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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
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עסקן רב פעלים וכו' 

מו"ה משה שי' שפירא, שר הפנים והעלי'

שלום וברכה!

קבלתי המברק שלו, ובמענה עלי' הברקתי לו היום, וז"ל: נבהלתי ממברקו מהפרת החזית 

מפלגתיים  רווחים  על  יוותרו  המפלגות  אם  ובודאי  המזרחי.  הפועל  את  מאשימים  הרבה  הדתית. 

תתאפשר הקמת החזית, המוכרחת לא רק בשביל הכלל אלא גם לכל אחת המפלגות. תקותי חזקה 

שבשעה מכרעת כזו תכיר כל מפלגה באחריותה לגבי הכלל ותביא להקמת החזית. בהתאם לשיחתנו 

כאן בטחוני שישתדל בהנ"ל ותודה מראש בעד הבשורה הטובה שיבשרני בזה. בברכה המצפה לרחמי 

שמים.

הידיעה במברקה שלו היתה לי הפתעה ואכזבה מרה ביותר, אחרי אשר הבטיחני כי בודאי 

למרות  חזית,  שתהי'  בודאות  קויתי  לכן  אשר  במצב,  שינוי  יהי'  אם  ויודיעני  מאוחדת  חזית  תהי' 

השמועות להיפך, באשר לא שמעתי ממנו על דברי שינוי.

תקותי חזקה אשר כ"מ יתאמץ בכל מרץ להגשמת ענין החזית אם גם מן הצורך יהי' לעשות 

וויתורים מפלגתיים, בפרט אשר ויתור בזה קרוב לשכר.

הנני מאחל לו הצלחה בהשתדלות הנ"ל ותודה למפרע בעד בשורות טובות בזה.

בפ"ש וברכה.

בטח כבר קיבל המברקה בענין ההכרחיות בחזית הדתית המאוחדת שנשלחה לו בחתימת באי 

כח החזית הדתית כאן, וגם המברקה ממר משה שי' פייערשטיין בנידון זה.

סוף זמן קידוש לבנה:
יום שלישי בערב, י"ד סיון
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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ה

,jzelrda zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,oeiq f"h
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰ÊÂ עד ירכּה עד זהב מקׁשה הּמנֹורה מעׂשה ¿∆ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ

ּגֹו' היא מקׁשה להבין 1ּפרחּה וצרי .2, ְְְְִִִִִָָָָ

הּנרֹות, הדלקת אֹודֹות מדּוּבר זֹו ּבפרׁשה ְְְֲֵַַַָָָָָֹהלא

ואיּלּו הּמנֹורה, עם ׁשעֹוׂשים העבֹודה ְְֲִִִִֶֶַָָָׁשּזֹוהי

הּמנֹורה) את עׂשּו אי) הּמנֹורה מעׂשה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָענין

ׁשמֹות  ּבספר זה לפני ּכבר זֹו3נתּבאר ּובפרׁשה , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

עד  הּמנֹורה, למעׂשה ּבנֹוגע אחד ּפרט רק ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָנזּכר

ׁשאר  ּכל ולא היא, מקׁשה ּפרחּה עד ְְְְְִִִֵַָָָָָֹירכּה

אמרֹו מהּו ּכן, ואם הּמנֹורה, ׁשּבמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהענינים

צרי ּכרח ועל ּגֹו'. הּמנֹורה מעׂשה וזה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָּכאן

ּבאֹופן  הּמנֹורה ּדמעׂשה הענין ׁשּדוקא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָלֹומר,

וׁשּיי נֹוגע היא, מקׁשה ּפרחּה עד ירכּה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשעד

מּול  ׁשאל ּבאֹופן הּנרֹות ּדהדלקת הענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָלכללּות

הּנרֹות  ׁשבעת יאירּו הּמנֹורה להבין 4ּפני וצרי , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבעבֹודת  ּבזה הענין להבין צרי וגם ּבזה. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהענין

נצחית  היא הּתֹורה ׁשהרי מּובן,5האדם, ׁשּמּזה , ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הענינים  ּכל יׁשנם הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּגם

הרּוחנית. ֲִָָָָּבעבֹודה

ּתֹורה ÔÈÚ‰Âב) ּבלּקּוטי מבֹואר ּדהּנה, 6ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶָָָ

יׂשראל, ּכנסת נקראת ְְְְִִֵֵֶֶֶָָׁשּמנֹורה

ּכמבֹואר  יׂשראל, נׁשמֹות ּכלל קדּוּׁשת ְְְְְִִִֵֶַַָָָׁשהיא

זכריה  ידעּת7ּבמנֹורת הלֹוא ּבהפטרה) (ׁשּקֹורין ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָ

והיינּו, ה', ּדבר זה כּו' וּיען וגֹו' הּמה ְְְְֵֶַַַַַָָמה

ׁשהיא  הּמלכּות), (ספירת ה' ּדבר היא ְְְְִִִֶֶַַַַַָׁשהּמנֹורה

ּבחינת  ּבתֹוכּה ׁשּמכנסת ׁשם על יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכנסת

אנּפין), זעיר (ּבחינת יׂשראל הּנקראת ְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָֹאלקּות

נׁשמֹות  (מקֹור כּו' הּנׁשמֹות ּכל ּכֹוללת ְְְְִִֶֶַָָוהיא

יׂשראל 8יׂשראל  ּבני נקראים למּטה ּגם ולכן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
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ד.1) ח, תרנ"ד.2)פרשתנו תרע"ד. תרל"ה. תקס"ו. בהעלותך רד"ה ואילך.3)ראה לא כה, ב.4)תרומה שם, פרשתנו

ובכ"מ.5) רפי"ז. ד).6)תניא (לב, המנורה מעשה וזה ד"ה הֿו.7)פרשתנו ד, ג).8)זכרי' (כט, פרשתנו ריש לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרשת  השבוע, בפרשת נאמר המקדש, ובית המשכן של המנורה אודות

בהעלותך:

·‰Ê ‰L˜Ó ‰¯Bn‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ אחת זהב מפיסת עשוייה שתהא ¿∆«¬≈«¿»ƒ¿»»»
המבוקשת  הצורה שמתקבלת עד בקורנס בה Ú„שמקישים dÎ¯È „Ú«¿≈»«

dÁ¯t,המנורה צורת פרטי כל ƒ¿»
שלה  שלה המבנה והקישוטים

'Bb ‡È‰ ‰L˜Ó1. ƒ¿»ƒ
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2‰L¯Ùa ‡Ï‰ , ¿»ƒ¿»ƒ¬…¿»»»

BÊ'הנרות את 'בהעלותך פרשת

,˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰ ˙B„B‡ ¯ae„Ó¿»«¿»««≈
‰„B·Ú‰ È‰BfL המשכן מעבודות ∆ƒ»¬»

‰Bn¯‰,והמקדש  ÌÚ ÌÈNBÚL∆ƒƒ«¿»
ÔÈÚ elÈ‡Â של NÚÓ‰התהליך ¿ƒƒ¿««¬≈

CÈ‡) ‰¯Bn‰בדיוק˙‡ eNÚ «¿»≈»∆
‰Ê ÈÙÏ ¯·k ¯‡a˙ (‰¯Bn‰«¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈∆

˙BÓL ¯ÙÒa3,,תרומה בפרשת ¿≈∆¿
מעשה  עניין של מלא פירוט בא שם

BÊהמנורה  ‰L¯Ù·e פרשת ¿»»»
‡Á„בהעלותך  Ë¯t ˜¯ ¯kÊƒ¿»«¿»∆»

„Ú ,‰¯Bn‰ ‰NÚÓÏ Ú‚Ba¿≈«¿«¬≈«¿»«
,‡È‰ ‰L˜Ó dÁ¯t „Ú dÎ¯È¿≈»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ ¯‡L Ïk ‡ÏÂ¿…»¿»»ƒ¿»ƒ

‰¯Bn‰ ‰NÚÓaL שלא ∆¿«¬≈«¿»
שמות, בספר אלא כאן Ì‡Â¿ƒמפורטים

‰ÊÂ Ô‡k B¯Ó‡ e‰Ó ,Ôk≈«»¿»¿∆
'Bb ‰¯Bn‰ ‰NÚÓ משמעות מה «¬≈«¿»

כאשר  המנורה', מעשה 'וזה האמירה

עשיית  אודות אחד פרט אלא כאן אין

המנורה?

EÁ¯k ÏÚÂ,הזו התמיהה בגלל ¿«»¿¬
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זה  ּׁשּנאמר מה ּגם וזהּו יׂשראל). ּכנסת ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבׁשם

זרּוּבבל  אל ה' הּנׂשיא 9ּדבר הּוא זרּוּבבל ּכי, ,8, ְְְִִֶֶֶַַָָָ

ּבּמדרׁש ׁשאמרּו (ּכמֹו הּכל הּוא 10ׁשהּנׂשיא ְְְִִֶֶַַַָָָֹ

רׁש"י  ּבפירּוׁש ּכל 11והּובא ּכֹולל ׁשהּוא היינּו ,( ְְְִֵֵֶַַָָ

ּבּׁשם  ּגם מרּוּמז זה וענין יׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָנׁשמֹות

ּבבל  זרע ּתיבֹות, מּׁשּתי ׁשּמּורּכב ,12זרּוּבבל, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּדרגֹות  מּׁשּתי ׁשּבלּול היינּו, ּבלּול, זרע ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּפירּוׁשֹו

הּסּוגים  ׁשני ׁשהם ּבהמה, וזרע אדם זרע ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזרע,

ענינם  (ּכמבֹואר יׂשראל ּבנׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָהּכללּיים

הּפסּוק  על אׁשר 13ּבּדרּוׁשים הּמׁשּפטים ואּלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

לפניהם  ּכמבֹואר 14ּתׂשים יֹותר, ּובפרטּיּות .( ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּדפרׁשתנּו הּדרּוׁשים (ּבהתחלת ּתֹורה )8ּבלּקּוטי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

יׁש מנֹורה, ּבׁשם ׁשּנקראים יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּבכללּות

ה' ּבעבֹודת מדריגֹות ׁשבע ׁשהם נרֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָׁשבעה

יאירּו הּמנֹורה ּפני מּול אל נאמר זה ועל ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָכּו'.

ׁשהם  נרֹות ׁשבעה היֹותם ׁשעם הּנרֹות, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשבעת

מּכל  ה', ּבעבֹודת ׁשֹונים ואפנים מדריגֹות ְֲֳִִִֵֶַַַַָָָׁשבע

ּפני  מּול אל ּבׁשוה ּכּוּלם מאירים ְְְִִֵֶֶָָָמקֹום,

האמצעי  נר ׁשהּוא .15הּמנֹורה, ְְִֵֶֶַָָָ

וזה CÈLÓÓeג) הּדבר, טעם לבאר ּבּכתּוב «¿ƒְְֵֶַַַַָָָָ

ּגֹו', מקׁשה הּמנֹורה ְְֲִֵַַָָמעׂשה

ּבׁשוה  מאירים הּנרֹות ׁשבעת ׁשּכל לכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּסיּבה

הם  ׁשּבׁשרׁשם ּבגלל היא, הּמנֹורה, ּפני מּול ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָאל

אל  ולכן , ּדמקׁשה, ענין ׁשּזהּו אחת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמציאּות

(ּבׁשוה), הּנרֹות ׁשבעת יאירּו הּמנֹורה ּפני ְְְְִִֵֵֶַַַָָָמּול
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ג).14) (עד, משפטים ר"פ עה"פ.15)תו"א פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ8‰hÓÏ Ìb ÔÎÏÂ בגופים , נשמות הם ישראל שבני כפי ƒ¿»≈¿»≈«¿«»

.(Ï‡¯NÈ ˙Òk ÌLa Ï‡¯NÈ Èa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿∆∆ƒ¿»≈
¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ זכריה בנבואת הללו הכתובים c·¯בהמשך ‰Ê ¿∆««∆∆¡«∆¿«

Ï·ae¯Ê Ï‡ '‰9‡ÈNp‰ ‡e‰ Ï·ae¯Ê ,Èk באותו 8, ישראל עם של ∆¿»∆ƒ¿»∆«»ƒ
(BÓkהדור, Ïk‰ ‡e‰ ‡ÈNp‰L∆«»ƒ«…¿

L¯„na e¯Ó‡L10‡·e‰Â ∆»¿«ƒ¿»¿»
È"L¯ Le¯ÈÙa11 הכתוב על ¿≈«ƒ

מלך  סיחן אל מלאכים ישראל "וישלח

אחר  "ובמקום – לאמור" האמורי

ואשלח  שנאמר במשה השליחות תולה

וישלח  וכן קדמות ממדבר מלאכים

אדום, מלך אל מקדש מלאכים משה

ישראל  וישלח אומר הוא וביפתח

הכתובים  וגו', אדום מלך אל מלאכים

וזה  נועל זה לזה, זה צריכים הללו

הם  וישראל ישראל הוא שמשה פותח

ככל  הוא הדור שנשיא לך לומר משה,

הכול"), הוא הנשיא כי ¿»‰eÈÈהדור
‡e‰L הנשיא˙BÓL Ïk ÏÏBk ∆≈»ƒ¿

Ï‡¯NÈ'תורה ב'לקוטי וכמבואר ƒ¿»≈
בזכריה  נאמר המנורה עניין "הנה כאן:

מה  ואומר כו' זהב מנורת והנה ראיתי

אל  ה' דבר זה אלי ויאמר אדוני אלה

עניין  כי פירוש הוא זרובבל, המנורה

נשמות  מקור שהוא ה' דבר בחינת

וכמו  בי נפחתה ואתה וכמאמר ישראל

וגו'... נשמת באפיו ויפח שכתוב

שם  על זרובבל בשם נקראו וישראל

בגלות  אז היו והם בארץ לי וזרעתיה

שם  על זרובבל נקרא הנשיא גם  בבל,

והוא  זרובבל אל ה' דבר וזהו עניין זה.

כמו  נר קרויה הנשמה כי המנורה

אדם, נשמת ה' נר וכללות שכתוב

מנורה...". נקראו ישראל נשמות

‰Ê ÔÈÚÂ כנסת על הוא שהמדובר ¿ƒ¿»∆
ישראל, נשמות כללות היינו Ï·ae¯Ê,ישראל, ÌMa Ìb Êne¯Ó¿»««≈¿»∆

,˙B·Èz ÈzMÓ ·k¯enL המילים Ï·aשתי Ú¯Ê12BLe¯ÈtL , ∆¿»ƒ¿≈≈∆«»∆∆≈
ÏeÏaL ,eÈÈ‰ ,ÏeÏa Ú¯Ê מעורבÌ„‡ Ú¯Ê ,Ú¯Ê ˙B‚¯c ÈzMÓ ∆«»«¿∆»ƒ¿≈«¿∆«∆«»»

Ï‡¯NÈ ˙BÓLa ÌÈiÏÏk‰ ÌÈ‚eq‰ ÈL Ì‰L ,‰Ó‰a Ú¯ÊÂ¿∆«¿≈»∆≈¿≈«ƒ«¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈLe¯ca ÌÈÚ ¯‡B·Ók) החסידות ‰eÒt˜מאמרי ÏÚ13‰l‡Â «¿»ƒ¿»»«¿ƒ««»¿≈∆

Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz ¯L‡ ÌÈËtLn‰14 הכתוב שעל היא הדברים ונקודת «ƒ¿»ƒ¬∆»ƒƒ¿≈∆
הגבוהות  שהנשמות מבואר בהמה" וזרע אדם זרע ישראל  בית את "וזרעתי

המרכבה במעשה (ככתוב העליון" "אדם מבחינת דמות ששורשן הכיסא "ועל

"זרע  נקראות ברֿדעת, כאדם באלוקות גדולה ידיעה להם ויש אדם") כמראה

כל  כמעט "שהם אור' ב'תורה הזקן רבנו כדברי (אשר הנשמות ושאר אדם"

בהמה"). "זרע נקראות שבדורותינו") הנשמות

˙ÏÁ˙‰a) ‰¯Bz ÈËewÏa ¯‡B·Ók ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈«¿»¿ƒ≈»¿«¿»«
e˙L¯Ùc ÌÈLe¯c‰8 פרשת «¿ƒ¿»»»≈

Ï‡¯NÈבהעלותך  ˙eÏÏÎaL (∆ƒ¿»ƒ¿»≈
,‰¯BÓ ÌLa ÌÈ‡¯˜pL שכפי ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»

נקראים  כללית אחת מציאות שהם

בפרטיות  הרי 'מנורה', הכללי בשם

LÈ ישראל B¯˙,בנשמות ‰Ú·L ≈ƒ¿»≈
˙„B·Úa ˙B‚È¯„Ó Ú·L Ì‰L∆≈∆««¿≈«¬«

'eÎ תורה'‰' ב'לקוטי שמפרט וכפי

נקרא  ישראל נשמות "וכללות שם:

ז' שהם נרות ז' בחינת בה ויש מנורה

מאהבה  עובד יש ה', בעבודת מדרגות

אש... כרשפי מאהבה ויש כמים משוך

ויש  הממוצע... קו התורה ידי על ויש

בעבודת  ולהתגבר לנצח ניצחון ידי על

ידי  על ויש טוב... ועשה מרע בסור ה'

ידי  על עבודה יש וכן הודייה...

במשנה  ז"ל רבותינו כמאמר התנשאות

בני  ישראל כל דשבת י"ד פרק סוף

ליבו  ויגבה שכתוב וכמו הם מלכים

כו"'. שפלות ידי על ויש ה' בדרכי

Èt ÏeÓ Ï‡ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«∆¿≈
,˙B¯p‰ ˙Ú·L e¯È‡È ‰¯Bn‰«¿»»ƒƒ¿««≈

Ì˙BÈ‰ ÌÚL שנשמות אף על ∆ƒ¡»
והן  מתחלקות B¯˙ישראל ‰Ú·Lƒ¿»≈

ÌÈÙ‡Â ˙B‚È¯„Ó Ú·L Ì‰L∆≈∆««¿≈»√»ƒ
,'‰ ˙„B·Úa ÌÈBL לעיל כמובא ƒ«¬«

,ÌB˜ÓŒÏkÓ ההבדלים למרות ƒ»»
ÂLa‰ביניהם, Ìlek ÌÈ¯È‡Ó¿ƒƒ»¿»∆

‡e‰L ,‰¯Bn‰ Èt ÏeÓ Ï‡∆¿≈«¿»∆
ÈÚˆÓ‡‰ ¯15 שלמרות היינו ≈»∆¿»ƒ

שבעת  כל למעשה ביניהם, ההבדלים

אחת. ולמטרה אחד לעניין מכוונים ה' בעבודת השונים האופנים

,¯·c‰ ÌÚË ¯‡·Ï ·e˙ka CÈLÓÓe מאירים ‚) הנרות כל מדוע «¿ƒ«»¿»≈«««»»
אחת)לכיוון במטרה ה' את עובדות הנשמות (כל NÚÓ‰האמצע ‰ÊÂ¿∆«¬≈

˙B¯p‰ ˙Ú·L ÏkL CÎÏ ‰aÈq‰L ,'Bb ‰L˜Ó ‰¯Bn‰ למרות «¿»ƒ¿»∆«ƒ»¿»∆»ƒ¿««≈
ביניהם  ‰È‡,ההבדלים ,‰¯Bn‰ Èt ÏeÓ Ï‡ ‰ÂLa ÌÈ¯È‡Ó¿ƒƒ¿»∆∆¿≈«¿»ƒ

ÌL¯LaL ÏÏ‚a מכל הנשמות כל באלוקות, למעלה הנשמות במקור ƒ¿«∆¿»¿»
L˜Óc‰הסוגים  ÔÈÚ e‰fL ,˙Á‡ ˙e‡ÈˆÓ Ì‰ שהמנורה כשם ≈¿ƒ««∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»

אחד, זהב מגוש נעשתה e¯È‡Èכפשוטה ‰¯Bn‰ Èt ÏeÓ Ï‡ ,ÔÎÏÂ¿»≈∆¿≈«¿»»ƒ
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ז l"yz'd ,oeiq f"h ,jzelrda t"y

הּמנֹורה  (ּפני ּפנימּיּותם ׁשּמּצד הם 16ּכיון ( ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

עד  יֹותר, ּבפרטּיּות לבאר ּוממׁשי אחת. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּבדרּגא

(אּלּו הּתחּתֹון רגל הּוא ּדירכּה ּפרחּה, עד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָירכּה

הּתחּתֹונֹות  מדריגֹות הּיר17הם ּבדּוגמת ,( ְְְְֵֵֵַַַַַָ

מּגּופא  לבר ׁשהּוא הם 18ׁשּבּגּוף ּופרחּה , ְְִִֵֶֶַַָָ

עליֹונֹות  (ּבחינֹות העליֹונים ׁשּזהּו17הּפרחים ,( ְְְְִִִֶֶֶֶַָָ

ּגּופא  ּדתפארת ּתפארת, ׁשל ּומֹוסיף 18ענין . ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָ

ּתֹורה  הּוא 19ּבלּקּוטי ׁשּפרחּה ּבזה, חדׁש ּפירּוׁש ְְִִֵֵֶֶָָָָָ

ּגדֹולי  על ּדקאי  (פליען), למעלה ּפריחה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמּלׁשֹון

ׁשּתֹורתם  ׁשם על ּפרחּה, הּנקראים ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּצּדיקים

ּורחימּו ּדחילּו ידי על לעילא ּפרחא ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָּותפּלתם

הּקדֹוׁש ּבּזהר ּכמבֹואר לפרחא, ּגדפין .20ׁשהם ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹ

חיּלּוקי  ׁשּלמרֹות ּפרחּה, עד ירכּה עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָוזהּו

מנֹורה. נקראת ּכאחת ּכּוּלּה הּנה הּנ"ל, ְְְְִֵֵַַַַַָָָָהּדרגֹות

ּבאֹופן p‰Â‰ד) הּמנֹורה מעׂשה על נֹוסף ¿ƒ≈ְְֲֵֶַַַָָ

הּמנֹורה, להדלקת (ׁשּנֹוגע ְְְְְִֵֶַַַַָָָּדמקׁשה

ּד(מקׁשה) הענין ּגם נזּכר ג'), סעיף לעיל ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּנזּכר

ּבהפטרה  ּגם וכּמּודּגׁש והּנה 21זהב, ראיתי ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

ּבלּקּוטי  ּכמבֹואר ּבזה, והענין ּכּלּה. זהב ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻמנֹורת

אהבה,6ּתֹורה  הּוא ּכסף ּכי יראה, הּוא ׁשּזהב ְֲִִֶֶֶַָָָָָ

נכספה  ׁשּיׁש22מּלׁשֹון מסּוּתרת אהבה נקרא וזה , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

יׂשראל  איׁש ּכל ּבלב יראה,23ּתמיד נקרא וזהב , ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָ

יאתה  זהב התּבֹוננּות 24מּצפֹון צרי ולזה . ְְְֱִִִֶֶֶָָָָָ

ּתּקנּו ּכן ועל  כּו'. הּוא ּברּו סֹוף אין ְְְִִֵֵַַָּבגדּוּלת

ּפסּוקי  עם הּתפּלה הּגדֹולה ּכנסת אנׁשי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָלנּו

ּפעמים  אלקים ׁשבחי סּפּורי ׁשּכּוּלה כּו' ְְְְֱִִִִִֵֵֶָָָֹּדזמרה

ׁשּיירא  יראה, למּדת ׁשּיּגיע (עד) ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהרּבה

(ׁשּזֹוהי  הּוא ּברּו סֹוף אין מּגדּוּלת ְְְִִִֵֵֶַָויתּבֹוׁשש

ּבלּקּוטי  ּומֹוסיף ּבֹוׁשת). יראת ּפנימית, ְְְְִִִִִִֵֶַָיראה
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סע"ד.16) ל, שם לקו"ת ב.17)ראה לג, שם א).18)לקו"ת (יז, בהקדמה ג.19)תקו"ז לג, שם גם וראה סע"ד. לב,

ב).20) (כה, ת"י תקו"ז ב.21)ראה שם, ג.22)זכרי' פד, ובכ"מ.23)תהלים פי"ח. תניא כב.24)ראה לז, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
) ˙B¯p‰ ˙Ú·L כולם) Ì˙eiÓÈt „vnL ÔÂÈk ,(‰ÂLa כפי ƒ¿««≈¿»∆≈»∆ƒ«¿ƒƒ»

בלשון  ‰Bn¯‰שנרמז Èt16 פנימיות מלשון ‡Á˙'פני' ‡b¯„a Ì‰ ( ¿≈«¿»≈¿«¿»««
שווה.

CÈLÓÓe הכתוב¯‡·Ï ישראל נשמות כל של ההתכללות עניין את «¿ƒ¿»≈
ישראל' 'כנסת בחינת היא במנורה,

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa אומר Ú„והכתוב ƒ¿»ƒ≈«
‡e‰ dÎ¯Èc ,dÁ¯t „Ú dÎ¯È¿≈»«ƒ¿»ƒ≈»

ÔBzÁz‰ Ï‚¯ המנורה של ∆∆««¿
ישראל ( ‰Ìובנשמות el‡≈≈

˙BBzÁz‰ ˙B‚È¯„Ó17,( «¿≈««¿
‡e‰L ÛebaL C¯i‰ ˙Ó‚e„a¿¿««»≈∆«∆

‡ÙebÓ ¯·Ï18, לגוף מחוץ ¿«ƒ»
'פתח  זוהר, לתיקוני בהקדמה (כמבואר

לעשר  משל הוא הגוף כיצד אליהו'

שמחוץ  השוקיים ששני הספירות

נצח  לספירות משל הם הגוף לעיקר

‰ÌÈÁ¯tוהוד  Ì‰ dÁ¯Ùeƒ¿»≈«¿»ƒ
˙BÈÁa) ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿ƒ

˙BBÈÏÚ17Ú e‰fL ,(ÏL ÔÈ ∆¿∆∆ƒ¿»∆
‡Ùeb ˙¯‡Ù˙c ,˙¯‡Ùz18 ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆∆»

מהבחינות  יותר הנעלה עצמו, הגוף

כל  ובמנורה מגופא" "לבר שהן

למקשה  מתאחדות הללו הבחינות

אחת.

ÛÈÒBÓe הזקן ÈËewÏaאדמו"ר ƒ¿ƒ≈
‰¯Bz19,‰Êa L„Á Le¯Èt »≈»»»∆

‰ÁÈ¯t ÔBLlÓ ‡e‰ dÁ¯tL∆ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»
ÔÚÈÏÙ) ‰ÏÚÓÏ לעוף ),כלומר ¿«¿»¿ƒ∆

È‡˜cשמכווןÈÏB„b ÏÚ ¿»≈«¿≈
,dÁ¯t ÌÈ‡¯˜p‰ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»

Ì˙lÙ˙e Ì˙¯BzL ÌL ÏÚ של «≈∆»»¿ƒ»»
ÏÈÚÏ‡הצדיקים  ‡Á¯t פורחת »¿»¿≈»

למעלה  eÏÈÁcועולה È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ
eÓÈÁ¯e ואהבה Ì‰Lיראה ¿ƒ∆≈

‡Á¯ÙÏ ÔÈÙ„b לפרוח כנפיים «¿ƒ¿»¿»
בהם, fa‰¯ולעוף ¯‡B·Ók«¿»«…«

LB„w‰20'ה אהבת של שהרגשות «»
את  למעלה המעלים הם ה' ויראת

למטה  המצוות וקיום התורה לימוד

הוא  שבאמצעותם העוף כנפי כמו

למעלה. ועולה פורח

Ï"p‰ ˙B‚¯c‰ È˜elÈÁ ˙B¯ÓlL ,dÁ¯t „Ú dÎ¯È „Ú e‰ÊÂ¿∆«¿≈»«ƒ¿»∆«¿ƒ≈«¿»««

שונים, באופנים ה' את העובדות ישראל בנשמות Á‡k˙שיש dlek ‰p‰≈»»¿««
‰¯BÓ ˙‡¯˜.לעיל כמבואר יחד, מתאחדים כולם כי ƒ¿≈¿»

Ú‚BpL) ‰L˜Óc ÔÙB‡a ‰¯Bn‰ ‰NÚÓ ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â („¿ƒ≈»««¬≈«¿»¿∆¿ƒ¿»∆≈«
¯kÊ ,('‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰Ï מעשה לגבי ¿«¿»««¿»«ƒ¿»¿≈»ƒƒ¿»

c(L˜Ó‰)המנורה  ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿ƒ¿»
Ìb Lb„enÎÂ ,·‰Ê»»¿«¿»«

‰¯ËÙ‰a21 בנבואת זו, שבת של ««¿»»
לעיל  הנזכרת p‰Â‰זכריה È˙È‡»̄ƒƒ¿ƒ≈

,dlk ·‰Ê ˙¯BÓ שממשיך כפי ¿«»»À»
ומבאר.

,‰Êa ÔÈÚ‰Â הפנימית המשמעות ¿»ƒ¿»»∆
הוא  במנורה הזהב עניין של

‰¯Bz ÈËewÏa ¯‡B·Ók6 «¿»¿ƒ≈»
,‰‡¯È ‡e‰ ·‰fL ליראת משל ∆»»ƒ¿»

‡‰·‰,ה', ‡e‰ ÛÒk Èk משל ƒ∆∆«¬»
ה' ÙÒÎ‰לאהבת ÔBLlÓ22, ƒ¿ƒ¿¿»

ותשוקה  ÊÂ‰כיסופין 'כסף', המושג ¿∆
LiL ˙¯zeÒÓ ‰·‰‡ ‡¯˜ƒ¿»«¬»¿∆∆∆≈

„ÈÓz ונרגשת ניכרת אינה אם גם »ƒ
Ï‡¯NÈבגלוי LÈ‡ Ïk ·Ïa23, ¿≈»ƒƒ¿»≈

ומצבו  מעמדו מהו הבדל מבלי

ה', È¯‡‰,בעבודת ‡¯˜ ·‰ÊÂ¿»»ƒ¿»ƒ¿»
באיוב  הכתוב בלשון שנרמז וכפי

‰˙‡È ·‰Ê ÔBÙvÓ24,יבוא ƒ»»»∆¡∆
בצד  הצפון המזרח מול וכשעומדים

שממנה  הגבורה מידת של הצד שמאל,

היראה. באה

‰ÊÏÂ יראת של הרגש את לעורר כדי ¿»∆
‰˙eBa˙ה', CÈ¯ˆ האדם של »ƒƒ¿¿

‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙le„‚aƒ¿«≈»
'eÎ יבוא ה' בגדולת ההכרה ומתוך

יראה. eÏלידי ewz Ôk ÏÚÂ¿«≈ƒ¿»
‰lÙz‰ ‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡«¿≈¿∆∆«¿»«¿ƒ»
‰lekL 'eÎ ‰¯ÓÊc È˜eÒt ÌÚƒ¿≈¿ƒ¿»∆»
פסוקי  ובמיוחד התפילה של התוכן כל

הוא ‡ÌÈ˜Ïדזמרה ÈÁ·L È¯etÒƒ≈ƒ¿≈¡…ƒ
ÚÈbiL („Ú) ‰a¯‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿≈«∆«ƒ«
על  בשבחים ההתבוננות מתוך האדם

הקדושֿברוךֿהוא של »cÓÏ¿ƒ˙גדולתו
‡¯È˘LBa˙ÈÂ ‡¯ÈiL ,‰ ƒ¿»∆ƒ»¿ƒ¿≈

˙‡¯È ,˙ÈÓÈt ‰‡¯È È‰BfL) ‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙le„bÓƒ¿«≈»∆ƒƒ¿»¿ƒƒƒ¿«
˙LBa העונש יראת מאשר ועמוקה פנימית יותר יראה ).שהיא ∆
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ּכמֹו25ּתֹורה  סיג, ּבלי טהֹור זהב להיֹות ׁשּצרי , ְְְִִִִֶָָָָָ

אחר  ּבפסּוק טהֹור,26ׁשּכתּוב זהב אחת מקׁשה ְְִֵֶַַַָָָָָָ

נׁשּתּנה  אחר, מּמין סיג ּבֹו יׁש אם הּזהב ְִִִִִִֵֵַַַָָָּכי

וסימן  נׁשּתּנה, הרע ידי על ּכן לירקֹון, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָמראיתּה

הדרֹוקן  מרע 27לעבירה סּור להיֹות וצרי , ְְְֲִִִֵֵַָָָָ

נעׂשה  זה ׁשענין ׁשם ׁשּמבאר (ּוכפי וכּו' ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלגמרי

זהב  אחת מנֹורה יהיה ואז כּו'), ּתפּלה ידי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָעל

יכֹול  ׁשאז ּתֹורה, ּבלּקּוטי ּומסּיים כּו'. ְְִֵֵֶַָָָָטהֹור

הּנרֹות, ׁשבעת ּבכל אׁש להדליק הּכהן ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹאהרן

אהבה  רצּוף ּתֹוכֹו ׁשּיהיה ּבהתּגּלּות 28והיינּו, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָ

כּו'. אׁש ּכרׁשפי ְְִִֵֵלּבֹו

מקׁשה Á‡Ïe¯ה) וכֹופל הּכתּוב מֹוסיף זה ¿««ְְִִֵֶַָָ

ּכּמּובן  נֹוסף, ענין ׁשּזהּו ְִִֶֶַָָָהיא,

ּבמנחֹות  הּגמרא למ 29מּדברי ּדסיפא אי מקׁשה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

ּבלּקּוטי  ּׁשּמֹוסיף מה ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש כּו'. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָאתא

ּגמּור 25ּתֹורה  אחדּות להיֹות ׁשּצרי העיּקר א : ְְִִִֶַַָָָָָ

(ּוכפי  וכּו' חבירֹו ּברעת יּביט ׁשּלא זה, עם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹזה

הּקֹודׁש ּבאּגרת מה 30ׁשּמביא לקּיים ׁשּצרי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּתחׁשבּו31ּׁשּנאמר  אל רעהּו רעת את ואיׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּיׁש ׁשּידע והיינּו לבאר: ּוממׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבלבבכם).

למּטה  יֹורד ׁשהעליֹון מקׁשה, מנֹורה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָלמעלה

לפני  ׁשּמבאר [ּוכפי למעלה עֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָוהּתחּתֹון

רׁש"י 32זה  ּופירׁש עגֹול, ּכּכר היה ׁשּמּתחּלה ,33 ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

וכּו' ּבּקּורנס ּומּקיׁש היתה זהב ּכּכר ׁשל ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָעׁשת

זהב  יֹורד הּקּורנס הּכאת ידי ועל אבריה, ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלפּׁשט

ׁשּנתערב  עד למעלה עֹולה ותחּתֹון למּטה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעליֹון

ונכנס  למּטה לפעמים יֹורד ׁשהרע הּזהב], ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּכל

רע  מאדם מצוה איזה עׂשּיית ,ּולהיפ רע, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאדם

אדם  וכל אחר, ונֹוטלּה למעלה עֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָלפעמים

הּוא  ׁשּמא ׁשּלֹו, והּטֹוב ּבֹו, החּסרֹון לתלֹות ְְִִִֶֶַַָָָצרי

הּוא  ׁשּמא אחרים, ורעת למעלה, ׁשעלה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאחר
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זה  וקשורים לזה זה מחוברים חלקיה

כיון זה, BÈ¯„עם ÔBÈÏÚ‰L∆»∆¿≈
‰ÏBÚ ÔBzÁz‰Â ‰hÓÏ¿«»¿««¿∆
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‰Ê32‰È‰ ‰lÁznL הזהב , ∆∆ƒ¿ƒ»»»
המנורה את עשו ÏB‚Ú,שממנו ¯kkƒ»»
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של  צורתה ואת השונים חלקיה

‰Ò¯ewהמנורה, ˙‡k‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈«»««¿»
‰hÓÏ ÔBÈÏÚ ·‰Ê „¯BÈ≈»»∆¿¿«»
„Ú ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ ÔBzÁ˙Â¿«¿∆¿«¿»«

·‰f‰ Ïk ·¯Ú˙pL בכל ויש ∆ƒ¿»≈»«»»
הן  הכיכר חלקי מכל זהב המנורה

מהחלקים  והן העליונים מהחלקים

הדברים  ומשמעות התחתונים],

היא  BÈ¯„ברוחניות Ú¯‰L∆»«≈
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˙BÏ˙Ï CÈ¯ˆ Ì„‡ ÏÎÂ¿»»»»ƒƒ¿
Ba ÔB¯qÁ‰ עצמוBlL ·Bh‰Â , «ƒ»¿«∆

אלא  לעצמו, הטוב את לייחס לא

‰e‡לחשוש  ‡nL טוב ÏÚL‰מעשה ¯Á‡Ó האחר של הטוב ∆»≈«≈∆»»
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ט l"yz'd ,oeiq f"h ,jzelrda t"y

הּיר אחד ּבאמת יהיה ואז למּטה. ׁשּירד ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלֹו

לבחינת  עצמֹו יחזיק אחד ׁשּכל הּפרחים, ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָעם

(עד  להיפ וחבירֹו ּפרח, ּבחינת ולחבירֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָיר

לׁשֹונֹו). ְָּכאן

ÔÈÚ‰Â ענין מבֹואר ּכלל ּבדר ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּכל  מּׁשּום יׂשראל ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָאחדּותם

אחת  קֹומה הם למרֹות 34יׂשראל ולכן, , ְְְִֵֵֵַַַָָָ

ּבבחינת  ׁשהּוא מי ׁשּיׁש ׁשּביניהם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַהחיּלּוקים

אחת  ּבבחינה הרי רגל, ּבבחינת ׁשהּוא ּומי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹראׁש

ּבהם, להּל ׁשּצרי להרגלים, ּומעלה יתרֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

ונמצא  כּו', והראׁש הּגּוף מּמעמידי הם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹוגם

ועד  הרגלים, ּבלּתי ׁשלימּות להראׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹׁשאין

אינֹו עצמֹו ׁשּמּצד למקֹום הראׁש את ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּמֹוליכים

חיּדּוׁש ּדבר מֹוסיף ּכאן אבל לׁשם. להּגיע ְְְֲִִִַַַָָָָיכֹול

ׁשהעליֹון  ּבאֹופן ּדמקׁשה הענין ּגם ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבזה,

ׁשּמּצד  כּו', למעלה עֹולה והּתחּתֹון למּטה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָיֹורד

ּבֹו החּסרֹון את לתלֹות אחד ּכל צרי ְִִִֶֶֶַָָָָזה

את  ואי ּלּו ,יר לבחינת עצמֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּולהחזיק

אֹותֹו מחזיק ׁשּלכן ּבחבירֹו, לתלֹות צרי ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָהּטֹוב

כּו'. ּפרח ְִִֶַַלבחינת

הּמנֹורה,1ּבּכתּוב ÌÈiÒÓeו) את עׂשה ּכן ¿«≈ְֵֶַַָָָָ

ּומדרׁש ׁשע ׂשאּה, מי רׁש"י, ְֲִִִֵֵֶַַָָּופירׁש

לבאר  ויׁש מאליה. נעׂשית הּקּב"ה ידי על ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאּגדה

צרי ׁשּבתחּלה ּבזה, הּפירּוׁש אפׁשר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבדר

האדם  עב ֹודת ידי  על  הּמנֹורה עׂשּיית  ענין ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהיֹות

ּדלתּתא, אתערּותא ּבדר ׁשעׂשאּה) (מי ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָלמּטה

הּפירּוׁש (ׁשּזהּו הּפנימי להּפירּוׁש ּבאים ּכ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָואחר

הּתֹורה  סֹודֹות ּגנּוזין ׁשּבֹו אּגדה, ),35ׁשּבמדרׁש ְְְִִֶֶַַַָָָ
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ובד"ה 34) בתחילתו], [תו"א כסאי השמים בד"ה רגלי הדום והארץ ע"פ מזה וכמ"ש (ושם: ג לג, שם לקו"ת גם ראה

נצבים]). ר"פ [לקו"ת כולכם היום נצבים סכ"ג.35)אתם אגה"ק תניא ס"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ לעצמו הטוב את לייחס לו אין כזה ובאופן אליו, בא ומלמעלה ¿«¿»

,ÌÈ¯Á‡ ˙Ú¯Â שנמצא רע שזהו יאמר אל באחרים, רע רואה אדם וכאשר ¿»«¬≈ƒ
הלא  המעשים בגלל האחרים יחשוש אצל אלא עשו שהאחרים «∆nL‡טובים

‡e‰ רע בעצם באחרים, רואה שהוא hÓÏ‰הרע „¯iL BlL והתלבש ∆∆»«¿«»
יתרגל Ê‡Âבאחרים. האדם כאשר ¿»

ואת  לאחרים הטוב את הרע לייחס

‰C¯iלעצמו  „Á‡ ˙Ó‡a ‰È‰Èƒ¿∆∆¡∆∆»«»≈
,ÌÈÁ¯t‰ ÌÚ בין אחדות ותהיה ƒ«¿»ƒ

הנמוכות, הדרגות היינו ה'ירך',

היינו  כיון וה'פרח', הגבוהות, הדרגות

BÓˆÚ ˜ÈÊÁÈ „Á‡ ÏkL∆»∆»«¬ƒ«¿
˙ÈÁa B¯È·ÁÏÂ C¯È ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»≈¿«¬≈¿ƒ«

CÙÈ‰Ï B¯È·ÁÂ ,Á¯t חבר אותו ∆««¬≈¿≈∆
החבר שהוא  פרח, לבחינת מחזיק

ואת  ירך לבחינת עצמו יחזיק עצמו

פרח  לבחינת יחזיק Ô‡kחברו „Ú)«»
BBLÏ שם תורה' וכפי )ב'לקוטי , ¿

וממשיך. שמוסיף

C¯„a ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿∆∆
Ì˙e„Á‡ ÔÈÚ ¯‡B·Ó ÏÏk¿»¿»ƒ¿««¿»
ÏkL ÌeMÓ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ∆»

˙Á‡ ‰ÓB˜ Ì‰ Ï‡¯NÈ34, ƒ¿»≈≈»««
בני  שכל מכך נובעת האחדות זה ולפי

אחד ישראל 'גוף' של חלקים הם

ÌÈ˜elÈÁ‰ ˙B¯ÓÏ ,ÔÎÏÂ הבדלי ¿»≈«¿«ƒƒ
ÈÓהדרגות LiL Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆∆≈ƒ

ÈÓe L‡¯ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«…ƒ
,Ï‚¯ ˙ÈÁ·a ‡e‰L ולכאורה ∆ƒ¿ƒ«∆∆

לאחדותם, סתירה הם הללו ההבדלים

יותר  הראש שכמובן למרות זאת, בכל

מהרגל ‡Á˙נעלה ‰ÈÁ·a È¯‰¬≈ƒ¿ƒ»««
אחד ÏÚÓe‰בפרט ÔB¯˙È LÈ≈ƒ¿«¬»

Ì‰a Cl‰Ï CÈ¯vL ,ÌÈÏ‚¯‰Ï¿»«¿«ƒ∆»ƒ¿«≈»∆
הראש, באמצעות ללכת אפשר אי והרי

Ì‰ Ì‚ÂהרגליםÈ„ÈÓÚnÓ ¿«≈ƒ«¬ƒ≈
'eÎ L‡¯‰Â Ûeb‰ הגוף שכל «¿»…

הרגליים, על ונסמך עומד הראש כולל

L‡¯‰Ï ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈¿»…
ÌÈÏ‚¯‰ ÈzÏa ˙eÓÈÏL ואף ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«ƒ

בראש, שלימות מוסיפות הרגליים למעשה מהרגליים, נעלה »¿ÚÂ„שהראש
L הרגלייםBÓˆÚ „vnL ÌB˜ÓÏ L‡¯‰ ˙‡ ÌÈÎÈÏBn הראש ∆ƒƒ∆»…¿»∆ƒ««¿

ÌLÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ שלימות בראש מוסיפות שהרגליים ומאחר ≈»¿«ƒ«¿»
ולכן  זה את זה משלימים והרגליים שהראש נמצא עצמו, מצד בו קיימת שלא

וישנם  ראש בבחינת שהם יהודים שישנם ישראל בבני וכך מאוחדים, הם

אחד. כולם ולכן זה את זה משלימים הם אבל רגליים, בבחינת שהם כאלה

ÔÈÚ‰ Ìb BLiL ,‰Êa LecÈÁ ¯·c ÛÈÒBÓ Ô‡k Ï·‡¬»»ƒ¿«ƒ»∆∆∆¿«»ƒ¿»
‰L˜Óc אחת כמציאות ישראל בני כל BÈ¯„של ÔBÈÏÚ‰L ÔÙB‡a ¿ƒ¿»¿∆∆»∆¿≈

‰ÏBÚ ÔBzÁz‰Â ‰hÓÏ¿«»¿««¿∆
,'eÎ ‰ÏÚÓÏ,לעיל כמבואר ¿«¿»

„Á‡ Ïk CÈ¯ˆ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆»ƒ»∆»
ÔB¯qÁ‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï רואה שהוא ƒ¿∆«ƒ»

באחרים  ואפילו Baבעצמו
˙ÈÁ·Ï BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈÊÁ‰Ïe¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ«

,C¯È נמוכה כמי בדרגה שמצוי »≈
·Bh‰ ˙‡ elÈ‡Â ואפילו ,שבחברו ¿ƒ∆«

עצמו שבו הטוב BÏ˙Ï˙את CÈ¯»̂ƒƒ¿
B˙B‡ ˜ÈÊÁÓ ÔÎlL ,B¯È·Áa«¬≈∆»≈«¬ƒ

חברו Á¯tאת ˙ÈÁ·Ï שמצוי כמי ƒ¿ƒ«∆«
גבוהה eÎ'.בדרגה
·e˙ka ÌÈiÒÓe (Â1‰NÚ Ôk ¿«≈«»≈»»

È"L¯ L¯ÈÙe ,‰¯Bn‰ ˙‡∆«¿»≈≈«ƒ
מפרש  ולא עשה" "כן אומר שהכתוב

שעשה  היא והכוונה עשה, מי ומפרט

‰„b‡ L¯„Óe ,d‡NÚL ÈÓƒ∆¬»»ƒ¿««»»
את  עשה מי מפרש לא שהכתוב

כי ‰aw"‰המנורה È„È ÏÚ«¿≈«»»
˙ÈNÚ המנורה.‰ÈÏ‡Ó «¬≈≈≈∆»

¯LÙ‡ C¯„a ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈¿∆∆∆¿»
CÈ¯ˆ ‰lÁ˙aL ,‰Êa Le¯Èt‰«≈»∆∆ƒ¿ƒ»»ƒ
‰¯Bn‰ ˙ÈiNÚ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¬ƒ««¿»
‰hÓÏ Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»¿«»
C¯„a (d‡NÚL ÈÓ)ƒ∆¬»»¿∆∆

,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד Ckמלמטה, ¯Á‡Â¿««»

בו, התלוי את עשה שהאדם לאחר

ÈÓÈt‰ Le¯Èt‰Ï ÌÈ‡a ב'כן »ƒ¿«≈«¿ƒƒ
‰Le¯Ètעשה' e‰fL)∆∆«≈

BaL ,‰„b‡ L¯„ÓaL באגדה ∆¿ƒ¿««»»∆
‰¯Bz‰ ˙B„BÒ ÔÈÊeb35 וכדברי ¿ƒ«»

שבספר  הקודש באגרת הזקן אדמו"ר

אלוהיכם  לה' כבוד "ותנו התניא:

למעריב  מנחה בין דהיינו יחשך, בטרם

יעקב  עין שבספר אגדה שהיא התורה פנימיות בעשרה ללמוד החול ימות כל

בכתבי  כמבואר אדם של עוונותיו ומכפרת בה גנוזין התורה סודות שרוב

בנפשו  עצות וישית האדם בהם שילך ה' דרכי הן שבה והנגלות האריז"ל

לב"), חכמי לכל וכידוע דעלמא ובמילי דשמיא ‰aw"‰במילי È„È ÏÚL∆«¿≈«»»
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dxepndי dyrn dfe

ענין  ׁשהּוא מאליה, נעׂשית הּקּב"ה ידי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשעל

ּדלעילא, אתערּותא ּבדר מלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָההמׁשכה

ההפטרה  ּבסּיּום ּגם ׁשּכתּוב בחיל 9ּוכמֹו לא , ְְְְִִֶַַַַָָָֹ

ּובזה  צבאֹות. ה' אמר ּברּוחי אם ּכי בכח ְְְְִִִֶַַָָָֹֹולא

מההעלם  החל כּו', וההסּתרים ההעלמֹות ּכל את מבּטל ׁשהּקּב"ה ּגם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנכלל

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הרע, יצר ידי ׁשעל ׁשּמתחרט 36וההסּתר מהּדברים ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּדכתיב  ׁשּבראם, לבּטל 37הּקּב"ה וסּיּוע עזר הּקּב"ה נֹותן ׁשּלכן הרעתי, ואׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

וׁשרׁשֹו למקֹורֹו ההׁשבה ענין ׁשהּוא הּתׁשּובה, ידי על הרע, הּיצר ּפעּוּלת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת

מּול אל נגאלין - הן מּיד ּתׁשּובה, עֹוׂשין ּוכׁשּיׂשראל כּו'. הּמנֹורה ,38ּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלימה האמיּתית ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּבּגאּוּלה

מּמׁש. ּבקרֹוב לארצנּו, ְְְְִֵַַָָקֹוממּיּות
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ב.36) נב, א.37)סוכה לג, פרשתנו לקו"ת וראה ו. ד, ה"ה.38)מיכה פ"ז תשובה הל' רמב"ם

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÈÏ‡Ó ˙ÈNÚשל האור וההתגלות «¬≈≈≈∆»∆ƒ¿«««¿»»

ÏÈÚÏc‡,האלוקי  ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a ‰ÏÚÓÏÓ,מלמטה התעוררות ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות, ‰‰ËÙ¯‰מצד ÌeiÒa Ìb ·e˙kL BÓÎe9 פרשת של ¿∆»«¿ƒ««¿»»

המנורה, על מדובר שבתחילתה ‡Ìבהעלותך Èk ÁÎ· ‡ÏÂ ÏÈÁ· ‡Ï…¿«ƒ¿…¿…«ƒƒ
‰Ê·e .˙B‡·ˆ '‰ ¯Ó‡ ÈÁe¯a¿ƒ»«¿»»∆
˙‡ Ïh·Ó ‰"aw‰L Ìb ÏÏÎƒ¿»«∆«»»¿«≈∆
'eÎ ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Ïk»««¬»¿«∆¿≈ƒ

האלוקות, על ≈«‰ÏÁשמעלימים
È„È ÏÚL ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ó≈«∆¿≈¿«∆¿≈∆«¿≈
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,Ú¯‰ ¯ˆÈ≈∆»»¿«¬««≈

Ï"Ê36e‰fL הרע היצר «∆∆
‰"aw‰ Ë¯Á˙nL ÌÈ¯·c‰Ó≈«¿»ƒ∆ƒ¿»≈«»»

·È˙Îc ,Ì‡¯aL37 מיכה בנבואת ∆¿»»ƒ¿ƒ
È˙Ú¯‰ ¯L‡Â..." הגמרא: (ובלשון «¬∆¬≈…ƒ

הקדושֿברוךֿ עליהן מתחרט ארבעה

כשדים, גלות, הן ואלו שבראם, הוא

הרע  יצר הרע... ויצר וישמעאלים,

הרעותי"), ואשר Ô˙Bדכתיב ÔÎlL∆»≈≈

‰"aw‰ ואחד אחד ÚeiÒÂלכל ¯ÊÚ כוח די לו ‡˙שיהיה Ïh·Ï «»»≈∆¿ƒ«¿«≈∆
‰·L‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰·eLz‰ È„È ÏÚ ,Ú¯‰ ¯ˆi‰ ˙leÚt¿««≈∆»»«¿≈«¿»∆ƒ¿««¬»»

האדם של BL¯LÂ,החזרה B¯B˜ÓÏ ומקורה לשורשה הנשמה חזרת היינו ƒ¿¿»¿
-„iÓ ,‰·eLz ÔÈNBÚ Ï‡¯NiLÎe .'eÎ ‰¯Bn‰ Èt ÏeÓ Ï‡∆¿≈«¿»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«

ÔÈÏ‡‚ Ô‰38‰le‡ba , ≈ƒ¿»ƒ«¿»
È„È ÏÚ ‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ¿»≈

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ זקופה בקומה ¿ƒ≈¿ƒ
.LnÓ ·B¯˜a ,eˆ¯‡Ï¿«¿≈¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"א 

ברוקלין.

ברכה ושלום!

קבלתי הטע"ג ומכתבה מבואה לשלום, ושבעתי רצון שת"ל הנסיעה היתה כשורה, ושמצאה 

בשם הכל כשורה, אבל הי' לי צער שנ]י[כר ממכתבה שבירות לב, שאינו בעתו ולא בזמנו.

למותר להאריך, שהאמור זבחי אלקים רוח נשברה, אין הכוונה על שבירות רוח, ובפרט שבירות 

הלב, המזיק, ח"ו, לבריאות ופועל על העצבים - ניערווין - וביותר אשר מצד השבירות לב נעמט מען 

אויף ענינים שארפער און שווערער, מכמו שהם מצד עצמם, וכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע סיפר בשם כ"ק אביו אדמו"ר מוהרש"ב - נ"ע, שאמר לו פעם "זעה ווי טייער דער אידישער גוף איז 

אז צוליב עם האט מען אויסגעגאסן אזויפיל תורה און מצות". ועתה כשנותן לכאו"א דבר יקר כזה כמו 

גוף, צריכים לעסוק בהשתדלות, והשתדלות אליבא דנפשי', שיהי' הגוף בריא ובמילא יוכל להשלים מה 

שחפץ ממנו השי"ת. וכמ"ש הרמב"ם הלכות דיעות רפ"ד, "היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא" 

ובהמכ' של כ"ק הרב המגיד ממעזריטש )נדפס בהתמים( לבנו הקדוש המלאך, כותב "א קליין לעחילי 

אין גוף מאכט א גרוישער לאך אין דער נשמה". אין כוונתי בזה לדרשא, ורק תקותי, אפשר יפעול זה 

עלי' ועל ידה גם על בעלה הרב שי' )אף שבזהר מובא הלשון תוקפא דנשמתא חולשא דגופא, זאל מען 

טייטשען - חלישות דרישת הגוף, אבל לא ח"ו חלישות בריאות הגוף, ורואים זה בפועל, שבעת שהגוף 

בריא יכולים לפעול שלא בערך בכל הענינים ובפרט באהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל(.

אקוה לשמוע ממנה בשו"ט בנוגע לבריאותה ובריאות בעלה הרה"ח וכו' שי', והשי"ת יזכנו 

כולנו לבשר אך בשו"ט איש לרעהו, הן בגשמיות והן ברוחניות...

בברכה לבריאות הנכונה ולראות נחת אידישן נחת חסידישן נחת מכל יו"ח וב"ב יחיו.

מ. שניאורסאהן
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מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

ענינים ‡. כמה בה שיש – השבוע המנורה"1פרשת ב"פרשת התחלתה גופא 2– המנורה ופרשת ,
שבה): הענינים שאר (גם כולה הפרשה נקראת זה שם שעל ועד הנרות", את "בהעלותך התחלתה:
המובן  על (נוסף המנורה" ב"פרשת ועאכו"כ הפרשה, בכל עיקרי ענין שזהו מובן ומזה "בהעלותך".
הראש  בדוגמת בפרשה, ביותר החשוב הענין היא הפרשה שהתחלת מקרא, של בפשוטו גם בפשטות,

הנעלים). הענינים כל בו ויש ביותר, החשוב החלק שהוא שבאדם,

נאמר  – המנורה) דהדלקת הענינים (פרטי וגו'" הנרות את "בהעלותך ההתחלה מעשה 3ולאחרי "וזה :
היא". מקשה פרחה עד ירכה עד  זהב מקשה המנורה

להבין  :4וצריך

עשיית  אודות מדובר שבו המקום זה אין שהרי – המנורה עשיית אודות לספר צורך אין בפרשתנו
תרומה  (בפ' הקב"ה בציווי – אחת פעם ב"פ: לפנ"ז באריכות כבר נתבאר זה ענין וכליו; ),5המשכן

ויקהל  (בפ' בפועל המשכן בעשיית – שני' המנורה 6ופעם של תכליתה אודות רק מדובר בפרשתנו ואילו .(
)ixg`lוזה" כאן נאמר למה וא"כ, הנרות". את "בהעלותך וגו'"?dyrnעשייתה): המנורה

יותר: ובפרטיות

נעשו. שכבר לאחרי המשכן כלי של תכליתם אודות בחומש שמסופר הראשונה הפעם זו אין
נאמר  – לשולחן בנוגע גו'7ולדוגמא: אותם ושמת גו' חלות עשרה שתים אותה ואפית סולת "ולקחת

שענין  כיון – פשוט והטעם השולחן. עשיית לאופן בנוגע לאח"ז נאמר לא ואעפ"כ וגו'", השולחן על
הפנים  לחם אפיית ענין רק נתחדש וכאן וכליו, המשכן עשיית אודות שמדובר במקום כבר נאמר זה

השולחן. על לשים שצריך

לומר  צריך הי' לא הנרות בהדלקת גם הנה – השולחן" מעשה "וזה נאמר לא הפנים שבלחם וכשם
וכמודגש  המנורה, עשיית אודות ולא הנרות, הדלקת אודות רק מדובר שכאן כיון המנורה", מעשה "וזה
למקרא  חמש בן אצל גם – השאלה נשאלת וא"כ, הנרות". את "בהעלותך הפרשה: שבהתחלת בהקדמה

המנורה? דעשיית הענינים פרטי כאן נאמרו למה –

התורה  בחרה למה – המנורה" "מעשה גם לבאר התורה רוצה טעם מאיזה אם גם להבין: צריך ועוד
גביעים  קנים, שבעה שצ"ל המנורה, בעשיית פרטים ריבוי שישנם בשעה בה היא", ד"מקשה הפרט את רק
הענין  רק כאן נאמר ומכולם המנורה, לעשיית בנוגע שנתבארו הענינים פרטי ככל ופרחים, כפתורים

היא"? ד"מקשה

הוא  הנרות" את ל"בהעלותך שנוגע היחידי הענין המנורה", ד"מעשה הענינים פרטי שמכל ועכצ"ל,
בלקו"ת  (ונתבאר הידוע ע"פ שיתבאר כפי – היא" ד"מקשה האחדות,8הענין ענין על מורה ש"מקשה" (

כדלקמן.
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להֿו),1) יו"ד, (פרשתנו הארון" בנסוע "ויהי פרשת גם כולל
רע"א). קטז, (שבת עצמו" בפני הוא חשוב ש"ספר

פרשתנו.2) ריש – רש"י לשון
ד.3) ח,
חל"ח 4) ואילך; 60 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

זו). (משיחה 34 ע'
ואילך.5) לא כה,
ואילך.6) יז לז,
הֿו.7) כד, אמור
ואילך.8) ג לב, פרשתנו
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הענין:·. ביאור

שכל  והיינו, הנרות", שבעת יאירו המנורה פני מול אל הנרות את "בהעלותך נאמר: הפרשה בהתחלת
המנורה".שב  פני מול "אל – אחד לכיוון להאיר צריכים המנורה נרות עת

" שצ"ל אומרת עצמה התורה מובן: אינו שבעה zrayולכאורה צ"ל שבגשמיות לכך והסיבה הנרות".
מול  ש"אל לפעול יכולים איך וא"כ, בפ"ע. הו"ע אחד שכל נרות, שבעה ישנם שברוחניות לפי – נרות
"אל  – אחד בענין כולם יעמדו שונים, נרות שבעה היותם שעם היינו, הנרות", שבעת יאירו המנורה פני

המנורה"?! פני מול

ובמילא  (ברוחניות, לכתחילה להיות הוצרך – אחד בענין להיות צריכים הנרות כל אם וממהֿנפשך:
כולם  להיות יכולים איך – נרות שבעה צ"ל ואם (קנים); נרות שבעה ולא אחד, (קנה) נר בגשמיות) גם

המנורה"?! פני מול "אל

המנורה מעשה "וזה – הכתוב בהמשך עז"נ גו'":dywnאך

עי"ז  ורק "מקשה", – אחד ענין אלא) שונים, ענינים שבעה (לא הם הנרות שבעת דבר של לאמיתו
רש"י  (כלשון כו'" בקורנס ענינם 3ש"מקיש באמת אבל כו', ופרחים כפתורים גביעים קנים, שבעה נעשו (

ואח"כ  שונים מחלקים שנעשו המשכן עניני שאר כמו (ולא מקור מאותו כולם שנמשכים כיון אחד,
כו'). אותם חיברו

בענין  כולם שיהיו לפעול יכולים נרות", "שבעה שנעשו לאחרי גם לכן, אחד, ענינם שבעצם וכיון
הנרות". שבעת יאירו המנורה פני מול "אל – אחד

שזהו  רש"י), (כפירוש הרגלים" שעל השידה "היא – "ירכה" פרחה": עד ירכה "עד – מזה ויתירה
והיינו, ביותר. נעלית דרגא על מורה ליופי, שנעשה "פרחה", ואילו שבמנורה; ביותר התחתון החלק
תחתון, היותר לענין עד עליון היותר מהענין שבמנורה, הענינים פרטי כל את כולל ד"מקשה" שהענין

שבינתיים. הדרגות כל את גם שכולל מובן ובמילא

שבעת  שנחלקו קודם היא" ש"מקשה בלבד זו שלא להדגיש כדי – היא" "מקשה ומסיים: וחוזר
העניני  פרטי כל עם הנרות, שבעת שנחלקו לאחרי גם אלא גם הנרות, – פרחה" עד ירכה "עד שבהם, ם

הנרות"). שבעת יאירו המנורה פני מול "אל (ולכן, היא" "מקשה אז

ה'):‚. בעבודת הוראה מהוה בתורה ענין שכל כמ"פ (כאמור האדם בעבודת מזה וההוראה

כו' מדריגות ז' הם הנרות ושבעת ישראל, כנסת על קאי – הדרגות 9מנורה חילוקי ביניהם שיש כך, ,
במשנה  כדאיתא יוחסין, לעשרה ועד וישראל, לוי כהן שבין החילוקים על (נוסף תורה ).10ע"פ

ד" לענין בנוגע הנרות",exi`iואעפ"כ, שבעת

הנה – ופתילה, נר שיש בשעה שאפילו במוחש, שרואים כפי הנרות, של העיקרית המטרה שזוהי
שמסביבו, המקום כל את ומאיר הנר את כשמדליקים ורק כוונתו, נשלמה לא מאיר אינו שהנר זמן כל

אדם" נשמת ה' ל"נר בנוגע ועד"ז הנר; כוונת נשלמה בעבודת 11אזי יאירו שהנשמות היא שהתכלית ,
–ה'

הנרות". שבעת יאירו המנורה פני מול ש"אל באופן בשוה כולם עומדים

היא": ש"מקשה כיון – הדבר וטעם

לכולנה" אחד "אב הקב"ה, – מקור מאותו כולם שנמשכים כיון אחת, מציאות הם בנ"י ואף 12כל ,
על  קאי ו"ירכה" הראש, שבדרגת אלו על קאי ש"פרחה" פרחה", עד ירכה "עד ביניהם, חילוקים שיש
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ובכ"מ.9) פרשתנו. ריש לקו"ת ראה
רפ"ד.10) קידושין

כז.11) כ, משלי
רפל"ב.12) תניא
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הדרגות  חילוקי לאחרי גם הנה בפנימיות, אבל בחיצוניות, רק הם אלו חילוקים הנה רגל, שבדרגת אלו
דרגא. באותה כולם אלא מקבל, וזה משפיע שזה באופן רק לא והיינו, אחת, מציאות היא", "מקשה –

"מקשה היא שהמנורה אלא עוד "זהבadfולא – "xedh"13 מבנ"י אלו שגם והיינו, סיגים, ללא ,
גם  וכדמוכח כו'. סיגים של ענין אין בנ"י כל שאצל כיון טהור", "זהב הם הרי "ירכה", בשם שנקראים

להתפאר" ידי "מעשה בנ"י על אומר שהקב"ה טוב 14מזה לא דבר על שמו מזכיר הקב"ה אין שהרי –15,
בבחינת 16וכמ"ש  הוא מהם אחד וכל טוב, רק יש בנ"י שאצל לומר ובהכרח הרעות", תצא לא עליון "מפי

טהור". "זהב

הנרות". שבעת יאירו המנורה פני מול "אל – ביחד כולם יהיו ה' שבעבודת לפעול יכולים ולכן

המנורה  הדלקת ואין קיים, ביהמ"ק שאין בזמן אפילו הדורות, לכל נצחית הוראה מהוה זה וענין
המנורה  פני מול ש"אל באופן הרוחנית בעבודה הנרות" את ד"בהעלותך הענין צ"ל אז שגם – בפועל

הזקן  רבינו כפתגם זו, פרשה קורין שבו הזמן בבוא ובפרט הנרות"; שבעת "לחיות"17יאירו שצריכים
מישראל. כאו"א בעבודת הוראה להיות צריך זה שענין בודאי הרי – בתורה שקורין הפרשה עם הזמן, עם

יותר:„. ובפרטיות

המנורה" את עשה "כן – המנורה לעשיית (ב)3בנוגע שעשאה", "מי (א) פירושים: ב' רש"י מביא –
המנורה  בנרות השמן נתינת הנרות", את ד"בהעלותך לענין בנוגע אבל מאלי'"; נעשית הקב"ה "ע"י
ע"י  ייעשה זה שענין הקב"ה של רצונו כי, דוקא, בנ"י עבודת ע"י שצ"ל מודים הכל – הנרות והדלקת

יהי  שעי"ז הפתילה, את ויכניס השמן את יצוק שהוא דוקא, ישראל עד איש הנר, את ידליק ואז "נר", '
הנרות". שבעת יאירו המנורה פני מול ש"אל

למאור" ד"כתית ובאופן זך", זית "שמן למנורה, הכשר שמן צ"ל – גופא שיתבאר 18ובזה וכפי ,
לקמן.

***

זך"‰. זית ל"שמן "הה"ד 18בנוגע בתחלתו: תצוה פ' במד"ר איתא קרא 19– תואר פרי יפה רענן זית
נקראו  ומשובחים נאים אילנות מיני בכל והלא בלבד, הזה כזית אלא ישראל נקראו לא וכי שמך, ה'
שהוא  עד הזה הזית מה אלא תואר, פרי יפה רענן זית לומר ירמי' ובא רמונים, וכו' ותאנה בגפן ישראל,

. הזית מן אותו מורידין ואח"כ אותו מגרגרין כך באילנו שומנן, את נותנין ואח"כ וכו' אותו חובטין .
אינו  והשמן בזה, זה מתערבים המשקין כל אלא כזית, אבותינו למשול ירמי' ראה מה ד"א וכו'. ישראל
מערב  אדם המשקים כל ד"א וכו'. כוכבים העובדי עם מתערבים אינם ישראל כך עומד, אלא מתערב
הוא  שבעולם, המשקין בכל מערבו אתה אפילו השמן, אבל עליון, ואיזה תחתון איזה יודע ואינו בהם
כוכבים  העובדי מן למעלה נצבים מקום של רצונו עושים שהיו בשעה אבותינו כך מהן, למעלה נתון

וכו'".

המשקה  של מהחשיבות יותר גדולה היא הזית מן שיוצא המשקה של שהחשיבות – בזה והענין
עצמם. מהפירות יותר חשובים שהם המשקין גם כולל הפירות, משאר שיוצא

על  שלכן עצמם, הפירות כמו חשובים שאינם כאלו יש מפירות שבאים למשקין שבנוגע – ובהקדמה
נהי' "שהכל רק מברכים המשקה על ואילו העץ", פרי "בורא יותר: חשובה ברכה מברכים הפירות
"בורא  מיוחדת: ברכה עליו שמברכים יין, וכמו עצמם, מהפירות יותר שחשובים משקין יש אך בדברו";

הענבים. על שמברכים העץ" פרי "בורא ברכת מאשר יותר חשובה שהיא הגפן", פרי
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ועוד.13) לא. כה, תרומה
חלק.14) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
תוס'15) (בסופו). ט תזריע תנחומא סע"א.ראה ג, תענית
לח.16) ג, איכה

חשון).17) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
תצוה.18) ר"פ
טז.19) יא, ירמי'
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עצמם  מהפירות יותר שחשובין המשקין מכל ביותר החשוב הוא השמן – גופא כך,20ובזה כדי ועד ,
ארץ  בהם שנשתבחה למינים בנוגע הכתוב כלשון שמן, שנותן בגלל היא הזית של החשיבות שכל

שמן" זית "ארץ ששמנו 21ישראל: אגורי "זית שמן", "זית להיותו היא הזית של החשיבות שכל היינו, ,
בתוכו" סתם.22אגור "גפן" אלא יין", "גפן נאמר שלא "גפן", כמו הפירות, בשאר זאת מצינו שלא –

בזה, זה מתערבים המשקין ש"כל – המשקין שאר לגבי השמן מעלת מתבטאת במה במדרש ומבאר
עומד". אלא מתערב אינו והשמן

להיות  יכול זה (שענין עומד" אלא מתערב אינו ש"השמן בלבד זו שלא – פרט עוד במדרש ומוסיף
ש"נתון זאת, עוד אלא באמצע), או למטה או למעלה שנשאר אופנים, מהן".dlrnlבכמה

ישכון" לבדד "עם שהם – שמן יוצא שממנו לזית שנמשלו לבנ"י בנוגע הוא מתערבים 23וכן ש"אינם ,
אלא  באמצע), או למטה גם להיות יכולים זה (שמצד "לבדד" שהם בלבד זו ולא כוכבים", העובדי עם

כו'". למעלה ש"נצבים זאת, עוד

להטות" רבים ש"אחרי אומרת עצמה והתורה הרוב, הם העמים ששאר לבנ"י,24ואע"פ נוגע זה אין –
יכול  עצמו, בפני ניכר שאינו ענין רק (כי, עצמם בפני תמיד שניכרים כיון להתבטל, יכולים שאינם

בטל  אינו באלף אפילו הרי עצמו, בפני תמיד שניכר ענין משא"כ שאינו 25להתבטל, השמן בדוגמת ,(
מהן". למעלה ש"נתון השמן בדוגמת למעלה", ש"נצבים אלא עוד ולא המשקין, שאר עם מתערב

ניתן שלא טבעי ענין וכל וזהו גדולים, הכי החכמים יבואו אם גם ב"הצבעה"; תלוי ואינו לשינוי,
השמן. טבע את לשנות יוכלו לא – המשקין שאר עם להתערב צריך ששמן ויצביעו ומערב, מזרח מלכי
להצביע  שיוכלו ב"הצבעה" שתלוי ענין זה שאין – האומות שאר עם מתערבים שאינם לבנ"י בנוגע ועד"ז

לשינוי. ניתן שאינו טבעי ענין זהו  אלא האומות, שאר עם להתערב יכולים שבנ"י ולהחליט

.Â:המדרש שבדברי הענינים לסדר בנוגע – בזה להוסיף ויש

מהן". למעלה ש"נתון הענין בא ולאח "ז עומד", אלא מתערב אינו ש"השמן הענין ישנו לראש לכל

אחד  שכל מודים הכל והרי – כוכבים" העובדי מן למעלה "נצבים שיהיו שכדי לבנ"י, בנוגע ועד"ז
עי"ז  ודוקא כוכבים", העובדי עם מתערבים ש"אינם ומצב במעמד להיות צריכים – בכך חפץ מישראל

כוכבים". העובדי מן למעלה ש"נצבים השני, לענין באים

זיך  "מ'דארף – וכו'") אותו ("חובטין הכתישה ענין להיות שצריך במדרש מבואר זה לכל ַובהקדמה
למעלה  ש"נתון אלא עוד ולא עומד", אלא מתערב ש"אינו השמן את הזית נותן אז ורק טאן", קוועטש ַָא

מהן".

א  ניט זיך "מ'וויל הכתישה, ענין אצלו שחסר בגלל – זה בענין לטעות יכול שיהודי הסיבה ַוזוהי
טאן"! ָקוועטש

ביסל  א אליין ("זיך כתישה קצת רק אלא גדולה, השתדלות נדרשת ולא ברצונו, אלא תלוי הדבר ַַואין
הראשון  השמן רק הוא למנורה הכשר השמן הרי "כתית", שנאמר אע"פ כי, – טאן") קוועטש שיוצא 26א ַָ

dlw dyizka(שבשלישי שלישי אפילו כשר למנחות (ורק בתוכו"27בלבד ש"אגור השמן מתגלה ידה שעל ,
בודאי  אזי קלה, כתישה תהי' רק שאם לבנ"י, בנוגע ועד"ז שמנו; את להוציא כדי קלה לכתישה וממתין

כוכבים". העובדי מן למעלה ו"נצבים כוכבים", העובדי עם מתערבים אינם ש"ישראל הענין יתגלה
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לפי 20) זה הרי – מיוחדת ברכה עליו מברכים שאין ומה
ס"י. סר"ב או"ח אדה"ז שו"ע (ראה אדם למאכל ראוי שאינו

עצמו. בפני ענין שזהו וש"נ),
ח.21) ח, עקב
ב.22) כו, תבוא פרש"י
ט.23) כג, בלק

ב.24) כג, משפטים
וש"נ.25) ס"ה. סתרכ"ו ס"ה. סתק"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב:26) כד, ובאמור ראשונה". "טפה תצוה: ר"פ פרש"י ראה

זך". קרוי "הראשון
ואילך.27) ה"ח פ"ז איסו"מ הל' רמב"ם א. פו, מנחות ראה
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.Ê.יהודים עם גויים לערב שרוצים אלו אודות לאחרונה להמדובר בהמשך בא זה ענין

למצב  ומובילה ישראל, כלל את רח"ל בסכנה שמעמידה גזירה שזוהי לדעת צריך – לראש לכל ובכן:
הנה  יהודי'", לאם שנולד "מי הוא שיהודי נאמר שבתחילה אע"פ שכן, היל"ת, העמים בין טמיעה של
סותר  זה הרי רפורמי, גיור כהלכה, שלא גיור אפילו שפירושו, סתם, שנתגייר" "מי נאמר שלאח"ז כיון

התוקף. בכל לכך להתנגד צריך ולכן לפנ"ז. שנאמר מה ועוקר

עצמך: והגע

למרות  ואעפ"כ, מזדעזע. בודאי – בגליציא בעיירה יהודים מאות הרג שהיטלר ליהודי כשמספרים
לשלח  רוצים – והשלימה האמיתית לגאולה כבר שיזכו ויה"ר – כו' ושמדות גזירות ריבוי עברו שבנ"י

ומצפצף! פה פוצה ואין יהודים, בין גויים עירוב ע"י האומות, בין ישראל כלל את רח"ל

משתמרת  והיא זאבים, שבעים בין אחת כבשה הם עם 28בנ"י מתערבים אינם שבנ"י עי"ז דוקא –
הגויים!

שהוא  גוי על ויאמר שיבוא "חוצפן" כזה הי' לא לעם, נעשו שבנ"י מאז שנים אלפי שלשת במשך
יהודי!

ליהודי, אותו עשה הרפורמי [הראביי יהודי שהוא רפורמי מראביי תעודה לו שיש ואומר גוי ַַבא
ולכן  יהודי, ורגש לב לו שיש הרפורמי) הראביי (של בשכלו והתקבל ספורים, רגעים אתו שדיבר ַלאחרי
קנים, שבעה בעלת מנורה עם תעודתֿנייר, לו נותנים – ישראל] בכלל ולהכנס יהודי להיות הוא ראוי
ישראל  כלל בתוך "יהודי" נעשה וכך דתי... יהודי של בחתימתו "יהודי", מרובעות: באותיות נרשם שבה

רח"ל! יהודים עם גויים לערב הדרך זוהי – בציון. היושב

ארץ  נגד היו בעצמם הם הרפורמים: הם מי יודעים שכולם בשעה בה רפורמי, גיור של היחוס מה
עליהם  שהערה בגלל זה שהי' היא האמת – משתלם... לא שזה בראותם דעתם, את ששינו עד ישראל,
תעמולה  מצד – היא לכך שהסיבה חשבו ולכן ענינו, לפי הדבר מתקבל אחד כל אצל אבל ממרום, רוח

"שכירות"... לקבל ממי להם יהי' ולא לבדם, שישארו ובגלל מי ("ּפראּפעגאנדע"), שואלים אצלם ובכן: ַָ
גוי  על לומר – דמוקרטיא ע"פ – התורה היפך אומרים שהם בשעה בה לא"י, ולהכנס יהודי להיות יכול

יהודי! שהוא

אינם  שלעתֿעתה יהודים ויש תומ"צ, מקיימי יהודים יש "רפורמים"; אין יהודים שאצל היא האמת
שאלות  לפסוק גיור, בעניני לעסוק יכולים אינם תומ"צ, מקיימים שאינם יהודים ובכן: תומ"צ. מקיימים

וכו'.

עומדים  שנגדם – דוקא בא"י הראשית הרבנות של בסמכותה שתלוי ענין אודות כאן מדובר לא
יש  מקום שכל  אלא תורה, ע"פ שנקבע ענין אודות אם כי – משלהם "רבנות" שיעשו לומר (הרפורמים)
אבל, יהודה, דרב אתרי' או הונא דרב אתרי' דשמואל, לאתרי' דרב אתרי' בין החילוק כמו שלו, רב לו
אלא  בשולחןֿערוך, בתורה, מ"ש אומר לא הוא אם משא"כ תורה, ע"פ שפוסק – הוא הרב של כחו כל

"פוסק"! ואינו "רב" אינו אזי – רוחו על שעולה מה

.Á ואילו לשולחןֿערוך, ששייך ענין זה שהרי ב"כנסת", להצבעה וניתן ששייך ענין זה אין ובודאי
ב"כנסת" היושבים כל אם אפילו יהודי; הוא מי לפסוק בסמכותה ואין חול, של ענין היא ה"כנסת"
אינם  שיהודים המציאות את לשנות יוכלו לא גויים, עם להתערב צריכים שיהודים אחד פה יאמרו

גויים. עם מתערבים

זה  על שמתייעץ ניתוח, לעבור שצריך לאדם – למישהו פעם שאמרתי כפי – דומה הדבר למה משל
ששייך  ענין זה שאין כיון דעתו, להביע מה לו אין רופא, שאינו מי אבל כהוראתו; ועושה הרופא עם
שאין  כיון – לא או ניתוח לעבור צריך הוא אם לחולה בנוגע תפסוק שה"כנסת" שייך לא וכמו"כ אליו.
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פ"ט.28) פס"ר יא. פ"י, אסת"ר ה. תולדות תנחומא ראה
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שני  בין דעות חילוקי להיות יכולים ובזה לרופא, רק ששייך ענין זהו כלל! אליהם ששייך ענין זה
לומר  יכול שאינו בעצמו יאמר ישר, אדם הוא ואם אליו. שייך זה אין כלל, רופא שאינו מי אבל רופאים,

רופא. שאינו כיון מאומה,

אותם  יעמידו – ברובה. לירות כיצד או "פאנטום", להטיס כיצד לקבוע יכולה אינה שה"כנסת" ַוכשם
לפסוק  שמתערבים עי"ז יהודים, מליון וחצי שנים של הבטחון את שמסכנים כך על צבאי" ל"משפט

אליהם. שייך שאינו בענין

ענינים, בשאר שייך ואינו בלבד, הלכתי מושג שהוא ל"גיור", בנוגע הוא וכן

ענין – זהו אבל להבדיל, "קאנווערזשאן", של ענין גויים אצל של יש מושג זה ואין עצמו, בפני ָָ
בהלכה  רק שישנו כלל, –גיור

ה"כנסת" ואילו שו"ע, ע"פ הלכה לפסוק שייכות להם שיש אלו רק יכולים זה בענין דעה לחוות ולכן,
זה  שאין כיון הגיור, בענין דעה לחוות להם אין ולכן שו"ע, ע"פ להלכה שייך שאינו חול, של הו"ע

ענינם.

.Ë:ועוד זאת

הכנסת, חברי שאר כמו דעה אותה להם שיש גויים, 4ֿ5 יש ב"כנסת" שיושבים אנשים ה120ֿ בין
של  הדת לפי שמתנהג מוסלמי הוא מהם שאחד – אלו וגויים ב"כנסת", הי' אילו – "רב" גם כולל
הוא  מי לפסוק אמורים – האיש" "אותו לפי שמתנהג נוצרי הוא מהם ואחד ה"קוראן", ולפי ַמוחמד

ישראל, בכלל להכניס יכולים מי ואת יהודי,

בה  יהודים, בין אותו ומכניסים שלהם מהדת מישהו לוקחים שהרי ענינם, היפך גם שזהו לכך [נוסף
גויים. להשאר רוצים עצמם הגויים שהרי בכך, רצונם שאין בשעה

חז"ל  במדרשי לבנ"י,29וכמסופר תורה נותן שהקב"ה מ"ת בשעת שמעו העולם אומות שכאשר
ואמרו 30"שנאמר  כולם "פתחו יתן", לעמו עוז שהקב"ה 30ה' מרוצים היו הם בשלום"; עמו את יברך ה'

גויים! נשארים הם ואילו לבנ"י, תורה נותן

ולאחרי  יהודי, שאינו בשעה בה יהודי, שהוא לו לומר – הגוי את לרמות אסור תורה שע"פ גם ומה
וכיון  אותו... רימו שיהודים ויספר לרומי ילך בנ"י, עם להתחתן יכול ואינו אותו שרימו כשיתפוס כן,

משיחו" ועל ה' "על גויים", ש"רגשו זמן מהגוי!].31שזה צרות יסבלו אזי ,

מתביי  שאינו – "קומוניסט" גם ב"כנסת" שיש מוכרח ועד אלא משלו, דעה לו שאין בפירוש לומר ש
לערבים! ישראל ארץ כל את ליתן שצריך סבור שהוא בגלוי שמכריז – במוסקבה הגוי שאומר מה לומר
אומר  וזה בראש, יהיו והיהודים ערבים, והן יהודים הן לחיות צריכים שבא"י אומר שזה רק הוא החילוק
א"י  את ליתן שצריכים בגלוי מכריזים שניהם אבל בשוה. שוה יהיו וערבים שיהודים לו איכפת שלא

לערבים.

יהודי!... מיהו בשאלה: לפסוק אמורים גויים 4ֿ5 ואותם

שהזמינו – בכך די משנה; זה אין אבל זו, שאלה אודות שדובר בשעה היו מהם כמה יודע אינני
זו  בשאלה לפסוק –אותם

אותו  – כו'. לירות רובה לו שיתנו בצבא, חייל ולהיות ישראל, לארץ להכנס יכול מי גם נכלל שבזה
לו  ונותנים הגבול על אותו ומעמידים לא"י, אותו מכניסים וחברון, בירושלים יהודים הרג שאחיו ערבי

ישראל! ילדי על רח"ל לירות – ההפכי בכיוון ולירות להסתובב שביכלתו כך, רובה,

ההפכי  בכיוון לירות ברובה שישתמש חשש שיש בשעה בה כן, לעשות היתכן אותו: שואלים וכאשר
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סע"א.29) קטז, זבחים
יא.30) כט, תהלים

אֿב.31) ב, שם
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מקום  שאין להבטיח כדי לצבא, להכנס יכול מי לברר כו' הבדיקות כל את שעורכים הוא הסדר [שלכן
תפקידו  שאין הוא, טוען – השונא] לידי הארץ את וימסור ההפכי, לכיוון הירי את יכוין שפלוני לחשש
– החייל עם שיהי' מה אבל חייל, עוד שנוסף מזה מרוצים שיהיו רק להבטיח צריך הוא זאת; להבהיר

אחר!... מישהו ידאג לכך

.È:אחרות לדתות בהשוואה – שבדבר הכאבֿלב וגודל

– שלהם. ל"קאנווערזשאן" בנוגע אחרות דתות של המנהגים את לשנות בדעתו מעלה לא אחד ָָאף
עולה  לא ואעפ "כ, הנ"ל, החוק לפי ישראל לדת בגיור מאשר חומרות יותר הרבה יש "נוצרי" להיות כדי
הנוצרים  מנהגי את לשנות צריך  ולכן דתית", "כפי' אלא "דמוקרטי'", זו שאין לומר אחד אף של בדעתו
אם  אלא וכיו"ב, הטומאה מי להתיז מנהגיהם, כל את לקיים יצטרך לא נוצרי, להיות שרוצה מי שכל –
צריכה  שה"כנסת" דעתו על מעלה אינו אחד אף לו!... לוותר צריך הנ"ל, מנהגים ללא נוצרי להיות רצונו

דתית! וכפי' דמוקרטיא של טענות בגלל הגויים, מנהגי את לשנות

לפסוק  ה"כנסת" של השייכות מהי ה"כנסת": של ענינה זה שאין כיון – בפשטות – הדבר וטעם
הג  אצל "קאנווערזשאן" להיות צריך עתה כיצד שעומדים ב"כנסת" שיושבים לגויים יאמרו ואם ויים?! ָָ

ל"כנסת"! שייך זה שאין כיון זאת, יאפשרו לא – שלהם לדת בנוגע שאלה לפסוק

להתחשב  וצריך "דמוקרטי", זה שאין ה"המצאות", כל מתחילים – ישראל בדת לגיור בנוגע ואילו
יהי' שלא החוק את לתקן צריך ולכן בניֿאדם, של שם] שמשתמשים היפות המילים כל [עם ב"מצפון"
יכול  מי  – שבישראל הגדול עם דרגא באותה  אותו שמעמידים – הגוי  אצל ולשאול כהלכה, בגיור צורך

ישראל! לארץ להכנס

האם  ממנו? מפחד אתה מה – ברומי. שיושב הגוי עם להסתכסך פוחדים – הנוצרים למנהגי בנוגע
ומה"יושב  יירא, אתה ממנו – ממנו. יראים לכן גויים, מליוני תחתיו שיש כיון מאי, אלא צבא?! לו יש

ירא?!...32בשמים" אינך

שאין  – יותר גדול ובזיון יהודי! הוא מי גוי אצל ששואלים – ישראל שם וחילול ובזיון חרפה זוהי
ומצפצף! פה פוצה

.‡È שגיור כיון שבכנסת, ליהודים לא אפילו ל"כנסת", כלל שייך אינו הגיור ענין כל – לעיל וכאמור
ל"כנסת". ולא לשולחןֿערוך, ששייך הלכתי ענין הוא

יהודי  כל שהרי – ח"ו לשו"ע שייכות להם אין ב"כנסת") (שנמצאים אלו שיהודים בגלל זה ואין
ימינו" ואורך "חיינו היא שהתורה כיון לשו"ע, הגשמי 33שייך בעוה"ז יהודי של מציאותו שקיום כך, ,

הוא  (אם כו' הצפרניים לבחי' או הראש לבחי' שייך הוא אם חילוק יש השו"ע; עם שייכותו בגלל היא
חכמים) בתלמידי ומורדים שפושעים ו"אע"פ 34מאלו לשו"ע, שייכות לו יש מישראל אחד כל אבל ,

הוא" ישראל יהוש 35שחטא שאמר כפי חרמים – בחמשה שמעל עכן על רבינו, משה של תלמידו ;36ע,
זהב  עגלי שהעמיד נבט בן לירבעם בנוגע תבשילין 37ועד"ז עירוב קיים לא מדוע גם ממנו שיתבעו ,

השמד  באגרת הרמב"ם זה 38(כמ"ש הרי זהב, עגלי שהעמיד מה – הוא". ישראל שחטא ש"אע"פ כיון ,(
תבשילין. עירוב קיים שלא מה גם ממנו יתבעו זה, עם ביחד אבל עצמו, בפני ענין

שענין  כך, שאלה, לפסוק לו ואסור שר, בתור למנותו אסור בישראל; שררה לו ליתן אין בודאי אבל
ישראל. לארץ להכניס יכולים מי ואת יהודי, הוא מי יפסקו שהם אליהם, שייך אינו הגיור
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ד.32) שם,
נצבים.33) ס"פ ע"פ – ערבית תפלת נוסח
פ"ב.34) תניא ראה
רע"א.35) מד, סנהדרין

ב.36) מג, שם
כחֿכט.37) יב, מלכיםֿא
ספ"א.38) תימן באגרת גם וראה פ"ד.
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.·È לדבר מעניקה – כסאותיהם על מוותרים שאינם דתיים שרים בממשלה שיושבים העובדה אך
תורה. ע"פ הוא הדבר כאילו דתית, גושפנקא

שליט  עם המאורע בעת הנה דת, עניני על להגן שצריכים אלו שהם "דתיים", שנקראים (ששם 39אלו
שתי  את לרשום העליון ביתֿמשפט הוראת כשהיתה רפורמי), גיור אפילו הי' לא שהרי גוי, אודות דובר

לכך! התנגדו לא – ישראל דת ע"פ "יהודי" יהודיות, בתור אליו ששייכות הגויות

לדאוג  צריכים לא שבחו"ל בנ"י לכל שבנוגע בגלוי, ואמרו חבילה", "עיסקת שערכו אלא עוד ולא
לברר  חייבים לא יהודי, שהוא תעודה עם מחו"ל מגיע מישהו כאשר וגם, רפורמי, גיור מספיק עבורם –
שאשה  לכך שיסכימו חבילה" "עסקת או דוקא; כהלכה בגיור צורך יהי' ישראל בארץ ורק מאומה,

היום. מסדר רפורמי לגיור ההתנגדות את שיסירו ובלבד כהלכה, להתגייר צריכה פלונית

עמים! לשני בנ"י את שמחלקים מזה יותר הלבבות פירוד לך אין ובכן:

הוא  אמיתי לבבות קירוב ובכן: לבבות. קירוב של הענין להיות שחייב הזמן כל טוענים עצמך: והגע
סילפו  שאח"כ אלא מבנ"י, לקחו – גויים אצל הלבבות קירוב של הענין (וכל שו"ע ע"פ ורק אותו,אך

פירוד  זה הרי א"י, מיהודי חו"ל יהודי את כשמפרידים ואילו דמים); שפיכות של ענין מזה ונעשה
נוגע  זה שאין ואומרים רח"ל, העמים בין לטמיעה יהודים מליון 10 ששולחים – גדול הכי הלבבות

לכך. לדאוג צריכים אנו ואין חו"ל, יהודי של ראש" ה"כאב זהו – בחו"ל רפורמי גיור לנו!...

אחד, עם הם חו"ל שיהודי ולומר לחלק שכוונתכם בגלוי תכריזו – בנ"י בין תהום לפעור רצונכם
הדת?!... על מגינים שהנכם אומרים אתם מדוע אבל עצמו; בפני עם הם א"י ויהודי

.‚È:בתורה מקור לו יש דבר כל הנה – א"י ליהודי חו"ל יהודי בין לחלק ורצו שטעו יתכן איך

ומעשרות  תרומות בהפרשת חייבים א"י שיהודי – א"י ליהודי חו"ל יהודי בין חילוק יש תורה ע"פ
מדרבנן  או הנ"ל 40(מדאורייתא הטעות נשתלשלה ומזה ומעשרות. מתרומות פטורים חו"ל יהודי ואילו ,(

א"י. ליהודי חו"ל יהודי בין לחלק 

שבשם  אחרונים צירופים ממ"ח מתחיל לזה שהמקור הטמאות, קליפות שלש התהוות מענין ובמכ"ש
דקדושה  החל 41אלקים א"ק, מבחי' גם ולמעלה האצילות, מעולם למעלה הוא אלקים ששם כפי ועד ,

לגמרי; הטמאות קליפות שלש של הענין אח"כ נשתלשל ומזה אלקים, משם שנעשה הראשון מצמצום
לחלק  הטעות באה – דינים כמה לגבי א"י ליהודי חו"ל יהודי בין שיש שמהחילוקים בנדו"ד, ועאכו"כ

עמים! לשני א"י ויהודי חו"ל יהודי בין

שהרי  – חבילה" "עיסקת יפה: בשם לו שקראו הנ"ל כבהסכם לא"י, חו"ל יהודי בין לחלק מקום אין
ויהודים  אחד, עם הם בא"י שיהודים בנ"י, בין חילוקים לעשות אפשר אי להיות! יכול שלא דבר זה

נוסף! עם הם בחו"ל

בשעה  אפילו שזהו – השבטים משני השבטים עשרת את לחלק שרצו מזה אירע מה שרואים וכפי
שר  בנדו"ד , וכ"ש רוב, להם בא"י,שהי ' מליון וחצי ושנים בחו"ל מליון עשר – בחו"ל  נמצאים בנ"י וב

אותם! לחלק אפשר שאי בודאי הרי 

.„È הרי – ובנדו"ד מלכתחילה. אליו נכנסים לא לפעול, יכולים שלא שדבר ב"פוליטיקה", כלל יש
זו. חלוקה יאפשרו לא חו"ל שיהודי כיון לעולם, להיות יוכל שלא דבר זה

היהודית  ל"מגבית כסף לנתינת בנוגע – יהודים הנכם להם: לומר אותם, שירמו יסכימו לא חו"ל יהודי
הם  ליהודים! נחשבים אינכם – בא"י לנישואין בנוגע אבל אּפילס"), דזשואיש ("יונייטעד ַהמאוחדת"
לשאר  בנוגע ליהודי אותי מחשיב שאינך היתכן – יהודי בתור כסף ממני לוקח אתה אם ישאלו:

הענינים?!
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(39.290 ע' ריש ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

ספ"א.40) תרומות הל' רמב"ם ראה

הפסח 41) ענין הכוונות שער בא. ר"פ להאריז"ל סה"ל ראה
הזיווגים) (שער שט"ו ע"ח פ"ה. חהמ"צ שער פע"ח א. דרוש

ובכ"מ. ד. קט, בהוספות יתרו תו"א פ"ו.
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בא"י; בכך די לא מדוע – רפורמי בגיור די בחו"ל אם שם: בעיתונים שמופיעה – נוספת וטענה
בשכל! מקום לו שאין דבר זהו – בחו"ל?! בכך די מדוע – בא"י בכך די לא ואם

.ÂË,זאת עשה מי ידע לא אחד שאף הזמן כל מקווים זו, חבילה" "עיסקת שערכו אלו מאי, אלא
בסוד. ישאר שהדבר כיון

עצה  נתן מי בדיוק יודעים ברור; דבר כל שיודעים כך, סודות, בו שאין בעולם כיום אנו חיים אבל,
כולם  – נסתרים דברים כאן אין זה! על חתם ומי הדתיים), ליהודים לענות מה העצות גם (כולל זו

זאת. יודעים

יגלו  – אז עד משיח יבוא לא ח"ו אם – ה"בחירות" כשיגיעו הנה זאת, מגלים לא עכשיו אם וגם
10 ש"מכרו" אלו שהם בשעה בה אלו, באנשים לבחור יכולים אתם איך ויאמרו: המפלגות, שאר זאת
להם  שתהי' רוצים שלא (כיון זאת אומרים לא הם עתה לעת – המאזנים! כף על שעמדו יהודים מליון
כלל  את ש"מכרו" אלו הם מי יגלו ואז הבחירות, לתקופת ממתינים הם אלא תירוץ...), למצוא שהות

ישראל!

.ÊË:בפשטות מובן זה הרי – כך כל רב זמן נמשך זה שענין הסיבה מהי

יצטרכו  ובמילא, אנשים, מליוני לחופשה יוצאים וכן לחופשה, ה"כנסת" יוצאת שבועות כמה בעוד
ולא  רח"ל יתעכב משיח אם – אז ועד הרחמים. חודש אלול, בחודש – החופש זמן לאחרי עד להמתין
ענינים  שיהיו והלואי – חדשים ענינים יתעוררו בינתיים זו. שאלה אודות כבר ישכחו – אז עד יבוא
מה  לו: יאמרו – זה? לענין בנוגע קורה מה וישאל: מישהו יבוא וכאשר אודותם... להרעיש – טובים

ה"כסאות"!יש על לישב להשאר יוכלו ואז, "סטאטוסֿקוו"! כבר יש – ישן ענין אודות ַלחשוב

אחד  ואף בדיוק, רשום הכל החופש! לאחרי גם זה ענין על ישכח לא אחד שאף – היא האמת אבל
עד  להמתין יש מה שכן, וכיון וברחמים. בחסד שיהי' והלואי הדבר, יתבטל שלא כך, זה, ישכח לא

החופש?! לאחרי

הדין  (כמו יפרוש" ואל "ייהרג חדש: פתגם בא"י שיש לי, כתב יעבור"...).42מישהו ואל "יהרג
(אפילו  הענינים כל לעשות יש – מבין? לא אתה מה לי: השיב הדברים, כוונת מהי וכששאלתי

מה"כסא"! לפרוש שלא ובלבד "ייהרג"...)

יהודים?! מליון וחצי שתים בסכנה להעמיד מותר – הכסא על לשבת להשאר בשביל

כסף  לקבל יוכלו לא ואז מקומו, את וימלא גוי שיבוא יתכן הכסא, על יוותר שאם לטענה מקום ואין
או  עדשים" "נזיד עבור כולה התורה את למכור שמותר מקום בשום מצינו לא שהרי – הישיבות עבור

ישיבות! עבור כסף לקבל בשביל – התורה כל את למכור אפשר אי מזה... פחות אפילו

.ÊÈ!שתקו ופלוני שפלוני הדבר יירשם – זה ענין אודות מאומה עושים ואינם ששותקים ואלו

לו" נתחכמה "הבה אמר מצרים מלך כשפרעה – בנ"י על שנגזרה הראשונה בגזירה שהי ' –43וכפי
חז"ל  במדרשי כו',44כמסופר שיעץ בלעם ויתרו, ואיוב בלעם עצה, באותה היו wzyyש"שלשה aei`

כו'". לומר) צריך שהי' מה שאמר (כיון שברח יתרו כו',

בגמרא  שמצינו ועד גדול, צדיק הי' איוב עצמך: מובן,45והגע ומזה לאברהם. אותו שמשווים
ששתיקתו  אומרים ואעפ"כ לשתוק. יכול שבגללו בשו"ע טעם שמצא בגלל היא ששתק לכך שהסיבה
שיוכל  בשו"ע עצות לחפש הזמן זה אין בנ"י, על גזירה אודות כשמדובר כי, רצוי', בלתי היתה

לשתוק!...

מאומה! אמר ולא שתק ואעפ"כ משהו, לומר יכול הי' מי – לדורות יירשם דבר כל בנדו"ד: ועד"ז
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וש"נ.42) ב. כה, פסחים
יו"ד.43) א, שמות

וש"נ.44) א. יא, סוטה
א.45) לא, שם
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.ÁÈ"ישראל בית הגויים ככל "נהי' – כזה שדבר לעיל, האמור מכל להיות 46המורם יכול לא –
כולו  העולם כל את ובלבל סנחריב בא כאשר גם הגויים! עם להתערב יכולים לא יהודים 47במציאות!

לבנ"י! בנוגע מלבד העמים, בכל בלבול פעל זה הרי –

ובירושלים  שבטים, שני של מיעוט רק ונשאר השבטים, עשרת את הגלה שסנחריב לאחרי ואפילו
מיעוט  עם רק חזקי' נשאר בעצמו 48גופא שבנא לו שאמר ממה גם התפעל ולא מזה, חזקי' התפעל לא –
חבילה"... "עיסקת לערוך שיש

זאת! עשה ולכן ביהמ"ק, שערי את ישמור שהוא צוה שהקב"ה – אחד דבר רק ידע חזקי'

לישון  לשכב שברצונו להקב"ה אמר חזקי' אלא זאת, לעשות כח לו שהי' באופן הי' לא זה 49וענין

מלאך  בא ובלילה איתך, אני – איתי אתה אם השיבו: והקב"ה במנוחה, תורה ללמוד יוכל שמחר כדי
כו' הצרות!50ה' מכל נפטרו ואז ,

את  החזיק אלא גויים, עם יתערבו שיהודים חזקי' הניח לא מיעוט, בהיותם שאפילו בגלל – זה וכל
לבדם  .בנ"י

.ËÈ שני פסח של הענין אודות מדובר השבוע שבפרשת (כפתגם 51וכיון אבוד לא פעם שאף שענינו ,
אדמו"ר  מו"ח עתה 52כ"ק זה עד"ז נדפס שכבר וכפי רק 53, אירעו עתה [עד עבר שעבר מה הנה – (

אודות  לדבר צריך עכשיו ואילו דורכפאל")], געוואלדיקער ("א נורא כשלון זה גם אבל מקרים, ַַַשלשה
ולהבא. מכאן התיקון

שהתגיירה  אשה אודות השבוע שאירע למקרה בנוגע על 54ובכן: בירור הדורש פרטי ענין זה הרי –
זו  אין – רבתי הצלה שזוהי שחושבים ומה החוק. אל כלל נוגע זה ואין הלכה, ע"פ הי' הגיור אם אתר

פורתא! הצלה אפילו

יכולים  היו אם לפעול! מצליחים אזי בתוקף, עומדים שכאשר – זה ממאורע רואים שכן מה אבל
לפעול  שהצליחו שראו וכפי יהודי, על לפעול שיכולים בודאי הרי להתגייר, שתסכים גוי' על לפעול
בכסאותיהם...]. לאחוז שממשיכים מאומה, פעלו לא הדתיים אצל [ורק לכך שהסכימו השמאלנים אצל
הסיבה  אבל ה"קואליציא", את לשבור שלא כדי אחרות, סיבות בגלל זה שהי' חושבים אמנם הם –

הוא  ער ישראל שלב בגלל – היא לכך .55האמיתית

הוא  בנ"י של הטבע שהרי אפשרי, בלתי דבר שזהו כיון להתבטל, מוכרחת זו שגזירה לעיל וכאמור
לשמן  נמשלו שבנ"י המדרש כדברי זאת, לשנות יכול לא אחד ואף האומות, שאר עם מתערבים שאינם

ס"ה). (כנ"ל משקין שאר עם מתערב  שאינו זית

את  "אוהב שלהיותו הכהן, אהרן של בכחו הנרות", את ד"בהעלותך הענין נעשה השמן שע"י ועד
הנרות".56הבריות" שבעת יאירו המנורה פני מול ש"אל ופועל מישראל, אחד כל של ה"נר" את מדליק ,

פניך" באור כאחד כולנו אבינו ד"ברכנו הענין נעשה הקב"ה,57ועי"ז של ברכותיו את שממשיכים ,
קוממיות" אתכם ד"ואולך לברכה על 58ועד עולם ד"שמחת ובאופן ממש, בקרוב צדקנו משיח בביאת ,

.59ראשם"

***
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ח.46) כה, יחזקאל ע"פ
וש"נ.47) א. כח, ברכות ראה
א.48) כו, סנהדרין ראה
טו.49) פ"ד, איכ"ר ראה
לו.50) לז, ישעי'
ואילך.51) ו ט,
(52– (115 ע' תש"א (סה"ש ס"ה תש"א שני פסח שיחת

שני. פסח אייר, יד יום" ב"היום נעתק
ע'53) ח"ח בלקו"ש לאח"ז (נדפס בסופו השבועי בלקו"ש

.(74
התוועדויות 54) – מנחם (תורת סכ"ה שלח ש"פ שיחת ראה

.132 ובהערה ,(501 ע' ח"ס
עה"פ.55) ובשהש"ר ב ה, שה"ש
מי"ב.56) פ"א אבות
תניא 57) וראה העמידה. בתפלת שלום" "שים ברכת נוסח
פל"ב.

יג.58) כו, בחוקותי
יא.59) נא, יו"ד. לה, ישעי'
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.Î.'וגו זהב מקשה המנורה מעשה וזה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‡Î הפסוק על רש"י בפירוש גם נתעכב להמאמר בהמשך הנה – רש"י לפירוש מעשה 3בנוגע "וזה
וגו'". המנורה

תרומה  בפ' נתבאר המנורה שמעשה שכיון – בפ'5ובהקדים היא רש"י בפירוש הדברים אריכות לכן, ,
מקומו  הביאור שעיקר כיון כלל), מבאר שאינו ענינים (ויש בקיצור רש"י מבארם בפרשתנו ואילו תרומה,

לפנ"ז. משנ"ת על כבר סומכים השני' בפעם ואילו הענין, שנזכר הראשונה בפעם

מקומם  שזהו תרומה בפ' ולא בהעלותך, בפ' רק מבאר שרש"י לענינים בנוגע ביאור צריך עדיין אך
השני'). בפעם ולא הראשונה בפעם ענין כל רש"י מפרש כלל שבדרך (אף העיקרי

שפופרת. כמו (מבפנים, חלול הרגלים, שעל השידה היא "ירכה ד"ירכה": הפירוש – הוא מהם וא'
השרים". שלפני כסף מנורות כדרך רש"י), מוסיף למקרא, חמש לבן יותר זאת להבהיר וכדי

להבין: וצריך

כברא) – ל"ירכה" תרומה בנוגע בפ' רש"י (אלא 13פירש תיבה" כמין העשוי מטה של הרגל ש"היא
כאן  אבל בפ"ע). ביאור הדורש ענין שזהו "שידה", הוא הלשון וכאן "תיבה", הוא הלשון תרומה שבפ'

היתה שהמנורה – תרומה בפ' פירש שלא חדש ענין רש"י לדבר dlelgמוסיף הכרח יש אם ולכאורה: .
לרש"י  מניין – תרומה בפ' זאת פירש לא שלכן לדבר, הכרח אין ואם תרומה; בפ' זאת פירש לא למה –

בהעלותך? בפ' זאת לחדש

השרים"?ב) שלפני כסף מנורות "כדרך להוסיף רש"י צריך מדוע

רק השרים" שלפני כסף מ"מנורות הדוגמא אדרבה: – בשמעו,dywnולכאורה למקרא, חמש הבן על
ולא  שלו, המנורה לו להראות ממנו ויבקש השר אל שילך עי"ז היא זאת לראות שיוכל היחידה שהדרך
הדבר  אין (שהרי חלולה שהיא לראות שיוכל כדי המנורה את להפוך ממנו לבקש יצטרך אלא בכך, די
בימי  רש"י, של בזמנו ובפרט השר, אל כלל שייכות למקרא חמש לבן שאין בשעה בה – מבחוץ) נראה
מוסיף  מדוע וא"כ, ישראל. ימי בדברי כידוע האוכלוסי', משאר בדידות של באופן חיו שבנ"י הביניים,

השרים". שלפני כסף מנורות "כדרך רש"י

לקמן. שיתבאר וכפי

.·Î נעשית הקב"ה ע"י אגדה ומדרש שעשאה, "מי המנורה", את עשה "כן ד"ה בפרש"י הביאור
הפסוק  על תרומה בפ' לפירושו בהשוואה .13מאלי'", "מאלי' המנורה", השלך "תיעשה הקב"ה א"ל .

מאלי'" נעשית והיא לאור הככר 6033את ע' חל"ח בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה –
ואילך.

***

.‚Î,י"א ב)פרק עתה (שאוחזים התשובה באגרת

וכלה – חתן של התשובה גם שזוהי עילאה, תשובה אודות מדובר כו'61ששם למלך דומה ),62(שחתן
עוונותיהם  כל על להם שמוחלין מזה –63כמובן

כל 64מבאר  בשמחה לקבל בכדי שאת ביתר החטא זכרון יועיל השמחה ש"לענין הזקן רבינו
"מארז"ל  זה על ומביא כו'", ובאות המתרגשות ואין 65המאורעות חרפתם שומעים עולבין ואינן הנעלבין
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סכ"ד.60) לקמן גם ראה
(61– חדקוב הרחמ"א של בתו נישואי עם בקשר כנראה

) ההתוועדות בסיום בהערה ).l"endראה
פט"ז.62) פרדר"א

רפי"ז.63) שמואל מדרש ה"ג. פ"ג ביכורים ירושלמי
בספר 64) ביאורים בלקוטי נדפס – הב' קושיא סוף עד מכאן

רנה. ע' ח"ב (קארף) ָהתניא
א.65) כג, יומא ב. פח, שבת
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הכתוב  "עליהן – המאמר סיום מביא אינו אבל וכו'", ביסורים ושמחים מאהבה עושים אומר 66משיבים
ראשון  בחלק נתבאר זה [ענין שבזה השכר אודות מדובר לא שכאן כיון בגבורתו", השמש כצאת ואוהביו

פכ"ו  בעוה"ז 67בתניא קלין ("ביסורין גיהנם מיסורי נפטרים שעי"ז – י"ב בפרק שמסיים כפי – אלא ,[
ברקיע  השמש גלגל הילוך לפי טפח בארץ הצל והעתקת הילוך כמשל עוה"ב, של קשים מדיני' ניצול

השכר. היפך שלילת אודות אלא השכר, ענין אודות מדובר לא שכאן והיינו, מילין"), אלפים

מובן  :68ואינו

מהי א) זה; מארז"ל בכלל מביא למה – הנ"ל במארז"ל שנזכר השכר אודות מדבר אינו שכאן כיון
התשובה? לענין שייכותו

המארז"ל ב) גם מביא לכאורה 69מדוע זה הרי – פשעיו" כל על לו מעבירי' מדותיו על המעביר "וכל
כאן? באגה"ת להמבואר שייכותו ומהי לעצמו, ענין

האדם 70גם ג) כל בפני רוח שפל ולהיות לבבו רום לבלתי רק "והמכוון לפנ"ז במ"ש להבין צריך
ה'"? "נגד בלשון הזקן רבינו מוסיף  מה – ה'" נגד שחטא עיניו בין לזכרון כשיהי'

הפסוק  לשון מצד שזהו לומר שהחטא icbp"וחטאתי71ואין ולא האדם, על קאי "נגדי" כי, – תמיד"
ה'". "נגד הוא

ענין  שכל הזקן, רבינו על זאת לומר שייך שלא – לשון על נופל ולשון מליצה, רק זה שאין ובודאי
לפרקים  וחילק וכתבה, חזר ואח"כ קמא, מהדורא תחילה שכתב באגה"ת ובפרט בדיוק. הוא שכותב

הדיוק  בתכלית בודאי הוא ענין שכל כך, .72וכו',

לכאורה  שנראים חז"ל, ומאמרי פסוקים של לשונות כמה שמביא ז"ך, סי' באגה"ק גם שרואים [וכפי
בנוגע  הענינים פרטי זה, לסי' ה"ביאור" את לומדים שכאשר – וכו' לשון על נופל ולשון מליצות עניני

בדיוק  הוא ענין שכל רואים אזי ממנו, לקבל שיכולים ומה ממנו, שנמשכים והענינים הצדיק", ].73ל"חיי

***

.„Î המנורה עשיית אודות מדובר לא בהעלותך שבפ' היא, הביאור נקודת – רש"י לפירוש בנוגע
שנוגע  הנרות"), את ("בהעלותך הנרות דהדלקת הענינים ופרטי הציווי אודות אלא תרומה), (כבפ' במשכן

ש  בזמנו במשכן שהיתה למנורה רק שלאח"ז,לא בדורות שיהיו המנורות לכל בנוגע גם אלא משה, ל
צדקנו. משיח בביאת שתהי' למנורה עד

" תרומה בפ' מ"ש בין החילוק מובן "כןdyrizועפ"ז בפרשתנו למ"ש המנורה"dyrהמנורה", את
כי: –

ואילו  הקב"ה, ע"י ("תיעשה") מאלי' שנעשית במשכן, שהיתה המנורה אודות רק מדובר תרומה בפ'
לא  כאשר גם שני, ובית ראשון בית בזמן שלאח"ז, בדורות גם הנרות הדלקת אודות מדובר בפרשתנו
של  היתה לא שאפילו חשמונאי, בית מלכי שעשו המנורה (וכמו משה של בזמנו שנעשית המנורה היתה

זהב  של לעשותה יכלו ולא עניים שהיו כיון "74זהב, כאן לומר אפשר אי הרי שכן, וכיון ,(dyriz"המנורה
לומר  אפשר אי גיסא, ולאידך אדם; ידי מעשה שהיתה המנורה על גם שקאי כיון הקב"ה), ע"י (מאלי',

נאמר dyrz"כן ולכן משה. של בזמנו שהיתה המנורה על גם שקאי כיון עתיד), (בלשון המנורה" את
משה.dyr"כן של בזמנו – הקב"ה או שלאח"ז, בדורות – שעשאה" "מי המנורה", את
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לא.66) ה, שופטים ס'
בארוכה 67) פעם דובר וכבר – סכ"ב). (סי"א; באגה"ק וכן

זה: ענין הזקן רבינו מבאר שבהם המקומות בין החילוקים אודות
חט"ז  התוועדויות – מנחם תורת (ראה ובאגה"ק באגה"ת בפכ"ו,

וש"נ). ואילך. 285 ע'
(68– מנחם (תורת סי"ג נשא ש"פ שיחת גם ראה

.(422 ע' ח"ס התוועדויות

וש"נ.69) שם. יומא
בספר 70) ביאורים בלקוטי נדפס – הסעיף סוף עד מכאן

רנד. ע' ח"ב (קארף) ָהתניא
ה.71) נא, תהלים
וש"נ.72) .326 ע' ריש שם מנחם תורת גם ראה
וש"נ.73) .72 ס"ע חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.74) (ובפרש"י). ב כד, ר"ה ראה
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הפירוש  (מלבד נוסף פירוש זה אין מאלי'", נעשית הקב"ה ע"י אגדה "ומדרש רש"י מ"ש ועפ"ז:
אחר, מישהו עשאה ופעם פלוני עשאה פעם – שעשאה" ל"מי ופירוש המשך אלא שעשאה"), "מי

הקב"ה. ע"י עשייתה גם בזה נכללת ובמילא

.‰Î:שאלה מתעוררת כאן אך

נעשתה  איך לשאלה מקום אין – הקב"ה ע"י "מאלי'", המנורה", "תיעשה שנאמר תרומה בפ' בשלמא
. ב"מעלה צורך שהי' (ועד טפחים י"ח גבוהה [שהיתה שלימה עומד מנורה הכהן שעלי' המנורה לפני .

כפתור 75ומטיב" גביעים קנים, שבעה עם ופרחים ), מ"ככר 76ים כלי', כל עם יחד כיון 78זהב"77] – בלבד
זאת; לעשות יכול שהקב"ה

"מי  המנורה", את עשה "כן – אדם בני מעשה ע"י המנורה עשיית אודות שמדובר בפרשתנו אבל
בלבד? אחד זהב מככר כלי' כל עם שלימה מנורה לעשות יכול הי' איך השאלה: נשאלת – שעשאה"

ביותר, דקים להיות יכולים היו המנורה שדפנות כך, "חלול", הי' המנורה שפנים רש"י, מתרץ זה ועל
המנורה. כל עבור זהב אחד ככר להספיק יכול הי' ולכן

.ÂÎ:מובן אינו ועדיין

נאמר  המשכן "והמלאכה 79בנדבת העבודה), צורך מכדי (יותר העבודה" מדי להביא העם "מרבים
ו(ל)הותר". אותה לעשות משכן) (של המלאכה לכל המשכן) עושי (של דים היתה ההבאה) (מלאכת

ובמילא  אחד, זהב ככר רק הביאו למה – הרחבה של באופן היתה המשכן שנדבת כיון ולכאורה,
לא  ואז זהב, של יותר גדולה כמות להביא יכולים היו הרי מבפנים , חלולה המנורה את לעשות הוצרכו

מבפנים? חלולה לעשותה צריכים היו

לעשות  הוצרכו למה שואל אינו למקרא חמש שהבן כשם כי, הפשט, בדרך חזקה קושיא זו אין אמנם
זהב  מככר לעשותה נצטוו למה שואל אינו כמו"כ יותר, ולא פחות לא דוקא, קנים שבעה של מנורה
רש"י  לו מסביר – למקרא חמש בן אצל להתעורר יכולה זו ששאלה כיון אעפ"כ, אבל יותר; ולא אחד

השרים": שלפני כסף מנורות "כדרך שזהו

למאומה  אצלם נחשב שאינו עד וזהב, כסף ריבוי להם שיש חשובים אנשים הם – ואעפ"כ,80שרים ,
מוכח  שמזה כזו), מנורה שבעשיית הקושי (למרות מבפנים חלולים שהם השרים שלפני כסף מנורות דרך
פחותה  בכמות להשתמש יכולים (ואז שתהי' סיבה מאיזה – חלולים כסף מנורות לעשות טוב שיותר

אחרים). ענינים עבור להשתמש יכולים הכסף ובשאר כסף, של

עניות  ו"אין הרחבה, של באופן היתה ההנהגה כאשר שגם – שבביהמ"ק למנורה בנוגע גם מובן ומזה
עשירות" מנורות 81במקום "כדרך חלולה, המנורה היתה מ"מ, השרים), של העשירות מאשר יותר (עוד

ענינים  עבור השתמשו הזהב ובשאר המנורה, כל עבור אחד זהב ככר  הספיק (ולכן השרים" שלפני כסף
אחרים).

תורה" של ה"יינה לבאר רק ונשאר רש"י; שבפירוש הדיוקים כל מובנים שיתבאר 82ועפ"ז וכפי ,
לקמן.

***

.ÊÎ התשובה באגרת :83הביאור
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הב').75) בהעלותך (ד"ה פרשתנו ריש פרש"י
לה).76) (כה, תרומה בפ' בפרטיות רש"י שפירש כפי
ועוד.77) לט. כה, תרומה
זהב"78) "ככר הרי ביותר, כבד הוא ש"זהב" שכיון ובפרט

כ"כ. גדולה כמות אינה
(ובפרש"י).79) הֿז לו, ויקהל

כא.80) יו"ד, מלכיםֿא – הכתוב לשון ע"פ
וש"נ.81) ב. קב, שבת
(82– ההלכה ע"ד ענין גם יש זה רש"י שבפירוש גם נזכר

מנחות. במסכת הגמרא בדברי דיוק לבאר יש שעפ"ז
התניא 83) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסל"א עד מכאן

ואילך. רנה ע' ח"ב ָ(קארף)
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. עולבין ואינן "הנעלבין אינם מארז"ל ואעפ"כ להשיב ביכלתם שיש אלו על קאי כו'" משיבים ואין .
אחרת?!... ברירה להם שאין בשעה בה משיבין, שאין בכך והמעלה החידוש מהו דאל"כ, משיבים,

לעניננו: ובנוגע

לעיל  הזקן רבינו שהביא וכפי לגמרי, לו ונמחל שלימה, תשובה עשה שכבר מי אודות שמדובר 84כיון

מובן  הרי – סכ"ג) (כנ"ל עילאה תשובה לדרגת כבר שהגיע ועד כו'", דבר וחצי דבר לו מזכירין ש"אין
מגיע  מדוע תשובה, עשה שכבר כיון להקב"ה: להשיב מה לו יש בלתיֿרצוי, ענין אצלו קורה שכאשר

בשמחה. מקבל אלא משיב, אינו שאעפ"כ החידוש וזהו – עונש?! לו

. המאורעות כל בשמחה "לקבל ומפרט מוסיף בנוגע ולכן כי, – הבריות" ע"י בין השמים מן בין .
מאור  בין חילוק יש משיבים") ש"אין החידוש הוא (שבזה להשיב שע"י לאפשרות למאורע השמים מן ע

הבריות:

בנוגע  משא"כ הקב"ה; של רצונו הוא שכך בידעו לקבל, יותר נקל – השמים מן למאורע בנוגע
הדבר. לו מגיע מדוע להקב"ה ולטעון להשיב יכול בחירה, בעלי שהם הבריות, ע"י שבא למאורע

באגה"ק  שמבואר .85[ואף בחירה בעל שהוא אדם "בן ע"י שנעשה למאורע בנוגע הניזק שגם על .
באגה"ק) שיתבאר מה עדיין יודעים לא אגה"ת לומדים שכאשר לכך (נוסף הרי – השמים" מן נגזר כבר

" כאשר דוקא שזהו התשובה, שלימות לאחרי היסורים לענין בנוגע הזקן רבינו כתב מביא d"awdכבר
וכמ"ש  יסורים, ופקדת 86עליו וגו', בשבט הבריות].87דייקא"iופקדתי ע"י ולא ,

השמים" "מן בין החילוק נוגע לא משיבים", ד"אין הענין מודגש לא ששם פכ"ו, בתניא משא"כ
זאת. מזכיר אינו ולכן הבריות", ל"ע"י

הענינים  ב' כנגד – במעשה" או "בדיבור גם מוסיף לכן הדברים, בפרטי החילוק נוגע שכאן וכיון
דיבור, ע"י בא חרפתם" ד"שומעים הענין כי, משיבים", ואין חרפתם שומעים עולבין ואינן ד"הנעלבין

דיבור). ע"י גם להיות שיכול (אף  מעשה ע"י כלל בדרך הוא ד"הנעלבין" הענין ואילו

.ÁÎ מה שיש התשובה שלימות לאחרי גם משיבין" ש"אין הוא שהחידוש האמור שע"פ ולהעיר,
בגמרא: תמוה ענין לבאר יש – להשיב

בגמרא  הובא – כו'" עולבים ואינן הנעלבין "ת"ר המאמר בתוך 88קודם מזנה כלה "עלובה המאמר
.חופת  העגל) ועשו בסיני כשעמדו (כישראל עד ה קרא, מאי נתן 89. נרדי (בחופתו) במסיבו שהמלך

. לאחרים) (הטוב ריחו לשון (עזב) לנו הראה בגנותנו, מספר שהמקרא (אע"פ גבן היא חביבותא ועדיין .
לישנא  למיכתב לי' (דאית לכתוב לו הי' לא מגונה "לשון (ובתוס': הסריח" כתב ולא נתן דכתיב חבה),

חביבות").90מעליא  לשון נתן, כתב אלא הסריח, משמע דהוה ריחו, עזב כתב ולא כלומר אלא ,(

כו'", "עלובה שנאמר בגלל שרק לומר אין ובודאי זל"ז? הענינים שייכות מהי מובן: אינו ולכאורה
כו'". ד"הנעלבין המאמר לאח"ז בא

לעיל: האמור ע"פ – בזה והביאור

לישראל  נתרצה והקב"ה עילאה), דתשובה (ובאופן בתשובה בנ"י שבו העגל חטא שלאחרי כיון
כדברך" "סלחתי למשה לו ואמר שלם ובלב מהחטא)91בשמחה רושם שום ישאר שלא משה שביקש (כפי

שמביא  (כפי גמורים מצדיקים שלמעלה תשובה בעלי לדרגת ועד צדיקים, בדרגת אז שהיו מובן הרי –
הזקן  עילאה).92רבינו לתשובה בנוגע גמורים" צדיקים על תשובה בעלי "מעלת
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רפ"ב.84)
(ק 85) ב).סכ"ה לח,
לג.86) פט, תהלים
פ"א.87) לעיל
(ובפרש"י).88) ב פח, שבת

יב.89) א, שה"ש
סע"ב.90) לו, גיטין תוס'
יא.91) לג, תשא פרש"י וראה כ. יד, שלח
ספ"ח.92) לעיל
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אצל  שייך לא כזה ומצב שמעמד כיון "עזב", הלשון נאמר לא החטא בשעת אפילו עצמך: והגע
התשובה. לאחרי ועאכו"כ בנ"י!

גמורים, צדיקים בדרגת שעומדים כיון ("שטורעם"): ורעש בטענה לבוא כנס"י יכולה שכן, וכיון
לו" משחקת שהשעה מ"רשע אפילו להתיירא אין יסורים 93שאז עונשים, של ענין שיש יתכן כיצד –

וכו'?!

ואין  חרפתם שומעים עולבים ואינם "הנעלבין של מעלתם אודות שלאח"ז המאמר בא זה ועל
זוכים  זו הנהגה ע"י ודוקא משיבים", "אין מ"מ, כו', ולהשיב לטעון מה לבנ"י שיש שאע"פ – משיבים"

הקב"ה. של לברכותיו

.ËÎ:"מאהבה "עושים המארז"ל המשך גם הזקן רבינו ומביא

מה  אבל כו'", בשמחה ד"לקבל לענין נוגע ביסורים" ד"שמחים ההמשך בשלמא מובן: אינו לכאורה
כפי  "וכו'", לכתוב אלא אלו, תיבות להעתיק צריך הי' לא ולכאורה מאהבה"? ד"עושים הענין נוגע
"וגו'" שכותב לענינא, נוגעים שאינם מארז"ל או בפסוק מסויימות תיבות כשישנם בכ"מ כיו"ב שמצינו

"וכו'"? או

אהבה; מתוך להיות צריך משיבין" ו"אין עולבין" ד"אינן שהענין מודגש שבזה – הוא  הענין אך
עשי' של בענין גם שיומשך צורך יש אלא בלבד, האהבה ברגש די לא אמיתית, היא שהאהבה לידע וכדי

מאהבה". "עושים –

.Ï"פשעיו כל על לו מעבירי' מדותיו על המעביר "וכל במארז"ל הזקן רבינו :94ומסיים

של  ענין עדיין נשאר התשובה לאחרי שגם מוכח גופא מזה הנה – רצוי בלתי מאורע שישנו כיון
לפנ"ז  בתניא נתבאר שכבר כפי עונש, של בענין צורך יש שלכן הפגם 95פגם, בחי' וחלוקי ערך ש"לפי

את . להסיר חוב עליו מוטל תשובה, עשה שכבר אף ולכן, כו'". והעונש המירוק בחי' חלוקי הם כך .
לפנ"ז  באגה"ת משנ"ת (וע"ד שנשאר הקרבן,96הפגם ענין להיות צריך התשובה שלימות לאחרי שגם

. קרבן לנו שאין כו'")."ועכשיו קרבן במקום הוא התענית .

" – פשעיו" כל על לו "מעבירי' שאז מדותיו", על ש"מעביר עי"ז נעשה זה דייקא lkוענין פשעיו"
משנת"ל  על97(ע"ד לו מוחלין בו ומתבייש עבירה דבר העושה "כל ).98עוונותיו"lkבענין

התשובה. מענין חלק שזהו כיון – באגה"ת זה ענין הזקן רבינו מביא ולכן

.‡Ï:זה במארז"ל חדש פירוש מפרש הזקן שרבינו נמצא, לעיל, האמור שע"פ ולהעיר,

ברמב"ם  הובא – מדותיו" על ד"מעביר לאדם 99הענין לו ש"ראוי לחבירו, אדם שבין לענינים בנוגע
לנקום  כדי ואינן והבאי, הבל דברי המבינים אצל שהכל העולם, דברי כל על מדותיו על מעביר להיות
בנוגע  שגם למקום, אדם שבין לענינים בנוגע גם זה הרי הזקן, רבינו דברי לפי ואילו וכו'"; עליהם

מדותיו. על מעביר להיות עליו הקב"ה, כלפי בטענות לבוא שיכול השמים, מן שבאים למאורעות

מעביר  להיות צריך שבהם העולם, עניני אודות מדבר שהרמב"ם אלא בדבר, מחלוקת שאין ומובן
. "שהכל לפי מדותיו, (שלכן על התשובה ענין אודות מדבר הזקן רבינו ואילו כו'"; והבאי הבל דברי .

עניני  אודות שמדבר ברמב"ם הובא שלא פשעיו", כל על לו "מעבירין המארז"ל: סיום את גם מביא
שמים  כלפי הוא מדותיו" על ד"מעביר הענין – התשובה לענין ובנוגע  .100העולם),
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וש"נ.93) ב. ז, ברכות
על 94) ואילך) סע"א יז, (ר"ה מארז"ל גם נזכר זה בענין

לעובר  עון נושא "למי וגו'", עון "נושא בסופו) (מיכה הפסוק
. נחלתו לשארית כפי פשע כשיריים", עצמו שמשים למי .

תלט  ס"ע תרכ"ז סה"מ (ראה מהר"ש אדמו"ר בדרושי שנתבאר
וש"נ). ואילך.

בהגהה.95) – פכ"ד
פ"ב.96)

ח"ס 97) התוועדויות – מנחם (תורת סי"ח שמיני ש"פ שיחת
.(24 ע'
ב.98) יב, ברכות
ה"ז.99) פ"ז דעות הל'

(100. לזכרון "שיהי' בפיסקא –הביאור ה'" נגד שחטא .
ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת סל"ג שלח ש"פ שיחת ראה

ואילך). 507
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הרמב"ם  פס"ד מתקיים התשובה שע"י .101ועד תשובה לעשות ישראל שסוף תורה ומיד "הבטיחה .
ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת נגאלין", הן

***

.·Ï ע"י דלעילא באתערותא מאליו שנעשה בענין שגם רש"י, שבפירוש תורה" של ה"יינה ביאור
עבודה  להיות צריכה אדם 102הקב"ה, ידי מעשה תכסוף"103ע"י ידיך (הנ"ל 104("למעשה בשיחה נכלל – (

שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה סכ"ב)

.‚Ï כולם שהם לבנ"י בנוגע הוא שכן זהב", "מקשה שהיתה המנורה" "מעשה בענין להוסיף ויש
יזכור  בחרת ובנו "כשיאמר (ולכן בבנ"י הקב"ה בחר שאז – סיני הר במעמד שהי' כפי ס"ג), (כנ"ל ביחד 

תורה" דר"א 105מתן בפרקי (כדאיתא הדורות כל במשך בנ"י כל של הנשמות שם שהיו – גם 106) כולל ,(
הגרים  ובחסידות).107נשמות בנגלה סמכא בעלי בספרים (כמובא

בתניא  הזקן רבינו דברי בחומריותו 108וע"פ הנדמה החומרי הגוף הוא ולשון עם מכל בחרת ש"ובנו
רק לא הוא הבחירה שענין (היינו, העולם" אומות אלאmbלגופי לגוף, על wxבנוגע ולא הגוף, על

אלא  סיני, הר במעמד היו הגרים שנשמות בלבד זו שלא נמצא, הבחירה), ענין שייך לא שבה הנשמה,
הגר. של בגופו גם הבחירה היתה  שאז

שבמשנה  – "לאבותינו" לומר יכול אם רק זה הרי לגר, בנוגע שקו"ט שמצינו מה איתא 109ולכן,
. לומר  יכול שאינו קורא ולא מביא ל ש"הגר בירושלמי . אבל מ"ט 110אבותינו", וקורא, ש"מביא איתא

הרמב"ם  פסק וכן נתתיך", גויים המון אב  הרמב"ם 111כי בתשובות גם שקו"ט 112(ונתבאר אין אבל ;(
סיני" מהר ועומד ד"מושבע לענין אמירת 113בנוגע ובעת סיני, הר במעמד היו הגרים נשמות שגם כיון –

אלקיך" ה' ד"אנכי הענין אצלם גם נעשה וחיותך 114עשה"ד כחך הוא שה' שהגר 115, הקב"ה שרצה אלא ;
סיני. הר במעמד שהיתה נשמה – חדשה נשמה ויקבל יתגייר ואח"כ גויים, בין תחילה יהי'

" הלשון בדיוק הביאור גם שנשתחרר xbוזהו עבד שהגדיל, קטן כמו שנתגייר, גוי ולא שנתגייר",
כי  – הי'116וכו' לא זאת, לולי (כי סיני הר במעמד היתה שנשמתו "גר", הי' שמלכתחילה מוכיח הגיור ,

יתגייר. ואח"כ גויים, בין זמן משך שיהי' הקב"ה שרצה אלא מתגייר),

שואלים  שיש הידועה הקושיא סרה שדוקא 117ועפ"ז כיון – כהלכה כשנעשה הגיור פועל כבר מה :
הר  במעמד שהיתה נשמה שמקבל – חדשה מציאות הגר נעשה הקב"ה, של כרצונו כהלכה, הגיור ע"י

כמקודם. ונשאר דבר, שום נפעל לא כהלכה, להתגייר רוצה אינו ואם סיני,
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ה"ה.101) פ"ז תשובה הל'
זה 102) שאין לאור, הזהב ככר השלכת פעולת על נוסף

הכנה. רק אלא ממש, המנורה" ב"מעשה
הסיפור 103) מצות *וע"ד לקיים רצה לא הזקן שרבינו הידוע

ידי  במעשה אחיזה לזה שתהי' באופן אלא נס, ע"י לבנה קידוש
של  לרצונו (בניגוד נס בדרך הספינה שהעמיד לאחרי שלכן, אדם,
את  קידש אז ורק הספינה, את להעמיד מהפקיד ביקש הפקיד),

ב). תשנב, ח"ד (לקו"ד הלבנה
טו.104) יד, איוב
וש"נ.105) ס"ד. ס"ס או"ח אדה"ז שו"ע
פמ"א.106)
א.107) לט, שבועות ראה
ואילך).108) סע"ב (סט, פמ"ט
מ"ד.109) פ"א ביכורים

ה"ד.110) שם
ה"ג.111) פ"ד ביכורים הל'
תש"ז)112) (נ.י. שולזינגער הוצאת ברמב"ם נדפסה

כרך  תש"כ) (ירושלים, הרמב"ם תשובות סי"ט. לח"א בהוספות
סרצ"ג. ב
וש"נ.113) סע"ב. עג, יומא
ו.114) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
מנחם 115) תורת ראה. ר"פ סע"ד. טז, במדבר לקו"ת ראה

ועוד. שלח. ע' סיון רסח. ע' חשון סה"מ התוועדויות –
תשובות 116) בספר (הובא מרוטנבורג מהר"ם תשובות ראה

מדבר  סי"ט)). רפו, ע' – תשי"ד יארק (ניו מכת"י התוס' בעלי
ג. אות ג מערכת (להחיד"א) קדמות

(117393 ס"ע חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ואילך.

(*lreerp dxiirl jenq miieqn mewna zeayl dvx owfd epiax xy`ky xetiqd mb xkfp df oipra,dlbrd ipte` exayp,miqeqd ezne,jk,`ly
driqpa jiyndl elki±gl `"g) c"ewla x`eank,dfay qpd oipr (`.
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כושית" "אשה נשא רבינו שמשה הטוענים לאלו בנוגע ,118ועד"ז

כבר – שאל זו שקושיא היא האמת אבל חדשה, קושיא שמצאו שחושבים "חכמים" שיש ולהעיר,
כ  סלוא, בן סנהדרין זמרי במסכת בגמרא ש"הלך 119מסופר הטענה...) בעל שנולד לפני הרבה (שנדפסה

. סלוא בן זמרי אצל שמעון של .שבטו עשה מה .. כזבי אצל הלך בן . לו, אמר משה, אצל והביאה .
נשאר  מה בפועל רואים ובכן: לך". התירה מי יתרו בת אסורה, תאמר ואם מותרת, או אסורה זו עמרם,

רבינו! משה עם אירע ומה שבטו, ובני סלוא בן –מזמרי

והיא  מצות לכלל ונכנסו היו נח בני כולן תורה וכשנתנה נשא, תורה מתן קודם ש"משה כיון
.120עמהם"

.„Ï שישנו – ביניהם חילוקים להיות צריכים מ"מ, ד"מקשה", באופן הם בנ"י שכל אע"פ אמנם,
בישראל  שררה לו ליתן שאסור תומ"צ, מקיים שאינו מי וישנו דינים, שפוסק שאסור 121"רב" ובודאי ,

שאלה. לפסוק לו ליתן

תורה  דעת היפך היא בעליֿבתים דעת שאפילו מצינו, מזו .122וגדולה

יכול  שאינו קמ"ל מאי (דא"כ, ללמוד יודע שאינו עםֿהארץ בעה"ב אודות מדובר שלא – ובהקדמה
שראוי  (ממי "סמיכה" אפילו לו ויש יראֿשמים, ללמוד, שיודע בעה"ב אודות מדובר אלא שאלה), לפסוק
כיון  שאלה, לפסוק לו אסור ואעפ"כ, ליתן), שראוי ממי סמיכה קיבל בעצמו שהוא כיון סמיכה, ליתן

תורה! דעת היפך היא – עולם בעניני שעוסקים – בעה"ב שדעת

שהפרנסה  ולסמוך היום, כל תהלים לומר אפשר אי העולם. בעניני לעסוק צריכים תורה ע"פ אמנם
תעשה" אשר "בכל – העולם בעניני לעסוק צריך אלא מאלי', ההתעסקות 123תבוא מצד בפועל, אבל .

בעה"ב  הוא הרי העולם, תורה!בעניני דעת היפך היא שדעתו

.‰Ï הרמב"ם שקובע ההנחה אצלם מתקבלת שלא כאלו שיש לכך הסיבה גם אודות 124וזוהי
בנ"י: של מעשיהם" "בגלל זהו אלא נקרית", "נקרה העולם", "מנהג זה שאין שבעולם, המאורעות

לעיל  שמסביב 125דובר מהגויים צרות ריבוי עכשיו שיש לכך שהסיבה – הנ"ל הרמב"ם דברי ע"פ –
ישראל. בארץ חלק להם ויש יהודים שהם הגויים על אומרים עצמם שיהודים בגלל היא, ישראל, לארץ

שכל  ברמב"ם שמאמינים דתיים יהודים ואפילו זו?! הנחה בעולם מתקבלת לא מדוע והתפלאתי,
מדה" כנגד "מדה בענין הגמרא בדברי ומאמינים משה", "תורת הם אצלם 126דבריו מתקבלת לא –

הנ"ל! הסיבה בגלל הם מהגויים עכשיו שסובלים שהצרות ההנחה

תורה! דעת היפך היא בעה"ב שדעת הסמ"ע דברי תוכן שזהו שתפסתי עד

שהיא  הנחה מתקבלת לא – העולם" "מנהג הרמב"ם: ובלשון העולם, בעניני כ"כ שמונחים זה מצד
העולם! מנהג היפך

המבואר  ע"ד – מקיף באופן נשארת זו אמונה אבל הרמב"ם, בדברי אמנם "גנבא 127מאמינים בענין
קריי'" רחמנא מחתרתא .128אפום

אחד...– כל אצל שייך זה שענין רואה אני עכשיו אבל גנב, אצל רק שייך זה שענין חשבתי תמיד
שלא  תורה, דעת היפך  נשארת ודעתו האמונה, ענין מועיל לא פועל, לידי בא פרטי שענין שבשעה

העולם". ב"מנהג כ"כ מונח שהוא בגלל העולם, מנהג היפך שהיא הנחה אצלו מתקבלת
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א.118) יב, פרשתנו
א.119) פב,
שם.120) פרש"י
ה"ז.121) פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה
החוו"ד)122) (לבעל נתיבות סקי"ג. ס"ג לחו"מ סמ"ע ראה

סק"ח. שם
יח.123) טו, ראה פ'
ה"ג.124) פ"א תעניות הל'

ה"ּפאראד ")125) (בעת בעומר ל "ג מנחה שיחות בין ס"ח; ַַ
מנחם  (תורת סי"ח נשא ש"פ סכ"ט; בחוקותי ש"פ ס"ו; למעריב
ס"ע  ואילך; 287 ע' ואילך; 241 ע' ;219 ע' ח"ס התוועדויות –

ואילך). 425
ואילך.126) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ואילך.127) 260 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
הע"י).128) (לגירסת א סג, ברכות
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.ÂÏ:"תפילין ל"מבצע בנוגע גם הי' וכך

במלחמה  ניצחו שיהודים לכך שהסיבה – היום עד מונח ולא – הונח לא דתיים יהודים אצל אפילו
תפילין! הנחת בגלל היא

ברכות  במסכת בגמרא אמנם ממך 129מפורש ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו :130..
קטנות  בהלכות והרא"ש שבראש", תפילין הזרוע 131אלו על (שמניחים תפילין מצות קיום ש"מפני כתב

. וטרף והקדקד) המלחמה באנשי יתקיים והרא"ש 132. הגמרא בדברי מאמינים הכל והרי קדקד", אף זרוע
זה  בגלל הי' המלחמה שנצחון לומר לפועל, בנוגע אעפ"כ, אבל וכו'), הילדים עם זאת (ולומדים
חודרת  ואינה מקיף, באופן נשארת האמונה זו; הנחה מתקבלת לא – תפילין הניחו שאנשיֿהחיל

בהכרתם.

מאות  כידוע פרט, בכל ה'" ו"אצבע ה'" "יד ראו הם גלויים; נסים ראו במלחמה שהשתתפו החיילים
יגיעו  הזמן שבמשך לקוות יש – התפילין. הנחת פעולת עם זאת מקשרים לא הם אבל בזה, סיפורים
אינם  – הממשלה בתוך שיושבים דתיים אותם אבל הנכונה. בדרך הולכים שהם כיון זו, הכרה לידי

הענין! בכל מאמינים

גשמי. בנשק צורך שיש כשם רוחני, בנשק צורך יש שבמלחמה – בזה והענין

בגלל הוא גופא גשמי בנשק שהצורך – שהתורה dxezdyובהקדמה והיינו, בכך, צורך שיש אומרת
גשמי. בנשק להשתמש צריכים מלחמה, וכשיש בגשמיות, עניניהם כל את לעשות צריכים שבנ"י אומרת

קודמת  בהתוועדות בתורה,133וכמדובר הקב"ה צוה שכך בגלל – היא לרופא שהולכים לכך שהסיבה ,
העני  כל שהרי לעזור, יכול עצמו מצד שהרופא בגלל שענין לא אומר שהקב"ה אלא מהקב"ה, הם נים

אצל  לשאול צריך פלוני וענין צבא, איש אצל לשאול צריך פלוני ענין הרופא, את לשאול צריך פלוני
וכיו"ב. מהנדס

מלחמה" איש "ה' – הקב"ה צוה שכך כיון בגשמיות, מלחמה לערוך צורך שאומרים 134יש וכיון ,
זה  שיהי' הקב"ה רוצה בבד ובד הקב"ה, רוצה שכך לפי שכנגד, צד שיש מובן הרי "מלחמה", שיש

ש" כאחד d'באופן ויהי' הוה הי' – ה' לוחם שבה מלחמה שזוהי היינו, מלחמה", למעלה 135איש ,
מהטבע.

התפילין. ענין שזהו – רוחני בנשק צורך יש וכמו"כ

אינו  בנ"י של הקיום כל בשכל?! בביאור צורך שיש יאמר מי – בשכל זה על הסברה לו שאין ומה
בנ"י! לקיום מקום אין טבע ע"פ  כי לגמרי, מהטבע שלמעלה ענין אלא שכל, ע"פ

בעליֿבתים  היותם בגלל היא, אצלם, מתקבלת לא זו שהנחה יהודים שיש לכך הסיבה וכאמור,
ההכרה  אצלם חודרת לא העולם, בעניני ומונחים שעסוקים זמן כל ולכן, תורה, דעת היפך היא שדעתם

מהעולם. שלמעלה בענין

.ÊÏ:בעניננו הוא וכן

לפשפש  אחד כל צריך ולכן בנ"י, של מעשיהם בגלל הם שבעולם המאורעות שכל אומר הרמב"ם
"ליובאוויטש" של ענין זה אין מישראל; אחד לכל ששייכים והוראה ענין שזהו כך – כו' ,136במעשיו ַ

הסוד  חלק גם שייך עכשיו אבל בעבר, הי' [כך סגולה ליחידי רק ששייך "קבלה" של ענין לא וגם
מישראל  אחד לכל ].137שבתורה
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וש"נ.129) א. ו,
יו"ד.130) כח, תבוא
סט"ו.131) תפילין הל'
כ.132) לג, ברכה
התוועדויות 133) – מנחם (תורת סי"ח דחה"ש ב' יום שיחת

ואילך). 391 ע' ח"ס

ג.134) טו, בשלח
פ"ז 135) שם שעהיוה"א פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

רס"ה. או"ח אדה"ז שו"ע א). (פב,
ע'136) שם מנחם (תורת סי"ח נשא ש"פ שיחת גם ראה

.(425
ב).137) (קמב, רסכ"ו אגה"ק תניא ראה
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בעניני  הרגילות בגלל בהכרתם, חודר זה אין – שלימה באמונה הרמב"ם בדברי שמאמינים ולמרות
טבע" נעשה ש"הרגל באופן ענין138העולם, מונח לא ולכן העולם"., "מנהג היפך שהוא

למקומו" שתגיע עד חברך את תדין ו"אל בבתֿשחוק:) הוסיף שליט"א אדמו"ר שאילו 139(כ"ק יתכן :
רואה  שאני כפי הדברים את רואה הייתי לא יום, בכל העולם בעניני במסחר ולעסוק לילך צריך הייתי

ברמב"ם! מפורש שכך כיון הוא, שכן אני רואה לפועל אבל אותם;

בנ"י  רוב העולם; בעניני עסקו שלא ומצב במעמד היו כולם שלא בנ"י, אצל תמיד הסדר הי' וכך
ימים  ש"לחוף הי' זבולון של יחודו – השבטים. שאר גם אלא זבולון, רק [לא העולם בעניני עסקו

יהודה 140ישכון" גם (או ישכר שבט ורק העולם], בעניני עסקו השבטים שאר גם אבל בתורה,141, עסקו (
בנ"י. לכל הוראות לפסוק הוראה בעלי  יצאו ומהם

.ÁÏ:ולכן

שגויים  לכך שהסיבה לומר אפסיק לא שאם עלי, ומאיימים לי, ואומרים שבאים מה יעזור לא
הדבר  יפגע אזי יהודי", "מיהו של הענין מצד היא כו' קרבנות ונופלים ישראל ארץ בעניני מתערבים
זאת, לומר להפסיק יכול אינני וכיו"ב; פלוני בן פלוני עם לי שיש הידידות בקשרי ויפגע חב"ד, בעניני 

בשר! בעיני זאת רואה שהנני כיון

ספק, בלי רואה, אני כך – רעוין דכל רעוא של בזמן בהעלותך, פ' בשבת נמצאים שעכשיו כשם
רוסיא  או מצרים של להתערבות בכך 136שהסיבה אותם, "הזמינו" בעצמם שיהודים בגלל היא

ישראל! לארץ להיכנס ה"מחבל" את מזמינים ישראל; לארץ להיכנס שיוכלו לגויים שמאפשרים

אתה מאי, d`exאלא `l למ גמרא, יותר למד – זאת;זאת לראות אתה גם תתחיל ואולי מוסר, ספרי ד
אדם יעשה מה אותו: שישאלו ובכן, בבירור. זאת רואה אני –d`exyאבל אנשים נופלים זה שבגלל

צריך  כזה שבמצב מבין בקדקדו מוח לו שיש מי כל השולחן?! על ידפוק שלא ברחובות?! יצעק שלא
הצילו! יצעק: לא כזה, דבר שרואה שמי יתכן ולא לצעוק,

עיניהם  את יאיר שה' תהלים קאּפיטל אומר אני עליהם; הסבר לי אין – צועקים ולא זאת שרואים ַאלו
רואה, הייתי לא אילו לצעוק! מוכרחני זאת, רואה שאני כיון ברירה! לי אין – כשלעצמי אני אבל וכו'.
הקרבן  אזי עיני את אעצום אם – לצעוק! אלא ברירה לי אין רואה, שאני כיון אבל ברירה, לי היתה

קרבן?!... אינו

ענין  שזהו אומרת והגמרא קרבנות, נפלו בבוקר היום וגם קרבנות, נפלו שלשום קרבנות, נפלו אתמול
אחר  הסבר לך יש – ישראל! של מעשיהם עם שקשור ענין שזה אומר והרמב"ם מדה", כנגד "מדה של

ברמב"ם?!

בישעי' נאמר זה שעל מישהו לי ומריתם 142כתב תמאנו ואם תאכלו הארץ טוב ושמעתם תאבו "אם
– בתנ"ך נאמר הרי סוכ"ס אבל הטוב, בצד רק לדבר שברצוני כיון זה, פסוק לומר רציתי לא – וגו'".
רפורמי  [כשישאלו "ריפורם" של הענין הוא "מריתם" והרי ומריתם", תמאנו "אם – בו מאמינים שכולם
תמאנו  "אם ישעי': אומר זה ועל "מריתם"...], של ענין שזהו הוא גם יאמר "ריפורם", של הענין מהו

הפסוק.ebe'ומריתם בהמשך שנימנו הענינים כל – "

רפורמי! גיור עם זאת מקשרים לא – בישעי' במ"ש שמאמינים אע"פ ובכן:

מאשר  יותר גדול הלבבות קירוב לך אין – הלבבות!... קירוב אודות מדובר שבישעי' לטעון ומוסיפים
לתורה" ומקרבן הבריות את "אוהב שהי' גדול כהן אהרן על שאומרים ועד שו"ע, ע"פ והיינו,56הנהגה ,
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מפאנו 138) הרמ"ע שו"ת ש"ב. נ"ד אמונה שבילי ראה
ב). (סג, פמ"ד א). (כא, פט"ו ספי"ד. תניא סל"ו.

מ"ד.139) פ"ב אבות

יג.140) מט, ויחי
א.141) ה, סנהדרין ראה
יטֿכ.142) א,
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בעלמא" "בריות שהם אלו אליהם,143שאפילו התורה את לקרב ח"ו (לא לתורה ולקרב לאהוב צריך ,
ל  לתורה אלא אותם כי 144קרב הלבבות, קירוב לידי להביא יכולה לא שו"ע, ע"פ שאינה הנהגה ואילו ;(

עדתו" וכל קרח "מחלוקת לידי שפירושה 145אם לעדתו!146, קרח בין מחלוקת :

.ËÏ קשה יהי' יותר, שמחכים מה כל כי, האפשרי, בהקדם הגזירה את לבטל להשתדל מוכרחים ולכן
שתקתם?! אתמול למה ישאלו: שה"שמאלניים" כיון זאת, לפעול יותר

הלב  אל הדברים יכנסו הלב, מן היוצאים בדברים ידברו שאם הדבר .147וברור

הרע  שיצרו (כיון שחטא "אע"פ נאמר יהודי כל על כי, הדבר, יעזור לא שביןֿכה יאמרו ושלא
הוא"148אנסו  ישראל ובאופן 35) ל"שלהבת", ועד בשלימותו, תמיד הוא מישראל אחד שבכל האש וניצוץ ,

מאלי'" .2ש"עולה

בכל  שיש ה"נר" את שמדליק היינו, הנרות", את "בהעלותך כמ"ש הכהן, אהרן ע"י נעשה זה וענין
את  מאירים זו "שלהבת" וע"י מאלי'", עולה שלהבת שתהא "עד באופן היא וההדלקה מישראל, אחד

היעוד  לקיום באים שמזה ועד הגלות, עולם".149חושך לאור לך יהי' "ה'

לחרב" לפניכם ונפלו אויביכם את "ורדפתם מ"ש (כך 150ויקויים רעהו" בחרב "איש רש"י: וכפירוש ,
בארץ" שלום "ונתתי עצמו), את להטריח  צריך לא .151שיהודי

בהפטרה  כמ"ש – זה "אלקי 152וכל (שנקרא צבאות" ה' אמר ברוחי אם כי בכח ולא בחיל "לא :
).153הצבאות"

ובקרוב  צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה – לאח"ז ותיכף דגאולה, לאתחלתא באים ומזה
ממש.

אחרונה  ברכה אמירת ולאחרי ציון", יושיע אלקים "כי הניגון כ"ק 154[ניגנו שהה לצאת, בעמדו ,
רבה]. בשמחה מקומו על ורקד זמן איזה שליט"א אדמו"ר
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פל"ב.143) תניא ראה
וש"נ.144) .236 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת ראה
מי"ז.145) פ"ה אבות
גאולה 146) חלק המהר"ל) של (לאחיו החיים ס' ראה

.177 ס"ע חמ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם וראה פ"ג. וישועה
וש"נ.

ועוד.147) א. סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
ספ"ב.148) גירושין הל' רמב"ם

כ.149) ס, ישעי'
ז.150) כו, בחוקותי
ו.151) שם,
ו.152) ד, זכרי'
ועוד.153) ו. יב, הושע
חדקוב,154) להרחמ"א המזונות נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק

קרעמער  הרא"ל למחותנו יי"ש ובקבוק בתו, של החתונה עבור
ברכות". ה"שבע סעודת עבור –

אגרות קודש

ב"ה, ט"ז סיון, ה'תשי"א

להנהלת אגודת חב"ד באה"ק תובב"א

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתב אשר פניתי בו למוסדות חינוך שונים בארה"ב אשר נהוג בהם חופש מהלמודים 

בחדשי הקיץ.

באשר גם באה"ק נמצאים מוסדות חנוך אשר בהם נהוג חופש הקיץ, הרשות בידכם להשתמש 

מה  מכל  בפרטות  תודיעוני  ובודאי  המתאים.  באופן  הרצוי  לתועלת  לפרסמו  כדי  הנ"ל  במכתבי 

שעשיתם בזה.

בברכת הצלחה בעבודתם בקודש.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

˙ÂÈ˘¯Ù‰ ˙ÂÎÈÓÒÏ È"˘¯ ¯·Ò‰

את  הפסוק מן רש"י מצטט הפרשה בתחילת
ומפרש  "בהעלותך", פרשת 1המילה נסמכה "למה :

הנשיאים  לפרשת אהרן 2המנורה שכשראה לפי – ?
עמהם  היה כשלא דעתו אז חלשה הנשיאים חנוכת
הקדושֿברוךֿ לו אמר שבטו, ולא הוא לא בחנוכה,
ומטיב  מדליק שאתה משלהם, גדולה שלך חייך הוא:

המנורה  .3את

רבות  פעמים הוסבר על 4כבר עומד שרש"י שמזה ,
למרות  ספורים, במקומות רק פרשיות לסמיכות הסיבה
פרשיות  לסמיכות הסברים יש חז"ל שבמדרשי

הפשט  דרך שלפי מובן, נוספים, רבים דרכו 5במקומות ,
מדוע  קושי שום אין התורה, על בפירושו רש"י של
"למה  רש"י שואל כאשר סמוכות. אלו פרשיות דוקא
יש  מקרא של פשוטו שלפי מפני זה הרי נסמכה..."

או הפרשיות, בסדר מסויים המתורץ iyewקושי אחר
הפרשיות. לסמיכות ההסבר באמצעות

הפרשיות סמיכות על המתעוררת ,o`kהשאלה
היא: בפשטות,

להקים  משה כלות "ביום החלה הנשיאים חנוכת
המשכן" שמיני 6את שהיה ניסן, חודש בראש –

יום 7למילואים  שניםֿעשר ונמשכה ליום 8. אחד "נשיא ,
ליום" אחד .9נשיא

את  בהעלותך הכהן, אהרן עלֿידי הנרות הדלקת
בר"ח  המשכן הקמת ביום בפשטות, החלה הנרות,
נאמר  "בהעלותך" שהציווי לומר, איפוא, הכרח, ניסן.

למילואים  השמיני יום השאלה 10לפני ומתעוררת ,
כיצד  הנשיאים"? לפרשת המנורה פרשת נסמכה "למה

המנורה פרשת הנשיאים xg`lסמוכה ?11פרשת

גם  קיים בתורה" ומאוחר מוקדם "אין הכלל [אמנם
רש"י  פירוש לפי מקרא של פשוטו ניתן 12לגבי אך ,

צריך  לו ובנוסף ברירה, כשאין רק באמצעותו לפרש
עלֿזה  עלול 13טעם זו סדר כאשר בענינינו, ובפרט ,

המאורעות  בסדר רק לא לטעות בזמן 14לגרום גם אלא ,
אהרן  עלֿידי הנרות הדלקת של המצוה קיום ].15התחלת

נכתבה  המנורה שפרשת להסביר, רש"י צריך לכן
אהרן  "כשראה אהרן של הדעת חלישות מפני כאן
ה' שניחמו הנחמה את להראות וכדי הנשיאים", חנוכת

כך. על
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שראיתי)**,1) בכת"י ליתא (וכן וב' א'* בדפוס ליתא זה פרש"י
ממדרש  רש"י ("לשון ברמב"ן שראיתי, דפוסים בשאר הובא אבל
(לא, פרשתנו בלקו"ת הובא וכן עה"ת. זקנים מושב אברבנאל, אגדה"),

ז"ל". מ"דבריהם הובא ובאוה"ח רש"י. בשם רע"ג)
ו.2) שם, ג. פט"ו, במדב"ר ה. ג. פרשתנו תנחומא ראה
ואוה"ח 3) ובאברבנאל וערב", "בוקר הלשון בסיומו הובא ברמב"ן

וכו'". ובוקר "ערב
שם.4) (ועוד) שפ"ח שלח. ר"פ רא"ם גם ראה
ב).5) (כא, משפטים ר"פ הראב"ע מפי' ג"כ להעיר
א.6) ז, נשא
שם.7) פרש"י
(8– מח ז, (נשא השביעי ביום עה"פ כלום פירש ולא רש"י מדסתם

אדה"ז  שו"ע – ו)ההלכה ה(דרש ע"ד הוא וכן שם). בהראב"ע משא"כ
ס"ט. סתכ"ט כיון p"yeחאו"ח הראב"ע, קושיית רש"י תירץ ולא – .

רצופין. – דפשוטו השביעי וביום גו' ליום אחד נשיא בקרא: שכתוב
הייתה. שעה והוראת כו' מצינו לא יד): (ז, שם מפרש"י ולהעיר

יא.9) ז, נשא
"שמונה 10) ב) (ה, נשא פרש"י כבר שהרי למילואים. שמיני ביום או

מפורש  ושם הנזקין***", בפ' גיטין במס' כדאיתא ביום בו נאמרו פרשיות
להדליק". התחילו ביום שבו לפי "בהעלותך ובפרש"י הנרות" "פרשת

פרשת 11) נצטוו שכבר כיון לי' איכפת לא שבנדו"ד לומר ואין

כמה  ניתוספו כאן הרי כי – ואילך) ב (כד, אמור ובפ' תצוה בר"פ הנרות
שלא  וכו', הנרות" שבעת יאירו המנורה פני מול "אל בהציווי פרטים
עשיית  ע"ד דהמדובר – לז כה, בתרומה (משא"כ ואמור תצוה בפ' נאמרו
עה"פ  אוה"ח וראה שם). פרש"י וראה כבפרשתנו. הדלקתה ולא המנורה

בהעלותך. ד"ה
לקו"ש 12) וראה ובכ"מ. כט. לה, וישלח ג. ו, בראשית פרש"י ראה

.125 ע' ח"ז [המתורגם]
(13.368 ע' לקמן .298 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש ראה
ולהעיר 14) כ. ד, בשמות ועד"ז שם. ווישלח לבראשית כבפירושו

ר"פ  וכפרש"י ציווי, דכל הזמן לידע מוכרח אין פשש"מ ע"פ שבכלל
.(3 הערה 123 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש (ראה כו'" ת"ל "מה אחרי

וראה 15) א. ז, נשא רמב"ן מ"ש (ע"ד לפרש דאין מובן זה ומטעם
ח' ביום הנשיאים חנוכת ע"ד שהתחיל דמכיון א) ט, פרשתנו רמב"ן גם
"בהעלותך  לפרש הוצרך ולכן כולם, בהקרבת שממשיך פשוט למילואים
לטעות  מקום שנותן מכיון כי – והנשיאים הקרבנות כל לאחר הנרות" את
הלשון  יומתק ועפ"ז אחר. במקום מפרטו הי' שהכתוב פשיטא בזמנו

שהשאלה dknqp"למה משמע הלשון שמפשטות כו'", המנורה פרשת
זה  כי הנשיאים, לפרשת שנסמכה ע"ז כ"א כאן נאמרה למה רק לא היא
כלות  (ביום לכתוב צריך הי' דמתחלה י"ל או כו'. לטעות מקום נותן

עבודה שהיא הנרות הדלקת פ' חנוכת dreawdמשה) ואח"כ במשכן,
יב). ז, נשא (פרש"י ודהיחיד שעה קרבן שענינה הנשיאים

.(d epzyxt `negpzd zyxc okez `iane) "'ek gafnd zkpgl zexp zyxt dknqp dnle" :`zi` "'ek adldy my lr" yexitdl jynda ,myy `l` (*
.oexkf xtqn cal (izi`xy) i"yx iyxtna mb `aed `le (**

.jli`e `"rq ,q (***
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להבין: צריך אך

הקדושֿברוךֿהוא  של תשובתו הרגיעה במה א)
אז  "חלשה את מדליק..." שאתה משלהם גדולה "שלך
במה  הסבירה לא היא אשר בעוד אהרן, של דעתו"

גדולה" ?16"שלך

זאת  הבין שאהרן כך ברור, דבר זהו ואם ב)
מלכתחילה? דעתו" אז "חלשה מדוע בעצמו,

רמב"ן  של שאלותיו בהדלקת 17ג) נחמו "למה (א)
הכתוב  ששבחו וערב בוקר בקטורת נחמו ולא הנרות
חביתין  ובמנחת הקרבנות ובכל באפך קטורה ישימו
ונכנס  בו אלא כשרה שאינה הכיפורים יום ובעבודת
הזו  הדעת לחלישות טעם "מה (ב) ולפנים...". לפני
ההם  בימים שהקריב נשיאים משל גדול קרבנו והלא
פשוטו  לפי אמנם, המילואים". ימי כל הרבה קרבנות

הקריב מקרא ולא dynשל המילואים, ימי בשבעת
הקרבנות 18אהרן  של הבעלים א) זאת: בכל אך היו 19,

ובניו  למילואים 20אהרן שבשמיני בפסוק מפורש ב) .
קרבנות  אהרן .21הקריב

יתרֿעלֿכן  שהביאו 22ד) הקרבנות לגבי גם :
המזבח  על שהקרבתם בפשטות, מסתבר הנשיאים,

ובניו! אהרן עלֿידי היתה

.‚

È"˘¯ Ï˘ ÂÂ˘Ï ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

של  בלשונו מסויימים דיוקים להבין יש כמוֿכן

רש"י:

" הביטוי משמעות מהי יש jiigא) מה לשם – "...
בשבועה? צורך

" גם רש"י אומר מדוע בעוד aihneב) הנרות", את
ולא  הנרות הדלקת על רק מדובר אלו בפסוקים אשר

הטבתם  ?23על

"שאתה בביטוי משתמש הוא מדוע wilcnג)
aihne לאחר אמורים שהדברים בעוד הווה, בלשון "

והיה  ניסן, בי"ב הנשיאים", חנוכת אהרן ש="ראה
– המנורה חנוכת על – והטבת" "שהדלקת לומר צריך

הראשונה? בפעם ההדלקה

.„

ÔÎ˘Ó‰ ˙ÎÂÁ· ˜ÏÁ ˘È ÂÏ Û‡˘ ‡Â‰ ÌÂÁÈ‰

הוא: לכך ההסבר

מדליק..." שאתה משלהם גדולה "שלך במענה:
בסתם אהרן את לנחם הכוונה מבצע,dcearאין שהוא

זה  הנרות" את ומטיב "מדליק שהוא שהעובדה אלא
של ענין כשם zkepgגם בדיוק כלומר, המשכן.

חנך כך המזבח, חנוכת את הביאו את `oxdשהנשיאים
dxepnd עלֿידי היתה לא שחנוכתם הכלים כשאר שלא ,

כדלהלן. אהרן,

של  דעתו חלישות את הקדושֿברוךֿהוא הסיר בזה
עמהם היה ש"לא כך על שגם dkepga"24אהרן כיוון ,

גדולה  (חנוכתך) "שלך ואף ב"חנוכה", חלק  יש לו
מחנוכת  גדולה עלֿידו המנורה חנוכת משלהם":
עלֿידי  הנימנים פרטים בשלושה וזאת עלֿידם, המזבח

(א) aihne(ב)dz`yרש"י: wilcn(ג)zexpd z`.
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השבטים 16) כל ולבניו לאהרן הקב"ה "א"ל מסיים ג שם בתנחומא
אהרן  אל דבר נאמר לכך חנוכה עשו לעצמכם ואתם חנוכה לעצמם עשו

ק  ואח"כ בהעלותך בניו ב),ואל תצוה תנחומא (וראה הלוים" את ח
כו' מתוקן אתה מזו לגדולה תתירא אל לאהרן אמור ה: שם ובתנחומא
כו'. מול אל לעולם הנרות אבל נוהגין הן קיים שבהמ"ק כ"ז הקרבנות

למדרש  בנוגע הנ"ל: כבמדרשים ברש"י לפרש שאין פשיטא אבל
"שלך שם נאמר שלא ע"ז (נוסף דכל dlecbהא' שם איתא הרי) משלהם"

א"ל  המזבח חנוכת שעברה כיון כו' ואומרים מצירים "היו לוי שבט
עשו  לעצמכם ואתם חנוכה לעצמם עשו השבטים כל ובניו לאהרן הקב"ה
חנוכת  לאחר הי' ההדלקה על שציווי שמשמע כו'" נאמר לכך חנוכה
והוא  לחנוכה בהמשך הוא הלויים את קח הפרשה המשך וגם הנשיאים,

מרומז אין זה כל אשר שם), מהרז"ו פי' (ראה להלויים גם llkפיוס
בפירש"י.

היא  דאהרן הנרות הדלקת מעלת א) הרי : – הב' למדרש בנוגע וכן
משמע  רש"י ומלשון עה"פ) הרמב"ן פי' (ראה לעולם שהיא לפי
הקרבנות  אבל לאהרן, שייכים הנרות רק ב) עתה. בהדלקתו היא שהמעלה

בפנים. לקמן וראה כלל. הפשט ע"ד אינו – להנשיאים שייכים
כאן.17) עה"פ
בקיום 18) וכן ואילך), א (כט, תצוה בפ' בהציווי הכתובים כפשטות

כט: מ, פקודי ובפרש"י ואילך), א (ח, צו בפ' השמיני `sהציווי ביום
כז. שם, ברמב"ן גם וכמפורש כו'. והקריב משה שמש כו' למילואים

כאן.19) הרמב"ן בכוונת צ"ל כן
ועוד.20) כו. שם רמב"ן כד. כב, שם תצוה פרש"י
ואילך.21) ב ט, שמיני
כאן.22) האוה"ח קושיית
על 23) ולא "בהעלותך" התיבה על רש"י קאי מדוע צלה"ב: גם

גו'"? אהרן אל "דבר המנורה פרשת התחלת
"חלש 24) רש"י לשון (כלשון דיוק מיצר" "הי' ולא דעתו" ה

אהרן  "הי' ב תצוה ובתנחומא ללויים, בנוגע ג) (שם ובמדב"ר התנחומא
חשב כי – עגומה") ie`xנפשו epi`y רושם עדיין שנשאר לפי לחנוכה*

לתנחומא  יוסף עץ ג. שם במדב"ר מהרז"ו פי' (ראה העגל** מחטא עליו
ה); שם

.llka eilr zlhend dceard idef ik ± dfl zkiiy dpi` ('eke zepaxwd zcear zxehw) okynda zicinzd dcear k"`yn (*
zepaxw `iady s` (**xtkl.a ,h ipiny .` ,hk devz i"yxt d`x ± lbrd dyrn lr el
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הנשיאים  שהביאו הקרבנות הקרבת "שאתה": (א)
עלֿידי  אלא עלֿידם, התבצעה לא המזבח לחנוכת
אהרן  עלֿידי היתה המנורה חנוכת ואילו הכהנים,

("שאתה"). בעצמו

מדליק  רק אהרן היה אילו ומטיב": "מדליק (ב)
האם  יותר, גדולה מה לשאלה, מקום היה הנרות, את
עלֿידי  הקרבנות הבאת – החנוכה פעולת התחלת
נעשו  לא הקרבנות והקרבת הסיום אם גם הנשיאים,

– החנוכה פעולת סיום או המנורה zwlcdעלֿידם,
אהרן. עלֿידי

וההכנה  הפתילה, דישון – ההטבה גם כאשר אך
שפעולת 25להדלקה  יוצא, אהרן, עלֿידי מתבצעת –

המנורה  באמצעות 26חנוכת בשלימות מתבצעת
.27אהרן 

המזבח את חנכו הנשיאים הנרות": "את oevigd(ג)
לחנוכת  הנשיאים שהביאו הקטורת גם כי בחצר, –
על  אלא הפנימי, המזבח על הוקטרה לא המזבח

היתה" שעה "דהוראת החיצון אהרן 28המזבח ואילו ,
– במשכן הנמצאת המנורה את ולכן mipta29חנך ,

חשיבות  יש המנורה, חנוכת הנרות, שבהדלקת מובן
הנשיאים.30יותר  קרבנות בהקרבת מאשר

.Â

?‰¯ÂÓ‰ ˙‡ ÍÁ ¯·Î ‰˘Ó

אז  "חלשה מלכתחילה מדוע להבין: יש זה לפי אך
התבצעה  שעלֿידו ראה הוא והרי אהרן", של דעתו
עלֿידי  המזבח מחנוכת יותר החשובה המנורה, חנוכת
מפני  זו, חשיבות ידע לא שהוא לומר, ואין הנשיאים?

ב) לעיל. כאמור פשוט, דבר זהו א) הבאות: הסיבות
לומר  הקדושֿברוךֿהוא צריך היה חידוש, בכך היה אם

לעיל. שהובאו הניחום בדברי זאת לו

בפרשת  הפסוקים מפשט כמובן הוא: לכך ההסבר
למילואים 31פקודי  השמיני ביום העבודות כל נעשו ,

הנרות  "ויעל לחם...", ערך עליו "ויערוך משה: ידי על
את  עליו "ויעל קטרת...", עליו "ויקטר ה'...", לפני

רש"י  שמפרש וכפי המנחה...", ואת "ואף 32העולה
המשכן  הקמת יום שהוא למילואים השמיני ביום
איפוא, יוצא, ציבור". קרבנות והקריב משה שימש

המנורה. את חנך כבר שמשה

חלק  לו שאין על אהרן", של דעתו אז "חלשה לכן
של המשכן.zkepgבעבודות

מדליק  "שאתה הקדושֿברוךֿהוא לו ענה כך על
עכשיו, אהרן עלֿידי המנורה הדלקת שגם ומטיב",
שהיה  כפי חנוכה, של ענין היא הנשיאים, חנוכת בזמן

הנשיאים. חנוכת אצל דומה ענין

ההקרבה לאחר לכאורה, נחשון dpey`xdכי של ,
של  ענין הנשיאים שאר קרבנות היו לא עמינדב, בן
של  להסתפקותו הסיבה שזוהי לומר ויש חנוכה,

מהם 33משה  אחד כל או ביחד, יקריבו הנשיאים אם ,
אחר. ביום

נשיא  ליום אחד "נשיא ה' ציווי היה שכך מפני אך
קרבנם את יקריבו ליום ,34המזבח"zkepglאחד

חנוכה. של ענין ההקרבה נעשתה

את  הדליק כבר משה אמנם בענינינו: גם כך
של  דבריו אך למילואים, השמיני ביום המנורה
קבעו: משלהם" גדולה שלך "חייך הקדושֿברוךֿהוא
משה, הדלקת לאחר היא אהרן שהדלקת למרות א)

ב) חנוכה. זוהי זאת הימים xwireבכל שניםֿעשר בכל :
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) שייך "מיצר" ולכן xwiraהלשון הדבר; לו שמגיע חושב כאשר (
"הי' לא חלק xvinבנדו"ד לו שצ"ל "תביעה" לו הי' שלא (כיוון "

רק כ"א zrcdבהחנוכה), zeyilg העגל מחטא רושם נשאר שעדיין מזה
לחנוכה. ראוי ואינו

הוא "לא רש"י לשון המשך לפרש יש ehayועפ"ז `le– "
נשא  פרש"י ע"פ (ובפרט שבטו" "ולא ההדגשה כאן נוגע מה דלכאורה:
הדעת  חלישות יותר מדגיש זה כי – הביא") "משלו נשיא דכל יב ז,
מ"לא  תוצאה הוא בחנוכה עמהם הי' לא ששבטו דזה שאמר דאהרן,

`ed.שם תנחומא וראה לחנוכה. ראוי אינו שהוא – "
(קה"ת, תשמ"ח השיחות ס' דעתו") "חלשה ל' (בדיוק וראה

ואילך. 478 ע' ח"ב תשמ"ט)
ז.25) ל, תצוה פרש"י ראה
והראי'26) שם. בתצוה מפורש כבר הנרות מטיב שאהרן זה דהרי

רש"י, שמעתיק "בהעלותך" מהלשון שהוא י"ל כאן הקב"ה לו אמר שכן

כתוב  עולה שהלהב שם "על אלא וכיו"ב "בהדלקתך" הול"ל דלכאורה
שצריך  מוכח וא"כ שלאח"ז), בד"ה (כפרש"י עלי'" לשון בהדלקתו
(כדבעי). מאלי' לעלות להלהב א"א בלא"ה כי לפנ"ז הטבה להיות

עומד הכהן ש"עלי' שם פרש"י מסוף ".aihneולהעיר
פ 27) לזהר החמה מאור עובדא.להעיר ד"ה א קנא, רשתנו
יד.28) ז, נשא פרש"י
כד.29) ד. מ, פקודי
(30) אמרו מערבי שבנר באי i"yxtלהעיר לכל "עדות ג) כד, אמור

בישראל". שורה שהשכינה עולם
ואילך.31) כג שם, ואילך. ד מ,
כט.32) פסוק שם
שם.33) אוה"ח וראה י. ז, נשא ספרי
שם.34) בפרש"י משמע וכן יא. שם,
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הדלקת zkepgשל היתה הנשיאים, עלֿידי המזבח
המנורה  חנוכת אהרן עלֿידי הנרות .35והטבת

הנשיאים  בחנוכת ראה כבר שאהרן ולמרות
נמשכה meiשהחנוכה xyrÎmipy שאין סבר זאת בכל –

ה' ציווי עליו שהי' במשכן אחת מעבודה ללמוד
של ענין היה dkepg(שהוא שלא אחרת עבודה לגבי ,(

(א) כאשר: במיוחד מה'. ציווי המזבח zkepgעליה
שעה  וקדשי בחוץ, עבודה הובאו 36היא הקרבנות (ב) .

הדלקת  זאת ולעומת אחר, נשיא עלֿידי יום כל
(ב) דורות. וקדשי בפנים, עבודה היא (א) המנורה:

אהרן. עלֿידי יום בכל נעשתה

"חייך" הקדושֿברוךֿהוא הדגיש לאהרן 37לכן אל :
היא  עלֿידו וההטבה שההדלקה שהעובדה לחשוב,
חנוכה  ואינה כנחמה, רק באה חנוכה, של ענין
של  הנשיא לקרבן הטפלה חנוכה שזוהי או אמיתית,
הקדושֿ אמר לפיכך אמיתית. חנוכה שהיא יום, אותו

ש  לקבוע כדי "חייך", חנוכה ברוךֿהוא עבודת זוהי
znlyenשלך" ואדרבה: ,dlecb היא ואין משלהם",

טפלה.

.Ê

‰Ê ¯Â‡È· ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

להבין: צריך אך

המנורה, בחנוכת הקדושֿברוךֿהוא ניחמו מדוע א)
עבודת  כגון: במשכן, אחרות חינוך בעבודות ולא
כחנוכה  להחשב היכולה הפנימי, המזבח על הקטורת
הקטיר  למילואים השמיני שביום למרות אהרן, עלֿידי

הפנימי  המזבח על קטורת .38משה

בן  נחשון עלֿידי המזבח שחנוכת יוצא, זה לפי ב)

ר"ח  המשכן, להקמת הראשון ביום התחילה עמינדב
אהרן  עלֿידי המנורה חנוכת ואילו ממש. חנוכה ניסן,
וכיצד  הראשון. ביום משה הדלקת לאחר רק החלה

גדולה "שלך לומר כן, אם על mdlynאפשר, גם – "
?oeygpחנוכת

בהרחבה  פעם דובר כבר הוא: לכך על 39ההסבר
למילואים, השמיני היום קרבנות לגבי רש"י של שיטתו
הנרות. והדלקת הפנים לחם (א) לשניים: לחלקם שיש
המזבח  על הקטורת והקטרת המזבח על הקרבנות (ב)

הפנימי:

קטורת" עליו "ויקטר בשמיני 40על משה עלֿידי
וערבית "שחרית רש"י אומר ...".enkxn`pyלמילואים,

כבכל  זה ביום גם היתה הקטורת הקטרת כלומר,
השנה.

אז  משה עלֿידי המנורה הדלקת היתה זאת, לעומת
הערביים  בין המנורה והדלקת בבוקר, רק – מיוחדת

אהרן  עלֿידי למילואים בשמיני גם .41התבצעה

גם  וכך התורה, על בפירושו רש"י שיטת לפי והנה,
לגמרא  רק 42בפירושו היא המנורה הדלקת שמצוות ,

הנרות  את מטיבים רק בבוקר ואילו הערביים, ,43בין
בקביעות  שההדלקה מתחילתה, המנורה שחנוכת מובן,
הראשון  ביום החל מיד התבצעה הערביים, בין רק היא

אהרן, עלֿידי המשכן עלֿידי dkepgeלהקמת נמשכה זו
הנשיאים  חנוכת לסיום עד ה' .44דיבור

הקטיר  הפנימי המזבח על הקטורת את זאת, לעומת
עבודת  חנוכת היתה וזאת לדורות, הקבוע באופן משה

כולה  השנה של עבודת 45הקטורת על לומר אפשר ואי ,
אהרן, של גדולה zxge`ndxzeiהקטורת ש"שלך ,

.46משלהם"
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הנרות35) להדלקה כאן עה"פ באוה"ח מזו יתירה mrtראה lka'הי
חינוך. של ענין

יט.36) י, שמיני פרש"י ראה
בפרש"י 37) הנ"ל וע"פ שם. תצוה בתנחומא גם איתא "חייך" ל'

.14 הערה לעיל וראה שם. בתנחומא הכוונה גם שזהו י"ל
פקודי 38) רש"י ולשון שם) (רמב"ן כז מ, פקודי הכתוב כפשטות

הבאה. שבהערה לקו"ש וראה צבור". קרבנות "והקריב כט שם
(39.242 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ראה
כז.40) מ, פקודי
"אמאי 41) ב) ס, (גיטין החדא"ג קושיית בפשטות ליישב יש עפ"ז

ביום  בו שבודאי התמיד פרשת כגון תמידים עבודות שאר נמי נקט לא
התחילו" ג"כ

וא"כ  בבוקר, למלואים ח' ליום כבר הוצרך וקטורת התמיד פ' כי
רמב"ן  ד. כח, פינחס פרש"י (וראה למלואים הח' יום לפני שנאמר מובן
בין  ביום בו קבוע) (בסדר להדליק שהתחילו נרות משא"כ כז), מ, פקודי

ביום. בו נאמר לכן הערביים

ב.42) כו, חגיגה ב. כב, שבת
ופרש"י 43) בוקר. עד מערב כא) (כז, תצוה בר"פ הכתובים: כפשטות

בֿג  כד, אמור שם. ופרש"י ז. ל, תצוה בס"פ כ. שם, ובפרש"י שם.
הי"ב. פ"ג ומוספין תמידין הל' כס"מ וראה שם. ובפרש"י

גדולה 44) "שלך הקב"ה במענה דנכלל לכאורה, י"ל, ועוד
הנשיאים חנוכת שלn"yytaמשלהם": ממש חנוכה היתה gafndלא

התמיד הקרבת לאחרי בא נחשון קרבן גם השמיני eke'שהרי דיום
דהמנורה  חינוך הוא דאהרן הנרות הדלקת "שלך", משא"כ למילואים,
כי  יד) יד, לך מפרש"י (להעיר הקבועה עבודה (התחלת) חינוך ממש,

.58 ובהערה בפנים לקמן וראה לזה. שייכת אינה לפנ"ז משה הדלקת
קודם  אפ"ל וגו' כסף קערת הכלים: הקרבת כי מוכרח, אינו אבל

התמיד, וגו'.ekpgהקרבת פר בקטרת, המזבח
הערביים 45) דבין הקטורת דגם שם) 15 (ובהערה שם לקו"ש ראה

נכנס  דמשה כג) ט, (שמיני רש"י ומש"כ משה, הקטיר למילואים בשמיני
הי' הקטורת מעשה על הערביים.ixg`lללמדו דבין קטורת

היתה 46) למלואים בשמיני משה ע"י עריכתו הרי הפנים ללחם בנוגע
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בהלכה: גם רש"י שבפירוש המופלאים הענינים מן

הרמב"ם  דעת צריכה 47ידועה המנורה שהדלקת ,
ושבפסוק  הערביים, בין רק ולא בבוקר, גם להיעשות
היא  הכוונה הנרות" את בהיטיבו בבוקר "בבוקר

בהדליקו" – רש"י 48"בהיטיבו לפי זאת לעומת .49,
וההטבה  הערביים, בין רק היא ההדלקה כדלעיל,

ניקוי. היא בבוקר

אהרן  עלֿידי המנורה הדלקת אם שהשאלה יוצא,
חנוכה, של ענין היתה למילואים בשמיני הערביים בין
הרמב"ם  לדעת לרש"י: רמב"ם בין זו במחלוקת תלויה
המנורה, חנוכת למילואים השמיני בבוקר כבר התחילה

בבוקר. גם היא ההדלקה מצוות כי

שהמצוה  הרמב"ם, דעת פירוש לפי במיוחד זאת
המקדש  בבית תמיד ידלקו שהנרות כלשונו 50היא ,

המצוות  הנרות 51בספר להדליק הכהנים "שנצטוו
cinz,ביום המנורה בעירת גם כך, ואם ה'", לפני

– ולכן המצווה, מן חלק היא משה, הדלקת עלֿידי
ה"חנוכה". התחלת

פוסק  הרמב"ם את 53במשנה 52אמנם מחנכין "ואין

הערביים" בין נרותיה שבעה בהדלקת אלא ,54המנורה
משה  תקופת על ואילו לדורות, רק שזאת לומר יש אך

בגמרא  ברמב"ם 55נאמר ונפסק שעשה 56, הכלים "כל :
עבודתן  ואילך (מכאן מקדשתן משיחתן – משה
במשיחה, התקדשה משה שמנורת וכיוון מחנכתן)".
שחלה  ובזמן המשיחה לאחר שהיתה ההדלקה, הרי

חנוכה  היא המצוה, .57חובת

היא  הנרות הדלקת חובת רש"י לדעת זאת, לעומת
ולכן, כלל, מצוה זו אין ובבוקר הערביים, בין רק

משיחתה, עלֿידי נעשה המנורה שקידוש למרות
החנוכה  ענין כל הערביים 58התחיל בין הדלקת ,59בעת

אהרן  .60עלֿידי

.Ë
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שעיקר  נראה, רש"י לפי גם להבין: צריך עדיין אך
שמובן  כפי הלילה, כל המנורה בעירת היא המצוה

על  רש"י של נר61מפירושו לילה cinz"להעלות כל –
תמיד" קרוי סובר 62ולילה אף ורש"י שכבה 63, שנר

מדוע  ולהדליקו, להיטיבו שוב צריך הלילה באמצע
של  בפשוטו כלל נרמז שאינו דבר לומר מוכרח הוא

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

כז*), שם, פקודי רמב"ן וראה פשש"מ. (ע"פ רש"י לדעת בשבוע א' ביום
י"ל  לכאורה וא"כ ח), כד, (אמור השבת ביום ה"ה בקביעות לחם ועריכת
השולחן, חנוכת הי' המלואים ימי לאחר בשבת אהרן מעשה בזה שגם
כֿכב. ח, פרשתנו ל. כה, תרומה ד. מ, פקודי עה"ת הצפע"נ עפמ"ש ובפרט
הנשיאים  חנוכת שהרי משלהם" "גדולה ע"ז לומר אין א) אבל:

ניס  בר"ח השבתהותחלה ביום הפנים ולחם בכלל f"g`lyן צ"ע ב) .
לפני  פנים לחם השולחן על "ונתת נאמר שבלחה"פ דכיון פשש"מ) (ע"פ

cinz משבת השולחן על שיהי' הוא המצוה שתוכן ל), כח, (תרומה "
עריכת  ע"י שגם י"ל – שם) רא"ם וראה כ. כז, תצוה פרש"י (ראה לשבת

" הי' שעי"ז (משא"כ iptlמשה חנוכתו הותחלה כבר זה בשבוע תמיד"
חמדה  כלי כג. שם, פקודי מלבי"ם וראה ס"ט). כדלקמן המנורה, בנוגע

ג'. אות פקודי ס"פ
שם.47) ובנ"כ ה"י שם וראה הי"ב. שם ומוספין תמידין הל'
שם.48) הי"ב כס"מ
ערך 49) תלמודית באנציקלופדיא הובאו – ראשונים כמה דעת וכ"ה

הנרות. הדלקת
וראה 50) א. טז, השלמה קונטרס נב. סי' ווארשא צפע"נ שו"ת ראה

שם. לרמב"ם הר"ח חי' ובכ"מ. ג). (לב, ה"ח פ"ב מת"ע הל' צפע"נ שם
ובכ"מ. תצוה. ר"פ חמדה כלי

כה.51) מ"ע
הי"א.52) שם
א.53) מט, מנחות
ואינה 54) מיוחד ציווי ה"ז – בבוקר הח' ביום משה הדלקת ועפ"ז

זו. עבודה (והתחלת) לחינוך לא גם ולכן – לדורות להדה"נ שייכת
וש"נ.55) רע"א. טו, שבועות

הי"ב.56) פ"א המקדש כלי
העשיי'57) "התחלת הו"ע שם מנחות וגמ' במשנה החינוך דברי

ולהעיר  מ"ד). פ"ד מנחות (פיה"מ כו'" זו לעבודה זה כלי מרגילים כאילו
שנמשחו  במשכן דאף דמ"ט מנחות עי' (ועוד): א י, מהד"ת מצפע"נ
הספרא  אוצר כהנ"ל ע"ד וראה עבודה. חינוך גם בעי המשחה בשמן

ואילך. סי"א זעמבא) (להר"מ
מחנכתן",58) עבודתן ואילך "מכאן כנ"ל נאמר שרת שבכלי דאף

(פרש"י  לקדושה" מחנכתן "עבודתן העבודה התחלת שע"י הוא דכפשוטו
(התחלת  חנוכה וגדר מצוה הי' משה של בכליו גם הרי – שם) שבועות
אוצר  שם. מהד"ת צפע"נ ראה – מקדשתן משיחתן מלבד העבודה)
א  נ, מנחות וראה .69 הערה לקמן שנסמנו מצפע"נ ולהעיר שם. הספרא

.58 הערה וראה בהמשכן. מהכתובים למדין חינוך דכל
דמנורה59) "וכיון לאו אי ד"ה שם מנחות פרש"י dkpgzpראה
בערב".
הוא 60) המזבח דחינוך בד"א ד"ה שם מנחות מפרש"י להעיר אבל

ימי  בז' המדובר לח) (כט, תצוה ואתה בפרשת תעשה אשר וזה פ'
אבל, ד"ה ג' שורש להרמב"ם לסהמ"צ הרמב"ן השגות וראה המלואים.
שנינו  ומזה כו' תצוה ואתה בפ' שכ' כמו לדורות מצוה המזבח דחינוך
שם, דבריו בהמשך וראה כו'. המזבח את מחנכין אין מט) (מנחות

שם. מהד"ת צ"פ שמיני. ר"פ רמב"ן וראה שם. סהמ"צ ובמפרשי
כ.61) כז, תצוה
פעולת 62) על לא לילה בכל שדולק ע"ז קאי שתמיד ומשמע

תצוה  רא"ם וראה שם. חגיגה מפרש"י משמע וכן ערב. בכל ההעלאה
שם.

ב.63) פח, מנחות

.dxrdd mipta onqpda d`xe .c ,gk qgpit ixtq .a ,f"t zegpn `ztqezd t"r k"`yn (*
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ביום  הערביים בין המנורה את הדליק שאהרן מקרא,
משה  הדלקת שעלֿידי ייתכן, והרי למילואים, השמיני

קויימה  ובכך בלילה, גם דלוקה המנורה נשארה בבוקר

ההדלקה  ?64מצות

על  בפירושו רש"י שלדעת לומר, יש זה על

תמיד65התורה  במנורה שמן מדה dze`aהכניסו
ote` eze`ae של בוקר" ועד מערב דולקת "שתהא

שעות  מספר אותו הארוכין", טבת כך,66"לילי ואם .

ביותר  מועטות שעות לדלוק יכלה משה הדלקת
אהרן. עלֿידי הדלקה להיות צריכה והיתה בלילה,

.È
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נאמר  נוספת: קושיה מתורצת לעיל האמור לפי
פוסק 67בגמרא  ולכן היא", עבודה לאו ש"הדלקה

נשאלת 68הרמב"ם  בזרים". כשרה הנרות ש"הדלקת

"69השאלה  נאמר הרי :jzelrda הדלקה – הנרות" את
אהרן  ?70עלֿידי

ומהם  תירוצים, מספר כך על :71ישנם

להיעשות  צריכה היתה הראשונה ההדלקה א)

שרת  ככלי המנורה את לחנך כדי כהן .72עלֿידי

הנר  הדלקת אך בזר, כשרה הדלקה הנרות בכל ב)
מערבי  "נר כי כהן, עלֿידי להיעשות צריכה המערבי

החיצון" ממזבח אלא אותו... מדליקין אין ,73שכבה
נאמר, המערבי הנר על – המזבח אל לגשת אסור ולזר

הנרות" את "בהעלותך .74אפוא,

לדעת  במיוחד הסבר, נדרש אלו תשובות לשתי אך
רש"י:

יוצא  לעיל האמור לפי – הראשון התירוץ לגבי
ככלי  המנורה נחנכה כבר משה הדלקת שעלֿידי

ויקדש 75שרת  "וימשחם לאחר שזה כיוון במיוחד ,
.76אותם"

רש"י  השני: התירוץ בה 77לגבי שנאמר "אש אומר
בה  שנאמר הנרות את בה שמדליקין הוא תמיד,
תוקד" החיצון המזבח מעל היא אף תמיד נר להעלות

נר "להעלות המילים אמורות רש"י לפי –cinz לא "
הרמב"ן  כדעת מערבי, נר על כל 78רק על אלא ,

מן 79הנרות  מערבי נר את להדליק חובה אין כך, ואם ,
הראב"ד  כדעת סובר שרש"י וייתכן ,80המזבח,

החיצון  מהמזבח להדליק כאשר 81שהחובה רק חלה
נר  שום במנורה 82אין .83דלוק

קיימת  אינה רש"י דברי  על הנ"ל ההסבר  כל לפי
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לכבות 64) שאסור פרשתנו ריש ליל"ש רענן זית – ההלכה ע"ד ראה
י"ל  ואולי כלום". בכך אין יותר "ואם תצוה ר"פ בפרש"י וצ"ע הנרות.

בבוקר. גם ידלק ובמילא יותר ואם (בדוחק): כוונתו
א' פעם מדליקין שהיו ג תצוה תנחומא במדרש הפליאה וידועה

צ  ס"ק תצוה בתו"ש (נסמן משמע בשנה סע"ב כב, שבת ובפרש"י ג).
בתו"ש  בזה הדיעות וראה במנורה. מצוה עושה שההדלקה שס"ל

כג. לחלק מילואים
ג.65) כד, אמור בפ' ג"כ וראה תצוה. ר"פ פרש"י
שם 66) כת"י בפרש"י סע"א פט, מנחות ראה – ההלכה ע"ד משא"כ

תוד"ה  וראה בסופו. חכמים ושיערו ד"ה שם בפרש"י מלמטה. ומ"ד ד"ה
שם. עניות אין

ב.67) כד, יומא
ה"ז.68) פ"ט המקדש ביאת הל'
שם.69) יומא ישנים תוס'
הכתובים 70) בפשטות מצינו לא כי קושיא אינה פשש"מ ע"פ

פ' וסוף (בתחלת ובניו אהרן או אהרן נאמר ובכ"מ בזר, כשרה שהדלקה
המקדש  ביאת (הל' הראב"ד לדעת ההלכה ע"ד וגם שם). אמור תצוה.

בכהן. להיות צריכה שם) כס"מ וראה שם.
חנוכה 71) הל' הט"ו. פי"א ברכות הל' צפע"נ – לקמן בהבא ראה

עה"ת  בצפע"נ נעתק ואילך. סע"ג (לג, ה"ח פ"ב מת"ע הל' ה"ב. פ"ג
.118 ע' מהד"ת מקומות). לעוד וש"נ עה"פ.

בהל'72) דבריו מסוף מוכח וכן ברכות, הל' שם בצפע"נ מפורש כן
כו' מחנכתו עבודתו דהא ואף שם: מפורש ycwzpמת"ע וכן למפרע.

כו'. כהן רק וצריך מנורה נעשית בזה נב: סי' ווארשא צפע"נ בשו"ת
פרשתנו. ריש חמדה כלי וראה רנא. סי' שם ובשו"ת

מ"א.73) פ"ו מתמיד הי"ג. שם ומוספין תמידין הל' רמב"ם
הוי 74) אז בלילה המנורה שכשכבה עוד, הנ"ל מת"ע צפע"נ ראה

דוקא. כהן וצריך המצוה זמן
עבודתן 75) שאז לדורות דוקא שמדבר י"ל הצפע"נ לדעת ובנוגע

את  אהרן בהדלקת לא אבל מנורה. וגדר שרת כלי שנעשו מחנכתן
וכן  וסרנ"א. סנ"ב שם בשו"ת ממש"כ כן משמע  לא אבל המנורה.
שרק  שס"ל וי"ל וצ"ע. הנ"ל). מקומות (ושאר א י, במהד"ת ממש"כ
למילואים  בח' משה של שהדלקתו או א', ביום להדליקו התחיל אהרן
המלואים. ימי בז' הדלקה כמו והוי אותם, ויקדש ש"וימשח" לפני הי'

.58 הערה לעיל ב. מ, פקודי רמב"ן וראה
א.76) ז, נשא
ו.77) ו, צו
תצוה.78) ר"פ
בסופה.79) צח מצוה מנ"ח שם. תצוה רא"ם בארוכה ראה
שם 80) צו פ' לתו"כ בפי' בראב"ד אבל שם. ומוספין תמידין הל'

ממנו  הנרות שאר להדליק שמשלים שאחר עצמו מערבי בנר א"נ ב:
וערב. ערב בכל עושה הי' וכן העולה ממזבח ומדליקו כו' מטיבו

האמור 81) "תמיד" רש"י שלדעת שמכיון לאידך, גם י"ל אבל
בפ' גם הביא (ולא לילה בכל הדלקתן מצד הנרות כל על קאי במנורה
י"ל  פרשתנו), דריש הספרי ולא שם התו"כ דרשת ואילך ב כד, אמור

הנרות. בכל הוא העולה ממזבח הדלקה שחיוב
מחתה.82) אש ד"ה ב מה, יומא פרש"י ראה אבל
ב"נר 83) רק הר"ז העולה ממזבח להדליק שצריך הדין להעיר: ועוד
בזמן dakyמערבי והרי תצוה, ר"פ ברמב"ן כהובא התו"כ לשון וכ"ה ,"

מנחות  תוס' ב. כב, שבת פרש"י ראה – כבה שלא נס הי' הצדיק שמעון
למשכן  דבנוגע שי"ל אלא הנס, הי' אהרן דבזמן ופשיטא ועוד. ב. פו,
הדלקה  להיות הוצרכה הקימוהו ואח"כ המסעות בשעת שפרקוהו כיון

ואכ"מ. מחדש.
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הנרות" את ב"בהעלותך כי מלכתחילה, הקושיה
תחילה, היתה משה שהדלקת שלמרות היא, הכוונה
למילואים  השמיני ביום אהרן בהדלקת יש זאת בכל
וכך  המנורה, חנוכת של ענין ימים, שניםֿעשר ובמשך

שלך  – לאהרן דוקא הדברים נאמרו מדוע .84מובן

.‡È

˙È„ÈÓ˙ ‡È‰ ‰¯ÂÓ‰ ˙ÎÂÁ

רש"י: בפירוש אשר תורה של מיינה

"חלק" באופן מובן אינו זאת בכל עדיין לכאורה,
של  אם לשונו בהווה: – ומטיב" מדליק "שאתה רש"י

חנוכת  כל לאחר נכתב הנרות" את "בהעלותך
לזמן  קשורה אהרן של דעתו וחולשת הנשיאים,
והטבת"? הדלקת "שאתה להיכתב היה צריך חנוכתם,

עלֿידיֿזה  הוא: הענינים פנימיות לפי לכך ההסבר
גדולה  ש"שלך לכך בסיבה נוסף פרט מבוטא
חדֿפעמית, היתה הנשיאים של חנוכתם משלהם":
של  המעלה זאת, לעומת הימים, שניםֿעשר במשך

אהרן אצל קיימת המנורה פעם cinzחנוכת בכל ,
המנורה  את ומטיב מדליק .85שהוא

מסביר  הזקן אדמו"ר הוא: לכך בענין 86ההסבר 
ילד  מחנכים שכאשר כשם שבדיוק המזבח, חנוכת
קירוב  של תוספת רבות, מתנות החינוך ביום לו נותנים
גם  היה כך מכן, שלאחר בלימוד כוחו את לחזק כדי
נעלים  היו אז שהוקרבו שהקרבנות המזבח, בחנוכת
ולכן  תמידי, באופן במשכן שהוקרבו הקרבנות מן יותר

יותר. נעלה אלוקי אור של להשפעה הביאו

גדולה  ל"שלך הפנימי הפירוש שזהו לומר, ייתכן
אצל  הנרות": את ומטיב מדליק שאתה משלהם
בשנים  רק חנוכתם של תוספתֿהאור היתה הנשיאים
– חנוכה נעשית אהרן עלֿידי ואילו הימים, עשר
וההטבה  ההדלקה עלֿידי – השכינה אור של תוספת

תמיד.

הקדושֿברוךֿ של השבועה לשון גם מובן זה לפי
" השפעה jiigהוא – מיוחד תוקף על המצביעה – "...

סדר  שלפי אלוקות השפעת מצד כי אלוקות, של חדשה

דבר  התחלת בין הבדל להיות מוכרח ההשתלשלות,
ההשפעה  לבין יותר, נעלה אור יש שאז וחנוכתו,

אור  מצד ורק התמידית, העבודה בעקבות שבאה

של בדרך הבא להשתלשלות, "חייך"dreayשמעל –
ההדלקה גם להביא יכולה –zicinzd אהרן של

חינוך. כבשעת שכינה וגילוי אור של לתוספת

.·È
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"בהעלותך  של הרוחנית לעבודה גם קשור זה ענין

בחסידות  מוסבר הנרות": נשמות 87את הם שהנרות ,
כנא  נשמות ישראל, כלל אדם": נשמת ה' "נר מר

דרגות  שבע הם הנרות ושבעת מנורה, נקרא ישראל

אש...). כרשפי אהבה כמים, משוך (אהבה ה' בעובדי
להביא  היא – הנרות את בהעלותך – אהרן עבודת

ולעורר  לרומם ישראל, נשמות אל ואלוקות" "חיות
לאלוקות. אהבה בהן

אז  חלשה הנשיאים חנוכת אהרן "כשראה לפיכך
חדֿ ענין היא הנשיאים שחנוכת כשראה – דעתו"

חידוש  של בדרגה לנמצאים מסויימת כח נתינת פעמי,

לא  אך ה', בעבודת חדשה לדרגה לעולים עבודה,
כיוון  דעתו", "חלשה ישראל, ולכל תמידי באופן

אור  של תוספת רק היא הנרות הדלקת שגם שחשב

מיוחדת  בדרגה הנמצאים ה' לעובדי אלוקית והשפעה
חידוש  של באופן לאלוקות לאהבה להגיע ויכולים

לאלה  ובודאי כזאת, בדרגה שאינם אלה את אך ותוקף,
לידי  להביא יכול אהרן אין בגלוי, ה'" "נר שאינם

החינוך  עבודת עלֿידי בהם ה' אור והארת ה' עבודת

.88שלו 

" הקב"ה לו אמר כך גדולה jiigעל שלך ,

של  באופן אלוקית להשפעה הבאה ע"י משלהם":
של  בדרגה ההשתלשלות, לסדר מעל – "חייך"

הענין 89digz"החכמה  נגרם יתברך, לעצמותו ומעל ,"

ומיטיב", מדליק שאתה – משלהם גדולה "שלך של
נעשים  ישראל בנשמות האלוקי והכוח האור שתוספת
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כנ"ל.84) כוונתו הצפע"נ גם ואולי
כאן.85) עה"פ מאוה"ח להעיר
סע"ב 86) צח, ברכה א. כט, נשא לקו"ת ואילך. סע"ד כט, תו"א
ואילך.

ובכ"מ.87) פרשתנו. ריש לקו"ת
דמשה 88) החילוק שזהו פ"י, תרפ"ט הבית תורת זאת מד"ה להעיר

רפ"ב: שם הלקו"ת מלשון ולהעיר לה'zelrdlואהרן. עזה אהבה
licbdle.ואילך 178 ע' חכ"א לקו"ש וראה כו'. אש מדורת
גדולה 89) שלך שלכן ואילך א לב, פרשתנו לקו"ת בארוכה ראה

משא"כ  דנש"י, ההעלאה להיות חכמה מבחי' גם ממשיך הוא כי משלהם,
הנשיאים.

המשך בעמרד וכר
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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הוקרב  אשר פסח קרבן שבין מההבדלים שניים
שנה  במדבר הוקרב אשר פסח קרבן לבין במצרים,

בפרשתנו  מסופר אודותיו ואשר מכן, "ויעשו 1לאחר –

הם: עשר...", בארבעה במועדו. הפסח את ישראל בני

ביום הוקרב מצרים פסח "בחמשה leg2א) שהרי ,

ממצרים" ישראל יצאו בניסן 3בשבת י"ד חל כך ואם ,
הוקרב במדבר הפסח רביעי. שכתוב zayaביום כפי ,

עולם" חל 4ב"סדר ההיא השנה של ניסן חודש שראש ,

חל  ניסן י"ד כך, ואם בראשית", למעשה ב"ראשון
.5בשבת 

בעיקר מודגש מצרים בפסח –cigidב) יחיד כל :
(ב) הקרבן עבודות כל את בעצמו ביצע (א) בית כל

שתי elyבבית על ונתנו הדם מן "ולקחו –
היו6המזוזות..." צריכים במדבר הפסח את ואילו .lk

בגמרא  וכלשון במשכן, להקריב הדבר 7ישראל ,

בכנופיא" "אתי הוא ישראל, כל קרבנות את "מצרף"
ברגל" חברים "באסיפת בחבורה, מובא ולכן 8(= ,(

קרבן נקרא .xeaivהוא

.·

‰Ê· ‰Ê ÌÈÈÂÏ˙ ÂÏ‡ ÌÈÏ„·‰ È˘

לומדים  שמזה לומר, שני 9ויש שבין התלות את
תורה: מתן לאחר גם אלו, הבדלים

קרבן שהוא מפני שבת דוחה פסח ,xeaivקרבן
פסחים  במסכת הגמרא י"ד 10כדברי חל אחת "פעם :

את  דוחה פסח אם ידעו ולא שכחו בשבת להיות
מבני  נתעלמה" זו "הלכה כי לאו...", אם השבת

הנשיאים  לנו 11בתירא, יש אחד פסח "וכי הלל: ואמר ,
ממאתים  יותר הרבה והלא השבת את שדוחה בשנה
היא  שכוונתו השבת" את שדוחין בשנה לנו יש פסחים

ומוסף xeaivdלקרבנות תמיד קרבן בגמרא 12– כנאמר ,
'גזירהֿשוה' של באופן זאת לומד שהוא בהמשך,
קרבן  לגבי הכתובה "מועדו" המילה מועדו", "מועדו

ולגבי  תמיד.13פסח קרבן

הירושלמי  בתלמוד יותר מפורש ששם 14הדבר ,
קרבן  ותמיד "הואיל זו: בגירסא הלל דברי מובאים

קרבן תמיד מה ציבור, קרבן ופסח דוחה xeaivציבור
קרבן פסח אף השבת"xeaivהשבת, .15דוחה

הגמרא  שזמנו 16מדברי כל בידך כללא האי "נקוט
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ואילך.1) א ט,
להם 2) תיקן דמשה סי"ח)) פ"ה שם (וראה מכ"ח פ"א (שמו"ר ראה

ב, שמות תו"ש שבת. של שחרית אבודרהם וראה לנוח. השבת יום את
וש"נ. צג ס"ק יא

(3– עולם (מסדר שם טור ב. פז, משבת תל. ר"ס אדה"ז שו"ע
פ"ה*).
ועוד.4) שמיני. ר"פ עה"ת פרש"י ב. פז, שבת שמיני. ר"פ תו"כ פ"ז.
(5.26 הערה לקמן וראה הפרק). (בסוף שם עולם בסדר כמפורש
(עה"פ),6) ובמכילתא הדם. קבלת זו שם: פרש"י וראה ז. יב, בא

לעיל  וראה המזוזות. ושתי המשקוף כו' היו מזבחות ג' א): (צו, פסחים
ואילך. 3 ע'

סע"ב.7) סו, פסחים פרש"י א. נא, יומא
בבוא 8) שם: יומא ובר"ח חגיגה). (לענין סע"ב עו, פסחים פרש"י

הפסח. לעשות חייבין ישראל כל דהא לחוג.. ישראל כל
שגם 9) וי"ל השבת. על נצטוו במרה רק שהרי אינו ממש לימוד

מ"ת  לאחר (גם בב"נ צבור שאין וכמו במ"ת, נתחדש ציבור (דין) מציאות
ואכ"מ. .77 הערה לקמן וראה צז). מ. ע' בראשית עה"ת צפע"נ ראה –

יא.10) פ"ד, שם תוספתא שם. ירושלמי א. סו,
בתירה.11) בני ד"ה שם פסחים פרש"י
שם.12) ירושלמי וראה וכי. ד"ה שם פרש"י

ב.13) כח, פינחס
שם.14) בתוספתא ועד"ז שם.
ב):15) שם, פסחים בר"ח (הובא שם מתוספתא להקשות אין

פסח אלא ראשון פסח ולא השבת את דוחה שפסח מרבותי ipy"מקובלני
היו  "אם דגם שם: יומא דוחה ובתוד"ה יחיד". פסח אלא צבור פסח ולא
ע"פ  וחל שנים או אחד מאדם חוץ רחוקה בדרך או זבין ישראל כל

– השבת את שדוחה מתמיד נלמד בשבת"
"לא  (שהרי יחיד קרבן שהוא אף – שבת דוחה שני שפסח זה כי
יעשו  הפסח חקת "ככל הלימוד מפני הוא – שם) יומא – בכנופיא" אתי
ק"פ  להל' מל"מ (וראה שם** יומא דוחה ותוד"ה הגמרא כהמשך אותו",

ה"ג): פ"א
שם  בכורים מנחת ראה – שם) (שבתוספתא יחיד" ל"פסח ובנוגע
מנויין  אינן אם ב) שני, פסח היינו א) הראשונים): פירושים (בב' שמפרשו

בכנופיא"]. ש"אתי זה מצד צבור קרבן שם עליו יש עדיין [וא"כ עמו
– בתוספות) הנ"ל (ע"ד  זבין" צבור רוב שהיו "כגון הג' לפי וגם
בגז"ש  דגמרינן ד"כיון משום שם) התוס' (כמ"ש הוא שבת שדחי זה הרי
דחי  לא אמרת אי בשבת.. יתבטל לא בפסח אף כו' להלן מה גמרינן הכי
פרטי  קרבן רק (לא שמתבטל היינו – לגמרי" בטל הוא הרי ביחיד שבת

על חיוב – שגדרו הפסח ענין כל כ"א) זה, (צבור).lkדאיש ישראל

c ("mler xcqa `ipzc" `"rx .gt zaya d"ke) epiptl mler xcqa la` (*c"i.'id iying mei oqip
" myy `nei `xnbd oeylne (**`di k"`l"q w"zdy .rnyn "'ek zayd z` dgec`lc.a"tx dxenz dpynl miycg zetqez d`xe .zayd z` igc
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הקודש  ללשון מתורגם
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הוקרב  אשר פסח קרבן שבין מההבדלים שניים
שנה  במדבר הוקרב אשר פסח קרבן לבין במצרים,

בפרשתנו  מסופר אודותיו ואשר מכן, "ויעשו 1לאחר –

הם: עשר...", בארבעה במועדו. הפסח את ישראל בני

ביום הוקרב מצרים פסח "בחמשה leg2א) שהרי ,

ממצרים" ישראל יצאו בניסן 3בשבת י"ד חל כך ואם ,
הוקרב במדבר הפסח רביעי. שכתוב zayaביום כפי ,

עולם" חל 4ב"סדר ההיא השנה של ניסן חודש שראש ,

חל  ניסן י"ד כך, ואם בראשית", למעשה ב"ראשון
.5בשבת 

בעיקר מודגש מצרים בפסח –cigidב) יחיד כל :
(ב) הקרבן עבודות כל את בעצמו ביצע (א) בית כל

שתי elyבבית על ונתנו הדם מן "ולקחו –
היו6המזוזות..." צריכים במדבר הפסח את ואילו .lk

בגמרא  וכלשון במשכן, להקריב הדבר 7ישראל ,

בכנופיא" "אתי הוא ישראל, כל קרבנות את "מצרף"
ברגל" חברים "באסיפת בחבורה, מובא ולכן 8(= ,(

קרבן נקרא .xeaivהוא

.·

‰Ê· ‰Ê ÌÈÈÂÏ˙ ÂÏ‡ ÌÈÏ„·‰ È˘

לומדים  שמזה לומר, שני 9ויש שבין התלות את
תורה: מתן לאחר גם אלו, הבדלים

קרבן שהוא מפני שבת דוחה פסח ,xeaivקרבן
פסחים  במסכת הגמרא י"ד 10כדברי חל אחת "פעם :

את  דוחה פסח אם ידעו ולא שכחו בשבת להיות
מבני  נתעלמה" זו "הלכה כי לאו...", אם השבת

הנשיאים  לנו 11בתירא, יש אחד פסח "וכי הלל: ואמר ,
ממאתים  יותר הרבה והלא השבת את שדוחה בשנה
היא  שכוונתו השבת" את שדוחין בשנה לנו יש פסחים

ומוסף xeaivdלקרבנות תמיד קרבן בגמרא 12– כנאמר ,
'גזירהֿשוה' של באופן זאת לומד שהוא בהמשך,
קרבן  לגבי הכתובה "מועדו" המילה מועדו", "מועדו

ולגבי  תמיד.13פסח קרבן

הירושלמי  בתלמוד יותר מפורש ששם 14הדבר ,
קרבן  ותמיד "הואיל זו: בגירסא הלל דברי מובאים

קרבן תמיד מה ציבור, קרבן ופסח דוחה xeaivציבור
קרבן פסח אף השבת"xeaivהשבת, .15דוחה

הגמרא  שזמנו 16מדברי כל בידך כללא האי "נקוט
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ואילך.1) א ט,
להם 2) תיקן דמשה סי"ח)) פ"ה שם (וראה מכ"ח פ"א (שמו"ר ראה

ב, שמות תו"ש שבת. של שחרית אבודרהם וראה לנוח. השבת יום את
וש"נ. צג ס"ק יא

(3– עולם (מסדר שם טור ב. פז, משבת תל. ר"ס אדה"ז שו"ע
פ"ה*).
ועוד.4) שמיני. ר"פ עה"ת פרש"י ב. פז, שבת שמיני. ר"פ תו"כ פ"ז.
(5.26 הערה לקמן וראה הפרק). (בסוף שם עולם בסדר כמפורש
(עה"פ),6) ובמכילתא הדם. קבלת זו שם: פרש"י וראה ז. יב, בא

לעיל  וראה המזוזות. ושתי המשקוף כו' היו מזבחות ג' א): (צו, פסחים
ואילך. 3 ע'

סע"ב.7) סו, פסחים פרש"י א. נא, יומא
בבוא 8) שם: יומא ובר"ח חגיגה). (לענין סע"ב עו, פסחים פרש"י

הפסח. לעשות חייבין ישראל כל דהא לחוג.. ישראל כל
שגם 9) וי"ל השבת. על נצטוו במרה רק שהרי אינו ממש לימוד

מ"ת  לאחר (גם בב"נ צבור שאין וכמו במ"ת, נתחדש ציבור (דין) מציאות
ואכ"מ. .77 הערה לקמן וראה צז). מ. ע' בראשית עה"ת צפע"נ ראה –

יא.10) פ"ד, שם תוספתא שם. ירושלמי א. סו,
בתירה.11) בני ד"ה שם פסחים פרש"י
שם.12) ירושלמי וראה וכי. ד"ה שם פרש"י

ב.13) כח, פינחס
שם.14) בתוספתא ועד"ז שם.
ב):15) שם, פסחים בר"ח (הובא שם מתוספתא להקשות אין

פסח אלא ראשון פסח ולא השבת את דוחה שפסח מרבותי ipy"מקובלני
היו  "אם דגם שם: יומא דוחה ובתוד"ה יחיד". פסח אלא צבור פסח ולא
ע"פ  וחל שנים או אחד מאדם חוץ רחוקה בדרך או זבין ישראל כל

– השבת את שדוחה מתמיד נלמד בשבת"
"לא  (שהרי יחיד קרבן שהוא אף – שבת דוחה שני שפסח זה כי
יעשו  הפסח חקת "ככל הלימוד מפני הוא – שם) יומא – בכנופיא" אתי
ק"פ  להל' מל"מ (וראה שם** יומא דוחה ותוד"ה הגמרא כהמשך אותו",

ה"ג): פ"א
שם  בכורים מנחת ראה – שם) (שבתוספתא יחיד" ל"פסח ובנוגע
מנויין  אינן אם ב) שני, פסח היינו א) הראשונים): פירושים (בב' שמפרשו

בכנופיא"]. ש"אתי זה מצד צבור קרבן שם עליו יש עדיין [וא"כ עמו
– בתוספות) הנ"ל (ע"ד  זבין" צבור רוב שהיו "כגון הג' לפי וגם
בגז"ש  דגמרינן ד"כיון משום שם) התוס' (כמ"ש הוא שבת שדחי זה הרי
דחי  לא אמרת אי בשבת.. יתבטל לא בפסח אף כו' להלן מה גמרינן הכי
פרטי  קרבן רק (לא שמתבטל היינו – לגמרי" בטל הוא הרי ביחיד שבת

על חיוב – שגדרו הפסח ענין כל כ"א) זה, (צבור).lkדאיש ישראל

c ("mler xcqa `ipzc" `"rx .gt zaya d"ke) epiptl mler xcqa la` (*c"i.'id iying mei oqip
" myy `nei `xnbd oeylne (**`di k"`l"q w"zdy .rnyn "'ek zayd z` dgec`lc.a"tx dxenz dpynl miycg zetqez d`xe .zayd z` igc

ireayd cenild xefgn t"r - jzelrda zyxt - zegiyÎihewl

אפילו השבת... את דוחה הרמב"ם cigiaקבוע ופסק ,"
קוש 17כן  מתעורר לא דעת , זו שכן לעיל, האמור על י

מאיר  קמא 18רבי תנא דעת לפי אך תלוי 18, הדין אין

של בהיותו אלא קבוע" "שקרבנות xeaiv19ב"זמנו –
אינן  יחיד וקרבנות השבת... את דוחין הציבור

והלל,18דוחות..." בתירא בני שבין העובדה ומעצם .
דין  היה כדלהלן, יונתן, ורבי יאשיה רבי בין וכן

היא  שדעתם מוכח, שבת, דוחה פסח קרבן אם ודברים

כאן  אין מאיר רבי דעת לפי שהרי קמא, תנא כדעת
לשאלה  מקום "זמנו 20מלכתחילה פסח קרבן כי ,

.21קבוע"

של  התנאי הכרחי קמא, תנא דעת לפי שגם אלא,

קבוע" של iccvכתנאי22"זמנו דבר העלם פר ולכן ,

שבת  דוחה אינו הקהל 23ציבור ש"חטאת למרות ,
ישראל.24הוא" מכלל גדול ציבור לך ואין ,

והוקרב  יחיד קרבן שהיה מצרים, מפסח ולפיכך:
חול  שבת.25ביום דוחה אינו יחיד שקרבן לומדים

בשבת  במדבר הפסח הוקרב זאת ובאופן 26לעומת –
פסח שבקרבן ניכר ולכן dfזה ציבור, של הענין נוצר

שבת. דוחה הוא

.‚

¯Â·Èˆ Ô·¯˜Â „ÈÁÈ Ô·¯˜ È¯„‚ ÏÏÂÎ Y ÁÒÙ Ô·¯˜
‡˙ÂÂˆ·

בגדר  נכללים דורות, ופסח במדבר, שהפסח למרות
ציבור קרבן הוא אין ציבור, קרבן הפרטים.lkaשל

קרבן הוא ובמהותו בעיקרו אחד cigiלהיפך: כל –
מממונו נפרד קרבן להביא חייב החבורה ,elyמבני

אכילת  בו יש כן בלשכה. אשר הציבור מממון ולא
milra אלא מתחילתו בא "לא פסח קרבן מכך: ויותר ,

למנויו"27לאכילה" אלא נאכל ו"אינו וכל 28, ועוד, ,
– יחיד קרבן של אפיונים הם אלה

הוא לכך שבנוסף כי mbאלא ציבור קרבן בגדר
"בג' ונשחט בכנופיא", "אתי –zezk"29הוא

.30קבוצות 

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

א.16) נ. יומא
ה"ט.17) פ"ד מקדש ביאת הל'
א).18) (יד, דתמורה רפ"ב משנה
ע 19) פסחים ודאי וראה הא שבת דחי לא מ"ט חגיגה): (גבי ב ,

א: עז, ושם ודאי). הא וד"ה מ"ט ד"ה שם תוס' (וראה הוא צבור קרבן
ופסח.. לתמיד אלא למדנו פרש"י xeavקרבנותx`yשלא כו'. מניין

כו'. הוא צבור קרבן אם בשבת.. תקריב סע"א): (כא, מנחות
ופר  כה"ג מחביתי שם) יומא שם. תמורה (משנה מאיר ר' וקושיית
ציבור  כקרבן דנחשבו ס"ל שהת"ק י"ל – שבת דדחי יוהכ"פ של
דציבור"): למ"ד דאיכא "מכלל (בהקס"ד) לפנ"ז שם יומא (וכבגמרא
– דיוהכ"פ פר ולטעמיך: ד"ה שם תו"י ראה – כה"ג לחביתי בנוגע
הכהנים" אחיו "על שבא מכיון היא" צבור "חטאת לפנ"ז שם כביומא
עיין  – השותפין" "חטאת דהוא להתי' וגם חטאת). ד"ה שם (פרש"י
צבור. לחטאת ענינים בכמה שדומה נ"מ) ומאי (ד"ה שם תו"י בארוכה
דכיון  המלך) בשער הובא מתו"י – ב ו, (שם. ליומא חיות מהר"ץ וראה
מענין  ולהעיר צבור. קרבן מחשיב בפר תלויים היום הקרבנות שכל
(שבת  יום מבעוד לעשותם תורה) (ע"פ אפשר הי' שלא מצוה מכשירי
דוחה  אינה דהזאה סה"ג) שם (פסחים ובירוש' ועוד. רפ"ו. פסחים רפי"ט.

בנדו"ד). משא"כ – מאתמול ראוי הזאה מין דעכ"פ מפני –
(כדלקמן 20) יחיד של הו"ע דפסח שי"ל – בצבור תלוי אם משא"כ

כי  – מפסח* מאיר ר' הקשה לא שלכן וי"ל בארוכה). ואילך ס"ד בפנים
מכנופיא" ש"אתי מכיון צבור דקרבן גדר בו שיש ס"ל שהת"ק  י"ל בזה

הקודמת). דהערה בהנ"ל (משא"כ
("והמין 21) קדשים לסדר הקדמה בפיה"מ הרמב"ם מלשון ולהוסיף:

צבור לקרבן המין זה "דומה – כו'itlהרביעי") השבת את דוחה שהוא
– כו'" השבת את דוחה זמן לו שקבוע קרבן גופא rnynשכל דזה ,

לגדר שייך זמנו" .xeavcש"קבוע
הא 22) חגיגה: לענין – אמאי) ד"ה ב (ע, שם פסחים פרש"י ראה

לה. קבוע וזמן הוא.. צבור קרבן ודאי
ג"כ 23) ומתורצת שם. יומא הת"ק) שיטת (על יעקב ר' וכקושיית

דנלמד  שם פסחים ראה – לחגיגה ובנוגע עכו"ם. משעירי קושייתו
סע"ב: עו, פסחים וראה השבת. את דוחה דאינה גו'" אותו מ"וחגותם

לי' דאית לא oinelyz"כיון שם בתוס' (אבל שבת" דחיא לא שבעה כל
לי'). גריס

כא.24) ד, ויקרא
אבל 25) ב) פז, שבת ואוו (תוד"ה בשבת היתה דלקיחתו להעיר

ואילך. 57 ע' חי"ז לקו"ש וראה (מה"ת). שבת חילול מבלי לקיחה אפ"ל
השמיני"26) ד"ביום שמיני) ר"פ ב. מ, (פקודי מראב"ע להעיר אבל

(ספרי  רע"ק לדעת שם) בראב"ע (כמ"ש צ"ל וכן לניסן" "שמיני הוא
– שם) (פרשתנו אדם" לנפש דה"טמאים רע"ב) כה, סוכה ו. ט, פרשתנו
יכולין  היו – [דאל"כ ואביהוא" לנדב שנטמאו היו ואלצפן "מישאל
ועכצ"ל  שם), וסוכה ספרי – יצחק ר' (כקושיית ניסן י"ד קודם ליטהר
הס' גירסת (ראה בע"פ" להיות שלהם שביעי "שחל ס"ל רע"ק שגם
ע"י  קושיות כמה לתרץ רוצים ויש – שם)] סוכה שחל בתוד"ה שהובאה
נטל  היום דאותו (4 הערה (דלעיל כו' התו"כ על פליג רע"ק שגם שנאמר
(ובראב"ע  למע"ב ב"ראשון הי' השמיני" ד"ביום ראי' ואין כו', עטרות י'

השבת). ביום או המשכן הוקם ששי ביום שם: פקודי
דע"פ  קביעות היתה (האם זה מעין פלוגתא גלגל בפסח דגם ולהעיר
דכיבוש  מקומות) בכמה הוא (ועד"ז פי"א עולם בסדר בשבת): שחל
ה, (יהושע ונאמר בשבת, חל ע"פ וא"כ בשבת, הי' – ניסן כ"ח – יריחו

הפסח את "ויעשו xyrי) drax`a דר"ח מובא הדורות בסדר אבל גו'":
חל ע"פ וא"כ ב', ביום אז הי' .legaניסן

שקו  והלל)וידועה בתירא בני פלוגתת בענין (וגם בכ"ז האחרונים "ט
סי"ג, מילואים י"א כרך בא בתו"ש הובאה –p"ye.

במשנה.27) ב עו, פסחים
במשנה.28) ב נו, זבחים
(להרגצובי).29) ד' מכתב תורה מכתבי וראה ושם. א סד, פסחים
(30" צ"ל עי – ב שם, l`xyieפסחים dcre ldw"עשרה" שכ"א "

וברש"י). (שם

..`lde ..n"x l"`" : my `neia (*gqtelirl d`xe .` ,`p my `neia onwlck ipy gqtl dpeekd la` ± ("gqte" `zil my dxenz dpynae) "'ek `ed cigi oaxwc
.my b"deyae 15 dxrd
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יחיד" "קרבן של ענינים הן כולל פסח קרבן כלומר,
כוללם  הוא אין מכך: ויותר ציבור". "קרבן של והן

עניני micxtpכענינים גם קיימים ה"יחיד" בעניני אלא ,

ה"יחיד". גם נכלל שבו ב"ציבור" – שני ומצד הציבור,

והוא  היחיד של מממונו מובא הפסח קרבן כאמור,

מתחילתו בא dlik`l"לא `l` אלא נאכל ואינו ,"
eiiepnl זאת כל אך נפרד, לקרבן זקוק מנין כל ולכן ,

ביחד. ישראל כל – בכנופיא להיעשות צריך

פסח  קרבן את שהקריבו למרות שני: ומצד

עדת", ו"קהל בקבוצהl`ב"כתות" הדבר ,`zgנעשה

"ב  דוקא אחת b'אלא כל הספק מפני ולפחות כתות",
"קהל" פעמים שלוש – .31מהן

.„

?ÚÈ¯ÎÓ ¯Â·Èˆ‰ Â‡ „ÈÁÈ‰ Ì‡‰ :˙˜ÂÏÁÓ‰ ÚÏÒ

שבין  הדיון את גם להסביר ניתן לעיל האמור לפי
פסח  קרבן אם השאלה לגבי הלל לבין בתירא בני

– ההגדרות שתי ישנן פסח שבקרבן כיון שבת: דוחה

איזו  לדון יש ציבור, קרבן של והן יחיד קרבן של הן
שאז שבו, ה"יחיד" ענין – ומכריעה עיקרית `oiמהן

בכחו  שאז שבו, ה"ציבור" ענין או שבת, דוחה הוא

שבת. לדחות

מדברי  למצוא ניתן זה להסבר נוספת הוכחה

הפסח 32הספרי  את ישראל בני "ויעשו הפסוק על
יונתן  ורבי יאשיה רבי שגם נאמר, ששם במועדו",

דוחה  פסח קרבן אם זה, בנושא בדעותיהם חלוקים

דוחה  פסח שקרבן מ"במועדו" לומד יאשיה רבי שבת:
עדיין  הזה "ממשמע אומר יונתן ורבי הלל, כדעת שבת,

פסח  שקרבן מ"במועדו" להסיק שאין שמענו", לא
שבת  בתירא.33דוחה בני כדעת –

ומכריע  גובר והפרט היחיד אם זו, שנקודה וכיון
מהווה והכלל, הציבור zenewnאו xtqna סלע את

יש  כדלהלן, יונתן, לרבי יאשיה רבי שבין המחלוקת

פסח. קרבן לגבי גם למחלוקתם הבסיס שזהו להניח,

.‰

Ô˙ÂÈ È·¯Ï ‰È˘‡È È·¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓÏ ˙Â‡Ó‚Â„

לרבי  יאשיה רבי בין מחלוקות של דוגמאות להלן
בנקודה  שיטתם לפי הולכים הם בהן אשר יונתן,

שדלעיל:

mc` ipa iabl הנדחת עיר בענין א) כמה 34: "עד :
רבי  יאשיה: רבי דברי ק' ועד מי' הנדחת, עיר עושין

רש"י  שבט". של רובו ועד מק' אומר מסביר 35יונתן
לא  מעשרה (=פחות) בציר יאשיה: רבי של טעמו את

" – עיר ממאה xirמקרי (=יותר) וטפי – הנדחת"
להו והוו עיר מתורת (=יצאה) כלומר,xeaivנפקא ."

נעשים  הם ממאה" "טפי שבהיותם סובר יאשיה רבי
נעשים  הם טמאה" ש"טפי סובר יונתן ורבי ציבור,

– שבט".micigiשל`sqe"עיר" של רובו "עד –

מכריע  יאשיה רבי אצל הוא: לכך ההסבר
של  כמציאות ממאה" "טפי רואה הוא ולכן ה"ציבור",

xeaiv עדיין ולכן ה"יחיד", מכריע יונתן רבי לשיטת ,
שבט". של "רובו עד "עיר" זו

אותם  רואה יונתן רבי ק'": עד "י' בענין גם וכך
ynn micigik יאשיה רבי ואילו "עיר", לא אפילו ,

של כמציאות אותם .xir36רואה

ואמו" אביו "מקלל בענין אשר 37ב) איש "איש :
אמו  ואת אביו את ואמו,38יקלל אביו אלא לי אין ,

לומר  תלמוד מניין, אביו שלא אמו אמו, שלא אביו
דברי  קילל, אמו קילל אביו בו, דמיו קלל ואמו אביו
כאחד  שניהן משמע אומר יונתן רבי יאשיה, רבי
יחדיו" הכתוב לך שיפרוט עד עצמו, בפני אחד ומשמע

–

ואת  אביו ל"את להתייחס שיש סובר יאשיה רבי
ללא llkkאמו" ולכן, – ה"איש" את שהולידו אלו –

הוא  שאין לומר, היה צריך קילל" ואמו "אביו הפסוק
רבי  ואילו כאחד". "שניהם את קילל אלאֿאםֿכן חייב
בפני  כפרט מהם אחד כל אל להתייחס שיש סובר יונתן

"עד 39עצמו  – בנפרד ו"אמו" בנפרד "אביו" –
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ועוד.31) סכ"א. סרכ"ח יו"ד משו"ע להעיר
ו.32) יב, בא מכילתא ב. כח, פנחס בספרי ועד"ז
ד"במועדו 33) הגז"ש יאשי' ר' לו שהשיב שלאחרי לומר ודוחק

בתירא  שבני (10 הערה (דלעיל ירושלמי וראה יונתן. ר' לו הודה במועדו"
משמעי' שמעתי כו' להן שאמר עד וגז"ש) ק"ו (היקש, ממנו קיבלו "לא

ואבטליון".
(34.39 הערה לקמן וראה סע"ב. טו, סנהדרין
(35.57 הערה דלקמן מירושלמי ולהעיר מעשרה. ד"ה

דגם36) ,(58 הערה לקמן (ראה משנ"ת עפ"י (הנדחת)xirובפרט
מציאות .xeavשל`zgהוא

א.37) סו, עה"פ.p"yeסנהדרין קדושים תו"כ .
ט.38) כ, קדושים
ור"י)39) ד"ה ב כב, מנחות תניא. ד"ה ב נז, (יומא התוס' לפמ"ש

– לקרנות מערבין דס"ל [והא יהונתן כר' ס"ל יהודה יונתן lc`דר' כר'
ר' דגם נמצא – אחת"] "דדריש משום הוא – ס"ח) בפנים לקמן (ראה
ה"ו) פ"י סנהדרין (ירושלמי שס"ל עיה"נ גבי לשיטתי' בזה אזיל יהודה
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יחיד" "קרבן של ענינים הן כולל פסח קרבן כלומר,
כוללם  הוא אין מכך: ויותר ציבור". "קרבן של והן

עניני micxtpכענינים גם קיימים ה"יחיד" בעניני אלא ,

ה"יחיד". גם נכלל שבו ב"ציבור" – שני ומצד הציבור,

והוא  היחיד של מממונו מובא הפסח קרבן כאמור,

מתחילתו בא dlik`l"לא `l` אלא נאכל ואינו ,"
eiiepnl זאת כל אך נפרד, לקרבן זקוק מנין כל ולכן ,

ביחד. ישראל כל – בכנופיא להיעשות צריך

פסח  קרבן את שהקריבו למרות שני: ומצד

עדת", ו"קהל בקבוצהl`ב"כתות" הדבר ,`zgנעשה

"ב  דוקא אחת b'אלא כל הספק מפני ולפחות כתות",
"קהל" פעמים שלוש – .31מהן

.„
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שבין  הדיון את גם להסביר ניתן לעיל האמור לפי
פסח  קרבן אם השאלה לגבי הלל לבין בתירא בני

– ההגדרות שתי ישנן פסח שבקרבן כיון שבת: דוחה

איזו  לדון יש ציבור, קרבן של והן יחיד קרבן של הן
שאז שבו, ה"יחיד" ענין – ומכריעה עיקרית `oiמהן

בכחו  שאז שבו, ה"ציבור" ענין או שבת, דוחה הוא

שבת. לדחות

מדברי  למצוא ניתן זה להסבר נוספת הוכחה

הפסח 32הספרי  את ישראל בני "ויעשו הפסוק על
יונתן  ורבי יאשיה רבי שגם נאמר, ששם במועדו",

דוחה  פסח קרבן אם זה, בנושא בדעותיהם חלוקים

דוחה  פסח שקרבן מ"במועדו" לומד יאשיה רבי שבת:
עדיין  הזה "ממשמע אומר יונתן ורבי הלל, כדעת שבת,

פסח  שקרבן מ"במועדו" להסיק שאין שמענו", לא
שבת  בתירא.33דוחה בני כדעת –

ומכריע  גובר והפרט היחיד אם זו, שנקודה וכיון
מהווה והכלל, הציבור zenewnאו xtqna סלע את

יש  כדלהלן, יונתן, לרבי יאשיה רבי שבין המחלוקת

פסח. קרבן לגבי גם למחלוקתם הבסיס שזהו להניח,

.‰

Ô˙ÂÈ È·¯Ï ‰È˘‡È È·¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓÏ ˙Â‡Ó‚Â„

לרבי  יאשיה רבי בין מחלוקות של דוגמאות להלן
בנקודה  שיטתם לפי הולכים הם בהן אשר יונתן,

שדלעיל:

mc` ipa iabl הנדחת עיר בענין א) כמה 34: "עד :
רבי  יאשיה: רבי דברי ק' ועד מי' הנדחת, עיר עושין

רש"י  שבט". של רובו ועד מק' אומר מסביר 35יונתן
לא  מעשרה (=פחות) בציר יאשיה: רבי של טעמו את

" – עיר ממאה xirמקרי (=יותר) וטפי – הנדחת"
להו והוו עיר מתורת (=יצאה) כלומר,xeaivנפקא ."

נעשים  הם ממאה" "טפי שבהיותם סובר יאשיה רבי
נעשים  הם טמאה" ש"טפי סובר יונתן ורבי ציבור,

– שבט".micigiשל`sqe"עיר" של רובו "עד –

מכריע  יאשיה רבי אצל הוא: לכך ההסבר
של  כמציאות ממאה" "טפי רואה הוא ולכן ה"ציבור",

xeaiv עדיין ולכן ה"יחיד", מכריע יונתן רבי לשיטת ,
שבט". של "רובו עד "עיר" זו

אותם  רואה יונתן רבי ק'": עד "י' בענין גם וכך
ynn micigik יאשיה רבי ואילו "עיר", לא אפילו ,

של כמציאות אותם .xir36רואה

ואמו" אביו "מקלל בענין אשר 37ב) איש "איש :
אמו  ואת אביו את ואמו,38יקלל אביו אלא לי אין ,

לומר  תלמוד מניין, אביו שלא אמו אמו, שלא אביו
דברי  קילל, אמו קילל אביו בו, דמיו קלל ואמו אביו
כאחד  שניהן משמע אומר יונתן רבי יאשיה, רבי
יחדיו" הכתוב לך שיפרוט עד עצמו, בפני אחד ומשמע

–

ואת  אביו ל"את להתייחס שיש סובר יאשיה רבי
ללא llkkאמו" ולכן, – ה"איש" את שהולידו אלו –

הוא  שאין לומר, היה צריך קילל" ואמו "אביו הפסוק
רבי  ואילו כאחד". "שניהם את קילל אלאֿאםֿכן חייב
בפני  כפרט מהם אחד כל אל להתייחס שיש סובר יונתן

"עד 39עצמו  – בנפרד ו"אמו" בנפרד "אביו" –
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ועוד.31) סכ"א. סרכ"ח יו"ד משו"ע להעיר
ו.32) יב, בא מכילתא ב. כח, פנחס בספרי ועד"ז
ד"במועדו 33) הגז"ש יאשי' ר' לו שהשיב שלאחרי לומר ודוחק

בתירא  שבני (10 הערה (דלעיל ירושלמי וראה יונתן. ר' לו הודה במועדו"
משמעי' שמעתי כו' להן שאמר עד וגז"ש) ק"ו (היקש, ממנו קיבלו "לא

ואבטליון".
(34.39 הערה לקמן וראה סע"ב. טו, סנהדרין
(35.57 הערה דלקמן מירושלמי ולהעיר מעשרה. ד"ה

דגם36) ,(58 הערה לקמן (ראה משנ"ת עפ"י (הנדחת)xirובפרט
מציאות .xeavשל`zgהוא

א.37) סו, עה"פ.p"yeסנהדרין קדושים תו"כ .
ט.38) כ, קדושים
ור"י)39) ד"ה ב כב, מנחות תניא. ד"ה ב נז, (יומא התוס' לפמ"ש

– לקרנות מערבין דס"ל [והא יהונתן כר' ס"ל יהודה יונתן lc`דר' כר'
ר' דגם נמצא – אחת"] "דדריש משום הוא – ס"ח) בפנים לקמן (ראה
ה"ו) פ"י סנהדרין (ירושלמי שס"ל עיה"נ גבי לשיטתי' בזה אזיל יהודה

ireayd cenild xefgn t"r - jzelrda zyxt - zegiyÎihewl

בלימוד  צורך אין ולכן יחדיו". הכתוב לך שיפרוט
אמו...".מיו  שלא ל"אביו חד

נוספות: דוגמאות

miycw iabl.כדלעיל – פסח ג) :

עוף  עולת הבקר 40ד) מן לה' ניחוח ריח "לעשות :
הצאן  מן שנאמר 41או לפי לומר, תלמוד מה עולה,42,

נסכים" ("טעון במשמע עוף עולת אפילו אני )43שומע
יאשיה, רבי דברי – הצאן מן או הבקר מן לומר תלמוד

אומר  הוא הלא צריך, אינו אומר יונתן ועוף 41רבי זבח,
– זבח" אינו

את  לפרש האפשרות מכריעה יאשיה רבי לפי
את בתוכו ככולל "זבח" mibeqdהמושג lk עוף כולל ,

שחיטתו  היא מליקתו צורך44אשר ויש ,cgein herina
סובר  יונתן רבי ואילו מנסכים, עוף עולת למעט כדי
עוף  עולת ולא "זבח", של הפרט לפי היא שההכרעה

בזביחה" ולא היא .44"דבמליקה

oenn iabl"חומש" בענין חמישיתו 45ה) "ויסף :
יאשיה,46עליו  רבי דברי חמשה, וחומשו הוא שיהא ,

לדעת  – קרן" של חומשו חמישיתו אומר יונתן רבי
הקרן  של (חומש "מלבר" הוא החומש יאשיה רבי

cgia חומש" סובר יונתן רבי ואילו התוספת), עם
קרן"). של ("חומשו מלגיו"

שני  הם והחומש הקרן הוא: למחלוקתם ההסבר
והחומש  התשלום, עיקר הוא הקרן – שונים דברים
שניהם  – משותפת נקודה ביניהם יש אך התוספת. הוא

מעשה. אותו עבור התשלומים את מהוים ביחד

לצרף בשיטתו נוקט יאשיה רבי את xagleולכן:
מלבר" "חומש דעתו, לפי לתת, יש ולפיכך הפרטים,
יונתן  רבי ואילו ביחד. והחומש הקרן של חמישית –

פרט כל מהפרטים,cxtpaרואה אחד של גדלו ולכן ,
– ה"קרן" האחר, הפרט של "חמישית" הוא החומש,

מלגיו". "חומש

onf iabl עגלה בדין – "זמן" של מהותו בענין ו) :
יזרע 47ערופה  ולא בו יעבד לא "אשר לשעבר,48: –

ובגמרא  להבא. אומר, יונתן רבי יאשיה, רבי דברי
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לשעבר". פליגי כי וכדומה)... לזרוע להבא אסור

"זמן" במושג לעיל: לאמור דומה לכך ההסבר
הווה  עבר, – שבו הפרטים (א) ענינים: שני נכללים
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ולכן  נפרד, ענין הוא ועתיד) הווה (עבר, פרט כל כאשר
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אשר  שיטה מוצאים כאשר פעמים, מספר כאמור
– "לשיטתיה" – ז"ל חכמינו נוקטים zyxetnבה
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וכך  אלו. שיטותיהם לפי אחרים במקומות דעתם מהי
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מאיר  ר' – פלוגתי' דבר [ולהעיר, שבט". של רובו ועד "ממאה יונתן כר'
" ס"ל –dxyr cr dyngn ירושלים בעמודי שהובאו בספרים וראה ."

שם]. לירושלמי (אייזינשטיין)
.264 ע' ח"ה (לקו"ש כמ"פ מהמדובר להעיר בנוגע cereאבל (

לדייק היא יהודה ר' דשיטת נחמי', ור' יהודה ר' (אף zellkלשיטת הענין
עיי"ש. פרטית), תיבה של פירוש עם כ"כ מתאים שאינו

עה"פ.40) שלח ספרי סע"ב. צ, מנחות
ג.41) טו, שלח

שם.42) ספרי
ב.43) כ, חולין
ועוד.44) ד"ה שם מנחות כת"י רש"י
פליגי 45) רפ"ד מע"ש ובתוספתא .53 הערה לקמן וראה א. נד, ב"מ

שמעון. ב"ר ור"א ת"ק בזה
כז.46) כז, בחוקותי
ב.47) מו, סוטה
ד.48) כא, שופטים
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במחלוקת  כרוכה מן 49אלא לעוף "שחיטה יש אם
לעוף...". שחיטה "אין או התורה"

חולין, בשר לגבי רק היא הנ"ל המחלוקת אמנם,
הדעות  כל לפי במליקה, צורך יש בקדשים אך 50ואילו ,

נאמר  "זבח", ביטוי, אותו זאת בשר 51למרות לגבי גם
אין  התורה", מן לעוף שחיטה "אין אם ולכן, חולין.

להיכלל יכול הוא iehiaaהעוף כאשר אפילו "זבח",
קדשים. לגבי נאמר

בפדיון  חומש, לתוספת הטעם בענין "חומש": (ב)
הרמב"ם  מבאר מחשבת 52הקדש, לסוף תורה "ירדה :

והוא  קניינו", להרבות נוטה אדם של שטבע האדם...
משוויו". "בפחות זאת יפדה

בהערכת  היא שהמחלוקת לומר, ניתן ולכן
האדם" משווי 53"מחשבת האדם יפחית כמה עד :

או 54ההקדש  קרן", של "חומשו בכמות די האם –
לפדות  האדם של בנכונותו הספק מן יוצאים שאין

קרן" של "רביע הגודל עד משוויו" .55"בפחות

אם  בשאלה מדובר אין שכאן לומר, יש "זמן": (ג)
על אלא לחלק", או eze`ivn"לצרף mvr– הזמן של
הראגוטשובי  הגאון "מחובר 56כלשון הוא הזמן האם :
פשוט". עצם או מפרטים

.Ê

ÔÈÚ·Â ÏÏ˜Ó‰ ÔÈÚ· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ËÂ¯ÈÙ· Í¯Âˆ‰
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המחלוקות  שתי בפירוט הצורך ה"צריכותא",
היא: ה', בסעיף לעיל המובאות הראשונות,

לגבי היא המחלוקת המקלל geqipdבענין zernyn
המילה  ללא דברים, שני התורה מציינת כאשר בפסוק:
אחד  לכל או ביחד, לשניהם היא הכוונה האם "יחדיו",
המחלוקות  מן לדעת אפשר אי זאת את לחוד. מהם

האחרות.

האם  היא המחלוקת כאן לומר: יש לזה, בנוסף
sxvlביחדipyדבריםmipeyd שלא) מזה זה לחלוטין

וחומש) לומר,`cgבפסוקmihxetndכקרן וייתכן .
שצריך  יאשיה רבי סובר אחרים שבמקרים שלמרות

שאין סובר הוא זה במקרה הרי דברים, .mtxvlלצרף

פירוש לגבי היא המחלוקת הנדחת עיר dlinבענין
להיות  חדלה היא ומתי "עיר", מהי בתורה: הכתובה

ציבור  או יחידים, של אוסף להיות והופכת .57עיר

מחלוקת לשאול: ניתן לכאורה,efלכאורה, דומה,
משמעות לגבי העוף, בענין "זבח"dlindלמחלוקת

כך, ואם גם שבפסוק. המחלוקת את לפרט צריך מדוע
הנדחת? עיר בענין

תלויה  "זבח" שבענין לעיל, להאמור שבנוסף אלא,
התורה, מן לעוף שחיטה יש אם בשאלה גם המחלוקת
גם  בדין והבדל חידוש יש הנדחת עיר בענין לומר: יש

עצמו  ציבור של המציאות רובו 58לגבי מאה, עשרה, :
שבט. של

רבי  מסכים זה שבמקרה לחשוב היה ניתן ולפיכך
"עיר", הם ממאה" ש"טפי יונתן רבי דעת עם יאשיה

היא "עיר" שגם .xeaivכיון

יאשיה, רבי לדעת מסכים יונתן רבי שני: מצד או
של  מציאות אינם כבר עשרה רבים שבענינים כיון

יחידים.
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לצרף  שיש המקלל, בענין יאשיה, רבי של שיטתו
כאשר  רק אינה בתורה, ביחד המוזכרים פרטים שני

הם הפרטים אף eze`nשני אלא ואמו", "אביו סוג,
לומדים  זאת את שונים. סוגים בשני מדובר כאשר

– יונתן לרבי יאשיה רבי בין נוספת ממחלוקת

"מערבין  אין או לקרנות", "מערבין האם ז)
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ב.49) כז, ועיי"ש וש"נ. א. כח, חולין – ורבי הקפר דר"א
ראשו".כמ 50) את "ומלק ח) ה, שם טו. א, (ויקרא ש"נ
כא.51) יב, ראה
תמורה.52) הל' סוף
"חומשו 53) יאשי' דלר' הספרים גירסת ז) (ה, נשא דבספרי ולהעיר,

סלע"* וחומשו le`של הוא הגר"א: הגי' אבל חמשה", וחומשו "הוא
כבש"ס. ר"י, דברי חמשה

(54– מלבר ) או (מלגאו  זה כמות צ"ל קדשים פדיון שגבי ומכיון
שאין  כאלו גם חומש, להוסיף שצריך המקומות שאר בכל פלוג לא שוב
דגם  בסופו, ח' כלל – ענגל להר"י – טוב לקח (ראה הנ"ל טעם שייך

פלוג"). "לא מצינו בדאורייתא
חמשה.55) וחומשו הוא ד"ה שם ב"מ רש"י
ואילך.56) ס"ג פ"ג מפענצ"פ .p"yeראהה
איש 57) מתוד"ה (ולהעיר סע"ב טו, סנהדרין מעשרה תוד"ה ראה

כרך. לא עיר  כפר, לא עיר ה"ו: פ"י סנהדרין ירושלמי וראה א). טז, שם
שם. מפרשים וראה

הם 58) הנדחת עיר אנשי (דכל ואילך 109 ע' ט' כרך לקו"ש ראה
חטאו `zgמציאות שלא והטף הנשים גם למה מתורץ שעפ"ז ועיי"ש, .(
.cereנהרגים,

.dfa ze`qxibd iiepiy uhiee`x`d z`ved ixtq d`xe .my `yp y"lid zqxib d"ke (*



מג ireayd cenild xefgn t"r - jzelrda zyxt - zegiyÎihewl

במחלוקת  כרוכה מן 49אלא לעוף "שחיטה יש אם
לעוף...". שחיטה "אין או התורה"

חולין, בשר לגבי רק היא הנ"ל המחלוקת אמנם,
הדעות  כל לפי במליקה, צורך יש בקדשים אך 50ואילו ,
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תמורה.52) הל' סוף
"חומשו 53) יאשי' דלר' הספרים גירסת ז) (ה, נשא דבספרי ולהעיר,

סלע"* וחומשו le`של הוא הגר"א: הגי' אבל חמשה", וחומשו "הוא
כבש"ס. ר"י, דברי חמשה

(54– מלבר ) או (מלגאו  זה כמות צ"ל קדשים פדיון שגבי ומכיון
שאין  כאלו גם חומש, להוסיף שצריך המקומות שאר בכל פלוג לא שוב
דגם  בסופו, ח' כלל – ענגל להר"י – טוב לקח (ראה הנ"ל טעם שייך

פלוג"). "לא מצינו בדאורייתא
חמשה.55) וחומשו הוא ד"ה שם ב"מ רש"י
ואילך.56) ס"ג פ"ג מפענצ"פ .p"yeראהה
איש 57) מתוד"ה (ולהעיר סע"ב טו, סנהדרין מעשרה תוד"ה ראה

כרך. לא עיר  כפר, לא עיר ה"ו: פ"י סנהדרין ירושלמי וראה א). טז, שם
שם. מפרשים וראה

הם 58) הנדחת עיר אנשי (דכל ואילך 109 ע' ט' כרך לקו"ש ראה
חטאו `zgמציאות שלא והטף הנשים גם למה מתורץ שעפ"ז ועיי"ש, .(
.cereנהרגים,

.dfa ze`qxibd iiepiy uhiee`x`d z`ved ixtq d`xe .my `yp y"lid zqxib d"ke (*
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השעיר 59לקרנות" ומדם הפר מדם "ולקח שיהיו 60: .
oiaxern דברי – המזבח) קרנות על ביחד אותם (מזים

ומזה  עצמו בפני מזה אומר, יונתן ורבי יאשיה, רבי
עצמו". בפני

קרבן  הוא הכיפורים ביום הגדול הכהן של פרו
cigi61אשר" והשעיר ,mrl"62קרבן אך xeaivהוא ,

אותם  ומערבים שמצרפים יאשיה רבי סובר זאת למרות
יחד.

לקרנות" "מערבין של זו במחלוקת יש נוסף חידוש
בענין  יאשיה רבי של דבריו המקלל: ענין פני  על
רק  האיסור את יודעים המיוחד הלימוד שללא המקלל,

"אביו קילל רק eאם שמדובר מחייבים אינם אמו",
שמקללם `zgבמקרה zaa אף אלא דיבור, באותו ,

הוא  הפסוק של וחידושו זה. אחר בזה מקללם כאשר
אמו  את או אביו את קילל כאשר אף  חייב שהאדם

cala.

של  צירוף הוא זה במקרה ה"צירוף" כלומר,
אביו זה,eשניהם, אחר בזה מקללם כאשר גם אך אמו,

רק  מקלל כאשר היא זה במקרה ופירוט" וה"חלוקה
cg`.מהם

כולם, סוברים לקרנות", "מערבין בעניין ואילו
את להזות המחלוקת mdipyשצריך המזבח. קרנות על

" האם שניהםoiaxrnהיא, את – "zg` zaa מזים או ,
רבי  בשיטת חידוש כאן יש ולפיכך זה. אחר בזה אותם

כאן כי לקרנות", "מערבין בענין דם oiaxrnיאשיה את
השעיר  דם עם ביחד .63הפר

יונתן  רבי של בשיטתו גם חידוש יש שני, מצד
לקרנות" "מערבין הוא 64בענין השעיר לעיל, כאמור :

הדעות,xeaivקרבן כל שלפי לומר, היה ניתן ולפיכך ,
(השעיר) הציבור אל מצרפים יונתן, רבי לדעת cerגם

(הפר  בענין 65יחיד כך לא אך לקרנות". "מערבין – (

הם אמו והן אביו הן כאשר .micigiהמקלל,

.Ë
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האם  יונתן, לרבי יאשיה רבי בין נוספת מחלוקת

– עצמו" בפני אחד "אחד או כאחד" "שניהם

בענין  הקטנה 66ח) על הבא גם 67גדול "ומתו ,

יאשיה.68שניהם  רבי דברי – כאחד שוין שיהיו עד .
ומת  אומר, יונתן לבדו".69רבי עמה שכב אשר האיש ,

על  מוטלת "ומתו", המיתה, שחובת אומר יאשיה רבי

" של להיות mdipyהצירוף שניהם חייבים ולכן כאחד, "
לצרפם, צורך שאין סובר, יונתן רבי ואילו בניֿעונשין,

מהם אחד כל על מוטלת המיתה "אחד cxtpaוחובת –

האיש... "ומת – עצמו" בפני ".ecalאחד

רש"י  פירוש לפי זו, שבמחלוקת ה"צריכותא"

"אינה 70בסוגיא  שהיא בלבד זו לא הקטנה, היא:
אינה כלל שהיא אלא בעונשין, לגדול xcbaשווה"

רבי  מסכים זה שבמקרה לומר, היה ניתן ולכן עונשין,

מתקיים  שאין שלמרות יונתן, רבי דעת עם יאשיה
על  החובה מוטלת עדיין כאחד" "שניהם של התנאי

הקטנה שאיֿהענשת כיון ל"צירוף `dpiהגדול, סותרת
אינם כלל הם כי כאחד", .71לצירוף mipzipשניהם

.È
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בגללו  אשר פסח, לגבי במחלוקת שישנו החידוש
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וש"נ.59) ואילך. סע"ב נז, יומא
יח.60) טז, אחרי
שאינו 61) פשוט (19 הערה (כנ"ל צבור דקרבן גדר בו שיש את"ל גם

ממש. צבור קרבן שהוא להשעיר כלל דומה
טו.62) שם, אחרי
הדרשה 63) דלולי יונתן) רבי ד"ה א (נח, שם יומא מתוס' להעיר

ולפנים  דלפני היכי "כי מערבין דאין מודה הי' יאשי' ר' גם ד"אחת"
בפנים. המבואר עפ"י ויומתק בעצמו". ומזה בעצמו מזה נותן ובהיכל

ר'64) בדעת  והן יאשי' ר' בדעת הן דחידוש – בפנים המבואר עפ"י
דר' קס"ד שם שבגמרא זה יומתק – לקרנות ozpeiיונתן מערבין דס"ל הוא

ס"ל יאשי' ור' "אחת") דדריש התוס'`oi(משום וכקושיית – מערבין
עיי"ש. הקודמת), (שבהערה

דקרבן65) גדר בו יש דהפר (19 הערה (כנ"ל את"ל xeavובפרט
דשניהם במקלל, לצרפם).micigi(משא"כ סברא אן ,

וש"נ.66) רע"א. י, קידושין
(67.70 הערה לקמן וראה שניהם. ד"ה שם פרש"י
כב.68) כב, תצא

כה.69) שם,
עונשין".70) "בני (דשניהם) פירושו שווים" ד"שניהם

" היינו שווים" ד"שניהם עד) (בתוד"ה שם לפר"ת `zgוגם dzina,"
קטנה על הבא היתה dqxe`ndולמעוטי שאם מיתה "באותה שאינה

כי  יאשי', לר' גם חייב נשואה קטנה על הבא [משא"כ בסקילה" גדולה
נמי  היתה גדולה היתה "אם כי (חנק) מיתה" "באותה שווים שניהם

הצרי  מתאים – שבפנים.בחנק") כותא
אינם  או שווים" ש"שניהם וזה עונשין, בת אינה שהקטנה מכיון כי

] הוא מיתה" "באותה רק lretaשוויםl`שווים כ"א] אחת", "במיתה
" dzid"בכח", m`y בנדו"ז וה"כלל" שה"צירוף" נמצא, – כו'" גדולה

(א) הקצוות: בב' הוא בזה יאשי'") ר' (בדעת והחידוש "בכח". רק הוא
ש" משום חייב נשואה קטנה על mieeyהבא mdipy גם שאזלינן היינו – "

ש" כלל "בכח"gkaבתר חסרון רק שהוא אף – זה ב"כלל" כשחסר (ב) ."
ג"כ –lhean.(הגדול שעל מיתה (והחיוב ה"כלל"

(זבחים 71) פוסל במינה רק כו' לשמה שלא מח' לדבר: דוגמא מעין
א). ג,
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האחרות  המחלוקות מתוך זו מחלוקת להבין אפשר אי
הוא: דלעיל,

פסח  קרבן כולל הדעות לכל הרי בהרחבה, כמוסבר
הקרבנות, סוגי משני אחד כל של ההגדרה את בתוכו,

יחיד. קרבן של והן ציבור קרבן של הן

רבי  מסכים זה שבמקרה לומר היה ניתן ולפיכך
וכן  "ציבור". של ענין זה שאין יונתן רבי לדעת יאשיה
דעתו  עם זה במקרה מסכים יונתן שרבי ייתכן להיפך:

יחיד. של ענין זה שאין יאשיה רבי של

וגם  יחיד קרבן גם שהוא פסח, קרבן של זה ענין
המהות  הבנת לפי יותר טוב להבין ניתן ציבור, קרבן

המושג בשתי xeaivשל אותה להסביר ניתן אשר ,
:72דרכים 

היחידים של מציאותם מציאות dlha(א) ונוצרת ,
מציאות לחלוטין, בדומה `zgחדשה ציבור, של

של אחת cigiלמציאותו מציאות איננו הציבור (ב) .
ixnblיחידים של אוסף זהו אלא ,miax למהות בדומה ,

מלך" הדרת עם "ברוב שהכוונה73של ,dppi` להופכם
חשובה`zgלמציאות כאן להיפך, שהרי ,ieaixd כל :

מלך". "הדרת יותר גדולה כך יותר, "רב" שהעם

לגבי  "ציבור" המושג משמעות שזוהי לומר, ויש
זה אין פסח: כלל קרבן נהפכים בו אשר ציבור קרבן

למציאות הציבור,`zgישראל ישראל, שכל אלא ,
הפחות ולכל רבים, יחידים במהותם כתות.yelyנשארים

.‡È
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לכך  הפנימי הטעם את אפשר, בדרך להסביר, ויש
ושל  "יחיד" של – המהויות שתי את מכיל פסח שקרבן

"ציבור":

ישראל  עם של ה"הולדת" זמן הוא ולכן 74פסח ,
שיש  המנוגדות התכונות שתי פסח בקרבן מתבטאים

למציאות  ישראל כל מאוחדים אחד מצד ישראל: בעם
zg`שלxeaivקומה ,zg` כל 75שלימה – שני ומצד .
מלא"envrlykיהודי "עולם .76הוא

פסח  בקרבן "ציבור" של הענין מדוע מובן בכך
ישראל  עם שהולדת למרות מדבר", ב"פסח רק התחיל
ישראל  עם של הפיכתו גם כי ממצרים, בצאתם היתה

במתן  יותר, מאוחר רק התרחשה אחד ל"ציבור"
ל"77תורה  הגיעו כאשר ,ogie– ההר" נגד ישראל שם

.cg`"78"כאיש

ואף  במצרים, גם היתה הפסח הקרבת שני, מצד
הלכות מכך: דוקא zeaxיותר נלמדות דורות פסח של

מצרים  פסח לגבי הנאמר מצרים 79מן פסח כלומר, ,
הפיכתו  כי – יותר המאוחרים הפסחים לכל היסוד הוא

ציבור  של למציאות תורה מתן בעת ישראל עם של
היחיד, של וחשיבותו שמציאותו באופן היא

מצרים, בפסח כדלעיל, ידי `dpiהמודגשת, על בטלה

הוא אלא כשלעצמו.x`ypכך, מציאות מכן לאחר גם

"מעין" לפחות היה מצרים בפסח שגם לומר, ויש

במדרש  כמסופר "ציבור", אכלו 80של ישראל" ש"כל
היסוד  היה מצרים שפסח כיון שהרי משה. של מפסחו
בקרבנו  ולפחות – בו להיות היה צריך דורות לפסח

ציבור  של הענין "מעין" – הדור נשיא .81של

.·È
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אינה  כציבור ישראל עם של שמציאותו – זו נקודה

בקרבנות  גם מתבטאת – שבו היחידים את מבטלת
וצריך  הציבור, מממון באים הם אמנם, ממש. ציבור
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ואילך,72) ס"ב פ"ד מפענצ"פ ראה – בצפע"נ בזה .p"yeהאריך
יש  האם וריה"ג דר"ע במשנה) ב מט. (ברכות הפלוגתא שזוהי ושם,
יש  "ציבור" אם ורבוא: אלף מאה עשרה, בין הזימון ברכת בנוסח חילוק
הציבור: ב"דרגת" נתוסף יחידים יותר שמתוסף מה כל הרי יחידים, בו

מציאות הוא ציבור ריבוא.`zgאם ועשרה עשרה בין הפרש אין
דאפשר  י"ל: – יונתן ור' יאשי' ר' בין בזה פלוגתא מצינו דלא והא

האחרות*. מפלוגתות זה ללמוד
בערכו,73) תלמודית אנציקלופדי' ראה כח. יד, וראה p"yeמשלי .

א. פ, בראשית אוה"ת – החסידות ע"ד עם" ד"ברב להענין דציבור שייכות
עיי"ש.74) טז, יחזקאל
ובכ"מ.75) נצבים. ר"פ לקו"ת
במשנה.76) א לז, סנהדרין

לא 77) דציבור ועוד) ב. צ, מהד"ת הי"א. פ"י ברכות (להל' בצפע"נ
יחידים  שנעשה בציבור האופן לענין רק שזהו י"ל ואולי בא"י. רק הוי
הארצות, בכל דזהו י"ל – א"י נבחרה שלא (ועד מ"ת. בעת נעשה
מהד"ת  בצפע"נ ולהעיר – לנבואה) בנוגע א) יב, (בא במכילתא כדאיתא

ישראל על רק חל לא תוארי מציאות ציבור z"nשם: xg`l כשהן ורק
בא"י.

עה"פ.78) פרש"י ב. יט, יתרו
ועוד.79) .21 הערה 4 ע' לעיל בהנסמן ט. יב, בא רמב"ן ראה
ה.80) פי"ט שמו"ר
"קבוע 81) בפסח: מחוייבים היו ישראל כל אז: שגם זה על נוסף

ד  יב, בא תיב"ע ראה – בחבורה נאכל :21 הערה לעיל ראה – זמנו"
צ"ל עה"פ).dxyrדחבורה בתו"ש כו' שקו"ט (וראה

c ote`a xeaiv `ed "xir"d mb my ixdy ± p"dira mzzbeltl dnec epi` la` (*zg` ze`ivn.58 dxrday y"ewla dkex`a x`eank .
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האחרות  המחלוקות מתוך זו מחלוקת להבין אפשר אי
הוא: דלעיל,

פסח  קרבן כולל הדעות לכל הרי בהרחבה, כמוסבר
הקרבנות, סוגי משני אחד כל של ההגדרה את בתוכו,

יחיד. קרבן של והן ציבור קרבן של הן

רבי  מסכים זה שבמקרה לומר היה ניתן ולפיכך
וכן  "ציבור". של ענין זה שאין יונתן רבי לדעת יאשיה
דעתו  עם זה במקרה מסכים יונתן שרבי ייתכן להיפך:

יחיד. של ענין זה שאין יאשיה רבי של

וגם  יחיד קרבן גם שהוא פסח, קרבן של זה ענין
המהות  הבנת לפי יותר טוב להבין ניתן ציבור, קרבן

המושג בשתי xeaivשל אותה להסביר ניתן אשר ,
:72דרכים 

היחידים של מציאותם מציאות dlha(א) ונוצרת ,
מציאות לחלוטין, בדומה `zgחדשה ציבור, של

של אחת cigiלמציאותו מציאות איננו הציבור (ב) .
ixnblיחידים של אוסף זהו אלא ,miax למהות בדומה ,

מלך" הדרת עם "ברוב שהכוונה73של ,dppi` להופכם
חשובה`zgלמציאות כאן להיפך, שהרי ,ieaixd כל :

מלך". "הדרת יותר גדולה כך יותר, "רב" שהעם

לגבי  "ציבור" המושג משמעות שזוהי לומר, ויש
זה אין פסח: כלל קרבן נהפכים בו אשר ציבור קרבן

למציאות הציבור,`zgישראל ישראל, שכל אלא ,
הפחות ולכל רבים, יחידים במהותם כתות.yelyנשארים
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לכך  הפנימי הטעם את אפשר, בדרך להסביר, ויש
ושל  "יחיד" של – המהויות שתי את מכיל פסח שקרבן

"ציבור":

ישראל  עם של ה"הולדת" זמן הוא ולכן 74פסח ,
שיש  המנוגדות התכונות שתי פסח בקרבן מתבטאים

למציאות  ישראל כל מאוחדים אחד מצד ישראל: בעם
zg`שלxeaivקומה ,zg` כל 75שלימה – שני ומצד .
מלא"envrlykיהודי "עולם .76הוא

פסח  בקרבן "ציבור" של הענין מדוע מובן בכך
ישראל  עם שהולדת למרות מדבר", ב"פסח רק התחיל
ישראל  עם של הפיכתו גם כי ממצרים, בצאתם היתה

במתן  יותר, מאוחר רק התרחשה אחד ל"ציבור"
ל"77תורה  הגיעו כאשר ,ogie– ההר" נגד ישראל שם

.cg`"78"כאיש

ואף  במצרים, גם היתה הפסח הקרבת שני, מצד
הלכות מכך: דוקא zeaxיותר נלמדות דורות פסח של

מצרים  פסח לגבי הנאמר מצרים 79מן פסח כלומר, ,
הפיכתו  כי – יותר המאוחרים הפסחים לכל היסוד הוא

ציבור  של למציאות תורה מתן בעת ישראל עם של
היחיד, של וחשיבותו שמציאותו באופן היא

מצרים, בפסח כדלעיל, ידי `dpiהמודגשת, על בטלה

הוא אלא כשלעצמו.x`ypכך, מציאות מכן לאחר גם

"מעין" לפחות היה מצרים בפסח שגם לומר, ויש

במדרש  כמסופר "ציבור", אכלו 80של ישראל" ש"כל
היסוד  היה מצרים שפסח כיון שהרי משה. של מפסחו
בקרבנו  ולפחות – בו להיות היה צריך דורות לפסח

ציבור  של הענין "מעין" – הדור נשיא .81של

.·È

˙‡ ˙ÏË·Ó ‰È‡ ¯Â·ÈˆÎ Ï‡¯˘È ÌÚ ˙Â‡ÈˆÓ
Â·˘ „ÈÁÈ‰

אינה  כציבור ישראל עם של שמציאותו – זו נקודה

בקרבנות  גם מתבטאת – שבו היחידים את מבטלת
וצריך  הציבור, מממון באים הם אמנם, ממש. ציבור
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ואילך,72) ס"ב פ"ד מפענצ"פ ראה – בצפע"נ בזה .p"yeהאריך
יש  האם וריה"ג דר"ע במשנה) ב מט. (ברכות הפלוגתא שזוהי ושם,
יש  "ציבור" אם ורבוא: אלף מאה עשרה, בין הזימון ברכת בנוסח חילוק
הציבור: ב"דרגת" נתוסף יחידים יותר שמתוסף מה כל הרי יחידים, בו

מציאות הוא ציבור ריבוא.`zgאם ועשרה עשרה בין הפרש אין
דאפשר  י"ל: – יונתן ור' יאשי' ר' בין בזה פלוגתא מצינו דלא והא

האחרות*. מפלוגתות זה ללמוד
בערכו,73) תלמודית אנציקלופדי' ראה כח. יד, וראה p"yeמשלי .

א. פ, בראשית אוה"ת – החסידות ע"ד עם" ד"ברב להענין דציבור שייכות
עיי"ש.74) טז, יחזקאל
ובכ"מ.75) נצבים. ר"פ לקו"ת
במשנה.76) א לז, סנהדרין

לא 77) דציבור ועוד) ב. צ, מהד"ת הי"א. פ"י ברכות (להל' בצפע"נ
יחידים  שנעשה בציבור האופן לענין רק שזהו י"ל ואולי בא"י. רק הוי
הארצות, בכל דזהו י"ל – א"י נבחרה שלא (ועד מ"ת. בעת נעשה
מהד"ת  בצפע"נ ולהעיר – לנבואה) בנוגע א) יב, (בא במכילתא כדאיתא

ישראל על רק חל לא תוארי מציאות ציבור z"nשם: xg`l כשהן ורק
בא"י.

עה"פ.78) פרש"י ב. יט, יתרו
ועוד.79) .21 הערה 4 ע' לעיל בהנסמן ט. יב, בא רמב"ן ראה
ה.80) פי"ט שמו"ר
"קבוע 81) בפסח: מחוייבים היו ישראל כל אז: שגם זה על נוסף

ד  יב, בא תיב"ע ראה – בחבורה נאכל :21 הערה לעיל ראה – זמנו"
צ"ל עה"פ).dxyrדחבורה בתו"ש כו' שקו"ט (וראה

c ote`a xeaiv `ed "xir"d mb my ixdy ± p"dira mzzbeltl dnec epi` la` (*zg` ze`ivn.58 dxrday y"ewla dkex`a x`eank .
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יפה" יפה לציבור ש"ימסרם הכסף82להיות ,wiqtn
לחלוטין  מתבטל אין זאת למרות אך יחיד, ממון להיות

התמיד  בקרבן היחיד של חז"ל 83חלקו כדברי על 84,
–85הפסוק  ועדתו קרח בענין מנחתם", אל תפן "אל

לא  חלקם אף ציבור, בתמידי חלק להם שיש אני "יודע
לפניך...". יקובל

מתוך  יחיד כאשר שאף היא, ההלכה מכך: יותר
על  מוותרים אין כולו, הציבור כנגד נשקל הציבור

הרמב"ם  שפוסק כפי הציבור: למען "אם 86היחיד :
אחד לנו תנו עכו"ם להם לאו mknאמרו ואם ונהרגנו,

כולכם, mlekנהרוג ebxdiלהם ימסרו `zgואל ytp
את  מכריע שה"ציבור" למרות כלומר, מישראל".

בכוחו אין היחיד lhalהיחיד, של מציאותו .87את
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עם  כלל לגבי הדברים שאמורים כשם בדיוק
סוגי  שני נדרשים ממנו היחיד: לגבי גם כך ישראל,

הלל  כמאמר לי 88העבודה, מי לי אני אין אם "(א) –
של  מציאות הוא היהודי אני": מה לעצמי וכשאני (ב)
מכלל  חלק הוא זאת עם יחד אך לי", "אני – יחיד

הוא אין זאת ובלעדי לעצמי melkישראל, "וכשאני –
אני". מה

מתבטאים  אלו ענינים ששני לעיל, האמור ולפי
הרמז  בדרך זה הלל מאמר את לפרש ניתן פסח, בקרבן
לא  אמנם, להקדים: יש זאת להבין כדי פסח. לגבי

המנהג  קיים היה הלל שבימי לומר אמירת 89ייתכן של
היא  שהתורה כיון אך לשבועות, פסח בין אבות פרקי

zigvp90אשר ישראל, מנהג גם וכן ,dxez יש 91היא ,
של  ראשון בפרק שמופיע הלל, של זה שמאמר לומר
שלאחריו). הראשונה (לשבת לפסח קשור אבות, פרקי

בסעיף  השיחה, בתחילת כמוזכר הוא: לכך ההסבר
זו  פסיקה וכאמור, שבת, דוחה שפסח הלל פסק ב',
הגמרא  ובסיום ציבור. כקרבן הוא שפסח מכך נובעת

לנשיא. הלל את מינו זו פסיקה שבעקבות נאמר שם

לנשיא, הלל של מינויו לאחר פסח, לאחר מיד
בקשר  הלל של והוראתו ותורתו מאמרו את לומדים

נשיא: נעשה הוא בעקבותיו אשר פסח, לקרבן

פסח  קרבן של מהותו – לי" מי לי אני אין "אם
קרבן להביאוcigiהיא יש :calמממוןcigi ומנוייו ,

לעצמי  "כשאני – שני מצד אך עליו. להימנות חייבים
אילו  ציבור: של המהות גם כאן הכרחית אני": מה
לא  לעצמי") ("כשאני היחיד של הענין רק כאן היה
מתמנה  הלל היה לא ובמילא שבת, דוחה קרבן היה

`iypl!"אני "מה –

של  ענין הוא פסח קרבן אם אף לשאול: ניתן
ידחה  שהוא כדי זמנו" "קבוע של התנאי הכרחי ציבור,

" הלל: אומר ולכן `izniשבת, eiykr `l m`e קרבן – "
ניסן. בי"ד זמנו" "קבוע פסח
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כך  כשלעצמו, אחד לכל אמורים שהדברים כשם
"ואהבת לגבי גם :92כמוך"jrxlהם

אשר 93ידוע  יהיה יהודי, כל כלפי ישראל שאהבת ,
כאיש ישראל... איש ש"כל מכך נובעת `cgיהיה,

הזקן 94חברים" אדמו"ר שמסביר כפי ישראל 95, שכל ,
רבים". מאיברים מחובר אחד כ"איש הם

הסברים: מספר ישנם זה ובענין

חז"ל  כמאמר ישראל, מכל חלק הוא יהודי כל 96א)

אדם  אפילו תורה) מתן (בזמן חסרים ישראל היו "אילו
תענ  "כל אליהם", נגלית השכינה היתה לא ית אחד,
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ע"ב.82) ריש ז, ר"ה
פ"ד 83) מפענצ"פ – ובארוכה תמורה. הל' ריש רמב"ם ג"כ ראה

וס"ד, p"ye.72ס"ב הערה דלעיל וריה"ג ר"ע בפלוגתת שתלוי ושם, .
בבנ"י שיש – בפנים המבואר עפ"י מציאות a'אבל שהם וזה הגדרים,

צבור, בקרבנות הוא שעד"ז י"ל – היחיד מציאות מבטל אינו דצבור אחת
שלכן  דהיחיד, השייכות בזה נשאר מ"מ יפה" יפה ש"מוסרו לאחרי שגם
בהערה. 31 ע' תיש"א סה"מ וראה יקובל". לא "חלקם להבקשה מקום

ואכ"מ.
עה"פ.84) פרש"י י. פי"ח, במדב"ר
טו.85) טז, קרח
ה"ה.86) פ"ה יסוה"ת הל'
נעתק 87) לֿלא. (ע' ואתחנן להפטורת עה"ת מצפע"נ להעיר

מציאות התורה הוה הראשונות דלוחות סי"ב) שם ,`zgבמפענצ"פ

התורה כל הוה שניות יהי'ztxhvnלוחות לע"ל "ואי"ה ,ipy המעלות
כו'".

מי"ד.88) פ"א אבות
(89.1 ,2 הערות 175 ע' ח"ז בלקו"ש נסמן
ההלכות.90) פרטי ולהבין סד"ה קו"א שם רפי"ז. תניא
ועוד.91) .1080 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
יח.92) יט, קדושים
ס"ב,93) ישראל אהבת ע' הערכיםֿחב"ד ס' ראה – לקמן בהבא

ישראל. אהבת קונטרס ואילך. 159 ע' ח"ט לקו"ש וש"נ. ס"ד
יא.94) כ, שופטים
סהמ"צ 95) ה"ד. פ"ט נדרים ירוש' וראה ב). (קלה, סכ"ב אגה"ק

ישראל. אהבת מצות להצ"צ
וש"נ.96) ח. פ"ז, דב"ר
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תענית" אינה ישראל מפושעי בה לא 97שאין וזאת –
מעלה zihxteמפני zniieqn משום אלא היחיד, של

הכלל `cgשהוא .98מתוך

מסויימת מעלה יש יהודי לכל את dnilyndב)
הזקן  אדמו"ר שמסביר כפי ברגל 99הכלל, יתרון שיש

ליתרון ביחס אשר הראש, היא dfעלֿפני ה"רגל"
המעלה  נחשבת שכאן למרות אך "ראש". בבחינת
שהיא  מפני לא בעיקר זאת הרי היחיד, של הפרטית

חשיבות תורמת dnvrlבעלת זו שמעלה מפני אלא ,
llkd zenilyl.

הזקן  אדמו"ר כאשר של 100אך הענין את מבאר
ש"כולן  באמרו מסתפק הוא אין ישראל, אהבת
ישראל  כל נקראו ולכן לכולנה אחד ואב מתאימות
מי  והרוח "והנפש ג) לכך: מקדים הוא אלא – אחים"

ozlrneיודע ozlecb:"חיים באלקים ומקורן בשרשן
מעלתו מפני היהודי את לאהוב רק hxtkצריך ולא ,

תרומתו  משום או הכלל מתוך חלק היותו משום
ישראל. כלל לשלימות

לאיברים  בדומה – ממש "כמוך" היא זו אהבה וגם

איבר  הוא מהם אחד שכל למרות אשר אחד, גוף של
הם  ביחד כולם הרי להיות, צריך הוא וכך עצמו, בפני

הענין `ezeשל רק ניכר שבו ב"מקום" גם ולכן, גוף.
איבר של הגוף dfהפרטי את משלים שהוא כפי ולא ,

האיברים  שאר כל עם ביחד מתחבר הוא שם גם כולו,
אחד  .101לגוף

של  כמוך" לרעך ב"ואהבת העיסוק ובאמצעות
הקדושֿברוךֿ יגלה דלעיל, באופן לזולתו אחד יהודי

הקדושֿברוךֿהוא" זה "רעך.. – אהבתו 102הוא את –
הנ"ל: האופנים בשני הגלות מן ויגאלם לישראל

תלוקטו "ואתם `cg(א) cg`l"ישראל כל 103בני ,
רש"י cxtpaיחיד כדברי "אוחז 104, שהקדושֿברוךֿהוא

וגם  הגלות, מן בנפרד יהודי כל ומוציא ממש" בידיו
את  אלקיך ה' ושב – הקדושֿברוךֿהוא" זה "רעך

עמהן  שכינה ליגאל עתידין כשהן (ב)105שבותך, .
" ויהיו ישראל כל יתאחדו מכן lecbולאחר ldw ישובו

דידן.106הנה" בעגלא והשלימה האמיתית בגאולה ,

(f"lyz oqip yceg zegiyn)
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ב.97) ו, כריתות
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ireayd cenild xefgn t"r - jzelrda zyxt - zegiyÎihewl

תענית" אינה ישראל מפושעי בה לא 97שאין וזאת –
מעלה zihxteמפני zniieqn משום אלא היחיד, של

הכלל `cgשהוא .98מתוך

מסויימת מעלה יש יהודי לכל את dnilyndב)
הזקן  אדמו"ר שמסביר כפי ברגל 99הכלל, יתרון שיש

ליתרון ביחס אשר הראש, היא dfעלֿפני ה"רגל"
המעלה  נחשבת שכאן למרות אך "ראש". בבחינת
שהיא  מפני לא בעיקר זאת הרי היחיד, של הפרטית

חשיבות תורמת dnvrlבעלת זו שמעלה מפני אלא ,
llkd zenilyl.

הזקן  אדמו"ר כאשר של 100אך הענין את מבאר
ש"כולן  באמרו מסתפק הוא אין ישראל, אהבת
ישראל  כל נקראו ולכן לכולנה אחד ואב מתאימות
מי  והרוח "והנפש ג) לכך: מקדים הוא אלא – אחים"

ozlrneיודע ozlecb:"חיים באלקים ומקורן בשרשן
מעלתו מפני היהודי את לאהוב רק hxtkצריך ולא ,

תרומתו  משום או הכלל מתוך חלק היותו משום
ישראל. כלל לשלימות

לאיברים  בדומה – ממש "כמוך" היא זו אהבה וגם

איבר  הוא מהם אחד שכל למרות אשר אחד, גוף של
הם  ביחד כולם הרי להיות, צריך הוא וכך עצמו, בפני

הענין `ezeשל רק ניכר שבו ב"מקום" גם ולכן, גוף.
איבר של הגוף dfהפרטי את משלים שהוא כפי ולא ,

האיברים  שאר כל עם ביחד מתחבר הוא שם גם כולו,
אחד  .101לגוף

של  כמוך" לרעך ב"ואהבת העיסוק ובאמצעות
הקדושֿברוךֿ יגלה דלעיל, באופן לזולתו אחד יהודי

הקדושֿברוךֿהוא" זה "רעך.. – אהבתו 102הוא את –
הנ"ל: האופנים בשני הגלות מן ויגאלם לישראל

תלוקטו "ואתם `cg(א) cg`l"ישראל כל 103בני ,
רש"י cxtpaיחיד כדברי "אוחז 104, שהקדושֿברוךֿהוא

וגם  הגלות, מן בנפרד יהודי כל ומוציא ממש" בידיו
את  אלקיך ה' ושב – הקדושֿברוךֿהוא" זה "רעך

עמהן  שכינה ליגאל עתידין כשהן (ב)105שבותך, .
" ויהיו ישראל כל יתאחדו מכן lecbולאחר ldw ישובו

דידן.106הנה" בעגלא והשלימה האמיתית בגאולה ,

(f"lyz oqip yceg zegiyn)
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לב.100) פרק תניא
וש"נ.101) ס"א. אברים ע' הערכיםֿחב"ד ס' ראה

דעלך.102) ד"ה א לא, שבת פרש"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו'

מו"ה יוסף שי' בורג

שלום וברכה!

נשען על פגישתנו בפאריז בשנת תש"ז ועל הרושם שנשאר לי מפגישה זו, אשר על פי דין תורה 

מעמידים יהודי בחזקת ישרותו, הנני כותב שורתיים אלו.

מאחר  ובקיצור,  בכתב  כאן  ואסתפק  להפגש,  הזדמנות  לנו  היתה  לא  כאן  שבהיותו  חבל 

שלמותר להאריך על דבר אחריות השעה בקשר עם הבחירות בארצנו הקדושה, ת"ו.

המשך בעמרד הבא



מז ילקוט לוי יצחק על התורה

שנים  ולבן  מיין  עינים  חכלילי   – יב  מט,  בראשית 
מחלב

קמד

ביאור הקשר "לבן שנים מחלב" לברכת יהודה דוקא

והיינו  דחכמה3,  ע"ב2  דשם  יודי"ן  הד'  הוא  חל"ב1 

מה שהתורה ניתנה למ' יום הוא לנגד הד' יודי"ן דשם 

ע"ב דחכמה, )ועיין בלקוטי תורה בהביאור4 דכי תצא 

דרוש הב'(.

וזהו ולבן שנים מחלב5 האמור בסוף ברכת יהודה, 

ַנִים ועם מספר חל"ב הוא שם ע"ב דחכמה. שיש ל"ב6 ׁשִ

מורה  יודה7,  מלשון  שהוא  מורה  יהודה  שמו 

שבחינתו הוא8 יו"ד של שם.

1( חל"ב בגי' מ' והוא צירוף ד' פעמים י'. ראה לעיל סימן קמג.

2( שם ע"ב הוא: שם הוי' במילוי יודי"ן, יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י, ויש ד' 

פעמים יו"ד מספר מ'.

ע"ב דחכמה: ראה הנסמן במאמרי אדמו"ר האמצעי שמות  ֵׁשם   )3

חלק ב' עמוד שנג.

4( לקוטי תורה פרשת כי תצא ריש עמוד לז, ב.

5( ראה לעיל סימן קמג חלב ר"ת חכמה ל"ב.

6( ל"ב )32( + חל"ב )40( + ע"ב )72(.

7( ראה תורה אור מה, א. אור התורה ויחי סוף עמוד 728. ועוד.

8( היינו שם הוי' במילוי יודי"ן, יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י. וכידוע שיו"ד 

הוא בחכמה. עיין אגרת התשובה פרק ד. ובשם ע"ב העיקר והגובר 

הוא האות י', ובעבודה הענין הוא, דחכמה היא “ביטול" )עיין תניא 

ורב9 יהודה10 היו שניו גדולות11 שלכן נק' שיננא.

שאמר  דוקא,  היהודים12  על  המן  שקטרג  מה  והוא 

רבה13  במדרש  כמ"ש  רבתי  ששיניהון  אחד  עם  ישנו 

במגילת אסתר ע"ש.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שסב

של  בהשכל   – בבינה  מאיר  שבחכמה  והביטול  בהגהה(,  לה  פרק 

האדם המרומז באות “ה", וכן הביטול מאיר בהמדות המרומז באות 

וד"ל,  אחרונה  “ה"  האות  ומעשה  דיבור  במחשבה  מאיר  וכן  “ו", 

וזהו"ע מספר הד' יודי"ן.

ל"יהודה"  יהודה"  “רב  התנא   – כדרכו   – מקשר  המחבר  הרב   )9

שבתורה. עפ"י מארז"ל "שמא שמילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא 

פג, ב. זהר חלק א' דף ו' סע"א. חלק ב' דף קעט סע"ב. ועוד. )ראה גם 

לעיל סימן עו. קיט. קמא(

ַנִים דוקא, וזהו ש"רב יהודה"  ם “יהודה" עם ׁשִ 10( מרמז ומקשר הׁשֵ

היו שניו גדולות.

11( ראה כתובות יד. “והאמר לי שמואל לרבי יהודה שיננא". בשיטה 

מקובצת שם “שיננא שיניך גדולות". וראה ערוך ערך שן. ויש להעיר 

דרב יהודה הוא ע"ש יהודה הראשון בתורה, ואיתא בבראשית רבה 

פרשה צג, ז “שכיון שכעס יהודה נשרו שיניהם של כולם, ע"ש.

ם יהודים דוקא.  12( ראה לעיל סימן קמב, שבמגילה נק' ישראל בׁשֵ

תורה אור מגילת אסתר צט, א.

שניהן  לי'  אמר  אחד  עם  ישנו  וז"ל  יב:  ז,  פרשה  רבה  אסתר   )13

וכו'  טוב  יום  עונג  שבת  עונג  ואומרים  ושותים  שאוכלין  רברבן 

ַנִים שלהם היו גדולים כלומר  ]וכתב המתנות כהונה וז"ל: שניהן, ׁשִ

נוֹ לשון שניים[. שאוכלים הרבה וכדמפרש ואזיל, ודרש ֶיׁשְ

קוה קויתי אשר הבחירות בכלל לא תתקיימנה באשר אין הזמן גרמא לכך, ועל כל פנים אשר 

תהי' אחדות שלמה בתוך היהדות החרדית בארה"ק ליצור חזית מאוחדת לבחירות.

על  לוותר  מפלגה  כל  על  הנה  הכלל,  לטובת  הנוגעת  בשאלה  אשר  לדכוותי'  להאריך  למותר 

רווחים מפלגתיים המנגדים לטובת הכלל, ולמותר להאריך לאיש חרדי אשר לענינים הנוגעים ליהדות 

החרדית דין קדימה על כל חשבונות של ריוח גשמי אפילו אם ריוח זה בטוח ואין צריך לומר אם הוא 

מדומה ומוטל בספק, ובפרט אשר ריוח מדומה זה יכול להיות גם קרוב להפסד.

כוונתי לחזית המאוחדת בתוך היהדות הדתית בארה"ק אשר מוכרחת היא לא רק לטובת 

מאמצי  בכל  ישתדל  מצדו  אשר  חרדי  כלאיש  לכ'  פונה  והנני  מהמפלגות.  אחת  לכל  גם  אלא  הכלל 

והנני  ויתורים מפלגתים.  ליצור חזית דתית מאוחדת אם אפילו הענין קשור עם  והשפעתו  כוחותיו 

בטוח אשר ישים את ענין היהדות החרדית בכללותה בראש וישפיע בכיוון זה בכל מקום שהשפעתו 

מגעת.

בת"ח על הודעתו בשורות טובות בזה,

בפ"ש וברכה.

המשך מעמרד הקרדם



מח
יא, ד-ה – והאספסוף אשר בקרבו התאוו 
ויאמרו  ישראל  בני  גם  ויבכו  וישובו  תאוה 
מי יאכילנו בשר זכרנו את הדגה אשר נאכל 
במצרים חנם את הקישואים ואת האבטיחים 

ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים

"וה"א-ספסף",  נוט'  "והאספסף"  מ"ש  רמז 
ספסף בגי' פר, רמז להעגל, שגרם שאותיות וה"א 
יהי' הכסא  ולעתיד  )ו"ה משם, א' מכסא(,  חסרים 

והשם שלם וכו'

והאספסף אשר בקרבו כו'. יש לתמות מפני מה קורא 
מה  נודע  לומר  יש  ואפשר  אספסף.  רב  לערב  הזה  בפעם 
שבגלות חסרים אותיות "הוא" הוא מתנוצץ מכח ערב רב 
אשר עשו את העגל כבזוהר חדש ע"פ על אלה אני בוכי' 

ע"ש.
בו  אשר  הגלות  מרירת  ר"ל  )"והא(  רמז  זה  ואפשר 
נחסרים אותיות "וה" להשם ו"אלף" למלת "כסא" כמ"ש 
כי יד על כס יה1 כו'. הנה זה גרם "ספסף" אשר בקרבו, הם 
ערב רב כברש"י ז"ל ר"ל על עשותם העגל ולרמז "ספסף" 
את  וימירו  כמ"ש  פר  שור  את  עבדו  אשר  ר"ל  פ"ר,  גימ' 

כבודם בתבנית שור כו'.
חזרו  ר"ל  תאוה"  "התאוו  אומר  לזה  ומה,  איך  ומפרש 
למקורם ולתאוותם הראשון אשר עבדו במצרים את הטלה 
כנודע, ועל ידי זה "וישובו ויבכו גם בני ישראל" ר"ל גם בני 
ישראל חטאו במקצת, עיין ר' משה אלשיך זלה"ה בפרשת 

תשא, ועל ידי זה גרמו בכי' לדורות בחורבן בית המקדש.
הע"ר,  גרמו  אשר  הראשון  חטא  פירש  עתה  עד  והנה 
יאכילנו  "מי  הע"ר  "ויאמרו"  שני  חטא  ופירש  בא  ועתה 
בשר" עתה במדבר, והנה זה ימים רבים "זכרנו" את טעם 
"הדגה אשר נאכל" לעתיד "במצרים" כי כל ישעם וכל חפץ 
יעכב  מי  עתה  גם  וא"ת  כנודע,  למצרים  לשוב  הי'  הע"ר 
לזה אומר שם  הי' להם,  בידך לאכול בשר הלא מקנה רב 
אמר  לזה  מה,  מפני  ודגים  בשר  לאכול  רשאים  במצרים 
)"חנם( בלא מצות דייקא ואין מצווים על השחיטה ובדיקה 
ומליחה וניקור, וגם אין להם לירא פן יטמטם את לבם כי 
אין המצות נוהג בהם במצרים, משא"כ "ועתה" בהסתפח 
הנפש  את  לסגף  יבשה"  "נפשנו  להיות  צריך  לישראל 

בצומות וכיוצא למעט באכילת בשר.
ומפרש מפני מה לזה אומר הלא "אין כל" ר"ל אי אפשר 
המן" זה "הנשמה היינו  כל "בלתי אל  להיות צדיק הנקרא 
מזון רוחני ג' אותיות הם ג' קוים רמז על השין ושאר אותיות 
לא  אם  אפשר  אי  וזה  השכל  עיני  "עינינו"  בתיבה,  הם 
בסיגוף החומר, וז"א "מי יאכילנו בשר" ר"ל אף אם רצונינו 

1( כמ"ש כי יד על כס יה: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בשלח סימן 

תנב, ובהנסמן שם.

מלאכול  בידינו  יעכבו  הישראל  אמנם  ובקר  צאן  לשחוט 
והם בעצמם אפשר לא בקיאים היו בשחיטה ובדיקה.

או יאמר, הערב רב גרמו "וישובו ויבכו גם בני ישראל" 
ועל ידי זה גרמו "ויאמרו" האומות בגלות "מי יאכילנו בשר" 
של ישראל כמ"ש מי יתן מבשרו לא נשבע כו', "זכרנו את 
זכרים  זרקו  ר"ל שם  נאכל במצרים"  דייקא "אשר  הדגה" 
והגוים באכלם את הדגים טעמו  ובלעו דגים אותם  ליאור 
המר  בגלות  עלינו  האומות  אומרים  כן  ישראל  בשר  טעם 

הזה לבלוע אותנו.
כי  נביא  ידי  לנו אבינו שבשמים על  אמנם כבר הבטיח 
וז"א  כו',  כלה  אעשה  לא  ואותך  הגוים  בכל  כלה  אעשה 
"חנם" ר"ל הם אומרים כך אמנם דבריהם הוא חנם, כי לא 
והם  כלים  חצי  חז"ל  כמאמר  בישראל  כלה  לעשות  יוכלו 
שבט  אשור  הוי  כמ"ש  האומות  על  רמז  חצי  כלים,  אינם 

אפילו כו' ודוק.
אור פני משה

פי' הפסוק, ומבאר עפי"ז הטעם שהקב"ה יעשה 
ויין  אווזות  ובר  הבר  שור  מלויתן  לע"ל  סעודה 

המשומר

אינו  לכאורה  כו'.  הדגה  את  זכרנו  כו'  בשר  יאכילנו  מי 
מובן מה ענין לבשר זכרנו את הדגה.

ונבאר כי במן טעמו כל הטעמים שרצו לטעום בו רק זה 
המאכל שהי' ידוע להם הטעם הי' ממשיכים במחשבה במן 
לטעום בה זה הטעם, אבל זה המאכל שלא טעמו עדיין לא 
ידעו האיך להמשיך טעמו במן, והנה טעם בשר כשר דהיינו 
בלא  מבשר  אחר  טעם  לו  יש  כמצוה  ומליחה  בשחיטה 
שחיטה ומליחה, והנה במצרים היו אוכלים בשר בלא מצוה 
הטעם  אבל  ידעו,  הטעם  זה  ומליחה,  שחיטה  בלא  דהיינו 
מבשר הנעשה כמצותה זה לא ידעו עדיין טעמו וכאן אחר 
הטעם  זה  הנ"ל  מצוות  של  בבשר  שנצטווינו  תורה  מתן 
לא ידעו איך להמשיך במן כדי לטעום בו, אבל טעם דגים 
שום  בה  הי'  שלא  טעמן  נשתנה  שלא  מחמת  במן  טעמו 
מצוה, וזהו שאמרו מי יאכילנו בשר כו' כדי לטעום טעמו 
אחר כך במן, זכרנו את הדגה עם דג אנו יכולין לטעום במן 

אבל טעם בשר לא כנ"ל.
לבוא  לעתיד  סעודה  יעשה  הוא  ברוך  שהקדוש  וזהו 
מלויתן ושור הבר ובר אווזות ויין המשומר, כי באמת יאכלו 
יעשה  לכך  מצרים  יציאת  בימי  הי'  כאשר  ָמן2  ישראל  בני 
הקב"ה סעודת הצדיקים לעתיד לבוא מהדברים אלו כדי 
שאחר זה כשיאכלו המן יטעמו המאכלים שאכלו בסעודה, 

ובמי באר יטעמו כל המשקים כאשר הי' ביציאת מצרים.
קדושת לוי

פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  מצרים:  יציאת  בימי  הי'  כאשר  ָמן   )2

בשלח במפתחות, ערך "פרשת הָמן" עמוד 783.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת בהעלותך
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ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úøpä-úà Eúìòäa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ
:úBøpä úòáL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«

i"yx£E˙ÏÚ‰a∑ לפרׁשת הּמנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¬…¿ְְְְִַַַָָָָָָָָ
הּנׂשיאים, חנּכת אהרן ׁשּכׁשראה לפי ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֻהּנׂשיאים?
הּוא  לא ּבחנּכה עּמהם היה ּכׁשּלא ּדעּתֹו, אז ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻחלׁשה
ׁשּל ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ׁשבטֹו. ְְְִֶֶַַַָָָֹולא
הּנרֹות  את ּומיטיב מדליק ׁשאּתה מּׁשּלהם, .ּגדֹולה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

E˙ÏÚ‰a∑ ּבהדלקתן ּכתּוב עֹולה, ׁשהּלהב ׁשם על ¿«¬…¿ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשלהבת  ׁשּתהא עד להדליק ׁשּצרי "עלּיה", ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָלׁשֹון
ׁשּמעלה  מּכאן, רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד מאליה. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעֹולה

ׁשעליה היתה  הּמנֹורה, ּומיטיב לפני עֹומד .הּכהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
‰¯Bn‰ Èt ÏeÓŒÏ‡∑ׁשאינֹו האמצעי נר מּול אל ∆¿≈«¿»ְִֵֵֶֶֶָָ

מנֹורה  ׁשל ּבגּוף אּלא ‰B¯p˙.ּבּקנים ˙Ú·L e¯È‡È∑ ְְִֶֶַָָָ»ƒƒ¿««≈
ּפֹונים  הּמזרחּיים ׁשלׁשת הּקנים. ׁשׁשת ׁשעל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשה

ׁשּבהן  הּפתילֹות האמצעי ׁשלׁשה למּול וכן , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ולּמה? האמצעי, למּול הּפתילֹות ראׁשי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהּמערבּיים

צרי הּוא לאֹורּה יאמרּו: ׁשּלא .ּכדי ְְְִֵֶָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  C˙e˜Ï„‡a dÏ ¯ÓÈ˙Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈«≈¿«¿»»»
ÔÈ¯‰Ó ÔB‰È ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï ‡iÈˆBaƒ«»»√≈«≈¿«¿»¿¿«¬ƒ

:‡iÈˆB· ‡Ú·Lƒ¿»ƒ«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(aøacdOl zrcl Kixv .Yxn`e 'Fbe ©¥§§¨©§¨¨¦¨©©¨¨
xnFl ltM,Yxn`e xACzFNnA mB ¨©©©¥§¨©§¨©§¦

l"f mdixaC iR lr x`Azie .zFpFW§¦§¨¥©¦¦§¥¤
(e"ht x"cna `nEgpY)dOl mpFWl dfe ©§¨§¤§¨¨¨

,mi`iUp zWxtl dxFpn zWxR dknqp¦§§¨¨¨©§¨§¨¨©§¦¦
dWlg mi`iUp zMpg oxd` d`xW itl§¦¤¨¨©£Ÿ£ª©§¦¦¨§¨
`Ed `l dMpgA mdOr did `NW FYrC©§¤Ÿ¨¨¦¨¤©£ª¨Ÿ
`Ed KExA WFcTd Fl xn` FhaW `le§Ÿ¦§¨©©¨¨
dY`W mdNXn dlFcB LNW LiIg©¤¤§§¨¦¤¨¤¤©¨
xwaE axr zFxPd z` aihinE wilcn©§¦¥¦¤©¥¤¤Ÿ¤
oikixv l"f mdixaC dPd .o`M cr 'Eke§©¨¦¥¦§¥¤§¦¦
zEWilgl dUFr Ff dngP dn ,xE`A¥©¤¨¨¨©£¦
mi`iUPd zMpg lr oxd` lW FYrC©§¤©£Ÿ©£ª©©§¦¦
dUrn oi` `ld llMA did `NW¤Ÿ¨¨©§¨£Ÿ¥©£¥
`l dOl mB ,dMpgl liAwn dxFpOd©§¨©§¦©£ª¨©¨¨Ÿ
`EdW zFpAxTd lkA FYrC giPd¦¦©©§§¨©¨§¨¤
mB ,zxhTde ,oitqEnE ,oicinY ,aixwn©§¦§¦¦¨¦§©§Ÿ¤©
lM lW Dnvr dMpgd zaxwdA§©§¨©©£ª¨©§¨¤¨
`l dOle ,aixwOd `Ed ixd mi`iUPd©§¦¦£¥©©§¦§¨¨Ÿ

Xizie ,dxFpOA `N` EdSxoiprd a ¦¨¤¨©§¨§¦§©¥¨¦§¨
wxtA zFgpnA Exn`X dnl al zzA§¥¥§©¤¨§¦§¨§¤¤
dUFr cviM mpFWl dfe g"t sC zFCn 'a¦©§¤§¨¥©¤
bFtqA ogPwnE ld`A ogiPnE owNqn§©§¨©¦¨¨Ÿ¤§©§¨¦§
zxaqle .o`M cr 'Eke onW mdA ozFpe§¥¨¤¤¤§©¨§¦§¨©
iriawC xaFqe Ff `xaq lr wlFgd©¥©§¨¨§¥¦§¦¥
mdAW miPw EidW oM mB xaFq zFxp¥¥©¥¤¨©¦¤¨¤
dHnl mttFM dide miTC mirEaw zFxp¥§¦©¦§¨¨§¨§©¨
xfFge mgPwnE maihin didW cr©¤¨¨¥¦¨§©§¨§¥
ixaCn mW gkEncM dpFW`xaM mtwFfe§§¨§¨¦¨¦§¨¨¦¦§¥

:'Eke miwxR lW d"c i"Wx©¦¤§¨¦§
éðàågikFn iziid mW iziid EN` xnF` ©£¦¥¦¨¦¦¨¨¦¦¦©

`lC miaEzMdn mdiptl oce§¨¦§¥¤¥©§¦§Ÿ
EpivOX dOn oFW`xd ,zFxp iriaw§¦¥¥¨¦¦©¤¨¦
`l dxFpOd dUrn ihxR lM xiMfdWM§¤¦§¦¨§¨¥©£¥©§¨Ÿ
ipR lEnl dUrW df hxR xiMfd¦§¦§¨¤¤¨¨§§¥
mirEaw zFxPd m`W ,Exi`i dxFpOd©§¨¨¦¤¦©¥§¦
,xaCd oFxkf lg dUrOd xiMfdWM§¤¦§¦©©£¤¨¦§©¨¨
aEzMd xn`X dOn zxg` di`x cFre§§¨¨©¤¤¦©¤¨©©¨

xAcOA zWxtA('h 'c)zlkY cbA Egwle §¨¨©©¦§¨§¨§¤¤§¥¤
z`e dizxp z`e xF`Od zxpn z` EQke§¦¤§Ÿ©©¨§¤¥Ÿ¤¨§¤
ilM lM z`e dizYgn z`e digwln©§¨¤¨§¤©§Ÿ¤¨§¤¨§¥
oi`W rAv`A d`xn df ixd ,DpnW©§¨£¥¤©§¤§¤§©¤¥
zFxPd ixd ok `l m`W ,mirEaw zFxPd©¥§¦¤¦Ÿ¥£¥©¥
Kixv did `le md dxFpOd llkA¦§©©§¨¥§Ÿ¨¨¨¦
mirEaw mpi`W i`Ce `N` ,mhxtl§¨§¨¤¨©©¤¥¨§¦
digwlnM mhxtl Kxvd dfle§¨¤ª§©§¨§¨§©§¨¤¨

:mnvr iptA mdW dizYgnkE§©§Ÿ¤¨¤¥¦§¥©§¨
áeLminId ixacA dfM izi`x('c 'a) ¨¦¦¨¤§¦§¥©¨¦

df ixd ,mdizxpe zFxpOd z`e§¤©§Ÿ§¥Ÿ¥¤£¥¤
EllMi `l zFxFpn oFxkfA iM ciBn©¦¦§¦§§Ÿ¦¨§
mW l"f i"Wxl izi`x mbe ,mdizFxp¥¥¤§©¨¦¦§©¦¨
aNn `ivFdl FpFWl dfe azMW¤¨©§¤§§¦¦¥
lW DtEBn miiEUr Eid zFxp miWxtnd©§¨§¦¥¨£¦¦¨¤
zFxpn aizM ixdW dA miwEc`e dxFpn§¨©£¦¨¤£¥§¦§Ÿ
eixaC mW oIri o`M cr 'Eke mdizxpe§¥Ÿ¥¤§©¨§ª©¨§¨¨
miaEzMd zEIhWRW Ycnl `d ,Kx`A§Ÿ¤¨§©§¨¤©§¦©§¦

:zFxp iriaw `l iM EciBi©¦¦Ÿ§¦¥¥
æ"ôëe,oxd`l 'd zaEWY zpEM liMUp §©§¦©¨©§©§©£Ÿ

gAfOd zMpg lr gP`zn did oxd` iM¦©£Ÿ¨¨¦§©¥©©£ª©©¦§¥©
WExR 'Eke LNW LiIg d"awd FaiWde§¥¦©¤¤§§¥
ogiPnE zFxPd cixFOW dxFpOd dUrn©£¥©§¨¤¦©¥©¦¨

ld`AmzF` dpFaE xfFge mgPwnE ¨Ÿ¤§©§¨§¥¤¨
dUFrM mFi lM ixd DwilcnE Wcgn¥¨¨©§¦¨£¥¨§¤
lkA dxFpOd `Ed KPgOW Wcg dUrn©£¤¨¨¤§©¥©§¨§¨
aihnE wilcn FxnF`e ,dwlcde dwlcd©§¨¨§©§¨¨§§©§¦¥¦
`N` dwlcd Epivn `le xwaE axr¤¤Ÿ¤§Ÿ¨¦©§¨¨¤¨

cinY zkQnA Exn` ixd ,axrAb"t) ¨¤¤£¥¨§§©¤¤¨¦
(h"nwlFC zFidl Kixv iaxrn xp iM¦¥©£¨¦¨¦¦§¥

dfe Exn` mipdM zxFzaE ,dlile mnFi¨¨©§¨§©Ÿ£¦¨§§¤
wlFC iaxrn xp xp zFlrdl mpFWl§¨§©£¥¥©£¨¦¥
FwilcnE FpXcn daMW F`vn xicŸ¦§¨¤¨¨§©§©§¦
DpWIW ixd .o`M cr dlFrd gAfOn¦¦§¥©¨¨©¨£¥¤¤§¨
`vnpe ,mFie dlil dahde dwlcdl§©§¨¨©£¨¨©§¨§§¦§¨
Ekpg `l mde dxFpOd mFi lkA KPgOW¤§©¥§¨©§¨§¥Ÿ¨§
dn `Ede ,gAfOd zg` mrR `N ¤̀¨©©©©©¦§¥©§©

Fxn`nA aEzMd ltMX,Yxn`e xAC ¤¨©©¨§©£¨©¥§¨©§¨
Yxn`e ,devOl KixSd xEAC xAC©¥¦©¨¦©¦§¨§¨©§¨
DzWlgn zrCd aXind Kx dprn©£¤©©§©¥©©©¥ª§¨¨
oxd` lW FYrC dWlgW Epxn`W¤¨©§¤¨§¨©§¤©£Ÿ
WxRzY mB ,'Eke lFcB FNW iM FaiWde§¥¦¦¤¨§©¦§¨¥

zaYYxn`eKxC lr dlrn oFWl ¥©§¨©§¨§©£¨©¤¤
FxnF`(ek mixaC)FaiWdW Yxn`d 'd z` §§¨¦¤¤¡©§¨¤¥¦

:oNMn dNrn FNW¤§ª¨¦ª¨
íâådPd zFxp iriaw xnF`d zxaql §©¦§¨©¨¥§¦¥¥¦¥

FAW mipTd EidW xnF` `Ed¥¤¨©¨¦¤
cixFdlE stkl lki didW miTC zFxPd©¥©¦¤¨¨¨Ÿ¦§Ÿ§¦
xfgle mgPwIW cr dHnl zFxPd©¥§©¨©¤§©§¥§©£Ÿ
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הּנרֹות את ּומטיב מדליק ב)ׁשאּתה ח, (רש"י ְִִֵֵֶֶַַַָ
קרּבנֹות ׁשאּתה ואּלּו הּמנֹורה, את הדליק עצמֹו אהרן - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

הּכהנים. ידי על נקרבּו ּומטיבהּנׂשיאים אהרן מדליק - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַֹֹ
הּגמר  את והן הּנרֹות) (הטבת ההתחלה את הן  ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעׂשה

קרּבן) (הבאת ההתחלה את עׂשּו הּנׂשיאים ואּלּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ(הדלקתם),
הּקרּבן). (הקרבת הּגמר את הּנרֹותולא הּנרֹות את הדלקת - ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

הּמזּבח  על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו ּבפנים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָהיתה
ִַהחיצֹון.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 316 cenr 'a wlg zegiy ihewl itÎlr)

xfA dxWM "dwlcd"©§¨¨§¥¨§¨

ׁשבעת  יאירּו הּמנֹורה ּפני אל־מּול את־הּנרת ְְֲַֹּֽבהעלתְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ב)הּנרֹות: (ח, ֵַֽ

אדם" נׁשמת ה' "נר כז)ּכתיב כ, אחד (משלי ּכל ׁשּנׁשמת , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ה'. ּבאֹור מאירה ְְְִִִֵָָמּיׂשראל

לּכל, ּגלּוי אינֹו נׁשמתם ׁשאֹור יׂשראל מּבני ּכאּלּו יׁשנם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹא
הּמסּתירֹות  העלמֹות ּבכּמה ּומכּסה הּלב ּבעמק טמּון ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאּלא

ה'. אֹור ַעל
ּבכל  ּולגּלֹות "להעלֹות" ּגדֹול, ּכהן אהרן עבֹודת ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָֹֹוזֹוהי

יׂשראל ּבנׁשמֹות הּסּוגים ׁשבעת ׁשהם הּנרֹות", (ראה "ׁשבעת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ג) כט, במדבר תורה ׁש"ּתהא לקוטי עד נׁשמתם, ׁשל ה'" "נר ְְִֵֵֶֶֶַָָאת

מאליה" עֹולה א)ׁשלהבת כא, ּתתלהב (שבת ׁשּנׁשמתם , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לקֹונם. ּבעבֹודתם מאליה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָותתלהט
ּבזר" "ּכׁשרה זֹו פ"ט ו"הדלקה" המקדש ביאת הלכות (רמב"ם ְְְְֵַָָָָ

:ה"ז)
ּב"העלאת  הּמצּוה הּוא הּכהן אהרן ׁשרק האדם, יאמר ְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻאל
וגם  ואחד אחד ּכל אּלא יׂשראל, נׁשמֹות והדלקת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנרֹות"
ורֹודף  ׁשלֹום אֹוהב אהרן, ׁשל מּתלמידיו "הוי מצּוה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ"זר"

לּתֹורה" ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב מי"ב)ׁשלֹום, פ"א ,(אבות ְְְִֵֶַַָָָָ
נׁשמתם  ׁשאֹור אּלּו את לקרב היא ואחד אחד ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשחֹובת
ׁש"ּתהא  עד ה'", ה"נר את ּולהדליק ּולהעלֹות ּומכּסה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻנעלם

מאליה". עֹולה ְֵֵֶֶֶַָָׁשלהבת
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(â)äìòä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nòiå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי) ׁשל ׁשבחֹו ׁשּנה להּגיד ׁשּלא .אהרן, «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr gl jxk zegiy ihewl itÎlr)

dPW `NW ± oxd` lW FgaW¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¦¨

אהרן  ּכן ֲֵַַַַֹֽוּיעׂש
ׁשּנה ׁשּלא אהרן ׁשל ׁשבחֹו ובפרש"י)להּגיד ג. (ח, ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ׁשבחֹו זהּו וכי אהרן, ׁשל הּגדֹול הּׁשבח מה להבין, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹוצרי
ה'? מּצּוּוי ׁשּנה ִִִֶָֹׁשּלא

ׁשּיׁש ידּוע הענינים: ּפנימּיּות דר על ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויׁש
על־ידי  הּבאה התּגּלּות אֹופּנים, ׁשני ׁשּמּלמעלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּגּלּויים
ּדלתּתא  "ּבאתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון האדם ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹעבֹודת
למעלה  ׁשהיא עליֹונה התּגּלּות ויׁש ּדלעילא", ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאתערּותא
הּזהר  ּובלׁשֹון מּלמעלה, מּתנה ּבדר ּובאה הּנבראים, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּגדר
לׁשם". מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּדלעילא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ"אתערּותא

"על־ידי רׁש"י: אֹומר הּמנֹורה עׂשּית על הּקדֹוׁש־ּברּו־והּנה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
לאחר הּוא  ואף הּנבראים, עׂשּית ללא – מאליה" ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנעׂשית

ּבּנר  ּכּמדּגׁש טבעי, אֹור היה לא ׁשּבּה האֹור הּנה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻעׂשּיתּה

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל "עדּות ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּמערבי
ּבידי ורק א ּתלּוי זה ׁשאף – .הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּביׂשראל" ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

היה  לא הּמנֹורה ׁשאֹור דאף־על־ּפי – אהרן ׁשל ׁשבחֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוזהּו
ּכיון  הדלקתּה ּבאפן לדּיק צר ׁשאין לחׁשב מקֹום והיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹטבעי
מהּצּוּוי. אהרן ׁשּנה לא אף־על־ּפי־כן מּׁשמּיא, הּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשהּנפעל
דאף־על־ּפי  הּוא, אהרן עבֹודת ׁשּנצרכת לזה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹוהּטעם
מּכל־מקֹום  האדם, מעבֹודת למעלה הּוא הּנמׁש ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהאֹור

האדם,הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  עבֹודת לאחר רק ממׁשיכֹו ְְֲִַַַַַַָָָָָ
הּמהר"ל ד)ּובלׁשֹון ח, פרשתינו גו"א הּמנֹורה, עׂשּית ּד"ּכ(ּגּבי ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ

והׁשם  למּטה ּפעל צרי הּכל הּׁשם, ׁשּפֹועל מעׂשה ּכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּוא
ּכל  לדעת מׁשה צרי היה ּולפיכ ידֹו.. על ּגֹומר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹיתּבר

ו מ  יכֹול, ּׁשהיה מה ּכפי ּפעל והיא הּמנֹורה, הּקדֹוׁש־עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ידֹו".ּברּו־הּוא  על ּגֹומר ֵַָָ

(ã)dëøé-ãò áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬
ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt-ãò©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

ô :äøðnä-úà äNò ïk äLî-úà¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«
i"yx£‰¯n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)ֿהּקדֹוׁש ׁשהראהּו ¿∆«¬≈«¿…»ְֶֶַָָ

נאמר ּברּוֿהּוא  לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ּבאצּבע, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָ
לׁשֹון ∑L˜Ó‰."וזה" (געׁשלאגען) ּבלעז בטדי"ץ ְֶƒ¿»ְְְְֶַַָ

נקׁשן" לדא ה "ּדא ע )(דניאל היתה . זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ְְְִֶֶֶַָָָָָָָָ

וחֹות ּבקרנס ּכתּקּונן,ּומּקיׁש איבריה לפּׁשט ּבכּׁשיל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
חּבּור  עלֿידי איברים איברים נעׂשית dÎ¯ÈŒ„Ú.ולא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹ«¿≈»

dÁ¯tŒ„Ú∑,חלּול הרגלים, ׁשעל הּׁשּדה היא "ירכּה" «ƒ¿»ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
הּׂשרים  ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר.Œ„Ú dÎ¯ÈŒ„Ú ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ«¿≈»«

‡„Ï˜ג  ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï Ô¯‰‡ Ôk „·ÚÂ«¬«≈«¬…»√≈«≈¿«¿»«¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

d„ÈLד  „Ú ·‰„ ‡„È‚ ‡z¯Ó „·BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk ‡È‰ ‡„È‚ dpLBL „Ú«««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ«¬≈¿»»

:‡z¯Ó ˙È „·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»
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:mipiaOlb dxez ©§¦¦
(âòiåNzrcl Kixv .'Fbe xW`M 'Fbe oM ©©©¥§©£¤§¨¦¨©©

xnFl Kxvd dOlipR lEn l`'Fbe ¨¨ª§©©¤§¥§
cFr .'Fbe oM UrIe xn`nA wiRqd `le§Ÿ¦§¦§©£©©©©¥§

xnFl xfgdEv xW`Mxn`Od `Ede 'Fbe ¨©©©£¤¦¨§§©©£¨
xnFl oEki ,'Fbe oM UrIe xn`W Fnvr©§¤¨©©©©¥§§©¥©

FxnF` ,KxCd df lroM UrIecbpM ©¤©¤¤§©©©¥§¤¤
didYW icM mgEPwe zFxPd wExR¥©¥§¦¨§¥¤¦§¤
FnM KEPgd wCvi dfAW dWcgM©£¨¨¤¨¤ª§©©¦§

FxnF`e ,Epxn`WlEn l`ipRcbpM 'Fbe ¤¨©§§§¤§¥§§¤¤
lEn l` mdizFItiR EidIW ozgPd xcq¥¤©¨¨¨¤¦§¦¦¥¤¤

FxnF`e ,'Fbe ipRdEv xW`Mcvl §¥§§§©£¤¦¨§©
f`W xnFl `aze mFIA did xEACdW¤©¦¨¨©§¨Ÿ©¤¨
,xEn`d dUrn dUr dEhvPW onfA¦§©¤¦§©¨¨¨©£¥¨¨

xn` dflxW`MonGA dUrW xnFl 'Fbe ¨¤¨©©£¤§©¤¨¨©§¨
Epxn`W mbde ,axrA `idW 'd dESW¤¦¨¤¦¨¤¤©£©¤¨©§
,iaxrn xpA mFIA dwlcdl DpWi iM¦¤§¨§©§¨¨©§¥©£¨¦
mr zcixi iPnfA `N` did `l df xaC̈¨¤Ÿ¨¨¤¨¦§©¥§¦©©

iaxrn xp daM didW 'd(:hl `nFi)`l ¤¨¨¨¤¥©£¨¦¨Ÿ
znwd zNgzA mB dnE ,oxd` iniA¦¥©£Ÿ©©¦§¦©£¨©

FxnF`A fnx mB .oMWOddEv xW`M ©¦§¨©¨©§§©£¤¦¨
dn iM ,oxd` lW FgaW ricFdl 'Fbe§§¦©¦§¤©£Ÿ¦©
dlrOd cvl F`Ur `l oxd` dUrX¤¨¨©£ŸŸ£¨§©©©£¨
`N` 'd FzF` xin`d xW` cFaMde§©¨£¤¤¡¦¤¨

FxnF` KxC lr ,'d zevn zFUr cvl§©£¦§©©¤¤§
(n miNdY)idl` LpFvx zFUrl §¦¦©£§§¡Ÿ©

:iYvtgc dxez ¨¨§¦
(ãäæåmrh .'Fbe dxpOd dUrn §¤©£¥©§Ÿ¨§©©

mrR df wEqR xnFl KxvdW¤ª§©©¨¤©©
xaM xn`X dn wiRqd `le o`M zxg ©̀¤¤¨§Ÿ¦§¦©¤¨©§¨
,ldwIe zWxtaE dnExY zWxtA§¨¨©§¨§¨¨©©©§¥
zFxp iriaw `l xn`C o`nl oiA aXizi¦§©¥¥§¨§¨©Ÿ§¦¥¥
KWnPd zErHd lFWkn xiqdl `AW¤¨§¨¦¦§©¨©¦§¨
didW Epxn`W LzlrdA xn`On¦©£©§©£Ÿ§¤¨©§¤¨¨
`aY dGnE ,mzF` dlrnE xfFge wxtn§¨¥§¥©£¤¨¦¤¨Ÿ
oi` dxFpOd x`W mB iM xnFl `xaQd©§¨¨©¦©§¨©§¨¥
zFxPd mB ixdW ,dWwn DnEIwA aEIg¦§¦¨¦§¨¤£¥©©¥
mdW EpivnE md dxFpOdn wlg llkA¦§©¥¤¥©§¨¥¨¦¤¥
didW xaC oicM mdn oEcpe miwxtn§Ÿ¨¦§¨¥¤§¦¨¨¤¨¨



jzelrdaנב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i oey`x meil inei xeriy
dÁ¯t∑ מנֹורה ׁשל ּגּופּה הּתלּוי ּכלֹומר וכל ּכּלּה ƒ¿»ְְְֶַַָָָָָֻ

ּגדֹול ∑dÎ¯ÈŒ„Ú.ּבּה אבר ∑dÁ¯tŒ„Ú.ׁשהּוא ָ«¿≈»ֵֶָָ«ƒ¿»
ּדק  מעׂשה "עד"ׁשהּוא ודר "מקׁשה". הּכל – ׁשּבּה ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו זה, ּבלׁשֹון טו)לׁשּמׁש ועדֿקמה (שופטים "מּגדיׁש : ְְְְִִִֵֶַַָָָ
זית" B‚Â'.ועדּֿכרם ‰‡¯‰ ¯L‡ ‰‡¯nk∑ ּכּתבנית ְִֶֶַָ««¿∆¬∆∆¿»¿ְִַַ

ׁשּנאמראׁשר  ּכמֹו ּבהר, כה)הראהּו ועׂשה (שמות "ּוראה : ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָ
וגֹו'" ‡˙n‰Œ¯‰.ּבתבניתם ‰NÚ Ôk∑ׁשעׂשאּה .מי ְְְִַָ≈»»∆«¿…»ֲִֶָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  עלֿידי אּגדה: נעׂשית ּומדרׁש ְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
.מאליה  ֵֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 60 'nr g"kg `"e`ae .33 'nr g"lg y"ewl oiieri)

zFcFard x`W lr dxFpOd lW Dzlrn©£¨¨¤©§¨©§¨¨£

יהוה  הראה אׁשר ּכּמראה . . הּמנרה מעׂשה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֽוזה
את־הּמנרה: עׂשה ּכן ְֵֶֶֶַָָָֹֹֽאת־מׁשה

הּקּב"ה  ידי על אּגדה ּומדרׁש ׁשעׂשאּה, מי . . עׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכן
מאליה ובפרש"י)נעׂשית ד. (ח, ֲֵֵֵֶַָ
הּׁשאלה ועוד)ידּועה אוה"ח ,אלׁשי ּדהּפסּוקים (אּברּבנאל, , ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

מעׂשה  ועל הּמנֹורה, הדלקת ּבמצות עֹוסקים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּקֹודמים
ּתרּומה ּבפרׁשת למדנּו ּכבר לא)הּמנֹורה ּומהי (כה, ּבאריכּות, ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָ

לׁשּנֹותּה הּכתּוב ׁשהצר לכאן, הּמנֹורה ּדעׂשּית ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשּיכּות
ׁשנית? ְְִֵָָּולכתבּה

רׁש"י): ׁשל (לדרּכֹו הּבאּור לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַויׁש
הקרבת  על נחמתֹו היא אהרן ידי על הּנרֹות  הדלקת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּנה

יתּבר ה' לֹו ׁשאמר ּוכפי הּנׂשיאים, על־ידי (הּובא הּקרּבנֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפרׁשתנּו) ריׁש לבאר ּברׁש"י ּובכדי מּׁשּלהם". ּגדֹולה ׁשּל" – ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ענינם  היה הּנׂשיאים קרּבנֹות ׁשּגם אף ּגדלה", "ׁשּלֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּדּוע
הּמזּבח  חנּכת על הּמנֹורה חנּכת ּגדלה ּובּמה הּבית, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֻֻֻחנּכת
הּמנֹורה, ּבהדלקת ׁשעסקינן אף לכן, הּנה ּבזה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוכיֹוצא
הּמראה  על־ּפי ׁשּנעׂשתה ּבעׂשּיתּה, העֹוסק הּפסּוק ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּובא

על־ידי (ּולהּמדרׁש ה' הראה עצמֹו),הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּל" – אהרן על־ידי הּמנֹורה חנּכת מעלת ענין יּובן ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּדבזה

מּׁשּלהם".ּגדֹול  ה ְִֶֶָָ
הראה  אׁשר "ּכּמראה נעׂשתה הּמנֹורה ׁשּדוקא לכ ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהּטעם

רׁש"י ׁשּכתב מה על־ּפי הּוא א)ה'", כד, הּמערבי (אמור ׁשּנר ֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּביׂשראל", ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות "הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּבּה

מיחד. ׁשכינה" "ּגּלּוי ׁשל ּבאפן היתה עׂשּיתּה ּגם ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻולכן

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å):íúà zøäèå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ç÷©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Á˜∑ אׁשריכם ּבדברים: לּמקֹום קחם ׁשּמׁשים להיֹות .ׁשּתזּכּו «∆«¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(æ)úàhç éî íäéìò äfä íøäèì íäì äNòú-äëå§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®
íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìò øòú eøéáòäå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−

:eøähäå§¦¤¨«
i"yx£˙‡hÁ ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰∑,הּפרה אפר ׁשל «≈¬≈∆≈«»ֵֶֶַָָ

טמאי  ׁשּבהם מּפני ˙Ú¯.מתים e¯È·Ú‰Â∑ מצאתי ְְִִֵֵֵֵֶֶָ¿∆¡ƒ««ִָָ
על  ּכּפרה ׁשּנּתנּו לפי הּדרׁשן: מׁשה רּבי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבדברי

אלילים  עבֹודת ׁשעבדּו "זבחי הּבכֹורֹות קרּויה: והיא , ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָ
ּתגלחת  הזקיקם – "מת" קרּוי והמצרע ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹמתים",

.ּכמצרעים  ְִִָֹ

(ç)ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤
:úàhçì çwz ø÷a-ïá éðL-øôe©¥¦¬¤¨−̈¦©¬§©¨«

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÎc˙eו  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈
:ÔB‰˙È»¿

ÔB‰ÈÏÚז  Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz ÔÈ„Îe¿≈«¿≈¿¿«≈«≈¬≈
Ïk ÏÚ ¯tÒÓ Ôe¯aÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ«»¿«»»¿«¿¿«¿««»

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ÔB‰¯Naƒ¿¿ƒ«¿¿≈¿ƒ«

zÏÒ‡ח  d˙ÁÓe È¯Bz ¯a ¯Bz Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿¬≈À¿»
·qz È¯Bz ¯a ÔÈz ¯B˙Â ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mbdW ,llMd lr cOll 'Eke `vie llMA©§¨§¨¨§§©¥©©§¨¤£©
dNgzA did df dWwn aEzMd xn`W¤¨©©¨¦§¨¤¨¨¦§¦¨
xW`M zFUrl lFki KM xg` la £̀¨©©¨¨©£©£¤

n` dfl ,uRgixdxpOd dUrn dfe ©§Ÿ¨¤¨©§¤©£¥©§Ÿ¨
dWwn`vFOnE ,zcnFr `id oMW 'Fbe ¦§¨§¤¥¦¤¤¦¨

llMdn E`vi zFxPd iM cnl dY` xaC̈¨©¨¨¥¦©¥¨§¥©§¨

.mdn cnlY `le dxFpOd lW dWwn¦§¨¤©§¨§Ÿ¦§Ÿ¥¤
`A oM mB zFxp iriaw xn`C o`nlE§¨§¨©§¦¥¥©¥¨
dUrnA dxFpOd dcnrW ricFdl§¦©¤¨§¨©§¨§©£¥

:DA EWOYWdW xg` mB dWwnd dxez ¦§¨©©©¤¦§©§¨
(åç÷mgw i"yxt .'Fbe mIeNd z` ©¤©§¦¦§¨¥

xnFl oEMzPW d`xpe ,mixacA¦§¨¦§¦§¤¤¦§©¥©

dpgn mdl zFUrle l`xUIn mliCaIW¤©§¦¥¦¦§¨¥§©£¨¤©£¥
ipAn xzFi mzxdhA KxSd cvl dIel§¦¨§©©Ÿ¤§¨¢¨¨¥¦§¥

xn` xnBX dn crde ,l`xUiYxdhe ¦§¨¥§¨¥©¤¨©Ÿ¤§¦©§¨
,mz`aEzMd dxdh ikxvAW ixd Ÿ¨£¥¤§¨§¥¨¢¨©¨

:xAcnf dxez §©¥



נג jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£¯˜aŒÔa ¯t eÁ˜ÏÂ∑ ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולה, והּוא ¿»¿«∆»»ְְֶָָ

ּבעבֹודהֿ צּבּור קרּבן והּוא עלה", האחד את ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ"ועׂשה
ÈL.זרה  ¯Ùe∑(ת"כ)"ׁשני" ּתלמּודֿלֹומר לֹומר מה ? ָָ«≈ƒְִֵַַַַ

נאכלת לא חּטאת אף נאכלת, לא עֹולה מה :ע"כ ל) ְֱֱֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ר"מ) ּכהנים'דברי ּב'תֹורת לדבריו סמ יׁש ּובזֹו ואֹומר , , ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
היתה  ׁשעה ׁשהֹוראת להביא אני להם היה ׁשּׂשעיר , ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָ

העֹולה  ּפר עם עבֹודהֿזרה .לחּטאת ְֲִַַַָָָָָ

(è)zìä÷äå ãòBî ìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
:ìàøNé éða úãò-ìk-úà¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑ קרּבנם על ויעמדּו יב ֹואּו ּתח ּתיהם, ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים סמכּווי לפי ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם  ידיהם .את ְֲֵֵֶֶֶ

(é)-éðá eëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯§¥«
:íiåìä-ìò íäéãé-úà ìàøNé¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«

(àé)éðäåúàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−
:ýåýé úãáò-úà ãáòì eéäå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰Ùez ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô¯‰‡ ÛÈ‰Â∑ ׁשאׁשם ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְֲֶֶֶַ
טעּון  ּבפרׁשה מצרע נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש חי. ּתנּופה ְְְְְֱֶַָָָָָָָֹֹ

לעבד זֹו "והיּו ּבם: נאמר לכ קהת, לבני הראׁשֹונה :ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
עליהם: הּקדׁשים קדׁש ׁשעבֹודת לפי ה'", עבדת ְֲֲֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאת
נאמר  לכ ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. והּׁשלחן ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֻהארֹון

הּקדׁש: עבֹודת היתה עליהם ׁשאף לה'", "ּתנּופה ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבם:
ּביד  קרׁשים ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: ּוקרׁשים ְְְְְְִִִִִַָָָיריעֹות
הּקדׁשים, קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹמּׂשא

מררי  לבני .והּׁשליׁשית ְְְְִִִִֵַָ

(áé)íéøtä Làø ìò íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®
ýåýéì äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNòåÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:íiåìä-ìò øtëì§©¥−©©«§¦¦«

(âé)åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®
:ýåýéì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈©«Ÿ̈«

(ãé)éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−
:íiåìä©«§¦¦«

ß oeiq b"i ipy mei ß

(åè)ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®
èå:äôeðz íúà zôðäå íúà zøä §¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«

(æè)ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt úçz©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàŸ−̈¦«
i"yx£ÌÈ˙ ÌÈ˙∑ לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת ∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְְִִִַָƒ¿«ְִַ

LBÎ˙Âט  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èaי  ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

ÔÓיא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»

i¯Bz‡יב  LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»«≈»≈

È‰Baיג  Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

Èaטז  BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»»ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ ÈaÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»



jzelrdaנד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

לׁשיר נתּונים למּׂשא, טז)נתּונים ח, (רש"י ְְְְִִִַָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא הּלוּים (ג, את "ונתּתה - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹלאהרן
" נאמר הּטל לֹוׁשם ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת והּכּונה ," ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

לסּיע הּלוּים לפרׁשלּכהניםעל אין אם־ּכן ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
חֹובת ׁשהם וׁשיר, מּׂשא על קאי אהּלוּיםׁשהּכפל עצמם. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

" נאמר לעבֹודת לי ּכאן ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
וׁשיר. מּׂשא - ְִִִַַָָהּלוּים

(æé)äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®
íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

:éì¦«
i"yx£¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑ הּדין ּבקו הּבכֹורֹות היּו לי ׁשּלי אֹותם ולקחּתי מצרים, ּבכֹורי ּבין עליהם ׁשהגנּתי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אתֿהלוּים" "ואּקח ועכׁשו ּבעגל, ׁשּטעּו .עד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(çé):ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

(èé)íéðúð íiåìä-úà äðzàå|CBzî åéðáìe ïøäàì ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»
ìäàa ìàøNé-éða úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤
ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìò øtëìe ãòBî¥½§©¥−©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ

âð:Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâa ó ¤½¤§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ‰z‡Â∑"יׂשראל "ּבני נאמר ּפעמים חמׁש »∆¿»¿ְְְֱִִֵֵֵֶַָָָ

זה  אזּכרֹותיהן ּבמקרא ׁשּנכּפלּו חּבתן, להֹודיע - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ח  חמּׁשה ּכמנין אחד ראיתי ּבמקרא וכ ּתֹורה. מׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻ

רּבה' Û‚.ּב'בּמדּבר Ï‡¯NÈ È·a ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ְְִַַָָ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆
אל  לגׁשת יצטרכּו יהיה ׁשּלא – יּגׁשּו ׁשאם הּקדׁש, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

.נגף  ֶֶ

L‡a‡יז  Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

È·aיח  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰B·ÏÂיט  Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
Èa ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
Èa ÏÚ ‡¯tÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈ È·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èéäðzàåoxd`l mipzp mIeNd z` ¨¤§¨¤©§¦¦§ª¦§©£Ÿ
zaY xnFl ltM .'Fbe,mipzpoEki §¨©©¥©§ª¦§©¥

`NW ,dpYOd lAwl lAwnd aIgl§©¥©§©¥§©¥©©¨¨¤Ÿ
mbde ,Ff dpYn lAwl iWt` i` xnFl©¦¤§¦§©¥©¨¨©£©
lM o`nl lFki Fxagl Wi` ihRWnAW¤§¦§§¥¦©£¥¨§¨¥¨
,DA dkf `le Fcil driBd `NW cFr¤Ÿ¦¦¨§¨§Ÿ¨¨¨
WIW mbd Ff dpYn lAwl maIgn o`M̈§©§¨§©¥©¨¨£©¤¥
zErvn`A iM ,Ff dpYnA o`nl cv mdl̈¤©§¨¥§©¨¨¦§¤§¨
miIeNd zcFar mipdMd lr xq`i df¤¥¨¥©©Ÿ£¦£©©§¦¦
l"f mxnF`M dilr dzin EaIgzie§¦§©§¦¨¨¤¨§§¨

ixtqA('b gi oOwl)mY` mB md mB l"fe §¦§¦§©¨§©¥©©¤
.dzinA mkNWA mde mdNWA mY ©̀¤§¤¨¤§¥§¤¨¤§¦¨
ilM zFkldn 'b wxtA m"AnxdW mbde©£©¤¨©§¨§¤¤¥¦§§¥
EcarW mIel FpFWl dfe azM WCwOd©¦§¨¨©§¤§§¦¦¤¨§
iciA dzin miaIg 'Eke mipdMd zcFar£©©Ÿ£¦§©¨¦¦¨¦¥
ieNd zcFar carW odMd la` minẄ©¦£¨©Ÿ¥¤¨©£©©¥¦
.o`M cr dUrY `lA `N` dzinA Fpi ¥̀§¦¨¤¨§Ÿ©£¤©¨
rxbpe Wprl FpWi mipR lM lr©¨¨¦¤§§Ÿ¤§¦§¨
df mrhlE .WcTd zcFarA mzcFarn¥£¨¨©£©©Ÿ¤§©©¤

mipzp xnFl ltM dfl ,o`nl mFwn Wi¥¨§¨¥¨¤¨©©§ª¦
:LgxM lrA§©¨§£

CBzî.l`xUi ipA'd aEzMd xn` ¦§¥¦§¨¥¨©©¨
df wEqtA l`xUi ipA minrR§¨¦§¥¦§¨¥§¨¤

EWxC l"fx ,Kxv `ll(a"t x"wie)`EdW §ŸŸ¤©©¨§¤
'd mzFnW oFxkf ltM dAgd d`xn©§¤©¦¨¨©¦§§¨
,dxFY iWOg 'd cbpM '` wEqtA minrR§¨¦§¨§¤¤ª§¥¨
aEzMd hWR itlE .WxC KxC `Ede§¤¤§¨§¦§©©¨
ipA zFxMfd Exn`p wEIcA iM d`xp¦§¤¦§¦¤¤§©§¨§¥

FxnF` .l`xUil`xUi ipA KFYnoEki ¦§¨¥§¦§¥¦§¨¥§©¥
z` gw mcFTd xn`OkE zEllMd l ¤̀©§¨©©£¨©¥©¤
carl FxnF`e ,l`xUi ipA KFYn mIeNd©§¦¦¦§¥¦§¨¥§§©£Ÿ

l`xUi ipA zcar z`l` oEki ¤£Ÿ©§¥¦§¨¥§©¥¤
dzid mdNW Ff dcFarW zFxFkAd©§¤£¨¤¨¤¨§¨
Kxvd dfle ,mzcFar micaFr miIeNde§©§¦¦§¦£¨¨§¨¤ª§©
mzcFar xn` `le l`xUi ipA xnFl©§¥¦§¨¥§Ÿ¨©£¨¨
Dl oEM xW` dpEMd zca`p dzid f`W¤¨¨§¨¤¡¤¤©©¨¨£¤¦¥¨

FxnF`e .aEzMdl`xUi ipA lr xRklE ©¨§§§©¥©§¥¦§¨¥
xRkl xnFl Wge ,zEllMd l` xfFg¥¤©§¨§¨©§©¥

l` xfFgW dpEMd didY f`W mdilr£¥¤¤¨¦§¤©©¨¨¤¥¤
xn` dfl ,cal zFxFkAd mdW mcFTd©¥¤¥©§§©¨¤¨©
`Ed zEllMd lrW xnFl l`xUi ipA§¥¦§¨¥©¤©©§¨

FxnF`e ,xnF`l`xUi ipaA didi `le ¥§§§Ÿ¦§¤¦§¥¦§¨¥
,sbp mdA didi `le xn` `le 'Fbe§§Ÿ¨©§Ÿ¦§¤¨¤¤¤
'Fbe xRkl Fxn` iM ricFdl mMgzp¦§©¥§¦©¦¨§§©¥§
zxfB zg` oi` sbp mda didi `le§Ÿ¦§¤¨¤¤¤¥©©§¥©
icM 'Fbe xRkl KxCd df lr DYxag£¤§¨©¤©¤¤§©¥§§¥
'a md `N` ,sbp mdA didi `NW¤Ÿ¦§¤¨¤¤¤¤¨¥
lr xRkl KxCd df lr daFHd zFbxcd©§¨©¨©¤©¤¤§©¥©
miaaEqnd WtPd i`ElgYn mkizFWtp©§¥¤¦©£¥©¤¤©§¨¦
l`xUi ipaA didi `l cFre ,mi`Hgdn¥©©¨¦§Ÿ¦§¤¦§¥¦§¨¥
dOn zpaEn Ff dpEke ,mYWbA sbp¤¤§¦§¨§©¨¨¤¤¦©
lCad ciBi dGW l`xUi ipaA xn`X¤¨©¦§¥¦§¨¥¤¤©¦¤§¥
FxnF`e .dlrnl xEWw Fpi`W xn`Od©©£¨¤¥¨§©§¨§§

l`xUi ipA zWbAmbdW xnFl oEMzp §¤¤§¥¦§¨¥¦§©¥©¤£©
ipA lM lr micigid `N` EWBi `NW¤Ÿ¦§¤¨©§¦¦©¨§¥
`vFIM EpivnE ,xaCd lr svwi l`xUi¦§¨¥¦§Ÿ©©¨¨¨¦©¥
liaWA zEllMd lr 'd svwIW dfÄ¤¤¦§Ÿ©©§¨¦§¦



נה jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i ipy meil inei xeriy

(ë)íiåìì ìàøNé-éða úãò-ìëå ïøäàå äLî Nòiå©©̧©¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®
íäì eNò-ïk íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ∑ ויׂשראל הניפם, ואהרן העמידן, ידיהם מׁשה את .סמכּו «««…∆¿«¬…¿»¬«¿ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

(àë)ðiå íäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiåïøäà ó ©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬Ÿ
:íøäèì ïøäà íäéìò øtëéå ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«

(áë)ìäàa íúãáò-úà ãáòì íiåìä eàa ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì ãòBî¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³

ñ :íäì eNò ïk íiåìä-ìò äLî-úà¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
i"yx£eNÚ Ôk 'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשבח ּבהם להּגיד והּנעׂשה עּכב העֹוׂשין לא מהן ׁשאחד ,. «¬∆ƒ»¿≈»ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)äðL íéøNòå Lîç ïaî íiåìì øLà úàæ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ
:ãòBî ìäà úãáòa àáö àáöì àBáé äìòîå̈©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê∑ ואין ּבהם, ּפֹוסלין ׁשנים …¬∆«¿ƒƒְְִִֵֶָָ
ּבהם  ּפֹוסלין ÌÈ¯NÚÂ.הּמּומין LÓÁ ÔaÓ∑ ּובמקֹום ְִִֶַָƒ∆»≈¿∆¿ƒְָ

אֹומר ד)אחר ּכיצד?(במדבר הא ׁשנה". ׁשלׁשים "מּבן : ְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

כז) חמׁש(חולין ולֹומד עבֹודה הלכֹות ללמד ּבא כ"ה ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹמּבן
ראה  ׁשּלא לתלמיד מּכאן עֹובד. ׁשלׁשים ּובן ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשנים,

ׁשנים  ּבחמׁש ּבמׁשנתֹו יפה רֹואה סימן אינֹו ׁשּׁשּוב ,. ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

(äë)àìå äãáòä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ
:ãBò ãáòé©«£−Ÿ«

i"yx£„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ∑ ּבּכתף מּׂשא וזהּועבֹודת עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא חֹוזר אבל , ¿…«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכתרּגּומֹו אחֹוהי", "עם – אתֿאחיו" ."וׁשרת ְְְֲִִֵֵֶֶַָ

(åë)ì ãòBî ìäàa åéçà-úà úøLåúøîLî øîL §¥¥̧¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤
ô :íúøîLîa íiåìì äNòz äëk ãáòé àì äãáòå©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«

i"yx£˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ∑ הּמּסעֹות ּבׁשעת ּולהֹוריד ּולהקים לאהל, סביב .לחנֹות ƒ¿…ƒ¿∆∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

„·Èכ  ‡zLk ÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e„·Ú Ôk È‡ÂÏÏ¿≈»≈≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

Ì¯‡Âכא  ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈«¬≈
ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡«¬…»¿¬»»√»¿»¿««¬≈

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡«¬…¿«≈

ÔB‰ÁÏtכב  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»»¿«¿
‡Ók È‰Ba Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»√»«¬…¿»»¿ƒ¿»
e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ï¿

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈLכד  ÔÈ¯NÚÂ LÓÁ ¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c»ƒ¿≈»≈ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ
ÔkLÓ ÔÁÏÙa ‡ÏÈÁ ‡ÏÈÁÏ È˙ÈÈ ‡lÚÏe¿≈»≈≈«¬»»≈»¿»¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÁÏt‡כה  ÏÈÁÓ ·e˙È ÔÈL ÔÈLÓÁ ¯aÓeƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈≈»¿»»
:„BÚ ÁÏÙÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«

hÓÏ¯כו  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ«
È‡ÂÏÏ „aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡ÁÏÙe ‡¯hÓ«»»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈¿≈»≈

:ÔB‰˙¯hÓa¿«¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn`n gxw zcrn cnlE `ve ,hxRd©§¨§¥§©¥£©Ÿ©©£©
mW 'd(`"k f"h)'Fbe dcrd KFYn ElcAd ¨¦¨§¦¨¥¨§

,xaCd lr 'dl lNRzdl dWn Kxvde§ª§©¤§¦§©¥©©©¨¨
:mrHd y"rek dxez §©©©

(ëNòiåmdl EUr oM 'Fbe zcr lke 'Fbe ©©©§§¨£©§¥¨¨¤
ltM dOl xirdl Wi .l`xUi ipA§¥¦§¨¥¥§¨¦¨¨¨©

xnFl ligzdW dPW cFr ,EUr oM xnFl©¥¨¦¨¤¦§¦©
zcr lMFxnF` xnbe.l`xUi ipAd`xpe ¨£©§¨©§§¥¦§¨¥§¦§¤

lr l`xUi ipA EUr oM ltMA oEMzPW¤¦§©¥©¤¤¥¨§¥¦§¨¥©
zFxFkAl daFh wifgdl `aE ,zFxFkAd©§¨§©£¦¨©§
ziA zcFarA onFwn ElhPW mbdW xzFi¥¤£©¤¨§§¨©£©¥
iM mbd ,'d dEv xW` lkM EUr Epidl ¡̀Ÿ¥¨§¨£¤¦¨£©¦

`le mAl ai`ki iWFp` raHd itM§¦©¤©¡¦©§¦¦¨§Ÿ
dfle ,devOd ihxR lkM zFUr EwCwci§©§§£§¨§¨¥©¦§¨§¨¤
xAcl ligzdW oFWNn Fxn`nA dPW¦¨§©£¨¦¨¤¦§¦§©¥

xn`e l`xUi ipA zcr lM FAipA ¨£©§¥¦§¨¥§¨©§¥
,l`xUiaEzMd xAcn oNM lr `l iM ¦§¨¥¦Ÿ©ª¨§©¥©¨

:xEn`M cg` hxR lr `N` o`M`k dxez ¨¤¨©§¨¤¨¨¨



jzelrdaנו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i iyily meil inei xeriy

ß oeiq c"i iyily mei ß

è(à)äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧
ïBLàøä Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£ÔBL‡¯‰ L„Áa∑ לא הּספר ׁשּבראׁש ּפרׁשה «…∆»ƒְֵֶֶַָָָֹֹ

אּיר  עד למדּתנאמרה ספרי), פ"ק. מקּדם (פסחים סדר ׁשאין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ולּמה ּבּתֹורה. ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּומאחר

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּגנּותן
הקריבּו לא ּבלבד ּבּמדּבר, זה ּפסח .אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

(á):BãòBîa çñtä-úà ìàøNé-éðá eNòéå§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
i"yx£B„ÚBÓa∑(שם) אף – "ּבמֹועדֹו" ּבׁשּבת, .ּבטמאה אף ¿¬ְְְְֲַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 65 'nr b"kg y"ewl itÎlr)

xAcOA gqRd zaxwd©§¨©©¤©©¦§¨

. . הראׁשֹון ּבחדׁש . . הּׁשנית ּבּׁשנה . . יהוה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֽוידּבר
את־הּפסח  בני־יׂשראל ְְְֲִֵֵֶַַַָָֽֽויעׂשּו

לא  ולּמה . . אּיר עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּפרׁשה
ׁשנה  ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפתח

ּבלבד זה ּפסח אּלא הקריבּו לא ּבּמדּבר יׂשראל (ט,ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ובפרש"י) א־ב.

מפרׁשים הקׁשּו ועוד)ּכבר כאן. ושפ"ח רא"ם זה (ראה הרי , ְְְְֲִִֵֶָָ
לא  הּׁשנים ׁשּבׁשאר מּפני הּוא זה", ּפסח אּלא הקריבּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁש"לא

רש"י  ׁשּכתב ּוכמֹו ּבּמדּבר, הּפסח את להקריב ּכלל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָנתחּיבּו
כה) יב, ּבביאתם (בא ּפסח] [קרּבן זֹו מצוה הּכתּוב ְְְִִֶַַַָָָָָָָ"ּתלה

ּבּׁשנה  ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלארץ,
ּבזה  יׂשראל ׁשל ּגנּותן מהי ּכן ואם הּדּבּור", על־ּפי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנית
ׁשֹונים. ּבאֹופּנים לבאר ונדחקּו הּפסח? את אז הקריבּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
אֹודֹות  מדּבר זֹו ּבפרׁשה ּדהּנה חדׁש. ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻויׁש
קרּבן  את להקריב יכלּו ּדכׁשּלא אדם", לנפׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה"טמאים

מ  ּתבעּו הקריב הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּפסח, לבלּתי נּגרע "לּמה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

zLa‡א  ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»

dÓÊa:ב  ‡ÁÒt ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àäðMazrcl Kixv .'Fbe zipXd ©¨¨©¥¦§¨¦¨©©
libxd xcq aEzMd dPW dOl̈¨¦¨©¨¥¤¨¨¦
oFxkf KM xg`e Wcgd oFxkf miCwdl§©§¦¦§©Ÿ¤§©©¨¦§
xtQd zNgzA `vnY oMW ,dpXd©¨¨¤¥¦§¨¦§¦©©¥¤
dpXA ipXd Wcgl cg`A xn`W¤¨©§¤¨©Ÿ¤©¥¦©¨¨
aIgzp azMW df xcqA iM mB .zipXd©¥¦©¦§¥¤¤¤¨©¦§©¥
onGd oFxkf rvn`A wiqtdl aEzMd©¨§©§¦§¤§©¦§©§¨

xn`nAmixvn ux`n mz`vldn §©£©§¥¨¥¤¤¦§©¦©
miCwn did m` oM dUFr did `NX¤Ÿ¨¨¤¥¦¨¨©§¦
dpXd oFxkf KM xg`e Wcgd oFxkf¦§©Ÿ¤§©©¨¦§©¨¨
mixvn ux`n mz`vl xn`i f`W¤¨Ÿ©§¥¨¥¤¤¦§©¦
ziPYWp dOl xirdl Wi cFr ,ok ixg ©̀£¥¥¥§¨¦¨¨¦§©¥
ipA l` xAC DA xn`p `NW Ff dWxR̈¨¨¤Ÿ¤¡©¨©¥¤§¥
x`Azi ok` .DNM dxFYd lkM l`xUi¦§¨¥§¨©¨ª¨¨¥¦§¨¥

FxnF` cFr xirdAEUrie'e ztqFzA §¨¦§§©£§¤¤
'd Kxvd dOl dWw cFr ,oipr zNgzA¦§¦©¦§¨¨¤¨¨ª§©
`lde gqRd lr l`xUi ipA zFEvl§©§¥¦§¨¥©©¤©©£Ÿ
l` `A zWxtA xEn`M dEv xaM§¨¦¨¨¨§¨¨©Ÿ¤
Wg iM dfl xnFl d`xp dide ,drxR©§Ÿ§¨¨¦§¤©¨¤¦¨
`N` gqR zevn oi`W xnFl aEzMd©¨©¤¥¦§©¤©¤¨
zaWFp ux` l` m`FaaE mixvn ux`A§¤¤¦§©¦§¨¤¤¤¨¤

xnFl `A dfl ,xAcOA `lexAcOA §Ÿ©¦§¨¨¤¨©©¦§¨
,gqRd z` l`xUi ipA EUriexaC dfe §©£§¥¦§¨¥¤©¨©§¤¨¨

:wFgẍ
äàøðåcvl `id aEzMd zpEM iM §¦§¤¦©¨©©¨¦§©

dxFY dxn`W(ai zFnW)oA lM ¤¨§¨¨§¨¤
dfe `zliknA `ipze ,FA lk`i `l xkp¥¨ŸŸ©§©§¨¦§¦§¨§¤
xnEn l`xUi cg` xkp oA lM mpFWl§¨¨¤¥¨¤¨¦§¨¥¨
.mpFWl o`M cr rnWnA iFB cg`e§¤¨§©§¨©¨§¨
'Eke lbrd EUr l`xUIW EpivOW cvlE§©¤¨¦¤¦§¨¥¨¨¥¤§

l"f Exn`e(.d oiNg)dcFarA dcFOd lM §¨§ª¦¨©¤©£¨
xn`ie DNM dxFYd lkA xtFkM dxf̈¨§¥§¨©¨ª¨§¥¨¥
oEcl mFwn Wi dYrn ,xkp oA eilr̈¨¤¥¨¥©¨¥¨¨
,gqRd zFUrl oilFki mpi`W l`xUiA§¦§¨¥¤¥¨§¦©£©¤©
eizFNtzA dWnl 'd dSxzPW mbde©£©¤¦§©¨§¤¦§¦¨
lM mr ,l`xUiA dUr xW` eihRWnaE§¦§¨¨£¤¨¨§¦§¨¥¦¨
oer xRMzPW ExVAzp `l mcFr df¤¨Ÿ¦§©§¤¦§©¥£Ÿ
WFcTd `A dfl ,xaCA wtq Wie lbrd̈¥¤§¥¨¥©¨¨¨¤¨©¨

mdl xn`e zEWx ozpe `Ed KExAEUrie ¨§¨©§§¨©¨¤§©£
,gqRd z` l`xUi ipaxnFl wCwce §¥¦§¨¥¤©¨©§¦§¥©

EUriemgPW EghadX dn caNn xnFl §©£©¦§©©¤ª§§¤¦©
cFr zFUrl xAC xW` drxd lr 'd©¨¨¨£¤¦¥©£

zFUrl miiE`x zFidl ExWkdW mdl̈¤¤ª§§¦§§¦©£
aihdl liMUdl Ep`A dYrnE ,gqRd©¤©¥©¨¨§©§¦§¥¦

iM ,dpXd oFxkf znCwd iEPWlMW oeiM ¦©§¨©¦§©¨¨¦¥¨¤¨
`N` o`M xn`Od `A `l Fnvr©§Ÿ¨©©£¨¨¤¨
gzR dfl ,gqRd zFUrl mxiWkdl§©§¦¨©£©¤©¨¤¤©

xiMfd eixaCzipXd dpWliMUdl §¨¨¦§¦¨¨©¥¦§©§¦
df didW cvl `EdW xn`Od aaFq¥©©£¨¤§©¤¨¨¤
xaCd oM oi`X dn lbrd dUrn xg ©̀©©£¥¨¥¤©¤¥¥©¨¨
Fpi`W Wcgd onf zxMfdA lMUnª§¨§©§¨©§©©Ÿ¤¤¥
`l dfle ,xaCd zxrd dfA mIYqn¦§©¥¨¤¤¨©©¨¨§¨¤Ÿ
`A `NW l`xUi ipA l` xAC xn`̈©©¥¤§¥¦§¨¥¤Ÿ¨
zrcFdA ice oFiWxl `N` dfl zFEvl§©¨¤¤¨§¦§§©§¨©
ilE`e ,oiCd `Ed oMW dWnl hRWOd©¦§¨§¤¤¥©¦§©

migqtA Exn`X dn itl(:e)xn`OW §¦©¤¨§¦§¨¦¤©£¨
df iM xnFl lkEp Wcg W`xA did df¤¨¨§ŸŸ¤©©¦¤
oMWOl dpikW zcixi mcw did xn`Od©©£¨¨¨Ÿ¤§¦©§¦¨©¦§¨
xn`n 'd miCwde oqip Wcg W`x mFiA§ŸŸ¤¦¨§¦§¦©£¨
gqR zFUrl md mixWMW mxVal df¤§©§¨¤§¥¦¥©£¤©
xn`W `vnY dfle ,dpikW dcxi xg`e§©©¨§¨§¦¨§¨¤¦§¨¤¨©

df ixg` KEnqAz` miwd mFiaE §¨©£¥¤§¨¦¤
:oprd dQM oMWOda dxez ©¦§¨¦¨¤¨¨



נז jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i iyily meil inei xeriy
להם והסּכים ה'", קרּבן להם ונ הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא את תן ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַמצות
מּבני  מּועט מסּפר אם ּומה קל־וחֹומר, הּדברים הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואם־ּכן

מאת ּכׁשּבּקׁשּו הּפסח,הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא יׂשראל, להקריב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מבּקׁשים  היּו ּכּלֹו יׂשראל ּכלל אם הרי ׁשני, ּפסח להם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻנתן

ּבׁשאר  ּגם הּפסח את להקריב הם ׁשרֹוצים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמהׁשם־יתּבר
מסּכים  ׁשהיה וקל־וחֹומר ּכל־ׁשּכן ּבּמדּבר, ׁשּׁשהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנים

הּפסח! את להקריב להם ונֹותן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָעּמהם,
קרּבן  את להקריב ּבּקׁשּו ׁשּלא יׂשראל" ׁשל "ּגנּותן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוזֹוהי

הּׁשנים. ּבׁשאר ְִִֶַַַָָהּפסח

(â)íéaøòä ïéa äfä Lãça íBé-øNò äòaøàa§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯¨«©§©²¦
åéètLî-ìëëe åéúwç-ìëk Bãòîa Búà eNòz©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨¦§¨−̈

:Búà eNòz©«£¬Ÿ«
i"yx£ÂÈ˙wÁŒÏÎk∑,ּתמים ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אּלּו ¿»À…»ְְִִֵֶֶָ

ׁשנה  ּבן ׁשעל ∑ÂÈËtLÓŒÏÎÎe.זכר, מצֹות אּלּו ֶָָָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ
ּולבעּור ּגּופֹו למּצה ימים ׁשבעת ּכגֹון אחר, ְְְְִִִִֵַַַָָָמּמקֹום

ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אחרים: (ספרים ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָחמץ.
ּכרעיו  על ראׁשֹו צליֿאׁש, ּגּופֹו: ׁשעל ׁשנה. ּבן ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹזכר,

חמץ) ּובעּור מּצה לגּופֹו: ׁשחּוץ קרּבֹו; .ועל ְְְִִֵֶַַָָ

(ã):çñtä úNòì ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)?ּתלמּודֿלֹומר מה «¿«≈…∆¿ְַַַ
נאמר ּכבר כג)והלא מׁשה (ויקרא וידּבר ה'?: מֹועדי את ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

להם, אמר - מּסיני מֹועדים ּפרׁשת ּכׁשּׁשמע ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
מעׂשה  ּבׁשעת והזהירם .וחזר ְְְְֲִִִֶַַַָָ

(ä)íBé øNò äòaøàa ïBLàøa çñtä-úà eNòiå©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬
äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaøòä ïéa Lãçì©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³

:ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

(å)íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈
éðôì eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNòì eìëé-àìå§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬

:àeää íBia ïøäà éðôìå äLî¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑(ספרי) ּכׁשּׁשניהם ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈«¬…ְְֵֶֶ

לֹומר  יּתכן ולא ּוׁשאלּום; ּבאּו הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹיֹוׁשבין
מּנין  אהרן יֹודע, היה לא מׁשה ׁשאם זה, אחר ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹזה

.לֹו?

ÔÈaג  ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»»≈≈
d˙¯Êb ÏÎk dÓÊa d˙È Ôe„aÚz ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁc ÏÎÎe¿»¿»≈≈«¿¿»≈

aÚÓÏ„ד  Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ¯‡ה  ˙Úa¯‡a ÔÒÈa ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

LÙ‡ו  ÈÓËÏ ÔÈ·‡ÒÓ BÂ‰ Èc ‡i¯·‚ BÂ‰Â«¬À¿«»ƒ¬¿»¬ƒƒ¿≈«¿»
‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡L‡„∆¡»»¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»
‡ÓBÈa Ô¯‰‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ e·È¯˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»«¬…¿»

:‡e‰‰«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åéäéådOl zrcl Kixv .'Fbe miWp` ©§¦£¨¦§¨¦¨©©¨¨
cFre ,miAxd lr cigi oFWl xn`̈©§¨¦©¨©¦§

xnFl Kxvd dOlElki `lezFUrl ¨¨ª§©©§Ÿ¨§©£
gqRd,mi`nh EidW ricFdW xg` ©¤©©©¤¦©¤¨§¥¦

Wcg W`xn 'd dESW cvl iM ilE`e§©¦§©¤¦¨¥ŸŸ¤
'e sC migqtA EWxRW FnM gqRd lr©©¤©§¤¥§¦§¨¦©
gqRd z` l`xUi ipA EUrie xn`OW¤©£©§©£§¥¦§¨¥¤©¨©
did iE`xd onE ,oqip Wcg W`xA did̈¨§ŸŸ¤¦¨¦¨¨¨¨
`Faze ,d`nHn xOYWdl mdl̈¤§¦§©¥¦ª§¨§¨
`l xW` itC mdA liHdl `xaQd©§¨¨§©¦¨¤Ÿ¦£¤Ÿ
EWWg `le E`nhpe 'd zevn z` ExnẄ§¤¦§Ÿ§¦§§§Ÿ¨§

xnFl cEnlY ,gqR zevnlidieoFWl §¦§©¤©©§©©§¦§
did `l iM xnFl cigid`nh oipr `N` ¨¦©¦Ÿ¨¨¤¨¦§©ª§¨

oipre ,DA miWp`d E`nhp xW` zg ©̀©£¤¦§§¨£¨¦¨§¦§©
mciA did `l Fnvr df d`nhª§¨¤©§Ÿ¨¨§¨¨
Eid mgxM lraE EPOn xOYWdl§¦§©¥¦¤§©¨§¨¨

l"f mxn`nM mi`nhp(:dk dMq)'xl oiA ¦§¨¦§©£¨¨ª¨¥§
lW FpFx` i`UFp xn`W ililBd iqFi¦©§¦¦¤¨©§¥£¤
wgvi 'xl oiA `aiwr iAxl oiA ,Eid sqFi¥¨¥§©¦£¦¨¥§¦§¨
oikixv Eid devn zn i`nh xn`W¤¨©§¥¥¥¦§¨¨§¦¦
zkWnp mz`nHW ErcIW mbd `nHl¦¨¥£©¤¨§¤ª§¨¨¦§¤¤
fnxX dn `Ede ,xUr drAx` cr©©§¨¨¨¨§©¤¨©

xn`nElki `lexnFl gqRd zFUrl ©£©§Ÿ¨§©£©¤©©
d`nHdn onvr xnWl Elki `NW¤Ÿ¨§¦§Ÿ©§¨¥©ª§¨

FxnF`e ,gqRd zFUrl,`Edd mFIAxaM ©£©¤©§§©©§¨
l"fx EwCwCqR)(:v migxnlE FYrcM xnl ¦§§©©§¨¦§©§©§§©

cigi oFWl FxnF`A dvxi cFr ,FYrcM§©§¦§¤§§§¨¦
`NW `Ed micigi EidW cvl iM xnFl©¦§©¤¨§¦¦¤Ÿ
xEAv Eid m` la` ,gqRd zFUrl Elkï§©£©¤©£¨¦¨¦
`A iM gqRd zFUrl oilFki Eid̈§¦©£©¤©¦¨
l"fxn ixtqA izi`x aEW ,d`nhA§ª§¨¨¦¦§¦§¦¥©©

:oM EwICW¤¦§¥
LôðìFxnF` .mc`mc` WtplxnFl §¤¤¨¨§§¤¤¨¨©

lr .md oilFki uxW `nhl la £̀¨¦§¥¤¤§¦¥©
l"f mdixaC iR(mW)oihgFW Exn`W ¦¦§¥¤¨¤¨§£¦

lkF`e laFhe uxW `nh lr oiwxFfe§§¦©§¥¤¤§¥§¥
lgW mbd zn `nh la` ,axrl FgqR¦§¨¤¤£¨§¥¥£©¤¨
,eilr oihgFW oi` c"i mFiA FNW iriaW§¦¦¤§¥£¦¨¨

FxnF` `Ede`Edd mFIAwgvi 'x xn`e §§©©§¨©¦§¨
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(æ)íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiåÂ©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−
ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì§¤´¤¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³

ýåýé:ìàøNé éða CBúa Bãòîa §Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ú¯b ‰nÏ∑(שם) קרבים קדׁשים אין להם: אמר »»ƒ»«ְִִֵֵֶַָָָָ

הּדם  יּזרק לֹו: אמרּו טהֹורים,ּבטמאה. ּבכהנים עלינּו ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻ
לטמאים  הּבׂשר ראם)iויאכל כ"ג לטהורים. להם:(ס"א: אמר  . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

רּבֹו. מּפי לׁשמע הּמבטח ּכתלמיד ואׁשמעה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֻעמדּו
רֹוצה  ׁשהיה זמן ׁשּכל מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאׁשרי

הּׁשכינה עם מדּבר פ"ק)היה היתה (סנהדרין ּוראּויה . ְְְְִִֵַַָָָָָָ
זֹו הּתֹורה ּפרׁשה ּכל ּכׁשאר מׁשה עלֿידי להאמר ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּמגלּגלין  עלֿידיהן, ׁשּתאמר אּלּו ׁשּזכּו אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּכּלּה,
זּכאי  עלֿידי .זכּות ְְֵַַָ

ÔÈ·‡ÒÓז  ‡Á‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ
ÏÈ„a ÚÓ˙ ‡ÓÏ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«¿ƒ
Èa B‚a dÓÊa ÈÈ„ ‡a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ‡Ïc¿»¿»»»»À¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

axrA mdNW iriaW lgW FpFWl dfe§¤§¤¨§¦¦¤¨¤§¤¤
mpi`W `Ed `Edd mFIA aizM gqRd©¤©§¦©©¤¥¨
,oilFki Eid eixg`NW mFIA la` oilFki§¦£¨©¤§©£¨¨§¦
E`nhp `Edd mFIA xnF`d zxaql mbe§©¦§¨©¨¥©©¦§§

xn`nA EpWExtl FpWimc` Wtpl ¤§§¥¥§©£©§¤¤¨¨
:eilr oihgFW uxW did m`W xnFl©¤¦¨¨¤¤£¦¨¨

eáø÷iåmzaxw mrh .'Fbe dWn iptl ©¦§§¦§¥¤§©©¨§¨¨
hWR itl ,oxd`e dWn iptl¦§¥¤§©£Ÿ§¦§©
dWOn d`xFdd `FaYW icM aEzMd©¨§¥¤¨©¨¨¦¤
mdipAxw z` aixwdl odMl cInE skY¥¤¦¨©Ÿ¥§©§¦¤¨§§¥¤
`xzA `aA zkQnA l"fxe ,dxFi oM m ¦̀¥¤§©©§©¤¤¨¨©§¨
dfe Exn` h"iw sC oilgFp Wi wxR¤¤¥£¦©¨§§¤
`le dWn iptl Ecnr xWt` mpFWl§¨¤§¨¨§¦§¥¤§Ÿ
EdWxce `xwOd qxq `N` ,'Eke xn`̈©§¤¨¨¥©¦§¨§¨§¥
iAx mEXn opg `A` dIW`i 'x ixaC¦§¥Ÿ¦¨©¨¨¨¦©¦
Eid WxcOd ziaA xnF` xfril ¡̀¦¤¤¥§¥©¦§¨¨
`xnBA Exn`e ,k"r 'Eke E`aE miaWFi§¦¨§§¨§©§¨¨
xaq xn ibltn `w i`nA mpFWl dfe§¤§¨§©¨¦§§¦©¨©
xnE axd mFwnA cinlzl cFaM oiwlFg§¦¨§©§¦§¨¨©©
,oiwlFg `zklde ,oiwlFg oi` xaq̈©¥§¦§¦§§¨§¦
`d `iWw `le oiwlFg oi` `zklde§¦§§¨¥§¦§Ÿ©§¨¨
bilR `lC `d ,`xwi diAx dil biltC§©¦¥©¥§¨¨¨§¨¨¦
dPd .mpFWl o`M cr `xwi diAx dil¥©¥§¨¨©¨§¨¦¥
`zklde oiwlFg `zkld Exn`X dOn¦©¤¨§¦§§¨§¦§¦§§¨
`zkld FxnF` Ecinrde oiwlFg oi ¥̀§¦§¤¡¦§¦§§¨
`xwi diAx dil biltcA oiwlFg§¦¦§¨¦¥©¥§¨¨
dil bilR `lcA oiwlFg oi` `zklde§¦§§¨¥§¦¦§Ÿ¨¦¥
oiwlFgW migikFn mixaCd `xwi diAx©¥§¨¨©§¨¦¦¦¤§¦
xaq xn zFevwA opg `A`e dIW`i iAx©¦Ÿ¦¨§©¨¨¨¦§¨©¨©
cFaM Fl wlFg FAx oi` ENt` oiwlFg§¦£¦¥©¥¨
Fl wlFg ENt` oiwlFg oi` xaq xnE©¨©¥§¦£¦¥
`zkld xnFl wCvi dfAW cFaM FAx©¨¤¨¤ª§©©¦§§¨

:ibiltC llMn 'eke `zklde 'Eke§§¦§§¨§¦§¨¦§¦¥
Léåxwgl Eplq"Xl Fl oiPn z`f §¥¨©£ŸŸ¦©¦©©

oiwlFgW Ff zwlgn cinrdl§©£¦©£Ÿ¤¤§¦
Ep`W llMd Ktd zFid mB dnE ,zFevTA©§¨©©¡¥¤©§¨¤¨
l"fx zwlgn cinrdl oi`W mixnF`§¦¤¥§©£¦©£Ÿ¤©©

mYwlgn rcFp `NW cvl m`e ,zFevTA©§¨§¦§©¤Ÿ©©§¨§¨
'Eke wlFg oi`WA m` 'Eke wlFgWA m ¦̀§¤¥§¦§¤¥¥§
`N` oiwlFg oi`W xnFl rxkd oi ¥̀¤§¥©©¤¥§¦¤¨
wlFgWM la` 'Eke FAx Fl wlFg oi`WA¦§¥¥©§£¨§¤¥
Klp F` oiwlFgW micFn 'Eke FAx Fl©§¦¤§¦¥¥
`N` mi`PYd oiwlFg oi`W df cvl§©¤¤¥§¦©©¨¦¤¨
FAx oi`WM la` 'Eke FAx Fl wlFgWM§¤¥©§£¨§¤¥©
cFaM Fl miwlFg oi`W micFn wlFg¥¦¤¥§¦¨
zwlgn q"Xd cinrd oM lr xW`e©£¤©¥¤¡¦©©©£Ÿ¤
q"Xdl Fl didW ,wgC df ,zFevTA©§¨¤Ÿ©¤¨¨§©©
mcw mi`PYd ixaC zErnWn lr cnrl©£Ÿ©©§¨¦§¥©©¨¦Ÿ¤
xg`e mYwlgn dNbie q"Xd bdpnM§¦§©©©¦©¤©£¨§¨§©©

:'Eke `zkld xn`i KM̈Ÿ©¦§§¨§
äéäåwIC q"Xd iM xnFl d`xp §¨¨¦§¤©¦©©¦¥

KFYn zFevTA oiwlFgW¤§¦©§¨¦
`nlWA iM ,oiwlFgX dOn mYwlgn©§¨§¨¦©¤§¦¦¦§¨¨
xitW zFevTA miwlFgW opixn` i ¦̀¨§¦¨¤§¦©§¨¨¦
dTlgA `N` oiwlFg mpi` m` `N ¤̀¨¦¥¨§¦¤¨©£ª¨
`PY bilR dOl DYxagA mieWe zg ©̀©§¨¦©£¤§¨¨¨¨¦©¨
cinrdl lFkIW oeiM Fxag ixaC lr©¦§¥£¥¥¨¤¨§©£¦
df mB ,`Ed DA dcFIW dTlgA eixaC§¨¨©£ª¨¤¤¨©¤
ixacA wcFv mrHd df iM ,wiRqn Fpi ¥̀©§¦¦¤©©©¥§¦§¥
`lC ENt` zFevTA wlFgW opg `A ©̀¨¨¨¤¥©§¨£¦§Ÿ
dIW`i iAx la` ,`xwi diAx Fl bilR̈¦©¥§¨¨£¨©¦Ÿ¦¨
bilR ENt` oiwlFg oi` xaFQW xn`i in¦Ÿ©¤¥¥§¦£¦¨¦
wlFgd lr mB cFre ,`xwi diAx dil¥©¥§¨¨§©©©¥
lkA `Ow `PYW Fl dNB in oC ip £̀¦¨¦¦¨¤©¨©¨§¨

:xnF` `Ed zFevTd©§¨¥
ïëàiAx KxvdX dOn iM `Ed mrHd ¨¥©©©¦¦©¤ª§©©¦

FWxclE `xwOd qxql dIW`iŸ¦¨§¨¥©¦§¨§¨§
ciBn df ixd aEzMd hWR Ktd `Ede§¥¤§©©¨£¥¤©¦
`lA Fcinrdl KxC Fl `vn `l iM¦Ÿ¨¨¤¤§©£¦§Ÿ
dIW`i iAx xaFq did m`e ,qExq¥§¦¨¨¥©¦Ÿ¦¨
axd mFwnA cinlYl cFaM oiwlFgW¤§¦¨©©§¦¦§¨©
FhEWtM aEzMd giPdl Fl did̈¨§©¦©©¨¦§
,cFaM FAx Fl wlFgWM FcinrdlE§©£¦§¤¥©¨
EpAx dWn Wi`dA mixaCd EwCvie§ª§§©§¨¦§¨¦¤©¥

didW c`n epr didW mFlXd eilr̈¨©¨¤¨¨¨¨§Ÿ¤¨¨
M wlFgdidW mB dnE eig` oxd`l cFa ¥¨§©£Ÿ¨¦©©¤¨¨

wlFg didW EdEp`vn cFr ,EPOn lFcB̈¦¤§¨¤¨¨¥
l"f mxnF`M cFaM Fl`A zWxR `zlikn) ¨§§¨§¦§¨¨¨©Ÿ

(aidrxR iptl micnFr EidWM Exn`W¤¨§§¤¨§¦¦§¥©§Ÿ
miCwIW oxd`l cFaM wlFg dWn¤¥¨§©£Ÿ¤©§¦
`vFi xEACd dide dWnl oxd`e xEACA©¦§©£Ÿ§¤§¨¨©¦¥
:cFaM Fl wlFg `Ed dPd ,mdipW oiAn¦¥§¥¤¦¥¥¨

änîeFYrC dNB `xwOd qxQX ¦©¤¥¥©¦§¨¦¨©§
ENt` 'Eke oiwlFg oi`W xaFQW¤¥¤¥§¦§£¦
EpivOX dOnE ,cFaM FAx Fl wlFg¥©¨¦©¤¨¦
cgtlv zFpA oiprA oM mB EwlgPW¤¤§§©¥§¦§©§§¨§¨
iptle dWn iptl dpcnrYe aizkC¦§¦©©£Ÿ§¨¦§¥¤§¦§¥
Ecnr xWt` mpFWl dfe ,'Fbe xfrl ¤̀§¨¨§§¤§¨¤§¨¨§
xn` `le xfrl` iptle 'Eke dWn iptl¦§¥¤§§¦§¥¤§¨¨§Ÿ¨©
dcrd lke mi`iUPd iptl Ecnre 'Eke§§¨§¦§¥©§¦¦§¨¨¥¨
iAx ixaC EdWxce `xwOd qxq `N ¤̀¨¨¥©¦§¨§¨§¥¦§¥©¦
iAx mEXn xn` opg `A` dIW`iŸ¦¨©¨¨¨¨©¦©¦
,'Eke miaWFi Eid WxcOd ziaA xfril ¡̀¦¤¤§¥©¦§¨¨§¦§
Ep`adW Fnvr oiprd q"Xd `ianE¥¦©©¨¦§¨©§¤¥¥
wlgW Epi`xX dOn dPde ,dlrnl§©§¨§¦¥¦©¤¨¦¤¨©
iptl cgtlv zFpA zcinrA opg `A ©̀¨¨¨©£¦©§§¨§¨¦§¥
Eid `l mzQd on dcrde mi`iUPd©§¦¦§¨¥¨¦©§¨Ÿ¨
oi`e dcrd lkl cFaM oiwlFg mi`iUPd©§¦¦§¦¨§¨¨¥¨§¥
lr s`e l`xUi Kln dWn xnFl Kixv̈¦©¤¤¤¦§¨¥§©©
cFaM mdl EwlgW opg `A` xn` ok iR¦¥¨©©¨¨¨¤¨§¨¤¨
ENt` cFaM oiwlFgW xaFQW Ycnl `d̈¨©§¨¤¥¤§¦¨£¦
Epgexd dYrnE ,cFaM Fl wlFg FAx oi ¥̀©¥¨¥©¨¦§©§
'x minrR 'a Ewlgp dOl oFkp mrh©©¨¨¨¤§§§¨¦

:opg `A`e dIW`if dxez Ÿ¦¨§©¨¨¨
(æänìzprh zrcl Kixv .'Fbe rxBp ¨¨¦¨©§¨¦¨©©©£©

`ld ,rxBp dOl xn`nA miWp`d̈£¨¦§©£©¨¨¦¨©£Ÿ
dnE ,mi`nh Epgp` Epri mditA mnrh©£¨§¦¤©££©§§¥¦©
ilE`e .dWcg dxFY mdl oYl miWTan§©§¦¦¥¨¤¨£¨¨§©
oiA KxAzi FzEWxA E`nhPW cvl iM¦§©¤¦§§¦§¦§¨©¥
o`nl oiA devn zn i`nh xn`C o`nl§¨§¨©§¥¥¥¦§¨¥§¨
iM EaWg sqFi lW FpFx` i`UFp xn`C§¨©§¥£¤¥¨§¦
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(ç)äeöi-äî äòîLàå eãîò äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
ô :íëì ýåýé§Ÿ̈−¨¤«

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´
àîè|íëéúøãì Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì ¨¥´¨¤¿¤Á§¤̧¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì çñô äNòå§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«
i"yx£‰˜Á¯ C¯„· B‡∑ לא לֹומר: עליו, נקּוד ¿∆∆¿…»ַָָָֹ

העזרה  לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ּכל ׁשרחֹוקה ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
ּבּבי  עּמֹו וחמץ מּצה – ׁשני ּפסח ׁשחיטה. ואין ת זמן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבאכילתֹו עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין יֹוםֿטֹוב, .ׁשם ְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(121 cenr gi jxk zegiy ihewl)

וחמץ  ּבּביתמּצה י)עּמֹו ט, (רש"י ְִִֵַַַָָ
עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּפסח
נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָּבּבית,

היא  הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח ולכן ּכזכּיֹות". ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלֹו
עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָ"ּבׁשעּתא

אחת". ְַַָָּבׁשעה

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy)

אּלא  חמץ, אּסּור "אין ׁשני, ּפסח ּבענין רׁש"י לפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבנֹוגע
רׁש"י  ׁשל מקֹורֹו מּנין 'חּנּו ּב'מנחת ׁשּתמּה ּבאכילתֹו", ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָעּמֹו
"מה  הּסּוגיא מּפׁשטּות הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו לֹומר, יׁש -ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

כּו'". ׁשני לפסח ראׁשֹון ּפסח ְִִֵֵֶֶַַּבין
ראיתי  "לא ּכֹותב עצמֹו 'חּנּו ׁשה'מנחת - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּובהקּדמה
ּגּופא  הא הרי ׁשּכן, ּומּכיון ּבזה", ׁשּירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלמפרׁשים
האֹורה' 'לבּוׁש חכמים', ה'ׂשפתי אריה', ה'ּגּור ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהרא"ם,
ּביחד  חמץ לאכֹול ׁשאסּור לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשּו לא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוד,
ּדברי  ּבבאּור ׁשקלּו־וטרּו ּכלל ׁשּבדר (אף ׁשני ּפסח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעם
אין  ׁשּלדעּתם הֹוכחה מהּוה ההלכה), לדר ּבהתאם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י

רׁש"י. ּבדברי ּכלל ְְְִִִֵַָֹקׁשי
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

אֹותֹו, יעׂשּו הּפסח חקת ּככל רּבנן, "ּתנּו ּבּגמרא: ְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשנינּו
-ּבמצוה לדין ׁשּבגּופֹו הּׁשני את ריבה (לא מדּבר הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ואכילת  עבֹודֹותיו סדר ּכגֹון ׁשּבגּופֹו, ּבמצֹות אּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָראׁשֹון

מצוה ּגּופֹוצלי). אחרים ׁשעל ּדברים ׁשהן ּומרֹור מּצה (ּכגֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּומרֹורים  מּצֹות על ּתלמּוד־לֹומר מנין, לֹו) חֹובה ְְִִִִַַַַַָָּובאין

מצֹות אפילּו יכֹול ּגּופֹויאכלּוהּו. על הׁשּבתת ׁשּלא (ּכגֹון ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹ
ׁשבירת  מה ּבֹו, יׁשּברּו לא ועצם ּתלמּוד־לֹומר: ְְְְְְִִֶֶַַַַֹׂשאֹור),

ׁשּבגּופֹו". מצוה ּכל אף ׁשּבגּופֹו, מצוה מיחד ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֻהעצם
ראׁשֹון  לפסח ׁשני ּדפסח ׁשהּדמיֹון מבאר, הּסּוגיא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּובהמׁש
- לא־תעׂשה ּבמצֹות ּגם אּלא ּבמצֹות־עׂשה רק לא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹהּוא
ּומבאר  ּגמּור", ולא־תעׂשה מצות־עׂשה מפרׁש הּפרט ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ"מה
צלי  מרּבי, קא מאי ּומרֹורים, ּד־מּצֹות "ּבכללים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּבפרטּיּות,
ּבּכללים  ׂשאֹור. הׁשּבתת ליּה, ממעיט מאי ּבפרטים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאׁש.
תֹוציא  לא ליּה, מרּבה קא מאי ּבקר, עד מּמּנּו יׁשאירּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּד־לא
יּמצא. ולא יראה לא ליּה, ממעט קא מאי ּבפרטים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו.
ּתאכלּו אל מרּבה, קא מאי ּבֹו, יׁשּברּו לא ּד־עצם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבכללים
חמץ  על תׁשחט לא ממעטי, קא מאי ּבפרטים נא. ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּמּנּו

זבחי". ְִִַּדם

Ó‰ח  ÚÓL‡c „Ú eÎÈ¯B‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿…∆ƒ«¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿«¬≈
‡Á¯‡· B‡ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»ƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»
Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ÈÁ¿̄ƒ»¿¿»≈¿«¿≈ƒ¿»√»

:ÈÈ¿»
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ׁשוה  - הּכתּוב ׁשּמעט הענינים ׁשּמּלבד מּוכח, ּפסח ּומּזה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לאּסּור  ּבנֹוגע ּובּנידֹון־ּדידן, הענינים, ּבכל ראׁשֹון לפסח ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני
ּגם  ׁשאסּור חמץ", עליו תאכל "לא הּפסח, עם חמץ ֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאכילת

ׁשני. ְִֵֶַּבפסח
ּד"לא  הּלאו ּדמיעט מהא הראיה, את ּולחּזק להֹוסיף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹויׁש
ׁש"אף־על־ רׁש"י ׁשּמפרׁש ּכפי זבחי", ּדם חמץ על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָתׁשחט
הוה־ יראה, ּומּבל ׂשאֹור מהׁשּבתת ליּה מעט ּדכבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּגב
להכי  לא, ׁשחיטה ּבׁשעת אבל ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹאמינא
רק  הּוא ׁשהּמעּוט הינּו, - תׁשחט" מּלא למעּוטי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַֹאיצטרי
הּפסח, לאכילת ּבנֹוגע מה־ּׁשאין־ּכן הּפסח, לׁשחיטת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַּבנֹוגע

חמץ. עּמֹו לאכֹול ֱִֵֶָָאסּור

חדׁש ּדבר אצלי "והּוא 'חּנּו ה'מנחת ּׁשּכתב מה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה,
יֹודע  אינּני - כּו'" זה לרּבינּו יצא מהיכן ידעּתי ולא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמאֹוד,

.'חּנּו ה'מנחת ּדברי את לתרץ ְְְִִִֵֵֵֶַַַָּכיצד
לדברי  רׁש"י ּדברי ּבין ונּגּוד סתירה ּכׁשּיׁש אֹופן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּובכל
ּולחּפׂש רׁש"י, ּדברי את לקּבל ׁשּיׁש ּפׁשּוט, - 'חּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָה'מנחת
ּדר על הֹולכים ׁשאז ,'חּנּו ה'מנחת ּדברי על ותרּוץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבאּור
ּבפירּוׁש הּמפרׁש ּדבר - ּבריק") אייזערנעם א ("אֹויף ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּבטּוחה
(ּכמֹו זה על נעמדּו ׁשּלא רׁש"י מפרׁשי ּכל אצל ּומסּכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻרׁש"י,
ּבזה"), ׁשּירּגיׁשּו לּמפרׁשים ראיתי "לא 'חּנּו ה'מנחת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּכתב
ּגדלּותֹו למרֹות רׁש"י, מּמפרׁשי ׁשאינֹו ,'חּנּו ה'מנחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָמּלבד

להלכה. ּדבריו על סֹומכים ׁשהאחרֹונים עד כּו', ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָּבּתֹורה

(àé)íéaøòä ïéa íBé øNò äòaøàa éðMä Lãça©¸Ÿ¤©¥¦¹§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦
:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìò Búà eNòé©«£´Ÿ®©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª«

(áé)Bá-eøaLé àì íöòå ø÷a-ãò epnî eøéàLé-àì«Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®
:Búà eNòé çñtä úwç-ìëk§¨ª©¬©¤−©©«£¬Ÿ«

(âé)ìãçå äéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈§¨©Æ
ék äénòîàåääLôpääúøëðå çñtäúBNòì|ïaø÷ ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¦´¨§©´

:àeää Léàä àOé Bàèç Bãòîa áéø÷ä àì ýåýé§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦−̈¨¦¬©«

(ãé)úwçk ýåýéì çñô äNòå øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬
íëì äéäé úçà äwç äNòé ïk BètLîëe çñtä©¤²©§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½

ñ :õøàä çøæàìe øbìå§©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ ¯b ÌÎz‡ ¯e‚ÈŒÈÎÂ∑(ספרי צג. (פסחים ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»∆«

"חּקה  ּתלמּודֿלֹומר מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻיכֹול
ּובא  ּגר אּתכם וכיֿיגּור מׁשמעֹו: ּכ אּלא וגֹו'", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאחת
יעׂשה  וכּמׁשּפט ּכחּקה חבריו, עם ּפסח לעׂשֹות .עת ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ÔÈaיא  ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‡È˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿¿««¿»»≈
ÔÈ¯¯Óe ¯Èht ÏÚ d˙È Ôe„aÚÈ ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈««ƒ¿»ƒ

:dpÏÎÈÈ≈¿À≈

Ï‡יב  ‡Ó¯‚Â ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡LÈ ‡Ï»«¿¬ƒ≈««¿»¿«¿»»
:d˙È Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙¯Êb ÏÎk da Ôe¯a˙Èƒ¿¿≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿»≈

ÚÓ˙ÈÂיג  ‰Â‰ ‡Ï Á¯‡·e ÈÎ„ ‡e‰„ ‡¯·‚Â¿«¿»¿¿≈¿…«»¬»¿ƒ¿¿«
dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÁÒt „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««
Ïa˜È d·BÁ dÓÊa ·È¯˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡a¯˜ È¯‡¬≈À¿»»«¿»»»ƒ¿ƒ¿≈≈¿«≈

:‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«

ÁÒt‡יד  „aÚÈÂ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
„aÚÈ Ôk dÏ ÈÊÁ„ÎÂ ‡ÁÒt ˙¯Ê‚k ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈≈«¿≈
‡·ÈvÈÏe ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ È‰È „Á ‡ÓÈ¿̃»»«¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âéLéàäåKixv .'Fbe xFdh `Ed xW` §¨¦£¤¨§¨¦
lHand Wpr azM `l dOl zrcl̈©©¨¨Ÿ¨©Ÿ¤©§©¥
zevn azMWM `le dYr cr FPnfA gqR¤©¦§©©©¨§Ÿ§¤¨©¦§©

df oiprA EwlgPX dn itlE ,gqRdmigqR) ©¤©§¦©¤¤§§§¦§¨¤§¨¦

(.bvlr aIg opAx EpY mpFWl dfe§¤§¨¨©¨¨©¨©
iAx ,iAx ixaC 'Ad lr aIge oFW`xd̈¦§©¨©©¦§¥©¦©¦
lr xEhtE oFW`xd lr aIg xnF` ozp̈¨¥©¨©¨¦¨©
s` xnF` `aiwr oA `pipg iAx ,'Ad©©¦£¦¨¤£¦¨¥©
`l oM m` `N` aIg Fpi` oFW`xd lr©¨¦¥©¨¤¨¦¥Ÿ
migqtA mW Exn`e ,'Ad dUr̈¨©§¨§¨¦§¨¦
,mW oIri EWxC '` `xwn mYWlWE§¨§¨¦§¨¨§§©¥¨
giPd zFxaQdn zg` lkl dYrn¥©¨§¨©©¥©§¨¦¦©
zFxaQdn '` lkl o`M cr xnFl aEzMd©¨©©¨§¨¥©§¨

m` oM oirnFW Epiid `NX dn ,FMxcM§©§©¤Ÿ¨¦§¦¥¦
:FnFwnA dEvn didci dxez ¨¨§©¤¦§

(ãééëåoEMzp ,'e ztqFzA xn` .xEbi §¦¨¨©§¤¤¦§©¥
hRWn l`xUi lr liHdl dfÄ¤§©¦©¦§¨¥¦§©
xn` dfle ,zFevnA Elflfi lal mixBd©¥¦§©§©§§§¦§§¨¤¨©

xEbi ikednE ,oFW`x oipr lr siqFn §¦¨¦©¦§¨¦¨
df mB l`xUi ipal oFW`x oipr¦§¨¦¦§¥¦§¨¥©¤

:l`xUil§¦§¨¥
äNòåazM dOl zrcl Kixv .'Fbe §¨¨§¨¦¨©©¨¨¨©

.oipr zNgzA 'e ztqFzA dUre§¨¨§¤¤¦§¦©¦§¨
xfgl Kxvd dOl cFrxnFl,dUri oM ¨¨ª§©©£Ÿ©¥©£¤

aWFY xB llWl `AW xnFl d`xp dide§¨¨¦§¤©¤¨¦§Ÿ¥¨
xn` dflexB mkY` xEbi ikedidie §¨¤¨©§¦¨¦§¤¥§¦§¤

mIwOW xB EpidC gqR miUFrW mzF`n¥¨¤¦¤©§©§¥¤§©¥
gqRd zTgM LEvn ip` df lr dxFYd©¨©¤£¦§©§§ª©©¤©
wiRqn df WExR oi`e ,dUri oM 'Fbe§¥©£¤§¥¥¤©§¦
`N` xAcn Fpi`W xaCd `Ed oaEn iM¦¨©¨¨¤¥§©¥¤¨
l"f mdixaC iR lr x`Azie ,xEnB xbA§¥¨§¦§¨¥©¦¦§¥¤

ixtqA(o`M)xnF` `"AWx mpFWl dfe §¦§¦¨§¤§¨©§¨¥
rnFW migqR ipW oiA xIBzPW ixd£¥¤¦§©¥¥§¥§¨¦¥©
,gxf`lE xnFl cEnlY ipW dUri ip £̀¦©£¤§¥©§©§¤§©
,o`M cr 'Eke dUr `NW gxf` dn©¤§¨¤Ÿ¨¨§©¨
'e ztqFzA dUre aEzMd xn`n `Ede§©£©©¨§¨¨§¤¤
f` oFW`xd dUrn oA did m` xnFl©¦¨¨¤©£¤¨¦¨
itkE ,xWkd `NWM ipW zFUrl aIgzi¦§©¥©£¥¦§¤Ÿª§©§¦

FxnF` dfdUre`Ed f` `Ed i`pY ¤§§¨¨§©¨



סי jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iriax meil inei xeriy

ß oeiq e"h iriax mei ß

(åè)ïkLnä-úà ïðòä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤©¦§½̈
Là-äàøîk ïkLnä-ìò äéäé áøòáe úãòä ìäàì§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©©¦§¨²§©§¥¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£˙„Ú‰ Ï‰‡Ï ÔkLn‰∑ ללּוחֹות אהל להיֹות העׂשּוי ÔkLn‰ŒÏÚ.העדּות הּמׁשּכן ‰È‰È∑ הוה" ּכמֹו «ƒ¿»¿…∆»≈Àְְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿∆««ƒ¿»ְֶֹ

וכן  הּמׁשּכן", הּפרׁשה על לׁשֹון .ּכל ְְְִֵַַַָָָָָ

(æè):äìéì Là-äàøîe epqëé ïðòä ãéîú äéäé ïk¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨

(æé)eòñé ïë éøçàå ìäàä ìòî ïðòä úBìòä éôìe§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−
eðçé íL ïðòä íL-ïkLé øLà íB÷îáe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£ÔÚ‰ ˙BÏÚ‰∑"אסּתּלקּות" וכן ּכתרּגּומֹו: , ≈»∆»»ְְְְִֵַַָ

הענן" עלֹות "ּולפי לכּתב יּתכן ולא הענן". ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ"ונעלה
צּמּוח  אּלא סּלּוק לׁשֹון זה ׁשאין הענן", ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועלה

ּכמֹו יח)ועלּיה, א ּככףֿאיׁש(מלכים קטּנה "הּנהֿעב : ְְְֲִִִֵַַַָָָ
מּים" .עלה ִָָֹ

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁ ‡kLÓ ˙È Ì˜z‡c ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»«»«¿¿»¬»¬»»»
‰Â‰ ‡LÓ¯·e ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»¬»

:‡¯Ùˆ „Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿≈∆»»««¿»

‡M˙‡טז  eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ ‡Ú ‡¯È„˙ ‰Â‰ Ôk≈¬»¿ƒ»¬»»»≈≈¿≈∆»»
:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

kLÓ‡יז  ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡ ÌeÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»
È¯Lc ‡¯˙‡·e Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË Ôk ¯˙·e»«≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»≈

:Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L Ônz ‡Ú Ôn«̇»¬»»«»»»¿≈ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

gqRd zTgMzTg WExR ,dUri 'Fbe §ª©©¤©§©£¤¥ª©
,oinElWzA oM mB FpWIW `Ed gqRd©¤©¤¤§©¥§©§¦
gqtA Fpi` cg` gqtA Fpi` m` la £̀¨¦¥§¤©¤¨¥§¤©

:ipW¥¦
ãBòhxR dOl cFr xirdA Wxtl d`xp¦§¤§¨¥§¨¦¨¨¥¥

lMn Ff devnA xBd aEzMd©¨©¥§¦§¨¦¨
l"f Exn`W mbde ,zFevOd(ixtq)dfe ©¦§©£©¤¨§¦§¦§¤

xBd deWdW gqR `N` il oi` mpFWl§¨¥¦¤¨¤©¤¦§¨©¥
oiPn dxFYAW zFevOd lM gxf`l̈¤§¨¨©¦§¤©¨¦©¦

Tg xnFl cEnlY.o`M cr 'Fbe zg` d ©§©ª¨©©§©¨
`N` hxtl xgA `l dOl df lM mr¦¨¤¨¨Ÿ¨©§¨¥¤¨
mFwn WIW cvl ok` .gqR zevnA§¦§©¤©¨¥§©¤¥¨
`NW itl gqtA aIg xBd oi`W xnFl©¤¥©¥©¨§¤©§¦¤Ÿ
oi`e mixvnA eizFa` `le `Ed `l did̈¨Ÿ§Ÿ£¨§¦§©¦§¥
gqR `l iM mlv` gqR dUrnl mFwn̈§©£¥¤©¤§¨¦Ÿ¨©
dnFC dfe ,mixvnA mdiYA lr 'd©¨¥¤§¦§©¦§¤¤

Exn`W l"f mxn`nl(`"t mixEMA)xB §©£¨¨¤¨§¦¦¥
xnFl lFki Fpi`W `xFw Fpi`e `ian¥¦§¥¥¤¥¨©
WCg dfl ,dGd xaCd ok FnM 'Eke§§¥©¨¨©¤¨¤¦¥

xn`e o`M df oiC aEzMdxEbi ike ©¨¦¤¨§¨©§¦¨
xB mkY`ztqFY FA siqFd gqR dUre ¦§¤¥§¨¨¤©¦¤¤

mi`vFIdn Fpi`W mbdW WExR¥¤£©¤¥¥©§¦
KixSW caNn ok iR lr s` mixvOn¦¦§©¦©©¦¥¦§©¤¨¦
dUre z`f mB s`e zFevOd lM zFUrl©£¨©¦§§©©Ÿ§¨¨

:'Fbe gqt¤©§

÷c÷ãåxnFlmkY`mbdW xnFl §¦§¥©¦§¤©¤£©
aFxTn Wcg df mi`Fx mY`W¤©¤¦¤¨¨¦¨
,EPOn cg`M `Ed mkY` df lM mr `Ä¦¨¤¦§¤§¤¨¦¤
mlFr zN`B dzid mixvOn Epz`ivie¦¦¨¥¦¦§©¦¨§¨§ª©¨
dlbPA did `NW mbd ,xBd Wtpl mB©§¤¤©¥£©¤Ÿ¨¨©¦§¨
cg` dXcTd WxW iM ,xYqPA did̈¨©¦§¨¦Ÿ¤©§ª¨¤¨
dzid mixvnA EpizFa` EidWkE `Ed§¤¨£¥§¦§©¦¨§¨
mixvn z`nhA drEah dXcTd zEllM§¨©§ª¨§¨§ª§©¦§©¦
dXcTd zEllM did mFlWe qg m`e§¦©§¨¨¨§¨©§ª¨
KlFd lMd iM mitprl dtExY oi` rAhp¦§©¥§¨¨£¨¦¦©Ÿ¥
mB zrbFp xTrd zlSde xTrd xg ©̀©¨¦¨§©¨©¨¦¨©©©

xn`e ,mitprl,gqRd zTgMWg ¨£¨¦§¨©§ª©©¤©¨
iM zn`d od xnF`d xn`IW aEzMd©¨¤Ÿ©¨¥¥¨¡¤¦
la` gqR ihRWn lM dUri dUr̈Ÿ©£¤¨¦§§¥¤©£¨
FnM xwW ixaC WOn mdW mixaC§¨¦¤¥©¨¦§¥¤¤§
drxtl Epiid micar ciBdl xn`YW¤Ÿ©§©¦£¨¦¨¦§©§Ÿ
oC oicr dnFCke 'Fbe Ep`ivFIe mixvnA§¦§©¦©¦¥§§©¤£©¦¨
cEnlY ,xwW ixacA ErWi `l iM ikp`̈Ÿ¦¦Ÿ¦§§¦§¥¤¤©§
xAC lkEi lFki iM gqRd zTgM xnFl©§ª©©¤©¦¨©©¥
`Ed mB did did iM dN`d mixaCM©§¨¦¨¥¤¦¨Ÿ¨¨©
dn oIre ,miWxXd zpigaA mixvnA§¦§©¦¦§¦©©¨¢¦§©¥©

wEqRA iYWxRX(bk zFnW)mYrci mY`e ¤¥©§¦©¨§§©¤§©§¤
FxnF`e ,xBd Wtp z`dUri oM`A ¤¤¤©¥§§¥©£¤¨

aEzMd `A `NW xn`Y `NW daFgl§¨¤ŸŸ©¤Ÿ¨©¨
cEnlY oM xnFl lFkIW zEWxl `N ¤̀¨¦§¤¨©¥©§

xn`nE ,daFg dUri oM xnFldTg ©¥©£¤¨©£©ª¨
zg`dxFYd lM zFeWdl `A ©©¨§©§¨©¨
:DNMeh dxez ª¨

(æééôìe,oipr zNgzA 'e xn` .zFlrd §¦¥¨¨©¦§¦©¦§¨
oMWOd lr xW` oprd oipr iM xnFl©¦¦§¨¤¨¨£¤©©¦§¨
`Ed cg`,mixaC ipW WOWn did̈¨§©¥§¥§¨¦¤¨
,zx`tzlE cFakl ld`d lr dqknl§¦§¥©¨Ÿ¤§¨§¦§¨¤

xn`n `EdeoMWOd z` oprd dQM §©£©¦¨¤¨¨¤©¦§¨
,zEcrd ld`lxn`e cFr siqFdeitlE §Ÿ¤¨¥§¦§¨©§¦

df Kxvl oprd did cFre WExR 'Fbe§¥§¨¨¤¨¨§Ÿ¤¤
icM l`xUi ipA ErQi FzElrd itNW¤§¦¥¨¦§§¥¦§¨¥§¥

:dipgd onfE driqPd onf ErcIW¤¥§§©©§¦¨§©©£¨¨
éøçàådn zrcl Kixv .'Fbe Erqi oM §©£¥¥¦§§¨¦¨©©©

FxnF` `Edok ixg`edidW 'Fbe §§©£¥¥§¤¨¨
df lr xn`nA dxfB zFUrl Kixv̈¦©£§¥¨§©£¨©¤
xErWM Erqi 'Fbe zFlrd itlE KxCd©¤¤§¦¥¨§¦§§¦
'Fbe oMWi xW` mFwnaE KEnQd xn`n©£¨©¨¦§£¤¦§Ÿ§
ixg` xnF` did m`W d`xpe .Epgi mẄ©£§¦§¤¤¦¨¨¥©£¥
zxfB `Ed dGW rnWp did Erqi ok¥¦§¨¨¦§¨¤¤§¥©
`N` ,dpEMd `Ed ok `le ,aEzMd©¨§Ÿ¥©©¨¨¤¨
KM xg` `Ad xn`OA `Ed dxfBdW¤©§¥¨©©£¨©¨©©¨

'd iR lraEzMd xErW `Ed dfe ,'Fbe ©¦§§¤¦©¨
zFlrd itlEEidIW `Ed ok ixg`e 'Fbe §¦¥¨§©©£¥¥¤¦§

oMW oeike 'Fbe mirqFp'd iR lr'Fbe §¦§§¥¨¤¥©¦§
oEMzp cFr .'d iR lr mirqFp md ixd£¥¥§¦©¦¦§©¥



jzelrdaסב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iriax meil inei xeriy

(çé)eðçé ýåýé ét-ìòå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
:eðçé ïkLnä-ìò ïðòä ïkLé øLà éîé-ìk̈§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨²̈©©¦§−̈©«£«

i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑:"הּמׁשּכן ּב"מלאכת ׁשנינּו «ƒƒ¿ְְִִִֶֶַָָ
יׂשרא  ׁשהיּו מתקּפל ּכיון הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי על ְְְְְְִִֵֵַַָָָָונמׁש
אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהריעּו

זֹו יהּודה. מחנה ּדגל ונסע ה'" .ּב'ּספרי'"קּומה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

eÁÈ '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ¿«ƒ«¬ְִִֵֵֶַָָָ
ּכמין  יהּודה ּבני ּגּבי על ונמׁש ועֹולה מּתּמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהענן
ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא ְְִֶֶַַָָָָָָֹֹֻסּכה,
ה' "עלּֿפי אֹומר: הוי יׂשראל", אלפי ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָרבבֹות

.ּובידֿמׁשה" ְֶַֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑ מעטים .ימים ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

זאת, ועֹוד ּבנסיעתם. אֹו ּבחנּיתם ה', מצֹות קּימּו הּזמן ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹּכל
ה' ועל־ּפי יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדכיון ּבּגמרא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּכדאיתא
קדּוׁשת  ּכבֹוד ּפתּגם ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ּכמאן ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָיּסעּו,
ׁשהּנה  אף הּזה, ּבּזמן העבֹודה אֹופן לגּבי אדמֹו"ר וחמי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמֹורי
לפעמים  ׁשהיתה הּמׁשּכן הקמת ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבא
עד  מערב הענן יהיה אׁשר "ויׁש הּכתּוב ּובלׁשֹון אחד, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָליֹום

ּבתכלית  ההקמה היתה אז ּדגם ונסעּו", הענן ונעלה ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבֹוקר
ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ׁשהיתה ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשלימּות
ּבקביעּות  היּו ּבּמדּבר, ׁשּבהיֹותם ונמצא ׁשנה). י"ט ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּברנע
ׁשל  ּבאֹופן רק זה היה ׁשּלא זאת, ועֹוד ה'". "על־ּפי  ׁשל ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבמּצב
אל  מחיל עלּו ּגּופא ׁשּבזה אּלא אחד, ּבמקֹום ועמידה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקביעּות

ּבּקֹודׁש. להעלֹות ּבּתֹורה מפֹורׁש ציּוּוי זה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָחיל,

ÏÚÂיח  Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡Ú È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:Ô¯L ‡kLÓ«¿¿»»»

ÔÈ‡ÈbÒיט  ÔÈÓBÈ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ‡כ  ÏÚ ÔÈÓ„ ÈÓBÈ ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xnF` did m` oM zlEGW df KxcA xnFl©§¤¤¤¤©¥¦¨¨¥
zazA dxfBd dzid Erqi oM ixg ©̀£¥¥¦§¨§¨©§¥¨§¥©
Eid `NW zErnWOd dide ok ixg ©̀£¥¥§¨¨©©§¨¤Ÿ¨
rnWPA oi`e ok ixg` `N` mcw mirqFp§¦Ÿ¤¤¨©£¥¥§¥©¦§¨
rqFp didWM mirqFp mipR lM lr EidW¤¨©¨¨¦§¦§¤¨¨¥©

xn` dfl ,oprdok ixg`edidYW icM ¤¨¨¨¤¨©§©£¥¥§¥¤¦§¤
xn`nA dxfBd `Faze dlrnl ztCxp¦§¤¤§©§¨§¨©§¥¨§©£©
itlE xn` EN`M ,l`xUi ipA Erqi¦§§¥¦§¨¥§¦¨©§¦
xcqA xnF` did m`e ,Erqi 'Fbe zFlrd¥¨§¦§§¦¨¨¥§¥¤

zFlrd itlE dfrnWp did f` ,Erqi 'Fbe ¤§¦¥¨§¦§¨¨¨¦§¨
oi`e ,rQl miaIgzOW `Ed FzFlrAW¤©£¤¦§©§¦¦©§¥
zripn mrpnYW rQl Evxi m`W oaEOA©¨¤¦¦§¦©¤¦§§¥§¦©
'Fbe zFlrd itlE xn` dfl ,oprd zIlr£¦©¤¨¨¨¤¨©§¦¥¨§

:mcw `le xnFl ok ixg`egi dxez §©£¥¥©§ŸŸ¤
(çéìò.'Fbe l`xUi ipA Erqi 'd iR ©¦¦§§¥¦§¨¥§

:EPaTi 'd iR xW` ciBi oprde§¤¨¨©¦£¤¦¦¨¤
ìkaEzMd `A .'Fbe Kix`daE 'Fbe inI ¨§¥§§©£¦§¨©¨

,oprd zFbdpd zFpigA lM xCql§©¥¨§¦©§¨¤¨¨
mivtg EidW l`xUi lW ogaW cOllE§©¥¦§¨¤¦§¨¥¤¨£¥¦

zEkix` oiprA ligzde ,'d uRgi xW`A©£¤©§Ÿ§¦§¦§¦§©£¦
xn`e dipgd onfoMWi xW` ini lM §¨©£¨¨§¨©¨§¥£¤¦§Ÿ

Epgi oprd,zFpgl EvRgi Epgi WExR ¤¨¨©£¥©£©§§©£
didIW l`xUi ipA Epg xn` `l dfle§¨¤Ÿ¨©¨§¥¦§¨¥¤¦§¤
,bidpOdn gxkdd cvl EUrW rnWp¦§¨¤¨§©©¤§¥©¥©©§¦

xnFl siqFdeKix`daExnFl 'Fbe §¦©§©£¦§©
s` miAx mini KM lM Kix`i ENt`W¤£¦©£¦¨¨¨¦©¦©

FxnF`e ,Epgi ok iR lrExnWe'Fbe ©¦¥©£§§§¨§§
onf lM mipFg EidW caNn iM xnFl©¦¦§©¤¨¦¨§¨
miUFr Eid `l iM ricFn cFr 'Eke§¦©¦Ÿ¨¦
`le zaWA mivtg EidW cvl xaCd©¨¨§©¤¨£¥¦§¤¤§Ÿ
,'d xaC zxinW cvl `N` KENdA§¦¤¨§©§¦©§©

FxnF` `EdeExnWemdW mbd 'Fbe §§§¨§§£©¤¥
FxnF`e ,miAx miniErQi `le`le ¨¦©¦§§§Ÿ¦¨§Ÿ

aWFgd zpigA llWl ,Erqp `le xn`̈©§Ÿ¨§¦§Ÿ§¦©©¥
:rQl EvRgi `le xn` EN`Mhi dxez §¦¨©§Ÿ©§§¦©

(ëLéådf mB .xRqn mini 'Fbe xW` §¥£¤§¨¦¦§¨©¤
`NW mbdW l`xUi gaWA xRqn§©¥§¤©¦§¨¥¤£©¤Ÿ

Erqi mihrEn mini `N` WEtl Epgi©£¨¤¨¨¦¨¦¦§
xn`e ,oprd zFlrdA,Epgi 'd iR lr §¥¨¤¨¨§¨©©¦©£

,rQOl `N` mdipW oFxkfl zEkIW oi`e§¥©¨§¦§§¥¤¤¨©©¨
xnFl dipgl driqPd zFeWdl oEMzp¦§©¥§©§©§¦¨©£¨¨©
znlWde oFvxA Epgi 'd iR lrW mWM§¥¤©¦©£§¨§©§¨©
mlXd oFvxA ok FnM KxCdn gEpl zrC©©¨©¥©¤¤§¥§¨©¨¥
.hrEn onf migFp EidW mbd mirqFp Eid̈§¦£©¤¨¦§¨¨
mini l`iGr oA ozpFi mBxYW izi`xe§¨¦¦¤¦§¥¨¨¤ª¦¥¨¦
l"f eixaC itlE ,oinFi izraW xRqn¦§¨¦§¨¥¦§¦§¨¨
gAWl `AW xnFl Epxacl mFwn oi ¥̀¨¦§¨¥©¤¨§©¥©
on gEpl mini 'f KWnA Wi iM l`xUi¦§¨¥¦¥§¤¤¨¦¨©¦
lr aEzMd x`Azi l"f eixacle ,KxCd©¤¤§¦§¨¨¦§¨¥©¨©
dipgd wxtA oiAW xnFl `AW KxCd df¤©¤¤¤¨©¤¥§¤¤©£¨¨
mdl didW mbd driqPd wxtA oiaE¥§¤¤©§¦¨£©¤¨¨¨¤
cvl `N` xaCd miUFr Eid `l oFvxd̈¨Ÿ¨¦©¨¨¤¨§©
`Ede ,KxAzi Fxn`n xaCd zFid¡©¨¨©£¨¦§¨©§

FxnF`'d iR lre Epgi 'd iR lr §©¦©£§©¦
:ErQi`k dxez ¦¨
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(àë)äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯
ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðòä¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈

:eòñðå§¨¨«

(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bàïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈
ì ïkLnä-ìòåéìò ïkLeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®

:eòqé Búìòäáe§¥¨«Ÿ−¦¨«
i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו""ימים (ויקרא .ּתהיה »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤
ô :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé úøîLî¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

é(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézL Eì äNò£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´
:úBðçnä-úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå íúàŸ¨®§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

ˆÙ¯‡כא  „Ú ‡LÓ¯Ó ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏËÂ ‡¯Ùˆa ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏËÂ ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב  ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË»¿ƒ

„ÈÈכג  ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב  „È‚ ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ ÔÈz¯z CÏ „·Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zLÎ ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àëLéå.'Fbe xwA cr axrn 'Fbe xW` §¥£¤§¥¤¤©Ÿ¤§
ricFdl aEzMd `A Kli`e o`Mn¦¨¨¥¨¨©¨§¦©

EidW zFbxcddligzde ,mzipg iEPWA ©©§¨¤¨§¦£¨¨¨§¦§¦
FxnF` `Ede ,dlil zipg onGnaxrn ¦§©£¨©©§¨§§¥¤¤

,xwA crmFi zipg onf Dl KEnq xn`e ©Ÿ¤§¨©¨¨§©£¨©
FxnF`M dlile,dlile mnFiKEnq xn`e §©§¨§§¨¨©§¨§¨©¨

FxnF`M mini 'a onf Dl,miniKEnqe ¨§©¨¦§§Ÿ©¦§¨
Dl,WcgDl KEnqemini,dpW `EdW ¨Ÿ¤§¨¨¨¦¤¨¨

miwEqRA drcFdM Fpi` dfA drcFde§¨¨¨¤¥§¨¨©§¦
Wie wEqtE Kix`daE wEqR oincFTd©§¦¨§©£¦¨§¥
did `l oM m`W ,xRqn mini 'Fbe xW £̀¤§¨¦¦§¨¤¦¥Ÿ¨¨
oFxkfl xRqn mini oFxkf miCwdl Fl§©§¦¦§¨¦¦§¨§¦§
miwEqR ipW iM xnFl oi`e ,xwA cr axr¤¤©Ÿ¤§¥©¦§¥§¦
oFxkf md xRqn mini 'Fbe Wie Kix`daE§©£¦§¥§¨¦¦§¨¥¦§
ixdW ,KM xg` hxRAX dn llM KxC¤¤§¨©¤©§¨©©¨¤£¥
axrn `EdW hxRAX dn llMA oi ¥̀©§¨©¤©§¨¤¥¤¤
iM i`Ce `N` .dliNe mnFie xwA cr©Ÿ¤§¨¨©§¨¤¨©©¦
cg` oipr EciBi mipFW`xd miaEzM ipW§¥§¦¨¦¦©¦¦§¨¤¨
mipFxg`d miaEzM 'be ,EpazMW FnM§¤¨©§§§¦¨©£¦
EidW daMrd iEPW zFbxcd EciBi©¦©§¨¦¨©¨¨¤¨
dpW xcbl zg` dlil xcBn miPYWn¦§©¦¦¤¤©§¨©©§¤¤¨¨
iWp` xn`n itl dfA mrHde ,zg ©̀©§©©©¨¤§¦©£©©§¥
`Ed xAcOA mzxard mrHW zn ¡̀¤¤©©©£¨¨¨©¦§¨
ciA zFiEaXd dXcTd ivFvip xxal§¨¥¦¥©§ª¨©§§©

dIv xAcn okFWrcFId oM lr xW` , ¥¦§©¦¨£¤©¥©¥©

wiRqi xW` xErW xrWn did zFxYqp¦§¨¨¨§©¥¦£¤©§¦
m`e hrn m` `Edd mFwOA xExal§¥©¨©¦§©§¦
mB ,KxSd itM miaMrzn Eide dAxd©§¥§¨¦§©§¦§¦©Ÿ¤©
xxal WIW mFwnA `N` mipFg Eid `lŸ¨¦¤¨§¨¤¥§¨¥
KWnA xExAd FA wiRqIW mFwnA `le§Ÿ§¨¤©§¦©¥§¤¤

:FA mkENd onfak dxez §©¦¨
(áëéøàäaCxRqi WExR .'Fbe oprd §©£¦¤¨¨§¥§©¥

lM ENt`W l`xUi gaWA o`M̈§¤©¦§¨¥¤£¦¨
Epgi zg` dpW oprd aMrzp KM̈¦§©¥¤¨¨¨¨©©©£

,mpFvxAFzFlrdaEaMrzi `l ENt` ¦§¨§¥¨£¦Ÿ¦§©¥
oprd dlrpe xwA cr axrn `N ¤̀¨¥¤¤©Ÿ¤§©£¨¤¨¨
oFvx mdipW aEzMd deWde ,mirqFp§¦§¦§¨©¨§¥¤§
did `NWA mdl dzidW driqPd©§¦¨¤¨§¨¨¤§¤Ÿ¨¨
didW oFvxl zg` dlil `N` aMrzn¦§©¥¤¨©§¨©©§¨¤¨¨
i`Ce iM zg` dpW xg` rqpl mdl̈¤¦§Ÿ©©©¨¨©©¦©©
didW oFvx aEzMd deWde ,rQl EvRgi©§§¦©§¦§¨©¨¨¤¨¨
driqpl zg` dpW xg` driqPA mdl̈¤©§¦¨©©¨¨©©¦§¦¨
Eid `NW mzipgl zg` dlil xg ©̀©©§¨©©©£¨¨¨¤Ÿ¨
`NW onGd cvl dipgd zaMrA mivẅ¦§©¨©©£¨¨§©©§¨¤Ÿ
dpW mzipgA ok FnM Kx` KM lM did̈¨¨¨¨Ÿ§¥©£¨¨¨¨¨

,mrHd xn` xnbe ,zg`'d iR lr`NW ©©§¨©Ÿ¤©©©©¦¤Ÿ
,'d xn`n zFUrl `N` mivtg Eid̈£¥¦¤¨©£©£©

ExnWe FxnF`e'd zxnWn z`WExR §§§¨§¤¦§¤¤¥
'd oiYni xW` xErXM mipiYnn Eid̈©§¦¦©¦£¤©§¦
xn`Y m`e :dAxd m`e hrn m` rQl¦©¦§©§¦©§¥§¦Ÿ©

miwEqR 'a miCwdl Kxvd dOl oM m ¦̀¥¨¨ª§©§©§¦§¦
wEqR mipFW`xKix`daEwEqtEWie ¦¦¨§©£¦¨§¥

didi xW`lW ogaW ciBdl m` ,'Fbe £¤¦§¤§¦§©¦¦§¨¤
oxnbA gaW xziA `Ed dPd l`xUi¦§¨¥¦¥§¤¤¤©§¨§¨
`l m` dPd .EpWxRW FnM mixaC lW¤§¨¦§¤¥©§¦¥¦Ÿ

xn`n mcwoMWOd lr oprd Kix`daE ¨©©£©§©£¦¤¨¨©©¦§¨
'FbeWiexn`nA miWxtn Epiid `l 'Fbe §§¥§Ÿ¨¦§¨§¦§©£©

'Fbe 'd iR lr 'Fbe oMWOd lr Kix`daE§©£¦©©¦§¨§©¦§
mixnF` Epiid `N` ,iYWxRW KxcM§¤¤¤¥©§¦¤¨¨¦§¦
mirqFp Eide Kx`d onGA mipiYnn EidW¤¨©§¦¦©§¨¨¨Ÿ§¨§¦
,EnCw `le Exg` `le hrEOd onGA©§¨©¨§Ÿ¦£§Ÿ¦§
KxcM mlXd oFvxd zrici la £̀¨§¦©¨¨©¨¥§¤¤
xg` `N` ,mircFi Epiid `l iYWxRW¤¥©§¦Ÿ¨¦§¦¤¨©©
Exg` `le EnCw `NW miCwdW¤¦§¦¤Ÿ¦§§Ÿ¦£
EpWxRW KxcM mipFW`xd miwEqRA©§¦¨¦¦§¤¤¤¥©§
miCwdl EaWg `l aWFgM ENt`W¤£¦§¥Ÿ¨§§©§¦
lW oxnbA Epxirde aEzMd `A ,xg`lE§©¥¨©¨§¥¦¨§¨§¨¤
dnE ,mdA EpWxRX dn oiadl mixaC§¨¦§¨¦©¤¥©§¨¤©

cFr xn`X,dWn ciA 'd iR lrl"fx ¤¨©©¦§©¤©©
EWxC xaM(c"t `"g ixtq)oprd didW §¨¨§¦§¦¤¨¨¤¨¨

dWn didW cr sTCfn did `le lBrzn¦§©¥§Ÿ¨¨¦§©¥©¤¨¨¤
:'Fbe 'd dnEw xnF`bk dxez ¥¨§

(áäNòdOl zrcl Kixv .'Fbe Ll £¥§§¨¦¨©©¨¨
KxvdzFpgOd rQnl zFxvFvgl ª§©©£§§©©©©£

oprd lr l`xUi lM ipir `ld£Ÿ¥¥¨¦§¨¥©¤¨¨



jzelrdaסד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£EÏŒ‰NÚ∑ ויהי" ,ּכמל לפני ּתֹוקעין (ׁשּיהיּו ¬≈¿ְְְְְִִִֶֶֶֶַָ

("מל EÏ.ביׁשרּון ‰NÚ∑ אּתה – ל (עׂשה מּׁשּל ִֶֶֻ¬≈¿ְְֲִֵֶַָ
אחר) ולא ּבהם, ּומׁשּתּמׁש ‰Ú„‰.עֹוׂשה ‡¯˜ÓÏ∑ ְְִֵֵֶֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»

ותקראם  העם ּוׁשאר הּסנהדרין עם לדּבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּתרצה
חצֹוצרֹות  עלֿידי ּתקראם ,אלי ÚqÓÏe.לאסף ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָֹ¿««

˙BÁn‰Œ˙‡∑ ּבהם ּתתקעּו מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת ∆««¬ְְְִִִֶַַָָ
היּולסימן  ׁשלׁשה עלּֿפי אֹומר: אּתה נמצאת ; ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

מׁשה  ועלּֿפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלּֿפי ְְִִִֶַַַָָֹנֹוסעים:
חצֹוצרֹות  ּבהּקׁשת ∑L˜Ó‰.ועלּֿפי ּתעׂשה מהעׁשת ְְֲִַƒ¿»ְֲֵֶֶֶַַַָָ

.הּקרנס  ְַָֻ

(â)éìà eãòBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãòä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ô‰a eÚ˜˙Â∑ אהל אלּֿפתח ּכלֿהעדה אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: העדה, למקרא סימן והּוא ּבׁשּתיהן, ¿»¿»≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.מֹועד" ֵ

(ã)éìà eãòBðå eò÷úé úçàa-íàåéLàø íéàéNpä E §¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−
:ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â∑ למקרא סימן הּוא ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְִִָָ
ואף  הּנׂשיאים". אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַהּנׂשיאים,

יעידתן  ׁשוה'הן ּומ'ּגזרה מֹועד, אהל ּפתח הּוא אל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּב'ּספרי' .ּבא ְִֵַָ

(ä):äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úe§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
i"yx£‰Úe¯z ÌzÚ˜˙e∑ ּותקיעה ּתרּועה ּתקיעה, הּמחנֹות: מּסע הּמקראֹות סימן מן ּב'ּספרי' נדרׁש הּוא ּכ . ¿«¿∆¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

לד)היתרים .(ר"ה ְִֵַ

(å)íéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äòeøz ízò÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:íäéòñîì eò÷úé äòeøz äðîéz¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«

(æ):eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáe§©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
i"yx£'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e∑ אֹומר ׁשהּוא לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְִֵֶ

מה  אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ"והיּו
ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ּתֹוקע העדה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּמקרא

ּבׁשּתיהם  הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן יכֹול "ותקעּו . ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ
מקרא  אף ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע הּמחנֹות ּמּסע ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָמה
ּבין  חּלּוק אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע ְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָהעדה

ּתלמּו הּמחנֹות? את למּסע העדה דֿלֹומר מקרא ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָ
ּתרּועה  ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל ְְְְִֵֶֶַַַָָָ"ּובהקהיל
סימן  הרי לּנׂשיאים, והּואֿהּדין העדה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָלמקרא
ּבאחת, נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָלׁשלׁשּתם:
– ּבׁשּתים הּמחנֹות ּומּסע ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָוזֹו

ּותקיעה  ּתרּועה .עלֿידי ְְְִֵַָָ

zLk‡ג  Ïk C˙ÂÏ Ôen„ÊÈÂ Ô‰a ÔeÚ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

C˙ÂÏד  Ôen„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa Ì‡Â¿ƒ«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

Ô¯Lcה  ‡˙È¯MÓ ÔeÏhÈÂ ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»

È¯MÓ˙‡ו  ÔeÏhÈÂ ˙eÈz ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
:ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔeÚ˜˙È ‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lcƒ¿«»»«»»ƒ¿¿¿«¿»≈

˙Ôe·aÈ:ז  ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È LÎÓ·e¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM ilE`e ,mirqFp rqFp EdE`xIWkE§¤¦§¥©§¦§©¦
miCwi `N` cgi mirqFp Eid `NW cvl§©¤Ÿ¨§¦©©¤¨©§¦
i`UFp oFWxB ipA eixg`e dcEdi lbC¤¤§¨§©£¨§¥¥§§¥
dfl ,'Eke oaE`x lbC eixg`e oMWOd©¦§¨§©£¨¤¤§¥§¨¤
cg` lMW icM zFxvFvgl Kixv did̈¨¨¦©£§§¥¤¨¤¨
xg` dfA FA rQIW wEIcA onGd rci¥©©§¨§¦¤¦©¨¤©©
zaY FxnF` cFr wECwcA d`xp cFr .df¤¦§¤§¦§§¥©

Lllr x`Azie ,xnFl Kixv did `NW §¤Ÿ¨¨¨¦©§¦§¨¥©
`NW KEnqA EpazMW l"f mdixaC iR¦¦§¥¤¤¨©§§¨¤Ÿ
xnF` dWn didW cr oprd sTCfn did̈¨¦§©¥¤¨¨©¤¨¨¤¥

ciA iElY xaCd dide 'Fbe dnEw Fl¨§§¨¨©¨¨¨§©
evIW oM mB xnFl lkEp dYrnE .dWn¤¥©¨©©©¥¤§©
lr l`xUi zriqp didY ok FnMW 'd¤§¥¦§¤§¦©¦§¨¥©
wlgW KxcM ,dWn lW FcFakl dWn iR¦¤¦§¤¤§¤¤¤¨©
cr rQi `NW oprd rQnl cFaM Fl¨§©©¤¨¨¤Ÿ¦©©
fnxX dn `Ede ,dnEw Fl xn`IW¤Ÿ©¨§©¤¨©

xn`nALl,Lxn`nlE LzEWxl WExR §©£©§¥¦§§§©£©§
EWxC l"fxe(o`M ixtq),LNXn Ll dUr §©©¨§¦§¦¨£¥§¦¤§

EWxC mB(e"ht x"cna)WOWn dY` Ll ©¨§§©¨§©¥
mipR 're mdA WOYWdl lFki xg` `le§Ÿ©¥¨§¦§©¥¨¤§¨¦

:dxFYlb dxez ©¨
(åízò÷úedid `le .zipW drExY §©§¤§¨¥¦§Ÿ¨¨

KxcM oNkl zg` driwzA wiRqn©§¦¦§¦¨©©§ª¨§¤¤
zg` driwY oFtve axrnl rwFYW¤¥©§©£¨§¨§¦¨©©

,ixtqA mxnF`M mdipWl(b"r a"g) ¦§¥¤§§¨§¦§¦
oMWOd micixFn EidW cvl mrHd©©©§©¤¨¦¦©¦§¨
lbC ErQIW mcw oFWxB ipA mirqFpe§§¦§¥¥§Ÿ¤¤¦§¤¤
driwY Kixv dfl ,dpniY oaE`x ipA§¥§¥¥¨¨¨¤¨¦§¦¨
zriqp xg` Dnvr iptA¦§¥©§¨©©§¦©

:oMWOdf dxez ©¦§¨



סה jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iying meil inei xeriy

(ç)íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²
:íëéúøãì íìBò úwçì§ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£eÚ˜˙È Ô¯‰‡ È·e∑הּללּו ּובּמּסעֹות .ּבּמקראֹות ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

(è)øøvä øvä-ìò íëöøàa äîçìî eàáú-éëå§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´
ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå íëúà¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

:íëéáéàî ízòLBðå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

(é)íëLãç éLàøáe íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®
ýåýé éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì eéäå§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬

ô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין צּבּור (ספרי. הּכתּוב ּבקרּבן , «……≈∆ְְִַַָָ

‡ÌÎÈ‰Ï.מדּבר  '‰ È‡∑ עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן ְֵַ¬ƒ¡…≈∆ְְִִַַָָֻ
הרי  – "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וׁשֹופרֹות, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָזכרֹונֹות

זכרֹונֹות  הרי – "לזּכרֹון" אלהיכם"ׁשֹופרֹות, ה' "אני . ְְֱֲֲִִִֵֵֶָָֹ
וכּו'– מלכּיֹות .זֹו ְְַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr bi zegiy ihewl)

מדּבר הּכתּוב צּבּור, י)ּבקרּבן י, (רש"י ְְְִֵַַַָָ
לזה  ּובהמׁש מאֹויביכם", "ונֹוׁשעּתם נאמר הּקֹודם ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּפסּוק
על  ׁשּנקּבע ׂשמחה יֹום היינּו – ׂשמחתכם" "ּוביֹום ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָנאמר
לׂשמחה", ל"מֹועדים ׁשהּכּונה לֹומר (ּדאין הּמלחמה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָנצחֹון

הּפרׁשה  ׁשּכל ּומּכיון "ּובמֹועדיכם"). נאמר ּתכף ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהרי
ׁשלמיכם" ו"זבחי "עֹולֹותיכם ׁשּגם מּובן צּבּור, ּבעניני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמדּברת

צּבּור. ּבקרּבן ְְְִֵַַָמדּבר

ß oeiq f"h iying mei ß

(àé)Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
:úãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

i"yx£ÈM‰ L„Áa∑ עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה נמצאת «…∆«≈ƒְְִֵֵֵַָָָָ
ּבראׁשֿ ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ימים עׂשרה חסר ְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹחדׁש

ׁשם  חנּו סיון לּׁשנה חדׁש ּבאּיר עׂשרים עד נסעּו ולא , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ
.הּבאה  ַָָ

(áé)ïkLiå éðéñ øaãnî íäéòñîì ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ
:ïøàt øaãîa ïðòä¤«¨−̈§¦§©¬¨¨«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓÏ∑ אחרֹון ּומי ראׁשֹון מי ּדגליהם, למּסע המפרׁש Ô¯‡t.ּכּמׁשּפט ¯a„Óa∑ הּתאוה קברֹות ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְֲִַַָ
ּפארן  מּמּסע ּבמדּבר חנּו וׁשם .זה היה, ְְְִִֶַַָָָָָָָ

(âé):äLî-ãéa ýåýé ét-ìò äðLàøa eòñiå©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

BˆÁaˆ¯˙‡ח  ÔeÚ˜˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ È·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈

ÏÚט  ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙¯ˆˆÁa Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬…¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ ÔBÎÈ¯Îec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡qÓ Ôe˜¯t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈ¯·eי  ÔBÎÈ„ÚBÓ·e ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁ¯È«¿≈¿ƒ¿¿«¬…¿»»«¬»»¿
‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

˙È‡יא  ‡Á¯Èa ‡˙È˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡Ú ˜lzÒ‡ ‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ«¿¿»¿«¬»

a„nÓ¯‡יב  ÔB‰ÈÏhÓÏ Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡Ú ‡¯Le ÈÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏËe¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àéäðMamixUrA xn`Ol oprd dlrp xn`n Kinqdl icM ,Wcgd oFxkfl dpXd oFxkf miCwd .'Fbe WcgA zipXd ©¨¨©¥¦©Ÿ¤§¦§¦¦§©¨¨§¦§©Ÿ¤§¥§©§¦©£©©£¨¤¨¨©©£©§¤§¦
:xEACd xErW iti `Ed ok iM ,Wcglai dxez ©Ÿ¤¦¥Ÿ¦¦©¦



jzelrdaסו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iying meil inei xeriy

(ãé)íúàáöì äðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð Bàáö-ìòå§©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

(åè):øòeö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«

(æè):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

(æé)éàNð éøøî éðáe ïBLøâ-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå§©−©¦§¨®§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−
:ïkLnä©¦§¨«

i"yx£ÔkLn‰ „¯e‰Â∑נכנסּו יהּודה, ּדגל ׁשּנֹוסע ּכיון ¿««ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַָָ
הארֹון, את ּבּה וכּסּו הּפרכת את ּופרקּו ּובניו ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאהרן

ד)ׁשּנאמר הּמחנה",(במדבר ּבנסע ּובניו אהרן "ּובא : ְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
אֹותֹו וטֹוענין הּמׁשּכן ּפֹורקין מררי ּובני ּגרׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָּובני

קהת  ּבני מּׂשא ׁשל הּקדׁש ּוכלי והארֹון ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעגלֹות,
ּדגל  ׁשּנסע עד הּמֹוטֹות על ּונתּונין מכּסין ְְְִִִֶֶֶַַַַָֻעֹומדים

הּקהתים" "ונסעּו ואחרּֿכ ראּובן, .מחנה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָ

(çé)Bàáö-ìòå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½
:øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(èé)-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeö¦«©¨«

(ë):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìòå§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«

(àë)-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤
:íàa-ãò ïkLnä©¦§−̈©Ÿ¨«

i"yx£Lc˜n‰ È‡N∑ המקּדׁשים ּדברים .נֹוׂשאי …¿≈«ƒ¿»ְְְִִֵַָָֻ
ÔkLn‰Œ˙‡ eÓÈ˜‰Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון ׁשהיּוּבני , ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְְִֵֵֵֶָָ

ּדגלים  ׁשני מּסע להם את קֹודמים מקימין היּו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבדגל  נראה החניה וסימן ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמׁשּכן
ּבאים  קהת ּבני ועדין חֹונים, והם יהּודה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמחנה
ּגרׁשֹון  ּבני היּו האחרֹונים, ּדגלים ׁשני עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמאחריהם

קהת, ּבני ּוכׁשּבאים הּמׁשּכן, את מקימין מררי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּובני
והּׁשלחן  הארֹון ּבֹו ּומכניסין מכֹונֹו על אֹותֹו ְְְְְִִִַַַָָָֻמֹוצאים
הּמקרא  מׁשמעּות וזהּו והּמזּבחֹות; ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָוהּמנֹורה
טרם  – "עד" אֹותֹו - הּמׁשּכן מקימי - ְְְִִִֵֵֶֶַַָ"והקימּו"

קהת  ּבני ׁשל - ."ּבֹואם" ְְֵֶָָ

(áë)-ìòå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧
:ãeäénò-ïa òîLéìà Bàáö§¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

(âë):øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

(ãë):éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«

(äë)úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

ÈÓ„˜a˙‡יד  ‰„e‰È Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»

Ï‡˙טו  ¯Î˘OÈ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈
:¯Úeˆ ¯a«»

a¯טז  ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«
:ÔBÏÁ≈

È·eיז  ÔBL¯‚ Èa ÔÈÏËÂ ‡kLÓ ˜¯t˙Óeƒ¿»≈«¿¿»¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈
:‡kLÓ ÈÏË È¯¯Ó¿»ƒ»¿≈«¿¿»

ÏÚÂיח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿≈≈¿«
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

Ï‡ÈÓÏLיט  ÔBÚÓL È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a«ƒ«»

a¯כ  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈÓÈ˜Óeכא  ‡Lc˜Ó ÈÏË ˙‰˜ Èa ÔÈÏËÂ¿»¿ƒ¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

ÔB‰ÈÏÈÁÏכב  ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ¿≈≈
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbכג  ‰MÓ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

a¯כד  Ô„È·‡ ÔÓÈ· È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:ÈBÚ„bƒ¿ƒ

ÏÎÏכה  LÈÎÓ Ô„ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËÂ¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»



סז jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iying meil inei xeriy
i"yx£˙Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑ לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְִִַַ

נֹוסע  היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיה
מאּב ׁשהיה מי וכל לֹו.ּבאחרֹונה, מחזירֹו היה ּדבר ד ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

מן  לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאתיא
ב) יּסעּו"(במדבר ּכן יחנּו "ּכאׁשר ּכקֹורה : ּדאמרי: ואית . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

מהּלכין  לכלֿהּמחנת"היּו "מאּסף מן לּה ּומּפיק ,. ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` zegiy ihewl)

לֹו מחזירֹו היה ּדבר ּמאּבד ׁשהיה מי כה)וכל י, (רש"י ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
ּכל הּמאּבד זה ׁשֹוטה, "איזהּו רז"ל לֹו".מהאמרּו ּׁשּנֹותנים ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

א לאלקּות, ּבּטּול "מה", מּלמעלה נּתן יהּודי לכל ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָֹּכלֹומר:
הּוא  עלּול (ׁשֹוטה), ּוכסיל" זקן ה"מל הרע, הּיצר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבגלל

עלּול  לּמׁשּכן, קרֹובים ּבראׁש, ׁשּצעדּו ּבּמחנֹות אֹותֹו. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹלאּבד
ּבחינת  ּבּסֹוף, ׁשּצעד ּדן, ּבמחנה א ה"מה"; אּבּוד ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָלהיֹות
אֹותֹו ׁשּמׁשיבים אּלא ּבלבד, זֹו ולא ׁשלם. ה"מה" – ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹרגל

יׂשראל. ּבני ְְְִֵֵָָלכל

(åë):ïøëò-ïa ìàéòât øLà éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

(æë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

(çë):eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá éòñî älà¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑ מסעיהם זה ההּוא ∑eÚqiÂ.סדר .נסעּוּבּיֹום ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

(èë)ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´
íéòñð äLî|ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà ¤¼«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½

ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì ïzà BúàŸ−¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬
:ìàøNé-ìò áBè-øac¦¤−©¦§¨¥«

i"yx£··Á∑(ספרי) ׁשּנאמרהּוא ד)יתרֹו, "מּבני (שופטים : …»ְְֱִִֵֶֶַ
ּתלמּודֿלֹומר ּומה מׁשה". חֹותן ב)חבב :(שמות ְֵֶַַַָֹֹ

ׁשהּתינֹוקֹות  מלּמד, אביהן"? אלֿרעּואל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ"וּתבאנה
היּו הרּבה וׁשמֹות "אּבא", אביהן לאבי לֹו:קֹורין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשםיתר  על על – – חֹובב ּבּתֹורה, אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
וכּו' הּתֹורה את ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ׁשחּבב eÁ‡ ÌÈÚÒ∑ ְִֵֶֶַָ…¿ƒ¬«¿∆«»

ימים (ספרי) ׁשלׁשה עד – ׁשּבמּסע מּיד לארץ; נכנסין אנּו ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
אּלא  יׂשראל, לארץ להּכנס עלֿמנת נסעּו הראׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָזה
עצמֹו מׁשה ׁשּתף מה ּומּפני ּב"ּמתאֹוננים". ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשחטאּו
ׁשהּוא  ּוכסבּור עליו, ּגזרה נגזרה לא ׁשעדין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעּמהם?

.נכנס  ְִָ

Ï‡ÈÚ‚tכו  ¯L‡ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:Ô¯ÎÚ ¯a«»¿»

‡Ú¯ÈÁכז  ÈÏzÙ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:ÔÈÚ ¯a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח  Ï‡¯NÈ Èa ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏËe¿»

È„Ó‡‰כט  Ï‡eÚ¯ ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡¯˙‡Ï ‡Á‡ ÔÈÏË ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
·ÈËBÂ ‡nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èëíéòñðzrcl Kixv .'Fbe Epgp` Ÿ§¦£©§§¨¦¨©©
rEci `ld df xnFl Kxvd dOl̈¨ª§©©¤£Ÿ¨©
dGn EWiBxd l"fxe ,mdl xaCd did̈¨©¨¨¨¤§©©¦§¦¦¤

Exn`e(o`M ixtq)df xn`nA oEMzPW §¨§¦§¦¨¤¦§©¥§©£¨¤
driqp `N` mdl x`Wp `NW xnFl©¤Ÿ¦§©¨¤¤¨§¦¨
cFr x`Azie ,mvtg fFgnl EriBie zg ©̀©§©¦¦§¤§¨§¦§¨¥

xn`nA xirdA aEzMdmkl oY` Fz` ©¨§¨¦§©£©Ÿ¤¥¨¤
ok` ,FzF` zaY xnFl Fl did `NW¤Ÿ¨¨©¥©¨¥
eizFghadA 'd gihad `NW cvl§©¤Ÿ¦§¦©§©§¨¨
orpM ux` `N` Epl zzl EpizFa`l©£¥¨¥¨¤¨¤¤§©©
l"f mxn`nkE ,bFre oFgiq ux` `le§Ÿ¤¤¦§§©£¨¨

(h"vx a"g ixtq)dlrnl EdEpazkE(a"n 'f), ¦§¦§¨§§©§¨
oFgiq ux`l mirqFp f` EidW cvlE§©¤¨¨§¦§¤¤¦
l` Epgp` mirqFp aaFgl xn` bFre§¨©§¨§¦£©§¤

oM mB oY` FzF` 'd xn` xW` mFwOd©¨£¤¨©¤¥©¥
oYi EpizFa`l Fpzp `NW mbd mkl̈¤£©¤Ÿ§¨©£¥¦¥
cizrX dn d`EapA rci iM ,Epl FzF`¨¦¨©¦§¨©¤¨¦

ixtqA Exn`W mbde ,zFidl(mW)dfe ¦§©£©¤¨§§¦§¦¨§¤
mYlhPW bFre oFgiq ux`l hxR mpFWl§¨§¨§¤¤¦§¤§©§¤
'd miMqd ok iR lr s` ,k"r mknvrn¥©§§¤©©¦¥¦§¦

xn`OA oEMzp cFr .mdl DpzpEFz` §¨¨¨¤¦§©¥©©£©Ÿ
mkl oY`mpYi bFre oFgiq ux` iM fnx ¤¥¨¤¨©¦¤¤¦§¦§¥

iM dWn l` mB fnxl iEPkA mdl 'd¨¤§¦¦§Ÿ©¤¤¦
ivge zFHOd 'al DWixFde Dckl `Ed§¨¨§¦¨§©©©£¦
ux` hrnl FzF` xnFl wCwce ,dHOd©©¤§¦§¥©§©¥¤¤
`N` dPpYi dWnl `l iM orpM§©©¦Ÿ§¤¦§¤¨¤¨

:rWFdil¦ª©
äëìzpEM .'Fbe Kl Epahde EpY` §¨¦¨§¥©§¨§©¨©

l"f Exn`W cvl `Ed mixaCd`"g ixtq) ©§¨¦§©¤¨§¦§¦

(a"lwmihaWl dwNgzp l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¦§©§¨¦§¨¦
zzl mFwn oi` dYrnE ,mixbl `le§Ÿ§¥¦¥©¨¥¨¨¥
l`xUi KFY aaFg ipal dlgpe wlg¥¤§©£¨¦§¥¨¦§¨¥
`AWM dfle ,mwlgn dpYn KxcA zlEf©§¤¤©¨¨¥¤§¨§¨¤§¤¨

Fl xnFl wCwC Fghadl dWnEpahde ¤§©§¦¦§¥©§¥©§
KlzxFzA Fl EpYi l`xUi wlgn WExR ¨¥¥¥¤¦§¨¥¦§§©

EvRgi `NW dWn WgW cvlE ,dahd£¨¨§©¤¨¤¤Ÿ©§§
EaaEqi xW` zFAq 'dn dWn xn`nA§©£©¤¥¦£¤§§
'aE ,dpYOd zpigAn EaaEqi 'b ,xaCdn¥©¨¨§§¦§¦©©©¨¨
,dpYOd zpigAn 'b ,dghadd zpigAn¦§¦©©©§¨¨¦§¦©©©¨¨
riRWOdn rRWPd WIAzIW cvl '`§©¤¦§©¥©¦§¨¥©©§¦©

mxnF` KxC lr(b"d `"t dlxr inlWExi)o`n ©¤¤§¨§©§¦¨§¨¨
cvl 'a ,'Eke diliC e`lC lik`C§¨¦§¨¦¥§§©
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(ì)-ìàå éöøà-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤©§¦²§¤
:Cìà ézãìBî«©§¦−¥¥«

i"yx£Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡∑(ספרי) אם נכסי, ּבׁשביל מׁשּפחּתי אם .ּבׁשביל ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

(àì)ék eðúà áæòz àð-ìà øîàiå|zòãé ïk-ìò ©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´¨©À§¨
:íéðéòì eðl úééäå øaãna eðúðç£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

i"yx£·ÊÚz ‡ŒÏ‡∑,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא "נא" אין «»«¬…ְֵֶַָָָָ
מחּבה  יתרֹו נתּגּיר לא יאמרּו: ׁשּיׁשׁשּלא היה סבּור ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

חלק, להם ׁשאין ׁשראה עכׁשו ּבארץ, חלק ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלּגרים
לֹו והל a„na¯.הּניחם e˙Á zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk∑ ְִִַָָƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»

חנֹותנּו ידעּת אׁשר על זאת לעׂשֹות ל נאה ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָֹּכי
לנּו ׁשּנעׂשּו ּוגבּורֹות נּסים וראית ÔkŒÏÚ.ּבּמדּבר, Èk ְְְֲִִִִֶַַָָָָƒ«≈

zÚ„È∑ּכמֹו ידעּת, אׁשר על לח)ּכמֹו: "ּכיֿ(בראשית : »«¿»ְְְֲִֶַַָָ

בני" לׁשלה לאֿנתּתיה יח)עלּֿכן "ּכיֿעלּֿכן (שם : ְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ
יט)עברּתם" ּבאּו"(שם עלּֿכן "ּכי לג): עלּֿכן (שם "ּכי : ְֲִִֵֵֶַַַָ

"פני ÌÈÈÚÏ.ראיתי el ˙ÈÈ‰Â∑ עבר ,לׁשֹון ִִֶָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְָָ
עתיד  לׁשֹון אחר, ּדבר ודבר :ּכתרּגּומֹו. ּדבר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

אחר: ּדבר עינינּו. מאיר ּתהיה מעינינּו, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּיתעּלם
ׁשּנאמר עינינּו, ּכגלּגל עלינּו חביב י)ׁשּתהא :(דברים ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

אתֿהּגר" ."ואהבּתם ְֲֵֶֶַַַ

È˙e„lÈÏeל  ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

Ôkלא  ÏÚ È¯‡ ‡˙È ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»¬≈«≈
Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa Ô¯L ‡ÈÂ‰ „k zÚ„È¿««¿«¬≈»»«¿«¿¿»¿«

:CÈÈÚ· ‡˙ÈÊÁ ‡Ï Ô„È·Ú˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«»»¬≈»¿≈»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ipirA dpYn lAwnd cFaM hrnzIW¤¦§©¥§©§©¥©¨¨§¥¥
cFaMA eipirA cnFr didi `le ozFpd©¥§Ÿ¦§¤¥§¥¨©¨
KxrA dpYOd zhrnd cvl 'b ,oFW`xd̈¦§©©§¨©©©¨¨§¥¤
q`nie dRxgl Fl didY lFcB mc`̈¨¨¦§¤§¤§¨§¦§©
zpigAn 'a .DxCrdn DzE`ivn§¦¨¥¤§¥¨¦§¦©
mgPIW WEgl WIW cSn '` ,dghadd©©§¨¨¦©¤¥¨¤¦¨¥
F` ,zFUrl xAC xW` aFHd FxaCn¦§¨©£¤¦¥©£
zYn Fpir rxY iM oir zExv cSn¦©¨¨¦¦¥©¥¦¥
ghaOd zad` hrnzi iM F` ,FaFHn¦¦¦§©¥©£©©ª§¨
Fci biVY `NW cvl 'Ade ,FAlA EPOn¦¤§¦§©§©¤Ÿ©¦¨

l"fx xn`nkE ,zFUr(e"kt x"wie)wEqRA £§©£©©©©¨
zFxn`mMgzp dfle ,zFxdh zFxn` 'd ¦§£¨§Ÿ§¨¤¦§©¥

'dd lM xiqde eixaC mrpA dWn¤§Ÿ©§¨¨§¥¦¨©
:mixMfPd zFWWg£¨©¦§¨¦

çúôexn`nA Exi`d eixaCEpY` dkl ¤©§¨¨¥¦§©£©§¨¦¨
EpahdeLzkild crA WExR 'Fbe §¥©§§¥§©£¦¨§

Dpi` dahdd dYrnE ,Ll Epahd EpOr¦¨¥©§§¥©¨©£¨¨¥¨
,mipICA `ivFdlE rAzl lFkie mPgA§¦¨§¨¦§Ÿ©§¦©©¨¦
o`nC dWEAd WEgn xqEd df KxcaE§¤¤¤©¥©¨§¨
zhrnd WEgn mB ,diliC e`lC lik`C§¨¦§¨¦¥©¥©§¨©
WEgn mB ,EPOn dpdPW cvl FcFakA¦§§©¤¤¡¨¦¤©¥
Fpi` ixdW mgpzi iM dghadd lEHA¦©©§¨¨¦¦§©¥¤£¥¥
`N` Fzlgpe Fvx` afFre mOr KlFd¥¦¨§¥©§§©£¨¤¨

FxnF`e ,df i`pzAKl Epahdeo`M ¦§©¤§§§¥©§¨¨
ipA wlg didIW dahdd xErW WExR¥¦©£¨¨¤¦§¤¥¤§¥
ipA mr wlg lMn aFhe xgan aaFg¨ª§¨§¦¨¥¤©§¥
oke ,xgaOd wlg Fl EpYIW l`xUi¦§¨¥¤¦§¥¤©ª§¨§¥

l"fx Exn`(o`M ixtq)DpWC Fl EpzPW ¨§©©¦§¦¨¤¨§¨§¨
FxnF`e .Fgixi lWaFh xAC 'd iMdfA ¤§¦§§¦¦¤¨¤

miWEgOdn Ex`WPW miWEgOd 'a xzq̈©©¥¦¤¦§£¥©¥¦

zripnE dahdd zhrnd mde EpnWxW¤¨©§§¥©§¨©©£¨¨§¦©
aFh xAC 'd iM ,oFgHAd mIwl ci bVd¤¥¨§©¥©¦¨¦¦¥
df xErWlE ,`id z`ltn 'd zaFhe§©ª§¥¦§¦¤
diE`xE Kxrd zlFcB dahdd didY¦§¤©£¨¨§©¨¥¤§¨
DA oi`e d`ixaE dwfg mB ,cAMzdl§¦§©¥©£¨¨§¦¨§¥¨
mgpzie 'Fbe `Ed Wi` `l 'd iM dxfg£¨¨¦Ÿ¦§§¦§¤¨
lr `weC iM ,aFHd Fxacn hxtaE¦§¨¦§¨©¦©§¨©

aizkC mgPW `Ed drxd(al zFnW)mgPIe ¨¨¨¤¦©¦§¦§©¦¨¤
l`xUi lr xnFl wCwce ,drxd lr 'd©¨¨¨§¦§¥©©¦§¨¥
`EdW cvl aFHd wEGg ztqFzl§¤¤¦©§©¤
mgPi `le mlFrd zFO`l `le l`xUil§¦§¨¥§Ÿ§ª¨¨§Ÿ¦¨¥

:mdl daFHd lrl dxez ©©¨¨¤
(ìékKixv .Kl` 'Fbe ivx` l` m` ¦¦¤©§¦§¥¥¨¦

zaY xnFl Kxvd dOl zrclKl` ¨©©¨¨ª§©©¥©¥¥
iM Kl` `l FxnF`n `Ed oaEn `lde©£Ÿ¨¥§Ÿ¥¥¦
l"f mxnF` KxC lr x`Azi .'Fbe m ¦̀§¦§¨¥©¤¤§¨

(Fxzi `zlikn)z` dWn gNWie mpFWl dfe §¦§¨¦§§¤§¨©§©©¤¤
FcFaMn FglW xnF` rWFdi iAx FpzgŸ§©¦§ª©¥§¨¦§
xnF` ircFOd xfril` iAx ,mlFr lW¤¨©¦¡¦¤¤©¨¦¥
mFwnA `N` dPdn xPd mElM Fl xn`̈©§©¥§©¤¤¨¦§
dpalE dOg oiA dPdn ip` dn KWgd©¤¨£¦§©¤¥©¨§¨¨
ipA lM xIbnE ivx`l KlFd ip` `N ¤̀¨£¦¥§©§¦§©¥¨§¥
Kld lFki 'Eke cnll m`ia`e dpicn§¦¨©£¦¥¦§Ÿ§¨¨©

xnF` ixd ok dUr `le(` mihtFW)ipaE §Ÿ¨¨¥£¥¥§¦§¥
iAxW rnWn mdixaC KFYn ,'Fbe ipw¥¦§¦¦§¥¤©§¨¤©¦
FglWE xIBzp `l FxzIW xaFq rWFdi§ª©¥¤¦§Ÿ¦§©¥§¨
,xIBzp `"xlE ,mlFr lW FcFaMn dWn¤¦§¤¨§¦§©¥

xEYi aXizi mdipW ixaclEKl`lr §¦§¥§¥¤¦§©¥¦¥¥©
df lr xnFl oEMzp rWFdi iAxl ,oFkp̈§©¦§ª©¦§©¥©©¤

KxCdivx` l` m` iM Kl` `l`le ©¤¤Ÿ¥¥¦¦¤©§¦§Ÿ

zlEf la` cal ivx` zEaiag mrhl§©©£¦©§¦§©£¨©
Kl` `N` `Ed ok `l ,aWFi iziid df¤¨¦¦¥Ÿ¥¤¨¥¥
lr xfril` iAx zxaqle ,mipR lM lr©¨¨¦§¦§¨©©¦¡¦¤¤©

KxCd dfKl` `loihElgl WExR ¤©¤¤Ÿ¥¥¥©£¦
Ff dkildAl`e ivx` l` m` iM ©£¦¨¦¦¤©§¦§¤

iYclFnipal zF`i xW` l` WExR ©§¦¥¤£¤¥¦§¥
,aEWle mxIbl Kl` iYclFnE ivx ©̀§¦©§¦¥¥§©§¨§¨
m` xnFl iYclFnE ivx` xnFl ltke§¨©©©§¦©§¦©¦
izpicn ipA lM xIb` mFwn `vn ¤̀§¨¨£©¥¨§¥§¦¨¦

:iYclFn ipA zFgtlE`l dxez §¨§¥©§¦
(àììàixacl .'Fbe Epz` afrY `p ©¨©£ŸŸ¨§§¦§¥

KxCd df lr x`Azi `"x¦§¨¥©¤©¤¤
itl ENt` Kli `NW EPOn WTaOW¤§©¥¦¤¤Ÿ¥¥£¦§¦
dn `Ede ,xfgl FYrCW mbd drẄ¨£©¤©§©£Ÿ§©
`bxW zprh cbpkE ,`p zazA fnxX¤¨©§¥©¨§¤¤©£©§¨¨
mrHd xn` EPOn dlAw `NW `xdhA§¦£¨¤Ÿ¦§¨¦¤¨©©©©

xAcOA Epzpg Yrci oM lr iMLci lre ¦©¥¨©§¨£Ÿ¥©¦§¨§©¨§
aizkC LzvrA EpkxC Exi`d(gi zFnW) ¥¦§¨¥©£¨§¦§¦§

'd miMqde 'Fbe mrd lMn dfgY dY`e§©¨¤¡¤¦¨¨¨§§¦§¦
m` 'Fbe dWn xgaIe aizkE Lzvr lr©£¨§§¦©¦§©¤§¦
dOg iptl ENt` xi`dl dY` lFki oM¥¨©¨§¨¦£¦¦§¥©¨
lr x`Azi rWFdi 'x ixaclE ,dpalE§¨¨§¦§¥§ª©¦§¨¥©

KxCd df`p l`dYr oFkp oi` WExR ¤©¤¤©¨¥¥¨©¨
mrHde ,EpzF` afrlYrci oM lr iM ©£Ÿ¨§©©©¦©¥¨©§¨

Eplv` z`A `l m` `nlWA WExR ,'Fbe§¥¦§¨¨¦Ÿ¨¨¤§¥
dYr la` Ll WWFg ip` oi` xTr lM̈¦¨¥£¦¥§£¨©¨
WExR xAcOA EpzFpg Yrcie z`AW¤¨¨§¨©§¨£¥©¦§¨¥
oi`e mipprA miQkn l`xUIW cvl§©¤¦§¨¥§ª¦©£¨¦§¥

l"f mxn`nM mnFwn rcFi mc`x"cna) ¨¨¥©§¨§©£¨¨
(.b d"x h"it'Fbe oxd` reB iM wEqRA©¨¦¨©©£Ÿ§
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(áì)äéäå eðnò Cìú-ék äéäå|øLà àeää áBhä §¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À£¤̧
:Cì eðáèäå eðnò ýåýé áéèéé¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

i"yx£'B‚Â ‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Â∑היטיבּו ּטֹובה מה ¿»»««¿ִֵַָ
היה  הארץ את מחּלקין יׂשראל ּכׁשהיּו אמרּו: ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָלֹו?

מאֹות ּדׁשנּה חמׁש על אּמה מאֹות חמׁש יריחֹו ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָֻ
ּבית  ׁשּיּבנה מי אמרּו: מּלחלק; והּניחּוהּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאּמה,

נתנּוהּו ּכ ּובין ּכ ּובין יּטלּנּו, הּוא ּבחלקֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָהּמקּדׁש
חתן  קיני "ּובני ׁשּנאמר: רכב, ּבן ליֹונדב יתרֹו, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלבני

וגֹו'" הּתמרים מעיר עלּו א)מ ׁשה .(שופטים ְְִִֵֶַָָֹ

(âì)ìL Cøc ýåýé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸
ìL Cøc íäéðôì òñð ýåýé-úéøaøeúì íéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬

:äçeðî íäì̈¤−§¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL C¯c∑הלכּו ימים ׁשלׁשת מהל ∆∆¿…∆»ƒְְֲִֶַַָָֹ

אחד  להכניסם ּביֹום חפץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד  C¯c.לארץ Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰Œ˙È¯a ÔB¯‡Â ִֶָָָ«¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆∆∆

ÌÈÓÈ ˙LÏL∑(יד ב"ב עּמהם (ספרי. הּיֹוצא הארֹון זה ¿…∆»ƒִֵֶֶַָָָ
לפניהם  ּומקּדים מּנחים, לּוחֹות ׁשברי ּובֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻלּמלחמה

חניה  מקֹום להם לתּקן ימים ׁשלׁשת ּדר. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

(ãì)ñ :äðçnä-ïî íòñða íîBé íäéìò ýåýé ïðòå©«£©̄§Ÿ̈²£¥¤−¨®§¨§−̈¦©©«£¤«

i"yx£ÌÓBÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÔÚÂ∑ ּכתּובים עננים ׁשבעה «¬«¬≈∆»ְְֲִִִָָ
למעלה  ואחד רּוחֹות מארּבע ארּבעה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמסעיהם:

לפניהם  ואחד למּטה ּומגּביּהואחד הּגבּה את מנמי , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

נחׁשים  והֹורג הּנמּו ‰Án‰.ועקרּבים את ÔÓ∑ ְְְְִִֵֶַַַָָƒ««¬∆
חנּיתן  .מּמקֹום ְֲִִָָ

ß oeiq f"i iyiy mei ß

gäëåôä ð(äì)äîe÷ äLî øîàiå ïøàä òñða éäéå| ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå ýåýééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

Ècלב  ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡nÚ ÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈≈ƒ»»ƒ≈»»«ƒ
:CÏ ·ÈËBÂ ‡nÚ ÈÈ ·ÈËBÈƒ¿»ƒ»»¿≈»

„ÈÈלג  ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»
ÏË ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ«¬¿»»«¿»»≈
‰‡˜˙‡Ï ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔB‰ÈÓ„√̃»≈«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»»

:È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔB‰Ï¿¬«≈≈¿≈

ÔB‰ÏhÓaלד  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ÔÚÂ«¬«¿»»«¿»¬≈ƒ»»¿ƒ«¿
:‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»

ÈÈלה  ÈÏb˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡B¯‡ ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¬»«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»
ÔÓ C··„ ÈÏÚa Ôe˜¯ÚÈÂ CÈ‡Ò Ôe¯ca˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„√̃»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,'Fbe l`xUi `A iM iprpMd rnWIe©¦§©©§©£¦¦¨¦§¨¥§
cFaM ippr EwNYqPW cvl l"fx Exn`e§¨§©©§©¤¦§©§©§¥¨
dYrn xn` ,l`xUi lW onFwn xMdª©§¨¤¦§¨¥¡Ÿ¥©¨

cwaaFge mzFpgY rcFp `l okl m Ÿ¤¨¥Ÿ©©£¨§¨
Fl cFre ,l`xUi lW mzFpg 'd FricFd¦£¨¤¦§¨¥§
mdipir xi`dX dnl 'd miMqdW¤¦§¦§©¤¥¦¥¥¤

FxnF` `Ede ,FzvrAEpl ziide,'Fbe ©£¨§§§¨¦¨¨§
iM ,df lM xg` mzF` afrl oFkp oi`e§¥¨©£Ÿ¨©©¨¤¦
lr cnrW Exn`i iM ,'d lENg dfA Wi¥¨¤¦¦Ÿ§¤¨©©
mzF` afre KM lM EdEaiWgde mzpEn ¡̀¨¨§¤§¦¨¨§¨©¨
iztFn Flv` EwCvd `NW `N` df oi ¥̀¤¤¨¤Ÿª§§¤§§¥
`NWkE ,oM zFUr oFkp oi`e dpEn`d̈¡¨§¥¨£¥§¤Ÿ
lW FcFaMn dWn FWxB lAw¦¥¥§¤¦§¤

:mlFral dxez ¨
(áìäéäåKixv .'Fbe dide 'Fbe Klz iM §¨¨¦¥¥§§¨¨§¨¦

xnFl ltM dOl zrcldide'a ¨©©¨¨¨©©§¨¨
od odW xYin aEzMd lM cFr minrR§¨¦¨©¨§ª¨¤¥¥
,oFW`x xn`nA mixn`Pd mixaCd©§¨¦©¤¡¨¦§©£¨¦

`"x zxaql ,zFxaQd 'al x`Azie§¦§¨¥§©§¨¦§¨©
dn mr zkWnp 'Fbe dide zaY¥©§¨¨§¦§¤¤¦©
Epl ziide KxCd df lr dlrnNX¤§©§¨©¤©¤¤§¨¦¨¨
EpOr KlY iM ok FnM dide mipirl§¥¨¦§¨¨§¥¦¥¥¦¨
xp xcbA didY `le Ff dbxcnA aWgz¥¨¥§©§¥¨§Ÿ¦§¤§¤¤¥
,`"x ixacl Lxn`nM dpalE dOg iptl¦§¥©¨§¨¨§©£©§§¦§¥
aSnA cnrYW dvxi rWFdi 'x ixaclE§¦§¥§ª©¦§¤¤©£Ÿ§©¨

FxnF`e ,EpipirA lFcB dfaFHd dide ¤¨§¥¥§§§¨¨©
`EdddvxW `"x ixacl WExR 'Fbe ©§¥§¦§¥¤¨¨

zkll oFkp oi` eil` xn` xfgle zkll̈¤¤§©£Ÿ¨©¥¨¥¨¨¤¤
zrA iEvn `dYW dvFx ip` iM xfgle§©£Ÿ¦£¦¤¤§¥¨§¥
aihiPW icM FOrl aFHd oYi 'd xW £̀¤¦¥©§©§¥¤¥¦
m` ok `l xW` ,EPOn dtId wlgA Ll§©¥¤©¨¤¦¤£¤Ÿ¥¦
,ux`d wENg zrA iEvn didY `lŸ¦§¤¨§¥¦¨¨¤
onf xg`W `N` xaCd lr dSxzpe§¦§©¨©©¨¨¤¨¤©©§¨
l`xUi lr dxfB dxfbPW d`xWM§¤¨¨¤¦§§¨§¥¨©¦§¨¥
zFUrl Kld dpW 'n xAcOA aMrzdl§¦§©¥©¦§¨¨¨¨©©£
`vnpe xfge Fxir ipA xIbl aFHd FxaC§¨©§©¥§¥¦§¨©§¦§¨

.dWn xn`nM l`xUil 'd zahd zrA§¥£¨©§¦§¨¥§©£©¤
xnFl oEMzp oM mB rWFdi 'x ixaclE§¦§¥§ª©©¥¦§©¥©
xB FzFid Fnvr ipirA d`xi `NW Fl¤Ÿ¥¨¤§¥¥©§¡¥
xn`nM mrdn dltW dbxcnA didIW¤¦§¤§©§¥¨§¥¨¥¨¨§©£©
dxFIW iYclFn l`e ivx` l` m` iM¦¦¤©§¦§¤©§¦¤¤

n Fl WIW mFwnA zkll utgW,oixiM ¤¨¥¨¤¤§¨¤¥©¦¦
`N` `Ed ok `l xn` dflaFHd dide ¨¤¨©Ÿ¥¤¨§¨¨©

EpOr didi 'd aihii xW` `EddWExR ©£¤¥¦¦§¤¦¨¥
dbxcnA EdEaWgi `NW cgi EpNM mr¦ª¨©©¤Ÿ©§§§©§¥¨
aFHd wlg Ll didIW cFre .mdn dltW§¥¨¥¤§¤¦§¤§¥¤©
xn`n `Ede ,miwlgAW xgaOde§©ª§¨¤©£¨¦§©£©

:Kl Epahdebl dxez §¥©§¨
(äìéäéå'd dnEw 'Fbe ox`d rqpA ©§¦¦§Ÿ©¨¨Ÿ§¨

,xn`Od zpEM zrcl Kixv .'Fbe§¨¦¨©©©¨©©©£¨
mdixaC iR lr aEzMd x`Azieg"r) §¦§¨¥©¨©¦¦§¥¤

(`"t a"lyzFnFwn dOkA EpnWxW¤¨©§§©¨§
dzid xAcOA l`xUi zkild mrHW¤©©£¦©¦§¨¥©¦§¨¨§¨
zEWxA zFiEaXd dXcTd ivFvip xxal§¨¥¦¥©§ª¨©§¦§



jzelrdaע zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ∑ מּלפניו סימנּיֹות לֹו עׂשה «¿ƒƒ¿…«»»…ְִִִָָָָָ

מקֹומֹו זה ׁשאין לֹומר ּכאן?ּומּלאחריו, נכּתב ולּמה ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּפרענּות  ּבין להפסיק ּכדאיתא ּכדי וכּו', לפרענּות ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֻֻ

הּקדׁש' ּכתבי קטז)ּב'כל ‰'.(שבת ‰Óe˜∑ ׁשהיה לפי ְְִֵֶַָֹ»ְִֶָָ
אֹומר: מׁשה היה ימים, ׁשלׁשת מהל לפניהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדים

יֹותר. ּתתרחק ואל לנּו והמּתן בויקהל)עמד .(תנחומא ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹ

EÈ·È‡ eˆÙÈÂ∑ המכּנסין.EÈ‡NÓ eÒÈÂ∑אּלּו ¿»À…¿∆ְִַָֻ¿»À¿«¿∆ֵ
הּׂשֹונא EÈ‡NÓ.הרֹודפים  ׁשּכל יׂשראל, ׂשֹונאי אּלּו , ְִָ¿«¿∆ְְִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּנאמר  העֹולם, והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת
פג) ראׁש",(תהילים נׂשאּו ּומׂשנאי" :עלֿעּמ" הם? ּומי ְְְְִֵֶַַַָֹ

סֹוד" .יערימּו ֲִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 cenr bk jxk zegiy ihewl)

העֹולם והיה ׁשאמר מי את לה)ׂשֹונא י, (רש"י ְִֵֶֶַָָָָָ
ויפּוצּו אלקים "יקּום ּבתהּלים ׁשּבחּמׁשנאמר הרי אֹויביו". ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מי  – ּוברׁש"י  אלקים; ׁשם נאמר ּבּכתּובים הוי'; ׁשם ְְֱֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹנאמר
ׁשל  הּׁשרׁש מאיר ּבחּמׁש לבאר: ויׁש העֹולם. והיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשאמר

למּטה  הּדבר נמׁש ּבּכתּובים הוי'; ׁשם – "אֹויב ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ"יפּוצּו
העֹולם; ׁשל להעלם ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהּוא אלקים, ׁשם ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיֹותר,

ּפהּובּתֹורה עצמֹו.ׁשּבעל העֹולם העלם לתֹו הּדבר נמׁש ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 73 cenr bk jxk zegiy ihewl itÎlr)

d"ATd i`pFU ± l`xUi i`pFU§¥¦§¨¥§¥©¨¨

:מּפני מׂשנאי ְְְִֶֶַָָֻֽוינסּו
את  ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׁשֹונאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאּלּו

העֹולם  והיה ׁשאמר ובפרש"י)מי לה. (י, ְִֶַָָָָָ
ּופירׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את רׁש"י הֹוציא מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָיׁש
ּדקאי  ּבפׁשטּות לֹומר יׁש הרי יׂשראל, ׂשֹונאי על "מׂשּנאי"ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׂשֹונאי ?הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא על ְֵַַָָ
ׁשאינֹו מי על ּכאן מדּבר ׁשּלא ּפׁשּוט ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻויׁש

ּב ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מאמין ּכלל מאמין אינֹו אם ּכי ּקדֹוׁש־, ְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ
ׁשמאמין ּברּו־הּוא  ועל־ּכרח אֹותֹו? ׁשּיׂשנא אפׁשר אי , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּב .ּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּוא ַָָ

ה'" "ׂשֹונאי ׁשל מציאּות ּכלל יּתכן אי ּכן, אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָא
והיה  ׁשאמר ּוב"מי ּבּקּב"ה, הּוא מאמין אם הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָחס־וׁשלֹום,

מ  מּגיעים וקּיּומֹו חּיּותֹו ׁשּכל מּמילא יֹודע ּקּב"ה,ה העֹולם", ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
?להׁשם־יתּבר חס־וׁשלֹום ׂשנאה לֹו ׁשּתהיה ׁשּי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואי

הּקּב"ה  ׂשֹונאי על ּכאן מדּבר לא ׁשאכן רׁש"י מפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻולכן
על  ּכי־אם ּכלל, להיֹות ׁשאי־אפׁשר ּדבר ּדזהּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבעצמֹו,
מי  את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ו"ּכל יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׂשֹונאי

וק"ל. העֹולם". והיה ְְֶַַָָָָָׁשאמר
לא  מּדּוע ׁשּבאר ׂשיחֹות', ּב'לּקּוטי הּדברים ּבמקֹור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ(ועּין

זה) ׁשּלפני "אֹויבי "ויפּוצּו על ּגם רׁש"י ּכן .פירש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

(åì)éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
:ìàøNégäëåôä ðô ¦§¨¥«

i"yx£'‰ ‰·eL∑וכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו (ישעיה מנחם »ְְְְְְִֵֵַַַ
ּתּוׁשעּון"ל) ונחת "ּבׁשּובה :.Ï‡ ˙B··¯Ï‡¯NÈ ÈÙ∑ ְִֵַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈

מּׁשני  ּפחּותים ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּגיד,
רבבֹות אלפים  .ּוׁשּתי ְְֲִֵָָ

B‚aלו  C¯˜È· È¯L ÈÈ ·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Â·ƒ̄¿««¿«»¿ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zrcl dY` Kixve ,dIv xAcn okFW¥¦§©¦¨§¨¦©¨¨©©
`Ed '` zFbxCd 'aA mpWi mipFvigd iM¦©¦¦¤§¨§©§¨
FA wAcPl dYtnde ziqOd zpigA§¦©©¥¦§©§©¤©¦§©
wiGOd zpigA 'a ,zigWdlE rxdl§¨©§©§¦§¦©©©¦
`aE ,zFYtl FrahA oi`e lAgnde§©§©¥§¥§¦§§©¨

o`M xn`Odox`d rqpA idieiM ©©£¨¨©§¦¦§Ÿ©¨¨Ÿ¦
ivFvip lM FA miwACznE rqFPWM§¤¥©¦§©§¦¨¦¥
dXcTd ivFvip mixxAzOWkE dXcTd©§ª¨§¤¦§¨§¦¦¥©§ª¨
`Ede ,zFRlTd mixAYWnE mivvFRzn¦§§¦¦§©§¦©§¦§

xn`nLiai` Evtie ,'d dnEwmdW ©£©¨§¨ªŸ§¤¤¥
dXcTd ivFvipA zFfg`Pd zFRlTd©§¦©¤¡¨§¦¥©§ª¨

zazA fnx mdil`e ,EvvFRziidieoFWl ¦§§©£¥¤¨©§¥©©§¦§
z` dYtnd rxd zpigA cbpkE ,xrv©©§¤¤§¦©¨©©§©¤¤

xn` mc`dLipRn Li`PUn EqpieWExR ¨¨¨¨©§¨ª§©§¤¦¨¤¥
'd KxC mi`ipUOd zFpigA mzF`¨§¦©©§¦¦¤¤
oFWl xnF`e ,EqEpi mc` ipA zFAlA§¦§¥¨¨¨§¥§
miYtnd miAx mzFid cvl miAx©¦§©¡¨©¦©§©¦

`nFiA l"f mxn`nM(:hq)rxd xvi WIW §©£¨¨§¨¤¥¥¤¨©
df lke ,'Eke zEpf lWe dxf dcFar lW¤£¨¨¨§¤§§§¨¤
didWkE ,driqp KxcA WExR rqpA¦§Ÿ©¥§¤¤§¦¨§¤¨¨
'd iM ,xg` ot`A xnF` did dpFg¤¨¨¥§Ÿ¤©¥¦
iM dfA ciBi cg` mFwnA dpFgWM§¤¤§¨¤¨©¦¨¤¦
mW did `l mW dpg `NW zFnFwOd©§¤Ÿ¨¨¨Ÿ¨¨¨
zFpgl KxhvIW dXcTd ivEvip xExA¥¦¥©§ª¨¤¦§¨¥©£
mFwnaE ,mW KxC xarn wiRqie dOẄ¨§©§¦©£¨¤¤¨§¨
ivFvip Wi mW iM ciBi dpgi xW £̀¤©£¤©¦¦¨¥¦¥

l KixSW dXcTd,mW mliaWA aMrzd ©§ª¨¤¨¦§¦§©¥¦§¦¨¨
xnF`e dWn oEkn did df lredgpA §©¤¨¨§©¥¤§¥§ªŸ
,l`xUi itl` zFaax 'd daEWWExR ¨¦£©§¥¦§¨¥¥

lM uAwl dXcTd ivFvip aiWIW¤¨¦¦¥©§ª¨§©¥¨
iM l`xUi mi`xwPd mitl`e zFaaxd̈§¨©£¨¦©¦§¨¦¦§¨¥¦
ilE`E l`xUi E`xTi dXcTd ivFvip lM̈¦¥©§ª¨¦¨§¦§¨¥§©

zazA fnxWitl`,zEpAxe dlrn oFWl ¤¨©§¥©©§¥§©£¨§©¨
daW xW` dXcTd ivFvip iM `vnze§¦§¨¦¦¥©§ª¨£¤¨¨
`ve ,micAkpe miAx Eid rWxd n"q¨¨¨¨©¦§¦§¨¦§¥
dfA dWn oEkie ,dzvi oiPn zEx cnlE§©¦©¦¨§¨¦©¥¤¨¤
l`xUi zXcw gM mSrzdl lNRzdl§¦§©¥§¦§©¥Ÿ©§ª©¦§¨¥
`vOi xW` lM xxalE gSpl 'd xfrA§¥¤§©¥©§¨¥¨£¤¦¨¥

:`Edd mFwOAel dxez ©¨©
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àé(à)òîLiå ýåýé éðæàa òø íéððàúîk íòä éäéå©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³
äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-øòázå Btà øçiå ýåýé§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑(ספרי) אּלא "העם" אין «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒֵֶָָָ

אֹומררׁשעים  הּוא וכן יז), הּזה".(שמות לעם אעׂשה "מה : ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָ
יג)ואֹומר ּכׁשרים,(ירמיה ּוכׁשהם הּזה". הרע "העם : ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  "עּמי", ה)קרּואים: עּמי"(שמות את "ׁשּלח (מיכה : ְֱִִִֶֶֶַַַַַ
ל"ו) מהֿעׂשיתי "עּמי :.ÌÈ‡˙Ók∑ אין ְִִִֶַָ¿ƒ¿…¿ƒֵ

האי עלילה מבּקׁשים עלילה, לׁשֹון אּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָ'מתאֹוננים'
ּבׁשמׁשֹון אֹומר הּוא וכן הּמקֹום, מאחרי (שופטים לפרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָֹ

הּואֿמבּקׁש"יד) תאנה "ּכי :.'‰ ÈÊ‡a Ú¯∑ ּתֹואנה ְֲִֵַָֹ«¿»¿≈ֲָ
ּבאזניו  ׁשּתבֹוא ׁשּמתּכּונים ה', ּבאזני רעה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיא

לּבטנּו ּכּמה לנּו, "אֹוי אמרּו: ׁשלׁשה ויקניט. הּזה ּבּדר ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
"הּדר מעּנּוי נחנּו ׁשּלא ‡Bt.ימים, ¯ÁiÂ∑ הייתי אני ְִִֵֶֶֶַַָֹ«ƒ««ֲִִִָ

מּיד  לארץ ׁשּתּכנסּו לטֹובתכם, a˜ˆ‰.מתּכּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָƒ¿≈
‰Án‰∑ רּבי רב. ערב אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם ּבּמקצין ««¬∆ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

ׁשּבהם  ּבּקצינים אֹומר: מנסיא ּבן .ּובּגדֹולים ׁשמעֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(á)ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà íòä ÷òöiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½
:Làä ò÷Lzå©¦§©−¨¥«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ∑(ספרי)למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְֶֶָָ
ׁשל ּבׂשרֿודם  אֹוהבֹו אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מאּבא  עלי ּובּקׁש צא לֹו: ואמר Ú˜LzÂ.אביו ְִֵֵֵַַַַָָָָ«ƒ¿«

L‡‰∑(שם) לאחת חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה »≈ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
הרּוח  אֹותֹו ּכל והֹולכת מקּפלת היתה – .הרּוחֹות ְְְֶֶֶֶַַָָָָָ

(â)íá äøòá-ék äøòáz àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈
:ýåýé Là¥¬§Ÿ̈«

(ã)eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®©¨ª´
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬©«£¦¥−¨¨«

i"yx£ÛÒÙÒ‡‰Â∑ עליהם ׁשּנאספּו רב ערב אּלּו ¿»«¿Àְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַ
מּמצרים  יׂשראל (שם)∑e·LiÂ.ּבצאתם ּבני וּיבּכּוּגם ְְִִִֵַָ«»Àְְְִִֵֵַַָ

Na¯.עּמהם  eÏÎ‡È ÈÓ∑?ּבׂשר להם היה לא וכי ִֶָƒ«¬ƒ≈»»ְִֶָָָָָֹ
נאמר ּכבר יב)והלא אּתם (שמות עלה רב "וגםֿערב : ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבכניסתם  והלא אכלּום, ּתאמר: ואם וגֹו'". ּובקר ְְְְֲֲִִִַַָָָָָֹֹֹוצאן
נאמר לב)לארץ ראּובן (במדבר לבני היה רב "ּומקנה : ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

עלילה  ׁשּמבּקׁשים אּלא .וגֹו'", ְְְֲִִֶֶַָָ

(ä)úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä-úà eðøëæ̈©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´
-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå íéàMwä©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤

:íéîeMä-úàå íéìöaä©§¨¦−§¤©¦«
i"yx£ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa ÏÎ‡Œ¯L‡∑ ּתאמר אם ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ִַֹ

והל  חּנם, ּדגים להם נֹותנים נאמר ׁשּמצריים ּכבר א ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ה) היּו(שמות לא ּתבן אם לכם". לאֿיּנתן "ותבן :ְִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ

להם  נֹותנים היּו ּדגים חּנם, להם ּומהּונֹותנים חּנם? ְְִִִִִֶֶַָָָָָָ
חּנם  "חּנם"? הּמצֹותאֹומר ‰ÌÈ‡Mw.(ספרי)מן ˙‡∑ ְִִִִֵַָָ≈«ƒÀƒ

ּדבר, לכל מׁשּתּנה הּמן מה מּפני ׁשמעֹון: רּבי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאמר

אֹומרים  לּמניקֹות. קׁשים ׁשהם מּפני מאּלּו? ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָחּוץ
מׁשל  הּתינֹוק. מּפני ּובצל ׁשּום ּתאכלי אל ְְִִִִֵַַָָָָָָֹלאּׁשה:

ּב'ּספרי' ּכדאיתא כּו' למל.ÌÈ‡Mw‰∑ הם ְְְִִִֵֶֶַָ«ƒÀƒֵ
ּבלעז  (גורקען) .בורק"ש ∑‡·ÌÈÁh.קוקומברו"ש ְַַ¬«ƒƒ

¯ÈˆÁ‰∑ ית" ותרּגּומֹו (לויך), פוריל"ש ּכריׁשין ∆»ƒְְְִִַָ
וכּו' .ּבֹוצינּיא" ְִַָ

(å):eðéðéò ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôð äzòå§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
i"yx£eÈÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ ּבערב מן ּבּׁשחר, .מן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

ÈÈא  Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

ÈÈב  Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe¿««»«…∆¿«ƒ…∆√»¿»
:‡˙M‡ ˙ÚwzL‡Â¿ƒ¿«¿«∆»»

‡¯Èג  ‡z˜Ïc ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»«¿∆¿»¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ÔB‰a ˙˜Ï„¿≈«¿∆»»ƒ√»¿»

zÏ‡L‡ד  eÏÈ‡L ÔB‰ÈÈ· Èc ÔÈ·¯·¯ÚÂ«¬«¿¿ƒƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»
ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Èa Û‡ BÎ·e e·˙Â¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡pÏÎÈÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»

‡ÔÈÏÎה  ‡ÈÂ‰c ‡ie ˙È ‡Á‡ Ô¯ÈÎc¿ƒ«¬«¿»»«»«¬≈»»¿ƒ
‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡iÈˆBa ˙È ÔbÓ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯Îe¿»≈¿≈¿≈

‡Ô‰lו  ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡LÙ ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»



jzelrdaעב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyiy meil inei xeriy

(æ):çìãaä ïéòk Bðéòå àeä ãb-òøæk ïnäå§©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©

i"yx£„bŒÚ¯Êk Ôn‰Â∑,זה אמר לא זה ׁשאמר מי ¿«»ƒ¿««ִֶֶֶַַָָֹ
והּקדֹוׁשֿ עינינּו", אלֿהּמן "ּבלּתי אֹומרים: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל
וגֹו'". ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: הכּתיב ְְְְִִִַַַַָָָּברּוֿהּוא

והּמן  ּבני, ּמתלֹוננים מה על עֹולם ּבאי ראּו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָּכלֹומר:
חׁשּוב  הּוא וכ ּכ.„bŒÚ¯Êk∑ ּכגּדא זרע עגל , ְָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ

קריסט"ל ∑ÁÏ„a.קוליינדר"י  טֹובה אבן .ׁשם ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(ç)äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå íòä eèL̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
íòèk Bîòè äéäå úBâò Búà eNòå øeøta eìMáe¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©

ì:ïîMä ãL §©¬©¨«¤
i"yx£eËL∑,אישבני"ר טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" אין »ְִִֵֶַָ

עמל  B‚Â'.ּבלא ÌÈÁÈ¯· eÁËÂ∑ ּבריחים ירד לא ְָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ
ּבּמדֹוכה  ולא ּבּקדרה טעמֹוולא היה מׁשּתּנה אּלא , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ולמבּׁשלין  ּולנדֹוכין LÏ„.קדרה ∑e¯ta¯.לנטחנין ְְְְְִִִִִִָָֻ«»ְֵָ¿«
ÔÓM‰∑ ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל לחלּוח «»∆ְְְֵֶֶֶֶַַָָ

לב)לֹו: והּלמ"ד (תהילים קיץ", ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" :ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹ
ורּבֹותינּויסֹוד  קיץ. ּבחרבֹוני לחלּוחי נהּפ – ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַ

אצל (ספרי)ּפרׁשּוהּו ׁשדים ענין אין א ׁשדים, לׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
לׁשֹון הּׁשמן", "לׁשד לֹומר אפׁשר ואי לב)ׁשמן. (דברים ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ

קמץ  נקּוד הּמ"ם היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון", ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"וּיׁשמן
ׁשהּמ"ם  עכׁשו הּמ"ם. ּתחת למּטה וטעמֹו (צירה) ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָקטן
לׁשֹון  הּׁשי"ן, ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ּפּתח ְְִֶַַַַַַַָָָָנקּוד
נקּודה  ואינּה ּגדֹול ּבקמץ הּנקּודה והּׁשי"ן הּוא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשמן
"לׁשד" אחר: ּדבר ּפסּוק. סֹוף ׁשהּוא מּפני קטן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבפּתח

ּד'בׁש ׁש'מן ל'יׁש נֹוטריקֹון: הּנּלֹוׁשה לׁשֹון ּכעּסה – ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ּבדבׁש. ּוקטּופה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָּבׁשמן

ּדֹונׁש ׁשל לפתרֹונֹו נֹוטה ּבמׁשחא" ׁשהעּסה "ּדליׁש ; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָ
ּבּה יׁש ׁשמן לחלּוחית ּבׁשמן, .הּנּלֹוׁשה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

(è):åéìò ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìò ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

(é)Léà åéúçtLîì äëa íòä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−
:òø äLî éðéòáe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà çúôì§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

i"yx£ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑ נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְֱִִִֶָָָ
אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּובֹוכים,

– עריֹות "למׁשּפחתיו" ׁשל מׁשּפחֹות עסקי על ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
להם .(ספרי)הּנאסרֹות ֱֶֶַָָ

(àé)Ecáòì úòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½
éðéòa ïç éúöî-àì änìåàOî-úà íeNì E §¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²

:éìò äfä íòä-ìk̈¨¨¬©¤−¨¨«

eÊÁkז  dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„·¿…¿»

iÁÈ¯a‡ח  ÔÈÁË È·ˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„ È·ˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿«¿»

Á˙ט  ‡ÈÏÈÏ ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡lË ˙Á „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

b·¯י  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
ÈÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡·‡zL‡יא  ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(éøçiåmrh .c`n 'd s`,c`ncvl ©¦©©§Ÿ©©§Ÿ§©
zxAbY cvl drWx dUFr lMW¤¨¤¦§¨§©¦§Ÿ¤
cv FA oEcl Wi xEQ`d zEaxre iEYRd©¦©£¥¨¦¥¨©
ixd aEWl miWTaOW EN` la` ,qp`d̈Ÿ¤£¨¥¤§©§¦¨£¥
xcB oi`e rxd xvi mdA mixbnM md¥¦§¨¦¨¤¥¤¨©§¥¤¤

:dGn lFcB rx©¨¦¤
éðéòáelr Wi`d ciRwi iM .rx dWn §¥¥¤¨¦©§¦¨¦©

dOn cnlE `vE ,eici dUrn©£¥¨¨¥§©¦©
l`EnWA xn`PX(:d ziprY)ExqgW ¤¤¡©¦§¥©£¦¤¨§

`vnY xW` drxA d`xi `NW einIn¦¨¨¤Ÿ¦§¤¨¨¨£¤¦§¨
dUrn dWn lr rx ok FnkE ,lE`W z ¤̀¨§¥©©¤©£¤

lr dvxi cFr .l`xUi lW oEbd iYlA¦§¦¨¤¦§¨¥¦§¤©
dxgX dn dWn ipirA rxW KxCd df¤©¤¤¤©§¥¥¤©¤¨¨
l"f mxn`nkE ,KM lM c`n FR` 'd©§Ÿ¨¨§©£¨¨

(d"v `"g ixtq)zEprxR dWnl 'd d`xdW ¦§¦¤¤§¨§¤ª§¨
lW FpFAx eiptl xn`e `iadl cizrW¤¨¦§¨¦§¨©§¨¨¦¤
xUA mdl oYYW `Ed oEbd ike mlFr¨§¦¨¤¦¥¨¤¨¨

:o`M cr 'Eke mbxdze`i dxez §©©§¥§©¨
(àéänìdWw .'Fbe dOle 'Fbe zrxd ¨¨£¥Ÿ¨§§¨¨§¨¤

xg`e wfPd znrxzA ligzd dOl̈¨¦§¦§©§Ÿ¤©¤¤§©©
didW zlrFYd zripn znrxzA KM̈§©§Ÿ¤§¦©©¤¤¤¨¨

iz`vn `l dOl xOFl Kixv.'Fbe og ¨¦©¨¨Ÿ¨¨¦¥§

lr `id dpEMd ok` .'Fbe zrxd dOle§¨¨£¥Ÿ¨§¨¥©©¨¨¦©
l"f mdixaC iR(`"v mW)dgp Kl wEqRA ¦¦§¥¤¨©¨¥§¥

`Ed KExA WFcTd xn`W mrd z ¤̀¨¨¤¨©©¨¨
md mipgxh md mipaxq ipA dWnl§¤¨©©§¨¦¥©§¨¦¥
mkz` milwFq mkz` milNwn 'Eke§§©§¦¤§¤§¦¤§¤
df lre ,mpFWl o`M cr 'Eke mipa`A©£¨¦§©¨§¨§©¤

o`M dWn xn`n `Azrxd dOlWExR ¨©£©¤¨¨¨£¥Ÿ¨¥
zrx lAql z`Gd drxd ilr YlHd¦©§¨¨©¨¨¨©Ÿ¦§Ÿ¨©
iE`xd on did iYlATW xg`e ,LipÄ¤§©©¤¦©§¦¨¨¦¨¨
`Vl xfFr il zzl LipirA og `vnl¦§Ÿ¥§¥¤¨¥¦¥¦¨
YzPW ziUr ok `le lFcBd lrA iOr¦¦¨Ÿ©¨§Ÿ¥¨¦¨¤¨©¨



עג jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyiy meil inei xeriy

(áé)éëðà-íà äfä íòä-ìk úà éúéøä éëðàä¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−
àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà øîàú-ék eäézãìé§¦§¦®¦«Ÿ©̧¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³
:åéúáàì zòaLð øLà äîãàä ìò ÷ðiä-úà ïîàä̈«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡˙ŒÈk∑ אלי אֹומר ׂשאהּוׁשאּתה ƒ…«≈«ֵֵֵֶַַָָ
ּכן? לֹו אמר והיכן .לב)בחיק נחה (שמות ל" : ְְְֵֵֵֵֵֶַָָ

ואֹומר ו)אתֿהעם", יׂשראל"(שמות אלּֿבני "ויצּום : ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אתכם  סֹוקלים ׁשּיהיּו אתכם עלֿמנת .ּומחרפים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָ
ÂÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ∑ לי אֹומר אּתה «»¬»»¬∆ƒ¿«¿»«¬…»ִֵַָ

.ּבחיקי לׂשאתם  ְְִֵֵָ

(âé)éìò ekáé-ék äfä íòä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ
:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì¥½Ÿ§¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨

(ãé)äfä íòä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà-àì«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®
:épnî ãáë ék¦¬¨¥−¦¤«¦

(åè)äëk-íàå|-íà âøä àð éðâøä él äNò-zà §¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦
éðéòa ïç éúàöîô :éúòøa äàøà-ìàå E ¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

‡Ôepיב  Èa Ì‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ¿«ƒ
¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c¿»¿≈ƒ«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«
‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜È ˙È ‡Èa¯zÀ¿¿»»»«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ï«¬»»ƒ

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ ‡¯Na ÈÏ ÔÓ¿«ƒƒ¿»¿≈«¿»«»»≈¬≈
:ÏeÎÈÂ ‡¯Ò· ‡Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÔÎa»«»«¿≈««»»ƒ¿»¿≈

Ïkיד  ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ≈¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»»
:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¬≈«ƒƒƒ

˜ÏBËטו  ÔÚÎ ÈÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡ ÔÈ„k Ì‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿
ÈÊÁ‡ ‡ÏÂ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»∆¡≈

:ÈzLÈ·a¿ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn`e ,`VOd lM ilrizvn `lxqg ¨©¨©©¨§¨©Ÿ¨¨¦¨¥
hrEn xaC WExR iESn ENt` xnFl ,'`©£¦¦¥¨¨¨

:iYbVd `l ogdn¥©¥Ÿ¦©§¦
BàKxCd df lr dvxizrxd dOlFnM ¦§¤©¤©¤¤¨¨£¥Ÿ¨§

FxnF`e ,iYWxRWiz`vn `l dOle ¤¥©§¦§§§¨¨Ÿ¨¨¦
dGd xaCd lr ilr YzPW oeiM WExR¥¥¨¤¨©¨¨©Ÿ©¨¨©¤
cvl og iz`vn `l dOl orhl il Wi¥¦¦§Ÿ¨¨Ÿ¨¨¦¥§©
WExtE ,mrd lM `Vn ilr YnVW¤©§¨¨©©¨¨¨¨¥

lW c"nlmEUl,dAQd c"nl `id ¤¨¦©¦¨
WTA iM d`xW cvl ,dWn df xn`e§¨©¤¤§©¤¨¨¦¦¥
ixacM mbxdi `le xUA mdl oYi `NW¤Ÿ¦¥¨¤¨¨§Ÿ©©§¥§¦§¥
og `vn `le KEnqA EpazMW WxcOd©¦§¨¤¨©§§¨§Ÿ¨¨¥
d`x mB ,FzNtY lAwl 'd ipirA§¥¥§©¥§¦¨©¨¨
dzin Fl EnxB mdW mdn aaEqnd©§¨¥¤¤¥¨§¦¨
aaEq xW` oFbId itpr dOke xAcOA©¦§¨§©¨©§¥©¨£¤©
iE`xd on did ok `l xW` mdn Fl¥¤£¤Ÿ¥¨¨¦¨¨

:FzElaqe Fribi lr mNYWdlai dxez §¦§©¥©§¦§¦§
(áééëðàä,df xcqA xAC .'Fbe izixd ¤¨Ÿ¦¨¦¦§¦¥§¥¤¤

l"f mdixaC iR lr x`Azioixcdpq) ¦§¨¥©¦¦§¥¤©§¤§¦

(:hicOlnd lMWEN`M dxFY Fxag oA ¤¨©§©¥¤£¥¨§¦
l"f Exn` mB ,Fcli('r mipETY)zFnWp lMW §¨©¨§¦¦¤¨¦§

itpr Eid xAcOd xFC l`xUi ipA mr©§¥¦§¨¥©¦§¨¨©§¥
mdl did `Ede EpAx dWn lW FznWp¦§¨¤¤©¥§¨¨¨¤
dGd mrl ip` a`d xn` `l dfl ,a`l§¨¨¤Ÿ¨©©¨£¦¨¨©¤
zn`d itM `Ed ok iM ,md ipA m` F`¦¨©¥¦¥§¦¨¡¤

pA mi`xwpe mzFnWpl a` did `EdWei ¤¨¨¨§¦§¨§¦§¨¦¨¨
`N` ,dxFY mcONW cvl oM mBikp`d ©¥§©¤¦§¨¨¤¨¤¨Ÿ¦

izixdeitpr mzFid cv cbpM WExR ¨¦¦¥§¤¤©¡¨£¨¨
mdn xaB dxFd `NW oeiM KkA dn xn`̈©©§¨¥¨¤Ÿ¨¤¤¥¤
mi`xwPW cbpkE ,mlERhA aIgzi `lŸ¦§©¥§¦¨§¤¤¤¦§¨¦

xn` dxFY mcONW cvl eipAikp` m` ¨¨§©¤¦§¨¨¨©¦¨Ÿ¦
EdiYclidcl KxC `Ad oA `weC iM §¦§¦¦©§¨¥©¨¤¤¥¨

:dxFY cEOl zErvn`n `Ad `lŸ©¨¥¤§¨¦¨
ãBòltkA oEMzpEdiYclie izixdxnFl ¦§©¥§¤¤¨¦¦¦¦§¦©

`Ed mrd lW eilrW `VOdW¤©©¨¤¨¨¤¨¨
dnFCW cgi m` lWe a` lW `VnM§©¨¤¨§¤¥©©¤¤
dUri a`dW dznE FO` FYclIW oal§¥¤§©§¦¥¨¤¨¨©£¤
fnxW oM mB ilE`e ,m`de a`d dUrn©£¥¨¨§¨¥§©©¥¤¨©
,oAd lr `Vl a`d aIgW miPnf 'al§§©¦¤©¨¨¨¦¨Ÿ©¥
WW oA cr `EdW dxFY xaC `Ed '`d̈§©¨¤©¤¥

raW oA cr(:dq zFAzM)ixaCn 'Ade , ©¤¤©§ª§©¦¦§¥
dpW b"i oA cr mixtFq'ld m"Anx :hn mW) §¦©¤¨¨¨©§¨¦§

(a"it zEWi`l"fg EpTY `l oicrW mbde ¦©£©¤£©¦Ÿ¦§£©
zrcl lMUn oipr `Ed ,df onf ztqFY¤¤§¨¤¦§¨ª§¨§©©
,`iap didW dWn oMW lMnE WFp ¡̀¦¨¤¥¤¤¨¨¨¦

l"fx Exn`W `vnze(:gk `nFi)mIw §¦§¨¤¨§©©¨¦¥
oiliWaY iaExr ENt` Epia` mdxa ©̀§¨¨¨¦£¦¥¥©§¦¦
rci ok FnM mEpTY `l oicrW mbd£©¤£©¦Ÿ¦§§¥¨©
'a lr xn`e ,l"fg zpTYn 'd `iap§¦¦©¨©©©§¨©©

miPnGdizixd ikp`daEIg cbpM ©§©¦¤¨Ÿ¦¨¦¦§¤¤¦
m` ,dxFYdEdiYcli ikp`aEIg cbpM ©¨¦¨Ÿ¦§¦§¦§¤¤¦

ikp`d lW `"d zaY WExtE ,mdixaC¦§¥¤¥¥©¥¤¤¨Ÿ¦
dWn dSxzOW WExR dgpdd `"d `id¦¥©£¨¨¥¤¦§©¤¤
ENt`e oAl a`d aIgW dOA aIgzdl§¦§©¥©¤¤©¨¨¨©¥©£¦

dPd ok iR lr s`e mdixaC lW aEIg¦¤¦§¥¤§©©¦¥¦¥
onGn dlrnl dOd milFcB miWp` dN ¥̀¤£¨¦§¦¥¨§©§¨¦§¨
Ed`U il` xnF` dY` dOle aEvTd©¨§¨¨©¨¥¥©¨¥
didi El mipWA lFcB mc`l Lwiga§¥¤§¨¨¨§¨¦¦§¤
xfFg cFre ,mdn xEhR ipixd ipA mdW¤¥¨©£¥¦¨¥¤§¥
cvl ohw oiC mdA oFCIW didi El orFhe§¥¦§¤¤¦¨¤¦¨¨§©

Wmpice oFfOd zbVdA millWn md ¤¥ª§¨¦§©¨©©¨§¦¨
zFUrl aIgzn `l ok iR lr s` ohwM§¨¨©©¦¥Ÿ¦§©¥©£
,xUA mdl zzl iPOn mil`FXX dn©¤£¦¦¤¦¨¥¨¤¨¨

FxnF` `Edeil oi`nWExR xUA §§¥©¦¦¨¨¥
KixSd oFfn oil`FW Eid m` `nlWA¦§¨¨¦¨£¦¨©¨¦
oil`FW md la` a` oiCn aIgzi¦§©¥¦¦¨£¨¥£¦
m` zFxzFn mdW mbd cFre ,zFxzFn¨§£©¤¥¨¦
FYlki itM FpA rWrWl a`d lr Fl did̈¨©¨¨§©§¥©§§¦§¨§

:'Fbe il oi`n la`bi dxez £¨¥©¦¦§
(ãéàìo`M .'Fbe iCal ikp` lkE` Ÿ©¨Ÿ¦§©¦§¨

znrxY `l iM ,oFvxd hilgd¦§¦¨¨¦Ÿ©§Ÿ¤
,z`Ul miMqi la` mrxzn `Ed cal§©¦§©¥£¨©§¦¨¥
dvFx Fpi`W FpFvxE FYrC dNB `N ¤̀¨¦¨©§§¤¥¤
o`nOW e"g `l mrHd ozpe ,FCal `Vl¦¨§©§¨©©©©Ÿ¤§¨¥
`EdW xrXW `N` 'd xn`n zFUr£©£©¤¨¤¦¥¤
lkEi `le EPOn caM `Vn©¨¨¥¦¤§Ÿ©

:Fz`Ueh dxez ¥
(åèíàåWExR .'Fbe iN dUFr Y` dkM §¦¨¨©§¤¦§¥

lrA z`Ul eil` 'd xn`i iM Wg̈¦Ÿ©¥¨¨¥§©
cari oM zpn lr lkEi `NW mbd FgxM̈§£©¤Ÿ©©§¨¥©£Ÿ

aizkC dnWp z`ivi cr 'd(e mixaC)lkA ©§¦©§¨¨¦§¦§¨¦§¨



jzelrdaעד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â∑ מׁשה ׁשל ּכחֹו ּתׁשׁש ¿ƒ»»«¿…∆ƒֶֶַָֹֹ

הּפרענּות ּכנקבה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשהראהּו . ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻ
לפניו: אמר זאת, על עליהם להביא עתיד ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ּתחּלה  הרגני ּכן, È˙Ú¯a.אם ‰‡¯‡ŒÏ‡Â∑"ּברעתם" ְְִִִֵֵָָ¿«∆¿∆¿»»ƒְָָָ
מּתּקּוני  אחד וזה הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לכּתב, לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה

לׁשֹון סֹופרים  ּולתּקּון לכּנּוי .ּבּתֹורה ְְְִִִַָָ

(æè)Léà íéòáL él-äôñà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
åéøèLå íòä éð÷æ íä-ék zòãé øLà ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®
:Cnò íL eávéúäå ãòBî ìäà-ìà íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬−̈¦¨«

i"yx£ÈlŒ‰ÙÒ‡∑לתלּונת ּתׁשּובה ׁשאמרּת:הרי ∆¿»ƒְְְְֲִֵֶַָָָָ
היכן  הראׁשֹונים והּזקנים לבּדי". אנכי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֹ"לאֿאּוכל

ּבמ  אף והלא ׁשּנאמרהיּו? עּמהם, יׁשבּו (שמות צרים ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתבערה ג) ּבאׁש אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספּת ל" :ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּדכתיב ,לכ מּסיני היּו ּוראּויים כד)מתּו, "וּיחזּו(שמות : ְְְֱִִִִִֵֶַַָָ
ּומדּבר  ּפּתֹו ּכנֹוׁש ראׁש, קּלּות ׁשּנהגּו ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹאתֿהאלהים",

וזהּוּבפני  .רצה (שם)הּמל ולא וּיׁשּתּו". "וּיאכלּו : ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּופרע  ּבמּתןּֿתֹורה אבלּות לּתן ְֲִֵֵַַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּכאן  B‚Â'.להם Ì‰ŒÈk zÚ„È ¯L‡∑ ׁשאּתה אֹותן ֶָָ¬∆»«¿»ƒ≈¿ֶַָָ

ּבמצרים  ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו ּפר,מּכיר ּבעבֹודת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַ
ׁשּנאמר ידם, על ּומּכים עליהם מרחמים (שמות והיּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבגדּלתן,ה) יתמּנּו עּתה – יׂשראל" ּבני ׁשטרי "וּיּכּו :ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻֻ
ּבצרתן  ׁשּנצטערּו ּכדר.Ì˙‡ zÁ˜ÏÂ∑ קחם ְְְֲִֶֶֶַָָָ¿»«¿»…»ֵָ

ׁשל  ּבניו על ּפרנסים ׁשּנתמּניתם "אׁשריכם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדברים:
CnÚ.מקֹום!" ÌL e·vÈ˙‰Â∑ יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ָ¿ƒ¿«¿»ƒ»ְְְִִֵֵֶָ

אּלּו חביבין ויאמרּו: וכבֹוד, ּגדּלה ּבהם ְְְְְְֲֲִִִֵֶָָָֹֻוינהגּו
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מּפי ּדּבּור לׁשמע מׁשה עם ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֹׁשּנכנסּו

.(ספרי)
(æé)çeøä-ïî ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©

éìò øLààOîa Ezà eàNðå íäéìò ézîNå E £¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´
:Ecáì äzà àOú-àìå íòä̈½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«

i"yx£Èz„¯ÈÂ∑ אחת י זֹו הּכתּובֹות מעׂשר רידֹות ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַ
EnÚ.ּבּתֹורה  Èz¯a„Â∑ עּמהם ∑ÈzÏˆ‡Â.ולא  ַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒ

ּכמֹוּכתרּגּומֹו כד)"וארּבי", ּבני (שמות "ואלֿאצילי : ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַ
Ì‰ÈÏÚ.יׂשראל" ÈzÓNÂ∑ ּדֹומה מׁשה למה ְִֵָ¿«¿ƒ¬≈∆ְֶֶָֹ

והּכל  מנֹורה ּגּבי על ׁשּמּנח לנר ׁשעה? ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבאֹותּה

ּכלּום  חסר אֹורֹו ואין הימּנּו e‡NÂ.מדליקין ְְְִִֵֵֵֶַָ¿»¿
Ez‡∑ טרח עליהם ׁשּיקּבלּו עלֿמנת עּמהם התנה ƒ¿ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

וסרבנים  טרחנים ׁשהם ‡z‰.ּבני, ‡O˙Œ‡ÏÂ ְְְִִֵֶַַַָָָ¿…ƒ»«»
Ec·Ï∑(ספרי) לאֿאּוכל" ּׁשאמרּת: למה ּתׁשּובה הרי ¿«∆ְְְֲֵֶַַַָָָֹ

לבּדי" .אנכי ְִִַָֹ

b·¯‡טז  ÔÈÚ·L ÈÓ„˜ LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿√»««¿ƒ«¿»
‡nÚ È·Ò Ôep‡ È¯‡ zÚ„È Èc Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈«»
‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰˙È ¯a„˙e È‰BÎ¯ÒÂ¿«¿ƒ¿««»¿¿«¿«ƒ¿»

:CnÚ Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ»

¯Áe‡יז  ÔÓ Èa¯‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn` dfl ,LWtpm`e'Fbe`p ipbxd ©§§¨¤¨©§¦§¨§¥¦¨
cFr `Vi `le FWtp xqn dYr WExR¥©¨¨©©§§Ÿ¦¨

mrHd ozpe ,FCal `VOdd`x` l`e ©©¨§©§¨©©©©§©¤§¤
izrxAWtPl rx mxFBd xaC WExR §¨¨¦¥¨¨©¥©©¤¤

xW` drxde ,miwiCSd EciRwi eilrW¤¨¨©§¦©©¦¦§¨¨¨£¤
EdEbxdi m`W `id FAl wrv dilr̈¤¨¨©¦¦¤¦©©§
Fl EnxBW `vnpe dilM EaIgzi l`xUi¦§¨¥¦§©§§¨¨§¦§¨¤¨§
i`ElgY aWgi dfl mB ,mWiprdl§©£¦¨©¨¤¥¨¥©£¥

xn`n KxC lr WtPd(fi ilWn)WFpr mB ©¤¤©¤¤©£©¦§¥©£
xnFl ltke ,'Fbe wiCSlbxd `p ipbxd ©©¦§§¨©©¨§¥¦¨¨Ÿ

'd Edbxdi `l m` `Ed bExdW xnFl©¤¨¦Ÿ©©§¥
oM m`e ,l`xUi EdEbxdIW i`Ce iM¦©©¤©©§¦§¨¥§¦¥
mc` `N` bxFd Fpi` FzF` bxFd 'dWM§¤¥¥¥¤¨¨¨
bxd zaze ,lihw `lihw `xaB bExd̈©§¨§¦¨¨¦§¥©¨Ÿ

Exn` l"fxe w"xEW cETpA zWxcphEwli) ¦§¤¤§¦ª§©©¨§©§

(bk miNdY Wxcn Î d"lyz o`M`l m` l"fe ¨¦§©§¦¦§¦Ÿ

xAc` m`e izF` mibxFd md oY ¤̀¥¥§¦¦§¦£©¥
CbpMlkl oEki aEzMde ,ipbxd dY` L §¤§§©¨¨§¥¦§©¨§©¥§¨

:mikxCdfh dxez ©§¨¦
(æèäôñà`le .l`xUi ipwGn 'Fbe iN ¤§¨¦§¦¦§¥¦§¨¥§Ÿ

,l`xUi ipwf 'r 'Fbe iN dtq` xn`̈©¤§¨¦§¦§¥¦§¨¥
l"f Exn`X dnl fnxi(e"ht x"cna)'rdW ¦§Ÿ§©¤¨§¤¨

mr oNM Ebxdp mixvnA sq`W mipwf§¥¦¤¨©§¦§©¦¤¤§ª¨¦
mixg` 'r sq`IW eil` xn` dfl ,xEg¨¤¨©¥¨¤©£Ÿ£¥¦

zaY xn`e ,l`xUi ipwGniloEMzIW ¦¦§¥¦§¨¥§¨©¥©¦¤¦§©¥
Edrhi `NW icM KxAzi FnWl xaCA©¨¨¦§¦§¨©§¥¤Ÿ©§¥
FnWl didIWkE ,oFkp Fpi`W owfA ohVd©¨¨§¨¥¤¥¨§¤¦§¤¦§

:rx xaC rci `l devn xnFW 'zi¦§¥¦§¨Ÿ¥©¨¨©
ãBò'dl didY mztiq`W oEMzp¦§©¥¤£¦¨¨¦§¤©

lr 'dn dxxUde iEPOd ElAwIW¤§©§©¦§©§¨¨¥©
xn`IW dvxi cFr .dWOn `le l`xUi¦§¨¥§Ÿ¦¤¦§¤¤Ÿ©
Ebxdp mipFW`xd mipwGW mbd mdl̈¤£©¤§¥¦¨¦¦¤¤§

iEPOd l` zWBn md mnvr Erpni `lŸ¦§§©§¨¥¦¤¤¤©¦
il mibxdp WExR mitq`p EidIW mbd£©¤¦§¤¡¨¦¥¤¡¨¦¦

FxnF` KxcM ,inWl(cn miNdY)Lilr iM ¦§¦§¤¤§§¦¦¦¨¤
:EpbxdŸ©§

éð÷æipirA mdW WExR .eixhWe mrd ¦§¥¨¨§Ÿ§¨¥¤¥§¥¥
mdA zFCxl oilFkie miaWgp mrd̈¨¤§¨¦¦¦¦§¨¤
xn`n `Ede ,mxn`nl Ecxgie§¤¤§§©£¨¨§©£©

:eixhWefi dxez §Ÿ§¨
(æéézìöàåxcq mrh .'Fbe gExd on §¨©§¦¦¨©§©©¥¤

gM FA ozp 'd iM FzF`xdl ,df¤§©§¦¨©Ÿ©
o`OWkE mrd lM `Vn z`U lFkIW¤¨§¥©¨¨¨¨§¤¥¥
mi`Al KixSX dn EPOn lhpe xfg̈©§¨©¦¤©¤¨¦©¨¦

:mrd `VnA FOr z`Ul̈¥¦§©¨¨¨
àìåhilgd o`M .LCal dY` `Vz §Ÿ¦¨©¨§©¤¨¦§¦

xfgIW mbdW WExR dxfgd EPOn¦¤©£¨¨¥¤£©¤©£Ÿ
eil` 'd xn` iCal `V` xnFl dWn¤©¤¨§©¦¨©¥¨
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(çé)øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼
øNa eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa ék¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
:ízìëàå øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék¦¬−̈§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈©«£©§¤«

i"yx£eLc˜˙‰∑ עצמכם אֹומרהזמינּו הּוא וכן יב)לפרענּות, הרגה"(ירמיה ליֹום "והקּדׁשם :. ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(èé)àìå íéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì|äMîç ´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´
:íBé íéøNò àìå íéîé äøNò àìå íéîé̈¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«

ÔeÏÎÈ˙Âיח  ¯ÁÓÏ encÊ‡ ¯ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È¯‡ ‡¯Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ‡Ï ·Ë È¯‡ ‡¯Òa ‡pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡¯Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

ÏÂ‡יט  ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈz „Á ‡ÓBÈ ‡Ï»»«≈¿¿»¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡LÓÁ«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿ƒ

:ÔÈÓBÈƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Fl fnx cFr .LCal dY` `Vz `lŸ¦¨©¨§©¤¨©
x`XY `l xaCd zErvn`AW¤§¤§¨©¨¨Ÿ¦¨¥
`Ede ,FCal dWnl dlrOde zE`iUPd©§¦§©©£¨§¤§©§

xn`n`Vz `leW`x zE`iUp oFWl ©£©§Ÿ¦¨§§¦Ÿ
icil `A aEW .dNgYaM LCal didY `lŸ¦§¤§©§§©§¦¨¨§¨¦

l"fg xn`n(e"ht x"cna)xn` mpFWl dfe ©£©£©§¤§¨¨©
Ll iYzp ip` dWnl `Ed KExA WFcTd©¨¨§¤£¦¨©¦§
cgizze ipA z` qpxtl zrce dpiA¦¨§©©§©§¥¤¨©§¦§©¥
md LNXn eWkr dNcB DzF`A dY ©̀¨§¨§ª¨©§¨¦¤§¥
zxaql x`Azi cFr .o`M cr milhFp§¦©¨¦§¨¥¦§¨©

mixnF`d(.fi oixcdpq),EwqR `l Etqi `le ¨§¦©§¤§¦§Ÿ¨¨Ÿ¨§
dfaE`Vz `lexnF`M d`Eap oFWl ¨¤§Ÿ¦¨§§¨§¥

(` ik`ln)didY `l WExR 'd xaC `Vn ©§¨¦©¨§©¥Ÿ¦§¤
mipwGd lM Eidi `N` LCal `iap dY ©̀¨¨¦§©§¤¨¦§¨©§¥¦

:k"b mi`iapgi dxez §¦¦
(çéeLc÷úä`NW mrh .'Fbe xgnl ¦§©§§¨¨§©©¤Ÿ

l"f mdixaC itl xgn cr ozpixtq) ¨©©¨¨§¦¦§¥¤¦§¦

(o`MmpFWl dfe EWCwzd zazA EWxCW ¨¤¨§§¥©¦§©§§¤§¨
dfl .o`M cr zEprxtl mknvr Epinfd©§¦©§§¤§ª§¨©¨¨¤
cr cInE skY mdl zzl 'd dvx `lŸ¨¨¨¥¨¤¥¤¦¨©
mdl ozFp `Ed zEprxR iM mricFdW¤¦¨¦ª§¨¥¨¤
Kix`de mdA dxzde xUAd zpizpA¦§¦©©¨¨§¦§¨¨¤§¤¡¦

cr xn`e onf mdlxgnldidi dfaE ¨¤§¨§¨©©§¨¨¨¤¦§¤
EaEWi ilE` WtPd oFAWgl dliNd mdl̈¤©©§¨§¤§©¤¤©¨
`l iM drxd lr 'd mgPie daEWzA¦§¨§¦¨¥©¨¨¨¦Ÿ

:FOr zigWdl 'd uRgi©§Ÿ§©§¦©
ízìëàåxn` .xUAmYlk`eztqFzA ©£©§¤¨¨¨©©£©§¤§¤¤

l"f mdixacl e"`e(ixtq) ¨§¦§¥¤¦§¦

itM ,'Eke mknvr Epikd mdl xn`W¤¨©¨¤¨¦©§§¤§§¦
zrcFd `Ed iM mYlk`e xnFl wCvi df¤ª§©©©£©§¤¦¨©
EWCwzd oFW`xd lr sqFp oipr¦§¨¨©¨¦¦§©§

:xUA mYlk`e cFre zEprxtl§ª§¨§©£©§¤¨¨
éklr 'd ciRwi iM rnWn .'Fbe mzikA ¦§¦¤§©§¨¦©§¦©

Wi xErM dn zrcl Kixve ikAd©§¦§¨¦¨©©©¦¥
mrh iM d`xpe ,Fnvr cSn ikAA©§¦¦©©§§¦§¤¦©©
lr dxFi ikAdW cvl `Ed dcRwdd©©§¨¨§©¤©§¦¤©
m`W dbVdd zlilWA hlgOd oFxQg¦¨©ª§¨¦§¦©©©¨¨¤¦

l`FXd oaM 'dn l`Wl mdl did ok `lŸ¥¨¨¨¤¦§Ÿ¥§¥©¥
xW` z` eia`ndOnE ,FWtp dE`Y ¥¨¦¤£¤§©¤©§¦©

iM mlv` hlgn xaCd iM dxFi EkAX¤¨¤¦©¨¨ª§¨¤§¨¦
`Ede ,mzl`W zzl e"g gM Fl oi` 'd¥Ÿ©¨¥§¥¨¨§

xnFl wCwCX dnEplk`i inoi` xnFl ©¤¦§¥©¦©£¦¥©¥
`vnY oke ,df xaC zFUr lkEIW in¦¤©£¨¨¤§¥¦§¨

l"fx Exn`W FA(ixtq)l`xUi Exn`W ¤¨§©©¦§¦¤¨§¦§¨¥
lFkId zlkiA dxitM Ffe ,'Eke gM oi ¥̀Ÿ©§§§¦¨¦Ÿ¤©¨
ixg`W wEqRA oIre `Ed KExA lM lr©Ÿ¨§©¥©¨¤©£¥

:df¤
éðæàaxAcl EWg `NW WExR .'d §¨§¥¥¤Ÿ¨§©¥

okFW 'dW mbd dN`d mixaCM©§¨¦¨¥¤£©¤¥
mircFie miWiBxn mixAcnde mkFzA§¨§©§©§¦©§¦¦§§¦
dfA Wie ,mkFzA okFW rnFW iM¦¥©¥§¨§¥¨¤
ixaC xnFl c`n cr dlFcB zEtivg£¦§¨©§Ÿ©¦§¥
:df xg`W wEqRA oIre 'd ipf`A dxitM§¦¨§¨§¥§©¥©¨¤©©¤

ékzpEM zrcl Kixv .'Fbe Epl aFh ¦¨§¨¦¨©©©¨©
zaY FxnF`iM ,iMxErW Dl oi` mB §¥©¦¦©¥¨¦

ricFIW ilE`e ,rnWPd oFWl ahwA oFkp̈§Ÿ¤§©¦§¨§©¤¦©
xUAd ze`Y dnvr KM lM iM aEzMd©¨¦¨¨¨§¨©£©©¨¨
.xUA DA lk`l mixvnA ExgAW cr©¤¨£§¦§©¦¤¡Ÿ¨¨¨

KxCd df lr aEzMd x`Azi cFriM ¦§¨¥©¨©¤©¤¤¦
xn`l 'd ipf`A mzikAmrh WExR §¦¤§¨§¥¥Ÿ¥©©

in `Ed 'd ipf`l mYrnWdW ikAd©§¦¤¦§©§¤§¨§¥¦
,xn`Od xcbA did df xUA Eplk`i©£¦¥¨¨¤¨¨§¤¤©©£¨
iM rcFi mzFAl ogFA WcTd gEx la £̀¨©©Ÿ¤¥¦¨¥©¦
xzFi iM `Ed mixaCd zilkzA mvtg¤§¨§©§¦©§¨¦¦¥
ux` mixgFA iM ,mixvn mdl aFh¨¤¦§©¦¦£¦¤¤
dfle ,dpikXd zpEkWA zaXn mixvn¦§©¦¦¤¤¦§©©§¦¨§¨¤
mknvr Epinfd xn`e mdA 'd s` dxg̈¨©¨¤§¨©©§¦©§§¤
gEx zgp `vnY dfaE ,zEprxtl§ª§¨¨¤¦§¨©©©

sFQal xn`W 'd xn`nAiM ori §©£©¤¨©§©©©¦
mkAxwA xW` 'd z` mYq`n`le 'Fbe §©§¤¤£¤§¦§§¤§§Ÿ

dn itlE ,mdixacA df xMfdW Epivn̈¦¤ª§©¤§¦§¥¤§¦©
wIci mB ,oFkp lr aXizi EpWxRX¤¥©§¦§©¥©¨©§ª©

mYq`n FxnF`z`zaY oFxziA 'd §§©§¤¤§¦§¥©
nFl oEMzp iM ,z`mr zFidl Eq`OW x ¤¦¦§©¥©¤¨£¦§¦

:mixvn ux`A miwWFge mY` okFXd 'd©¥¦¨§§¦§¤¤¦§©¦
ïúðåKixv .mYlk`e xUA mkl 'd §¨©¨¤¨¨©£©§¤¨¦

mixaCd xnFl xfg dOl zrcl̈©©¨¨¨©©©§¨¦
wiRqd `NW cFr ,KEnqA xn`W¤¨©§¨¤Ÿ¦§¦

xn`e 'Fbe ozpe xn`OAmYlk`e`lde ©©£©§¨©§§¨©©£©§¤©£Ÿ
,mdl oYPd Elk`IW xaCd `Ed oaEn¨©¨¨¤Ÿ§©¦¨¨¤
mbdW mdl xnFl aEzMd oEkIW d`xpe§¦§¤¤§©¥©¨©¨¤¤£©
EdEpWxtE 'Fbe xgnl EWCwzd xn`W¤¨©¦§©§§¨¨§¥©§
didi `le daEWzA ExfgIW xnFl `AW¤¨©¤©§§¦§¨§Ÿ¦§¤
,xgn cr onf mdl ozp dfle zEprxRª§¨§¨¤¨©¨¤§¨©¨¨
mdl xUAd zpizp mcw didi df lM̈¤¦§¤Ÿ¤§¦©©¨¨¨¤
lirFY `l xUAd mdl oYIW xg` la £̀¨©©¤¦¥¨¤©¨¨Ÿ¦
,EdElk`i `NW mdl daEWYde dhxgd©£¨¨§©§¨¨¤¤ŸŸ§

xn`n `EdexUA mkl 'd ozpef` §©£©§¨©¨¤¨¨¨
mYlk`e,aEIgA lk`l mY` oikixv ©£©§¤§¦¦©¤¤¡Ÿ§¦

mdl fnxl oM xnFl ltM fnx KxcaE§¤¤¤¤¨©©¥¦§Ÿ¨¤
lM lr oM mB daEWzA Exfgi m`W¤¦©§§¦§¨©¥©¨
Kln xaC `vi iM xUA Elk`i mipR̈¦Ÿ§¨¨¦¨¨§©¤¤
F` ,mixaCd Epiad `l mde ,oFhlW¦§§¥Ÿ¥¦©§¨¦

:EwiCvd `le Epiadhi dxez ¥¦§Ÿ¦§¦
(èéàìlW oMx` mrh .'Fbe cg` mFi Ÿ¤¨§©©¨§¨¤

dn itl ,mdA dpEMde ,mixaC§¨¦§©©¨¨¨¤§¦©
iM xUA mYlk`e xn`OA EpWxRX¤¥©§©©£©©£©§¤¨¨¦
cvlE ,lk`l maIgl `Ed Kln zevn¦§©¤¤§©§¨¤¡Ÿ§©
Fze`Y milWYW mc` Ll WIW¤¥§¨¨¤©§¦©£¨
Wie ,'aA Wie ,cg` mFiA xUA zlik`A©£¦©¨¨§¤¨§¥§§¥
xn`ie ,mixUrA Wie ,'iA Wie ,'dA§§¥§§¥§¤§¦§Ÿ©
lk`i `le ize`Y iYnlWd dPd mc`d̈¨¨¦¥¦§©§¦©£¨¦§ŸŸ©
milWOdl Kln xaC `A dfl ,cFr¨¤¨§©¤¤§©©§¦
mFi `l dxdf` azM cg` mFiA Fze`Y©£¨§¤¨¨©©§¨¨Ÿ
eilr d`A 'aA Fze`Y milWOdlE ,cg ¤̀¨§©©§¦©£¨§¨¨¨¨
liAbde ,mNM oke ,minFi `le dxdf`d̈©§¨¨§Ÿ¨¦§¥ª¨§¦§¦
icM dlik`d aEIgA mFi 'l mdl̈¤§¦¨£¦¨§¥
iWFp` rahA `xfl dide EdEq`nIW¤¦§¨§¨¨§¨¨§¤©¡¦
lHand lM dYrnE ,FA de`Yd zxEnY§©©©£¨¥©¨¨©§©¥
e`l lr xar df ixd '` mFi Fzlik`n¥£¦¨£¥¤¨©©¨

:dUr zevn lHaEk dxez ¦¥¦§©£¥
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(ë)ãò|äéäå íëtàî àöé-øLà ãò íéîé Lãç ©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬
íëaø÷a øLà ýåýé-úà ízñàî-ék ïòé àøæì íëì̈¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½

:íéøönî eðàöé äf änì øîàì åéðôì ekázå©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈÓÈ L„Á „Ú∑ ּבּכׁשרים על זֹו ׁשּמתמּצין , «…∆»ƒְְִִִֵֶַַַ

הּוא  ּוברׁשעים יֹוצאה. נׁשמתן ואחרּֿכ ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּטֹותיהן
ׁשנּויה  היא ּכ – ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו "הּבׂשר ְִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר:
הרׁשעים  חּלּוף: ׁשנּויה ּב'ּמכילּתא' אבל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּב'ּספרי',
"הּבׂשר  והּכׁשרים יֹום, ׁשלׁשים ּומצטערין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאֹוכלין

ׁשּניהם" ּבין ÌÎt‡Ó.עֹודּנּו ‡ˆÈŒ¯L‡ „Ú∑ ִֵֵֶֶ«¬∆≈≈≈«¿∆
תקֹוצּון  "די ּכאּלּוּכתרּגּומֹו: לכם ּדֹומה יהא ּביּה". ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

לחּוץ  ונגעל ׁשּיֹוצא עד מּדאי, יֹותר מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָאכלּתם
האף  ּדר.‡¯ÊÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑(ספרי) מרחקין ׁשּתהיּו ֶֶַָ¿»»»∆¿»»ְְֲִִֶַ

הּדרׁשן אֹותֹו מׁשה רּבי ּובדברי ּׁשּקרבּתם. מּמה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹיֹותר
"זרא" לחרב ׁשּקֹורין מקֹום ׁשּיׁש ‡˙Œ‰'.ראיתי ְִִִֵֶֶֶֶָָָָ∆

ÌÎa¯˜a ¯L‡∑ ּביניכם ׁשכינתי ׁשּנטעּתי לא ,אם ¬∆¿ƒ¿¿∆ְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
הּללּו הּדברים לכל לּכנס לבבכם ּגבּה .לא ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

(àë)øLà íòä éìâø óìà úBàî-LL äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬
eìëàå íäì ïzà øNa zøîà äzàå Baø÷a éëðà̈«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−

:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«
i"yx£ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL∑:ּפירׁש הּדרׁשן מׁשה ורּבי היתרים. אלפים ׁשלׁשת הּפרט, את למנֹות חׁש לא ≈≈∆∆«¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

אּלא  ּבכּו מּמצרים ׁשּלא ׁשּיצאּו .אֹותן ְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(áë)íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe ïàöä£¯Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´
ô :íäì àöîe íäì óñàé íiä éâc-ìk-úà¤¨§¥¬©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«

i"yx£ËÁMÈ ¯˜·e Ô‡ˆ‰∑(ספרי) מארּבעה אחד זה ¬…»»ƒ»≈ְֵֶֶַָָָ
ׁשמעֹון  רּבי ואין ּדֹורׁש, עקיבא רּבי ׁשהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּדברים
אלף  "ׁשׁשֿמאֹות אֹומר: עקיבא רּבי ּכמֹותֹו. ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָּדֹורׁש
חדׁש ואכלּו להם אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרגלי...

ּוב  הצאן יסּפיק ימים מי ּכמׁשמעֹו: הּכל – וגֹו'" קר ְְְְֲִִִַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכענין כה)להם? ּגאּלתֹו".(ויקרא ּכדי "ּומצא : ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אֹו זֹו, קׁשה: כ)ואיזֹו הּמרים"(במדבר "ׁשמעּוֿנא :? ְְִִֵַָָָֹ

ולא  הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, אמר ׁשּלא לפי ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹאּלא

ÔBÎÏכ  È‰ÈÂ da ÔeˆB˜˙ Èc „Ú ÔÈÓBÈ Á¯È „Ú«¿«ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»≈¿»«¿»
È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎ·e ÔBÎÈÈa ˙È¯L dzÎLcƒ¿ƒ¿≈«¿«≈≈¿≈√»ƒ

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜Ù Ô„ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

b·¯‡כא  ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó ˙ÈL ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
z¯Ó‡ z‡Â ÔB‰ÈÈ· ‡‡ Èc ‡nÚ ‰‡Ï‚ƒ̄¿»»«»ƒ¬»≈≈¿«¿¬«¿¿

:ÔÈÓBÈ Á¯È ÔeÏÎÈÈÂ ÔB‰Ï Ôz‡ ‡¯Òaƒ¿»∆≈¿¿≈¿¿«ƒ

ÔB‰Ïכב  Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk˙È ÔÈ¯B˙Â ÔÚ‰¬»¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿¿
Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙È ‡nÈ Èe Ïk ˙È Ì‡ƒ»»≈«»ƒ¿«¿¿«¿«¿

:ÔB‰Ï¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áë-àëøîàiåxwaE o`vd 'Fbe dWn ©Ÿ¤¤§£Ÿ¨¨
`ltp .'FbemixaCd iPOn E §¦§§¦¤¦©§¨¦

dfM xn`l oFkp oi`W mxn`W iOn¦¦¤£¨¨¤¥¨¥¨¥¨¤
idl` zNcB xiMd `NW mc`n ENt £̀¦¥¨¨¤Ÿ¦¦§ª©¡Ÿ¥
,midl`d Wi`l oMW lMnE l`xUi¦§¨¥¦¨¤¥§¦¨¡Ÿ¦

l"fxe(ixtq)mdnE ,`hgl Fl EaXg mdn §©©¦§¦¥¤¦§§¥§¥¤
`NRzi l`xUi lW ozlRn lr iM Exn`̈§¦©©¨¨¨¤¦§¨¥¦§©¥
liaWA 'Fbe sl` zF`n WW EznEi dOl̈¨§¥¥¤¤§¦§¦
lM lr la` ,WxCY dWxCde ,xUAd©¨¨§©§¨¨¦¨¥£¨©¨
,mixaC lW ohWR aXil Kixv mipR̈¦¨¦§©¥§¨¨¤§¨¦
xnFl xfg dOl zrcl Kixv cFr¨¦¨©©¨¨¨©©

mixn`Pd mixaCdxUA Yxn` dY`e ©§¨¦©¤¡¨¦§©¨¨©§¨¨¨
.oY``id ddinY dn zrcl Kixv cFr ¤¥¨¦¨©©©§¦¨¦
z`fxwaE o`vdWi qp `lA mB 'Fbe Ÿ£Ÿ¨¨§©§Ÿ¥¥

,mini Wcg EPOn oFGl dpwn mdl̈¤¦§¤¦¦¤Ÿ¤¨¦
aEzMd xAC `ln `xwnE(ai zFnW)mbe ¦§¨¨¥¦¥©¨§§©

Kixv cFr .'Fbe xwaE o`ve 'Fbe ax axr¥¤©§§Ÿ¨¨§¨¦

mId ibC lkA KM lM mifbd dOl zrcl̈©©¨¨¦§¦¨¨§¨§¥©¨
mdn wRYqdl mId ibC lM KixSW¤¨¦¨§¥©¨§¦§©¥¥¤
milkF` mlFrd lM `lde mini WcgŸ¤¨¦©£Ÿ¨¨¨§¦
lr minrR KM lM miltM mdW mibC̈¦¤¥¦§©¦¨¨§¨¦©

:l`xUi EidW sl` zF`n WW¥¥¤¤¤¨¦§¨¥
ïëà.mikxC 'aA miaEzMd EaXizi ¨¥¦§©§©§¦§§¨¦

oYIW eil` 'd xn`WM cg`d̈¤¨§¤¨©¥¨¤¦¥
zErnWn dWn oiad mzq xUA mdl̈¤¨¨§¨¥¦¤©§¨
oYi xUA lW cg` oin iM mixaCd©§¨¦¦¦¤¨¤¨¨¦¥

eiptl xn` dfl ,mdlsl` zF`n WW ¨¤¨¤¨©§¨¨¥¥¤¤
mdA `vOi dfM ax oipnE WExR 'Fbe§¥¦§¨©¨¤¦¨¥¨¤
dfe ,o`v xUA uRgi df ,zFpFW zFrC¥¤©§Ÿ§©Ÿ§¤
,zFtFr dfe ,iavE lI` dfe ,xwA uRgi©§Ÿ¨¨§¤©¨§¦§¤

,mibC dfemdl oY` xUA Yxn` dY`e §¤¨¦§©¨¨©§¨¨¨¤¥¨¤
xUAd `id dn ,'` xUA oin rnWn©§¨¦¨¨©¦©¨¨

,oYYWxwaE o`vdmdl `vnE 'Fbe ¤¦¥£Ÿ¨¨§¨¨¨¤
,mWTan WExRibC lM z` m`WExR ¥§ª¨¨¦¤¨§¥¥

'Fbe mibC ipin lMmdl `vnEWExR ¨¦¥¨¦§¨¨¨¤¥
o`v xUA mdl oYYWM `ld ,mWTan§ª¨¨£Ÿ§¤¦¥¨¤§©Ÿ
,iavE lI`A mivtg Exn`i xwaE¨¨Ÿ§£¥¦§©¨§¦
mivtg Exn`i iavE lI` mdl oYYWkE§¤¦¥¨¤©¨§¦Ÿ§£¥¦
zFtFr mdl oYYWkE ,zFtFr xUaA¦§©§¤¦¥¨¤

d zFevw 'a mWxe ,mibC Exn`ixUA Ÿ§¨¦§¨©©§©¨¨
mibC xUA oFxg`d dvwe xwaE o`vŸ¨¨§¨¤¨©£§©¨¦
o`v xUA oiAW miIrvn` zFbxCde§©§¨¤§¨¦¦¤¥§©Ÿ

xn`e ,mipaEn mibC xUal xwaElM ¨¨¦§©¨¦¨¦§¨©¨
mId ibCmipinA lirFi `NW WExR §¥©¨¥¤Ÿ¦§¦¦

mibC ipin lM `iai m` `N` mibCdn¥©¨¦¤¨¦¨¦¨¦¥¨¦
,eilr EMai xqgd oiOd df zlEGW mIAW¤©¨¤©¤©¦¤¨¥¦§¨¨
ipin lM zlEf mdiR znizq oi` dYrnE¥©¨¥§¦©¦¤©¨¦¥
lke zFtFr ipin lke dIge dndA xUÄ¨§¥¨§©¨§¨¦¥§¨
,mini Wcg mdl miwiRqOd mibC ipin¦¥¨¦©©§¦¦¨¤Ÿ¤¨¦
dzid Fz`ltd xTrW xnF` z`vnp¦§¥¨¥¤¦©©§¨¨¨§¨
lW cg` oin iM 'd ixaCn oiadW cvl§©¤¥¦¦¦§¥¦¦¤¨¤



עז jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iyiy meil inei xeriy
לא  לפיכ ּבּגלּוי, היתה מריבה ׁשל וזֹו מּמּנּו, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹנפרע
לא  חסֿוׁשלֹום, אֹומר: ׁשמעֹון רּבי הּכתּוב. לֹו ְְִִֵַַַַָָָֹחס
ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק אֹותֹו ׁשל ּדעּתֹו על ְְִִֶֶַַַָָָָעלתה

יב) הּמקֹום (שם אין יאמר: הּוא", נאמן "ּבכלּֿביתי :ְֱִֵֵֶַַָָָֹ
רגלי  אלף "ׁשׁשֿמאֹות אמר: ּכ אּלא לנּו? ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמסּפיק
ואחרּֿכ ימים, לחדׁש אּתן" ּבׂשר אמרּת ואּתה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוגֹו',
להם" יּׁשחט ּובקר "הצאן ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה ְֲֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻּתהרג

עֹולם? עד מסּפקּתן זֹו אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּכדי
ּכֹור  "טל לחמֹור: לֹו אֹומרים זה? הּוא ׁשבח ְְְֲֲִִִֶַֹוכי
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ְְְְֱִִַַָָֹֹׂשעֹורים
ּבעיני הטֹוב ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אּתן, לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ואם
ּכּיֹוצא  ּומאה הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיד
ׁשעה  אפּלּו לפניהם קצרה ידי ּתהי ואל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבהם,

.אחת"! ַַ

(âë)äzò øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬
:àì-íà éøáã Eø÷éä äàøú¦§¤²£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ

i"yx£È¯·„ E¯˜È‰ ‰‡¯˙ ‰zÚ∑ּבנֹו ּגמליאל רּבן «»ƒ¿∆¬ƒ¿¿¿»ƒְְִֵַַָ
על  לעמד אפׁשר אי אֹומר: הּנׂשיא יהּודה רּבי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשל

ּתסּפיק הּטפל  לא עלילה אּלא מבּקׁשים ׁשאינן מאחר , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבׂשר  להם נֹותן אּתה אם ;אחרי לדּון סֹופן ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָלהם,
נֹותן  אּתה ואם ּבּקׁשנּו. ּדּקה יאמרּו: ּגּסה, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹּבהמה
ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלהם
ׁשּקצרה  יאמרּו אםּֿכן לֹו: אמר ּבּקׁשנּו! וחגבים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּדגים
"עּתה  לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָידי.

מׁשה  הל .ל יׁשמעּו ׁשּלא – דברי" היקר ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹֹתראה
היד  להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָלפּיסן

ּתקצר? עח)ה' וגֹו'(תהילים מים וּיזּובּו הּכהֿצּור "הן ְְִִִֵַַָָָ
זֹו היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". ּבֹו,הגםֿלחם אין ְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

מׁשה  "וּיצא ׁשּנאמר: וזהּו ׁשאלתנּו. למּלאֹות ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּכח
ׁשבעים  וּיאסף לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוידּבר

וגֹו' .איׁש ְִ

ÔÚkכג  ·kÚ˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»ƒ¿«»¿«
:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙t CpÚ¯ÚÈ‰ ÈÊÁz∆¡≈«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oYIW xnF` did m` inp ikd oi`e ,xUÄ¨§¥£¦¨¥¦¨¨¥¤¦¥
`l xUA lW mlFrAW mipin lM mdl̈¤¨¦¦¤¨¨¤¨¨Ÿ
lM EaXizp dfaE ,Dinzn did̈¨©§¦©¨¤¦§©§¨
zpEM xTre ,og dWn ixace miwECwCd©¦§¦§¦§¥¤¥§¦©©¨©
`le xUAd zYn rpOi ilE` dfA dynŸ¤¨¤©¦¨©¦¥©¨¨§Ÿ
:dfA df dlY 'd iM l`xUi ipA EzEnï§¥¦§¨¥¦¨¨¤¨¤

Cøãål"f mdixaC iR lr 'a(.gp zFkxA) §¤¤©¦¦§¥¤§¨

`Ed KExA WFcTd oi` Exn`W¤¨§¥©¨¨
eil` 'd xn`W cvlE ,xwWl qp dUFr¤¥§¤¤§©¤¨©¥¨

l"f mxn`nM mAxg `Ed xUAdW'tA) ¤©¨¨©§¨§©£¨¨§

('koMW `xfl mkl dide i"Wx WExtA§¥©¦§¨¨¨¤§¨¨¤¥
lr `l oM m` `xf axgl 'Eke oixFw¦§§¤¤¨¨¦¥Ÿ©
xUAn Elk`IW `N` aEzMd xAcn qPd©¥§©¥©¨¤¨¤Ÿ§¦¨¨
mdl `vnp oi`W DnY df lre `vnPd©¦§¨§©¤¨¥©¤¥¦§¨¨¤

xn`nE ,mFi miWlW lk`loY` xUA ¤¡Ÿ§¦©£©¨¨¤¥
mdl`Ed WExR Wcgn FpYIW d`xPW ¨¤¤¦§¤¤¦§¥¨¨¥

crW cvl ,Flk`l zEWx mdl oYIW¤¦¥¨¤§§¨§§©¤©
lk`l zEWx mdl did `l dYr©¨Ÿ¨¨¨¤§¤¡Ÿ
iM 'd xn`e 'd zcFarl Eide mdipwOn¦¦§¥¤§¨©£©§¨©¦
xn`nE ,xUA lk`l zEWx mdl oYi¦¥¨¤§¤¡Ÿ¨¨©£©

mId ibC lM z` m`EidW cvl WExR ¦¤¨§¥©¨¥§©¤¨
zklFd dzidW x`Adn mibC mdl̈¤¨¦¥©§¥¤¨§¨¤¤
zEwRYqd mdl did `l la` mdOr¦¨¤£¨Ÿ¨¨¨¤¦§©§
dWn xrXWM ,WcgA cg` mFil ENt £̀¦§¤¨©Ÿ¤§¤¦¥¤
lMW xrW mFi 'l `FAx 'ql KixSd xaC̈¨©¨¦§¦¦¥¤¨

`l `vnPA mW zFidl oilFkIW mibC̈¦¤§¦¦§¨©¦§¨Ÿ
xaQW Epxn` xaM qp KxcaE ,EwiRqi©§¦§¤¤¥§¨¨©§¤¨©

`NWrx xaC zilkzl qp 'd dUri ¤Ÿ©£¤¥§©§¦¨¨©
dWn zdinY df KxclE ,iYazMW FnM§¤¨©§¦§¤¤¤§¦©¤
Fpi` iM xaC znW` eilr oi`e ddinY§¦¨§¥¨¨©§©¨¨¦¥
qg 'd zlkiA oFxQg dUFr¤¦¨¦Ÿ¤©

:mFlWebk dxez §¨
(âëãéäixac Lxwid 'Fbe xvwY 'd £©¦§¨§£¦§§§¨¦

mikxCd 'a iR lr x`Azi .'Fbe§¦§¨¥©¦©§¨¦
zdinYW EpWxRW '`d KxCl ,EpazMW¤¨©§©¤¤¨¤¥©§¤§¦©
oinA mNM EwRYqi `l iM dzid dWn¤¨§¨¦Ÿ¦§©§ª¨§¦
zcnFr mYnrxze mdl oYPd xUÄ¨©¦¨¨¤§©§¨§¨¤¤
zzl FciA zlki Wi iM 'd FricFd ,crl̈©¦¦¥§Ÿ¤§¨¨¥
`Ede ,FA mze`Y lM `NnIW xUA oin¦¨¨¤§©¥¨©£¨¨§

xn`nxvwY 'd cidoinA zzl WExR ©£©£©¦§¨¥¨¥§¦
EE`zi xW` lM mwERq iC cg` xUÄ¨¤¨¥¦¨¨£¤¦§©

FxnF`e ,miE`zOd lMd`xz dYr ¨©¦§©¦§§©¨¦§¤
ixaC Lxwidip`W cg` xaC WExR £¦§§§¨¦¥¨¨¤¨¤£¦

zFUrl iYxn`W cg` xEAC F` dUFr¤¦¤¨¤¨©§¦©£
zEwRYqd FA WIW KM lM xwi didi¦§¤¨¨¨¨¤¥¦§©§
,zFidl oilFkIW zFe`Yd iwlg lkl§¨¤§¥©©£¤§¦¦§
ipin lM FA WIW xUA oin mdl oYIW¤¦¥¨¤¦¨¨¤¥¨¦¥
xErWe ,mlFrA zFidl oilFkIW xUÄ¨¤§¦¦§¨¨§¦

zaYLxwiLlv` xwi didi `Ed ¥©¦§§¦§¤¨¨¤§§

WxRzi F` ,dNrRd xwi d`xYWMLxwi §¤¦§¤§©©§ª¨¦§¨¥¦§§
ici lr 'd oYIWM xwi EPOn Ll didi¦§¤§¦¤§¨§¤¦¥©§¥
didi EdFnM oi`W xUAd oin dWn¤¦©¨¨¤¥¨¦§¤
l`xUi ipirA dNcbE xwi dWnl§¤§¨§ª¨§¥¥¦§¨¥
:mdipirA xTizie Fz`EapaE FA oin`dl§©£¦¦§¨§¦§©¥§¥¥¤

CøãìedWn zdinYW EpazMW 'a §¤¤¤¨©§¤§¦©¤
EPOOW xUAdW FaWgl dzid̈§¨§¨§¤©¨¨¤¦¤
la` `vnPdn `Ed l`xUi ipA ErAUi¦§§§¥¦§¨¥¥©¦§¨£¨
xn` ,dfM xacl qp dUri `l qPdn¥©¥Ÿ©£¤¥§¨¨¨¤¨©

eil` 'dxvwY 'd cidoFkp m`d WExR ¥¨£©¦§¨¥©¦¨
`l m` oM m`e ,xvwY e"g 'd cIW¤©¦§©§¦¥¦Ÿ
ci riBY `l iM Exn`i qPd dUrp©£¤©¥Ÿ§¦Ÿ©¦©¨
'd uRgi dfle ,mWTan zFUr dpFilr¤§¨£§ª¨¨§¨¤©§Ÿ

xcqM `NW qp zFUrlENg liaWA F £¥¤Ÿ§¦§¦§¦¦
xn` xnB dfle ,'dd`xz dYrdOA §¨¤¨©Ÿ¤©¨¦§¤©¤
d`xY dUFr ip`Xixac Lxwid'Fbe ¤£¦¤¦§¤£¦§§§¨¦§

d`lde oMn LipirA xwi didi WExR¥¦§¤¨¨§¥¤¦¨¨¨§¨
icFakl il rbFPd xaC WExR ixaC§¨¦¥¨¨©¥©¦¦§¦
dUFre dxEXd lwlwn ip`W d`xYWM§¤¦§¤¤£¦§©§¥©¨§¤
inW ElNgi `NW iliaWA xwXl qp¥©¤¤¦§¦¦¤Ÿ§©§§¦
m` xaCd lr izcRwd xErW rcY dGn¦¤¥©¦©§¨¨¦©©¨¨¦

l"fx `vnze ,`Ed ohw F` lFcBoiWECw) ¨¨¨§¦§¨©©¦¦

(.n'd lENg oiprA xnFl E`iltdW¤¦§¦©§¦§©¦
:dlFcB FzcRwdWck dxez ¤©§¨¨§¨
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(ãë)ýåýé éøác úà íòä-ìà øaãéå äLî àöiå©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®
úáéáñ íúà ãîòiå íòä éð÷fî Léà íéòáL óñàiå©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ

:ìäàä̈«Ÿ¤

(äë)ýåýé ãøiå|çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðòa ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ
çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéòáL-ìò ïziå åéìò øLà£¤´¨½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

:eôñé àìå eàaðúiå çeøä íäéìò£¥¤Æ¨½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
i"yx£eÙÒÈ ‡ÏÂ∑,"פסקין "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ּב'ּספרי'. מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו לא ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהם  נבּואה ּפסקה .ׁשּלא ְְֵֶֶָָָֹ

(åë)íéLðà-éðL eøàMiå|ãçàä íL äðçna|ãcìà ©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈
íéáúka änäå çeøä íäìò çðzå ããéî éðMä íLå§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½

äðçna eàaðúiå äìäàä eàöé àìå: §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«
i"yx£ÌÈL‡ŒÈL e¯‡MiÂ∑(ספרי).ׁשּנבחרּו מאֹותן «ƒ»¬¿≈¬»ƒְֲִֵֶָ

זֹו לגדּלה ּכּדאין אנּו אין ÌÈ·˙ka.אמרּו: ‰n‰Â∑ ְְְִִֵָָָָֻ¿≈»«¿Àƒ
נקּובים  ּכּלם ונכּתבּו לסנהדרין. ׁשּבהם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻּבמבררים
לׁשנים  עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ּגֹורל; ועלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּבׁשמֹות

„ÈÈכד  ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L LÎe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿«¿¿»

ÔÓכה  Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe¯»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e·„ ‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

Á„כו  ÌeL ‡˙È¯LÓa ÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡Èz ÌeLÂ „cÏ‡∆¿»¿ƒ¿»»≈»¿«¬≈
e˜Ù ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·„ ‡Áe¯»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa˙‡Â ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãëàöiåmiCwd .'Fbe xAcie dWn ©¥¥¤©§©¥§¦§¦
sq` KM xg`e mrd l` mixaCd©§¨¦¤¨¨§©©¨¨©
ixaC xcqA Epivn ok `l xW` mipwGd©§¥¦£¤Ÿ¥¨¦§¥¤¦§¥
xg`e mipwf ztiq` miCwdW eil` 'd¥¨¤¦§¦£¦©§¥¦§©©
FYrcA oCW cvl ,xn`Y mrd l`e KM̈§¤¨¨Ÿ©§©¤¨§©§
Fxn`n miCwdl `id oFilr zrC iM¦©©¤§¦§©§¦©£¨
miCwdl FzpEM dzid m`W ,l`xUil§¦§¨¥¤¦¨§¨©¨¨§©§¦
xn`n Fl zFEvl Fl did `l dtiq`d̈£¦¨Ÿ¨¨§©©£©
xn`n miCwIW ciBn df ixd `N` ,mrd̈¨¤¨£¥¤©¦¤©§¦©£¨
ld`l mipwGd sq`i KM xg`e mrl̈¨§©©¨¤¡Ÿ©§¥¦¨Ÿ¤

:oiprA xEn`d lM dUrie§©£¤¨¨¨¨¦§¨
íòèå,dtiq`d xn`n 'd miCwd xW` §©©£¤¦§¦©£©¨£¦¨

ixacl daEWY dzid dfAW cvl§©¤¨¤¨§¨§¨§¦§¥
z`Ul iCal lkE` `l xn`W dWn¤¤¨©Ÿ©§©¦¨¥
lr FaiWdl miCwd dfl ,mrd lM z ¤̀¨¨¨¨¤¦§¦©£¦©
l` xAcl EdEv KM xg`e dNgY eixaC§¨¨§¦¨§©©¨¦¨§©¥¤
rcil mkg dWn iM 'd rcie ,l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¨©¦¤¨¨¥©
liMUd oMW FnM miCwdl KixSd©¨¦§©§¦§¤¥¦§¦
xn`n iM xnFl xWt` cFr .zFUr£¤§¨©¦©£©

'd ixaC z` mrd l` xAcieixaC md ©§©¥¤¨¨¥¦§¥¥¦§¥
xW` cr aWge ,cal mipwGd ztiq £̀¦©©§¥¦§©§¨©©£¤
mipwGd ztiq`A 'd dESX dn xnbi¦§Ÿ©¤¦¨©£¦©©§¥¦
l`e 'a xn`n mrd l` xAcl `vie§¨¨§©¥¤¨¨©£©§¤
Wxcn ixaCn mbe ,xn`Y mrd̈¨Ÿ©§©¦¦§¥¦§©

:oM rnWn `nEgpYdk dxez ©§¨©§¨¥
(äëãøiåKixv .eil` xAcie 'Fbe 'd ©¥¤§©§©¥¥¨¨¦

Kixv cFr ,eil` 'd xAC dn zrcl̈©©©¦¥¥¨¨¦
Kxvd dOl zrclp `le df lkl`A ¨©©¨¨ª§©§¨¤§Ÿ¦¨

x`Azie okEOd xcq lM ilAn mzF`¨¦§¦¨¥¤©¨§¦§¨¥
xdGd xtqA l"f mxn`n iR lr oiprd̈¦§¨©¦©£¨¨§¥¤©Ÿ©

(.kx qgpR)Fl ozFp ippd xn` okl wEqRA ¦§¨©¨¨¥¡Ÿ¦§¦¥
dWn lr 'd evi iM ,mFlW izixA z ¤̀§¦¦¨¦§©©¤
ipRn mrHde ,'Fbe ozFp ippd xn`IW¤Ÿ©¦§¦¥§§©©©¦§¥
FNWe mFlXd zixaA dWn xaM dkGW¤¨¨§¨¤¦§¦©¨§¤
`vnp qgptl FpYl dvxWkE aWgi¥¨¥§¤¨¨¦§§¦§¨¦§¨
WFcTd oi`e FA dkfe dWnl Fpzp xaMW¤§¨§¨§¤§¨¨§¥©¨
ok FnM ,eizFpYn lhFpe xfFg `Ed KExÄ¥§¥©§¨§¥
`Ad lke dpnl dWnl ozp d`EaPd©§¨¨©§¤§¨¨§¨©¨
mrHdn ozFPd `Ed dWn zF`Apzdl§¦§©§¤©¥¥©©©
`Ede ,mi`iaPd oFc` `xTi dfle ,xMfPd©¦§©§¨¤¦¨¥£©§¦¦§
mipwGd sq`l dESW o`M 'd xn`n©£©¨¤¦¨¤¡Ÿ©§¥¦
FxnF`e ,oprA 'd cxIe mdOr `Ede§¦¨¤©¥¤¤¨¨§§

eil` xAciedxxU oFWl WExR ©§©¥¥¨¥§§¨¨
FxnF` KxcM dlWnnE(fn miNdY)xAci ¤§¨¨§¤¤§§¦¦©§¥

xacA dxxVd 'd dUrW EpiYgY miOr©¦©§¥¤¨¨©§¨¨§¨¨
FpFvxaE FzEWxaE dWnl WExR eil` df¤¥¨¥§¤¦§¦§

:'Fbe liv`d¤¡¦§
ìöàiåFxnF` .gExd on,lv`IeilE` ©¨¤¦¨©§©¨¤©

d`EaPd gEx xFwnl fnFxW¤¥¦§©©§¨
xn`l wCvi df KxcaE ,Ff dpigaAW¤¦§¦¨§¤¤¤ª§©¥Ÿ

FxnF`e ,lv`Ie,eilr xW` gExd on ©¨¤§§¦¨©£¤¨¨
la` ,eilrW dpigAd DzF`n WExR¥¥¨©§¦¨¤¨¨£¨

`le `Ed KExA liv`Odn `A lv`Pd©¤¡¨¨¥©©£¦¨§Ÿ
F` .mixg` lr oYle dWOn `ivFIW¤¦¦¤§¦¥©£¥¦

xn`igExd onxn`e dWn lr xW` Ÿ©¦¨©£¤©¤§¨©
lv`IeEPcFrW gExl lCad oi`W cvl ©¨¤§©¤¥¤§¥¨©¤¤

KxclE ,mipwGl EPOn oYPd gExl eilr̈¨¨©©¦¨¦¤©§¥¦§¤¤
xn`OA oEki dfeilr xW`wlgd lr ¤§©¥©©£¨£¤¨¨©©¥¤

xg` eilr EPcFrW FnvrA lv`Pd©¤¡¨§©§¤¤¨¨©©
WxcOd ixaclE ,lv`Ie(e"ht x"cna) ©¨¤§¦§¥©¦§¨

'rdn xzFi 'al EidW zFlrOd dpOWM§¤¨¨©©£¤¨§¥¥¨
lXn mz`Eap miraXdW oM mB dpn̈¨©¥¤©¦§¦§¨¨¦¤

:`Ed KExA WFcTd lXn 'Ade dWn¤§©¦¤©¨¨
éäéåxn` .gFpMidie,xrv oFWl ©§¦§©¨©©§¦§©©

l"f mdixacl(mW)mipwGdW §¦§¥¤¨¤©§¥¦
oi` ,xgnl EWCwzd xn`n E`Apzd¦§©§©£©¦§©§§¨¨¥
l`xUil Exn`W dGn lFcB xrv Ll§©©¨¦¤¤¨§§¦§¨¥
,zEprxtl onvr Epiki mz`Eap zNgzA¦§¦©§¨¨¨¦©§¨§ª§¨

FxnF`eE`ApzIexnFl ,e"`e ztqFzA §§©¦§©§§¤¤¨©
mdilr gEpl xWkn ilM EidW caNOW¤¦§©¤¨§¦ª§¨¨©£¥¤
ricFde ,E`ApzdW mdl cFr gExd̈©¨¤¤¦§©§§¦©
cInE skY dzid mz`EaPW aEzMd©¨¤§¨¨¨§¨¥¤¦¨
cFr .E`ApzIe 'Fbe mdilr gFpM FxnF`M§§§©£¥¤§©¦§©§
`le mixnF`d zxaq iR lr x`Azi¦§¨¥©¦§¨©¨§¦§Ÿ
lr mFi FzF` `N` E`Apzp `NW Etqï¨¤Ÿ¦§©§¤¨©
xrv oFWl 'Fbe gFpM idie KxCd df¤©¤¤©§¦§©§§©©
E`ApzdW mdl xg` xrv cFre xMfPM©¦§©§©©©¥¨¤¤¦§©§

:Etqi `leek dxez §Ÿ¨¨
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חּוץ  וׁשבט, ׁשבט לכל ׁשּׁשה ׁשּׁשה ׁשבטים, ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָעׂשר
חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם מּגיע ׁשאין ׁשבטים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּׁשני
זקן  מׁשבטֹו לפחֹות לי ׁשֹומע ׁשבט אין מׁשה: ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאמר
וכתב  ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל ע ׂשה? מה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאחד.

ׁשנים  ועל "זקן", ׁשבעים ׁשבט על מּכל ּוברר חלק. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ׁשּׁשה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשבט
נתקּדׁש, "זקן" ּבידֹו ׁשעלה מי קלּפי. מּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפתקיכם
ּב חפץ לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה .ּומי ְְִֵֶַַָָָָָָָָֹ

(æë)ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå øòpä õøiå©¨´¨©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
:äðçna íéàaðúî¦§©§¦−©©«£¤«

i"yx£¯Úp‰ ı¯iÂ∑ היה מׁשה ּבן ּגרׁשֹום אֹומרים: .יׁש «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

‡cÏ„כז  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙È¯LÓa ÔÈ‡a˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åëeøàMiåKixv .'Fbe miWp` ipW ©¦¨£§¥£¨¦§¨¦
Ex`XIe xn`n zpEM '` zrcl̈©©©¨©©£©©¦¨£
xiMfdl Kxvd dOl 'a .Ex`Wp oiPn¦©¦¦§£¨¨ª§©§©§¦

FxnF` 'b .mnWmdilr gpYedOn 'Fbe §¨§©¨©£¥¤§¦©
mxiMfd xaM ixd 'rdn md m` KWtP©§¨¦¥¥¨£¥§¨¦§¦¨
'Fbe lv`Ie aizkC 'rd llkA aEzMd©¨¦§©¨¦§¦©¨¤§
rnWn gpYe FxnF`n iM ,'r lr oYIe©¦¥©¦¥§©¨©©§¨
m`e ,dYr cr xMfd `NW Wcg xaC̈¨¨¨¤Ÿª§©©©¨§¦
dWn l` 'd xn` `l `ld 'rdn mpi ¥̀¨¥¨£ŸŸ¨©¤¤

FxnF` 'c .'r `N`miazMA dOdeoi` ¤¨§§¥¨©§ª¦¥
FxnF` 'd .dfA dpEMd rEciE`vi `le ¨©©©¨¨¨¤§§Ÿ¨§

oaEn dpgOA Ex`XIe FxnF`n `ld£Ÿ¥§©¦¨£©©£¤¨
FxnF` 'e .E`vi `NW xaCdE`ApzIe ©¨¨¤Ÿ¨§§©¦§©§

mdl KWnPd Kinqdl Fl didW sFQal§©¤¨¨§©§¦©¦§¨¨¤
Fnvr iptA mdn dUrPde Fnvr iptA¦§¥©§§©©£¤¥¤¦§¥©§
'Fbe miWp` 'a Ex`XIe KxCd df lr©¤©¤¤©¦¨££¨¦§
gpYe dld`d E`vi `le miazMA dOde§¥¨©§ª¦§Ÿ¨§¨Ÿ¡¨©¨©
azM dOle ,E`ApzIe gExd mdilr£¥¤¨©©¦§©§§¨¨¨©

:oFkPd xcQM `NW mixaCd©§¨¦¤Ÿ©¥¤©¨
ì"æøåEwlgp(ixtq)Wi ,Ex`Wp oiPn §©©¤§§¦§¦¦©¦¦§£¥

xnF`xxAW ,a"rdn Ex`Wp mi §¦¦§£¥¨¤¨©
deWA haW lMn 'e l`xUIn dWn¤¦¦§¨¥¦¨¥¤§¨¤
'rd lr mixzid 'Ad `ivFdl lixbde§¦§¦§¦©©§¥¦©¨
iAxe ,Ex`WPW 'Ad mde 'd Fl xn`W¤¨©§¥©¤¦§£§©¦
Evx `NW Ex`Wp 'rdn iM xn` oFrnW¦§¨©¦¥¨¦§£¤Ÿ¨
zEltWe depr cvl crFn ld`l qpMl¦¨¥§Ÿ¤¥§©£¨¨§¦§
xnF`d zxaql .k"r dpgOA Ex`Wpe§¦§£©©£¤¦§¨©¨¥
df lr aEzMd x`Azi Ex`Wp 'rdn¥¨¦§£¦§¨¥©¨©¤
cvl dpgOA miWp` 'a Ex`XIe KxCd©¤¤©¦¨££¨¦©©£¤§©

,mixiWM onvr maWFg'`d mW'Fbe §¨©§¨§¦©¦¥¨§
WExRzFxWi zFCnA Eid mirEci ¥§¦¨§¦§¨

Ff dAqNW l`xUi ipirA miwfgnEª§¨¦§¥¥¦§¨¥¤§¦¨
oPxl mrl Wi df zlEGW ,dpgOA Ex`Wp¦§£©©£¤¤©¤¥¨¨§©¥
zgpA mFlWe qg Eq`OW mdixg ©̀£¥¤¤¨£©§¨§©©
'd milNgn E`vnpe mdilr gExd̈©£¥¤§¦§§§©§¦

cvl `N` ,Ff dAql oFilr mq`nie§¦§¨¥¤§§¦¨¤¨§©
ipXd mWe cCl` cgind cg`d mXW¤¥¨¤¨©§ª¨¤§¨§¥©¥¦
dUrOd mdA EpC `l dfl ccin Fl¥¨¨¤Ÿ¨¨¤©©£¤
mdilr gpYe Eq`np `l dfaE ,rxdl§¨©¨¤Ÿ¦§£©¨©£¥¤
mYrpn `l 'rd lr dgPW Dnvr gExd̈©©§¨¤¨¨©¨Ÿ§©§¨
oiaE crFn ld` oiA dzidW dwgxdd©©§¨¨¤¨§¨¥Ÿ¤¥¥
xnFl wCwce ,mdilr mB dgpe dpgOd©©£¤§¨¨©£¥¤§¦§¥©

,gpYegExd DnFwn dzpw mXW xnFl ©¨©©¤¨¨§¨§¨¨©
`l EN`e EwqR 'rd x`XW mxnF`M§§¨¤§¨¨¨§§¥Ÿ
xiMfdW mcwe ,mdn d`Eap EwqR̈§§¨¥¤§Ÿ¤¤¦§¦
EwiCvi mdAW mixaC xiMfd d`EaPd©§¨¦§¦§¨¦¤¨¤©§¦
,zn` mditA d`Eap ixaC iM mrd̈¨¦¦§¥§¨§¦¤¡¤

xn`emiazMA dOde'rd mzF`n WExR §¨©§¥¨©§ª¦¥¥¨¨
miaEzMdW aWgY `NW ickE ,EaYkPW¤¦§§§¥¤Ÿ©§Ÿ¤©§¦
xn` dfl ,zFlxFBd iwztA EaYkPW md¥¤¦§§§¦§¥©¨¨¤¨©
EidW Ycnl `d dld`d E`vi `le§Ÿ¨§¨Ÿ¡¨¨¨©§¨¤¨
mdixaC Epn`p dfaE ,z`vl oilFki§¦¨¥¨¤¤¤§¦§¥¤

FxnF` `Ede d`Eap EidW,E`ApzIe ¤¨§¨§§©¦§©§
mdixaC wifgi in xMfPd i`pYd zlEfe§©©§©©¦§¨¦©£¦¦§¥¤
lM EaXizp dfaE ,zE`iap ixacl§¦§¥§¦¨¤¦§©§¨

:miwECwCd©¦§¦
éøáãìex`Azi Ex`Wp a"rdn xnF`d §¦§¥¨¥¥¨¦§£¦§¨¥

KxCd df lr aEzMdEx`XIe ©¨©¤©¤¤©¦¨£
EidW miWp`d 'a Ex`WPW mbd WExR¥£©¤¦§£¨£¨¦¤¨

,dpgOA 'rd lr mixzicg`d mW'Fbe §¥¦©¨©©£¤¥¨¤¨§
mB gExd mdilr gpYe ok iR lr s ©̀©¦¥©¨©£¥¤¨©©

W FnM 'rd lr dgPW caNn oMxn` ¥¦§©¤¨¨©¨§¤¨©
lr oYIe 'Fbe gExd on lv`Ie dlrnl§©§¨©¨¤¦¨©§©¦¥©
xnFl Kxvd dOl oFkp lr wIcie Wi` 'r¦¦ª©©¨¨¨ª§©©
xiMfd `NW cvl ,gExd mdilr gpYe©¨©£¥¤¨©§©¤Ÿ¦§¦
lr `N` gExd ozPW oFW`x wEqtA§¨¦¤¨©¨©¤¨©
xn`e ,'Ad lr dgp mBW 'd LricFd 'rd̈¦£¤©¨¨©©§¨©

miazMA dOdemrh zzl `A 'Fbe §¥¨©§ª¦§¨¨¥©©
iYWxRW FnM mz`Eap zwCvdl§©§¨©§¨¨§¤¥©§¦

xn`e dlrnlmiazMA dOdeWExR §©§¨§¨©§¥¨©§ª¦¥

dYrnE ,owf a"r dWn azMW miwzRA©§¨¦¤¨©¤¨¥¥©¨
'rA `vFIM d`Eapl md miiE`x ixd£¥§¦¥¦§¨©¥¨
oiaY `NW ickE ,E`ApzIW zFidl lFkie§¨¦§¤¦§©§§¥¤Ÿ¨¦
dfl dld`d E`AW miazMA dOdW¤¥¨©§ª¦¤¨¨Ÿ¡¨¨¤
oiwzRA E`vi `le xn`e aEzMd xxA¥¥©¨§¨©§Ÿ¨§©§¨¦

:dld`d `Fal̈¨Ÿ¡¨
CøãåaEzMd ricFIW ilE` WxC §¤¤§¨©¤¦©©¨

oiwzRA E`vi `NW mipWdW¤©§©¦¤Ÿ¨§©§¨¦
EUr `NX dn dpgOA Eqpkpe Enlkp¦§§§¦§§©©£¤©¤Ÿ¨
crFn ld`l mNM E`vIW l`xUi lM oM¥¨¦§¨¥¤¨§ª¨§Ÿ¤¥
mYWA 'd `xIe ,dpgOA E`Agp 'Ade§©¤§§©©£¤©©§¨§¨

FxnF` `Ede ,E`ApzIe mznilkEdOde §¦¨¨©¦§©§§§§¥¨
miazMA`le df mrHnE oiwzRd odW ©§ª¦¤¥©§¨¦¦©©¤§Ÿ

mze`Y `NnE 'd mppge ,dpgOdn E`vï§¥©©£¤©£¨¨¦¥©£¨¨
:E`ApzIefk dxez ©¦§©§

(æëõøiådOl zrcl Kixv .'Fbe xrPd ©¨¨©©©§¨¦¨©©¨¨
,E`ApzPW ciBdl ciBOd Wrxzp¦§©¥©©¦§©¦¤¦§©§
ziaA mYzl mdilr WrxW Fl cFre§¤¨©£¥¤§¦¨§¥
`APW lr Wprp `ApzOd lM ike `lM¤¤§¦¨©¦§©¥¤¡¨©¤¦¨
zxaql mrh zzl Wie ,dniYd on dfe§¤¦©¥¨§¥¨¥©©¦§¨©
iM ,oiwzRA Ex`WPW 'a EidW xnF`d̈¥¤¨¤¦§£©§¨¦¦
'd iR lr l`xUil dWn xn`W cvl§©¤¨©¤§¦§¨¥©¦
E`Ap eWkre 'r lr d`Eap gEx oYIW¤¦¥©§¨©§©§¨¦§
F` ,mixaC 'An '`l WEgl Wi 'Ad mB©©¥¨§¦§¨¦
Fxn`nA mFlWe qg dWn on`i `lŸ¥¨¥¤©§¨©©£¨
mi`ApzOd F` ,miraW 'd Fl xn`W¤¨©¦§¦©¦§©§¦
Eid iM xnF`d zxaqle ,xwW E`Ap¦§¤¤§¦§¨©¨¥¦¨
dUrOd dWnl EciBd miraXdn¥©¦§¦¦¦§¤©©£¤

W oEbd iYlAdld`l EklIW xn` `Ed ©¦§¦¨¤¨©¤¥§§Ÿ¤
Wie ,mW E`Ape dpgOA Ecnr mde crFn¥§¥¨§©©£¤§¦§¨§¥
xaC EnIw `NW '` ,zFrx miYW dfÄ¤§©¦¨¤Ÿ¦§§©
Evx `NW mYrC ENB dfAW 'Ade ,dWn¤§©¤¨¤¦©§¨¤Ÿ¨
dWn lW FgExn gExd mdilr lv`YW¤¤¡©£¥¤¨©¥¤¤
mi`ApznE gExd xFwOn `N ¤̀¨¦§¨©¦§©§¦

:dpgOAgk dxez ©©£¤



jzelrdaפ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ycew zayl inei xeriy

(çë)øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé ïòiå©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
:íàìk äLî éðãà£Ÿ¦¬¤−§¨¥«

i"yx£Ì‡Ïk∑(ו והם (סנהדרין צּבּור, צרכי עליהם הּטל ¿»≈ְְֲִֵֵֵֵֶַָ
מאליהם. הּכלא,(ספרי)ּכלים ּבית אל ּתנם אחר: ּדבר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

את לפי  מכניס ויהֹוׁשע מת, מׁשה מתנּבאים: ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ
לארץ  .יׂשראל ְִֵֶָָָ

(èë)íò-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
:íäéìò Bçeø-úà ýåýé ïzé-ék íéàéáð ýåýé§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

i"yx£ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰∑?מקּנא אּתה ∑ÈÏ.הקנאתי «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָƒ
לב  הּנֹותן אדם – "קנאה" לׁשֹון ּכל "ּבׁשבילי". ְְְְִִִִֵֵַָָָָּכמֹו

ּבלעז  אנפרמנ"ט לעזר אֹו לנקם אֹו הּדבר, אֹוחז על , ְְֲִֵַַַַַָָֹֹ
הּמּׂשא  .ּבעבי ֳִַַָָ

ß oeiq g"i ycew zay ß

(ì):ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ÛÒ‡iÂ∑ מֹועד מּפתח ‡ŒÏ.אהל «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆

‰Án‰∑לאהלֹונכנסּו ּכניסה ∑ÛÒ‡iÂ.איׁש לׁשֹון ««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְִָ
ּכמֹו הּבית, כב)אל ּבית".(דברים אלּֿתֹו "ואספּתֹו : ְְֲִֵֶֶֶַַַַ

לכּלם לט)ואב אספם".(תהילים מי ולאֿידע "יצּבר : ְְְְְִִֵַָָָֹֹֹֻ
ׁשּנכנסּו עד ּפרענּות עליהם הביא ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻמלּמד,

לאהלֹו איׁש .(ספרי)הּצּדיקים ְֳִִִַַָ

(àì)òñð çeøå|íiä-ïî íéåìN æâiå ýåýé úàî §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼
äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìò Lhiå©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ

:õøàä éðt-ìò íéúnàëe äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤
i"yx£Ê‚iÂ∑וכן צ)וּיפריח, וכן (תהילים חיׁש". גז "ּכי : «»»ְְְִִִֵֵַַַָ

א) ועבר"(נחום "נגֹוּזּו :.LhiÂ∑ּכמֹו א וּיפׁשט, (שמואל ְַָָ«ƒ…ְְִַֹ
כלֿהארץ",ל) עלּֿפני נטׁשים "והּנה כט): :(יחזקאל ְְְִִֵֵֶַָָָֻ

הּמדּברה" ּונטׁשּתי".ÌÈ˙n‡Îe∑ּבגבּה ּפֹורחֹות ְְְִִַַָָ¿«»«ƒְְַֹ
לּבֹו ּכנגד ׁשהן טֹורח עד יהא ׁשּלא ּכדי אדם, ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ולא  להגּביּה לא .(ספרי)לׁשחֹותּבאסיפתן, ְְְְֲִִִַַַָָֹֹ

„LÓ‰כח  dLnLÓ Ôe ¯a ÚLB‰È ·˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ ÈBa¯ ¯Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

ÈÏכט  Èp˜Ó z‡ È˙‡˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È¯‡ Ô‡È· ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡ÈÚ¿̄≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·„ ‡Áe¯ ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈

È·ÒÂל  ‡e‰ ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ Lk˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»¿»≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÓלא  ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏË ‡Áe¯Â¿»¿«ƒ√»¿»¿«¿«¿»ƒ
‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e ‡nÈ«»¿»««¿ƒ»¿«¬«»¿»
‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe¿«¬«»¿»¿¿¿«¿ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡ ÔÈz¯z Ìe¯Îe¿«¿≈«ƒ««≈«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çëïòiåKixv .m`lM 'Fbe rWFdi ©©©§ª©§§¨¥¨¦
rWFdi Knq in lr zrcl̈©©©¦¨©§ª©
FzFxFdl mB dnE ,FAx iptl zFxFdl§¦§¥©©©§
l"fxe ,zExGdn dfe dUrY dke dMŸ§Ÿ©£¤§¤¥©¨§©©

Exn`(.bq oiaExr)mcw dNn aizFnC lM ¨§¥¦¨§¦¦¨¢¨
orIe xn`PW cle `lA lif` diAx©¥¨¦§Ÿ¨¨¤¤¡©©©©
dUrnl mrh zzl xWt`e ,'Fbe rWFdi§ª©§§¤§¨¨¥©©§©£¥

l"f mdixaC iR lr rWFdi(ixtq)Exn`W §ª©©¦¦§¥¤¦§¦¤¨§
zn dWn Exn` d`EaP dn mpFWl dfe§¤§¨©§¨¨§¤¥
rnXWM dfl .o`M cr qipkn rWFdi§ª©©§¦©¨¨¤§¤¨©
FAx iptl xAcl xgA mixaCd rWFdi§ª©©§¨¦¨©§©¥¦§¥©
mixaCd miqE`n iM FYrC dNbIW icM§¥¤§©¤©§¦§¦©§¨¦
dfaE ,mditA xwW ike mdixnF`e Flv ¤̀§§§¥¤§¦¤¤§¦¤¨¤
mixaCA `Ed uRgi iM cWgd llẄ©©£¨¦©§Ÿ©§¨¦
zEIMtdd dNbe Fzlrnl mixn`Pd©¤¡¨¦§©£¨§¦¨©©§¦

:FpFvxA¦§
øîàådWn ipc`m`lMmzF` oY WExR §¨©£Ÿ¦¤§¨¥¥¥¨

Kln xaC `Fai xW` cr xnWnA§¦§¨©£¤¨§©¤¤
mrhe ,mlFrd on mNM F` ,zFUr hRWn¦§©¨©¥¦¨¨§©©
'rdn uEg xnF`d zxaql oiA xaCd©¨¨¥¦§¨©¨¥¥¨
minrHdn 'rdn xnF`d zxaql oiA¥¦§¨©¨¥¥¨¥©§¨¦

FxnF`A fnxW ilE`e ,EpazMWipc` ¤¨©§§©¤¨©§§£Ÿ¦
,dWn`N` oFc` `Ed zFid utg Fpi`W ¤¤¥¨¥¡¨¤¨

oFvxd llWl dWn FpFc` Fl zFid¡£¤¦§Ÿ¨¨
wIcie ,qipki `Ede dWn zEni iM xn`PA©¤¡©¦¨¤§©§¦¦ª©

xn`n oM mBorIedaEWY dUrW ©¥©£©©©©¤¨¨§¨
`idd d`EaPA eilr mixn`Pd mixaCl©§¨¦©¤¡¨¦¨¨©§¨©¦
ziaA ozPl oikixvE dpFkp ExAC `l iM¦Ÿ¦§§¨§¦¦¦¨¥§¥
iM ,aEzMd FWpr ok iR lr s`e ,`lM¤¤§©©¦¥£¨©¨¦

:FAx iptA xaC aiWd sFq sFqhk dxez ¥¦¨¨¦§¥©
(èëàp÷îäzxaql .'Fbe il dY` ©§©¥©¨¦§¦§¨©

df lr dvxi 'rdn EidW xnF`d̈¥¤¨¥¨¦§¤©¤
`NW icFaM liaWA dY` `Pwnd KxCd©¤¤©§©¥©¨¦§¦§¦¤Ÿ
d`EaPd lAwl `Fal miWp`d Evẍ¨£¨¦¨§©¥©§¨

`le mi`iap 'd mr lM oYi in ,iPOn¦¤¦¦¦¥¨©§¦¦§Ÿ
,'dn `N` iPOn d`EaPd milAwn Eidi¦§§©§¦©§¨¦¤¦¤¨¥

xn`n `Ede ,EN`MFgEx z` 'd oYi iM §¥§©£©¦¦¥¤
mdilrmW iM ,dWn zErvn` `lA £¥¤§Ÿ¤§¨¤¦¨

,dcRwdd xCrd hlgde deprd xFwn§¨£¨¨§¤§¥¤§¥©©§¨¨
df lr dvxi oiwzRdn xnF`d zxaqle§¦§¨©¨¥¥©§¨¦¦§¤©¤
ixn`nl WExR il dY` `Pwnd KxCd©¤¤©§©¥©¨¦¥§©£¨¦
z` oYi in ,a"r E`Ape 'r iYxn`W¤¨©§¦§¦§¦¦¥¤
WExR 'Fbe z` 'd oYi iM mrHde ,'Fbe§§©©©¦¦¥¤§¥
lW FgExn ErRWIW 'd xn`W 'rdW¤¨¤¨©¤ª§§¥¤
'd ligzdW mcw dNgzA `Ed dWn¤¦§¦¨Ÿ¤¤¦§¦
la` .dWn zlEf mixg` z` zF`Apl§©§¤£¥¦©¤£¨
ozpe dWn lW FgEx 'd liv`dW xg ©̀©¤¤¡¦¤¤§¨©
z` 'd oYi iM lMl d`Eap dxYd 'rl§ª§¨§¨©Ÿ¦¦¥¤
dWgkd o`M oi`e ,mdilr FgEx£¥¤§¥¨©§¨¨

:dWn z`EapAl dxez ¦§©¤



פי jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ycew zayl inei xeriy

(áì)ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk íòä í÷iå| ©¨´̈¨¿̈¨©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ
-úà eôñàiå úøçnä íBéáéúëåìùäéø÷åéìOä ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈

çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNò óñà èéòînä©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©
:äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤«

i"yx£ËÈÚÓn‰∑ חמרים עׂשרה אסף והחּגרים, העצלים מּכּלם, ּפחֹות ׁשאסף אֹותם ∑eÁËLiÂ.מי עׂשּו ««¿ƒְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ«ƒ¿¿ָָ
מׁשטיחין  .מׁשטיחין ְְִִִִַַ

(âì)ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä©¨À̈¤̧Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ
iå íòá äøç:ãàî äaø äkî íòa ýåýé C ¨¨´¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ

i"yx£˙¯kÈ Ì¯Ë∑ לא "עד יֹוצאה ּכתרּגּומֹו: ׁשּנׁשמתֹו עד ּבׁשּניו, לפּסקֹו מסּפיק אינֹו אחר: ּדבר .פסק". ∆∆ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(ãì)äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®
:íéeàúnä íòä-úà eøá÷ íL-ék¦¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«

(äì)eéäiå úBøöç íòä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−
ô :úBøöça©«£¥«

áé(à)äMàä úBãà-ìò äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²¨«¦¨¬
:ç÷ì úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−¨¨«

i"yx£¯a„zÂ∑(ספרי) לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "ּדּבּור" אין «¿«≈ְִֵֶָָָָ
וכן אֹומרקׁשה. מב)הּוא אדני (בראשית האיׁש "ּדּבר : ְֲִִֵֵֵֶָָָֹ

אּלא  מקֹום ּבכל "אמירה" ואין קׁשֹות". אּתנּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָהארץ
אֹומר הּוא וכן ּתחנּונים. יט)לׁשֹון "וּיאמר (בראשית : ְְֲִֵֵַַַֹ

ּתרעּו", אחי יב)אלֿנא דברי".(במדבר ׁשמעּוֿנא "וּיאמר : ְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבּקׁשה  לׁשֹון "נא" Ô¯‰‡Â.ּכל ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ∑(ספרי) ְַָָָָ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…

הּכתּוב  הקּדימּה לפיכ ּתחּלה, ּבּדּבּור ּפתחה ְְְְִִִִִִַַָָָָָָהיא
יֹודעת  היתה ּומּנין מן ּתחּלה. מׁשה ׁשּפירׁש מרים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

צּפֹורה  ּבצד היתה מרים אֹומר: נתן רּבי ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָהאּׁשה?
מתנּבאים  ּומידד "אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשעה
"אֹוי  אמרה: צּפֹורה, ׁשּׁשמעה ּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּבּמחנה",
ׁשּיהיּו לנבּואה, נזקקים הם אם אּלּו ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָלנׁשֹותיהן

ּומּׁשם  מּמּני!". ּבעלי ׁשּפרׁש ּכדר מּנׁשֹותיהן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּפֹורׁשין
נתּכּונה  ׁשּלא ּמרים ּומה לאהרן. והּגידה מרים ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹידעה
ׁשל  ּבגנּותֹו למסּפר קלֿוחמר נענׁשה, ּכ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלגּנּותֹו,

‰ÈLk˙.חברֹו ‰M‡‰∑(שם) מֹודים ׁשהּכל מּגיד, ֲֵ»ƒ»«Àƒִִֶַַֹ
ּכּוׁשי ּביפיּה ׁשל ּבׁשחרּותֹו מֹודים ׁשהּכל ּכׁשם ,. ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
˙ÈLÎ∑ מראה יפת ‰‡M‰.ּבגימטרּיא: ˙B„‡ŒÏÚ∑ Àƒְְְְִִֶַַַָ«…»ƒ»

אֹודֹות  Á˜Ï.ּגרּוׁשיה על ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ מה ֵֶַָƒƒ»Àƒ»»ַ
ואינּהּתלמּודֿלֹומר  ּביפיּה נאה אּׁשה ל יׁש אּלא ? ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

נאה  זאת אבל ּביפיּה, ולא ּבמעׂשיה ּבמעׂשיה, ְְְְְֲֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹֹנאה
‰ÈLk˙‰‡.ּבּכל  ‰M∑"ּכּוׁשית" נקראת נֹויּה ׁשם ,על ַֹ»ƒ»«Àƒְִִֵֵַָ

ּתׁשלט  ׁשּלא ּכדי "ּכּוׁשי", נאה: ּבנֹו את הּקֹורא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכאדם
רעה  עין Á˜Ï.ּבֹו ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ ּגרׁשּהועּתה. ִַָָƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ

ÏÎÂלב  ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ Ì˜Â¿»«»»»«¿»≈¿»¿…
Lk ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN ˙È eLÎe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ»¿«¿ƒ¿»»¿»¿«¿«¿«
¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ«¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

ÒÙ˜לג  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk „Ú ‡¯Òaƒ¿»«¿«≈ƒ≈«»¿«
Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯Â‡nÚa ÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË¿̃«ƒ«¬»

˜·¯Èלד  ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«ƒ¿≈
:eÏÈ‡Lc ‡nÚ ˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»«»¿»ƒ

B¯ˆÁÏ˙לה  ‡nÚ eÏË ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈
:˙B¯ˆÁa BÂ‰Â«¬«¬≈

ÒÚ˜א  ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe«≈«ƒ¿»¿«¬…¿…∆«≈«
‡z¯tL ‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ Èc ‡z¯tL ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ¿»

:˜ÈÁ¯ ·ÈÒ„ƒ¿ƒ»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àøaãzåExACW ilE` .dWnA 'Fbe ©§©¥§§¤©¤¦§
znMqn zrCde ,dWn lW eiptA§¨¨¤¤§©©©©§¤¤
aFh `l xAC ElirFI dn iM ,oM mB dfÄ¤©¥¦©¦©¥Ÿ

mdixaC Exn` `N` ,onvr oial mdipiA¥¥¤§¥©§¨¤¨¨§¦§¥¤
aEW ,mzNn rnFW `Ede dgkFY KxC¤¤¥¨§¥©¦¨¨

l"fx ixacA izi`x(ixtq)oM Exn`W ¨¦¦§¦§¥©©¦§¦¤¨§¥

dWn Wi`de 'd rnWIe xn`OA EdEfnxE§¨©©£©©¦§©§¨¦¤
:rnW `Ed mB WExR 'Fbea dxez §¥©¨©



jzelrdaפב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ycew zayl inei xeriy

(á)eða-íb àìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ©¨´
:ýåýé òîLiå øaã¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«

i"yx£C‡ לבּדֹו∑‰¯˜ ה'עּמֹו „a¯.ּדּבר eaŒÌb ‡Ï‰∑ ארץ מּדר ּפירׁשנּו .ולא ¬««ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַֹ

(â)éðt-ìò øLà íãàä ìkî ãàî åéðò äLî Léàäå§¨¦¬¤−¨¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
ñ :äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£ÂÚ∑ וסבלן .ׁשפל »»ְְַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30Î38 'nr b"ig y"ewl t"r)

EpAx dWnC deprd zlrn©£©¨£¨¨§Ÿ¤©¥

על־ּפני  אׁשר האדם מּכל מאד ענו מׁשה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֽוהאיׁש
ג)האדמה: יב, (במדבר ֲָָָֽֽ

מּסיני  ּתֹורה ׁשּקּבל הּוא מׁשה הרי ּכלל: מּובן אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹולכאֹורה
לֹוהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ו  ונּתנה יֹום ארּבעים ּתֹורה לּמדֹו ְְְְְִִִַַָָָָָ

מּמצרים, יׂשראל ּבני את הֹוציא ולפני־זה ּבמּתנה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה
ואי רּבֹות, מעלֹות ועֹוד הּׁשכינה, עם ּדּבר ׁשרצה עת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובכל

האדם? מּכל עניו ׁשּיהיה ְִִֶֶַָָָָָָָׁשּי
ׁשהּוא  וידע ּבמעלתֹו הּכיר ׁשּמׁשה היֹות ּדעם ּבזה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹּומבאר
ׁשּידע  מּפני עניו, היה מּכל־מקֹום אדם, מּכל ּבמעלה ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָּגבֹוּה

האּלּוׁשּכ הּכחֹות ׁשאם וחׁשב מּלמעלה, לֹו נּתנּו מעלֹותיו ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ויכֹול  זֹו, ּומדרגה ּבמעלה גם־ּכן היה אחר, יהּודי אצל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיּו
עניו  היה זה ּומּפני יֹותר, הּכחֹות את מגּלה ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהיֹות

ואחד. אחד ּכל ְְִֵֶֶָָָּבפני
לגּבי  א הּנפׁש, ּכחֹות לגּבי הניחא ּבאּור: צרי עדין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹא
ּפני  על אׁשר האדם ּכל לגּבי מׁשה ׁשל העּקרית ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעלתֹו
ּביׂשראל  עֹוד נביא קם ׁש"לא הּנבּואה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהאדמה

אּלּו ּכחֹות מגּלה היה אחר ׁשאדם לֹומר ׁשּי לא ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּכמׁשה",
אלא  האדם, לעבֹודת ׁשּיכת לא נבּואה ּכי מּבמׁשה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹותר
היה  מה ּומּפני מּלמעלה, הּנּתנת נגלית ּומדרגה מעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיא

) מאד עניו האדם?ׁשּפירּוׁשֹומׁשה ּכל לגּבי הכנעה) ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
וטעם  חׁשּבֹון ּפי על ענוה יׁש ענוה, סּוגי ב' ׁשּיׁש לֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
עצמית  ענוה ויׁש ּבמׁשה) לעיל ׁשנתּבאר (ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹודעת
על  ּׁשּנאמר מה על־דר ׂשכלּיים, מחׁשּבֹונֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּלמעלה

ׁשלהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ּגדּלתֹו הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא "ּבמקֹום ְְִֶַַָָָָָֻ
על והרי – ענותנּותֹו" מֹוצא אּתה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשם ְְֲֵֵַַַַַָָָָָ

אּלא  וׁשלֹום), (חס חׁשּבֹון ּפי על ענוה ׁשּזֹוהי לֹומר ׁשּי ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
על  ּדנֹוסף רּבנּו, למׁשה היתה זֹו וענוה עצמית, ענוה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהיא
אף  לֹו היה חׁשּבֹון, ּפי על הענוה מעלת את לֹו ׁשהיה ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
נתינת  אין הּׂשכל מּצד ּכאׁשר ּדגם ּבעצם, הענוה מעלת ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאת
מּכל־מקֹום  – ׁשּבֹו הּנבּואה ּבענין ּוכמֹו - לענוה ּכלל ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָמקֹום
על  אׁשר האדם מּכל מאד "עניו אדם, ּכל לגּבי ּבטל ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהיה

האדמה". ְֲֵָָָּפני

(ã)-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íàút ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤
ìL eàöíéøîìL eàöiå ãòBî ìäà-ìàíëzL:ízL ¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤¥®©¥«§−§¨§¨«

‰Ï‡ב  ÈÈ ÏÈlÓ ‰LÓ· Ì¯a „BÁÏ‰ e¯Ó‡Â«¬»«¿¿«¿…∆«ƒ¿»¬»
:ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe ÏÈlÓ ‡nÚ Û‡«ƒ»»«ƒ¿ƒ«√»¿»

Ècג  ‡L‡ ÏkÓ ‡„ÁÏ Ô˙ÂÚ ‰LÓ ‡¯·‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…¡»»ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¿»

ÌÈ¯ÓÏeד  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…¿ƒ¿»
e˜Ùe ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿»

:ÔB‰È˙Ïz¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á÷øäExn` l"fx .dWnA K`x"a) £©©§¤©©¨§
(`"to`ke ,oihErn oiTxe oik ©̀¦§©¦¦¦§¨

mWxi dWn dUrOW dfA xnFl EpEMzp¦§©§©¨¤¤©£¥¤¦§Ÿ
xW` mlFrd zFa`A mB mdA mbRd©§¨¨¤©©£¨¨£¤

WxcOA `Ed oke ,'d mdOr xAC(ixtq) ¦¥¦¨¤§¥©¦§¨¦§¦

xAC zFa`d mr mB `lde mpFWl dfe§¤§¨©£Ÿ©¦¨¨¦¥
fnxl EpEMzPW xWt` cFre .o`M cr©¨§¤§¨¤¦§©§¦§Ÿ
'` ,dWn z`EapA EidW mihErn 'a¦¦¤¨¦§©¤
dpW 't oA didW cr `Apzp `NW¤Ÿ¦§©¥©¤¨¨¤¨¨

aizkC(f zFnW)dpW mipnW oA dWnE ¦§¦§¤¤§Ÿ¦¨¨
A 'Fbe`Ed onf FzF`aE drxR l` mxAc §§©§¨¤©§Ÿ§§¨

E`Apzp mixnE oxd`e 'd eil` xACW¤¦¥¥¨§©£Ÿ¦§¨¦§©§
'a hErnE ,dWn clFPW mcw 'de 'b ipA§¥§Ÿ¤¤©¤¦

aizkC rxhvp `ApzPW mFIAW('c mW) ¤©¤¦§©¥¦§¨¥©¦§¦¨

ok did `NX dn 'Fbe zrxvn Fci dPde§¦¥¨§Ÿ©©§©¤Ÿ¨¨¥
:K` wxd xn` df cbpkE ,mdl̈¤§¤¤¤¨©£©©

òîLiåxnFl Kxvd .'d,'d rnWIexnFl ©¦§©ª§©©©¦§©©
dfA dpEMd 'd `N` rnW `NW¤Ÿ¨©¤¨©©¨¨¨¤
xnFl oEMzp cFr ,dIxA iptA ExAC `NW¤Ÿ¦§¦§¥§¦¨¦§©¥©
law `NW ,dWOn `le rnW mdOW¤¥¤¨©§Ÿ¦¤¤Ÿ¨©

:mzlEGn oialrPd KxcM 'd iptlb dxez ¦§¥§¤¤©¤¡¨¦¦¨¨
(âLéàäåFf aEzMd ricFd .epr dWn §¨¦¤¨¨¦©©¨

eiptA ExACW EpazMX dn itl ,o`M̈§¦©¤¨©§¤¦§§¨¨
zFUrl 'd KxvdW mrh aEzMd ozp̈©©¨©©¤ª§©©£
dWn Wi`d iM mrHn ,oiprA xEn`d lM̈¨¨¨¦§¨¦©©¦¨¦Ÿ¤
aiWdn rpnp FzEepr cvlE c`n epr̈¨§Ÿ§©©§¦§©¥¨¦

oiprA `Fal zaIgzOd daEWYd mdl̈¤©§¨©¦§©¤¤¨¨¦§¨
dWn z`Eap oiAW Wxtdd ErcIW icM§¥¤¥§©¤§¥¤¥§©Ÿ¤

xnFl wCwce ,mi`iap x`WllMn ¦§¨§¦¦§¦§¥©¦¨
,dnc`d ipR lr xW` mc`dhilgdl ¨¨¨£¤©§¥¨£¨¨§©§¦

mc` iM oiprA EPOn daEWYd zripn§¦©©§¨¦¤¨¦§¨¦¨¨
xW` lMn e"g dHnl `Ed FYrcAW¤§©§§©¨¦¨£¤
xn`IW e"g xrWi Ki` dnc`d ipR lr©§¥¨£¨¨¥§ª©¤Ÿ©
lMn lFcB `EdW dPOn `vIW daEWY§¨¤¥¥¦¤¨¤¨¦¨
'dn xn`n `A dfle ,mi`iaPd©§¦¦§¨¤¨©£¨¥

:maiWdec dxez §¥¦¨
(ã.íàútEP`W cvl(d`pF` oFWl)dWn ¦§Ÿ§©¤¦§¨¨¤

aizkE mixacA(f qFnr)aSp 'd dPde ¦§¨¦§¦¨§¦¥¦¨
Exn` l"fxe ,Kp` znFg lr(hEwli)m`zR ©©£¨§©©¨§©§¦§Ÿ



פג jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ì‡˙t∑ּבדר טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹ

מים ארץ  צֹועקים: והיּו עׂשה , ׁשּיפה להֹודיעם מים, , ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשכינה  עליו ׁשּנגלית מאחר האּׁשה, מן ׁשּפירׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשה

לּדּבּור  קבּועה עת ואין ÌÎzLÏL.ּתדיר e‡ˆ∑ ְְִִֵֵַָָ¿¿»¿¿∆
ּׁשאיֿאפׁשר  מה אחד, ּבדּבּור נקראּו ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמּגיד,

לׁשמע  ולאזן לֹומר .לּפה ְְִֶֶַַַָֹֹ

(ä)àø÷iå ìäàä çút ãîòiå ïðò ãenòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
:íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

i"yx£ÔÚ „enÚa∑(שם) יחידי ּכמּדת יצא ׁשּלא , ¿«»»ְְִִִֶַָָֹ
יֹוצא  למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ּבׂשרֿודם מל ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָּבׂשרֿודם:
ּומּדת  ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום ּוכׁשּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבאֹוכלֹוסין.

ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא (שמות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבאֹוכלֹוסין,טו) לׁשלֹום ויֹוצא מלחמה". איׁש "ה' :ְְְְְִִִֵָָָ

סח)ׁשּנאמר ׁשנאן"(תהילים אלפי רּבתים אלהים "רכב :. ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ∑ מן ויֹוצאין נמׁשכין ׁשּיהיּו «ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְְְְִִִִִֶָ

הּדּבּור  לקראת Ì‰ÈL.החצר e‡ˆiÂ∑ מה ּומּפני ְִִֵֶַַָ«≈¿¿≈∆ְִֵָ
ׁשבחֹו מּקצת ׁשאֹומרים לפי מּמׁשה? והפרידן ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֹמׁשכן
ּבנח: מצינּו וכן ּבפניו. ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻׁשל

נאמר ּבפניו, ז)ׁשּלא ּתמים".(בראשית צּדיק "איׁש : ְֱִִִֶֶַַָָָֹ
נאמר ּדבר (שם)ּובפניו, לפני". צּדיק ראיתי את "ּכי : ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָֹ

אהרן  ׁשל ּבנזיפתֹו יׁשמע ׁשּלא .אחר : ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹ

(å)ýåýé íëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À
:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà äàøna©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«

i"yx£È¯·„ ‡ŒeÚÓL∑"נא" ּבּקׁשה אין לׁשֹון .אּלא ƒ¿»¿»»ְֵֶַָָָָ
ÌÎ‡È· ‰È‰ÈŒÌ‡∑יהיּו נביאים אם ‰'.לכם ƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ְְִִִִֶָ

ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na∑ עליו נגלית אין ׁשמי ׁשכינת ««¿»≈»∆¿«»ְְְִִִֵֵַָָ
וחּזיֹון  ּבחלֹום אּלא הּמאירה .ּבאסּפקלריא ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

Ú¯˙aה  Ì˜Â ‡Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂ¯z e˜Ùe ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

ÔBÎÏו  ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙t ÔÚÎ eÚÓL ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ¿»»ƒ¿¿
ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡‡ ÔÈÊÁa ÈÈ ‡‡ ÔÈ‡È·¿ƒƒ¬»¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

:'Eke dwiGl KEnq̈©¦¨§
ìà,dWn z`ixw mrh .'Fbe dWn ¤Ÿ¤§©©§¦©¤

l"f mdixacl(mW)EidW Exn`W §¦§¥¤¨¤¨§¤¨
icM dWnl `xw ,mi`nhxiMdl §¥¦¨¨§¤§¥§©¦

`vnPW dWn WxRW dWixRd zFclFY§©§¦¨¤¨©¤¤¦§¨
xW` rpFn oi`A eil` 'd xAcl okEn¨§©¥¥¨§¥¥©£¤
,z`vl Elki `le 'd m`xTW md ok `lŸ¥¥¤§¨¨§Ÿ¨§¨¥
dWn okEn didIW icM hWRd itlE§¦©§¨§¥¤¦§¤¨¤
z`ixw mrh cFr .mixn lr lNRzdl§¦§©¥©¦§¨©©§¦©
skY mdl zFNbl 'd oEMzPW cvl dWn¤§©¤¦§©¥§©¨¤¥¤
dWn lFcB iM d`ixTd xcqA cInE¦¨§¥¤©§¦¨¦¨¤
d`ixTA mdl FniCwdX dOn mdn¥¤¦©¤¦§¦¨¤©§¦¨
dxizq EWiBxi dfaE xaCd mrinWde§¦§¦¨©¨¨¨¤©§¦§¦¨
`ld dWnA wxd Exn`W mYaWgnl§©§©§¨¤¨§£©§¤£Ÿ

:'Fbe EpA mBd dxez ©¨§
(äãøiåzrcl Kixv .opr cEOrA 'd ©¥¤§©¨¨¨¦¨©©

d`ixw mcw 'd cxi `l dOl̈¨Ÿ¨©Ÿ¤§¦¨
miaEzMd xcQn d`xPW ,dpFW`x¦¨¤¦§¤¦¥¤©§¦
dOn mB ,d`ixw xg` `N` cxi `NW¤Ÿ¨©¤¨©©§¦¨©¦©
l` mkYWlW E`v d`ixTA xn`X¤¨©©§¦¨§§¨§§¤¤
,cxi `l oicrW ciri df crFn ldŸ̀¤¥¤¨¦¤£©¦Ÿ¨©
mdl mWxl Kixv did `l ok `l m`W¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨¨¦¦§Ÿ¨¤
oMWi xW` mFwn mi`Fx md iM mFwOd©¨¦¥¦¨£¤¦§Ÿ
EidW EpazMW mdixaclE ,oprd mẄ¤¨¨§¦§¥¤¤¨©§¤¨
oFkp mrh Wi d`ixTd zrWA mi`nh§¥¦¦§©©§¦¨¥©©¨

mcw zcxl 'd dvx `l iM ,xaCA©¨¨¦Ÿ¨¨¨¤¤Ÿ¤
mdl oiYnnE aWFi didie d`ixTd©§¦¨§¦§¤¥©§¦¨¤
mB ,cFaMdn Fpi`e ,mz`vl lFkiaM¦§¨§¥¨§¥¥©¨©
mi`xwPl Wpr mFlWe qg mdl KWOi¦¨¥¨¤©§¨Ÿ¤©¦§¨¦
Wiprdl utg `Ed KExA WFcTd oi`e§¥©¨¨¨¥§©£¦
`le 'd cxIW mrHde ,aihidl `N ¤̀¨§¥¦§©©©¤¨©§Ÿ
icM ,d`ixTd xcqM FnFwOn xAC¦¥¦§§¥¤©§¦¨§¥
oprd cxIW E`xIWM xaCd mqxtl§©§¥©¨¨§¤¦§¤¨©¤¨¨
dxrde mEqxR `Ede ld`d gzR cnre§¨©¤©¨Ÿ¤§¦§§¤¨¨
'd ciRwd iM l`xUi lkl rcEie dlFcB§¨§¦¨©§¨¦§¨¥¦¦§¦
mWiprde FziA on`pA Erbp xW` lr©£¤¨§§¤¡©¥§¤¡¦¨

:xaCd lre dxez ©©¨¨
(åeòîLdOl zrcl Kixv .ixac `p ¦§¨§¨¨¨¦¨©©¨¨

z` ErnWi iM i`Ce oM xnFl Kxvdª§©©¥©©¦¦§§¤
FxnF` zrcl Kixv cFr ,xAci xW £̀¤§©¥¨¦¨©©§

zaY`poFc`d xnFl wCvi `l iM ¥©¨¦Ÿª§©©¨¨
mrpA 'd oEMzi ok` .dWTA oFWl FCarl§©§§©¨¨¨¥¦§©¥§Ÿ©
drinXd zripnA mWiBxdl eixn £̀¨¨§©§¦¨¦§¦©©§¦¨
rnWl miiE`x md dYr iM ,okl mcTW¤Ÿ¤¨¥¦©¨¥§¦¦§Ÿ©
,l"f mdixacl mz`nh cvl mcw `le§ŸŸ¤§©ª§¨¨§¦§¥¤

p oi` iM rcFi dY` xaC `vFOnEoFk ¦¨¨¨©¨¥©¦¥¨
xW` zrA dpkdd llWn didIW carl§¤¤¤¦§¤ª§¨©£¨¨§¥£¤
iM ogaY oiNn of`e .eilr dEvi FpFc £̀§©¤¨¨§Ÿ¤¦¦¦§©¦
,FYW`n Wxtl eiUrnA dWn gxknª§¨¤§©£¨¦§¥¦§
,'` `iWwl uExY Epgexd df KxclE§¤¤¤¦§©§¥§ª§¨

eixacA zEWixRd mrh 'd ozp `l dOl̈¨Ÿ¨©©©©§¦¦§¨¨
,mrinWdl KixSd xTrd `Ed iM mdl̈¤¦¨¦¨©¨¦§©§¦¨
:ax `av xXand xn` ozp 'd df itlE§¦¤¨©Ÿ¤©§©¥¨¨¨

ãBòKxCd df lr dvxi`p ErnWWExR ¦§¤©¤©¤¤¦§¨¥
gxkdd cvl mirnFW mY` dYr©¨©¤§¦§©©¤§¥©
mkl xAcl oi`e ,mkgikFdlE mkxQil§©§§¤§¦£¤§¥§©¥¨¤
minrh 'An dWn ici lr EN` mixaC§¨¦¥©§¥¤¦§¨¦
E`A eilre xaCA rbFp `Ed iM '`¦¥©©¨¨§¨¨¨
xEn`d Fnvr mrHdn cFre ,mixaCd©§¨¦§¥©©©©§¨¨
xAcl mixnE oxd`l 'd `xTW oiprÄ¦§¨¤¨¨§©£Ÿ¦§¨§©¥
xg`e mcw la` ,dWn iptA `NW mdOr¦¨¤¤Ÿ¦§¥¤£¨Ÿ¤§©©
dxizq Ffe ,mkOr xAcn ip` oi` KM̈¥£¦§©¥¦¨¤§§¦¨
`vnze ,xAC mdA mBW mxn`nl§©£¨¨¤©¨¤¦¥§¦§¨

l"f Exn`W(`Up t"q x"cna)lkAW ¤¨§¨Ÿ¤§¨
l` 'd xAcie aEzMd xn`W zFnFwOd©§¤¨©©¨©§©¥¤
mB xaCA dpEMd oi` oxd` l`e dWn¤§¤©£Ÿ¥©©¨¨©¨¨©
,oxd`l xn`IW dWnl `N` oxd` mr¦©£Ÿ¤¨§¤¤Ÿ©§©£Ÿ

:`p zazA 'd fnxW mixaCd mde§¥©§¨¦¤¨©§¥©¨
÷c÷ãåxnFlixaCxnFl wiRqd `le §¦§¥©§¨¨§Ÿ¦§¦©

ErnWIX dOW oaEnE `p ErnW¦§¨¨¤©¤¦§§
EidW mbd oM oEMzp ,eixaC md¥§¨¨¦§©¥¥£©¤¨
df xcqM did `l mcw mi`Apzn¦§©§¦Ÿ¤Ÿ¨¨§¥¤¤
FnkE oFilr l` iRn mixaCd ErnWIW¤¦§§©§¨¦¦¦¥¤§§
didi m` KEnqA eixaC 'd WxRW¤¥¥§¨¨§¨¦¦§¤

:'Fbe 'd mk`iap§¦£¤§



פד
- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ãBòxAci `NW mdl fnxW xWt ¤̀§¨¤¨©¨¤¤Ÿ§©¥
lal ,dYr `N` cFr mdOr¦¨¤¤¨©¨§©
d`Eapl ExWkd iM mYrcA EaWgi©§§§©§¨¦ª§§¦§¨
dfl ,xgn mFi dfM dide z`fM dpFilr¤§¨¨Ÿ§¨¨¨¤¨¨¨¤

xn`OA dvxi cFr .dYr xn``pcvl ¨©©¨¦§¤©©£©¨§©
d`nh zxdh ipicaE ixw i`nh EidW¤¨§¥¥¤¦§¦¥¨¢©ª§¨

dxFY dxn`(ak `xwIe)dliaHd oi`W ¨§¨¨©¦§¨¤¥©§¦¨
cr dnExzA lk`l dxdHd zxnFB¤¤©¨¢¨¤¡Ÿ¦§¨©

oipre ,WnW axrdoeiM d`EaPd ©£¥¤¤§¦§©©§¨¥¨
gExd zlv`d Kixv iM EpivOW¤¨¦¦¨¦©£¨©¨©
`l FOr 'd xAcl xWkIW icM dWFcTd©§¨§¥¤ª§©§©¥¦Ÿ
WnXd `A cr min zxdh wiRqi©§¦¨¢©©¦©Ÿ©¤¤
dxdHn rExB df didi `NW ,xdhe§¨¥¤Ÿ¦§¤¤¨©¦¨¢¨
Epivn o`ke dnExY zlik`l dkixSd©§¦¨©£¦©§¨§¨¨¦
ixw z`nh mi`nh EidW Fnvr mFIAW¤©©§¤¨§¥¦ª§©¤¦
dfl ,mdOr 'd xAC mzliahl KEnq̈¦§¦¨¨¦¥¦¨¤¨¤

'd xn`ixaC `p ErnWdYr WExR ¨©¦§¨§¨¨¥©¨
mkrinW`W `id drW z`xFd `weC©§¨¨©¨¨¦¤©§¦£¤
,WnW axrd oikixv oicrW mbd ixaC§¨©£©¤£©¦§¦¦©£¥¤¤

xn`PX dn mIwl(dp x"a)dad` §©¥©¤¤¡©©£¨
dWn mr 'd zad` dxEXd zlwlwn§©§¤¤©¨©£©¦¤

:xgn cr wR`zdl lFki `l Fcici§¦Ÿ¨§¦§©¥©¨¨
íàgkpl xAC `le .'Fbe mk`iap didi ¦¦§¤§¦£¤§§Ÿ¦¥§Ÿ©

cvl ,mi`iap EidY m` mdil £̀¥¤¦¦§§¦¦§©
mixg` mi`iap mzprhA ExiMfd mdW¤¥¦§¦§©£¨¨§¦¦£¥¦

WxcOd xn`nkE mdn uEg(ixtq) ¥¤§©£©©¦§¨¦§¦

`le mdxa` mr mB xAC `ld Exn`W¤¨§£Ÿ¦¥©¦©§¨¨§Ÿ
KxAzi FxaC `A dfl ,'Eke WxR¥¥§¨¤¨§¨¦§¨©
mdixacA fnxPdn mB Wxtd zFUrl©£¤§¥©¥©¦§¨§¦§¥¤
cigi oFWl xn` dfl iM ilE`e ,dWnl§¤§©¦¨¤¨©§¨¦

:didi m ¦̀¦§¤
'äEpricFdl `A .'Fbe eil` d`xOA©©§¨¥¨§¨§¦¥

zbxcdn mi`iaPd zbxcd Wxtd¤§¥©§¨©©§¦¦¥©§¨©
oiprA mixaC 'b WIW cvlE ,dWn¤§©¤¥§¨¦§¦§©
onf 'a ,d`xOd zbVd '` ,d`EaPd©§¨©¨©©©§¤§©
zr lkA `Apzi m` WExR dzbVd©¨¨¨¥¦¦§©¥§¨¥
`N` FpFvxA iElY xaCd oi` F` dvxIW¤¦§¤¥©¨¨¨¦§¤¨
xEACd zpigA zbVd 'b ,'d uRgIW onfA¦§¨¤©§Ÿ©¨©§¦©©¦
xnFl 'd ligzde ,x`a` xW`M©£¤£¨¥§¦§¦©
xn`e ,dI`xd zbVd zbxcd zpigaA¦§¦©©§¨©©¨©¨§¦¨§¨©

rCez` eil` d`xOA 'ditl WExR ©©§¨¥¨¤§©©¥§¦
,'d zxMdA zFIllM zFbxcd 'b WIW¤¥©§¨§¨¦§©¨©
dn `Ede d`EapA mc` DbiVd `l '`d̈Ÿ¦¦¨¨¨¦§¨§©

dWn l`XX(gi bl `VY)z` `p ip`xd ¤¨©¤¦¨©§¥¦¨¤
cizr dY`X dn dYr `p WExR LcaM§Ÿ¤¥¨©¨©¤©¨¨¦
did rcFi iM ,dzin xg`l ipzF`xdl§©§¥¦§©©¦¨¦¥©¨¨
,oFilrd mlFrA miwiCSl bVOd dWn¤©ª¨©©¦¦¨¨¨¤§

l 'd FaiWdeip`xi `l iM 'Fbe lkEz ` §¥¦Ÿ©§¦Ÿ¦§©¦
dbxcde ,dzin xg`l `N` ige mc`d̈¨¨¨¨¤¨§©©¦¨§©§¨¨
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`N` zEnvr xn`n eil` qgizi `NW¤Ÿ¦§©¥¥¨©£©©§¤¨
xF` `id 'a dbxcd ,'Eke of` KMWl§©¥Ÿ¤§©§¨¨¦
eil` qgizIW KxAzi EPOn xi`Od©¥¦¦¤¦§¨©¤¦§©¥¥¨
mEWl dnFC Ff dpEnY oi`e ,dpEnY§¨§¥§¨¨§
Fl oi` iM ,`vnPA mieddn dpEnY§¨¥©Ÿ¦©¦§¨¦¥
lM ipirn mlrPl dpEnY `N` dpEnY§¨¤¨§¨©¤¡¨¥¥¥¨
xW` dWn zlEf xiMn Dl oi`W ig©¤¥¨©¦©¤£¤
,hiAi 'd zpEnzE aizkC 'd Fl DxiMd¦¦¨¦§¦§©©¦
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dWnA xn` DCbpkE ,oade d`xOA©©§¨§¨¥§¤§¨¨©§¤
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ãâðëexn` d`EaPd zbVd onfeil` §¤¤§©©¨©©§¨¨©¥¨

,rCez`dbxcn ENt` WExR ¤§©©¥£¦©§¥¨
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DbiVdl `Ed uRgIWkE ,DA Fl rCez ¤̀§©©¨§¤©§Ÿ§©¦¨
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xAcPd lM 'a ,zlAlan FYrC iM xAcPd©¦§¨¦©§§ª§¤¤¨©¦§¨
lWn `N` ohWtM mixaCd oi` mFlgA©£¥©§¨¦¦§¨¨¤¨¨¨
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mi`A Eid `l mB ,dnlW zrcA rnFW¥©§©©§¥¨©Ÿ¨¨¦
`N` dvilnE lWn KxcA mixaCd eil ¥̀¨©§¨¦§¤¤¨¨§¦¨¤¨
oikixv opi`e mixExaE mix`an mixaC§¨¦§Ÿ¨¦§¦§¥¨§¦¦

'd xn`n `Ede ,oFxzRxAc` dR l` dR ¦§§©£©¤¤¤£©¥
FAzF`Fx l`xUi lM ipir dPd WExR¥¦¥¥¥¨¦§¨¥

dWn l` 'd xAC xW` zFIWxR o"Bd©©§¦£¤¦¥¤¤
lW ohWR oiaIW mixaC md oNMW¤ª¨¥§¨¦¤¨¦§¨¨¤
mB ,WcTd oFWl oian lM mixaC§¨¦¨¥¦§©Ÿ¤©
mNM mdA 'd xv` xW` dnkg zFxvF`§¨§¨£¤¨©¨¤ª¨
winrdlE oIrl `Ad oiaOl migFkp§¦©¥¦©¨§©¥§©£¦
z` onvr miaEzMd zErnWnA WiBxi©§¦§©§¨©§¦©§¨¤
df KxC oi`e ,mdA xnFl 'd aWg xW £̀¤¨©©¨¤§¥¤¤¤
eicar ciA 'd xAC xW` mixaCA©§¨¦£¤¦¥§©£¨¨
lWn oNMW dirWie dinxi mi`iaPd©§¦¦¦§§¨¦©§¨¤ª¨¨¨

xn`nM ,dvilnE(fi l`wfgi)lFcBd xWPd §¦¨§©£©§¤§¥©¤¤©¨
z`Eap dOdn xzFiaE ,'Fbe mitpMd lFcB§©§¨©¦§§¥¥¥¨§©
xbq xW` d`EaPd ixrW xBqnd dixkf§©§¨©§©¥©£¥©§¨£¤¨©
zpEM rcFi EpY` oi`e Fz`Eap mB©§¨§¥¦¨¥©©¨©

:Fz`Eap§¨
Léå'd `Ed `ApndW oeiM z`f xwgl §¥©£ŸŸ¥¨¤©§©¥

xAci dfl dOl cg` Epidl ¡̀Ÿ¥¤¨¨¨¨¤§©¥
Exn`e ,miXwrn FxAC dfle zFgFkp§§¨¤¦§©£©¦§¨§
dricid Epl mcTX dOA zn` iWp ©̀§¥¡¤©¤¤¨©¨©§¦¨
didW WBxdd l`ipcl K`lOd xAcA§©¥©©§¨§¨¦¥©¤§¥¤¨¨
zaMxd iM zF`xl liMUY dGn FA lrFR¥¦¤©§¦¦§¦©§¨©
ipgExd zWBxd dPciqtY iWFp`d oin¦¨¡¦©§¦¤¨©§¨©¨¨¦
xW` aMxOd zlEf lAql dlFki Dpi`e§¥¨§¨¦§Ÿ©©ª§¨£¤
sEYW ElkEIW d`ltPd FznkgA 'd opFM¥§¨§¨©¦§¨¨¤§¦
ENt` d`xY `lde ,sEBde WtPd cgi©©©¤¤§©©£Ÿ¦§¤£¦
minE W` zFqRzpe zFWBxPd zFxFwOA©§©¦§¨§¦§¨¥©¦
xW` minXd zlEf df z` dNkn df¤§©¤¤¤©©¨©¦£¤
lkEi Ki` xrWY dGnE ,xvFi ici EppFM§§¥¥¦¤§©¥¥©
zEIpgExd xFwn midl` xacA cFnr̈¦§©¡Ÿ¦§¨¨¦
,cFnr lkEi Ki` W` zadl FlFw avgie§©§Ÿ©¤¤¥¥©¨



פה jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ycew zayl inei xeriy

(æ):àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écáò ïë-àìŸ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

(ç)úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
:äLîá écáòa øaãì íúàøé àì òecîe èéaé ýåýé§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

i"yx£‰tŒÏ‡ ‰t∑(ספרי) ה) לֹו לפרׁשאמרּתי כרח ∆∆∆ְְְִֵַַָָֻ
לׁשבח, הזּכר ּפה" אל ׁש"ּפה ּכפׁשּוטֹו ּדאּלּו ,ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָֻּכ
אי  וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש אלּֿפה" "ּפה אז היה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאםּֿכן
ועּין  אליו", "מּדּבר נׂשא: ּבסֹוף ּכתיב ּדהא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאפׁשר,
לֹו אמרּתי ּפרּוׁשֹו: אלּֿפה" "ּפה אּלא ּברּׁש"י, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשם
לֹומר  רצה אּלא ּדוקא לאו אלּֿפה" ּו"ּפה כּו'. ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹלפרׁש

מן  לפרׁש ודֹוק) לֹו?ּבהדיא, אמרּתי והיכן האּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
ה)ּבסיני לאהליכם,(דברים לכם ׁשּובּו להם אמר ל" : ְְֱֳִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עּמדי" עמד ּפה ·ÈÁ„˙.ואּתה ‡ÏÂ ‰‡¯Óe∑ ְֲִִַָָֹֹ«¿∆¿…¿ƒ…
ּדּבּורי  לֹו מפרׁש ׁשאני ּדּבּור, מראה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּו"מראה"
ּכענין  ּבחּדֹות, לֹו סֹותמֹו ואיני ׁשּבֹו ּפנים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבמראית

ליחזקאל יז)ׁשּנאמר יכֹול (יחזקאל וג ֹו'". חּדה "חּוד : ְְֱִִֵֶֶֶַָָ
ּתלמּודֿלֹומר ׁשכינה? לג)מראה תּוכל (שמות "לא : ְְְִֵַַַַָֹ

אתּֿפני" ËÈaÈ.לראת '‰ ˙Ó˙e∑,אחֹורים מראה זה ְִֶָָֹ¿À««ƒְֲִֵֶַַ
ׁשּנאמר אתֿאחרי"(שם)ּכענין Èc·Úa."וראית ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָֹ¿«¿ƒ

‰LÓ·∑ ּבעבּדי" אּלא מׁשה", "ּבעבּדי אֹומר אינֹו ¿…∆ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
מׁשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי "ּבעבּדי", ְְְִִֵֶֶֶַַַֹֹבמׁשה".
מּפניו, לירא הייתם ּכדאי עבּדי, אינֹו אפּלּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ּבמׁשה",
לכם  היה ,מל – מל ועבד עבּדי, ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוכלֿׁשּכן

חּנם אֹוהבֹו הּמל אין תנחומא)לֹומר: ּתאמרּו:(ספרי. ואם . ְְֲִִֵֶֶַַָֹ
ּבמעׂשיו  מּכיר מןאיני קׁשה זֹו .הראׁשֹונה – ְֲִִִִֵַַָָָָָ

(è):Cìiå ía ýåýé óà-øçiå©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«
i"yx£CÏiÂ Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ יכעס ׁשּלא לבׂשרֿודם, קלֿוחמר נּדּוי, עליהם ּגזר סרחֹונם, ׁשהֹודיעם מאחר «ƒ««»«≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

סרחֹונֹו ׁשּיֹודיעּנּו עד חברֹו .על ְֲִִֵֶֶַַ

‰e‡:ז  ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»

ÏÂ‡ח  eÊÁa dnÚ ‡ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á·¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ· Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

lzÒ‡Â˜:ט  ÔB‰a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛÈ˜˙e¿≈»¿»«¿»¿¿ƒ¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

rnWl FgkA cnrl biVn mc` oi` dfle§¨¤¥¨¨©¦©£Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©
Ktd xW` Wi`d zlEf miIg midl` lFw¡Ÿ¦©¦©¨¦£¤¨©
EpnWxW FnM dxEv F`Ure Fxng̈§©£¨¨§¤¨©§
lFkie sEB Fl oi` dGW mixg` zFnFwnA¦§£¥¦¤¤¥§¨
mc`l 'd `aPdA okle ,Kln xaC z`U§¥§©¤¤§¨¥§¦¨¥¨¨¨
'd mMgzi FzxEvl dnFC FtEB oi`W¤¥¤§¨¦§©¥
Kln xaC `vi iM ,ot`d df lr zFUr£©¤¨Ÿ¤¦¥¥§©¤¤
mixie`A sHrzi xEACde oFilr iRn¦¦¤§§©¦¦§©¥©£¦¦
dfaE `iap of`l riBi KM xg`e miTC©¦§©©¨©¦©§Ÿ¤¨¦¨¤
WBxd lirti df mB s`e ,`iaPd EPlAqi¦§§¤©¨¦§©©¤©§¦¤§¥
`FA aaFqi df xace ,rBYWdl mi`iaPA©§¦¦§¦§©¥©§¨¨¤§¥
zpigaA dvilnE lWn KxC mixaCd©§¨¦¤¤¨¨§¦¨¦§¦©

:mFlgd©£
äæìåExAci dWOn cal mi`iaPd lM §¨¤¨©§¦¦§©¦¤§©§

dOdn xzFie zFvilnE milWn§¨¦§¦§¥¥¥¨
did zE`iaPA oFxg` didW dixkf§©§¨¤¨¨©£©§¦¨¨
x`Xn xzFiA mlbpe clbpe `A xEACd©¦¨§¦§©§¦§©§¥¦§¨
EAxzp dfle ,lAql lkEIW icM zF`Eap§§¥¤©¦§Ÿ§¨¤¦§©
oi`W cr oFinCd wnre zFvilOd FA©§¦§Ÿ¤©¦§©¤¥
`Ede ,eixaC mircFi mipFxg` zFxFC©£¦§¦§¨¨§
bVOd zpigaA o`M 'd ricFdX dn©¤¦©¨¦§¦©©ª¨

xn`e dWnldR l` dRdid `l WExR §¤§¨©¤¤¤¥Ÿ¨¨
dWn itl oFilr l` iRn wqtp xEACd©¦¦§©¦¦¥¤§§¦¤
xEACd dPYWIW mlFrd xie`A xarl©£Ÿ©£¦¨¨¤¦§©¤©¦

ixaC xAcl aaFqie mixie`d zWAldA§©§¨©¨£¦¦¦¥§©¥¦§¥
zEWBxzdd llW mB ,zFCge milWn§¨¦§¦©¨©©¦§©§

xn`nM mi`iaPl dxwY xW`d`xnE £¤¦§¤©§¦¦§©£©©§¤
`N` ldAzi `le mcxi `l WExR¥Ÿ¥¨¥§Ÿ¦§©¥¤¨
ip`W Dnvr drXaE zrA WExR d`xnE©§¤¥§¥©¨¨©§¨¤£¦
mFlgd xcqM Fpi` dR l` dR FA xAcn§©¥¤¤¤¥§¥¤©£
xF` Fl d`xn ip`W d`xnE `N ¤̀¨©§¤¤£¦©§¤
dxrdd ciBi dfe ,hiAnE `Apnd©§©¥©¦§¤©¦©¤¨¨

:lkVd zEppFMzde§¦§§©¥¤
BøîBàå`le,zcigaxirdl `Ed §§§Ÿ§¦Ÿ§¨¦

didW cvl iM xaCd zclFzA§¨©©¨¨¦§©¤¨¨
xEACd oM mB did dfA dR l` dR xAcn§©¥¤¤¤¨¤¨¨©¥©¦

xnFl wCwce ,zFcig `lA `vFidR l` ¥§Ÿ¦§¦§¥©¤¤
`iap xaC lr liMUOd ,of`l `le§Ÿ§Ÿ¤©©§¦©§©¨¦

xn`W('b `"n),xaCd cFq rci rnW al ¤¨©¥Ÿ¥©¥©©¨¨
dlrnl oi`W d`Eap zbxcd `id Ffe§¦©§¨©§¨¤¥§©§¨
xFwOA `iap Wtp 'd xWwIW dPOn¦¤¨¤¦§Ÿ¤¤¨¦©¨
,dR l` dR d`EaPd lWlWie `Apnd©§©¥¦©§¥©§¨¤¤¤

FxnF` oiaY oM mB dfaEFA xAc``le ¨¤©¥¨¦§£©¤§Ÿ
cFr .oade FA `N` FOr F` FY` xn`̈©¦¦¤¨§¨¥
`N` xEACd did `NW LliMUdl oEMzp¦§©¥§©§¦§¤Ÿ¨¨©¦¤¨
ipR d`Fx did `le dWn itl 'd iRn¦¦§¦¤§Ÿ¨¨¤§¥

:FA xn`n `Ede ,mlFrf dxez ¨§©£©
(çòecîexfFg WExR .'Fbe mz`xi `l ©©Ÿ§¥¤§¥¥

iM mYrcA xrWl mdl didW orFhe 'd§¥¤¨¨¨¤§©¥§©§¨¦
did m`e ,'d iptl WOWnE cnFr `Ed¥§©¥¦§¥§¦¨¨
,Fci lr miMqn 'd did `l ler dUFr¤¨¤Ÿ¨¨©§¦©¨
lr miMqdW mYxAC 'dA dYrn xn ¡̀Ÿ¥©¨©¦©§¤¤¦§¦©

FxnF` `Ede ,FcirECn'Fbe,iCarA ¨§§©©§§©§¦
FxnF`edWnAogan `EdW mc` WExR §§§¤¥¨¨¤ª§¨

,dPbn xacA EdEcWgY 'd ipirA lFcbl§¨§¥¥©§§§¨¨§ª¤
FxnF`A mdl cFr fnxW xWt`edWnA §¤§¨¤¨©¨¤§§§¤

mdixacA EdEnilkde eiptA ExACW lr©¤¦§§¨¨§¦§¦§¦§¥¤
nMdlrnl iYazMW l"fx xn`wEqtA) §©£©©©¤¨©§¦§©§¨§¨

:('`h dxez

(èøçiåmdA dxB WExR .'d s` ©¦©©¥¦¨¨¤
,s`d zM mdW mdA mixgPdKlIe ©¤¡¦¨¤¤¥©¨©©¥©

mbde ,dWxdX dn s`d dUrIW icM§¥¤©£¤¨©©¤ª§¨©£©
aEzMd xn` dpQAW('c zFnW)s` xgIe ¤©§¤¨©©¨§©¦©©

lrti xW` xErW mWx mW ,dWnA 'd§¤¨¨©¦£¤¦§Ÿ
dnWPd gM EPOn xEqIW `Ede s`d FA¨©§¤¨¦¤Ÿ©©§¨¨
oxd`l ozPze dPdMd zpigA `idW¤¦§¦©©§ª¨§¦¨¥§©£Ÿ

l"fx xn`nM(b"t x"eny .aw migaf)mWxdW §©£©©©§¨¦¤¨¤
s`d dUr o`ke ,dPdMd zxqd `Ed£¨©©§ª¨§¨¨¨¨©
dzinM `id zrxSdW lFcB hRWn¦§¨¨¤©¨©©¦§¦¨
Wprd did mdipWaE ,oiprA xEn`M̈¨¨¦§¨¦§¥¤¨¨¨Ÿ¤

FxnF`M,mAl"fx Exn` oke(ixtq)otIe §§¨§¥¨§©©¦§¦©¦¤
`l mixOW `N` ,FYrxSn dpR 'Fbe§¨¨¦¨©§¤¨¤¦§¨Ÿ
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(é)âìMk úòøöî íéøî äpäå ìäàä ìòî øñ ïðòäå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©©¨®¤
:úòøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

i"yx£¯Ò ÔÚ‰Â∑ לא אבל ּבני, את רדה לּפּדגֹוג: ׁשאמר למל מׁשל ּכּׁשלג. מצרעת מרים והּנה :ואחרּֿכ ¿∆»»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  ׁשרחמי ,מאצל ׁשאל עד .ּתרּדּנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(àé)úLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìò̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

i"yx£eÏ‡B∑ אויל לׁשֹון .ּכתרּגּומֹו, «¿ְְְֱִַ

(áé)Bnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½
:BøNá éöç ìëàiå©¥«¨¥−£¦¬§¨«

i"yx£È‰˙ ‡ŒÏ‡∑זֹו ׁשהמצרע ∑nk˙.אחֹותנּו «»¿ƒֲֵ«≈ְֶַָֹ
ּבביאה  מטּמא ּמת מה ּכּמת: מטּמא חׁשּוב מצרע אף , ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

‡Bn.ּבביאה  ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa ¯L‡∑ היה "אּמנּו" ְִָ¬∆¿≈≈∆∆ƒִֵָָ
"חצי  בׂשרֹו", "חצי וכן הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָלֹו
מאחר  הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו היה ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשרנּו"
ּבׂשרנּו, חצי נאכל ּכאּלּו לנּו היא אּמנּו, מרחם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיצאה

ׁשּנאמר לז)ּכענין הּוא".(בראשית בׂשרנּו אחינּו "ּכי : ְְֱִִִֵֶֶַָָָָ
ּכן  נראה הּוא אף מׁשמעֹו להּניח ּולפי לאח ראּוי אין ; ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

אחֹותֹו ּכּמת את B˙‡ˆa.להיֹות ¯L‡∑ ׁשּיצא מאחר ְֲִֵֶַ¬∆¿≈ֵֶַַָָ
ואינֹו לעזר ּבידֹו ּכח ׁשּיׁש זה, ׁשל אּמֹו מרחם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹזה
הּוא. ּבׂשרֹו ׁשאחיו – ּבׂשרֹו חצי נאכל הרי  ְְְֱֲֲִִֵֶֶָָָָעֹוזרֹו,

– ּכּמת" תהי "אלֿנא אחר: אינ(ספרי)ּדבר אם ְְִִֵֵֵַַַָָָ
מסּגירּה מי ּבתפּלה, אי רֹופאּה אני מטהרּה? ּומי ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָ

את  רֹואה קרֹוב ואין קרֹוב ׁשאני לראֹותּה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָאפׁשר
ּבצאתֹו "אׁשר וזהּו: ּבעֹולם. אין אחר וכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנגעים,

אּמֹו" .מרחם ִֵֶֶ

ÌÈ¯Óי  ‡‰Â ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡ÚÂ«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈«¿¿»¿»ƒ¿»
‡‰Â ÌÈ¯Ó ˙ÂÏ Ô¯‰‡ Èt˙‡Â ‡bÏ˙k ‡¯eÁ«¿»¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙¯È‚Ò¿ƒ«

ÔÚÎיא  ‡Ï ÈBa¯ eÚ·a ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿…∆¿»ƒƒ»¿«
:‡Á¯Ò È„Â ‡LtË‡c ‡·BÁ ‡ÏÚ ÈeLz¿«ƒ¬»»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»

‡˙Á‡יב  È¯‡ ‡ÈaÓ ‡c ˜Á¯˙z ÔÚÎ ‡Ï»¿«ƒ¿««»ƒ≈»»¬≈¬»»»
d· Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡¯Òa ÏÚ ÔÚÎ Èlˆ ‡È‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»≈ƒ«

:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

rci `le ,cInE skY oxd`M d`Rxzp¦§©§¨§©£Ÿ¥¤¦¨§Ÿ¨©
:FYrxSn mc`i dxez ¨¨¦¨©§

(éäpäåxnFl Kixv did `l .zrxvn §¦¥§Ÿ¨©Ÿ¨¨¨¦©
mixn dPde xn` xaMW xg` xaCd©¨¨©©¤§¨¨©§¦¥¦§¨

l"f mdixaC itlE 'Fbe zrxvn(ixtq) §Ÿ©©§§¦¦§¥¤¦§¦

xnFl dvxi rxhvp oxd` mBW Exn`W¤¨§¤©©£Ÿ¦§¨¥©¦§¤©
dgxR `le zrxvn oicr `id dPd¦¥¦£©¦§Ÿ©©§Ÿ¨§¨

l"fg cFr Exn`e oxd`M dPOn(mW) ¦¤¨§©£Ÿ§¨§£©¨

zrxvn dzid dpFR didWM `weCW¤©§¨§¤¨¨¤¨§¨§Ÿ©©
zgxFR dzid eipR xifgn didWkE§¤¨¨©£¦¨¨¨§¨©©
dWn iM xnFl Kixv mdixaclE ,dPOn¦¤¨§¦§¥¤¨¦©¦¤
,`id dn zrcl mixnA hiAn did `lŸ¨¨©¦§¦§¨¨©©©¦
dWw KWtP dOn ok `l m`W¤¦Ÿ¥¦©©§¨¨¤

:oade`i dxez §¨¥
(àééadPd .'Fbe zWz `p l` ipc` ¦£Ÿ¦©¨¨¥§¦¥

dWn iM rnWn oxd` ixaCn¦¦§¥©£Ÿ©§¨¦¤
dNgn oM lr xW` mdixaC lr ciRwd¦§¦©¦§¥¤£¤©¥§©¤
iM d`xpe ,mz`Hg mdl lgnIW eipR̈¨¤¦§Ÿ¨¤©¨¨§¦§¤¦
oiC dWnA oCW `Ed oxd` lW Fnrh©£¤©£Ÿ¤¨§¤¦

oiCd itMW ,mkg(:al oiWECw)lgOW mkg ¨¨¤§¦©¦¦¦¨¨¤¨©
FaM lrcn` dfle ,lEgn FcFaM Fc ©§§¨§¨¤¨©

xn`e ,rbPd xq lgni m`W FYrcAl` §©§¤¦¦§Ÿ¨©¤©§¨©©
zWz `plr YcRwdW mbd WExR 'Fbe ¨¨¥§¥£©¤¦§©§¨©

`AW dYr Wprd `AW cr mixaCd©§¨¦©¤¨¨Ÿ¤©¨¤¨
Epilr cFr zWY `le oerd xRki Wprd̈Ÿ¤§ª©¤¨Ÿ§Ÿ¨¥¨¥
iM `Ed ok `l zn`d xg`e ,z`Hg©¨§©©¨¡¤Ÿ¥¦
dfle ,xaCd lr ciRwd `l dWn¤Ÿ¦§¦©©¨¨§¨¤
xn` FA mxAcl KEnqe aEzMd mMgzp¦§©¥©¨§¨§©§¨¨©
llWl oEMzp c`n epr dWn Wi`de§¨¦¤¨¨§Ÿ¦§©¥¦§Ÿ
'al `Ed Wprd mrhe ,o`M oxd` ixaC¦§¥©£Ÿ¨§©©¨Ÿ¤§
hRWn dWnA oEcl Epl WIW '`d ,zFAq¦¨¤¥¨¨§¤¦§©

aizM oMW ,Kln(b"l mixaC)oExWia idie ¤¤¤¥§¦§¨¦©§¦¦ª
FcFaM oi` FcFaM lr lgOW KlnE Kln¤¤¤¤¤¨©©§¥§

lEgn(mW)oEMzp oM mB dfl iM ilE`e , ¨¨§©¦¨¤©¥¦§©¥
mdl Fxn`nA 'dmz`xi `l rECn §©£¨¨¤©©Ÿ§¥¤

iCarA xAclcare dkElOd 'dl iM §©¥§©§¦¦©©§¨§¤¤
Kln Kln:(:fn zFrEaW) ¤¤¤¤§

äañå'd ciRwdW iYWxRX dn itl 'a §¦¨§¦©¤¥©§¦¤¦§¦
ler dWn dUrW EcWgW lr©¤¨§¤¨¨¤¨¤
`le Fci lr 'd miMqde mFlWe qg©§¨§¦§¦©¨§Ÿ
,md d`Nr cvl oiNn oM m` ,FgikFd¦¦¥¦¦§©¦¨¨¥
zcRwd o`M oi`W mbd mWiprd dfle§¨¤¤¡¦¨£©¤¥¨©§¨©

aaFQd `Ed `l iM dWn wiCvde ,dWn¤§¦§¦¤¦Ÿ©¥
s`e ,'dl lNRzdl KxvdW FzcRwdA§©§¨¨¤ª§©§¦§©¥©§©
xFar cr zF`Rxl lirFd `l ok iR lr©¦¥Ÿ¦§©§©£
`l FA xaCd did m`e ,mini zraW¦§©¨¦§¦¨¨©¨¨Ÿ
xqe lgni `N` dNtzl Kixv did̈¨¨¦¦§¦¨¤¨¦§Ÿ§¨
cg`l `A WprdW Ycnl `d ,rbPd©¤©¨¨©§¨¤¨Ÿ¤¨§¤¨
xWt`e ,cgi mdipWl F` ,minrHd 'An¦©§¨¦¦§¥¤©©§¤§¨
did mxAcA ciRwn dWn did m`W¤¦¨¨¤©§¦§©§¨¨¨
mdl lRknE lEtM xg` ot`A Wprd̈Ÿ¤§Ÿ¤©¥¨§ª¨¨¤

:mFlWe qg©§¨
øLà'aA dpEMd .'Fbe xW`e Epl`Fp £¤©§©£¤§©©¨¨§

iYWxRX dn iR lr `Ed ,mipipr¦§¨¦©¦©¤¥©§¦
lr ciRwdW mdilr 'd znrxzA§©§Ÿ¤£¥¤¤¦§¦©
ciRwde ,dWn z`Eapl mz`Eap EeWdW¤¦§§¨¨¦§©¤§¦§¦
aFh `l xnFl dWn cFakA ErbPW lr©¤¨§¦§¤©Ÿ
mz`Eap z`eWd cbpM xn` dfl ,dUr̈¨¨¤¨©§¤¤©§¨©§¨¨

xn` Fz`EaplEpl`Fp xW`ExAC iM ¦§¨¨©£¤©§¦¦§
Exn`X dn cbpkE ,dfA zEhW ixaC¦§¥§¨¤§¤¤©¤¨§

xn` dUr aFh `l eilrxW`e ¨¨Ÿ¨¨¨©©£¤
:Ep`hgai dxez ¨¨



פז jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ycew zayl inei xeriy

(âé):dì àð àôø àð ìà øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈¨«

i"yx£dÏ ‡ ‡Ù¯ ‡ Ï‡∑ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא ≈»¿»»»ְְֶֶֶַַָָ
אֹו ׁשנים לֹומר צרי מחברֹו ּדבר ׁשהּׁשֹואל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָארץ,
ׁשאלֹותיו  יבּקׁש ואחרּֿכ ּתחנּונים, ּדברי .ׁשלׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹ

¯Ó‡Ï∑ אמר ּתלמּודֿלֹומר? אם מה הׁשיבני לֹו: ≈…ְֲִִִֵַַַַָ
"ואביה  ׁשהׁשיבֹו: עד לאו? אם אֹותּה מרּפא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאּתה
ּבארּבעה  אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹירק
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מּלפני מׁשה ּבּקׁש ְְִִִֵֵֶַָָֹמקֹומֹות

ּבֹו ּכּיֹוצא לאו. אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם (שמות להׁשיבֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ
וגֹו'"ו) לאמר ה' לפני מׁשה "וידּבר מה (ספרי): , ְְְִֵֵֵֶַַַֹֹ

אם  אּתה ּגֹואלם אם הׁשיבני "לאמר"? ְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹּתלמּודֿלֹומר

ּבֹו ּכּיֹוצא וגֹו'. תראה עּתה ׁשהׁשיבֹו: עד (במדבר לאו. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
הרּוחת כז) אלהי ה' יפקד לאמר ה' אל מׁשה "וידּבר :ְְֱִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ל "קח הׁשיבֹו: ג)לכלּֿבׂשר", :(דברים ְְִֵֵַַָָָ
"רבֿ הׁשיבֹו: לאמר", ההוא ּבעת ה' אל ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"ואתחּנן

"ל.dÏ ‡ ‡Ù¯∑ מׁשה הארי לא מה מּפני ָ¿»»»ְֱִִֵֶֶַֹֹ
עֹומדת  אחֹותֹו אֹומרים: יׂשראל יהיּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָֹּבתפּלה?
ׁשּלא  אחר: (ּדבר ּבתפּלה! ּומרּבה עֹומד והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבצרה
ּבתפּלה, מארי הּוא אחֹותֹו ּבׁשביל יׂשראל: ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹיאמרּו

ּבתפּלה) מארי אינֹו ּבׁשבילנּו .אבל ְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(ãé)äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨
õeçî íéîé úòáL øâqz íéîé úòáL íìkú àìä£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´

:óñàz øçàå äðçnì©©«£¤½§©©−¥«¨¥«
i"yx£‰ÈÙa ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Â∑לּה הראה אביה ואם ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְְִִֶָָָָ

ימים,ּפנים  ׁשבעת ּתּכלם הלא כ"ה)זֹועפֹות, (ב"ק ְֲֲִִִִֵַָָָֹ
עׂשר  ארּבעה לּׁשכינה לּבא קלֿוחמר ּדּיֹו אּלא יֹום; ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

"ּתּסגר  ּבנזיפתי אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין ְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָמן

ימים" ÛÒ‡z.ׁשבעת ¯Á‡Â∑ ּכל אני: אֹומר ְִִַָ¿««≈»≈ֲִֵָ
ׁשהּוא  ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות ְֲֲִִִֵֶַָָָֹה"אסיפֹות"
אל  נאסף – נרּפא ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֻמׁשּלח

הכנסה  לׁשֹון 'אסיפה' ּבֹו ּכתּוב .הּמחנה, ְְֲֲִֶַַַָָָָ

(åè)íòäå íéîé úòáL äðçnì õeçî íéøî øâqzå©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ
:íéøî óñàä-ãò òñð àì́Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

i"yx£ÚÒ ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט לּה(סוטה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ֶַַָָָ
אחת  ׁשעה ּבׁשביל למׁשה הּמקֹום ׁשּנתעּכבה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר ליאֹור, ב)ּכׁשהׁשל אחתֹו(שמות "וּתתּצב : ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַֹֻ
וגֹו'" .מרחק ְֵָֹ

eÚ·aיג  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»¡»»¿»
:d˙È ÔÚÎ Èq‡«≈¿«»«

ÛÈÊיד  ÛÊÓ ‡‰e·‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:Lk˙zƒ¿¿≈

Ú·L‡טו  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
:ÌÈ¯Ó ˙Lk˙‡c „Ú ÏË ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âé÷òöiåFxnF` mrh .xn`l 'Fbe ©¦§©§¥Ÿ©©§
,xn`l`NW icM dprhA `A ¥Ÿ¨§©£¨§¥¤Ÿ

,dai` xhFpM EdEwifgie ciRwdW Exn`iŸ§¤¦§¦§©£¦§¥¥¨
xn` dfl ,Fnl EciBi oxd` ixace§¦§¥©£Ÿ©¦¨¨¤¨©
mixaC Exn`i `NW liaWA 'dl FwrvA§©£©¦§¦¤ŸŸ§§¨¦

:oxd` iRn KEnqA mixn`Pd©¤¡¨¦§¨¦¦©£Ÿ
ãBòmcw 'd iptl xn` iM dvxi¦§¤¦¨©¦§¥Ÿ¤

FcFaM lr lgFn `EdW FlNRzd¦§©§¤¥©§
:'Fbe `p l` lNRzd KM xg`e§©©¨¦§©¥¥¨§

ìààðcqgd zCOn l`Wl oEMzp ¥¨¦§©¥¦§Ÿ¦¦©©¤¤
FxnF`M(ap miNdY)oFWl `p ,l` cqg §§§¦¦¤¤¥¨§

,mingxd xxFrl qEItE dWTA`p `tx ©¨¨¦§¥¨©£¦§¨¨
:aMrzi `le dYr WExRci dxez ¥©¨§Ÿ¦§©¥

(ãéäéáàåxErW WiAld .'Fbe wxi wxi §¨¦¨¨Ÿ¨©§¦§¦¦
wFxi m` a`d xn` `le DA mixaCd©§¨¦¨§Ÿ¨©¨¨¦¨
zA zbxcnA `idW xnFl ,'Eke FYA iptA¦§¥¦§©¤¦§©§¥©©

xnFl ltke ,miwiCSd zbxcn `idWwxi ¤¦©§¥©©©¦¦§¨©©¨Ÿ

,wxi`l mcw Fl wrFv did m`W xnFl ¨©©¤¦¨¨¥Ÿ¤Ÿ
xErW `Ed dfe ,diptA wwFx did̈¨¥§¨¤¨§¤¦

mixaCdwxi dia`ednxBWM WExR ©§¨¦§¨¦¨¨Ÿ¥§¤¨§¨
`NW EdSxIW in did `le diptA wxIW¤¨©§¨¤¨§Ÿ¨¨¦¤§©¥¤Ÿ

Fxn` `Ede wxiW cr wExlwxi'a mrR ¨©¤¨©§¨§¨©©©
didW ot` did m`W Ycnl `d ,'Fbe§¨¨©§¨¤¦¨¨Ÿ¤¤¨¨

:zWprp dzid `l mcw dWn lNRzn¦§©¥¤Ÿ¤Ÿ¨§¨¤¡¤¤
øâqzdgxRW d`xp .mini zraW ¦¨¥¦§©¨¦¦§¤¤¨§¨

,dWn zNtzA zrxv dPOn¦¤¨¨©©¦§¦©¤
`N` ,dYr WExR `p `tx Fxn`nkE§©£¨§¨¨¥©¨¤¨
ok `l m`W ,dCpnM aWYW 'd xfBW¤¨©¤¥¥¦§ª¨¤¦Ÿ¥

d `lxbQY xnFl aEzMd Kixv di Ÿ¨¨¨¦©¨©¦¨¥
`RxzYW cr xbQYW `hiWR§¦¨¤¦¨¥©¤¦§©¥
,d`Rxzp xaMW i`Ce `N` ,DYrxSn¦¨©§¨¤¨©©¤§¨¦§©§¨
DYrxv zxdh xiMfd `l oM mB dfle§¨¤©¥Ÿ¦§¦¨¢©¨©§¨

l"fx ixaclE ,Dztiq` mFiA.aw migaf) §£¦¨¨§¦§¥©©§¨¦

(ixtqmixn zrxv d`x `l oxd`W ¦§¦¤©£ŸŸ¨¨¨©©¦§¨

cvl iM ,oFkp lr x`Azi ,daxEw mrHn¦©©§¨¦§¨¥©¨¦§©
xn`IW odM oi` iM zrxv o`M oi`W¤¥¨¨©©¦¥Ÿ¥¤Ÿ©
cal dxibq `N` o`M oi` oM m` `nḧ¥¦¥¥¨¤¨§¦¨§©
'd iR lr dxBqPW xWt` F` ,dCpnM¦§ª¨¤§¨¤¦§§¨©¦

FxnF` `Ede ,odM `EdW Epidl`xbQY ¡Ÿ¥¤Ÿ¥§§¦¨¥
'd iR lr dxdhpe ,dxibQd ixd 'Fbe§£¥©§¦¨§¦§£¨©¦

aizkC:sq`Y xg`eeh dxez ¦§¦§©©¥¨¥
(åèíòäåmrA xaCd dlY .rqp `l §¨¨Ÿ¨©¨¨©¨¨¨¨

ricFdl ,mrd rqp `le xn` `le§Ÿ¨©§Ÿ¨©¨¨§¦©
sq`d cr ErQi lal EniMqd mrd iM¦¨¨¦§¦§©¦§©¥¨¥
zriqpA iElY did xaCdW mbde ,mixn¦§¨©£©¤©¨¨¨¨¨¦§¦©
DzEkfA mB iM dcirn dxFYd ,oprd¤¨¨©¨§¦¨¦©¦§¨
dnE ,DcAkl daMrA mivtg Eid md¥¨£¥¦¨©¨¨§©§¨©
did DzEkfA iM mdl rEci did m` mB©¦¨¨¨©¨¤¦¦§¨¨¨

mdl miOd(.h ziprY)mW aWIW i`CeA ©©¦¨¤©£¦§©©¤¥¥¨
:miOd lr mrd̈¨©©©¦

Eúìòäa úLøt úìñç£¨©¨¨©§©£Ÿ§



jzelrdaפח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi jxk zegiy ihewl)

הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד טו)זה יב, (רש"י ֶַַַָָָָ
" נאמר "והעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י א נסע", ".הּמקֹום לא ְְֱִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּבא  מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָרמז
מּיראת  חּוץ ׁשמים ּבידי ׁש"הּכל ואף מּלמעלה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמהתעֹוררּות

ּדביד  ּפׁשיטא מּכל־מקֹום הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָׁשמים",
ּכתב,הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  וה'ּבחּיי' לטֹובה. אדם ּבני לב להּטֹות ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהתעֹוררּות
א) טו, במדבר תורה לקוטי .(ראה

(æè):ïøàt øaãîa eðçiå úBøöçî íòä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬¨¨«

בהעלותך פרשת סימן.חסלת מהללא"ל פסוקים, קל"ו

B¯Leטז  ˙B¯ˆÁÓ ‡nÚ eÏË Ôk ¯˙·e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»

èðø ¯ åðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מכ"ה אייר, ובטח קיבל זה מכבר הקונטרס והשיחה ביחד עם מכתבי, 

ובעת רצון הנני מזכירו ואת זוגתו תחי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר להמצטרך להם, ואני באחת וכמו 

שכתבתי לו מכבר, אשר אינני מבין כלל את התמרמרותו והמ"ש שלו, דאפי' ריש גרגותא משמיא קא 

ממני לו, ובפרט רב בישראל, פשיטא שצריך הוא לדעת האחריות המוטלת עליו אבל פשיטא עוד יותר 

שאם רעיונות כאלו גורמים אצלו עצבות ומ"ש הרי בודאי באים הם מסטרא דלעו"ז או כמו שקוראו 

כ"ק מו"ח אדמו"ר "פון דעם קלוגינקין" ובכל שעה ורגע שחושב הוא בזה, הנה זהו מחשבות הבאות 

מההיכלות דלעו"ז ועליהם נאמר שמיד בעלייתו לשם )במוחו( דוחהו בשתי ידים ומסיח דעתו ואינו 

מקבלו ברצון, וזה נדבר בכל אדם, שמדת הבינונים היא מדת כל אדם ואחרי' כל אדם יומשך )ואין 

לזה סתירה מזה שעפ"י האמור בתניא שהבינוני לא עבר עבירה מימיו ובפרק י"ד כותב שכל אדם יכול 

להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, כי הענין בזה הוא שלפי מצבו עתה אינו שייך לעבור עבירה לא בעתיד 

ולא בעבר, ואכמ"ל(.

מובן מכל הנ"ל שמה שכותב הוא במכ' שמבקש לו משרה אחרת, אין דעתי נוחה מזה כלל, 

וצריך הוא להיות במשרתו ולהיות חזק בבטחונו בהשי"ת שינחנו בדרך אמת ויצליח בעבודתו בקדש, 

ואם נופלים לו בזה ספיקות, הנה אין זה ספק ביכולתו, אלא זהו חלישות הבטחון שלו, והעצה לזה 

הוא ללמוד שער הבטחון בחובת הלבבות, ובכלל להיות קשור באילנא דחייא, הוא לימוד חסידות, 

ולהיות בהתועדות חסידותי בשמחה חסידותית באמת, לעתים תכופות לשמוח ולשמח.

וכיון שכבר נכנסו לדירתם החדשה, הנה צריך הי' לסדר בה א חסידישן פארבריינגען כדבעי 

למהוי, און דערמאנען זיך אויף די אלטע צייטען, אז מען האט פארבראכט אויף א פארבריינגען אן א 

חשבון מה יאמר פלוני ופלוני, ומה יאמר צד השמאל שבו או צד הימין, ורק ידעו שהתועדות חסידותי, 

לשמוע חסידות, א חסידישן ווארט, וספור מנשיאנו זי"ע, הנה זה מכניס אור, ומעט אור דוחה הרבה 

חשך. ועוד זאת: מה צריכים לחשוב אודות החשך, נחשוב יותר אודות האור, ובפרט שעומדים אנו 

יה]י['  ויה"ר שבדירה החדשה  כו',  חירות  חרות אלא  כו' אל תקרי  חרות  לוחות הראשונות  בנתינת 

משנה מקום משנה מזל לטובה, ותהי' ביתם א ווארימע היים, א פרייליכע היים, אנגעפילט מיט נר 

ומזמן  ומנהגי החסידים,  ודרכי החסידות  ומאור שבתורה שזהו תורת החסידות  ותורה אור,  מצוה 

לזמן יערכו שם התועדות חסידותית.

אחכה לבשו"ט מהטבת מצב רוחו ושסו"ס, לו יהי' בקבלת עול, לקח ע"ע שמכאן ולהבא יקיים 

ציווי תוה"ק לעבוד את השי"ת בשמחה ובטוב לבב.



פט

יום ראשון - י"ב סיון
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו סיון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג סיון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז סיון
מפרק עט 

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד סיון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז סיון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח סיון
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בהעלותך

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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א 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 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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`l mb `exal mzexyt`a
qipkdle "yezi" ly spk
df xac ,oky ;dnyp ea
`xead wiga wx `ed
dcn ."oi`"n "yi" `exal
wx `l dlrnl `id ef
mb `l` ,mi`xapd gekn
,mi`xapd lkyn dlrnl
± ef dcn biydle oiadl

:oldl xaqeny itkíâå§©
Bæ äcî,cqg ly ± ¦¨

,"oi`"n "yi" `exalàéä¦
ìk úìkNäî äìòîì§©§¨¥©§¨©¨
,íúâOäå íéàeøaä©§¦§©¨¨¨
íeL ìëNa çk ïéàL¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáð,dnkgd geka ±âéOäìe,dpiad geka ±äcî ¦§¨§©§¦§©¦¦¨
ïéàî Lé äàéøaä ék ,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáì dzìëéå Bæ¦¨§¨¦§Ÿ¥¥©¦§©£¦©§¦¨¥¥©¦

àéä ék ,íéàøápä ìëOî äìòîlL øác àeäzeedzdd ± ¨¨¤§©§¨¦¥¤©¦§¨¦¦¦
,"oi`"n "yi"-LBãwäå ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb úcnî¦¦©§ª¨¤©¨¨§©¨

àúéàãk ,èeLt úecçà ¯ åéúBcîe àeä-Ceøaaezky itk ± ¨¦¨©§¨¦§¦¨
LBãwä øäfa6,"ãç éäBîøâe eäéà"ceilke jxazi `edy ± ©Ÿ©©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk) eizegekeúìëéa ïéàL íLëe§¥¤¥¦Ÿ¤
BàøBa âéOäì àøáð ìëN íeL,d"awd z` ,xnelk ±Bðéà Ck ¥¤¦§¨§©¦§¨¥

ìBëé,lbeqn epi` `xapd ly elky ±.åéúBcî âéOäìly ± ¨§©¦¦¨

myke ,jxazi ez` cg` xac od eizecn ,xen`k ,oky .d"awd
z` biydl xyt` i` jk ,jxazi eze` biydl xyt` i`y

df lk ± .eizegeke eizecnzelbzd ± cqgd zcnl xy`a
mb xacd jke ± "oi`"n "yi" `exal iwl`d gkd zehytzde
dxeabd zcnl xy`a
dritynd ,mevnvde
iwl`d gekd lr xizqdl
ixdy ,`xapa dlbzi `ly
,`xapd did z`f `lel
,ezeynne ezeyi xnelk
one ;ze`ivna lhazn
mevnvd didiy gxkdd
iwl`d gekdy ,ieqikde
,`xapdn `agen didi

iwl` gek mbydfly
`ed mlrde mevnv
± mi`xapd lkyn dlrnl

:oldl xaqeiy itkeBîëe§
ìëN íeL úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤¥¤
úcî âéOäì àøáð¦§¨§©¦¦©

,Búlãb,d"awd ly ± §ª¨
Lé àøáì úìëéä àéäL¤¦©§Ÿ¤¦§Ÿ¥

,BúBéçäìe ïéàîd`ad ± ¥©¦§©£
zcn ,dlecbd zcnn

,cqgd:áéúëãkaezky enk ±7:Ck ¯ "äðaé ãñç íìBò" §¦§¦¨¤¤¦¨¤¨
Bzìëéa ïéà Lnî,`xapd ly ±ìL Búøeáb úcî âéOäì ©¨¥¦¨§§©¦¦©§¨¤

úcî àéäL ,àeä-Ceøa-LBãwä,geke ±úòéðîe íeöîvä ©¨¨¤¦¦©©¦§§¦©
,Búlãbî úeiçä úeèMtúä,jxazi ±ìò úBlbúäìe ãøélî ¦§©§©©¦§ª¨¦¥¥§¦§©©

éelâa íîi÷ìe íúBéçäì íéàøápämevnvde dxeabd zcn ± ©¦§¨¦§©£¨§©§¨§¦
z` zniiwne dignd) ziwl`d zeigdy zlret d"awd ly

,`xapl dielb didz `l (`xapdíà-ékdidz zeigdy ± ¦¦
óeb elàëe ,àøápä óeba øzzñî úeiçäL ,íéðt øzñäa§¤§¥¨¦¤©©¦§©¥§©¦§¨§¦

àeä àøápäk d`xp ±,Bîöò éðôa øáceli`ke ±Bðéàå ©¦§¨¨¨¦§¥©§§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì

ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
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oeiqצב c"i iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ד שלישי יום
,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä 'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì

úeiðçeøäå úeiçä úeèMtúädeednd iwl`d gekd ly ± ¦§©§©©§¨£¦
,eze`àeä àlà ,LîMäî øBàäå åéfä úeèMtúäkd`xp ± §¦§©§©¦§¨¥©¤¤¤¨

kBðéà úîàaL óàå .Bîöò éðôa øác,`xapd ±éðôa øác ¨¨¦§¥©§§©¤¤¡¤¥¨¨¦§¥
àlà ,Bîöò,`ed ±,LîMäî øBàä úeèMtúä Bîkjk ± ©§¤¨§¦§©§¨¥©¤¤

zehytzd `ed `xapd
;iwl`d "oi`"d ,exewnn
lelk `xapdy oeeike
,iwl`d geka ,exewna

xe`d enk`edy drya
`vnpjezadid ,exewn

ritydl jixv df xac
lha didi `xapdy
dcn dze`a ,ze`ivna
lha ynyd xe`y
j` ,exewna ze`ivna
elehia i`l daiqd
- iptn `id ze`ivna

íB÷î-ìkîexewnn xe` zehytzd `ed `xapdy zexnl ± ¦¨¨
,cala,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä ïä,lekiak ± ¥¥§¨¤©¨¨

,ìBëé ìk øLàjyneie hytziy zlekid lra wx `l `edy ± £¤Ÿ¨
milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed `l` ,zeige xe` epnn

- zeigde xe`d z`çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©
úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL ,Bøézñäìe åétjk ± ¦§©§¦¤Ÿ¦¨¥©¦§¨©§¦

xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed `xapdy zexnly
d`xii `l` ,ze`ivna z`f lka lhazi `l ,exewnn

."yi"k ,"ze`ivn"kúeäî âéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤¦§¨§©¦¨
ïë-ét-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvämevnvd zexnl ± ©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©¦¥

,xzqddeïéàî àøáð àøápä óeb,Léìick ,dxe`kly ± ©¦§¨¦§¨¥©¦§¥
ly zelbzdd :jtidl zeidl ixd jixv "yi"l "oi`"n zeedl
,cvik ± dxzqd `le zelbzd `id zeedzd ixdy ,iwl`d gekd
iwl`d gekd zelbzd ± cg` cvn :cgi mixacd ipy md ,`eti`
gekd ly exzqde enevnv ± ipy cvne ,`xapd z` zeedl

lha `xapd ixd did xzzqi `l eli`y iptn ± ?iwl`d
leki epi` `xap ly lky meyy oipr df ixd ok m`e ,ze`ivna

,biydlúeäî âéOäì àøáð íeL ìëNa úìëé ïéàL Bîk§¤¥§Ÿ¤§¥¤¦§¨§©¦¨
.Léì ïéàî äàéøaämevnvd z` biydl leki `ed oi` jk ± ©§¦¨¥©¦§¥

`xapdy lrete xizqnd
ze`xidl lkei
dn itl ."ze`ivn"k
df xacy ,xaqedy
"yi"k d`xp `xapdy
gk zaiqn `a ,"ze`ivn"e
mevnvde dxeabd
myky meyn ± dlrnly
xi`dl zlekid el yiy
yi jk ,zeige xe` zelble
mvnvl zlekid mb el
xe`d z` xizqdle
dxe`kl xyt` ± zeigde
aeygl xyt` ,xnelk ;izin` `ed mlrdde mevnvdy aeygl
mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr mi`ex mi`xapd wx `ly

d ,d"awd iabl`a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi" `ed `xap
`edy enk `ed ,`xapl qgiae ,xizqnd mevnvd gek iciÎlr
,mdipyy ,xiaqne oldl owfd epax cin oiivn ± exewnl uegn
z` xizqdl mevnvd geke ,zeigde xe`d z` zelbl ielibd gek
ly oiprd edf ,oky ± cg` xac zn`a mdipy md ,zeigde xe`d
± ixnbl cg` oipr md myxyae zilkza micge`nd ,ilke xe`
z`aeny itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk ixd miiwe
df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miigÎgxe` 'jexr ogley'a
ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk ieqik `xwp
geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr" eze` md
;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac mdipy md mevnvd
e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd iabl wx `ed xzqdd

.dlrnl iabl `l la` ,"ze`ivn"e "yi"l

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦
BëBúaM äî ìò äqëî§©¤©©¤§
íeöîvä úðéça Ck ¯¨§¦©©¦§
øBàä øézñîe äqëî§©¤©§¦¨

;òôBMä úeiçäå± §©©©¥©
xizqne dqkn mevnvd
iwl`d zeigde xe`d lr
,mi`xapl rteyd
,d`xiz `l zewl`dy
,úBiúBàä ïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥¨¦

zetlgzn zeize`y itk) oditelig e` ,"zexn`n dxyr" ly ±
digne deednd zeigd md "zexn`n dxyr"e (zexg` zeize`a

,mi`xapd z`ïLøMLod ,zeize`d ly ±úBiúBà 'ä ¤¨§¨¦
,C"ôöðîody ±

'j epyie 'k epyi ,"zeletk"
rax` x`ya jke ,ziteq
xaqeny itke ,zeize`d
zeletk zeize` "dlaw"a
,zeize`d yxey od el`

- ikúBøeáb 'ä ïäL± ¤¥§
zepiga yng od el`

,dxeabdúB÷lçîä©§©§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
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צג oeiq e"h iriax mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו רביעי יום
פרק ה  ,158 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìò äðäå ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

á"ë úeeäúäì ätä úBàöBî 'äa ìBwäå ìáää úBãéøôîe©§¦©¤¤§©§§©¤§¦§©
,úBiúBà'd" iciÎlry ,zeinyba dnbecl xacdy itk ± ¦

lgzn "dtd ze`venly zecxtp zexadl lewd lad lcape w
zexeab 'd opyiy ,dlrnl zeipgexa mb jk ± miline zeize`

a"k oipr zexveid ,dlrnl
,zepeilr zeize`LøLå§Ÿ¤

àeä úBøeáb 'ää± ©§
z`xwpd dpigad

"dlaw"aàðéöea"¦¨
,"àúéðBcø÷cyexit ± §©§¦¨

"`zipecxw" dlnd
jyeg `ed ,zinx`a

,xe`n dlrnly jyege mlrd ly dpiga efy epiide ,mlrde
àéäLzpiga ±,"ïéîBé ÷ézò"c äàlò äøeábzeinipta ± ¤¦§¨¦¨¨§©¦¦
,xzkdïk íb àeä íéãñçä LøLåzpiga ±÷ézò"c ãñç §Ÿ¤©£¨¦©¥¤¤§©¦

ïç éòãBéì òeãik ,"ïéîBé8dnkgd icnell reci xacdy itk ± : ¦©¨©§§¥¥
mbe zeize` ly mevnvd mby oeike .dlawd zxez ,dxzqpd
oaen ,"oinei wizr"a cg` myxy ,iwl` zeige xe` ly ielibd
,xen`k ,oky .zizin` dxzqd mpi` xzqdde mevnvdy xacd
lr xizqn mvr oi`"
"mvr" md m` ,"mvr
.dxzqd ef oi` ,cg`
mevnvdy `vei `linn
ick mixizqnd ,xzqdde
deednd iwl`d gekdy
oi` ,d`xii `l `xapd z`
llk dxzqd meyn mda
z` e`xi mdy ,cala mi`xapd iabl wx `l` ,e"g dlrnl iabl
lk lha xac ly ezin`l eli`e ,"ze`ivn"e "yi"k d`ixad

.exewn iabl ze`ivna `xap

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

cinz `vnp `xapdy zexnl

iwl`d gekd `edy ,exewna

wqtd ilae cinz eze` `xead

oeeik ixd ,"yi"l "oi`"n

mpi` iwl`d gekde zeigdy

yg ,mi`xapl zelbzda

`ed eli`k envr z` `xapd

zi`xp oi`e ,envrl xac

wx `edy zn`d `xapa

eifde xe`d ly zehytzdd enk ,cala exewn ly eifdn zehytzd

.ynydn

äæ ìò ,äpäå,mi`xapd ly mzeedzd lky ,xaecy dn lr ± §¦¥©¤
zcn iciÎlr d`a ,"yi ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy

,mevnvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà1:äìò älçúa" ¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨
äáLçîa,dpeilrd ±,ïécä úcîa íìBòä úà àøáì- ©©£¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcn `idyíi÷úî íìBòä ïéàL äàø± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvde oicd zcnaBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcî ¦¥¦©©£¦

"cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen mixacd oi` dxe`kl
daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd mr cqg zeyrl dvexe
dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd z` `exal dzid dpey`xd
e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke zeid :xacd oaen ,xaqedy
oicd zcn iciÎlr `wec d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie

eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde
didzy ixd `id dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd
dceard oipr mda jiiy f` wx ik ,mi`xap ly "ze`ivn"
leki `ed dciÎlry
xky ozna mz` aihdl
,ixd ± dceard xear
oicd zcn iciÎlr `wecy
md mi`xapd ,mevnvde

ly avnazilkz revia
dlr ,okl .d`ixad
jxazi ezaygna dligz
zcna mlerd z` `exal
ik ± mlerl meiw didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd
zelbl dcearde ,mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f`
"sziy" okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z`
.mlera zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera

eðéäc:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä± §©§¦§©¡¨
,mleraíé÷écö éãé-ìòiciÎlre ±íéúôBîe úBúBàå ©§¥©¦¦§§¦

äøBzaLdlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp df iciÎlr ± ¤©¨
od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd wxta .rahd on
mi`xap `exal ziwl` zeig ly zehytzdde cqgd zcn
zeigd z` xizqdle mvnvl ,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n
dlrnl odizy od ± mi`xapl zelbzda didz `ly ziwl`d
od el` zecny ,xiaqn `ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn
zbyde lkyn dlrnl mb `l` ,mi`xapd lkyn wx `l dlrnl
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë

äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò
íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי רש"י 1.סיום פירוש ראה
טו. פי"ב, רבה בראשית א; א, בראשית



oeiqצד e"h iriax mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dzidy ,epax dyn znyp mby ;zeliv`d mlerny zenypd
zecn biydl leki did `l elky mb ,zeliv`d mlern dnyp

.envr d"awd mr cg` xac ody el` zepeilräæ ìò äpäå± §¦¥©¤
,lkydn dlrnl od dxeabe cqg zecny ,o`k xaecnd lr

øäfa eøîà2,àìéòìc , ¨§©Ÿ©¦§¥¨
,äàlò äMã÷c àøèña§¦§¨¦§ª¨¦¨¨
cva ,dlrnly -
,"dpeilr dyecw"d
zeliv`d mlera ,xnelk
zenlern dlrnl `edy
,diyr - dxivi - d`ixa
úéàå àðéîé úéà¦§¦¨§¦

,àìàîNyie "oini" yi §¨¨
,"l`ny"ãñç eðéäc§©§¤¤

,Leøt ,äøeáâe,oky - §¨¥
`zeaxd `id dn
cqg mpyi dlrnly
dpeekd `l` ?dxeabe
(mevnv) dxeab mby ,`id
(dlrnl) "`lirl" `id
zbydn dlrnle
dcn `id ik ,mi`xapd
oeeik ixdy .ziwl`
`xhq"a dlrnly
dyecwd cva ± "dyecwc
Îqg cexit jiiy `l ±
`ed lkd `l` ,melye
"my" dpd ,zellkzda
(cqg) "oini"d oipr

,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl ,(dxeab) "l`ny"de
td ipy" ly ote`a ± mdmdipyy iptn ,"cg` `yepa miik

,`edÎjexa seqÎoi` mr zilkza micge`nïäézLccqg mb ± ¦§¥¤
,dxeab mbeíéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà úBcî ïä¥¦¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦

úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe eäéàc ,íúâOäåjxazi `ed ± §©¨¨¨§¦§¨¦©§¨¨£¦
zcn mb ,zeliv`d mlera cg` xac md (eizecne) ely milkde
.jxazi ez` zilkza odizy zecge`n dxeabd zcn mbe cqgd

,Búàeáða íBìMä-åéìò eðaø äLî úâOä óàåbiydy - §©©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦§¨
,ely d`eapd d`xna,úeìéöàä íìBòa äúéä àì,envr - Ÿ¨§¨§¨¨£¦

dyn ly ezbyde elkyn mb dlrnl `ed zeliv`d mler oky
,epaxäàéøaä íìBòa BúeLaìúä éãé-ìò àlàiciÎlr ± ¤¨©§¥¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d zbixcn zeyalzd,úàæ íb óàå§©©Ÿ
dbixcn efi` ,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y xg`l mb -

- ?biyd "zeliv`" lyäøeáâe ãñç ¯ elà úBcî ézLa àì3 Ÿ¦§¥¦¥¤¤§¨
,epax dyn zbyd dzid -ïúeLaìúä éãé-ìò àlà± ¤¨©§¥¦§©§¨

,zncwendúBcî ïäL ,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨¤¥¦

ãBñé-ãBä-çöð,cqgd zcnn cala "spr" `id gvpd zcn ± ¥©§
zcna ze`a ody itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne

,dpnn dhnly zebixcnl dritynd "ceqi"dáeúkL Bîk]§¤¨
.[äàeápä øòLaepax dyn ly ezbyd dzid ef dbixcnay ± §©©©§¨

.melydÎeilrïznL ÷ø©¤©©
-ïâa íé÷écö ìL íøëN§¨¨¤©¦¦§©
úâOä àeä ,ïãò¥¤©¨©
øBàå úeiçä úeèMtúä¦§©§©©§
úBcî ézMî CLîpä©¦§¨¦§¥¦

áâe ãñç ¯ elàäøe± ¥¤¤§¨
md mileki xky xezay
izyn zehytzdd lawl

,el` zecnàeäå± §
izyn zeigd zehytzd
`id ,dxeabe cqg zecnd
íé÷écvä úBîLð ïBæî§¦§©©¦¦

ì äøBza e÷ñòLdîL ¤¨§©¨¦§¨
ék .äfä íìBòä¨©¤¦
úBcî ézL úeèMtúäî¥¦§©§§¥¦

òé÷ø çzîð elàxe` ± ¥¦§¨¨¦©
,siwnúBîLpä ìò©©§¨

,ïãò-ïâaLsiwn xe` - ¤§©¥¤
oze`l gek wiprn df
"lawl" dplkezy zenyp
zecn izyn zehytzdd

,el`àø÷ð äæ òé÷øå§¨¦©¤¦§¨
,"àúéøBàc àæø"ceq - ¨¨§¨§¨

dxeza oiprd ,dxezd
,ceqe fx zpigaayBáe±

,riwxa,äøBzä úBiúBà á"ë ãBñixd od dxezd zeize`e - ¦©¨
,dxezd zpade lkyn dlrnl ok mbäðeúpädpzip dxezd ± ©§¨

:áéúëãk ,elà úBcî ézMîaezky enk -4:úc Là Bðéîéî" ¦§¥¦¥§¦§¦¦¦¥¨
,"Bîìly oipr mb `ide ,"cqg"n ,"oini"n d`a ,dxez ,zc - ¨

,"dxeab" ,"y`"äæ òé÷øîe,df siwn xe`ne ±ïBæîì ìè óèBð ¥¨¦©¤¥©¦§
,úBîLpä,zenypl inipt xe` jynp "riwx"dn ,xnelk - ©§¨

,eze` mibiyny inipt xe` ± "oefn"d oipr `edyeðéäc:xnelk ± §©§
ãBñ àeä äfä òé÷øä ék ,äøBzä úBiúBà á"ë ãBñ úòéãé§¦©¦©¨¦¨¨¦©©¤

,úòcäzeize` a"k ceq zrici `ed ,epnn shepy lhde - ©©©
,dxezdïä úBönäå ,ïãò-ïâa úBîLpä ïBæî àéä äøBzäå§©¨¦§©§¨§©¥¤§©¦§¥

øäæa] äæ ìk øàáîk ,íéLeáìzyxt ±,é"øå è"ø óc ìä÷iå §¦©§Ÿ¨¨¤§Ÿ©©©§¥©§
:[â ÷øt ã"î øòL 'íéiç õò'áeizyy ,o`k xaqen ixd - §¥©¦©©¤¤
od ,zeliv`ny dxeabe cqg zecnd`l dbyde lkyn dlrnl

wxe ,zeliv`d mlerny zenyp ly mb `l` ,mi`xapd ly wx
lawl ocrÎoba zenypd zeleki xky zlaw ly jxca

.dxeabe cqg zecnd izyn zehytzdd
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
úåãî éúùî äðåúðä äøåúä úåéúåà á"ë ãåñ åáå
óèåð äæ òé÷øîå åîì úã ùà åðéîéî áéúëãë åìà
úåéúåà á"ë ãåñ úòéãé åðééäã úåîùðä ïåæîì ìè
àéä äøåúäå úòãä ãåñ àåä äæä òé÷øä éë äøåúä
øàåáîë íéùåáì ïä úåöîäå ò"âá úåîùðä ïåæî
ã"î øòù ç"òáå é"øå è"ø óã ìä÷éå øäæá] äæ ìë

:['â ÷øô
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א.2. נג, א השיגו 3.חלק (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה – עסקינן דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג שהשגת אלא – ב.4.בחו"ב) לג, ברכה



צה oeiq f"h iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ז חמישי יום
פרק ו  ,t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

.å ÷øtzcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde cqgd

digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd zcne

yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick) `xapd z`

xy`e ;cg` yxey odizyl

`l ,cg` "mvr" ody oeeikn

zeidl dxeabde mevnvd leki

oi`" oky ,zizin` dxzqd

."mvr lr xizqn mvr

itk odiabl xen` df lk ,mxa

ody itk eli`e ,oyxya ody

,dcne dxitqa zelbzda

ody ,aeygl dxe`kl xyt`

zecxtp zecn izy ok`

dcn ± dipydn zg` zeiktde

dipyde ,ielibe cqg `id zg`

,mlrde mevnv ,dxeab ±

zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr zg`

eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape mler

± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha mi`xapd

jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd zilkzy ixd

odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe cqg odizyy

zecn izy odyk mb cg` "mvr" `linn od ixd ,seqÎoi`d mr zecge`n

.dxeabe cqgäøeábä úcî íL àeä "íéäìà" íL ,äpäå§¦¥¥¡Ÿ¦¥¦©©§¨
,íeöîväå,zcgein dcn `ed miyecwd zenydn my lk - §©¦§

aezkk ,cqgd zcn `ed lÎ` my enk1,"meid lk lÎ` cqg" :
dxeabd zcn ly myd .zexg` zecna zenyd x`y jke
`edÎjexa seqÎoi` xe`yk ,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde
± mlrdde mevnvd zlert lertl dxeabd zcna yalzn

.miwl` mya dcn z`xwpàeä ïëìå,miwl` my ±ïk íb §¨¥©¥
,"òáhä" àiøèîéâareaw xcq mipiivn ep` "rahd" dlna - §¦©§¦¨©¤©

eil` milibx okle ,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly
iabl yecig lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e
zeigde gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly xcqd

xcqa erawpy mixaca melbd iwl`d.icinz ote`eéôì§¦
øézñnLz` miwl` my ±äiçîe äeänä äìòîlL øBàä ¤©§¦¨¤§©§¨©§©¤§©¤
,íìBòäz` ycgn cinz deedn dlrnly xe`dy iciÎlr - ¨¨

z`ixa ly i`ltd oiprd ,xen`k ,zn`a ixd xvep ,mi`xapd
,j` .seq mi zrixw xy`n xzei lecb `edy `lt ,"oi`n yi"
z` digne deednd dlrnly xe`d lr milrn miwl` my

,mlerdãîBò íìBòä elàk äàøðå`l` ,zeycgzd ila ± §¦§¤§¦¨¨¥
,icinz reaw xack.òáhä Cøãa âäðúîe,mixac mze` mb ± ¦§©¥§¤¤©¤©

xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd ,zeycgzd efi` zi`xp mda
zxaqen `idy itk ,"rah" dlnd ± .rahd jxc `xwpd
dnk da yi ,zeciqga
"rah" :mdne ,miyexit
,driaw ly zernyna

l"f epinkg oeylk2lk" :
erahy rahnn dpynd
"rah" ok enk ."minkg
,"seq mia eraeh" oeyln
,mina reahy xac enk
`ede mind eilr miqkn
jk ± llk d`xp epi`
zeigd lekiak "dreah"
oi`y ,mi`xapa ziwl`d

.llk zi`xp `idíLå§¥
,äæ "íéäìà",oeilrd eyxya `ed miwl` myy itk `l - ¡Ÿ¦¤

,dxeabd zcn zervn`a rityn miwl` myy itk `l`
,rahd jxca bdpzn `ed eli`k d`xii mlerdyïâî àeä¨¥

ì ÷zøðå,ä"éåä íLyny" weqtd yexita lirl xen`k - §©§¨§¥£¨¨
,dxi`n xy`k ynyd enk `ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne
"obn"d enk ,'ied my ly xe`d lr xizqn miwl` mye
zexyt`a didiy ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de

,xe`d z` lawl mi`xapdCLîpä úeiçäå øBàä íéìòäì§©§¦¨§©©©¦§¨
,Léì ïéàî äeäîe ä"éåä íMîoeyln) "'ied" ly epipry - ¦¥£¨¨§©¤¥©¦§¥

my xizqn df xe` lre ,"yi"l "oi`"n lkd `xea `edy (deedn
ick z`fe ,miwl`.úeàéöna eìèáéå íéàøápì älbúé àlL¤Ÿ¦§©¤©¦§¨¦¦¨§©§¦

eednd ,'ied my ly xe`d eli` ±dlbzn did ,"yi"l "oi`"n d
iciÎlr `weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl
- `linne ,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd

äfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxizqnd dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lràeä`l` ,mlrde mevnv wx `l ±ïk íb©¥

,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéçacqg mler izxn` ik" edf - §¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai4;cqg ly dpiga iciÎlr `ed mlerd z`ixae oipay ,

dzid `l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike
zilkzde dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki
ly ze`ivnd zeidl lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd ly

,mlerãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5dfk ote` ± . §¦§¦©§¨©§¨©¤¤
dxeab idef ,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly

cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd6.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù

ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá
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ג.1. נב, ב.2.תהלים מ, "גבורה 3.גיטין שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
אודותו  הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון זה" ו"צמצום זו"
אחרא  וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר
של  ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן

ג.4.גילוי. פט, (שכנראה 5.תהלים גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת



oeiqצו f"i iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ז שישי יום
,160 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåãîä úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
ok it lr s` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelk odïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb ±
ïäL øçàî ék ,åéúBcî¦¨¦¥©©¤¥

,eizecn ±øeîb ãeçéa§¦¨
úBãçéúî ïä ïëì ,Bnò¦¨¥¥¦§©£
,Bfî Bæ úBìeìëe Bæa Bæ¨§¦

:eäiìà øîàîk- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizàeä zðàå"§©§§
ïBì ãçéîe ïBì øéL÷c§¨¦§©¥

,'eëåd"awd dz` - §
zexitqd z` xywn

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥

."'eëoi` jicrlane ±
mipeilra cegi mey
oldl .(dlrnly zecna)
oeeiky ,owfd epax xiaqi
zcn ,miwl` myy
`ed ,mevnvde dxeabd
mr ,'ied my mr cg` xac
ixd ,ielibde cqgd zcn

`ed oi` zn`a ,miwl` myny xzqdde mlrddy `linn oaen
,aiign df xace ± mvr lr xizqn mvr oi` ixdy ,llk xzqd

.mxewn iabl ixnbl milha zn`a md mi`xapdyeäæå§¤
áeúkL7,"íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå" :lr - ¤¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦

miwl` yiy jzrc lr dlrz ike :oey`xd wxta dywd df weqt
zeayde" jk lk xidfdl jixvy ,ux`l zgzn ± iexy ± dxyp
ly ote`ae "zgzn ux`a" mb "miwl`d `ed 'd"y ,"jaal l`
lÎ`d `ed 'iedy yexitd oi` ,o`k xaqeny itk j` ± ?"cer oi`"
lÎ` oi` ecrlae "zgzn ux`d lr"e "lrnn minya" xic`d

lha lkd ik ,xac mey oi` ecrlay `ed yexitd `l` ,xg`
± "jaal l` zeayde" zeidl jixv jk lre ,jxazi eil`

,"miwl`d `ed 'ied"y ahid wnrzdle opeazdléðML Leøt¥¤§¥
elà úBîL,miwl`e 'ied ±,Lnî ãçà íä'iedy zexnl - ¥¥¥¤¨©¨

,zelbzde cqg `ed
,mlrde mevnv ± miwl`e
cg` xac md z`f lkae

,ynn"íéäìà" íL íbL¤©¥¡Ÿ¦
íéìòîe íöîönä©§©§¥©§¦

,øBàäzeigd ly - ¨
z` deednd ziwl`d

,mi`xapde mlerdàeä
íL Bîk ãñç úðéça§¦©¤¤§¥
åéúBcnL íeMî ,ä"éåä£¨¨¦¤¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
ãeçéa Bnò úBãçéúî¦§©£¦§¦
,ãçà BîLe àeäå ,øeîb̈§§¤¨

.åéúBîL ïä åéúBcnL± ¤¦¨¥§¨
`ed" mixne` jk lre

,"cg` enyeïk íàå± §¦¥
myy oiaze rczyk
mr cg` xac `ed miwl`

,'ied myòãz àìénî¦¥¨¥©
ìòå ìònî íéîMa"L¤©¨©¦¦©©§©
ïéà ¯ úçzî õøàä̈¨¤¦¨©¥

,"ãBò.jxazi ecrlan -Leøt:"cer oi`" ly ±õøàä íbL ¥¤©¨¨¤
Lnî ñôàå ïéà àéä ,ìk ïéòì øeîb Lé úéàøpL úéøîçä©¨§¦¤¦§¥¥¨§¥Ÿ¦©¦¨¤¤©¨
íéìòî Bðéà "íéäìà" íL ék ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨¦¥¡Ÿ¦¥©§¦

,íéðBzçzì àlà íöîöîely mlrdd llbay dcaerdy - §©§¥¤¨©©§¦
mi`xapd iabl df ixd ,"yi"l mi`xapd mi`xp miwl` my

,lirl xen`k ,cala "mipezgz"d-Ceøa-LBãwä éaâì àìå§Ÿ§©¥©¨¨
,ãçà ¯ "íéäìà" BîLe àeäL øçàî ,àeämy oi`y ixd - ¥©©¤§¡Ÿ¦¤¨
.`edÎjexaÎyecwd iabl xizqdl leki miwl`õøàä íb ïëìå§¨¥©¨¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì Lnî ñôàå ïéà ïä õøàì úçzîe¦©©¨¨¤¥©¦¨¤¤©¨§©¥©¨¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãîä úåììëúäî äðäå
åéúåãî ïäù ãç éäåîøâå åäéàã ïéòì äàøð åæá åæ
úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
àãåçé úéì êðéî øáå 'åëå ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå ù"æå 'åë éàìéòá
ùîî ãçà íä åìà úåîù éðùù ùåøéô íéäìàä
'éçá àåä øåàä íéìòîå íöîöîä íéäìà íù íâù
ùåã÷ä ìù åéúåãîù íåùî ä"éåä íù åîë ãñç
àåäå øåîâ ãåçéá åîò úåãçéúî àåä êåøá
àìéîî ïë íàå åéúåîù ïä åéúåãîù ãçà åîùå
ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáù òãú
ïéòì øåîâ ùé úéàøðù úéøîåçä õøàä íâù 'éô
àåä êåøá ùåã÷ä éáâì ùîî ñôàå ïéà àéä ìë
íéðåúçúì àìà íöîöîå íéìòî åðéà íéäìà íù éë
ãçà íéäìà åîùå àåäù øçàî ä"á÷ä éáâì àìå
ùîî ñôàå ïéà ïä õøàì úçúîå õøàä íâ ïëìå
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קץ  לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים אין "פשיטותה" מרוב
– החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל כן – פ"ד כדלעיל –
תחתונה  הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי' שההעלם גם אלא
(דהשמש  השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין החומרי דעוה"ז
הוא  ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י פועל רק לא
אין  (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא ההעלם, רק לא
שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה החסד) מצד קץ,
ששוללת  – הגשם טפת יוצאת דבה הגומא וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה זו דגבו' (2 מציאות].
ג"כ  היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם וביחד השמים ארובת

דהשמש". (חלש) אור דורך השמים 6.לאזט כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל לט.7.נפתחות; ד, ואתחנן



צז oeiq g"i ycew zay mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ח קודש שבת יום
,`t 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåúëä êøöåä ïëìå,162 'nr cr:íé÷ìàä àåä

elôà ,ììk íLa úBàø÷ð ïðéàå,`l ±àeäL "ãBò" íLa §¥¨¦§¨§¥§¨£¦§¥¤
ì,ìôè ïBLixwird xacl lth `edy ,sqep xac ± "cer" - ¨¨¥

,oey`xdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk8ãBòå äãeäé" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¨§
,"àø÷ìweqtn zyxetn di`x dpyiy drya .ddinza - ¦§¨

mi`zn `l ,dxezay
bedpdn di`x `iadl
di`x `l mb ,dcedi ux`a
"cer"y ixd ± lth ote`a

,lth oeyln `edóeâëe§
äîLpì ìôè àeäL¤¨¥©§¨¨

BëBúaL úeiçå`l s` ± §©¤§
z` lawnd ,sebdy enk
,eaxway dnypd on ezeig

.eay dnypl ltheäæå]§¤
áeúkL9'ä äììäà" : ¤¨£©§¨

éäìàì äønæà ,éiça§©¨£©§¨¥Ÿ©
,"éãBòaxn`p sebl qgiae ,"cer" `xwp sebdy ixd ,iteba - §¦

- oky ,"iwl`l dxnf`"íéiçäL,dnypd ±íMî íéëLîð ¤©©¦¦§¨¦¦¥
,["íéäìà" íMî ¯ ìôhä óebä àeäL "ãBò"äå ,ä"éåä- £¨¨§¨¤©©¨¥¦¥¡Ÿ¦

"icer" iable ,"iiga 'ied dlld`" ± 'ied my "iig" iabl aezk okl
sebd lehia ,xnelk ± ."icera iwl`l dxnf`" ± miwl` myd ±
`ed oi` j` ,dnypl lth ,"cer" ly ote`a `ed dnypd iabl

?recn ± dnypd iabl ze`ivna lhaéôì,iptn ±äîLpäL §¦¤©§¨¨
ïéàî óebä äeäî dðéà¥¨§©¨©¥©¦

,Léìdtiqen wx `id - §¥
miigd oipr z` sebl
sebd `xwp okl ,cala
iabl lth miptÎlkÎlr
zeigd `idy ,dnypd

,ely.ely xwirdìáà£¨
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

ïéàî ìkä úà äeänä©§©¤¤©Ÿ¥©¦
ìèa ìkä ¯ Léì§¥©Ÿ¨¥

,Bìöà úeàéöna- ¦§¦¤§
z` xvei d"awdy oeeik
zpigaa s` dpi` ze`ivndy "yi"l "oi`"n dlek ze`ivnd

,"lth".LîMa LîMä øBà Bîklha `xap lk jk ± §©¤¤©¤¤
.jxazi eil` ze`ivna

Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå" øéäæäì áeúkä Cøöä ïëìå§¨¥ª§©©¨§©§¦§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤
,"'Bâådf xac ± "cer oi` zgzn ux`d lre lrnn minya"y - §

jka zerhl xyt` oky ,jk lr deevz dxezdy gxkdd on
,zxg` aeygleàlL¤Ÿ

Ezòc ìò äìòz©£¤©©§§
íàáö ìëå íéîMäL¤©¨©¦§¨§¨¨
øác íä dàìîe õøàäå§¨¨¤§Ÿ¨¥¨¨

,Bîöò éðôa ãøôð- ¦§¨¦§¥©§
`xay d"awdn cxtp
,mze` digne mze`

àeä-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
íìBòä ìk àlîî§©¥¨¨¨
äîLpä úeLaìúäk§¦§©§©§¨¨

,óebasebd z` zeigdl - ©
z` d"awd `lnn jk ±
,ezeigdl ick mlerd

òétLîe,d"awd ±çk ©§¦©Ÿ©
,õøàa çîBväedf - ©¥©¨¨¤

,ux`a ielbay zeigdíòéðîe ,íélbìba äòeðzä çëå§Ÿ©©§¨©©§©¦¥¦¨
ezâéäðîe óebä úà äòéðî äîLpäL Bîk ,BðBöøk íâéäðîe©§¦¨¦§§¤©§¨¨¥¦¨¤©©§¦©

.dðBöøkoeeik j` ,dnypdn cxtp xac `ed sebdy zexnl ± ¦§¨
m`zda sebd z` dbidpn `id okl ,sebd z` dign dnypdy
wx d"awd mby ,aeygle zerhl ,`eti` ,milelr okae ;dpevxl
,mlerd z` bidpne dign
envrlyk mlerd eli`e
enk ,cxtp xac `ed
cxtp xac `ed sebdy
weqtd `a okl .dnypdn
zerh erhi `ly xidfne
llk dnec df oi` oky ,ef

.sebe dnyplúîàa Cà©¤¡¤
ìLnä ïéàdnypn ± ¥©¨¨

,sebeìLîpì äîBcly ± ¤©¦§¨
,mlere zewl`ék ,ììk§¨¦

íä óebäå äîLpä©§¨¨§©¥
äfî äæ íéãøôð úîàa¤¡¤¦§¨¦¤¦¤

,íLøLaseble dnypl - §¨§¨
,micxtp miyxyïéà ék¦¥

BúîLpî Búeîöòå óebä LøL úeeäúä10úBthî àlà , ¦§©Ÿ¤©§©§¦¦§¨¤¨¦¦
,Bnàå åéáà;sebd xvep jkn -ïë éøçà íâåzeedzd ixg` ± ¨¦§¦§©©£¥¥

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

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íùá åìéôà ììë íùá úåàø÷ð ïðéàå ä"á÷ä éáâì
ãåòå äãåäé ì"æø øîàîë ìôè ïåùì àåäù ãåò
åëåúáù úåéçå äîùðì ìôè àåäù óåâëå àø÷ì
éãåòá éäìàì äøîæà ééçá 'ä äììäà ù"æå]
óåâä àåäù ãåòäå ä"éåä íùî íéëùîð íééçäù
äåäî äðéà äîùðäù éôì [íéäìà íùî ìôèä
ìëä úà äåäîä ä"á÷ä ìáà ùéì ïéàî óåâä
øåà åîë åìöà úåàéöîá ìèá ìëä ùéì ïéàî

.ùîùá ùîùä

øéäæäì áåúëä êøöåä ïëìå
äìòú àìù 'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
äàåìîå õøàäå íàáö ìëå íéîùäù êúòã ìò
àåä êåøá ùåã÷äå åîöò éðôá ãøôð øáã íä
óåâá äîùðä úåùáìúäë íìåòä ìë àìîî
íéìâìâá äòåðúä çëå õøàá çîåöä çë òéôùîå
úà äòéðî äîùðäù åîë åðåöøë íâéäðîå íòéðîå
ìùîä ïéà úîàá êà .äðåöøë åúâéäðîå óåâä
'éãøôð úîàá íä óåâäå äîùðä éë ììë ìùîðì äîåã
åúåîöòå óåâä ùøù úååäúä ïéà éë íùøùá äæî äæ
ïéà ïë éøçà íâå åîàå åéáà úåôèî àìà åúîùðî
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א.8. ו, ב.9.קידושין קמו, "ÂÙÓÎ¯˘10.תהלים :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כאן, גם הכוונה – ‡ÔÈרפ"ג
ÒÙ‡Â'כו פיו רוח והם˘··¯‡לגבי מאלקים, – הנברא והסתר מהוי', – כו' רוח כי ,˘ÓÓ „Á‡ זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואין

– התירוץ וע"ז ואפס! אין ולא לנשמה ועוד טפל הוא ובכ"ז – אלק' משם והגוף הוי' משם הגוף שחיות רק „ÌÈ„¯Ùאומר (לא
גם) אלא אלק'·˘¯˘Ìבמציאותם, שם דרגת היינו – (מציאותו) ועצמותו הגוף שורש התהוות (ודרגת ˘·‚ÛÂכי מנשמתו אינה –

הוי' ‡Ï‡שם (ÂÏ˘ ‰Ó˘·˘דרגות ואין ‡ÂÏכו' ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' באופן ÓÓ˘דהוי' כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות (אף



oeiqצח g"i ycew zay mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,sebdBìecb ïéà,sebd ly ±éãé-ìò àlà ,dcáì BúîLpî ¥¦¦¦§¨§©¨¤¨©§¥
,íéLãç äòLz ìk Bnà úiúLe úìéëà,xeaird iycg - £¦©§¦©¦¨¦§¨¢¨¦

Ck-øçàåsebd lecib ielz ,dcild ixg` ±Búìéëà éãé-ìò §©©¨©§¥£¦¨
,Bîöòa BúiúLecxtp xac zn`a `ed sebdy ixd - §¦¨§©§

wx dnypde ,dnypdn
.sebd z` dign-äî©

íéîMä ïk-ïéàM¤¥¥©¨©¦
íúeîöò ìkL ,õøàäå§¨¨¤¤¨©§¨
ïéàî äeäúð íúeäîe¨¨¦§©¨¥©¦

èìçenä ñôàå± ¨¤¤©§¨
oi` iwl`d "oi`"d zpigan
"yi"l mewn mey mvra

,mi`xaple'ä øáãa ÷ø©¦§©
,Cøaúé åét çeøåmd - §©¦¦§¨¥

;"yi"l "oi`"n e`xapíâå§©
ïéãòmzeedzd ixg` ± £©¦
ávð,mda ±'ä øác ¦¨§©

íäa òôBLå ,íìBòì§¨§¥©¨¤
äeäîe ,òâø ìëa ãéîz̈¦§¨¤©§©¤

îz íúBàãé,ycgn ± ¨¨¦
úeeäúäk ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¦§©
CBúa LîMäî øBàä̈¥©¤¤§
Bîöò LîMä øeck óeb©©¤¤©§

,ìLî-Cøcxaqenk - ¤¤¨¨
itk ynyd xe`y ,lirl
epi` ,dnvr ynya `edy
wx .llk ze`ivn

eli`e ."ze`ivn" `ed my ,mlerd llga hytzn xe`dyk
iabl mb jk ± exewnl ,ynyl ixnbl lha `ed dnvr ynya
geka ,mxewna cinz mi`vnp md xac ly ezin`ly ,mi`xapd

.mze` deednd ,iwl`díä ,ïk íàå,mi`xapd ±íéìèa §¦¥¥§¥¦
,Cøaúé åét çeøå 'ä øác éaâì éøîâì úeàéöna úîàa¤¡¤¦§¦§©§¥§©¥§©§©¦¦§¨¥
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שבנרתק חלק דכל – ונרתק ומגן השמש ובדוגמת כביכול. אותם ÏÙËדטפל, עם רק הוא ומתאחד מסתיר אבל שבשמש, חלק לכל
ע"י המאירים השמש ואור Ê‰".קרני ˜ÏÁ

בריאות הגוף והנשמה הא בהא תלייא.
ממכתב ח' סיוון, תשט"ו



צט היום יום . . . 

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך ַעל  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַהּגַֹבּה ָהֲאִמּתִ

ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ּבַ יֹוֵדַע  ָהָיה  ַמח ֶצֶדק"  ל ַה"ּצֶ ׁשֶ ִנּגּונֹו  ִמּקֹול  ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  יָון ׁשֶ ית" - ּכֵ ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ָיַדִים ְנִקּיֹות ּוְבָמקֹום ׁשֶ ּבֶֹקר ּבְ ית ָקָטן ּבַ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו "ּתֹורֹות",  ּנִ ל ׁשֶ ְלׁשֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ים יֹוֵתר. ַאַחר־ּכָ רֹות", ְוֵהם ֲאֻרּכִ ְך ִנְקְראּו "ִאּגְ ָרִכים". ַאַחר־ּכָ ם "ּדְ ׁשֵ ּבְ
ְוִנְקְראּו  יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ַאַחר־ּכָ ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ "ּכְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . ק

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ּכִ ִהיא  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו[,  ָיֵגן  ]ְזכּוָתם  ִזי"ַע  ַמְלָאִכים  ּכְ ָהִראׁשֹוִנים  ֶהְחִליטּו  ָבר  ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלרֹאׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי הּוא  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני רַֹע ַהִחּנּוְך אֹו רַֹע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ ּבְ

י  ְרפּוָאתֹו, ּכִ ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר לֹא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָבִרים  ָכל ַהּדְ ּבְ ָרה  ְיׁשָ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה  ִאם ְלַסּדֵ
ַמה  ָאְמָנם  ֵמַרע".  ּוְב"סּור   – טֹובֹות  ִמּדֹות  ִקְנַין  ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ְצֹות,  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ  – טֹוב" 
ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ ְוִיְכסֹוף  הּוא חֹוֶלה  ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ֵני  ׁשְ ַעְצמֹו  ּבְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה  ּיְ ׁשֶ יֹוֵתר הּוא,  ּבְ חּוץ  ּנָ ֶ ּשׁ
ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ב(  ֵמָחְליֹו,  ְלִהְתַרּפֹאת 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ִעְנַין  ַלֲעבֹוָדה.  טֹוָבה  ֲהָכָנה  ַרק  הּוא  ַהּמּוָבן,  ְמלֹא  ּבִ ה  ַהּזֶ ֵמעֹוָלם  ֵלָהנֹות  ּלֹא  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאלֹקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  ּבֵ טֹוַבת זּוָלתֹו,  ָרֵאל ִלְדרֹשׁ ּבְ ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל  יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ה,  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֵרְך  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס־ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ִלְגֻאּלָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
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קי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  סיון י"ב ראשון יום הודאה  פי על גופני עונש

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,àéä áeúkä úøæb§¥©©¨¦
àlà ,åét úéãBäa ,íãàä úà ïé÷ìî àìå ,ïéc úéa ïéúéîî ïéàL¤¥§¦¦¥¦§Ÿ©§¦¤¨¨¨§¨©¦¤¨

.íéãò íéðL ét ìò©¦§©¦¥¦
חכמי בין  גדולה מחלוקת היתה  כאן  הרמב"ם  דברי  סביב 

לפניהם באו מספרד  שנמלטו מהאנוסים חלק  כאשר  ישראל,

כרת מעונש  להיפטר  כדי מלקות  עונש  עליהם  להטיל בבקשה 

שנפסק  וכפי שעשו, עבירות ה"ז)על פי"ז מחוייבי(לעיל "כל :

כרתן". מידי  נפטרו - שלקו  בלבד כרת

רשאים דין בית  שאין עולה  כאן  הרמב "ם  מדברי ולכאורה 

שחטא , מודה האדם  אם  ואף  עדים , שני  פי על אלא  להלקות 

עדים . ללא  להענישו  שאין היא" הכתוב  "גזירת

כתב  בירב המהר"י הסמיכה,אך קונטרס מהרלב"ח בשו"ת (מובא

כא) עמ' חדשה על במהדורה עונש  לשלול הרמב"ם  כוונת  שאין  ,

היא  כשההודאה  אלא  הודאה  מיוזמתוdiitkaפי הבא  אך  ,

לקבל  ורוצה  כרת עליה  שיש עבירה  שעשה  ואומר  דין  לבית 

זה הרי כן  לא  שאם  להלקותו , מותר  – כפרה לשם  מלקות 

עדים לעיני  פנים בעזות  עבירה  שעבר  שמי הדין  עיוות 

בצנעה שעבר  מי ואילו מלקות , ידי  על מכרת  יפטר בו שהתרו 

מכרת ! להיפטר  יוכל לא  התראה  וללא 

אין היא", הכתוב  "גזירת זה שדין  הרמב"ם  שכתב  ואף 

כי מכרת  ולהיפטר  מרצונו  מלקות  לקבל  יוכל שלא  הכוונה 

גזירת אלא  וחמס ", עוול האדם  על לגזור לאֿל "חלילה 

במצב  היא  dvexהכתוב  epi`y המלקות בו בקבלת שחזר (כגון

ההודאה) עדים",לאחר כמאה  דין  בעל  ש "הודאת  פי  על שאף  ,

על  להסתמך  יכולים  דין  בית  אין  ומיתה מלקות עונש  לענין 

עצמו. על זאת לקבל רשאי מצידו  הוא אך כך,

חביב  בן לוי  רבי  לח)מאידך , עמ' שם את(המהרלב"ח, מפרש 

רשות שאין היא הכתוב  שגזירת כפשוטם , הרמב "ם  דברי 

ואע "פ בהסכמתו. אפילו  הודאתו פי  על להלקותו  דין  לבית 

שאין אף על  קנס , והתחייב  שחטא  בעצמו  היודע  שאדם 

שאינם משום  קנסות דיני  לדון הזה  בזמן דין לבית  סמכות 

זה תשלום הרי מידו, מקבלים  מעצמו יביא  אם  סמוכים ,

בעצמו ויודע ומאחר  דין, בית  התערבות  ללא  ידו על נעשה 

הדבר שונה  אך חטאו , על  לכפר  וצריך  רשאי  הוא  הרי שחטא,

להענישו יכולים  שאינם  דין בית  ידי על הניתנות  מלקות  לגבי

בהסכמה . אפילו הודאתו פי  על 

ה'תשפ"א  סיון י"ג שני יום לעמוד? צריכים הדין בעלי האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ‡Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰áLBé ãçà äéäé àìŸ¦§¤¤¨¥
áéLBäì ïéc úéa eöø íàå .íéãîBò íäéðL àlà ,ãîBò ãçàå§¤¨¥¤¨§¥¤§¦§¦¨¥¦§¦
àlà ,ähîì ãçàå äìòîì ãçà áLé àìå ;ïéáéLBî ,íäéðL úà¤§¥¤¦¦§Ÿ¥¥¤¨§©§¨§¤¨§©¨¤¨
ìáà ;ïéca ïzîe àOî úòLa ?íéøeîà íéøác äna .äæ ãöa äæ¤§©¤©¤§¨¦£¦¦§©©¨©¨©¦£¨
ìò íòä ãîòiå" :øîàpL ,äãéîòa ìkä ¯ ïéc øîb úòLa¦§©§©¦©Ÿ©£¦¨¤¤¡©©©£Ÿ¨¨©

."äLîŸ¤
רבי ולדעת  שיעמדו , הדין  בעלי  על  מצוה  חכמים  לדעת

הוא והאיסור מושיבין", שניהם  את  להושיב  רצו "אם יהודה 

הונא : רב ואמר  יושב ". ואחד עומד  אחד  יהא  "שלא  רק

דברי - דין גמר  בשעת  אבל ומתן . משא  בשעת  - "מחלוקת 

בעמידה " דינין ובעלי בישיבה  דיינין  אֿב)הכל ל, .(שבועות

הר"ן משנה)וכתב  בכסף יהודה ,(הובא כרבי פסק שהרמב "ם 

שכך  נראה  הסוגיא  מהמשך כי רבים , לגבי יחיד שהוא אף 

כי שם  מהמסופר היא לכך  ההוכחות  ואחת  ההלכה , היא 

נחמן, רב בפני  לדין לבוא  צריכה  הייתה  הונא  רב של אשתו

ינה כיצד  נחמן רב הסתפק שתבוא  עליוובטרם  אחד , מצד ג .

אבל  כחבר ", היא  הרי חבר  ש "אשת  מפני מפניה לקום 

מאשר יותר  הדינים  מבעלי אחד את לכבד  אסור  מאידך ,

ממנו, יותר אותו שמכבדין חבירו יראה  "שלא  חבירו

דבריו " שם)ויסתתמו שבועות שלא, ד"ה .(רש"י

אווז להפריח שמשו  על ציווה הוא  פתרון: נחמן  רב  ומצא

עמדתי, שבשבילה זה  יבין "ולא  לקום, לו שיגרום  ראשו  מעל 

עלי" ובא הפורח האווז מפני  אפרח)אלא  ד"ה אולם(רש"י .

דברי דין , גמר "בשעת  הונא , רב מדברי כך על מקשה  הגמרא 

נחמן רב כן ואם  בעמידה ", דינין ובעלי בישיבה  דיינים  הכל 

כמי שישב  ומתרצת , הדין. גמר  בשעת  לשבת  מוכרח  היה 

כאדם אלא יושב, ולא  עומד  לא "כלומר  מנעלו : את  שמתיר 

הסנדל" מן  רצועה שם)שיתיר  דיתיב ד"ה .(רש"י

כל  במשך לעמוד צריכים הדינים  שבעלי חכמים ולפי 

זמן כל במשך לשבת  הדיינים  על כי  היא  המשמעות  – הדיון 

בישיבה".זה דיינין - בעמידה דין דבעלי היכא דכל סוגיין, כולה רהטא ("דבהכי

הר"ן) מפנילשון לעמוד האם  נחמן רב של ספקו  זה , ולפי  .

אחד, מצד ומתן: המשא  זמן כל קיים  הונא , רב  של אשתו

דין "בעלי כי הונא , רב  של אשתו את  להושיב רשאי  אינו

בעמידה  להישאר  יכול אינו ומאידך כבודה)בעמידה ", כי(מפני ,

הנעל  את שמתיר כמי שישב  הפתרון  וגם בישיבה ". "דיינין 

אי אך  זוטרתי", "שעתא  שהיא  הדין , גמר  בשעת  רק  שייך

כרבי הלכה  ודאי  אלא הדין; זמן כל כזו  בצורה  לשבת אפשר

ומתן. המשא בזמן  הדינים  בעלי את  להושיב שניתן יהודה,

ה'תשפ"א  סיון י"ד שלישי יום עדים  שני נאמנות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰äøBz äëéøöä änì̈¨¦§¦¨¨
ét ìò ïeãé ¯ íéãò éðL ïicä éðôì eàBáiL ïîæaL ?íéãò éðL§¥¥¦¤¦§©¤¨¦§¥©©¨§¥¥¦¨©¦

.ø÷La Bà eãéòä úîàa íà òãBé BðéàL ét ìò óà ,íúeãò¥¨©©¦¤¥¥©¦¤¡¤¥¦§¤¤

עדים , לשני  דווקא נאמנות נתנה  שהתורה הטעם  בביאור

הסברים : שני  מצינו

עדות , אותה  את  מעידים  אנשים שני כאשר - האחד
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התשב "ץ כדברי אמת , דוברי שהם  עז)מסתבר סי' "ויש(ח"א :

טעמו ונראה  לממון ... אחד עד  תורה פסלה  מה  מפני  לדקדק ,

שמעיד  הוא  אפשר להעיד... הבא  אחד עד דודאי דבר  של

עדים שני  בזה  לחשוד שאין  מה  הוא . ׂשכּור  למען ָבשקר

כל  חצופין שיהיו ה ' ברוכי  לזרע כלל לחשוד  שאין כשרים ,

בכשרות". מוחזקים  שהם  כיון מזה  זה  יתביישו  שלא כך ,

כאן שאין  הסברא  הוא  עדים  שני לנאמנות  היסוד  זה ולפי

לשקר . חשש 

"אינו עדים  בשני  שגם עולה  כאן  הרמב "ם  מדברי - והשני 

על  מיוסדת נאמנותם  אלא  בשקר " או העידו באמת אם  יודע

אחר  במקום הרמב "ם  כדברי  הכתוב, פ"ז)גזירת  יסוה"ת (הל'

ואע "פ כשרים , עדים  שני  פי על  הדין את  לחתוך "נצטוינו

בשקר". שהעידו שאפשר 

היא  הדברים  62)ומשמעות עמ' כ"א שיחות לקווטי שעדות(ראה

של אפשרות רק לא היא  עדים  שני אלאxexiaשל המעשה ,

ביצוע  של תוקף  לה  ככתוב oicיש  טו), יט, פני(דברים "על :

דבר". יקום  עדים שני 

שהקרובים הטעם  בהסבר גם  ביטוי  לידי בא  זה  ועניין

לעדות  שם)פסולים  שיחות :(לקוטי

בחזקת שהם  מפני לא  הקרובים , עדות  תורה  שפסלה "זה

בין לזכותו בין לו  להעיד פסולין שהרי  זה , את  זה  אוהבים 

לזה , זה  להעיד כשרים  אינם  ואהרן  משה ואפילו  לחובתו,

ed`"אלא  aezkd zxifb(הט"ו פי"ג עדות, שגם(הלכות ונמצא , .

להעיד, נפסלו מכלֿמקום  ישקרו , שהקרובים  חשש  אין כאשר 

היא  עדות  אלא)כי הסיפור, בירור רק תורה(לא דין של תוקף 

לקרובים . זה תוקף  העניקה  לא  והתורה 

ה'תשפ"א  סיון ט"ו רביעי יום גדול  לכהן חכם תלמיד בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰áiç Bðéà ìBãb ïäkŸ¥¨¥©¨
.ãéòäì§¨¦

"במה הרמב "ם : כתב  חכם , תלמיד לגבי הקודמת , בהלכה 

אבל  ממון , בעדות  להעיד) חייב  (שאינו אמורים  דברים

'אין שנאמר  ומעיד , הולך האיסור  מן בה  שמפריש  בעדות

ה '". לנגד תבונה ואין  חכמה

התוספות כתבו  גדול, כהן מעיד)ולגבי ד"ה ב יח, (סנהדרין

איסור . בעדות  להעיד מחויב  הוא  ואף  חכם , כתלמיד  שדינו

שדעתו אומרים  יש  אחרונים: נחלקו  הרמב "ם  ובדעת 

בין גדול  בכהן חילק  לא זו שבהלכה  ואף התוספות, כדעת 

דבריו על שסמך משום זה  הרי ממון, לעדות  איסור עדות 

תבונה ואין  חכמה  'אין  של הטעם  שהרי  הקודמת , בהלכה 

שיהיה ככל גדול אדם , בכל  שייך  ה '' ומשנה לנגד משנה (לחם

.למלך)

לא הרמב "ם  גדול  שבכהן שמכך  כתב  משנה' ה 'כסף אך

בעדות שגם משמע  איסור, לעדות ממון עדות בין חילק 

להעיד. חייב  אינו  איסור

בגמרא  מצינו הדבר : ב)וטעם יט, שבאופנים(ברכות

לצורך  תעשה ' ואל ב'שב איסור  על לעבור  מותר  מסוימים

שעל  למרות  ולקוברו למת  להיטמא מותר  ולכן , הבריות . כבוד

(שאסור הפסח הקרבת  מצות את  לקיים יוכלו  לא  כך ידי 

מת כגון  גדול, בגנאי דווקא  זהו  ואולם, בטומאה ). להקריבו 

איסור , להתיר  אין קטן  גנאי מחמת  אך קבורה , ללא  המוטל

גנאי מחמת  גם  הותרו  לחברו אדם  שבין ממון של מצוות  ורק 

להתעסק כבודו  לפי  שלא  שמי  אבדה השבת כגון  קטן,

מהשבה  פטור  אבל)באבדה , ד"ה ב ל, שבועות .(תוספות

חכם , בתלמיד גדול: לכהן חכם  תלמיד  בין  ההבדל וזה 

כל  גדול אינו  בחכמה  ממנו  הקטן  דין בית  בפני  להעיד הגנאי

עדות לא  אך ממונות  בעניני עדות  רק  לדחות בכוחו  ולכן כך ,

נחשבת דין בית  בפני עדות כהןֿגדול לגבי  אך  באיסורים ,

באיסור  אפילו  להעיד צריך אינו ולכן גדול סי'גנאי א יצחק (פרי

.נז)

ה'תשפ"א  סיון ט"ז חמישי יום שבשטר  עדות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéìa÷î ïéàL ,äøBz ïéc¦¨¤¥§©§¦
...íéãòä étî àlà ,úBLôð éðéãa àìå úBðBîî éðéãa àì ,úeãò¥Ÿ§¦¥¨§Ÿ§¦¥§¨¤¨¦¦¨¥¦

.øèLaL úeãòa úBðBîî éðéc ïéëúBçL ,íéøôBñ éøácî ìáà£¨¦¦§¥§¦¤§¦¦¥¨§¥¤¦§¨
התורה מן  עדות אינה  בשטר  שעדות  אלו , דברים על

שבספר בהשגותיו  הרמב "ן מקשה  ידן"), מכתב  ולא ("מפיהן

ב)המצוות  :(שורש

אף – שבידה הגט  סמך על  להינשא  יכולה  אשה  כידוע ,

עדי על  סומכים  אנו  כי  – שהתגרשה  המעידים  עדים  לה שאין 

עדים על אנו סומכים  איך הרמב "ם , לפי כן, ואם  החתימה.

התורה ? מן עדות אינה  כתובה  עדות  הרי אלו ,

מבריסק : הגר "ח ומיישב 

פעולה נעשית  באמצעותו  קנין , בשטר  מדובר כאשר 

יש – וכדומה עבד שחרור  גירושין , קידושין , כגון  – קניינית 

והן הקנין לפעולת  הן  מועיל והוא  התורה , מן  שטר  דין לו

על  להינשא  יכולה גט, בידה  שיש  אשה  לכך, אי  עדות . בתור 

בו; הכתובה העדות  פי

רק וענינו קנין, פעולת בו נעשית  שלא  שטר  כן שאין  מה 

העדים חתימות  כשטר. דינו אין  – והוכחה  ראיה  להוות 

היות פסולה , שהיא  הכתב , מן עדות בבחינת  הם שבתוכו

כתבן". מפי  ולא  "מפיהן להיות  צריכה  ועדות 

(ield miig epiax iyecig)

ה'תשפ"א  סיון י"ז שישי יום הקידושין? את לפסול מהקרובים מונעים איך

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰áBø÷ íäî ãçà àöîð¦§¨¤¨¥¤¨.úBðBîî éðéãa ïéa úBLôð éðéãa ïéa ,úeãòä äìèa ¯ ìeñt Bà¨¨§¨¨¥¥§¦¥§¨¥§¦¥¨
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לקיום עדים  נדרשים  בקידושין הרי  תמהו: הראשונים 

גם הקידושין במעמד נוכחים  כלל  ובדרך  ומאחר  הדבר ,

נמצא עליהם , להעיד הפסולים  והכלה  החתן  של קרובים 

אחד  "נמצא שאם  זו בהלכה כמבואר  בטלה , כולה  שהעדות

הקידושין ? חלים  ואיך העדות ", בטלה  פסול או קרוב מהם 

התוספות  הוכיחו  א)ומכך ו, ידי(מכות על העדות  ביטול כי ,

בשעת תלוי  אינו פסול או קרוב  בשעתdii`xdצירוף  אלא 

dcbddגם נוכחים מעשה  שבשעת  העובדה  עצם  כלומר , .

דין בבית הם גם יעידו  אם ורק פוסלת , אינה  פסולים  עדים 

כולה . העדות  תתבטל אזי

כותב  שהרי כך, נראה  לא  הרמב "ם  מדברי (בה"ה)אך

התכוון מהם  מי  בודקים  דין  לבית העדים  באים  שכאשר 

פסול  או קרוב מהם  אחד נמצא  ואם  להעיד, הראייה  בשעת

בשלב שאף הרי  העדות, כל zecrdמתבטלת  zxin` iptly
העדים ! שאר  את פוסלים  פסול  או  הקרוב 

את 'מייחדים ' הקידושין סידור שבעת  המנהג  נובע ומכך 

העדים לשני בפירוש  אומר  הקידושין שמסדר  היינו העדים,

כל  את  מוציא הוא  ובכך  הקידושין על עדים  יהיו  לבדם  שהם 

דהו מאן  יחליט אם ואפילו  העדות , מכלל הנוכחים  שאר

כלום  בכך אין  כעד, כן גם לשמש  ו,שברצונו מכות ריטב"א (ראה

צג) החדשות, הב"ח שו"ת .א.

הב "ח שאינם(שם)אך הרבנים  מגדולי  כמה  שראה  כתב

מדברי ואף  הקידושין  בשעת  העדים  את  לייחד מקפידים 

ה"ח)הרמב "ם  פ"ג אישות ביאר(הל' ולכן בכך . צורך שאין  נראה 

או קרוב  ידי על נפסלת  העדות הרמב"ם  לדעת  אחר : באופן

אם  רק  בפועל, העיד כשלא  גם  oicפסול zial ribdשאר עם 

שלו והפסול ביניהם  צירוף  נוצר ובכך להעיד , במטרה  העדים

אין מעשה , כל  ללא להעיד הכוונה  עצם  אך כולם , על משפיע 

לפסול. בכוחה 

ה'תשפ"א  סיון י"ח קודש שבת תזכורת  ידי על עדות

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰úà øëBfä ãçà¤¨©¥¤
BúBà øékæä íà ìáà ...økæðå íéøçà eäeøékæäL Bà ...úeãòä̈¥¤¦§¦£¥¦§¦§©£¨¦¦§¦
äîBc äfL éðtî ;ãéòî Bðéà ,økæpL ét ìò óà ¯ Bîöò òáBzä©¥©©§©©¦¤¦§©¥¥¦¦§¥¤¤¤

.òãé àlL øáãa ø÷La ãéòä elàk ïéc ìòa éðéòa§¥¥©©¦§¦¥¦§¤¤§¨¨¤Ÿ¨©
שכאשר אומרים  יש  ראשונים . נחלקו  זה  דין  של בטעמו

אותו שיטעה  לחשוש  יש  המקרה  את לעד מזכיר  עצמו  התובע 

מדברי אך  בעצמו . הפרטים  את  זוכר שאינו אף  להעיד 

אלא כדין , שלא  יעיד  שהעד חוששים  שאין נראה הרמב "ם

יעיד שלא תיקנו בכך, לחשוד עלול הדין ובעל (ראה שמאחר 

סח) עמ' שרים .באר

הרי"מ ' ה'חידושי כב)וכתב  כח, הרמב "ם(חו"מ מדברי כי

באמת כאן אין שהרי כשרה עדותו העיד אם  שבדיעבד, נראה 

למנוע כדי יעיד לא לכתחילה  ורק  כדין, שלא  שהעיד  חשש 

חשד.

ללא כשרה  העדות  הדין ומעיקר  מאחר  קשה : לכאורה  אך

לו להעיד  התורה  מן חייב  לחברו  עדות היודע  והרי  חשש ,

משום העדות  חובת  את ביטלו כיצד מכך, להימנע  ואסור 

הבעלֿדין ? של  החשש

והביאור :

בעל אם  רק  להעיד מחייבת  העדות  ידיעת  תורה  הדיןמדין

התחייב לא  התביעה  בשעת  הרי  זה  ובמקרה  ממנו , זאת  תובע 

כשנזכר גם  ולכן  העדות, את  זכר  לא שהרי להעיד התורה  מן

זה וחיוב  מדרבנן, אלא  מהתורה להעיד חייב  אינו מכן, לאחר 

החשד  מחמת  שם)נדחה  הרי"מ .(חידושי

נוסף : באופן שביארו  ויש 

כותב ידו , כתב  מתוך כשנזכר להעיד ההיתר  לגבי

"וקל ג): הלכה (להלן בדיני(קולא)הרמב"ם  שהקלו הוא 

הוא והכתב  שנים  מכמה  הדבר  ששכח  שאע "פ ממונות ,

מעיד ". זה  הרי - הדבר  שהזכירו 

לא אם כשרה  העדות אין תורה  שמדין  מדבריו  ומבואר

הם וחכמים הכתב, ידי  על ונזכר מעצמו מלכתחילה  זכרה 

העדות אחר , אדם  ידי  על  כשנזכר הדין  והוא שהכשירוה .

חשד  שיש  במקום  אך  הכשירוה, וחכמים  מהתורה  כשרה  אינה

ולכן תורה, וכדין פסולה  נשארת  היא  וממילא  זאת  תיקנו  לא 

תיקנו לא  חכמים  שהרי  העדות  תועיל לא  בדיעבד אפילו

זה  באופן  סק"ו)להכשירה  שם, חו"מ על משפט .(עין

כותב אודות מצב בריאותו, ולפלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע לבריאות הנשמה – הם ענייני שיעורי לימוד וקיום המצוות – ועבודת 
התפילה בכלל.

ממכתב ח' סיוון, תשט"ו
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyoeiq g"iÎa"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  סיון י"ב ראשון יום

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
התראת 1) דיני מלקות. שמחוייב מי הלקאת מצוות ביאור

בשני  צורך שאין קטן. מדין נפטר גדול בדין המתחייב ספק.
דין. בית בפני ההלקאה סדר למלקות. האיסור להחזקת עדים

.‡Ck ,‰˙ÈÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¿≈∆ƒ¿»¿»ƒ∆«¿À»ƒ»»
:¯Ó‡pL .˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙B˜Ï‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿∆«¿À»«¿∆∆¡«
˙e˜ÏnL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÙÏ e‰k‰Â ËÙM‰ BÏÈt‰Â¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆«¿

‰LÏLa2˙„ÓBÚ ‡È‰ ‰˙ÈÓ ÌB˜Óa -3. ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆

לעיל 2) ראה ושלושה, בעשרים שהם נפשות, לדיני בניגוד
ד. והלכה ב, הלכה ה, עדים 3)פרק מומחים, צריכה שהיא

(סנהדרין  אמרו וכן נפשות. כדיני וחקירה ודרישה והתראה
"כיוון  רש"י: ומפרש עומדת" מיתה במקום "מלקות א) י,
עליו  קנס זו ומיתה למות, הוא ראוי בוראו אזהרת על ַָדעבר

המיתות". מן כאחת הוא והרי הכתוב,

.·‰f‰ ÔÓÊa ÔÈ˜ÏÓ4ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa «¿ƒƒ¿««∆¿»»ƒ«»ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ ‰LÏL5.˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ , ¿»¿ƒ¬»…ƒ¿≈∆¿

נפשות,4) לדיני בניגוד קיים, המקדש בית שאין פי על אף
הלכה  י"ד, פרק לעיל ראה הבית, בפני אלא אותם דנים שאין
בזמנו  מלקות חייב יהודה שרב ב טז, במכות ומצינו י"א,

תורה. איסור על שעבר מפי 5)לאחד בארץ שנסמכו
לעיל  וראה ו, הלכה ד, פרק לעיל כמבואר מוסמכים, חכמים

ובביאורנו. ד הלכה ה פרק

.‚ÏÎa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic ÔÈ˜ÏnL ˙Bi˜ÏÓ ÏÎÂ¿»«¿À∆«¿ƒ«»≈»»»∆¿»
ÌB˜Ó6˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ dÈ‡ ,7. »≈»∆»«««¿

מוסמכים.6) מלקות,7)שאינם ותשע שלושים שאינה
פרק  לנזיר (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין עיני ראות כפי אלא
היא  מרדות, מכת כתב: צג תשובה ובריב"ש ג). משנה ד,
ב"מגן  וראה כמותן. חזקות שאינן אלא תורה, כשל ל"ט
שלוש  היא שמרדות ב, קטן סעיף תצו חיים לאורח אברהם"
על  אותו שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה
דיבור  ב קמא, חולין רש"י וראה חכמים. בדברי שמרד

מרדות. מכת המתחיל:

.„‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡8ÔÈ˜„B·e . ≈»»∆∆»¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ
ÈÈ„a ÌÈOBÚL C¯„k ,‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆∆∆ƒ¿ƒ≈

˙BLÙ9‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÚ ¯·Ú .10Ba e¯˙‰Â , ¿»»««»∆ƒ««¬≈¿ƒ¿
‡ÏÂ epOÚz Ì‡L ,‰Ê ¯·„ ‰OÚz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿««¬∆»»∆∆ƒ«¬∆¿…

BaL ‰OÚ Ìi˜˙11- ‰OÚ‰ Ìi˜ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ ,‰˜Ïz - ¿«≈¬≈∆ƒ¿∆¿»«¿…ƒ≈»¬≈
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰12‡È‰ ˜ÙÒa ‰‡¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .13, ¬≈∆∆««ƒ∆«¿»»¿»≈ƒ

‡È‰ ‰‡¯˙‰ ˜ÙÒ ˙‡¯˙‰ ,¯ËtÈ - Ìi˜È Ì‡L14. ∆ƒ¿«≈ƒ»≈«¿»«»≈«¿»»ƒ

בזה 8) שווה שהמלקות ד, הלכה י"א, פרק לעיל כמבואר
ב. לג, בסנהדרין התלמוד דברי פי על נפשות, לדיני
כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב, לב , ובכתובות

לוקה. אינו "משפט 9)ולפיכך כב) כד, (ויקרא שנאמר
וחקירה  דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד
ב. הלכה ג, פרק עדות הלכות והשווה א), לב, (סנהדרין

והיפטר,10) העשה קיים הלאו, על עברת אם תורה שאמרה
לקחת: ואם ו) כב, (דברים הבנים" על האם תיקח "לא כגון

ז). (שם האם" את תשלח האם 11)"שלח שתמות כגון,
שחט  אם שכן, וכל תשלח". "שלח בה: לקיים תוכל ולא

בידיו. העשה שביטל האם, ב 12)בעצמו תט, מכות
העשה) (את "קיימו יוחנן רבי בדברי שם: הרי"ף וכגירסת
העשה, ביטל שלא פי על אף כלומר, חייב, קיימו לא פטור;
שמתה  כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון

לוקה. מידו, ברחה או הלאו,13)האם על שעבר בשעה
יקיים. לא או העשה יקיים אם ידוע הדבר אין בו, והתרו

שמביא 14) הפירוש את קמא, לחולין בר"ן וראה שם, מכות
שבכל  פי על אף הרדב"ז, וכתב משנה). (כסף "אחרים" בשם
שעבר  שבשעה שונה, כאן ספק, התראת על לוקים אין מקום
לתיקון  ביחס אלא אינו והספק עבר, וודאי זה הרי הלאו, על
על  לוקה זה הרי העשה קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה,
שבועות  הלכות והשווה וודאי. מותרה הוא שלגביו הלאו,
ביהודה" ב"נודע וראה שם. ובביאורנו ב הלכה ה, פרק
התראת  לפסוק רבינו נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת
נפשות  בדיני אבל מלקות, בדיני אלא התראה, שמה - ספק
על  רבינו כשדן י"ב פרק לעיל שהרי תדע, התראה. אינה -

ספק. התראת מדיני כלום הזכיר לא נפשות בדיני התראה

.‰ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓe ˙e˜ÏÓ da LiL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆≈»«¿ƒ«≈ƒ
:‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁML ÔB‚k ,˙Á‡k15 ¿««¿∆»«¿∆¿«¬»»»

,‰˜BÏ BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ‰˙ÈÓÏ Ba e¯˙‰ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿≈∆
‰fÓ ÏB„b ÔÈ„a ·iÁ˙ È¯‰L16Ba e¯˙‰ Ì‡Â ; ∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆¿ƒƒ¿

‰˜BÏ - „·Ïa ˙e˜ÏÓÏ17. ¿«¿ƒ¿«∆

משום 15) ומלקות זרה, עבודה עובד משום מיתה שחייב
כח. כב, ויקרא ראה בנו, ואת אותו והתורה 16)איסור

משום  - רשעתו" כדי לפניו "והיכהו ב) כה , (דברים אמרה
שתי  משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

ב). יג, (מכות אלא 17)רשעיות ייענש ולא יומת, לא שהרי
פרק  שחיטה הלכות והשווה ב), פא, (חולין אחת רשעה על

ז. הלכה י"ב,

.Â˙ÚLa ‡l‡ ˙e˜ÏÓÏ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿∆»ƒ¿«
‰OÚÓ18.˜ÊÁÈ „Á‡ „Úa - BÓˆÚ ¯eq‡‰ Ï·‡ ; «¬∆¬»»ƒ«¿¿≈∆»À¿«

‰Ê ‡e‰ ˙BÈÏk ·ÏÁ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ ?„ˆÈk19È‡Ïk , ≈«»«≈∆»≈∆¿»∆ƒ¿≈
Ì¯k‰20BÊ ‰M‡ ‰BÊ B‡ ‰Le¯b ,el‡ ˙B¯t Ì‰21, «∆∆≈≈≈¿»»ƒ»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ„Úa ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â22‰Ê È¯‰ - ¿»«»«¿≈ƒ««∆ƒ¿¬≈∆
„Á‡ „Úa ¯eq‡‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ23‰na . ∆««ƒ∆ƒ«»ƒ¿≈∆»«∆

LÈÁÎ‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ú·wL ˙Úa „Ú‰ ¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿≈∆»«
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‰Ê ·ÏÁ BÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯eq‡‰25dÈ‡ BÊÂ , »ƒ¬»ƒ»«≈≈∆∆¿≈»
,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÁÎ‰L ¯Á‡ ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â ,‰Le¯b¿»¿»«»«««∆ƒ¿ƒ≈∆

ÌÈ„Ú ÈL ¯eq‡‰ eÚa˜iL „Ú26. «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

העבירה.18) תורה 19)בשעת שאסרתו חלב, זה והרי
עליו. ולוקים יז) ג, שנזרע 20)(ויקרא התבואה ממיני מין

ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים ושניהם הגפן עם
אשר  הזרע המלאה תקדש פן כלאיים כרמך תזרע "לא
רבינו  (לשון שניהם ותאסור תתרחק פן כלומר, תזרע",
לוקה, והאוכלם ו), הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות
צו. לאוו ד הלכה י"ט, פרק לקמן בביאורנו כמבואר

לכהן.21) בו.22)ואסורות שהותרה תימן: יד בכתב
(כסף 23) באיסורין" נאמן אחד "עד ב) ב, (גיטין אמרו שכן

"אמר  ב הלכה ו, פרק סוטה בירושלמי הוא ומפורש משנה).
לא  עדותו ועיקר לוקה, שניים, בו והתרו הוא, חלב אחד לו
ב. הלכה ג, פרק שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד

אין 25)העובר.24) כלומר, חלב. אינו זה תימן: יד בכתב
ומותר. שומן אלא חלב ב):26)זה סו, (קידושין אמרו וכן

נאמן? הוא כלום מכחישו הוא אם

.Ê,¯eq‡‰ ˙eÚÈ·˜a „Á‡‰ „Ú‰ „ÈÚ‰L ˙Úa ˜˙L»«¿≈∆≈ƒ»≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „Ú‰ LÈÁÎ‰Ï ÔÚË Ba e¯˙‰Â ¯·ÚL ¯Á‡Â¿««∆»«¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»≈≈

‰˜BÏ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL27. ¿ƒ∆»∆

והלה 27) טהרותיך נטמאו אחד עד לו "אמר ב סה, שם
נאמן  כן, אחרי הכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק
(כסף  חידוש כל בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד,
שעבר  קודם הכחישו שאם לדייק, יש רבינו ומדברי משנה).

(שם). לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק אפילו

.Á˙ÙBk ?B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk28ÏÚ ÂÈ„È ÈzL ≈««¿ƒ≈¿≈»»«
„enÚ‰29ÔfÁÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡30ÂÈ„‚·a ÊÁB‡ ˙Òk‰31. »«≈»¿≈»¿«««¿∆∆≈ƒ¿»»

eÓ¯Ù Ì‡Â ,eÚ¯˜ - eÚ¯˜ Ì‡32„Ú .eÓ¯Ù - ƒƒ¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿ƒ¿¿«
,B˙eÒk ÏÚ e‰kÓ BÈ‡L .BaÏ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆ƒ∆≈«≈«¿

B˙eÒÎÏ ‡ÏÂ - e‰k‰Â :¯Ó‡pL33‰e˙ Ô·‡‰Â . ∆∆¡«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»∆∆¿»
ÂÈ¯BÁ‡Ó34‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‰kn‰ ÔfÁ‰L ,35‰Úeˆ¯e . ≈¬»∆««»««∆≈»∆»¿»

ÌÈLe ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ,B„Èa Ï‚Ú ÏL36.‰Úa¯‡Ï ∆≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»
da ˙B„¯BÈÂ ˙BÏBÚ ¯BÓÁ ÏL ˙BÚeˆ¯ ÈzLe37·Á¯Â . ¿≈¿∆¬¿¿»¿…«

Èt „Ú ˙ÚbÓ ‡‰zL È„k ‰k¯‡Â ,ÁÙË ‰Úeˆ¯‰»¿»∆«¿»¿»¿≈∆¿≈««««ƒ
BÒ¯k38„ÈÂ .39ÁÙË dk¯‡ da ÊÁB‡L ˙BÚeˆ¯ ÏL40. ¿≈¿»∆¿∆≈»»¿»∆«

אמות,29)קושר.28) כשתי וגבוה בקרקע נעוץ עץ
דלת  בריח על הנסמך כאדם עליו, ומוטה כפוף והלוקה

שם). ריב"ן ובפירוש ב כב, מלשון 30)(מכות השמש,
העיר. צרכי כל רואה שהוא הצוואר.31)חוזה, בבית

א,32) פרק לסוטה והרע"ב (שם). התפירה חוטי נקרעו
באורך. - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה

רפו.33) אות שם הלוקה.34)ספרי שתבוא 35)של
מלמעל  בכח.ההכאה אחת 36)ה רצועה עוד כלומר,

ב  כב, (מכות ארבע שהן רצועות שתי והן לשתיים כפולה
שם) טוב יום בתוספות (הובא ובירושלמי שם). ובריב"ן
והכפילו. אלא והפילו, תקרא אל - השופט והפילו דרשו:

א. כג, שם בגמרא וכפירוש 37)וראה ברצועה. כלומר,

ויורדות. הרצועות עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב"ן
בנקב  רצועה ראש תוחב הרצועה, תפירת דרך כן שני, פירוש
מעלה, דרך שני בנקב ותוחב וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של
טעם  רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה
"ידע  ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה
אמר  - וגו' ידע" לא ישראל בעליו, אבוס וחמור קונהו, שור
ממי  וייפרע בעליו אבוס שמכיר מי יבוא הקדושֿברוךֿהוא
"שתי  אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו בעליו. מכיר שאינו
ייענש  הבהמות מעשה שעשה לפי החמור, של הרצועות
רך  עגל של כי שור במקום עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן"

גבו. סביב יפה שם,38)ונכפף בגמרא אמרו זה ומטעם
יוכל  המלקה והחזן נקב הרצועה של בידית שיהיה צריך
ברצועה  אלא מכים שאין כרצונו, הרצועה ולקצר להאריך
שם). (רע"ב טבורו שהוא כרסו, פי על מגעת שראשה

ב.40)הידית.39) כב, שם משנה

.Ë‰Ú„a ¯˙È ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰kn‰ LÈ‡‰41¯ÒÁÂ »ƒ««∆»ƒƒ¿»≈¿≈»¿»≈
ÁÎa42B„Èa ‰kÓe ,ÂÈ„È ÈzLa ˙BÚeˆ¯‰ ˙‡ dÈa‚Óe . ¿…««¿ƒ«∆»¿ƒ¿≈»»«∆¿»

BÁk ÏÎa ˙Á‡43ÏÚ] ÂÈÙlÓ LÈÏL e‰˜ÏÓe . ««¿»…«¿≈¿ƒƒ¿»»«
e‰ÊÁ44LÈÏL :ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈLÈÏL ÈLe ,ÂÈcc ÔÈa [ »≈≈«»¿≈¿ƒƒ≈¬»¿ƒ

‰Ê Û˙k ÏÚ LÈÏLe ,‰Ê Û˙k ÏÚ45. «»≈∆¿ƒ«»≈∆

במדע.41) לרבינו 42)משכיל המשנה וכפירוש א כג, שם
ולא  מתעורר איש יהיה לא בכוחו, ממוצע משכיל "אדם שם,

ההוא". באיש נקמה מכת שיכה ידיו 43)משתגע שבשתי
לעיל  והשווה א). כג, (שם כוחו בכל להכות יוכל לא כאחת

א. הלכה ט"ו, יד 44)פרק בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
אינן. אלו תיבות כה,45)תימן (דברים שנאמר א, כג, שפ

מלפניו; אחת רשעה - במספר רשעתו כדי לפניו "והיכהו ב)
רשעתו  כדי תמימה" ב"תורה ומפרש מאחריו". רשעיות שתי

כ  ושוב אחת, מכה שהיא אחת, רשעה משמעה תוב:-
הכאה  - שלפניו מכאן, משניים, פחות מספר ואין במספר,

שתיים. - ולאחריו אחת;

.È:¯Ó‡pL .‰hÓ ‡l‡ ,·LBÈ ‡ÏÂ „ÓBÚ BÈ‡ ‰kn‰«À∆≈≈¿…≈∆»À∆∆∆¡«
ËÙM‰ BÏÈt‰Â46ÏL ÂÈÈÚ e‰iL - ÂÈÙÏ e‰k‰Â ¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»∆¿≈»∆

e‰kÓe ¯Á‡ ¯·„a ËÈaÓ ‰È‰iL ‡Ï ,Ba ËÙBL47. ≈…∆ƒ¿∆«ƒ¿»»«≈«≈
„Á‡k ÌÈL ÌÈkÓ ÔÈ‡L ,Ô‡kÓ48. ƒ»∆≈«ƒ¿«ƒ¿∆»

לארץ,46) שיפילהו כפשוטו לפרשו ואין ב, כב, מכות משנה
שליש  להלקותו שצריך הקודמת, בהלכה נתבאר שכבר
העמוד  על וכפוף מוטה כשהוא אלא ייתכן לא וזה מלפניו,

תמימה). והטעם,47)(תורה רפו. אות תצא פרשת ספרי
שם). הלל (רבינו וימות להכותו יוסיף שלא שאז 48)כדי

ובכתב  מהם. אחד בכל ראייתו כל את לרכז יכול השופט אין
וכו'. מלקים" שאין מכאן - "והיכהו הנוסח: התימנים יד
כאחד. שניים מלקים אין - מ"יכנו" דורשו שם בספרי ואמנם

.‡ÈÌ‡ :‰˜BÏ ‰fL ÔÓÊ Ïk ‡¯B˜ ÌÈicaL ÏB„b‰«»∆««»ƒ≈»¿«∆∆∆ƒ
Ôek˙Óe .E˙kÓ ˙‡ ÈÈ ‡ÏÙ‰Â ,˙BOÚÏ ¯ÓL˙ ‡Ï…ƒ¿…«¬¿ƒ¿»¿»∆«…¿ƒ¿«≈

˙Bi˜Ïn‰ ÌÚ ÌÈ˜eÒt‰ ¯Ó‚iL49- ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿…«¿ƒƒ««¿À¿ƒ…»«
„Ú ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ‡¯B˜Â ,‡¯˜n‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿≈¿≈¿≈«
,‰BÓ ÌÈicaL ÈM‰Â .‰‡k‰‰ Ïk ¯ÓbzL∆ƒ»≈»««»»¿«≈ƒ∆««»ƒ∆
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ÏÚ - ‰knL ÔÓÊ Ïk !‰k‰ :ÔfÁÏ ¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈««»«≈»¿«∆«∆«
‰kÓ ‡e‰ ÂÈt50. ƒ«∆

תהיה"49) "בקורת שנינו: א יא, ובכריתות א. כג, מכות
הפסוקים  לקריאת והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט, (ויקרא

שם.50)שלפנינו. מכות

.·È¯eËt - B„È ˙Áz ˙Ó51˙Á‡ ‰Úeˆ¯ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ≈««»»¿ƒƒ¿»««
„Ó‡‰ ÏÚ52‰ÏBb ÔfÁ‰ È¯‰ - ˙ÓÂ53- ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . «»…∆»≈¬≈««»∆¿ƒ…≈

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ÔfÁ‰ È¯‰¬≈««»»««ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«…
ÛÈÒÈ54‡Ïa ‡e‰L ,B¯·Á ˙‡ ‰kÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . …ƒ¿«ƒ¿»«∆∆¬≈∆¿…

,B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙pL ,‰Ê Ì‡ ‰Óe .‰OÚ«̇¬∆»ƒ∆∆»¿»»¿¿«
BÚL¯ ÏÚ B˙Bk‰Ï ‡lL ·e˙k‰ ‰eˆ55¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ»«»∆…¿««ƒ¿«»…∆

Ì„‡‰ Ïk ¯‡LÏ56,B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»»»»»¿ƒ»»««∆∆¬≈
‡k‰ ,„·Ú ‰k‰ elÙ‡- ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰ ¬ƒƒ»∆∆«»»∆≈»»∆¿»

‰˜BÏ57‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡ Ï·‡ .58‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¬»ƒ≈»»∆¿»ƒ¿
‰˜BÏÂ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ59BÓk , «»¿«≈»≈»»¿«≈¿∆¿

˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡aL60. ∆≈«¿¿«»¿

יט,51) (דברים שנאמר א, ח, שם מבואר והטעם ב. כב, שם
מה  - וגו' עצים" לחטוב ביער רעהו את יבוא "ואשר ה):
אינו  רצה לא ואם וחוטב, בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת
המלקה  דין" בית ושליח תלמידו את הרודה הרב יצא... בא),

מלקות. למחוייב ראה 52)ארבעים הדיינים, שאמדוהו
ב. הלכה י"ז, פרק רוצח 53)לקמן כל כדין מקלט לערי

שם). (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי בשגגה, נפש
א.54) כג, במכות הובא על 55)ספרי, יתר תימן: יד בכתב

ידו 56)רשעו. "המגביה ב נח, שם וראה א, פה, סנהדרין
הלכות  והשווה רשע", נקרא היכהו שלא פי על אף חבירו על

אֿב. הלכה ה, פרק ומזיק "ישראל 57)חובל ב ה, מכות
שהיכהו  כגון שם, והעמידוה עבד", ידי על ולוקה גולה
משום  לוקה, רש"י: ומפרש פרוטה. שווה בה שאין הכאה

יוסיף". פן - יוסיף או 58)"לא ריפוי דמי תשלומי כגון,
(כתובות 59)צער. לוקה ואינו ממון שמשלם הוא, כלל

לו... ייעשה כן עשה "כאשר יט) כד, (ויקרא שנאמר ב) לב,
ממון. וזה נתינה, בו שיש דבר - בו" יינתן הלכות 60)כן

הלכה  א, פרק נערה ובהלכות ט; הלכה ד, פרק ומזיק חובל
והטעם  א. הלכה י"ח, פרק עדות הלכות לקמן וראה י"א.
משום  - רשעתו" כדי שנאמר: משום ומשלם, לוקה שאין

משום מחייבו, אתה ואי מחייבו, אתה אחת שתי רשעה
א). לז, (כתובות רשעיות

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ובריאותו.1) כוחו לפי אלא החוטא את מלקים שאין

הנפטרים  אותו. אומדים כיצד הרבה מלקיות המחוייב
אחרי  לשררתו חוזר אינו מי הלקאתם, באמצע ממלקות

הלקאתו.

.‡BÁk ÈÙk ?˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk2. ≈««¿ƒ∆«¿À»«¿¿ƒ…
¯tÒÓa B˙ÚL¯ È„k :¯Ó‡pL3ÌÈÚa¯‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆∆¡«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆∆∆¡««¿»ƒ

˜ÊÁ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÚa¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡L -∆≈ƒƒ«»«¿»ƒ¬ƒ»»»»
‰kÈ Ì‡L ;LlÁÏ ÔÈ˙ÁBt Ï·‡ .ÔBLÓLk ‡È¯·e»ƒ¿ƒ¿¬»¬ƒ¿«»∆ƒ«∆

‰a¯ ‰kÓ LlÁÏ4˙Ó ‡e‰ È‡cÂa -5CÎÈÙÏ .6e¯Ó‡ ¿«»«»«»¿««≈¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ7ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈkÓ ¯˙BÈa ‡È¯a‰ elÙ‡L : ¬»ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ

‡l‡ e‰k‰ ‡lL ‡ˆÓ ,˙Á‡ BÏ ÛÈÒBÈ Ì‡L ;ÚL˙Â»≈«∆ƒƒ««ƒ¿»∆…ƒ»∆»
BÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈÚa¯‡8. «¿»ƒ»¿

ãycew zegiyn zecewpã

eze` oikn xzeia `ixad elit`y minkg exn` jkitl"
."miyelye dryz

התורה  על "בעלות" לרבנן יש כמה עד רואים זו מהלכה
נאמר  בתורה כי שכתוב, ממה לשנות שיכולים ועד כביכול,
כך  על ותשע. שלושים תיקנו וחכמים יכנו", "ארבעים

הגמרא כב:)אומרת דקיימי (מכות אינשי שאר טפשאי כמה
דאילו  רבה, גברא מקמי קיימי ולא ספר־תורה מקמי
בצרו  - רבנן ואתו יכנו, ארבעים כתיב בספר־תורה

חדא". (הפחיתו)
על  שאומר ב'ירושלמי' מוצאים אנו לכך נוספת דוגמא
בית־דין  פסק שעל־ידי כו'" עלי גומר "לא־ל הפסוק
והמציאות  הטבע נשתנה השנה, ועיבור החודש בקידוש

העולם. של
כח  יש שם מרע", "סור של בעניינים רק אינו לשנות הכח
בענייני  גם אלא יהודי, של ייסוריו את להפחית לחכמים
מלמעלה  השפעה להוריד כח לרבותינו יש טוב" "עשה
את  ואפילו המדידות, כל את המבטל מופלג טוב בריבוי

שבתורה. הברכה מדידות
(31 dxrd 128 cenr 'd wlg y"ewl)

לבריאותו.2) בהתאם - לקבל יכול שהוא "שלא 3)כפי
לסבול" שיוכל מה כפי ידוע במנין אלא שיעור, בלא ילקה
בהסתמך  וזה א). כב, מכות למשנה, בפירושו רבינו (לשון
"ארבעים  נאמר: ולא במספר", "רשעתו הפסוק: לשון על

(שם). מכוחו.4)במספר" אמרה 5)למעלה והתורה
אחיך  ישאר - שלקה אחר לעיניך", אחיך "ונקלה ג) (שם,

ב). י, (סנהדרין לעיניך על 6)חי להוסיף ואסור הואיל
בריא. כשהוא אפילו א.7)הארבעים כב, מכות

מפני 8) שקמים האנשים הם טפשים כמה ב: עמ' שם ואמרו
שבספרֿתורה  גדול. אדם מפני עומדים ואינם ספרֿתורה,
ובמדרש  אחת. וחיסרו החכמים ובאו יכנו", "ארבעים כתוב:
כנגד  יכנו... "ארבעים אמרו: יב, אות קרח, פ' תנחומא
ופחתו  ואדמה. ואדם וחוה נחש שנתקללו קללות ארבעים

יוסיף". לא משום אחת, חכמים

.·ÔÈ‡ ,Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ‰nk ‡ËBÁ‰ ˙‡ ÔÈ„ÓB‡Lk¿∆¿ƒ∆«≈«»»¿«≈≈
LlzL‰Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙BkÓa ‡l‡ ÔÈ„ÓB‡9e‰e„Ó‡ . ¿ƒ∆»¿«»¿¿ƒ¿«≈¬»

ÌÈ¯OÚ ‰˜ÏÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈ¯OÚ Ïa˜Ï ÏBÎiL∆»¿«≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ
‰˜ÏÈ ‡l‡ ,LlzL‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰iL È„k ˙Á‡Â¿««¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

‰¯OÚ ‰BÓL10,ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¿∆∆¿≈¬»¿«≈«¿»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ :e¯Ó‡Â ,LlÁ e‰e‡¯ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰MÓeƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»«»¿»¿≈»
‰˜lL ‰¯OÚ ÌÈzL‰ B‡ ÚLz‰ el‡ ÏÚ ¯˙BÈ Ïa˜Ï¿«≈≈«≈«≈««¿≈∆¿≈∆»»

¯eËt ‰Ê È¯‰ -11,‰¯OÚ ÌÈzL Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¬≈∆»¬»¿«≈¿≈∆¿≈
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‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ Ïa˜Ï ÏBÎÈÂ ˜ÊÁ e‰e‡¯ ‰˜lL ¯Á‡Â¿««∆»»»»»¿»¿«≈≈¬≈∆
„Ó‡‰ ÏÚ ¯˙BÈ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt12. »¿≈∆≈«»…∆

מאחוריו,9) שלישים ושני מלפניו, שליש חלקים, לשלשה
ברש"י  וראה א), כב, (מכות ה"ט פט"ז, לעיל כמבואר

א. י, יותר 10)לסנהדרין להלקותו אין כי שם, סנהדרין
שתי  המחוייב חסך נמצא בה. ימות שמא כוחו, מכפי

כשיתחזק,11)מלקויות. זמן לאחר ילקה אומרים ואין
(מכות  בזה די - קצת ולקה בביתֿדין שנתבזה מכיון אלא
עד  ימתין כלום, לקה לא עדיין אם אבל וברש"י). ב כב,
(כסףֿ מתחילה שאמדוהו כפי הארבעים כל וילקה שיבריא

ה"ג. בסמוך וראה נתבזה 12)משנה). כבר שלקה, מכיון
(מכות  חדש אומד לפי לחייבו ואין לו ונתכפר בביתֿדין

שם).

.‚zL ‰˜ÏiL ÌBi‰ e‰e„Ó‡‰¯OÚ ÌÈ13‡ÏÂ , ¬»«∆ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿…
Ïa˜Ï ÏBÎÈ ¯ÁÓÏ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÁÓÏ „Ú e‰e˜Ï‰ƒ¿«¿»»«¬≈¿»»»¿«≈

‰¯OÚ ÌÈzL ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ‰¯OÚ ‰BÓL14. ¿∆∆¿≈≈∆∆»¿≈∆¿≈
„Ú ‰˜Ï ‡ÏÂ ,‰¯OÚ ÌÈzL ¯ÁÓÏ ‰˜ÏiL e‰e„Ó‡¬»∆ƒ¿∆¿»»¿≈∆¿≈¿…»»«
- ‰¯OÚ ‰BÓL Ïa˜Ï ˜ÊÁ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈLÈÏL ÌBÈ¿ƒƒ«¬≈»»¿«≈¿∆∆¿≈
‡Ï „Ó‡‰ ˙ÚLa È¯‰L ;‰¯OÚ ‰BÓL ‰˜BÏ∆¿∆∆¿≈∆¬≈ƒ¿«»…∆…

ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B˜ÏÏ e‰e„Ó‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ¿∆»¿««¿«¿≈…«≈
‰Êa16. »∆

מכיון 14)היום.13) כלום, לקה לא כשעדיין אפילו
כבר, לקה כאילו זה הרי יום, לאותו היה הראשון שהאומד

בברייתא). (שם הקודם האומד את לבטל והרי 15)ואין
אחרי  בו הולכים לקה, לא עדיין ואם שאינו. כמי הוא
שמצריך  מה זה, ולפי להחמיר. בין להקל בין השני האומד
- חלש" ראוהו ללקות "משהתחיל הקודמת בהלכה רבינו
שילקה  אמדוהו אבל למחר, ללקות כשאמדוהו הכוונה
ללקות", "התחיל כאילו זה הרי לקה, לא עדיין אפילו היום,
התחילו  כאילו זה והרי פטור. זה הרי חלש, שהוא ומכיון
(כסףֿ עוד לקבל יכול אינו ואמרו מאתמול, להלקותו
השני  וביום לקה, ולא למחר ללקות וכשאמדוהו משנה).
שהרי  שמונהֿעשרה, לוקה ג"כ י"ח, לקבל חזק הוא הרי
משמיענו  ורבינו בטעות, היה הראשון שהאומד הוברר
שהאומד  להניח ויש השלישי, ביום אלא התחזק לא שאפילו
רק  והולכים שאינו, כמי הוא הרי מוטעה, היה לא הראשון

האחרון. האומד הולכים 16)אחרי שהם, המספרים בכל
להקל. וכלֿשכן להחמיר, אפילו האחרון האומד אחרי

.„‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ17˙B¯·Ú ÏÚ ÔÈa , ƒ∆ƒ¿«≈«¿À«¿≈≈«¬≈
˙Bi˜ÏÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL „Á‡ ‰OÚÓ ÏÚ ÔÈa ‰a¯‰«¿≈≈««¬∆∆»∆«»ƒ»»«¿À

„Á‡ „Ó‡ e‰e„Ó‡ Ì‡ :‰a¯‰18;¯eËÙe ‰˜BÏ - «¿≈ƒ¬»…∆∆»∆»
‰˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Óe ‰˜BÏ - Â‡Ï Ì‡Â19?„ˆÈk . ¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿≈¿∆≈«

Ïa˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL e„Ó‡Â ,˙Bi˜ÏÓ ÈzL ·iÁ˙ƒ¿«≈¿≈«¿À¿»¿∆»¿«≈
LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ ‰˜lL ÔÂÈk - LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»≈≈»∆»»«¿»ƒ¿»≈

¯ËÙ20e‰k‰Â ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¬»ƒ¬»¿«¿««¿ƒ»
„Ó‡‰ BÓk ÌÈLÏL B‡ ÚLz B‡ LÏL21‰Ê È¯‰ - »≈«¿ƒ¿»…∆¬≈∆

‰iL ˙e˜ÏÓÏ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Ó22„Ú , ƒ¿«≈¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»«
˜ÏÓ ÏÎÏ ‰˜ÏiL.Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ˙Bi ∆ƒ¿∆¿»«¿À∆«»»∆

חיטה 17) מחפה ובחרישתו ובחמור, בשור שחרש כגון
בשור  תחרוש "לא משום עובר נמצא בעפר, וחרצן ושעורה

כלאים". כרמך תזרע "לא ומשום לשני 18)ובחמור",
כאחד. ב.19)הלאוים כב, במכות של"ט 20)משנה,

לעבירה  הן הנוספות והשש אחת, לעבירה הן מלקיות
- ל"ט מ"ב, מספר לגבי כן אמרו שם, ובגמרא השניה.
נאמן  רבינו אולם לשניה, - הנוספות והשלש אחת, לעבירה
ארבעים, ללקות עליו התורה שמן ה"א, לעיל לשיטתו
יוצדק  זה וכל יוסיף". "פן משום אחת פיחתו והחכמים
שתים  כשנתחייב אבל אחת, מלקות אלא לקה כשלא
למלקות  יתייחסו ההכאות הארבעים כל אזי מ"ב, וילקוהו
כלל, אומד זה ואין שתיים, אלא נשארו ולא הראשונה,
ויחזור  ויתרפא, ילקה כרחו ועל להשתלש, ראוי אינו שהרי
שלש  ללקות יכול שאינו כל הוא, שכלל שנית. וילקה
אם  וכן השניה. העבירה על עכשיו מלקות בר אינו הכאות,
אינו  זה מספר שהרי שתים, לוקה אינו מ"ג לקבל אמדוהו
אלא  זה דין יתכן לא ולפיכך אומד, זה ואין להשתלש, ראוי
והכל  לשניה, - ושש לראשונה, – ל"ט למ"ה, כשאמדוהו

שמח). (אור להשתלש האומד.21)ניתן כל 22)כפי 
אחת. למלקות הכל נחשב אחת, בבת מל"ט יותר לקה שלא

.‰Ï˜Ï˜˙ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe ,e‰e„Ó‡L ÈÓ23ÁkÓ ƒ∆¬»¿∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ…«
ÈÚ¯a ÔÈa ,‰‡k‰‰24ÔÈkÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa ÔÈa ««»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈≈«¿«ƒ≈«ƒ

ÔÂÈk - EÈÈÚÏ EÈÁ‡ ‰Ï˜Â :¯Ó‡pL .¯˙BÈ B˙B‡≈∆∆¡«¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»
‰Ï˜pL25¯eËt26Ì„wÓ „Át‰ ÔÓ Ï˜Ï˜˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿»»¬»ƒƒ¿«¿≈ƒ«««ƒ…∆

˙B˜ÏÏ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiMÓ Ï˜Ï˜˙ elÙ‡ ,‰‡k‰‰27, ««»»¬ƒƒ¿«¿≈ƒ∆»»ƒ≈ƒƒ¿
·¯ÚaÓ elÙ‡Â28„Ó‡‰ Ïk ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ»∆∆¬≈∆∆»»…∆

e‰e„Ó‡ .e‰e„Ó‡L29˙Bi˜ÏÓ ÈzLÏ30‰˜ÏÂ ,31 ∆¬»¬»ƒ¿≈«¿À¿»»
¯eËt - ‰iMa ÔÈa ‰BL‡¯a ÔÈa ,Ï˜Ï˜˙Â32. ¿ƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈«¿ƒ»»

‰Úeˆ¯‰ ‰˜ÒÙ33B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰iMa34‰˜ÒÙ ; ƒ¿¿»»¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»
„Ó‡‰ ‰˜BÏÂ ,‰BL‡¯ ˙e˜ÏnÓ ¯ËÙ - ‰BL‡¯a»ƒ»ƒ¿«ƒ«¿ƒ»¿∆»…∆

ÈM‰35. «≈ƒ

אחיך".23) "ונקלה הכתוב כלשון זלזול, לשון
ריעי.24) כב,26)שנתבזה.25)שהוציא במכות משנה,

בשעת 27)ב. נתקלקל כאילו זה הרי אומרים אין
ולא  ונקלה", "והכהו... אמרה: שהתורה ויפטר, ההלקאה

א).שנ  כג, (שם ההכאה לפני הלקאתו,28)קלה ליום אור
את  לסבול יוכל לא ובוודאי זה הוא חלש אדם אומרים אין

אמדוהו. שביתֿדין וחולשת 29)האומד לחוד, פחד כי
מתקלקל, הפחד ומחמת ובריא חזק אדם יש לחוד. הגוף
(רדב"ז). יתקלקל ולא מפחד ואינו בגופו חלש שהוא ויש
מבערב" "אפילו לומר רבינו נתכוון הלחםֿמשנה, ולדעת
נכנס  זאת ובכל למחר, אלא ללקותו ראוי ואין לילה, שהוא
בשעת  יתקלקל בוודאי אומרים אין ונתקלקל, גדול פחד  בו
שם: בגמרא שאמרו מה וזהו ונפטרנו. ויותר, יותר הכאה
הכוונה  בתחילה". (=נתבזה) קלה אפילו אלא עוד "ולא

ההכאה. לפני אחד עבירות.30)ליום שתי על
ה"ד.31) כלעיל אחד, כשנתקלקל 32)באומד אפילו

הרי  אחד, באומד שהן כיון מהשניה, אף פטור בראשונה
א). כג, (מכות לעיניך" אחיך "ונקלה בו: של 33)נתקיים

ה"ח. פט"ז, כלעיל בה. שמלקים "נקלה 34)עגל, שכבר
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ונפטר. בו,35)לעיניך" התחיל לא שעדיין שם) (מכות
ההתחלה. אחרי אלא פוטרת הרצועה הפסקת ואין

.ÂÌÈ¯˙Èn‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ ,˙B˜ÏÏ „enÚ‰ ÏÚ e‰e˙Ùk36 ¿»«»«ƒ¿¿»«∆«≈»ƒ
¯eËt - Á¯·e37.B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â , »«»¿≈«¬ƒƒ

בו:37)החבלים.36) קוראים ואנו בבריחתו, שנתבזה
וכתב  א. כח, בשבועת וכן (שם), לעיניך" אחיך "ונקלה
ללקות  לארץ שישב באחד "מעשה מיימוניות": ב"הגהות
כיון  רבינו, ופטרו להלקותו הממונה בא ולא הכנסת, בבית
וברח, ככפתוהו זה הרי כלומר: בכפיתה", הורגלו שלא

עוד. לעשות לו יש ומה בא, לא והממונה נתבזה, שהרי

.Ê:¯Ó‡pL .B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ‰˜ÏÂ ‡ËÁL ÈÓ Ïk»ƒ∆»»¿»»≈¿«¿∆∆¡«
EÈÁ‡ ‰Ï˜Â38.EÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰ ‰˜lL ÔÂÈk - EÈÈÚÏ ¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»∆»»¬≈»ƒ

Ô˙˙È¯k È„ÈÓ e¯ËÙ - e˜lL ˙¯k È·iÁÓ Ïk Û‡39. «»¿À¿≈»≈∆»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ»»

הכתוב 38) אותו קורא היום "כל רפו: אות כיֿתצא 'ספרי'
כשלקה, אבל הרשע, הכות בן אם והיה שנאמר: רשע,
הל' והשווה אחיך". ונקלה שנאמר: אחיך, קוראו הכתוב
שעשה  בין - מלקות שנתחייב מי "כל ה"ד: פי"ב, עדות
וראה  לכשרותו" חוזר בביתֿדין שלקה בין תשובה,
בתשובה, לחזור לו יש לקה אם שגם ונראה שם. בביאורנו
דברי  הם שכן עדיין, מכשירתו אינה תשובה בלא שמלקות
עדים  עליו היו "אם ה"י: פ"ב, ונטען טוען בהל' רבינו
בין  לעדות בין לכשרותו יחזור - תשובה ועשה שלקה

שם. עדות בהל' רדב"ז וראה משנה,39)לשבועה",
התשובה  עם "המלקות שם: רבינו וכפירוש א. כג, במכות

שם. ובביאורנו ה"א פי"ח, לקמן וראה הכרת". יכפרו

.Á‰LÏLa ‰˜BÏ - ‡ËÁL ÏB„b Ô‰k40Ïk ¯‡Lk , …≈»∆»»∆ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÚ‰41B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,42. »»¿≈ƒ¿À»

אלא 40) אותו דנים שאין נפשות לדיני בניגוד דיינים,
ה"א. פ"ה, כלעיל הגדול, שם,4)1בביתֿדין כמבואר

ועל  'עשה' על עבר "אם ב) יח, (סנהדרין אמרו וכן ה"ד.
רש"י: ומפרש - דבריו" לכל כהדיוט הוא הרי תעשה' 'לא
אמרו: ה"א פ"ב, סנהדרין ובירושלמי בשלשה. לידון
נמצאת  ושלשה, בעשרים תאמר אם בשלשה, אותו מלקים
לו  עליה זו ואין רבים, בפני הוא שמתבזה ירידתו. עלייתו

ירידה. "כי 42)אלא יב) כא, (ויקרא שנאמר שם. ירושלמי
אף  בקדושתו, אני מה - ה' אני אלקיו... משחת שמן נזר

בקדושתו". אהרן

.Ë‰·ÈLÈ‰ L‡¯ Ï·‡43B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ - ‡ËÁL44, ¬»…«¿ƒ»∆»»«¿ƒ
B˙e¯¯OÏ ¯ÊBÁ BÈ‡Â45„Á‡k ˙BÈ‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡ Ìb . ¿≈≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿¿∆»

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,ÔÈ¯„‰q‰ ¯‡MÓ46. ƒ¿»««¿∆¿ƒ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ה"ג.43) פ"א, לעיל כמבואר הסנהדרין, נשיא זהו
(שם).44) שלשה של ראש 45)בביתֿדין להיות

אותם, יהרוג יחזירוהו שאם שם) (ירושלמי הסנהדרין
מוטב  הנוסח: ה"א פ"ג, הוריות ובירושלמי בהם. שיתנקם
כאילו  הכסףֿמשנה, ומפרש אותו. שהורגים יחזירוהו, שלא
יחיזרוהו. שלא לו ונוח בכבודו, שיזלזלו מפני אותו, הורגים

הי"ד. פ"ז, רוצח בהל' ב.46)וראה צט, במנחות משנה,

גדול) (בכהן בו "אירע ב) יב, (יומא אמרו בזה וכיוצא
אינו  שני לעבודתו, חוזר ראשון תחתיו, אחר ומינו פסול,
הדיוט  לכהן ולא איבה), (=משום גדול לכהן לא ראוי
כלי  הל' והשווה מורידין", ולא בקודש מעלין משום
"תשובות  במוספנו וראה הכ"אֿכ"ב, פ"ד המקדש

הרמב"ם".

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מיוחד 1) עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי הגדרות

כרת. בו שיש לאו, איסור על פעמים שלוש שעבר למי

העבריין. הודאת עלֿפי גופני עונש לענוש לא הכתוב גזירת

.‡‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk :ÔÈ˜Bl‰ Ô‰ el‡≈≈«ƒ»»≈«…«¬∆
˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL2ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â3ÔB‚k , ∆«»ƒ»»»≈¿≈ƒ«≈ƒ¿

ÁÒÙa ıÓÁÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎB‡4‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ≈≈∆»»¿»≈¿∆«¿≈»»≈«…
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰OÚ˙5ÏÎB‡ ÔB‚k , «¬∆∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿≈

Ï·Ë6‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰ÎÂ7Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿…≈»≈∆»«¿»¿»¿≈»
¯Oa ÏÎB‡ ÔB‚k ,‰OÚÓ Ba LiL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰»≈«»∆≈«¬∆¿≈»»

ÊËÚL L·BÏ B‡ ·ÏÁa8,‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ï·‡ . ¿»»≈««¿≈¬»»∆≈«¬∆
ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÔB‚k9‡ÂL ÚÓL ‡OBÂ ¯ËBÂ Ì˜BÂ10- ¿≈»ƒ¿≈¿≈¿≈≈«»¿

‰˜BÏ BÈ‡11. ≈∆

הבא,2) העולם מחיי נכרתת ונפשו זמנו, קודם שימות
ה"א. פ"ח, תשובה בהל' מיתות 3)כמבואר מארבע

ה"א. פי"ד, לעיל המנויות לביתֿדין, משנה 4)שנמסרו
זה  ואין מלקות. משום בהם שהתרו ומדובר א. יג, במכות
עצמו  לפטור שיכול לפי - רשעיות" שתי "משום מחוייב
מוחל  מעלה של ביתֿדין תשובה יעשה שאם כרת, מעונש
שלקו  כרת מחוייבי "כל ה"ז: פי"ז, לעיל נתבאר וכבר לו,
אינם  ביתֿדין מיתת מחוייבי אבל כריתתם", מידי נפטרו -
ילקו, שאפילו פורעניות. בשתי לחייבם שאיֿאפשר לוקים,
מטה  של ביתֿדין אין תשובה יעשו ואפילו להיהרג, סופם
- רשעתו" "כדי ב) כה, (דברים אמרה והתורה להם, מוחל
רשעיות  שתי משום ולא מחייבו, אתה אחת רשעה משום
לאֿתעשה  כל מנין ה"א, פי"ט, לקמן וראה ב). עמ' (שם

כרת. בהן נפשו 5)שיש אין אבל זמנו, קודם שימות
סנהדרין  לרבינו המשנה (פירוש עולםֿהבא מחיי נכרתת

מ"ו). מתנותיה 6)פ"ט, ממנה הופרשו שלא תבואה
א). יג, (מכות ומעשרות וראה 7)תרומות א. פג, סנהדרין

מכות  ובתוספתא שם. ובביאורנו ז אות ה"ב פי"ט, לקמן
אותם". מלקים שמים בידי מיתה "חייבי שנינו: מ"ח פ"ד,
שמים  בידי מיתה עונש שהרי ג, אות לעיל הנזכר ומהטעם
של  ביתֿדין – תשובה עשה אם ובוודאי כרת. מעונש קל

ספר). (קרית לו מוחל ראה 8)מעלה ופשתים, מצמר בגד
"אף  ב כא מכות במשנה, כמפורש ולוקה, יא. כב, דברים

כלאים". (הל'9)הלובש לזה מזה והולך דברים, שטוען
ה"ב). פ"ז, שלא 10)דעות מבעליֿהדין אחד השומע דיין

ה"ז). פכ"א, לקמן (ראה חבירו בעלֿדינו מכות 11)בפני
אל  נסמך מלקות שעונש ב יג, שם מבואר והטעם א, טז,
- ד) כה, דברים (ראה בדישו" שור "חוסם של לאֿתעשה
ל"חוסם  דומה ואינו מעשה בו שאין לאו כל לך: לומר

אינו  - תשא שור" "לא של הלאו שעל להעיר, וראוי לוקה.
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ענינים  כולל הוא שהרי לוקה, אינו ממילא שוא" שמע
"לאו  על לוקים ואין ה"ז), פכ"א, לקמן (ראה הרבה
אלא  כאן רבינו נקטו ולא ה"ג, בסמוך כמבואר שבכללות",

(לחםֿמשנה). בלבד לדוגמא

.·ıeÁ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ïk»»∆≈«¬∆≈ƒ»»
ÚaLpÓ12¯ÓÓe13ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe14Â‡Ï ÏÎÂ . ƒƒ¿»≈≈¿«≈∆¬≈¿≈¿»»

Û‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL15‡Ï , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»…
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ˙16ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ -17Â‡Ï ÏÎÂ . «¬∆¿»»¿«»≈ƒ»»¿»»

ÔÈ‡ - ·‚˙ ‡ÏÂ ÏÊ‚˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈÓeÏL˙Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿ƒ¿…ƒ¿…¿…ƒ¿…≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18Áw˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÎÂ . ƒ»»¿»»∆ƒ««¬≈¿…ƒ«

ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰19E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï ,20ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - »≈««»ƒ…¿«∆¿«»¿≈ƒ
Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ21Â‡Ï ÏÚÂ . »»∆»ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆¿«»

˙BÏÏÎaL22ÔÈÂ‡l‰ Ïk ¯‡Le .ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿»≈ƒ»»¿»»«»ƒ
‰¯BzaL23.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ∆«»ƒ¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

"eilr oiwel oi` oinelyzl ozipy e`l lke"

לעשה". ניתקו הכתוב שהרי זה, לאו על לוקין אין "אבל
לעשה, הניתקין הלאוין משאר וגזילה גניבה דין הפריד כאן
הגאון  בזה ודייק לתשלומין. הניתנים לאוין שהם וכתב
ה'עשה' שקיים מרגע לעשה, הניתק לאו שבכל הרוגוצ'ובי
כל  נמשכת פעולה הם וגזילה גניבה אבל ה'לאו', התבטל
לעשה  הניתק לאו אינו ולכן החפץ, את השיב שלא זמן
מבטלים  אינם התשלומין כי לתשלומין, הניתן לאו אלא
על  עובר שאינו רק אלא הלאו של הנמשכת פעולתו את

גניבה בהלכות לשונו וצ"ע ולהבא. מכאן גזל (פ"א איסור

לעשה".ה"א) הכתוב ניתקו שהרי ..."
(37 'rd 209 'r f"i wlg y"ewl t"r)

ינקה 12) לא "כי ז) כ, (שמות שנאמר שקר, או שוא שבועת
אין  מעלה של ביתֿדין – לשוא" שמו את ישא אשר את ה'
ומנקים  אותו מלקים מטה של ביתֿדין אבל אותו, מנקים

א). כא, (שבועות וממר.13)אותו התימנים: ובכת"י
(ויקרא  אומר והכתוב חולין, בבהמת קדשים בהמת שמחליף
משום  עליה ולוקה אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז,
ג, (תמורה קדשים מחולין שעושה מעשה, עשה שבדיבורו

אם 14)ב). נח), כח, (דברים שנאמר הקב"ה. של בשמו
את  ה' והפלא השם... את ליראה לעשות... תשמור לא
השופט. והפילו ככתוב: מלקות, זוהי - הפלאה - מכותך
לקמן  וראה שם) (תמורה חרש תקלל לא למקלל: ואזהרה
מוציא  וכן זומם עד שגם להעיר, וראוי ג. ה"א, פכ"ו,
אלא  וקס"א, קל, אות ה"ד פי"ט, לקמן ראה לוקה, שםֿרע
שיבעל; עד חייב שאינו מעשה, בו יש נקרא: שםֿרע מוציא
לו  "ועשיתם ככתוב מעשה, קוראתו התורה - זומם ועד
וראה  א. ה, (בבאֿקמא לאחיו" לעשות זמם כאשר
מנשבע). חוץ ד"ה: ב'תוספות' א כא, בשבועות

חנק.15) עליו סקילה.16)שחייבים עליו שחייבים
כשהתרו17) ב, יג, שלא מכות לפי מיתה, בלא למלקות בו

שהרי  לאוין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן

מיתה  לחייבו יכול היה לא - כן לא שאם להזהירו, הוצרך
שם). וכבר 18)(רש"י בתשלומין. שנפטר א, טז, שם

וכן  ולוקה". משלם אדם "שאין הי"ב פט"ז, לעיל נתבאר
לוקה". אינו - המשלם "כל א) ד, במכות (משנה, אמרו

זוהי 19) לומר, – האם" את תשלח "שלח אחריו: שכתוב
וראה  ב). ד, שם, (רש"י הלאו עבירת על וכפרתו תקנתו

א. יז, שם תעזוב 20)במשנה, ולגר "לעני אחריו: וכתוב
אותם  תעזוב - כילית ואם תכלה, לא לך: לומר - אותם"

וברש"י). ב טז, (שם האם 21)לעניים שנשחטה כגון
לעיל  וראה פאה, ממנה הפריש שלא העיסה אכל או שלקח,

ה"ד. ה"ג.22)פט"ז, בסמוך לאוין 23)מבואר שהם
בעולה  איסור כגון 'עשה', מכלל שיבואו לא מפורשים,
אשה  "והוא יג) כא, (ויקרא שנאמר שמכלל גדול, לכהן
ולאו  יקח, לא - בתולה שאינה למד, אתה יקח" בבתוליה
פ"א, אישות הל' (ראה כ'עשה' הוא הרי 'עשה', מכלל הבא
נמצאו  ב. עג, ביבמות כמבואר עליו, לוקים ואין ה"ח),
ניתן  מעשה; בו אין עליהם: לוקים שאין לאוים מיני ששה
לאו  ל'עשה'; ניתק לתשלומין; ניתן ביתֿדין; מיתת לאזהרה
לרבינו, המשנה (פירוש 'עשה' מכלל הבא לאו שבכללות;

מ"א). פ"ג, מכות

.‚ÏÏBkL „Á‡ Â‡Ï ‰Ê ?˙BÏÏÎaL Â‡Ï e‰Ê È‡≈∆»∆ƒ¿»∆»∆»∆≈
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈÈÚ24Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ«¿≈¿……¿««»¿≈ƒ

‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏt ¯·„ ‰OÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬∆»»¿ƒ¿ƒƒ¿…
„ÁÈ25ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Â‡Ï BÏ ƒ≈»¿»∆»¿∆»≈∆≈ƒ«

ÔÈÂ‡Ïa d˙B‡ ˜lÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ≈»¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ó‡ B‡ ,ÌÈ¯Á‡26e˜ÏÁpL27?„ˆÈk . ¬≈ƒ∆¡«ƒƒ«¿»∆∆¿¿≈«

ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL ‰Ê ÔB‚k¿∆∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»
·Ó‰Â ‡p‰ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ -ÏM28ÌÈzL29‡l‡ ≈∆««»¿«¿À»¿«ƒ∆»

˙Á‡30L„Á·e .31‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««∆»»≈¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
ÈtÓ .˙Bi˜ÏÓ LÏL ÔzLÏL ÏÚ ·iÁÂ ,eÏÎ‡…̇¿¿«»«¿»¿»»«¿Àƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰32˜lÁÏ ‰fL33‡Ï :¯Ó‡ È¯‰ . «¿»»¿∆∆¿«≈¬≈∆¡«…
Û‡Â .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ,L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈…≈¿»ƒ¿«

Èt ÏÚ34˜lÁ È¯‰ ,„Á‡ Â‡Ïa ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÏkL «ƒ∆»«»»ƒ¿»ƒ¿»∆»¬≈ƒ≈
‡ÏÂ eLÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÂ‡Ïa Ì˙B‡»¿»ƒ¬≈ƒ¿»«…¿«¬¿…

BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„nÏÓ .eBÚ˙35. ¿≈¿«≈∆»∆»≈∆¿»ƒ¿≈«¿
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ36. ¿≈…«≈»∆

נפשה;24) שתצא קודם הבהמה מן לאכול לא כולל: שהוא
מברים  ואין במזרק; הדם ועדיין הקרבן בשר לאכול לא
ה"ד); פי"ג, לעיל (ראה ביתֿדין הרוגי על הקרובים
(שם), היום כל לאכול אסור הנפש את שהרג וביתֿדין
אלה  שכל א). סג, בסנהדרין (הכל ומורה סורר לבן ואזהרה
לאו  שהוא בדישו", שור "חוסם של ללאו דומים אינם
מלקות  שעונש י' אות לעיל נתבאר וכבר לעצמו, מיוחד
ללאוין  מלקות עונש ממנו ללמוד חסימה, של ללאו נסמך

ב). מא, (פסחים כמותו בדיוק הכתוב.25)הדומים
ממשה.26) לאוין 27)שקיבלנו של דין להם שיש

לעצמו. אחד כל כאחד.28)שנחלקו הואיל 29)שאכלם
מבושל". בשל ולא נא, ממנו תאכלו "אל נאמר: ולא

מא,30) (פסחים ילקה בלבד "נא" ממנו כשיאכל והואֿהדין
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לאו  על לוקין אין אמר, "רבא שם: רבינו וגירסת ב).
העתיק  כן כי וכו'). אמר אביי כגירסתנו: (=ולא שבכללות"
פסח  קרבן הל' והשווה ט. כלל המצוות' ב'ספר הגירסא
בניגוד  עלֿכלֿפנים, אחת מלקות חייב הוא וכאן ה"ד. פ"ח,

על כלום לוקין שאין הדם" על תאכלו "לא של: כל ללאו
נא  הענינים: את בעצמו הכתוב פירט כאן כי שבו. ענין
ב"לא  ואילו ילקה, מהם אחד כל על אמר וכאילו ומבושל,
ולפיכך  מהם, ענין שום הכתוב פירט לא הדם" על תאכלו

זה. כולל בלאו הנכלל ענין שום על לוקין באיסור 31)אין
העומר. את שהקריבו לפני החדשה התבואה אכילת

א.32) ה, פ"י,33)כריתות אסורות מאכלות  הל' השווה 
קסמים 34)ה"ג. ...קוסם הנוסח: תימן ובכת"י כאן, חסר

וכו'. אע"פ ומכשף ומנחש ומנחש 35)מעונן מעונן "וכאן
ואחריהם  שלפניהם מה כל כך - באמצע והזכירם - לחלק
שם). המצוות' ב'ספר רבינו (לשון ומנחש" מעונן כמו הם

ה"ה. פ"ז, סנהדרין בירושלמי הדברים כגון:36)ומקור
יקחו  לא מאישה גרושה ואשה יקחו, לא וחללה זונה אשה
חייב  שהוא ב) עז, (בקידושין נתבאר "וכבר ז) כא, (ויקרא
המצוות' ('ספר אחת" באשה אפילו ואחת, אחת כל על
המצוות' וב'ספר ה"י, פי"ז ביאה איסורי הל' והשווה שם),

קסא. ל"ת

.„˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ÔÈc ˙È·a ‰˜lL ÈÓ37ÌÚt ‰˜ÏÂ , ƒ∆»»¿≈ƒ«ƒ»≈¿»»««
‰˜ÏÂ ·ÏÁ ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙¯k B˙B‡ ÏÚ ‰iL¿ƒ»«»≈«¿¿∆»«≈∆¿»»
ÏÎ‡ Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜ÏÂ ‰iL ÌÚt ·ÏÁ ÏÎ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«≈∆««¿ƒ»¿»»»»ƒ»«

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL ÌÚt38ÔÈÒÈÎÓ ‡l‡ . ««¿ƒƒ≈«¿ƒ∆»«¿ƒƒ
‰tÎÏ B˙B‡39ÏBÎÈ BÈ‡Â B˙ÓB˜ ÈÙk ¯ˆ ÌB˜Ó ‡e‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»

e¯ˆiL „Ú ,ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ ÌÁÏ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Ba ·kLÏƒ¿«¿¿ƒ∆∆««ƒ«««∆≈»
‰ÏÎÈÂ ÂÈÚÓ40ÌÈ¯BÚO B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó Ck ¯Á‡Â .41, ≈»¿ƒ¿∆¿««»«¬ƒƒ¿ƒ

˙Ú˜· BÒ¯kL „Ú42. «∆¿≈ƒ¿««

ה"א.37) לעיל כמבואר מלקות, משום בו שהתרו
ואין 38) מיתתו מקרבים כך, כל עצמו שהפקיר כיון

מות  בן סוףֿסוף כי שמים, בידי שיכרתוהו עד לו ממתינים
ב). פא, (סנהדרין "ונתת 39)הוא ומקומר עגול שגגו חדר

ותתן  יונתן: מתרגם כו) כא, (ירמיה המהפכת" אל אותו
לכיפתא. הוא 40)יתיה וכן ויחלה, וצ"ל: דפוס, טעות

ובכת"י. קדומים מעיו.41)בדפוסים בתוך שנופחות
כשעבר 42) ודוקא (שם). נבקעים הן מעיו, שנתכווצו מתוך

שתים  על עבר אבל פעמים, שלש עצמו כרת איסור אותו על
ועדיין  לטעום, רצה איסורים טעם נפרדות, כריתות ושלש

(שם). כלֿכך הפקיר לא

.‰˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ¯·ÚL ÈÓ,ÔÈc ˙Èa ƒ∆»««ƒ»≈ƒ«≈ƒ
Ba e¯˙‰Â43ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…»«¿…ƒ≈»»
‰‡¯˙‰44B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -45e¯‡aL BÓk ,46ÔÈ‡Â , «¿»»≈¿ƒ¿∆≈«¿¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ47ÔÈk¯‰Â ,Ba e¯˙‰Â ,Ck ‰OÚÂ ¯ÊÁ . «¿ƒ»«¿»»»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ˜˙L B‡ BL‡¯a¿…»«≈¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
ÏÚ Û‡ ,Ba e¯˙‰Â ,¯·ÚÂ ˙ÈLÈÏL ÌÚt ¯ÊÁ .B˙B‡»«««¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿««

˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰L Èt48‰tÎÏ B˙B‡ ÔÈÒBk - ƒ∆ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ¿ƒ»
˙eÓiL „Ú49‰‡¯˙‰‰ Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡lL el‡ ÏÎÂ . «∆»¿»≈∆…ƒ¿¬≈∆««¿»»

˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ -50ÏkÓ e‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ»«««¿ƒ¿»¿ƒ»

ÌB˜Ó51ÔÈkÓ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ¯eq‡ ÏÚ elÙ‡ . »¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡52. «««¿

כרת.43) באיסור - למלקות או בראשו 44)למיתה, נענע
עושה.45)כמסכים. אני עלֿמנתֿכן אמר: שלא

ה"ב.46) פי"ב, ה"ד.47)לעיל פט"ז, לעיל כמבואר
ישיר.48) באופן ביתֿדין מיתת להמיתו התראה זו אין
מלקות 49) התראת של עבירות בשלוש רשע הוחזק שהרי

רעה" רשע "תמותת לכך רמז מצאו שם וחכמינו (שם).
תמיתנו  - רשע שהוחזק מי רש"י: ומפרש כב), לד, (תהלים
של  הדין ועצם הוא. מיתה בר - רשע שמוחזק הרי רעתו,
ברש"י  שמפורש הוא, מסיני למשה הלכה לכיפה" "כניסה

ה"ח. פ"ד, רוצח הל' והשווה לעיל 50)שם. מפורשת
שם. בביאורנו ה"ג בהם.51)פט"ז התרו והרי

או 52) העמים לארץ שנכנס כהן ה"י: פ"ג, מכות תוספתא
מכת  אותו מכים טומאה) עליה (=שגזרו לארץ לחוץ שיצא
אחת, חסר ארבעים - תורה "מכת הוסיפו: ושם מרדות.
אינו  לאו ואם לוקה, ללקות לו יש אם - אותו אומדים
שיקבל  עד אותו מכים אלא כן, אינה - מרדות מכת לוקה;

נפשו". שתצא עד או מהעבירה), (=לפרוש עליו

.ÂLc˜n‰ ÔÓ ˙¯L ÈÏk ·Bb‰53ÌÒB˜a Ïl˜Ó‰Â ,54, «≈¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿»¿«¿«≈¿≈
˙Èn¯‡ ÏÚBa‰Â55Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ -56‡l‡ ; ¿«≈¬«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ»∆∆»

ÔÈ‡pw‰57ÔÈÚ‚Bt58Ô‰k ÔÎÂ .‰ÎÊ - Ô‚¯B‰L ÏÎÂ ,Ô‰a ««»ƒ¿ƒ»∆¿…∆¿»»»¿≈…≈
LnML59‰‡ÓËa60ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÈ‰ ‡Ï - ∆ƒ≈¿À¿»…»∆»«…¬ƒ¿ƒƒ

ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡61‰p‰k ÈÁ¯t ‡l‡ ,62ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ¿≈ƒ∆»ƒ¿≈¿À»»ƒƒ
‰¯ÊÚÏ ıeÁ B˙B‡63ÔÈ¯ÈÊ‚a BÁÓ ˙‡ ÔÈÚˆBÙe64˙¯Êb . »¬»»¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«

˙‡ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ,‡È‰ ·e˙k‰«»ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿…«¿ƒ∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì„‡‰65ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,66‰ÊÂ . »»»¿»«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿∆

ÔÎÚÏ ÚLB‰È ‚¯‰L67È˜ÏÓÚ ¯‚Ï „Â„Â68˙‡„B‰a ∆»«¿À«¿»»¿»ƒ¿≈¬»≈ƒ¿»«
‰˙È‰ ‰ÚL ˙‡¯B‰ - Ì‰Èt69‰È‰ ˙eÎÏÓ ÔÈ„ B‡ ,70. ƒ∆»«»»»¿»ƒ«¿»»

‰„Bn‰ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯„‰q‰ Ï·‡¬»««¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿…«¿ƒ«∆
‰Ù¯Ë ‡nL .‰¯·Úa71ÔÓ ‡nL .‰Ê ¯·„a BzÚ„ «¬≈»∆»ƒ¿¿»«¿¿»»∆∆»ƒ

ÔÈÚ˜BzL ,˙eÓÏ ÌÈkÁÓ‰ ,‡e‰ LÙ È¯Ó ÔÈÏÓÚ‰»¬≈ƒ»≈∆∆«¿«ƒ»∆¿ƒ
‡nL .˙Bbb‰ ÏÚÓ ÔÓˆÚ ÔÈÎÈÏLÓe ÌË·a ˙B·¯Á‰«¬»¿ƒ¿»«¿ƒƒ«¿»≈«««∆»

‚¯‰iL È„k ,‰OÚ ‡lL ¯·c ¯Ó‡ÈÂ ‡B·È ‰Ê Ck72. »∆»¿…«»»∆…»»¿≈∆≈»≈
‡È‰ CÏÓ ˙¯Êb :¯·c ÏL BÏÏÎe73. ¿»∆»»¿≈«∆∆ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mda oirbet oi`pwd `l`"

איסורי  בהלכות וכן רשות, אלא חיוב שאינו מלשונו משמע
ה"א)ביאה לדעת (פי"ב וכן לו", מורין אין לימלך "הבא כתב

לומר  ויש רשות. אלא כלל ציווי אינו ראשונים וכמה כמה
"אם  ברמז כתבו באה"ע ורק השו"ע, השמיטו זה שמטעם

הרמב"ם וגם כו'" קנאים בו פגעו בדרך (שם)לא כתבו
וה'טור' כו'". והרגוהו קנאין בו פגעו "אם דברים סיפור
אלא  חיוב אינו כאמור כי כו'" בו פוגעין קנאין "היו כתב

רשות.
(14 dxrd 319 cenr g"ig y"ewl t"r)
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ãycew zegiyn zecewpã

z` oiwln oi`e oicÎzia oizinn oi`y `id aezkd zxifb"
."'ek eit z`ceda mc`d

פיקדון  בתור רק מהקב"ה לו נמסרו אדם של וחייו נפשו
על  רשות לאדם "אין הזקן רבינו וכפסק שלו, לבעלות ולא

להכותו" כלל ס"ד)גופו ונפש גוף נזקי הל' שאינו (חו"מ היינו
לו  אין הקניינים מדיני שגם אלא איסור של עניין רק
באופן  לו נמסר אדם של ממונו משא"כ גופו. על בעלות

זה. ממון של בעליו שנעשה
חז"ל ממאמר זה, לחילוק ראיה להביא לה.)ויש (ברכות

וכל  ברכה, בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו "אסור
מקדשי  נהנה כאילו ברכה... בלא הזה העולם מן הנהנה
חייבים  אין אבל ומלואה". הארץ לה' שנאמר שמים,
תיקנו  ולא ממנו, נהנה שגופו דבר על אלא הנהנין בברכת
האדם  של וגופו לנפשו בנוגע כי ממון קבלת על ברכה
גם  עליהם, בעלות לאדם שאין באופן הקב"ה" "קנין שהם
שאסור  שמים" "קדשי הן ולכן כמותם, שלהם ההנאות

ברכה. בלא מהם להנות
בגדר  אינם מלכתחילה וממונו, האדם נכסי מה־שאין־כן
צריך  אין ולכן האדם, של לבעלותו נמסרו כי שמים, נכסי

ממון. הנאת להתיר ברכה
ובין  אדם של וגופו נפשו בין הבדל אין הקב"ה, מצד אמנם
אלא  בשווה הקב"ה של הוא ומלואו העולם כל כי ממונו,
של  בעלותו ניכרת וגופו בנפשו האדם. מצד הוא שההבדל
בי" שנתת "נשמה מחדש: אומר הוא יום ובכל הקב"ה,
אבל  הנשמה. של קדושתה ונרגשת ומצוות בתורה ומחוייב
התורה  בדיני ולכן הקב"ה, של בעלותו ניכרת לא בממונו

ונכסיו. ממונו על ובעלות רשות לאדם יש
(106 cenr c"l wlg y"ewl t"r)

לראות 53) יבואו "ולא כ) ד, (במדבר בתורה רמוז ואיסורו
ומחביא  שמבליע גניבה, לשון - ומתו" הקודש את כבלע
טו) כ, (איוב אומר הכתוב וכן וברש"י), ב פא, (סנהדרין

גניבה. לשון - שבלע הרי - ויקיאנו" בלע מברך 54)"חיל
ובפירוש  (שם, עבודהֿזרה בשם (=הקב"ה) השם את
השם, את כמברך נראה זה והרי שם). לרבינו המשנה
ב). פב, (שם ה"ז פ"ב, ע"ז בהל' כמבואר סקילה, שענשו

יהודה 55) חילל "כי יא) ב, (מלאכי בנביאים מפורש וענשו
והכתוב  הגויה, על הבא זה - נכר" אל בת ובעל ה'... קודש
פב, (שם ועונה" ער יעשנה אשר לאיש ה' "יכרת מכריז:

ה"ו. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה להלקותם 56)א)
אחר. עונש לענשם המקנאים 57)או כשרים, אדם בני

וברש"י). ב פא, (שם מקום של ממיתים,58)קנאתו
הלכה  זה ודבר בו", פגע "לך כט) ב, (מלכיםֿא, ככתוב
בפירושו  רבינו וכתב שם. ברש"י כמבואר מסיני, למשה
בפרהסיא  ע"ז עובדי בת שיבעול - ארמית "ובועל שם:
במדבר  (ראה פינחס כגון מעשה, ובשעת מישראל... בעשרה
עובדת  שאינה או ופירש... עליה שבא אחר אבל ח), כה,

לנו  ישאל ואם בכרת... מחוייב שהוא לפי להרגו, אסור ע"ז,
- מעשה בשעת הוא ואפילו - לא אם בו יפגע אם הקנאי
ה"דֿה. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה לו". מורים אין

א. פב, בסנהדרין התלמוד סוגיית עבודת 59)ע"פ שעבד
שמים,60)המקדש. בידי מיתה וענשו טמא, כשהוא

וינזרו  בניו ואל אהרן אל "דבר ב) כב, (ויקרא שנאמר
החילול  וזה קדשי", שם את יחללו ולא ישראל בני מקדשי
כי  בו "ומתו ט) (שם בתרומה האמור החילול כמו הוא
ע"פ  מ"ו, פ"ט בסנהדרין לרבינו המשנה (פירוש יחללוהו"

ב). פג, שם כמבואר 61)הגמרא ארבעים, מלקות להלקות
יג. אות ה"ב, פי"ט, שער 62)לקמן שמתחיל בחורים

בהם. לפרוח במותו.63)זקנם העזרה את יטמא שלא
המקדש. חצר - (משנה 64)עזרה עצים של בקעיות

מסיים  ה"ב, פ"ד המקדש ביאת ובהל' ב). פא, בסנהדרין
בכך". עליהם ממחים "ואין אצל 65)רבינו: קרוב שאדם

ומפרש  ב), כה, (יבמות רשע עצמו משים אדם ואין עצמו,
כמאה  פיו "הודאת ב) ג, (בבאֿמציעא שאמרו וזה רש"י:
מלקות  ולעונש לקנס אבל בממון, אלא זה אין - עדים"
"ומה  קפח: אות שופטים פרשת וב'ספרי' לא. - ולהפסל
וכו'. למיתה" אחד עד עם מצטרף פיו שאין במקום
דיני  בין החילוקים מנו ה"א פ"א, קידושין ובירושלמי
בחנק  מוסיף: פזי בן יודה "רבי ואמרו: הגוים, לדיני ישראל
בני  שמיתת כלומר, באדם", דם כי טעם? מה עצמו, ומפי
(בראשית  שנאמר עצמו, הודאת ועלֿפי בחנק, אלא אינה נח

ישפך  דמו "באדם ו) עצמו,ט, הודאת ע"י אפילו - באדם ,"
כן. אינו ישראל שבדיני הרי שם) העדה, (קרבן ישפך דמו

דבר".66) יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט, (דברים ככתוב
כה.67) כ, ז, "דמך 68)יהושע טז: ושם טו. א, שמואלֿב

ה'". משיח את מותתי אנכי לאמר, בך ענה פיך כי ראשך על
('מדרש 69) הגבורה" מפי לו נאמר "שכן הדיבור, עלֿפי

ו). אות פכ"ג, במדבר לעיל 70)רבה' רבינו שכתב ואע"פ
- בלבד" בסייף אלא להרוג... למלך רשות "אין ה"ב: פי"ד
מדובר  לעיל כי לשריפה. עכן את יהושע דן זאת בכל
מדובר  וכאן בו, כשמורדים עצמו לכבוד עושה כשהמלך
הרשות  בה, הפוקרים את לענוש לתורה, סייג עושה כשהוא
חינוך'). 'מנחת (הגהות המיתות בכל להרוג בידו

על 72)נתבלבלה.71) פ"ב קהלת' ב'מדרש כמסופר
גנאי  מכתב שכתב באחד מעשה החיים, את ושנאתי הפסוק:
המכתב  ששלח מי שכל הקיסר, גזר קיסר, לאדריאנוס
המלך  ציוה עצמו. ופרסם אחד הלך למלך. עצמו יפרסם
אתה  ענהו, כן? אמרת למה המלך, לו אמר ראשו, להוריד
לאשתי  ולא לאכול, מה לי אין צרות. משלש אותי פודה
לו. הניחו צער, חיי חי והוא הואיל המלך: אמר לבני. ולא

החיים". את "ושנאתי עצמו: על שטעם 73)קרא אע"פ
ולפיכך  מלקות, עונש לגבי מספיק אינו הוא, הגיוני זה
שאין  מוסיף: והרדב"ז המלך. גזירת שזוהי רבינו מחליט
יח, (יחזקאל ככתוב הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו
על  מועילה הודאתו אין ולפיכך הנה". לי הנפשות "כל ד)
ממונו  אבל מיתה, חצי היא מלקות וגם שלו, שאינו דבר
כמאה  בעלֿדין "הודאת בו: אומרים ולפיכך שלו, הוא
היא  המלך גזירת ואומר: מסיים הוא אף זה, כל ועם עדים".

להרהר. ואין
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ה'תשפ"א  סיון י"ג שני יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דין,1) בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר

שמים  בידי מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים
בהם  שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת עליהם. ולוקים

עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת,

.‡˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk2˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â »…«¬∆∆≈»≈¿≈ƒ«≈
ÔÈc3Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL4(‡ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ - ƒ∆ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ¿≈≈

B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰5ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (· .6‡a‰ (‚ . «»«¬«»«¬»ƒ«»
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ7BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („ .8‡a‰ (‰ . «¬ƒ«»«¬ƒ¿«»
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ9ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Â .10(Ê . «≈∆»ƒ«»«≈∆¬ƒ»ƒ
‰cp‰ ÏÚ ‡a‰11·ÏÁ ÏÎB‡‰ (Á .12Ìc ÏÎB‡‰ (Ë .13. «»««ƒ»»≈≈∆»≈»

ÁÒta ıÓÁ ÏÎB‡‰ (È14ÌBÈa ÏÎB‡‰ (‡È . »≈»≈«∆«»≈¿
ÌÈ¯etk‰15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (·È .16. «ƒƒ»∆¿»»¿«ƒƒ

¯˙Bp‰ ÏÎB‡‰ (‚È17Ïebt ÏÎB‡‰ („È .18‡Óh‰ (ÂË . »≈«»»≈ƒ«»≈
L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L19‰¯ÊÚÏ ÒÎpL ‡Óh‰ (ÊË .20(ÊÈ . ∆»«¿«…∆«»≈∆ƒ¿«»¬»»

ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBM‰21ÌÈL„˜ ‰ÏÚn‰ (ÁÈ . «≈»»ƒ«««¬∆»»ƒ
ıeÁa22ÔÓM‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ËÈ .23ÔÓLa Cq‰ (Î . ««¿«≈∆«∆∆«»¿∆∆

‰ÁLn‰24˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (‡Î .25. «ƒ¿»«¿«≈∆«¿…∆

ואובדת 2) הבא עולם מחיי נכרתת שנפשו כרת, עונש
א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה,

מטה.3) דין 4)של בית מיתת בו שיש תעשה לא  אבל
דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין
פרק  ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
ביתֿדין. הרוגי ושלושים שישה כל נמנו יֿיג הלכה ט"ו,

ט.5) יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, שם,
טז.9) יד.10)שם, אלה 11)שם, עריות וכל יט. שם,

מכל  יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן
העושות". הנפשות ונכרתו האלה ז,12)התועבות שם,

כו.13)כג. ג.14)שם, יג, כט.15)שמות כג, ויקרא
כיוון  אבל התורה, בלשון נתבארה לא לאוכל ואזהרה
שמוזהרים  ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את שהזכיר
תעונה... לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על
קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה"
(=ביום  במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא
אף  והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי, עונש ונאמר הכיפורים)

והזהיר. ענש כח.16)עינוי מבשר 17)שם, שנשאר
ככתוב  כרת, ועונשו לאכילתם, הקבוע זמן אחר הקדשים
ולא  הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט, (שם,
בפרשת  אבל אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר
כי  יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות הכתוב אמר ה"מלואים"
שבקודש  "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש
המצוות  (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,
שלפנינו  הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה
לא  באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא שם בפסחים

לד) (שם, הוא" קדש כי המצוות"יאכל ב"ספר וראה .
אות  שם, קאפח, הרב של בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת

או 18)תלו. שחיטתו בשעת האיש שחשב הקרבן, הוא
זמנו  אחר ממנו יקטיר או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו

"לא  מהפסוק: ואזהרתו יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו
(ספר  הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל

קלב). לאֿתעשה "בכל 19)המצוות ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
(ספר  ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש

קכט). לאֿתעשה ואזהרתו:20)המצוות המקדש לחצר
יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא

אבל 21)ב. גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו לעזרה, חוץ
בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו

עולותיך 22) תעלה פן לך "השמר ואזהרתו: בחוץ, מקריבם
שנאמר  מקום וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל
ונאמר  א), קו, (זבחים לאֿתעשה אלא אינו "השמר" בו
הכתוב  הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם,
ענש  עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה
עשייה  בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,
צ. לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא

שמן 23) כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח ממזג
לא  "ובמתכונתו ואזהרתו: למשכן, משה שעשה המשחה

לב). ל, (שמות כמוהו" שעשה 24)תעשו משמן גופו, את
לא  אדם בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה

שם). (שם, כמעשה 25)ייסך" קטורת, ועושה מחקה
ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת
הכריתות  אלה וכל לז). (שם, לכם תעשו לא "במתכונתה
מכות  במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב, בכריתות מנויות

א. יג,

.·ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁÓ Ïk26‰OÚ˙ ‡Ïa Ô‰L , »¿À»ƒƒ»ƒ≈»«ƒ∆≈¿…«¬∆
‰OÚÓ Ô‰a LÈÂ27.¯OÚ ‰BÓL - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ¿≈»∆«¬∆∆ƒ¬≈∆¿»»»

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (‡ :Ô‰ el‡Â28ÔÈa , ¿≈≈»∆»«¿»¿»≈
‰¯B‰Ë29‰‡ÓË ÔÈa30¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (· .31. ¿»≈¿≈»»∆»«¿««¬≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpL ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L ¯Ê (‚32(„ . »∆»«ƒƒ««∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ
‰lÁ ÏÎ‡L ¯Ê33epnÓ Ì¯e‰ ‡lL Ï·Ë ÏÎB‡‰ (‰ . »∆»««»»≈∆∆∆…«ƒ∆

¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z34‰qÚ ÏÎB‡‰ (Â . ¿»¿»¿««¬≈»≈ƒ»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL35‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰k (Ê . ∆…¿»«»»…≈»≈∆»«¿»

‰¯B‰Ë36‡lL ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k (Á . ¿»…≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒ∆…
‰„B·ÚÏ37˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k (Ë . «¬»…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‰„B·Ú38ÌÈ‰k ˙„B·Úa „·ÚL ÈÂÏ (È .39¯Ê (‡È . ¬»≈ƒ∆»««¬«…¬ƒ»

Lc˜na LnML40ÌÈ„‚a ¯qÁÓ (·È .41‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ¬≈
„·Ú Ì‡ ‰˜BÏÂ ,¯Êk42LnML ‡ÓË Ô‰k (‚È .43(„È . ¿»¿∆ƒ»«…≈»≈∆ƒ≈

LnML ÔÈÈ Èe˙L44LnML ÌBÈ Ïe·Ë (ÂË .45(ÊË . ¿«ƒ∆ƒ≈¿∆ƒ≈
LnML ÌÈ¯etk ¯qÁÓ46LnML L‡¯ Úe¯t (ÊÈ .47. ¿À«ƒƒ∆ƒ≈¿«…∆ƒ≈

LnML ÌÈ„‚a Úe¯˜ (ÁÈ48. ¿«¿»ƒ∆ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."yniyy mixetik xqegn"

הגמרא מביאה כיפורים, למחוסר ב.)בנוגע פג, את (סנהדרין
"וטהרה, ודורשת: וטהרה", הכהן עליה "וכיפר הפסוק
כיפורים  מחוסר הקרוי וזהו טמאה". היא כאן שעד מכלל
הביא  לא שעדיין אלא שמשו" "והעריב ועלה" ש"טבל
שימש  אם ב. קדשים. באכילת אסור א. שהוא קרבנו,

העבודה. את פוסל ג. מיתה. חייב המקדש בבית
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ביאת  בהלכות מקומות, בשני זו דרשה מביא הרמב"ם
ה"ה)מקדש שעבודתו (פ"ד שעבד כיפורים מחוסר לגבי

אלא  למקדש, כניסה איסור לגבי שם ה"ז ובפ"ג פסולה,
מכלל  "וטהרה, וכתב: הגמרא, דרשת לשון שינה שבו

טהרתה". נגמרה לא שעדיין
שמשו, והעריב ועלה שטבל מי על שהחיוב משמע מלשונו
חסרון  שיש אלא מהטומאה בו שנשארה מצד הוא

הקרבן. בהבאת מושלמת להיות שאמורה בטהרתו
מדבריו גם מדויק כפרה)וכן מחוסרי הל' נקראו (ריש "ולמה

ש  אע"פ מהן אחד שכל כפרה, ez`nehnמחוסרי xdh וטבל
הוא עדיין שמשו, ezxdhולאxqgוהעריב dxnb כדי

אלא  טומאה מצד זה שאין היינו כו'" בקדשים לאכול
הטהרה. בשלימות חסרון

שמחוסר  פסק כך ומשום בפועל, להלכה יש ונפק"מ
כרת. או מיתה חייב אינו שימש, או קודש שאכל כיפורים

הרמב"ם על משיג הראב"ד שם)משא"כ מקדש ביאת (הל'

וטהרה", הכהן עליה "וכיפר לפסוק הדרשה את ומביא
מס' שבתוספתא ומוסיף טמאה, היתה עכשיו שעד מכלל
כי  מיתה. חייבי בכלל כיפורים המחוסר את מונה זבחים,
חסרון  בעל לא הוא כיפורים מחוסר הראב"ד לשיטת
הביא  לא עוד כל מהטומאה, עליו יש שעדיין אלא בטהרה

קרבנו.
(80 'r f"k wlg y"ewl t"r)

עונש 26) עליו יש שהכרת מכרת, קלה שמים בידי מיתה
(פירוש  לו נתכפר כשמת מיתה, ומחוייב מיתה; לאחר

פר  סנהדרין לרבינו רש"י המשנה ולדעת ו). משנה ט, ק
בנים, בלא ערירי והולך נכרתים ימיו - כרת א, כה, בשבת
ערירי. הולך אינו אבל נקצרים ימיו - שמים בידי ומיתה

לעיל 27) כמבואר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו כי
ב. הלכה י"ח, אחרי 28)פרק ההפרשות כל ראשית היא

החמישים. מן אחד לכהן שנותן הכרי, שחייב 29)מריחת
יחללוהו, כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא ככתוב מיתה. עליה
כמבואר  י), (שם, קדש" יאכל לא זר "וכל ואזהרתו:

ב. פג, ה:30)בסנהדרין הלכה ו, פרק תרומות תוספתא
וטהור  הטהור את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי
תרומות  הלכות וראה במיתה", כולם הטמא... את שאכל

ו. הלכה ו, המעשר 31)פרק מן מעשר, מפריש שהלוי
גדולה, כתרומה ודינו לכהן, ונותנו הבית, מבעל שקיבל
א. מח, בסוטה כמבואר שמים, בידי מיתה עליו להתחייב
לתרומה, המכוון קודש" יאכל לא זר מ"וכל ואזהרתו
תרומה. נקראים הכול חלה וכן וביכורים מעשר ותרומת
תרומות  ובהלכות קלג, לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ד. הלכה י, התרו 32)פרק ואם שמים, בידי מיתה חייב
ביכורים  שגם הקודמת, באות נתבאר שכבר לוקה, בו
ידיך' 'תרומת יתעלה שקראם שכיוון "לפי תרומה נקראים
המצות  (ספר התרומה" דיני כל עליהם חלו יז) יב, (דברים
א) משנה ב, פרק (ביכורים שנינו וכך קמח). לאֿתעשה

הלכות  וראה מיתה". עליהן חייבים והביכורים "התרומה
הנוסח: א יט, במכות אמנם א. הלכה ג, פרק ביכורים
רבינו  אבל הבית" פני משיראו עליהם חייבים "מאימתי
המצוות  בספר כדבריו ירושלים, מחומת לפנים מפרשו:
פני  רואים מהחומה לפנים שמשנכנס קמא, לאֿתעשה
שם). ביכורים בהלכות משנה (כסף שבעיר הבתים

כ)33) טו, (במדבר ככתוב תרומה, נקראת היא שגם
בהלכות  וכמבואר תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית
פרק  (חלה שנינו ובפירוש י"דֿט"ו, הלכה ה, פרק ביכורים
וחומש". מיתה עליהן חייבים והתרומה "החלה ט) משנה א

אשר 34) את ישראל בני קדשי את יחללו "ולא - אזהרתו
להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב, (ויקרא לה'" ירימו
טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדיין מדבר, הכתוב
ומתו  בתרומה; ונאמר יחללו, ולא כאן; נאמר - מיתה עונש
(סנהדרין  במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו, כי בו
ממנו  הופרשה שלא ראשון, מעשר האוכל וכן א). פג,
ישראל  בני קדשי "ואת ככתוב מיתה, חייב מעשר תרומת
המצוות  ספר ראה לב) יח, (במדבר תמותו" ולא תחללו לא
ראשון  מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה
"ותרומת  שנינו: י הלכה י"ג, פרק סוטה ובתוספתא בטבלו.
אסורות  מאכלות הלכות והשווה מיתה". עוון טבל מעשר
הופרשו  ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י, פרק

עח. לאו ד הלכה לקמן דינו יתבאר מעשרותיו ממנו
כמבואר 35) תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי טבל, היא הרי

"האוכל  ט) משנה ט, פרק (שביעית שנינו ובפירוש לעיל,
וראה  מיתה. חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת
- וטמטמה בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק חלה
והרי  מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב ממנה האוכל בשעורים

טבל. אהרן...36)היא מזרע "אישֿאיש - אזהרתו
דבר  איזהו ד) כב, (ויקרא יטהר" אשר עד יאכל לא בקדשים
הוי  נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא
ט) (שם, שנאמר - מיתה ב); יד, (מכות תרומה זו אומר
פג, (סנהדרין יחללוהו" כי בו ומתו משמרתי... את "ושמרו
שאכל  טמא וכהן קלו. לאֿתעשה המצוות בספר וכן א)
ועומדת, מחוללת היא שהרי במיתה, אינו טמאה, תרומה
תרומות  בהלכות כמבואר לוקה, אינו בלאו שהוא פי על ואף

א. הלכה ז, יבוא 37)פרק "ואל ב) טז, (ויקרא שנאמר
וכשנכנס  ימות". ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל
(ספר  כז לאֿתעשה ד הלכה לקמן יתבאר דינו להיכל

סח). לאֿתעשה "ומפתח 38)המצוות ז) י, (ויקרא שנאמר
(ספ  תמותו" פן תצאו לא מועד לאֿתעשה אוהל המצוות ר

ואל 39)קסה). הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר
ובנוגע  שם. בספרי וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח
לאֿתעשה  ד, הלכה להלן ראה הלויים, עבודת שעבד לכהן

עב). לאֿתעשה המצוות (ספר מזרע 40)לב שאינו - זר
לא  "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
יומת" הקרב "והזר ועונשו: ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב
לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: שם ובספרי ז). (שם

עד). לאֿתעשה המצוות -41)(ספר שמונה כהונה, בגדי
הדיוט. לכהן - ארבעה גדול; (שמות 42)לכהן שנאמר

בזמן  - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט,
אין  עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם
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(סנהדרין  במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם
לג. עשה המצוות ספר וראה ב). שנאמר 43)פג, במקדש,

את  יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא
שווה  גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי" שם
כי  בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמר מתרומה חילולֿחילול
המצוות  (ספר במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו"
אף  ו, הלכה י"ח, פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה
חוץ  אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על
ביאת  הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה

ב. הלכה ד, פרק שנאמר 44)מקדש - אזהרתו במקדש,
מועד  אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא
חייב  שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת תמותו". ולא

עבודה? בשעת בבואכם אלא ובניך... אתה לומר: תלמוד
הלכות  וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל
ולא  שם שנכנס ושתוי אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת

כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר כוהן 45)עבד,
הזהירה  ועליו שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל
ובסנהדרין  אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה
נכתב  שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב פג,
- חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, כב, שם,
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול

טהרתו 46) קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב שכבר
אמרו: ב פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר
מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם וטהרה" הכהן עליה "וכפר
רבינו  מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא
ד, פרק מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו,
שעבודתו  פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה
יוסף  הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי וחילל פסולה
סופר  טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הובא קורקוס
בגד  שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך
א  יח, בזבחים כמבואר מיתה, חייב כהונתו בגדי על נוסף

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי עליו 47)ובהלכות שעברו
"ראשיכם  - ואזהרתו ראשו, גילח שלא יום משלושים יותר
"ולא  שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל
ישלחו... לא ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו"
שהוא  יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין
לאֿתעשה  המצוות ספר והשווה ב) פג, (סנהדרין במיתה
שנכנס  כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג
ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש

לג. "ובגדיכם 48)לאֿתעשה ו) י, (ויקרא אמרה והתורה
קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא
להלן  יתבאר עבד, ולא בגדים קרוע למקדש שנכנס כהן ודין
א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה

י"ד. הלכה

.‚ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ‡Ïa LnLÓ‰ Ï·‡49ÏÚ Û‡ , ¬»«¿«≈¿…ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ««
‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L Èt50‡È‰L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ∆«»ƒ»≈∆ƒ¿≈∆ƒ

‰OÚ ˙ÂˆÓ51B˙‡e· L·kL ‡È· ÔÎÂ .52¯·ÚL B‡ , ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ∆»«¿»∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‡È· È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÓˆÚ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«¿¿»≈«ƒ¿≈»ƒ««ƒ

‰˙ÈÓa ÔzLÏML53ÏÏkÓ ÔÈ‡a Ô‰L .‰˜BÏ BÈ‡ - ∆¿»¿»¿ƒ»≈∆∆≈»ƒƒ¿«
ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ54.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈¬≈«¬≈¿≈ƒ»»

ורגליו.49) ידיו רחץ כא)50)שלא ל, (שמות ככתוב
ימותו". ולא ורגליהם ידיהם בה 51)"ורחצו הוזכר לא

מצוות  ביטול על לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו,
א,52)עשה. יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, שלא

האיש 53)ג. "והיה יט) יח, (דברים ככתוב שמים, בידי
אדרוש  אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר
ישמיע" לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - ִָמעימו"
קעב  עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט, סנהדרין

בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי נד,54)ובהלכות יבמות
ח. הלכה א, פרק אישות הלכות והשווה ב.

.„‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk»…«¬∆∆«»∆≈»∆…»≈¿…
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ55ÌÈML ‰‡Ó - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ƒ«≈ƒ∆ƒ¬≈∆≈»ƒƒ

ÏÈÏ‡ ‰OBÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .‰BÓLe56‰OBÚ‰ (· . ¿»¿≈≈»∆¡ƒ»∆
ÈBÏ ÏÈÏ‡57ÌÈÏÈÏ‡ Ï‡ ‰Bt‰ (‚ .58ÔÓ „Á‡a ¡ƒ¿«∆∆¡ƒƒ¿∆»ƒ
ÌÈOÚn‰59‰·vÓ ÌÈ˜n‰ („ .60ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ (‰ . ««¬ƒ«≈ƒ«≈»«≈«ƒ»
Lc˜na61˙ÈkOÓ Ô·‡ Ô˙Bp‰ (Â .62ÌLa ¯„Bp‰ (Ê . «ƒ¿»«≈∆∆«¿ƒ«≈¿≈

‰¯Ê ‰„B·Ú63dÓLa ÚaLp‰ (Á .64da ‰‰p‰ (Ë .65. ¬»»»«ƒ¿»ƒ¿»«∆¡∆»
˙Ácp‰ ¯ÈÚ ‰Ba‰ (È66‰pnÓ ‰‰p‰ (‡È .67(·È . «∆ƒ«ƒ«««∆¡∆ƒ∆»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BwÁk ‰OBÚ‰68ÌÒBw‰ (‚È .69(„È . »∆¿À»¿≈»ƒ«≈
ÔBÚÓ‰70LÁÓ‰ (ÂË .71¯·BÁ‰ (ÊË .72L¯Bc‰ (ÊÈ . «¿≈«¿«≈«≈«≈

ÌÈ˙n‰ Ï‡73ÌL ˜ÁBn‰ (ÁÈ .74ÔB‚k ,Ba ‡ˆBiÎÂ ∆«≈ƒ«≈≈¿«≈¿
Ò¯B‰75Lc˜n‰ ÔÓ ıÚ Û¯BO B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ Ô·‡76. ≈∆∆ƒ«ƒ¿≈«≈≈ƒ«ƒ¿»

ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰aÎÓ‰ (ËÈ77ÂÈÏÚ ‰ÏBÚ‰ (Î . «¿«∆≈ƒ«ƒ¿≈«»∆»»
˙BÏÚÓa78ÌÈ‡ÓË ÌÈ„‚·a ‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ (‡Î .79. ¿«¬«ƒ¿»»¬»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê (·Î80˙Èa‰ ¯‰Ï ÒÎpL81¯ÈÒn‰ (‚Î . »¿«≈∆ƒ¿«¿«««ƒ«≈ƒ
ÔB¯‡ Èca82ÁÈÊn‰ („Î .83„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ84(‰Î . «≈»«≈ƒ«∆≈«»≈

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰85·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ·È¯˜n‰ (ÂÎ .86. «≈«ƒ«¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿««»»
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL Ô‰k (ÊÎ87(ÁÎ . …≈∆ƒ¿««≈»∆…ƒ¿«»¬»

ÏÚaÌLÏ ÒÎpL ÌeÓ88Èe˙L (ËÎ .89ÌLÏ ÒÎpL90. ««∆ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«¿»
LnML ÌeÓ ÏÚa (Ï91LnML Ï¯Ú (‡Ï .92Ô‰k (·Ï . ««∆ƒ≈»≈∆ƒ≈…≈

ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa „·ÚL93Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k (‚Ï . ∆»««¬««¿ƒƒ…≈∆ƒ¿««ƒ¿»
L‡¯ Úe¯t94Úe¯˜ Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k („Ï . ¿«……≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿«

ÌÈ„‚a95ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜n‰ (‰Ï .96(ÂÏ . ¿»ƒ««¿ƒ«¬≈ƒ
ÔËÁBM‰97Ô‰ÈÓc ˜¯Bf‰ (ÊÏ .98¯ÈË˜n‰ (ÁÏ . «¬»«≈¿≈∆««¿ƒ
Ô‰È¯eÓ‡99ÌÈÎÎBk È„·BÚ ˙Ba¯˜ ·È¯˜n‰ (ËÏ . ≈≈∆««¿ƒ»¿¿¿≈»ƒ

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa100ÔÓÊa ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰ (Ó . «¬≈ƒ««ƒ¿»»ƒƒ¿«
Lc˜n‰101ÌÈL„˜a „·BÚ‰ (‡Ó .102ÊÊBb‰ (·Ó . «ƒ¿»»≈¿»»ƒ«≈

Ô˙B‡103L·„ B‡ ¯B‡O ¯ÈË˜n‰ (‚Ó .104(„Ó . »««¿ƒ¿¿«
ıÓÁÓ ˙BÁÓ È¯ÈL ‰OBÚ‰105·È¯˜n‰ (‰Ó .106‡Ïa »∆¿»≈¿»≈»≈««¿ƒ¿…

ÁÏÓ107·Ïk ¯ÈÁÓ B‡ Ô˙‡ ·È¯˜n‰ (ÂÓ .108(ÊÓ . ∆«««¿ƒ∆¿«¿ƒ∆∆
‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL Ô˙Bp‰109‰ÈÏÚ Ô˙Bp‰ (ÁÓ .110 «≈∆∆«ƒ¿«≈«≈»∆»

‰B·Ï111‰ËBÒ Ôa¯˜a ÔÓL Ô˙Bp‰ (ËÓ .112Ô˙Bp‰ ( . ¿»«≈∆∆¿»¿«»«≈
ÂÈÏÚ113ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·n‰ (‡ .‰B·Ï114(· . »»¿»««¿ƒ¿««»

ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯Ón‰115L„˜ ¯Oa ÏÎB‡‰ (‚ . «≈≈¿»¿≈ƒ¿≈«»≈¿«…∆
‡ÓËpL116ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒtÓ ÏÎB‡‰ („ .117(‰ . ∆ƒ¿»»≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L Ô‰k118‰¯ÊÚÏ ıeÁ119(Â . …≈∆»«¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
ÌÈÓc ÔzÓ ¯Á‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê120(Ê . »∆»«¿«»¿≈»»ƒ««««»ƒ
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¯BÎa ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê121¯ÊÏ ˙‡OpL ˙‰k (Á . »∆»«¿«¿…∆∆∆ƒ≈¿»
˙ÏÎB‡L122˜BLÂ ‰ÊÁ123˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ , ∆∆∆»∆»¬ƒ¿««ƒ«

dÏÚa124‰ÏÏÁ (Ë .125‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L126(Ò . «¿»¬»»∆»¿»¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡‰127ÏÎB‡‰ (‡Ò . »≈»»ƒ«ƒƒ»«ƒ»≈

ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜128¯BÎa ÏÎB‡‰ (·Ò . »»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ»≈¿
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ129ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (‚Ò .130¯Á‡ ƒ»«ƒ»≈«¬≈≈ƒ««

˙Èa‰ Èt ‰‡¯L131ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ132Ô‰k („Ò . ∆»»¿≈««ƒƒ»«ƒ…≈
‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpMÓ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L∆»«ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ…∆«»»

‰¯ÊÚa133ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L Ô‰k (‰Ò . »¬»»…≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ
‰¯ÊÚa ÌÁÈp‰L ¯Á‡134.ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÂÒ ««∆ƒƒ»»¬»»»≈«¬≈≈ƒ

‰„tiL Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa ‡ÓËpL135ÏÎ‡L ‡ÓË (ÊÒ . ∆ƒ¿»ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆»≈∆»«
ÌÈÏLe¯Èa ¯B‰h‰ ÈL ¯OÚÓ136¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÁÒ . «¬≈≈ƒ«»ƒ»«ƒ»≈«¬≈

˙eÈ‡a ÈL137ÌÈL„w‰ Ïk ÔÎÂ ,138Ï¯Ú (ËÒ . ≈ƒ«¬ƒ¿≈»«√»ƒ»≈
˙BÓe¯z B‡ L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L139˙ÁnÓ ÏÎB‡‰ (Ú . ∆»«¿«…∆¿»≈ƒƒ¿«

Ô‰k140ÌÈM‡Ï ÏÈÏk ‡e‰L ¯·c ÏkÓ ÔÎÂ ,141(‡Ú . …≈¿≈ƒ»»»∆»ƒ»ƒƒ
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎB‡‰142ÔeÚh‰ ÏkÓ ÔÎÂ , »≈ƒ¿««»«ƒ¿»¿≈ƒ»«»

‰Ù¯O143ıÓÁ‰ ÏÚ ÁÒt ËÁBM‰ (·Ú .144(‚Ú . ¿≈»«≈∆««∆»≈
ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,ÌˆÚ Ba ¯·BM‰145(„Ú . «≈∆∆≈»ƒ≈«≈ƒ

B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B¯OaÓ ‡ÈˆBn‰146ÏÎB‡‰ (‰Ú . «ƒƒ¿»«¬»»≈
B˙¯e·ÁÓ ıeÁ B¯OaÓ147‡ B¯OaÓ ÏÎB‡‰ (ÂÚ .148 ƒ¿»≈¬»»≈ƒ¿»»

ÏM·Ó B‡149„ÈÊÓa Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ (ÊÚ .150(ÁÚ . ¿À»«∆¡∆ƒ«∆¿≈¿≈ƒ
elÙ‡ ,¯OÚÓ epnÓ L¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï·Ë ÏÎB‡‰»≈∆∆∆¬«ƒ…À¿«ƒ∆«¬≈¬ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ151ÂÈ˙BÓe¯z eÓ¯e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,152(ËÚ . «¿«»ƒ««ƒ∆¿¿»
‰ÏÈ˜ÒÏ dÈc ¯Ó‚pL ‰iÁ LÙ ¯OaÓ ÏÎB‡‰153Û‡ , »≈ƒ¿«∆∆«»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»«

‰ËÁLpL Èt ÏÚ154‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎB‡‰ (Ù .155(‡Ù . «ƒ∆ƒ¿¬»»≈¿≈»¿≈»
‡ÓË ÛBÚ ÏÎB‡‰156‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰ (·Ù .157(‚Ù . »≈»≈»≈»»≈

ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡‰158ı¯‡‰ ı¯L ÏÎB‡‰ („Ù .159. »≈∆∆»»≈∆∆»»∆
ÌÈn‰ ı¯L ÏÎB‡‰ (‰Ù160OÓ¯ ÏÎB‡‰ (ÂÙ . »≈∆∆««ƒ»≈∆∆

‰·¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó„‡‰161ÏÎB‡‰ (ÊÙ . »¬»»««ƒ∆≈»∆»≈
eL¯tL ¯Á‡ ˙B¯taL ÌÈÚÏBz162ÏÎB‡‰ (ÁÙ . »ƒ∆«≈««∆≈¿»≈

‰Ï·163‰Ù¯Ë ÏÎB‡‰ (ËÙ .164ÔÓ ¯·‡ ÏÎB‡‰ (ˆ . ¿≈»»≈¿≈»»≈∆∆ƒ
ÈÁ‰165‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰ (‡ˆ .166¯Oa ÏÎB‡‰ (·ˆ . ««»≈ƒ«»∆»≈»»

·ÏÁa167·ÏÁa ¯Oa ÏM·Ó‰ (‚ˆ .168ÏÎB‡‰ („ˆ . ¿»»«¿«≈»»¿»»»≈
‰L„Á ‰‡e·zÓ169¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ Ì„˜170ÏÎB‡‰ (‰ˆ . ƒ¿»¬»»…∆¬»«»…∆»≈

‰Ï¯Ú171Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎB‡‰ (Âˆ .172ÏÎB‡‰ (Êˆ . »¿»»≈ƒ¿≈«∆∆»≈
ÁÒta ıÓÁ ˙·¯Úz173¯Á‡ ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Áˆ . «¬…∆»≈«∆«»≈»≈««

˙BˆÁ174Ìi˜Ó‰ (Ëˆ .175ınÁL ÔB‚Îe ,B˙eL¯a ıÓÁ ¬«¿«≈»≈ƒ¿¿∆ƒ≈
B˙qÚ176CÒ ÔÈÈ ‰˙BM‰ (˜ .177ÏÎ‡L ¯ÈÊ (‡˜ . ƒ»«∆≈∆∆»ƒ∆»«

ÔÈi‰ ÔÙbÓ178L ¯ÈÊ (·˜ .Álb179‡ÓËpL ¯ÈÊ (‚˜ . ƒ∆∆««ƒ»ƒ∆ƒ«»ƒ∆ƒ¿»
˙ÓÏ180˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰ („˜ .181C˙BÁ‰ (‰˜ . ¿≈«¿«≈«∆«∆∆«≈

˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒ182L‡a Ô‡ÂkL B‡183ÏÁpa „·BÚ‰ (Â˜ . ƒ»≈»««∆¿»»»≈»≈«««
‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯Ú˙pL184Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ú¯Bf‰ (Ê˜ . ∆ƒ¿»¿»»∆¿»«≈«∆∆ƒ¿»≈

˙ÈÚÈ·Ma185˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¯ÓBf‰ (Á˜ .186. «¿ƒƒ«≈∆»ƒ»«¿ƒƒ
ÁÈÙÒ ¯ˆBw‰ (Ë˜187ÈepL ‡Ïa188¯ˆBa‰ (È˜ .189 «≈»ƒ«¿…ƒ«≈

ÈepL ‡Ïa190¯ˆBw‰ (·È˜ .Ï·Bi‰ ˙La Ú¯Bf‰ (‡È˜ . ¿…ƒ«≈«ƒ¿««≈«≈
ÈepL ‡Ïa da ¯ˆBa‰ (‚È˜ .ÈepL ‡Ïa da191(„È˜ . »¿…ƒ«≈»¿…ƒ

‰lÎÓ‰192ÈÚÏ d˙ ‡ÏÂ ‰„O ˙‡t193(ÂË˜ . «¿«∆¿«»∆¿…¿»»¿»ƒ
d˙ ‡ÏÂ BÓ¯k ÏÏBÚÓ‰194ÈÚÏ195ËwÏÓ‰ (ÊË˜ . «¿≈«¿¿…¿»»¿»ƒ«¿«≈

Ë˜Ï196ÈÚÏ B˙ ‡ÏÂ197Ë¯t (ÊÈ˜ .198‡ÏÂ BÓ¯k ∆∆¿…¿»¿»ƒ»««¿¿…
ÈÚÏ B˙199‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ Á˜Bl‰ (ÁÈ˜ .200B˙ ‡ÏÂ ¿»¿»ƒ«≈«…∆«ƒ¿»¿…¿»

ÈÚÏ201ÌÈa ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰ (ËÈ˜ .202ÁlL ‡ÏÂ ¿»ƒ«≈«≈«»ƒ¿…ƒ«
Ì‡‰203ÌÈ‡Ïk Ú¯Bf‰ (Î˜ .204ÌÈÚ¯Êa ı¯‡a205. »≈«≈«ƒ¿«ƒ»»∆ƒ¿»ƒ

ı¯‡a Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯Bf‰ (‡Î˜206·Èk¯n‰ (·Î˜ . «≈«ƒ¿≈«∆∆»»∆««¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡Ïk ˙BÏÈ‡207‰Ó‰a ÚÈa¯n‰ (‚Î˜ . ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ«¿≈»

ÌÈ‡Ïk208ÏÎa ÌÈ‡ÏÎa ‚È‰n‰ („Î˜ .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
ÌB˜Ó209‰Ó‰a ÌÒBÁ‰ (‰Î˜ .210ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙Úa »«≈¿≈»¿≈¿»»¿»

ÌB˜Ó ÏÎa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰ (ÂÎ˜ .ÌB˜Ó211. »«≈¿∆¿¿»»
ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B„Èa B¯·Á ÔkLÓÓ‰ (ÊÎ˜212. «¿«¿≈¬≈¿»¿…∆¡ƒ»¬

ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰ÓÏ‡ Ï·BÁ‰ (ÁÎ˜213(ËÎ˜ . «≈«¿»»¿…∆¡ƒ««¿
LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·BÁ‰214„Ú (Ï˜ . «≈≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆≈

ÔÈÓeÏLz Ba ÔÈ‡L ÌÓBÊ215B¯·Á ‰kn‰ (‡Ï˜ . ≈∆≈«¿ƒ««∆¬≈
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰216¯¯BÒ Ôa (·Ï˜ . «»»∆≈»»∆¿»≈≈

‰BL‡¯ ˙e„Úa ‰¯BÓe217Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‚Ï˜ .218 ∆¿≈ƒ»«ƒ≈«
¯˜L B¯·„ ‡ˆÓpL219B¯·Á ˙‡ Ïl˜Ó‰ („Ï˜ . ∆ƒ¿»¿»∆∆«¿«≈∆¬≈

'‰a220¯˜MÏ ÚaLp‰ (‰Ï˜ .221ÚaLp‰ (ÂÏ˜ . ««ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»
‡ÂMÏ222B¯„ ÏlÁÓ‰ (ÊÏ˜ .223ıeÁ ‡ˆBi‰ (ÁÏ˜ . «»¿«¿«≈ƒ¿«≈

˙aLa ÌeÁzÏ224a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (ËÏ˜ .ÌBÈ «¿¿«»»∆¿»»¿
·BË225L‡¯‰ ˙‡t ÛÈwn‰ (Ó˜ .226ÛÈwn‰ (‡Ó˜ . ««ƒ¿«»…««ƒ

Ô˜Ê ˙‡t227˙Ó ÏÚ Ë¯BO‰ (·Ó˜ .228Á¯Bw‰ (‚Ó˜ . ¿«»»«≈«≈«≈«
˙n‰ ÏÚ BL‡¯229Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰ („Ó˜ .230. …««≈«≈¿…∆«¬«

ÊËÚL L·Bl‰ (‰Ó˜231ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ıˆBw‰ (ÂÓ˜ . «≈««¿≈«≈ƒ»≈«¬»
‰˙ÁL‰ C¯c232‰M‡ LeaÏÓ L·lL LÈ‡ (ÊÓ˜ .233. ∆∆«¿»»ƒ∆»««¿ƒ»

LÈ‡ LeaÏÓ ‰L·lL ‰M‡ (ÁÓ˜234Ô‰k (ËÓ˜ . ƒ»∆»¿»«¿ƒ…≈
˙ÓÏ ‡ÓËpL235‰BÊ ‰M‡ LcwL Ô‰k (˜ . ∆ƒ¿»¿≈…≈∆ƒ≈ƒ»»

dÏÚ·e236dÏÚ·e ‰Le¯b LcwL Ô‰k (‡˜ .237(·˜ . ¿»»…≈∆ƒ≈¿»¿»»
dÏÚ·e ‰ÏÏÁ LcwL Ô‰k238ÏÚaL ÏB„b Ô‰k (‚˜ . …≈∆ƒ≈¬»»¿»»…≈»∆»«

dLc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÓÏ‡239¯ÈÊÁn‰ („˜ . «¿»»««ƒ∆…ƒ¿»««¬ƒ
‰Lc˜˙pL ¯Á‡ B˙Le¯b240‰˜e˜Ê ‡OBp‰ (‰˜ . ¿»««∆ƒ¿«¿»«≈¿»

Ì·ÈÏ241‰L„w‰ ÏÚ ‡a‰ (Â˜ .242¯ÊÓÓ (Ê˜ .243 ¿»»«»««¿≈»«¿≈
ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL244‡kc Úeˆt (Á˜ .245 ∆»»«ƒ¿»≈»«¿««»

LÈ‡ Ò¯ÒÓ‰ (Ë˜ .ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL246ÔÎÂ , ∆»»«ƒ¿»≈»««¿»≈ƒ¿≈
ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a È¯ÎÊ ¯‡L247L¯bL ÒB‡ (Ò˜ . ¿»ƒ¿≈¿≈»«»»≈∆≈≈

d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B˙Òe‡248Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‡Ò˜ . ¬»¿…∆¡ƒ»«ƒ≈«
d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ BzL‡ L¯bL249Ï‡ ·¯w‰ (·Ò˜ . ∆≈≈ƒ¿¿…∆¡ƒ»«»≈∆
˙ef‰ ÈÎ¯cÓ C¯„a ˙BÈ¯Ú‰250‰l‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »¬»¿∆∆ƒ«¿≈«¿««ƒ∆…ƒ»

‰Â¯Ú251˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ „eLÁ‰ e‰ÊÂ .252ÔzÁ˙n‰ (‚Ò˜ . ∆¿»¿∆∆»«»¬»«ƒ¿«≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa253˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b („Ò˜ . ¿¿≈»ƒ≈«ƒ∆»»«

ÏÚ·e Ï‡¯OÈ254Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL È·‡BÓ ¯b (‰Ò˜ . ƒ¿»≈»«≈»ƒ∆»»«ƒ¿»≈
ÏÚ·e255ÌÈL ‰a¯‰L CÏÓ (ÂÒ˜ .256CÏÓ (ÊÒ˜ . »«∆∆∆ƒ¿»»ƒ∆∆

ÌÈÒeÒ ‰a¯‰L257·‰ÊÂ ÛÒk ‰a¯‰L CÏÓ (ÁÒ˜ .258. ∆ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»∆∆¿»»
ÌÈ˜Bl‰ Ïk e‡ˆÓ259:Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ .‰Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó ƒ¿¿»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»∆
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"ולא 55) להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
כאמור  זה, בפרק ידובר זו במיתה כי שמים" בידי מיתה

ב. הלכה ואפילו 56)בראש צלם. התימנים: יד ובכתב
ואזהרתו: גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו
יעשנו  ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו לא מסכה "ואלוהי
ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו
זרה  עבודה בהלכות וכן ג לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ט. הלכה ג, לנואי".57)פרק "צורה התימנים: יד ובכתב
לעבדה. כדי נעשית שלא פי על ואף אדם, צורת והיא
(שמות  זהב" ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא ואזהרתה:
שלא  כדי לנוי, אלא שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ,
המצוות  (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה

בענייניהם.58) מכוסה 59)להתעסק האליל שהיה כגון,
ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו
כמבואר  ולוקה, ד) יט, (ויקרא האלילים" אל תפנו "אל
עבודה  והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין

ג). הלכה ב, פרק אצלו,60)זרה מתקבצים שהכל בניין
"ולא  ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו
המצוות  ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים

ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא אף 61)לאֿתעשה
לעבודה  גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על
ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים שהיו זרה,
(דברים  אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא
ובהלכות  יג לאֿתעשה המצוות בספר וכמבואר כא) טז,

ט. הלכה ו, פרק שהכול 62)עבודהֿזרה מצויירת, אבל
מצויירות, אבנים עושים היו שכך בה, (=מסתכלים) סוכים
"ואבן  ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות
א). כו, (ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית
פרק  זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה

ו. הלכה עבודה 63)ו, בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:
ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם פלונית זרה
וראה  יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם

הבאה. לו 64)בהערה שיש כגון, לגוי, בין לעצמו, בין
כנ"ל  - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף
ובהלכות  יד לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת בהערה
בו  שאין לאו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה
והרי  ואכל, שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה
לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה
מעשה  שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה,

משנה). "ולא 65)(לחם כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.
ושם  כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא
בהם  שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה כב לאֿתעשה
תחמוד  "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה
הלכה  ז, פרק זרה עבודה הלכות וראה עליהם". וזהב כסף

ז. הלכה ח, ופרק עבודה 66)ב אחרי תושביה שהודחו
לא  עולם תל "והייתה יז) יג, (דברים אמרה והתורה זרה,

כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" עיר 67)תיבנה
מן  מאומה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת,
ד, פרק זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם"

זֿח). וכינוסם 68)הלכה במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה והתורה תלכו במסיבותיהם, "ולא

עבודה  והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות
א). הלכה י"א, פרק מעשה 69)זרה ידי על עתידות מגיד

לא  או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא
קוסם  בך... יימצא "לא י) יח, (דברים אמרה והתורה אלך,
זרה  עבודה והלכות לא לאֿתעשה המצוות (ספר קסמים"

וֿז). הלכה י"א, בחירת 70)פרק לפי מעשיו שמכווין
ראוי  זה יום לומר: הכוכבים, מערכות ידי על העיתים
(שם) אמרה והתורה לה, ראוי אינו זה ויום פלונית, לפעולה
המצוות  (ספר ועת עונה מלשון מעונן", בך... יימצא "לא
חֿט). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לב לאֿתעשה

שאומרים:71) אלו כגון, ניחוש, פי על מעשיו שעושה
פלוני, למקום הולך איני מידי, מקלי נפל או מפי פיתי נפלה
אם  לעצמו: סימנים המשים וכן נעשים, חפצי אין אלך שאם
לא  - לי יארע לא ואם פלוני, דבר אעשה כך, לי יארע
(ספר  תנחשו" "לא כו) יט, (ויקרא אמרה והתורה אעשה,
הלכה  י"א, פרק זרה עבודה והלכות לג לאֿתעשה המצוות

וחושב 72)ד). מובן, שום להם שאין דברים מדבר
על  או הנחש על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו
והתורה  יוזק, שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב
המצוות  (ספר חבר" וחובר בך... יימצא "לא (שם) אמרה
י). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה, לאֿתעשה

אליו 73) יבוא כך ידי שעל ומדמה משונים, מעשים שעושה
(שם) אמרה והתורה עליו, ששאל מה ויודיעו בחלום המת
לאֿ המצוות (ספר המתים" אל ודורש בך... יימצא "לא
י"ג). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה תעשה

הקדושֿברוךֿהוא.74) בהם שנקרא הקדושים, השמות מן
השחתה.75) אמרה 76)דרך והתורה הקדש, ֶמעצי

תשרפון  ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב, (דברים
אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... את ואבדתם באש...
ו, פרק התורה יסודי והלכות סה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה א המזבח,77)הלכה מגחלי אחת גחלת אפילו
תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר
פרק  ומוספים תמידים והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר

ו). הלכה גסות 78)ב, פסיעות יפסע שלא כדי במדריגות,
לאֿתעשה  המצוות (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת

י"ז). הלכה א, פרק הבחירה בית והלכות על 79)פ אף
אב  טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי
את  יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה.
הלכה  י"ב, פרק מות (אחרי כוהנים" וב"תורת מחניהם".
עוונו" ונשא ירחץ לא ובשרו יכבס לא "ואם  אמרו: י"ג)
כיבוס  ועל כרת, ענוש - גופו רחיצת על - טז) יז, (ויקרא
ביאת  והלכות עז לאֿתעשה המצוות (ספר בארבעים - בגדיו

ט"זֿי"ז). הלכה ג, פרק ויולדת,80)מקדש נידה כגון,
מגופן. יוצאת לוייה,81)שטומאתן מחנה הנקרא הוא

המחנה" תוך אל יבוא "לא יא) כג, (דברים אמרה והתורה
שם. בספרי וכן לוייה, מחנה זה - א סח, בפסחים ואמרו
להיכנס  מותר עצמו המת ואפילו מת שטמא להעיר, וראוי
עצמות  את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר הבית, להר
לאֿתעשה  המצוות (ספר לוייה במחנה עימו - עימו" יוסף
שמצורע  ודע, גֿד). הלכה ג, פרק מקדש ביאת והלכות עח
שם  כמבואר לוקה, ישראל, מחנה שהיא לירושלים, הנכנס
למה  א, פרק בכלים טוב יום התוספות תמה וכבר ח, הלכה
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עליהם. שלוקים הלאווין בין זה לאו רבינו מנה לא
טו)82) כה, (שמות אמרה והתורה טבעותיו, מתוך

המצוות  (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות
י"ג). הלכה ב, פרק המקדש כלי והלכות פו לאֿתעשה

יזח 84)המסיר.83) "ולא כח) כח, (שמות אמרה והתורה
השחתה  דרך חיבורם המפרק וכל האפוד", מעל החושן
י), הלכה ט, פרק המקדש כלי בהלכות רבינו (לשון לוקה

פז. לאֿתעשה המצוות ספר גדול,85)וראה כהן מעיל
לב) כח, (שמות שנאמר וגבול, סוף כמו ארוג יהיה אלא
לאֿתעשה  המצוות (ספר יקרע" לא לו יהיה תחרא "כפי
השחתה  דרך שהקורעם כהונה, בגדי לכל הדין והוא פח).
ג). הלכה ט, פרק המקדש כלי (הלכות לוקה

פר 86) דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד שבהיכל,
וכל  הנשרפים. ושעירים פרים ודם הכיפורים, יום של ושעיר
זרה  קטורת עליו תעלו "לא על עובר זה, זולת עליו המקריב
ולוקה, ט) ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה
וספר  י"א הלכה ב, פרק המקדש כלי בהלכות כמבואר

פב. לאֿתעשה ב)87)המצוות טז, (ויקרא אמרה והתורה
הקדשים, לקודש נכנס ואם הקודש". אל עת בכל יבוא "ואל
ב  הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב - ולפנים לפני שהוא
ביאת  והלכות סח לאֿתעשה המצוות (ספר שם ובביאורנו

ד). הלכה ב, פרק בין 88)מקדש הדין והוא להיכל.
הלכה  ו, פרק מקדש ביאת בהלכות כמבואר ולמזבח, האולם
ואל  יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) כא, (ויקרא שנאמר א,
סט). לאֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי ייגש לא המזבח

המשכרים.89) המשקים משאר שיכור או חי, יין רביעית
ט)90) י, (ויקרא שנאמר ולמזבח, האולם בין או להיכל,

עבד  ואם מועד". אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין
לאֿתעשה  ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב שתוי כשהוא
המצוות  וספר אֿב הלכה א, פרק מקדש ביאת (הלכות יד

עג). כא,91)לאֿתעשה (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
נוסף  עבודתו על ולוקה יקרב". לא מום בו יהיה "אשר יז)

למזבח כניסתו על שחייב המלקות מקדש על ביאת (הלכות
ע). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, ישראל,92)פרק

הסכנה, מפני אותו מלים שאין מילה, מחמת אחיו שמתו
מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי
מקדשי" אל יבוא לא וערלֿבשר ערלֿלב נכר בן "כל ט)
והלכות  א פג, (סנהדרין מיתה חייב ואינו לוקה, עבד ואם

ח). הלכה ו, פרק מקדש יח,93)ביאת (במדבר שנאמר
אתם  גם - אתם" גם (=הלויים) הם גם ימותו "ולא ג)
אלא  במיתה שאינכם אלא זה, לאו אתכם כולל הכוהנים,
שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק זוטא בספרי וכמבואר בלאו,
המצוות  (ספר תעשה" בלא אלא הלויים על הכוהנים "ואין
י"א), הלכה ג, פרק המקדש כלי והלכות ע"ב לאֿתעשה

י. לאֿתעשה ב הלכה לעיל שיער 94)וראה מגודל
אל  "ראשיכם ו) י, (ויקרא שנאמר יום, משלושים למעלה
(ספר  ישלחו" לא "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו",
הלכה  א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג לאֿתעשה המצוות
הלכה  לעיל כמבואר מיתה, חייב במקדש שימש ואם ט"ו).

יז. לאֿתעשה אל 95)ב "ובגדיכם ו) י, (ויקרא שנאמר
מקדש  ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו"
לעיל  כמבואר מיתה, חייב קרועים ובגדיו שימש ואם שם).

יח. לאֿתעשה ב כב,96)הלכה (ויקרא שנאמר למזבח.
לאֿתעשה  המצוות (ספר תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ)

ב). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות לשם 97)צא
אלה  תקריבו לא שבור... או "עוורת כב) (שם, שנאמר קרבן,
מזבח  איסורי והלכות צב לאֿתעשה המצוות (ספר לה'"

ד). הלכה א, כד)98)פרק (שם, שנאמר המזבח, גבי על
צג, לאֿתעשה (שם לה'" תקריבו לא וכתות... "ומעוך

שם). מזבח איסורי (=שהם 99)והלכות החלבים אלו
לחלק  המזבח על ועולים האיברים כל על ואדונים מורים
כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, אדון

ל  המזבח על מהם תיתנו לא המקדיש "ואשה נמצא, ה'".
ארבע  לוקה אימוריו והקטיר דמו וזרק ושחטו מום בעל
מזבח  איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות

ד). הלכה א, יוקרב 100)פרק גוים שהם כיוון נאמר, שלא
(שם, שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם
אלה" מכל אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה)

ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי שראוי 101)(הלכות
בו: קרא - בו" יהיה לא מום "כל כא) (שם, שנאמר לקרבן,
וברש"י  ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה ְֶַלא
(ספר  וכדומה ידו את יקטע או עינו את יסמא שלא שם),
הלכה  שם, מזבח איסורי והלכות צז לאֿתעשה המצוות

מלאכה 102)זֿח). כל בהם לעבוד שאסור בקרבנות.
שורך" בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים ככתוב שהיא,
קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא

ז). הלכה א, פרק מעילה ככתוב 103)והלכות צמרם, את
קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם,

שם). מעילה ב,104)והלכות (ויקרא שנאמר המזבח, על
לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא)
לפי  אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד, שניהם הקטיר ואם
ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד בלאו נאמרו ששניהם

צח). לאֿתעשה המצוות וספר א יד 105)הלכה בכתב
הנשאר  הם - מנחות שיירי חמץ", מנחות שיירי התימנים:
קומצו  מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים
שנאמר  חמץ, אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו
מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא
חמץ  ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם אמר, כאילו
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ד). הלכה מנחה.106)י"ב, או שנאמר 107)קרבן
תש  ולא יג) ב, המצוות (שם, (ספר אלוקיך" ברית מלח בית

י"א). הלכה ה, פרק מזבח איסורי והלכות צט לאֿתעשה
מחיר 108) בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

ושניהם  זה. כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב
אתנן  תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים
כאחד  שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה
אחד, בלאו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו
(ספר  ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר
הלכה  ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק לאֿתעשה המצוות

טז). כשיתחייב 109)ח, החוטא, העני שיקריב המנחה
מנחת  קרוייה: - להביאה משגת ידו ואין בהמה חטאת
ואסור  ד), הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא
שמן" עליה ישים "לא יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר
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ז). הלכה חוטא.110)י"ב, מנחת שרף 111)על מין
לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). הלכה -112)י"ב, קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח והיא עוון מזכרת
קד  לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליו יצוק "לא טו)

זֿח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה על 113)והלכות
עליו  ייתן "ולא שם) (שם, אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה"

אמרה 114) והתורה במליקתו מהגוף העוף ראש שהבדיל
המצוות  (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא
ו). הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב לאֿתעשה

זו 115) הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף
ימיר  ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת
ולא  למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה ואינו אותו"
לאֿ המצוות (ספר הבית בדק לצרכי שהוקדשו בבהמות

יב).תעש  א, הלכה א, פרק תמורה והלכות קו ה
לא 116) טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב

כמבואר  כרת, חייב הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל",
קל  לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל
י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי והלכות

חוץ 117) לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,
ולא  הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי, למקומם
דרשו  ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא ואזהרתו: נזרק,
המצוות  (ספר מדבר" הכתוב המוקדשים "בפסולי בספרי:
גֿה). הלכה שם, המוקדשים פסולי והלכות קצ לאֿתעשה

ואשם.118) חטאת תוכל 119)כגון, "לא ואזהרתו:
אלא  הכתוב בא לא - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול
לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות על 120)מעשה הזריקה
כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח,
אוכל  משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל לג).
זרות  משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם
שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). לאכול 121)הלכה תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר
אלא  ללמד הכתוב בא "לא - בקרך" ובכורות בשעריך...
שהוא  הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר,
בסמוך  וראה ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה

ט"ז). הלכה א, פרק התימנים:122)בכורות יד בכתב
ויקרא 123)שאכלה. (ראה השלמים מזבחי לכהנים הניתן
לד). -124)ז, בתרומה לאכול אביה לבית שחוזרת

תהיה  כי כהן "ובת יב) כב, (שם ככתוב אסורה, בקדשים
המצוות  (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

גדול 125) לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי שנולדה
אשה  וכן חלל מהם הנולד הוולד הרי הדיוט, לכוהן וגרושה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה

בתרומת 126) היא זר לאיש תהיה כי כהן "ובת (שם) שנאמר
לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים
המצוות  (ספר א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת

ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה
בשעריך...127) לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים שנאמר

שאין  קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו - ונדבותיך"
ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר שם במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות כן,128)מעשה ואפילו
לא  - ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר
דמים  זריקת לפני ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב בא
דמם  שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו
והלכות  קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי

ד). הלכה שם, הקרבנות תמים,129)מעשה כשהוא
בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כהן, ואפילו
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות

ט"ז). הלכה א, פרק נפדה.130)בכורות שלא
ב 131) יט, ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס כלומר,

החומה". פני "משראה "לא 132)הנוסח: (שם) שנאמר
- אלוקיך" ה' לפני ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל
(ספר  לוקה בחוץ ואכלו אכילתו למקום שנכנס כיוון
הלכה  ב, פרק שני מעשר והלכות קמא לאֿתעשה המצוות

לפני 133)הֿו  "והנחתו י) כו, (שם ככתוב המזבח, לפני
אלוקיך" "לא ה' ואזהרתו: בחוץ, אכלם כאילו זה והרי

תרומת  - יז) יב, (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל
מקרא  פרשת קריאת אבל א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך
קמח  לאֿתעשה המצוות (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים

גֿד). הלכה ג, פרק ביכורים (שם)134)והלכות שנאמר
עיל  נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא
קודם  אבל לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה
אין  בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו
המצוות  (ספר לעיל. השווה בחוץ, אכילתם על לוקים
ג). הלכה שם, ביכורים והלכות קמח לאֿתעשה

כמבואר 135) בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
ממנו  ביערתי "ולא בטומאה: לאוכלו ואזהרה ב. יט, במכות
בין  טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא"
קנ  לאֿתעשה המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא

א). הלכה ג, פרק שני מעשר מקום 136)והלכות שהיא
טמא  שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרתו טהור, כשהוא אכילתו,
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והוא

ולאונן 137) להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת ביום
ממנו". באוני אכלתי "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו,

אהרן 138) אמר וכן הפסוק, מאותו באנינות לאכלם אסור
ה'" בעיני הייטב היום חטאת "ואכלתי יט) י, (ויקרא למשה
הלכה  שם שני מעשר והלכות קנא לאֿתעשה המצוות (ספר

מה)139)הֿז). יב, (שמות בפסח ושכיר' 'תושב נאמר:
תושב  מה י) כב, (ויקרא בתרומה ושכיר' 'תושב ונאמר
תורה  אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר
האמור  ושכיר תושב אף בו") יאכל לא ערל "וכל מח) (שם,
לקדשים, הדין והוא א), ע, (יבמות בו" אסור ערל בתרומה
קדשים  לקדשי שכן כל הוא, קלים מקדשים פסח שהרי
והלכות  קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור שערל
י, פרק הקרבנות מעשה והלכות י הלכה ז, פרק תרומות
ח. הלכה ט, פרק פסח קרבן הלכות וראה ט), הלכה

המזבח.140) על כליל כולה האימורים,141)שהיא כגון,
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מנחת  "וכל ואזהרתם: עולה, קרבן ככל למזבח כליל שהם
שבכליל  כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן
ב  עד, במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן תהיה,
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קלח לאֿתעשה המצוות (ספר

ג). הלכה וכן 142)י"א, הכיפורים יום של ושעיר פר כגון,
לירושלים. שמחוץ הדשן בבית הנשרפים משיח, כהן פר של

ואזהרתם:143) להיכל. מדמה שהובא חיצונה חטאת כגון,
תאכל, לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל
עליו  ליתן שריפה, טעון שהוא כל - כג) (שם, תישרף" באש
והלכות  קלט לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו על תעשה לא

שם). הקרבונות בשעת 144)מעשה חמץ ברשותו שיש
דם  חמץ על תזבח "לא יח) כג, (שמות שנאמר שחיטתו,
פרק  פסח קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זבחי"

ה). הלכה והתורה 145)א, באייר, בי"ד שחל שני בפסח
ובפסח  מו), יב, (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה
בפסח  זה וכל יב). ט, (במדבר בו" ישברו לא "ועצם שני:
פסח  קרבן והלכות קכאֿב לאֿתעשה המצוות (ספר טהור

א). הלכה ו, שנאמר 146)פרק לאכלו, שנתקבצה הקבוצה
(ספר  חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא "לא שם) (שמות
הלכה  ט, פרק פסח קרבן והלכות קכג לאֿתעשה המצוות

חזר 147)א). ואפילו לחבורתו, חוץ הבשר שיצא
שיצא  קלים קדשים כבשר הוא הרי לאכלו, אסור לחבורתו
"ובשר  ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ
בשר  שיצא כיוון - ל) כב, (שם תאכלו" לא טריפה בשדה
והלכות  שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו חוץ
הקרבנות  מעשה והלכות ט, הלכה ה, פרק אסורות מאכלות
ב). הלכה ט פרק פסח קרבן והלכות ו הלכה י"א, פרק

(הלכות 148) אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה הבשר
ו). הלכה ח, פרק פסח (שם 149)קרבן שנאמר צלי, אלא

נא  אכל ואם מבושל". ובשל נא ממנו תאכלו "אל ט) יב,
נכללים  ששניהם לפי אחת, אלא לוקה אינו כאחת, ומבושל
פסח  קרבן והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאו

ד). הלכה תוכל 150)שם "לא יז) יב, (דברים שנאמר,
לא  אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול
לכל  אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול תוכל
אומר  רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו וכן מועל,
מקריב  בשוגג מעל ואם באזהרה" אומרים וחכמים במיתה
מעילה  והלכות קמו לאֿתעשה המצוות (ספר מעילה קרבן

ג). הלכה א, והשישית 151)פרק השלישית בשנה הניתן
שנאמר 152)לשמיטה. מעשר, ותרומת גדולה תרומה

ונאמר  דגנך", מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם,
להלן  מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן
תוכל  לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני מעשר
בתוכו  - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול
תרומותיו  ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל ב). טז, (מכות
(ספר  ה לאֿתעשה ב, הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב
י, פרק אסורות מאכלות והלכות קנג לאֿתעשה המצוות

כֿכא). סקילה.153)הלכה ונתחייבה אדם שהרגה כגון,
כח)154) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו

שנאמר  ממשמע בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול
אסורה  ונבילה הוא, שנבילה יודע איני ייסקל, סקול
מגיד  בשרו? את ייאכל ולא לומר תלמוד מה באכילה,

באכילה" אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב:
המצוות  (ספר טמאה" כבהמה "שנעשה א) מא, קמא (בבא
הלכה  ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפח לאֿתעשה

ומפרסת 155)כ"ב). גרה מעלת שאינה טמאה, חיה או
פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה,
מעלת  שאינה שכל אני שומע - תאכלו" אותה גרה... מעלת
עשה  - עשה מכלל הבא ולאו אסורה, פרסה ומפרסת גרה
זה  את "אך זֿח) (שם נאמר ובארנבת ובחזיר ובגמל הוא,
והרי  וגו', הפרסה" וממפריסי הגרה ממעלי תאכלו לא
אחד  טהרה סימן בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים
וחיה  טמאה בהמה שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי
אכילתן  שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה
והלכות  קעב לאֿתעשה המצוות (ספר בלאֿתעשה הוא

אֿב). הלכה ב, פרק אסורות (ויקרא 156)מאכלות ככתוב
הנשר  את ייאכלו... לא העוף מן תשקצו אלה "ואת יג) יא,
בהלכות  מבוארים טמא עוף וסימני וגו'. הפרס" ואת
המצוות  (ספר ט"זֿכ הלכה א, פרק אסורות מאכלות
ד). הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה

לכם 157) יהיו "ושקץ ואזהרתו: וקשקשת, סנפיר לו שאין
מאכלות  הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם
קעג  לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק אסורות

שם). אסורות מאכלות הזבובים 158)והלכות כגון,
שרץ  "וכל יט) יד, (דברים ככתוב והיתושים, והדבורים
לאֿתעשה  המצוות (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה

וכן 159) ועקרבים, נחשים והחיפושיות, התולעים כגון,
"החולד  כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה
על  השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב" והעכבר
הוא  שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא הארץ...
שאר  ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה, אכילתם על לוקה
בהלכות  כמבואר בכזית, אלא אכילתם על לוקה אינו שרצים
לאֿתעשה  המצוות (ספר וֿז הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

שם). אסורות מאכלות והלכות התולעים 160)קעו כגון,
שאינו  כל דבר, של כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה
בהם. וכיוצא והדולפן המים כלב כגון, הדגים, בצורת
השורץ  השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם:
מיני  כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו ולא
מאכלות  והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר שהם שרצים

הלכה  ב, פרק ונקבה 161)י"ב).אסורות מזכר נולד שלא
"השרץ  וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא
כמוהו  מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה שהוא הרומש"
ומוליד  ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ" ש"השרץ בעוד
השרץ  בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו.
בהלכות  כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ" על הרומש
לאֿתעשה  המצוות (ספר י"ג הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

לתוך 162)קעז). חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי מן
על  השורץ השרץ "לכל ואזהרתם: אסורים. הם הרי הפרי
מותר  פירשו, לא אם אבל מב). (שם, תאכלום" לא הארץ
לאֿתעשה  המצוות (ספר שבתוכו והתולעת הפרי לאכול
י"ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח

כהלכה,163) נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף בהמה
(ספר  נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר
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ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ לאֿתעשה המצוות
א). יכולה 164)הלכה ואינה היער, חיית אותה שטרפה

טריפה  וזוהי ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד
בהן  ּתחלה שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, ְֶֶהאמורה
נוטה  והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה
מטריפה  והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו הרי ַָלמות,
ומבהמה  התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה
(ספר  מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת למות ונוטה שחלתה
בשדה  "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות
טריפה  מיני ושמונה ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה
אֿג  הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה נאמרו

שם). המצוות כשהיא 165)וספר הבהמה מן אבר שחותך
יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חיה.
משום  לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג).
תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה. אוכל
כיוון  - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר שהרי
המצוות  (ספר טריפה היא הרי בשדה בשר הבהמה שנעשית
י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפב לאֿתעשה

אֿג). הלכה ה, "על 166)ופרק לג) לב, (בראשית שנאמר
ממקומו  (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן
אף  בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר ועלה)
(ספר  לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי על
ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה המצוות

ב). בעצמו 167)הלכה שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
בחלב  גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר בישלו, לא
לומר  יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה בפעם אמו"
(ספר  ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על שלוקה לך,
ט, פרק אסורות מאכלות והלכות קפז לאֿתעשה המצוות

אֿב). (שם)168)הלכה שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
קפו  לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב גדי תבשל "לא

שם). אסורות מאכלות בארץ 169)והלכות שנשרשה
העומר. מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר שישה אחרי

תאכלו 170) לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא שנאמר
בית  שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את הביאכם עד...
שישה  יום גמר עד חדשה תבואה לאכול אסור המקדש,
הלכה  י, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בניסן, עשר

קפט). לאֿתעשה המצוות (ספר האילן,171)ב פירות
כג) יט, (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים בשלוש שגדלו
ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו, את ערלתו "וערלתם
הלכה  פי על לארץ, בחוץ גם נוהג ערלה ואיסור ייאכל". לא
מאכלות  והלכות קצב לאֿתעשה המצוות (ספר מסיני למשה

יֿיא). הלכה י, פרק או 172)אסורות תבואה ממיני מין
הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם, שנזרעו ירקות מיני
תזרע  "לא ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים שניהם
ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה, תקדש פן כלאיים, כרמך
(חולין  אש תוקד פן - ת'ק'ד'ש' פק חכמינו: דרשו - הכרם"
לא  מצוות אלא אינו "פן" שנאמר: מקום וכל א). קטו,
קצג  לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג, במכות כמבואר תעשה,

ו). הלכה שם, אסורות מאכלות דברים 173)והלכות
ופת  (חלב הבבלי כותח כגון, בהם, מעורב שהחמץ
כ) יב, (שמות שנאמר וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת
בתערובת  יש אם אלא לוקה ואינו תאכלו". לא מחצת "כל

בתערובת  אין אם אבל ביצים, שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
מכים  אלא לוקה, אינו ביצים שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
והלכות  קצח לאֿתעשה המצוות (ספר מרדות מכת אותו

ו). הלכה א, פרק ומצה עשר 174)חמץ ארבעה יום חצות
כלומר, חמץ" עליו תאכל "לא ג) טז, (דברים שנאמר בניסן,
ומעלה, היום מחצות הוא שחיטתו שזמן פסח, קרבן על
אבל  חמץ. באכילת הוא אסור להישחט ראוי שהוא ומשעה
לאֿתעשה  המצוות (ספר כרת חייב עצמו בפסח חמץ האוכל

ח). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות המניח.175)קצט
ימים 176) "שבעת ואזהרתו: מעשה, בה שעשה בפסח,

חמץ  המניח אבל יט). יב, (שמות בבתיכם" יימצא לא שאור
הפסח) לפני שהחמיץ (=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו
רא, לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי

בֿג). הלכה שם, ומצה חמץ שנתנסך 177)והלכות
(דברים  שנאמר לוקה, שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה
יין  נסיכם" יין ישתו יאכלו זבחימו חלב "אשר לח) לב,
"ולא  זרה בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך
אפילו  - מאומה יח) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק
מאכלות  והלכות קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל
פרק  זרה עבודה הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות

ב. הלכה חרצן 178)ז, ואפילו צימוקים או ענבים כגון,
לא  ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג,
לא  זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכל יאכל...
פרק  נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל"

בֿג). הלכה "כל 179)ה, ה) (שם, ככתוב נזרו, נדר בימי
ואחד  המגלח ואחד ראשו", על יעבור לא תער נזרו נדר ימי
והלכות  רט לאֿתעשה המצוות (ספר זה לאו בכלל המתגלח

פרק  י"א).נזירות הלכה ימים,180)ה, שבעה טומאת
ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון,
המצוות  (ספר במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו

ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה
(=שיפול 181) בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

וזהו  פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן השיער
לא  הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא
ניכר  שיהא כדי לו סמוך שערות שתי להניח שצריך יגלח",
טומאת  והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם

א). הלכה י, ופרק ב הלכה ח, פרק שיער 182)צרעת כגון,
מבשרו. כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן

אמרה 183) והתורה כד), (שם, המחייה מראה שישתנה כדי
תעשה, בלא - הצרעת" בנגע "הישמר ח) כד, (דברים
שח  לאֿתעשה המצוות (ספר לקוץ ולא לתלוש שלא תשמור

שם). י, פרק צרעת טומאת הנחל,184)והלכות באדמת
ובחרישה, בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף מים נחל והוא
"לא  ד) כא, (שם ככתוב קרקע, של בגופה עבודה ובכל
והלכות  שט לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע" ולא בו יעבד

ט). הלכה י, פרק שעליה 185)רוצח השמיטה, שנת היא
יהיה  שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר
(ספר  בה אסורה הארץ ועבודת תזרע", לא שדך לארץ...
הלכה  א, פרק ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות

פוריותו,186)אֿב). את להגדיל המיותרים ענפיו כורת
המצוות  (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה
בֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעשה
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בה 187) שנפל הזרע מן מעצמה מצמיחה שהאדמה מה
ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני
א). הלכה ד, פרק שמיטה (הלכות ספיח נקראים שניהם

ספ 188) "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, קצירך מן יח
שאר  תבואת שקוצרים כדרך תקצרנו לא - תקצור" לא
אלא  כרי, ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים,
רכב  לאֿתעשה המצוות (ספר ואכול וחבוט מעטֿמעט קצור

א). הלכה ה, פרק שמיטה האילן.189)והלכות פרי קוטף
נזירך 190) ענבי "ואת שם) (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן

שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא
וכן  בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון
ומכניסם  כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין זיתים
והלכות  רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך

כבֿכג). הלכה ד, פרק (שם,191)שמיטה אמרה והתורה
(ספר  תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא)
הלכה  י, פרק שמיטה והלכות רכדֿכו לאֿתעשה המצוות

קמה 193)לקצור.192)ט"ז). להשאיר היה שצריך
שדך  פאת תכלה "לא כב) כג, (שם ככתוב לעניים, מחוברת
עוד  יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך".
המצוות  (ספר לוקה זה הרי הלאו, את ולתקן לעניים ליתנה
ג). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות כיד רי, לאֿתעשה

נתנו.194) תימן: יד ולא 195)בכתב כרמו כל שבצר
ענביהם  שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו השאיר
עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא זה, על זה נוטפים
והתורה  לאיש" (=יונק) כעולל האשכולות "לשאר שהם
המצוות  (ספר תעולל" לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה
י"זֿיח). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה

הקצירה.196) בשעת הנופלות והתורה 197)שיבלים
תלקט". לא קצירך "ולקט ט) (שם, או אמרה אבדו ואם

(ספר  לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר נשרפו
הלכה  א, פרק עניים מתנות והלכות ריא לאֿתעשה המצוות

המלקט 198)ד). תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
הנפרטים  שניים או אחד גרגר זה - פרט וכו'. פרט

הבצירה. בשעת האשכול מן והתורה 199)(=נופלים)
ממנו  נבצר ואם תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה
על  לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים
והלכות  ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו לקיטתו

ט"ו). הלכה ד, פרק עניים בשדה 200)מתנות ששכחו
האלומות. עימור כד,201)בשעת (דברים אמרה והתורה

הדין  והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר "ושכחת יט)
והלכות  ריד לאֿתעשה המצוות (ספר האילנות שכחת

שם). ה ופרק ו הלכה א, פרק עניים הציפור 202)מתנות
תיקח 203)ואפרוחיה. "לא ו) כב, (שם, אמרה והתורה

ומתה  לקחה ואם האם", את תשלח שלח הבנים על האם
והלכות  שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם

א). הלכה י"ג, פרק כאחד.204)שחיטה זרעים מיני שני
מיני 205) כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,

"שדך  זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל הראויים זרעים
בארץ  אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע לא
פרק  כלאיים והלכות רטו לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל

אֿג). הלכה תבואה 206)א, מיני שני שזרע ישראל, בארץ
אחת  שתים, לוקה ואז הכרם זרע עם ירקות מיני שני או

כרמך  תזרע לא משום: ואחת כלאיים, תזרע לא שדך משום:
נטע  או גפן אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים
(ספר  בהנאה שניהם שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן
א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות

עץ 207)ז). של יחור שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ אפילו
ו  תפוח, בעץ ואזהרתם:אתרוג לוקה, בירק אילן המרכיב כן

הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע לא שדך
אף  בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא "בהמתך
לארץ  בחוץ בין בארץ בין בהמתך מה בהרכבה, שדך
שדך  אף בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף חובת (=שהרי
ס, בסנהדרין כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת
א, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א

ה). בחיה 208)הלכה בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
"בהמתך  שם) (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות,
והלכות  ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא

א). הלכה ט, פרק את 209)כלאיים מינים בשני מושך
"לא  י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או העגלה
אלא  אסור אינו התורה ומן יחדיו", ובחמור בשור תחרוש
שני  כל סופרים מדברי אבל טהור, ואחד טמא אחד במין
בהנהגה  או במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים
ט, פרק כלאיים והלכות יח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד

זֿח. עושה 210)הלכה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי
על  תבן תישא או תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו
(ספר  בדישו" שור תחסום "לא ד) כה, (שם שנאמר גבה,
ב). הלכה י"ג, פרק שכירות והלכות ריט לאֿתעשה המצוות

בקדשים,211) בין בחולין בין אחד, ביום ובנה בהמה
ביום  תשחטו לא בנו ואת "אותו כח) כב, (ויקרא שנאמר
פרק  שחיטה והלכות קא לאֿתעשה המצוות (ספר אחד"

א). הלכה בלילה,212)י"ב, - כר כגון: לו, צריך והוא
"לא  יב) כד, (דברים אמרה והתורה ביום, - והמחרשה
המצוות  (ספר עימך ועבוטו תשכב לא - בעבוטו" תשכב
ה). הלכה ג, פרק ולווה מלווה והלכות רמ לאֿתעשה

יז)213) (שם, ככתוב האלמנה, את למשכן בכלל שאסור
נשרף  או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא
והלכות  רמא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזיר קודם

א). הלכה שם, כלי 214)מלווה או טחינה כלי כגון,
כי  ורכב ריחיים יחבול "לא ו) (שם, ככתוב ואפייה, בישול
שיחזירנו  קודם נשרף או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש
שם, מלווה והלכות רמב לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה

ב). ממון,215)הלכה עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
חלוצה, בן או גרושה בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון
והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד או והוזם.
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה
השמועה, מפי חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי על ואף
- הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב
(ספר  שילקה זומם לעד רומז הרשע" הכות בן אם ִוהיה
כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות

חֿט). (=דמי 216)הלכה פרוטה שווה בה יש אם כי
משלם  אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו
יוסיף" לא יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה.
ציווה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם,
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב
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ט"ז, פרק סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות (ספר
י"ב). שגנב 217)הלכה הראשונה בפעם עליו שהעידו

כא, (שם ככתוב ולוקה, ואכל. ויין בשר וקנה אביו משל
(ויקרא  הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח)
דמים  שפיכות לידי המביאה אכילה תאכלו לא - כו) יט,
הלכה  ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה בתולים.218)א, לה מצא שלא אשתו, על
הבעל,219) עדי את והזימו עדים האשה אבי שהביא

נסקלים  העדים הרי האירוסין, אחרי תחתיו שזנתה שאמרו
אותו". "ויסרו יח) כב, (דברים ככתוב לוקה, והבעל
כמבואר  טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו:
נערה  והלכות שא לאֿתעשה המצוות (ספר א מו, בכתובות

ו). והלכה א הלכה ג, פרק יכהו 220)בתולה שאמר כגון,
(שם, חרש" תקלל "לא ואזהרתו: לה', פלוני ארור או: ה',

בקללה, נצטער ולא שומע שאינו חרש שאפילו לוקה יד),
הלכה  כ"ו, פרק ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו

יאכל 221)א). שלא או ואכל, אכלתי שלא שנשבע כגון
תישבעו  ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי ואכל
(ספר  ב כ, בשבועות כמבואר יב), (שם, לשקר " בשמי
בֿג). הלכה א, פרק שבועות והלכות סא לאֿתעשה המצוות

על 222) שנשבע כגון, כן, שהוא ידוע, דבר על שנשבע
ועוד. המצוה, את לבטל שנשבע או שמיים, שהם שמיים,
כ, (שמות לשווא" אלוקיך ה' שם את תישא "לא ואזהרתו:
לא  "כי שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי על ואף ו).
של  דין בית - לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה
אותו  מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה אינו מעלה
המצוות  (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה
דֿז). הלכה א, פרק שבועות והלכות סב לאֿתעשה

אמרה 223) והתורה נשבע, לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
(ספר  חולין דבריו יעשה לא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
ה). הלכה א, פרק נדרים והלכות קנז לאֿתעשה המצוות

והתורה 224) מיל. עשר לשנים חוץ והוא העיר, לתחום חוץ
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות אמרה
אלא  לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי השביעי".
והלכות  שכא לאֿתעשה המצוות (ספר אמה אלפיים עד

א). הלכה כ"ז, פרק יב,225)שבת (שם אמרה והתורה
נפש  לכל ייאכל אשר אך בהם ייעשה לא מלאכה "כל יח)
שכג  לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא

אֿב). הלכה א, פרק טוב יום את 226)והלכות שמגלח
"לא  כז) יט, (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער
(ספר  מהם צדע כל על מלקות וחייב ראשכם" פאת תקיפו
הלכה  י"ב, פרק זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות

ו). והלכה הן:227)א, פיאות וחמש העליון מגלחו. לחי
ולוקה  הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון ולחי
זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופאה. פאה כל על
לאֿ המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד חייב ואינו (שם)

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד שורט 228)תעשה
עושים, הגויים שהיו כדרך מתו, על צער מרוב בבשרו
בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט כה) (שם, אמרה והתורה
הלכה  שם, זרה עבודה והלכות מה לאֿתעשה המצוות (ספר

כדרך 229)י"ב). מתו, על צערו מרוב ראשו שער תולש
"ולא  א) יד, (דברים אמרה והתורה הסכלים, שעושים

כבין  הראש כל על וחייב למת". עיניכם בין קרחה תשימו
בראשם  קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים,
שם, זרה עבודה והלכות קעא לאֿתעשה המצוות (ספר

ט"ו). השיטה 230)הלכה מקום וממלא בבשרו ששורט
הגויים  מנהג היה וזה צבעונים, שאר או דיו או כוחל
לה  הם מכורים עבדים שאלו זרה, לעבודה עצמם שרושמים
"וכתובת  כח) יט, (שם, אמרה והתורה לעבודתה. ומורשמים
והלכות  מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע

י"א). הלכה שם, זרה מצמר 231)עבודה ארוג בגד
הזמן. באותו זרה עבודה כומרי שלבשו כמו ופשתים,
(דברים  יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו:
פשתן  של גדול בבגד צמר של אחד חוט ואפילו יא). כב,
פרק  זרה עבודה והלכות מב לאֿתעשה המצוות (ספר אסור

ה). והלכה א הלכה את 232)י, תשחית "לא יט) כ, (שם
כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרות" לא ואותו עצה...
שאינו  אלא לבטלה, כלי ישבור או לבטלה בגד שישרוף
בהלכות  כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה
והלכות  נז לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים

ח). הלכה שם, בגדים 233)מלכים שילבש כגון,
נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים
אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם אמרה והתורה
מ  לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל

י). הלכה י"ב פרק זרה עבודה שתשים 234)והלכות כגון
שריון שתלבש או מצנפת, כאיש,בראשה ראשה שתגלח או

(ספר  אשה" על גבר כלי יהיה "לא שם) (שם, שנאמר
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות

מקרוביו 235) אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע
א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
קסו  לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש

אֿג). הלכה ג, פרק אבל בת 236)והלכות שאינה כגון,
אסורה  שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל,
מיוחד  ואינו ישראל, בכל השווה איסור לו, להינשא
לא  וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים.
לוקה, אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו".
(ספר  ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר:
י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות

א). הלכה י"ח, ופרק ב בין 237)הלכה הנישואין מן בין
(שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר האירוסין, מן
המצוות  (ספר ייקחו" לא מאישה גרושה "ואשה שם)
ב, הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה

י"י). וכן 238)והלכה כהונה, מאיסורי שנולדה זו - חללה
נתחללה  - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת

איסורי אמרה (הלכות והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה
לאֿ המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם):
אֿב). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס תעשה

כיוון 239) - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו) (שם, שנאמר
יחלל  שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה,
וגרושה, וחללה לזונה בניגוד זרעו, ולא אשה לא כשרים,
לוקה  אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן
קסב  לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן

ג). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי אחר,240)והלכות לאיש
אשר  הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה
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לקחתה  לשוב אלא שלחה לאחר, נישאה לא ואפילו ."
"והייתה  ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה
ב  יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - הוויה אחר" לאיש
י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). זקוקה 241)הלכה והיא בנים בלא בעלה שמת
נפטרה  שלא וכל להם, לחלוץ או האחים, לאחד להתייבם
"לא  ה) כה, (שם ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם
לאֿתעשה  המצוות (ספר זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה

י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות אשה 242)שנז שבועל
"לא  יח) כג, (שם אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם
שנה  לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה

ד). הלכה א, פרק אישות שנולד 243)והלכות זה - ממזר
הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים העריות מן
ממזר. ואינו לכהונה פגום הוא ממנה הנולד שהבן

ה'".244) בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם, אמרה והתורה
ולא  יבעל אם והלא בנישואין, צורך מה שואל: והראב"ד
לוניל  לחכמי רבינו השיב וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש
הרמב"ם  תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק
המצוות  (ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות
אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה

קנב. סימן הרמב"ם תשובות שנפצעו 245)וראה כל
אברי  שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר ביציו.
אמרה  והתורה להוליד. לו אפשר שאי עד שלו התשמיש
(ספר  ה'" בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יבוא "לא ב) (שם,
ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שס לאֿתעשה המצוות

אֿג). הזרע.246)הלכה איברי והתורה 247)מפסיד
לא  ובארצכם - וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה
תעשו", לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קיבלו - תעשו"
בין  בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר
איסורי  והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" בגוף

טֿי). הלכה ט"ז, פרק (דברים 248)ביאה אמרה והתורה
שלחה  יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה "ולו כט) כב,

זה כל הרי לאחר שנישאה או ומתה, גירשה ואם ימיו".
(ספר  לאשה תהיה ולו העשה: עוד לקיים יכול שאינו לוקה,
ז). הלכה א, פרק נערה והלכות שנח לאֿתעשה המצוות

יוכל 249) לא לאשה תהייה "ולו יט) (שם, אמרה והתורה
האונס  שלוקה כדרך לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה
שנט  לאֿתעשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש

ד). הלכה ג, פרק נערה החיבוק 250)והלכות כגון,
בהן. נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא והנישוק

"איש 251) ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה עליה, בא שלא
כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש
(ספר  ערווה לגלות המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא
כ"א, פרק ביאה איסורי והלכות שנג לאֿתעשה המצוות

אֿב). אשה 252)הלכה לעדות פסול שהוא עליו שאמרו
השמועה" טובה "לא על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין
ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא , (קידושין

לא 253) בתך בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
ואחד  עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן
והלכות  נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה באיסור האומות כל
דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק ביאה איסור

ומואבי 254) עמוני יבוא "לא ד) כג, (שם אמרה והתורה

בקהל  לבוא הם אסורים שנתגיירו אחר אפילו ה'" בקהל
י"ב, פרק ביאה איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ז). רבינו,255)הלכה ביאר וכבר הקודמת. בהערה כנ"ל
האומות  כל את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם
שפירש  חזקתו להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן
בקהל  לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב, מן
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום בכל ה'

ה 256) שמונהֿעשרה על אמרה נוסף והתורה לו, ראויות
קיבלו  - לבבו" יסור ולא נשים לו ירבה "ולא יז) יז, (שם
המצוות  (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח לו שמותר חכמינו
ב). הלכה ג, פרק מלכים והלכות שסד לאֿתעשה

רץ 257) להיות פנוי אחד סוס אפילו מרכבתו, כדי על נוסף
(שם, אמרה והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו
מצריימה  העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק טז)
והלכות  שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס" הרבות למען

ג). הלכה שם, לעצמו,258)מלכים בגנזיו והניחו
יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו להתגאות
שירבה  וזהב כסף אבל מאד". לו ירבה לא וזהב "וכסף
- ולמלחמותיו ציבור לצרכי מוכן שם להיות ה' בית לאוצר
והלכות  שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה

ד). הלכה שם, שיש 259)מלכים תעשה לא מצוות כולל
אֿב  הלכה לעיל המנויות שמים, בידי מיתה או כרת, בהן

שם. כמבואר עליהן, שלוקים

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
עלֿפי 1) אלא הדעת, אומד עלֿפי מעניש ביתֿדין שאין

על  לחוס האיסור באונס. עבירה עובר דין ברורה. ראייה
שהוא. חיוב בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין,
שלא  לתלמיד וכן בהוראה, ליבו שמגיס למי חכמינו אזהרת
משווה  פחות לדין הדיינים זיקת ומורה. להוראה הגיע

פרוטה.

.‡˙Úc‰ „Ó‡a ÔÈLBÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡2Èt ÏÚ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿ƒ¿…∆«««∆»«ƒ
¯Á‡ Û„B¯ ÌÈ„Ú‰ e‰e‡¯ elÙ‡ .‰¯e¯a ‰i‡¯a ÌÈ„Ú≈ƒƒ¿ƒ»¿»¬ƒ»»≈ƒ≈««
ÒÎpL B‡ ,Ì‰ÈÈÚ eÓÈÏÚ‰Â ,Ba e¯˙‰Â ,B¯·Á¬≈¿ƒ¿¿∆¿ƒ≈≈∆∆ƒ¿«

eÒÎÂ ‰a¯ÁÏ ÂÈ¯Á‡3‚e¯‰ e‰e‡ˆÓe ,ÂÈ¯Á‡ «¬»¿»¿»¿ƒ¿¿«¬»¿»»
¯t¯ÙÓe4ÛÈq‰Â5‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‚¯B‰‰ „Èa Ìc ÛhÓ ¿«¿≈¿««ƒ¿«≈»¿««≈ƒ¿…

˙e„Úa ÔÈ‚¯B‰ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - e‰k‰L ˙Úa e‰e‡»̄¿≈∆ƒ»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
BÊ6 Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â :¯Ó‡ ¿«∆¿«≈∆¡«¿»ƒ¿«ƒ«

‚¯‰z7‰„B·Ú „·ÚL ÌÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¬…¿≈ƒ≈ƒ»»¿«ƒ∆»«¬»
‰ÊÂ ,Ba ‰¯˙‰Â ‰nÁ‰ ˙‡ „·ÚL e‰‡¯ ‰Ê ,‰¯Ê»»∆»»∆»«∆««»¿ƒ¿»¿∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ba ‰¯˙‰Â ‰·l‰ ˙‡ „·ÚL e‰‡¯8. »»∆»«∆«¿»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ

„ˆ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‚¯‰z Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿«ƒ««¬…ƒ¿≈»«
e‰‚¯‰z Ï‡ - ˜Ècˆ B˙BÈ‰ÏÂ B˙BwÏ9. ¿«¿ƒ¿«ƒ«««¿≈

וההגיון.2) השכל ע"פ שנכנס 3)השערה תימן: בכת"י
הנרדף. אחרי נכנס שהרודף והכוונה, מפרכס 4)אחריו.

-6)החרב.5)ומזדעזע. ראיתם כך "אם ב לז, סנהדרין
עדים  שנים עלֿפי אמרה: התורה שהרי כלום", ראיתם לא

המת. יומת ראיה) משפטים 7)(=עדי פרשת מכילתא
וכתב  תהרגנו. אל - תורה דין ע"פ נקי שהוא מי זה. לפסוק
האפשריים  שהדברים "לפי רצ: ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
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רחוקה  שאפשרותם ומהם מאד, קרובה שאפשרותם מהם יש
לקיים  תורה הרשתה ואילו מאד. רחב וה"אפשר" מאד...
את  מקיימים היו אז כי מאד... הקרוב כאפשר ענשים
את  שיקיימו עד מזה... רחוק יותר שהוא במה הענשים
השופט, דמיון לפי קל, באומדן אדם בני וימיתו הענשים
שלא  וציוה הזה, הפתח את יתעלה (=הבורא) סתם לפיכך
המעידים, עדים שם שיהיו עד אלא עונש שום יקויים
לפטר  רצוי ויותר טוב ויותר המעשה... אותו להם שברור

הימים". מן ביום אחד נקי מלהרוג חוטאים, שעל 8)אלף
נאמן. ואינו אחד, עד אלא בה אין עבירה מכילתא 9)כל

יצא  אם כלומר, רשע". אצדיק לא "כי מסיים: והכתוב שם,
שנתחייב  במיתה להמיתו שלוחים הרבה לי יש - זכאי מידך
שם). לתורה ברש"י וכן ה"ג. פ"ד, סנהדרין (ירושלמי בה
אע"פ  ביתֿהמקדש שחרב "מיום אמרו: שם ובסנהדרין
שמים) בידי (=פורענות מיתות ארבע דין סנהדרין, שבטלה
חיה  או הגג, מן נופל או סקילה: שנתחייב מי בטל, לא

וכו'. דורסתו"

.·ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ ‰OÚL ÈÓ Ïk10 »ƒ∆»»»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ò‡a¿…∆≈≈ƒ¿ƒƒ¿««ƒ∆»»
˙‡ ÏlÁL Èt ÏÚ Û‡ .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰iL ‰eˆÓ¿À∆∆≈»≈¿««¬…««ƒ∆ƒ≈∆

ÌM‰11‰¯ÚpÏÂ :¯Ó‡pL .‚¯‰ BÈ‡ - Òe‡ ‡e‰Â «≈¿»≈∆¡»∆∆¡«¿««¬»
¯·„ ‰OÚ˙ ‡Ï12eLÚÈ ‡lL ,ÔÈc ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ . …«¬∆»»«¿»»¿≈ƒ∆…««¿

Òe‡‰ ˙‡13. ∆»»

יסודי 10) הל' ראה דמים, ושפיכות עריות גילוי ע"ז, כגון
ה"ב. פ"ה, ולא 11)התורה להיהרג שנצטווה מי שכל

על  ועבר השם, את מחלל זה הרי - נהרג ולא ועבר לעבור,
קדשי" שם את תחללו "ולא לב) כב, (ויקרא לאֿתעשה

ה"ד). הנערה 12)(שם, "צעקה כח שם הכתוב, וכדברי
"אנוס  א) כז, (נדרים אמרו וכן לה". מושיע ואין המאורשה

פטריה". רחמנא 'ספר 13)- על בהשגותיו הרמב"ן ולדעת
עונש  שלילת אלא אזהרה זו אין ח, שורש לרבינו המצוות'
מדגיש: והכתוב הואיל סובר, רבינו אולם יותר. ולא מיתה,
שביתֿהדין  הדעת על יעלה איך - מות" חטא לנערה "אין
שהתורה  "היתכן, ב) פב, (סנהדרין שאמרו כמו יענשה,
שאמרה  זה ועלֿכרחך, ונהרגנו". נעמוד ואנו - פטרתו
לאו  ולאיסור היא לאזהרה דבר", תעשה לא "ולנערה תורה:

שם). אסתר, (מגילת

.‚˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡aL „Ú e‰eÒ‡L LÈ‡ƒ∆¬»«∆»«»∆¿»«»ƒ«
ÈeM˜ ÔÈ‡L ;ÔÈc ˙Èa14˙Ú„Ï ‡l‡15‰M‡‰ Ï·‡ . ≈ƒ∆≈ƒ∆»¿««¬»»ƒ»

‰Ò‡pL ¯Á‡ ‰¯Ó‡ elÙ‡ ,Ò‡a ˙ÏÚ·p‰16eÁÈp‰ : «ƒ¿∆∆¿…∆¬ƒ»¿»««∆∆∆¿»«ƒ
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - BÏ17‰ÈÏÚ ¯ab˙ d¯ˆiL ÈtÓ ,18. ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«≈»∆»

האבר.14) מעשה 15)התקשות כעושה הוא והרי מרצון.
להתקשות, לו איֿאפשר בדבר מרוצה שאינו שכל מעצמו.
ועדיין  (כסףֿמשנה). הוא מרוצה ודאי - שנתקשה וכיון
בלא  מיתה עונש אין והלא אותו, ממיתים איך קשה,
וע"כ, בו? התרו לא ודאי - לבעול שאנסוהו וזה התראה,
חיוב  דין עליו יש אלא אותו, שממיתים לומר נתכוון לא
ומאחר  התראה, בלא במזיד שעשה כאדם ביתֿדין, מיתת
שדייק  וזה אותו. ממיתים ביתֿדין אין כחוק, הותרה שלא

ביתֿדין  כתב: ולא ביתֿדין, מיתת חייב וכתב: רבינו
ביתֿדין  אין הקודמת: בהלכה שכתב כדרך אותו, ממיתים

(כסףֿמשנה). אותו הביאה.16)ממיתים בסוף
התלמוד 17) (לשון שוכרתו" היא - לה נזקק "שאלמלא

ב). נא, בעילה 18)כתובות שבתחילת אונס, זה "וגם
ושם  שם). (רש"י יצר" הבועל הלבישה - באונס שהיא
רבינו  למד וממנו לבעלה, לחזור האשה היתר לענין מדובר
ה"ט: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה העונש. פטור לענין
שיצר  תרצה, שלא בידה אין - באונס לבעול "שמשהתחיל
פכ"ד, אישות הל' וראה לרצות". אותה כופה וטבעו האדם

הי"ט.

.„:e¯Ó‡È ‡lL .‚¯B‰‰ ÏÚ ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡»¿≈ƒ»««≈∆……¿
?¯Á‡‰ ˙‚È¯‰a LÈ ˙ÏÚBz ‰Óe ,‰Ê ‚¯‰ ¯·k¿»∆¡«∆«∆∆≈«¬ƒ«»«≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .B˙‚È¯‰a ÔÈÏM¯˙Ó e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»∆∆¡«…»≈¿

È˜p‰ Ì„ z¯Ú·e ,ÂÈÏÚ19ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ . »»ƒ«¿»««»ƒ¿≈»¿≈ƒ»
Ò˜ ·iÁ˙pL ÈÓ ÏÚ20,‰Ê ‡e‰ ÈÚ :e¯Ó‡È ‡lL . «ƒ∆ƒ¿«≈¿»∆……¿»ƒ∆

BÏ LiL Ïk epnÓ ÔÈa‚Ó ‡l‡ .‰OÚ ‰eÎa ‡lL∆…¿«»»»»∆»«¿ƒƒ∆…∆≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‰ÈÁ ‡Ïa21ÈÈ„a ÔÎÂ . ¿…¬ƒ»∆∆¡«¿…»≈∆¿≈¿ƒ≈

‡e‰ ÈÚ :¯Ó‡z ‡lL .Ïc‰ ÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ ˙BBÓÓ»≈¿«¬ƒ«««∆……«»ƒ
ÔÈ·iÁ ¯ÈLÚ‰Â È‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÈLÚ BÈc ÏÚ·e ,‰Ê∆««ƒ»ƒƒ«¬ƒ¿∆»ƒ«»ƒ
ÏÚ .„B·Îa Ò¯t˙Ó ‡ˆÓÂ ,ÔÈca epkÊ‡ - BÒ¯ÙÏ¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»«
‡Ï :¯Ó‡Â .B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï Ï„Â :‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿»…∆¿«¿ƒ¿∆¡«…

Ï„ ÈÙ ‡O˙22È¯‰ ?„ˆÈk .ÏB„‚ Èt ¯c‰Ï ¯eÒ‡ . ƒ»¿≈»»¿«≈¿≈»≈«¬≈
„Á‡Â ÏB„b ÌÎÁ „Á‡ ,ÔÈ„Ï ÌÈL EÈÙÏ e‡aL∆»¿»∆¿«ƒ¿ƒ∆»»»»¿∆»

LÏ ÌÈc˜˙ ‡Ï - ËBÈ„‰‡ÏÂ ,ÏB„b ÏL BÓBÏLa Ï‡ ∆¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿∆»¿…
eÓzzÒÈ ‡lL È„k ,ep„aÎ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈt BÏ ¯ÈaÒz«¿ƒ»ƒ¿…¿«¿∆¿≈∆…ƒ¿«¿
„Ú Ô‰Ó „Á‡Ï ‰Ù BÈ‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏL ÂÈ˙BÚË«¬»∆«≈∆»≈ƒ¿∆¿∆»≈∆«
e¯Ó‡ .ÏB„‚ Èt ¯c‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÔÈc‰ ¯ÓbiL∆ƒ»≈«ƒ∆∆¡«…∆¿«¿≈»»¿

ÌÈÓÎÁ23‡e‰ ÌÈÏB„b Ôa ,‰Ê ‡e‰ ¯ÈLÚ :¯Ó‡z Ï‡ : ¬»ƒ«…«»ƒ∆∆¿ƒ
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ ?BzL·a ‰‡¯‡Â epLi·‡ C‡È‰ ,‰Ê∆≈«¬«¿∆¿∆¿∆¿»¿¿»∆¡«…

.ÏB„‚ Èt ¯c‰∆̇¿«¿≈»

תחוס 19) "לא הכתוב: ונוסח קפז. אות שופטים 'ספרי'
וגו'. ובערת" עליו, חבירו 20)עינך יד שקיטע על תשלום

עינו. סימא יד 21)או בשן, שן בעין, עין בנפש, "נפש
ל"ת  המצוות' וב'ספר ה"ד פ"א, חובל הל' השווה ביד",

בספרי 22)רעט. וכן זה, לפסוק קדושים פ' כהנים' 'תורת
יז. אות ל,23)דברים שבועות וראה שם, כהנים' 'תורת

לדון. שבאו ועםֿהארץ תלמידֿחכם לענין ב

.‰Ï‡ - ÚL¯ „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,ÌÈL EÈÙÏ e‡a»¿»∆¿«ƒ∆»»≈¿∆»»»«
‰Ê ˙˜ÊÁÂ ,¯wLÓ B˙˜ÊÁÂ ‡e‰ ÚL¯Â ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z…«ƒ¿»»¿∆¿»¿«≈¿∆¿«∆

ÚL¯‰ ÏÚ ÔÈc‰ ‰h‡ ,B¯·„a ‰pLÓ BÈ‡L24‰Ê ÏÚ . ∆≈¿«∆ƒ¿»«∆«ƒ«»»»«∆
Èt ÏÚ Û‡ - B·È¯a EÈ·‡ ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«∆ƒ¿«∆¿…¿¿ƒ««ƒ

BÈ„ ‰h˙ ‡Ï ,˙BˆÓa ÔBÈ·‡ ‡e‰L25. ∆∆¿¿ƒ¿…«∆ƒ

הדבר.24) באמיתת לחקור מבלי מכילתא 25)לחייבו,
זה. לפסוק משפטים לפרשת

.Â,ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÓ‰ ‰Ê - ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆«ƒ¿»∆«¿«≈∆«ƒ
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‰ ÔÎÂ .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓe‰pÚÓ26 ¿«∆∆««»¿«≈∆«««¿≈«¿«∆
„Á‡ ¯ÚˆÏ È„k ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·„a CÈ¯‡Óe ,ÔÈc‰ ˙‡∆«ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«≈∆»

ÏÂÚ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ27. ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆ƒ¿«»∆

הדין.26) פסק את פ"ה,27)המשהה (אבות שאמרו כמו
הדין", עיוות ועל הדין עינוי על לעולם באה "חרב מ"ט)
המשפט  איחור הוא: - הדין" "עינוי שם: רבינו ומפרש
הוא, - הדין" ו"עיוות המבואר. בדרך רבים ימים בו ועיון

ראוי. שאינו במה שידון

.Ê‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰28C˙BÁÂ ıÙB˜Â ,29ÔÈc‰ ˙‡ ««ƒ¿»»¿≈¿≈∆«ƒ
¯e¯a BÏ ‡‰iL „Ú BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa e‰¯˜ÁiL Ì„…̃∆∆«¿¿≈≈¿≈«¿«∆¿≈»

Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL ‰Ê È¯‰ - LÓMk30eeˆ Ck . «∆∆¬≈∆∆»»¿««»ƒ
ÌÈÓÎÁ31ÔÈca ÌÈe˙Ó eÂ‰ :32:¯ÓB‡ ‡e‰ ·Bi‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

.e‰¯˜Á‡ ÈzÚ„È ‡Ï ·¯Â¿ƒ…»«¿ƒ∆¿¿≈

מתינות.28) ובלי מורא בלי להורות בלבו מתגאה
ופוסק.29) שמרבה 30)ממהר - שוטה מ"ז, פ"ד, אבות

מידי  ויוציא יגזול אם מקפיד שאינו - רשע איבה; עליו
לקפוץ  הביאתו שגאוותו - רוח גס כדין; שלא  הזכאי
(תוספות  הגדולים כאחד שם לו לקנות בחפזון ולהורות

שם). ב)31)יו"ט ז, (סנהדרין אמרו וכן מ"א. פ"א, אבות
תחתכהו". ואח"כ הדין את לה,32)"צדק סנהדרין השווה

שם. וברש"י דינו, את שמחמץ דיין אשרי - חמוץ "אשרו א

.ÁÔÈ„a B˙Bn„Ï ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÈc ÂÈÙÏ ‡aL Ôic Ïk»«»∆»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
epnÓ ÏB„b ‰È„na LÈÂ ,B˙B‡ Ú„È ¯·kL ˜eÒt»∆¿»»«¿≈«¿ƒ»»ƒ∆

‰ÓÎÁa33Ba CÏÓÂ CÏB‰ BÈ‡ÂÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ¿»¿»¿≈≈¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿«
‰‡¯B‰a Òb ÌalL ÌÈÚL¯‰34‰Ú¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â . »¿»ƒ∆ƒ»«¿»»¿»¿¬»ƒ»»

BÏ ‡B·z ‰Ú¯ ÏÚ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL . «»»»∆»≈«¿»ƒ¿«≈»∆
Èk .ÔÈc‰ ˙eeÚ È„ÈÏ ˙B‡È·n‰ ,Ô‰ Áe¯‰ ˙eqbÓ -ƒ«»«≈«¿ƒƒ≈ƒ«ƒƒ
ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰Ê - ‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ ÌÈa«̄ƒ¬»ƒƒƒ»∆«¿ƒ∆…ƒƒ«

‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï36ÚÈb‰L ‰Ê - ‰È‚¯‰ Ïk ÌÈÓˆÚÂ ; ¿»»∆«¬Àƒ»¬À∆»∆∆ƒƒ«
‰¯BÓ BÈ‡Â ‰‡¯B‰Ï37;BÏ CÈ¯ˆ ¯Bc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿»»¿≈∆¿∆ƒ¿∆«»ƒ

BÓˆÚ ÚÓe ,‰‡¯B‰Ï Èe‡¯ ÌLÏ LiL Ú„È Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆≈¿»»¿»»»««¿
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯B‰‰ ÔÓ38BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ . ƒ«»»¬≈∆¿À»¿»«≈««¿

‡ÂL ˙Úe·Le ÏÊ‚Â ‰·È‡ epnÓ ÚBÓ - ÔÈc‰ ÔÓ39; ƒ«ƒ≈«ƒ∆≈»¿»≈¿«»¿
Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL - ‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰Â40. ¿««ƒ¿»»∆»»¿««

בסמוך 33) דינו יתבאר - רבו ובמקום רבו. שאינו אע"פ
לראשון 34)ה"ט. דומה אינו זה שדין להיות, שיכול

ה). ס"ק י סימן לחו"מ ירוע 35)(סמ"ע "רע ב קט, יבמות
לתוקע  תבוא... רעה אחר רעה - טו) יא, (משלי זר ערב כי
ההלכה  על ונשען סומך רש"י: ומפרש הלכה". לדבר עצמו

יודע. ימיו.36)שהוא מלאו שלא נפל, לשון - הפילה
יט,37) (ע"ז מלהורות ומתאפקים מחרישים לשון - עצומים

ה"ד. פ"ה, תורה תלמוד הל' והשווה וברש"י), כמו 38)ב
(=שאין  פזר - המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
לשנות  אתה פזר לתלמידים, תורה מרביצים הדור חכמי
רש"י: ומפרש כנס", - המפזרים בשעת רש"י), לתלמידים,
שמים  לכבוד זו שאף עליהם, שררה תיטול ולא אתה כנס
ב, אות משפטים פ' תנחומא ובמדרש הענוה. במדת לאחוז

מצאוהו  העולם מן כשנסתלק אסי ברבי "מעשה אמרו:
גמילות  יש בוכה?... אתה מה מפני רבי, לו: אמרו בוכה,
מתרחק  היית בך שהיו מידות כל ועל עשית? שלא חסדים
אתן  שמא בוכה, אני עליה בני, להם: אמר הדינים... מן
ישראל". של דיניהם לעשות יכול שהייתי על דו"ח

מביא 39) ונמצא בה, חייב שאינו למי שבועה יחייב שמא
שם). וברע"ב מ"ז פ"ד, (אבות שוא שבועת שם.40)לידי

ה"ז. לעיל נתבאר וכבר

.ËBa¯ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯BÈ Ï‡ „ÈÓÏz41Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¿ƒ«∆¬»»ƒ¿≈«∆»ƒ≈
˙B‡Ò¯t LÏL epnÓ ˜BÁ¯ ‰È‰42‰ÁÓ „‚k - »»»ƒ∆»«¿»¿∆∆«¬≈

Ï‡¯OÈ43. ƒ¿»≈

בהל'41) כמבואר מיתה, חייב ממש בפניו כי רבו, במקום
ב. לא, ברכות התלמוד סוגיית ע"פ ה"ב, פ"ה תורה תלמוד

אמה.42) אלפים והמיל מיל, שניםֿעשר שהן
מוכרח 43) היה לשאול, שהוצרך מי שכל ב. ה, סנהדרין

לג, (שמות ככתוב למחנה, מחוץ שנמצא משה אל לפנות
מחוץ  אשר מועד אהל אל יצא ה' מבקש כל "והיה ז)
שם). (רש"י פרסאות שלש ישראל מחנה ושטח למחנה",
אמורים, דברים "במה רבינו: כותב שם, תורה תלמוד ובהל'
אפילו  להוראה... עצמו לקבוע אבל מקרה, שנקרה בדבר
עד  להורות לו אסור - העולם בסוף ורבו העולם בסוף הוא
נפסק  וכן מרבו". רשות נטל אלאֿאםֿכן רבו, שימות

ד. סעיף רמב, ביו"ד להלכה

.ÈBa LiL ÔÈ„a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL :¯Ó‡z Ï‡«…«∆»≈«¿»ƒ¿ƒ∆≈
È‰È ÌÏBÚÏ .‰ÊÏ B˙È˙e ‰fÓ ‰a¯‰ ÔBÓÓ ˙‡ˆB‰»«»«¿≈ƒ∆¿ƒ»»∆¿»¿ƒ
ÏÎÏ EÈÈÚa ÔÈÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÔÈ„Â ‰Ó ÛÏ‡ ÔÈ„ƒ∆∆»∆¿ƒ¿»««»ƒ¿≈∆¿»

¯·c44. »»

יז),44) א, (דברים תשמעון" כגדול "כקטן א ח, סנהדרין
לענין  - מנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך חביב שיהא
ובא  וחזר פרוטה, של דין לפניך בא רש"י: ומפרש הקדמה,
הקדם  - לפניך הקודם זוז), (=מאה מנה של אחר דין
מצריך  פרוטה של הדיון אם מסתבר, הרדב"ז: וכתב לחתוך.
חותכים  מאד, פשוט הוא מנה של ואותו ומיתון, עיון
מיתון  מפני אותו לענות ראוי שאין מנה, של הדין תחילה

זה. של

.‡È‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ„a Ôe„Ï ÔÈ·LBÈ ÔÈic‰ ÔÈ‡≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»∆
‰Ëe¯t45˙‡ ÔÈ¯ÓBb - ‰Ëe¯t ‰ÂLÏ e˜˜Ê‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»¿ƒ∆

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙÏ elÙ‡ BÈc46. ƒ¬ƒ¿»ƒ»∆¿»

גזל.45) לענין ממון נקרא זה שאין א, נה, בבאֿמציעא
פחות  "וכל ה"ו: פ"ג, ונטען טוען בהל' רבינו כדברי
רבינו  ומדברי לו". נזקקים ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה
מלאכה, בהם לעשות הראויים שבכלים משמע ה"ה, שם
עליהם. ונשבעים עליהם נזקקים - פרוטה שוים אינם אפילו

ג. סעיף פח, בחו"מ השו"ע פסק שם 46)וכן בבאֿמציעא
פחות  ותבעו (הנתבע) השני חזר אם רש"י: ומפרש ב, עמ'
כוונתו, נראה רבינו, ומדברי לו. נזקקים - פרוטה משוה
זה  שהרי דינו", את "גומרים ותבע חזר התובע אם דוקא
שתבע  הפרוטה עם זו מפרוטה פחות מתחילה תבע כאילו
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oixcdpqקכו zekld - mihtey xtq - oeiq b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ואין  אחר כאיש זה הרי תובע, הנתבע אם אבל בראשונה,
יזכה  אם שהרי בזה, יודה רבינו שגם ויתכן לו. נזקקים
לפרוע  שחייבוהו ממה לו לנכות ביתֿדין יצטרך הנתבע

(כסףֿמשנה). אחד דין זה והרי תחילה,

.·ÈÂ‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OiÓ „Á‡ ËtLÓ ‰hn‰ Ïk»««∆ƒ¿«∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
¯‚ ‰È‰ Ì‡Â .ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»¿ƒ»»≈

¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ -47. ≈ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…«∆ƒ¿«≈
‰È‰ Ì‡Â48:¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ÌB˙È ¿ƒ»»»≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«

ÌB˙È ¯b ËtLÓ49. ƒ¿«≈»

זה.47) לפסוק כיֿתצא פ' מתוך 49)הגר.48)'ספרי'
הגירסא  היא שכן נראה שם, ל'ספרי' הלל רבינו פירוש
גר  "משפט ונאמר: הואיל הרדב"ז: וכתב ה'ספרי'. בדברי
משפט  היטה שאם למדים, אנו ויתום, גר נאמר: ולא יתום",
ישראל. כל הכולל אחד בלאו אלא עובר אינו - ישראל יתום

רפ. ל"ת המצוות' 'ספר והשווה

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
השוויית 1) צדק. משפט לשפוט עשה' 'מצוות בו מתבארת

חכם  לתלמיד הדין בית יחס הדין. בעלי הופעת זכויות
אזהרה  הדין. בעלי בתור מקדימים מי דין בדין. המופיע
בעלי  בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין
שלא  הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין אזהרה הדין.
וסניגור  מליץ להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני
לדיין  מותר בהם המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי

הדין. מבעלי לאחד מעט לסעוד

.‡:¯Ó‡pL .˜„ˆa ËÙBM‰ ËtLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«≈¿∆∆∆∆¡«
ˆaBÊ ?ËtLn‰ ˜„ˆ e‰Ê È‡ .E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆≈∆∆∆«ƒ¿»

¯·c ÏÎa ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL ˙ÈÂL‰2„Á‡ ‡‰È ‡Ï . «¿»«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»»…¿≈∆»
‡ÏÂ !EÈ¯·c ¯v˜ :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Bk¯ˆ Ïk ¯a„Ó¿«≈»»¿¿∆»≈«≈¿»∆¿…
¯Á‡Ï ÂÈt Ú¯ÈÂ ,˙Bk¯ BÏ ¯a„ÈÂ „Á‡Ï ÌÈt ¯ÈaÒÈ«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ«≈«¿≈«»»¿«≈

˙BL˜ BÏ ¯a„ÈÂ3. ƒ«≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek wcva hteyd hetyl dyrÎzevn"

יקרים, בגדים מלובש מהם אחד "...היה כתב לזה ובהמשך
הלבישהו  או למכובד אומר בזויין, בגדים מלובש והשני
שווין  שתהיו עד כמותו לבוש או עמו שתדון עד כמותך

כו'".
של  ומצבו במעמדו מאומה ישנה לא הלבוש שעניין והגם
לעשות  שיש עמיתך" תשפוט "בצדק התורה ציוותה העני,

בדין. להשוותו כדי בו התלוי כל
התלוי  כל לעשות מישראל, ואחד אחד לכל הוראה ומכאן
מצב  בהטבת מדובר אם גם אחר, יהודי של לטובתו בו
בו  לפגוע שלא לומר צריך ואין בלבד! אחת לשעה רוחו
יהודי  של בצער אחד רגע גם כי קשות, מילים לו לומר או

נוגע. -
(`i oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

א.2) ל, "ולא 3)שבועות ה"ב: פ"ו, סנהדרין תוספתא
ובכתובות  אחד". כנגד מעיז ולא אחד כנגד פניו מאריך יהא
שלא  לביתֿדין אזהרה - בעמך רכיל תלך "לא דרשו: א מו,

לזה". וקשה רש"י) תהיה, לי רך (=לשון לזה רך יהא

.·ÌÈ„‚a LaÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL¿≈«¬≈ƒƒ∆»»∆»≈∆¿À»¿»ƒ
:„aÎÓÏ ¯ÓB‡ - ÔÈÈeÊa ÌÈ„‚a LaÏÓ ÈM‰Â ,ÌÈ¯˜È¿»ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ≈«¿À»
L·Ï B‡ ,BnÚ Ôe„zL „Ú E˙BÓk e‰LÈaÏ‰ B‡«¿ƒ≈¿¿«∆»ƒ¿«

ÔÈ„a e„ÓÚz Ck ¯Á‡ ,ÔÈÂL eÈ‰zL „Ú B˙BÓk4. ¿«∆ƒ¿»ƒ««»««¿¿ƒ

לך 4) לישא לנו תגרום שלא רש"י: ומפרש א, לא, שבועות
וכו', חשיבותך מפני שכנגדך דברי יסתתמו או פנים,
שאיש  כיון רש"י: ומפרש תרחק", שקר "מדבר שנאמר:

שקרו. את זה מעמיד מסותם, מריבו

.‚Ì‰ÈL ‡l‡ ,„ÓBÚ „Á‡Â ·LBÈ „Á‡ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆∆»≈¿∆»≈∆»¿≈∆
ÌÈ„ÓBÚ5- Ì‰ÈL ˙‡ ·ÈLB‰Ï ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿≈∆
ÔÈ·ÈLBÓ6‡l‡ ,‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ·LÈ ‡ÏÂ . ƒƒ¿…≈≈∆»¿«¿»¿∆»¿«»∆»

‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»
ÔzÓe7.‰„ÈÓÚa Ì‰ÈL - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡ ; «»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿≈∆«¬ƒ»

‰LÓ ÏÚ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL8?ÔÈc ¯Ó‚ e‰Ê È‡Â . ∆∆¡«««¬…»»«∆¿≈∆¿«ƒ
‰na .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»«∆
ÌÏBÚÏ - ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¬≈ƒƒ¬»»≈ƒ¿»

ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :¯Ó‡pL .‰„ÈÓÚa9. «¬ƒ»∆∆¡«¿»¿¿≈»¬»ƒ

להם 5) אשר האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
ה'". לפני שלא 6)הריב אלא אסור "אינו א ל, שבועות

יושב". ואחד עומד אחד שומע 7)יהא כשביתֿהדין
וחוקרם. וטענותיהם "וישב 8)דבריהם הפסוק: ותחילת

הדין, לגמור ישב משה כלומר, - העם" את לשפוט משה
עליו. העם עמד דרשו:9)ואז וכן בעדים, מדבר זה ופסוק

הא  אמור, דינין בעלי הרי הריב, להם אשר אומר: "כשהוא
ושם  (שם). בעדים" - האנשים שני ועמדו מקיים: אני מה
דינים  ובעלי בישיבה, דיינים - דין גמר בשעת אמרו: ב עמ'
היא  עדות, (=קבלת דומה כגמרֿדין עדים שהרי בעמידה,
בהם: וכתוב ב), יט, לסנהדרין 'תוספות' גמרֿדין, כשעת

האנשים. שני ועמדו

.„ÔÈ·ÈLBÓ - ÔÈ„Ï e‡aL ı¯‡‰ ÌÚÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«»»∆∆»¿ƒƒƒ
ÌÎÁ‰ ˙‡10‡Ï Ì‡ !·L :ı¯‡‰ ÌÚÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆∆»»¿¿ƒ¿«»»∆≈ƒ…

Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ·LÈ11„ÈÓÏz‰ ÌÈc˜È ‡ÏÂ . »«≈«¿ƒƒ«»¿…«¿ƒ««¿ƒ
‰ˆB¯k Ba¯ ÈÙÏ ·LÈÂ ÔÈ„Ï ‡B·iLk12.ÂÈÙÏ Ôe„Ï ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈«¿∆»¿»»

BÏ Úe·˜ ‰È‰ Ì‡Â13˙B¯˜Ï ÔÓÊ14- BpÓÊ ‡·e , ¿ƒ»»»«¿«ƒ¿»¿«
¯zÓ15. À»

"והדרת 10) לב) יט, (ויקרא ככתוב ולהדרו, לכבדו שמצוה
ה"א. פ"ו, תורה תלמוד בהל' וכמבואר זקן", פני

ב.11) ל, לפניו.12)שבועות לדון שרוצה תימן: בכת"י
ואפילו  בעלֿדינו, שיבוא קודם רבו לפני ישב אל כלומר,
את  להטעים שבא בעלֿדינו, יחשדהו שלא ושותק, יושב
ה"ז. בסמוך כמבואר אסור וזה הדיין, לפני דבריו

לו.13) קבוע היה תימן: לתלמיד 14)בכת"י קבוע שיעור
רבו. תורה 15)עם ללמוד לפניו שבא יודעים שהכל
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העיר  וכבר בזמנו, ובא תימן: ובכת"י (שם). תמיד כדרכו
האמיתית. רבינו נוסחת שזוהי הכסףֿמשנה,

.‰¯·k‡¯Ób‰ ¯Á‡Ó Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èza Ïk e‚‰16 ¿»»¬»»≈ƒ≈ƒ¿»≈≈«««¿»»
˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa17ÔÈ·ÈLBÓe ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈ·ÈLBnL , ¿»«¿ƒ∆ƒƒ«¬≈ƒƒƒƒ

˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ È„k ,ÌÈ„Ú‰18Ák ea ÔÈ‡L . »≈ƒ¿≈¿«≈««¬…∆∆≈»…«
Ìlz ÏÚ ˙c‰ ÈËtLÓ „ÈÓÚ‰Ï19. ¿«¬ƒƒ¿¿≈«»«ƒ»

התלמוד.16) ובכת"י: רומי ובפומבדיתא 17)בדפ' בסורא
כשיצוום 18)שבבבל. ויריבו הארץ, עמי יקפידו שלא

בישיבה, אפילו עדות כשרה ובדיעבד הואיל לעמוד.
הדיינים  שאפילו ה"ח, פ"ז סנהדרין בירושלמי כמבואר
וכמו  דין, דינם - עמדו) (=שהדיינים עומדים עדות שקיבלו
מה  ד"ה: א טז, זבחים 'תוספות' ראה העדים, בישיבת כן
לסלק  "כדי הדבר הגאונים התירו לפיכך - ליושב.
מיימוניות). והגהות כסףֿמשנה (ע"פ המחלוקת"

יג)19) יא, (יהושע הכתוב מלשון הקבוע, ומקומם מכונם
דבריו  הובאו הב"ח, וכתב תלם". על העומדות "הערים
ובעליֿדין  העדים "מכלֿמקום ז, ס"ק יז סי' לחו"מ בש"ך
אבותיו  רגלי ועמדו בלבבו, ה' יראת שנגעה מי כל עצמם
שני  ועמדו לקיים: התורה... לכבוד יחושו סיני, הר על
ה' לפני נעמוד ואנחנו לדיינים: להשיב להם וראוי האנשים,

הוא". לאלוקים המשפט כי ולפניכם,

.Â˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰ ÔÈ„ ÈÏÚa ÌÈic‰ ÈÙÏ eÈ‰»ƒ¿≈««»ƒ«¬≈ƒ«¿≈«¿ƒƒ∆
e·È¯ ÌB˙È eËÙL :¯Ó‡pL .‰ÓÏ‡‰ ÔÈ„Ï ÌB˙i‰ ÔÈcƒ«»¿ƒ»«¿»»∆∆¡«ƒ¿»ƒ

ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Ï Ì„B˜ ‰ÓÏ‡ ÔÈ„Â .‰ÓÏ‡20ÔÈ„Â . «¿»»¿ƒ«¿»»≈¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ„Ï Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz21‰M‡‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ»»≈¿ƒ«»»∆¿ƒ»ƒ»

‰a¯Ó ‰M‡‰ ˙LaL ;LÈ‡‰ ÔÈ„Ï Ì„B˜22. ≈¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ»¿À»

א)20) יא, (שבת אמרו וכן מרובה, וצערה מצויה שדמעתה
ואלמנה", יתום תחת ולא (=לשמשו), תלמידֿחכם "תחת

שמח). (אור ביותר בכבודם להזהר שיש כמבואר 21)הרי
בבבאֿבתרא  כמבואר תורה, ביטול משום וגם ט. אות לעיל
יטרדו  שלא להעדיפם יש הם, שחכמים כיון א: כב,
התורה  כבוד של "עשה א) קו, (כתובות אמרו וכן מגירסתם.
לפני  דין לו היה עולא רב מסופר: א ל, ובשבועות עדיף".
בתורה  עמית חברינו עולא יוסף: רב לו שלח נחמן, רב
לאחרים. להקדימו שהתכוון נחמן, רב הבין ובמצוות,

ה"י. פ"ו, תורה תלמוד הל' א.22)והשווה ק, יבמות

.ÊÌ„˜ ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ È¯·c ÚÓLÏ ÔicÏ ¯eÒ‡»««»ƒ¿…«ƒ¿≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ…∆
B¯·Á ÈÙa ‡lL B‡ B¯·Á ‡B·iL23„Á‡ ¯·„ elÙ‡Â . ∆»¬≈∆…ƒ¿≈¬≈«¬ƒ»»∆»

ÌÎÈÁ‡ ÔÈa ÚÓL :¯Ó‡pL .¯eÒ‡ -24ÚÓBM‰ ÏÎÂ . »∆∆¡«»…«≈¬≈∆¿»«≈«
ÚÓL ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - „Á‡Ó≈∆»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ»≈«

‡ÂL25,Ú¯‰ ÔBLÏ Ïa˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·e . »¿ƒ¿«»∆«¿»»ƒ¿«≈»»»
¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓe ,Ú¯‰ ÔBLÏ ¯tÒÓe26ÔÈc ÏÚa ÔÎÂ . ¿«≈»»»≈ƒ≈∆∆¿≈««ƒ

ÔÈc ÏÚa ‡B·iL Ì„˜ ÔicÏ ÂÈ¯·c ÚÈÓLÈ ‡lL ¯‰ÊÓÀ¿»∆…«¿ƒ«¿»»««»…∆∆»««ƒ
B¯·Á27Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚ Ì‚Â .28¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ ¬≈¿««∆¿«≈∆¡«ƒ¿«∆∆

˜Á¯z29. ƒ¿»

שלא 23) דבריו להשמיע אסור לרגע, ויצא חבירו, בא אפילו
ולא 24)בפניו. דבריהם, שמעו יחד שניהם כשיהיו

כדברי  שקר דברי שמסדר זה, בפני שלא זה דברי תשמעו
לו  נוטה הדיין שלב ומכיון מכחישין, שאין לפי  אמת,
ב  ז, (סנהדרין השני בזכות מהפך לבו אין שוב לזכות,

או 26)שם.25)וברש"י). שכשמספר א, קיח, פסחים
'ספר  והשווה (רשב"ם), שוא שמע בפיו נושא הרי מעיד,

רפא. ל"ת לרבינו לא 27)המצוות' קרא: שם סנהדרין
חברך. בפני שלא דבריך ישמע שהדיין תגרום אל תשיא,

ה"בֿג.28) פכ"ב, ולקמן ה"י, בסמוך שבועות 29)ראה
בוש  אינו בעלֿדינו בפני שלא דבריו שהמטעים א, לא,

(רש"י). שקר מדברי

.ÁÔÓb¯z‰ ÈtÓ ÚÓBL Ôic‰ ‰È‰È ‡Ï30Ì‡ ‡l‡ , …ƒ¿∆««»≈«ƒƒ«À¿¿»∆»ƒ
.Ì‰È˙BÚË ÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ôk≈»»«ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈««¬≈∆
„ÓÚÈ - Ì‰Ï ·ÈL‰Ï È„k ÌBLÏa ¯È‰Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒƒ¿»¿≈¿»ƒ»∆«¬…

ÔÈc‰ ˜Òt Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÓb¯z‰31ÌÚË ‰Ê È‡Óe , «À¿¿»¿ƒ«»¿««ƒ≈≈∆««
‰Ê ‰kÊÂ ‰Ê ·iÁ32. ƒ≈∆¿ƒ»∆

בעלי30ֿ) מפי כששומע אלא להתברר יכולה האמת שאין
יד). ס"ק יז, סי' לחו"מ (סמ"ע עצמם ו,31)הדין מכות

מעמידים  שאין העדים, לשון לענין ו כח, בחו"מ וראה ב,
והעדים. הדיין בין ה"ו.32)מתרגם פ"ו, לעיל ראה

.Ë˙BLÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÚÓLÏ Ôic‰ CÈ¯»̂ƒ««»ƒ¿…««¬«¬≈ƒƒ¿ƒ¿
Ô‰È˙BÚË33‰Ê ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê ,CÏn‰ ¯Ó‡iÂ :¯Ó‡pL . «¬≈∆∆∆¡««…∆«∆∆…∆∆∆

˙n‰ C·e ÈÁ‰ Èa34¯Á‡Â ,BaÏa ÔÈc‰ ˙‡ ˜cˆÓe . ¿ƒ««¿≈«≈¿«≈∆«ƒ¿ƒ¿««
BÎ˙BÁ Ck35. »¿

על 33) היטב עמד לא שמא הדין, בעלי בפני עליהן לחזור
כך  על יגיבו בפניהם אותן וכששונה טענותיהם, דברי
על  יערערו שלא נוחה, הצדדים דעת שתהא וגם ויתקנום,
(סמ"ע  כראוי טענותיהם הבינו ולא שפסקו לומר הדיינים,

טו). ס"ק יז, סי' ה"ח,34)לחו"מ פ"ג סנהדרין ירושלמי
דבריהן. על שחזר שנאמר:35)הרי ב, ז, סנהדרין

אותו  בלבך, ואמת צדק שהוא מה - צדק" "ושפטתם
הדין. יחתוך לא נוקפו, לבו עוד כל אבל לאחרים. תשפוט

.ÈıÈÏÓ ‰OÚÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓ36ÏÚa ÏL ÂÈ¯·„Ï ƒ«ƒ¿«»∆…≈»∆≈ƒƒ¿»»∆««
?ÔÈc37¯Ó‡È ‡l‡ .˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL38‰Ó ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»∆»…««

˜zLÈÂ BÏ ‰‡¯pM39ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ „nÏÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿…¿…¿«≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡È·‰ elÙ‡ .ÏÏk ‰ÚË40:BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - „Á‡ „Ú ¿»»¿»¬ƒ≈ƒ≈∆»……«

ÔÚËpÏ ¯Ó‡È ‡l‡ !„Á‡ „Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡41‰Ê È¯‰ : ≈¿«¿ƒ≈∆»∆»…««ƒ¿»¬≈∆
„Ú !„ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡ÈÂ ‰„BiL È‡ÂÏ‰ !EÈÏÚ „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«∆∆¿…«¡∆≈ƒ«
ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‡e‰ „Á‡ „Ú :¯Ó‡ÈÂ ‡e‰ ÔÚËiL∆ƒ¿«¿…«≈∆»¿≈∆¡»

ÈÏÚ42‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .43. »«¿≈…«≈»∆

מעודדו 37)סניגור.36) הוא ועי"ז טוען הוא יפה לומר,
סניגור. לו יגיב 39)הבעלֿדין.38)ונעשה ולא הדיין,

יז. שם, בסמ"ע וראה ב), ל, התובע.40)(שבועות
היה 42)הנתבע.41) הונא רב ה"ח, פ"ג סנהדרין ירושלמי

אחד. עד מקבלים אין אומר: שהיה הדיין, את מבזה
כעורכי 43) עצמך תעש "אל מ"ח) פ"א, (אבות אמרו וכן

העשוק, שהוא בו שידע "אע"פ שם: רבינו ומפרש הדיינים"
שילמדהו  לו מותר אין זה כל עם שקר... עליו טוען ושחברו

כלל". ותועילהו שתצילהו טענה,
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.‡ÈLw·Ó ÔÈc ÏÚ·e ,Ô‰Ó „Á‡Ï ˙eÎÊ Ôic‰ ‰‡»̄»««»¿¿∆»≈∆««ƒ¿«≈
¯aÁÏ Ú„BÈ BÈ‡Â d¯Ó‡Ï44e‰‡¯L B‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¿»¿»¿≈≈«¿«≈«¿»ƒ∆»»

‰ÓÁ‰ ÈtÓe ,˙Ó‡ ˙ÚËa BÓˆÚ ÏÈv‰Ï ¯ÚËˆÓƒ¿«≈¿«ƒ«¿¿«¬«¡∆ƒ¿≈«≈»
˜lzÒ ÒÚk‰Â45- ˙eÏÎq‰ ÈtÓ LazL B‡ ,epnÓ ¿«««ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿

BÈ·‰Ï ,ËÚÓ B„ÚÒÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰46,¯·c‰ ˙lÁz ¬≈∆À»¿«¬¿««¬ƒ¿ƒ««»»
Ìl‡Ï EÈt Á˙t ÌeMÓ47‰Ê ¯·„a ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»∆

ÔÈic‰ ÈÎ¯BÚk ‰È‰È ‡lL ,‰a¯‰48. «¿≈∆…ƒ¿∆¿¿≈««»ƒ

ולהסבירם.44) נסתלקה.45)לנסחם תימן: בכת"י
בעלֿדין 47)להסבירו.46) כאילו שם. סנהדרין ירושלמי

שיוכל  פה לו לפתוח ועלינו טוען, אינו ולפיכך הוא אלם זה
ב) לז, ובגיטין א לו, (כתובות אמרו וכן זכויותיו. לטעון
ויובל  שמיטה הל' השווה הוא". לאלם פיך פתח זה, "כגון
לנתבע  אומרים שטרו... את בעלֿחוב "כשיביא הכ"ד: פ"ט,
אומר  שלו? פרוזבול איה הנתבע טען ואם לו, שלם
- הן אמר אם ואבד? פרוזבול לך היה לתובע, (=הדיין)
לאלם". פיך "פתח שם בגיטין נקרא וזה נאמן",

לאיסור 48) זה, קל סעד בין ולהבחין לשקול צריך הרבה
טענות  שמלמדו בזה הדיינים", כעורכי עצמו "עושה של
נב, (כתובות יוחנן ברבי ומצינו עלֿידו. לזכות איך ודרכים
הדין, מבעלי לאחד מה במידת שסייע על מאד שהצטער ב)
"עשינו  והתחטא: הרגיש ולבסוף בטענות, הדרכה ע"י
לפני  הדין עורך רש"י: ומפרש הדיינים", כעורכי עצמנו
לטובתו  לבם להפוך הדיינים את שעורך לזכותו... הדיינים

זה. של

ה'תשפ"א  סיון י"ד שלישי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מפני 1) הדיין יירא שלא לאֿתעשה, מצוות מתבארת בו

הדין  לבעלי לומר הדיין על שמצוה זרוע. בעל איש
לומר: לדיין האיסור בפשרה. או רוצים, אתם בדין בתחילה:
הדיון. בסדרי ירושלים דייני מנהג חייבו. וחבריי זיכיתי אני

חב  בדרכי שבירושלים הדעת נקיי רתם.הליכות

.‡C¯ „Á‡ ,ÔÈ„Ï EÈÙÏ e‡aL ÌÈL2‰L˜ „Á‡Â3: ¿«ƒ∆»¿»∆¿ƒ∆»«¿∆»»∆
˙‡ ÚÓLzMÓ B‡ ,Ì‰È¯·c ˙‡ ÚÓLz ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«∆

‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ ‰z‡ È‡Â Ì‰È¯·c4‰z‡ - ƒ¿≈∆¿ƒ«»≈«¿≈»«ƒ∆«»
ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ È‡M¯5·iÁ˙È ‡nL ! «««»∆≈ƒƒ¿»»∆∆»ƒ¿«≈

Ôic‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ˆÓÂ ,‰Lw‰6˙‡ ÚÓLzMÓ Ï·‡ . «»∆¿ƒ¿»≈««««»¬»ƒ∆ƒ¿«∆
È‡M¯ ‰z‡ È‡ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„˙Â Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈«¿≈»«ƒ∆ƒ«»««
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL !ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :¯ÓBÏ«≈ƒƒ¿»»∆∆∆¡«…»ƒ¿≈

LÈ‡7‡nL ,‡e‰ ÚL¯ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z ‡lL . ƒ∆……«ƒ¿ƒ»»∆»
ıv˜È ‡nL ,ÈLÈ„b ˙‡ ˜ÈÏ„È ‡nL ,Èa ˙‡ ‚¯‰È«¬…∆¿ƒ∆»«¿ƒ∆¿ƒƒ∆»¿«≈

È˙BÚÈË8˜˜f‰Ï ·iÁ - ÌÈa¯Ï ‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿ƒ»»¿À∆»«ƒ«»¿ƒ»≈
Ì‰Ï9. »∆

דיינים.3)נוח.2) ומטריח מריבה ומי 4)בעל זכאי מי
לכם.5)חייב. ולפסוק בדינכם הדין 6)לעיין את להפוך

דיבור 7)לזכותו. שם התוספות וכתבו ב, ו, סנהדרין
לחוש, לו אין חזקים, שניהם היו שאם חזק: ונמצא המתחיל

א. יב, משפט בחושן להלכה נפסק וכך יסייעו, שהשני
יז.8) אות דברים לחוש 9)ספרי לו שאין בתחילה, אפילו

(רדב"ז). ויצילוהו יסייעוהו שהרבים לקשה,

.·˙eÎÊ ‰‡¯Â ,Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‰È‰L „ÈÓÏz ÔÎÂ¿≈«¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈«¿»»¿
¯ÈLÚÏ ‰·BÁÂ ÈÚÏ10¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ˜˙L Ì‡ , ∆»ƒ¿»∆»ƒƒ»«¬≈∆≈

LÈ‡ ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï ÌeMÓ11¯·cÓ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ…»ƒ¿≈ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L12¯ea „ÈÓÏz ·ÈLBÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓe .13 ∆∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»∆…ƒ«¿ƒ

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÂÈÙÏ14. ¿»»«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

בדין.10) טועה דבריך 11)ורבו תכניס לא - שם סנהדרין
(דברים  ככתוב כנוס, מלשון תגורו לא ומפרש: איש , מפני
לחושן  הסמ"ע וכתב תאגור". ולא תשתה לא "ויין לט): כח,
אלא  עשירים, או עניים כששניהם הדין הוא יח: ט, משפט
כבוד  משום חושש הוא שאפילו להורות עני, אחד נקט:
ישתוק. לא זאת בכל העשיר, כבוד ומשום רבו,

שקר.12) דין לפסוק שגורם א, לא, עם 13)שבועות
ויטעהו. עימו וייתן ויישא וברש"י.14)הארץ, ב, ל, שם

.‚‡lL ,ÔÈca ‰ÚBhL Ba¯ ‰‡¯L „ÈÓÏ˙Ï ÔÈpÓeƒ«ƒ¿«¿ƒ∆»»«∆∆«ƒ∆…
ep·‡Â ep¯zÒ‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú BÏ ÔÈzÓ‡ :¯Ó‡È15, …««¿ƒ«∆ƒ»≈«ƒ¿∆¿¿∆¿∆¿∆

¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÈÓL ÏÚ ÔÈc‰ ‡¯wiL È„k¿≈∆ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«¿«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L16. ∆∆ƒ¿»

א).15) לא, (שם בתלמוד הנוסח וכן בניין, מלשון
דרך 16) לו יאמר אלא מסיים: ח ט, סימן משפט ובחושן

תורה  תלמוד הלכות וראה לימדתני. וכך כך רבי! כבוד:
ט. הלכה ה, פרק

.„Ìz‡ ÔÈ„a :‰lÁza ÌÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓƒ¿»«¿«¬≈ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ«∆
‰¯LÙa B‡ ÌÈˆB¯17ÔÈOBÚ - ‰¯LÙa eˆ¯ Ì‡ ?18 ƒƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»ƒ

- „ÈÓz ‰¯Lt ÔÈOBÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa≈≈∆¿»»¿»≈ƒ∆ƒ¿»»»ƒ
eËÙL ÌBÏL ËtLÓ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿À»¿»»∆¡«ƒ¿«»ƒ¿

ÌBÏL BnÚ LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .ÌÎÈ¯ÚLa19ÈÂ‰ ? ¿«¬≈∆≈∆ƒ¿»∆≈ƒ»¡≈
Úeva ‰Ê :¯ÓB‡20„Â„ È‰ÈÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ „Â„a ÔÎÂ . ≈∆ƒ«¿≈¿»ƒ≈«¿ƒ»ƒ

LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .BnÚ ÏÎÏ ‰˜„ˆe ËtLÓ ‰OÚ…∆ƒ¿»¿»»¿»«≈∆ƒ¿»∆≈
‰˜„ˆ BnÚ21‰¯Lt‰ ‡È‰Â Úeva e‰Ê :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ?22. ƒ¿»»¡≈≈∆ƒ«¿ƒ«¿»»

Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ…∆¿«ƒ««ƒ
‰ÂˆÓ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„ÈÂ Ì‰È¯·c ÚÓML∆»«ƒ¿≈∆¿»«¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbL È¯Á‡ Ï·‡ .Úˆ·Ïƒ¿…«¬»«¬≈∆»««ƒ¿»«ƒ¿ƒ
È‡M¯ BÈ‡ - ·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡«»««ƒ¿ƒ«»«»≈««

Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ˙BOÚÏ23¯‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ ·wÈ ‡l‡ ,24. «¬¿»»≈≈∆∆»ƒ…«ƒ∆»»

לשון 17) - פשרה צד. מכל מסויים וויתור ידי על הסכם
כתובות  לרבינו המשנה (פירוש קר ולא חם לא פושרים,
שבראשון, לפשרה, דין בין יש והבדל ה). משנה י, פרק
בכול, זוכה הזכאי אין ובפשרה חייב, והשני זכאי יוצא אחד

הכול. מפסיד החייב מפשרים.18)ואין הדיינים
יוצא 19) שהחייב שלום"? אין משפט שיש במקום "והלא

מרוצה. ובלתי הדין.20)מקופח כל 21)מיצוע "והלא
ועשייה  וויתור שמשמעה: צדקה"? אין משפט שיש מקום

הדין. משורת כאילו 22)לפנים שהפשרה ב. ו, סנהדרין

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



קכט oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כנ"ל. הצדדים שני בין התביעה וחותכת מבצעת
ודיינים 23) בדין טעינו שמא אנו יריאים לצדדים: לומר

המתחיל: דיבור שם (תוספות דיננו פסק את יהפכו אחרים
הדין). פנים 24)נגמר משוא ללא הדין מידת לפי לנהוג

שבועה  הדין בית חייב אם שם, בתוספות וראה ורחמים.
להיפטר  כדי ביניהם, לפשר דין הבית רשאי מהם, לאחד

ב. יב, משפט בחושן וכן שבועה. מעונש

.‰- ÔÈc ˙È·a ‰¯LÙa ÔÈc‰ ÈÏÚa eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈«ƒƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‰Ï LÈ25„iÓ e˜iL „Ú ,ÔÈc‰ ˙‡ Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ≈»∆«¬…¿ƒ¿…«∆«ƒ«∆ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

הם.25) ז,26)רשאים פרק לעיל (ראה סודר קניין קבלת
והתחייבותם  הסכמתם את המבטאת ובביאורנו), ב הלכה

קניין". צריכה "פשרה א) ו, (סנהדרין ההדדית

.ÂecL ˙BËBÈ„‰ ÈML .ÔÈc‰ ÁkÓ ‰¯Lt Ák ‰ÙÈ»∆…«¿»»ƒ…««ƒ∆¿≈∆¿∆»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ -27;Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï LÈÂ , ≈ƒ≈∆ƒ¿≈¿«¬≈ƒƒ«¬…»∆
‰¯Lt eOÚ Ì‡Â28¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - Ô„iÓ e˜Â ¿ƒ»¿»»¿»ƒ»»≈¿ƒ«¬…

Ô‰a29. »∆

פחות 27) דין בית שאין י, הלכה ב, פרק לעיל כמבואר
דין, ודינו יחידי לדון לו מותר מומחה אחד אבל משלושה,

י. הלכה ביניהם.28)שם פשרה עשה אחד אפילו
רבינו 29) נקט ולפיכך, מחייבתם, מידם הקניין קבלת כי

שניי  היו וקנו שהמפשרים שהסכימו עדים שיהיו כדי ם,
אפילו  הקניין את מכחישים אינם שהצדדים כל אבל מידם,
הרדב"ז  דעת וכן שם, (סנהדרין מועיל ביניהם מפשר אחד
שדיין  שניהם, מיד קנו שאם ומובן, רבינו). דברי בהבנת
כמבואר  בהם, לחזור יכולים ואין דין, דינו - להם ידון אחד
קניין, ידי על אינו דין שסתם אלא ב, הלכה ז, פרק לעיל

משנה). (כסף קניין ידי על אלא מועילה אינה פשרה וכל

.Ê:¯ÓBÏ ,ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiLk ,ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï ¯eÒ‡»¿∆»ƒ««»ƒ¿∆≈≈ƒ≈ƒ«
;ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ È¯·ÁÂ ,·iÁÓ‰ B‡ ‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡¬ƒ«¿«∆«¿«≈«¬≈«¿ƒ»«

‰OÚ‡ ‰Ó Ï·‡È¯‰ - Ôk ¯Ó‡ Ì‡Â ?ÈÏÚ ea¯ Ì‰L ¬»»∆¡∆∆≈«»«¿ƒ»«≈¬≈
„Bq ‰l‚Ó ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÏÏÎa ‡e‰30„ÈÓÏ˙a ‰OÚÓe . ƒ¿«≈»ƒ¿«∆«¬∆¿«¿ƒ

¯Á‡Ï L¯„n‰ ˙È·a e¯Ó‡pL ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰L ,„Á‡∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆¿¿≈«ƒ¿»¿««
˙ÈaÓ ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆB‰Â ,‰L ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL¿«ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ≈

‡e‰ „BÒ ‰l‚Ó ‰Ê :ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰Â ,L¯„n‰31! «ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»∆¿«∆

א.30) כט, בסנהדרין לשון 31)משנה ודבר א לא, שם
לנידון, אחד יאמר שלא זה, ובכלל שם). (=רש"י היה הרע
כמוכח  אותך, שחייב במה כדין שלא לך עשה הדיין
שחיטה  של בעובדה ב צט, קמא בבא התלמוד מסוגיית

ב). קטן סעיף יט, משפט לחושן (ש"ך מוגרמת

.ÁÔÈc ˜Òt BÏ ·zÎÏ ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ï‡L32- »«∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ¿…¿«ƒ
ÌÚ ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙È·Ï ÈBÏt ‡a :Ck BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒƒ

·iÁ B‡ È‡kÊ ‡ˆÈÂ ,CÎa BÚhL BÈc ÏÚa ÈBÏt33. ¿ƒ««ƒ∆¿»¿»¿»»«««»
ÌL ‡ÏÂ ÔÈkÊÓ‰ ÌL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«¿«ƒ¿…≈

ÔÈ·iÁÓ‰34Ì‰È¯·cÓ ,ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙Èa :‡l‡ , «¿«¿ƒ∆»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈∆
ÈBÏt ‰kcÊ35. ƒ¿«∆¿ƒ

הדין,32) לסתור יוכל אולי גדול, דין לבית להראותו שרוצה
שם. ובביאורינו ו הלכה ו, פרק לעיל ואין 33)ראה

והפסק  הטענות אלא והראיות, הטעמים לו לכתוב צריכים
כשישמע  יפה, דין בית כל כי ד). יד, משפט (חושן דין
(סמ"ע  לכולנו אחת שתורה לפיהן, לפסוק יידע הטענות

דעת 34)שם). נגד דעות רוב פי על נחתך והדין במקרה
דיעה 35)המיעוט. פי על נחתך שלא יבינו זה מסגנון

ילכו  שלא כדי החולק, הדיין שם את יזכירו ולא אחידה,
נראה  שזה זכאי, יצא פלוני לכתוב: יסתמו לא וגם רכיל,

הדיינים כל כאילו א כשקר, ל, (סנהדרין אחד פה זיכוהו
אליעזר). רבי כדעת

.ËÔÈÒÈÎÓ :ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ÏL Ì‚‰Ó ‰È‰ Ck«»»ƒ¿»»∆«¿≈¿»«ƒ«¿ƒƒ
ÌÈÒÈÎÓe ,Ì‰È˙BÚËÂ Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈∆¿«¬≈∆«¿ƒƒ
Ì„‡ Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe .Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ»»»

ıeÁÏ36,¯·ca Ì‰ÈÈa ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ÌÈic‰Â , «¿««»ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈≈∆«»»
,ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â .¯·c‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓB‚Â¿¿ƒ∆«»»¿««»«¿ƒƒ«¬≈ƒƒ

ÌÈicaL ÏB„‚Â37LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡ ¿»∆««»ƒ≈ƒ¿ƒ«»««ƒ
ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ú„È ‡lL È„k .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt¿ƒ«»«»¿≈∆…≈«∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ‰kfL ÈÓ ‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡≈∆«»ƒ∆ƒ»¿…≈∆«»

B·iÁL38. ∆ƒ¿

ומי 36) המזכה מי הדיינים של הוויכוח את ישמעו שלא
(פירוש  הדין מבעלי לאחד פנים ישאו שלא וגם המחייב,

ז). משנה ג, פרק שם לרבינו כבוד,37)המשנה לו לחלוק
גדול  שהוא מי בפני מדברים שאינם החכמים, מידת שכן

(תוספות ז משנה ה, פרק באבות המשנה כדברי יום מהם,
שם). א 38)טוב ל, שם ובגמרא כט, בסנהדרין משנה

"כדי  הוסיף: שם בפירושו ורבינו שם. נחמיה רבי כדברי
אדם". בני אצל אהובים הדיינים שיהיו

.ÈÚL¯ B‡ ÔÏÊ‚ ‡e‰L B¯·Áa Ú„BÈ ‡e‰L Ôic39- «»∆≈««¬≈∆«¿»»»
Ú Û¯Ëˆ‰Ï ¯eÒ‡˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL .Bn40. »¿ƒ¿»≈ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ :ÔÈOBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Úc‰ Èi˜ eÈ‰ CÎÂ¿«»¿ƒ≈«««∆ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ
ÌÈ·LBÈ Ì‰ ÈÓ ÌÚ eÚ„iL „Ú ÔÈ„a41ÌÈÓ˙BÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ«∆≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ

Ì‰nÚ Ì˙BÁ ÈÓ eÚ„iL „Ú ¯ËM‰ ˙‡42ÌÈÒÎ ‡ÏÂ , ∆«¿»«∆≈¿ƒ≈ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ
Ô‰nÚ ·ÒÓ ÈÓ eÚ„iL „Ú ‰cÚÒÏ43. ƒ¿À»«∆≈¿ƒ≈≈ƒ»∆

לשמים.39) אדם שבין עבירות ב,40)עובר ל, שבועות
האמת. מדרך ולהטותו להטעותו עלול שמא 41)וזה

בוגדים  קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם יצטרף
י"ד). הלכה ב, פרק עד 42)(לעיל עימהם יחתמו שמא

בדבר  בושים ונמצאו כולם עדות ומבטל פסול, אחד
וברש"י). א כג, חכם 43)(סנהדרין לתלמיד הוא שגנאי

ברכות  וראה וברש"י), (שם בסעודה הארץ עם אצל לישב
יסב  ואל חכם... לתלמיד לו גנאי דברים "שישה ב מג,
הלכה  ה, פרק דעות בהלכות וכן הארץ", עמי של בחבורה

י"א. הלכה ה, פרק התורה יסודי ובהלכות ב,

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שוחד 1) מקרי הזכאי. את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור

לאהובו  לדון האיסור מהם. להתרחק הדיין שצריך דברים,
הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או
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.‡ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .„ÁL Áw˙ ‡Ï2, …ƒ«…«≈»ƒ«¿«≈∆«ƒ
È‡kf‰ ˙‡ ˙BkÊÏ elÙ‡ ‡l‡3- ·iÁ‰ ˙‡ ·iÁÏe ∆»¬ƒ¿«∆«««¿«≈∆««»

¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯eÒ‡»¿≈¿…«¬∆«¬≈ƒ¿«»
„ÁL Á˜Ï4Ô˙Bp‰ epÚa˙iLk „ÁM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ .5. …≈«…«¿«»¿«¬ƒ«…«¿∆ƒ¿»∆«≈

תטה 2) לא משום: מוזהר הוא זה שעל החייב, את לזכות
א 3)משפט. קה, (כתובות הוא זכאי אם יחייבו שלא

חד",4)וברש"י). שהוא שוחד? "מה אמרו: ב עמ' ושם
ממנו  שלקח כיון אחד, לב נעשים והמקבל הנותן כלומר,
רואה  אדם "ואין כגופו, ונעשה אצלו דעתו נתקרבה שוחד,

(שם). לעצמו" כל 5)חובה ב) ד, (תמורה שאמרו כמו
מועיל, ואינו עשוי אינו ועשה, תעשה אל תורה שאמרה דבר
ע"י  ללווה יוצאה המלוה שלקח שרבית הסיקו, ב ו, ושם
(ביאור  שוחד לענין רבינו למד וממנה בביתֿהדין, תביעתו
(שמואלֿא, שמואל הנביא אמר וכן ב). ט, לחו"מ הגר"א
לכם". ואשיב בו עיני ואעלים כופר לקחתי מי "ומיד ג) יב,

.·.Ô˙Bp‰ Ck ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ Á˜Bl‰L ÌLÎe¿≈∆«≈«≈¿…«¬∆««≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL6. ∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

ב)6) עה, (בבאֿמציעא ריבית איסור לענין שאמרו כמו
לענין  הואֿהדין וגו'. עור ולפני משום עובר הנותן שהלווה

ג). ס"ק שם הגר"א (ביאור שוחד

.‚¯ÎO ˙Ba¯‰Ï È„k ,B˙ÏÚÓ Ïc‚Óe ·LBiL Ôic Ïk»«»∆≈¿«≈«¬»¿≈¿«¿»»
ÂÈfÁÏ7ÂÈ¯ÙBÒÏe8È¯Á‡ ÌÈËBp‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ¿«»»¿¿»¬≈ƒ¿««ƒ«¬≈

Ì‰Ï ¯Ó‡ CÎÏe .Ï‡eÓL Èa eOÚ ÔÎÂ .Úˆa‰9: «∆«¿≈»¿≈¿≈¿«∆¡«»∆
„ÁL eÁ˜iÂ Úˆa‰ È¯Á‡ ehiÂ10ÔBÓÓ „ÁL ‡ÏÂ . «ƒ«¬≈«»««ƒ¿…«¿……«»

,„Á‡ Ôi„a ‰OÚÓe .ÌÈ¯·c „ÁL elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ…«¿»ƒ«¬∆¿«»∆»
L˙È‚e„a ‰ÏBÚ ‰È‰11ËLÙe ,¯‰pa ¯·ÚÏ ‰pË˜ ∆»»∆¿ƒ¿«»«¬…«»»»«

BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰Â ,B˙iÏÚa BÚiÒÂ B„È „Á‡∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿»»ƒ¿»«
ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰12,„Á‡a ‰OÚÓe . ««»¬≈ƒ»¿¿ƒ«¬∆¿∆»

‰¯·‡ ¯È·Ú‰L13„È„¯ ÏÚÓ - ÛBÚ ÏL ‰ˆB -14 ∆∆¡ƒ∆¿»»∆≈«¿ƒ
˜¯ ‰qk ¯Á‡Â ,Ôic‰15ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ôic‰ ÈÙlÓ ««»¿«≈ƒ»…ƒƒ¿≈««»¿»«¬≈ƒ

˙Á‡ ‰zÓ ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt»¿¿ƒ«¬∆¿∆»∆≈ƒ«»»««
EÏ È‡ ÏeÒt :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰k Ôi„Ï ‰p‰k ˙BznÓƒ«¿¿À»¿«»…≈¿»«»¬ƒ¿

ÒÈ¯‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï16‡È·Ó ‰È‰L ,Ôic ÏL „Á‡ ¿ƒ«¬∆¿»ƒ∆»∆«»∆»»≈ƒ
ÌÚt .˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ e‰„O CBzÓ ÌÈ‡z BÏ¿≈ƒƒ»≈≈∆∆«»¿∆∆«»««
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙aMa ÈLÈÓÁa ‡È·‰Â ÌÈc˜‰ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ««»ƒ¿≈∆»»
ÏÚ Û‡ .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰ BÏ ¯Ó‡Â .ÔÈ„ƒ¿»«««»¬≈ƒ»¿¿ƒ««
ÔpÓÊa ‡lL Ô‡È·‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ôic ÏMÓ ÌÈ‡z‰L Ètƒ∆«¿≈ƒƒ∆«»ƒ∆¡ƒ»∆…ƒ¿«»

ÔÈ„Ï BÏ ÏÒÙ -17. ƒ¿«¿ƒ

לדין.7) הנתבעים את המזמינים את 8)שמשיו הכותבים
הדין. בהן.9)פסקי תימן: נו,10)בכת"י (שבת ואמרו

דין) והטיית שוחד (במקח חטאו שמואל בני האומר "כל א)
שלא  הבצע"? אחרי "ויטו מקיים אני ומה טועה... אלא אינו
בכל  מחזר הצדיק שמואל שהיה אביהם, כמעשה עשו
אלא  כן עשו לא והם בעריהם... אותם ודן ישראל מקומות
ולסופריהם". לחזניהם שכר להרבות כדי בעריהם ישבו

כסירות 11) "ואחריתכן ב) ד, (עמוס הכתוב מלשון סירה,
ב.12)דוגה". קה, הגדולות 13)כתובות הנוצות כנף,

אברתו". על "ישאהו יא) לב, (דברים הכתוב מלשון בכנף,
אחר  נמשך זה שסגנון ויתכן, איננה. זו תיבה תימן, ובכת"י
ונוצה". חסידה אברה "אם יג) לט, (איוב הכתוב

"והצניפות 14) כג) ג, (ישעיה ככתוב עליון, צעיף
הארץ.15)והרדידים". אדמת 16)שעל המעבד פועל

והשאר  היבול, מן חלק לעצמו שיקח בתנאי השדה, בעל
השדה. וכתב 17)לבעל ב. ז, סנהדרין וכן שם, כתובות

ממש, דברים שוחד שאפילו ד ס"ק ט, סי' לחו"מ הסמ"ע
עד  לו להקדים דרכו היה כשלא לדיין, שלום להקדים כגון
מלוה  הל' ראה ריבית, לענין זה שאסרו כמו אסור. - כה

הי"ב. פ"ה, ולוה

.„‰Ï‡L Ï‡ML Ôic Ïk18‰ÊÏ ÔÈ„Ï ÏeÒt - »«»∆»«¿≈»»¿ƒ»∆
BÏÈ‡L‰L19BÏ ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»

È¯‰L ,¯Lk - ÏÈ‡L‰Ï BÏ ‰È‰ Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔicÏ««»¿«¿ƒ¬»»»¿«¿ƒ»≈∆¬≈
.epnÓ Ï‡BL ‰Ê Ì‚«∆≈ƒ∆

שהוא.18) איזה שימושי חפץ או קה,19)כלים, כתובות
אינו  שאם מזה, משמע לשאול, שרגיל מפרש: שם ורש"י ב
וכן  לדונו, לו מותר בלבד, במקרה אלא ממנו לשאול רגיל

א. סע' ט, סי' חו"מ בשו"ע

.‰ÌÈÏËa ÂÈÈc - Ôe„Ï B¯ÎO ÏËBpL Ôic Ïk20. »«»∆≈¿»»ƒ»¿≈ƒ
‡lL ‡e‰Â21˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯kp‰ ¯ÎO ‰È‰È ¿∆…ƒ¿∆»»«ƒ»¬»ƒ»»≈

ez :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈ„Ï ÌÈL ÂÈÙÏ e‡·e ,BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»«»∆¿
ÈÏ ez B‡ ,ÌÎÏ Ôe„‡L „Ú ÈzÁz ‰OÚiL ÈÓ ÈÏƒƒ∆«¬∆«¿««∆»»∆¿ƒ
¯k ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - È˙Ïha ¯ÎO¿««»»ƒ¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆«»»ƒ»

¯˙BÈ ‡ÏÂ „·Ïa ‰Ïha‰ ¯ÎO ‡e‰L22ÏhÈÂ , ∆¿«««»»ƒ¿«¿…≈¿ƒ…
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‰ÂLa Ì‰ÈMÓ23¯zÓ ‰Ê ÔB‚k -24. ƒ¿≈∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿∆À»

פ"ב,20) סוף בקידושין הר"ן וכתב א. כט, בבכורות משנה,
כל  אלא בטל, הוא שכר, עליו שנטל בלבד, זה דין שלא
נטל  שלא ידוע אלאֿאםֿכן בטלים לכן קודם שדן דיניו

בטלים". "דיניו ששנינו: זהו שכר, העיר 21)בהם כבר
שכר  שיהיה "והוא היא: האמיתית שהנוסחה חדש", ה"פרי
ניכר  שיהא כלומר: וינציאה, בדפ' הנוסח וכן הניכר",

הדיינות. שכר הוא זה א.22)ששכר קה, כתובות
שכר  לדיין נותנים אמרו: ה"א פ"א, סנהדרין ובירושלמי

בטלו. שכר ולעד בפני 23)בטלו, שלא מזה יטול שאם
יחשוב  עצמו הנותן או יותר, לו שנתן חבירו יחשוב זה,
(כסףֿמשנה). שוחד שנוטל ויחשדהו ממנו רק נטל שלא

זה 24) על לאחרים, ניכר שאינו אלא בטלה, שכר הוא ואם
לדון, שכר שנוטל הדיין "מכוער א) קה, (כתובות  שנינו

דין". שדינו אלא

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,B·‰B‡ ‡e‰L ÈÓÏ Ôe„Ï ÔicÏ ¯eÒ‡»««»»¿ƒ∆¬««ƒ
BÈ·LBL BÈ‡L25;BLÙk ¯L‡ BÚ¯ ‡ÏÂÈÓÏ ‡ÏÂ ∆≈¿ƒ¿…≈¬∆¿«¿¿…¿ƒ

Lw·Ó ‡ÏÂ BÏ ·ÈB‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B‡BOL∆¿««ƒ∆≈≈¿…¿«≈
B˙Ú¯26;ÔÈÂL ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÈL eÈ‰iL CÈ¯ˆ ‡l‡ »»∆»»ƒ∆ƒ¿¿≈«¬≈ƒƒ»ƒ

ÌaÏ·e ÌÈic‰ ÈÈÚa27„Á‡ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ¿≈≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ…»»«ƒ∆∆»
ÏÂ Ì‰Óe‰BÓk ˜„ˆ Ôi„ EÏ ÔÈ‡ - ÂÈOÚÓ ‡28. ≈∆¿…«¬»≈¿««∆∆»

(שמואל25ֿ) דוד" "רעה חופתו. בימי אותו המלווה ידידו
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דדוד". "שושבינא יונתן: מתרגם לז) טו, כתובות 26)ב,
לו  יראה לא - שונאו חובה; לו יראה לא - אוהבו ב, קה,
לדון  אני פסול אשי: רב בר מר אמר א קיט, ובשבת זכות.
רואה  אדם ואין כגופי, עלי שחביב מתוך לתלמידֿחכם,
רבינו: לשון ומדקדוק א. כט, סנהדרין וראה לעצמו, חובה
הדין  אין אבל איסור, אלא זה שאין נראה לדון, לדיין אסור
ז). ז, חו"מ בשו"ע וכן (רדב"ז, כך משום נפסל

תכירהו 27) לא - במשפט פנים תכירו "לא ב, ז, סנהדרין
וכן  שנאה), (=מחמת תנכרהו" לא אהבה); (=מחמת

ל). ז, (חו"מ הגר"א פט"ז:28)בבאורי דברים, 'ספרי'
(ביאור  ראיות" ומביא תובע בצדקו, צדיק - צדק "ושפטתם
ע"פ  הדיין ידון שלא ה'ספרי', כוונת לא), אות שם, הגר"א
אלא  חבירו, נגד אחד בעלֿדין של נאמנות מתוך השערה,
ראיות  ע"פ זה, לדין שנוגע במה בצדקו", "צדיק שיהיה
הבעלֿדין  את הדיין יכיר שלא טוב שיותר ומכאן, והוכחות,
צדקת  ע"פ רק תוחלט המשפט שהכרעת כדי מעשיו, ואת

קוק). הכהן א"י ר' להרב אליה, (באר הנידון המשפט

.Ê- ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡BOL ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÈL Ïk»¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ∆¿ƒ∆∆∆
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ„a ·LÈÏ ÔÈ¯eÒ‡29Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL . ¬ƒ≈≈¿ƒ∆ƒ∆∆»»∆≈

ÏwÚÓ ËtLÓ ˙‡ÈˆÈÏ30˙Úc Ô‰ÈÈaL ‰‡O‰ ÈtÓ , ƒƒ«ƒ¿»¿À»ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈≈∆««
.B¯·Á È¯·c ¯zÒÏ ‰ËB „Á‡ Ïk»∆»»ƒ¿…ƒ¿≈¬≈

א.29) כט, "על 30)סנהדרין ד) א, (חבקוק הכתוב מלשון
מעוקל". משפט יצא כן

.ÁÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ Ôi„ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆«»«¿¿ƒ∆∆À«««
B¯‡eˆ31ÂÈzÁzÓ BÏ ‰Áe˙t Ìp‰È‚Â ,32ÈÓ ˙‡ Ú„ÈÂ . «»¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«∆ƒ

Ô„ ‡e‰ ÈÓ ÈÙÏÂ ,Ô„ ‡e‰33epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú ÈÓe , »¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .˙Ó‡‰ ÂwÓ ‰Ë Ì‡ƒ»»ƒ«»¡∆∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«

Ï‡34Ì„‡Ï ‡Ï Èk ,ÌÈOÚ Ìz‡ ‰Ó e‡¯ :¯ÓB‡Â . ≈¿≈¿»«∆…ƒƒ…¿»»
ÈÈÏ Èk eËtLz35. ƒ¿¿ƒ«»

הת 31) ונוסח שם, הרי"ף וכגירסת א ז, למוד:סנהדרין
יריכיו. בין לו מונחת חרב רומזת 32)כאילו - החרב שם.

לחו"מ  (סמ"ע לעולםֿהבא – והגיהנם בעולםֿהזה, לעונש
ח). ב).33)ח, ו, (סנהדרין הקב"ה שהוא 34)את מכאן,

ישפוט", אלהים "בקרב מסיים: והכתוב הקב"ה, לפני דן
אלהים  בקרב ישפוט הפסוק, בראש הנזכר הקב"ה כלומר:

יא). שם, (סמ"ע מהם להפרע הדיינים הם הרי 35)-
הקב"ה. את כדן שהוא

.ËÌ¯Bb - BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc Ô„ BÈ‡L Ôic Ïk»«»∆≈»ƒ¡∆«¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ ˜lzÒzL ‰ÈÎMÏ36‰fÓ ÏËBpL Ôic ÏÎÂ . «¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈¿»«»∆≈ƒ∆

‰·Bb ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ - ÔÈck ‡lL ‰ÊÏ Ô˙BÂ¿≈»∆∆…«ƒ«»»∆
LÙ Ì‰ÈÚ·˜ ˙‡ Ú·˜Â :¯Ó‡pL .˙BLÙ epnÓ37. ƒ∆¿»∆∆¡«¿»«∆…¿≈∆»∆

- ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic ÏÎÂ¿»«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ¬ƒ»»««
Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ Ôwz el‡k38‰ÈÎMÏ Ì¯B‚Â , ¿ƒƒ≈∆»»»À¿≈«¿ƒ»

Ï‡ ˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈa ‰¯LzL39. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«≈
?˙‡f‰ ‰¯vÏÂ Èl ‰Ó :Ôic‰ ¯Ó‡È ‡nLÂ40„eÓÏz ¿∆»…«««»«ƒ¿«»»«…«¿

ËtLÓ ¯·„a ÌÎnÚÂ :¯ÓBÏ41‰Ó ‡l‡ ÔicÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»≈««»∆»«
˙B‡B¯ ÂÈÈÚM42. ∆≈»

א.36) ז, נעשה 38)שם.37)סנהדרין "כאילו א י, שבת
בראשית". במעשה להקב"ה שם.39)שותף סנהדרין

יענש.40) יטעה במשפט,41)שאם שעמכם הטענות לפי
וברש"י). ב ו, (שם תיענשו ולא תשפטו, דברים אותם לפי

(שם 42) יענש לא ושוב לאמיתו, להוציאו להתכוון עליו
וברש"י).

.ÈÌÈÚL¯k EÈÙÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚa eÈ‰È ÌÏBÚÏe43, ¿»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
¯˜L ÔÚBË Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ˙˜ÊÁ·e44‰Ó ÈÙÏ Ôe„Â , ¿∆¿«∆»∆»≈∆≈∆∆¿¿ƒ«

Ó ‰‡¯zMeÈ‰È - EÈÙlÓ e¯ËtiLÎe .ÌÈ¯·c‰ Ô ∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ¿
Ïk Ôe„Â ,ÔÈc‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ eÏawLk ,ÌÈ˜Ècˆk EÈÈÚa¿≈∆¿«ƒƒ¿∆ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿»

˙eÎÊ ÛÎÏ Ì‰Ó „Á‡45. ∆»≈∆¿«¿

חשוב 43) פלוני איש לומר: מהם, לאחד לבך יטה שלא
רואה  אתה אין כן, אומר אתה שאם שקר, יטעון ולא הוא

וברע"ב). מ"ח פ"א (אבות חובה שיחפש 44)לו כדי
הדין  לאמיתת ירד ועי"ז אחד, כל של וברמאות בטענותיהם

שם). יו"ט גזלן 45)(תוספות לומר: בחייב תחשוד שלא
נתכוון  ולא היה טועה שמא לומר: תזכהו אלא זה, היה

וברע"ב). (שם לגזול

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
חזקות,1) אומדנות פי על בהם שחותכים ממונות דיני

לחתוך  לא לדיין אזהרה ברורות. ראיות בהם שאין למרות
לענוש  לדיין הסמכות מרומה. שהוא בו כשיודע הדין
קל  הבריות כבוד יהיה שלא בלבד. וגדר סייג משום ולהכות

הדיין. בעיני

.‡ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚ ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ôe„Ï ÔicÏ LÈ≈««»»¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ
BaÏa ˜ÊÁ ¯·c‰Â ,˙Ó‡ Ô‰L Ô‰Ï ‰ËB BzÚcL∆«¿»»∆∆≈¡∆¿«»»»»¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ‡e‰L∆≈««ƒ∆≈»¿»»¿»¿≈
,‡e‰ Ôk ¯·c‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»≈«¿««∆«»»≈
Ì„‡ ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .Ú„BiM ‰Ó ÈÙk Ô„ ‡e‰L∆»¿ƒ«∆≈«≈«¬≈∆ƒ¿«≈»»

ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L2ÔÓ‡ ‡e‰L Ì„‡ ÔicÏ ¯Ó‡Â , ¿»¿≈ƒ¿»«««»»»∆∆¡»
„eLÁ LÈ‡‰ ‰fL ,ÂÈ¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcLÂ BÏˆ‡∆¿¿∆«¿∆∆«¿»»∆∆»ƒ»

‰Úe·M‰ CÙ‰Ï ÔicÏ LÈ - ‰Úe·M‰ ÏÚ3ÏÚ ««¿»≈««»«¬…«¿»«
Bc‚kL4Ôic ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ ;ÏhÈÂ Ú·MÈÂ , ∆¿∆¿¿ƒ»«¿ƒ…ƒ¿»¿»«¿∆«»

‰Ê È¯·c ÏÚ5„·Ú B‡ ‰M‡ ‰˙È‰ elÙ‡ .6ÌÈÓ‡ «ƒ¿≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆∆∆¡»ƒ
CÓBÒ - BaÏa ÔBÎÂ ˜ÊÁ ¯·c‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,BÏˆ‡∆¿ƒ»»«»»»»¿»¿ƒ≈

Ô„Â ÂÈÏÚ7‰fL BÓˆÚ ‡e‰ Ú„È Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»»¿≈»ƒ«ƒ»««¿∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .„eLÁ8Ì„‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ ·BÁ ¯ËL »¿≈ƒ»»¿«¿»»¿»«»»

·B¯˜ B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ CÓqL9!‡e‰ Úe¯t ‰Ê : ∆»«»»¬ƒƒ»»∆»«
‡Ï :‰ÊÏ ¯ÓBÏ BÏ LÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ BzÚ„ ‰ÎÓÒ Ì‡ƒ»¿»«¿«¿»»≈«»∆…

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz10ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ B‡ .11·BÁ ¯ËL ƒ»«∆»ƒ¿»ƒ»»»»¿«
¯Á‡Ï12ÏÏk B¯ËL ÌbÙ ‡lL ‰ÊÏ ÔzÈ -13ÁÈpÈÂ , ¿«≈ƒ≈»∆∆…ƒ¿«¿»¿»¿«ƒ«

„Á‡‰ È¯·„a B¯ËL ÌbÙpL ‰Ê14¯ËM‰ CÈÏLÈ B‡ . ∆∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»∆»«¿ƒ«¿»
ÂÈÙa15‡aL ÈÓ ÔÎÂ .‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk .Ba Ôe„È ‡ÏÂ ¿»»¿…»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆»

,‰‡eˆ ‡Ïa ˙nL ÈBÏt Ïˆ‡ ÔB„wt BÏ LiL ÔÚËÂ¿»«∆≈ƒ»≈∆¿ƒ∆≈¿…«»»
ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â16ÏÈ‚¯ ÔÚBh‰ ‰Ê ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿…»»∆«≈»ƒ

˙nL LÈ‡‰ ‰Ê ˙È·a Òk‰Ï17‰fL Ôic‰ Ú„È Ì‡ , ¿ƒ»≈¿≈∆»ƒ∆≈ƒ»«««»∆∆
„eÓ‡ BÈ‡ ˙n‰18‰Ê ıÙÁ BÏ ˙BÈ‰Ï19BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ , «≈≈»ƒ¿≈∆∆¿»¿»«¿
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B˙BÂ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ B‡ÈˆBÓ - ˙Ó ÏL ıÙÁ‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆≈ƒƒ«¿ƒ¿¿
Ba „eÓ‡‰ ‰ÊÏ20ÌÈÓÈÒ Ô˙Â21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆»»¿»«ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

‰Ó ÈÙÏ ,Ôic ÏL BaÏÏ ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»∆»¿ƒ∆«»¿ƒ«
‰ÎÈ¯ˆ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ .˙Ó‡‰ ÔÈ„ ‡e‰L BÏ ‰‡¯iM∆≈»∆∆ƒ»¡∆ƒ≈»»ƒ¿ƒ»
ÈL Ôic‰ ÈÙÏ e‡B·iL ÔÓÊaL ?ÌÈ„Ú ÈL ‰¯Bz»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈««»¿≈

Ú Û‡ ,Ô˙e„Ú Èt ÏÚ Ôe„È - ÌÈ„ÚÚ„BÈ BÈ‡L Èt Ï ≈ƒ»«ƒ≈»««ƒ∆≈≈«
¯˜La B‡ e„ÈÚ‰ ˙Ó‡a Ì‡22. ƒ∆¡∆≈ƒ¿∆∆

ּכפר.2) והוא ממון תובעו אדם שבדרך 3)שהיה אע"פ
לשבועה. חבירו את לפסול נאמן אחד עד אין כלל

א.5)התובע.4) פה, לעדות 6)כתובות פסולים שהם
בהיותו 7)לגמרי. כזו, בעדות אשתו את האמין רבא שם,

תשקר. לא שהיא את 8)משוכנע הטוען המלוה מידי
כשר,9)הלווה. אחד עד אילו כי לעדות, פסולים שהם

להשבע, המלוה את לחייב זה, הוא פרוע שטר לטעון נאמן
בהל' כמבואר דבריו, על סומכת הדיין דעת כשאין אפילו

ה"א. פי"ד, ולווה וכפירוש 10)מלוה שם, כתובות
חננאל. רבינו בשם שם הלווה.11)ה'תוספות' על

מהם.12) לאחד אלא לשלם לו ואין כסף, ממנו שלוה
הוא.13) פרוע לומר: עליו ערערו רב 14)שלא כדעת

שם  הרא"ש שפירשו וכפי דדיינא", "בשודא שם: אלפס
ו. אות בו.15)פ"ט, יגבה שלא אלא יקרענו, לא וגם

זה, פסול עד על סומך שאינו אחר, לביתֿדין ילך אם ויתכן,
פה, בכתובות סיכמו וכן רש"י). בשם שם (רא"ש בו יגבה

לגמרי. השטר קורעים שלא וברורים 16)א מצויינים
והתחקה 17)ביותר. בסימנים שהסתכל בו, לחשוד שנוכל

(רש"י 18)עליהם. כך על אותו אומדים אנשים אין
ב). נב, יקר 19)לגיטין דבר הוא והחפץ עני, שהיה כגון

אותו 20)מאד. אומדים ואנשים כעשיר, מוחזק שהוא
כזה. אין 21)בחפץ - בו" "אמוד הנפקד היה אילו אבל

ממנו  הנפקד קנהו שמא כי לו, מועילים המפקיד סימני
וכתבו  ה"ד. פ"ו, שאלה הל' והשווה ב) פה, (כתובות
הוא  שלי וטוען חי הנפקד היה שאילו אע"פ שם, ה'תוספות'
מצא  מציאה אולי כי אמוד, שאינו אע"פ נאמן, הוא החפץ

קיבלו  לטובת או כן טוענים אנו אין זאת בכל במתנה,
מאד. נדיר דבר זהו כי יודע 22)היתומים, שאם ומכאן,

ולא  יודע שהוא מה כפי לדון עליו שקר, שהעידו הדיין
ה"ג). בסמוך וראה (רדב"ז, לעדים יחוש

.·Èza ea¯MÓ Ï·‡ .ÔÈc‰ ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ≈ƒ««ƒ¬»ƒ∆«»≈
Ì‰ÈOÚÓa ÌÈe‚‰ eÈ‰ elÙ‡Â ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÔÈÈ„ƒƒ∆≈»¬ƒ«¬ƒ»¬ƒ¿«¬≈∆
Èza ·¯ eÓÈkÒ‰ ,‰Èa ÈÏÚ·e Èe‡¯k ÌÈÓÎÁ ÔÈ‡ -≈»¬»ƒ»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ…»≈

‰Úe·L eÎÙ‰È ‡lL :Ï‡¯OÈ ÈÈ„23‰È‡¯a ‡l‡ ƒ≈ƒ¿»≈∆…««¿¿»∆»ƒ¿»»
˙e„Úa B˙˜ÊÁ e„ÈÒÙÈÂ ¯ËL eÓbÙÈ ‡ÏÂ .‰¯e¯a¿»¿…ƒ¿¿¿»¿«¿ƒ∆¿»¿≈
Ôic‰ Ôe„È ‡ÏÂ .ÔÈÈc‰ Ïk ¯‡La ÔÎÂ .ÏeÒt B‡ ‰M‡ƒ»»¿≈ƒ¿»»«ƒƒ¿…»««»
Ïk ¯Ó‡È ‡lL È„k ,B˙ÚÈ„Èa ‡ÏÂ BzÚc ˙ÎÈÓÒaƒ¿ƒ««¿¿…ƒƒ»¿≈∆……«»
.‰Ê ÏÚ ˙ÎÓBÒ ÈzÚ„Â ,‰Ê È¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó ÈaÏ :ËBÈ„‰∆¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆∆«∆
,‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈ƒƒƒ«¿ƒ∆»ƒ¿»»¿»

˙n‰ ÔcÓ‡a ‡ÏÂ Ôic‰ ˙Ú„a ‡Ï24ÔÚBh‰ B‡25Û‡Â . …¿««««»¿…¿À¿««≈«≈¿«
,ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„a ÔÓ‡ Ì„‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ≈ƒ»»∆¡»¿»»ƒ»«¿»ƒ

ÔÈca ÔÈzÓÓ - ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ó‡L Ôic‰ ˙Ú„ ‰˙ËÂ26, ¿»¿»««««»∆¡∆≈«¿ƒ«ƒ

„Ú ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÌÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ,B˙e„Ú ‰ÁB„ BÈ‡Â¿≈∆≈¿≈¿≈ƒ«¬≈ƒƒ«
‰¯Lt eOÚÈ B‡ ,„Ú‰ È¯·„Ï e„BiL27ÔÓ ˜lzÒÈ B‡ , ∆¿ƒ¿≈»≈«¬¿»»ƒ¿«≈ƒ

ÔÈc‰28. «ƒ

התובע.23) לא.24)על או אמוד הוא דעת 25)אם
פ"ט. לכתובות ברי"ף הובאה הדין 26)הגאונים, משהה

שם.27)ומחמיצו. ב"הגהות 28)רי"ף וכתוב
שלא  יכלתם, בכל להתרחק הדיינים צריכים מיימוניות":
נתמעטו  מאד כי פשרה), דרך (אלא תורה דין עליהם יקבלו
שמעון  בימי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי הלבבות.
יוחאי: בר שמעון רבי אמר ממונות, דיני ניטלו שטח בן
יכול  איני משה": ה"פני ופירש לדון. חכם שאיני ה' ברוך
היה. הדין מן עצמו וחושך המשפט, עונש עלי ואין לדון,

.‚‰n¯Ó ‡e‰L ÔÈ„a Ú„BÈ ‡e‰L ÔicÏ ÔÈpÓe29‡lL , ƒ«ƒ««»∆≈«¿ƒ∆¿À∆∆…
epÎzÁ‡ :¯Ó‡È30¯ÏBw‰ ‰È‰ÈÂ ,31È¯‡eˆa ÈeÏz …«∆¿¿∆¿ƒ¿∆«»»¿«¿≈

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌÈ„Ú‰32„ˆÈk . »≈ƒ«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈«
‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ‰a¯‰ ¯˜ÁÈÂ Ba L¯„È ?‰OÚÈ«¬∆ƒ¿¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

˙BLÙ ÈÈc ÏL33Ba ÔÈ‡L] BzÚ„ ÈÙÏ BÏ ‰‡¯ Ì‡ . ∆ƒ≈¿»ƒƒ¿∆¿ƒ«¿∆≈
Ì‡ Ï·‡ .˙e„Ú‰ Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ C˙BÁ - ˙e‡n«̄»≈∆«ƒ«ƒ»≈¬»ƒ
BzÚc ÔÈ‡L B‡ ;˙e‡n¯ Ba LiL [BÙ˜B BaÏ ‰È‰»»ƒ¿∆≈«»∆≈«¿
ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ∆∆«ƒ¿≈»≈ƒ««ƒ∆≈»
ÏÚ·e È‡n¯ ‰Ê ÔÈc ÏÚaL ‰ËB BzÚcL B‡ ;ÔÏÒÙÏ¿»¿»∆«¿»∆««ƒ∆««««

‡ÈO‰Â ,‰Ó¯Ú34ÌÈ¯Lk Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ »¿»¿ƒƒ∆»≈ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ
ÏÏkÓ BÏ ‰‡¯pL B‡ ;ÌÚË‰ ‰ÊÂ ,e„ÈÚ‰ Ìnz ÈÙÏe¿ƒÀ»≈ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÈ¯zÒÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LiL ,ÌÈ¯·c‰35È‡Â ,Ô «¿»ƒ∆≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿À»ƒ¿≈»
¯eÒ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk - Ì˙Bl‚Ï ÌÈˆB¯ƒ¿«»»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»
,‰Ê ÔÈcÓ BÓˆÚ ˜lÒÈ ‡l‡ ,ÔÈc‰ B˙B‡ CzÁÏ BÏ«¿…«ƒ∆»¿«≈«¿ƒƒ∆

¯·ca ÌÏL BalL ÈÓ epÈ„ÈÂ36ÌÈ¯·c‰ È¯‰Â . ƒƒ∆ƒ∆ƒ»≈«»»«¬≈«¿»ƒ
ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â .·lÏ ÌÈ¯eÒÓ¿ƒ«≈¿«»≈ƒ«ƒ¿»≈…ƒ

‡e‰37.

אמת.29) עדותם שאין העדים מדברי אפסקנו.30)שמבין
העוון.31) ב.32)שלשלת ל, שהיא 33)שבועות

ה"דֿה. פ"א, עדות בהל' ומבוארת מאד, מדוקדקת
הסיתם.34) או שלא 36)נעלמים.35)שידלם ודוקא

בבירור  הדיין יודע אם אבל מרומה, שהוא אצלו נתברר
כפי  ידון אלא הדין מן להסתלק רשאי אינו הם, שקר  שעידי
באומד  רואה הרא"ש "וכשהיה (רדב"ז). האמת את ידיעתו

שהדין  שאין מוכח, הנתבע, ביד ונותן כותב היה מרומה,
וכתוב  ג). טז, חו"מ (שו"ע זה" בדין להשתדל דיין לשום
הנתבע  אם אבל רמאי, כשהתובע זה כל מיימוניות, בהגהות
שלא  להסתלק, יכול הדיין ואין לחתכו, יש - ברמאות טוען

ד. סעיף שם בשו"ע וכן נשכר. חוטא יתנצל 37)יהא שאל
כי  רמאות, של צד שום בטענות רואה איני  לומר, הדיין
ועל  שבלבו, מה יודע והקב"ה ללב, מסורים אלה דברים
(סמ"ע  מאלהיך" "ויראת יז) כה, (ויקרא נאמר זה כגון
המסור  דבר "כל ב נח, בבאֿמציעא וראה יא). טו, לחו"מ

מאלהיך". ויראת בו: נאמר ללב,

.„,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ˙B˜Ï‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ∆≈¿À»«¿
È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ‡ÏÂ .‰˙ÈÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ‚¯‰ÏÂ¿«¬…ƒ∆≈¿À»ƒ»¿…«¬…«ƒ¿≈
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‰¯Bz38‚ÈÒ ˙BOÚÏ ‡l‡ ,39ÌÈ‡B¯L ÔÂÈÎÂ .‰¯BzÏ »∆»«¬¿»«»¿≈»∆ƒ
¯·ca ÌÚ‰ eˆ¯tL ÔÈc ˙Èa40˜fÁÏe ¯c‚Ï Ô‰Ï LÈ , ≈ƒ∆»¿»»«»»≈»∆ƒ¿…¿«≈

‡Ï ,‰ÚL ˙‡¯B‰ Ïk‰ .Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¯·c‰«»»¿ƒ«∆≈»∆»∆«…»«»»…
ÏÚaL Ì„‡ e˜Ï‰Â ‰OÚÓ .˙B¯B„Ï ‰ÎÏ‰ Ú·wiL∆ƒ»«¬»»¿«¬∆¿ƒ¿»»∆»«

ÔÏÈ‡ ˙Áz BzL‡41ÒeÒ ÏÚ ·Î¯L „Á‡a ‰OÚÓe . ƒ¿««ƒ»«¬∆¿∆»∆»««
ÌÈÂÈ ÈÓÈa ˙aLa42e‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·‰Â ,43. ¿«»ƒ≈¿»ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»

ÌÈL ÌÈBÓL ÁËL Ôa ÔBÚÓL ‰Ï˙Â ‰OÚÓe44ÌBÈa «¬∆¿»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿
‰LÈ¯c‰ ÈÎ¯c Ïk ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ .ÔBÏ˜L‡a „Á‡∆»¿«¿¿¿…»»»«¿≈«¿ƒ»
˙‡¯B‰ ‡l‡ ,‰¯e¯a ˙e„Úa ‡ÏÂ ,‰‡¯˙‰‰Â ‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»¿««¿»»¿…¿≈¿»∆»»«

‰‡¯M ‰Ó ÈÙk ‰ÚL45. »»¿ƒ«∆»»

חייב.38) לשאינו מיתה חיוב מלבו לבוד שיתכוון
בו.40)גדר.39) וזלזלו הגדר את בפרהסיא,41)הרסו

איסורי  בהל' רבינו וכלשון הערוה. גדר פריצות זו והרי
לידי  עצמם וירגילו כזנות, יראה "שלא הי"ד: פכ"א ביאה

המצוות 42)זנות". והיו ישראל, על גזירות גזרו שהיוונים
בעיניהם. מדרבנן 43)בזויות איסור אלא זה שאין אע"פ

פכ"א  שבת בהל' כמבואר מיתה, עונש עליו ואין בלבד,
פרוצות 45)מכשפות.44)ה"ט. ישראל בנות שהיו

ביום  כולן את ודן העוון, חומר לפרסם ותלאן בכשפים,
קרוביהן  מפני - אחד ביום שנים דנים שאין אע"פ אחד,
כל  ושאר וברש"י), ב מה, (סנהדרין להצילן יתקשרו שלא

א. מו, שם מנויות ההוראות

.‰˙B˜Ï‰Ï ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈc ˙È·Ï LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿≈ƒ¿»»¿»¿«¿«¿
‰Ú¯ B˙ÚeÓML Ì„‡46ÂÈÏÚ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰Â ,47‡e‰L »»∆¿»»»¿»»¿«¿ƒ»»∆

,˜ÒBt BÈ‡L ÏB˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ ¯·BÚ≈«»¬»¿∆ƒ¿∆∆≈≈
e¯‡aL BÓk48ÌÈÚe„È ÌÈ·ÈB‡ el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ , ¿∆≈«¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÂÈÏÚ ÔÈ‡ÈˆBnL49‰Ê ˙‡ ÔÈf·Ó ÔÎÂ . ∆ƒƒ»»¿»»»¿≈¿«ƒ∆∆
Bz„ÏBÈ ˙‡ ÔÈÙ¯ÁÓe ,‰Ú¯ B˙ÚeÓML50ÂÈÙa51. ∆¿»»»¿»¿ƒ∆«¿¿»»

א),46) פא, (קידושין עבירות עובר שהוא עליו, ששומעים
השמועה  טובה לא כי בני, "אל כד) ב, (שמואלֿא שנאמר

שומע". אנכי (יחזקאל 47)אשר עם" "ודבת בו. מדברים
עם. ורננת יונתן: מתרגם ג) פ"ב,48)לו, סוטה בהל'

הקול 49)הי"ד. שהוציאו הם הם - אויבים לו יש אם כי
א). כה, (יבמות לו חוששים מגילה 51)אמו.50)ואין

תשובות  בשם ושי"ן בגימ"ל ד"ה: שם, רש"י ומפרש ב, כה,
שם: הר"ן וכתב שילדתו. אמו את גם לבזות מותר הגאונים:

אס  - תלמידֿחכם אבל רגיל, באדם זה אלא כל לבזותו ור
ה"א. פ"ז, תורה תלמוד הל' והשווה כלילה, ּכסהו

.Â,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÔBÓÓ ¯È˜Ù‰Ï „ÈÓz ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»»ƒ¿«¿ƒ»∆≈¿»ƒ
Ô˙BÂ „a‡Óe52˙c‰ ˙Bˆ¯t ¯c‚Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¿«≈¿≈¿ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«»
˜„a‰ ˜fÁÏe53Ìl‡ Ò˜Ï B‡ ,54¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .‰Ê ¿«≈«∆∆ƒ¿…«»∆«¬≈≈

˙ˆÚk ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ ‡B·È ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ :‡¯ÊÚa¿∆¿»¿…¬∆…»ƒ¿∆«»ƒ«¬«
¯˜Ù‰L ,Ô‡kÓ .BLeÎ¯ Ïk Ì¯ÁÈ ÌÈ˜f‰Â ÌÈ¯O‰«»ƒ¿«¿≈ƒ»√«»¿ƒ»∆∆¿≈

¯˜Ù‰ - ÔÈc ˙Èa55. ≈ƒ∆¿≈

שיראה.52) מה כפי זכותם ומאבד תימן: ובכת"י לזה. מזה
הדת.53) בחומת שנראה ואנס.54)הסדק, תקיף
מקור,55) עוד הוסיפו ושם ב. לו, ובגיטין א. טז, קטן מועד

אלעזר  נחלו אשר הנחלות "אלה נא) יט, (יהושע שנאמר
אצל  ראשים ענין מה וכי - וגו' האבות" וראשי הכהן...
מה  כל בניהם את מנחילים אבות מה לך, לומר אבות?

שירצו. מה כל העם מנחילים ראשים אף שירצו,

.Ê˙BcÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ56ÌÈ¯Á‰Ïe57Ôa BÈ‡L ÈÓ ¿≈≈««»¿«¿«¬ƒƒ∆≈∆
‰ÚM‰Â BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ,ı¯t ¯c‚Ï È„k ,Èecƒ¿≈ƒ¿…∆∆¿ƒ«∆≈»∆¿«»»

e‰ÓÈ¯Á‰Â e‰cpL ,¯Ó‡ÈÂ .CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ58BzÚc ÏÚ59. ¿ƒ»¿»¿…«∆ƒ»¿∆¡ƒ»««¿
¯Ó‡ ÊB¯Ó e¯B‡ :¯Ó‡pL .ÌÈa¯a B‡ËÁ ÌÒ¯ÙÈÂƒ«¿≈∆¿»«ƒ∆∆¡«≈»«

ÈÈ C‡ÏÓ60˙¯ÊÚÏ e‡· ‡Ï Èk ,‰È·LÈ ¯B¯‡ e¯‡ , «¿«¿»…»¿∆»ƒ…»¿∆¿«
ÈÈ61. ¿»

בשמתא.56) יהא פלוני שאומר: לומר 57)להרחיקן,
ה"ב. פ"ז, תורה תלמוד בהל' כמבואר מוחרם, פלוני עליו:
שצריך  דבר לכל בעשרה אותו כוללים אין - והמנודה
הוא  מלמד אבל אמותיו, בארבע יושבים ולא עשרה,
עליו  יותר ושוכר. לאחרים, ונשכר אותו, ומלמדים לאחרים
נשכר  אינו לו, שונים ואין לאחרים שונה שאינו המוחרם,
ביקש  ולא יום שלשים בנידוי שישב ואחרי לו, נשכרים ואין
ולא  אחרים יום שלשים ישב שנית, אותו מנדים - להתירו

דֿו). (שם אותו מחרימים - להתירו בכת"י 58)ביקש
שהחרימהו. או על 59)תימן: שמנדהו אומר: השליח

שאם  לנפשו, יחוש שהחוטא כדי ביתֿהדין, גדול של דעתו
ביתֿהדין, גדול דעת על שזה ביתֿהדין, שליח ידגיש לא
(כסףֿמשנה). לדבריו יחוש כשלא החוטא את להאשים אין

הגדול.60) דעת על שמחרימו שמפרסם 61)הרי הרי
א). טז, קטן (מועד ברבים חטאו

.Á·È¯Ï Èe‡¯‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ˙BOÚÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»«¬¿ƒ»ƒ»»»ƒ
BÚÈaL‰Ïe ,B¯ÚO LÏ˙ÏÂ B˙Bk‰Ïe BÏÏ˜Ïe ,BnÚƒ¿«¿¿«¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ
.‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚÈ ‡lL BÁ¯k ÏÚa ÌÈ‰Ï‡a≈…ƒ¿«»¿∆…«¬∆∆…»»

ÌÏÏ˜‡Â ÌnÚ ·È¯‡Â :¯Ó‡pL62ÌÈL‡ Ì‰Ó ‰k‡Â , ∆∆¡«»»ƒƒ»»¬«¿≈»«∆≈∆¬»ƒ
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚÈaL‡Â ,ÌË¯Ó‡Â63. »∆¿¿≈»«¿ƒ≈≈…ƒ

נכריות.62) נשים שהושיבו אלה יתנו 63)את שלא
שם). קטן, (מועד הגויים לבני בנותיהם

.Ë˙BtÎÏ BÏ LÈ ÔÎÂ64˙È·a ¯Ò‡ÏÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿≈≈ƒ¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿∆¡…¿≈
Ô‰ :¯Ó‡pL .ı¯‡‰ ÏÚ ·ÁÒÏÂ ÛÁ„ÏÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿…«»»∆∆∆¡«≈

˙BÓÏ65L¯LÏ Ô‰66ÔÈÒÎ LÚÏ Ô‰ ,È67ÔÈ¯eÒ‡ÏÂ68. ¿≈ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ

לעזרא 65)לקשור.64) רשות נתן פרס מלך ארתחשסתא
עיניו. וכראות לו כראוי אחד כל העבריינים את לענוש

שם),66) לעזרא (רש"י זרעו ואת אותו השורש מן לעקרו
הרדפה, זו - לשרושי אמרו: שם, קטן מועד בתלמוד אבל

(כסףֿמשנה). הארץ על לסחוב רבינו: עונש 67)ומפרש
ב 68)ממון. לאסרו רבינו: רש"י מפרש אבל הסוהר, בית

מפרש  בעזרא וכן ולהלקותו, העמוד על לקשרו מפרש: שם
לא  הסוהר בית ועונש ביסורין", לייסרו - "ולאסורין רש"י:

בדבריו. הוזכר

.È‰fL Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ - ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆
ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·e .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰LÂ CÎÏ Èe‡»̄¿»¿∆«»»¿ƒ»«…ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈÓL69È¯‰L ,ÂÈÈÚa Ï˜ ˙Bi¯a‰ „B·k ‰È‰È Ï‡Â . »«ƒ¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿≈»∆¬≈
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oixcdpqקלד zekld - mihtey xtq - oeiq e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰70ÔkL ÏÎÂ . ∆∆…«¬∆∆ƒ¿≈∆¿»∆≈
·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa „B·k71˙¯B˙a ÔÈ˜ÈÊÁn‰ , ¿¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…««¬ƒƒ¿«

‡l‡ ;Ì„B·k Ò¯‰È ‡lL ¯È‰Ê ‰È‰iL ,˙Ó‡‰»¡∆∆ƒ¿∆»ƒ∆…≈»≈¿»∆»
˙‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .„·Ïa ÌB˜n‰ „B·Îa ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆»«¿«∆∆

‰¯Bz‰72˙‡ „aÎÓ‰Â ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb - «»¿À»««¿ƒ¿«¿«≈∆
˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb - ‰¯Bz‰73„B·k ÔÈ‡Â . «»¿À»««¿ƒ¿≈¿

‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ Èt ÏÚ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰¯Bz‰74. «»∆»«¬«ƒÀ∆»ƒ¿»∆»

אמרו 69) וכן לתורה, סייג ולעשות הדת, פרצות לגדור
שמים". לשם יהיו מעשיך "וכל מי"ב) פ"ב, (אבות

"לא 70) יא) יז, (דברים תורה אמרה שעליהם החכמים, של
רבינו  וכדברי ב) יט, (ברכות לך" יגידו אשר הדבר מן תסור
מדבריהם  בטומאה (הכהן) "מיטמא הי"ד: פ"ג אבל בהל'
הכל  הפרס, בבית שהלך אבל כיצד? הבריות, ָלכבוד

וכו'. לנחמו" שם אחריו עקיבא,71)הולכים רבי כדברי
ב. צ, בבאֿקמא בה.72)במשנה וההוגים העוסקים

שם.73) והרע"ב רבינו וכפירוש מ"ו, פ"ד כמו 74)אבות
נתן  "שלא כג) אות ל פרשה רבה' 'שמות (מדרש שאמרו
הדינים", את שתעשו עלֿמנת אלא התורה, את הקב"ה לכם
הפורצים  את ולדון לתורה סייג לעשות משתדל וכשהוא

התורה. את מכבד זה הרי בה,

ה'תשפ"א  סיון ט"ו רביעי יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
הציבור.1) על ובגסות בשררה לנהוג ומנהיג, לפרנס האיסור

ולדיין  לפרנס שאסור והציבור. הדיין בין ההדדי הכיבוד
בית  שליח של בכבודו לפגוע שלא הציבור. בפני להתבזות
זמנים  עונשו. מה בא, ולא לביתֿדין לבוא המוזמן ֿדין,

דין. לבעלי דיון ימי בהם קובעים שאין ידועים

.‡˙eq‚·e ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯Oa ‚‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…ƒ¿»»««ƒ¿«
Áe¯‰2Ò¯t ÏÎÂ .‰‡¯ÈÂ ‰ÂÚa ‡l‡ ,3‰ÓÈ‡ ÏÈËn‰ »«∆»«¬»»¿ƒ¿»¿»«¿»«≈ƒ≈»

BÈ‡Â ,LÚ - ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰¯˙È¿≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆¡»¿≈
e‰e‡¯È ÔÎÏ :¯Ó‡pL .ÌÎÁ „ÈÓÏz Ôa BÏ ‰‡B¯∆≈«¿ƒ»»∆∆¡«»≈¿≈

·Ï ÈÓÎÁ Ïk ‰‡¯È ‡Ï ,ÌÈL‡4. ¬»ƒ…ƒ¿∆»«¿≈≈

ח)3)יהירות.2) יא, (זכריה הרועים" שלושת "את מנהיג.
פרנסיא. תלתא ית יונתן: א,4)מתרגם יז, השנה ראש

דורך  על יתירה אימה מטיל שהיית לפי לאיוב: אמר אליהוא
(רש"י  לב חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך, חינם,
את  שמנהיג פרנס "כל אמרו: א צב, ובסנהדרין שם), לאיוב
הלכות  והשווה הבא". לעולם ומנהיגם זוכה בנחת, הציבור

י"ג. הלכה ג, פרק תשובה

.·Èt ÏÚ Û‡ ,L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ‚‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿…»∆«…««ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰L5ÚÈÒÙÈ ‡ÏÂ .6L„w‰ ÌÚ ÈL‡¯ ÏÚ7. ∆≈«≈»»∆¿…«¿ƒ««»≈««…∆

Ì‰¯·‡ Èa - ÌÈÏÙLe ˙BËBÈ„‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¿¿»ƒ¿≈«¿»»
ı¯‡Ó ‡ÈˆB‰L ÌM‰ ˙B‡·ˆÂ ,Ì‰ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…≈¿ƒ¿«≈∆ƒ≈∆∆
¯eav‰ Á¯Ë Ï·BÒÂ .‰˜ÊÁ „È·e ÏB„b ÁÎa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿…«»¿»¬»»¿≈…««ƒ
ÔÓ‡‰ ‡OÈ ¯L‡k :Ba ¯Ó‡pL ,ea¯ ‰LÓk .Ô‡OÓe«»»¿∆«≈∆∆¡««¬∆ƒ»»…≈

˜i‰ ˙‡8BÊ .ÌÎÈËÙL ˙‡ ‰eˆ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ∆«…≈«¬≈≈»¬«∆∆…¿≈∆

ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡k ¯eav‰ ˙‡ ÏaÒiL ,ÔicÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»««»∆ƒ¿…∆«ƒ«¬∆ƒ»»≈
.ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ,‰LnÓ „ÓÏe ‡ˆ .˜Bi‰ ˙‡∆«≈≈¿«ƒ∆«»∆»«¿ƒƒ
¯Ó‡Â ,ÌÈ¯ˆÓa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÁÏML ÔÂÈk9: ≈»∆¿»«»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡«

‰Ïaw‰ ÈtÓ e¯Ó‡ .Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ10¯Ó‡L , «¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ««»»∆»«
ÌÎ˙‡ ÌÈÏÏ˜Ó eÈ‰iL ˙Ó ÏÚ :Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ì‰Ï»∆¿∆¿«¬…«¿»∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¿∆

.ÌÈ·‡a ÌÎ˙‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ∆¿∆»¬»ƒ

"מפני 5) א) פא, (נדרים אמרו וחכמינו תורה, בני שאינם
חכמים  תלמידי לצאת חכמים תלמידי מצויים אין מה
אותם  (=מבזים חמורים" לאנשים שקורים משום מבניהם...

רש"י). שבהם, תורה יפסע.6)מפני ולא תימן: יד בכתב
הציבור 7) היו דורש המתורגמן כשהיה ב. ז, סנהדרין

נראה  במקומו, ולישב לילך ביניהם והמפסיע לארץ, יושבים
(רש"י). ראשם על א.8)כמפסיע ח, יד 9)שם בכתב

וכו'. נאמר במצרים להם הקדושֿברוךֿהוא תימן:
צא.10) אות בהעלותך פרשת ספרי

.‚eeËˆ Ck ,BÊ ‰ÂˆÓa ‚‰Ï Ôic‰ ‰eËˆpL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«»««»ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ¿«
ˆ‡Â :¯Ó‡pL .Ôica „B·k ‚‰Ï ¯eav‰BÊ .ÌÎ˙‡ ‰e «ƒƒ¿…»««»∆∆¡«»¬«∆∆¿∆

Ô‰ÈÏÚ Ôic‰ ˙ÓÈ‡ ‰È‰zL ¯eavÏ ‰¯‰Ê‡11‡ÏÂ . «¿»»«ƒ∆ƒ¿∆≈«««»¬≈∆¿…
BÓˆÚa L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ‰fa˙È12. ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿««…¿«¿

שם.11) ד.12)סנהדרין הלכה בסמוך כמבואר

.„¯eÒ‡ ,¯eav‰ ÏÚ Ò¯t Ì„‡ ‰pÓ˙pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«»»»«¿»««ƒ»
‰fa˙È ‡lL È„k ,‰LÏL ÈÙa ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa«¬ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»¿≈∆…ƒ¿«∆

Ì‰ÈÙa13Ï˜ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÌÈa¯a ‰Î‡Ïn‰ Ì‡ . ƒ¿≈∆ƒ«¿»»»«ƒ¬»»»«
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯ÓÁÂ14ÌÈa¯ ÈÙa ¯kzL‰Ïe »…∆∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ

˙eÚ¯Ó ˙cÚÒ·e ı¯‡‰ ÈnÚ ˙ÒÈÎ·e15Ì‰Ï ÈB‡ . ƒ¿ƒ««≈»»∆ƒ¿À«≈≈»∆
!‰LÓ ˙¯Bz ÔBaÏÚÓ CÎa e‚‰pL ÌÈic‰ Ô˙B‡Ï¿»««»ƒ∆»¬¿»≈∆¿«∆
„Ú ‰eÚÈb‰Â ,ı¯‡ „Ú ‰eÏÈtL‰Â ,‰ÈÈ„ eÊaL∆»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»«»∆¿ƒƒ»«

¯ÙÚ16‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰È· È·ÏÂ Ô‰Ï ‰Ú¯ eÓ¯‚Â , »»¿»¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈∆»»«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏÂ17. ¿»»«»

לזה,13) שכפופים לדור ושפלות הוא שגנאי א. ע, קידושין
סנהדרין  ובירושלמי (רש"י). מלאכתו שיעשה מי לו שאין
אסור  שישמשנו מי לו שאין דיין, כל אמרו: ו הלכה ב, פרק
ד. ח, משפט חושן ערוך בשולחן וכן דיין, מינוי לקבל לו

מצוה.14) בסעודת הרי 15)אפילו הרשות, סעודת שהיא
של  בנו וחומר קל כב).זה קטן סעיף שם (סמ"ע וחומר קל

יב.16) כה, בישעיה הכתוב מליצת פי מט,17)על פסחים
והשווה  הדורות". כל סוף עד ולבניו לו רע שם "וגורם א
בשם  יד אות שם ובביאורנו בֿג, הלכה ה, פרק דעות הלכות

ה"זוהר".

.‰ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLa L‡¯ ˙el˜ ‚‰Ï ¯eÒ‡18È¯‰Â . »ƒ¿…«…ƒ¿ƒ«≈ƒ«¬≈
ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡L .Èecp‰ ÔÈÚÏ ÌÈLk ÔÓ‡ ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¡»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿ƒ

ÈÏ˜‰19- ÔÈ„Ï ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï B‡ ,Ôic‰ ‰Ï˜‰ B‡ , ƒ¿«ƒƒ¿»««»…»»»¿ƒ
ÔÈ˙nLÓ20‡Á˙t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡ .ÂÈt ÏÚ B˙B‡21 ¿«¿ƒ«ƒ¬»≈¿ƒƒ¿»

‡B·Ï ÚÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈL e‡B·iL „Ú ÂÈÏÚ»»«∆»¿«ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿«»
ÔÈc ˙È·Ï22. ¿≈ƒ

לדין.18) איש להזמין אותי.19)ההולך ביזה
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שם.20) ובביאורנו ז הלכה כ"ד, פרק לעיל וכמבואר מנדים,
לבוא 21) רצה שלא על נתנדה שפלוני המודיע שטרֿשמתא.

פרק  מלווה בהלכות ראה התובע, בידי אותו ומוסרים לדין.
וההתחלה  הפתיחה שזוהי - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ב,
הלווה  מידי החוב לגביית נוקט דין שבית הפעולות לסדר
ככתוב  שלופה, חרב לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה
לשון  מפרש: שם ורש"י פתיחות". "והמה כב) נה, (תהילים
"שטר  שהוא שבש"ס, פתיחה כמו בארמית, הוא קללה

לשלם 22)שמתא". ויצטרך הואיל כי ב, קיב, קמא בבא
בסמוך  כמבואר נידויו, את לו כשיתירו הדיינים, סופר דמי

(שם). עדים משני פחות ממון מוציאים אנו אין ח, הלכה

.ÂÌÈ¯·c ˙¯ÈÓ‡a ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ÔÈ‡23ÌeMÓ ≈¿ƒ«≈ƒ«»«¬ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯‰ ÔBLÏ24˙È·Ï LÈ - ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ¯ÚˆÓ‰ ÏÎÂ . »»»¿»«¿«≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ÔÈc25. ƒ¿¿««««¿

לדיין.23) הנתבע של הגנאי א.24)דברי טז, קטן מועד
משה  ידע ומניין תנקר" ההם האנשים "העיני שנאמר:
שם). (רש"י לו סיפר שהשליח לא אם בספר, זה את לכתוב

י"ח,25) פרק לעיל מפורשת - מרדות מכת ב. יב, קידושין
ה. הלכה

.ÊÔÓ „Á‡ ÌLa ÈÁÏL ÈBÏt :¯Ó‡L ÁÈÏL»ƒ«∆»«¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‡B·Ï ÔÈc ÏÚa ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…»»««ƒ»≈¿ƒ»»
‰na .ÔzLÏL ÌMÓ ¯Ó‡iL „Ú ,‡zÓL ÏL ‡Á˙tƒ¿»∆«¿»«∆…«ƒ≈¿»¿»«∆
Úe„È BÈ‡L ÌBÈa ÁÈÏM‰ CÏ‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»««»ƒ«¿∆≈»«
ÌÈ·LBÈ ÌÈic‰L Úe„i‰ ÌBÈa Ï·‡ ;ÌÈic‰ ˙·ÈLÈÏƒƒ«««»ƒ¬»¿«»«∆««»ƒ¿ƒ
Û‡Â ,ÔÈˆa˜Ó ÌÈic‰ ÏkL ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ - ÔÈ„Ï Ba¿ƒ«…¿ƒ∆»««»ƒ¿À»ƒ¿«
ÌLa ‡a el‡k - „Á‡ ÌLa ÁÈÏM‰ ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»«»ƒ«¿≈∆»¿ƒ»¿≈

ÔzLÏL26. ¿»¿»

הדיינים 26) לשני שווה שיהא ודווקא, א. ח, סנהדרין
לחושן  (ש"ך שבכולם הפחות שיהא לא אבל הנשארים,

ג). יא, משפט

.Á- ÔÈ„Ï ‡a ‡ÏÂ ,‡B·Ï ÔÈc ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓƒ∆»¿≈ƒ»¿…»¿ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ27¯ÎO Ô˙BÂ ,‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ , ¿«ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿≈¿«

¯ÙBq‰28‡Á˙t‰ ÔÈÚ¯B˜ ‡B·iL ˙Ú·e .29BÏ e·˙k . «≈¿≈∆»¿ƒ«ƒ¿»»¿
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,ÔÈc‰ Ïa˜ ‡lL ÈtÓ ‡Á˙tƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈«ƒ≈»∆»«¬≈ƒ

BÈec ÔÈÚ¯B˜ - ÔÈc‰ Ïa˜Ó30ÔÓÊ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ·˜ . ¿«≈«ƒ¿ƒƒ»¿≈ƒ¿«
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ‡a ‡ÏÂ ,ÌBi‰ ‡B·iL∆»«¿…»»«¿ƒ»»
‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ ‡Á˙tƒ¿»»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

‰È„na31ÌÈ¯Ùka ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡a ‡ÏÂ „¯Óe ,32 «¿ƒ»»«¿…»¬»ƒ»»«¿»ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ - ÒÎÂ ‡ˆBÈÂ33. ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ

‡a ‡ÏÂ ÈL ÌBÈ ÌÏL Ì‡Â‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ¿ƒ»«≈ƒ¿…»≈¿ƒ»»ƒ¿»
¯ÁÓÏ „Ú34. «¿»»

בעשרה 27) אותו כוללים אין הציבור, מן אותו מרחיקים
אמותיו, בארבע עימו יושבים ואין עשרה שצריך דבר לכל
ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר

כתיבת 28) שכר משלם נידויו, היתר לבקש כשיבוא
בא.29)הפיתחא. לא ועדיין לבוא כשיבטיח לא אבל

לו 30) אין שמא כי בפועל, קיימו לא שעדיין פי על אף
בית  לפני הופיע כשלא אבל להשיג, ומשתדל כעת, כסף
(בבא  ממש שיבוא עד לו מתרצים ואין חציפות זו הרי הדין,

וברש"י). א קיג, לעיר 32)בעיר.31)קמא חוץ שהם

ואנוס. טרוד הוא של 33)והרי קבועים ישיבה ימי שהם
חמישי, ליום אותו מזמנים שני, ביום יבוא לא ואם הדיינים,
שם). (רש"י הבא שני ליום שוב אותו מזמנים יבוא, לא ואם
שולחים  יום, בכל בקביעות יושבים הדיינים אם הדין והוא
וכמבואר  שהוא, יום בכל זו אחר זו הזמנות שלוש לו

א. יא, משפט שם.34)בחושן קמא בבא

.ËÔÓÊ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡35,È¯Lz ÈÓÈa ‡ÏÂ ÔÒÈ ÈÓÈa ‡Ï ≈¿ƒ¿«…ƒ≈ƒ»¿…ƒ≈ƒ¿≈
‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡ÏÂ .˙B„ÚBna ÔÈ„e¯Ë ÌÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»¿ƒ«¬¿…¿∆∆«»¿…
,ÔÒÈ ¯Á‡ ‡B·iL ÔÒÈa ÔÈÚ·B˜ Ï·‡ .·BË ÌBÈ ·¯Úa¿∆∆¬»¿ƒ¿ƒ»∆»««ƒ»
·¯Úa ÔÈÚ·B˜ ‡Ï Ï·‡ .È¯Lz ¯Á‡ ‡B·iL È¯L˙·e¿ƒ¿≈∆»««ƒ¿≈¬»…¿ƒ¿∆∆
·¯Úa ÔÈ„e¯Ë Ïk‰L ÈtÓ ,˙aL ¯Á‡ ‡B·iL ˙aL«»∆»«««»ƒ¿≈«…¿ƒ¿∆∆

˙aL36. «»

לדין.35) טרדות 36)לבוא מפני ולומר: להתנצל ויכול
שם). קמא (בבא ההזמנה דבר את שכחתי ויוםֿטוב שבת

.È‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL CÏ‰Â ,‰È„na ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿ƒ»¿»«¿ƒ«≈ƒ¿…
ÁÈÏM‰ B˙B‡ ‡ˆÓiL „Ú ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - B‡ˆÓ¿»≈¿ƒ¿««∆ƒ¿»«»ƒ«
‡B·Ï Bk¯c Ì‡ ,‰È„nÏ ıeÁ ¯ÙÎa ‰È‰ .BÏ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»»ƒ¿»«¿ƒ»ƒ«¿»
ÔÓ „Á‡Ï elÙ‡ ÁÈÏM‰ ¯ÓB‡ - ÌBi‰ B˙B‡a¿«≈«»ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ
e‰eÚÈ„B‰ ,ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :‰M‡Ï elÙ‡ ,ÌÈÎM‰«¿≈ƒ¬ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒƒ

‡B·iL ÔÓÊ BÏ eÚ·˜ ÔÈc ˙ÈaL37‡Ï Ì‡Â .ÔÈc ˙È·Ï ∆≈ƒ»¿¿«∆»¿≈ƒ¿ƒ…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ B˙B‡ ÔÈcÓ - ‡a»¿«ƒ»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ

da CÏÈÏ Bk¯cL C¯c‰ ÔÈ‡Lk38;ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó ÏÚ ¿∆≈«∆∆∆«¿≈≈»«¿≈ƒ
BÚÈ„BiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Bk¯c Ì‡ Ï·‡¬»ƒ«¿¬≈∆≈¿«ƒ«∆ƒ
È¯‰L ,ÌÈÎM‰ BÏ e¯Ó‡ ‡Ï ‡nL ;BÓˆÚa ÁÈÏM‰«»ƒ«¿«¿∆»…»¿«¿≈ƒ∆¬≈
CÏ‰ ¯·Îe ,ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ Bk¯c :ÔÈ¯ÓB‡ Ì‰≈¿ƒ«¿«∆«≈ƒ¿»»«

¯ËÙÂ Ì‰ÈÏ‡39¯ÁÓÏ „Ú ‰È„na ‡a ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿ƒ¿«¿≈ƒ…»«¿ƒ»«¿»»
e¯Ó‡ ‡ÏÂ eÁÎL ‡nL ,ÌÈÎM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ -≈¿ƒ««¿≈ƒ∆»»¿¿…»¿

.BÏ

היום.37) שיבוא תימן: יד לביתו.38)ובכתב חזרה
השליח 39) וצריך ההזמנה, את בכלל קיבל שלא נמצא

(שם). בעצמו להזמינו

.‡È,ÌlLÏ BÏ e¯Ó‡Â ,ÔÈc‰ Ïa˜Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL ÈÓƒ∆»¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»¿¿«≈
ÏÂ CÏ‰ÂB˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - ÌlL ‡40Ba e¯˙iL „Ú ¿»«¿…ƒ≈≈¿«ƒ«∆«¿

ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ Ck ¯Á‡Â ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿««»¿«ƒ«∆ƒ≈
Ú·z ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL „ÓÚ Ì‡Â .·iÁ ‡e‰M ‰Ó«∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿…»«

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - BÈec ¯Èz‰Ï41. ¿«ƒƒ«¬ƒƒ

מלשלם.40) משתמט אלא התחצף, לא שהרי לאלתר,
שונים 41) ואין לאחרים שונה שאינו מהנידוי, חמור והחרם

תלמוד  בהלכות כמבואר לו, נשכרים ואין נשכר ואינו לו
כאן: ברדב"ז הובאה הרשב"א ולדעת ה. הלכה ז, פרק תורה
חכמים. מדברי אלא אינו ונידוי התורה; מן הוא - החרם
מהדורא  ביהודה" וב"נודע תקצא הרשב"א תשובות וראה
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בענייני  הוא שהסירוב כאן, ודווקא קמו. דעה יורה תניינא
כלפי  כשהתחצף אבל תחילה, בו מתרים אזי - ממון
אותו  מנדים הדין, עלי מקבל איני שאמר או הדיינים,
יום  שלושים עמד ואם א. טז, קטן במועד כמבואר לאלתר,
יום  שלושים וכשישב שנית, אותו מנדים להתירו ביקש ולא
תלמוד  בהלכות כמבואר אותו, מחרימים - בנידויו אחרים
במסרב  שמתרים ההתראה נמצאת ו. הלכה ז, פרק תורה
ואם  הראשונים, יום שלושים של כנידוי משמשת לשלם,
להתירו, יתבע ולא בנידוי יום שלושים אחריה ישב

משנה). (כסף אותו מחרימים

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
ישראל.1) משאר אחד או אביו, דיין, נשיא, מקלל דיני

הדין. בית את המבזה או חכם, תלמיד מחרף עוון חומר
גויים. של ערכאות בפני להישפט האיסור

.‡‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OÈ ÈicÓ Ôic Ïl˜Ó‰ Ïk»«¿«≈«»ƒ«»≈ƒ¿»≈≈¿…
Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙2Ïl˜ Ì‡ ÔÎÂ . «¬∆∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ≈

CÏn‰ B‡ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò L‡¯ „Á‡ ,‡ÈOp‰3È¯‰ - «»ƒ∆»…«¿∆¿≈¿»«∆∆¬≈
‡Ï EnÚ· ‡ÈOÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…
„Á‡ Ïl˜Ó‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‡ÈOÂ Ôi„ ‡ÏÂ .¯‡»̇…¿…«»¿»ƒƒ¿«∆»»«¿«≈∆»
‰nÏÂ .L¯Á Ïl˜˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆∆¡«…¿«≈≈≈¿»»

?L¯Á ¯Ó‡4‡ÏÂ ÚÓBL BÈ‡ ‡e‰L ‰Ê elÙ‡L ∆¡«≈≈∆¬ƒ∆∆≈≈«¿…
B˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BÏ - BÊ ‰ÏÏ˜a ¯ÚËˆ5,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ƒ¿«≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»¿≈»∆ƒ

‡e‰ È¯‰) .‰˜BÏ - ÌÏÎp‰ ÔËw‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰L∆«¿«≈∆«»»«ƒ¿»∆¬≈
L¯Ák6.( ¿≈≈

הדיין 2) אל ומכוון א), סו, (סנהדרין הוא חול זה, אלהים
הבית  בעל "ונקרב ז) כב, (שמות ככתוב זה, בשם המכונה

האלקים". רבינו:3)אל כותב שטז, ל"ת המצוות' וב'ספר
בידו  אשר המלך על הכתוב מניחו נשיא, כלומר: זה "ושם
כב). ד. (ויקרא יחטא" נשיא "אשר אמרו: והוא השלטון,
שבעים  של ישיבה ראשי על בסתם אותו אומרים והחכמים

להזהיר זה לאו שענין לפי בלבד... מי זקנים כל מלקלל
שזו  בין ביותר, הגבוהה במעלה והוא שלטון, בידו שיש
אמרו  וכן הישיבה". והיא תורנית, מעלה או שלטונית מעלה
בעמך  ונשיא וכתיב נשיא, אלא יהא "ולא א) ד, (בבאֿבתרא

תאור". א.4)לא לו, במכילתא 5)שבועות שאמרו כמו
באומללים  הכתוב דיבר - חרש תקלל "לא יז) כא, (שמות
"והיה  רבינו: כותב שיז, ל"ת המצוות' וב'ספר שבאדם".
אדם  קללת שאסרה התורה, שכוונת דעתנו על עולה
והצער  הבושה מחמת זה, את שומע הוא אם היא: מישראל,
אין  שומע... שאינו כיון החרש קללת אבל לו, המגיעים
התורה  שאין לפי שאסור... השמיענו לפיכך - בדבר  חטא
מצב  על גם הביטה אלא בלבד, המתחרף מצב על מביטה
ירגילנה  ולא לנקמה נפשו יעורר שלא שהוזהר המחרף,
בכסףֿמשנה: הובאה ב'פסיקתא' הדברים ומקור לכעוס".
שאינו  ישראל בר אפילו אני מרבה - חרש תקלל "ולא
להרב  אליהו (באר לפקח ק"ו וצ"ל: לפניו". ק "ו שומעך,
ו. אות בביאורנו בסמוך וראה ה), ס"ק כז, סי' לחו"מ קוק

(6- בושת לו יש קטן ב) פו, (בבאֿקמא שאמרו כמו
לענין  רבינו למד ומכאן נכלם, הוא אותו שכשמכלימים

חו"מ  שב'טור' להעיר, וראוי (כסףֿמשנה). קללתו חיוב
הישן  את שהמקלל זה: בנוסח רבינו דברי מביא  כז סימן
הגירסא  שזוהי סובר והכסףֿמשנה כחרש, שהוא מפני חייב

הנכונה.

.·¯eËt - ˙n‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰7Ïk Ïl˜Óe ÏÈ‡B‰ . «¿«≈∆«≈»ƒ¿«≈»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡8Â‡ÏÂ Ôic ÏÚ Â‡Ï „ÁÈ ‰nÏ ,·iÁ - »»ƒƒ¿»≈«»»»ƒ≈»««»¿»

Ïl˜Ó‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .ÌÈzL B·iÁÏ ?‡ÈO ÏÚ«»ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿≈»»≈∆«¿«≈
ÔË˜ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»≈»≈»»
Ì‡Â ;ÌÈzL ‰˜BÏ - Ôic Ïl˜ Ì‡Â ;˙Á‡ ‰˜BÏ -∆««¿ƒƒ≈«»∆¿«ƒ¿ƒ

Ô·e .LÏL ‰˜BÏ - ‡ÈO Ïl˜9- ÂÈ·‡ ÏlwL ‡ÈO ƒ≈»ƒ∆»∆»ƒ∆ƒ≈»ƒ
,Ì„‡ Ïk ÏL ‰LÏL :˙BÓL ‰Úa¯‡ ÌeMÓ ·iÁ«»ƒ«¿»»≈¿»∆»»»

·‡‰ ÌeMÓ „Á‡Â10. ¿∆»ƒ»»

אלא 7) לי אין - חרש תקלל "לא קדושים: פ' כהנים' 'תורת
בעמך  ונשיא תלמודֿלומר: אדם? כל לרבות מניין חרש,
מה  חרש? נאמר למה כן אם תאור, לא שבעמך) מי (=כל
חוש  אלא לו, חסר (=שאינו בחיים שהוא מיוחד חרש
(סנהדרין  אמרו וכן בחיים". שאינו המת יצא בלבד), השמע
שנגמר  מי ולא שבעמך" במקויים - בעמך "ונשיא א) פה,
ממרים  בהל' כמבואר קללתו, על חייבים שאין למיתה, דינו

ה"א. שם וראה הי"ב. ששנינו 8)פ"ה, כמו גויים, למעט
וכגירסת  פטור", ומתים "גויים ה"ט: פ"ד, סופרים במס'

שם. ובדפוסים 9)הגר"א התימנים. בכת"י הנוסח הוא כך
וניכרת. גלויה טעות וזוהי נשיא, וכן כתוב:

יש 10) אמרו: "מכאן אמרו: כז) כב, (שמות ובמכילתא
משום  דברים: ארבעה משום עליו וחייב אחד, דבר מדבר

בעמך". ומשום נשיא, ומשום דיין, ומשום האב,

.‚.ÌÈ¯Á‡ ÏlwL BÓk ,‰˜BÏ - BÓˆÚ Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿∆¿∆ƒ≈¬≈ƒ
ELÙ ¯ÓLe EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL11Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿∆»«¿«≈

„Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - Ôi„ B‡ ‡ÈO B‡ B¯·Á B‡ BÓˆÚ«¿¬≈»ƒ«»≈∆«
Ï‡Â dÈ ÔB‚k ,˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa Ïl˜iLÈcLÂ ÌÈ‰ ∆¿«≈¿≈ƒ«≈¿»≈…ƒ¿««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ12ÌÈÈepk‰ ÔÓ ÈepÎa B‡ ,13ÔepÁ ÔB‚k , ¿«≈»∆¿ƒƒ«ƒƒ¿«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡p˜Â14ÏÎa Ïl˜ Ì‡ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«»¿«≈»∆ƒ¿«»ƒƒ≈¿»

˙BÓM‰L ;·iÁ - ÔBLÏ ÏÎa Ïl˜ Ì‡ Ck ,ÌÈÈepk‰«ƒƒ»ƒƒ≈¿»»«»∆«≈
Ô‰ È¯‰ - ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ÌÈBb‰ Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆«ƒ¿«»»¬≈≈

ÌÈÈepk‰ ÏÎk15Ba ,‰ÏÏ˜ Ba ,‰Úe·L Ba - ¯e¯‡Â . ¿»«ƒƒ¿»¿»¿»»
Èec16. ƒ

(11- ואל פן השמר, שנאמר: מקום "וכל א, לו, שבועות
(שם). לאֿתעשה" אלא יסודי 12)אינו בהל' מנויים והם

ה"ב. פ"ו, שם 13)התורה את בהם שמכנים כבוד תארי
א)14)ה'. לה, (שבועות חסד ורב אפים ארך רחום, כגון

פ"ב, שבועות הל' והשווה בלאֿתעשה", עובר "בכולם
מן  בכינוי כשמקלל לוקה אינו הראב"ד ולדעת ה"ב.
והוא  נמחקים, שאינם השמות מן בשם שיקלל עד הכינויים
פ"ד, שבועות לירושלמי וכוונתו בירושלמי, הוא שכן סובר
פוטרים" וחכמים מחייב, מאיר רבי בכינוי, "קללם ה"י:
ואמו  אביו במקלל מדובר שזה לדחות יש אבל חדש). (פרי
את  המקלל אבל א. לה, שם במשנה, כמבואר מיתה, ולענין
שם, במשנה כמפורש בכינוי, גם לוקה בלאו, שהוא חבירו,
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הכל", ודברי ינאי רבי "אמר א) (לו, בגמרא שם וכמבואר
בזה. מאיר לרבי מודים החכמים הל'15)שגם השווה

ב  כז, לחו"מ והגר"א שם. ובביאורנו ה"ה פ"ב, שבועות
לפסוק  בקשר א) ס, (סנהדרין הש"ס מדברי לזה ראיה מביא
ויקם  אליך לי אלקים דבר אהוד, "ויאמר כ) ג, (שופטים
ידע  ולא גוי שהוא מואב מלך עגלון ומה - הכסא" מעל
עלֿאחתֿכמהֿ המפורש ושם ישראל עמד, - בכינוי אלא
שקוראים  שהשמות הרי הזכרתו), עם לקום (=שצריך וכמה

כינוי. נקראים משמש:16)הגויים הוא הללו הלשונות כל
אם  ממנו; לפרוש צריכים ארור בלשון נידהו חכם אם
וכן  שבועה, זו הרי - עליו וקיבלו ב"ארור" חבירו השביעו
וחייב  היא קללה לה', הוא ארור בלשון: חבירו את המקלל
תורה  תלמוד הל' והשווה וברש"י). א לו, (שבועות המקלל

ה"ג. פ"ז,

.„Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ„Ú ÈÙa Ba e¯˙iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡≈∆«∆«¿ƒ¿≈≈ƒƒ¿»»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁ17‰‡¯˙‰ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .18B‡ ; «»≈»ƒ¬»ƒ…»¿»»«¿»»

¯e¯‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,Èepk ‡Ï·e ÌL ‡Ïa ÏlwL∆ƒ≈¿…≈¿…ƒ¿∆»«»
ÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ÏÏkÓ ‰‡a ‰ÏÏw‰ ‰˙È‰L B‡ ;ÈBÏt¿ƒ∆»¿»«¿»»»»ƒ¿««¿»ƒ¿
e‰Î¯·È Ï‡ B‡ ,ÈÈÏ Ce¯a ÈBÏt È‰È Ï‡ :¯Ó‡L∆»««¿ƒ¿ƒ»«»«¿»¿≈

Ï‡19‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,20. ≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈∆

ה"ב,17) פי"ח לעיל ביארנו וכבר ה"ד. פט"ו, לעיל ראה
בו  שאין לאו שהוא למרות חבירו, את המקלל לוקה למה

נאמר18)מעשה. שלא משמיענו, ודרך רבינו הואיל
התראה  יצטרך לא וכעס, ריתחא מתוך לקלל המקלל

שכשהקב"ה 19)(כסףֿמשנה). מקולל, יהיה שמשמעו:
(סמ"ע  ממילא מקולל הוא הרי מלברכו, ממנו פניו מסתיר

ז). כז, וכדעת 20)לחו"מ א לה, בשבועות משנה
הן", שומע אתה לאו "מכלל בזה: אומרים שאין החכמים,
ה, (ויקרא כתבה שהתורה שם, בר"ן הובא הרמב"ן וכהסבר
עד  העדות) (=בשבועת חייב אינו - אלה" קול "ושמעה א)
הנשמעת  ברכה ששמעה ולא עצמה, אלה קול שישמע

חבירו. מקלל לענין וכן קללה. מתוכה

.‰- ÌÎÁ „ÈÓÏz Û¯Á Ì‡ ,‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆ƒ≈≈«¿ƒ»»
B˙B‡ ÔÈcÓ21˙kÓ B˙Bk‰Ï ÌÈic‰ eˆ¯ Ì‡Â . ¿«ƒ¿ƒ»««»ƒ¿«««

˙ec¯Ó22e‡¯iM ‰Ó ÈÙk B˙B‡ ÔÈLBÚÂ .ÔÈkÓ -23, «¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿
Ô˜f‰ ˙‡ ‰Êa È¯‰L24ÔÈLBÚ - ı¯‡‰ ÌÚ Û¯Á Ì‡Â . ∆¬≈»»∆«»≈¿ƒ≈≈«»»∆¿ƒ

BÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk ¯·ca ÌÈic‰25ÈÙÏ ««»ƒ«»»¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿ƒ
Û¯Á˙pL ‰Ê ÈÙÏe Û¯ÁÓ‰26. «¿»≈¿ƒ∆∆ƒ¿»≈

ב.21) ע, שרואים 22)קידושין או הנידוי, על נוסף
ט). כז, שם (סמ"ע לו קשה וההכאה בעיניו קל שהנידוי

שם.23) יט,24)קידושין ברכות וראה חכמה. שקנה זה
תלמוד  הל' והשווה הרב". כבוד על מנדים "ביתֿדין א

הי"ב. פ"ו, הובאה 25)תורה גאון, שרירא רב דעת
שם  בגמרא שאמרו למה בקשר טו, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
עד  אותו שמנדים - מכלום" פטור - בדברים "ביישו א צא,
א  טו, בערכין שאמרו וכמו כבודו, לפי כראוי שייפסנו
הל' וראה מעשה". העושה מן חמּור בפיו, האומר "נמצא

ה"ה. פ"ג, ומזיק ב)26)חובל פג, (ב"ק שאמרו כמו
מן  מתבייש דומה שאינו - והמתבייש" המבייש לפי "הכל

הקל  זה שביישו שזה ומכובד, גדול מאדם למתבייש הקטן,
ה"א). פ"ג, חובל (הל' מרובה בשתו -

.Â‡ÈOpÏ B‡ ÔicÏ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡27ÏÚ ÏÁÓÏ ««ƒ∆≈««»«»ƒƒ¿…«
,ÌÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ .B˙ÏÏ˜ ÏÚ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„B·k¿≈»ƒ¿…«ƒ¿»¿≈¿»»»
;Ïl˜Ó‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ - Ïl˜Ó‰ ÏÁnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¿À»«¿ƒ∆«¿«≈

·iÁ˙Â ‡ËÁ ¯·kL28ÈtÓ Èec ·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . ∆¿»»»¿ƒ¿«≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈
¯È˜Ù‰L29Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯Â ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿…«¿»

Ô„Èa ˙eL¯‰ - e‰ec ‡ÏÂ30¯·ca ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â . ¿…ƒ»¿¿»»¿∆…ƒ¿∆«»»
ÔÈËÚ·Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔB‚k .‡¯Ba‰ „B·Îa „ÒÙ‰∆¿≈ƒ¿«≈¿∆»»»¿«¬ƒ

ae¯˜Ùe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈic·e ‰¯Bz È¯·„31- ¯·ca ÌÚ‰ ¿ƒ¿≈»««»ƒƒ»¿»»«»»
Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ ˜fÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ32. ¿ƒƒ¿«≈¿«¬¿ƒ«∆≈»∆»∆

במובן 27) מלך שהוא נשיא אבל כאן, ידובר תורה בנשיא
הל' וראה ב). לב, (קידושין מחול כבודו אין - המדיני

ה"ג. פ"ב, חטא 28)מלכים מלקות, חייבתו שהתורה כיון
וב"אור  (כסףֿמשנה). לו מועילה זה מחילת ואין למקום,
כלעיל  שלוקה עצמו ממקלל עדיף זה שאין מסביר, שמח"
ומה  עצמו. כלפי כבודו על מחל עצמו המקלל ובוודאי ה"ג.
המחרף, מצד הוא שהחטא ד אות לעיל המבואר לפי גם
מחילת  אין זה ובמובן וכעס, לנקמה נפשו את ירגיל שלא

מצילתו. נשיא 30)התחצף.29)המקולל שאפילו
ומצינו  ב). לב, (קידושין מחול כבודו - כבודו על שמחל
פעמים  שלש אחד לאדם לקרוא ששלח לוי בן יהושע ברבי
מימי  אדם החרמתי שלא אני אלמלא לו: שלח בא, ולא -
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל מחרימך, הייתי
תלמוד  הל' והשווה ה"א). פ"ג, מו"ק (ירושלמי מהם אחד
לכבודו, לנדות לחכם רשות שיש "אע"פ הי"ג: פ"ז, תורה
גדולים  וחכמים זה... בדבר עצמו להנהיג לתלמיד שבח אינו
של  דרכם היא וזו אדם... נידו לא שמעולם משתבחים... היו

בה". לילך שראוי חכמים העול.31)תלמידי ופרקו כפרו
"אסור 32) בפרהסיא חרפוהו או תלמידֿחכם ביזו אם וכן

תורה". בזיון שזה נענש, מחל ואם כבודו, על למחול לו
שם. בביאורנו וראה

.ÊÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a Ôc‰ Ïk33˙B‡k¯Ú·e34 »«»¿«»≈¿≈»ƒ¿«¿»
È¯‰ - Ï‡¯OÈ ÈÈ„k Ì‰ÈÈ„ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆»ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬≈
‰LÓ ˙¯B˙a „È ÌÈ¯‰Â Ûc‚Â Û¯Á el‡Îe ,ÚL¯ ‰Ê∆»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«∆
ÌÈOz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â :¯Ó‡pL .ea«̄≈∆∆¡«¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ .Ì‰ÈÙÏ35; ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈¿≈»ƒ
˙BËBÈ„‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ36È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ . ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈∆¿»¿»«»¿≈

‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ìl‡ BÈc ÏÚ·e ,‰ÙÈwz ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ»««ƒ«»¿≈»¿ƒ
.‰lÁz Ï‡¯OÈ Èi„Ï epÚa˙È - Ï‡¯OÈ Èi„a epnÓƒ∆¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆¿«»≈ƒ¿»≈¿ƒ»
ÏÈvÓe ,ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËB - ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»≈¿ƒ≈ƒ«ƒ

BÈc ÏÚa „iÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a37. ¿«»≈¿≈»ƒƒ»««ƒ

גוים.33) בדיני התימנים: מושב 34)בכתבֿיד מקום
"שכל 35)משפטיהם. ג: אות משפטים פ' תנחומא מדרש

בהקב"ה  כפר גויים, לפני והולך ישראל דייני שמניח מי
צורם  כצורנו לא כי שנאמר: בתורה, כפר ואחריֿכן תחילה
לעילוי  עדות זוהי פלילים, כשאויבינו - פלילים" ואויבינו

שם). לשמות (רש"י (גיטין 36)יראתם מומחים שאינם
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ביתֿדין  ביד "ויש א סע' כו סי' חו"מ ובשו"ע ב). פח,
חבירו". מעל עכו"ם יד שיסלק עד ולהחרימו לנדותו

לדיננו 37) מצייתים שאינם זרוע לבעלי יד לתת שלא
הובאה  גאון, פלטוי רב בתשובת הדברים ומקור (רדב"ז).
ב): צב, (שם שאמרו למה בקשר יז, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
"מכאן  - עליו והשלך גדול קיר דחה ענך, ולא חברך קראת
לדין, עמו לבוא ומסרב שמעון על תביעה לו שיש לראובן
שלו  את להוציא כדי נכרים, של לערכאות להביאו שרשאי

מיימוניות.מתחת בהגהות וכן ידו",

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
˙È·Ï „ÈÚ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿»ƒ¿≈
.ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï (· .˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈcƒ¿ƒ∆≈≈ƒ¿¿«¿…»≈ƒ
ÈÈ„a ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê ÔÈ„a „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL (‚∆…∆»≈¿ƒ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈
‡lL (‰ .„Á‡ „Úa ¯·c Ìe˜È ‡lL („ .˙BLÙ¿»∆…»»»¿≈∆»∆…
‡lL (Ê .·B¯˜ „ÈÚÈ ‡lL (Â .‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ»ƒ««¬≈»∆…»ƒ»∆…
.ÌÓÊ ¯L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ ˙BOÚÏ (Á .¯˜La „ÈÚ‰Ï¿»ƒ¿∆∆«¬¿≈≈«¬∆»«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
לפני 1) שיבוא לחבירו עדות היודע על המצוה, בו מתבארת

כבודם. משום מלהעיד, הפטורים האישים ויעיד. ביתֿדין
שונות. בשאלות ובדיקתם העדים חקירת

.‡.Ú„BiL ˙e„Ú ÏÎa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ „Ú‰»≈¿À∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈«
B¯·Á ˙‡ da ·iÁiL ˙e„Úa ÔÈa2e‰kÊiL ˙e„Úa ÔÈa , ≈¿≈∆¿«≈»∆¬≈≈¿≈∆¿«≈

da3„ÈÚ‰Ï epÚa˙iL ‡e‰Â .4˙BBÓÓ ÈÈ„a5. »¿∆ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ≈»
‡OÂ „ÈbÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»»»»ƒ…«ƒ¿»»

BBÚ6. ¬

לטובת לש 2) מעיד שהוא נמצא תביעתו, כפי לתובע לם
הנתבע. ולרעת הוא 3)התובע זה ששטר שיודע כגון

רבינו  ודקדק מלשלם. ומזכהו הלווה לטובת ומעיד פרוע,
לו  להעיד חייב שאינו גוי, למעט חבירו" "את  לכתוב:

ב). ס"ק כח, סי' לחו"מ תבעו 4)(סמ"ע לא אם אבל
יגיד  לוא אם שנאמר: מעצמו, להעיד חייב אינו הבעלֿדין,
ואם  עוונו, ונשא יגיד, לא לו בו: קרא בוא"ו, - לו וגו'

א). לה, (שבועות פטור - יגיד לא בדיני 5)לאחר אבל
מהרוצח, להנקם כדי להעיד, חייב תבעוהו לא אפילו נפשות
דבר  הרואה שכל יא), אות פ"א, (מכות הרא"ש וכדברי
מקרבך  הרע ובערת שנאמר: מה לקיים להעיד, חייב ערוה

לומר 6)(כסףֿמשנה). ההלכה, תחילת על מוסב זה
ישא  יגיד לא אם שהרי להעיד, שמצוה שומע אתה שמכאן
ואם  יגיד, - ידע או ראה או הוא: כך הכתוב ושיעור עוון.
שאפילו  משמע, רבינו ומדברי (רדב"ז). עונו ונשא - יגיד לא
ממון  מחייבו אחד עד שאין שאע"פ להעיד, חייב אחד עד
וישלם, להשבע הנתבע ירצה לא ואולי שבועה, מחייבו -
גם  לחייבו יכול אינו אם אבל בעדותו, התובע מרויח נמצא
בסמוך  וראה א), סעיף כח סי' (חו"מ מלהעיד פטור שבועה,

אחד  "עד ה"ז פי"ז, לקמן והשווה יג, אות בביאורנו ה"ב
(ע"פ  שמים" בדיני וחייב אדם, מדיני פטור - עדותו שכבש

א). נו, בבאֿקמא

.·ÔÈc ˙È·a ‰È‰Â ,ÏB„b ÌÎÁ „Ú‰ ‰È‰7epnÓ ˙eÁt »»»≈»»»¿»»¿≈ƒ»ƒ∆
‰OÚ - Ì‰ÈÙÏ CÏiL B„B·k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿≈¿∆≈≈ƒ¿≈∆¬≈

‰¯Bz „B·k ÏL8ÛÈ„Ú9Ún‰Ï BÏ LÈÂ ,10‰na . ∆¿»»ƒ¿≈¿ƒ»««∆
˙e„Úa Ï·‡ ;ÔBÓÓ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»¿≈

¯eq‡‰ ÔÓ da LÈ¯ÙnL11˙BLÙ ˙e„Úa ÔÎÂ ,12B‡ ∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»
˙BkÓ13ÔÈ‡Â ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚÓe CÏB‰ - «≈≈ƒ∆∆¡«≈»¿»¿≈

ÔÈ‡ - ÌM‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó Ïk .ÈÈ „‚Ï ‰e·z¿»¿∆∆¿»»»∆≈ƒ«≈≈
·¯Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ14. ¿ƒ»»«

ביתֿדין.7) והיה התימנים: את 8)בכת"י לכבד שנצטוינו
תלמוד  בהל' וכמבואר זקן" פני "והדרת ככתוב: החכמים,

ה"א. פ"ו, ב.9)תורה ל, לילך,10)שבועות חייב אינו
בפניהם  ומעיד אנשים שלשה אליו שולח ביתֿדין אבל

שם). ובסמ"ע ה, סעיף כח סי' אשה 11)(חו"מ כגון
חי. שבעלה יודע זה ועד להנשא, להתירה חכם לפני הבאה

מעונש 12) יצילנו ובעדותו הנידון, על זכות להעיד שיודע
ויחייבוהו  האמת את יבררו בעדותו אם להיפך, וכן מות.
ואם  מקרבך, הרע ובערת לקיים: כדי להעיד, חייב מיתה,
לנקום  שיודע כיון הנרצח, את הרג כאילו זה הרי - יעיד לא

(כסףֿמשנה). נוקם ואינו נקמתו את 13)את דנים אם
זכות  לו יודע אם מלקות, עונש בה שיש עבירה על הנידון
רשע. קוראתו: שהתורה לוקה, של פגמו משום יעיד לפטרו,
נפשות, כדיני זו והרי ההכאה ע"י תקלה לו תארע שמא וכן
הרע  ובערת משום: להעיד, מצוה - חובה לו יודע ואם

(משנהֿלמלך). ובכת"י 14)מקרבך ב). ל, (שבועות לגדול
הל' והשווה הרב". כבוד על משגיחים "אין התימנים:
כשרוצה  אלא יעיד לא אחד ועד ה"ג. פ"ה, תורה תלמוד
נעשה  כבר אם אבל נעשה, לא שעדיין האיסור מן להפריש
חבירו, על רע שם כמוציא אלא שאינו - יעיד לא האיסור,
אלא  זו ואין בביתֿדין, מתקבלת אינה אחד של עדותו שהרי
וכן  ה"א). פ"ה, לקמן מיימוניות (הגהות רע שם הוצאת

א. סעיף כח, סי' בחו"מ

.‚„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏB„b Ô‰k15‡È‰L ˙e„Ú ‡l‡ . …≈»≈«»¿»ƒ∆»≈∆ƒ
„·Ïa Ï‡¯OÈ CÏÓÏ16ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏB‰ - ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈¿≈ƒ«»

¯eËt - ˙Bi„Ú‰ ¯‡La Ï·‡ .da „ÈÚÓe17. ≈ƒ»¬»ƒ¿»»≈À»

ב 15) יח, (סנהדרין לבעלֿדין להעיד לבוא לו הוא שזלזול
אבל 16)וברש"י). הדין, מצד זה וכל יוסף. כרב שם,

לא  חכמים שגזרו שטח, בן שמעון בימי שאירע ממעשה
כמבואר  תורה, לדברי נכנעים שאינם ישראל, מלכי את לדון
מעיד  אינו - שם ובביאורנו ה"ה פ"ב, סנהדרין בהל' לעיל
אותם, ודנים הם שכשרים בלבד, דוד בית למלכי אלא
פ"ה, המקדש כלי להל' (כסףֿמשנה א יט, שם כמבואר

ה"ז. פ"ג, מלכים הל' לקמן וראה זה 17)ה"ט). שאין
ומובן, ה"ט). פ"ה, המקדש כלי (הל' ולהעיד לילך כבוד
מעיד, גדול כהן גם האיסור, מן בה להפריש שבעדות
(לחםֿמשנה, לרב" כבוד חולקים ש"אין ה"ב, לעיל כמבואר
מעיד), דיבורֿהמתחיל: ב, יח, לסנהדרין ב'תוספות' וכן
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מביאים  משיח וכהן "המלך ה"ז: פ"י, שגגות הל' וראה
העדות". שבועת על קרבנם

.„ÌÈ„Ú‰ ˙‡ L¯„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ18Ô¯˜ÁÏe19 ƒ¿«¬≈ƒ¿∆»≈ƒ¿»¿»
ÔÈÚÈqÓe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜c˜„Óe .Ô˙Ï‡La ˙Ba¯‰Ïe20 ¿«¿ƒ¿≈»»¿«¿¿ƒ¬≈∆«ƒƒ

e˜zLiL È„k ,‰Ï‡M‰ ˙Úa ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ Ô˙B‡21B‡ »≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«¿≈»¿≈∆ƒ¿¿
Ô‰a e¯ÊÁÈ22ÈÙc Ô˙e„Úa LÈ Ì‡23zL¯„Â :¯Ó‡pL . «¿¿»∆ƒ≈¿≈»…ƒ∆∆¡«¿»«¿»

˙Úa ¯‰f‰Ï ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe .·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ¿»«¿»¿»«¿»≈≈¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ»≈¿≈
ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á24Ú·L·e .¯wLÏ e„ÓÏÈ dÎBzÓ ‡nL , ¬ƒ«»≈ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿«≈¿∆«

?Úe·L ‰Ê È‡a :Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ˙B¯È˜Á25BÊ È‡a ¬ƒ¿ƒ»¿≈∆»«¿≈
ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á ‰Ê È‡a ?‰L»»¿≈∆…∆¿«»«…∆¿≈∆
‰Ê È‡·e ?ÌBia ˙BÚL ‰nÎ·e ?˙aM‰ ÈÓÈÓƒ≈««»¿«»»«¿≈∆

?ÌB˜Ó26- B‚¯‰ LÓ‡ B‡ ,B‚¯‰ ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡ »¬ƒ»««¬»∆∆¬»
‰Ê È‡a ?‰L BÊ È‡a ?Úe·L ‰Ê È‡a :Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL¬ƒ»∆¿≈∆»«¿≈»»¿≈∆
?‰ÚL BÊ È‡a ?ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á27 …∆¿«»«…∆¿≈∆¿≈»»
Ïka ˙BÂM‰ Ú·M‰ ÏÚ ¯˙È ,˙B¯È˜Á‰ ÏÏkÓe28: ƒ¿««¬ƒ»≈««∆««»«…

:Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡L∆ƒ≈ƒ»»∆»«¬»»»¬ƒ»∆
?„·Ú ‰Ó ˙‡29?„·Ú ‰„B·Ú BÊ È‡·e30e„ÈÚ‰ ∆»»«¿≈¬»»«≈ƒ

‰Î‡ÏÓ BÊ È‡ :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙aM‰ ˙‡ ÏlÁL∆ƒ≈∆««»¬ƒ»≈¿»»
?‰OÚ C‡È‰Â ?‰OÚ31ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎ‡L e„ÈÚ‰ »»¿≈«»»≈ƒ∆»«¿«ƒƒ

:Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL -?ÏÎ‡ ‰nÎÂ ?ÏÎ‡ ÏÎ‡Ó ‰Ê È‡32 ¬ƒ»≈∆«¬»»«¿«»»«
‰na :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L e„ÈÚ‰≈ƒ∆»«∆«∆∆¬ƒ»«∆

?B‚¯‰33ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ¬»¿≈…«≈»∆¬≈ƒ¿«
˙B¯È˜Á‰34. «¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."itec ozecra yi m` .....micrd z` yexcl dyrÎzevn"

זהה  תוכן בו יש כי יבמות, מסכת בסיום הובא זה עניין
המסכת. ויסוד לכללות

ואחד  ממונות דיני אחד תורה, "דבר נאמר: המסכת בסיום
יהיה  אחד משפט שנאמר: וחקירה, בדרישה נפשות דיני
צריכין  אין ממונות דיני (חכמים) אמרו מה ומפני לכם.

לווין". בפני דלת תנעול שלא כדי וחקירה, דרישה
כשרים", עדים שני על־פי הדין את לחתוך "שנצטוינו ואף
אצלנו  הם וכשרים הואיל - שקר שהעידו שיתכן והגם
את  לחקור מצוה ואעפ"כ כשרותן, על אותן מעמידין
כפי  עצמה מצד שהתורה אף כי בשאלתן, ולהרבות העדים
יקום  עדים שני ש"על־פי קובעת הנותן' 'גדרי מצד שהיא
דופי  שיש יתכן שמצדם המקבל', מ'גדרי גם בה יש דבר"
דיני  ואחד ממונות דיני ש"אחד תורה אמרה ולכן בעדותן,

וחקירה". בדרישה נפשות,
והמקבל, העולם בגדרי יותר עוד והתחשבו חכמים באו
תורה  דין עקרו לווין, בפני דלת תנעול שלא החשש ומצד

ממונות. בדיני ודרישה חקירה שחייב
תורה  דין שמצד יבמות, מסכת של הכללי תוכנה גם זהו
חכמים  אבל חליצה", למצות קודמת יבום "מצות
שאין  ש"עכשיו ותיקנו באו - העולם בגדרי שהתחשבו

את  "הכונס שאול אבא ולדעת מצוה" לשם מתכוונין
כאילו  - אחר דבר ולשום אישות ולשם נוי לשם יבמתו
"אמרו  - ממזר" הולד להיות בעיני אני וקרוב בערוה, פוגע

יבום". למצות קודמת חליצה מצות
.(848 'r a"g `"ypz y"dq ,j"ipa zezkqnl 'oxcd'd jezn)

מכוונת.18) עדותם אם  חקירות 19)לבדקם, שבע
להלן. מלהעיד ימנעו21)מעבירים.20)המנויות עצמם

ב: לב, סנהדרין החקירה. ועומק השאלות ריבוי מחמת
מענין  רבינו: ומפרש - למקום" ממקום העדים את "מסיעים

גמר 22)לענין. לפני להעיד הספיקו שכבר מה על
וספק.23)החקירה. וכך 24)פגם כך שמא יאמרו: שלא

ומתוך  זכאי, פלוני היה כך היה הדבר אם או מעשה, היא
"הוי  מ"ט): פ"א, (אבות לשקר העדים לומדים דבריהם
וכו'. בדבריך" זהיר והוי העדים, את לחקור מרבה

יובל.25) של שבע 26)שמיטה, שכל א, מ, סנהדרין
עדים  שיבואו הזמה, לידי העדים מביאות אלו, חקירות
פלוני. במקום יום באותו הייתם עמנו והלא ויאמרו: אחרים
עדים  אין שמא כי שעה? באיזו אותם שואלים ולפיכך
(רש"י  שעה לאותה להזימם עדים ויש היום, לכל להזימם
וחקרת  "ודרשת טו) יג, (דברים תורה אמרה וכן שם).
ושמעת  לך "והוגד חקירות: שלש הרי - היטב" ושאלת
"ודרשו  אחרות: שתים הרי - ד) יז, (שם היטב ודרשת
נמצאו  נוספות, שתים הרי - יח) יט, (שם היטב" השופטים

שם). (גמרא הן חקירות כדי 27)שבע והכל ב, עמ' שם
בהם, יחזרו או ישתקו אולי עליהם, ולהכביד להטריחם

שם). (רש"י, כ אות שהיא.28)כלעיל עדות בכל
עבד).29) מי את שם: (ובמשנה, מרקוליס או פעור לאליל
לגוף 30) שייכות החקירות שאלו בהשתחוואה. או בזביחה

חקירות  הן הקודמות חקירות ששבע בעוד המעשה,
המעשה. בגוף ואינן בשנים 31)חיצוניות או ביחיד,

מלאכה  לעשות נתכוון או מלאכה, לאותה נתכוון בשותפות,
טו). ה"ח, פ"א, שבת הל' (ראה אחרת לו ונעשתה זו

עשור 32) שביתת הל' (ראה ממנו פחות או החיוב, כשיעור
ה"אֿה). ברומח.33)פ"ב, או כדין 34)בסייף

ה  הנכון שמן אבל בסמוך החקירות, כמבואר "דרישות", וא:
בדרישה". הכחישו "שהרי ה"ג: פ"ג לקמן והשווה ה"ה.

.‰¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ ˙BLÈ¯c‰Â ˙B¯È˜Á‰«¬ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒ∆≈ƒ«
˙e„Ú‰35·iÁ˙È Ô‰·e ,36‰OÚn‰ ˙ek Ô‰Â .¯ËtÈ B‡ »≈»∆ƒ¿«≈ƒ»≈¿≈«»«««¬∆
‰OÚL37ÌB˜n‰ ÔeeÎÂ ÔÓf‰ ÔeeÎÂ ,38enÊÈ Ô‰aL ,39 ∆»»¿ƒ«¿«¿ƒ«»∆»∆»…

ÌÈ„Ú‰ ÌÊ‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L ;enÊÈ ‡Ï B‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ…»…∆≈»¿ƒ¿»≈»≈ƒ
ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ eeÎiL „Ú40. «∆¿«¿«¿«¿«»

שיתבאר 35) וכפי העדות, בגוף שאינן לבדיקות, בניגוד
ה"ו. עשה.37)הנידון.36)בסמוך ואיך עשה מה

המעשה.38) מקום ואיפה עשה, ע"י 39)מתי יוכחשו,
להזימם. אחרים עדים אחרים 40)שיבואו ישמעו ואז

עמנו  יום ובאותו מקום באותו והלא לומר: להזים, ויבואו
לא  - להזימה יכול שאיֿאתה עדות "כל הוא: וכלל הייתם.
בה: לקיים ואיֿאפשר הואיל א), מא, (סנהדרין עדות" שמה
(רש"י  העד שקר עד והנה השופטים ודרשו וחקרת ודרשת
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ליה, דהויא ד"ה: א יב, לפסחים ברש"י וראה שם).
העד... שקר עד והנה השופטים ודרשו אמרה: שהתורה
בה  לקיים יכול שאתה עדות - וגו' זמם כאשר לו ועשיתם
לדרישות, ובנוגע לא. - לא ואם עדות, היא - הזמה תורת
בכל  - הזמה משום בהן שאין אע"פ המעשה, כוונת שהן
העדות, עיקר שהוא המעשה בגוף נוגעות והן הואיל זאת

להתק  ראויה העדות אין שבלעדן מעכבות, שהן יים ודאי
(לחםֿמשנה).

.Â¯wÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ ˜c·Ï ÔÈa¯Ó „BÚÂ¿«¿ƒƒ¿…»≈ƒƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»
˙B˜È„a ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .Ì‰a ‰ÈeÏz dÈ‡Â ˙e„Úa41. »≈¿≈»¿»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ô‰ „ˆÈk .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»≈«≈
Ú·La e¯˜ÁÂ ,‚¯‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L È¯‰ ?˙B˜È„a‰«¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»∆»«¿∆¿¿¿∆«
,ÌB˜n‰ ˙eÎÂ ÔÓf‰ ˙eÎa Ô‰L ,eÈnL ˙B¯È˜Á¬ƒ∆»ƒ∆≈¿«»««¿«¿«»««»

‰OÚn‰ eeÎÂ ,‰OÚn‰ ˙eÎa eL¯„Â42ÈÏk‰ eeÎÂ ¿ƒ¿¿¿«»«««¬∆¿ƒ¿««¬∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ba B‚¯‰L43‰Ó :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â „BÚ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba , ∆¬»¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆

B‡ ÌÈ·Ï ÌÈ„‚a ,‚¯B‰‰ B‡ ‚¯‰p‰ Le·Ï ‰È‰»»»«∆¡»«≈¿»ƒ¿»ƒ
?Ì„‡ B‡ Ô·Ï - ‰ÈÏÚ ‚¯‰pL ı¯‡‰ ¯ÙÚ ?ÌÈ¯ÁL¿…ƒ¬«»»∆∆∆¡«»∆»»»»…
e¯Ó‡L ‰OÚÓ .˙B˜È„a‰ Ì‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈«¿ƒ«¬∆∆»¿

‰‡z‰ ˙Áz ÈBÏt ÌB˜Óa B‚¯‰ :ÌÈ„Ú‰44e˜„·e . »≈ƒ¬»ƒ¿¿ƒ«««¿≈»»¿
B‡ eÈ‰ ˙B¯ÁL dlL ÌÈ‡z :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»∆¿≈ƒ∆»¿…»

ÔÈˆ˜Ú ?˙B·Ï45B‡ eÈ‰ ˙Bk¯‡ ÌÈ‡z‰ Ì˙B‡ ÏL ¿»√»ƒ∆»«¿≈ƒ¬À»
È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ ?˙B¯ˆ¿̃»¿»««¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬≈

ÁaLÓ ‰Ê46. ∆¿À»

ודרישות 41) חקירות בין ישנו בדין וחילוק א. מ, סנהדרין
ה"א. פ"ב, בסמוך כמבואר בכת"י 42)לבדיקות,

אינן. אלו תיבות ובביאורנו 43)התימנים, ה"ד לעיל ראה
לא. התאנה.44)אות במקום 45)עץ הפרי זנב - עוקץ

לאילן. שם.46)חיבורו סנהדרין

ה'תשפ"א  סיון ט"ז חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והכחשות 1) סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים הבדלים

קיימת. והעדות בעדים

.‡˙BLÈ¯„e ˙B¯È˜Á ÔÈa ‰Ó2˙B˜È„·Ï3˙B¯È˜Áa ? «≈¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
B˙e„Ú ˙‡ „Á‡‰ Ôek Ì‡ ,˙BLÈ¯„e4:¯ÓB‡ ÈM‰Â , ¿ƒƒƒ≈»∆»∆≈¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - Ú„BÈ ÈÈ‡5elÙ‡ ,˙B˜È„·a Ï·‡ ; ≈ƒ≈«≈»¿≈»¬»ƒ¿ƒ¬ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰ÈL6. ¿≈∆¿ƒ≈»¿ƒ≈»«∆∆

- ˙B˜È„aa elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎÓ Ô‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¬ƒ«¿ƒ
‰ÏËa Ô˙e„Ú7,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰L e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk . ≈»¿≈»≈«≈ƒ∆»«∆∆∆

‰La ,ÈBÏt Úe·La :¯˜ÁpLk „Á‡‰ ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿∆∆¿«¿»«¿ƒ¿»»
ÈÚÈ·¯a ,L„Áa CÎÂ CÎa ,ÈBÏt L„Áa ,˙ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿«¿««…∆»¿ƒƒ
ÔÎÂ .B‚¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,ÌBia ˙BÚL LLa ,˙aMa««»¿≈»«ƒ¿¿ƒ¬»¿≈

ÛÈÒa B‚¯‰ :¯Ó‡ ?B‚¯‰ ‰na :eL¯cLk8„Ú‰ ÔÎÂ . ¿∆»¿«»¬»»«¬»¿«ƒ¿≈»≈
ÈÈ‡ :¯Ó‡L ,˙BÚM‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïka B˙e„Ú Ôek ÈM‰«≈ƒƒ≈≈«…ƒ«»∆»«≈ƒ
,˙BÚM‰ ˙‡ ÔekL B‡ ;ÌBia ‰È‰ ˙BÚL ‰nÎa Ú„BÈ≈«¿«»»»»«∆ƒ≈∆«»
‰È‰L ÈÏka Èz·‰ ‡ÏÂ ,B‚¯‰ ‰na Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»¬»¿…≈«¿ƒ«¿ƒ∆»»

‰ÏËa Ô˙e„Ú È¯‰ - B„Èa9,Ïk‰ eek Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬≈≈»¿≈»¬»ƒƒ¿«…
ÂÈÏk :ÌÈic‰ Ô‰Ï e¯Ó‡Â10?ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ¯ÁL eÈ‰ ¿»¿»∆««»ƒ≈»»¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·„Ï eaÏ eÓO ‡ÏÂ ,ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ¿…«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - LnÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡11. ≈∆≈»∆«»¬≈≈»«∆∆

ה.2) הלכה א, פרק לעיל שם,3)נתפרשו לעיל, נזכרו
ו. שנשאל.4)הלכה מה כל על מליאות תשובות שהשיב

יכול 5) אתה אי יודע איני שאמר כיוון א. מ, סנהדרין
להזימה  יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו
א. פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה

לומר:6) בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
אחר. במקום שעה באותה הייתם זו 7)עימנו שאין שם,

אמת  "והנה טו) יג, (דברים אמרה והתורה מכוונת, עדות
וראה  א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון

ב. הלכה סוף לקמן מכלל 8)בביאורנו אינה זו דרישה
הרי  המעשה בגוף נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע
דֿה. הלכה א, פרק לעיל כמבואר העדות, מעיקרי היא

כלל.9) עדות כאן אין המעשה גוף את לכוון ידע לא שאם
ההורג.10) או הנהרג וכפי 11)של א מ, בסנהדרין משנה

בה  לקיים יכול ואתה הואיל ב, מא, שם בגמרא שנתבאר
קיימת. עדותם - החקירות בשטח הזמה תורת

.·ÈM‰Â ,Le·Ï ‰È‰ ÌÈ¯ÁL ÌÈÏk :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»≈ƒ¿…ƒ»»»¿«≈ƒ
Ô˙e„Ú È¯‰ - Le·Ï ‰È‰ ÌÈ·Ï ‡l‡ ,ÔÎ ‡Ï :¯Ó‡»«…≈∆»¿»ƒ»»»¬≈≈»
ÈM‰Â ,˙aLa ÈÚÈ·¯a „Á‡ ¯Ó‡ el‡Îe ;‰ÏËa¿≈»¿ƒ»«∆»»¿ƒƒ¿«»¿«≈ƒ
ÛÈÒa „Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ∆≈»≈∆»«»∆»¿«ƒ
:¯Ó‡pL .˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÁÓ¯a ¯Ó‡ ÈM‰Â ,B‚¯‰¬»¿«≈ƒ»«¿…«∆≈»≈∆∆¡«
ÏkÓ ‰Ê È‡a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰L ÔÂÈÎÂ ,¯·c‰ ÔBÎ»«»»¿≈»∆ƒ¿ƒ∆∆∆¿≈∆ƒ»

ÔBÎ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰12. «¿»ƒ≈∆»

ובנוגע 12) ב. ל, שם רבא דעת וכן א, מא, שם ברייתא
פרק  לקמן ראה ממונות, בדיני - בבדיקות העדים להכחשת

ג. הלכה ג,

.‚Ô˙e„Ú eek Ô‰Ó ÌÈL ,ÌÈa¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿Àƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿≈»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â ,˙BLÈ¯c·e ˙B¯È˜Áa«¬ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈≈ƒ≈«

‚¯‰ÈÂ ,ÌÈLa ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z13˙‡ LÈÁÎ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈»≈ƒ¿«ƒ¿≈»≈¬»ƒƒ¿ƒ∆
‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa elÙ‡ ,Ô‰ÈL14. ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ≈»¿≈»

הזמה 13) תורת לקיים אפשר שהרי רבא, כדברי ב מא, שם
פסק  ג הלכה כ, פרק שלקמן פי על  ואף השניים, בעדות
עד  נענשים אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו,
דיבור  כדי בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו
שיעור  אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו, של
הוזם  שלא פי על אף השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי
זה  ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי כמבואר השלישי,
לעדות  פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאמרו; למה דומה
שהואיל  - ג הלכה ה, פרק לקמן ראה כולם, עדות בטלה

כלל. כעד נחשב אינו עדותו לכוון יודע מ,14)ואינו שם
את  זה שמכחישים בזמן - בדיקות ואחד חקירות "אחד א
מה  כל על מוסב שזה רבינו וסובר בטילה" עדותם זה
(כסף  עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו
- והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה).
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ובביאורנו  ג הלכה ה, פרק לקמן כמבואר עדותם, בטלה
שם.

.„,L„ÁÏ ÌÈLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈»¿ƒƒ««»ƒ¿«ƒ«…∆
- L„ÁÏ ‰LÏLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈»¿ƒƒ««»ƒ¿»«…∆

‰fL ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú15L„Á ÏL B¯eaÚa Ú„BÈ16‰ÊÂ , ≈»«∆∆∆∆≈«¿ƒ∆…∆¿∆
Ú„BÈ BÈ‡17˙BˆÁ „Ú ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈««∆¿»ƒ¬ƒ«¬

:„Á‡‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,L„Á‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ Ï·‡ ;L„Á‰«…∆¬»««¬«…∆¿∆»«»∆»
¯OÚ ‰Ú·La :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,L„Áa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»«…∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
ÈÓÈÓ „Á‡ ÌBÈ Ì‰ÈL eekL Èt ÏÚ Û‡ ,L„Áa«…∆««ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆»ƒ≈
¯·Îe ‡a L„Á‰ ÈˆÁ ÔÈ‡L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙aM‰««»≈»¿≈»∆≈¬ƒ«…∆»¿»

Ïk‰ eÚ„È18L„Á‰ L‡¯ ‰È‰ È˙ÓÈ‡19. »¿«…≈»«»»…«…∆

לחודש.15) בשניים היה 16)האומר העבר שהחודש
י  שהוא חודש, של ראשון ויום מחודש מלא, שלושים ום

היה. מיום 17)העבר ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר
א). מ, (סנהדרין שי"א:18)השלושים וינציאה ובדפוס

ידעו. כבר טעה,19)אלא שהשני לתלות, אין ולפיכך,
ב). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא
עשר  בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו ומדברי
קיימת, עדותם - לחודש עשר בשישה אמר: והשני לחודש,
חודש  של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין

(רדב"ז).

.‰‰LÏLa :„Á‡‰ ¯Ó‡20‰MÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â , »«»∆»ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú -21,ÌBia ˙BÚL ÈzLa :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ≈»¿≈»»«≈∆»ƒ¿≈»«

˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - ˙BÚL LÏLa :¯ÓB‡ ÈM‰Â22; ¿«≈ƒ≈¿»»¬≈≈»«∆∆
˙Á‡ ‰ÚLa ˙BÚËÏ ÌÚ‰ C¯cL23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆»»ƒ¿¿»»««¬»ƒ»«

Ô˙e„Ú - LÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,˙BÚL LÏLa :„Á‡‰»∆»¿»»¿«≈ƒ≈¿»≈≈»
‰ÏËa24„Á‡Â ,‰nÁ‰ ıp‰ Ì„˜ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ¿≈»»«≈∆»…∆∆≈««»¿∆»

‰ ıp‰a :¯ÓB‡‰nÁ25‰ÏËa Ô˙e„Ú -26Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿∆≈««»≈»¿≈»««ƒ
˙Á‡ ‰ÚL ‡È‰L27ÏkÏ ¯k ¯·c‰L ;28Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ»»««∆«»»ƒ»«…¿≈ƒ

d˙ÚÈ˜La e˜ÏÁ29. ∆¿¿ƒ¿ƒ»»

לחשבם 21)בחודש.20) טעה לא וודאי עיבורים שבשני
עיבור  שאחרי הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים.
נמצא, חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב
לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע
(סנהדרין  בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל

ב). א.22)מא, מ, הסוגייה 23)שם מסקנת לפי
- משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים
לתחילת  שנתכוון ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו
לסוף  שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה
טעה  מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה
"בשעה  רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי
בשלישית  השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת"
שנייה  אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או
ומפני  השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה
קורא  הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין
בשם  טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה,
סוף  עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה,
ומצה  חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה

לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק
שתי 24) טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין

בתוספות  וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם

הנץ.25) כזב 26)כשמתחיל אלא טעות כאן שאין
וברש"י). ב יב, על 27)(פסחים לזרוח שהתחילה משעה

אמנם  הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי
רבינו: כותב י"א הלכה א, פרק שמע קריאת בהלכות
אולם  השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור
קודם  שעה שיעור "כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי
ב"דרכי  הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה
ההתאם  שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה"

התכונה. כורחך 28)לחכמת ועל בו, שיטעה מי ואין
ובטילה. זו היא מוכחשת לפני 29)עדות אמר אחד

היא  שאף השקיעה, בתוך אומר והשני מעשה, היה השקיעה
מהדין  נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת
ובסנהדרין  שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם

א. מב,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בכתב.1) עדות קבלת קנסות. ובדיני ממונות בדיני החקירות

בעל  בפני שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין
דין.

.‡‰LÈ¯„a ˙BLÙ ÈÈc „Á‡Â ˙BBÓÓ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈»¿∆»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»
‰¯È˜ÁÂ2ÌÎÏ ‰È‰È „Á‡ ËtLÓ :¯Ó‡pL .3Ï·‡ . «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿«∆»ƒ¿∆»∆¬»

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡4ÔÈ‡ , »¿¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ≈
e¯Ó‡ ?„ˆÈk .‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ÔBÓÓ È„Ú≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»≈«»¿

‰Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰ÂÏ‰ eÈÙa :ÌÈ„Ú‰5,˙ÈBÏt ‰La »≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆∆»∆¿»»¿ƒ
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙‡ eek ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿∆«…∆¿…∆«»
ÈBÏt ÚaËnÓ ‰È‰ Ì‡ ‰n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,Ba ‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»¿…∆«»∆ƒ»»ƒ«¿≈«¿ƒ

ÈBÏt ÚaËnÓ B‡6.˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ«¿≈«¿ƒ≈»«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."dxiwge dyixca ,zeytp ipic cg`e zepenn ipic cg`"

וחקירה, דרישה על תצווה שהתורה יתכן איך להבין, וצריך
הרי  לווין" בפני דלת ל"תנעול על־ידם לבוא שעלולים הגם

מכשול". תתן לא עיור ש"לפני בגדר זה
חילוק  יש פיו, בהודאת האדם בחיובי בהקדים: והביאור
מלקין  ולא בית־דין ממיתין ש"אין נפשות בדיני מודה אם
אבל  עדים", שני על־פי אלא פיו הודאת על־פי האדם את
בזה, הביאור וידוע דמי". עדים כמאה פיו "הודאת בממון
שנאמר  הקב"ה, קנין אלא קניינו אדם של נפשו שאין
שגם  ואע"פ שלו. הוא ממונו אבל הנה", לי "הנפשות
ולכן  האדם, לבעלות שנתנו הרי הקב"ה, של הוא הממון
על  ובוודאי גופו על משא"כ בעלותו, מורגשת לממון בנוגע

נפשו.
גם  ובאמת, בפנימיות אבל בחיצוניות, הוא זה כל אמנם,
התורה  שציוויי ומכיון הקב"ה, של הם הממון וגם הנפשות
"אלוקים  - כדבעי כשהוא יהודי של למצבו מתייחסים
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דלתו  את ינעול שאדם חשש אין - ישר" האדם את עשה
היטב  יודע כי בהלוואה, ממון יאבד אם הלווין בפני
ירידת  מצד אבל הקב"ה, של הוא רכושו כל שממילא
כולו  הוא ממונו גם שבאמת האדם אצל "מונח" לא הדורות
בימי  שנתחדשו והתקנות הגזירות באו ולכן הקב"ה, של
ציוויי  על וסייגים גזירות להוסיף הוצרכו שאז שני, בית
דלת  תנעול שלא כדי וחקירה דרישה שא"צ ואמרו התורה,

לווין. בפני
(לעדות) נפסל אדם "אין ברמב"ם נוסף דין יובן על־פי־זה
גזל  או שגנב ואמר לבית־דין שבא הרי כיצד, עצמו. על־פי
נפסל", אינו עצמו על־פי שמשלם אע"פ בריבית, הלווה או
דבריו), את (מחלקים דיבוריה" ש"פלגינן הוא הדין כי
אותם  את אבל דבריו, את מקבלים הממון לחיוב בנוגע
והלא  רשע. עצמו את לשים מקבלים אין עצמם הדברים
שמאמינים  מכיון הוא אותו מחייבים שאנו הממון חיוב כל

דבריו. סמך על יפסל שלא מדוע וא"כ לדבריו,
אדם  של ממונו שגם לעיל המבואר על־פי הוא והביאור
לא  הוא ממון אותו מחייבים שאנו וזה הקב"ה, של הוא
נפסל  גם היה אז (כי לדבריו שמאמינים מפני בהכרח
מעולם, דברים היו שלא באמת שיתכן אלא לעדות),
ממונו" על "בהול להיות שטבעו אדם רואים וכשבית־דין
של  שרצונו הוכחה זו הרי לפלוני, ממון שחייב ואומר

לפלוני. יגיע זה שממון הממון) בעל גם (שהוא הקב"ה
האדם, של הממון  היה ובאמיתיות בפנימיות אילו כלומר,
שהממון  מכיון אבל לפוסלו, ולא לדבריו להאמין יתכן לא
ובכל  מעולם, דברים היו שלא באמת יתכן הקב"ה, של הוא

לפלוני. יגיע משלו מסוים שממון רצה הקב"ה זאת
(bi oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

חקירות,2) שבע אותם וחוקרים העדים את שדורשים
ה"ד. פ"א, לעיל נפשות,3)כמבואר כדיני ממונות דיני

טו) יג, (דברים נאמר נפשות שבדיני וחקרת"וכיון "ודרשת
א). לב, (סנהדרין ממונות לדיני הואֿהדין שהמלווים 4)–

יכוונו  ולא יטעו והעדים הלווה יכפור שמא מלהלוות, ימנעו
א). ג, שם ורש"י (שם, ויפסיד - זוז.5)עדותם מאה

ה"ג.6) בסמוך כמבואר לבן, או שחור מנה

.·˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«¿»
˙B¯ÈÎÓe ˙BzÓ8˙BÒ˜ ÈÈ„a Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ9- «»¿ƒ¿«≈»∆¬»¿ƒ≈¿»

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ10˙e˜ÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .11 ¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»ƒ«¿«¿
˙eÏ‚·e12‰n¯Ó ÔÈc‰L Ôic‰ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .13LLÁÂ ¿»¿≈ƒ»»««»∆«ƒ¿À∆¿»«

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c CÈ¯ˆ - BÏ14. »ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

הודה 7) בפנינו האומרים: עדים, המלוה שמביא - הודאות
מעידים: שהעדים - הלוואות וכך; כך שחייב הלווה, לו

בשתיהן. כופר והלווה וכך, כך הלוהו שהן 8)בפנינו כיון
לחו"מ  (סמ"ע כהלוואות דינן כיס חסרון בהן ויש מצויות
דיבורֿ א ג, לסנהדרין ב'תוספות' וראה א, סעיף ל, סי'

תנעול). שלא ותשלומי 9)המתחיל וחבלות גזילות כגון
דעת  וכן ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל המנויים וכו' כפל

שם. בסנהדרין שמתוך 10)ה'תוספות' ב לב, סנהדרין
לחוש  אין כיס, חסרון בהם אין ומקצתם מצויים, שאינם
הל' השווה תורה, דין על והעמידום דלת, לנעילת בהם

ה"ט. שם, עליה 11)סנהדרין שחייבים עבירה שעבר
כדיני  ודינה עומדת", היא מיתה במקום - ש"מלקות מלקות,
ד). ה"א, פט"ז, סנהדרין (הל' וחקירה דרישה לענין נפשות

נפשות,12) כדיני ודינו לגלות ונתחייב בשגגה נפש שהרג
"לנוס  ו) לה, (במדבר ככתוב רוצח, קוראתו התורה שהרי
ה"ד: פי"א, סנהדרין בהל' רבינו כתב וכבר הרוצח", שמה

ואח  מלקיות דיני ואחד נפשות דיני -"אחד גלות דיני ד
ב. לג, בסנהדרין ומקורו בהן", שוים האלו הדינים

רמאי 13) טענת שמבין או רמאי שהוא בתובע שמכיר
ב). לב, שם (רש"י צורך 14)בדבריו ואין ב. לב, שם

שמחוייב  מרומה, שהדין בוודאי הדיין יודע אם לומר
סנהדרין  הל' לעיל כמבואר נפשות, כבדיני הרבה בו לחקור
בביאורינו  לעיל וראה איגר). עקיבא רבי (הגהות ה"ג פכ"ד,

שם.

.‚‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ˙BBÓÓ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙BLÈ¯ca ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡ ,‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆∆«¿ƒ

‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B¯È˜Áa B‡15ÌÈ„Ú‰ eLÈÁÎ‰ Ì‡Â . «¬ƒ≈»¿≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa ‰Ê ˙‡ ‰Ê16„Á‡ ?„ˆÈk . ∆∆∆«¿ƒ≈»«∆∆≈«∆»

‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,epnÓ ‰ÂÏ ÔÒÈa :¯ÓB‡≈¿ƒ»»»ƒ∆¿«≈ƒ≈…ƒ∆»
:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa :„Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;¯i‡a¿ƒ»∆»«»∆»ƒ»«ƒ¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - eÈÈ‰ „Ïa ‡l‡ ,Èk ‡Ï17Ì‡ ÔÎÂ . …ƒ∆»¿…»ƒ≈»¿≈»¿≈ƒ
ÏL :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :„Á‡‰ ¯Ó‡»«»∆»»ƒ∆«ƒƒ¿»¿«≈ƒ≈∆
eLÈÁÎ‰ È¯‰L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ‰˙È‰ ÔÓL∆∆»¿»≈»¿≈»∆¬≈ƒ¿ƒ

‰LÈ¯ca18¯ÁL ‰Ó :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .19, «¿ƒ»¬»ƒ»«»∆»»∆»…
‰È‰ Ô·Ï ‰Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â20‡ËBÈca :¯ÓB‡ ‰Ê ;21 ¿«≈ƒ≈»∆»»»»∆≈«¿»

‡ËBÈca :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk eÈ‰ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»»¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¿»
‰BzÁz‰22˙Ói˜ Ô˙e„Ú - eÈ‰23:„Á‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ««¿»»≈»«∆∆¬ƒ»«»∆»

ÌÈ˙‡Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ‰Ó24ÌlLÏ ·iÁ - »∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈»«ƒ«»¿«≈
‰Ó ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LiL ;‰Ó25¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆≈ƒ¿«»«ƒ»∆¿≈ƒ»«

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B„Èa BÏ LÈ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc :„Á‡‰»∆»¿≈»ƒ∆«ƒ≈¿»¿∆≈
ÔÓL ÏL ˙È·Á ÈÓc26ÔÎÂ .ÌÈÓcaL ˙BÁta ÌlLÓ - ¿≈»ƒ∆∆∆¿«≈«»∆«»ƒ¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk27. …«≈»∆

בהן 15) הוכחשו אם - הוא דין בהן, תלויה וההזמה הואיל
וראה  (רדב"ז). ובטלה העדות בגוף הוכחשו כאילו הם הרי

הבאה. והואיל 16)באות יהודה, רב כדברי ב, ל, סנהדרין
אתה  מכאן - כשירה" - בבדיקות "הוכחשו בדבריו: והדגיש
שאינן  הבדיקות דווקא כי פסולה. בחקירות שהוכחשו למד
שהתורה  ואע"פ בהכחשתן, קפידא אין העדות לגוף נוגעות
מכוונים  דברים שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה אמרה:
בדיני  אלא זה אין - ה"ג) פ"ב, לעיל (ראה בבדיקות אפילו

(רדב"ז). בלבד שהן:17)נפשות בחקירות, הוכחשו שהרי
ה"ד. פ"א, לעיל כמבואר ובמקום, נוגעת 18)בזמן שהיא

ה"ה). (שם, כחקירות ודינה העדות, שהכסף 19)בגוף
יושנו. מחמת אם 20)הושחר כי שניהם, תובעו והמלוה
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מפי  מוכחש אחד עד בהכרח הרי אחד, מנה אלא תבעו לא
ב. סעיף ל, סי' (חו"מ לעדות יצטרף ואיך עצמו, התובע

יא). ס"ק שם -21)ובסמ"ע דיוטא בדייטי, תימן: בכת"י
הבולטת  "עליה מפרש: א לא, בסנהדרין ורש"י קומה.
עוברים  רה"ר ובני הבית, רוחב פני על הרבים לרשות

שתי 22)תחתיה". לראות יכול מהם אחד שכל וכגון
המקום  בחקירת הוכחשו הרי כן לא שאם כאחת, הדיוטות

(כסףֿמשנה). כלעיל בטלה, א 23)ועדותם לא, סנהדרין
שם. - ורבי נהרדעא, כנ"ל 24)כחכמי שניהם, תובעו וזה

יט. מנה 25)באות ובאותו מנה, על מעידים ששניהם כיון
שבהם  פחות אחרי והלך זה, את זה מכחישים הם אין

וברש"י). שם, על 26)(סנהדרין לו הודה בפני אומר: זה
שמן, חבית דמי על לו הודה בפני אומר: וזה יין, חבית דמי
(שם  שבשניהם הפחותה יין חבית דמי על מעידים ששניהם
ולבן  שחור במנה וכן בזה, לטעות אדם בני שדרך וברש"י).
לענין  ב) נו, (בבאֿבתרא אמרו וכן מוכחשת, עדות זו ואין
בהן  לדקדק העדים דרך אין לשעורים חיטים שבין חזקה,
ה"ב: פט"ו ונטען טוען הל' והשווה שם) יוסף' ('נמוקי

בזה". מדקדק העד ליישב 27)"שאין שנוכל מקום כל
מיישבים  - זה את זה מכחישים שאינם העדים דברי

ב. סעיף ל, סי' חו"מ ברמ"א כמבואר דבריהם,

.„L :‰¯Bz ÔÈcÈÈ„a ‡Ï ,˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈…¿ƒ≈
.ÌÈ„Ú‰ ÈtÓ ‡l‡ ,˙BLÙ ÈÈ„a ‡ÏÂ ˙BBÓÓ»¿…¿ƒ≈¿»∆»ƒƒ»≈ƒ
·˙kÓ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ - ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒƒƒ∆¿…ƒ¿«

Ô„È28ÔÈÎ˙BÁL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .29˙BBÓÓ ÈÈc »»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒƒ≈»
ÌÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLaL ˙e„Úa30, ¿≈∆ƒ¿»««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k31˙e„Úa ÔÈc ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ¿≈»ƒ¿≈
˙BÒ˜ ÈÈ„a ¯ËLaL32˙BkÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿≈»ƒ«¿«

Ô„È ·˙kÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ;˙eÏ‚·e33. ¿»∆»ƒƒ∆¿…ƒ¿«»»

"עלֿפי 28) ה"ז: פט"ז יבמות בירושלמי וכן א עא, גיטין
אין  זה, ולפי מתורגמן". עלֿפי ולא כתבם עלֿפי לא עדים,
דעת  וכן לביתֿדין, בכתב עדותם לשלוח יכולים העדים
- רבינוֿתם דעת אבל טו. יט, דברים לתורה בפירושו רש"י
לשלוח  עכשיו שנוהגים - ב לא, ליבמות ב'תוספות' הובאה
ודווקא  עדותם. שזוכרים זמן כל לביתֿדין, בכתב עדות
בכתב. להעיד יכול אינו בפה, להגיד ראוי שאינו אילם,
נהגו  - מב, ס"ק כח, סי' לחו"מ הסמ"ע כתב - לכך ובהתאם
ושולחים  חכמים, תלמידי על להטריח שלא הוראה, מורי
דעת  לב, אות בסמוך וראה לביתֿדין. בכתבֿידם עדותם

בזה. ומחליטים.29)רבינו שמתו.30)פוסקים
וימנע 31) אינם, והעדים הלווה יכפור שמא המלוה שידאג

תיקון  מפני חתימה עדי רבנן "תקינו א) לו, (גיטין מלהלוות
וסובר  הים". למדינת דאזלי או סהדי דמייתי דזימנין העולם,
בלבד  נשים גט על ולא השטרות כל על מוסב שזה רבינו,
הנביא  דברי לכך רמז נו). ס"ק כח, סי' לחו"מ (הגר"א
וחתום, בספר וכתוב יקנו, בכסף "שדות מד) לב, (ירמיה

עדים". דלת,32)והעד נעילת מפני בהם לחוש שאין
ט. אות לעיל יתכן 33)וכמבואר הלחםֿמשנה, ולדעת

לביתֿ בכתב העדות לשלוח רבינוֿתם לדעת יודה שרבינו
אלא  נתכוון ולא להגיד, וראויים חיים שהעדים זמן כל דין

עוד, קיימים אינם ועדיו לפנינו, חתום המופיע שטר למעט
שאינו  רבינו סובר כזה ובשטר להגיד, ראויים ואינם שמתו
הי"א: פ"ט, לקמן רבינו דברי לדבר ראיה תורה. מדין מועיל
בפיו", להעיד ראוי שיהיה או בפיו, בביתֿדין להעיד "צריך
הל' וראה שם. כמבואר לזה, ראוי שאינו לחרש פרט
שטר  ע"פ להנשא אשה שמתירים הכ"ח פי"ג גירושין
בהתרת  שהקילו פלוני, בן פלוני איש מת בו: כתוב שמצאו

שם. כמבואר להגיד, ראוי אינו כשהעד אפילו עגונה

.‰ÈÈ„a ÔÈa ,ÔÈc ˙È·a B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL „Ú Ïk»≈∆∆¿¿»≈¿≈ƒ≈¿ƒ≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ34. »≈¿ƒ≈¿»≈»«¬…

È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ :¯Ó‡ ?„ˆÈk35È˙ÈÈ‰ ‚‚BL ,36Èz¯kÊÂ , ≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈOÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L37,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ≈¿ƒ

ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡38ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»«««ƒ¿»»¿≈≈»¿ƒ
È‡z B˙e„Úa39¯Ó‡iL ÌÈ¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿≈¿«¿»∆»»»¿»ƒ∆…«

Ïeha ÔÏÏkÓ ‡B·iL ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ¯Á‡ „Ú‰»≈««∆∆¿¿»≈∆»ƒ¿»»ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - da È‡z ˙ÙÒB‰ B‡ ˙e„Ú‰40. »≈»«¿«»≈¿ƒ

ונשא 34) יגיד לוא "אם א) ה, (ויקרא שנאמר ב יח, כתובות
אחת  שהגדה ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד, כיון - עונו"
ב  לא, שבועות במשנה וראה שם), (רש"י בה נכתבה
כתובות  ובתוספתא ולהעיד". לחזור יכולים ואינם "הואיל
בדאים  אמרו בביתֿדין, עדותם נחקרה שלא "עד מ"א פ"ב,
אמרו: בביתֿדין, עדותם משנחקרה נאמנים; אלו הרי - אנו

נאמנים". אינם - אנו שהגדתי 35)בדאים במה טעיתי
ירמיה. רב של בעובדא ב קסז, בבאֿבתרא מתחילה.

הייתי.36) להעיד 37)שכוח עלי איומיו מחמת הוכרחתי
ב). יח, (כתובות הייתי ואנוס במזיד, העיד 38)שקר למה

ב). מד, (סנהדרין אחרת זה 39)מתחילה תנאי על לומר
טוען  והמוכר וכך, כך הלוקח לו שיעשה שדהו, פלוני מכר
וברש"י). ב יט, (כתובות מכר ואינו תנאי לי קיים לא

נאמן 40) - משמעויות שתי עדותו בלשון יש אם ומסתבר,
בעדותו  טעה אם וכן (רדב"ז). להגיד נתכוונתי כך לומר:
להביא  ביתֿדין שהצריכוהו כגון מאליה, מוכחת טעות
יודעים  ביתֿהדין: ושאלם עדים, והביא רמאי שאינו עדים
אני  וכי הדין: בעל העיר כן. ואמרו רמאי? שהוא בו אתם
להם, שומעים - רמאי שאינך אלא אמרנו לא אמרו, רמאי?
ומקורו  לעצמו, חובה להעיד עדים מביא אדם אין שבוודאי
רמז  ורבינו א. סעיף כט, סי' בחו"מ וכן ב כח, בבבאֿמציעא

שם. וכביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן כך על

.ÂÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL41¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬…

Ô‰a42Ìi˜Ï ¯LÙ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»¿«≈
¯ËM‰43‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L ÔB‚k ,Ô‰ÈtÓ ‡lL «¿»∆…ƒƒ∆¿∆»»≈ƒ∆∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ ,Ô„È ·˙k44; ¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈
Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡45, ¬»ƒƒ∆¿»¿«≈∆«¿»∆»ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â46, ¿»¿¿«»≈∆¬»¬ƒ»ƒ

È¯‰ - eÈÈ‰ ÌÈÚËÓ ,eÈÈ‰ ÌÈ·B¯˜ ,eÈÈ‰ ÌÈpË¿̃«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒÀ¿ƒ»ƒ¬≈
ÌÈÓ‡ el‡47.¯ËM‰ ÏËaÈÂ , ≈∆¡»ƒ¿ƒ»≈«¿»

וברש"י).41) א ג, (גיטין חתימתם לזייף חצוף אדם שאין
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ב.42) יח, ידם.43)כתובות חתימת את לאשר
בביתֿדין 44) כבר שהוחזק אחר שטר על חתומים שהם

זה  חתימות מדמים אנו זה, חתום שטר וכשהופיע ואושר,
לקיומם. זקוקים אנו ואין לאישור 45)לזה זקוקים שאנו

ידם. נפשות.46)חתימת איום כיון 47)מחמת שם,
הפה  הוא שאסר הפה פיהם, על אלא ניכר כתבֿידם שאין
זה, על האמינם כך זה, על מאמינם שאתה כשם שהתיר,

שם). (רש"י היא אחת הגדה והכל

.Ê‰¯·Úa eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt :e¯Ó‡48„ÁL B‡ , »¿¿≈≈»ƒ«¬≈»…«
BÊ ˙e„Ú ÏÚ eÁ˜Ï49Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - »«¿«≈≈∆¡»ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ50‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚiL „Ú , ≈ƒ«¿»»«∆»ƒ»»≈ƒ∆

eÈ¯·„ eÈ‰ ‰Ó‡ :e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÚL¯51ÔÈ‡ - »»¿≈ƒ»¿¬»»»¿»≈≈
¯˜La „ÈÚÓk - ‰Ó‡ ¯ËL ÏÚ „ÈÚn‰L ;ÌÈÓ‡52. ∆¡»ƒ∆«≈ƒ«¿«¬»»¿≈ƒ¿∆∆

והרשעים 48) מלקות, עליה שחייבים עבירה שעברנו
ה"אֿב. ס"י, לקמן כמבואר לעדות, וחתמנו 49)פסולים

עצמו,50)שקר. אצל הוא שקרוב מחזקתו, עצמו לפסול
לקמן  והשווה וברש"י) שם, (כתובות לעדות פסול וקרוב

ה"ב. ולא 51)פי"ב, למלוה הלווה שהאמינו חתימתנו.
שאם  למלוה, ומסרו שטר לו כתב אלא כלום, ממנו לוה
אלאֿאםֿכן  יתבענו שלא והאמינו ילווה, ללוות יצטרך

בתוך 52)מלווהו. אמנה שטר שישהה לאדם לו שאסור
- עולה" באהלך תשכן "ואל יד) יא, (איוב שנאמר ְַָביתו,
היו  אמנה וכשאמרו: "עולה", על לחתום לעדים ְַָואסור
א). יט, (כתובות עצמם את להרשיע נאמנים אינם  דברינו,
העידו  כאילו אחרת עדות להעיד בזה נפסלו לא זאת ובכל
בשקר" "כמעיד רבינו: שהדגיש וזה ממש, שקר עדות
ממש  שקר מעיד דין לו אין אבל שקר, למעיד שדומה

(רדב"ז).

.ÁeÏ ‰¯ÒÓ ‰Ú„BÓ ‰Ê ¯ÎÓ ¯ËL :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ¿«∆∆∆»»ƒ¿¿»»
ÂÈÏÚ53Ô„È ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,54¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ55 »»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -56. ¬≈≈∆¡»ƒ

מוכר 53) שהוא השטר, כתיבת לפני לנו הודיע המוכר
בהל' כמבואר בטל, המכר והרי באונסו, והכרנו אונס מחמת

ה"א. פ"י, זקוקים 55)חתימתם.54)מכירה אנו ואין
ע  השטר שאסר לקיים הפה כאן: לומר שאין נמצא פיהם, ל

שהתיר. הפה כרב 56)הוא ב) יט, (כתובות בטל והמכר
לכתוב  שבידם הר"ן: ומפרש להכתב. ניתן זה האומר: אשי
שטר  זמן שלפני תאריך בו ולציין המוכר, של המודעה נוסח
הגידו  לא שעדיין ומגידים, חוזרים אלו שאין נמצא  המכר,
ראשונה, משעה המכר הגדת לפסול שבידם כיון כלום,
נאמנים. - אחר ממקום יוצא כשכתבֿידם אפילו ולפיכך
נחמן, רב אמר דיבורֿהמתחיל: שם, ו'תוספות' רש"י ולדעת
שהם  אחר, ממקום כתבֿידם כשאין אלא נאמנים אינם
על  לחתום להם היה שמותר להכתב" נותן "זה מפרשים:
אינם  ולפיֿזה מאונסו, האנוס להציל כדי המכר שטר
אלא  נאמנים שאינם נפשות מחמת היינו מאנוסים עדיפים

ה"ו. לעיל כאמור אחר, ממקום יוצא כתבֿידם כשאין

.Ë‰Ê ¯ËL ‰È‰ È‡z ÏÚ :e¯Ó‡57·˙k ‰È‰ Ì‡ : »¿«¿«»»¿»∆ƒ»»¿«
ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È58ÔÈ‡ Ì‡Â ; »»≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ¿ƒ≈

ÌÈÓ‡ - Ì‰ÈtÓ ‡l‡ Ìi˜˙Ó ¯ËM‰59¯ÓB‡Â .60 «¿»ƒ¿«≈∆»ƒƒ∆∆¡»ƒ¿≈
ÔÈc‰ ÈÏÚ·Ï61È‡z‰ eÓi˜ :62Ôe„Ï e‡B·e63. ¿«¬≈«ƒ«¿«¿«»

מקחו,57) את זה מכר מסויים תנאי ועל זה, מכר שטר
את  לבטל המוכר רוצה - תנאו את הלוקח קיים ולא והואיל

המכר. אין 58)שטר תנאי, שום בשטר נזכר ולא הואיל
מגידים  עדים שאין השניה, בהגדתם לבטלו יכולים הם

ומגידים. שהתיר,59)וחוזרים הפה הוא - שאסר שהפה
היא. אחת הגדה הלקוחות.61)הדיין.60)והכל

המוכרים.62) המכירה 63)לבעלים את יעכבו עדיין אם
אבל  שם. רש"י דעת גם היא רבינו כדעת ב). יט, (כתובות
סובר, מו) סימן חו"מ ב'טור' דבריו (הובאו גאון האי רב
היו  תנאי לומר נאמנים אחר, ממקום יוצא כתבֿידם שאפילו
כשר  ויהיה חל השטר שהרי שניה, הגדה זו שאין דברינו,
כמותו, סוברים הראשונים מן והרבה התנאי, כשיתקיים
בר"ן  הובאו ונימוקיו רבינו, כדעת הכריע ז"ל הרמב"ן אולם

לד. ס"ק סב, סימן לחו"מ בש"ך וראה שם. לכתובות

.ÈÌÈ¯·c‰ eÈ‰ È‡z ÏÚ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡64, »«∆»ƒ»≈ƒ«¿«»«¿»ƒ
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â65„Ú Ô‡k È¯‰ - ¿«≈ƒ≈…»»»¿«¬≈»≈

„Á‡66. ∆»

נאמן,64) הוא הרי אחר ממקום יוצא כתבֿידו ואין והואיל
הקודמת. בהלכה גמור 65)כאמור מכר זה הרי ולדבריו,

ללוקח. ממכרו את להעביר המוכר שאין 66)וחייב נמצא
הונא  רב כדעת ב) יט, (כתובות אחד בעד אלא חתום השטר

יצטרך ברי  מטלטלין, הוא המכר אם זה ולפי יהושע, דרב ה
התורה  שבועת להישבע הלוקח, ע"י הנתבע שהוא המוכר
עד  כל כדין תנאי, שם היה שלא האומר העד את להכחיש
פ"ג, ונטען טוען הל' (ראה הנתבע את שבועה המחייב אחד
למוכר, מסייע - שם היה תנאי האומר העד ואפילו ה"ו),
עד  כאן הרי רבינו: שדקדק וזה מלהשבע, פוטרו הוא אין
הלוי  מאיר רבי דעת היא וכן שבועה. וחייב כלומר אחד,

(לחםֿמשנה). מו סימן חו"מ ב'טור'

.‡È˙BBÓÓ ÈÈ„a Ìb67ÈÙa ‡l‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ «¿ƒ≈»≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈
ÔÈc ÏÚa68ÔÈc ÏÚa ‰È‰ Ì‡ .69eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ ««ƒƒ»»««ƒ∆∆»

eÁÏLÂ Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈ„Ú‰70ÏÚ·Ï »≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿¿««
ÂÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú ÌÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÔÈc71. ƒ¿…»¬≈≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿»»

¯ËLa Ï·‡ ;‰t ÏÚ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬»ƒ¿»
ÂÈ„Ú ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi˜Ó -72ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL73. ¿«¿ƒ≈ƒ∆≈»∆…ƒ¿≈««ƒ

„ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡Â74ÛiÊÓ ¯ËL :¯ÓB‡Â ÁÂBˆÂ «¬ƒ»»≈¿≈«¿≈¿»¿À»
‡e‰75Ô‰ ¯˜L È„Ú !76Ô‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt !77ÔÈ‡ - ! ≈≈∆∆≈¿≈≈≈≈

BÏ LÈ Ì‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ‡l‡ ;Ba ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿»¿ƒ≈
ÏÒÙÏ ‰È‡¯78ÏÒÙÈ -79. ¿»»ƒ¿…ƒ¿…

רק 67) שנוהגת וחקירה לדרישה בניגוד נפשות, כבדיני
ה"א. לעיל כמבואר ממון, בדיני ולא נפשות בדיני

(68- בבעליו" "והועד כט) כא, (שמות שנאמר הנתבע,
שורו  על ויעמוד (=שהזיק) השור בעל יבוא תורה: אמרה
ועמדו  דרשו: קצ, אות שופטים וב'ספרי' ב) קיב, (בבאֿקמא
על  ויעמוד השור בעל יבוא - הריב להם אשר האנשים שני

העדות.69)שורו. שיקבלו טרם ימות ושמא
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פ"ג 71)הדיינים.70) סנהדרין ובירושלמי שם. בבאֿקמא
עדים  מקבלים בעיר, מצוי אינו הדין בעל שאם משמע ה"ט,
בינתיים  כי לו, שישלחו עד נחכה אומרים ואין בפניו, שלא
טז). סעיף כח, סי' בחו"מ (וכן הים למדינת העדים ילכו
מלבוא, משתמט שהנתבע ביתֿדין ראה אם הרדב"ז: וכתב
לא  ואם שיבוא, עד אותו מנדים העדות, יקבלו שלא כדי
למדינת  ללכת בדעתם שאין אפילו העדים, מקבלים - בא
בענין  פי"א לכתובות הר"ן וכתב במצרים. נהג וכך הים,
שכל  א), צח, (שם שבועה צריכה בביתֿדין שלא המוכרת
בפני  שלא אפילו עדיו מקבלים עצמו, לפטור הבא נתבע
ומקורו  יח. סעיף כח, סי' בחו"מ וכן התובע, דינו בעל
הדיוטות  של ביתֿדין צריכה שאלמנה א לב, בבבאֿמציעא
אע"פ  מועילה, ועדותם בזול, מכרה שלא עליה להעיד
שם. הגר"א ביאור וראה הם, קטנים שהיתומים

ידיהם.72) חתימת את עדים 73)מאשרים - התורה שמן
בביתֿדין,החתומ  עדותם כנחקרה הם הרי השטר, על ים

אפילו  מקיימים ולפיכך מדבריהם, אלא קיום צריך ואינו
דיבורֿ ה'תוספות' וכפירוש שם, (בבאֿקמא בפניהם שלא

מקיימים). את 75)הנתבע.74)המתחיל: זייף המלוה
בשטרות  שחתמו כפי חתימתם, את וחיקה העדים חתימת

לקיימו. רוצה ביתֿהדין שמהם למלוה 76)אחרים וחתמו
ה"א.77)בשקר. פ"י , לקמן כמבואר את 78)רשעים,

השטר. או השטר 79)העדים הרי הביא, שלא וכל
מלוה  הל' והשווה שם). (בבאֿקמא פיו על וגובים בכשרותו
קובעים  בדבריו, ממש שיש לדיינים נראה "אם ה"ב: פכ"ב,
אלא  בא שאינו להם נראה ואם עדיו. להביא זמן לו
שלם, לו: אומרים - דופי של ובטענות דברים בעלילות

יחזיר". ראיה לו יש אם ואח"כ

.·ÈÈÓ ÏkÌÈ„Úa ‰È‡¯ BÏ LiL80ÌÈ„Úa ÏthÓ - »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒƒ«≈»≈ƒ
ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú81ÏÚaL ÔÈc ˙Èa eÚ„È Ì‡Â . «∆¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆««

Ìl‡ BÈc82ÏÚaÓ ÌÈ„Át˙Ó ÌÈ„Ú‰L Ú·Bz‰ ÔÚËÂ , ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒƒ¿«¬ƒƒ««
ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa È¯‰ - BÏ e„ÈÚÈÂ e‡B·iL BÈcƒ∆»¿»ƒ¬≈≈ƒƒ∆««

ÌÈ„Ú‰ ‡e‰ ‡È·iL BÈc83ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»ƒ»≈ƒ¿≈…«≈ƒ¿»ƒ
.Ìl‡Ï Ô‰a ÔÈc el‡≈»ƒ»∆¿«»

הנתבע.80) מידי ממון ב 81)להוציא מו, בבאֿקמא
יגש  (=תובע) דברים בעל "מי יד) כד, (שמות  שנאמר

אליהם. ראיה יגיש - ואיש 82)אליהם" תקיף הוא הנתבע
והם 83)זרוע. כלום, לתובע חייב שאינו כדבריו, שיעידו

שישתקו  להם די כי יראה, מחמת לשקר חשודים אינם
בגלל  שקר להעיד פנים בשום יעיזו לא אבל מחמתו,
לא  כן אם תאמר, ושמא ב). לט, (בבאֿמציעא אלמותו
מתפחדים  שעדיו יטעון שבעלֿדינו לאלמים, חיים ַהנחת
הם, שאלמים כיון - להם? אשר כל מפסידים ונמצאו ַממנו,
בתשובה  שיחזרו עד נידונם וכך בהפסדם, לנו איכפת לא
וראה  (כסףֿמשנה). כמותם ויידונו אדם, כל כשאר ויהיו

את. זיל ד"ה שם ב'תוספות'

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדיני 1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה

אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.
הדבר. כל על להעיד מהעדים

.‡˙BLÙ È„Ú2˙‡ ÌÈ‡B¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰¯·Ú ‰OBÚ‰3„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .4, »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙È··e5.CÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ . ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»
„ˆÈk6,‰¯·Ú‰ ¯·ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B¯ „Á‡ ‰È‰ ? ≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«»¬≈»

ÈL eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B¯ ¯Á‡‰ „Ú‰Â¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ7Ba ‰¯˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .8,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B¯ ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ
˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆

ÔÙ¯ˆÓ ‰¯˙n‰ - ‰Ê9,„Á‡ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»
‰Ê e‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆
ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡¯ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ¯ÊÁÂ ,BL‡…̄¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡¯Â10„Á‡k Ì‰ÈL e‡¯iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -11. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ,¯Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È¯‰ - el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡12Û¯ˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰¯˙n‰ Ô˙B‡13Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È¯‰ - »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ

,ÔÈ‚¯‰ Ô‰Â ‡e‰ - ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚¯‰ ‡e‰ È¯‰L14. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני  גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני בניגוד אותו, וידונו שני) ביתֿדין
(כסףֿ ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל

נפשות.6)משנה). דיני אל  חוזר "מנין 7)זה ב ו, מכות
זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב). פי"ב, סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי עדים... בפני אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסףֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב'תוספות' אחד שכל אע"פ
גמורה. מלאכה חיוב כדי עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים
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ח.13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי, צירוף
(שם).14) הוזמה שלא

.·˙‡ el‡ e‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú - el‡15ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰16„Ú‰ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈
ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡17. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע"פ

לו. אחד 17)חייב עד עלֿפי יומת לא שנאמר: שם, מכות
אבל  מיוחדת), (=עדות כשירה דאין הוא נפשות בדיני -
בן  יהושע "רבי א ל, בסנהדרין וכן כשירה. ממונות בדיני
הוא  שניהם מבין שהרי זה", אחר בזה אפילו אומר: קרחה
"והוא  א) ה, (ויקרא אומר הכתוב וכן מכלֿמקום. מנה חייב
ראה  אחד כל אפילו מכלֿמקום, – ידע" או ראה או עד

(שם). לעצמו

.‚:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ≈
BÏ ‰„B‰ ÈÙa18,‰„B‰ ÈÙa :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«»∆»«»ƒ¿»«»

e‰ÂÏ‰ ÈÙa :¯Ó‡ ÔÓÊ ¯Á‡ „ÈÚ‰L ÈM‰Â19È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈ƒ««¿«»«¿»«ƒ¿»¬≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡20. ≈ƒ¿»¿ƒ

העד 18) שהודאת אחד, מנה על מעידים ששניהם ויתכן,
הראשון. העד של ההלוואה לאותה מכוונת השני

הם,19) נפרדים מנים ושני ההודאה, אחרי ההלוואה נמצאת
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). אחר מנה על מעיד מהם אחד וכל
ומדובר  מצטרפים. - מנה לו שחייב מעידים ושניהם הואיל
מתשרי, ואחד מניסן אחד מנים, שני תובעו שהמלוה כאן,
שני  על מעידים והם אחד מנה אלא תובעו אינו אם אבל
שהוא  התובע, דברי לפי שקרן מהם אחד עלֿכרחך מנים,
התורה  מן שבועה הלווה נשבע ולפיכך עצמו, על נאמן
בחו"מ  וכן (כסףֿמשנה, ונפטר האמיתי העד את להכחיש

ז). סעיף ל, ע"פ 20)סי' נהרדעא כחכמי ב ל, סנהדרין
שם. אלפס רב וכדעת קרחה, בן יהושע רבי

.„„Á‡ ‡B·È - ÔÈc ˙È·a ÔÈ„ÈÚnL ˙Úa ÔÎÂ¿≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»∆»
¯Á‡Ï ÈM‰ „Ú‰ ‡B·iLÎe ,ÌBi‰ ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈«≈ƒ¿««
ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL - ÔÓÊ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆ƒƒ

ÔBÓn‰ Ô‰a21. »∆«»

גמליאל 21) בן שמעון רבן וכן נתן. רבי וכדעת א עמ' שם
בדיני  זה וכל ב. כו, בכתובות הסוגיא כהכרעת כמותו סובר
את  שניהם שיראו צריכים הרי נפשות בדיני אבל ממונות,
ביתֿדין  בפני העדות הגדת את אנו ומשווים כאחת, העדות
מה  יגיד", לוא אם ראה... "או שנאמר: העדות, לראיית
הסוגיא  ע"פ ספר) (קרית כאחת ההגדה אף כאחת, הראיה

ב. עמ' שם בסנהדרין

.‰·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ22‰t ÏÚ „Á‡Â23- ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿»¿∆»«∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ24È‡ :B˙e„Ú ·˙k ‡lL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«≈¬ƒ

B„iÓ È˙È˜25‡ÏÂ ‰f‰ ‰ÂÏn‰ ‡a ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c ÏÚ »ƒƒƒ»«»»∆¿…»««¿∆«∆¿…

‰ÂÏn‰ ˙BOÚÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈL - ·zÎÏ ÈpnÓ Ï‡L»«ƒ∆ƒƒ¿…¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆
ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯ËLa26. ƒ¿»¿≈»«»«¿ƒ

בשטר.22) שמע 23)חתום או ההלוואה שראה המעיד
המלוה. בפני הלווה הלווה 24)הודאת יכפור אם ואפילו

ואפילו  השנים להכחיש נאמן אינו לוויתי, לא ויטעון
הלווה: טען אם אבל א). קסה, (בבאֿבתרא בשבועה
בכתב  אחד עד אלא למלוה אין אם אפילו נאמן אינו פרעתי,
פי"ד, מלוה בהל' רבינו כדברי בעלֿפה, עד עמו ואין בלבד,
- פרעתי טען ולווה אחד, בעד שטרֿחוב עליו "הוציא ה"י:
(פרישה  ומשלם" להשבע יכול ואינו שבועה, מחוייב זה הרי

נא). סימן הלווה 25)לחו"מ של מידו סודר קנין קיבלתי
רציתי  ואילו למלוה, ולמסרו עליו ולחתום שטר לכתוב
שנית  להמלך הוצרכתי ולא לכך זכאי הייתי שטר לכתוב
(בבאֿבתרא  הוא ש'כלל' לכתיבה, הוא מסכים אם לשאלו

עומד". לכתיבה קנין "סתם א) תמוה,26)מ, זה לשון
עד  אלא למלוה אין שאפילו כג אות לעיל נתבאר כבר שהרי
יכול  שהמלוה פרעתי, לטעון יכול הלווה אין בכתב, אחד
ממני, לקחתיו לא למה עושה, מה בידי שטרך להשיבו:
את  המצטט נא סי' בחו"מ ה'טור' גירסת היא נכונה ולפיכך
– גמורה" בשטר מלוה ונעשה "מצטרפים רבינו: דברי
כשטר  הלקוחות מן אפילו לטרוף יכול שהמלוה כלומר,
אלא  גובה אינו קנין, שם שאין הקודם לדין בניגוד גמור,
ולדעת  שם). (ב"ח עלֿפה מלוה כל כדין חורין בני מנכסים
נקט  אלא רבינו, בדברי כאן להגיה צורך אין שם יוסף' ה'בית
והואֿהדין  להם, מועיל בשטר שמלוה מהענינים, אחד

כגביה שם.לכולם, ב'דרישה' וראה וכדומה. המשועבדים מן

.Â‰Ê ÔÈc ˙È·a „Á‡‰ „ÈÚ‰27ÔÈc ˙È·a ÈM‰ „Ú‰Â , ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿»≈«≈ƒ¿≈ƒ
Ô˙e„Ú eÙ¯ËˆÈÂ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ÔÈc ˙Èa ‡B·È - ¯Á‡28. «≈»≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‰Ê ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ29e¯ÊÁÂ , ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿
¯Á‡ ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰Â30ÔÈc ˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡B·È -31 ¿≈ƒ¿≈ƒ«≈»∆»ƒ»≈ƒ

eÙ¯ËˆÈÂ32L e„ÈÚ‰L Ôic‰ ÌÚ „Ú‰ Ï·‡ .ÌÈ„Ú‰ È ¿ƒ¿»¿¬»»≈ƒ««»∆≈ƒ¿≈»≈ƒ
ÂÈÙa33ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -34. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ

ה"ב.27) כנ"ל הודאה, או הלוואה בתיֿהדין 28)על ושני
ה"ד  לעיל נתבאר שהרי המצטרפת, העדות לפי יחד ישפטו
החידוש  וכאן כאחד, יעידו ששניהם צורך אין ממון שבדיני
(בבאֿ נפרדים בתיֿדין שני לפני אפילו כשרה שעדותם
דוקא  לד: ס"ק ל, סי' לחו"מ הסמ"ע וכתב ב). קסה, בתרא
אחד  מביתֿדין מקצת אבל מצטרפים, הדין בתי שני כל
ביתֿדין  להעשות מצטרפין אינם שני מביתֿדין ומקצת
הרי  ביתֿדין, בכל מהעדים אחד אלא העיד שלא כיון חדש,

עד. מפי כעד השטר.29)זה עדי ידי חתימת לקיים
נשאר 30) ולא הים, למדינת מביתֿהדין שנים להם והלכו

אחד. דיין וחזרו 31)אלא הנוסח: סי"ב, ל סי' ובחו"מ
י  שלישי, בביתֿדין והעידו וחזרו אחר בביתֿדין בוא והעידו

בתיֿהדין  שלשה שמכל כלומר, וכו'. ביתֿדין מכל אחד
אחדֿאחד. שם)32)נשארו (בבאֿבתרא השטר לקיים

הואיל  מצטרף, ביתֿדין מכל אחד דיין אפילו וכאן,
זה  אין עדותם, ונתקבלה לפניו עדים שני העידו ומתחילה
לפניו  שנתאשר הקיום את המאשר דיין אלא עד, מפי כעד
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שם). כאחד.33)(סמ"ע דיינים שני עוד עם כשישב
יכול 34) הנשאר הדיין אין הדיינים, שני שהלכו אחרי

קיום  על אחר ביתֿדין לפני להעיד אחד עד עם להצטרף
שמכיר  מעיד העד אחידה, עדותם שאין מפני השטר,
לפניו  העדות שנתקבלה מעיד והדיין השטר, עדי חתימת
ברי"ף  וראה א), כא, (כתובות ביתֿדין חברי שלשה במושב

ב. קסה, לבבאֿבתרא

.Ê˙e„Ú‰ ÔÈÙ¯ËˆnL Èt ÏÚ Û‡35,˙BBÓÓ ÈÈ„a ««ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»≈¿ƒ≈»
¯·c ÏÎa Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk „ÈÚiL CÈ¯ˆ36BÓk , »ƒ∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿»»»¿

e¯‡aL37,¯·c ˙ˆ˜Óa „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»ƒ≈ƒ≈∆»¿ƒ¿»»»
˙e„ÚÓ ¯·c‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Óa ÈM‰ „ÈÚ‰Â¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»»≈≈

¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .Ì‰ÈL38. ¿≈∆∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒ»»»
,˙ÈBÏt ‰L BÊ ‰„O ÏÎ‡ ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰Ê ?„ˆÈk≈«∆≈¿ƒ»«»∆»»¿ƒ
dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ ,‰iL ‰L dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ∆¬»»»»¿ƒ»¿∆≈ƒ∆¬»»

˙ÈLÈÏL ‰L39ÔzLÏL ˙e„Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - »»¿ƒƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏkL ;ÌÈL LÏL dÏÎ‡ È¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈¬»»»»ƒ∆»∆»¿∆»

¯·c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰40È˙È‡¯ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ
È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ
B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO È˙È‡»̄ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿

ÌBi‰41ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -42:¯Ó‡pL È„k Ì‰ÈL È¯·c «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«
ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È¯‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL43. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰¯ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
˙¯Á‡ ‰¯ÚOa44ÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È¯‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ

˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,¯·„45˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««
‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»

Ï‡ÓO „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L46ÔÈÙ¯ËˆÓ -47. ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת"י הנ"ל: בכת"י
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב, לעיל

בפני". שהלווהו מעיד אני "וכן חצי 38)שם: ולא - "דבר
ב). ע, (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי

אדם  אין כי ה"ב, פי"א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ"ב, אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י). תימן: אחת 43)בכת"י ששערה
אומר  "אחד ב) ל, (סנהדרין הבגרות סימני מקצת אלא אינה
עדות  וחצי דבר חצי - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסףֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב]. אחת 46)נו, כת אם שהרי הוא, משובש זה נוסח
השניה, הכת עדות לצרף לנו למה שערות, שתי על מעידה
אם  "אבל הנוסח: תימן, בכת"י וכן שי"א, וינציאה ובדפוס
שתי  שראה השני והעיד שערות... שתי שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי

ממונות  לעניני דוקא הכסףֿמשנה: וכתב שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח לענין כגדול שיחשב עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני אבל שבממון, עדות להעיד
שתי  יראו העדים ששני עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני  העדות שמצטרפים "אע"פ זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני עוסקת זו הלכה שכל הרי - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף לחו"מ יוסף' ב'בית וכן בלבד.

ה'תשפ"א  סיון י"ז שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רבים 1) עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות

שעדי  שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד  שבאו
לימוד  לעדות. פסול או קרוב מהם ואחד מרובים חתימתו
עד  יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות

דיין. להיעשות

.‡ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡2‡Ï ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈc ≈¿ƒƒƒ«ƒƒ«ƒ≈∆»…
„Ú Ìe˜È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙BLÙ ÈÈ„ ‡ÏÂ ˙BBÓÓ ÈÈ„ƒ≈»¿…ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈

˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡3‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .4 ∆»¿ƒ¿»»¿»«»ƒƒ«¿»
‰Úe·LÏ ‡e‰ ÌwL e„ÓÏ5˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »«¿∆»ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÚBË6. ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` cr itÎlr oipicd on oic oikzeg oi`"

תורה  האמינה מקומות "בשני בסוטה וממשיך: אחד, עד
כאן  והרי בה, אין ועד ("שנאמר: מרים מי תשתה שלא
מי  נודע ולא ("שנאמר תיערף שלא ערופה ובעגלה עד")
ההורג  ראה אם אפילו עורפין, היו לא נודע אם הא הכהו,

אחד"). עד
חותכין  אין מה מפני אחד, עד של הדין בגדר לחקור ויש

פיו: על הדין
משני  (באיכות) לגמרי אחר בירור סוג הוא אחד עד א.
עליו  לסמוך שאין תורה אמרה זה בירור סוג ועל עדים,
להסביר  יש ולפי־זה עדות. של אחר "סוג" שהוא מפני
מקרים; בשני רק תורה האמינה העדות של האחר שלסוג

תיערף. שלא ערופה ועגלה תשתה, שלא סוטה
דשני  והגדר הסוג מאותו הוא אחד, עד שעושה הבירור ב.
שבדיני  מכיון ולכן בכמות, חסרון כאן שיש אלא עדים,
מספיק  לא גמור, בבירור צורך יש נפשות ודיני ממונות
סוטה  להשקות שלא בנוגע זאת ובכל אחד, דעד הבירור
אף  בירור "קצת" גם מספיק ערופה, עגלה את לערוף ולא
יש  ועל־פי־זה מיתה. חיוב לעניין בשלימות בירור זה שאין
חיוב  נעשה אחד עד על־ידי שגם בשבועה, גם כך לפרש
אינו  האחד העד שגורם בירור שה"קצת" כיון השבועה,

שבועה. לחייבו מספיק כן אבל ממון, לחייב מספיק
המציאות, על שמעידים בירור בעדי הוא זה כל אמנם,
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אחד  שעד השני) לאופן (גם לומר מסתבר קיום בעדי אבל
החסרון  אם גם כי מאומה, על־ידו נעשה ולא כלום, הוא
עדים  שני של זה בשיעור שחסר זמן כל הרי בכמות, הוא
אנשים  שני שצריך כבד משא כמו בדיוק דבר! נפעל לא

כלל. להרימו יכול אינו לבד אחד ואדם להרימו,
(ci oniq mihtey xtq zekln oii t"r)

החלטה.2) מוציאים קפח:3)פוסקים, אות שופטים ספרי
שיש  חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין
בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב מיתה בעונשו

לא), טו, לכל במדבר לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני
הלל). (רבינו ממונות דיני לרבות בא - כל עוון"

מסיני.4) למשה עד איש מפי איש רבותינו שקיבלו
הרי 5) לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם

א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן נשבע פרק 6)זה
א. הלכה א

.·‰ËBÒa :„Á‡ „Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ˙BÓB˜Ó ÈLaƒ¿≈¿∆¡ƒ»»≈∆»¿»
ÌÈ¯Ó ÈÓ ‰zLz ‡lL7,Û¯Úz ‡lL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e , ∆…ƒ¿∆≈»ƒ¿∆¿»¬»∆…≈»≈

e¯‡aL BÓk8‰M‡ ˙e„Úa ,Ô‰È¯·cÓ ÔÎÂ .9„ÈÚiL ¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»∆»ƒ
dÏÚa ˙nL dÏ10. »∆≈«¿»

והרי 7) בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
ובא  היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא
שנאמר  שותה, אינה בפניו, שנטמאה עליה והעיד עד
פרק  סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר

י"ד). הלכה שאם 8)א, י"ב, הלכה ט, פרק רוצח בהלכות
שנאמר  נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא
מי  נודע לא באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים

נודע. והרי - להינשא.9)היכהו" זה 10)להתירה הרי
י"ב, פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן,
יישארו  שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
ובביאורנו  כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות

שם).

.‚ÏeÒÙe ‰M‡ ,ÏÈÚBÓ „Á‡ „ÚL ÌB˜Ó ÏÎÂ11BÓk ¿»»∆≈∆»ƒƒ»»¿
ÌÈ„ÈÚÓ ÔÎ12ÔÈ‡L ,‰Úe·L ÏL „Á‡ „ÚÓ ıeÁ . ≈¿ƒƒ≈≈∆»∆¿»∆≈

Û¯Ëˆ‰Ï Èe‡¯‰ ,¯Lk ˙e„Úa ‡l‡ ‰Úe·L ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿»∆»¿≈»≈»»¿ƒ¿»≈
¯Á‡ ÌÚ13Èt ÏÚ .ÂÈt ÏÚ ÔBÓÓ ÚaLp‰ ‰Ê ·iÁ˙ÈÂ14 ƒ«≈¿ƒ¿«≈∆«ƒ¿»»«ƒ«ƒ

ÌÈ„Ú ‰LÏL Èt ÏÚ B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL15˙BOÚÏ - ¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬
B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,ÌÈM ‰Ó :ÌÈLk ‰LÏL¿»ƒ¿«ƒ«¿«ƒƒ¿»∆»≈∆»

˙e„Ú‰ ‰ÏËa - ÏeÒt16ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰LÏL Û‡ ; »»¿»»≈«¿»¿«ƒ
‰ÏËa - ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÏ¿≈»ƒ¿»∆»≈∆»»»¿»

˙e„Ú‰17˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ,˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .18. »≈≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈¿»

הפסול 11) כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות
(הלכות  להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה

י"ז). הלכה י"ב, פרק מז,12)גירושין (סוטה שנינו שכן
העגלה  אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א)
משיאין  להיות "הוחזקו שנינו: א קכב, וביבמות נערפת.
לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה)
הלכות  והשווה מרים. מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א

ט"ו. הלכה א, פרק הברייתא 13)סוטה לשון כדקדוק
- ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות
ויקרא  פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד
לו  שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא
אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא אחרים
אמרו  אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא
אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים (=שהם קרובים לו
עד  לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים
מניין  שבועה, אלא מחייבו שאין אחד עד אוציא... אחד,
אינם  ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו
בתשובות  וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא בדפוסים 14)רבי
ההלכה. תחילת כאן תימן יד בכתב וכן "אם 15)קדומים

בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות מתקיימת
אחד.16) עד אלא נשאר לא עדים,17)שהרי שנאמר:

במשמע. מאה רבי 18)אפילו וכדעת ב ה, במכות משנה
שם.

.„Ôlk eek˙pL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»
eOÚi ‰Ó - „ÈÚ‰Ï Ìlk eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÚ‰Ï¿»ƒ¬»ƒ…ƒ¿«¿À»¿»ƒ««¬

ÌÚ‰ e‡¯Â ,ÌÚ‰ ÏÏÎa ÌÈÁ‡ ÈL19˙‡ ‰Ê ‚¯‰Lk ¿≈«ƒƒ¿«»»¿»»»¿∆»«∆∆
Ba Ï·ÁLk B‡ ,‰Ê20B„iÓ ıÙÁ ÛËÁLk B‡ ,21. ∆¿∆»«¿∆»«≈∆ƒ»

אינה.19) העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בדפוסים
האחים 21)בגופו.20) בגלל כולם, עדות תיפסל האם

אם  פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף שראו
שם). (משנה להעיד נתכוונו לא

.‰¯·c‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ22ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ? ¿≈«¿ƒ∆«»»¿∆»¿≈ƒ
¯ÓB‡ ,˙Á‡ ˙k ÔÈa¯Ó ÌÈ„Ú23‰Ê Ì˙È‡¯Lk :Ì‰Ï ≈ƒ¿Àƒ«««≈»∆¿∆¿ƒ∆∆

ÈÓ Ïk ?˙B‡¯Ï B‡ Ì˙‡a „ÈÚ‰Ï ,Ï·Á B‡ ‚¯‰L∆»«»«¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ
,¯·c‰ ‰Ó ˙B‡¯Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…¿»ƒ»»∆»ƒ¿»«»»
ÈÓ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - È˙‡a ÌÚ‰ ÏÏÎ·eƒ¿«»»»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
˙e„Ú‰ ÔeÎÏe „ÈÚ‰Ï ‡l‡ „ÓBÚ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡L∆≈…»ƒƒ≈∆»¿»ƒ¿«≈»≈
„ÈÚ‰Ï eek˙pL el‡a ‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿»ƒ

‰ÏËa Ìlk ˙e„Ú - ÏeÒt B‡ ·B¯˜24ÌÈ¯·c ‰na . »»≈À»¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡25Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰a ‰È‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»»∆»»¬»ƒ

Ôek˙ ‡lL B‡ „ÈÚ‰Ï Ôek˙pL „Á‡ - ÌÈ¯Lk ÌlkÀ»¿≈ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ∆…ƒ¿«≈
ÌL ‰È‰Â B˙e„Ú ÔeÎÂ ¯·c‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,„ÈÚ‰Ï¿»ƒƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿»»»

‰‡¯˙‰26˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa .ÂÈt ÏÚ ÔÈc‰ ÔÈÎ˙BÁ ,27, «¿»»¿ƒ«ƒ«ƒ≈¿ƒ≈»
.˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa≈¿ƒ≈¿»

בלבד.22) לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אם
אומרים.23) תימן: יד של 24)ובכתב ואפילו א. ו, שם,

העיקריים  שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא באו שלא אלה
משנה). (לחם פסול והייתה.25)נמצא תימן: יד בכתב

התרה 26) ואפילו התראה, בלא עונשים אין נפשות בדיני
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו

ב. הלכה י"ב, "שלושה 27)פרק ב קיג, בתרא בבא
- כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו
שאפילו  הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים
שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא
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נתכוונתי  לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם
להעיד. כוונה שצריך הרי לעדות",

.Â·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÔÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL28 ¿»∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ÌÈL Ì‰a eÈ‰L B‡ ,ÏeÒt B‡»∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈

Ô˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡29ÌL LÈ Ì‡ : ≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»ƒ≈»
ÌzÁÏ e·LÈ ÌlkL ‰¯e¯a ˙e„Ú30eek˙ È¯‰L , ≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈ƒ¿«¿

„ÈÚ‰Ï31˙e„Ú‰ Ìi˜˙z - Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»ƒ¿«≈»≈
¯‡Ma ˙e„Ú‰ ÔÈÓi˜Ó ‰nÏÂ .¯‡Ma32¯LÙ‡ È¯‰L ? «¿»¿»»¿«¿ƒ»≈«¿»∆¬≈∆¿»

ÌzÁÏ ÏB„bÏ ÌB˜Ó eÁÈp‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÓ˙ÁL33‡·e , ∆»¿«¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»
ÌzÚcÓ ‡lL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯w‰ ‰Ê34. ∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

למלווה.28) או לשם 29)ללווה או להעיד, נתכוונו אם
חתמו. שבשטר החלק המקום בפני 30)מילוי זה כאחד,

באנו.31)זה. להעיד אמרו; כאילו זה והלא 32)הרי
להעיד. שנתכוונו מוכיחה, שיחתום 33)חתימתם

כבודו. משום אלא 34)מלמעלה, אחת, עדות זו ואין
שחתמו  הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות
וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין נפרד, במעמד
א  ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין
עדות  "תתקיים ב קסב, בתרא בבבא ומקורו גאון). בשם
לחתום  כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר"
כז. הלכה ט, פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף
חתמוהו  אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב
שטר  פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד
בדיני  העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,
אלא  זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות

השטר. ומקיימים להקל הולכים ב"דרבנן" ספק

.ÊÈt ÏÚ Û‡35‡e‰ ¯ËMa ‰lÁzÓ Ìe˙ÁL „Ú‰L ««ƒ∆»≈∆»ƒ¿ƒ»«¿»
¯Lk ¯ËM‰ È¯‰ - ÏeÒt‰36. «»¬≈«¿»»≈

זה 35) ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, בדפוסים
הקודמת. ההלכה עם השניים 36)קשור אומרים ואין

וכל  הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים
שחתמו  לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן
רבינו  דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
וראה  לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין  בתוספות, תם
שאין  אומרים, שיש שם, ברמ"א יב סעיף מה, משפט בחושן
שני  כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר
שהרחיקו  לומר, תולים שאז כשרים, הם האחרונים
למי  חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים
הקרובים, בחתימת הרווח את המלווה ומילא מהם, שגדול
למאן  שביק "רווחא ב י, גיטין והשווה מדעתם. שלא

מיניה". דקשיש

.ÁÔÈ„a ‰¯BÓ BÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a „ÈÚ‰L „Ú Ïk»≈∆≈ƒ¿ƒ≈¿»≈∆¿ƒ
Ì‡Â .‰·BÁ ‡ÏÂ ˙eÎÊ ‡Ï ÂÈÏÚ „nÏÈ ‡ÏÂ ,‚¯‰p‰ ‰Ê∆«∆¡»¿…¿«≈»»…¿¿…»¿ƒ
.B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡»«≈ƒ¿«≈»»¿¿«¿ƒ
ÔÈa - ˙eÓÏ LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï „Á‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆»≈

Ï ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ˙eÓ37? ƒ¿≈¿»«∆∆∆¡«»
,¯·„ ‰ÚÈ ‡Ï - ˙eÓÏ LÙa „ÈÚ‰L „Ú :¯ÓBÏk¿«≈∆≈ƒ¿∆∆»…«¬∆»»

˜zLÈÂ „ÈÚÈ ‡l‡38BÏ LÈ - ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡ . ∆»»ƒ¿ƒ¿…¬»¿ƒ≈»≈
‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ39ÌÚ ‰nÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈»»¿»¬»…ƒ»∆ƒ

elÙ‡ Ôi„ ‰OÚ „Ú ÔÈ‡L ;Ôi„ ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…≈»∆«»∆≈≈«¬∆«»¬ƒ
˙BBÓÓ ÈÈ„a40. ¿ƒ≈»

המתה?37) לידי המביא חובה לימוד שמשמעו:
ודואג 38) שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה א, לד, סנהדרין

והעד  להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא
שוב  שהגיד מכיוון כדיֿדיבור, לאחר בו לחזור יכול אינו

שם). (רש"י ומגיד חוזר ממונות 39)אינו "דיני א לב, שם
ב): (לג, שם ופירשו וחובה", זכות עליו מלמדים הכול

עדים. ואפילו - של 40)הכול בעובדה ב צ, קמא בבא
שעדות  והטעם, ממונות. בדיני העוסקת נשיאה יהודה רבי
העד  שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה -
שם). (תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא
היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם
(=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
שהעד  צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'" לפני
בעדות  דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד

כגון  שהעיד, עד ודווקא מהדיינים עצמו. אחד העיד אם ,
עימהם  להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני
את  ראה אלא כלל העיד לא אם אבל מעשה. אותו על לדון
דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה
שראו  "סנהדרין שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי
נעשו  ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד
והשווה  ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים"
פרק  החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות

ט). הלכה ב,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na41ÔÓ ÌÈ„Ú CÈ¯vL ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆»ƒ≈ƒƒ
ÔÓ ¯·c‰ B˙B‡a Ôe„Ï ÌÈic CÈ¯ˆÂ ,‰¯Bz‰«»¿»ƒ«»ƒ»¿«»»ƒ

‰¯Bz‰42.Ôi„ ‰OÚ „Ú - Ì‰È¯·c ÏLa Ï·‡ ; «»¬»¿∆ƒ¿≈∆≈«¬∆«»
Ëb‰ ‡È·‰L „Á‡ ?„ˆÈk43ÈÙ·e ·zÎ ÈÙa :¯Ó‡Â , ≈«∆»∆≈ƒ«≈¿»«¿»«ƒ¿«¿»«

ÌzÁ44ÌÈLe ‡e‰ -45dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B46‡ˆÓÂ , ∆¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
e‰eÏË el‡k47ÔÈc ˙ÈaÓ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈…«≈»∆

דיין.41) נעשה עד שאינו 42)שאין החודש, קידוש כגון,
(ראה  סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא
ואינו  התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא
הלכה  ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים , פי על אלא

לארץ.43)ט. לחוץ ישראל שהצריכוהו 44)מארץ
מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד כן, לומר חכמים

ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות עימו,45)ראה מצטרפים
הגט. את לקיים כדי שלושה של דין בית ואין 46)להיות

מזוייף  לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל
נטלתו.47)הוא. תימן: יד ובכתב שי"א וינציאה בדפוס

האשה. אל הוא 48)ומוסב המביא שהשליח פי על ואף
כמו  השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו
דיין  נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם שנחקרה

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, כגון,49)(גיטין
"הנח  ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק לקמן האמור

דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בביתֿדין.1) השטר זהות את מאשרים בהם דרכים חמישה

אחר  הוא בודק אבל אחר, ביתֿדין אחר בודק ביתֿדין אין
מהם  אחד ומת השטר לאשר שישבו דיינים שלושה העדים.

חתימתם. לפני

.‡e¯‡a ¯·k2˙B¯ËL ÌeiwL ,3Ì‰È¯·cÓ4È„k , ¿»≈«¿∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL5ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ««ƒ≈≈

‰LÏLa ‡l‡ ˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó6ÔzLÏL elÙ‡ , ¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿»¬ƒ¿»¿»
˙BËBÈ„‰7ÔÈ„ ‡e‰L ÈtÓ ,8CÎÈÙÏe .9ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ ∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈla ˙B¯ËL10. ¿»««¿»¿∆≈«¿

ה"ד.2) פ"ג, החתומים 3)לעיל העדים ידי חתימת אישור
החתומים 4)בשטר. שעדים בקיום, צורך אין התורה ומן

ג, (גיטין בביתֿדין עדותם שנחקרה כמו נעשו השטר על
שום 5)א). לשטר היה לא קיום, מצריכים היו לא שאם

ומתוך  העדים, חתימת ויזייף שירצה מי כל יבוא שמא ערך,
תוקן, עצמו והשטר ולתועלתו, השטר לצורך הוא שהקיום
הוא: עצמו שהקיום נמצא לווים, בפני דלת לנעול שלא

(לחםֿמשנה). דלת לנעול א.6)שלא מ, בבאֿבתרא
ממונות 7) שדיני ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל נתבאר שכבר

מומחים. דיינים צריכים דיניהם 8)אינם אין - שדנו ושנים
ה"י). פ"ב, (שם, דין.9)דין נקרא וזה שם 10)הואיל

בלבד, ביום נגעים ראיית מה כנגעים... "שהדינים ה"ג פ"ג,
ד, סעיף מ"ו סי' בחו"מ וראה בלבד". ביום הדינים אף

ביחיד. מקיים ישיבה התופס שהרב שנהגו:

.·.ÔÈc ˙È·a ¯ËM‰ Ìi˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ „Á‡a¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿≈ƒ
‰ C¯c‰,ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈi„ eÈ‰iL :„Á‡ «∆∆»∆»∆ƒ¿«»ƒ«ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÈBÏt ˙e„Ú BÊÂ ÈBÏt ˙e„Ú BfL11:ÈM‰ C¯c‰ . ∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆«≈ƒ
Ì‰ÈÙa ÌÈ„Ú‰ eÓzÁiL12e‡B·iL :ÈLÈÏM‰ C¯c‰ . ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆«∆∆«¿ƒƒ∆»

:„Á‡Â „Á‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰ÈÙa ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿…«»∆»¿∆»
È„È ·˙k ‰Ê13‰f‰ ¯·ca „Ú È‡Â ,14:ÈÚÈ·¯‰ C¯c‰ . ∆¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆«∆∆»¿ƒƒ

- ˙¯Á‡ ‰È„Óa eÈ‰L B‡ ¯ËM‰ È„Ú e˙Ó Ì‡L∆ƒ≈≈≈«¿»∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
‰Ê ‡e‰L Ô„È ·˙k ÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·È15C¯c‰ . »≈ƒ¿»ƒ«¿«»»∆∆«∆∆

,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰iL :ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ∆ƒ¿∆¿«»»≈ƒ¿»¬≈ƒ
ÔÈÎ¯BÚÂ16˙B¯ËLaL ·˙k‰ B˙B‡Ï ·˙k‰ ‰Ê ÔÈc ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ∆«¿»¿«¿»∆ƒ¿»

„ÁÈa Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰ÓB„ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈ¯Á‡17 ¬≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆»∆¿≈»∆»∆¿««
el‡ È„È ·˙k ‡e‰ el‡ È„È ·˙kL18. ∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

העדים,11) ידי חתימות המכירים "דיינים ב כא, כתובות
שם. הרי"ף פסק וכן בפניהם" להעיד צריכים אינם

אם 12) כלֿשכן מקיימים, העדים ידי כתב בהכרת שאם
(כסףֿמשנה). בפניהם חתמו וכדעת 13)העדים ב. כ, שם,

על  להעיד אחר עד עמהם לצרף צריכים שאין החכמים,
הסכום  על להעיד מתכוון מהם אחד כל כי שניהם, חתימות
כאן  שיש נמצא וחתמנו, המלווה ראינו כלומר, שבשטר.
ובביאורנו. ה"ד, פ"ז לקמן וראה המלוה, על עדים שני

עצמה,14) במלוה נזכר אני בכתבֿידי בהסתכלי כלומר,
על  להעיד יכול אינו כלל העדות יזכור לא אם אבל
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). ה"א פ"ח לקמן כמבואר כתבֿידו,
השטר, מקיימים בדבר, עד שהוא בפירוש הדגיש לא אם

ס"ק  מ"ו, סי' לחו"מ (סמ"ע עדותו זוכר הוא הסתם שמן
כתבֿידי  זה אלא: אומר, שאינו העולם, מנהג וכן טו),

(רדב"ז). השטר והואֿהדין 15)ומקיימים א. כא, כתובות
חתימתם, לקיים אחרים יכולים במדינה הם אפילו
שם  שהיו "כגון ה"ו: פ"ג לעיל רבינו דברי וכמשמעות

(כסףֿמשנה). ידם" כתב שזה ככתוב 16)עדים מדמים,
לו". תערכו דמות "ומה יח) מ, שלושת 17)(ישעיה לכל

יוצא 18)הדיינים. ידם כתב שהיה "או ב יח, כתובות
ה"ה. פ"ז, לקמן וראה אחר". ממקום

.‚‡l‡ ,ÌÈ¯Á‡ ˙B¯ËMÓ ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿»¬≈ƒ∆»
˙B„O ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈMÓ19Ô‰ÈÏÚa ÌeÏÎ‡L20 ƒ¿≈¿»∆¿≈»∆¬»«¿≈∆

‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈL LÏL21‰‡¯È ÌeL ‡Ïa ,‰BÎ , »»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „Át ‡ÏÂ22Ïk ÔÈÏÎB‡L C¯„k , ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»

Ô‰È˙B„O ˙B„O ÈÏÚa23˙Ba˙k È¯ËL ÈMÓ B‡ .24. «¬≈»¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿≈¿À
‡Ï ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓ ˙B¯ËM‰ ÈL e‡ˆiL ‡e‰Â¿∆»¿¿≈«¿»ƒ««¿≈«≈…
ÛiÊ ‡e‰ ‡nL ,B¯ËL Ìi˜Ï ‰ˆB¯L ‰Ê È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈∆∆∆¿«≈¿»∆»ƒ≈

Ïk‰25ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯ËMÓ ¯ËM‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÎÂ . «…¿≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»»»»
¯Ú¯Ú26ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â27Bc·Ï epnÓ ÔÈÓi˜Ó .28, «¿»¿À¿«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«

È˙MÓ B‡ ˙B„O ÈzL È¯ËMÓ ÔÈÓi˜nL BÓk¿∆¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈
˙Ba˙k29. ¿À

שדות.19) שתי של מכר לעיני 21)הלקוחות.20)שטרי
היא 22)כל. שהשדה לומר מערער, עליה ערער שלא

הלוקח. ע"י מזוייף ואינו הוא, כשר זה מכר שטר ודאי שלו,
כל 23) שנהנים "כדרך ה"ב: פי"א ונטען טוען הל' השווה

קרקע". באותה תחת 24)אדם היושבות נשים שתי של
לשהות  לאדם שאסור ידוע והדבר אלו, בכתובות בעליהן
אישות  בהל' כמבואר כתובה, בלא אחת שעה אשתו עם

ה"י. עלֿידו 25)פ"י, הם מזוייפים השטרות שני שגם
בכתב  הסתכל שמא מפרש: שם, ורש"י א). כ, (כתובות
ולדבריו  חתימתם. דוגמת לחתום וחיקה שטרות אותם
לחוש  יש ביתֿדין, ע"י הם מקויימים השטרות שני אפילו

שבידו. השלישי בשטר החתימה זייף שהלווה 26)שמא
טענה  התנגדות, ערר. = ערער הוא. מזוייף לומר עליו ערער
הכתוב  מלשון מסויימת, החלטה או פסקֿדין נגד מנומקת

יעערו". שבר "זעקת ה) טו, ע"י 27)(שם בביתֿדין קויים
העדים. חתימת אחר.28)זהות שטר עמו אין אפילו

בבית29ֿ) שהוחזק שטר כל נמצא בביתֿדין. הוחזקו שלא
ערעור  עליו יצא לא וכלֿשכן ערעור, עליו יצא ואפילו דין,
שם) (כתובות לבדו ממנו מקיימים בביתֿדין, והוחזק כלל
משטר  השטר את מקיימים "אין שם: הרי"ף וכגירסת
דעת  וכן בביתֿדין". הוחזק אלאֿאםֿכן ערעור עליו שקראו
"אין  גורס: שם ורש"י רבינו. דברי בכוונת שם הר"ן
והוחזק  ערער עליו שקרא משטר אלא השטר את מקיימים
אין  ערעור עליו קראו שלא כל ולדבריו, בביתֿדין".
שמא  שחוששים בביתֿדין, הוחזק אפילו ממנו מקיימים
עליו  עמדו ערעור, עליו קראו אם אבל כולו. הוא מזוייף
שזוהי  להם נתברר אלאֿאםֿכן קיימוהו ולא בו, ודקדקו

לז. סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וראה העדים. חתימת

.„Ìi˜˙Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :e·˙kL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿«¿»»ƒ¿ƒ¿«≈
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‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - eÈÙa ‰Ê ¯ËL¿»∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…
ÔÈ‡L ;Ìi˜˙ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ C¯„ ‰Ê È‡a eL¯t≈¿¿≈∆∆∆≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈∆≈

eÚËÈ ‡nL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ30Èza Ïk e‚‰ ¯·Îe . ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿¿»»¬»»≈
da Ìi˜˙pL C¯c‰ e·zÎiL ,eÚÓLÂ eÈ‡¯L ÔÈÈ„ƒƒ∆»ƒ¿»«¿∆ƒ¿¿«∆∆∆ƒ¿«≈»

Ì‰ÈÙÏ31. ƒ¿≈∆

הכ"ט.30) פ"ד, יבום הל' והשווה ב. קלח, בבאֿבתרא
של 31) ביתֿדינו של השטר קיום בסדר א כא, כתובות

סי' חו"מ הגר"א וכביאור הקיום, דרכי בו שפורטו שמואל,
מ"ו, סי' בחו"מ המנוסח הקיום סדר וזהו כח. ס"ק מ"ו,
כאחד  שלשה "במושב ללשוןֿהקודש: ותרגמתיו ג, סעיף
ידיהם, חתימת על לפנינו והעידו ופלוני פלוני ובא היינו,
וקיימנוהו  אישרנוהו ידם, חתימת שזוהי לנו ומשנתברר

כראוי".

.‰¯Á‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe32,¯Á‡ ÔÈc ˙Èa ¿»≈≈ƒ¿ƒ««≈ƒ«≈
Ï·‡ .eÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡È˜a Ô‰L B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ‡l‡∆»«¬ƒƒ∆≈¿ƒƒ¿…ƒ¿¬»

.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿¿ƒ««»≈ƒ

(בבא32ֿ) הצורך כל בעדותם דקדקו לא או טעו, שמא
שם). בתרא

.ÂÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL33 ¿»∆»¿¿«≈∆«¿»≈∆»≈∆
„Á‡‰Â eÈÈ‰ ‰LÏL ·LBÓa :·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ -¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»ƒ¿»∆»

epÈ‡34ÔÈc ˙Èa :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL .35ÌÈLa ≈∆∆»…«»∆≈ƒƒ¿«ƒ
e‰eÓi˜36'ÔÈc ˙È·a' Ba ·e˙k ‰È‰ elÙ‡ .37:¯Ó‡È , ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ…«

en„ ‡nL38Ì‰ ÔÈc ˙Èa ÌÈML39Ba LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈
‰LÏL eÈ‰L ÚÓLÓ40CÈ¯ˆ BÈ‡ -41. «¿»∆»¿»≈»ƒ

חתמו.33) שלא לחתום.34)עד  הספיק שלא עד שמת,
איננה.35) ביתֿדין תיבת תימן, נתבאר 36)בכת"י  וכבר

שלשה. בפני אלא שטרות קיום שאין ה"א, ואין 37)לעיל
משלשה. פחות כדברי 39)בטעות.38)ביתֿדין

דין, דיניהם שדנו "שנים א) ג, (סנהדרין האומר שמואל,
אין  היא: שהלכה בעוד חצוף", ביתֿדין שנקראו אלא
ה"י. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל כמבואר דין, דיניהם

לו 40) ואמרנו או: פלוני, לנו ואמר בו: כתוב שהיה כגון
חו"מ  'טור' ראה בשלשה, שקיימוהו הדבר שמוכח לפלוני,
דיבורֿהמתחיל: א כב, לכתובות ברש"י ומקורו מ"ו, סי'

שם. השני כלשון לנא, איננו,41)ואמר ואחד להדגיש:
שלא  למרות שלשה, בפני שנתקיים עליו מוכיח סגנונו שהרי
טוען  הל' והשווה א). כב, (כתובות שנים אלא בו חתמו

ה"ד. פ"ז, ונטען

.ÊÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»»¿≈≈ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÏÊ‚ ‡e‰L Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ e¯Ú¯ÚÂ42e‡·e , ¿ƒ¿¬«∆»≈∆∆«¿»¿«≈»

‰·eL˙a ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL43‡lL „Ú Ì‡ : ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ«∆…
È¯‰L ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á»¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

eÈ‰ ‰LÏL44ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ÌÈM‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««∆»¿«¿«ƒ≈ƒ»»
ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰nÚ Ì˙BÁ BÈ‡ - ‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ

ÌÈM‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Úa BÈ‡L45?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈¿≈¬ƒ««¿«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk46Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»¬»ƒ¿¬»»ƒ¿«

BÓk ,‰ÁtLÓ47‰¯¯ÁzL ‡Ï Bn‡ :e¯Ó‡L48„·ÚÂ ƒ¿»»¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆

¯Á‡ Ú„BÂ ,‡e‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰¯ib˙ ‡Ï B‡ ,‡e‰…ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«««
¯Lk ‡e‰LÂ Ì‚t BzÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈM‰ eÓ˙ÁL49 ∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿»¿∆»≈

Ì„wÓ ‰È‰L ¯·c Èel‚ ‰fL ,Ì‰nÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆
‡e‰50.

כמבואר 42) דין, הוא שטרות וקיום לדין, פסול שהוא נמצא
ה"א. השטר.43)לעיל לקיים שישב שלשתם 44)לפני

כאילו  זה והרי קיום, וקיומם החתימה, בשעת כשרים היו
שהכשירוהו. אחר ביתֿדין עדיין 45)ישב שעה שאותה

יוכשר  ואפילו הראשונה, ההתוועדות ונתבטלה היה, פסול
(כתובות  מחדש ולחתום ולהתוועד לחזור יצטרכו אח"כ,
ויתכן, חננאל. רבינו בשם שם, ה'תוספות' וכפירוש א) כב,
סי' לחו"מ (סמ"ע ולחתום שנית העדות לקבל שיצטרכו

סג). ס"ק עבירה,46)מ"ו, שאר עבר או גזלן שהוא
ה"אֿב. פ"י, לקמן ראה לדון, עליה בכת"י 47)שנפסל

כגון. היתה.48)תימן: וכנענית משפחותה,
אמו 49) העבד שנשתחררה שנשתחרר או ילדתו, ואח"כ

בדין. שישב בשעת 50)לפני פסול היה שלא הדבר הוברר
לגזלן  בניגוד הראשונה, ההתוועדות נתבטלה ולא החתימה,
עליו  שהועד מיום אלא נתכשר שלא בתשובה, שחזר
הכוונה, שם, רש"י ולדעת שם). ('תוספות' והלאה בביתֿדין
שהם  להכשירו, השלישי על מעידים אינם שחתמו שהדיינים
פסול  דיין עם לישב להם הוא שגנאי בעדותם, כנוגעים
עליו  ומעידים בדבר כנוגעים אינם חתמו שלא ועד בדין,

להכשירו.

.ÁÌeiw‰ ·zÎÏ ¯zÓ51Ìi˜˙iL Ì„˜ ¯ËMa À»ƒ¿…«ƒ«¿»…∆∆ƒ¿«≈
¯ËM‰52‰ÓÈ˙Á‰ ‡l‡ ,¯wÚ ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ;53ÔÈ‡Â . «¿»∆≈«¿ƒ»ƒ»∆»«¬ƒ»¿≈

‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈÓi˜nL ¯ËM‰ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈic‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿»∆¿«¿ƒ∆»
ÂÈ„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó54‰Ó eÚ„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒ≈≈»««ƒ∆…»¿«

Ba ·e˙k55. »

הדיינים.51) חתימת ללא הקיום נראה 52)טופס זה ואין
לא  ועדיין - החתימה על שהעידו בטופס שכתוב מה כשקר,

א). פה, (כתובות חתימתם את לא 53)זיהו וביתֿהדין
עדיו. שיקיימוהו עד ובדפוס 54)יחתום עדיו. מהעדת

מעדיו" אותו שמקיימים השטר, "לקרות שי"א: וינציאה
ששטר 55)וכו'. אלא מעידים אינם שהרי ב, קט, כתובות

שם, הר"ן וכתב חתימתו. הכירו והעדים לפניהם, בא זה
המלוה  הם מי בשטר לקרוא הדיינים צריכים זאת שבכל
הקיום. לעדי ולא לדיינים קרובים יהיו שלא כדי והלווה,

ה"ב. פט"ז, ונטען טוען הל' והשווה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעידי 1) אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות

חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת
דיין. נעשה העד גם שטרות בקיום

.‡·˙k ÏÚ ·B¯˜ „ÈÚÓ2ÂÈ„ÚL ¯ËL ?„ˆÈk .B·B¯˜ ≈ƒ»«¿«¿≈«¿»∆≈»
‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰L B‡ e˙Óe ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿≈∆»¿ƒ¿ƒ««»»
Ba ‡·e ,È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏL Ba¿∆¿≈¿»«∆¿«»∆»ƒ»¿
el‡ È¯‰ - È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿¿»«∆¿«»∆»ƒ¬≈≈

ÌÈ·B¯˜ ÔÈ‡L ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk3Û¯ËˆÈ Ì‡Â ; ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



zecrקנב zekld - mihtey xtq - oeiq f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È¯‰ - Ì‰ÈL ÏL Ô„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Â ÈLÈÏL Ì‰nÚƒ»∆¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«»»∆¿≈∆¬≈
¯ËM‰ Ìi˜˙4. ƒ¿«≈«¿»

שהאב 3)חתימתֿעד.2) נפרדות, עדויות שתי הן שאלו
חתימתו, זהות על מעיד ובנו שבשטר, הממון על חתם
ואחד  אחים "שלשה ב) נו, (בבאֿבתרא שנינו בזה וכיוצא
לענין  עדויות" שלש אלו הרי עמהם, מצטרף השוק) (=מן
אחת, שנה אכילת על מעיד אח וכל חזקה, שנות שלש
אחת, בעדות קרובים עדות כאן ואין הואיל כשירה, ועדותם
אנו  ועלֿידה החזקה, את להשלים מצטרפת שעדותם אע"פ
א). כח, לכתובות (ר"ן המערער מידי הקרקע את מוציאים

כמבואר 4) משניהם, כתבֿיד כל על עדים שני שצריך
ה"ג. בסמוך

.·el‡Â5ÌÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓ‡pL ÌÈ¯·cÓ ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆¡»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌË˜a e‡¯M ‰Ó6:ÏB„‚ ‡e‰Lk ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ : «∆»¿»¿»∆¡»»»«¿∆»

Èa¯ ÏL B„È ·˙k e‰Ê ,È·‡ ÏL B„È ·˙k e‰Ê7e‰Ê , ∆¿«»∆»ƒ∆¿«»∆«ƒ∆
ÈÁ‡ ÏL B„È ·˙k8Ì„È ·˙Îa ¯ÈkÓ È˙ÈÈ‰L , ¿«»∆»ƒ∆»ƒƒ«ƒƒ¿«»»

ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk9¯ÈknL ¯Á‡ BnÚ Û¯ËˆiL ‡e‰Â . ¿∆»ƒƒ»»¿∆ƒ¿»≈ƒ«≈∆«ƒ
ÏB„‚ ‡e‰Lk Ô„È ·˙k10. ¿«»»¿∆»

המשנה 5) לשון אחרי רבינו ונמשך אלה, קיום עדי
להעיד  נאמנים "ואלו זה: בנוסח הפותחת א כח, בכתובות

בקוטנם". שראו מה בפסלות,6)בגודלם שתחילתו אע"פ
ה"ב. פי"ד, לקמן ראה כלום, אינה קטן עדות שהרי

בכתבֿיד 7) עיניו לתת הרבה ולא עמו, רגיל שאינו אע"פ
אימתו 8)בקטנותו. אין וגם הרבה, עמו רגיל שאינו אע"פ

לשקר  שלא וידקדק עליו שאימתו לרבו בניגוד עליו,
אלא 9)בכתבֿידו. אינו שטרות וקיום הואיל שם, כתובות

האמינוהו  ובביאורנו) ה"א, פ"ו לעיל (ראה מדבריהם
בדבר  אבל ה"ג. פי"ד, לקמן והשווה דבריהם. בשל חכמים
שתחילתו  "כל ה"ב שם נתבאר התורה, מן עדות שצריך

פסול". - בכשרות שסופו אע"פ צריך 10)בפסלות, שהרי
ואפילו  שם). (כתובות משניהם כתבֿיד כל על עדים שני
לקיימו, כשרים הם הרי השטר, לעדי קרוב הוא אחר אותו
"והוא  אמרו: ולא - עמו" גדול שיש "והוא שם: אמרו שכן
סי' חו"מ הגר"א בביאור וכן שם, (ר"ן עמו" רחוק שיש
זה  קרובים יהיו לא עצמם הקיום עדי אבל מב). ס"ק מ"ו,

שם. בחו"מ כמבואר לזה,

.‚e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÂÈ„ÚL ¯ËL¿»∆≈»¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ
- ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ‰ÊÂ Ô·e‡¯ ÏL B„È ·˙k ‰fL∆∆¿«»∆¿≈¿∆¿«»∆ƒ¿

¯ËM‰ Ìi˜˙11ÏL B„È ·˙k ÏÚ ‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿»¬»ƒ≈ƒ∆«¿«»∆
‡Ï - ÔBÚÓL ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,Ô·e‡¿̄≈¿«≈ƒ≈ƒ«¿«»∆ƒ¿…
Ïk ·˙k ÏÚ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯vL ÈÙÏ ;¯ËM‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿«»

Ì‰ÈMÓ „Á‡12·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ÈLÈÏL LÈ Ì‡Â . ∆»ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈ƒ«¿«
Ìi˜˙ - „Á‡k ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯13. ¿≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿«≈

נאמנים".11) אלו הרי היו... אנוסים "אבל ב יט, כתובות
נאמנים  הם הרי היו, אנוסים אומרים: היו לא אילו ומשמע,

(כסףֿמשנה). כתבֿיד 12)לקיימו כל על תימן: ובכת"י
עדי  כתיבתֿיד מאשרים כשאחרים זה, וכל משניהם. אחד
השטר  על מעידים עצמם השטר עדי אם אבל השטר,

הממון  על שהרי חתימה, כל על בשנים צורך אין לקיימו,
וממילא  וחתמנו, המלוה ראינו כלומר: מעידים, הם שבשטר
רבינו  שהדגיש וזהו א. כא, בכתובות כמבואר שנים, כאן יש
ויאמר  בפניהם, החתומים העדים "שיבואו ה"ב: פ"ו, לעיל
והשווה  הזה". בדבר עד ואני ידי, כתב זה ואחד: אחד כל
כתבֿידו  על מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לקמן רבינו דברי
חייב  שזה מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא

אמרו 13)לזה". וכן חתימה, כל על עדים שני יש שהרי
אחר". עמהם לצרף "צריכים ב) כ, (שם במשנה

.„È„È ·˙k ‰Ê :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡14¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â , »«»ƒ∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«≈
ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ15‡ˆÓpL ÈÙÏ ;Ìi˜˙ ‡Ï - «¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈¿ƒ∆ƒ¿»

„Á‡‰ ˙e„Úa ÈeÏz ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÈÚ·¯ ˙LÏL16. ¿∆ƒ¿≈«»∆«¿»»¿≈»∆»
ÔBL‡¯ ÏL Ba B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ17¯Á‡ ÌÚ ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿∆ƒƒ«≈

ÈÚ·¯ ˙LÏL È¯‰L ;Ìi˜˙ ‡Ï - ÈM‰ È„È ·˙k ÏÚ«¿«¿≈«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿∆ƒ¿≈
ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Úa ÈeÏz ÔBÓn‰18. «»»¿≈«¿ƒ

אות 14) לעיל כמבואר חתימתו, על לבדו נאמן הוא והרי
לפנינו.15)יא. ואינו השני, שהלך שבעדותו 16)כגון

העיד  כבר והוא פיו, על הסכום רבע יוצא השני, חתימת על
(דברים  אמרה והתורה כתבֿידו, קיום עם הסכום חצי על
עלֿפי  דבר חצי - דבר" יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט,
בדין  אבל וברש"י). א כא, (כתובות זה עלֿפי דבר וחצי זה,
לעדות  זקוק מהעדים אחד שכל מתוך הקודמת, שבהלכה
שבשטר  הסכום כל יוצא השני, את משלים ואחד חבירו,

בשוה. שוה כולם עצמו.17)עלֿפי כתבֿידי את שקיים
א).18) נז, (בבאֿבתרא לזה זה הם קרובים ואחיו שהראשון

.‰„Á‡ ˙Óe ,¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙ÁL ÌÈLÔ‰Ó19- ¿«ƒ∆¬ƒ««¿»≈∆»≈∆
Ì‡Â .˙Ó ÏL B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯»̂ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿«»∆≈¿ƒ
·˙Bk - ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú ‡l‡ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆»≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú ÈÙa B„È ˙ÓÈ˙Á20Ò¯Á‰ ÏÚ elÙ‡ ,21, ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ¬ƒ««∆∆
˜ÊÁzL „Ú ,ÔÈc ˙È·a BÎÈÏLÓe22˙È·a B„È ·˙k «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈

ÔÈc23„ÈÚÈÂ ,B„È ·˙k ‰fL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡ÏÂ , ƒ¿…ƒ¿∆»ƒ«∆∆¿«»¿»ƒ
‡lL B„È ·˙k Ìi˜˙ÈÂ ,˙n‰ È„È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈«¿«¿≈«≈¿ƒ¿«≈¿«»∆…

ÂÈÙa24. ¿»»

עם 19) להצטרף יכול הראשון שאין ה"ד, לעיל נתבאר והרי
המת. יד כתב על להעיד שזוהי 20)אחר יעידו והם

ממנה. השטר לקיים כדי שאין 21)חתימתו, אע"פ
יכול  שאדם להזדייף, ניתן שהוא חוב, שטר עליו כותבים
ממון  למעלה וכותב העדים, חתימת ומניח כתבו, למחוק
זאת  בכל - ה"א) פכ"ז, מלוה הל' וראה א יא, (גיטין הרבה
מגילת  על יחתום אם וכלֿשכן כתבֿידו, ממנו לקיים מותר
אסור  המגילה באמצע אבל ממנה, שמקיימים בראשה, קלף
מעליה  ויכתוב רמאי אדם ימצאנה שמא כתבֿידו, לכתוב לו
מפלוני" מנה לויתי הח"מ פלוני "אני כגון: שירצה, מה כל
סי' לחו"מ בסמ"ע וראה שם) וב'תוספות' א כא, (כתובות

לז. ס"ק שיוחזק.22)מ"ו תימן: ע"י 23)ובכת"י
ה"ב. פ"ו, לעיל ראה שבשטר, לכת"י זה כתב השוואת

על 24) יצטרפו ואחד והוא מפיו. שלא תימן: ובכת"י
בעדות  תלוי יהיה שבשטר הסכום חצי ורק השני, ם כתבֿיד

חתימת  את המכירים שנים יש אם והואֿהדין שם). (כתובות
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השני  עם מצטרך אלא עצמו, כתבֿיד על מעיד אינו החי, יד
יג). סעיף מ"ו, סי' (חו"מ המת כתב על להעיד

.ÂÔ‰Ó ÌÈL ,¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿¿«≈∆«¿»¿«ƒ≈∆
„Ú :¯ÈkÓ BÈ‡ „Á‡Â ,ÌÈ„Ú È„È ˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¬ƒ«¿≈≈ƒ¿∆»≈«ƒ«

ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ - eÓ˙Á ‡lL25Ì˙BÁÂ26ÌÈ„Ú‰L ; ∆…»¿¿ƒƒ¿»»¿≈∆»≈ƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈic ÌÈOÚ«¬ƒ«»ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL27ÂÈÙa ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ - eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»««∆»¿≈¿ƒƒ¿»»
‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ ‡Ï eÓ˙ÁL ˙Úa È¯‰L] ;Ì˙BÁÂ¿≈∆¬≈¿≈∆»¿…»«ƒƒ∆»

[ÌÈM‰28ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ,29ÔzLÏL eÈ‰iL „Ú ‡l‡ «¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»«∆ƒ¿¿»¿»
„Á‡ Ïk ÈÙa ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚÈ B‡ ,ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»ƒ»≈ƒ««¿»ƒ¿≈»∆»

.„Á‡Â¿∆»

העדים.25) יד חתימת אישור 26)שזוהי על עמהם,
קבלת 27)ביתֿהדין. שבשעת ואע"פ ה"ט. פ"ה, לעיל

אפילו  דבריהם, בשל - אחד דיין אלא כאן אין העדים
(כסףֿמשנה). דיינים נעשים שמעידים נמצא 28)בשעה

אלא  הכירו ולא מכירים, ששלשתם שהעידו שקר, שחתמו
ב). כא, (כתובות ואין 29)שנים שנים, אלא תימן: בכת"י
אלא. בשנים, מקיימים

.ÊÌÈL e‡·e ,e˙ÓÂ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓe˙Á eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¬ƒ««¿»»≈»¿«ƒ
ÌÈpË˜ ,eÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ Ô„È ·˙k :e¯Ó‡Â¿»¿¿«»»∆¬»¬ƒ»¿«ƒ

t ,eÈ‰eÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒ30ÌÈ„Ú ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »¿≈≈»««ƒ∆≈»≈ƒ
Ô„È ·˙k ‰fL ÌÈ¯Á‡31‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆∆¿«»»∆»»¿«»»≈

ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯wL ¯Á‡ ¯ËMÓ32- ƒ¿»«≈∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
Ìi˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰33ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;34ÌÈM‰ ¬≈∆…ƒ¿«≈∆»«¬ƒƒ«¿«ƒ

,ÔÈÏeÒt Ô‰L Ô‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈM‰ „‚k ¯ËMaL∆«¿»¿∆∆«¿«ƒ∆≈ƒ¬≈∆∆≈¿ƒ
ÌeÏk Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â35. ¿≈ƒ¿

ה"וֿז.30) פ"ג, לעיל ראה בטלה, עדותם נמצאת בעבירה,
מפי 31) שלא עלֿידם השטר לקיים איפוא ואפשר

ה"ג.32)המערערים. פ"ו, לעיל אלו 33)ראה שהרי
אותו. פוסלים מעמידים.34)השנים תימן: בכת"י

(כתובות 35) הלווה בחזקת - בחזקתו הממון מעמידים כי
הלווה  ובא הלווה, מידי המלוה תפס ואם א), כ, - ב יט,
שנים  כנגד ושנים הואיל ממנו, מוציאים אין ממנו, לתבוע
כשמעידים  זה, וכל שם). (רש"י חזקתו על ממון העמד - הם
שלא  נמצא הם, כשרים ועתה השעה באותה היו פסולים
גם  הם פסולים אמרו אם אבל השטר, את אלא לפסול באו
ודאי  - הראשונים העדים את לפסול שבאו נמצא עכשיו,
תפס  ואפילו מאליו, בטל והשטר לפסלם, הם נאמנים
לז  סעיף מ"ו, סי' בחו"מ וכן (רדב"ז, ממנו מוציאים המלוה

הר"ן). בשם

ה'תשפ"א  סיון י"ח ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הנזכר 1) העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין

הכתב. מתוך בעדות

.‡B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡·e ,¯ËM‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿»»¿»ƒ«¿«»
k‰Â ,ÔÈc ˙È·aBÈ‡ Ï·‡ ,È‡cÂa e‰fL B„È ·˙k ¯È ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«»∆∆¿««¬»≈

‰fL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏa ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¯ÎBÊ≈»≈¿»¿…ƒ»≈¿ƒƒ»¿»∆∆
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÂÏ2·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»ƒ«¿«

‰Ê ‡e‰L B„È3·˙k ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÔÈc ˙È·a »∆∆¿≈ƒ∆≈»»≈ƒ«¿«
„ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,‰Ê ‡e‰L B„È»∆∆∆»««»∆«¿»≈ƒ

‰ÊÏ ·iÁ ‰fL4,¯·c‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ; ∆∆«»»∆¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»
„ÈÚÈ ‡Ï - ¯kÊ ‡Ï Ì‡ Ï·‡5. ¬»ƒ…ƒ¿«…»ƒ

מעולם.2) התימנים: יד על 3)ובכתב הנ"ל: יד בכתב
דין. בבית זה ידו החכמים 4)כתב וכדעת א. כא, כתובות

זוכר 5)שם. שאינו פי על אף אמר יוחנן "רבי א כ, שם
בליבו  נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו".
מפיהם  אמר: דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר...
אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא
כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי
מתוך  וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
אפילו  כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר
פרק  לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים. אינם - השטר מתוך
ואני  ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו,
לקמן  והשווה העדות. את זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד

ד. הלכה

.·˙e„Ú‰ ˙‡ ¯ÎBf‰ „Á‡6B„È ·˙k ‰‡¯L „Á‡Â7 ∆»«≈∆»≈¿∆»∆»»¿«»
„Ú‰ B¯ÈkÊ‰ elÙ‡ ,¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊ Ì‡ ,„ÈÚ‰L ÈM‰8Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆≈ƒƒƒ¿«¬≈∆≈ƒ¬»ƒ
BÈ‡ - ¯kÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚ Ú·Bz‰ B˙B‡ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ«≈««¿««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈc ÏÚa ÈÈÚa ‰ÓB„ ‰fL ÈtÓ ;„ÈÚÓ9„ÈÚ‰ el‡k ≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈««ƒ¿ƒ≈ƒ
Ú„È ‡lL ¯·„a ¯˜L10. ∆∆¿»»∆…»«

ידו.6) כתב את ראותו ממנו.7)בטרם כתובות 8)ונזכר
לו  שנוח הוא, בעדותו נוגע שני עד אומרים ואין שם.
(סמ"ע  פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו

מה). קטן סעיף כח, סימן משפט התובע.9)לחושן
(שם).10) כשקרן חושדו התובע ונמצא

.‚¯ÈkÊ‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ
;BÏ „ÈÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊÂ „Ú‰ ˙‡ ‰f‰ Ú·Bz‰«≈««∆∆»≈¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ
‰È‰ ‡Ï - ¯·c‰ ¯ÎÊ ‡Ï el‡L ,Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ…»««»»…»»

„ÈÚÓ11ÏÚ Û‡L ,˙BBÓÓ ÈÈ„a el˜‰L ‡e‰ Ï˜Â . ≈ƒ¿«∆≈≈¿ƒ≈»∆««
B¯ÈkÊ‰L ‡e‰ ·˙k‰Â ,ÌÈL ‰nkÓ ¯·c‰ ÁÎML Ètƒ∆»««»»ƒ«»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ -12. ¬≈∆≈ƒ

עצמו".11) אפילו הוא מרבנן צורבא "ואי ב. עמוד שם
מפרש, שם רש"י אבל התובע. אל מוסב שזה רבינו, ומפרש
שקר  להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד
חושן  ערוך בשולחן ההלכה נוסחה וכן יודע. שאינו בדבר
שם  והטור בעד. תלוי שהכול יד, סעיף כח, סימן משפט
תלמיד  דין הבעל היה אם לפיכך כך: רבינו דברי את מצטט
תלמיד  הוא שאם הנתבע, אל מוסב שזה וייתכן וכו', חכם

משנה). (כסף זוכר שאינו בעד יחשוד לא כמו 12)חכם
שאינם  ממונות בדיני שהקילו א הלכה ג פרק לעיל שמצינו
לווין. בפני דלת תנעל שלא כדי וחקירה, דרישה צריכים
יזכרו  לא שאם ב לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני אבל
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כמו  להעיד, להם אסור הכתב, מתוך אלא עדותם את העדים
ורחמנא  מסהדי ואתו מכתבא דחזי "זימנין שם: שאמרו
שאפילו  רבינו וסובר כתבם", מפי ולא מפיהם אמר:

משנה). (כסף שם ידובר הכתב מתוך עדותם בזוכרים

.„Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰13e‡·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡ˆiL ¯ËL , ƒ¿«»»≈¿»∆»»¿≈ƒ»
‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…
B‡ ‰fÓ ‰ÂÏ ‰fL ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ˙e„Ú eÚ„È»«¿≈¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆

ÌÈL¯Ák Ô‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ Ìi˜˙ ‡Ï - BÏ ¯ÎÓ14„Ú »«…ƒ¿«≈«¿»«¬≈≈¿≈¿ƒ«
ÈÈ„a Ú„È ‡Ï - Ôk Ô„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈»≈…»«¿ƒ≈

BÏ‡ÓOÏ BÈÓÈ ÔÈa ˙BBÓÓ15Ô„È ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿ƒƒ¿…¬»ƒ»»¿«»»
·˙k ‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L B‡ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ≈ƒ»«≈∆»»≈ƒ∆∆¿«

Ô„È16ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó - »»¿«¿ƒ∆«¿»¿≈«¿ƒƒ«
‡nL ;BÊ ˙e„Ú ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡L Ô‰È¯·cƒ¿≈∆∆¿ƒ≈»¿ƒ≈∆»
Ïh·Ï È„k - ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ‰ÊÂ ,Ô‰a e¯ÊÁ»¿»∆¿∆∆»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈
˙e„Ú ÈÏeÒt ,eÈÈ‰ ÌÈpË˜ :e¯Ó‡ el‡Îe .¯ËM‰«¿»¿ƒ»¿¿«ƒ»ƒ¿≈≈
‡lL ¯ËM‰ Ìi˜˙Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÓ‡ ÔÈ‡L - eÈÈ‰»ƒ∆≈»∆¡»ƒƒƒ¿«≈«¿»∆…

Ì‰Èt ÏÚ17,˙B¯ËM‰ Ïk ÔÈÓi˜Ó ‰Ê ÌÚË ÈtÓe . «ƒ∆ƒ¿≈««∆¿«¿ƒ»«¿»
Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈
e‡a elÙ‡L ;d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ BÊ ˙e„Ú ÌÈ¯ÎBÊ¿ƒ≈≈»¿ƒ»∆¬ƒ»
,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ»∆

Ô‰ÈtÓ ‡lL BÓi˜Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰18. ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆

הממון 13) על אלא זה שהוא ידו כתב על מעיד אדם שאין
א. הלכה לעיל לזה, חייב שזה כחרשים,14)שבשטר,

הואיל  לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם
ט, פרק לקמן כמבואר כשוטים, הם והרי דעת בני ואינם
כלומר, כחרש. הוא והרי התימנים: יד ובכתב י"א. הלכה
עד. שורש בסוף המהרי"ק נוסח וכן כחרס. אלא אינו השטר

הימנית 15) ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע אינו
זו  אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב כלשון לשמאלית,
שאין  מי "ויש חולק: והראב"ד ז. הדברות עשרת במדרש
רב  שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים
- מעצמו" זוכר שאינו פי על "אף א): כ, (כתובות יוחנן
את  מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו,
שבאופן  ומובן, ומקיימו. השטר על מעיד זה הרי ידו, כתב
חבירו, יד כתב ועל ידו כתב על אחד כל שיעיד יצטרך זה
כדי  שניהם, כתבֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף או
על  מעידים אינם שהרי עדים, שני חתימה כל על שתהא
י). סעיף מו, משפט (חושן ידיהם כתב על אלא ההלוואה
רבנן  בשם נא סימן גדולות בהלכות מבואר רבינו וכדעת
לגמרי  מסכמת ודעתם גאון, יהודאי מר על החולקים בתראי

כאן. רבינו בֿג.16)כדברי הלכה ו, פרק לעיל ראה
ו.17) הלכה ג, פרק לעיל בתראי 18)כמבואר רבנן כדעת

נא. סימן גדולות בהלכות

.‰¯ËM‰ ÏÚ B˙e„Ú ·˙Bk‰ „Á‡19‡ˆÓpL B‡ , ∆»«≈≈««¿»∆ƒ¿»
È˙B‡ „ÈÚ‰ ÈBÏt :B„È ·˙Îa BÒ˜Ùa ·e˙k BÏˆ‡∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ≈ƒƒ

BÓˆÚÓ ¯ÎÊ Ì‡ :CÎÂ CÎa ÈBÏt ÌBÈa ÂÈÏÚ20B‡ , »»¿¿ƒ¿»¿»ƒ»«≈«¿
„ÈÚÓ - ¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰21¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»

Ì„‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .„ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆≈∆∆∆»¿ƒ∆»«»»

Ït :ÔÓ‡‡e‰ „ÈÚ‰Â ,CÎÂ Ck ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LÈ ÈB ∆¡»¿ƒ≈≈∆¿ƒ»¿»¿≈ƒ
,ÌeÏk ¯·c‰ ÔÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆≈∆∆¿≈≈«ƒ«»»¿

„ÈÚ‰Â ÚÓL ¯Á‡‰ ÈtÓ ‡l‡22. ∆»ƒƒ»«≈»«¿≈ƒ

המלווה.19) ליד ונמסר עדים בשני כהלכה חתום שהוא
ידו.20) בכתב שהסתכל אחרי א 21)אפילו כ, כתובות

כמה  לאחר אפילו עליה ומעיד השטר על עדותו אדם "כותב
וגם  ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים".
שם  כמבואר עדותו, שיזכור ובלבד שבפנקסו, לרשימה

משנה). ופסול,22)(כסף עד" מפי "עד אלא זה ואין
ובמדרש  א. הלכה י"ז, פרק ולקמן א כט, בסנהדרין כמבואר
משה  היה שלא "אפשר א: אות מ"ו, פרשה שמות רבה
עמך  שיחת כי לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין
וראה  המחנה אל קרב אשר עד הלוחות את שיבר (=שלא
שיהא  אפילו לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא, בעיניו?)
לעשות  עדותו לקבל אסור נאמן, יחידי מן דבר שומע אדם
ד, פרק תענית ובירושלמי רואה". אינו אם פיו על דבר
דן  אדם יהא שלא "מכאן לזה: בקשר אמרו ה הלכה

אומדות".

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוטים 1) בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני עשרה

נכפה. וחולי

.‡„Á‡ Ba ‡ˆÓpL ÈÓ Ïk .Ì‰ ˙eÏÒt ÈÈÓ ‰¯OÚ¬»»ƒ≈«¿≈»ƒ∆ƒ¿»∆»
,ÌÈLp‰ .Ô‰ el‡Â .˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»¿≈¿≈≈«»ƒ
,ÌÈL¯Á‰Â ,ÌÈËBM‰Â ,ÌÈpËw‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÓeq‰Â2ÌÈÚL¯‰Â ,3ÔÈÈeÊa‰Â ,4Â ,ÔÈ·B¯w‰5, ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ô˙e„Úa ÔÈÚ‚Bp‰Â6‰¯OÚ el‡ È¯‰ .7. ¿«¿ƒ¿≈»¬≈≈¬»»

זה.2) בפרק לפנינו מפורשים אלה וכל כגון 3)העורים. ְִִ
שאינו  ממון שלקח או מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר

ה"בֿד. פ"י, לקמן כמבואר בחמס, שאינם 4)שלו
ה"ה. פי"א לקמן וכמבואר ּבשתם, על לבעלי 5)מקפידים

עצמם, לבין בינם לזה זה קרובים שהעדים או הדין,
ה"ו. ופי"ד ה"א, פי"ג לקמן מביאה 6)וכמבואר שעדותו

פט"ו, לקמן עצמו", על כ"מעיד זה והרי והנאה, תועלת לו
ה"ד.7)הֿא. פט"ז, עד מכאן והולכים מתבארים וכולם

.·Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ˙BÏeÒt ÌÈL»ƒ¿¿≈ƒ«»∆∆¡««ƒ
‰·˜ ÔBLÏ ‡ÏÂ ,¯ÎÊ ÔBLÏ - ÌÈ„Ú ÌÈL8. ¿«ƒ≈ƒ¿»»¿…¿¿≈»

שני 8) "ועמדו דרשו: א ל, ובשבועות שתים. ולא שנים,
(=ללמדך  מדבר הכתוב - בעדים יז) יט, (דברים האנשים
להלן  ונאמר שני, כאן ...נאמר רש"י), בנשים, עדות שאין
אף  - בעדים להלן מה עדים), שני (=עלֿפי שני טו) (שם,
רבינו  דרשת ומקור קצ. אות שם ב'ספרי' וכן בעדים". כאן

ידוע. אינו -

.‚ÌeËÓh‰ ÔÎÂ9ÒBÈ‚B¯c‡‰Â10ÏeÒtÔ‰L ÈtÓ ,ÔÈ ¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
‰M‡ ˜ÙÒ11- ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿≈»≈¿≈»

ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ ‡a „Ú‰ ÔÈ‡L .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰¬≈»∆≈»≈»∆»¿ƒ»
·iÁÏ B‡ ÂÈt ÏÚ12ÂÈt ÏÚ13ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒƒ»

˜ÙqÓ14‰¯Bz ÔÈc ˜ÙqÓ ÔÈLBÚ ÔÈ‡Â15. ƒ»≈¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»
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אטומה.9) וערוותו נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
פ"ב,10) אישות (הל' נקבות ואבר זכרות אבר לו שיש

לכל 11)הכ"דֿכה). "ופסול מ"ד: פ"ב, ביכורים תוספתא
כנשים". שבתורה מיתה.12)עדות או מכות עונש,

טו.13) יט, לדברים רומז עוון. פיו על תימן: ובכת"י
א.14) מו, ובבאֿקמא א כ, ממון 15)כתובות שאם

(ע"פ  כלֿשכן לא הגוף עונש מוציאין, אין לחזרה) (=שניתן
הרמ"א: כתב יד, סעיף לה, סי' חו"מ ובשו"ע הכסףֿמשנה).
להיות, רגילים אנשים שאין שבמקום היא, קדמונים תקנת
אנשים... ולא רגילה ...שאשה נשים, של בביתֿהכנסת כגון

נאמנות. נשים

.„:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
ÏÏkÓ .ÂÈÁ‡Ï ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ«¬ƒ∆«¬∆»««¬¿»ƒƒ¿»

˙È¯a Ôa ÂÈÁ‡ ‰Ó :e‰BÓk ÂÈÁ‡L16Ôa „Ú‰ Û‡ , ∆»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ«»≈∆
˙È¯a17ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .18,ÌÈ„·Ú Ì‡ : ¿ƒ«»…∆¿¿≈»ƒƒ¬»ƒ

Ïk ‡Ï ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ;ÔÈÏeÒt ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa Ô‰L∆≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿≈»ƒ…»
ÔkL19!? ∆≈

(שם 16) ככתוב בברית, עליהן שנכרת המצוות, בכל שחייב
לכרות  משה את ה' צוה אשר הברית דברי "אלה סט) כח,

ישראל". בני במצוות 17)את אלא חייב אינו והעבד
את  אביא אני "אף א): פח, (בבאֿקמא חייבות שהנשים

להעיד". ופסול המצוות בכל שאינו שאינם 18)העבד
בלבד. מצוות בשבע ב)19)אלא יד, (שם אמרו וכן

טו, שם בגמרא, ופירשו ברית". בני חורין בני עדים "ועלֿפי
נכרים. למעט - ברית בני עבדים; למעט - חורין בני א:
ככתוב  הוא, בןֿברית - עבד ב כג, בגיטין רש"י ולדעת
לעברך  מימיך, שואב עד עציך "מחוטב יֿיא) כט, (דברים
לומר, אלא רבינו נתכוון שלא ויתכן, אלקיך". ה' בברית

שמח). (אור המצוות" "בכל שאינו

.‰ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ20ÏeÒt -21. ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ»

חלקו,20) מהם אחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
ה"ד. פ"ז, עבדים הל' בן 21)ראה אינו שעדיין להעיד,

ישראל, בבת הוא אסור וכן לגמרי, שישתחרר עד ברית
אשה  "ומה אמרו: א פח, ובבבאֿקמא ה"ז. שם, כמבואר
ראוי  שאינו עבד לעדות, פסולה - בקהל לבוא ראויה שהיא

לעדות". שפסול דין אינו - בקהל לבוא

.Â¯¯ÁzLpL ÈÓ Ïk22¯e¯ÁL Ëb ¯qÁÓ ‡e‰ È¯‰Â23 »ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈¿À«≈ƒ¿
ÏeÒt -24B„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ;25Èa ÏÏkÓ ‰OÚÈÂ , »«∆«ƒ«≈¿»¿≈»∆ƒ¿«¿≈

„ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â ,˙È¯·26. ¿ƒ¿««»»ƒ

עוד,22) בו להשתעבד יכול שאינו רבו, שהפקירו כגון
האסורין  מבית שברח עבד או ב, לח, בגיטין כמבואר

א. עמ' שם רבו, ממנו להתירו 23)ונתייאש שחרור שטר
שם. ישראל, גמור.24)בבת בןֿברית אינו שעדיין

והכוונה 25) ויעשה. ויטבול לידו, הגט תימן: ובכת"י
בהל' כמבואר שחרורו, אחר שהיא גירות לשם לטבילה

הי"ב. פי"ג, ביאה בירושלמי 26)איסורי הדברים, ומקור
הרי  שפחתה, בולד ולדה שנתערב כהנת ה"ה: פי"א, יבמות
חייבים  וכשיגדילו עבד, ספק - כהן ספק הוא מהם אחד כל

שם  אמרו זאת ובכל ה"ו, שם כמבואר זה את זה לשחרר
שום  להעיד יכולים אינם נשתחררו שלא עוד שכל ה"ה,
כמבואר  בלבד, שחרור גט כמעוכבי דינם הללו והרי עדות,
ומכאן  שמח). (אור מעידים אינם זאת ובכל - ב מב, בגיטין
מעיד  אינו - פסול ספק כשר ספק שכל ג', להלכה המקור גם

מלך). (קרית

.Ê¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‡ÏÂ - ÌÈL‡ .ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿¿≈»¬»ƒ¬»ƒ¿…

ÌÈpË˜27‡e‰ È¯‰ - ÌÎÁÂ ÔB· ÔËw‰ ‰È‰ elÙ‡ . ¿«ƒ¬ƒ»»«»»»¿»»¬≈
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú ,ÏeÒt28‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ »«∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈

‡È·‰ ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .˙B¯eÓ‚ ‰L»»¿¿ƒƒƒ«¿∆¿ƒ»»¿…≈ƒ
Òe¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏBÂ ,˙B¯ÚO ÈzL29È¯‰ - ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈≈¬≈

ÒÈ¯Ò ‰Ê30„Ú „ÈÚÈ ‡Ï - Ba „ÏB ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ , ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ«
˙BL ·¯ÂÈ31˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32. …¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ב.27) קנה, הידועים 28)בבאֿבתרא במקומות למטה,
ה"י). פ"ב, אישות (הל' ובשרו 29)לשיער לקוי, ששערו

הי"ג). (שם, ועוד מחמיצים, רגליו מימי ואין מחליק,
לכל 30) גדול כדין ודינו שערות, שתי הביא לא ולפיכך

הי"א). (שם, שנים 31)דבריו וחמש שלשים בן שיהיה עד
האדם, חיי שני שהן שנה, שבעים של רובן שזהו אחד, ויום
(שם, שנה" שבעים בהם שנותינו "ימי י) צ, (תהלים ככתוב

ב). קנה, שם.32)ובבבאֿבתרא פ"ב,

.ÁÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÂÈ˙BL ÏÏÎÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»≈
‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a33‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ -34Â‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˜„aiL „Ú B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -35‰¯OÚ LÏL Ô·e . ≈¿«¿ƒ≈«∆ƒ»≈∆¿∆¿≈
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈«

ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa36,˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ - ¿ƒ«»«»≈≈≈¿«¿»
Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,ÌÈ¯·ca ˜c˜„Ó BÈ‡L ÈtÓ37. ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈≈≈«

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÏËÏhÓ ˙e„Úa Ï·‡¬»¿≈ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿
ÏB„‚38. »

השחי.33) בית ושערות הזקן של 34)שערות בסימנים
בא  שלא עד לבוא לעליון "איֿאפשר הוא: שכלל מטה,
פ"ב, אישות להל' בפירושנו וראה א). מח, (נדה התחתון"

ע. כמפורש 35)אות מטה, של סימנים בו יש אם לראות
העליון". בא שלא עד לבוא לתחתון "אפשר שם: במשנה

וממכר.36) קרקעות 37)מקח ועדות ב. קנה, בבאֿבתרא
(רדב"ז). בהן תלויה האדם שחיות גדול, דקדוק צריכה

מכירה 38) הל' והשווה שם). (בבאֿבתרא שוטה ואינו
בקי  הוא אפילו מאבותיו, שירש שבקרקע הי"בֿיג, פכ"ט,
בן  שיהיה עד ממכר ממכרו אין גדול, והוא ומתן במשא
אחר  נוטה שדעתו מפני בזול, ימכור "שמא שנה, עשרים

העולם". בדרכי דעתו נתיישבה לא ועדיין המעות,

.ËÔa BÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰ËBM‰«∆»¿≈ƒ«»¿ƒ∆≈∆
˙BˆÓ39ÌÈÏk ¯aLÓe Ì¯Ú Cl‰Ó ‡e‰L ‰ËBL ‡ÏÂ . ƒ¿¿…∆∆¿«≈»…¿«≈≈ƒ

‰Ù¯ËpL ÈÓ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈ·‡ ˜¯BÊÂ40,BzÚ„ ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ∆ƒ¿¿»«¿
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„a „ÈÓz ˙LaLÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ41, ¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈÚk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
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·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -42‰tÎp‰ .43: ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈«ƒ¿∆
¯Lk - ‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt - B˙iÙk ˙Úa44. ¿≈¿ƒ»»»≈∆»ƒ»≈

a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈
Úe·˜45,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ

ÌzÚc Ì˙e‡È¯a ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù¯hÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a¯‰46. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי  אמרו: א קכח, ובבבאֿבתרא ב. ב, בחגיגה כמבואר
פ"ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע שהוא כגון
נדה 42)בגדיו. וראה שם. יוחנן רבי וכדעת ב ג, חגיגה

שוטה". היינו דעתה, "שנטרפה ב: לארץ 43)יג, נופל
לעתים. אותו המשגע חולי מחמת השנה 44)בהכרח ראש

א. בריא.45)כח, כשהוא כשר זה שאמרו 46)הרי כמו
לראות  רש"י ומפרש אותו". בודקין "נשתתק... ב) סז, (גיטין
יח). ס"ק לה, סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מיושבת דעתו אם

.È‰Ê ÔÈ¯˙BqL ÌÈ¯·c ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰«¿»ƒ¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‰Ê ˙‡47¯‡L ÔÈÈ·nL C¯„k ¯·c‰ ÈÈÚ eÈ·È ‡ÏÂ , ∆∆¿…»ƒƒ¿¿≈«»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿»

ÌzÚ„a ÌÈÊtÁp‰Â ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ48 «»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚbzLn‰Â49ÌÈËBM‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ -50. ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿««ƒ

ÔeÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ,Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈
˙Úc‰51.·˙Îa «««ƒ¿»

מטורפת 47) דעתו שהשוטה לשוטה, פתי בין ההבדל זה
בשום  לגמרי מטורף אינו והפתי מהדברים, בדבר לגמרי
מבין  ואינו גמור שכל לו שאין מהשוטה גרוע אבל דבר,
בעוד  אדם. בני שאר אותו שמבינים כדרך דבר, שום
(סמ"ע  אדם בני כשאר מבין הוא דברים בשאר שהשוטה,

כא). ס"ק שם, הענין 48)לחו"מ לסוף לרדת מבינים אינם
המעשה. ב)49)ולתכלית קנה, (בבאֿבתרא שאמרו כמו

וביטל  יתירה), שטות בו (=ראה ביה" חזא יתירתא "שטותא
בטל. שממכרו שוטה כדין ממכרו, מקורו 50)את

(כסףֿמשנה). ק אות ב"העיטור" הובאה הרי"ף, בתשובת
הדעות.51) תימן: ובכת"י

.‡ÈÔa BÈ‡Â ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ,‰ËBLk - L¯Á‰«≈≈¿∆∆≈«¿¿»¿≈∆
˙BˆÓ52ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á „Á‡Â . ƒ¿¿∆»≈≈¿«≈¿≈≈«≈«

¯a„Ó BÈ‡Â53‰lÚÓ ‰i‡¯ B˙i‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿«≈««ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»¿À»
ÂÈÙa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰BÎ BzÚ„Â54B‡ , ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÂÈÙa „ÈÚ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL55ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈÂ , ∆ƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿…«
ÂÈÏÚ ÔÈÓi‡nL Ìei‡‰Â ÌÈic‰56˜zzL Ì‡ ÔÎÂ .57, ««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿«≈

ÔÈhb ÔÈÚÏ ÔÈ˜„BaL C¯ca ˜c·pL Èt ÏÚ Û‡58 ««ƒ∆ƒ¿««∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
- B„È ·˙Îa eÈÙa „ÈÚ‰Â ,˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈≈¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

ÏÏk ˙e„Ú BÈ‡59‰M‡ ˙e„ÚÓ ıeÁ .60ÈÙÏ , ≈≈¿»≈≈ƒ»¿ƒ
el˜‰ ‰e‚ÚaL61. ∆»«»≈≈

שאמרו 52) כמו מדבר, ואינו שומע שאינו בחרש, וזה

(=להשוותו  מקום בכל חכמים שדיברו "חרש ב) ב, (חגיגה
שאינו  רש"י: ומפרש מדבר", ואינו שומע שאינו - כשוטה)

דעת. פסולה.53)בן שנאמר 54)עדותו א עא, גיטין
כתבם. מפי ולא מפיהם - עדים" שנים "עלֿפי ו) יז, (דברים

(55- בכתב עדותו שלח פיקח שאם משמע, זה מלשון
דעת  וכן בפיו. להעיד הוא ראוי שהרי כשירה, עדותו
בפירושנו  זה על העירונו וכבר ב, לא, ביבמות ה'תוספות'
דברי  מצטט לה, סימן חו"מ ה'טור' אבל לב. אות פ"ג לעיל

רא  ויהיה בפיו, בביתֿדין להעיד צריך כך: לשמוע רבינו וי
כדעת  סובר שרבינו ויתכן ראיה, מכאן אין כן, ואם הדיינים.
בשום  בכתב עדותו שולח אדם שאין טו) יט, (דברים רש"י

שבועות 56)פנים. ובתוספתא ה"ב. פי"ז, לקמן כמבואר
לא  אם החרש... את להוציא - "ושמעה שנינו: ה"ו פ"ג,

האילם". את להוציא - עוונו את ונשא נעשה 57)יגיד
שהוא  - מדבר" ואינו ל"שומע בניגוד חולי, מחמת אילם

אם 58)מלידה. בסירוגין, שונות שאלות אותו ששואלים
מיושבת  שדעתו סימן הן, - הן ועל לאו, - לאו על אמר

הט"ז. פ"ב, גירושין בהל' כמבואר עא,59)עליו, גיטין
(שם).60)א. להנשא להתירה בעלה שמת עליה להעיד

בעדות 61) התירו שפחה או וקרוב עד, מפי עד שאפילו
הכ"ט. פי"ג, הט"ו. פי"ב, גירושין בהל' כמבואר עגונה,

.·ÈÏBw‰ ÔÈ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓeq‰62eÚ„ÈÂ «ƒ««ƒ∆«ƒƒ«¿»¿
ÌÈL‡‰63‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -64:¯Ó‡pL . »¬»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«»∆∆¡«

‡e‰ - ˙B‡¯Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓ .‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â¿≈»»ƒ∆»ƒ¿
„ÈÚnL65„ÈÚ‰Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â .66. ∆≈ƒ¿«»¿««≈≈»»≈¿»ƒ

א.62) כג, הדין.63)גיטין בעלי את הם מכירים
א.64) קכח, ה"ו:65)בבאֿבתרא פ"ג, שבועות תוספתא

נדה  רש"י דברי והשווה הסומא". את להוציא - ראה "או
ב  ראה".מט, או דכתיב פסול, עיניו בשתי "אבל :

הי"א.66) פי"א, סנהדרין הל' לעיל והשווה שם. נדה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איזהו שאסור1) אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף

לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע

.‡Ï‡ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz»∆»¿ƒ»»ƒ¿…≈»»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ2„Ú ÚL¯ ˙Lz Ï‡ :3Ú„BiL ¯Lk „Ú elÙ‡Â . »¿«»∆»»≈«¬ƒ≈»≈∆≈«
- BÚL¯ ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈic‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa«¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒƒ¿
;˙Ó‡ ˙e„Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡»¿»ƒƒ««ƒ∆≈¡∆
ÌÚ B„È ˙ÈL‰ ¯Lk‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,BnÚ Û¯ËˆnL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»∆«»≈≈ƒ»ƒ

B˙e„Ú ‰Ïa˜˙pL „Ú ÚL¯‰4„Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»«∆ƒ¿«¿»≈¿≈»ƒ«≈
ÈM‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa Ú„BÈ ‡e‰L ¯Lk»≈∆≈«¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ
˙Lz Ï‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,¯˜L „Ú BnÚƒ≈∆∆∆»¿»ƒ∆∆¡««»∆

ÚL¯ ÌÚ E„È5. »¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

."..dxezd on zecrl oileqt miryxd"

פענח" ב"צפנת חקירה ישנה רשע, עד של הפסול בגדר
שקר  עדות על חשוד רשעותו שמפני הוא הפסול האם
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שהוא  אלא נאמנות עם קשור זה שאין או נאמן, אינו ולכן
לעדות. פסלתו שהתורה עצמי פסול

מכיון  אלא נאמנות מצד הפסול שאין החקירה לפשוט ויש
לדבר: ראיות ושלוש תורה, שפסלתו

שחייבין  עבירה שעבר כל רשע, הוא זה "אי הוא הדין א:
מלקות" ה"ב)עליה פ"י עדות על (הל' שנחשד שמי מצינו והרי ,

על  ייחשד מדוע וא"כ אחר, עניין על חשוד אינו אחד דבר
נאמנות. לגדר כלל שייכת שאינה עבירה כשעבר שקר עדות
לו  אסור רשע... שהוא בחברו שיודע כשר עד "אפילו ב:

אמת" עדות שהוא אע"פ עמו מהל'להעיד פ"י ריש (רמב"ם 

לו עדות) אסור - שקר עדות של חשש כאן שאין והגם ,
רשע". עם ידך תשת "אל משום להעיד

קידושין) (כעדי קיום בעדי גם הוא רשע עד של הפסול ג:
של  שנוכחותם אלא למציאות בנוגע ספק שם שאין
וא"כ  פסול, הוא זאת ובכל הדבר חלות את פועלת העדים
עצמי  פסול שהוא אלא הנאמנות מצד פסול שאינו משמע

התורה. שפסלתו
(eh oniq mihtey xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) כז, עם 3)סנהדרין ידך תשת אל הכתוב: שכוונת
רפו: ל"ת לרבינו, המצוות" וב"ספר כעד. לקבלו לא - רשע
והוא  עד", חומס תשת אל עד, רשע תשת אל הפירוש: "בא

זה. לפסוק משפטים פ' ב 4)ב"מכילתא" ל, שבועות
אחד  עד אלא כאן ואין עדים, שנים ע"פ הדין לפסוק שגורם

שם). את 5)(רש"י ברמותו הוא רשע זה, שקר ועד
להיות  הופך עמו המצטרף הכשר העד גם ונמצא ביתֿהדין.
ראה  כדין. שלא עלֿפיו ממון להוציא גורם בהיותו חמס, עד

א. ס"ק לד סי' לחו"מ בסמ"ע

.·‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk ?ÚL¯ e‰Ê È‡≈∆»»…∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»
˙e˜ÏÓ6ÏeÒÙe ,ÚL¯ e‰Ê -7‰‡¯˜ ‰¯Bz‰ È¯‰L . «¿∆»»»∆¬≈«»»¿»

˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ÚL¯ ˙e˜ÏÓ ·iÁÓÏƒ¿À««¿»»∆∆¡«¿»»ƒƒ«
‡e‰L ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÚL¯‰»»»¿≈»ƒ«¿À«ƒ«≈ƒ∆

L‡ :¯Ó‡pL .ÏeÒt.˙eÓÏ ÚL¯ ‡e‰ ¯ »∆∆¡«¬∆»»»

עבירה 6) איזו על ה"א, פי"ח סנהדרין הל' לעיל ראה
מלקות. "ארבעים 7)חייבים ב) כו, (סנהדרין אמרו וכן

יתכן  לא מלקות, חייב הוא שאם הרי - וכשר"? בכתפיה
לעדות. שיכשר

.‚- ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿ƒ«»
daL ·eiÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«»¿ƒ»»«ƒ∆»
ÏÎ‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬≈∆»ƒƒ¿≈∆≈«»«

˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ,·ÏÁa ‰Ó‰a ¯Oa8ÌÈˆ˜Le9 ¿«¿≈»¿»»∆»«¿≈¿»ƒ
ÔB·‡˙Ï ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa11ÏlÁL B‡ , ¿«≈»∆≈¿≈»≈¿«¿ƒ∆ƒ≈

‡e‰L ÊËÚL L·lL B‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ˙‡∆»ƒ∆»«««¿≈∆
ÚeL12ÈeÂË B‡13Êe B‡14ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»¿≈ƒ

ÏlÁL B‡ ,·ÏÁa ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz‰«»¬»ƒ»«¿«¿»»∆ƒ≈
˙BiÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ15¯Óˆ „‚a L·lL B‡ , ≈ƒ∆»À∆»«∆∆∆∆

ÔzLt ÏL ËeÁ Ba „·‡L16‡e‰ È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ∆»«∆ƒ¿»¿«≈¬≈
Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt17eÈÓ ¯·Îe .18ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú Ïk »ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»¬≈»∆«»ƒ

ÌÈ¯·c ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ¯‡a˙ ¯·Îe .˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ»∆»«¿¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈ¯eÒ‡L19.Ì‰È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·„e ‰¯Bz‰ ÔÓ ∆¬ƒƒ«»¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈∆

הרי 8) בשחיטתה פיסול שאירע או מאליה, שמתה בהמה
ה"א. פ"ד, אסורות מאכלות בהל' כמבואר כמתה, היא
אלא  נבלה מידי מוציא "שאין הי"ח: פ"ג, שחיטה ובהל'

כשרה". התורה 9)שחיטה שאסרתם הטמאים המינים כל
לכם, יהיו "ושקץ יא): יא, (ויקרא הכתוב כלשון באכילה,
מ"ב. פ"ג, למכות יו"ט בתוספות וראה תאכלו". לא מבשרם

מהמינים 10) יותר בזול הם הטמאים שהמינים כגון
מממון  חימוד שמשום לעדות, פסול בוודאי וזה הטהורים,

חמס". "עד זה והרי שקר, להעיד הוא חשוד אע"פ 11)-
הוא, "רשע" זאת בכל - ממון חימוד על חשוד שאינו
וכדעת  א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת אל אמרה: והתורה

ופשתים.12)אביי. מצמר ומעורב במסרק, וסרוק חלק,
חוטים.13) מהם וטווה ופשתים, צמר שארג 14)שמערב

פ"ט, כלאים והשווה כאחד. ופשתים צמר מחוטי אריגה
ונוז". טווי שוע שהוא דבר - שעטנז תלבש "לא מ"ח:
ירושלמי  בתרגום וכן ונוז. טווי שוע נוטריקון: - שעטנ"ז
אמר  וכן וניז". (=טווי) ועזיל דשיע "בכסו יא) כב, (דברים
וראה  נוז". או טווי או שוע "או ב) סא, (נדה אשי רב
של  ערבי נוסח המצטט ה"ב, פ"י כלאים להל' ברדב"ז
אצלי  "וזה לרבינו: מ"ח) פ"ט, (כלאים המשנה פירוש
של  כלאים מהם, אחד שכל אלא אמיתי, בלתי מאמר

מתי 15)תורה". ידעו שלא בגולה, רק אותו שעושים
ישראל. בארץ החודש של 16)נקבע אחד חוט בו שארוג

שהוא  בוודאי ידוע שהוא ולא ניכר, מקומו ואין פשתן
ב  יש כן, שאם אלא בבגד, ב), סא, נדה (ראה תורה איסור ו

הל' והשווה (לחםֿמשנה), לא או שם נארג אם ספק שהוא
- ספיקות איסור שכל ביארנו... "וכבר הכ"ז: פ"י כלאים

סופרים". אלא 17)מדברי התורה מן איסורם אין אלה כל
בלבד, מרדות מכת אלא עליהם לוקה ואינו חכמים, מדברי
לפסול  התורה מן לעדות פסול בין וההבדל מדבריהם. שהיא

ה"ו. פי"א, לקמן מבואר הל'18)מדבריהם, לעיל
כל  "נמצאו רבינו: שם מסכם הפרק ובסוף פי"ט, סנהדרין

ר"ז". שאיסורם.19)הלוקים תימן: בכת"י

.„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L ÌÈÚL¯ ÌL LÈ „BÚÂÏÚ Û‡ ,˙e„ ¿≈»¿»ƒ∆≈¿ƒ¿≈««
˙e˜ÏÓ Èa ÔÈ‡Â ÔÈÓeÏLz Èa Ô‰L Èt20ÏÈ‡B‰ . ƒ∆≈¿≈«¿ƒ¿≈»¿≈«¿ƒ

ÔÈÏeÒt - ÒÓÁa Ì‰lL BÈ‡L ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏÂ21. ¿¿ƒ»∆≈∆»∆¿»»¿ƒ
ÌÈ·pb‰ ÔB‚k .LÈ‡a ÒÓÁ „Ú Ìe˜È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»≈»»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈÒÓÁ‰Â22˙e„ÚÏ ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ»¿≈
ÏÊ‚ B‡ ·bL ˙ÚÓ23ÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ .24Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈∆»«»«¿≈≈≈««ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Úa ÌÊe‰L25ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌlLÂ ∆«¿≈»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ
˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰26˙ÚÓ ?ÏÒÙ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe . «»¿»≈≈≈»«ƒ¿»≈≈

d˙B‡ ÏÚ ÌÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ««ƒ∆…««»
ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú27,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ . ≈∆»«««»»ƒ¿≈««¿∆¿ƒƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ì‰ÈL - ‰Âl‰ „Á‡Â ‰ÂÏn‰ „Á‡28. ∆»««¿∆¿∆»«…∆¿≈∆¿ƒ¿≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ Ì‡29,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
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˙Èa¯ ˜·‡ Ì‡Â30.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆
ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊb ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpL31ÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰32‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚33ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

‰ÚB¯ ÌzÒ ,CÎÈÙÏe .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ùe34- «¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»¿«∆
ÏeÒt35Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÈÏc‚Óe .36- »¿«¿≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

ÔÈÏeÒt37ÔÈ¯Lk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;38Ïc‚Ï ¯zÓe . ¿ƒ¬»¿»»»∆¿≈ƒÀ»¿«≈
ÌB˜Ó ÏÎa ‰q‚ ‰Ó‰a39ÔÈÒÎBn‰ ÔÎÂ .40ÔÓ˙Ò - ¿≈»«»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»

Ì‰Ï ·eˆw‰ ¯·cÓ ¯˙BÈ ÁwÏ Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ;ÔÈÏeÒt¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»ƒ«≈ƒ»»«»»∆
ÔÓˆÚÏ ¯˙i‰ ÔÈÁ˜BÏÂ ,˙eÎÏn‰ ÔÈ„a41È‡ab Ï·‡ . ¿ƒ««¿¿¿ƒ«»≈¿«¿»¬»«»≈

CÏn‰ ˙Ó42ÔÓ˙Ò -43eÁ˜lL Ú„B Ì‡Â .ÌÈ¯Lk ¿»«∆∆¿»»¿≈ƒ¿ƒ«∆»¿
È¯‰ - ˙Ba‚Ï Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ˙Á‡ ÌÚt elÙ‡¬ƒ««««»≈ƒ»»»∆ƒ¿¬≈

ÔÈÏeÒt el‡44;ÔÈÏeÒt - ·eMÈa ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌpÁa ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈBÈ ÌÈÏÊBbL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ45. ƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»

,ÌÈÏËa ÔÈ·LBiL Ì„‡ Èa Ì‰Â .˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ÔÎÂ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·L ‰‡aL ÔÂÈÎÂ46ÔÈÏÈÁ˙Óe Ô‰È„È ÌÈËLBt ¿≈»∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

˙B¯Ùa ÔzÏÂ ‡OÏ47˙B¯t ÔÈÙÒB‡ Ô‰L el‡ ˙˜ÊÁL ; ƒ»¿ƒ≈¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈
‰¯BÁÒ Ô‰a ÔÈOBÚÂ ˙ÈÚÈ·L48‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔÎÂ .49. ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»¿≈¿«≈¿¿»

È‰z ‡lL ‡e‰Â˙en‡ BÏ ‰50BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‡e‰ ‡l‡ ¿∆…ƒ¿∆À»∆»ƒ¿≈
ÏÎB‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B·eMÈa ˜ÒBÚ≈¿ƒ∆»¬≈∆¿∆¿«∆≈

ÏÊb ˜·‡ ‡e‰L ,‡È·ew‰ ÔÓ51,„·Ïa ‡È·e˜a ‡ÏÂ . ƒ«¿»∆¬«»≈¿…¿¿»ƒ¿«
ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜a ÌÈ˜ÁOÓ elÙ‡ ‡l‡52. ∆»¬ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒ

e¯Ó‡ „·Ïa ÌÈBÈ ‡Ï ÔÎÂ53ÌÈ˜ÁOÓ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,54 ¿≈…ƒƒ¿«»¿∆»¬ƒ«¿«¬ƒ
B‡ ,B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ Ïk :¯ÓB‡Â ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿≈»«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ô‰ÈL ˙‡ ÂÈÏÚa ÏhÈ - B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ Ïk»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»∆¿≈∆¿≈
˙en‡ BÏ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â .‰Ê ˜BÁOa ‡ˆBik Ïk…«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆À»
ÔÈÏeÒt el‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ˜BÁO ‡l‡∆»¿∆¬≈»¿»≈¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ55. ƒƒ¿≈∆

תגזול 20) לא כגון לתשלומין, שניתן לאו "כל הוא: וכלל
פי"ח, סנהדרין הל' (לעיל עליו" לוקים אין - תגנוב ולא

לו. ונפטר שגזל מה משלם אלא הם 21)ה"ב) שחשודים
שקר. ולהעיד ממון חפץ 22)לקבל מהבעלים שחוטף

למכרו  רוצים הבעלים אין דמיו, שנותן ואע"פ בעלֿכרחם,
אינו  שחמסן אמרו ב כה, שבסנהדרין להעיר, ויש בכלל.
זו  בהלכה להלן מביאו עצמו ורבינו מדבריהם, אלא פסול
הכסףֿמשנה  החליט ולפיכך מדבריהם, שפסולים אלה בין
הגנבים  הנוסח: תימן בכת"י ואמנם והגזלנים, כאן: לגרוס

הרעה,23)והגזלנים. מדרכו בו שחזר ויודע שישוב ִַָעד
אחר  שראה העדות ואפילו ה"ד. פי"ב, לקמן כמבואר
יש  שעדיין בתשובה, שיחזור עד לה, פסול הכסף החזרת
שקר  יעיד שהחזיר, מזה יותר גדול סכום משום שמא לחוש,
חזרתן... "ואימתי ב) כה, (סנהדרין אמרו וכן (רדב"ז).

גמורה". חזרה בהם ונודע 24)ויחזרו בשקר, שהעיד

ה"א. פי"ח, לקמן רבינו כלשון בשקר, שהעיד בעדים
לוקה,25) הוא הרי - ממון של שאינה בעדות הוזם אם כי

ובוודאי  ה"ד, פי"ב לקמן לכשרותו, חוזר - שלקה ומכיון
להכשרו, לחזור שהוא סכום כל לו יועיל לא ילקה לא אם
פסול  הממון, והחזיר ממון בעדות שהוזם זה אפילו אלא

(כסףֿמשנה). בתשובה שישוב עד לעדות 26)הוא גם
אמרה: והתורה הוא, רשע שהרי נפשות, לעדות וגם ממון,

א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת ולא אל שם. מאיר וכרבי
לדיני  כשר - ממונות בדיני "הוזם שם: האומר יוסי, כרבי
חמור. לדבר חשוד אינו - קל לדבר שהחשוד נפשות",

רשע 27) עם יד לשית ואסור הוא, רשע - שהעיד שמשעה
וכאביי). על 28)(שם, עוברים ששניהם א, כה, שם

זה  הרי דת, על מעבירו ממון שחימוד וכיון לאֿתעשה,
כלום  לוקח אינו שהלווה ואע"פ שם). (רש"י חמס" כ"עד
שהוא  ממון, חימוד מחמת הלווה גם - למלווה נותן אלא
לאחיך  תשיך לא לאו: על עובר עסקיו, בו לעשות חושב
השטר  את הכותב והסופר והעדים הערב אבל שם). (רא"ש
כמבואר  נשך, עליו תשימון לא לאו: על שעוברים אע"פ
אינם  שהרי לעדות, נפסלים אינם - ה"ב פ"ד מלוה בהל'
כך  על ממון נטלו לא וגם זה, לאו על מלקות חייבים
המגידֿמשנה  ולדעת (כסףֿמשנה). חמס כעידי שיחשבו
זה  שלאו משום נפסלים העדים אין ה"ו), (שם מלוה בהל'
סוברים  ורבים לכל, ידוע אינו נשך) עליו תשימון (=לא

בלבד. למלוה אזהרה אלא קבוע 29)שאינו ששיעורה
לו  להחזיר דינרים ארבעה חבירו את המלוה כגון מראש,

התורה. מן האסורה והיא כאבק 30)חמשה, ריבית, מעין
מעות  הנותן כגון עפר. כעין אלא ממש עפר שאינו הזה
שאם  מהפסד, ורחוק לשכר קרוב בהן, וליתן לישא לחבירו
יפסיד  הפסד יהיה ואם הרווח, מן חלקי לי תתן רווח יהיה

א  אסור ואינו ריבית, אבק זה הרי לבד, מדבריהם הלווה לא
ה"ח). ופ"ה הי"ד, פ"ד מלוה ב 31)(הל' כה, סנהדרין

חשוד  - ממון חימוד שמשום לחוש יש הם, שחוטפים כיון
"התאוה  הי"א: פ"א, גזילה הל' והשווה שקר. להעיד הוא
רצו  לא שאם גזל, לידי מביא והחימוד חימוד, לידי מביאה
ברעים, והפציר בדמים להם שהרבה אע"פ למכור, הבעלים

וגזלו". בתים וחמדו שנאמר: גזל, לידי כגון 32)יבוא
וצאן. בו.33)עזים  וכיוצא ראינו 34)בקר לא  שעדיין

אחרים. בשדות בהמותיו אבל 35)שיכניס שם, סנהדרין
- בוולדות אפילו חלק לו ואין בשכר, אחרים בהמות רועה
שלא  יפה ונזהר לו, ולא חוטא אדם שאין לעדות, כשר

(בבאֿמציעא  אחרים בשדות שדקדק יכנסו וזהו ב), ה,
עצמם. של גסה בהמה וכתב: בביתם 36)רבינו, אפילו

כלל. בשדה אותה מרעים ואינם סנהדרין 37)ובחצרם,
לשדות  ובורחת משתמטת והיא לשמרה, שאיֿאפשר שם,

ומפסידתן. ישראל 38)אחרים בארץ אלא גזרו שלא
זו, של היזקה ע"י תחרב שלא ישראל, ארץ ישוב משום
פ"ה, ממון נזקי הל' והשווה ב. עט, בבבאֿקמא כמבואר

וגם 39)ה"ב. תזיק, שלא לשמרה שאפשר בא"י, אפילו
שם). (בבאֿקמא ולחרישה למשא ליישוב מאד דרושה היא
היא  שהרי אסור, בשדה לרעותה אבל בביתו, לגדל זה וכל
לא  אם לעיל, וכאמור ומפסידתם אחרים בשדות נכנסת

תזיק. שלא לשמרה עליה המלך 40)שעומד מנת קונה
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יחיד  מכל לעצמו המס את גובה והוא לשנה, קצוב בסכום
(כסףֿמשנה). שם).41)ויחיד (סנהדרין כגזלנים הם והרי

וארנונא 42) גולגולת מס לגבות המלך מטעם ממונים
מאת  המסים הכנסת את קונים ואינם חבריהם, מישראל

לשנה. קצוב בסכום שהם 43)המלך שמענו לא עוד כל
מהראוי. יותר לד 44)לוקחים סי' לחו"מ ובסמ"ע שם.

הסחורה  לפי למלך הגובה הוא - מוכסן מגדיר: לד, ס"ק
ליטול  יוכל לכל, ידוע שאינו ובדבר אדם, של ממונו לפי או
- גבאי פסול; סתמו ולפיכך בו, מרגיש ואין מהראוי, יותר
לכל, השוה דבר הבתים לפי או הגולגולת לפי שגובה
כשר. סתמו ולפיכך מקצבתו, יותר ליטול יוכל ובקושי
- לעצמו היתר לוקח שהוא שנודע כל הכסףֿמשנה ולדעת
ה'תוספות' ולדעת גמור. כגזלן התורה מן פסול הוא הרי
למי  יודעים שאינם מגזלן, גרועים אלה שם, בסנהדרין
ובמוכסנות  בגבאות עדיין עוסקים שהם כיון וגם, להחזיר.

לקלקולם. לחזור הם חשודים אותן 45)- שמלמדים
ויש  עלֿכרחן, בעלים לבית אחרים משובכות יונים להביא
בהל' רבינו של וכנימוקו א). כה, (סנהדרין גזל משום בזה
מפני  כדין, שלא אחרים ממון לוקח "שהרי ה"ז: פ"ו, גזילה
זכר, ותביא נקבה או אחר משובך נקבה ויביא זכר שמשלח
חיה  או עופות בשאר כזה העושה כל אלא בלבד, יונים ולא
אבל  בישוב, ודוקא מדבריהם". גזלן זה הרי - ובהמה
הישוב  מן השובך את מרחיק שאם לכך, לחוש אין במדבר
ששנינו  כמו יונים, משם להפריח לו מותר מילין, ארבעה
ללכוד  (=פחים נישובים פורסים "אין ב) עט, (בבאֿקמא
שלשים  הישוב מן רחוק היה אלאֿאםֿכן ליונים, יונים) בהן

ה"ח. שם גזילה הל' והשווה השמיטה.46)ריס". שנת
לכל.47) הפקר ו)48)שהם כה, (ויקרא אמרה והתורה

לסחורה, ולא לאכלה - לאכלה" לכם הארץ שבת "והיתה
על  מעבירם ממון שחימוד ומתוך א. סב, בע"ז כמבואר
שנוטים  להעיד ופסולים חמס, כרשעי הם הרי - תורה דברי
פ"ג, שם ובירושלמי וברש"י). ב כד, (סנהדרין הבצע אחרי
שני  כל ובטל שיושב זה שביעית, תגר "איזהו אמרו: ה"ה
ונותן  ונושא ידיו מפשט התחיל שביעית שבאה כיון שבוע,
אינם  אם אבל רבינו. דברי והםֿהם שביעית", בפירות
פירות  במכירת עוסקים הם אם אפילו אזי השנים, כל בטלים
של  פירות מוכרים שהם לתלות שיש לפסלם, אין בשביעית,
(כסףֿמשנה). שביעית בפירות עסק להם ואין הששית השנה

שונים,49) מזל משחקי בהן שמשחקים אבנים או עצמות
"שחוק  מ"ג): פ"ג, (סנהדרין לרבינו המשנה וכפירוש
שלא  או כך שיעשה למי כספים, שמשימין תנאי על ידוע...
השחוק". באותו שמסכימים כפי אותם שיקח יעשה,

וכפירוש 51)התעסקות.50) ב). כד, שם (משנה, גזל מעין

בעולם  להתעסק לו אין שהאדם התורה, "מיסודי שם: רבינו
נפשו  שתשלם כדי בתורה או דברים: משני באחד אלא הזה
המציאות... בהתמדת לו שתועיל במלאכה או בחכמתה,
הוי  שאמרו: כמו בתורה, ולהרבות בה, למעט שראוי אלא
ה"יֿיא, פ"ו, גזילה ובהל' בתורה". ועסוק בעסק ממעט
שמשחקים  אלו כיצד, בקוביא "המשחקים רבינו: כותב
ביניהם, תנאי ועושים בעצמות... או בצרורות או בעצים
וכך... כך ממנו יקח שחוק, באותו חבירו את הנוצח שכל

הבע  שברצון חבירו אע"פ ממון ולקח הואיל לקח, לים
בקוביא  והמשחק גוזל... זה הרי והיתול שחוק דרך בחינם
בדברים  עוסק איסור בו יש אבל גזל, איסור בו אין הגוי עם

ב 52)בטלים". כה, (סנהדרין לכך מיוחדים שאינם אע"פ
שממרים 53)וברש"י). אלו - יונים "מפריחי שם,

היונים". את רש"י) - זו עם זו להלחם אותן (=מרגיזים
הממירין 54) ווינציאה: רומי בדפוסי וכן תימן, ובכ"י

מדבריהם 55)(=מתערבים). גזל אלו, שכל שם. סנהדרין
שה'טור' להעיר, וראוי ה"י. פ"ו, גזילה בהל' כמבואר הוא,
עוסקים  שאינם אלה כל שלפיכך סובר, - לד סימן בחו"מ
כמה  יודעים שאינם מפני להעיד, פסולים עולם של ביישובו
שקר  להעיד בעיניהם ונקל הממון, אחר האדם טורח
אחרת  אומנות להם יש אם ולפיכך חבריהם, ממון להפסיד

ממונו. להשיג אדם של טרחתו להעריך שיודעים כשרים,

.‰ÒÈ¯‡56e¯kaL ˙B¯t‰ ÔÓ ËÚeÓ ¯·c Á˜lL57 »ƒ∆»«»»»ƒ«≈∆ƒ¿
È¯Lz ÈÓÈÂ ÔÒÈ ÈÓÈa58Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ƒ≈ƒ»ƒ≈ƒ¿≈…∆∆ƒ»≈¿«¿»«

·p‚ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡lL Á˜lL Èt ÏÚ59 «ƒ∆»«∆…ƒ«««««»∆≈«»
˙e„ÚÏ ¯LÎÂ60ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡L ;61. ¿»≈¿≈∆≈«««»∆«¿ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חל 56) לעצמו שיקח בתנאי אחרים, אדמת המעבד ק פועל
לבעלים. נותן והשאר היבול להתבשל.57)מן הקדימו

ואסיף.58) בציר זמן - תשרי קציר; זמן - ניסן
לו 59) מותר - במלאכה שעוסק כיון לעצמו, היתר שמורה

שום  כאן אין מלאכתם משנגמרה אבל מועט, דבר ליקח
ופסול. נוטל הוא גניבה ודרך ב,60)היתר, כו, סנהדרין

כגירסת  מלאכתו, נגמרה שלא ובדבר שם: גורס ורבינו
שנגמרה  ובדבר שלפנינו: התלמוד וגירסת שם, הרי"ף

שם. ברש"י וראה ולוקח 61)מלאכתו. אריס והוא הואיל
פועל, שאר אבל מועט. הפירות,דבר בגוף חולק שאינו

הריהו  - מועט דבר לקח אפילו בלבד, שכרו אלא נוטל ואינו
שם). הסוגיא משמעות ע"פ (כסףֿמשנה לעדות ופסול כגנב
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כיצד 1) שבועה, להתיר יכול מי השבועה, התרת אופני

ומתי. מתירים
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Ï‡L8„Á‡ ÌÎÁÏ9˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ,10ÌB˜Óa ƒ¿«¿»»∆»ƒ¿»∆¿¿»
B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,ÌÎÁ ÌL ÔÈ‡L11¯zÓ ‰È‰ÈÂ . ∆≈»»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿∆À»

˙BOÚÏ ‡lL B‡ ,B˙BOÚÏ ‡lL ÚaLpL ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆ƒ¿«∆…«¬∆…«¬
˙BÚe·L ¯z‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙BOÚÏ ÚaLpL ¯·c12. »»∆ƒ¿««¬¿∆«ƒ¿»∆≈¿

ה"אֿב.2) פ"א, לעיל שהיה 4)ומתחרט.3)מפורשת
השו"ע  (כדברי מעולם זה נדר נודר היה לא אילו מרוצה

ס"ז). רכח, סי' בו.6)שנתחדש.5)יו"ד ידע שלא
נדרו 7) את לעקור ורוצה הנדר, עיקר על מתחרט זה נמצא

את 8)למפרע. מתיר שהחכם ולפי לשבועתו. היתר שואל
הוא  וכן באמת, מתחרט הוא אם הנשבע את חוקר השבועה,
להתרת  חרטה פתח למצוא כדי שונות שאלות שואלהו
"נשאל" הנשבע: נקרא לפיכך ה"יֿיא), להלן (ראה שבועתו
יו"ט' ('תוספות החכם ע"י שונות שאלות נשאל הוא כי

מ"ה). פכ"ד, בחכמת 9)לשבת מובהק חכם שהוא
ה"ה. להלן וכמבואר 'הגהות 10)התורה, לדעת

להדיוטות  הכוונה אין הרדב"ז, מבאר וכן מיימוניות',
מה  כל שיבינו בשכלם, מפותחים שיהיו אלא גמורים,
ע"פ  חרטתן, ופתחי שבועות היתר בהלכות להם שיסבירו
רבינו  לשון מסתימת אולם א. לז, בכורות התלמוד דברי
את  תופסים שאינם גמורים, הדיוטות שאפילו משמע

(כסףֿמשנה). להתיר יכולים להם והואֿהדין 11)המוסבר
ה"ה: פ"ד, נדרים בהל' כמבואר נדרו, את לו שמתירים
שוא, שבועת אבל שבועות". היתר כדין נדרים היתר "ודין
נעשתה  כבר שהעבירה התרה, להן אין - ועדות פקדון
אמרו: - א עח, ובנדרים ספר'). ('קרית השבועה משעת
ה'", צוה אשר הדבר "זה ב) ל, (במדבר נדרים בפרשת נאמר
ה'". צוה אשר הדבר "זה ב) יז, (ויקרא חוץ בשחוטי ונאמר
שחוטי  על חייבים ישראל וכל ובניו אהרן חוץ, שחוטי מה
כשרים  - ישראל וכל ובניו אהרן נדרים, פרשת אף חוץ.
(במדבר  נדרים בפרשת נאמר למה כן אם הנדר, להתיר
מומחים? שמשמעם המטות", ראשי אל משה "וידבר שם):
והדיוטות  הנדר, להתיר רשאי - מומחה יחיד לך: לומר
שם). (ר"ן ביתֿדין כעין - שלשה להיות צריכים

וכן 12) י.) (חגיגה נדרים" "היתר רק: נמצא בתלמוד
חכם". היתר להם יש "ישראל ה"א: פ"ט, נזיר ב'ירושלמי'
על  השאל שאילה, הלשון: שגורה - שבועה להיתר ובנוגע
כד:) (שבועות אמרו וכן א. סה, א. יח, נדרים ראה שבועתך,
להתיר  לחכם רש"י: ומפרש שאלה", לה דאית "שבועה
מוצאים: אנו פ"ד, שמות רבה' שב'מדרש אלא האיסור,
אין  הרדב"ז: וכתב שבועתו". והתיר יתרו אצל "הלך
לשעבר  אבל להבא, ביטוי שבועת על אלא מועילה החרטה
החרטה  תועיל ומה לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה
כדי  לשעבר שבועה אפילו להתיר נהגו זאת ובכל לשעבר,

תשובה. שעשה ובתנאי מהעונש, להקל

.·‰Ê ¯·„Â13¯wÚ BÏ ÔÈ‡14,·˙ÎaL ‰¯Bza ÏÏk ¿»»∆≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ea¯ ‰LnÓ e„ÓÏ Ck ‡l‡15‰fL , ∆»»»¿ƒ∆«≈ƒƒ««»»∆∆

C¯c BÓˆÚa ‡e‰ ÏlÁÈ ‡lL - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :·e˙k‰«»…«≈¿»∆…¿«≈¿«¿∆∆
LÙ Ë‡La L‡¯ ˙el˜16˙‡ zÏlÁÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk , «…ƒ¿»∆∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»∆

EÈ‰Ï‡ ÌL17Ba ¯ÊÁÂ ÌÁ Ì‡ Ï·‡ ;18¯ÈzÓ ÌÎÁ - ≈¡…∆¬»ƒƒ«¿»«»»«ƒ
BÏ19.

שבועות.13) ושורש.14)היתר איש 15)יסוד שקיבלו
פ"א, ממרים הל' וראה מסיני. רבינו למשה עד איש מפי

טו)16)ה"בֿג. כה, (יחזקאל הכתוב מלשון בבזיון,
אותם  מבזים שהיו בבזיון - בנפש" בשאט נקם "וינקמו
ה"י. פ"ה, התורה יסודי הל' והשווה שם). (רד"ק בנפשם

לשקר 17) ה' שם שבהזכירו מדבר, הכתוב - לשקר בנשבע
שם. התורה, יסודי בהל' רבינו כלשון להכעיס, מחללו הוא

בעת 18) עליו ידע שלא דבר לו שנולד או צער, מחמת
הקודמת. בהלכה כמבואר י,19)שבועתו, חגיגה משנה,

במקרא  יש רמז מעט באויר", פורחים נדרים "היתר א.
הכתוב  דברי לזה, סמך מצאו שם בגמרא אבל שם). (רש"י
(עושה  מוחל אינו הוא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
פי"ב  לקמן וראה לו, מוחלים אחרים אבל בחולין), דבריו
שלבו  ומי . . השבועה על להשאיל שמותר "אע"פ הי"ב:
להתיר  נזקקים אין . . . מינות שמץ אלא אינו . . . נוקפו
ה'חינוך' וכתב גדול". צורך מפני או מצוה, דבר מפני אלא
גופנו  בנין חולשת בדעתו עלינו, האֿל "מחסדי ל: מצוה
השבועה  ממאסר לצאת עצה לנו לתת . . . דעותינו ומיעוט
בענין  לתלות לנו שאפשר . . . רצון עלינו בהתחדש
איש  לפני הנשבע שיבוא . . . שגגה או אונס טענת השבועה
יודע  היה שלא ידיעתו, מחסרון אליו ויתוודה . . . חכם
על  פיו הודאת ואחר . . . אח"כ שידע דבר שנשבע בשעה
הוא  כן ועל . . . בדבריו ממש יש כי ויראה, החכם ויכיר זה
איֿאפשר  ולעולם משבועתו, ויתירנו וידויו ויקבל מתחרט
כגון  לנשבע, חידוש שום בסיבת כיֿאם שבועה להתיר
מעולם, נשבע הייתי לא פלוני דבר יודע הייתי אילו שיאמר:
בלא  משבועתי התירוני אמר אם אבל הוא. אונס כעין שזה

להתירו". באדם כח אין טענה,

.‚BÓˆÚ ˙Úe·L ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â20Ì„‡ ÔÈ‡Â . ¿≈»»»¿«ƒ¿««¿¿≈»»
ÏB„b LiL ÌB˜Óa ¯„ B‡ ‰Úe·L ¯Èz‰Ï È‡M«̄«¿«ƒ¿»∆∆¿»∆≈»

‰ÓÎÁa epnÓ21a LiL ÌB˜Ó·e .BÏ ¯eÒ‡ - Ba¯ B ƒ∆¿»¿»¿»∆≈«»
Ba¯ ˙ÚcÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï22. ¿«ƒ∆»ƒ«««

הנדרים 20) "כל מ"ה): פ"ב, (נגעים אמרו וכן ב. פא, נדרים
עצמו". מנדרי חוץ מתיר אמרו 21)אדם וכן כבודו, משום

(אפילו  אשתו נדר להתיר רצה לא שרבינא - ב ח, בנדרים
שלא  אע"פ רבו, אשי רב במקום שנים) עוד עם להצטרף
אשי, לרב חבר תלמיד היה רבינא כי ממש. רבו היה
אלא  כמותו חכם הוא חבר, תלמיד א. סג, בעירובין כמבואר
(כסףֿמשנה). שם רש"י - יותר או אחד דבר ממנו שלמד

"תלמיד 22) ה:) (סנהדרין שאמרו כמו ובהסכמתו, ברשותו
הל' והשווה מרבו". רשות נוטל אלאֿאםֿכן יורה אל
בחכמה" "גדול בין רבינו והבדיל ה"בֿג. פ"ה תורה תלמוד
גם  יש - ובשני בדבר, איסור אין - שבראשון "רבו", לבין
כג.), (נדרים והר"ן הרא"ש וכתבו (כסףֿמשנה). איסור
ללא  התירו אם בדיעבד אבל לכתחילה, אלא זה שאין
ליו"ד  בש"ך וכן הנדר, או השבועה הותרה - רשות נטילת

ה. ס"ק רכח, סי'

.„‡B·iL ‡e‰ ÚaLpL ‰Ê23ÌÎÁ‰ ÈÙÏ24¯Èz‰Ï ∆∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆»»¿«ƒ
Ï‡M‰Ï ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,BÏ≈ƒ≈ƒ»¿≈∆»ƒ«¿ƒ»≈

ÁÈÏL ‰OÚ ÏÚa‰Â .B¯„ ÏÚ BÏ25BzL‡ ˙Ë¯ÁÏ26 «ƒ¿¿««««¬∆»ƒ««¬»«ƒ¿
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dÏ ÔÈ¯ÈzÓe27ÌÈˆa˜Ó ‰LÏM‰ eÈ‰iL „·Ï·e ;28, «ƒƒ»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»ƒ
‰lÁzÎÏ dÏ ¯Èz‰Ï Ô˙B‡ ıa˜È ‡Ï Ï·‡29BÈ‡Â . ¬»…¿«≈»¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿≈
BzL‡Ï ¯„ ¯Èz‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ30. «¬»»ƒ«¿«ƒ∆∆¿ƒ¿

כי 23) לביתֿדין, חרטתו כתב ישלח לא וכן שלוחו, ולא
לענין  אמרו וכן כתבו. מפי או שליח מפי הדבר לחקור צריך
אבל  כתבם". מפי ולא "מפיהם לא:) (יבמות עדות קבלת
מותר  החכם, שפת את מבין ואינו הופיע הנשבע אם
כמבואר  ביניהם, יתרגם והלה מתרגם, ידו על להעמיד

(רדב"ז). ה"ח פ"י, נדרים היתר,24)ב'ירושלמי' לבקש
ז. אות לעיל כגופו.25)וראה ואשתו למסור 26)הואיל

שלשה. לפני או חכם לפני ב.27)חרטתה ח, נדרים
לקבצם.28) טרח ולא יחד אותם מתוך 29)שמצא כי

שמסרה  החרטה דברי על שיוסיף לחוש יש לקבצם, שטרח
(שם). יפה תעלה לא וחקירתם אשתו, אינו 30)לו כלומר,

עליו  וקשה הואיל המתירים, מהשלשה להיות מצטרף
בחר  היטב יחקור שלא לחוש יש אשתו, אין שבועת כי טה,

בהלכה  רבינו שהורה וכמו לעצמו, חובה רואה אדם
ומה  עצמו". שבועת להתיר יכול אדם "אין הקודמת:
נתן  אם אפילו הכוונה שליח", נעשה "אינו רבינו שהדגיש
אחרי  - אשתו נדר להתיר רשות רבו, או בחכמה הגדול לו
לפי  אשתו, נדר להתיר שליחם נעשה אינו - חרטתה ששמעו
מנדרים  זה דין רבינו ולמד לעצמו. מתיר ונמצא כגופו שהיא
אשתו, לחרטת שליח להיות לרבינא התיר אשי שרב - ב ח,
(רדב"ז). אשתו לנדרי המתירים אחד להיות לו התיר ולא
להתיר  שליח נעשה "ואינו כאן: הנוסח ר"מ, רומי ובדפוס
רבינו. בדברי משנה' ה'כסף נוסח הוא וכן לאשתו". נידוי

.‰˜‰·n‰ ÌÎÁÏ ÚaLp‰ ‡B·È ?ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈk31B‡ , ≈««ƒƒ»«ƒ¿»∆»»«À¿»
‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ32È‡ :¯ÓB‡Â , ƒ¿»∆¿ƒ≈»À¿∆¿≈¬ƒ

ÈzÓÁÂ ,CÎÂ Ck ÏÚ ÈzÚaL33Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ; ƒ¿«¿ƒ«»»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ≈«
‰k „Ú ‰Ê ¯·„a ¯ÚËˆÓ È‡L34Ck ÈÏ Ú¯‡L B‡ , ∆¬ƒƒ¿«≈¿»»∆«…∆≈«ƒ»

CÎÂ35˙Úa ÈzÚ„ ‰˙È‰ el‡Â ;ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - »»…»ƒƒƒ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - ‰zÚ BÓk ‰Úe·M‰36B‡ ÌÎÁ‰Â . «¿»¿«»…»ƒƒƒ¿»¿∆»»

¯ÓB‡ ‡e‰Â ?zÓÁ ¯·Îe :BÏ ¯ÓB‡ ‰LÏM‰ ÏB„b¿«¿»≈¿»ƒ«¿»¿≈
Èe¯L :BÏ ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ .Ô‰ :BÏ37,CÏ ¯zÓ B‡ ,CÏ ≈≈¿≈»»À»»

ÏeÁÓ B‡38Ï·‡ .ÔBLÏ ÏÎa ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÏ »»¿…«≈¿ƒ¿»∆¿»»¬»
ÏÎÂ ,E˙Úe·L ‰¯˜Ú B‡ ,CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»»∆∆¿»¿»¿¿…

¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik39‡l‡ ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk «≈¿ƒ¿»∆…»«¿∆≈≈≈∆»
·‡‰ B‡ ÏÚa‰40ÔBLÏ ‡l‡ ¯ÓB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ , «««»»¬»∆»»≈≈∆»¿

‰ÏÈÁÓe ‰¯z‰41. «»»¿ƒ»

מבהק,31) הפעל בנין - מובהק בתורתו, מאיר המפורסם
לבבא  יו"ט' ב'תוספות וראה וזורח. מבהיק אור שפירושו
מרבותינו  מוסמך שיהא צורך אין אבל מי"א, פ"ב מציעא
נאמר: לא שהרי סמוך', 'מומחה כדין ישראל שבארץ
לנדרים  (ר"ן סמוך מומחה להצריך נדרים בפרשת "אלקים"

רבינו). דברי בהבנת א. כג, ב. ב:32)ה, לו, בכורות
וראה  חכם". שאין במקום הנדר את מתירים "שלשה

ה"א. לעיל מתחרט.33)בביאורנו כך.34)והנני כל
שבועתי.35) בעת בו ידעתי שלא דבר, לי שנולד

לא 36) אילו מרוצה שהיה מעיקרו, מתחרט זה נשבע נמצא
את  כא:) (נדרים הונא רב שאל וכן מעולם, נשבע היה
כלומר, עלך?" "לבך נדרו: על לפניו להשאל שבא הנודר
מתחרט  ואינך עליך עדיין ישנו כשנדרת, לך שהיה לב אותו
- ב כב, ושם והתירו. לא, הנודר: אמר שנדרת? מה על
החכם  מצא לא אפילו כלומר, בחרטה". "פותחים פסקו:
על  מאליו מתחרט שהנודר זה אלא נדרו, להתרת פתח שום
וראה  הנדר, את בה מתירים מתחילתו לעקרו ורוצה נדרו
הצהיר  לא כשהנודר החכם, פתח ע"י נדר היתר ה"י לקמן

חרטתו. רגשי על פתח 37)תחילה לשון - שרא לך. מותר
הא  מתורגם: ד) מ, (ירמיה פתחתיך" הנה "ועתה והיתר.

(ה'ערוך'). וכתב 38)שריתך דברו". יחל "לא מלשון
יתיר. לא פירושו - יחל לא רפט: סימן בתשובותיו, הרמב"ן
כאדם  היה, לא כאילו הענין שחזר הקשר כמתיר והענין,

והתי  קשור חבל עוקר שנמצא החכם שאמרו: וזהו . . . רו
החטאת  את או החוב את עושה - ומחילה מעיקרו. הנדר
אלא  שישנו, כדבר שהיא ל'הפרה' בניגוד היו, לא כאילו
"מפר  יב) ה, (איוב כמו מלהשלימו, המעכב גורם שיש

ערומים". טעם,39)מחשבות בלי משמעה, הפרה שלשון
"עקירה" וכן הפר". בריתי "את יד) יז, (בראשית  ככתוב
מבוססת  נדר התרת והרי הגיונית, סיבה ובלי בכח, משמעה
הרדב"ז). (ע"פ וטעם הגיון מתוך הנובעים החרטה רגשי על
שם. משנה' וב'כסף ה"ב, פי"ג נדרים הל' לקמן וראה

המוחלט 40) כרצונם אלא טעם בלי הנדר את העוקרים
"ואם  יג) ל, (במדבר אומר הכתוב וכן כרחה, בעל ואפילו

אישה". אותם יפר יחל 41)הפר "לא ג) (שם, ככתוב
חולין, דבריו שעושים לו, מוחלים אחרים אבל - דברו"
ורבינו  שם). ובר"ן עז: (נדרים התרה לשון נופלת ובחולין
היתר  "ומעשה אומר: מ"ח, פ"י נדרים למשנה בפירושו
שראינו  מה ולפי . . . לנו חכמים שמסרו מה לפי השבועות
. . . המערב בערי אצלנו שזה . . . אבותינו בפני והתרנו
מים  בהם נובעים אין שבמקומנו לפי יום, בכל מעשים
ותבין  הי"ב, פי"ב, לקמן (ראה המינות לומר, רצוני הרעים,
לשלשה  או החכם אל . . . האיש יבוא . . . כוונתו)
מתחרט  ואני כך, ענין על נשבעתי אני ויאמר: הדיוטות,
. . . שתתחרט שהביאך הסיבה מה לו: ואומר משבועתי,
השבועה, בשעת ידעת אילו הדיינים: גדול לו ואומר
לו: ואומר . . . לא אומר: והוא . . . וכך כך עליך שיתחדש
והגדול  כן. כן: אומר והוא השבועה? זאת על מתחרט אתה
לך, ומחול לך, שרוי אומר: שם, הנמצאים השלושה מן
ונסלח  ככתוב: מטה, של ובמתיבתא מעלה של במתיבתא
השנים  אומרים ואחרֿכך וכו', ישראל בני עדת לכל
ואח"כ  לך. ומחול שרוי לך, ומחול לך שרוי הנשארים:
שתהיה  למנהג לך יהיה לא לו: ואומר הדיינים גדול יחזור
אנו  להשבע, ותחזור ואילך מכאן תכעוס ואם בנדרים, פרוץ

לך". נתיר לא

.ÂÌÈ·B¯w‰42.˙BÚe·Le ÌÈ¯„ ¯Èz‰Ï ÌÈ¯Lk «¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
„nÚÓe ‰ÏÈla ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈc ‰f‰ ¯z‰‰ ÔÈ‡L .44. «ƒƒ««¿»¿À»∆≈«∆≈«∆ƒ

CÎÈÙÏ45˙aLa ÌÈ¯„ÏÂ ˙BÚe·LÏ ÔÈÏ‡L46Ì‡ , ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ
È„k B˙Úe·L BÏ e¯ÈziL ÔB‚k ,˙aM‰ C¯ˆÏ eÈ‰»¿…∆««»¿∆«ƒ¿»¿≈
¯Èz‰Ï È‡t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌBi‰ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iL∆…«¿ƒ¿∆««¬ƒ»»¿«¿«ƒ
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˙aL ·¯ÚÓ B¯„ B‡ B˙Úe·L47¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿≈∆∆«»¬≈∆«ƒ
˙aM‰ C¯ˆÏ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙aLa48. ¿«»ƒ¿¿…∆««»

ולנשבע.42) לנודר או עצמם לבין שהמתירים 43)בינם
חייבם  שהדיינים דינים, לשאר בניגוד לעמוד, גם יכולים
עליו  - להשאל הבא עצמו הנודר אבל בישיבה, לדונם
"והשואל  ה"ח: פ"י, נדרים ב'ירושלמי' שנינו שכן לעמוד,

עומד". להיות ובלילה,44)צריך בקרובים כשר שאינו
עז.). (נדרים והיתר איסור בענין כהוראה הוא הרי אלא

דין.45) זה ואין בשבת,46)הואיל דנים שאין אע"פ
הי"ד. פכ"ג, שבת בהל' מצוי 47)כמבואר חכם שהיה

בשבת. לו יתיר לא: אומרים אין - קנז,48)לפניו שבת
אסור  - שבת לצורך זה היתר אין ואם א. עז, בנדרים וכן א.

(רדב"ז). חול לצורך בשבת לטרוח

.ÊÔÓ‡ ‰ÚÂ ÔBÚÓLÏ ÚÈaL‰L Ô·e‡¯49Ïa˜ B‡ ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»»»≈ƒ≈
‰Úe·M‰50‰ÈÏÚ Ï‡LÂ B˙Úe·L ÏÚ ÔBÚÓL ÌÁÂ , «¿»¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»∆»

ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -BÚÈaL‰L Ô·e‡¯ ÈÙa ‡l‡ BÏ51ÔÎÂ . ≈«ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÔBÚÓMÓ ‰‰È ‡lL ¯„ B‡ Ô·e‡¯ ÚaL Ì‡52B‡ ƒƒ¿«¿≈»«∆…≈»∆ƒƒ¿

ÌÁÂ ,ÔBÚÓL Ba ‰‰È ‡lL53ÔÈ‡ - ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ∆…≈»∆ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«∆»»≈
epnÓ ¯„pL ÔBÚÓL ÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ54.‰È‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿∆»«ƒ∆¬»»

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ÔË˜ ÔBÚÓL ‰È‰ elÙ‡Â55 «¬ƒ»»ƒ¿»»≈»ƒ«»
¯cp‰ Ú„iL È„k .ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -56 ≈«ƒƒ∆»¿»»¿≈∆≈««ƒ»

‰Ê ¯Èz‰L57epnÓ ‰‰È CÎÈÙÏe ,B˙Úe·L B‡ B¯„58 ∆ƒƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»≈»∆ƒ∆
BÏ ‰p‰È B‡59. ¿«∆

ה"א.49) פ"ב, לעיל מפיו, שבועה כמוציא שהוא
(שם).50) זו שבועה עלי קיבלתי סח,51)שאמר: נדרים

לך  במדין, משה אל ה' "ויאמר יט) ד, (שמות שנאמר א.
ככתוב  יתרו, עם (לשבת נדרת במדין לו: אמר מצרים". שב
"ויואל" אין - האיש את לשבת משה ויואל כא): ב, (שם
בפני  כלומר: במדין, נדרך והתר לך שבועה), לשון אלא
"מפני  הטעם אמרו ה"ד, פ"ה שם וב'ירושלמי' יתרו.
על  עובר כשיראנו המשביע יחשדנו שלא כלומר החשד",
להתירו  אין לפיכך שבועה, באיסור מזלזל שהוא שבועתו,
בסמוך. רבינו מפרש וכן בהיתרו, שידע המשביע, בפני אלא
עם  טובה שום המשביע עשה לא אפילו זה, טעם ולפי
משום  המשביע, בפני שלא לנשבע להתיר אין הנשבע,
זה  וכל בזה. אחר טעם נח, אות בסמוך וראה חשד.
הרי  - בפניו שלא התירוהו אם בדיעבד אבל לכתחילה,
על  שנשאל המלך, בצדקיהו מצינו שכן מותרת, שבועתו
לא  לו (שנשבע משביעו נבוכדנצר בפני שלא שבועתו
שהסנהדרין  ואחרי חיה), ארנבת אוכל שראהו לגלות
צדיק  וצדקיהו שם. בנדרים כמסופר והגיד, הלך - התירוהו

מיימוניות'). ('הגהות היה רבינו 52)גמור דיבר כאן עד
לטובתו, או המשביעו חבירו ראובן לדעת נשבע ששמעון
שישב  לטובתו שהשביעו חותנו, ליתרו משה שנשבע כמו
שנדר  בנודר רבינו מדבר וכאן לנבוכדנצר, צדקיהו וכן עמו,
(לחםֿמשנה). בפניו ונדר מחבירו יהנה שלא מעצמו

הנשבע.53) היה,55)בפניו.54)ראובן גוי יתרו שהרי
מצינו, בצדקיהו וכן בפניו. נדרו על להשאל משה ונצטווה

שלא  שבועתו שהתירו הסנהדרין את נבוכדנצר שהוכיח
(כסףֿמשנה). מגוי גרוע אינו - וקטן שם), (נדרים בפניו

ממנו.56) הנאה נדר שראובן הנודר.57)שמעון, ראובן
נדרו.58) על כעובר יחשדנו ולא משמעון, ראובן
להעיר,59) וראוי אינן. אלו תיבות שלש תימן: ובכת"י

זה: לדין טעם עוד אמרו ה"ד, פ"ה נדרים שב'ירושלמי'
שרוצה  חבירו, בפני שיתבייש כלומר, הבושה", "מפני
טובה  עשה כשהמשביע יוצדק זה וטעם נדרו. לו שיתירו
נבוכדנצר  וכן בתו. את שהשיאו משה עם יתרו כגון לנשבע,
הנשבע  יתבייש ולפיכך האסורים, מבית ששחררו לצדקיהו
זו  שבועה כי עמו, שהיטיב המשביע בפני שבועתו להתיר
המשביע, עמו היטיב שלא כל אבל המשביע. לתועלת היתה
וכשעשה  בפניו. שלא אפילו להשאל ויכול בושה כאן אין
יש  המשביע, בפני שלא והתירוהו ועבר והשביעו טובה עמו
והרשב"א  א. סה, לנדרים בר"ן הוזכר (הראב"ד, מרבותינו
התרה, זו שאין הסוברים נב) סי' המהרי"ק וכן בתשובותיו
ככתוב  בדבר, ומענישו צווח שהכתוב מצדקיהו, ולמד צא
אשר  מרד, נבוכדנצר במלך "וגם יג) לו, הימיםֿב, (דברי
(נדרים  ובסנהדרין בו עלתה מה וראה באלקים", השביעו
ההתרה  בזו, שגם רבותינו, רוב דעת אולם שם). ובר"ן סה,
המתיר, החכם לפני הנדר את שיפרט ובלבד לו, מועילה

ס"כ. רכח, סי' יו"ד בשו"ע כמבואר

.ÁÚaLp‰ „Á‡Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»≈¿≈«¿¿∆»«ƒ¿»
ÌÈa¯a60„ÁÈÓ‰ ÌMa ÚaL elÙ‡Â .61È‰Ï‡ '‰a »«ƒ«¬ƒƒ¿««≈«¿À»«¡…≈

ÔÈ¯ÈzÓe B˙Úe·L ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ÌÁÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ
BÏ62ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ¯„pL B‡ ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÚaL .63 ƒ¿«««««ƒ∆»«««««ƒ

ÌÏBÚÏ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -64‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ,65. ≈«ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ¿»

שבועתו 60) שיתיר הוא וגנאי מפורסם, שהדבר אע"פ
"ולא  יח) ט, (יהושע בגבעונים שמצינו וכמו ברבים, הידועה
גיטין  (ראה העדה" נשיאי להם נשבעו כי ישראל בני הכום
ברבים, שהודר נדר האומר: יהודה רבי של טעמו שזהו מו.
לו.). (גיטין התרה לו יש זאת בכל - הפרה) לו אין

ה"ב.61) פ"ב, לעיל "נזקקים 62)מפורש ב: כב, נדרים
שם). (רש"י היא חמורה ששבועה ואע"פ ישראל" לאלקי
ב) אות פ"ג לנדרים ברא"ש (הובאה גאון האי רב דעת אבל
אין  בארון, המונחת בתורה או השם בהזכרת שנשבע שמי
הדין, מצד זה שאין וכנראה שבועתו, לו להתיר חכם לשום
בשבועות. פרוצים יהיו שלא היא, הגאונים חומרת אלא

או 63) ופלוני, ופלוני פלוני דעת על נודר הריני שאמר:
רבים? וכמה דעתכם. על נודר הריני ואמר: ברבים שעמד
פוסק  שרבינו וכנראה מו.) (גיטין שלשה אמר נחמן רב

(רדב"ז). התרה,64)כמותו לו שאין והטעם א. לו, שם
ל: מצוה ה'חינוך' ולדעת שם). (ר"ן הוא חמור נדר כי
אין  אחרים, בדעת ונתלה הדבר מן דעתו שסילק "מכיוון
ה"ב  לעיל (ראה אח"כ" אצלו מצויה ושגגה אונס טענת
רכח  סי' וביו"ד שם) בביאורנו שהבאנו ה'חינוך' דברי
בהסכמתם  אבל דעתם", בלא התרה "אין הנוסח: סכ"א,
דיבורֿ ב לה, גיטין ב'תוספות' וכן ההתרה. לו תועיל

נשאת. אבל מסכימים 65)המתחיל בודאי כי א. לו, גיטין
ודעת  שם). ('תוספות' מצוה משום לו, להתיר הרבים
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עד  כלום. זה אין סתם, רבים דעת שעל (שם) רבינוֿתם
בפניהם. שלא ואפילו ופלוני, פלוני דעת על שיאמר

.ËÌÈa¯ ˙Ú„a B˙Úe·L ‰Ï˙Â ÚaL ?„ˆÈk66‡lL ≈«ƒ¿«¿»»¿»¿«««ƒ∆…
ÈBÏÙa ‰‰È67¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÎ¯ˆ‰Â ,ÌÏBÚÏ ≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿¿≈»»ƒ

ÁaÊiL B‡ Ì‰Èa ˙‡ ÏeÓiL ÈÓÏ B‡ ‰¯Bz „ÓÏÏ68 ƒ¿…»¿ƒ∆»∆¿≈∆∆ƒ¿«
‰Ê ‡l‡ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,Ì‰Ï69Ï‡L ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »∆¿…ƒ¿»∆»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

,B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ÌÎÁÏ¿»»ƒ¿»∆¿«ƒƒ¿»
Ô˙B‡Ó B¯ÎO ÏËBÂ ,el‡ ˙BˆÓ Ì‰Ï ‰OBÚÂ¿∆»∆ƒ¿≈¿≈¿»≈»

Ì‰Ó ‰‰È ‡lL ÚaLpL ÌÈL‡‰70. »¬»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆≈∆

בסמוך.66) כמפורש שוחט, או מוהל היה והוא
עירו.67) אנשי ופלוני שישחט.68)מפלוני
באופן 70)הנשבע.69) מסופר ששם אלא שם, גיטין

יותר  (שחבטם בתלמידיו פשע אחד תינוקות שמלמד אחר,
ילמד  (שלא הרבים דעת על אחא רב הדירו רש"י) - מדאי
מורה  נמצא ולא הואיל כנו, על רבינא החזירו ואח"כ עוד),
אלא  זה אין הראב"ד, ולדעת כמותו. ודייקן מדקדק אחר
לפיכך  חינם, ללמד רוצה אינו והוא מנכסיו, הדירוהו כשהם
חרטה, פתח להם יפתח שהחכם ע"י נדרם את לעצמם יתירו
לא  שכר, בשום כמותו תמצאו שלא יודעים הייתם אילו
שהמלמד  כל אבל בטעות, שנדרתם נמצא נודרים. הייתם
ילמדם  - נדרו להתיר יש פתח איזה מהם, יהנה שלא נדר
יעסוק  אלאֿאםֿכן להתקיים יוכל לא ואפילו חינם,
אין  זאת בכל - שכרֿלימוד מהם יקח או אחרת באומנות
מלמד  מהם לבקש או מלמד, להיות עליו מוטלת המצוה
לימוד  שמצות שאע"פ סובר, כנראה ורבינו, כמותו. מומחה
היא  מצוה זאת בכל האב, על ביחוד מוטלת לבנים תורה
ולדעת  (כסףֿמשנה). לתלמידים תורה ללמד חכם כל על
מצוה  נדרו, מחמת חינם ללמדם ירצה אפילו הרדב"ז,
יטול  לא שאם כיון שכרו, לקבל שיוכל כדי נדרו, לו להתיר
(בבאֿקמא  שאמרו וכמו כתיקונה, המצוה יעשה לא שכר
שכרו  נתינת ולפיכך שוה. חינם - חינם המרפא רופא פה.):

בשבילה. לו שמתירים המצוה בכלל היא

.ÈÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,B˙Úe·L ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿…ƒ««¿»»¿≈ƒ
B˙Úe·L Ìi˜Ï71BÊ ‰Úe·L ¯z‰L ÔÈic‰ e‡¯ Ì‡ , ¿«≈¿»ƒ»««»ƒ∆∆≈¿»

Ì„‡ ÔÈa ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏLÏe ‰ÂˆÓÏ Ì¯Bb≈¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»
‰Úe·L ÌeiwLÂ ,B¯·ÁÏ72‰ËË˜ÏÂ ‰¯·ÚÏ Ì¯Bb BÊ «¬≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈»¿ƒ¿»»

Á˙t BÏ ÔÈÁ˙Bt -73ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,74,¯·ca BnÚ ¿ƒ∆«¿¿ƒ¿¿ƒƒ«»»
„Ú ,B˙Úe·L ˙Ó¯BbL ÌÈ¯·„ BÏ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿»«

ÌÁ˙iL75‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - Ì‰È¯·„a ÌÁ Ì‡ . ∆ƒ¿∆»ƒƒ«¿ƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒ…
ÚÂ ÌÁBÈ¯Óa „Ó76B˙Úe·L Ìi˜È ‰Ê È¯‰ -77. ƒ«¿»«¿ƒ¿¬≈∆¿«≈¿»

עליו 71) שבועתו, להתיר לביתֿדין שבא מי כל כלומר,
. . בדבר מצטער שאני יודע הייתי ואילו ניחמתי, להצהיר:
מצהיר  אינו וזה - ה"ה. לעיל כמפורש נשבע, הייתי לא .
ובכל  רכה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית ומתחרט מתנחם שהוא
זקוק  אינו שהרי דחוקה, שבועתו" "לקיים לשון: זאת,
ה'מעשה  ולדעת שבועתו, את ויאשר שיקיים לביתֿדין
שאינו  אלא לשבועתו, היתר מבקש שהוא הכוונה, - רוקח'
ולהבא, מכאן לו שיתירו חפץ והיה מעיקרו, להתחרט רוצה
לו  פותח ביתֿדין לפיכך שבועתו, בקיום הוא שעדיין נמצא

מעיקרו. להתחרט שיתעורר חרטה, לא 72)פתח אם
כן 73)יתירו. דעת על לומר: הנשבע שיוכל פה, פתחון

רש"י  (ע"פ מאליה נעקרת שבועתו נמצאת נשבע, הייתי לא
נדר  כל ב: כא, בנדרים הר"ן לנו הורה  וכן סד:) לעירובין
לבי  אל נותן הייתי אילו אומר הנודר הרי - פתח ע"י הניתר
בטעות. נדרו נמצא נודר, הייתי לא - זה פתח

חרטתו.75)מתווכחים.74) בהתנגדותו.76)יביע
לשבועתו.77) היתר אין כלומר,

.‡È‡lL B‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚iL ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«∆¿»≈∆ƒ¿∆…
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ÊÚÏ ‡ÈˆBÓ ‰z‡ - EzL‡ ˙‡ L¯‚z Ì‡ ,Èa78ÏÚ ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿«»ƒ«««
ÏL Ôn‡ ‰L¯b˙ ‰Ó ÈtÓ :ÌÚ‰ ÌÈ¯ÓB‡Â ,EÈa»∆¿¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»∆

?el‡79‰Le¯‚ Èa Ì‰Ï ÌÈ‡¯B˜ ¯ÁÓÏe80‡nLÂ . ≈¿»»¿ƒ»∆¿≈¿»¿∆»
d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡Â ¯Á‡Ï ‡Opz81‡ˆBiÎÂ . ƒ»≈¿«≈¿ƒ«»»¿«¬ƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a82Ï‡¯OÈ ‰‰È ‡lL zÚaLpL ‰Ê ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ≈¿≈∆∆ƒ¿«¿»∆…≈»∆ƒ¿»≈
ÈÁÂ ÏÚ ¯·BÚ ‰È‰˙Â ,‰Ê C¯ËˆÈ ¯ÁÓÏ - EÈÒÎpÓƒ¿»∆¿»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿∆≈«¿≈
‡ˆBiÎÂ ÁzÙz Á˙t B‡ ,Ba z˜ÊÁ‰Â CnÚ EÈÁ‡»ƒƒ»¿∆¡«¿»»…«ƒ¿«¿«≈

Ô‰a83‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL zÚaLpL ‰ÊÂ . »∆¿∆∆ƒ¿«¿»∆……«»»¿∆…
Ï‚¯a Ú‚Bt ‰z‡ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLzƒ¿∆«ƒ¿ƒ¬≈«»≈«¿∆∆

˙aL ‚ÚÂ ·BË ÌBÈ ˙ÁÓO Ïh·Óe84:¯Ó‡ Ì‡ . ¿«≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ»«
BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ê Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡85; ƒ»ƒƒ≈«∆…»ƒƒƒ¿»«ƒƒ

È‡ ‰ˆB¯Â ÈzÓÁ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«««ƒ≈…ƒ«¿ƒ¿∆¬ƒ
.BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÎa¿»∆≈«ƒƒ

רע.78) מגונה.79)שם דבר בה מצא כי לא, אם
בניך.80) בכבוד פוגם להחזיר 81)נמצאת אסור כי

לאחר. משנשאת כתובתה 82)גרושתו היתה אם כגון
לה  תפרע שלא עד לגרשה יכול אתה אי לו אומרים מרובה,
אתה  עני) (שאתה ראשך שער מוכר אתה ואפילו כתובתה,
א  סו, שם וראה סו:) נדרים (משנה, כתובתה לה נותן

וכו'. בניו" ובכבוד . . . לאדם "פותחים שם 83)במשנה
וכו'. שבתורה" הכתוב מן לו "פותחים ב עמ' במשנה

קט,84) בפסחים כמבואר וביין, בבשר אלא שמחה שאין
"אכילת  ה"י: פ"ל, שבת ובהל' הי"ח. פ"ו, יו"ט ובהל' א.

לו". הוא עונג בשבת, יין ושתיית שלא 85)בשר אע"פ
פתחו  שהדיינים עד ביתֿדין, לפני בבואו מתחילה התחרט
בימיםֿטובים  "פותחים סו.) (נדרים חרטה פתח לו

ובשבתות".

.·È„ÏBa ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡86‰‰È ‡lL ÚaL ?„ˆÈk . ≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿«∆…≈»∆
¯ÈÚ‰ ¯ÙBÒ ‰OÚÂ ,ÈBÏÙa87ÌÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ƒ¿ƒ¿«¬»≈»ƒƒ¿…ƒ«

B˙Úe·L ÏÚ88elÙ‡Â .‰Ê ¯·„a BÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ , «¿»≈¿ƒ¿»»∆«¬ƒ
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :BÓˆÚÓ ‡e‰ ¯Ó‡»«≈«¿ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒƒ¿»

ÌÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -89,‡l‡ ≈«ƒƒƒ«¬«ƒ…ƒ«∆»
‰‰È ‡lL BBˆ¯90¯ÙBÒ ‰Ê ‰OÚÈ ‡lLÂ BÏ91. ¿∆…≈»∆¿∆…≈»∆∆≈

BÓˆÚÓ ‡e‰ ÌÁ Ì‡ Ï·‡92‰ÎÙ‰Â „ÏBp‰ ÈtÓ ¬»ƒƒ«≈«¿ƒ¿≈«»¿∆∆¿»
BzÚ„93BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -94‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .95. «¿«ƒƒ¿≈…«≈»∆

ונתחדש 86) נולד אלא שנדר, בעת בעולם היה שלא דבר
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להתיר  בה שפותחים החרטה טעם עיקר כל כי אחרֿכך.
וכנולד  - מעיקרו הנדר נעקר החרטה שע"י משום - הנדר
לא  בשבילו כי מעיקרו. עקור נדרו נעשה אינו מצוי שאינו
(נדרים  לעולם הדבר יבוא שלא סבר כי מלנדור, נמנע היה

שם). וברע"ב מ"ב. לו.87)פ"ט, צריכים והכל
סופר,88) זה יעשה ולא לו יהנה שלא רצונו שעדיין

בסמוך. מעיקרה.89)כמבואר גמורה כמו 90)חרטה
"וחכמים 91)שנדר. אומר: שם, למשנה בפירושו ורבינו

גוף  על . . . החרטה מצריכים שהם בנולד), (להתיר אוסרים
השאלה  תועיל ואח"כ בו, הכוונה ושינוי שנשבע, הדבר
בו, פותחים אין מצוי שאינו נולד ודווקא וההתרה". לחכם
בדעתו, הנודר העלה שלא העיר, סופר הנידר שנעשה כגון
- ומיתה קיים, העיר סופר שהרי סופר, יעשה פלוני שנידר
פותחים  הוא, מצוי זה נולד אם אבל כך, כל מצויה אינה
בשעת  היה כאילו המקרה אותו רואים מצוי, שהוא כיון בו,
שהרי  ומותר, בטעות כנדר זה והרי הנודר בו ידע ולא הנדר,
מצרים, שוב "לך לו: ואמר נדרו את למשה  הקב"ה התיר
חכמים  ואמרו נפשך", את המבקשים האנשים כל מתו כי
ואינם  מנכסיהם ירדו אלא ממש, מתו לא סד:) (נדרים
(פירוש  נשמעים העניים דברי אין כי לך, להרע יכולים

ועל הרא  ב'נולד', משה נדר את הקב"ה שהתיר הרי שם), "ש
וכן  מצוי, בנולד ופותחים היא מצויה שהעניות משום כרחך
וגם  הראב"ד, דעת וכן (רדב"ז, א. כג, שם בגמרא מבואר
משנה'). ב'לחם וכבמבואר רבינו, דברי כך הבין הסמ"ג
נדרך  לענין מנחם, הרב "אהובי מיימוניות': ב'הגהות וכתוב
שאשתך  אחרי (התרה?) הפרה לך יש לא"י לעלות שנדרת
סכנה  ויש נפש, פיקוח בפני עומד איסור כל שאין הרה,
אע"פ  . . . שיתגבר עד (בסכנה) הילד וגם עוברה, להוליכה
נשים  שרוב הוא, המצוי דבר בנולד, פותחים שאין
שאין  תשיבני ואל . . . רבנן בזה ומודים ויולדות, מתעברות
כי  הבל זה אשתך, בלא ללכת שתוכל לפי נפש, פיקוח זה
לו  ויש מרובה ומצוה לה משועבד ואתה לעגנה תוכל לא

ה"ט). לעיל (ראה תינוקות" כמלמד מתחרט 92)הפרה
החכם. ע"י פתח פתיחת ללא רוצה 93)מעיקרו, היה שלא

סופר  שנעשה לו ונוח סופר ונעשה הואיל ממנו, הנאה לידור
ממנו. כלבא 94)ויהנה בבן סג.) (כתובות אמרו וכן

ועם  הואיל מנכסיו, חתנו עקיבא רבי את שהדיר שבוע,
אלף  וארבעה ועשרים עקיבא רבי כשחזר ואח"כ היה, הארץ
על  לו: פתח עקיבא שרבי ע"י נדרו התיר עמו, תלמידיו
ואין  הוא, נולד זה דבר והלא נדרת? כלום גדול, אדם דעת
לדעה  דעתו ונהפכה מעיקרו ניחם שאם מכאן, בו? פותחים
שבוע  כלבא בן היה מרוצה ובודאי לו, מתירים - אחרת
(כסףֿמשנה). ממנו ויהנה בתורה, גדול עקיבא רבי שנעשה
אדעתא. דיבורֿהמתחיל א סג, לכתובות ב'תוספות' וראה

בנו 95) את משיא המודר והיה מפלוני, יהנה שלא נשבע
זמן), אותו בתוך בנו את שישיא חשב ולא לזמן, שנדר (כגון
לא  בקרוב, בנו את משיא שהוא יודע הייתי אילו ואמר:
מעצמו  ניחם ואם סד.). (נדרים לו מתירים אין - נודר הייתי

לו. מתירים - דעתו ונהפכה

.‚È‰Úe·L ¯ÈzÈ ‡lL ÚaLÂ ,¯·c ÏÚ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»»¿ƒ¿«∆…«ƒ¿»
ÌÁÂ ,BÊ96‰B¯Á‡‰ ‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»««¿»»«¬»

ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ÈzÈ ‡lL ÚaLpL ,‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«∆…«ƒ¿««»ƒ»≈«
‰BL‡¯‰97. »ƒ»

לשבועותיו.96) היתר על 97)ומבקש ישאל שאם
(כסףֿ השניה שבועתו על עבר נמצא תחילה, הראשונה

משנה).

.„ÈCk ¯Á‡ ÚaLÂ ,ÈBÏt ÌÚ ¯a„È ‡lL ÚaLƒ¿«∆…¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««»
¯eÒ‡ ‰È‰È d¯ÈzÈÂ BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈«¿»¿«ƒ»ƒ¿∆»

ÌÁÂ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ98ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«
ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,d¯ÈzÓe ‰BL‡¯‰ ‰Úe·M‰«¿»»ƒ»«ƒ»¿««»ƒ»≈«
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰Úe·L B‡ ¯„ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡L .‰iM‰«¿ƒ»∆≈«ƒƒ∆∆¿»∆¬«ƒ…

eÏÁ99‡lL ÚaLÂ ,ÔÒÈa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»ƒ»»≈¿ƒ»¿ƒ¿«∆…
- ÌÁÂ ,¯i‡ L„Á L‡¯Ó ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Oa ÏÎ‡È…«»»¿ƒ≈……∆ƒ»¿ƒ«

.¯i‡ ÒkiL „Ú Ï‡L BÈ‡≈ƒ¿»«∆ƒ»≈ƒ»

שתיהן.98) שלא 99)על עד חלה השניה שבועתו ואין
דברו", יחל "לא שנאמר: צ.), (נדרים הראשונה על ישאל
שחל  אחר - יעשה" מפיו היוצא "ככל כתוב: לו וסמוך
מוחלים  ואחרים מוחל, אינו הוא - אז עשיה, לידי ובא הנדר
ולאב  לבעל יש אבל חכם, בהתרת זה וכל שם). (רא"ש לו
נדרים  הל' לקמן כמבואר חלו, לא שעדיין נדרים להפר

הי"ב. פי"ב,

.ÂËÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL100ÌÎÁÏ ‰‰È ‡lLÂ , ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ¿∆…≈»∆∆»»
BÊ ‰Úe·L ÏÚ BÏ Ï‡MiL101‰BL‡¯‰ ÏÚ Ï‡L - ∆ƒ»≈«¿»ƒ¿»«»ƒ»

‰iM‰ ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â102. ¿««»ƒ»≈««¿ƒ»

מנכסיו.100) עצמו מנכסי 101)שהדיר גם עצמו שהדיר
שם  (נדרים הכל על מתחרט הוא ועכשיו לו, שישאל החכם

לא 102)וברש"י). שעדיין שבועה מתירים שאין שם,
על  נשאל לא עוד כל חלה, לא השניה שבועתו והרי חלה,

הראשונה.

.ÊË¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL103Ì‡ ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ«¬≈»ƒƒ
‰lÁz B˙Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ - BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈƒ»≈«¿»ƒ»≈«¿»¿ƒ»

B˙e¯ÈÊ ÏÚ Ck ¯Á‡Â104.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««»«¿ƒ¿≈…«≈»∆

נודר 103) הריני הראשונה, שבועתי על אשאל אם כלומר,
נזיר. כמבואר 104)להיות שאלה, ע"י ניתרת נזירות קבלת

עד  עליו חלה הנזירות ואין והואיל ה"י, פ"ג נזירות הל' לקמן
(שם). שתחול קודם עליה להשאל אין שבועתו, על שישאל

.ÊÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»∆……«
¯kk ÏÚ ¯Ó‡L B‡ ;ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰«¿»∆……««∆»««ƒ»
,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :BÊ¿»∆……¿∆»¿»∆……¿∆»

‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L105‰BL‡¯ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡LÂ ; ¿»∆……¿∆»¿ƒ¿««¿»ƒ»
‰iL ‰Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯z‰Â106ÔÎÂ . ¿À¿»¬≈∆«»ƒ¿»¿ƒ»¿≈

Ï‡L .˙ÈLÈÏL ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡L Ì‡ƒƒ¿«««¿ƒ»«»ƒ¿ƒƒƒ¿«
„·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ÏÚ107.‰iLe ‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ««¿ƒƒƒ¿««»ƒƒ»¿ƒ»

,Ôk Ì‡ .‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡Lƒ¿«««¿ƒ»«»ƒƒ»ƒ≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓ108?‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ ƒ¿≈»»¿≈¿»»»«¿»
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˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â Ï‡L ‡Ï Ì‡L109, ∆ƒ…ƒ¿««¬»»≈«»∆»««
e¯‡aL BÓk110. ¿∆≈«¿

ה"טֿי.105) פ"ד, לעיל .106)ראה א יח, נדרים
לבטלה, יצאה ולא וקיימת תלויה שהשניה ב: כז, ושבועות
הראשונה  על וכשנשאל תחול, לחול מקום תמצא ואם
למפרע, חלה והשניה ואיננה, לגמרי נעקרה זו הרי והותרה,
השניה  חלה הראשונה בטלה מלחול, עיכבתה שהראשונה

שם). עד 107)(רש"י שבועה מתירים שאין ואע"פ
זו, תחול השניה יתיר שאם ועומדת, תלויה זו - שתחול
על  נשאל לא שעדיין אע"פ עליה, לשאול יכול ולפיכך
שלפניה  השבועה והיתר ישנה, כבר שבכח (רדב"ז), שלפניה
ולדעת  (רלב"ח). הפועל אל מכח הוצאה אלא אינה
השניה, שיתירו עד השלישית להתיר יכולים אין הרמב"ן,
ליו"ד  יוסף' ('בית חלה לא שעדיין שבועה מתירים שאין

רכח). א.108)סי' יח, א. יז, –109)נדרים אחד קרבן
למזיד. - אחת ומלקות ה"י.110)לשוגג, פ"ד, לעיל

.ÁÈ¯wLÂ ‡a‰Ï Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿«»¿ƒ≈
,dÏÎ‡Â BÊ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ,B˙Úe·Laƒ¿»¿∆ƒ¿«∆……«««¬»»

L Ì„˜ ,dÏÎ‡L ¯Á‡Â,‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ba¯˜ ‡È·i ¿««∆¬»»…∆∆»ƒ»¿»ƒ»»≈
ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ‰˜ÏiL Ì„˜ B‡…∆∆ƒ¿∆ƒ»»≈ƒƒ«¿ƒ¿«∆»»
ÔÓ B‡ Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ d¯Èz‰Â¿ƒƒ»¬≈∆»ƒ«»¿»ƒ

˙e˜Ïn‰111e‰e˙Ùk elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .112,˙B˜ÏÏ ««¿¿…∆»¬ƒ¿»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙B˜Ï‰Ï eÏÈÁ˙iL Ì„˜ BÏ e¯Èz‰Â Ï‡LÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ…∆∆«¿ƒ¿«¿¬≈∆

¯eËt113. »

שיור 111) הם הרי מלקות, או קרבן מחוסר שעדיין כיון
כח.). (שבועות הזה השיור על ונשאל לשבועתו, (שארית)

עליו.112) ללקות העמוד על ידיו אם 113)קשרו אבל
ומלקים  להשאל, מה על לו אין שוב להלקותו, התחילו
ה"ו. פי"ז, סנהדרין הל' וראה (רדב"ז), שלימה מלקות אותו
שאכל  לקיימה, עוד יכול ואינו שבועתו, על כשעבר ודוקא
במזיד, כשעבר אפילו לו מתירים אז וכדומה, הככר כל את
אפילו  עליה ועבר שבועתו לקיים עוד אפשר אם אבל
שינהג  עד - שבועתו לו להתיר נזקקים ביתֿדין אין בשוגג,
לו  שיזדקק ביתֿדין וכל היתר, בהם שנהג כימים איסור
נזירות  בהל' לקמן כמבואר ההדיוט, ביתֿדין אותו מנדים
קנה). סי' ח"א תשב"ץ בשם רוקח' ('מעשה הי"דֿטז פ"ד,

ה'תשפ"א  סיון י"ג שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כאחד,1) תובעים לכמה הנשבע לפרטיה, הפקדון שבועת

התובע. של למורשה הנשבע

.‡·iÁ ‰È‰È Ba ‰„B‰ Ì‡L ÔBÓÓa B¯·Á Ú·Bz‰«≈«¬≈¿»∆ƒ»ƒ¿∆«»
ÌlLÏ2Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L B‡ ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,3¯ÙÎÂ4 ¿«≈¿»«¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ ‡e‰ Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ -5Û‡ , ¬≈∆«ƒ¿»«»ƒ¿««ƒ»«
ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ6„Á‡ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·LaL . «ƒ∆…»»»≈∆ƒ¿««ƒ»∆»

Û‡ ,¯ÙÎÂ ¯Á‡ BÚÈaL‰L „Á‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ÚaLp‰«ƒ¿»ƒƒ«¿¿∆»∆ƒ¿ƒ«≈¿»««

¯Á‡ B˙¯ÈÙkL ;·iÁ - ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»»≈«»∆¿ƒ»««
ÔÓ‡ ˙iÚk - Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L7. ∆ƒ¿ƒ«≈««¬ƒ«»≈

הוא 2) פטור בו הודה שאפילו בקנס, לתבעו בניגוד
שיש 3)מלשלם. פקדוני לי שתחזיר אני משביעך שאמר:

בידך. כלום.4)לי בידי לך אין ואמר: הנתבע
אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, אילו 6)תשלומי כי

עצמו. מפי כנשבע הוא שהרי חידוש, כאן אין אמן, ענה

מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה "שכל
בין 7) עצמו מפי בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

מפורש  שאינו פי על ואף חייב". בו שכפר כיוון אחרים מפי
הפיקדון, בשבועת חייב אחרים מפי מושבע שיהיה בתורה
שמשמעו  לשקר" עליו יישבע "אשר אלא: בה כתוב שלא
"תחטאֿ שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי מושבע
חייב. אחרים מפי מושבע שם מה העדות, משבועת תחטא"
שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
חייב. אחרים מפי מושבע כאן: אף אחרים, מפי מושבעת
לא  שהרי התובע, לבין בינו אלא דין בבית כפר לא ואפילו
העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר

דין בבית כשישביעם אלא חייבים העדים בבית שאין ויכפרו
וכשם  הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין.
על  אף וכפר, אחרים מפי המושבע חייב העדות שבשבועת
וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי אמן, ענה שלא פי
לך  יודע איני ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו
כשלא  אף חייב, הפיקדון בשבועת הכופר אף חייב, - עדות
"תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה
ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע, אחרי כשכפר זה וכל
ולא  הנתבע, ושתק התובע, השביעו כך ואחר בידי, לך אין

פטור. אמן, ענה

.·‡Ï '¯·c‰ Ôk' ¯Ó‡ÈÂ BÏ ‰„BÈ Ì‡L ÔBÓÓa BÚ·z¿»¿»∆ƒ∆¿…«≈«»»…
Ò˜a BÚ·zL ÔB‚k ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È8Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿∆«»¿«≈¿∆¿»ƒ¿»∆≈»»

BÓˆÚ Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ9‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿«≈¿»«ƒ«¿¿»«¿ƒ¿«¬≈∆
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt10˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁÂ , »ƒ¿««ƒ»¿«»ƒ¿«

Èeha11. ƒ

ונמצאת 8) מכרתו או וטבחתו שורי גנבת  לו: שאמר כגון
עונש  בתור - שמשלם קנס, וזהו חמישה, תשלומי לי חייב

שהזיק. מה על יתר עדים,9)- פי על אלא הודאתו, פי על
עצמו. את המרשיע ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר

דברים.10) כפירת אלא ממון כפירת כאן שהרי 11)שאין
מפי  שישבע עד בטוי בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע
קבלת  שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי או עצמו

שבועה.

.‚a BÚ·z Ì‡ ÔÎÂÚ˜¯˜12„·Úa B‡13¯ËLa B‡14, ¿≈ƒ¿»¿«¿«¿∆∆ƒ¿»
·iÁÂ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

ממני.12) גזלתיה ואתה היא, שלי זו, קרקע לו: שאמר
לקרקע.13) שהושווה לגביית 14)כנעני, העומד זה שטר

הוא. שלי שבתוכו, חוב

.„el‡ ‰Ê È¯‰Â ,ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ¯ËÙ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«ƒ¿««ƒ»«¬≈∆ƒ
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¯ÙkM ‰Ó ÌlLÓe ‰È‰ ·iÁ ‰„B‰15¯Ó‡pL ÈÙÏ ? »«»»»¿«≈«∆»«¿ƒ∆∆¡«
„È ˙ÓeO˙· B‡ :ÔB„wÙa16˙‡ ˜LÚ B‡ ÏÊ‚· B‡ ¿ƒ»ƒ¿∆»¿»≈»«∆

ÔÈÏËÏhÓ Ïk‰ - ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ B˙ÈÓÚ17‰„BÈ Ì‡L , ¬ƒ»»¬≈»«…ƒ«¿¿ƒ∆ƒ∆
e‡ˆÈÂ ;B„È ˙ÁzÓ ÔBÓÓ ‡ÈˆBÈ Ô‰a18ÔÈ‡L ,˙BÚ˜¯˜ »∆ƒ»ƒ««»¿»¿«¿»∆≈

ÔÈÏËÏhÓ19Ô˙˜ÊÁ·e Ô‰ÈÏÚa ÈÙÏ Ô‰ È¯‰Â20e‡ˆÈÂ ; ƒ«¿¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈«¿≈∆¿∆¿»»¿»¿
eLw‰L ,ÌÈ„·Ú21˙BÚ˜¯˜Ï22ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ; ¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»∆≈

ÔBÓÓ ÔÙeb23. »»

להחזירו.15) שעליו חבירו ממון אלא קנס זה שאין
במלווה.16) או בו להתעסק ממון בידו מיד 17)ששם

דניידי. נכסי והם: למקום וממקום מכאן.18)ליד יתמעטו
ניידי.19) דלא נכסי הנקראים והם: ניידים, שאינם
בעליה 20) בחזקת "שהקרקע נגזלת. קרקע שאין ברשותן,

אותם 22)שהושוו.21)קיימת". "והתנחלתם שנאמר
הם  הרי - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים)

אלא 23)כאחוזה. עומדים שאינם לממון, גורמים אלא
לראיה.

.‰B‡ ÔBÓn‰ ÏÚa BÚ·zL ¯Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»««∆¿»«««»
ÔB‚k ?„ˆÈk .BÚ·z ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÓˆÚÓ ÚaLp‰«ƒ¿»≈«¿««ƒ∆…¿»≈«¿
EÏ LÈ ÌeÏk ?È¯Á‡ CÏB‰ ‰z‡ ‰ÓÏ :¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»»«»≈«¬«¿≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?ÔBÓÓ È„Èa¿»ƒ»¿»∆≈¿¿»ƒ»¬≈∆
ÏÚ Û‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ«»ƒ¿««ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿««

‰Ê BÚ·z ‡lL Èt24. ƒ∆…¿»∆

אופן 24) באיזה משמע, הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
ונשבע. מכחש שהוא

.ÂBÁeÏLÏ B‡ BÓˆÚ ÔBÓn‰ ÏÚ·Ï ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»¿«««»«¿ƒ¿
B˙‡L¯‰a ‡a‰25B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML ;26. «»¿«¿»»∆¿∆»»¿

(25- הנתבע מידי ממונו את לגבות בכתב ממנו שהורשה
עצמו. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא
כבעל  דין לו אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח לא אם אבל
אמרה: התורה כי שבועתו, על הנתבע ופטור עצמו, דבר
או  התובע בפני השבועה שתהא הקפידה בעמיתו" "וכיחש
הרשאה, כתב לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו
הוא  הרי ממונו, לגבות עדים שני בפני שליח מינהו אלא

עצמו. דבר כבעל הורשה 26)משביעו לא שאם אלא,
אני  אין בלבד, להשביעו אלא מהנתבע, ממונו את לגבות
בפני  לשקר שיישבע שמשמעו בעמיתו, וכיחש בו: קורא

לכך. שהורשה שלוחו בפני או דינו בעל שהוא עמיתו

.ÊÔBLÏa BÚÈaLiL „Ú ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ¿««ƒ»«∆«¿ƒ¿»
d¯ÈkÓ ‡e‰L27. ∆«ƒ»

בכל 27) - אלה" קול "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר
נלמדת  הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון
"כי  נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" שווה: בגזירה

תחטא".

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,„ÈÊÓa ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿««ƒ»¿≈ƒ««ƒ
- B˙Úe·L ˙ÚLa ÌÈ„Ú Ba e¯˙‰Â ,¯˜MÏ ÚaLpL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»
·e˙k‰ È¯‰L .„·Ïa BÓL‡ ‡È·Ó ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡≈∆∆»≈ƒ¬»ƒ¿«∆¬≈«»

ÔB„Êa ÔÈa ÌL‡ B·iÁÂ ,˙e˜ÏÓ È·iÁ ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ28 ƒƒ¿««»≈«¿¿ƒ¿»»≈¿»
.e¯‡aL BÓk ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»¿∆≈«¿

למלקות.28) ראוי שהוא בו והתרו

.ËÚaLÂ ¯Ùk29B‡ ,ÌÈÓÚt LÓÁ B‡ Úa¯‡ »«¿ƒ¿««¿«»≈¿»ƒ
¯ÙBk ‡e‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L∆ƒ¿ƒ«≈««¿«¿»≈¿»ƒ¿≈

ÔÈc ˙È·a ÔÈa ,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ30˙È·a ‡lL ÔÈa «»««¿««≈¿≈ƒ≈∆…¿≈
‰Úe·L Ïk ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈcƒ¬≈∆«»»¿«»»«»¿»

‰Úe·Le31·iÁ ‰È‰ - ¯ÙkL ¯Á‡ ‰„B‰ el‡L . ¿»∆ƒ»««∆»«»»«»
ÔÈc ˙È·a ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ32¯ËBt ‡ˆÓÂ , ¿«≈««ƒ∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ‰¯ÈÙÎe ‰¯ÈÙk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿ƒ»
.‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ·iÁ«»«»¿»¿»

עצמו.29) דין.30)מפי בבית לשקר 31)שכפר שנשבע
ממון. מלשלם 32)וכפר פוטרתו דין בבית כפירתו אין

השביע  שאם העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה
ארבע  והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע

אלא  חייבים אינם פעמים שכפרו וחמש שאחר מפני אחת,
כלום  מועילה עדותם אין והודו חזרו אם בביתֿדין

ומגידים). חוזרים אינם שוב (משהגידו,

.ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
- È„Èa ÌÎÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa eÏ LiL ÔB„wtƒ»∆≈»¿»¿¿»∆≈»∆¿»ƒ

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡33,È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ≈«»∆»»¿»∆»¿»∆≈¿¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï34. …¿¿…¿¿…¿«»«»««¿««

אחת.33) שבועה אלא זו אין כאחד, כולם את וכלל הואיל
חמש 34) כאן יש לעצמו, מהם אחד כל את ופרט הואיל

המחברת  וא"ו באות שהשתמש פי על אף נפרדות, שבועות
שכן  וכל לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא
שחייב  המחברת, וא"ו בלי וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם

לעצמו. אחד כל פרט שהרי חמישה

.‡È„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈÏ Ôz :B¯·Á BÏ ¯Ó‡35ÏÊ‚ »«¬≈≈ƒƒ»¿∆»»≈
BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa ÈÏ LiL ‰„·‡Â«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿»∆≈¿¿»ƒ≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ36ÔlkÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â . «»∆»«««¬ƒ»»¿»««ƒÀ»
·iÁÂ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -37. ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿«»

שתרצה.35) מה בה לעשות וברשותך בידך ששמתי הלוואה
לכולם.36) אחת שבועה אלא כאן הואיל 37)שאין

אחד  בכל אין שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע
על  כי ויתחייב, לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם

קרבן. חייב אינו מפרוטה בפחות תביעה

.·ÈÏÊb „È ˙ÓeOz ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒƒ»¿∆»»≈
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰„·‡Â38. «¬≈»«»«»««¿««

לעצמו,38) אחד כל על נשבע המינים, כל את ופרט הואיל
נשבע  שהרי לפרוטה, כולם יצטרפו לא זה שבדין ומובן,
יהיה  פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני מין כל על

שבועתו. על פטור

.‚È,E„Èa ÈÏ LiL ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈÏ Ôz≈ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ∆≈ƒ¿»¿
‰Úe·L .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒ≈«»∆»««¿»
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Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÔÈ¯BÚOe ÌÈhÁ È„Èa EÏ ÔÈ‡L∆≈¿¿»ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»«»
˙Á‡Â ˙Á‡39. ««¿««

בכל 39) חלה, לעניין הם חטים מין שהכוסמין פי על ואף
הם. נפרדים שמות ושני הואיל ואחת, אחת כל על חייב זאת

.„ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
E„Èa eÏ LiL „È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊb ÔB„wt40; ƒ»»≈«¬≈»¿∆»∆≈»¿»¿

ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L :Ô‰Ó „Á‡Ï ¯Ó‡Â¿»«¿∆»≈∆¿»∆≈¿¿»ƒƒ»
EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ ,„È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊ‚Â¿»≈«¬≈»¿∆»¿…¿¿…¿¿…¿

‰ÚË Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -41„Á‡ ÏÎÏ ‰ÚËÂ ¬≈∆«»«»«¬»¿«¬»¿»∆»
„Á‡Â42ÌL‡ ÌÈ¯OÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,43. ¿∆»¿ƒ¿»∆«»∆¿ƒ»»

טענות.40) עשרים ביחד תביעה.41)נמצאו
שהזכיר 42) הפרטים כל על התכוון לך" "ולא שבשבועתו:

לראשון. ותוספת 43)בשבועתו קרן גם שחייב ומובן
תביעה. כל על חומש

.ÂËÔB„wt‰ „·‡L ÔÚË44¯Ùk B‡45,ÚaLÂ Ba »«∆»««ƒ»»«¿ƒ¿«
‰„B‰ Ck ¯Á‡Â46¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿««»»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«

Ïk ÏÚ „Á‡ LÓÁÂ ,ÔBL‡¯‰ Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰Â¿»¿«≈«∆∆»ƒ¿…∆∆»«»
‰Úe·Le ‰Úe·L47ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;48‰¯Bz‰ - ¿»¿»∆∆¡««¬ƒƒ»«»

Ô¯w‰ ‰È‰ ?„ˆÈk .„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ‰a¯‰ ÔÈLÓÁ ‰˙aƒ̄¿»À¿ƒ«¿≈«∆∆∆»≈«»»«∆∆
‰„B‰Â ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,‰Úa¯‡49„·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , «¿»»¿»«¿ƒ¿«¿»¿»«¿»«∆»«

‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ÚaLÂ50ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿ƒ¿«¿»«¿»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
‰Ú·L ÌlLÓ - ‰„B‰Â51.‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . ¿»¿«≈ƒ¿»¿…«≈»∆

אבידה.44) על שפטור חינם שומר לו 45)והוא שאין
כלום. וקרבן 46)בידו חומש ותוספת קרן נתחייב הרי

שבועה 47)אשם. כל על שחייב אשם, לקרבן מחוץ
וחמישיתו.48)ושבועה. נאמר: נתחייב 49)ולא

רבעים  ארבעה על (מבחוץ) מלבר הוא שהחומש חמישה,
החוץ. מן חומש מוסיף שישה.50)שבקרן נתחייב

את 51) כשישלם לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
החומש  נעשה עליו ונשבע בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן

ומו  אחר.כקרן חומש עליו סיף

.ÊËÚ·Bz‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»≈»¿ƒ»«≈«
,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa B‡ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa B¯·Á¬≈¿»ƒ¿»¿»ƒ»∆¿»
·iÁÂ ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La52. ƒ¿«ƒ

לשקר.52) נשבע שהרי

ה'תשפ"א  סיון י"ד שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ותשלומי 1) ממון חיוב בו שיש דבר על הפקדון שבועת

מהם. לאחד וכפר ונשבע שותפים לשני ממון החייב קנס,

.‡BÁ·Ëe B¯·Á ÏL B¯BL ·Bb‰2B¯ÎÓ B‡3BÚ·z , «≈∆¬≈¿»¿»¿»
,z¯ÎÓ B‡ zÁ·ËÂ È¯BL z·b :BÏ ¯Ó‡Â ¯BM‰ ÏÚa«««¿»«»«¿»ƒ¿»«¿»»«¿»

Èz·b :¯ÓB‡ ‡e‰Â4,Èz¯ÎÓ ‡ÏÂ ÈzÁ·Ë ‡Ï Ï·‡ ¿≈»«¿ƒ¬»…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ

ÚaLÂ5ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6el‡L ; ¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿««ƒ»∆ƒ
ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ¯ÎÓ B‡ Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰»≈«¿∆»«»«…»»¿«≈

ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz7BÓk ,Ò˜ ‡e‰L «¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆¿»¿
‰·b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL8‡ˆÓÂ ,¯Ùk ‡lL BÓk ‰Ê ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿»∆¿∆…»«

·iÁÂ .ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt CÎÈÙÏe ,ÔBÓÓ»¿ƒ»»ƒ¿««ƒ»¿«»
Èeha ˙Úe·La9,Á·Ë ‡lL ¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L , ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆∆…»«

.Á·Ë ‡e‰Â¿»«

השור,3)ושחטו.2) תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה כפל 4)ככתוב לתשלומי ובנוגע

ו. אות בסמוך ראה הודה.5)- ואחרֿכך לשקר,
לו:6) בשבועות בוינציה 7)משנה וכן ר"מ, רומי בדפוס

כאן  שאין א. טעמים: שני כאן יש כאילו "ומפני", של"ד:
מן  ונפטר הגניבה על והודה הואיל חמשה, תשלומי חיוב
על  נפטר ממילא פטור, שהוא בקנס, מודה כדין הכפל,
ארבעה  תשלומי אלא חמשה תשלומי עוד שאין המכירה,
תשלומי  אמרה: והתורה חמשה), תשלומי בכלל (הכפל
שתשלומי  ב. עה: קמא בבבא וכמבואר ארבעה, ולא חמשה,
כבר  אבל למלך). (משנה וכו' קנס הם - עצמם חמשה
וצ"ל: מוטעת, נוסחה שזוהי רוקח" ה"מעשה החליט
אחד, טעם והכל התימנים. בכת"י וכן וא"ו. בלא "מפני"
גנבת  ואמר: שתבעו כאן, ומדובר קנס. הם חמשה שתשלומי
ואח"כ  כפל, לי לשלם ונתחייבת בדין והעמדתיך שורי
חייב  שגנב, עכשיו יודה שאפילו נמצא מכרת, או טבחת
חמשה  תשלומי כאן ויש ממון, כל כדין כפל, לשלם הוא
קנס  טעם משום הפקדון, משבועת פטור זאת ובכל כדין,

שמח). יותר 8)(אור המשלם כל הוא: שכלל ה"ה, פ"א,
וראה  קנס. זה הרי - בתורה קצובים שדמיו או שהזיק, ממה

ובביאורנו. ה"ב פ"ז, רב.9)לעיל כדעת מט: שבועות
ה"ג. פ"א, לעיל מפורשים ביטוי שבועת וחיובי

.·Èc·Ú ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ10, ¿≈»≈«¬≈≈ƒ¿∆«¿ƒ
„·Ú‰Â ;ÚaLÂ ¯ÙÎÂ11ÈpL zÏt‰ :¯Ó‡Â Ba¯ Ú·zL ¿»«¿ƒ¿«¿»∆∆∆»««¿»«ƒ«¿»ƒƒ

ÈÈÚ ˙ÈnÒÂ12˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿ƒƒ»≈ƒ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿«
ÔB„wt‰13ÈtÓ ,ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ‰„B‰ el‡L ; «ƒ»∆ƒ»…»»¿«≈ƒ¿≈

Ò˜ ‡e‰L14Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ .15Ïk ÔÎÂ . ∆¿»¬»«»ƒ¿«ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קנס,10) מדין לב) כא, (שמות שקלים שלשים לשלם וחייב
שלושים  לו נותן - דינר אלא העבד שוה אינו שאפילו

מא). לכתובות (רש"י בהלכה 11)שקלים המוזכר עבד כל
כנעני. לעבד הכוונה - לחרות 12)זו להוציאו וחייב

אחד  אבר שבגלל קנס, מדין זהו וגם כוֿכז) כא, (שמות
(רש"י  כבהמתו? הוא והלא לחירות, מוציאו שחיסרו,

לו:). לו:13)לשבועות בשבועות אדם 14)משנה ואין
ה"ב). פ"ז, (לעיל עצמו ע"פ קנס נשבע 15)משלם שהרי

לשקר.

.‚BÈ‡L ,Ò˜ Ba LiL ¯·„a B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»»∆≈¿»∆≈
BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ16e¯‡aL BÓk17Ba LÈÂ , ¿«≈«ƒ«¿¿∆≈«¿¿≈

ÔBÓÓ18ÏÎa ¯ÙÎÂ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ ‡e‰L , »∆¿«≈«ƒ«¿¿»«¿»
¯·c19.ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ »»¿ƒ¿«¬≈∆«»ƒ¿««ƒ»
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zÒ‡ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·z ?„ˆÈk20˙Èzt B‡21,Èza ≈«¿»¿»«»«¿»ƒƒ»ƒƒ
·iÁ - ÚaLÂ ,È˙Èzt ‡ÏÂ ÈzÒ‡ ‡Ï :¯Ó‡ ‡e‰Â¿»«…»«¿ƒ¿…ƒƒƒ¿ƒ¿««»
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·La22 ƒ¿««ƒ»∆««ƒ∆≈¿«≈¿»

ÏÚ Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓ ‰È‰ ‰„B‰ el‡ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ«ƒ«¿ƒ»»»¿«≈∆¿»«
BÓˆÚ Èt23È¯BL z·b :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .24‡e‰Â , ƒ«¿¿≈»≈«¬≈»«¿»ƒ¿

;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,Èz·‚ ‡Ï ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
B˙‡„B‰a ÏÙk ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L25ÌlLÓ , ∆««ƒ∆≈¿«≈≈∆¿»»¿«≈

B˙‡„B‰a Ô¯w‰ ˙‡ ‡e‰26. ∆«∆∆¿»»

עצמו.16) הודאת ה"ב.17)ע"פ פ"ז, חלק 18)לעיל
קנס. ואינו ממון דין לו יש בכת"י 19)מהתביעה

הדבר. רומי: בדפוס וכן עליה 20)התימנים, שבאת
דברים:21)בעלֿכרחה. שלשה משלם ו"המפתה לרצונה.

אותה  (רואים ופגם ובושת כסף), של שקלים (חמשים קנס
כמה  ורואים בתולה, שוה היתה וכמה בעולה שוה היא כמה
- והאונס ה"ו), פ"ב, נערה הל' רבינו לשון - וישלם פחתה

ה"ב). (שם ופגם" צער ובושת קנס אלו 22)ארבעה:
אדם, בכל ושוים התורה מן לה הקצובים שקלים, החמישים
המשנה  כלשון שבישראל" קטנה ובין שבכהונה "גדולה בין

יד:. המבייש 23)בערכין לפי "הכל ממון, דין להם שיש
את  מזיק כשאר הם והרי שם, המשנה כלשון והמתבייש",
יתחייב  יודה אם ואפילו ופגם, בושת לו המשלם חברו
פתית  או אנסת לו: ואמר חברו את כשתבע ובודאי לשלם,
אין  כי ופגם, לבושת גם אלא בלבד לקנס התכוין לא וכו'
יתחייב  - הנתבע בו יודה שאם דבר מלתבוע מניח אדם
(משנה  יפטר בעלֿדינו בו יודה שאפילו דבר ויתבע לשלם,

לח:). שם ובגמרא לו: משלם 24)בשבועות שור והגונב
הכפל. ומודה 25)את הם, קנס מדין - כפל שתשלומי

פטור. בשבועת 26)בקנס וחייב ממון, לו שכפר נמצא
שם). (משנה הפקדון

.„‰¯eaÁ Èa ˙ÈOÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰27¯ÓB‡ ‡e‰Â , »≈«¬≈»ƒ»ƒ«»¿≈
È¯BL ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ ;È˙ÈOÚ ‡Ï28:¯ÓB‡ ‡e‰Â , …»ƒƒ≈ƒ¿∆ƒ¿≈

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,˙ÈÓ‰ ‡Ï29el‡L ; …≈ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»∆ƒ
.ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ‰„B‰»»»«»¿«≈

שבת 27) ריפוי, צער, נזק, לו לשלם חייב בחברו והחובל
דין  - וכולם מ"א. פ"ח, קמא בבא המשנה כלשון ובושת,

להם. לשלם 28)ממון אתה ובשור וחייב שורי. דמי לי
כי  ממון, מתורת שלם נזק לשלם שחייב כאן. ידובר מועד
בתורת  נזק חצי רק משלמים בעליו שהמית, תם שור אילו
פ"ב, ממון נזקי בהלכות רבינו וכלשון מא.), (כתובות קנס
וכל  ממון, זה הרי שהזיקו מה המשלם כל הכלל, "זה ה"ח
הרי  נזק, חצי או כפל תשלומי כגון פחות, או יתר המשלם

קנס". - הפחות או הקרן על בשבועות 29)היתר משנה
לו:

.‰¯BM‰ ˙Óe ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ B¯BL Ô˙30BÚ·z , »«¿≈ƒ»≈«¿»
:BÏ ¯Ó‡ ?EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L È¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»«
z„˜Ù‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,ÌeÏk ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿∆»«ƒ¿«¿»

„·‡ B‡ ·‚Â31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ , ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿«
‰È‰Lk ¯·c‰ ¯Ó‡Â ‰„B‰ el‡L ;ÔB„wt‰32‡Ï - «ƒ»∆ƒ»¿»««»»¿∆»»…

ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰33. »»«»¿«≈»ƒ¿≈∆≈ƒ»
Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ‡e‰ ·iÁ Ï·‡34ÚaL È¯‰L , ¬»«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ35. «∆∆¿≈…«≈»∆

עליו.30) פטור השומר והרי בפשיעתו, ושומר 31)שלא
ואבידה. גניבה על פטור השור.32)חינם שמת

מט.33) שם לו.34)משנה מציעא בבא וכן ב. עמוד שם
והשביעו,35) שמת, וטען השומר, אצל השור שנגנב כגון

מפני  מלשלם, פטור היה כשהיה, ואמר הודה אילו בזה שגם
(שם  הפקדון משבועת פטור לפיכך חנם, שומר שהוא

במשנה).

.ÂÈ¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·˙e ,B¯·ÁÏ B¯BL ÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿»«≈»ƒ
˙Ó ¯BM‰ È¯‰Â ?ÈpnÓ zÏ‡ML36:Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â , ∆»«¿»ƒ∆ƒ«¬≈«≈¿»««≈

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,„·‡ B‡ ·‚ƒ¿«»«¿ƒ¿««∆¬≈∆»
ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ

ÌB˜Ó ÏkÓe ,B˙¯ÈÙÎa ÔÈÓeÏLz‰37,ÌlLÏ ‡e‰ ·iÁ ««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»«»¿«≈
‡e‰L ÈtÓ ,‰aL B‡ „·‡ B‡ ·‚ B‡ ˙Ó ÔÈa≈≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿≈∆

Ï‡BL38BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,39‡e‰ ·iÁ Ï·‡ . ≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»«»
Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆¿≈…

‰Êa ‡ˆBik40. «≈»∆

עליו,36) חייב ושואל מת שהשור היא, האמת כלומר,
בסמוך. שהם.37)כמבואר האופנים ושואל 38)בכל

האונסין. על גם "שכך 39)חייב ה"ב פ"א, שכירות הל'
עמו  אין בעליו מת, או ונשבר יג): כב, (שמות בשואל כתוב

ישלם". שמת,40)שלם השואל ואמר השור, שנגנב כגון
מחובה  שהמשנה הפקדון, משבועת פטור זה הרי - ונשבע

שם). (משנה פטור - לחובה

.ÊÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆≈≈«¿ƒ««¿ƒ
BÓˆÚ ÈtÓ ÔÈa ,ÚaLÂ BÊ ‰¯ÈÙÎa ‡l‡41ÔÈa ∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒƒ«¿≈

¯ÙÎÂ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L42˙Úe·La ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«¬≈∆«»ƒ¿«
ÔB„wt‰43‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»««ƒ∆…»»»≈¿…ƒ

ÂÈtÓ ‰Úe·L44. ¿»ƒƒ

עצמו 41) מפי ונשבע קפץ אלא התובע השביעו שלא
כפר 42)לשקר. ואפילו כלום, בידי לך אין לו: שאמר

ביתֿדין. בפני וכדעת 43)שלא לו: בשבועות משנה
כעניית 44)החכמים. התובע, שהשביעו אחר "שכפירתו

שם. בביאורנו וראה ה"א פ"ז, לעיל אמן"

.ÁBÚ·˙e ,B¯·Á ¯BL ·Bb‰45,z·‚ È¯BL :BÏ ¯Ó‡Â «≈¬≈¿»¿»«ƒ»«¿»
B·Èh ‰Ó .Èz·‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â46‰z‡ ?EÏˆ‡ ¿≈…»«¿ƒ«ƒ∆¿¿«»

ÚaLÂ ,ÈÏˆ‡ Bz„˜Ù‰47;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
¯BM‰ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ - B·bL ‰„B‰ el‡L∆ƒ»∆¿»»»«»¿«≈¿≈«

ÌB˜Ó ÏkÓ48¯Ët È¯‰ - ‡e‰ ÔB„wt ¯Ó‡L ÂLÎÚÂ , ƒ»»¿«¿»∆»«ƒ»¬≈»«
·‚ Ì‡L ,‰„·‡‰ ÔÓe ‰·b‰ ÔÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈»ƒ»¬≈»∆ƒƒ¿«
¯eËt ‰È‰ - BÊ ‰‡„B‰ ¯Á‡ „·‡ B‡ ¯BM‰«»«««»»»»»

ÌlLlÓ49. ƒ¿«≈

מן 47)שייכותו.46)בעליו.45) להשבע שחייב לא
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אלא  התורה, מן שבועה אדם שיתחייב מצינו שלא התורה,
זה  אבל תשלומין, מחיוב עצמו לפטור ורוצה שומר כשהוא
אינו  שומר, שהוא בטענה עצמו לפטור ורוצה שומר שאינו
בכל  וכל כאן, ידובר מרצונו כשנשבע אלא להשבע, חייב
לשבועות  יו"ט (תוספות אלו שבפרקים הפקדון שבועות

מ"ב). או 48)פ"ה, השור ומת אונס, כשאירע אפילו
באונסין. חייב שגנב שפטור 49)נשבה, חנם שומר כדין

קה:). קמא (בבא האונס על וכלֿשכן ואבידה גניבה על

.ËB¯ÎOL ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ50Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ˙ ¿≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿««»ƒ¿«
ÔÓe ‰¯e·M‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ;ÔB„wt‰«ƒ»∆¬≈»««¿ƒ«¿»ƒ

‰˙Èn‰51ÚaLÂ ,ÈÏ BzÏ‡L‰ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿≈ƒ»«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -52ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ; «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ
‰Î‡Ïn‰ ˙ÚLa ‰˙Èn‰53˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «ƒ»ƒ¿««¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

‰Ï‡L‰54. «¿»»

על 50) ופטור ואבידה גניבה על חייב ושוכר למלאכתו,
"ארבעה 51)האונסין. מ"א) פ"ח, (שבועות ששנינו כמו

בשכר) (שומר שכר נושא והשואל, חנם, שומר הם: שומרים
ונפטר), פשע, (שלא הכל על נשבע חנם שומר והשוכר,
נושא  מלאכה), מחמת ממתה (חוץ הכל את משלם והשואל
(מקרי  השבוייה... ועל השבורה על נשבעים והשוכר שכר

הגניבה". ואת האבידה את ומשלמים הכל 52)אונס)
שם. קמא בה,53)בבבא מלאכתו מחמת תמות שאם

הוא  שלמעשה בעוד אלו, שקר בדברי יפטר ואילך משבועה
(ע"פ  שיחזירנו עד האונסין בכל חייב והגנב גנבו, עצמו

שם). "בהל'54)רש"י התימנים: ובכת"י ה"א, פ"א,
מלאכה  מחמת מתה צו:) מציעא (בבא אמרו וכן שאלה".
להעמידה  "לא למשאיל לומר שיכול עליה, פטור השואל -
מפני  להגן המיטה מעל חופה כעין שפורשים (רשת בכילה

שאלתיה". הזבובים)

.ÈCÎÈÙÏ55Bz„˜Ù‰ ‰z‡ Ï·‡ ,Èz·‚ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«…»«¿ƒ¬»«»ƒ¿«¿
È¯‰Â ,ÈÏ e‰zÏ‡L‰ B‡ B¯ÓLÏ Èz¯ÎO B‡ ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,e‰Á˜ EÈÙÏ E¯BL¿¿»∆»≈¿ƒ¿««∆¬≈∆»
¯Ët ‡ÏÂ ,Ô¯wa ‰„B‰ È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈»«∆∆¿…»«

ÌeÏkÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ56. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

מפני 55) הוא הפקדון בשבועת שחייב הטעם וכל הואיל
רש"י  (לשון ממון" כפירת לידי לבוא זו שבועה "שסוף

ואין 56)שם). הבזיון, מפני גנבו, שלא לומר שיקר אלא
דברים. כפירת אלא זו

.‡ÈÈz˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««»¿«¿ƒ«¬«ƒ…»«ƒ
B‡ ;EÈÙÏ ElL È¯‰ B‡ ÂÈÓc Á˜ ‰ˆ¯z Ì‡ ,ÂÈÓ„»»ƒƒ¿∆«»»¬≈∆¿¿»∆
‰OÚ‡L ‰Î‡ÏÓ ¯ÎOa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡L∆»««»¿«ƒƒ¿«¿»»∆∆¡∆
‰ÚBz ;CÏÂ epÁ˜ B‡ EÏ ‰OÚ‡L ‰ˆ¯z Ì‡ ,EÏ¿ƒƒ¿∆∆∆¡∆¿»∆»≈∆
ÂLÎÚ ,ElL ‡e‰L ÈzÚ„È ‡ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ C¯ca«∆∆¿»ƒ¿…»«¿ƒ∆∆¿«¿»
È¯‰Â ,ı¯ È˙¯t ¯Á‡ :¯Ó‡L B‡ ;CÏÂ epÁ˜ ÈzÚ„iL∆»«¿ƒ»∆»≈∆»«««»»ƒ»«¬≈
¯eËt - el‡Ó ‰ÚË Ïk ÏÚ ÚaLÂ ;EÈÙÏ ‡e‰¿»∆¿ƒ¿««»«¬»≈≈»

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ57.ÌeÏkÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L , ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ¿
.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

פרט 57) - כב) ה, (ויקרא בה "וכחש שנאמר קה: קמא בבא
התביעה. בעיקר כופר שאינו כלומר, בעיקר" למודה

.·È„Á‡ BÚ·˙e ,ÔÈÙzL ÈLÏ ÔBÓÓ ·iÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«»»ƒ¿≈À»ƒ¿»∆»
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,Ô‰Ó58, ≈∆¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»

ÔBÓÓ ¯Ùk È¯‰L59Ïka ‰„B‰Â ,Ì‰ÈL e‰eÚ·z .60 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆¿»«…
,Bc·Ï ‰fÓ ‡l‡ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿»«…»ƒƒ∆»ƒ∆¿«

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ61¯Ët ‡Ï È¯‰L , ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»«
.Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,ÌeÏkÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»«»ƒ¿«ƒ

לז.58) בחלקו 59)שבועות השני לשותף שמודה ואעפ"י
ה"א  פ"ה, שבועות בירושלמי אולם שם. כמבואר לו, המגיע
השותפים. מן באחד למכחש פרט - בעמיתו וכחש אמרו:
וביקש  כאחד שהפקידו ששנים לפי שם, הטעם ומפרש
לומר  יכול שהנפקד לו, שומעים אין שלו את ליטול האחד
הודאתו  שאין נמצא כאחד, לשניכם אלא נתחייבתי לא
ממון, כפירת משום בשבועתו אין וממילא לשלם, מחייבתו
כתב  וכבר פ"ה. לשבועות ברי"ף זה ירושלמי הובא וכן
ירושלמי  שדברי שם, ובר"ן ברא"ש הובא אפרים. רבינו
משמע  שמתוכה לז. בשבועות הבבלי מסוגיית נדחים אלה
בשבועת  חייב לשקר, ונשבע השותפים מן לאחד שהכופר

רבינו. דעת שזוהי וכנראה סכום 60)הפקדון, בכל
לאחד 61)התביעה. למודה פרט - בה וכחש שם, שבועות

וכאמור. השותפים, מן

.‚È¯ËLa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ62da ¯ÙÎÂ ,63 ¿≈ƒ∆»¿»»»ƒ¿»ƒ¿»¿»«»
¯ËMa È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈«¿»

Ú˜¯w‰ „aÚzL64Ú˜¯˜a ¯ÙBÎk ‰Ê ‡ˆÓÂ ,65¯·Îe . ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿«¿«¿»
e¯‡a66˙Úe·MÓ ¯eËt - Ú˜¯˜a ¯ÙBk‰L , ≈«¿∆«≈¿«¿«»ƒ¿«

ÔB„wt‰67ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ , «ƒ»¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««
¯˜L68. ∆∆

הלוה.62) על חוב שטר למלוה שיש 63)שיש זו בהלואה
שטר. הלוה 64)עליה מכר ואפילו למלוה, הלוה שלא

לטרפם  ויכול למלוה, מושבעים הם הרי לאחרים, הקרקעות
להם. קודם שהוא זה, בשטר הלקוחות כאילו 65)מידי

בה. כופר וזה קרקעו, תובעו פ"ז,66)התובע לעיל
על 67)ה"בֿג. קרבן מביאים "אין לז: בשבועות וכן

כב, ה, ויקרא תמימה" וב"תורה קרקעות". שעבוד כפירת
של  מפיו לא הלוה, על חוב שטר למלוה יש אם מסביר:
עליו, מעיד שהשטר בכפירתו, וגם בהודאתו חיים אנו הלוה
דברים  כפירת אלא ממון, כפירת עמה שיש שבועה כאן ואין

הקרבן. מן פטור ולפיכך לכפול 68)בלבד, רבינו הוצרך
כשלעצמו  הדבר כי ביטוי, שבועת משום שחייב פעם כל
בשבועת  וחייב ממון שכפר שבזמן ביותר, ומוזר תמוה הוא
משבועת  פטור שהוא ובזמן אשם, בקרבן נפטר הוא הפקדון
עליו  מחמיר אתה בלבד, ביטוי משום רק וחייב הפקדון
פ"א, לעיל (ראה במזיד ביטוי שבועת כדין מלקות ומחייבו
שבכל  משמיענו לפיכך הגיון? ומחוסר מופלא זה והרי ה"ג)
ובין  קנס משום שנפטר בין הפקדון משבועת הפטור חלקי
פרוטה  שוה חוסר משום שנפטר בין קרקע, משום  שנפטר
לבדו  מזה אלא לויתי לא כשאומר ובין הט"ז), פ"ז (לעיל

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



zereayקע zekld - d`ltd xtq - oeiq e"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבועת  משום לפחות חייב המקרים בכל הי"ב), (לעיל
(רדב"ז). מט: בשבועות הש"ס דברי ע"פ ביטוי,

.„È„·Ïa ÌÈ„Úa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰69ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , »¿»»»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
B˙¯ÈÙÎa BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ¿ƒ»

‰zÚ ÌlLlÓ70ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLkL Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿«≈«»¿««ƒ∆¿∆»»≈ƒ
- B˙¯ÈÙk BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡lL ‡ˆÓÂ ,ÌlLÏ ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿»∆…ƒ»¿ƒ»

ÌÈ„Ú‰ e‡B·È ‡Ï ‡nLÂ ,dzÚa ‰ÏÈÚB‰ È¯‰71B‡ ¬≈ƒ»¿ƒ»¿∆»…»»≈ƒ
Ô˙e„Ú Ìi˜˙˙ ‡ÏÂ e‡B·È72eÏÒtÈ B‡73CÎÈÙÏe , »¿…ƒ¿«≈≈»ƒ»¿¿ƒ»
·iÁ74. «»

שטר.69) עליה לו באו.70)ואין לא עדיין כשהעדים
הים.71) למדינת ילכו או לז:) (שבועות שימותו
לזה.72) זה מכוונים דבריהם ימצאו ולא שיוכחשו,
לעדות,73) הפוסלתם עבירה ע"י או שביניהם, קרבה ע"י

שיזומו. מלשלם.74)או בכפירתו עצמו שפטר

ה'תשפ"א  סיון ט"ו רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכמה 1) שנשבעו העדים קנס, עדי השבעת העדות, שבועת

שאינם  ונמצאו להעיד שיודעים נשבעו כאחד, תובעים
יודעים.

.‡Úa˙p‰ ·iÁ˙iL ˙e„Ú BÏ „ÈÚ‰Ï ÂÈ„Ú Ú·Bz‰«≈«≈»¿»ƒ≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
dc·Ï Ô˙e„Úa2ÔBÓÓ ‰Ê Ú·B˙Ï ÔzÏ3ÏËÏhn‰4, ¿≈»¿«»ƒ≈¿≈«∆»«ƒ«¿≈

eÚaLÂ Ô˙e„Úa e¯ÙÎÂ5ÔÈa ÔÈc ˙È·a eÚaLpL ÔÈa , ¿»¿¿≈»¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿¿¿≈ƒ≈
ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ eÚaLpL6ÌeMÓ ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬≈≈«»ƒƒ

Ì˙¯ÈÙÎa ÔBÓÓ e‰e„ÈÒÙ‰ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·L7. ¿«»≈∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
Ú·Bz‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ8Ba e¯ÙÎÂ9‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ»«≈«¿»¿««ƒ∆…

B˙Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ô‰ eÚaL10ÔÂÈk , ƒ¿¿≈¿…»»≈««¿»≈»
e¯ÙkL11ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -12‡e‰Â .13˙È·a ÌÚÈaLiL ∆»¿¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿≈

ÔÈc14. ƒ

ב"עדותם 2) מתחייב הנתבע שאין קנס, עדי למשביע פרט
שהרי  אותו, המחייבת היא כפירתו עם עדותם אלא לבדה"
כמבואר  לשלם, לחייבו עדותם תועיל לא בקנס יודה אם
כתי  שתי המשביע להוציא רבינו נתכוין וכן ה"ד. להלן
העדות, משבועת פטורה היא הראשונה, כפרה שאם עדים,
ממון  להוציא ואפשר השניה, הכת עדות על סומכת שהיא
הט"ו. פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר השניה, הכת בעדות

ה"ד.3) פ"ז, לעיל ראה ממון, גופם שאין לשטרות פרט
ה"ג.4) בסמוך וכמבואר ועבדים, לקרקעות מפי 5)פרט

(משנה, עדות לך יודעים אנו שאין שבועה שאמרו: עצמם,
לא:). בביתֿדין,6)שבועות תהיה שכפירתם והוא, שם.

ה"ב. בסמוך הנתבע 7)כמבואר היה לו, העידו שאילו
לו. לשלם עליכם,8)מתחייב אני משביע להם: שאמר

וכך. כך ממון פלוני ביד לי שיש ותעידוני שתבואו
עדות.9) לך יודעים אנו אין אמן 10)שאמרו: העונה כי

לעיל  כמבואר מפיו, שבועה כמוציא אחרים, השבעת אחר
ה"א. העדות,12)בביתֿדין.11)פ"ב, שבועת  בקרבן

כי  ונפש הכתוב: משמעות וכן הי"ב. פ"א, לעיל כמפורש

מפי  שבועה ששמעה כלומר, - אלה קול ושמעה תחטא
אלא  אמן, ענה לא אפילו עוונו, ונשא יגיד לא אם - אחרים
- לך להגיד מה לי ואין עדות, לך יודע איני ואמר: כפר

ספר'). ('קרית מפי 14)ובלבד.13)חייב הנשבע אמנם
להשבע  צריך אינו השבועה, על אמן שענה או עצמו
אלו  אבל א. ל, שבועות במשנה וכמבואר בביתֿדין,
שבועתם  קבלת אין אמן, ענו ולא התובע מפי שהושבעו
בביתֿ היא שהכפירה ומכיוון כפירתם, בשעת אלא נקבעת
איך  כי בביתֿדין, להיות צריכה ההשבעה אף (שם), דין
בביתֿדין  וקבלתה בחוץ תהיה שההשבעה לומר אפשר
ובביאורנו  הי"ז, פ"י לקמן וראה בה"י). ולקמן כאן, (רדב"ז

ביהודה'. ה'נודע בשם שם

.·e¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
eÚaLpL ÔÈa .ÔÈ„ ˙È·a Ô˙e„Úa15˙È·a ÔÚÈaL‰ B‡ ¿≈»¿≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÚÈaL‰ B‡ eÚaLpL ÔÈa ,ÔÈc16, ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ
‰¯ÈÙk‰Â17„·Ïa ÔÈc ˙È·a18„ÈbÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL . ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«∆∆¡«ƒ…«ƒ

„ÈbiL ÌB˜Ó - BBÚ ‡OÂ19‡Ï Ì‡L ‡e‰ ÏÈÚBÈÂ ¿»»¬»∆«ƒ¿ƒ∆ƒ…
·iÁ˙È ÌL „ÈbÈ20. «ƒ»ƒ¿«≈

עצמם.15) שבועתו.16)מפי אחר אמן בכת"י 17)וענו
הכפירה. וכדעת 18)התימנים: א. ל, שבועות משנה,

בביתֿדין.19)החכמים. אלא מתקבלת עדות ואין עדותו,
הט"ז.20) פ"י, לקמן וראה א. לב, שבועות

.‚È‡L ˙e„Úa ÔÚ·zÔBÓÓ ˙·iÁÓ d21˙e„Úa B‡ ¿»»¿≈∆≈»¿«∆∆»¿≈
˙BÚ˜¯˜22- eÚaLÂ e¯ÙÎÂ ,˙B¯ËL B‡ ÌÈ„·Ú B‡ «¿»¬»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿¿

ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈∆≈«»ƒ∆»«
ÏÊ‚Â „È ˙ÓeO˙e ÔB„wÙÏ ‰ÓBcL ÔBÓÓ ˙e„Ú ˙¯ÈÙk¿ƒ«≈»∆∆¿ƒ»¿∆»¿»≈

‰L¯ta ·e˙k‰ ÔË¯tL ‰„·‡Â23ÔÈÏËÏhÓ Ô‰L , «¬≈»∆¿»»«»«»»»∆≈ƒ«¿¿ƒ
ÔBÓÓ ÔÙebL24ÔzÈ - ‰ÊÏ e„ÈÚiLÎe ,25.‰Ê ∆»»¿∆»ƒ»∆ƒ≈∆

לקמן 21) ראה לוי. או כהן שהוא לו להעיד שתבעם כגון
אלא  מדבר הכתוב שאין "מנין לג:) (שם אמרו וכן ה"ג, פ"י
ונאמר  ידע), או ראה (או "אואין" כאן נאמר ממון, בתביעת
בגזל, או יד, בתשומת (או אואין הפקדון) (בשבועת להלן
(כמפורש  ממון בתביעת אלא מדבר אינו להלן מה עשק), או
ממון". בתביעת אלא מדבר אינו כאן אף בפסוק)

לתובע.22) קרקע להחזיר כא.23)המכוונת ה, ויקרא
נלמדת  העדות ושבועת הפקדון, שבועת פרשת שהיא
תחטא", "כי כאן נאמר הפקדון, משבועת ב'גזירהֿשוה'
לזה, זה להשוות תחטא" "כי (בפקדון) להלן ונאמר

א. לה, שבועות במס' אע"פ 24)וכמבואר לשטרות, פרט
פ"ז  לעיל וכמבואר ממון, גופם אין - ליד מיד שמטלטלים
ובביאורנו. שם כמבואר לקרקעות, הושוו - ועבדים ה"ד,

ובחזקתם"25) בעליהם לפני הם הרי "וקרקעות הנתבע.
יוחנן, רבי כדעת לז:) (שבועות שם לעיל רבינו כלשון
(שם  דורש היה עקיבא ורבי פטור. - קרקע עדי שהמשביע
מאלה  יש - ה) ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם כי "והיה לד.)
ממון  תבעו כיצד? הא פטור. שהוא מאלה ויש חייב, שהוא
המחייבת  עדות ואפילו פטור", - אחר דבר תבעו חייב, -
שם  הסוגיא במסקנת כמבואר פטור, - קרקע עדי כגון ממון,

ספר'). ('קרית

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



קעי zereay zekld - d`ltd xtq - oeiq e"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„Ò˜ È„Ú ÚÈaLn‰ ÔÎÂ26ÔÈ¯eËt - e¯ÙÎÂ ¿≈««¿ƒ«≈≈¿»¿»¿¿ƒ
‰„B‰Â Úa˙p‰ Ì„˜ Ì‡L ÈtÓ .˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ»««ƒ¿»¿»
¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ e‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ÌlLlÓ ¯ËtÈ - Òwa«¿»ƒ»≈ƒ¿«≈¿««ƒ∆»»≈ƒ««

e„ÈÚ‰Â Ôk27Ô˙e„Úa ‰Ê e·iÁ ‡Ï ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ , ≈¿≈ƒƒ¿¿»≈ƒ…ƒ¿∆¿≈»
˙·iÁÓ‰ ‡È‰ Úa˙p‰ ˙¯ÈÙk ÌÚ Ô˙e„Ú ‡l‡ ,dc·Ï¿«»∆»≈»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿«∆∆

Ô˙B‡28Ô˙e„Ú ÏÈÚBz ‡Ï - ‰„B‰ Ì‡Â ÏÈ‡B‰Â ;29Ì‡ , »¿ƒ¿ƒ»…ƒ≈»ƒ
ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ d· e¯Ùk30. »¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ממנו,26) שגנבו שורו את מכר או טבח שפלוני לו שיעידו
ה"א, פ"ח לעיל כמבואר והמכירה, הטביחה על קנס שחייב
לא  ואמר: בתי, על רע שם הוציא שפלוני לי, שתעידו או
ראה  קנס, שקלים מאה לשלם וחייב בתולים, לבתך מצאתי

ב. לג, מודה 27)שבועות עה.) (בבאֿקמא היא הלכה כי
פטור. - עדים באו ואח"כ התימנים:28)בקנס ובכת"י

לנתבע. והכוונה הודה 29)אותו. אם ממון, שבדיני בעוד
עדים. כמאה בעלֿדין שהודאת לשלם, חייב בעצמו

הדורש:30) עקיבא, רבי פי על יוחנן כרבי א. לד, שבועות
שהכוונה  כב) אות לעיל (ראה פטור" - אחר דבר "תבעו
נפשטה, שלא בעיה שזוהי א לג, שם וראה קנס. לעדי

מספק. קרבן מביאים אינם וממילא

.‰„Èa ÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL È‡ ÌÎÚÈaLÓ«¿ƒ¬∆¬ƒ∆»¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÈBÏt31‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â32, ¿ƒ«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‡e‰L Ô¯w‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆∆∆
ÔBÓÓ33Ì‡ ÔÎÂ .Ò˜ ‡e‰L ÏÙk‰ ÈtÓ ‡Ï , »…ƒ¿≈«≈∆∆¿»¿≈ƒ

Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡L BÏ e„ÈÚiL ÌÚÈaL‰34, ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆»«¿ƒƒ»ƒ
˙La‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆

Ì‚t‰Â35ÈtÓ ‡Ï ,ÌlLÓ Úa˙p‰ Ì‰a ‰„B‰ Ì‡L , ¿«¿»∆ƒ»»∆«ƒ¿»¿«≈…ƒ¿≈
Òw‰36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. «¿»¿≈…«≈»∆

ככתוב 31) הכפל, את משלם והגנב חפץ, איזה ממני שגנב
ג). כב, מכרו,32)(שמות או וטבחו שור, ממני שגנב

ארבעה, - ובשה השור, תחת בקר חמשה לי חייב נמצא
לז). כא, (שם -33)ככתוב בו מודה הנתבע היה ואפילו

לבדה. בעדותם מתחייב שהיה נמצא חייב, והרי 34)היה
חמשים  של הקנס על נוסף ופגם, בושת לו לתת חייב הוא

ה"ג,35)שקלים. פ"ה לעיל (ראה ממון תורת להם שיש
לבדה. בעדותם מתחייב הנתבע שהיה נמצא ובביאורנו),

מישראל,36) בת לכל התורה מן הקצובים שקלים חמשים
ופגם, בושת על נוסף - הדיוטות בת בין מלכים בת בין

ה"ב. פ"ח, לעיל בביאורנו שבועות 37)כמבואר משנה,
ה"ב. פ"ח, לעיל והשווה שם. בגמרא וכמבואר א. לג,

.Âe¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
BÁeÏL B‡ BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ˙ÚÈ·z ¯Á‡ eÚ·MÈÂ38; ¿ƒ»¿««¿ƒ«««ƒ«¿¿

ÔÈ¯eËt - ÌÚa˙iL Ì„˜ eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿¿ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
.˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈

אחרי 38) הנתבע, מידי הכסף את לקבל מורשה שהוא
לג, ובשבועות ה"ו. פ"ז, לעיל ראה עדותם. יעידו שהעדים
ואינו  העדים להשביע שליח אבל בהרשאה", "בבא ב:
את  להשביע יכול אינו הנתבע מידי הכסף לקבלת מורשה

פ"ד, (שבועות המשנה בפירוש רבינו דברי הם וכן העדים,
כשמשביעים  שהעדים ג"כ, הדין שמעיקרי "לפי מ"ז)
מבואר  והטעם, רוקח'). ('מעשה חייבים" וכפרו המורשה

הבאה. בהלכה בסמוך

.Ê‰ÓÏ :BÏ e¯Ó‡ ,Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ Ú·Bz‰ e‡¯ ?„ˆÈk≈«»«≈«≈«¬≈∆»¿»»
˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?eÈ¯Á‡ ‡a ‰z‡«»»«¬≈¿»∆≈»¿ƒ¿≈

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -39‡lL ÈtÓ ; ¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…
˙ÚÈ·˙a eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ ÔÚ·z¿»»«≈«∆»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

ÔÓˆÚ40‰ÊÏ eÚ„z Ì‡L :Úa˙p‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ≈¿»∆
È˙B‡ Ú·BzL41- e¯ÙÎÂ ,BÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ˙e„Ú ∆≈«ƒ≈∆»¿»ƒ¿»¿

ÌÚÈaLiL „Ú ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈«∆«¿ƒ≈
Ú·Bz‰42e‡B·iL ÌÚÈaL‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈«¿≈»ƒ«ƒƒ¿ƒ»∆»

Ô‰L - e¯ÙÎÂ ,ÔBÓÓ ÈBÏt „Èa ÈBÏÙÏ LiL e„ÈÚÈÂ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆≈
BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa Ú·Bz‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt43Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈∆«≈«««ƒ«¿¿≈ƒ

˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„˜44˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - »¿»¿»»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«
„Ú ‡e‰Â ‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ :¯Ó‡pL ;˙e„Ú‰45- »≈∆∆¡«¿»¿»»»¿≈

.˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„wL ‡Ï ,‰Úe·LÏ ˙e„Ú ‰Ó„wL∆»¿»≈ƒ¿»…∆»¿»¿»¿≈

ב.39) לא, "אם 40)שבועות א) ה, (ויקרא אמרה והתורה
תובעם  הוא שמשמעו יגיד" "לוֿלא עונו", ונשא יגיד לוא
('קרית  כופרים אלא להגיד מסרבים והם להגיד, תחילה

לט. אות להלן וראה אותי.41)ספר'). התימנים: ובכת"י
לדרוש 42) (מלא, יגיד" לוא "אם שנאמר: א. לה, שבועות

ואם  עוונו, ונשא - יגיד לא (לתובע) לו אם לוֿלא) בו,
שם: למשנה בפירושו רבינו ולשון פטור. - יגיד לא לאחר
מפי  ולמדנו ואל"ף, בוי"ו . . . יגיד לוא אם יתברך "אמר
. . . והשלילה הקנין הענינים שני על לעורר שזה השמועה
יגיד  לא אם לנתבע אבל . . . עוונו ונשא יגיד לא לו אם
שם: המשנה לשון רבינו מפרש פטור". - אותו לפטור
ולטובתו. לנתבע הכוונה עדות" לו יודעים אתם "שאם

הנתבע 43) אם קלֿוחומר, הדברים והרי ב. לג, שבועות
כל  לו שאין - זה לחייבם, יכול אינו זו, לעדות שייך שהוא

דין אינו לתביעה, (רדב"ז).שייכות מחייבם שאינו
העדות.44) ולא 45)לידיעת שעה, באותה עד שהיה

וברש"י). לה. (שבועות אח"כ שיהיה

.Á˙e„Ú ÈÏ eÚ„zLk ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ ?„ˆÈk≈««¿ƒ«¬ƒ¬≈∆¿∆≈¿ƒ≈
¯Á‡ ˙e„Ú BÏ eÚ„ÈÂ ,ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,Èe„ÈÚ˙e e‡B·zL∆»¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿≈««
ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ „ÈÚ‰Ï ÌÚ·˙e ,Ôk≈¿»»¿»ƒ¿»¿¬≈≈¿ƒ

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ46. ƒ¿«»≈

שם.46)

.Ë„ÁÈiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÌÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡47 ≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆¿«≈
eÚ·MÈ B‡ ÌÚÈaLÈÂ Ú·Bz‰ Ì˙B‡48„ÓÚ ?„ˆÈk . »«≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¿≈«»«

ÈÏ Ú„iL ÈÓ Ïk È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡Â ˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆¿»««¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆≈«ƒ
ÂÈ„ÚÂ ,ÔÓ‡ Ìlk eÚÂ ,ÈÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL ˙e„Ú≈∆»¿»ƒƒ¿»À»»≈¿≈»
el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ ÂÈ„Ú Ú·z Ck ¯Á‡Â ,ÌÏÏÎaƒ¿»»¿««»»«≈»¿»¿¬≈≈
ÂÈ„Ú „ÁÈ ‡lL ÈtÓ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…ƒ≈≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Úe·La49È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¬»ƒ»««¿ƒ«¬ƒ
e‡B·iL ˙e„Ú ÈÏ eÚ„È Ì‡L Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰ Ïk»»¿ƒ»∆ƒ≈¿ƒ≈∆»
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el‡ È¯‰ - e¯ÙÎÂ ,ÌÏÏÎa ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,ÈÏ e„ÈÚÈÂ¿»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»»¿»¿¬≈≈
ÌÈ¯Á‡ ÏÏÎa Ì„ÁÈ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ50. «»ƒƒ¿«»≈∆¬≈ƒ¬»ƒ¿«¬≈ƒ

להם.47) ויתכוין עצמם.48)יקצה א.49)מפי לה, שם
וכתב  ומיוחד. ידוע עד משמע עד", "והוא אמרה: והתורה
משביע  ואומר: הכנסת בבית העומד שזה משום שם: הר"ן
אינו  מהסתם וכו', עדות לי יודעים אתם אם עליכם אני
שאינו  מי ביניהם שיש הוא, יודע שהרי כולם, את משביע
בתוך  המושבעים את כולל שהוא נמצא עדות, לו יודע

יחוד. כאן ואין מושבעים, ופירש 50)הבלתי הואיל
יחוד  כאן ויש כולם, על שבועה חלה כולם, את שמשביע
למד, אתה ומכאן שיור. ללא בבית הנמצאים לכל עדים
עדות, לו יודע אם מספק, חבירו את להשביע אדם שיכול
אע"פ  העומדים, כל על חלה שהשבועה אומר שאתה כשם

שם). (ר"ן לא אם עדות לו יודעים אם יודע שאינו

.ÈÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ‰Â e‡Ba :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ
˙Òk‰ ˙È·a „ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,ÈBÏt „Èa ‰Ó»∆¿«¿ƒ¿««»»«¿≈«¿∆∆

ÈÓ Ïk ÚÈaL‰Â‡ÏÂ ,„ÈÚÈÂ ‡B·È ˙e„Ú BÏ Ú„BiL ¿ƒ¿ƒ«»ƒ∆≈«≈»¿»ƒ¿…
ÔÚ·z È¯‰L ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ e‡a»¿…≈ƒ¬≈≈«»ƒ∆¬≈¿»»

‰lÁz51Ê‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .52ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆¿ƒ¿∆»
ÔÈc ˙Èa53eÚ Ì‡ :ÔÈc ˙Èa ÈÙa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ¬»ƒ…»ƒ¿≈≈ƒƒ»

˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - ÔÓ‡54Ô˙e„Úa e¯tÎiLk »≈«»ƒƒ¿«»≈¿∆ƒ¿¿¿≈»
ÔÈc ˙È·a55ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÓ‡ eÚ ‡Ï Ì‡Â ;56. ¿≈ƒ¿ƒ…»»≈≈»«»ƒ

העומדים 51) כל את מהמשביע עדיף וזה אותם, וייחד
בפני  מעולם ייחדם שלא הקודמת, שבהלכה בביתֿהכנסת
(רדב"ז). תביעתו בשעת ייחדם כאן ואילו עצמם,

ההשבעה.52) עצמם,53)בשעת מפי נשבעו ולא הואיל
בביתֿדין  שישביעם צריך השבועה, אחרי אמן ענו ולא
שאיֿאפשר  ה"א. לעיל כמבואר ביתֿדין, לפני ויכפרו
בפני  תהיה כפירתם) (זוהי וקבלתה בחוץ, תהיה שהשבועה

מפיו,54)ביתֿדין. שבועה כמוציא אמן שהעונה
(משנה  לביתֿדין מחוץ אפילו מועילה עצמם מפי והשבועה

ל.). לעיל 55)שם כמבואר בלבד, בביתֿדין שהכפירה
הושבעו 56)ה"ב. ולא הואיל בביתֿדין, כשכפרו אפילו

כפ  ע"י אלא שבועה קבלת כאן שאין כיון ירתם,בביתֿדין.
ביתֿדין. בפני וקבלתה בחוץ תהיה שהשבועה בדין אינו
בביתֿ תהיה שהכפירה אלא ההקפדה אין הראב"ד ולדעת
כשלא  אפילו בביתֿדין, מחוייבת אינה השבועה אבל דין,

הי"ז. פ"י, לקמן השווה אמן. ענו

.‡È‰Úe·La ÂÈ„Ú ÚÈaLn‰ „Á‡57:Ô‰Ï ¯Ó‡L B‡ , ∆»««¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»∆
- ‰Úe·La È‡ ÌÎ¯ÒB‡ ,‰Úe·La ÌÎÈÏÚ È‡ ‰eˆÓ¿«∆¬ƒ¬≈∆ƒ¿»∆¿∆¬ƒƒ¿»

ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰58ÌMa ÌÚÈaLiL ‡e‰Â .59ÈepÎa B‡ ¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈«≈¿ƒ
ÌÈÈepk‰ ÔÓ60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

וכו'.57) ותעידוני תבואו לא אם עליכם אני משביע שאומר:
א.58) לה, שם השמות 59)משנה, מן השם בהזכרת

רבינו  כלשון צבאות, שדי, אלקים, ה', כגון המיוחדים,
שם. למשנה במי 60)בפירושו או "רחום" או "חנון" כגון
אפים". "ארך מוסיף 61)ששמו ה"ד ושם ה"ב. פ"ב, לעיל

בדבר  אסור זה הרי . . . שם הזכיר ולא שבועה "אמר רבינו:

עד  . . . קרבן מביא ולא לוקה אינו אבל עליו, שנשבע
כינוי". או המיוחדים השמות מן שם בה שיהיה

.·ÈÌ‰L ÔBLÏa ÌÚÈaLiL „Ú ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ«»ƒ«∆«¿ƒ≈¿»∆≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ62. «ƒƒ»

אלה",62) קול "ושמעה א) ה, (ויקרא "שנאמר א. לג, סוטה
שהיא  לשון בכל - רש"י) באלה, והשביעוה נאמר: (ולא

ה"ז. פ"ז, לעיל וראה שומעת".

.‚È˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈
ÌÚa˙iL :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚ Èt ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¬»»¿»ƒ¿≈≈∆ƒ¿»≈

Ú·Bz‰63ÔBÓÓ ˙e„Ú ‰È‰zLÂ .64ÔBÓÓ ‰È‰iLÂ . «≈«¿∆ƒ¿∆≈»¿∆ƒ¿∆»
ÏËÏhn‰65„·Ï Ô˙e„Úa ÌlLÏ Úa˙p‰ ·iÁ˙iLÂ .66 «ƒ«¿≈¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«≈¿≈»¿«

Ú·Bz‰ ÔÚ·zL ¯Á‡ e¯tÎiLÂ .e„ÈÚ‰ Ì‡67. ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿¿««∆¿»»«≈«
B‡ ÌMa ‰Úe·L ÌL ‰È‰zLÂ .ÔÈc ˙È·a e¯tÎiLÂ¿∆ƒ¿¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆»¿»«≈

‰Úe·MÏ ˙e„Ú‰ ˙ÚÈ„È Ìc˜zLÂ .ÈepÎa68„ÁÈiLÂ . ¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»≈«¿»¿∆¿«≈
‰ÚÈ·z‰ ˙Úa B‡ ‰Úe·M‰ ˙Úa ÂÈ„Ú69‰È‰zLÂ . ≈»¿≈«¿»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ¿∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa ‰Úe·M‰«¿»¿»∆≈«ƒƒ»

ycew zegiyn zecewp

Îlr `l` zecrd zreaya miaiig micrd oi`y ,zcnl dpd"
mixikn ody oeyla dreayd didzy ...mixac dxyr it

."dze`

על  נאמר כך: זו הלכה לבאר יש העניינים, פנימיות על־פי
להיות  הוא ישראל של תפקידם כי עדי", "אתם ישראל עם

הוי'. שם על עדות
כל, מעין הנעלם דבר על רק שייך העדות עניין כל
נפעלת  זו עדות הזה. בעולם אלוקות מציאות ובעניינינו
בדוגמת  שהיא מציאות בעולם כאן שיש על־ידי־זה
אדם. קרויים אתם - אדם" "נעשה - שלמעלה המציאות 

מכל  "המעט הם שישראל שאף רואים הגויים כאשר והנה
ועומדים  וקיימים חיים נשארים זאת ולמרות העמים",

ה  - ומצוותיה תורה היהדות, ענייני על ההוכחה בתוקף זו רי
היא  זו ועדות הקב"ה, של מציאותו על ביותר הטובה
שבכוחן  הדברות עשרת על המרמזים דברים עשרה על־פי
והנה  עדים. ולהיות תפקידם את לקיים ישראל יכולים
אותה", מכירים שהן בלשון "שתהיה הוא העשירי העניין
בגדר  אינו וספרי, וספרא וירושלמי בבבלי התורה לימוד כי
ריבוי  מפני ישראל כל אצל אותה" מכירים שהן "לשון
כך  לשם שצריך ובפרט וכו' חלוקות מדרשות השקו"ט
מהם  יודע אחר־כך ורק ארוך, וזמן חכמה ונפש רחבה דעת
בספר  אבל כו'. והמותרים האסורים בדברים הנכוחה הדרך
ודרך  ברורה בלשון שהוא המעלה ישנה תורה' 'משנה
בלא  הכל בפי סדורה כולה תושבע"פ שתהא עד קצרה
מיוחדת  מעלה שישנה ונמצא כו'. פירוק.. ובלא קושיא
"אתם  - ישראל של לתפקידם ביחס הרמב"ם בלימוד

אותה". מכירים "שהן בלשון הוא זה ספר שכן עדי",
('c oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פלוני 63) ביד לפלוני יש אם שיעידו אחר להשביעם פרט
ה"ז. לעיל עצמו, בעלֿדין התובע זה שאין ממון,

פ"י 64) לקמן לוי, או כהן שהוא לו להעיד תבעם אם פרט
גופם 65)ה"ג. שאין ושטרות ועבדים. לקרקעות פרט

ה"ג. לעיל לעדי 66)ממון, פרט לבדה, התימנים: ובכת"י
ה"ד. לעיל המחייבתו, היא הנתבע כפירת עם שעדותם קנס,

ה"וֿז.67) לעיל שיתבעם, קודם ונשבעו קדמו אם פרט
ה"ז.68) לעיל 69)לעיל השבועה, בעת ייחדם שלא אע"פ

תחילה". תבעם "שהרי ה"י,

.„È˙Úe·MÓ ¯eËt - ¯eËt e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿»»ƒ¿«
Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,˙e„Ú‰70B‡ ÚaLpL ‡e‰Â . »≈¬»«»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓ‡ ‰ÚL71ÏÚ ÚaL È¯‰L ,¯Á‡ BÚÈaL‰ Ì‡ ∆»»»≈ƒƒ¿ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««
˜L¯72Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁÓ‰ Ï·‡ . ∆∆¬»«¿À»ƒ¿«»≈««ƒ

BÈ‡ - „ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯˜L ÏÚ ÚaL ‡e‰L∆ƒ¿««∆∆¿««ƒ∆≈ƒ≈
·iÁ73Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ74˙Úe·L ÌeMÓ ‡l‡ , «»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«

„·Ïa ˙e„Ú‰75˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡ÈˆB‰ ·e˙k‰ È¯‰L . »≈ƒ¿«∆¬≈«»ƒ¿«»≈
·iÁÏ Èeha ˙Úe·L ÏÏkÓ76‚‚BLk da „ÈÊn‰ ƒ¿«¿«ƒ¿«≈«≈ƒ»«≈

Ôa¯˜a77˙e˜ÏÓa ‡Ï Ï·‡78˙Á‡Ï :¯Ó‡pL ;79 ¿»¿»¬»…¿«¿∆∆¡«¿««
·iÁÓ ‰z‡ ˙BÚe·L ÈÈnÓ „Á‡ ÔÈÓa - ‰l‡Ó≈≈∆¿ƒ∆»ƒƒ≈¿«»¿«≈
·iÁ ‰È‰iL „Ú ÔÈÈÓ ÈLa B·iÁÓ ‰z‡ È‡Â ,ÚaLp‰«ƒ¿»¿ƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ«∆ƒ¿∆«»

Èeha ˙Úe·L ÔÈ„·e ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÔÈ„a80. ¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿«ƒ

השומרים 70) משבועת הפטורים לענין ב. מט, שבועות
משבועת  לפטורים והואֿהדין ביטוי, בשבועת שחייבים
ובכת"י  ה"בֿג. פ"ז, לעיל והשווה (כסףֿמשנה). העדות
העדות  משבועת פטור שאמרנו מקום "כל הנוסח: התימנים,

וכו'. שנשבע" הוא ביטוי, בשבועת חייב שהוא 71)אבל
מפיו. שבועה אחרים 72)כמוציא מפי הושבעו אם אבל

לא  שהרי ביטוי, בשבועת חייבם אינם אמן, ענו ולא וכפרו
הי"ז. בסוף פ"י לקמן וראה כלל, מלקות.73)נשבעו

ה"ג.74) פ"א, לעיל לוקה. – במזיד לשקר נשבע שאם
ויורד.75) עולה העדות.76)קרבן בשבועת
(בשבועת 77) וכאן ונעלם, נאמר "בכולם ב: לא, שבועות

כשוגג". המזיד על לחייב - ונעלם נאמר לא העדות)
משום 78) קרבנו על נוסף במזיד, ביטוי שבועת משום

העדות. מאלה".79)שבועת "באחת נאמר ולא
(כתובות 80) שאמרו כמו זה והרי כה:). (שבועות באחד

ואי  מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו "כדי לב:)
ה, ויקרא תמימה' ('תורה רשעיות" שתי משום מחייבו אתה
מלקות  לחייב שאין מסביר, - א לז, בשבועות ורש"י ה).
שהם  יודע מי כי ודאית, התראה בה שאין העדות, בשבועת
נמקו: שם וב'תוספות' בהם. להתרות ויוכל עדות, לו יודעים
לומר  שיכולים מזידים, הם אם לידע שאיֿאפשר משום

יט. אות פ"ד, שם ברא"ש וכן שכחנו.

.ÂËLiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ∆≈
„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈBÏt „Èa ÈÏ81‰Úe·L ,‰„·‡Â ÏÊb ƒ¿«¿ƒƒ»¿∆»»≈«¬≈»¿»

˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L82˙Á‡ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -83. ∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ∆»««
ÈBÏt „Èa EÏ LiL ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆≈¿¿«¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰„·‡Â ÏÊb „È ˙ÓeO˙e ÔB„wtƒ»¿∆»»≈«¬≈»«»ƒ«»««

˙Á‡Â84. ¿««

שהזכרת.82)הלואה.81) אלה אחד,83)בכל קרבן
כאחד. התביעות כל את הכוללת אחת שבועה אלא זו שאין

בפני 84) תביעה כל ופרטו הואיל א. לג, שבועות משנה,
תביעה  כל על מיוחדת שבועה נשבעו כאילו הם הרי עצמה,

הי"ב. פ"ז, לעיל השווה ותביעה,

.ÊËÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ
ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL85, ∆≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ

ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ - ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ
˙Á‡ ‡l‡86˙e„Ú EÏ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ∆»««¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa EÏ LiL∆≈¿¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ87. «»««¿««

ה"ז.85) פ"ד, לעיל בהלכה 86)מפורשת שם. משנה,
ובנידון  חלוקות, ותביעות אחד מין על מדובר הקודמת
ויש  יד, תשומת או פקדון אחת, תביעה על ידובר שלפנינו

נפרדים. מינים כל 87)בה בשפתיהם וביטאו הואיל שם,
מיוחדת  שבועה נשבעו כאילו הריהם עצמו, בפני על מין

הי"ג. פ"ז, לעיל וראה ומין. מין כל

.ÊÈ:e¯Ó‡Â ,Ì‰Ï „ÈÚ‰Ï ÌÈa¯ Ô˙B‡ eÚ·z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ»∆¿»¿
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙e„Ú ÌÎÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ»∆≈≈»«»ƒ

˙Á‡ ‡l‡88Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï . ∆»««…¿¿…¿¿…¿«»ƒ«»
ÔB„wt‰ ˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,˙Á‡Â ˙Á‡89. ««¿««¿∆∆∆≈«¿ƒ¿«ƒ»

לכולם 88) ומכוונת כוללת אחת שבועה אלא כאן אין
לך,89)כאחד. לא כשאמרו וכלֿשכן הי"ד. פ"ז, לעיל

ומקור  בביאורנו. שם כמבואר המחברת, וי"ו בלי לך, לא
כי  הפסוק: על ויקרא, פרשת כהנים' ב'תורת רבינו דברי
א: לח, בשבועות וראה ה). ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם
שהכוונה  חטאות" עשרה חמש כאן הרי חייא, רבי "תני
שם), ('תוספות' חטאת קרבן בה שיש העדות, לשבועת

אנשים. חמשה אותם ותבעו

.ÁÈ‡ˆÓÂ ,˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‡e‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰«ƒ¿»«¬≈∆≈«≈¿ƒ¿»
‡Ï Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«≈¬≈∆»¿≈»…
˙Úe·ML ÈtÓ .Èeha ˙Úe·L ‡ÏÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿…¿«ƒƒ¿≈∆¿«

Ô‰Â Â‡Ï Ba LiL ¯·„a ‡l‡ dÈ‡ Èeha90Ì‡Â , ƒ≈»∆»¿»»∆≈»¿≈¿ƒ
È˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯Ó‡91‰Ê ÔÈ‡ - …«¿»∆≈ƒ≈«¿≈≈∆

˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡l‡ Èeha ˙Úe·L92‰Ê Â‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ; ¿«ƒ∆»¿«»≈ƒ¿»∆
da LiL93‡e‰L ,daL Ô‰ Ck ,Èeha ˙Úe·L dÈ‡ ∆≈»≈»¿«ƒ»≈∆»∆

˙e„Ú BÏ Ú„BiL ÚaLp‰94Èeha ˙Úe·L BÈ‡ ,95. «ƒ¿»∆≈«≈≈¿«ƒ

והיפוכו,90) דבר להטיב", או "להרע ד) ה, (ויקרא ככתוב
ב. אות שם ובביאורנו ה"א, פ"ה, לעיל וכמבואר

יודע.91) שהוא משום 92)ונמצא חייבתו לא שהתורה
משום  אלא לביתֿדין חוץ בה להתחייב ביטוי שבועת
להעיד, וראוי בביתֿדין כשכפר אלא ואינה העדות, שבועת

וברש"י). כה: (שבועות ממון בו שיש השלילה 93)ובדבר
עדות. לו יודע שאינו שנשבע זו, ונמצא 94)שבשבועה

יודע. מכלום.95)שאינו פטור ונמצא

.ËÈBÏ „ÈÚ‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆«ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ
È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡e‰Â BÏ „ÈÚ‰ ‡lL B‡ ,„ÈÚ‰ ‡Ï ‡e‰Â¿…≈ƒ∆…≈ƒ¿≈ƒ¬≈
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Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê96˙Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿«
ÏÏk ˙e„Ú97. ≈¿»

שאינה 96) ואע"פ ולאו, בהן ישנה שהרי שם, שבועות
לו  יעיד שלא להשבע יכול אינו שהרי בעתיד), = ) בלהבא
פ"ה, לעיל וכמבואר שוא, שבועת שזוהי ידע אם עדות,
בלהבא, גם שתהא ביטוי בשבועת מקפידים אנו אין  - הט"ו

שם. בשבועות רב וכדעת ה"א. שם שאינה 97)כמבואר
ותעידוני. שתבואו עליכם משביעני בלהבא: אלא

ה'תשפ"א  סיון ט"ז חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שיש 1) דבר על ממון, חיוב בו שאין דבר על העדות שבועת

בשבועת  יתחייב מתי אחד עד מיתה, וחיוב ממון הפסד בו
העדות.

.‡ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ B‡ ÂÈ„Ú eÈ‰2·B¯˜ B‡3elÙ‡Â , »≈»∆»≈∆»»«¬ƒ
Ì‰È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒtÓ4„Á‡ CÏn‰ ‰È‰L B‡ , ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈∆∆»»«∆∆∆»
„ÈÚ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,ÂÈ„ÚÓ5„Ú ÈtÓ „Ú eÈ‰L B‡ ,6, ≈≈»∆≈»¿»ƒ∆»≈ƒƒ≈

el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ
ÔBÓÓ Ô˙e„Úa ÔÈ·iÁÓ eÈ‰ ‡Ï - e„ÈÚ‰ (e„B‰)7. ≈ƒ…»¿«¿ƒ¿≈»»

כל 2) וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.
נקרא  התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי

להעיד. ופסול פסול 3)רשע וקרוב לנתבע, או לתובע,
בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות.

קרובים. לשאר הדין שעבר 4)והוא חכמים. מדברי
עוף  בשר שאכל כגון מדרבנן, רק הוא שבה שהחיוב עבירה,
המשחקים  וכן גלויות. של שני טוב יום חילל או בחלב
זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי או בקובייא
עדי  שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי

-5)חמס. מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן
הדיין  לפני לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא
מלכים  בהלכות רבינו מדברי נראה וכן לו. הוא ביזיון ודרך
אותם  דנים דוד, בית "מלכי שכתב: ז, הלכה ג, פרק
כאמור, כי כתב, לא מעידים" "הם ואילו: עליהם" ומעידים

להעיד. ראויים א 6)אינם בעצמם, ראו לא שמעו שהם לא
להעיד. כשרים אינם וממילא אחרים, עדים מפי זו עדות

בראויים 7) - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה
מדבריהם, עדות שפסולי פי על ואף מדבר. הכתוב להגדה
לא  יעידו אם וסוףֿסוף הואיל - להעיד, התורה  מן כשרים

להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל

.·¯Ó‡L ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆∆»¿»ƒƒ∆»«
- e¯ÙÎÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÔziL ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ∆ƒ≈ƒ»«ƒ¿…»«¿»¿
e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

B˙¯ÈÓ‡a ÔBÓÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È ‡Ï - ‰Ê ¯·„a8ÔÎÂ . ¿»»∆…ƒ¿«≈«ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם:8) טוב יום התוספות וכתב בי, חוזרני לומר יכול שהיה
מטעם  אלא לו, ליתן חייב המבטיח אין עני הוא "ואפילו
דין  בית שאין צד, בשום ממון חיוב עליו שאין ונמצא נדר,

וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים

.‚Ôa BÈ‡L B‡ ÈÂÏ B‡ Ô‰Î ‡e‰L BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÚ·z¿»»¿»ƒ∆…≈≈ƒ∆≈∆
‰Le¯b9‰ˆeÏÁ Ôa B‡10ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , ¿»∆¬»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ11. ƒ¿«»≈∆≈»≈»

ופסול 9) חלל הוא לכהן מגרושה הנולד כי לכהונה, וכשר
אסורה 10)לכהונה. והחלוצה ליבמה, אמו חלצה שלא

מדבריהם. חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי לכהן
כפירת 11) בה כשיש אלא העדות שבועת על חייבים ואין

ממון.

.„Ba Ba Ï·ÁL BÏ e„ÈÚiL ÔÚ·z12˜ÈÏ„‰LÂ , ¿»»∆»ƒ∆»«¿¿∆ƒ¿ƒ
˙aLa BLÈ„‚ ÈBÏt13Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡LÂ , ¿ƒ¿ƒ¿«»¿∆»«¿ƒƒ»ƒ

‰Ò¯‡Ó‰14˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , «¿…»»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«
˙˙ÈÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È - BÊ ˙e„Ú e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«

ÔÈÓeÏLz ·iÁ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa15e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿≈«»«¿ƒ¿∆≈«¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯Ú ˙BÎÏ‰a‰Êa16. ¿ƒ¿«¬»¿≈…«≈»∆

חנק.12) מיתת הבן  וחייב חבורה  בו וחייב 13)עשה
גמורה. מלאכה שהיא בשבת, מבעיר משום סקילה

סקילה.14) חייב המאורסה נערה על דמי 15)והבא
או  באונס ופגם ובושת קנס או הגדיש, הבערת או חבלה,

ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה שחבל 16)מפתה,
בשבת. חבורה חובל משום סקילה שחייב בשבת, חברו בו
את  פלוני "שאנס במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר
עליה  שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני) (של בתו"
שאנס  אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,
בשביל  להשביעם יכול ואינו פלוני, של בתו את פלוני
"שיש  להעיד כמשביעם זה והרי התובע, הוא שאין זולתו,
התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד לפלוני

עצמו". דין בעל

.‰˙Úe·MÓ ¯eËt - BÚÈaL‰Â ¯ÙÎÂ „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
ÔBÓÓ ˙·iÁÓ „Á‡ „Ú ˙e„Ú ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰17. »≈∆≈≈≈∆»¿«∆∆»

לו 17) גורמת זו שעדות פי על ואף בלבד. שבועה אלא
(ורוב  לתובע לשלם יתחייב הנתבע יישבע לא שאם ממון,
שגורם  דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני
ישלם. ולא הנתבע שיישבע אפשר שהרי כממון, אינו לממון

.Â,BzL‡ ‰˙fL BÏ e„ÈÚiL ÂÈ„Ú ÈL ˙‡ Ú·z»«∆¿≈≈»∆»ƒ∆»¿»ƒ¿
;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¬≈≈«»ƒƒ¿«»≈

d˙a˙k dÏ ÔÈ„ÈÒÙÓ eÈ‰ - e„ÈÚ‰ el‡L18‰Ê ¯ËtÈÂ ∆ƒ≈ƒ»«¿ƒƒ»¿À»»¿ƒ»≈∆
.ÔBÓÓ ˙e„Úa e¯Ùk È¯‰Â ,ÔÚ·zL∆¿»»«¬≈»¿¿≈»

כתובה.18) לה אין בעלה תחת שזנתה שהאשה

.ÊÈep˜ È„Ú Ú·z19‰¯È˙Ò È„Ú B‡20eÚaLÂ e¯ÙÎÂ »«≈≈ƒ≈≈¿ƒ»¿»¿¿ƒ¿¿
·eiÁ ÔÈ‡ - e„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt -¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ

ÔBÓÓÈt ÏÚ Û‡Â .„·Ïa d˙B˜L‰Ï ‡l‡ ,Ô‡k »»∆»¿«¿»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï Ì‡ d˙a˙k „ÈÒÙzL dÏ ˙Ó¯B‚ BÊ ˙e„ÚL∆≈∆∆»∆«¿ƒ¿À»»ƒ…

‰zLz21È¯‰L ,ÔBÓÓk BÈ‡ ÔBÓÓÏ Ì¯BbL ¯·c - ƒ¿∆»»∆≈¿»≈¿»∆¬≈
‰zLzL ¯LÙ‡22¯aLz ‡ÏÂ23.d˙a˙k ∆¿»∆ƒ¿∆¿…ƒ¿…¿À»»

פלוני.19) איש עם תיסתר שאל בפניהם לאשתו שהתרה
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אלא  קינוי ואין אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי
התראה. שאסר 20)לשון פלוני, אותו עם נסתרת שראוה

שתשתה  עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה
הדבר. וייבדק המרים טמאה 21)מי איני אמרה שאם

כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני
טהורה.22) תפסיד.23)ותימצא

.Á„Úa ‰˙ÊÂ ,ÌÈ„Úa ‰¯zÒÂ BzL‡Ï ‡pwL È¯‰¬≈∆ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈
‡B·iL ‰Ê „Ú ÚÈaL‰Â ,‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ „Á‡∆»«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»
Èt ÏÚ Û‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,„ÈÚÈÂ¿»ƒ¿»««»ƒ¿«»≈∆««ƒ
‰‡ˆBÈ ‰˙È‰ - BÊ ˙e„Ú „ÈÚ‰ el‡ ,„Á‡ „Ú ‡e‰L∆≈∆»ƒ≈ƒ≈»¿»¿»

.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.Ë¯Ùk Ì‡ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ·iÁnL „Á‡ „Ú Ïk ÔÎÂ¿≈»≈∆»∆¿«≈»¿≈ƒ»«
ÌeMÓ ·iÁ - ¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a BÚÈaL‰L B‡ ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»««»ƒ

.˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈

.ÈÏÚ ÔÈ„eLÁ Úa˙p‰Â Ú·Bz‰ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»«≈«¿«ƒ¿»¬ƒ«
‰Úe·M‰24„ÚÏ ÚÈaL‰Â ,Ì˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «¿»∆≈«¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰Ó ‰Ê „Èa BÏ LiL BÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL „Á‡25¯ÙÎÂ , ∆»∆»¿»ƒ∆≈¿«∆»∆¿»«
„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ
BÓk ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÌlLÓ ‰f‰ Úa˙p‰ ‰È‰ -»»«ƒ¿»«∆¿«≈»¿≈¿

ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

עבירה,24) משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, להישבע
השבועה. על חשודים הם זוז.25)הרי פרק 26)מאה

... שבועה המחוייב שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב,
מה  ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם
לה, למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען,
משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא

אחד,27) עד בפני מחבירו כסף לשון שחטף באחד מעשה,
זה  הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי כן, ואמר:
נמצא  ומשלם. להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב
חוטף, פלוני שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע
שבועת  משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי

העדות.

.‡È˙˙ÈÓa dÏ „ÈÚiL „Á‡ „Ú ‰ÚÈaL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈∆»∆»ƒ»¿ƒ«
- „ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,dÏÚa«¿»¿»««»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

d˙a˙k ˙ÏËBÂ ˙‡O ‰˙È‰28. »¿»ƒ≈¿∆∆¿À»»

להינשא 28) המותרת אשה כל היא, הלכה כי בעלה. מיורשי
ואפילו  מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי

בעלה. במיתת היודע אחד עד פי על כשנישאת

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29˙Ba‚Ï dÏ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»ƒ¿
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ d˙a˙k30˙Ba‚Ï dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿À»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ¿
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ d˙a˙k31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿À»»∆»ƒ««¿«¬≈∆»ƒ¿«

˙e„Ú‰32ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .33Ú˜¯˜ È„Ú ÚÈaLn‰L . »≈¿≈ƒ»¿«ƒ∆««¿ƒ«≈≈«¿«
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eËt -¿ƒ¿∆≈«¿

וחייב 29) כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד
העדות. בעלה 30)בשבועת בחיי מטלטלין שתפסה כגון,

מעכבתם  הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
מטלטלי  אין הבעל, בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה.
ואין  התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים

לה. מועילה לכתובתה.31)תפיסתה המשועבדת
קרקע.32) בעדות נוהג העדות שבועת דין שאין
עדים.33) שני כשיהיו אפילו

.‚È,˙Á‡k Ì‰ÈL e¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÂÈ„Ú ÚÈaL‰ƒ¿ƒ«≈»¿≈ƒ¿»¿¿≈∆¿««
ÏL B¯ea„ È„k CB˙a ¯tÎÏ ÈM‰ ÏÈÁ˙‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¿…¿¿≈ƒ∆
„Á‡ ÏÎÂ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL - B¯·Á¬≈¿≈∆«»ƒƒ¿«»≈¿»∆»

B˙‡hÁ ‡È·Ó „Á‡Â34,ÔBL‡¯‰ ¯Ùk .B˙Úe·L ÏÚ ¿∆»≈ƒ«»«¿»»«»ƒ
- ¯Ùk Ck ¯Á‡Â ¯ea„ È„kÓ ¯˙BÈ ÈM‰ „Ú‰ ‰‰LÂ¿»»»≈«≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿««»»«
¯eËt ÈM‰Â ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ ÔBL‡¯‰»ƒ«»ƒ¿«»≈¿«≈ƒ»
‰˙È‰ ‡Ï - ÈM‰ ‰Ê ‰„B‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈∆ƒ»∆«≈ƒ…»¿»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ B˙e„Ú35. ≈¿«∆∆»

ויורד.34) עולה קרבן והוא חטאת, פי 35)קרבן על ואף
יישבע  לא ושמא שבועה, הנתבע את מחייב אחד  שעד
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם,

.„È¯ÙkL ÔÈa ,·iÁ ¯ÙBk‰ - „Á‡ ¯ÙÎÂ „Á‡ ‰„B‰»∆»¿»«∆»«≈«»≈∆»«
ÛBqa ¯ÙkL ÔÈa ‰lÁza36,„Á‡k Ì‰ÈL e¯Ùk . «¿ƒ»≈∆»««»¿¿≈∆¿∆»

‰Ê È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a ‰„B‰Â „Á‡‰ Ì„˜Â¿»«»∆»¿»¿¿≈ƒ¬≈∆
¯eËt37˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ B˙¯ÈÙÎa „ÓBÚ‰Â ,38. »¿»≈ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«»≈

נמצא 36) לשלם, הנתבע מחייב היה מודה היה שאילו
של  דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו
מחייבת  עדותו הייתה הודה אילו שהרי חייב. הראשון, העד

חבירו.37)ממון. של דיבורו כדי בתוך ואפילו
קודם 38) אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

- דיבור כדי לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע,
חייב.

.ÂËÈzk ÈzL ÚÈaL‰39˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ÌÈ„Ú ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈∆¿
„ÈÚ‰Ï40˙k ‰¯Ùk Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ˙k ‰¯ÙÎÂ , ¿»ƒ¿»¿»«ƒ»¿««»»¿»«

ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰¯eËt ‰BL‡¯‰ - ‰iL¿ƒ»»ƒ»¿»ƒ¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ Ô‰L‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡Â ,‰iL ˙e„Ú ÏÚ ∆≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ

Úa˙p‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡‰ ˙k‰ ˙e„Úa ÔBÓn‰«»¿≈««»«∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ¿»
‰˙È‰ .dc·Ï e¯ÙkL el‡ ˙e„Úa ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡≈«»¿«≈¿≈≈∆»¿¿«»»¿»
Úa˙pÏ B‡ Ú·BzÏ ÔÈ·B¯˜ ‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿ƒ«≈««ƒ¿»

Ô‰È˙BLa41˙BÒÒBb Ô‰ È¯‰Â ,42‰BL‡¯‰ Û‡ - ƒ¿≈∆«¬≈≈¿«»ƒ»
‡Ï ‰BL‡¯‰ ˙¯ÈÙk ˙Úa ‰iM‰ È¯‰L ;˙·iÁ«∆∆∆¬≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»ƒ»…
eÈ‰È ‰¯‰ÓaL Èt ÏÚ Û‡Â ,„ÈÚ‰Ï ‰Èe‡¯ ‰˙È‰»¿»¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ¿

˙BÒÒBb‰ el‡ e˙eÓiLk ÔÈÈe‡¯43‰¯Ùk Ì‡Â . ¿ƒ¿∆»≈«¿¿ƒ»¿»
˙Úe·La ÔÈ·iÁ - Ô‰È˙BL e˙nL È¯Á‡ ‰iM‰«¿ƒ»«¬≈∆≈¿≈∆«»ƒƒ¿«

˙e„Ú‰44. »≈

לעדות.40)זוגות.39) פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם אנושות 42)שהיו חולות

ליחה  מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות
החזה. צרות מפני למיתה,43)בגרונו גוססים ורוב

תמות  מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד
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דינו  - הגוסס זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק
שהעדים  מפרש, שם שרש"י להעיר, וראוי דבר. לכל כחי
שהיו  מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו
ששני  לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע לתובע קרובים
ולפיכך  לנתבע, ואחד לתובע אחד קרובים, היו העדים
תמות  אחת רק אם כי גוססות, ששתיהן שם, הסוגייה אומרת
עד  ואין קרוב, השני העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר
התובע  מצד גם ימותו כששתיהן אבל ממון, מחייב אחד
להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע, מצד וגם

שהייתה 44) באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת
או  שתחילתו "כל קכח. בתרא בבבא וכמבואר בכשרות,

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו פסול, - בפסלות סופו

.ÊËe¯ÙÎÂ BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ú·Bz‰45, «≈«∆»≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔÚÈaL‰Â46ÔÓ‡ eÚÂ47LÓÁÂ Úa¯‡ ÔÚÈaL‰Â , ¿ƒ¿ƒ»¿»»≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿»≈

ıeÁ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈ƒ««»¿»¿»
È¯‰ - e„ÈÚ‰Â e„B‰ ÔÈc ˙È·Ï e‡aLÎe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬≈

e¯‡aL BÓk ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡48Ì‡Â . ≈¿ƒƒ¿«»≈¿∆≈«¿¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - Ô˙¯ÈÙÎ· e„ÓÚÂ ÔÈc ˙È·Ï e‡a»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»«»ƒ«»««

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁL ˙BÚe·M‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡Â49. ¿««≈»«¿∆¿≈ƒ

עדות.45) לך יודעים אנו אין לו: משביעני 46)שאמרו
שאמרתם. מה אמת אם שבועה,47)עליכם קבלת שזוהי

שבועה. קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל
מקום 48) ... יגיד לא אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד
לה.49) שקדמו השבועות כל כלפי מכוונת שהכפירה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ì‡ Ï·‡ ;ÔÓ‡ eÚLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈¬»ƒ
‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ e¯Ùk ‡l‡ ÔÓ‡ eÚ ‡Ï51, …»»≈∆»»¿«»¿»¿»
ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ ‰Úe·L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰52 ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ∆¿…»»≈

e¯tÎÈÂ ÔÈc ˙È·a ÌÚÈaLiL „Ú ,ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ«∆«¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿¿
e¯‡aL BÓk ,ÌL Ba53. »¿∆≈«¿

קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ שהשבעתם
עדות.51) לך יודעים אנו אין כמוציא 52)שאמרו: שהוא

מפיו. גדולה 53)שבועה "טעות ואומר: חולק והראב"ד
העדות  שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה

נחלקו  ולא דין, בבית בכפירת דווקא אלא וחכמים מאיר רבי
השבועה  אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות
וב"נודע  דין. לבית חוץ אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול
בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה"
הנשבע  שאין ואף חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות
מקבל  שהוא להוכיח, עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
עדות. לך יודע איני בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה.
יודע  איני ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ השביעו ואם
שמא  משיב, הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך
דין, לבית חוץ כך השיבו אם ואף כלל, שבועתו קיבל לא
אינה  הכפירה שהרי כלום, אינה דין לבית שמחוץ תשובה
דין, בבית תהיה ההשבעה שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא

כקבל  כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם השבועה ואז ת
זה  הרי אמן, ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון.

וכפר  וכשבא לו, שיעיד עדות ידע שאם מעצמו, כנשבע
שמחוץ  שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני

דין. לבית

.ÁÈe¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÔÚÈaL‰54ÔÚÈaL‰Â ¯ÊÁÂ , ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿¿»«¿ƒ¿ƒ»
,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯ÙBk Ô‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡«¿«¿»≈¿»ƒ¿≈¿ƒ«»««¿««
ÔÓ‡ eÚ elÙ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÈa≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ»»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÔÓˆÚ ÈtÓ eÚaL B‡ƒ¿¿ƒƒ«¿»««««««≈»«»ƒ
¯Á‡L ÈtÓ ;˙Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«»≈∆»««ƒ¿≈∆««
Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - e„B‰Â e¯ÊÁ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒƒ»¿¿≈≈»

ÌeÏk ˙ÏÚBÓ55. ∆∆¿

דין.54) לך)55)בבית יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
כל  נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב דין, בבית
אבל  בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות
ולהגיד  להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ כשכפרו
דין  לבית שמחוץ ההגדה כי עדות, לו שיודעים דין בבית

כלום. מועילה אינה

.ËÈ¯Á‡ eÚaLpL ˙BÚe·M‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»«¿∆ƒ¿¿««
dÈ‡L ˙e„Ú ˙¯ÈÙk ÏÚ Ô‰ - ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒ≈«¿ƒ«≈∆≈»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ56˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ô‰L , ¿«∆∆»∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»≈
Èeha ˙Úe·La ÔÈ·iÁÂ57.e¯‡aL BÓk , ¿«»ƒƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

מתקבלת.56) עדותם הייתה לא לו, העידו שאפילו
לשקר.57) נשבעו שהרי

ה'תשפ"א  סיון י"ז שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ה',1) בשם – בשבועה המחוייב שישבע מצותֿעשה

ומה  התלמוד חכמי שתקנוה שבועה מהי, הדיינים שבועת
שבועת  הנשבע על האיומים הדיינים, לשבועת בינה

הדיינים.

.‡‰OÚ˙ ‡Ïa ¯˜LÂ ‡ÂL ˙Úe·ML ÌLk2Ck , ¿≈∆¿«»¿»∆∆¿…«¬∆»
ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ú·MiL ‰OÚ ˙ÂˆÓ3 ƒ¿«¬≈∆ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ

ÌMa4‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ú·Mz BÓL·e :¯Ó‡pL ;5. «≈∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«¬≈
‰„B·Ú‰ ÈÎ¯cÓ - LB„w‰Â ÏB„b‰ BÓLa ‰Úe·M‰L∆«¿»ƒ¿«»¿«»ƒ«¿≈»¬»

e‰ ÏB„b Lec˜Â ¯ec‰Â ,‡È‰BÓLa Ú·M‰Ï ‡6. ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«ƒ¿

ה"זֿח.2) פ"א, לעיל ה"הֿו.3)ראה להלן ראה
ה"חֿט.4) להלן כמבואר בכינויו, או שמים שם בהזכרת
תורה 5) ואמרה "הואיל לה:) (שבועות אמרו וכן ג: תמורה

ה' שבועת - השבע שם: רש"י ומפרש תשבע", ואל השבע
לשקר. בשמי תשבעו ולא - תשבע אל שניהם, בין תהיה

להשבע 6) "שצונו ז עשה לרבינו, המצוות ספר השווה
בזה  כי להכחישו, או מהדברים דבר לקיים כשנצטרך בשמו
ובשמו  יתברך: אמרו והוא והעילוי. והכבוד הגדולה תהיה
ה"קנאת  ולדעת שם. הרמב"ן בהשגת וראה תשבע".
(ולא  להשבע רצה אם אלא רבינו נתכוין לא שם, סופרים"
בשמו  שלא נשבע ואם בשמו, להשבע חייב שהוא לשלם),
רצה  אם אבל תשבע". "ובשמו של מצותֿעשה על עבר
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אין  כי מצותֿעשה, על עבר שלא ודאי נשבע, ולא לשלם
חיובית. מצוה השבועה

.·ÛzLÓ‰ ÏÎÂ .BÓL ÌÚ ¯Á‡ ¯·„a Ú·M‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»«¿»»«≈ƒ¿¿»«¿«≈
- ‰Úe·La ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ÌÚ ¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ≈«»»ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú7ÌL ÔÈ‡L .8BÏ ˜ÏÁÏ Èe‡¯L ÈÓ ∆¡»ƒ»»∆≈»ƒ∆»«¬…
‡e‰ Ce¯a „Á‡‰ ‡l‡ BÓLa ÔÈÚaLpL „B·k9. »∆ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»»

לבדו".7) לה' בלתי יט) כב, (שמות "שנאמר סג. סנהדרין
לשלול 8) או לחייב הוא, בערבית רגיל לשון שימוש

העתיקו  ורבינו שם. אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו
למורהֿ בפתיחתו תיבון אבן שמואל (ר' לעברית מערבית

ה"א. פ"א, התורה יסודי הל' והשוה אמנם 9)נבוכים).
נפשך  וחי ה' חי הנער אם "ותאמר ל ד, במלכיםֿב מצינו
עם  שמו לשתף - הנביא בחיי זו נשבעה לא אעזבך". אם
כאילו  הנבואה, מקור שהיא הנביא, בנפש אלא ה', שם
(רדב"ז). אעזבך אם - נבואה נפש לך נתן אשר ה' חי אמרה
ממלכיםֿב  להביא מוסיף יט, כב, לשמות תמימה" וב"תורה
ומפרש, נפשך". וחי ה' "חי לאליהו אמר שאלישע ד, ב,
אילו  כי השיתוף. פירוד על מורה חי, חי הלשון: שכפילות
שמים  שם משתף זה היה אעזבך, אם ונפשך ה' חי אמר:
שתי  הן הרי נפשך, וחי ה' חי כשפרט אבל אחר, ודבר
מו. קדושין התלמוד כסברת מזו, זו נפרדות שבועות
הנביא, בחיי להשבע ומותר כזה. בסגנון הלשון בהבחנת
המצוות  בספר רבינו כלשון ששלחו, להקב"ה כשכוונתו
(ראה  רבינו משה בשם אומתנו תשבע הצד זה "ועל ז: עשה
ביקרת  רש"י: ומפרש - קאמרת" שפיר "משה! לח. ביצה
ששלחו". במי או באדון נשבע הנשבע כאילו נשתבע) משה

ה"ג. פי"ב, לקמן וראה

.‚d˙BOÚÏ ‰Âˆn‰ ÏÚ Ú·M‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓe10È„k , À»¿»»¿ƒ»«««ƒ¿»«¬»¿≈
BÓˆÚ ˙‡ Ê¯ÊÏ11‰ÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»≈∆«¿¿««ƒ∆À¿»»∆»

ÈÈÒ ¯‰Ó12¯ÓLÏ ‰Ói˜‡Â ÈzÚaL :¯Ó‡pL ; ≈«ƒ«∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»ƒ¿…
E˜„ˆ ÈËtLÓ13. ƒ¿¿≈ƒ¿∆

לבטלה.10) שמים שם כמזכיר זה  לקיימה.11)ואין
הי"א 12) פ"ה, לעיל ראה שבועה, על חלה שבועה ואין

שנמנעים 13)והי"ח. כשרים שאפילו הרי ח. נדרים
(ר"ן). כן נוהג היה דוד שהרי בכך, הם נשבעים משבועה,
לקיים  נשבע אדם שיהא מצוה אומר: י. בחגיגה ורש"י

מצוה.

.„·iÁ˙pL ÈÓÏ ÌÈic‰ ÔÈÚÈaLnL BÊ ‰Úe·L¿»∆«¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,‰Úe·L14‰È‰L ÔÈa . ¿»ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ≈∆»»

da ·iÁ ‰È‰L ÔÈa ,‰¯Bz‰ ÔÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ«»ƒ¿»ƒ«»≈∆»»«»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ15. ƒƒ¿≈¿ƒ

לשבועת 14) פרט מ"א). פ"ו, (שבועות המשנה כלשון
אלא  להשבע, הדיינים חייבוהו שלא ופקדון, ועדות ביטוי

שם). ישראל, (תפארת נשבע הוא מדברי 15)מעצמו
מחייבים  שהדיינים אעפ"י היסת, משבועת חוץ חכמים,
בסמוך  כמבואר הדיינים, שבועת נקראת אינה להשבע, אותו

ה"ז.

.‰,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈∆«»ƒ»∆ƒ«»
BÚhL ÈÓ :Ô‰ el‡Â16ÔÈÏËÏhÓ B¯·Á17‰„B‰Â , ¿≈≈ƒ∆¿»¬≈ƒ«¿¿ƒ¿»

Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa18ÏÎa ¯ÙkL ÈÓe . ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»ƒ∆»«¿»
ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,BÚhL ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ∆¿»¿≈∆»≈ƒ»»

BLÈÁÎÓe19˙ÚË È„È ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL el‡ È¯‰ . «¿ƒ¬≈≈¿≈¿«¿≈«¬«
È‡cÂ20¯·c „·‡L ÔÚBhL ¯ÓBL ÔÎÂ .‰¯ÈÙÎe ««¿ƒ»¿≈≈∆≈∆»«»»

È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙Ó B‡ ·‚ B‡ BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈¿«≈»∆¬≈
˜ÙqÓ ÚaL ‰Ê21˙Ó‡ Ì‡ Ú„BÈ ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÈ‡L , ∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈«««ƒ»≈«ƒ¡∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL ‡e‰Â .¯˜L B‡ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÚBË≈∆«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ«»
Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z '‰ ˙Úe·L :¯Ó‡pL22. ∆∆¡«¿«ƒ¿∆≈¿≈∆

ממקום 17)שתבעו.16) ומטלטלים הנדים דניידי, נכסי
התורה, מן עליהם נשבעים שאין לקרקעות, פרט למקום.
כלים  או כסף רעהו אל איש יתן "כי ט) כב, (שמות שנאמר
(בבא  כלים כמו מטלטלים שאינם לקרקעות פרט - לשמור"
עליהם  נשבע אבל ה"א). פ"ה, ונטען טוען והל' נז: מציעא
בהל' כמבואר התלמוד, חכמי תקנת שהיא היסת, שבועת

ה"ד. פ"ז, לעיל והשוה שם. ונטען זה 18)טוען הרי
בפרשת  שנאמר השאר, על ונשבע שהודה מה משלם
זה" הוא כי יאמר "אשר ח) כב, (שמות השומרים שבועת
ושבועות  קו: קמא (בבא בשאר וכופר במקצת שמודה הרי
נשבע  ואינו התורה משבועת פטור - בכל כפר אבל לט:),

מ:). (שבועות היסת שבועת "כל 19)אלא הוא: כלל
אחד  עד ממון, אותו מחייבים עדים) (שני ששנים מקום

מ.). (שם שבועה" התובע.20)מחייבו על 21)של
התובע. של ספק. שבועות וסימן 22)טענת שלש לכל

מכחישו  אחד עד במקצת, מודה שומר, ע'. מ' ש' אלו:
רוקח). (מעשה

.Â‰LÏMÓ ıeÁ ÔÈic‰ d˙B‡ ÔÈÚÈaLnL ‰Úe·L Ïk»¿»∆«¿ƒƒ»««»ƒƒ¿»
‡ ˙BÚe·L ÈÈÓel23ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ È¯‰ -24Ì‚Â , ƒ≈¿≈¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«

ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰25el‡ ˙BÚe·L Ì‚Â . ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ¿«¿≈
ÏÚ ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈ :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ÈL Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈ƒ≈¿≈≈≈∆¿«

¯ÈÎO ˙Úe·L ÔB‚k ,‰¯ÈÙÎe È‡cÂ ˙ÚË È„È26Ì‚BÙe ¿≈«¬«««¿ƒ»¿¿«»ƒ≈
B¯ËL27˙ÚËa ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆¿≈≈∆¿¿«¬«
˜ÙÒ28ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÔB‚k ,29ÔÈÒÈ¯‡‰Â30‡ˆBiÎÂ »≈¿¿««À»ƒ¿»¬ƒƒ¿«≈

˙BBÓÓ ÈÈ„·e .Ô‰a31˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ·eiÁ ¯‡a˙È »∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ»««¿««
.Ì‰ÈÈ„Â ˙BÚe·M‰ el‡Ó≈≈«¿¿ƒ≈∆

שבועות 23) במשנה, המנויים ונוטלים הנשבעים כל כגון
מ"א. חייב 24)פ"ז, בין ישנם הרבה דינים וחילוקי

המשנה  שחכמי המשנה שבועת לחייב התורה, שבועת
המשנה 25)תקנוה. שחכמי המשנה שבועת גם ונקראת
שכר 26)תקנוה. לו לשלם השוכר את התובע שכיר פעל

זה  הרי נטלתי, לא אומר והשכיר נתתי אומר הלה עבודתו,
מ"א). פ"ז, (שבועות שכרו ונוטל שמודה 27)נשבע

הנקוב  שהסכום נמצא מקצתו, שנפרע השטר, בעל המלוה
נשבע  הכל, פרע שכבר טוען והלוה ונסחר, נפגם בשטר,
פז:). ובכתובות מ"ז, (שם ונוטל השאר על המלוה

שמא.28) טענת אלא ודאי טענת טוען התובע שאין
משלי.29) עכבת שמא חברו, את תובע שקיבל 30)שאחד
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השדה  ובעל האריס בתבואתה, ויחלקו לזרעה מחברו שדה
הואיל  ואלה ורביע. לשליש או למחצה ביניהם המוסכם כפי
הטילו  לפיכך לעצמם, היתר מורים בנכסים וטורחים
מח:). דף שם ובגמרא מ"ח, (שם עליהם שבועה החכמים

ופקדון.31) שאלה והל' ונטען טוען הל' משפטים, בספר

.ÊÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰Â ,˙¯Á‡ ‰Úe·L ÌL LÈÂ¿≈»¿»«∆∆¿ƒ«»««¿≈
‡¯Ób‰32˙q‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,33Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿ƒ«ƒ¿≈¿«∆≈¿««ƒ

˙‡¯˜ dÈ‡ - [ÌBi‰] d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈc ˙ÈaL∆≈ƒ«¿ƒƒ»«≈»ƒ¿≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L34. ¿«««»ƒ

בימי 32) וניתקנה התלמוד. חכמי קדומים: ובדפוסים
מג: ובקידושין מ:). (שבועות נחמן רב בימי האמוראים,

היסת. שבועת חכמים שתקנו וכיום לשון 33)אמרו:
יט) כו, (שמואלֿא כמו שבועה, עליו חכמים ששמו שימה,
זו  ושבועה מ:). לשבועות רש"י (לשון בי" הסיתך ה' "אם
לך  אין לתובע ואומר בכל, הכופר נתבע לכל חכמים תקנוה
חכמים  אמרו מלהשבע, הוא פטור התורה שמן כלום, בידי
עליו", לו יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה ישבע
(שבועות  ויפטר התובע של דעתו להפיס זה ישבע לפיכך
שהשיאוהו  - היסת רש"י: מפרש ה. מציעא ובבבא מ:).

בר  ראה ולהודות, להסיתו לכך וגאון חכמים שם. לרי"ף ש"י
להשבע  עליו שהכבידו כבידות, לשון בטי"ת, היסט פירש:

היסת). ערך הדיינים,34)(הערוך משבועת קל ודינה
והי"ט. הי"ג בסמוך כמפורש

.ÁÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,ÔÈic‰ ˙Úe·Le¿«««»ƒ≈∆»¿»∆»∆
˙ÚË ÏÚ ÔÈa È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ≈««¬«««≈««¬«

BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÊÁB‡ ÚaLp‰ :‡È‰ Ck ,˜ÙÒ35, »≈»ƒ«ƒ¿»≈≈∆»ƒ¿
„ÓBÚ ‡e‰Â36ÌMa ÚaLÂ37ÈepÎa B‡38B‡ ‰Úe·La , ¿≈¿ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»

‰Ï‡a39È˙Ba¯ e¯B‰Â .ÔÈic‰ ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,40ÔÈ‡L , ¿»»ƒƒƒƒ««»ƒ¿««∆≈
L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ41. «¿ƒƒ¿«««»ƒ∆»ƒ¿«…∆

ולמדוה 35) חפץ". "נקיטת צריכה שהשבועה לח: שבועות
מילה, בברית והתפיסו אליעזר את שהשביע מאברהם
ירכי" תחת ידך נא "שים ב) כד, (בראשית הכתוב כלשון
של  חפץ בידו שיטול צריך "שהנשבע שם: רש "י ומפרש
מצוה  היתה והמילה תפלין, או תורה ספר כגון מצוה,
ונטלה". עליו חביבה והיתה צער ע"י לו ובאה לו ראשונה
דיינא. האי דיבורֿהמתחיל לח: שבועות בתוספות וראה

הקב"ה,38)המיוחד.37)(שם).36) לתארי לואי שם
רחום. או חנון ומקורו 39)כגון בסמוך. כמפורש בקללה,

ה"ב. פ"ב, לעיל וראה לו. לרבי 40)בשבועות הכוונה
ראש  לשבועות ברמב"ן דעתו הובאה מגאש, אבן הלוי יוסף
רבותי" "והורו תיבות תימן, ובכת"י שם. בר"ן וכן ו פרק

משביעין. ואין אלא: ובביאורנו 41)אינן, הי"ד להלן ראה
בזה. דעתם טעם שם,

.Ë'‰a ÚaL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ?ÂÈtÓ „ˆÈk≈«ƒƒ¿∆…«¬≈ƒƒ¿««
BÓML ÈÓa B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿
È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰ÊÏ ·iÁ ÈÈ‡L ,ÌeÁ«̄∆≈ƒ«»»∆¿¿≈ƒ»«¬≈

‡e‰42LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ ¯e¯‡ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡»«»¿ƒ∆¿«ƒ≈
.ÌeÏk ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ»∆∆¿ƒ¿

עצמו.42) על כן אומר הנשבע

.ÈÔÈÚÈaLÓ :BÏ e¯Ó‡L ÔB‚k ?ÔÈic‰ ÈtÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ««»ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ '‰a E˙B‡ e‡»¿«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«

ÔÓ‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,ÌeÏk E„Èa ‰ÊÏ ÔÈ‡L43B‡ . ∆≈»∆¿»¿¿¿∆»≈
È‰Ï‡ '‰Ï ¯e¯‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt È¯‰ :e¯Ó‡L∆»¿¬≈¿ƒ∆¿ƒ»«¡…≈
BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿«ƒ≈ƒ¿ƒ∆¿

‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,BÏ ‰„BÈ ‡ÏÂ ÔBÓÓ˙Úe·L ‡È‰ BÊ .ÔÓ »¿…∆¿∆»≈ƒ¿«
ÔÈic‰44. ««»ƒ

מפיו,43) שבועה כמוציא - שבועה אחר אמן העונה שכל
לו: שבועות במשנה שנינו וכן ה"א. פ"ב, לעיל כמפורש

חייב". - אמן ואמר אני אבל 44)"משביעך התלמוד. מדין
ולא  בשם לא עכשיו משביעים שאין הגאונים, תקנו כבר
(הנשבעים  החוטאים ע"י העולם יחרב שלא כדי בכינוי,
ומחרימים  בארור, בעשרה להחרים ותקנו שרבו, לשקר)
- יחטא שאם עליו, לאיים נרות... ובכיבוי בשופרות עליו

לח:). לשבועות ברש"י זה ומעין (הראב"ד, יחטא לעצמו

.‡ÈıÙÁ ˙ËÈ˜ ‡Ïa eÚÈaL‰L ÔÈic‰45È¯‰ - B„Èa ««»ƒ∆ƒ¿ƒ¿…¿ƒ«≈∆¿»¬≈
B„Èa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ÚaLÂ ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÚBË el‡46Ì‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿»¿ƒ

;ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - e‰eÚÈaL‰Â B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡»«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ¿»
Ô‰ ¯ÙÒ BÓÎe ,B„Èa ‰¯Bz ÊÁ‡ È¯‰L47e‰eÚÈaL‰ .48 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆≈ƒ¿ƒ

.ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ·MÈÓ¿À»≈≈¿ƒ¿»

שם.45) ובביאורנו ה"ח לעיל ראה כמי 46)קדוש, נעשו
עשה  לא כאילו שעשה ומה שחוזר, משנה, בדבר שטועה
הואיל  - במשנה, זה דין נזכר שלא ואע"ג שם). (שבועות

מש  כדבר חשוב זה הרי זה, דין השמיע שם).ורב (רש"י נה
בפיך".47) ה' תורת תהיה "למען ט) יג, (שמות בהם ונאמר
הואיל 48) הבאה. ההלכה כאן מתחילה רומי, בדפוס

הדים  שורת לכתחילה, אפילו מיושב נשבע חכם ותלמיד
בשבועות  שאמרו כשם אדם. כל אצל בדיעבד כשרה שתהא
ושאר  תפילין, בנקיטת לכתחילה נשבע חכם שתלמיד שם,
ונשבעים  חוזרים אינם תפילין בנקיטת שנשבעו אדם כל

פז). סימן לחו"מ (ביתֿיוסף

.·ÈÌÎÁ „ÈÓÏz49B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‰lÁzÎÏ - «¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ
·MÈÓ50,‰¯Bz ¯ÙÒ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B„Èa ÔÈlÙ˙e ¿À»¿ƒƒ¿»¿≈»ƒƒ…≈∆»

‡e‰ ıÙÁ BtÎa ÔÈlÙz ‡l‡51,L„w‰ ÔBLÏa ÚaLÂ . ∆»¿ƒƒ¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
e¯‡aL BÓk52. ¿∆≈«¿

חכמים.49) תלמיד התימנים: כבודו.50)ובכת"י מפני
שם.51) ה"ח.52)שבועות לעיל

.‚È‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·LÏ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ÔÈ‡≈≈¿«∆≈ƒ¿«««»ƒ∆»
¯ÙÒ ÊÁB‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÔÈ‡L ,ıÙÁ ˙ËÈ˜¿ƒ«≈∆∆≈«ƒ¿»¿«∆≈≈≈∆

‰¯Bz53,ÈepÎa B‡ ÌMa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡l‡ ; »∆»«¿ƒƒ«≈¿ƒ
BÓk ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,‰Ï‡a B‡ ‰Úe·Laƒ¿»¿»»ƒƒƒƒ≈ƒ¿
‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÈ‰Ï Ïk‰ e‚‰ ¯·Îe .ÔÈic‰ ˙Úe·L¿«««»ƒ¿»»¬«…ƒ¿≈∆»

ÔfÁ „Èa54ÔÈÚÈaLnL ˙Úa ÌÚ‰ ¯‡L B‡ ˙Òk‰ ¿««««¿∆∆¿»»»¿≈∆«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k ,˙q‰ ˙Úe·L55. ¿«∆≈¿≈¿«≈»»

וכן 53) פ"ו, ראש לשבועות בר"ן הובאה הגאונים דעת
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פח. לכתובות רי"ד להטיל 55)שמש.54)בתוספות
שבמדרש  שם, בשבועות הר"ן וכתב אמת. שישבע אימה,
בספרֿ האדם שכשמשביעים משמע, ו) פרשה (ויקרא רבה
היתה  אתמול לומר, נפוחים, נודות לפניו מביאים תורה
ריקה  היא עכשיו ועצמות, גידים מליאה הזאת הגויה
מכל  ריקם שיצא סוף לשקר, חברו את המשביע כך מכלום.
ערך  בערוך דבריו (הובאו גאון בשם אמרו וכן  ממונו.
של  מיטה כגון אחרים, בדברים עליו שמאיימים היסת),
או  הנאדות, ומתירים ושופרות, דולקים ונרות מתים,
ומסתבר  שבועה. בשעת הנרות ומכבים אותם. מבקעים
ולא  בתפילין, לכתחילה אלא חכם, בתלמיד כן עושין שאין
לא  דיבורֿהמתחיל לה. בגיטין התוספות דברי והשוה יותר.
אבל  הדיינים, בשבועת אלא אינו זה שכל ומובן, שנו.
מביאים  אלא כך, כל בה מחמירים אין היסת בשבועת
יוסף  הרב ובחידושי שם, בהערוך כמבואר בלבד, ספרֿתורה
בתשובות  דבריו הובאו מז: לשבועות מגאש אבן הלוי

קמב. סימן ליפסיאה הוצ' הרמב"ם

.„È‡e‰L ÔBLÏ ÏÎa ÚaLp‰ ˙‡ eÚÈaL‰L ÔÈic‰««»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»»∆
d˙ÂˆÓk BÊ È¯‰ - ¯ÈkÓ56ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .57Ï·‡ . «ƒ¬≈¿ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¬»

e¯B‰ eÈ˙Ba¯58ÔBLÏa ‡l‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «≈∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ¿
L„w‰59BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .60ÏÚ Û‡Â . «…∆¿≈»ƒ¿…«»»¿««

Ú·M‰Ï ÔÈÈ„ Èza ÏÎa e‚‰pL Èt61L„w‰ ÔBLÏa62, ƒ∆»¬¿»»≈ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«…∆
ÚaLp‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‡‰iL „Ú »ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿»«∆¿≈«ƒ¿

‰Úe·M‰64ÔB„wt‰ ˙Úe·L ‡È‰ ÔÈic‰ ˙Úe·ML . «¿»∆¿«««»ƒƒ¿««ƒ»
dÓˆÚa65˙q‰ ˙Úe·L Û‡Â .66ÌÚ‰ Ïk e‚‰ ¿«¿»¿«¿«∆≈»¬»»»

L„w‰ ÔBLÏa d˙B‡ ÚÈaL‰Ï67. ¿«¿ƒ«»ƒ¿«…∆

משנה).56) (לחם לכתחילה ואפילו שבועות 57)כדינה,
שם ל  ופירשו נאמרה" בלשונה היא אף הדיינים, "שבועת ח:

הפקדון  כשבועת לשון, בכל נאמרת שהיא שהכוונה, לט.
גאון, האי (רב לג. בסוטה וכמבואר לשון, בכל הנאמרת
בשבועות  אלפס רבינו דעת וכן שבועות). משפטי בספרו

כמבואר 58)שם. מגאש, אבן הלוי יוסף לרבי הכוונה
לח. אות בביאורנו לעיל וראה חב, ערך סוף בעיטור

נאמרה"59) "בלשונה לח: בשבועות שאמרו מה שמפרש
תורה. של לשונה שהיא הקודש ללשון הכוונה

"שבועת 60) מ"א פ"ז, סוטה בתוספתא אמרו שבפירוש
(ר"ן  ששומעים" לשון בכל נאמרה והדיינים העדים
הלוי  הרב טעה "וכאן אומר: שם והרמב"ן שם). לשבועות

וכו'. להשביע.61)ז"ל" התימנים: כדי 62)בכת"י
ואימת  קדושה, בה יש עצמה מצד שהלשון עליו, לאיים
עלבון  בזה יש וגם (רדב"ז). הארץ עם על הקודש לשון
משנה). (כסף אחרת בלשון ישביעוהו אם ביתֿהדין

שומע.63) שהוא בלשון לו על 64)לבאר שידע ותכנה,
נשבע. הוא ברור...65)מה "דבר ה"כ להלן רבינו וכדברי

שיהא  בשקר, היסת שבועת או הדיינים שבועת הנשבע שכל
כסף  לכפור מתכוין הוא שהרי הפקדון", שבועת משום חייב
רבינו  פסק וכבר ה"ח). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו
שישביעו  עד הפקדון בשבועת חייב שאינו ה"ז, פ"ז, לעיל

מכירה. שהוא כשבועת 66)בלשון חמורה שאינה
נט.67)הדיינים. אות לעיל כמבואר

.ÂËÈ„È ÏÚ ‡È‰L ÔÈic‰ ˙Úe·L ·iÁ˙iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿«««»ƒ∆ƒ«¿≈
È‡cÂ ˙ÚË68‰¯ÈÙÎe69ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ‰˙È‰L ÔÈa , «¬«««¿ƒ»≈∆»¿»ƒƒ¿≈»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰˙È‰L70ÔÈÓi‡Ó -71BÓk ,ÂÈÏÚ ∆»¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ»»¿
¯‡a˙iL72ÔÓ ÔÈa ,˜ÙÒ ˙ÚËa da ·iÁ˙iL ÈÓ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¬«»≈≈ƒ

‰¯Bz‰73Ì‰È¯·cÓ ÔÈa74Ìei‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ -75. «»≈ƒƒ¿≈∆≈»ƒƒ

ברי.68) טענת טוען הנתבע.69)שהתובע ראה 70)של
ה"ו. או 71)לעיל אמת. שישבע אימה, עליו מטילים

שהוא  מה את יטול ולא השבועה, עונש מפחד שיפרוש
שהאיום 72)תובע. לט. בשבועות ומקורו הט"ז. בסמוך

מדרבנן. שהיא הדיינים שבועת על גם מוסב שם האמור
שאינו 73) המפקיד, טענת על שנשבע השומר שבועת היא

ה"ה. לעיל כמבואר הם, אמת השומר דברי אם יודע
ה"ו.74) לעיל המבוארת והאריסים השותפים שבועת כגון
רבינו,75) לדעת ומקור בזה. רבינו דברי הי"ט להלן ראה

להלן  מבואר איום, צריכה ספק טענת על שבועה שאין
פח. אות בביאורנו

.ÊËÈÂ‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÚaLp‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¡≈
ÏBÚ‰ ÏkL ,Ú„BÈÚÊÚcÊ Blk Ì76¯Ó‡L ‰ÚLa ≈«∆»»»Àƒ¿«¿«¿»»∆»«

‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰77'‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï : «»»¿∆…ƒ»∆≈
Ô‰a ¯Ó‡ ‰¯BzaL ˙B¯·Ú ÏÎÂ .‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡¡…∆«»¿¿»¬≈∆«»∆¡«»∆

'‰wÂ'78'‰wÈ ‡Ï' ¯Ó‡ Ô‡ÎÂ ,79˙B¯·Ú Ïk . ¿«≈¿»∆¡«…¿«∆»¬≈
ÔÈÚ¯Ù - ‰¯BzaL80epnÓ81epnÓ - Ô‡ÎÂ ; ∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆
ÔÈtÁnL ,BzÁtLnÓe82‰Ê ÏÚ83‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒƒ¿«¿∆¿«ƒ«∆¿…∆»

Ï‡¯OÈ ÏL Ì‰È‡BOÓ Ú¯t‰Ï Ì¯B‚84Ï‡¯OÈ ÏkL ; ≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈
ÔÈ·¯Ú85‰Êa ‰Ê86‰Ï‡ :¯Ó‡pL .87Áˆ¯Â LÁÎÂ ¬≈ƒ∆»∆∆∆¡«»…¿«≈¿»…«

ÏÏÓ‡Â ,ı¯‡‰ Ï·‡z Ôk ÏÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ;¯ÓB‚Â¿≈¿»«¬»«≈∆¡«»»∆¿À¿«
da ·LBÈ Ïk88ÔÈÏBz - ‰¯BzaL ˙B¯·Ú Ïk .89BÏ »≈»»¬≈∆«»ƒ

˙B¯B„ ‰LÏLe ÌÈL90- Ô‡ÎÂ ;˙eÎÊ BÏ LÈ Ì‡ , ¿«ƒ¿»ƒ≈¿¿»
‰È˙‡ˆB‰ :¯Ó‡pL .„iÓ ÔÈÚ¯Ù91˙B‡·ˆ ÈÈ Ì‡ ƒ¿»ƒƒ»∆∆¡«≈ƒ»¿À¿»¿»

.¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡Â ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e»»∆≈««»¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
„iÓ - ‰È˙‡ˆB‰92·Bb‰ ‰Ê - ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e ; ≈ƒ»ƒ»»»∆≈««»∆«≈

ÌpÁa BÚBËÂ B¯·Á ÏÚ ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bi¯a‰ ˙Úc«««¿ƒ¿≈»«¬≈¿¬¿ƒ»
BÚÈaLÓe93- ¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡ ; «¿ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
BÚÓLÓk94ÌÈ¯·c - ÂÈ·‡ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ezlÎÂ ; ¿«¿»¿ƒ«¿∆≈»¿∆¬»»¿»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L95‰lÎÓ ¯˜L ˙Úe·L , ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿«∆∆¿«»
Ô˙B‡96. »

ונפחד.76) איננה.77)נרתע זו תיבה התימנים, בכת"י
הקב"ה  "שאמר כתוב זו הלכה כל מקור לט. ובשבועות
"שאמר  הנוסח: שם, חננאל וברבינו וכו'. תשא" לא בסיני,

בסיני". למשה לד,78)הקב"ה (שמות ינקה" ולא "ונקה
לשבים  הוא (מוחל) "מנקה (שם) חכמינו דרשו - ז)
שבים. לשאינם מנקה ואינו לפניו), בתשובה (החוזרים

(שמות 79) לשוא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי
ז). כגמולו.80)כ, אותו ולא 81)עונשים בלבד,

למחות  בידה כשיש אבל בו, למחות בידה כשאין ממשפחתו
ב). עמ' (שם ממנה גם נפרעים - בו מיחתה ולא

עליו.82) ומגינים ה)83)מכסים ה, (קהלת אומר והכתוב
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ואין  בשרך", את לחטיא שקר) (שבועת פיך את תתן "אל
לא  "ומבשרך ז) נח, (ישעיה שנאמר קרובו, אלא בשרו

שם). (שבועות לישראל,84)תתעלם" נקיה בלשון כינוי
כט. סוכה ראה עליהם, קללה להביע שרוצים בשעה

איש 86)אחראים.85) "וכשלו לז) כו, (ויקרא שנאמר
שכל  מלמד אחיו, בעוון איש (שם) חכמינו דרשו - באחיו"
למחות  בידם כשיש - עבירות בשאר בזה. זה ערבים ישראל

ביד  כשאין אפילו - שבועתֿשוא ובעוון מיחו, למחות ולא ם
לשקר.87)(שם). "כי 88)נשבעים י) כג, (ירמיה ונאמר

"אלה" עוון שעל הרי הארץ", (נחרבה) אבלה אלה מפני
(שם). מכולם נפרעים נפרעים.89)בלבד, ואינם מחכים

פעמים 90) אל, יפעל אלה כל "הן כט) לג, (איוב לדבר רמז
שם). יעקב, (עיון גבר" עם הרשומה 91)שלש האלה את

הנביא. שראה האלה 92)במגילה "זאת שם: נאמר שכבר
בית  אל "ובאה אל לסמכה כאן לכתבה וחזר היוצאת",
וגם  הגנב. בית אל תבוא - כשהוצאתיה מיד לומר, הגנב"
לדורותיו  ולא גופו, הגנב אל - משמעו הגנב" "בית אל

שם). (מהרש"א שאין 93)אחריו רבינו, הוציא מכאן
זה  פסוק שהרי הט"ו), (לעיל ספק טענת בשבועת מאיימין
חברו  את להשביע ודאי, טענת בטוען אלא מדבר אינו
מיד, ממנו נפרעים שוא בשבועת שהרי לדבר, ראיה בחנם.
(סוטה  במשנה שנינו נטמאה, שלא שנשבעה בסוטה ואילו
הרי  שנים, שלש עד לה תולה זכות לה יש אם מ"ד) פ"ג
שבסוטה  מפני לשקר. שבועתה על מיד ממנה נפרעים שאין
נטמאה, אם יודע שאינו ודאי בטענת משביעה הבעל אין
אותה  בודקים המים אין שוב שנטמאה לפנינו יאמר שאם
את  המשביע אדם אבל בהשבעתה, איום אין ולפיכך כלל,
השם, וחילול איום כאן יש לשקר, ונשבע ודאי בטענת חברו

שמח). (אור מיד ממנו אלו 95)כפשוטו.94)ונפרעים
אותם. מכלים המים אין - ועצים בשבועות 96)אבנים.

לט.

.ÊÈÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa - Blk ‰f‰ Ìei‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ«∆À¿»∆≈«ƒƒ
‡ËBÁ‰ ¯ÊÁÈÂ ÌÈ¯·ca eÈ·iL È„k ,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»∆¿≈∆»ƒ«¿»ƒ¿«¬…«≈

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ÚaL ÈÈ‡ :¯Ó‡ .·ËenÏ97Ô˙BÂ , ¿»»«≈ƒƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÈ‡ :ÔÚBh‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .B¯·Á BÚhM ‰Ó«∆¿»¬≈¿≈ƒ»««≈≈ƒ

B¯ËÙe ,BÚÈaLÓ98Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰ -99. «¿ƒ¿»¿ƒ»∆

על 97) (רש"י), בו יחזור שלא אותו, משהים ואין מלהשבע,
מיד. אותו פוטרים שם: הגמרא גירסת מלשלם.98)פי

אעפ"י,99) הטוען. בו יחזור שמא אותם, משהים ואין
כמבואר  ומחל, שויתר אחרי לחזור, יכול אינו הדין שמצד

הי"א. פ"ה, מכירה בהלכות

.ÁÈ¯Ó‡100Ú·Bz B¯·ÁÂ ,ÚaL ÈÈ¯‰ :101- »«¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈«
ÈÏ‰‡ ÏÚÓ ‡ e¯eÒ :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ÓB‡ ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»¿ƒ∆»∆»≈«»√≈

ÌÈÚL¯‰ ÌÈL‡‰102ÏÚ ‡Ï :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .¯ÓB‚Â »¬»ƒ»¿»ƒ¿≈¿¿ƒ…«
EzÚc103ezÚc ÏÚ ‡l‡ ,E˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‡104ÏÚÂ «¿¿»«¿ƒƒ¿∆»««¿≈¿«

ÔÈc ˙Èa ˙Úc105. ««≈ƒ

ישלם.101)הנתבע.100) או נשבע 102)שישבע אם כי
ביד  ממונו למסור דקדק שלא המשביע, גם נענש לשקר,
נענש  באמת, נשבע ואם השם. חילול לידי ובא נאמן,

יפה  דקדק שלא לבטלה, שמים שם להוציא שגרם המשביע,
"שבועת  ב) (עמ' שם בשבועות אמרו וכן (רדב"ז). בחשבונו
שניהם". על שבועה שחלה מלמד - שניהם בין תהיה ה'
שרואה  אעפ"י כלומר, תובע", "וחברו רבינו שדקדק וזהו
לגרום  שלא - עמו, מתפשר אינו להשבע, מוכן שחברו
לפיכך  שישבע, תובע אלא ידו, על לשקר להשבע לחברו
סא). ס"ק פז, משפט לחושן (סמ"ע רשע נקרא הוא אף

לבך.103) מחשבת "אלא 104)על הנוסח: לט. בשבועות
ביתֿדין". דעת ועל המקום דעת משום 105)על

אלא  בה נכיר שלא ברמאות להשבע יכול הוא שלפעמים
להשבע  הנתבע את שחייב רבא, אצל שקרה כמו בלבד, הוא
מקל  והביא הנתבע הלך למלוה, חובו את פרע שכבר
ביקש  השבועה ובשעת הנידון, הכסף את בו והטמין
שמסר  דעתו, (על שפרעו ונשבע מקלו, לו שיחזיק מהמלוה
את  ושבר המלוה התרגז המלוה). ליד הכסף עם  המקל
כה.) (נדרים תרמיתו ונודעה הכסף ונתפזר רוגז, מרוב המקל
שבועות  ראה רבא", "מקל בשם בתלמוד מכונה זו ועובדה
אנו  כזאת, ברמאות עצמו יפטור שלא ובכדי ועוד. כט.
כפי  ולא לבנו, מחשבת על דעתנו, על אותו משביעים
לעיל  והשווה וברש"י), לט. (שבועות הנוכל לבו על שיעלה

שם. ובביאורנו הט"ז פ"ב,

.ËÈ˙Úe·La ‰Ê Ìei‡ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«
e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒ ˙ÚË106˙q‰ ˙Úe·La ‡ÏÂ ,107- «¬«»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿«∆≈

¯ˆÙÏ ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ108e¯ÊÁÈ ÈÏe‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…¿«¬≈ƒƒ««¿¿
Ô‰a109ÏÏk ‰Úe·L ÌL ‰È‰z ‡lL „Ú110. »∆«∆…ƒ¿∆»¿»¿»

הט"ו.106) כל 107)לעיל כי והטעם, ה"ז. לעיל מפורשת
או  וישלם, שיודה הנתבע על אימה להטיל מכוון האיום
התורה  בשבועת - לתובע בעלֿכרחו וישלם מלהשבע יפרוש
אם  ונוטל, שנשבע - מדרבנן בשבועה וכן ה"ה) לעיל (ראה
התורה  מן שפטור - הכל בכופר אבל יטול. לא ישבע לא
אם  אפילו ויפטר, היסת שבועת אלא חייב ואינו להשבע
יורדים  אין כי לשלם, לחייבו נוכל לא ישבע, ולא יפרוש
שאין  דבריהם של בגזל כמו מדרבנן, רק שנתחייב מי לנכסי
התובע, יפסיד כן ואם דיינים, ע"י הגזלן מידי מוציאים אנו

מאיימי  אין ישלם לכן ולא ישבע שלא בידים לחסמו עליו ם
שמח). סז.(אור אות פז, לחו"מ בסמ"ע וראה

בבקשה.108) יתפשרו 109)להרבות או לזה זה יודו
ביניהם,110)ביניהם. לפשר בתיֿדין בכל סמכו זה ועל

אם  אפילו כי (רדב"ז). נוטה הדין להיכן שיודעים אעפ"י
לשקר  שנשבע בו יחשדו שמא היא, עבירה באמת, ישבע
רמז  יג). ו, לדברים, תמימה (תורה מתחלל שמים שם ונמצא
הנשבע, לכל... כאשר "הכל ב) ט, (קהלת הפסוק דברי לזה
אלא  לשון, כפילות כאן יש שלכאורה ירא", שבועה כאשר
זה  - ירא כאשר באמת. הנשבע זה - הנשבע הכתוב: כוונת
יבוא  שמא אמת, מלהשבע ירא כי עיקר כל נשבע שאינו
דינו. בעל עם להתפשר כדי הכל ועושה שקר, שבועת לידי
שהשכיר  פ"ז): ראש (שבועות לשונו במתק הר"ן הדגיש וכן
הפורשים  אנשים שיש השוכר, בידי ממונו יעזוב (הפועל)
של  דרכם כן כי - ישבעו. לא אמת שבועת ואפילו משבועה
שלא  טצדקאות כל ולעשות עצמם ממון להפסיד ישראל
רבה  ובמדרש צ). סימן חו"מ סופר (חתם כלל להשבע
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תהיו  לא לישראל, הקב"ה להם "אמר אמרו: מטות, פרשת
מעשה  באמת... אפילו בשמי להשבע לכם שהותר סבורים
על  נחרבו וכולן עיירות, אלפים שני לו שהיו המלך בינאי

אמת". שבועת

.ÎB‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÏkL ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆»«ƒ¿»¿«««»ƒ
‡‰iL - ¯˜La ˙q‰ ˙Úe·L111˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ¿«∆≈¿∆∆∆¿≈«»ƒ¿«

ÔB„wt‰112‰ÈËtLÓ e¯‡a˙ ¯·kL ,113‰˜BÏ BÈ‡Â . «ƒ»∆¿»ƒ¿»¬ƒ¿»∆»¿≈∆
Èt ÏÚ Û‡Â114„ÈÊÓ ‡e‰L115‰Ó ÌlLÏ ·iÁ˙Â . ¿««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«

„Ú ,Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ‡e‰L ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a ÂÈÏÚ ÚaLpM∆ƒ¿«»»¿∆∆…∆∆¿ƒ««∆∆«
‡e‰ ‰È‰iL116‰MÓÁ BLÓÁÂ117,ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Óe . ∆ƒ¿∆¿À¿¬ƒ»≈ƒ»¿«»»

˙Èa ÌL LÈ Ì‡118e¯‡aL BÓk ,(ÔÈc)119. ƒ≈»≈ƒ¿∆≈«¿

חייב.111) שהוא התימנים: כופר 112)ובכת"י זה שהרי
ה"חֿט). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו ממון

ז.113) בפרק וגם שם, התימנים:114)לעיל ובכת"י
שם.115)אעפ"י. ובביאורנו ה"ח פ"ז, לעיל מפורש

הנקרא:117)הקרן.116) וזהו שקלים, או דינרים יחידות,
מלגו  חומש אבל נד. מציעא בבא (מבחוץ) מלבר חומש
הל' השווה הקרן. חמישית והוא מזה פחות הוא (מבפנים)

ה"א. פ"ה, שני מעשר והל' הכ"ו, פ"י, בית 118)תרומות
ותיבת: בית. ונוקדו קרבנות. בו שמקריבים המקדש בית -

משנה). (לחם למחקה יש וכל 119)דין, ה"ט. פ"א, לעיל
נשבעים  שאין הגאונים שתיקנו אחרי אבל התלמוד, מדין זה
(ראב"ד). אשם ולא חומש לא ממילא אין - בכינוי או בשם

ה'תשפ"א  סיון י"ח ש"ק יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) בשמים הנשבע לשקר, או לשוא הנשבע עוון חומר

שנשבעו  קטנים הקודש, כתבי ובשאר בתורה בנביא,
במזיד  לבטלה שמים שם הזכרת השבועה, בטיב ויודעים
צורך  מפני אלא שבועה להתיר ממהרים שאין ובטעות,

גדול.

.‡¯˜MÏ B‡ ‡ÂMÏ ÚaLp‰ ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡2ÔÎÂ , ««ƒ∆∆«ƒ¿»«»¿«∆∆¿≈
‡È·Ó ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿«»≈¿««ƒ»≈ƒ

Ôa¯˜3;Blk ‰Úe·M‰ ÔBÚ Ô‰Ï ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿»≈ƒ¿«≈»∆¬«¿»À
ÌÈÓL ÔÈcÓ ÔBÈw ‰ÊÏ ÔÈ‡ - '‰ ‰wÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆≈»∆ƒ»ƒƒ»«ƒ

Ú¯t˙iL „Ú4:¯Ó‡pL ,ÏlÁL ÏB„b‰ ÌM‰ ÏÚ epnÓ «∆ƒ¿»«ƒ∆««≈«»∆ƒ≈∆∆¡«
'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ5CÎÈÙÏ .6Ì„‡ CÈ¯ˆ ¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙B¯·Ú‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰Ê ÔBÚÓ ¯‰f‰Ï7. ¿ƒ»≈≈»∆≈ƒ»»¬≈

ז.2) ה"ג, פ"א, לעיל כמבואר 3)ראה לוקה, אינו אבל
ובביאורנו. ה"ח ינקם.4)שם שיפרע. תימן: בכת"י

(5- לשקר" בשמי תשבעו "ולא נאמר: הפסוק ובהתחלת
יסודי  הל' והשווה השם. מחלל הוא לשקר שהנשבע  הרי
אחת  על אונס בלא מדעתו העובר "כל ה"י: פ"ה, התורה
מחלל  זה הרי להכעיס . . . בתורה האמורות מצוות מכל
שם  את וחללת שקר: בשבועת נאמר ולפיכך השם, את

ה'". אני אינו 6)אלקיך קרבן הביא או לקה ואפילו הואיל
נוספים. יסורים בלי לו כל 7)מתכפר הראב"ד, ולדעת

- א כא, בשבועות שהרי לגמרי, העוון לו נתכפר שלקה

מנקים  אין מעלה של ביתֿדין – ה' ינקה לא "כי אמרו:
אותו". ומנקין אותו מלקין מטה של ביתֿדין אבל אותו,
בתור  שבועה לעונש אלא ענין אינו זה שכל סובר, ורבינו
אין  השם, חילול חטא עוון על אבל שקר. שבועת חטא
נפרע  בעצמו הקב"ה אלא לנקותו יכול מטה של ביתֿדין
משנה', ב'כסף הובא הבתים' ב'ספר כתב וכן (רדב"ז). ממנו
אותו  מלקים מטה של ביתֿדין שאמרו: מה מפרש שרבינו
חילול  עוון אבל בלבד, לעדות להכשירו - אותו ומנקים
על  אמרו: - א לט, ובשבועות מנוקה. אינו שבשבועה השם
מנקה  אינו שקר שבועת ועל לשבים, הוא מנקה עבירות כל
לעיל  וראה שם. רש"י וכפירוש פרעון, בלא לשבים, אפילו
לדברי  ראיה מביא איתן' וב'יד שם. ובביאורנו הט"ז, פי"א
האומר: א, אות מטות פרשת תנחומא ממדרש רבינו,
מחילה  לו ואין בהקב"ה, בו כופר בשבועות "והמועל

ה'". ינקה לא כי שנאמר בעולם,

.·˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ ‰Ê ÔBÚ»∆ƒ«¬¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰·eLz8˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿»««ƒ∆≈…»≈¿…ƒ«

ÏB„‚ ‡e‰L ,Lc˜Ó‰ ÌM‰ ÏelÁ Ba LÈ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ≈ƒ«≈«¿À»∆»
˙BBÚ‰ ÏkÓ9. ƒ»»¬

כרת,8) בהם שאין אע"פ ושקר שוא "ושבועת ה"ב: פ"א,
ומצוותֿעשה  לאֿתעשה מצוות ושאר החמורות. מן הן הרי

הקלות". הן - כרת בהן ה"ד:9)שאין שם כמבואר
עליו  ובאו . . . הכיפורים יום והגיע תשובה שעשה "אע"פ
שנאמר  . . . שימות עד גמורה כפרה לו מתכפר אינו יסורים,
העוון  יכופר אם צבאות ה' באזני ונגלה יד): כב, (ישעיה

תמותון". עד לכם הזה

.‚,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÓM·e ı¯‡·e ÌÈÓMa ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»«ƒ»»∆«∆∆¿«≈»∆
BÊ ÔÈ‡ - Ì‡¯aL ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ∆¿»»≈

‰Úe·L10·˙Îa B‡ ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ‡È·a ÚaLp‰ ÔÎÂ .11 ¿»¿≈«ƒ¿»¿»ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
L„w‰ È·˙kÓ12ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿≈«…∆««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ

BÊ ÔÈ‡ - ‰Ê ·˙Îa ‰evL ÈÓÏ B‡ ‰Ê ‡È· ÁÏML∆»«»ƒ∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿»∆≈
‰Úe·L13ÔÈÓi‡Ó - ˙BÚe·L el‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .14 ¿»¿««ƒ∆≈≈¿¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ15L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬≈∆¿«¿ƒ∆»»∆…ƒ¿¬«…

‰Úe·L BfL Ì‰ÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,CÎa16Ì‰Ï ÔÈÁ˙BÙe , ¿»«¿ƒ¿≈≈∆∆¿»¿ƒ»∆
Á˙t17Ì‰Ï ÔÈ¯ÈzÓe18. ∆««ƒƒ»∆

אלא 10) שבועה, זו הרי הראב"ד ולדעת א. לה, שבועות
"הרי  שם: המשנה כלשון ומלקות, קרבן עליה חייב שאינו
לאו  הוא "פטורים" שלשון סובר ורבינו פטורים". אלו
זו  שאין בפשיטות הסובר ב, עמ' שם רבא וכדברי דוקא.
הנשבע  כן, לא שאם קדושה, שום בהם ואין הואיל שבועה,
הצריכה  שבועה זו ותהא התכוין, שבראו למי - באדם

(רדב"ז). לחכם ל'תורה',12)בספר.11)שאלה מחוץ 
הבאה. בהלכה מדין 13)כמבואר לקיימה חייב ואינו

ובארץ  בשמים הנשבע מדין זה דין רבינו ולמד תורה.
אימה.14)(כסףֿמשנה). ומטילים על 15)מייראים

התורה,16)הנשבעים. מן שבועה זו הרי הראב"ד ולדעת
לחכם  שישאל עד דברו" יחל "לא משום עליה ועובר

לו. כגון 17)ויתירה ה"י, פ"ו לעיל כמבואר חרטה, פתח
לו  אומרים מנכסיו, ישראל יהנה שלא בנביא, הנשבע
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אמר  אם עמך, אחיך וחי על: עובר ותהיה זה יצטרך "למחר
(שם). לו" מתירים - נשבע הייתי לא זה יודע הייתי אילו

(18. . . פתח להם "פותחים כ.) (נדרים במשנה שאמרו כמו
בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא כדי אותם ומלמדים

הי"ב. פ"ב, נדרים הל' לקמן והשווה

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19;L„w‰ È·˙k ¯‡La «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿≈«…∆
‰¯Bza ÚaLp‰ Ï·‡20da ·e˙kL ‰Óa ÚaL Ì‡ :21 ¬»«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿«∆»»
˙B¯kÊ‰‰ ÏÚ BzÚc -22BzÚc - Ì˙Ò da ÚaL Ì‡Â ; «¿«««¿»¿ƒƒ¿«»¿»«¿

ÏÈÂb‰ ÏÚ23‰Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â ,24ÚaLÂ B„Èa dÏË . ««¿ƒ¿≈»¿»¿»»¿»¿ƒ¿«
¯eÒ‡Â ,da ·e˙kL ‰Óa ÚaLpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - da25. »¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿«∆»»¿»

שבועה.19) זו לפניו,20)שאין מונח תורה ספר שהיה
דבר  אעשה שלא או שאעשה זה בספר נשבע הנני ואמר:

בה.21)פלוני. שכתוב במה ואמר: הדגיש שבפירוש
פ"ב,22) לעיל כמבואר חייב, בהם שהנשבע הקב"ה, שמות

בו.23)ה"ב. כתובה שהתורה הקלף, שלא 24)הוא
אין  הראב"ד, ולדעת שם). ובר"ן יד: (נדרים ה' בשם נשבע
שכולם  בתורה, לנשבע הקודש כתבי שאר בין לחלק
שציווה  במי כמשקר ומשקר, בהם והנשבע הם קדושים
בנודר  עוסקת ב יד, בנדרים הסוגיא כל ולדבריו עליהם.
ודין  בנשבע. ולא הכ"ז), פ"א נדרים הל' לקמן (ראה בתורה
עוסקת  שהסוגיא סובר ורבינו שבועה, מדין הוא חלוק נדר
על  "דעתו שם: אמרו בפירוש שהרי בנשבע, ובין בנודר בין
עד  חייב שאינו בנשבע, רק יתכן וזה שבה". האזכרות
כל  ה"ח, פ"ב לשבועות בתוספתא ואמנם השם. שיזכיר
משותף  זה שדין באופן שבועה, לענין שם שנוי הזה הדין
נדרים  בהל' גם רבינו הביאו ולפיכך ולנדר. לשבועה הוא
אלא  נאמר לא זה שכל רבינו, וסובר (כסףֿמשנה). שם
שם: בנדרים הסוגיא לשון כמשמעות בלבד, תורה בספר
נשבע  אפילו הקודש כתבי בשאר אבל בתורה". "הנודר
האזכרות  כי האזכרות. על דעתו אין בהם" שכתוב ב"מה
קדושה  בהן ויש הקב"ה, מפי בסיני נאמרו בתורה האמורות

צריך  תורה ספר הכותב שהרי לשם יתירה, האזכרות לכתוב
בה, שכתוב במה בתורה, כשנשבע ולפיכך השם, קדושת
אין  הקודש, כתבי בשאר אבל ביותר. בה הקדוש על דעתו
דוקא  להשבע מכוונת דעתו ואין כך, כל מקודשות האזכרות
זו  הרי באזכרותיהם, בפירוש ישבע אם אמנם, באזכרותיהם.
כתבי  כל מצילים ולפיכך קדושה, בה יש שהרי שבועה,
האזכרות  קדושת כבוד משום הדליקה מפני בשבת הקודש

לשון 25)(רדב"ז). מורה חפץ נקיטת "שכל שם. נדרים,
וכתב  שם). יוסף' ('נמוקי קודש" ידיו לשאת שבועה חומר
בעיניהם  חכמים ראיתי ריב, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ה'בית
נתכוונו  לא שהם ומתנצלים ולשקר לשוא בתורה נשבעים
לומדי  להשניא גורמים והם שבועה, זו ואין הגויל על אלא
שרוצים, מה מתירים שהם לומר הארץ, עמי בעיני התורה
הט"ז  מזהיר ולפיכך להרע. הם חכמים עליהם: אני  וקורא
בתורה  ישבע לא שבועה, שנתחייב מי שכל ב, ס"ק שם
האמור  בידו כנוטלה דינו ואז עליה, ידו מניח אלאֿאםֿכן

יא. ס"ק רלז, סי' שם בש"ך וראה כאן.

.‰Ì˙Ò ‰¯Bza ÚaLp‰Â26‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ :27 ¿«ƒ¿»«»¿»ƒ«¿ƒ»»
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡ -28- ‡e‰ ı¯‡‰ ÌÚ Ì‡Â ; ≈»ƒ¿≈»∆»»¿ƒ«»»∆

L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡lL È„k ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯»̂ƒ¿≈»∆»»¿≈∆…ƒ¿««…
˙BÚe·La29. ƒ¿

שבועה.26) זו ואין הגויל על שדעתו בידו, נטלה ולא
בידו".27) ל"נטלה סתם נשבע בין לחלק שיודע
כלל.28) שבועה זו בין 29)שאין להבחין יודע שאינו

יוסף'). וב'נמוקי יד. (נדרים בידו ונטלה לנשבע סתם נשבע
הי"ב. ופ"ב הכ"ז, פ"א נדרים הל' לקמן והשווה

.ÂB˙BtÎÏ CÈ¯ˆ Ba¯ ÔÈ‡ - ÚaLpL „·Ú30‡e‰ È¯‰Â , ∆∆∆ƒ¿«≈«»ƒƒ¿«¬≈
ÚaLpL Ì„˜k ÚaLpL ¯Á‡31Èe˜ BÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ . ««∆ƒ¿«¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ∆≈»

BÏ32:˙BÚe·Ma ¯Ó‡Â ,B˙Úe·L ÂÈÏÚ ÏeÁzL È„k¿≈∆»»»¿»¿∆¡««¿
„·Ú ‡ˆÈ ,B˙eL¯a BLÙpL ÈÓ - BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï∆¿…ƒ»««¿ƒ∆«¿ƒ¿»»∆∆

ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L33ÏÚ ÚaLpL BÓk ‰Ê ‡ˆÓÂ . ∆ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¿∆ƒ¿««
¯Á‡ ÈÒÎ34. ƒ¿≈«≈

שבועתו.30) לבטל אותו חלה 31)לכוף השבועה שאין
נזיר, להיות העבד קיבל שאם לנזירות, בניגוד כלל. עליו
כפהו  לא ואם למתים, ולהטמא יין לשתות לכופו רבו יכול
הי"ז. פ"ב, נזירות הל' לקמן כמבואר נזירות, לנהוג חייב

צריך 33)לעצמו.32) "אין שם: רבינו וגירסת ב. סב, נזיר
כדברי  לנדרים" לכפותו יכול ואינו לשבועה, לכפותו
פירוש  ע"פ שמח' וה'אור מ"א. פ"ט, נזיר יו"ט' ה'תוספות

שם. לרבינו יכול 34)המשנה אדם שאין עליו, לאסרם
והראב"ד  א. מז, בנדרים כמבואר אחר, על אחר נכסי לאסור
שגופו  מתוך שיתענה, העבד כשנשבע אלא זה שאין סובר,
ג) ה, (ויקרא ככתוב חלה, שבועתו אין רבו לעבודת יחלש
(נזיר  חכמינו דרשו - להיטיב" או להרע . . . תשבע "כי
לאחרים  להרע יצא רשות. הרעה אף רשות, הטבה "מה שם)
לרבו. להרע היא זו ושבועה בידו", הרשות שאין (לרבו)
את  לעבוד ויוכל גופו יחליש שלא דבר על כשנשבע אבל
הראב"ד). דברי בהבנת שמח' ('אור חלה השבועה - רבו
אפילו  כלל חלה העבד שבועת שאין סובר רבינו אולם
אותו  מעכבים ואינם נפש עינוי בהם שאין בדברים
שהאדם  גברא", "איסור היא שהשבועה מכיון ממלאכתו,
ורצונו, בחירתו על נשבע אלא זה אין החפץ על נפשו אוסר
הוא  שיכול לרבו, קנוי ורצונו עצמו, ברשות הוא שאין וכיון
שיעשה  אחר עבד על כנשבע זה הרי שירצה, למקום לכופו
וכבר  שמח'. ('אור כלל חלה שבועתו ואין יעשה, לא או
נזירות  הל' לקמן וראה שם). יו"ט' ה'תוספות זה על רמז

שם. ובביאורנו הי"ח, פ"ב

.ÊÌÈpË˜35‰Úe·M‰ ÌÚË ÔÈÚ„BÈ Ô‰Â eÚaLpL36, ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿≈¿ƒ«««¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡37„ÓÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ««ƒ∆≈»«»ƒƒ»«¬…

ÔÎpÁÏ È„k ,Ô‰È¯·„a38Ì‰ÈÏÚ Ìi‡Ïe39‡lL È„k ¿ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿«≈¬≈∆¿≈∆…
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÚe·La L‡¯ ˙el˜ e‚‰Èƒ¿¬«…ƒ¿¿ƒ»»«»»
‡l‡ Ba „ÓÚÏ ÏBÎÈ ÔËw‰ ÔÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ eÚaLpL∆ƒ¿¿»»»»∆≈«»»»«¬…∆»
¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌeˆiL ÚaLpL ÔB‚k ,˜f Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»¿∆ƒ¿«∆»∆……«»»
,Ba ¯ÚB‚Â Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ B˙B‡ ‰kÓ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆«∆»ƒ«¿≈

¯z‰L BÏ ÔÈ‡¯Óe40ÏÈ‚¯ ‰È‰È ‡lL È„k ,B˙Úe·L «¿ƒ∆À«¿»¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ
˙BÚe·La L‡¯ Ï˜‰Ï41. ¿»≈…ƒ¿

משתים35ֿ) פחותה ובת, שנה. משלשֿעשרה פחות בן,
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וה"י. ה"א פ"ב, אישות בהל' כמבואר שנה, עשרה
ומושגה.36) השבועה שעדיין 37)ערך שבועתם, לקיים

עונשים. בני לכשיגדלו.38)אינם שבועתם יחללו שלא
וענשה.39) שקר שבועת עוון חומר ובכת"י 40)על

שהותרה. (רדב"ז).41)התימנים: הגאונים מדברי זה כל
ה"א. פי"א, נדרים הל' לקמן והשווה

.ÁÈ¯·c ÌBLÏ „nÏÏe ‰a¯‰ ÌÈpËwa ¯‰f‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈«¿«ƒ«¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈
Ú·M‰Ï ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰Úe·L ‡Ïa ˙Ó‡¡∆¿…¿»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»≈«
‰·BÁ BÓk ¯·c‰ ‰ÊÂ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk „ÈÓz»ƒ¿¿≈»ƒ«»¿∆«»»¿»

˙B˜BÈz È„nÏÓ ÏÚÂ Ì‰È˙B·‡ ÏÚ42. «¬≈∆¿«¿«¿≈ƒ

חיות 42) מהר"ץ וכתב (רדב"ז). הגאונים מדברי זה גם
מדברי  רבינו דברי שמקור - ב מו, לסוכה בהגהותיו
משהו  לך אתן : לתינוק אדם יאמר אל שם: בסוכה התלמוד
ט, (ירמיה שנאמר שקר, לדבר שמלמדו משום לו, יתן ולא

שקר". דבר לשונם "למדו ד)

.ËB‡ ,‡ÂMÏ B¯·Á ÈtÓ ÌM‰ ˙¯kÊ‰ ÚÓBM‰«≈««¿»««≈ƒƒ¬≈«»¿
ÂÈÙÏ ÚaLpL43dÈ‡L ‰Î¯a C¯aL B‡ ,¯˜MÏ ∆ƒ¿«¿»»«∆∆∆≈«¿»»∆≈»

‡ÂMÏ '‰ ÌL ‡OB ÌeMÓ ¯·BÚ ‡e‰L ,‰ÎÈ¯ˆ44, ¿ƒ»∆≈ƒ≈≈«»¿
˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈∆«»

B˙BcÏ46Èeca ‡‰È BÓˆÚa ‡e‰ - e‰c ‡Ï Ì‡Â .47. ¿«¿ƒ…ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ
„iÓ B˙B‡ ¯Èz‰Ï CÈ¯ˆÂ48ÏBLÎÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿»ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆…¿≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡Ï49Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,50e‰ecpL51¯Ó‡z Ì‡Â . «¬≈ƒ∆¬≈≈≈«∆ƒ¿ƒ…«
BÚÈ„BÈ52e„nÏ È¯‰L ,Èeca ÌÏBÚ‰ Ïk e‡ˆÓ - ƒƒ¿¿»»»¿ƒ∆¬≈ƒ¿

‰ÂÚ‰ ÌBLÏ53.„ÈÓz ‰Úe·Le ¿»«¬≈¿»»ƒ

ה"א.43) פ"ב, לעיל כמבואר שמים, שם והזכיר
א.44) לג, הפרטים 45)ברכות שני אלו הט"ו. פ"א,

"השומע  דבריו: להתחלת פירוש הם כאן, רבינו שמונה
מופשטת  בצורה שנאמר לשוא", חבירו מפי השם הזכרת
שבועה  בדרך שלא לבטלה שמים שם הזכרת ועל וכוללת.
הגרי"ב). (נמוקי הי"א להלן ידובר צריכה, שאינה ברכה או

תלמוד 46) בהל' רבינו (לשון בשמתא" זה "פלוני לו: אומר
יושבים  שאין והבדלה, ריחוק לשון - נידוי ה"ב). פ"ז, תורה
עשרה, שצריך דבר לכל אותו מצרפים ואין אמותיו בארבע

ה"ד. שם להנדות,47)כמבואר ראוי זה הרי ב ז, נדרים
חמור  ושותק השומע שאין מאליו, בנידוי אינו אבל
שם). (ר"ן אחרים שינדוהו עד בנידוי שאינו עצמו, מהמזכיר
לבטלה, שמים שם למוציא אזהרה אמרו: - א ד, ובתמורה
תירא". אלקיך ה' "את יג) ו, (דברים שנאמר מניין?

פ"ז,48) תורה תלמוד (הל' לך" ומחול לך "שרוי לו: אומר
כדין.49)ה"ג). ממנו יתרחקו בדפוסים 50)שלא

יודעים. שאינם תלמוד 51)קדומים: בהל' רבינו ולשון
מנדים  אלא כלום, להפרה נידוי בין "אין הי"ג: שם תורה
ומקורו  למוטב". המנודה כשיחזור אחד ברגע ומתירים

ב. ז, בתשובה 52)בנדרים שישוב עד בנידויו, זה וישאר
ה"ו. שם תורה תלמוד הל' התרה, מלשון 53)ויבקש

נלאו". העוה שקר, דבר לשונם "למדו ד) ט, (ירמיה הכתוב
ולסלף. לעקם - העוה

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na54B‡ ‰f‰ ÚaLp‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿»«∆

Ú„È ‡ÏÂ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÊÓ ‰Ïh·Ï C¯·Ó‰«¿»≈¿«»»≈ƒ¬»ƒ»»≈¿…»«
¯eÒ‡L :¯ÓB‡ È‡Â .B˙BcÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰fL∆∆»≈«»¿««¬ƒ≈∆»

‚‚BL ·e˙k‰ LÚ ‡lL ,B˙BcÏ55B¯È‰ÊÓ ‡l‡ ;56 ¿«∆…»««»≈∆»«¿ƒ
.¯ÊÁÈ ‡lL Ba ‰¯˙Óe«¿∆∆…«¬…

לנדותו.54) השומע (ויקרא 55)שחייב ככתוב מזיד, אלא
('תורת  חכמים דרשו - ההוא" באיש פני את אתן "ואני ג) כ,
והרי  מוטה". ולא שוגג ולא אנוס, לא - "ההוא שם) כהנים'
יז.) קטן (מועד כמאמרם כמיתה, הוא חמור עונש נידוי

מיתה. שם - השומע.56)שמתא

.‡È‡l‡ ,‰¯eÒ‡L ‡È‰ „·Ïa ‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÏÂ¿…¿»«»¿ƒ¿«ƒ∆¬»∆»
ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡57- ‰Ïh·Ï ¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«≈«¿À»ƒ¿«»»

‰eˆÓ ·e˙k‰ È¯‰L .ÚaL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆…ƒ¿«∆¬≈«»¿«∆
ÏÏÎ·e ,‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ :¯ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«

‰Ïh·Ï B¯ÈkÊÈ ‡lL B˙‡¯È58‰ÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆…«¿ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ»»
ÁaLÈÂ „iÓ ¯‰ÓÈ - ‰Ïh·Ï ÌL ‡ÈˆB‰Â ÔBLl‰«»¿ƒ≈¿«»»¿«≈ƒ»ƒ««
?„ˆÈk .‰Ïh·Ï ¯ÎfÈ ‡lL È„k ,BÏ ¯c‰ÈÂ ¯‡ÙÈÂƒ»≈ƒ«≈¿≈∆…ƒ»≈¿«»»≈«
ÏB„b B‡ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ ‡e‰ Ce¯a :¯ÓB‡ - '‰ ¯Ó‡»«≈»¿»»∆»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,„‡Ó Ïl‰Óe ‡e‰59‡‰È ‡lL È„k , ¿À»¿…¿«≈»∆¿≈∆…¿≈
.‰Ïh·Ï¿«»»

הם:57) שמות ושבעה לוקה. - והמוחקם נמחקים, שאינם
אלקים, אֿל, דל"ת, אל"ף הנכתב או ה"א יו"ד הנכתב
ה"ב, פ"ו התורה יסודי (הל' צבאות שדי, אהיה, אלוֿה,

לעם'). 'רמב"ם הוצ' ב.58)ע"פ ג, תמורה ראה
שם 59) ברוך לומר: "צריך ה"א: פ"ו, ברכות 'ירושלמי'

לבטלה". שמים שם להזכיר שלא ועד, לעולם מלכותו כבוד
שם. ובביאורנו ה"י, פ"ד ברכות הל' והשווה

.·È‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡M‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡60BÓk , ««ƒ∆À»¿ƒ»≈««¿»¿
e¯‡aL61ÈÙc ‰Êa ÔÈ‡Â ,62BÙ˜B BalL ÈÓe ,63¯·„a ∆≈«¿¿≈»∆…ƒƒ∆ƒ¿¿»»

˙eÈÓ ıÓL ‡l‡ BÈ‡ - ‰Ê64Èe‡¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ , ∆≈∆»∆∆ƒ««ƒ≈»
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï65ÈtÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï ¿ƒ»≈¿»»∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈

‰ÂˆÓ ¯·„66ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ B‡67‰ÏB„‚ ‰·BËÂ . ¿«ƒ¿»ƒ¿≈…∆»¿»¿»
ÏÏk Ú·MÈ ‡lL Ì„‡Ï ‡È‰68- ÚaLÂ ¯·Ú Ì‡Â , ƒ»»»∆…ƒ»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«

B˙Úe·La „ÓÚÈÂ ¯ÚËˆiL69Ú¯‰Ï ÚaL :¯Ó‡pL ;70 ∆ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿»«
ËBnÈ ‡Ï ‰l‡ ‰OÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ,¯ÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿»«¬»…≈≈∆…ƒ

ÌÏBÚÏ71. ¿»

פתח 60) לו למצוא כדי הנשבע, את שחוקר החכם, ע"י
לשבועתו. היתר או ה"א.61)חרטה פ"ו, ספק 62)לעיל

ומהסס.63)ופגם. שחושש חשש 64)מכהו,
שיש  מסיני רבינו משה בקבלת מודה שאינו אפיקורסות,
ה"ב. שם, לעיל, כמבואר חכם, ע"י לשבועה היתר

והוצרכו 66)נענים.65) בפלוני, יהנה שלא שנשבע כגון
נשבע  אלא נמצא ולא בניהם, את למול או ללמוד עירו בני

ה"ט). (שם בלבד (שם 67)זה אשתו את לגרש שנשבע
שבועת 68)ה"י). לידי לבוא ועלול להזהר, יכול שאינו

שהפקיד  אחד באדם "מעשה א: לה, בגיטין מצינו וכן שקר.
בפת  ואפאתו קמח של בכד והנחיתו אלמנה, אצל זהב דינר
לה: ואמר הדינר בעל בא לימים לעני, ונתנתו מדעת) (שלא
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של  מבניה באחד המות סם יהנה לו: ואמרה דינרי. לי הבי
ימים  היו לא אמרו, כלום. מדינרך נהניתי אם אשה אותה
בדבר  חכמים וכששמעו מבניה, אחד שמת עד מועטים
על  הנשבע כך, לאמת) (קרוב באמת שנשבע מי מה אמרו:

(כסףֿמשנה). עלֿאחתֿכמהֿוכמה" כמו 69)שקר
פעם  נשבע אם אחריו שבדקו לוי, בן יהושע ברבי שמצינו
עז:). (כתובות להתירה שבועתו על ונשאל בחייו,

אין 71)לעצמו.70) בשבועה, דוקא הראב"ד: וכתב
שהרי  להתירו, מצוה נדר, הנודר אבל לו. להתירה נזקקים
כאילו  והמקיימו במה, בנה כאילו "הנודר כב.) (נדרים אמרו

בהל' לקמן זה דין הביא רבינו וגם קרבן". עליה מקריב
מצוה  ונדר, עבר "ואם שם: והדגיש הכ"ה, פי"ג נדרים
וכנראה, לפניו". מכשול יהא שלא כדי נדרו על להשאל
יעמוד  שלא לחוש ויש האדם, בעיני הוא קל נדרים שאיסור
(שמות  בה שנאמר מאד, חמורה שהיא לשבועה בניגוד בו,
יש  וגם הט"ז, פי"א לעיל וכמבואר ה'" ינקה לא "כי ז) כ,
שלא  לחוש ואין ה"ב, לעיל כמבואר השם, חילול עוון בה

עליה. ישאל ואל שיקיימה מוטב ולפיכך בה, יעמוד
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ה'תשפ"א  סיון י"ב ראשון יום

רעז רעט. תעשה לא מצות
רעג. רעח. ערה.

― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
(mgxl),מאבריו אבר חּסרֹו אֹו אתֿחברֹו ׁשהרג מי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעל

וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאתֿידֹו
אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ּתׁשלּום מּלחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָעליו
יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש עינ "ולאֿתחֹוס ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבזה:

ּברגל" רגל k`)ּביד ,hi mixac)ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיׂשראל" ּדםֿהּנקי ּובערּת עליו עינ "לאֿתחֹוס ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואמר:

(bi ,my).

― הרע"ז מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
לֹו, מּגיע ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת העני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
לעני העׁשיר ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ּדר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

ויחּיבּנּו iprd)והאביֹון z` mb),עליו מהּֿׁשּיקּבע לׁשּלם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל אמרֹו: b)והּוא ,bk zeny)ּוכבר ְְְְְְִֶַָָָֹ

"לאֿתּׂשא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין אתֿהּלאו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכפל
eh)פניֿדל" ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt): ְְְִֵֵָ

הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ּתאמר: ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּלא
ּתלמּוד ― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָחּיבין

פניֿדל". לאֿתּׂשא ְִֵַָָֹלֹומר:

― הער"ה מּלכּבדהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי אחד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפני
עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ּוגדלֿהּמעלה, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹמאד
אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָֹּבעל

ּגדֹול" ּפני תהּדר "לא ּובספרא(my)יתעּלה: .zyxt) ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
(miyecwזה הּוא ּבןּֿגדֹולים זה, הּוא עׁשיר ּתאמר "ׁשּלא :ְִִֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ואראה אבּיׁשּנּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהיא
ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ― ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָֹמבּיׁשֹו

ּוׁשבּועֹות ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנתּבארּו
(.l).

― הרע"ח מּלהּטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
רׁשע אדם ׁשהּוא ידע אם הּדין מּבעלי אחד על ֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאתֿהּדין
והּוא הּדין, ּבעּוּות מּלהעניׁשֹו יתעּלה הזהיר עברֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַּבעל

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה "לא יתעּלה: bk,אמרֹו zeny) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ
(eהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt)וכׁשר "רׁשע : ְְְְִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעֹומדין
(xwyn ghale)עליו הּדין ּתלמּוד(ezaegl)אּטה ― ְִֶַַַָָ

הּוא 'אביֹון' ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט תּטה "לא ְְְְְִִֶֶֶַַַֹֹלֹומר:
לא ― ּבמצות אביֹון ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֶֶַַַֹֹֹּבמצות",

אתּֿדינֹו. ִֶֶַתּטה

― הרע"ג מּלעׂשֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבּמׁשּפט" עול "לאֿתעׂשּו אמרֹו: והּוא ּבּדין, (xwie`עול ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

(eh ,hiׁש החּקים על יעבר ׁשּלא זה לאו ּתֹורהוענין ּגדרה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּמּנּו ּבפּטּור אֹו ּדבר aiig)ּבחּיּוב xehtie i`kf aiigi `ly). ְְִִִֶָָ

ה'תשפ"א  סיון י"ג שני יום

קעז. עשה מצות רפ. תעשה לא מצות
עדר. רעו. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שני י "בֿ י "ג סיון 

― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהזהר

יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac)ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמּטה

ּבּמׁשּפט" עול "לאֿתעׂשּו eh)אמרֹו: ,hi `xwie)ואם ; ְְְֲִִֶַַָָָֹ
ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר מׁשּפט (zyxtהּטה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ

(my `vzׁשּכלֿהּמּטה מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה "לא :ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָמׁשּפט

לאוין". ּבׁשלׁשה ְִִֵָָֹעֹובר
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― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ּכלֿאחד ולׁשמֹוע הּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעלי

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא ּובא(my)קּצּורם, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
ּבספרא miyecw)הּפרּוׁש zyxt)מדּבר אחד יהא "ׁשּלא : ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

הענינים אחד זהּו ."ּדברי קּצר לֹו: אֹומר ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלֿצרכֹו
ּדין לדּון מצּוה ׁשּכלֿאדם עֹוד: ּבֹו ויׁש זה. צּוּוי ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּכֹוללם

התחילּו הּדין ּובעלי ּבכ ּבקי הּוא אם (enikqde)ּתֹורה ְְֲִִִִִֵַַָָָ
לפניו cigi)לטעֹון `edy it lr s`)אחד" אמרּו: ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶָָָָ

."עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדבר אתֿחברֹו ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּדן
ולא זכּות לכף אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש
נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיפרׁש

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ְְְִִִֶַַַָָֻּכּונֹות

― הרע"ו מּלירֹואהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּדין עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל מּזיק ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמאדם

cgtn)צדק edkfie)ֿלמה יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
"לא יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו מןֿהּנזקים לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּיקרה

מּפניֿאיׁש" fi)תגּורּו ,` mixac)תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָָֹ
ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפניֿאיׁש,

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא אתּֿבני, d`eaz)יהרֹוג znixr)ׁשּמא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― אתֿנטיעֹותי ְְְְִִִֵֶַַַָֹיקצֹוץ

ִאיׁש".

― העד"ר מּלקחתהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
"וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין מּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשחד

תּקח" g)לא ,bk zeny)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
(hi ,fh mixaca)ּובספרי .(my mihtey zyxt zlgz)לא" : ְְִֵֹ

נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות אפּלּו ׁשחד ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָֹתּקח
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָּדיני

ה'תשפ"א  סיון י"ד שלישי יום

שטז. רפא. שטו. תעשה לא מצות
― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא תקּלל"(oiic)אתֿהּדּין, (zenyלא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ
(fk ,ak.לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א מּלׁשמֹועהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדינֹו, ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדברי

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא `)"לא ,bk my)יהיּו הרב ׁשעל לפי ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּבע ּבפני ׁשּלא ּדין ּבעל ּולפיכּדברי ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים אֹותם מּלׁשמֹוע הּדּין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהזהר
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי נכֹון ּבלּתי מּׂשג ְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָֻּבדעּתֹו

(my mihtyn zyxt)אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵַַָָָָֹ
עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל יׁשמע ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹלּדּין
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין לבעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאזהרה
"מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָחברֹו

ּתרחק" f)ׁשקר ,my)מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ

(.`l)לׁשֹון למסּפר אזהרה עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרע,

.(bk.)ּבמּכֹות ְַ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא (myאתֿהּנׂשיא, ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹ

(fk ,akמּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, oiekzne)וׁשם x`zn) ְְִִֵֶַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר הּמל על ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא ak)"אׁשר ,c `xwie)אֹותֹו אֹומרים והחכמים ְְֱֲֲִִִֶֶַָָָ
df)ּבסתם. x`ez mipzep)ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי על ְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים והּמׁשנה ּובכלֿהּתלמּוד ּבלבד. wxtזקנים dbibg) ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
(:fh Ð a dpyn aואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵַַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". hi:)ּבית oixcdpq)נׂשיא" :oixcdpqd) ְְִִֵָָ
(l"fg oeyla dnecke;מחּול ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָָׁשּמחל

ׁשּלאו ודע מחּול". ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָמל
אתֿהּנׂשיא ּגם ּכֹולל "iyp`")זה `xwp l"fg oeylay)עם ִִֵֶֶַַָ

ׁשּיׁש ּכלֿמי מּלקּלל להזהיר זה לאו ׁשענין לפי ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ּבּמעלה והּוא ׁשלטֹון מעלהּבידֹו ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ

נראה וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָׁשלטֹונית
לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה ְְִִִֵֵֶֶַָָָמּדיני

ה'תשפ"א  סיון ט"ו רביעי יום

שיז. תעשה לא מצות
קעח. עשה מצות
יום שלישיֿ רביעי י "דֿ ט "ו סיון 
― השי"ז איזההּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

חרׁש" "לאֿתקּלל אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, hi,אדם `xwie) ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ
(ciּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע .ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי מןֿהּמּזיק להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ּבּדמיֹון הּנקּבע ld`הּנזק epeinicae wefipd zaygna) ְְִִֶֶַַַָ

(wiiecnאתֿהּמּזיק ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל לא ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלפי
יׁש מןֿהּדמיֹון. הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאֹותּה
ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתעניׁשהּו

(dkixrda)הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאתֿער
ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואתּֿבׁשּתֹו
ּתנּוח ואז ּכלֿרכּוׁשֹו, ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות ְְְְְִֶַַָָָָָֻאֹותּה
ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער אתֿער ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהא
חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבגּופֹו
אתֿנפׁש ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, אֹותּה ּתנּוח ולא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיֹותר,
ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות מן ויׁשמידהּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַהּמּזיק
ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש התעֹוררּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּתהיה
עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות מחמת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמּזיק
וזה ׁשם. נֹוכח היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹּוקללה
ׁשֹוככת ׁשּנפׁשם והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמפרסם

(zrbxp)אףֿעלּֿפ מאד, הּקּלים ּבחטאים ּכזה יּבׁשעּור ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
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והיה קללתם. ׁשמע ולא ּכעסם על החֹוטא ידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹולה
הּבּוׁשה מחמת אתֿזה, ׁשֹומע הּוא אם היא: ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּיׂשראל,
ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל לֹו: הּמּגיעים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָוהּצער
לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
הּתֹורה ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על wxמקּפידה xeq`l yi f`y) ְְְִִִֵַַַַַָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`kמּצב על ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַַַָָ

ירּגילּנה ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהמחרף,
הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ ראיה(l"fg)לכעֹוס. הביאּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

תקּלל "לא מּמהּֿׁשּנאמר מּיׂשראל ּכלֿאדם קללת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאּסּור
ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt),חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

לא ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ּכלֿהאדם? את לרּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹמּנין
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻתאר",

(dfa ezlrn lk hrnky)ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא fi)ּבחּיים". ,`k zeny mihtyn zyxt)לא" : ְְִִַַַָֹ

ּומהֿ ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה אם(myd)ּׁשאמרנּו וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אתֿחברֹו ׁשהמקּלל ל נתּבאר הּנה לֹוקה. ― עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָקּלל
תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ּבלאו עֹובר ― ְְְְְֵֵֵֶַָָָֹּבׁשם
ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין איזה והמקּלל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָחרׁש";
הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא והמקּלל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּתים;

(fk ,ak zeny mihtyn zyxt)"בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְֲִִֶַָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאחד
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לחּיב תקּלל"? לא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ"אלהים
עליו וחּיב אחד ּדבר מדּבר יׁש אמרּו: מּכאן עצמֹו. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבפני

ּבןֿ ּדברים. ארּבעה חּיבמּׁשּום ― אתֿאביו ׁשּקּלל נׂשיא ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ארּבעה מּׁשּום ְְִִִִַַָָָָָָָָעליו

מּכלֿמקֹום" 'בעּמ' ּומּׁשּום נׂשיא, `mc)ּומׁשּום mzq). ְְִִִִַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מהּֿׁשהזּכרנּו. נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' .(dl.)ּבפרק ְְִֶֶ

― הקע"ח עדּותהּמצוה להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, מהּֿׁשאנּו ּכל על הּדּינים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
ּולהֹודיע ּכלֿזה על להעיר אנּו חּיבים ― הרוחתֹו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָאֹו

ׁשמענּו אֹו מהּֿׁשראינּו miccvd)לּדּינים cg` itn)ּוכבר . ְְִִֶַַַָָָָָ
הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם רּבֹותינּו ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהביאּו
ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעדּות

(` ,d my)עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר
ונׂשא יּגיד "אםֿלֹוא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

היא(my)עונֹו" ׁשּכבׁשּה העדּות אם א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד עליה ונׁשּבע ממֹון ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָעדּות

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ויֹורד, עֹולה iÎd)קרּבן ,my)ּולפי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּבּׁשבּועֹות הּנזּכרים l.)הּתנאים Ð ` dpyn c wxt)ּוכבר . ְְְְִִִִַַָָָ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני fl:)נתּבארּו Ð d dpyn c wxt) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
.(my)ּובּׁשבּועֹות ְִ

ה'תשפ"א  סיון ט"ז חמישי יום

קעט. עשה מצות
― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ

הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהעדים
ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ּככלֿהאפׁשר, ּבכ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּולדקּדק
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון

ו הּדבר""ודרׁשּת נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת חקרּת ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
(eh ,bi mixac)ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּוכבר

ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ואי הּדריׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהן
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ּתתקּים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואי

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

ה'תשפ"א  סיון י"ז שישי יום

רצא. תעשה לא מצות
― הרצ"א לדּברהּמצוה ׁשּלא העד ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

יֹודע, אֹו חכם הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבדינֹו
ו עד יהא לא זה יעיד(mb)הרי אּלא ― ויֹורה ּדּין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבמהּֿׁשראה
נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה מה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכפי
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו העדּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל

למּות" ּבנפׁש לאֿיענה אחד l)"ועד ,dl xacna)וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד עלּֿפי יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿהאזהרה

(e ,fi mixac)ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש לאֿיענה אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין
ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין

(d`xpy)הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵַַָּכנֹוגע
חֹובה. ולא זכּות לא ללּמד לֹו ְְְֵֶַָָֹֹׁשאסּור

ה'תשפ"א  סיון י"ח ש"ק יום

רפח. תעשה לא מצות
יום חמישיֿ שבתֿ קודש ט "זֿ י "ח סיון 

― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
ּבאיׁש אחד עד "לאֿיקּום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ּולכלֿחּטאת" eh)לכלֿעון ,hi mixac)אמרּו(my ixtq): ְְְַָָָָָֹ
לׁשבּועה" הּוא קם אבל קם, אינֹו cr"לכלֿעון yi m`y) ְְֲִֵָָָָָָֹ

(dreay aiig Ð raezd aega razpd zxitk cbp cg`ּוכבר .ְָ
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֻֻנתּבארּו
נזיקין. ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין וגּטין ְְְְְְִִִִִִִֵֶָוסֹוטה
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i"yx
(Ë).'åâå äðäå נקיבה ולשון זכר ל' משמשין דברים יש

הארץ על יצא השמש יט )כמו לכם (בראשית וזרחה
וגו' שמש שמי ג)יראי והכהו (מלאכי האחת המחנ' אל

לב) øåçàå.(È):(בראשי' íéðô ומה שרויא מן דהוה מה
בסופא: למהוי צדיקים ÷íéðé.דעתיד של פורענות

הזה: לבא:äâäå.בעולם לעתיד עליו שירננו שכרן מתן
.éäå:הבא לעולם רשעים של נהי

(‚).'åâå éôá éäúå äìëåàå'פתגמה והוו וקבילתה'
חלי: כדבש äôù.(‰)בפומי é÷îò לשון להם שיהא

בו: מכיר שאינך ìàøùé.עמוק úéá ìà בית אל כי
כלשונך: לשונם אשר שולחך אני àì(Â)ישראל íà

.'åâå êéúçìù íäéìà אליהם אם היא שבועה ל'
ומקרא  אליך ישמעו המה לא אם אני חי שלחתיך

הוא: מסורס

cec zcevn
(Ë).'Â‚Â ‰‰Â:כתובה מגילה היה השלוחה  בהיד 
(È).˘Â¯ÙÈÂכתובה והיתה לפני המגילה פרשה  ההוא  היד

שהוא ומה הקורא האדם פני נגד  שהוא  מה עבריה  משני
השני : מעבר  המגילה  ‡ÈÏ‰.אחורי ·Â˙ÎÂעליה כתוב  והיה 

ישראל  רעות על האמורי' ומספד נהי  ענין והם והי והגה קינים
החורבן: בעת וצרותיו

(‡).‡ˆÓ˙ ¯˘‡ בין‡˙ בפנים  בין במגלה הכתוב  כל  ר "ל 
האמרים :‡ÏÂÎ.באחור : וקבל  למוד  Â‚Â'.ר "ל  ÏÂÎ‡וכאשר

הדברים את וכו' דבר לך  אז  המגילה  דברי את ותקבל תלמוד
אצוך : דבריÈÏÈÎ‡ÈÂ.(·)אשר  את ולמדני בפי שם ר "ל 

Â‚Â'.(‚)המגילה: ÏÎ‡˙ ÍË·הדבר קשוב ר "ל  תקיאם ואל 
לשכחם: מדעתך  תסיחם  ובחשקÏÎÂ‡Â‰.ואל  רצון  בלב  ששמעם  ר"ל המתיקות  לענין כדבש  בפי והיתה  המגילה דברי קשבתי

ומרים: רעים יעודים היו  כי עם  ה' דבר היו כי  על  יותר·„·¯È.(„)נפלא  כי  דבר תשנה  ולא אני  שאדבר הדברים באופן 
ה': מפי האמורים עצמם  הדברים סידור הלב על  Â‚Â'.(‰)מקובל  ‡Ï ÈÎ ההרגל ענין  לפי הדברים אופן לשנות צריך  אינך

הלא כי ממני שלוח אתה בו  הורגלת שלא  ממך וכבד  עמוק שלשונם עם אל שלא לפי אליהם  שתאמר הלשון במליצת שלך
לך: שאומר הסידור ובזה הלשון  בזה דבר  ולכן לכם אחת  ושפה  שלוח אתה  ישראל  בית  ¯·ÌÈ.(Â)אל  ÌÈÓÚ Ï‡ ‡Ïאתה אין 

הסדר לשנות  סיבה לשיהא בטוב דבריהם  תשמע לא אשר ממך  וכבדו  עמקו אשר לשונות  מתחלפי  רבים עמים  אל  שלוח 
בלשון מאמרך  בעבור לא הסדר לשנות צורך  לך  אין ר"ל  להשיב מה ימצאו לא למען לכולם המובן בלשון הדבור ולהרחיב 

השומעים : תשובת  בטוב תבין שלא בעבור  ולא בו הורגלת  Ï‡.שלא Ì‡הייתי כי  עם העמים אל שלחתיך  אילו  נשבע  הריני
אליך: שומעים היו  עכ"ז מפי  היוצאים הדברים  כסדר הלב על  כ "כ מקובלים ואינם  הדברים  סדר לשנות  È·Â˙(Ê)מוכרח

.Ï‡¯˘Èאף ר"ל  אלי גם  לשמוע רוצים  אינם כי  מאמרי כסידור  להם תאמר אם כי אליך  לשמוע יאבו לא ישראל בית אבל 
לבביהם: על מקובלים  אינם מפי יצא  אשר  הדברים ÁˆÓ.סידור Â˜ÊÁמצחו מרים שהוא ביותר  מעיז שהוא  מי על  יאמר כן 

נחושה ומצחך וכן מח)ומחזקו ÌÈ˜ÊÁ.(Á):(ישעיה ÍÈÙ לע‡˙ מה :להעיז הכנעה להם הראות בלי ביותר  Â‚Â'.ולם  ÍÁˆÓ ˙‡Â
במ "ש: הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(Ë).‰ÁÂÏ˘ תשלחנה ליתד  ידה כמו הושטה  ה)ענין :(שם

.˙Ï‚Ó:אותו שגוללין ע"ש  כן ויקרא ואגרת  גליון ÙÒ¯.מל'
דברים: ספורי בו  שיש ע "ש כתיבה קינה:˜ÌÈÈ.(È)ענין מל '

.‰‚‰Âכיונה אהגה  וכן יללה  כעין המיה  לח)ענין È‰Â.:(ישעיה
ונהי: מספד  ענין  הוא 

(‰).È˜ÓÚ: קשה ושפה˘Ù‰.ר "ל  כמו  עם לשון יקרא  כן
לכולם יא)אחת הבנה:˙˘ÚÓ.(Â):(בראשית Ï‡.ענין Ì‡הוא

וכזאת כזאת יהיה  הוא כן לא  אם האומר כאדם שבועה ענין
בתים לא אם וכן אמר  ולא ה)וגזם Â·‡È.(Ê):(ישעיה ‡Ïלא

יבמי אבה לא כמו כה)ירצו נוכח :ÓÂÚÏ˙.(Á):(דברים



קפז bÎa wxt l`wfgi - mi`iap

á-÷øô ìà÷æçéiÎh

è:øôñ-úlâî Bá-äpäå éìà äçeìL ãé-äpäå äàøàåéøBçàå íéðt äáeúë àéäå éðôì dúBà Nøôiå ¨¤§¤¾§¦¥−̈§¨´¥¨®§¦¥−§¦©¥«¤©¦§³Ÿ¨Æ§¨©½§¦¬§−̈¨¦´§¨®
(ñ) :éäå äâäå íéð÷ äéìà áeúëå§¨´¥¤½¨¦¦¬¨¤−¤¨¦«

â-÷øô ìà÷æçégÎ`

à:ìàøNé úéa-ìà øac Cìå úàfä älânä-úà ìBëà ìBëà àöîz-øLà úà íãà-ïa éìà øîàiå©´Ÿ¤¥©½¤¨¾̈¥¬£¤¦§−̈¡®¡Æ¤©§¦¨´©½Ÿ§¥¬©¥−¤¥¬¦§¨¥«
á:úàfä älânä úà éðìëàiå ét-úà çzôàåâðèa íãà-ïa éìà øîàiåéòîe ìëàú Eúà àlîú E ¨¤§©−¤¦®©©£́¦¥½¦¥−©§¦¨¬©«Ÿ©´Ÿ¤¥©À¤¨¨Æ¦§§³©«£¥Æ¥¤´§©¥½¥µ

éìà ïúð éðà øLà úàfä älânä(ô) :÷Búîì Láãk éôa éäzå äìëàå Eãàa-Cì íãà-ïa éìà øîàiå ©§¦¨´©½Ÿ£¤¬£¦−Ÿ¥´¥¤®¨´Ÿ§½̈©§¦¬§¦−¦§©¬§¨«©−Ÿ¤¥¨®¤¨À̈¤ŸÆ
:íäéìà éøáãá zøaãå ìàøNé úéa-ìàäì éãáëå äôN é÷îò íò-ìà àì ékúéa-ìà çeìL äzà ïBL ¤¥´¦§¨¥½§¦©§¨¬¦§¨©−£¥¤«¦¿ŸÁ¤©̧¦§¥¬¨¨²§¦§¥¬¨−©¨´¨®©¤¥−

:ìàøNéåì éãáëå äôN é÷îò íéaø íénò-ìà | àìíäéìà àì-íà íäéøác òîLú-àì øLà ïBL ¦§¨¥«´Ÿ¤©¦´©¦À¦§¥³¨¨Æ§¦§¥´¨½£¤¬«Ÿ¦§©−¦§¥¤®¦³Ÿ£¥¤Æ
ézçìLéìà eòîLé änä E:Eæì eáàé àì ìàøNé úéáeéìà òîLì íéáà íðéà-ék Eék éìà òîL §©§¦½¥−¨¦§§¬¥¤«¥´¦§¨¥À³ŸŸÆ¦§´Ÿ©¥¤½¦«¥¨¬Ÿ¦−¦§´Ÿ©¥¨®¦ µ

:änä áì-éL÷e çöî-é÷æç ìàøNé úéa-ìkçéðt-úà ézúð äpäEçöî-úàå íäéðt únòì íé÷æç E ¨¥´¦§¨¥½¦§¥¥¬©§¥¥−¥«¨¦¥̧¨©¯¦¤¨¤²£¨¦−§ª©´§¥¤®§¤«¦§£¬
òì ÷æç:íçöî ún ¨−̈§ª©¬¦§¨«

i"yx
(Ë).'åâå äðäå נקיבה ולשון זכר ל' משמשין דברים יש

הארץ על יצא השמש יט )כמו לכם (בראשית וזרחה
וגו' שמש שמי ג)יראי והכהו (מלאכי האחת המחנ' אל

לב) øåçàå.(È):(בראשי' íéðô ומה שרויא מן דהוה מה
בסופא: למהוי צדיקים ÷íéðé.דעתיד של פורענות

הזה: לבא:äâäå.בעולם לעתיד עליו שירננו שכרן מתן
.éäå:הבא לעולם רשעים של נהי

(‚).'åâå éôá éäúå äìëåàå'פתגמה והוו וקבילתה'
חלי: כדבש äôù.(‰)בפומי é÷îò לשון להם שיהא

בו: מכיר שאינך ìàøùé.עמוק úéá ìà בית אל כי
כלשונך: לשונם אשר שולחך אני àì(Â)ישראל íà

.'åâå êéúçìù íäéìà אליהם אם היא שבועה ל'
ומקרא  אליך ישמעו המה לא אם אני חי שלחתיך

הוא: מסורס

cec zcevn
(Ë).'Â‚Â ‰‰Â:כתובה מגילה היה השלוחה  בהיד 
(È).˘Â¯ÙÈÂכתובה והיתה לפני המגילה פרשה  ההוא  היד

שהוא ומה הקורא האדם פני נגד  שהוא  מה עבריה  משני
השני : מעבר  המגילה  ‡ÈÏ‰.אחורי ·Â˙ÎÂעליה כתוב  והיה 

ישראל  רעות על האמורי' ומספד נהי  ענין והם והי והגה קינים
החורבן: בעת וצרותיו

(‡).‡ˆÓ˙ ¯˘‡ בין‡˙ בפנים  בין במגלה הכתוב  כל  ר "ל 
האמרים :‡ÏÂÎ.באחור : וקבל  למוד  Â‚Â'.ר "ל  ÏÂÎ‡וכאשר

הדברים את וכו' דבר לך  אז  המגילה  דברי את ותקבל תלמוד
אצוך : דבריÈÏÈÎ‡ÈÂ.(·)אשר  את ולמדני בפי שם ר "ל 

Â‚Â'.(‚)המגילה: ÏÎ‡˙ ÍË·הדבר קשוב ר "ל  תקיאם ואל 
לשכחם: מדעתך  תסיחם  ובחשקÏÎÂ‡Â‰.ואל  רצון  בלב  ששמעם  ר"ל המתיקות  לענין כדבש  בפי והיתה  המגילה דברי קשבתי

ומרים: רעים יעודים היו  כי עם  ה' דבר היו כי  על  יותר·„·¯È.(„)נפלא  כי  דבר תשנה  ולא אני  שאדבר הדברים באופן 
ה': מפי האמורים עצמם  הדברים סידור הלב על  Â‚Â'.(‰)מקובל  ‡Ï ÈÎ ההרגל ענין  לפי הדברים אופן לשנות צריך  אינך

הלא כי ממני שלוח אתה בו  הורגלת שלא  ממך וכבד  עמוק שלשונם עם אל שלא לפי אליהם  שתאמר הלשון במליצת שלך
לך: שאומר הסידור ובזה הלשון  בזה דבר  ולכן לכם אחת  ושפה  שלוח אתה  ישראל  בית  ¯·ÌÈ.(Â)אל  ÌÈÓÚ Ï‡ ‡Ïאתה אין 

הסדר לשנות  סיבה לשיהא בטוב דבריהם  תשמע לא אשר ממך  וכבדו  עמקו אשר לשונות  מתחלפי  רבים עמים  אל  שלוח 
בלשון מאמרך  בעבור לא הסדר לשנות צורך  לך  אין ר"ל  להשיב מה ימצאו לא למען לכולם המובן בלשון הדבור ולהרחיב 

השומעים : תשובת  בטוב תבין שלא בעבור  ולא בו הורגלת  Ï‡.שלא Ì‡הייתי כי  עם העמים אל שלחתיך  אילו  נשבע  הריני
אליך: שומעים היו  עכ"ז מפי  היוצאים הדברים  כסדר הלב על  כ "כ מקובלים ואינם  הדברים  סדר לשנות  È·Â˙(Ê)מוכרח

.Ï‡¯˘Èאף ר"ל  אלי גם  לשמוע רוצים  אינם כי  מאמרי כסידור  להם תאמר אם כי אליך  לשמוע יאבו לא ישראל בית אבל 
לבביהם: על מקובלים  אינם מפי יצא  אשר  הדברים ÁˆÓ.סידור Â˜ÊÁמצחו מרים שהוא ביותר  מעיז שהוא  מי על  יאמר כן 

נחושה ומצחך וכן מח)ומחזקו ÌÈ˜ÊÁ.(Á):(ישעיה ÍÈÙ לע‡˙ מה :להעיז הכנעה להם הראות בלי ביותר  Â‚Â'.ולם  ÍÁˆÓ ˙‡Â
במ "ש: הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(Ë).‰ÁÂÏ˘ תשלחנה ליתד  ידה כמו הושטה  ה)ענין :(שם

.˙Ï‚Ó:אותו שגוללין ע"ש  כן ויקרא ואגרת  גליון ÙÒ¯.מל'
דברים: ספורי בו  שיש ע "ש כתיבה קינה:˜ÌÈÈ.(È)ענין מל '

.‰‚‰Âכיונה אהגה  וכן יללה  כעין המיה  לח)ענין È‰Â.:(ישעיה
ונהי: מספד  ענין  הוא 

(‰).È˜ÓÚ: קשה ושפה˘Ù‰.ר "ל  כמו  עם לשון יקרא  כן
לכולם יא)אחת הבנה:˙˘ÚÓ.(Â):(בראשית Ï‡.ענין Ì‡הוא

וכזאת כזאת יהיה  הוא כן לא  אם האומר כאדם שבועה ענין
בתים לא אם וכן אמר  ולא ה)וגזם Â·‡È.(Ê):(ישעיה ‡Ïלא

יבמי אבה לא כמו כה)ירצו נוכח :ÓÂÚÏ˙.(Á):(דברים



eקפח wxt `xfr - miaezk

å-÷øô àøæò`kÎai

áéCã àýìà-úéa äìaçì äéðLäì dãé çìLé | éc íòå Cìî-ìk øbîé änz dîL ïkL éc àýìàå¥«¨º̈¦´©¦¯§¥´©À̈§©©º¨¤³¤§©Æ¦´¦§©´§¥À§©§¨¨²§©¨¨²¥¡¨¨¬¥−
(ô) :ãáòúé àðøtñà íòè úîN Låéøã äðà íìLeøéá écâééðæBa øúL äøäð-øáò úçt éðzz ïéãà ¦´¦§¤®£¨³¨§Æ̈¤Æ¨´¤§¥½¨§©−§¨¦§£¦«¡Â©¦©§©º©©¯£©«©£¨²§©¬§©−

:eãáò àðøtñà àîðk àkìî Låéøc çìL-éc ìá÷ì ïBäúåðëeãéúàeáða ïéçìöîe ïéða àéãeäé éáNå §¨¨§®¨¢¥À¦«§©º¨§¨¤̄©§¨²§¥−¨¨§©¬§¨£©«§¨¥³§¨¥Æ¨©¦́©§§¦½¦§©Æ
Låéøãå LøBk íòhîe ìàøNé ýìà íòè-ïî eììëLå Bðáe àBcò-øa äéøëæe àiáð (äàéáð) ébç©©´§¦½̈§©§−̈©¦®§´§©§¦À¦©Æ©Æ¡¨´¦§¨¥½¦§¥Æ´¤§¨§½̈¤

:ñøt Cìî àzNLçzøàååèúeëìîì úL-úðL àéä-éc øãà çøéì äúìz íBé ãò äðã äúéa àéöéLå §©§©§©−§¨¤¬¤¨¨«§¥¦Æ©§¨´§½̈©²¬§¨−̈¦©´£¨®¦¦´§©¥½§©§−
(ô) :àkìî Låéøcæè:äåãça äðã àýìà-úéa úkðç àúeìâ-éða øàLe àéåìå àiðäk ìàøNé-éðá eãáòå ¨§¨¬¤©§¨«©£©´§¥«¦Â§¨¥¨£©¨̧§¥¨¥¹§¨´§¥¨À̈£ª©²¥¡¨¨¬§−̈§¤§¨«

æé(àéèçì) ïéfò éøéôöe äàî òaøà ïéønà ïéúàî ïéøëc äàî ïéøBz äðã àýìà-úéa úkðçì eáø÷äå§©§¦À©£ª©»¥¡¨¨´§¨¼¦´§½̈¦§¦´¨©½¦¦§¦−©§©´§¨®§¦¥̧¦¦¹
:ìàøNé éèáL ïéðîì øNò-éøz ìàøNé-ìk-ìò äàhçìçéïBäú÷ìçîa àéåìå ïBäúbìôa àiðäë eîé÷äå §©¨¨³©¨¦§¨¥Æ§¥«£©½§¦§−̈¦§¥¬¦§¨¥«©£¦̧¨£©¹̈¦§ª¨§À§¥¨¥Æ§©§§¨´§½
(ô) :äLî øôñ áúëk íìLeøéá éc àýìà úãéáò-ìòèéøNò äòaøàa çñtä-úà äìBbä-éðá eNòiå ©£¦©¬¡¨−̈¦´¦§¤®¦§−̈§©¬Ÿ¤«©©£¬§¥©−̈¤©¨®©§©§¨¨¬¨−̈

:ïBLàøä LãçìëäìBbä éða-ìëì çñtä eèçLiå íéøBäè ílk ãçàk íiåìäå íéðäkä eøähä ék ©¬Ÿ¤¨¦«¦´¦«©£º©Ÿ£¦¯§©§¦¦²§¤−̈ª¨´§¦®©¦§£³©¤Æ©Æ§¨§¥´©½̈
:íäìå íéðäkä íäéçàìåàëíäìà õøàä-éBb úàîhî ìcápä ìëå äìBbäî íéáMä ìàøNé-éðá eìëàiå §©£¥¤¬©Ÿ£¦−§¨¤«©Ÿ§´§¥«¦§¨¥À©¨¦Æ¥«©½̈§ÀŸ©¦§¨²¦ª§©¬¥«¨−̈¤£¥¤®

:ìàøNé éýìà ýåýéì Løãì¦§¾Ÿ©«−̈¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx
(·È).äéîù ïëù éã àäìàå שמו שכן אשר והאלהים
אשר øâîé.שם: עם אותו וכל מלך אותו כל ויפגר ימגר

אשר  ה' של זה ביתו ולהשחית להחריב ידו ישלח
íòè.בירושלים: úîù יעשה אשר זה דבר ציווי שמתי

דריוש: של תשובתו כאן עד מהרה àîðë.(È‚)הבנין
נאמר: åãáò.כאשר àðøôñà:עשו éáùå(È„)מהרה

.àéãåäé במלאכתן ומצליחין בונין היו היהודים וזקני
של  צווי מן הבנין את ויסדו ובנו וזכריה חגי כנבואת
אשר  הראשון פרס מלך כורש ומרשות ישראל אלהי
פרס: מלך זה דריוש ומרשות בימיו הבנין יסוד הוחל

.àúùùçúøàå ע"ש ארתחששתא ונקרא דריוש הוא

כאשר  כך נקראים היו פרס מלכי כל כי והמלכות המדינה
פרעה: נקראים מצרים מלכי àéöéùå.äðã.(ÂË)כל äúéá

אדר  לחדש שלישי יום עד היה זה בית תשלום וסוף
ד' היה הבית בנין ונמצא המלך לדריוש שש שנת שהיא

úëåðçì.(ÊÈ)שנים: åáéø÷äå זה בית לחנוכת הקריבו
היתה: שעה והוראת הללו àéðäë(ÁÈ)קרבנות åîé÷äå

.ïåäúâåìôá ולוים בעבודתם חלוקים הכהנים שהיו
çñôä.(ËÈ)במשמרות': úà את ישראל עשו עכשיו

הבנין  שהושלם זה אדר אחר הבא זה בניסן בי"ד הפסח
ìãáðä.(Î‡)ולעצמם:íäìå.(Î)בו: ìëå הגרים הם

בישראל: לידבק כוכבים העבוד' מטומאת שנבדלו

cec zcevn
(·È).‡‰Ï‡Â יפיל הוא  שמה שמו את ישכין אשר  האלהים 

אלהים בית להשחית דברי  לשנות ידו ישלח אשר ועם  מלך  כל
בירושלים: אשר חיש‡‡.זה אומר גזרת  שמתי דריוש  אני

יעשה: Â‚Â'.אז:‡„ÔÈ.(È‚)מהר  È˙˙בעבור וחבריהם 
מהר חיש לזה אמרנו כאשר המלך  דריוש שלח אשר הדברים

דברו: כאשרÈ·˘Â.(È„)עשו והצליחו בנו היהודים וזקני
וכו': חגי הנביאים:Â·Â.ניבא  ע"י  צוה אשר ישראל אלהי  של  אומר גזרת מן הבנין וגמרו לבנות  מגזרתÌÚËÓÂ.התחילו

כורש : דברי  מחזק  שהיה  הפרסי  דריוש של  אומר  ומגזרת  הבית לבנות מתחלה רשות הנותן כורש של  Á˙¯‡Â˘˘˙‡.אומר
והדומים: למצרים פרעה כמו פרס מלכי לכל  כינוי שם והוא הפרסי דריוש  הזהÈˆÈ˘Â‡.(ÂË)הוא הבית  בנין תשלום גמר 

דריוש : למלכות  הששית בשנת היא אשר אדר לחודש  השלישי יום עד  ושארÂ„·ÚÂ.(ÊË)נתאחר והלוים  והכהנים  ישראל  ובני
בשמחה : זה אלהים בית חנוכת עשו כולם  שלמה  עבדי ובני הנתינים  הם הגולה ‡ÔÈ¯Ó.אילים :„ÔÈ¯Î.פרים :˙ÔÈ¯Â.(ÊÈ)בני

ובנימין:È¯ÈÙˆÂ.כבשים: יהודה כ "א שני בבית  חזרו שלא  עם ישראל  כל בעבור  לחטאת  עזים  שבטיÈÓÏ.Ôושעירי מספר לפי
בנדבה : באה  חטאת אין כי שעה הוראת שהיתה וארז"ל  מחלקותםÂÓÈ˜‰Â.(ÁÈ)ישראל כפי  והלוים הכהנים את  שהעמידו 

בשיר: לדבר  והלוים המזבח  לעבודת הכהנים משה תורת  בספר כתב אשר כפי בירושלים  אשר אלהים  עבודת  על  למשמרות
(ËÈ).‰ÏÂ‚‰ È·: הגולה מן השבים  לטומאתן :‰Â¯‰Ë.(Î)ר "ל  היוÁ‡Î„.טבלו כן טהור , שכולו עצמו המטהר אחד כאיש 

טהורים : עצמן:ÂËÁ˘ÈÂ.כולם ולצורך  לוי מבני  אחיהם  הכהני' ולצורך  הגולה בני לצורך  שחטו מןÂÏÎ‡ÈÂ.(Î‡)הלוים
ÂÎÂ'.הפסח : ˙‡ÓÂËÓ Ï„·‰ ÏÎÂ:כמותם לה' לדרוש  ישראל אל  להתחבר העכו"ם מטומאת שנבדלו  הגרים  אלו

oeiv zcevn
(·È).¯‚ÓÈמגרת לארץ  וכסאו כמו  הפלה  פ"ט)ענין :(תהלים
(ÂË).‡ÈˆÈ˘Âכילו כאשר כי והשלמה גמר  מ"ג)ענין (בראשית

שציאו: כד  בהÎÁ˙.(ÊË)ת "א לעמוד מה  דבר  התחלת 
המקרא: בלשון חינוך  נקרא והלאה  ·ÔÂ‰˙‚ÂÏÙ.(ÁÈ)משם 

חלוקה: ענין

` dpyn ixiyr wxt dxt zkqn

ÁeìñôpL úàhç éî–Bôeâáe åéãéa äîeøúì øBähä úà íéànèî,Bôeâa àGå åéãéa àG úàhçì øBähä úàå. ¥©¨¤¦§§§©§¦¤©¨¦§¨§¨¨§§¤©¨§©¨§¨¨§§
eàîèð–Bôeâáe åéãéa äîeøúì øBähä úà íéànèî,åéãéa úàhçì øBähä úàå,Bôeâa àG ìáà. ¦§§§©§¦¤©¨¦§¨§¨¨§§¤©¨§©¨§¨¨£¨§
ËLc÷ì ïéeàø ïðéàL íénä éab ìò BðúpL øLk øôà–Bôeâáe åéãéa äîeøúì øBähä úà ïéànèî;úà ¥¤¨¥¤§¨©©¥©©¦¤¥¨§¦§©¥§©§¦¤©¨¦§¨§¨¨§¤

úàhçì øBähä,Bôeâa àGå åéãéa àG. ©¨§©¨§¨¨§§
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡ñøãî ànhì éeàøä ìk–úàhçì ócî,øBäè ïéa àîè ïéa,Bá àöBik íãàå.úî àîè ànhì éeàøä ìk,ïéa ¨¨¨¦©¥¦§¨©¨§©¨¥¨¥¥¨§¨¨©¥¨¨¨¦©¥§¥¥¥

g.elqtpy z`hg in:úàèç éî íéìñåôù íéøáãä ïî äæá àöåéëå ,ïîöò úîçî àìù ïäéàøî åðúùðù ïåâëz` oi`nhníãàä.dnexzl xedhdïéá
íåùîå .äøåîçä ïúàîåè ïäî äçøô åìñôðù ïåéë àúééøåàãîã ,àéä ïðáøã åæ äàîåèå .éáéùç íéøùë úàèç éîëã ,åôåâá ïäá òâðù ïéá åéãéá ïäá òâðù

:ïéìåçì àì ìáà äîåøúì à÷åã òîùîã ,äîåøúì øåäèä íãàä úà ïéàîèî éðú éëä.eicia `l z`hgl xedhd z`eúàèçì øåäèä ïéàîèî ïéà øîåìë
àäéî úàèçì ,éìéî ìëì àîè ,ïäá òâåð åà äééæä éãë ïäá ùéù úàèç éî àùåðäã éðäå ,éáéùç íéøùë úàèç éîëã ,åôåâá ïäá òâð ïéá åéãéá ïäá òâð ïéá

:øåäè.dnexzl xedhd z` mi`nhn e`nhpøàùî éòéøâ àì åàîèðã ïåéëã ,åéãéá òâð íà åúåà íéàîèî úàèçì øåäèä úà ìáà .íéøùë úàèç éîë
÷ùîå íéìëåà:åôåâ àîèð åéãé åàîèðù éî úàèç éî úøäèáã ïì àîéé÷å ,íéãéä úà íéàîèîã íéàîè íé

h.ycwl mie`x mpi`y mind iab lr epzpy xyk xt`:åìñôðù úàèç éî ïéãë íðéã éåä.etebae eicia dnexzl xedhd z` oi`nhnøàù ìë ïéãë
:úàèç éî úøäèì àì ,úåàîåè øàùì àìà ïäá òâåðäå ïàùåðä ïéàîèî úàèç éî ïéàù ,úàèçì øåäèä íéàîèî ïéàå .íéøùëä úàèç éî

i`.qxcn `nhl ie`xd lk:áëøîå áùåîå áëùîì íéãçåéîä íéìë ïåâë.z`hgl scnàîèð äîåøúì ïéøåäè ïä åìéôà .ïèéñä úàèç éîì øåäèä íà
ïðéøîàãë àéä àîìòá àøîåçå .ñøãî íéàîè ïä åìéàë íèéñîäïðáøã àøîåç àéäù éôì ,óãî äì éø÷å .ùãå÷ì ñøãî äîåøú éìëåà éãâá [ç"é äâéâçá]

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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הזאה) כדי  בהם אין  (אפילו  המקודשים חטאת שמי א-ב), א, (כלים שנינו כבר 
יטמא  הנידה במי  "והנוגע כא): יט, (במדבר  שנאמר  במגע, וכלים אדם מטמאים

ה  את מטמאים הם הרי  הזאה כדי  בהם יש  ואם הערב"; במשא עד  אפילו אדם

מטמאים החטאת מי  אין ברם, שם). באורנו  z`hgl(עיין xedhd z` במגע לא
שיטות: שתי  בזה ויש במשא. ולא

m"anxd,א) zhiyנושאם או חטאת במי נוגע לחטאת הטהור אם jxevlשאמנם
,d`fd,הזאה לצורך  שלא נושאם או בהם נוגע הוא אם אבל  בהם. נטמא אינו

נטמא. הריהו
y"xd,ב) zhiyטהור שהוא כל  אלא לצורך, לשלא לצורך  בין  הבדל שאין

לצורך שלא נושאם או  בהם נוגע ואפילו חטאת, מי ידי על נטמא אינו לחטאת
נטמא, אינו לחטאת שדווקא משמע, מקומות בכמה הר "ש מדברי אך  הזאה.
מכל הוא נטמא אבל ולהזאה, ולקידוש למילוי בטהרתו  הוא שנשאר כלומר

ולתרומה לקודש כגון דברים. לשאר  oiireמקום ;e ,i oldl miycg zetqez oiir)
.(my y"yxd iyecig

את  אלא מטמאים חטאת מי אין  לדעתו אבל  הר"ש, כשיטת סובר הגר "א אף
באה  משנתנו כלל. מטמאים אינם לחטאת הטהור  את אבל לחטאת, הטמא

כשרים. מים כדין דינם שנפסלו חטאת מי שאף ללמד

eìñôpL úàhç éî ששתתה או אחרים מים לתוכם שנפלו כגון – ÅÇÈÆÄÀÀ
לתוכם  שנפל או עשן, מחמת מראיהם שנשתנו או  חיה או  בהמה מהם

וכדומה, הצבעים ממיני åéãéaמין  äîeøúì øBähä úà íéànèîÀÇÀÄÆÇÈÄÀÈÀÈÈ
Bôeâáe שנגע בין הפסולים, במים נגע לתרומה הטהור אדם אם – À

תרומה  לענין  חכמים שגזרו  נטמא, בגופו , בהם שנגע ובין  בידיו  בהם
חולין  לענין  אבל כשרים. חטאת מי כדין הפסולים המים דין שיהא

מטמאים; פסולים מים àGåאין  åéãéa àG úàhçì øBähä úàåÀÆÇÈÀÇÈÀÈÈÀ
Bôeâa שנגע בין לחטאת, הטהור אדם הפסולים במים נגע ואם – À

חטאת  מי  כדין  אותו, מטמאים אינם בגופו , בהם שנגע ובין  בידיו בהם
לחטאת הטהור  את מטמאים שאינם במשא,כשרים, ולא במגע לא

החטאת  במי שנגע פי על  ואף שהיה. כמות בטהרתו  נשאר שלא והוא
והרי להזאה, ראויים ואינם הם פסולים שהרי m"anxd)לצורך , zhiyl)

בהם  שנגע או הזאה כדי  בהם שיש חטאת מי  שנשא לחטאת טהור

כשרים  חטאת במי דווקא מקום מכל נטמא, הריהו הזאה, לצורך שלא
למשנתנו , בהקדמה שבארנו כמו  לצורך, לשלא לצורך  בין  הבדל  יש

הטהור את מטמאים שיהו  חכמים גזרו  לא פסולים חטאת במי אבל 
לצורך  שלא בהם שנוגע פי  על אף epzpynl,לחטאת, eyexita enrh oiir)

.("dpexg` dpyn" oiire כדינם הפסולים המים דין הר"ש לשיטת ברם,
שכוונת  אלא לצורך, לשלא לצורך  בין  הבדל  בהם שאין הכשרים, של

אבל בלבד , לחטאת בטהרתו  נשאר  לחטאת שהטהור  היא, משנתנו 
טהור הריהו  הגר "א לדעת ואילו  טמא. הוא מקום מכל  דברים לשאר 

לחטאת  הטהור  את מטמאים שאינם כשרים חטאת מי  כדין דבר , לכל 
שנטמאו ,eàîèðכלל. חטאת מי –äîeøúì øBähä úà íéànèî ÄÀÀÀÇÀÄÆÇÈÄÀÈ

Bôeâáe åéãéa, לעיל שבארנו כפי  שנפסלו, חטאת במי כמו –úàå ÀÈÈÀÀÆ
åéãéa úàhçì øBähäהרי בידיו, בהם נגע לחטאת טהור אם – ÇÈÀÇÈÀÈÈ

הידים, את המטמאים טמאים משקים כדין שדינם אותו, מטמאים הם
שנינו  ה )וכבר  ב, גופו",(חגיגה נטמא ידיו נטמאו "אם חטאת שלגבי  ,

Bôeâa àG ìáà שמשקים טהור, הריהו בגופו , בהם נגע אם אבל – ÂÈÀ
הגוף במגע מטמאים אינם a).טמאים ,g lirl oiir)

ט ה נ ש מ ר ו א ב

Lc÷ì ïéeàø ïðéàL íénä éab ìò BðúpL øLk øôàוהרי – ÅÆÈÅÆÀÈÇÇÅÇÇÄÆÅÈÀÄÀÇÅ
להזאה, הם Bôeâáeפסולים åéãéa äîeøúì øBähä úà ïéànèîÀÇÀÄÆÇÈÄÀÈÀÈÈÀ

את  לטמא נטמא בגופו  בהם שנגע ובין  בידיו  בהם שנגע בין –

mi`nhnהתרומה; mpi`eàGå åéãéa àG ,úàhçì øBähä úàÆÇÈÀÇÈÀÈÈÀ
Bôeâaטהור הוא הרי בידיו, אפילו  לחטאת הטהור בהם נגע שאם – À

חטאת  מי כדין הללו  המים שדין ללמד, באה משנתנו  שהיה. כמו 
מעולם כשרים היו שלא פי  על אף dqxibשנפסלו , el yiy ,y"xd oiir)
.(ezqxib dgec y"`xd la` ,epzpyna zxg`

i p y m e i
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ז): ב, (חגיגה שנינו  ycewlכבר  qxcn dnexz ilke` icba" מדרס טומאת (טמאים
קדשים); אוכלי z`hgl"לגבי qxcn ycew icba טומאת טמאים קדשים אוכלי  (בגדי 

טומאת  שטמא אחדים, במקומות למדנו  כן  חטאת). במי  העוסקים לגבי מדרס
הזב כמדרס שדינו  היינו  `eמדרס ayi afdy ,daikyl e` daiyil cgeind ilk oebk)

,(eilr cnr e` aky אדם לטמא וכן במגע, וכלים אדם לטמא הטומאה אב והריהו 
ובהיסט nhp`).במשא ,qxcnd z` cipd e` fifd epiid ,hiqd xedh mc` m`y),ברם

חומרה  אלא אינה חגיגה, במסכת עליה ששנינו  ולחטאת, לקודש זו  מדרס טומאת
החטאת. מי ובטהרת הקודש  בטהרת חכמים שעשו  יתירה מעלה משום בלבד, דרבנן

במשנתנו  היא נקראת scn",מכאן z`neh"עלה "קול  טומאה scpמלשון כלומר  ,"
מדף" "טומאת טמאים דברים אלו ללמד , באה משנתנו – ב). ד , נידה (גמרא קלה

לחטאת.

ñøãî ànhì éeàøä ìk,הזב במדרס להיטמא הראוי  דבר  כל – ÈÈÈÄÇÅÄÀÈ
למושב, או  למשכב המיוחד  כלי  úàhçìכגון  ócî טמא זה הרי  – ÇÈÀÇÈ

מדרבנן , שהיא מדרס בטומאת היינו "מדף", בטומאת החטאת לגבי
למשנתנו, בהקדמה שבארנו  øBäèכמו ïéa àîè ïéaשהכלי בין  – ÅÈÅÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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áéCã àýìà-úéa äìaçì äéðLäì dãé çìLé | éc íòå Cìî-ìk øbîé änz dîL ïkL éc àýìàå¥«¨º̈¦´©¦¯§¥´©À̈§©©º¨¤³¤§©Æ¦´¦§©´§¥À§©§¨¨²§©¨¨²¥¡¨¨¬¥−
(ô) :ãáòúé àðøtñà íòè úîN Låéøã äðà íìLeøéá écâééðæBa øúL äøäð-øáò úçt éðzz ïéãà ¦´¦§¤®£¨³¨§Æ̈¤Æ¨´¤§¥½¨§©−§¨¦§£¦«¡Â©¦©§©º©©¯£©«©£¨²§©¬§©−

:eãáò àðøtñà àîðk àkìî Låéøc çìL-éc ìá÷ì ïBäúåðëeãéúàeáða ïéçìöîe ïéða àéãeäé éáNå §¨¨§®¨¢¥À¦«§©º¨§¨¤̄©§¨²§¥−¨¨§©¬§¨£©«§¨¥³§¨¥Æ¨©¦́©§§¦½¦§©Æ
Låéøãå LøBk íòhîe ìàøNé ýìà íòè-ïî eììëLå Bðáe àBcò-øa äéøëæe àiáð (äàéáð) ébç©©´§¦½̈§©§−̈©¦®§´§©§¦À¦©Æ©Æ¡¨´¦§¨¥½¦§¥Æ´¤§¨§½̈¤

:ñøt Cìî àzNLçzøàååèúeëìîì úL-úðL àéä-éc øãà çøéì äúìz íBé ãò äðã äúéa àéöéLå §©§©§©−§¨¤¬¤¨¨«§¥¦Æ©§¨´§½̈©²¬§¨−̈¦©´£¨®¦¦´§©¥½§©§−
(ô) :àkìî Låéøcæè:äåãça äðã àýìà-úéa úkðç àúeìâ-éða øàLe àéåìå àiðäk ìàøNé-éðá eãáòå ¨§¨¬¤©§¨«©£©´§¥«¦Â§¨¥¨£©¨̧§¥¨¥¹§¨´§¥¨À̈£ª©²¥¡¨¨¬§−̈§¤§¨«

æé(àéèçì) ïéfò éøéôöe äàî òaøà ïéønà ïéúàî ïéøëc äàî ïéøBz äðã àýìà-úéa úkðçì eáø÷äå§©§¦À©£ª©»¥¡¨¨´§¨¼¦´§½̈¦§¦´¨©½¦¦§¦−©§©´§¨®§¦¥̧¦¦¹
:ìàøNé éèáL ïéðîì øNò-éøz ìàøNé-ìk-ìò äàhçìçéïBäú÷ìçîa àéåìå ïBäúbìôa àiðäë eîé÷äå §©¨¨³©¨¦§¨¥Æ§¥«£©½§¦§−̈¦§¥¬¦§¨¥«©£¦̧¨£©¹̈¦§ª¨§À§¥¨¥Æ§©§§¨´§½
(ô) :äLî øôñ áúëk íìLeøéá éc àýìà úãéáò-ìòèéøNò äòaøàa çñtä-úà äìBbä-éðá eNòiå ©£¦©¬¡¨−̈¦´¦§¤®¦§−̈§©¬Ÿ¤«©©£¬§¥©−̈¤©¨®©§©§¨¨¬¨−̈

:ïBLàøä LãçìëäìBbä éða-ìëì çñtä eèçLiå íéøBäè ílk ãçàk íiåìäå íéðäkä eøähä ék ©¬Ÿ¤¨¦«¦´¦«©£º©Ÿ£¦¯§©§¦¦²§¤−̈ª¨´§¦®©¦§£³©¤Æ©Æ§¨§¥´©½̈
:íäìå íéðäkä íäéçàìåàëíäìà õøàä-éBb úàîhî ìcápä ìëå äìBbäî íéáMä ìàøNé-éðá eìëàiå §©£¥¤¬©Ÿ£¦−§¨¤«©Ÿ§´§¥«¦§¨¥À©¨¦Æ¥«©½̈§ÀŸ©¦§¨²¦ª§©¬¥«¨−̈¤£¥¤®

:ìàøNé éýìà ýåýéì Løãì¦§¾Ÿ©«−̈¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx
(·È).äéîù ïëù éã àäìàå שמו שכן אשר והאלהים
אשר øâîé.שם: עם אותו וכל מלך אותו כל ויפגר ימגר

אשר  ה' של זה ביתו ולהשחית להחריב ידו ישלח
íòè.בירושלים: úîù יעשה אשר זה דבר ציווי שמתי

דריוש: של תשובתו כאן עד מהרה àîðë.(È‚)הבנין
נאמר: åãáò.כאשר àðøôñà:עשו éáùå(È„)מהרה

.àéãåäé במלאכתן ומצליחין בונין היו היהודים וזקני
של  צווי מן הבנין את ויסדו ובנו וזכריה חגי כנבואת
אשר  הראשון פרס מלך כורש ומרשות ישראל אלהי
פרס: מלך זה דריוש ומרשות בימיו הבנין יסוד הוחל

.àúùùçúøàå ע"ש ארתחששתא ונקרא דריוש הוא

כאשר  כך נקראים היו פרס מלכי כל כי והמלכות המדינה
פרעה: נקראים מצרים מלכי àéöéùå.äðã.(ÂË)כל äúéá

אדר  לחדש שלישי יום עד היה זה בית תשלום וסוף
ד' היה הבית בנין ונמצא המלך לדריוש שש שנת שהיא

úëåðçì.(ÊÈ)שנים: åáéø÷äå זה בית לחנוכת הקריבו
היתה: שעה והוראת הללו àéðäë(ÁÈ)קרבנות åîé÷äå

.ïåäúâåìôá ולוים בעבודתם חלוקים הכהנים שהיו
çñôä.(ËÈ)במשמרות': úà את ישראל עשו עכשיו

הבנין  שהושלם זה אדר אחר הבא זה בניסן בי"ד הפסח
ìãáðä.(Î‡)ולעצמם:íäìå.(Î)בו: ìëå הגרים הם

בישראל: לידבק כוכבים העבוד' מטומאת שנבדלו

cec zcevn
(·È).‡‰Ï‡Â יפיל הוא  שמה שמו את ישכין אשר  האלהים 

אלהים בית להשחית דברי  לשנות ידו ישלח אשר ועם  מלך  כל
בירושלים: אשר חיש‡‡.זה אומר גזרת  שמתי דריוש  אני

יעשה: Â‚Â'.אז:‡„ÔÈ.(È‚)מהר  È˙˙בעבור וחבריהם 
מהר חיש לזה אמרנו כאשר המלך  דריוש שלח אשר הדברים

דברו: כאשרÈ·˘Â.(È„)עשו והצליחו בנו היהודים וזקני
וכו': חגי הנביאים:Â·Â.ניבא  ע"י  צוה אשר ישראל אלהי  של  אומר גזרת מן הבנין וגמרו לבנות  מגזרתÌÚËÓÂ.התחילו

כורש : דברי  מחזק  שהיה  הפרסי  דריוש של  אומר  ומגזרת  הבית לבנות מתחלה רשות הנותן כורש של  Á˙¯‡Â˘˘˙‡.אומר
והדומים: למצרים פרעה כמו פרס מלכי לכל  כינוי שם והוא הפרסי דריוש  הזהÈˆÈ˘Â‡.(ÂË)הוא הבית  בנין תשלום גמר 

דריוש : למלכות  הששית בשנת היא אשר אדר לחודש  השלישי יום עד  ושארÂ„·ÚÂ.(ÊË)נתאחר והלוים  והכהנים  ישראל  ובני
בשמחה : זה אלהים בית חנוכת עשו כולם  שלמה  עבדי ובני הנתינים  הם הגולה ‡ÔÈ¯Ó.אילים :„ÔÈ¯Î.פרים :˙ÔÈ¯Â.(ÊÈ)בני

ובנימין:È¯ÈÙˆÂ.כבשים: יהודה כ "א שני בבית  חזרו שלא  עם ישראל  כל בעבור  לחטאת  עזים  שבטיÈÓÏ.Ôושעירי מספר לפי
בנדבה : באה  חטאת אין כי שעה הוראת שהיתה וארז"ל  מחלקותםÂÓÈ˜‰Â.(ÁÈ)ישראל כפי  והלוים הכהנים את  שהעמידו 

בשיר: לדבר  והלוים המזבח  לעבודת הכהנים משה תורת  בספר כתב אשר כפי בירושלים  אשר אלהים  עבודת  על  למשמרות
(ËÈ).‰ÏÂ‚‰ È·: הגולה מן השבים  לטומאתן :‰Â¯‰Ë.(Î)ר "ל  היוÁ‡Î„.טבלו כן טהור , שכולו עצמו המטהר אחד כאיש 

טהורים : עצמן:ÂËÁ˘ÈÂ.כולם ולצורך  לוי מבני  אחיהם  הכהני' ולצורך  הגולה בני לצורך  שחטו מןÂÏÎ‡ÈÂ.(Î‡)הלוים
ÂÎÂ'.הפסח : ˙‡ÓÂËÓ Ï„·‰ ÏÎÂ:כמותם לה' לדרוש  ישראל אל  להתחבר העכו"ם מטומאת שנבדלו  הגרים  אלו

oeiv zcevn
(·È).¯‚ÓÈמגרת לארץ  וכסאו כמו  הפלה  פ"ט)ענין :(תהלים
(ÂË).‡ÈˆÈ˘Âכילו כאשר כי והשלמה גמר  מ"ג)ענין (בראשית

שציאו: כד  בהÎÁ˙.(ÊË)ת "א לעמוד מה  דבר  התחלת 
המקרא: בלשון חינוך  נקרא והלאה  ·ÔÂ‰˙‚ÂÏÙ.(ÁÈ)משם 

חלוקה: ענין

` dpyn ixiyr wxt dxt zkqn

ÁeìñôpL úàhç éî–Bôeâáe åéãéa äîeøúì øBähä úà íéànèî,Bôeâa àGå åéãéa àG úàhçì øBähä úàå. ¥©¨¤¦§§§©§¦¤©¨¦§¨§¨¨§§¤©¨§©¨§¨¨§§
eàîèð–Bôeâáe åéãéa äîeøúì øBähä úà íéànèî,åéãéa úàhçì øBähä úàå,Bôeâa àG ìáà. ¦§§§©§¦¤©¨¦§¨§¨¨§§¤©¨§©¨§¨¨£¨§
ËLc÷ì ïéeàø ïðéàL íénä éab ìò BðúpL øLk øôà–Bôeâáe åéãéa äîeøúì øBähä úà ïéànèî;úà ¥¤¨¥¤§¨©©¥©©¦¤¥¨§¦§©¥§©§¦¤©¨¦§¨§¨¨§¤

úàhçì øBähä,Bôeâa àGå åéãéa àG. ©¨§©¨§¨¨§§
È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡ñøãî ànhì éeàøä ìk–úàhçì ócî,øBäè ïéa àîè ïéa,Bá àöBik íãàå.úî àîè ànhì éeàøä ìk,ïéa ¨¨¨¦©¥¦§¨©¨§©¨¥¨¥¥¨§¨¨©¥¨¨¨¦©¥§¥¥¥

g.elqtpy z`hg in:úàèç éî íéìñåôù íéøáãä ïî äæá àöåéëå ,ïîöò úîçî àìù ïäéàøî åðúùðù ïåâëz` oi`nhníãàä.dnexzl xedhdïéá
íåùîå .äøåîçä ïúàîåè ïäî äçøô åìñôðù ïåéë àúééøåàãîã ,àéä ïðáøã åæ äàîåèå .éáéùç íéøùë úàèç éîëã ,åôåâá ïäá òâðù ïéá åéãéá ïäá òâðù

:ïéìåçì àì ìáà äîåøúì à÷åã òîùîã ,äîåøúì øåäèä íãàä úà ïéàîèî éðú éëä.eicia `l z`hgl xedhd z`eúàèçì øåäèä ïéàîèî ïéà øîåìë
àäéî úàèçì ,éìéî ìëì àîè ,ïäá òâåð åà äééæä éãë ïäá ùéù úàèç éî àùåðäã éðäå ,éáéùç íéøùë úàèç éîëã ,åôåâá ïäá òâð ïéá åéãéá ïäá òâð ïéá

:øåäè.dnexzl xedhd z` mi`nhn e`nhpøàùî éòéøâ àì åàîèðã ïåéëã ,åéãéá òâð íà åúåà íéàîèî úàèçì øåäèä úà ìáà .íéøùë úàèç éîë
÷ùîå íéìëåà:åôåâ àîèð åéãé åàîèðù éî úàèç éî úøäèáã ïì àîéé÷å ,íéãéä úà íéàîèîã íéàîè íé

h.ycwl mie`x mpi`y mind iab lr epzpy xyk xt`:åìñôðù úàèç éî ïéãë íðéã éåä.etebae eicia dnexzl xedhd z` oi`nhnøàù ìë ïéãë
:úàèç éî úøäèì àì ,úåàîåè øàùì àìà ïäá òâåðäå ïàùåðä ïéàîèî úàèç éî ïéàù ,úàèçì øåäèä íéàîèî ïéàå .íéøùëä úàèç éî

i`.qxcn `nhl ie`xd lk:áëøîå áùåîå áëùîì íéãçåéîä íéìë ïåâë.z`hgl scnàîèð äîåøúì ïéøåäè ïä åìéôà .ïèéñä úàèç éîì øåäèä íà
ïðéøîàãë àéä àîìòá àøîåçå .ñøãî íéàîè ïä åìéàë íèéñîäïðáøã àøîåç àéäù éôì ,óãî äì éø÷å .ùãå÷ì ñøãî äîåøú éìëåà éãâá [ç"é äâéâçá]

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ח ה נ ש מ ר ו א ב

הזאה) כדי  בהם אין  (אפילו  המקודשים חטאת שמי א-ב), א, (כלים שנינו כבר 
יטמא  הנידה במי  "והנוגע כא): יט, (במדבר  שנאמר  במגע, וכלים אדם מטמאים

ה  את מטמאים הם הרי  הזאה כדי  בהם יש  ואם הערב"; במשא עד  אפילו אדם

מטמאים החטאת מי  אין ברם, שם). באורנו  z`hgl(עיין xedhd z` במגע לא
שיטות: שתי  בזה ויש במשא. ולא

m"anxd,א) zhiyנושאם או חטאת במי נוגע לחטאת הטהור אם jxevlשאמנם
,d`fd,הזאה לצורך  שלא נושאם או בהם נוגע הוא אם אבל  בהם. נטמא אינו

נטמא. הריהו
y"xd,ב) zhiyטהור שהוא כל  אלא לצורך, לשלא לצורך  בין  הבדל שאין

לצורך שלא נושאם או  בהם נוגע ואפילו חטאת, מי ידי על נטמא אינו לחטאת
נטמא, אינו לחטאת שדווקא משמע, מקומות בכמה הר "ש מדברי אך  הזאה.
מכל הוא נטמא אבל ולהזאה, ולקידוש למילוי בטהרתו  הוא שנשאר כלומר

ולתרומה לקודש כגון דברים. לשאר  oiireמקום ;e ,i oldl miycg zetqez oiir)
.(my y"yxd iyecig

את  אלא מטמאים חטאת מי אין  לדעתו אבל  הר"ש, כשיטת סובר הגר "א אף
באה  משנתנו כלל. מטמאים אינם לחטאת הטהור  את אבל לחטאת, הטמא

כשרים. מים כדין דינם שנפסלו חטאת מי שאף ללמד

eìñôpL úàhç éî ששתתה או אחרים מים לתוכם שנפלו כגון – ÅÇÈÆÄÀÀ
לתוכם  שנפל או עשן, מחמת מראיהם שנשתנו או  חיה או  בהמה מהם

וכדומה, הצבעים ממיני åéãéaמין  äîeøúì øBähä úà íéànèîÀÇÀÄÆÇÈÄÀÈÀÈÈ
Bôeâáe שנגע בין הפסולים, במים נגע לתרומה הטהור אדם אם – À

תרומה  לענין  חכמים שגזרו  נטמא, בגופו , בהם שנגע ובין  בידיו  בהם
חולין  לענין  אבל כשרים. חטאת מי כדין הפסולים המים דין שיהא

מטמאים; פסולים מים àGåאין  åéãéa àG úàhçì øBähä úàåÀÆÇÈÀÇÈÀÈÈÀ
Bôeâa שנגע בין לחטאת, הטהור אדם הפסולים במים נגע ואם – À

חטאת  מי  כדין  אותו, מטמאים אינם בגופו , בהם שנגע ובין  בידיו בהם
לחטאת הטהור  את מטמאים שאינם במשא,כשרים, ולא במגע לא

החטאת  במי שנגע פי על  ואף שהיה. כמות בטהרתו  נשאר שלא והוא
והרי להזאה, ראויים ואינם הם פסולים שהרי m"anxd)לצורך , zhiyl)

בהם  שנגע או הזאה כדי  בהם שיש חטאת מי  שנשא לחטאת טהור

כשרים  חטאת במי דווקא מקום מכל נטמא, הריהו הזאה, לצורך שלא
למשנתנו , בהקדמה שבארנו כמו  לצורך, לשלא לצורך  בין  הבדל  יש

הטהור את מטמאים שיהו  חכמים גזרו  לא פסולים חטאת במי אבל 
לצורך  שלא בהם שנוגע פי  על אף epzpynl,לחטאת, eyexita enrh oiir)

.("dpexg` dpyn" oiire כדינם הפסולים המים דין הר"ש לשיטת ברם,
שכוונת  אלא לצורך, לשלא לצורך  בין  הבדל  בהם שאין הכשרים, של

אבל בלבד , לחטאת בטהרתו  נשאר  לחטאת שהטהור  היא, משנתנו 
טהור הריהו  הגר "א לדעת ואילו  טמא. הוא מקום מכל  דברים לשאר 

לחטאת  הטהור  את מטמאים שאינם כשרים חטאת מי  כדין דבר , לכל 
שנטמאו ,eàîèðכלל. חטאת מי –äîeøúì øBähä úà íéànèî ÄÀÀÀÇÀÄÆÇÈÄÀÈ

Bôeâáe åéãéa, לעיל שבארנו כפי  שנפסלו, חטאת במי כמו –úàå ÀÈÈÀÀÆ
åéãéa úàhçì øBähäהרי בידיו, בהם נגע לחטאת טהור אם – ÇÈÀÇÈÀÈÈ

הידים, את המטמאים טמאים משקים כדין שדינם אותו, מטמאים הם
שנינו  ה )וכבר  ב, גופו",(חגיגה נטמא ידיו נטמאו "אם חטאת שלגבי  ,

Bôeâa àG ìáà שמשקים טהור, הריהו בגופו , בהם נגע אם אבל – ÂÈÀ
הגוף במגע מטמאים אינם a).טמאים ,g lirl oiir)

ט ה נ ש מ ר ו א ב

Lc÷ì ïéeàø ïðéàL íénä éab ìò BðúpL øLk øôàוהרי – ÅÆÈÅÆÀÈÇÇÅÇÇÄÆÅÈÀÄÀÇÅ
להזאה, הם Bôeâáeפסולים åéãéa äîeøúì øBähä úà ïéànèîÀÇÀÄÆÇÈÄÀÈÀÈÈÀ

את  לטמא נטמא בגופו  בהם שנגע ובין  בידיו  בהם שנגע בין –

mi`nhnהתרומה; mpi`eàGå åéãéa àG ,úàhçì øBähä úàÆÇÈÀÇÈÀÈÈÀ
Bôeâaטהור הוא הרי בידיו, אפילו  לחטאת הטהור בהם נגע שאם – À

חטאת  מי כדין הללו  המים שדין ללמד, באה משנתנו  שהיה. כמו 
מעולם כשרים היו שלא פי  על אף dqxibשנפסלו , el yiy ,y"xd oiir)
.(ezqxib dgec y"`xd la` ,epzpyna zxg`

i p y m e i
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ז): ב, (חגיגה שנינו  ycewlכבר  qxcn dnexz ilke` icba" מדרס טומאת (טמאים
קדשים); אוכלי z`hgl"לגבי qxcn ycew icba טומאת טמאים קדשים אוכלי  (בגדי 

טומאת  שטמא אחדים, במקומות למדנו  כן  חטאת). במי  העוסקים לגבי מדרס
הזב כמדרס שדינו  היינו  `eמדרס ayi afdy ,daikyl e` daiyil cgeind ilk oebk)

,(eilr cnr e` aky אדם לטמא וכן במגע, וכלים אדם לטמא הטומאה אב והריהו 
ובהיסט nhp`).במשא ,qxcnd z` cipd e` fifd epiid ,hiqd xedh mc` m`y),ברם

חומרה  אלא אינה חגיגה, במסכת עליה ששנינו  ולחטאת, לקודש זו  מדרס טומאת
החטאת. מי ובטהרת הקודש  בטהרת חכמים שעשו  יתירה מעלה משום בלבד, דרבנן

במשנתנו  היא נקראת scn",מכאן z`neh"עלה "קול  טומאה scpמלשון כלומר  ,"
מדף" "טומאת טמאים דברים אלו ללמד , באה משנתנו – ב). ד , נידה (גמרא קלה

לחטאת.

ñøãî ànhì éeàøä ìk,הזב במדרס להיטמא הראוי  דבר  כל – ÈÈÈÄÇÅÄÀÈ
למושב, או  למשכב המיוחד  כלי  úàhçìכגון  ócî טמא זה הרי  – ÇÈÀÇÈ

מדרבנן , שהיא מדרס בטומאת היינו "מדף", בטומאת החטאת לגבי
למשנתנו, בהקדמה שבארנו  øBäèכמו ïéa àîè ïéaשהכלי בין  – ÅÈÅÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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øBäè ïéa àîè–øæòéìà éaøøîBà:ócî Bðéà;òLBäé éaøøîBà:ócî.íéîëçåíéøîBà:àîhä–ócî,øBähäå ¨¥¥¨©¦¡¦¤¤¥¥©¨©¦§ª©¥©¨©£¨¦§¦©¨¥©¨§©¨
–ócî Bðéà. ¥©¨
·ócîa òâpL úàhçì øBähä–àîè.ócîa òâpL úàhç ìL ïéâì–àîè.íéìëàa òâpL úàhçì øBähä ©¨§©¨¤¨©§©¨¨¥¨¦¤©¨¤¨©§©¨¨¥©¨§©¨¤¨©§Ÿ¨¦
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ולקודש, לתרומה טהור הכלי  אפילו  כלומר טהור , שהוא ובין  טמא
היינו  מדרס, טמא הכלי  היה כאילו לחטאת הטהור  את מטמא זה הרי

ובהיסט במשא אפילו ea),שמטמאו  rbp `ly it lr s`) ששנינו כמו 
לחטאת מדרס קודש  בגדי  שאפילו  ז ), (ב, חגיגה ep`adyבמסכת enk)

.(epzpynl dncwdaBá àöBik íãàå,גמור טהור  שהוא אדם וכן – ÀÈÈÇÅ
לגבי מדף" "טומאת טמא הוא הרי  חטאת, לשם נטהר  שלא אלא
גמור. כזב ובהיסט ובמשא במגע לחטאת הטהור  את שמטמא חטאת,

úî àîè ànhì éeàøä ìkידי על להיטמא הראוי דבר כל – ÈÈÈÄÇÅÀÅÅ
לא  מיוחד  שאינו  כלי כגון הזב, במדרס להיטמא ראוי ואינו מת,

לרכיבה, ולא לשכיבה ולא éaøלישיבה ,øBäè ïéa àîè ïéaÅÈÅÅÈÇÄ
ócî Bðéà :øîBà øæòéìàהטהור את מטמא שאינו  לחטאת, – ÁÄÆÆÅÅÇÈ

בלבד ; במגע אלא כמדרס, ובהיסט במשא òLBäéלחטאת éaøÇÄÀËÇ
ócî :øîBà לחטאת הטהור  את שמטמא לחטאת, מדף זה כלי אף – ÅÇÈ

למדרס, כלל ראוי שאינו  פי  על  ואף כמדרס; ובהיסט במשא אפילו
כמדרס חכמים עשאוהו  החטאת מעלת משום מקום ("אליהומכל 

למדרסרבא"), הראוי  כלי  משום בו שגזרו  ישראל").או ("תפארת 

ócî ,àîhä :íéøîBà íéîëçå הריהו במת, הכלי  נטמא אם – ÇÂÈÄÀÄÇÈÅÇÈ
ובהיסט; במשא אף לחטאת הטהור את ומטמא לחטאת, øBähäåÀÇÈמדף

במת,– נטמא שלא טהור , הכלי אם ócîאבל Bðéà מטמא ואינו – ÅÇÈ
נגע  לחטאת הטהור אם ברם, ובהיסט. במשא לחטאת הטהור  את

לקודש  טהור הכלי  היה ואפילו  לחטאת, נטמא בידו , זה ("תפארת בכלי

minkgk.ישראל"). dklde

את  התוספתא) (עפ"י הרמב"ם מביא שבמשנתנו  התנאים מחלוקת להבנת
דלקמן: הדוגמה

בה. תלוי  שהיה מפתח הניע סגירתה ובשעת דלת, סגר לחטאת הטהור  אדם
הדלת, סוגר האדם, נשאר מת, טמא המפתח היה שאפילו סובר, אליעזר  רבי

בתחילה. שהיה כמו  ולהזאה, ולקידוש למילוי  היינו  לחטאת, טהור
לחטאת, הדלת סוגר נטמא טהור, המפתח היה שאפילו סובר , יהושע רבי

המפתח. היסט מחמת
לחטאת  הדלת סוגר נטמא מת, טמא היה המפתח שאם סוברים, וחכמים
הדלת  סוגר  נשאר טהור , היה המפתח אם אבל  הטמא. המפתח היסט מחמת

לחטאת. בטהרתו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בארנו , הקודמת z`hgl"במשנה scn"yהיינוqxcn z`neh `nh,החטאת מי  לגבי

קלה טומאה שהיא מפני "מדף", בלשון זו  טומאה scp"),ונקראת dlr lew" oeyln)
– החטאת. מי  בטהרת חכמים שעשו יתירה מעלה בלבד , דרבנן חומרה כלומר 

הנקרא קלה טומאה של סוג עוד  שאם ",scn"ויש שכשם זב; של עליונו  והוא

אב  נעשות כולן העליונה, על שוכב או יושב והזב זו, גבי על זו  מצעות אלף היו

בהן נגע שלא התחתונות ואפילו הזב, מדרס משום וכלים, אדם לטמא הטומאה

מיוחדים  שהם בין זה, גב על  זה כלים אלף אפילו  הזב גבי  על  היו  אם כך  הזב,

כלומר  "מדף", טומאת נטמאים כולם מיוחדים, שאינם ובין  ולמושב למשכב

סופרים, מדברי  קלה, טומאה טמאים כולם הזב בהם נגע שלא הכלים אותם שאפילו

ב), ו, (עדיות ששנינו  כמו  ומשקים, אוכלים eizgznלטמא ayene akyn dyer afdy
micba `nhle mc` `nhl הנמצ הכלים או(שכל  למשכב שמיועדים תחתיו , אים

האדם  את ומטמאים מדרס טומאת הם טמאים בהם, נוגע שאינו  פי על אף למושב,

שעליו ), הבגדים ואת בהם miwyneהנוגע milke` `nhl scn eiab lreוכל)

אדם  לא אבל  ומשקים, אוכלים לטמא מדף, אותם עושה הזב גביו, שעל  הכלים

ברישא עוסקת משנתנו  – שתחתיו ). והמושב המשכב כמו aexוכלים zrcl)
(miyxtndשל בעליונו אלא הקודמת, במשנה עליו ששנינו לחטאת" ב"מדף לא

לעיל. שבארנו  כמו  "מדף", הנקרא זב

úàhçì øBähä,חטאת למי הטהור אדם –ócîa òâpL היינו – ÇÈÀÇÈÆÈÇÀÇÈ
שאין  פי  על אף למשנתנו , בהקדמה שבארנו כמו זב, של  בעליונו
מקום  מכל  בלבד , ומשקים אוכלים אלא וכלים אדם מטמא המדף

הטהורàîèהריהו  על גזרו חטאת מי  חומרת שמשום לחטאת, – ÈÅ
שבמשנתנו  "מדף" שלשון מבארים, ויש במדף. בנגעו  אף נטמא שיהא

הטמא  דבר  כל כולל הוא אלא זב, של  לעליונו  דווקא כוונתו  אין 
בלבד לדוגמא אלא זב של עליונו המפרשים נקטו  ולא סופרים, מדברי 

אחרונה"). "משנה ישראל"; במשנתנו ("תפארת  שמדובר מבארים, כן
ולכן  במדרס, להיטמא ראוי שאינו כלי  הוא זב של שעליונו בכגון

לחטאת "הטהור המשנה: הוא rbpyנקטה אם אבל טמא"; במדף,
היה  שאפילו הקודמת, במשנה שנינו הרי במדרס, להיטמא הראוי כלי 

לחטאת  הטהור  את שמטמא היינו  לחטאת", "מדף הריהו לגמרי , טהור
ובהיסט במשא בזה ,אפילו  דייק שלא ברטנורא  עיין ישראל"; ("תפארת 

מדף "). טמאות כולן זו, גב על זו מכסאות עשר  היו "שאם  כותב : הוא שכן

úàhç ìL ïéâì למ המיועד  כד  במפרשים,– ומבואר חטאת, י ÈÄÆÇÈ
שטף כלי  שהוא בכד כאן  dewna),שמדובר dxdh el yiy ilk) שאילו

בלבד; מתוכו אלא טומאה מקבל אינו  הרי חרס ócîaכלי òâpLÆÈÇÀÇÈ
טמא  שהוא כלי בכל  או  זב של  בעליונו  בין לחטאת", ב"מדף בין  –

סופרים ישראל "),מדברי "מדף àîè("תפארת  ואמנם לחטאת; – ÈÅ
כמו  ובהיסט, במשא אפילו לחטאת הטהור האדם את מטמא לחטאת"

מטמא  אינו לחטאת הטהור  הכלי את אבל  הקודמת, במשנה שבארנו 
ובהיסט  במשא מטמא אינו  ממש  מדרס שאפילו  בלבד , במגע אלא

סופרים  מדברי  הטמא כלי כל או זב של  עליונו  ברם, בלבד. אדם אלא
,(qxcna `nhdl ie`x epi`y ilk `ed m`) לחטאת הטהור  האדם את אף

לעיל . שבארנו  כמו בלבד, במגע אלא מטמא úàhçìאינו øBähäÇÈÀÇÈ
íé÷Lîe íéìëàa òâpL:טהורים ובין  טמאים בין –àîè ,Bãéa ÆÈÇÀÙÈÄÇÀÄÀÈÈÅ

ומשקים  אוכלים שכן לחטאת, טמא הריהו בידו , בהם נגע אם –
ומשקים  אוכלים אפילו  חטאת ולגבי  הידים, את מטמאים טמאים

izdw - zex`ean zeipyn
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שנינו כבר  והרי כטמאים, דינם ולקודש לתרומה ב,הטהורים (חגיגה 

מלשון ה ) מדייקים יש  גופו. כל נטמא ידיו נטמאו  אם שלחטאת ,

נטמא  בלבד האחת בידו  במשקים או באוכלים נגע שאפילו  משנתנו ,

ישראל "). "תפארת טוב "; יום  שמדובר("תוספות המפרשים, מעירים כן 

טהורים  אפילו ולפיכך  טומאה, לקבל שהוכשרו באוכלים דווקא כאן 
טומאה  בהם שייך  לא לטומאה, הוכשרו לא אם אבל לחטאת. מטמאים

אחרונה");כלל  "משנה ישראל "; øBäè("תפארת  ,Bìâøáe אם אבל  – ÀÇÀÈ
בטהרתו  נשאר  הריהו  ברגלו , במשקים או באוכלים נגע לחטאת הטהור

נגיעה דרך אלא חכמים גזרו שלא שלמה").לחטאת, ïèéñäÁÄÈ("מלאכת 
Bãéa ולא בידו , המשקים או האוכלים את לחטאת הטהור  הניע – ÀÈ

בהם, ànèîנגע òLBäé éaøרבי נגיעה. משום בהיסט שגוזר – ÇÄÀËÇÀÇÅ
הראוי שכל  הקודמת, במשנה סובר  שהוא וכשם לשיטתו, הולך יהושע
טמא  בין מקום מכל למדרס, ראוי שאינו  פי על  אף מת, טמא ליטמא

שהיא, טומאה איזו בו להיות ויכולה הואיל מדף, הריהו  טהור בין 
או  באוכלים נוגע כשהוא נטמא לחטאת והטהור  הואיל  כאן  אף

בידו מסיטם כשהוא אף נטמא הוא לפיכך בידו , ("אליהובמשקים

íéøäèîרבא"), íéîëçå,טמאים המשקים או  האוכלים ואפילו  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
בידו כשהסיטם לחטאת, הטהור  את מטמאים "תפארת אינם (הגר "א;

minkgk.ישראל"). dklde

המפרשים רוב לפי משנתנו  של  הרישא את y"`xd;בארנו ;y"xd ;m"anxd)
.("l`xyi zx`tz" ;`xephxaרצוי ופירושיה, זו פיסקה של יתר הבנת לשם אבל

מעיקרה. אותה שנברר 
המשנה  המשך היא זו שפיסקה לפרש, נראה המשנה, לשון  משמעות לפי
מכאן יקשה כך, נפרש שאם אלא לחטאת", ב"מדף עוסקת היא ואף הקודמת,
הטהור אם שדווקא משמע, זו  מפיסקה שהרי  הקודמת, במשנה שלמדנו  מה על 

לחטאת"rbpלחטאת ש"מדף בארנו, הקודמת במשנה ואילו טמא, הריהו במדף,
ובהיסט. במשא אפילו שמטמא היינו

כאן : גורס הגר "א xedh",ואמנם scna `ypy z`hgl xedhd",מבאר והוא
הוא  דבר  איזה אלא לחטאת המדף דין  ללמד  באה לא הקודמת שהמשנה
המשנה  של כסיפא משנתנו, ובאה לחטאת, מדף אינו  ואיזה לחטאת מדף
לחטאת  הטהור האדם את שמטמא לחטאת", ה"מדף של  דינו לפרש הקודמת,
הגירסה  לפי  אבל בלבד . במגע לחטאת הטהור  הכלי את ואילו  במשא, אפילו 

שאיןשל המפרשים, מסקנת ומכאן כפשוטם. מתיישבים הדברים אין  פנינו 
עליונו שכן  בזב, מוצאים שאנו  ב"מדף" אלא לחטאת", ב"מדף כאן  מדובר 

ו ). ד, זבים ב; ו , (עדיות המשנה בלשון "מדף" הוא אף נקרא זב של
זב, של שעליונו  להשמיענו המשנה צריכה למה קשה, זה לפירוש גם אולם
כלי אפילו  והרי במגע, לחטאת הטהור את מטמא סופרים, מדברי טמא שהוא
את  מטמא הוא הרי מת, לטומאת או  למדרס ראוי  שהוא כל לגמרי, הטהור
משא  לענין  שדווקא הקודמת, במשנה שבארנו כמו  במגע, לחטאת הטהור
למדרס  ראוי  ואינו מת טמא להיטמא הראוי דבר  אם התנאים נחלקו  והיסט

שמטמא. מודים הכל  מגע לענין  אבל  לחטאת", "מדף הוא
שמה  קורקוס, הר "י  בשם משנה" "כסף בעל כותב זו  תמיהה ליישב כדי 
במגע, לחטאת הטהור  את מטמא טהור כלי שאפילו הקודמת, במשנה שלמדנו
שעליונו ללמד  באה ומשנתנו  גופו . במגע לא אבל  ידו, במגע דווקא היינו
גופו במגע אף היינו  שהיא, נגיעה בכל  לחטאת הטהור  את מטמא זב של 

.(elld mixacd z` dgecy "dpexg` dpyn" oiir)
ישראל" "תפארת בעל  dpynd)ואף xe`aa eixacn ep`ad xaky) לדעה מסכים

דינו מת, לטומאת ראוי  הוא אבל למדרס, ראוי שאינו  טהור כלי  שאמנם זו,
בידו, בהם נגע לחטאת הטהור שאם במשנתנו , ששנינו ומשקים, כאוכלים
"תפארת  בעל מפרש מכאן טהור . – גופו בשאר  או ברגלו  ואילו  טמא;
טמא  שהוא בכלי  נגע לחטאת הטהור שאם להשמיע, משנתנו שבאה ישראל ",
על אף זב, של  בעליונו  שנגע כגון "מדף", נקרא הוא שאף סופרים, מדברי 
התורה, מן  טומאה נטמא לא ואף ומושב, למשכב ראוי שאינו כלי  שהוא פי 
"מדף" למיני  דומה זה "מדף" אין  הקודמת במשנה חכמים שלדעת והרי 
כל מגע לענין מקום מכל  בהיסט, אף שמטמאים הקודמת, במשנה ששנינו

לחטאת. נטמא בגופו , או בידו הטהור  בהם נגע שאם שווים, מדף מיני

i y i l y m e i
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úàhç ìL ìì÷,פרה אפר בתוכו  שיש  אבן של  או חרס של  כד  – ÈÈÆÇÈ
õøLa òâpL,מת –øBäè טו מקבל חרס כלי שאין מגבו ,– מאה ÆÈÇÀÆÆÈ

חטאת; לגבי אפילו כלל , טומאה מקבל אבן כלי  נתן Bðúðואין  – ÀÈ
הקלל, åéabאת ìò,השרץ גבי על  –øäèî øæòéìà éaø את – ÇÇÈÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

הוא, טהור  והכד  הואיל íéànèîהאפר , íéîëçå שאמרה לפי  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
ט ):תורה יט , הפרה(במדבר אפר  את טהור איש uegn"ואסף gipde

dpgnlxedh mewna שאין נמצא השרץ, גבי  על נתון  שהכד  וכיון  ,"

שהכד פי על  שאף חכמים, סוברים לפיכך טהור ; במקום מונח האפר 
הואיל טמא, שבתוכו האפר מקום מכל  הוא, וטהור נטמא, לא גופו 
טהור, והכד  שהואיל סובר , אליעזר  רבי  אבל  טהור . במקום מונח ואינו 

טהור . במקום מונח שבתוכו  האפר  `xfril.נמצא iaxk dkld oi`eòâðÈÇ
הקלל, –ïé÷Lîe íéìëàa,טמאים –Lãwä éáúëáe שגזרו – ÀÙÈÄÇÀÄÀÄÀÅÇÙÆ

במגעם, התרומה את ופוסלים הידים את מטמאים שיהו  חכמים, עליהם
øBäè.נטמא לא הכד  שהרי –;`tiq meyn `l` df oic `pzd hwp `le È

ïäéab ìò Bðúð,המשקים או  האוכלים גבי  על הקלל את נתן  – ÀÈÇÇÅÆ
øäèî éñBé éaø,כחכמים סובר  שברישא פי  על  ואף האפר ; את – ÇÄÅÀÇÅ

שהש מפני  היינו  טמא, האפר  השרץ, גבי על מונח הקלל  הוא שאם רץ
הקודש וכתבי  ומשקים אוכלים הרי כאן , אבל  התורה, מן הטומאה אב

עליהם, מונח כשהקלל אף הלכך  סופרים, מדברי  אלא טמאים אינם
טהור, íéànèîהאפר  íéîëçå במקום להיות שצריך האפר , את – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

שהיא. טומאה מכל טהור minkgk.שהוא dklde

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øepúa òâpL úàhçì øBähäטהור התנור  ואפילו חרס, של – ÇÈÀÇÈÆÈÇÀÇ
בידו ,Bãéaלקודש, בו  נגע אם –àîè,לחטאת טבילה וצריך – ÀÈÈÅ

לגבי שכן בידו , בו  נגע אם ודווקא בחטאת. פוסל  לקודש שהטהור 
גופו; כל נטמא ידיו נטמאו  שאם חכמים, גזרו אבלBìâøáeחטאת – ÀÇÀ

ברגלו , בו  נגע כדין øBäèאם התנור  שדין לחטאת, בטהרתו  נשאר – È
ומשקים a),אוכלים dpyn lirl) הטומאה אב נעשה ואינו הואיל 

izdw - zex`ean zeipyn



קצי a dpyn ixiyr wxt dxt zkqn

øBäè ïéa àîè–øæòéìà éaøøîBà:ócî Bðéà;òLBäé éaøøîBà:ócî.íéîëçåíéøîBà:àîhä–ócî,øBähäå ¨¥¥¨©¦¡¦¤¤¥¥©¨©¦§ª©¥©¨©£¨¦§¦©¨¥©¨§©¨
–ócî Bðéà. ¥©¨
·ócîa òâpL úàhçì øBähä–àîè.ócîa òâpL úàhç ìL ïéâì–àîè.íéìëàa òâpL úàhçì øBähä ©¨§©¨¤¨©§©¨¨¥¨¦¤©¨¤¨©§©¨¨¥©¨§©¨¤¨©§Ÿ¨¦

íé÷Lîe,Bãéa–àîè,Bìâøáe–øBäè.Bãéa ïèéñä–òLBäé éaøànèî,íéîëçåíéøäèî. ©§¦§¨¨¥§©§¨¡¦¨§¨©¦§ª©§©¥©£¨¦§©£¦

óãð äìò ìå÷ ïåùì .àîìòá(æë àø÷éå):.oda `veik mc`eíéáùçð äîåøúì íéøåäèäù ,úàèçì àîèð ,äîåøúì øåäèä íãà èéñä úàèçì øåäèä íàù
:úàèç éáâì íéáæë.zn `nh `nhil ie`xd lke:ñøãî éðá åàìã íéìë ïåâë.scn epi` xne` xfril` 'x:úàèçì àîèð àì ïèéñä íàåxne` ryedi 'x

.scn:íéîëçë äëìäå .øáãá úå÷åìçî ùìùå .íéøåäèì íéàîè ïéá íé÷ìçîå éâéìô ïðáøå .úàèçì àîèð ,íéøåäèä åìéôà èéñä íà
a.`nh scna rbpyíùë .áæä äá òâð àìù äðåéìòä åìéôà ,óãî ïéàîè ïìë åæ éáâ ìò åæ úåàñëî øùò áæä éáâ ìò åéä íàù ,óãî éåø÷ áæ ìù åðåéìò

åðåéìòä úåàñëîä êë ,úåðåúçúá òâð àìù ô"òàå áëùî íåùî àúééøåàã úåàîè ïìë äðåéìòá áæä áëùå åæ áâ ìò åæ úåòöî øùòùáæä éáâ ìòù ú
äàîåèä ãìå àìà åðéà óãîäå ,íéìëå íãà àîèì äàîåèä áà äùòð áëùîäù ,óãîì áëùî ïéá àëéàå .ïäá òâð àìù ô"òàå óãî íåùî ïðáøã íéàîè

:úàèçì íéàîè óãîá åòâðù íéìëå íãà ,úàèçã àøîåç íåùî àìà ,íé÷ùîå íéìëåà àîèì.z`hg ly oibl:úàèç éî åá ñéðëäì äöåøå àåä óèù éìë
:`nh ,scna rbpy:äìéáè êéøöå.oiwyne oilke`a rbpy:ùãå÷ìå äîåøúì ïéøåäè ïäù åìéôàå.`nh eciaíéàîèî ïäù íéàîè ïé÷ùîå ïéìëåà ïéãë

:àîè ïé÷ùîå ïéìëåàá åãéá òâðùë êëìäå ,åôåâ àîèðã úàèç éáâ äøéúé àøîåç ùé ãåòå ,úàèçá ìñåô ùãå÷ìå äîåøúì øåäèäù ,íéãéä úàryedi 'x
.`nhn:òùåäé éáøë äëìä ïéàå .äòéâð åèà èñéä øæâã

`xephxa yexit

ולקודש, לתרומה טהור הכלי  אפילו  כלומר טהור , שהוא ובין  טמא
היינו  מדרס, טמא הכלי  היה כאילו לחטאת הטהור  את מטמא זה הרי

ובהיסט במשא אפילו ea),שמטמאו  rbp `ly it lr s`) ששנינו כמו 
לחטאת מדרס קודש  בגדי  שאפילו  ז ), (ב, חגיגה ep`adyבמסכת enk)

.(epzpynl dncwdaBá àöBik íãàå,גמור טהור  שהוא אדם וכן – ÀÈÈÇÅ
לגבי מדף" "טומאת טמא הוא הרי  חטאת, לשם נטהר  שלא אלא
גמור. כזב ובהיסט ובמשא במגע לחטאת הטהור  את שמטמא חטאת,

úî àîè ànhì éeàøä ìkידי על להיטמא הראוי דבר כל – ÈÈÈÄÇÅÀÅÅ
לא  מיוחד  שאינו  כלי כגון הזב, במדרס להיטמא ראוי ואינו מת,

לרכיבה, ולא לשכיבה ולא éaøלישיבה ,øBäè ïéa àîè ïéaÅÈÅÅÈÇÄ
ócî Bðéà :øîBà øæòéìàהטהור את מטמא שאינו  לחטאת, – ÁÄÆÆÅÅÇÈ

בלבד ; במגע אלא כמדרס, ובהיסט במשא òLBäéלחטאת éaøÇÄÀËÇ
ócî :øîBà לחטאת הטהור  את שמטמא לחטאת, מדף זה כלי אף – ÅÇÈ

למדרס, כלל ראוי שאינו  פי  על  ואף כמדרס; ובהיסט במשא אפילו
כמדרס חכמים עשאוהו  החטאת מעלת משום מקום ("אליהומכל 

למדרסרבא"), הראוי  כלי  משום בו שגזרו  ישראל").או ("תפארת 

ócî ,àîhä :íéøîBà íéîëçå הריהו במת, הכלי  נטמא אם – ÇÂÈÄÀÄÇÈÅÇÈ
ובהיסט; במשא אף לחטאת הטהור את ומטמא לחטאת, øBähäåÀÇÈמדף

במת,– נטמא שלא טהור , הכלי אם ócîאבל Bðéà מטמא ואינו – ÅÇÈ
נגע  לחטאת הטהור אם ברם, ובהיסט. במשא לחטאת הטהור  את

לקודש  טהור הכלי  היה ואפילו  לחטאת, נטמא בידו , זה ("תפארת בכלי

minkgk.ישראל"). dklde

את  התוספתא) (עפ"י הרמב"ם מביא שבמשנתנו  התנאים מחלוקת להבנת
דלקמן: הדוגמה

בה. תלוי  שהיה מפתח הניע סגירתה ובשעת דלת, סגר לחטאת הטהור  אדם
הדלת, סוגר האדם, נשאר מת, טמא המפתח היה שאפילו סובר, אליעזר  רבי

בתחילה. שהיה כמו  ולהזאה, ולקידוש למילוי  היינו  לחטאת, טהור
לחטאת, הדלת סוגר נטמא טהור, המפתח היה שאפילו סובר , יהושע רבי

המפתח. היסט מחמת
לחטאת  הדלת סוגר נטמא מת, טמא היה המפתח שאם סוברים, וחכמים
הדלת  סוגר  נשאר טהור , היה המפתח אם אבל  הטמא. המפתח היסט מחמת

לחטאת. בטהרתו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בארנו , הקודמת z`hgl"במשנה scn"yהיינוqxcn z`neh `nh,החטאת מי  לגבי

קלה טומאה שהיא מפני "מדף", בלשון זו  טומאה scp"),ונקראת dlr lew" oeyln)
– החטאת. מי  בטהרת חכמים שעשו יתירה מעלה בלבד , דרבנן חומרה כלומר 

הנקרא קלה טומאה של סוג עוד  שאם ",scn"ויש שכשם זב; של עליונו  והוא

אב  נעשות כולן העליונה, על שוכב או יושב והזב זו, גבי על זו  מצעות אלף היו

בהן נגע שלא התחתונות ואפילו הזב, מדרס משום וכלים, אדם לטמא הטומאה

מיוחדים  שהם בין זה, גב על  זה כלים אלף אפילו  הזב גבי  על  היו  אם כך  הזב,

כלומר  "מדף", טומאת נטמאים כולם מיוחדים, שאינם ובין  ולמושב למשכב

סופרים, מדברי  קלה, טומאה טמאים כולם הזב בהם נגע שלא הכלים אותם שאפילו

ב), ו, (עדיות ששנינו  כמו  ומשקים, אוכלים eizgznלטמא ayene akyn dyer afdy
micba `nhle mc` `nhl הנמצ הכלים או(שכל  למשכב שמיועדים תחתיו , אים

האדם  את ומטמאים מדרס טומאת הם טמאים בהם, נוגע שאינו  פי על אף למושב,

שעליו ), הבגדים ואת בהם miwyneהנוגע milke` `nhl scn eiab lreוכל)

אדם  לא אבל  ומשקים, אוכלים לטמא מדף, אותם עושה הזב גביו, שעל  הכלים

ברישא עוסקת משנתנו  – שתחתיו ). והמושב המשכב כמו aexוכלים zrcl)
(miyxtndשל בעליונו אלא הקודמת, במשנה עליו ששנינו לחטאת" ב"מדף לא

לעיל. שבארנו  כמו  "מדף", הנקרא זב

úàhçì øBähä,חטאת למי הטהור אדם –ócîa òâpL היינו – ÇÈÀÇÈÆÈÇÀÇÈ
שאין  פי  על אף למשנתנו , בהקדמה שבארנו כמו זב, של  בעליונו
מקום  מכל  בלבד , ומשקים אוכלים אלא וכלים אדם מטמא המדף

הטהורàîèהריהו  על גזרו חטאת מי  חומרת שמשום לחטאת, – ÈÅ
שבמשנתנו  "מדף" שלשון מבארים, ויש במדף. בנגעו  אף נטמא שיהא

הטמא  דבר  כל כולל הוא אלא זב, של  לעליונו  דווקא כוונתו  אין 
בלבד לדוגמא אלא זב של עליונו המפרשים נקטו  ולא סופרים, מדברי 

אחרונה"). "משנה ישראל"; במשנתנו ("תפארת  שמדובר מבארים, כן
ולכן  במדרס, להיטמא ראוי שאינו כלי  הוא זב של שעליונו בכגון

לחטאת "הטהור המשנה: הוא rbpyנקטה אם אבל טמא"; במדף,
היה  שאפילו הקודמת, במשנה שנינו הרי במדרס, להיטמא הראוי כלי 

לחטאת  הטהור  את שמטמא היינו  לחטאת", "מדף הריהו לגמרי , טהור
ובהיסט במשא בזה ,אפילו  דייק שלא ברטנורא  עיין ישראל"; ("תפארת 

מדף "). טמאות כולן זו, גב על זו מכסאות עשר  היו "שאם  כותב : הוא שכן

úàhç ìL ïéâì למ המיועד  כד  במפרשים,– ומבואר חטאת, י ÈÄÆÇÈ
שטף כלי  שהוא בכד כאן  dewna),שמדובר dxdh el yiy ilk) שאילו

בלבד; מתוכו אלא טומאה מקבל אינו  הרי חרס ócîaכלי òâpLÆÈÇÀÇÈ
טמא  שהוא כלי בכל  או  זב של  בעליונו  בין לחטאת", ב"מדף בין  –

סופרים ישראל "),מדברי "מדף àîè("תפארת  ואמנם לחטאת; – ÈÅ
כמו  ובהיסט, במשא אפילו לחטאת הטהור האדם את מטמא לחטאת"

מטמא  אינו לחטאת הטהור  הכלי את אבל  הקודמת, במשנה שבארנו 
ובהיסט  במשא מטמא אינו  ממש  מדרס שאפילו  בלבד , במגע אלא

סופרים  מדברי  הטמא כלי כל או זב של  עליונו  ברם, בלבד. אדם אלא
,(qxcna `nhdl ie`x epi`y ilk `ed m`) לחטאת הטהור  האדם את אף

לעיל . שבארנו  כמו בלבד, במגע אלא מטמא úàhçìאינו øBähäÇÈÀÇÈ
íé÷Lîe íéìëàa òâpL:טהורים ובין  טמאים בין –àîè ,Bãéa ÆÈÇÀÙÈÄÇÀÄÀÈÈÅ

ומשקים  אוכלים שכן לחטאת, טמא הריהו בידו , בהם נגע אם –
ומשקים  אוכלים אפילו  חטאת ולגבי  הידים, את מטמאים טמאים

izdw - zex`ean zeipyn
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‚õøLa òâpL úàhç ìL ìì÷–øBäè;åéab ìò Bðúð–øæòéìà éaøøäèî,íéîëçåíéànèî.íéìëàa òâð ¨¨¤©¨¤¨©§¤¤¨§¨©©¨©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦¨©§Ÿ¨¦
Lãwä éáúëáe ïé÷Lîe–øBäè;ïäéab ìò Bðúð–éñBé éaøøäèî,íéîëçåíéànèî. ©§¦§¦§¥©Ÿ¤¨§¨©©¥¤©¦¥§©¥©£¨¦§©§¦

„øepúa òâpL úàhçì øBähä,Bãéa–àîè,Bìâøáe–øBäè.øepz éab ìò ãîBò äéä,øepzì õeç Bãé èLôe, ©¨§©¨¤¨©§©§¨¨¥§©§¨¨¨¥©©¥©¨©¨©©

b.z`hg ly llwäîëù ìò äãëå íåâøú .äøôä øôà åá ùéù ñøç éìë(ã"ë úéùàøá):äôúë ìò äúìå÷å ,.xedh uxya rbpyàîèéî ñøç éìë ïéàã
:åáâî.eiab lr epzp:õøùä éáâ ìò ìì÷ä ïúðù.oi`nhn minkgeéáøå .øåäè íå÷îá äðçîì õåçî çéðäå äøîà äøåúäå ,àîè íå÷îá çðåîã íåùî

:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .øåäè íå÷îá äéá ïðéø÷ øéôù ,àåä øåäè åëåúá øôàäù éìëäå ìéàåä øáñ øæòéìà.xdhn iqei 'xåà éáâ ìò çðåîáíé÷ùîå íéìë
:äàîåèä áàî øåäè åîå÷îã ïåéë ,ùãå÷ä éáúëå.mi`nhn minkge.íéãéä úà ïéàîèî åéäéù åäá åøæâ ïðáø ùãå÷ä éáúëå .ïðéòá äàîåè ìëî øåäèã

:íéîëçë äëìäå
c.xepza rbpy:úàèçì øåäèä åá òâð íà ,ùãå÷ì øåäè àåä åìéôàå.`nhåãéá òâðù à÷åãå .úàèçá ìñåô ùãå÷ì øåäèäù ,úàèçì äìéáè êéøöå

:ìéòìã ïé÷ùîå ïéìëåàã àéîåã ,äìòî ãåáò àì åìâøá ,äìòî ãåáò åãéáã ,øåäè åìâøá ìáà ,åôåâ àîèðå åéãé åàîèðã.ekeza oibldeéî åá ñéðëäù éìë

`xephxa yexit

שנינו כבר  והרי כטמאים, דינם ולקודש לתרומה ב,הטהורים (חגיגה 

מלשון ה ) מדייקים יש  גופו. כל נטמא ידיו נטמאו  אם שלחטאת ,

נטמא  בלבד האחת בידו  במשקים או באוכלים נגע שאפילו  משנתנו ,

ישראל "). "תפארת טוב "; יום  שמדובר("תוספות המפרשים, מעירים כן 

טהורים  אפילו ולפיכך  טומאה, לקבל שהוכשרו באוכלים דווקא כאן 
טומאה  בהם שייך  לא לטומאה, הוכשרו לא אם אבל לחטאת. מטמאים

אחרונה");כלל  "משנה ישראל "; øBäè("תפארת  ,Bìâøáe אם אבל  – ÀÇÀÈ
בטהרתו  נשאר  הריהו  ברגלו , במשקים או באוכלים נגע לחטאת הטהור

נגיעה דרך אלא חכמים גזרו שלא שלמה").לחטאת, ïèéñäÁÄÈ("מלאכת 
Bãéa ולא בידו , המשקים או האוכלים את לחטאת הטהור  הניע – ÀÈ

בהם, ànèîנגע òLBäé éaøרבי נגיעה. משום בהיסט שגוזר – ÇÄÀËÇÀÇÅ
הראוי שכל  הקודמת, במשנה סובר  שהוא וכשם לשיטתו, הולך יהושע
טמא  בין מקום מכל למדרס, ראוי שאינו  פי על  אף מת, טמא ליטמא

שהיא, טומאה איזו בו להיות ויכולה הואיל מדף, הריהו  טהור בין 
או  באוכלים נוגע כשהוא נטמא לחטאת והטהור  הואיל  כאן  אף

בידו מסיטם כשהוא אף נטמא הוא לפיכך בידו , ("אליהובמשקים

íéøäèîרבא"), íéîëçå,טמאים המשקים או  האוכלים ואפילו  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
בידו כשהסיטם לחטאת, הטהור  את מטמאים "תפארת אינם (הגר "א;

minkgk.ישראל"). dklde

המפרשים רוב לפי משנתנו  של  הרישא את y"`xd;בארנו ;y"xd ;m"anxd)
.("l`xyi zx`tz" ;`xephxaרצוי ופירושיה, זו פיסקה של יתר הבנת לשם אבל

מעיקרה. אותה שנברר 
המשנה  המשך היא זו שפיסקה לפרש, נראה המשנה, לשון  משמעות לפי
מכאן יקשה כך, נפרש שאם אלא לחטאת", ב"מדף עוסקת היא ואף הקודמת,
הטהור אם שדווקא משמע, זו  מפיסקה שהרי  הקודמת, במשנה שלמדנו  מה על 

לחטאת"rbpלחטאת ש"מדף בארנו, הקודמת במשנה ואילו טמא, הריהו במדף,
ובהיסט. במשא אפילו שמטמא היינו

כאן : גורס הגר "א xedh",ואמנם scna `ypy z`hgl xedhd",מבאר והוא
הוא  דבר  איזה אלא לחטאת המדף דין  ללמד  באה לא הקודמת שהמשנה
המשנה  של כסיפא משנתנו, ובאה לחטאת, מדף אינו  ואיזה לחטאת מדף
לחטאת  הטהור האדם את שמטמא לחטאת", ה"מדף של  דינו לפרש הקודמת,
הגירסה  לפי  אבל בלבד . במגע לחטאת הטהור  הכלי את ואילו  במשא, אפילו 

שאיןשל המפרשים, מסקנת ומכאן כפשוטם. מתיישבים הדברים אין  פנינו 
עליונו שכן  בזב, מוצאים שאנו  ב"מדף" אלא לחטאת", ב"מדף כאן  מדובר 

ו ). ד, זבים ב; ו , (עדיות המשנה בלשון "מדף" הוא אף נקרא זב של
זב, של שעליונו  להשמיענו המשנה צריכה למה קשה, זה לפירוש גם אולם
כלי אפילו  והרי במגע, לחטאת הטהור את מטמא סופרים, מדברי טמא שהוא
את  מטמא הוא הרי מת, לטומאת או  למדרס ראוי  שהוא כל לגמרי, הטהור
משא  לענין  שדווקא הקודמת, במשנה שבארנו כמו  במגע, לחטאת הטהור
למדרס  ראוי  ואינו מת טמא להיטמא הראוי דבר  אם התנאים נחלקו  והיסט

שמטמא. מודים הכל  מגע לענין  אבל  לחטאת", "מדף הוא
שמה  קורקוס, הר "י  בשם משנה" "כסף בעל כותב זו  תמיהה ליישב כדי 
במגע, לחטאת הטהור  את מטמא טהור כלי שאפילו הקודמת, במשנה שלמדנו
שעליונו ללמד  באה ומשנתנו  גופו . במגע לא אבל  ידו, במגע דווקא היינו
גופו במגע אף היינו  שהיא, נגיעה בכל  לחטאת הטהור  את מטמא זב של 

.(elld mixacd z` dgecy "dpexg` dpyn" oiir)
ישראל" "תפארת בעל  dpynd)ואף xe`aa eixacn ep`ad xaky) לדעה מסכים

דינו מת, לטומאת ראוי  הוא אבל למדרס, ראוי שאינו  טהור כלי  שאמנם זו,
בידו, בהם נגע לחטאת הטהור שאם במשנתנו , ששנינו ומשקים, כאוכלים
"תפארת  בעל מפרש מכאן טהור . – גופו בשאר  או ברגלו  ואילו  טמא;
טמא  שהוא בכלי  נגע לחטאת הטהור שאם להשמיע, משנתנו שבאה ישראל ",
על אף זב, של  בעליונו  שנגע כגון "מדף", נקרא הוא שאף סופרים, מדברי 
התורה, מן  טומאה נטמא לא ואף ומושב, למשכב ראוי שאינו כלי  שהוא פי 
"מדף" למיני  דומה זה "מדף" אין  הקודמת במשנה חכמים שלדעת והרי 
כל מגע לענין מקום מכל  בהיסט, אף שמטמאים הקודמת, במשנה ששנינו

לחטאת. נטמא בגופו , או בידו הטהור  בהם נגע שאם שווים, מדף מיני

i y i l y m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

úàhç ìL ìì÷,פרה אפר בתוכו  שיש  אבן של  או חרס של  כד  – ÈÈÆÇÈ
õøLa òâpL,מת –øBäè טו מקבל חרס כלי שאין מגבו ,– מאה ÆÈÇÀÆÆÈ

חטאת; לגבי אפילו כלל , טומאה מקבל אבן כלי  נתן Bðúðואין  – ÀÈ
הקלל, åéabאת ìò,השרץ גבי על  –øäèî øæòéìà éaø את – ÇÇÈÇÄÁÄÆÆÀÇÅ

הוא, טהור  והכד  הואיל íéànèîהאפר , íéîëçå שאמרה לפי  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
ט ):תורה יט , הפרה(במדבר אפר  את טהור איש uegn"ואסף gipde

dpgnlxedh mewna שאין נמצא השרץ, גבי  על נתון  שהכד  וכיון  ,"

שהכד פי על  שאף חכמים, סוברים לפיכך טהור ; במקום מונח האפר 
הואיל טמא, שבתוכו האפר מקום מכל  הוא, וטהור נטמא, לא גופו 
טהור, והכד  שהואיל סובר , אליעזר  רבי  אבל  טהור . במקום מונח ואינו 

טהור . במקום מונח שבתוכו  האפר  `xfril.נמצא iaxk dkld oi`eòâðÈÇ
הקלל, –ïé÷Lîe íéìëàa,טמאים –Lãwä éáúëáe שגזרו – ÀÙÈÄÇÀÄÀÄÀÅÇÙÆ

במגעם, התרומה את ופוסלים הידים את מטמאים שיהו  חכמים, עליהם
øBäè.נטמא לא הכד  שהרי –;`tiq meyn `l` df oic `pzd hwp `le È

ïäéab ìò Bðúð,המשקים או  האוכלים גבי  על הקלל את נתן  – ÀÈÇÇÅÆ
øäèî éñBé éaø,כחכמים סובר  שברישא פי  על  ואף האפר ; את – ÇÄÅÀÇÅ

שהש מפני  היינו  טמא, האפר  השרץ, גבי על מונח הקלל  הוא שאם רץ
הקודש וכתבי  ומשקים אוכלים הרי כאן , אבל  התורה, מן הטומאה אב

עליהם, מונח כשהקלל אף הלכך  סופרים, מדברי  אלא טמאים אינם
טהור, íéànèîהאפר  íéîëçå במקום להיות שצריך האפר , את – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

שהיא. טומאה מכל טהור minkgk.שהוא dklde

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øepúa òâpL úàhçì øBähäטהור התנור  ואפילו חרס, של – ÇÈÀÇÈÆÈÇÀÇ
בידו ,Bãéaלקודש, בו  נגע אם –àîè,לחטאת טבילה וצריך – ÀÈÈÅ

לגבי שכן בידו , בו  נגע אם ודווקא בחטאת. פוסל  לקודש שהטהור 
גופו; כל נטמא ידיו נטמאו  שאם חכמים, גזרו אבלBìâøáeחטאת – ÀÇÀ

ברגלו , בו  נגע כדין øBäèאם התנור  שדין לחטאת, בטהרתו  נשאר – È
ומשקים a),אוכלים dpyn lirl) הטומאה אב נעשה ואינו הואיל 

izdw - zex`ean zeipyn
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BëBúa ïéâläå;éab ìò ïeúð àeäL ìñàä ïëåøepzä,úBìì÷ éðL Báe,ïàkî ãçà,ãçàåïàkî–àáé÷ò éaø §©¨¦§§¥¨¥¤¤¨©©¥©©§¥§¨¤¨¦¨§¤¨¦¨©¦£¦¨
øäèî,íéîëçåïéànèî. §©¥©£¨¦§©§¦
‰ïBlçì Bãé èLôe øepzì õeç ãîBò äéä,úà ìèðåøepzä éab ìò Bøéáòäå ïéâlä–àáé÷ò éaøànèî, ¨¨¥©©¨©¨©©§¨©¤©¨¦§¤¡¦©©¥©©©¦£¦¨§©¥

íéîëçåïéøäèî.øepz éab ìò úàhçì øBähä àeä ãîBò ìáà,úàhçì øBähä ï÷éø éìk Bãéáe,ïðéàL íéîáe ©£¨¦§©£¦£¨¥©¨§©¨©©¥©§¨§¦¥¨©¨§©¨§©¦¤¥¨
ïéLc÷î. §ª¨¦

Âäîeøz ìLå Lã÷ ìLa òâpL úàhç ìL ïéâì,úàhç ìL–àîè,äîeøz ìLå Lã÷ ìLå–ïéøBäè.ïäéðL ¨¦¤©¨¤¨©§¤Ÿ¤§¤§¨¤©¨¨¥§¤Ÿ¤§¤§¨§¦§¥¤
åéãé ézLa–íéàîè ïäéðL.úBøéð éðLa íäéðL–íéøBäè íäéðL.øéða úàhç ìL,Bãéa äîeøz ìLå–ïäéðL ¦§¥¨¨§¥¤§¥¦§¥¤¦§¥§¨§¥¤§¦¤©¨¦§¨§¤§¨§¨§¥¤

:åãé êåúá ïåúð úàèç.lq`d oke:åéùàø éðùá ïéãë éðù íéðúåðù èåî.zellw ipy eaeèåîä ùàøá øåù÷ ãçà ìì÷ù ,íäá ïåúð øôàäù íéìë éðù
:øåðúì õåç øôàäå íéîä ïäáù ìì÷äå ïéâìäå ,øåðú â"ò ìñàäå íãàä àúùäå ,éðùä åùàøá øåù÷ ãçà ìì÷å ,ãçàä.xdhn `aiwr 'xåáù éìëä ïéàù

:àåä øåäè íå÷îáå ,øåðúä éáâ ìò ãîåò øôàä.oi`nhn minkgeøåðúä éáâ ìò ãîåò àåä åìéàë éìëì ïðéáùç ,øåðú éáâ ìò ãîåò åàùåðä íãàäå ìéàåä
:àáé÷ò éáøë äëìä ïéàå .çðåî àåä àîè íå÷îáå

d.xepzl ueg cner did:úàèç éî ìù ïéâìä åáå ìúåëá ïåìçå ,ìúåëì åðéá ÷éñôî øåðúäù.xepzd it lr exiarde:äìòîì ïäéô ïäéøåðú ìëù'x
.`nhn `aiwr:àîèðå åëåúá åçéðä åìéàë àéä éøä øåðúä éô ìò åøéáòù äòùáå àéîã äçðåäù éîë äèåì÷ øáñã.oixdhn minkgeïðéøîà àì éøáñ

:íéîëçë äëìäå .éîã äçðåäù éîë äèåì÷.mwix ilk eciae:øôàä éãé ìò ïéùãå÷îä íéîáå äøôä øôàá àìà øåäè íå÷îá çéðäå àðéòá àìã
e.`nh z`hg ly:úàèç ìöà ïä íéàîè äîåøúå ùãå÷ã.eici izya mdipy:úøçà ãéá äîåøú ìù åà ùãå÷ ìùå úçà åãéá úàèç ìù àùåðù

.mi`nh odipy:úàèç éî àùåð íåùî àîè äîåøú ìùå ,úàèç éî àîèîå åôåâ àîèð åéãé åàîèðå åãéá äîåøú ìùá òâðã íåùî úàèç ìùipya
.zexiip:åãéá äîåøúá òâåð åðéàå øééð ÷éñôî àäã äøåäè äîåøúä î"î ,úàèç éî àùåð íåùî àîè íãàäù ô"òàåecia dnexz lye xiipa z`hg ly

`xephxa yexit

ãîBòלעולם. äéä– לחטאת הטהור  –èLôe ,øepz éab ìò ÈÈÅÇÇÅÇÈÇ
BëBúa ïéâläå ,øepzì õeç Bãé המקודשים המים של והכד  – ÈÇÇÀÇÈÄÀ

ידו; בתוך  נתון  ìñàäבאפר ïëå,בכתף כדים בו שנושאים המוט – ÀÅÈÅÆ
úBìì÷ éðL Báe ,øepzä éab ìò ïeúð àeäL כדים שני  – ÆÈÇÇÅÇÇÀÅÀÈ

אפר , ïàkîשבתוכם ãçàå ,ïàkî ãçàהאחד בקצהו אחד  קלל – ÆÈÄÈÀÆÈÄÈ
עם  האדם עומד והיה המוט; של האחר  בקצהו  אחד  וקלל  המוט של

גבי על  לתנור ,האסל  חוץ הם והקללות øäèîהתנור, àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÀÇÅ
הלגין  שאין לפי שבקללות, האפר  ואת שבלגין  המקודשים המים את –

התנור, גבי  על הקללות ïéànèîאו  íéîëçå והנושא שהואיל  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
והקללות  הלגין אף התנור , גבי על  עומד הקללות את או הלגין את

במקום  מונח שבתוכם האפר ונמצא התנור, גבי על הם כאילו נחשבים
עקיבא  רבי  אבל טמאים. שבקללות והאפר שבלגין המים הלכך טמא,

על שם הונח כאילו הוא הרי  באוויר  הקלוט שדבר לשיטתו , הולך 
) inc"הארץ dgpedy ink dhelw" באורנו עיין  ב; צז , שבת גמרא –

חוץ  מונחים והקללות הלגין כאילו כאן  ואף א), יא, שבת למשנה
הם טהור ובמקום ועיין לתנור , ישראל "; "תפארת  רבא "; ("אליהו

הבאה). המשנה  על טוב" יום  aiwr`."תוספות  iaxk dkld oi`e
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ãîBò äéä– לחטאת הטהור  –øepzì õeç בינו התנור שעמד – ÈÈÅÇÇ
החטאת, מי  של  הלגין  שבו  החלון , ìèðåלבין  ,ïBlçì Bãé èLôeÈÇÈÇÇÀÈÇ

ïéâlä úà, מהחלון חטאת מי  של –øepzä éab ìò Bøéáòäå– ÆÇÈÄÀÆÁÄÇÇÅÇÇ
התנור, גבי  על הלגין את qxeby:והעביר  `xephxa oiir)lr exiarde

xe pzd it;:ומפרש,(dlrnl mdit mdixepz lkyànèî àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÀÇÅ
המקודשי המים את שכבר– לשיטתו הוא שהולך שבלגין, באפר  ם

הקודמת: במשנה inc"הזכרנוה dgpedy ink dhelw" הקלוט (דבר
שהעביר בשעה הלכך  הארץ), על  שם הונח כאילו  הוא הרי  באוויר

ונטמאו  גביו , על הלגין  הונח כאילו  זה הרי  התנור , גבי על הלגין את
שבתוכו . ïéøäèîהמים íéîëçåכמי "קלוטה סוברים שאינם – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
דמי". minkgk.שהונחה dkldeúàhçì øBähä àeä ãîBò ìáàÂÈÅÇÈÀÇÈ
øepz éab ìò,התנור גבי על  לעמוד  לו  מותר  –ï÷éø éìk Bãéáe ÇÇÅÇÀÈÀÄÅÈ

ïéLc÷î ïðéàL íéîáe ,úàhçì øBähä מים מלא כלי  או  – ÇÈÀÇÈÀÇÄÆÅÈÀËÈÄ
אלא  טהור " במקום "והניח... נאמר שלא מקודשים; אינם שעדיין

המיועד ריקן  כלי אבל באפר. כבר המקודשים במים או הפרה באפר 
אפילו  להניח מותר מקודשים שאינם מים עם כלי  או חטאת למי

טהור. שאינו במקום

עקיבא  שרבי המפרשים, כרוב וחכמים עקיבא רבי  של  המחלוקת את בארנו 
אבל כן . סוברים אינם וחכמים דמי, שהונחה כמי  שקלוטה לשיטתו  הולך 
רבי שלדעת אחר, הוא מחלוקתם שטעם א), צג , (זבחים היא הגמרא מסקנת
כן גוזרים. אינם וחכמים העברתו, דרך הלגין  את יניח שמא גוזרים עקיבא

משנתנו : של  ברישא שם xepza",גורסים uxyde ,xepzl ueg cner did" ומשמע
לחטאת  שטמא מה ולא ממש טמא צריך טמא מקום שלעניין זו , גירסה לפי

יתירה מעלה `dpexg").משום dpyn")
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úàhç ìL ïéâì,חטאת מי  בו שיש –Lã÷ ìLa òâpL בלגין – ÈÄÆÇÈÆÈÇÀÆÙÆ
קודש , äîeøzשל ìLåהטהור בכלי כלומר  תרומה, של  בלגין או – ÀÆÀÈ

לתרומה, או  úàhç,לקודש  ìLàîè,נטמא חטאת של הלגין  – ÆÇÈÈÅ
חטאת, לגבי  הם טמאים ולקודש לתרומה הטהורים שכלים לפי

במגע; חטאת מי של הכלי  את äîeøzומטמאים ìLå Lã÷ ìLåÀÆÙÆÀÆÀÈ
תרומה, של או קודש של והלגין –ïéøBäè בלגין שנגע פי על אף – ÀÄ

מבארים  יש  שהיה. כמו  בטהרתו  נשאר מקום מכל שנטמא, חטאת של
כלי ואין  לטומאה, ראשון  אלא אינו  חטאת של שהלגין  לפי הטעם,

הטומאה מאב אלא טומאה ישראל").מקבל  "תפארת רבא"; ("אליהו

åéãé ézLa ïäéðL חטאת מי  של  לגין נשא לחטאת הטהור  אדם – ÀÅÆÄÀÅÈÈ
האחרת, בידו תרומה של או קודש של  ולגין האחת, ïäéðLÀÅÆבידו

íéàîè–,`nhp z`hg ly oibld האחת בידו הנושאו  שהאדם לפי  ÀÅÄ
הטהור שכן ונטמא, לחטאת טהור שאינו  בכלי האחרת בידו  נגע
של הלגין  את מטמא והריהו גופו , כל  נטמא ידו שנטמאה לחטאת

מי  ואת שבתוכו;חטאת nhp`,החטאת dnexz ly e` ycew ly oiblde
הטמא  שכל הנושאם, האדם את ומטמאים חוזרים החטאת שמי לפי

חטאת מי ב)לחטאת, א, (כלים שנינו  וכבר  במשא, אותו  מטמאים

חטאת מי d`fd)שהנושא jxevl `ly) בהם שנוגע וכלים בגדים מטמא
של הלגין את מטמא הוא הלכך החטאת, מי את נושא שהוא בשעה

שבידו. תרומה של  או  úBøéðקודש  éðLa íäéðL הלגינים שני היו  – ÀÅÆÄÀÅÀÈ
מהלגינים אחד  שכל ניירות, בנייר,בשני  עטוף היה íäéðLÀÅÆשבידיו

íéøBäè נטמא לא היד, לבין הכלי בין מפסיק והנייר  שהואיל – ÀÄ
טהור ונשאר  לחטאת, טהור  שאינו  בכלי מגעו  מחמת לחטאת האדם

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr cg` wxt dxt zkqn

ïéàîè.øéða äîeøz ìL,Bãéa úàhç ìLå–ïéøBäè ïäéðL;òLBäé éaøøîBà:úàhç ìL–àîè.ïéðeúð eéä §¥¦¤§¨¦§¨§¤©¨§¨§¥¤§¦©¦§ª©¥¤©¨¨¥¨§¦
õøàä éab ìòíäa òâðå,úàhç ìL–àîè,äîeøz ìLå Lã÷ ìL–íéøBäè.ïèéñä–òLBäé éaøànèî, ©©¥¨¨¤§¨©¨¤¤©¨¨¥¤Ÿ¤§¤§¨§¦¡¦¨©¦§ª©§©¥

íéîëçåïéøäèî. ©£¨¦§©£¦
¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù

‡älâî dçépäL úéçBìö,äqëî dàöîe àáe–äìeñt.äqëî dçépä,älâî dàöîe àáe,äcìçä äìBëé íà §¦¤¦¦¨§ª¨¨§¨¨§ª¨§¨¦¦¨§ª¨¨§¨¨§ª¨¦§¨©ª§¨
ìúBzLäpîéä,éøáãì Lçð Bàìàéìîb ïaø,äìéla ìè da ãøiL Bà–äìeñt.ãéîöa äìBvð dðéà úàhçä ¦§¥¤¨¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¤¨©¨©©©§¨§¨©©¨¥¨¦¨§¨¦

ìéút.ìéút ãéîöa ïéìBvð ïéLc÷î ïðéàL íéîe. ¨¦©¦¤¥¨§ª¨¦¦¦§¨¦¨¦

.oi`nh odipyàîè íãàäå ,úàèç ìù àîèðå ,úàèçì éðùå ïåùàø ïéðåî ïéàã ,õöåç åðéà úàèç ìùáã øééðå .úàèçì àîèð äîåøú ìùá åãéá òâð éëã
ô"òàã ,íéøåäè íäéðù åãéá úàèç ìùá òâðã â"òàå ,øééðä åá õöåç ,øééðá äîåøú ìù ìáà .åãéá åá òâðù äîåøú ìù úà àîéèå úàèç éî àùåð íåùî

:ïîöò úîçî íãàì äàáä äàîåèá íéàîèéîå íéøæåç úàèç éî ïéà î"î ,úàèç éî àùåð íåùî àîè àåäù.`nh z`hg ly xne` ryedi 'xòùåäé 'ø
úåøééð éðùá åìéôà éîð àëäå .àîèä øáãä úà èéñéå çëùé àîù .àîè ,äîåøúì øåäè àåäù çúôîä úà èéñäù úàèçì øåäè àúôñåúá øîàã äéîòèì

:òùåäé 'øë äëìä ïéàå .úàèçì óãî éåä äá òâåð åðéàù ô"òà äîåøúä úà àùåð àåäù äîã ,àîè.mda rbpe ux`d iab lr mipezp eidúçà åãé ïúðù
:äîåøú ìù åà ùãå÷ ìù ìò úçà åãéå úàèç ìù ìò.`nh z`hg ly:úàèç ìù úà àîéèå äîåøú ìù ïéâìá íãàä àîèðãdnexz lye ycew lye

.mixedh:ïéâìá àìà úàèç éîá òâð àìã ,äîåøúìå ùãå÷ì øåäè íãàä éøäù.`nhn ryedi 'x ,ohiqdçúôîä úà èéñäù úàèçì øåäè øîàã äéîòèì
:äéúååë àúëìä úéìå .àîè ,äîåøúì øåäè àåäù

`i`.zigelv:úàèç éî ìù.dleqt dqekn d`vne `ae:úàèçì ïéøåäè ïéà íãà éðá áåøå ,äúåà äñëå íùì ñðëð íãà øîåà éðàùdleki m`
.dleqt dpnn zezyl dclegàìà úåìâì íãà éðá êøã ïéàã ,äúåà äìéâå ñðëð àîè íãà àîù íòèî åäì ïðéìñô àì úåúùì äìåëé äðéà íà ìáà

,äçéðäù åîë äìåâî äàöîå äìåâî ìáà ,äãìåçì ïðéùééç äìåâî äàöîå äñåëî à÷åãå .úåñëì ïëøã ïéàå úåìâì ïëøã íéöøù ìáà ,íéöøùä éðôî úåñëì
:àøåñéàî àúðëñ àøéîçã ,ïéìåâî íéî ÷ôñì åùçù ô"òà ,ïðéùééç àì.l`ilnb oax ixacl ygp e`:àé÷î àåäù éðôî ìñåô ùçðä óà ìéòì øîàã

`xephxa yexit

נושא  משום ולקודש  לתרומה נטמא שהאדם פי על  ואף שהיה. כמו 
החטאת ח),מי ט, המשנה  לבאור הקדמתנו עיין הר"ש; מכל(לשיטת 

בו  נוגע ואינו  הואיל טהור , תרומה של או  קודש של  הלגין  מקום
וכן הנייר , הפסק הרמב"ם )משום מי(לשיטת את נושא היה אפילו

את  מטמא אינו מקום מכל  שנטמא, והרי הזאה, לצורך  שלא החטאת
הנייר  הפסק משום תרומה של  או  קודש של ישראל").הלגין ("תפארת

øéða úàhç ìL, בנייר עטוף חטאת של  הלגין  היה –äîeøz ìLå ÆÇÈÄÀÈÀÆÀÈ
Bãéa שמשנתנו אלא בידו , היה קודש של  אם הדין והוא נייר; בלי – ÀÈ

בלשונה; ïéàîèקיצרה ïäéðLבכלי לחטאת נטמא שהאדם לפי  – ÀÅÆÀÅÄ
החטאת מי את ומטמא שבידו, תרומה שאינו ,yna`של  פי  על  אף

הנייר  הפסק משום חטאת של בלגין  "תפארת נוגע רבא"; ("אליהו

ו), יא , להלן עיין את ישראל"; ומטמאים הטמאים החטאת מי וחוזרים

מי את שנושא בשעה תרומה של  בכלי שנוגע וכיון הנושאם, האדם
לעיל  שבארנו  כמו  נטמא, הכלי הרי  izyaהחטאת, odipy" dwqita)

.("eiciøéða äîeøz ìL,בנייר עטוף תרומה של הלגין היה –ìLå ÆÀÈÄÀÈÀÆ
Bãéa úàhç,נייר בלא בידו חטאת של והלגין –ïéøBäè ïäéðL ÇÈÀÈÀÅÆÀÄ

ולא  המפסיק, הנייר  משום תרומה של בכלי  נגע לא האדם שהרי  –
מטמאים  החטאת מי אין  לחטאת, טהור שנשאר  וכיון  לחטאת, נטמא

טהורים; הכלים שני הלכך  úàhç,אותו, ìL :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÆÇÈ
àîè טעמו ניירות. בשני שניהם ואפילו טמא, חטאת של  הלגין  – ÈÅ

להיטמא  הראוי  טהור  כלי שאף סובר, שהוא לפי  יהושע, רבי  של

ובהיסט במשא ומטמא לחטאת מדף נעשה מת lirlטמא epipyy enk)
;(` dpynמכל בנייר, שהוא פי על אף תרומה, של  שהכלי ומכאן ,

את  מטמא האדם ונמצא במשאו, לחטאת האדם את מטמא מקום
שאינו  טהור , תרומה של  הכלי  ברם, ובמשא. במגע חטאת של  הלגין

הנייר . שהפסיק משום בו , נגע לא והרי במגע, אלא dkldנטמא oi`e
.ryedi iaxkïéðeúð eéä– הלגינים –íäa òâðå õøàä éab ìò ÈÀÄÇÇÅÈÈÆÀÈÇÈÆ

או  קודש  של  בלגין  אחת וביד  חטאת של בלגין אחת ביד שנגע –
תרומה, àîèשל ,úàhç ìL בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם – ÆÇÈÈÅ

חטאת, של  הלגין את וטימא תרומה, של  או  קודש של  ìLÆבלגין 
íéøBäè ,äîeøz ìLå Lã÷ את טימאו לא החטאת שמי לפי  – ÙÆÀÆÀÈÀÄ

קודש של  הלגין  את מטמא הוא אין  הלכך  נשאם, ולא הואיל האדם,
תרומה. של  בהם,ïèéñäאו נגע ולא בידו  הלגינים שני את הניע – ÁÄÈ

בידו  לחטאת הטהור  והקיש דף, על  עומדים הלגינים שני שהיו כגון
הכלים שני התנועעו כך ידי ועל  הדף, ישראל "),על  éaøÇÄ("תפארת

ànèî òLBäéשכל לשיטתו, הוא שהולך חטאת, של הלגין  את – ÀËÇÀÇÅ
בהיסט, ומטמא לחטאת מדף הריהו מת, טמא להיטמא הראוי  כלי 

משהסיטֹו, הלכך  בהיסט, מטמא תרומה של או  קודש  של שהלגין ומכאן
החטאת; של הלגין את בהיסט וטימא לחטאת, האדם çåíéîëנטמא ÇÂÈÄ

ïéøäèî נעשה תרומה של  או  קודש של הלגין אין חכמים שלדעת – ÀÇÂÄ
בנגיעה, אלא בהיסט לחטאת הטהור  את מטמא ואינו  לחטאת, מדף

להיטמא  ראוי  הוא כן  אם אלא לחטאת מדף נעשה אינו טהור  שכלי
בפרקנו. א במשנה ששנינו  כמו  minkgk.במדרס, dklde
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úéçBìö,חטאת מי של –,äqëî dàöîe àáe ,älâî dçépäL ÀÄÆÄÄÈÀËÈÈÀÈÈÀËÈ
äìeñt אותה כיסה שמא שחוששים להזאה, פסולים שבה המים – ÀÈ

בני ורוב אותה, כיסה אדם בודאי  שהרי לחטאת, טהור שאינו  אדם

לחטאת. טהורים אינם älâîאדם dàöîe àáe ,äqëî dçépäÄÄÈÀËÈÈÀÈÈÀËÈ
לגלות  אדם בני דרך שאין לפי בשרצים, יותר לתלות יש זה שבכגון –

לכסות: äpîéäאלא úBzLì äcìçä äìBëé íà,הצלוחית מן  – ÄÀÈÇËÀÈÄÀÅÆÈ
בשתייתה; המים את פוסלת שהחולדה שנינו, éøáãìוהרי Lçð BàÈÈÀÄÀÅ

ìàéìîb ïaø חטאת מי פוסל נחש  שאף ג), ט, (לעיל האומר  – ÇÈÇÀÄÅ
מקיא, שהוא äìélaמפני  ìè da ãøiL Bàלעיל) שנינו  שכן – ÆÈÇÈÇÇÇÀÈ

המים, את פוסל שהטל א), אבלäìeñtט, להזאה; המים פסולים – ÀÈ
המים  בלילה, טל  בה ירד ולא ממנה, לשתות יכולים השרצים אין  אם

ספקא ספק כאן שיש מפני  letk):כשרים, wtq) גילה אדם אם ספק

אותה, גילה אדם לומר תמצא ואם פוסל; שאינו  חיים בעל או אותו 
לחטאת. טהור  היה ìéútשמא ãéîöa äìBvð dðéà úàhçä– ÇÇÈÅÈÄÈÀÈÄÈÄ

הוא  ומוקף באפר , המקודשים מים או  פרה אפר  בו שיש חרס כלי 
האפר שאין טמאים, והמים האפר הרי המת, באוהל ונתון פתיל צמיד

בצמיד  אמרה ניצול והתורה טמא, במקום מונח שהוא לפי  פתיל,

ט): יט, למחנה (במדבר מחוץ והניח הפרה אפר  את טהור איש  "ואסף

xedh mewna."ïéLc÷î ïðéàL íéîe אינם שעדיין  מים אבל – ÇÄÆÅÈÀËÈÄ
באפר, ìéútמקודשים ãéîöa ïéìBvð חרס בכלי היו  שאם – ÄÄÀÈÄÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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BëBúa ïéâläå;éab ìò ïeúð àeäL ìñàä ïëåøepzä,úBìì÷ éðL Báe,ïàkî ãçà,ãçàåïàkî–àáé÷ò éaø §©¨¦§§¥¨¥¤¤¨©©¥©©§¥§¨¤¨¦¨§¤¨¦¨©¦£¦¨
øäèî,íéîëçåïéànèî. §©¥©£¨¦§©§¦
‰ïBlçì Bãé èLôe øepzì õeç ãîBò äéä,úà ìèðåøepzä éab ìò Bøéáòäå ïéâlä–àáé÷ò éaøànèî, ¨¨¥©©¨©¨©©§¨©¤©¨¦§¤¡¦©©¥©©©¦£¦¨§©¥

íéîëçåïéøäèî.øepz éab ìò úàhçì øBähä àeä ãîBò ìáà,úàhçì øBähä ï÷éø éìk Bãéáe,ïðéàL íéîáe ©£¨¦§©£¦£¨¥©¨§©¨©©¥©§¨§¦¥¨©¨§©¨§©¦¤¥¨
ïéLc÷î. §ª¨¦

Âäîeøz ìLå Lã÷ ìLa òâpL úàhç ìL ïéâì,úàhç ìL–àîè,äîeøz ìLå Lã÷ ìLå–ïéøBäè.ïäéðL ¨¦¤©¨¤¨©§¤Ÿ¤§¤§¨¤©¨¨¥§¤Ÿ¤§¤§¨§¦§¥¤
åéãé ézLa–íéàîè ïäéðL.úBøéð éðLa íäéðL–íéøBäè íäéðL.øéða úàhç ìL,Bãéa äîeøz ìLå–ïäéðL ¦§¥¨¨§¥¤§¥¦§¥¤¦§¥§¨§¥¤§¦¤©¨¦§¨§¤§¨§¨§¥¤

:åãé êåúá ïåúð úàèç.lq`d oke:åéùàø éðùá ïéãë éðù íéðúåðù èåî.zellw ipy eaeèåîä ùàøá øåù÷ ãçà ìì÷ù ,íäá ïåúð øôàäù íéìë éðù
:øåðúì õåç øôàäå íéîä ïäáù ìì÷äå ïéâìäå ,øåðú â"ò ìñàäå íãàä àúùäå ,éðùä åùàøá øåù÷ ãçà ìì÷å ,ãçàä.xdhn `aiwr 'xåáù éìëä ïéàù

:àåä øåäè íå÷îáå ,øåðúä éáâ ìò ãîåò øôàä.oi`nhn minkgeøåðúä éáâ ìò ãîåò àåä åìéàë éìëì ïðéáùç ,øåðú éáâ ìò ãîåò åàùåðä íãàäå ìéàåä
:àáé÷ò éáøë äëìä ïéàå .çðåî àåä àîè íå÷îáå

d.xepzl ueg cner did:úàèç éî ìù ïéâìä åáå ìúåëá ïåìçå ,ìúåëì åðéá ÷éñôî øåðúäù.xepzd it lr exiarde:äìòîì ïäéô ïäéøåðú ìëù'x
.`nhn `aiwr:àîèðå åëåúá åçéðä åìéàë àéä éøä øåðúä éô ìò åøéáòù äòùáå àéîã äçðåäù éîë äèåì÷ øáñã.oixdhn minkgeïðéøîà àì éøáñ

:íéîëçë äëìäå .éîã äçðåäù éîë äèåì÷.mwix ilk eciae:øôàä éãé ìò ïéùãå÷îä íéîáå äøôä øôàá àìà øåäè íå÷îá çéðäå àðéòá àìã
e.`nh z`hg ly:úàèç ìöà ïä íéàîè äîåøúå ùãå÷ã.eici izya mdipy:úøçà ãéá äîåøú ìù åà ùãå÷ ìùå úçà åãéá úàèç ìù àùåðù

.mi`nh odipy:úàèç éî àùåð íåùî àîè äîåøú ìùå ,úàèç éî àîèîå åôåâ àîèð åéãé åàîèðå åãéá äîåøú ìùá òâðã íåùî úàèç ìùipya
.zexiip:åãéá äîåøúá òâåð åðéàå øééð ÷éñôî àäã äøåäè äîåøúä î"î ,úàèç éî àùåð íåùî àîè íãàäù ô"òàåecia dnexz lye xiipa z`hg ly

`xephxa yexit

ãîBòלעולם. äéä– לחטאת הטהור  –èLôe ,øepz éab ìò ÈÈÅÇÇÅÇÈÇ
BëBúa ïéâläå ,øepzì õeç Bãé המקודשים המים של והכד  – ÈÇÇÀÇÈÄÀ

ידו; בתוך  נתון  ìñàäבאפר ïëå,בכתף כדים בו שנושאים המוט – ÀÅÈÅÆ
úBìì÷ éðL Báe ,øepzä éab ìò ïeúð àeäL כדים שני  – ÆÈÇÇÅÇÇÀÅÀÈ

אפר , ïàkîשבתוכם ãçàå ,ïàkî ãçàהאחד בקצהו אחד  קלל – ÆÈÄÈÀÆÈÄÈ
עם  האדם עומד והיה המוט; של האחר  בקצהו  אחד  וקלל  המוט של

גבי על  לתנור ,האסל  חוץ הם והקללות øäèîהתנור, àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÀÇÅ
הלגין  שאין לפי שבקללות, האפר  ואת שבלגין  המקודשים המים את –

התנור, גבי  על הקללות ïéànèîאו  íéîëçå והנושא שהואיל  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
והקללות  הלגין אף התנור , גבי על  עומד הקללות את או הלגין את

במקום  מונח שבתוכם האפר ונמצא התנור, גבי על הם כאילו נחשבים
עקיבא  רבי  אבל טמאים. שבקללות והאפר שבלגין המים הלכך טמא,

על שם הונח כאילו הוא הרי  באוויר  הקלוט שדבר לשיטתו , הולך 
) inc"הארץ dgpedy ink dhelw" באורנו עיין  ב; צז , שבת גמרא –

חוץ  מונחים והקללות הלגין כאילו כאן  ואף א), יא, שבת למשנה
הם טהור ובמקום ועיין לתנור , ישראל "; "תפארת  רבא "; ("אליהו

הבאה). המשנה  על טוב" יום  aiwr`."תוספות  iaxk dkld oi`e

i r i a x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ãîBò äéä– לחטאת הטהור  –øepzì õeç בינו התנור שעמד – ÈÈÅÇÇ
החטאת, מי  של  הלגין  שבו  החלון , ìèðåלבין  ,ïBlçì Bãé èLôeÈÇÈÇÇÀÈÇ

ïéâlä úà, מהחלון חטאת מי  של –øepzä éab ìò Bøéáòäå– ÆÇÈÄÀÆÁÄÇÇÅÇÇ
התנור, גבי  על הלגין את qxeby:והעביר  `xephxa oiir)lr exiarde

xe pzd it;:ומפרש,(dlrnl mdit mdixepz lkyànèî àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÀÇÅ
המקודשי המים את שכבר– לשיטתו הוא שהולך שבלגין, באפר  ם

הקודמת: במשנה inc"הזכרנוה dgpedy ink dhelw" הקלוט (דבר
שהעביר בשעה הלכך  הארץ), על  שם הונח כאילו  הוא הרי  באוויר

ונטמאו  גביו , על הלגין  הונח כאילו  זה הרי  התנור , גבי על הלגין את
שבתוכו . ïéøäèîהמים íéîëçåכמי "קלוטה סוברים שאינם – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
דמי". minkgk.שהונחה dkldeúàhçì øBähä àeä ãîBò ìáàÂÈÅÇÈÀÇÈ
øepz éab ìò,התנור גבי על  לעמוד  לו  מותר  –ï÷éø éìk Bãéáe ÇÇÅÇÀÈÀÄÅÈ

ïéLc÷î ïðéàL íéîáe ,úàhçì øBähä מים מלא כלי  או  – ÇÈÀÇÈÀÇÄÆÅÈÀËÈÄ
אלא  טהור " במקום "והניח... נאמר שלא מקודשים; אינם שעדיין

המיועד ריקן  כלי אבל באפר. כבר המקודשים במים או הפרה באפר 
אפילו  להניח מותר מקודשים שאינם מים עם כלי  או חטאת למי

טהור. שאינו במקום

עקיבא  שרבי המפרשים, כרוב וחכמים עקיבא רבי  של  המחלוקת את בארנו 
אבל כן . סוברים אינם וחכמים דמי, שהונחה כמי  שקלוטה לשיטתו  הולך 
רבי שלדעת אחר, הוא מחלוקתם שטעם א), צג , (זבחים היא הגמרא מסקנת
כן גוזרים. אינם וחכמים העברתו, דרך הלגין  את יניח שמא גוזרים עקיבא

משנתנו : של  ברישא שם xepza",גורסים uxyde ,xepzl ueg cner did" ומשמע
לחטאת  שטמא מה ולא ממש טמא צריך טמא מקום שלעניין זו , גירסה לפי

יתירה מעלה `dpexg").משום dpyn")

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úàhç ìL ïéâì,חטאת מי  בו שיש –Lã÷ ìLa òâpL בלגין – ÈÄÆÇÈÆÈÇÀÆÙÆ
קודש , äîeøzשל ìLåהטהור בכלי כלומר  תרומה, של  בלגין או – ÀÆÀÈ

לתרומה, או  úàhç,לקודש  ìLàîè,נטמא חטאת של הלגין  – ÆÇÈÈÅ
חטאת, לגבי  הם טמאים ולקודש לתרומה הטהורים שכלים לפי

במגע; חטאת מי של הכלי  את äîeøzומטמאים ìLå Lã÷ ìLåÀÆÙÆÀÆÀÈ
תרומה, של או קודש של והלגין –ïéøBäè בלגין שנגע פי על אף – ÀÄ

מבארים  יש  שהיה. כמו  בטהרתו  נשאר מקום מכל שנטמא, חטאת של
כלי ואין  לטומאה, ראשון  אלא אינו  חטאת של שהלגין  לפי הטעם,

הטומאה מאב אלא טומאה ישראל").מקבל  "תפארת רבא"; ("אליהו

åéãé ézLa ïäéðL חטאת מי  של  לגין נשא לחטאת הטהור  אדם – ÀÅÆÄÀÅÈÈ
האחרת, בידו תרומה של או קודש של  ולגין האחת, ïäéðLÀÅÆבידו

íéàîè–,`nhp z`hg ly oibld האחת בידו הנושאו  שהאדם לפי  ÀÅÄ
הטהור שכן ונטמא, לחטאת טהור שאינו  בכלי האחרת בידו  נגע
של הלגין  את מטמא והריהו גופו , כל  נטמא ידו שנטמאה לחטאת

מי  ואת שבתוכו;חטאת nhp`,החטאת dnexz ly e` ycew ly oiblde
הטמא  שכל הנושאם, האדם את ומטמאים חוזרים החטאת שמי לפי

חטאת מי ב)לחטאת, א, (כלים שנינו  וכבר  במשא, אותו  מטמאים

חטאת מי d`fd)שהנושא jxevl `ly) בהם שנוגע וכלים בגדים מטמא
של הלגין את מטמא הוא הלכך החטאת, מי את נושא שהוא בשעה

שבידו. תרומה של  או  úBøéðקודש  éðLa íäéðL הלגינים שני היו  – ÀÅÆÄÀÅÀÈ
מהלגינים אחד  שכל ניירות, בנייר,בשני  עטוף היה íäéðLÀÅÆשבידיו

íéøBäè נטמא לא היד, לבין הכלי בין מפסיק והנייר  שהואיל – ÀÄ
טהור ונשאר  לחטאת, טהור  שאינו  בכלי מגעו  מחמת לחטאת האדם

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéàîè.øéða äîeøz ìL,Bãéa úàhç ìLå–ïéøBäè ïäéðL;òLBäé éaøøîBà:úàhç ìL–àîè.ïéðeúð eéä §¥¦¤§¨¦§¨§¤©¨§¨§¥¤§¦©¦§ª©¥¤©¨¨¥¨§¦
õøàä éab ìòíäa òâðå,úàhç ìL–àîè,äîeøz ìLå Lã÷ ìL–íéøBäè.ïèéñä–òLBäé éaøànèî, ©©¥¨¨¤§¨©¨¤¤©¨¨¥¤Ÿ¤§¤§¨§¦¡¦¨©¦§ª©§©¥

íéîëçåïéøäèî. ©£¨¦§©£¦
¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù

‡älâî dçépäL úéçBìö,äqëî dàöîe àáe–äìeñt.äqëî dçépä,älâî dàöîe àáe,äcìçä äìBëé íà §¦¤¦¦¨§ª¨¨§¨¨§ª¨§¨¦¦¨§ª¨¨§¨¨§ª¨¦§¨©ª§¨
ìúBzLäpîéä,éøáãì Lçð Bàìàéìîb ïaø,äìéla ìè da ãøiL Bà–äìeñt.ãéîöa äìBvð dðéà úàhçä ¦§¥¤¨¨¨§¦§¥©¨©§¦¥¤¨©¨©©©§¨§¨©©¨¥¨¦¨§¨¦

ìéút.ìéút ãéîöa ïéìBvð ïéLc÷î ïðéàL íéîe. ¨¦©¦¤¥¨§ª¨¦¦¦§¨¦¨¦

.oi`nh odipyàîè íãàäå ,úàèç ìù àîèðå ,úàèçì éðùå ïåùàø ïéðåî ïéàã ,õöåç åðéà úàèç ìùáã øééðå .úàèçì àîèð äîåøú ìùá åãéá òâð éëã
ô"òàã ,íéøåäè íäéðù åãéá úàèç ìùá òâðã â"òàå ,øééðä åá õöåç ,øééðá äîåøú ìù ìáà .åãéá åá òâðù äîåøú ìù úà àîéèå úàèç éî àùåð íåùî

:ïîöò úîçî íãàì äàáä äàîåèá íéàîèéîå íéøæåç úàèç éî ïéà î"î ,úàèç éî àùåð íåùî àîè àåäù.`nh z`hg ly xne` ryedi 'xòùåäé 'ø
úåøééð éðùá åìéôà éîð àëäå .àîèä øáãä úà èéñéå çëùé àîù .àîè ,äîåøúì øåäè àåäù çúôîä úà èéñäù úàèçì øåäè àúôñåúá øîàã äéîòèì

:òùåäé 'øë äëìä ïéàå .úàèçì óãî éåä äá òâåð åðéàù ô"òà äîåøúä úà àùåð àåäù äîã ,àîè.mda rbpe ux`d iab lr mipezp eidúçà åãé ïúðù
:äîåøú ìù åà ùãå÷ ìù ìò úçà åãéå úàèç ìù ìò.`nh z`hg ly:úàèç ìù úà àîéèå äîåøú ìù ïéâìá íãàä àîèðãdnexz lye ycew lye

.mixedh:ïéâìá àìà úàèç éîá òâð àìã ,äîåøúìå ùãå÷ì øåäè íãàä éøäù.`nhn ryedi 'x ,ohiqdçúôîä úà èéñäù úàèçì øåäè øîàã äéîòèì
:äéúååë àúëìä úéìå .àîè ,äîåøúì øåäè àåäù

`i`.zigelv:úàèç éî ìù.dleqt dqekn d`vne `ae:úàèçì ïéøåäè ïéà íãà éðá áåøå ,äúåà äñëå íùì ñðëð íãà øîåà éðàùdleki m`
.dleqt dpnn zezyl dclegàìà úåìâì íãà éðá êøã ïéàã ,äúåà äìéâå ñðëð àîè íãà àîù íòèî åäì ïðéìñô àì úåúùì äìåëé äðéà íà ìáà

,äçéðäù åîë äìåâî äàöîå äìåâî ìáà ,äãìåçì ïðéùééç äìåâî äàöîå äñåëî à÷åãå .úåñëì ïëøã ïéàå úåìâì ïëøã íéöøù ìáà ,íéöøùä éðôî úåñëì
:àøåñéàî àúðëñ àøéîçã ,ïéìåâî íéî ÷ôñì åùçù ô"òà ,ïðéùééç àì.l`ilnb oax ixacl ygp e`:àé÷î àåäù éðôî ìñåô ùçðä óà ìéòì øîàã

`xephxa yexit

נושא  משום ולקודש  לתרומה נטמא שהאדם פי על  ואף שהיה. כמו 
החטאת ח),מי ט, המשנה  לבאור הקדמתנו עיין הר"ש; מכל(לשיטת 

בו  נוגע ואינו  הואיל טהור , תרומה של או  קודש של  הלגין  מקום
וכן הנייר , הפסק הרמב"ם )משום מי(לשיטת את נושא היה אפילו

את  מטמא אינו מקום מכל  שנטמא, והרי הזאה, לצורך  שלא החטאת
הנייר  הפסק משום תרומה של  או  קודש של ישראל").הלגין ("תפארת

øéða úàhç ìL, בנייר עטוף חטאת של  הלגין  היה –äîeøz ìLå ÆÇÈÄÀÈÀÆÀÈ
Bãéa שמשנתנו אלא בידו , היה קודש של  אם הדין והוא נייר; בלי – ÀÈ

בלשונה; ïéàîèקיצרה ïäéðLבכלי לחטאת נטמא שהאדם לפי  – ÀÅÆÀÅÄ
החטאת מי את ומטמא שבידו, תרומה שאינו ,yna`של  פי  על  אף

הנייר  הפסק משום חטאת של בלגין  "תפארת נוגע רבא"; ("אליהו

ו), יא , להלן עיין את ישראל"; ומטמאים הטמאים החטאת מי וחוזרים

מי את שנושא בשעה תרומה של  בכלי שנוגע וכיון הנושאם, האדם
לעיל  שבארנו  כמו  נטמא, הכלי הרי  izyaהחטאת, odipy" dwqita)

.("eiciøéða äîeøz ìL,בנייר עטוף תרומה של הלגין היה –ìLå ÆÀÈÄÀÈÀÆ
Bãéa úàhç,נייר בלא בידו חטאת של והלגין –ïéøBäè ïäéðL ÇÈÀÈÀÅÆÀÄ

ולא  המפסיק, הנייר  משום תרומה של בכלי  נגע לא האדם שהרי  –
מטמאים  החטאת מי אין  לחטאת, טהור שנשאר  וכיון  לחטאת, נטמא

טהורים; הכלים שני הלכך  úàhç,אותו, ìL :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÆÇÈ
àîè טעמו ניירות. בשני שניהם ואפילו טמא, חטאת של  הלגין  – ÈÅ

להיטמא  הראוי  טהור  כלי שאף סובר, שהוא לפי  יהושע, רבי  של

ובהיסט במשא ומטמא לחטאת מדף נעשה מת lirlטמא epipyy enk)
;(` dpynמכל בנייר, שהוא פי על אף תרומה, של  שהכלי ומכאן ,

את  מטמא האדם ונמצא במשאו, לחטאת האדם את מטמא מקום
שאינו  טהור , תרומה של  הכלי  ברם, ובמשא. במגע חטאת של  הלגין

הנייר . שהפסיק משום בו , נגע לא והרי במגע, אלא dkldנטמא oi`e
.ryedi iaxkïéðeúð eéä– הלגינים –íäa òâðå õøàä éab ìò ÈÀÄÇÇÅÈÈÆÀÈÇÈÆ

או  קודש  של  בלגין  אחת וביד  חטאת של בלגין אחת ביד שנגע –
תרומה, àîèשל ,úàhç ìL בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם – ÆÇÈÈÅ

חטאת, של  הלגין את וטימא תרומה, של  או  קודש של  ìLÆבלגין 
íéøBäè ,äîeøz ìLå Lã÷ את טימאו לא החטאת שמי לפי  – ÙÆÀÆÀÈÀÄ

קודש של  הלגין  את מטמא הוא אין  הלכך  נשאם, ולא הואיל האדם,
תרומה. של  בהם,ïèéñäאו נגע ולא בידו  הלגינים שני את הניע – ÁÄÈ

בידו  לחטאת הטהור  והקיש דף, על  עומדים הלגינים שני שהיו כגון
הכלים שני התנועעו כך ידי ועל  הדף, ישראל "),על  éaøÇÄ("תפארת

ànèî òLBäéשכל לשיטתו, הוא שהולך חטאת, של הלגין  את – ÀËÇÀÇÅ
בהיסט, ומטמא לחטאת מדף הריהו מת, טמא להיטמא הראוי  כלי 

משהסיטֹו, הלכך  בהיסט, מטמא תרומה של או  קודש  של שהלגין ומכאן
החטאת; של הלגין את בהיסט וטימא לחטאת, האדם çåíéîëנטמא ÇÂÈÄ

ïéøäèî נעשה תרומה של  או  קודש של הלגין אין חכמים שלדעת – ÀÇÂÄ
בנגיעה, אלא בהיסט לחטאת הטהור  את מטמא ואינו  לחטאת, מדף

להיטמא  ראוי  הוא כן  אם אלא לחטאת מדף נעשה אינו טהור  שכלי
בפרקנו. א במשנה ששנינו  כמו  minkgk.במדרס, dklde

i y i n g m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

úéçBìö,חטאת מי של –,äqëî dàöîe àáe ,älâî dçépäL ÀÄÆÄÄÈÀËÈÈÀÈÈÀËÈ
äìeñt אותה כיסה שמא שחוששים להזאה, פסולים שבה המים – ÀÈ

בני ורוב אותה, כיסה אדם בודאי  שהרי לחטאת, טהור שאינו  אדם

לחטאת. טהורים אינם älâîאדם dàöîe àáe ,äqëî dçépäÄÄÈÀËÈÈÀÈÈÀËÈ
לגלות  אדם בני דרך שאין לפי בשרצים, יותר לתלות יש זה שבכגון –

לכסות: äpîéäאלא úBzLì äcìçä äìBëé íà,הצלוחית מן  – ÄÀÈÇËÀÈÄÀÅÆÈ
בשתייתה; המים את פוסלת שהחולדה שנינו, éøáãìוהרי Lçð BàÈÈÀÄÀÅ

ìàéìîb ïaø חטאת מי פוסל נחש  שאף ג), ט, (לעיל האומר  – ÇÈÇÀÄÅ
מקיא, שהוא äìélaמפני  ìè da ãøiL Bàלעיל) שנינו  שכן – ÆÈÇÈÇÇÇÀÈ

המים, את פוסל שהטל א), אבלäìeñtט, להזאה; המים פסולים – ÀÈ
המים  בלילה, טל  בה ירד ולא ממנה, לשתות יכולים השרצים אין  אם

ספקא ספק כאן שיש מפני  letk):כשרים, wtq) גילה אדם אם ספק

אותה, גילה אדם לומר תמצא ואם פוסל; שאינו  חיים בעל או אותו 
לחטאת. טהור  היה ìéútשמא ãéîöa äìBvð dðéà úàhçä– ÇÇÈÅÈÄÈÀÈÄÈÄ

הוא  ומוקף באפר , המקודשים מים או  פרה אפר  בו שיש חרס כלי 
האפר שאין טמאים, והמים האפר הרי המת, באוהל ונתון פתיל צמיד

בצמיד  אמרה ניצול והתורה טמא, במקום מונח שהוא לפי  פתיל,

ט): יט, למחנה (במדבר מחוץ והניח הפרה אפר  את טהור איש  "ואסף

xedh mewna."ïéLc÷î ïðéàL íéîe אינם שעדיין  מים אבל – ÇÄÆÅÈÀËÈÄ
באפר, ìéútמקודשים ãéîöa ïéìBvð חרס בכלי היו  שאם – ÄÄÀÈÄÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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·äîeøúì øBäè ÷ôqä ìk–úàhçì øBäè.äîeøúì éeìzä ìk–úàhçì CtLð.úBøäè åéab ìò eNò íà ¨©¨¥¨¦§¨¨§©¨¨©¨¦§¨¦§¨§©¨¦¨©©¨§¨
–úBéeìz.úàhçìe äîeøúìå Lã÷ì úBøBäè úBôôøä.øæòéìà éaøøîBà:úàhçì úBàîè úBãòøä. §¨§¨§§Ÿ¤§¦§¨§©¨©¦¡¦¤¤¥¨§¨§¥§©¨
‚dìëàå dìèðe úàhç éî CBúì äìôpL äîeøz ìL äìác,äöéak da Lé íà,äøBäè ïéa äàîè ïéa–íénä §¥¨¤§¨¤¨§¨§¥©¨§¨¨©£¨¨¦¤¨©¥¨¥§¥¨¥§¨©©¦

ïéàîè,äúéî áiç dìëBàäå.äöéak da ïéà–ïéøBäè íénä,äúéî áiç dìëBàäå.éñBé éaøøîBà:äøBäha– §¥¦§¨§¨©¨¦¨¥¨©¥¨©©¦§¦§¨§¨©¨¦¨©¦¥¥©§¨

.z`hgd:ìéúô ãéîö åéìò ùéù éìë êåúá úîä ìäåàá åéäù íéùãå÷îä íéî åà úàèç øôà.oilevp opi`åàì éàäå øåäè íå÷îá çéðäå áéúëãî .ïéìñôðå
:ìéúô ãéîöá ïéìåöéð ,åá úåæäì ï÷åúîä áåæà ïëå ,úàèç øôà åà úàèç éî ïäá çéðäì íéãîåòä íéìë ìáà .àåä øåäè íå÷î

a.dnexzl xedh wtqd lk:øåäè úàèçá åá àöåéë ãìåð íà ,äøåäè äîåøúä äîåøúá ÷ôñ åúåà ãìåð íàù ÷ôñ ìë.dnexzl ielzd lke÷ôñ ìëå
ïðéðú ,äàîåè ÷øåæä ÷øô úåøäè úëñîáå .ïéùãå÷îä íéîä åà øôàä êôùé ,úàèçá åá àöåéë ãìåð íà ,ïéôøåù àìå ïéìëåà àì ïéìåú äîåøúá ãìåð íàù

:äîåøúá ïéìåú åéãé ìòù ÷ôñìå øåäèä ÷ôñì åäì.zexdh eiab lr eyr m`äúåà é"ò úåøäè äùòå ,äîåøúì éåìúä ÷ôñá àîèðù äæ øôàá äæä íà
:ïéôøåù àìå ïéìëåà àìå úåøäè ïúåà ïéìåú ,äàæä.zettxd:õò ìù úåëáù ïéîë.z`hgle dnexzl ycewl zexedhïééåàø ïðéà íâå íéìë ïðéàù éôì

:ñøãîì.zecrxde:íéòðòðúîå íéãòåø íäéìò ïòùð íãàùëå äæá äæ äôé íé÷ãåäî ïðéàù íéöò.z`hgl ze`nhàîèéì ïééåàøå ïäéìò áùåé íãàù íéîòô
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .áùåî

b.dviak da yi m`:àîèî åðéà äöéáëî úåçô ìëåàã.mi`nh mind d`nh oia dxedh oia:úàèç ìöà àéä äàîè äîåøú úøäèãaiig dlke`de
.dzin:äúéîá óåâä úàîåèá äîåøúå ,äìëåàù äòùá úàèç éîá àîèðã.mixedh mind dxedha xne` iqei 'xøåäèä ïéàù éñåé 'øì äéì àøéáñã

`xephxa yexit

טהורים, המים המת, באוהל  נתון שהכלי פי על  אף פתיל , צמיד  המוקף

הלכך בלבד . האפר לגבי  אלא טהור " במקום "והניח תורה אמרה שלא
פתיל. בצמיד  מטומאה ניצולים באפר  נתקדשו  לא שעדיין מים
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בזה  ישנם טומאה, ספק בתרומה נולד  שאם מבואר, ד  פרק טהרות במסכת להלן 
ויש עליו ; תישרף שהתרומה טומאה ספק יש שם): (המפורטים סוגים שלושה

ענין וזהו תיאכל , ולא תישרף לא שהתרומה טומאה, טומאה,"milez";ספק ספק ויש 
ללמד באה משנתנו  – באכילה. ומותרת שהיתה, כמו טהורה נשארת שהתרומה
להלן שנישנו לפרטים בהתאם באפר , או  החטאת במי  שנולד טומאה ספק בענין 

בתרומה.

äîeøúì øBäè ÷ôqä ìkלגבי טהור שהוא טומאה ספק כל – ÈÇÈÅÈÄÀÈ
בטהרתה נשארת התרומה בתרומה, נולד שאם zkqnaתרומה; hxetnk)

,(a ,c zexdhúàhçì øBäèבמי ספק אותו  נולד  אם או – חטאת ÈÀÇÈ
בטהרתם. נשארים הם אף äîeøúìבאפר , éeìzä ìkכ ספק – ל ÈÇÈÄÀÈ

אוכלים  שלא תלויה, תרומה היא הרי בתרומה, נולד  שאם טומאה,

אותה, שורפים úàhçìולא CtLð חטאת במי ספק אותו נולד  אם – ÄÀÈÀÇÈ
שמא  לאבדה, אסור תלויה תרומה שכן  נשפכים; הם הרי  באפר, או

בהם  אין  להזאה, ראויים שאינם כיון חטאת, מי אבל היא, טהורה
לשפכם ומותר  "תפארת קדושה, אחרונה "; "משנה רא"ש ; (רמב"ם ;

úBøäèישראל"). åéab ìò eNò íàשנולד אלו, חטאת מי אם – ÄÈÇÇÈÀÈ
אחר נגע והוא טמא, אדם על  הוזו  לשפיכה, ודינם טומאה ספק בהם

בטהרות, ולא úBéeìzכך  אוכלים לא תלויות, הטהרות אותן  הרי – À
חוזר לאכילה, ראויות והטהרות שהואיל הוא, הטעם אותן. שורפים

לאבדה שאסור תלויה, כתרומה להיות ישראל").דינן "תפארת (עיין

úBôôøäעץ של שבכות א),– יג, אהלות עיין úBøBäè(רמב "ם; ÈÀÈÀ
úàhçìe äîeøúìå Lã÷ì שאינן לפי טומאה, מקבלות שאינן – ÀÙÆÀÄÀÈÀÇÈ

למדרס. ראויות אינן ואף úBãòøäכלים :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÈÀÈ
úàhçì úBàîè–zecrxdחיבור לזה זה המחוברים עצים היינו  ÀÅÀÇÈ

הם עליהם נשען  וכשאדם ורופף, וסוברmicrexחלש  ומתנענעים;
עליהן  יושב אדם שפעמים לפי לחטאת, הן  שטמאות אליעזר, רבי

מדרס להיטמא ראויות ברטנורא ).והן  (רמב "ם;

מפרש, הגר"א אבל הרמב"ם. לפי  והרעדות הרפפות ענין היינוzettxdyבארנו 
רפויים, שהם מחמת הזב ידי על  שניסטו ג, פרק זבים במסכת השנויים הדברים

שם); (כמבואר טמאים מהם ויש טהורים מהם הדברים zecrxdeויש היינו 
באלו ואף הרעדה, מחמת ונפלו עליהם הזב שהקיש ד , בפרק שם השנויים
הטהורות  שהרפפות קמא, תנא כאן  ואומר טמאים. מהם ויש טהורים מהם יש

ט  לרעדות,בזב, הדין  והוא ולחטאת; ולתרומה לקודש דבר, לכל  הורות
רק  ונקט בלשונו  קיצר קמא שתנא אלא לחטאת, אף טהורות שם שהטהורות

טהורות  בזב הטהורות הרפפות שאמנם ואומר, אליעזר  רבי ובא הראשונות. את
שהן שם ששנינו הרעדות, אבל בהם, ניכר אינו  שההיסט לפי  לחטאת, גם
רעדו בהם המקיש של  שמכוחו  בהן, וניכר  הואיל  לחטאת, טמאות טהורות,

l`xyi").ונפלו zx`tz" oiir ;"`ax edil`")
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äîeøz ìL äìác,ודבוקות דרוסות תאנים של גוש  –äìôpL ÀÅÈÆÀÈÆÈÀÈ
úàhç éî CBúì,פרה באפר  המקודשים מים –dìèðe– אדם – ÀÅÇÈÀÈÈ

äöéak da Lé íà ,dìëàå,לטמא האוכלים שיעור  שהיא – ÇÂÈÈÄÆÈÇÅÈ
מטמא, אינו מכביצה פחות äøBäèשמאכל  ïéa äàîè ïéa בין – ÅÀÅÈÅÀÈ

שהיתה  ובין החטאת מי  לתוך שנפלה קודם טמאה היתה שהדבלה
ïéàîèטהורה, íénä,האוכלים שכל הדבלה, ידי  על שנטמאו – ÇÇÄÀÅÄ

חטאת; לגבי הם טמאים וקודש , תרומה של  –dìëBàäåאפילו  ÀÈÀÈ
הדבלה, את äúéîהאוכל áiç נטמא הרי  ואכלה שנטלה שבשעה – ÇÈÄÈ

שמים  בידי מיתה חייב תרומה, האוכל  וטמא שעליה, החטאת במי 
:o`k miywny miyxtna oiir)d`nh dlacd s` ixdeoileg Ð `xnbae ,

y ,exn` Ð a ,biw?dzin ai ig e p i` d`nh dnexz lke`d `nhÐ
y dn ,dpynd xe`a ileya oiire.(ef diyew lr miyxtnd ivexizn ep`ad

äöéak da ïéà,ביצה כשיעור בדבלה אין אם –ïéøBäè íénä ÅÈÇÅÈÇÇÄÀÄ
שכבר כמו מכביצה, בפחות מטמא אוכל שאין לפי שהיו , כמו –

לעיל, äúéîהזכרנו áiç dìëBàäåשעל לעיל, שבארנו מהטעם – ÀÈÀÈÇÈÄÈ
בהם  ונגע הואיל  שעליה, החטאת במי נטמא שאכלה האדם פנים כל
שמים. בידי מיתה חייב תרומה האוכל  וטמא הזאה, לצורך  שלא

בה  אין  "אם בבא אותה כל במשנתנו גורסים שאין  כותב, הגר "א
חייב  האוכלה אין כביצה בדבלה אין אם לשיטתו  שכן וכו', כביצה"

והרי כלל, לחטאת הטהור את מטמאים חטאת מי שאין  לפי מיתה,
הגר"א  מפרש  ברישא ברם, הגוף. בטומאת הדבלה את אכל  שלא

,(ezhiyl) הטמא וכל בדבלה, שנגע ידי  על  לחטאת האדם שנטמא
תרומה  אוכל ונמצא דבר , לכל  אותו מטמאים חטאת מי  לחטאת,

שהרי דווקא, לאו מיתה" ש "חייב הגר "א כותב כן  הגוף. בטומאת
מיתה. חיוב איסור היא הכוונה אלא היא, טמאה éñBéתרומה éaøÇÄÅ

íéøBäè íénä ,äøBäha :øîBàלמי טהורה דבלה נפלה אם – ÅÇÀÈÇÇÄÀÄ
מטמא  לתרומה הטהור אין  יוסי רבי שלדעת טהורים, המים חטאת,

חטאת. iqei.מי iaxk dkld oi`eBLàø ñéðëäL úàhçì øBähäÇÈÀÇÈÆÄÀÄÙ
àîèð ,úàhç éî CBúì Baøåעל טומאה חכמים שגזרו  לפי  – ÀËÀÅÇÈÄÀÈ

שאובים במים ורובו ראשו  c),הבא ,` zay dpynl epxe`a oiir)ומי
שאובים, מים גזירת מכוח שנטמא וכיון  הם; שאובים מים הרי  חטאת

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn xyr cg` wxt dxt zkqn

íéøBäè íénä.úàhç éî CBúì Baøå BLàø ñéðëäL úàhçì øBähä–àîèð. ©©¦§¦©¨§©¨¤¦§¦Ÿ§ª§¥©¨¦§¨
„äøBú éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk–Lãwä úà ànèî,äîeøzä úàå,ïélçä úàå,øNònä úàå,ìò øeñàå ¨©¨¦©©¦¦¦§¥¨§©¥¤©Ÿ¤§¤©§¨§¤©ª¦§¤©©£¥§¨©

Lc÷nä úàéa.Búàéa øçàì–Lãwä úà ànèî,äîeøzä úà ìñBôe,éøácøéàî éaø;íéîëçåíéøîBà:ìñBt ¦©©¦§¨§©©¦¨§©¥¤©Ÿ¤¥¤©§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥
äîeøzáe Lãwa,øNònáe ïélça øzîe.Lc÷nä ìà àa íàå,Búàéa øçàì ïéa Búàéa éðôì ïéa–áiç. ©Ÿ¤©§¨ª¨©ª¦©©£¥§¦¨¤©¦§¨¥¦§¥¦¨¥§©©¦¨©¨

‰íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk–äîeøzä úà ìñBôe Lãwä úà ànèî,øNònáe ïélça øzîe,éøác ¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦§©¥¤©Ÿ¤¥¤©§¨ª¨©ª¦©©£¥¦§¥
øéàî éaø;íéîëçåøNòna íéøñBà.ïlëa øzî Búàéa øçàì.Lc÷nä ìà àa íàå,øçàì ïéáe Búàéa éðôì ïéa ©¦¥¦©£¨¦§¦©©£¥§©©¦¨ª¨§ª¨§¦¨¤©¦§¨¥¦§¥¦¨¥§©©

Búàéa–øeèt. ¦¨¨
Âíéî úàéa ïeòhä ìk,íéøôBñ éøácî ïéa äøBú éøácî ïéa–éî úà ànèîúàhç,úàhç øôà úàå,úàå ¨©¨¦©©¦¥¦¦§¥¨¥¦¦§¥§¦§©¥¤¥©¨§¤¥¤©¨§¤

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .úàèç éî úà àîèî äîåøúì.z`hg in jeza eaxe ey`x qipkdyàáä ìò äàîåè åøæâ ïðáøùøåôîë ,ïéáåàù íéîá åáåøå åùàø
øåäè åðéàå àîèðùîå ,àîèð íäá åáåøå åùàø ñéðëäùë êëìä ,åäðéð ïéáåàù íéî úàèç éîå ,íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî àåäå ,úáùã àî÷ ÷øô
:åúåà íéàîèî íäì øåäè åðéàùë ìáà ,íäì øåäèä úà íéàîèî úàèç éî ïéàù ,äàîåèì ïåùàø äùòðå åúåà íéàîèîå úàèç éî íéøæåç úàèç éîì

c.dxez ixacn min z`ia oerhd lk:úåàîåèä úåáà ìëá òâåðä ïåâë.dnexzd z`e ycewd z` `nhn,øùòîáå ïéìåçá éðù äùåò ,ïåùàø àåäù éôì
:ùãå÷á éòéáøå ,äîåøúá éùéìùå.ez`ia xg`l:ùãå÷á éòéáøå äîåøúá éùéìù äùåòå ,äàîåèì éðù ïéã åì ùé ,åùîù áéøòä àìå ìáèùmixne` minkge

.ycewa lqet:éåùî àì àîè éåùî ìåñôå ,åúàîåè àùéì÷ ìáèù ïåéëã ,ùãå÷á àîèî åðéàå ,ùãå÷á ìñåô ïë äîåøúá ìñåô íåé ìåáèù íùë`a m`e
.ycwnd l`øåñà íéùð úøæòì óàå .áééç ,åùîù áéøòéù íãå÷ ìáèù øçàì åìéôà ,ìàøùé úøæòì åðééäã ,ùã÷îä ìà àáù äøåúä ïî äìéáè ïåòèä ìë

:ìàøùé úøæòá àìà áééç åðéà ìáà ,ñðëéì íåé ìåáè
d.mixteq ixacn min z`ia oerhd lk:ïäá àöåéëå ïé÷ùîá åàîèðù ,íéìëäå ,íéãéäå ,ïéàîè ïé÷ùî äúùå ïéàîè ïéìëåà ìëà ïåâëmixqe` minkge

.xyrna:íéîëçë äëìäå.ez`ia xg`l:ùîù áøòä êéøö åðéàå ïìåëá øúåä ãéî ,ìáèù øçàì.xeht ycwnd l` `a m`eúàéá äøåú äøñà àìã
áéúëãë ,àúééøåàã äàîåèä áàá àîèðù éî ìò àìà ùã÷îä('ä àø÷éå):àîè õøù ìëá åà äàîè äîäáá åà íãà úàîåèá

`xephxa yexit

לחטאת  בטהור כן  שאין  מה החטאת, מי  את ומטמא חוזר  הריהו

החטאת מי  את ומטמא חוזר שאינו  החטאת, מי מכוח (הרא"ש ;שנטמא

איגר). עקיבא רבי תוספות 

ברישא: ששנינו  dzin",בענין aiig dlke`de":המפרשים קושיית למה הבאנו 
חייב  אינו  טמאה תרומה האוכל וטמא טמאה, הדבלה אף והלא מיתה, חייב

מיתה?
על שעבר  אלא דווקא, לאו מיתה" ש"חייב הגר "א דברי  את הבאנו  וכבר 

מיתה. חיוב בו  שיש איסור
ברם, הוא. בעלמא סימן  אלא דווקא, לאו מיתה" ש"חייב כותב, הר "ש אף
מתרץ  הוא זו  קושיה שכן  כך , כותב הוא לעיל  שהבאנו  הקושיה משום לא
אפילו האוכל שטמא סוברת, והיא בגמרא, שאמרו  מה על חולקת שמשנתנו 
פירות  תרומת והרי לו: קשה אחרת קושיה אבל  מיתה. חייב טמאה תרומה
או דווקא. לאו מיתה" ש"חייב משיב, הוא כך  על מדרבנן? אלא אינה

התורה מן בה חייבים המינים ששבעת ביכורים, בתרומת כאן  (oiirשמדובר
.("aeh mei zetqez"

היא, המשנה כוונת שאמנם מקורקוס, הר"י של  תירוצו מביא משנה" "כסף בעל 
מיתה, חייב אינו  הטמאה על אבל  מיתה, חייב הטהורה הדבלה את אכל שאם
בעיקר להשמיענו אלא בא ולא הואיל  הדבר, את לפרט התנא טרח שלא אלא
חייב  טהורה תרומה האוכל טמא והרי תרומה, אוכל טמא ונמצא נטמא, שהאדם

dxedhdמיתה dlacd mb ixde :qewxewn i"xd ixac lr dywny "dpexg` dpyn" oiir)
.(epzpyn ziibeqa jix`ny "frea ,l`xyi zx`tz" oiire ?z`hgd ina d`nhp

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äøBú éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk מאבות באחד הנוגע היינו – ÈÇÈÄÇÇÄÄÄÀÅÈ
`),הטומאות wxt milk zkqna zeiepyd),התורה מן  טבילה טעון שהוא

øNònä úàå ,ïélçä úàå ,äîeøzä úàå ,Lãwä úà ànèîÀÇÅÆÇÙÆÀÆÇÀÈÀÆÇËÄÀÆÇÇÂÅ
והשני ובמעשר , בחולין  שני ועושה לטומאה, ראשון  שהוא לפי  –

בקודש ; רביעי עושה והשלישי בתרומה, שלישי עושה xyrnהזה
הוא חולין  בכלל  ראשון מעשר שכן שני, מעשר  c,היינו  mei leah)

;(`àéa ìò øeñàåLc÷nä ú.המקדש לבית להיכנס לו אסור – ÀÈÇÄÇÇÄÀÈ
Búàéa øçàì, שמשו שהעריב קודם הטבילה לאחר  היינו במים, – ÀÇÇÄÈ

Lãwä úà ànèî נוגע הוא ואם לטומאה, שני  דין  לו  שיש – ÀÇÅÆÇÙÆ
עושה  בקודש  הנוגע ושלישי שלישי, נעשים הם בקודש, או  בתרומה

רביעי , äîeøzäאותו  úà ìñBôe עושה בתרומה נוגע הוא שאם – ÅÆÇÀÈ
פוסלה. אינו  בתרומה הנוגע שלישי  אבל ופוסלה, שלישי  éøácÄÀÅאותה

äîeøzáe Lãwa ìñBt :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø כשם – ÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÅÇÙÆÇÀÈ
אלא  בו עושה שאינו  בקודש, פוסל  כך בתרומה פוסל יום שטבול 

רביעי . עושה השלישי ואין לטומאה, øNònáeשלישי  ïélça øzîeËÈÇËÄÇÇÂÅ
הכל. לדברי –Lc÷nä ìà àa íàå עזרת לתוך  שנכנס היינו – ÀÄÈÆÇÄÀÈ

Búàéaישראל, éðôì ïéa,שטבל קודם במים, –Búàéa øçàì ïéa ÅÄÀÅÄÈÅÀÇÇÄÈ
במים, –áiç.בשוגג נכנס אם וחטאת, במזיד ; נכנס אם כרת, – ÇÈ

שנינו  ח )וכבר  א, להיכנס,(כלים  יום לטבּול  אסור נשים לעזרת שאף ,

ישראל. עזרת על  אלא חייב אינו אבל

ולא  המקדש" ביאת על  "ואסור  ברישא המשנה שנקטה שמה מבאר, הגר"א
באה  שברישא לפי בסיפא, שנקטה כמו המקדש" ביאת על "וחייב נקטה
המקדש, ביאת על אסור  תורה מדברי  מים ביאת הטעון שכל כלל , להשמיענו
כל כגון המקדש, ביאת על חייב ואינו  תורה מדברי מים ביאת שטעון ויש

עליה מגלח הנזיר שאין המת מן f)טומאה wxt seq xifp)אבל בו. וכיוצא
הבדלבס  שאין  להשמיענו  באה אלא חיוב, של  כלל  שונה המשנה אין יפא

לאחר גם חייב ביאתו לפני  שחייב מי  וכל ביאתו , לאחר ביאתו לפני  בין
פטור במים ביאתו  לפני  אף מקדש, ביאת על  שפטור מי יש ואם ביאתו,

.("aeh mei zetqez" oiire ;"`ax edil`")

y c e w z a y
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íéî úàéa ïeòhä ìk,טבילה –íéøôBñ éøácîהאוכל כגון  – ÈÇÈÄÇÇÄÄÄÀÅÀÄ
בזה וכיוצא טמאים משקים השותה או טמאים ה ,אוכלים זבים  (עיין

äîeøzä,יב ) úà ìñBôe Lãwä úà ànèî דין לו שיש לפי  – ÀÇÅÆÇÙÆÅÆÇÀÈ
לטומאה  ורביעי בתרומה, לטומאה שלישי  ועושה לטומאה, שני 

הקודמת, במשנה שבארנו כמו øNònáeבקודש , ïélça øzîe– ËÈÇËÄÇÇÂÅ
øNònaשני ; íéøñBà íéîëçå ;øéàî éaø éøácלאכול – ÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÇÇÂÅ

שני; minkgk.מעשר dkldeBúàéa øçàì הטבילה לאחר במים, – ÀÇÇÄÈ
שמשו, שהעריב ïlëaקודם øzî ואינו ובקודש , בתרומה אף – ËÈÀËÈ

שמש. הערב ïéáeצריך Búàéa éðôì ïéa ,Lc÷nä ìà àa íàåÀÄÈÆÇÄÀÈÅÄÀÅÄÈÅ
Búàéa øçàì,במים –øeètמקדש ביאת תורה אסרה שלא – ÀÇÇÄÈÈ

התורה מן  הטומאה באב שנטמא מי על  ב-ג )אלא ה, ויקרא .(עיין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéî úàéa ïeòhä ìk,טבילה –éøácî ïéa äøBú éøácî ïéa ÈÇÈÄÇÇÄÅÄÄÀÅÈÅÄÄÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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·äîeøúì øBäè ÷ôqä ìk–úàhçì øBäè.äîeøúì éeìzä ìk–úàhçì CtLð.úBøäè åéab ìò eNò íà ¨©¨¥¨¦§¨¨§©¨¨©¨¦§¨¦§¨§©¨¦¨©©¨§¨
–úBéeìz.úàhçìe äîeøúìå Lã÷ì úBøBäè úBôôøä.øæòéìà éaøøîBà:úàhçì úBàîè úBãòøä. §¨§¨§§Ÿ¤§¦§¨§©¨©¦¡¦¤¤¥¨§¨§¥§©¨
‚dìëàå dìèðe úàhç éî CBúì äìôpL äîeøz ìL äìác,äöéak da Lé íà,äøBäè ïéa äàîè ïéa–íénä §¥¨¤§¨¤¨§¨§¥©¨§¨¨©£¨¨¦¤¨©¥¨¥§¥¨¥§¨©©¦

ïéàîè,äúéî áiç dìëBàäå.äöéak da ïéà–ïéøBäè íénä,äúéî áiç dìëBàäå.éñBé éaøøîBà:äøBäha– §¥¦§¨§¨©¨¦¨¥¨©¥¨©©¦§¦§¨§¨©¨¦¨©¦¥¥©§¨

.z`hgd:ìéúô ãéîö åéìò ùéù éìë êåúá úîä ìäåàá åéäù íéùãå÷îä íéî åà úàèç øôà.oilevp opi`åàì éàäå øåäè íå÷îá çéðäå áéúëãî .ïéìñôðå
:ìéúô ãéîöá ïéìåöéð ,åá úåæäì ï÷åúîä áåæà ïëå ,úàèç øôà åà úàèç éî ïäá çéðäì íéãîåòä íéìë ìáà .àåä øåäè íå÷î

a.dnexzl xedh wtqd lk:øåäè úàèçá åá àöåéë ãìåð íà ,äøåäè äîåøúä äîåøúá ÷ôñ åúåà ãìåð íàù ÷ôñ ìë.dnexzl ielzd lke÷ôñ ìëå
ïðéðú ,äàîåè ÷øåæä ÷øô úåøäè úëñîáå .ïéùãå÷îä íéîä åà øôàä êôùé ,úàèçá åá àöåéë ãìåð íà ,ïéôøåù àìå ïéìëåà àì ïéìåú äîåøúá ãìåð íàù

:äîåøúá ïéìåú åéãé ìòù ÷ôñìå øåäèä ÷ôñì åäì.zexdh eiab lr eyr m`äúåà é"ò úåøäè äùòå ,äîåøúì éåìúä ÷ôñá àîèðù äæ øôàá äæä íà
:ïéôøåù àìå ïéìëåà àìå úåøäè ïúåà ïéìåú ,äàæä.zettxd:õò ìù úåëáù ïéîë.z`hgle dnexzl ycewl zexedhïééåàø ïðéà íâå íéìë ïðéàù éôì

:ñøãîì.zecrxde:íéòðòðúîå íéãòåø íäéìò ïòùð íãàùëå äæá äæ äôé íé÷ãåäî ïðéàù íéöò.z`hgl ze`nhàîèéì ïééåàøå ïäéìò áùåé íãàù íéîòô
:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .áùåî

b.dviak da yi m`:àîèî åðéà äöéáëî úåçô ìëåàã.mi`nh mind d`nh oia dxedh oia:úàèç ìöà àéä äàîè äîåøú úøäèãaiig dlke`de
.dzin:äúéîá óåâä úàîåèá äîåøúå ,äìëåàù äòùá úàèç éîá àîèðã.mixedh mind dxedha xne` iqei 'xøåäèä ïéàù éñåé 'øì äéì àøéáñã

`xephxa yexit

טהורים, המים המת, באוהל  נתון שהכלי פי על  אף פתיל , צמיד  המוקף

הלכך בלבד . האפר לגבי  אלא טהור " במקום "והניח תורה אמרה שלא
פתיל. בצמיד  מטומאה ניצולים באפר  נתקדשו  לא שעדיין מים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בזה  ישנם טומאה, ספק בתרומה נולד  שאם מבואר, ד  פרק טהרות במסכת להלן 
ויש עליו ; תישרף שהתרומה טומאה ספק יש שם): (המפורטים סוגים שלושה

ענין וזהו תיאכל , ולא תישרף לא שהתרומה טומאה, טומאה,"milez";ספק ספק ויש 
ללמד באה משנתנו  – באכילה. ומותרת שהיתה, כמו טהורה נשארת שהתרומה
להלן שנישנו לפרטים בהתאם באפר , או  החטאת במי  שנולד טומאה ספק בענין 

בתרומה.

äîeøúì øBäè ÷ôqä ìkלגבי טהור שהוא טומאה ספק כל – ÈÇÈÅÈÄÀÈ
בטהרתה נשארת התרומה בתרומה, נולד שאם zkqnaתרומה; hxetnk)

,(a ,c zexdhúàhçì øBäèבמי ספק אותו  נולד  אם או – חטאת ÈÀÇÈ
בטהרתם. נשארים הם אף äîeøúìבאפר , éeìzä ìkכ ספק – ל ÈÇÈÄÀÈ

אוכלים  שלא תלויה, תרומה היא הרי בתרומה, נולד  שאם טומאה,

אותה, שורפים úàhçìולא CtLð חטאת במי ספק אותו נולד  אם – ÄÀÈÀÇÈ
שמא  לאבדה, אסור תלויה תרומה שכן  נשפכים; הם הרי  באפר, או

בהם  אין  להזאה, ראויים שאינם כיון חטאת, מי אבל היא, טהורה
לשפכם ומותר  "תפארת קדושה, אחרונה "; "משנה רא"ש ; (רמב"ם ;

úBøäèישראל"). åéab ìò eNò íàשנולד אלו, חטאת מי אם – ÄÈÇÇÈÀÈ
אחר נגע והוא טמא, אדם על  הוזו  לשפיכה, ודינם טומאה ספק בהם

בטהרות, ולא úBéeìzכך  אוכלים לא תלויות, הטהרות אותן  הרי – À
חוזר לאכילה, ראויות והטהרות שהואיל הוא, הטעם אותן. שורפים

לאבדה שאסור תלויה, כתרומה להיות ישראל").דינן "תפארת (עיין

úBôôøäעץ של שבכות א),– יג, אהלות עיין úBøBäè(רמב "ם; ÈÀÈÀ
úàhçìe äîeøúìå Lã÷ì שאינן לפי טומאה, מקבלות שאינן – ÀÙÆÀÄÀÈÀÇÈ

למדרס. ראויות אינן ואף úBãòøäכלים :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÈÀÈ
úàhçì úBàîè–zecrxdחיבור לזה זה המחוברים עצים היינו  ÀÅÀÇÈ

הם עליהם נשען  וכשאדם ורופף, וסוברmicrexחלש  ומתנענעים;
עליהן  יושב אדם שפעמים לפי לחטאת, הן  שטמאות אליעזר, רבי

מדרס להיטמא ראויות ברטנורא ).והן  (רמב "ם;

מפרש, הגר"א אבל הרמב"ם. לפי  והרעדות הרפפות ענין היינוzettxdyבארנו 
רפויים, שהם מחמת הזב ידי על  שניסטו ג, פרק זבים במסכת השנויים הדברים

שם); (כמבואר טמאים מהם ויש טהורים מהם הדברים zecrxdeויש היינו 
באלו ואף הרעדה, מחמת ונפלו עליהם הזב שהקיש ד , בפרק שם השנויים
הטהורות  שהרפפות קמא, תנא כאן  ואומר טמאים. מהם ויש טהורים מהם יש

ט  לרעדות,בזב, הדין  והוא ולחטאת; ולתרומה לקודש דבר, לכל  הורות
רק  ונקט בלשונו  קיצר קמא שתנא אלא לחטאת, אף טהורות שם שהטהורות

טהורות  בזב הטהורות הרפפות שאמנם ואומר, אליעזר  רבי ובא הראשונות. את
שהן שם ששנינו הרעדות, אבל בהם, ניכר אינו  שההיסט לפי  לחטאת, גם
רעדו בהם המקיש של  שמכוחו  בהן, וניכר  הואיל  לחטאת, טמאות טהורות,

l`xyi").ונפלו zx`tz" oiir ;"`ax edil`")

i y y m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz ìL äìác,ודבוקות דרוסות תאנים של גוש  –äìôpL ÀÅÈÆÀÈÆÈÀÈ
úàhç éî CBúì,פרה באפר  המקודשים מים –dìèðe– אדם – ÀÅÇÈÀÈÈ

äöéak da Lé íà ,dìëàå,לטמא האוכלים שיעור  שהיא – ÇÂÈÈÄÆÈÇÅÈ
מטמא, אינו מכביצה פחות äøBäèשמאכל  ïéa äàîè ïéa בין – ÅÀÅÈÅÀÈ

שהיתה  ובין החטאת מי  לתוך שנפלה קודם טמאה היתה שהדבלה
ïéàîèטהורה, íénä,האוכלים שכל הדבלה, ידי  על שנטמאו – ÇÇÄÀÅÄ

חטאת; לגבי הם טמאים וקודש , תרומה של  –dìëBàäåאפילו  ÀÈÀÈ
הדבלה, את äúéîהאוכל áiç נטמא הרי  ואכלה שנטלה שבשעה – ÇÈÄÈ

שמים  בידי מיתה חייב תרומה, האוכל  וטמא שעליה, החטאת במי 
:o`k miywny miyxtna oiir)d`nh dlacd s` ixdeoileg Ð `xnbae ,

y ,exn` Ð a ,biw?dzin ai ig e p i` d`nh dnexz lke`d `nhÐ
y dn ,dpynd xe`a ileya oiire.(ef diyew lr miyxtnd ivexizn ep`ad

äöéak da ïéà,ביצה כשיעור בדבלה אין אם –ïéøBäè íénä ÅÈÇÅÈÇÇÄÀÄ
שכבר כמו מכביצה, בפחות מטמא אוכל שאין לפי שהיו , כמו –

לעיל, äúéîהזכרנו áiç dìëBàäåשעל לעיל, שבארנו מהטעם – ÀÈÀÈÇÈÄÈ
בהם  ונגע הואיל  שעליה, החטאת במי נטמא שאכלה האדם פנים כל
שמים. בידי מיתה חייב תרומה האוכל  וטמא הזאה, לצורך  שלא

בה  אין  "אם בבא אותה כל במשנתנו גורסים שאין  כותב, הגר "א
חייב  האוכלה אין כביצה בדבלה אין אם לשיטתו  שכן וכו', כביצה"

והרי כלל, לחטאת הטהור את מטמאים חטאת מי שאין  לפי מיתה,
הגר"א  מפרש  ברישא ברם, הגוף. בטומאת הדבלה את אכל  שלא

,(ezhiyl) הטמא וכל בדבלה, שנגע ידי  על  לחטאת האדם שנטמא
תרומה  אוכל ונמצא דבר , לכל  אותו מטמאים חטאת מי  לחטאת,

שהרי דווקא, לאו מיתה" ש "חייב הגר "א כותב כן  הגוף. בטומאת
מיתה. חיוב איסור היא הכוונה אלא היא, טמאה éñBéתרומה éaøÇÄÅ

íéøBäè íénä ,äøBäha :øîBàלמי טהורה דבלה נפלה אם – ÅÇÀÈÇÇÄÀÄ
מטמא  לתרומה הטהור אין  יוסי רבי שלדעת טהורים, המים חטאת,

חטאת. iqei.מי iaxk dkld oi`eBLàø ñéðëäL úàhçì øBähäÇÈÀÇÈÆÄÀÄÙ
àîèð ,úàhç éî CBúì Baøåעל טומאה חכמים שגזרו  לפי  – ÀËÀÅÇÈÄÀÈ

שאובים במים ורובו ראשו  c),הבא ,` zay dpynl epxe`a oiir)ומי
שאובים, מים גזירת מכוח שנטמא וכיון  הם; שאובים מים הרי  חטאת

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøBäè íénä.úàhç éî CBúì Baøå BLàø ñéðëäL úàhçì øBähä–àîèð. ©©¦§¦©¨§©¨¤¦§¦Ÿ§ª§¥©¨¦§¨
„äøBú éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk–Lãwä úà ànèî,äîeøzä úàå,ïélçä úàå,øNònä úàå,ìò øeñàå ¨©¨¦©©¦¦¦§¥¨§©¥¤©Ÿ¤§¤©§¨§¤©ª¦§¤©©£¥§¨©

Lc÷nä úàéa.Búàéa øçàì–Lãwä úà ànèî,äîeøzä úà ìñBôe,éøácøéàî éaø;íéîëçåíéøîBà:ìñBt ¦©©¦§¨§©©¦¨§©¥¤©Ÿ¤¥¤©§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥
äîeøzáe Lãwa,øNònáe ïélça øzîe.Lc÷nä ìà àa íàå,Búàéa øçàì ïéa Búàéa éðôì ïéa–áiç. ©Ÿ¤©§¨ª¨©ª¦©©£¥§¦¨¤©¦§¨¥¦§¥¦¨¥§©©¦¨©¨

‰íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk–äîeøzä úà ìñBôe Lãwä úà ànèî,øNònáe ïélça øzîe,éøác ¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦§©¥¤©Ÿ¤¥¤©§¨ª¨©ª¦©©£¥¦§¥
øéàî éaø;íéîëçåøNòna íéøñBà.ïlëa øzî Búàéa øçàì.Lc÷nä ìà àa íàå,øçàì ïéáe Búàéa éðôì ïéa ©¦¥¦©£¨¦§¦©©£¥§©©¦¨ª¨§ª¨§¦¨¤©¦§¨¥¦§¥¦¨¥§©©

Búàéa–øeèt. ¦¨¨
Âíéî úàéa ïeòhä ìk,íéøôBñ éøácî ïéa äøBú éøácî ïéa–éî úà ànèîúàhç,úàhç øôà úàå,úàå ¨©¨¦©©¦¥¦¦§¥¨¥¦¦§¥§¦§©¥¤¥©¨§¤¥¤©¨§¤

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .úàèç éî úà àîèî äîåøúì.z`hg in jeza eaxe ey`x qipkdyàáä ìò äàîåè åøæâ ïðáøùøåôîë ,ïéáåàù íéîá åáåøå åùàø
øåäè åðéàå àîèðùîå ,àîèð íäá åáåøå åùàø ñéðëäùë êëìä ,åäðéð ïéáåàù íéî úàèç éîå ,íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî àåäå ,úáùã àî÷ ÷øô
:åúåà íéàîèî íäì øåäè åðéàùë ìáà ,íäì øåäèä úà íéàîèî úàèç éî ïéàù ,äàîåèì ïåùàø äùòðå åúåà íéàîèîå úàèç éî íéøæåç úàèç éîì

c.dxez ixacn min z`ia oerhd lk:úåàîåèä úåáà ìëá òâåðä ïåâë.dnexzd z`e ycewd z` `nhn,øùòîáå ïéìåçá éðù äùåò ,ïåùàø àåäù éôì
:ùãå÷á éòéáøå ,äîåøúá éùéìùå.ez`ia xg`l:ùãå÷á éòéáøå äîåøúá éùéìù äùåòå ,äàîåèì éðù ïéã åì ùé ,åùîù áéøòä àìå ìáèùmixne` minkge

.ycewa lqet:éåùî àì àîè éåùî ìåñôå ,åúàîåè àùéì÷ ìáèù ïåéëã ,ùãå÷á àîèî åðéàå ,ùãå÷á ìñåô ïë äîåøúá ìñåô íåé ìåáèù íùë`a m`e
.ycwnd l`øåñà íéùð úøæòì óàå .áééç ,åùîù áéøòéù íãå÷ ìáèù øçàì åìéôà ,ìàøùé úøæòì åðééäã ,ùã÷îä ìà àáù äøåúä ïî äìéáè ïåòèä ìë

:ìàøùé úøæòá àìà áééç åðéà ìáà ,ñðëéì íåé ìåáè
d.mixteq ixacn min z`ia oerhd lk:ïäá àöåéëå ïé÷ùîá åàîèðù ,íéìëäå ,íéãéäå ,ïéàîè ïé÷ùî äúùå ïéàîè ïéìëåà ìëà ïåâëmixqe` minkge

.xyrna:íéîëçë äëìäå.ez`ia xg`l:ùîù áøòä êéøö åðéàå ïìåëá øúåä ãéî ,ìáèù øçàì.xeht ycwnd l` `a m`eúàéá äøåú äøñà àìã
áéúëãë ,àúééøåàã äàîåèä áàá àîèðù éî ìò àìà ùã÷îä('ä àø÷éå):àîè õøù ìëá åà äàîè äîäáá åà íãà úàîåèá

`xephxa yexit

לחטאת  בטהור כן  שאין  מה החטאת, מי  את ומטמא חוזר  הריהו

החטאת מי  את ומטמא חוזר שאינו  החטאת, מי מכוח (הרא"ש ;שנטמא

איגר). עקיבא רבי תוספות 

ברישא: ששנינו  dzin",בענין aiig dlke`de":המפרשים קושיית למה הבאנו 
חייב  אינו  טמאה תרומה האוכל וטמא טמאה, הדבלה אף והלא מיתה, חייב

מיתה?
על שעבר  אלא דווקא, לאו מיתה" ש"חייב הגר "א דברי  את הבאנו  וכבר 

מיתה. חיוב בו  שיש איסור
ברם, הוא. בעלמא סימן  אלא דווקא, לאו מיתה" ש"חייב כותב, הר "ש אף
מתרץ  הוא זו  קושיה שכן  כך , כותב הוא לעיל  שהבאנו  הקושיה משום לא
אפילו האוכל שטמא סוברת, והיא בגמרא, שאמרו  מה על חולקת שמשנתנו 
פירות  תרומת והרי לו: קשה אחרת קושיה אבל  מיתה. חייב טמאה תרומה
או דווקא. לאו מיתה" ש"חייב משיב, הוא כך  על מדרבנן? אלא אינה

התורה מן בה חייבים המינים ששבעת ביכורים, בתרומת כאן  (oiirשמדובר
.("aeh mei zetqez"

היא, המשנה כוונת שאמנם מקורקוס, הר"י של  תירוצו מביא משנה" "כסף בעל 
מיתה, חייב אינו  הטמאה על אבל  מיתה, חייב הטהורה הדבלה את אכל שאם
בעיקר להשמיענו אלא בא ולא הואיל  הדבר, את לפרט התנא טרח שלא אלא
חייב  טהורה תרומה האוכל טמא והרי תרומה, אוכל טמא ונמצא נטמא, שהאדם

dxedhdמיתה dlacd mb ixde :qewxewn i"xd ixac lr dywny "dpexg` dpyn" oiir)
.(epzpyn ziibeqa jix`ny "frea ,l`xyi zx`tz" oiire ?z`hgd ina d`nhp

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äøBú éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk מאבות באחד הנוגע היינו – ÈÇÈÄÇÇÄÄÄÀÅÈ
`),הטומאות wxt milk zkqna zeiepyd),התורה מן  טבילה טעון שהוא

øNònä úàå ,ïélçä úàå ,äîeøzä úàå ,Lãwä úà ànèîÀÇÅÆÇÙÆÀÆÇÀÈÀÆÇËÄÀÆÇÇÂÅ
והשני ובמעשר , בחולין  שני ועושה לטומאה, ראשון  שהוא לפי  –

בקודש ; רביעי עושה והשלישי בתרומה, שלישי עושה xyrnהזה
הוא חולין  בכלל  ראשון מעשר שכן שני, מעשר  c,היינו  mei leah)

;(`àéa ìò øeñàåLc÷nä ú.המקדש לבית להיכנס לו אסור – ÀÈÇÄÇÇÄÀÈ
Búàéa øçàì, שמשו שהעריב קודם הטבילה לאחר  היינו במים, – ÀÇÇÄÈ

Lãwä úà ànèî נוגע הוא ואם לטומאה, שני  דין  לו  שיש – ÀÇÅÆÇÙÆ
עושה  בקודש  הנוגע ושלישי שלישי, נעשים הם בקודש, או  בתרומה

רביעי , äîeøzäאותו  úà ìñBôe עושה בתרומה נוגע הוא שאם – ÅÆÇÀÈ
פוסלה. אינו  בתרומה הנוגע שלישי  אבל ופוסלה, שלישי  éøácÄÀÅאותה

äîeøzáe Lãwa ìñBt :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø כשם – ÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÅÇÙÆÇÀÈ
אלא  בו עושה שאינו  בקודש, פוסל  כך בתרומה פוסל יום שטבול 

רביעי . עושה השלישי ואין לטומאה, øNònáeשלישי  ïélça øzîeËÈÇËÄÇÇÂÅ
הכל. לדברי –Lc÷nä ìà àa íàå עזרת לתוך  שנכנס היינו – ÀÄÈÆÇÄÀÈ

Búàéaישראל, éðôì ïéa,שטבל קודם במים, –Búàéa øçàì ïéa ÅÄÀÅÄÈÅÀÇÇÄÈ
במים, –áiç.בשוגג נכנס אם וחטאת, במזיד ; נכנס אם כרת, – ÇÈ

שנינו  ח )וכבר  א, להיכנס,(כלים  יום לטבּול  אסור נשים לעזרת שאף ,

ישראל. עזרת על  אלא חייב אינו אבל

ולא  המקדש" ביאת על  "ואסור  ברישא המשנה שנקטה שמה מבאר, הגר"א
באה  שברישא לפי בסיפא, שנקטה כמו המקדש" ביאת על "וחייב נקטה
המקדש, ביאת על אסור  תורה מדברי  מים ביאת הטעון שכל כלל , להשמיענו
כל כגון המקדש, ביאת על חייב ואינו  תורה מדברי מים ביאת שטעון ויש

עליה מגלח הנזיר שאין המת מן f)טומאה wxt seq xifp)אבל בו. וכיוצא
הבדלבס  שאין  להשמיענו  באה אלא חיוב, של  כלל  שונה המשנה אין יפא

לאחר גם חייב ביאתו לפני  שחייב מי  וכל ביאתו , לאחר ביאתו לפני  בין
פטור במים ביאתו  לפני  אף מקדש, ביאת על  שפטור מי יש ואם ביאתו,

.("aeh mei zetqez" oiire ;"`ax edil`")

y c e w z a y
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íéî úàéa ïeòhä ìk,טבילה –íéøôBñ éøácîהאוכל כגון  – ÈÇÈÄÇÇÄÄÄÀÅÀÄ
בזה וכיוצא טמאים משקים השותה או טמאים ה ,אוכלים זבים  (עיין

äîeøzä,יב ) úà ìñBôe Lãwä úà ànèî דין לו שיש לפי  – ÀÇÅÆÇÙÆÅÆÇÀÈ
לטומאה  ורביעי בתרומה, לטומאה שלישי  ועושה לטומאה, שני 

הקודמת, במשנה שבארנו כמו øNònáeבקודש , ïélça øzîe– ËÈÇËÄÇÇÂÅ
øNònaשני ; íéøñBà íéîëçå ;øéàî éaø éøácלאכול – ÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÇÇÂÅ

שני; minkgk.מעשר dkldeBúàéa øçàì הטבילה לאחר במים, – ÀÇÇÄÈ
שמשו, שהעריב ïlëaקודם øzî ואינו ובקודש , בתרומה אף – ËÈÀËÈ

שמש. הערב ïéáeצריך Búàéa éðôì ïéa ,Lc÷nä ìà àa íàåÀÄÈÆÇÄÀÈÅÄÀÅÄÈÅ
Búàéa øçàì,במים –øeètמקדש ביאת תורה אסרה שלא – ÀÇÇÄÈÈ

התורה מן  הטומאה באב שנטמא מי על  ב-ג )אלא ה, ויקרא .(עיין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéî úàéa ïeòhä ìk,טבילה –éøácî ïéa äøBú éøácî ïéa ÈÇÈÄÇÇÄÅÄÄÀÅÈÅÄÄÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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e.z`hg in z` `nhnïéùøåã ïéà ÷øôá ïðúã ,ìáè àì åìéàë úàèç íùì ìáè àì íà ,ìáèù øçàì åìéôàå(ç"é óã äâéâç)ùãå÷ì ÷æçåäå ùãå÷ì ìáè
:äøôá øùë íåé ìåáèã ,úàèçì øùë ,ùãå÷ìå äîåøúì ìåñôù àúééøåàã íåé ìåáè åìéôà ,úàèç íùì ìáèùî ìáà .úàèçá øåñàz`hg in dfne
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íéøôBñ,לחטאת אלא טבילה צריך אינו  אפילו –éî úà ànèî ÀÄÀÇÅÆÅ
úàhç,באפר המקודשים –úàhç øôà úàå,מים בלא אפר – ÇÈÀÆÅÆÇÈ

úàhç éî äfnä úàåלחטאת הטהור לכל הדין והוא (הגר"א ),– ÀÆÇÇÆÅÇÈ
àOîáe òbîa הם הרי אותם, שנשא בין הטמא בהם שנגע בין  – ÀÇÈÀÇÈ

שמשו ,(הגר "א).נטמאים העריב לא אפילו חטאת, לשם משטבל  ברם,

ולקודש, לתרומה שטמא התורה, מן  לטומאה יום טבול הוא ואפילו 
בפרה. כשר יום שטבול  לחטאת, טהור מקום øLënäמכל  áBæàäÈÅÇËÀÈ

והריהו  לחטאת, הטהורים משקים עליו שנפלו  כגון טומאה, לקבל –
íéLc÷îטהור , ïðéàL íénäå, באפר עדיין –øBähä í÷éø éìëe ÀÇÇÄÆÅÈÀËÈÄÀÄÅÈÇÈ

úàhçìידי על נטמאים אלו  אף חטאת; לאפר  מיועד  שהוא – ÀÇÈ
מים, ביאת àOîáeהטעון  òbîa אפילו טבילה הטעון שאם – ÀÇÈÀÇÈ

את  או  המים את או המוכשר  האזוב את נשא או נגע סופרים מדברי 
אותם; טימא òbîaהכלי, :íéøîBà íéîëçå ;øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÀÇÈ

נטמאים, הם –àOîa àG ìáà,בהם נגע ולא אותם נשא אם – ÂÈÀÇÈ

נטמאים. minkgk.אינם dklde
מי את מטמא מים ביאת הטעון  שכל ברישא, ששנינו  במגע בענין  וכו ' חטאת

lkd),ובמשא ixacl) הנושא שטמא מוצאים, אנו  שאין  אחדים, מפרשים מעירים
ובחטאת בזב אלא מטמאו הטהור l`xyi").את zx`tz" ;"`ax edil`")אבל

את  נושא שהטהור אלא אינה משא טומאת "כל כותב: אחרונה" "משנה בעל 
ששנינו החמּור  בזב ואפילו  מטמאו ; אינו  הטהור את הנושא טמא אבל  הטמא,
והאדם"..., ומושב ממשכב חוץ טהור, – עליו  נישא שהזב "כל  ב): ה, (זבחים
משא  טומאת שכל הטמא, את שנשאו  ובאפר  במים זה משא לפרש אין  וכאן 
הסיט  שהטמא היסט, היינו  זה שמשא לפרש, נראה ולכן לאדם. אלא אינה
משא... בשם היסט שנקרא מוצאים אנחנו מקומות ובכמה והאפר, המים את
ומשום  הוא. משא בכלל שהיסט ז ), א, מת טומאת (הל' הרמב"ם כתב וכן 
שבכל כלומר  זב, של מהיסטו חוץ טהורות המסיטות טומאות כל  לן : שקיימא
הטהור את המסיט בזב אלא נטמא, אינו לטהור מסיט כשהטמא הטומאות
כזב  הריהו מים, ביאת הטעון  כגון לחטאת, טהור  שאינו  וכל  בהיסטו . מטמאו 
המטמא  כזב שהסיטן, בהיסט ואפר חטאת מי הוא מטמא הלכך חטאת, לגבי 

בהיסט.
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אגרות קודש

 ב"ה,  מוצש"ק פרשת בהעלותך, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובעמדנו במוצש"ק פרשת בהעלותך את הנרות, י"ל ברמזי פרשה זו: ביאר רבנו הזקן אשר 

הנרות הללו - הן נשמות כל בני ישראל, נר ה' נשמת אדם, אתם קרוים אדם, ובכל אחד ואחד ההדלקה 

היא באופן של "בהעלותך" - היינו שסוף סוף השלהבת עולה מאלי'.

וכיון שהדרישה מופנית לכל אחד ואחד, בודאי שבכחו הוא, שהרי אין הקב"ה בא בטרוניא 

עם בריותיו.

והתכלית בזה - אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, שכל אחד ואחד איך שלא תהי' תחלת 

קיומו את התורה ואת המצות באחת הדרגות דשלא לשמה - מתוכה בא לשמה.

ואפילו זה הנקרא נדח, שהוא עוד למטה יותר מזה הנקרא רחוק כמובן, הרי הובטח כי לא ידח 

ממנו נדח, כפסק הדין בפנימיות התורה ועד לפסק דין גלוי בנגלה דתורה.

ויהי רצון שיעשה כל אחד ואחד ככל האמור בנוגע לכל עניניו, אשר יאירו אל מול פני המנורה 

המשך בעמרד הבא
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ואפילו אלה שלעת עתה הם בבחי' נדח, ויעשה זה ברעותא דלבא, אופן עבודת אהרן, ובחי' אהרן שבכל 

אחד, שהרי אהרן הוא משבעה הרועים, ועד לאופן שעד ירכה עד פרחה מקשה היא,

שירכה - הכי תחתון שבו ופרחה - הכי עליון שבו, יהי' מקשה אחת זהב טהור.

בברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

* * *

בברכה לבשו"ט וגם בענין האנציקלופדיא תל' גם לא להיותו טפל ח"ו, כ"א - להיותו אדרבא 

רבותא וגדלות יותר )כי במחכ"ת בכבדות הכי גדולה יו"ל( - ועפ"ז מתורץ "גם עלה" ]והדרש דגם זה 

פי' גלות בבל - כנראה לא ס"ל לאדה"ז )תו"א ר"פ שמות( וראה רש"י שבת )פט, ב([ משא"כ את - אשר 

לעולם טפל הוא.

המשך מעמרד הקרדם
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oeyl,äøt ìLa didzy jixv,æeæ äøNò ì÷Lîcaek dkixvy oeik ¤¨¨¦§©£¨¨
.dtixyd jezl letizy ick,çlzLnä øéòN ìLå`dzy jixv §¤¨¦©¦§©¥©

a,íéòìñ éðL ì÷Lî,dpick dwlgl xyt` didiy ickaòøBöî ìLå ¦§©§¥§¨¦§¤§¨
a `dzy ic ,dwelg `le caek `l dkixv dpi`y.ì÷L ì÷Lî¦§©¤¤
:zepeyld lwyna zetqep zehiy d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

a ïðaøå àzôìç ïa ïBòîL éaø da éâéìtly oeyl lwynãç .äøô §¦¥¨©¦¦§¤£©§¨§©¨¨§¨¨©
äøNò ì÷Lî ,øîà,feféðîéñå .ì÷L ì÷Lî ,øîà ãçå,Cdrhz `ly ¨©¦§©£¨¨§©¨©¦§©¤¤§¦¨¨

yzegpna dpynd oeyln `ed ,mirlq ipy lwyn xaeq mdn cg`
(.iw),äaønä ãçà,epaxwa,èéòînä ãçàåepeeik m` miey mdipy ¤¨©©§¤§¤¨©©§¦

`le ,hrende daexnd xeriya ewlgpy oniq dfe .minyl mal
.irvn`d xeriya

a àì ,àðéáøì ézôécî äéîøé éaø déì øîàly oeyléâéìt äøtiax ¨©¥©¦¦§§¨¦¦§¦§¨¦¨Ÿ§¨¨§¦¥
,opaxe `ztlg oa oernya àlàly oeyl,éâéìt çlzLnä øéòN ¤¨§¨¦©¦§©¥©§¦¥

àîBé àeääå,glzynd xirya ewlgpy meid eze`e -déùôð çð §©¨¨©§¥
éñé÷ øa àéáøc,iqiw xa `iax xhtp -àðnéñ da eçpàåegipde - §©§¨©¦¦§©§¨¦¨¨

oniqde .glzynd xirya `id zwelgndy oniqk ezxiht z`
,`edøtëî éñé÷ [øa] àéáøezxihta,çlzLnä øéòNkixdy ©§¨©¦¦§©¥§¨¦©¦§©¥©

.zxtkn miwicv zzin
izrny zepeyl izy' wgvi iax ixac z` `xnbd d`iady ab`
:dhigy iabl dnec dreny enya `xnbd d`iad ,'`prci `le 'eke

úBèéçL ézL ,÷çöé éaø øîàmdipica zewelgdìL ,úçà ,ézòîL ¨©©¦¦§¨§¥§¦¨©§¦©©¤
äøt,dnec`Bøt ìL ,úçàå,mixetkd meia lecb odk lyúçà ¨¨§©©¤¨©©

zehigydeäééðéî éä àðòãé àìå ,øæa äìeñt úçàå ,øæa äøLk- §¥¨§¨§©©§¨§¨§Ÿ¨©§¨¥¦©§
dxiykd `id efi`.dleqtd efi`e

:df oica zwelgn d`ian `xnbdBøôe äøt úèéçL ,øîzéàici lr ¦§©§¦©¨¨¨
dfa ewlgp ,xf,øîà ãç .ìàeîLe áøa,äìeñt ,äøtae.äøLk Bøt ©§¥©¨©¨¨§¨¨§¥¨

,øîà ãçåa,äìeñt Bøtaeíéizñz :àøîâä úøøáî .äøLk äøt- §©¨©¨§¨¨¨§¥¨¦§©¥
gikedl epl yi,àøéæ éaø øîàc ,äìeñt äøt øîàc àeä áøc§©§¨©¨¨§¨§¨©©¦¥¨

dìò áø øîàå ,äìeñt øæa äøt úèéçL,`ed leqtd mrhy'øæòìà' §¦©¨¨§¨§¨§¨©©£¨¤§¨¨
da eðéðL 'äweç'ådnec` dxt zyxta xn`py -(b hi xacna)mYzpE' §¨¨¦¨§©¤

,'odMd xfrl` l` Dz`xn`pe(a hi my)lke ,'dxFYd zTg z`f' Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥Ÿª©©¨
lr wx dxiyk dhigyd ,jkle .akrl `ed 'dweg' xn`py mewn
dleqt dxta xf zhigy axly ixd .xf ici lr `le xfrl` ici

.dleqt extae dxiyk dxta l`enyl `linne ,dxiyk extae
:`xnbd zl`ey .ax zhiya dpc `xnbdäøt àðL éàî ,áøå§©©§¨¨¨

meyn xf zhigya dleqty,'äweç'å 'øæòìà' áéúëca ixdénð Bøt ¦§¦¤§¨¨§¨¨©¦
c ,leqtl yiáéúk àäea'ïøäà'.'äweç'åxn`py(`i fh `xwie) ¨§¦©£Ÿ§¨

z`Hgd xR z` hgWe 'ebe Fl xW` z`Hgd xR z` oxd` aixwde'§¦§¦©£Ÿ¤©©©¨£¤§¨©¤©©©¨
xn`pe ,'Fl xW`(cl fh my)lr xRkl mlFr zTgl mkl z`G dzide' £¤§¨§¨Ÿ¨¤§ª©¨§©¥©

'l`xUi ipA.,xf zhigya xyk oxd` ly ext :`xnbd daiyn §¥¦§¨¥
y meynàéä äãBáò åàì ,äèéçL`le ,dceark zaygp dpi` - §¦¨¨£¨¦

:`xnbd dywn .'dweg' da xn`p,éëä éàa,énð äøtyxtp ¦¨¦¨¨©¦
zvxzn .xf zhigy leqtl oi`e ,dhigy lr xn`p `l 'dweg'y

:`xnbdàéä úéaä ÷ãa éLã÷c ,äøt éðàL,sebd zyecw da oi` - ©¦¨¨§¨§¥¤¤©©¦¦
,jk meyne .mizifd xda dzhigy ixdy ,cala minc zyecw `l`

lx`yl dhigy oia wlgl oi`e ,'dcear' my oi` diyrn lk

dpi`y dhigy oia wlgl yi ,exta la` .'dweg' oica zeceard
miaygpy miyrnd x`yl ,'dweg' da xn`p `le dcear

.'dweg' mda xn`pe 'dcear'k
:`xnbd dywn,àeä ïëc ìk åàìå,sebd zyecw ea yiy exta m` §¨¨§¥

dnec` dxty oky lk ,xfa dxiyke dhigyd lr 'dweg' xn`p `l
zvxzn .dzhigya 'dweg' xn`p `l ,minc zyecw `l` da oi`y

:`xnbd,éãéà áøc déøa àLéL áø øîà`ed dxt oicäåäc éãéî ¨©©¥¨§¥§©¦¦¦¦©£¨
íéòâð úBàønà,mirbp ze`xna epivny xack -,àéä äãBáò åàìc ©©§§¨¦§¨£¨¦

åok it lr s`äpeäk àéòaxn`py enk ,xdhle `nhl(ai bi `xwie) §¨£¨§¨
dpi`y it lr s` ,dxta oicd `ede .'ebe 'odMd oxd` l` `aEde'§¨¤©£Ÿ©Ÿ¥

.diyrn lkl odk dkixv ,dcear
:`xnbd zl`ey .l`eny zhiya oecl zxfeg `xnbdìåìàeîL §¦§¥

øîàca xf zhigyyBøt àðL éàî ,äìeñt Bøtmeyn ,leqty §¨©¨§¨©§¨¨
,'äweç'å 'ïøäà' áéúëca ixd,énð äøtc ,leqtl yiáéúk àäda ¦§¦©£Ÿ§¨¨¨©¦¨§¦

.'äweç'å 'øæòìà':`xnbd daiyníúä éðàL,dxtaáéúëcxacna) ¤§¨¨§¨©¦¨¨¦§¦
(b hi,'åéðôì dúà èçLå'envr xfrl` oi`y weqtd oeyln rnyne §¨©Ÿ¨§¨¨

`l` ,hgey.äàBø øæòìàå èçBL øæ àäiL¤§¥¨¥§¤§¨¨¤
:`xnbd zl`eyáøådn ,dnec` dxta zlqet xf zhigyy xaeqy §©

,yxec ax :`xnbd daiyn .'eiptl'n yxec `edBzòc çéqé àlL¤Ÿ©¦©©§
äpnî.dzxinyn - ¦¤¨

:`xnbd zl`eyìàeîLedf oic ,hegyl xyk xfy 'eiptl'n cnly §¥
déì àðî ,Bzòc çéqé àlL.ecnel `ed oipn -:`xnbd daiynà÷ôð ¤Ÿ©¦©©§§¨¥©§¨

déìdf oic cnel `ed -îxn`py dn(d hi my),äøtä úà óøNå' ¥¦§¨©¤©¨¨
,'åéðéòìgiqi `le ,eipirl dxtd ztixy didzy aezkd jixvdy §¥¨

.dpnn ezrc
:`xnbd zl`eyáøåhgye' weqtdn zrc zgqd xeqi` cnly §©

`ly cnll 'eipirl dxtd z` sxye' mb azkp recn ,'eiptl dze`
:`xnbd daiyn .ezrc giqiãçgiqi `ly cnln cg` weqt - ©

ezrcãçå ,äèéçLaezrc giqi `ly cnllàëéøöe .äôéøNa- ¦§¦¨§©¦§¥¨§¦¨
,mdipya df oic aezkl dxezd dkxvpeàðîçø áúk éàcgiqi `ly §¦¨©©£¨¨

wx ezrc,äèéçLazrc gqid dhigya `weecy ,mixne` epiid ¦§¦¨
,lqetäãBáò úléçúc íeMîdxtd dyrn ly,àéädcitwd jkle ¦¦§¦©£¨¦

,zrcd zgqd didz `ly dxezdìáàaäôéøNzligz dpi`y £¨§¥¨
,dxtd dyrnàëéøö ,àì àîéàoic aezkl dxezd dkxved jkl - ¥¨Ÿ§¦¨

.dtixya mb dfàðîçø áúk éàåwx df oic,äôéøNamixne` epiid §¦¨©©£¨¨¦§¥¨
,ezrc z` giqi `ly jixv dfa `weecyàzLäc íeMî,dtixya ¦§©§¨

äøt àøLkúîc àeä,dzeevnl dpikne dxiykny xacd edf - §¦§©§¨¨¨
m` zlqtp `id okle ,dxt` `ed dxtd ziiyr zilkz xwir ixdy

,dtixyd zrya ezrc giqdìáàaä÷éñî ,àì àîéà äèéçL £¨§¦¨¥¨Ÿ
àëéøö :àøîâä.miweqtd ipy mikxvp ok` - §¦¨

cnll dtixyae dhigya exn`py el` miweqt :`xnbd zl`ey
,ezrc odkd giqi `lyéàî éèeòîìehrnzp zecear dfi` - §©¥©

.df leqtndøôà úôéñà éèeòîì ,àîéìéàxn`py enke ,dxtd ly ¦¥¨§©¥£¦©¤§¨
(h hi xacna),'xFdh Wi` sq`e'íéî éeléîemiigLecé÷ìjxevl - §¨©¦¨¦©¦§¦
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ezny in` cenr an sc ± iyily wxt`nei
æåæ øùò ì÷ùî äøô ìù.caek `irac Ðøéòù ìùipy lwyn ,dwelg `irac Ð

.jka diice ,mirlqòøåöî ìù`d `le `d `lc Ð:opiqxb ikd .lwya dil ibq Ð

ïîéñå .äøôá ïðáøå àúôìç ïá ïåòîù 'ø äá éâéìôdid cg`y xnel drhz `ly Ð

daxnd cg` :(`,iw zegpn) epipyy ,oniq jl `dz ef dpyn ,mirlq ipy lwyn xne`

.minyl eal oiekiy calae ,hirnnd cg`e

xeriy da ozp cg`dy xnel xekfz df oniqa

`we xeriy da ozp cg`de ,olekn daxnd

xkfed `l ipepia xeriy la` ,olekn hrnn

.o`kéâéìô äøôá àì.dxt ly oeyla Ð

àîåé àåääåiqiw xa `iax gp ,da ibilti`c Ð

.mkg my Ðøôëî,zxtkn miwicv zzin Ð

dknqp dnl :(`,gk ohw cren) `nlra xn`ck

dpedk icbal oxd` zzinicba dn :jl xnel Ð

.zxtkn miwicv zzin s` oixtkn dpedkìù
åøô.mixetkd mei ly lecb odk xt Ðøæòìà

ä÷åçål` dze` mzzpe" da aizk xfrl` Ð

(my) aizke (hi xacna) 'ebe "odkd xfrl`

dweg aizkc `kid lke "dxezd zwg z`f"Ð

.`ed `aekirä÷åçå ïøäà(fh `xwie) aizkc Ð

"xtke el xy` z`hgd xt z` oxd` aixwde"

aizke 'ebe "el xy` z`hgd xt z` hgye" 'ebe

mkl z`f dzide" ,(my) `pipra "zen ixg`"a

."l`xyi ipa lr xtkl mler zwgläèéçù
àéä äãåáò åàì.dhigy` dweg `niiw `le Ð

àéä úéáä ÷ãá éùã÷ã äøô éðàùoi` xnelk Ð

,`nlra minc zyecw `l` ,gafnd zyecw da

cv oi` jkld ,dgynd xda dzhigy ixdy

.da zeey zeceard lke da zewlgp zecear

àåä ïëã ïë àìåext zhigy` :dinza Ð

`id sebd zyecwc,dweg `aizk `l Ð

!xfa `lqtine dweg daizk dxt zhigy`e

mirbp ze`xn`rbpk") (bi `xwie) aizkc Ð

."odkd oxd` l` `aede (d`xpäúåà èçùå
åéðôìeiptl aizkcn Ðe`l dhigydc llkn Ð

iptl xg` dze` hgye ,`l` i`w xfrl``

.xfrl`áøåi`ne ,dhgy xfrl` mlerl Ð

eiptl.dzxinyn ezrc giqi `ly Ðàúùäã
äøô àøùëúîã àåädpi` dnvr lk ixdy Ð

.dxt`l `l` dieyréàî éèåòîìliqt `lc Ð

.dxt dyrna zrcd gqid daäøôà úôéñàÐ

.(hi xacna) 'ebe "xedh yi` sq`e"íéî éåìéîå
.zefdl xt` jezl zzl Ðùåãé÷ì`id Ð

.cgi oaxrne ,xt`d lr min zpizp
úøîùîì
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éës` caek meyn Ð mirlq dxyr lwyn dxt ly ozpei iaxc dinyn dyxit oiax `z`

caek dil zil ozpei iaxlc ,`id i`pz `ax xn`ck ,caekl yiig `l ozpei iaxc ab lr

mixtql elit`e .zttkpa o`k zglewa o`k xn`c iia`c `iepiyk dil `xiaq oiax `ny Ð

iaxc `ail` mewn lknc ,ok uxzl jixv opgei iaxc dinyn dyxit oiax `z` ik iqxbc

.izrny zepeyl yly xn` edi`c ,dyxit ozpei

xn`wc izrny zepeyl yly :xnel yi inp i`

,xn`w izrnye ,caek dil zi`c o`nl `ail`

.dil `xiaq `l dile

äèéçùyxit `zkec lka Ð `id dcear e`l

:`ed dnize .xfa dxiykc meyn i"yx

i`c dhigy ixde jixt (a,ci) migafc `nw wxtac

e`l dhigy :ipyne !xfa dxiyke ,dlhal xyt`

ixdy ?ef `id daeyz dn `zyde .`id dcear

xyt` i`c oeik xfa lqtil dl didy dywd

e`lc :y"piilxe`n awri epiax yxite !dlhal

m` :dywe .oilega elit` zbdepc Ð `id dcear

dxt zhigy ax xn`de ,mzd dlr jixt i`n ok

,xity jixt Ð i"yx yexitl `nlya ?dleqt xfa

idp ?jixt i`n Ð awri epiax yexitl la`

e`l mewn lkn Ð xfa dleqt dxt zhigyc

d`xp dide .oilega inp zbdepc oeik ,`id dcear

dcear e`l dhigy :yxtle ok i"yx yxit ayiil

miyp elit`e oileqtd lk da exykedc oeik ,`id

dcear `aiyg `l `nzqn Ð mi`nhe micare

zbdepc meyn e` ,`diy mrh dfi`n mewnd iptl

:jixt xcde .`pixg` `nrh meyn e` ,oilega inp

lk da exykedcn Ð `id dcear e`lc jl `pn

oebk xfa dleqt `idy dhigy yi `lde ,oileqtd

Ð dcear e`l :yxtn oeyny epiaxe !dxt zhigy

,mipta cenri lawndy opira dlaw iabc

Ð hgye miptl eci hiyede cnr m` dhigyae

:(a,al my) "oileqtd lk" wxta opiyxcck ,xyk

'd iptl xwad oa"oernyl :dywd envra `ede ."

hgey ly eici ediy xn`e mzd biltc ,ipnizd

ivn edin ?xninl `ki` i`n hgypd on miptl

izd oernyl elit`c xninle`l dhigy ipn

cenriy jixv miycw iycwa ixdy ,`id dcear

"onewn edfi`" wxta opiyxcck ,oetva lawnd

opira `l hgeyae ,gwi el "gwle"n (`,gn my)

`nw wxta jixt ike .oetva hgeyd cenriy

xn`de (a,e) zegpnc `nw wxtae (a,ci) migafc

dxt ip`y ipyne ,dleqt xfa dxt zhigy ax

ly extn jxtil :dniz Ð `id ziad wca iycwc

ivn ded `le ,xfa dleqt xn`c o`nl oxd`

xa l`eny iax axd ixen il xn`e !ikd iiepyl

`kil mzdnc :l"vf oevlw sqei axd mya dnly

`dc Ð `id dcearc meyn e`l mzdc ,jxtinl

lecb odka `l` ,mipdkd x`ya elit` dleqt

.milra opirac ,`id dcear e`lc dkinq` dedc icin ,milra opirac `pngx ilb `l` ,dicegléðàùwxtae (a,ci) migafc `nw wxta opixn` inp ikde Ð `id ziad wca iycwc dxt

wca iycw i`c ,`id gafn iycw dxt dpin rny iab (mye a,bk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt yixa yxity ,i"yx yexitl o`kn dywe .(a,`i) zereayc `nw wxtae (a,e) zegpnc `nw

dxf dceare dexr xac Ð da lqet mende li`ed ,dxt ip`y `l` ?xiykn oerny iaxe ,otec `veia dleqte `ipz dnl` ,otec `veia lqtiz dzrn `l` .driaxa `lqtin in Ð `id ziad

`lqtinc oerny iax dcenc i`de .otec `veia `lqtin `l ikdle ,`id ziad wca iycw oerny iaxle .otec `veiae driaxa `lqtin ikdle ,`id gafn iycw opaxlc i"yx yxite .da lqet

`le oerny iaxk Ð `id ziad wca iycw dxt xn`wc izkec dnka cenlzdc inzq lk ok m`c ,eyexitl dywe .da oilqet dxf dceare dexr xac da lqet mendc oeikc meyn ,driaxa

.izkx`d ,`aex xza ilf`c `zlin `d `pnc `zrnya ,(z`hg d"c `,`i) oilegc `nw wxtae .yxetn mye ?opaxk

éèåòîìcg`k mi`ad miaezk ipy dtixye dhigy iedc meyn xninl `kile .hrnl il yiy `ed daeg ike ?i`n ihernl xn`w i`n :il dniz Ð 'ek dxt` ztiq` ihernl `nili` i`n

nl jixhvi` i`n Ð edleka liqt i`c ,edleka liqt `l zrcd gqid jgxk lrc d`xpe .ikixv jxvin `dc Ð cg`k oi`a opi` ,daxc`c .oicnln oi`edtixyae dhigya azki

`zklid i`nl .dpin xnbipe edlek ezipe ,dxt dxykznc `ed `zydc ,dcear `le dcear zligz opi`y ,x`yd on zg`a e` dinin ielin e` dxt` ztiq` iab diazkil ?iccdn ez` `lc

.i`n ihernl xn`wc epiide ,zrcd gqid da lqt `lc ,`zeaiyg mey dl oi`y dcear ihernl dpin rny `l` ?`zeaiygc `zlin `cg lka yiy izxza diazk
zxnynl
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קצט ezny in` cenr an sc ± iyily wxt`nei
æåæ øùò ì÷ùî äøô ìù.caek `irac Ðøéòù ìùipy lwyn ,dwelg `irac Ð

.jka diice ,mirlqòøåöî ìù`d `le `d `lc Ð:opiqxb ikd .lwya dil ibq Ð

ïîéñå .äøôá ïðáøå àúôìç ïá ïåòîù 'ø äá éâéìôdid cg`y xnel drhz `ly Ð

daxnd cg` :(`,iw zegpn) epipyy ,oniq jl `dz ef dpyn ,mirlq ipy lwyn xne`

.minyl eal oiekiy calae ,hirnnd cg`e

xeriy da ozp cg`dy xnel xekfz df oniqa

`we xeriy da ozp cg`de ,olekn daxnd

xkfed `l ipepia xeriy la` ,olekn hrnn

.o`kéâéìô äøôá àì.dxt ly oeyla Ð

àîåé àåääåiqiw xa `iax gp ,da ibilti`c Ð

.mkg my Ðøôëî,zxtkn miwicv zzin Ð

dknqp dnl :(`,gk ohw cren) `nlra xn`ck

dpedk icbal oxd` zzinicba dn :jl xnel Ð

.zxtkn miwicv zzin s` oixtkn dpedkìù
åøô.mixetkd mei ly lecb odk xt Ðøæòìà

ä÷åçål` dze` mzzpe" da aizk xfrl` Ð

(my) aizke (hi xacna) 'ebe "odkd xfrl`

dweg aizkc `kid lke "dxezd zwg z`f"Ð

.`ed `aekirä÷åçå ïøäà(fh `xwie) aizkc Ð

"xtke el xy` z`hgd xt z` oxd` aixwde"

aizke 'ebe "el xy` z`hgd xt z` hgye" 'ebe

mkl z`f dzide" ,(my) `pipra "zen ixg`"a

."l`xyi ipa lr xtkl mler zwgläèéçù
àéä äãåáò åàì.dhigy` dweg `niiw `le Ð

àéä úéáä ÷ãá éùã÷ã äøô éðàùoi` xnelk Ð

,`nlra minc zyecw `l` ,gafnd zyecw da

cv oi` jkld ,dgynd xda dzhigy ixdy

.da zeey zeceard lke da zewlgp zecear

àåä ïëã ïë àìåext zhigy` :dinza Ð

`id sebd zyecwc,dweg `aizk `l Ð

!xfa `lqtine dweg daizk dxt zhigy`e

mirbp ze`xn`rbpk") (bi `xwie) aizkc Ð

."odkd oxd` l` `aede (d`xpäúåà èçùå
åéðôìeiptl aizkcn Ðe`l dhigydc llkn Ð

iptl xg` dze` hgye ,`l` i`w xfrl``

.xfrl`áøåi`ne ,dhgy xfrl` mlerl Ð

eiptl.dzxinyn ezrc giqi `ly Ðàúùäã
äøô àøùëúîã àåädpi` dnvr lk ixdy Ð

.dxt`l `l` dieyréàî éèåòîìliqt `lc Ð

.dxt dyrna zrcd gqid daäøôà úôéñàÐ

.(hi xacna) 'ebe "xedh yi` sq`e"íéî éåìéîå
.zefdl xt` jezl zzl Ðùåãé÷ì`id Ð

.cgi oaxrne ,xt`d lr min zpizp
úøîùîì
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éës` caek meyn Ð mirlq dxyr lwyn dxt ly ozpei iaxc dinyn dyxit oiax `z`

caek dil zil ozpei iaxlc ,`id i`pz `ax xn`ck ,caekl yiig `l ozpei iaxc ab lr

mixtql elit`e .zttkpa o`k zglewa o`k xn`c iia`c `iepiyk dil `xiaq oiax `ny Ð

iaxc `ail` mewn lknc ,ok uxzl jixv opgei iaxc dinyn dyxit oiax `z` ik iqxbc

.izrny zepeyl yly xn` edi`c ,dyxit ozpei

xn`wc izrny zepeyl yly :xnel yi inp i`

,xn`w izrnye ,caek dil zi`c o`nl `ail`

.dil `xiaq `l dile

äèéçùyxit `zkec lka Ð `id dcear e`l

:`ed dnize .xfa dxiykc meyn i"yx

i`c dhigy ixde jixt (a,ci) migafc `nw wxtac

e`l dhigy :ipyne !xfa dxiyke ,dlhal xyt`

ixdy ?ef `id daeyz dn `zyde .`id dcear

xyt` i`c oeik xfa lqtil dl didy dywd

e`lc :y"piilxe`n awri epiax yxite !dlhal

m` :dywe .oilega elit` zbdepc Ð `id dcear

dxt zhigy ax xn`de ,mzd dlr jixt i`n ok

,xity jixt Ð i"yx yexitl `nlya ?dleqt xfa

idp ?jixt i`n Ð awri epiax yexitl la`

e`l mewn lkn Ð xfa dleqt dxt zhigyc

d`xp dide .oilega inp zbdepc oeik ,`id dcear

dcear e`l dhigy :yxtle ok i"yx yxit ayiil

miyp elit`e oileqtd lk da exykedc oeik ,`id

dcear `aiyg `l `nzqn Ð mi`nhe micare

zbdepc meyn e` ,`diy mrh dfi`n mewnd iptl

:jixt xcde .`pixg` `nrh meyn e` ,oilega inp

lk da exykedcn Ð `id dcear e`lc jl `pn

oebk xfa dleqt `idy dhigy yi `lde ,oileqtd

Ð dcear e`l :yxtn oeyny epiaxe !dxt zhigy

,mipta cenri lawndy opira dlaw iabc

Ð hgye miptl eci hiyede cnr m` dhigyae

:(a,al my) "oileqtd lk" wxta opiyxcck ,xyk

'd iptl xwad oa"oernyl :dywd envra `ede ."

hgey ly eici ediy xn`e mzd biltc ,ipnizd

ivn edin ?xninl `ki` i`n hgypd on miptl

izd oernyl elit`c xninle`l dhigy ipn

cenriy jixv miycw iycwa ixdy ,`id dcear

"onewn edfi`" wxta opiyxcck ,oetva lawnd

opira `l hgeyae ,gwi el "gwle"n (`,gn my)

`nw wxta jixt ike .oetva hgeyd cenriy

xn`de (a,e) zegpnc `nw wxtae (a,ci) migafc

dxt ip`y ipyne ,dleqt xfa dxt zhigy ax

ly extn jxtil :dniz Ð `id ziad wca iycwc

ivn ded `le ,xfa dleqt xn`c o`nl oxd`

xa l`eny iax axd ixen il xn`e !ikd iiepyl

`kil mzdnc :l"vf oevlw sqei axd mya dnly

`dc Ð `id dcearc meyn e`l mzdc ,jxtinl

lecb odka `l` ,mipdkd x`ya elit` dleqt

.milra opirac ,`id dcear e`lc dkinq` dedc icin ,milra opirac `pngx ilb `l` ,dicegléðàùwxtae (a,ci) migafc `nw wxta opixn` inp ikde Ð `id ziad wca iycwc dxt

wca iycw i`c ,`id gafn iycw dxt dpin rny iab (mye a,bk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxt yixa yxity ,i"yx yexitl o`kn dywe .(a,`i) zereayc `nw wxtae (a,e) zegpnc `nw

dxf dceare dexr xac Ð da lqet mende li`ed ,dxt ip`y `l` ?xiykn oerny iaxe ,otec `veia dleqte `ipz dnl` ,otec `veia lqtiz dzrn `l` .driaxa `lqtin in Ð `id ziad

`lqtinc oerny iax dcenc i`de .otec `veia `lqtin `l ikdle ,`id ziad wca iycw oerny iaxle .otec `veiae driaxa `lqtin ikdle ,`id gafn iycw opaxlc i"yx yxite .da lqet

`le oerny iaxk Ð `id ziad wca iycw dxt xn`wc izkec dnka cenlzdc inzq lk ok m`c ,eyexitl dywe .da oilqet dxf dceare dexr xac da lqet mendc oeikc meyn ,driaxa

.izkx`d ,`aex xza ilf`c `zlin `d `pnc `zrnya ,(z`hg d"c `,`i) oilegc `nw wxtae .yxetn mye ?opaxk

éèåòîìcg`k mi`ad miaezk ipy dtixye dhigy iedc meyn xninl `kile .hrnl il yiy `ed daeg ike ?i`n ihernl xn`w i`n :il dniz Ð 'ek dxt` ztiq` ihernl `nili` i`n

nl jixhvi` i`n Ð edleka liqt i`c ,edleka liqt `l zrcd gqid jgxk lrc d`xpe .ikixv jxvin `dc Ð cg`k oi`a opi` ,daxc`c .oicnln oi`edtixyae dhigya azki

`zklid i`nl .dpin xnbipe edlek ezipe ,dxt dxykznc `ed `zydc ,dcear `le dcear zligz opi`y ,x`yd on zg`a e` dinin ielin e` dxt` ztiq` iab diazkil ?iccdn ez` `lc

.i`n ihernl xn`wc epiide ,zrcd gqid da lqt `lc ,`zeaiyg mey dl oi`y dcear ihernl dpin rny `l` ?`zeaiygc `zlin `cg lka yiy izxza diazk
zxnynl
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ר
ezny ina cenr an sc ± iyily wxt`nei

äãð éîì úøîùîì.odn dfiy cr xeniy ikixvc rnyn Ðáøì äéòåéñì:xn`c Ð

.dleqt xfa dzhigy dxtäùàá äøéùë ïéà äéîéî úàæä.dl yxtn onwl Ðïéàå
íåéá àìà äøéùë."iyilyd meia ea `hgzi `ed" (hi xacna) aizkc Ðúåáøì ïééðî

úòìåú éðùå áåæàå æøà õò úëìùäå äúôéøùå äîã úàæäå äîã úìá÷å äúèéçùÐ

dy`a oiprl eli`c .meia `l` oixyk eidi `lc

eda aizk edlekc ,iieaxl jixhv` epi` yi`ak

.odk e` xfrl` e`äîã úàæäågkep l`" Ð

."minrt ray cren ld` iptøîåì ãåîìú
äøåúzg` dxez (my) "dxezd zwg z`f" Ð

.dzcear lklúàæ øîåì ãåîìúaezkd z` Ð

.siqez l`e ,miiw o`káåúëä äáéøù øçà
èòéîå,hrin i`ne daix i`n yxit `le Ð

zn`d z` da opeazdl `l` oxqn `l dzrn

.xyid z`eúàæäî ïìåë ïéãéîì åðà éøä úøîà
äéîéî.ea yxetn dlild leqty Ðïéàù

ùéàáë äùàá íéøùëaef` gwle" :onwlck Ð

.(my) 'ebe "xedh yi` mina laheéàî éàäå
äéúáåéúdhigy ipzwcn `nip i` ,l`enyl Ð

.xfa inp dleqt dy`a dleqtàîòè éàî äùà
dy`a dleqt dhigyc dil `pn Ð?`nlya

dnc z`fde dnc zlawxfrl` gwle" aizk Ð

law epiid Ð "dncn odkdipt gkp l` dfde" ,d

lirl inp dtixye ,dz`fd epiid Ð "cren ld`

eipirl dxtd z` sxye xcde ,odk aizk dpin

`l` ,aizk odk aef`e ur zklyde ,xfrl`c

?`kidn dhigyäùà àìå øæòìàjgxk lre Ð

"eiptl dze` hgye"dil yixc `w xfrl`` Ð

d`ex xfrl`e hgey xg` `diy i`c ,axk `pz

l`eny yixcckdy` hrnn `kidn Ð?`l`

dy` hrnnc ikid ike ,`pz dil yixc xfrl`n

`kdn.xf inp opihrnn Ðäìåë äùøôä ìëÐ

.ef xg` ef zexecq dizeceary enk ,dxt ly

àìéîî òîùîå òîùî ãéî àéöåî òîùîÐ

zhiy zeeydl leki jpi` da wcwczyk

df miey dize`xwn lk eidiy ,deya dyxtd

`iven df `xwn rnyny oda yi `l` ,df mr

df lqty dn ,eiptly `xwn rnyn llkn

da yie ,df lqet df xiykdy dn e` ,df xiykd

`linn oiniiwzny zernyn ze`xwn

epi`e enewna cner rnyndy ,ezernyn

oiadl jl yi oxeciq itle .exiag llkn `iven

.`linn rnyn ine ,exiag llkn `ivend edn

.dlek z` jlede yxec eiykreøæòìàìÐ

.obq `edyïäëá úåøåãì øîàã ïàîì àîìùá
øéôù èåéãä`icda `xw dl raw `lc oeikc Ð

lecb odk e` obq.da oixyk mipdk lk Ðàìù
åèçù íéúù åøîàézek`ln lky ol `niiwe Ð

wxt dxt) opzck ,dze` zelqet dnr zeyrpd

seq cre dligzn dxta wqerd lk :(c dpyn c

inp (`,bn) onwle ,dk`lna dze` oilqet

zxg` hegyi `ly Ð "dze` hgye" :opixn`

.dnräúåà øîàðù íåùî."dze` `ivede" Ðàø÷ã àîòè ùéøããdxiyr dpnl` :(`,ehw) `rivn `aaa Ðdipr ,dze` oipkynn Ðjixv dz`y iptn ,dze` oipkynn oi` Ð

.dizepikya rx my d`iyn dz`e ,dl xifgdl
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úøîùîì?dtixyae dhigya `xw jixhvi` i`n ok m` :il dniz Ð aizk dcp inl

`l` ,ikixv `lc inp ikd oi`c xninl `kile .zlze izxzn `cg iziz ikdae

meyn Ð dklyd ihernl xn`wc `de .oicnln oi`e cg`k oi`ad oiaezk ipy edl eed

ur zklyd ihernl `l` xn`wc rnync :`cg .oicnln oi`e cg`k oi`ad miaezk dylyc

`xwirnc dxt` ztiq` ihernlc [`inec] ,fx`

miaezk ipy gkn `le ,xn`w xezi gkn `eddc

dyly gkn i` :cere .ziyixtck ,cg`k oi`ad

i`n ok m` Ð fx` ur zklyd hrnn `w miaezk

dxtc dteb e`lc xacl mrh xninl jixhvi`

,edlekn `iz` `l dhigyc :xnel yie ?edpip

xn`z ,oilega oibdep opi`y Ð edlekl dnc

ikdle .oilega zbdepy `id dcear e`lc dhigya

oilega enk zrcd gqid lqtin `lc xn`p

oic edlekl dnc Ð edlekn `iz` `l inp dtixye

,d`fdl cin efgc zrcd gqid oda leqtiy `ed

oke ,zefdl ick mcd lawn dhigy zrya cinc

oie`x [yeciwe] dinin ieline dxt` ztiq`a

ztiq`e .dtixya ok oi`y dn .d`fdl xzl`l

azkinl jixhvi` Ð yeciwe dinin ieline dxt`

edlekl dnc ,ez` `l edleknc ,"zxnynl" eda

i`n` :zeywdl oi`e .dlilae dy`a mileqty Ð

dxt` ztiq`a ozyly lka azkinl jixhvi`

ezipe ,ediipin cga [aezkl] ?yeciwe min ieline

did `ly mdn dfi`c :xnel yic !dipin jpi`

ur zklyd hrnn iziid `le ,ehrnn iziid azkp

dy`a oixiyk ipdc oeik ,`zyd opihrnnck fx`

.dy`a leqt fx` ur zklyde ,yi`ak

óàfx` ur zklyde cr 'eke dhigy `ia` ip`

z`fd dn xn`w `l i`n` :il dniz Ð

lk s` ,edpip dxtc dteb zcearc ,zcgein dinin

dinin ieline dxt` ztiq` iaxpe .dxtc dtebc

dteb e`lc aef`e fx` ur zklyd hrnpe ,yeciwe

gqid iab lirl opixn` inp ikdc .edpip dxtc

:xnel yie !zrcdur zklyd iieaxl `ed `xaqc

ieline dxt` ztiq`n ith zrlez ipye aef`e fx`

,dy`a elit` mixiyk edpdc oeik ,yeciwe dinin

,inp lirle .odk edl irawc i`d ilek iaiyg jpde

zrcd gqid `xw liqtc e`l i` ,zrcd gqid iab

ded Ð yeciwe min ieline dxt` ztiq`a `icda

.fx` ur zklyda `le ,`herin oda opinwen

ihernl `nili` `xwirn lirl xn`wc ,rcz

.'ek dxt` ztiq`
axl

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

úëìLä éèBòîì àlà .áéúk "äcð éîì úøîLîì"§¦§¤¤§¥¦¨§¦¤¨§©¥©§¨©
æøà õòáBæàåéðLeúòìBú.eäðéð äøôc dôeb åàìc ¥¤¤§¥§¦©©§¨¨§¨¨¦§

éaøå ,äøLk :øîà éîà éaø ,øæa äøt úèéçL ,øîzéà¦§©§¦©¨¨§¨©¦©¦¨©§¥¨§©¦
éøîàå ,äøLk :øîà àìeò .äìeñt :øîà àçtð ÷çöé¦§¨©¨¨¨©§¨¨¨©§¥¨§¨§¦
:áøì déòeiñì àaà øa òLBäé éaø áéúî .äìeñt :dì̈§¨§¦©¦§ª©©©¨§©¥§©
,Léàák äMàa ïéøLk ïéàL äéîéî úàfä àlà éì ïéà¥¦¤¨©¨©¥¤¨¤¥§¥¦§¦¨¦§¦
úìa÷å ,dúèéçL úBaøì ïéépî ,íBia àlà ïéøLk ïéàå§¥§¥¦¤¨©¦©¦§©§¦¨¨§©¨©

,dîcúàfäådúôéøNe ,dîcáBæàå æøà õò úëìLäå , ¨¨§©¨©¨¨§¥¨¨§©§¨©¥¤¤§¥
úòìBú éðLe¯éðàL ìBëé ."äøBz" øîBì ãeîìz §¦©©©§©¨¨¤£¦

óà äaøîúôéñàéelîe døôàíéîLecé÷å¯ãeîìz §©¤©£¥©¤§¨¦©¦§¦©§
àéöBäìe elà úà úBaøì úéàø äîe ."úàæ" øîBì©Ÿ¨¨¦¨§©¤¥§¦
éøä :zøîà ,èòéîe áeúkä äaéøL øçà ?elà úà¤¥©©¤¦¨©¨¦¥¨©§¨£¥

äéîéî úàæä äî .äéîéî úàfäî ïlek ïéãîì eðà¯ ¨§¥¦¨¥©¨©¥¤¨¨£¨©¥¤¨
,íBia àlà ïéøLk ïéàå Léàák äMàa ïéøLk ïðéà¥¨§¥¦§¦¨¦§¦§¥§¥¦¤¨©
dîc úàfäå dîc úìa÷å dúèéçL àéáà éðà óà©£¦¨¦§¦¨¨§©¨©¨¨§©¨©¨¨
ìéàBä ,úòìBú éðLe áBæàå æøà õò úëìLäå dúôéøNe§¥¨¨§©§¨©¥¤¤§¥§¦©©¦

Léàák äMàa ïéøLk ïéàå¯.íBia àlà ïéøLk ïéà §¥§¥¦§¦¨¦§¦¥§¥¦¤¨©
ìéàBä ,Lecé÷å íéî éeléîe døôà úôéñà éðà àéöBîe¦£¦£¥©¤§¨¦©¦§¦¦

äLàa ïéøLëeLéàák¯.äìéláe íBia éîð ïéøLk §¥¦§¦¨¦§¦§¥¦©¦©©©§¨
ïéìeñt äMàa ïéìeñôcî àîéìéà ?àúáeéz éàî éàäå§©©§§¨¦¥¨¦¦§¦§¦¨§¦

øæa éîð¯ïéìeñtL ,çéëBz äéîéî úàfääMàa ©¦§¨©¨©¥¤¨¦©¤§¦§¦¨
!øæa ïéøLëe¯éàî äMà :dézáeéz eðééä ,ééaà øîà §¥¦§¨¨©©©¥©§§§¥¦¨©

àîòè¯éîð øæ ,äMà àìå øæòìà¯.øæ àìå øæòìà ©§¨¤§¨¨§Ÿ¦¨¨©¦¤§¨¨§Ÿ¨
ãiî àéöBî òîLî ,dlek äLøtä ìk :àleò øîà̈©¨¨©¨¨¨¨©§©¦¦¨
øæòìà ìà dúà ízúðe" :àìénî òîLîe ,òîLî©§©©§©¦¥¨§©¤Ÿ¨¤¤§¨¨

"ïäkä¯àkéà .øæòìàì úBøBãì àìå øæòìàì dúBà ©Ÿ¥¨§¤§¨¨§Ÿ§§¤§¨¨¦¨
úBøBãì :éøîàc àkéàå ,ìBãb ïäëa úBøBãì :éøîàc§¨§¦§§Ÿ¥¨§¦¨§¨§¦§
ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àîìLa .èBéãä ïäëa§Ÿ¥¤§¦§¨¨§©§¨©§§Ÿ¥

èBéãä¯ìBãb ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àlà ,øétL ¤§©¦¤¨§©§¨©§§Ÿ¥¨
¯?déì àðî¯.íéøetkä íBiî "äwç" "äwç" øîb §¨¥¨©ª¨ª¨¦©¦¦

"dúà àéöBäå"¯:ïðúãk ,dnò úøçà àéöBé àlL §¦Ÿ¨¤Ÿ¦©¤¤¦¨§¦§©
úàöì äöBø äøt äúéä àì¯.eèçL äøBçL eøîàé àlL ,äøBçL dnò ïéàéöBî ïéà Ÿ¨§¨¨¨¨¨¥¥¦¦¦¨§¨¤ŸŸ§§¨¨£
äneãà dnò ïéàéöBî ïéàå¯íMä ïî àì :øîBà éaø .eèçL íézL eøîàé àlL §¥¦¦¦¨£¨¤ŸŸ§§©¦¨£©¦¥Ÿ¦©¥

"dúà" øîàpL íeMî àlà ,äæ àeä¯!"dúà" áéúk àä ,àn÷ àpúå .dcáì¯ïàî ¤¤¨¦¤¤¡©Ÿ¨§©¨§©¨©¨¨§¦Ÿ¨©
àn÷ àpz¯.àø÷c déîòè Léøãc ,àéä ïBòîL éaø¯?eäééðéa éàî¯eäééðéa àkéà ©¨©¨©¦¦§¦§¨¥©§¥¦§¨©¥©§¦¨¥©§

÷éôàã

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

יומא. פרק רביעי - טרף בקלפי דף מב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עומד הוא בקרן אורה, זאת-אומרת בד' אמות של תורה, ועליו לנצל חלק יפה זה במילואו.
ממכתב י"ז סיוון, תשי"ט



רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc `nei(oey`x meil)

ixdáéúk 'äcð éîì úøîLîì'mda(h hi xacna)mikixvy cnll , §¦§¤¤§¥¦¨§¦
leqtn ehrnzdy mda xnel jiiy `le ,d`fd zry cr xeniy

:`xnbd daiyn .zrcd gqid,àlà`a df weqtúëìLä ,éèeòîì ¤¨§©¥©§¨©
úòìBz éðùe áBæàå æøà õòmewn didy ,dxtd ztixy jez l` ¥¤¤§¥§¦©©

nzde ,zrcd gqida mda leqtlmeyn df leqtn ehrdôeb åàìc§¨¨
eäðéð äøôc.dnvr dxtd seba miyrp mpi` - §¨¨¦§

:dxta xf zhigya zewlegd zetqep zehiy d`ian `xnbd
äøt úèéçL ,øîzéàdnec`÷çöé éaøå ,äøLk øîà énà éaø ,øæa ¦§©§¦©¨¨§¨©¦©¦¨©§¥¨§©¦¦§¨

dì éøîàå ,äøLk øîà àìeò .äìeñt øîà àçôðexn`y yie - ©§¨¨©§¨¨¨©§¥¨§¨§¥¨
y enya.äìeñt§¨

:xf zhigya l`enye ax zwelgna oecl zxfeg `xnbdéaø áéúî¥¦©¦
áøì déòeiñì àaà øa òLBäé.dleqt dxta xf zhigyy xaeqd §ª©©©¨§©¥§©

,`ziixaa epipyéì ïéà,weqtd oeyln cenlläéîéî úàfä àlà- ¥¦¤¨©¨©¥¤¨
,`nhd lr z`hgd in,Léàák äMàa ïéøLk ïéàL,oldl x`eanke ¤¥§¥¦§¦¨¦§¦
,íBia àlà ïéøLk ïéàåxn`py(ai hi xacna)mFIA Fa `Hgzi `Ed' , §¥§¥¦¤¨©¦§©¨©

.'iyilya `hgzi `ed' xn`p `le 'iWilXd,dúhéçL úBaøì ïéépî ©§¦¦¦©¦§©§¦¨¨
dîc úàfäå ,dîc úìa÷å,ycwnd ipt len l`å ,dúôéøNeúëìLä §©¨©¨¨§©¨©¨¨§¥¨¨§©§¨©

úòìBz éðLe áBæàå æøà õòmixyk mpi` el` lky ,dtixyd jezl ¥¤¤§¥§¦©©
.meia eyrp m` `l`øîBì ãeîìzd zTg z`f','äøBzdxez `dzy ©§©Ÿª©©¨

dleqty z`hgd in z`fda yxtzpy oeike ,dizecear lkl zg`
.dlila mileqty zeceard lkl cenll yi ,dlilaìBëéiziid ¨

,xneläaøî éðàLdlil leqtlíéî éeléîe døôà úôéñà óà ¤£¦§©¤©£¦©¤§¨¦©¦
,Lecé÷åúàæ' ,øîBì ãeîìzz` wx zeaxl yi ,xnelk ,'dxFYd zTg §¦©§©Ÿª©©¨

.zetqep zek`ln siqedl `le ,o`k xn`py:àúééøáä úìàåù
cenil yie ,dlil leqtl zecear x`y daxny cenil yie xg`n

,xxal yi ,dlil leqtn zecear hrnnyúBaøì úéàø äîeleqta ¨¨¦¨§©
dlilelà úàzklyde ,dtixy ,mcd z`fd ,mcd zlaw ,dhigy - ¤¥

,zrlez ipye aef`e fx` uràéöBäìe[hrnl-]elà úàztiq` - §¦¤¥
daiyn .dlil leqt mda oi`y ,yeciwe min ielin ,xt`d

:`ziixadáeúkä äaéøL øçàzeceardn wlgèòéîemwlg z` ©©¤¦¨©¨¦¥
edn dfa opeazdl yi ,hrin dne daix dn yxit `le ,xg`d

jkle .xyide zn`dà éøä ,zøîàïéãîì eða dlil leqtïlek ¨§©§£¥¨§¥¦¨
,äéîéî úàfäî,epiide .dlila dleqty xn`p dayäéîéî úàfä äî ¥©¨©¥¤¨¨©¨©¥¤¨

å ,Léàák äMàa ïéøLk ïðéàmbàéáà éðà óà ,íBia àlà ïéøLk ïéà ¥¨§¥¦§¦¨¦§¦§¥§¥¦¤¨©©£¦¨¦
z` ,'dxez' oeyln zeaxldîc úàfäå dîc úìa÷å dúèéçL§¦¨¨§©¨©¨¨§©¨©¨¨

ïéøLk ïéàå ìéàBä ,úòìBz éðLe áBæàå æøà õò úëìLäå dúôéøNe§¥¨¨§©§¨©¥¤¤§¥§¦©©¦§¥§¥¦
,Léàák äMàa,dinin z`fdl minec md ixde ,oldl x`eanke §¦¨¦§¦

y dfa mb mzeeydl yi jkleéðà àéöBîe ,íBia àlà ïéøLk ïéà¥§¥¦¤¨©¦£¦
z` df leqtnïéøLëe ìéàBä ,Lecé÷å íéî éeléîe døôà úôéñà£¦©¤§¨¦©¦§¦¦§¥¦
,Léàák äMàaehrnzdy xazqn jkle ,d`fdl minec mpi`e §¦¨¦§¦

e 'z`f'n.äìéláe íBia énð ïéøLk`ziixadn gken ,ok m`e §¥¦©¦©©©§¨
zhigy xiykdy l`eny lr dywe ,dxta zlqet dy` zhigyy

.xf
:`xnbd dgecéàäå,ef `ziixae -àzáeéz éàîzeywdl yi dn - §©©§§¨

.l`eny lr dpnnàîéìéà,`id `iyewdy ,xn`p m` -ïéìeñôcî ¦¥¨¦¦§¦
,øæa énð ïéìeñt ,äMàaixdeäéîéî úàfädnvrL ,çéëBzlr s` §¦¨§¦©¦§¨©¨©¥¤¨¦©¤

y it,äMàa ïéìeñtxn`py(gi hi xacna)xFdh Wi` miOA lahe' §¦§¦¨§¨©©©¦¦¨
,'ebe 'dGdee,z`f lkaøæa ïéøLëonwl x`eank(.bn)oixyk lkd' §¦¨§¥¦§¨

zx`an .dy` leqta ielz xf leqt oi`y gken ok m` ,'zefdl
:`xnbddézáeéz eðééä ,éiaà øîà.l`eny lr diyewd idef -äMà ¨©©©¥©§§§¥¦¨

àîòè éàîmeyn ,dleqt dy` zhigyy `ziixaa `pzl oipn - ©©£¨
xn`py(b hi my)Dz` hgWe 'ebe odMd xfrl` l` Dz` mYzpE'§©¤Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥§¨©Ÿ¨

yexcl yie ,'eiptl,äMà àìå 'øæòìà'df weqty ,oldl ax ixacke §¨¨¤§¨¨§Ÿ¦¨
zhigy ok enke ,xfrl` lr xn`pénð øæyiy meyn ,dleqt ¨©¦

,yexcl.øæ àìå 'øæòìà'xf zhigy xiykdy ,l`enyk `lye ¤§¨¨§Ÿ¨
.dxta

:dnec` dxt oica oecl zxaer `xnbdäLøtä ìk ,àìeò øîà̈©¨¨©¨¨¨
dlek,dnec` dxt ziiyr xcq lyòîLîmiweqt mpyi - ¨©§©

,mda cenild zernynyòîLî ãiî àéöBîz` lhane `iven - ¦¦©©§¨
weqtdy dn ,xnelk ,mcewd weqtd zernynn cnlpd oicd

.jtidle ,xiykn `ed lqet eiptlyàìénî òîLîemiweqt mpyie - ©§¨¦¥¨
.mdiptly weqtdn cnlpd oicl dey mdn cnlpd oicdy

dxt zyxta xn`p :eixac z` `ler yxtne(b hi xacna)ízúðe'§©¤
,'ïäkä øæòìà ìà dúà`weec ,df weqtn yexcl yiedúàz` - Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥Ÿ¨

zzl yi ,dyn inia dzyrpy dxtdøæòìàì,obq `edyàìå §¤§¨¨§Ÿ
øæòìàì úBøBãìziyrp dpi` mi`ad zexeca ziyrpy dxt la` - §§¤§¨¨

.weqtdn hrnzn dn ,dfa ewlgpe .xfrl` ici lr,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥
y hrnl weqtd zpeekúBøBãì`weec dyrizy jixv,ìBãb ïäëa §§Ÿ¥¨

`le.obq liren,éøîàc àkéàåy ,hrnl weqtd zpeekúBøBãì §¦¨§¨§¥§
s` ziyrp,èBéãä ïäëa.obq jixv oi`e §Ÿ¥¤§

:`xnbd zl`eyøétL ,èBéãä ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àîìLa- ¦§¨¨§©§¨©§§Ÿ¥¤§©¦
,obqa dzeyrl zexecl aeig oi`y hrnzdy oeik ,cenild oaen
.mipdkd lka dxyky xazqn jkl ,lecb odk jixvy xn`p `le

déì àðî ,ìBãb ïäëa úBøBãì øîàc ïàîì àlàixde ,df oic el oipn - ¤¨§©§¨©§§Ÿ¥¨§¨¥
daiyn .lecbd odkd ici lr dzyrp `l dyn dyry dxt elit`

:`xnbdøîb,dey dxfba cnlp df oic -íBiî 'äweç' 'äweç' ¨©¨¨¦
,íéøetkädxtd ziiyra xn`p ,epiide(a hi my),'dxFYd zTg z`f' ©¦¦Ÿª©©¨

mixetkd mei zceara xn`pe(hk fh `xwie)zTgl mkl dzide'§¨§¨¨¤§ª©
ziiyr s` lecb odka `weec `id mixetkd mei zcear dn ,'mlFr¨

.lecb odka `weec `id dxtd
weqtd jynda xn`p :miweqtd z` yexcl dkiynn `xnbd(my),

dúà àéöBäå',df weqtn cenll yie ,'dpgOl uEgn l`àéöBé àlL §¦Ÿ¨¤¦©©£¤¤Ÿ¦
dxt.dnò úøçà,`ed oicd mrheïðúãk(f"n b"t dxt)m` ,äúéä àì ©¤¤¦¨§¦§©Ÿ¨§¨

úàöì äöBø äøt,dziiyr mewnläøBçL dnò ïéàéöBî ïéàick ¨¨¨¨¥¥¦¦¦¨§¨
ick ,dnr z`vl dvxzyå ,eèçL äøBçL eøîàé àlLs`ïéà ¤ŸŸ§§¨¨£§¥

,äneãà dnò ïéàéöBîick,eèçL íézL eøîàé àlLixdy ,dleqte ¦¦¦¨£¨¤ŸŸ§§©¦¨£
onwl xn`py enke ,dze` zelqet dnr zeyrpd zek`lnd lk

(.bn).dnr zxg` hegyi `ly 'DzF` hgye'íMä ïî àì ,øîBà éaø §¨©¨©¦¥Ÿ¦©¥
äæ àeä,dnr zxg` mi`iven oi`y mrhd df `l -íeMî àlà ¤¤¨¦
øîàpL`ivFde','dúàd`iveiy 'dze`' dlindn mihrnne.dcáì ¤¤¡©§¦Ÿ¨§©¨

:`xnbd zl`eyàn÷ àpúåick ,dnr zxg` `ivei `ly x`iay §©¨©¨
,ehgy mizy exn`i `ly' áéúk àä`ivFde,'dúàezernyny ¨§¦§¦Ÿ¨

.'exn`i `ly' `ed mrhdy yxtl jxved recne ,dcal dze`
:`xnbd daiyndéîòè Léøãc ,àéä ïBòîL éaø ,àn÷ àpz ïàî©©¨©¨©¦¦§¦§¨¦©£¥

àø÷cmrhdy yxit jkle ,dxezd ipic mrh z` yxtne yxecy - ¦§¨
e` ehgy dxegy exn`i `ly ick `ed ,'Dz` `ivFde' xn`py§¦Ÿ¨

.ehgy mizy
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî`nw `pz ixac oia lcadd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .iax ixacl,eäééðéa àkéà¦¨¥©§
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בארץ-הקודש תיבנה ותיכונן יש להיזהר ביותר מלהשתייך לאיזה ארגון ואיגוד עד שיראו משך זמן בפעולותיו שרק אז אפשר לדעת 
מהותו מי הם הבעלי דיעה כו'.

ממכתב ח' סיוון, תשט"ו



xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc `nei(ipy meil)

÷étàc`ivedy -dãäa øBîçyygdy `nw `pzl ,dxtd mr - §©¦£©£¨
mihgey oi`y mircei lkdy oeik yyg oi` ,'exn`i `ny' `ed
s` ,dcal `vzy `id aezkd zxifby yxecy iaxle .xeng

.dxeq` xeng z`ved
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbd,'dúà èçLå'rnyneàlL §¨©Ÿ¨¤Ÿ

èBçLédxt cer,dnò úøçà.dkex` oikqa epiide ,dyrn eze`a ¦§©¤¤¦¨
hgWe' ,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdDz`ôìáøì ,'åéð §¨©Ÿ¨§¨¨§©

yexcl yi ,dxta xf zhigy lqetyäpnî Bzòc çéqé àlL¤Ÿ©¦©©§¦¤¨
,dhigyaeììàeîLyxtl yi ,dxta xf zhigy xiyknyøæ àäiL ¦§¥¤§¥¨

.äàBø øæòìàå èçBL¥§¤§¨¨¤
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbddîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå'§¨©¤§¨¨©Ÿ¥¦¨¨

Bòaöàa,'dGde`id ,ef dgiwlezlaw.mcdììàeîLyxecy §¤§¨§¦¨¦§¥
ick 'odkd xfrl`' xn`p ,dxyk xf zhigyy mcewd weqtdn

déøeãäàìdxtd zcear z` xifgdl -,øæòìàìzlaw dyrizy §©£¥§¤§¨¨
e .eci lr wx mcdáøì,xfrl`a wx dxyk dhigy s`y xaeqyéåä §©¨¥

,'xfrl`' mcd zlawa xn`py dnèeòéî ïéàå ,èeòéî øçà èeòéî¦©©¦§¥¦
úBaøì àlà èeòéî øçà,epiide ,èBéãä ïäk eléôàc.dlawa xyk ©©¦¤¨§©©£¦Ÿ¥¤§

weqtd ,l`enyl ,xnelk .'rnyn cin `iven' `ed df weqty ixd
.xfrl`a wx dxyk dlawy cnll ,xfa dxyky dhigyn `iven
,xfrl`a wx dxyky dhigy oicn `iven weqtd ,axl eli`e

.heicd odk ici lr dlaw xiykne
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdáBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìå'§¨©©Ÿ¥¥¤¤§¥

ì ,'úòìBú éðLeìàeîL,xfrl` ici lr wx ziyrp mcd zlawy §¦¨©¦§¥
cnll dgiwla 'odkd' xn`pèBéãä ïäëa eléôàce .dxykáøì ©£¦§Ÿ¥¤§§©

oi`y s` lr ,'odkd' aey azkpy dn ,heicd odka dxyk dlawy
c meyn `ed ,dlawl dgiwl oia wlgléøèöàC,cnll df weqt ¦§§¦

c oeikàðéîà êzòc à÷ìñc ,xnel jzrca dler did -ïåék ¨§¨©§¨£¦¨¥¨
cdgiwldåàìa,eäðéð äøôc äôebjklïäk éòaéì àìs` dxyke §¨¨§¨¨¦§Ÿ¦¨¥Ÿ¥

,xfa,ïì òîLî à÷.odka `weec dyrpy ¨©§©¨
`iven' `ed weqtd ,l`enyl .weqtd zernyna ewlgpy `vnp
wx dxyk dlawy cnlp eiptly weqta ixdy ,'rnyn cin
eli`e .heicd odka s` dxyk dgiwly cnlp df weqtae ,xfrl`a
odka dgiwl xiykny oeik ,'rnyn `linn' `ed weqtd ,axl

.dlawa enk heicd
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbd'ïäkä åéãâa ñaëå'zexnle §¦¤§¨¨©Ÿ¥

ptly weqta mbycnll 'odk' aey xn`p ,heicd odka xaecn ei
odkd didiy jixvyBðeäéëaicbaa `le dpedk icbaa yeal - §¦

zernynk yxcpe ,'rnyn `linn' `ed df weqty ixd .leg
.eiptly weqtd

,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbd.'áøòä ãò ïäkä àîèå'§¨¥©Ÿ¥©¨¨¤
aey xn`py dnne,'ïäk'yididiy cenllBðeäéëaicbaa yeal - Ÿ¥§¦

ziyrpd dxta s` ,dpedkïàîì àçéðä :àøîâä úìàåù .úBøBãì§¨¦¨§©
øîàclirl(:an)y ,'dze`'n mihrnnyúBøBãìziyrpèBéãä ïäëa §¨©§§Ÿ¥¤§

,xfrl`a wx `leøétLs` lry ,cnll jixvy dn oaen - ©¦
.dpedk icbaa dzeyrl yi ,dyn zxtn da liwd zexeclyàlà¤¨

øîàc ïàîì(my)y cnll `a 'dze`'yúBøBãìwx ziyrpïäëa §©§¨©§§Ÿ¥
,ìBãb,zeywdl yiàzLäzexecly ,epxngdïðéòa ìBãb ïäk ¨©§¨Ÿ¥¨§¦¨

,dxtd zhigyaàéòaéî Bðeäéëamby cnll weqt jixv ike - §¦¦©§¨
xac ixd ,dpedk icba aeig yi heicd odk da xzedy dceara
dceardn zebxc izya zezegt el` zecear oi`y `ed heyt
.dpedk icba `lle heicd odka zexyke ,lecb odk ici lr ziyrpd

:`xnbd daiynïéàmby `l` ,`ed heyt xac zn`a -àúléî ¥¦§¨
øîBçå ì÷a àéúàc,xnege lwa ecnll ozipy xac -dì áúëå çøè §¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨

àø÷.yxetna eze` dazke dgxh dxezd - §¨
z` miiwne jiynn ixdy ,'rnyn `linn' `ed df weqty ixd

.eiptly weqtdn yxcpy 'odk' zernyn
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdøôà úà øBäè Léà óñàå'§¨©¦¨¤¥¤

,'çépäå äøtäxn`p xak ixdy ,odk epiid 'xedh yi`'y x`al oi`e ©¨¨§¦¦©
`l` .'dxtd xt` z` sq`e' aezkl ozip dide ,mcewd weqta odk

,yexcl yiøfä úà øéLëäì ,'Léà'e .xt`d ztiq`a,'øBäè' ¦§©§¦¤©¨¨
.äMàä úà øéLëäì§©§¦¤¨¦¨

xn`py dne,'çépäå'`acnllwxy,çépäì úòc Ba LiL éîxyk §¦¦©¦¤¥©©§©¦©
jkle .dtiq`l,çépäì úòc ïäa ïéàL ïè÷å äèBL Løç eàöé̈§¥¥¤§¨¨¤¥¨¤©©§©¦©

.xt`d ztiq`l md mileqte
jixvn mcewd weqtdy ,'rnyn cin `iven' `ed df weqty ixd

.xfa dtiq` xyked df weqtae ,odk
:dyxtd jynd z` yexcl icka ,dpyn d`ian `xnbdíúä ïðz§©¨¨

(c"n d"t dxt),Lc÷ì ïéøLk ìkäxt`d lr mind z` zzl -õeç ©Ÿ§¥¦§©¥
äMàa ìñBôe ïè÷a øéLëî äãeäé éaø ,ïè÷å äèBL Løçî¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦§¨¨¥§¦¨

ñBðéâBøcðàáe:`xnbd zl`ey .[dy` wtq-]ïðaøc àîòè éàî §©§§¦©©£¨§©¨¨
.dy` mixiykne ,ohwe dhey yxga milqety:`xnbd daiyn

meynáéúëc(fi hi xacna)úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå'ozpe ¦§¦§¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨§¨©
,yxtl yie ,'ilM l` miIg min eilrðääôéñàa Cì éìñôc Cel` - ¨¨©¦©¦¤¤¦¨¨§¨§¦¨©£¦¨

,ohwe dhey yxg mdy ,xt`d ztiq`a elqtpyCì éìñtmb ¨§¦¨
ðäå ,Lecé÷aäôéñàa Cì éøLëàc E,dy`e xf mdyCì éøLëàmb §¦§¨¨§©§©¦¨©£¦¨©§©¦¨

.Lecé÷a§¦
:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøåxiykn recnepi`e ,ohwa yeciw §©¦§¨

:`xnbd daiyn .dtiq`a mixykd lr xn`p 'egwle'y yxtníà¦
'ç÷ìå' àø÷ àîéì ,ïk,'sq`e' xn`py enk cigi oeyla'eç÷ìå' éàî ¥¥¨§¨§¨©©§¨§
cnll ,miax oeylaíúä Cì éìñôc ïè÷ eléôàc,dtiq`aàëä ©£¦¨¨§¨§¦¨¨¨¨¨

yeciwadéì àðî ,äMà :úìàåùå àøîâä äôéñåî .øLkdcedi iaxl ¨¥¦¨§¨¥
,leqtlyxc dcedi iax :`xnbd daiyn .dtiq`a dxyk `id ixd

xn`py dnn,'äðúðå' àìå 'ïúðå'.yeciwl dleqt dy`y §¨©§Ÿ§¨§¨
:`xnbd zl`eyïðaøåmixyk dtiq`l mixykdy mixaeqy §©¨¨

:`xnbd daiyn .'egwle' xn`p mzhiyl recn ,yeciwláúk éà¦¨©
,'ç÷ìå' àðîçøweqtd jyndaeïúðå','ilM l` miIg min eilräåä ©£¨¨§¨©§¨©¨¨©¦©¦¤¤¦£¨

,àðéîà`fdd oi`dxyk dãç áéäéå ãç ìé÷Lc ãògweldy cr - £¦¨©§¨¦©§¨¦©
jkl ,mina epzepy df `ed xt`d z`'eç÷ìå' àðîçø áúkoeyla ¨©©£¨¨§¨§

.cigia dpizpe mipy ici lr xt`d zgiwl dlireny xnel ,miax
éáäéå éøz éì÷Lc ãò ,àðéîà äåä ,'eðúðå' 'eç÷ìå' àðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨§¨§§¨§£¨£¦¨©§¨§¥§¥§¨£¥

éøz,mipy mze` ici lr dyriz mina dpizpde xt`d zgiwly - §¥
jkl,'ïúðå' 'eç÷ìå' àðîçø áúkcnllãç áéäéå éøz éì÷L eléôàc ¨©©£¨¨§¨§§¨©©£¦¨§¥§¥§¨¦©

dzyrp ea ote`a zeidl dkixv dpizpd oi`y ,epiide ,xyk
.gwly in ici lr e` dgiwld

`linn' `ed weqtd ,opaxl .weqtd zyxca ewlgpy `vnp
iaxle .dtiq`a mixykd z` yeciwl xiykny oeik ,'rnyn
lqt ,eiptly weqtdy oeik ,'rnyn cin `iven' `ed weqtd ,dcedi
dy` lqete ohw xiykn df weqte dtiq`a dy` xiykde ohw

.yeciwa
,weqta xn`p :zyxece dtiqen `xnbdLéà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå'§¨©¥§¨©©©¦¦

øBäè.'dGdeïðaøìmixyk dy`e xfy mcewd weqta ecnly ¨§¦¨§©¨¨
,'xedh yi` sq`e' da xn`py dtiq`a enk leqt ohwe ycwl

,yexcl icka ,'xedh yi`' aey xn`p,äMà àìå 'Léà'dleqty ¦§Ÿ¦¨
e ,d`fda,ïèwä úà øéLëäì ,'øBäè'dtiq`a xyk epi`y s` lry ¨§©§¦¤©¨¨

.d`fda xyk ,yeciwae,äãeäé éaøìeyeciwe xyk ohw yeciwy §©¦§¨
,cnlle yeciwn zepyl `a df weqt ,leqt dy`,ïè÷ àìå 'Léà'¦§Ÿ¨¨

e ,dleqt ez`fdyäMàä úà øéLëäì ,'øBäè'.d`fda ¨§©§¦¤¨¦¨
,opaxl .'rnyn cin `iven' `ed df weqt `nlr ilekly ixd
dleqte ohwa dxyk d`fde ,ohwa leqte dy`a xyk yeciw
d`fde ,leqt dy`ae xyk ohwa yeciw ,dcedi iaxle .dy`a

.ohwa dleqte dy`a dxyk
:`xnbd dywn .dcedi iax zhiya dpc `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

dpyna(i"n a"it dxt),äúBfäì ïéøLk ìk,z`hg iníeèîehî õeç ©Ÿ§¥¦§©¦§
.äfîe Búòéiñî äMà ,úòc Ba [ïéàù] (ùéù) ïè÷å ,äMàå ñBðéâBøcðàå§©§§¦§¦¨§¨¨¤¥©©¦¨§©§¨©¤
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ezny in` cenr bn sc ± iyily wxt`nei
äãäá øåîç ÷éôàã"dze`" `dc ,xeq` iaxl .exn`i `ny `kilc ,ixy `nw `pzlc Ð

.aizkïäëä øæòìà ç÷ìå.dnc zlawa Ðìàåîùìxyk xfdy xnel "eiptl" wiicc Ð

gwle azk i`c .xfrl`l dxecd`l xfrl` dnc zlawa azkinl jixhvi` ,dhigyl

(erav`a dfde) dncnc rnyn ded Ð.i`w hgey`áøìxfrl`a dhigy xn`c inp Ð

`id,xfrl` dlawa azkinl dil ded `l Ð

aizk ikexfrl`l ,herin xg` herin ied Ð

.'ek herin xg` herin oi`e ,xg` `leç÷ìå ¥©

ìàåîùì æøà õò ïäëäd`fde dlaw xn`c Ð

zklyd ixeyk`l odk da aizk ,i`ed xfrl`a

cin `iven rnyn i`d ied .heicd odka fx` ur

xyknc axle .opixn`c ipd lk oke ,rnyn

heicd odka dlaw,`linn rnyn i`d ied Ð

jixhvi`e .eiptly `xwn llkn `iven epi`e

`le fx` ur gwle azk i`c ,odk dia azkinl

odk aizkgwle :`pin` ded Ðin lk Ð

,dlawc odk` dil opinwen ded `le ,dvxiy

.'ek dteb e`le li`ed `pin` jzrc `wlqïäëä
åðåäéëáded `lc ,`ed `xizi `xw odk i`d Ð

`p`e 'ebe "eicba qake" `l` azkinl dil

odk jnqnl `l` ,i`w dia ixii`c `d`c `prci

`le ,ziyrp dpedk icbaay :xnelk .eicba`

.leg icbaaáøòä ãò ïäëä àîèålr cnll Ð

.dpedk icba dkixvy zexecl ziyrpd dxt

øîàã ïàîì àçéðäodka zexecl ,lirl Ð

mixetkd mein dweg xnb `le ,heicdÐ

ly lr cnll ,`kd odk azkinl jixhvi`

.dpedk icbaa dyrzy zexecøæä øéùëäì ùéà
`kd aizk ,odka ixii` dipin lirlc meyn Ð

z` sq`e azk i`c ,xfd z` xiykdl "yi`"

dxtd xt`dipin lirlc ,odk `pin` ded Ð

.yi` `kd azk ,odka ixii`äùàä úà øéùëäì
`nh ihernl i`c Ðdiixw z`hgc ,`hiyt Ð

.`pngxùã÷ìilka xt`d lr min zzl Ð

.qxgàîèì åç÷ìå"xedh yi` sq`e" xza Ð

aizke ,dtiq` xg`y dcear `id ef ,aizk

"egwle",dy`e xf ,dtiq`a mixn`pd mze` Ð

.ohwe dhey yxg `leïë íàlirlc` li`ed Ð

cigi oeyla dtiq` iab `dc ,gwle `nip ,i`w

.diazkäéì àðî äùàmeyn ,qepibexcp` oke Ð

.dy` wtqïðáøålirlc` mlerl :jl ixn` Ð

cigi oeyl gwle aizk `lc `de ,i`wi`c Ð

cg liwyc cr `pin` ied ozpe gwle aizk

egwle aizk ,mind lr edpzi envr `ede xt`d

.ixz ilwy elit`c Ðáåæà ç÷ìåaizkc Ð

.yeciwd xg`y dcear `ide ,dinin z`fda

ïðáøìly oze`a dyrp yeciwd :ixn`c Ð

xf epiidc "xedh yi`" aizk dtiq`ae ,dtiq`

e`l `kdc xedh yi` jgxk lr dy`e

rnyn iedle ,ohw lqtinle dy`e xf ixeyk`l

`linnaezkpe dipin `xw wezyl ok m`c Ð

`prci `p`e ,dfde mina lahe aef` gwle

yxcnl `piazk ike .i`w dpin lirlc `eddac

dy` `le yi`cin `iven df rnyn jgxk lr Ð.rnynïè÷ øéùëäì øåäèdilqtc Ð

.yeciwaäãåäé 'øìå`xninl i`d `z` ,xyk ohwe yeciwa dleqt dy` :xn`c Ð

"yi`" :`kti`"xedh" ,ohw `le Ðrnync xninl `kil jgxk lrc .dy` xiykdl Ð

.dipin wezyil ok m`c `linn
ïåéë
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áøìxnel jixv jgxk lr Ð zeaxl `l` herin xg` herin oi`e herin xg` herin ied

,xfrl` `weec dhigye d`veda la` ,d`fde dlawa xyk `diy heicd odk zeaxl

zhigy lirl ax xn` `xif iax xn`c `de .xfrl`l dze` lirl opixn` ipyil edlekl `dc

,xn`w zexeclc :xnel yi ?heicd odka elit`e ,dxiyk odka `d rnync ,dleqt xfa dxt

xfrl`l "dze`"c `pyil `eddk dil `xiaqe

.heicd odka Ð zexecl `d ,odkd

ìëämind :i"yx yxit Ð ycwl oixyk

dnka dxt zkqnae .xt`d lr

`de ,mind lr xt`d oipzep eidy rnyn izkec

ozpe z`hgd ztixy xtrn `nhl egwle" aizkc

xt`d lr min rnync "ilk l` miig min eilr

miig min ozi eliaya "eilr ozpe" yxtl yi Ð

,ilka mirbep mindy rnyn daxc`e .ilk l`

.dlrnln mdilr ozep xt`de

éàîmzd jl ilqtc ohw elit`c `nhl egwle

yxgan ohwa ith xiyknc `de Ð xyk `kd

.zrc llkl iz`c meyn :xnel yi Ð dheye

ïúðådlek dxezd lkc ab lr s` Ð dpzp `le

dy` opihrnn `l ikd elit`e ,dxn`p xkf oeyla

ip`yc :xnel yi ,`icda yi` aizkc `kid `l`

oeyl "egwle" aizkc dixeaica `xw ipycn `kd

`le opiyxc ikdl Ð "ozpe" aizk xcde miax

.dpzpe

ãòditeb `edd :yexit Ð cg aidie cg liwyc

.mina dil axrn ,dil liwyc

ìëäqepibexcp`e mehnehn ueg zefdl oixiyk

oixyk lkdc zeipyn ixz ipdc :il dniz Ð 'ek

dpyn d wxt) dxt zkqna opzin zefdle ycwl

`l yeciwac `py i`n ,(i dpyn ai wxtae c

ipzwck ,qepibexcp`e dy` icda mehneh ipzw

inp dcedi iaxc `nw `pzc :xnel yie ?d`fd iab

,lxr wtq `edy iptn ycwl mehnehl dil liqt

mehneh :(a,ar zenai) "lxrd" wxta xn`ck

,lxr wtq `edy iptn ,leqt eyeciw Ð yciwy

yciwy qepibexcp` .leqt eyeciw yciwy lxre

iax .dy` wtq `edy iptn ,xyk eyeciw Ð

`nw `pze Ð qepibexcp`e dy`a lqet dcedi

dcedi iaxc `nw `pz epiid oizipznc dcedi iaxc

dil `xiaqc (my df mb) "lxrd" wxtc `ziixac

ipzw `lc `de ,`nh ik lxrl iaxnc `aiwr iaxk

oicinl oi` xnel yi Ð mehnehn ueg `nw `pz

`pze ,ueg oda xn`py mewna elit` zellkd on

.mehnehe `nhe lxr xiiye ohwe dhey yxgn ueg

dfdy lxr xn`c o`nl oizipznn jixt `lc `de

meyn :xnel yi Ð `ziixan jixte dxiyk ez`fd

ikdl ,dleqt ez`fdc `icda ipzw `ziixaac

.dpin jxtinl dil `gip

äùàdxt zkqnc `xza wxta Ð ezcrqn

zfge` ezcrqn cvik :yxtn `ztqeza

`iran `le .d`fd zrya elit` ,mind el

`zeax ith aiyg d`fdc ,aef`d zliah zrya

dipin dixyknc `xwc meyn ,aef`d zliahn

xiykdl Ð xedh :dipin opiyxce "xedh yi` mina lahe" aizkc azk dliaha ohw

py wxt seqa `zi`ck ,iccdl eywzi`c ,dliahn d`fd opitlie ,ohwd.(`,k) dlibnc i

zrya elit` ,ecia dfg` m`e :dlr miiqn (i dpyn) dxtc `xza wxtc oizipznae

ied d`fdc rnyn `ztqezac ,dfa mbnib h"petniqn wgvi epiaxe .leqt Ð diifd
`zeax
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רג ezny in` cenr bn sc ± iyily wxt`nei
äãäá øåîç ÷éôàã"dze`" `dc ,xeq` iaxl .exn`i `ny `kilc ,ixy `nw `pzlc Ð

.aizkïäëä øæòìà ç÷ìå.dnc zlawa Ðìàåîùìxyk xfdy xnel "eiptl" wiicc Ð

gwle azk i`c .xfrl`l dxecd`l xfrl` dnc zlawa azkinl jixhvi` ,dhigyl

(erav`a dfde) dncnc rnyn ded Ð.i`w hgey`áøìxfrl`a dhigy xn`c inp Ð

`id,xfrl` dlawa azkinl dil ded `l Ð

aizk ikexfrl`l ,herin xg` herin ied Ð

.'ek herin xg` herin oi`e ,xg` `leç÷ìå ¥©

ìàåîùì æøà õò ïäëäd`fde dlaw xn`c Ð

zklyd ixeyk`l odk da aizk ,i`ed xfrl`a

cin `iven rnyn i`d ied .heicd odka fx` ur

xyknc axle .opixn`c ipd lk oke ,rnyn

heicd odka dlaw,`linn rnyn i`d ied Ð

jixhvi`e .eiptly `xwn llkn `iven epi`e

`le fx` ur gwle azk i`c ,odk dia azkinl

odk aizkgwle :`pin` ded Ðin lk Ð

,dlawc odk` dil opinwen ded `le ,dvxiy

.'ek dteb e`le li`ed `pin` jzrc `wlqïäëä
åðåäéëáded `lc ,`ed `xizi `xw odk i`d Ð

`p`e 'ebe "eicba qake" `l` azkinl dil

odk jnqnl `l` ,i`w dia ixii`c `d`c `prci

`le ,ziyrp dpedk icbaay :xnelk .eicba`

.leg icbaaáøòä ãò ïäëä àîèålr cnll Ð

.dpedk icba dkixvy zexecl ziyrpd dxt

øîàã ïàîì àçéðäodka zexecl ,lirl Ð

mixetkd mein dweg xnb `le ,heicdÐ

ly lr cnll ,`kd odk azkinl jixhvi`

.dpedk icbaa dyrzy zexecøæä øéùëäì ùéà
`kd aizk ,odka ixii` dipin lirlc meyn Ð

z` sq`e azk i`c ,xfd z` xiykdl "yi`"

dxtd xt`dipin lirlc ,odk `pin` ded Ð

.yi` `kd azk ,odka ixii`äùàä úà øéùëäì
`nh ihernl i`c Ðdiixw z`hgc ,`hiyt Ð

.`pngxùã÷ìilka xt`d lr min zzl Ð

.qxgàîèì åç÷ìå"xedh yi` sq`e" xza Ð

aizke ,dtiq` xg`y dcear `id ef ,aizk

"egwle",dy`e xf ,dtiq`a mixn`pd mze` Ð

.ohwe dhey yxg `leïë íàlirlc` li`ed Ð

cigi oeyla dtiq` iab `dc ,gwle `nip ,i`w

.diazkäéì àðî äùàmeyn ,qepibexcp` oke Ð

.dy` wtqïðáøålirlc` mlerl :jl ixn` Ð

cigi oeyl gwle aizk `lc `de ,i`wi`c Ð

cg liwyc cr `pin` ied ozpe gwle aizk

egwle aizk ,mind lr edpzi envr `ede xt`d

.ixz ilwy elit`c Ðáåæà ç÷ìåaizkc Ð

.yeciwd xg`y dcear `ide ,dinin z`fda

ïðáøìly oze`a dyrp yeciwd :ixn`c Ð

xf epiidc "xedh yi`" aizk dtiq`ae ,dtiq`

e`l `kdc xedh yi` jgxk lr dy`e

rnyn iedle ,ohw lqtinle dy`e xf ixeyk`l

`linnaezkpe dipin `xw wezyl ok m`c Ð

`prci `p`e ,dfde mina lahe aef` gwle

yxcnl `piazk ike .i`w dpin lirlc `eddac

dy` `le yi`cin `iven df rnyn jgxk lr Ð.rnynïè÷ øéùëäì øåäèdilqtc Ð

.yeciwaäãåäé 'øìå`xninl i`d `z` ,xyk ohwe yeciwa dleqt dy` :xn`c Ð

"yi`" :`kti`"xedh" ,ohw `le Ðrnync xninl `kil jgxk lrc .dy` xiykdl Ð

.dipin wezyil ok m`c `linn
ïåéë
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áøìxnel jixv jgxk lr Ð zeaxl `l` herin xg` herin oi`e herin xg` herin ied

,xfrl` `weec dhigye d`veda la` ,d`fde dlawa xyk `diy heicd odk zeaxl

zhigy lirl ax xn` `xif iax xn`c `de .xfrl`l dze` lirl opixn` ipyil edlekl `dc

,xn`w zexeclc :xnel yi ?heicd odka elit`e ,dxiyk odka `d rnync ,dleqt xfa dxt

xfrl`l "dze`"c `pyil `eddk dil `xiaqe

.heicd odka Ð zexecl `d ,odkd

ìëämind :i"yx yxit Ð ycwl oixyk

dnka dxt zkqnae .xt`d lr

`de ,mind lr xt`d oipzep eidy rnyn izkec

ozpe z`hgd ztixy xtrn `nhl egwle" aizkc

xt`d lr min rnync "ilk l` miig min eilr

miig min ozi eliaya "eilr ozpe" yxtl yi Ð

,ilka mirbep mindy rnyn daxc`e .ilk l`

.dlrnln mdilr ozep xt`de

éàîmzd jl ilqtc ohw elit`c `nhl egwle

yxgan ohwa ith xiyknc `de Ð xyk `kd

.zrc llkl iz`c meyn :xnel yi Ð dheye

ïúðådlek dxezd lkc ab lr s` Ð dpzp `le

dy` opihrnn `l ikd elit`e ,dxn`p xkf oeyla

ip`yc :xnel yi ,`icda yi` aizkc `kid `l`

oeyl "egwle" aizkc dixeaica `xw ipycn `kd

`le opiyxc ikdl Ð "ozpe" aizk xcde miax

.dpzpe

ãòditeb `edd :yexit Ð cg aidie cg liwyc

.mina dil axrn ,dil liwyc

ìëäqepibexcp`e mehnehn ueg zefdl oixiyk

oixyk lkdc zeipyn ixz ipdc :il dniz Ð 'ek

dpyn d wxt) dxt zkqna opzin zefdle ycwl

`l yeciwac `py i`n ,(i dpyn ai wxtae c

ipzwck ,qepibexcp`e dy` icda mehneh ipzw

inp dcedi iaxc `nw `pzc :xnel yie ?d`fd iab

,lxr wtq `edy iptn ycwl mehnehl dil liqt

mehneh :(a,ar zenai) "lxrd" wxta xn`ck

,lxr wtq `edy iptn ,leqt eyeciw Ð yciwy

yciwy qepibexcp` .leqt eyeciw yciwy lxre

iax .dy` wtq `edy iptn ,xyk eyeciw Ð

`nw `pze Ð qepibexcp`e dy`a lqet dcedi

dcedi iaxc `nw `pz epiid oizipznc dcedi iaxc

dil `xiaqc (my df mb) "lxrd" wxtc `ziixac

ipzw `lc `de ,`nh ik lxrl iaxnc `aiwr iaxk

oicinl oi` xnel yi Ð mehnehn ueg `nw `pz

`pze ,ueg oda xn`py mewna elit` zellkd on

.mehnehe `nhe lxr xiiye ohwe dhey yxgn ueg

dfdy lxr xn`c o`nl oizipznn jixt `lc `de

meyn :xnel yi Ð `ziixan jixte dxiyk ez`fd

ikdl ,dleqt ez`fdc `icda ipzw `ziixaac

.dpin jxtinl dil `gip

äùàdxt zkqnc `xza wxta Ð ezcrqn

zfge` ezcrqn cvik :yxtn `ztqeza

`iran `le .d`fd zrya elit` ,mind el

`zeax ith aiyg d`fdc ,aef`d zliah zrya

dipin dixyknc `xwc meyn ,aef`d zliahn

xiykdl Ð xedh :dipin opiyxce "xedh yi` mina lahe" aizkc azk dliaha ohw

py wxt seqa `zi`ck ,iccdl eywzi`c ,dliahn d`fd opitlie ,ohwd.(`,k) dlibnc i

zrya elit` ,ecia dfg` m`e :dlr miiqn (i dpyn) dxtc `xza wxtc oizipznae

ied d`fdc rnyn `ztqezac ,dfa mbnib h"petniqn wgvi epiaxe .leqt Ð diifd
`zeax
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ezny ina cenr bn sc ± iyily wxt`nei

'åë øîàã ïåéëjgxk lre ,`ed `linn rnync i`da xninl zivn `l jgxk lr z`c Ð

.ibiltøåäèä äæäå.i`w xedha `dc ,`ed `xizi xedh i`d Ðàîè àåäù ììëîÐ

.d`neh llkn `veiyååä éë.iwcwcn ik Ðäéðéî é÷ñî àìoilrn eid `l :xnelk Ð

mlek dize`xwn `diy zeeydl dzhiya feg`l oileki zeidl yecig xac dkezn

xg` df miniiwzn mlek e` ,df cin df mi`iven

.dfàáøë éáî àìòú ÷éñîã äîëdnk Ð

.xip dcy lr qxecyk eilbxa lreyd dlrny

úðúåð ïéãä úãî,xnel dti jk :xnelk Ð

xtkl ie`x i`kf `die envr lr dcezdy xg`y

.mixg` lräðùîîî äéäù éîìåá ñøÐ

.ea qbinùåø÷é àìùdyrzy cr ddyiyk Ð

.dyxta zexecqy enk ,zxehwd zcearìò
éòéáøä ãáåøäzexey dieyr dtvxd lk Ð

dxeye dxey lke ,yiy ipa` ze`lah zexey

dxey lrc dizrc `wlq `we .caex diexw

.xn`w miptle lkidd gztny ziriaxäúçî
jezl ozie zxehw oetgiy cr mgipde ,milgb Ð

.miptl dzgne sk qipki jk xg`e ,skdíåé ìëá
zxehw ly dipy dkxrnn milgb dzegyk Ð

zixgy zxehwl iniptd gafnd lr qipkdl

.ziaxreóñë ìùá äúåç`nrh yxtn Ð

.`xnba'åëå äúåç íåéäåmeic `nrh Ð

.lecb odkc `yleg meyn edleka mixetkd

äëåøà íåéäå,erexfn dhnl eci oziy ick Ð

.ezriiqn erexf `dzeñøôsiqen .dpn ivg Ð

eiptg `lnqxtn cal ,miptle iptl qipkny Ð

.iniptd gafn lr ozipd ziaxr lye zixgy

ä÷ãä ïî ä÷ã íåéäåiptl qipkn didy ef Ð

,zyzknl mixetkd mei axr xifgn did miptle

.wcd dwgeyeíéðäë íåé ìëámilerd Ð ¨¥

gxfndy ,yak ly egxfn ztya miler gafnl

dleryk oetvl eipt ixdy ,dlerd oinil `ed

eizept zligz lkc oeike ,mexca `edy yaka

oinil,jxevl `ly siwn `diy d`p oi` Ð

,gxfna dler .dn` dxyr yy yakd agexe

l`ny cvl cxie ,ezcearl gafnd z` siwne

.axrn ztyaíåéäåeceak d`xn lecb odk Ð

envr dyere ,ogely `edy l`xyi ly ozaige

oebk siwdl gafnl zelrl `a m`e .zia oak

mrd li`e eli`e ,oitqene oicinz minc oznlÐ

.jxevl `lye jxevl ,yakd lk z` siwnòáøà
'åë úåëøòî.`xnba yxtn Ðàøîâàäå

'åâå íãà ìëå áéúëonwl dl opinwene Ð

ea qxnn zxn` z`e ,zxehwd zrya oizrnya

.lkiday iriax caexd lrìëéä ìù éðúÐ

,oicaexd z` dpen dxfrl lkidd on `veiyk

.lkidl iriax i`d iede
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!dliah zrya elit` ipzinl dil ded leqt iab oizipzna ok m`e ,xiykdl ith `zeax

eli`k iedc meyn epiid Ð ecia dfg` dy`dc `kid opilqtc `dc :`iyw `lc il d`xpe

`xwc ,d`fdan dliaha dy` leqtl ith heyt ied i`ce `de ,eze` dzyr dy`d

meyn ,d`fda ith `zeax `ied ohw ,xykd iable .aizk dliaha dy` dipin opihrnnc

.aizk dliaha Ð ohw dipin opixyknc `xwc

àìå`ztqezac `ed dniz Ð dcedi iax bilt

dcedi iax :`icda `pipz dxt zkqnc

dil riny `l dywnd `nye !ohwa xiykn

.`ziixadãîéìÐ dxta xyky mei leah lr

i` ?elqetl iziz `kidn ?`xw il dnl :dniz

e`l d`fd `d Ð `pngx diixw z`hgc meyn

azkc meyn i`e .da xyk xfy oeik ,`id dcear

lahe" "xedh yi` sq`e" dyxta xedh `aeh

,edlek `yxcl jixhv` `d Ð "xedh yi` mina

gipde" aizkcn jzrc `wlq :xnel yie !oizrnya

,xenb xedh `diy `xab inp opira "xedh mewna

x`y opixnb ikide :xn`z m`e .ol rnyn `w

:jxtinl `ki` ?d`fdn xfa leqtc dxtc zecear

elit`c :xnel yie !xfa dxiyky Ð d`fdl dn

da xyk`e ,iz`w d`fda dxdh xwirc oeik ,ikd

m`e .zecear x`ya oky lk Ð mei leah `pngx

leah la` mixetk xqegn zeaxl `ni`e :xn`z

d`neha `xw opinwenc :xnel yie ?`l mei

da `kiiy `lc zn z`neh oebk ,dyxt dze`c

:(a,fi) migafc ipy wxta opixn` ikde .dxtk

xaqw Ð dxiyk mixetk xqegna xn`c o`nlc

`nh opixyknc oeike ,dlek dxezd lkc d`neh

leah lk oicd `ed Ð dyxt dze`a ixii`c zn

xn`c o`ne .dxtk xqegny eze` elit` ,mei

dze`c d`neh :xaqw Ð leqt mixetk xqegn

.dxtk xqegn e`lc ,znc mei leah epiidc ,dyxt

oeik ,eyny aixrd elit` ,`l Ð rxevne afc la`

.mixetk xqegnc

øîàxn`c `de Ð lkid ly ipz dcedi ax

gafnle mle`d oian inp oiyxetc onwl

dxhwd zrya ilin ipdc onwl opiwqn `d Ð

zrya la` ,lkidc minc ozn zryae ,lkidc

zxhwda ixii` `kde .`l Ð miptle iptl dxhwd

zxhw zxhwd xg` cine .miptle iptlc zxhw

ik ,onwle .qxnnd cin mcd lhp miptle iptlc

s` gafnle mle`d oian oiyxetc igeke`l ira

,iqei iaxc `ziixan miptle iptlc dxhwd zrya

dede ,oiyxet oi`c oizipznn igeke`l ivn ded

Ð iqei iaxc `ziixan il zywnc` :xninl dil

oizipznnc :xnel yie !oizipznn `zriiq il `iaz

oeik xninl `ki`c ,`zriiq iiezi`l ivn ded `l

`l` dpi` gafnle mle`d oianc dyxtdc

ld`n `l` oiyxet oi` `ziixe`cnc ,opaxcn

en`ly my micnerd lr `l` exfb `l ,cr

`dc xn`w `l i`n` ok m` :xn`z m`e .jxevl

,gafnle mle`d oial lkid oia inp `ki` `zlin

oiane Ð jxevl elit` opiyxt lkidn eli`c

yie ?jxevl `ly `l` opiyxt `l gafnle mle`d

lkidn elit`c dil `xiaq onwlc oywndc :xnel

dibn did `l `ede ,dcear jxevl opiyxt `l inp

oeikc ,lkiday ipz ded `l` ,icin oizipzna

.lkida s` ixy Ð `ed dcear jxevc
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc `nei(ipy meil)

å,d`fdn dy` lqt `nw `pzy s` lräãeäé éaø âéìt àìlr §Ÿ¨¦©¦§¨
dy`y dcen dcedi iaxy ,dfn gkene .dz`fd xiykdl eixac

:`xnbd zvxzn .d`fdl dleqtøî øîàc ïåék ,éiaà øîà[`ler-] ¨©©©¥¥¨§¨©©
y mdn yiy ,dyxtd iweqt cenlaå ,òîLî ãiî àéöBî òîLîyi ©§©¦¦©©§¨§

y mdn,àìénî òîLîmiOA lahe aFf` gwle' weqtdy jgxk lr ©§¨¦¥¨§¨©¥§¨©©©¦
zernynk ezernyn m` ixdy ,'rnyn `linn' epi` 'xFdh Wi ¦̀¨
azkp xaky xg`l ,'xedh yi`' aey azkp did `l ,eiptly weqtd
weqtd zernynn `iven df weqty i`ce `l` .dtiq` iabl
jkle ,xykd z` lqete yeciwa leqtd z` s` xiykne ,eiptly
ohw exiykd ,ohw elqte yeciwa dy` exiykdy opaxly gxken

dcedi iaxe .dy` elqte d`fdaâéìtdy` lqt ixdy ,opax lr ¨¦
ohw leqtl `a weqtdy yxtl gxkene ,ohw xiykde yeciwa

.dy` xiykdle d`fdn
,weqta xn`p :zyxece `xnbd dtiqen.'àîhä ìò øähä äfäå'§¦¨©¨Ÿ©©¨¥

,exeziin yexcl icka `ed ,'xedhd' aey azkpy dne,'øBäè'¨
àîè àeäL ììkîe ,mei leah epiide ,ez`nehn eiykr `veiyãnéì ¦§¨¤¨¥¦¥

weqtd.äøôa øLkL íBé ìeáè ìò©§¤¨¥§¨¨
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,dey ote`a miweqtd icenil lk z`,éøîà àlàmiweqt mpyiy ¤¨¨§¦
yòîLîmdnå ,'òîLî ãiî àéöBî'y miweqt mpyiòîLîmdn ©§¨¦¦©©§¨§©§¨

,'àìénî'.`ler ixacke ¦¥¨
:xf zhigy oicl zxfeg `xnbdìk ,ïðçBé éaøc dén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥§©¦¨¨¨
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y meyn ,oekp epi` zipyy df oic ,xnelk ,uega efäèéçL eðéöî àìŸ¨¦§¦¨
,äìeñt øæadtiqen .xfa dxyk dxt zhigy s`y xnel yi jkle §¨§¨

:`xnbdàéòaéî àì ,ïðçBé éaøåy xnel jixv oi` -àpúìdpyy §©¦¨¨Ÿ¦©§¨§©¨
,eiptlúééö àìclecb epi`e eax epi` ixdy ,eixacl mikqn epi` - §Ÿ¨¥

,eixac z` lawl aiiegn epi`e epnn,déaøì eléôà àlàaiiegny ¤¨£¦§©¥
,el renyl.úééö àìn ,di`xdeïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc Ÿ¨¥§¨©©¦¨¨¦©¦¦§

,äøéLk øîBà éðàå ,äìeñt øæa äøt úèéçL ,÷ãöBäé ïay oeikàì ¤§¨¨§¦©¨¨§¨§¨©£¦¥§¥¨Ÿ
.øæa äìeñtL äèéçL eðéöîoica eax lr s` wleg opgei iaxy ixd ¨¦§¦¨¤§¨§¨

.dxta xf zhigy
:dpyna epipyäiðL Bøt ìöà Bì àa.dcezne ,eilr eici izy jneqe ¨¥¤¨§¦¨

:`xnbd zl`eyàðL éàîy ,iepiyd mrh dn -ïBLàø éecéåalry ©§¨§¦¦
lirl dpyna x`ean ,xtd(:dl)øîà àìclecbd odkdïøäà éðáe' §Ÿ¨©§¥©£Ÿ

'ELBã÷ íò,'iziae ip`' wx xne` did `l`,éðL éecéåa àðL éàîe ©§¤©§¨§¦¥¦
øîàc.'ELBã÷ íò ïøäà éðáe':`xnbd daiynéaø éác àðz §¨©§¥©£Ÿ©§¤¨¨§¥©¦

úðúBð ïécä úcî àéä Ck ,ìàòîLé,xnel dti jk -éàkæ àáé áèeî ¦§¨¥¨¦¦©©¦¤¤¨¨Ÿ©©
.áéiçä ìò øtëéå áéiç àáé ìàå áéiçä ìò øtëéåoey`x ieciea ,jkle ¦©¥©©©¨§©¨Ÿ©¨¦©¥©©©¨

`ed ,i`kf dyrpy xg`le ,eziae envr lr lecbd odkd dceezn
.mipdkd eig` x`y lr s` xtkne dceezn

äðùî
,mixetkd meia lecbd odkd zcear xcq jynda zwqer epizpyn

:ipyd iecied xg`l xta dyrpy dn z` zhxtneBèçLodkd §¨
xtl lecbdìa÷åenvr `edBðúBðå ,Bîc úà ÷øæîa,wxfnléîì §¦¥©¦§¨¤¨§§§¦

Ba ñøîî àeäLiy xg` odkl -cner df odke ,mcd z` axrie qib ¤§¨¥
ãáBøä ìò[mipa` zxey-].ìëéäaL éòéáøädyrp df qexineéãk ©¨¤¨§¦¦¤©¥¨§¥

LBø÷é àlL.dxhwda wqer lecbd odkdy drya mcd ¤Ÿ¦§
zxhwd `ede ,wxtd ly iyilyd wlga weqrl zxaer dpynd

:miptle iptl zxehwdìèðlecbd odkdçaænä Làøì äìòå ,äzçî ¨©©§¨§¨¨§Ÿ©¦§¥©
,oevigdäpôedníéìçbdkxrnayïî äúBçå ,Cìéàå Cìéà ¦¨¤¨¦¥¨§¥¨§¤¦

úBiîéðtä úBìkeònämilgbdn lhep `ed dzgnd ici lre - ©§¨©§¦¦
,y`d wnera ahid elkerydçépäå ãøéå[dzgnd z`-]ãáBøä ìò §¨©§¦¦¨©¨¤

,äøæòaL éòéáøäqpkie ,skd jezl ozie zxehw eiptg `lniy cr ¨§¦¦¤¨£¨¨
.miycwd ycwl dzgnde skd mr

mei lka dzidy dxhwdd oia eidy miweligd z` zhxtn dpynd
:mixetikd mei ly dxhwdl ,iniptd gafnd lräéä ,íBé ìëa§¨¨¨

äúBçgafnd lrn milgbadzgnäøòîe ,óñk ìLz` wixn - ¤§¤¤¤§¨¤
ilgbdmCBúa[jezl-],áäæ ìLmrhne ,ycwl qipkn did dae §¤¨¨

.`xnba x`aziyíBiäådid ,mixetkd meia -dáe ,áäæ ìLa äúBç §©¤§¤¨¨¨
ñéðëî äéä.`xnba x`aziy mrhne ,miptle iptl ¨¨©§¦

:sqep weliga äúBç íBé ìëadzgnCBúì äøòîe ,ïéa÷ úòaøà ìL §¨¤§¤©§©©©¦§¨¤§
ìL,ïéa÷ úL.xftzne ux`l ltep did iriaxd awdeäúBç ,íBiäå §Ÿ¤©¦§©¤

aly dzgnìLdáe ,ïéa÷ úLdnvr,ñéðëî äéäx`aziy mrhne §§Ÿ¤©¦¨¨¨©§¦
.`xnba,äàñ ìLa äúBç íBé ìëa ,øîBà éñBé éaødyy `idy ©¦¥¥§¨¤§¤§¨

,oiawìL CBúa äøòîeìLa äúBç íBiäå ,ïéa÷ úLäéä dáe ïéa÷ úL §¨¤§§Ÿ¤©¦§©¤¦§Ÿ¤©¦¨¨¨
.ñéðëî©§¦

:sqep weligäúéä íBé ìëadzgnd.äl÷ íBiäå äãák §¨¨§¨§¥¨§©©¨
:sqep weligdãé äúéä íBé ìëadzgnd zici -íBiäå ,äøö÷ §¨¨§¨¨¨§¨¨§©

,äkeøàerexfa riizqdle ,erexf zgz dgipdl lkeiy icka £¨
.dzgnd z`iypl

:sqep welig÷Bøé dáäæ äúéä íBé ìëa,libx adfk aedv epiid - §¨¨§¨§¨¨¨
,íBãà íBiäå,xzei aeyg adf `edyc.íçðî éaø éøá §©¨¦§¥©¦§©¥
:sqep weligíBé ìëadidáéø÷î,iniptd gafna xihwn -ñøt- §¨©§¦§¨

dpn ivg.íéaøòä ïéa ñøôe ,úéøçLa,íBiäådidéñBîólr §©£¦§¨¥¨©§©¦§©¦
,el` zexhwdåéðôç àìî.miycwd ycwl qipkny ,zxehw §Ÿ¨§¨

:sqep weligäúéä íBé ìëazxehwd,äwcdyrna xn`py meyn §¨¨§¨©¨
zxehwd(el l zeny).'wcd dPOn YwgWe' ,,íBiäådzidïî äwc §¨©§¨¦¤¨¨¥§©©¨¦

,äwcäzyzknl mixetkd mei axra dxifgn didy ici lr ©©¨
.`xnba x`eaiy mrhne ,aey dwgeye

:sqep weligíBé ìëad eidïéìBò íéðäkgafnl,Lák ìL Bçøæîa §¨Ÿ£¦¦§¦§¨¤¤¤
oini jxc mitiwn eid gafnl eribdyke ,dlerd oinia `edy

mixfege ,mzcear jxevläìBò ìBãb ïäk ,íBiäå .Báøòîa ïéãøBéå§§¦§©£¨§©Ÿ¥¨¤
,òöîàa ãøBéå òöîàal`xyi ly ozaige oceak z` d`xn dfae ¨¤§©§¥¨¤§©

s` yakd lk cbpk siwne zia oak envr dyery ,ogely `edy
.jxevl `lyãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk íìBòì ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¨Ÿ¥¨¤¨¤§©§¥

.òöîàä¤§©
:sqep weligíBé ìëad didøBikä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk §¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦

,mipdkd x`yk,íBiäåycwnïBúéwä ïî[ck-]äãeäé éaø .áäæ ìL §©¦©¦¤¨¨©¦§¨
.áäæ ìL ïBúéwä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk íìBòì ,øîBà¥§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦¤¨¨

:sqep weligíL eéä íBé ìëa,gafnd lr -úBëøòî òaøày` ly §¨¨¨©§©©£¨
,dcear jxevlìëa ,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,Lîç íBiäå§©¨¥¦§¥©¦¥¦©¦¥¥§¨

ìL íBéìL íBiäå íézL íBé ìëa ,øîBà äãeäé éaø .òaøà íBiäå L.L ¨Ÿ§©©§©©¦§¨¥§¨§©¦§©¨Ÿ

àøîâ
aex lr cner did ,mcd z` qxnn didy odkdy ,dpyna epipyc

dywn .xihwdl qpkp lecbd odkdy drya lkiday iriaxd
lr cner didy ,rnyn dpynd oeyl zehytn ixd :`xnbd

,lkidd jezay iriaxd caexdáéúkäå(fi fh `xwie),àì íãà ìëå' §©§¦§¨¨¨Ÿ
,'ãòBî ìäàa äéäéonwl x`eane(.cn)zry lr xn`p df weqty ¦§¤§Ÿ¤¥

:`xnbd zvxzn .dxhwddéðz ,äãeäé áø øîàiriax caex ,dpy - ¨©©§¨§¥
,ìëéä ìLoeeikl lkiddn mipa` zexey rax` dpen didy ,xnelk ¤¥¨

.cner did ziriaxd dxeyae ,dxfrd
ïðaø eðzweqta xn`p(my),'ãòBî ìäàa äéäé àì íãà ìëå' ¨©¨¨§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc `nei(iyily meil)

ìBëéxeq` ,miptle iptl lecbd odkd zxhwd onfay ,xnel ziid ¨
zedyla eléôàd lk,'ãòBî ìäàa' øîBì ãeîìz ,äøæò,cnll £¦§£¨¨©§©§Ÿ¤¥

.dxfrd lr `le ,cren ld` lr wx xn`p xeqi`dy
:zyxece `ziixad dkiynnéì ïéà,xeq`l df weqtn cenllàlà ¥¦¤¨

,øaãîaL ãòBî ìäàaokyna xeq`l la`e äìéLaíéîìBò úéá §Ÿ¤¥¤©¦§¨¦Ÿ¥¨¦
,[ycwnd zia-]øîBì ãeîìz ,ïépîcrFn ld`A didi `l mc` lke' ¦©¦©§©§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥

xRkl F`aALãwa,cenll yi 'ycwa' dlind xeziine ,'Fz`v cr §Ÿ§©¥©Ÿ¤©¥
.'ycw' `edy mewn lka zeidl xeqi` yi dxtk zryay

:zyxece `ziixad dkiynneéì ïéàxeq`l,äøè÷ä úòLa àlà ¥¦¤¨¦§©©§¨¨
xeq`l .`xnbd ixac jynda x`eaiy itkeïzî úòLa[z`fd-] ¦§©©©

,'øtëì Bàáa' øîBì ãeîìz ,ïépî íéîc.mcd z`fd epiide ¨¦¦©¦©§©§Ÿ§©¥
:zyxece `ziixad dtiqeneéì ïéàxeq`la àlàzryBúñéðkly ¥¦¤¨¦§¦¨

,'e`eaa' weqtd oeylke ,dcearl lecbd odkdBúàéöéa,dceardn ¦¦¨
ïépî.xeq`l yiy,'Búàö ãò' ,øîBì ãeîìzixdy] oeyld xeziine ¦©¦©§©©¥

cenll yi ,[dxtkd onf lk lr cnlny 'xtkl e`eaa' xn`p xak
.d`ivid seq cr `ed xeqi`dy

,weqtd jynda xn`p :zyxece `ziixad dtiqeneBãòa øtëå'§¦¤©£
.'ìàøNé ìä÷ ìk ãòáe Búéa ãòáe,weqtd xcqn cenll yie §©¥§©¨§©¦§¨¥

yBúøtk[eiecie-],Búéa úøtëì úîãB÷eúøtëì úîãB÷ Búéa úøtk ©¨¨¤¤§©¨©¥©¨©¥¤¤§©¨©
.ìàøNé ìä÷ ìk úøtëì úîãB÷ íéðäkä åéçà úøtëå ,íéðäkä åéçà¤¨©Ÿ£¦§©¨©¤¨©Ÿ£¦¤¤§©¨©¨§©¦§¨¥

:`ziixad ixaca dpc `xnbd.äøè÷ä úòLa àlà éì ïéà ,øî øîà̈©©¥¦¤¨¦§©©§¨¨
òîLî éàî :àøîâä úìàåùlr xn`p weqtdy x`al gxkdd dn - ©©§©

:`xnbd daiyn .dxhwdd zryøa ÷çöé éaø øîà ïëå ,àáø øîà̈©¨¨§¥¨©©¦¦§¨©
àø÷ øîà ,øæòìà éaø øîà ïëå ,éîécáà,weqtd jyndaøtëå' ©§¦¦§¥¨©©¦¤§¨¨¨©§¨§¦¤
,'ìàøNé ìä÷ ìk ãòáe Búéa ãòáe BãòaeBì äåML äøtk eäæéà ©£§©¥§©¨§©¦§¨¥¥¤©¨¨¤¨¨

Búéáìeúøè÷ä äæ øîBà éåä ,ìàøNé ìä÷ ìëìe íéðäkä åéçàìe §¥§¤¨©Ÿ£¦§¨§©¦§¨¥¡¥¥¤©§¨©
,úøBèwä.mlekl xtkzn day ©§¤

:`xnbd zl`eyåik.úøtëî úøBè÷:`xnbd daiynïéà,ok -àäc §§¤§©¤¤¦§¨
øîàpL ,úøtënL úøBèwì eðãîì ,àéððç éaø éðzdzidy dtbna ¨¥©¦£©§¨¨©§©§¤¤§©¤¤¤¤¡©

ezcre gxw zzin xg`lz` xihwiy oxd`l dyn xn`y ,(ai fi xacna)

,miznl miigd oia zxehwd,'íòä ìò øtëéå úøèwä úà ïziå'ixd ©¦¥¤©§Ÿ¤©§©¥©¨¨
.zxtkn zxehwdy

:`xnbd dtiqeneäî ìò ,ìàòîLé éaø éác àðúå[oer dfi` lr-] §¨¨§¥©¦¦§¨¥©©
ìò ,úøtëî úøBèwoerì.òøä ïBLy meynàáé`edy zxehwdøác §¤§©¤¤©¨¨¨¨Ÿ¨¨

éàLçaL,ecal lkida xihwn lecbd odkdy -ìò øtëéå`hg ¤©£©¦©¥©
rxd oeyl`edy,éàLç äNòîeze` mixtqn oi` llk jxcay ©£¤£©

.i`yga `l` `iqdxta
:lecbd odkd zcear onfa dyixt oica dpc `xnbdíúä ïðzmilk) §©¨¨

(h"n `"tdey gafnle mle`d oia mixac dynga ,iqei iax xn` ,
,'eke lkidlúøàáîå .äøè÷ä úòLa çaænìå íìeàä ïéaî ïéLøBt§¦¦¥¨¨§©¦§¥©¦§©©§¨¨

L àì ,øæòìà éaø øîà :àøîâäeðoian dyixt oic xn`p `l - ¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨
,gafnle mle`dìëéäc äøè÷ä úòLa àlàdxhwdd zrya - ¤¨¦§©©§¨¨§¥¨

iniptd gafndy oeik ,lkiday iniptd gafn lr ziaxre zixgya

,gafnle mle`d oiay mewnl jenqéðôìc äøè÷ä úòLa ìáà£¨¦§©©§¨¨§¦§¥
íéðôìziyrpd mixetikd mei ly zcgeind dxhwdd zrya - ¦§¦

mpn` ,miycwd ycewa,éLøt ìëéäîmewnl jenq `edy oeik ¥¥¨¨§¥
xRkl F`aA crFn ld`A didi `l mc` lke' ea jiiye ,dxhwdd§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥§Ÿ§©¥

la` ,'WcwAçaænìå íìeàä ïéaîmewnn wgexnd mewn `edy ©Ÿ¤¦¥¨¨§©¦§¥©
,dxhwdd.éLøt àìŸ¨§¥

áéúî[dywd-]dì éøîàå ,äáäà øa àcà áømya eywdy yie - ¥¦©©¨©©£¨§¨§¥¨
éãk`ztqeza epipy ,[mkg my-](d"d `"t w"a milk),,øîBà éñBé éaø §¦©¦¥¥

ïéLøBt Ck ,äøè÷ä úòLa çaænìå íìeàä ïéaî ïéLøBtL íLk§¥¤§¦¦¥¨¨§©¦§¥©¦§©©§¨¨¨§¦
ïzî úòLaly mincøeaéö ìL øác íìòä øôe çéLî ïäk øt ¦§©©©©Ÿ¥¨¦©©¤§¥¨¨¤¦

:àúôñåúä úìàåù .íéáëBk úãBáò éøéòNe,ok m`Lé äìòn äî àä §¦¥£©¨¦¨©©£¨¥
,çaænìå íìeàä ïéáì ìëéää ïéa.dyixt oic yi mdipya ixd ¥©¥¨§¥¨¨§©¦§¥©

:`ztqezd daiynàlà,`id dlrndúòLa ïéa ïéLøBt ìëéäaL ¤¨¤©¥¨§¦¥¦§©
ïéLøBt ïéà ,çaænìå íìeàä ïéaîe ,äøè÷ä úòLa àlL ïéáe äøè÷ä©§¨¨¥¤Ÿ¦§©©§¨¨¦¥¨¨§©¦§¥©¥§¦

,äøè÷ä úòLa àlà.`xnbd ixac jynda x`eaiy enke ¤¨¦§©©§¨¨
y `ziixad ixac zligza x`ean :`xnbd zwiicneäøè÷ä úòLa¦§©©§¨¨

éLøt àäéî,gafnle mle`d oian s`åàì éàî,dpeekd oi` m`d - ¦¨¨§¥©¨
dyixtl,íéðôì éðôìc äøè÷ä úòLa,mzq dxhwd xn`p ixdy ¦§©©§¨¨§¦§¥¦§¦

xfrl` iax ixack `le ,miptle iptl elit`e dxhwd lk drnyny
`l` oiyxet eid `l miptle iptl ly dxhwd zryay xn`y

:`xnbd zvxzn .lkiddn,àìzrya dyixtl `ziixad zpeek oi` Ÿ
dyixtl `l` ,miptle iptl dxhwdd,ìëéäc äøè÷ä úòLaixace ¦§©©§¨¨§¥¨

mle`d oian mipdkd miyxety myk ,jk miyxtzn `ziixad
inc ozn zrya myn miyxet jk ,lkida dxhwdd zrya gafnle

.lkida mipzipd 'eke giyn odk xt
:`xnbd dywn,éëä éà`,`tiqa xn`py dn z` x`ap jiäî àä' ¦¨¦¨©

äìònoiyxet lkiday `l` ,gafnle mle`d oial lkidd oia yi ©£¨
mle`d oiane ,dxhwd zrya `ly oiae dxhwd zrya oia
zpeeky `xnbd dxaqe ,'dxhwd zrya `l` oiyxet oi` ,gafnle
oiae miptle iptly dxhwd zrya oia miyxet lkiddny `ziixad
oi` gafnle mle`d oian eli`e ,miptle iptly minc ozn zrya
zrya wx `l` ,miptle iptl minc ozn zrya dyixt aeig

`xnbd zl`ey jk lre ,lkid ly dxhwdàì eúåwelig oi` ike - §Ÿ
e ,sqepäìòî àä àkéà àä,dnvr dxhwdaïéa éLøt ìëéäî eléàc ¨¦¨¨©£¨§¦¥¥¨¨§¥¥

déãéc äøè÷ä úòLae ,lkiday -,íéðôì éðôìc äøè÷ä úòLa ïéa ¦§©©§¨¨¦¥¥¦§©©§¨¨§¦§¥¦§¦
,ìëéäc äøè÷ä úòLa àlà éLøt àì çaænìå íìeàä ïéaî eléàå§¦¦¥¨¨§©¦§¥©Ÿ¨§¥¤¨¦§©©§¨¨§¥¨

.xfrl` iax ixack
:`xnbd daiynéðz÷ àämle` ,df welig `ziixaa xn`p mpn` - ¨¨¨¥

minc ozn zryl dpeekd oi` 'dxhwd zrya `ly' xn`py dn
,miptle iptlyàlà,wlgl `ziixad zpeek `id jkìëéäaL ¤¨¤©¥¨

äøè÷ä úòLa ïéa ïéLøBt,lkidaäøè÷ä úòLa àlL ïéáe §¦¥¦§©©§¨¨¥¤Ÿ¦§©©§¨¨
,miptle iptl dxhwd zry ,epiide ,lkidayçaænìå íìeàä ïéaîe¦¥¨¨§©¦§¥©

ïéLøBt ïéà¥§¦
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ezny in` cenr cn sc ± iyily wxt`nei
äøæòä ìëá óà ìåëé.miptle iptl zxhw xihwn odkdyk cner mc` `di `l Ðéì ïéà

úøåè÷ úøè÷ä úòùá àìà.rnyn i`n yxtn dinwl Ðúøè÷ úøè÷ä åæ øîåà éåä
.l`xyi lr xiryde ,mipdkd lre eilr xtkn xtdy ,mleka dey oi` minc ozn eli`c Ð

òøä ïåùì ìòz` mzind mz`" (fi xacna) aizkc ,ded rxd oeyl gxwc `idd ik Ð

'd mr.`ed i`yga rxd oeyl mzqe "ïéáî
çáæîìå íìåàämizye mixyr xie` lkn Ð

.mdipiay zen`äøè÷ä úòùá àìà åðù àì
ìëéäãixdy ,ziaxre zixgy iniptd gafnc Ð

.el jenqíéðôìå éðôìã äøè÷ä úòùá ìáàÐ

mle`d oian la` ,iyxt el jenq `edy lkidn

wgexn `edy gafnle.iyxt `l Ðïúî úòùá
çéùî ïäë øô,zevnd lkn zg` lr `ad Ð

lr enc ozne ,dyre envr z`xeda drhy

.adfd gafn lre zkextdäøæ äãåáò éøéòùåÐ

,oic zia z`xeda dxf dcear ecary xeaiv

aizkck ,z`hgl xirye dlerl xt mi`ian

xiry eze`e ,(eh my) "miyp` jl gly" zyxta

opitlick ,lk`p epi`e ,zkextd lr enc ozn

.(`,fn) migaf zkqnae ixtiqe `xtiqaäî àä
'åë ùé äìòî:xnelk ,ixd enk `d i`d Ð

oial lkid oia dyixta yi dlrn [dn] dzrn

?gafnle mle`'åë äøè÷ä úòùá ïéá`w Ð

,miptle iptlc dxhwd zrya oia dizrc `wlq

`l` ,miptle iptlc dxhwd zrya `ly oia

.miptle iptlc minc ozn zryaíìåà ïéáîå
ïéùøåô ïéà çáæîìå`l` miptle iptl meyn Ð

.minc ozn zrya `l la` ,dxhwd zryaéàî
'åë åàì.ziyixtck Ðìëéäã äøè÷ä úòùá àì

ikde .gafnle mle`d oian miyxetc ,xn`w Ð

zrya mle`d oian miyxety myk :ipzw

odk xt ozn zrya oiyxet jk ,lkidc dxhwd

dc ,giyn.lkida inp ieéëä éàmykc Ð

`le ,i`w lkid` dxhwd zrya oiyxety

miptle iptlc`ike :dinza ,yi dlrn dn `d Ð

`d `l` dlrn cer oi`?dxhwd zrya `lyc !

zrya oia oiyxet lkiday ipzwc ,miptl iptlc

`ly oia miptl iptl oia lkidc oia dxhwd

oia ,minc ozn zrya `l` dxhwd zrya

gafnle mle`d oiane ,miptle iptl oia lkidc

zry `idc ,dxhwd zrya `ly opiyxt `l

dxhwd zrya `l` ,miptle iptlc minc ozn

,dlrn yi dxhwd zrya elit` `dc .lkidc

.'ek iyxt lkidn eli`céðú÷ àä,`zegipa Ð

dxhwd zrya `ly i`d .xn`w inp ikd

xn`wc,xn`w lkidc dxhwd zrya `ly Ð

.miptl iptl `id dxhwd zrya `l`úòùá ïéá
äøè÷ädxhwd zrya `ly `de .[lkidc] Ð

ipzwc`l` ,dicic dxhwd zrya `ly `pz Ð

.miptle iptlc dxhwd zrya
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äìéùáiab (`,bp) "el e`ived" wxta onwl opixn` `peeb i`d ike Ð oiipn minler ziae

zeaxl Ð dxacnd (xacn) :`ipz (a,fq onwl) "ixiry ipy" wxtae ,oyr dlrn

e .minler ziae dliy oerabe aepxy` xtrd one" dheq xtr iab (mye `,fh) dheqc ipy wxta

(a,fh) zereayc ipy wxtae ,'eke oiipn minler ziae dliy :xn`w "okynd rwxwa didi

ixwi` okyne ,okyn ixwi` ycwn ickn :xn`wc

ici`e ici` e` okyn ici`e ici` e` `nil ,ycwn

okyn ixwi` ycwnc ab lr s` ,`nl` .ycwn

cg ,i`xw ixz jixhvi` Ð ycwn ixwi` okyne

:dywe .iccdn ixinb `le ,okynl cge ycwnl

milqety mipy iab (`,ck) oilegc `nw wxtac

ok minler ziae dliya s` leki :xn`w ,miela

(`,a) oiaexirc `nw wxtae .(z`f) xnel cenlz

lkidd zezlc zgizt mcew ohgyy minly

ixwi`c ycwn ogky` Ð ol `pn ycwna ,oileqt

`ki` `ny oiaexirc `idda :xnel yie !okyn

,`zlin `iddl okynl ycwn zeeydl weqt mey

ziae dliy opihrnc xzae .oilegc `nw wxta oke

`yxcl weqt eze` iwep f` .(z`fn) minler

ipy wxta qxb xy` oa wgvi epiaxe ,izixg`

ab lr s` :d`xp ile ?il dnl i`xw ixz :zereayc

`idda ikd elit` Ð 'ek okyn ixwi` ycwnc

jzrc `wlq d`neh oiprl ixii`c zereayc

oiprl od oiwelgc oeik ,ediipia wlgl `pin`

`ed oic `pin` ded Ð ycwn azk i`c ,d`neh

xeqi` exeqi` ixdy ,aiig ycwnl qpkpy `nhc

lr oiaiig dvign litpc xza elit`e .mler

erqpy xg`l okyna la` .d`neh meyn mewnd

oi` Ð xg` mewna edecinrde edewxite myn

ded Ð okyn azk i`e .oey`xd enewn lr oiaiig

onya gynpy itl eilr aiigy `ed oic `pin`

`edyk elit` d`neha ea rbil xeq`e ,dgynd

rbil xzen Ð exypy lkid ipa` la` .wxetn

opikxvnc `d ,`vxzin inp `dae .d`neha mda

zia zeaxl (`,fh dheq) "`ian did" wxta `xw

d`neh oeyla `xw diwt`c meyn ,minler

wtq zekld lke "d`nhp `ide dxzqpe" aizkc

`pin` jzrc `wlq ikdl ,dheqn opixnb d`neh

d`neh oiprl miwelg okyne ycwnc oeik

welig `di inp dheq z`neh oiprl ,ziyixtck

dcedi oa iqi`c `nrh epiidc rcze .mdipia

biltcn ,minler ziae dliy zeaxl `xw jixvnc

lw ,jixv epi` xn`e mgpn oa iqi` mzd dilr

aezkd wlig `l zelw ze`neha dne `ed xnege

`l dxeng dy` z`neh ,minler ziae dliy oia

okynl qpkpd :zelw ze`neh yexit .oky lk

s` ,ediiexz` zxk aiig sebd z`neha ycwnle

ikd elit` ,ziyixtck odipia welig yic ab lr

i`d meyne ,mdl qpkpd zxk oiprl mze` deyd

lgl el d`xp oi` welig`wlq xacnd xacne .w

l`xyi eidyk okyna `weec `pin` jzrc

meyn oyr dlrnce ,xacnl oikenq xacna

`zrnyc `xw i`de .oxd` `xw `edda aizkc

`le cren ld` aizkc meyn `pin` jzrc `wlq

xzae .minler ziae dliy ihernl `z`c `pin` jzrc `wlqe "ycwa xtkl e`aa didi `l mc` lke" `l` azkinl jixv ded `lc `ed `xizi `xwne ,xacna `l` cren ld` ixwi`

.jixhvi` zexfr ihernl Ð `pngx azkc cren ld` minler ziae dliy opiaxnc

êë.miptl iptl inp odn yic meyn dil `wiqt `l `l` lkida k"dei ly xirye xt ozn zrya xninl ivn ded inp ikd Ð giyn odk xt ozn zrya oiyxetäî'eke lkid oia yi dlrn

.xn`w dyixt oiprl `l` .gafnle mle`d oia ok oi`y dn ,lkida minc ozne oglye dxepne adfd gafnc ,`ki` `aeh Ðéàî`py i`n :il dniz Ð miptle iptlc dxhwd zrya e`l

`xw cgn d`fd oia dxhwd oia `de ?d`fd zrya `le ,miptle iptlc dxhwd zrya gafnle mle`d oian yextl exfbcda exfb ith ,`icda `xwa azkc dxhwda :xnel yie !lirl `wtp

.`wtp "xtkl"c `xeziinc d`fda `le ,opax
eli`c
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המשנה-משניות שישננו אותם היכן שיימצאו, באיזה מקום שיימצאו – יאירו את הקשר של ישראל עם קודשא-בריך-הוא.
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רז ezny in` cenr cn sc ± iyily wxt`nei
äøæòä ìëá óà ìåëé.miptle iptl zxhw xihwn odkdyk cner mc` `di `l Ðéì ïéà

úøåè÷ úøè÷ä úòùá àìà.rnyn i`n yxtn dinwl Ðúøè÷ úøè÷ä åæ øîåà éåä
.l`xyi lr xiryde ,mipdkd lre eilr xtkn xtdy ,mleka dey oi` minc ozn eli`c Ð

òøä ïåùì ìòz` mzind mz`" (fi xacna) aizkc ,ded rxd oeyl gxwc `idd ik Ð

'd mr.`ed i`yga rxd oeyl mzqe "ïéáî
çáæîìå íìåàämizye mixyr xie` lkn Ð

.mdipiay zen`äøè÷ä úòùá àìà åðù àì
ìëéäãixdy ,ziaxre zixgy iniptd gafnc Ð

.el jenqíéðôìå éðôìã äøè÷ä úòùá ìáàÐ

mle`d oian la` ,iyxt el jenq `edy lkidn

wgexn `edy gafnle.iyxt `l Ðïúî úòùá
çéùî ïäë øô,zevnd lkn zg` lr `ad Ð

lr enc ozne ,dyre envr z`xeda drhy

.adfd gafn lre zkextdäøæ äãåáò éøéòùåÐ

,oic zia z`xeda dxf dcear ecary xeaiv

aizkck ,z`hgl xirye dlerl xt mi`ian

xiry eze`e ,(eh my) "miyp` jl gly" zyxta

opitlick ,lk`p epi`e ,zkextd lr enc ozn

.(`,fn) migaf zkqnae ixtiqe `xtiqaäî àä
'åë ùé äìòî:xnelk ,ixd enk `d i`d Ð

oial lkid oia dyixta yi dlrn [dn] dzrn

?gafnle mle`'åë äøè÷ä úòùá ïéá`w Ð

,miptle iptlc dxhwd zrya oia dizrc `wlq

`l` ,miptle iptlc dxhwd zrya `ly oia

.miptle iptlc minc ozn zryaíìåà ïéáîå
ïéùøåô ïéà çáæîìå`l` miptle iptl meyn Ð

.minc ozn zrya `l la` ,dxhwd zryaéàî
'åë åàì.ziyixtck Ðìëéäã äøè÷ä úòùá àì

ikde .gafnle mle`d oian miyxetc ,xn`w Ð

zrya mle`d oian miyxety myk :ipzw

odk xt ozn zrya oiyxet jk ,lkidc dxhwd

dc ,giyn.lkida inp ieéëä éàmykc Ð

`le ,i`w lkid` dxhwd zrya oiyxety

miptle iptlc`ike :dinza ,yi dlrn dn `d Ð

`d `l` dlrn cer oi`?dxhwd zrya `lyc !

zrya oia oiyxet lkiday ipzwc ,miptl iptlc

`ly oia miptl iptl oia lkidc oia dxhwd

oia ,minc ozn zrya `l` dxhwd zrya

gafnle mle`d oiane ,miptle iptl oia lkidc

zry `idc ,dxhwd zrya `ly opiyxt `l

dxhwd zrya `l` ,miptle iptlc minc ozn

,dlrn yi dxhwd zrya elit` `dc .lkidc

.'ek iyxt lkidn eli`céðú÷ àä,`zegipa Ð

dxhwd zrya `ly i`d .xn`w inp ikd

xn`wc,xn`w lkidc dxhwd zrya `ly Ð

.miptl iptl `id dxhwd zrya `l`úòùá ïéá
äøè÷ädxhwd zrya `ly `de .[lkidc] Ð

ipzwc`l` ,dicic dxhwd zrya `ly `pz Ð

.miptle iptlc dxhwd zrya
äùåã÷á

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

äìéùáiab (`,bp) "el e`ived" wxta onwl opixn` `peeb i`d ike Ð oiipn minler ziae

zeaxl Ð dxacnd (xacn) :`ipz (a,fq onwl) "ixiry ipy" wxtae ,oyr dlrn

e .minler ziae dliy oerabe aepxy` xtrd one" dheq xtr iab (mye `,fh) dheqc ipy wxta

(a,fh) zereayc ipy wxtae ,'eke oiipn minler ziae dliy :xn`w "okynd rwxwa didi

ixwi` okyne ,okyn ixwi` ycwn ickn :xn`wc

ici`e ici` e` okyn ici`e ici` e` `nil ,ycwn

okyn ixwi` ycwnc ab lr s` ,`nl` .ycwn

cg ,i`xw ixz jixhvi` Ð ycwn ixwi` okyne

:dywe .iccdn ixinb `le ,okynl cge ycwnl

milqety mipy iab (`,ck) oilegc `nw wxtac

ok minler ziae dliya s` leki :xn`w ,miela

(`,a) oiaexirc `nw wxtae .(z`f) xnel cenlz

lkidd zezlc zgizt mcew ohgyy minly

ixwi`c ycwn ogky` Ð ol `pn ycwna ,oileqt

`ki` `ny oiaexirc `idda :xnel yie !okyn

,`zlin `iddl okynl ycwn zeeydl weqt mey

ziae dliy opihrnc xzae .oilegc `nw wxta oke

`yxcl weqt eze` iwep f` .(z`fn) minler

ipy wxta qxb xy` oa wgvi epiaxe ,izixg`

ab lr s` :d`xp ile ?il dnl i`xw ixz :zereayc

`idda ikd elit` Ð 'ek okyn ixwi` ycwnc

jzrc `wlq d`neh oiprl ixii`c zereayc

oiprl od oiwelgc oeik ,ediipia wlgl `pin`

`ed oic `pin` ded Ð ycwn azk i`c ,d`neh

xeqi` exeqi` ixdy ,aiig ycwnl qpkpy `nhc

lr oiaiig dvign litpc xza elit`e .mler

erqpy xg`l okyna la` .d`neh meyn mewnd

oi` Ð xg` mewna edecinrde edewxite myn

ded Ð okyn azk i`e .oey`xd enewn lr oiaiig

onya gynpy itl eilr aiigy `ed oic `pin`

`edyk elit` d`neha ea rbil xeq`e ,dgynd

rbil xzen Ð exypy lkid ipa` la` .wxetn

opikxvnc `d ,`vxzin inp `dae .d`neha mda

zia zeaxl (`,fh dheq) "`ian did" wxta `xw

d`neh oeyla `xw diwt`c meyn ,minler

wtq zekld lke "d`nhp `ide dxzqpe" aizkc

`pin` jzrc `wlq ikdl ,dheqn opixnb d`neh

d`neh oiprl miwelg okyne ycwnc oeik

welig `di inp dheq z`neh oiprl ,ziyixtck

dcedi oa iqi`c `nrh epiidc rcze .mdipia

biltcn ,minler ziae dliy zeaxl `xw jixvnc

lw ,jixv epi` xn`e mgpn oa iqi` mzd dilr

aezkd wlig `l zelw ze`neha dne `ed xnege

`l dxeng dy` z`neh ,minler ziae dliy oia

okynl qpkpd :zelw ze`neh yexit .oky lk

s` ,ediiexz` zxk aiig sebd z`neha ycwnle

ikd elit` ,ziyixtck odipia welig yic ab lr

i`d meyne ,mdl qpkpd zxk oiprl mze` deyd

lgl el d`xp oi` welig`wlq xacnd xacne .w

l`xyi eidyk okyna `weec `pin` jzrc

meyn oyr dlrnce ,xacnl oikenq xacna

`zrnyc `xw i`de .oxd` `xw `edda aizkc

`le cren ld` aizkc meyn `pin` jzrc `wlq

xzae .minler ziae dliy ihernl `z`c `pin` jzrc `wlqe "ycwa xtkl e`aa didi `l mc` lke" `l` azkinl jixv ded `lc `ed `xizi `xwne ,xacna `l` cren ld` ixwi`

.jixhvi` zexfr ihernl Ð `pngx azkc cren ld` minler ziae dliy opiaxnc

êë.miptl iptl inp odn yic meyn dil `wiqt `l `l` lkida k"dei ly xirye xt ozn zrya xninl ivn ded inp ikd Ð giyn odk xt ozn zrya oiyxetäî'eke lkid oia yi dlrn

.xn`w dyixt oiprl `l` .gafnle mle`d oia ok oi`y dn ,lkida minc ozne oglye dxepne adfd gafnc ,`ki` `aeh Ðéàî`py i`n :il dniz Ð miptle iptlc dxhwd zrya e`l

`xw cgn d`fd oia dxhwd oia `de ?d`fd zrya `le ,miptle iptlc dxhwd zrya gafnle mle`d oian yextl exfbcda exfb ith ,`icda `xwa azkc dxhwda :xnel yie !lirl `wtp

.`wtp "xtkl"c `xeziinc d`fda `le ,opax
eli`c
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רח
ezny ina cenr cn sc ± iyily wxt`nei

äùåã÷á.minc ozn Ðúçà äùéøô íùiyxt lkidnc ,`id dlrn `cg dlek Ð

gafnle mle`d oiane ,minc ozn liaya oiae dxhwd liaya oia miptle iptl [meyn]

miptle iptlc dxhwd meync opireny`c oeike .llk miptl iptl liaya [iyxt] `l

iyxt `l.minc ozn meyn opireny`l jixhvi` `l Ðàúééøåàã úåìòîzelrn Ð

`nw wxta milk zkqna dpyna minkg epny

ycewn ziad xd :mzd xn`wc ,(g dpyn)

on miyp zxfre ,ziad xdn ligde ,milyexin

mipdk lye ,miyp lyn l`xyi zxfre ,ligd

,dxfrd on gafnle mle`d oiae ,l`xyi lyn

`ziixe`c Ð gafnle mle`d oian lkidde

.edl ixinb ikde ,ipiqn dynl dkld ,edpip

jixhvi` `l `xwc ,inp dyixt oiprl ,jkld

`l mc` lke" aizkck lkidn `l` dyixt

mle`d oia xefbe opax ez`e "cren ld`a didi

gafnle`le ,lkidl liire ixwin `nlic Ð

oia ixdy ,dxifb dze`l dxfr x`y dkynp

lk x`ye ,`id zg` dyecw gafnle mle`

dteb gafnl mle`d oiae .zg` dyecw dxfrd

.dxifbl dxifb dxfr x`y dl `iede ,dxifb

opaxc mzd ipzwc zelrn jzrc `wlq i`e

,gafnle mle`d oia `ziixe`cn la` ,edpip

.'ek `py i`n ,`id dyecw `cg dxfrd lke

[åùøôð] éîð äøæò äìåëîdxifb `d meyn Ð

.dxifb `cg dlek `dc ,dtebäðéî òîùÐ

.dyixt gafnle mle`d oia xfbcnúùåã÷
àéä àãç íìåàå ìëéäld` inp mle`e Ð

oian yextl dwgxd ciare ,ixwn cren

`nlic ,dxfrd lkl dyixt gafnle mle`d

ld`a didi `l"` xar `we mle`l liir

."crenàéä àãç çáæîìå íìåàä ïéáå íìåà
xie`d jiyni` lkid eh` mle` xefb ike Ð

.dxifb `idda mle`d oiacïðåîî ìò äñçÐ

ilkd z` zwgey milgb ziizge ,opiqg inp op`e

.ezxqgneàùìåç íåùîzexrl `ed gxehy Ð

.ilk l` ilkníéìçâ á÷ly dxrnyk Ð

aw el xftzn dyly ly jezl oiaw zrax`

dn` jezl ecakn `ed ,milgbly oeliq Ð

.oexcw lgpl z`veid dxfréñåé 'ø àìåi`c Ð

.oixftzn dyly ,iqei 'xñéðëî äéä ïééá÷ ìùá
lya exn`y opaxk ,oiaw drax` lya dzege Ð

.dzeg did oiaw drax`úéøáãî äàñzyy Ð

zezy etiqed milyexil e`ayke ,zeixacn oiaw

yng zeixacn oiaw zyy zeyrpe zecnd lr

zixacn d`q lya dzegyke ,zeinlyexi

zeinlyexi oiaw zyly jezl dxrnexftzp Ð

.zeinlyexi oiiaw eläáò äãìâ äéädptec Ð

.dcak dzid jkl ,darêø.wc Ð÷éúùàéðÐ

meyn ,lew rinyne ywywny ,dy`xa zrah

.(gk zeny) 'ebe "e`eaa elew rnype"áäæå
áåè àåää õøàä.`nzq adf `ki`c llkn Ð

äîåãù

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

åìéàãi`d ipznl dil ded `l jcicl :`yexit ikd Ð dicic dyecwa oia iyxt lkidn

oia oiyxet lkiday :ipznl dil irai` ikd `l` 'eke dxhwd zrya oiac `pyil

mle`d oiae minc oznc oia zxhwc oia rnync ,miptle iptlc dyecwa oia dicic dyecwa

,zxhwd dhwp i`n`e ,minc oznce zxhwc lkidc dyecwa `l` dyixt oi` gafnle

ixn`c icicl `nlya ?`l eze zxhwd rnync

dxhwd zrya s` gafnle mle`d oia oiyxetc

Ð miptle iptlc minc ozna `le miptle iptl

zg` dyixt my :ipyne .dxhwd hwpc `d `gip

,da ixii` `xw xwirc meyn dxhwd `pze .`id

.minc ozna oicd `ede

àéúà:il dniz Ð mixetkd mein dxtk dxtk

oda aizk Ð dxf dcear ixiry `nlya

`lc giyn odk xt la` "gly" zyxta dxtk

mlrd xtl ywzi`c ab lr s` ,dxtk dia azk

"onewn edfi`" wxta xn`c o`nl ?olpn xac

xfeg oi` dey dxfba cnld xacc (`,p migaf)

dey dxifba diteb mlrd xt `de ,ywida cnlne

migafa xn`c o`nl :xnel yie !xnb dxtk dxtkc

,mlrd xt df Ð "xtl" (a,n) "i`ny zia" wxt

iedinl jixhvi` ixii` dicica `xwc ab lr s`e

Ð diteba azkc o`nk `ywidn dil `iz`c i`n

ikid ik xninl `ki`c ,`kd `gip dicicl

opitlic i`nl mlrd xt df xtl ipd`c opixn`c

azkc o`nk iedinl ,geyn odk xtn `ywida dil

`kdc `zlin i`dl ipd` inp ikd Ð diteba

azkc o`nk iedinl mixetkd mein opixnbc

mei xt df Ð "xtl" xn`c o`nle .diteba

oeik `dc ,`iyw `l diciclc xnel yi ,mixetkd

,mixetkd mei xt df Ð "xtl dyre" yixcc

ixd Ð giyn odk xt df Ð "xtl dyr xy`k"

,iccdl giyn odk xte mixetkd mei xt eywzi`

ab lr s`c .dyixtl mixetkd mei xtn xnbe

azkcn mzd edl opitlic miakek zcear ixiryc

ixiry dipin opiyxce ,mlrd xta "z`hgd"

eywed eli`k mzd edl aiyg `l Ð dxf dcear

`xw dia azkc mlrd xtl `l` ,giyn odk xtl

,`ed `nlra `xezii "z`hgd"c mzd ip`y Ð

,giyn odk xtl ywen `diy ezernyna oi`e

jelida mixetkd mei xte giyn odk xt la`

wc `pyilxtl dyre ,dfl df eywedy rnyn `x

.mixetkd mei xtl dyr xy`k ,odk xt epiidc df

`zlin` mdxa` oa wgvi epiax my yxit oke

.izixg`

ìëá:i"yx yxit Ð wizy`ip dl did `l mei

rnype" aizkck ,lew rinydl zrah

,wzxp :opiqxb inlyexiae ."ycewd l` e`eaa elew

oirk :xy` oa wgvi epiaxl d`xpe .deeki `ly

dzgn ly dci aiaq ieyr did xer ly wzxp

mg zekzn ilk lkc meyn ,deeki `ly da feg`l

wzxp meid jixv did jkitle ,elek mg Ð ezvwn

midey milgbd eidy itl ,mini x`yan xzei

aeye ,daxd dng dzidy cr daexn onf dzgna

sk z`ved zeceardn zg` `idy dze` `iven

:ipyne ?uveg epi`e :inlyexia jixte .dzgne

rawp did oixnqn ici lr xnelk ,xnqna eraew

.dzgnd sebk aygie lha `diy ,ci zial wzxp eze`áäæ.enewn my lr Ð ften adf .melk xqgp epi` eze` mitxevyk :inlyexia yxtn Ð aehíåéäåwxta xn`c Ð adf ly oeziwn

.xy` oa wgvi epiax .zxy ilk x`y zeaxl Ð "evgxi" aizkc ,ycwn zxy ilk lkac (`,ak) migafc ipy
iax
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ìBãb ïäk ìLBzòéiñîdì äéä àì íBé ìëa :àðz . ¤Ÿ¥¨§©©§¨¨§¨Ÿ¨¨¨
.ïâqä ïa éøác ,÷ézLàéð dì äéä íBiäå ,÷ézLàéð¦©§¦§©¨¨¨¦©§¦¦§¥¤©§¨
äòáL :àcñç áø øîà ."÷Bøé dáäæ äéä íBé ìëa"§¨¨¨§¨¨¨¨©©¦§¨¦§¨

.íéåøt áäæe ,øeâñ áäæå ,èeçL áäæå ,æôeî áäæå ,øéôBà áäæå ,áBè áäæå ,áäæ :ïä íéáäæ§¨¦¥¨¨§¨¨§¨¨¦§¨¨¨§¨¨¨§¨¨¨§¨©§©¦
áBè áäæå áäæ¯øéôBà áäæ ,"áBè àåää õøàä áäæe" áéúëc¯æôeî áäæ ,øéôBàî éúàc ¨¨§¨¨¦§¦§©¨¨¤©¦§©¦§¨¥¥¦¨¨¨
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יומא. פרק רביעי - טרף בקלפי דף מד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

האותיות שבתורה הן שמירה כללית ושמירה פרטית.
היום יום ט סיוון



רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc `nei(iyily meil)

äøè÷ä úòLa àlàycewa dxhwd zrya eli`e ,lkiday ¤¨¦§©©§¨¨
iax ixacke ,gafnle mle`d oian yextl aeig oi` miycwd

.xfrl`
:`xnbd zl`eyäìòî àä àkéà àäå,ztqep dlrn dpyi ixd - §¨¦¨¨©£¨

déãéc äMeã÷a ïéa éLøt ,ìëéäî eléàce lkiday minc ozna -ïéa §¦¥¥¨¨§¥¥¦§¨¦¥¥
íéðôìå éðôìc äMeã÷a,miycwd ycewa minc ozna -ïéaî eléàå ¦§¨§¦§¥§¦§¦§¦¦¥

,ìëéäc äMeã÷a àlà éLøt àì ,çaænìå íìeàäozn zrya `le ¨¨§©¦§¥©Ÿ¨§¥¤¨¦§¨§¥¨
:`xnbd daiyn .dxhwda wlgny enke ,miycwd ycewa minc

,àáø øîàyi mpn`oica mb miycwd ycewl lkidd oia welig ¨©¨¨
,dyixt ipic md mipicd ipyy oeik la` ,minc ozn zrya dyixt

y xnel yiàéä úçà äLéøt íLaeigk md dyixtd ipic ipy - ¥§¦¨©©¦
welig `pzd eprinyde ,zeceard zrya dyixt aeig yiy ,cg`
xefgl jxved `le ,lkid zxhwdl miycwd ycew zxhwd oia

.minc ozna mb wlgle
:`ztqezd ixaca oecl `xnbd zxfeg,øî øîàoiyxety myk ¨©©

,dxhwd zrya gafnle mle`d oianïäk øt ïzî úòLa ïéLøBt Ck̈§¦¦§©©©©Ÿ¥
úìàåù .íéáëBk úãBáò éøéòNe øeaö ìL øác íìòä øôe çéLî̈¦©©¤§¥¨¨¤¦§¦¥£©¨¦

ïì àðî :àøîâä:`xnbd daiyn .dyixt oic yi el`a s`yøîà §¨¨¨©
,úãt éaødf oicàéúà,dey dxifba cnlp -íBiî 'äøtk' 'äøtk' ©¦§¨¨§¨©¨¨©¨¨¦
,íéøetkämixetkd mei zceara xn`py(fi fh `xwie)`l mc` lke' , ©¦¦§¨¨¨Ÿ

xn`p el` zepaxwa oke ,'WcwA xRkl F`aA crFn ld`A didi¦§¤§Ÿ¤¥§Ÿ§©¥©Ÿ¤
.dyixt aeig mda yi jkle ,'dxtk' mda

:dceard onfa dyixta oecl dkiynn `xnbdøa àçà áø øîà̈©©©¨©
dpéî òîL ,äáäà,gafnle mle`d oian yextl minkg exfby ©£¨§©¦¨

iweligyúBìòîminkg epny ycwnd ziaa dyecwd`"t milk) ©£
n md ,(h-g"neäì éøéîb éëäå ,àúééøBàcecnlp el` zelrn iwelige - §©§¨§¨¦§¦¥§

.ipiqn dynl dkld,Czòc à÷ìñ éàc`l` mpi` zelrnd weligy §¦¨§¨©§¨
n,ïðaøcok m` ,dey dyecw yi dxfrd lkl `ziixe`cn eli`e §©¨¨

àðL éàî[oic dpey dn-]çaænìå íìeàä ïéa`ly minkg exfby ©§¨¥¨¨§©¦§¥©
meyn my cenrléìééòå eøwéî àîìécmyn eqpkie ebbyi `ny - ¦§¨¦§§¨§¥

y xefbl mikixv eid minkg ixd ,lkidl,eLøôð énð äøæò dlekî¦¨£¨¨©¦¦§§
éìééòå eøwéî àîìéc`ziixe`cn ixdy ,zg` dxifb lkde ,lkidl ¦§¨¦§§¨§¥

,`ziixe`cn md zelrnd iweligy gken `l` .zg` dyecw lkd
s` minkg etiqed ,lkiddn wx yextl xn`p `ziixe`cny oeike
`l la` ,lkidl qpki `ny yygd zngn gafnde mle`d oian
dxifb mixfeb oi`e dey mpic oi`y oeik ,dxfrd lk z` etiqed
`l` ,opaxcn `ed zelrnd welig mlerl :`xnbd dgec .dxifbl
`weecy meyn ,dxfrd lka `le gafnle mle`d oia wx exfby

naænìå íìeàä ïéaçc ,lkidl eqpkiy yyg yi÷éñôî àìc ïåék ¥¨¨§©¦§¥©¥¨§Ÿ©§¦
éãéî,lkidd cr wqtd mey oi` -àúléî àøkðéî àìxkid oi` - ¦¦Ÿ¦§§¨¦§¨

d x`ya j` ,dqipkd z` repnl xacaçaæî àkéàc ïåék ,äøæò£¨¨¥¨§¦¨¦§¥©
÷éñôîc ïBöéçä,lkidl dxfrd oiaàúléî àøkðéîxeq`y exkfie ©¦§©§¦¦§§¨¦§¨

.minkg my exfb `l jkle ,qpkidl
:dceard onfa dyixta oecl dtiqen `xnbdòîL ,àáø øîà̈©¨¨§©

,dpéîyàéä àúléî àãç ,ìëéäå íìeà úMeã÷,`id zg` dyecw - ¦¨§©¨§¥¨£¨¦§¨¦
'crFn ld`A didi `l mc` lke' xeqi`de(fi fh `xwie)lr s` xn`p , §¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥

.mle`dCzòc à÷ìñ éàcmle`de lkiddy,eäðéð úBMeã÷ ézLm` §¦¨§¨©§¨§¥§¦§
dn dyixt aeig ,okdéôeb íìeà`l` epi`äøéæb,opaxcníe÷éðå ¨¥§¥¨§¥

[ep` mewp-]äøéæâì äøéæb øBæâðå.gafnle mle`d oian s` yextl §¦§§¥¨¦§¥¨
aeige lkidd zyecwn wlg `id mle`d zyecwy ,gken `l`
mle`d oian yextl minkg exfbe ,`ziixe`cn `ed epnn dyixtd

:`xnbd dgec .mle`l eqpkiy yygn gafnleàìgikedl oi` - Ÿ
y xyt`y meyn ,ok,àéä äMeã÷ àãç çaænìå íìeàä ïéáe íìeà¨¥¨¨§©¦§¥©£¨§¨¦

,dxifbd llka gafnle mle`d oia s` ,mle`d lr minkg exfbyke

la`úBMeã÷ ézL íìeàå ìëéädyixt aeig oi` `ziixe`cne ,od ¥¨§¨§¥§
.lkiddn `l`
:dpyna epipy'eëå óñk ìLa äúBç äéä íBé ìëa.adf lya dxrne §¨¨¨¤§¤¤¤§

:`xnbd zxxanàîòè éàî.adf lya dzeg epi` mei lkay ©©£¨
y meyn :`xnbd daiyn,ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñç äøBzäzngne ©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥

miwefip zekzn ilky oeike ,l`xyi oenn lr eqg minkg mb ok
`le ,mizegtd sqk ilka zezgl epwiz ,milgbd ziizga mixqgpe

.adf ilka
:dpyna epipyúìàåù .ñéðëî äéä dáe áäæ ìLa äúBç íBiäå§©¤§¤¨¨¨¨¨©§¦

àîòè éàî :àøîâämeiaylr eqg `le adf lya dzeg mixetkd ©©£¨
dyrp df xac :`xnbd daiyn .l`xyi ly opennìeç íeMîàL ¦§¨

,ìBãb ïäëcedegixhd `le ,ziprzd jezn meid zcear z` caery §Ÿ¥¨
.dzgnl dzgnn zexrl

:dpyna epipyíBé ìëadzegïéa÷ úòaøà ìLajezl dxrne §¨§¤©§©©©¦
oiaw zylyàðz .'eëådpyna(.bl cinz)iexiray ,Bì eøftúðodkl §¨¨¦§©§

íéìçb á÷dide ,dtvxd lränàì ïãaëîzxaerd mind zn`l - ©¤¨¦§©§¨¨©¨
.oexcw lgpl z`veie dxfra

:exftzdy milgbd oipra dpc `xnbdàãç éðz`ziixaa epipy - ¨¥£¨
xftzn didy ,zg`á÷.milgbCãéà àéðúå`ziixaa epipye - ©§©§¨¦¨

mixftzn eidy ,zxg`íééa÷.[oiaw ipy-]àîìLa :àøîâä úìàåù ©©¦¦§¨¨
Cä`ziixaéðúc,á÷zhiyl zyxtznïðaømei lkay ,dpyna ©§¨¥©©¨¨

ixd ,oiaw dyly ly jeza dxrne oiaw drax` lya dzeg
.cg` aw xftzn did mdixaclyCä àlà`ziixaépî ,íééa÷ éðúc ¤¨©§¨¥©©¦©¦

,dzpyp in zrck -éñBé éaø àìå ïðaø àìaw wx opaxl ixdy ,`id Ÿ©¨¨§Ÿ©¦¥
dzgna dzeg did mei lkay iqei iax zhiyle ,xftzn did cg`
,miaw zyly ly dzgn jezl dxrne ,miaw dyy epiidc d`q ly

:`xnbd daiyn .oiaw dyely mixftzn eid,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
zrck ,oiaw ipy mixftzn eidy ef `ziixaéaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦

ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø àéðúc ,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé¨¨¤§¨¦§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨
,ñéðëî äéä íééa÷ ìLa ,øîBàdrax` lya dzeg did m`y `vnp ¥§¤©©¦¨¨©§¦

dxrne [dfa wlegy epivn `l ixdy] epizpyna x`eank oiaw
.oiaw ipy mixftzn eid ,oiaw ipy ly jezl

:sqep xe`ia d`ian `xnbdàîéz eléôà ,øîà éMà áø`ziixady ©©¦¨©£¦¥¨
køîà÷ éëäå ,éñBé éaø,ezpeek `id jke -ìLa äúBç äéä íBé ìëa ©¦¥§¨¦¨¨©§¨¨¨¤§¤

,úéøaãî äàñzeinlyexi oiaw dyng xeriy `idyCBúì äøòîe §¨¦§¨¦§¨¤§
lyìL.úBiîìLeøé ïéa÷ úL.oiaw ipy mixftzn eidy ,`vnp §Ÿ¤©¦§©§¦

:dpyna epipyäúéä íBé ìëadzgndàðz .äl÷ íBiäå äãéák §¨¨§¨§¥¨§©©¨¨¨
,`ziixaadcìb äúéä íBé ìëadzgnd ly dptec -äáòokle §¨¨§¨¦§¨¨¨

,dciak dzidíBiäådptec dzidCø.dlw dzid okle ,dwc -,oke §©©
äúéä íBé ìëadciéàî :àøîâä úøàáîå .äkeøà íBiäå äøö÷ §¨¨§¨§¨¨§©£¨©

,Búòéiñî ìBãb ïäk ìL BòBøæ àäzL éãk ,àîòèz` gipiy ici lr ©£¨§¥¤§¥§¤Ÿ¥¨§©§¨
.dzgnd z`iypa lwie erexfl zgzn zicid

àðz,sqep iepiy `ziixaadì äéä àì íBé ìëadzgnl÷ézLàéð- ¨¨§¨Ÿ¨¨¨¦©§¦
,lew zrnyne zlvlvny dy`xa zrah÷ézLàéð dì äéä íBiäå§©¨¨¨¦©§¦

'ycTd l` F`FaA FlFw rnWpe' da miiwl ick,(dl gk zeny)ïa éøác §¦§©§¤©Ÿ¤¦§¥¤
.ïâqä©§¨

:dpyna epipy÷Bøé dáäæ äéä íBé ìëaide`xnbd d`ian .mec` me §¨¨¨§¨¨¨
:df oipra `xninäòáL àcñç áø øîàibeqáäæå ,áäæ ,ïä íéáäæ ¨©©¦§¨¦§¨§¨¦¥¨¨§¨¨

.íéåøt áäæe ,øeâñ áäæå ,èeçL áäæå ,æôeî áäæå ,øéôBà áäæe ,áBè§©¦§¨¨¨§¨¨¨§¨¨¨§©©§©¦
:`xnbd zx`aneáBè áäæå áäæ,mipin ipy mdáéúëc(ai a ziy`xa), ¨¨§¨¨¦§¦

,'áBè àåää õøàä áäæe'yiy gken ,'aeh adf' oeyld zybcdne §©¨¨¤©¦
.aeh adf `xwpd adfe mzq adf,øéôBà áäæmy lr jk `xwpéúàc §©¦§¨¥

î`xwpd mewn,æôeî áäæ .øéôBàmy lr jk `xwp ¦¦¨¨¨
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עבודת השם יתברך הרי היא בכל דרכיך דעהו.
ממכתב ח' סיוון, תשי"ט



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc `nei(iriax meil)

æôì äîBcL.zilbxnk wdea -,èeçL áäæmy lr jk `xwp ¤¤§¨¨¨¨
L`ed ezekx zngn,øeâñ áäæ .èeçk äåèpmy lr jk `xwp ¤¦§¤§¨¨¨
yçzôpL äòLa,xknidl df adfúBieðçä ìkxg` adf zexkend §¨¨¤¦§¨¨©£

,úBøbñð.df adf zngn xknp xg` adf oi`y itl,íéåøt áäæ`xwp ¦§¨§©©§©¦
my lr jkäîBcLerav.íéøtä íãì ¤¤§©©¨¦

,øîà éMà áø`l` ,adf ibeq dray oi`äMîçadf ibeqìëå ,ïä ©©¦¨©£¦¨¥§¨
ãçå ãç,el` mipin dyngn oine oin lke -áäæ déa úéàlibxåyi ©§©¦¥¨¨§

eaáBè áäæ.xzei ¨¨
:mixt mcl dnecy my lr jk `xwp miext mcy dgiken `xnbd

íBiäå ÷Bøé dáäæ äéä íBé ìëa ,éëä énð àéðzdid mixetikd meia - ©§¨©¦¨¦§¨¨¨§¨¨¨§©
dadfáäæ eðééäå ,íBãà`xwpd,íéåøtitl.íéøtä íãì äîBcL ¨§©§¨¨©§©¦¤¤§©©¨¦

:dpyna epipyäwc äúéä íBé ìëa 'eëå úéøçL ñøt áéø÷î íBé ìëa§¨©§¦§¨©£¦§§¨¨§¨©¨
ïðaø eðz .äwcä ïî äwc íBiäåly zxehwd iabl xn`p ,`ziixaa §©©¨¦©©¨¨©¨¨

mixetikd mei(ai fh `xwie).'dTC miOq zxhw eiptg `lnE'zl`ey §Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨
:`ziixadøîBì ãeîìz äî ,äwc,'dwc' xn`p dn myl -àìäå ©¨©©§©©£Ÿ

øîàð øákmei lkay zxehwa(el l zeny),'÷ãä äpnî z÷çLå' §¨¤¡©§¨©§¨¦¤¨¨¥
:`ziixad daiyn .'dwc' oic dxezd dltk recneàéáäì ,àlà¤¨§¨¦

äwcä ïî äwcmei ly zxehw z` xifgdl jixvy cnll - ©¨¦©©¨
dzeyrl aey dwgyle ,mixetkd mei axra zyzknl mixetikd

.dwcd on dwc
:dpyna epipy.Lák ìL Bçøæîa ïéìBò íéðäk íBé ìëazx`an §¨Ÿ£¦¦§¦§¨¤¤¤

meyn `ed df oic :`xnbdeäé àì äðBt äzàL úBpét ìk ,øî øîàc§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§
,çøænì ïéîé Cøc àlà`vnp ,gafnd mexca did yakdy oeike ¤¨¤¤¨¦©¦§¨

y`xl ribnyke ,epinil gxfnde oetvl eipt yaka dlerdy
elr ok meyne .dkxrnd mewnl ribny cr epinil dpet gafnd
,eaxrna e` yakd rvn`a elri m`y oeik ,yakd gxfna mipdkd
agex cbpk gafnd lr ekldi ,oinil eptie gafnd y`xl eribiyk

.gafnd ceakn df oi`e ,jxev `ly yakd
:dpyna epipy[ãøBéå] (ïéãøåéå) òöîàa [äìBò] (ïéìåò) íBiäå§©¤¨¤§©§¥

.òöîàa:`xnbd zl`eyàîòè éàî:`xnbd daiyn .df iepiy ly ¨¤§©©©£¨
,ìBãb ïäëc BãBák íeMî,zia oak `edy ezeaiyg z` jka d`xny ¦§§Ÿ¥¨
.jxevl `ly s` siwne

yna epipy:dp'eëå øBikä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î [ìBãb] ïäk íBé ìëa§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦§
.adf ly oeziwd on meide:`xnbd zl`eyàîòè éàîiepiy ly ©©£¨

:`xnbd daiyn .df,ìBãb ïäk ìL BãBák íeMîdfa cakzny ¦§¤Ÿ¥¨
.mipdkd eig` x`y mr `le cgein ilka eilbxe eici ycwny

:dpyna epipyúBëøòî òaøà íL eéä íBé ìëaixac yng meide §¨¨¨©§©©£¨
.'eke xi`n iaxïðaø eðz,`ziixaa,úBëøòî íézL eéä íBé ìëa ¨©¨¨§¨¨§©¦©£¨

íBiäåeid ,mixetikd meia -ìLL.zekxrnäìBãb äëøòî ,úçà §©¨Ÿ©©©£¨¨§¨
,zepaxwd lk z` miaixwn dilryìL äiðL äëøòî ,úçàå§©©©£¨¨§¦¨¤

,úøBè÷gafna mei lkay zxehwd zxhwdl milgb elhp dpnn §¤
,iniptd,íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàådxhwdl milgb egwl dpnn §©©¤¦¦©

,miptl iptlíBé ìëa ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøáceidìLL ¦§¥©¦§¨©¦¥¥§¨¨Ÿ
zekxrnäiðL äëøòî ,úçàå ,äìBãb äëøòî ìL ,úçà .òaøà íBiäå§©©§©©©¤©£¨¨§¨§©©©£¨¨§¦¨

Làä íei÷ ìL ,úçàå ,úøBè÷ ìLdpi` m`y ,dlecb dkxrn ly ¤§¤§©©¤¦¨¥
,ef dkxrnn dilr mitiqen ,zxabznéaø .íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàå§©©¤¦¦©©¦

,äìBãb äëøòî ìL ,úçà ,Lîç íBiäå òaøà íBé ìëa øîBà (øéàî)¥¦¥§¨©§©§©¨¥©©¤©£¨¨§¨
,úçàå ,Làä íei÷ ìL ,úçàå ,úøBè÷ ìL äiðL äëøòî ìL ,úçàå§©©¤©£¨¨§¦¨¤§¤§©©¤¦¨¥§©©

íéøãôe íéøáéàìlenz` zepaxew ly,áøòaî eìkòúð àlLzngn ¨¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤
epzipy e` ,dkxrnd lr llk epzip `le gafnd y`xa egped wxy
dkxrn mdl miyer eide ,ixnbl lkrzdl ewitqd `ly `l`

,mtxeyl zcxtp.íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàå§©©¤¦¦©
:`xnbd zwiicneäì úéà ézøz úäéî ,àîìò éleëcmei lka eid - §¥¨§¨¦©©§¥¦§

ly dkxrnde dlecbd dkxrnd ,zekxrn izy zegtd lkl

:`xnbd zl`ey .zxehwïìðî.df oic micnl oipn -daiyn §¨¨
xnbd:`àø÷ øîà(a e `xwie),ìk çaænä ìò äã÷Bî ìò äìòä àåä' ¨©§¨¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©¨

,'äìélä,df 'cwen'e,'Ba ã÷ez çaænä Làå' ,äìBãb äëøòî Bæ'cwen' ©©§¨©£¨¨§¨§¥©¦§¥©©
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[weqtdn-]àéðúc .ïBòîL éaøì déì à÷ôðcweqta xn`p ,`ziixaa §©§¨¥§©¦¦§§©§¨
(f ` my),úúvä ìò ãnéì ,'çaænä ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå'§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥¥©©¦§¥©¦¥©©¨©

.äãeäé éaø éøác ,úøL éìëáe øLk ïäëa àlà àäz àlL àúéìà£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ¥¨¥¦§¦¨¥¦§¥©¦§¨
,çaæî éaâì áø÷ øfL Czòc ìò äìòz éëå ,ïBòîL éaø Bì øîà̈©©¦¦§§¦©£¤©©§¨¤¨¨¥§©¥¦§¥©
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xn`p(b gi xacna).''ebe Eaxwi `l gAfOd l`e WcTd ilM l` K`'©¤§¥©Ÿ¤§¤©¦§¥©Ÿ¦§¨
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,gafnd y`xa ziyrp `zil`d zzvd mpn`y ,xnel xeaq iziid
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על-ידי הכאה בכוח באבן של נפש הבהמית, ניתז ניצוץ אש, שמצית את האש האלוקי.
היום יום י סיוון



ריי ezny in` cenr dn sc ± iyily wxt`nei
æôì äîåãù.zilbxnk aidvn Ðèåçë äååèðù.jx `edy iptn Ðúåøâñð úåéåðçä ìë

.df iptn xg` adfl xkn oi`y Ðéëä éîð àéðú`xwp mixtd mcl dnecy my lrc Ð

.(b a) minid ixaca ,miext adføîàð øáë àìäådpnn zwgye" dpyd zeni lk lya Ð

."wcdïéîé êøã àìàyak ly egxfna dler jkl ,mexca yakd ixdy ,gxfnl `edy Ð

.oinil zeptil jenqyåãåáë íåùîze`xdl Ð

`lye jxevl siwne zia oak `edy ,ezeaiyg

.jxevlíåéá åáì ïéôéñåîùdpnn lehil Ð

zxehw la` .miptle iptl ly zxehwl milgb

iniptd gafn lylk ly zxehwk `ed ixd Ð

.dpydùàä íåé÷ ìùly y` oi` m`y Ð

xabzn dlecb dkxrn.dfn eilr oitiqen Ð

åìëòúð àìùe` ,dkxrn lr epzip `ly Ð

.lkrzdl ewitqd `le epzipàúéìàä úúöäì
.dlecb dkxrn xe` oda zivdl ÐàúéìàÐ

.miwc minqiwäéì àðî àúéìà úúöä éñåé 'øå
lr zivi `le gafn ly ey`xa `dzy Ð

.gafnd lr oiwlec odyk mlrie dtvxdéìëáå
úøù.dpedk icba yeala Ðìò äìòú éëå

êúòãlr y`d" on cnl dz`y xg`n Ð

melk ,gafn ly ey`xa `diy "ea cwez gafnd

odk dpirhdl df `xwnl epkxved?dlrz ike

gafn iabl axw xfy al lr?xn`p `lde

`l gafnd l`e ycwd ilk l` j`" (gi xacna)

."eaxwiàìù àúéìàä úúöä ìò ãîéì àìà
çáæîä ùàø ìò àìà àäúmeiwl `xw jci`e Ð

`xw i`da aizkc dpedke ,iqei 'xk `z` y`d

,odk dkixv y` zpizpy ,dl jixhvi` `tebl Ð

.gafnl dpwxfie xf dplhi `leäãåäé 'øåÐ

.jl xn`íúäî éàs` "gafnd lr y`d"n Ð

gafnd y`xa dzvdy dpin opirnyc ab lrÐ

`pin` ded ,xfa dleqtc opirny `lxf i`w Ð

.`getna ciare `rx``äéì àðîirac Ð

.dkxrnùàåî äéì à÷ôð.yixc e"`e Ð
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éáøexxia :opz (`,hk) cinzc ipy wxta :dniz Ð drax` meide dyly mei lka xne` iqei

zkqna "miycw iycw" wxta iqei iaxk oizipzn `iddl iwene Ð 'eke dp`z ivr myn

e`ae ecxi ,zekxrn izy ezivde :`tiq ipzw `de ?iqei iaxk `nwezn ikide .(`,gp) migaf

dil xaq xnel `ed wgece !yly my eid mei lka xn`w `d iqei iaxle .zifbd zkyll

:xnel yie .`cga dilr bilte `cga dizeek

aiyg `w `le ,y`d meiwl `cg i`ed izk`c

oze` oizivne iccdl oiincc izxz jpd `l`

:opgl` iax dywde .edl witn `xw cgne ,cgia

`l` dkxrn mewn did `ly ,zygpd gafna

(a,aq) "miycw iycw" wxta xn`ck ,dn`

oagxe okx` dyn dyry oixfib :mzd inp opixn`e

?iniiw eed `kid zekxrn ipd lk ok m` ,dn`

eide mipdkd ilbx jelid ly dn`a xnel jixve

.zekxrn ipd cr dlecb dkxrnd oiaaqn

éëåÐ gafnd lv` axw xfy jzrc lr dlrz

`xw iwenc ,iywz inp dicicl :i"yx dywd

lr dlrz ike ?il dnl "odkd" ,`zil` zzvdl

meyn ,jixhvi`c :uxize .'ek axw xfy jzrc

ipa epzpe" (a,`k) `nw wxt seqa lirl opiyxcc

y`dy it lr s` "gafnd lr y` odkd oxd`

,heicdd on `iadl devn Ð minyd on zcxei

xyt`e ,xfa xyk `diy `pin` jzrc `wlqe

.dlrnl heicd ly y` wixfe `rx`` i`wc

zzvdl `xw `z`c dil `pn ok m` :ol `iywe

?heicdc y` zpizpl `xw dilek `nlic ?`zil`

oxd` ipa epzpe" `xw aezkl ok m`c :xnel yie

`prci `p`e "y`d lr mivr ekxre y` odkd

ekxre aizkcn ,ded gafnd lr y`d zpizpc

kxrnc ,y`d lr mivrlr" ,`id gafnd y`xa d

Ð gafnd lr y` :yxcinl `l` ?il dnl "gafnd

.gafnd lr dze` oixirany `zil` zzvdl

xyt`c `xaq dil zil oerny iax `de :il dnize

ded `l ok m` Ð `getna ciare `rx`` i`wc

xninl `kilc .heicdc y` zpizpl odkd jixv

wixfe `rx`` i`wc xyt`c i"yx yxity enk

:xnel yie !`xaq i`d dil zil oerny iax `dc

i`wc xyt`c ,dil zi` xity heicdc y`ac

la` .`id heicd lyc oeik ,dl wixfe `rx``

e`l Ð gafnd lr dzxrady `zil` zzvd

:il dywe .wegxa `getna carinl `rx` gxe`

zzvdl "ea cwez gafnd lr y`de" ,dcedi iaxl

dil wetiz ?il dnl gafnd lr dzxrady `zil`

dcedi iax `dc "gafnd lr y` oxd` ipa epzpe"n

ilke xyk odka `dzy `zil` zzvd mzdn xnb

gafnd lr y`de" azk `l i` :xnel yie !zxy

zpizp `l` "epzpe"n opiyxc ded `l "ea cwez

ilke xyk odka `dzye ,gafnd lr heicdc y`d

la` .opiyxc `l Ð `zil` zzvd la` ,zxy

zzvd "gafnd lr y`de"n `wtpc ,`zyd

xity opixnb gafn ly ey`xa `dzy `zil`

`ly ,heicdc y` zpizpe `zil` zzvd "epzpe"n

ipa `nzqnc ,zxy ilke xyk odka `l` edi

i`w zxy ilke xyk odk dipin ol `wtpc oxd`

.gafnd lry zevn lk`
oxceq
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åëåeðz ."äwcä ïî äwc íBiäå äwc äúéä íBé ìëa '§¨¨§¨©¨§©©¨¦©©¨¨
"äwc" :ïðaøäîøîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz ©¨©©¨©©§©©£Ÿ§¨¤¡©

.äwcä ïî äwc àéáäì :àlà !"÷ãä äpnî z÷çLå"§¨©§¨¦¤¨¨¥¤¨§¨¦©¨¦©©¨
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àîòè éàî ."òöîàa ïéãøBéå òöîàa ïéìBò íBiäå"¯ §©¦¨¤§©§§¦¨¤§©©©§¨
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.äãeäé éaø éøác ,íBia Ba ïéôéñBnL úçàå ,úøBè÷§¤§©©¤¦¦©¦§¥©¦§¨
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על איש הישראלי לעבוד את השם יתברך בשמחה וטוב לבב.
ממכתב ח' סיוון, תשי"ט



eznyריב ina cenr dn sc ± iyily wxt`nei
äìåòä úà ìëàú øùàedpz "dcwen lr dlerd" aizk `dc ,dzligzl oipr epi` m` Ð

.dteq oiprläìåò éìåëéòdlerd z` lk`z xy`" dia ixwe ,y`d lrn erwty oirwet Ð

."gafnd lràúà éàîì ã÷åú ãéîú ùà.`piprc zecwen lk zyxcc oeik Ðàäú àìù
ïåöéçä çáæî ìò àìà.aizk dlerd gafna `xw i`dc Ðäøåðîå äúçî ùàmeic y` Ð

e ,miptle iptlc mixetkdzwlcdc dxepnc y`

lrn zlhip `dzy oiipn ,`nei lkc zexp

oevigd gafnd?:opiqxb ikdy` o`k xn`p

zxehwa`la dxhwd oi`e ,"dpxihwi" aizkc Ð

.y`åì êåîñá ïìäì äîoevigd gafna Ð

dzgn s` .xhwp zxehwd eilry ,iniptl jenqd

el jenqd on lhep dxepneiniptd gafn `ede Ð

.miptl iptle dxepnl jenqdãéîú ùày` Ð

xn`py ,dxepn ly `ede ,cinz da jl izxn`y

."cinz xp zelrdl" daúøåè÷á ùà øîàðÐ

.mei lk lyçáæîä ìòî äúçîä àìî ç÷ìåÐ

ikd .axrn cvn Ð 'd iptln okidne (fh `xwie)

:opiqxbåìåë ïéàå 'ä éðôì åúö÷îù çáæî åäæéà
ïåöéçä çáæî äæ øîåà éåä 'ä éðôìedfi` Ð

wwfedy ,'d iptl epnn dn ea wlgl yiy gafn

'd iptln xnel aezkdgafn df xne` ied Ð

inipt eli`c .oevigd.'d iptl elek Ðà÷åã
'ä éðôìî.ynn gztd cbpk Ð
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ïøãåñdpila lqtp did ok m`c ,`l Ð ceqi iab lr la` Ð aaeq iab lr e` yak iab lr

dpil oi`e ,gafnk `ed ixd Ð dlrnle gafnd ivgn `edy aaeq la` ,cxi m`

on ecixedl yi xeqi`c xyt` cere .xy` oa wgvi epiax ,yak oke ,gafn ly ey`xa zlren

.dcixi ixwin `l Ð yakde aaeqd lr oxceqyk la` ,gafnd

äøîàðiab aizkc il d`xp Ð zxehwa y`

epze ezzgn yi` oxd`e dz`" gxw

."zxehw odilr eniye y` oda

ãéîúgafn lr `l` `dz `l jl izxn`y

dl iraip ok m` :il dniz Ð oevigd

dkxrn opikxvnc ikid ik ,dnvr ipta dkxrn

!zekxrn edl iyitp ok m`e ,dnvr ipta zxehwl

milgb mey gwil jixv did `lc oeik :xnel yie

`l Ð `nlra zeliztd wilcdl `l` dxepnl

oxqn `le ,dkxrn df liaya eyriy xazqn

aizkcn :xnel yi cere .minkgl `l` aezkd

y`n dze` oiwilcny dpin rny "cinz"

i`c .dlecb dkxrnn epiide Ð cinz zwlecd

,jixhvi` i`n Ð dnvr ipta dkxrn dl opicar

?cinz zwlec `dzy

éåäm` :zeywdl oi`e Ð oevigd gafn df xne`

,lkidc zxehwl `xw jixhvi` i`n ok

zxehwn xnbp ?oevigd gafnn milgb dl oigwely

opireny`l jixhvi`c :xnel yic !miptle iptlc

opixnb ded i`c ,dnvr ipta dkxrn dl oiyerc

dkxrn `cga ibq k"deia `pin` ded Ð `kdn

`l `kdn :inp i` .miptle iptlce lkidc zxehwl

oeik `nei lkc zxehw ip`yc ,slinl epivn

dl eyri Ð iniptd gafn lr dze` oixihwnc

.ol rnyn `w ,iniptd gafn lr ok enk dkxrn

äåäepiax dywd Ð 'd iptln `wec `pin`

'd iptl" opixn` `kdc `py i`n :wgvicbpk Ð "

izy" wxt iaxrn xpa oke .daxrna ,gztd

lk" wxt dtepz iabe (`,gv zegpn) "mgld

'd iptl :opixn` (`,`q my) "dvn ze`a zegpnd

'd iptl" aizk inp dhigy iabe ,gxfna Ðopixye "

iabc :wgvi epiax uxize !dxfra mewn lka

ihernl Ð 'd iptl ,aizk milw miycw zhigy

ozhigy Ð xird lka oilk`pc ab lr s` ,uega

ipda la` .dtepz iab oke .gxfna ,mipta 'd iptl

i` ,dxepne gafn'd iptl" i`cec :uxize !dxfra mewn lka dhigye gxfna dtepzc `py i`n ,mewn lkn :xegad wgvi epiax dywde ?il dnl 'd iptl Ð axrna opireny`l iz` `l,gxfna "

'd iptl" aizk `l milw miycw zhigy iabe .aezkd jl hxtiy cr ,gxfna xne` ied Ð 'd iptl xn`py mewn lka ,gxfna 'd iptl xifp li` ztepz iab `yp zyxta ixtiqa opiyxcck`l` "

opixnbck ,mewn lka `ied dhigye ,"hgye jnqe"c `yiwida e` ,dhigyn xnege lwn opixnbc `nrh epiid `nlic Ð gxfna dpi`y xnel `vnz m`e ,gxfna `id dkinq `nye ,dkinqa

'd iptlc `xwe .minly zhigyn xnege lw opixnb Ð `id devn ixiyc oeik ,dxfra mewn lka `id dler zkinq elit`c xyt`e .zegexd lk xiykdl ,i`xwn (`,dp migaf) "onewn edfi`"a

'd iptl xwad oa z` hgye" aizkc `de .mipta jenqie xefgi Ð uega jnqy it lr s` ,dler iabc "jnqe 'd iptl" yixcc :mipdk zxeza rnyn oke .dxfrl ueg iwet`l dkinqcdler iab "

'd iptl"e ,(a,al my) "oileqtd lk" wxta ,'d iptl hgey `le 'd iptl xwa oa dipin opiyxce ,oetv aezkd jl hxt `dc ,gxfna xninl ivn `l ÐÐ mlrd xtae giyn odk xta aizkc "

edfi`" wxta xn`c ab lr s`e .oetv oiperhy miycw iycw x`y ogky`c meyn Ð gxfnl `le oetvl dil opiyxcc i`de .aezkd jl hxtiy cr epiide ,oetv mdl reawl mipdk zxeza yixc

slinl jixhvi` `l mixeni` zxhwdle "minlyd gaf xeyn mxei xy`k" giyn odk xta aizkc meyn jixhvi` `nyc il d`xp Ð oetv zeperh ze`hg lky a` dpa df (a,gn my) "onewn

ywida cnld xacc ab lr s`e ,giyn odk xtl ywzi` mlrd xte ,ezhigyl zegexd lk xiykdl minlyl diyew`l jixhvi`c `pin` jzrc `wlqe .diteba yxetn lkd ixdy ,minlyn

zepgn ylyl ueg oztixy zevnc oeik :`pin` jzrc `wlq ,[inp i`] .oetv opirhdl ze`hg x`y llkl edpixcd`l jixhvi` ikdl ,`zlin ielib `l` df oi` Ð ywida cnlne xfeg epi`

'd iptl" ol rnyn `w ,oetv erail `l Ðcenri `ly e` ,eilzke lkid cbpk `ly mexce oetv `l` iwet`l `z` `l Ð gxfna 'd iptl xne` dz`yky ,icin dyw `l iaxrn xp iabe ."

'd iptl" ok m`e .egxfn enk eilzke lkid cbpk jk lk did gafn ly enexce epetv ixdy ,ikd xninl jiiy `l milgb iabe .mexce oetv cvl eipt jetdie gxfna`ly iwet`l i` ?i`n iwet`l "

i`n` Ð xn`w gafnc egxfnc milgb i`e ,i`w milgb`c dpin rny Ð 'd iptln aizkcn ,'d iptl azkinl dil ded i`w `xab`c ok m` Ð mexcle oetvl eipt jetdie gxfna dzegd cenri

hxt enk epiide ,xn`w axrna dpin rny `l` ?enexce epetvcn ith 'd iptl dl ixw.xn`w iaxrn xp :dpin rny `l` ,zexp oia mc` oia ,'d iptl mlek zexpa oke .ixtiqa `zi`ck ,aezkd
la`
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ïøãBqLïéà íàå ,çaæî éab ìòï÷éæçî¯ïøãBqL ¤§¨©©¥¦§¥©§¦¥©£¦¨¤§¨
äëøòî äNòéL ãò ááBñ éab ìò Bà Lákä ìò©©¤¤©©¥¥©¤©£¤©£¨¨
úà Làä ìëàz øLà" øîBì ãeîìz ,ïøãBñå äìBãb§¨§§¨©§©£¤Ÿ©¨¥¤

äìBò éìekéò :øéàî éaøå ."çaænä ìò äìòä¯äzà ¨Ÿ¨©©¦§¥©§©¦¥¦¦¥¨©¨
éaø éðúc .úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàå ,øéæçî©£¦§¦©¨©£¦¦¥§¤§¨¥©¦
øLà" :á÷òé ïa øæòéìà éaø éáãa éîBéðî øa àéððç£©§¨©©§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¤

ìëàzLàä"çaænä ìò äìòä úà¯äìBò éìekéò Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©©¦§¥©¦¥¨
éleëc .úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàå øéæçî äzà©¨©£¦§¦©¨©£¦¦¥§¤§¥
?eäì àðî ,eäì úéà íBia Ba ïéôéñBî úäéî àîìò̈§¨¦©¦¦©¦§§¨§

¯eäì à÷ôðLàäå"îLéøc àìc ïàîì eléôàå ," ¨§¨§¦§¨¥©£¦§©§¨¨¥
"å"àå"¯éàîì "ãéîz Là" .Léøc "à"ä å"àå"¨¥¥¨¦§©
?àúà¯ã÷ez ãéîz Là" :àéðúãëì déì éòaî £¨¦¨¥¥§¦§©§¨¥¨¦©

äiðL äëøòî ìò ãnéì ,"äaëú àì çaænä ìò©©¦§¥©Ÿ¦§¤¦¥©©£¨¨§¦¨
.ïBöéçä çaænä ìò àlà àäz àlL úøBè÷ ìL¤§¤¤Ÿ§¥¤¨©©¦§¥©©¦
Là äøîàð :àeä ïéãå ?ïéépî äøBðîe äzçî Là¥©§¨§¨¦©¦§¦¤¤§¨¥

äzçîa Là äøîàðå ,úøBè÷aïBöéçä çaæî ìò ïläl äî ,äøBðîe¯çaænä ìò ïàk óà ¦§¤§¤¤§¨¥§©§¨§¨©§©¨©¦§¥©©¦©¨©©¦§¥©
ïläl äî ,äøBðîe äzçîa Là äøîàðå ,úøBè÷a Là äøîàð :Bæ Cøãì Cìk Bà .ïBöéçä©¦§¨§¤¤¤¤§¨¥¦§¤§¤¤§¨¥§©§¨§¨©§©¨

Bì Ceîña¯Là" øîBì ãeîìz ,Bì Ceîña äøBðîe äzçî óàçaænä ìò ã÷ez ãéîz §¨©©§¨§¨§¨©§©¥¨¦©©©¦§¥©
"äaëú àì¯ãéîz Làeðãîì .ïBöéçä çaæî ìL BLàøa àlà àäz àì Eì ézøîàL Ÿ¦§¤¥¨¦¤¨©§¦§Ÿ§¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©©¦¨©§

LàäøBðîìLà ,äzçîìäøBðîa Là äøîàðå äzçîa Là äøîàð :àeä ïéãå ?ïéépîäî , ¥¦§¨¥§©§¨¦©¦§¦¤¤§¨¥§©§¨§¤¤§¨¥¦§¨©
ïBöéçä çaæî éab ìò ïläl¯Là äøîàð :Bæ Cøãì Cìk Bà ,ïBöéçä çaæî ìò ïàk óà §©¨©©¥¦§¥©©¦©¨©¦§¥©©¦§¨§¤¤¤¤§¨¥

Bì Ceîña ïàk óà Bì Ceîña ïläl äî ,äzçîa Là äøîàðå úøBè÷a¯ç÷ìå" øîBì ãeîìz ¦§¤§¤¤§¨¥§©§¨©§©¨§¨©¨§¨©§©§¨©
éðôlî çaænä ìòî Là éìçb äzçnä àìîä'éðôì Búö÷nL çaæî eäæéà ,"äBlek ïéàå ' §Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©¦¦§¥¥¤¦§¥©¤¦§¨¦§¥§¥

éðôìä'¯éøèöéàå .ïBvéçä çaæî äæ øîBà éåäéøèöéàå "çaænä ìòî" ázëéîì Cázëéîì C ¦§¥¡¥¥¤¦§¥©©¦§¦§§¦§¦§©¥©©¦§¥©§¦§§¦§¦§©
éðôlî"ä'"çaænä ìòî" àðîçø áúk éàc ;"¯äåäçaæî éàî :àðéîà¯,éîéðt çaæî ¦¦§¥§¦¨©©£¨¨¥©©¦§¥©£¨¨¦¨©¦§¥©¦§¥©§¦¦

éðôlî" àðîçø áúkä'éðôlî" àðîçø áúk éàå ."ä'"¯éðôlî à÷åc :àðéîà äåä,'ä ¨©©£¨¨¦¦§¥§¦¨©©£¨¨¦¦§¥£¨¨¦¨©§¨¦¦§¥
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אין דבר כל-כך קר כמו השכל הטבעי ושכל אנושי. כאשר השכל הטבעי מבין השגה אלוקית, והמידות שבשכל מתפעלות ומגיבות 
מהערבות השכלית – הרי זו תחיית המתים האמתית.

היום יום יא סיוון



ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc `nei(iriax meil)

ïøãBqL[mze` xcqny-]éab ìòdïéà íàå ,çaæîgafndï÷éæçî- ¤§¨©©¥¦§¥©§¦¥©§¦¨
,mixctde mixai`d lk z` liknïøãBqLs`éab ìò Bà Lákä ìò ¤§¨©©¤¤©©¥

då äìBãb äëøòî äNòiL ãò ,ááBñf`ïøãBñdkxrnd iab lr ¥©¤©£¤©£¨¨§¨§§¨
,dlecbdøîBì ãeîìz(b e `xwie),à'ìò äìòä úà Làä ìëàz øL ©§©£¤Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©
,'çaænä`l` .dlecbd dkxrnd lr dlerd z` miaixwny cnll ©¦§¥©

`ed' xn`p xak ixdy ,daxwdd zligzl jxvp epi` df weqty¦
,xnelk ,daxwdd seq lr eyxecl yi `l` ,'dcwFn lr dlrd̈Ÿ¨©§¨
dkxrnd lr aey epzpi ,dlila e` mneia elkrzp `l m`y

.dlecbd
:`xnbd zl`eyøéàî éaøåzcgein dkxrn dzidy xaeqy §©¦¥¦

dn ,`ziixad ixack yxec epi`e ,axra elkrzd `ly mixai`l
wxy cnel xi`n iax :`xnbd daiyn .df weqtn yxec `edéìekéò¦¥

äìBò[gafnl uegn l` erwty dler ixai`-]øéæçî äzà ¨©¨©£¦
,maixwdl.úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàåkeøa àéððç éaø éðúc §¦©¨©£¦¦¥§¤§¨¥©¦£©§¨©

éáãa ,éîeéðî[ly eyxcn ziaa-],á÷òé ïa øæòéìà éaøxn`pøLà' ©§¥¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¤
,'çaænä ìò äìòä úà Làä ìëàzy cnlløéæçî äzà äìBò éìekéò Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©©¦§¥©¦¥¨©¨©£¦

.úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàå§¦©¨©£¦¦¥§¤
.mixetikd meia etiqedy dkxrnd xcba oecl zxfeg `xnbd
lka eid zekxrn dnk mi`pzd ewlgpy s` lr :`xnbd zwiicn

la` ,meieäì úéà íBia Ba ïéôéñBî úäéî ,àîìò éleëcmlek - §¥¨§¨¦©¦¦©¦§
zl`ey .ztqep dkxrn mixcqn eid mixetikd meiay micen

:`xnbdeäì àðî:`xnbd daiyn .z`f ecnl oiipn -,eäì à÷ôð §¨§©§¨§
îweqtay zeize`d xeziiLàäå','FA cwEY gAfOd lreléôàå ¦§¨¥©©¦§¥©©©£¦

ïàîì[opaxl-]Léøc àìcze`d xezin,å"àåly xeziå"àåeà"ä §©§Ÿ¨¦¨¨¥
i`ce.Léøc̈¦

zyxec ,dyxta exn`py 'cwen' zepeyl dnk eyxcpy xg`n
zl`ey .dyxta exn`py 'cwen' zepeyl x`y z` `xnbd

:`xnbdãéîz Là''cwEY(e e `xwie),dyxtd seqa xn`pyéàîì ¥¨¦©§©
:àøîâä äáéùî .àúàdf weqtdéì éòaî[jxvp-]àéðúãëì ¨¨¦¨¥¥§¦§©§¨
weqta xn`p ,`ziixaaãnéì 'äaëú àì çaænä ìò ã÷ez ãéîz Là'¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤¦¥

df weqtçaænä ìò àlà àäz àlL ,úøBè÷ ìL äiðL äëøòî ìò©©£¨¨§¦¨¤§¤¤Ÿ§¥¤¨©©¦§¥©
,ïBöéçä.oevigd gafna zwqerd dyxtd seqa xn`p weqtd ixdy ©¦

Là :àúééøáä äôéñåîåd ici lr zgwlpd -äzçîdxhwdd jxevl ¥©§¨
tl iptl,mipåd zwlcd jxevl zgwlpd y`dïéépî ,äøBðîjixvy §§¨¦©¦

:`ziixad zx`an .oevigd gafnn mzgwlàeä ïéãåozep oicd - §¦
ixdy ,okäøîàðoeylúøBè÷a 'Là'xn`py ,mei lka daixwd ¤¤§¨¥¦§¤
(f l zeny),y` `la dxhwd oi`e ,'dPxihwi zxPd z` FaihidA'§¥¦¤©¥Ÿ©§¦¤¨

äøîàðåoeyle äzçna 'Là'a,äøBðîmei ly zxehwd iabl xn`py §¤¤§¨¥©©§¨§¨

miptl iptl mixetkd(ai fh `xwie),'W` ilgB dYgOd `ln gwle' ,§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥
dxepna xn`pe(k fk zeny)ziyrp dwlcde 'cinY xp zlrdl' ,§©£Ÿ¥¨¦

,y`a,ïläl äîn dgwlp zxehwl y`d,ïàk óà ,ïBöéçä çaæî ìò ©§©¨©¦§¥©©¦©¨
n dgwlp dxepnde dzgnd jxevl y`d zgiwl.ïBöéçä çaænä ìò©©¦§¥©©¦

Bæ Cøãì Cìk Bà :àúééøáä úìàåù,zxg` jxca oecl xyt` ixde - §¨§¤¤
ïläl äî ,äøBðîe äzçna Là äøîàðå úøBèwa Là äøîàðy`d - ¤¤§¨¥©§¤§¤¤§¨¥©©§¨§¨©§©¨

`edy oevigd gafnn zgwlp ,zxehwd xear zgwlpdBì Ceîña- §¨
,zxehwd z` mixihwn eilry iniptd gafnlóàzgwlpd y` ©

d xear,äøBðîe äzçîn dzgwl yi,Bì Ceîñagafndn epiide ©§¨§¨§¨
:`ziixad daiyn .iniptdçaænä ìò ã÷ez ãéîz Là' ,øîBì ãeîìz©§©¥¨¦©©©¦§¥©

'äaëú àì,epiideEì ézøîàL 'ãéîz Là'ef y` -dilr eehvpy Ÿ¦§¤¥¨¦¤¨©§¦§
,'cinY xp zlrdl' oeyla,ïBöéçä çaæî ìL BLàøa àlà àäz àì §©£Ÿ¥¨¦Ÿ§¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©©¦

myne.dzeevnl degwii
zcear jxevl y`d gwlp gafn dfi`n oecl dkiynn `ziixad

:`ziixad zxxan .ycwnd,äøBðnì Là eðãîìdzgwl yiy ¨©§¥©§¨
la` ,oevigd gafnnäzçnì Là,miycwd ycwl qipkdlïéépî ¥©©§¨¦©¦

:`ziixad zx`an .oevigd gafnn dzgwl yiy,àeä ïéãåixdy §¦
,ïläl äî ,äøBðna Là äøîàðå äzçna Là äøîàðdxepnl y`d ¤¤§¨¥©©§¨§¤¤§¨¥©§¨©§©¨

n zlhip,ïàk óà ,ïBöéçä çaæî éab ìòn zlhip dzgnl y`dìò ©©¥¦§¥©©¦©¨©
,Bæ Cøãì Cìk Bà :àúééøáä úìàåù .ïBöéçä çaæî,jk xen`eäøîàð ¦§¥©©¦§¨§¤¤¤¤§¨

ïàk óà ,Bì Ceîña ïläl äî ,äzçna Là äøîàðå úøBèwa Là¥©§¤§¤¤§¨¥©©§¨©§©¨§¨©¨
,Bì Ceîñaqipkdl milgb dpnn egwiy icka dkxrn my excqie §¨

gafnn dzgnl milgbd z` gwie ,el jenqd miycwd ycwl
:`ziixad daiyn .iniptdøîBì ãeîìzmixetikd mei ly zxehwa ©§©

(ai fh `xwie),,''ä éðôlî çaænä ìòî Là éìçb äzçnä àìî ç÷ìå'§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©¦¦§¥
,'d iptl cnery wlgdn gafnd lrn milgb zezgl yiy ,epiide

eL çaæî eäæéàwxBúö÷ncnerøîBà éåä ,'ä éðôì Blek ïéàå 'ä éðôì ¥¤¦§¥©¤¦§¨¦§¥§¥¦§¥£¥¥
,ïBöéçä çaæî äæycewe lkidd gzt cbpk cner iaxrnd ecv wxy ¤¦§¥©©¦

milgbd z`ad lr s` cnlnd weqt yiy ixd .elek `le miycwd
.oevigd gafnn dzgnl

:weqta zelitkd z` `xnbd zx`aneéøèöéàåìòî' ázëéîì C §¦§§¦§¦§©¥©
éøèöéàå 'çaænä,''ä éðôlî' ázëéîì Cmeynàðîçø áúk éàcwx ©¦§¥©§¦§§¦§¦§©¦¦§¥§¦¨©©£¨¨

W` ilgB dYgOd `ln gwle',çaæî éàî ,àðéîà äåä ,'çaænä ìòî §¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©£¨£¦¨©¦§¥©
çaæîd,éîéðtjkl,''ä éðôlî' àðîçø áúkgwely epcnll ¦§¥©§¦¦¨©©£¨¨¦¦§¥

.oevigd gafnd epiide ,'d iptl elek cner epi`y gafndnáúk éàå§¦¨©
àðîçøW` ilgB dYgOd `ln gwle' wx,àðéîà äåä ,''ä éðôlî ©£¨¨§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥¦¦§¥£¨£¦¨

zeidl dkixv milgbd zgiwly,''ä éðôlî' à÷åcwlgdn ,xnelk ©§¨¦¦§¥
,lkidd gzt cbpky gafnd wlgn epiide ,ynn 'd iptly
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מהו"ר אליעזר שי'

שלום וברכה!

...בטח קבל מכתבי בנוגע להבחירות והחזית הדתית המאוחדה, ואקוה לידיעות מפורטות מהו 

המצב על אתר בכלל ומהנעשה בהחזית המאוחדה בפרט, כי השמועות כאן סותרות אחת לחברתה, 

תלוי  שבהם  אלו  על  להשפיע שם  יוכל  ואולי  מיוחד  שליח  מכאן  שיסע  להשתדל  מהראוי  הי'  ואולי 

הדבר, אבל זה עתה הגיעה ידיעה שהגשת הרשימות יום האחרון הוא יום א' העבר, וגם בזה אי אפשר 

לברר הדבר על בוריו.



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

àñéb éàäîe àñéb éàäî ìáàgafnd ly mixg`d miccvdn - £¨¥©¦¨¥©¦¨
,gztd cbpk mpi`yàì àîéàs` lre ,milgb myn zgwl oi` - ¥¨Ÿ

:`xnbd dwiqn .gafnd ly iaxrnd ecvn mdyàëéøöok` - §¦¨
ecv lke ,oevigd gafnn zgwl yiy cnll ,mipicd ipy mikxvp

.zxehwl milgb zgiwll xyk iaxrnd
xear dkxrn dzidy xi`n iax zhiya oecl zxfeg `xnbd

:axra elkrzd `ly mixctde mixai`døa íeMî øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¦©
eøúBzpL äìBò éøáéà ,øéàî éaø äéä øîBà ,àøt÷[exzepy-] ©¨¨¥¨¨©¦¥¦¥§¥¨¤¦§

,elkrzd `ly zngnïøãBñå dîöò éðôa äëøòî ïäì äNBòlr ¤¨¤©£¨¨¦§¥©§¨§§¨
,diab.úaLa eléôàå©£¦§©¨

miyery .` :xi`n iax zrca mixac ipy ycig `xtw xay ixd
eid zaya mb .a .lenz`n exzepy mixai`l zcxtp dkxrn

.zay axr ly cinzn exzepy mixai`l ef dkxrn miyer
:`xnbd dywn .`xtw xa ly eiyeciga dpc `xnbdà÷ éàî©¨

ïì òîLîeyry xaeq xi`n iaxy ,oey`xd eyeciga `xtw xa ©§©¨
ixde ,axrdn exzepy mixai`l zcxtp dkxrnàðéðzdpyna ¨¦¨

(:bn lirl),df oicúBëøòî òaøà íL eéä íBé ìëa'iax ixac 'eke §¨¨¨©§©©£¨
`ziixaa x`azde ,'xi`n(.dn lirl)dzid zekxrndn zg`y

axra elkrzd `ly mixai` jxevllr `xtw xa siqed dne ,
:`xnbd zvxzn .eixacäëøöð àì ,ïéáà éaø øîàxa jxved `l - ¨©©¦¨¦Ÿ¦§§¨
,eixac z` xnel `xtwì àlàm` s`y xi`n iax zhiyl siqed ¤¨§

mixai` exzep,ïéìeñtdyer ,ecxi `l elr m`y `ed mpic m` §¦
dkxrn ziiyr oicy mixne` oi`e ,maixwne zcxtp dkxrn mdl

.mixyk mixai`a wx `id exzepy mixai`l
:oia` iax siqeneå,mileqt mixai`l s`zcxtp dkxrn miyer §

øeàä ïäa äìLnL à÷åãeyrpe lenz`n y`d mda dfg` m` - ©§¨¤¨§¨¨¤¨
,miic elkrzd `ly `l` ,'gafn ly engl'ìáàm`ïäa äìLî àì £¨Ÿ¨§¨¨¤

øeàä,lenz`nàìlr oxcqn `l` ,zcxtp dkxrn mdl miyer ¨Ÿ
.dlecbd dkxrnd iab

:`xnbd dtiqenãçà ,éøîàc àkéàmixai`ãçàå ïéøéLkmixai` ¦¨§¨§¥¤¨§¥¦§¤¨
ïéà ,øeàä ïäa äìLî éà ,ïéìeñtdkxrn mdl dyer -.dnvr ipta §¦¦¨§¨¨¤¨¦

àì éàå,xe`d mda dlynàì.dnvr ipta dkxrn mdl dyer §¦ŸŸ
:`xnbd zl`ey .`xtw xa ly ipyd yeciga dpc `xnbddn

xn`yk `xtw xa ycig,úaLa eléôàåixdeàðéðzdpynalirl) ©£¦§©¨¨¦¨
(:bn,xi`n iax ixaca.'Lîç íBiäå'mixetkd meia mby ,epiide §©¨¥

mei axrn exzepy mixai`d xear dkxrn excq zayl deyd
:`xnbd daiyn .eixac lr `xtw xa siqed dne ,mixetkdáø øîà̈©©

éøèöéà ,á÷òé øa àçàCxnel jxved `xtw xa -,'zaya elit`e' ©¨©©£Ÿ¦§§¦
,ok xne` did `l m`y meynàðéîà êzòc à÷ìñdler did - ¨§¨©§¨£¦¨

c ,xnel jzrca,éléî éðämixetkd meia dkxrn miyery ¨¥¦¥
wx `ed ,mixetkd mei axrn exzepy mixai`làëéä[ote`a-]ìçc ¥¨§¨

úaMä øçà úBéäì íéøetkä íBédf ote`a `weecy ,oey`x meia - ©¦¦¦§©©©©¨
meyn ,zxzen zayn exzepy mixai`d zxhwdïéáø÷ úaL éáìçc§¤§¥©¨§¥¦

ìáà ,íéøetkä íBéamixetkd mei lg m`úaL òöîàa-rvn`a §©¦¦£¨§¤§©©¨
reaydàìoi`y oeik mixai`d jxevl zcxtp dkxrn mixcqn eid Ÿ

qn oi` ok enke ,mixetkd meia mxihwdldkxrn zaya mixc

.zay axrn exzepy mixai` dilr xihwdl,ïì òîLî à÷mby ¨©§©¨
zaya.zay axrn exzepy mixai`l zcxtp dkxrn miyer

déçî÷ì Lééç àìc éàä ïàî ,àáø øîàyyeg epi`y df `ed in - ¨©¨¨©©§Ÿ¨¥§¦§¥
,xnelk .oiaeq e` gnw `iven `ed m`d ze`xl ,ogeh `edy gnwl
ixac lr dnz `ax ,xnelk .eitn `iveny xeaicd lr gibyn epi`
,'yng meide' dpyna xn`py dnn `xtw xa lr dywdy oywnd

ïðz íBé ìëa àämei lka' dpyna yexita xn` xi`n iax ixd - ¨§¨§©
zcxtp dkxrn dzid mei lky ,epiide ,'zekxrn rax` my eid

:`xnbd dwiqn .llka zay s`e ,exzepy mixai` jxevlàéL÷- ©§¨
.`id `iyew ok`

axrn exzepy mixai` zaxwd oica ztqep dhiy d`ian `xnbd
:zayàâéìôedkxrn miyer zaya s`y mixaeqd `axe `xtw xa §¦¨

ezhiy lr ,lenz`n exzepy mixai`l zcxtpøîàc ,àðeä áøc§©¨§¨©
Búléçzezaxwde ezhigy epiidc ,cinzd zaxwd lyäçBcz` §¦¨¨

la` ,zaydBôBñeixa` zaxwd epiidc ,cinzd zaxwd ly
,zay axrn exzepyäçBc Bðéàdpyna xn`py dne ,zayd z` ¥¤

ixd .zay caln mei lka epiid ,zekxrn rax` eid mei lkay
dgec dpi` zay axr ly cinz ixai` zxhwdy xaeq `ped axy

.`axe `xtw xa zhiyk `lye ,zay
:`ped ax ixac z` zyxtn `xnbdãéîz ,àðeä áø øîà ,àôeb¨¨©©¨¨¦

éàî :àøîâä úìàåù .äçBc Bðéà BôBñ äçBc Búléçzdn oiprl - §¦¨¨¥¤©
eteq' `ped ax xn`,øîà àcñç áø :àøîâä äáéùî .'äçBc Bðéà¥¤©¦§¨¨©

eteqy ,`id `ped ax zpeekúà äçBc Bðéàå úaMä úà äçBc¤¤©©¨§¥¤¤
äàîehä,`ped ax ixac miyxtzn jke .d`neha dyrp epi` - ©§¨

la` .d`nehd z` dgec ,enc zwixfe ezhigy epiidc ,ezligz
mpn` .d`nehd z` migec mpi` ,eixai` zxhwd epiidc ,eteq

.dlerd ixai` zaxwd iptn mb zigcp zay,øîà [äaøå] (àáøå)§©¨¨©
eteqúaMä úà äçBc Bðéàå ,äàîehä úà äçBcaxra hgyp m` - ¤¤©§¨§¥¤¤©©¨

ixac miyxtzn jke .zaya miaixw exzepy mixai`d oi` ,zay
enc zwixfe ezhigy ,zay ly cinz epiidc ,ezligz ,`ped ax
mixai` zxhwd epiidc ,eteq la` .zayd z` dgec ,ezxhwde
zigcp d`neh mpn` .zayd z` migec mpi` ,zay axrn exzepy

.exzepy dlerd ixai` zaxwd iptn mb
:`ped ax ixaca exn`py mixe`iaa dpc `xnbdéiaà déì øîà̈©¥©©¥

Cãéãì ,[äaøì] (àáøì)jixacl -ìe ,àéL÷ixac.àéL÷ àcñç áø §©¨§¦¨©§¨§©¦§¨©§¨
àðL éàî ,àéL÷ Cãéãì :åéøáã úà ééáà øàáîå,o`k recn - §¦¨©§¨©§¨

a,äàîeèmeyn ,mixai` zxhwd zngn zigcpy xaeq dz` §¨
áéúëcda(a hk xacna)il aixwdl ExnWY','BãòBîajkn cnlpe ¦§¦¦§§§©§¦¦§£

dyrpy,äàîeèa eléôàåoiprl ,ok m`,énð úaL,yexcl yi ©£¦§§¨©¨©¦
å .úaLa eléôàå ,'BãòBîa'okúaL àðL éàî ,àéL÷ àcñç áøì §£©£¦§©¨§§©¦§¨©§¨©§¨©¨

pymeyn ,zigc,'BãòBîa' áéúëcepiide,úaLa eléôàoiprl ,ok m` ¦§¦§££¦§©¨
énð äàîeè,yexcl yi.äàîeèa eléôàå ,'BãòBîa' §¨©¦§£©£¦§§¨

déì øîà,iia`l dax uxiz -àcñç áøì àìå ,àéL÷ éãéãì àì ¨©¥Ÿ§¦¦©§¨§Ÿ§©¦§¨
,àéL÷ àì éãéãì :åéøáã úà äáø øàáîå .àéL÷zeeydl yiy oeik ©§¨§¦¦Ÿ©§¨

oic z`BôBñcinzd ly,Búlçúk,jk meyne ¦§¦¨
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ezny in` cenr en sc ± iyily wxt`nei
àñéâ éàäî ìáà:opiqxb ikd .`ed iaxrn cvc ab lr s`e .`l gztc Ð'ø äéä øîåà

'åë åøúåúéðù äìåò éøáéà øéàîdil opiqxb i`c ,leg zler opiqxb `le Ði`n Ð

dil jixt `wc `pipz?mei lka :dil jixt ikd xn`z m`e .zay opireny`l `z` `d

.izixg` `kxit zaya elit` ez dil jixt xcd `dc .zaya elit`e ,opzà÷ éàî
ïì òîùîlega dkxrn odl dyer xn`wc Ð

,zekxrn rax` my eid mei lka :`pipz Ð

.exzezipy mixai`l ediipin `cgeïéìåñôìÐ

.ecxi `l elr m`c jpdøåàä ïäá äìùîùÐ

.gafn ly engl eyrp `zry `iddncàðéðú
ùîç íåéäipzwe ,zayk mixetkd mei ixde Ð

odl dyer mixetkd mei axr ly cinz ixai`c

.mixetkd meia dkxrníåé ìëárax` eid Ð

.rnyna zay elit`e ,opz zekxrnáøã àâéìôå
àðåämei lka xn`c ,`axc`e `xtw xac` Ð

`ped axc .zaya elit`e ,`ed `weec oizipznc

mei lka :xaq.zayn xal Ðäçåã åúìéçúÐ

.zaya axwe zaya hgyp zay ly cinzåôåñ
äçåã åðéàeixa` oi` zay axr ly cinz Ð

.mei ceran olrn `l` ,jygzyn oixhwpéëä
:ïðéñøâ.'åë àðåä áø øîà àôåâäçåã åðéà éàî

mialg xhwd d`nehd z` dgec epi` Ð

`pyil .cala enc zwixf `l` oixeni`e

ezligz :`pixg`eteq ,mialg xhwd ÐÐ

.izrny dfe ,axran exzezipy mixai`

.ipira d`xp oey`xde
äàîåè
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ìáài`dc elit`c `kd wiqnc idp Ð `kixv `l `ni` `qib i`dce `qib i`dc

,gztd cbpk opira Ð dligzkl la` ,caric ilin ipd Ð xyk `qib i`dce `qib

xninl `xw jixhvi` i`n :xn`z m`e .(`,gp) "miycw iycw" wxt yix migafa rnynck

eilr dpy `l `lde ,`aekir iziz `kidn Ð gztd cbpk `ly edl liwy i` ?akrn `lc

dcedi iaxl ,"dweg" aizkcn i`e ?akrl aezkd

mixac` `l` dweg i`w `l (`,q onwl) xn`c

yie ?`xw il dnl Ð mipta oal icbaa miyrpy

icin ,inc miptk Ð mipt jxev iedc oeik :xnel

`lc ,xtd zhigy mcew dptgy zxehw` dedc

mipt jxevc ,dcedi iaxl elit` melk `le dyr

.inc miptk

ìáà`weec e`l Ð `l xe`d oda dlyn `l

`l i` ,oixyk elit` oicd `ed ,oileqt

zay zler" :xn`wc .`l Ð xe`d oda dlyn

xn`de :miywne .zaya leg zler `le "ezaya

Ð "mkizeayen lka" (`,k) zayc `nw wxta

jgxk lre ,`z`c `ed mixcte mixai` ixyinl

Ð zay ly i`c ,legc mixcte mixai` epiid

sqei iax axd uxize .`wtp ezaya zay zlern

epiid Ð mixcte mixai` ixyinlc :l"vf z"xet

`idd Ð ezaya zay zlern i`c ,zay ly

:wgvi epiaxl `xidp `le .dwixfe dhigya ixiin

"mixyw el`" wxta dipin opixnb ikid ok m`c

meia e` aeh meia oiaixw zay ialgc (`,ciw my)

eh` Ð ixii` dwixfe dhigya `xw i`e ?mixetkd

,`l` ?mixetkd meiae aeh meia hgyp zay oaxw

diteb opiyxc zayc cinz zxhwd` jgxk lr

migqt) "mixac el`" wxta opiyxcck ,`xwn

llkn Ð "cinzd zler lr zay zler" (`,eq

,xn`w eizepaxw lka `nzqne .zay igc cinzc

oiaixw zay ialg opiyxc "ezaya"c `xezine

dil zi`ck xnl ,mixetkd meia e` aeh meia

oa wgvi epiaxl d`xp `l` ,dil zi`ck xnle

leg zler `le xn`c `dc :wgvi epiaxle xy`

`edde ,xe` oda dlyn `la epiid Ð zaya

ninl ira `l Ð `l oixyk la` ,oileqt `weece ,xe`d oda dlyn `weec `nw `pyill `kd xn`wc `d ok m`e .xe`d oda dlyna Ð `z`c `ed mixcte mixai` ixyinlcla` x

`l` mixyka elit` ixy `l `nw `pyill elit` ,edine .xe`d oda dlync `kid ixyc xninl jixhvi` `l oixyk la` :xn`w ikd `l` ,xe`d oda dlyn `l elit` oixyk

"ezaya zay zler"c `xwn mixcte mixai` ixyinl "exraz `l"c `xw azk ded `l i` i`cec :zxet axd yexitl dywi `ly ayiil ipleki ,edine .`weec xe`d oda dlyna

`le eqp`p m` :ikd dil opiyxc ded Ð "ezaya zay zler" aizkc `de .dlild cr oizndl oilekic oeik ,`l Ð dxhwd la` ,iakrnc dwixfe dhigy `l` opiyxc ded `l

mixcte mixai` ixyinl "exraz `l"n ol `wtpc xza la` .zayd xg` aeh mei e` mixetkd mei lgc `kid ,aeh meia xnle ,mixetkd meia eze` ehgye zay ly cinz ehgy

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,aeh meia e` mixetkd meia oiaixw zay ialgc xnel ,mixcte mixai`l s` "ezaya zay zler"c `xw `pinwen `zydn Ð zay ly cinza

yxtl oikixv ep`y wgec il d`xp miyexitd lkle .`nlr ilekl oizrnya rnynck ,xe`d oda dlync `kid ,zaya ixy legc elit`c `ed dcenc ok enk eyexitl xnel jixve

leg zler `le xn`c `dc il d`xpe .opireny`l jixhvi` `l oixykac `l` ,oixyk oicd `ede ,`weec e`l hwpc oileqtc Ð oileqtl `l` dkxvp `l xn`wc `kdc `nw `pyill

`ed mixcte mixai` ixyinl xn`c `de ,oaxw mey lv` `zry `idda zegcl aeh meie zay epzip `lc ,aeh mei lila e` zay lila epiid Ð aeh meia leg zler `le ,zaya

"exraz `l"c `xwc opixn` Ð `neic oicinz jxevl dkxrnd y` xiran ikd e`lac oeike .dineic dkxrn xcqn ik ,xwal jenq epiidc xazqincl `xw inwe`l `ki` Ð `z`c

Ð dleqt cg`e dxiyk cg` ixn`c `ki`le .xe`d oda dlyna leqte `kdc `nw `pyill ,oixyk xe`d oda dlyn `l elit`e ,exzezipy legc mixcte mixai` ixyinl `z`

oiaixw zay ialg xn`c `de .xe`d oda dlyn `weec.aeh meiae mixetkd meia leg zlera ok oi`y dn ,oxihwne olrn dlild zligza elit` epiid Ð aeh meiae mixetkd meia

åúìéçúdgec epi` ezxhwd epiidc Ð eteq ,d`nehd z` dgec dwixfe dhigy cinz Ð ezligz :i"yx yxit Ð 'ek zayd z` dgec xn` `cqg ax dgec epi` eteqe dgec

mixai` oi`c ,dgec epi` zay axr ly cinz Ð eteq ,zaya axwe zayd z` dgec dwixfe dhigy zay ly cinz ,dgec ezligz :xn` daxe .eteq elit` dgec zay la` .d`nehd

zxhwd elit` jgxk lre ,d`neha oi`a mixac dyng (a,er migqt) "oilev cvik" wxta opzdc :wgvi epiax dywde .xwir ytez yexitd dfe .mei ceran olrn `l` ,jygzyn mixhwp

`nw wxta inp lirle .dxhwd epiidc Ð xner ediicda ipzwdc :cere .dxhwde dwixfe dhigy ,d`neha `a x`yd lkc llkn Ð d`neha oilk`p opi`e :xn`wcn ,xn`w mixeni`

unew zxhwdc dyw `lc :xnel yi ,edin !d`neha `id dxhwd :`nl` .wezye gwt ied el mixne` :cr ,'eke ecia z`nhpe miyake mili`e mixt zgpn aixwn did :opixn` (`,e)

,`gip Ð d`neha oilk`p oi`ne .wxef epiid inp xihwn (a,bi) `nw wxta migafa xn`ck .unew zxhwd inp ikd Ð d`neh dgec dwixfc ikid ike ,gafc mc zwixf mewna dgpnc

`zlinl yxtn `cqg axc :dyw ,edine .xnerd zgpn oebk d`neha zxhwpy odn yi Ð dxhwd oiprl la` d`neha oilk`p oi` edlekc ,edleka jiiyc `pyil hwpc xnel yic

cinz zay dgec ezligz yxtn daxe .exzezipy mixai`a ixiin `le ,dxhwd epiidc Ð d`neh dgec epi` eteq d`nehd dgec dwixfe dhigy ezligz `neie `nei lkc cinza lkd

dgec ezligzc daxlc :cere !zayc cinzc dxhwd zay igc inp eteq elit` Ð dwixfe dhigy zay dgec ezligz xn`w i`n :cere .exzezipy mixai` dgec epi` eteq zayc
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ידועה דעתי, שאינה נוחה מקניות של שערס ]=מניות[ וכיוצא בזה, ובנוגע לפועל יתייעץ עם ידידיו שעל אתר.
ממכתב, ט"ז סיוון, תשכ"ב



רטו
ezny in` cenr en sc ± iyily wxt`nei

àñéâ éàäî ìáà:opiqxb ikd .`ed iaxrn cvc ab lr s`e .`l gztc Ð'ø äéä øîåà
'åë åøúåúéðù äìåò éøáéà øéàîdil opiqxb i`c ,leg zler opiqxb `le Ði`n Ð

dil jixt `wc `pipz?mei lka :dil jixt ikd xn`z m`e .zay opireny`l `z` `d

.izixg` `kxit zaya elit` ez dil jixt xcd `dc .zaya elit`e ,opzà÷ éàî
ïì òîùîlega dkxrn odl dyer xn`wc Ð

,zekxrn rax` my eid mei lka :`pipz Ð

.exzezipy mixai`l ediipin `cgeïéìåñôìÐ

.ecxi `l elr m`c jpdøåàä ïäá äìùîùÐ

.gafn ly engl eyrp `zry `iddncàðéðú
ùîç íåéäipzwe ,zayk mixetkd mei ixde Ð

odl dyer mixetkd mei axr ly cinz ixai`c

.mixetkd meia dkxrníåé ìëárax` eid Ð

.rnyna zay elit`e ,opz zekxrnáøã àâéìôå
àðåämei lka xn`c ,`axc`e `xtw xac` Ð

`ped axc .zaya elit`e ,`ed `weec oizipznc

mei lka :xaq.zayn xal Ðäçåã åúìéçúÐ

.zaya axwe zaya hgyp zay ly cinzåôåñ
äçåã åðéàeixa` oi` zay axr ly cinz Ð

.mei ceran olrn `l` ,jygzyn oixhwpéëä
:ïðéñøâ.'åë àðåä áø øîà àôåâäçåã åðéà éàî

mialg xhwd d`nehd z` dgec epi` Ð

`pyil .cala enc zwixf `l` oixeni`e

ezligz :`pixg`eteq ,mialg xhwd ÐÐ

.izrny dfe ,axran exzezipy mixai`

.ipira d`xp oey`xde
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ìáài`dc elit`c `kd wiqnc idp Ð `kixv `l `ni` `qib i`dce `qib i`dc

,gztd cbpk opira Ð dligzkl la` ,caric ilin ipd Ð xyk `qib i`dce `qib

xninl `xw jixhvi` i`n :xn`z m`e .(`,gp) "miycw iycw" wxt yix migafa rnynck

eilr dpy `l `lde ,`aekir iziz `kidn Ð gztd cbpk `ly edl liwy i` ?akrn `lc

dcedi iaxl ,"dweg" aizkcn i`e ?akrl aezkd

mixac` `l` dweg i`w `l (`,q onwl) xn`c

yie ?`xw il dnl Ð mipta oal icbaa miyrpy

icin ,inc miptk Ð mipt jxev iedc oeik :xnel

`lc ,xtd zhigy mcew dptgy zxehw` dedc

mipt jxevc ,dcedi iaxl elit` melk `le dyr

.inc miptk

ìáà`weec e`l Ð `l xe`d oda dlyn `l

`l i` ,oixyk elit` oicd `ed ,oileqt

zay zler" :xn`wc .`l Ð xe`d oda dlyn

xn`de :miywne .zaya leg zler `le "ezaya

Ð "mkizeayen lka" (`,k) zayc `nw wxta

jgxk lre ,`z`c `ed mixcte mixai` ixyinl

Ð zay ly i`c ,legc mixcte mixai` epiid

sqei iax axd uxize .`wtp ezaya zay zlern

epiid Ð mixcte mixai` ixyinlc :l"vf z"xet

`idd Ð ezaya zay zlern i`c ,zay ly

:wgvi epiaxl `xidp `le .dwixfe dhigya ixiin

"mixyw el`" wxta dipin opixnb ikid ok m`c

meia e` aeh meia oiaixw zay ialgc (`,ciw my)

eh` Ð ixii` dwixfe dhigya `xw i`e ?mixetkd

,`l` ?mixetkd meiae aeh meia hgyp zay oaxw

diteb opiyxc zayc cinz zxhwd` jgxk lr

migqt) "mixac el`" wxta opiyxcck ,`xwn

llkn Ð "cinzd zler lr zay zler" (`,eq

,xn`w eizepaxw lka `nzqne .zay igc cinzc

oiaixw zay ialg opiyxc "ezaya"c `xezine

dil zi`ck xnl ,mixetkd meia e` aeh meia

oa wgvi epiaxl d`xp `l` ,dil zi`ck xnle

leg zler `le xn`c `dc :wgvi epiaxle xy`

`edde ,xe` oda dlyn `la epiid Ð zaya

ninl ira `l Ð `l oixyk la` ,oileqt `weece ,xe`d oda dlyn `weec `nw `pyill `kd xn`wc `d ok m`e .xe`d oda dlyna Ð `z`c `ed mixcte mixai` ixyinlcla` x

`l` mixyka elit` ixy `l `nw `pyill elit` ,edine .xe`d oda dlync `kid ixyc xninl jixhvi` `l oixyk la` :xn`w ikd `l` ,xe`d oda dlyn `l elit` oixyk

"ezaya zay zler"c `xwn mixcte mixai` ixyinl "exraz `l"c `xw azk ded `l i` i`cec :zxet axd yexitl dywi `ly ayiil ipleki ,edine .`weec xe`d oda dlyna

`le eqp`p m` :ikd dil opiyxc ded Ð "ezaya zay zler" aizkc `de .dlild cr oizndl oilekic oeik ,`l Ð dxhwd la` ,iakrnc dwixfe dhigy `l` opiyxc ded `l

mixcte mixai` ixyinl "exraz `l"n ol `wtpc xza la` .zayd xg` aeh mei e` mixetkd mei lgc `kid ,aeh meia xnle ,mixetkd meia eze` ehgye zay ly cinz ehgy

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,aeh meia e` mixetkd meia oiaixw zay ialgc xnel ,mixcte mixai`l s` "ezaya zay zler"c `xw `pinwen `zydn Ð zay ly cinza

yxtl oikixv ep`y wgec il d`xp miyexitd lkle .`nlr ilekl oizrnya rnynck ,xe`d oda dlync `kid ,zaya ixy legc elit`c `ed dcenc ok enk eyexitl xnel jixve

leg zler `le xn`c `dc il d`xpe .opireny`l jixhvi` `l oixykac `l` ,oixyk oicd `ede ,`weec e`l hwpc oileqtc Ð oileqtl `l` dkxvp `l xn`wc `kdc `nw `pyill

`ed mixcte mixai` ixyinl xn`c `de ,oaxw mey lv` `zry `idda zegcl aeh meie zay epzip `lc ,aeh mei lila e` zay lila epiid Ð aeh meia leg zler `le ,zaya

"exraz `l"c `xwc opixn` Ð `neic oicinz jxevl dkxrnd y` xiran ikd e`lac oeike .dineic dkxrn xcqn ik ,xwal jenq epiidc xazqincl `xw inwe`l `ki` Ð `z`c

Ð dleqt cg`e dxiyk cg` ixn`c `ki`le .xe`d oda dlyna leqte `kdc `nw `pyill ,oixyk xe`d oda dlyn `l elit`e ,exzezipy legc mixcte mixai` ixyinl `z`

oiaixw zay ialg xn`c `de .xe`d oda dlyn `weec.aeh meiae mixetkd meia leg zlera ok oi`y dn ,oxihwne olrn dlild zligza elit` epiid Ð aeh meiae mixetkd meia

åúìéçúdgec epi` ezxhwd epiidc Ð eteq ,d`nehd z` dgec dwixfe dhigy cinz Ð ezligz :i"yx yxit Ð 'ek zayd z` dgec xn` `cqg ax dgec epi` eteqe dgec

mixai` oi`c ,dgec epi` zay axr ly cinz Ð eteq ,zaya axwe zayd z` dgec dwixfe dhigy zay ly cinz ,dgec ezligz :xn` daxe .eteq elit` dgec zay la` .d`nehd

zxhwd elit` jgxk lre ,d`neha oi`a mixac dyng (a,er migqt) "oilev cvik" wxta opzdc :wgvi epiax dywde .xwir ytez yexitd dfe .mei ceran olrn `l` ,jygzyn mixhwp

`nw wxta inp lirle .dxhwd epiidc Ð xner ediicda ipzwdc :cere .dxhwde dwixfe dhigy ,d`neha `a x`yd lkc llkn Ð d`neha oilk`p opi`e :xn`wcn ,xn`w mixeni`

unew zxhwdc dyw `lc :xnel yi ,edin !d`neha `id dxhwd :`nl` .wezye gwt ied el mixne` :cr ,'eke ecia z`nhpe miyake mili`e mixt zgpn aixwn did :opixn` (`,e)

,`gip Ð d`neha oilk`p oi`ne .wxef epiid inp xihwn (a,bi) `nw wxta migafa xn`ck .unew zxhwd inp ikd Ð d`neh dgec dwixfc ikid ike ,gafc mc zwixf mewna dgpnc

`zlinl yxtn `cqg axc :dyw ,edine .xnerd zgpn oebk d`neha zxhwpy odn yi Ð dxhwd oiprl la` d`neha oilk`p oi` edlekc ,edleka jiiyc `pyil hwpc xnel yic

cinz zay dgec ezligz yxtn daxe .exzezipy mixai`a ixiin `le ,dxhwd epiidc Ð d`neh dgec epi` eteq d`nehd dgec dwixfe dhigy ezligz `neie `nei lkc cinza lkd

dgec ezligzc daxlc :cere !zayc cinzc dxhwd zay igc inp eteq elit` Ð dwixfe dhigy zay dgec ezligz xn`w i`n :cere .exzezipy mixai` dgec epi` eteq zayc
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יומא. פרק רביעי - טרף בקלפי דף מו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כמדומה לי כבר עוררתיו על-דבר ההכרח לקבוע לימוד בתורת החסידות ובפרט בנדון דידיה שכדברי רבנו הזקן באגרת הקודש שלו 
סגולה הוא להולדת בנים.

ממכתב ח' סיוון, תשי"ט
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åúìéçúã äàîåèigcn xa ezligz dn Ð

.enc wexfl xedh odk oi` m` ,`ed d`nehúáù
åúìéçúã`gcin xa e`l zay axrc ,cinzc Ð

lqtp mce ,hgyp miaxrd oia ixdy ,zay

.dngd zriwyaøåáéöá àéä äéåçãiyewa Ð

xyt`c dnk lke ,dxzed.oixedh` opixcdn Ð

äøåðîå äúçî ùà äáëîädzgy xg`l Ð

.oaik dxepnl e` dzgnl milgbáééçmeyn Ð

."dakz `l"äúåöîì ÷éúðéà,dzgnl meyl Ð

.gafnd y` dia opixw `l ezeåùàøá äééáëã
çáæî ìù.dzkxrnn dwzipy xg`l Ð
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Ð eteq ,dwixfe dhigy Ð zay dgec ezligz zayc cinz inp daxlc xninl `kile !dwixfe dhigy `weec epiid Ð d`neh dgec ezligz `cqg axle .ezxhwd eteq elit` epiid Ð zay

:cere .jygzy cr mdl oiznn oi`e ,dlild lk mixyk mixeni`e mialg xhwd ixdy ,dzrya devn daiag dnk d`xe `a :(a,gq migqt) "mixac el`" wxta xn`dc ,dgec epi` ,ezxhwd

!`ed zay igcin xa `d ?`ed zay igcin xa e`lc xn`w i`n zayc cinza elit` xn`wc igc oi` eteq i`e ,igc `l inp eteq Ð `ed zay igcin xa e`l ezligz zay dax xn`w i`n

opi` exzezipy mixai` Ð eteq ,d`neh oigec Ð exzezip `ly eialg xhwd :`cqg ax xn`we ,i`w eialg xhwd lr lkd Ð eteqe ezligz :i"yx yxity ipy yexit wgvi epiaxl d`xp ok lr

onvr ipta dkxrn mdl zeyrl ,d`nehd oigec

lr d`neha oxihwn `l` ,d`neha xihwdle

oigec opi` od mi`nhc oeikc ,dlecb dkxrnd

z` dgece dineic cinzk aiyg `lc ,d`nehd

"mkizeayen lka"n (`,k zay) opixnbck ,zayd

mixiykc oeik Ð onvr ipta dkxrn mdl oiyere

Ð zayd z` dgec ezligz :dil `xiaq daxe .od

ixai`mixai` Ð eteq ,dineic cinzc m

ipta dkxrn zeyrl zay oigec opi` ,exzezipy

z` dgec la` .oixedh od m` elit` ,onvr

dkxrn mdl oiyer lega exzezip m` ,d`nehd

,`zbelt epiide .d`neha oxihwne ,onvr ipta

dkxrn mdl oiyer oileqt elit` xn`w lirlc

axc `zbelt epiide zaya elit`e onvr ipta

eteq xn`c daxe .`cqg axl oia daxl oia `ped

xn`c ,daxc `kxit dil zil zay dgec epi`

dne ,zayn xal dil `xiaq `l` ,opz mei lka

el dywed ik d`xp Ð xwir oey`xd i"yx azky

i`e dxtk xwirc ezligz xn`wc ipy yexit lr

.edpip dxtk xwir e`l ipd Ð xn`w mixai``

,dxtk `ki` inp dxhwdac ,dyw `l ,edine

efn dlecbe .dineic cinzl ixw dxtk xwire

`wlq ,jixhvi` :(`,fk) ipy wxta lirl opixn`

dxtk `akrn `lc dcearc oeik `pin` jzrc

Ð dxtk `akrnc gezipe hytd la` ,'ek `id

mixai` iabl dxtk xwir dil ixwc `gip ,dineic dxhwda oky lk .`id mca dxtk xwirc ab lr s` ,heicdc y` zpizp iabl dxtk xwir ixw gezipe hytd elit` :`nl` ,dpedk ira

.exzezipc

éë.iia`l dywe .dxfray mind zn`l :i"yx yxite ,dn`l ocakn Ð milgb aw dpnid xftzp (a,cn) lirl xn`c :dgny epiax dywd Ð aiig xn` iia` diiake `rx`` dzg`c ibilt

meyn ,aiigin `lc ,`iyw `lc d`xp ile .`ed mewn `l` mind zn` df oi` Ð lirlc dn`lc :yxiteodn xftzpe ,oiaw dyly lyl dxrne oiaw drax` lya dzeg oiekznac oeikc

Ð xeht `axle .iia`l aiig ikdle Ð dzevnl ifge ,ilkae ,`rx`` dzg`c ixiin dxepnce dzgnc y` la` .wizpi` wizpi`c oeik dcen iia` elit` Ð otqe`l cner epi` xftzpy dne ,aw

dywdy wgvi iaxa jexa iax ly cinz zetqeza iz`vn aeye .dxecd`l `ifgc daike zlgb cixend enk ,dixecd`l i`wc `kid dhnl elit` e` ,gafnd y`xa e` `l` aiigin `lc

siqed :(a,bk dbibg) opzck ,od miyecw milgb `d :epeyl edfe ,mixzq zlibna dze` dywd l"vf miqp epiaxy azke .eaky xg`l Ð dn`l ocaknc :uxiz cer .izvxizy enk uxize ,`iyewd

`xza wxta ,`iyewd z`f dywn inlyexiac uxize !miycw ciqtn `lde ?dn`l ocakn ji` ok m`e .olek z` lqt Ð ozvwna mei leah rbp m`y milgbde dpealde zlqd `aiwr iax

dzeg `edy dnay ,mixetkd mei ly milgba xztiz :`pdk ax xa oea iax xn` !miyecw mpi` `lde ?olek z` lqt i`n` :yexit ?i`n milgb ,dpeale zxehw gpiz :mzd opiqxb ikde ,dbibgc

.otxvn ilkd ikdl ,qipkn `ed ea dzegy ilka mixetkd mei ly milgb :yexit .dn`l ocakn Ð milgb aw dpnid xftzp :opipzc `iddk ,`l Ð mei lk ly milgb la` ,qipkn `ed olek z`

,ilkl jixv epi` `lde .olek z` lqt dnl irac :xg` oipra inlyexid yexit yxit jexa epiax ,edine .dn`l ocakn okle ,miyecw opi`e ,edl otxvn `l Ð oiilk oi`y sqk ly dzgn la`

la` .ilkl jixv oi`y elit` minkg etiqed f`c ,`ziixe`c sexiv xn`c o`nl epiid Ð ilkl jixv oi`y elit` sxvn ilkc (`,ck) dbibga xn`c o`nl elit`e .milgb aw odn xftzp ixdy

,oiaw dyly ly dipy dzgna ivexzl ivn dedc oicd `ede ,miyecw mlek eidy ,mixetkd mei lya :ipyne (`,ck zegpn) "dax unewd" wxta gkencke ,`l Ð opaxc sexiv xn`c o`nl

dywz ok m`c :dywe .milgb jpd iycwin `le ,zrcn `l` oiycwn oi` zxy ilkc Ð dn`l ocakn jklc :xg` oipra l`xyi awri iax axdl aiyn mz epiaxe .llk xftzp `l dze`ny

.zrcn `l` oiycwn oi` zxy ilk zxne` z`f :`ziixan opgei iax wiic (`,f) zegpnc `nw wxta ,edin !zrcn `ly oiycwn zxy ilk (a,hn dkeq) "daxre alel" wxt xn`c o`nl o`kn

okzi `le ,zxy ilk dzidy rnyn Ð "y` ilgb dzgnd `ln gwle" aizk `dc Ð zxy ilk dzid `l oiaw drax` ly dpey`x dzgnc xnel oi` inp ikde .`ziixa `iddk xeaq `nye

.zepaxwa `weec epiidc xnel wgece ,el ie`xd z` ycwn Ð gafnd lr eedc oeik :cere ,`xw aizk xetk meiac ,dyecw mixetkd meic `weec xnel
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àeä äàîeè àçãéî øa Búléçúc äàîeè¯éîð BôBñ §¨¦§¦¨©¦§¨§¨©¦
àeä úaL àçãéî øa åàì Búléçúc úaL ,éçc¯BôBñ ¨¥©¨¦§¦¨¨©¦§¨©¨

Búléçúk BôBñ ;àéL÷ àì àcñç áøì .éçc àì éîð©¦¨¨¥§©¦§¨¨©§¨¦§¦¨
äøúeäc úaL ,déì úéì (Búléçz)øeaéva àéä¯BôBñ §¦¨¥¥©¨§§¨¦©¦

øwéòc Búlçz ,øeaéva àéä äéeçãc ,äàîeè .éçc éîð©¦¨¥§¨¦§¨¦©¦§¦¨§¦©
äøtk¯åàìc BôBñ ,éçcø÷éòäøtk¯.éçc àì ©¨¨¨¥§¨¦©©¨¨¨¨¥

,áéiç :øîà ééaà ,äøBðîe äzçî Là äaëîä ,øîzéà¦§©©§©¤¥©§¨§¨©©¥¨©©¨
dééáëc .øeèt :øîà àáøçaæî ìL BLàøa¯éleëc ¨¨¨©¨§©§¥§Ÿ¤¦§¥©§¥

éâéìt ék .áéiçc éâéìt àì àîìò¯àòøàà dézçàc ¨§¨¨§¦¦§©¨¦§¦¦§©§¥©©§¨
dééáëå:øîà àáø .àeä çaænä Là ,áéiç :øîà ééaà . §©§¥©©¥¨©©¨¥©¦§¥©¨¨¨©

ä÷zðc ïåék ,øeèt¯ïîçð áø øîàc àä àlà .ä÷zð ¨¥¨§¦§¨¦§¨¤¨¨§¨©©©§¨
çaænä éab ìòî úìçb ãéøBnä :deáà øa äaø øîà̈©©¨©£©¦©¤¤¥©©¥©¦§¥

äaéëå¯ïàîk .áéiç¯?ééaàk¯ä÷ézðéà àëä ,dúåöîì ÷ézðéà àì íúä ,àáøk àîéz eléôà §¦¨©¨§©§©©¥£¦¥¨§¨¨¨¨¨¦§¦§¦§¨¨¨¨¦§¦¨
àòøàà dézçàc :éøîàc àkéà .dúåöîìdééáëå¯éâéìt ék ,øeèôc éâéìt àì àîìò éleëc¯ §¦§¨¨¦¨§¨§¦§©§¥©©§¨§©§¥§¥¨§¨¨§¦¦§¨¦§¦¦

ä÷zðc ïåék ,øeèt :øîà àáø .àeä çaænä Là ,áéiç :øîà ééaà .çaæî ìL BLàøa dééáëc§©§¥§Ÿ¤¦§¥©©©¥¨©©¨¥©¦§¥©¨¨¨©¨¥¨§¦§¨
¯äaëå çaænä éab ìòî úìçb ãéøBnä :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc àä àlà .ä÷zð¦§¨¤¨¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©¦©¤¤¥©©¥©¦§¥©§¦¨
¯!àáøk àìå ééaàk àì ?ïàîk ,áéiç¯àëä ,dúåöîì ÷ézðéà àì íúä¯.dúåöîì ÷ézðéà ©¨§©Ÿ§©©¥§Ÿ§¨¨¨¨¨¦§¦§¦§¨¨¨¨¦§¦§¦§¨¨
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יומא. פרק רביעי - טרף בקלפי דף מו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

כל העם, והרי הימים  . . שאז הנגלה שבתורה ניתן בנסתר והנסתר דתורה ניתן בנגלה, עד שרואים  זה-עתה באנו מימי מתן תורה, 
צריכים להיות נזכרים ונעשים.

ממכתב, ט"ז סיוון, תשכ"ב



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

ziigc oiprlBúléçúc ,äàîeè,mipc ep` eilr df cinz lyøa §¨¦§¦¨©
,àeä äàîeè àçãéîodk ,mcd z` wexfiy xedh odk oi` m` ixdy ¦§¨§¨

,ok m`e ,mcd z` wxef `nh,BôBñ,eixai` zxhwd epiidcéçc énð©¦¨¥
ziigc oic la` .d`nehd z`Búléçúc ,úaLdf cinz lyøa åàì ©¨¦§¦¨¨©

,àeä úaL àçãéîiptl enc wxfp mbe ,zay axra hgyp xak ixdy ¦§¨©¨
,zayéçc àì énð BôBñ.zayd z` ©¦Ÿ¨¥

oke,àéL÷ àì àcñç áøìy meyndéì úéì (åúìéçú) Búléçúk BôBñ §©¦§¨Ÿ©§¨¦§¦¨¥¥
i` `ed -.dhigyd oicl dxhwdd oic z` zeeydl jixvy xaeq ep

xeqi` ,jkleøeaéöa àéä äøzeäc ,úaL`ed xeaiv oaxw iably - ©¨§§¨¦§¦
,'dxzed' xcbaéçc énð BôBñixai` zxhwd elit`e ,zayd z` ©¦¨¥

xeqi` la` .zay xeqi` migec zay axr ly cinz,äàîeè§¨
øeaéöa àéä äéeçãc,'diegc' xcba wx `id xeaiv zepaxw iably - ¦§¨¦§¦

`weec ,ok m`äøtk øwéòc ,Búlçzdxtkd ixdy ,`eddielz §¦¨§¦©©¨¨
,dwixfae dhigyaéçcla` ,d`nehd z`äøtk øwò åàìc ,BôBñ ¨¥§¨¦©©¨¨

,`edéçc àìmixai`d z` miaixwn oi` jkle ,d`nehd z` Ÿ¨¥
.d`neha

oevigd gafn ly y` iabl xn`py ieaik xeqi`a dpc `xnbd
(e e `xwie)dfa lelk m`d ,'dAkz `l gAfOd lr cwEY cinY W`'¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤

:dxepne zxehw ly milgb ieaik s`Là äaënä ,øîzéà[milgb-] ¦§©©§©¤¥
jxevl dzgyáéiç ,øîà éiaà .äøBðîe äzçîxary meyn ,zewln ©§¨§¨©©¥¨©©¨

e ,'dAkz `l' ly e`ld lr.øeèt ,øîà àáø Ÿ¦§¤¨¨¨©¨
:mzwelgn z` `xnbd zx`anedééáëcdzgy xg` milgbd z` §©§¥

oiicr mdyk mze`àîìò éleëc ,çaæî ìL BLàøa[`axe iia`-] §Ÿ¤¦§¥©§¥¨§¨
éâéìt àìdcen `ax elit`e ,dfa,áéiçcmiaygp md oiicry oeik Ÿ§¦¥§©¨

.'gafnd y`',éâéìt ékote`adééáëå àòøàà dézçàcdaikyk - ¦§¦¥§©§¥©©§¨§©§¥
.gafndn mcixedy xg`l milgbd z`,áéiç øîà éiaàmeyn ©©¥¨©©¨

,gafndn mzcxed xg`l s`y.àeä çaænä Làe,øeèt øîà àáø ¥©¦§¥©¨¨¨©¨
d÷zð d÷zðc ïåékwzip ,gafndn dcixede y`d z` wzipy oeik - ¥¨§¦§¨¦§¨

`l' ly e`ld llka dpi` `linne ,'gafnd y`' llkn dfa dze`
.gafnd y` lr xn`py 'dakz

:`xnbd zl`ey,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc àä àlà¤¨¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©
çaænä éab ìòî úìçb ãéøBnäïàîk ,áéiç daéëåxaeq in zhiyk - ©¦©¤¤¥©©¥©¦§¥©§¦¨©¨§©

,dea` xa daxwx xaeqy cinrp ike,éiaàkzlgb mby xn`y §©©¥
y` llka oiicr `id dtvxl gafnd iab lrn dze` ecixedy

:`xnbd daiyn .dieaik lr aiige gafndàîéz eléôàm` elit` - £¦¥¨
xaeq dea` xa daxy xn`zàáøk,dxepne dzgn y` ieaik oica §¨¨

,epiide .mixwnd oia wlgl yiy oeik ,eixacl dxizq df oi`íúä- ¨¨
zlgbdy meyn aiig daknd ,dea` xa dax ixaca÷éúpéà àìŸ¦§¦

dúåöîì`l` ,zxg` devn jxevl gafndn dcxede dwzep `l - §¦§¨¨
la` ,dzcxed xg`l s` gafnd y` llka `id jkl ,mzq dcxed

àëäy meyn epiid ,xeht dakndy `ax ixaca -ä÷éúpéà ¨¨¦§¦¨
dúåöîìmeiw jxevl dyrp gafndn mzcxede milgbd wezip - §¦§¨¨

,dxepnl e` dzgnl gafndn milgb zgiwl ly zxg` devn
.gafnd y` llka milgbd oi`y mxeb df jxeve

:`axe iia` zwelgn xe`iaa zxg` jxc d`ian `xnbdàkéà¦¨
éøîàc,xg` ote`a ef dreny exn`y yi -dézçàcmilgbl §¨§¥§©§¥

,éâéìt àì àîìò éleëc ,dééáëå àòøààdcen iia` elit`eøeèôc ©©§¨§©§¥§¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨
.gafnd y` my mdilr oi` aeyy oeikBLàøa dééáëc ,éâéìt ék¦§¦¥§©§¥§Ÿ

,çaæî ìL.dzkxrnn dwzipy xg`l,áéiç øîà éiaàoiicry oeik ¤¦§¥©©©¥¨©©¨
,àeä çaænä Làe .'dAkz `l' xn`p df ote` lr mbeøîà àáø ¥©¦§¥©Ÿ¦§¤¨¨¨©

d÷zðc ïåék ,øeèt,dzgnd jeza dgipde gafnd iab lrn zlgbl ¨¥¨§¦§¨
ä÷zð,gafnd y`xa cner `edy s` lr 'gafnd y`' myn dfa ¦§¨

.'dAkz `l gAfOd lr cwEY cinY W`' xeqi` llka mpi` jkle¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤
:`xnbd dywnãéøBnä deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc àä àlà¤¨¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©©¦

,áéiç daëå çaænä éab ìòî úìçb,dyw ef oeyl itl ixdïàîk- ©¤¤¥©©¥©¦§¥©§¦¨©¨§©
xaeq epi` dxe`kl ixd ,dea` xa dax xaeq in zhiykéiaàk àìŸ§©©¥

,àáøk àìådpi` dtvxl dcxedy zlgby micen mdipy ixdy §Ÿ§¨¨
:`xnbd zayiin .ieaik xeqi` da oi`e 'gafnd y`' llkaíúä- ¨¨

,dea` xa dax ixaca÷éúpéà àìzlgbd,dúåöîì`id jk meyne Ÿ¦§¦§¦§¨¨
gafnd y`' llka oiicrla` .ux`l dcxedy xg`l s` 'àëä- ¨¨

,`axe iia` ixaca,dúåöîì ÷éúpéày`' llka dpi` xake ¦§¦§¦§¨¨
.gafnd y`a `weec xen`d ieaik xeqi` da oi`e ,'gafndïøãä
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח סיון תשכ"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ו סיון, בו שואל ע"ד בן אחיו שי' הרוצה ללמוד שנים אחדות בישיבה, 

והשאלה אם יכנס אחרי כן בקבוץ דתי וכו'.

ולדעתי כיון שהענין נוגע לאחרי שילמוד משך זמן בישיבה, לימוד תורתנו הק' תורת חיים, 

אשר כדברי רבנו הזקן בספר תניא קדישא שלו, שהתורה נקראת בשם לחם ומזון הנפש, וע"י הלימוד 

כדבעי, מתאחדת עם נפש הלומד והיו לאחדים, ונעשה מזון לנפש וחיים בקרבה מחיי החיים אין סוף 

ברוך הוא וכו' )תניא פרק ה'(,

הרי עפי"ז אין כדאי להחליט עתה מה שיעשה לאחרי לימוד האמור, שהרי התקוה ע"פ האמור 

שיתעלה ע"י לימוד זה, ויחליט בהתאם למצבו אז.

התקוה חזקה אשר ידוע לכ' פרשת ימי י"ב וי"ג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

ויהי רצון שיתעורר ויוסיף כאו"א בעניני תורה ומצות ובהפצת היהדות ועניני' לקרוב ולרחוק 

ומתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט.



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

åì åàéöåä ¯ éùéîç ÷øô
ewlgzi wxtd ipipre ,mixetikd mei zcear jynda wqer df wxt
lr miptle iptl ziyrpd zxehwd oipr .` .miwlg dyngl
caexd lr `vnpd xtd mc lv` ezxfg .a .oex`d ica oia dzgnd
xiryd zhigy .b .miptle iptl encn ez`fde ,dxfray iriaxd
z`fd .c .miptle iptl ez`fde enc zlawe ,'dl lxebd eilr dlry
ez`fde xiryde xtd mc aeaxre ,zkextd lr xiryde xtd mc
erxi` m` .d .oevigd gafn ceqi lr ezkitye iniptd gafn lr
.dyri cvik ,mcd jtyp e` xcqa dpiyy oebk ,dceara milewlw

äðùî
epipy xaky xg`l z`fe .zxehwd oipr jynda zwqer epizpyn
oevigd gafnn milgb dzgna dzg lecb odkdy mcewd wxta
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ci zia dzgnl ciarl :il dniz la` .`rx`
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רש"י                                                                                                                                     תוספות

אם אפילו יש ברשותו המעות הנצרכות להוצאות הנסיעה וכו' יש להשתמש בהם לענייני צדקה, ולא לנסיעה שאינו מובן התועלת 
בדבר.

ממכתב ח' סיוון, תשי"ט



eznyרכ ina cenr fn sc ± iyily wxt`nei
úùçøîáå úáçîáåozvinw dywe ,ozzete xfege dligz zeiet` ody ,oebih ipin `edy Ð

wgen zeidl jixv .odil`n oiltep divexiay zleq zgpn zvinwn xzei zvxean zeidln

.dhn ly oivexia dphw erav`ae ,dlrn ly oivexia elcebaä÷éìî àëéàäå`ipzc Ð

.("oihgey lkd"a) "dyw dcear `id efe" inp daäðéôç àëéà àäå`ipzc ,miptay Ð

dcear `id efe" (a,hn) oiwxita onwl inp da

:opiqxb ikd ."dywäãåáò àéä åæ àîéà
íéðéáä ïéá .ùã÷îáù äù÷ úåãåáòîqpkpd Ð

?od miixiy e` od unew ,edn ,zerav`d oia

øî øîàã.(`,h) `nw wxta ,zegpna Ðåøñçù
.odn exftzpy Ð'åë ïéøéè÷î ïéà`ipzc Ð

dxqgyl hxt Ð "dgpnd on" (`,h zegpn)

.dvnew xqgy e` ,`idíéùàì åðîîù ìëÐ

ehtyn lk y`l zzpy xg`nmiixiyd ixd Ð

exihwz `l" (a `xwie) aizkc ,exihwz laa

'dl dy` epnnepnn ozipy xac exihwz `l Ð "

.y`líéöò íåùì äéì øéè÷îãdpznc Ð

.mivr x`yk od ixd Ð edpip miixiy i` :xne`e

øæòéìà 'øë(a,fr) migaf zkqna biltc Ð

exhwedy xg`n ,miixiy ody z`hg ixai`a

dler ixai`a z`hg ixai` eaxrzpe mixeni`

l` 'x ,lilk ody,dlrnl lkd ozi :xne` xfri

od eli`k dlrnl z`hg xya z` ip` d`exe

`l gafnd l`e" `xw i`dn `nrh silie .mivr

epnn exihwz `l `xw i`dc dixza 'ebe "elri

.aizkéðéîù éöî÷ãxyay ,mipiny mipdk Ð

my oi`e ,df jezl df wgece ,hlea odizerav`

.miipiad oiaéöî÷ã äìéçúëì éîð øæòéìà 'øì
éðéîùmiixiy zelrdl xfril` 'x xizd `ly Ð

,dler ixai` zaexrz iptn `l` mivr myl

.opax ixn`wck ,dtixyd zial e`vi `lyéà
àìî àìî øîâxhwp epi` evexia unew dn Ð

.oileqt divexia dpitg s` Ðêä åðééäÐ

dpitgl dcn dyriy edn lirl opiracipdc Ð

dcne oivexiac ,`ed `nrh `cg ediiexz

:lirl opixn`ck ,ol `wtp "evnew"n unewl

"evnewa"iabe .unewl dcn dyri `ly Ð

uxean leki :lirl `pipz inp oivexiacenlz Ð

dpitgl opiziinc ol hyti` i`e ."evnewa" xnel

aizk eli`k ,dey dxifba evnewac dyxc

eiptga.dpin ihytin ediiexz Ðéëä àôô áø
éòá`ki` `ln `lnc dey dxifb `la `dl Ð

iabl eiptga iziin `l :inp i` .`dl `irainl

dpitgl dcn zeyrl lirlc `idd la` .dpitg

"gwle"nc ,dey dxifbn `l` `irainl `kil Ð

dgiwlc ,unewl dcn dyri `ly opirny `l

dkeq zkqna ,dgiwl dny xg` xac ici lr

.(`,fl)àëéì àäåoial qpkp eili`ny Ð

.oeekzp `l `ede ,mipiadéùðéà éöî÷ãëeciv Ð

.dhnl eizerav` lyåéúåòáöà éùàøáqt Ð

unew unwe ,zlqa eizerav` agze dhnl eci

.eci qt jxe` lk `liny cr mlyäìòîì äèîìîlrde ,dhnl eci ab jtdy Ðunewd d

.eci qt jezl eizerav` iy`xaãöä ïî,dhnl eci ab oivnewd jxck `ly xnelk Ð

jxc eci qta qpkp zlqde ,wgeca eci ab lr jilen `l` zlqa eizerav` agz `le

.eizerav`éùðéà éðôçãë.dhnl cid qt ly dceg Ð
äé÷áã

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

øãäded ik inp `xwirn `d .dhyt xcd xn`w i`n `prci `l Ð wtq miipiad oia dhyt

hytinl jzrc `wlq dede ,`wtqn `xwirnc :xnel yi `nye !`ed wtq dil irain

heytle xefgl `a epi`e Ð `ed wtqc :dhyt xcde ,miixiy llka e` `ed unew llka i`d

cenrl mlerl leki mc` oi`e ,`ed wtq i`cea `l` ,miixiy i`ce i` unew i`ce i` `irad

i` dil `irain `xwirnc :il d`xp ,inp i` .eilr

unew wtq ,ied wtq i` `xwirnck ied `laih

,zexyrna daxn enk ,ied `laih i` ,miixiy wtq

eizexyrne oipwezn eizexit (`,`p oiyecw) xn`c

epi`e dipicn ith liwyc i`n lkc .zelwlewn

oi`e `zlin `ilz odkc dizrca uega d`xp

ilka x`ypy dne ,i`ebc `l` unew `diy ezrc

Ð ipia ipiac la` ,miixiy eedl Ð i`xac i`ne

:`nlic e` .dvinw mcew `xwirnck ,ied `laih

e` unew e` wtq `l` ,ied `l `laihc `hiyt

i` dpin `wtpe .`ed wtqc :dhyt xcd .miixiy

lk`pd dxfray oilega axrzp m` ,ied `laih

zegpn) "dax unewd"a xn`ck ,dgpnd mr

ick ,oileg dnr elk`iy Ð "elk`i" :(a,`k

lahe ,liha `l Ð raeyd lr zlk`p `dzy

.liha ied Ð `witq i`e .edynaøîàåxn

oixihwn oi` dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy

wxt xn`c opgei iax elit`e Ð unewd z` odilr

dcen Ð odilr unew xihwn (`,h) zegpnc `nw

silick ,dlik`a mixeq` miixiy mze`c `ed

,odilr oixihwn oi` :xn`w ikde .`xwn mzd

ick unewd z` oliaya oixihwn oi` :xnelk

k`a oxizdlmzdc ,dipyila ipy ikdle .dli

oeyl jinqc ,odilr unew oixihwn oi` :xn`w

mzdc dxhwd xwirc ,unewd lv` dxhwd

oi` mixtq aexa yi `kde .`id unew liaya

oia xihwl `lc xn`w ikdle .'ek odilr oixihwn

miixiyl edl ciqtn ok m`c ,`yixa mipiad

.dlik`n

àìàeiptg `ln dil `iran `w ikd `tt ax

xnel `vnz m` :yexit Ð `pngx xn`

`le "odkd unwe" aizkc meyn leqt unew iabc

liir `linn `l` unew odk e`lc ,mipiad oia

`ln gwle aizk `l Ð dpitga la` .mzdl

`a elit` rnync ,"eiptg `ln" `l` ,eiptg

milgb iab Ð "gwle" `xwc .eiptg jezl `linn

Ð `iade gwle :`nlic e` ,zxhw` `le aizk

zxhw` inp i`w `xwc diyixc "gwle" :xnelk

.milgb` enk

õî÷enk epiid e`l Ð edn eizerav` iy`xa

iy`xa elit` leki lirlc `edd

zlq el oi`y epiid lirlc `eddc ,eizerav`

xninl ira `kde .eizerav` iy`xa `l`

lk zlq lhepe eizerav` iy`xa uenwl ligzdy

.eci qt lr eizerav` dtegy cr jk

äèîìîqipkdy :i"yx yxit Ð edn dlrnl

eizerav` iy`xa df oi`e .unwe gnwd cbpk eci abe zlqa eizerav` iy`x

cbpk eci qte eizerav` iy`xa unwy :yexit ied `eddc Ð `xwirn dil `irain `wc

.gnwd

ïôçxcd i`n ,dvinw iab ol `irai` xakc oeik :zeywdl oi` Ð edn eizerav` iy`xa

dpitgd seb `hiytc :xnel yie ?lirl jixtck jd epiid Ð dpitga dil `iran ez

.`l e` jka dpitg jxc ,jka dvinw jxc oi` e` jka dvinw jxc xnel ivnz m` elit` dil `irain ez xcd ikdle ,iypi` iptgck i`de iypi` ivnwck i`dc Ð iccdl eey mpi` dvinwde
ira

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

úáçnáeBòaöàáe ,äìòîìî Bìceâa ÷çBî úLçønáe ©©£©©©§¤¤¥§¨¦§©§¨§¤§¨
.Lc÷naL äL÷ äãBáò àéä Bæå ,ähîlî äpè÷¯Bæ §©¨¦§©¨§¦£¨¨¨¤©¦§¨

!äðéôç àkéà àäå ,ä÷éìî àkéà àäå ?àì eúå àéä¯ ¦§Ÿ§¨¦¨§¦¨§¨¦¨£¦¨
àéä Bæ :àlàúBãBáòî.Lc÷naL úBL÷éaø øîà ¤¨¦¥£¨¤©¦§¨¨©©¦

ìL íéðéaä ïéa :äàæeò ïa òLBäé éaø éòa :ïðçBé¨¨¨¥©¦§ª©¤¨¨¥©¥©¦¤
éàeâc :àtt áø øîà ?eäî Böîe÷ àìî¯éòaéz àì §Ÿ§©¨©©©¨§©¨¥¨¦¨¥

éàøác ,àeä õîB÷ éàcåc Cì¯éàcåc Cì éòaéz àì ¨§©©¤§¨¨¥¨¦¨¥¨§©©
Cì éòaéz ék ,àeä íéøéL¯øîà ?éàî ,éðéa éðéác ¦©¦¦¦¨¥¨§¥¥¥¥©¨©

dèLt øãä ïðçBé éaøíéðéaä ïéa :äàæeò [ïa] òLBäé ©¦¨¨£©§©¨§ª©¤¨¨¥©¥©¦
øéè÷î :àðéðç éaø øîà ?ãéáò éëéä .eäðéð ÷ôñ̈¥¦§¥¦¨¥¨©©¦£¦¨©§¦
zøîà éàc .íéðéaä ïéa øãäå ,älçz déãeçì õîB÷¤§¥§¦¨©£©¥©¥©¦§¦¨§©§

àLéøa íéðéaä ïéa¯eäì eåäå ,eäðéð íéøéL àîìéc ¥©¥©¦§¥¨¦§¨¦©¦¦§§¨§
:øî øîàå ,[äøè÷äì] äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨§¨©¨

äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL¯ïéøéè÷î ïéà ¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨¥©§¦¦
.õîBwä úà ïäéìò¯:ïàk éø÷éà éîð àzLä ,éëä éà £¥¤¤©¤¦¨¦¨§¨©¦¦§¦¨

!eøéè÷z ìáa àeä éøä íéMàì epnnL ìk¯øîà ¨¤¦¤§¦¦£¥§©©§¦¨©
déì øéè÷îc :éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø©¦§¨§¥§©¦¦§¤¨¦§©§¦¥

ìøæòéìà éaø ,àéðúc .øæòéìà éaøk ,íéöò íeL §¥¦§©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤
"ççéð çéøì" :øîBà¯äzà ìáà ,äìòî äzà éà ¥§¥©¦Ÿ©¦©¨©£¤£¨©¨

ì äìòî.íéöò íeLïðaøì àlà ,øæòéìà éaøì àçéðä ©£¤§¥¦¨¦¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨©
?øîéîì àkéà éàî¯éðéîL éöî÷c :éøî áø øîà.¯ ©¦¨§¥©¨©©¨¦§¨§¦§¥¥

äléçzëì ,éîð øæòéìà éaø ,éëäì úéúàc àzLä̈§¨§¨¥§¨¦©¦¡¦¤¤©¦§©§¦¨
ïéa) .éðéîL éöî÷cí"ééðéáäø"æôå õ"çîå è"ùô §¨§¦§¥¥¥

ïéa :àtt áø éòa .(ïîéñ å"øéáç ú"ðéôçá á"ùçå¦¨¨¥©©¨¥
?eäî åéðôç àìî ìL íéðéaä¯?déì àéòaî à÷ éàî ©¥©¦¤§Ÿ¨§¨©©¨¦¨£¨¥
íúäî "àìî" "àìî" øîb éà¯!Cä eðééä¯àtt áø ¦¨©§Ÿ§Ÿ¥¨¨©§©©©¨

ïðéòa "àéáäå åéðôç àìî" :déì éòa éëä¯àäå ¨¦¨¥¥§Ÿ¨§¨§¥¦¨¥©§¨
ïðéòa "àéáäå ç÷ìå" àîìéc Bà ,àkéà¯?àkéì àäå ¦¨¦§¨§¨©§¥¦¨¥©§¨¥¨

¯Böîe÷ àìî ;éì àèéLt :àtt áø øîà .e÷éz¯ ¥¨©©©¨§¦¨¦§Ÿ§
åéúBòaöà éLàøa õî÷ :àtt áø éòa .éLðéà éöî÷ãk¦§¨§¦¡¨¥¨¥©©¨¨©§¨¥¤§§¨

?eäî ïéããvä ïî ?eäî äìòîì ähîlî ?eäî¯ ©¦§©¨§©§¨©¦©§¨¦©
åéðôç àìî ;éì àèéLt :àtt áø øîà .e÷éz¯ ¥¨©©©¨§¦¨¦§Ÿ¨§¨

åéúBòaöà éLàøa ïôç :àtt áø éòa .éLðéà éðôçãk¦§¨§¦¡¨¥¨¥©©¨¨©§¨¥¤§§¨
?eäîïôç ?eäî ãvä ïî ?eäî äìòîì ähîlî ©¦§©¨§©§¨©¦©©©¨©

BæaBæáe?eäî Bæ ìöà Bæ ïáø÷å¯éòa .e÷éz ¨¨§¥§¨¥¤©¥¨¥
áø

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

emcew oze` dte` `l` zleq mi`a opi`y zegpn ipinaúáçîá§©£©
,úLçøîáeunewyke ,miziztdn unewe miziztl ozzet jk xg`e §©§¤¤

i`y ecil uegn mi`veie mivavan mwlgy `ed jxcd miziztn
dn eil`n leti uenwiyky zleqk jk lk miwc ozzetl xyt`
odkd okle ,yecb didi unewdy xeq`y lirl epcnle ,ecin uegy

÷çBîdeeyne cixen -Bìãeâauavany dn z` lceb`d rav`a - ¥§¨
unewd on `veieäpè÷ Bòaöàáe ,äìòîlîdn z` ,zxfa - ¦§©§¨§¤§¨§©¨

unewd on `veie uavany,Lc÷naL äL÷ äãBáò àéä Bæå ,ähîlî¦§©¨§¦£¨¨¨¤©¦§¨
x`yi `ly zexidfa dhnlne dlrnln zeeydle wegnl jixvy
dnn ezwign mr `vi `lye ,uegl mi`veid miziztd on melk

.melk miptay
wx ike :`xnbd zl`eyàéä Bædyw dcearàkéà àäå ,àì eúå ¦§Ÿ§¨¦¨

,äðéôç àkéà àäå ,ä÷éìî.zeyw zecear mdy xn`p mdilr mby §¦¨§¨¦¨£¦¨
:`xnbd daiynàlà,xnel yi jkàéä Bæzg`úBL÷ úBãBáòî ¤¨¦¥£¨

.Lc÷naL¤©¦§¨
zwtzqn `xnbd ,yecb didi `l unewdy epcnl lirl `ziixaa

:df oipraíéðéaä ïéa ,äàæeò ïa òLBäé éaø éòa ,ïðçBé éaø øîà- ¨©©¦¨¨¨¥©¦§ª©¤¨¨¥©¥©¦
zerav`d oia qpkpd zleq,eäî Böîe÷ àìî ìLunewk epic m`d ¤§Ÿ§©

.lk`pe miixiyk e` gafnd lr exihwdl jixve,àtt áø øîà̈©©¨¨
éàeâcmiptan d`xpy dn -éàøác ,àeä õîB÷ éàcåc ,Cì éòaéz àì §©¨¥Ÿ¦¨¥¨§©©¤§¨¨¥

uegan d`xpy dn -åc ,Cì éòaéz àìéòaéz ék ,àeä íéøéL éàc Ÿ¦¨¥¨§©©¦©¦¦¦¨¥
éðéa éðéác ,Cì`l d`xp epi`y ,ynn zerav`d oiay dn - ¨§¥¥¥¥

,uegan `le miptanéàî.miixiyk e` unewk epic,ïðçBé éaø øîà ©¨©©¦¨¨
eäðéð ÷ôñ íéðéaä ïéa ,äàæeò [ïa] òùBäé dèLt øãä.wtqk mpic - £©§¨¨§ª©¤¨¨¥©¥©¦¨¥¦§

:`xnbd zl`eyãéáò éëéäi` mxihwdl `ly ,dyri cvik - ¥¦¨¦
,leqt edyn elit` xqgd unewe unewk mpic `ny ,xyt`
unewe unewk mpic oi` `ny ,xyt` i` unewd mr cgi mxihwdle

:`xnbd daiyn .leqt xziddéãeçì õîB÷ øéè÷î ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©§¦¤§¥
älçz,envr iptaøãäådidy dn xihwi jk xg` -.íéðéaä ïéa §¦¨©£©¥©¥©¦

,dfd xcqk `weecezøîà éàcxihwiyàLéøa íéðéaä ïéaiptl §¦¨§©§¥©¥©¦§¥¨
epic dn `ed wtq mipiad oiay epxn` ixd ,unewd xihwny

eå ,eäðéð íéøéL àîìécunewd iptl mxihwn m`íéøéL eäì eåä ¦§¨¦©¦¦§§¨§¦©¦
,[äøè÷äì] äöéî÷ ïéa eøñçLeca`pe mxihwdy iptnmlerd on ¤¨§¥§¦¨§©§¨¨

,unewd zxhwd mceweøñçL íéøéL ,øî øîàåodn wlgäöéî÷ ïéa §¨©©¦©¦¤¨§¥§¦¨
,õîBwä úà ïäéìò ïéøéè÷î ïéà äøè÷äì`pipg iax xn` okl §©§¨¨¥©§¦¦£¥¤¤©¤

.unewd z` mcew xihwiy
:`xnbd zl`eyéëä éàunewd z` mcew xihwi ok` m` s` - ¦¨¦

,mipiad oia z` jk xg`eénð àzLäixdy ,yyg yi oiicr -éø÷éà ©§¨©¦¦§¦
ïàky oicd z` o`k xnele `exwl epl yi -ìkoaxwLxhwedepnn ¨¨¤¦¤

xihwdl ie`xd wlgd,íéMàì,gafnl epnn cer xihwne xfeg m` ¨¦¦
a àeä éøäxeqi`,'eøéè÷z ìa'mipiad oia `ny wtq yiy xg`ne £¥§©©§¦

.unewd z` xihwdy xg` exihwdl xzen ji` ,miixiydn `ed
:`xnbd zayiin,éft ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø øîàøéè÷îc ¨©©¦§¨§¥§©¦¦§¤©¦§©§¦

déìdidz ,od unew m` ,xne`e dpzne ,gafnd iab lr mipiad oial ¥
ozxhwd didz ,od miixiy m`e ,unew myl ozxhwdìíéöò íeL §¥¦

xaer `l df ote`ae ,dgpn unew myl `le dkxrnd ivrk `nlra
,exihwz laakixacìà éaø ,àéðúc ,øæòéìà éaø,øîBà øæòéì'my §©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤¥§

äìòî äzà éà 'ççéð çéø,miyi`l epnny lk xihwdläzà ìáà ¥©¦Ÿ©¦©¨©£¤£¨©¨
ì äìòîïðaøì àlà ,øæòéìà éaøì àçéðä :àøîâä úìàåù .íéöò íeL ©£¤§¥¦¨¦¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨¨

gix myl `ly xihwn m` mb `ed xeqi`dy mixaeqe miwlegy
,gegipøîéîì àkéà éàîoia didy dn z` xihwdl xzen ji` - ©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .mipiad,éøî áø øîàmigxken ep` minkgl ¨©©¨¦
xneléðéîL éöî÷cmdizerav` xyay ,mipny mipdk evnwiy - §¨§¥§¥¥

zleqn my qpkiy mdipia geix mey oi`e df jezl df wgece hlea
:`xnbd dtiqen .dgpndéëäì úéúàc àzLäuenwl dpwz yiy ©§¨§¨¦§¨¦

l ,mipiad oia ly wtql qpkidl ilaäléçzëì énð øæòéìà éaøyi ©¦¡¦¤¤©¦§©§¦¨
bidpdl,éðéîL éöî÷cxihwdl xzeny xfril` iax xn` `ly §¨§¥§¥¥

m` la` ,zxg` dpwz oi`y mewna `l` ,gegip gix myl `ly

.sicr i`ce mipiad oia didi `ly ote`a uenwl zxg` dpwz yi
:dvinwe dpitg ipipra zewitq d`ian `xnbdè"Lt í"ééðéaä ïéa)¥©¥©¦¨©

ïéa ,àtt áø éòa .(ïîéñ B"øéáç ú"ðéôça á"Mçå ø"fôe õ"çîe¨©¦¥§¦¥©£¦©£¥¦¨¨¥©¨¨¥
íéðéaäzxehwdn zerav`d oia qpkpd -åéðôç àìî ìLodk ly ©¥©¦¤§Ÿ¨§¨

,mixetikd meia lecb,eäî.`l e` milgbd lr epzil jixv m`d ©
:`xnbd zl`ey,déì àéòaî à÷ éàî`ed ewitqy xn`p m`éà ©¨¦©§¨¥¦

øîbdey dxifbíúäî 'àìî' 'àìî'dvinway myky ,dvinwn - ¨©§Ÿ§Ÿ¥¨¨
cnl `l `ny e` ,jk oicd eiptga s` ,mipiad oia z` mixihwn oi`
xnel oi` .mipiad oia z` xihwdl xyt` dpitgae ,dey dxifb

`ldy ,ewitq edfyCä eðééälirl wtqd edf -(`"r)dyriy edn ©§©
dl dyri `ly dvinwn dey dxifb micnel m`d ,dpitgl dcin
ly ewitq ynn dfe ,dey dxifb micnel `l e` ,dvinwak dcin
`lye uxean `di `ly ,dvinw iab el` mipic ipyy ,o`k `tt ax
micnel m`e ,'evnwa' zaizn micnlp mdipy ,dcin dl dyri
.cenll epl yi mipicd ipy z`y ixd ,dpitgl dvinwn dey dxifb
`l i`ce m` s`e ,dvinw oica ielz wtqd oi` :`xnbd zvxzn

c ,wtqd miiw oiicr dvinwn dpitg cnlp,déì éòa éëä àtt áø©¨¨¨¦¨¥¥
xn`p zxehwd zpitg oipra(ai fh `xwie)ilgB dYgOd `ln gwle'§¨©§Ÿ©©§¨©£¥

.'zkxRl ziAn `iade dTC miOq zxhw eiptg `lnE 'ebe W ¥̀§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨§¥¦¦¥©¨Ÿ¤
m`d ,`tt ax wtzqdeïðéòa 'àéáäå åéðôç àìî'xn`py dn - §Ÿ¨§¨§¥¦§¦¨

`lne' mcew xn`pd lr jynd `l` epi` '`iade' weqtd seqa
,'minq zxehw eiptgàkéà àäå`iai m` s` aezkd miiwzne - §¨¦¨

,mipiad oia hrnl xewn epl oi`y ,mipiad oia z` mb xihwdlBà
ïðéòa 'àéáäå ç÷ìå' àîìéc'gwle' weqtd zligza xn`py dn - ¦§¨§¨©§¥¦§¦¨

dzgnd `ln gwle ,weqtd yexit jke ,weqtd jynd lr mb dler
zian `iai mdipy z`e zxehw eiptg `ln gwi oke ,y` ilgb
`l j` ,dpeeka odkd gwely dn `weec zaygp dgiwle ,zkextl

,eil`n qpkpy mipiad oiaåmipiad oia z` mb xihwie `iai m`àä §¨
àkéìepiidc ,'`iade gwle' dxn` dxezdy dn miiwzn `l - ¥¨

dlr eil`n `l` gwl `ly dn mb `ian ixdy ,gwely dn `iaiy
:`xnbd zniiqn .ecia.e÷éz¥

:unew oipra sqep wtq'Böî÷ àìî' éì àèéLt ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨¦§Ÿª§
`ed dvinwd ote` ,dxeza xen`dkjxc,éLðéà éöî÷ãepiidc §§¨§¥¦§¥

qpkp gnwde dhnl eizerav` icivyk zleqd jezl eci qipkny
.unewe eciaåéúBòaöà éLàøa õî÷ ,àtt áø éòaeci gipdy - ¨¥©¨¨¨©§¨¥¤§§¨

lhpe eizerav` iy`xa uenwl ligzde gnwd itlk eci skyk
eizerav` iy`x axiwe jiynde ,eci sk z` `lnny xeriyk mda
,epewizk unew ecia eiykr `vnpe ,eci sk z` `line gnwd mr

eäî.`l e` ,dvinwd dxiyke df ote`a dvinw jxc aygp m`d - ©
unw :wtzqd ceräìòîì ähîlîgnwd itlk eci ab gipdy - ¦§©¨§©§¨

,eci sk jezl dlrde eizerav` iy`xa gnwdn gwleãåòå .eäî©
:÷ôúñäunwïéããvä ïîunw `le gnwd lr eci ab gipdy - ¦©§¨¦

gnwd qpkpy cr gnwd lr da wgce eci jiled `l` ,eizerav`a
,miccvdn eci jezl:àøîâä úîééñî .eäîel` zewitq lk.e÷éz ©¥

:dpitg oipra sqep wtq'åéðôç àìî' éì àèéLt ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨§¦¨¦§Ÿ¨§¨
`ed dpitgd ote` ,lecb odk ly zxehwéLðéà éðôçãkenk - ¦§¨§¥¦§¥

cgi eici izy z` `lnny epiidc ,mdicia oetgl miyp`d jxcy
.[zxfd cvn] dhn itlk micid icivykéLàøa ïôç ,àtt áø éòä¥©¨¨¨©§¨¥

åéúBòaöàqipkde zxehwd jeza eizerav` iy`x agzy - ¤§§¨
,m`liny cr hrn hrn eiptga zxehwdeäîjxc aygp m`d - ©

otg :wtzqd cer .`l e` ,dpitgd dxiyke df ote`a dpitgähîlî¦§©¨
äìòîìzxehwd dlrde zxehwd itlk dhnl eici ab gipdy §©§¨

,m`liny cr eiptg jezl eizerav` iy`xa:÷ôúñä ãåòå .eäî©
otgãvä ïîlceb` oiay cvd jxc eiptgl zxehwd qipkdy - ¦©©

rav`l.eäî:wtzqd cerea ïôçeciBædnvr iptaáeeciBæipta ©¨©§§
dnvråjk xg`.eäî ,Bæ ìöà Bæ ïáø÷ehytp `l el` zewitq lke §¥§¨¥¤©

a ex`ype.e÷éz¥
:dvinw oipra sqep wtq `xnbd d`ianéòä¥
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc `nei(ycew zay meil)

,àtt áøzxy ilka unewd ozil jixvy ,dkldl epicia laewn ©¨¨
`l` ilkd ileya egipd `l m`e ,dvinwd xg` eycwldé÷ac©§¥

àðîc déðôBãa õîBwìmiptan ilkd oteca unewd z` wiacd - ©¤§§¥§¨¨
,éàîm`d,àkéà àäå ,ïðéòa éìk CBz,ilkd jeza `vnp unewdy ©§¦§¦¨§¨¦¨

àîìéc Bà`weecBëBúa äçpäilkd zizgzaBð÷úkdgpd jxck - ¦§¨©¨¨§§¦§
ilka.e÷éz ,àkéì àäå ,ïðéòa§¦¨§¨¥¨¥

:df oipra sqep wtqàðîì déëtà ,éMà áø øa øî éòailkd jtd - ¨¥©©©©¦©§¥§¨¨
eipt lr,àðîc déúéòøàa õîBwì dé÷aãåzia eixeg`n ilkl didy §©§¥©¤§©§¦¥§¨¨

,unewd z` my gipde leaiwkéà àäå ïðéòa BëBúa äçpä ,eäî,à ©©¨¨§§¦¨§¨¦¨
,leaiw ziad zizgza egipdyäçpä àîìéc Bàilkd zizgza ¦§¨©¨¨

cnerd.e÷éz ,àkéìå ,ïðéòa Bð÷úk§¦§§¦¨§¥¨¥
:mixetikd meia lecb odkd ly zxehwd zpitg oipra sqep wtq

,eøîàL 'åéðôç àìî' ,àtt áø éòaeidiy mikixv m`dúB÷eçî ¨¥©¨¨§Ÿ¨§¨¤¨§§
,eici ztyl zeeyeúBLeãb Bà.eici ztyn daxd zeleredéì øîà §¨©¥
éMà áøì àaà éaø,df wtq heytl,òîL àz,`ziixaa epipyàìî' ©¦©¨§©©¦¨§©§Ÿ

úBôeôè àlà úBLeãb àìå úB÷eçî àì eøîàL 'åéðôç,zetv - ¨§¨¤¨§Ÿ§§Ÿ§¤¨§
xzei exeriye ,dlrnl svd xack eici ztyn hrn zeler xnelk

.zeyecbn zegte zewegnn
mcd jtyp oic `xnbd d`ian mcwda :dpitg oipra wtq cer

,wtqd ceqi `edyíúä ïðz(.dk migaf),oaxwd hgyyk m`CtLð §©¨¨¦§©
ícädndad x`evnBôñàå ,ätöøä ìò,ilk jezl.ìeñtm` la` ©¨©¨¦§¨©£¨¨

jtype ilka mcd laiw dhigy zryaBôñàå ätöøä ìò éìkä ïî¦©§¦©¨¦§¨©£¨
,ilkl.øLk,`xnbd zx`aneéléî éðä àðî,df oic micnel oipn - ¨¥§¨¨¥¦¥

,ïðaø eðúcdxeza xn`p(d c `xwie)ç÷ìå'giWOd odMd,'øtä ícî §¨©¨¨§¨©©Ÿ¥©¨¦©¦©©¨
epiidc ,xtd ly ezeig mcn lawiy jixvy 'xtd mcn' micnele

Lôpä ícî,ea z`vei ytpdy mc -øBòä ícî àìå`veid mc - ¦©©¤¤§Ÿ¦©¨
,mipniql ribiy mcew xerd jzegykúéöîzä ícî àìåmc - §Ÿ¦©©©§¦

,df weqtn micnel cere .dhigyd seqa zzeye hgqpe dvnznd
xn`py dnn,'øtä ícî''mcn' zaizn m"n ze`d z` micixeny ¦©©¨

miyxece 'xtd' zaizl dze` mitiqeneepìa÷é 'øtäî íc'lawiy - ¨¥©¨§©§¤
zepyl migxken ep`e ,dtvxdn seq`i `le dndad x`evn mcd

,ok cenlleêzòc à÷ìñ éàcaezky itk cnlpy'øtä ícî' §¦¨§¨©§¨¦©©¨
ezernyne'ícî'éøö ìa÷nä äãeäé áø øîàäå ,íc úö÷î elôàåC ¦©©£¦¦§¨¨§¨¨©©§¨©§©¥¨¦

øîàpL ,øt ìL Bîc ìk úà ìa÷iLyxity xg` dyxtd jynda ¤§©¥¤¨¨¤¨¤¤¡©
zxehwd gafn zepxw lre zkextd lr minrt ray ze`fd oipr

y)(f c mçaæî ãBñé ìà CtLé øtä íc ìk úàå'oi` gxkdae ,'dlrd §¥¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©¨Ÿ¨
,mcd lk z` el didi miixiyay okzi `l ixdy ,miixiyl dpeekd
lr z`f xn`p `l` ,gafnd lre zkextd lr epnn dfd xak ixdy
i` ok m`e ,mcd lk z` dhigy zrya lawiy jixvy ,dlawd

,mc zvwn elit`e 'xtd mcn' cenll xyt`àlàjgxk lròîL ¤¨§©
ïéòøBâ øáñ÷å ,epìa÷é øtäî íc ,'øtä ícî' éàî dpéîdaizn ze` ¦¨©¦©©¨¨¥©¨§©§¤§¨¨©§¦

efïéôéñBîezxg` daiza dze`ïéLøBãåxen`ke ,jk `xwnd ¦¦§§¦
`le xtd x`evn `weec didz mcd zlawy weqtdn micnel

.dtvxdn
xen`d oicd zngneåéðôç àBìnî úøBèwä øftúð ,àtt áø éòalr ¨¥©¨¨¦§©¥©§¤¦§¨§¨

dtvxdeäîiccve .exihwdle etq`l lekiy e` jka lqtp m`d - ©
ixdy ,leqt ecin unewd xftzp m`y wtq oi` uneway ,wtqd
rax` cbpk md dgpnd ly zecear rax`e ,dlerl dgpn miyiwn
enke ,dlaw cbpk `ed ilka unewd ozne ,dlerd ly zecear
lr jtyp m`e dndad x`evn mcd z` lawl jixv dlaway
jixve dnda x`evk eci ,ilka unewd ozna mb ok ,leqt dtvxd
yi zxehw iabl j` ,leqt xftzp m`e ilkl ecin unewd zzl
df ixd zxy ilka dpzep dpitgd xg`y oeik m`d wtzqdl

e dlawk epice dgpnkBãé,éîc äîäa øàeökozp `ly onf lke ¨§©©§¥¨¨¥
ycwzp `l oiicr ilkaådtvxd lr dxftzp m`àîìéc Bà ,äìeñt §§¨¦§¨

yeciw ok m` ,da akrn ilk oi` oicd xwirn zxehway oeik
eici `l` zxy ilk ici lr dyrp `l zxehwd,éîc úøL éìëkoi`e ¦§¦¨¥¨¥

dnda x`evk eciäìeñt àìå,dxftzdy zxehwd.e÷éz §Ÿ§¨¥
:dpitg oipra sqep wtqa áMéç ,àtt áø éòadyrnúøBè÷ úðéôç ¨¥©¨¨¦¥§£¦©§¤

,dnewnl ueg dxihwdl e` ,dpnfl ueg epiidc ,xgnl dxihwdl
éìé ïðéøîà éî ,eäîódey dxifb,äçðnî 'àìî' 'àìî'xn`p dgpna ©¦©§¦¨¨¦§Ÿ§Ÿ¦¦§¨

ln','eiptg `ln' xn`p dpitgae 'Fvnw `íúä äîdgpnaàéðäî §Ÿª§§Ÿ¨§¨¨¨¨§©§¨
dlired -äáLçî dadyrna leqt zaygn ayeg m` dlqetl ¨©£¨¨
,dvinwdénð àëädpitgd dyrnaàì Bà ,äáLçî da àéðäî ¨¨©¦§©§¨¨©£¨¨Ÿ

.dpitga zlqet daygny ep`vn `le ,dey dxifb micnel
àtt áøì éMà øa éîéL áø déì øîàzlqet daygny heytl ¨©¥©¦¦©©¦§©¨¨

,zxehwa,òîL àzzeiecra dpyn epipy(`"n g"t),éñBäéaø ó ¨§©¦©¦
[úìBqä] (õîå÷ä) ,àáé÷ò,zegpn lyúøBèwäåzeni lk ly oia £¦¨©¤§©§¤

,mixetikd mei ly oiae dpydäðBáläå,dgpnd mr mi`iany §©§¨
íéìçbäåmdilr xihwdl mixetikd meia lecb odk dzegy §©¤¨¦

oicd mda mby ,ilka migpend ,miptle iptl zxehwdòâð íàL¤¦¨©
,ïlek úà ìñt ïúö÷îa íBé ìeáè,dnexzan ycewa xneg edfy §§¦§¨¨¨©¤¨

,mleka rbp `l mei leah mda rbpyke miwlegn miteb mdy s`y
`f lkadpynn iniy ax wiicne .otxvn ilkdy ,milqtp mlek z

,efíBé ìeáè ìñôcî Czòc à÷ìñ à÷dycwzpy gken ,zxehwa ¨¨§¨©§¨¦§¨©§
`nhn mei leah oi`y ,zxy ilka dzgpd ici lr sebd zyecw

ok m`e ,miycwa lqet wx `l` oilega,äðéì énð äìñt`l m`y ¨§¨©¦¦¨
,lqtp dlil eilr xare eze` exihwdzyecw yecwd xac lk oick

,sebdäáLçî énð äìñt ,äìñt äðéìcîe.dpildl ayegy ¦§¦¨¨§¨¨§¨©¦©£¨¨
:mixetikd mei ly zxehwd zcear oipra `tt ax ly sqep wtq
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ezny in` cenr gn sc ± iyily wxt`nei
àðîã äéðôåãá õîå÷ì äé÷áãozn oerh unewdy (`,ek) zegpn zkqna ol `niiw Ð

,eipteca epzpe eileya epzp `l m`e .xg` ilk jezl eycwne ,df ilk jezn unewe ,ilk

?edn Ð ewaceúåôåôèzea`) "jeth` zth`c lr" enk ,hrn daeba sv xac oeyl Ð

.(e dpyn a wxtäôöøä ìò íãä êôùð.ilka lawzp `le Ð'åë éìëä ïîdpyn Ð

,ef cva ef opi`e (`,al) xg` wxta dnvrl `id

.migaf zkqna odizyeéìéî éðä àðîÐ

.ilkl dnda x`evn cxiy opiracùôðä íãî
.ea d`vei ytpdy geliw mc Ðïéòøåâze` Ð

.oiyxece ef daiz lr oitiqene ,ef daiznáùéç
úøåè÷ úðéôçá.xgnl dxihwdl zpn lr Ð

éìé éîäçðîî àìî àìî ó`ipdn mzd dn Ð

(`,bt) zegpna ol `wtpc ,dzvinwa daygn

eywed 'ebe "dgpnle dlerl dxezd z`f"n

oilbtzne oilbtn minly dn ,minlyls` Ð

.'eke dgpnäáùçî àéðäî éîð àëäåÐ

`l e` ,dzpitga?epiid iieyw`l `kil `kde

eed iira ediiexz edpdc ,lirl iyw`ck ,jd

mzdck eiptga `ad iiezi`l ,`nrh cga edl

jd la` .evnewai`e .`id izixg` `zlin Ð

evnewa oiprl dey dxifb iyxc `l inpÐ

.daygn oiprl dl iyxc `nlicúà ìñåô
íìåëzelrn dxyr zg`n `id efy Ð

ilkdy ,(a,k dbibg) "ycwa xneg"a exn`py

.eleka rbp el`k zeidl ekezay dn lk sxvn

íåé ìåáè ìéñôãî êúòã à÷ìñ à÷`nl` Ð

,dpil inp dlqt sebd zyecw ilkd dyciw

dpil dlqtc oeikedpil zaygn inp dlqt Ð

diwayc :il `iywe .xgnl dxihwdl ayigyk

:`icda da opzc (`,i) dlirnc oizipznl

mipdk zgpne zxehwde unewdoda oilren Ð

ilka eycw ,eycwedynlqtil exyked Ð

`kde .dpilae mixetk xqegnae mei leaha

.mei leahn jzrc `wlq `wa iiezi`l wigc
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éòádikt` iy` ax xa xn ira :qxb ikd xza Ð 'eke `pnc dipteca unewl diwac `tt ax

e` ,`ki` `de Ð opira ekeza dgpd ?i`n `pnc dizirx`a unewl diwace `pnl

la` ,iy` ax xa xnc `iral `zil mixtq aexae .ewiz .`kil `de opira epewizk `nlic

ab` `kd mzdc `zlin dlekl iziinc oeike .mixtqd lka `zi` (`,`i) zegpnc `nw wxta

ax xa xnc `iral inp opiqxbc d`xp Ð `xxb

migaf) "ycwn gafnd" wxtac :il dnize .iy`

`l` ycwn oi` zxy ilk :l`eny xn` (`,gt

eayen wwg ihernl :l`ppg epiax yxite .mipta

o`k yxtn did `edc xnel yi `nye ,uegan

exae exa ekez dyrpe ,`pezik ik ilkd jtidy

`l` :my yxit i"yxe .ycwn xity Ð ekez

,ycewa xninl dil dedc :dywe .dxfra Ð mipta

.mzd opzck

ïéòøåâ:jxtinl jiiy `l Ð oiyxece oitiqene

jixtck !i`xwl `wqtnc `tixg `pikq

[inp] mzdc .(a,`iw `xza `aa) "oilgep yi" wxta

"ex`yl"c xn`c o`nle "ezlgpe"c e"ie aiqp

migafc ipy wxta .dnvr ipta daiz dyere

hgeyd l`eny xn` dcedi ax xn` :qxb (`,dk)

mcn gwle" xn`py ,dlrnl oikq diabiy jixv

opihrncn :dnize .xg` xace xtd mcn `le "xtd

:xnel yie !dtvxd lry oky lk Ð oikqd mc

.leqta lawzpy ,ith rxb oikqd mc `nlic

dlla m`e ,xyk Ð lla `l :dgpna opixn`ck

,dleqt xn`c o`nl `ki` Ð dxfrd znegl ueg

`nrh e`l i` :inp i` .(`,h) zegpnc `nw wxta

xtd mcnc `pin` ded ,oiyxece oitiqene oirxebc

la` ,dtvxd lry ihernl `z` Ð xg` xace

oi` `kd ol `irain `lc `d .inc xity Ð oikqc

,oiipn milw miycw ,miycw iycw `l` il

iab (a,dk) migafc ipy wxta `irain `wck

,leqt enc laiw jk xg`e xtd ofe` mxevd

cga ilbc oeikc Ð xak didy "xtd" xn`py

inp ikd Ð milw miycw oicd `edc ediipin

.jci`a

åàdniz Ð dleqt `le inc zxy ilkk `nlic

miptle iptl dil iziin `wcn heytiz :il

meyn lirl xn`e ,eiptga dil iziin `le ,ska

liirp Ð enc zxy ilkk eici i`e .xyt` `lc

zxehwd diabi xcde ,`rx`` dazele dzgnl dlwyile ,eicia oiicr x`yz dzgnde ,dtvxd lr letil zxehwl gipie ,efn ef eici zvw dtxi Ð mzd ihn ike ,dielir dzgnl dgppe ,eiptga

nc zxy ilkk eicic oeik Ð milgbd lr dppzie rwxwd on`rx` gxe` e`l mewn lkn Ð dtq`e `rx`` dltp i` liqtin `le enc zxy ilkk eicic xnel `vnz m` elit` :xnel jixve !e

.dnke dnk zg` lr `ed jexa yecwd miklnd ikln jln iptl Ð ok oiyer oi` mce xya jln iptl `zyd ,dpye dpy lka dligzkl ok zeyrl

éîwxta opixn`de :il dnize .oilbtzne oilbtny minlyl dywedc ,'ebe "dgpnle dlerl dxezd z`f"n `ywida `tlic ,dvinwa zlbtzn dgpne :i"yx yxit Ð mzdn `ln `ln sili

dgpna xn`c o`nl ,dzxhwdae dzkilda lebit da jiiyc dil `hiytc :yxtl il d`xpe !miycwa dey dxfba cnlne xfeg epi` ywida cnld xacc (a,hn migaf) "onewn edfi`"

meia dxezd z`fe"c `xw xza azk `d Ð minlyl ywzi` `lc ab lr s`e ,dgpnd zcearl ixnbl enc zecear ipd lkc oeik (`,fi zegpn) "`hef unewd" wxta ,dxhwd zlbtn dxhwd

unewd" wxta gkenc ,rxevn ly ony bel daxn ip`y cr ,dxhwde daxwd dia jiiyc icin lke gqte xyrn xeka df :dipin opiyxce (f `xwie) "mdipaxw z` aixwdl l`xyi ipa z` ezeev

aizkck ,oaxw ixwi` inp edi`c ,`wtp "mdipaxw z` aixwdl ezeev meia"n :el aiyde ?olpn :mdxa` oa wgvi epiax z` yecwd aeh mei iax axd l`ye .enyl opirac (`,gk zegpn) "dax

daixw dteb idi`c ,zxehw oky lk ,rxevn ly ony bel zeaxl Ð (gi xacna) "mpaxw lk" :(a,cn migaf) "i`ny zia" wxta opiyxce "onyd bel z`e my`l eze` aixwde" (ci `xwie)

zyxtn `id dhigydy ,gafa dhigy enk da oilbtne dcear `idc ol `hiyt dvinwac .dvinw enk ,dcear dpitg `aiyg i` `l` `kd dil `irain `le .dxhwd oeyl da azke ,miy`l

.dze` aixwn zxg` mrtae ,deab wlg `ed Ð dzgna x`ypy dn elit`c ,ikd xninl jiiy `l Ð dpitga la` ,xzend on unewd zyxtn dvinw jk Ð heicd wlgn ,mcd ,deab wlg

inp dpitga ok m`e ,aezkd dl wiwfdy dcear lkk ,daygn da dlqt Ð dpil da dlqtcn :iy` xa iniy ax hiyte .`l e` ,dvinw enk `aiyge `ln `ln xnb i` :dil `wtqn la`

.daygn da dlqt

ìéñôãîdze` oidyn eid ixdy ,dpil da dlqt `l ikd elit`e ,mei leaha zlqtp Ð zyzknl dpzp (a,`i) zereayc `nw wxta xn`d :dniz Ð dpil da dlqt mei leah da

:i"yx dywd .yxt`y enk ,`ziixe`cn Ð `kdc i`d la` ,dpil da dlqt `l ikdle ,opaxcn `l` epi` Ð mei leah da liqtc dleqt `edd :xnel yi !dlek dpyd lk

p zgpne geyn odk zgpne mipdk zgpn zxhwde dpealde unewd :`icda ipzwc (`,i) dlirnc ipy wxtc oizipznn iziil .dpil da lqt mei leah da liqtcn `weicn iziin i`n`mikq

xninl `ki` mzdc `iddc :uxiz xy` oa wgvi epiaxe .uxiz `le !dpilae mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked Ð ilka eycw ,eycwedyn oda oilren Ð
ixii`c
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éìk CBz ?éàî àðîc déðôBãa õîBwì dé÷ac :àtt áø©©¨©§¥©¤§§¥§¨¨©§¦
ïðéòa¯Bð÷úk BëBúa äçpä àîìéc Bà ,àkéà àäå ¨¥©§¨¦¨¦§¨©¨¨§§¦§
ïðéòa¯?àkéì àäå¯:éLà áø øa øî éòa .e÷éz ¨¥©§¨¥¨¥¨¥¨©©©¦

?eäî ,àðîc déúéòøàa õîBwì dé÷aãå ,àðîì déëtà©§¥§¨¨§©§¥©¤§©§¦¥§¨¨©
ïðéòa BëBúa äçpä¯äçpä :àîìéc Bà ,àkéà àäå ©¨¨§¨¥©§¨¦¨¦§¨©¨¨

ïðéòa Bð÷úk¯?àkéìå¯e÷ézàìî :àtt áø éòa . §¦§¨¥©§¥¨¥¨¥©©¨§Ÿ
?úBLeãb Bà úB÷eçî eøîàL åéðôç¯àaà éaø Bì øîà ¨§¨¤¨§§§¨©©¦©¨

úB÷eçî àì eøîàL åéðôç àìî :òîL àz ,éLà áøì§©©¦¨§©§Ÿ¨§¨¤¨§Ÿ§
.úBôeôè àlà úBLeãb àìåìò ícä CtLð :íúä ïðz §Ÿ§¤¨§§©¨¨¦§©©¨©
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"øtä ícî ç÷ìå" :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî .øLk¯ ¨¥§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¨©¦©©¨

ícî" .úéöîzä ícî àìå ,øBòä ícî àìå Lôpä ícî¦©©¤¤§Ÿ¦©¨§Ÿ¦©©©§¦¦©
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב מוה"ר יהושע תנחום שי'

שלום וברכה!

...אתענין לדעת מהסדר של הישיבה בימי החופש עתה, ובטח יודיע בשו"ט גם בזה, שמצאו 

עצה איך להשפיע על התלמידים והתלמידות גם בימי החפש, וכמו שאמרתי זה מכבר שבכמה פרטים 

הנה בימי החפש אפשר להשפיע על התלמידים והתלמידות הרבה יותר מבזמן הלימוד מכמה וכמה 

טעמים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש אשר במילא זה ג"כ ברכה והצלחה בעניניו הפרטיים.



רכג ezny in` cenr gn sc ± iyily wxt`nei
àðîã äéðôåãá õîå÷ì äé÷áãozn oerh unewdy (`,ek) zegpn zkqna ol `niiw Ð

,eipteca epzpe eileya epzp `l m`e .xg` ilk jezl eycwne ,df ilk jezn unewe ,ilk

?edn Ð ewaceúåôåôèzea`) "jeth` zth`c lr" enk ,hrn daeba sv xac oeyl Ð

.(e dpyn a wxtäôöøä ìò íãä êôùð.ilka lawzp `le Ð'åë éìëä ïîdpyn Ð

,ef cva ef opi`e (`,al) xg` wxta dnvrl `id

.migaf zkqna odizyeéìéî éðä àðîÐ

.ilkl dnda x`evn cxiy opiracùôðä íãî
.ea d`vei ytpdy geliw mc Ðïéòøåâze` Ð

.oiyxece ef daiz lr oitiqene ,ef daiznáùéç
úøåè÷ úðéôçá.xgnl dxihwdl zpn lr Ð

éìé éîäçðîî àìî àìî ó`ipdn mzd dn Ð

(`,bt) zegpna ol `wtpc ,dzvinwa daygn

eywed 'ebe "dgpnle dlerl dxezd z`f"n

oilbtzne oilbtn minly dn ,minlyls` Ð

.'eke dgpnäáùçî àéðäî éîð àëäåÐ

`l e` ,dzpitga?epiid iieyw`l `kil `kde

eed iira ediiexz edpdc ,lirl iyw`ck ,jd

mzdck eiptga `ad iiezi`l ,`nrh cga edl

jd la` .evnewai`e .`id izixg` `zlin Ð

evnewa oiprl dey dxifb iyxc `l inpÐ

.daygn oiprl dl iyxc `nlicúà ìñåô
íìåëzelrn dxyr zg`n `id efy Ð

ilkdy ,(a,k dbibg) "ycwa xneg"a exn`py

.eleka rbp el`k zeidl ekezay dn lk sxvn

íåé ìåáè ìéñôãî êúòã à÷ìñ à÷`nl` Ð

,dpil inp dlqt sebd zyecw ilkd dyciw

dpil dlqtc oeikedpil zaygn inp dlqt Ð

diwayc :il `iywe .xgnl dxihwdl ayigyk

:`icda da opzc (`,i) dlirnc oizipznl

mipdk zgpne zxehwde unewdoda oilren Ð

ilka eycw ,eycwedynlqtil exyked Ð

`kde .dpilae mixetk xqegnae mei leaha

.mei leahn jzrc `wlq `wa iiezi`l wigc
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éòádikt` iy` ax xa xn ira :qxb ikd xza Ð 'eke `pnc dipteca unewl diwac `tt ax

e` ,`ki` `de Ð opira ekeza dgpd ?i`n `pnc dizirx`a unewl diwace `pnl

la` ,iy` ax xa xnc `iral `zil mixtq aexae .ewiz .`kil `de opira epewizk `nlic

ab` `kd mzdc `zlin dlekl iziinc oeike .mixtqd lka `zi` (`,`i) zegpnc `nw wxta

ax xa xnc `iral inp opiqxbc d`xp Ð `xxb

migaf) "ycwn gafnd" wxtac :il dnize .iy`

`l` ycwn oi` zxy ilk :l`eny xn` (`,gt

eayen wwg ihernl :l`ppg epiax yxite .mipta

o`k yxtn did `edc xnel yi `nye ,uegan

exae exa ekez dyrpe ,`pezik ik ilkd jtidy

`l` :my yxit i"yxe .ycwn xity Ð ekez

,ycewa xninl dil dedc :dywe .dxfra Ð mipta

.mzd opzck

ïéòøåâ:jxtinl jiiy `l Ð oiyxece oitiqene

jixtck !i`xwl `wqtnc `tixg `pikq

[inp] mzdc .(a,`iw `xza `aa) "oilgep yi" wxta

"ex`yl"c xn`c o`nle "ezlgpe"c e"ie aiqp

migafc ipy wxta .dnvr ipta daiz dyere

hgeyd l`eny xn` dcedi ax xn` :qxb (`,dk)

mcn gwle" xn`py ,dlrnl oikq diabiy jixv

opihrncn :dnize .xg` xace xtd mcn `le "xtd

:xnel yie !dtvxd lry oky lk Ð oikqd mc

.leqta lawzpy ,ith rxb oikqd mc `nlic

dlla m`e ,xyk Ð lla `l :dgpna opixn`ck

,dleqt xn`c o`nl `ki` Ð dxfrd znegl ueg

`nrh e`l i` :inp i` .(`,h) zegpnc `nw wxta

xtd mcnc `pin` ded ,oiyxece oitiqene oirxebc

la` ,dtvxd lry ihernl `z` Ð xg` xace

oi` `kd ol `irain `lc `d .inc xity Ð oikqc

,oiipn milw miycw ,miycw iycw `l` il

iab (a,dk) migafc ipy wxta `irain `wck

,leqt enc laiw jk xg`e xtd ofe` mxevd

cga ilbc oeikc Ð xak didy "xtd" xn`py

inp ikd Ð milw miycw oicd `edc ediipin

.jci`a

åàdniz Ð dleqt `le inc zxy ilkk `nlic

miptle iptl dil iziin `wcn heytiz :il

meyn lirl xn`e ,eiptga dil iziin `le ,ska

liirp Ð enc zxy ilkk eici i`e .xyt` `lc

zxehwd diabi xcde ,`rx`` dazele dzgnl dlwyile ,eicia oiicr x`yz dzgnde ,dtvxd lr letil zxehwl gipie ,efn ef eici zvw dtxi Ð mzd ihn ike ,dielir dzgnl dgppe ,eiptga

nc zxy ilkk eicic oeik Ð milgbd lr dppzie rwxwd on`rx` gxe` e`l mewn lkn Ð dtq`e `rx`` dltp i` liqtin `le enc zxy ilkk eicic xnel `vnz m` elit` :xnel jixve !e

.dnke dnk zg` lr `ed jexa yecwd miklnd ikln jln iptl Ð ok oiyer oi` mce xya jln iptl `zyd ,dpye dpy lka dligzkl ok zeyrl

éîwxta opixn`de :il dnize .oilbtzne oilbtny minlyl dywedc ,'ebe "dgpnle dlerl dxezd z`f"n `ywida `tlic ,dvinwa zlbtzn dgpne :i"yx yxit Ð mzdn `ln `ln sili

dgpna xn`c o`nl ,dzxhwdae dzkilda lebit da jiiyc dil `hiytc :yxtl il d`xpe !miycwa dey dxfba cnlne xfeg epi` ywida cnld xacc (a,hn migaf) "onewn edfi`"

meia dxezd z`fe"c `xw xza azk `d Ð minlyl ywzi` `lc ab lr s`e ,dgpnd zcearl ixnbl enc zecear ipd lkc oeik (`,fi zegpn) "`hef unewd" wxta ,dxhwd zlbtn dxhwd

unewd" wxta gkenc ,rxevn ly ony bel daxn ip`y cr ,dxhwde daxwd dia jiiyc icin lke gqte xyrn xeka df :dipin opiyxce (f `xwie) "mdipaxw z` aixwdl l`xyi ipa z` ezeev

aizkck ,oaxw ixwi` inp edi`c ,`wtp "mdipaxw z` aixwdl ezeev meia"n :el aiyde ?olpn :mdxa` oa wgvi epiax z` yecwd aeh mei iax axd l`ye .enyl opirac (`,gk zegpn) "dax

daixw dteb idi`c ,zxehw oky lk ,rxevn ly ony bel zeaxl Ð (gi xacna) "mpaxw lk" :(a,cn migaf) "i`ny zia" wxta opiyxce "onyd bel z`e my`l eze` aixwde" (ci `xwie)

zyxtn `id dhigydy ,gafa dhigy enk da oilbtne dcear `idc ol `hiyt dvinwac .dvinw enk ,dcear dpitg `aiyg i` `l` `kd dil `irain `le .dxhwd oeyl da azke ,miy`l

.dze` aixwn zxg` mrtae ,deab wlg `ed Ð dzgna x`ypy dn elit`c ,ikd xninl jiiy `l Ð dpitga la` ,xzend on unewd zyxtn dvinw jk Ð heicd wlgn ,mcd ,deab wlg

inp dpitga ok m`e ,aezkd dl wiwfdy dcear lkk ,daygn da dlqt Ð dpil da dlqtcn :iy` xa iniy ax hiyte .`l e` ,dvinw enk `aiyge `ln `ln xnb i` :dil `wtqn la`

.daygn da dlqt

ìéñôãîdze` oidyn eid ixdy ,dpil da dlqt `l ikd elit`e ,mei leaha zlqtp Ð zyzknl dpzp (a,`i) zereayc `nw wxta xn`d :dniz Ð dpil da dlqt mei leah da

:i"yx dywd .yxt`y enk ,`ziixe`cn Ð `kdc i`d la` ,dpil da dlqt `l ikdle ,opaxcn `l` epi` Ð mei leah da liqtc dleqt `edd :xnel yi !dlek dpyd lk

p zgpne geyn odk zgpne mipdk zgpn zxhwde dpealde unewd :`icda ipzwc (`,i) dlirnc ipy wxtc oizipznn iziil .dpil da lqt mei leah da liqtcn `weicn iziin i`n`mikq

xninl `ki` mzdc `iddc :uxiz xy` oa wgvi epiaxe .uxiz `le !dpilae mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked Ð ilka eycw ,eycwedyn oda oilren Ð
ixii`c
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eznyרכד ina cenr gn sc ± iyily wxt`nei
íéìçâ úééúçá áùéç?zxehwd liqtdl edn Ðéîã äåöîë.dceara aygnk dil iede Ð

odilr xihwdln ef daygna milgb elqtiy edn milgb ziizga ayig :xg` oeyl?dpil

oziizg ied i` ol `irain `d ,edin .lirl opzck mei leah liqtcn eda dlqtc opirny

.daygn da lqtinl dcearåîã äåöîë äåöî éøéùëîdpitg zaygnc ikid ike Ð

dlqt inp diizg zaygn ,zxehwa dlqt

.milgbaåäî ìàîùá äëìåämcd zkled Ð

dpedk eda aizkc dwixfe dlaw ,dil irainÐ

dpedke rav` xn`py mewn lkc ,ol `hiyt

,`icda aizk `l dkled la` .oini `l` dpi`

,dkled oeyla dlawl `pngx dwt`cne

ol `wtp ,mcd zlaw ef Ð "eaixwde" ,`ipzc

,edine .dcear `idy (`,`i) dbibg zkqna

azk `l `dc ,liqt `lc xninl `ki` l`ny

.`icda dpedk daåìàîùá óëä úà:`nl` Ð

.l`nya dxiykàäî äéì èåùôéúåetebac Ð

.ixiinw gafn lyìàîùá ïéîé ìù ìâøäin Ð

lbx z`e ,epinia y`xd z` gzpnd cin lawn ,lbxde y`xd yakl zelrdl dkfy

.el`nya lawn cinz ly zipnidõåçì äøåò úéáåoke ,odk itlk ,miptl jzg mewne Ð

.d`p'åëå äëìåä éìéî éðä,mca `l` dxtk oi`y ,dxtk `akrn `lc ,mixa` zkled Ð

.xyk Ð eixa` exhwed `ly envr `edeàåä äøôë áëòî íãã íã úëìåä ìáà`ni` Ð

.l`nya xykzp `l
øæ
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xqegnae mei leaha ileqti`l dcic ilk yeciw `aiygc ,dpyd lkc zxehwa ixii`c

dycwl ick ilk dkixv `idy `idda ixii`c `nl` Ð ilka oycw ipzwcn ,dpilae mixetk

ol ded oicd onc ,dcic ilk yeciw `aiyg `lc ,mixetkd meic zxhw la` .xenb yeciw

`ni` Ð lirl xn`ck xyt` `lc meyn `l` ,eiptga liirp `l` ,ilka `dz `ly xninl

`iddac .dcic ilk zyecwa dpila lqtiz `lc

Ð ilka eycw ipzwcn ,mzd ixii` `l i`ce

.ilka dycwl ick ilka dze` oipzepy rnync

ded ith daxc`c ,ok dpi` mixetkd meic `idde

la` .xyt` `lc meyn `l` ,ilk `la sicr

`nzq zxehw ipzwcnc ,xity di`x iziin `kdn

epiax xne` inp i` .ixii` zxehw ipin lka Ð

dpil da dlqtcn wcinl `kil `iddnc :wgvi

Ð da dlqt `l dpil `nlicc ,daygn da dlqt

aiige `tiq ipzwc ab lr s`e ,opaxcn `l`

,opaxcn inp epiid Ð `nhe xzep meyn odilr

lk` :(a,ai zezixk) "el exn`" wxta opzck

ied diieb leqtc it lr s` ,aiig Ð ycwnl qpkpe ,oi`nh oiwyn dzye mi`nh milke`

`nhilc i`d ilek opixngn ied `l ikdle .(a,t) `neic `xza wxta `zi`ck .opaxcn

da lqt Ð `ziixe`c mei leah da lqtcn ,xity wiic Ð `kd la` .sexiv ici lr elit`

ilk sexiv ogky` `de :mdxa` oa wgvi epiax dywde .`ziixe`c inp daygnde dpil

oa oerny iax cird :(` dpyn ipiny wxt) zeicr zkqna `yix ipzwc ,opaxc `zlina

oi` z`hg xt`c ab lr s` ,elek z` `nih Ð ezvwna `nh rbpy z`hg xt` lr `xiza

`pliki ,edin .dxt`a oilren edi `ly Ð dxtd lre iab (a,`p zegpn) "zlkzd" wxt seq rnynck ,xt` ziyrpyk da `kiiy `l `d Ð ycwd zaig meyn i`e !`ziixe`c d`neh el

mdxa` oa wgvi epiaxe .mei leah ipzw `tiqae `nh z`hg xt` iab `yixa ipzwcn :myn di`x yi ,daxc`e .opixfb ied `l Ð ez`neh dyilwc mei leaha ,opax exfb `nhac idpc :iiepyl

xn`c ab lr s`e .(`,ck) dbibgc `xza wxta `zi`ck ,etxvn ilk did `l Ð ilkl jixv `l i`c ,`ed ilkl jixvc dpin rny Ð sexiv ici lr mei leah dia liqtcn wiic `kdc :yxtn

l yik jez el oi`c eyrc epiid Ð jez el oi` elit` xefbe opax ez`e ,`weec jez el yi `ziixe`ce ,`iilahw iab lr exavy oebke ,opaxc iedc mzdxzei jez el oi` eyr `l la` ,jez e

lenz`n dl dit` i`e ,ilk dperhy cnln Ð "onya zagn lr" (`,`p zegpn) "zlkzd" wxta xn`ck ,dpil dia dlqt ilkl jixvc oeike .opira ilkl jixv mlerle ,jez el yin aeyg

sk" aizkc ab lr s`e ,opaxcn `pin` ded Ð ilka eycw ipzwc ab lr s` ,dlirnc `iddn iziin `l ikdle .daygn da dlqt Ð `ziixe`c da dlqtc oeike .dpila dl `lqti` Ð

opitli mzdn ,ilk dperhc zeicr zkqnc oizipznn ogke`c i`nl ,(dyw) edine .ilk dperh dpi`c `pin` ded ,ieeiv oeyla azk `lc meyn :inp i` .dryn zexec opitli ded `l Ð "zg`

`l` ,zxehw` i`w `l Ð dpilae mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked ilka eycw ipzwc `d xn` iedc ,dlirnc oizipznn iiezi`l ivn ded `lc :d`xp ile !"zg` sk" aizkcn

mei leaha zlqtp zxehwe ,mei leaha lqtil exyked ilka eycw :ipzwc ,zxehw` i`w `lc rcze .dycwedyn da oilrenc oiprl Ð zxehw mzd ipzw `ed dcegl `zlin `dle .`x`y`

exyked ilka eycw hwp mewn lkn ,zyzknl dpzpyn `xwirn `lqtin zxehwc idpc mzd ip`yc ,`id di`x e`l `d ,edine !(`,`i) zereayc `nw wxta xn`ck ,zyzkna dpzpy cin

xn`wc cenlza `aeh `ki` df `la ,edin .dpila `lqtin dzgnc ilk zyecwae ,mixetk xqegnae mei leaha `lqtin zyzknc ilk zyecwac `pyil i`d jiiy zxehwa elit`c ,'ek

eycw .'ek zxehwde dpealde unewd :opz dnl` ,dpila lqtiz Ð `id sebd zyecw i`n `l` (my df mb) zereayc `nw wxta jixtc `de .ipzwc i`n lk` i`w ivn `lc `kid ,`x`y`

`l ilka eycw elit` zxehwac ,zxehw` i`w `l i`e ,dpila ilqtin `l ilka eycw `l rnyn ok m` Ð i`w inp zxehw` i` :xity wiic jytp dnn .`l Ð eycw `l ,oi` Ð ilka

`aiwr iax siqedc `idda dpila `lqtinc `kd opiwiicc i`nle !jzrc `wlq `wa `kd yxtnck ,dpila `lqtin `l i`n` ith dywc oky lk Ð ilka eycwy xg`l s` dpila `lqtin

zlqtp zyzknl dpzpyn inp `xwirn elit`c ,ilka eycw `weec e`l Ð mei leah oiprl ,edin .dpila lqtil exyked Ð ilka eycw ,zxehw` `niiw inp dlirnc `iddc inp `nip f` Ð

.ilk yeciw mcew ilqtin `lc ,dcda opzinc jpd meyn Ð ilk yeciw mcew elit` hwp `le ilka eycw hwpc `de .mei leaha

áùéç,da dlqt dpilc idpc :d`xp ile .daygn eda liqt ,dpil eda liqt Ð mei leah eda lqtcn `aiwr iax siqedc `iddn inp hiyt `l i`n` :i"yx dywd Ð edn milgb ziizga

mei leah da dlqt Ð `qiaa dzgpde dgpn yeciw ixdy ,rcz .daygn da dlqt `l Ð dcear `aiyg `l i`da dlqt `l Ð dzgpd zrya ayig m` ikd elit`e ,dpile

,dvinw enk dcear `aiyg zxehw zpitg xnel `vnz m` :dil `irain ikdle .gafa ocbpk yiy dgpnay zecear rax`a `l` ,daygn da dlqt `l Ð dlilae dwivi zrya oke .daygn

edn dpil :dinxi iax ira (`,cw migaf) "mei leah" wxt seqa ?`l e` Ð dvinw mewna dpitge milgb ziizg `iede ,`id `zkix` dpitge ,enc devnk devn ixiykn ?edn milgb ziizg

:dl igce ?dlqt `l inp dpil Ð dlqt `l daygncn e`l i`n .melk `le dyr `l oztixyae mixt zlik`a ayig m`y oieye cr ,'eke mitxypd mixirye mitxypd mixt xyaa lirezy

da dlqt Ð dpil da dlqtcn ,`id gafn zlik`c oeik ,`kd :xnel yie ?daygn da dlqt ,dpitga dpil eda dlqtcn `kd hiyt ikid ok m` :dnize .dlqt dpil ,dlqt `l daygn

,zxehwa dlqt daygnc opiwqn `kdc :xn`z m`e .eda dlqt `l daygn `nlic Ð eda dlqt dpilc idp ,zepgn ylyl ueg mitxypy ,mitxypd mixirye mixt xya la` .daygn

iaiig oi`c :xnel yi ,'ek zxehwd :lebit meyn odilr oiaiig oi`y mixac el` :opz (a,an) "i`ny zia" wxt migafaeici lr lqtin edin ,olke`d zxk aiigzdl epiid Ð mzd ipzwc o

eilr oiaiig oi` Ð oevigd gafn lr oi`y lk :xne` oerny iax ,(`,ci) migafc `nw wxt seqa opixn` `peeb i`d ike .`heg zgpnn "`ln" "`ln"c dey dxifb ipd` ikdlc .lebit zaygn

.onyl `lyc xnege lwn leqtil oerny iax dcen :mzd xn`w ikd elit`e ,lebit meyn

äëìåä!dlaw llkn `wtp `l dkled ilin lklc (`,c) migafc `nw wxta xn`d ?dil `iranw i`n "el`nya skd z` gwl"n `hytinl `zrc` wiq` `l i` :dniz Ð edn l`nya

oeikc ,dpin opixnbc :zyy ax edl hiyte .dlaw llkn `wtz `l dkled `nipe ,myn cenll oi`y `xaq mey `ki` e` skn opixnb i` ,edl `wtqn dteb `idc :xnel yie

xnbinln ,dkledn dkled xnbinl `xaq ied ithe dxiyk l`nya dkled :`nl` Ð el`nya skd jilei ok m` `l` zg` d`ada zeyrl xyt` i`e .zxehwa zg` d`ad `pngx azkc
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באנו מחג השבועות זמן מתן תורתנו, עליה נאמר חרות על הלוחות אל-תקרי חרות אלא חירות, חירות מכל עניינים המבלבלים.
ממכתב ט' סיוון, תשי"ח



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

a áMéçzryíéìçb úéiúç,xgnl zxehwd xihwdl zpn lreäî ¦¥¦£¦©¤¨¦©
m`d ,jka zxehwd leqtläåöî éøéLëî`edy milgb ziizg oebk ©§¦¥¦§¨

,zxehwl devn xykd,eîc äåöîkzecearn cg`k aygpe §¦§¨¨
,ef dceara ayigyk zxehwd z` lqete zxehwd,àì BàŸ

zaygp dpi` milgb ziizge devnk mpi` devn ixiykny
,da zlqet daygn oi`e dceark.e÷éz¥

d`ian .el`nya skd z`e epinia dzgnd z` lhp ,dpyna epipy
:epizpynn ehyetl evxy wtq `xnbd,úLL áøî dépéî eòä¦¥¥©¥¤

äëìBäefl dhigyd mewnn miycw mclgafnl ewxaci,ìàîN ¨¨§§Ÿ
eäî`l dwixfe dlaw lre ,`l e` ef dkleda mcd lqtp m`d - ©

aezky ,'dpedk' mda xn`py oinia `weec jixv i`cey ,wtzqp
(d ` `xwie)mipdMd oxd` ipA Eaixwde 'd iptl xwAd oA z` hgWe'§¨©¤¤©¨¨¦§¥§¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦

o`k xen`d 'eaixwde' ,'aiaq gAfOd lr mCd z` Ewxfe mCd z ¤̀©¨§¨§¤©¨©©¦§¥©¨¦
df lre ,dhigyd xg` dpey`xd dceard `idy ,mcd zlaw ef
ipa' lr xacn weqta xen`d 'ewxfe' oke ,'mipdkd oxd` ipa' xn`p
,oinia `l` epi` dpedk xn`py mewn lke ,'mipdkd oxd`

micnely(:ck migaf)ea aezky rxevnn(fh ci `xwie)z` odMd lahe'§¨©©Ÿ¥¤
dkled la` ,oini jixvy odk aezky mewn lkl 'zipnid FrAv ¤̀§¨©§¨¦
aezkd `ivedy dnn cnlp `l` ,weqta yexita daezk `l
xarl mcd z` eaixwiy ezernyny 'eaixwde' oeyla dlaw
yi weqta yexita xn`p `ly oeik j` ,dkled epiidc ,gafnd
cnll dkled lr mb xacn weqta xn`py 'mipdkd' m` wtzqdl

.`l e` oini dkixv dkled mby
äeúéðz úLL áø eäì øîà,epizpyna df oic epipy -úà ìèð ¨©§©¥¤§¦¨¨©¤

,BìàîNa ókä úàå Bðéîéa äzçnäskd zkledy `xnbd dxaq ©©§¨¦¦§¤©©¦§Ÿ
dxiyk dkledy epizpynn di`x `iadl yie ,mcd zkledk dpic

.l`nya
,zxehwa xen`d oicn heytl epl dnl :`xnbd zl`eyèBLôðå§¦§

eäì,envr oaxwa xen`d oicnïðúc àäîxcqa cinz zkqna §¥¨¦§©
,cinzd ixai` oikilen eid mipdk dyy ,cinzd ixai` zkled

e epinia y`xd ,lbxde y`xd z` jilen oey`xdïéîé ìL ìâøä̈¤¤¤§¦
dndadõeçì døBò úéáe ,ìàîNaxerd hyted myny mewn - ¦§Ÿ¥¨©

did dndad sebn dekzgy jzgd mewne ,ueg itlk dpet did
`edy jzgd mewn d`xi `ly ick ,jilend odkd itlk dpet

.l`nya dxiyk dkledy o`kn gkene ,uegl leeip d`xn
c ,cenll xyt` i` mixai` zkledn :`xnbd daiyníúäî éà¦¥¨¨

éléî éðä àðéîà äåäwx ,l`nya dxiyk dkledyaàìc äëìBä £¨£¦¨¨¥¦¥¨¨§Ÿ
,äøtk àákòîmca `l` dielz dxtkd oi`y ,mixai` zkledke §©§¨©¨¨

xyk okle oaxwd xwirk miaygp mpi`e ,mixai`d zxhwda `le
,l`nya dkled mdaäøtk àákòîc äëìBä ìáàmcd zkledk £¨¨¨¦§©§¨©¨¨

,oaxwd xwir `ede dxtkd ielz eayàìdxiyk dkledy mixne` Ÿ
,l`nyaïì òîLî÷dkled `idy zxehwd zkleda epizpynn ¨©§©¨

.l`nya dxiyk z`f lkae ,zxehwd zcear xwira
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג סיון, תשי"א 

ברוקלין.

להסתדרות פועלי אגודת ישראל )פאג"י(

בארץ ישראל

שלום וברכה!

קוה קויתי אשר הבחירות באה"ק ת"ו לא תתקיימנה כעת או לכל הפחות יודחו למשך זמן, כי 

מכמה טעמים אין הזמן גרמא לכך, ועל כל פנים אשר תהי' אחדות בתוך היהדות החרדית, כדי להקים 

חזית מאוחדת לבחירות.

ומה נבהלתי בקבלתי הידיעות מהפרת החזית הדתית.

בודאי למותר להאריך לפניהם אשר ]בשאלה[ כמו שאלה הנ"ל, הרי על כל מפלגה לוותר על 

דין  בכללותה,  החרדית  ליהדות  הנוגעים  לענינים  ואשר  הכלל,  לטובת  המנגדים  מפלגתיים  רווחים 

קדימה על כל ריוח גשמי אפילו אם ריוח זה בטוח הוא, ואין צריך לומר אם הריוח מדומה ומוטל 

בספק, ובפרט אשר יכול הוא להיות גם קרוב להפסד.

ונשען על מכתבם אלי מי"ב לחדש אדר שני, אחשוב אשר האריכות בכהנ"ל  מטעמים אלו, 

למותר, ובטח יתאמצו בכל יכולתם, שהחזית הדתית תתקיים, דבר אשר באמת למוכרח הוא לא רק 

לטובת הכלל, אלא גם לכל אחת מהמפלגות.

בת"ח מראש על הודעתם בשורות טובות בזה.

בפ"ש וברכה.



רכו

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

:wtqd z` heytl epizpynn di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
'eke eiptg `ln otg ,epizpynaåàì éàî ,dúcî äúéä Cëåzpeeky §¨¨§¨¦¨¨©¨

xnel dpynd,äNBò (úøçà) äcî úBNòì äöø íàLyexit jke ¤¦¨¨©£¦¨©¤¤¤
lecbd dpitgd xeriye ,skd jezl ozpe eiptg `ln otg ,dpynd
xnelk ,skd ly dzcin mb dzid jke ,ephw itl ohwde elcb itl
ilkd z` jk zeyrl jixv ok mb dpitgl ilk zeyrl dvexyky
xyt`y dpynd zernyne ,ephw itl ohwde elcb itl lecbd

.ea oetgl ick ilk zeyrl
:`xnbd dgec,àìilk zeyrl xyt`y dpyndn di`x oi` Ÿ

c xg` ote`a dpynd z` yxtl xyt`y ,dpitgløîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©
,dpynd yexitCëåozepe eiptg `ln uega otege cceny myk - §¨

jk ,skaøæBç äéädccenedðôBçådxrn -dze`eiptglíéðôì ¨¨¥§§¨¦§¦
.dzgnd lr dxihwny iptl

ok m` :`xnbd dywn,ïôBçå øæBçå ïôBç dpéî zòîLcalny ¨§©§¦¨¥§¥§¥
oldle ,mipta oetgle xefgl jixv uegay dpitgd(.hn)zwtzqn

dpyndny :`xnbd zvxzn .`l e` otege xfeg m` `xnbd jka
c ,otege xfege otegy xnel zgken di`x oi`àîìécile` - ¦§¨

dpyna yexitdäNBò äcî úBNòì äöø íàL,lirl epyxity enk ¤¦¨¨©£¦¨¤
,otegl dcin ilk zeyrl lekiy dpyndn heytl xyt` i` mbe
lkep `l okle ,mipta otege xfeg did jky dpyna yexitd ile`y

.zewitqd izyn zg` s` epizpynn heytlénð éàdny ,xnel yi ¦©¦

xnel epiid ,'dzcn dzid jk' dpyna aezkyàlLå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§¤Ÿ
,øéúBé,'eke skd jezl ozpe eiptg `ln otg ,dpynd yexit jke ¦

eiptg `ln didiy ,dpitgd zcin dzid ,weica eiptg `ln ,jke
.edyn elit` jk lr xizei `le dfn xqgi `le mevniva

:unew ipica dpcd ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzaezk ¨©¨¨
dxeza(a a `xwie)mXn unwe'ìBëé ,'Böî÷ àìîcal df weqtn - §¨©¦¨§Ÿª§¨

unewd didiy jixvy xnel leki iziidõøBáîuavane yecb - §¨
dnn ueg cer `lniy 'Fvnw `ln' rnyn jky ,cv lkn `veie§Ÿª§

,unewd jezayøîBì ãeîìzxg` mewna(g e `xwie)EPOn mixde' ©§©§¥¦¦¤
,'Böî÷a,uegl `vi `le evnew jeza didi mixiy dn lky rnyne §ª§

eBöîe÷a éà`ln' xn`p did `le 'FvnwA' wx xn`p did eli` - ¦§§§ª§§Ÿ
,'FvnwìBëéuenwiy dfa ic `dieléôàwxåéúBòaöà éLàøa ª§¨£¦§¨¥¤§§¨

rnyn 'evnwa epnn mixde'y ,unewd ielinl dyyg `l dxezdy
`ln unewd lk didiy `l la` ,dgpndn hrn eci unewa mixiy

,eci qt cr,'Böî÷ àìî' øîBì ãeîìzyxetn miweqtd ipyne ©§©§Ÿª§
jky ,dvegd uavai `ly calae `ln unewd didiy jixvy

dzodkd zvinw `éLðéà éöî÷ãkuenwl miyp`d jxcy enk - ¦§¨§¥¦§¥
,mdiciaãöék àä,dvinwd dyrn `edäôBçxbeq -ìLL ¨¥©¤§Ÿ

åéúBòaöàdvinwe dn` rav` ody zeirvn`dúqét ìòsk -Bãé ¤§§¨©¦©¨
õîB÷å,dgpnd zleqn mda §¥
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המשך ביארו למס' ירמא לירם שישי עמ' א

ireayd cenild xefgn t"r - jzelrda zyxt - zegiyÎihewl

ואצל  תמיד ובהטבה בהדלקה אהרן של חינוכו עלֿידי
יהודי  .90כל

הוא  לכך הדלקת 91ההסבר עלֿידי הכח נתינת :
כחנוכת  לעבודה, הכנה רק איננה אהרן של הנרות

הנשמות. לעבודת נעשית עצמה היא אלא הנשיאים,

הנובע  ישראל, אצל פנימי לענין הופך זה כלומר,
שבנפש. החכמה דרגת מגילוי

אצל  גם יהודי, כל אצל מתהווה שהדבר מובן מזה
קיים  יהודי כל אצל כי בגלוי, ה' עובדי שאינם אלה

שבנפש  בחכמה השורה ה', הוא 92אור יהודי כל ולכן ,

לשורשו. הנמשך ה'" "נר נפשו בפנימיות

.‚È

È„Â‰È ÏÎÏ ‰‡¯Â‰‰

פוגשים  כאשר אחד: לכל ההוראה נובעת ומזה

לעבודת  קשר שום לכאורה, בינתיים, לו שאין יהודי
לחשוב: ניתן אצלו, נראה אינו אדם" נשמת ה' "נר ה',
בקרבו, תאיר שנשמתו עליו, להשפיע אפשר כיצד

מצוות? ולקיים תורה ללמוד שיתחיל

מתוך  זאת עושים אם – "חייך" אומרים כך על
לחיים, נוגע שהדבר ידיעה תוך הנפש, מרירות

של ה'" "נר העצמי,zlefdשהדלקת ה'" ב"נר כרוכה
אפשר  אז מושלמת, מנורה נדלקת כך שרק מפני
ה', נר קיים נפשו בפנימיות כי עליו, להשפיע בודאות

לגלותו. צריך ורק

שאז  יהודי, כל של ה', נר הדלקת ובאמצעות
מביאים  ישראל, כנסת של הנרות שבעת כל נדלקות

ביתֿהמקדש 93למטה  בבנין הטהורה המנורה את גם
ממש. בימינו במהרה השלישי

(d"kyz jzelrda t"y zgiyn)

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

תצוה 90) אוה"ת שם. לקו"ת ראה ואהרן, משה של מכחו שזהו וי"ל
הבאה. בהערה בהנסמן וראה ועוד. א'תרנט. ע'

מאוה"ת 91) ולהעיר ואילך. קל ואילך. קכה ע' תרס"ו המשך ראה
ואילך. שנג ע' פרשתנו

פי"חֿיט.92) תניא

והרגל 93) חינוך מעין הוא הגלות בזמן המצוות קיום דכללות להעיר
המצות  לקיום שם) פ"ד מנחות פיה"מ לך. מפרש"י 42 הערה לעיל (ראה
רמב"ן  יח. שם בפרש"י הובא יז יא, עקב, ספרי ראה – המשיח בימות

כה. יח, אחרי

המשך מעמרד לל



רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

àìúBîëç éøôña elôàå ,íéîL úàøéå äøBú éøáãa ÷ø áBè-íBéáe úaLa ãBîìì øeñàL íéøîBà Lé[fnx ¥§¦¤¨¦§§©¨§©§¦§¥¨§¦§©¨©¦©£¦§¦§¥¨§
äMã÷ Cøñ Ba ïéàL øôñ ìkL ,øeñà[gnxíìèìèì elôà äæ éôìe ,úBèBéãä éøèL íeMî øBæâì Lé ¯ ¨¤¨¥¤¤¥§©§ª¨¥¦§¦¦§¥¤§§¦¤£¦§©§§¨

.øeñà̈
úBîëç éøôñ ìëa íéøézî Léå[hnxúBàeôø éøôñå[px,úBèBéãä éøèLa ólçúî Bðéà äîëç øácL éðtî , §¥©¦¦§¨¦§¥¨§§¦§¥§¦§¥¤§©¨§¨¥¦§©¥§¦§¥¤§

äæ ìéáLa äæ ìò øBæâì ïéàå[`px.ì÷äì ïéâäBð ïëå . §¥¦§©¤¦§¦¤§¥£¦§¨¥
úaLa èéaäì øzî Bæ àøáñ éôìe[apxíéáëBka íéæBçä ìL éìëa[bpx(á"Bìøèöà ïéøBwL)[cpxBëtäìe[dpx §¦§¨¨ª¨§©¦§©¨¦§¦¤©¦©¨¦¤¦©§§§§©§
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dkld ixe`ia
úåîëç éøôñá [æîø העולם חכמות -287.
äùåã÷ êøñ [çîø בו יש אבל קדושה, של ספר אינו -

שמים  ויראת לקדושה .288תועלת
úåîëç éøôñ [èîø בספרות לעיין הדין והוא -

או  משאֿומתן, עניני בה שאין מקצועית ובעיתונות
לימודית, בתערוכה לבקר ואף בספריֿלימוד, לקרוא
המקצועית  ובעיתונות בספרות לעיין אסור אבל
האסורים  עיסוקים בענייני או מסחר בענייני העוסקת

.289בשבת 
úåàåôø éøôñå [ðø בספרי לכתחילה לעיין מותר רופא -

לרפואה  סטודנט אבל מצווה, בזה שמקיים רפואות
אלא  היתרו שאין שיחמיר טוב - רופא להיות הלומד

בלבד  להקל שנוהגים .290מצד
äæ ìéáùá [àðø ולא למבחן ללמוד כוונתו אם גם -

לאסור  אין - החכמה .291לימוד
úáùá èéáäì [áðø דרך בשבת להסתכל מותר -

אותה  לכוון גם ומותר .292משקפת,
íéáëåëá íéæåçä [âðø או אסטרולוגיה לצרכי -

.293ניווט 
á"åìøèöà [ãðø את לקבוע המאפשר מדידה מכשיר -

הכוכבים  גובה מדידת ידי על נמצאים בו הרוחב קו
האופק  מעל .294במעלות

åëôäìå [äðø החישובים תוצאות את לראות כדי -
שמאחוריו  .295בלוחות

zetqede mipeiv
(א)287) הן: ואלו התורה, חכמת שאינם החכמות ז' היינו

(חשבון, המספר חכמת (ב) (דקדוק), ההגיון חכמת
המדות  חכמת (ג) אלגברה), גאומטריה, מתמטיקה,
כימיה, (רפואה, הטבע חכמת (ד) אליה), והשייך (גאוגרפיה
(אסטרונומיה  התכונה חכמת (ה) וכו'), חיים בעלי צמחים,
חכמת  (ז) (מוזיקה), הניגון חכמת (ו) אליה), והשייך
בחיי  רבינו (ע"פ והיסטוריה). העולם בריאת (עניני האלקות
עם  ת"ת הלכות ראה - בכלל לימודם ולעניין דאבות, סופ"ג
מה  15\א בציון (ושם בתחלתו ס"ז פ"ג וציונים הערות
אותן  שמנו ויש כאן)), הנכתב עם שם המבואר שתיווך
חכמה  ערך ח' מערכת להחיד"א לפי' 'דבש (ראה בשינוי
והוסיף  המדות בחכמת (הנכללת התכונה חכמת שהשמיט

בכללה)). (ואסטרולוגיה הכישוף חכמת
דבר 288) שאינו היא ומשמעותו "תוספת", פירושו "סרך"

ספרי  ובדוגמת לקדושה, כלשהי שייכות לו יש אלא קדושה
כדלעיל  שמים ויראת מוסר עניני מהם שיוצא הימים דברי

רפה. הערה
סמ"ט.289) פכ"ט שש"כ
ולהעיר 290) הגרשז"א, בשם קכח הערה פכ"ט שש"כ ע"פ

(להלן  שוע"ר דברי ע"פ קצ סי' יו"ד יעקב חלקת משו"ת
כדי  ניתוח לראות בשבת ללכת שמותר ס"ו) שמ סי'

להתלמד.
הדיוטות,291) בשטרי מתחלף אינו חכמה שלימוד כיון

קצת  גם יש לימוד בספרי אולי ואדרבה, בכוונתו, נפק"מ אין
פכ"ח  ובשש"כ גרידא, חכמה בלימוד שאינו גופו" "צורך

בזה. הסתפק רכ הערה

יב.292) ס"ק בבדה"ש קיט סי' קצוה"ש
עה"ת 293) רמב"ן וראה רצד, הערה להלן כמבואר

בהם  ויקסמו השעות לקבל כלים "שהם יט: לא, בראשית
שרואין  הנחושת כלי "הם (שם): וברד"ק עתידות", לדעת
לפי  רבים בלשון ונקרא עתידות... בו ויראו היום שעות בו
"החוזים  כאן נקט ואולי לוחות". לוחות עשוי שהוא
אצטרולב  אבל בלבד חכמה לימוד שהוא בכוכבים"
גופו. צורך משום גם להתירו סברא ישנה לניווט המותאם

(או 294) דק עץ של עגול מלוח מורכב היה האצטרולב
האצטרלו"ב  בעקבות מקום בכל שנפוץ כפי נחושת
ספרד), גירוש בזמן שחי זכות אברהם רבי ידי על ששוכלל
מחוג) (כעין זרוע לו והוצמדה מעלות 360 סומנו שעליו
מול  הלוח את מעמיד היה המשתמש ציר. על מסתובבת
עד  הזרוע את מסובב האופק, כנגד ה"אפס" כשמעלת פניו
כוכב  או השמש אור שבזרוע הצצה נקבי דרך לעיניו שנגלו
גובה  את הראה הזרוע שבקצה המחוג ידוע. שמיקומו אחר
קו  היכן ידעו וכך - האופק מעל במעלות השמש או הכוכב
לוחות  בעזרת יכלו המחוג זווית את שקבעו לאחר הרוחב.
להשתמש  ומאחוריו מלפניו הלוח אל מוצמדים שהיו שונים
השעה  ידיעת והתמצאות, ניווט כמו שונים לחישובים בו
המזלות  סיבוב אחר או השמים גרמי אחר מעקב היום, וזמני

אסטרולוגיה. לצרכי
ההבטה" "כלי מקומות בכמה שנקרא שכיון להעיר,
"אצטרלוב", בשם כונו אחרים הבטה כלי שגם נשתלשל
דף  החנוכה (שער האמצעי לאדמו"ר אורה בשערי וכגון
הכוכבים  בו שרואים האצטרלוב מכלי לזה "וראי' א ): מח,
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לא  סעיף סוף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות
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3

dkld ixe`ia
ìæøá èòá [åðø וחישובים מספרים מפות, היינו -

ה"אצטרלו"ב". לוחות על החרוטים
øôñá áåúëì [æðø שאדרבה משמע כב סעיף לעיל -

להקל  סברא יותר ישנה חקוק .296בכתב

zetqede mipeiv
הרחוק  דבר את שמקרב לפי ביותר והגבוהים הרחוקים
כלי  (והיינו כפליים" בכפלי הרואה בעין להגדילו
הערות  בקובץ (המפורטים אחרים ובמקומות ה"טלסקופ",
"אצטרול"ב" בשם כלל תתיט) וגליון תתיא גליון וביאורים

מגדלת). וזכוכית מיקרוסקופ גם

רצד.295) הערה כדלעיל
לא 296) כאן אך הדיוטות", ל"שטרי הדמיון מצד והיינו

בספרי  המקילים אם אלא לשטריֿחוב דומה אם לברר בא
זה. כלי על גם דיברו חכמה

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בדבור  התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק

ÊÏ לישראל בשבת תבואה מלאות עגלות המביאים נכרים
והם  אוצרו מפתח להם נותן והישראל לו חייבים שהם
בפני  שם אותם ומונים ומודדים לאוצר התבואה נושאים
הם  עצמן במלאכת שהנכרים בדבר איסור אין הישראל
שיחשוב  אחר עד הישראל של התבואה אין כי עוסקים
והם  אצלו כפקדון אלא אינה ובשבת השבת אחר עמהם

פקדונם. את ומונים מודדים

לפנותה  להם לומר אסור ישראל של תבואה הביאו אם אבל
שהרי  ומנין מדידה בלא אפילו אוצרו לתוך מהעגלות
בסי' כמ"ש סופרים מדברי לפנותה לו אסור עצמו לישראל
מדברי  אפילו בשבת לעשות לישראל שאסור דבר וכל של"ג
הם  אם (ואפילו בשבילו לעשות לנכרי לומר אסור סופרים
שכיון  בידם למחות צריך אוצרו לתוך לפנות באים מעצמם
כמ"ש  עושים הם לדעתו וישתוק יראה אם שלו שהתבואה

רנ"ב): בסי'

ÁÏ והישראל שלהם מחלב בשבת גבינות העושים נכרים
לישראל  מותר שיהיה כדי והגיבון החליבה את רואה
הישראל  אם אף לאכילה השבת אחר לקנותן ויוכל לאכלן
בעשייתן  מתכוין והנכרי חדשים או חדש בעדר עומד
שמכל  מותר זה הרי לנכרים ולא בלבדו לו למכרן בשביל
במה  כלל איסור ואין עצמו לטובת עושה הנכרי מקום
שהנכרי  (כיון בשבת במלאכתו עליו עומד שהישראל
נקרא  הישראל שם אין שעדיין עוסק) הוא עצמו במלאכת
(ולפיכך  השבת אחר ממנו אותן שיקנה עד הגבינות על כלל

שמו  בשבת אפילו שיעשה לו לומר לנכרי מותר לומר תר
שנתבאר  כמו לישראל ריוח מזה מגיע אם אף מלאכתך עשה

לעיל).

* * *

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

שהוא ‡ כדרך בשבת דברים מקצת לטלטל חכמים אסרו
אם  מה אמרו זה באיסור נגעו מה ומפני בחול עושה
בחול  כהלוכך בשבת הלוכך יהא שלא וצוו נביאים הזהירו
וחומר  קל דבר ודבר שנאמר החול כשיחת השבת שיחת ולא
כיום  יהא שלא כדי בחול כטלטול בשבת הטלטול יהא שלא
מבית  או לפינה מפינה כלים ולתקן להגביה ויבא בעיניו חול
בטל  הוא שהרי בהן וכיוצא אבנים להסיע להצניע או לבית
שבת  שלא ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב

ינוח. למען בתורה שנאמר הטעם ובטל

הדבר  ויוציא ישכח שמא בה נגעו הוצאה גדר מפני ועוד
לאסור  זה לפי הראוי מן והיה הרבים לרשות בידו שמטלטל
על  גוזרים שאין אלא להם שצריך כלים טלטול אפילו

מדאי. יותר הצבור

כל  בטלים אלא אומנות בעלי אינם העם שמקצת מפני ועוד
שובתים  הם ימיהם שכל קרנות ויושבי הטיילין כגון ימיהם
כשאר  ולטלטל ולדבר להלך מותר יהיה ואם ממלאכה
שביתה  לפיכך הניכרת שביתה שבת שלא נמצא הימים
נגעו  זה ומפני אדם בכל השוה שביתה היא אלו מדברים
כלים  אלא בשבת אדם יטלטל שלא ואסרו הטלטול באיסור

שיתבאר: כמו להם שצריך

ע"ד · בשבת לטלטלו מותר עליו כלי תורת שיש דבר כל
שהכלי  דהיינו לאיסור שמלאכתו כלי אפילו שיתבאר
קורדום  כגון בשבת האסור תשמיש בו להשתמש מיוחד הוא
זהבים  של או נפחים של קורנוס או עצים בו שמבקעים
מוקצה  שהוא לאיסור שמלאכתו כלי ואפילו בהם וכיוצא
ממנו  דעתו ומקצה מסיח שאדם דהיינו מיאוסו מחמת
כגון  היתר של אחרת במלאכה בו מלהשתמש מיאוסו מחמת
דין  לו אין שבת באותה בו הדליקו שלא חרס של ישן נר
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וא  כך בשביל בו מוקצה להשתמש כלל ראוי אינו אם פילו
נר  כגון וסרחונו מיאוסו מחמת היתר של אחרת במלאכה
דין  לו אין אעפ"כ נפט בו שהדליקו מתכת של אפילו
כלי  כשאר לטלטלו מותר אלא בטלטול להאסר מוקצה
בו  לכסות הוא ראוי מקום שמכל מפני לאיסור שמלאכתו

כלים:

* * *
תשמיש ‚ שום בו מלהשתמש אותו שהקצה כלי ואפילו

רגילים  שאין לסחורה ועומדים המוכנים כלים כגון
מקפיד  אינו אם מקום מכל תשמיש שום בהם להשתמש
לגמרי  מהם עדיין דעתו הסיח לא בהם מלהשתמש עליהם
להאסר  מוקצה דין להם אין ולפיכך בהם מלהשתמש

בטלטול.

שאינו  דבר אבל ממש כלי שהוא בדבר אמורים דברים במה
להשתמש  שראוי מחמת כלי תורת עליו שיש אלא ממש כלי
להסמך  שראויין צמר של גיזין כגון בשבת תשמיש איזה בו
לאוצר  הכניסן אם בהם כיוצא כל וכן עליהם ולשבת
לטלטלם  ואסור עליהם שהיה כלי תורת ביטל לסחורה
אם  אלא בהם מלהשתמש עליהם כלל מקפיד שאינו אע"פ

לעולם: לתשמיש ויחדו חזר כן

עליהם „ מקפיד והוא לסחורה עומדים שהם הכלים וכל
כלים  שאינם אע"פ תשמיש שום בהם להשתמש שלא
אע"פ  ביותר היקרים כלים לומר צריך ואין ביותר היקרים
עליהם  ומקפיד לאיסור שמלאכתם אלא לסחורה שאינן
אסור  דמיהם יפחתו שלא אחר תשמיש בהם מלהשתמש
שצריך  דהיינו מקומו לצורך אפילו בשבת לטלטלו
או  שם מונח זה שכלי במקום תשמיש איזה להשתמש
בגוף  תשמיש איזה להשתמש שנמלך דהיינו גופו לצורך
מבעוד  כן נמלך אם אבל משחשכה כן שנמלך (והוא זה כלי
שיתבאר) כמו למוקצה מועלת שמחשבה לטלטלו מותר יום

כיס: חסרון מחמת מוקצה הנקרא וזהו

ספרים ‰ של ואיזמל מילה ושל שחיטה של סכין וכן
כיון  הקולמוסים בו שמתקנין סופרים של וסכין
בשבת  המותר אחר תשמיש בהם להשתמש שלא שמקפידים
אם  ואפילו ומקומם גופם לצורך אפילו לטלטלם אסור
שמן  אומרים אין אחרים סכינים עם בנדן תחוב הזה הסכין
שאר  עם בנדן ותחבו הואיל כלל עליו מקפיד אין הסתם

סכינים.

או  מהנדן זה סכין להוציא אלא איסור אין מקום ומכל
שאר  מתוכו שהוציא לאחר זה סכין עם הנדן לטלטל
לטלטלו  מותר בתוכו הסכינים ששאר בעוד אבל הסכינים
זה  סכין לנער אפשר שאי והוא בתוכו ג"כ זה שסכין אע"פ
למקום  שצריך או ינערנו אם הפסד חשש שיש או מהנדן
בסיס  שהוא כלי בשאר וש"י ש"ט בסי' שיתבאר כמו הנדן

זה: לכל הטעם שם עיין ולהיתר לאיסור

* * *
Â עליו שמקפידים במקומות בשמים בו שדכין קורנס וכן

זה  הרי יתלכלך שלא אחר תשמיש בו להשתמש שלא

מקפידים  שאין במקומות אבל כיס חסרון מחמת מוקצה
כלי  כשאר מקומו או גופו לצורך לטלטלו מותר עליו
העומד  חלק נייר וכן שיתבאר כמו לאיסור שמלאכתו
שלא  עליו שמקפיד כיס חסרון מחמת מוקצה הוא לכתיבה
שכיון  ועוד יתלכלך שלא תשמיש שום עליו להשתמש
כלל  כלי תורת עליו אין בו להשתמש שלא עליו שמקפיד

שיתבאר: כמו

Ê שנים בכלים הם מוקצה מיני ששלשה למד נמצאת
מיאוס  מחמת מוקצה אסור והשלישי בטלטול מותרים
ומוקצה  מותרים מלהשתמש אותו שהקצה מחמת ומוקצה
והוא  רביעי מוקצה מין עוד ויש אסור כיס חסרון מחמת
לו  והלך השמשות בבין איסור מחמת מוקצה שהיה דבר
זה  ויתבאר ולהחמיר להקל זה בדבר ויש בשבת האיסור

ש"י: בסי'

Á שאין דבר כל אבל עליו כלי תורת שיש בדבר זה וכל
כגון  בהמה מאכל ולא אדם מאכל ואינו עליו כלי תורת
ועיסה  וקמח וחול ועפר וקורות וקנים ועצים ומעות אבנים
בסי' שיתבאר כמו מתירים יש נכרי של אבל ישראל (של
דבר  ואפילו אלו בדברים כיוצא וכל חיים ובעלי והמת ש"י)
כגון  בשבת המותר תשמיש איזה בו להשתמש ראוי שהוא
לכסות  שראויות וצרורות אגוזים בהן לפצוע שראויין אבנים
אסור  עליהם כלי תורת שאין כיון בהם כיוצא וכל כלים בהן
הדרכים  פי על אלא ומקומם גופם לצורך אפילו לטלטלם

גופו: מחמת מוקצה הנקרא וזהו שיתבארו

* * *
Ë בהנאה האסורות מאכלות כל הוא זה מוקצה ובכלל

איסורן  אין ואפילו לכלבים אפילו להאכילן יכול שאינו
אין  ואפילו בו וכיוצא יינם סתם כגון סופרים מדברי אלא
במוצאי  לתקנו שיכול טבל כגון בלבד ביום בו אלא איסורן
כמו  סופרים מדברי לתקנו אסור שבשבת אלא ולאכלו שבת

של"ט בסי' מחמת שיתבאר מוקצה הוא בזה כיוצא כל וכן
ומקומו. גופו לצורך אפילו לטלטלו ואסור גופו

שיכול  בהנאה ומותרות באכילה האסורות מאכלות אבל
לכלבים  להאכילן ועומדים מוכנין הן אם לכלבים להאכילן
כשאר  לטלטלן מותר בהן וכיוצא וטרפות נבלות כגון
מפני  איסורן מחמת לכלבים עומדים אינן ואם בהמה מאכלי
הפירות  מן שזבו משקין כגון בשבת אלא איסורן שאין
ביצה  וכן בלבד ביום בו בשתיה שאסורים בשבת מאליהן
חלב  וכן בלבד ביום בו באכילה שאסורה בשבת שנולדה
בהם  כיוצא כל וכן בלבד ביום בו שאסור בשבת שנחלב
שאינן  כיון מקום מכל לכלבים להאכילם שיכול אע"פ
לטלטלן  אסור שבת במוצאי אדם לאכילת אלא לכך עומדים

ומקומן. גופן לצורך אפילו

לו  שיש אע"פ בחול גם הוא אכילתו שאיסור דבר אבל
בארץ  אפילו לטלטלו מותר החדש כגון זמן לאחר היתר
גם  עומד הוא הרי הרבה איסורו זמן שנמשך שכיון ישראל

לנכרים: ולמכרו לבהמות להאכילו הזמן בתוך

È והוא ויו"ט בשבת ומשקים באוכלים מוקצה מין עוד ויש
ותקי"ד. תרל"ח בסי' שיתבאר מצוה מחמת מוקצה
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c"agרל i`iyp epizeax zxezn

מחמת  מוקצה חמשה, האסורים המוקצה מיני כל נמצאו
הנאה  איסור מחמת ומוקצה גופו מחמת ומוקצה כיס חיסרון
אסור  שהיה מחמת ומוקצה מצוה מחמת ומוקצה אכילה או

ש"י: בסי' שיתבאר השמשות בבין

‡È וכבד גדול הוא אם אפילו כלי תורת עליו שיש דבר כל
ולא  גדלו מחמת לא ממנו כלי שם נתבטל לא הרבה
אפילו  גדולה קורה או גדולה לאבן הדין והוא כבדו מחמת
כגון  עליה כלי תורת יש אם אדם בני בעשרה מיטלטלת
מותר  שיתבאר וע"ד תשמיש לאיזה לטלטלה שיחדה

בשבת: לטלטלה

* * *
·È גופו לצורך בין לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו כלי

אגוזים  בו לפצוע וקורנס דבילה בו לחתוך קורדום כגון
מקומו  לצורך בין בזה וכיוצא כלים בו לסמוך אפילו או
שירא  במקום מונח שהכלי כגון עצמו הכלי לצורך אבל
וירא  בחמה שמונח או וישבר יפול שלא או משם יגנב שלא
וכל  הצל למקום משם לטלטלו ורוצה שם יתבקע שלא
תשמיש  בו להשתמש עליו מחשב ואם אסור בזה כיוצא

להשת  שמחשב או אחר זה במקום במקום תשמיש איזה מש
שעיקר  אע"פ זה ממקום לטלטלו לו מותר שם מונח שהכלי
זה: במקום ישבר או יגנב שלא כדי הוא בטלטולו כוונתו

‚È מידו להשליכו צריך אינו מקומו לצורך כשמטלטלו
להניחו  מותר אלא לו הצריך זה ממקום שפינוהו מיד
בידו  הוא שכבר שכיון שם להצניעו שירצה מקום באיזה
ונטל  שכח אם ואפילו לו שצריך ממה יותר לטלטלו רשאי
כיון  שירצה מקום לכל לטלטלו רשאי גמור מוקצה בידו
לחוש  וראוי גמור במוקצה שאוסר מי ויש בידו הוא שכבר
רס"ו: בסי' שנתבאר כמו הפסד במקום כן אם אלא לדבריו

„È בו ליגע מותר אבל בטלטול אלא אסור אינו מוקצה כל
שנתבאר  וכמו מקצתו אפילו ינענע שלא ובלבד בידיו
עליה  דולקות שהנרות במנורה ליגע מותר ולכן רס"ה בסי'
בית  בתנור או שם שנתבאר כמו באויר תלויה אינה אם
היתר  דבר ליקח מותר וכן בתוכו דולקת שהאש החורף
על  להניחו וכן שם שנתבאר כמו מוקצה דבר על המונח
תחתיו  מתנענע הוא אם אף עליו לישב מותר וכן גביו
כמו  בידיו בו יגע שלא ובלבד הוא יד כלאחר שטלטול
בו  להשתמש בהנאה אסור אינו מוקצה שכל מפני שיתבאר
ע"י  המוקצה בגוף מעשה יעשה שלא ובלבד טלטול בלא
אע"פ  מוקצה עצי תחת ביו"ט אש להצית כגון זה תשמיש

תק"א: בסי' שיתבאר כמו כלל מזיזם שאינו

ÂË בחול כדרכו לטלטלו אלא אסור אינו מוקצה כל
שיתבאר  כמו בגופו לטלטלו מותר אבל בידיו דהיינו
מדרך  בשינוי שהוא יד כלאחר טלטול נקרא וזהו שי"א בסי'
ולכאן  לכאן לפנותו ברגליו מוקצה לטלטל מותר ולכן החול
עצמו  המוקצה לצורך אפילו או מקומו לצורך הילוכו דרך

שמותר  לומר צריך ואין שי"א) סי' (עיין להצניעו כדי
גדול  יד כלאחר טלטול לך שאין נפוח ע"י מוקצה לטלטל

מזה:

* * *
ÊË לתשמיש מיוחד שהוא דהיינו להיתר שמלאכתו כלי

מותר  בהן וכיוצא וקערה כוס כגון בשבת המותר
ומקו  גופו לצורך שלא אפילו הכלי לטלטלו לצורך אלא מו

משם  יגנב שלא או ישבר שלא עליו שחושש עצמו
שחושש  לצל מחמה שמטלטלו או להצניעו משם ומטלטלו

בחמה. יתבקע שלא

אע"פ  כלי שום לטלטל אסור כלל לצורך שלא אבל
העם  שהיו חכליה בן נחמיה שבימי לפי להיתר שמלאכתו
ביהודה  ראיתי ההם בימים כמ"ש שבת באיסורי מזלזלים
חכמים  עשו וגו' הערימות ומביאים בשבת גתות דורכי[ם]
אע"פ  הכלים כל על וגזרו הוצאה לאיסור וגדר סיג
לצורך  אפילו כלל לטלטלם שלא להיתר שמלאכתם
וכיוצא  וסכין וקערות כוסות מן חוץ להם המיוחד תשמישן

השבת. לסעודת ביותר הצריכים מהכלים בהם

באיסורי  קצת להזהר העם שחזרו חכמים כשראו ואח"כ
לצורך  להיתר שמלאכתו כלי כל לטלטל והתירו חזרו שבת

מקומו. לצורך או גופו

לטלטל  והתירו חזרו יותר להזהר העם שחזרו כשראו ואח"כ
אבל  עצמו הכלי לצורך אפילו להיתר שמלאכתו כלי כל
להתירו  חכמים עליו נמנו לא עדיין כלל לצורך שלא לטלטל
נחמיה  שבימי חכמים בגזרת שנאסר באיסורו עומד ונשאר

חכליה: בן

ÊÈ מיני וכל בשבת המותרים ומשקים אוכלים מיני כל אבל
שלא  אפילו לטלטלם מותר בהם לקרות שמותר ספרים
ולא  כלים על אלא נחמיה בימי גזרו שלא לפי כלל לצורך
שבימי  הגזרה קודם כמו עכשיו הם והרי וספרים אוכלים על
אפילו  בשבת הראוי דבר כל לטלטל מותר שהיה נחמיה

כלל. לצורך שלא

דוד  בימי אף לטלטל אסור היה בשבת ראוי שאינו דבר אבל
לכן. קודם או ושלמה

כולן  בהן וכיוצא וסכין וקערות כוסות אפילו כלים משא"כ
אם  כי לטלטלן שלא עליהן גם שגזרו הגזרה בכלל היו
כשאינו  גופן לצורך ולא מקומן לצורך ולא תשמישן לצורך
שאר  מכלל אותן הוציאו לא שהרי להן המיוחד תשמיש
מבתשמיש  יותר בתשמישן שיש הצורך מפני אלא כלים
בלבד  תשמישן לצורך אלא להתירן אין א"כ הכלים כל שאר
שמלאכתו  כלי כל לטלטל והתירו וחזרו כשהתירו ואח"כ
וסכין  וקערות כוסות גם עצמו הכלי לצורך אפילו להיתר
לצורך  לטלטלן אלא הותרו ולא זה בכלל היו בהן וכיוצא

כלל: לצורך שלא לא אבל עצמו הכלי
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רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

dPde .beiWkr `Ed df lM78milrn mlFrd zFidA §¦¥¨¤©§¨¦§¨¨©§¦
f`W ,inWBd mlFrde sEBd xq`nA dnWPd zEWAlzde§¦§©§©§¨¨§©£©©§¨¨©©§¦¤¨
Îdlrnln ± "diwwFWYe ux`d YcwR" zFidl Kixv̈¦¦§¨©§¨¨¨¤©§§¤¨¦§©§¨

dle ,dHnleilr dgp" zFigExoF`OSd zFExl "'d §©¨§¦§¨¨¨¨©§©©¦¨
zlrOn Fzlrn DdaB gExd cFqIW ,W`d cFqIOW¤¦§¨¥¤§¨©¨§¨©£¨¦©£©

;dHnlOW W`d zpigaE§¦©¨¥¤¦§©¨
zpigAn mzlrn dlcB zFvOd lW "min" zpigA oke§¥§¦©©¦¤©¦§¨§¨©£¨¨¦§¦©
"dwwFW" ux`d dUrp mci lre mdAW ,"ux`"¤¤¤¨¤§©¨¨©£¤¨¨¤¥¨

eiWkre .dNtYA `YzlCÎ`zExrz`A79`id cinY §¦§£¨¦§©¨©§¦¨§©§¨¨¦¦
"e "dwwFW"`lzxfFg dNtYd xg` ixd iM ,"min draU ¥¨§Ÿ¨§¨©¦¦£¥©©©§¦¨¤¤

Fzbxcn itl cg`e cg` lM ,sEBd ipiprA zWAlznE¦§©¤¤§¦§§¥©¨¤¨§¤¨§¦©§¥¨
xF` EPOn xiYqnE mc`d z` mXbn lk`Ode ,FzpigaE§¦¨§©©£¨§©¥¤¨¨¨©§¦¦¤

.aNA iENib icil `ai `NW FzXEcwE 'd§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥¦©¥

"uw zr cr" ,mFi lkA lNRzdl Kixv okle80`A cr , §¨¥¨¦§¦§©¥§¨©¥¥©Ÿ
'd zxn`81on xiar` d`nEHd gEx z`e" ,`alÎcizrl ¦§©¤¨¦¨Ÿ§¤©©§¨©£¦¦

ux`d'וגֹו"(a ,bi dixkf)Î`zExrz` zlrn didY if`e . ¨¨¤ְ§©§¨©£©¦§¤©£©¦§£¨
uw oi`l DFabe dlFcB `YzlCDnvr cSn`NW , ¦§©¨§¨§¨©§¥¥¦©©§¨¤Ÿ

zpigA iM ,"gEx"e "min" ± `NirlCÎ`zExrz`l Kxhvz¦§¨¥§¦§£¨¦§¥¨©¦§©¦§¦©
`dY ± dHnNW W`d cFqIOW oF`Ove `Fvx ± "ux`"¤¤¨§¦¨¤¦§¨¥¤§©¨§¥
`EdÎKExA sFqÎoi` xF`A zllkpe dlrn dlrnl dlFr¨§©§¨©§¨§¦§¤¤§¥¨

dil`nDnvrnE82. ¥¥¤¨¥©§¨

" Edfel`xUi ipA xRqn dide"83: §¤§¨¨¦§©§¥¦§¨¥

"xRqn":xRqnA EpYiPW zFvn zpigA Epiidb"ixY ¦§©©§§¦©¦§¤¦§§¦§¨©§©
zFvn84e `ziixF`C'fopAxC zFvn85xRqn mdj"xz86; ¦§§©§¨§¦§§©¨¨¥¦§©

xRqn"ll`xUi ipA`FAx miXWl wNgzOd " §¦§©§¥¦§¨¥©¦§©¥§¦¦¦
"mzlBlB" zpigaA ,zFnWp zFvFSip87EkWnEiX icMW , ¦§¨¦§¦©ª§§Ÿ¨¤§¥¤§§

zpigaA zFidl EkxvEd l`xUi zFnWpA dHnl§©¨§¦§¦§¨¥§§¦§¦§¦©
"cwtn"aE "xRqn"A `ale miwlgl zEwNgzd88. ¦§©§©£¨¦§¨Ÿ§¦§¨§¦§¨

" WExiR oM mb EdfeYcwRoFWl ± "ux`doipnFnM , §¤©¥¥¨©§¨¨¨¤§¦§¨§
"cFwR"xkf xkA lM(n ,b xAcOA)EcxIW itl ,Epiide . §¨§Ÿ¨¨©¦§¨§©§§¦¤¨§

zFlrdl ,`id diIlr KxFv mzcixie ,dHnlÎdlrnn¦©§¨§©¨¦¦¨¨¤£¦¨¦§©£
,oF`Ove `Fvx zpigaA cg` 'dA mxWwlE zFWtPd©§¨§©§¨©¤¨¦§¦©¨§¦¨
`Fvx zpigA didY if` WtPd zFIlr xnbEIWM KklE§¨§¤§©£¦©¤¤£©¦§¤§¦©¨
,uw oi` cr dlrnl dlFrd W` itWxM mdNW oF`Ove§¦¨¤¨¤§¦§¥¥¨¤§©§¨©¥¥

xW`" zpigaA dGd "xRqn" didiextQi `le cOi `l" §¦§¤¦§©©¤¦§¦©£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥
(` ,a rWFd). ¥©

zpigA `EdedaEWYl"fx xn`nkE ,89l`xUi m`" : §§¦©§¨§©£©©©¦¦§¨¥
W`d cFQin ± daEWY iM ."oil`bp ± daEWY oiUFr¦§¨¦§¨¦¦§¨¦¨¥

" ,oF`OSdeEwrvIe"'d l`(e ,fw miNdY)"xiYi `ligA" ±90 §©¦¨©¦§£¤§¦¦§¥¨©¦
daEWz"Ed`Nir"`Al ± dpiA" ,"91aizkE .(d ,fnw miNdY): §¨¦¨¨¦¨¦¨§¦§¦¦

FzpEazl"xRqn oi`xRqn zpigAn dlrnl ± "92EpiidC , ¦§¨¥¦§¨§©§¨¦§¦©¦§¨§©§
.zElWlYWdd xcQn dlrnl§©§¨¦¥¤©¦§©§§

xcqM KWnp `EdX dn `xwp zElWlYWdd iM¦©¦§©§§¦§¨©¤¦§¨§¥¤
lElrl dNirn ,dbxcde'כּוdx`de dx`d ,zlWlWM , §©§¨¨¥¦¨¤¨§©§¤¤¤¨¨§¤¨¨

dx`dC'כּוmi`xwPWe ,xRqnA zFvOd zFkWnd md Kke . §¤¨¨§¨¥©§¨©¦§§¦§¨§¤¦§¨¦
"g"nx"`MlnC mixa`93,zFxitq 'h zpigA Epiid .`"f ± §©¥¨¦§©§¨¨©§§¦©§¦

'h minrR 'h'94כּוzevn" E`xwp mbe .95"KlOd96oM m` . §¨¦§©¦§§¦§©©¤¤¦¥
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(78.(zElBd onfA :mW wlA dxFYd xF`A :eiWkr)©§¨§©¨¨¨¨¦§©©¨

(79.(zElBd onfaE :mW wlA dxFYd xF`A :eiWkre)§©§¨§©¨¨¨¨¦§©©¨

(80.(cFre .dl ,`i l`IpC)¨¦¥§

(81.("'d zxn` Fxac `A zr cr" :hi ,dw miNdY iR lr)©¦§¦¦©¥Ÿ§¨¦§©

(82`ipYA x`FaOd "sqMd lr adGd zlrnM" oiprM `Ede)§§¦§©§©£©©¨¨©©¤¤©§¨©©§¨
.miXng wxR ּפסּוק על ז"ל האר"י ּבׁשם ּׁשּכתּוב מה ׁשם ועּיין ¤¤£¦¦ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

כּו'" הלוּים eh)"והּכהנים ,cn l`wfgi)"תֹורה ּב"לּקּוטי והּוא ,[l"fix`dl] ְְֲִִִַַֹ§¤§¥ְְִֵָ§¨©¦©

ziW`xAּביחזקאל dxFYd xF` .b ,g mixiXd xiW .a ,cp gxw oOwl mb d`x) ְִֵֶ§¥©§©¨Ÿ©¦©¦¦©¨§¥¦

(` ,`n sC ` KxM. ¤¤©

"`pnidn `irx"A oiIre'א קנ"ח, ּדף ּתרּומה, xhQn`ּפרׁשת : §©¥§©§¨§¥§¨ְַַָָָ¦¦§¨
iz`C `nlrC'כּו"DlrA zxhr lig zW`" ;(c ,ai ilWn)o"A ; §¨§¨§¨¥¥¤©¦£¤¤©§¨¦§¥©

d"On dlrnNW b"qA dNrzim`" ligzOd xEAC Wix lirl d`x) ¦§©¤§©¤§©§¨¦©§¥§¥¥¦©©§¦¦

(b ,fn ± ipXd "izFTgA. §ª©©¥¦

dcEdi" ligzOd xEAcA x`AzPX dn iR lr df oipr oaEi cFre§¨¦§¨¤©¦©¤¦§¨¥§¦©©§¦§¨
ExiR oiprA "dY``Edd mFIa" W['d m`p]iWi` i`xwY'עּיין ",כּו ©¨§¦§©¥©©§ª¦§§¦¦¦ֵַ

a)ׁשם ,dn xF` dxFY).( ָ¨

(83.xtQi `le cOi `l xW` mId lFgM l`xUi ipA xRqn dide" :` ,a rWFd)¥©§¨¨¦§©§¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥

d`x ."ig l` ipA mdl xn`i ,mY` iOr `l mdl xn`i xW` mFwnA dide§¨¨¦§£¤¥¨¥¨¤Ÿ©¦©¤¥¨¥¨¤§¥¥¨§¥

.(fkz 'r KxM K"p dxFYd xF` ± wEqRd lr dniWx§¦¨©©¨©¨©¤¤

(84.(DtFqA zFMn)©§¨

(85.(401 cEOr `k wlg zFgiU ihETl d`x)§¥¦¥¦¥¤©

(86):j"xz . . b"ixY.(b wxR g xrW qCxR ©§©©§¥©©¤¤

(87(mzlBlbl . . xRqnA . . E`U :a ,` xAcOA). ©¦§¨§§¦§©§ª§§Ÿ¨

הּקדׁש"88) ּב"אּגרת f)(ועּיין oOiq) ּטֹוב מה "אׁשרינּו הּמתחיל ּדּבּור ְְִֵֶֶֶַַֹ¦¨ְְִִֵַַַַ
כּו'"). ְֵֶחלקנּו

(89.(a ,fv oixcdpq)©§¤§¦

(90.(a ,hw ` wlg xdf)Ÿ©¥¤

(91.(` ,fi "EdIl` gzR" dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

אחרי92) ּבפרׁשת לעיל ּׁשּנתּבאר מה b)(עּיין ,ek) הּמתחיל ּדּבּור סֹוף , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
" ּבענין יכּפר" הּזה בּיֹום הּצּור "ּכי ּבנקרת חלק וׂשמּתי ּבּזהר ועּיין ." ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹ

הּנ"ל). ב'. רכ"ה, ּדף ַַַב',

(93.(l oETY xdf ipETY d`x)§¥¦¥Ÿ©¦

(94'h minrR 'h ± 'hn lElM cg` lMW ,`"fC zFxitq 'h :md zFvn g"nx iM")¦§©¦§¥§¦§¨¤¨¤¨¨¦§¨¦

md `"t minrR 'b oM m` ;sFq ,KFY ,W`x :zFpigA 'b dl Wi dpigA lke ;`"t md¥§¨§¦¨¥¨§¦Ÿ¦¥§¨¦¥

.(zFnFwn dOkaE c ,dn glW oOwl ± ."g"nx ixd ± miliCbOd micqg 'de ,b"nx§£¨¦©©§¦¦£¥§©§©¨§©§©¨§

(95):"KlOd zevn" E`xwpmixn`Od xtqA x"Enc` zXEcw cFaM zxrd d`x ¦§§¦§©©¤¤§¥¤¨©§§©©§§¥¤©©£¨¦

.(48 cEOr y"z©

יכּפר"96) הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה `ixgועּיין lirl) ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ§¥©£¥

(a ,fk.



c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

d`A daEWY oM oi`X dn .zElWlYWdd xcq `xwp `Ed¦§¨¥¤©¦§©§§©¤¥¥§¨¨¨
zElWlYWdd xcQn dlrnl wx ,dbxcde xcqM `NW97. ¤Ÿ§¥¤§©§¨¨©§©§¨¦¥¤©¦§©§§

" EdfelFgMmId`Ed lFgdW ± "dlrnlmId on98, §¤§©¨¤©§©§¨¦©¨
aEzMW FnkE(ak ,d dinxi)lFg iYnU xW`" :lEaBmIl," §¤¨¦§§¨£¤©§¦§©¨

aizkE(i ,an dirWi)" :mId icxFi"ux`" zpigA didY KM ± " §¦§©§¨§¥©¨¨¦§¤§¦©¤¤
aizkE ,miOdn dlrnl(e ,elw miNdY)ux`d rwFxl" :lr §©§¨¥©©¦§¦§¦¦§©¨¨¤©

gExd zpigAn dlrnl didY W` zpigaE ."miOd99. ©¨¦§¦©¥¦§¤§©§¨¦§¦©¨©

dide" :aizM oklemFwnAiOr `l mdl xn`i xW` §¨¥§¦§¨¨¦§£¤¥¨¥¨¤Ÿ©¦
iM ,WOn "mFwnA" :WExiR :"ig l` ipA mdl xn`i mY ©̀¤¥¨¥¨¤§¥¥¨¥¦§©¨¦

EUrp zFpFcf" daEWY ici lrzFIkfM"100`kRdz`"e ©§¥§¨§©£¦§ª§¦§©§¨
l Exixn`wzin"101. §¦§¦§¨

:oiprde)§¨¦§¨

aizM dPdC(fh ,`p dirWi)LitA ixaC miU`e" 102xn`leכּו': §¦¥§¦§©§¨¨¨¦§¨©§¦§¥Ÿ
oFIvliOrx`Fan "iOr" WExiR iM ,Epiide ."dY`הּמתחיל ּבדּבּור  §¦©¦¨¨§©§¦¥©¦§¨ְְִִַַ

נּצבים" z'a)"א ּתם 'r jxk mixac z"de` ;c ,cn miaSp oOwl)Lxarl" iAB ִִֶַָ§©¨¦¨¦©¥§¨§§
zixaA'כּו"mrl Fl" zFidl ,"(ai .`i ,hk miaSp)`lA Kln oi`" iM , ¦§¦¦§§¨¦¨¦¦¥¤¤§Ÿ

mrzbxcnA mi`xwp mdW :WExiR ,"FOr,FzFnM miWp` mdW , ¨¥¤¥¦§¨¦§©§¥©¦¤¥£¨¦§
dn KxrA eil` miqgiiznE'כּו"daWgOA Elr" zFnWPd iM כּו',, ¦§©£¦¥¨§¥¤¨¦©§¨¨©©£¨¨

ׁשם .עּיין ֵַָ

"mdilr inW `xwp xW` iOr" Edfe' ז סימן ב' הימים [,(ּבדברי §¤©¦£¤¦§¨§¦£¥¤ְְִִִֵַָָ

[ci(xdGA aEzMX dn KxC lre א. א '.',חלק  "xn`leה', wEqR lr §©¤¤©¤¨©Ÿ©ֵֶ©¨§¥Ÿ
ixwY l` :"dY` iOr oFIvliOr`N`iOr'103"כּוxn`le" Edfe . §¦©¦¨¨©¦§¥©¦¤¨¦¦§¤§¥Ÿ

oFIvl" `weC "iOr."dY` §¦©§¨©¦¨¨

inlWExiA l"fx Exn`W FnM Epiide הלכה ס ֹוף  ּדתענית , ד' ּפרק  §©§§¤¨§©©¦©§¦ְֲֲִֶֶַָָ

`N`ב ' "oFIv" l`xUi E`xwPW Epivn `le `xwOd lM lr Epxfg :¨©§©¨©¦§¨§Ÿ¨¦¤¦§§¦§¨¥¦¤¨

xn`le" :xn`PW ,dfoFIvlWxitcM ,oeEkOde ."dY` iOr ¤¤¤¡©§¥Ÿ§¦©¦©¨§©§ª¨¦§¥¥
mifOExOd zFvn mEIw ici lrW :mW "dcrdÎoAxT"ddf wEqtA: ©¨§¨¨¥¨¨¤©§¥¦¦§©§¨¦§¨¤

Ff "LitA ixaC miU`e"dxFzFf "LiziQM ici lvaE" ,Îzlinb ¨¨¦§¨©§¦¨§¥¨¦¦¦¦§¦©

micqg'כּוd zcFar Edf "ux` cqile minW rFhpl" ,zFpAxTif` , £¨¦¦§©¨©¦§¦Ÿ¨¤¤£©©¨§¨£©
.mlFrA mipiiEvn mdW ± "oFIv" mi`xwp¦§¨¦¦¤¥§¨¦¨¨

"xF` dxFz"A x`AzPW FnM Epiide ּבדּבּור מ ּקץ , ּפרׁשת  §©§§¤¦§¨¥§¨ְִִֵַָָ

ב ' עּמּוד סֹוף ס"ב, ּדף  וׂשמחי", "רּני a]הּמתחיל ,fl]: ְְְִִִִַַַַָ

oipr xE`iaEoFIv'כּו"EpzEncM EpnlvA" ,(ek ,` ziW`xA)od ± ¥¦§©¦§©§¥¦§¥§¥¦¥
Epiide ."`MlnC oixa` g"nx ± oicEwR g"nx"zEIpgExzFvOd §©¦¦§©¥¨¦§©§¨§©§¨¦©¦§

ezEIpgEx,`EdÎKExA sFqÎoi` xF`A dlrnl odW FnM dxFYd §¨¦©¨§¤¥§©§¨§¥¨
K` .WOn "EpnlvA" od odWzEInWBzFvOd'כּוzpigA wx md ± ¤¥¥§©§¥©¨©©§¦©¦§¥©§¦©

oEIvoOiq oFWln oFIvכּו'±104 ± l`xUiÎzqpM z`xwp if` .כּו', ¦¦§¦¨£©¦§¥§¤¤¦§¨¥¦

dlrnNW zFxF`d lM zlAwn l`xUiÎzqpM f`W Epiide§©§¤¨§¤¤¦§¨¥§©¤¤¨¨¤§©§¨
zCEwp" `xwPd ± DNW cFqi zpigaA ,`"fA mikWnPd WOn©¨©¦§¨¦§¨¦§¦©§¤¨©¦§¨§©

."oFIv¦

xn`le" EdfeoFIvl±iOr"oFIv" `xwPWM `weC if`W ,"dY` §¤§¥Ÿ§¦©¦¨¨¤£©©§¨§¤¦§¨¦
zpigA md if` ,micqgÎzElinbE dcFare dxFY mEIw ici lr©§¥¦¨©£¨§¦£¨¦£©¥§¦©

miWp`" Epiide "iOr"FzFnMg"nx"A mipiIEvn md ixdW ," ©¦§©§£¨¦§¤£¥¥§¨¦¦§©
ÎzFevn lEHiaA minbFRWM oM oi`X dn .WOn "`MlnC oixai ¥̀¨¦§©§¨©¨©¤¥¥§¤§¦§¦¦§

xn`p dUrzÎ`l lr mxarA oMW lke dUr(` ,a rWFd)`l" : £¥§¨¤¥§¨§¨©Ÿ©£¤¤¡©¥©Ÿ
;l"Pd mrHn "mY` iOr©¦©¤¦©©©©

"FzFnM miWp`" mdW ± "iOr" WExiR iM'כּוlr wx Fpi` dfe , ¦¥©¦¤¥£¨¦§§¤¥©©
,lirl xMfPM "EpzEncM EpnlvA" zpigA mdW ,zFvOd mEIw ici§¥¦©¦§¤¥§¦©§©§¥¦§¥©¦§¨§¥

" `xwp devOd lr mFlWeÎqg xaFrWkEiOr `l'כּו.mFlWeÎqg " §¤¥©§¨©©¦§¨¦§¨Ÿ©¦©§¨
ipA" zpigaA EUrp daEWYd ici lr K`ig l`xzFi `EdW ," ©©§¥©§¨©£¦§¦©§¥¥¨¤¥

"iOr" zbxcOn DFaB'105כּו.( ¨©¦©§¥©©¦
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ימּוׁשּו"97) ההרים "ּכי הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה (oOwlועּיין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ§©¨

b"i zpigAn `Ed milFcB mingx xxFrOW ici lr daEWY lraC .a ,`n `vY¥¥§©©§¨©§¥¤§¥©£¦§¦¦§¦©

xF`d KWnp mXnE milMdn dlrnNW zFxF` `EdW oiRp` Kix`C `pwiC ipETiY¦¥¦§¨©£¦©§¦¤¤§©§¨¥©¥¦¦¨¦§¨¨

(mW oiIr zElWlYWdd xcqM `NW. ¤Ÿ§¥¤©¦§©§§©¥¨

(98.(hkw cEOr ` KxM `xwIe dxFYd xF` d`x)§¥©¨©¦§¨¤¤©

(99minXd xW`M" ligzOd xEAC ,ziW`xA zWxtA x`AzPX dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥§¨¨©§¥¦¦©©§¦©£¤©¨©¦

,a xF` dxFY) `alÎcizrl didIW miWcg ux`e minW WExiR oiprA ,"miWcgd©£¨¦§¦§©¥¨©¦§¤¤£¨¦¤¦§¤§¨¦¨Ÿ¨

(Kli`e a. ¨¥¨

dinxiA aEzMW Edfe ל"א k`](סימן ,]('d `xa iM" :dWcg §¤¤¨§¦§§¨ִָ¦¨¨£¨¨
ux`AzpigA zEWCgzd didIW Epiid ."xaB aaFqY dawp , ¨¨¤§¥¨§¥¨¤©§¤¦§¤¦§©§§¦©

± iM" ."ux`A dWcg"eiWkrmWBd cxi xW`M ±[. .]on £¨¨¨¨¤¦©§¨©£¤¥¥©¤¤¦
"Dginvde DcilFde" `wiiC if` ,"ux`d z` dexd"e "minXd©¨©¦§¦§¨¤¨¨¤£©©§¨§¦¨§¦§¦¨

(i ,dp dirWi)dlrnl "ux`" zpigA didY `alÎcizrl la` . §©§¨£¨¤¨¦¨Ÿ¦§¤§¦©¤¤§©§¨
dawp" Edfe ,min zpigAn lAwl KxhvY `le "min" zpigAn¦§¦©©¦§Ÿ¦§¨¥§©¥¦§¦©©¦§¤§¥¨

aaFqY'כּו." §¥
."gEx" zpigAn dlrnl didY "W`" zpigA df KxC lre ועּיין §©¤¤¤§¦©¥¦§¤§©§¨¦§¦©©ְֵַ

ב'. ּפרק ארי־אנּפין ׁשער חּיים" aEzMWּב"עץ Edfe(h ,a dixkf)ip`e" : ְְֲִִִֵֶֶַַַַ§¤¤¨§©§¨©£¦

W` znFg 'd m`p DN did`'כּו." ¤§¤¨§ª©¥
" מענין כּו'ועּיין יּספר לא אׁשר כּו' מסּפר ב'והיה ּפרק ריׁש (ּבּגמרא " ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּדפסחים) ח' ּפרק וריׁש ב'. עּמּוד כ"ב ּדף ).ּדיֹומא, ְְְִִֵֶֶַַָָ

(100.(a ,et `nFi)¨

(101.(dnCwdA ` ,c ` wlg xdf)Ÿ©¥¤©©§¨¨

(102.("ux` cqile minW rhpl LiziQM ici lvaE")§¥¨¦¦¦¦¦§Ÿ©¨©¦§¦Ÿ¨¤

ב')103) ל"ה, ּדף י"ח, ּתּקּון זהר, ּתיקּוני .(ועּיין ְִִֵֵַַַֹ

(104xEAC mixaC oOwl d`xE ."oEIv Flv` dpaE" :eh ,hl l`wfgi d`x)§¥§¤§¥¨¨¤§¦§¥§©¨§¨¦¦

.(a ,cp oiaExr .onqp mWe .b wxR "hRWnA oFIv" ligzOd©©§¦¦§¦§¨¤¤§¨¦§¨¥¦

(105" ּבפירּוׁש ּׁשּנתּבאר מה חי ועּיין "וארׂשּתיאל הּמתחיל ּבדּבּור " ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
כּו'" אׁשר "ּבמקֹום וזהּו כּו'", עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי "ּבמקֹום ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָלי":

(onqp mWe .b ,g oOwl). §©¨§¨¦§¨

" מענין כּו'והי (ועּיין ּבמקֹום א',ה עּמּוד ל"ו, ּדף קּדּוׁשין, ּבּגמרא :" ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּפרׁשה  סֹוף וּיקהל, זה: מּפסּוק ׁשמֹות־רּבה ּובמדרׁש ׁשם. רׁש"י ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובפירּוׁש
ּפרׁשה  ּבּמדּבר־רּבה: ל"ט. ּפרׁשה תּׂשא, ּכי י"ג. ּפרׁשה ריׁש וארא, ְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָָמ"ח.

ּבלק  ּפרׁשה וסֹוף .ב'. ְָָָָָ
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`vni `l xW` ilAn" Edfe'106כּוsFqÎcre W`xn" §¤¦§¦£¤Ÿ¦§¨¥Ÿ§©
(`i ,b zldw)dHnlE dlrnl iM ,"sFqe W`x" didi `NW : Ÿ¤¤¤Ÿ¦§¤Ÿ§¦§©§¨§©¨

"dxF`M dkWgM" ,deW didi(ai ,hlw miNdY)zpigaA iM . ¦§¤¨¤©£¥¨¨¨§¦¦¦¦§¦©
`Ed iM ,dHnE dlrn KiIW `l "xRqn oi`"e sFqÎoi ¥̀§¥¦§¨Ÿ©¨©§¨©¨¦
dbxcOn zElWlYWd" zpigAn dlrn dlrnl§©§¨©§¨¦§¦©¦§©§§¦©§¥¨

."dbxcnl§©§¥¨

zclFi ± dNgY rixfn Wi`" Edfedawp"107,EpiidC , §¤¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨§©§
dNgY `NirlCÎ`zExrz` ici lr zFidl KixSX dOW¤©¤¨¦¦§©§¥¦§£¨¦§¥¨§¦¨
zFidl Kixv df ici lr ,miIw WCwOd ziA oi`W onfA¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©§¥¤¨¦¦§

."oic"e "dawp" zpigA ,"mEvnv"e "xRqn" zpigA§¦©¦§¨§¦§§¦©§¥¨§¦

" :l"fx Exn`W EdfelFw zA:zxnF`e dpFiM zndpOW §¤¤¨§©©©¤§©¤¤§¨§¤¤
mipal iF`'108"כּוzFkxaC `nw wxR Wix `xnBA xMfPM §¨¦©¦§¨©§¨¨¥¤¤©¨¦§¨

(` ,b)dbibgC 'a wxtE ;(` ,eh)dzvi" :lFw zAdxn`edinxi) ¤¤©£¦¨¨§¨©§¨§¨¦§§¨

(ci ,b."miaaFW mipa EaEW :¨¦¨¦

mde ,dlrnNOW oifExMd oipr xdGA aEzMX dn Edfe§¤©¤¨©Ÿ©¦§©©§¦¤¦§©§¨§¥
xxFrl "mingxd zFCn b"i" zpigAn mikWnp¦§¨¦¦§¦©¦¨©£¦§¥

daEWzA109. ¦§¨

Î`zExrz` zpigAn KWnp Ff zExxFrzdW itl K ©̀§¦¤¦§§¦§¨¦§¦©¦§£¨
Wi`" ,cal `NirlCzclFi" oM lr ,"dNgY rixfn ¦§¥¨§©¦©§¦©§¦¨©¥¤¤

dclFYd `EdW ,"lFw zA" z`xwPd dpigA Epiid ,"dawp§¥¨©§§¦¨©¦§¥©¤©¨¨
oM lre ,zFxEaB zpigaA `Ede ,"oFilrd lFw" zpigAn¦§¦©¨¤§§¦§¦©§§©¥

"zA" `xwp110. ¦§¨©

.miIw WCwOd ziA oi`W onfA mihlFW mipiC okle§¨¥¦¦§¦¦§©¤¥¥©¦§¨©¨
ÎdHnNn ± "dNgY zrxfn dX`" ± `alÎcizrl la £̀¨¤¨¦¨Ÿ¦¨©§©©§¦¨¦§©¨
± "xkf zclFi" okle ,`NirlCÎ`zExrz` `lA ,dlrnl§©§¨§Ÿ¦§£¨¦§¥¨§¨¥¤¤¨¨

FCqg xkf" zFidl "micqg" zpigA'וכּו"(b ,gv miNdY). §¦©£¨¦¦§¨©©§ְ§¦¦

daEWzaC rcFPM :daEWYd zbxcnE zlrnA xnFl Wi cFr)¥©§©£©©§¥©©§¨©¨§¦§¨
xn`p(l ,fh ixg`)" :iptld"ieddlrnln KWnPW ,"ExdhY ¤¡©©£¥¦§¥£¨¨¦§¨¤¦§¨¦§©§¨

.d"ied mW zpigAn¦§¦©¥£¨¨

:WtPAW zFcFqi 'c ici lr KWnp Edf ,d"ied mW iM :oiprde§¨¦§¨¦¥£¨¨¤¦§¨©§¥§¤©¤¤
" K` .l"PM xtr ,min ,W` ,gExiptl± "d"ieddlrnl'cn ©¥©¦¨¨©©©¦§¥£¨¨§©§¨¦

miIg ur"A aEzMX dn Edf ± zFcFqi:'ג ּפרק  מ "א, ׁשער "oipr §¤©¤¨©¥©¦ֶֶַַ¦§©
zFcFqi 'c llFMd ,zFcFqi 'cn dlrnNW dpigAdgkA`le ©§¦¨¤§©§¨¦§©¥§§Ÿ©§Ÿ

lrFtA'כּו`Ede ,oxFwnmlWp daEWYd ici lr okle .oWxWe §©§§¨§¨§¨§¨¥©§¥©§¨¦§©
zFcFqi 'cAW minbRd'כּו. ©§¨¦¤§§

xW`" zpigA WOn EdfextQi `lxn`p zFvnE dxFYa iM ," §¤©¨§¦©£¤Ÿ¦¨¥¦©¨¦§¤¡©
(ek ,bk mihRWn)owf mdxa`e" KxC lr ,"`Nn` Lini xRqn z`" : ¦§¨¦¤¦§©¨¤£©¥©¤¤§©§¨¨¨¥

minIA `A'111"כּו(` ,ck dxU iIg)ENt`" ± daEWY ilrA la` , ¨©¨¦©¥¨¨£¨©£¥§¨£¦
`cg `rbxA ,`cg `nFiA ,`cg `YrWA'כּוiAbl oiaixw ± §©§¨£¨§¨£¨§¦§¨£¨§¥¦§©¥

miwiCvl ENit` ikd ded `lC dn ,`EdÎKixA `WcEw§¨§¦©§¨£¨¨¦£¦§©¦¦
"mixEnB112xdGA aEzMW FnM קכ"ט ± ּדף ׂשרה ח ּיי .ּפרׁשת §¦§¤¨©Ÿ©ֵַַַָָָָ

zg` drWA FnlFr dpFw Wi" :`xnBaE'113"כּוipRn Epiide . ©§¨¨¥¤¨§¨¨¤¨§©§¦§¥
.l"PM xRqn xcBn dlrnNW dpigAn KiWnOW¤©§¦¦§¦¨¤§©§¨¦¤¤¦§¨©©

z`" WExiR oM mb EdfemlrdinX df" ,"mAlA ozpmlrl §¤©¥¥¤¨Ÿ¨¨©§¦¨¤§¦§Ÿ¨

eh)"כּו' ,b zFnW): §

aizM mingxd zFCn b"i iAb dPd iM(e ,cl `Vz)`xwIe" : ¦¦¥©¥¦¨©£¦§¦¦¨©¦§¨
wiqtE "d"ied | d"ied114EdiieEbA `nrh115mW zpigaE . £¨¨£¨¨¨¥©£¨§©©§§¦©¥

inX df" oipr Edf ± zElWlYWdn dlrnNW d"iedmlrl" £¨¨¤§©§¨¥¦§©§§¤¦§©¤§¦§Ÿ¨
zpigaA `EdWmlrdozp" ± dGd "mlrdd z` mb"e .mAlA" ¤¦§¦©¤§¥§©¤©¤§¥©¤¨©§¦¨

.daEWYd ici lr iENiBd l` mlrddn FkiWndl gMd©Ÿ©§©§¦¥©¤§¥¤©¦©§¥©§¨

"al zFnElrY" zpigA oM mB Wi aNda iM ici lr Epiide§©§©§¥¦§©¥¥©¥§¦©©£¥
(ak ,cn miNdY)lkVdn dlrnNW aNd zCEwp zinipR `EdW116. §¦¦¤§¦¦§©©¥¤§©§¨¥©¥¤

" daEWYd oipr EdfemiTnrOn"Liz`xw(` ,lw miNdY)± §¤¦§©©§¨¦©£©¦§¨¦§¦¦

`AilC `wnErniENiB mikiWnn "al zFnElrY" iENib ici lre . ¥§¨§¦¨§©§¥¦©£¥©§¦¦¦
inX df" zpigAmlrl'כּוKxan `Ax DiOW" zFidl ± "mlrl §¦©¤§¦§Ÿ¨¦§§¥©¨§¨©§¨©
"`Inlr inlrlE117( §¨§¥¨§©¨

" if`eeiCgi l`xUiÎipaE dcEdiÎipA EvAwpe"118, ©£©§¦§§§¥§¨§¥¦§¨¥©§¨
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(106.("miwl`d dUr xW` dUrOd z` mc`d")¨¨¨¤©©£¤£¤¨¨¨¡Ÿ¦

(107"xkf dclie rixfz iM dX` xn`l l`xUi ipA l` xAC" :` ,q zFkxA)§¨©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨

zclFi ± dNgY zrxfn dX` ,dawp zclFi ± dNgY rixfn Wi`" ,(a ,ai `xwIe)©¦§¨¦©§¦©§¦¨¤¤§¥¨¦¨©§©©§¦¨¤¤

.("xkf̈¨

(108oial mizilbde ilkid z` iYtxUe iziA z` iYaxgd mdizFpFrAW")¤©£¥¤¤¡©§¦¤¥¦§¨©§¦¤¥¨¦§¦§¦¦§¥

.("zFO`d̈ª

מּכם"109) יקריב ּכי "אדם ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה xwIe`ועּיין lirl ) ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ§¥©¦§¨

(b ,a.

ּפרק 110) ּבּתֹוספֹות (ועּיין ּבת ער ּב"ּפרּדס" הּכיּנּויים ּבערכי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָועּיין
ּוב"תֹוספֹות  קֹול". "ּבת הּמתחיל ּדּבּור א', עּמּוד י"א, ּדף ּדסנהדרין, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָקּמא
קֹול". "ּבת הּמתחיל ּדּבּור ו', מׁשנה ּדיבמֹות, ּבתרא ּפרק טֹוב" ְְְִִִִֶֶַַַַָָָיֹום

א'). עּמּוד ל"ג, ּדף ּדסֹוטה, ז' ּפרק ְְִֶֶַַַָּוברׁש"י

מׁשּפטים111) ּבפרׁשת ׁשּנתּבאר )ּכמֹו b ,hr xF` dxFY). ְְְְִִִֵֶַָָָָ¨

(112dn ,`Ed KExA WFcwl miaxwzn ,cg` rbxA ,cg` mFiA ,zg` drWA)§¨¨©©§¤¨§¤©¤¨¦§¨§¦¦§¨©

.(mixEnB miwiCvl ENit` oM oi`W¤¥¥£¦§©¦¦§¦

(113.(a ,i dxf dcFar)£¨¨¨

(114.(a ,htx .` ,glw b wlg xdf .mdipiA wiqtn mrHde)§©©©©§¦¥¥¤Ÿ©¥¤

הּמתחיל 115) ּבדּבּור ּבׁשּלח, ּפרׁשה אֹור" ּב"תֹורה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָועּיין
כּו'" יׂשראל Kli`e)"וּירא c ,`q). ְְִֵַַָ¨¥¨

ׁשּלח"116) הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ipinWּכמֹו oOwl) ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ§©¨§¦¦

(c ,et zxvr. £¤¤

(117,hiw .(a zAW .` ,b zFkxA)§¨©¨

(118cg` W`x mdl EnUe ,eCgi l`xUiÎipaE dcEdiÎipA EvAwpe" :a ,a rWFd)¥©§¦§§§¥§¨§¥¦§¨¥©§¨§¨¨¤Ÿ¤¨

.("l`rxfi mFi lFcb iM .ux`dÎon Elre§¨¦¨¨¤¦¨¦§§¤



c"agרלד i`iyp epizeax zxezn

:WExiR¥

"dcEdimrRd" oFWln ± "dcF`"(dl ,hk `vIe)`EdW , §¨¦§©©©¤©¥¥¤
dlrnlÎdHOn zpigA119; §¦©¦©¨§©§¨

"el`xUi;dHnlÎdlrnNOW zpigA ± " §¦§¨¥§¦©¤¦§©§¨§©¨
"eiCgi ± EvAwpe.cgiA lMd didIW ± " §¦§§©§¨¤¦§¤©Ÿ§©©
"cg` W`x mdl EnUezFpigA ipW md eWkrW ± " §¨¨¤Ÿ¤¨¤©§¨¥§¥§¦

xn`PW oiprkE .d`YYÎ`cEgie d`NirÎ`cEgi ± cEgi¦¦¨¦¨¨§¦¨©¨¨§¦§¨¤¤¡©
(g ,dp dirWi)ÎdlrnNOW ,"mkizFaWgn izFaWgn `l iM" : §©§¨¦Ÿ©§§©©§§¥¤¤¦§©§¨

iAbl qt`e oi`M `Ed ± dHn dHnNX dn lM ,dHnl§©¨¨©¤§©¨©¨§©¦§¤¤§©¥
oM oi`X dn .KtidA `Ed dlrnlÎdHOnE ,EpOn oFilrd̈¤§¦¤¦©¨§©§¨§¥¤©¤¥¥

W`x" didi `alÎcizrlcg`iednl" EpiidC ,"120cg` ¤¨¦¨Ÿ¦§¤Ÿ¤¨§©§§¤¡¥¤¨
"cg`A121. §¤¨

"l`rxfi mFi lFcb iM" ± "l`rxfi" WExiR ,"zrixf ¦¨¦§§¤¥¦§§¤§¦©
l`"122"l`" mWA `xwp "cqg" iM .123dwcvd Epiide , ¥¦¤¤¦§¨§¥¥§©§©§¨¨

FzF` mipinhOW ± ux`A rxfPW ,dHnl oiUFrW cqge§¤¤¤¦§©¨¤¦§©¨¨¤¤©§¦¦
xtrA124md zFvOd lM Kke ,ErxfpmiWEalA EWAlzpe ¤¨¨§¨¨©¦§¥¦§§§¦§©§¦§¦

"Dgnv `ivFY ux`"d `alÎcizrlE ,miInWB(`i ,`q dirWi) ©§¦¦¤¨¦¨Ÿ¨¨¤¦¦§¨§©§¨

" didi ±ginvn"zFrEWi125"`Fal izrEWi daFxw iM" , ¦§¤©§¦©§¦§¨§¨¦¨
(` ,ep dirWi). §©§¨

" zpigA lMd dUrp df ici lremFi'a didi `NW :" §©§¥¤©£¤©Ÿ§¦©¤Ÿ¦§¤
"xF` didi axr zrl" wx ,KWge xF` ± zFpigA,ci dixkf) §¦§Ÿ¤©§¥¤¤¦§¤§©§¨

(fiM" Edfe .lFcBmFimFi" zpigA lMd dUrPW xg`n ± " §¤¦¨¥©©¤©£¨©Ÿ§¦©
:".וכּו' ְ

.xESiwDFaB gExe min zEkWOdd ± eiWkr df lMW ¦¤¨¤©§¨©¦¨§©¦§©¨©
zlrn didY `alÎcizrl la` .W`e ux`C d`lrddn¥©©£¨¨§¤¤¨¥£¨¤¨¦¨Ÿ¦§¤©£©

Sn DFaB `YzlCÎ`zExrz`ddpaNd xF` dide" ,Dnvr c ¨¦§£¨¦§©¨¨©¦©©§¨§¨¨©§¨¨
"dOgd xF`M(ek ,l dirWi)"oznFwA oieW" ±126. §©©¨§©§¨¨¦§¨¨

xW`" zpigaA didi ,zFvOd ± "l`xUi ipA xRqn" zpigaE§¦©¦§©§¥¦§¨¥©¦§¦§¤¦§¦©£¤
ici lr Epiide ."xRqn oi` FzpEazle" KxC lr ,"xtQi `lŸ¦¨¥©¤¤§¦§¨¥¦§¨§©§©§¥

mFwnA dide" Edfe .daEWYd'כּוxW` ilAn" Edfe "`dXכּו'". ." ©§¨§¤§¨¨¦§§¤¦§¦£¤¦¨
EvAwpe" .`YzlCÎ`zExrz` ± "dNgY zrxfn'כּוmFi lFcB iM ©§©©§¦¨¦§£¨¦§©¨§¦§§¦¨

:".כּו'

l`xyi ipa xtqn dide d"c
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(119xtq mgpn zxFY ± d"kyz "dcEdi eil` WBIe" ligzOd xEACA x`Azp)¦§¨¥§¦©©§¦©¦©¥¨§¨©§©¥¥¤

.(hvw cEOr (haWÎelqM) a wlg hTln mixn`Od©©£¨¦§ª¨¥¤¦§¥§¨©

(120.(` ,dlw a wlg xdf)Ÿ©¥¤

יהּודה"121) אליו "וּיּגׁש ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה cn,(ועּיין xF` dxFY) ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¨

(a.(

(122`"fC mipFilr micqg ErxfPW . . miwl`n lÎ` `EdW mipFilr micQgC")§©¨¦¤§¦¤¥¥¡Ÿ¦¤¦§§£¨¦¤§¦§¨

xF` zrixf zpigA `Ede ,dHnlE dlrnl l`xUi ipA odW zEklnA zEliv`C©£¦©©§¤¥§¥¦§¨¥§©§¨§©¨§§¦©§¦©

` wlg xAcOA irvn`d xEnc` ixn`n ± ."zEklnd ohaA l`xUi zFnWpC§¦§¦§¨¥§¤¤©©§©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨¥¤

.(fiw cEOr©

(123.("l` cqg" :b ,ap miNdY)§¦¦¤¤¥

(124x"Enc` ixn`n) "dAExn dkxA ztqFzA dlrnl ixR dUrie ginvOW")¤©§¦©§©£¤§¦§©§¨§¤¤§¨¨§¨©©§¥©§

"'Ek mixrW d`nA wgvi zMxA oiprM" ,(giw cEOr ` wlg xAcOA irvn`d̈¤§¨¦©¦§¨¥¤©§¦§¨¦§©¦§¨§¥¨§¨¦

.((gtwz cEOr a wlg d"qwz owGd x"Enc` ixn`n)©©§¥©§©¨¥¥¤©

(125.(xF` xvFi zMxA)¦§©¥

(126.(a ,q oiNEg d`x)§¥¦

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

היתה ÏÎ·Â(מ) לא למה הנ"ל הקושיא יתורץ זה
יותר  האור ריבוי ששם בעקודים השבירה
יותר  האור לסבול יכול שלא לבד א' בכלי שהן מאחר
בתכלית  הן דעקודים שע"ס לפי הוא הענין אך  כו'.
עצמות  הארת מצד לגמרי במציאות וביטול ההתכללות
בהעלם  אפי' כלל מדות אינון מכל דלאו ממש א"ס אור
האור  ברבוי שהן הגם השבירה בהן היתה לא ע"כ כנ"ל.
בנפש  הנפש כחות עצם וכהתכללו' ביותר הכלי ומיעוט
מהן  שלמטה הנקודים בבחי' דוקא אלא כנ"ל. עצמה
להיותם  כלים לי' בהתחלקות שבאים דתוהו י"ס שהן

מן  להאיר כשבאים המאציל עצמות מן יותר רחוקים
בחי' בהן שאין כו' דאצי' דע"ס לגילוי ההעלם
בכלי  דוקא בפ"ע א' כל אדרבה אלא כ"כ ההתכללות
כו'. האור לסבול הכלי יכול שלא השבירה הי' שם שלו
למעלה  דתוהו נקודים בחי' שיעלו העולמות בעליית אך
כנ"ל) עקודים בחי' (כמו העצמות אל בקירוב יותר
בחי' מצד בתכלית ההתכללות בחי' בהם ויהיה יחזור
שכוללם  מה (שהוא כנ"ל שבהן הא"ס אור עצמות גילוי
שם  אין ממש אא"ס שבעצמות לפי כו' לסוף מראש יחד

וד"ל: כנ"ל בהעלם אפי' לע"ס למקור מקור אפי'

miwl` `xa ziy`xa
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רלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

oiadlExWFie milEBr oipr dPd ,df21lWn Kxc lr oaEi §¨¦¤¦¥¦§©¦¦§¤¨©¤¤¨¨
mc`d WtPn22OW ,sEBA zWAlzOddizFgM miwNgz ¦¤¤¨¨¨©¦§©¤¤©¤¦§©§¦Ÿ¤¨

.sEBd ilM zpEkY bfn itl ,sEBd ixa`A miihxR miwlgl©£¨¦§¨¦§¥§¥©§¦¤¤§©§¦©
xdGA aEzMW FnM23oillg zlY" `vnp gFOAW , §¤¨©Ÿ©¤©©¦§¨§¨£¨¦

zlzaE ,miixFg`l cg`e mipRd cvl mipW ,"`YlBlbC§ª§©§¨§©¦§©©¨¦§¤¨©£©¦¦§©
mixcgd ipWAW .c"Ag ± oigFn 'b miWAEln EN` oillg£¨¦¥§¨¦¦©©¤¦§¥©£¨¦
,dpiaE dnkg ± oigFn ipW miWAEln eipR cvl xW £̀¤§©¨¨§¨¦§¥¦¨§¨¦¨
FnkE ,zrCd gFn WAEln oitzM ixFg`W xcgaE©¤¤¤£¥©§¦§¨©©©©§

aEzMW24;"E`lOi mixcg ± zrcaE" : ¤¨§©©£¨¦¦¨§
dOd ,xzFi miihxR zFgkl zwNgzn KMÎxg`e§©©¨¦§©¤¤§Ÿ§¨¦¥¥¨
miihxR zFgM mdW ,xEAiC ,gix ,drinW ,dI`x :miWEgd©¦§¦¨§¦¨¥©¦¤¥Ÿ§¨¦¦
oirA gM hXRzn EPOOW ,W`xAW gFOdn mikWnp¦§¨¦¥©©¤¨Ÿ¤¦¤¦§©¥Ÿ©¨©¦
xFcn Fl Wi ihxR gM lMW ,'Ek rFnWN ofF`aE zF`xl¦§¨¤¦§©¤¨Ÿ©§¨¦¥¨
KM ± ilMd bfn itlE ,FzNErR FA lFrtl Fnvr iptA¦§¥©§¦§§¨§¦¤¤©§¦¨

;DA WAlznE KWnPd zFgMd zpEkY§©©Ÿ©¦§¨¦§©¥¨
lkl W`xd on zEIgd hXRznE KWnp KMÎxg`e§©©¨¦§¨¦§©¥©©¦¨Ÿ§¨
.xzFi zihxR zEwNgzdA zFgMd miwNgzn mWe ,sEBd©§¨¦§©§¦©Ÿ§¦§©§§¨¦¥

± KENidd gke ,micIA WAlzn dUrOd gM :EpiidC§©§Ÿ©©©£¤¦§©¥©¨©¦§Ÿ©©¦
mbdW .zFbixcn dOM Wi dUrOd gkA s`W .milbxÄ©§©¦¤©§Ÿ©©©£¤¥©¨©§¥¤£©
zpigA ± milbxe micIA WAElOd gMd `xwp llM KxcAW¤§¤¤§¨¦§¨©Ÿ©©§¨©¨©¦§©§©¦§¦©
oiA lFcB Wxtde wENg Wi ok iR lr s` ,"dUrOd gM"Ÿ©©©£¤©©¦¥¥¦§¤§¥¨¥

:milbxC dUrOd gkl micIC dUrOd gMŸ©©©£¤§¨©¦§Ÿ©©©£¤§©§©¦
azM Ffi` aFYkl F` d`p xEIv Ffi` xiIvl lFki cIAX¤©¨¨§©¥¥¦¨¤¦§¥§©
`idd dnkg xaC zazFM cIde ,dnkg xaC FA WAElOd©§¨§©¨§¨§©¨¤¤§©¨§¨©¦
FNW lkVde dnkgd gM f` DA WAElOW zFidl gxkEn§¨¦§¤§¨¨¨Ÿ©©¨§¨§©¥¤¤
dUrOd gkA la` .azMd aFYkie xEISd xiIvi Ki` ±¥§©¥©¦§¦§©§¨£¨§Ÿ©©©£¤
`N` ,df Kxc lr lkVd zEWAlzd `vnp oi` milbxC§©§©¦¥¦§¨¦§©§©¥¤©¤¤¤¤¨

.cFnrl F` KFldl ± `nlrA dUrn©£¤§©§¨©£©£
ode ,Dnvr diIUrA zFxitq xUr `vnPX ipRn Epiide§©§¦§¥¤¦§¨¤¤§¦©£¦¨©§¨§¥
,Fnvr diiUrd gkA `vnPd zFpFW zFbixcOd od¥©©§¥©¦§¨§Ÿ©¨£¦¨©§

iUrC dnkgd WAEln micIAWmilbxA oM oi`X dn ,di ¤©¨©¦§¨©¨§¨©£¦¨©¤¥¥¨©§©¦
.diiUrC diiUr zpigA WAElOW¤§¨§¦©£¦¨©£¦¨

mihxtl WtPd zFgM zEwNgzd zpigA `Ed df lke§¨¤§¦©¦§©§Ÿ©¤¤¦§¨¦
mi`aE mikWnp EN` zFgM lke .l"PM miihxR milkA§¥¦§¨¦¦©©§¨Ÿ¥¦§¨¦¨¦
ilkl ozEkWnzd mcFw mBW xnFl xWt` i`e ,WtPdn¥©¤¤§¦¤§¨©¤©¤¦§©§¨¦§¥
zEwNgzd zpigaA oM mB Eid WtPA milElM ocFrA sEBd©§¨§¦©¤¤¨©¥¦§¦©¦§©§
WtPd wNgn z`vnp ,xnF` dY` oM m`W ,df Kxc lr©¤¤¤¤¦¥©¨¥¦§¥¨§©¥©¤¤
WtPdW zn`aE ,sEBd ixai` zpEkz itl ,miAx miwlgl©£¨¦©¦§¦§©¥§¥©¤¡¤¤©¤¤

.cg` hEWR mvr `id¦¤¤¨¤¨
sEBA WtPd zFgM WIW mi`Fx Ep` ixdW ,cFre§¤£¥¨¦¤¥Ÿ©¤¤©
± gFOaE ,zEningd gM ± aNA FnM ,dfl df micBpzOd©¦§©§¦¤¨¤§©¥Ÿ©©£¦©©

xdf ipETzA aEzMW FnkE .zExixTd25,`gFn ± dnkg" : ©§¦§¤¨§¦¥Ÿ©¨§¨¨
,miOM mikWnPd micqgd xFwn ± dnkge ."`Ail ± dpiA¦¨¦¨§¨§¨§©£¨¦©¦§¨¦©©¦
xg`e .W`l milWnPd zFxEaBd xFwn ± dpiaE¦¨§©§©¦§¨¦§¥§©©
df oi`e micgEin zFxFcnE milM mdl Wi sEBA ozEWAlzd¦§©§¨©¥¨¤¥¦§§¨¦§¥¤
ok FnkE E`vnp ok FnMW ,xnF` dY` m` la` .df dAkn§©¤¤£¨¦©¨¥¤§¥¦§§§¥
± micgEin zFxFcn mdl oi` mWe ,WtPA oWxWA Eid̈§¨§¨©¤¤§¨¥¨¤§§¨¦

!df miAkn df Eid ± oM m`e ,`id zipgEx WtPdW¤©¤¤¨¦¦§¦¥¨¤§©¦¤
,WtPA zFgMd cFrAW ,xExA ztFn dGn ,i`Ce `N ¤̀¨©©¦¤¥¨¤§©Ÿ©¤¤
ozEWAlzdA KMÎxg` miUrPW FnMn xg` oFpbqA Eid̈§¦§©¥¦§¤©£¦©©¨§¦§©§¨
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â'כו פסח של יו"ט ליל הגיע ך"א פרק בפדר"א
הבל  והביא פשתן, זרע מאכלו מותר קין הביא
לצמר  נגזזו שלא כבשי' וחלביהן צאנו מבכורות
אותם  הכהן והניף בד"ה אמור פ' בלק"ת מזה (עמ"ש
יומין  ועתיק דכתי' באתר הוה מחשבתיה הזהר בשם
קין  מנחת ונתעב נקי), כעמר רישיה ושער כו' יתיב
מנחתו, ואל הבל אל ה' וישע שנא' הבל מנחת ונרצית
מנחת  יתערב אל הקב"ה אמר אומר קרחה בן יהושע ר'
תלבש  לא שנא' בגד בארג יתערבו ח"ו שמא והבל קין
סעי' אדם ערך בי"ח והובא כו' ופשתי' צמר שעטנז
יתערבו  שלא כלאי' טעם וז"ל כתב ע"ז סעי' ושם י"ג,
ומי  מסט"א, ודא דקדושה מסטרא דדא יחד והבל קין

בציצית  כלאים וכ"ת עליו, הסט"א כח מרבה שמחברם
שם  גדולה כ"כ הקדושה כי מותר, הי' למה ובמקדש
ע"ב. דפ"ו מזח"ג והוא ע"ש, לסט"א כלל כח שאין עד
ק"נ  כי רע, תערובות בו אין בשבת שהמאכל ע"ד וצ"ל
בקדושה, הטוב ונכלל מהרע שבה הטוב מתפרד בשבת
ובין  חול בין הפרש בו יש עצמו המאכל זה נמצא
בהם  אין בציצית, הם ופשתים שהצמר כיון כן בשבת,
עליונה  דקדושה חו"ג תערובות כ"א מסט"א תערובות
שזהו  ממנו כאחד הי' האדם הן ע"פ מזה נת' כאשר
ואחר  החטא קודם באדם שהי' ויצה"ר היצ"ט ע"ד

שאינ  כלל.החטא, זל"ז דומה ו
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בעל־ לדרגת העליה בשביל היא למטה והירידה צדיק, בדרגת היא למעלה הנשמה
אבל  ועוון. חטא בהם אין ולכן היא, טהורה בי שנתת נשמה  - האצילות בעולם תשובה.

ועונש  חטא בהם שייך ולכן בבי"ע, הוא המלאכים עמידת מקום

e‰ÊÂלצר ירידה ׁשהיא ּבּגּוף הּנׁשמה ירידת ענין ¿∆ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּבּגּוף  הּנׁשמה ּדירידת העלּיה, ּבׁשביל הינּו ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָעלּיה,

ּבהיֹותּה ּדהּנׁשמה ועצּומה, ּגדֹולה ירידה למעלה היא ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
ּבּה ּכתיב למּטה ירידתּה יז קדם א, הוי'16(מלכים "חי ( ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ
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ּבאהבה  ּדעֹומדת לפניו", עמדּתי אׁשר יׂשראל ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאלקי
למּטה וירא  ּובירידתּה לאלקּות, הּבּטּול ּבתכלית ה ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָֹ

על  ּומסּתירים ׁשּמעלימים הּבהמית ונפׁש ּבגּוף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַלהתלּבׁש
הּוא  הּכל הּנה ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה ׁשּזהּו הּנׁשמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹור
העבֹודה  ידי על ּתהיה העלּיה ואׁשר העלּיה, ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבׁשביל
ּתׁשּובה, ּבעלי למדרגת לעלֹות הּוא העלּיה וענין ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָּדוקא,
ׁשּבעלי  "מקֹום ב) לד, (ּברכֹות ז"ל רּבֹותינּו ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָּוכמאמר

עֹומדין" אינם ּגמּורים צּדיקים עֹומדים ּדהּנה 17ּתׁשּובה , ְְְְְִִִִִִֵֵַָָ
ּבׁשביל  למּטה ירידתן קדם למעלה ׁשהן ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּנׁשמֹות
ׁשהּוא  ענינֹו ּדצּדיק צּדיקים, ּבמדרגת הן ּבגּוף ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלהתלּבׁש
החֹוב, לאחר הּזכּות ׁשהּוא זּכאי ענין ּדיׁש ּבעצם, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַזּכאי
ׁשעׂשה  להיֹות ּדיכֹול זּכאי", אּתה ּפלֹוני "איׁש ְְְְִִִֶַַַָָָָּוכמֹו
א חּיב, היה ׁשֹונֹות סּבֹות לּולא ׁשּבאמת ענינים ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכּמה
ונעׂשה  ּבזכּותֹו המהּפכים סּבֹות ּכּמה יׁשנם ּכי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָלהיֹות
הּבא  ּכי עד ּכּדין, עׂשה ּׁשעׂשה מה ּכל ּכי להיֹות ְִִִִֶַַַַַַָָָָָָזּכאי,
חֹוקרים  ּדין הּבית וכאׁשר להרגֹו, הׁשּכם ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלהרג
"איׁש ּדינֹו את מֹוציאין ּכ אחר הּנה ּכּדין ְְִִִִִִִֵֶַַַָודֹורׁשים
זכּות  הּוא הּנה ּבּדין, זּכאי היֹותֹו עם זּכאי", אּתה ְְֱִִִִֵַַַַַַָּפלֹוני
ּבעצם  זּכאי הּוא וצּדיק ּבעצם. זּכאי ואינֹו ּבסּבה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּבא
קדם  למעלה ׁשהן ּכמֹו והּנׁשמֹות מּימיו, חטא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
נקראֹות  ּבּגּוף להתלּבׁש ּבׁשביל למּטה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָירידתן

אֹומרים  ׁשאנּו וזהּו ועֹון, חטא ּבהם ׁשאין 18"צּדיקים", ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
טהֹורה  ׁשהיא היא", טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹ"אלקי
ׁשהם  ּכמֹו ּדבּמלאכים והגם וחטא, עֹון מּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּונקיה
ּוכמאמר  והענׁש, החטא ענין ּבהם מצינּו הּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלמעלה
ּומחּיּוהּו למט"ט "אּפקּוהּו א) טו, (חגיגה ז"ל ְְֲִֵַַַַָרּבֹותינּו

ּדנּורא" ּפּולסי עז ז ׁשּתין ּדף (יֹומא יעקב))19, (ּבעין ְְְֲִִֵֵַַָָֹ

ּדנּורא" ּפּולסי ׁשּתין ּומחּיּוהּו לגבריאל הרי ח "אּפקּוהּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָ
ענין  ּכן ּגם ׁשּי למעלה ׁשהם ּכמֹו הּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּדבּמלאכים

מקֹום ,20החטא  הּנה ּדהּמלאכים לפי הּדבר וטעם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ
הּמלאכים  וגם עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָעמידתם

ּדאצילּות,21ּדאצילּות  ּבהיכלֹות הּוא עמידתם מקֹום הּנה ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָ
(ּבאּגרת  עדן נׁשמתֹו רּבנּו אמר ּדאצילּות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוההיכלֹות
ׁשהן  וחּיֹוהי" "איהּו הּמתחיל ּדּבּור כ) סימן ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקדׁש

וגּוף  מּנפׁש מרּכבים והּמלאכים נברא, ולכן 22ּבחינת , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשמֹות, ּוׁשארי רפאל מיכאל ּוכמֹו ּבׁשם, נקראים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָהּנה
ׁשּבאין  עד ׁשם להם ואין מרּכבין אינן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּנׁשמֹות
מּׁשני  הם הּמלאכים ּדגּופי היֹות ועם ּבּגּוף, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַַַַָלהתלּבׁש
ד) קד, (ּתהּלים ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדּקים, ורּוח אׁש ְְְְִִִֵֶַַַָיסֹודֹות

להט" אׁש מׁשרתיו רּוחֹות, מלאכיו מקֹום 22"עׂשה מּכל , ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
יצירה  ּבריאה ּבעֹולמֹות ּומעמדם מציאּות, ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהם
האצילּות, ּבעֹולם מעמדם הּנה הּנׁשמֹות אבל ְְֲֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָעׂשּיה,

הּנׁשמֹות  ּדאֹוצר מלכּות 23וכּידּוע ּבבחינת הּוא ְְְְְִִַַַַַַָָ
הּוא 24ּדאצילּות  הּנׁשמֹות מעמד הּנה יֹותר ּולמעלה , ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָ

ז"א  ּבּזהר ט 25ּבבחינת וכדאיתא ונׁשמתא 26, נׁשמתא "ּכל ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹ
קדיׁשא" מלּכא קּמי ּבדיֹוקנאה קיימי ּבבחינת י הוּו ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּבבחינת  ׁשהם הּוא ּבמלכּות הם ּׁשהּנׁשמֹות מה וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָז"א,
י  לצר ּובעמק עּבּור לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, רידתן ְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָֹֹ

ּונׁשמֹות 27הענין  דמ"ה נׁשמֹות נׁשמֹות, מדרגֹות ב' הם ְְְְְִֵֵַָָָָָ
דב"ן  ּונׁשמֹות בז"א, עמידתן דמ"ה נׁשמֹות ְְֲִָָָָדב"ן,
הם  הּנׁשמֹות ׁשל ּדעמידתן ולהיֹות ּבמלכּות, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָעמידתן
צד  ׁשּום ּבהם ׁשאין ועֹון, חטא ּבהם ׁשּי אין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאצילּות
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המתחיל 17) דיבור ב[מאמר] אדמו"ר כ"ק הערת בארוכה ראה
.(183ֿ184 עמוד תש"ט המאמרים (ספר 1 הערה הנ"ל בשלום פדה

השחר.18) בברכות
א.19) עמוד
המתחיל 20) דיבור [מאמר] ד. מג, בהר תורה לקוטי גם ראה

ועם  קפו. עמוד הר"פ הנחות הזקן אדמו"ר במאמרי מלכותך כבוד
ריש  שצז; עמוד א חלק צדק להצמח הזוהר ביאורי הגהות:

תשי"ב. השנה דראש ב' דיום הנ"ל המתחיל דיבור [מאמר]
בפנים.21) לקמן המובא א) (קל, כ סימן הקודש אגרת
אור 22) בתורה הובא הגמול) שער (בסוף רמב"ן ראה

א. צח, ברכה תורה לקוטי ב. ד, בראשית

א.23) ה, זרה עבודה א. עמוד סוף סב, יבמות רש"י ראה
שער 24) רטז. עמוד א חלק תקס"ב הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

עמוד  תרח"ץ המאמרים ספר סג. פרק האמצעי לאדמו"ר האמונה
הבאה. שבהערה מקומות ואילך. 210 עמוד תש"ח ואילך. רנב

המשך 25) ואילך. קעו עמוד סוף תרנ"ז המאמרים ספר ראה
קנז. עמוד תרס"ו

זה)26) רז"ל מאמר על אחר במאמר אדמו"ר כ"ק (הערת
זוהר  ב. קד, ג חלק זוהר וראה זה. בלשון מצאתיו לא עתה לעת
זוהר  ב. צו, ב חלק זוהר ב. רלג, ב. רכז, ב. עמוד סוף צ, א חלק

ב. סא, ג חלק
שם.27) ותש"ח תרח"ץ תרס"ו, תרנ"ז, המאמרים ספר ראה

אש.ז. של צליפות ששים והכוהו מט"ט, הנקרא) ל(מלאך של ח.הוציאוהו צליפות ששים והכוהו לגבריאל הוציאוהו
ויסוד).ט.אש. הוד נצח, תפארת, גבורה, חסד, המדות (שש אנפין בפני י.זעיר בדמות עומדות היו ונשמה נשמה כל

הקדוש. המלך
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התשובה  לענין בא למטה הנשמה ירידת ע"י מהותם. בעצם חלוקים - ומלאכים נשמות
הנשמות  הכלים, מחיצוניות המלאכים התהוות מזדככת. זו ובעליה תשוב, והרוח -

מ"ישות" שנקיה מציאות הכלים, פנימיות - היא טהורה ב"עצמות". מושרשות

‰p‰Â אין ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבנׁשמֹות ּגם ּבאמת ¿ƒ≈ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבמדרגת  להיֹותן ועֹון חטא וׁשלֹום חס ּבהם ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּי
הּוא  הּנה ּונׁשמֹות מלאכים ּבין ההפרׁש ּדהּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָאצילּות,
ּומּצבם, מעמדם ּבמקֹום חלּוקים ׁשהם לבד זה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלא

הּבריאה  ּבעֹולם הּוא הּמלאכים ּומּצב ּגם 28ּדמעמד ואף , ְְְְְֲִִַַַַַַַַַָָָ
ּבהיכלֹות  הּוא עמידתם מקֹום הּנה ּדאצילּות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהּמלאכים
הּנׁשמֹות  ּומּצב ּומעמד נברא, ּבחינת ׁשהם ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָּדאצילּות
ּומלאכים  הּנׁשמֹות הרי זאת לבד הּנה ּבאצילּות, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָֹהּוא
נבראים  הם ּבכלל ּדהּמלאכים מהּותן, ּבעצם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָחלּוקים
אצילּות, ּבמדרגת הם והּנׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
רק  ׁשּזהּו העליֹון עדן ּבגן הם הּנׁשמֹות מעמד הּנה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָולכן
לט  ּבפרק עדן נׁשמתֹו רּבנּו ּׁשאמר ּומה הּנׁשמֹות, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמעמד
הּזה  ּבעֹולם היּו ׁשּכבר ּבּנׁשמֹות הּוא זה, מענין ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ(ּבתניא)
(אבֹות  ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ּומצוֹות, ּבתֹורה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָועסקּו
ּבאת" ּד"מאין ,"הֹול אּתה ּולאן ּבאת מאין "ּדע א) ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָג,
ּו"לאן  אין, ּבחינת ׁשהּוא העליֹון עדן ּגן ּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהיא
ּבחינת  ׁשהּוא הּתחּתֹון עדן ּגן ּבחינת הּוא "הֹול ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאּתה
ידי  על ּבּנׁשמה הּנעׂשה הּיתרֹון והינּו ּוגבּול, ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָמקֹום
ּובכללּות  ּבארּכה. אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻירידתּה
מּמׁש, ּדאצילּות נׁשמֹות מדרגֹות, ג' יׁש ּדבּנׁשמֹות ְְְְֲִֵֵַַַַָָָהּוא
ּונׁשמֹות  ׁשּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּדאצילּות ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָנׁשמֹות
ּכמֹו נׁשמֹות הּמדרגֹות, ּבכל הּנה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ּב להתלּבׁש ּבׁשביל למּטה ירידתן קדם למעלה ּגּוף,ׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבׁשביל  היא ירידתן ותכלית צּדיקים, ּבמדרגת ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָהם
ּבעלי  למדרגת לעלֹות היא העלּיה וענין ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהעלּיה,
העֹולם  ּכסברת לא הּוא הּתׁשּובה ענין ּדהּנה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹּתׁשּובה,

החטא  על היא ּדתׁשּובה לאמר ּדענין 29הּטֹועים אם ּכי , ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָֹ
יב, (קהלת ּׁשּכתּוב מה ּדזה ּבעבֹודה, ּדר היא ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּתׁשּובה

נתנּה" אׁשר האלקים אל ּתׁשּוב "והרּוח אין 29ז) הרי , ְְֱֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ
והרּוח  אם ּכי מהּגּוף, הּנׁשמה ועלֹות ּבצאת ּדוקא ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּנה  זֹו ּובעלּיה ויֹום, יֹום ּדכל ּדהעבֹודה ּבהעלּיה ְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָָּתׁשּוב
ּדהּנה  יֹותר, עליֹונה ּבמדרגה ׁשעֹולה הּנׁשמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמזּדּככת
ּבהם  ׁשּי ׁשאין צּדיקים ּבמדרגת היֹותן עם ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשמֹות

ּוכמאמר  חטא, צריכה 30ׁשּום אינּה עצמּה "הּנׁשמה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ
זּכּו מקֹום מּכל ּתּקּון, ּבחינת עצמּה להיֹותּה ְְְִִִִִִַַָָָָּתּקּון",
נעׂשית  זֹו ועלּיה זה וזּכּו ּכן, ּגם ּבּנׁשמה ׁשּי ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָועלּיה
הבּדל  עֹוד יׁש ּדהּנה למּטה. הירידה ידי על ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבהּנׁשמה
ּדמלאכים  זאת לבד והינּו ּונׁשמֹות, הּמלאכים ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹּבין
וחלּוקים  ּומּצבם, מעמדם ּבמקֹום חלּוקים הם ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָּונׁשמֹות
ּבׁשרׁש חלּוקים ּומלאכים הּנׁשמֹות הּנה מהּותם, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבעצם
התהּוּותן  הּנה ּדהּמלאכים המׁשכתן, וׁשרׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהתהּוּותן

הּכלים  וחיצֹונּיֹות התהּוּותן 31מהּכלים הּנה והּנׁשמֹות , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ּולמעלה  החכמה, ּבפנימּיּות יֹותר למעלה הּגבּה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹהּוא
אחר  ּבמקֹום ׁשּמבאר ּכמֹו ּבהעצמּות, ׁשּמׁשרׁשים ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻיֹותר

הּכלים  מּפנימּיּות והמׁשכתן איתן, הם 31ּבענין ּדכלים , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
טהֹורה  ׁשּנתּת32ּבחינת "נׁשמה ּדזהּו היא",, טהֹורה ּבי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשהם  הּכלים ּדר הּוא הּנׁשמה ׁשל המׁשכתּה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדׁשרׁש
"טהֹורה" נקראים ׁשהּכלים הּדבר וטעם טהֹורה, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבחינת

ּדקדֹוׁש32הּוא  לקדּׁשה, טהרה ּבין ההפרׁש ידּוע ּדהּנה ,ְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
קדֹוׁש נקרא "אין" ּדבחינת ּוכמֹו לגמרי, ׁשּמבּדל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻהּוא
ב' הם ואין ּדיׁש מהּיׁש, לגמרי מבּדל ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻלפי
ּבלבד  זֹו לא הּנה ולכן מּזה, זה והפכים נבּדלים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמהּותים
לבּדֹו ּדהּוא הּבֹורא, ּבחיק רק הּוא מאין הּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַּדהתהּוּות
התקּׁשרּות  ּדגם אּלא מאין, יׁש לברא ויכלּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּבכחֹו
ׁשּמפליא  הּבֹורא ּבחיק רק הּוא ויׁש ּדאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַוהתחּברּות
הּוא  ּדהאין להיֹות ּבגׁשמּיּות, רּוחנּיּות מקּׁשר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָלעׂשֹות,
ׁשּנקּיה  היא "טהֹורה" אבל לגמרי, ּומבּדל ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֻקדֹוׁש
מציאּות, היא מקֹום מּכל אבל ועכרּורית, ְְְֲִִִִֵֵַַָָָמהּיׁשּות
"טהֹורה", ּבׁשם נקראים ּדבר מציאּות להיֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָוהּכלים

טהֹורה. מציאּות ְְִֵָּפרּוׁש
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בהגהה.28) לט פרק תניא ראה
א.29) עד, בלק ד. ס, השנה לראש דרושים תורה לקוטי ראה

עמוד  ריש .1 עמוד סוף תרח"ץ המאמרים ספר האזינו. פרשת ריש
(ספר  ו פרק תרצ"ז המיצר מן המתחיל דיבור [מאמר] יג.

.(156 עמוד תרצ"ז המאמרים
הצלם)30) (שער כו שער חיים מעץ ב) (מח, לז פרק תניא

א. פרק סוף
מ 31) שער א. פרק העיבורים) (שער כח שער חיים עץ ראה

לשער  הקדמה חיים עץ פרי י. דרוש וחיצוניות) פנימיות (שער
כו, ראה פרשת תורה לקוטי י. פרק השבת שער ה. פרק השבת

ואילך. ד עמוד ריש
א).32) (כז, שם ראה פרשת תורה לקוטי
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.Á כתוב הרי אמר, הזקן רבינו כ"ק "שמע 85הוד :
אביך" "מוסר אמך", תורת תטוש ואל אביך, מוסר בני
שבעל־פה. תורה – אמך" "תורת ועוד. אגדה קבלה, –
שכן  אביך", ו"תורת אמך" "מוסר היה אצלו, אבל
ברוך, ר' הרה"ח מאביו קיבל משפט" ב"חושן עונג
הרבנית  מאמו קיבל הקודש ורוח אליהו גילוי ואודות

נ"ע.
.Ë רשימה ישנה משה, ר' הדוד של ברשימותיו

בין  הבדל רבקה, מרת הרבנית מסבתו ששמע ממה
"ה' עניין לבין העולם, אומות של אחד" "ה' עניין
אין  כאן הנאמר העולם אומות חסידים. של אחד"
הארץ", "יושבי על־דרך כי־אם כפשוטה, הכוונה

העולם. לישוב ששייכים אלה על היא שהכוונה
אצל  מובן שהוא כפי אחד" "ה' של העניין

הוא: ˘Â„ÈÒÁ˙חסידים, ÈÙÎ ,ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÙÂÏ‡ Y '‡
‰Ê˘ ÈÙÎ ,ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ 'Ê Y 'Á ,ÔÈÈÚ‰ ˙‡ ‰È·Ó
‰Ê˘ ,ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÁÂ¯ '„ Y '„Â ,˙Â„ÈÒÁ· ¯·ÒÂÓ

.ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡Ï ıÂÁÓ ÂÈ˙ÂÓ‡ '„· Â˙Â‡ ÛÈ˜Ó
לחסידים  כך על בדיבורים להרבות צורך אין
עניין. ולקלוט להשיג  חוש להם ויש חכמים שהם
וגם  גליא", לא לפומא "ליבא שאפילו דברים ישנם

מבינים. הם זאת
ימיו  לו מאריכין באחד, המאריך "כל וזהו

הגמרא  שלא 86ושנותיו". "ובלבד כך, על אומרת
כתוב  גם כך באל"ף". יקצר ושלא בחי"ת :87יחטוף

שכן  ושנותיו", ימיו לו מאריכין באמן, המאריך "כל
נאמן. מלך א־ל תיבות: ראשי "אמן"

.„ÂÈ היו הם 'קליטה', תמיד הייתה חסידים, אצל
כמו  הוא הרי כלי, שאיננו אדם אור. לגילוי כלים
וקרים, חמים מים עליהם ששופכים עץ, כלי פשוטי

עליו. משפיע לא וזה
דודי זכורני  כתב שנים, שמונה בן שבהיותי

נהגו  לא זמנים באותם ספר־תורה. רז"א הרה"ח
או  מגיה', ה'בעל מארשע, זלמן לר' קראו בטכסים,
תפילה', ה'בעל או קורא' ה'בעל זלמן לו שקראו כפי
– מתפללים היו שם – הקטן' ב'אולם ישב והוא
עסק  ושם מתפלל היה שם התורה. ספר את והגיה

שלו. הקודש בעבודת
ליד  ובעברי הביתה, מה'חדר' בשובי אחת פעם
זלמן  ר' את ומצאתי לשם נכנסתי הקטן', ה'אולם
אחרי  של־ראש התפילין את חולץ כשהוא ארשער

דמעות. זולגות ומעיניו לתפילין נושק התפילה,
על  באצבע זלמן ר' לי רמז בוכה? הוא מדוע שאלתיו:
סיים  לא עדיין כי כעת, להפסיק יכול הוא שאין פיו,
לי, אמר תפילתו את כשסיים בשלימות. התפילה את
בהיותו  עניין. על שנזכר היא לבכייתו שהסיבה
צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל כאברך
חלישותו  ובגלל הסתלקותו, לפני האחרונות בשנותיו
בלבד, סגולה יחידי ל'יחידות' אליו הכניסו הרבי של
שהוד  בשעה בדלת, סדק דרך הרבי את פעם ראה
התפילין  את חלץ צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
הסתכל  הקדושה, בידו התפילין את אחז של־ראש,
נישקן. מכן ולאחר וחודר, חד במבט זמן משך עליהן
עסק  לנו יש מה – הרגליים על אותי העמיד זה מחזה

כך. על נזכר אני ומאז העולם. גסות עם
כ"ק  הוד – לסבא מקושר היה זלמן, ר' החסיד
הוד  אל נסע מכן ולאחר – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
הוא  האמור המחזה אך הרה"ק. אאמו"ר כ"ק
ברוסטוב, לגור כשעברנו הרגליים. על אותו שהעמיד

האמור. כל את לי וסיפר זלמן ר' חזר
את  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד כששלח
גם  שלח במוסקבה, רב  להיות קופיסקער יעקב הרב 
יותר  מאוחר משפיע. בתור מפולוצק החסיד את
הוד  לו אמר בליובאוויטש, היה מאנעוויץ כשהחסיד
נסיעתו  לפני כשנפרדו מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
שם, לנו יש משפיע שם, לנו יש רב  למוסקבה: הביתה
אחד  ואף [אומנת] "דיאדקע" גם שם צריכים אבל
להיות  יכול אינו פולקובניק שכן להחליפו, יכול אינו

דיאדקע.
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד שלח אז
היה  הוא ארשער. זלמן ר' החסיד את למוסקבה
והכל  טובות, מדות בעל בנעימות, התפלל נעים, יהודי
צח  אדם לו קראו חסידים בליטות. שום בלי לעצמו

תאוה. בשר אכל לא הוא כי ציכטיגער], [א
פעם הו  היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק ד

והתאונן  ממקושריו אחד אליו נכנס בפטרבורג,
ענה  טוב. כשר בשר להשיג  מאד קשה שבפטרבורג

הרה"ק: אאזמו"ר כ"ק הוד לו
כתוב  בשר, לאכול שמוכרחים אומר זה מי 88

פירושו  – "אסור" בשר", לאכול אסור "עם־הארץ
מוכרח  שהוא "קשור" עם־הארץ כלומר, קשור.
תאוה. בשר בלי להתקיים אפשר בשר, לאכול דווקא
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ח.85) א, משלי
ב.86) יג, ברכות

א.87) מז, ברכות
ב.88) מט, פסחים
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.‡È לנינגרד – בפטרבורג תרפ"ב בשנת כשהייתי
היום  לי: ואמר פרסיץ זאלק'ע ר' החסיד אלי נכנס –
ומעשה  לחסיד. נהייתי מאז שנים וחמש עשרים מלאו

היה: כך שהיה
– פרסיץ זאלק'ע ר ' החסיד מספר – תרנ"ז בשנת
הרה"ק, אאזמו"ר כ"ק הוד אצל ב'יחידות' כשהייתי
תפילין  להניח צריך יהודי שכל כשם הרבי: לי אמר
יום  כל לו שיהיו יהודי כל מוכרח כך יום, כל
יכולים  יהודי לאיזה להתבונן רגעים חמשה־עשר
שאלתי: בגשמיות. ואפילו ברוחניות טובה לעשות
כך  לשם הרבי: לי ענה זאת? לעשות יכולים איך רבי,
אקח  מי את שוב: שאלתי ל'דיאדקע'. זקוקים

ארשער. זלמן ר' הרבי: לי וענה ל'דיאדקע'?
[אדם  ו'פאניע' 'מאסקוויעץ', היה הרי זאלק'ע ר'
היה  ומאז פנקס לו היה חכמות, יודע אינו הרי רוסי]
יום. באותו ליהודי עשה טובה איזו יום כל בו רושם
הולך  היה לטובה, הזקוק ביהודי נתקל שלא וביום
אתו  והתוועד ארשער, זלמן ר' ישב שם הכנסת, לבית

זמן. משך
.·È זלמן שר' לי, אמר הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

שדובר  – החסידי ה"אחד" של במדריגה הוא ארשער
מאומות  הרוחות בד' מוקף כלומר, – לעיל כך על

העולם.
.‚È כל־כך גדול אינו בגשמיות, לים מעבר החורבן

למלאך  ברוחניות. זו, במדינה כאן, החורבן כמו
מועטה. עבודה כאן תהיה מיכאל

שנה, ארבעים־חמשים לפני לכאן שהגיעו אלה
אור  ראה לא הצעיר הדור אך בבית, אור ראו עוד
גלח  של בתרגומו החומש את לומדים הם מעולם.
ואפיקורסים  מינים שהם 'מורים', אצל [כומר],

היהדות. כל את מליבם לשרש שרוצים
היהודית. מהדרך יהודים מטים כאן, ה'מנהיגים'
מהם, מייל חמשה כשבמרחק לסבול יכולים לא הם
בעלי  יהודים ישנם למשל, פארקוויי באיסטערן

ופיאות. זקנים
הנעשה יהוד  את כלל רואים אינה זו, מדינה י

מגויים  מבקשים הם במאומה. נתלים הם סביבם.
הבחירות, לפני כעת להם. לעזור יהודיים ומגויים
הבטחה  לעברם השליכו היהודים, לקולות כשזקוקים
צריכים  טבע שעל־פי להיות יכול כלום. שווה שאינה
מי  את להציל יש כן שאפשר, מה כל לעשות
אך  פשוט. יהודי גם אלא בן־תורה רק לא שיכולים,
זמן  באותו שהרי באמת, לנו לעזור רוצים אינם הם
שום  עשו לא הם – לנו לעזור בידם והיה יכלו שהם
חול  לזרות היא כוונתם כל אלא כעת, מכל־שכן דבר,
כל  את זו מדינה יהודי ׂשמים אלה ועל  ִ ָבעינינו.
לא  בתנ"ך הכתובה ההבטחה על ותקוותם. מבטחם
אך  השווא. משענת על רק זוכרים, ולא מסתכלים
הם  אין יכולים. הם ואין רוצים הם שאין היא, האמת
יכולים  הם אין לעשות, יכלו אם ואפילו לעזור, רוצים
לא  גם הם דבר, של לאמיתו שכן, כלום. לעשות
למי  שיהיה רוצים לא גם והם לעזור בעצמם רוצים

היל"ת. חלילה, לעזור
ישראל". "קומה צעקה: קול וירים שיקום מי אין
שכל  המתעים, ה'מנהיגים' אשמים זה ובכל
תהיה  אם גדול ספק מהדרך. יהודים להוריד כוונתם
עלינו  מביאים שהם היסורים אבל ישועה, איזו מכך

ברור. דבר הוא – כאן כבר
יהודים  של מציאותם לסבול יכולים הם אין לכן
שתלמידיה  ישיבה ב"ה לנו יש הם. רצונם כפי שאינם
עצמם, את המייפים כאלה לא שמים, יראת מעין הם
אין  כולם. את לעורר המעוררים להיות צריכים והם
גם  נו, הישיבות, ראשי שיעוררו. רבנים זו במדינה לנו
ייכוו  לא הם חמים, מים קצת מזיק היה לא להם
אותם  הישיבות, תלמידי הם כאן, לנו שיש מה מהן.
תקווה  וישנה האמיתית, הדרך על להעלות צריכים
ישראל  עם את להדריך הטובים המנהיגים יהיו שהם

והמצווה. התורה בדרך
dcerqa `a [zyxt] w"y
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ביותר  נדירות לעתים ומסוגר. בטבעו שתקן היה הוא דוברומיסל, יליד היה שמואל אהרן
בלחש. התפלל כראוי, לומר ידע לא גם שאותם התפילות, את אפילו רם. בקול מדבר אותו שמעו

שהתיישב  הראשון כפרו. שם על כינוהו ורבים קאמרי, בשם כפר יליד היה חיים בצלאל

1

2

3
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לתואר  שזכה בנימין, משה חיים, בצלאל של סבו היה ראוט, האציל אחוזות על שנמנה זה, בכפר
וגם  רוסיים שירים לשיר מסוגל שהיה משום רוסיה), של הגויים כלפי רגיל (כינוי "קאצאפ"

רוסיים. ריקודים לבצע

לשיעור  הקשיב פעם ומתרבותם. מהגויים לגמרי רחוק שמים, ירא יהודי היה בנימין משה
התנאים  על הסיפורים ואת וכלה, חתן לשמח הגדולה המצוה על ושמע עיןֿיעקב, של
באמצעות  בחתונות, כבדחן לשמש החליט מאז שונות. בדרכים וכלה חתן ששימחו והאמוראים

רוסיים. וריקודים שירים

מקום  ובכל רוסיה, בן של ומגפיים טיפוסית חליפה רוסי, פרווה כובע השיג שכך, כיון
לתואר  זכה כך ורקד, ושר הרוסית תלבושתו לבוש אליה הגיע נישואין חגיגת שהתקיימה

"קאצאפ".

ישראל  אוהב שהיה יוזף, בשם אחד המקומי הפריץ היה בקאמרי בנימין משה התיישב כאשר
רבה  שמואל, תנחום לרבי ולהוליכן ופירות ירקות בדגן, עגלות להטעין מורה היה תכופות גדול.

היהודים. עניי בין שיחלקן עלֿמנת דוברומיסל, של

נפל  שנים שמונה בן ילד היה כאשר מסוים. מאירוע נבעה היהודים כלפי יוזף של ידידותו
של  ּכאביו הועיל. לא הדבר אך אותו, וחבש בא וזה הוזמן הרופא ערפו. את ושבר דוהר ְֵָמסוס

הכרתו. את ואיבד גבוה  חום קיבל הוא הוחמרו, יוזף

לעומתו, ליהודים. בלבד מועטה חיבה הגה לכך ונוסף בדעותיו חפשי היה יוזף של ָָאביו
היהודים. צדיקי את העריצה מיוחד ובאופן לגמרי, הפוכות דעות לה היו הילד, של אמו אשתו,
והורה  ברכתו את נתן הרב אליו. הילד את לקחה גדול, צדיק הוא שמואל תנחום שר' בידעה

מיד. כליל התרפא הילד התחבושת. את מהילד להסיר

היה  לא הרב, אל לדוברומיסל, לנסוע כדי האחוזה את הילד עם ה"פריצה" עזבה כאשר
על הפריץ ושמע החצר אל הגיע כאשר לנסוע. בעדה מונע היה שם היה אילו שכן באחוזה,

הרי  כך? לעשות העיזה "כיצד ולצעוק: להשתולל החל הוא  רב. זעם  התמלא לרב, אשתו נסיעת
הכול"! בעיני וקלס ללעג אותי שמה היא

תחזור  תיכף ואשר תשתטה שלא הפריצה על ולצוות למהר לדוברומיסל פרש שלח מיד
הנוצרית  האמונה את שחיללה על אשתו עבור כפרה לבקש הכפר לכומר רץ שלח בבד בד לביתה.

הרב. אל בפנותה

ושלם. בריא הוא כאשר שלה, יוזף עם הפריצה הגיעה הרצים, חזרו בטרם שעוד אלא
היהודי. הרב נפלאות את ולהלל התפעלותה את להביע חדלה לא המאושרת הפריצה

ועבודת  כשפים מעשה באמצעות נעשה "הדבר נכנע. לא הפלא, את עיניו במו שראה הפריץ,
לרב, לא וכלֿשכן לאשתו, לסלוח רצה לא הוא יותר". עוד ממני ילעגו "ועתה - טען - אלילים"

וגידופים. חרפות עליו והמטיר

אוהב  להיות אמו עלֿידי והתחנך גודל היחיד, יורשו יוזף, ומת. הפריץ חלה קצר זמן כעבור
חייו. ימי כל היה וכך ישראל,
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ציפה  לא רוסי, ב"קאצאפ" וכלה חתן לשמח במעשיו ועסק בקאמרי שהתיישב בנימין משה
שכר. לו ניתן מהשמים אך שמים. לשם פעולותיו את ועשה לגמול,

משה  את לראות לראשונה ונוכח יהודית, לחתונה נקלע מקאמרי, הפריץ יוזף, כאשר זה היה
לאחר  אשר הפריץ, בעיני חן מצא הדבר "אמיתי". כרוסי ושר רוקד הרוסית בתלבושתו בנימין,
הוא  ימינו. וכיד עסקיו כל כמנהל אותו ומינה לאחוזתו מגוריו את להעביר הזמינו איתו ששוחח 

המוסקבאי). (משה מוסקביל" "מושקה אותו: כינה

בקלה  ודקדוקו שלו השמים יראת גדלו זה עם יחד בנימין. למשה ההצלחה שמש זרחה מאז
כבחמורה.

שיוכלו  מנת ועל טובים, וימים בשבתות לעיירה ללכת שיוכל מנת על עשה תחומין עירוב
יאשע. בנו גם נולד בחצר שם אליו. גם לבוא

למסחריו. הכניסו ולכן, הצליח, לא אולם למדן, בנו את לעשות בנימין משה השתדל מאד
לדוברומיסל  הולך היה יום יום שמים. ירא מאוד היה למדן, היה שלא למרות עצמו ויאשע

דומים. ולימודים יעקב' 'עין לשיעורי ולהקשיב בציבור להתפלל

אך  פשוט, איש היה  וסבו, לאביו בדומה אשר, חיים, בצלאל נולד הפריץ, של חצר באותה
ונכנס  בדוברומיסל, כן ואחרי קאמרי בכפר לגור חיים בצלאל עבר כן אחרי ביראתו. מצוין

הסמוכים. בכפרים הסחורה ומכירת השכר בשריפת שמואל אהרן עם בשותפות

נדכאים עק  כה עצמם הרגישו ושותפו הוא אשר בזה פלא היה לא וזהיר, תמים היותו ב
שאין  הדיין של ההרגעה ודברי הרב דברי אף ועל החמץ. את למכור שכחו כי להם נודע כאשר

נפש. בפחי לביתו ושב חיים בצלאל עדיין נרגע לא כך, כל חמורה העבירה

רצה  ולא המשרפה, בבית הנמצא מכל עוד ייהנה לבלתי נדר ונדר לאבל. נהפך ְֵֶַָהסדר
עוד  לכת להרחיק רצה חיים בצלאל המוכן. השכר את לשפוך שעליו הרב שפסק במה להסתפק

שמים. כלפי חובתו ידי  יצא אשר בטוח יהא למען יותר

להירדם, הספיק בטרם עוד אולם לישון. שכב הסדר את שסיים ולאחר במקצת, נרגע אז רק
תיכף  המקומות. באחד שריפה פרצה כי הבין מיד אדומים. השמים והנה לחלון מבעד ראה
קולות  ונשמעו ברחוב התקבצו אנשים להתאדם, השמים הוסיפו בינתיים החוצה. ויצא התלבש

האש. אחזה היכן ידע לא ואיש ואנה, אנה רצו אנשים (אש) "פאזשאר"!

משרפת  בית נמצא שם מקום לעיר, מחוץ נמצאת השריפה כי נודע קלה שעה לאחר רק
באש. בערו עצמו המשרפות בית וכן סמוכים בתים כמה שמואל. ואהרן חיים בצלאל של השכר
הביאו  הדליקה. את מכבים בניֿברית ואינם יהודים אשר ראה למקום, חיים בצלאל הגיע כאשר

עליהן. להשתלט משיוכלו מדי גדולות היו הלהבות אך רבים, מים דליי

מה  כל אש. למאכולת היו עצמו המשרפות בית וכן מסביב האיכרים ובתי רב זמן עבר לא
דוברומיסל. לעבר הלאה האש התפשטות את למנוע היה, לעשות עוד שניתן

רכושו  כל עולה כיצד מביט הוא כאשר השריפה, בעת חיים בבצלאל שהסתכלו הבריות
הנאה. מרוב רקד וממש שמחה מלא חיים בצלאל היה כולם לתימהון אולם לו. נדּו ָבלהבות,
העיירה  אל רבה בשמחה רץ המשרפות מבית ופליט שריד עוד נשאר לא כי בטוח היה כאשר רק
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עלתה  שלהם השכר מבשלת כי הטובה הבשורה את לו ובישר שמואל אהרן שותפו את ְִֵוהעיר
שבו. מהחמץ עוד נהנה לא כי בטוחים להיות נוכל עתה אמר: - להקב"ה והודיה שבח - באש.
אהרן  אבה לא תחילה המשרפות. בבית אשר מכל עוד איהנה לבלתי נדר נדרתי כך ובין כך בין
לאות  ראשו הניע המשרפות בית אבד כך בין כי לו נודע כאשר אולם לכך, להסכים שמואל

את מכרו שלא על כפרה זו ותהא האלוקים מאת כיֿאם זאת אין כי ואמר באותו הסכמה ְֶָחמצם
פסח. ערב

שחר. בטרם המדרש לבית והלך לילה באותו לישון חיים בצלאל עוד הלך לא שמחה מרוב
הכל  המדרש. בבית אנשים מספר נמצאו וכבר מעיניהם שינה אחרים גם הדירו השריפה בגלל
את  מכרו לא כי על לשותפים כעונש באה השריפה כי דעה הביעו אחדים בשריפה. עתה דיברו
רואה  הוא וישועה כלל, עונש זה אין כי אמר המדרש לבית חיים בצלאל בהגיע אולם חמצם,

ופרנסתו. רכושו את שקיפח  על לדאוג מרבה ואינו עכשיו קל ליבו בשריפה.

תימצא. הפרנסה וגם - אמר - ובריאות חיים ה' ייתן רק -

על  אשמים עצמם את הרגישו השותפים ששני לאחר שבאה ועל בשריפה הכול דיברו עתה
מבתי  באחד שהחלה הדליקה לסיבת לשאול שכחו בינתיים חמצם. את למכור שכחו אשר

זה. היה מיוחד מאורע ואמנם אירע, מה נודע היום למחרת רק השכנים. הערלים

פסח  ערב באותו ביניהם. היה תמידי ריב אשר ערלים כמה התגוררו המשרפות בית ליד
כל  ביתו אל הובא הערל צלעותיו. את שבר בו אשר ברזל במוט והכהו חברו על האחד התנפל

בו. נשמתו עוד

שיהודי  שעה לילה באישון הלה קם אביו. נקמת את לנקום שרצה בן היה המוכה לערל
ישנּו. יושביו כל אשר שעה השכן בית את והצית לישון, ושכבו הסדר את כבר סיימו ְָהעיירה

מבחוץ. הדלת את עליהם נעל נפשו, על יימלט לא הבית מדרי איש כי בטוח יהיה ולמען

מבני  שלושה כבמצודה. הייתה הישנה והמשפחה הבית, על האש התפשטה מהר חיש
הסוסים  נשרפו כן חיים. נשרפו אחרים וארבעה החלון דרך בקפצם עצמם את הצילו המשפחה

ברפת. היו אשר והבהמות

מאכזריותם  חלחלה הרגישו אחד מצד להרהר. ובמה לשוחח במה דוברומיסל לאנשי היה אז
ר' מזה התרשמו בייחוד מישראל. אדם נשמת של הדרה כל את ראו שני מצד אך הגויים, של
על  פרטים יותר להיוודע המדרש לבית בוקר באותו שניהם באו וכאשר וברוך. שאול יצחק

עצומה. ובכוונה רם בקול תהילים וקוראת נאספת  תהילים חברת כל את מצאו השריפה,

רצה  חיים בצלאל כי היה נראה הקהל. כל עם תהלים ואמר הבימה על עמד חיים בצלאל
היזק  על נשבר שליבו כמי הייתה לא שלו התהלים ואמירת בוקר באותו המקריא להיות דווקא
את  מרגיש חיים בצלאל כי היה ברור הקב"ה. לפני והודיה שבח שנותן כמי אלא שניזוק, רב

שמחה'. 'בעל עצמו

לברוך  שאול יצחק ר' אמר - פשוט מיהודי דוגמא לך עליו הנה מביטים כן פי על ואף -
בעולמם. חלק להם שאין הארץ כעמי למטה מלמעלה הלמדנים

שמעתי  אבי מפי - השכל: מוסר אלה מכל להסיק רצה  שאול יצחק ור' עימו, הסכים ברוך
ותתן  מים תשתה השמים למטר אשר זרועה כשדה הפשוט האיש נמשל כי הבעלֿשםֿטוב בשם
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יבולה. את תיתן ולפיו אותה משקה בעליה אשר השלחין בית כשדה חכם והתלמיד יבולה. את
ותבואתה  השדה את מצייר כאשר היא אומנותו כל הנה בציור, נפלא אמן שהוא המצייר וכמו
הרי  לטבע יותר מתאים שציורו אומן וכל הקב"ה, בה שהטביע הטבע הדר כפי באמת הם כאשר
השלחין  בית כשדה הוא הרי תורה בן תורה. ובן הפשוט באיש הוא וכן יותר. גדול אמן הוא
הקב"ה  שהטביע הטבע הדר אבל רגילה. שדה מיבול יותר טוב הוא ממנה שהיבול להיות ויכול

השלחין. מבית יותר מים" תשתה השמים "למטר אשר בשדה הוא האמת, שהוא

בן  שמואל נחום מפי גם ללמוד מה לו היה כי העובדה ברוך בעיני הייתה גדול חידוש
ממנו  שמע בדובראבנא, אשר בישיבה בלימודו שעשה הגדול החיל על מפיו ששמע לאחר הנפח.

למד. שמהם אדם בני עם פגישותיו על גם

כך  על בביקורת תמיד הצביע הוא גם החסידות. מתורת מושפע כבר היה נחום שמואל גם
היו. אחר עולם בני כאילו בביטול עליהם ומסתכלים ההמון מאנשי עצמם פורשים שהלומדים

מנת  על עשה זה דבר קמח. בטחנת ביום שעות כמה עוזר נחום שמואל היה בדובראוונא
מופלג  למדן שהיה הירש ירחמיאל ר' ושמו ליהודי שייכת הייתה הטחנה כפיו. מיגיע להתפרנס
ר' אותו המדרשות. מבתי באחד שאמר הגמרא שיעור בגלל מפורסם היה שמו שמים. וירא
היה  יכול נחום ושמואל פשוטים, המון אנשי על באיבה ואף בבוז מסתכל היה הירש ירחמיאל
העגלות  את ולפרוק לטעון  הייתה שמלאכתו שמעון, ברוך מאנשיו, לאחד מיחסו זאת לראות

לטחנה. תבואה המביאות

ברוך  היה הראשון נחום. שמואל מלבד עוזרים, שני היו הטחנה בעל הירש, ירחמיאל לר'
כמה  שמעון: ברוך של הגמור היפוכו שהיה קלמן, אפרים ר' - והשני סופר, כבר שעליו שמעון,
שהיה  קלמן, אפרים ר' של למדנותו גדולה הייתה כך שמעון, ברוך של בורותו גדולה שהייתה

הריחיים. ליד עמדו עת בכל בעלֿפה ללמוד נוהג

הירש, ירחמיאל בעיניו ר' גדול כמה עד האלה האנשים לשני ביחסיו הוכיח הבית, בעל
תכופות  איתו ושוחח רבה הערכה גילה קלמן אפרים לר' פשוט. אדם לבין למדן בין ההבדל
התייחס  קלמן אפרים ר' דווקא נפש. ושאט בוז גילה שמעון ברוך כלפי ואילו תורה, בדברי
היה  הוא השני, לפועל יחסו על הבית בעל את תכופות מוכיח והיה פשוטים לאנשים בידידות
טובה  תחזיק אל הרבה, תורה למדת "אם ז"ל: חכמינו מאמר את הירש ירחמיאל לר' מזכיר
קלמן  אפרים ר' עם להתווכח מעיז שאינו כמי בשקט, שומע היה הירש ירחמיאל ר' לעצמך",
היה  לא קלמן אפרים ר' כאשר במיוחד שמעון, ברוך כלפי יחסו את שינה לא הדבר אך הלמדן ,

ומדכאו. מעליבו בעבודה, בו מתעמר היה הוא נוכח.

לטחון. מה היה לא שבהם הימים אחד זה היה הבא: המחזה את נחום שמואל ראה פעם
מחלוקת  העירוב), (את באילן" "נתן של בסוגיה שיעורו את הירש ירחמיאל ר' השמיע בוקר אותו
מרומם. רוח במצב כך משום עצמו וחש  חריף, פלפול אמר זה בעניין ל"ג). (עירובין ורבנן רבי

ויכוח. ביניהם והתפתח הפלפול, על קלמן אפרים  ר' בפני חזר לטחנה בא כאשר

שמעון  ברוך אפוא, התכנס, לעשות. מה היה לא ובטחנה בתורתם, שקועים היו הלמדנים שני
דברי  את להבין מסוגל שאינו על הנפש עגמת מפני אולי תהלים. פסוקי לומר והחל בפינתו

מעיניו. זולגות דמעות החלו התורה,
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שמעון  שברוך הבחין הירש ירחמיאל ור' התורנית, שיחתם את הלמדנים שני סיימו בינתיים
אך  בהתלהבות, אותם ואמר שבתהלים, ההלל לפרקי הגיע הוא בדמעות. ומתמוגג תהלים אומר
משובשות. מפיו יצאו רבות מלים בשלמותן. המלים את שיאמר מבלי העםֿארצית בדרכו

ולעג: זלזול של בטון באומרו והפסיקו, שמעון לברוך ניגש הירש וירחמיאל

לאחר  אותו". אתה מבכה שאף אלא וקוברו, ההלל את הנ שקוטל שמעון, ברוך די, ְִ"לא
שלו. מה"חכמה" בצחוק פרץ דבריו, את שסיים

ומושפל. מבויש וישב נדהם, שמעון ברוך

יהודי, מפי היוצאת לקב"ה שבח של מלה מכל כי אומרים "חכמינו רתח: קלמן אפרים ר'
ידם  שעל אלה עבור יושר מליצי נעשים המלאכים פשוט. אדם או למדן זה אם בין מלאך, נברא

בדבריו. נשמעה חריפה תוכחה  של נימה נקראו.

"המלאכים  קלמן: אפרים ר' של הערתו על והגיב לצחוק, עדיין המשיך הירש ירחמיאל ר'
ונכים...". מומין בעלי הם לשער, יש שמעון, ברוך של אלו כגון ממלים שנבראים

מחי  הנבראים המלאכים נראים לדעתך, קלמן "וכיצד, אפרים ר' שאל - שלנו"? התורה דושי
עצמית. ביקורת של בנימה

וחזקים, בריאים "הם - בפשיטות הירש ירחמיאל ר' השיב - ידינו" על הנבראים "המלאכים
הכבוד". לכסא היישר וזמרה בשירה ופורחים כשמש, מאירים הם וחלמיש, מברזל יצוקים

מומין  בעלי שהם המלאכים כי לי נדמה קלמן] אפרים ר' [=ענה הירש! ירחמיאל ר' "לא,
מברזל". ויצוקים וחזקים בריאים הם שלדעתך מהמלאכים יותר הקב"ה לפני חביבים דבריך, לפי

ר' של בנוכחותו שמעון בברוך לפגוע שלא נזהר מאז כך. על השיב לא הירש ירחמיאל ר'
מנהגו  כלפי ובמיוחד שמעון ברוך של תמימותו כלפי טינתו מאז גדלה מאידך קלמן. אפרים
על  להוכיחו החל אף הוא בצבור. להתפלל כדי הכנסת לבית ביום פעמיים הליכה על להקפיד

הכנסת. לבית להליכה זמן  "מבזבז" והוא באמונה מלאכתו עושה שאינו 

לחוות  זכות כל לך "ואין בצבור: להתפלל הכנסת לבית ללכת זכותו על עמד שמעון ברוך
מהעבודה". הנני פטור טובים וימים שבשבתות כשם זה, בעניין דעה לי

"בשביל  - לפגוע בכוונה הירש ירחמיאל ר' השיב - לתפילותיך" זקוק אינו הקב"ה "אבל
בבית". בתפילה די כמותך עםֿהארץ

- אמר - אעשה" "מה בעיניו: ניקוו ודמעות שמעון, ברוך של לליבו מאוד נגעו הדברים
לסחיבת  זמני את להקדיש עלי נגזר לכך ונוסף למדן, להיות כדי כישרונות לי העניק לא "והקב"ה

שיעור"?! לשמוע פנאי לי שיישאר מבלי שקים,

את  שאול. יצחק ר' של חברו מהרקי, יחיאל שלום ר' בשם אחיין, היה הירש ירחמיאל לר'
לתורת  מכבר נתפס יחיאל שלום ר' בנים. חשוך שהיה כיון בביתו החזיק הזה האחיין

לו: אמר והפשוט, התמים שמעון ברוך את מעליב דודו את שמע וכאשר הבעלֿשםֿטוב,

התמים  הלב בעלי הפשוטים היהודים בעיניו חביבים כי אמר הבעלֿשםֿטוב דודי! -
בלמדנותם. המתגאים הלמדנים מאשר והטהור
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שהחל  הטוחן, על השפיעו ודבריו ותלמידיו, הבעלֿשםֿטוב על בהרחבה לו סיפר הוא
שמעון. לברוך יותר יפה בצורה להתייחס

*

שאול: יצחק רבי עלֿידי שנמסרו הבעלֿשםֿטוב, מתורות

למטה  הנשמה את שולח והקב"ה דרקיעא, במתיבתא הקב"ה מפי תורה לומדת הנשמה א.
תורה  בענייני "אני" במדרגת באמת שהוא מי אפילו ל"אין". ה"אני" את להפוך כדי הזה לעולם
היהודי  של התמימה הפשטות לעומת אפסותו את לדעת "אין", - מה"אני" לעשות צריך ומצוות

הפשוט.

*

נעשית  - זכה לא חיים, סם לו נעשית - "זכה ב): עמוד ע"ב, דף (יומא ז"ל חכמינו אמרו ב.
הוא  (כאשר לה באומן רבא): שאמר (וזהו  רבא דאמר והיינו  התורה), לימוד (לגבי מיתה סם לו
- בה) מאמין אינו (כאשר לה אומן בלא חיים), סם היא (הרי דחיי סמא - בתורה) - בה מאמין
הלא  - התורה לימוד בעניין אמונה ושל זכות של עניינם מה המוות)". סם (הריהי דמותא. סמא
בדבר  היא אמונה הלא זאת: ועוד המוח? ביגיעת נקנים ומדע חכמה וכל חכמה, היא התורה
פ"ח  (דף שבת בגמרא והנה - האמונה. עניין  בה נופל אין חכמה שהיא ותורה  מהשכל, שלמעלה
רש"י: ופירש דמותא", סמא - בה למשמאילים דחיי, סמא - בה למיימינים רבא: "אמר ב): עמוד
פשוטה  באמונה לדעת צריך תורה הלומד סודה". לדעת וטרודים כוחם בכל עסוקים - "למיימינים
לדעת  השכל את  ולאמץ המוח את לייגע ועליו פנימי, סוד יש תורה של ודיבור דיבור בכל כי
אם  - "זכה" וזהו: התורה. בלומד וזיכוך טוהר פועל כזה לימוד רק שבה. הפנימי הסוד את
חיים. סם לו נעשית כזה, באופן ללמוד יוסיף אם הרי - הלימוד ידי על זך נעשה תורה הלומד
שבתורה), הפנימיות את מחפש שאינו (כיון התורה לימוד עלֿידי זך נעשה לא תורה הלומד ואם

דמותא. סמא לו נעשית אז - וגס עב נעשה הוא אדרבא, אלא,

*

יראת  היא "ירושלים" תורה". דין על דיניהם שהעמידו על אלא ירושלים חרבה "ולא ג.
מחזקת  - הדין משורת ולפנים שמים, היראת מחרבת תורה דין פי על רק שהיא וההנהגה שמים,

שמים. היראת
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תרפ"א  סיון כ"ד ב"ה,

אי"א  וו"ח הנכבד הרב היקר, תלמידינו

שי' אלי' אברהם מוה"ר

וברכה  שלום

מ"ה  סך פערעואדין בג' סיון וב' מער"ח שילוחם

בכל  להצליחם בעזרם יהי' והשי"ת התקבל, רו"כ אלפים

בגו"ר. עניניהם

קדש, בהיכל קראהו ושלחתיו התקבל, שלו הפ"נ

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד באהל

שועתו. יקבל תפלה ושומע

כהיום  וגם ידעתי, לא כי החייתני, ידך כתב בראותי

אצלי. היו דברים הרהורי וכמה אתך, מהנעשה אדע לא

ששלחתי  כללים המכתבים על נוסף פעמ[י]ים לך כתבתי

יחיו  התמימים תלמידינו לכל הכללי הא' פעמים ד' או בג'
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העתק  עם לאנ"ש הכללי והב' - תר"פ - העבר מקיץ

הד' ומטרתה, רבינו קופת התייסדות אודות והג' הצוואה,

לך  כתבתי פעמיים או פעם וגם היאצ"ט, יום דבר על

אותי  שציער דבר מענה, השגתי לא אלה, כל ועל ביחוד.

ידידינו  מכתבי הוא דעתי שהניח מה אחת רק  במאד.

בדבר  אושוועט, אודות לי שכתב מנעויל, שו"ב שי' הרח"ד

שי'. ראא"פ התמים להרב לכתוב העניני' כל

וביותר  הארוכה, הדומי' במאד לי יקשה כהיום וגם

כזו, ארוכה דומי' אחרי בנימוס, והצנום הקצר, הדיבור

או  במאד, נעימי' הבלתי דברים, כמה על לדעת המראה

חפץ  שאין או - והמוח הלב לחיצת מפני - לדבר מה שאין

לדבר  כח שאין או - התורה באור ח"ו היאוש מפני - לדבר

יחד, וכולם מהם, אחד כל אשר - שקר של השפלות מפני -

החסידות, בתורת ומאוסים פסולים מהם, והמסתעף

ונתונה  המסורה העבודה מהלך על מאד במאד ופועלים

אותו. בבריאתו ית' הבורא בכוונת ואיש, איש לכל

אל  יתאימו ואשר בריותיו, בטוב החפץ האלקים

המעלות, רום עד בוא היכולת למו, נתן שיצרם, תעודתם

לו  ויברא החומר, על הצורה שיתגבר הנפש, במעלת

וגסותו. מחומריותו צאת יוכל ידן על אשר כנפיים

מגיע  וראשה הבשר בלב מעמדה אשר הראשונה והשליבה

היא  באלו, אלו ומקושרות משולבות בשליבות השמימה,

בכלל. האנושי בחברת ומועיל מתוק פריו אשר האהבה,

להיותו  החי על האדם במעלת העיקרים יבאר וכאשר

וחל  טבעו עצם מצד הקיבוץ אל מוכרח בטבעו, ישת מדיניי

וזה  רוקם זה טוה, וזה שוזר זה וטוחן, קוצר זה מזגו,

יתקבצו  כולם ומבין בונה, וזה עצים כורת זה תופר,

החכמות  יתפתחו כי מוכרח מזה אשר הגוף, מוכרחי

גם  יתגדלו כי מוכרח ממילא בדרך אשר המעשה, בחכמת

- הנפש מזון כלומר - מזונה אשר הנפשיות, חכמות

הגוף. מזון שמוכרח כמו מוכרחת

החברה  בנועם זה כל את המביאה והמסילה

אלפי  חיו בה אשר והריעות, האהבה היא וההתוועדות

התאחדו  ידה ועל בה ונצורות, גדולות בה וראו איש

האחד  מאושרים, ויהיו עזרו, רעהו את איש ָוהושלבו,

התחלק, עמו נפשי ענג בו, וחבירו בחבירו, נחמתו מצא

ואיש  זמן, ובכל שהם, מקום בכל השתתף, ח"ו בצערו וגם

תקווה  מלא לבו כי ויחידי, בודד עצמו מצא לא מהם

ובכל  עת בכל עמו והוא עמו, אתו חי החי רעהו באהבת

בידעו  ח"ו, ומצוק צר בעת גם חי' לנפש האדם ויהי שעה,

להפיג  נפשו לעודד יוכל ואשר רעהו, בשלום לו אור כי

שמי  לטוהר המשולה לב, מטוהר היוצאים בדברים צערו,

חושך  בליל מתנוצצים אור בכוכבי המשובצה רקיע

הלחוץ  רעהו את בדברו והגיונו האדם לב רוח כן ָואפילה,

ר"ל  החשך תהום יאיר אהבתו בכח אשר והנדכא, הנשבר

מהמון  כח בלי והמפרפר המצטער, פני על המסוכה

עולמו  חלל את והממלאים אותו, הסובבים הענינים

יסודם, בגשם אשר זמניים, אם שיהיו, איזה יהיו בחיים

שדי  אל בנשמת מעל בשמים אשר ומוסריים, רוחניים או

תקועים.

אנשים  רגלינו, כף ומדרך צעד כל על פגשנו כזאת

אהבת  והיא לאגדם, אחד תוכן אשר לרעהו, איש קרובים

נמצא  לא לזאת ואשר ויושר, בתום שהתבוללה האנוש

מועיל, היותר באופן והידידות האהבה מלהתפתח לעצור

אוהבו, ידידו רעהו, קרבת ואיוה דרש חפץ אחד וכל

פנינים  התגלגלו וכה ובמישור, בצדק באמת ריעים והשגת

שנים  בהפגש המחזה הי' נעים מה עיר, בחוצות יקרים

כלה  טרם בעוד ישמחו, בזה וזה יתענגו, זה את זה יחדיו,

וידידים  מכירים הלא מספר, כבר רעהו הנה לדבר, ַהאחד

אתו  הנעשה מכל למו מלגלות עצור יוכל ואיך המה הם

על  ושמחות בגיל לבותיהם ויתמלאו פנימה, ובביתו עמו,

גדותיהם. כל

בכלל, האלקים בעבודת האהבה, היא יקרה מה

בהגבל[ו]תי' כי אם אשר בעבודה, לעוסק הבאה והתועלת

פנים  אבל נבדלים, מהותים שני ויחוד קירוב נשארת,

לאחד  לאחת, רק מוקדשת כולה בהיותה לה, ַאחרת

ותעצומות, עוז ליתן ולסעד, לחזק ולנחם, לעודד ולקשר,

גם  מעמד החזק ויוכל רגשותיו, על האדם יגבור בזה אשר

והא  המצוקות, התלאות, המון שטף זרם ה"י,נגד נחות,

במדות, היחידה - חברים ודיבוק הריעים אהבת - והיא

בארחות  נתיבה ולגזור דרך, החיים בים תת תוכל ֵאשר

התחבר  האחת והיא הנכון, בסיסו על איש להעמיד תבל,

בכל  לאחדים, ולהיות ולאחדם לקשרם אנשים והתאגד

להם. אשר

נתונה  היא כאשר בהיר, אור תפיץ הלזו, טובה האבן

על  לא הלא כי מעשהו, כלכל איך לאשורו דבר מבין ביד

להתענין  ענין בו בהמוצא אם כי האדם, יחי' בלבד הלחם

הוא, רק הוא כאלו עצמו, את לראות חייב אחד וכל בו,

הן  יוכל, אשר בכל הרבים, את לזכות בדבר, המחוייב

שידו  מקום ובכל לו, בהסביב והן משכנו, ומקום בעירו

מגעת.

מבלי  טוב, ועשות הסכם אלא בעולמנו, לנו אין

רבים  אשר והרוחני, החומרי הפרטי, מצבינו עם התחשב

אחרי  ר"ל התלאות בים - שווימען - שחים מאתנו

תסבול  לא אשר תפארתינו, הוד בהלקח הגדולה האבילות

תיקל. ולא תפוג לא עין בדמע וגם ועיקר, כלל המוח

לאזור  הדעת מישר ועוז, כח לנו הנותנת היא אמנם

ד' ידידינו, אחינו את ולעודד הרוחני מצבינו להטבת כחינו
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

שכלינו, יד תשיג אשר ככל ולהעירם להאירם יחיו, עליהם

הוד  בזכות בעזרינו, יהי' כי עליון אל ורחמי לחסדי לקוות

בלי  ואשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

כי  עלינו, שמים רחמי ומעורר אתנו, הנהו חי חי ספק

ית'. רצונו עשות נפשינו בעוזרי היות אלוקה יואיל

חרוץ, ועושה פועל רואה הנני ובך ידי, אשים עליך

אותך  הסובב והיאוש העצבות תעזוב באם ית', בעזרתו

אשר  בקול שמוע אתה, עמי אתי ואם קדם, ומימי מאז

ומה  לכל, היא יקרה העת ממך, דורש הנני אותה נצטויתי,

בחסדי  בידם, והפרחתם רבים הצלחת אשר לאלו, גם

כמוך  ובודד עוזב קר להיות רשאים אינם נתונה, האל,

דורש  והשלום, האמת על העמידך אשר ורבך, רבינו היום.

ישראל, בהדרת התורה, בהרמת תעבוד עבוד כי מאתך

היום. עד שהנך כמו היות רשות כל לך ואין וגאונו, קרנו

לשימת  ראוים יהיו אשר מכתביך, קבל הנני מקווה

והענוה, השפלות את עזוב לבבך, מסגר פתח לב,

התענין  ופועל, עבודה תמורתם וקח הפסולות, המטבעות

אשר  ריעיך, אחיך את בכתובים בוא תוכל, אשר בכל

לשמוע  ותאבים טובים וגם - האל יברכם - המה רבים

אשר  בכל אליך פניו הוי' ויאר פנימה. מלב יוצא קול הוד

ברו"ג. תעשה

. . וממצב. הפרטי משלומך לדעת אחפץ מאד

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר דוד שי'

שלום וברכה!

ציון כ"ק  על  בו, ואקראהו אי"ה בהיותי  היום קבלתי מכתבו מט"ו סיון עם הפ"נ המוסגר 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ינחנו  ויה"ר אשר השי"ת  שי'.  וכו'  בדירת חותנו הרה"ח  נסתדר  שמחתי לקרוא במכ' אשר 

לקבוע  שיוכל  באופן  פרנסתו  וימצא  בגו"ר,  לפניו  המתאימה  ההסתדרות  לו  וימציא  הנכונה  בדרך 

עתים לתורה בנגלה ודא"ח בשופי. וזכות הגדול שבא בחלקו להאיר את העולם כולו ע"י הדפסת ספרי 

נשיאינו נשיאי חב"ד, יעמוד לו ולכל ב"ב שי' לחיים ולשלום בגו"ר, חיים מלאים כל טוב ואור של נר 

מצוה ותורה אור ומאור שבתורה, ואקוה שיוכל לבשרני בשו"ט בזה וכן מבריאות הנכונה של כב"ב 

שי'.

בברכת הסתדרות המתאימה בגו"ר בקרוב ממש.

מ. שניאורסאהן

בטח זוכר מה שכתבתי אליו בעוד היותו באשכנז, שיסדר את החשבון, בכדי לברר מה שמגיע 

לו בקשר עם ענין ההדפסה, שכפי המסופר לי הנה השקיע בזה הן ממון והן טרחה וכו' וכו'. ובמילא 

מסופקני ג"כ אם לקח לו שכר טרחה, ובטח יסדר את כל החשבונות כדבעי למהוי, ויודיע המעשה כמו 

שהי' מבלי להעלים את ההוצאות שהיו בפועל, כן בטח לקח עמדו ע"ח הנ"ל ספרים ממה שהו"ל על 

ידו, אשר תהי' בזה תועלת נוספת, שעי"ז יהיו הספרים באה"ק ת"ו.
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êúåìòäá úùøô
çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ

åéìà zøîàå ïøäà-ìàéðù ,ïåùàøúøpä-úà Eúìräa ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ
:úBøpä úráL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«

âäìrä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøðãäæå ¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤̧

-ãr dëøé-ãr áäæ äL÷î äøðnä äNrî©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©
ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

äNr ïk äLî-úà:äøðnä-úàô(éåì)äøaãéå ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà ýåýéåéða CBzî íiåìä-úà ç÷ §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´
:íúà zøäèå ìàøNéæíøäèì íäì äNrú-äëå ¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈

-ìk-ìr ørú eøéáräå úàhç éî íäéìr äfä©¥¬£¥¤−¥´©¨®§¤«¡¦³©̧©Æ©¨
íäéãâá eñaëå íøNa:eøähäåçøt eç÷ìå §¨½̈§¦§¬¦§¥¤−§¦¤¨«§¨«§Æ©´

éðL-øôe ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤©¥¦¬
:úàhçì çwz ø÷a-ïáèíiåìä-úà záø÷äå ¤¨−̈¦©¬§©¨«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½

éða úãr-ìk-úà zìä÷äå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈¤¨£©−§¥¬
:ìàøNé(ìàøùé)éýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äå ¦§¨¥«§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®

ëîñå:íiåìä-ìr íäéãé-úà ìàøNé-éðá e §¨«§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«
àééðäåýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:ýåýé úãár-úà ãárì eéäå ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«
áéíéøtä Làø ìr íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®

äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNråÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ
:íiåìä-ìr øtëì ýåýéìâéíiåìä-úà zãîräå ©«Ÿ̈½§©¥−©©«§¦¦«§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½

äôeðz íúà zôðäå åéðá éðôìå ïøäà éðôì¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈
:ýåýéìãééða CBzî íiåìä-úà zìcáäå ©«Ÿ̈«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´

:íiåìä éì eéäå ìàøNé¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr a zegiy ihewl)

˙B¯p‰ ˙‡ E˙BÏÚ‰a(ב (ח, ¿«¬¿∆«≈

אבל  הּכהן, לאהרן נאמר אמנם הּנרֹות הדלקת על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי

לעסק  חּיב אחד ׁשּכל ,ל לֹומר ּבזר". ּכׁשרה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"הדלקה

וצרי ׁשּבּׁשמים. לאביהם וקרּובן יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּב'הדלקת'

ּבכחֹות  'ּדֹולק' ה'נר' ׁשּיהא מאליה": עֹולה "ׁשלהבת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהיֹות

ל'מדליק'. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ּכ ְְִֵֶַַַָָעצמֹו,

éðùåèìäà-úà ãárì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤

:äôeðz íúà zôðäå íúà zøäèå ãrBîæèék ¥®§¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«¦Á
úçz ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®©Á©Á
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàæéíãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék Ÿ−̈¦«¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈
íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa äîäaáe©§¥®̈§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦

:éì íúà ézLc÷äçéúçz íiåìä-úà çwàå ¦§©¬§¦Ÿ−̈¦«¨«¤©−¤©«§¦¦®©¬©
:ìàøNé éðáa øBëa-ìkèéíiåìä-úà äðzàå ¨§−¦§¥¬¦§¨¥«¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹

ãárì ìàøNé éða CBzî åéðáìe ïøäàì | íéðúð§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ
øtëìe ãrBî ìäàa ìàøNé-éða úãár-úà¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−
âð ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìró ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤

:Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâaëäLî Nriå §¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤©©̧©¤¯
-øLà ìëk íiåìì ìàøNé-éða úãr-ìëå ïøäàå§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®Â§ÂŸ£¤

íiåìì äLî-úà ýåýé äeöéða íäì eNr-ïk ¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−§¥¬
:ìàøNéàëíäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiå ¦§¨¥«©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½

ðiåøtëéå ýåýé éðôì äôeðz íúà ïøäà ó ©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯
:íøäèì ïøäà íäéìráëíiåìä eàa ïë-éøçàå £¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À

ïøäà éðôì ãrBî ìäàa íúãár-úà ãárì©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤¥½¦§¥¬©«£−Ÿ
-ìr äLî-úà ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©

:íäì eNr ïk íiåìäñâë-ìà ýåýé øaãéå ©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîãëLîç ïaî íiåìì øLà úàæ ¤¬¥«Ÿ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧

úãára àáö àáöì àBáé äìrîå äðL íéøNrå§¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−
:ãrBî ìäàäëàávî áeLé äðL íéMîç ïaîe ¬Ÿ¤¥«¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´

:ãBr ãáré àìå äãáräåëåéçà-úà úøLå ¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ©«£−Ÿ«§¥¥̧¤¤¹̈
ì ãrBî ìäàaãáré àì äãárå úøîLî øîL §³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ

:íúøîLîa íiåìì äNrz äëkô ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qw 'nr a ycw zexb`)

Ï‡¯NÈ È·a ¯Îa ÏÎ ÈÏ Èk(טז (ח, ƒƒ»¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈
אּתה  אף רחּום הּוא מה לֹו", ּדֹומה "הוי רז"ל ְֱֵֶַַַַַַָָאמרּו

ּבעת  יׂשראל ּבכֹורי את ּפדה הּקּב"ה מה ּכאן: ואף ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָרחּום.

להּציל  ּבידֹו) ׁשהּדבר (מי להׁשּתּדל עלינּו אף ּבכֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּכת

ואף  הּגֹוים. ּבין יּטמעּו ׁשּלא יׂשראל וילדֹות ילדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאת

אדרּבה: הרי - הּבן ּפדיֹון אין ּובכהן הּוא", ּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁש"אלקיכם

ּגּופֹו ּכיֿאם לפדֹותֹו, ּכדי סלעים חמּׁשה מסּפיקים לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֹּבכהן

עלֿידיֿזה. ְְִֵֵֶַַנתקּדׁש

éùéìùèàéðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â
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Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä äðMa©¨¨̧©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤
:øîàì ïBLàøäáçñtä-úà ìàøNé-éðá eNréå ¨«¦−¥«Ÿ§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©

:BãrBîaâïéa äfä Lãça íBé-øNr äraøàa §«£«§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯
ç-ìëk Bãrîa Búà eNrz íéaørä-ìëëe åéúw ¨«©§©²¦©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨

:Búà eNrz åéètLîãéða-ìà äLî øaãéå ¦§¨−̈©«£¬Ÿ«©§©¥¬¤²¤§¥¬
:çñtä úNrì ìàøNéäçñtä-úà eNriå ¦§¨¥−©«£¬©¨«©©©«£´¤©¤¿©

íéaørä ïéa Lãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦
øaãîaïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk éðéñ §¦§©´¦®̈Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNråeéä øLà íéLðà éäéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§¦´£¨¦À£¤̧¨³
çñtä-úNrì eìëé-àìå íãà Lôðì íéàîè§¥¦Æ§¤´¤¨½̈§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©
íBia ïøäà éðôìå äLî éðôì eáø÷iå àeää íBia©´©®©¦§§º¦§¥¬¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬

:àeääæeðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiå ©«Â©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§
áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì íéàîè§¥¦−§¤´¤¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹
:ìàøNé éða CBúa Bãrîa ýåýé ïaø÷-úà¤¨§©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«

çäeöi-äî ärîLàå eãîr äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
:íëì ýåýéôè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå §Ÿ̈−¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

éäéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤¬
Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì | àîè̈¥´¨¤¿¤Á§¤̧¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ

:ýåýéì çñô äNrå íëéúøãìàééðMä Lãça §Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤©¥¦¹
Búà eNré íéaørä ïéa íBé øNr äraøàa§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´Ÿ®

:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìráéepnî eøéàLé-àì ©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª««Ÿ©§¦³¦¤̧Æ
çñtä úwç-ìëk Bá-eøaLé àì íörå ø÷a-ãr©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®§¨ª©¬©¤−©

:Búà eNréâéCøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå ©«£¬Ÿ«§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤
Lôpä äúøëðå çñtä úBNrì ìãçå äéä-àì«Ÿ¨À̈§¨©Æ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤

k äénrî àåääáéø÷ä àì ýåýé ïaø÷ | é ©¦−¥«©¤®¨¦´¨§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ
:àeää Léàä àOé Bàèç Bãrîaãéøeâé-éëå §´Ÿ£½¤§¬¦−̈¨¦¬©«§¦«¨¸

çñtä úwçk ýåýéì çñô äNrå øb íëzà¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬©¤²©
øbìå íëì äéäé úçà äwç äNré ïk BètLîëe§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½§©¥−

:õøàä çøæàìeñ §¤§©¬¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr g zegiy ihewl)

'‰Ï ÁÒÙ ‰NÚÂ . . ‰˜Á¯ C¯„a B‡(ט (ט, ¿∆∆¿…»¿»»∆««
ּבידֹו מסּפיקין אין ואׁשּוב, אחטא "האֹומר אמרּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָרז"ל

ּבמֹועדֹו הּפסח את הקריב ׁשּלא מי אמנם, ּתׁשּובה". ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות

ׁשאינֹו מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא - ׁשני ּפסח על ׁשּסמ ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום

למי  אפילּו ּתּקּון ּכאן ׁשּיׁש הרי ׁשני; ּפסח לעׂשֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיכֹול

מּלכּתחּלה  ּכאן ׁשאין ּבלבד זֹו ולא ואׁשּוב". "אחטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאֹומר

האדם  אדרּבה: אּלא ּבידֹו", מסּפיקין "אין ׁשל הענין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכל

‰eËˆ.ׁשני ּפסח להקריב ƒ¿«»ְְִִֵֶַַ

éòéáøåèïðrä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ
-ìr äéäé áøráe úãrä ìäàì ïkLnä-úà¤©¦§½̈§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©

:ø÷a-ãr Là-äàøîk ïkLnäæèãéîú äéäé ïk ©¦§¨²§©§¥¥−©«Ÿ¤¥µ¦«§¤´¨¦½
:äìéì Là-äàøîe epqëé ïðräæéúBìrä éôìe ¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨§¦º¥«¨³

ìrî ïðräìàøNé éða eòñé ïë éøçàå ìäàä ¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−§¥´¦§¨¥®
éða eðçé íL ïðrä íL-ïkLé øLà íB÷îáe¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−§¥¬

:ìàøNéçéét-ìrå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìr ¦§¨¥«©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬
ïkLnä-ìr ïðrä ïkLé øLà éîé-ìk eðçé ýåýé§Ÿ̈−©«£®¨§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈

:eðçéèééøàäáeíéaø íéîé ïkLnä-ìr ïðrä C ©«£«§©«£¦¯¤«¨¨²©©¦§−̈¨¦´©¦®
àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¯§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ

:eòqéëøtñî íéîé ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨¨²¨¦¬¦§−̈
ýåýé ét-ìrå eðçé ýåýé ét-ìr ïkLnä-ìr©©¦§¨®©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−

:eòqéàëø÷a-ãr áørî ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤
ðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðrä äìrðåäìr §©«£¨¯¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬

:eòñðå ïðräáëíéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bà ¤«¨−̈§¨¨««Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À
éøàäaïðrä Cì ïkLnä-ìreðçé åéìr ïkL §©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬

:eòqé Búìräáe eòqé àìå ìàøNé-éðáâëét-ìr §¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦®̈§¥¨«Ÿ−¦¨«©¦³
úøîLî-úà eòqé ýåýé ét-ìrå eðçé ýåýé§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦®̈¤¦§¤³¤

:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr eøîL ýåýéô §Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«
éà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáEì äNr ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ£¥´§À

eéäå íúà äNrz äL÷î óñk úøöBöç ézL§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´Ÿ®̈§¨³
:úBðçnä-úà òqîìe äãrä àø÷îì Eì§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

âéìà eãrBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãrä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàãéìà eãrBðå eò÷úé úçàa-íàåE ¬Ÿ¤¥«§¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ

:ìàøNé éôìà éLàø íéàéNpääízr÷úe ©§¦¦½¨¥−©§¥¬¦§¨¥«§©§¤−
úBðçnä eòñðå äreøzíéðçä:äîã÷ §¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨

åíéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äreøz ízr÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:íäérñîì eò÷úé äreøz äðîézæìéä÷äáe ¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«§©§¦−

:eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úàçïøäà éðáe ¤©¨®̈¦§§−§¬Ÿ¨¦«§¥³©«£ŸÆ
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úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBòèíëöøàa äîçìî eàáú-éëå −̈§Ÿ«Ÿ¥¤«§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À

úøööça íúòøäå íëúà øøvä øvä-ìr©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ
ízrLBðå íëéäìà ýåýé éðôì ízøkæðå§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−

:íëéáéàîéíëéãrBîáe íëúçîN íBéáe ¥«Ÿ§¥¤«§¸¦§©§¤´§«£¥¤»
ìr úøööça ízr÷úe íëLãç éLàøáe§¨¥´¨§¥¤¼§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µ
ïBøkæì íëì eéäå íëéîìL éçáæ ìrå íëéúìòŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®§¨¸¨¤³§¦¨Æ

:íëéäìà ýåýé éðà íëéäìà éðôìô ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÈÓÏL ÈÁ·Ê ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ(י (י, «……≈∆¿«ƒ¿≈«¿≈∆
‰ÏBÚ.' לה מחלט לבּטּול רֹומז לה', ּכליל ׁשהיא ,ÌÈÓÏL, »ְְִִִֵֶַַָָֻ¿»ƒ

הבנה  מּתֹו ה' לעבֹודת רֹומז לּבעלים, הנאה ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש

צריכה  העבֹודה ּתחּלת ּכי לׁשלמים, עֹולה קדם לכן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָוהּׂשגה.

והכנעה. ּבּטּול מּתֹו ְְְִִִַָָלהיֹות

éùéîçàéíéøNra éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´
:úãrä ïkLî ìrî ïðrä äìrð Lãçaáéeòñiå ©®Ÿ¤©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«©¦§¯

ïðrä ïkLiå éðéñ øaãnî íäérñîì ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ¤«¨−̈
:ïøàt øaãîaâéýåýé ét-ìr äðLàøa eòñiå §¦§©¬¨¨«©¦§−¨¦«Ÿ®̈©¦¬§Ÿ̈−

:äLî-ãéaãéäãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå §©¤«©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²
-ïa ïBLçð Bàáö-ìrå íúàáöì äðLàøä¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½©§−¤

:áãðénråèìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìrå ©¦«¨¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨®̈§©§¥−
:øreö-ïaæèáàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìrå ¤¨«§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈
:ïìç-ïaæé-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäåéðáe ïBLøâ ¤¥«Ÿ§©−©¦§®̈§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´

:ïkLnä éàNð éøøîçéïáeàø äðçî ìâc òñðå §¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨«§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−
:øeàéãL-ïa øeöéìà Bàáö-ìrå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½¡¦−¤§¥«

èé-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìrå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeöë-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìrå ¦«©¨«§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤
:ìàeòcàëLc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå §¥«§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®

-úà eîé÷äå:íàa-ãr ïkLnäáëìâc òñðå §¥¦¬¤©¦§−̈©Ÿ¨«§¨©À¤²¤
Bàáö-ìrå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½

:ãeäénr-ïa òîLéìàâëéða ähî àáö-ìrå ¡¦«¨−̈¤©¦«§©̧§½̈©¥−§¥´
:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîãëähî àáö-ìrå §©¤®©§¦¥−¤§¨«§©̧§½̈©¥−
:éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðaäëäðçî ìâc òñðå §¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«§¨©À¤µ¤©«£¥´

óqàî ïã-éðá-ìrå íúàáöì úðçnä-ìëì §¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ¨®§©

:écLénr-ïa øæréçà Bàáöåëéða ähî àáö-ìrå §¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«§©̧§½̈©¥−§¥´
:ïøër-ïa ìàérât øLàæëéða ähî àáö-ìrå ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´
:ïðér-ïa òøéçà éìzôðçë-éðá érñî älà ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¥²¤©§¥¬§¥«

:eòqiå íúàáöì ìàøNéñèëäLî øîàiå ¦§¨¥−§¦§Ÿ®̈©¦¨«©´Ÿ¤¤À
| íérñð äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçìÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼«Ÿ§¦´
ïzà Búà ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´
áBè-øac ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−

:ìàøNé-ìrì-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå ©¦§¨¥«©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤
:Cìà ézãìBî-ìàå éöøààìáærz àð-ìà øîàiå ©§¦²§¤«©§¦−¥¥«©¾Ÿ¤©−̈©«£´Ÿ

zrãé ïk-ìr | ék eðúàeðl úééäå øaãna eðúðç Ÿ®̈¦´©¥´¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈
:íéðérìáìáBhä | äéäå eðnr Cìú-ék äéäå §¥¨«¦§¨−̈¦«¥¥´¦®̈§¨¨´©´

:Cì eðáèäå eðnr ýåýé áéèéé øLà àeää©À£¤̧¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«
âììL Cøc ýåýé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸

ìL Cøc íäéðôì rñð ýåýé-úéøaíéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½
:äçeðî íäì øeúìãìíîBé íäéìr ýåýé ïðrå ¨¬¨¤−§¨«©«£©¯§Ÿ̈²£¥¤−¨®

:äðçnä-ïî írñðañ §¨§−̈¦©©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr ek zegiy ihewl)

Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰ ˙È¯a ÔB¯‡Â(לג (י, «¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆
ÌÈÁpÓ ˙BÁeÏ È¯·L B·e(רׁש"י) ƒ¿≈À»ƒִַ

˙BÁeÏ È¯·L ּכדי הּדרּוׁשים ּובּטּול, לׁשפלּות רֹומזים - ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵַ

(ועלֿידיֿזה  ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ּכמאמר ּתֹורה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ'לקחת'

הּוא  הּקּב"ה ּכי הּדבר, וטעם ."ּבתֹורת לּבי ּפתח ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּדוקא)

ּתֹורתֹו. לגּבי הּדין והּוא ּבֹו, ּתֹופס נברא ׂשכל ואין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאיןֿסֹוף,

יּוכל  אז רק ּכי מחלט, לבּטּול להּגיע הּנברא צרי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻלכן

חכמה ּבאמת ׁשהיא ‡È˜Ï˙להּׂשיג הּתֹורה, את ו"לקחת" ְְֱִֶֶַָָ¡…ƒְִֶֶַַַָָ

לּנברא. מעל ְְִֵֶֶַַָּבעצם

éùùgäì| äîe÷ äLî øîàiå ïøàä rñða éäéå©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå ýåýééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

åìéôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
:ìàøNégôàéàòø íéððàúîk írä éäéå ¦§¨¥«©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−

ía-ørázå Btà øçiå ýåýé òîLiå ýåýé éðæàa§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ
:äðçnä äö÷a ìëàzå ýåýé Làáírä ÷röiå ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬©©«£¤«©¦§©¬¨−̈

ò÷Lzå ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©−
:Làäâäøráz àeää íB÷nä-íL àø÷iå ¨¥«©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥®̈

:ýåýé Là íá äørá-ékãøLà óñôñàäå ¦¨«£¨¬−̈¥¬§Ÿ̈«§¨«©§ªÆ£¤´
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éða íb ekáiå eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a§¦§½¦§©−©«£®̈©¨ª´©¦§À©µ§¥´
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:eðéðér ïnä-ìà ézìaæàeä ãb-òøæk ïnäå ¦§¦−¤©¨¬¥¥«§©¾̈¦§©©−®
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ì írèk Bîrè äéäå úBâr Búà:ïîMä ãL Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬©¨«¤
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øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék øNä½̈¦¬−̈§¦§®̈¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈

:ízìëàåèéíéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì ©«£©§¤«´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦
àìå íéîé äøNr àìå íéîé äMîç | àìå§´Ÿ£¦¨´¨¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ

:íBé íéøNrëàöé-øLà ãr íéîé Lãç | ãr ¤§¦¬«©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ
-úà ízñàî-ék ïré àøæì íëì äéäå íëtàî¥«©§¤½§¨¨¬¨¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤
änì øîàì åéðôì ekázå íëaø÷a øLà ýåýé§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨

:íéøönî eðàöé äfàëúBàî-LL äLî øîàiå ¤−¨¨¬¦¦§¨«¦©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬
zøîà äzàå Baø÷a éëðà øLà írä éìâø óìà¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬¨«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨

:íéîé Lãç eìëàå íäì ïzà øNaáëïàöä ¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−¬Ÿ¤¨¦«£¯Ÿ
éâc-ìk-úà íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´¤¨§¥¬

:íäì àöîe íäì óñàé íiäôâëýåýé øîàiå ©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
äàøú äzr øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìàEø÷éä ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬¦§¤²£¦§§¬

:àì-íà éøáããëírä-ìà øaãéå äLî àöiå §¨¦−¦«Ÿ©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈
írä éð÷fî Léà íéráL óñàiå ýåýé éøác úà¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈

:ìäàä úáéáñ íúà ãîriåäë| ýåýé ãøiå ©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤©¥̧¤§Ÿ̈´
åéìr øLà çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðra¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ£¤´¨½̈
íäéìr çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéráL-ìr ïziå©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©£¥¤Æ

:eôñé àìå eàaðúiå çeøäåë-éðL eøàMiå ¨½©©¦§©§−§¬Ÿ¨¨«©¦¨«£´§¥«
éðMä íLå ãcìà | ãçàä íL äðçna | íéLðà£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈§¥Á©¥¦̧
àìå íéáúka änäå çeøä íäìr çðzå ããéî¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½§¬Ÿ

:äðçna eàaðúiå äìäàä eàöéæëørpä õøiå ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«©¨´¨©©½©
íéàaðúî ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈¦§©§¦−

:äðçnaçëäLî úøLî ïeð-ïa rLBäé ïriå ©©«£¤«©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²
:íàìk äLî éðãà øîàiå åéøçaîèëBì øîàiå ¦§ª−̈©Ÿ©®£Ÿ¦¬¤−§¨¥«©³Ÿ¤Æ

ýåýé ír-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³§Ÿ̈Æ
:íäéìr Bçeø-úà ýåýé ïzé-ék íéàéáð§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1039 'nr c zegiy ihewl)

eË˜ÏÂ ÌÚ‰ eËL(ח (יא, »»»¿»¿

eË˜ÏÂ eËL ,ÌÈÚL¯(א עה, (יומא ¿»ƒ»¿»¿

מן  לחם הּמן, ׁשּבּתֹורה. הּנגלה לחלק רֹומז סתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'לחם'

לרׁשע  ּגם נּתן ׁשהּמן העבּדה הּתֹורה. לפנימּיּות רֹומז ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים,

ּגם  הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות את להביא יׁש ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמלּמדנּו,

ּבּתֹורה. זה חלק ללמד ראּוי ׁשאינֹו יהּודי ל אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלרׁשע:

מחזירֹו החכמה) (סֹודֹות ׁשּבּה "הּמאֹור רז"ל: אמרּו ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּוכבר

ְָלמּוטב".
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éòéáùìéð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬
:ìàøNéàìçeøåíéåìN æâiå ýåýé úàî | òñð ¦§¨¥«§¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»

Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìr Lhiå íiä-ïî¦©¨¼©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤
éðt-ìr íéúnàëe äðçnä úBáéáñ äk íBéÆ½Ÿ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬

:õøàäáì-ìëå àeää íBiä-ìk írä í÷iå ¨¨«¤©¨´¨¨¿̈¨©Á©¸§¨
eôñàiå úøçnä íBé | ìëå äìélä-úàáéúë ©©¹§¨§´Ÿ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤

åìùäéø÷íéøîç äøNr óñà èérînä åéìOä©§½̈©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®
:äðçnä úBáéáñ çBèL íäì eçèLiåâìøNaä ©¦§§³¨¤Æ¨½©§¦−©©«£¤«©¨À̈
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íL-ék äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®¦¨Æ
:íéeàúnä írä-úà eøá÷äìäåàzä úBøáwî ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«¦¦§¯©©«£¨²

:úBøöça eéäiå úBøöç írä eòñðô ¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−©«£¥«
áéàúBãà-ìr äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²
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:ç÷ìáàìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå ¨¨«©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ

:ýåýé òîLiå øaã eða-íbâäLî Léàäåáéúë ©¨´¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«§¨¦¬¤−
åðòéø÷éðt-ìr øLà íãàä ìkî ãàî åéðr̈¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬

:äîãàäñãäLî-ìà íàút ýåýé øîàiå ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³
ìL eàö íéøî-ìàå ïøäà-ìàå-ìà íëzLìäà §¤©«£ŸÆ§¤¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤

ìL eàöiå ãrBî:ízLäïðr ãenra ýåýé ãøiå ¥®©¥«§−§¨§¨«©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈
eàöiå íéøîe ïøäà àø÷iå ìäàä çút ãîriå©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−

íäéðL:åäéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå §¥¤«©−Ÿ¤¦§¨´§¨®̈¦¦«§¤Æ
íBìça òcåúà åéìà äàøna ýåýé íëàéáð§¦´£¤½§Ÿ̈À©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−

:Ba-øaãàæïîàð éúéa-ìëa äLî écár ïë-àì £©¤«Ÿ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬
:àeäçúãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät «¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ

àì recîe èéaé ýåýé úðîúeøaãì íúàøé §ª©¬§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−
:äLîá écáraè:Cìiå ía ýåýé óà-øçiå §©§¦¬§¤«©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«

éúrøöî íéøî äpäå ìäàä ìrî øñ ïðräå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©
:úrøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå âìMk©¨®¤©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

àéúLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìr̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

áéBnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½

:BøNá éöç ìëàiåâé-ìà äLî ÷röiåýåýé ©¥«¨¥−£¦¬§¨«©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−
:dì àð àôø àð ìà øîàìôãéýåýé øîàiå ¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

íìkú àìä äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−
äðçnì õeçî íéîé úráL øâqz íéîé úráL¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´©©«£¤½

:óñàz øçàååèäðçnì õeçî íéøî øâqzå §©©−¥«¨¥«©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−
:íéøî óñàä-ãr òñð àì íräå íéîé úráL¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

æèøaãîa eðçiå úBøöçî írä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬
:ïøàtôôô ¨¨«
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ùéã÷ éöç
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:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
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BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr ` mgpn zxez)

‡e‰ ÔÓ‡ È˙Èa ÏÎa¿»≈ƒ∆¡»

ּדבר  ׁשּום לקחת אפׁשר ּכׁשאי נאמנּות ּׁשּיי מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה,

ּׁשרֹואים  מה ּכל ׁשּלא ּבכ היא הּנאמנּות אּלא, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהּבית.

אחד  ּתלמיד אליו ׁשּנכנס הּמּגיד, הרב על ּומסּפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמגּלים.

לחברייא  אמר א מּמּנּו, נפרד הּמּגיד לביתֹו. ׁשחזר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹקדם

והּתלמיד  הצליחּו, לא החברייא מּנסיעתֹו. אֹותֹו לעּכב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּינּסּו

הּמּגיד  לֹו אמר לא ּומּדּוע מת. לביתֹו, ּבבֹואֹו לדרּכֹו. ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹיצא

לגּלֹות. מּתר ּדבר ּכל לא ּכי – יּסע ׁשּלא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹֻּבמפרׁש

.oniq l"`lldn ,miweqt e"lw

øéèôîãé÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ
úráL øâqz íéîé úráL íìkú àìä äéðôa§¨¤½¨£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³

:óñàz øçàå äðçnì õeçî íéîéåèøâqzå ¨¦Æ¦´©©«£¤½§©©−¥«¨¥«©¦¨¥¬
àì íräå íéîé úráL äðçnì õeçî íéøî¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ´Ÿ

:íéøî óñàä-ãr òñðæèírä eòñð øçàå ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«§©©²¨«§¬¨−̈
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zea` iwxtl mixe`ia

ai dpyn a wxt
éìò áéáç Cøáç ïBîî éäé ,øîBà éñBé éaøéNòî ìëå .Cì äMøé dðéàL ,äøBz ãBîìì Cîöò ï÷úäå .ClLk EE ©¦¥¥§¦¨£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¥©§¨¦§¨¤¥¨§ª¨¨§¨©£¤

ì eéäé:íéîL íL ¦§§¥¨¨¦

ycew zegiyn zecewp
נאמר  הרי הקשה, לנו 1בתפארתֿישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושה משה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש
"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל  וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי "אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת
במצבו  תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל
הוא  תורה ללמוד החיוב עצם ולכן היורש, של בגילו או

הרמב"ם  כלשון בכולם, חייב 4שווה מישראל איש "כל -
מידת  מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת
תמורת  לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה  להבין 5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,
ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן  במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על
תורה ללמוד ירושה עצמך ולהשכיל שאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה
התורה  "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את
בהם  נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים עלֿידי נעשה

במסכת  לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטיֿשיחות,

מטותֿמסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם  כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :
שלא  כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם
שלו  שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה
ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל ברוךֿהוא. למקום עבודה
וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו  מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש
דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר
את  לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר
לצורך  אותו משמשים הם אך  חול עניני הם מעשיו - ה'
"יהיו  - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם 

החולין  עסקי כאשר והיא מזו, גבוהה מדריגה יש אך
משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלת עצמם לשם הקדושה

מצוה  היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה 8שמים"). זוהי .[
ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר  את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי
את  מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה
היה  צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר
שסדר  מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים
בדרגת  לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה
מעשיך  "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו"ם ולכן (לעכו"ם)", להם ולא מורשה "לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות
ה"ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת
מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ראש חודש תמוז, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

]מר שלום שי' לוין[

שלום וברכה!

לראות  נצטערתי  השביתה.  מפני  נתעכב  שכנראה  בסיון,  ד'  מיום  מכתבו  נתקבל  עתה  זה 

ממכתבו שלא קבל מענה שלי שנכתב לפני כמה וכמה חדשים.

ובעמדנו ערב חודש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, רצוני להדגיש בזה דבר בעתו בקישור עם 

מאסרו ושחרורו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, והוא עסקנותו בשטח החינוך, שעסק בזה משך נ"ה שנה מימי 

חייו. בן שמונה עשר שנה הי' כשאביו מינהו למנהל פועל של ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, אבל 

כבר מקודם לכן עסק בחינוך. ובכל ארצות נדודיו מיד בבואו התמסר לעבודת החינוך בראש וראשונה 

לכל שאר מפעליו. וכן הי' בארצות הברית שגם פה היתה ראשית עבודתו להקים רשת של מוסדות חינוך, 

התחל מפעולות בעד ילדים שאפילו א"ב לא ידעו ועד שלב לימוד תורה לעומקה של הלכה, הן בתורת 

הנגלה והן בתורת הנסתר, תורת החסידות פנימיות התורה. וזו היתה עבודתו כל ימיו ועלי' מסר נפשו 

בפועל ממש בימי היבסקצי', אבל זכות פעולות אלו היא שעמדה לו לצאת לחירות וביד רמה.

בודאי שאין כוונתי לספר פרשת יום הגאולה לשם כל המרבה לספר, אלא כמו שפירש בעל 

השמחה בעצמו ענין פרשת היום, הנה מאורעות הימים ההם צריכים להיות נר לרגלי כל אחד ואחד 

מאתנו להאיר לנו הדרך בניצול כל האפשריות ובכל השלבים בחינוך בני ובנות ישראל ברוח התורה 

והמסורה וערכי עמנו הנצחיים. ואם יש ענינים המונעים ומעכבים, מוכרח להתגבר עליהם אפילו אם 

נזקקים למדת מסירות נפש, ובפרט שאצלנו ב"ה אין זקוקים למסירות נפש אלא מסירות הרצון, וסוף 

סוף האמת מנצחת.

כדרך כל בני ישראל שחיבה יתרה נודעת להם בתור עם קשה עורף, הנני חוזר עוה"פ לנקודה 

להביא  מוכרחני  אם  כ'  לי  יסלח  הפעם.  עוד  ועכשו  במכתבי,  עלי'  חזרתי  ואשר  בהפגשנו  שדברנו 

הסתייגותי מעמדתו שטקס הפרוטוקול מגדיר את מסגרת פעילותו וכל השאר לא שייך אליו וכו'. ולא 

כך קבלנו מבית רבינו ככתוב לעיל בענין הלימוד מפרשת הגאולה די"ב-י"ג תמוז. ואם תמצא לומר 

עמדתו של כ' לא הולמת את המושג המקיף של חכמינו ז"ל שכדרכם בקדש הביעו בסגנון קצר - "חייב 

אדם לומר בשבילי נברא העולם", שיסודו של חיוב זה הוא בתפקידו של כל אחד מישראל להוציא 

לפועל את האחדות שבכל העולם והנקודה המשותפת שבשטחים הכי שונים בעולם - זאת אומרת שכל 

עניני העולם יש להם שייכות לכל יהודי ויכול הוא להיות שם מושל ושליט כאדם העושה בתוך שלו.

המשך בעמרד הבא
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במסכת  לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטיֿשיחות,

מטותֿמסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם  כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :
שלא  כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם
שלו  שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה
ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל ברוךֿהוא. למקום עבודה
וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו  מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש
דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר
את  לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר
לצורך  אותו משמשים הם אך  חול עניני הם מעשיו - ה'
"יהיו  - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם 

החולין  עסקי כאשר והיא מזו, גבוהה מדריגה יש אך
משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלת עצמם לשם הקדושה

מצוה  היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה 8שמים"). זוהי .[
ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר  את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי
את  מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה
היה  צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר
שסדר  מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים
בדרגת  לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה
מעשיך  "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו"ם ולכן (לעכו"ם)", להם ולא מורשה "לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות
ה"ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת
מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או
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ycew zegiyn zecewp
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בתורה. הבנתו
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תמורת  לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה  להבין 5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,
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"יהיו  - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם 
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משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלת עצמם לשם הקדושה

מצוה  היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה 8שמים"). זוהי .[
ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר  את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי
את  מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה
היה  צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר
שסדר  מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים
בדרגת  לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה
מעשיך  "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו"ם ולכן (לעכו"ם)", להם ולא מורשה "לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות
ה"ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת
מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או

ואם בכל השטחים כך, על אחת כמה וכמה בשטח החינוך, ובפרט בתקופתנו זו, שאפילו במקום 

ספק וס"ס וכו"כ ספקות, חייב יהודי לעשות כל האפשר לו ובכל מקום שידו מגעת, וה' יגמור בעדו.

תקותי שכ' יציין את ימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז באופן המתאים.

בברכת חודש טוב ובשורות טובות.

בוודאי למותר לכפול שינעם לי לקבל תגובתו על כל האמור ובלבד שיהי' בגלוי לב.

המשך מעמרד הקרדם



לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך - בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:415:388:288:269:079:0610:1910:1813:1213:1319:3519:3920:0420:0819:1820:20באר שבע )ק(

5:365:348:248:229:059:0410:1710:1613:1213:1319:4119:4520:0720:1119:1120:23חיפה )ק(

5:385:358:258:249:059:0410:1710:1613:1113:1219:4019:4320:0420:0819:0320:20ירושלים )ק(

5:395:368:268:259:069:0510:1810:1813:1313:1419:3719:4120:0620:1019:1820:22תל אביב )ק(

5:365:348:208:198:568:5510:0510:0512:5312:5419:0319:0619:3019:3318:4519:43אבו דאבי )ח(

5:065:007:527:468:578:5410:1610:1513:3013:3120:3820:4421:1921:2720:2521:45אוסטריה, וינה )ק(

7:207:249:079:109:469:4910:3810:4012:4712:4817:1517:1217:4417:4116:5317:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:155:108:037:589:039:0010:2110:2013:3213:3320:3420:4021:1321:2020:2121:37אוקראינה, אודסה )ק(

4:414:367:277:228:318:299:519:5013:0413:0520:1120:1720:5221:0019:5821:18אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
4:504:457:367:308:428:3910:0110:0013:1513:1720:2420:3021:0621:1320:1121:32

5:085:027:507:429:039:0110:2410:2313:4213:4320:5721:0421:4121:5020:4522:10אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:004:547:427:338:568:5310:1710:1513:3413:3520:5020:5721:3521:4420:3822:04אוקראינה, קייב )ק(

5:455:408:338:299:309:2810:4810:4713:5813:5920:5921:0521:3421:4120:4321:58איטליה, מילאנו )ק(

6:086:088:378:379:079:0810:1010:1012:4112:4218:1418:1518:3818:3917:5718:48אקוואדור, קיטו )ח(

7:467:509:399:4110:1610:1911:0911:1113:2013:2117:5517:5318:2318:2117:3418:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:548:5910:3510:3711:1611:1912:0612:0814:1214:1318:3018:2619:0218:5918:0919:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:465:438:368:349:239:2210:3810:3713:4013:4120:2020:2520:5420:5920:0621:13ארה״ב, בולטימור )ק(

5:325:288:228:199:109:0910:2610:2513:2913:3020:1420:1920:4820:5320:0021:08ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:325:298:228:199:119:0910:2610:2613:3013:3120:1420:1920:4820:5420:0021:08ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:035:598:538:509:449:4311:0111:0014:0614:0720:5521:0021:3021:3620:4221:51ארה״ב, דטרויט )ק(

6:246:229:119:099:499:4811:0011:0013:5313:5420:1420:1720:4120:4519:5820:56ארה״ב, האוסטון )ק(

5:465:438:348:329:159:1410:2810:2713:2413:2519:5219:5620:2220:2719:3820:39ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:326:309:169:159:539:5211:0211:0213:5113:5220:0420:0720:3120:3419:4820:45ארה״ב, מיאמי )ק(

5:265:228:168:139:059:0410:2110:2013:2513:2620:1120:1720:4620:5219:5821:06ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:575:538:468:449:359:3310:5010:4913:5313:5420:3720:4221:1121:1720:2321:31ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:235:198:138:109:039:0210:1910:1913:2413:2520:1220:1720:4720:5319:5821:08ארה״ב, שיקגו )ק(

6:516:539:079:089:389:4010:3710:3812:5913:0018:0718:0718:3218:3117:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:415:358:208:099:389:3511:0010:5814:1914:2021:3821:4622:2422:3321:2622:54בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:435:378:238:149:399:3611:0110:5914:1914:2021:3721:4422:2222:3121:2522:52בלגיה, בריסל )ק(

6:376:408:458:479:189:2010:1510:1612:3312:3417:3417:3317:5517:5417:1018:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:246:278:338:349:069:0710:0210:0412:2112:2217:1917:1717:4417:4317:0017:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:584:517:357:238:568:5310:1810:1613:3713:3820:5921:0721:4421:5320:4922:15בריטניה, לונדון )ק(

4:564:497:067:068:598:5610:2310:2113:4613:4821:1621:2422:0722:1721:0822:41בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:594:527:307:048:598:5610:2210:2013:4413:4521:1021:1821:5722:0720:5722:30גרמניה, ברלין )ק(

5:295:238:118:049:249:2110:4510:4314:0214:0321:1621:2322:0122:0921:0422:29גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:436:468:488:499:219:2310:1710:1812:3412:3517:3217:3017:5117:5017:0618:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:026:018:438:429:169:1610:2410:2413:0813:0919:0919:1119:3519:3718:5319:47הודו, מומבאי )ח(

5:595:588:408:399:139:1310:2010:2113:0413:0519:0419:0719:3019:3218:4819:42הודו, פונה )ח(

4:584:527:457:408:478:4510:0610:0513:1913:2020:2420:3021:0521:1220:1121:30הונגריה, בודפשט )ק(

4:364:327:257:238:158:139:309:2912:3412:3519:1919:2419:5319:5919:0520:13טורקיה, איסטנבול )ח(

6:096:068:588:569:439:4210:5810:5713:5813:5920:3520:4021:0821:1320:2121:26יוון, אתונה )ק(



רסג

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:205:158:088:039:099:0710:2810:2713:4013:4120:4320:4921:2321:3020:3021:48מולדובה, קישינב )ק(

5:585:578:408:399:139:1310:2110:2113:0513:0619:0719:1019:3319:3518:5119:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:578:029:259:2710:1010:1310:5710:5912:5712:5816:5616:5317:3217:2916:3617:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:115:097:567:558:348:339:449:4412:3512:3518:5018:5419:1819:2118:3519:33נפאל, קטמנדו )ח(

4:534:497:427:408:308:289:459:4412:4712:4819:3019:3420:0320:0919:1420:23סין, בייג'ין )ח(

6:566:569:269:269:579:5710:5911:0013:3213:3219:0719:0819:3019:3118:5019:41סינגפור, סינגפור )ח(

4:304:237:036:438:308:279:529:5013:1313:1420:3720:4421:2521:3420:2521:57פולין, ורשא )ק(

6:206:218:398:409:109:1210:1010:1112:3512:3617:5017:5018:1418:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

6:015:568:508:459:479:4511:0511:0414:1514:1721:1521:2121:5322:0021:0222:17צרפת, ליאון )ק(

5:595:548:458:389:529:4911:1211:1014:2614:2821:3821:4522:1922:2721:2422:45צרפת, פריז )ק(

5:425:438:158:158:468:469:509:5012:2412:2518:0418:0518:2818:2917:4718:38קולומביה, בוגוטה )ח(

5:455:408:348:319:289:2610:4510:4413:5213:5320:4820:5321:2121:2720:3121:43קנדה, טורונטו )ק(

5:155:118:048:009:018:5910:1910:1813:2913:3020:2920:3521:0621:1320:1421:29קנדה, מונטריאול )ק(

5:375:348:258:239:089:0710:2110:2013:1813:1919:4819:5220:1920:2319:3320:36קפריסין, לרנקה )ק(

4:374:296:536:548:438:3910:0810:0613:3413:3621:1021:1922:0522:1621:0022:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:053:566:266:278:148:109:399:3713:0813:1020:5321:0321:4621:5820:3922:28רוסיה, מוסקבה )ח(

4:364:317:247:198:258:239:449:4312:5612:5820:0020:0720:4120:4819:4821:05רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:405:358:288:239:309:2710:4910:4714:0114:0221:1121:1721:4621:5320:5322:11שוויץ, ציריך )ק(

5:505:508:288:289:019:0110:0710:0712:4712:4818:4018:4219:0419:0618:2319:16תאילנד, בנגקוק )ח(

     

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 לאחריהן,      

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  מזלה           

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

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךדסר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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