tñî øéàîznl jixv epi`y dn m` - ¥¦§©§¨¥¦¨¥¦Ÿ¨¥

,`l e` d`pda xq`pCkìäy xn`,eäiìà àáiL ãò ïäa òbé àì ¦§¨Ÿ¦©¨¤©¤¨Ÿ¥¦¨
exaw lr qenic mzeyrl xyt` i` ,miyxeid mda ekfy cvly

.mzrc `lañéôz éàcåc déì àèéLt ïúð éaøåmb d`pda xq`idl §©¦¨¨§¦¨¥§©©¨¥
,znl jixv epi`y dnBøá÷ ìò ñeîéc äùòé Ckìäiptl selif e` ¦§¨¥¨¤¦©¦§

.ezhin
déîòèì õøúî àáøå,ezhiy itk -àîìò éleëcmi`pzd lk - §¨¨§¨¥§©§¥§¥¨§¨

y mixaeqàéä àúléî åàì äðîæäoeiky `l` ,d`pda zxqe` dpi`e ©§¨¨¨¦§¨¦
`l` ,eceak meyn xeq`l mewn yi ,exear eaby znd dfazdy

,ewlgpydéì eæa ék ,øáñ àn÷ àpz,ezen xg`déúeléæ ìéçî éìeçà ©¨©¨¨©¦¨¥©¥¨¥¦¥
ïéLøBé éabkle ,miyxeid jxevl miign xak eceak lr lgen -jli o ©¥§¦
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קצג
oifge` mipy` cenr gn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïéùîùî:zn ly.ïéùîùîî:dxf dcear ly.ïðéøîâi`dc dpnfda ixqzin `lc
`ipzc (:`p sc) f"r 'qna dil opinwen dxf dcear iynyna my ecar xy` `xw
eli`c xacn aezkd f"rl oda eynzypy milka zenewnd lk z` oeca`z ca`
leki mdidl` mixdd `le mixdd lr mdidl` aizkc ixqzin `l ynn zenewn

xy` l"z dpnfd zryn cin oixq`p edi
:jli`e yinyzn my ecar.äéçøåàã éãéî

dxeq` f"r la` ok zeyrl micedid jxcy
`xqzin `l jkld gp ipal s` cearl
`nlic dpnfda s` d`pda dcic yinyz
:dxf dcear eda iynyn `le eda ixcdn

.äôë:sirv.ñøãî àîè àåäù`ed s`y
eilr zayeie ezltwny 'inrt qxcnl ie`x

:dilr dy`x zpryp e`.øôñì åúðúðå
:dxez.ñøãîä ïî øåäèdliah mey `la

cenr el mixne`c qxcn my dil lihac
mc` cer `nhn epi`e epzk`ln dyrpe
zgthn s`y eilr ilk my la` milke
rbp ixd dfe rbna d`neh ze`nhn mixtqd
qxcn my ca`yke qxcn ecera dnvra
eilr x`ype `ed ilk oiicr n"n epnn
ipzwcn dl ie`x `ed ixdy rbn z`neh
`nl` `nlra dpnfda qxcnd on xedh

b"d :`id `zlin dpnfdåúëøëå åúðúð ì"ì
.àãñç áøãëkibqiz ediiexz il dnl xnel

ipyne dyrn `ki` `dc dicegl ezkxka
ezkxkc opira ediiexz xn`c `cqg axck

:dedc `ed `nlra i`xw`øö àìå äéðîæà
.äéá`le dia xv `id `zlin e`l dpnfd

bilt iia`e `ed `nlra i`xw` dipnf`
`zlin dpnfd dil zi`e `cqg axc dilr
dia xv `lc b"r` dipnf` jkld `id
ira `le xn`w `wec ezpzp (`ziixae)

:ezkxkäéðîæà àì ïéà äéðîæà éà äéá øö
.àì:`ed `nlra i`xw`c.ùôðlry oipa

:ea xawi zeniykl ig myl e`pay xawd
.ñåîéã:mipa` ly jacp.øåñà`nl`

:`id `zlin dpnfd.àëéøö àìsiqed i`d
xg`l znl diiptc b"r`c opireny`l `l`
meyn d`pda xeq` xawd xawd jezn onf
siqed `l i`c dyrne dpnfd l"dc siqed
:dipnf` `le dia xvk l"dc diipt i` ixy

.åøéëî äéä íà:qenic eze`l.åá øá÷é àì
:`id `zlin dpnfd `nl`ãåáë íåùî

.åéáàd`pd ixeqi` meyn la` yegl yi
dligzn xg` zn myl eavg m` oebk `kil

:`l.íéðáà áöåçäxaw oda zepal xdd on
:'ek df ixd dpa `le eia`léî âéøàì éåè

.ã"îì àëéà`l` xn`w `l iia` 'it`
ozyt deeh la` znl ifg bix`c bxe`a
:dpnfd iedizc xn` `l znl cba bex`l

.ùãç øá÷:znl epnif elit` c"qw `zyd
.àì ìéèä àì:oinfdc b"r`eàìã â"òà ä"ä

.ìéèäig mc`l eavgyk xn`wc ycg xawe
lihd xn`wc i`de jxhviykl mzq e`
exaw qtez ltpc opireny`l irac meyn

:edpity b"r s` exqe`l.'åë ù"øã é÷åôàìå:(`ztqeza f"ht) zeld` zkqna.íéúîä øúåîmizn jxevl megipi odn exizede mizn miiprl e` devn iznl dwcv eab
:mixg`.úîä øúåî:ipelt zn myl eab.åéùøåéì:`id `zlin e`l dpnfd `nl` odn zepdil.àôéñ àîéà:`tiqn diriiq `yixn dl zinxc`.ïäá òâé àìyxtnck

:onwl `nrh.ñåîéã:oipa.óåìéæ:oii.äéîòèì õøúî:dizeek i`pz ilek inewe`l.äéì éæç àìã:xzen epiidc ea `ivedl jixv epi`y.äéì à÷ôñîoiyxei zrc `la jkld
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.'éúéàø åéðá éîc úàå úBáð éîc úà àì íà' øîàpL ,âøä åéða úàå BúBà ,ïäì øîà ,Bì eéä̈¨©¨¤§¤¨¨¨©¤¤¡©¦Ÿ¤§¥¨§¤§¥¨¨¨¦¦
áéúëc eðééä ,Cìnì ïäéñëð ,øîàc ïàîì àîìLa .epnî úàöì ïéeàøä íéða ,àeää ,ïðaøå§©¨¨©¨¦¨§¦¨¥¦¤¦§¨¨§©§¨©¦§¥¤©¤¤©§¦§¦

éîòèìe .'Cìîå' éì änì ,ïéLøBiì ïäéñëð ,øîàc ïàîì àlà .'Cìîå íéäìà úBáð Cøa',C ¥©¨¡Ÿ¦¨¤¤¤¨§©§¨©¦§¥¤©§¦¨¨¦¨¤¤§©§¥
,øîàc ïàîì àîìLa .àçúéø éLetàì ,énð àëä .àçúéø éLetàì ,àlà .éì änì 'íéäìà'¤Ÿ¦¨¨¦¤¨§©¥¦§¨¨¨©¦§©¥¦§¨¦§¨¨§©§¨©
àì øîàiå' áéúëe ,'çaænä úBðø÷a ÷æçiå 'ä ìäà ìà áàBé ñðiå' áéúëc eðééä ,Cìnì ïäéñëð¦§¥¤©¤¤©§¦§¦©¨¨¨¤Ÿ¤©©£¥§©§©¦§¥©§¦©Ÿ¤Ÿ
áLiå' .äòL éiçì .dpéî déì à÷ôð éàî ,ïéLøBiì ïäéñëð ,øîàc ïàîì àlà .'úeîà äô ék¦Ÿ¨¤¨§©§¨©¦§¥¤©§¦©©§¨¥¦¨§©¥¨¨©¨¤
ézøz ,déì àîéà ìéæ ,déì øîà ,'éððò äëå áàBé øaéc äk ,øîàì øác Cìnä úà eäéða§¨¨¤©¤¤¨¨¥ŸŸ¦¤¨§Ÿ¨¨¦¨©¥¦¥¨¥©§¥

ì ìea÷ ,déì úéìè÷ éà .àøáb éàäa ãéáòú àìB÷éìc dé÷áL ,àì éàå .Ceáà dééèìc déúeè ¨©£¥§©©§¨¦¨§¥¥©§¥§©§¥£§¦Ÿ¨§¥§¥
äãeäé áø øîà ,'Bzøá÷e Ba òâôe øac øLàk äNò Cìnä Bì øîàiå' .Ceáà dééèìc déúeèìa¦§¥§©§¥£©Ÿ¤©¤¤£¥©£¤¦¤§©§©§¨©©§¨
áàBé úéaî úøké ìà' ,ãåc ìL Bòøæa eîéi÷úð ,áàBé úà ãåc ìléwL úBìì÷ ìk ,áø øîà̈©©¨§¨¤¦¥¨¦¤¨¦§©§§©§¤¨¦©¦¨¥¦¥¨
íòáçø Cìnäå' áéúëc .íòáçøî ,'áæ' .'íçì øñçå ,áøça ìôBðå ,Cìta ÷éæçîe ,òøBöîe ,áæ̈§¨©£¦©¤¤§¥©¤¤©£©¨¤¨¥§©§¨¦§¦§©¤¤§©§¨
.'àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä ìëå' áéúëe ,'íéìLeøé ñeðì äákøna úBìòì õnàúä¦§©¥©£©¤§¨¨¨§¨¨¦§¦§¨©¤§¨£¤¦§©¨¨©¨¦§¨
ìëéä ìà àáiå ,åéäìà 'äa ìòîiå ,úéçLäì ãò Baì dáb Bú÷æçáe' áéúëc .eäifeòî ,'òøBöî'§¨¥¦¨¦§¦§¤§¨¨©¦©§©§¦©¦§©©¡Ÿ¨©¨Ÿ¤¥©
áéúëc .àñàî ,'Cìta ÷éæçî' .'Bçöîa äçøæ úòøväå áéúëe ,'úøèwä çaæî ìò øéè÷äì 'ä§©§¦©¦§©©§Ÿ¤§¦§©¨©©¨§¨§¦§©£¦©¤¤¥¨¨¦§¦
øî déì øîà .àøâãBt BæçàL ,áø øîà äãeäé áø øîàå ,'åéìâø úà äìç Búð÷æ úòì ÷ø'©§¥¦§¨¨¨¤©§¨§¨©©§¨¨©©¤£¨©§¨¨©¥©
éà ,òãé àðî .éçä øNaa èçîk ,déì øîà .éîc éëéä ,ïîçð áøì ïîçð áøc déøa àøèeæ§¨§¥§©©§¨§©©§¨¥¦¨¥¨©¥§©©©¨¨©©§¨¨©¦
,àîéà úéòaéàå .dì øéîb äåä äéaøî ,àîéà úéòaéàå .déa Lééç äåä Lçéî ,àîéà úéòä¥¥¨¥¨£¨¨¥¥§¦¨¥¥¨¥©¥£¨¨¥¨§¦¨¥¥¨

eNòL ,áø øîà äãeäé áø øîàå ,'eäiLàé Cìnì [íéøiä] eøBiå' áéúëc .eäiLàiî ,'áøça ìôBð' .'íòéãBäì Búéøáe åéàøéì 'ä ãBñ'¦¥¨§¦§¦¨¥©¤¤¦Ÿ¦¨¦§¦©©Ÿ¦©¤¤Ÿ¦¨§¨©©§¨¨©©¤¨
,éLðéà éøîàc eðééä ,áø øîà äãeäé áø øîà ,'Bì äðzð ãéîz úçeøà Búçeøàå' áéúëc .äéðëiî ,'íçì øñçå' .äøáëk Bôeb ìk̈¦§¨¨©£©¨¤¦§¨§¨¦§¦©£¨£©¨¦¦§¨¨©©§¨¨©©©§§¨§¦¦§¥
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סנהדרין. נגמר הדין - פרק שישי דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

בחודש אלול נמצא המלך בשדה ו"מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם" – "כולם" דייקא, גם מי שהוא 
בדרגת "אביון", אם רק יש אצלו הרצון להתקשר אל המלך.

משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז



קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc oixcdpq(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzneäééøøî íeMî íúämxrve mzexixn zngn - ¨¨¦§¨©§
.mixq`p mpi` okle ,znd jxevl mpinfdl ick `le ,ok miyer

:`xnbd dywnéëä éà,daiqd ef m` -dìò éðz÷c eðééä-ixd ¦¨¦©§§¨¨¥£¨
,ef `ziixa lr epipyy dnn dywiäna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥©¤

íéøeîà íéøáck wx ,mixq`p mpi`yeòâð ìáà ,ähna eòâð àlL §¨¦£¦¤Ÿ¨§©¦¨£¨¨§
,ïéøeñà ,ähna.exq`p dhina erbpyk recn ,epinfd `l m`e ©¦¨£¦

:`xnbd zvxzndîbøúz`f yxit -,àìeòerbpyúøa÷pä ähîa ©§§¨¨§¦¨©¦§¤¤
,Bnòmeyn mixq`pe,únä éëéøëúa éôlçîc,d`pda mxizp m`y ¦§¦©§¦§©§¦¥©¥

.d`pda exizi znd ikixkz z` s`
:`ziixan `ax lr dywn `xnbdBa çépäì BàNòL ñék ,òîL àz̈§©¦¤£¨§©¦©

úBòî Ba çépäì øeñà ,ïéléôzqike ,oilitz ea gipdy mcew s` §¦¦¨§©¦©¨
yïéléôz Ba çépä,jkl e`yry `la,úBòî Ba çépéezpnfdy ixd ¦¦©§¦¦©¦©¨

:`xnbd zvxzn .leg yinyza ezxqe` oilitzlàîéàxen` - ¥¨
y qik ,`ziixaa,ïéléôz Ba çépäå BàNòynzyd mbe epinfd mby £¨§¦¦©§¦¦

,jkl ea,úBòî Ba çépäì øeñà`la ea gipd m`y eprinydl `ae ¨§©¦©¨
,xq`p epi` dpnfdàcñç áøãklirl ep`ady itk -(`"r)axn ¦§©¦§¨

.xq`p ea xve epinfd m` wxy ,`cqg
:`ziixan iia` lr dywn `xnbdéì äNò ïneàì øîà ,òîL àz̈§©¨©§¨£¥¦

øôñ ìL ÷éz,dxez,ïéléôz ìL ÷ézøð Bà,ezywa dyreàlL ãò ¦¤¥¤©§¦¤§¦¦©¤Ÿ
ïäa LnzLðlLãB÷,oilitz e` dxez xtql -ïäa LnzLäì øzeî ¦§©¥¨¥¤¨§¦§©¥¨¥

,ìBçm`e.ìBç ïäa LnzLäì øeñà ,LãB÷ ïäa LnzLðepi`y ixd ¦§©¥¨¥¤¨§¦§©¥¨¥
.cegl dpnfda xq`p

zwelgn ,zxqe` dpnfd m` zwelgndy `xnbd zxne` okle
ïtéö ,àéðúc ,àéä éàpzly mizaa oilitzd zeiyxt z` dtiv - ©¨¥¦§©§¨¦¨

äìhL Bà ,áäæ[i`lh dyrÎ],ïäéìòa oze` dtigy ,xnelkìL øBò ¨¨¤¨¨£¥¤¤
,äàîè äîäa,d`nh dnda xern oilitzd iza z` dyry ,epiide §¥¨§¥¨

,úBìeñta otig m`eàlL ét ìò óà ,úBøéLk ,äøBäè äîäa øBò §§¥¨§¨§¥©©¦¤Ÿ
ïãaéòzexerlìïîLtz myl -,melk dpi` dpnfdy meyn ,oili ¦§¨¦§¨

.zakrn dpi` okleóà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøa otig m`øBò ©¨¦§¤©§¦¥¥©
ì eãaòéL ãò ,úBìeñt ,äøBäè äîäaïîLmeyn ,oilitz myl - §¥¨§¨§©¤¥¨§¦§¨

.zakrn okle ,dliren dpnfdy
ezzin xg` znl bx`py cba m` `axe iia` ewlgpy ,x`azd
epi` mlek itl miign bx`p m` j` ,ea eynzyd m` wx e` ,xq`p

:dyrnl dpin `wtp dfa yi m` zxxan `xnbd .xq`pdéì øîà̈©¥
únì ãâa éâøàå úî déa eîøc àzëec àkéà éî ,àáøì àðéáøike - ¨¦¨§¨¨¦¦¨§¨§¨¥¥§¨§¦¤¤©¥

ixd ,cba exear mibxe` f` wxe mdiptl lhen zndy mewn yi
epi`y xaca mzwlgpy `vnpe ,dbix`d onfa oeifaa `ed lhen

.ze`ivnadéì øîà,`piaxl `axïéà,ok -àéðtøäc éáëL ïBâk- ¨©¥¦§¨§¥§©§©§¨
,mzxeawl sqk etq` mzena wxe ,miipr eidy ,`iptxday miznd
wx e` dbix`a xq`p m` epwlgp dfae ,yelw cba mdl mibxe`e

.znd yeniya
éiaàc déúååk àúëìä ,øîéøî Løcxeq` znl onfedy cbay ¨©§¥©¦§§¨§¨¥§©©¥

.d`pdaàáøc déúååk àúëìä ,éøîà ïðaøåm` `l` xq`p epi`y §©¨¨¨§¦¦§§¨§¨¥§¨¨
,`xnbd dwiqn .ea eynzydàáøc déúååk àúëìäådkldd - §¦§§¨§¨¥§¨¨

.`axk
epipyy ab`(.en lirl)oiprl mizn x`yn oic zia ibexd oic dpeyy

,mzyexi oic zx`and `ziixa `xnbd d`ian ,dxeawe zelia`
:zekln ibexd oial mpiay weligdeúeëìî éâeøä ,ïðaø eðz- ¨©¨¨£¥©§

,ea ecxny zngn jlnd mbxdyïäéñëðmixqnpúéa éâeøä ,Cìnì ¦§¥¤©¤¤£¥¥
ïäéñëð ïécmixqnpúeëìî éâeøä óà ,øîBà äãeäé éaø .ïéLøBiì ¦¦§¥¤©§¦©¦§¨¥©£¥©§

ïäéñëðmixqnp.ïéLøBiì ¦§¥¤©§¦
déì eøîàminkgøîàð øák àìäå ,äãeäé éaøì(gi `k '` mikln),äpä' ¨§¥§©¦§¨©£Ÿ§¨¤¡©¦¥

,'BzLøì íL ãøé øLà úBáð íøëaoeiky ixd ,elfby aezk `le §¤¤¨£¤¨©¨§¦§
.eiqkp z` jlnd yxi ,jlnd z` lliwy zngn bxdpyïäì øîà̈©¨¤

zeap ,dcedi iaxåéáà éçà ïaa`g` ly,äéä BLøBéì éeàøå ,äéä ¤£¦¨¦¨¨§¨§§¨¨
.zekln ibexd oicn `le

:minkg el eywd aeyBì eéä íéða äaøä àìäåoa recne ,zeapl ©£Ÿ©§¥¨¦¨
.eze` yxi ececøîàpL ,âøä åéða úàå BúBà ,ïäì øîàh 'a mikln) ¨©¨¤§¤¨¨¨©¤¤¡©

(ek.'éúéàø åéðá éîc úàå úBáð éîc úà àì íà'¦Ÿ¤§¥¨§¤§¥¨¨¨¦¦

:`xnbd zl`eyïðaøåeyxti ji` ,eipa edeyxi `l recn eywdy §©¨¨
:`xnbd zvxzn .df weqtàeääl ezpeek dfd weqtd -ïéeàøä íéða ©¨¦¨§¦

epnî úàöì.ebxdp `l eclep xaky eipa la` ,bxdp `l eli` ¨¥¦¤
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLay ,[dcedi iaxÎ],Cìnì ïäéñëð ¦§¨¨§©§¨©¦§¥¤©¤¤

áéúëc eðééä(bi `k '` mikln),'Cìîå íéäìà úBáð Cøa'evxy oeiky ©§¦§¦¥©¨¡Ÿ¦¨¤¤
cxenk oecipe ,jlnd z` lliwy mb eilr elilrd ,edcy z` zyxl

,jlnl eiqkpy zeklnaøîàc ïàîì àlày ,[minkgÎ]ïäéñëð ¤¨§©§¨©¦§¥¤
éì änì ,ïéLøBiìmb xnel.'Cìîå':`iyewa `xnbd daiynéîòèìeC ©§¦¨¨¦¨¤¤§©§¥

,zeklna cxenk oeciy ick jlnd z` lliwy ecirdy jzxaql -
éì änì 'íéäìà'lliwy jka ic `ld ,'d z` jxiay exn` dnl - ¤Ÿ¦¨¨¦

.eiqkpa zekfl ick jlnd z`àlàick z`f exn` jgxk lr ¤¨
àçúéø éLetàìeppxi `ly ick ,eilr mipiicd qrk z` zeaxdl - §©¥¦§¨

,edcy z` lawl ick ebxd a`g`yénð àëäecird ,minkgl s` - ¨¨©¦
ick jlnd z` lliwyàçúéø éLetàìmipiicd qrk z` zeaxdl - §©¥¦§¨

.xwy zecra mecygi `le ,eilr
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLay ,[dcedi iaxÎ],Cìnì ïäéñëð ¦§¨¨§©§¨©¦§¥¤©¤¤

áéúëc eðééä(gk a '` mikln)úBðø÷a ÷æçiå 'ä ìäà ìà áàBé ñðiå' ©§¦§¦©¨¨¨¤Ÿ¤©©£¥§©§
áéúëe ,'çaænä(l my),,'úeîà äô ék (àöà) àì øîàiå'dvx `ly ©¦§¥©§¦©Ÿ¤Ÿ¦Ÿ¨

`l` ,jlnl eiqkp eidi `ly ick ,zeklna cxny lr oecip zeidl
,eiyxeil eiqkp eidiy ick ,oixcdpqd ici lr gvexkïàîì àlà¤¨§©

øîàcy ,[opaxÎ]dpéî déì à÷ôð éàî ,ïéLøBiì ïäéñëðlcadd dn - §¨©¦§¥¤©§¦©©§¨¥¦¨
dfa lcad did :`xnbd zvxzn .zeni in ici lr exear,äòL éiçì§©¥¨¨

,enr zeyrl dn aiyie eixac z` dnlyl edipa aiyiy cry
.digi

miweqtd it lr eze` zx`an `xnbd ,a`ei dyrn `aedy ab`
weqtd jynda xn`p :my)(l a '` mikln,øác Cìnä úà eäéða áLiå'©¨¤§¨¨¤©¤¤¨¨

,'éððò äëå áàBé øaéc äk ,øîàìmixac a`ei dpre xn`y rnyn ¥ŸŸ¦¤¨§Ÿ¨¨¦
.gafnd cil zenl sicrny xn`y wx aezk weqta j` ,miax

jk ,`xnbd zx`anedéì øîà,edipal a`eidéì àîéà ìéæjl - ¨©¥¦¥¨¥
,jlnd dnlyl xen`àøáb éàäa ãéáòú àì ézøzil dyrz l` - ©§¥¨©£¥§©©§¨

,miyper ipyCeáà dééèìc déúeèì ìea÷ déì úéìè÷ éàdz` m` - ¦¨§¥¥©§¥§©§¥£
,jia` cec iplliwy zellwd z` jnvr lr law ,ize` bxedéàå§¦

àì,zellwd z` jnvr lr lawzdééèìc déúeèìa B÷éìc dé÷áL Ÿ¨§¥§¥¦§¥§©§¥
Ceáà.ipzinz l`e ,jia` ly zellwd mr cenr`y ipgipd - £

dyrnd jynda xn`p(`l my):øac øLàk äNò Cìnä Bì øîàiå'©Ÿ¤©¤¤£¥©£¤¦¤
,'Bzøá÷e Ba òâôe.zellwd z` lawl dnly mikqdyáø øîà §©§©§¨©©

ìL Bòøæa eîéi÷úð ,áàBé úà ãåc ìléwL úBìì÷ ìk ,áø øîà äãeäé§¨¨©©¨§¨¤¦¥¨¦¤¨¦§©§§©§¤
,ãåca`ei z` lliw cecy ,envr lr dnly olaiwy iptn'a l`eny) ¨¦
(hk b,,áøça ìôBðå ,Cìta ÷éæçîe ,òøBöîe ,áæ áàBé úéaî úøké ìà'©¦¨¥¦¥¨¨§¨©£¦©¤¤§¥©¤¤

,'íçì øñçå.erxfa miiwzd df lke ©£©¨¤
eziaa `diy ellw :x`ane,'áæ',miiwzdeíòáçøî,dnly oa ¨¥§©§¨

áéúëc(gi ai '` mikln),ñeðì äákøna úBìòì õnàúä íòáçø Cìnäå' ¦§¦§©¤¤§©§¨¦§©¥©£©¤§¨¨¨
,'íéìLeøéo`k xn`p ,daif dpeekd dakxny dey dxifba miyxece §¨¨¦

,'daMxOA'áéúëe(h eh `xwie),áfä åéìò ákøé øLà ákønä ìëå' ©¤§¨¨§¦§¨©¤§¨£¤¦§©¨¨©¨
.'àîèé¦§¨

eziaa `diy ellw,'òøBöî'miiwzdeeäifeòî,divn` oaáéúëc §¨¥¦¨¦§¦
(fh ek 'a minid ixac),,åéäìà 'äa ìòîiå ,úéçLäì ãò Baì dáb Bú÷æçáe'§¤§¨¨©¦©§©§¦©¦§©©¡Ÿ¨

áéúëe ,'úøèwä çaæî ìò øéè÷äì 'ä ìëéä ìà àáiåea egnyk ©¨Ÿ¤¥©§©§¦©¦§©©§Ÿ¤§¦
xihwdln mipdkd(hi ek my),øväå.'Bçöîa äçøæ úò §©¨©©¨§¨§¦§
eziaa `diy ellw'Cìta ÷éæçî'ileg zngn ezpryn lr jled - ©£¦©¤¤
miiwzde ,milbxdàñàî,mIa` oaáéúëc(bk eh '` mikln),úòì ÷ø' ¥¨¨£¦¨¦§¦©§¥

BæçàL ,áø øîà äãeäé áø øîàå ,'åéìâø úà äìç Búð÷æileg eilbxa ¦§¨¨¨¤©§¨§¨©©§¨¨©©¤£¨
`xwpdéëéä ,ïîçð áøì ïîçð áøc déøa àøèeæ øî déì øîà .àøâãBt©§¨¨©¥©§¨§¥§©©§¨§©©§¨¥¦

éîc.dfd ilegd `ed dndéì øîàa`kd ,epa `xhef xnl ongp ax ¨¥¨©¥
epid.éçä øNaa èçîk:`xnbd zl`eyàðî[okidnÎ]òãéax z`f §©©©¨¨©©§¨¨©

:`xnbd daiyn .ongpàîéà úéòa éà,xen` dvxz m` -äåä Lçéî ¦¨¥¥¨¥¨£¨
déa Lééç.jka dlg `ed -dì øéîb äåä äéaøî ,àîéà úéòaéàå- ¨¥¥§¦¨¥¥¨¥©¥£¨¨¥¨

.eaxn laiw jk,àîéà úéòaéàåaezkk ,z`f el elib minynmilidz) §¦¨¥¥¨
(ci dk,.'íòéãBäì Búéøáe åéàøéì 'ä ãBñ'¦¥¨§¦§¦¨
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c"agקצו i`iyp epizeax zxezn

.`
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íéøî ìL døàaî[hl: ¦§¥¨¤¦§¨
כ  סעיף שיבדיל קודם מלאכה שום לעשות ולא לשתות ושלא לאכול שלא רצט סימן ב חלק
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dkld ixe`ia
íéøî ìù [èì בזה נוהגים ראינו לא -81.

zetqede mipeiv
שירד 80) אחד שחין במוכה מעשה ד): (כב, רבה ויקרא

ואסחי  דמרים לבירא וטפת שעתא וארעת בטבריא לטבול
ואיתסי.

שירד  סומא אחד בשיחין מעשה כב): (יח, רבה ובבמדבר
ונתרפא. וטבל מרים של בארה לו נזדמנה לטבול, במים

'ולא 81) וסיים מהכלֿבו, זה מנהג הביא בס"י הרמ"א
אמנם  בזה. נהגו לא הרב בבית ואכן זה', למנהג ראיתי
שגם  ומשמע הרמ"א, הוספת ללא המנהג הביא בשוע"ר
שיחת  ה'תשל"ט מנחם (תורת זו להנהגה מקום יש כיום

כח)). (ע' לב אות חו"ב מוצש"ק

•
"inei ax" gel itl - gqt zekld owfd epax jexr ogley

ובין ‡ לחול טוב יום במוצאי בין טוב יום במוצאי
הבדלה  לומר צריך מועד של לחולו טוב יום במוצאי
שבת  במוצאי כמו חוננתנו אתה דהיינו הדעת חונן בברכת
שאין  אלא שבת במוצאי כמו הכוס על להבדיל כן גם וצריך
מברכין  שאין לפי הבשמים על ולא הנר על לא לברך צריך
שנאסר  הכפורים יום ובמוצאי שבת במוצאי אלא הנר על
רח"צ  בסי' שנתבאר כמו להיתרו חוזר ועכשיו היום כל אור
ועל  טוב יום לצורך לעולם האור נאסר לא טוב ביום אבל
כדי  שבת במוצאי אלא לברך צריך אין כן גם הבשמים
בו  שהיתה יתירה הנשמה על שכואבת הנפש את להשיב
לאדם  אין טוב ביום אבל שבת במוצאי ממנו והלכה בשבת

כלל: יתירה נשמה

צריך · כן גם בחול חל שהוא טוב יום שבמוצאי בהבדלה
שנתבאר  כמו המעשה ימי לששת השביעי יום בין לומר
כלום  בכך אין השבוע אמצע הוא שעכשיו ואף רצ"ו בסימן
קדש  בין מונה הוא בתורה הכתובות הבדלות שסדר לפי

כו': לעמים ישראל בין לחשך אור בין לחול

פסח ‚ של האחרון טוב יום במוצאי סעודתו שנמשכה מי
אף  בסעודה חמץ לאכול מותר הכוכבים צאת לאחר עד
שאיסור  לפי כלל הבדיל ולא ערבית התפלל לא שעדיין
לכל  לילה הוא שחשכה דכיון כלל בהבדלה תלוי אינו חמץ
בעשיית  שאסור ומה טוב יום קדושת ממנו הלכה וכבר דבר
אלא  טוב יום קדושת מחמת אינו ההבדלה קודם מלאכה
להוסיף  (ואף רצ"ט בסי' שנתבאר מטעם אסרוהו שהחכמים
טוב  יום שביתת לענין אם כי צריך אין הקודש על מחול
כמ"ש  שבתכם תשבתו שכתוב ממה נלמד שזה ממלאכה

היום  בקדושת התלויים דברים שאר לענין אבל רס"א) בסי'
להוסיף  צריך אין תקכ"ט סימן עיין קודש מקרא מצות כגון
תלוי  שאינו חמץ אכילת לענין שכן וכל הקודש על מחול
לאכול  אסור מועד של בחולו אף שהרי היום בקדושת כלל

חמץ:

קדושת „ שהרי מבדילין אין שבת בערב שחל טוב יום
שחל  טוב יום אבל טוב יום מקדושת חמורה שבת
בסי' שנתבאר כמו הכוס על להבדיל צריך שבת במוצאי
קודם  כו' ותודיענו שיאמר בתפלה להבדיל צריך וגם תע"ג

לנו: ותתן

טוב: יום במוצאי הבדלה סדר תצא סימן ג חלק

אחר ‡ ושני וחמישי שני להתענות אלו במדינות נוהגין
מתוך  שמא שחוששין לפי הסוכות חג אחר וכן הפסח
מתענין  לכן עבירה לידי באו המועד ושמחת משתה
ימי  שהקיפו שלאחר באיוב שמצינו כמו ולכפרה לתשובה
אולי  אמר כי כולם מספר עולות העלה בניו ושמחת המשתה
להתענות  נוהגין אין שבועות לאחר אבל וגו' בני חטאו

בו. חטאו שמא לחוש אין ימים ב' אלא שאינו דכיון

ויחל  וקריאת לרופא גואל בין ועננו הסליחות אמירת ודין
תקס"ו: בסי' יתבאר

חודש · כל שיצא עד הפסח אחר להתענות להמתין נוהגין
ממתינין  הסוכות ואחר תכ"ט בסי' שנתבאר מטעם ניסן
ואף  במועדות מרובה שהוא לפי תשרי חדש כל שיצא עד
אסרו  אחר בתשרי להתענות שמותר אלו במדינות שנוהגין
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קצז c"ag i`iyp epizeax zxezn

קבוע  תענית לכתחלה בו לקבוע רוצין אין מקום מכל חג
כך: אחר להתענות להמתין שאפשר כיון

התורה ‚ קריאת אחר בה"ב שיתענה מי כל לברך ונוהגין
צריך  אין זה על אמן שענה ומי בה"ב שלפני בשבת
מקום  ומכל התענית ימי שלפני במנחה התענית עוד לקבל
להתענות  מחוייב אינו להתענות שלא נמלך אח"כ אם
ידי  על להתענות דעתו היתה שאז ואף אמן עניית מחמת
בפירוש  התענית עליו קיבל לא אם כלום בכך אין זה אמן

תקס"ג: בסימן שיתבאר כמו בפיו

תשרי „ או ניסן שבתוך בשבת בה"ב לברך שלא ונוהגין
התורה  קריאת אחר החודש מברכין שבת שבאותו לפי
ראש  שהוא בשבת בה"ב מברכין שאין לומר צריך ואין
ואחר  הבא בשבת לברך ממתינים אלא חשוון או אייר חודש
או  מילה יש אם אבל בה"ב להתענות מתחילין שבת אותו

בו מברכין בה"ב בו לברך שצריך שבת באותו בה"ב חתונה
התורה: קריאת אחר במנחה לברך שנוהגין אלא

בתענית ‰ מצוה סעודת שאר או מילה ברית אירע אם
שיתבאר  כמו כלל התרה צריך ואין לאכול מצוה בה"ב

תקס"ח: בסי'

המועדים: אחר ושני וחמישי שני תענית תצב סימן ג חלק

לעצרת ‡ פסח בין להסתפר ושלא אשה לישא שלא נוהגין
שמתו  עקיבא רבי מתלמידי אלפים כ"ד על שמתאבלין

הללו. בימים

אחר  יקדמנו שמא נשואין בלא שידוכין לעשות מותר אבל
לאחר  או השידוכין לאחר סעודה לעשות ג"כ ומותר
לומר  צריך ואין ומחולות ריקודין יעשו לא אבל הקידושין
לעשות  מותר אבל רשות של ומחולות ריקודין יעשו שלא
ומחולות  ריקודין בלא מריעות שמחת כגון הרשות סעודת

יתירות: ושמחות

כיון · כלום אותו קונסין אין הללו בימים ונשא שקפץ מי
אותו  קונסין הללו בימים שהסתפר מי אבל מצוה שעשה

המנהג: על שעבר על

מי ‚ לו שאין או ורביה פריה מצות עדיין קיים שלא מי
שלשים  בתוך אפילו לישא לו שמותר כיון שישמשנו
חכמים  מגזירת עליהם להתאבל שחייב ואמו אביו לאבילות
אלא  שאינן הללו ימים באבילות לישא לו שמותר שכן כל

להחמיר: נהגו אלו במדינות מקום ומכל בעלמא מנהג

דהיינו „ הברית בעלי מותרים הללו בימים מילה כשיש
סמוך  המילה שלפני ביום הבן ואבי והסנדק המוהל

להסתפר: הכנסת לבית הליכה קודם לערב

של ‰ ראשון מיום מתחילין שהם אומרים יש ימים ל"ג
מת  יום שבאותו בעומר בל"ג ומסיימין העומר ו ספירת

להרבות  קצת נוהגין לפיכך אלף הכ"ד של האחרונים
פסקו  ביום שבו לפי תחנון בו אומרים ואין זה ביום  בשמחה
לענין  הרי מקום מכל זה ביום מהם מקצת שמתו ואף למות
כמ"ש  ככולו היום מקצת אומרים אנו האחרון יום אבילות

פחות  או אחת שעה אבילות כשנוהג לפיכך שצ"ה סי' ביו"ד
היום  שהאיר לאחר עד מלהסתפר שמונע דהיינו ל"ג ביום
משהו  שעברו לאחר בל"ג להסתפר לו ומותר בכך די בל"ג
באחד  ל"ג חל ואם ואילך מל"ג וכן אשה בו ולישא מהיום

השבת. כבוד מפני שבת בערב להסתפר נוהגין בשבת

קודם  להסתפר שלא יזהר עצמו בל"ג אפילו מקום ומכל
אבל  ככולו היום מקצת אלא אומרים שאין לפי היום אור
עד  אבילות פסקה ולא היום ככל אינה כולה אפילו לילה
ערב  של המנחה בתפלת תחנון אומרים ולכן ביום למחר

ל"ג.

ל"ג  ערב של במנחה תחנון לומר שלא נוהגין מקומות ויש
אין  ולכן האבילות פסקו ל"ג ליל שבתחלת שסומכין לפי
במנחה  אומרים שאין כמו שלפניו במנחה תחנון אומרים
כיומם  שלילם תחנון בהם אומרים שאין הימים שאר שלפני
(שלפי  ל"ג בליל ולישא להסתפר ג"כ מותרים מנהגם ולפי

יום): ל"ב אלא אבילות נוהגין אין דבריהם

Â לחודש ב' מיום מתחילין אלו ימים של"ג אומרים ויש
להסתפר  שמותר ואע"פ שבועות בערב ומסיימין אייר
לאחר  אלא היתר שאין כיון מקום מכל בעומר בל"ג ולישא
ג"כ  בעומר הל"ג עולה לכן ככולו שהוא היום מקצת שעבר

אבילות. בהם שנוהגין ימים הל"ג לחשבון

ימי  שלשה בכל ולישא להסתפר נוהגין יש דבריהם פי ועל
אלא  אייר בר"ח ונושאין מסתפרין אין שהם אלא  הגבלה
ל"ג  אבילות נוהגין שיהיו כדי בכלל עד ולא בלבד ר"ח עד
של  ראשון ביום ומסיימין אייר בר"ח מתחילין שהן ימים
מסתפרין  ולכן ככולו הוא האחרון יום אותו ומקצת ההגבלה

ואילך: הגבלה של ראשון יום משהאיר ונושאין

Ê קולי לתפוס יכול אינו המקום במנהג ספק לו יש אם
כסברא  אייר ר"ח עד היתר שינהג דהיינו המנהגים
עצרת  ערב עד ואילך בעומר מל"ג היתר ינהג וגם האחרונה
אבל  זו את זו סותרות אלו קולות שב' כיון הראשונה כסברא
ועד  מפסח איסור שינהג דהיינו המנהגים חומרי לתפוס יכול
מל"ג  חוץ הגבלה של ראשון יום עד או שבועות ערב

אינו בעו  זו את זו שסותרות חומרות ב' שנוהג ואף מר
שנסתפק  הספק מחמת כן שעשה כיון בחושך ההולך ככסיל
כן  לעשות צריך אין מקום ומכל עיקר הוא מנהג איזה לו
שמא  חוששין ואין שירצה מנהג איזה לתפוס יכול אלא
מנהג  אלא אינה שאבילות כיון כן אינו הזה מקום מנהג

בספיקא. להחמיר אין בעלמא

מנהג  מן לשנות לו אין המקום מנהג לו ידוע אם אבל
להחמיר  או מחמירין המקום שאנשי בימים להקל המקום
בעלמא  חומרא מחמת כן עושה אינו אם מקילין שהן בימים
אלא  אלו בימים המחמירין לדברי לחוש עצמו על שמחמיר
אדם  לכל לעשות ראוי שכן לפי כן שעושה מתראה הוא
כשתי  הדבר נראה שאז כהמחמירין הוא שהעיקר מפני
ויש  להיפך או מקילין המקום ואנשי מחמיר שהוא תורות
אגודות  אגודות תעשו לא כלומר תתגודדו לא איסור בזה
הוא  שאין כגון למחלוקת לחוש שאין בענין הוא אם אפילו
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מהן  והרבה כך נוהגין המקום מאנשי הרבה אלא בעיר יחידי
כלל: זה על זה מקפידין ואין כך נוהגין

Á חל אם מקום מכל אייר ר"ח עד גם איסור להנוהגין אף
יש  ור"ח שבת שמחה תוספת כאן שיש כיון בשבת
לישא  וגם השבת כבוד מפני שבת בערב להסתפר להתיר
בשבת  יהיה הנשואין סעודת שעיקר כיון ביום בו אשה

חודש: וראש

Ë כל נשים ואחד אנשים אחד מלאכה לעשות שלא נוהגין
העומר  ספירת לאחר עד החמה משקיעת הספירה ימי
שבזמן  שבות מלשון שבתות שבע שנאמר לזה ורמז
ממלאכה  לשבות יש ואילך החמה משקיעת דהיינו הספירה
שיש  אפשר סופרות שאינן הנשים (ואותן שיספור לאחר עד

הלילה): כל ממלאכה להן לשבות

העומר: בימי הנוהגים דינים תצג סימן ג חלק

הנקרא ‡ השבועות חג הוא העומר לספירת חמשים ביום
יום  חמשים תספרו שנאמר חכמים בלשון עצרת

וגו' וגו'והקרבתם קודש מקרא הזה היום בעצם וקראתם
ניסן  שחודש בידינו המסור החדשים קביעות חשבון ולפי
זה  חג יהיה לעולם חסר הוא אייר וחודש לעולם מלא הוא
א"כ  בניסן מט"ז מתחילין הספירה ימי שהרי בסיון בששה
וששה  אייר של יום וכ"ט החודש סוף עד שמט"ז יום ט"ו
בשבועות  אומרים אנו לפיכך יום חמשים הם בסיון ימים

לישראל. התורה נתנה בסיון שבששה תורתנו מתן זמן

אפשר  היה הראיה פי על החדשים מקדשין שהיו בזמן אבל
יום  שהוא השבועות חג והיה חסר ניסן חודש גם להיות
מלא  אייר חודש גם היה ואם בסיון בשבעה לעומר חמשים
בחמשה  לעומר חמשים יום שהוא השבועות חג היה
לא  שהכתוב כלום בכך אין תורה מתן ביום שאינו בסיוןאף
רק  לחודש ימים בכמה ולא תורה מתן ביום הזה חג תלה
לעולם  בידינו המסור חשבון שלפי אלא לעומר בחמשים
מתן  יום שהוא בסיון בששה לעומר חמישים יום יהיה

תורה.

יצאו  שבו בניסן מט"ו נ"א יום הוא שלנו בסיון שששה ואף
ממצרים  לצאתם נ"ב ביום נתנה והתורה ממצרים ישראל
ת"ל  בסי' שנתבאר כמו ממצרים יצאו בשבת בחמשה שהרי
ששה  שהוא השבת ביום השלישי בחודש נתנה והתורה
שט"ו  וכיון מלאים שניהם אז היו ואייר ניסן שחודש בסיון
בשבת  אייר של ראשון יום היה בשבת חמישי היה בניסן
היה  סיון של ראשון ויום ממצרים לצאתם יום ט"ז דהיינו
ששה  הוא ושבת ממצרים לצאתם יום [מ]"ו דהיינו ב' ביום
לעומר  נ"א יום שהוא ממצרים לצאתם יום נ"ב דהיינו בסיון
כיון  לעומר בחמשים תורתנו מתן זמן אומרים אנו אעפ"כ

התורה: נתנה בסיון ובששה בסיון בששה לנו שהוא

ערבית · תפלת להקדים נוהגין יו"ט ערבי שבכל אע"פ
מכל  רס"ז בסי' שנתבאר מטעם יום מבעוד טוב יום של
הכוכבים  צאת לאחר להתפלל מאחרין שבועות בליל מקום
יום  מבעוד בתפלה טוב יום קדושת ויקבלו יקדימו שאם

הזה  חג שלפני הספירה ימי ממ"ט מעט שחסרו כמו זה הרי
הטעם  ומזה תהיינה תמימות שבתות שבע אמרה והתורה
תפלת  קודם אף יום מבעוד היום קידוש כן גם לקדש אין

ערבית:

בתורה ‚ לעסוק הלילה כל נעורים להיות הרבה נוהגין
סי' עיין מטתו ישמש טבילה ליל הוא אם מקום (ומכל
הם  וצריכים פה שבעל בתורה יהיה העסק ועיקר ר"מ)
ושלא  ד' סי' עיין בבוקר ידים נטילת על לברך שלא ליזהר

הטלי  על ח'לברך סי' עיין בלילה בו לבוש שהיה קטן ת
ע"ש: מ"ז בסימן נתבאר בבוקר התורה ברכת יברכו ואם

ההלל „ דיני (וכל ההלל גמר אחר שבועות של א' ביום
תורה  ספרי ב' מוציאין תפ"ח) בסי' נתבאר זה ביום
חמשה  א' תורה בספר וקורין תפ"ח בסי' שנתבאר מטעם
הסדרה  סוף עד לצאת השלישי בחודש יתרו בפרשת גברי
בספר  קורא והמפטיר התורה נתנה שבו יום של ענינו שהוא
בנביא  ומפטיר וגו' הבכורים וביום פנחס בפרשת ב' תורה
ברבוא  בסיני הקב"ה שנגלה שם על דיחזקאל במרכבה
אף  רוח ותשאני בפסוק לסיים ונוהגין שנאן אלפי רבבות

המרכבה: אצל כלל כתוב שאינו

זאת ‰ קורא וחכם שגדול מקומות במקצת ונוהגין
כן  אם אלא מרכבה במעשה ולא לדבר וסמך ההפטרה

מדעתו: ומבין חכם היה

Â צריך שהוא בלבד המפטיר ולא מעומד לאמרה נוהגין יש
אלא  הציבור כבוד מפני ההפטרות בכל לכתחלה לעמוד
מעומד  קוראה המפטיר עם בלחש אותה שקורא מי כל אף

כבודה: מפני

Ê פסוק בתורה שקראו אחר אקדמות לשורר הנוהגין
שאינו  בדבר הקריאה באמצע שמפסיקין אע"פ ראשון
מנהגם  שמיישבין יש כי בידם למחות אין הקריאה צורך
קודם  אקדמות לשורר טוב יותר מנהג שאין במקום אבל
פתגם  יציב וכן התורה קריאת לפני לברך הכהן שיתחיל
לפני  לברך המפטיר שיתחיל קודם לומר טוב יותר שני ביום

מקומות: בהרבה עכשיו נהגו וכן ההפטרה

Á מכל עושה האחד נגינות מיני ב' יש הדברות בעשרת
דהיינו  מאוד קצר או ארוך שהוא אף אחד פסוק דיבור
ועושה  תשתחוה ולא לך תעשה ולא לך יהיה ולא שאנכי
נאמרו  אחד בדיבור לך יהיה ולא שאנכי אחד פסוק הם חסד
אין  שהרי קמ"ץ ולא פת"ח נקודה הנו"ן פני תיבת ולפיכך
ויום  ימים וששת זכור וכן פסוק סוף ולא אתנחתא שם
כל  תיבת של הכ' ולפיכך אחד פסוק הם ששת וכי השביעי
תיבות  וב' דגושה ולא רפויה היא ועשית לתיבת הסמוכה
נקודה  היא הצד"י ולפיכך שלם אחד פסוק הם תרצח לא
שתיבת  לפי דגושה והתי"ו פסוק סוף שם שיש כיון קמ"ץ
תנאף  לא וכן טפחא דהיינו מפסיק בטעם מוטעמת היא לא
קמ"ץ  נקודה והאל"ף דגושה והתי"ו שלם אחד פסוק הוא

דגושה: התי"ו תגנוב לא וכן

Ë שני פסוק לך יהיה ומלא אחד פסוק מאנכי עושה והשני
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וכן  פסוק סוף שם שיש בקמ"ץ הוא פני של הנו"ן זה ולפי
זה  ולפי שני פסוק הוא ימים וששת אחד פסוק הוא זכור
ולא  תנאף ולא תרצח לא דגושה היא כל תיבת של הכ"ף
מהם  תי"ו כל זה ולפי אחד פסוק הכל תענה ולא תגנוב
היא  תנאף של והאלף בפתח היא תרצח של והצד"י רפויה

אתנחתא: שם שיש לפי בקמץ

È הכתוב לפי מסודר הוא שהראשון הוא נגינות ב' וטעם
עד  שמאנכי עצמה בפני בפרשה ודיבור דיבור כל שנכתב
נעשה  לכך אחד ודיבור סתומה אחת פרשה היא תשא לא
תרצח  מלא אבל תרצח לא עד מזכור וכן אחד פסוק ממנו
דבורים  ד' והם סתומות פרשיות בד' נכתב תחמוד לא עד

פסוקים: ד' מהם נעשה לכך

‡È מלא אין הקריאה שלענין הקרי לפי מסודר הוא והשני
דהיינו  בלבד אחד פסוק אלא תחמוד לא עד תרצח
אפילו  זה פסוק אמצע בתוך לגמרי קריאתו להפסיק שאסור
למשה  הלכה הם הפסוקים הפסקות שכל ביחיד כשקורא
מסיני  משה לנו פסק שלא במקום להפסיק ואסור מסיני

פרשיות  ד' באמצע לגמרי הקריאה להפסיק שאסור וכיון
נקראים  הם אחד בפעם כשקוראין גם כן אם הללו קטנות
שהם  כמו אחד פסוק מכולן לעשות אותן המחברת בנגינה
מג' פחות פסוק התורה בכל לנו שאין אחד פסוק באמת
הן  תרצח לא עד ומזכור תשא לא עד מאנכי וכן תיבות
לענין  דהיינו הקריאה לענין פסוקים לכמה מופסקים
אנכי  פרשת באמצע לגמרי קריאתו להפסיק מותר שהיחיד
להפסיק  איסור אין בציבור ואף פסוק בסוף שיהיה רק וזכור
קל"ח  בסי' שנתבאר כמו ויוצאין הנכנסין משום אלא  שם
כמה  מהן לעשות אותן המפסקת בנגינה נקראים הם לכך
הפסוקים. מנין לענין פסוקים כמה באמת שהן כמו פסוקים

בצ  לקרות נוהגין בעצרת מקום לעשות ומכל בהראשון יבור
הדברות  עשרת נתנו ביום שבו לפי אחד פסוק דיבור מכל
נוהגין  ויש אחד בפסוק דיבור כל שנתנו כמו אותו קורין לכך
יתרו  פרשת בשבת אף לעולם בהראשון בציבור לקרות
בשני: קורא לעצמו הקורא היחיד רק ואתחנן פרשת ובשבת

השבועות: חג תפלת סדר תצד סימן ג חלק
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תהיין  ¨¤§¦¦ּכי

iM"zg`de daEd` zg`d ,miWp iYW Wi`l oiidz ¦¦§¤¨§¦§¥¨¦¨©©£¨§¨©©
[..] ,d`EpU"d`ipVl xkAd oAd dide(eh ,`k mixaC): §¨§¨¨©¥©§Ÿ©§¦¨§¨¦

" xn`n oiadldide'כּו," §¨¦©£¨§¨¨
:dXEcTd xrWA e''gxd azMX dn iR lr `Ed ±©¦©¤¨©¨©©§©©©§¨
FnkE ,zFWtp iYW l`xUIn cg`e cg` lkl WIW¤¥§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥§¥§¨§

aEzMW(fh ,fp EdirWi)E" :zFnWpoFWl ± "iziUr ip` ¤¨§©§¨§¨£¦¨¦¦§
miAx,zindAde zipEIgd Wtp `xwp zg` Wtp ± ©¦¤¤©©¦§¨¤¤©¦¦§©©£¦

x`AzPW FnM ,sEBd zFigdl mc`d mcA zWAElnE§¤¤§©¨¨¨§©£©§¤¦§¨¥
ici lr DFaB mFwOn dlWlYWp `ide .xg` mFwnA§¨©¥§¦¦§©§§¨¦¨¨©©§¥
:l''f mxn`nM .zFlGnE mixU Kxce ,miAx mirvn ¤̀§¨¦©¦§¤¤¨¦©¨§©£¨¨©
,dlrnln lGn Fl oi`W dHnln aUr Ll oi`"¥§¥¤¦§©¨¤¥©¨¦§©§¨

DFaB lrn DFab iM" ,"!lcB :Fl xnF`e FA dMOW'וגֹו, ¤©¤§¥§©¦¨©¥©¨©ְ

"mdilr midFabE(f ,d zldw). §¦£¥¤Ÿ¤¤

dbxcOn zElWlYWdA 'd xF`n DwEgix ici lre§©§¥¦¨¥§¦§©§§¦©§¥¨
minEvnve mixYqdA ,lElrl dNirnE ,dbxcnl§©§¥¨¥¦¨§¨§¤§¥¦§¦§¦
okl .mceÎxUA ± mc`d sEbA dWAlzPW cr ,miAx©¦©¤¦§©§¨§¨¨¨¨¨¨¨¨¥
zFCn mc`l zF`A dPOnE ,rxe aFHn dlElM `id¦§¨¦¨¨¦¤¨¨§¨¨¦

;DAW mirxd zFcFqIn ,zFrẍ¦§¨¨¦¤¨
c''Agn dlElM Wtp lM iM ± iWFp` lkU mbe§©¥¤¡¦¦¨¤¤§¨¥©©
FpFvx ixaFrn zFidl mc`d lFki DCSnE ,zFCnE¦¦¦¨¨¨¨¨¦§¥§¥§

aEzMW FnM .mFlWeÎqg(` ,d `xwIe)iM Wtpe" : ©§¨§¤¨©¦§¨§¤¤¦

,minEvnve mixYqdd iEAix zngn iM ."`hgz¤¡¨¦¥£©¦©¤§¥¦§¦§¦
d`xp ,`EdÎKExA sFqÎoi` xF` minilrnE miQknd©§©¦©£¦¦¥¨¦§¤

.Fnvr iptA xace Wi `EdW mc`l̈¨¨¤¥§¨¨¦§¥©§
ÎWtp `xwp l`xUiA zipXd Wtpezidl`wlg" , §¤¤©¥¦§¦§¨¥¦§¨¤¤¡Ÿ¦¥¤

"lrOn DFl`(a ,`l aFI`)ilA mc`l d`Ad `ide , ¡©¦¨©¦§¦©¨¨¨¨¨§¦
z` dUr midl`de" :aEzMW FnM .llM mirvn ¤̀§¨¦§¨§¤¨§¨¡Ÿ¦¨¨¤

"xWi mc`d1('ז סימן סֹוף aEzMW:(ּבקהלת FnkE . ¨¨¨¨¨ְִֶֶָֹ§¤¨
"dY`e"dY`e" ,"iA DYgtpWOn,mirSEnn ilA §©¨§©§¨¦§©¨©¨§¦§¨¦

miIg znWp eiR`A gRIe"'וגֹו"(f ,a ziW`xA). ©¦©§©¨¦§©©¦ְ§¥¦

ok iR lr s`e ,EpOn `vFIW ± mc`d lad lWnM¦§©¤¤¨¨¨¤¥¦¤§©©¦¥
uEgW xEAC Ll oi` iM ,wqtd ilA FOr zcgEin `id¦§¤¤¦§¦¤§¥¦¥§¦¤

."mipFpiA lW xtq"A x`AzPW FnM .EpOn¦¤§¤¦§¨¥§¥¤¤¥¦
zilkzA dliv`nA zcgEin `id cinY okl̈¥¨¦¦§¤¤§©£¦¨§©§¦
`Fhgl mc`d zEIxWt`A did `l DCSnE ,cEgId©¦¦¦¨Ÿ¨¨§¤§¨¦¨¨¨©£
zcgEin `idW ixg` ,FpFvx ixaFrn zFidle llM§¨§¦§¥§¥§©£¥¤¦§¤¤
WiAln zindAdÎWtPdW zlEf .Dliv`nA cinŸ¦§©£¦¨©¤©¤¤©©£¦©§¦
ÎKExA sFqÎoi` xF`A hiAdn milrnE dQknE ,DzF`¨§©¤©§¦¥©¦§¥¨

."mixn` ihETl"A x`FaOM .`Ed©§¨§¦¥£¨¦
aEzMA `xwp EN` zFWtp iYWE)(ek ,` ziW`xA): §¥§¨¥¦§¨©¨§¥¦

"EpzEncM ,EpnlvAdÎWtPdW "zidl`" zpigA `idmlv," §©§¥¦§¥¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¦©¤¤
dezipEIg" zpigA `idzEnC.(" §©¦¦¦§¦©§
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ickA dzid mlFrA zidl`ÎWtp zcixi ,dPde§¦¥§¦©¤¤¡Ÿ¦¨¨¨§¨¦§¥
,DY` mgNdlE zindAdÎzipEIgd WtPA WAlzdl§¦§©¥©¤¤©¦¦©©£¦§¦¨¥¦¨
,'dl DzFlrdlE ,rxd on aFHd cixtdl ,DxxalE§¨§¨§©§¦©¦¨¨§©£¨©

`xFdpl `kFWg `kRdl'וכּו. §©§¨£¨¦§¨ְ

" mWA `xwp okll`xUiaEzMW FnM ,",al ziW`xA) ¨¥¦§¨§¥¦§¨¥§¤¨§¥¦

(hkiM" :zixUmidl` mrmiWp` mre± "lkEYe ¦¨¦¨¦¡Ÿ¦§¦£¨¦©¨
:WExiR¥

zidl`ÎWtPdWxxYUY,zindAdÎzipEIgd lr ¤©¤¤¡Ÿ¦¦§¨¥©©¦¦©©£¦
'dl `l xW` dizFCnE dizFaWgn lM KFtdl©£¨©§§¤¨¦¤¨£¤Ÿ©

dOd2FnM ,"midl`" E`xwp zFCOde .aFHl rxn , ¥¨¥¨©§©¦¦§§¡Ÿ¦§
aEzMW(e ,` aFI`)midl`d ipA E`FaIe" FnEBxze:וגֹו': ," ¤¨¦©¨§¥¨¡Ÿ¦ְ§©§

."`Iaxax ipA"§¥©§§©¨
"miWp` mreWEp`" ,"WFp` dUrn" zpigA :" §¦£¨¦§¦©©£¥¡¨

ÎWtp ici lr ,aFHl rxn mzF` KFtdle ,"`Ed§©£¨¥¨©©§¥¤¤
,llM mipR xYqd ilA Dliv`nA zcgEiOd zidl ¡̀Ÿ¦©§¤¤§©£¦¨§¦¤§¥¨¦§¨

Dxxand3lhAdl zipEIgdÎWtp z` dlrnE ©§¨§¨©£¨¤¤¤©¦¦§¦¨¥
zpigA Ffe .'d xF`A llMdlEl`xUiÎxWi ±l`, §¦¨¥§§§¦©¦§¨¥¨¨¥

DYngln gSpl ± dlWnnE wfFg oFWl `Ed "l`"e§¥§¤¤§¨¨§©¥©¦§©§¨
.zipEIgd Wtp mr¦¤¤©¦¦

aEzMW EdfemiNdY)(i ,vEpizFpW ini" :mdamiraW §¤¤¨§¦¦§¥§¥¨¤¦§¦
,`wiiC "mdA" ,"dpWiYWAmFi lkAW .zFWtPd ¨¨¨¤©§¨¦§¥©§¨¤§¨

dGW ± deW mzEIg oi` KkitlE ,dWcg dngln `Ed¦§¨¨£¨¨§¦¨¥©¨¨¨¤¤
Kxr itl iElY lMde .zFgR ig dfe ,xzFi ig©¥§¤©¨§©Ÿ¨§¦¥¤
itl zindAdÎFWtp mr mFgll KixSW dnglOd©¦§¨¨¤¨¦¦§¦©§©©£¦§¦
cr DOr mFgll KixSW mipW dOM ,DAW rxd wlg¥¤¨¨¤¨©¨¨¦¤¨¦¦§¦¨©
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WdYraFHA axFrn rxdW dGdÎonfA ,`weC ¤©¨©§¨¦§©©¤¤¨©§¨©
mWA dnWPd z`xwpl`xUidkixSW ,xxYUdl ¦§¥©§¨¨§¥¦§¨¥¤§¦¨§¦§¨¥
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xiar``le ,llM rxd didi `le ,"ux`d on ©£¦¦¨¨¤§Ÿ¦§¤¨¨§¨§Ÿ
"l`xUi" mWA `xTi `le ,cFr mFgll Kxhvz4. ¦§¨¥¦§§Ÿ¦¨¥§¥¦§¨¥
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,DPnfE dnglOd oipr dNgY miCwdl Kixv ±¨¦§©§¦§¦¨¦§¨©¦§¨¨§©¨
:xdGA x`FaOd©§¨©Ÿ©

`zFlvc `YrW `id ,`axwc `YrW'5כּוo`n , ©©¨¦§¨¨¦©©¨¦§¨¨
`C ,`Mlnc `YxA Dil oiadi ,`iegl lihwC§¨¦§¦§¨¨£¦¥§©¨§©§¨¨

`zFlv6. §¨
:oiprd xE`iaE¥¨¦§¨
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indAdÎFWtpAWaEzMW FnM ,z(e ,hnw miNdY): ¤§©§©©£¦§¤¨§¦¦
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rxd cixtdlE ,dlrnl aFHd zFlrdl ± zFIt¦§©£©§©§¨§©§¦¨¨

dHnl7. §©¨
`EdW Ki` :'d zNEcbA mc`d opFAzOWM `Ede§§¤¦§¥¨¨¨¦§©¥¤
milhA mNEke ,mNEM z` deEdnE ,mNEM z` dIgn§©¤¤¨§©¤¤¨§¨§¥¦
FnM ."aiWg `lM diOw `NFk"e ,KxAzi Flv ¤̀§¦§¨¥§¨©¥§¨¨¦§

aEzMW(`i ,hk '` minId ixaC)dNEcBd 'd Ll" ±וכּו': " ¤¨¦§¥©¨¦§©§¨ְ
FnM ,KxAzi Flv` milhA zFpFilrd zFCOd lMW¤¨©¦¨¤§§¥¦¤§¦§¨¥§
."llM oiN` zFCn lMn e`le" :mipETiYA aEzMW¤¨©¦¦§¨¦¨¦¦¥§¨
oi` zFbxcn zFaax ± mdn dlrn dlrp `Ede§©£¤©§¨¥¤§¨©§¥¥

.xRqn¦§¨
WFcw" :mixnF` mik`lOde'כּו± WExiR ,"WFcw , §©©§¨¦§¦¨¨¥

'`Nnn' xcBn dlrn dlrnl lCaEnE WxtEn§¨§¨§©§¨©§¨¦¤¤§©¥
dY`W mFwOA" :l"fx xn`nM .'oinlr lM aaFq'e§¥¨¨§¦§©£©©©©¨¨©¨
lr s`W "FzEpzepr `vFn dY` mW FzNEcB `vFn¥§¨¨©¨¥¦§§¨¤©©

"xwg oi` FzNEcbN"W iR(b ,dnw miNdY),df lM lr , ¦¤¦§¨¥¥¤§¦¦©¨¤
zCOW cr ,FzNEcB zpigAn ± `VpznE mx `Ed¨¦§©¥¦§¦©§¨©¤¦©

.KxAzi eiptl zEltWe depr aWgp dNEcB§¨¤§¨£¨¨§¦§§¨¨¦§¨¥
Ff zEppFAzdA FYaWgn mc`d winri xW`ke§©£¤©£¦¨¨¨©§©§§¦§§

"oe` ilrFR lM EcxRzi" `liOn ,DA `vFIkemiNdY) §©¥¨¦¥¨¦§¨§¨£¥¨¤§¦¦

(i ,avÎ`xhqe rxd iM zFidA .FWtpAW rxd zpigA ±§¦©¨©¤§©§¦§¦¨©§¦§¨
zlEf ,mnvr cSn llM zEIg mdl oi` `xg ©̀£¨¥¨¤©§¨¦©©§¨©

dXEcwCÎmiixFg`n mzEIg milAwOW8ici lr ¤§©§¦©¨¥£©¦¦§¨©§¥
dXEcTd l` milhA md okle .dUrzÎ`l d''qW©©Ÿ©£¤§¨¥¥§¥¦¤©§¨
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רי c"ag i`iyp epizeax zxezn

DlHalaEzMW FnM .lke lMn(fi ,k mixaC)mxgd" : §©§¨¦Ÿ¨Ÿ§¤¨§¨¦©£¥
ici lr Edfe .`xFdpl `kFWg `kRdlE ,"mnixgY©£¦¥§©§¨£¨¦§¨§¤©§¥

gTIe" :aEzMW FnM .rnWÎz`ixwgnx"FciAxAcOA) §¦©§©§¤¨©¦©Ÿ©§¨©¦§¨

(f ,dk" ±ziWrnW" wEqRAW "`cEgiC oiaiY ¦¥¦§¦¨¤©¨§©
zEllM mr ,"l`xUig''nx± rnWÎz`ixwC oiaiY ¦§¨¥¦§¨©©¥¦¦§¦©§©

" mi`xwp mdgnFx"9gnFxd ici lrW FnM Epiide . ¥¦§¨¦©§©§§¤©§¥¨©
Îz`ixw ici lr KM ,ixnbl mc`d zEIg zlihp `Ed§¦©©¨¨¨§©§¥©©§¥§¦©

.lke lMn rxd minixgnE milHan rnW§©§©§¦©§¦¦¨©¦Ÿ¨Ÿ
'd l`xUi rnW" oipr x`al Kixv ,xaCd xE`iaE¥©¨¨¨¦§¨¥¦§¨§©¦§¨¥

'd Epiwl`cg`"(c ,e mixaC): ¡Ÿ¥¤¨§¨¦

oFWl xnFl KiIW minlFr E`xaPW xg` :WExiR¥©©¤¦§§¨¦©¨©§
`EdW ± 'c g''` FWExiRW ,"cg`"`cgA± 'g'fA ¤¨¤¥¤¤¨§§

,ux`e miriwx'ce.mlFrd zFgEx 'c ± §¦¦¨¨¤§¨¨
:dlrnl oke§¥§©§¨

oFWl xnFl KiIW zFpFilr zFCn Elv`PW xg`l§©©¤¤¤§¦¤§©¨©§
± 'gA cg`'fdxEaBde ,dNEcBd" ± zFCn'וכּוe ,"c' ¤¨§¦©§¨§©§¨ְ§

dix` ipR" ± zFIg'וכּוmdipR zEncE e"10"וכּו', .Edi` ©§¥©§¥ְ§§¥¤ְ§¦
cgiinla` .KxAzi eil` milhA mNEMW ,"oFdl §©¥§¤¨§¥¦¥¨¦§¨¥£¨

KiIW `l ,E`xaPW mcFw FzEnvre FzEdn iAbl§©¥©§©§¤¤¦§§Ÿ©¨
.llM oinlr xcbA Fpi`W ± llM "cg`" oFWl§¤¨§¨¤¥§¤¤¨§¦§¨
dY` dn ± cg` iptl" :dxivi xtqA x`FaOke§©§¨§¥¤§¦¨¦§¥¤¨¨©¨

xtFqcr zFaax ,dlrn dlrp FzEnvre FzEdOW "!? ¥¤©§©§©£¤©§¨§¨©
" zpigAn uw oi`xERiq." ¥¥¦§¦©¦

" ,dpFW`x d"ied zpigA `Ed dfe'dEpiwl`" §¤§¦©£¨¨¦¨¡Ÿ¥
mixnF`e ,mibiVn mpi` mik`lOd ENit`W ± `wiiC©§¨¤£¦©©§¨¦¥¨©¦¦§§¦
zlEf ± "!?FcFaM mFwn dI`" :mil`FWe ,"WFcw"¨§£¦©¥§§©
,lirl x`FaOW FnM ,mXn EkWnPW l`xUi zFnWp¦§¦§¨¥¤¦§§¦¨§¤§¨§¥
xn`nM ."d"ied wlg" ± llM mlrde xYqd ilA§¦¤§¥§¤§¥§¨¥¤£¨¨§©£©

dNib in" :l"fxfxÎcFq zpigA `EdW ,"!?ipal df ©©¦¦¨¨¤§¨©¤§¦©
zWi" ,oFilrdKWFgipirn ENit` mlrPW ± "Fxzq ¨¤§¨¤¤¦§¤¤¡¨£¦¥¥¥

.mik`lOd©©§¨¦
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Ki` ,wfFgA FYaWgn rwzie ,liMUOd opFAzIWM§¤¦§¥©©§¦§¦§©©§©§§¤¥
± d"ied" zFidl mipFYgze mipFilr giPdWEpiwl`" ¤¦¦©¤§¦§©§¦¦§£¨¨¡Ÿ¥

WOnwlg" ± KM lM DFaB mFwOn dcxi dnWPde . ©¨§©§¨¨¨§¨¦¨¨©¨¨¥¤
ÎWtp KFY WAlzdl ,c`n KEnp mFwnl ± "DFl ¡̀©§¨¨§Ÿ§¦§©¥¤¤
,FgExe FWtp eil` dlkYW zF`i dfl xW` ,zipEIgd©¦¦£¤¨¤¥¤¦§¤¥¨©§§

'd z` Yad`e" zpigal riBi if`Liwl`",e mixaC) £©©¦©¦§¦©§¨©§¨¥¡Ÿ¤§¨¦
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dGr dad`A FWtp adlzYW Epiide ."'d xn`̈©§©§¤¦§©¥©§§©£¨©¨
iRWxM11lr FxF`A llMile lhAdl ,zadlW W` §¦§¥¥©§¤¤§¦¨¥§¦¨¥§©
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lkA" zpigal riBie dlri dGnELc`n"c`n" ± " ¦¤©£¤§©¦©¦§¦©§¨§Ÿ¤§Ÿ

.zrCdn dlrnNW dad` ,zilkze lEabÎilA ±§¦§§©§¦©£¨¤§©§¨¥©©©

xn`W Edfe(ak ,ai aFI`),KWFg iPn zFwEnr dNbn" : §¤¤¨©¦§©¤£¦¦¤
:WExiR ,"zenlv xF`l `ivFIe©¥¨©§¨¤¥

,"KWFg iPn zFwEnr" FAlA dNbOW ici lrW¤©§¥¤§©¤§¦£¦¦¤
,"Fxzq KWg zWi" zpigAn ,"Epiwl` d"ied" zpigA§¦©£¨¨¡Ÿ¥¦§¦©¨¤Ÿ¤¦§
xF`l `ivFIe" ,`xFdpl `kFWg KRdzp `liOn¦¥¨¦§©¥£¨¦§¨©¥¨

.aFhl KRdPW FWtpAW rxd zpigA "zenlv©§¨¤§¦©¨©¤§©§¤¤§©§
xaFB rxd did `NW mipFW`xd zFxFCA ,dPde§¦¥©¨¦¦¤Ÿ¨¨¨©¥
lMn mdNW rxd lHal mdl iC did ,KM lM mdÄ¤¨¨¨¨©¨¤§©¥¨©¤¨¤¦Ÿ
zFawrA dYr oM `l .FCal rnWÎz`ixwA ± lkëŸ¦§¦©§©§©Ÿ¥©¨§¦§
FlHal xWt` iYlaE ,c`n xABzn rxdW ,`giWn§¦¨¤¨©¦§©¥§Ÿ¦§¦¤§¨§©§
EpwY z`fl ,DCal rnWÎz`ixwA lke lMn¦Ÿ¨Ÿ¦§¦©§©§©¨¨Ÿ¦§

dxUrÎdpFnWzFkxa. §¤¤§¥§¨
"EKExaEp`W ,dkWnde drRWd oFWl `Ed " ¨§©§¨¨§©§¨¨¤¨

" zpigA rRWEie KWnEIW miWwandY`.gkFpl ± " §©§¦¤§¨§§©§¦©©¨§©
"Epidl` died`liOnE ,EpAl zeNBzdA EpA didIW ± " £¨¨¡Ÿ¥¤¦§¤¨§¦§©¦¥¦¥¨

HEaiKWFgd lEHiaM lke lMn rxd l'כּו.l''PM , §©¨©¦Ÿ¨Ÿ§¦©¤©©
Îz`xi ipRn FWExiR oi` "Epl glq" zMxaaE§¦§©§©¨¥¥¦§¥¦§©
EpzF` WFpri `NW liaWA Epl glqIW ,WpFrd̈¤¤¦§©¨¦§¦¤Ÿ©£¨
WTaOd mc` lWnM :FWExiR K` ;mFlWeÎqg©§¨©¥¦§©¨¨©§©¥
lr eil` FpFvx dNBzIW ,dgilqE dNign Fxiagn¥£¥§¦¨§¦¨¤¦§©¤§¥¨©
miWwan Epgp` oM ± FzEpngx zExxFrzd ici§¥¦§§©§¨¥£©§§©§¦
`xwpe ,"mingxd zFCn b''i" ici lr FpFvx zENBzd¦§©§©§¥¦¨©£¦§¦§¨

"`ikc `pFnqxt` `xdp b''i" oFWlA12mixxand , ¦§©£¨£©§§¨©§¨©§¨§¦
mikqn Eidi `le ,l`xUi lW mdizFpFr mipAlnE§©§¦£¥¤¤¦§¨¥§Ÿ¦§¨¨¦

.KxAzi FpFvx zENBzdA oiliCan©§¦¦§¦§©§¦§¨¥
zFCn b''i" zExxFrzdl micgEin lEl` ini ,dPde§¦¥§¥¡§¨¦§¦§§¦
± oFvxd zENBzd `Ed mixERMdÎmFiaE ,"mingxd̈©£¦§©¦¦¦§©¨¨

xVAzp ,lbrA l`xUi E`hgW zrA FnM13mdl §§¥¤¨§¦§¨¥¨¥¤¦§©¥¨¤
.oFvxd zENBzd `Ed f` iM ,mixERMdÎmFiA dgilq§¦¨§©¦¦¦¨¦§©¨¨
lkA" zpigA ,l''Pd dAxÎdad` zpigA dPde§¦¥§¦©©£¨©¨©©§¦©§¨
dlrnl DAbd ,fFre z`U xziA `id ,"Lc`n§Ÿ¤¦§¤¤§¥¨©§¥©§©§¨
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c"agרב i`iyp epizeax zxezn

`ide .dGdÎmlFrl d`FA mxh dnWPd zad`n¥©£©©§¨¨¤¤¨¨¨©¤§¦
lEHiaE ,zipEIgdÎWtp zExxAzd ici lr `weC d`Ä¨©§¨©§¥¦§¨§¤¤©¦¦¦

± zFwEnr dNbn" :aEzMW FnM ,DAW rxdiPn ¨©¤¨§¤¨§©¤£¦¦
KWFgxF`d oFxzik"E ,"KWFgd on"(bi ,a zldw).`weC ¤§¦§¨¦©¤Ÿ¤¤©§¨

אחר. ּבמקֹום ׁשנתּבאר ְְְִֵֵֶַָָּוכמֹו

xxal ± dGdÎmlFrA dnWPd zcixi zilkY Edfe§¤©§¦§¦©©§¨¨¨¨©¤§¨¥
riBYW ickA zindAdÎWtPAW rxd oAllE§©¥¨©¤©¤¤©©£¦¦§¥¤©¦©

.Ff dAxÎdad`l§©£¨©¨

:xaCd xE`iaE¥©¨¨

DFab dbxcn `id zipEIgdÎWtp yxXW zFidA¦§¤Ÿ¤¤¤©¦¦¦©§¥¨¨©
aEzMW FnM ,c`n(`l ,el ziW`xA)miklOd dN`e" כּו': §Ÿ§¤¨§¥¦§¥¤©§¨¦

wx ;"l`xUi ipal Kln Kln iptl ,mFc` ux`A§¤¤¡¦§¥§¨¤¤¦§¥¦§¨¥©
minEvnve mixYqdA ± milMdÎzxiaWA dltPW¤¨§¨¦§¦©©¥¦§¤§¥¦§¦§¦
ÎKExA sFqÎoi` xF` cEgi xiYqnE dQkOW ,miAx©¦¤§©¤©§¦¦¥¨
DAW rxd zpigA cxtpe xxAzp xW`M okle ;`Ed§¨¥©£¤¦§¨¥§¦§¨§¦©¨©¤¨
dAxÎdad`l riBz `liOn ,zidl`dÎWtp ici lr©§¥¤¤¨¡Ÿ¦¦¥¨©¦©§©£¨©¨

.Dzcixi mcFw FnM ,z`U xziA l''Pd©©§¤¤§¥§¤§¦¨¨

ÎWtPn `weCW :"d`ipVl xFkAd oAd dide" Edfe§¤§¨¨©¥©§©§¦¨¤©§¨¦¤¤
oAd dide" ± d`EpU `idW zindAdxFkAd± " ©©£¦¤¦§¨§¨¨©¥©§

pVl" dPde ."Kln Kln iptl"i,c''EiA aizM "d` ¦§¥§¨¤¤§¦¥©§¦¨§¦§
xd Epiide ± "xg` xaC" oFWlipiqdcxI"W ±d`pU §¨¨©¥§©§©¦©¤¨§¨¦§¨

"zFlGnE miakFM icaFrl14zilkzA rxd qF`nl , §§¥¨¦©¨¦§¨©§©§¦
: .zrCdn dlrnNW dad`e oFvxd zENBzd ici lr©§¥¦§©¨¨§©£¨¤§©§¨¥©©©
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•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

‡ÏÂ) אין ולב בשכל להתפעל שיוכל אע"פ נה"ט כמו
ההרגל  ע"פ בה שנקנה רק אצלה טבעיו' זה
אלקא  לי' דקרו כאוה"ע כו' נראה ה' ומרחוק ביגיעה
רק  זה שאין לפי הן גמורים גוים ואעפ"כ דאלקייא
כלל  בפנימיו' הדבר נגע ולא חיצונית הודאה בבחי'
בצדיקים  הטבעי חוש כמו ג"כ להיות יוכל בנה"ט (אך
זרות  תאות מגשמי מופשט וגופם ברשותם שלבם
בלבם  טובה הכרה להיות יוכל בבינוני' וגם לו במותר
שבנוגה  מטוב שהוא חומרם דקות מצד ממש בשר לב
בהתפעלו' מאלקות לבו שיתפעל המשיכו ואם דאב
דמרכב' וחיות בהמות דוגמא ע"ד הנשמ' כמו חושי'
בהמה  וזרע אדם זרע ב"י וזרעתי כתיב והנה כמשי"ת)
זרע  אבל הוא ומעלה שבח אדם דזרע בזה להבין ויש
על  וזרעתי לומר שייך אין וגם כו' מעלה זו מה בהמה
אדם  זרע כאן שא' זריעות ב' הנה אך כו' בהמה זרע
עליון  לצדיק הזרוע אור בחי' על הכל קאי בהמה וזרע
תושיע  ובהמה אדם וכמ"ש הללו מדרגות בב' שנמשך
האלקי' שהנשמ' וכמו עמך הייתי בהמות ואני וכן ה'
בהמה  זרע כך דוקא מלמעלה זריע' בבחי' אדם זרע נק'
בבחי' בהמה זרע נק' למטה היורדת הבהמ' שרוח
בחי' (והוא כו' וזרעתי כמ"ש דוקא מלמעל' זריעה
הן  הרי מ"ה גימ' דאדם ויושר) עגולי' וב"ן מ"ה
זרע  נק' בהמה גימ' וב"ן זו"ן מיחוד שנולדו נשמות

כו' דרביעא רבה בהמה כשנק' דמל' ב"ן מבחי' בהמה
נקראים  שבגופי' שהנשמות מה שהרי לזה וראי' וד"ל)
בודאי  למעל' שרשם מצד הוא וחיות בהמות בשם
וחמור  ושור וזאב ארי' שנק' בשבטים שמצינו וכמו
שור  ויוסף למשא כחמור גרם חמור יששכר כמ"ש
כאשר  והרי וכה"ג זאב ובנימין ארי' ויהוד' לעול כשור
בלבך  שאין כשם ליעקב בגופים נשמות השבטי' אמרו
הזרוע  אור בחי' דהיינו אדם לב לבבות ב' כולל כו'
וכמ"ש  ב"ן גי' בהמה ולב דאצי' דאדם מ"ה שם מבחי'

אמרו שניהם ועל בהמות וב"ן ואני (מ"ה בלבנו אין
ועמך  וכמו זולתו דבר ולא לבדו אחד אלא דבריאה)
גם  עכ"פ להיות יוכל הרי ולבבי שארי כלה חפצתי לא
זה  שיהיה א"א א"כ ממש אדם בלב כמו בהמה בלב
וד"ל. כו' עליונה בהמה רוח אלא הגשמית הבהמה רוח
האדם  רוח כי מ"ש להקדים יש הנה הדברים וביאור
רוח  כי זקופה בקומה נברא דהאדם למעלה היא העולה
בקומה  בריאותה ובהמה למעלה היא העולה האדם
הבהמה  שרוח לפי אחת במדרגה ורגלה ראשה כפופה
במוח  בפרצופו נחלק דהאדם הוא והענין למטה. יורדת
הלב  ומן ממנו מקבל ולב למעלה בראש מוח ולב
האברים  ותנועת ולבה מוחה ובבהמה למטה נמשך
ויושר  עגולי' בחי' בין למעלה ההפרש והיינו א' הכל
כלל  מדרגו' התחלקות בלי כ"א הכל סובב שהעגולים
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דאופני' בהשתחוא' משתחוים לך השמים וצבא כמו
וכמו  וסוף ראש שימצא מבלי כ"א ומטה מעלה בעיגול
ותחתיתו  עליונו הכל מתנענע א' בתנוע' הגלגל סיבוב
חלילה  חוזר וכך ראש ומסוף סוף נעשה מראש
בחי' ג"כ וזהו לתחתיתו ומעליונו לעליונו מתחתיתו
מדות  שכל בזה כלול ברצונה שרוצה דמה בהמה
כמו  וזהו כלל בפ"ע כ"א מדרגות חילוק בלי ומעשה
ראשה  סופה ציור וכך בב"א כולו הגלגל שמתנענע
וסוף  ראש שימצא מבלי מתכללים הן וכא' שוין ורגלה
למטה  שלפעמים סוף והרצון ראש המעשה לפעמים
כו' מטה ממעלה חוזר ומיד מטה ולמעלה למעלה הוא
אדם  שבלב פשוטה בהתפעלות רואים שאנו מה והוא
ואינו  פשוט שרצונו גשמית הבהמה מדות כמו בטבעית
מן  למטה הוא כי שונים אופנים התחלקו' בו ניכר
בבהמה  המאכל כתאות הדעת מן למעלה שהוא הדעת
כו' המזיק מפחד בהיפוך וכמ"כ כו' לעשב שתתאוה
אדם  התפעלות אבל כנ"ל כא' ומעשה רצון וסוף וראש
שנמשך  ברצון התחלתו מדרגות חילוק בה יש דעת בר
לא  עדיין ואז תחלה שבמוח בשכל ומתפעל במוח
והתפעלות  ללב יומשך ומשם לבד השכל רק נתפעל
חייב  שהשכל שבשכל מדות ונק' השכל כפי רק הלב
נתמעט  במעשה ונמצא למעשה ומשם התפעלותם
ראש  נק' במוח בשכל כשהוא וסוף ראש בו ויש הרצון
מן  מקבל והסוף סוף נק' באברי' במעשה וכשבא
מ"ה  דשם התקון בבחי' התכללות שיש (רק הראש
בקומה  הולך ולכך בסמוך כמ"ש לסוף) מראש דאדם
מדרגות  ב' עצמה בנה"ט שיש ונמצא כידוע זקופה
נפש  נק' אדם בחי' בגשמיות הכל ובהמה דאדם
פרצוף  קומת בסדר ולב במוח דעלמא במילי השכליי'
כשבא  הטבעי בשר בלב בהמה ובחי' כנ"ל אדם
הגוף  תאות דבר לכל גשמית בהמה בהתפעלות
ממון  ותאות להתנשאות הכבוד תאות (לבד החומרי
מעלה  יתרון יש לכאור' והנה וכה"ג) ולבוש ודירה
כא' שכולה שלה התפעלות בתוקף מבאדם בבהמה
יתחברו  ואם לבד במוח תחלה באדם משא"כ בזה

א  במעשה במיעוט הרצון בא הרי בבהמה כולם בל
בענין  במ"א (וכמ"ש הרצון נקודת עיקר דוקא במעשה
אופני  נק' ולכך זה מטעם השרפים מן שלמעלה אופני'
על  האדם יתרון ידוע הרי ובאמת וי"ו) בלא הקדש
אדמה  אדם ונק' אלקים בצלם שהוא הרבה הבהמה
האדם  בשביל נברא והכל בהמות בכל ורודה לעליון
צרתני  וקדם אחור בענין כידוע הוי"ו ביום שנברא
כל  שזהו ידוע הנה אך למעש"ב וקדם למע "ב אחור
דבבחי' התקון ועולם התוהו עולם שבין ההפרש ענין
וכן  בזוהר וכמ"ש דבהמה ב"ן בבחי' הכל היה התוהו
בחי' והוא לאדם קדמו וחיות בהמות מאמרות בי'

כידוע  האופן בתוך האופן יהיה כאשר דתוהו העיגולי'
בצלם  שהוא דוקא אדם פרצוף בחי' הוא התקון ובחי'
לכל  שמות האדם ויקרא ולכך בעצמו הכל כולל אלקים
דמ"ה  לדצ"ח ומברר המעלה הוא שהרי כו' הבהמה
וזהו  כו' הבהמה מן יקריב כי אדם וכמ"ש לב"ן מברר
וב"ן  מ"ה בחי' בהמה וזרע אדם זרע ב"י את וזרעתי
הנה  הדברים וביאור לב"ן. יברר דאדם ומ"ה כנ"ל
דעיקר  העול' האדם דרוח זה במקרא הפשוט משמעות
האדם  דרוח בזה רק אינו ובהמה אדם בין ההפרש
עיקר  ובאמת למטה יורדת הבהמה ורוח למעלה עולה
בר  והאדם דעת לבהמה שאין ודעת בשכל הוא ההפרש
לרוח  יתרון מה דלכאורה לבד ויורד בעולה לא דעת
השמים  בצבא רואים אנו הנה אך היורד על העולה
בבחי' הוא שהעיקר וכה"ג כאופנים שמשתחוים
למטה  מלמעלה שהוא כהשתחואה למטה הירידה
העגול  דגלגל הסיבוב ענין ע"ז שמורה וכמו דוקא
הפעם  עוד לירד חלילה וחוזר למטה יורד שמעליונו
מלמטה  עליה יש שבסיבובו ואע"פ למטה ממעלה
כשזה  מעט מעט הב' כדור חצי מתעלה שהרי למעלה
השתחואה  בכללותו הוא העיקר הרי מ"מ יורד החצי
שהוא  מי כלפי לנמוך מגבוה ירידה בחי' שזהו
וכה"ג  ומלך אדון לפני שמשתחוה כאדם משתחוה
שבמערב  שכינה כלפי משתחוים לך השמים וצבא
רק  וזהו כידוע ומשתחוים שמודים הודאה בחי' והיינו
זה  בסיבוב המעשה בחי' שהוא לבד נה"י בחי'
מן  למטה האופנים מדרגת ובזה בפ"מ שמשתחוה
בבריאה  ושרפים כו' בעשיה דאופנים כידוע השרפים
בציור  פניו יכסה בשתים כמו כו' ומדות במוחין שהוא
שם  בסיבוב השתחואה דהיינו נה"י ובבחי' חג"ת חב"ד
דגלגלים  שכליי' ההשגה בחי' שהוא המוחין הן
בחי' כמו שזהו דעיגולים ב"ן בחי' וזהו כא' כלולים
הבהמה  דרוח כנ"ל כא' ורגלה שראשה למטה בהמה
העלא' ולא למטה הירידה בחי' רק שהוא עד"ז ג"כ
שלזה  למטה יורדת הבהמה רוח כי וז"ש למעלה
לרגלה  בשוה למטה ראשה כפופה בקומה הבהמה
למטה  רק הבהמה רוח המשכת שנראה מה והוא ממש
הימנה  שלמעלה במה השגה לה שאין כלל למעלה ולא
וכה"ג  לעשב מזונה טרף לצרכי למטה להתמשך רק
למטה  ולא למעלה העולה הוא האדם רוח טבע אבל
מעלה  כלפי זקופה בקומה קומתו ציור שמורה וכמו
מ"ה  כח שנק' שבמוחו החכמה בחי' מצד והוא דוקא
שמאין  שמפני מאין והחכמה וכמ"ש לאין ביטול בחי'
בחי' עיקר והוא כידוע מ"ה כח נק' ע"כ תמצא דוקא
למעלה  שעולה האדם רוח טבעיות ולכך מ"ה גי' אדם
אין  בבחי' חוצבו ממקור השופע למעלה להשיג
רוח  היפך יורד ואינו ועולה שם ליכלל הימנו שלמעלה
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הבהמה  על האדם מעלת יתרון עיקר וזהו ממש הבהמה
גם  הרי דלכאורה זה ולהבין הזה. בפסוק כמובן
אדם  בבחי' שאינם הקדש וחיות כאופנים מלאכים
שלזה  אות' המהוה האלקי' האין לבחי' משיגים
ע"י  בוראו להכיר לאדם יתרון ומה כידוע משתחוים
דהמלאכים  ידוע הנה אך מהמלאכי'. יותר שבו החכמ'
שהוא  לבד הדבור אותיות מבחי' נבראו הברואים וכל
פנימיות  מבחי' שרשם דאדם והנשמות חיצוניות בחי'
הולד  כמשל העצמי מ"ה כח מבחי' דהיינו ועצמות
בחי' תמצא מאין והחכמה א' שע"ז כידוע האב ממוח
נק' וע"ז למעלה מ"ה שם אדם שנק' בעצם מ"ה כח
העצמות  בבחי' אלקים בצלם שהוא לעליון אדמה אדם
הוא  בעצם שמאין החכמה בחי' ע"י דוקא וזהו ממש
רוח  כי וזהו הימנו שלמעלה במה ולעלות להכיר שיכול
טעם  עיקר (וזהו ממש בעצמות למעלה עולה האדם
כידוע  התוהו מבחי' שלמעלה דאדם התיקון בחי'
בחי' מטעם והוא כו' דאיהו מלגאו מ"ה שם בענין
יתרון  עיקר שזהו דוקא ההתחלקות שלאחר ההתכללות
וכגלגלים  דבהמה התכללות בחי' על האדם מעלת
בגופא  לאשתאבא הזוהר וכמאמר וד"ל) ואופנים
רק  שרשם שאין במלאכים זה שאין ממש דמלכא
דמלאכים  וחיות בהמות בחי' ואדרבה חיצוניות מבחי'
ב"ן  דשם הצמצום בבחי' למטה יורדת הבהמה רוח
למטה  כשיורדת המל' בחי' והוא שרשם שמשם
וכמ"ש  כו' דרביעא רבה בהמה ונק' ליש מאין להחיות
שנק' מלאכים שהן לבהמה חציר מצמיח ע"פ בזוהר
וב"ן  מ"ה שהוא ובהמה אדם ענין יובן ובכ"ז כו'. חציר
כידוע  ותקון תוהו ויושר עגולים שהן המעלות רום עד
א' אלקים בצלם אדם בבחי' רק שהן בישראל שגם עד

בהמ  וזרע אדם זרע ישראל בית את וזרעתי והיינו ג"כ ה
כמו  הנשמות דשורש בהיות הוא והענין דקא' רבותא
אור  ונק' כידוע קדושים נק' ממש בעצמות למעלה שהן
בעצם  מ"ה כח בבחי' להיותם בעצם המאיר אור עליון
אדם  זרע נק' למטה משם הזרוע ואור המאציל בעצמות
גי' ב"ן דשם ב"ן מבחי' שהן נשמות שם יש וכמ"כ
שנזכר  וחיות בהמות בחי' כמו הן בהמה וזרע בהמה
בשמות  קראם דודאי וחמור שור וזאב אריה בשבטים
למעלה  נשמותיהם שנקראו למעלה שרשם ע"ש הללו
נק' נשמות שהן ואע"פ כו' ושור דאריה הללו בצורות
למעלה  דגם לומר מזה מוכרח הרי ובהמות חיות ע"ש
באו  וכאשר ב"ן מבחי' נשמות יש הנשמות בשורש
רואים  שאנו במה זה ויובן כו' בהמה זרע נק' למטה
צדיקים  הרבה שיש בגופים שבאו ישראל בנשמות
כו' אלפי ראשי ונקראו דוקא שכלי' באוי"ר שעבודתם
הרבה  ותמימי' צדיקים ויש דכנ"י חב"ד מוחי' בחי'
ובעבודה  המצות במעשה הלב בתמימות שעבודתם

והשגות  התבוננות בלי פשוטה בהתפעלות שבלב
ממש  הבהמה כמדות התפעלותם ודמיון כלל אלקות
ואני  וכמ"ש כו' דאופני' בסיבוב כנ"ל כא' כלול שהכל
אדם  בצלם הן ודאי אלה ונשמות עמך הייתי בהמות
בבחי' בלב עבודתם ועכ"ז כו' מוחי' בפרצוף העליון
ראיה  וזהו שבמרכבה. ושור אריה כפני בהמה
וכמו  בהמה זרע ונק' ב"ן מבחי' ג"כ יש שבנשמות
במילי  הללו מדרגות ב' יש החיוני' נפש הנק' שבנה"ט
כבהמה  דעת ובלא ודעת בשכל גופו בצרכי דעלמא
האלקי' בנשמות יובן כך היא אחת נפש והכל ממש
ב' בהן שיש בגופים למטה מלמעלה זריעה דרך שבאו
האדם  רוח בבחי' באלקות להתפעל הללו מדרגות
טבעי  בלב להתפעל וגם הנ"ל העצמי מ"ה בכח העולה
כמו  שזהו חי אל אל ירננו ובשרי לבי כמו כבהמה
טבעיי' לו יהיה החומרי בשר לב ואיך ממש בטבעית
ממש  חי אל אל הלב מקרב אמיתית בהתפעלות לרנן
כידוע  חומריות לתאות בטבעו נמשך החומרי לב שהרי
בהמה  רוח מבחי' זהו אך בגשמיות הבהמה רוח שהוא
למטה  שבא רק ממש האדם רוח כמו שזהו עליונה
לרנן  בשר בלב התפעלותו ולכך כנ"ל בהמה זרע בבחי'
רוח  כמו למעלה שרשה מצד בטבעיות חי אל אל
חוש  כמו בטבעיות אלקות בהשגות שמתפעל האדם
וד"ל. בהמה זרע ב"י את וזרעתי וז"ש כנ"ל הטבעי
הנשמות  של הזריעה ענין בגוף להבין יש הנה ומעתה
הנר  לאור אורה נמשל ה' נר נק' הנשמות להיות מהו
זה  לבן וגוון המאיר אור לובן גוון גוונין ב' בה שיש
אור  הוא הפתילה אחר ממנו והנמשך האור עצם הוא
זרוע  אור נק' והוא נה"ט שהוא לפתילה שסמוך שחור
היא  גשמי' שהחטה החומרי בעפר הזרועה החטה כמו
שותפין  ג' שאמרו וכמו ממש הזה הזרוע אור בחי' כך
נשמה  נותן וה' החומריות נה"ט ממשיכי' ואם אב
וכמ"ש  ממש זרוע אור בחי' ה"ז הזאת בנה"ט אלקי'
בבחי' שבאה הזאת הנפש את לי עשה אשר ה' חי
נפש  עשיתיו אף וכמ"ש כו' הזרועה כחטה גשמי' עשי'
אלקות  התפעלות בחי' רואים שאנו מה והוא דעשי'
שהן  עצמה מצד זה אין שודאי הגשמי ולב במוח ממש
בתאות  שמלא החומרי ולב האנושי כשכל חומריים
שמתלבשת  הזרוע הנשמה אור בחי' הוא אלא זרות
דאדם  מדריגות ב' בזה ויש כידוע החומריים בנה"ט
(בל"א  ממש אלקי רוח נק' ושניהם כנ"ל ובהמה
הנה  ואמנם כידוע) דמלאכים האלקי' בני כמו געטליך
החומריי' ולב במוח גם הטבעי' נפש בחוש רואים אנו
ובחטא  ע"ז כמ"ש מתאות' ואם אב ע"י שנמשך
שממנו  דאשה האודם כמו התאוה מחימום אמי יחמתני
וכן  בהמה בתאות שבאה הנוק' מזרע זהו ודם בשר
החיוני' נפש היא זאת ונפש עצמות שממנו דאיש לובן
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רה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ובלב  אנושי בשכל במוח מתפעל' היא גם הרי הטבעי'
בצדיקים  אלקות בהתפעלות דוקא השמאלי בחלל
ממש  האלקי אור הטבעית בנפשם מאיר גמורים
דוקא  החומריי' ונפשם לבם בכל מתפעלי' בהיותם
בקרבם  חלל שלבם עד יצריך בשני לבבך בכל כמ"ש
לבי  ירננו ובשרי לבי וכמ"ש זר דבר בשום לחפוץ שלא
וראי' לגמרי כלה ולבבי שארי כלה וכמו ממש ובשרי
ר"ע  וכמ"ש החומרי הגוף שמוסר קה"ש על ממס"נ
בבינוני' וגם בפ"מ מס"נ שזהו ואקיימנו לידי יבא מתי
ולב  במוח אמיתית אלקי' התפעלות להיות יכול
אל  והשבות וידעת במצות בחוש וכנראה דוקא הגשמי'
דילי' שיעורא כפום מישראל איש כל שיקיים לבבך
היגיעה  ע"י שזהו בתפלה ומוח שבלב בעבודה
גופו  צרכי שמשיג שבמוח שכל באותו בהתבוננות
אלקות  להשיג א"ע מייגע אנושי שכל באותו בטבעו
ויותר  דעלמא במילי בו שמתפעל כמו בשכל ולהתפעל
הזה  החומרי שבלב גשמי הלב בהתפעלות יפעל מזה
ממש  אלקות בהתפעלות דוקא עצמו זה בלב שיתפעל
אלקי  אור מצד רק זה אין דנה"ט הכחות בכל וכך
בהם  ופועלת דנה"ט ומדות בשכל שמתלבשת דנשמה
שנפגם  מי שהרי כלל עצמה מצד ולא זאת התפעלות
זאת  התפעלות חוש לו אין וכה"ג אוה"ע וכמו נשמתו
של  הזריעה עיקר ענין וזהו כנ"ל מרחוק מודה רק

בגו  שבאו אור הנשמות בהן להביא דנה"ט חומריי' פים
שנעשי' המצות ע"י ובמעשה שבהן ומדות בשכל אלקי
המצות  נק' וע"כ גשמיי' דצ"ח דעשיי' נוגה בבחי' ג"כ
גווני  של האור עד"מ וכמו כידוע ג"כ זריעה  בשם
רק  ממש האלו גוונין בו שנעשה בענן שמאיר השמש
המהות  ובשינוי ביותר שם ובולטים מגושמין שהן
הוגה  כאשר כמו נוגה הנק' וזהו במסך בוקע כאור
אור  שהוא נרי תאיר אתה כי וזהו כידוע בליטה לשון
חשכי  יגיה וה' ממילא ואז הזרוע אלקית הנשמה
בעוה"ז  דנשמות הזאת הזריעה והנה וד"ל. דנה"ט
הצמיחה  בשביל הוא ב"י את וזרעתי כמ"ש בגופי'
אלא  קב זורע אדם כלום וכמאמרם יותר הרבה שתהיה
בואה  טרם אלקי' הנשמה דודאי כורים כמה להוציא
באה  ובנה"ט ממש אלקות במדרגת היתה בנה"ט
זו  ירידה אך כנ"ל דנה"ט ומדות בשכל בהתלבשות
במשל  י"ל תחלה הנה זה ולהבין כידוע היא עליי' צורך
חרישה  ע"י כ"א הארץ בעפר שתוקלט שא"א הזריעה
כל  לזרוק האדמה לעבוד רבה עבודה בזה ויש תחלה
דמרפי  החרישה ע"י תיחוח העפר לעשות ואח"כ אבן
דוקא  רקיבתו ולאחר הגרעין יורקב ואז כידוע ארעא
כמותו  פעמים ק' עד פרי לעשות ויצמיח בארץ יוקלט
מכ"ז  והדוגמא שערים מאה וימצא יצחק ויזרע כמו
הוא  בעפר החרישה ענין האלקי' נשמה באור למעלה

הנק' כאבן קשה יהיה שלא חומרי עפר הנק' נה"ט
שקשה  יש זה וטמטום המוח וטמטום הלב טמטום
כמו  האבן לב את והסירותי נא' וע"ז ממש כאבן
זריקה  וצריך מאומה שם יזרע לא כסלע קשה שבעפר
לב  ערל יהיה שלא הלב קושי על תשובה והוא לחוץ
ומילה  דוקא ומלתם לבבכם ערלת את ומלתם וכמ"ש
והוא  ארעא דמרפי ג"כ החרישה כוללת הלב לערלת זו
בשר  לב להיות והוא במ"א כמ"ש הפריעה ענין כמו
הגם  דמרפי חרישה ובלא הקושי היפך ביותר רך שהוא
וענין  כו' האלקי אור בו יוקלט לא כאבן קשה שאינו
העצום  המרירות בחי' היא הזרוע אור זרע של הרקבון
בהיות  זו חרישה ענין להבין יש תחלה והנה שיתבאר.
כארז  קשה יהא ואל כקנה רך אדם יהא לעולם שאמרו
אדם  כל נגד כקנה רך שיהא דעלמא במילי מדבר וזהו
ושורש  כו' מכוער כמה שא' בר"ש דר"א וכמעשה
לפני  א"ע להשפיל בטבעיו' רך לב לו שיהא הוא הענין
עליו  שידרוס תיחוח כעפר כו' כעפר ונפשי כמו הכל
בלי  ועזות בתוקף לעמוד כארז קשה יהא ואל אדם כל
תוקף  וזהו כו' מכל לבו יפול ולא כלל ממקומו יזיזוהו
כמארז"ל  ביותר וקטנותו רכותו או ביותר וקשיותו הלב
כתולעת  רך הי' בתורה שבלימודו דהמע"ה על
טבעיו' במדות הוא והכל כו' כארז קשה הי' ובמלחמה
זה  ענין מעלת ולכאורה דעלמא. במילי החיונית דנפש
למילי  כלל ומדרגה מעלה ענין אינו דעלמא במילי
דעלמא  במילי רך יהי' אם יש מינה נפקא דמה דשמיא
האבן  לב את והסירותי כתיב הנה אך כו' קשה או
דוקא  לע"ל זה וקאי בשר לב לכם ונתתי מבשרכם
הלב  יהי' אם נ"מ דמה כנ"ל להבין יש בזה וגם כידוע
צריך  ה' לעבודת והלא בטבעיו' כאבן קשה ולא רך
כו' כארי וגבור כנמר עז הוי כמ"ש הלב בגבורת להיות
בטבעי' כאבן קשה ולא רך שהוא דמה הוא הענין אלא
דנשמה  האלקי אור להכיל קיבול בית כלי בחי' זהו
ארעא  דמרפי החרישה כמשל הטבעית בנפשו האלקי'
ולא  הזריעה יוקלט דוקא ורך תיחוח דבעפר הנ"ל
בקש' ולא האלקי אור יוקלט כקנה רך בלב כך בקש'
רוח  שהוא נשברה רוח אלקים זבחי וכמ"ש כאבן
מי  כל להטותו כקנה רך לבו להיות שפלה ונפש נמוכה
לב  את והסירותי מ"ש הוא הזה הענין וביאור שירצה.
מה  בבחירה תלוי הדבר אם להבין יש דלכאורה האבן
וגם  חוטא להיות יוכל רך הוא אם שגם בשר לב יועיל
לבו  תוקף לו ויועיל צדיק להיות יוכל כארז הקשה
קאי  הזה האבן ולב בשר לב באמת הנה אך כנ"ל
ממש  הן כך דעלמא במילי שישנם דכמו דשמיא במילי
מי  יש העולם בטבע רואים אנו דהנה דשמיא במילי
במלחמה  כמו כ"ש מפחד לבו שיפול בטבע רך שלבבו
וכן  כלבבו אחיו לבב וימס הלבב ורך הירא שיפחד
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c"agרו i`iyp epizeax zxezn

יטו  וממילא ומלך כשר גדול איש מפני הרך לב יפול
הביישן  הוא והסימן מיד ממקומו ויזיזוהו בקל לבבו
מענטש  וייחער איין (בל"א ממעמדו ונופל שמתבייש
כארז  קשה לב ולהיפך כו') וכל מכל אראפ פאלט ער
מפני  ומעמדו ממקומו יזוז ולא פחד מכל לבו יפול לא
פאלט  ער הארץ שטארקע איין (בל"א גדול איש כל
וצרה  צער מאיזה לא גם זאך) קיין פון אראפ ניט גאר
שהכביד  כפרעה לבבו ויכנע יפול ולא יסבול בנפשו
לא  שבעולם הרוחות שכל כארז קשה כמשל וזהו לבו
צד  לכל ויטהו יזיזוהו קל רוח שגם הרך וקנה יזיזוהו
בחוש  רואים אנו דהנה דשמיא במילי הוא וכך כו'
אדם  יש בתפלה שבלב בעבודה בנ"א טבע שמחולקים
לבכות  בתשובה ויתעורר דנה"ט הטבעית לבו שנופל
בלבבו  ונפילה גדולה בושה לו יהיה ועכ"פ חטאיו על
שלבו  מפני וזהו אלקות) פאר זייער אראפ פאלט (ער

א  לפני להכניע משיג רך שאינו גם בהזכירו חיים לקים
בושה  לו יש בכלל עליו שנזכר רק אלקות בהשגת
בלבו  בושת ירא ונקרא ושכינתיה קוב"ה מקמי
לפני  ליפול בטבעיות בלבו רך שהוא כמו הטבעית
מרע  הטבעית נפשו שאין הוראה זהו ביותר גדול אדם
נפרד  שאינו שבנוגה הטוב מבחי' אלא כ"כ שבנוגה
אלקות  מצד רק בתשובה לשוב לבו יפול בקל ע"כ כ"כ
כו' קוב"ה מקמי הבושה וכן אלקים פחד מפחד שהוא
כו') בענן מאיר השמש שאור כמו נוגה בפי' (וכנ"ל
טוב  גוף להיות שיכול עד בזה מדרגות חלוקי ויש
מנשמה  טוב שיותר צד"ג ואם מאב נמשך שהוא
קשה  לבם שטבע בנ"א ויש כו' שבזולתו נמוכה אלקית
יהרהר  ולא ג"כ אלקות השגת מכל לבו יפול שלא
הוא  כי בנשמתו אלקות גילוי שיש בשעה גם בתשובה
רע  בחי' וכמו אלקי' אור בו יאיר שלא ממש האבן לב
גמור  נפרד בחי' הן ע"כ ביותר גסה רוח שנקרא דנוגה
קוב"ה  מקמי בושה לון דלית ונוקביה ס"מ כמו
כו' בחוצפא למרוד מתכווין בתיקונים כמ"ש ושכינתיה
בחי' שהוא מצדקה הרחוקים לב אבירי הנקראים ואלה
שנקרא  לבא תקיפא הוא העולם שבטבע מי כמו המ"ל
לב  והסירותי א' וע"ז כו' מכל בושה לו שאין פנים עז
אלקית  אור לקבל רחוק מאוד הזה האבן דלב האבן
ה' בעובדי גם אלקות גילוי מניעת סיבת עיקר וזהו
ששכלו  גם כלל ניזוז לבו שאין בהתבוננות בתפלה
שזהו  מוח) אין זייער הערט ער (בל"א ביותר מתפעל
ממדרגות  לו שהמשיכו ואמו דאביו נה"ט חומר מצד
בהתפעלות  שפלה שנשמתו להיפך ויש דנוגה תחתונות
הטבעי  ובלבו מוח) אין ניט גאר הערט (ער השכל
לב  בחי' והוא אלקו' גילוי ממעט מאוד בקל יתפעל
תוכן  כמ"ש כקנה רך בחי' וזהו אלקות בהתפעלו' בשר
רוחו  אופן לפי הטבעי דלב טוב חומר תוכן ה' לבות

הגלגולים  ענין שזהו במוח שמשכנה הנשמה שהוא
שנפל  דרפ"ח בברורים הצריך אופן לפי יבואו ה' בסוד
גבוהות  נשמות יש בגופים נשמות יזרעו כן בנוגה
נמוכות  נשמות ויש רשע) בן (כצדיק רעים בגופים
בית  כלי הוא בכלל בשר לב בחי' ועכ"פ טובים בגופים
נקרא  דכנ"י לע"ל (כמו דוקא אלקות לעצמות קיבול
הזריעה  ענין להבין יש ומעתה וד"ל) כנ"ל חפץ ארץ
מבואר  דהנה כנ"ל יותר בריבוי הצמיחה בשביל
כקנה  רך בשר לב בחי' שהוא החרישה ענין למעלה
רק  אינה זו חרישה בחי' ואמנם ה' גדולת מחמת ליפול
הקליטה  ענין אבל בלבד האלקי אור לקבלת הכנה
ובשרי  לבי כמו ממש תוכו בתוך האור שיכנס היינו
רקבון  ע"י כ"א א"א זה הנה הנ"ל חי אל אל ירננו
מיעוט  הוא לכאורה הרקבון וענין כנ"ל תחלה הזריעה
דוקא  ובזה אלקית הנשמה שהוא הזרוע אור וכליון
רואים  שאנו מה הוא הענין גדול בריבוי אח"כ תצמיח
לבבו  שירע הישראלי באדם טבעית בחוש כמו שיש
מאלקים  נפשו ריחוק עוצם על ביותר ויתמרמר מאוד
כשירע  בגשמיות נפש מר כמו נפש מרת ונקרא חיים
וכה"ג  בנים צער או פרנסה בחסרון מאוד לו בצר לבבו
רוח  להיות אדם יוכל ממש כך נשבר מאוד שרוחו
אלקית  וחיות אור מכל ריקן נפשו אשר על נשבר לבבו
גדול  פלא וזה ממש גופני חיי מהעדר שמיצר כמו
בשר  בלב אלקות שמצד זו מרירות לו דמאין לכאורה
גשמיות  חיי מהעדר רק להצטער טבעו שאין החומרי
צריך  אלא אלקות מצד רק שאינו זה בצער ירגיש ואיך
בלב  הנזרע האלקי' הנשמה אור מבחי' זהו דודאי לומר
ג"כ  הטבעי בלב יומשך באלקו' בתענוג היא וכאשר זה
מריחוקה  האלקי' הנפש במרת ולהיפך וחדוה תענוג
שנחשב  עד הטבעי בלב גם ומרירות עצב יבא משרשה
אור  רקבון הנק' וזהו כנ"ל עלמא בהאי טבעי ' כמ"ש
היתה  ודאי וכה"ג בג"ע הנשמות דהנה הזרוע אלקי
ה' על להתענג בתענוגי' באהבה וחשוקה דבוקה
גופני  חומר בלבוש ובבואה בג"ע מזיו שנהנין כנשמות
מרירות  לכלל באה ולכך האור במיעוט ובאה נתרחקה
שתתמרמר  הטבעית בנפש כמו רקבון שנק' והוא זאת
זה  רקבון ואמנם וחולי גרעון לידי תבא צער מאיזה
מצד  והוא הרבה שתצמח אח"כ הצמיחה לענין יועיל
לקבל  להתקרב יכול שאינו ממה והמרירות השפלות
יבא  אזי כלל הלב והתפעלות בהתבוננות אלקי' אור
משורש  שלמעלה האלקי' אין שורה שבו אין לבחי'
לעשות  תצמיח ולכך לגוף בואה קודם שהיתה נשמתו
בג"ע  מזיו שנהנין מכמו יותר נפלא בתענוג למעלה פרי
ערך  שאין ידוע דהנה לכאורה גדול פלא הוא זה ודבר
מלובשת  אשר שבנשמה האלקית לתענוג וכלל כלל
גוף  בלא שבנשמה האלקי' לתענוג גופני בחומר
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רז c"ag i`iyp epizeax zxezn

כמו  חיים מלך פני באור ממש ודבוקה צרורה בהיותה
וכה"ג  במאכל בגופה שבנה"ט גשמי לתענוג ערך שאין
בבחי' שהיא כמו הזאת שבנפש הרוחני לתענוג
ואין  החומרי ודם בשר בחיי צמצום בלא הרוחניו'
בנפש  לומר א"א שהרי כלל ויחוס ערך ביניהן לדמות
בגוף  הנפש מתענוגי צער או בתענוג שתתפעל הרוחנית
רואי' ואנו אורה ותגרע תצטער ומהעדרה במאכל

שתתפעל  דמה תליא בהא הא בגוף שעכ"ז הנפש
הרוחנית  וצער מעונג ונמשך בא הוא הכל וצער בעונג
בהתלבשות  דילוג דרך שבא רק הרוחנית שבנפש
צער  או עונג בענין האלקי' בנשמה יובן וכך כידוע
שלה  וצער מעונג ויחוס בערך נבדל הוא שבעצמה
ונמשך  הוא יורד ועכ"ז דנה"ט חומרי בלבוש בהיותה
אור  שירד מה והיינו לגשמיות מרוחניות ומתחבר
ה' על להתענג שלמעלה העליון מתענוגה הנשמה
ולב  והתבוננות בשכל גשמי בעונג בנה"ט בהיותה
העונג  העדר על ומרירות בצער להתפעל וכן הטבעי
דמה  לומר אפשר איך וא"כ כנ"ל הריחוק ענין שהוא
הוא  גופני בלב בתענוג אלקי' הנשמה שתתפעל
הרוחני  אלקי בתענוג שהיתה מכמו יותר גבוה במדרגה
ובכה  ילך הלך במ"ש כידוע הוא הענין אך וכה"ג בג"ע
לצדיק  הזרוע אור בחי' על זה דקאי הזרע משך נושא
בנימין  צוארי על יוסף ויבך (כמו ובכה שילך עליון
דנשמות  זרוע אור משך נושא במ"א) כמ"ש אחיו
נושא  כמשל לגמרי ורקבון הפסד לידי יבואו פן למטה
ירקב  פן שזורע בשעה ובכה שילך גשמי' הזרע משך
כו' בצמיחה ירויח שלא לבד הקרן גם ויופסד הגרעין
דנשמ' אלקי באור וכליון הפסד להיות יוכל הרי וא"כ
כנ"ל  הרב' שתצמיח להיפך להיות ויוכל בגוף הזרוע
לא  דאם תקלוט לא או תקלוט באם רק תלוי וזהו
תקלוט  ואם הי' כלא והי' צורתה ותפסיד תאבד תקלוט
צורתה  יופסד ודאי שבקליט' הגם אח"כ תצמיח בארץ
אך  כידוע הרקבון עיקר והוא ממש כעפר ותהי' יותר
נכלל  בזה הרי שבארץ זה דרקבון בזה יש גדול הפרש
הצומח  בכח בארץ ונבלע שבה רוחני כח כל ויוצא
בתו' להצמיחה המצמיח כח בה יומשך לכך שבה
וגסותה  בישותה נשארה כאשר משא"כ גדול וריבוי
הרקיבה  שעליה העפר הרי בארץ ונכלל' נקלטה ולא
ידי  על העפר ברקבון הפרש וטעם כו' לגמרי להפסידה
שיש  עד קליטה בלא שמרקיבה העפר לרקבון קליטה
וזה  לגמרי לאיבוד ילך זה לקצה הקצה מן ביניהן
יבא  שבקליטה מה רק זה אין הנה גדול בתוס' יצמיח
בלא  משא"כ הצומח דכח לאין הישות ביטול לבחי'
עפר  שגשם הוא נהפוך ואז קיימת שגסותה קליט'
וכליון  ההפסד באופן מרקיבה עליה המכסה הארץ
ילך  הלך במ"ש יובן מזה והדוגמא וכל מכל לגמרי

הפסד  לכלל יבא בגוף הזרוע אור תקלט לא דאם ובכה
בזה  תלוי הוא והענין הרבה. תצמיח תקלט ואם לגמרי
וביטולה  הרוח שפלות או הרוח וגסות ישות בבחי' רק
שבקליטה  רקבון בין הפרש שזהו האלקי אין לבחי'
אדם  בני בכמה רואים אנו דהנה סתם והפסד לרקבון
ואעפ"י  ה' לעבודת כלל בלבם התעוררות שאין
אלא  כו' ברשעים גם אלקית נשמה להם יש שבודאי
מ"ש  לו שאין והוא בלבם אלקי האור נקלט שלא צ"ל
וביטול  אין לבחי' בא שאינו רקבון הנק' הנ"ל הטבעי'
וגסות  ישות הנקרא בשלימותו הוא אלא כלל לאלקות
ששייך  במה דשמיא במילי ודוקא גאנצקייט) (בל"א
רואה  ואינו דרכיו בעניני וזך כשר שהוא אלקות לענין
כו' רע ולא טוב יעשה אם גם ואז פחיתות שום בעצמו
כידוע  טוב העושה הוא לומר בישותו בולט הדבר יהיה
בהתלהבות  בלב התפעלותו וגם יכבד שמי למען וכמו
לבו  לחמם הדבקות למעלת שחפץ רק אינו לפרקים
בהתגלו' כ"א בתבונה כסיל יחפוץ לא כמ"ש בהתגלות
ממילי  ביותר וגסותו הלב גבהות העושה וזהו לבו
ויגבה  כמו הנ"ל לאין הביטול בחי' היפך והוא דעלמא
להיותה  אך הנשמה מצד זהו ודאי הרי ה' בדרכי לבו
לכלל  בא ולא הנזרע מה כדבר ביותר יש בהגשמת
שיוסיף  מה כל לכך האלקי אין בבחי' ליקלט רקבון
להיפך  שנעש' עד הלב וגסות הגבהת יוסיף התפעלות
האלקי  בנשמתם ה' בעובדי גם ברור ד"ז ליודעי' כידוע
נק' שהרי בזה שדרכו הטבעי בגופם ה' עובדי ומכ"ש
כאכילה  ממש הגסות ע"ש גסה"ר ונק' הבהמה רוח
להיות  יוכל זה ובאופן גס נעשה שבלב שהרוח גסה
הגוף  עפר בכיסוי והוא הנ"ל לגמרי המפסיד רקבון
מכפי  ביותר היתר תאות בהמשכ' כמו עליה החומרי
בהתקשרות  גופו חיי בצרכי נפשו בהמשכת וכן המדה
והי' לגמרי הזה הנופל יפול אזי דעלמא במילי יתירה
להוציא  תקוה ממנו שאין דהיינו כידוע ממש הי' כלא
בחי' אבל יחשב וכמת שבלב עבודה בשום למעלה פרי
הקצה  מן ממש הוא נהפוך הנ"ל קליטה שע"י רקבון
הישות  וכליון ביטול בחי' הוא זה רקבון הנה כי לקצ'
בעיניו  ונבזה לו צר שמאד במה והוא לגמרי והגסות
מאלקי' רחוק אשר על בחייו נפשו שקצה ממש נמאס
ולא  מאוד לבבו שנפל ואעפ"י ימיו בהבל ויכל חיי'
פולט  (ער שבלב עבודה שום לעבו' א"ע להגביה יוכל
הזאת  גדולה שפלות אבל הייבין) אויף ניט זיך קען ער
דנשמתו  אלקי' אור בחי' כל הרי ממש כעפר שנפשו
בחי' כל נפשט' ובזה לגמרי וביטול אין לבחי' באה
מגשמיו' שנפשט' שנקלט' כחטה שבה וגסות הישו'
אין  בחי' בה יומשך ואז מ"ן בהעלא' למעל' ועול'
בזה  רואים שאנו מה והוא רבה בתוס' להצמיח האלקי

בעבוד  אלקות להתפעלו' שיבא מה ומוח שכל שבלב ה
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העדר  ענין שהוא בתכלית הביטול בבחי' היה הכל
ששם  בעצם מ"ה בחי' עד וכל מכל עצמו הרגשת
יצמיח  יעשה אשר ובכל גדול בתוס' אלקי אור ישכון
שבבחי' מפני שיעור בלי עליוני' ביחודים למעלה פרי

בכל  אתו וה' בו שורה העליון מ"ה שבכח אא"ס
שתהיה  וקליטה זריעה בבחי' נשמתו באה ולזה מעשיו
היא  אחת שתקרא עד כו' שיעור בלי למעל' הצמיחה
וד"ל. חפץ ארץ בענין וכנ"ל ממש מאח"פ לקבל יונתי

zekln dnd miyy
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ ר"ה בתשרי כי השנה לחדשי לכם הוא ראשון
במדרש  וכדאיתא לחדשים ר"ה ובניסן לשנים
שכתוב  הלכם לכל ראשון שהוא הפי' לכם הוא שראשון
לכם  והי' הדר, עץ פרי לכם ולקחתם כמו בתורה
לכם, בהם שנאמר מצות וכמה לכם, תהי' יובל לציצית,
הלכם  נמשך שממנו ראשון הוא כאן שנאמר והלכם
חידוש  שהוא לחדשים ראש שהוא מחמת התורה שבכל
שזהו  לשנים הוא בתשרי אבל אלקות, מעצמות פנימי
השפעה  על מרמז התורה שבכל והלכם חיצוני', השפעה
שיומשך  מ"ת ענין שזהו (וכידוע תו"מ שע"י פנימי'
רק  הי' לא עולמות בריאות כי פנימי' השפע בנשמות
פנימי'), השפעה נמשך במ"ת אבל חיצונית השפעה
שהוא  שבכאן מהלכם ונמשך המצות שבכל הלכם וזהו

המצות  וכל ומ"ת, וקי"ס ליצי"מ הכנה ושזהו מ"ת קודם
פסח  קרבן ראשונה מצוה שזהו מהלכם נמשכו הכל
דוד  שא' כמו הוא והדוגמא במ"א, באריכות וכמבואר
וכו' ה' בבית שבתי אבקש אותה שאלתי אחת המע"ה
שאלות  כמה ומבקש שואל אתה אחת הקב"ה לו אמר
שאמרת  למדתי ממך לו ואמר בפסוק, שמבואר כמו
אתה  ואח"כ ליראה כ"א מעמך שואל ה"א מה ועתה
היראה  שהוא שמועתה הפי' אך שאלות, כמה מבקש
שבתי  אחת ג"כ מבקש אני כך הבחי', כל אח"כ נמשך
הבחי', כל נמשך וממנה יראה בחי' ג"כ וזהו ה' בבית
יראת  חכ' ראשית וכמ"ש והשער הפתח הוא היראה כי
הלבנה  בחידוש כאן שנאמר מהלכם כאן הוא וכך ה',

התורה]. [בכל לכם ג"כ נמשך מל' בחי' ג"כ שזהו

mkl dfd ycegd 'eb xacie
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÓÂ זה שנק' גילוי בחי' ג"כ שהוא ר"ח ענין יובן
באו  הזה ביום וכמ"ש הזה החדש כמ"ש
החדש  ונא' הזה כאן נא' בר"ח שהי' וארז"ל סיני מדבר
לבחי' רומז זה כי להיות זה נק' ר"ח כי והיינו כו', הזה

זה בים שאמרו כמו נתנבא הגילוי משה וכענין כו', אלי
כי  היינו גילוי בחי' הוא ובר"ח כו', הדבר זה בזה
כדי  אך כו', הוי' שמש מבחי' הארה מקבל הלבנה
(ע' עילאה שכינתא הוי' שמש מבחי' הגילוי שיהי'
תתאה  שכינתא בחי' בסיהרא פך"א) בעה"כ בפרד"ס
יחוד  שיהי' שכדי והיינו מלמעלה, לזה כח נמשך צ"ל
יותר. הגבוה מבחי' לזה כח נמשך צ"ל וסיהרא שמשא
יהי' סגור קדים הפונה הפנימית החצר שער מ"ש וזה
החדש  וביום יפתח השבת וביום המעשה ימי ששת
מבחי' למעלה הוא קדם כי קדים הפונה פי ' יפתח,

בחי' והיינו ושלישית שנית יש ראשית כשיש כי ראשית
הוא  קדם בחי' אבל ההשתל', ראשית היא שחכ' ע"ס
יחוד  שיהי' וכדי כו', כתר בחי' והיינו מע"ס למעלה
ששת  יהי' סגור וזהו קדם, מבחי' נמשך וסיהרא שמשא
הסתר  בחי' הוא המעשה ימי בששת כי המעשה ימי
יפתח, החדש וביום יפתח השבת וביום כנ"ל, והעלם
בשבת  כי להיות יפתח דוקא החדש וביום השבת ביום
שאומרים  וזהו כו', הוי' שמש מבחי' מאיר ובר"ח
מחופתו, יוצא כחתן והוא בהם אהל שם לשמש בשבת
בחי' על המסתיר אלקי' ש' בחי' מל' בחי' הוא אהל פי'
שמש  בחי' שיהי' וכדי הוי', שמש בחי' הוא השמש
לזה  כח נמשך צ"ל דרגא חות בחי' הוא כחתן יוצא הוי'
בחי' דהיינו כו', כבוד כל שעל החופה בחי' מחופתו
הוא  שבשבת לפי בשבת זה ואומרים הנ"ל, קדים פונה
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ר"ח  על משארז"ל ענין ג"כ וזהו כו', הוי' שם גילוי
הירח, את שמיעטתי על כפרה עלי הביאו הקב"ה שאמר
כו'. קדים הפונה בחי' והיינו הוי' על כמו היינו עלי פי'

ÌÓ‡,אחת בחי' הם ור"ח שבת הלא צ"ל לפ"ז הנה
ובר"ח  מלאכה עשיית אסור בשבת מה ומפני
שית  כמו הפסוק בל' המעשה יום נק' אינו כי הגם
והענין  מלאכה. בעשיית מותר הוא מ"מ דחול, יומין
כי  והגם דבור, בחי' הוא ר"ח בחי' עיקר כי מפני הוא
כי  היינו הוי', שמש מבחי' הארה מקבלת הלבנה בר"ח
בשם  הוי' שם מבחי' הארה מלמעלמ"ט נמשך בר"ח
דבור, בחי' הוא ומ"מ כנ"ל, דבור בחי' הוא אלקי'
מקבל  הוא שלפעמים הדבור בענין שמצינו כמו וה"ז
שאוהב  שלפי חולין שיחת כשמדבר כמו המדות מבחי'
ולפעמים  כו', שכועס מפני או בו מדבר הדבר את
בשכלו  שמבין מה שמדבר השכל מבחי' מקבל הדבור
יומין  ושית ר"ח ענין יובן ועד"ז כו'. בד"ת הדבור כמו

המדות,דחול, מבחי' מקבל הדבור דחול יומין שבשית
ולכן  החכ', מבחי' הארה מקבל הדבור בר"ח משא"כ
הדבור  אז כי להיות הפסוק בל' המעשה יום נק' אינו

הוא  בשבת משא"כ כו', יותר הגבוה מבחי' מקבל
מלאכה  בעשיית אסור לכן חכ' לבחי' הדבור עליות
הוא  לר"ח שבת שבין ההפרש הנה הענין וביאור כו'.
בהוי', אד' שילוב ובין באד' ה' שילוב בין ההפרש
ולכן  גובר הוא הראשון שאות ח"ב בסש"ב כמ"ש
שם  של יו"ד הוא הראשון אות הנה בהוי' אד' בשילוב
הדבור  עליות שהוא בשבת ולכן גובר, הוי' שם אז הוי'
בבחי' א') בחי' הם ואלקי' אד' (כי אד' ש' בחי' הוא
נק' ואינו מלאכה בעשיית אסור הוי' שם בחי' הוא חכ'
ה' שילוב בחי' הוא בר"ח משא"כ כלל, המעשה יום
הוא  הגילוי עיקר כי והיינו גובר, אד' שם אז באד'
במשה  וכמו כנימוסהא עביד לקרתא אזלת כי אד' משם
והמלאכים  שתה, ולא אכל לא האלקי' אל כשעלה
בר"ח  ולכן הנ"ל, מטעם והיינו אכלו למטה שירדו
מקבל  הדבור בר"ח כי רק הדבור, בחי' הוא שהעיקר
הוא  למטה הגילוי עיקר אבל הוי', ש' מבחי' הארה
כי  מפני אך מלאכה, בעשיית מותר לכן הדבור, בחי'
אינו  לכן כנ"ל דחול יומין בשית כמו אינו אז הדבור

כו'. הפסוק בל' המעשה יום נק'
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רבים במקומות מדוע השאלה, נשאלת  זה שלפי אלא
'מאור'? בשם הבורא עצמות  את מכנים - בחסידות

נ"ע: הרבי שåמתרץ íùáזה êøáúé åúåà íéðëî åðà
øåàîהואøçà íù åðì ïéàù éôì שמתאר שם  אין שהרי

העצמות, íéðëîאת åðà øåàä ïéðòá íéøáãî åðàùëå
øåàî íùá êøáúé åúåîöò אינו שהעצמות להבהיר כדי 

האור, נמשך שממנו המקור רק אלא האור, ìáàהמשכת
åîëå 'åë øåàî íùä êøáúé åá êééù åðéà úîàá

.êøåàá øçà íå÷îá øàáúðù
àøåá íùá ÷ø àåä úåîöòá úåðëì íéìåëé åðàù äîå

לעצמות, המתאים
השמות משאר 'בורא' השם שונה במה ולכאורה,
נ "ע הרבי  מבאר זה על וגדר? תואר הוא שענינם
איזה מבטא העצמות של תואר כל כי  הבאות, בשורות
זה את מבטא 'מאור' [התואר בעצמות שקיים פרטי ענין
'חסדן' התואר האור, מקור שהיא תכונה יש שבעצמות
ענין  את מבטא 'גבור' שבו, החסד ענין את מבטא
אינם אלו תארים ולכן הלאה], וכן  שבו , הגבורה

בו, פרטי  ענין איזה אלא ממש העצמות את מבטאים 
ותואר. גדר מכל מושלל והבורא 

פרטי ענין איזה מבטא לא  'בורא' התואר זאת, לעומת
ופעולה העולמות. בבריאת פעולתו את  אלא בעצמות,
לברוא העצמות בכוח  שרק כיון לעצמותו , רק שייכת זו 

מאין. יש
בתואר  להגדיר ניתן לא העצמות את אחרות : במילים
להשתמש רוצים  אנו זאת שבכל וכיון  שהוא, כל וגדר
שאינם ושמות תארים למצוא מנסים שהוא , כל בשם
ולכן, העצמות . מלבד אחר דבר לשום מתאימים
מתאימים אינם וכדומה 'גבור' 'חסדן ', 'מאור', התארים
קיימים אלו ענינים גם שבוודאי  (למרות לעצמות
(שאינה שבאצילות החסד מידת על שגם כיון בעצמות)
התואר  את לומר אפשר וגילוי) המשכה אלא 'עצמות',
להגיד ניתן שבאצילות הגבורה  מידת על וגם  'חסדן',

לעצמות. רק מתאים אינו  זה תואר ולכן  וכו'. 'גבור'
בחינה לשום  מתאים אינו 'בורא' התואר זאת, לעומת
- העצמות  בכוח שרק כיון  ממש , העצמות מלבד
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ואין  דבר משום ונמשך נאצל שאינו האמיתי  הקדמון
מאין. יש לברוא  לו, הקודמת סיבה

êøáúé åúåà øàúî åðéàù ,øàåúå éåðéë åðéà äæ íùã
øåàî åîë éèøô ïéðò äæéàá, פרטי בענין אותו שמתאר

(שמאיר, àðååâ éàäëåהשמות בשאר זה ) דרך ועל
¯והתארים, äáøãàå'בורא' êøáúéהשם àåäù äøåî

,éúéîàä ïåîã÷ אחר משהו מול יחסי קדמון  לא כלומר,
שאין  אמיתי  קדמון אלא ליצחק ) שקדם אברהם (כמו

לו, שקדם  ¯משהו ïë ìòå- האמיתי  קדמון  שהוא כיון
àöîð àåäùå 'åë ùéì ïéàî àåøáì úìåëéä êøáúé åì

éúìá úåàéöî úðéçááמציאות.'åë àöîð אינו הוא
אלא להמצאותם, סיבה  שיש הנבראים כל כמו נמצא

מציאותו. עצם מצד נמצא הוא

כשאר  לא אך 'מצוי ', שהוא הוא העצמות תואר כלומר,
'בלתי נמצא אלא למציאותם  סיבה שיש הנמצאים
המוכרת במציאות לא אך נמצא היינו, - נמצא' מציאות
מעצמותו ', 'מציאותו  אלא מחודשת, מציאות לנו ,

'מעצמותו '. אלא סיבה איזו  מצד אינה מציאותו 
כשאר  לא אך 'קדמון ', שהוא הוא העצמות תואר וכן 
מוחלט באופן ולא  אחר למשהו שקודמים  הנבראים
אמיתי קדמון הוא אלא למציאותם, סיבה  יש שהרי

לו. שגורמת סיבה שאין
התואר  הוא אלו ענינים את  בשלימות שמבטא  ומה
המצוי האמיתי הקדמון ביכולת שרק כיון 'בורא ',

מאין. יש לברוא  נמצא' מציאות 'בלתי  בבחינת
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ספירה  וכל העליונות, הספירות עניני פרטי להשיג אפשר הנפש, כחות פרטי ידיעת ע"י
מקיפים, – ורצון עונג דבי"ע. לספירות דאצילות ספירות בין חילוק יש מזולתה. שונה

ועלול  עילה הם שכל ע"פ מדות זה. את זה ומשלימים בלב, מדות בראש, מוחין

ּכתיב e‡·e¯ב) ּדהּנה הּוא, אדם 5הענין "נעׂשה ≈ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
נברא  ׁשּלמּטה ּדהאדם ּכדמּותנּו", ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבצלמנּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו העליֹון, אדם ּודמּות ּדמּות 6ּבצלם "ועל ְְְְְְֶֶֶֶַָָָָ
עׂשר  ׁשהם מּלמעלה", עליו אדם ּכמראה ּדמּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּכּסא
ידי  על הּנה ולכן אדם, ּבצּיּור ׁשהם ּדאצילּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָספירֹות
להבין  אפׁשר ועניניהם הּנפׁש ּכחֹות ּבפרטי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהידיעה
 ֿ ּדכתר העליֹונֹות ּבּספירֹות אלקּות ּבעניני ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹּולהּׂשיג
נצחֿהֹודֿיסֹוד  חסדּֿגבּורהּֿתפארת, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָחכמהּֿבינהּֿדעת,
והּפרטי  הּכללי ּבההפרׁש עניניהם ּפרטי ולידע ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמלכּות,
ׁשּבין  ההפרׁש ּבכללּות ּוכמֹו ּוספירה, ספירה ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּבין
ההפרׁש אֹו חכמהּֿבינהּֿדעת, ּוספירֹות הּכתר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָספירת
 ֿ חסד להּספירֹות חכמהּֿבינהּֿדעת ספירֹות ּבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּכללי
הּפרטי  וההבּדל ונצחֿהֹודֿיסֹודֿמלכּות, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּגבּורהּֿתפארת
אחד, ּבסּוג ּפרטים והּספירֹות הּספירֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָׁשּבכללּות
לׁשּתי  נחלקֹות ׁשּלמעלה הּספירֹות הרי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדבכללּות

ּכֹוללים  סּוגים ׁשלׁשה ׁשהם ּופנימים, מּקיפים – ְְְְִִִִִִִֵֶַָֹּבחינֹות
היא  ספירה ּכל הּנה סּוג ּובכל ּומּדֹות, מחין מּקיפים, –ְְִִִִִִִֵַָָָֹ
ּבּספירֹות  ּוכמֹו זה, ׁשּבסּוג הּׁשנּיה מהּספירה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָחלּוקה
הּנה  הּמחין, ּבסּוג ּכּלם היֹותם עם ְְֱִִִִֵַַַָָָָָֹֻחכמהּֿבינהּֿדעת,
מּזּולתּה חלּוקה היא ּוספירה ספירה ּכל הרי זה ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָּבכל
הּמחין  ׁשּספירֹות ּבלבד זֹו ּדלא והינּו מהּותּה, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹּבעצם
אּלא  הּמּדֹות, ּומּספירֹות הּמּקיפים מּספירֹות ְְֲִִִִִִִִֶַַַָחלּוקים
ּובּכלים  ּבהאֹורֹות מּזה זה חלּוקים ׁשהם זאת ְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹעֹוד

ּוכמאמר  אּנּון"7ׁשּלהם, חללין ׁשלׁשה א "ּתלת ׁשהם , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
נמצא  וחלל חלל ׁשּבכל אדם, ּבגלּגלת מיחדים ְְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָֹֻֻחדרים
ּבחדר  הּנמצא מהּמח חמרֹו ּבענין ׁשּמׁשּתּנה מיחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻמח
ולח, קר הּוא החכמה ּכח ּדמזיגת והּׁשליׁשי, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹהּׁשני
מׁשּתּנים  וכן ויבׁש, חם הּוא הּבינה מח ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹּומזיגת
ּבהּספירֹות  הּוא ּכזאת ּבדגמא אׁשר ׁשּלהם, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻּבהּׂשכלים
זֹו מׁשּתלׁשלֹות הּספירֹות ּדכללּות היֹות ועם ְְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָׁשּלמעלה.
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נפשנו 7) השם המתחיל דיבור [מאמר] א. קלו, ג חלק זוהר
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ּבאפן  ּגם וחלּוקֹות מּזֹו, זֹו חלּוקֹות הן מקֹום מּכל ְֲֲִִִֵֶַַָָֹמּזֹו,
מיחדת  היא ּוספירה ספירה ּדכל להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֻהׁשּתלׁשלּותם,
עֹוד  ויׁש ׁשּבּספירֹות. ּפרטי ההפרׁש הּוא זה ּדכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמינּה,
ועֹולם  עֹולם ּבכל ׁשהם ּכמֹו ּבהּספירֹות ּכללי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָהפרׁש
להעׂשר  ּדעׂשּיה ספירֹות העׂשר ּדֹומה ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבפרט,
ספירֹות  העׂשר ּדֹומה ואינֹו הּיצירה, ּדעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָספירֹות
ּכלל  ּדֹומה ואינֹו הּבריאה, ּדעֹולם ספירֹות לעׂשר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּדיצירה
ספירֹות  להעׂשר הּבריאה ּדעֹולם ספירֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָהעׂשר
הרי  ועֹולם עֹולם ּבכל אׁשר היֹות ּדעם והינּו, ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶַַָָָּדאצילּות.
מּכל  מּמׁש, ּבׁשוה הּוא וענינם ספירֹות העׂשר ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָׁשמֹות
ּכמֹו יּובן זה ּדכל מהּותן, ּבעצם חלּוקֹות הם הרי ְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָמקֹום
העליֹונֹות, מּספירֹות הּמׁשּתלׁשלים הּנפׁש ּבכחֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא
מּקיפים  – ּבחינֹות לׁשּתי מתחּלקים ּכן ּגם הּנפׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּדכחֹות
מחין  מּקיפים, – ּכֹוללים סּוגים ולׁשלׁשה ְְְְִִִִִִִִַָֹֹּופנימים,
אברים  להם ׁשאין מּקיפים ּכחֹות הם ורצֹון ּדענג ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּומּדֹות.
ּבכל  נמצאים ׁשהם אּלא אליהם ּכלים להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻמיחדים
האברים  מּצד הּוא ההפרׁש ּוכללּות ּבׁשוה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאברים
ּכחֹות  מּצד אבל והרצֹון, הענג מתּגּלה ׁשּבהם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹוהענינים
ׁשרֹוצה  ּבׁשוה הּוא ּבכללּותם הּנה ורצֹון, ּדענג ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהּנפׁש
ּפנימים  והּכחֹות מתעּנג. ואינֹו רֹוצה אינֹו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַֹּומתעּנג,

הּמחין  מׁשּכן ּדמקֹום ּפרטים, ּבכלים הּמתלּבׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָֹהם
ּדמחין  והגם ּבּלב, הּוא הּמּדֹות מׁשּכן ּומקֹום ּבראׁש, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹהם
אבל  מהּותם, ּבעצם מּזה זה חלּוקים הם הרי ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָּומּדֹות
לזה. זה ׁשּיכים הם הרי ּפנימּיּות ּבחינת ׁשניהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהיֹותם
זאת  אין הּנה ּומּדֹות, ּדמחין הענין ּופנימּיּות ְְְְִִִִִִֵֵֶָָֹֹֹּובעמק
את  זה מׁשלימים ׁשהם אּלא ּבלבד, לזה זה ׁשּיכים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהם
מּדה  ּבאיזה ּדבר ּכׁשּמביאה היא אמּתית ּדהּׂשגה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָזה,

הּנּסיֹון" ּכבעל חכם "ואין ּוכמאמר והּׁשלמּות 8ּבפעל, , ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָֹ
ּדוקא  הּמחין ידי על הּוא ההפרׁש9ּבמּדֹות ּכללּות ׁשּזהּו , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

חּיים  ּדבעלי חּיים, הּבעלי למּדֹות אדם ּדבני מּדֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבין
ּבעצם  מּדֹות ּבעלי הם ואּדרּבא מּדֹות, ּבעלי ּכן ּגם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהם
מּדֹות  הם אבל אכזרי, ועֹורב רחמני ּדנׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהּותם,
ּדוקא, ׂשכל ּפי על הם אדם ּבני מּדֹות אבל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָטבעּיים,
עּלה  ּבדר הּוא הּמּדֹות אל הּׂשכל מן הּגּלּוי הּנה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָולכן

ההפרׁש ּדזהּו מן 10ועלּול, וההמׁשכה הּגּלּוי ּבין ּכללי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
אל  הּׂשכל ׁשּמן וההמׁשכה הּגּלּוי ּובין הּׂשכל, אל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרצֹון
הּוא  הּׂשכל אל הרצֹון מן וההמׁשכה ּדהּגּלּוי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמּדֹות,
אל  הּׂשכל מן וההמׁשכה והּגּלּוי התחּדׁשּות, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבדר
ּדעּלה  ענין ּוכללּות ועלּול, עּלה ּבדר הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהּמּדֹות

מּמילא. ּבדר ׁשּבא הּוא ְְִֵֶֶֶָָָועלּול
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תש"ט 8) עמלק ויבוא המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר
ב. פרק סב) (קונטרס

נז)9) (קונטרס תש"ח לדודי אני המתחיל דיבור [מאמר] ראה
ואילך. ב פרק

ו[מאמר]10) בהעלותך המתחיל דיבור [מאמר] לעיל ראה
וע' 125 ע' ה'ש"ת המאמרים [ספר יגדל. ועתה המתחיל דיבור

.[133
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.ÊË תורה" הסידור את הדפיסו תרמ"ט בשנת
לחדרו  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לי קרא אז אור".
ובחן  אור", "תורה בסידור בפניו להתפלל לי והורה
שבע  היה לא ואבי המלות. ופירוש בקריאת אותי
מלעיל  התנועות כמו הדקדוק, בענין בעיקר רצון,
גרשון  יצחק ר' את אבי אז שכר ורפה. דגש ומלרע,
ודקדוק. המלות פירוש בשבוע פעמיים אתי ללמוד
היטב. וידעתי שבועיים במשך למדתי המלות פירוש
בלילה, למדתי פעולה. כל לי היתה לא בדקדוק אך
הענין  לגבי זה היה במיוחד היה. לא כאילו ולמחרת

ורפה. דגש ומלרע, מלעיל של
.ÊÈ והוא דקדוק גרשון יצחק ר' עם למדתי פעם

רק  שהדברים ידעתי לעצמי אני אך ממני, רצון שבע
פרצתי  הכל, לו וסיפרתי אבי אל נכנסתי בי. מרחפים
את  לקח אבי אך מאבי. מוסר לקבל מוכן והייתי בבכי

לי: לפרש והתחיל אחר, באופן הדבר

תורה   מלעיל וארץ. שמים הם ומלרע מלעיל
דבר   מלרע תעשה. לא ומצוות עשה מצוות ומצוות.
דגש  כל בחוזק, דגוש, להיות צריך המלעיל הרשות.
צריך  המלרע יותר. חזק ובשנים כפולה, אות הוא
אך  המותרים, דברים הרי שהם למרות רפה, להיות
מה  רק בחלישות, להיות ועליהם מחוייבים הם אין

יותר. ולא לו שמוכרח
הוראת  זה הרי מאביו, כך שומע כשילד אה!

דורות. לדורי מושרשת חינוך
.ÁÈ בישרא לרבים.בנשיא הוראה זהו ל
.ËÈ הרבי של תלמידו היה זעזמער זלמן ר' החסיד

משכיל  היה מהצעירים. היה הזקן רבנו אצל האמצעי.
מהותו. בעצם מוחין ובעל בטבע

חכמתו, כוח בעצם חכם בענין מדבר היה כשאבי
זעזמער. זלמן ר' דרך על אומר: היה

.Î בתוכו לפעול זעזמער זלמן ר' כשרצה
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הבא: הסיפור מספר היה הלב , התעוררות
טובות. מדות ובעל גדול למדן יהודי, גר בעירו
בעל  לחפש צריכים היו הטובות, במדותיו מופלא היה
כלל. ידע לא החסידות מענין אך, כזה. טובות מדות
חידשה  מה זעזמער: זלמן ר' את פעם שאל והוא
על  מוחין העלתה חסידות זלמן: ר' לו ענה חסידות?

מדות.
.‡Î הזקן רבנו אל למדן אותו נסע יותר מאוחר

הזקן: רבנו לו ענה שאלה. אותה שאל אותו וגם
בטבע. זה שבהם אלא מדות, יש חיים בבעלי גם 
המדות  אדם בבני אך רחמני. ונשר אכזרי עורב כמו
אדם  שבבני המדות הרי לכאורה, השכל. פי על הם
הטבע, מצד להיות צריכות כן גם היו השכל פי על

רז"ל  מאמר דרך על הוא הענין הקב"ה 12אלא רצה
הקב"ה  רצה כך כו', הרבה לפיכך ישראל את לזכות
הן  בהם המדות לכן העבודה, בענין ישראל את לזכות
זקוקים  כך שלשם אלא הטבע, מצד לא השכל, פי על

לעבודה.
.·Î שבכל וראה, התבונן כך, זה יהודי מששמע

מין  כמו המדות לענין רק הגיע ימיו כל עבודתו
המשיך  מהתעלפותו כשהתעורר והתעלף. הבהמה,
אז  עד שכן  חסידות? ומהי נו, הזקן: רבנו את ושאל

הזקן: רבנו לו ענה  השלילה את רק הרגיש
ר"ת:  "שמע" ישראל". "שמע היא חסידות 

עיניכם  מרום כפי 13שאו שמים, ולא מרום כאן כתוב .
יותר, ולמעלה למעלה זה מרום הראב"ע, פירוש

בשכל, להבין גופא וזאת השכל מן ללמעלה להגיע
אלה". ברא מי "וראו בפסוק שמסיים כפי

בתוכו  פועל זעזמער זלמן ר' היה זה בסיפור
הלב . התעוררות

.‚Î בענין מאנ"ש בתביעות האריך אדמו"ר (כ"ק
באיזה  שעות כמה להעמיק שצריכים החסידות, עסק
באלקות, שקוע יהיה הגשמי שהמוח בדא"ח, ענין

ע  וקבצן:)והמשיך יורד דרך ל
פעולת  ומהי עשירות מהי כלל מושג לו אין קבצן
עשיר, זה מה יודע מעשרו שירד עשיר העשירות.
העדר  של העמדה ואת הרחבות את יודע הוא
בו  יש אך בהווה, עני אמנם הוא הזולת. מציאות
הרי  לעשיר, שהפך קבצן ואילו עשיר, של העמידה

קבצנית. והתפעלות בהפלאה היא העשירות
.„Î דבר הן החסידות ולימוד החסידים דרכי

שני  שישנם פעמים, כמה בזה שדובר כפי הכרחי,
של  והתבוננות לימוד של התבוננות התבוננות: אופני

תפלה.
ריבוי  לכך שצריכים הענינים, בשני ההתנצלות
על  היא שהכוונה שחושבים מה וגם וכדומה, זמן

גמורה. טעות היא  השני
אלקי, בענין שעה חצי במשך והלב  המוח קישור

עצמו. עליו מתכוונים ואכן הרבה, פועל היה
רק  הוא במועט להסתפק אך במועט, מסתפקים
שיעור  לכך אין להסתפק, אין במלעיל ואילו במלרע,

כלל.
meid zcerqa ,dxez zgny
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מא,יז.12) אדר"נ כג,ב. מ,כו.13)מכות ישעיה

•
ycew zexb`

לפ"ק  אעת"ר תשרי לחודש כ"ד יום השם, בעזרת

ליובאויטש 

ומרומם  נכבד מפור' הג' ידי"ע כבוד

שי' מיכל שמואל מו"ה וי"א ווח"ס

פט"ב  חבר טריינין,

אחדשה"ט!

אגודה"ק  נשיא כ"ק ובראשם ישורון שבטי בהקהל

ב"פ  כרומע"ל נתכבד שמח"ת, בליל שליט"א, הקדושה

ושנים  מאה סך שב"ש, כמדי הטהורה ונדבתו מאתה"ר,

בשילוחם  לזרז כרומע"ל את אחלה אשר רו"כ, ושישים

תורה"ק  וזכות לכסף. הדוחק גודל לכרומע"ל כידוע

ויצו  ברו"ג, כהנ"א ועל כרומע"ל על תגן היקרים ותלמידי'

יצליח, יפנה אשר ובכל מעש"י בכל הברכה את אתו ד'

ינון. ביאת עד ויתרומם יתעלה והנורא הנכבד והמוסד

כערכו  מכבדו מקול"ע באה' הדו"ש ידי"ע ונפש כנפשו

"תומכיֿתמימים" ביתֿמסחר בשם הנעלה,

פועל  מנהל

ש"ס  יצחק יוסף

fh jxk v"iixden w"b`
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ycew zegiyn zecewp
אמרו  זכאי 1רז"ל בן יוחנן רבי בין מסויים דמיון שישנו

לשלש  שנחלקו שנה ועשרים מאה חיו שניהם רבינו: למשה
שנה, ארבעים במצרים הי' משה שנה. ארבעים של תקופות
ורבי  שנה; ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים ובמדין
חכמים  ושימש שנה, ארבעים בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן

שנה. ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים

נוסף: צדֿהשווה למצוא ניתן במשנתנו

לחמשה  מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
לשתים, נחלקים משה ידי על שניתנו הלוחות (וכן חומשים
יוחנן  רבי של תורתו וכן דברות); חמש מצויות צד כשבכל
אחד  וכל תלמידים, של סוגים לחמשה נתחלקה זכאי בן

תורה. חומשי מחמשה אחד כנגד הוא מהם

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, בן אליעזר ,2רבי
רז"ל  כמאמר בראשית, חומש כנגד זו 3הוא – "הגדולה

בראשית". מעשה

חנניא  בן יהושע הוא רבי יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו ,
ישראל  של גאולתם על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה  שנמשלה חנניא 4ממצרים, בן יהושע רבי נוסף: קשר .
העולם  אומות חכמי עם בויכוחים להרבות ומסתבר 5נהג ,

"קרוב  להיותו בכך עסק חנניא בן יהושע רבי שדוקא
בביתו 6למלכות" שגדל – משה שניהל לויכוחים קשור וזה ;

בחומש  מסופר עליהם מצרים, מלך פרעה עם – פרעה של
שמות.

"תורת  שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכהן יוסי רבי
.7כהנים"

מעצם  שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל בן שמעון רבי
והחסרון  חומש 8החטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודים" "חומש שנקרא לדרגת 9במדבר, להגיע הדרך כי ,
את  תמיד סופר כשאדם ומספר: מנין ידי על הוא חטא" "ירא
הוא  אזי בעולם, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימים

וחסרון. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את מנצל

כנגד  הוא המתגבר", "כמעיין שהי' ערך, בן אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברים, ידי 10חומש שעל היינו ,

נעשה  הקב"ה, מפי הראשונים החומשים ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר המתגבר" .11"כמעיין

éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©
במפרשים  יותר 12מבואר היו זכאי בן יוחנן שלרבי ,

תלמידיו  שכל הוא הפירוש אלא כמובן, תלמידים, מחמשה
ודרגות. סוגים לחמשה נחלקים

ולומדי  התלמידים כל לגבי גם הוא שכן לומר, ויש
נאמר  עליהם ישראל, כל וכן – בכלל בניך 13תורה "וכל
סוגים. לחמשה מחולקים שהם – ה'" לימודי

ישראל  בני מתחלקים לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה  שבעת כנגד דרגות, לשבעה שעובד גם מי יש מדות:

למלכות  ועד מיראה, שעובד מי יש מצינו 14מאהבה, וכן .
ו"שבעה  תורה חומשי חמשה התורה: בחלוקת אופנים שני

תורה" אופני 15ספרי שני בין ההבדל את לבאר ויש .
ושבעה: חמשה – החלוקה

שבעה  ואילו בקדושה, העבודה עם בכלל קשור חמשה
חמש  בספירות, שהוא וכפי בעולם. גם העבודה על מורה

כידוע  המדות, עיקר את כוללים הוד עד מחסד 16המדות

הספירות  ותשלום "סוף הוא הוד, החמישית, שהספירה
ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה המדות"; בעיקר

לבי"ע  ההשפעה מקור דפרודא 17הן .18עלמא

לשבעה  ישראל בני חלוקת בין ההבדלים אחד זהו
הדרגות  גם בישראל, הדרגות כל כולל - שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששית 19התחתונות הספירה כנגד ,(
בתור  זה למספר מתחלקים ישראל בני - חמשה והשביעית.
תלמידיו  (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
היינו  וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, בן יוחנן רבי של

ספירות). (חמש קדושה עם בעיקר קשורים שהם כפי

היא  הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דרך ועל
אך  בקדושה. קשור התורה ענין עיקר שכן ספרים, לחמשה
ימי  בשבעת שנברא בעולם, גם לפעול צריכה שהיא היות
הדרגה  כולל לשבעה, החלוקה גם בה יש לכן בראשית,

בעולם  ההשפעה מקור שהן והשביעית, .20הששית

שם.1.1.1.1. לפרקי2.2.2.2.ספרי בהקדמה אליעזר האחד שם קונטרס ראה
א.3.3.3.3.דר"א. נח, ילקו"ש4.4.4.4.ברכות וראה ואילך. ד טז, יחזקאל

גוי. מקרב גוי לו לקחת עה"פ תנאים5.5.5.5.ואתחנן תולדות ראה
.(626 (עמ' בערכו (היימאן) לג,7.7.7.7.רש"י.6.6.6.6.ואמוראים קידושין

א).8.8.8.8.א. פב, מטות (לקו"ת חסרון מלשון ב.9.9.9.9.חטא סח, יומא
ב.10.10.10.10. לא, פי11.11.11.11.מגילה על – תשמ"ב דברים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים הרשב"ץ.12.12.12.12.רשימת בשם ישעי'13.13.13.13.מד"ש
יג. בהעלותך.14.14.14.14.נד, ר"פ לקו"ת דש,15.15.15.15.ראה דא"ח עם סידור

שעד.16.16.16.16.א. ס"ע בהעלותך ג,17.17.17.17.אוה"ת בראשית תו"א ראה

פל"ב.18.18.18.18.א. תניא ספרים19.19.19.19.ראה לג' נחלק במדבר ספר כי
א). קטז, 20.20.20.20.608.(שבת עמ' ח"ב תנש"א ספה"ש
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הּתֹורה  על רׁש"י ׁשּפירּוׁש הּזקן אדמּו"ר ּפתּגם ידּוע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנה

עם  מתאים רׁש"י דּפרּוׁש מּובן ׁשּמּזה ּתֹורה", ׁשל "יינּה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא

הּתֹורה: ּבפנימּיּות ְְִִִַַָָהמבֹואר

ּבּנּדֹוןּֿדידן: מּובן אינֹו ְְִִִֵַָָָולכאֹורה

ּבארּוּכה  מבֹואר ּפרׁשתנּו, התחלת על חסידּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבדרּוׁשי

האלקית  הּנפׁש מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁש"ּכי

צלֹותא  ּד"ׁשעת הּתפּלה, ּבעת (יצרֿהרע) הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעם

רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו עם זה ּפרּוׁש מתאים ואי - קרבא" ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעת

מדּבר"? הּכתּוב הרׁשּות, ְְְְְִֵֶֶַַָָּד"ּבמלחמת

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

 ֿ הּיצר ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמבֹואר

מנּוחה. ּבדר ב) מלחמה, ּבדר א) ְְְְִֶֶֶֶַָָָָהרע:

"ׁשעת  - הּתפּלה עבֹודת ּבין החילּוק זהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבכללּות

ׁשלֹום": גֹו' נֹועם ּדרכי "ּדרכיה - הּתֹורה לעבֹודת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָקרבא",

למעלה, מּלמּטה הּיצרֿהרע ּברּור הּוא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעבֹודת

(נפׁש ּבהּמתּברר האלקית) (נפׁש הּמברר התלּבׁשּות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

הּברּור  אבל ויגיעה; מלחמה עלֿידי ּבא זה ולכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּבהמית),

ׁשעלֿידי  מּמילא, ּבדר למּטה, מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

 ֿ ועלֿידי ּבנפׁשֹו, אלקּות ּומגּלה ממׁשי הּוא הּתֹורה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָֹלימּוד

מאליו. הּיצרֿהרע (ּומתּברר) מתּבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה

מלחמה  עלֿידי הּיצרֿהרע ּׂשּברּור מה מּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿפיֿזה

מנּוחה  ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ּכי - הרׁשּות" "מלחמת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָנקרא

ּתֹורה. ׁשל עבֹודה עלֿידי -ְֲֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(32 'nr d zegiy ihewl)
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ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ערכין למּסכת ב)ּכׁשהּגיעּו "ליׁשנא (טו, הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿטֹוב: ּפרׁש ּתליתאי", קטיל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּתליתאי

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

מרציחה  יֹותר קׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלבּוׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָרציחה

ְִַּגׁשמית.
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ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz'd `vz zyxt zay zgiyn)

הּתֹורה  על רׁש"י ׁשּפירּוׁש הּזקן אדמּו"ר ּפתּגם ידּוע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנה

עם  מתאים רׁש"י דּפרּוׁש מּובן ׁשּמּזה ּתֹורה", ׁשל "יינּה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא

הּתֹורה: ּבפנימּיּות ְְִִִַַָָהמבֹואר

ּבּנּדֹוןּֿדידן: מּובן אינֹו ְְִִִֵַָָָולכאֹורה

ּבארּוּכה  מבֹואר ּפרׁשתנּו, התחלת על חסידּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבדרּוׁשי

האלקית  הּנפׁש מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁש"ּכי

צלֹותא  ּד"ׁשעת הּתפּלה, ּבעת (יצרֿהרע) הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעם

רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו עם זה ּפרּוׁש מתאים ואי - קרבא" ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעת

מדּבר"? הּכתּוב הרׁשּות, ְְְְְִֵֶֶַַָָּד"ּבמלחמת

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

 ֿ הּיצר ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמבֹואר

מנּוחה. ּבדר ב) מלחמה, ּבדר א) ְְְְִֶֶֶֶַָָָָהרע:

"ׁשעת  - הּתפּלה עבֹודת ּבין החילּוק זהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבכללּות

ׁשלֹום": גֹו' נֹועם ּדרכי "ּדרכיה - הּתֹורה לעבֹודת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָקרבא",

למעלה, מּלמּטה הּיצרֿהרע ּברּור הּוא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעבֹודת

(נפׁש ּבהּמתּברר האלקית) (נפׁש הּמברר התלּבׁשּות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

הּברּור  אבל ויגיעה; מלחמה עלֿידי ּבא זה ולכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּבהמית),

ׁשעלֿידי  מּמילא, ּבדר למּטה, מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

 ֿ ועלֿידי ּבנפׁשֹו, אלקּות ּומגּלה ממׁשי הּוא הּתֹורה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָֹלימּוד

מאליו. הּיצרֿהרע (ּומתּברר) מתּבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה

מלחמה  עלֿידי הּיצרֿהרע ּׂשּברּור מה מּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿפיֿזה

מנּוחה  ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ּכי - הרׁשּות" "מלחמת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָנקרא

ּתֹורה. ׁשל עבֹודה עלֿידי -ְֲֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(32 'nr d zegiy ihewl)
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ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ערכין למּסכת ב)ּכׁשהּגיעּו "ליׁשנא (טו, הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿטֹוב: ּפרׁש ּתליתאי", קטיל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּתליתאי

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

מרציחה  יֹותר קׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלבּוׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָרציחה

ְִַּגׁשמית.
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:íéîéñ ¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(oeyg bi mei meid)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ולא ּכתיב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי  מּמׁש. עבֹודהֿזרה מחׁשבת ּוכמֹו עׁשן, ּכהנּדף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  עריֹות וגּלּוי עבֹודהֿזרה ּכנגד הרע לׁשֹון ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  לב חכם לכל נֹודע ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדּמים,

למּוטב". והן לטֹוב הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר

éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

èäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
òøfä:íøkä úàeáúe òøæz øLàñé-àì ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤Ÿ

:åcçé øîçáe-øBLa LøçúàéæðèrL Laìú àì ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½
:åcçé íézLôe øîöñáérz íéìãbCl-äN ¤¬¤¦§¦−©§¨«§¦¦−©«£¤¨®

:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìrñ ©©§©²©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«
âé:dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ékãéíNå ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬

øîàå òø íL äéìr àöBäå íéøác úìéìr dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´®̈§¨©À
-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ

:íéìeúa dì éúàöîåèéáà ç÷ìåáéúëøòðä ¨¨¬¦−̈§¦«§¨©²£¦¬
éø÷éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äørpäáéúëøòðä ©©«£−̈§¦®̈§¦¹¤§¥¯
éø÷:äørMä øérä éð÷æ-ìà äørpäæèéáà øîàå ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨§¨©²£¦¬

áéúëøòðäéø÷ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äørpä©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä LéàìæéíN àeä-äpäå ¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á

Ezáì éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ
éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−

:øérä éð÷æçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤

:Búà eøqéå Léàäèéóñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤
ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ì:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåøácä äéä §©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈©¨−̈
íéìeúá eàöîð-àì äfäáéúëøòðìéø÷:äørpì ©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«

àë-úà eàéöBäåáéúëøòðäéø÷çút-ìà äørpä §¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©
äúîå íéðáàa døér éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨
äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð äúNr-ék¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨

:Eaøwî òøä zøráeñáëLéà àöné-ék ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹
íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä̈¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiîñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´
áëLå øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬

:dnrãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå ¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´
-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤

áéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëäãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º
-úà Léàä àöîéáéúëøòðäéø÷äørpääNøàîä ¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈

Léàä úîe dnr áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²
:Bcáì dnr áëL-øLàåëáéúëøòðìåéø÷äørpìå £¤¨©¬¦−̈§©«§©©«£¨Æ

äNrú-àìïéà øáãáéúëøòðìéø÷àèç äørpì Ÿ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eärø-ìr Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïkæëä÷rö dàöî äãOá ék ¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈
áéúëøòðäéø÷réLBî ïéàå äNøàîä äørpä©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©
:dìñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðå §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

áéúëøòðäéø÷äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´
-ìk dçlL ìëeé-àì dpr øLà úçz äMàì§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈¨

:åéîéñâëàåéáà úLà-úà Léà çwé-àì ¨¨««Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®
ðk älâé àìå:åéáà óñáàkc-reöô àáé-àì §¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²

:ýåýé ìä÷a äëôL úeøëeñâøæîî àáé-àì §¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ©§¥−
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ìä÷a Bì àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬
ýåýé:ñãýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnr àáé-àì §Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®

ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNr øBc íb©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−
:íìBò-ãräíëúà eîc÷-àì øLà øác-ìr ©¨«©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ

øLàå íéøönî íëúàöa Cøca íénáe íçla©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á
éìr øëNíøà øBútî øBòa-ïa írìa-úà E ¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬

:jìì÷ì íéøäðåéäìà ýåýé äáà-àìåì ErîL ©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©
éäìà ýåýé Côäiå írìa-ìàäììwä-úà El E ¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì:EæLøãú-àì ¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤««Ÿ¦§¬
éîé-ìk íúáèå íîìL:íìBòì Eñ §Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע

מן  מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל מחׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומחּכה  אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג מּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבעֹולם

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî árúúèíéða §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²

ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
:ýåýéñééáéà-ìr äðçî àöú-ékzøîLðå E §Ÿ̈«¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈

:òø øác ìkîàéøLà Léà Eá äéäé-ék ¦−Ÿ¨¨¬¨«¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìáéäéäå ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬
e íéna õçøé áør-úBðôìàáé LîMä àáë ¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåE §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®

úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨
:Eúàö-úàåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤

ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬
éðçîáLå øác úåør Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈

éøçàî:Eñæèåéðãà-ìà ãár øébñú-àì ¥©«£¤««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®

éìà ìöpé-øLà:åéðãà írî EæéáLé Enr £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´
éørL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−

:epðBz àì Bì áBhañçéäLã÷ äéäú-àì ©´®−Ÿ¤«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈
:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«

èéýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úárBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:íäéðL-íbñëéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤
:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLðàëéøëpì ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´

éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹

éäìà ýåýé:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬
:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬

éúôNýåýéì zøãð øLàk úéNrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eñ ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִַַָׁשמעּתי

על  ּתּקּון וׁשאל ליחידּות אחד אליו נכנס אׁשר לי, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ּובׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, מו"ח כ"ק וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו על לסּפר ׁשאסּור הרע, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹון

éùéîçäëíéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EráN ELôðk:ïzú àì Eñåëék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³

Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àì:Erø úî÷ ìr óñãëàçwé-ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkáäàöéå §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«§¨«§−̈
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»

ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´
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ìä÷a Bì àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬
ýåýé:ñãýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnr àáé-àì §Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®

ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNr øBc íb©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−
:íìBò-ãräíëúà eîc÷-àì øLà øác-ìr ©¨«©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ

øLàå íéøönî íëúàöa Cøca íénáe íçla©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á
éìr øëNíøà øBútî øBòa-ïa írìa-úà E ¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬

:jìì÷ì íéøäðåéäìà ýåýé äáà-àìåì ErîL ©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©
éäìà ýåýé Côäiå írìa-ìàäììwä-úà El E ¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì:EæLøãú-àì ¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤««Ÿ¦§¬
éîé-ìk íúáèå íîìL:íìBòì Eñ §Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע

מן  מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל מחׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומחּכה  אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג מּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבעֹולם

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî árúúèíéða §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²

ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
:ýåýéñééáéà-ìr äðçî àöú-ékzøîLðå E §Ÿ̈«¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈

:òø øác ìkîàéøLà Léà Eá äéäé-ék ¦−Ÿ¨¨¬¨«¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìáéäéäå ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬
e íéna õçøé áør-úBðôìàáé LîMä àáë ¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåE §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®

úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨
:Eúàö-úàåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤

ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬
éðçîáLå øác úåør Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈

éøçàî:Eñæèåéðãà-ìà ãár øébñú-àì ¥©«£¤««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®

éìà ìöpé-øLà:åéðãà írî EæéáLé Enr £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´
éørL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−

:epðBz àì Bì áBhañçéäLã÷ äéäú-àì ©´®−Ÿ¤«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈
:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«

èéýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úárBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:íäéðL-íbñëéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤
:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLðàëéøëpì ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´

éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹

éäìà ýåýé:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬
:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬

éúôNýåýéì zøãð øLàk úéNrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eñ ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִַַָׁשמעּתי

על  ּתּקּון וׁשאל ליחידּות אחד אליו נכנס אׁשר לי, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ּובׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, מו"ח כ"ק וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו על לסּפר ׁשאסּור הרע, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹון

éùéîçäëíéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EráN ELôðk:ïzú àì Eñåëék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³

Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àì:Erø úî÷ ìr óñãëàçwé-ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkáäàöéå §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«§¨«§−̈
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»

ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´

iriay ,iyiy - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì dçlL-øLà ïBLàøä dìradzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈
-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äárBú«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eñ £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק ׁשמחּית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמחּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמּות

נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה עמלק מחּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש לבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹודמת

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ
:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæàöné-ék ¥©−¦¨®̈¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧

Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−
òøä zøráe àeää ápbä úîe Bøëîe§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

:Eaøwîñçì úrøvä-òâða øîMäãàî øîL ¦¦§¤«¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk úBNrìå§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²

:úBNrì eøîLz íúéeö øLàkèúà øBëæ ©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNr-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöañéúàMî Erøá äMú-ék §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬

:Bèára ákLú àì àeä éðrâéBì áéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:Eñ ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ
ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆

ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא עמלק –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטמאה, ּבלעם".iÂ˜¯עראי אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ»ְֱִִֶָֹ

,éùéù
éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯

éørLa Eöøàa øLà Eøbî:Eåèïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧
àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàñæèúBáà eúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³¨Æ
Léà úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬

:eúîeé BàèçañæéíBúé øb ètLî ähú àì §¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
:äðîìà ãâa ìáçú àìåçéúééä ãár ék zøëæå §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaéëðà ïk-ìr íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦®̈©¥º¨«Ÿ¦³
:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñèéøö÷ú ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦´¦§ŸÁ

áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ
ïrîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáéìëa Eéãé äNrî:Eñëék §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦³
éøçà øàôú àì Eúéæ èaçúíBúiì øbì E ©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬

äéäé äðîìàìå:àëììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−
éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eáëzøëæå ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈

Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
:äfä øácä-úà úBNrìñäëàäéäé-ék ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬

íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
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ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "א ׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ּוקריעת  מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמּיׂשראל,

ּגרם  ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע סּוף: ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻים

ׁשל  הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלכ

ויׂשראל. ה' ועצמת ְְְְְִֵַַָָּגדלּות
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˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

"מחה נאמר ּבסֹוף ÁÓz‰ּכאן ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַָָָֻ

"מחה נאמר ּבׁשּלח ּוכתיב ‡ÁÓ‰ּפרׁשת ה', ּפעּלת ," ְֱֶַַַַָָָֹ∆¿∆ְְִַֻ

ּבּטּול Ï‰'"מלחמה ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ּבעמלק", ְִָָ«ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתֹורה, ּבמׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה לבאר, ויׁש לגמרי. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעמלק

ד' ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח עצמֹו" "מּפי מׁשה ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשאמר

ׁשהּגּלּוי  וכיון הּגבּורה". "מּפי ׁשאמר הראׁשֹונים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּספרים

עמלק  ּבּטּול מדּגׁש יֹותר, הּספרים ּבד' מאיר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּלמעלה

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרׁשת

îéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷.ï

úáéú íééîòô øîåà àøå÷ ìòáäù åðéâäðî (*øëæ.(ìåâñá) øëæ éðùäå (äøéöá) øëæ ïåùàøä ,¥¤¤¤
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:ýåýé Cîçøî øîà èeîú àì éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî¥«¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬§©«£¥−§Ÿ̈«

`xenl iy
,éLBáú àì ék (ã.úeìâa úBéäì íìBòì ãBò éLBáz àì ékàì ¦Ÿ¥¦¦Ÿ¥¦§¨¦§§¨Ÿ

,éøétçú.ätøçì ãBò ééäz àlL úçèáî ééäz ékéîeìò,Céøeòð.C ©§¦¦¦¦§¦ª§©©¤Ÿ¦§¦§¤§¨£©¦§©¦

.éðL úéáe ïBLàø úéa úeìb ìò æîø àeäåéúeðîìà,C.úeëìnä ïBøñç §¤¤©¨©¦¦©¦¥¦©§§©¦¤§©©§

éìòá ék (äéNò C,CðBãà ék.CúBà ìécâî Cíéøeòð úLàå (å ¦Ÿ£©¦Ÿ©¦¦£¥©§¦¨§¥¤§¦
,'åâåíàL ,íéøeòð úLà Bîk§¥¤§¦¤¦

ãéîúé àì dìòa éðéòa ñànz¦¨¥§¥¥©§¨Ÿ©§¦

.íçøéå áeLé ék ,ñeànäòâøa (æ ©¦¦¨¦©¥§¤©
ézáæò ïè÷,CeëøàL ét-ìò-óà ¨Ÿ£©§¦©©¦¤¨§

òâøk íéáLçð eéäé ílk ,úeìbä éîé§¥©¨ª¨¦§¤¡¨¦§¤©

íéìBãb eéäiL íéîçøä ãâðk ïè÷̈Ÿ§¤¤¨©£¦¤¦§§¦

.ïîæa Bîk ,"òâøa" .Cöa÷àLk§¤£©§¥§¤©§¦§©

,óö÷ óöLa (ç.óö÷ èòîa §¤¤¤¤¦§©¤¤

úBòábäå eLeîé íéøää (é¤¨¦¨§©§¨
,äðéèeîzúeëæ äìëz íà óà §¤¨©¦¦§¤§

.úBänàäå úBáàä̈¨§¨¦¨

mixn zxhr
ãò íäì e÷étñé àì älà íâåúBnLð íéøråúBöøà øàMî ïéa õøàî ïéa §©¥¤Ÿ©§¦¨¤©§¨¦¬§©−¥¥¨¤¥¦§¨£¨

eáéLBéã :íúBàéàøéz-ìàCúàök äæ úeìbî Cúàö äéäiL éãçôz ìà ¦«¨©¦«§¦Æ©¦§£¦¤¦§¤¥¥¦¨¤§¥¥

,éðL úéááe ïBLàø úéáa úBòøå úBaø úBøö íò Cöøàa CeàönL úBiìb øàMî¦§¨¨ª¤§¨§©§¥¦¨©§¨§©¦¦§©¦¥¦

éLBáú àì-ék.úeìbä äfî éàözL øçà íìBòì ãBòéîìkz-ìàåíéøäì ¦´Ÿ¥½¦§¨©©¤¥§¦¦¤©¨§©¦¨«§¦−§¨¦

äìâz ït CáLça äleãb úBàøäìe LàøŸ§©§§¨§¨§¥¤¦§¤

áeLéøétçú àì ékãBò éLBáz àì ¦´´Ÿ©§¦®¦Ÿ¥¦

äìBb úëììéîeìr úLá ékCék ¨¤¤¨¦´³¤£©̧¦Æ¦

éøeòð éîéa Cì äéäL úLBaäøLàk C ©¤¤¨¨¨¦¥§©¦©£¤

úìèìeèîe äìBb úééäéçkLzàì ék ¨¦¨§§¤¤¦§½̈¦¦Ÿ

ãBò Cì äø÷ééúeðîìà útøçåC ¦§¤¨§¤§©¬©§§©−¦
úééäL úBiìba Cì eéäL úBøvä©¨¤¨¨©¨ª¤¨¦

äðîìàkãBr-éøkæú àìáBøî ék §©§¨¨¬Ÿ¦§§¦«¦¥

:úBðBLàøä úBøvä ìk eçkLz äáBè¨¦§§¨©¨¨¦

äéìrá ékCéðBãà øîBìkàeä ,C ¦³«Ÿ£©̧¦Æ§©£©¦

éNrBîL úBàáö ýåýé CúìBëéäå «Ÿ©½¦§Ÿ̈¬§¨−§®§©§¤

,ähîå äìòî úBàáö ïBãà àeä ék Bãéa§¨¦£§¨©§¨¨©¨
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ñeàénä ãéîúz àì äpä ,dìòá éðéòa§¥¥©§¨¦¥Ÿ©§¦©¦

ïk ,íçøé áeLé ékéäìà øîàC ¦¨§©¥¥¨©¬¡Ÿ¨«¦
éìò íçøìæ :Cézáær ïè÷ òâøaC §©¥¨©¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®

ïè÷ òâøk íéáLçð eéäé ílek úeìbä éîé§¥©¨¨¦§¤§¨¦§¤©¨¨

ék õeawä ìeîíéìãb íéîçøáe ©¦¦§©«£¦¬§Ÿ¦−
Cöa÷à:íéîé CøBàì ãéîúúå £©§¥«§©§¦§¤¨¦
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:ýåýé Cîçøî øîà èeîú àì éîBìL úéøáe Leîé-àì«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬§©«£−¥§Ÿ̈«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
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תחילת זמן קידוש לבנה:
יום שלישי בערב, ז' אלול



לוח זמנים לשבת פרשת כי־תצא בערים שונות בעולםרכב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:1406:1708:5108:5209:2609:2710:3310:3319:1019:0319:3719:2918:4419:40באר שבע )ק(

06:1106:1508:4808:5009:2409:2510:3110:3119:1419:0619:3819:3018:3819:41חיפה )ק(

06:1206:1508:4908:5009:2409:2510:3110:3119:1419:0719:3619:2818:2819:39ירושלים )ק(

06:1306:1708:5008:5209:2609:2710:3210:3219:1119:0419:3819:3018:4519:41תל אביב )ק(

06:0506:1408:4008:4409:2809:3210:3910:4019:4619:3420:2120:0819:1820:22אוסטריה, וינה )ק(

06:4906:4108:5708:5209:3409:2810:3110:2717:5618:0118:2318:2817:4218:39אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:1106:1808:4608:5009:3209:3510:4210:4419:4619:3420:1920:0719:1820:21אוקראינה, אודסה )ק(

05:4005:4808:1408:1909:0309:0610:1310:1519:2019:0819:5519:4218:5219:56אוקראינה, דונייצק )ק(

05:5005:5808:2408:2909:1309:1710:2410:2519:3219:2020:0719:5419:0420:08אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:1206:2108:4608:5109:3709:4110:4810:5020:0019:4720:3720:2319:3220:38אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:0506:1408:3808:4309:3009:3310:4110:4319:5319:4020:3020:1619:2520:31אוקראינה, קייב )ק(

06:3906:4609:1409:1809:5910:0211:0911:1020:1220:0120:4320:3119:4520:44איטליה, מילאנו )ק(

06:1206:1008:4308:4109:1209:1010:1410:1318:1918:1718:4118:3917:5918:48אקוואדור, קיטו )ח(

07:1907:1109:3009:2510:0510:0011:0310:5918:3318:3718:5919:0318:1819:14ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:1708:0810:2110:1611:0010:5411:5711:5319:1719:2219:4619:5219:0420:03ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:3106:3609:0709:1009:4709:4910:5510:5619:4419:3520:1420:0419:1920:16ארה״ב, בולטימור )ק(

06:1806:2408:5508:5709:3509:3710:4410:4519:3519:2620:0619:5619:0920:08ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:1906:2408:5508:5809:3609:3810:4410:4519:3619:2620:0619:5619:1020:08ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:5206:5909:2809:3210:1110:1311:2011:2020:1420:0420:4520:3519:4820:47ארה״ב, דטרויט )ק(

06:5606:5909:3309:3410:0710:0811:1411:1419:5019:4320:1520:0819:2620:18ארה״ב, האוסטון )ק(

06:2206:2708:5909:0109:3609:3710:4310:4319:2419:1619:5119:4318:5919:54ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5907:0209:3609:3610:0910:0911:1411:1419:4519:3920:1020:0419:2220:13ארה״ב, מיאמי )ק(

06:1306:1908:5008:5209:3109:3310:4010:4019:3219:2220:0319:5319:0620:05ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:4306:4809:1909:2210:0010:0211:0811:0919:5919:5020:2920:2019:3320:31ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:1106:1808:4808:5109:2909:3210:3810:3919:3219:2220:0319:5219:0520:04ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4206:3809:0609:0309:3609:3310:3710:3418:2618:2618:4918:5018:0818:59בוליביה, לה-פס )ח(

06:4806:5709:2009:2610:1310:1711:2511:2720:3920:2621:1621:0220:1021:17בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:4906:5809:2109:2710:1410:1811:2511:2720:3820:2521:1621:0220:1021:17בלגיה, בריסל )ק(

06:2206:1608:4208:3809:1309:0910:1310:1017:5918:0118:1918:2117:4218:30ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:0906:0408:3008:2609:0108:5710:0109:5817:4317:4518:0718:0917:2718:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:0506:1508:3708:4309:3109:3510:4310:4519:5919:4620:3520:2119:3320:36בריטניה, לונדון )ק(

06:1006:2008:4008:4709:3809:4210:5010:5220:1019:5620:5020:3519:4320:51בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:0906:1908:4108:4709:3609:4010:4810:5020:0719:5320:4420:3019:3820:45גרמניה, ברלין )ק(

06:3306:4209:0609:1109:5810:0111:0811:1020:2020:0720:5620:4319:5120:57גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:2506:1908:4308:3909:1509:1110:1410:1117:5918:0218:1818:2017:4318:30דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2206:2408:5808:5809:2909:2910:3410:3318:5718:5219:2119:1618:3519:25הודו, מומבאי )ח(

06:1906:2008:5508:5509:2509:2510:3010:2918:5318:4819:1719:1218:3119:21הודו, פונה )ח(

05:5606:0408:3008:3509:1809:2110:2810:3019:3419:2220:0819:5619:0620:09הונגריה, בודפשט )ק(

06:2206:2808:5909:0109:4009:4210:4810:4919:4119:3120:1120:0119:1520:13טורקיה, איסטנבול )ק(

06:5106:5609:2809:3010:0610:0811:1411:1520:0219:5320:3120:2219:3720:33יוון, אתונה )ק(

06:1706:2508:5208:5709:4009:4310:5010:5119:5419:4220:2820:1619:2620:29מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבת פרשת כי־תצא בערים שונות בעולם
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:2006:2108:5508:5509:2609:2610:3110:3018:5518:5019:1819:1318:3219:22מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:0806:5709:0609:0009:4809:4110:4410:3917:5518:0218:2718:3417:4318:46ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:4005:4308:1708:1808:5108:5109:5709:5618:3018:2318:5518:4918:0718:59נפאל, קטמנדו )ח(

07:0207:0009:3309:3210:0210:0011:0511:0319:1019:0819:3319:3118:5119:39סינגפור, סינגפור )ח(

05:3905:4908:1108:1709:0609:1010:1810:2019:3519:2120:1319:5919:0520:14פולין, ורשא )ק(

06:1506:1108:4108:3809:1009:0710:1110:0918:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

06:5607:0309:3109:3510:1710:1911:2611:2820:2820:1721:0120:4920:0121:02צרפת, ליאון )ק(

07:0007:0909:3409:3910:2410:2711:3511:3620:4420:3221:1821:0520:1621:20צרפת, פריז )ק(

05:5105:5008:2308:2208:5208:5109:5609:5418:0418:0218:2718:2417:4418:33קולומביה, בוגוטה )ח(

06:3606:4309:1209:1509:5509:5811:0411:0520:0419:5320:3320:2219:3720:35קנדה, טורונטו )ק(

06:1006:1708:4508:4909:3009:3310:4010:4119:4219:3120:1420:0219:1520:15קנדה, מונטריאול )ק(

06:1506:1908:5208:5309:2909:3010:3610:3619:1919:1119:4719:3818:5419:49קפריסין, לרנקה )ק(

05:5406:0508:2308:3009:2309:2810:3610:3820:0119:4620:4220:2619:3020:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:2505:3607:5208:0108:5609:0010:0810:1119:3919:2420:1920:0219:0920:19רוסיה, מוסקבה )ח(

05:3405:4108:0808:1308:5608:5910:0610:0719:1118:5919:4519:3318:4319:46רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:3806:4609:1309:1710:0010:0411:1111:1220:2020:0820:5020:3819:5220:51שוויץ, ציריך )ק(

06:0606:0708:4108:4109:1109:1010:1510:1418:3318:2918:5618:5218:1219:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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